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Genesis 

བཀོད་པ 1 

འཛམ་�ིང་བཀོད་པ། 

1ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་གིས་ནམ་མཁའ་དང་འཛམ་�ིང་བཀོད་�ས། 2ས་ནི་ད�ིབས་མེད་�ོང་པ་ཡོད་པ་དང་། 
ས་གནས་གང་སར་�་མཚ�འི་�འི་�བ་ཡོད་ཅིང་�ན་ནག་ཡོད་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་ནི་�་
�མས་�ི་�ེང་�་�ིང་བཞིན་ཡོད་དོ། 3དཀོན་མཆོག་གིས་འོད་�ང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། འོད་�ང་
ངོ་། 4དཀོན་མཆོག་གིས་འོད་ལེགས་པ་ཡིན་པར་གཟིགས་ནས་�གས་མཉེས་ཏེ། �ན་པ་ལས་འོད་ད�ེའོ། 5དཀོན་
མཆོག་གིས་འོད་�ི་མིང་ལ་ཉིན་མོ་དང་། �ན་པའི་མིང་ལ་མཚན་མོ་ཞེས་བཏགས་གནང་ངོ། ས་�བ་ནས་�་�ོ་
�ང་བ་དེ་ནི་ཉིན་དང་པོའོ། 6དཀོན་མཆོག་གིས་�་�མས་ཁག་གཉིས་�་འ�ར་�ིར་དེའི་ད�ིལ་ནས་བར་ཚམ་
ཅིག་�ང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་�ང་ངོ་། 7དཀོན་མཆོག་གིས་བར་ཚམ་མཛད་དེ། བར་ཚམ་
གི་འོག་�་ཡོད་པའི་�་�མས་བར་ཚམ་གི་�ེང་�་ཡོད་པའི་�་�མས་ལས་ད�ེ་བར་གནང་ནས། དེ་བཞིན་�ང་
ངོ་། 8དཀོན་མཆོག་གིས་བར་ཚམ་གི་མིང་ལ་ནམ་མཁའ་བཏགས་གནང་ངོ། ས་�བ་ནས་�་�ོ་�ང་བ་དེ་ནི་ཉིན་
གཉིས་པའོ། 9དཀོན་མཆོག་གིས་ས་གཞི་མཐོང་བའི་�ིར་ནམ་མཁའི་འོག་�་ཡོད་པའི་�་�མས་གནས་གཅིག་�་
འ�ས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས། དེ་བཞིན་�ང་ངོ་། 10དཀོན་མཆོག་གིས་ས་གཞི་ལ་འཛམ་�ིང་ཞེས་མིང་
བཏགས་གནང་བ་དང་། �་�མས་གནས་གཅིག་�་འ�ས་པ་དེ་ལ་�་མཚ�་ཞེས་མིང་བཏགས་གནང་ངོ། དཀོན་
མཆོག་གིས་དེ་གཟིགས་ནས་�གས་མཉེས་སོ། 11དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ས་གཞིས་འ�་དང་འ�ས་�་�ེ་བའི་
�ི་ཤིང་�་ཚ�གས་�ེ་བར་�ོས་ཤིག་ག�ངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་�་�ང་ངོ་། 12དེར་བ�ེན་�ི་ཤིང་�་ཚ�གས་�ེ་
བར་�ས་པ་དང་། དེ་གཟིགས་ནས་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་སོ། 13ས་�བ་པ་དང་�་�ོ་�ང་བ་དེ་ནི་ཉིན་
ག�མ་པའོ། 14དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཉིན་མཚན་ད�ེ་བའི་�ིར་ནམ་མཁར་འོད་�མས་�ང་ཞིག ནམ་
�ས་�མས་དང་། ཉིན་�མས་དང་ལོ་འཁོར་སོགས་ད�ེ་བའི་�ིར་འོད་དེ་�མས་�གས་མཚན་�ི་�ལ་�་ལས་
�ོས་ཤིག། 15ས་གཞིར་འོད་ཕོག་པའི་�ིར་ནམ་མཁར་འོད་དེ་�མས་འ�ོ་བར་འ�ར། དེ་བཞིན་�་�ང་ངོ་། 
16དེར་བ�ེན་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིན་མོར་དབང་�ེད་པའི་�ིར་ཉི་མ་དང་། མཚན་མོར་དབང་�ེད་པའི་�་བ་
ཟེར་བའི་འོད་ཆེན་པོ་གཉིས་མཛད་གནང་ངོ་། ཁོང་གིས་�ར་མ་�མས་�ང་མཛད་གནང་ངོ། 17-18ས་ལ་འོད་
ཤར་བའི་�ིར་དང་ཉིན་དང་མཚན་ལ་དབང་�ེད་པའི་�ིར་དང་། འོད་དང་�ན་པ་ད�ེ་བའི་�ིར་དཀོན་མཆོག་
གིས་དེ་དག་ནམ་མཁར་འཇོགས་གནང་ངོ་། དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་གཟིགས་ནས་�གས་མཉེས་སོ། 19ས་�བ་ནས་



བཀོད་པ 

�་�ོ་�ང་བ་དེ་ནི་ཉིན་བཞི་པའོ། 20དཀོན་མཆོག་གིས་�་�མས་�ི་ནང་�་�ོག་དང་�ན་པའི་སེམས་ཅན་�ི་
རིགས་�་ཚ�གས་�ང་ཞིག་དང་། གནམ་ལ་�་�མས་�ི་གང་བར་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 21དེར་བ�ེན་
དཀོན་མཆོག་གིས་�་མཚ�འི་ནང་གི་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་�མས་དང་། �འི་ནང་གནས་མཁན་སེམས་ཅན་དང་�་
�་ཚ�གས་བཀོད་གནང་ངོ་། དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་གཟིགས་ནས་�གས་མཉེས་སོ། 22དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་དག་ལ་
�ིན་�བས་གནང་ཞིང་ག�ངས་པ། �ེས་ཞིང་མང་པོ་འཕེལ་ནས་�་མཚ�་�མས་གང་བར་�ོས་ཤིག་དང་། �་
�མས་ཡང་འཕེལ་བར་འ�ར་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 23ས་�བ་པ་དང་�་�ོ་�ང་བ་དེ་ནི་ཉིན་�་པའོ། 
24དཀོན་མཆོག་གིས་ས་གཞིས་�ིམ་�ི་�ོ་�གས་དང་ནགས་�ི་གཅན་གཟན་ཆེ་�ང་�་ཚ�གས་�མས་�ེ་བར་
�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་�་�ང་ངོ་། 25དེར་བ�ེན་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�མས་བཟོས་པ་
གནང་ནས། ཁོང་གི་དེ་�མས་གཟིགས་ནས་�གས་མཉེས་སོ། 26དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉ་�མས་དང་། �་
�མས་དང་། �ིམ་ནང་གི་�ོ་�གས་ཆེ་�ང་ཆང་མ་དང་ནགས་�ི་གཅན་གཟན་�མས་ལ་དབང་�ེད་པའི་�ིར་ང་
ཚ�འི་ད�ིབས་དང་འ�་བ་མིའི་རིགས་ལ་བཟོ་བར་�་ཞེས་ག�ངས་སོ། 27དེ་�ར་དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་
ལ་ཉིད་�ི་ད�ིབས་�ར་མི་ཕོ་མོ་གཉིས་བཀོད་དོ། 28ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་�ིན་�བས་གནང་ནས་ག�ངས་སོ། 
�ོད་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་མང་པོ་འཕེལ་ནས། ས་གཞི་ཚང་མ་�བ་ཏེ། དེའི་�ེང་དབང་�ོས་ཤིག། ཉ་དང་། �་དང་། 
གཅན་གཟན་ཚང་མ་ངས་�ོད་�ི་ལག་�་�ོད་�ི་ཡོད། 29ངས་འ�འི་རིགས་ཐམས་ཅད་དང་། ཤིང་འ�ས་�ི་
རིགས་�་ཚ�གས་�ོད་ཚ�འི་ཟས་�་�ེར་ཡོད། 30འོན་�ང་གཅན་གཟན་དང་�་ཐམས་ཅད་�ི་ཟ་བའི་�ིར་�་དང་
ལོ་མ་ཡོད་པའི་�ི་ཤིང་�མས་ངས་�ེར་ཡོད། 31དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་མཛད་གནང་བ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་
གནང་ནས་ཧ་ཅང་�གས་ད�ེས་སོ། ས་�བ་ནས་�་�ོ་�ང་བ་དེ་ནི་ཉིན་�ག་པའོ༎  

བཀོད་པ 2 

1དེ་�ར་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་དང་དེའི་ནང་ཇི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གིས་ཆ་ཚངའ�བ་པར་
མཛད་གནང་ངོ། 2ཉིན་བ�ན་བར་�་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ིས་�ག་ལས་གནང་བ་ཐམས་ཅད་འ�བ་པར་
མཛད་དེ། དེ་ཉིན་ངལ་གསོ་གནང་བར་བ�གས་སོ། 3ཁོང་གིས་ཉིན་བ�ན་པ་དེ་�ིན་�ིས་�བས་ཤིང་དེ་ལ་
དམིགས་བསལ་�ི་ཉིན་ཞེས་ད�ེ་བ་གནང་ངོ་། གང་ལ་ཟེར་ན། ཉིན་དེ་ཁོང་རང་གིས་བཀོད་པའི་�ག་ལས་
ཐམས་ཅད་འ�བ་པར་མཛད་དེ་ངལ་གསོ་གནང་བར་བ�གས་པའི་�ིར་རོ། 4དེ་�ར་ནམ་མཁའ་དང་འཛམ་
�ིང་བཀོད་�ལ་ནི་འདི་�ར་ཡིན་ནོ༎  

ཨེ་དྷེན་�ི་�མ་ར། 

དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནམ་མཁའ་དང་འཛམ་�ིང་མཛད་པའི་�ས་�། 5འཛམ་�ིང་ནང་�ོ་
ཚ�ད་དང་ས་བོན་སོགས་�ང་མེད་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་ཆར་པ་གཏོང་གནང་མེད་པ་དང་། ཞིང་
�ོ་མཁན་མི་�འང་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 6འོན་�ང་ས་འོག་ནས་�་ཐོན་ནས་ས་གཞི་�ོན་པར་�ས་སོ། 7དཀོན་མཆོག་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ས་གཞི་ནས་ཐལ་བ་�ངས་ཏེ་དེ་ལས་མི་ཕོ་མཛད་དེ། �་�་�ོག་གི་ད�གས་�ས་



བཀོད་པ 

བ�ོན་པ་གནང་�ེ། མི་ནི་�ོག་དང་�ན་པ་ཞིག་�ང་བ་ཡིན། 8དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ཨེ་དྷེན་ལ་�མ་ར་ཞིག་བ�གས་གནང་ནས། ཁོང་གིས་མཛད་གནང་བའི་མི་ལ་དེར་
བཞག་གནང་ངོ་། 9�མ་ར་དེའི་ནང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཤིང་�ོང་མཛ�ས་པོ་�་ཚ�གས་དང་། དེ་�མས་ལ་འ�ས་
�་བཟང་པོ་�་ཚ�གས་�ེས་�་བ�ག་ཅིང་། �མ་རའི་ད�ིལ་�་གསོན་པོའི་ཤིང་དང་། བཟང་ངན་�ོགས་པའི་
ཤིང་ཡང་�ེས་བ�ག་པར་མཛད་དོ། 10ཨེ་དྷེན་�་�ག་�་ཞིག་འབབ་ཅིང་། དེས་�མ་ར་�ོན་པ་�ས་སོ། ཨེ་དྷེན་
�ལ་ནས་གཙང་པོ་དེ་�ེས་ཏེ་གཙང་པོ་བཞི་�་�ར་ཏོ། 11གཙང་པོ་དང་པོའི་མིང་ནི་པི་ཤོན་ཡིན། དེ་ནི་ཧ་ཝི་�ཱ་
ཞེས་པའི་�ལ་�ི་མཐའ་བ�ོར་ནས་�ག་གོ 12ས་ཆ་དེར་གསེར་ད�ས་དག་དང་དཀོན་པའི་�ི་ཞིམ་དང་། རིན་
པོ་ཆེའི་�ོའི་རིགས་ཐོབ་བོ། 13གཙང་པོ་གཉིས་པའི་མིང་ནི་གྷི་ཧོན་ཡིན་ཏེ། དེ་�ཤ་ཞེས་པའི་�ལ་�ི་མཐའ་
བ�ོར་ནས་�ག་གོ 14གཙང་པོ་ག�མ་པའི་མིང་ནི་ཊཡེ་གྷིརིསེ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཨ་སི་རི་ཡའི་ཤར་�ོགས་�་�ག་གོ 
གཙང་པོ་བཞི་པའི་མིང་ལ་�བ་རད་ཡིན་ནོ། 15དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་དེ་ལ་ཨེ་དྷེན་
�ི་�མ་རའི་ནང་ཞིང་ལས་དང་། �ང་བའི་�ིར་དེར་བཞག་གནང་ངོ་། 16ཁོང་གིས་མི་དེ་ལ། �མ་རའི་ཤིང་�ོང་
གི་འ�ས་�་ཐམས་ཅད་�ོད་�ི་ཟ་�བ། 17འོན་�ང་བཟང་ངན་�ོགས་པའི་ཤིང་གི་འ�ས་�་ཟ་མི་ཆོག གལ་
�ིད་དེ་ལས་ཟས་ན་�ོད་དེ་ཉིན་རང་ཤི་བར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་སོ། 18དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་མི་གཅིག་�་ཡོད་པ་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པས། ཁོ་ལ་རོགས་པ་ལེན་པོ་ཞིག་བཟོ་བར་�་ཞེས་ག�ངས་སོ། 
19དེར་བ�ེན་ཁོང་གིས་ས་གཞི་ནས་ཐལ་བ་�ངས་ཏེ་�ད་འ�ོ་ཐམས་ཅད་དང་། �་ཐམས་ཅད་མཛད་དོ། དེ་
དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁོས་མིང་ག་རེ་བཏགས་ཡོང་ཞེས་གཟིགས་པའི་�ིར་མི་འདིའི་�ར་འ�ིད་གནང་བ་དང་། དེ་
ཚ�ས་རང་རང་གི་མིང་ཐོབ་བོ། 20མིས་སེམས་ཅན་དང་�་�ི�་ཐམས་ཅད་ལ་མིང་བཏགས་སོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�འི་
ནང་ནས་�འང་ཁོ་ལ་འོས་པའི་རོགས་ཤིག་མ་�ང་ངོ་། 21དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ལ་
གཉིད་�ིད་པོ་ཞིག་�ག་བ�ག་གནང་ནས། ཁོ་ཉལ་བའི་�བས་�། ཁོའི་�ིབ་མ་གཅིག་བཏོན་གནང་ཞིང་། དེའི་
�ལ་�་ཤ་ཡིས་བ�བ་པར་མཛད་དོ། 22དཀོན་མཆོག་གིས་�ིབ་མ་ནས་�ད་མེད་བཀོད་གནང་ནས་མིའི་�ར་
འ�ིད་གནང་ངོ་། 23དེར་མིས་�ས་པ། མཐའ་མར་དེ་ནི་ང་དང་འ�་བ་ཞིག་འ�ག། ངའི་�ས་པ་ནས་�ངས་པའི་
�ས་པ་དང་། ངའི་ཤ་ནས་�ངས་པའི་ཤ་ཡིན། མོའི་མིང་�ད་མེད་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཕོ་ནས་མོ་བཏོན་པ་
ཡིན་ནོ། 24དེའི་�ེན་མིས་རང་གི་ཕ་མ་དང་ཁ་�ལ་ནས་རང་གི་�ད་མེད་དང་མཉམ་�་འ�ེལ་ནས། ཁོང་གཉིས་
གཅིག་�་འ�ར་རོ། 25མི་དང་�ད་མེད་གཉིས་ཀ་གཅེར་�་ཡོད་�ང་ངོ་ཚ་མེད་དོ༎ 

བཀོད་པ 3 

མིས་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པ། 

1དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་�ལ་ནི་གཡོ་�་ཅན་ཡིན་པས། 
དེ་ཡིས་�ད་མེད་ལ་འ�ི་པ། དཀོན་མཆོག་གིས་�མ་རའི་ཤིང་�ོང་གང་ཞིག་གི་འ�ས་�་ལས་བདེན་པར་མ་ཟ་
ཞེས་བཀའ་གནང་ངམ། 2ལན་�་�ད་མེད་�ིས་�ལ་ལ་�ས་པ། �མ་རའི་ནང་གི་ཤིང་�ོང་གི་འ�ས་�་གང་ཞིག་
ང་ཚ�ས་ཟ་�བ། 3འོན་�ང་�མ་རའི་ད�ིལ་�ི་ཤིང་གི་འ�ས་�་དེ་ང་ཚ�ས་ཟ་མི་ཆོག། ལག་པ་ཡང་འཆང་མི་ཆོག། 



བཀོད་པ 

གལ་�ིད་ང་ཚ�ས་དེ་�ར་�ས་ན་ང་ཚ�་ཤི་ཡོང་ཞེས་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་སོ། 4ལན་�་�ལ་�ིས། དེ་ནི་
བདེན་པ་མིན། �ོད་ཚ�་ཤི་མི་ཡོང་། 5དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�ར་ག�ངས་དགོས་པའི་�ེན་ནི། �ོད་ཚ�ས་ཤིང་
འ�ས་དེ་ལས་ཟས་ན། མིག་�ེ་ནས་དཀོན་མཆོག་དང་འ�་བར་�ང་ནས། བཟང་ངན་ཤེས་པར་འ�ར་རོ་ཞེས་
ཁོང་གིས་མ�ེན་ནོ། 6དེར་�ད་མེད་�ིས་ཤིང་འ�ས་དེ་ལ་བ�ས་ཏེ། དེ་མཛ�ས་པོ་མཐོང་བ་དང་། ཟས་ན་ཞིམ་པོ་
དང་། མཁས་པ་�ང་བའི་�ིར་ཡིད་�་འོང་བ་མཐོང་བ་དང་། དེར་བ�ེན་དེའི་འ�ས་�་ཁ་ཤས་�ངས་ནས་ཟས་
པས། རང་གི་�ོ་ལའང་�ེར་ནས་ཁོས་ཡང་ཟས་སོ། 7ཁོ་གཉིས་�ི་དེ་ཟས་མ་ཐག་�་ཁོ་ཚ�ས་གོ་དོན་�ོགས་�བ་
པའི་�ས་པ་�ེད་ནས་རང་ཉིད་གཅེར་�་ཡོད་པ་ཧ་གོ་བ་རེད། དེར་བ�ེན་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་�ེལ་ཏེ་�ོམ་རས་
�ས་སོ། 8དགོང་�ོའི་�ས་�་�མ་རའི་ནང་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�་ཆམ་ཕེབས་པའི་�་ཐོས་ནས། 
ཁོང་གཉིས་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་ནས་�ོས་ཤིང་�མ་རའི་ཤིང་�ོང་ཚ�འི་ད�ིལ་�་ཡིབ་བོ། 9འོན་�ང་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ལ་འབོད་ཅིང་། �ོད་རང་ག་�་ཡོད་དམ་ཞེས་འ�ི་པས། 10ཁོས་ལན་�། 
�ེད་�མ་རའི་ནང་ཕེབས་པའི་�་ཐོས་ཏེ་ང་འཇིགས་ནས་�ེད་ནས་ཡིབ་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཞེ་ན། ང་གཅེར་�་
ཡོད་དོ། 11དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་གཅེར་�་འ�ག་ཅེས་�ས་ལབ་བམ། ངས་ཟ་མི་ཆོག་ལབ་པའི་འ�ས་�་ལས་
�ོད་�ིས་ཟས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་�ིས་གནང་ངོ་། 12མིས་ལན་�། �ེད་�ིས་ང་དང་མཉམ་�་དེར་བཞག་
གནང་བའི་�ད་མེད་�ིས་ཤིང་འ�ས་ང་ལ་�ེར་བས། ངས་ཟས་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 13དཀོནམཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ད་མེད་ལ། �ོད་�ིས་འདི་འ�་ཅིའི་�ིར�ས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་གནང་བས། ལན་�་�ད་
མེད་�ིས་�ལ་�ིས་ང་ལ་མགོ་བ�ོར་བཏང་བས་ངས་ཤིང་འ�ས་ཟས་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ༎  

དཀོན་མཆོག་གིས་�ིམས་གཅོད། 

14དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་ལ། �ོད་ལ་དེའི་�ིར་ཆད་པ་ཕོག་ཡོང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
�ི་ནང་ནས་�ོད་གཅིག་�ར་དམོད་པ་ཕོག་པར་འ�ར། ད་ནས་�ིན་ཆད་�ོད་�ོ་བས་འ�ོ་དགོས་�ང་ཡོང་། 
ནམ་འཚ�འི་བར་�་ཐལ་བ་ཟ་བར་འ�ར་ཅིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 15ངས་�ོད་དང་�ད་མེད་གཉིས་བར་ལ་�ང་
བར་�ེད་བ�ག་གི་ཡིན། �ོད་�ི་བ�ད་དང་མོའི་བ�ད་�ི་བར་ཕན་�ན་ད�་བོར་འ�ར་ཡོང་། མོའི་བ�ད་པས་
�ོད་�ི་མགོ་བ�ིས་པ་དང་། �ོད་�ིས་མོའི་བ�ད་པའི་�ིང་པར་སོ་བཏབ་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་སོ། 16ཁོང་གིས་
�ད་མེད་ལ། ངས་�ོད་རང་མངལ་དང་འ�ར་�ས་�ག་བ�ལ་དང་�་�་�ེས་�ས་�ག་གཟེར་མང་�་གཏོང་�་
ཡིན། ཡིན་ཡང་�ོད་�ི་འདོད་པ་དེ་ད་�ང་�ོའི་�ོགས་�་�ང་བར་འ�ར། ཡང་ཁོས་�ོད་ལ་དབང་�ེད་ཡོང་། 
17ཁོང་གིས་མི་ལ། �ོད་�ི་རང་གི་�ང་མའི་ཁ་ལ་ཉན་ཏེ། ངས་ཟ་མི་ཆོག་ལབ་པའི་ཤིང་འ�ས་ལས་�ོད་�ིས་
ཟས་པས། �ོད་�ི་དེ་འ�་�ས་པའི་�ེན་�ིས་ས་ཞིང་ཐོག་�་དམོད་ཕོག་པར་�འོ། �ོད་�ིས་ཁ་ཟས་�ེས་པའི་
�ིར་ཚ�་གང་ངལ་�ོལ་�ག་པོ་�བ་དགོས་སོ། 18ས་ཞིང་དེས་�་ངན་དང་ཚ�ར་མ་�ེས་པ་དང་། �ོད་�ིས་ནགས་
�ི་�ོ་ཚལ་�མས་�ོད་�ི་ཟ་དགོས་སོ། 19�ོད་ཐལ་བར་མ་ལོག་བར་�་ས་ལས་གང་ཞིག་�ེས་པའི་�ིར་�ལ་ནག་
འདོན་ཏེ་ལས་ཀ་�ར་བ�ོན་�ེད་དགོས། �ོད་ནི་ཐལ་བ་ནས་བཟོས་པ་ཡིན་པས། �ོད་�ར་�་ཐལ་བར་འ�ར་
ཡོང་ག�ངས་སོ། 20ཨ་དམ་�ིས་རང་གི་�ང་མའི་མིང་ལ་ཧ་ཝ་བཏགས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། མོ་ནི་མིའི་རིགས་



བཀོད་པ 

ཐམས་ཅད་�ི་མ་ཡིན་ནོ། 21དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་དམ་དང་ཁོའི་�ང་མ་ལ་སེམས་ཅན་�ི་
�གས་པའི་གོས་བཟོས་པ་གནང་ནས་ཁོང་ཚ�་ལ་བ�ོན་པར་མཛད་དོ༎  

ཨ་དམ་དང་ཧ་ཝ་ལ་�མ་ར་ནས་བཏནོ་པ། 

22དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། མིས་བཟང་ངན་ཤེས་ཏེ་ང་ཚ�་དང་འ�་བར་
འ�ར་བས། དེ་དག་ལ་�ོག་གི་འ�ས་�་ལས་ཟ་བ�ག་མི་�ང་། དེ་མིན་ཁོང་ཚ�་གཏན་�་གསོན་པོར་གནས་ཡོང་། 
23དེར་བ�ེན་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཨེ་དྷེན་�ི་�མ་ར་ནས་བཏོན་གནང་བ་དང་། ཁོ་
ཚ�ར་བཟོས་པའི་ས་གཞི་དེ་རང་ལ་ཞིང་ལས་�ས་བ�ག་གོ 24དེ་ནས་ཁོང་གིས་�མ་རའི་ཤར་�ོགས་�་ཀེ་�བ་
�མས་མེ་འབར་བའི་རལ་�ི་�ོགས་ཚང་མར་བ�ོར་བ་�བ་མཁན་ཞིག་བཞག་གནང་བ་དང་། �་ཞིག་�ང་
གསོན་པོའི་ཤིང་�ོང་གི་འ�མ་�་�ེབས་མ་�བ་པའི་ཆེད་�་དེ་�ར་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎  

བཀོད་པ 4 

ཀ་ཡིན་དང་ཧ་བེལ། 

1ཨ་དམ་རང་གི་�ང་མ་ཧ་ཝ་དང་�ས་འ�ེལ་�ས་པས། མོ་རང་མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་ཏེ་�་ཞིག་�ེས་པས། 
མོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རོགས་གནང་བའི་�ོ་ནས་ང་ལ་�་ཞིག་�ེས་�ང་ཞེས་ལབ་བོ། དེར་བ�ེན་མོས་
�་དེའི་མིང་ཀ་ཡིན་ཞེས་བཏགས་སོ། 2�ེས་�་མོ་ལ་�་ཧ་བེལ་ཞེས་པ་གཞན་ཞིག་�ང་ངོ་། ཧ་བེལ་ནི་�ག་�ི་པ་
ཆགས་སོ། འོན་�ང་ཀ་ཡིན་ནི་ཞིང་ལས་པ་ཡིན་ནོ། 3�ས་འགའ་ཞིག་གི་�ེས་�་ཀ་ཡིན་�ིས་ཞིང་གི་�ོན་ཐོག་
འགའ་ཤས་འ�ེར་ཡོང་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བ་ཞིག་�ལ་ལོ། 4དེ་ནས་ཧ་བེལ་�ིས་རང་གི་�ག་
�འི་ནང་ནས་�་�་�ོན་�ེས་ཤིག་འ�ལ་བར་འ�ེར་ཡོང་བ་དང་། དེ་བསད་ནས་ཆ་ཤས་ཡག་ཤོས་དེ་འ�ལ་
བར་�ལ་ལོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཧ་བེལ་དང་ཁོའི་འ�ལ་བར་�གས་མཉེས་སོ། 5འོན་�ང་ཀ་ཡིན་དང་
ཁོའི་འ�ལ་བར་ངོས་ལེན་མ་གནང་བས། ཀ་ཡིན་ཤིན་�་ཁོང་�ོས་གདོང་ནག་པོར་བ�ར་རོ། 6དེ་ནས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཀ་ཡིན་ལ་ག�ངས་པ། �ོད་�ོས་ནས་གདོང་ནག་པོ་ཅི་ལ་འ�ར་རམ། 7�ོད་�ི་ལས་ཡག་པོ་
�ེད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ིས་འ�མ་ད�ལ་�ེད་�་ཐོབ་པ་ཡོད། �ོད་�ི་ལས་ངན་�ས་པས་�ིག་པ་�ོད་�ི་�ོའི་
འ�མ་�་ཡོང་ནས་�ག་ཡོད། དེས་�ོད་ལ་དབང་�ེད་འདོད་ཡོད། འོན་�ང་�ོད་�ིས་དེ་ལ་དབང་�ས་�བ་
དགོས། 8དེ་ནས་ཀ་ཡིན་�ིས་རང་གི་�ན་ཧ་བེལ་ལ་ཞིང་ཁའི་ནང་འ�ོ་ཞེས་ལབ་པ་དང་། ཞིང་ཁའི་ད�ིལ་�་
བ�ེབས་པ་དང་ཀ་ཡིན་�ིས་ཁོའི་�ན་ལ་འཐབ་ནས་ཁོ་ལ་བསད་དོ། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀ་ཡིན་ལ་
ག�ངས་པ། �ོད་�ི་�ན་ཧ་བེལ་ག་�་ཡོད་དམ་ཞེས་�ིས་གནང་བས། དེའི་ལན་�་ཁོས། ངས་མི་ཤེས། ང་ངའི་
�ན་�ི་བ�་�ོགས་�་མཁན་རེད་དམ་ཞེས་ལན་�ས་སོ། 10དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་ག�ངས་པ། 
�ོད་�ི་ལས་ངན་དེ་�ར་ཅིའི་�ིར་�ས་པ་ཡིན་ནམ། �ོད་�ི་�ན་�ི་�ག་གིས་ད�་ལན་ལེན་པའི་�ིར་ས་ནས་ང་
ལ་འབོད་བཞིན་པ་གོ་གི་འ�ག 11�ོད་ལ་དམོད་པ་ཕོག་ཡོད་པ་དང་། ད་�ིན་ཆད་�ོད་�ིས་ཞིང་ལས་�ས་མི་



བཀོད་པ 

�བ། �ོད་�ིས་�ན་ལ་བསད་�བས་ས་གཞིས་རང་གི་ཁ་�ེས་ཏེ་�ག་འ�ང་བ་�ར་�ོད་�ི་�ན་�ི་�ག་གིས་ས་
གཞི་འབང་ནས་ཡོད། 12གལ་ཏེ་�ོད་�ིས་སོན་འདེབས་པར་ཐབས་ཤེས་�ས་ནའང་ས་གཞིས་�ོན་ཐོག་གང་
ཡང་�ད་མི་ཡོང་། �ོད་ནི་�ིམ་མེད་འཛམ་�ིང་ནང་འ�མས་ཏེ་བ�ད་མཁན་ཞིག་�་འ�ར་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་
སོ། 13ཡང་ཀ་ཡིན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། དེ་ནི་ངས་བཟོད་མི་པའི་ཉེས་པ་ཁག་པོ་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 
14�ེད་�ིས་ང་ལ་ས་གཞི་དང་�ེད་�ི་�་�ང་ནས་བཏོན་པ་གནང་བཞིན་ཡོད། ང་ནི་�ིམ་མེད་�ང་�ེ་འཇིག་
�ན་ནང་འ�མས་ནས་བ�ད་མཁན་�་འ�ར་ཏེ། �་ཞིག་གིས་ང་ལ་�ེད་ན་བསད་ཡོང་ཞེས་ལབ་བོ། 15འོན་
�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ལན་�་དེ་�ར་མ་ཡིན། གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་�ོད་ལ་བསད་ན་ད�་ལེན་�་�ོག་
བ�ན་�བ་ལེན་པར་འ�ར། དེར་བ�ེན་ཁོ་ལ་འ�ད་མཁན་�་ཞིག་གི་ཁོ་ལ་མི་བསད་པའི་�ིར་ཟོན་བ�་�ད་
�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀ་ཡིན་ཐོག་�་�གས་ཤིག་�བ་བོ། 16ཡང་ཀ་ཡིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་
ནས་སོང་�ེ། ཨེ་དྷེན་�ི་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ས་ཆ་འ�མས་�ལ་ཞེས་པར་གནས་སོ༎  

ཀ་ཡིན་�ི་རིགས་བ�ད། 

17ཀ་ཡིན་དང་རང་གི་�ང་མ་ལ་�་ཞིག་�ེས་ཏེ། ཁོའི་མིང་ཧ་ནོག་བཏགས་སོ། དེ་ནས་ཀ་ཡིན་�ིས་�ོང་�ེར་
ཞིག་བཟོས་ཏེ། �ོང་�ེར་དེ་ལ་རང་གི་�འི་མིང་�ར་ཧ་ནོག་ཞེས་བཏགས་སོ། 18ཧ་ནོག་ལས་�་ཞིག་�ང་ངོ་། 
མིང་ལ་ཨི་རད་བཏགས་སོ། ཁོ་ནི་མེ་�་ཡ་ཨེལ་�ི་ཕ་ཡིན་ནོ། མེ་�་ཡ་ཨེལ་ལ་མེ་�་ཤ་ཨེལ་ཞེས་པའི་�་ཞིག་
�ང་ངོ་། ཁོ་ནི་ལ་མེག་གི་ཕ་ཡིན་ནོ། 19ལ་མེག་ལ་�ང་མ་ཨ་�་དང་ཛ�ལ་�ཱ་ཞེས་པ་གཉིས་ཡོད་པའོ། 20ཨ་�་ལ་
�་ཡ་བྷལ་ཞེས་པ་�ེས་པ་དང་། ཁོ་ནི་འ�ར་ནང་�ོད་མཁན་འ�ོག་པའི་རིགས་བ�ད་�ི་ཕ་མེས་ཡིན། 21ཁོའི་
�ན་�་བྷལ་ཞེས་པ་ནི་�ིང་�་དང་པི་ཝང་གཏོང་མཁན་ཐམས་ཅད་�ི་ཕ་མེས་ཡིན་ནོ། 22ཛ�ལ་�ཱ་ནས་�་བྷལ་
ཀ་ཡིན་�ེས་སོ། ཁོས་�གས་དང་ལི་སོགས་ནས་ལག་ཆ་འ�་མིན་བཟོ་གི་ཡོད་དོ། �་བྷལ་ཀ་ཡིན་�ི་�ིང་མོའི་
མིང་ལ་ན་�ཱ་ཡིན་ནོ། 23ལ་མེག་གིས་རང་གི་�ང་མ་ཨ་�་དང་ཛ�ལ་�ཱ་གཉིས་ལ། ངའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཞིག། ངས་
�ེས་པ་ན་གཞོན་ཞིག་བསད་པ་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོས་ང་ལ་བ�ང་�ང་། 24གལ་ཏེ་ཀ་ཡིན་བསད་མཁན་ལ་
�ོག་བ�ན་�བ་�ངས་བ་ཡིན་ན། �་ཞིག་གིས་ང་ལ་བསད་པ་ཡིན་ན། དེའི་ལེན་�་བ�ན་�་དོན་བ�ན་ད�་
ལན་�ངས་པར་འ�ར༎  

སེད་དང་ཨེ་ནོཤ། 

25ཨ་དམ་དང་ཁོའི་�ང་མ་ཧ་ཝ་ལ་�་གཞན་ཞིག་�ང་ངོ་། ཀ་ཡིན་�ིས་ཧ་བེལ་བསད་པས། ཁོའི་ཚབ་ལ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ང་ལ་�་ཞིག་གནང་�ང་ཞེས་མོས་ལབ་བོ། དེར་བ�ེན་ཁོའི་མིང་ལ་སེད་བཏགས་སོ། 26སེད་ལ་�་
ཞིག་�ང་ངོ་། དེའི་མིང་ཨེ་ནོཤ་བཏགས་སོ། དེའི་�ས་ནས་མི་དམངས་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་
མཚན་ལ་མཆོད་པ་འ�ལ་འགོ་འ�གས་པའོ༎  

བཀོད་པ 5 



བཀོད་པ 

ཨ་དམ་�ི་རིགས་བ�ད། 

1འདི་ནི་ཨ་དམ་རིགས་བ�ད་�ི་མིང་ཐོ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་�མས་བཀོད་གནང་�བས་དེ་ཚ�ར་
ཁོང་རང་ཉིད་དང་འ�་བ་མཛད་གནང་བས། 2ཕོ་མོ་གཉིས་ཀ་མཛད་གནང་ནས་�ིན་�བས་གནང་ཞིང་དེ་
གཉིས་�ི་མིང་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་བཏགས་གནང་ངོ་། 3ཨ་དམ་ལོ་ ༡༣༠ ལོན་�བས། ཁོ་དང་འ�་བ་�་ཞིག་�ང་
ངོ་། དེའི་མིང་ལ་སེད་བཏགས་སོ། 4དེ་�ེས་ཨ་དམ་ད་�ང་ལོ་ ༨༠༠ གསོན་པོར་�ས་སོ། ཁོང་ལ་�་�་གཞན་
ཡང་�ང་ངོ་། 5ཁོང་ལོ་ ༩༣༠ ལོན་�བས་�ོངས་སོ། 6སེད་ལོ་ ༡༠༥ ལོན་�བས་�་ཨེ་ནོཤ་�ང་ངོ། 7དེ་ནས་ཁོང་
ད་�ང་ལོ་ ༨༠༧ བ�གས་པ་དང་། �་�་གཞན་ཡང་མང་པོ་�ང་ངོ་། 8ཁོང་ལོ་ ༩༡༢ ལོན་�བས་�ོངས་སོ། 9ཨེ་
ནོཤ་ལོ་ད�་�་ལོན་�བས་�་ཀེ་ནན་�ང་ངོ་། 10དེ་ནས་ད་�ང་ལོ་ ༨༡༥ བ�གས་པ་དང་། ཁོང་ལ་�་�་གཞན་
ཡང་�ང་ནས། 11ཁོང་ལོ་ ༩༠༥ ལོན་ནས་�ོངས་སོ། 12ཀེ་ནན་ལོ་བ�ན་�་ལོན་ནས་�་མ་ཧ་ལ་ལེལ་�ང་ངོ་། 
13དེ་ནས་ད་�ང་ལོ་ ༨༤༠ བ�གས་པ་དང་། �་�་གཞན་ཡང་�ང་ངོ་། 14ཁོང་ལོ་ ༩༡༠ ལོན་ནས་�ོངས་སོ། 
15མ་ཧ་ལ་ལེལ་ལོ་�ག་�་རེ་�་ལོན་�ས་�་ཡ་རེད་�ང་ངོ་། 16དེ་ནས་ད་�ང་ལོ་ ༨༣༠ བ�གས་པ་དང་། �་�་
གཞན་ཡང་�ང་ངོ་། 17དེ་�ེས་ལོ་ ༨༩༥ ལོན་ནས་ཁོང་�ོངས་སོ། 18ཡ་རེད་ལོ་ ༡༦༢ ལོན་ནས་�་ཧ་ནོག་�ང་
ངོ་། 19དེ་ནས་ད་�ང་ལོ་ ༨༠༠ བ�གས་པ་དང་། ཁོང་ལ་�་�་མང་པོ་�ང་ངོ་། 20ལོ་ ༩༦༢ ལོན་ནས་ཁོང་
�ོངས་སོ། 21ཧ་ནོག་ལོ་�ག་�་རེ་�་ལོན་�ས་�་མེ་�་སེ་�ཱ་�ང་ངོ་། 22ཧ་ནོག་ལོ་ ༣༠༠ བར་�་དཀོན་མཆོག་
དང་འ�ོགས་ཏེ་གནས་ནས། ཁོང་ལ་�་�་གཞན་ཡང་�ང་ངོ་། 23ཁོང་ལོ་ ༣༦༥ བར་བ�གས་སོ། 24ཁོས་རང་
གི་མི་ཚ�་དཀོན་མཆོག་དང་འ�ོགས་སོ། དེ་�ེས་ཁོང་མི་མཐོང་བར་འ�ར་རོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་
ཁོང་ལ་བ�མས་པར་མཛད་དོ། 25མེ་�་སེ་�ཱ་ལོ་ ༡༨༧ ལོན་�ས་�་ལ་མེག་�ང་ངོ་། 26དེ་ནས་ད་�ང་ལོ་ ༧༨༢ 
བ�གས་པ་དང་། ཁོང་ལ་�་�་གཞན་ཡང་�ང་ངོ་། 27ཁོང་ལོ་ ༩༦༩ ལོན་ནས་�ོངས་སོ། 28ལ་མེག་ལོ་ ༡༨༢ 
ལོན་�ས་�་གཅིག་�ང་བ་དང་། 29ཁོས་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དམོད་པ་བཏང་གནང་བའི་ས་ཞིང་
ནས་�་�་འདིས་ང་ཚ�་ལ་ངལ་�ོལ་ནས་�བས་པར་�ེད་ཡོང་། དེའི་�ེན་ཁོའི་མིང་ལ་ནོ་ཨ་བཏགས་སོ། 30ལ་
མེག་ལོ་ ༥༩༥ བ�གས་པ་དང་། ཁོང་ལ་�་�་གཞན་ཡང་�ང་ངོ་། 31ལོ་ ༧༧༧ ལོན་ནས་�ོངས་སོ། 32ནོ་ཨ་ལོ་ 
༥༠༠ ལོན་པའི་�ེས་�་�་ག�མ་�ང་བ་དང། དེ་ཚ�འི་མིང་ཤེམ་དང་། ཧམ་དང་། ཡ་ཕེད་ཅེས་ཡིན་ནོ༎  

བཀོད་པ 6 

མི་རིགས་�མས་�ི་ལས་ངན། 

1འཛམ་�ིང་�ན་�ི་ནང་མིའི་རིགས་འཕེལ་�བས་�་�་མོ་�མས་�ེས་པ་དང་། 2དཀོན་མཆོག་གི་�ས་འགའ་
ཤས་�ིས་�་མོ་དེ་�མས་ཤིན་�་མཛ�ས་མོ་མཐོང་ནས་རང་འདོད་བཞིན་ཆང་ས་བ�བ་�ིར་འ�ེར་རོ། 3དེ་ནས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ངས་མིའི་རིགས་ཚང་མ་�ན་�་གསོན་པོར་�ས་མི་བ�ག། དེ་�མས་འཆི་
བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པའི་�ེན་�ིས་ད་ནས་�ིན་ཆད་ལོ་ ༡༢༠ ལས་མང་བ་གསོན་མི་ཡོང་། 4དེའི་�བས་
དང་�ེས་�འང་མིའི་�་མོ་�མས་དང་དཀོན་མཆོག་གི་�ས་ནས་�ེས་པའི་རིགས་བ�ད་ས་གཞིའི་ནང་མི་བོ་



བཀོད་པ 

ཆེན་པོ་�མས་ཡིན་ནོ། �ོན་�ས་དེ་ཚ�་ནི་དཔའ་བོ་དང་�ན་�གས་�ན་པའི་མི་�མས་ཡིན་ནོ། 5འཛམ་�ིང་
ནང་མིའི་རིགས་�ི་ལས་ངན་དང་། �ག་�་ངན་སེམས་�ི་�ོད་པ་ཡོད་པ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གཟིགས་ཏེ། 
6ཁོང་གིས་ས་གཞི་�་མིའི་རིགས་མཛད་པའི་�ག་ལས་ལ་ཤིན་�་འ�ོད་དོ། 7དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ག�ངས་པ་། མིའི་རིགས་དང་�ད་འ�ོ་དང་། �་�ི�་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ངས་བཟོས་པས། ད་ངའི་སེམས་
ཤིན་�་འ�ོད་པའི་�ེན་དེ་�མས་ངས་འཛམ་�ིང་ནས་མེད་པར་བཟོ་བར་�འོ། 8འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ནི་ནོ་ཨ་ལ་�གས་ད�ེས་སོ༎  

ནོ་ཨ། 

9འདི་ནི་ནོ་ཨའི་�་�ས་ཡིན། ནོ་ཨ་མི་�ང་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་དང་འ�ོགས་ཏེ་�ོད་པ་བཟང་པོ་
�ེད་པས། ཁོང་དང་འ�་བའི་མི་གཞན་ཞིག་མེད་པ་ཡིན། 10ཁོང་ལ་�་ག�མ་ཡོད་པས། དེ་ཚ�འི་མིང་ལ་ཤེམ་
དང་ཧམ་དང་ཡ་ཕེད་བཅས་ཡིན་ནོ། 11འོན་�ང་གཞན་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་ངན་པ་ཡིན་ནོ། 
གནས་གང་སར་�ག་ལས་འཕེལ་ཡོད་དོ། 12དཀོན་མཆོག་གིས་འཛམ་�ིང་ལ་གཟིགས་པ་དང་། དེ་ངན་པ་ཆགས་
ཡོད་པ་གཟིགས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། མི་�མས་ལས་ངན་�ིས་མི་ཚ�་�ེལ་�ི་ཡོད་དོ། 13དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ་ཨ་ལ་
ག�ངས་པ། འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་མི་རིགས་�མས་�ི་�ག་ལས་�ི་གང་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་ངས་དེ་དག་ཐམས་
ཆད་མེད་པར་�་�་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། 14�ོད་�ིས་ཤིང་ཡག་ཤོས་�ི་�་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོས་ཏེ། དེའི་ནང་ཁང་
མིག་�མས་བཟོས་ནས། �ི་ནང་གཉིས་ཀར་�ག་�ན་བ�ས་ཤིག 15�འི་ཚད་ནི་མི་ཊར་ ༡༣༣ རིང་པོ་དང་། 
ཞེང་ཁ་མི་ཊར་གཉིས་�་ཙ་གཉིས་དང་། མི་ཊར་བ�་ག�མ་མཐོ་པོ་བཟོས་ཤིག། 16�་ལ་ཐོག་གཅིག་བཀབ་�ེ། 
ཐོག་དང་�ིག་པའི་བར་ལ་སེན་ཊི་མི་ཊར་བཞི་བ�་ཞེ་བཞི་བར་�ོང་པ་བཞོག་ཅིག། �་ནི་ཐོག་�ེ་ག�མ་ཡོད་པ་
ཞིག་བཟོས་ནས་དེ་ཡི་གཞོགས་གཅིག་ལ་�ོ་ཞིག་བཟོས་ཤིག། 17འཛམ་�ིང་ནང་�ོག་ཡོད་པའི་རིགས་ཐམས་
ཅད་མེད་པར་�ེད་པའི་�ིར་ས་གཞིའི་ཐོག་�་�་ལོག་གཏོང་�་ཡིན། འཛམ་�ིང་ནང་ཡོད་པ་ཚང་མ་འཆི་བར་
འ�ར། 18འོན་�ང་ངས་�ོད་མཉམ་�་དམ་བཅའ་�ེད་�་ཡིན། �ོད་རང་གི་�ང་མ་དང་�ོད་�ི་�་�མས་དང་
དེ་དག་གི་�ང་མ་�མས་འ�ེར་ནས་�འི་ནང་སོང་ཞིག 19-20སེམས་ཅན་�ི་རིགས་ཐམས་ཅད་དང་། �་�ི�་
ཐམས་ཅད་�ི་ཕོ་མོ་ཆ་རེ་རེ་�ང་�ོད་དང་མཉམ་�་�འི་ནང་འ�ེར་ཞིག གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ཚང་མ་གསོན་
པོར་�ས་�ིར་ཡིན་ནོ། 21�ོད་ཚ�་དང་དེ་ཚ�འི་�ིར་ཡང་ཁ་ཟས་�་ཚ�གས་འ�ེར་ཞིག 22དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་
གནང་བ་�ར་ནོ་ཨས་ཐམས་ཅད་�བ་པར་�ས་སོ༎  

བཀོད་པ 7 

�་ལོག་ཡོང་བ། 

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ་ཨ་ལ་ག�ངས་པ། �ོད་དང་�ོད་�ི་ནང་མི་མཉམ་�་�འི་ནང་�་སོང་ཞིག འཛམ་
�ིང་�ན་�ི་ནང་�ང་བདེན་�ི་ལས་�ས་མཁན་ངས་�ོད་གཅིག་�ར་�ེད་�ང་། 2ཆོ་ག་�རསེམས་ཅན་གཙང་



བཀོད་པ 

བའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ནས་ཕོ་མོ་ཆ་བ�ན་དང་། འོན་�ང་སེམས་ཅན་མི་གཙང་བ་�་ཚ�གས་ནས་ཆ་གཅིག་
གཅིག་�་འདམས་ཤིག 3�་�ི�འི་རིགས་�་ཚ�གས་ནས་ཆ་བ�ན་ཡང་འ�ེར་ཞིག སེམས་ཅན་�་ཚ�གས་དང་། �་
�ི�འི་རིགས་�་ཚ�གས་ས་གཞི་ནང་གསོན་པོར་�ས་ནས་ཡང་�ེས་པའི་�ིར་དེ་�ར་�ོས་ཤིག 4ངས་བཟོས་པའི་
�ོག་དང་�ན་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་�་བའི་�ིར། ཞག་བ�ན་�ི་�ེས་�་ཉིན་ཚན་བཞི་བ�་བར་ཆར་
པ་གཏོང་�་ཡིན། 5དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ནོ་ཨས་ཚང་མ་�བ་པར་�ས་སོ། 6ནོ་ཨ་ལོ་ ༦༠༠ 
ལོན་�བས་ས་གཞིར་�་ལོག་�ང་ངོ་། 7�་ལོག་ནས་ཐར་བའི་�ིར་ནོ་ཨ་དང་ཁོའི་�ང་མ་དང་�་�མས་དང་དེ་
ཚ�འི་�ང་མ་�མས་�འི་ནང་�ིན་ནོ། 8ཚ�་ག་�ར་སེམས་ཅན་དང་�་�ི�་གཙང་དང་མི་གཙང་བའི་རིགས་�་
ཚ�གས་ནས་ཕོ་མོ་ཆ་རེ་�ས་ཏེ། 9དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་�ར་ནོ་ཨ་དང་མཉམ་�་�འི་ནང་འ�ལ་ལོ། 
10ཞག་བ�ན་�ི་�ེས་�་�་ལོག་འབབ་བོ། 11ནོ་ཨ་ལོ་ ༦༠༠ ལོན་པའི་�་བ་གཉིས་པའི་ཚ�ས་བ�་བ�ན་�ི་ཉིན་
མོར་འཛམ་�ིང་གི་�་མིག་ཆེན་པོ་ཐམས་ཆད་�ོལ་ཏེ། ནམ་མཁའི་ཆར་�འི་�ོ་ཚང་མ་ཡང་�ེས་སོ། 12ཡང་ཉིན་
ཚན་བཞི་བ�འི་བར་ཆར་པ་ཆེན་པོ་འབབ་བོ 13ཉིན་དེ་རང་ལ་ནོ་ཨ་དང་ཁོའི་�ང་མ་དང་ཁོའི་�་ག�མ་ཤེམ་
དང་ཧམ་དང་ཡ་ཕེད་དང་དེ་དག་གི་�ང་མ་�མས་�འི་ནང་འ�ལ་ལོ། 14ཁོང་ཚ�་མཉམ་�་ནགས་དང་�ིམ་�ི་
�ད་འ�ོ་ཆེ་�ང་ཐམས་ཅད་དང་། �་�ི�་�་ཚ�གས་�ིན་ནོ། 15�ོག་དང་�ན་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་
ཕོ་མོ་ཆ་རེ་རེ་ཡང་ནོ་ཨ་དང་མཉམ་�་�འི་ནང་�ིན་ནོ། དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ་�ར་�ང་ངོ་། 16དེ་ནས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�འི་�ོ་དེ་�བ་པར་གནང་ངོ་། 17ཉིན་བཞི་བ�་བར་�་མ�ད་ནས་�་ལོག་�ང་བ་
དང་། �་གཏིང་རིང་པོ་ཆགས་ནས་�་གཟིང་�ིང་བ་ཡིན་ནོ། 18ད་�ང་�་གཏིང་རིང་�་སོང་བས། �་དེ་�འི་
�ེང་�་�ིང་ངོ་། 19�་དེ་ཤིན་�་གཏིང་རིང་བས། ཧ་ཅང་ཐོན་པོའི་གངས་རི་�མས་བཀབ་བོ། 20གངས་རིའི་�ེ་
ལས་མི་ཊར་བ�ན་ཙམ་མཐོ་པོར་འཕར་བར་�ར་ཏོ། 21འཛམ་�ིང་ནང་ཡོད་པའི་�ོག་དང་�ན་པའི་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�་�ི�་ཐམས་ཅད་དང་མིའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཤིའོ། 22འཛམ་�ིང་ནང་ཡོད་པའི་ད�གས་
གཏོང་མཁན་ཚང་མ་ཤིའོ། 23འཛམ་�ིང་ནང་ཡོད་པའི་�ོག་དང་�ན་པའི་མི་རིགས་དང་�ད་འ�ོ་དང་�་�ི�་
ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད། དཀོན་མཆོག་གིས་མེད་པར་མཛད་དོ། ནོ་ཨ་དང་མཉམ་�་�འི་ནང་ཡོད་པ་དེ་ཚ�་
གཅིག་�་གསོན་པོར་�ས་སོ། 24ཉིན་ ༡༥༠ བར་སའི་�ེང་�་�་གནས་སོ༎  

བཀོད་པ 8 

�་ལོག་གི་མཐའ་མ། 

1དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ་ཨ་དང་�འི་ནང་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བ�ེད་གནང་མེད་པ་དང་། ཁོང་
གིས་�ང་ཞིག་�ག་བ�ག་པ་དང་�་�ང་�་འ�ོ་བར་འགོ་�གས་སོ། 2སའི་གཏིང་�་ཡོད་པའི་�་མིག་�མས་
�མ་པ་དང་། ནམ་མཁའི་�འི་�ོ་ཚང་མ་བ�བ་ནས་ཆར་པ་ཆད་དོ། 3ཉི་མ་ ༡༥༠ བར་�་�་དལ་པོར་འཇོམས་
སོ། 4�་བ་བ�ན་པའི་ཚ�ས་བ�་བ�ན་�ི་ཉིན་ཨ་ར་རད་�་བའི་རིའི་�ེང་�་དེ་འགགས་སོ། 5�་དེ་འཇོམས་པ་
དང་�་བ་བ�་པའི་ཉིན་དང་པོར་གངས་རིའི་�ེ་མཐོ་པོ་�མས་མཐོང་ངོ་། 6ཉི་མ་བཞི་བ�འི་�ེས་�་ནོ་ཨས་�ེ་
�ང་�ེས་ཏེ། 7ཕོ་རོག་ཞིག་�ོད་དེ་དེ་ནི་�ར་མ་ལོག་གོ འོན་�ང་�་ཚང་མ་�མ་བར་�ོགས་བཞིར་ཕན་�ན་



བཀོད་པ 

འ�ར་ནས་བ�ད་དོ། 8དེའི་བར་ལ་�་�མས་�མ་ཡོད་མེད་བ�་བར་འང་�་གཅིག་བཏང་ནས། 9འོན་�ང་ད་
�ང་ཡང་ས་ཐམས་ཅད་�ས་ཁེངས་ཡོད་པས། འང་�་དེ་ལ་བ�ད་ས་མ་ཐོབ་པའི་�ེན་�ིས་�འི་ནང་ལོག་ནས་
ཡོང་ཞིང་། ནོ་ཨས་འང་�་བ�ང་�ེ་�འི་ནང་བཞག་གོ 10ཉི་མ་བ�ན་�ག་པའི་�ེས་�་འང་�་དེ་�ི་རོལ་�་
ཡང་�ར་བཏང་བས། 11འང་�་དེ་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་གི་ལོ་མ་སོས་པ་ཞིག་མ�་�ོར་འ�ར་ནས་དགོང་�ོ་ནོ་ཨའི་
�ར་ལོག་ཡོང་ངོ་། ནོ་ཨས་�་�ང་�་�ིན་པ་ཤེས་སོ། 12དེ་ནས་�ར་ཡང་ཉི་མ་བ�ན་�ག་པའི་�ེས་�་འང་�་
དེ་ཡང་ཐེང་ཅིག་བཏང་བས། ད་ལན་འང་�་དེ་�ིར་ལོག་ནས་མ་ཡོང་ངོ་། 13ནོ་ཨ་ལོ་ ༦༠༡ ལོན་པའི་�་བ་དང་
པོའི་ཚ�ས་དང་པོའི་ཉིན་�་�མ་ཡོད་པས། ནོ་ཨས་�འི་ཐོག་�ེས་ཤིང་�ོགས་བཞིར་ས་�མ་བཞིནཡོད་པ་མཐོང་
ངོ་། 14�་བ་གཉིས་པའི་ཚ�ས་ཉེར་བ�ན་�ི་ཉིན་ས་ནི་ཆ་ཚང་བ�མས་སོ། 15དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ་ཨ་ལ་ག�ངས་
པ། 16ད་�ོད་རང་གི་�ང་མ་དང་�ོད་�ི་�་�མས་དང་དེ་ཚ�འི་�ང་མ་བཅས་པ་ཚང་མ་�་ནས་�ིར་ཐོན་ཞིག 
17�་�ི�་ཐམས་ཅད་དང་སེམས་ཅན་�མས་�ོད་ཚ�་མཉམ་�་�ིར་�་འ�ིད་ཅིག། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་�མས་
འཕེལ་ནས་ས་གཞི་གང་བའི་�ིར་རོ། 18དེ་ནས་ནོ་ཨ་དང་། ཁོའི་�ང་མ་དང་། ཁོའི་�་�མས་དང་དེ་ཚ�འི་�ང་
མ་�མས་དང་བཅས་པ་�ི་�་ཐོན་ནོ། 19སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་�་�ི�་ཚང་མ་རང་རང་གི་རིགས་བཞིན་
�་�་ནས་�ི་�་ཐོན་ནོ༎  

ནོ་ཨས་དམར་མཆོད་�ལ་བ། 

20ནོ་ཨས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ི་ཞིག་བཟོས་ནས། ཁོང་གིས་ཆོ་ག་�ར་སེམས་ཅན་དང་�་�ི�་འ�་
མིན་གཙང་མ་ཁ་ཤས་ནས་རེ་རེ་�ངས་ཤིང་མཆོད་�ིའི་ཁར་ཆ་ཚང་བ�ེག་ནས་དམར་མཆོད་�ལ་ལོ། 21དམར་
མཆོད་དེའི་�ི་ཞིམ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་ད�ེས་ནས། ཁོང་རང་གི་རང་ཉིད་ལ་མིའི་རིགས་�ང་�ས་
ནས་བསམ་པ་ངན་པ་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། ད་ནས་བ�ང་མི་ཡི་�ས་པའི་ལས་�ི་�ེན་ས་གཞིར་ནམ་ཡང་
དམོད་པ་མི་བཏང་ངོ་། ད་ལན་དང་འ�་བ་�ོག་དང་�ན་པའི་རིགས་ཚང་མ་ངས་མེད་པར་མི་བཟོའོ། 22འཛམ་
�ིང་འདི་ནམ་བར་གནས་རིང་། ས་བོན་བཏབ་ནས་�ོན་ཐོག་�་བའི་�ས་ཚ�ད་�ང་བར་འ�ར། �ན་�་ཚ་�ང་
དང་། ད�ར་ད�ན་དང་། ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཡོང་བར་འ�ར་རོ༎  

བཀོད་པ 9 

དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ་ཨ་དང་དམ་བཅའ་འཇོག་གནང་བ། 

1དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ་ཨ་དང་ཁོའི་�་�མས་ལ་�ིན་�བས་གནང་ཞིང་ག�ངས་པ། �ོད་�ི་�་�་མང་པོ་�ེས་
ནས་ས་གཞི་ཚང་མར་�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་གནས་པར་ཤོག། 2སེམས་ཅན་དང་། �་�ི�་དང་ཉ་ཐམས་ཅད་�ོད་
ཚ�་ལ་འཇིག་ཡོང་། དེ་�མས་�ོད་ཚ�འི་དབང་འོག་�་བཞག་ཡོད། 3ངས་�ོད་ཚ�་ལ་�ོ་ཚ�ད་�ེར་བ་ཡང་ཟ་ཞིག 
འདི་ཚ�་ཚངམ་ངས་�ོད་ཚ�འི་ཁ་ཟས་�ི་ཆེད་�་�ེར་�ི་ཡོད། 4�ོད་ཚ�ས་ཟ་མི་ཆོག་པ་གཅིག་ནི་�ག་ཡོད་པའི་ཤ་
ཡིན། མ་ཟ་ཞིག་ཅེས་ངས་བཀག་བ�ོམ་�ེད་�ིས་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། �ག་གི་ནང་�ོག་ཡོད་དོ། 5གལ་�ིད་མི་



བཀོད་པ 

�་ཞིག་གིས་མིའི་�ོག་ལེན་ན། ཁོ་ལ་ཆད་པ་ཕོག་པར་འ�ར། �ད་འ�ོས་མི་བསད་ན། ངས་དེ་ལ་འཆི་བའི་ཉེས་
ཆད་གཏོང་�་ཡིན། 6མི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ད�ིབས་ནང་�ར་བཟོས་ཡོད་པའི་�ེན། �་ཞིག་གིས་མི་བསད་པ་
ཡིན་ན་ཁོ་ལ་མི་གཞན་�ིས་བསད་ཡོང་། 7�ོད་ཚ�ར་�་�ག་མང་པོ་�ེས་ཤིང་བ�ད་དང་�ན་པར་འ�ར་ནས་
འཛམ་�ིང་ཡོངས་�་འཕེལ་ནས་གནས་པར་འ�ར་ག�ངས་སོ། 8དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ་ཨ་དང་ཁོང་གི་�་�མས་
ལ་ག�ངས་པ། 9-10ངས་�ོད་དང་�ོད་�ི་�ེས་ལ་ཡོང་བའི་�་བ�ད་དང་། གསོན་པོའི་སེམས་ཅན་མཉམ་�་
དང་། �་�ི�་དང་�ད་འ�ོ་དང་�འི་ནང་ནས་�ོད་དང་མཉམ་�་ཐོན་པ་ཚང་མ་དང་མཉམ་�་དམ་བཅའ་
འདི་འཇོག་�་ཡིན། 11ཚ�ག་འདི་བཞིན་�ོད་ཚ�་མཉམ་�་ཞལ་ཆེ་འཇོག་�་ཡིན། ད་�ིན་ཆད་�ོག་ཡོད་པ་ཐམས་
ཅད་�་ལོག་གིས་མེད་པར་མི་འ�ར་ཞིང་། �ིན་ཆད་ནམ་ཡང་ས་ལ་�་ལོག་གིས་མེད་པར་མི་འ�ར་བའི་ངས་
དམ་བཅའ་འཇོག་�་ཡིན། 12�ོད་ཚ�་དང་གསོན་པོའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་�་�ས་�ན་�ི་ཆེད་�་
བཞག་པའི་དམ་བཅའི་�གས་ནི་འདི་�ར་ཡིན། 13གནམ་�ི་�ིན་ནང་ངས་འཇའ་ཞིག་འཇོག་�་ཡིན། དེ་ནི་
ངས་ས་གཞི་དང་དམ་བཅའ་�ས་པའི་�གས་ཡིན་ནོ། 14ངས་ནམ་མཁར་�ིན་པ་འཁོར་བ�ག་�ས་དེའི་ནང་
འཇའ་མཐོང་�བས། 15�ོད་ཚ�་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་�་ལོག་ནས་མེད་པར་མི་�ང་བའི་དམ་བཅའ་�ས་
པ་དེ་ངས་�ན་�ི་ཡིན། 16�ིན་པའི་ནང་ཡོད་པའི་འཇའ་ལ་བ�ས་ཏེ་ང་དཀོན་མཆོག་དང་། ས་གཞི་ལ་ཡོད་
པའི་�ོག་དང་�ན་པ་ཚང་མ་དང་མཉམ་�་ངས་�ན་ཆད་མེད་པར་�ས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་�ན་པར་�འོ། 
17�ོག་དང་�ན་པའི་མི་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་�་ངས་དམ་བཅའ་བཞག་པའི་�གས་ནི་དེ་
ཡིན་ནོ༎  

ནོ་ཨ་དང་ཁོང་གི་�་�མས། 

18�འི་ནང་ནས་ཐོན་པའི་ནོ་ཨའི་�་ག�མ་ནི་ཤེམ་དང་། ཧམ་དང་ཡ་ཕེད་བཅས་ཡིན་ནོ། ཧམ་ནི་ཀ་ནན་�ི་ཕ་
ཡིན་ནོ། 19ནོ་ཨའི་�་ག�མ་�ི་རིགས་བ�ད་ནི་ས་གཞིའི་མི་རིགས་ཡོངས་�ི་ཕ་མེས་�་འ�ར་རོ། 20ནོ་ཨ་ནི་
ཞིང་པ་ཞིག་ཡིན་པས་�ན་ཚལ་བཏབ་མཁན་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ནོ། 21ཉིན་ཞིག་ཁོང་གིས་�ན་ཆང་འ�ང་ཞིང་ར་
བཟི་ཏེ། �ར་�ི་ནང་གཅེར་�་ཉལ་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། 22ཀ་ནན་�ི་ཕ་ཧམ་�ིས་རང་གིཕ་གཅེར་�་ཡོད་
པ་མཐོང་བ་དང་། �ི་�་ཡོང་ནས་རང་གི་�ན་གཉིས་ལ་བཤད་དོ། 23དེ་ནས་ཤེམ་དང་ཡ་ཕེད་གཉིས་�ིས་གོས་
ཤིག་ད�ང་པར་འ�ར་ནས་�བ་ལོག་�ེ་�ར་ནང་�ིན་ནས་ཕ་ལ་གཡོག་པ་དང་། གདོང་མ་བ�ན་པའི་�ེན་�ིས་
ཕ་གཅེར་�་ཡོད་པ་ཁོང་ཚ�ས་མ་མཐོང་ངོ་། 24ནོ་ཨ་ར་བཟི་ནས་གཉིད་གསང་བ་དང་�་�ང་བས་གང་�ས་པ་
དེ་ཁོས་ཤེས་ནས། 25ནོ་ཨས་�ས་པ། ཀ་ནན་ཐོག་�་དམོད་པ་ཕོག་པར་ཤོག། ཁོ་ནི་�ན་�ན་པ་ཚ�འི་�ན་གཡོག་
འ�ར་བར་ཤོག། 26ཤེམ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་ཅིག། ཀ་ནན་ཤེམ་�ི་�ན་གཡོག་�་�ར་
ཅིག། 27དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་ཕེད་ལ་འཕེལ་བ�ག་�ེ། ཁོའི་བ�ད་ནི་ཤེམ་�ི་བ�ད་དང་གནས་པར་འ�ར་ཅིག། 
ཀ་ནན་ཡ་ཕེད་�ི་�ན་གཡོག་�་འ�ར་ཡོང་། 28ས་གཞི་ལ་�་ལོག་ཡོང་ཚར་བའི་�ེས་�་ནོ་ཨ་ད་�ང་ལོ་ ༣༥༠ 
གསོན་ནོ། 29ནོ་ཨ་ལོ་ ༩༥༠ ལོན་ནས་�ོངས་སོ༎  

བཀོད་པ 10 



བཀོད་པ 

ནོ་ཨའི་�་�མས་�ི་རིགས་བ�ད། 

1ནོ་ཨའི་�་�མས་�ི་རིགས་བ�ད་འདི་�ར་རོ། �་ལོག་གི་�ེས་�་ནོ་ཨའི་�་ཤེམ། ཧམ་དང་ཡ་ཕེད་བཅས་ལ་�་
�མས་�ང་ངོ་། 2ཡ་ཕེད་�ི་�་�མས་ནི་གྷོ་མེར། མ་གྷོག། མ་དའི། ཡ་ཝན། �་བྷལ། མེ་ཤེག་དང་ཏི་རསེ་ཡིན་ནོ། 
དེ་ཚ�་ནི་རང་རང་གི་མིང་�ར་རིགས་བ�ད་�ི་ཕ་མེས་ཡིན་ནོ། 3གྷོ་མེར་�ི་�་�མས་ནི་ཨཤ་ཀེ་ནཛ་དང་། རི་
ཕད་དང་ཏོ་གར་�ཱའི་མི་�མས་�ང་ངོ་། 4ཡ་ཝན་�ི་�་�མས་ནི་ཨེ་ལི་�་དང་། ཨིསི་པེན། ས་ཡི་པེརེསེ་དང་། རོ་
དྷ་ནིམ་�ི་མི་�མས་�ང་ངོ་། 5དེ་�མས་ནི་མཚ�འི་འ�མ་དང་། �ིང་�ན་སོགས་ནང་ལ་�ོད་མཁན་མི་�མས་�ི་
ཕ་མེས་�ང་ངོ་། རང་རང་གི་རིགས་འ�་མིན་ལ་�བ་ནས་�ོད་མཁན་དང་། རང་རང་གི་�ད་�བ་མཁན་ཡ་
ཕེད་�ི་རིགས་བ�ད་འདི་�མས་ཡིན་ནོ། 6ཧམ་�ི་�་�མས་ནི་�ཤ། ཨི་ཇིབ། ལིབ་ཡ་དང་ཀ་ནན་བཅས་དེ་ཚ�་ནི་
རང་གི་མིང་�ར་རིགས་བ�ད་�ི་ཕ་མེས་ཡིན་ནོ། 7�ཤའི་�་�མས་ནི་སེ་བྷ། ཧ་ཝི་�ཱ། སབ་�། ར་�ཱ་དང་སབ་ཏེ་
ཀའི་མི་�མས་ཡིན་ནོ། ར་�ཱའི་�་གཉིས་ནི་ཤེ་བྷ་དང་། དྷེ་དན་�ི་མི་�མས་ཡིན་ན། 8�ཤའི་�་ནིམ་རོད་ཟེར་བ་
དེ་ནི་འཛམ་�ིང་ནང་�་དཔའ་བོ་དང་པོ་དེ་�ང་ངོ་། 9དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ེས་ཁོ་�ི་ར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་
འ�ར་བས། དེའི་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་ནིམ་རོད་�ར་�ི་ར་བ་ཞིག་མཛད་པར་ཤོག་ཅེས་པའི་
ལམ་�ོལ་དེ་ནས་འགོ་འ�གས་སོ། 10ཐོག་མར་ཁོའི་�ལ་ཁབ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་དང་། ཨེ་རེག་དང་ཨ་ཀད་�ལ་ནང་
འཁེལ་ལོ། དེ་ག�མ་ནི་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་ཡོད་དོ། 11�ལ་དེ་ནས་ཁོང་�ལ་ཨ་སི་རི་ཡ་�་བར་ཕེབས་པ་དང་། 
དེར་ནི་ན་�ཱེ་དང་། རེ་ཧོ་བོད། ཨིར་དང་། ཀ་�ཱ་དང་རེ་སེན་�ོང་�ེར་�མས་བ�གས་སོ། 12རེ་སེན་ནི་ནི་ན་�ཱེ་
དང་ཀ་�ཱའི་བར་ལ་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 13ཨི་ཇིབ་ནས་ལི་ཌི་ཡ་དང་། ཨ་ནམ་དང་། ལེ་ཧ་
བི་དང་། ན་བ་ཐ་དང་། 14པད་�ེསེ་དང་། ཀེསེ་�་དང་ཀ་རིཊའི་མི་�མས་�ང་ངོ་། ཀ་རིཊ་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་
�ེས་སོ། 15ཀ་ནན་�ི་�་ཆེ་ཤོས་སི་དོན་དང་། དེའི་འོག་མ་ཧེད་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་རང་རང་གི་མིང་�ར་མི་རིགས་
ཚ�འི་ཕ་མེས་ཡིན་ནོ། 16ཀ་ནན་ནི་ཡེ་�སེ་པ་དང་། ཨ་མོར་པ་དང་། གྷིར་ག་ཤི་པ་�མས་དང་། 17ཧི་ཝི་པ་�མས་
དང་། ཨར་ཀི་པ་�མས་དང་། སི་ནི་པ་དང་། 18ཨར་ཝ་དི་པ་དང་། ཛ�་མ་རི་པ་དང་ཧ་མད་པ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཡིན་
ནོ། ཀ་ནན་�ི་རིགས་�མས་འཕེལ་ཏེ། 19ཀ་ནན་�ལ་�ི་ས་མཚམས་ནི་སི་དོན་ནས་�ོ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་གྷ་
ཛའི་འ�མ་�ི་གྷེར་རར་བར་�་དང་། ཤར་�་ཡོད་པའི་སོ་དྷོམ་དང་། གྷོ་མོ་�ཱ་དང་། ཨད་�ཱ་དང་། ལ་ཤའི་ཉེ་
འ�མ་�་ཛ�་བོ་ཨིམ་བར་�་�ེབས་སོ། 20དེ་�མས་ནི་ཧམ་�ི་མི་བ�ད་ཡིན་པ་དང་། དེ་�མས་རང་རང་གི་�ལ་
དང་། རིགས་བ�ད་ནང་གནས་ནས་རང་ཉིད་�ི་�ད་རིགས་བཅས་འཕེལ་ཞིང་གནས་སོ། 21ཡ་ཕེད་�ི་�ན་�ན་
པ་ཤེམ་ནི་ཨིབ་རི་པ་ཡོངས་�ི་ཕ་མེས་�་འ�ར་རོ། 22ཤེམ་�ི་�་�མས་ནི་ཨེ་ལམ། ཨསེ་�ར། ཨར་པག་ཤད། 
�ད། ཨ་རམ་པ་དེ་ཚ�་རང་རང་གི་མིང་�ར་རིགས་བ�ད་�ི་ཕ་མེས་�་འ�ར་རོ། 23ཨ་རམ་�ི་�་�མས་ནི་�ཛ། 
�ལ། གྷེ་དེར། མེ་ཤེག་གི་མི་�མས་�ང་ངོ་། 24ཨར་པག་ཤད་ནི་ཤེ་ལའི་ཕ་དང་། ཤེ་�ཱ་ནི་ཨེ་བྷེར་�ི་ཕ་�་འ�ར་
རོ། 25ཨེ་བྷེར་ལ་�་གཉིས་ཡོད་པས། གཅིག་གི་མིང་ལ་པེ་ལེག་བཏགས་སོ། དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁོའི་�ས་�་འཛམ་
�ིང་གི་མི་�མས་སོ་སོར་བགོས་སོ། ཁོའི་�ན་�ི་མིང་ལ་ཡོག་ཏན་བཏགས་སོ། 26ཡོག་ཏན་�ི་མི་བ�ད་ནི་ཨལ་
མོ་དད། ཤེ་ལེཕ་ཧ་ཛར་མ་ཝེད། ཡེ་�ཱ་དང་། 27ཧ་དྷོ་རམ་དང་། �་ཛལ་དང་། དྷིག་�ཱ་དང་། 28ཨོ་བྷལ། ཨ་བྷི་མ་
ཨེལ། ཤེ་བྷ་དང་། 29ཨོ་ཕིར། ཧ་ཝི་�ཱ་དང་། ཡོ་བྷབ་�ི་མི་�མས་�ང་ངོ་། དེ་ཚ�་ནི་ཡོག་ཏན་�ི་�་�ག་དང་ཚ་བོ་



བཀོད་པ 

�མས་ཡིན་ནོ། 30དེ་དག་�མས་བ�ད་པའི་ས་གནས་ནི་མེ་ཤ་ཞེས་པའི་ས་ནས་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་སེ་ཕར་
ཞེས་པའི་རིའི་བར་�་ཡོད་དོ། 31དེ་དག་�མས་ཤེམ་�ི་རིགས་བ�ད་ཡིན་ཞིང་། རང་རང་གི་�ད་དང་། �ལ་
དང་རིགས་བ�ད་བཞིན་གནས་སོ། 32དེ་དག་�མས་མི་རིགས་བཞིན་རང་རང་གི་རིགས་�ས་�ར་�ི་ནོ་ཨའི་
རིགས་བ�ད་�མས་ཡིན་ནོ། སའི་ནང་�་ལོག་�ང་བའི་�ེས་�་མིའི་རིགས་�མས་ནོ་ཨའི་�་�མས་གི་རིགས་
བ�ད་ནས་འཕེལ་བར་འ�ར་རོ༎  

བཀོད་པ 11 

བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་མཁར་མཐོ་པོ། 

1དེའི་�བས་�་ས་གཞི་ཚང་མར་�ད་གཅིག་རང་ཡོད་པས། མི་�མས་�ི་�ད་དེ་རང་བཤད་པར་�ེད་དོ། 2དེ་
�མས་ཤར་�ོགས་�་སོང་བ་ལས། བྷཻ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ཞེས་པའི་�ལ་�ི་ཐང་ཆེན་པོ་ཞིག་�་བ�ེབས་པ་དང་། ཁོང་ཚ�་
ས་གནས་དེར་བ�ད་དོ། 3ཁོང་ཚ�ས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་�ས་པ། ད་ང་ཚ�ས་ས་�ག་བཟོས་ནས་མེ་ལ་�ེག་ཏེ་
མ�ེགས་པོ་བཟོས་དགོས། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་ཁང་པ་བཟོས་�ིར་ས་�ག་དང་དེ་ལ་བ�ང་�ིར་�ག་�ན་བེད་�ོད་
�ེད་དོ། 4ཁོང་ཚ�ས། ད་�ོང་�ེར་ཞིག་དང་དེའི་ནང་མཁར་མཐོ་པོ་ནམ་མཁའ་ལ་�ག་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས། དེ་
�ར་བཟོས་ན་ང་ཚ�འི་མིང་�ད་�གས་�ང་�ེ་འཛམ་�ིང་ནང་ང་ཚ�་འཐོར་བར་མི་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 5དེ་ནས་
མི་�མས་�ིས་�ིགས་པའི་�ོང་�ེར་དང་མཁར་མཐོ་པོ་གཟིགས་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མར་ཕེབས་ནས། 
6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ད་མི་བ�ད་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཡིན་པས་�ད་ཡང་གཅིག་ཡོད་པ་དང་། 
དེ་ཚ�ས་གང་འ�་�ེད་ཡོང་ངམ། ཐོག་མར་ཁོ་ཚ�ས་རང་འདོད་བཞིན་ལས་ཀ་འ�་མི་འ�་�ས་�བ་པར་འ�ར། 
7མར་�ིན་ནས་དེ་ཚ�འི་�ད་གཅིག་དེ་ཕན་�ན་ཧ་མ་གོ་བའི་�ིར་ང་ཚ�་མར་བབས་ཏེ་ཁོ་ཚ�འི་�ད་དེ་འཛ�ལ་བར་
�ེད་དགོས་ག�ངས་པ་དང་། 8དེ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ས་གཞི་�ན་ལ་ཁོང་ཚ�་ཐམས་ཅད་ཐོར་བར་
མཛད་པས། དེ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་དེ་བ�ིགས་�་མཚམས་བཞག་གོ 9�ོང་�ེར་དེའི་མིང་བྷ་བེལ་ཞེས་བཏགས་སོ། དེ་
གང་ལ་ཞེ་ན། དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་དག་གི་�ད་གཅིག་དེ་འཛ�ལ་བར་གནང་བས་། དེ་ནས་འཛམ་
�ིང་ཐམས་ཅད་�ི་ནང་དེ་ཚ�་ཚང་མ་འཐོར་བར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཤེམ་�ི་རིགས་བ�ད་�མས། 

10ཤེམ་�ི་རིགས་བ�ད་ནི་དེ་�ར་ཡིན། �་ལོག་ཡོང་བའི་ལོ་གཉིས་�ི་�ེས་�་ཤེམ་ལོ་ ༡༠༠ ལོན་�ས་�་ཨར་
པག་ཤད་�ང་ངོ། 11དེ་�ེས་ཁོང་ད་�ང་ལོ་ ༥༠༠ བ�གས་པ་དང་། �་�་གཞན་ཡང་�ང་ངོ་། 12ཨར་པག་ཤད་
ལོ་�མ་�་སོ་�་ལོན་�ས་�་ཤེ་�ཱ་�ང་ངོ། 13དེ་�ེས་ཁོང་ད་�ང་ལོ་ ༤༠༣ བ�གས་པ་དང་། �་�་གཞན་ཡང་
�ང་ངོ་། 14ཤེ་�ཱ་ལོ་�མ་�་ལོན་�ས་�་ཨེ་བྷེར་�ང་ངོ། 15དེ་�ེས་ཁོང་ད་�ང་ལོ་ ༤༠༣ བ�གས་པ་དང་། �་
�་གཞན་ཡང་�ང་ངོ་། 16ཨེ་བྷེར་ལོ་�མ་�་སོ་བཞི་ལོན་�ས་�་པེ་ལེག་�ང་ངོ་། 17དེ་�ེས་ཁོང་ད་�ང་ལོ་ 
༤༣༠ བ�གས་པ་དང་�་�་གཞན་ཡང་�ང་ངོ་། 18པེ་ལེག་ལོ་�མ་�་ལོན་�ས་�་�་�ང་ངོ་། 19དེ་�ེས་ཁོང་ད་



བཀོད་པ 

�ང་ལོ་ ༢༠༩ བ�གས་པ་དང་། �་�་གཞན་ཡང་�ང་ངོ་། 20�་ལོ་�མ་�་སོ་གཉིས་ལོན་�ས་�་སེ་�ག་�ང་ངོ་། 
21དེ་�ེས་ཁོང་ད་�ང་ལོ་ ༢༠༧ བ�གས་པ་དང་། �་�་གཞན་ཡང་�ང་ངོ་། 22སེ་�ག་ལོ་�མ་བ�་ལོན་�ས་�་
ན་ཧོར་�ང་ངོ་། 23དེ་�ེས་ཁོང་ད་�ང་ལོ་ ༢༠༠ བ�གས་པ་དང་། �་�་གཞན་ཡང་�ང་ངོ་། 24ན་ཧོར་ལོ་ཉི་�་
�་ད�་ལོན་�ས་�་ཏེ་�ཱ་�ང་ངོ་། 25དེ་�ེས་ཁོང་ད་�ང་ལོ་ ༡༡༩ བ�གས་པ་དང་། �་�་གཞན་ཡང་�ང་ངོ་། 
26ཏེ་�ཱ་ལོ་བ�ན་�་ལོན་�ས་ཁོང་ཨབ་རམ་དང་ན་ཧོར་དང་ཧ་རན་�ི་ཕ་�་འ�ར་རོ༎  

ཏ་ེ�འཱི་མི་བ�ད་�མས། 

27ཨབ་རམ་དང་ན་ཧོར་དང་ཧ་རན་�ི་ཕ་ཏེ་�ཱའི་རིགས་བ�ད་ནི་འདི་�ར་ཡིན། ཧ་རན་ལོད་�ི་ཕ་�་འ�ར་རོ། 
28ཁོང་གི་ཕ་ཏེ་ར་གསོན་པོར་བ�གས་�བས་ཧ་རན་ནི་རང་ཉིད་�ེས་པའི་ས་གནས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་གི་�ར་ཞེས་
པའི་�ོང་�ེར་ནང་�ོངས་སོ། 29ཨབ་རམ་�ིས་ས་ར་ཡི་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་བོ། ན་ཧོར་�ི་ཧ་རན་�ི་�་མོ་
མིལ་�་དང་ཆང་ས་�བ་བོ། ཧ་རན་ནི་ཡིསི་�འི་ཕ་ཡིན་ནོ། 30ས་ར་ཡི་ལ་�་�་མ་�ང་ངོ་། 31ཏེ་�ཱས་རང་གི་�་
ཨབ་རམ་དང་མནའ་མ་ས་ར་ཡི་དང་རང་གི་ཚ་བོ་ལོད་(ཧ་རན་�ི་�) དང་མཉམ་�་འ�ིད་ནས། �ལ་ཀ་ནན་
�ོགས་�་འ�ོ་བའི་�ིར་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ར་�ོང་�ེར་ནས་ཐོན་ཏེ། དེ་ཚ�་ཧ་རན་�་སོང་ནས་དེར་གནས་སོ། 
32ཏེ་�ཱ་ལོ་ ༢༠༥ ལོན་ཏེ་ས་གནས་དེར་�ོངས་སོ༎  

བཀོད་པ 12 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་རམ་ལ་འབོད་པ། 

1དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་རམ་ལ་ག�ངས་པ། ད་�ོད་རང་གི་ཕ་�ལ་དང་གཉེན་མཚན་དང་ཕའི་
ཁང་པ་ནས་ཐོན་ཏེ་ངས་�ོད་ལ་བ�ན་པའི་�ལ་�་སོང་ཞིག 2ངས་�ོད་ལ་རིགས་བ�ད་མང་པོ་�ོད་�་ཡིན། 
དེ་ཚ�་ནི་མི་རིགས་�ན་�གས་ཆེནཔོ་ཞིག་�ང་ཡོང་། ངས་�ོད་ལ་�ིན་�ིས་�བས་ནས། �ོད་�ན་�གས་དང་
�ན་པར་འ�ར་ཏེ། �ིན་�བས་�ི་�་ཞིག་�ང་ཡོང་། 3�ོད་ལ་�ིན་�བས་བཏང་མཁན་ཚ�་ལ་ངས་�ང་�ིན་
�བས་�ད་བར་�། �ོད་ལ་དམོད་པ་བ�བ་མཁན་ཚ�་ལ་ངས་�ང་དམོད་པ་བ�བ་པར་�འོ། �ོད་�ི་�ོ་ནས་ས་
གཞིའི་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་�ིན་�ིས་�བས་པར་འ�ར་རོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་
བཞིན་�་ཨབ་རམ་ལོད་དང་བཅས་སོང་ངོ་། ཧ་རན་�ལ་ནས་སོང་བའི་�བས་ཨབ་རམ་ལོ་བ�ན་�་དོན་�་
ལོན་ཡོད་དོ། 5ཨབ་རམ་རང་གི་�ང་མ་ས་ར་ཡི་�་བོའི་�་ལོད་དང་། ཧ་རན་�་བསགས་པའི་ནོར་ཐམས་ཅད་
དང་�ན་གཡོག་དང་�ན་མོ་�མས་མཉམ་�་འ�ིད་ནས་�ལ་ཀ་ནན་�་སོང་ནས། དེ་ཚ�་ཀ་ནན་�ལ་�་
བ�ེབས་སོ། 6ཨབ་རམ་ཤེ་ཀེམ་ཞེས་པའི་དམ་པའི་ས་གནས་དེར་མོ་�ཱེ་�་ཡོད་པའི་དམ་པའི་ཤིང་གི་འ�མ་�་མ་
�ེབས་བར་ངལ་མ་བསོས་སོ། དེའི་ཚ�་ཀ་ནན་པ་�མས་�ང་ས་གནས་དེར་གནས་�ི་ཡོད་དོ། 7དེ་ནས་ཨབ་རམ་
ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་�ང་ནས་ཁོང་ལ་ག�ངས་པ། �ོད་�ི་མི་བ�ད་ཐམས་ཅད་ལ་�ལ་འདི་
�ད་བཞིན་ཡོད། ས་གནས་དེར་ཞལ་མཇལ་གནང་བའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཨབ་རམ་�ིས་མཆོད་�ི་ཞིག་



བཀོད་པ 

བཟོས་སོ། 8དེའི་�ེས་�་�ལ་བེ་ཐེལ་�ི་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་རི་ཞིག་�་�ིན་ནས། བེ་ཐེལ་�ི་�བ་�ོགས་དང་
ཨེ་ཞེས་པའི་�ལ་�ི་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་གནས་ཤིག་�་�ར་�བ་པ་དང་། དེར་ཁོང་གི་རང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་མཆོད་�ི་ཞིག་བཟོས་ཏེ་མཆོད་པ་�ལ་ལོ། 9དེ་ནས་ཁོང་ས་གནས་གཅིག་ནས་གཞན་�་�ིན་ཞིང་། 
�ལ་ཀ་ནན་�ི་�ོ་�ོགས་�་སོང་ངོ་༎  

ཨབ་རམ་ཨི་ཇིབ་�་འ�ོ་བ། 

10འོན་�ང་ཀ་ནན་�ི་�ལ་�་�་གེ་ཤོར་ཡོད་པས། ཨབ་རམ་�ེས་�་གནས་པའི་�ིར་ཨི་ཇིབ་�་�ིན་ནས་དེར་
གནས་སོ། 11ཨི་ཇིབ་�ིི་ས་མཚམས་�་�ེབས་རན་�བས་ཨབ་རམ་�ིས་རང་གི་�ང་མ་ས་ར་ཡི་ལ་�ས་པ། �ོད་
ནི་བ�་བ་ལ་མཛ�ས་པོ་ཡོད་པས། 12འོན་�ང་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ིས་�ོད་མཐོང་ནས་ངའི་�ང་མ་ཡིན་པར་ཤེས་
ཏེ། དེ་ཚ�ས་ང་བསད་དེ་�ོད་གསོན་པོར་འཇོག་པར་འ�ར་རོ། 13དེའི་�ིར་�ོད་ནི་ངའི་�ིང་མོ་ཡིན་ཞེས་ལབ་
ཅིག། དེ་�ར་�ས་ན་ཁོང་ཚ�ས་ང་ལ་�ོད་ལམ་ཡག་པོ་�ས་ཏེ་ངའི་�ོག་ཐར་བར་འ�ར། 14དེ་ནས་ཨབ་རམ་ཨི་
ཇིབ་�་བ�ེབས་པ་དང་། �ལ་མི་�མས་�ིས་ཁོའི་�ང་མ་ཤིན་�་མཛ�ས་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། 15�ལ་པོའི་ལས་
�ེད་པ་�མས་�ིས་�ང་མོ་རང་མཛ�ས་པོ་ཡོད་པའི་�ོར་�ལ་པོ་ལ་�ས་པས། མོ་རང་ཕོ་�ང་ནང་�་འ�ིད་དོ། 
16མོ་རང་གི་�ིར་�ལ་པོས་ཨབ་རམ་ལ་�ས་ཞབས་�ེད་དེ། ར་�ག་དང་། བ་�ང་དང་། བོང་�་དང་། �་མོང་
དང་། �ན་གཡོག་དང་�ན་མོ་�མས་གནང་ངོ་། 17འོན་�ང་ཨབ་རམ་�ི་�ང་མ་ས་ར་ཡིའི་�ིར་�ལ་པོ་དང་ཕོ་
�ང་ནང་ཡོད་པའི་མི་�མས་�ི་�ོད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནད་�ག་པོ་�མས་གཏངོ་གནང་ངོ་། 18དེ་
ནས་�ལ་པོས་ཨབ་རམ་ལ་བོས་ནས་འ�ི་བ། �ོད་�ིས་ང་དང་མཉམ་�་དེ་�ར་ཅི་ལ་�ས་པ་ཡིན་ནམ། ས་ར་ཡི་
ནི་�ོད་�ི་�ང་མ་ཡིན་ཟེར་ཅིའི་�ིར་ང་ལ་མ་བཤད་དམ། 19མོ་ངའི་�ིང་མོ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཅིའི་�ིར་ལབ་བམ། 
མོ་ངའི་�ང་མར་འ�ར་བ�ག་པར་ཅི་�ིར་�ད་པ་ཡིན་ནམ། ད་�ོད་རང་གི་�ང་མ་འདི་�་ཡོད། མོ་ལ་འ�ིད་
དེ་སོང་ཞིག 20�ལ་པོས་རང་གི་མི་�མས་ལ་བཀའ་གནང་བ་�ར། དེ་ཚ�འི་ཨབ་རམ་དང་ཁོའི་�ང་མ་དང་ཁོང་
ལ་ཡོད་པའི་ནོར་དང་བཅས་པ་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏང་ངོ་༎  

བཀོད་པ 13 

ཨབ་རམ་དང་ལོད་སོ་སོར་འ�ོ་བ། 

1དེ་ནས་ཨབ་རམ་དང་རང་གི་�ང་མ་དང་ཁོ་ལ་ཡོད་པའི་ནོར་ཐམས་ཅད་འ�ེར་ནས་ལོད་དང་བཅས་པ་ཨི་
ཇིབ་ནས་ཀ་ནན་�ི་�ོ་�ོགས་�ལ་�་སོང་ངོ་། 2ཨབ་རམ་ཧ་ཅང་�ག་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ལ་ར་�ག་དང་། བ་
�ང་དང་། གསེར་ད�ལ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 3དེ་ནས་ཁོང་གིས་ས་ཆ་དེ་�ངས་ཏེ་ས་གནས་�ོས་བཞིན་�ལ་
བྷེ་ཐེལ་�ོགས་�་སོང་ངོ་། ཁོང་གིས་�ོན་�་རང་གི་�ར་�བ་ནས་བ�ད་པའི་བྷེ་ཐེལ་དང་ཨེ་�ི་�ོད་�ི་ས་
གནས་�་�ེབས་སོ། 4�ོན་�་ཁོས་མཆོད་�ི་ཞིག་བཟོསཡོད་པ་དང་། དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་�ལ་
ལོ། 5ལོད་ལའང་ར་�ག་བ་�ང་སོགས་དང་། རང་གི་ནང་མི་དང་གཡོག་པོ་བཅས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 6ཁོང་གཉིས་



བཀོད་པ 

�ི་�གས་ཟོག་གི་ཆད་�། �་ཁ་མང་པོ་མེད་པའི་�ེན་མཉམ་�་བ�ད་མི་�ིད་པ་�ང་ངོ་། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་
ཚ�འི་�གས་ཟོག་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 7དེའི་�ེན་�ིས་ཨབ་རམ་དང་ལོད་�ི་�འི་�ི་བོ་�མས་�ི་བར་ལ་
འ�གས་�ོད་�ང་ངོ་། དེ་�བས་ཀ་ནན་པ་དང་པེ་རི་ཟི་པ་�མས་�ལ་དེའི་ནང་གནས་བཞིན་ཡོད་དོ། 8དེ་ནས་
ཨབ་རམ་�ིས་ལོད་ལ་�ས་པ། ང་གཉིས་གཉན་མཚན་ཡིན་པས། ངེད་གཉིས་�ི་མི་�མས་དེ་�ར་འ�གས་�ོད་
�ེད་མི་ཉན། 9དེའི་�ེན་ང་ཚ�་སོ་སོར་འ�ོ་བ་ལེགས་པས། �ོད་�ི་འདོད་པ་�ར་ས་ཆ་འདམས་ཤིག། �ོད་�ོགས་
གཅིག་�་སོང་ཞིག ང་�ོགས་གཞན་�་འ�ོ་�་ཡིན། 10ལོད་�ིས་�ོགས་བཞིར་བ�ས་ཏེ་�་ཤིན་�་འབོལ་པོ་ཡོད་
པའི་ཡོར་དན་�ང་གཤོང་ནི་ཛ�་ཨར་བར་�་�བ་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་། དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�མ་ར་ཨི་ཇིབ་
�ལ་དང་འ�་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ས་གནས་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་སོ་དྷོམ་དང་གོ་མོ་ར་མེད་པར་གནང་
བའི་�ོན་�ི་ལོ་�ས་ཡིན་ནོ། 11དེ་�ར་ལོད་�ིས་ཡོར་དན་�ང་གཤོང་ཆ་ཚང་འདམས་ནས་ཤར་�ོགས་�་སོང་
ངོ་། དེ་�ར་གཉན་མཚན་གཉིས་སོ་སོར་�ེས་སོ། 12ཨབ་རམ་ཀ་ནན་�ལ་ནང་གནས་པ་དང་། ལོད་ནི་�ང་
གཤོང་གི་�ོང་�ེར་�མས་�ི་�ོད་�་སོ་དྷོམ་�ི་ཉེ་འ�མ་�་གནས་སོ། 13སོ་དྷོམ་�ི་མི་�མས་ངན་པ་ཡིན་པ་
དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་ཚབ་ཆེན་�ས་སོ༎  

ཨབ་རམ་ཧེབ་རོན་�་འ�ོ་བ། 

14ལོད་�ེས་པའི་�ེས་�་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་རམ་ལ་ག�ངས་པ། �ོད་ལངས་པའི་ས་གནས་དེ་ནས་�ོགས་
བཞིར་�ོས་ཤིག 15�ོད་�ི་མཐོང་བའི་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ངས་�ོད་དང་�ོད་�ི་�་བ�ད་�མས་ལ་�ས་གཏན་
�་�ོད་ལ་བདག་�་ཡིན། 16�་ཞིག་གིས་�ང་�ིས་མི་�བ་པའི་�་དང་ཚ་བོ་�ོད་ལ་�ོད་�་ཡིན། དེ་ལས་ས་
གཞིའི་�ལ་�ིས་བར་ལས་�་པོ་ཡོད་འ�ོ། 17ད་སོང་ལ་�ལ་�ན་�་�ོས་ཤིག། གང་ལ་ཞེ་ན། འདི་ཚ�་ཚང་མ་ངས་
�ོད་ལ་�ེར་བར་�འོ། 18ཨབ་རམ་�ིས་རང་གི་�ར་�ོས་ནས་ཧེབ་རོན་�་ཡོད་པའི་མམ་རེ་�་བའི་དམ་པའི་
ཤིང་�མས་�ི་འ�མ་�་གནས་སོ། དེར་ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ི་ཞིག་བཟོས་སོ༎  

བཀོད་པ 14 

ཨབ་རམ་�ིས་ལོད་�བས་པ། 

1དེའི་�བས་�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ཨམ་ར་ཕེལ་དང་། ཨེ་ལ་སར་�ི་�ལ་པོ་ཨ་རི་ཨོག་དང་། ཨེ་ལམ་�ི་�ལ་
པོ་ཀེ་དོར་ལ་ཨོ་མེར་དང་། གྷོ་ཡིམ་�ི་�ལ་པོ་ཊི་དལ་དང་བཅས་བཞི་པོས། 2སོ་དྷོམ་�ི་�ལ་པོ་བྷེ་ར་དང་། གྷོ་མོ་
�ཱའི་�ལ་པོ་བྷིར་ཤ། ཨད་�ཱའི་�ལ་པོ་ཤི་ནབ། ཛ�་བོ་ཨིམ་�ི་�ལ་པོ་ཤེ་མེ་བེར། བྷེ་ལའི་(ཡང་ན་ཛ�་ཨར་)�ལ་པོ་
�འི་ཐོག་�་དམག་�བ་པར་ཡོང་ངོ་། 3�ལ་པོ་�་�མས་མ�ན་ནས་རང་གི་དམག་མི་�མས་བ�གས་ནས་སིད་
དྷིམ་�ི་�ང་གཤོང་ནང་ཡོང་ངོ་། དེར་དེང་སང་ཚའི་�་མཚ�་ཟེར་རོ། 4ལོ་བ�་གཉིས་བར་�་ཁོ་ཚ�་�ལ་པོ་ཀེ་
དོར་ལ་ཨོ་མེར་�ི་དབང་འོག་�་ཡོད་པ་ཡིན། འོན་�ང་ལོ་བ�་ག�མ་སོང་བ་དང་ཁོ་ཚ�ས་ངོ་ལོག་�ས་སོ། 5ལོ་
བ�་བཞི་པར་ཀེ་དོར་ལ་ཨོ་མེར་�ིས་རང་གི་མ�ན་�ོགས་�ལ་པོ་�མས་དང་མ�ན་ནས་དམག་མི་འ�ིད་ཡོང་



བཀོད་པ 

ངོ་། ཨཤ་ཐེ་རོད་ཀར་ནེམ་�་རེ་ཕ་ཨིམ་ལ། ཧམ་�་�་ཛ�མ་ལ་དང་། ཀི་རི་�ཱ་ཐེམ་�ི་�ང་གཤོང་�་ཨེ་མིམ་དང་། 
6ཨེ་དྷོམ་རི་བོར་�མས་�་ཧོར་པ་ལ་ཕམ་པར་�ས་ནས། འ�ོག་�ོང་གི་མཐའ་མཚམས་�་ཡོད་པའི་ཨེལ་པ་རན་
བར་�་དེད་དོ། 7དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་ལོག་ནས་ཀ་དྷེཤི་�་ཡོང་ངོ་། (ས་གནས་དེ་ལ་དེ་�ས་ཨེན་མིཤ་པད་ཟེར་བཞིན་
ཡོད།) དེ་ཚ�ས་ཨ་མོར་པ་�མས་ལའང་�ལ་ལོ། 8དེ་ནས་སོ་དྷོམ་གྷོ་མོ་�ཱ། ཨད་�ཱ། ཛ�་བོ་ཨིམ་དང་བྷེ་ལའི་�ལ་པོ་
�མས་དམག་�བ་�ིར་དམག་མི་�མས་བ�ག་ནས་སིད་དྷིམ་�ི་�ང་གཤོང་�་སོང་ངོ་། 9དེ་ཚ�ས་ཨེ་ལམ། གྷོ་
ཡིམ། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་དང་ཨེ་ལ་སར་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་ཐོག་�་དམག་�བ་བོ། དེ་�ར་�ལ་པོ་�ས་�ལ་པོ་བཞིའི་
ཐོག་�་འཐབ་བོ། 10�ང་གཤོང་�་�ག་�ན་�ི་ས་དོང་ཤིན་�་མང་པོ་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་སོ་དྷོམ་དང་གྷོ་མོ་
�ཱའི་�ལ་པོ་�མས་�ོས་�བས་དོང་ནང་འཛག་སོང་། གཞན་�ལ་པོ་ག�མ་ནི་རིའི་�ང་�ོས་སོ། 11�ལ་པོ་
བཞིས་བཟའ་བཅའ་དང་བཅས་སོ་དྷོམ་དང་གྷོ་མོ་�ཱར་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་འ�ེར་རོ། 12ཨབ་རམ་�ི་�་བོ་ལོད་
ནི་སོ་དྷོམ་ནང་གནས་ཡོད་ཅིང་། �ལ་པོ་དེ་ཚ�ས་ལོད་དང་ཁོའི་�་ནོར་ཚང་མ་འ�ེར་རོ། 13འོན་�ང་མི་ཞིག་
�ོས་ཤོར་ཏེ། ཨིབ་རི་པ་ཨབ་རམ་�ི་�ར་སོང་ནས་དེའི་�ོར་ཚང་མ་བཤད་དོ། ཨ་མོར་པའི་མམ་རའི་དམ་པའི་
ཤིང་�ོང་ཚ�འི་འ�མ་�ད་ནས་ཨབ་རམ་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། མམ་རེ་དང་ཁོའི་�ན་�མས་ཨེཤ་ཀོལ་དང་། ཨ་
ནེར་ནི་ཨབ་རམ་�ི་�ོགས་པོ་ཡིན་ནོ། 14རང་གི་�་བོ་ལོད་ལ་བ�ང་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་ཐོས་མ་ཐག་�་ཨབ་
རམ་�ིས་རང་གི་�ར་གི་དམག་མི་ ༣༡༨ འབོད་ནས་�ལ་པོ་བཞི་ཆར་�ན་�་བའི་�ལ་བར་�་དེད་དོ། 15དེར་
ཁོང་གིས་རང་གི་མི་�མས་ལ་སོ་སོར་�ས་ནས། ད�་ཚ�ར་མཚན་མོར་བཙན་�ོལ་�ས་ཏེ་�ལ་ཁ་ཐོབ་བོ། དྷ་མསེ་
ཀསེ་�་བའི་�ང་པའི་�ང་�ོགས་�་ཡོད་པའི་�ལ་ཧོ་�ཱ་བར་�་དེད་དོ། 16ཁོང་ཚ�ས་བཅོམ་པའི་ནོར་ཚང་མ་
�ིར་ལོག་�ས་ཏེ། རང་གི་�་བོ་ལོད་དང་ཁོའི་ནོར་དང་�ད་མེད་�མས་དང་བཙ�ན་པ་�མས་ལ་ཡང་�ིར་�ོག་
�ས་སོ༎  

�ལ་པོ་མེལ་ཀི་ཛ�་དེག་གིས་ཨབ་རམ་ལ་�ིན་�བས་གནང་བ། 

17-18ཀེ་དོར་ལ་ཨོ་མེར་དང་�ལ་པོ་གཞན་�མས་�ི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་ཐོབ་པའི་�ེས་�་ཨབ་རམ་�ིར་ལོག་གོ སོ་
དྷོམ་�ི་�ལ་པོ་ཁོང་ལ་འ�ད་�ིར་ཤ་�ཱེའི་�ང་གཤོང་�་ཡོང་ངོ་། (ས་གནས་དེ་ལ་�ལ་པོའི་�ང་གཤོང་ཡང་
ཟེར་རོ།) དེའི་�ེས་�་ས་ལེམ་�ི་�ལ་པོ་མེལ་ཀི་ཛ�་དེག་གིས་བག་ལེབ་དང་�ན་ཆང་�ལ་བར་ཡོང་ངོ་། ཁོང་ནི་
�་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་�་མ་ཞིག་�ང་ཡིན་ནོ། 19ཁོང་གིས་ཨབ་རམ་ལ་�ིན་�བས་གནང་ནས་ག�ངས་
པ། གནམ་ས་གཉིས་�ི་མཛད་པ་པོ་�་ན་མེ་ད་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་རམ་�ོད་ལ་�ིན་�ིས་�བས་པར་
ཤོག་ཅི། 20�ོད་ལ་ད�་བོ་�མས་ལས་�བས་པ་གནང་མཁན་�་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�་ཤིས་ཤོག་ཅེས་
�ས་སོ། ཨབ་རམ་�ིས་ནོར་ཐམས་ཅད་ལས་བ�་ཁག་གཅིག་�ལ་པོ་མེལ་ཀི་ཛ�་དེག་ལ་�ལ་ལོ། 21དེ་ནས་སོ་དྷོམ་
�ི་�ལ་པོས་ཨབ་རམ་ལ། �ེད་�ི་ཐོབ་པའི་ནོར་ཐམས་ཅད་�ེད་�ི་བཞེས་ཤིག། ང་ལ་ངའི་མི་�མས་�ིར་�ོག་
�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 22ཨབ་རམ་�ིས་ལན་�། གནམ་ས་གཉིས་�ི་མཛད་པ་པོ་�ན་མེད་པའི་དཀོན་
མཆོག་གི་མ�ན་�་ངས་མནའ་འདི་འ�ར་�ི་ཡོད། 23�ེད་�ི་ནོར་ཐམས་ཅད་ལས་�ད་པ་ཞིག་གམ་�མ་�ོག་
ཞིག་�ང་ངས་མི་ལེན་དང་། �ེད་�ིས་ནམ་ཡང་ཨབ་རམ་ལ་�ག་པོ་བཟོ་མཁན་ང་རང་ཡིན་ཞེས་ལབ་མི་�བ། 



བཀོད་པ 

24དེའི་�ེན་�ེད་�ི་ནོར་ལས་ངའི་མི་�མས་�ིས་གང་བེད་�ོད་�ེད་པ་མ་གཏོགས་ང་རང་གི་�ིར་གང་ཡང་མི་
དགོས། འོན་�ང་ངའི་�ོགས་པོ་ཨ་ནེར་དང་། ཨེཤ་ཀོལ་དང་མམ་རེ་ལ་�ལ་བ་ལེན་�་བ�ག་ཅིག་ཅེས་�ས་སོ༎  

བཀོད་པ 15 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་རམ་མཉམ་�་དམ་བཅའ་གནང་བ། 

1དེའི་�ེས་�་ཨབ་རམ་�ིས་ཞལ་གཟིགས་ཞིག་མཐོང་བའི་ནང་། དཀོན་མཆོག་གིས། ཨབ་རམ་ལ་མ་འཇིགས་
ཤིག། ངས་�ོད་ལ་ཉེན་ཁ་ཐམས་ཅད་ལས་�ང་�ེ་�་དགའ་ཆེན་པོ་ཞིག་�ེར་བར་�་ཞེས་ག�ངས་སོ། 2འོན་�ང་
ཨབ་རམ་�ིས་ལན་�། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལགས་ང་ལ་�་�་གཅིག་�ང་མེད་པའི་�ེན་�ིས་
�ེད་�ི་�་དགའ་དེ་ང་ལ་ཕན་ཐོག་མི་ཡོང་། དྷ་མསེ་ཀསེ་�ི་ཨེ་ལི་ཨེ་ཛ�ར་ཞེས་པ་ནི་ངའི་ནོར་བདག་གཅིག་པོ་
དེ་ཡིན་ནོ། 3�ེད་�ིས་ང་ལ་�་�་གནང་མེད་པས། ངའི་�ན་གཡོག་གཅིག་ངའི་ནོར་བདག་�་འ�ར་ཡོང་�ས་
སོ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་�ར་ག�ངས་པ་ཁོང་གིས་ཐོས་སོ། �ན་གཡོག་ཨེ་ལི་ཨེ་ཛ�ར་�ོད་�ི་ནོར་
བདག་�་འ�ར་མི་ཡོང་། �ོད་�ི་�་དེའི་ནོར་བདག་�་འ�ར་ཡོང་། 5ཁོང་གིས་ཁོ་ལ་�ི་རོལ་�་འ�ིད་དེ། ནམ་
མཁར་བ�ས་ཏེ་�ར་མ་�མས་�ིས་ཤིག དེ་�ར་�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་འ�ང་བར་འ�ར་ག�ངས་སོ། 6ཨབ་རམ་
�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་ལོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོ་དང་�གས་ད�ེས་ནས་ཁོ་ལ་ངོས་ལེན་གནང་
ངོ་། 7དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ར་ནས་�ོད་ལ་འ�ིད་དེ་�ལ་འདི་�ེར་མཁན་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ང་རང་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 8འོན་�ང་ཨབ་རམ་�ིས་ལན་�། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་དེ་�ར་�ང་བ་ངས་ཇི་�ར་ཤེས་སམ་ཞེས་འ�ི་པས། 9ལན་�་ཁོང་གིས། ངའི་མ�ན་�་བ་�གས་ལོ་
ག�མ་པ་ཞིག་དང། ར་མོ་ལོ་ག�མ་ལོན་པ་གཅིག། �ག་ལོ་ག�མ་ལོན་པ་གཅིག། �ག་རོན་གཅིག་དང་འང་�་
ཞིག་འ�ེར་ཤོག་ག�ངས་པ་དང་། 10ཨབ་རམ་�ིས་དེ་�མས་དཀོན་མཆོག་གི་�ར་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། དེ་�མས་
�ེད་ཀ་བ�བ་ནས་ཁག་གཉིས་�་བཞག་གོ འོན་�ང་�་གཉིས་དེ་མ་བ�བ་བོ། 11�་�ོད་�མས་ཤ་ཟ་�ིར་བབ་
པས། ཨབ་རམ་�ིས་དེད་དོ། 12ཉི་མ་�བ་འ�ོ་བའི་�བས་�་ཨབ་རམ་ལ་གཉིད་�ིད་པོ་ཞིག་�ག་པ་དང་། 
འཇིགས་�ང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁོ་ལ་�ང་ངོ་། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་ག�ངས་པ། �ོད་�ི་མི་བ�ད་�མས་
ནི་གཞན་�ི་�ལ་�་�ི་མི་�མས་འ�ང་ཡོང་། དེར་ཁོང་ཚ�ས་�ན་གཡོག་�ས་ཏེ་ལོ་ ༤༠༠ བར་ཁོང་ཚ�ར་དབང་
གནོན་�ེད་ཡོང་། 14འོན་�ང་དེ་�མས་ལ་�ན་གཡོག་�་འ�ར་བ�ག་མཁན་མི་རིགས་�མས་ལ་ངས་ཉེས་པ་
བཏང་བར་�། དེ་ཚ�་�ི་�ལ་ནས་ཐོན་�བས་ཁོང་ཚ�ས་�་ནོར་མང་པོ་འ�ེར་བར་�འོ། 15�ོད་རང་ལོ་�ས་པའི་
�ེས་�་ཞི་བདེའི་ནང་ཤི་ནས་�ར་�་�ས་པར་འ�ར་རོ། 16མི་རབས་བཞིའི་�ེས་�་�ོད་�ི་མི་བ�ད་�མས་ས་
གནས་འདིར་ཡོང་བར་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན། ཨ་མོར་པ་�མས་�ི་ལས་ངན་ཐམས་ཅད་མ་�བ་བར་�་ངས་དེ་
ཚ�་ལ་དེད་པར་མི་འ�ར་ག�ངས་སོ། 17ཉི་མ་�བ་ནས་�ན་པ་�ང་བའི་ཚ�། དེ་མ་ཐག་�་�་བ་ཐོན་བཞིན་མེའི་
�ོད་དང་འབར་བཞིན་པའི་མེ་�ེ་ཞིགམཐོང་བ་དང་། སེམས་ཅན་དེ་ཚ�འི་ཤའི་ད�ིལ་ནས་�ིན་ནོ། 18དེ་མ་ཉིད་
�་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་རམ་དང་དམ་བཅའ་མཛད་དེ་ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། ཨི་ཇིབ་�ི་ས་མཚམས་ནས་�བ་
རད་གཙང་པོ་ཆེན་པོའི་བར་�་ཡོད་པའི། 19ཀེ་ནེ་པ་དང་། ཀེ་ནེ་ཛ�་པ། ཀད་མོ་པ། 20ཧི་ཏི་པ་�མས། པེ་རི་ཛ�་པ། 



བཀོད་པ 

རེ་ཕ་ཨིམ་པ། 21ཨ་མོར་པ་�མས། ཀ་ནན་པ་�མས། གྷིར་ག་ཤི་པ་�མས། ཡ་�་སི་པ་ཚ�འི་�ལ་དང་བཅས་པ་
ངས་�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་ལ་�ེར་རོ༎  

བཀོད་པ 16 

ཧ་གྷར་དང་ཨིཤ་མ་ཨེལ། 

1ཨབ་རམ་�ི་�ང་མ་ས་ར་ཡི་ལ་�་�་མ་�ེས་སོ། འོན་�ང་མོ་རང་ལ་ཨི་ཇིབ་�ལ་�ི་�ན་མོ་ཧ་གྷར་ཞེས་པ་
ཞིག་ཡོད་པས། 2ས་ར་ཡིས་ཨབ་རམ་ལ་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་མངལ་དེ་འགོག་གནང་ཡོད་པས། 
ད་�ེད་ངའི་�ན་མོ་དང་མཉམ་�་ཉོལ་ཞིག གཅིག་�ེས་ན་མོ་ལས་ངའི་ཆེད་�་�་�་ཞིག་�ེ་�བ་ཡོང་། ཨབ་
རམ་�ིས་ས་ར་ཡིས་ལབ་པར་ཉན་ནོ། 3ས་ར་ཡིས་ཨབ་རམ་ལ་རང་གི་�ན་མོ་དང་མཉམ་�་�ོད་བ�ག་གོ ཨབ་
རམ་ཀ་ནན་�་གནས་ནས་ལོ་བ�འི་�ེས་�་�་བ་འདི་�ང་ངོ་། 4ཨབ་རམ་�ིས་ཧ་གྷར་མཉམ་�་ཉལ་ནས་མོ་
རང་མངལ་དང་�ན་པ་ཤེས་ཏེ་ང་�ལ་�ེད་ནས། ས་ར་ཡི་ལ་�ད་པར་�ེད་དོ། 5དེ་ནས་ས་ར་ཡིས་ཨབ་རམ་ལ། 
�ེད་�ི་�ེན་�ིས་ཧ་གྷར་�ིས་ང་ལ་�ད་པ་དང་། ངས་རང་གི་�ན་མོ་�ེད་ལ་�ད་�ང་། ད་མོ་རང་མངལ་དང་
�ན་པ་ཤེས་ནས་མོས་ང་ལ་�ད་པས། ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་དང་ངས་བར་�་བདེན་པ་ཡིན་མིན་
ཞལ་ཆེ་གཅོད་པར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 6ཨབ་རམ་�ིས་ལན་ལ། ཧ་གྷར་�ོད་�ི་�ན་མོ་ཡིན་པས་�ོད་�ི་དབང་
འོག་�་ཡོད། �ོད་�ི་མོ་ལ་ག་རེ་འོས་པ་བཞིན་�་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། དེ་ནས་ས་ར་ཡིས་ཧ་གྷར་ལ་�ང་པོ་
�ས་པ་དང་ཧ་གྷར་�ོས་སོ། 7�ལ་�ར་�ི་ལམ་�་འ�ོག་�ོང་གི་�་མིག་གཅིག་གི་འ�མ་�་གཙ�་བོའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་
མོ་དང་འ�ད་དེ། 8ས་ར་ཡི་�ན་མོ་ཧ་གྷར་�ོད། ག་ནས་ཡོང་�ེ་ས་ཆ་ག་�་འ�ོའམ་ཞེས་ཕོ་ཉས་འ�ི་པས། ལན་
�་ཧ་གྷར་�ིས། ངའི་ཇོ་མོ་ས་ར་ཡི་�ང་ནས་�ོས་བཞིན་ཡོད་�ས་པ་དང་། 9ཕོ་ཉས་ག�ངས་པ། ད་�ོད་རང་
རང་གི་ཇོ་མོའི་ཙར་�ིར་ལོག་ནས་མོའི་གཡོག་�ོས་ཤིག 10དེ་ནས་ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། ངས་�ོད་�ི་�་བ�ད་
ཤིན་�་མང་པོ་འ�ར་བ�ག་ཏེ་དེ་�མས་�ི་�ངས་�ས་�ང་�ིས་མི་�བ་བོ། 11�ོད་ལ་�་ཞིག་�ེས་ཡོང་། ཁོའི་
མིང་ཨིཤ་མ་ཨེལ་བཏགས་ཤིག། གང་ལ་ཞེ་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�ི་�ག་བ�ལ་�ི་�་འབོད་གསན་
ཡོད། 12�ོད་�ི་�་ནི་ནགས་�ི་�ང་�ོད་དང་འ�་བ་མི་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་�་མི་མ�ན་པ་དང་། མི་གཞན་
ཐམས་ཅད་�ང་ཁོ་དང་མི་མ�ན། རང་གི་གཉེན་ཚན་ཐམས་ཅད་ལས་འ�ལ་ཏེ་སོ་སོར་གནས་པར་�འོ། 13ཧ་
གྷར་�ིས་བསམ་པ། ངས་བདེན་པར་དཀོན་མཆོག་མཐོང་ནས་ དེའི་�ོར་བཤད་པ་ལ་ང་ད་�ང་གསོན་པོར་�ས་
ཡོད་དམ། འདི་�ར་མོ་མཉམ་�་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མོས་གཟིགས་པར་གནང་
མཁན་དཀོན་མཆོག་ཞེས་མིང་བཏགས་སོ། 14དེའི་�ེན་ཀ་དྷེཤི་དང་བྷེ་རེད་�ི་བར་ལ་ཡོད་པའི་�ོན་པ་དེ་ལ། ང་
ལ་མཐོང་བ་གནང་མཁན་གསོན་པོའི་དཀོན་མཆོག་གི་�ོན་པ་ཞེས་མི་�མས་�ིས་མིང་བཏགས་སོ། 15ཧ་གྷར་
ལས་ཨབ་རམ་�ི་�་ཞིག་�ང་ངོ་། ཁོང་གིས་ཁོའི་མིང་ལ་ཨིཤ་མ་ཨེལ་ཞེས་བཏགས་སོ། 16དེ་�ས་ཨབ་རམ་ལོ་
བ�ད་�་�་�ག་ལོན་ཡོད་དོ༎  
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བཀོད་པ 

དམ་བཅའི་�གས་ནི་མ�ན་�གས་བཅད་པ། 

1ཨབ་རམ་ལོ་ད�་བ�་གོ་ད�་ལོན་པའི་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་མངོན་པར་མཛད་པ། ང་ནི་�ན་
དབང་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་གང་བདེན་པ་ཡིན་པ་དེ་�ོས་ཤིག 2ངས་�ོད་དང་
དམ་བཅའ་�ེད་དེ་�ོད་ལ་མི་བ�ད་མང་པོ་�ོད་�་ཡིན། 3ཨབ་རམ་�ིས་གདོང་ས་ལ་རེག་ནས་�ག་འཚལ་བ་
དང་། དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། 4ངས་�ོད་དང་མཉམ་�་དམ་བཅའ་འདི་འཇོག་གི་ཡོད། �ོད་ནི་མི་རིགས་
མང་པོའི་ཕ་མེས་�་འ�ར་བ་�་ཞེས་ངས་མནའ་འདི་འཇོག་གི་ཡིན། 5ད་�ིན་ཆད་�ོད་ཨབ་རམ་མ་ཡིན། ཨབ་
ར་ཧམ་ཟེར་བར་འ�ར། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ངས་�ོད་ལ་མི་བ�ད་མང་པོའི་ཕ་མེས་�་འ�ར་བའི་�ིར་ཡིན་ནོ། 
6ངས་�ོད་ལ་མི་བ�ད་ཤིན་�་མང་པོ་�ོད་�་ཡིན། དེའི་ནང་ནས་མི་རིགས་མང་པོ་�ང་བར་འ�ར། འགའ་
ཤས་ནི་�ལ་པོ་འ�ང་བར་འ�ར་རོ། 7ངས་�ོད་དང་�ོད་�ི་མི་བ�ད་དང་མ་འོངས་པའི་མི་རབས་�མས་དང་
བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་�ས་�ན་�ི་�ིར་�་འཇོག་�་ཡིན། �ོད་དང་�ོད་�ི་མི་བ�ད་�ི་དཀོན་མཆོག་ང་
ཡིན་པར་འ�ར་རོ། 8ད་�་�ོད་རང་�ི་�ལ་བ་�ར་གནས་ཡོད་པའི་�ལ་འདི། ངས་�ོད་དང་�ོད་�ི་མི་བ�ད་
ལ་�ོད་�་ཡིན། ཀ་ནན་�ལ་ཡོངས་�་�ས་�ན་�ི་�ིར་�་�ོད་�ི་མི་བ�ད་ལ་�ེར་�་ཡིན་པ་དང་། ང་དེ་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་འ�ར། 9དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ག�ངས་པ། མ་འོངས་པའི་�ས་�་�ོད་དང་
�ོད་�ི་མི་བ�ད་ཐམས་ཅད་�ིས་ང་མཉམ་�་ཞག་པའི་དམ་བཅའ་འདི་�ང་དགོས། 10�ོད་དང་�ོད་�ི་མི་
བ�ད་�མས་�ི་�ོད་�་ཕོ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་�ི་མ�ན་�གས་གཅོད་དགོས། 11-12ད་ནས་�ིན་ཆད་�ེས་ནས་
ཉི་མ་བ�ད་ལོན་པའི་�ེས་�་�་�མས་�ི་མ�ན་�གས་བཅད་དགོས། �ོད་�ི་ནང་�་�ེས་པའི་�ན་གཡོག་གི་�་
�མས་དང་�ི་�ལ་�ལ་ནས་ཉོས་པའི་�ན་གཡོག་�མས་�ི་�་�མས་ལ་དེ་�ར་མ�ན་�གས་གཅོད་དགོས། དེ་
�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་�ོད་དང་ངའི་བར་ལ་དམ་བཅའ་ཅིག་འཇོག་ཡོད་པ་དེ་བ�ན་�་ཡིན། 13ཕོ་ཐམས་ཅད་
�ི་མ�ན་�གས་གཅོད་དགོས། ང་དང་�ོད་�ི་བར་ལ་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་�ས་�ན་�ི་�ིར་ཡིན་པའི་�ས་
ག�གས་�ི་�གས་�་འ�ར་རོ། 14མ�ན་�གས་མ་བཅད་པའི་མི་ངའི་འབངས་�་བ�ི་བར་མི་འ�ར། གང་ལ་
ཟེར་ན། དེས་ང་མཉམ་�་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་�ིས་མེད་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 15དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་
ལ་ག�ངས་པ། ད་ནས་�ིན་ཆད་�ོད་�ི་�ང་མའི་མིང་ས་ར་ཡི་མི་ཟེར་བར་ས་�ཱ་ཞེས་པར་འ�ར། 16ངས་མོ་ལ་
�ིན་�ིས་�བས་ཏེ། མོ་ནས་�ོད་ལ་�་ཞིག་�ོད་�་ཡིན། ངས་མོ་ལ་�ིན་�ིས་�བས་ནས་མི་རིགས་མང་པོའི་མ་�་
འ�ར་ཡོང་། མོ་ནས་�ེས་པའི་མི་བ�ད་ལས་�ལ་པོའང་འ�ང་བར་འ�ར། 17ཨབ་ར་ཧམ་�ར་ནས་ཐོད་པས་
ས་ལ་རེག་ནས། གད་མོ་ཤོར་ནས། རང་གི་སེམས་ལ། ལོ་ ༡༠༠ ལོན་པ་ཞིག་ལ་�་�་�ེས་�ིད་དམ། ས་�ཱ་ལོ་ད�་
བ�་ཡིན་པ་ལ་�་�་ཞིག་�ེས་བར་�ིད་དམ་ཞེས་བསམས་སོ། 18ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་པ། ཨིཤ་
མ་ཨེལ་ངའི་ནོར་བདག་�་འ�ར་བ�ག་པར་མཛད་དམ་ཞེས་�ས་པས། 19འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་
པ། དེ་�ར་�ེད་མི་བ�ག། �ོད་�ི་�ང་མ་ས་�ཱ་ལ་�་ཞིག་�ེས་ཡོང་། �ོད་�ིས་དེའི་མིང་ཨི་�ཱག་ཞེས་བཏགས་
དགོས། ཁོ་དང་ཁོའི་རིགས་བ�ད་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་�་ངས་�ས་གཏན་�ི་�ིར་དམ་བཅའ་�ེད་པར་�། 
དམ་བཅའ་དེ་ནི་གཏན་�ི་ཆེད་�་ཡིན། 20�ོད་�ིས་ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ི་�ིར་�ོད་�ི་�་བ་དེ་ངས་ཐོས་�ང་། དེར་
བ�ེན་ངས་ཁོ་ལ་�ིན་�ིས་�བས་ཏེ་མི་རིགས་མང་པོ་�ོད་�་ཡིན། ཁོའི་རིགས་བ�ད་ནང་�ལ་�ས་བ�་གཉིས་
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�ེས་པ་དང་། ཁོའི་རིགས་བ�ད་ལ་མི་རིགས་�བས་ཆེན་ཞིག་བཟོ་�་ཡིན། 21འོན་�ང་ལོ་�ེས་མ་ད་�འི་�ས་
�བས་�་ས་�ཱ་ལས་�ེས་པའི་�་ཨི་�ཱག་དང་མཉམ་�་ངས་དམ་བཅའ་འཇོག་�་ཡིན། 22ཨབ་ར་ཧམ་དང་
བཀའ་མོལ་གནང་ཚར་བའི་�ེས་�་དཀོན་མཆོག་འཕགས་སོ། 23ཉིན་དེ་རང་ལ་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་དཀོན་མཆོག་
གིས་བཀའ་བཞིན་�ས་ཏེ། རང་གི་�་ཨིཤ་མ་ཨེལ་དང་། ནང་�་ཡོད་པའི་�ེས་པ་�མས་དང་། རང་གི་ནང་�་
�ེས་པའམ་རང་གིས་གཞན་ནས་ཉོས་པའི་�ན་གཡོག་ཐམས་ཅད་�ི་མ�ན་�གས་བཅད་དོ། 24མ�ན་�གས་
བཅད་�ས་ཨབ་ར་ཧམ་ལོ་ད�་�་གོ་ད�་ལོན་ཡོད་པ་དང་། 25ཁོའི་�་ཨིཤ་མ་ཨེལ་ལོ་བ�་ག�མ་ལོན་ཡོད་དོ། 
26-27ཁོང་ཕ་�་གཉིས་ཀའི་མ�ན་�གས་ཉིན་གཅིག་རང་ལ་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་�ན་གཡོག་ཚང་མ་དང་མཉམ་�་
བཅད་དོ༎  

བཀོད་པ 18 

ཨབ་ར་ཧམ་ལ་�་ཞིག་གནང་�འི་མནའ་�ལ་གནང་བ། 

1མམ་རེ་ཞེས་པའི་ཤིང་�ོང་གི་ཉེ་འ�མ་�་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མངོན་པར་མཛད་གནང་ངོ། 
ཉིན་�ང་ཉི་མ་ཚ་བའི་�བས་�་ཨབ་ར་ཧམ་རང་གི་�ར་�ི་�ོའི་འ�མ་�་བ�ད་ཡོད་པ་རེད། 2ཁོས་མིག་ཡར་
བ�་བ་དང་། མི་ག�མ་ལངས་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་། དེ་ཚ�་ལ་མཐོང་མ་ཐག་�་ཁོང་�ག་ཅིང་དེ་ཚ�་ལ་འ�ད་�་
�ིན་ནས། མགོ་�ར་ཞིང་གདོང་ས་ལ་རེག་ནས། 3ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། གཙ�་བོ་ལགས། �ེད་�མས་ངའི་ནང་ལ་
ངལ་གསོ་མ་གནང་བར་མ་ཕེབས་རོགས་གནང་། �ེད་�མས་ལ་ཞབས་�ི་�་བར་ང་འདིར་ཡོད། 4�ེད་�མས་�ི་
ཞབས་འ�་བར་�་�ན་�་འ�ེར་ནས་ཡོང་གི་ཡིན། དེར་ཤིང་གི་འོག་�་�་ངལ་གསོས་ཤིག་དང་། 5ཞལ་ལག་
ཡང་འ�ེར་ནས་ཡོང་གི་ཡིན། དེས་�ོགས་ཐོན་�ེད་�ར་�ོབས་�ེད་ཡོང་། ངའི་ནང་ལ་ཕེབས་ནས་ཆེ་བ�ོད་
གནང་སོང་། དེར་བ�ེན་ད་ང་ལ་ཞབས་�ི་�་�་འ�ག་རོགས་གནང་། དེ་ཚ�ས་ལན་�། �གས་�ེ་ཆེ་�ོད་�ི་
གཏམ་དེར་ང་ཚ�ས་ངོས་ལེན་ཡོད། 6ཨབ་ར་ཧམ་�ར་ནང་�ག་ནས་ས་�ཱ་ལ། �ོ་ཞིབ་ལེགས་ཤོས་ལས་བ�ིས་ཏེ་
མ�ོགས་པོར་བག་ལེབ་འགའ་ཤས་བཟོས་ཤིག་ཅེས་ལབ་བོ། 7དེ་�ེས་ཨབ་ར་ཧམ་�གས་�ི་�འི་ནང་�ག་ཏེ་
བེ�་གཞོན་པ་�ག་པ་ཞིག་འདམས་ནས་གཡོག་པོ་ལ་�ད་པ་དང་། ཁོས་�ར་�་�ིན་ནས་དེ་དག་�་�ིག་�ས་སོ། 
8ཁོང་གིས་འོ་མ་དང་མར་གང་ཙམ་ཞིག་དང་། ཤ་དེ་མི་དེ་ཚ�འི་མ�ན་�་�ལ་ནས། དེར་ཤིང་�ོང་གི་འོག་�་དེ་
ཚ�་ལ་ཁ་ཟས་�ངས་ནས་དེ་ཚ�ས་ཟས་སོ། 9དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ། �ོད་�ི་�ང་མ་ག་�་ཡོད་དམ་ཞེས་�ིས་པས། 
ལན་�་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས། མོ་�ར་ནང་ཡོད་�ས་སོ། 10དེའི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་�ས་པ། ད་ནས་�་བ་ད�འི་
�ེས་�་�ིར་ལོག་ཡོང་�བས་�ོད་�ི་�ང་མ་ས་�ཱ་ལ་�་ཞིག་�ེས་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། ས་�ཱ་ནི་ཁོའི་�བ་
དང་�ར་�ི་�ོར་ལངས་ནས་ཉན་ནས་ཡོད་དོ། 11ཨབ་ར་ཧམ་དང་ས་�ཱ་ན་ཚ�ད་�ས་ཡོད་པས། ས་�ཱའི་མངལ་
�ག་ཆད་ཡོད་པ་རེད། 12ས་�ཱ་གསང་ནས་གད་མོ་གད་ཅིང་། ང་དང་ངའི་ཇོ་བོ་ནི་ལོ་�ས་ཚར་བས། ད་ང་ལ་�་
ཞིག་གང་�ར་�ེས་�བ་བམ་ཞེས་བསམ་མོ། 13དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ། མོ་ལ་�་�་�ེས་
མི་�ེད་ཅེས་ས་�ཱས་ཅིའི་�ིར་གད་དམ། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ལས་གང་ཡང་�བ་མི�བ་པ་ཁག་པོ་ཡོད་
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དམ། ངས་ལབ་པ་�ར་�་བ་ད�འི་�ེས་�་ང་ལོག་ཡོང་བ་དང་། ས་�ཱ་ལ་�་ཞིག་�ང་ཡོང་། 15ས་�ཱ་འཇིགས་ཏེ། 
ངས་གད་མོ་ཤོར་མེད་ཅེས་ལབ་པ་དང་། ཁོང་གིས་�ོད་�ི་གད་མོ་ཤོར་སོང་ཞེས་ག�ངས་སོ༎  

�ལ་སོ་དྷོམ་�ི་ཆེད་�་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་�་བ་འ�ལ་བ། 

16དེ་ནས་མི་དེ་ཚ�་ལངས་ཏེ་སོ་དྷོམ་མཐོང་བའི་གནས་�་�ིན་པ་དང་། ཨབ་ར་ཧམ་ཕར་ཙམ་དེ་ཚ�་ལ་�ེལ་
བརསོང་ངོ་། 17དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་�ར་�གས་བསམ་བཞེས་ཏེ། ངས་�་བ་གང་�ས་�ོར་
ཨབ་ར་ཧམ་ནས་�ས་མི་ཡོང་། 18ཁོའི་རིགས་བ�ད་ནི་མི་རིགས་�བས་ཆེན་ཞིག་དང་དབང་ཅན་�་འ�ར་བ་
དང་། ཁོའི་�ོ་ནས་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་�ིན་�བས་�ོད་�་ཡིན། 19ཁོ་རང་གི་�་ཚ�་དང་ཁོའི་རིགས་བ�ད་
�མས་ལ་ངའི་བཀའ་�ང་བ་དང།་ གང་�ང་པོ་དང་བདེན་པའི་�ོ་ནས་�ིམས་�ོས་ཤིག་ཅེས་ངས་ཨབ་ར་ཧམ་
ལ་འདམས་པ་ཡིན། དེ་�ར་དེ་ཚ�ས་�ས་པ་ཡིན་ན། ངས་མནའ་�ེལ་བ་ཚང་མ་ཁོའི་�ིར་�བ་པར་�་�་ཡིན། 
20དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ག�ངས་པ། སོ་དྷོམ་དང་གྷོ་མོ་�ཱའི་ཐོག་ཉེས་པ་�ག་པོ་
བཀལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ིག་པ་ཆེན་པོ་�ས་ཡོད་དོ། 21ངས་ཐོས་པའི་དེ་ཚ�འི་ཉེས་པ་�མས་བདེན་པ་ཡིན་
མིན་�གས་ད�ད་�ེད་�ིར་ང་དེར་མར་འ�ོ་དགོས། 22དེ་ནས་མི་གཉིས་སོ་དྷོམ་�ི་�ོགས་�་སོང་ངོ་། འོན་�ང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་དང་མཉམ་�་བ�གས་སོ། 23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་འ�མ་�་སོང་ནས་
ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་�ས་པ། �ེད་ནི་བདེན་པར་ཉེས་མེད་ཚ�་ལའང་ཉེས་ཅན་དང་མཉམ་�་མེད་པར་མཛད་དམ། 
24གལ་ཏེ་�ོང་�ེར་འདིའི་ནང་མི་ཉེས་མེད་�་བ�་ཡོད་ནའང་། �ོང་�ེར་ཚང་མ་མེད་པར་མཛད་དམ། �་བ�་
ཐམ་པ་ལ་�བས་�ིར་�ོང་�ེར་དེ་ལ་ཐར་པ་མི་གནང་ངམ། 25ངེས་པར་�ེད་�ིག་པ་�ེད་མཁན་དང་མཉམ་�་
མི་བཟང་པོ་�མས་གསོད་མི་ཡོང། དེ་�ར་�ང་མི་�ིད་པས། �ེད་�ི་དེ་�ར་གནང་མི་�བ། དེ་�ར་གནང་བ་
ཡིན་ན། ཉེས་ཅན་�མས་དང་མཉམ་�་མི་གནོང་མེད་ལ་ཡང་ཉེས་པ་ཐོབ་པར་འ�ར། དེ་�ར་�ང་མི་�ིད། 
འཛམ་�ིང་ཐམས་ཅད་�ི་�ིམས་དཔོན་�ིས་�ང་པོའི་�ོ་ནས་�ིམས་བཅོད་གཏོང་དགོས། 26ལན་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས། གལ་�ིད་�ོང་�ེར་སོ་དྷོམ་ནང་ཉེས་�ོན་མེད་པའི་མི་�་བ�་ཡོད་ན། དེ་དག་གི་�ིར་ངས་
�ོང་�ེར་དེ་ཡོངས་�་མེད་པར་མི་�ེད་ག�ངས་སོ། 27ཡང་�ར་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས། ང་ནི་མི་ཞིག་ཡིན་�ང་། �ེད་
གཙ�་བོ་ལ་�་བ་གང་ཙམ་�ལ་བས་དབང་མེད་པ་དང་། �ེད་ལ་�ོ་ཁོག་�ེད་དེ་�་མ�ད་ནས་ག�ང་�ེང་�ས་
པར་བཟོད་གསོལ་གནང་རོགས་གནང། 28འོན་�ང་�ོང་�ེར་དེའི་ནང་ཉེས་�ོན་མེད་པའི་མི་�་བ�འི་ཚབ་�་
མི་བཞི་�་ཞེ་�་ མ་གཏོགས་མེད་ན། མི་�་�ང་�་སོང་བས་�ོང་�ེར་ཐམས་ཅད་མེད་པར་མཛད་དམ་�ས་པས། 
ཁོང་གིས། གལ་�ིད་ཉེས་�ོན་མེད་པའི་མི་བཞི་བ�་ཞེ་�་ཐོབ་ན། ངས་�ོང་�ེར་དེ་མེད་པར་མི་�འོ་ཞེས་
ག�ངས་སོ། 29ཡང་�ར་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་�ས་པ། གལ་�ིད་མི་�ང་པོ་བཞི་བ�་ལས་མེད་ན་གང་མཛད་དམ་
�ས་པས། ཁོང་གིས། དེ་དག་བཞི་བ�་�ིར་ཡང་ངས་མེད་པར་མི་�འོ་ག�ངས་སོ། 30ཨབ་ར་ཧམ་�ིས། གཙ�་བོ་
�གས་�ོ་མ་མཛད་པར་ད་�ང་ང་ལ་�་འ�ལ་�་�་ཡོད་པས། གལ་�ིད་མི་�ང་པོ་ག�མ་བ�་ལས་མེད་ན་གང་
མཛད་དམ་�ས་པས། ཁོང་གིས། དེ་ཚ�་ག�མ་བ�འི་�ིར་ཡང་ངས་མེད་པར་མི་�འོ་ག�ངས་སོ། 31ཨབ་ར་ཧམ་
�ིས། གཙ�་བོ་�ེད་ལ་�ོ་ཁོག་�ེད་དེ་�་མ�ད་ནས་གཏམ་�ེང་�ས་པ་ལ་བཟོད་གསོལ་གནང་རོགས་གནང་། 
གལ་�ིད་མི་�ང་པོ་ཉི་�་ལས་མེད་ན་གང་མཛད་དམ་�ས་པས། ཁོང་གིས། དེ་དག་ཉི་�འི་�ིར་ཡང་ངས་མེད་



བཀོད་པ 

པར་མི་�འོ་ག�ངས་སོ། 32ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས། གཙ�་བོ་�ེད་�གས་�ོ་མི་མཛད་པར་ངའི་�་བར་ཐེངས་
གཅིག་གསན་རོགས་གནང་། གལ་ཏེ་མི་�ང་པོ་བ�་ལས་མེད་ན་གང་མཛད་དམ་�ས་པས། ཁོང་གིས། དེ་དག་
བ�་�ིར་ཡང་ངས་མེད་པར་མི་�འོ་ག�ངས་སོ། 33དེ་�ར་ཨབ་ར་ཧམ་མཉམ་�་ག�ང་�ེང་གནང་བའི་�ེས་�་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཚ�ག་ཕར་ཕེབས་པ་དང་། ཨབ་ར་ཧམ་རང་གི་ནང་�་ལོག་གོ།  

བཀོད་པ 19 

སོ་དྷོམ་�ི་�ིག་པ། 

1ཕོ་ཉ་དེ་གཉིས་དགོང་�ོ་སོ་དྷོམ་�་ཕེབས་པ་དང་། �ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོའི་འ�མ་�་ལོད་བ�ད་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་
ཚ�ར་མཐོང་མ་ཐག་�་ལངས་ནས་འ�ད་པར་སོང་ནས་མ�ན་�་�ག་འཚལ་ནས་�ས་པ། 2ཇོ་བོ་�ེད་གཉིས་ལ་
ཞབས་�ི་�་བར་ང་ཡོད་པས། ངའི་ཁང་པའི་ནང་ཕེབས་ནས། ཞབས་འ�་བ་གནང་ནས་མཚན་མོ་དེར་བ�གས་
ཏེ་�་�ོ་བཞེངས་ནས་ཕེབས་ཤིག་ཅེས་�ས་པས། འོན་�ངཁོང་ཚ�ས་ལན་�། ང་ཚ�་�ོང་�ེར་�ི་འ�མས་རར་
མཚན་�ེལ་�ི་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 3ཁོས་ཤིན་�་ནན་བ�ལ་�ེད་པའི་�ེས་�་མཐའ་མར་དེ་དག་ཁོང་དང་
མཉམ་�་ཕེབས་ནས་ཁང་པའི་ནང་བ�གས་སོ། མ�ོན་པོ་ལ་བག་ལེབ་དང་ཁ་ཟས་�ས་དག་སོགས་�་�ིག་�ེད་
དགོས་ཤེས་གཡོག་པོ་ཚ�ར་བཀའ་གནང་བས། �་�ིག་�ས་ཚར་བ་དང་། ཁོང་ཚ�ས་ཟས་སོ། 4མ�ོན་པོ་ཚ�་གཟིམ་
པའི་�ོན་ལ་སོ་དྷོམ་�ོང་�ེར་�ི་�ེས་པ་ཚ�་ཡོང་ནས་ལོད་�ི་ཁང་པ་མཐའ་བ�ོར་བ་དང་། མི་�ན་གཞོན་ཚང་
མ་དེར་ཡོད་དོ། 5ལོད་ལ་བོས་ཏེ། དོ་དགོང་མཚན་མོར་�ོད་�ར་གནས་ཚང་ཡོང་བའི་མི་དེ་ཚ�་�ི་�་འ�ིད་ཤོག། 
དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ིག་པ་�ོད་འདོད་ཡོད་ཅེས་ལབ་པ་དང་། 6ལོད་དེ་ཚ�འི་�ར་�ི་�་སོང་ནས་�ོ་�བ་ཅིང་། 
7�ོགས་པོ་�མས་དེ་�་�འི་ལས་ངན་ཞིག་མ་�ེད་ཅིག 8�གས་�ེ་གཟིགས་རོགས་གནང་། ང་ལ་ད་�ང་�་མོ་ན་
�ང་མ་གཉིས་ཡོད། �་མོ་གཉིས་དེ་�ོད་ཚ�འི་ལག་�་གཏད་དེ། �ོད་ཚ�ས་གང་འདོད་པ་ཚང་མ་�ོས་ཤིག། འོན་
�ང་མི་འདི་ཚ�་ལ་གང་ཡང་མ་�ེད་ཅིག དེ་ཚ�་ནི་ངའི་འ�ལ་པ་ཡིན་ཙང་ངས་དེ་ཚ�ར་�ང་�ོབ་�ེད་དགོས་སོ། 
9འོན་�ང་མི་དེ་ཚ�ས་�ས་པ། �ི་�ལ་བ་ཕར་སོང་ཞིག། ང་ཚ�ས་གང་�ེད་དགོས་པ་དེ་ང་ཚ�་ལ་ལབ་མཁན་�ོད་
�་ཡིན་ནམ། ང་ཚ�འི་ལམ་ནས་སོང་ཞིག། དེ་མིན་ཁོ་ཚ�་ལས་�ག་པ་�ོད་ལ་ང་ཚ�ས་�ག་པ་�་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་
ལོད་ལ་འ�ད་�ག་བཏང་ནས་ཁང་པའི་�ོ་བཅག་པར་�ོན་�་འ�ོ་བས། 10འོན་�ང་མི་དེ་གཉིས་�ིས་ལོད་ལ་
ཁང་པའི་ནང་འཐེན་ཞིང་�ོ་�བ་བོ། 11དེ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་�ི་�་ཡོད་པའི་མི་ཚ�གས་�མས་ལ་ལོང་བར་འ�ར་
བ�ག་པ་དང་། དེའི་�ེན་�ིས་ཁང་པའི་�ོ་དེ་ཁོང་ཚ�ས་མ་�ེད་དོ༎  

ལོད་སོ་དྷོམ་ནས་ཐོན་པ། 

12དེ་ནས་མི་གཉིས་�ིས་ལོད་ལ། འདིར་ཡོད་པས་�ོད་�ི་�་�་དང་མག་པ་དང་གཞན་གཉེན་མཚན་ཐམས་
ཅད་འ�ིད་དེ་�ོང་�ེར་ནས་ཐོན་ཞིག 13གང་ཡིན་ཟེར་ན། མི་འདི་ཚ�འི་ཉེས་པ་�ག་པོ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ཐོས་ནས་སོ་དྷོམ་མེད་པར་�ེད་�ིར་ང་གཉིས་ལ་བཏང་ངོ་། ད་ང་ཚ�ས་ས་གནས་དེ་མེད་པར་བཟོས་པར་



བཀོད་པ 

�འོ། 14ལོད་རང་གི་�་མོ་�མས་ཆང་ས་བ�བ་པར་བག་མ་�ོང་མཁན་མག་པའི་�ར་སོང་ནས་ལོད་�ི་�ས་པ། 
�ར་�་�ོང་�ེར་ནས་�ིར་ཐོན་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོང་�ེར་འདི་མེད་པར་�འོ་
ཞེས་ག�ངས་ཡོད་པས། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ལོད་�ིས་ཏན་ཤིག་ལབ་པ་རེད་བསམ་མོ། 15ནམ་ལངས་�བས་�་ཕོ་
ཉས་ལོད་ལ། མ�ོགས་པོ་�ས་ནས་ད་�ོད་�ི་�ང་མ་དང་�་མོ་གཉིས་འ�ིད་དེ་ས་ཆ་འདི་ནས་ཐོན་ཞིག �ོང་
�ེར་དེ་མེད་པར་སོང་བའི་ཚ�་�ོད་ཚ�འི་�ོག་ཡང་མེད་པར་ཆགས་པར་འ�ར། 16ལོད་�ི་འགོར་པོ་�ས་པའི་�ེན་
�ི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་�ིང་�ེ་�ེ་ཞིང་། མི་དེ་གཉིས་�ི་ལོད་དང་ཁོང་གི་�ང་མ་དང་། ཁོང་གི་�་མོ་
གཉིས་�ི་ལག་པ་བ�ང་�ེ་�ོང་�ེར་�ི་�ི་�་འ�ིད་དོ། 17དེ་ནས་ཕོ་ཉ་གཅིག་གིས་ཁོང་ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�འི་�ོག་
�ོབ་པའི་�ིར་�ི་བ�ས་མི་བ�་བར་�ང་གཤོང་�་མ་བ�ད་པར་རིའི་�ང་ལ་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས། 
18ལོད་�ིས། གཙ�་བོ་ལགས། ང་ཚ�་ལ་དེ་�ར་�ེད་�་མ་བ�ག་རོགས་གནང་། 19�ེད་�ི་�གས་�ེའི་�ོ་ནས་ངའི་
�ོག་�ོབ་�བ་པ་�ང་བས། རི་དེ་ཤིན་�་ཐག་རིང་བ་དང་། ང་དེར་མ་�ེབས་པའི་�ོན་ལ་ང་ཤི་བར་འ�ར། 
20�ོང་�ེར་�ང་�ང་དེ་མཐོང་གི་འ�ག་གམ། དེ་ཐག་ཉེ་བས་དེ་�་འ�ོ་བ�ག་རོགས་གནང། �ལ་ཚ�་�ང་�ང་
དེའི་ནང་ངའི་�ོག་�ོབ་པར་འ�ར་ཞེས་�ས་པས། 21ཁོང་གིས་ལན་�། ཏན་ཏན་�ིག་གི་འ�ག། ངས་�ོང་�ེར་
དེ་མེད་པར་བཟོ་�་མིན། 22ད་�ར་�་�ག་ཅིག �ོད་དེ་�་མ་�ེབས་པའི་བར་�་ངས་གང་�ས་མི་�བ་ཅེས་
ག�ངས་སོ། ལོད་�ིས་�ོང་�ེར་དེ་ལ་�ང་�ང་ལབ་པས་ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་ཛ�་ཨར་19 ཛ�་ཨར་ཞེས་པ་ནི་
ཨིབ་རི་པའི་�ད་ནང་�ང་�་དང་འ�་བ་ལ་ཟེར་རོ།ཞེས་བཏགས་སོ། སོ་དྷོམ་དང་གྷོ་མོ་�ཱ་མེད་པར་མཛད་པ། 
23ལོད་ཛ�་ཨར་�་བ�ེབས་པའི་ཚ�་ཉི་མ་ཤར་རོ། 24�ོ་�ར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོ་གིས་སོ་དྷོམ་དང་གྷོ་མོ་�ཱའི་
�ོང་�ེར་ཚ�འི་ཐོག་འབར་བཞིན་པའི་�་ཟི་དང་མེ་ཕབ་པ་གནང་ནས། 25�ོང་�ེར་འདི་ཚ�་དང་དེའི་�ང་གཤོང་
ཚང་མ་དང་། དེར་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་དང་། ས་�་གང་�ེས་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་མཛད་དོ། 26འོན་�ང་ལོད་
�ི་�ང་མས་�ི་བ�ས་ལོག་པ་དང་། མོ་རང་ཚའི་ཀ་བ་ཞིག་�་འ�ར་རོ། 27སང་ཞོག་�་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ཁ་�ོན་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ན་�་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་ས་�་�ར་�་�ིན་ནོ། 28ཁོང་གིས་སོ་དྷོམ་དང་གྷོ་མོ་
�ཱའི་�ང་གཤོང་ཡོངས་�་བ�ས་པ་དང་། ཐབ་ཆེན་�ི་�་བ་�ར་ས་ནས་�་བ་ཐོན་པ་མཐོང་ངོ་། 29དཀོན་
མཆོག་གིས་ལོད་གནས་པའི་�ང་གཤོང་གི་�ོང་�ེར་�མས་མེད་པར་མཛད་�བས་ཁོང་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་�གས་
ལ་�ན་གསོ་གནང་བ་དང་། ལོད་ལ་�ང་�ོབ་�ི་གནས་�་ཐར་འ�ག་གོ།  

མོ་ཨབ་དང་ཨམ་མོན་པ་�མས་�ང་�ལ། 

30ལོད་ཛ�་ཨར་�་གནས་པར་འཇིགས་པས། རིའི་�ང་ལ་སོང་ཏེ་�་མོ་གཉིས་དང་བཅས་�ག་�ག་གཅིག་ནང་
གནས་སོ། 31�་མོ་�ན་པས་�ང་བ་ལ། ང་ཚ�འི་ཕ་�ས་ཡོད་ཅིང་། འཛམ་�ིང་ནང་�ེས་པ་�འང་གསོན་པོར་མི་
འ�ག་པས། ངེད་གཉིས་ལ་�ོ་ག་མི་ཐོབ་པ་དང་�་�འང་�ེས་མི་�ིད། 32ད་ང་ཚ�འི་ཕ་ལ་�ན་ཆང་�ང་བ�ག་
ནས་ར་བཟི་བ�ག་�ེ། ང་གཉིས་ཁོང་དང་མཉམ་�་ཉལ་ནས་ཁོང་གི་བ�ད་ནས་ང་གཉིས་ལ་�་�་�ེས་�བ་བོ། 
33མཚན་དེར་དེ་ཚ�ས་རང་གི་ཕ་ལ་�ན་ཆང་འ�ང་བ�ག་ནས། �་མོ་�ན་པས་ཁོང་དང་མཉམ་�་ཉལ་ལོ། འོན་
�ང་ཁོང་ཤིན་�་ར་བཟི་བའི་�ེན་�ིས་གང་�ེད་པ་དེ་མ་ཤེས་སོ། 34�་�ོ་�་མོ་�ན་པས། མདང་མཚན་མོར་ང་
ཕ་དང་མཉམ་�་གཉིད་ལོག་པ་ཡིན། དེ་རིང་མཚན་ལའང་ཁོང་ལ་ར་བཟི་བ�ག་ནས་ཁོང་དང་མཉམ་�་�ོད་



བཀོད་པ 

རང་ཡང་གཉིད་ལོག་ཅིག ང་ཚ�འི་ཕའི་བ�ད་ནས་ངེད་གཉིས་ལ་�་�་�ེས་ཡོང་ཞེས་ལབ་བོ། 35མཚན་དེར་
ཁོང་ཚ�ས་ཕ་ལ་�ན་ཆང་�ལ་ནས་ར་བཟི་བ�ག་པ་དང་། �་མོ་�ང་བས་ཁོང་དང་མཉམ་�་ཉལ་ལོ། ཁོང་ཤིན་
�་ར་བཟི་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་གང་�ེད་པ་མ་ཤེས་སོ། 36དེ་�ར་ལོད་�ི་�་མོ་གཉིས་ལ་རང་གི་ཕ་ནས་མངལ་
དང་�ན་པར་འ�ར་རོ། 37�་མོ་ཆེ་བ་ལ་�་ཞིག་�ེས་ཏེ་དེའི་མིང་ལ་མོ་ཨབ་ཞེས་བཏགས་སོ། ད་�འི་མོ་ཨབ་པ་
�མས་�ི་ཕ་མེས་ཡིན་ནོ། 38དེ་བཞིན་�་མོ་�ང་བ་ལའང་�་ཞིག་�ེས་ཏེ། དེའི་མིང་བྷེ་ནམ་མི་ཞེས་བཏགས་སོ། 
ཁོ་ནི་ད་�འི་ཨམ་མོན་པའི་ཕ་མེས་ཡིན་ནོ༎  

བཀོད་པ 20 

ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨ་བྷི་མེ་ལེག། 

1དེ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་མམ་རེ་ནས་�ོ་�ོགས་ཀ་ནན་�་�ོས་ནས། ཀ་དྷེཤི་དང་�ར་�ི་བར་ལ་ཞིས་ཆགས་སོ། དེའི་
�ེས་�་ཁོང་གྷེ་རར་གནས་�བས། 2ཁོང་གིས་རང་གི་�ང་མ་ས་�ཱ་ལ་ངའི་�ིང་མོ་ཡིན་ཞེས་�ས་པས། དེར་
བ�ེན་གྷེ་རར་�ི་�ལ་པོ་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གིས་ས་�ཱ་ལ་རང་གི་ཕོ་�ང་ནང་�་འ�ིད་དོ། 3མཚན་མོ་ཞིག་�ི་ལམ་
ནང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་ལ། �ོད་�ིས་�ངས་པའི་�ད་མེད་�ི་�ེན་�ིས་�ོད་ཤི་དགོས། མོ་ནི་ཆང་ས་
བ�བ་ཚར་བའི་�ད་མེད་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 4འོན་�ང་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་མོའི་�ར་�ིན་མེད་པས། ཁོང་གིས་
དཀོན་མཆོག་ལ། གཙ�་བོ་ལགས། ང་ནི་གནོང་མེད་ཡིན། �ེད་�ི་ང་དང་ངའི་མི་འབངས་མེད་པར་མཛད་དམ། 
5ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་ས་�ཱ་ཁོའི་�ིང་མོ་ཡིན་ཞེས་ལབ་པ་མ་ཟད་མོ་�ང་ང་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་�ིང་མོ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 
ངས་སེམས་གཙང་མའི་�ོ་ནས་དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་པས་ངས་ནོར་འ�ལ་�ས་མེད་དོ། ངན་པ་�ས་ཏེ་�ོད་ངན་
གང་ཡང་�ས་མེད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 6�ི་ལམ་ནང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། �ོད་�ིས་སེམས་ངན་མ་�ས་པ་དེ་
ངས་ཤེས་�ང་། དེའི་�ེན་�ིས་ངས་�ོད་�ི་མོ་ལ་ལག་པ་འཆང་མ་བ�ག་པ་དང་། ངའི་མ�ན་�་�ོད་ལ་�ིག་པ་
�ེད་མ་བ�ག་པ་ཡིན། 7འོན་�ང་ད་མོ་རང་གི་�ོའི་�ར་འ�ོར་བ�ག་ཅིག མོ་རང་གི་�ོ་ལ་�ིར་ལོག་�ོད་ཅིག། 
ཁོ་ནི་�ང་�ོན་པ་ཞིག་ཡིན་པས། �ོད་གསོན་པོར་གནས་པའི་�ིར་ཁོས་�ོད་�ི་དོན་�་གསོལ་བ་འདེབས་ཡོང་། 
གལ་ཏེ་�ོད་�ིས་མོ་ལ་�ིར་ལོག་མ་�ོད་ན། �ོད་དང་�ོད་�ི་འབངས་ཐམས་ཅད་ཤི་བར་འ�ར་བ་དེ་ངས་ངན་
བ�་�ོད་�ིས་ཡོད། 8དེ་ནས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་�་�ོ་ལངས་ཏེ། ལས་�ེད་པ་ཚང་མ་བོས་ནས། གང་�ང་བ་ཚང་མ་
བཤད་པས། ཁོང་ཚ�་ཚང་མ་ཤིན་�་འཇིགས་སོ། 9དེ་ནས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་བོས་ནས་ཁོ་ལ། �ོད་
�ིས་ང་དང་ངའི་�ལ་ཁབ་ལ་�ེན་ངན་ཆེན་པོ་འ�ེར་ཡོང་བས། �ོད་�ིས་ང་ལ་གང་�ས་པ་�ར་�་ཞིག་གིས་
�ང་�ེད་མི་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 10�ོད་�ིས་ག་རེའི་དོན་�་འདི་འ�་�ས་སམ་ཞེས་�ིས་པས། 11ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་
ལན་ལ། ས་ཆ་འདིར་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་མཁན་�་ཡང་མེད་པས། ངའི་�ང་མ་ཐོབ་པའི་�ིར་ང་ལ་བསད་
ཡོང་བསམ་�ང་། 12མོ་རང་ནི་ངའི་�ིང་མོ་བདེན་པ་ཡིན། མོ་རང་ངའི་ཕའི་�་མོ་ཡིན་པས་མ་སོ་སོ་ཡིན་པ་
དང་། ངས་མོ་དང་ཆང་ས་བ�བ་པ་ཡིན། 13དེར་བ�ེན་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་ཕའི་ཁང་པ་ནས་�ི་�ལ་�ལ་�་
བཏང་བའི་ཚ�་ངས་མོ་ལ། �ོད་�ི་མི་ཚང་མར་ང་�ོད་�ི་�ན་�ན་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་ང་ལ་ཤ་གཞན་ཡོད་པ་དེ་
བ�ན་�བ་ཡོང་ཞེས་�ས་པ་ཡིན། 14དེ་ནས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གིས་ས་�ཱ་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་�ར་�ིར་ལོག་བཏང་ནས། 



བཀོད་པ 

ར་�ག་དང་། བ་�ང་དང་། གཡོག་པོ་གཡོག་མོ་�མས་�ང་མཉམ་�་བཏང་ངོ་། 15ཁོང་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ། 
ངའི་�ལ་འདི་�ོད་�ི་མ�ན་�་ཡོད་པས། �ོད་རང་དགའ་བའི་གནས་�་�ོད་ཅིག། 16ཁོང་གིས་ས་�ཱ་ལ། ངས་
�ོད་�ི་�ན་�ན་པ་ལ་�ོད་གནོང་མེད་ཡིན་པའི་དཔང་པོའི་ཆེད་�་ད�ལ་ཊམ་ ༡༠༠༠ �ད་ཡོད། དེའི་�ོ་ནས་
�ོད་�ི་ནོར་འ�ལ་གང་ཡང་�ེད་མེད་པ་དེ་ཚང་མས་ཧ་གོ་ཡོང་། 17-18�ལ་པོས་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་�ང་མ་ས་�ཱ་
ལ་གང་�ང་བ་དེའི་�ེན་�ིས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གི་ཕོ་�ང་ནང་�་ཡོད་པའི་�ད་མེད་ཐམས་ཅད་ལ། �་�་�ེས་མ་
�བ་པ་ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་ཡོད་པས། དེར་བ�ེན་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གི་�ིར་�ོན་
ལམ་�ས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་�ག་གསོ་བ་གནང་བ་དང་། ཁོང་གི་�ང་མ་དང་�ན་གཡོག་མ་
�མས་�ག་གསོ་བར་�ང་ནས་�ད་མེད་ཐམས་ཅད་ལ་�་�་�ེས་�བ་པ་ཞིག་མཛད་དོ༎  

བཀོད་པ 21 

ཨི་�ཱག་�ེས་པ། 

1དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་བཅའ་གནང་བ་བཞིན་ས་�ཱ་ལ་�ིན་�བས་གནང་ཞིང་། 2ས་�ཱ་མངལ་དང་�ན་པར་
འ�ར་ནས། ཨབ་ར་ཧམ་�ས་པའི་ཚ�་མོ་ལ་�་ཞིག་�ེས་སོ། �་དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེས་ཡོང་ག�ངས་པའི་
�ས་ཚ�ད་དེ་རང་ལ་�ེས་སོ། 3ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་�་དེའི་མིང་ཨི་�ཱག་ཞེས་བཏགས་སོ། 4དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་
གནང་བ་བཞིན་ཨི་�ཱག་�ེས་ནས་ཉི་མ་བ�ད་ལོན་པའི་�ེས་�་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་ཁོའི་མ�ན་�གས་བཅད་དོ། 
5ཨི་�ཱག་�ེས་པའི་ཚ�་ཨབ་ར་ཧམ་ལོ་ ༡༠༠ ལོན་ཡོད་པ་དང་། 6ས་�ཱས། �་�་འདི་�ེས་པའི་�ོ་ནས་དཀོན་
མཆོག་གིས་ང་ལ་དགའ་བ་དང་། གད་མོ་གནང་བས། �་བ་དེའི་�ོར་ཐོས་མཁན་�མས་�ིས་�ང་ང་དང་མཉམ་
�་གད་མོ་བགད་ཡོང། 7ས་�ཱས་�་�་�ེས་ཡོང་ཞེས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་�་ཞིག་གིས་ལབ་�ིད་དམ། འོན་�ང་ཁོང་
�ས་པའི་�ས་�་ང་ནས་�་�་ཞིག་�ེས་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 8�་�་ཆེར་ལོངས་ཤིང་འོ་མ་བཅད་པའི་ཉིན་མོར་
ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་མ�ོན་ཆེན་པོ་ཞིག་བཤམས་སོ༎  

ཧ་གྷར་དང་ཨིཤ་མ་ཨེལ་ལ་�ིར་བཏནོ་པ། 

9ཉིན་གཅིག་ཨབ་ར་ཧམ་ལས་�ང་བའི་ཨི་ཇིབ་པ་ཧ་གྷར་གི་�་ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ིས། ས་�ཱའི་�་ཨི་�ཱག་མཉམ་�་
བ�ན་བཤིག་ཤོས་བཞིན་ཡོད་དོ། 10ས་�ཱས་དེ་ཚ�ར་ཨབ་ར་ཧམ་ལ། �ན་མོ་མ་�་གཉིས་ཀ་ཁང་པ་ནས་བཏོན་
ཞིག ད་ངའི་�་ཨི་�ཱག་�ེད་�ི་ནོར་བདག་ཡིན་ཏེ། �ན་མོའི་�་ལ་ནོར་�ལ་ཐོབ་མི་�བ། 11དེ་ཐོས་པ་དང་ཨབ་
ར་ཧམ་སེམས་འཕམ་མོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཨིཤ་མ་ཨེལ་ཡང་ཁོའི་�་�་ཡིན་ནོ། 12འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཨབ་ར་ཧམ་ལ། �ོད་�ི་�་དང་�ན་མོའི་�ིར་སེམས་འ�ལ་མ་�ེད་ཅིག། ས་�ཱས་གང་ལབ་པ་དེ་བཞིན་�ོས་ཤིག། 
གང་ལ་ཟེར་ན། ཨི་�ཱག་ལས་�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་འ�ང་ཡོང་ཞེས་ངས་དམ་བཅའ་�ེད་པ་ཡིན་ནོ། 13ངས་�ན་
མོའི་�་ལའང་�་�་མང་པོ་�ེར་བར་�། དེ་ཚ�་ཡང་མི་རིགས་ཆེན་པོ་འ�ར་བ་དང་། ཁོ་ཡང་�ོད་�ི་�་ཡིན་ནོ། 
14�་�ོ་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་ཧ་གྷར་ལ་ཁ་ཟས་�ན་�་དང་ཀོ་བའི་�ལ་པའི་ནང་འ�ང་�་�བ་ལ་འ�ར་བ�ག་ཏེ། 



བཀོད་པ 

�་གཉམ་�་ཧ་གྷར་ལ་བཏང་ངོ་། མོ་ཐོན་ནས་བྷིར་ཤེ་བྷ་ཞེས་པའི་�ེ་ཐང་ནང་འ�མས་སོ། 15འ�ང་�་�ོགས་
ཚར་བའི་�ེས་�་མོས་རང་གི་�་དེ་ཤིང་�མ་ཞིག་གི་འོག་�་བཞག་ཏེ། 16མོ་རང་མི་ཊར་ ༡༠༠ ཙམ་ཐག་རིང་�་
བ�ད་ནས། ངའི་�་�་ཤི་བ་ངས་�་མི་�ས་ཞེས་ལབ་ཅིང་�ས་སོ། 17�་�་�་བ་དེ་དཀོན་མཆོག་གིས་གསན་ཏེ། 
ནམ་མཁའ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉས། �ེ་ཧ་གྷར། �ོད་ག་རེའི་དོན་�་སེམས་�ག་�ེད་དམ། �ོད་མ་འཇིགས་
ཤིག། �་�་�ས་པའི་�ད་དེ་དཀོན་མཆོག་གིས་གསན་ཡོད། 18ད་�ོད་ཡར་ལངས་ཤིག། སོང་ནས་�་�་དེ་ཡར་
�ོངས་ཤིག་དང་�་མ་བ�ག་ཅིག གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་ཁོའི་མི་བ�ད་ནས་མི་རིགས་�བས་ཆེན་ཞིག་བཟོ་བར་
�འོ། 19དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་མོའི་མིག་�ེ་བར་གནང་�ེ། མོས་�ོན་པ་གཅིག་མཐོང་བ་དང་། དེར་སོང་�ེ་ཀོ་
བའི་�ལ་པ་�ས་བཀང་ནས་�་�་ལའང་�་འ�ང་བ�ག་གོ། 20�་�་དེ་འཚར་ལོངས་�ང་�བས་དཀོན་མཆོག་
ཁོ་དང་འ�ོགས་ཡོད། པ་རན་ཞེས་པའི་ཐ་ཁོབས་ནང་གནས་པ་དང་ཁོ་ནི་�ི་ར་བ་མཁས་པ་ཞིག་�ང་ངོ་། 
21ཁོའི་ཨ་མས་ཁོ་ལ་ཨི་ཇིབ་�ལ་�ི་�་མོ་ཞིག་ཁོ་དང་ཆང་ས་�བ་བོ༎  

ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གི་བར་མ�ན་ལམ། 

22དེའི་ཚ�་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་དང་རང་གི་དམག་ད�ི་ཕི་ཀོལ་�་བ་མཉམ་�་སོང་�ེ་ཨབ་ར་ཧམ་ལ། �ོད་�ི་�ེད་པའི་
ལས་ཐམས་ཅད་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་�བས་�ོགས་མཛད་དོ། 23�ོད་�ིས་ང་དང་ངའི་�་�་དང་། ངའི་�་
བ�ད་ལ་གཡོ་�་མི་�ེད་པའི་�ིར། དཀོན་མཆོག་གི་མ�ན་�་མནའ་�ོལ་ཞིག ངས་�ོད་ལ་ཤ་ཞེན་�ས་པ་
བཞིན་�་ང་དང་�ལ་འདི་ལ་ཤ་ཞེན་�ས་པའི་�ིརམནའ་�ོལ་ཞིག 24ཨབ་ར་ཧམ་�ིས། ངས་དེ་�ར་མནའ་�ེལ་
ལོ་ཞེས་ལབ་བོ། 25ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གི་གཡོག་པོ་�མས་�ིས་�ོན་པ་ཞིག་འ�ོག་ཡོད་པའི་�ོར་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་ཨ་
བྷི་མེ་ལེག་ལ་�ོན་བ�ོད་�ས་སོ། 26ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གིས་དེ་�ར་�ས་�ས་པ་དེ་ངས་མི་ཤེས། �ོད་�ི་ང་ལ་དེ་རིང་
མ་གཏོགས་མ་བཤད་པས་ངས་ཧ་མ་གོ་ཞེས་�ས་སོ། 27དེ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་�ག་དང་བ་�ང་�མས་འ�ིད་
དེ་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་ལ་�ད་དེ་ཁོང་གཉིས་�ིས་ཁ་ཆད་�ེད་དོ། 28ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་ཁོའི་�འི་ནང་ནས་�ག་�ག་
བ�ན་�ར་གཅིག་ལ་བཞག་པས། 29ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གིས་ཁོང་ལ། �ོད་�ི་འདི་�ར་ཅིའི་�ིར་�ས་པ་ཡིན་ཞེས་�ིས་
པས། 30ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་ལན་�། �ག་�ག་བ�ན་པོ་འདི་�ོད་�ི་ལེན་ཞིག དེ་�ར་ལེན་པའི་�ོ་ནས་�ོན་པ་
འདི་�ས་མཁན་དེ་ང་ཡིན་པ་�ོད་�ི་ཁས་ལེན་པ་ཡིན། 31དེ་�ར་ས་གནས་དེའི་མིང་བྷིར་ཤེ་བྷ་ཞེས་བཏགས་སོ། 
གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོ་གཉིས་�ིས་གནས་དེར་ཁ་ཆད་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 32དེར་བ�ེན་ཁོང་གཉིས་�ིས་བྷིར་ཤེ་བྷ་�་ཁ་
ཆད་�ེད་པའི་�ེས་�་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་དང་ཕི་ཀོལ་གཉིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་�་�ིར་ལོག་གོ 33ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་བྷིར་ཤེ་བྷ་
�་འོམ་�་ཤིང་ཞིག་བ�གས་ནས། ས་གནས་དེར་ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
མཆོད་པ་�ལ་ལོ། 34ཨབ་ར་ཧམ་ནི་ཕེ་ལི་ཤེད་�་�ན་རིང་པོའི་བར་�་གནས་སོ༎  

བཀོད་པ 22 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཚ�ད་བ�་གནང་བ། 



བཀོད་པ 

1�ས་ཚ�ད་འགའ་ཤས་�ི་�ེས་�་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཚ�ད་བ�་གནང་ཞིང་ཁོ་ལ། ཨབ་ར་ཧམ་ཞེས་
འབོད་པས། ཁོས་ང་འདི་�་ཡོད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 2དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། ད་�ོད་�ིས་རང་གི་ཧ་ཅང་གཅེས་
པའི་�་གཅིག་�་ཨི་�ཱག་འ�ིད་དེ་མོ་རི་�ཱ་ཞེས་པའི་�ལ་�་སོང་ཞིག ངས་�ོད་ལ་བ�ན་པའི་རི་ཞིག་�་ཁོ་ནི་
ང་ལ་དམར་མཆོད་�ི་ཆེད་�་འ�ལ་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 3ཨབ་ར་ཧམ་�་�ོ་ལངས་ཏེ་དམར་མཆོད་�ི་
ཆེད་�་ཤིང་འགའ་ཤས་བཅད་དེ་བོང་�ར་བཀལ་ནས། �་ཨི་�ཱག་དང་གཡོག་པོ་གཉིས་འ�ིད་དེ། དཀོན་མཆོག་
གིས་ག�ངས་པའི་གནས་�་སོང་ངོ་། 4ཞག་ག�མ་པ་ལ་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་ས་ཆ་དེ་ཐག་རིང་ནས་མཐོང་ངོ་། 5དེ་
ནས་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་གཡོག་པོ་ལ། �ོད་ཚ�་བོང་�་མཉམ་�་དེར་�ོད་ཅིག་དང་། ང་དང་ངའི་�་གནས་དེར་
�ིན་ནས་�ོན་ལམ་བཏབ་ཅིང་�ོད་ཚ�འི་�ར་ལོག་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 6དམར་མཆོད་�ི་ཤིང་དེ་ཨི་�ཱག་ལ་འ�ར་
བ�ག་�ེ། ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་�ི་ཞིག་དང་སོ་ལེའི་མེ་ཞིག་འ�ེར་ནས་ཁོང་གཉིས་མཉམ་�་སོང་ངོ་། 7ཁོང་ཚ�་ལམ་
�་འ�ོ་བའི་ཚ�་ཨི་�ཱག་གིས་ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་ལ། ངའི་ཡབ་ལགས། ལགས་ངའི་�། མེ་འབར་བའི་�ིར་ཤིང་དང་སོ་
ལེའི་མེ་ཡོད་�ང་། དམར་མཆོད་�ི་�ིར་�་�་ག་�་ཡོད་དམ་ཞེས་ཨི་�ཱག་གིས་�ས་སོ། 8ཨབ་ར་ཧམ་�ིས། 
དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ིས་ང་ཚ�་ལ་�ག་�་ཞིག་གནང་ཡོང་ཞེས་�ས་པ་དང་། ཁོ་གཉིས་མཉམ་�་�་མ�ད་
ནས་སོང་ངོ་། 9དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པའི་གནས་�་བ�ེབས་ཏེ། ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་དེ་�་མཆོད་�ི་ཞིག་
བཟོས་ནས་ཤིང་�ིག་པ་དང་། རང་གི་�་ཨི་�ཱག་ཐག་པའི་བ�མས་ནས་མཆོད་�ིའི་ཤིང་གི་�ང་�་བཞག་གོ 
10དེ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་�་བསད་པའི་�ིར་ལག་པའི་�ི་དེ་ཡར་འཆར་བ་དང་། 11འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་ཕོ་ཉས་ནམ་མཁའ་ནས་བོས་ཏེ། ཨབ་ར་ཧམ། ཨབ་ར་ཧམ་ག�ངས་པ་དང་། ཁོས་ང་འདི་�་ཡོད་�ས་
པ་ལས། 12ཕོ་ཉས། �ོད་�ི་�་ལ་གནོད་པ་གང་ཡང་མ་�ེད་ཅིག། ད་�་ངའི་དོན་�་�ོད་�ིས་རང་གི་�་གཅིག་
�་དེའང་མ་འཕང་པས། ད་�ོད་�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་ཞབས་དང་བཀའ་�ང་བ་དེ་ངས་ཤེས་�ང་ག�ངས་
སོ། 13ཨབ་ར་ཧམ་གིས་ཡར་བ�ས་པ་དང་། ཤིང་�མ་ཞིག་གི་འོག་�་ར་ཅོ་ཁོན་ཡོད་པའི་�ག་�་ཞིག་མཐོང་ངོ་། 
�ག་�་དེ་�ངས་ནས་རང་གི་�འི་ཚབ་�་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པར་�ལ་ལོ། 14ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་ས་གནས་དེའི་ལ་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བར་འ�ར་ཞེས་མིང་བཏགས་སོ། དེའི་�ིར་དེ་རིང་གི་བར་�་མི་ཐམས་ཅད་�ི་
ས་གནས་དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་རི་བོར་�་ཁོང་གིས་གནང་བར་འ�ར་ཞེས་ཟེར་རོ། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
ཕོ་ཉས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ནམ་མཁའ་ནས་ཡང་�ར་བོས་ཏེ་ག�ངས་པ། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་
བཞིན་ཡོད། ངའི་མིང་གི་ནང་དམ་བཅའ་�ེད་ཡོད། �ོད་�ིས་ལས་འདི་�ས་པ་དང་། �ོད་རང་གི་�་གཅིག་�་
དེ་ང་ལས་མ་བཀག་པས་ངས་ངེས་པར་�་�ོད་ལ་�ིན་�བས་�ོད་�་ཡིན། 17དེར་བ�ེན་ངས་མནའ་འདི་འཇོག་
གི་ཡོད། ནམ་མཁར་ཡོད་པའི་�ར་མ་�མས་དང་�་མཚ�འི་མཐའ་ལ་ཡོད་པའི་�ེ་མ་�ར་�ོད་ལ་རིགས་བ�ད་
མང་པོ་�ོད་�་ཡིན། �ོད་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་�ིས་རང་གི་ད�་བོ་�མས་ལ་དབང་འཛ�ན་�ེད་པར་འ�ར། 
18�ོད་�ི་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་པའི་�ེན་�ིས་ངས་�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་ལ་�ིན་�ིས་�བས་པ་�ར། ཁོ་ཚ�་ལའང་
�ིན་�བས་ཐོབ་པའི་�ིར་ང་ལ་�ས་པར་འ�ར། 19དེ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་གཡོག་པོ་ཚ�འི་�ར་�ིར་ལོག་ནས། དེ་ཚ�་
དང་མཉམ་�་རང་གི་ས་གནས་བྷིར་ཤེ་བྷ་�་སོང་ནས། དེར་ཨབ་ར་ཧམ་གཞིས་ཆགས་སོ༎  

ན་ཧོར་�ི་རིགས་བ�ད་�མས། 



བཀོད་པ 

20�ས་ཚ�ད་གང་ཙམ་�ི་�ེས་�་ན་ཧོར་�ི་མནའ་མ་མིལ་�་ལ་�་�་བ�ད་�ེས་པའི་གནས་�ལ་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་
�ར་འ�ོར་བ་དང་། 21�་དང་པོའི་མིང་ལ་�ཛ་�་བ་དང་། ཁོའི་�ན་བྷཛ་དང་། ཨ་རམ་�ི་ཕ་ཀེ་�་ཨེལ་དང་། 
22ཀེ་སེད། ཧ་ཛ�། པིལ་དྷཤ། ཡིད་ལཕ་དང་། བེ་�་ཨེལ་ཞེས་པའོ། 23བྷེ་�་ཨེལ་ནི་རེ་བྷེ་ཀའི་ཕ་ཡིན་ནོ། ཨབ་ར་
ཧམ་�ི་�ན་ན་ཧོར་ལས་མིལ་�ས་�་�་བ�ད་�ེས་སོ། 24�་�ཱ་ཞེས་པ་�ན་མོ་ལས་ན་ཧོར་བ�ད་ནས་ཏེ་�ཱ། གྷ་
ཧམ། ཏ་ཧཤ་དང་མ་�་བཅས་�ེས་སོ༎  

བཀོད་པ 23 

ས་�་ཱ�ོངས་པ། 

1ས་�ཱ་ལོ་ ༡༢༧ གསོན་ནོ། 2�ལ་ཀ་ནན་�ི་ས་གནས་ཧེབ་རོན་�་མོ་�ོངས་པ་དང་། ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་�་ངན་
�ས་སོ། 3ས་�ཱའི་�ང་པོ་ཡོད་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་ཧི་ཏི་པ་�མས་�ི་ས་གནས་�་སོང་ནས་ཁོང་ཚ�་ལ། 4ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་
�ོད་�་གནས་�ོད་�་མཁན་�ི་�ལ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། ངའི་�ང་མ་�ོངས་ནས་མོའི་�ང་པོ་�ས་པའི་�ིར་�ར་
ས་ཞིག་བཙ�ང་རོགས་གནང་ཞེས་ཁོང་གི་�ས་སོ། 5ཁོང་ཚ�ས་ལན་�། 6�་ཞབས་ལགས། ང་ཚ�འི་གཏམ་ལ་གསན་
རོགས་གནང། �ེད་ནི་�ོབས་དང་�ན་པའི་འགོ་འ�ིད་ཞིག་�ིས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�་ལ་ཡོད་པའི་�ར་ས་
ལེགས་ཤོས་ནང་�་�ེད་�ི་རང་གི་�ང་མ་�ས་རོགས་གནང་། �ེད་�ི་�ང་མ་�ས་�ིར་ང་ཚ�འི་ནང་ནས་�་ཞིག་
གི་�ར་ས་�ད་འ�ར་དགའ་པོ་ཡོད། 7དེ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་དེ་ཚ�འི་མ�ན་�་ཁོང་ཚ�་ལ་�ས་འ�ད་�ེད་
ཅིང་དེ་ཚ�་ལ། 8གལ་ཏེ་�ེད་�ིས་ངའི་�ང་མ་དེ་�་�ས་བ�ག་འདོད་ཡོད་ན། ཛ�་ཧར་�ི་�་ཨེཕ་རོན་�ི་ཞིང་
ཁའི་མཐར་�་མག་པེ་ལ་ཞེས་པའི་�ག་�ག་ཞིག་ཡོད་པས། 9དེ་ང་ལ་བཙ�ང་རོགས་གནང་ཞེས་�ེད་�མས་�ིས་
ཁོ་ལ་ལབ་རོགས་གནང། �ེད་�མས་�ི་མ�ན་�་ངས་�ར་ས་དེའི་རིན་ད�ལ་ཚང་མ་�ད་དེ་ཉོས་ནས་། �ར་ས་
དེ་ང་ལ་བདག་པའི་�ིར་ཁོང་ལ་ལབ་རོགས་གནང་། 10མི་ཚ�གས་�ི་ད�ིལ་�་ཨེཕ་རོན་རང་ཉིད་ཧི་ཏི་པ་གཞན་
དང་མཉམ་�་ཚ�གས་འ�་ཚ�གས་སར་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོར་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། ཚང་མས་ཐོས་སར་ཁོས་�ས་པ། 
11�་ཞབས་ལགས་གསན་དང་། ངའི་ཞིང་དང་དེར་ཡོད་པའི་�ག་�ག་དེ་�ེད་ལ་འ�ལ་�་ཡིན། དེར་ངའི་རང་
གི་མི་མང་གི་མ�ན་�་ངས་�ེད་ལ་�ེར་བར་�། དེར་བ�ེན་�ེད་�ིས་རང་གི་�ང་མ་�ས་�བ་བོ། 12ཨབ་ར་
ཧམ་�ིས་ཧི་ཏི་པ་ཐམས་ཅད་ལ་�ས་འ�ད་�ེད་ཅིང་། 13ཚང་མས་ཐོས་པའི་�ིར་ཨེཕ་རོན་ལ་�ས་པ། ངས་ཞིང་
ཚང་མ་ཉོ་གི་ཡིན། ངའི་རིན་ད�ལ་དེ་བཞེས་རོགས་གནང་། དེ་ནས་ངའི་�ང་མ་དེར་�ས་�ིས་ཡིན། 14-15ཨེཕ་
རོན་�ིས་�་ཞབས་ལགས། ཞིང་གི་རིན་གོང་ད�ལ་�ང་ ༤༠༠ ཡིན་པས། དེ་ནི་�ེད་དང་ང་གཉིས་བར་�ད་པ་
ཅི་ཡོད་དམ། �ེད་�ི་�ང་མ་དེར་�ས་པ་གནང་ཞེས་�ས་པ་དང་། 16ཨབ་ར་ཧམ་མོས་མ�ན་�ང་བ་དང་། ཨེཕ་
རོན་�ིས་ཚང་མས་ཐོས་�ིར་�ས་པའི་རིན་གོང་ད�ལ་�ང་ ༤༠༠ དེ་ཚ�ང་པ་ཚ�ས་བེད་�ོད་�ས་པའི་ཚད་�ར་
བ�ག་གོ 17དེ་�ར་མམ་རེའི་ཤར་�ོགས་�་མག་པེ་ལར་ཡོད་པའི་ཨེཕ་རོན་�ི་ཞིང་དེ་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་�་ནོར་�་
འ�ར་རོ། དེར་ཞིང་ཁར་ཡོད་པའི་�ག་�ག་དང་། ཞིང་གི་འ�མ་�་བ�གས་པའི་ཤིང་�ོང་དང་བཅས་པ་ཚང་
མ་འཁེལ་ལོ། 18ཚ�གས་པ་དེར་ཡོད་པའི་ཧི་ཏི་པའི་མི་ཚ�ས་དེ་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་�་ནོར་ཡིན་ཟེར་ངོས་ལེན་�ས་



བཀོད་པ 

སོ། 19དེར་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་�ལ་ཀ་ནན་�ི་�ག་�ག་དེའི་ནང་རང་�ི་�ང་མ་ས་�ཱ་�ར་�་བ�ག་གོ 20ཧི་ཏི་པ་
ཚ�འི་ཞིང་དང་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་�ག་�ག་དང་བཅས་པ་�ར་སའི་�ལ་�་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་�་ནོར་�་འ�ར་རོ༎  

བཀོད་པ 24 

ཨི་�ཱག་གི་ཆང་ས། 

1ད་ཨབ་ར་ཧམ་ཤིན་�་�ས་ཏེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོའི་ལས་ཀ་ཐམས་ཅད་ལ་�ིན་�བས་གནང་ཡོད་
ཅིང་། 2ཁོང་གི་ཁང་པའི་ནང་ཡོད་པའི་ནོར་ཐམས་ཅད་�ི་�ག་མཛ�ད་ཡིན་པ། གཡོག་པོ་�ན་ཤོས་དེ་ལ་འབོད་
དེ་ཁོ་ལ། ངའི་བ�་ཤའི་བར་ལ་�ོད་�ི་ལག་པ་བཞག་ནས་མནའ་ཞིག་�ེལ་དགོས། 3ཀ་ནན་�ལ་ནང་ཡོད་པའི་
མི་རིགས་ཚང་མའི་ནང་ནས་ངའི་�་ཨི་�ཱག་གི་�ིར་�ང་མར་�འང་མི་ལེན་ཞེས་གནམ་ས་གཉིས་�ི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ལེན་ནས་མནའ་འ�ར་ཞིག 4ངའི་ཕ་�ལ་�་�ིན་ནས་ངའི་གཉེན་མཚན་
�ི་ནང་ནས་ཨི་�ཱག་ལ་�ང་མ་ཞིག་ལེན་དགོས་ཞེས་�ས་པ་དང་། 5འོན་�ང་གཡོག་པོས། གལ་ཏེ་�་མོ་དེ་ང་
ཚ�འི་ས་གནས་འདིར་ཡོང་བ་མ་དགའ་ན། �ེད་�ི་�་ལ་ས་གནས་དེར་བཏང་�བ་བམ་ཞེས་�ིས་པས། 6ཨབ་རམ་
�ིས་ལན་�། ས་གནས་དེར་ངའི་�་ནམ་ཡང་མ་གཏོང་ཞིག 7ནམ་མཁའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ངའི་ཕ་
ཡི་�ིམ་དང་གཉེན་མཚན་�ི་�ལ་ནས་འ�ིད་གནང་ཡོད་པ་དང་། �ལ་འདི་ཁོང་གིས་ངའི་�་བ�ད་ལ་གནང་
བར་�འོ་ཞེས་ང་ལ་ངེས་གཏན་�ིས་དམ་བཅའ་བཞེས་ཡོད་པ་དང་། ངའི་�་ལ་�ང་མ་ཞིག་ལེན་པ་ལ་ཁོང་རང་
གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་�ོད་�ི་མ�ན་�་གཏོང་གནང་ཡོང་། 8གལ་ཏེ་�་མོ་དེ་�ོད་�ི་�ེས་�་ཡོང་བ་མ་དགའ་ན། �ོད་�ི་
མནའ་�ེལ་བ་དེ་ལས་ཐར་བར་འ�ར། འོན་�ང་གནས་�ལ་གང་འ�་ཞིག་ཡིན་�ང་ངའི་�་ལ་ས་གནས་དེར་
�ིར་ལོག་མ་འ�ིད་ཅིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 9དེར་བ�ེན་གཡོག་པོ་དེས་ཁོའི་�ིན་བདག་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་བ�་ཤའི་
བར་ལ་ལག་པ་བཞག་ཅིང་ཁོང་གིས་གང་ག�ངས་པ་�ར་�ེད་པའི་མནའ་�ེལ་ལོ། 10ཨབ་ར་ཧམ་�ི་�་ནོར་�ི་
�ག་མཛ�ད་དེས་རང་གི་�ིན་བདག་གི་�་མོང་ནང་ནས་བ�་འ�ིད་དེ། ཨབ་ར་ཧམ་�ི་�ན་ན་ཧོར་�ོད་�ལ་
�ང་�ོགས་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡའི་�ོང་�ེར་�་སོང་ངོ་། 11ཁོང་�ོང་�ེར་�ི་རོལ་�ི་�ོན་པ་ཡོད་སར་བ�ེབས་པ་
དང་། �་མོང་�མས་ངལ་གསོ་�བ་བ�ག་གོ �ད་མེད་�མས་�ོན་པ་ནས་�་ལེན་པར་ཡོང་�བས། དགོང་�ོའི་
�ས་རན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 12ཁོས་ངའི་�ིན་བདག་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལགས། 
�ེད་�ིས་ངའི་�ིན་བདག་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་དམ་བཅའ་གནང་བ་�ར་དེ་རིང་ངའི་ལས་དོན་དེ་�བ་པར་མཛ�ད་
ཅིག་ཅེས་�ོན་ལམ་འདེབས་སོ། 13�ོང་�ེར་�ི་�ད་མེད་ན་གཞོན་�མས་�་ལེན་པར་ཡོང་སའི་�ོན་པའི་འ�མ་
�་ང་བ�ད་ཡོདཔ་དང་། 14ངས་དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་གཅིག་ལ་�ོད་�ི་�་�ོད་བཀང་ནས་ང་ལ་འ�ང་བའི་�ིར་�་
གནོང་ཞིག གལ་ཏེ་མོས་ང་དང་ངའི་�་མོང་�མས་ལ་�་�ེར་བ་�་ཞེས་ལབ་ན། མོ་ནི་�ེད་�ི་�ན་གཡོག་ཨི་
�ཱག་གི་ཆེད་�་�ེད་�ིས་འདམས་གནང་བ་དེ་ཡིན་པར་ཤོག གལ་ཏེ་དེ་�ར་�ང་ན་ངའི་�ིན་བདག་ལ་�ཻད་
�ིས་ད�་མནའ་བཞེས་པ་དེ་�བ་པ་ངས་ཤེས་པར་འ�ར། 15ཁོས་�ོན་ལམ་བཏབ་ཚར་འ�ོ་ཡོད་�བས་ཨབ་ར་
ཧམ་�ི་�ན་ན་ཧོར་�ི་�ང་མ་མིལ་�འི་�་བེ་�་ཨེལ་�ི་�་མོ་རེ་བྷེ་ཀ་ཞེས་�་བ་�་མ་ཞིག་ད�ང་པར་འ�ེར་ཏ་ེ
�ོན་པའི་�ར་ཡོང་ངོ་། 16�་མོ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་མཛ�ས་ཤིང་ན་�ང་མ་ཡིན་པ་དང་། མོ་�ོན་པའི་�ར་�ིན་ནས་�་



བཀོད་པ 

མ་�ས་གང་ནས་མོ་རང་�ིར་འ�ོ་�བ་�ེད་དོ། 17གཡོག་པོ་དེ་�གས་ཤིང་མོ་དང་�ག་ནས། མོ་ལ། �ེད་�ི་�་མ་
ནས་ང་ལ་འ�ང་བ་ལ་�་གནང་ཞེས་�ས་པ་དང་། 18མོས་མ�ོགས་པོར་�་མ་དེ་མར་ཕབ་ནས། �་ཞབས་ལགས་
�་འ�ང་ཞིག་ཅེས་ཁོང་ལ་�་�ེར་རོ། 19ཁོས་�་འ�ང་ཚར་བའི་�ེས་�་མོས་ཁོ་ལ། �ེད་�ི་�་མོང་�མས་མ་
ངོམས་པའི་བར་ངས་དེ་ཚ�་ལའང་�་�ེར་�ི་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། 20�ར་�་མོས་�་མའི་�་དེ་སེམས་ཅན་�ི་
�་འ�ང་སའི་གཞོང་པའི་ནང་�གས་ནས་། ཁོང་གི་�་མོང་�མས་ལ་�་�ད་མ་ཚར་བའི་བར་�་མོས་ཡང་ནས་
ཡང་�་�ག་ནས་�ོན་པ་ནས་�་ལེན་ནས་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 21མི་དེས་གཙ�་བོ་དཀོན་ནམཆོག་གིས་ཁོའི་ལས་དོན་
�བ་ཡོད་མེད་�ོགས་�ིར་མོ་ལ་�་སིམ་མེར་�་ཞིང་བ�ད་དོ། 22�་�ེར་བའི་�ེས་�། མི་དེས་རིན་ཐང་ཅན་�ི་
གསེར་�ི་ཨ་ལོང་ཞིག་བཏོན་ནས་མོའི་�་བར་བཀོན་པ་དང་། གསེར་�ི་�ོག་ག�བ་གཉིས་ལག་པར་�ས་ཏེ། 
23ཁོས་མོ་ལ། �ོད་�ི་ཕ་་�་ཡིན་ནམ་ང་ལ་ཤོད་དང་། དེ་རིང་གི་མཚན་མོ་ཁོང་གི་ཁང་པར་ངའི་མི་ཚ�་དང་ང་
ལ་�ོད་ཁང་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་�ིས་པས། 24མོས་ལན་�། ངའི་ཕའི་མིང་ལ་བེ་�་ཨེལ་ཞེས་པ་དང་། ཁོང་ནི་ན་
ཧོར་དང་མིལ་�འི་�་ཡིན་ནོ། 25ང་ཚ�འི་ཁང་པའི་ནང་�་དང་ཆག་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད་�ེད་ཚ�་ལའང་�ོད་
ས་ཞིག་ཡང་ཡོད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 26གཡོག་པོ་དེས་�ས་མོ་བ�གས་ཤིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་དོ། 
27ངའི་�ིན་བདག་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་གཉེན་མཚན་�ི་སར་ཤར་�ག་འ�ིད་གནང་ནས་�ེད་�ིས་དམ་བཅའ་གནང་
བ་བཞིན་�བ་པར་མཛད་མཁན་ངའི་�ིན་བདག་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་པར་
འ�ར་ཅིག 28�་མོ་དེ་རང་གི་མའི་ཁང་པར་�གས་ཤིང་གང་�ང་བ་ཐམས་ཅད་�ི་�ོར་བཤད་དོ། 29རེ་བྷེ་ཀའི་
ཨ་ཇོ་ལ་བན་ཞེས་པ་དེ་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་གཡོག་པོ་དང་འ�ད་པར་�ོན་པ་ཡོད་སར་སོང་ངོ་། 30གང་ལ་ཟེར་ན། 
ཁོའི་�ིང་མོ་ལ་གསེར་�ི་�་ལོང་དང་ལག་པར་�ོག་ག�བ་�ས་ཡོད་པ་མཐོང་ཡོད། མོས་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་གཡོག་
པོའི་གང་�ས་པ་དེ་ཐོས་ཡོད་དོ། ཨབ་ར་ཧམ་�ི་གཡོག་པོ་དང་�་མོང་དང་མཉམ་�་�ོན་པའི་འ�མ་�་བ�ད་
ཡོད་པ་དང་། ལ་བན་ཁོའི་�ར་ཡོང་ནས་ཁོ་ལ། 31གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིན་�ི་�བས་པ་�ེད་ང་ཚ�འི་ནང་�་
ཤོག། �ེད་�ི་ཆེད་�་�ོད་ཁང་ཞིག་དང་། �ེད་�ི་�་མོང་གི་�ིར་བ�ད་ས་ཞིག་�་�ིགས་�ས་ཡོད་པས། �ོན་
པའི་འ�མ་�་གང་གི་དོན་�་བ�ད་དམ་ཞེས་�ས་སོ། 32དེ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་གཡོག་པོ་དེ་ལ་བན་�ི་ཁང་
པར་ཡོང་ནས། ལ་བན་�ིས་�་མོང་�མས་�ི་�་བ�ོལ་ནས། �་ཆག་སོགས་�ད་དོ། དེ་�ེས་ཁོས་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་
གཡོག་པོ་དང་ཁོ་མཉམ་�་ཡོད་པའི་མི་�མས་�ི་�ང་པ་འ�་བའི་�ིར་�་�ེར་རོ། 33དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་མ�ོན་ཞིག་
བཤམས་པ་དང་། གཡོག་པོ་དེས་ངས་རང་གི་ལས་དོན་མ་བཤད་པའི་བར་�་ཁ་ལག་མི་ཟའོ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 
ལ་བན་�ིས་ཁོ་ལ། �ོད་�ི་གཏམ་དེ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་�ས་པས། 34དེ་ནས་ཁོས། ང་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་གཡོག་པོ་ཡིན། 
35གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་�ིན་བདག་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཤིན་�་�ིན་�བས་གནང་ཞིང་�ག་པོར་འ�ར་ཏེ། 
ར་�ག་དང་། བ་�ང་དང་། གསེར་ད�ལ་དང་། གཡོག་པོ་གཡོག་མོ་དང་། �་མོང་དང་བོང་�་སོགས་གནང་ཡོད། 
36ངའི་�ིན་བདག་གི་�ང་མ་ས་�ཱ་�ས་པའི་ཚ�་ངའི་�ིན་བདག་གི་ཆེད་�་�་ཞིག་�ེས་པ་དང་། �་དེ་ནོར་
བདག་�་འ�ར་ནས་ཡོད། 37-38�ལ་ཀ་ནན་�ི་�ད་མེད་�མས་ནས་�་དེ་ལ་�ང་མ་ཞིག་མི་ལེན་ཞེས་ངའི་
�ིན་བདག་གི་ང་ལ་མནའ་འ�ར་བ�ག་གོ འོན་�ང་ཁོང་གི་ཕའི་ཁང་པ་དང་། གཉེན་མཚན་�མས་�ི་ཁང་
པར་འོང་ནས་ཁོང་གི་�་ལ་�ང་མ་ཞིག་�ངས་དགོས་ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོད། 39གལ་ཏེ་�་མོ་དེ་ང་དང་མཉམ་
�་ཡོང་བ་མ་དགའ་ན་ངས་ག་རེ་�ས་དགོས་སམ་ཞེས་ངས་�ིས་པས། 40ཁོང་གིས་ང་ལ། ངས་�ས་�ན་�་གཙ�་
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བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་ཕོ་ཉས་�ོད་�ི་ལམ་�ོན་གནང་ཞིང་ངའི་གཉེན་མཚན་
�ི་ནང་ནས་ངའི་�་ལ་�ང་མ་ཞིག་�ངས་པ་ལ་�ིན་�བས་གནང་བར་འ�ར། 41དམ་བཅའ་དེ་ལས་ཐར་བའི་
ལམ་གཅིག་ཡོད། གལ་ཏེ་ངའི་གཉེན་མཚན་སར་སོང་ནས་དེ་ཚ�ས་�་མོ་�ད་པར་ཁས་ལེན་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། 
�ོད་ལ་མནའ་འདི་ཕོག་པར་མི་འ�ར། 42དེ་རིང་ང་�ོན་པའི་�ར་�ེབས་�བས་ངས་�ོན་ལམ་འདི་�ར་�ས་པ་
ཡིན། ངའི་�ིན་བདག་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ིས་�གས་�ེ་གཟིགས་ནས་ངའི་ལས་
དོན་དེ་�བ་བ�ག་པར་མཛ�ད་ཅིག 43ང་དེ་�ོན་པའི་�ར་ཡོད། �ད་མོ་ན་�ང་མ་�་ཞིག་�་ལེན་པར་ཡོང་ན། 
ངས་མོ་ལ་�་འ�ང་བར་�ེར་ཞེས་ལབ་�ི་ཡིན་པས། 44ང་དང་ངའི་�་མོང་�མས་ལའང་�་�ེར་�ི་ཡིན་ཞེས་
ཁས་ལེན་�ས་ན། �་མོ་དེ་ནི་�ེད་�ི་ངའི་�ིན་བདག་གི་�འི་�ང་མར་འདམས་པ་ཡིན་ཞེས་བསམ་�་ཡིན། 
45ངས་�ོན་ལམ་བཏབ་ཚར་འ�ོ་ཡོད་�བས་རེ་བྷེ་ཀས་ད�ང་པར་�་མ་འ�ར་�ེ་�་ལེན་པར་�ོན་པར་ཡོང་བ་
མཐོང་ནས། �གས་�ེ་གཟིགས་ནས་ང་ལ་�་ཞིག་གནང་ཞེས་ངས་�ས་པས། 46མོས་�ར་�་རང་གི་ད�ང་པ་
ནས་�་�ོད་དེ་མར་པབ་ནས་འ�ང་རོགས་གནང་དང་། ངའི་�་མོང་�མས་ལའང་�ེར་བར་�་ཞེས་�ས་སོ། དེ་
�ར་ངས་�་འ�ང་བ་དང་མོས་�་མོང་�མས་ལའང་�་�ེར་རོ། 47ངས་མོའི་ཕ་�་ཡིན་པའི་�ོར་�ིས་པས། མོས་
ན་ཧོར་དང་མིལ་�འི་�་བེ་�་ཨེལ་ཡིན་ཞེས་ལབ་པ་དང་། ངས་མོ་ལ་�་ལོང་ཞིག་དང་ལག་པར་�ོག་ག�བ་
�ས་པ་ཡིན། 48ངས་�ས་མོ་བ�གས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་པ་དང་། ངས་ངའི་�ིན་
བདག་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ་བ་ཡིན། དེ་�ར་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་
ངའི་�ིན་བདག་གི་ནང་མིའི་ཁང་པར་ཤར་�ག་འ�ིད་གནང་བ་དང་དེར་ངའི་�ིན་བདག་གི་�འི་ཆེད་�་ཁོང་
གི་�་མོའང་�ག་�ང་། 49ད་�ེད་�ི་ངའི་�ིན་བདག་དང་མཉམ་�་�ང་བདེན་དང་�ིང་�ེའི་�ོད་�ལ་གནང་
བ་ཡིན་ན་ང་ལ་ག�ངས་རོགས་གནང་། གལ་�ིད་དེ་�ར་མ་ཡིན་ན་ཡང་ང་ལ་ག�ངས་རོགས་གནང་། གལ་�ིད་
དེ་�ར་མ་ཡིན་ན་གང་�ེད་དགོས་པ་དེ་ང་རང་གི་ཐག་གཅོད་�་�་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 50ལ་བན་དང་བེ་�་
ཨེལ་�ིས་ལན་�། �་བ་འདི་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་�ང་བས། ང་ཚ�་རང་གི་ཐག་གཅོད་�ེད་མི་�བ། 51རེ་
བྷེ་ཀ་འདིར་ཡོད་པས་མོ་ལ་འ�ིད་ནས་སོང་ཞིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ་བཞིན་�་མོ་�ོད་�ི་�ིན་
བདག་གི་�འི་�ང་མར་འ�ར་བ�ག་ཅིག 52ཨབ་ར་ཧམ་�ི་གཡོག་པོས། དེ་ཐོས་པ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་�ག་
འཚལ་ནས་མཆོད་པ་འ�ལ་ལོ། 53དེ་ནས་གཡོག་པོ་དེས་གསེར་ད�ལ་�ི་�ན་ཆ་�མས་དང་། ཁོས་གོས་�མས་
རེ་བྷེ་ཀ་ལ་�ེར་བ་དང་། མོ་རང་གི་ཨ་ཇོ་དང་མ་ལའང་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ལག་བཏགས་བཏང་ངོ་། 54དེ་ནས་
གཡོག་པོ་དེ་དང་ཁོ་དང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་མི་�མས་�ིས་བཟའ་བ�ང་�ས་ཏེ། མཚན་མོ་དེར་བ�ད་དོ། ཁོ་ཚ�་
�་�ོ་ལངས་�བས་གཡོག་པོ་དེས་ད་ང་རང་གི་�ིན་བདག་གི་སར་འ�ོ་བ�ག་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 55རེ་
བྷེ་ཀའི་ཨ་ཇོ་དང་ཨ་མས་ཁོ་ལ། �་མོ་དེ་ང་ཚ�་མཉམ་�་བ�ན་གཅིག་གམ་ཉིན་བ�་ཙམ་བ�ད་བ�ག་རོགས་
གནང་། དེ་ནས་མོ་རང་འ�ོ་ནའང་ཆོག་ཅེས་�ས་སོ། 56ཁོས་དེ་དག་ལ། དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་ལས་དོན་དེ་�བ་
བ�ག་པར་མཛད་པས། ང་�ིན་བདག་གི་�ར་ལོག་འ�ོ་བ�ག་རོགས་གནང་། བ�ད་པར་�་�ག་མ་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་�ས་པ་དང་། 57ཁོང་ཚ�ས་ལན་�། ད་ང་ཚ�འི་�་མོ་དེ་འབོད་དེ་�ི་བ་�ིས་དགོས་ཞེས་�ས་སོ། 
མོ་རང་གི་བསམ་�ོ་ག་རེ་ཡོད་མེད་བ�་དགོས། 58རེ་བྷེ་ཀ་ལ་འབོད་དེ་མོ་ལ། �ོད་མི་འདི་དང་མཉམ་�་འ�ོ་
འདོད་དམ་ཞེས་�ིས་པས། མོས། ང་འ�ོ་བར་འདོད་དོ་ཞེས་ལན་�བ་པ་དང་། 59དེར་བ�ེན་ཁོང་ཚ�ས་མོ་རང་གི་
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འདོད་པ་བཞིན་མོ་དང་མོའི་གཡོག་མོ་གཅིག་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་གཡོག་པོ་དང་ཁོའི་མི་ཚ�་མཉམ་�་འ�ོ་བ�ག་གོ 
60དེ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་རེ་བྷེ་ཀ་ལ་འདི་�ར་�ིན་�བས་�ད་ནས། ང་ཚ�འི་�ིང་མོ་�ོད་ནི་�་�་�ི་མང་པོའི་མ་�་
འ�ར་ཅིག �ོད་�ི་�་བ�ད་ཐམས་ཅད་�ིས་ད�་བོ་�མས་�ི་�ོང་�ེར་དབང་བ�ང་�ེད་པར་འ�ར་རོ། 61དེ་
ནས་རེ་བྷེ་ཀ་དང་མོའི་རོགས་པ་�མས་�ིས་�་མོང་བཞོན་ཏེ་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་གཡོག་པོ་དང་མཉམ་�་སོང་ངོ་། 
62འ�ོག་�ོང་ནང་ཡོད་པའི་ང་ལ་མངོན་�མ་མཐོང་བར་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་�ོན་པ་ཞེས་�་བར་ཨི་
�ཱག་ཡོང་བ་དང་། ཁོང་�ལ་ཀ་ནན་�ི་�ོ་�ོགས་�་གནས་ཡོད་དོ། 63ཨི་�ཱག་ཉི་མ་�བ་པའི་�ས་�་ཐང་�་�ོ་
སངས་ལ་འ�ོ་�བས། �་མོང་མང་པོ་�ར་ཡོང་བ་མཐོང་ངོ་། 64རེ་བྷེ་ཀས་ཨི་�ཱག་མཐོང་བ་དང་། མོ་རང་�་
མོང་ནས་བབས་ཏེ། 65ཨབ་ར་ཧམ་�ི་གཡོག་པོ་ལ། ང་ཚ�ར་�ག་པར་ཡོང་མཁན་མི་དེ་�་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པ་
དང་། གཡོག་པོ་དེས། ཁོང་ནི་ངའི་�ིན་བདག་ཡིན་ཞེས་ལབ་པས། དེར་བ�ེན་མོས་གདོང་ཁེབས་�ངས་ཏེ་རང་
གི་གདོང་བཀབ་བོ། 66དེ་ནས་གཡོག་པོས་རང་གི་�ས་པའི་�་བ་ཐམས་ཅད་ཨི་�ཱག་ལ་བཤད་དོ། 67ཨི་�ཱག་གིས་
རེ་བྷེ་ཀ་ལ་རང་གི་ཨ་མ་ས་�ཱའི་�ར་ནང་འ�ིད་དེ་ཆང་ས་བ�བ་བོ། རེ་བྷེ་ཀ་ཁོང་གི་�ང་མར་འ�ར་རོ། ཁོས་
མོ་ལ་�མས་སོ། དེ་�ར་ཨི་�ཱག་གི་ཨ་མ་�ོངས་པའི་སེམས་གསོ་ཐོབ་བོ༎  

བཀོད་པ 25 

ཨབ་ར་ཧམ་�ི་རིགས་བ�ད་གཞན་�མས། 

1ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་ཀེ་�་�ཱ་�་བ་�ད་མེད་གཞན་ཞིག་དང་ཆང་ས་བ�བ་བོ། 2མོས་ཨབ་ར་ཧམ་ནས་ཛ�མ་རན་
དང་། ཡོག་ཤན། མེ་དན། མིད་ཡན། ཨིཤི་བག་དང་། �་�ཱ་བཅས་�ེས་སོ། 3ཡོག་ཤན་ནི་ཤེ་བྷ་དང་དྷེ་དན་�ི་ཕ་
ཡིན་ནོ། དེ་�ན་�ི་རིགས་བ�ད་ནི་ཨསེ་�་རིམ་དང་། ལེ་�་ཤིམ་�མས་དང་། ལེ�་མིམ་�མས་ཡིན་ནོ། 4མིད་
ཡན་�ི་�་�མས་ནི་ཨེ་�ཱ་དང་། ཨེ་ཕེར། ཧ་ནོག། ཨ་བྷི་ད་དང་། ཨེལ་�་ཡིན་ནོ། དེ་ཐམས་ཅད་ནི་ཀེ་�་�ཱའི་
རིགས་བ�ད་�མས་ཡིན་ནོ། 5ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཡོད་པའི་�་ནོར་ཐམས་ཅད་ཨི་�ཱག་ལ་གནང་ངོ་། 6འོན་�ང་ཨབ་
ར་ཧམ་�ི་�ང་མ་གཞན་�མས་ནས་�ེས་པའི་�་�་�མས་ལ་ཁོང་�ོངས་པའི་�ོན་�་�་�་དེ་�མས་ལ་�ན་པ་
�མས་གནང་ནས་ཨི་�ཱག་ནས་ལོགས་�་�ལ་ཤར་�ོགས་�་བཏང་ངོ་༎  

ཨབ་ར་ཧམ་�ོངས་པ། 

7-8ཨབ་ར་ཧམ་ལོ་ ༡༧༥ ལོན་ནས་�ོངས་སོ། 9ཁོང་གི་�་�མས་ཨི་�ཱག་དང་ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ིས་ཁོང་གི་�ང་པོ་
མག་པེ་ལ་ཞེས་པའི་�ག་�ག་ནང་�ས་སོ། �ག་�ག་དེ་ནི་ཧི་ཏི་པ་ཛ�་ཧར་�ི་�་ཨེཕ་རོན་ཞེས་པ་དེའི་ཡིན་པ་
དང་། མམ་རེའི་ཤར་�ོགས་�ི་ཞིང་�་ཡོད་པའོ། 10ས་ཞིང་དེ་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་ཧི་ཏི་པ་�མས་ནས་ཉོས་པ་དེ་
ཡིན་ཏེ། དེར་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ས་�ཱ་གཉིས་ཀར་�ར་�་�ས་སོ། 11ཨབ་ར་ཧམ་�ོངས་པའི་�ེས་�་དཀོན་མཆོག་
གིས་ཨི་�ཱག་ལ་�ིན་�བས་གནང་ངོ་། ཁོང་ནི་ང་ལ་མཐོང་བ་གནང་མཁན་གསོན་པོའི་དཀོན་མཆོག་གི་�ོན་པ་
ཡོད་པའི་ས་གནས་དེའི་ཉེ་འ�མ་�་གནས་ཡོད་དོ༎  



བཀོད་པ 

ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ི་རིགས་བ�ད་�མས། 

12ཨབ་ར་ཧམ་བ�ད་ནས་ས་�ཱའི་�ན་མོ་ཨི་ཇིབ་པ་ཧ་གྷར་ལས་�ེས་པའི་�་ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ི་�་བ�ད་�མས་�ི་
མིང་ཐོ་འདི་�ར་ཡིན། 13ན་བ་ཡོད་དང་། ཀེ་དར། ཨད་བིལ། མིབ་སམ། 14མིཤི་མ། �་�ཱ། མསེ་ས། 15ཧ་དྷད། ཏེ་
མ། ཡཻ་�ར། ན་ཕིཤི་དང་། ཀེ་དེ་�ཱ་བཅས་སོ། 16ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ི་�་�མས་ནི་�ེ་རིགས་བ�་གཉིས་�ི་ཕ་མེས་ཡིན་
པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ལ་དང་�ར་�མས་ཁོང་ཚ�འི་མིང་བཞིན་བཏགས་སོ། 17ཨིཤ་མ་ཨེལ་ལོ་ ༡༣༧ ལོན་ནས་
�ོངས་སོ། 18ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ི་�་བ�ད་�མས་�ལ་ཧ་ཝི་�ཱ་དང་�ར་�ི་བར་ལ་གནས་ཡོད་པས། ས་གནས་དེ་ནི་
ཨི་ཇིབ་�ི་ཤར་�ོགས་�ི་�ལ་ཨ་�ར་�་འ�ོ་བའི་ལམ་�་ཡོད་པའོ། དེ་ཚ�་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་རིགས་བ�ད་གཞན་
ནས་ལོགས་�་གནས་སོ༎  

ཨེ་སའོ་དང་ཡ་ཀོབ་�ེས་པ། 

19འདི་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་�་ཨི་�ཱག་གི་ལོ་�ས་ཡིན་ནོ། 20ཨི་�ཱག་ལོ་བཞི་བ�་ལོན་�བས་རེ་བྷེ་ཀ་ཆང་ས་བ�བ་
བོ། རི་བེ་ཀའི་ཕ་ནི་པ་དམ་ཨ་རམ་�ི་ཨ་རམ་པ་བེ་�་ཨེལ་ཡིན་པ་དང་། ཨ་ཇོའི་མིང་ལ་བན་ཞེས་པའོ། 21རེ་བྷེ་
ཀ་ལ་�་�་མ་�ེས་པའི་�ེན་�ིས། ཨི་�ཱག་གིས་མོའི་ཆེད་�་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་བཏབ་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཁོའི་�ོན་ལམ་གསན་ནས། རེ་བྷེ་ཀ་མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་རོ། 22མོའི་མངལ་�་�་�་མཚ�་མ་
ཡོད་པ་དང་། �་�་མ་�ེས་པའི་�ོན་�་མའི་མངལ་�ི་ནང་�་དེ་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཐབ་�ི་ཡོད་དོ། 
མོས་འདི་�ར་ང་ལ་ཇི་�ར་�ང་ངམ་ཞེས་�ས་སོ། དེར་བ�ེན་མོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ལན་�་བར་�ིན་ནོ། 
23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ལ་མི་རིགས་གཉིས་�ོད་�ི་�ས་ནང་ཡོད་ཅིང་། དེ་གཉིས་ནི་ནང་�ལ་�་ཐབ་
པའི་རིགས་བ�ད་�ང་བར་འ�ར། རིགས་བ�ད་གཅིག་ལས་རིགས་བ�ད་གཞན་དེ་�ོབས་དང་�ན་པར་འ�ར། 
�ན་པས་�ང་བར་གཡོག་�་བར་�འོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 24�་བ་ཚང་ནས་མོ་ལ་�་མཚ�་མ་�མས་�ེས་སོ། 25�ོན་
�ེས་�ི་མདོག་དམར་ཞིང་ཁོའི་ག�གས་པོ་ཚང་མ་�་ཡོད་པའི་གོས་�ར་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་ཁོའི་མིང་ལ་ཨེ་སའོ་
བཏགས་སོ། 26�་གཉིས་པ་དེ་�ེས་�བས་ཁོའི་ལག་པས་ཨེ་སའོའི་�ིང་པ་བ�ང་ཡོད་པའི་�ིར་ཁོའི་མིང་ལ་ཡ་
ཀོབ་བཏགས་སོ། �་དེ་གཉིས་�ེས་པའི་ཚ�་ཨི་�ཱག་ལོ་�ག་བ�་ལོན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཨེ་སའོས་རང་གི་�ོན་�ེས་�ི་ཐོབ་ཐང་བཙ�ང་པ། 

27�་�་དེ་གཉིས་ཡར་འཚར་བ་དང་། ཨེ་སའོ་ནི་�ིམ་�ི་�ིར་�་འ�མས་ནས་འ�ལ་མཁན་�ོན་པ་�ལ་ཅན་�་
འ�ར་ཏོ། འོན་�ང་ཡ་ཀོབ་ནི་�ིམ་ནང་�ོད་མཁན་�་སིམ་པོ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 28ཨི་�ཱག་གིས་ཨེ་སའོ་ལ་�མས་པ་
�ེད་�ི་ཡོད་དོ་གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོས་བསད་པའི་རི་�གས་�ི་ཤ་ཟ་བར་དགའ་པོ་ཡོད་དོ། འོན་�ང་རེ་བྷེ་ཀས་ཡ་
ཀོབ་ལ་�མས་པ་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 29ཉིན་ཞིག་ཡ་ཀོབ་�ིས་�ན་མའི་�་བ་�ོལ་བཞིན་ཡོད་�བས། ཨེ་སའོ་�ི་ར་
�བ་ནས་ལོག་ཡོང་�བས་ཁོ་�ོགས་ཡོད་པས། 30ཁོས་ཡ་ཀོབ་ལ། ང་ཤིན་�་�ོགས་ཡོད་པས། �ན་མའི་�་བ་དེ་
ནས་ང་ལ་འ�ང་བར་�ོད་ཅེས་ལབ་བོ། (དེའི་�ིར་�ེས་�་ཁོའི་མིང་ལ་ཨེ་དྷོམ་ཡང་བ�ོད་�ི་ཡོད་དོ།) 31ཡ་



བཀོད་པ 

ཀོབ་�ིས་ལན་�། གལ་ཏེ་�ོད་�ི་�ོན་�ེས་�ི་ཐོབ་ཐང་དེ་ང་ལ་�ད་ན་ངས་�ོད་ལ་�ན་མའི་�་བ་འདི་�ད་�ི་
ཡིན་ཞེས་ལབ་བོ། 32ཨེ་སའོས། འ�ིག་གི་རེད། ད་�་ཤིན་�་�ོགས་ནས་ཤི་འ�ོ་ཡོད་པས། ངའི་�ོན་�ེས་�ི་ཐོབ་
ཐང་གི་ང་ལ་ག་རེ་ཕན་ཐོག་གམ་ཞེས་ལབ་པ་དང་། 33ཡ་ཀོབ་�ིས། དེ་རིང་�ོད་�ི་�ོན་�ེས་�ི་ཐོབ་ཐང་ང་ལ་
�ད་པའི་མནའ་�ེལ་ཞིག་ལབ་པ་དང་། ཨེ་སའོས་མནའ་�ེལ་ཏེ་ཁོའི་ཐོབ་ཐང་ཡ་ཀོབ་ལ་�ད་དོ། 34དེ་ནས་ཡ་
ཀོབ་�ིས་ཨེ་སའོ་ལ་བག་ལེབ་དང་�ན་མའི་�་བ་�ད་པས། ཨེ་སོས་དེ་བཟའ་ཞིང་འ�ང་ཏེ་ལངས་ནས་སོང་ངོ་། 
དེ་�ར་ཨེ་སའོས་�ོན་�ེས་�ི་ཐོབ་ཐང་ལ་�ིས་མེད་�ས་སོ༎  
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ཨི་�ཱག་གྷེ་རར་ཞེས་པའི་སར་གནས་པ། 

1ཨབ་ར་ཧམ་�ི་�ས་�་�ལ་�ི་ནང་�་�ང་བའི་�་གེ་�ོན་མའི་�ེས་�་ཡང་�་གེ་གཞན་ཞིག་�ང་བས། ཨི་�ཱག་
�ལ་གྷེ་རར་�་ཡོད་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ལ་པོ་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་�་བའི་�ར་�ིན་ནོ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་
�ཱག་ལ་ཞལ་གཟིགས་གནང་ནས། �ོད་ཨི་ཇིབ་�་མ་འ�ོ་ཞིག། ངས་བ�ན་པའི་�ལ་ནང་�ོད་ཅིག་ག�ངས་སོ། 
3འདིར་�ོད་ཅིག་དང་། ང་�ོད་དང་མཉམ་�་གནས་ནས་�ོད་ལ་�ིན་�ིས་�བས་ཏེ་མངའ་�ལ་འདི་ཐམས་
ཅད་�ོད་དང་�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་ལ་�ད་པར་�འོ། ངས་�ོད་�ི་ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་�ས་པའི་དམ་བཅའ་ཆ་
ཚང་�བ་�་ཡིན། 4ནམ་མཁའི་�ར་མ་�ར་ངས་�ོད་�ི་�་བ�ད་�ེལ་ཏེ་�ོད་�ི་�་བ�ད་ལ་�ལ་འདི་ཐམས་
ཅད་�ད་པ་དང་། ངས་�ོད་�ི་�་བ�ད་ལ་�ིན་�བས་�ད་པ་�ར། མི་རིགས་ཚང་མས་ང་ལ་�ིན་�བས་�་བར་
�འོ། 5ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་ངའི་བཀའ་ལ་�ང་བ་དང་ངའི་�ད་པའི་བཀའ་བ�ོ་བ་�མས་དང་། ངའི་བཀའ་�་
�མས་དང་ངའི་�ིམས་�མས་དང་ངའི་�གས་�ོལ་�མས་�ང་བས་ངའི་�ོད་ལ་�ིན་�བས་�ོད་�་ཡིན། 6དེར་
བ�ེན་ཨི་�ཱག་�ལ་གྷེ་རར་ནང་གནས་སོ། 7རེ་བྷེ་ཀ་ནི་བ�་བ་ལ་ཤིན་�་མཛ�ས་པོ་ཡོད་པས། �ེས་པ་ཚ�ས་ཨི་
�ཱག་གི་�ང་མའི་�ོར་འ�ི་�ད་�ེད་�བས་མོ་འ�ོག་ནས་ཁོ་ལ་བསད་ཡོང་ཞེས་ཁོ་འཇིགས་པའི་�ེན་�ིས་རི་བེ་
ཀ་ཁོའི་�ིང་མོ་ཡིན་ཞེས་བཤད་དོ། 8ཨི་�ཱག་�ན་རིང་ཞིག་ས་གནས་དེར་བ�ད་ནས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ལ་པོ་ཨ་
བྷི་མེ་ལེག་གིས་ཉིན་གཅིག་�ེ་�ང་ནས་�་�བས། ཨི་�ཱག་གིས་རེ་བྷེ་ཀ་ལ་�མས་བ�ེ་�ས་པ་མཐོང་ངོ་། 9�ལ་
པོས་ཨི་�ཱག་ལ་བོས་ནས། རི་བེ་ཀ་�ོད་�ི་�ིང་མོ་ཡིན་ཞེས་ག་རེའི་དོན་�་�ན་བཤད་དམ། མོ་ནི་�ོད་�ི་�ང་མ་
ཡིན་པ་དེ་ངས་ཤེས་སོ་ཞེས་�ས་པས། ཨི་�ཱག་གིས་ལན་�། ངའི་�ང་མ་ཡིན་ཞེས་ལབ་ན་ང་ལ་བསད་ཡོང་
བསམ་�ང་ཞེས་ལབ་པ་དང་། 10ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གིས་ཁོ་ལ། �ེད་�ི་ང་ཚ�་ལ་འདི་�ར་ག་རེའི་དོན་�་�ས་སམ། མི་
�མས་�ི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་�ང་མེད་�་རིབེ་ཀ་དང་མཉམ་�་ཉལ་ན། ང་ཚ�འི་ཉེས་ཆད་�ི་འགན་དེ་�ོད་
ཐོག་འཕོག་པར་འ�ར་ཞེས་�སོ། 11དེ་ནས་�ལ་པོ་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གིས་མི་དམངས་ལ། མི་�ས་�ང་ཨི་�ཱག་དང་
ཁོའི་�ང་མ་མཉམ་�་ངན་སེམས་�ས་ན་གསོད་པར་འ�ར་ཞེས་ཟོན་བ�་བཏང་ངོ་། 12ཨི་�ཱག་གི་�ོ་ནས་�ལ་
དེར་ས་བོན་བཏབ་ནས་ལོ་དེ་རང་ལ་བ�་འ�ར་�ི་འ�ས་�་ཐོབ་བོ། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཁོ་ལ་�ིན་�བས་གནང་ངོ་། 13ཁོ་�་མ�ད་ནས་ཡར་�ས་འཕེལ་ཞིང་མི་�ག་པོ་ཞིག་�་�ར་ཏོ། 14ཨི་�ཱག་ལ་ར་
�ག་དང་། བ་�གས་དང་། གཡོག་པོ་མང་པོ་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ིས་ཁོ་ལ་�ག་དོག་�ས་སོ། 
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15དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�ས་ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་�ས་�་གཡོག་པོས་�ས་པས་�ོན་པ་�མས་སས་བཀབ་བོ། 16དེ་ནས་ཨ་
བྷི་མེ་ལེག་གིས་ཨི་�ཱག་ལ། �ོད་ང་ཚ�་ལས་དབང་ཆེ་བར་འ�ར་བས། ང་ཚ�འི་ས་གནས་ནས་ཕར་སོང་ཞིག་�ས་སོ། 
17དེར་བ�ེན་ཨི་�ཱག་དེ་ནས་སོང་�ེ་གྷེ་རར་�ི་�ང་གཤོང་�་�ར་བཏབ་ནས་�ས་ཚ�ད་གང་ཞིག་དེར་གནས་སོ། 
18ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་�ས་�་�ས་པའི་�ོན་པ་དེ་དག་ཁོང་�ོངས་པའི་�ེས་�་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ིས་སས་
བཀབ་བོ། ཨི་�ཱག་གིས་�ོན་པ་དེ་�མས་�ར་�་�ས་ཤིང་རང་གི་ཕས་མིང་བཏགས་པ་དེ་རང་བཏགས་སོ། 19ཨི་
�ཱག་གི་གཡོག་པོ་�མས་�ིས་�ང་གཤོང་�་�ོན་པ་�ས་ཏེ་�་ཐོབ་བོ། 20�ལ་གྷེ་རར་�ི་�ི་བོ་�མས་�ིས་�་དེ་
ཁོང་ཚ�འི་ཡིན་ཟེར་ཏེ་ཨི་�ཱག་གི་�ི་བོ་�མས་དང་�ོད་པའི་�ེན་�ིས་ཨི་�ཱག་གིས་�ོན་པ་དེའི་མིང་�ོད་པ་ཞེས་
བཏགས་སོ། 21ཨི་�ཱག་གི་གཡོག་པོ་�མས་�ིས་�ོན་པ་གཞན་ཞིག་�ས་པས། དེའི་�ོར་ཡང་འཁོན་འཛ�ན་�ང་
བའི་�ེན་�ིས་�ོན་པའི་མིང་ལ་འཁོན་འཛ�ན་ཞེས་བཏགས་སོ། 22ས་ཆ་གཞན་ཞིག་�་ཁོང་�ོས་ཏེ་�ོན་པ་གཞན་
ཞིག་�ས་པ་དང་། འདི་ལ་�ོད་པ་གང་ཡང་མ་�ང་བའི་ཨི་�ཱག་གིས་�ོན་པ་དེའི་མིང་རང་དབང་ཞེས་བཏགས་
སོ། ཨི་�ཱག་གིས། ས་ཆ་འདིར་བ�ད་པ་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་རང་དབང་གནང་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་ང་ཚ�་
ཡར་�ས་འ�ང་བར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་སོ། 23ས་ཆ་དེ་ནས་ཨི་�ཱག་བྷིར་ཤེ་བྷ་�་སོང་ངོ་། 24མཚན་དེར་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་�ཱག་ལ་ཞལ་མཇལ་གནང་ནས། ང་ནི་�ོད་�ི་ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས། 
ང་�ོད་དང་མཉམ་�་�ས་�ན་�་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་�ོད་མ་འཇིགས་ཤིག ངས་ངའི་�ན་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་
དམ་བཅའ་�ས་པ་�ར་�ོད་ལ་�་བ�ད་མང་པོ་�ང་ནས་�ོད་�ིན་�ིས་�བས་པར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་སོ། 
25ས་གནས་དེར་ཨི་�ཱག་གིས་མཆོད་�ི་ཞིག་བཟོས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་དོ། དེ་ནས་དེར་
ཁོང་གིས་�ར་�བ་ནས་གཡོག་པོ་�མས་�ིས་�ོན་པ་ཞིག་�ས་སོ༎  

ཨི་�ཱག་དང་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་བར་ཁ་ཆད་�ེད་པ། 

26དེ་ནས་�ལ་གྷེ་རར་ནས་�ལ་པོ་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་དང་། ཁོང་གི་�ོས་�ོན་པ་ཨ་�ཛ་ཛད་དང་། ཁོང་གི་དམག་�ི་
ཕི་ཀོལ་བཅས་ཨི་�ཱག་�ག་�་ཡོང་ངོ་། 27དེར་བ�ེན་ཨི་�ཱག་གིས་དེ་དག་ལ། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ད�་�ས་ཏེ་�ལ་
ནས་བཏོན་པས། ད་ག་རེའི་དོན་�་ངའི་�ར་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པས། 28ཁོང་ཚ�ས་ལན་�། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�ོད་དང་མཉམ་�་བ�གས་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚ�ས་ཤེས་པས། ང་གཉིས་�ི་བར་ལ་ཁ་ཆད་གཅིག་�ེད་དགོས་
བསམ་�ང་། 29ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་གནོད་པ་མ་�ས་པ་�ར་�ེད་�ི་�ང་ང་ཚ�ར་གནོད་པ་མ་�ེད་པའི་�ིར་ང་ཚ�་
མཉམ་�་མནའ་�ེལ་བ་ང་ཚ�ས་འདོད་དོ། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་�ིང་�ེ་�ེད་ནས་ཞི་བདེ་བར་འ�ོར་བ�ག་གོ ད་�་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་�ིན་�ིས་�བས་པ་དེ་གསལ་པོར་ཆགས་སོ། 30དེ་ནས་ཨི་�ཱག་གིས་དེ་ཚ�འི་
ཆེད་�་མ�ོན་ཞིག་བཤམས་པས་དེ་ཚ�ས་བཟའ་ཞིང་འ�ང་ངོ་། 31སང་ཞོགས་�་�ོ་ཁོང་གཉིས་ཀས་དམ་བཅའ་
�ས་ཏེ་མནའ་�ེལ་བ་དང་། དེ་ནས་ཨི་�ཱག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་བཏང་ངོ་། དེ་ཚ�་ཞི་བདེར་ངང་�ིར་ལོག་གོ། 32ཉིན་དེ་
རང་ལ་ཨི་�ཱག་གི་གཡོག་པོ་�མས་ཁོང་གི་�ང་�་ཡོང་ནས། དེ་ཚ�ས་�ས་པའི་�ོན་པའི་�ོར་ཨི་�ཱག་ལ་�ས་ཏེ། 
དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�་ལ་�་ཐོབ་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 33ཨི་སག་གིས་�ོན་པའི་མིང་ལ་མནའ་ཞེས་བཏགས་སོ། དེའི་�ིར་
�ོང་�ེར་�ི་མིང་ཡང་བིར་ཤེ་བ་26 བྷིར་ཤེ་བ་ བིར་ཤེ་བ་ནི་ཨིབ་རི་པའི་�ད་�་མནའ་ཞེས་པའི་�ོན་པ་ལ་ཟེར་
རོ།�ང་ངོ་།།  



བཀོད་པ 

ཨེ་སའོའི་�ི་�ལ་བའི་�ང་མ་�མས། 

34ཨེ་སའོ་ལོ་ བཞི་བ�་ལོན་པ་དང་ཧི་ཏི་པའི་�ལ་�ི་�ད་མེད་གཉིས་དང་ཆང་ས་བ�བ་བོ། གཅིག་ནི་བྷི་རིའི་
�་མོ་�་དིད་ཞེས་�་བ་དང་། གཞན་དེ་ནི་ཨེ་ལོན་�ི་�་མོ་བྷ་སི་མད་ཞེས་པའོ། 35�ང་མ་དེ་གཉིས་�ི་�ེན་�ིས་
ཨི་�ཱག་དང་རེ་བྷེ་ཀའི་མི་ཚ�འི་ནང་བཀའ་བ�ལ་�ང་ངོ་༎  
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ཨི་�ཱག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལ་�ིན་�བས་གནང་བ། 

1ད་ཨི་�ཱག་�ས་ཏེ་མིག་གི་�ས་པ་ཉམས་ནས་ལོང་བར་འ�ར་བ་དང་། རང་གི་�་�ན་པ་ཨེ་སའོ་ལ་འབོད་ཅིང་
ཁོ་ལ། ངའི་�། ཨེ་སའོས། ལགས་ང་འདིར་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 2ཨི་�ཱག་གིས་བ�ོས་ཤིག་ང་�ས་ཡོད་པ་དང་
མ�ོགས་པོ་ཤི་�བ་ཡོད། 3ད་�ོད་�ི་མདའ་ག�་དེ་འ�ེར་ནས་ནགས་�ི་ནང་�་སོང་ཏེ་ངའི་ཆེད་�་རི་�གས་
ཤིག་འ�ེར་ཤོག 4ངས་ཟ་འདོད་པས་ཁ་ཟས་དེ་བཟོས་ནས་ངའི་�ར་འ�ེར་ཤོག། ངས་ཁ་ཟས་དེ་ཟ་བའི་�ེས་�་
ང་མ་ཤི་བའི་�ོན་�་ངའི་�ིན་�བས་མཐའ་མ་དེ་�ད་པར་�འོ་ཞེས་�ས་སོ། 5ཨི་�ཱག་གིས་ཨེ་སའོ་མཉམ་�་
གཏམ་བཤད་པའི་�བས་རེ་བྷེ་ཀས་ཉན་ནས་བ�ད་ཡོད་དོ། དེར་བ�ེན་ཨེ་སའོས་རི་�གས་བསད་�ིར་སོང་
བའི་�བས་�། 6མོས་ཡ་ཀོབ་ལ་འབོད་ནས་ཁོ་ལ་�ས་པ། �ོད་�ི་ཕས་ཨེ་སའོ་ལ། 7རི་�གས་ཤིག་བསད་ནས་ཁ་
ཟས་བཟོས་པའི་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཟ་བའི་�ེས་�་ང་མ་ཤི་�ོན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ན་�་�ིན་
�བས་�ེར་བར་�་ཟེར་བ་ངས་ཐོས་�ང་། 8ད་ངའི་�་ངའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཞིག་དང་། ངས་�ས་པ་�ར་�ོས་ཤིག། 
9སོང་ནས་�འི་ནང་ནས་ར་གཞོན་པ་�གས་པ་གཉིས་འ�ིད་ཤོག་དང་། ངས་�ོད་�ི་ཕ་ལ་འདོད་པའི་ཁ་ཟས་
བཙ�ས་ནས་�ོད་�་ཡིན། 10ཁ་ཟས་དེ་�ོད་�ིས་ཕ་ལ་འ�ེར་ནས་�ོད་ཅིག་དང་། ཁོང་གི་ཟས་ནས་མ་�ོངས་པའི་
�ོན་�་�ོད་ལ་�ིན་�བས་གནང་ཡོང་ཞེས་ལབ་བོ། 11འོན་�ང་ཡ་ཀོབ་�ིས་མ་ལ། ཨེ་སའོ་ནི་�་ཅན་ཡིན་པ་
�ེད་�ིསཤེས་�ི་ཡོད། ངའི་�ས་ནི་འཇམ་པོ་ཡིན། 12གལ་ཏེ་ངའི་ཡབ་�ིས་ང་ལ་འཆང་ན་ང་མགོ་བ�ོར་མཁན་
�་འ�ར་ཏེ། �ིན་�བས་�ི་ཚབ་�་ང་ལ་དམོད་པ་ཞིག་འཕོག་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 13མས་ལན་�་ཁོ་ལ། �ོད་ལ་
འཕོག་པའི་དམོད་པ་དེ་ང་ལ་འཕོག་པར་ཤོག་ཅིག ད་ངས་ལབ་པ་�ར་�ོད་སོང་�ེ་ར་ལེགས་པ་གཉིས་བསད་དེ་
འ�ེར་ཤོག 14དེར་བ�ེན་ཁོ་སོང་ནས་ར་བསད་དེ་ཤ་དེ་མ་ལ་�ད་པ་དང་། ཨ་མས་ཕ་ལ་དགའ་བའི་ཁ་ཟས་
ཞིམ་པོ་ཞིག་བཟོས་སོ། 15ཨ་མས་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་པའི་ཨེ་སའོའི་གོས་ལེགས་པ་ཞིག་ཡ་ཀོབ་ལ་བ�ོན་�ེ། 
16རའི་�གས་པ་ཞིག་ཁོའིལག་པ་དང་མཇིང་པར་བ�མས་ནས། 17ཨ་མས་ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་དེ་དང་མཉམ་�་
བ�ེག་པས་བག་ལེབ་དེ་ཁོ་ལ་�ད་དོ། 18དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་རང་གི་ཕའི་�ར་སོང་ནས་ཕ་ལ། ངའི་ཡབ་ལགས་�ས་
པ་དང་། ཕས་ཁོ་ལ། �་�ོད་�ན་པ་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་�ང་བ་དེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པས། 19ཡ་ཀོབ་�ིས། ང་�ེད་
�ི་�་�ན་པ་ཨེ་སའོ་ཡིན། �ེད་�ི་ག�ངས་པ་�ར་ངས་�ས་ཡོད་པས། ད་�ེད་བཞེངས་ཏེ་ངས་�ེད་རང་གི་ཆེད་
�་འ�ེར་ཡོང་བའི་ཤ་དེ་བཞེས་ནས་ང་ལ་�ིན་�བས་གནང་ཞིག་ཅེས་�ས་པས། 20ཕ་ཨི་�ཱག་གིས། �་�ོད་ལ་
འདི་ཙམ་མ�ོགས་པོ་ཞིག་ཇི་�ར་རི་�གས་ཐོབ་ཅེས་�ིས་པས། ཡ་ཀོབ་�ིས་ལན་�། �ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་
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བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་རོགས་གནང་བར་མཛད་དོ་ཞེས་�ས་སོ། 21ཨི་�ཱག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལ། �ོད་ངའི་ཉེ་བར་
ཤོག་ཅིག་དང་། �ོད་ཨེ་སའོ་ཡིན་མིན་ངས་འཆང་བར་�་ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། 22ཡ་ཀོབ་ཕའི་ཉེ་བར་སོང་ཏེ་
ཨི་�ཱག་གིས་འཆང་བས། �ོད་�ི་�ད་ནི་ཡ་ཀོབ་�ི་�ད་�ར་འ�་བས་ལག་པ་ནི་ཨེ་སའོའི་ལག་པ་�ར་འ�་ཞེས་
ག�ངས་སོ། 23འོན་�ང་ཁོ་ཡ་ཀོབ་ཡིན་པ་ཁོང་གི་ངོ་མ་ཤེས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོའི་ལག་པ་ནི་�་ཅན་ཨེ་
སའོའི་ལག་པ་�ར་ཡོད་པའོ། ཁོང་གིས་�ིན་�བས་�ད་�བ་�བས་�། 24ཡང་�ར་�ོད་བདེན་པར་ཨེ་སའོ་ཡིན་
ནམ་ཞེས་�ིས་པས། ཁོས་ང་ཨེ་སའོ་ཡིན་ཞེས་ལན་�བ་བོ། 25དེ་ནས་ཨི་�ཱག་གིས། ཁོ་ལ། �ོད་�ིས་ངའི་དོན་�་
ཤ་�ན་�འི་ཞིག་འ�ེར་ཤོག ངས་དེ་ལས་ཟས་པའི་�ེས་�་�ོད་ལ་�ིན་�ིས་�བས་པར་�་ཞེས་ག�ངས་སོ། ཡ་
ཀོབ་�ིས་རང་གི་ཡབ་ལ་ཤ་དང་�ན་ཆང་ཡང་�ལ་ལོ། 26དེ་ནས་ཨི་�ཱག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལ། �་�ོད་ངའི་ཉེ་བར་
ཡོང་ནས་འོ་�ེད་ཅིག་ག�ངས་པ་དང་། 27ཁོ་ཉེ་བར་ཡོང་ནས་འོ་�ས་པས། ཕས་ཁོའི་གོས་�ི་�ི་མ་བ�མས་ཏེ་
ཁོ་ལ་�ིན་�བས་གནང་ཞིང། ངའི་�འི་�ི་ཞིམ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ིན་�ིས་�བས་པའི་ཞིང་གི་�ི་ཞིམ་
དང་འ�འོ། 28དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་ནམ་མཁའ་ནས་ཟིལ་པ་གནང་ཞིང་། ཞིང་ནི་ས་�ད་འཛ�མ་པོ་�ང་
བར་ཤོག། འ�་དང་�ན་ཆང་མང་པོ་གནང་བར་ཤོག 29མི་རིགས་མང་པོས་�ོད་�ི་གཡོག་�ེད་དེ་�ོད་ལ་མགོ་
�ར་བར་ཤོག �ོད་�ི་�ན་�མས་�ི་ནང་ནས་�ོད་གཙ�་བོར་འ�ར་ཏེ། ཨ་མའི་�་�མས་�ིས་�ོད་ལ་�ས་
འ�ད་�ེད་པར་ཤོག �ོད་ལ་དམོད་པ་གཏོང་མཁན་�མས་ལ་དམོད་པ་ཕོག་�ེ་�ིན་�བས་གཏོང་མཁན་�མས་
ལ་�ིན་�ིས་�བས་པར་ཤོག་ཅེས་ག�ངས་སོ༎  

ཨེ་སའོས་ཨི་�ཱག་ལ་�ིན་�བས་�ོང་བ། 

30ཨི་�ཱག་གིས་�ིན་�བས་དེ་དག་ཡ་ཀོབ་ལ་གནང་ཚར་བའི་�ེས་�། ཡ་ཀོབ་ཐོན་མ་ཐག་�་ཁོའི་ཨ་ཇོ་�ན་པ་
ཨེ་སའོས་རི་�གས་བསད་དེ་ལོག་འོང་ངོ་། 31ཁོས་�ང་ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་ཞིག་བཟོས་ཏེ་རང་གི་ཕ་ལ་འ�ེར་ཡོང་
ནས། ངའི་པ་ལགས། ད་�ེད་རང་བཞེངས་ཏེ་ངས་བཟོས་པའི་ཁ་ཟས་བཞེས་པའི་�ེས་�་ང་ལ་�ིན་�བས་གནོང་
ཞིག་�ས་པ་དང་། 32�ོད་�་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཨི་�ཱག་གིས་�ིས་པས། ང་�ེད་�ི་�་�ན་པ་ཨེ་སའོ་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་
དང་། 33ཨི་�ཱག་�ས་འདར་ཞིང་། རི་�གས་ཤིག་བསད་ནས་ང་ལ་�ེར་བའི་མི་དེ་�་ཡིན་ནམ། �ོད་མ་ཡོང་བའི་
�ོན་�་ཁོས་�ད་པའི་ཁ་ཟས་ཟས་ནས་ངས་ཁོ་ལ་མཐའ་མའི་�ིན་�བས་དེ་�ད་ཚར་བས། དེར་བ�ེན་དེ་ནི་
�ན་�་ཁོ་ལ་བདག་པ་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 34ཨེ་སའོས་དེ་ཐོས་པའི་�ེས་�་ཤིན་�་�ས་ཤིང་ཕ་ལ། ང་ལའང་
�ིན་�བས་ཤིག་གནང་རོགས་�ས་པས། 35ཨི་�ཱག་གིས་ཁོ་ལ། �ོད་�ི་�ན་ཡོང་ནས་ང་ལ་མགོ་བ�ོར་བཏང་
ཞིང་�ོད་�ི་�ིན་�བས་ཚང་མ་འ�ོག་སོང་ཞེས་ག�ངས་སོ། 36དེ་ནས་ཨེ་སའོས། ཁོས་ང་ལ་ལན་གཉིས་མགོ་
བ�ོར་བཏང་བས་ཁོའི་མིང་བདེན་པར་ཡ་ཀོབ་ཡིན། དང་པོ་ཁོས་ངའི་�ོན་�ེས་�ི་ཐོབ་ཐང་འ�ེར་བ་དང་། ད་
ངའི་�ིན་�བས་ཡང་འ�ེར་རོ། ད་�ང་ཡང་ངའི་�ིར་�ིན་�བས་ཤིག་མེད་དམ་ཞེས་�ིས་པས། 37ཨི་�ཱག་གིས་
ལན་�། ངས་ཁོ་ལ་�ོད་�ི་དཔོན་པོ་�ེད་པར་བ�ོས་ཏེ་�ན་ཐམས་ཅད་ཁོའི་གཡོག་�་བཏང་ངོ་། ངས་ཁོ་ལ་
འ�་དང་�ན་ཆང་�ད་པ་ཡིན། ད་�ོད་�ི་ཆེད་�་ངས་གང་ཡང་�ེད་མི་�བ་ཅེས་་ག�ངས་སོ། 38འོན་�ང་ཨེ་
སའོས་�་མ�ད་ནས་ཕ་ལ་�་བ་�ལ་ནས་�ེད་ལ་�ིན་�བས་གཅིག་�ང་མེད་དམ། ང་ལ་ཡང་�ིན་�བས་ཤིག་
གནང་རོགས་ཤེས་�་འགོ་�གས་སོ། 39དེ་ནས་ཕ་ཨི་�ཱག་གིས་ཁོ་ལ། ནམ་མཁའི་ཟིལ་པ་�ོད་ལ་ཐོབ་མི་ཡོང་། 



བཀོད་པ 

�ོད་�ི་ཆེད་�་ས་�ད་འཛ�མས་པོ་�ང་མི་ཡོང་། 40�ོད་ནི་རལ་�ིའི་�ོབས་�ིས་འཚ�་བར་�། �ོད་�ན་�ི་གཡོག་
པོ་འ�ར་བར་�། འོན་�ང་�ོད་�ི་ངོ་ལོག་�ེད་པ་དང་ཁོའི་དབང་ནས་�ལ་བར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་སོ། 
41ཕས་ཡ་ཀོབ་ལ་�ིན་�བས་�ད་པའི་�ེན་�ིས་ཨེ་སའོས་ཡ་ཀོབ་ལ་�ང་པོ་�ས་སོ། ཕ་�ོངས་པའི་�་ངན་�ི་
ཉིན་མོ་དེ་ཉེ་བར་ཡོད་པ་དང་། དེའི་�ེས་�་ངས་ཡ་ཀོབ་ལ་གསོད་པར་�་ཞེས་བསམ་མོ། 42འོན་�ང་ཨེ་སའོས་
འཆར་གཞིའི་�ོར་ལ་རེ་བྷེ་ཀས་ཐོས་མ་ཐག་�་མོས་ཡ་ཀོབ་འབོད་ཅིང་ཁོ་ལ། �ོད་�ི་ཨ་ཇོ་ཨེ་སའོས་�ོད་ལ་
བསད་ནས་ད�་ཤ་ལེན་པའི་འཆར་གཞི་�ེད་བཞིན་ཡོད་པས། 43ད་�་ངའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཞིག། ད་�ོད་�ར་�་
�ལ་ཧ་རན་�་ངའི་ཨ་ཇོ་ལ་བན་�ི་�ར་སོང་ཞིག 44ཨ་ཇོ་ཨེ་སའོའི་ཁོང་�ོ་མ་ཞི་བར་�་དེར་�ོད་ཅིག 45�ོད་
�ི་གང་�ས་པའི་�ོར་ཨེ་སའོས་བ�ེད་པའི་�ེས་�་ངས་�ོད་ལ་འབོད་�་བཏང་ཡོང་། ངས་ཅིའི་�ིར་ངའི་�་
གཉིས་ཀར་ཉིན་གཅིག་རང་ལ་�ོས་གཏོང་ངམ་༎  

ཨི་�ཱག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལ་བན་�ི་�ར་བཏང་བ། 

46རེ་བྷེ་ཀས་ཨི་�ཱག་ལ། ཨེ་སའོ་�ི་�ལ་བའི་ཧི་ཏི་པའི་�ང་མ་�མས་དང་ཞེན་པ་ལོག་ནས་ཐང་ཆད་ཡོད། གལ་
�ིད་ཡ་ཀོབ་�ིས་�ང་ཧི་ཏི་པའི་�་མོ་དང་ཆང་ས་བ�བ་ན་ང་ཤི་ན་ཡང་�ིགས་ཤེས་�ས་སོ༎  

བཀོད་པ 28 

1དེ་ནས་ཨི་�ཱག་གིས་ཡ་ཀོབ་འབོད་ནས་�ིན་�བས་�ད་ཅིང་ཁོ་ལ། �ོད་�ི་�ལ་ཀ་ནན་པའི་�ད་མེད་དང་
ཆང་ས་མ་བ�བ་ཅིག 2འོན་�ང་�ལ་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡ་�་སོང་ཏེ། �ོད་�ི་པོ་ལགས་བེ་�་ཨེལ་�ི་མི་བ�ད་ནང་
ནས་�ོད་�ི་ཨ་ཞང་ལ་བན་�ི་�་མོ་གཅིག་དང་ཆང་ས་�ོབ་ཅིག 3�ན་དབང་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་
�ི་ཆང་ས་ལ་�ིན་�བས་མཛད་དེ། �ོད་ལ་�་�ག་མང་པོ་�ང་ནས་�ོད་མི་རིགས་མང་པོའི་ཕ་�་འ�ར་བར་
ཤོག 4ཁོང་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་�ིན་�བས་གནང་བ་�ར་�ོད་དང་�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་ལའང་�ིན་
�བས་གནང་བར་ཤོག �ོད་རང་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ལ་དེ་བདག་འཛ�ན་�ེད་�བ་པར་ཤོག �ལ་འདི་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 5ཨི་�ཱག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལ་�ལ་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡ་�་
བཏང་ཞིང། དེར་ཁོའི་ཨ་ཞང་ལ་བན་དང་མཉམ་�་བ�ད་པའི་�ིར་བཀའ་གནང་ངོ་། ལ་བན་ནི་ཨ་རམ་པ་བེ་
�་ཨེལ་�ི་�་དང་ཡ་ཀོབ་དང་ཨེ་སའོའི་ཨ་མ་རེ་བྷེ་ཀའི་ཨ་ཇོ་ཡིན་ནོ༎  

�་ཨེ་སའོས་�ང་མ་གཞན་ཞིག་�ངས་པ། 

6ཕ་ཨི་�ཱག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལ་�ིན་�བས་གནང་ནས་�ལ་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡ་�་�ང་མ་ཞིག་�ངས་པ་ལ་བཏང་ཡོད་
པའི་�ོར་ཨེ་སའོས་ཐོས་སོ། �ལ་ཀ་ནན་ནས་�ད་མེད་གཅིག་�ང་ཆང་ས་མི་བ�བ་ཅེས་བཀའ་གནང་བའི་�ོར་
ཡང་ཁོས་ཤེས་སོ། 7ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་ཕ་མས་བཀའ་ལ་ཉན་ནས། མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡའི་�ལ་ནང་སོང་བ་ཁོས་
ཤེས་སོ། 8ཨི་�ཱག་གིས་�ལ་ཀནན་�ི་�ད་མེད་ལ་འདོད་པ་མེད་པ་དེ་ཨེ་སོས་ཤེས་སོ། 9དེར་བ�ེན་ཁོ་ཨབ་ར་
ཧམ་�ི་�་ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ི་�ར་སོང་�ེ། ཁོའི་�་མོ་མ་ཧ་ལད་ནེ་བ་ཡོད་�ི་�ིང་མོ་དང་ཆང་ས་བ�བ་བོ༎  



བཀོད་པ 

བྷེ་ཐེལ་ནང་ཡ་ཀོབ་�ིས་�ི་ལམ་ཞིག་མཐོང་བ། 

10ཡ་ཀོབ་བྷིར་ཤེ་བྷ་�ངས་ཏེ་ཧ་རན་�ི་�ོགས་�་སོང་ངོ་། 11ཉི་མ་�བ་�བས་ཁོ་ས་གནས་དམ་པ་ཞིག་�་
བ�ེབས་ཏེ། དེར་�ར་�བ་ནས་�ོ་གཅིག་གི་�ང་ལ་མགོ་བཞག་�ེ་གཉིད་ཉལ་ལོ། 12དེ་ནས་ཁོས་�ི་ལམ་ཞིག་
ནང་ས་གཞི་ནས་མཐོ་རིས་བར་�ག་པའི་�ས་འཛ�ག་ཞིག་གི་�ང་ཕོ་ཉ་�མས་ཡར་མར་འ�ོ་བ་མཐོང་ངོ་། 
13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོའི་འ�མ་�་བཞེངས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་�ཱག་གི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིན། �ོད་གཉིད་ལོག་ཡོད་པའི་ས་གཞི་འདི་ངས་�ོད་དང་�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་
�མས་ལ་�ད་པར་�འོ། 14སའི་ཐལ་བ་�ར་�ོད་�ི་�་བ�ད་�ོགས་བཞིར་�ེལ་ཏེ། �ོད་དང་དེ་ཚ�འི་�ོ་ནས་
ངས་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་�ིན་�ིས་�བས་པར་འ�ར། 15ང་�ོད་དང་མཉམ་�་གནས་ཏེ་�ོད་གང་�་སོང་
ཡང་ངས་�ོད་ལ་�བས་ནས་�ལ་འདིར་�ིར་ལོག་འ�ིད་ཡོང་�་ཡིན་པ་དེ་�ན་ཞིག ངས་དམ་བཅའ་�ེད་པ་
ཚང་མ་མ་�བ་བར་�་ངས་�ོད་ལ་�ངས་བར་མི་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་སོ། 16དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་གཉིད་སད་ནས། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ས་གནས་འདིར་བ�གས་ཡོད་པ་དེ་ངས་མ་ཤེས་སོ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 17ཁོ་འཇིགས་ཏེ་
�ས་པ། ས་གནས་འདི་ཇི་�ར་འཇིགས་�་�ང་བ་རེད་འ�ག འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཁང་�ིམ་དང་མཐོ་རིས་�་
འ�ོ་བའི་�ོ་ཡིན་པ་འ�་ཞེས་ལབ་བོ། 18ཡ་ཀོབ་སང་ཞོགས་�་�ོ་ལངས་ནས་རང་གི་མགོའི་འོག་�་བཞག་པའི་
�ོ་དེ་�གས་�་�ངས་ནས་དེའི་�ང་�་�འི་�མ་�གས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ས་སོ། 19ཁོས་ས་
གནས་དེའི་མིང་ལ་བྷེ་ཐེལ་ཞེས་བཏགས་སོ། �ོན་�་�ོང་�ེར་དེའི་མིང་ལ་�ཛ་ཟེར་རོ། 20དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་�ིས་
མནའ་ཞིག་�ེལ་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གལ་�ིད་�ེད་ང་དང་མཉམ་�་བ�གས་ཏེ་ང་འ�ལ་བ�ོད་�བས་
ང་ལ་�ང་�ོབ་གནང་ཞིང་གོས་དང་བཟའ་བཅའ་སོགས་གནང་ན། 21ངའི་ཡབ་�ི་ཁང་པར་ཁམས་བདེ་ཐོག་
�ིར་ལོག་བ�ག་པར་གནང་ན། �ེད་ངའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་བདེན་པར་ངོས་ལེན་པར་�འོ། 22�ོ་འདི་
�ངས་པའི་ས་གནས་འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམ་�་འ�ར་བ་དང་། �ེད་�ི་ང་ལ་གནང་བའི་ནོར་ཐམས་ཅད་
�ི་བ�་ཁག་�ེད་ལ་འ�ལ་བར་�འོ་ཞེས་�ས་སོ༎  

བཀོད་པ 29 

ལ་བན་�ི་ཁང་པར་ཡ་ཀོབ་བ�ེབས་པ། 

1དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་�་མ�ད་ནས་ཤར་�ི་�ལ་�ོགས་�་འ�ོ་བའི་�བས་�། 2�ོ་�ར་�་ཞིང་གཅིག་གི་ནང་ཡོད་
པའི་�ོན་པའི་མཐའ་འཁོར་�་�ག་�་ག�མ་ཡོད་སར་�ེབས་སོ། �ག་�་�མས་�ིས་�ོན་པ་དེ་ལས་�་འ�ང་གི་
ཡོད་པ་དང་། �ོན་པའི་ཁར་�ོ་ཞིག་གིས་བཀབ་ཡོད་དོ། 3�ག་�་�མས་�ོན་པའི་�ར་བ�ེབས་པའི་�ེས་�། 
�ག་�ི་�མས་�ིས་�ོན་པའི་ཁ་ནས་�ོ་དེ་འཐེན་ནས་�ག་�མས་ལ་�་�ེར་ཚར་བ་དང་། �ོ་དེ་�ོན་པའི་ཁར་
བཞག་གི་ཡོད་དོ། 4ཡ་ཀོབ་�ིས་�ག་�ི་�མས་ལ་ངའི་�ོགས་པོ་�ེད་�མས་ག་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་
པས། ཁོ་ཚ�ས། ང་ཚ�་�ལ་ཧ་རན་ནས་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 5ཡ་ཀོབ་�ིས། ན་ཧོར་�ི་ཚ་བོ་ལ་བན་ཟེར་བ་དེ་�ོད་ཚ�ས་
ངོ་ཤེས་སམ་ཞེས་�ིས་པས། ཁོང་ཚ�ས། ང་ཚ�ས་ངོ་ཤེས་ཞེས་�ས་སོ། 6ཁོས་ཁོང་བདེ་བར་ཡོད་དམ་ཞེས་�ིས་པས། 



བཀོད་པ 

ཁོང་བདེ་པོ་ཡོད། �ོས་དང་ཁོང་གི་�ག་�་�མས་ཁོང་གི་�་མོ་ར་ཧེལ་�ི་འ�ེར་ནས་ཡོང་གི་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་
དང་། 7ཡ་ཀོབ་�ིས་དེ་ཚ�་ལ། ད་�་ས་�བ་མེད་པས་�ག་བ�ག་མ་རན་ནོ། �ག་�་�མས་ལ་�་�ེར་ཞིང་འཚ�་
བའི་�ིར་མི་འ�ིད་དམ་ཞེས་�ིས་པས། 8ཁོང་ཚ�ས། ང་ཚ�ས་དེ་�ར་�ས་མི་�བ། �་ཚང་མ་བ�ེབས་ཚར་བའི་
�ེས་�་མ་གཏོགས་�ོན་པའི་ཁ་�་ཡོད་པའི་�ོ་དེ་�ད་པར་འ�ར་བ་དང་། དེ་ནས་ང་ཚ�ས་ར་�ག་ཚ�ར་�་�ེར་
བར་�་ཞེས་�ས་སོ། 9ཡ་ཀོབ་�ིས་�ག་�ི་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ད་ཆ་བཤད་པའི་�བས་ར་ཧེལ་�ིས་�ག་�་འ�ིད་
དེ་ཁོང་ཚ�འི་�ར་�ེབས་པ་དང་། 10ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་ཨ་ཞང་གི་�་མོ་ར་ཧེལ་�ིས་�ག་�་འ�ིད་ནས་ཡོང་བ་
མཐོང་མ་ཐག་�་ཁོ་�ོན་པའི་�ར་སོང་ནས་�ོ་དེ་འཐེན་ནས་�ག་ཚ�་ལ་�་�ེར་རོ། 11དེ་ནས་ཁོས་མོ་ལ་འོ་�ས་
ཏེ་ཤིན་�་དགའ་ཞིང་�ས་སོ། 12དེ་ནས་ཁོས་མོ་ལ། ང་�ོད་�ི་ཕའི་�ིང་མོ་རེ་བྷེ་ཀའི་�་ཡིན་ཞེས་�ས་པས། མོ་
�གས་ནས་ཕ་ལ་�ས་སོ། 13ཡ་ཀོབ་ཡོང་ཡོད་པའི་�ོར་ཁོས་ཐོས་པ་དང་། ཁོང་བ�་བར་�ིན་�ེ་ཁོ་ལ་འ�ད་དེ། 
འོ་�ས་ཏེ་ཁང་པར་འ�ིད་དོ། ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་ཨ་ཞང་ལ་བན་ལ། ཁོ་རང་ལ་གང་�ང་བ་ཚང་མའི་�ོར་
བཤད་པའི་�བས་�། 14ལ་བན་�ིས་ཁོ་ལ། �ོད་ནི་ངའི་ཤ་དང་�ག་བདེན་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། དེ་�ེས་ཡ་
ཀོབ་�་བ་གཅིག་ཙམ་ཁོང་དང་མཉམ་�་གནས་སོ༎  

ར་ཧེལ་དང་ལེ་ཨའི་ཆེད་�་ཡ་ཀོབ་�ིས་ལ་བན་�ི་གཡོག་�ས་པ། 

15དེ་ནས་ལ་བན་�ིས་ཡ་ཀོབ་ལ། �ོད་ངའི་གཉེན་མཚན་ཡིན་ནའང་�་ཆ་མེད་པར་ལས་ཀ་�ེད་མི་བ�ག་གོ 
�ོད་ལ་�་ཆ་ག་ཚ�ད་དགོས་སམ་ང་ལ་ལབ་ཅིག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 16ལ་བན་ལ་�་མོ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། �ན་
པའི་མིང་ལ་ལེ་ཨ་ཞེས་པ་དང་། �ང་བའི་མིང་ལ་ར་ཧེལ་ཞེས་པའོ། 17�་མོ་ལེ་ཨས་མིག་�ོ་པོ་ཡོད་པ་དང་། ར་
ཧེལ་ནི་བ�་བ་ལ་མཛ�ས་པོ་དང་ག�གས་ད�ིབས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་། 18ཡ་ཀོབ་�ིས་ར་ཧེལ་ལ་�མས་པ་�ེད་
�ི་ཡོད་དོ། ཁོས་ལ་བན་ལ་། གལ་ཏེ་�ེད་�ི་�་མོ་ར་ཧེལ་ང་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་བ�ག་ན། ངས་�ེད་�ི་
ཆེད་�་ལོ་བ�ན་ལས་ཀ་�ེད་�ི་ཡིན་ཞེས་�ས་པས། 19ལ་བན་�ིས་ཁོ་ལ། ངའི་�་མོ་གཞན་�་ཞིག་ལ་�ད་པ་
ལས་�ོད་རང་ལ་�ད་པ་ལེགས་སོ། ང་དང་མཉམ་�་�ོད་ཅིག། 20དེའི་�ིར་ཡ་ཀོབ་�ིས་ར་ཧེལ་�ི་�ིར་ལོ་བ�ན་
གཡོག་�ས་སོ། འོན་�ང་ཁོས་ར་ཧེལ་ལ་�མས་པ་�ས་པས་�ེན་�ིས། ལོ་བ�ན་དེ་�ས་ཚ�ད་�ང་�་ཞིག་མ་
གཏོགས་མ་འཚ�ར་རོ། 21དེའི་�ེས་�་ཡ་ཀོབ་�ིས་ལ་བན་ལ། ད་ལོ་བ�ན་ཚང་བས། �ེད་�ི་�་མོ་ང་ལ་ཆང་ས་
བ�བ་པར་�ོད་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་པས། 22ལ་བན་�ིས་ཆང་སའི་�གས་�ོ་བཏང་ནས་མ�ོན་པོ་མང་པོ་
བོས་སོ། 23འོན་�ང་མཚན་དེར་ལ་བན་�ིས་ར་ཧེལ་�ི་ཚབ་�་ལེ་ཨ་ལ་ཡ་ཀོབ་�ར་�ེལ་ནས་ཡ་ཀོབ་མོ་མཉམ་
�་ཉལ་ལོ། 24ལ་བན་�ི་རང་གི་�ན་མོ་ཛ�ལ་�ཱ་ལ་ལེ་ཨའི་�ན་མོར་འ�ར་བ་ལ་�ད་དོ། 25�་�ོ་ལངས་�བས་
ཡ་ཀོབ་�ིས་ར་ཧེལ་�ི་ཚབ་�་ལེ་ཨ་མཐོང་བས། ཁོ་ལ་བན་�ི་སར་�ིན་ནས་ཁོ་ལ། �ེད་འདི་�ར་ཅི་གནང་ངམ། 
ངས་ར་ཧེལ་དང་ཆང་ས་བ�བ་�ིར་གཡོག་�ེད་པས། �ོད་�ིས་ང་ལ་མགོ་བ�ོར་བཏང་བ་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེས་
�ིས་པས། 26ལ་བན་�ིས་ཁོ་ལ། ང་ཚ�འི་�གས་�ོལ་�ར་�་མོ་�ན་པས་ཆང་ས་མ་�བ་བར་�ང་བས་�བ་མི་ཆོག 
27ཆང་ས་�བ་པའི་�ེན་འ�ེལ་བ�ན་�ག་གཅིག་ཚང་བས་�ེས་�། �ོད་�ི་ཡང་�ར་ལོ་བ�ན་ངའི་�ར་ལས་ཀ་
�ེད་ན་ངས་�ོད་ལ་ངའི་�་མོ་ར་ཧེལ་དང་ཆང་ས་�བ་བ�ག་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་པས། 28ཡ་ཀོབ་�ིས་དེ་བཞིན་
�ེད་�འི་ཐག་བཅད་དེ། �ེན་འ�ེལ་�ི་བ�ན་�ག་ཚང་བའི་�ེས་�་ལ་བན་�ིས་རང་གི་�་མོ་ར་ཧེལ་ཁོང་དང་



བཀོད་པ 

ཆང་ས་�བ་བ�ག་གོ། 29ལ་བན་�ིས་རང་གི་�ན་མོ་བྷིལ་�་ཞེས་པ་དེ་ར་ཧེལ་�ི་�ན་མོར་འ�ར་བར་�ད་དོ། 
30ཡ་ཀོབ་�ིས་ར་ཧེལ་དང་མཉམ་�་ཉལ་ཏེ། ཁོང་གིས་ལེ་ཨ་ལས་ར་ཧེལ་ལ་མང་བར་�མས་སོ། དེ་ནས་ཁོང། 
ཡང་ལོ་བ�ན་ལ་བན་�ི་གཡོག་�ས་སོ༎  

ཡ་ཀོབ་�ི་�་�་�མས། 

31ཡ་ཀོབ་�ིས་ར་ཧེལ་ལ་མང་བར་�མས་པ་དང་། ལེ་ཨ་ལ་�ང་བར་�མས་པ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
གཟིགས་པས། ཁོང་གིས་ར་ཧེལ་ལ་�་�་མི་�ེ་བར་རབས་ཆད་མར་མཛད་དོ། 32ལེ་ཨ་མངལ་དང་�ན་པར་
འ�ར་ནས་�་ཞིག་�ེས་པ་དང་། མོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་�ག་བ�ལ་གཟིགས་ཤིང་ང་ལ་�་ཞིག་
གནང་བས། ད་ངའི་�ོས་ང་ལ་�མས་པ་�འོ་ཞེས་�ས་ནས། ཁོའི་མིང་�་བྷེན་བཏགས་སོ། 33མོ་རང་ཡང་�ར་
མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་ནས་�་གཞན་ཞིག་�ེས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�་འདི་ཡང་
གནང་བའི་�ེན་ནི་ངའི་�ོས་ང་ལ་མི་�མས་པ་དེ་ཁོང་གི་མ�ེན་ནོ་ཞེས་�ས་ནས། ཁོའི་མིང་སིམ་ཨོན་བཏགས་
སོ། 34མོ་ཡང་�ར་མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་ནས་�་གཞན་ཞིག་�ེས་པས། ད་ངས་ཁོས་ཆེད་�་�་ག�མ་�ེས་
ཆར་པ་ཡིན་པས་ངའི་�ོས་ང་ལ་སེམས་ཆགས་ནས་�མས་ཡོང་ཞེས་�ས་ནས། དེའི་མིང་ལེ་ཝི་ཞེས་བཏགས་སོ། 
35ཡང་�ར་མོ་མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་ནས་�་གཞན་ཞིག་�ེས་པ་དང་། ད་ལན་ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་བ�ོད་པ་�ལ་བར་�་ཞེས་�ས་ནས། �་དེའི་མིང་ལ་ཡ་�་�་བཏགས་སོ། དེའི་�ེས་�་མོ་ལ་�་�་མ་�ེས་སོ༎  

བཀོད་པ 30 

1འོན་�ང་ར་ཧེལ་ལ་�་�་གཅིག་�ང་མ་�ེས་པས། མོས་རང་གི་གཅེན་མོ་ལ་�ག་དོག་�ས་ཤིང་། ཡ་ཀོབ་ལ་ང་
ལ་ཡང་�་�་ཞིག་གནང་ཞིག་དེ་མིན་ང་ཤི་བར་�་ཞེས་�ས་པས། 2ཡ་ཀོབ་�ོས་ཏེ་མོ་ལ། ང་དཀོན་མཆོག་ཡིན་
ནམ། དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་མངལ་དང་�ན་པར་མི་མཛད་དོ་ཞེས་�ས་སོ། 3ར་ཧེལ་གིས། ད་�ོད་ངའི་གཡོག་
མོ་བྷིལ་�་དང་མཉམ་�་ཉོལ་ཞིག་དང་མོ་ལ་�་�་�ེས་པའི་�ོ་ནས་ང་ཡང་མ་�་འ�ར་�བ་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 
4མོས་གཡོག་མོ་བྷིལ་�་རང་གི་�ོ་ལ་�ད་ནས། ཁོས་མོ་མཉམ་�་ཉེལ་ལོ། 5བྷིལ་�་མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་
ནས་�་ཞིག་�ེས་པས། 6ར་ཧེལ་�ིས། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�གས་བ�ེ་བར་བ�ིས་ཤིང་ངའི་�ོན་ལམ་གསན་
ནས་ང་ལ་�་ཞིག་གནང་�ང་ཞེས་�ས་སོ། �་དེའི་མིང་ལ་�ན་ཞེས་བཏགས་སོ། 7ཡང་�ར་གཡོག་མོ་བྷིལ་�་
མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་ནས་�་གཞན་ཞིག་�ེས་པ་དང་། 8ར་ཧེལ་�ིས། ད་གཅེན་མོ་དང་འ�གས་པ་བ�བ་
ནས་ང་ལ་�ལ་ཁ་ཐོབ་ཟེར་ནས། མོས་�་དེའི་མིང་ནཕ་ཏ་ལི་ཞེས་བཏགས་སོ། 9ལེ་ཨས་རང་ལ་�་�་�ེ་�་ཆད་
པ་དེ་ཤེས་ནས་རང་གི་གཡོག་མོ་ཛ�ལ་�ཱ་ཡ་ཀོབ་�ི་�ང་མར་བཏང་ངོ་། 10ཛ�ལ་�ཱའི་བ�ད་ནས་ཡ་ཀོབ་ལ་�་
གཞན་ཞིག་�ང་བ་དང་། 11ལེ་ཨས་ང་ནི་བསོད་བདེ་ཅན་ཡིན་ཞེས་�ས་ཏེ། �་དེའི་མིང་གྷཌ་ཞེས་བཏགས་སོ། 
12ཛ�ལ་�ཱ་ལ་�་གཞན་ཞིག་�ེས་པས། 13ལེ་ཨས། ང་ནི་ཤིན་�་དགའ་བས། �ད་མེད་�མས་�ིས་�ང་ང་ལ་བ�་
ཤིས་པ་ཞེས་འབོད་ཡོང་�ས་ཏེ། �་དེའི་མིང་ཨ་ཤེར་ཞེས་བཏགས་སོ། 14�ོ་�་བའི་�ས་�་�་བྷེན་ཞིང་ནང་སོང་
ནས་ཨ་མ་ལེ་ཨའི་�ིར་�་�་�ེ་པ་རོགས་�ེད་པར་�ི་ཤིང་འ�ེར་ཡོང་བས། ར་ཧེལ་�ིས་མོ་ལ། �ོད་�ི་�ས་



བཀོད་པ 

འ�ེར་ཡོང་བའི་�ི་ཤིང་དེ་ལས་ང་ལའང་འགའ་ཤས་�ེར་ཞིག་�ས་པ་དང་། 15ལེ་ཨས། �ོད་�ིས་ངའི་�ོ་འ�ོག་
པས། དེས་�ོད་ལ་�ང་མ་སོང་ངམ། ད་ངའི་�འི་ཤིང་འ�ས་ཡང་འ�ོག་པར་འདོད་དམ། ར་ཧེལ་�ིས་མོ་ལ། 
གལ་ཏེ་�ོད་�ིས་ང་ལ་ཤིང་འ�ས་དེ་�ེར་ན། �ོད་ལ་དེ་རིང་མཚན་མོ་ཡ་ཀོབ་དང་མཉམ་�་གཉིད་ལོག་ག�ག་
གི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 16�ི་�ོ་ཡ་ཀོབ་ཞིང་ལས་ཚར་ནས་ཁང་པར་ལོག་ཡོང་�བས་ལེ་ཨས་ཁོ་ལ་�ག་པར་�ིན་
ནས་མོས། �ོད་དེ་རིང་མཚན་མོ་ང་དང་མཉམ་�་ཉལ་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་ར་ཧེལ་ལ་ངའི་�འི་ཤིང་
འ�ས་�ད་ནས་�ོད་ལ་�་ཆར་ལེན་ཡོད། མཚན་དེར་ཡ་ཀོབ་ལེ་ཨ་མཉམ་�་ཉལ་ལོ། 17དཀོན་མཆོག་གིས་ལེ་
ཨའི་�ོན་ལམ་གསན་པར་མཛད་དེ། མོ་མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་ནས་ཡ་ཀོབ་�ི་ཆེད་�་�་�་པ་�ེས་པས། 
18ལེ་ཨས། ངའི་གཡོག་མོ་རང་གི་�ོ་ལ་བཏང་བའི་�ེན་�ིས་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�་དགའ་གནང་སོང་ཞེས་
�ས་ནས་�་དེའི་མིང་ཨི་ས་ཀར་བཏགས་སོ། 19ལེ་ཨ་མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་ནས་�་�ག་པ་�ེས་པས། 
20མོས། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་གསོལ་རས་ལེགས་པ་ཞིིག་གནང་�ང་བས། ངའི་�ོས་ང་ལ་ངོས་ལེན་�ེད་ཡོང་། 
གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་ཁོ་ལ་�་�ག་�ེས་པ་ཡིན། དེའི་མིང་ཛ�་�་�ན་བཏགས་སོ། 21�ེས་�་མོ་ལ་�་མོ་ཞིག་�ེས་
པས། མོའི་མིང་དྷི་�་བཏགས་སོ། 22དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ར་ཧེལ་ལ་�ན་གསོ་གནང་ནས། མོའི་�ོན་ལམ་
གསན་ཞིང་�་�་�ེས་�བ་པ་གནང་ངོ་། 23མོ་མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་ནས་མོ་ལ་�་ཞིག་�ེས་སོ། དཀོན་
མཆོག་གིས་ངའི་ངོ་ཚ་མེད་པར་བཟོས་ནས་�་ཞིག་གནང་ངོ་། 24ད་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�་ཞིག་
�ེས་�ིར་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་�་བ་�ལ་ཏེ། �་དེའི་མིང་ལ་ཡོ་སེབ་བཏགས་སོ༎  

ཡ་ཀོབ་�ིས་ལ་བན་དང་མཉམ་�་ནང་�ིག་�ེད་པ། 

25ཡོ་སེབ་�ེས་པའི་�ེས་�་ཡ་ཀོབ་�ིས་ལ་བན་ལ། ད་ང་རང་གིཁང་པར་ལོག་བ�ག་རོགས་གནང་། 26ངས་�ེད་
�ི་ཆེད་�་ལས་ཀ་�ར་ཐག་�ས་ནས་གསོག་འཇོག་�ེད་པའི་ངའི་�ང་མ་�མས་དང་�་�་�མས་ང་ལ་གནང་
ཞིག་དང་། ང་ཚ�་ཚང་མ་འ�ོ་བར་�། ངས་�ེད་�ི་ཆེད་�་ཞབས་�ི་�ས་བ་དེ་�ེད་�ི་མ�ེན་གསལ་རེད་ཅེས་
�ས་སོ། 27ལ་བན་�ིས་ཁོ་ལ། ངས་མོ་�བ་ནས་�ོད་�ི་�ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�ིན་�བས་གནང་བ་དེ་
ངས་ཤེས་པས། 28�ོད་ལ་�་ཆ་གང་དགོས་པ་དེ་ཤོད་ཅིག་དང་། ངས་�ོད་ལ་�ེར་བར་�་ཞེས་�ས་པ་དང་། 
29ཡ་ཀོབ་�ིས་ཁོ་ལ། ངས་�ེད་�ི་གཡོག་�ར་ཐག་�ས་ནས་�་�མས་ལེགས་པོ་�ང་ཡོད་བ་དེ་�ེད་�ི་ཤེས་སོ། 
30ང་ས་གནས་འདིར་མ་ཡོང་པའི་�ོན་�་�ེད་ལ་ལོངས་�ོད་དེ་ཙམ་མེད་པས། ང་ཡོང་བའི་�ེན་�ིས་དཀོན་
མཆོག་གི་�ིན་�བས་�ི་�ོ་ནས་�ོད་�ི་ལོངས་�ོད་�མས་མང་�་འཕེལ་ཡོད། ད་ང་རང་གི་�ིམ་ཚང་གི་�ིར་
ལས་�ེད་དགོས་�ས་པ་དང་། 31�ོད་ལ་�་ཆ་ཇི་ཙམ་དགོས་ཞེས་ལ་བ་ན་�ིས་ཁོ་ལ་�ིས་པས། ཡ་ཀོབ་�ིས་ང་
ལ་�་ཆ་མི་དགོས། འོན་�ང་ངས་�ས་པ་བཞིན་�ེད་�ིས་གནང་ན། ངས་�་མ�ད་ནས་�ེད་�ི་�་�མས་འཚ�་
�ོང་�་�་ཡིན། 32དེའི་རིང་ང་�ེད་�ི་�་ཚང་མའི་ནང་�་འ�ོ་བ�ག་རོགས་གནང། �ག་�་ནག་པོ་�མས་
དང་། ར་�ག་ཐིག་ལེ་ཅན་ཡང་ན་�་�་�མས་ད�ེ་�་ཡིན། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ངའི་�་ཆར་བ�ི་བར་�འོ། 33མ་
འོངས་པའི་�ས་�་ངས་ལས་�ང་པོ་�ས་ཡོད་མེད་�ེད་�ིས་ཤེས་�བ་ཡོང་། ང་ལ་�ག་�་ནག་པོ་དང་ར་�ག་
ཐིག་ལེ་ཅན་ཡང་ན་�་�་�མས་མ་གཏོགས་གཞན་ཐོབ་མི་�ིད། གལ་ཏེ་�ེད་�ི་མདོག་གཞན་ཞིག་མཐོང་ན་དེ་
ནི་ངས་བ�ས་པ་དེ་ཤེས་�བ་ཅེས་�ས་སོ། 34ལ་བན་�ིས་ཁོ་ལ། �ོད་�ི་�ས་པ་བཞིན་�་�འོ་ཞེས་�ས་སོ། 



བཀོད་པ 

35འོན་�ང་ཉིན་དེར་ལ་བན་�ིས་ར་ཕོ་དང་ར་མོ་�མས་ནི་ཐིག་ལེ་ཅན་ཡང་ན་�་�་དང་། �ག་ནག་པོ་ཚང་མ་
ད�ེས་ཏེ་རང་གི་�་ཚ�ར་�་�ོགས་�ེད་པར་བཞག་གོ། 36ཁོང་གི་དེ་�མས་འ�ིད་དེ་ཡ་ཀོབ་ནས་ཐག་རིང་ཉིན་
ག�མ་�ི་ལམ་�་�ིན་ཏོ། ལ་བན་ལ་ར་�ག་གང་�ག་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཡ་ཀོབ་�ིས་འཚ�་�ོང་�ས་སོ། 37འོན་�ང་
ཡ་ཀོབ་�ིས་ཤིང་དཀར་པོ་འཐོན་པའི་ཤིང་མི་འ�་བ་ག�མ་�ི་ཡལ་ག་�མས་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། ཡང་ཁོས་ཡལ་ག་
འདི་ཚ�འི་པགས་པའི་བར་བར་ལ་པགས་པ་བ�ས་ནས་དཀར་པོ་�་�་བཟོས་སོ། 38ཁོས་ཡལ་ག་དེ་ཚ�་ར་�ག་དེ་
ཚ�འི་�་འ�ང་སའི་གཞོང་པའི་མ�ན་�་བཞག་གོ དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ར་�ག་དེ་ཚ�་�་འ�ང་སར་ཡོང་�བས་
དེར་�ོར་བ་�ེད་དོ། 39ར་�ག་དེ་ཚ�ས་ཤིང་གི་ཡལ་གའི་མ�ན་�་�ོར་བ་�ས་པས། དེ་ཚ�ས་�་�་�མས་ཐིག་ལེ་
ཅན་དང་�་�་དང་དཀར་�་�ེས་སོ། 40དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་�ིས་ར་�ག་ད�ེ་བ་�ེ་ཏེ་དེ་ཚ�ར་ལ་བན་�ི་�་ནང་ལ་
ཡོད་པའི་ར་�་�་དང་�ག་ནག་ཚ�ས་�ོགས་�་ཁ་བ�ས་ནས་བཞག་གོ དེ་�ར་ཁོས་རང་གི་�་�མས་འཕེལ་
བ�ག་�ེ་ལ་བན་�ི་�་ནས་ལོག་�་བཞག་གོ 41སེམས་ཅན་�ག་པ་དེ་ཚ�ས་�ོར་བ་�ེད་�བས་ཡ་ཀོབ་�ིས་�་
འ�ང་སའི་གཞོང་གི་མ�ན་�ཡལ་ག་དེ་�མས་བཞག་གི་ཡོད་དོ། དེར་བ�ེན་ཡལ་ག་�མས་�ི་�ོད་�་དེ་ཚ�་
�ོར་བ་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 42འོན་�ང་སེམས་ཅན་�ོ་པོ་�ོར་བའི་�བས་�་ཁོས་ཡལ་ག་དེ་ཚ�འི་མ�ན་�་མ་བཞག་
གོ དེའི་�ེན་�ིས་ལ་བན་ལ་ར་�ག་�མ་པོ་�མས་དང་ཡ་ཀོབ་ལ་�ག་པ་�མས་ཐོབ་བོ། 43དེ་�ར་ཡ་ཀོབ་ཧ་
ཅང་�ག་པོ་འ�ར་ཏེ། �་མང་པོ་དང་གཡོག་པོ་གཡོག་མོ་དང་�་མོང་དང་བོང་�་�མས་�ང་ངོ་༎  

བཀོད་པ 31 

ལ་བན་ནས་ཡ་ཀོབ་�ོས་པ། 

1ཡ་ཀོབ་�ིས་ང་ཚ�འི་ཕའི་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་འ�ེར་རོ། ཁོ་མཉམ་�་ཡོད་པའི་�་ནོར་ཚང་མ་ང་ཚ�འི་ཕའི་ཡིན་
ནོ་ཞེས་ལ་བན་�ི་�་ཚ�ས་�ས་པ་ཡ་ཀོབ་�ིས་ཐོས་སོ། 2ལ་བན་�ིས་�ང་རང་དང་མཉམ་�་�ོན་�ར་�ོད་ལམ་
ཡག་པོ་མི་�ེད་པ་དེ་ཡང་ཡ་ཀོབ་�ིས་མཐོང་ངོ་། 3དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། �ོད་རང་གི་ཕ་མེ་དང་
གཉེན་ཚན་�མས་�ི་�ར་�ིར་ལོག་ཅིག། ང་ནི་�ོད་དང་མཉམ་�་གནས་པར་�་ཞེས་ག�ངས་སོ། 4དེར་བ�ེན་
ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་�ང་མ་ར་ཧེལ་དང་ལེ་ཨ་གཉིས་ལ་ར་�ག་འཚ�་སའི་ཞིང་ནང་�ག་པར་ལན་བཏང་ངོ་། 5དེ་
གཉིས་ལ། �ོད་ཚ�འི་ཕས་ང་མཉམ་�་�ོན་�ར་�ོད་ལམ་ཡག་པོ་མི་�ེད་པ་དེ་ང་ལ་དོ་�ང་�ང་། འོན་�ང་ངའི་
ཕའི་དཀོན་མཆོག་ང་དང་མཉམ་�་བ�གས་ཡོད། 6ངས་�ོད་ཚ�འི་ཕའི་ཆེད་�་ལས་ཀ་�ར་ཐག་�ས་པ་དེ་�ོད་
གཉིས་�ི་མཐོང་ཡོད། 7འོན་�ང་ཁོས་ང་ལ་མགོ་བ�ོར་བཏང་ནས་�་ཆ་དེ་ལན་བ�་ཙམ་བ�ར་ཡོད། འོན་�ང་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོས་ང་ལ་གནོད་པ་བ�ེལ་མ་བ�ག་གོ། 8ལ་བན་�ིས་ངའི་�་ཆར་ར་ཐིག་ལེ་ཅན་�མས་
བཏང་བའི་�བས་�་�་ཚ�ར་ཐིག་ལེ་ཅན་ར་�ག་�མས་�ེས་སོ། ཁོས་ངའི་�་ཆར་ར་�་�་བཏང་བའི་�བས་�་
�་ཚང་མར་ར་�ག་�་�་�མས་�ེས་སོ། 9དེ་�ར་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�ི་ཕའི་�་�མས་བ�མས་ཏེ་ང་ལ་
གནང་ངོ་། 10�་�མས་�ོར་བ་�ས་�བས་ངས་�ི་ལམ་ཞིག་མཐོང་�ང་། �མ་མར་འ�ར་བའི་�བས་�་ར་ཕོ་
�མས་ཐིག་ལེ་ཅན་དང་�་�་དང་དཀར་�་�མས་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་ངོ་། 11ངའི་�ི་ལམ་ནང་�་དཀོན་མཆོ་ག་
གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ངའི་མིང་འབོད་དེ། ཡ་ཀོབ། ལན་�་ངས། ལགས་�ས་པས། 12ཁོང་གིས་�ས་པ། �ོར་བ་�ོད་



བཀོད་པ 

མཁན་ར་ཕོ་ཚང་མ་ཐིག་ལེ་ཅན་དང་�་�་ཡིན་པ་དེ་�ར་ངས་�ས་པ་ཡིན། དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ལ་བན་�ིས་�ོད་
དང་མཉམ་�་གང་�ས་པ་ངས་མཐོང་�ང་། 13�ལ་བྷེ་ཐེལ་ནང་�ོད་�ིས་�ོ་ཞིག་ལ་�མ་�གས་ཏེ་བ�ོ་འ�ལ་
�ས་པའི་ས་གནས་དེར་ང་ལ་མནའ་�ེལ་ནས་མངོན་པར་མཛད་མཁན་དཀོན་མཆོག་དེ་ང་ཡིན། ད་�ོད་�་�ིག་
�ས་ཏེ་རང་གི་�ེས་�ལ་�་�ིར་ལོག་སོང་ཞིག 14དེའི་ལན་�་ར་ཧེལ་དང་ལེ་ཨས་ཡ་ཀོབ་ལ། ང་ཚ�་ལ་ཕའི་ཁང་
པ་ནས་ནོར་�ལ་གང་ཡང་�ག་མེད་དོ། 15ཁོང་གིས་ང་ཚ�་ལ་�ི་�ལ་བ་�ར་བ�ི་པ་དང་། ཁོང་གི་ང་ཚ�་ལ་
བཙ�ང་ནས། ད་ང་ཚ�འི་ཆེད་�་�ད་པའི་ད�ལ་ཚང་མ་འ�ོ་སོང་བཏང་ཚར་རོ། 16ཁོང་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་
བ�མས་པའི་ནོར་ཐམས་ཅད་ང་ཚ�་དང་ང་ཚ�འི་�་�འི་ཡིན་ནོ། དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་གང་ག�ངས་པ་�ར་
�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། 17-18དེར་བ�ེན་ཡ་ཀོབ་ཕའི་�ར་ཀ་ནན་�ལ་�་ལོག་པའི་�ིར་�་�ིགས་�སཏེ། རང་གི་
�ང་མ་གཉིས་དང་�་�་�མས་�་མོང་ལ་བཞོན་བ�ག་ཅིང་། ཁོས་�ལ་དེའི་ནང་བསགས་པའི་ནོར་ཚང་མ་
དང་�་ཚང་མ་འ�ིད་དེ་�ལ་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡ་ནས་ཐོན་ནོ། 19དེའི་�བས་�་ལ་བན་�ག་གི་བལ་འ�ེག་�ིར་
སོང་ཡོད་དོ། ཕ་ནང་ལ་མེད་པའི་�བས་�། ཕའི་�ིམ་�ི་�་འ�་�མས་ར་ཧེལ་�ིས་བ�ས་སོ། 20རང་ཉིད་འ�ོ་
བའི་�ད་ཆ་གང་ཡང་མ་ལབ་པར་ཡ་ཀོབ་གསང་�ེ་�ིན་ནོ། 21ཁོ་ལ་གང་བདག་པ་ཚང་མ་འ�ེར་ནས། གཙང་
པོ་�བ་རད་�ལ་ནས་�ལ་གྷིལ་ཨད་�ི་རི་�ན་�ོགས་�་མ�ོགས་པོར་ཐོན་ནོ༎  

ལ་བན་�ིས་ཡ་ཀོབ་ལ་དེད་པ། 

22ཉིན་ག�མ་�ི་�ེས་�་ལ་བན་�ིས་ཡ་ཀོབ་�ོས་པའི་�ོར་ཐོས་པ་དང་། 23ཁོས་རང་གི་མི་�མས་མཉམ་�་
འ�ིད་དེ་ཉིན་བ�ན་�ི་བར་�་�ེས་དེད་�ེད་ཅིང་�ལ་གྷིལ་ཨད་�ི་རིའི་�ལ་ཁག་�་ཡ་ཀོབ་ལ་�ེས་ཟིན་ནོ། 
24འོན་�ང་མཚན་དེར་�ི་ལམ་ནང་མངོན་པར་�ང་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ལ་བན་ལ། �ོད་�ིས་ཡ་ཀོབ་ལ་
གནོད་པ་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག་ཅེས་ག�ངས་པ་དང་། 25ཡ་ཀོབ་�ིས་རིའི་�ེང་�་�ར་�བ་ཡོད་དོ། ལ་བན་
དང་ཁོའི་མི་�མས་�ིས་�ལ་གྷིལ་ཨད་�ི་རིའི་�ོགས་�་�ར་�བས་སོ། 26ལ་བན་�ིས་ཡ་ཀོབ་ལ། �ོད་�ིས་ང་
ལ་�ས་ཏེ་དམག་སར་�ད་མེད་�མས་བ�ང་བ་�ར་ངའི་�་མོ་�མས་ཅིའི་�ིར་འ�ེར་བ་ཡིན་ནམ། 27�ོད་�ིས་
ང་ལ་མ་བཤད་པར་�ོས་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་�ོད་�ི་ང་ལ་བཤད་ཡོད་ན་ངས་དགའ་�ོན་�ེད་
ཅིང་�་ལེན་པ་དང་། ལག་�་བ�ང་བ་དང་། པི་ཝང་གཏོང་བ་དང་ བཅས་�ོད་ལ་འ�ོ་བ�ག་པ་ཡོད། 28ངའི་
�་མོ་ཚ�་དང་། ཚ་བོ་དང་ཚ་མོ་�མས་ལའང་ཁ་�ེལ་ནས་ག་ལེ་སོང་ཞིག་ཅེས་བ�ོད་མ་བ�ག་པས། �ོད་�ིས་དེ་
�ར་�ེད་པ་ནི་ཤིན་�་�ེན་པ་ཡིན། 29�ོད་ལ་གནོད་པ་�ེལ་བའི་དབང་ཆ་ང་ལ་ཡོད། འོན་�ང་�ོད་ལ་
འཇིགས་�ང་བ�ལ་མི་ཆོག་ཅེས་མདང་མཚན་མོ་�ོད་�ི་ཕའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཟོན་བ�་གནང་�ང་། 
30�ོད་རང་གི་ཁང་པར་ལོག་འདོད་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཤེས་སོ། འོན་�ང་�ོད་�ིས་ངའི་ཁང་པའི་�་འ�་�མས་
�ས་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། 31ཡ་ཀོབ་�ིས་ཁོ་ལ། �ོད་�ི་རང་གི་�་མོ་�མས་ང་ལས་
འ�ོག་ཡོང་བསམ་ནས་ང་འཇིགས་སོ། 32འོན་�ང་�ོད་�ི་�་འ�་�མས་མི་�་ཞིག་གིས་བ�ས་ཡོད་ན་མི་དེ་
བསད་པར་འ�ར། ང་ཚ�་མི་�མས་�ི་མ�ན་�་དཔང་པོ་བ�གས་ནས་�ེད་�ི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་འཚ�ལ་ནས་
�ེད་ན་འ�ེར་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་པ་དང་། ར་ཧེལ་�ིས་�་འ�་�མས་བ�ས་པ་དེ་ཡ་ཀོབ་�ི་མ་ཤེས་སོ། 
33དེ་ནས་ལ་བན་�ིས་ཡ་ཀོབ་�ི་�ར་དང་། ལེ་ཨའི་�ར་དང། གཡོག་མོ་གཉིས་�ི་�ར་ནང་འཚ�ལ་�ང་ཁོའི་�་



བཀོད་པ 

འ�་�མས་མ་ཐོབ་བོ། དེ་�ེས་ར་ཧེལ་�ི་�ར་ནང་འཚ�ལ་བར་འ�ོ་བས། 34ར་ཧེལ་�ིས་�་འ�་�མས་འ�ེར་
ནས་�་མོང་གི་�འི་འོག་�་བཞག་ནས་དེའི་�ང་ལ་བ�ད་ཡོད་ཅིང་། ལ་བན་�ིས་མོའི་�ར་ནང་འཚ�ལ་�ང་
གང་ཡང་མ་ཐོབ་བོ། 35དེ་ནས་ར་ཧེལ་�ིས་རང་གི་ཕ་ལ། ང་�ེད་�ི་མ�ན་�་ལངས་མ་�བ་པའི་�ེན་ནི་�་
མཚན་བབས་�ི་ཡོད་པ་ཡིན། �ེད་ང་དང་�གས་�ོ་མ་གནང་ཞེས་�ས་པ་དང་། དེ་�ར་ཁོས་�ིམ་�ི་�་འ�་
འཚ�ལ་�ང་མ་ཐོབ་བོ། 36དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ཤིན་�་�ོས་ཤིང་ཁོང་ལ། ངས་�ིམས་གང་ཞིག་དང་འགལ་ཡོད་དམ། 
�ེད་�ིས་ང་ལ་�ེས་དེད་�ེད་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེ་འ�ི་པས། 37�ེད་�ིས་ངའི་ནོར་�ས་ཚང་མའི་ནང་འཚ�ལ་
བས། �ེད་�ི་བ�ག་པའི་ནོར་�ས་ཐོབ་�ང་ངམ། ངེད་དང་�ེད་�ི་�ན་�མས་�ི་མཐོང་སར་དེ་ཚ�་བཞག་ནས། 
དེ་ཚ�ས་ང་གཉིས་�ི་ནང་ནས་�་བདེན་པ་ཡིན་པ་དེ་ཁོང་ཚ�ར་ཐག་གཅོག་�ེད་བ�ག་ཅིག 38ངས་ལོ་ཉི་�་བར་
�་�ེད་�ི་གཡོག་�ས་པས། �ེད་�ི་�་�མས་�ེལ་ཞིང་མང་པོར་འ�ར་རོ། འོན་�ང་�ེད་�ི་�་�མས་ནས་ངས་
ར་�ག་གཅིག་�ང་མ་ཟས་སོ། 39གཅན་གཟན་གཞན་�ིས་བསད་པའི་�ག་གི་�ོང་�ད་དེ་ངས་འ�ེར་བ་དང་། 
དེ་ངའི་ནོར་འ�ལ་མིན་པ་དེ་ངས་�ེད་ལ་བ�ན་མེད། ཉིན་མཚན་གང་ཞིག་ལ་����་མ་ཤོར་བ་དེ་ཚ�འི་ཚབ་བཞག་
དགོས་ཤེས་�ེད་�ི་�ས་པ་བཞིན་ངས་�ེད་ཡོད། 40ཉི་མའི་ཚད་པ་དང་མཚན་�ི་�ང་མོས་ང་ལ་ཐེངས་མང་པོ་
དཀའ་ངལ་�ང་བ་དང་། མཚན་མོར་གཉིད་�ང་ལོག་མ་�བ་བོ། 41འདི་�ར་ལོ་ཉི་�་བར་�་�ེད་�ི་གཡོག་
�ས་པ་དང་། �ེད་�ི་�་མོ་གཉིས་�ི་�ིར་ལོ་བ�་བཞི་དང་། �ོད་�ི་�འི་�ིར་ལོ་�ག་གཡོག་�ེད་ནའང་། �ོད་
�ི་ངའི་�་ཆ་དེ་ཐེང་མ་བ�་བ�ར་བཅོས་བཏང་ངོ་། 42གལ་ཏེ་ངའི་ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་�ཱག་གི་དཀོན་
མཆོག་ང་དང་མཉམ་�་བ�གས་མེད་ན། �ེད་�ིས་ང་ལ་ལག་པ་�ོང་པར་བཏང་བ་ཡོད་འ�ོ། འོན་�ང་དཀོན་
མཆོག་གི་ངའི་ལས་ཀ་དང་། �ག་བ�ལ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་ཤིང་མདང་མཆན་མོ་�ེད་ལ་བཀའ་བ�ོན་གནང་
ངོ་ཞེས་�ས་སོ༎  

ཡ་ཀོབ་དང་ལ་བན་�ི་བར་ལ་ཁ་ཆད། 

43དེ་ནས་ལ་བན་�ིས་ཡ་ཀོབ་ལ། �་མོ་ན་གཞོན་འདི་ཚ�་ནི་ངའི་�་མོ་ཡིན། དེ་ཚ�འི་�་�་ཚང་མ་ངའི་ཡིན་ནོ། 
དངོས་གནས་�ས་ན་�་འདི་ཚ�་ངའི་ཡིན། འདིར་�ོད་�ི་མཐོང་བ་ཚང་མ་ངའི་ཡིན། འོན་�ང་ངའི་�་མོ་ཚ�་
དང་། དེ་ཚ�འི་�་�་�མས་བཀག་�ིར་ངས་གང་ཡང་མི་�ེད་དོ། 44ངས་�ོད་དང་མཉམ་�་ཁ་ཆད་�ེད་པར་�་
�ིགས་ཡོད་པ་དང་། �ོད་དང་ངའི་བར་ལ་ཁ་ཆད་�ེད་པ་དེ་�ན་པའི་�ིར་�ོ་�ངས་ཏེ་�གས་ཤིག་བཞག་པར་
�་ཞེས་�ས་པ་དང་། 45ཡ་ཀོབ་�ིས་�ོ་ཞིག་འ�ེར་ནས་�ན་གསོའི་�ིར་ས་གནས་དེར་བ�གས་སོ། 46ཁོས་རང་
དང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་མི་�མས་ལ་�ོ་�ངས་�ིར་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ོ་�ངས་ཚར་བའི་�ེས་�། ཚང་མ་
དེའི་འ�མ་�་བ�ད་ནས་དེར་ཁ་ཟས་ཤིག་ཟས་སོ། 47ལ་བན་�ིས་ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་ཇེ་གར་ས་ཧ་�་ཐ་ཞེས་
བཏགས་པ་དང་། ཡ་ཀོབ་�ིས་ས་གནས་དེའི་མིང་གྷ་ལིད་བཏགས་སོ། 48ལ་བན་�ིས་ཡ་ཀོབ་ལ། �ོ་འདི་�ངས་
པ་ནི་ང་གཉིས་�ི་ཆེད་�་�ན་གསོ་བའི་�ིར་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། དེའི་�ིར་ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་གྷ་ལིད་
བཏགས་སོ། 49ལ་བན་�ིས་ཡ་ཀོབ་ལ། ང་གཉིས་སོ་སོར་�ེས་�བས་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་གཟིགས་པར་
ཤོག་ཅེས་�ས་པ་དང་། ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་མིཛ་�ཱ་བཏགས་སོ། 50ལ་བན་�ིས། གལ་ཏེ་�ོད་�ིས་ངའི་�་མོ་ཚ�་
ལ་�ག་པོ་གཏོང་བའམ། �ོད་�ིས་�ད་མེད་གཞན་ཞིག་�ང་མར་�ངས་ནས་ངས་མ་ཤེས་ནའང་དཀོན་མཆོག་



བཀོད་པ 

གིས་ང་ཚ�་ལ་གཟིགས་བ�གས་ཡོད་པ་དེ་�ོད་�ི་ཤེས་ཤིག 51ང་གཉིས་�ི་བར་ལ་ངས་�ངས་ཡོད་པའི་�ོའི་
�ངས་ཚ�གས་འདིར་ཡོད་པ་དང་། �ན་གསོའི་�ོ་འདི་ཚ�་ཡང་འདིར་ཡོད་དོ། 52�ང་ཡོད་པའི་�ོ་དང་། �ན་
གསོའི་�ོ་འདི་ང་ཚ�་གཉིས་ཀར་�ན་གསོ་�ེད་དོ། �ོ་�ང་པའི་ས་གནས་འདི་�ལ་ནས་ང་རང་�ོད་ལ་�ོལ་�ིར་
མི་ཡོང་། �ོད་ཡང་ས་གནས་འདི་དང་�ན་གསོའི་�ོ་འདི་�ལ་ནས་ང་ལ་�ོལ་�ིར་ཡོང་མི་ཆོག 53ཨབ་ར་ཧམ་
�ི་དཀོན་མཆོག་དང་ན་ཧོར་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་གཉིས་ལ་�ིམས་གཅོད་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། དེ་
ནས་ཕ་ཨི་�ཱག་གི་མཆོད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་འ�ར་ནས། ཡ་ཀོབ་�ིས་དམ་བཅའ་དེ་�ང་�འི་མནའ་
�ེལ་ལོ། 54ཡ་ཀོབ་�ིས་སེམས་ཅན་བསད་ནས་རི་བོའི་�ེང་�་དམར་མཆོད་�ལ་བ་དང་། ཁོས་མི་�མས་ལ་
མ�ོན་འབོད་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་ཁ་ལག་ཟས་ཚར་བའི་�ེས་�་མཚན་མོར་རི་དེར་གཉིད་ལོག་གོ། 55ལ་བན་�་�ོ་
ལངས་ནས་རང་གི་ཚ་བོ་ཚ་མོ་དང་�་མོ་�མས་དང་འོ་�ེལ་ནས་ག་ལེར་སོང་ཞིག་ཟེར་ནས་རང་གི་ཁང་པར་
ལོག་གོ།  

བཀོད་པ 32 

ཡ་ཀོབ་ཨེ་སའོ་དང་�ག་པར་�་�ིག་�ས་པ། 

1ཡ་ཀོབ་ལམ་�་འ�ོ་བའི་ཚ�་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་འགའ་ཤས་ཁོ་དང་འ�ད་དོ། 2ཁོས་ཕོ་ཉ་�མས་མཐོང་མ་
ཐག་�། ས་གནས་འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་�ར་རེད་ཞེས་�ས་ནས། ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་མ་ཧ་ནེམ་མ་ཧ་ནེམ་ 
མ་ཧ་ནེམ་�ི་དོན་ནི་�ར་གཉིས་ཞེས་པའོ། ཞེས་བཏགས་སོ། 3�ལ་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ོགས་�་འ�ོ་བའི་ཚ�་ཡ་ཀོབ་�ིས་
རང་གི་ཨ་ཇོ་�ན་པ་ཨེ་སའོའི་�ར་�ོན་�་རང་གི་བང་ཆེན་�མས་བཏང་ངོ་། 4དེ་ཚ�་ལ། འདི་�ར་ལབ་ཅིག་
ཟེར་བ�བ་ནས་བཏང་ངོ་། ང་ནི་�ེད་�ི་གཡོག་པོ་ཡ་ཀོབ་ཡིན་པས། ལ་བན་མཉམ་�་བ�ད་པའི་�ེན་�ིས་ང་
ད་�་བར་�་འགོར་བས་ལོག་�བ་མ་སོང་། 5ང་ལ་བ་�ང་དང་། བོང་�། ར་�ག། �ན་གཡོག་དང་�ན་མོ་�མས་
ཡོད་པས། ད་�ེད་�ི་ང་ལ་�གས་�ེ་གཟིགས་པར་གནང་ཞིག་ཅེས་�་�ིར་ངས་ལན་འདི་བ�ར་བཞིན་ཡོད། 
6ལན་འ�ར་མཁན་བང་ཆེན་�མས་ཡ་ཀོབ་�ི་�ར་�ིར་ལོག་ནས། ང་ཚ�ས་�ེད་�ི་ཨ་ཇོ་ཨེ་སའོ་ལ་ལན་བ�ལ་
བ་ཡིན། �ེད་ལ་འ�ད་�ིར་ཁོང་ནི་མི་ ༤༠༠ དང་མཉམ་�་ཕེབས་ཚར་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 7ཡ་ཀོབ་
འཇིགས་ཏེ་སེམས་འ�ལ་�ེད་ཅིང་། ཁོ་དང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་མི་ཚ�་དང་། བ་�ང། ར་�ག་དང་། �་མོང་ཚང་
མ་ཁག་གཉིས་�་བགོས་སོ། 8ཁོས་དེ་ཚ�་ཁག་གཉིས་�་བགོས་པའི་�ེན་ནི། གལ་ཏེ་ཨ་ཇོ་ཨེ་སའོས་ཁག་གཅིག་ལ་
འཐབ་པ་ཡིན་ན། ཁག་གཉིས་པ་དེ་�ོས་ནས་�ོབ་�བ་ཡོང་བསམ་མོ། 9དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་�ིས། �ེ་ངའི་�ོ་�ོ་ཨབ་ར་
ཧམ་དང་ཕ་ཨི་�ཱག་གི་དཀོན་མཆོག་ངས་�་བར་གསན་རོགས་གནང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ལ་
རང་གི་�ལ་དང་གཉེན་མཚན་�ི་�ར་ལོག་ཅིག་དང་། ངས་�ོད་�ི་ཆེད་�་ཚང་མ་བདེ་བར་བཟོ་བར་�་ཞེས་ང་
ལ་�ེད་�ིས་བཀའ་གནང་ཡོད། 10ང་�ེད་�ི་�ན་གཡོག་ལ་�ེད་�ི་བ�ན་པས་བཀའ་�ིན་དང་དམ་ཚ�ག་ང་ལ་
ཐོབ་མི་འོས་པ་ཡིན། ང་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་ནས་ཡོང་�བས་འཁར་�ག་འདི་ལས་མེད་པས། ད་ངས་ཚ�་ཁག་
འདི་གཉིས་འ�ེར་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། 11ད་�ེད་�ི་ང་ལ་ངའི་ཨ་ཇོ་ནས་�བས་པར་�་བ་འ�ལ་བཞིན་ཡོད། ཁོང་
ལ་ང་འཇིགས་�ི་ཡོད། ཁོང་གིས་�ད་མེད་ཚ�་དང་�་�་ཚ�་དང་ང་ཚ�་ཚང་མར་འཐབ་ནས་འཇིག་པར་བཟོས་



བཀོད་པ 

ཡོང་ཞེས་ང་འཇིགས་�ི་འ�ག 12�ེད་�ི་ང་ལ་ཚང་མ་བདེ་བར་གནང་ནས་ང་ལ་�་བ�ད་�ངས་མེད་པ་�་
མཚ�འི་འ�མ་�ི་�ེ་མ་�ར་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་གནང་བ་དེ་�ན་གསོ་གནང་རོགས་ཞེས་�ོན་དེབས་
�ས་སོ། 13-15མཚན་མོར་ས་གནས་དེར་བ�ད་ནས། ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་ཨ་ཇོ་ཨེ་སའོའི་�ིར་�ག་�གས་ཤིག་
ལོགས་�་ད�ེ་ནས་�་�ིགས་�ས་ཏེ། �ག་�གས་དེའི་ནང་ར་མོ་ ༢༠༠ དང་། ར་ཕོ་ཉི་�། �ག་མོ་ ༢༠༠། ཕོ་�ག་
ཉི་�། �་མ་�ན་པའི་�་�་དང་མཉམ་�་�་མོང་ག�མ་བ�་དང་། བ་�གས་བཞི་བ�། �ང་གོག་བ�། བོང་མོ་
ཉི་�་དང་བོང་ཕོ་བ�་བཅས་ཡོད་དོ། 16ཁོང་གིས་�ག་�གས་�ི་ཆེད་�་�་�ིག་�ེད་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་ཚང་
མར་�འི་ཚ�་ཁག་སོ་སོར་བཟོས་ནས། གཡོག་པོ་རེ་རེར་�ིས་�ད་དོ། ཁོང་ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�་ངའི་�ོན་�་སོང་ཞིག། �་
རེ་རེ་འ�ིད་�བས་�་རེ་རེའི་བར་ལ་�ང་རིང་ཙམ་བཞག་ནས་སོང་ཞིག་ཅེས་�ས་སོ། 17�ོན་�་འ�ོ་བའི་
གཡོག་པོ་ལ། གལ་ཏེ་�ོད་�ི་ངས་ཨ་ཇོ་ཨེ་སའོ་དང་འ�ད་དེ་ཁོང་གིས་�ོད་ལ། �ོད་�ི་�ིན་བདག་�་ཡིན་ནམ། 
�ོད་ཚ�་ག་�་འ�ོའམ། �ོད་�ི་མ�ན་�་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་�མས་�འི་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་ན། 18ལན་�་�ོད་
�ིས། འདི་ཚ�་ཚང་མ་�ེད་�ི་གཡོག་པོ་ཡ་ཀོབ་�ི་ཡིན་པས། ཁོང་གི་�ིན་བདག་ཨེ་སའོ་ལ་�ག་�གས་འ�ལ་བའི་
�ིར་ཡིན། ཡ་ཀོབ་ནི་ང་ཚ�འི་�ེས་�་ཡོང་གི་ཡོད་ཅེས་�ས་ཤིག་ཅེས་བ�བ་བོ། 19ཁོང་གིས་འདི་�ར་གཉིས་པ་
ག�མ་པ་དང་དེ་�ེས་�ི་�་�ིས་ལེན་མཁན་གཞན་�མས་ལ་ཡང་�ོད་ཚ�ས་ཨེ་སའོ་�ག་�བས་དེ་�ར་ལབ་ཅིག 
20�ེད་�ི་གཡོག་པོ་ཡ་ཀོབ་ང་ཚ�འི་�ེས་�་ཡོང་གི་ཡོད་ཅེས་ལབ་ཅིག་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་ངོ་། ཨེ་སའོ་ལ་
�ག་�གས་དེ་ཚ�་�ལ་བའི་�ོ་ནས་ཁོང་གི་ང་ལ་�ིང་�ེ་�ས་ནས་བཤགས་པ་�ད་ཡོང་ཞེས་ཡ་ཀོབ་�ིས་བསམ་
མོ། 21ཁོས་�ག་�གས་དེ་ཚ�་�ོན་�་བཏང་ནས། �ར་�བ་ནས་མཚན་མོ་ས་གནས་དེར་བ�ད་དོ༎  

པེ་ནི་ཨེལ་�་ཡ་ཀོབ་ཤེད་�ལ་�ེད་པ། 

22མཚན་དེར་ཡ་ཀོབ་ལངས་ནས་རང་གི་�ང་མ་གཉིས་དང་། �ར་�ོགས་མ་གཉིས་དང་། �་�་བ�་གཅིག་
བཅས་འ�ིད་དེ་གཙང་པོ་ཡ་བྷོག་�ལ་ནས་�ིན་ནོ། 23དེ་ཚ�་ལ་ཕ་རོལ་�་བཏང་ཚར་བའི་�ེས་�་ཁོང་གིས་རང་
གི་དངོས་པོ་ཚང་མ་ཡང་ཕ་རོལ་�་བཏང་ངོ་། 24ཁོ་རང་གཅིག་པོ་�ེས་ལ་བ�ད་དོ། དེ་ནས་མི་གཅིག་ཡོང་ནས་
ཁོ་མཉམ་�་�་རེངས་མ་ཤར་བར་�་ཤེད་�ེད་�ས་པ་དང་། 25མི་དེས་ད་ཁོ་ལ་ངས་�ལ་མི་ཐོབ་པ་མཐོང་ནས། 
ཡ་ཀོབ་�ི་ད�ི་�ས་ལ་�ེག་པ་དང་། �ས་པ་དེ་འ�ད་མཚམས་ནས་ཐོན་ནོ། 26མི་དེས་ཡ་ཀོབ་ལ། ད་ནམ་ལངས་
འ�ོ་ཡོད་�བས་ང་འ�ོ་བ�ག་ཅེས་�ས་པས། ལན་�་ཡ་ཀོབ་�ིས། �ེད་�ིས་ང་ལ་�ིན་�བས་མ་གནང་བར་�་
ངས་�ེད་ལ་འ�ོ་མི་བ�ག་ཅེས་�ས་པས། 27མི་དེས། �ོད་རང་གི་མིང་ག་རེ་ཡིན་ཞེས་འ�ི་པས། ལན་�་ཡ་ཀོབ་
ཡིན་ཞེས་ཁོས་�ས་པས། 28མི་དེས་ཁོ་ལ། ད་ནས་�ིན་ཆད་�ོད་�ི་མིང་ལ་ཡ་ཀོབ་མི་ཟེར། �ོད་�ིས་དཀོན་
མཆོག་དང་མི་�མས་མཉམ་�་འཐབ་འཛ�ང་�ས་ནས་�ོད་�ལ་བས། �ོད་�ི་མིང་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཟེར་བར་
འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 29དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་�ིས། ད་�ེད་�ི་མིང་ག�ངས་ཤིག་ཅེས་�ས་པས། འོན་�ང་ཁོས་ལན་�། 
�ོད་ག་རེའི་དོན་�་ངའི་མིང་ཤེས་འདོད་དམ་ཞེས་�ས་ནས་ཡ་ཀོབ་ལ་�ིན་�བས་གནང་ངོ་། 30ཡ་ཀོབ་�ིས། 
ངས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་མངོན་�མ་�་མཇལ་ནའང་། ད་�ང་ང་གསོན་པོར་གནས་ཡོད་ཅེས་�ས་ནས། ས་
གནས་དེའི་མིང་པེ་ནི་ཨེལ་བཏགས་སོ། 31ཡ་ཀོབ་ས་གནས་པེ་ནི་ཨེལ་ནས་འ�ོ་བའི་ཚ�་ཉི་མ་ཤར་རོ། ཁོའི་ད�ི་
�ས་�ི་འ�ད་མཚམས་ནས་ཐོན་ཡོད་པས། ཁོའི་�ང་པ་འ�ོར་ནས་འ�ོའོ། 32ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�་བ�ད་�མས་



བཀོད་པ 

�ིས་དེ་རིང་གི་བར་�་ད�ི་�ས་�ི་ཤ་མི་ཟའོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཡ་ཀོབ་�ི་ད�ི་�་དེ་ལ་�ས་�ོན་�ང་བའི་�ེན་
�ིས་ཡིན་ནོ༎  

བཀོད་པ 33 

ཡ་ཀོབ་�ིས་ཨེ་སའོ་ལ་�ག་པ། 

1ཨེ་སའོ་རང་གི་མི་ ༤༠༠ དང་མཉམ་�་ཡོང་བཞིན་པ་ཡ་ཀོབ་�ིས་མཐོང་ནས། ལེ་ཨ་དང་ར་ཧེལ་དང་�ན་མོ་
�ར་�ོགས་མ་གཉིས་�ི་བར་ལ་�་�་ཚ�་སོ་སོར་བགོས་སོ། 2ཁོས་�ར་�ོགས་མ་གཉིས་དང་དེ་ཚ�འི་�་�་�མས་
ཚང་མའི་མ�ན་�་བཞག་གོ། དེའི་�ེས་�་ལེ་ཨ་དང་མོའི་�་�་�མས་བཞག་གོ མཐའ་མར་ར་ཧེལ་དང་ཡོ་སེབ་
བཞག་གོ། 3དེ་ཚ�་ཚང་མའི་མ�ན་�་ཡ་ཀོབ་སོང་ཞིང་། ཁོའི་ཨ་ཇོའི་�ར་�ེབས་�ས་ས་ལ་རེག་ནས་ལན་བ�ན་
�ག་�ལ་ལོ། 4འོན་�ང་ཨེ་སའོས་�གས་ཤིང་ཡ་ཀོབ་ལ་འ�ད་དོ། ཁོས་�ེ་ལ་འ�ད་དེ་ཁ་�ེལ་ལོ། ཁོང་གཉིས་ཀ་
�བཞིན་ཡོད་དོ། 5དེ་ནས་ཨེ་སའོས་�ད་མེད་ཚ�་དང་�་�་ཚ�་ལ་བ�ས་ནས། �ོད་དང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་མི་
འདི་ཚ�་�་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པས། ཡ་ཀོབ་�ིས། འདི་ཚ�་ཐམས་ཅད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ེའི་�ོ་ནས་ང་ལ་
གནང་བའི་ངའི་�ང་མ་�མས་དང་�་�་�མས་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 6དེ་ནས་�ར་�ོགས་མ་�མས་དང་ཁོ་ཚ�འི་
�་�་�མས་ཡོང་ནས་ཨེ་སའོ་ལ་�ག་འ�ལ་ལོ། 7དེའི་�ེས་ལེ་ཨ་དང་མོའི་�་�་དང་བཅས་ཡོང་བ་དང་། མཐའ་
མར་ར་ཧེལ་དང་ཡོ་སེབ་ཡོང་ནས་�ག་འ�ལ་ལོ། 8ཨེ་སའོས་ཁོ་ལ། ངས་ལམ་�་�ོན་ལ་འ�ད་པའི་མི་�མས་
དང་སེམས་ཅན་�ི་ཚ�་ཁག་དེ་ཚ�འི་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པས། ལན་�་ཡ་ཀོབ་�ིས། དེ་ཚ�་ནི་�ེད་�ི་
�གས་�ེ་ང་ལ་ཐོབ་པའི་�ིར་དེ་�ར་�ེད་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 9འོན་�ང་ཨེ་སའོས། ངའི་�ན་ང་ལ་དེ་ཚ�་ཚང་
མ་མི་དགོས། �ོད་�ི་ནོར་དེ་�ོད་རང་ཞོག་ཅིག་ཅེས་�ས་སོ། 10ཡ་ཀོབ་�ིས། གལ་ཏེ་�ེད་�ིས་�གས་�ེ་ངས་
ཐོབ་པ་ཡིན་ན། �ག་�གས་�མས་བཞེས་པར་མཛ�ད། �ེད་�ིས་ང་ལ་འདི་�ར་�གས་�ེས་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད། 
�ེད་ལ་མཇལ་�བ་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ངོ་མཇལ་བ་དང་འ�འོ། 11ངས་�ེད་�ི་�ིར་འ�ེར་ཡོང་བའི་
�ག་�གས་འདི་ཚ�་བཞེས་ཤིག དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིན་�ི་�ོ་ནས་ང་ལ་གང་དགོས་པ་ཚང་མ་ཁོང་གི་གནང་
ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། ཡ་ཀོབ་�ིས་�་�གས་ནན་ཏན་�ས་པས་ཨེ་སའོས་�ག་�གས་དེ་ཚ�་བཞེས་སོ། 12ཨེ་སའོས་ཁོ་
ལ། ད་ང་ཚ�་འ�ོ་བའི་�་�ིགས་�ེད་དགོས་པས། ང་�ོད་�ི་�ོན་�་འ�ོ་བར་�་ཞེས་�ས་པ་དང་། 13ལན་�་ཡ་
ཀོབ་�ིས། �ེད་�ི་མ�ེན་གསལ་�ར་ངའི་�་�་�ོ་པོ་ཡོད་པ་དང་། ངས་བ་�ང་དང་ར་�ག་དང་དེའི་�་�་ཚ�་
ལའང་འཚ�་�ོང་�ེད་དགོས། དེ་ཚ�་ལ་ཉིན་གཅིག་རང་ལ་ཞེ་�གས་འ�ག་བ�ག་པ་ཡིན་ན་�་ཚང་མ་ཤི་བར་
འ�ར། 14དེའི་�ིར་�ེད་ངའི་�ོན་ལ་ཕེབས་ཤིག་དང་ང་ཚ�་ག་ལེར་�ེས་ལ་�ེབས་ཡོང་། ཟོག་སེམས་ཅན་དང་�་
�་དང་མཉམ་�་གང་མ�ོགས་འ�ོ་�་ཡིན་པ་དང་། �ལ་ཨེ་དྷོམ་�་�ེད་དང་འ�ད་ཡོང་ཞེས་�ས་པས། 15ཨེ་
སའོས་ཁོ་ལ། འོ་ན་ངས་ངའི་མི་འགའ་ཤས་�ོད་དང་མཉམ་�་བཞག་�་ཡིན་ཞེས་�ས་པས། ལན་�་ཡ་ཀོབ་�ིས། 
�ེད་�ི་�གས་�ེ་གཟིགས་པ་ལས་�ག་པ་ང་ལ་གང་ཡང་མི་དགོས་�ས་སོ། 16ཉིན་དེར་ཨེ་སའོ་�ལ་ཨེ་དྷོམ་�་
�ིར་ལོག་སོང་ངོ་། 17འོན་�ང་ཡ་ཀོབ་�ལ་�་ཀོད་ལ་སོང་ནས་དེར་རང་གི་ཆེད་�་ཁང་པ་ཞིག་དང་རང་གི་
�འི་�ིར་�་ཁང་�མས་བཟོས་སོ། དེའི་�ིར་ས་གནས་དེའི་མིང་�་ཀོད་ཞེས་བཏགས་སོ། 18ཡ་ཀོབ་�ལ་མེ་སོ་པོ་



བཀོད་པ 

ཊ་མི་ཡ་ནས་ལོག་པའི་�ེས་�། ཀ་ནན་�ལ་�ི་ཤེ་ཀེམ་ཞེས་པའི་�ོང་�ེར་�་བདེ་བར་འ�ོར་ནས། �ོང་�ེར་�ི་
ཉེ་འ�མ་�ི་ཐང་�་�ར་བཏབ་ནས་བ�ད་དོ། 19�ར་བཏབ་པའི་ས་ཞིང་དེ་ཤེ་ཀེམ་�ི་ཕ་ཧ་མོར་�ི་རིགས་
བ�ད་ནས་ད�ལ་�ང་ ༡༠༠ ལ་ཡ་ཀོབ་�ིས་ཉོས་སོ། 20ཁོས་ས་གནས་དེར་མཆོད་�ི་ཞིག་བཟོས་ནས་དེ་མིང་ལ་
ཨེལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་བཏགས་སོ༎  

བཀོད་པ 34 

དྷི་�་ལ་བཙན་གཡེམ་�ེད་པ། 

1ཉིན་གཅིག་ཡ་ཀོབ་དང་ལེ་ཨའི་�་མོ་དྷི་�་ཀ་ནན་པའི་�ད་མེད་འགའ་ཞིག་�ག་པར་སོང་བས། 2ཧི་ཝི་པ་ཧ་
མོར་ཞེས་པའི་�་ཤེ་ཀེམ་�ལ་དེའི་འགོ་པ་ཡིན་པ་དང་། ཁོས་�ི་ན་ལ་མཐོང་བ་དང་མོ་འ�ེར་ནས་མོ་དང་
མཉམ་�་བཙན་གཡེམ་�ེད་དོ། 3འོན་�ང་�ི་ན་ཤིན་�་མཛ�ས་མོ་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་ཁོས་མོ་ལ་སེམས་ཤོར་ནས། 
ཁོས་མོའི་�མས་པ་ཐབ་པར་ཐབས་ཤེས་�ས་སོ། 4ཁོས་རང་གི་ཕ་ལ། �་མོ་དེ་ངའི་ཆེད་�་ཆང་ས་བ�བ་པར་
འ�ེར་ཡོང་རོགས་ཞེས་�ས་སོ། 5�ི་ན་ལ་བཙན་གཡེམ་�ེད་པའི་�ོར་ཡ་ཀོབ་�ིས་ཐོས་སོ། འོན་�ང་ཁོའི་�་
�མས་བ་�གས་འཚ�་བར་ཐག་རིང་ཐང་�་སོང་ཡོད་པས། དེ་ཚ�་�ིར་མ་ཡོང་བར་�་ཁོས་གང་ཡང་མ་�ས་སོ། 
6ཤེ་ཀེམ་�ི་ཕ་ཧ་མོར་ཡ་ཀོབ་དང་�ོས་�ེད་�ིར་སོང་བའི་�བས་�། 7ཡ་ཀོབ་�ི་�་ཚ�་ཡང་ཐང་ནས་ཡོང་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། གཏམ་དེ་ཐོས་མ་ཐག་�་ཁོང་ཚ�་ཚང་མ་ཧོན་འཐོར་ནས། ཤེ་ཀེམ་�ིས་འདི་�ར་ལས་�ས་
པར་ཧ་ཅང་�ོས་ཤིང་། ཡ་ཀོབ་�ི་�་མོའི་ཐོག་�་བཙན་གཡེམ་�ེད་པའི་�ོ་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�མས་ལ་
�ད་ར་བཏང་ཡོད་དོ། 8ཧ་མོར་�ིས་ཡ་ཀོབ་ལ་། ངའི་�་ཤེ་ཀེམ་�ིས་�ེད་�ི་�་མོ་ལ་ཤིན་�་�མས་པས་མོ་དང་
ཆང་ས་�བ་བ�ག་རོགས་གནང་། 9�ེད་ཚ�་དང་ང་ཚ�འི་མི་རིགས་�ི་བར་ལ་ཆང་ས་�བ་པར་ཁ་ཆད་�འོ། �ེད་
ཚ�འི་�་མོ་ང་ཚ�ར་�ོད་རོགས་གནང་། ང་ཚ�འི་�་མོ་�ེད་ཚ�ས་བཞེས་རོགས་གནང་། 10དེ་ནས་�ེད་�མས་ང་ཚ�་
དང་མཉམ་�་ང་ཚ�འི་�ལ་�་གཞི་ཆགས་ནས་ག�གས་རོགས་གནང་། ག་�་�གས་འདོད་ཡོད་སར་དེར་�གས་
�བ། རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་ཚ�ང་�བ་ཏེ་�་ནོར་གསོག་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 11དེ་ནས་ཤེ་ཀེམ་�ིས་དྷི་
�འི་ཕ་དང་�ན་�མས་ལ། ང་ལ་�གས་�ེ་གཟིགས་རོགས་གནང་། �ེད་�མས་ལ་གང་དགོས་པ་ཚང་མ་འ�ལ་
�་ཡིན། 12�ེད་�ི་�་མོ་ཆང་ས་�བ་པར་རིན་པ་གང་དགོས་པ་དང་�ེད་�མས་ལ་�ག་�གས་གང་དགོས་པ་དེ་
ངས་འ�ལ་�བ། གལ་�ིད་�ེད་�ི་�་མོ་ཆང་ས་�བ་བ�ག་ན་�ེད་ལ་གང་དགོས་པ་འ�ལ་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 
13ཤེ་ཀེམ་�ིས། དྷི་�་ལ་བཙན་གཡེམ་�ེད་པའི་�ེན་�ིས། ཡ་ཀོབ་�ི་�་�མས་�ིས་ཁོ་དང་ཁོའི་ཕ་ཧ་མོར་ལ་�་
འ�ི་�ས་ནས་ལན་�བ་བོ། 14དེ་ཚ�ས་ཁོ་ལ། ང་ཚ�འི་�ིང་མོ་མ�ན་�གས་མ་འ�ེག་པའི་མི་ལ་ཆང་ས་�བ་པར་
�ད་མི་�བ། དེས་ང་ཚ�་�ད་དགོས་འ�ང་ཡོང་། 15�ོད་དང་�ོད་�ི་�ེ་པ་ཕོ་ཚང་མ་ང་ཚ�་�ར་མ�ན་�གས་
འ�ེག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�་�ོད་ཚ�་དང་མོས་མ�ན་�ེད་�བ་ཡོང་། 16ང་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་བར་ལ་ཆང་ས་�བ་�བ་
ཡོང་། དེ་ནས་ང་ཚ�་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་ཏེ་མི་རིགས་གཅིག་�་འ�ར་རོ། 17འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་མ�ན་�གས་
འ�ེག་པར་མི་དགའ་ན་ང་ཚ�ས་�ིང་མོ་འ�ིད་དེ་ས་གནས་འདི་ནས་འ�ོ་བར་�་ཞེས་�ས་སོ། 18ཧ་མོར་དང་ཤེ་
ཀེམ་གཉིས་ཀར་དེ་�ར་�ས་པ་ལ་དགའ་བ་དང་། 19ཤེ་ཀེམ་�ིས་�ི་ན་ལ་�མས་པའི་�ེན་�ིས་ཁོས་ལས་འདི་
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�ས་པར་འགོར་པོ་མ་�ས་སོ། ཚང་མའི་ནང་ནས་ཁོ་གཙ�་བོ་ཡིན་ནོ། 20ཧ་མོར་དང་ཤེ་ཀེམ་གཉིས་�ོང་�ེར་�ི་
�ལ་�ོར་སོང་ནས་�ོང་�ེར་�ི་མི་�མས་ལ། 21མི་འདི་ཚ�་ང་ཚ�་དང་ཤིན་�་མ�ན་པས། ཁོང་ཚ�་ངེད་�མས་
དང་མཉམ་�་གནས་ཏེ་ཕར་�ར་ཚ�ང་�ེད་�་འ�ོ་�་བ�ག་གོ ང་ཚ�འི་�ལ་�་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་ཁོང་ཚ�་
བ�ད་ན་�ོན་གང་ཡང་མི་�ང་བས། ངེད་�མས་�ི་ཁོང་ཚ�འི་�་མོ་�མས་དང་ཆང་ས་བ�བ་ནས་ང་ཚ�འི་�་མོ་
ཁོང་ཚ�ར་མནའ་མར་�ད་�བ་བོ། 22ང་ཚ�་ཁོང་ཚ�་�ར་མ�ན་�གས་འ�ེག་ན་ཁོང་ཚ�་ང་ཚ�འི་�ོད་�་མི་རིགས་
གཅིག་�ར་གནས་པའི་མོས་མ�ན་�ེད་�བ་བོ། 23གལ་ཏེ་ང་ཚ�ས་འདི་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚ�འི་�གས་དང་
�་ནོར་ཚང་མ་ང་ཚ�འི་ཡིན་པར་འ�ར། དེར་བ�ེན་ཁོང་ཚ�ས་གང་�ས་པ་�ར་ང་ཚ�ས་མོས་མ�ན་�ས་ནས་ཁོང་
ཚ�་ང་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་�བ་བོ་ཞེས་�ས་སོ། 24ཧ་མོར་དང་ཤེ་ཀེམ་�ིས་གང་�ས་པ་�ར་�ལ་མི་ཚང་མས་
ཉན་ནས། ཕོ་�མས་�ི་མ�ན་�གས་འ�ེགས་སོ། 25ཉིན་ག�མ་�ི་�ེས་�་�ལ་མི་�མས་�ི་མ�ན་�གས་འ�ེག་
པའི་�་དེ་�ག་མེད་པའི་�བས་�། ཡ་ཀོབ་�ི་�་སིམ་ཨོན་དང་ལེ་ཝི་གཉིས་�ིས་རལ་�ི་འ�ར་ནས་གསང་བར་
སོང་ནས་�ལ་མི་�མས་ལ་བསད་དོ། ཁོ་གཉིས་ནི་དྷི་�འི་ཨ་ཇོ་�ན་པ་ཡིན་ནོ། 26ཁོ་གཉིས་�ིས་ཧ་མོར་དང་
ཁོའི་�་ཤེ་ཀེམ་ལ་ཡང་བསད་དོ། དེ་ནས་ཤེ་ཀེམ་�ི་ནང་ནས་དྷི་�་འ�ིད་ནས་སོང་ངོ་། 27�ལ་མི་�མས་བསད་
པའི་�ེས་�་ཡ་ཀོབ་�ི་�་གཞན་ཚ�ས་�ོང་�ེར་བཅོམ་པ་དང་རང་གི་�ིང་མོར་བཙན་གཡེམ་�ས་པའི་ཚབ་�་
ད�་ཤ་ལེན་ནོ། 28དེ་ཚ�ས་ར་�ག་གི་�་དང་བ་�ང་དང་བོང་�་དང་། �ོང་�ེར་དང་ཞིང་ནང་ཡོད་པ་ཚང་མ་
འ�ེར་རོ། 29རིན་ཐང་ཅན་�ི་དངོས་པོ་དང་�ད་མེད་དང་�་�་དང་ཁང་པའི་ནང་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་འ�ོག་
ནས་འ�ེར་རོ། 30ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་�་སིམ་ཨོན་དང་ལེ་ཝི་ལ། �ོད་ཚ�ས་�ས་པའི་ལས་ཀ་འདིའི་�ོ་ནས་ད་
�ལ་ཀ་ནན་པའི་མི་�མས་དང། པེ་རི་ཛ�་པ་དང་། �ལ་མི་ཚང་མས་ང་ལ་�ང་བར་འ�ར། གལ་ཏེ་ཁོང་ཚ�་ཚང་
མས་�བ་ནས་ང་ལ་བཙན་�ོལ་�ེད་པ་ཡིན་ན། ང་ལ་མི་མང་པོ་མེད་པས། ང་ཚ�འི་ནང་མི་�མས་མེད་པར་
ཆགས་པར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 31འོན་�ང་ཁོང་ཚ�ས་ལན་�། �ད་འཚ�ང་མ་�ར་ང་ཚ�འི་�ིང་མོ་ལ་དེ་�ར་�ོད་
པ་�ེད་མི་ཆོག་ཅེས་�ས་སོ༎  
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དཀོན་མཆོག་གིས་བྷེ་ཐེལ་�་ཡ་ཀོབ་ལ་�ིན་�བས་གནང་བ། 

1དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལ། ད་�ོད་ལམ་སང་བྷེ་ཐེལ་�་སོང་ནས་དེར་གནས་ཤིག། �ོད་�ི་ཨ་ཇོ་ཨེ་སའོ་ནས་
�ོས་�བས་�ོད་ལ་མངོན་པར་འ�ར་བའི་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་�་ས་གནས་དེར་མཆོད་�ི་ཞིག་བཟོས་ཤིག་ཅེས་
བཀའ་གནང་ངོ་། 2དེའི་ཚ�་ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་ནང་མི་དང་། ཁོ་དང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་མི་ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�་མཉམ་
�་ཡོད་པའི་�ི་�ལ་བའི་�་འ�་ཚང་མ་�ོང་ཞིག་དང་། གཙང་བར་འ�ར་ནས་གོས་གཙང་མ་�ོན་ཞིག 3ང་ཚ�་
ས་གནས་འདི་�ངས་ནས་བྷེ་ཐེལ་�་འ�ོ་�་ཡིན་པ་དང་། དེར་ངས་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་�་མཆོད་�ི་ཞིག་བཟོ་
�་ཡིན། དཀོན་མཆོག་དེས་དཀའ་ངལ་�ི་�ས་�་ང་ལ་རོགས་གནང་ཡོད། ང་གང་�་སོང་ན་ཡང་དེར་ཁོང་ང་
དང་མཉམ་�་བ�གས་ཡོདཅེས་�ས་སོ། 4དེ་ཚ�འི་�ི་པའི་�་�མས་དང་དེ་ཚ�ས་རང་གི་ཨམ་�ོག་ལ་བཏགས་
པའི་ཨ་ལོང་�མས་ཡ་ཀོབ་ལ་�ད་དོ། ཁོས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཤེ་ཀེམ་�ི་ཉེ་འ�མ་�་བེ་ཤིང་ཞིག་གི་འོག་�་�ས་སོ། 
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5ཡ་ཀོབ་དང་ཁོའི་�་�་ཚང་མ་ས་གནས་དེ་ནས་ཐོན་�བས་ཉེ་འཁོར་ལ་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་�ི་མི་མང་ཚང་མ་
འཇིགས་ཤིང་དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ེས་དེད་མ་�ས་སོ། 6ཡ་ཀོབ་ཁོ་རང་གི་མི་ཚ�་�ལ་ཀ་ནན་ནང་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་
�ཛ་ཡང་ན་ད་�་བྷེ་ཐེལ་ཞེས་པ་ཞིག་ནང་བ�ེབས་སོ། 7ས་གནས་དེར་ཡ་ཀོབ་�ིས་མཆོད་�ི་ཞིག་བཟོས་པ་
དང་། ཁོས་ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་ཨེལ་བེ་ཐེལ་ཞེས་མིང་བཏགས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ས་གནས་དེརཁོ་ཨ་ཇོ་ནས་
�ོས་�བས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་མངོན་པར་གནང་བའི་�ེན་�ིས་ཡིན་ནོ། 8རེ་བྷེ་ཀ་ལ་�ང་�ས་ནས་�་�ོང་
�་མཁན་�ན་གཡོག་མོ་དྷེ་བོ་�ཱ་�་བ་�ོངས་ནས། མོ་ལ་བྷེ་ཐེལ་�ི་�ོགས་�་བེ་ཤིང་གི་འོག་�་�ས་སོ། དེར་
བ�ེན་ས་གནས་དེ་ལ་�་ངན་�ི་བེ་ཤིང་ཞེས་མིང་བཏགས་སོ། 9�ལ་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡ་ནས་ཡ་ཀོབ་ལོག་པའི་
�བས་�་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་ཞལ་མཇལ་དང་�ིན་�བས་གནང་ངོ་། 10དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། �ོད་�ི་
མིང་ལ་ཡ་ཀོབ་ཟེར་�ི་ཡོད་པས། འོན་�ང་ད་ནས་�ིན་ཆད་�ོད་�ི་མིང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་བ�ར་བར་�་ཞེས་
ག�ངས་སོ་། དེར་བ�ེན་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོའི་མིང་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཞེས་བཏགས་སོ། 11དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། ང་
ནི་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་ཡིན་པས། �ོད་རིགས་བ�ད་མང་པོ་འ�ར་ནས་འཕེལ་ཞིག མི་རིགས་མང་པོ་�ོད་
ནས་འ�ང་ཡོང་། �ོད་�ལ་པོ་�མས་�ི་མེས་པོ་འ�ང་བར་འ�ར། 12ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་�ཱག་ལ་�ད་པའི་�ལ་
དེ་ངས་�ོད་ལ་�ད་དོ། �ོད་�ི་�ེས་�་ཡོང་བའི་�་བ�ད་�མས་ལའང་�ལ་འདི་�ད་པར་�འོ་ཞེས་བཀའ་
གནང་ངོ་། 13དེའི་�ེས་�་དཀོན་མཆོག་ས་གནས་དེ་ནས་གཤེགས་པས། 14དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་མོལ་གནང་
བའི་གནས་དེར་ཡ་ཀོབ་�ིས་�ན་�ེན་�ི་�ོ་ཞིག་བ�ངས་ཏེ། དེའི་�ེང་�་�འི་�མ་དང་�ན་ཆང་སོགས་�གས་
ནས་བ�ོ་འ�ལ་�ས་སོ། 15ཁོས་ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་བྷེ་ཐེལ་ཞེས་བཏགས་སོ༎  

ར་ཧེལ་�ོངས་པ། 

16ཡ་ཀོབ་དང་ཁོའི་ནང་མི་དང་བཅས་པ་བྷེ་ཐེལ་ནས་ཐོན་ཞིང་། �ལ་ཨེཕ་རད་ལ་�ེབས་པར་ད་�ང་འ�ོ་
དགོས་བས། ར་ཧེལ་ལ་�་�་�ེ་བའི་�ས་རན་ནོ། འོན་�ང་མོ་ལ་དཀའ་ངལ་�ང་བཞིན་ཡོད་དོ། 17མོ་ལ་དཀའ་
ངལ་མང་པོ་�ང་བའི་�བས་�། �ེ་རོགས་མ་དེས་མོ་ལ། �ེད་རང་མ་འཇིགས་ཤིག། �ོད་ལ་�་གཞན་ཞིག་�ང་
�ེས་སོ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 18འཽན་�ང་མོ་རང་ཤི་འ�ོ་ཡོད་པས། མ་ཤི་བའི་�ོན་ལ་�་དེའི་མིང་བྷེ་ནོ་ནི35 བྷེ་ནོ་
ནི བྷེ་ནོ་ནི་ཞེས་པ་ནི་ངའི་�ག་བ�ལ་�ི་�་ཟེར་རོ།བཏགས་སོ། འོན་�ང་ཕས། ཁོའི་མིང་བྷེན་ཡ་མིན་35 བྷེན་ཡ་
མིན་ བྷེན་ཡ་མིན་ཞེས་པ་ནི་�་བསོད་བདེ་ཅན་ཞེས་པའོ།ཞེས་བཏགས་སོ། 19ར་ཧེལ་�ོངས་སོ། མོའི་�ང་པོ་�ལ་
ཨེཕ་རད་འ�ོ་བའི་ལམ་�ི་འ�མ་�་ཡོད་པའི་�ར་སར་བ�ག་པ་དང་། ས་གནས་དེ་ལ་བྷེད་ལེ་ཧེམ་ཟེར་རོ། 
20དེར་ཡ་ཀོབ་�ིས་�ན་�ེན་�ི་�ོ་ཞིག་བ�ངས་པ་དང་། ས་གནས་དེ་ནི་དེ་རིང་གི་བར་�་ར་ཧེལ་�ི་�ར་སར་
ཞེས་བ�ོད་�ི་ཡོད་དོ། 21ཡ་ཀོབ་ས་གནས་དེ་ནས་སོང་�ེ། ཨེ་དྷེར་�་བའི་མཁར་�ོང་གི་ཕར་�ོགས་�་ཁོས་རང་
གི་�ར་�བས་སོ༎  

ཡ་ཀོབ་�ི་�་�མས། 



བཀོད་པ 

22ཡ་ཀོབ་ས་གནས་དེར་གནས་པའི་�ས་�་ཁོང་གི་�་�་བྷེན་�ིས་ཕའི་�ར་�ོགས་མ་བྷིལ་�་དང་མཉམ་�་
ཉལ་བ་དང་། ཡ་ཀོབ་�ིས་དེ་ཐོས་ཏེ་ཤིན་�་�ོས་སོ། ཡ་ཀོབ་ལ་�་བ�་གཉིས་ཡོད་དོ། 23ལེ་ཨ་ལས་�ེས་པའི་�་
�མས་ནི། �་བྷེན། སིམ་ཨོན། ལེ་ཝི། ཡ་�་�། ཨི་ས་ཀར་དང་ཛ�་�་�ན་དང་། �་བྷེན་ནི་ཡ་ཀོབ་�ི་�་�ན་པ་
ཡིན་ནོ། 24ར་ཧེལ་ལས་�ེས་པའི་�་གཉིས་ནི། ཡོ་སེབ་དང་བྷེན་ཡ་མིན་ཡིན་ནོ། 25ར་ཧེལ་�ི་�ན་མོ་བྷིལ་�་
ནས་�ེས་པའི་�་གཉིས་ནི། �ན་དང་ནཕ་ཏ་ལི་ཡིན་ནོ། 26ལེ་ཨའི་�ན་མོ་ཛ�ལ་�ཱ་ལས་�ེས་པའི་�་གཉིས་ནི་
གྷཌ་དང་ཨ་ཤེར་རོ། �་འདི་ཚ�་ནི་�ལ་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡ་�་ཡོད་�བས་�ེས་པའོ༎  

ཨི་�ཱག་�ོངས་པ། 

27ཧེབ་རོན་�ི་ཉེས་འ�མ་�་ཡོད་པའི་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་�ཱག་གནས་�ོད་�ེད་པའི་ས་གནས་མམ་རེ་�་བར་
ཕ་ཨི་�ཱག་དེར་བ�གས་ཡོད་པས། ཡ་ཀོབ་ཁོང་ལ་འ�ད་�་སོང་ངོ་། 28ཨི་�ཱག་ལོ་ ༡༨༠ བར་�་གསོན་པ་དང་། 
29ལོ་ཆ་ཚང་ལོན་ནས་�ོངས་སོ། ཁོང་གི་�་ཨེ་སའོ་དང་ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་ཕ་�ར་�་�ས་སོ༎  

བཀོད་པ 36 

ཨེ་སའོའི་རིགས་བ�ད་�མས། 

1ཨེ་སའོའི་མིང་ལ་ཨེ་དྷོམ་ཡང་ཟེར། ཁོང་གི་རིགས་བ�ད་�མས་ནི་འདི་�ར་རོ། 2ཨེ་སའོས་ཀ་ནན་པའི་�ད་
མེད་ག�མ་ཆང་ས་བ�བ་བོ། དེ་ཚ�་ནི་ཧི་ཏི་པ་ཨེ་ལོན་པའི་�་མོ་ཨ་�་དང་། ཧི་ཝི་པ་ཛ�་བི་ཨོན་�ི་�་ཨ་�་དང་
ཁོའི་�་མོ་ཨོ་ཧོ་ལི་བ་�ཱ་དང་། 3ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ི་�་མོ་དང་ནེ་བ་ཡོད་�ི་�ིང་མོ་བྷ་སི་མད་ཡིན་ནོ། 4ཨ་�་ལ་�་
ཨེ་ལི་ཕཛ་�ེས་སོ། བྷ་སི་མད་ལ་�་�་ཨེལ་�ེས་སོ། 5ཨོ་ཧོ་ལི་བ་�ཱས་ཡེ་�ཤེ་དང་། ཡ་ལམ་དང་ཀོ་�ཱ་�ེས་སོ། ཨེ་
སའོའི་�་དེ་ཚ�་ནི་�ལ་ཀ་ནན་�་�ེས་པ་ཡིན་ནོ། 6དེ་�ེས་ཨེ་སའོས་རང་གི་�ང་མ་ཚ�་དང་། �་དང་�་མོ་ཚ�་
དང་། ཁང་པའི་ནང་ཡོད་པའི་�ེ་པ་དང་�ད་མེད་ཚ�་དང་�ད་འ�ོ་དང་�ལ་ཀ་ནན་�་གསོག་འཇོག་�ས་པའི་
ནོར་ཚང་མ་འ�ེར་ནས་རང་གི་�ན་ཡ་ཀོབ་ནས་�ལ་ཐག་རིངགཞན་ཞིག་�་སོང་ངོ་། 7རང་ཉིད་བ�ད་པའི་
ཞིང་ཁར་�ན་ཆེ་�ང་གཉིས་ཀ་འཚ�་བ་�ེལ་མ་�བ་པ་�ང་བ་དང་། ཁོ་གཉིས་ལ་�ད་འ�ོ་ཤིན་�་མངཔོ་ཡོད་
པས། ཁོ་གཉིས་མཉམ་�་�ོད་མ་�བ་པ་�ང་ངོ་། 8དེའི་�ེན་�ིས་ཨེ་སའོ་སོང་ནས་ཨེ་དྷོམ་ཞེས་པའི་རི་བ�ད་ལ་
གནས་སོ། 9ཨེ་སའོའི་བ�ད་ནས་�ང་བའི་ཨེ་དྷོམ་པ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ནི་འདི་�ར་ཡིན། 10-13ཨེ་སའོའི་�ང་
མ་ཨ་�་ལ་�་ཞིག་�ེས་པས། དེའི་མིང་ལ་ཨེ་ལི་ཕཛ་ཞེས་པ་དང་། ཁོ་ལ་�་�་�ང་བས། དེ་ཚ�འི་མིང་ནི་ཏ་ེམན། 
ཨོ་མར། ཛ�་ཕོ། གྷ་ཏམ་དང་ཀེ་ནཛ་�ང་ངོ་། �ང་མ་ཏིམ་ན་ཞེས་པ་ཞིག་�ང་ཡོད་པས། མོ་ལ་�་ཨ་མ་ལེག་ཞེས་
པ་གཅིག་�ེས་སོ། ཨེ་སའོའི་�ང་མ་བྷ་སི་མད་ལ་�་�་ཨེལ་�ེས་སོ། �་ཨེལ་ལ་�་བཞི་�ང་བ་དེ་ཚ�འི་མིང་ནི་ན་
ཧད། ཛ�་�ཱ། ཤམ་�ཱ་དང་མི་ཛ་ཡིན་ནོ། 14ཛ�་བི་ཨོན་�ི་ཚ་མོ་ཨ་�་ཡི་�་མོ་ཨེ་སའོའི་�ང་མ་ཨོ་ཧོ་ལི་བ་�ཱ་ལ་�་
ག�མ་�ེས་པས། དེ་ཚ�འི་མིང་ནི་ཡེ་�ཤེ། ཡ་ལམ་དང་ཀོ་�ཱ་ཞེས་པའོ། 15-16ཨེ་སའོ་ལས་�ང་བའི་�ེ་རིགས་ཚ�་
ནི་འདི་�ར་རོ། ཨེ་སའོའི་�་�ན་པ་ཨེ་ལི་ཕཛ་ནི་ཏེ་མན། ཨོ་མར། ཛ�་ཕོ། ཀེ་ནཛ་དང་། ཀོ་�ཱ། གྷ་ཏམ་དང་ཨ་མ་



བཀོད་པ 

ལེག་�ེ་རིགས་བཅས་�ི་མེས་པོ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་ནི་ཨེ་སའོའི་�ང་མ་ཨ་�་ལའི་རིགས་བ�ད་ཡིན་ནོ། 17ཨེ་སའོའི་
�་�་ཨེལ་ནི། ན་ཧད། ཛ�་�ཱ། ཤམ་�ཱ་དང་མི་�ཱའི་�ེ་རིགས་�ི་མེས་པོ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཨེ་སའོའི་�ང་མ་བྷ་
ས་མད་�ི་རིགས་བ�ད་ཡིན་ནོ། 18ཨེ་སའོའི་�ང་མ་ཨོ་ཧོ་ལིབ་མ་ལས། ཡེ་�ཤེ། ཡ་ལམ་དང་ཀོ་�ཱའི་�ེ་རིགས་
�མས་�ང་ངོ་། ཨོ་ཧོ་ལི་བ་�ཱ་ནི་ཨ་ན་ཀའི་�་མོ་ཡིན་ནོ། 19�ེ་རིགས་དེ་ཚ�་ནི་ཨེ་སའོའི་བ�ད་ནས་�ང་བ་ཡིན་
ནོ༎  

སེ་ཨིར་�ི་རིགས་བ�ད། 

20-21ཨེ་དྷོམ་ནང་གནས་པའི་མི་རིགས་ཐོག་མ་ནི་སེ་ཨིར་�ི་ཧོར ་པ་ནས་ཡོང་བའི་�ེ་རིགས་�མས་ཡིན་ནོ། དེ་
ཚ�་ནི་ལོ་ཏན། ཤོ་བལ། ཛ�་བི་ཨོན། ཨ་ན། དྷི་ཤོན། ཨེ་ཛ�ར་དང་དྷི་ཤན་�ི་�ེ་རིགས་�མས་ཡིན་ནོ། 22ལོ་ཏན་ནི་ཧོ་
རི་དང་ཧེ་མན་�ི་�ིམ་�ེའི་ཕ་མེས་ཡིན་ནོ། ལོ་ཏན་ལ་ཏིམ་ན་ཞེས་པའི་�ིང་མོ་གཅིག་ཡོད་པའོ། 23ཤོ་བལ་ནི་
ཨལ་ཝན། མ་ན་ཧད། ཨེ་བལ། ཤེ་ཕོ་དང་ཨོ་ནམ་བཅས་�ི་ཕ་མེས་�ི་�ེ་རིགས་�མས་ཡིན་ནོ། 24ཛ�་བི་ཨོན་�ི་�་
ཨེ་�ཱ་དང་ཨ་ན་ཞེས་པའི་�་གཉིས་ཡོད་དོ། ཨ་�་ནི་རང་གི་ཕའི་བོང་�་�མས་འཚ�་�བས་འ�ོག་�ོང་ནང་�་
མཚན་�མས་ཐོབ་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ། 25-26ཨ་�་ནི་དི་ཤོན་�ི་ཕ་ཡིན་ནོ། དྷི་ཤོན། ཧེམ་དན། ཨེཤེ་བྷན། ཨིཐ་རན་
དང་ཀེ་རན་བཅས་�ི་�ིམ་�ེའི་ཕ་མེས་ཡིན་ནོ། ཨ་�་ལ་�་མོ་ཨོ་ཧོ་ལི་བ་�ཱ་ཞེས་པ་ཞིག་�ང་ཡོད་དོ། 27ཨེ་ཛ�ར་
ནི། བྷིལ་ཧན། ཛ་ཝན་དང་ཨ་ཀན་བཅས་�ི་�ིམ་�ེའི་ཕ་མེས་ཡིན་ནོ། 28དྷི་ཤན་ནི། �ཛ་དང་། ཨ་རན་ཟེར་བའི་
རིགས་�ས་�མས་�ི་ཕ་མེས་ཡིན་ནོ། 29-30�ལ་ཨེ་དྷོམ་�་ཡོད་པའི་ཧོར་པའི་�ེ་རིགས་�མས་དེ་ཚ�་ཡིན། ལོ་
ཏན། ཤོ་བལ། ཛ�་བི་ཨོན། ཨ་ན། དྷི་ཤོན། ཨེ་ཛ�ར་དང་དྷི་ཤན་ཡིན་ནོ༎  

�ལ་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ལ་པོ་�མས། 

31-39ཨིསི་�ཱཨེལ་ནང་�ལ་པོ་�མས་མ་�ང་བའི་�ོན་�། ཨེ་དྷོམ་�་རེ་མོས་�ི་�ལ་�ིད་�ོང་མཁན་�ལ་པོ་
�མས་�ི་མིང་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན། དྷིན་ཧ་�ཱ་ནས། བྷི་ཨོར་�ི་�་བྷེ་ལ། བྷོཛ་�ཱ་ནས་ཛ�་�ཱའི་�་ཡོ་བྷབ། ཏེ་
མན་�ི་མངའ་�ལ་ནས་�་ཤམ། ཨ་ཝིད་ནས་བེ་དད་�ི་�་ཧ་དྷད། (ཁོང་གིས་མོ་ཨབ་�ལ་�་མིད་ཡན་པ་ཚ�ར་
དམག་འཕམ་པར་�ས་སོ།) མསེ་རེ་�་ནས་སམ་�ཱ། གཙང་པོ་རེ་ཧོ་བོད་�ེང་ནས་ཤ་�ལ། ཨག་བྷོར་�ི་�་བྷལ་ཧ་
ནན་དང་། པ�་ནས་ཧ་དྷད། (ཁོང་གི་�ང་མ་ནི་མེ་ཧེ་ཏ་བྷེལ་ཞེས་པ་མེ་�ེ་རེཌ་�ི་�་མོ་དང་མེ་ཛ་ཧབ་�ི་ཚ་མོ་
ཡིན་ནོ༎) 40-43ཨེ་སའོ་ནི་ཨེ་དྷོམ་པའི་གཤམ་གསལ་�ར་�ེ་རིགས་�ི་ཕ་མེས་ཡིན་ནོ། ཏིམ་ན། ཨལ་�ཱ། ཡེ་ཐེད། 
ཨོ་ཧོ་ལི་བ་�ཱ། ཨི་ལ། པི་ནོན། ཀེ་ནཛ། ཏེ་མན། མིབ་ཛར། མག་དྷི་ཨེལ། ཨི་རམ་བཅས་ཡིན་ནོ། འདི་ཚ�་གནས་པའི་
ས་�ལ་ནི་�ེ་རིགས་སོ་སོའི་མིང་བཞིན་བཞག་ཡོད་དོ༎  

བཀོད་པ 37 

ཡོ་སེབ་དང་ཁོའི་�ན་�མས། 



བཀོད་པ 

1ཀ་ནན་�་ཡ་ཀོབ་�ི་རང་གི་ཕ་གནས་�ལ་དེར་ཡ་ཀོབ་�་མ�ད་ནས་དེར་བ�ད་དོ། 2ཡ་ཀོབ་�ི་�ིམ་ཚང་གི་
ལོ་�ས་འདི་�ར་ཡིན། ཡོ་སེབ་ལོ་བ�་བ�ན་ལོན་པའི་ཚ�་ཨ་ཇོ་�མས་དང་མཉམ་�་ར་�ག་�མས་འཚ�་བས། ཨ་
ཇོ་དེ་�མས་ནི་ཁོང་གི་ཕའི་�ར་�ོགས་མ་བྷིལ་�་དང་ཛ�ལ་�ཱའི་�་�མས་ཡིན་པས། དེ་ཚ�འི་ལས་ངན་�ི་གཏམ་
�མས་ཡོ་སེབ་�ིས་ཕ་ལ་ཤོད་�ི་ཡོད། 3ཡ་ཀོབ་�ིས་�་ཡོ་སེབ་ལ་�་གཞན་ལས་�མས་པ་མང་བ་གནང�ི་ཡོད་
དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོ་ནི་ཁོང་ལོ་�ས་�ས་�ེས་པའི་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་ཆེད་�་�་�ང་རིང་པོ་ཡོད་པའི་གོས་
ལེགས་པོ་ཞིག་བཟོས་སོ། 4ཕས་�་གཞན་ལས་ཁོ་ལ་མང་བར་�མས་པ་དེ་ཨ་ཇོ་�མས་�ི་ཤེས་ནས། ཨ་ཇོ་དེ་ཚ�ས་
ཁོ་ལ་མཐོང་ནས་�ང་ཞིང་�ད་ཆ་ཡང་ཡག་པོ་ཤོད་�ི་མེད་དོ། 5མཚན་མོ་ཤིག་ལ། ཡོ་སེབ་�ིས་�ི་ལམ་ཞིག་
མཐོང་ནས་ཨ་ཇོ་�མས་ལ་བཤད་�ས། དེ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་�ག་པར་�ང་ངོ་། 6ཁོས་�ས་པ། ངས་མཐོང་བའི་�ི་ལམ་
དེ་ཉོན་ཞིག། 7ང་ཚ�་ཚང་མ་ཞིང་ནང་ཡོད་པ་ལས། ཕོན་པོ་བཅིང་ཙ་ན་ངའི་ཕོན་པོ་དེ་ནི་ཡར་ཁར་�ག་ལངས་
སོ། �ོད་ཚ�འི་ཕོན་པོ་�མས་ངའི་ཕོན་པོའི་�ོགས་བཞིར་བ�ོར་ནས་ངའི་ཕོན་པོ་དེ་ལ་�ག་འཚལ་བཞིན་འ�ག་
ཅེས་�ས་པ་དང་། 8ཨ་ཇོ་�མས་�ིས་ཁོ་ལ། �ོད་�ལ་པོར་�ར་ནས་ང་ཚ�་ལ་དབང་�ེད་དགོས་བསམ་མམ་ཞེས་
འ�ིས་པས། ཁོའི་�ི་ལམ་དང་དེའི་�ོར་�ི་གཏམ་བཤད་པའི་�ེན་�ིས་ཁོ་ལ་ཤིན་�་�ང་ངོ་། 9ཡོ་སེབ་�ིས་�ི་
ལམ་གཞན་ཞིག་�ང་མཐོང་ནས་ཨ་ཇོ་�མས་ལ། ངས་ད་�ང་ཡང་�ི་ལམ་ཞིག་མཐོང་བས་ནང། ཉི་མ་དང་�་བ་
དང་�ར་མ་བ�་གཅིག་གིས་ང་ལ་�ག་འཚལ་ཞིང་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 10ཁོས་རང་གི་ཕ་ལའང་�ི་ལམ་
འདིའི་�ོར་བཤད་པས། ཕས་ཁོ་ལ། �ོད་�ི་�ི་ལམ་དེ་གང་འ�་ཡིན་ནམ། ང་དང་�ོད་�ི་ཨ་མ་དང་ཨ་ཇོ་�མས་
�ོད་�ར་ཡོང་ནས་�ག་འཚལ་ཡོང་བསམ་�ི་འ�ག་གམ་ཞེས་བཀའ་བ�ོན་གནང་ངོ་། 11ཨ་ཇོ་ཚ�ས་ཡོ་སེབ་ལ་
�ག་དོག་�ེད་ནའང་། ཕས་གཏམ་འདིའི་�ོར་སེམས་ལ་བཞག་གོ།  

ཡོ་སེབ་ལ་བཙ�ང་ནས་ཨི་ཇིབ་�ལ་�་འ�ིད་པ། 

12ཉིན་ཞིག་ཡོ་སེབ་�ི་ཨ་ཇོ་�མས་ཕའི་ར་�ག་�མས་འཚ�་བའི་�ིར་ཤེ་ཀེམ་�་སོང་བ་དང་། 13ཡ་ཀོབ་�ིས་ཡོ་
སེབ་ལ། �ོད་�ི་ཨ་ཇོ་�མས་ཤེ་ཀེམ་�་ར་�ག་འཚ�་བར་སོང་ཡོད་པས། དེ་ཚ�་བ�་�ིར་ངས་�ོད་ལ་བཏང་བར་
�་ཞེས་�ས་པས། ཡོ་སེབ་�ིས། ང་འ�ོ་བར་�་�ིག་ཡོད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 14ཕས་ཁོ་ལ། �ོད་སོང་ནས་ཨ་ཇོ་ཚ�་
དང་ར་�ག་ཚ�་བདེའམ་�་བར་སོང་ཞིག ཡང་ང་ལ་ལོན་འ�ེར་ཤོག་ཅེས་�ས་ནས། དེར་བ�ེན་ཕས་ཁོ་ལ་ཧེབ་
རོན་�ི་�ང་གཤོང་ནས་བཏང་ངོ་། ཡོ་སེབ་ཤེ་ཀེམ་�་བ�ེབས་པ་དང་། 15ནགས་གསེབ་�ལ་�་འ�མས་པའི་
�བས། མི་ཞིག་གིས་མཐོང་ནས་ཁོ་ལ། �ོད་�ི་ག་རེ་འཚ�ལ་�ི་ཡོད་དམ་ཞེས་འ�ིས་པས། 16ངའི་ཨ་ཇོ་�མས་
འཚ�ལ་བཞིན་ཡོད། ཁོ་ཚ�་ར་�ག་འཚ�་བར་ཡོད་པས། ཁོང་ཚ�་ས་གནས་ག་�་ཡོད་མེད་�ོད་�ི་ཤེས་སམ་ཞེས་�ིས་
པས། 17མི་དེས་ཁོ་ལ། ཁོང་ཚ�་ཚང་མ་འདི་ནས་སོང་ཚར་བས་ང་ཚ�་�ལ་དོ་ཐན་�་འ�ོ་བར་�་ཟེར་བ་ངས་ཐོས་
�ང་�ས་པ་དང་། དེར་བ�ེན་ཡོ་སེབ་འཚ�ལ་བཞིན་སོང་ནས་དེ་ཚ�་ལ་དོ་ཐན་�་འ�ད་དོ། 18ཨ་ཇོ་�མས་�ིས་
ཁོ་ཐག་རིང་ནས་མཐོང་བ་དང་། ཁོ་ནི་དེ་ཚ�་ཡོད་པའི་ས་གནས་�་མ་�ེབས་�ོན་�་དེ་ཚ�ས་ཁོའི་ཐོག་�་�ས་
ངན་བ�མས་ནས་ཁོ་ལ་གསོད་�འི་ཐག་བཅད་དོ། 19ཁོང་ཚ�་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ། �ོས་ཤིག། �ི་ལམ་མཐོང་
མཁན་དེཡོང་གི་འ�ག 20ད་ང་ཚ�ས་ཁོ་བསད་ནས་�ོན་པ་�མ་པོ་ཞིག་གི་ནང་ད�གས་ནས་ནགས་�ི་གཅན་
གཟན་ངན་པས་ཁོ་ལ་བསད་འ�ག་ཅེས་ལབ་�བ། དེ་ནས་ཁོའི་�ི་ལམ་�ི་འ�ས་�་དེ་གང་�ང་ཡོང་བ་དེ་ང་



བཀོད་པ 

ཚ�ས་ཤེས་པར་�་ཞེས་�ས་སོ། 21�་བྷེན་�ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་དེ་ཚ�འི་ལག་ནས་ཡོ་སེབ་ལ་�བས་པར་བསམ་
ནས། ང་ཚ�ས་ཁོ་མ་གསོད་ཅིག་�ས་སོ། 22འ�ོག་�ོང་�་ཡོད་པའི་�ོན་པ་ཞིག་ནང་ད�གས་ཤིག། འོན་�ང་ཁོ་
ལ་གནོད་པ་མ་�ེད་ཅེས་པའི་དོན་ནི། ཡོ་སེབ་ལ་ཨ་ཇོ་དེ་ཚ�འི་ལག་ནས་ཐར་བ�ག་�ེ་ཕའི་�ར་�ེལ་བར་�་
ཞེས་བསམས་སོ། 23དེ་ནས་ཡོ་སེབ་རང་གི་ཨ་ཇོ་�མས་�ི་�ར་བ�ེབས་ནས། ཁོང་ཚ�ས་ཁོའི་�་�ང་རིང་པོ་ཡོད་
པའི་གོས་ལེགས་པ་དེ་�ད་ནས་�ལ་ལོ། 24དེ་ནས་ཁོ་ལ་བ�ང་�ེ་�ོན་པ་�མ་པོ་ཞིག་གི་ནང་ད�གས་སོ། 25དེ་
ནས་ཁོ་ཚ�་ཁ་ཟས་ཟ་�བས་�། དེ་མ་ཐག་�་ཨིཤི་མ་ཨེལ་པའི་མི་ཚ�གས་ཁག་གཅིག་�ལ་གྷིལ་ཨད་ནས་ཨི་ཇིབ་
�་འ�ོ་བ་ཞིག་མཐོང་བས། དེ་ཚ�འི་�་མོང་ཚ�་ལ་�ན་�་�མས་དང་�ི་ཞིམ་�ི་�ོས་�ི་དོད་པོ་�མས་བཀལ་ཡོད་
པའོ། 26ཡ་�་�ས་�ན་�མས་ལ། ང་ཚ�ས་རང་གི་�ན་བསད་དེ་�ན་བཤད་པར་ཕན་ཅི་ཐོབ། 27ཁོ་ལ་བསད་པ་
ལས་ཁོ་ལ་ཨིཤ་མ་ཨེལ་པ་ཚ�འི་ལག་�་བཙ�ང་ན་དགའ་འོ། དེ་�ར་�ས་ན་ཁོ་ལ་�ས་�ོན་ཡང་�ང་མི་ཡོང་། ཁོ་
ང་ཚ�འི་ཤ་�ག་གི་�ན་ཡིན་ནོ། �ན་�མས་�ིས་ཁོས་བཤད་པ་ལ་མོས་མ�ན་�ས་སོ། 28དེ་ནས་མིད་ཡན་པའི་
ཚ�ང་པ་འགའ་ཞིག་ཁོང་ཚ�འི་�ར་བ�ེབས་པ་དང་། ཁོང་ཚ�ས་ཡོ་སེབ་ལ་�ོན་པ་ནས་བཏོན་ནས་ཨིཤ་མ་ཨེལ་པ་
ཚ�་ལ་རིན་ད�ལ་ཉི་�་ལ་བཙ�ང་ངོ་། དེ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་ཨི་ཇིབ་�་འ�ིད་དོ། 29དེའི་�ེས་�་�་བྷེན་�ོན་པ་དེར་བ�་
�་ཡོང་བ་དང་། ཡོ་སེབ་མེད་པར་མཐོང་ནས་�་ངན་�ིས་རང་གི་གོས་�ལ་ལོ། 30ཁོ་ལོག་ཡོང་ནས་རང་གི་�ན་
ཚ�་ལ། �་དེ་དེར་མི་འ�ག། ད་ང་ག་རེ་�ེད་དགོས་བསམ་�ས་པས། 31དེ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་ར་གཅིག་བསད་དེ། དེ་ཡི་
�ག་ནང་ཡོ་སེབ་�ི་གོས་དེ་�ང་ནས། 32ཁོང་ཚ�ས་གོས་དེ་ཕའི་�ར་འ�ེར་ནས། ང་ཚ�་ལ་གོས་འདི་ཐོབ་པས། 
�ེད་�ི་�འི་གོས་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པས། 33ཕས་གོས་དེ་མཐོང་ནས། གོས་དེ་ངའི་�་ཡོ་སེབ་རང་གི་རེད། ཁོ་ལ་
ནགས་�ི་གཅན་གཟན་ཞིག་གིས་བསད་ནས། ངའི་�་ཡོ་སེབ་ལ་�མ་�ར་�མ་�ར་བཟོས་བཞག་ཅེས་�ས་སོ། 
34དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་�ིས་�་ངན་�ས་ནས་རང་གི་གོས་�ལ་ནས་ཕད་གོག་ཤིག་�ོན་ནས་�འི་�ིར་ཉིན་མང་པོ་�་
ངན་�ས་སོ། 35ཁོང་གི་�་དང་�་མོ་ཚ�ས་སེམས་གསོ་�ས་�ང་ཁོང་ལ་སེམས་གསོ་མི་�བ་པས། ང་ངའི་�འི་ཆེད་
�་�་ངན་�ས་ནས་གཤིན་པོའི་�ིང་�་མ་འ�ོ་བར་�་�་ངན་�་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། དེ་�ར་ཁོང་གིས་ཡོ་སེབ་
�ི་ཆེད་�་�་མ�ད་ནས་�་ངན་�ས་སོ། 36�ས་དེར་ཨི་ཇིབ་ནང་མིད་ཡན་པ་ཚ�ང་པ་�མས་�ིས་ཡོ་སེབ་ལ་
�ལ་པོའི་དཔོན་པོ་ཕོ་�ང་�ང་མཁན་འགོ་འ�ིད་པོ་ཏི་ཕར་ཞེས་པ་ཞིག་ལ་བཙ�ང་ངོ་༎  

བཀོད་པ 38 

ཡ་�་�་དང་ཏ་�ཱར། 

1�ས་དེར་ཡ་�་�ས་རང་གི་�ན་�མས་�ངས་ཏེ་ཨ་�ལ་ལམ་�ོང་�ེར་ནས་ཡོང་བའི་ཧི་�ཱ་ཞེས་པའི་མི་ཞིག་
དང་མཉམ་�་བ�ད་དོ། 2དེར་ཡ་�་�ས་ཀ་ནན་པ་�་མོ་ཞིག་�ག་ནས། དེའི་ཕའི་མིང་�་ཨ་ཡིན་ནོ། ཁོའི་�་མོ་
དེ་དང་ཆང་ས་བ�བ་བོ། 3མོ་ལས་�ེས་པའི་�་ཞིག་ཡ་�་�ས་�འི་མིང་ལ་ཨེར་ཞེས་བཏགས་སོ། 4ཡང་�ར་མོ་
མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་ནས་�་གཞན་ཞིག་�ེས་པས། མོས་ཁོའི་མིང་ཨོ་ནན་ཞེས་བཏགས་སོ། 5མོ་ལ་ཡང་
�ར་�་ཞིག་�ེས་པས། མོས་ཁོའི་མིང་ཤེ་�ཱ་བཏགས་སོ། �་འདི་�ེས་�བས་ཡ་�་�་ཨཀེ་ཛ�བ་�་བ�ད་�ི་ཡོད་དོ། 
6ཡ་�་�ས་རང་གི་�་�ན་ཤོས་ཨེར་ལ་�ང་མ་ཏ་�ཱར་ཞེས་པ་�ངས་སོ། 7འོན་�ང་ཨེར་�ི་�ོད་ལམ་ཤིན་�་
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ངན་པས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མི་ད�ེས་ཤིང་ཁོ་ལ་མེད་པར་མཛད་དོ། 8དེ་ནས་ཡ་�་�ས་ཨེར་�ི་�ན་
ཨོ་ནན་ལ། ད་སོང་ནས་�ོད་རང་གི་ཨ་ཇོའི་�ང་མ་དང་མཉམ་�་གཉིད་ལོག་ནས། �ོད་�ིས་མོའི་�ོ་གའི་�ན་
ཡིན་པའི་ལས་འགན་དེ་�བས་ཤིག། དེ་�ར་�ས་ན་ཨ་ཇོའི་རིགས་བ�ད་འ�ང་བར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 9འོན་
�ང་མོ་ལས་�ེས་པའི་�་�ག་ནི་རང་གི་མི་ཐོབ་པ་ཨོ་ནན་�ིས་ཤེས་པས། �ས་འ�ེལ་�ེད་�བས་�་�་�ེས་པའི་
ས་བོན་�མས་སའི་ཁར་འཛགས་བ�ག་གོ རང་གི་�ན་ལ་�་�་མི་འ�ང་བའི་�ིར་རོ། 10ཁོས་�ོད་པ་འདི་�ར་
�ས་པ་གཟིགས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མ་མཉེས་པས་ཁོ་ལ་མེད་པར་མཛད་དོ། 11དེའི་�ེས་�་ཡ་�་
�ས་�འི་�ང་མ་ཏ་�ཱར་ལ། ངའི་�་ཤེ་�ཱ་ཆེན་པོ་མ་�ང་བའི་བར་�་�ོད་སོང་ནས་རང་གི་ཕ་དང་མཉམ་�་
�གས་ས་མ་�ར་�ོད་ཅིག་ཅེས་�ས་སོ། �་ཤེ་�ཱའི་ཨ་ཇོ་�ན་གཞོན་གཉིས་ཤི་བ་�ར་ཁོའང་ཤི་ཡོང་བསམ་ནས་
ཡ་�་�ས་དེ་�ར་�ས་པས། ཏ་�ཱར་རང་གི་ཁང་པར་ལོག་གོ། 12�ན་རིང་�ེས་�་ཡ་�་�འི་�ང་མ་�ོངས་པ་
དང་། �་ངན་�ས་པའི་�ས་ཚང་བའི་�ེས་�་ཁོ་དང་ཁོའི་�ོགས་པོ་ཨ་�ལ་ལམ་�་�ོད་མཁན་ཧི་�ཱ་རང་གི་�་
ཚ�འི་བལ་འ�ེག་�ིར་ས་གནས་ཏིམ་�་ཞེས་པར་སོང་ངོ་། 13�་ཞིག་གིས་རང་གི་�ོས་པོ་ཏིམ་�་�་རང་གི་�ག་
ཚ�འི་བལ་འ�ེག་�ིར་འ�ོ་བའི་�ོར་ཏ་�ཱར་ལ་�ས་པས། 14དེར་བ�ེན་མོས་�གས་ས་མའི་གོས་དེ་�ད་ནས་གོས་
གཞན་ཞིག་�ོན་�ེ་གདོང་བཀབ་ཅིང་སོང་ནས་ཨེ་ནེམ་ཞེས་པའི་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོར་བ�ད་དོ། ཨེ་ནེམ་�ོང་
�ེར་ནི་ཏིམ་�་�་འ�ོ་བའི་ལམ་�་འཁེལ་�ི་ཡོད་དོ། ཡ་�་�འི་�་�ང་ཤོས་ཤེ་�ཱ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་ནའང་མོ་
ཁོ་དང་ཆང་ས་�བ་མ་བ�ག་པ་དེ་མོས་ཤེས་སོ། 15མོའི་གདོང་བཀབ་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ཡ་�་�ས་མོ་�ད་ཚ�ང་
མ་ཞིག་ཡིན་འ�ོ་བསམ་ནས། 16ལམ་�ི་�ར་�་ཡོད་པའི་མོའི་�ར་�ིན་ནས། ངས་�ོད་དང་མཉམ་�་ཉལ་བ་ལ་
ག་ཚ�ད་དགོས་ཞེས་ཁོས་འ�ིས་པས། ཁོས་རང་གི་�འི་�ང་མ་ཡིན་པ་དེ་མ་ཤེས་སོ། མོས་ཁོ་ལ། �ོད་�ི་ང་ལ་ག་
རེ་�ེར་རམ་ཞེས་�ིས་པས། 17ཁོས། ངའི་�འི་ནང་ནས་ར་གཞོན་པ་ཞིག་�ད་པར་�་ཞེས་�ས་པ་དང་། མོས་འོ་
ན་ར་མ་ཐོབ་པའི་བར་གཏའ་མ་ཞིག་བཞག་དགོས་�ས་པས། 18�ོད་ལ་གཏའ་མར་ག་རེ་དགོས་ཅེས་�ིས་པ་
དང་། མོས། �ོད་�ི་ཐེ་ཙ�་དང་། ཐག་པ་དང་། �ོད་�ི་ལག་པར་ཡོད་པའི་ད�ག་པ་དེ་ང་དང་མཉམ་�་ཞོག་ཅིག་
�ས་པས། ཁོས་ཅ་ལག་དེ་ཚ�་མོ་ལ་�ད་ནས་མོ་དང་མཉམ་�་ཉལ་ལོ། དེ་ནས་མོ་མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་རོ། 
19ཏ་�ཱར་ཁང་པར་ལོག་ནས་གདོང་ཁེབས་�ད་དེ་རང་གི་�གས་ས་མའི་གོས་དེ་ཡང་�ར་�ོན་ནོ། 20ཡ་�་�ས་
རང་གི་�ོགས་པོ་ཧི་�ཱའི་ལག་�་ར་དེ་བ�ར་ནས་�ད་མེད་དེའི་ལག་པར་བཞག་པའི་གཏའ་མ་དེ་�ངས་ནས་
འ�ེར་ཡོང་དགོས་�ས་པས། ཁོས་མོ་ལ་མ་�ེད་དོ། 21ཁོས་ཨེ་ནེམ་�ི་མི་འགའ་ཞིག་ལ་�ིས་པས། ལམ་ཁར་
བ�ད་ཡོད་པའི་�ད་ཚ�ང་མ་དེ་ག་�་སོང་ངམ་ཞེས་�ིས་པས། ཁོང་ཚ�ས། ས་གནས་འདིར་ནམ་ཡང་�ད་ཚ�ང་མ་
མེད་ཟེར་བས། 22ཧི་ར་�ིར་ལོག་ནས་ཡ་�་�་ལ་�ས་པ། ངས་མོ་ལ་�ག་མ་སོང་། མི་ཚ�ས་�ང་ས་གནས་དེར་
�ད་ཚ�ང་མ་མེད་ཟེར་རོ། 23དེ་ནས་ཡ་�་�ས། ང་ཚ�་ལ་ངོ་ཚ་མི་�ང་བའི་�ིར་མོས་གཏའ་མ་དེ་བཞག་ནའང་
�ད་པར་མེད། མོའི་རིན་པ་དེ་�ད་ཐབས་�ེད་ནའང་�ོད་�ིས་མོ་ལ་མ་�ེད་དོ་ཅེས་�ས་སོ། 24དེ་ནས་�་བ་
ག�མ་�ི་�ེས་�་མི་ཞིག་གིས་ཡ་�་�་ལ་�ོད་�ི་�འི་�ང་མ་ཏ་�ཱར་ནི་�ད་ཚ�ང་མའི་ལས་�ས་ཏེ་མངལ་དང་
�ན་པར་འ�ར་ནས་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་དང་། ཡ་�་�ས། མོ་འ�ིད་དེ་མེ་ལ་བ�ེགས་ཤིག་�ས་སོ། 25མོ་བ�ང་
ནས་འ�ིད་པའི་�བས་མོས་�ོས་པོ་ལ་ལན་བ�ར་བས། ངའི་�ར་ཡོད་པའི་ཐེ་ཙ�་དང་། ཐག་པ་དང་ད�ག་པ་
འདི་ཚ�འི་བདག་པོས་མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་ག�ག་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 26གཏའ་མ་དེ་ཚ�་ཡ་�་�ས་ངོ་ཤེས་
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ནས། མོས་གང་�ས་པ་དེ་ནི་བདེན་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། ངས་མོ་ལ་�ེད་དགོས་པའི་ལས་འགན་དེ་�བ་མ་
�བ་པས། ངའི་�་ཤེ་�ཱ་མོ་མཉམ་�་ཆང་ས་�བ་བ�ག་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། དེ་ནས་ཡ་�་�་ནམ་ཡང་མོ་
དང་མ་ཉལ་ལོ། 27ཏ་�ཱར་ལ་�་�་�ེས་པའི་�ས་�་མོའི་མངལ་ནང་�་�་མཚ�་མ་ཡོད་པ་ཤེས་སོ། 28མོ་ལ་�ེ་
�ག་�ང་�བས་�་�་གཅིག་གི་ལག་པ་�ིར་ཐོན་པ་དང་། བང་གཡོག་མས་ལག་པ་དེ་བ�ང་ནས་�ད་པ་དམར་
པོ་ཞིག་བཏགས་ཏེ། �་�་འདི་དང་པོ་�ེ་བ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 29འོན་�ང་�་�་དེས་རང་གི་ལག་པ་ཡང་�ར་
ནང་�་འ�ེར་རོ། ཁོའི་�ན་གཞན་དེ་�ོན་�་ཐོན་པ་དང་། དེ་ནས་བང་གཡོག་མས། �ོད་ནི་འཚང་ནས་�ེ་བ་
ཡིན་ཞེས་ཁོའི་མིང་པེ་རེཛ་ཞེས་བཏགས་སོ། 30དེ་ནས་ལག་པར་�ད་པ་དམར་པོ་ཡོད་པ་�་གཞན་དེ་ཐོན་པ་
དང་། ཁོའི་མིང་ལ་ཛ�་�ཱ་ཞེས་བཏགས་སོ༎  
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ཡོ་སེབ་དང་པོ་ཏ་ིཕར་�ི་�ང་མ། 

1ཨིཤ་མ་ཨེལ་པ་ཚ�ས་ཡོ་སེབ་ལ་ཨི་ཇིབ་�ལ་�་འ�ིད་ནས་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་�ང་མཁན་�མས་�ི་འགོ་འ�ིད་པོ་
ཏི་ཕར་ཞེས་པ་ཞིག་ལ་བཙ�ང་ངོ་། 2འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡོ་སེབ་མཉམ་�་བ�གས་ཡོད་པ་དང་། དེར་
ཁོ་ལ་ཡར་�ས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་�ང་བ་དང་། ཁོ་ནི་རང་གི་�ིན་བདག་ཨི་ཇིབ་པའི་ཁང་པར་གནས་སོ། 3གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཡོ་སེབ་མཉམ་�་བ�གས་ཡོད་པ་དང་། ཁོས་�ས་པའི་ལས་�མས་�བ་པ་དེ་ཨི་ཇིབ་པའི་�ིན་
བདག་གི་ཡང་ཤེས་�ི་ཡོད་དོ། 4དེ་ཚ�་ཚང་མ་མཐོང་ནས་པོ་ཏི་ཕར་དགའ་ཞིང་། ཁོའི་ཁང་པ་དང་ཁོ་ལ་གང་
ཡོད་པ་ཚང་མའི་�ག་མཛ�ད་�ི་ལས་དེ་ཡོ་སེབ་ལ་བཅོལ་ལོ། 5�ས་དེ་ནས་བ�ང་�ེ་ཁོའི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་པའི་�ིམ་ཚང་དང་། དེའི་ནང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་ས་ཞིང་ཐོག་�་�ིན་�བས་
གནང་ངོ་། 6རང་དང་མཉམ་�་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་པོ་ཏི་ཕར་�ིས་ཡོ་སེབ་ལ་�ིས་�ད་པ་དང་། རང་གི་ཁ་ལག་
ཟ་བར་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་�ེད་དགོས་�ི་མེད་དོ། ཡོ་སེབ་ནི་བ�་ན་མཛ�ས་པ་དང་ཡིད་�་འོང་བ་ཡོད་
པས། 7�ས་འགའ་ཞིག་གི་�ེས་�་པོ་ཏི་ཕར་�ི་�ེ་དམན་�ིས་ཁོ་ལ་སེམས་ཤོར་ནས་མོ་དང་མཉམ་�་ཉལ་�ིར་
ཡོ་སེབ་ལ་བོས་པ་དང་། 8ཡོ་སེབ་�ིས་མོ་ལ་མ་ཉན་པར་�ས་པ། �ིན་བདག་གི་ཁང་པར་ཡོད་པའི་ནོར་ཐམས་
ཅད་�ི་དབང་ཆ་ང་ལ་བཅོལ་ཡོད། 9�ོད་རང་མ་གཏོགས་གཞན་�་དངོས་ཚང་མའི་དབང་ཆ་�ིན་བདག་དང་
འ�་བ་ང་ལ་གནང་ཡོད་པས། �ོད་མཉམ་ཉལ་བ་ནི་ངས་ཇི་�ར་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དང་འགལ་བའི་�ིག་
པའི་ལས་ཤིག་�ས་�བ་བམ་ཞེས་�ས་སོ། 10མོས་ཉིན་རེ་བཞིན་�་ཡོ་སེབ་ལ་མོ་དང་མཉམ་�་ཉལ་དགོས་ཟེར་
�་�གས་�བ་ནའང་མ་ཉན་ནོ། 11འོན་�ང་ཉིན་གཅིག་ཡོ་སེབ་ལས་�ེད་པའི་�ིར་ནང་�་འ�ལ་བ་དང་། ཁང་
པའི་གཡོག་པོ་�མས་མེད་པས། 12མོས་ཡོ་སེབ་�ི་གོས་ནས་བ�ང་�ེ། ང་དང་མཉམ་�་ཉོལ་ཞིག་ཅེས་�ས་པས། 
འོན་�ང་ཁོས་རང་གི་གོས་དེ་མོའི་ལག་པར་�ངས་ཏེ་�ོས་སོ། 13མོའི་ལག་པར་གོས་དེ་�ངསཤིང་ཁོ་ཁང་པ་
ནས་�ོས་�ིན་པ་མཐོང་བས། 14མོས་ཁང་པའི་གཡོག་པོ་�མས་ལ་བོས་ནས། ངས་�ོས་འ�ེར་ཡོང་བའི་ཨིབ་རི་
པའི་མི་འདི་ངའི་ཁང་མིག་ནང་ཡོང་ནས། ང་ལ་བཙན་གཡེམ་�ས་པའི་ཐབས་ཤེས་�ས་པ་དང་། ངས་�ད་
�གས་ཆེན་པོ་�བ་པ་ཐོས་པ་དང་། 15ཁོས་རང་གི་གོས་དེ་ངའི་འ�མ་�་�ངས་ནས་�ིར་ལོག་�ོས་�ིན་སོང་
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ཞེས་�ས་སོ། 16�ིན་བདག་�ིམ་�་མ་ལོག་བར་�་མོས་ཡོ་སེབ་�ི་གོས་དེ་རང་དང་མཉམ་�་བཞག་གོ། 17ཁོང་
ཁང་པར་ལོག་མ་ཐག་�་མོས། �ེད་�ི་འ�ེར་ཡོང་བའི་ཨིབ་རི་པའི་�ན་གཡོག་དེ་ངའི་ཁང་མིག་ནང་ང་ལ་ངོ་ཚ་
པོ་བཟོ་བར་ཡོང་ངོ་། 18དེ་ནས་ངས་�ད་ཆེན་པོ་�བ་པས་ཁོས་གོས་དེ་�ངས་་ནས་�ོས་�ིན་སོང་ཞེས་�ས་སོ། 
19གཏམ་འདི་ཐོས་པ་དང་ཡོ་སེབ་�ི་�ིན་བདག་ཤིན་�་�ོས་ཤིང་། 20ཁོ་ལ་བ�ང་ནས་བཙ�ན་�་བ�ག་གོ། 
བཙ�ན་ཁང་འདི་ནང་�ལ་པོའི་བཙ�ན་པ་གཞན་�མས་�ང་ཡོད་པའོ། 21འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡོ་སེབ་
མཉམ་�་ཡོད་པ་དང་ཁོ་ལ་�ིན་�བས་གནང་བའི་�ེན་�ིས་བཙ�ན་ཁང་གི་འགོ་པས་ཁོ་ལ་དགའོ། 22བཙ�ན་ཁང་
�་ཡོད་པའི་བཙ�ན་པ་ཚང་མ་ཡོ་སེབ་�ིདོ་དམ་འོག་�་བཞག་ཡོད་པ་དང་། ལས་ཀ་གང་�ེད་དགོས་པ་ཚང་མའི་
ལས་འགན་དེ་ཡོ་སེབ་ལ་�ད་དོ། 23ཡོ་སེབ་�ི་ལས་འགན་གང་ཡོད་པ་ཚང་མའི་ཐོག་འགོ་པས་མིག་བ�་�ེད་མི་
དགོས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡོ་སེབ་མཉམ་�་བ�གས་ཡོད་པས་ཁོའི་ལས་ཚང་མར་ལམ་�ོང་
�ང་བར་མཛད་དོ༎  
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ཡོ་སེབ་�ིས་བཙ�ན་པའི་�ི་ལམ་�ི་དོན་བཤད་པ། 

1�ས་འགའ་ཤས་�ི་�ེས་�་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ལ་�ན་ཆང་དང་བཞེས་བག་�ལ་མཁན་གཉིས་�ིས་ཉེས་པ་�ས་
པའི་�ེན་�ིས། 2�ལ་པོ་ཁོང་གཉིས་ལ་�ོས་ཏེ། 3དེ་གཉིས་ལ་�ང་�་བ་�མས་�ི་འགོ་འ�ིད་�ི་ནང་�་ཡོད་
པའི་བཙ�ན་ཁང་�་བ�ག་གོ ཡོ་སེབ་ལའང་བཙ�ན་ཁང་དེའི་ནང་�་བ�ག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 4ཁོང་ཚ�་བཙ�ན་ནང་
�ན་རིང་པོ་ནས་གནས་ཡོད་པ་དང་། འགོ་འ�ིད་�ིས་དེ་གཉིས་ལ་གཡོག་�ས་པར་ཡོ་སེབ་ལ་བཞག་གོ། 
5མཚན་གཅིག་བཙ�ན་ཁང་ནང་�ན་ཆང་དང་བཞེས་བག་�ལ་མཁན་གཉིས་�ིས་�ི་ལམ་རེ་རེ་མཐོང་བས། དེའི་
དོན་མི་འ�་ཡོད་པའོ། 6�་�ོ་ཡོ་སེབ་ཁོང་གཉིས་�ི་�ར་ཡོང་�བས་ཁོང་གཉིས་སེམས་མི་བདེ་བར་ཡོད་པ་
མཐོང་ནས། 7�ེད་གཉིས་�ི་སེམས་མི་བདེ་བ་མཐོང་བའི་དོན་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པས། 8ཁོང་ཚ�ས། ང་
གཉིས་�ི་�ི་ལམ་རེ་རེར་མཐོང་བས། དེའི་དོན་གང་ཡིན་པ་འ�ེལ་བཤད་�་མཁན་མེད་པའི་�ེན་�ིས་ཡིན་ནོ་
ཞེས་�ས་པས། ཡོ་སེབ་�ིས། �ི་ལམ་�ི་འ�ེལ་བཤད་བ�བ་པའི་ཤེས་རབ་ནི་དཀོན་མཆོག་གཅིག་�ས་གནང་
�བ། ད་�ེད་གཉིས་�ི་�ི་ལམ་གང་མཐོང་བ་དེ་ང་ལ་ཤོད་ཅིག་�ས་པ་དང་། 9དེ་ནས་�ན་ཆང་�ལ་མཁན་�ིས་
ཡོ་སེབ་ལ། ངའི་�ི་ལམ་ནང་ངའི་མ�ན་�་�ན་ཤིང་ཞིག་མཐོང་བས། 10�ན་ཤིང་ལ་ཡལ་ག་ག�མ་ཡོད་པ་
དང་། དེར་ལོ་མ་�ེས་ནས་མེ་ཏོག་ཡང་�ང་ཞིང་�ན་འ�མ་�ི་འ�ས་�་ཡང་ཆགས་ནས་�ིན་ནོ། 11ངའི་ལག་
�་�ལ་པོའི་བཞེས་ཕོར་ཡོད་པ་དེའི་ནང་�ན་འ�མ་བཙ�ར་ནས་�ལ་པོ་ལ་�ལ་བ་མཐོང་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 
12དེ་ནས་ཡོ་སེབ་�ིས་ཁོའི་�ི་ལམ་�ི་འ�ེལ་བཤད་�ེད་ཅིང་། ཡལ་ག་ག�མ་�ི་དོན་ནི་ཉི་མ་ག�མ་ཡིན། 
13ཉིན་ག�མ་�ི་�ེས་�་�ལ་པོས་�ེད་ལ་བཙ�ན་ནས་བཏོན་ཏེ། �ར་�ར་�ེད་�ལ་པོའི་�ན་ཆང་�ལ་མཁན་�ི་
ལས་�ེད་པ་�ར་ཁོང་ལ་བཞེས་ཕོར་ནང་�ན་ཆང་�ལ་ཡོང་། 14�ེད་རང་ལས་�ེད་པའི་གོ་གནས་དེ་�ར་གསོ་
གནང་ནས་གནས་�ངས་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་�ས་�་ང་ལ་�ན་གསོ་�ེད་ནས་�ལ་པོ་ལ་ངའི་�ོར་བཤད་ནས་ང་
བཙ�ན་ནས་ཐར་�ིར་རོགས་གནང་ཞིག་དང་། 15གང་ལ་ཟེར་ན། ཨིབ་རི་པའི་�ལ་ནས་ང་ལ་བ�ས་ནས་ས་
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གནས་འདིར་འ�ིད་ཡོང་བས། དེར་ང་ཨི་ཇིབ་�འང་བཙ�ན་ཁང་�་བ�ད་དགོས་པའི་ངས་ཉེས་པ་གང་ཡང་
�ེད་མེད་ཅེས་�ས་སོ། 16�ན་ཆང་�ལ་མཁན་�ིས་�ི་ལམ་�ི་དོན་བཟང་པོ་ཐོས་ནས། བཞེས་བག་བཟོ་མཁན་
�ིས་ཡོ་སེབ་ལ། ང་ལ་ཡང་�ི་ལམ་ཞིག་མཐོང་བས། ངས་བཞེས་བག་གི་གང་བའི་ཙ�ལ་པོ་ག�མ་རང་གི་མགོའི་
�ེང་འ�ེར་ཡོད་པ་དང་། 17ཚང་མ་ལས་ཙ�ལ་པོ་མཐོ་ཤོས་ནང་�ལ་པོའི་�ིར་བཞེས་བག་ཞིམ་པོ་�་ཚ�གས་ཡོད་
པས། འོན་�ང་ནམ་མཁའི་�་�མས་ཡོང་ནས་དེ་ལས་ཟ་བ་ཞིག་�ི་ལམ་མཐོང་�ང་ཞེས་�ས་པ་དང་། 18ཡོ་སེབ་
�ིས་ཁོ་ལ། ཙ�ལ་པོ་ག�མ་�ི་དོན་ནི་ཉི་མ་ག�མ་ཡིན། 19ཉིན་ག�མ་�ི་�ེས་�་�ལ་པོས་�ེད་ལ་བཙ�ན་ནས་
བཏོན་ཏེ་�ེད་�ི་མགོ་བཅད་ནས། དེ་ནས་ཁོང་གིས་�ེད་�ི་�ས་དེ་ཀ་བར་བཀལ་ཏེ་�་�མས་�ིས་�ེད་�ི་ཤ་ཟ་
བར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 20ཉིན་ག�མ་�ི་�ེས་�་�ལ་པོའི་འ�ངས་ཞག་ཡིན་པས། ལས་�ེད་པ་ཚང་མར་མ�ོན་
ཞིག་བཤམས་ནས། �ལ་པོས་�ན་ཆང་དང་བཞེས་བག་�ལ་མཁན་གཉིས་ཀར་བཙ�ན་ནས་བཏོན་ཏེ་ལས་�ེད་པ་
ཚང་མའི་མ�ན་�་འ�ིད་ཡོང་ངོ་། 21�ན་ཆང་�ལ་མཁན་ལ་�ར་�ི་གོ་གནས་�ར་གསོ་གནང་བ་དང་ལས་
�ེད་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 22འོན་�ང་བཞེས་བག་�ལ་མཁན་ལ་�ོག་ཐོག་བཏང་ངོ་། འདི་ཚ�་ཚང་མ་ཡོ་སེབ་
�ིས་�ས་པ་�ར་�ང་ངོ་། 23འོན་�ང་�ན་ཆང་�ལ་མཁན་�ིས་ཡོ་སེབ་�ི་�ིན་མ་�ན་པར་བ�ེད་དོ༎  
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ཡོ་སེབ་�ིས་�ལ་པོའི་�ི་ལམ་�ི་དོན་བཤད་པ། 

1ལོ་གཉིས་�ི་�ེས་�་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོས་�ི་ལམ་ཞིག་མཐོང་བས། ཁོང་�ི་ལམ་ནང་གཙང་པོ་ན་ཨེལ་�ི་འ�མ་
�་ལངས་ཡོད་པ་དང་། 2བ་�གས་�ག་པ་དང་འཇམ་པོ་བ�ན་གཙང་པོའི་ནང་ནས་ཐོན་ཏེ་�་འ�མ་�ི་�་
ཟས་སོ། 3ཡང་དེ་ནས་གཙང་པོའི་ནང་ནས་ཤ་�མ་པོ་དང་�ས་པ་མ་གཏོགས་མེད་པའི་བ་�གས་བ�ན་ཐོན་ཏེ་
གཙང་པོའི་འ�མ་�་ཡོད་པའི་བ་�གས་�ག་པ་དེ་ཚ�འི་�ར་ལངས་སོ། 4བ་�གས་�མ་པོ་དེ་ཚ�ས་�ག་པ་དེ་ཚ�ར་
ཟས་པ་དང་། དེའི་�ེས་�་�ལ་པོའི་གཉིད་སད་དོ། 5ཡང་ཁོང་གཉིད་ལོག་ནས་�ི་ལམ་གཞན་ཞིག་མཐོང་ངོ་། �ི་
ལམ་དེའི་ནང་�་བ་གཅིག་ནས་�ེས་པའི་འ�ས་�ས་ཁེངས་ཡོད་པའི་�ེ་མ་�ིན་པ་བ�ན་ཡོད་པ་དང་། 6དེ་�ེས་
འ�ོག་�ོང་གི་�ང་གིས་འཚ�ག་པའི་གཞན་�ེ་མ་�མ་པོ་བ�ན་�ེས་པ་དང་། 7�ེ་མ་�མ་པོ་བ�ན་�ིས་�ོན་�ི་
འ�ས་�ས་ཁེངས་པའི་�ེ་མ་བ�ན་ལ་མིག་གོ དེ་ནས་�ལ་པོ་གཉིད་སད་པ་དང་། དེ་ནི་�ི་ལམ་ཡིན་པ་ཤེས་སོ། 
8�་�ོ་�ལ་པོའི་�གས་མ་བདེ་བས་ཨི་ཇིབ་�ི་�་འ�ལ་བ�ན་མཁན་དང་། མི་མཁས་པ་�མས་ལ་�ི་ལམ་དེའི་
དོན་བཤད་པ་ལ་འབོད་དེ། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་�ི་ལམ་དེ་བཤད་དོ། འོན་�ང་�་ཞིག་གིས་འ�ེལ་བཤད་�བ་མི་
�བ་བོ། 9དེ་ནས་�ན་ཆང་�ལ་མཁན་�ིས་�ལ་པོ་ལ་�ས་པ། ངས་ནོར་འ�ལ་ཞིག་�ས་བཞག་དེ་རིང་ངོས་ལེན་
�ེད་�ི་ཡིན། 10བཞེས་བག་�ལ་མཁན་དང་ང་གཉིས་�ི་ཉེས་པ་�ས་པའི་�ེན་�ིས། �ལ་པོ་�ེད་�ོས་ནས་�ང་
�་བའི་འགོ་འ�ིད་�ི་�ིམ་ནང་ཡོད་པའི་བཙ�ན་�་བ�ག་གོ། 11མཚན་གཅིག་ལ་ང་གཉིས་�ིས་�ི་ལམ་མི་འ�་
བ་རེ་རེར་མཐོང་བས། 12ཨིབ་རི་པ་གཞོན་�་ཞིག་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་བཙ�ན་ཁང་ནང་ཡོད་པས། ཁོ་ནི་�ང་�་
བའི་འགོ་�ིད་�ི་�ན་གཡོག་ཡིན་པ་དེ་ལ་ང་ཚ�ས་དེ་བཤད་པ་དང་། ཁོའི་ང་ཚ�འི་�ི་ལམ་�ི་འ�ེལ་བཤད་�བ་
�ང་། 13ཁོས་�ས་པ་�ར་ཚང་མ་གཏན་གཏན་�ང་ངོ་། ང་ལ་�ེད་�ིས་�ོན་བཞིན་གོ་གནས་དེ་ཀ་རང་�ར་
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གསོ་གནང་བ་དང་། འོན་�ང་བཞེས་བག་བཟོ་མཁན་དེ་�ོག་ཐོག་�་བཏང་ངོ་། 14དེ་ནས་�ལ་པོས་ཡོ་སེབ་ལ་
འ�ིད་ཡོང་དགོས་ཤེས་ག�ངས་མ་ཐག་�་ཁོ་ལ་བཙ�ན་ནས་བཏོན་ཏེ་�་བཞར་བ་དང་། �ོན་གོས་བ�ེ་ལན་�ས་
ནས་�ལ་པོའི་�ང་�་འ�ིད་ཡོང་ངོ་། 15དེ་ནས་�ལ་པོས་ཁོ་ལ། ངས་�ི་ལམ་ཞིག་མཐོང་�ང་བས། དེའི་འ�ེལ་
བཤད་མི་�ས་�ང་བཤད་མ་�བ་པས། འོན་�ང་�ོད་�ི་�ི་ལམ་�ི་དོན་བཤད་�བ་ཅེས་ངས་ཐོས་སོ་ཞེས་�ས་
པ་དང་། 16ཡོ་སེབ་�ིས་མི་དབང་ཆེན་པོ་ངས་�ས་མི་�བ། འོན་�ངདཀོན་མཆོག་གིས་�ི་ལམ་�ི་དོན་འ�ེལ་
གཏན་གཏན་གནང་བར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 17དེ་ནས་�ལ་པོས་ཁོ་ལ། �ི་ལམ་ནང་ང་ན་ཨེལ་གཙང་པོའི་
འ�མ་�་ལངས་ཡོད་�བས། 18གཙང་པོའི་ནང་ནས་བ་�གས་�གས་པ་དང་འཇམ་པོ་བ�ན་ཐོན་ཏེ་�འི་
འ�མ་�ི་�་དེ་ཚ�་ཟས་སོ། 19དེའི་�ེས་�་བ་�གས་ཤ་�མ་པོ་�ས་པ་དང་�གས་པ་མ་གཏོགས་མེད་པ་གཞན་
བ�ན་�འི་ནང་ནས་ཐོན་པས། དེ་�ར་བ་�གས་ཤ་�མ་པོ་ངས་ཨི་ཇིབ་ནང་མཐོང་མ་�ོང་ངོ་། 20བ་�གས་ཤ་
�མ་པོ་དེ་ཚ�ས་�གས་པ་དེ་ཚ�་ཟས་སོ། 21དེ་ཚ�ས་བ་�གས་�གས་པ་དེ་ཚ�་ཟས་ནའང་དེ་ཚ�འི་�ས་�ོབས་ལ་�ད་
པ་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། �ོན་�ར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། �ི་ལམ་དེ་མཐོང་བའི་�ེས་�་ང་གཉིད་སད་དོ། 22ཡང་�ི་
ལམ་གཞན་ཞིག་ནང་། �ང་གཅིག་ནས་�ེས་པའི་འ�འི་ཁེངས་པའི་�ེ་མ་�ིན་པ་བ�ན་�ང་བས། 23འ�ོག་�ོང་
གི་�ང་གིས་འཚ�ག་པའི་�ེ་མ་བ�ན་ཡང་�ེས་སོ། 24དེ་ནས་�ེ་མ་�མ་པོ་དེ་ཚ�ས་ཆ་ཚང་�ིན་པ་�ེ་མ་ཚ�་མིག་གོ། 
ངས་�ི་ལམ་འདིའི་�ོར་�་འ�ལ་མཁན་ཚ�་ལ་བཤད་པ་དང་། འོན་�ང་ཁོང་ཚ�ས་ང་ལ་དེའི་དོན་བཤད་མ་�བ་
ཅེས་�ས་སོ། 25ཡོ་སེབ་�ིས་�ལ་པོ་ལ། �ི་ལམ་དེ་གཉིས་�ི་དོན་ནི་གཅིག་ཡིན་ནོ། མ་འོངས་པར་དཀོན་མཆོག་
གི་གང་གནང་འདོད་པ་དེའི་�ོར་�ེད་ལ་ག�ངས་པ་ཡིན་ནོ། 26བ་�གས་�གས་པ་བ�ན་དང་འ�འི་ཁེངས་པ་
�ེ་མ་བ�ན་�ི་དོན་ནི་ལོ་བ�ན་ལ་བ�ན་པ་ཡིན། འདི་གཉིས་�ི་དོན་ནི་གཅིག་པའོ། 27�ེས་�་ཐོན་པའི་བ་
�གས་�མ་པོ་བ�ན་དང་འ�ོག་�ོང་གི་�ང་གི་འཚ�ག་པའི་�ེ་མ་�མ་པོ་བ�ན་�ི་དོན་ནི་ལོ་བ�ན་�ི་ནང་ཡོང་
�འི་�་གེའི་དོན་ཡིན་ནོ། 28ངས་�ེད་ལ་�ས་པ་�ར། མ་འོངས་པའི་�ས་ནང་དཀོན་མཆོག་གི་ག་རེ་གནང་
འདོད་པ་དེའི་�ོར་�ེད་ལ་�ོན་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 29ཨི་ཇིབ་�ལ་ཡོངས་�་ལོ་བ�ན་ནང་�ོན་ཐོག་འབེལ་པོ་
�ང་ཡོང་། 30དེ་�ེས་མི་ཚ�ས་�ོན་ཐོག་ལེགས་པོ་�ང་བའི་ལོ་དེ་བ�ེད་ཡོང་། གང་ལ་ཞེ་ན། ལོ་བ�ན་�ི་�་གེའི་
�ེན་�ིས་ཨི་ཇིབ་�ལ་�་གནོད་�ོན་ཆེན་པོ་�ང་�ེ་�ོངས་པར་འ�ར་ཡོང་། 31�་གེ་དེ་ནི་ཤིན་�་ཆེ་བས། �ལ་
ནང་�ོན་�་ཡོད་པའི་�ོན་ཐོག་ལེགས་པོ་�ང་བ་ཚང་མ་བ�ེད་པར་འ�ར་རོ། 32�ལ་པོ་�ེད་�ི་�ི་ལམ་ཐེངས་
གཉིས་པར་མཐོང་བའི་དོན་ནི། �་བ་འདི་ཚ�་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ིས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཡིན་པ་དང་། 
�ར་�་�བ་བ�ག་པ་གནང་བར་འ�ར། 33ཨི་ཇིབ་�ལ་ནང་དོ་དམ་པ་�ེད་པའི་�ིར་�ལ་པོ་�ེད་�ིས་མི་�ང་
པོ་དང་མཁས་པ་འགའ་ཤས་འདམས་གནང་དགོས། 34�ལ་ནང་བ�་�ོགས་�་མཁན་ལས་�ེད་པ་གཞན་ཡང་
བ�ོས་ཏེ། �ོན་ཐོག་ལེགས་པའི་ལོ་བ�ན་ནང་ཨི་ཇིབ་�ལ་�་�ེས་བའི་འ�འི་�ལ་བ་�་ཁག་ལེན་�ིར་དེ་ཚ�ར་
བཀའ་གནོང་ཞིག 35�ོན་ཐོག་ལེགས་པའི་ལོ་བ�ན་ནང་དཔོན་པོ་དེ་ཚ�ས་ཁ་ཟས་ཚང་མ་གསོག་འཇོག་�ེད་
དགོས། �ོང་�ེར་ཚང་མར་བང་མཛ�ད་བཟོས་ནས་འ�་�མས་དེའི་ནང་གསོག་དགོས་པའི་བཀའ་གནོང་ཞིག 
36དེ་�ར་གནང་ན་�་གེ་�ང་བའི་ལོ་བ�ན་ནང་ཨི་ཇིབ་ལ་མི་ཚང་མར་ཁ་ཟས་ཐོབ་�བ་པ་དང་། �ལ་མི་
�མས་�ོགས་ནས་ཤི་མི་དགོས་ཞེས་�ས་སོ༎  



བཀོད་པ 

ཡོ་སེབ་ཨི་ཇིབ་ཐོག་�་�ི་�བ་�་བ�ོས་པ། 

37དེ་ནས་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་�མས་�ིས་ཡོ་སེབ་�ི་�ོས་འཆར་ལ་ཉན་ནོ། 38�ལ་པོས་དཔོན་
གཡོག་�མས་ལ། དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་ཡོད་པའི་མི་ཡོ་སེབ་�་�་ཞིག་ང་ཚ�་ལ་ཐོབ་མི་ཡོང་ཞེས་�ས་ནས། 
39ཁོང་གིས་ཡོ་སེབ་ལ། དཀོན་མཆོག་གི་�ོད་ལ་�་བ་འདི་ཚ�འི་�ོར་མངོན་པར་མཛད་དེ་�ོད་དང་འ�་བའི་མི་
�ོ་�ོས་ཅན་དང་�ང་པོ་ཞིག་�་ཡང་མེད་པས། 40ངའི་དོ་དམ་པ་ཚང་མའི་དབང་�ོད་ལ་འཇོག་�་ཡིན། ངའི་
�ལ་མི་�མས་�ི་�ོད�ི་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས། ངའི་�ེས་�་དབང་ཆ་གཉིས་པ་དེ་�ོད་ལ་�ང་བར་འ�ར། 41ད་
ངས་�ོད་ལ་ཨི་ཇིབ་ཡོངས་�ི་�ི་�བ་�་བ�ོ་བར་�་ག�ངས་ནས། 42�ལ་པོས་རང་གི་ལག་ནས་ཐེ�་�ེ་�བ་
ཡོད་པའི་ཚ�ག་ཁོག་བཏོན་ནས་ཡོ་སེབ་�ི་མ�བ་མོར་བཏགས་སོ། གོས་ལེགས་པ་ཞིག་�ོན་བ�ག་པ་དང་། གསེར་
ཐག་ཞིག་ཁོའི་�ེ་ལ་བཏགས་སོ། 43�ལ་པོ་ལ་ཡོད་པའི་ཤིང་�་ཐོ་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་ཡོ་སེབ་ལ་བཞོན་བ�ག་
པ་དང་། �ལ་པོའི་�་�ང་པ་�མས་�ོན་�ོན་�་�ས་མོ་བ�གས་ཟེར་ཞིང་འ�ོའོ། དེ་�ར་ཡོ་སེབ་ལ་ཨི་ཇིབ་
ཡོངས་�ི་�ི་�བ་བཟོས་སོ། 44�ལ་པོས་ཡོ་སེབ་ལ། ང་�ལ་པོ་ཡིན་ནའང་། ཨི་ཇིབ་ཡོངས་�ི་མི་ཚ�ས་�ོད་ལ་�ད་
ཆ་མ་འ�ི་པར་ལས་ཀ་གང་ཡང་�ེད་མི་�བ་བོ། 45-46དེ་ནས་�ལ་པོས་ཡོ་སེབ་�ི་མིང་ཛ་ཕེ་ནད་པ་ནི་ཡ་ཞེས་
བཏགས་སོ། �ོང་�ེར་ཧེ་ལི་ཨོ་པོ་ལིསེ་�ི་�་མ་པོ་ཏི་ཕེ་རའི་�་མོ་ཨ་སི་ནད་ཁོང་གི་མནའ་མར་བཏང་ངོ་། ཨི་
ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་དབང་འོག་�་ལས་འགོ་འ�གས་�བས་ཡོ་སེབ་ལོ་ག�མ་བ�་ལོན་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་�ལ་
པོའི་ཕོ་�ང་ནས་ཐོན་ཏེ་ཨི་ཇིབ་ཡོངས་�་�ོགས་ཐོན་�ས་སོ། 47ལོ་བ�ན་�ི་ནང་ས་ཞིང་ནས་�ོན་ཐོག་མང་པོ་
�ེས་བ་དང་། 48དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཡོ་སེབ་�ིས་བསགས་ནས། �ོང་�ེར་རེ་རེའི་�ལ་འཁོར་ལ་ཡོད་པའི་ས་ཞིང་ནས་
�ེས་པའི་�ོན་ཐོག་ཚང་མ་རང་རང་གི་�ོང་�ེར་�་བཞག་གོ། 49དེ་�ར་ཡོ་སེབ་�ིས་�ོ་�མས་�་མཚ�འི་�ེ་མ་
�ར་�ང་བས། ཚད་�བ་པར་མཚམས་འཇོག་�ས་སོ། 50�་གེ་མ་�ང་བའི་�ོན་�་ཡོ་སེབ་�ི་�ང་མ་ཨ་སི་ནད་
ནས་�་གཉིས་�ེས་སོ། 51ཡོ་སེབ་�ིས། དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་�ག་བ�ལ་ཚང་མ་དང་ངའི་ཕ་ཡི་ཁང་པ་ཚང་མ་
བ�ེད་བ�ག་པར་གནང་ངོ་ཞེས་�ས་ཏེ་�་གཉིས་པའི་མིང་ལ་མ་ནསེ་�ཱེ་4 མ་ནསེ་�ཱེ་ ཨིབ་རི་པའི་�ད་ནང་མ་
ནསེ་�ཱེ་ཞེས་པ་ནི་བ�ེད་པའི་�ེན་དང་འ�་བ་ལ་ཧ་གོའོ།ཞེས་བཏགས་སོ། 52ཁོང་གིས། ང་ལ་�ག་པོ་འཕོག་པའི་
�ལ་ནང་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�་གཉིས་གནང་�ང་ཞེས་�ས་ཏེ་�་གཉིས་པའི་མིང་ལ་ཨེཕ་ར་ཡིམ་41ཕ་ར་
ཡིམ ཨིབ་རི་པའི་�ད་ནང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་ཞེས་པ་ནི་�་�་�མས་གནང་བ་དང་འ�་བ་ལ་ཧ་གོའོ།ཞེས་བཏགས་སོ། 
53ཨི་ཇིབ་�ལ་ནང་�ོན་ཐོག་འབེལ་པོ་�ེས་པའི་ལོ་བ�ན་དེ་�ོགས་པ་དང་། 54ཡོ་སེབ་�ིས་�ས་པ་བཞིན་�་�་
གེའི་ལོ་བ�ན་དེ་འགོ་�གས་ནས་�ལ་ཚང་མར་�་གེ་ཤོར་ནའང་། ཨི་ཇིབ་ཡོངས་�་བཟའ་བཅའ་ཡོད་པ་ཡིན་
ནོ། 55དེ་ནས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་མི་ཚང་མའི་ཁ་ཟས་�ོགས་ཤིང་�ོགས་ནས་�ལ་པོ་ལ་�ས་པ་དང་། �ལ་པོས་�ལ་
མི་�མས་ལ་ཡོ་སེབ་�ི་�ར་སོང་ནས་ཁོས་�ས་པ་བཞིན་�་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 56�་གེ་དེ་ཇེ་�ག་
�་སོང་ནས་�ལ་མི་ཚང་མར་�བ་པས། ཡོ་སེབ་�ིས་བང་མཛ�ད་�མས་�ེས་ནས་�ལ་མི་�མས་ལ་འ�་བཙ�ང་
ངོ་། 57�་གེ་དེ་ཤིན་�་�ག་པའི་�ེན་�ིས་�ལ་ཁམས་ཚང་མ་ནས་མི་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་ཡོ་སེབ་�ི་ཙར་འ�་ཉོ་བར་
ཡོང་ངོ་༎  
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བཀོད་པ 42 

ཡོ་སེབ་�ི་ཨ་ཇོ་�མས་ཨི་ཇིབ་�་འ�་ཉོ་�་�ིན་པ། 

1ཨི་ཇིབ་ནང་འ�་ཐོབ་�ི་ཡོད་པའི་�ོར་ཡ་ཀོབ་�ིས་ཐོས་པ་དང་། རང་གི་�་�མས་ལ་འབོད་དེ། �ོད་ཚ�་ཚང་
མས་ལས་ཤིག་�ོས་ཤིག 2ཨི་ཇིབ་ནང་འ�་ཐོབ་�ི་འ�ག་ཅེས་ངས་ཐོས་�ང་བས། ང་ཚ�་ཚང་མ་གསོན་པོར་
གནས་�ིར་�ོད་ཚ�་སོང་ནས་འ�་ཉོས་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། 3དེར་བ�ེན་ཡོ་སེབ་�ི་ཨ་ཇཽ་ བ�་�མས་འ�་ཉོ་�ིར་
ཨི་ཇིབ་�་སོང་ངོ་། 4འོན་�ང་ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་�་�ང་ཤོས་བྷེན་ཡ་མིན་ལ་གནོད་�ོན་ཞིག་�ང་ཡོང་ཞེས་
འཇིགས་ཏེ། ཁོ་ལ་མ་བཏང་ངོ་། 5དེ་�ར་�ལ་ཀ་ནན་ནང་�་གེ་ཤོར་བའི་�ེན་�ིས་ཡ་ཀོབ་�ི་�་�མས་གཞན་
དང་མཉམ་�་འ�་ཉོ་�་སོང་ངོ་། 6འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་མི་�མས་ལ་ཨི་ཇིབ་�ལ་�ི་�ི་�བ་ཡོ་སེབ་�ིས་འ�་
བཙ�ང་ངོ་། ཡོ་སེབ་�ི་ཨ་ཇཽ་�མས་�ང་ཁོང་གི་�ར་ཡོང་ནས་གདོང་ས་ལ་ཁ་�བ་ནས་ཁོང་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། 
7ཡོ་སེབ་�ིས་རང་གི་�ན་ཚ�་ལ་བ�ས་ནས་ངོ་ཤེས་�ང་མི་ཤེས་པ་�ར་�ས་ཏེ། �ང་ལངས་བ་�ར་�ས་ཏེ་ཁོ་ཚ�་
ལ། �ོད་ཚ�་གང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པས། ཁོང་ཚ�ས་ལན་�། ང་ཚ�་�ལ་ཀ་ནན་ནས་ཁ་ཟས་ཉོ་བའི་
�ིར་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། 8ཡོ་སེབ་�ིས་རང་གི་ཨ་ཇོ་�མས་ངོ་ཤེས་�ང་། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ངོ་མ་ཤེས་སོ། 
9ཡོ་སེབ་�ིས་�ར་�ི་ལམ་�ི་ནང་ག་རེ་མཐོང་བ་�མས་�ན་ནས་ཁོང་ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�་སོ་པ་ཡིན་པས། ང་ཚ�འི་
�ལ་ནང་ཉེས་�ོན་ག་རེ་ཡོད་མེད་བ�་�ིར་ཡོང་བ་ཡིན་པ་འ�་ཞེས་�ས་སོ། 10ཁོང་ཚ�ས། ཇོ་བོ་ལགས། ང་ཚ�་
�ེད་�ི་�ན་གཡོག་ཡིན་པས། ཁ་ཟས་ཉོ་བའི་�ིར་ཡོང་བ་ཡིན། 11ང་ཚ�་ཚང་མ་ནི་�ན་�མས་ཡིན། ང་ཚ�་སོ་པ་
མ་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚ�་མི་�ང་པོ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 12འོན་�ང་ཡོ་སེབ་�ིས། �ོད་ཚ�་ནི་སོ་པ་ཡིན་པས་ང་ཚ�འི་
�ལ་ནང་�ོན་ག་རེ་ཡོད་མེད་�ོར་ཤེས་�ིར་ཡོང་བ་ཡིན་ག�ངས་པས། 13ཁོང་ཚ�ས་ཡོ་སེབ་ལ། ཇོ་བོ་ལགས། ང་
ཚ�་�ན་བ�་གཉིས་ཡོད་པས། �ལ་ཀ་ནན་�་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་གི་�་�མས་ཡིན། �ན་གཅིག་ནི་�ོངས་ནི་མེད་
པས། �ང་ཤོས་དེ་ཕ་དང་མཉམ་�་བ�ད་ཡོད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 14ཡོ་སེབ་�ིས་ཁོང་ཚ�་ལ། ངས་�ོད་ཚ�་ལ་�ས་
པ་�ར་�ོད་ཚ�་ནི་སོ་པ་ཡིན། 15གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�་སོ་པ་མིན་ན། ངས་�ལ་པོའི་མཚན་ལ་མནའ་འ�ར་ནས་བ�ོད་
�ར། �ོད་ཚ�འི་�ན་�ང་ཤོས་འདིར་མ་ཡོང་བར་�་�ོད་ཚ�་ཚང་མ་ས་གནས་འདི་ནས་འ�ོ་མི་ཆོག 16�ོད་ཚ�འི་
ནང་ནས་�ན་གཅིག་སོང་ནས་ཁོ་ལ་འ�ིད་ཤོག �ོད་ཚ�འི་གཏམ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་ཤེས་པའི་�ིར་�ོད་ཚ�་
�ག་འ�ོས་�མས་བཙ�ན་ནང་�ོད་ཅིག དེ་མིན་�ོད་ཚ�་སོ་པ་ཡིན་པ་དེ་ལ་དོག་པ་མེད་ཅེས་�ས་སོ། 17དེ་ནས་
ཁོང་གིས་ཁོང་ཚ�་ཉི་མ་ག�མ་�ི་བར་�་བཙ�ན་ནང་བ�ག་གོ། 18དེ་ནས་ཉིན་ག�མ་པར་ཡོ་སེབ་�ིས་ཁོང་ཚ�་ལ། 
ང་ཡང་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ས་ངས་�ས་པ་�ར་�ས་ན་ངས་�ོད་ཚ�་ཐར་
ག�ག་ཡོང་། 19�ོད་ཚ�་�ང་པོ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�འི་ནང་ནས་�ན་གཅིག་བཙ�ན་ཁང་ནང་�ོད་ཅིག �ན་གཞན་
ཚ�ས་རང་གི་ཁང་པར་འ�་�མས་འ�ེར་ཞིག 20དེ་ནས་�ོད་ཚ�ས་�ན་�ང་ཤོས་དེ་ངའི་�ར་འ�ིད་ཡོང་དགོས། 
དེ་ནས་�ོད་ཚ�འི་གཏམ་བདེན་པ་ཡིན་པ་དེ་ངས་ཤེས་པར་འ�ར་ཏེ། ངས་�ོད་ཚ�་ལ་�ོག་ཐོག་མི་བཏང་ངོ་ཞེས་
�ས་པ་དང་། ཁོང་ཚ�ས་དེ་བཞིན་མོས་མ�ན་�ས་སོ། 21ཁོང་ཚ�ས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ། བདེན་པར་ང་ཚ�འི་�ན་
�ི་�ོར་ལ་ང་ཚ�་ཉེས་ཅན་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོས་ང་ཚ�་ལ་�་འབོད་�ེད་�བས་ང་ཚ�ས་ཁོའི་གཏམ་ལ་མ་ཉན་



བཀོད་པ 

ནོ། དེར་བ�ེན་དཀའ་ངལ་འདི་ང་ཚ�འི་�ེང་�་འཕོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 22�་བྷེན་�ིས་ཁོང་ཚ�་ལ། �་དེ་ལ་
གནོད་པ་གང་ཡང་མ་�ེད་ཅེས་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་ལབ་ནའང་�ོད་ཚ�ས་ཉན་མ་སོང་། ད་ཁོའི་�ོག་གཅོད་�ེན་�ིས་
ང་ཚ�་འཆི་བར་འ�ར། 23ཁོང་ཚ�ས་�ད་ཆ་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོ་སེབ་�ི་ཤེས་པ་དེ་ཁོང་ཚ�ས་ཧ་མ་གོའོ། གང་
ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ཁོང་དང་མཉམ་�་གཏམ་�ེང་�ེད་�བས། �ད་བ�ར་བ་གཅིག་བ�ད་ནས་ཕན་�ན་གཏམ་
�ེང་�ེད་པའོ། 24དེ་ནས་ཡོ་སེབ་ཁོང་ཚ�འི་�ར་ནས་ཕར་ཙམ་སོང་�ེ་�ས་སོ། ཡང་ལོག་ཡོང་ནས་ཁོང་ཚ�་དང་
མཉམ་�་�ད་ཆ་ཤོད་པ་དང་། སིམ་ཨོན་ལ་བ�ང་�ེ་ཚང་མའི་མ�ན་�་བ�མས་སོ༎  

ཡོ་སེབ་�ི་ཨ་ཇོ་�མས་ཀ་ནན་�་ལོག་པ། 

25དེ་ནས་ཡོ་སེབ་�ིས་རང་གི་ཨ་ཇོ་�མས་�ི་ཕད་གོག་དེ་ཚ�འི་ནང་འ�ས་བཀང་�ེ་ཁོ་ཚ�ས་�ད་པའི་ད�ལ་དེ་
རང་རང་གི་ཕད་གོག་རེ་རེ་ནང་བ�ག་ཅིང་ལམ་�་ཟ་བའི་�ིར་ཁ་ཟས་ཡང་ཚང་མ་ལ་�ད་པའི་བཀའ་གནང་
ནས་དེ་བཞིན་�་�ས་སོ། 26ཨ་ཇོ་�མས་�ིས་ཉོས་པའི་འ�་�མས་བོང་�ར་བཀལ་ནས་རང་གི་ལམ་�་སོང་ངོ་། 
27ཁོང་ཚ�་མཚན་མོ་ངལ་གསོ་བའི་�བས་�་�ན་གཅིག་གིས་བོང་�་ལ་ཆག་�ེར་བའི་�ིར་ཕད་གོག་བ�ོལ་བ་
དང་ཕད་གོག་གི་ཁའི་�ེང་རང་གི་ད�ལ་བཞག་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་། 28ཁོས་རང་གི་�ན་�མས་ལ། ངའི་ད�ལ་དེ་
ཕད་གོག་ནང་ང་ལ་རང་ཅག་�ིར་�ོག་�ེད་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་དང་། ཁོང་ཚ�་ཚང་མ་འཇིགས་ནས་གཅིག་གིས་
གཅིག་ལ། འདི་�ར་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་གང་གནང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར་རོ། 29དེ་ནས་ཁོང་ཚ�་�ལ་ཀ་
ནན་�་ལོག་ནས་རང་གི་ཕ་ཡ་ཀོབ་ལ་ག་རེ་�ང་བ་ཚང་མ་བཤད་དོ། 30ཨི་ཇིབ་�ི་�ི་�བ་�ིས་ང་ཚ�་མཉམ་�་
�ད་ཆ་�བ་པོ་བཤད་ཅིང་�ལ་�ི་སོ་པ་�ེད་�ིར་ཡོང་འ�ག་ཅེས་�ོན་བ�ོད་�ེད་དོ། 31ང་ཚ�་སོ་པ་མིན་པར་མི་
བཟང་པོ་ཡིན་པ་དང་། 32ང་ཚ�་ཚང་མ་ཕ་གཅིག་གི་�་�ན་བ�་གཉིས་ཡིན་ནོ། གཅིག་ནི་�ོངས་ནས་མེད་པས་
�ང་ཤོས་ནི་ཕ་དང་མཉམ་�་ཀ་ནན་�་ཡོད་དོ། 33�ི་�བ་�ིས་གཏམ་དེའི་�ོ་ནས་�ོད་ཚ�་མི་�ང་པོ་ཡིན་པ་དེ་
ངས་ཤེས་�ིར། �ོད་ཚ�འི་ནང་ནས་ང་དང་མཉམ་�་�ན་གཅིག་འདིར་�ོད་ཅིག། གཞན་ཚ�་འ�་འ�ེར་ནས་རང་
གི་�ོགས་ནས་ཡོད་པའི་ནང་མི་�ར་སོང་ཞིག 34�ན་�ང་ཤོས་དེ་ངའི་�ར་འ�ིད་ཤོག དེ་�ར་�ས་ན་�ོད་ཚ�་
�མས་སོ་པ་མིན་པ་མི་�ང་པོ་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་�བ་བོ། དེ་ནས་�ོད་ཚ�འི་�ན་དེ་�ོད་ཚ�་ལ་�ིར་�ོག་�ད་�་
ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�་འདིར་བ�ད་ནས་ཚ�ང་�བ་�བ་ཅེས་�ས་སོ། 35ཁོང་ཚ�ས་ཕད་གོག་བ�ོལ་ནས་བཏོན་
�བས་རང་རང་གི་ད�ལ་དེ་ཕད་གོག་ནང་བཞག་ཡོད་པ་ཐོབ་བོ། ད�ལ་དེ་མཐོང་བ་དང་། ཕ་དང་ཁོང་ཚ�་ཚང་
མ་ཤིན་�་འཇིགས་སོ། 36ཕ་ཡ་ཀོབ་�ིས་ཁོང་ཚ�ར། ངའི་�་�མས་ང་ལས་འ�ལ་བ་དེ་�ོད་ཚ�ས་འདོད་དམ། ཡོ་
སེབ་ནི་ཤི་ནས་མེད། སིམ་ཨོན་ཡང་མེད་དོ། ད་�ོད་ཚ�ས་བྷེན་ཡ་མིན་ཡང་འ�ིད་པ་ཡིན་ན། དེ་�ར་�ག་བ�ལ་
ཚང་མ་ང་ལ་བབས་སོ་ཞེས་�ས་སོ། 37�་བྷེན་�ིས་ཁོང་ལ། གལ་ཏེ་ངས་བྷེན་ཡ་མིན་�ེད་�ི་�ར་འ�ིད་མ་ཡོང་
ན་ངའི་�་གཉིས་དེ་�ེད་�ིས་གསོད་ཅིག། ཁོ་ངའི་ལག་�་བཅོལ་ན། ངས་ཁོ་�ེད་�ི་�ར་�ིར་ལོག་འ�ིད་ཡོང་
ཞེས་�ས་སོ། 38འོན་�ང་ཡ་ཀོབ་�ིས་ཁོ་ལ། ཁོ་�ོད་དང་མཉམ་�་འ�ོ་མི་�བ། ཁོའི་ཨ་ཇོ་�ོངས་ཚར་བ་དང་། 
ཁོ་གཅིག་�་�ས་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ནི་མི་�ས་པོ་ཡིན་པས། ཁོའི་�་ངན་�ི་�ེན་�ིས་ང་ཤི་ཡོང་ཞེས་
�ས་སོ༎  
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ཡོ་སེབ་�ི་ཨ་ཇོ་ཚ�ས་བྷེན་ཡ་མིན་འ�ིད་དེ་ཨི་ཇིབ་�་ལོག་པ། 

1�ལ་ཀ་ནན་ནང་�་གེ་ཤིན་�་ཆེ་�་�ིན་པས། 2ཨི་ཇིབ་ནས་ཉོས་པའི་འ�་�མས་ཟས་ཚར་བའི་�ེས་�་ཡ་ཀོབ་
�ིས་རང་གི་�་ཚ�་ལ། ང་ཚ�འི་�ིར་འ�་ཉོ་བའི་�ིར་སོང་ཞིག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 3ཡ་�་�ས་ཕ་ལ། གལ་ཏེ་ང་
ཚ�ས་རང་གི་�ན་�ང་ཤོས་དེ་འ�ིད་མ་འ�ོ་ན་ཨི་ཇིབ་�ི་�ི་�བ་མཇལ་མི་�བ་ཅེས་ཁོང་གིས་ཉེན་བ�་གནང་
ཡོད། 4གལ་ཏེ་�ེད་�ིས་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ན་དེ་བཏང་བར་མོས་མ�ན་�ས་ན་ང་ཚ�ས་ཁ་ཟས་ཉོ་བར་འ�ོ་
�་ཡིན། 5གལ་ཏེ་�ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་�ན་དེ་མ་བཏང་ན་ང་ཚ�་འ�་ཉོ་བར་མི་འ�ོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ཚ�་མཉམ་�་
�ན་མེད་ན་ང་ཚ�་�ི་�བ་�ར་བཅར་མི་�བ་ཅེས་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་ག�ངས་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 6ཡ་ཀོབ་�ིས་ཁོང་
ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�འི་མི་དེ་ལ�ན་�ང་བ་གཅིག་ཡོད་ཅེས་བཤད་ནས། ག་རེ་དོན་�་ངའི་ཐོག་དཀའ་ངལ་དེ་འ�་
འ�ེར་ཡོང་ངམ། 7ཁོང་ཚ�ས་ལན་�། �ི་�བ་དེས་ང་ཚ�འི་ནང་མིའི་�ོར་ལ་�ི་བ་མང་པོ་�ིས་པས། ཁོང་གིས་ང་
ཚ�འི་ཕ་གསོན་པོ་ཡོད་མེད་དང་། ང་ཚ�་ལ་�ན་གཞན་ཞིག་ཡོད་མེད་ཅེས་�ིས་པས། ང་ཚ�ས་ཁོང་གི་�ི་བ་ལ་ལན་
དེ་�ར་�བ་དགོས་�ང་། ཁོང་གིས་ང་ཚ�འི་�ན་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་འདིར་འ�ིད་ཡོང་དགོས་ཤེས་ལབ་�ི་རེད་
ཟེར་ཇི་�ར་ཤེས་སམ་ཞེས་�ས་སོ། 8ཡ་�་�ས་རང་གི་ཕ་ལ། �་དེ་ལ་ང་མཉམ་�་བཏང་རོགས་གནང་། ང་ཚ�་
ལམ་སང་འ�་ཉོ་བར་ཐོན་ནས་ང་ཚ�་ཚང་མ་�ོགས་པར་མ་�ས་པར་གསོན་པོར་གནས་ཡོང་། 9ཁོའི་�ོག་གི་
འགན་དེ་ངས་འ�རཡོང་། ང་ཚ�འི་�ན་དེ་འ�ིད་ནས་གལ་�ིད་ཁོ་�ིར་�ོག་འ�ིད་མ་ཡོང་ན། ང་ནི་�ེད་�ི་�ང་
�་ཚ�་གང་ཉེས་ཅན་�་བ�ི་བར་�འོ། 10ང་ཚ�་ད་བར་འགོར་མེད་ན་ཨི་ཇིབ་�་�ིན་ནས་ཐེང་མ་གཉིས་ཙམ་
འཁོར་ཡོད་འ�ོ་ཞེས་�ས་སོ། 11དེ་ནས་ཕ་ཡིས་ཁོང་ཚ�ར། ད་ང་ཚ�ས་དེ་འ�་�ེད་དགོས་ན་ཨི་ཇིབ་�ི་�ི་�བ་ལ་
�ལ་ནང་�ེས་པའི་ལོ་ཐོག་ལེགས་ཤོས་དང་། �ི་ཞིམ་�ན་པའི་�གས་�ན་དང་། �ང་�ི་དང་། �ན་�་དང་། 
�ར་ག་ལ་སོགས་པ་�ི་�བ་ལ་འ�ལ་བའི་�ིར་འ�ེར་ཞིག 12�ོད་ཚ�འི་ཕད་གོག་ནང་ཡོད་པའི་ད�ལ་དང་ད་
�འི་ད�ལ་བཅས་ཉིས་�བ་འ�ེར་ནས་ཁོང་ལ་འ�ལ་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�འི་ཕད་གོག་གི་�ེང་བཞག་
ཡོད་པའི་ད�ལ་དེ་�ིར་�ོག་�ེད་དགོས་སོ། གཅིག་�ས་ན་དེ་ནོར་འ�ལ་�ི་�ང་བ་ཡིན་འ�ོ། 13�ོད་ཚ�འི་�ན་
�ང་བ་དེ་འ�ིད་ནས་མི་དེའི་�ར་སོང་ཞིག 14�ི་�བ་�ིས་�ོད་ཚ�འི་�ན་ཤིམ་ཨོན་དང་བྷེན་ཡ་མིན་གཉིས་
�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་ལོག་འ�ག་པར་�ན་དབང་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་�ེ་གཟིགས་པར་ཤོག། ངའི་
�་ཚ�འི་ཆེད་�་�་ངན་�ེད་དགོས་ན་ཡང་�ེད་�་ཡིན། 15དེ་ནས་�ན་�མས་�ིས་�ག་�གས་དང་། ད�ལ་ཉིས་
�བ་དང་། བྷེན་ཡ་མིན་འ�ིད་དེ་ཨི་ཇིབ་�ོགས་�་ཐོན་ནོ། དེར་ཁོ་ཚ�་ཡོ་སེབ་�ི་མ�ན་�་བཅར་རོ། 16ཡོ་སེབ་
�ིས་ཁོང་ཚ�་མཉམ་�་བྷེན་ཡ་མིན་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་རང་གི་�ིམ་གི་གཡོག་པོ་གཙ�་བོ་ལ། མི་འདི་ཚ�་ངའི་ཁང་
པར་འ�ིད་ཅིག། དེ་རིང་ཉིན་�ང་མི་འདི་ཚ�་ང་མཉམ་�་ཁ་ཟས་ཟ་བར་འ�ར། སེམས་ཅན་ཞིག་བསད་ནས་
མ�ོན་ཞིག་བཤོམས་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། 17གཡོག་པོས་ཡོ་སེབ་�ི་བཀའ་བཞིན་�་�ས་ནས། �ན་�མས་ཡོ་སེབ་�ི་
ཁང་པའི་ནང་�་འ�ིད་དོ། 18དེ་ཚ�ས་ཡོ་སེབ་�ི་ཁང་པར་འ�ིད་�བས་ཁོང་ཚ�་འཇིག་ནས་སེམས་ལ། ང་ཚ�་
འདིར་འ�ིད་ཡོང་དགོས་དོན་ནི་�ོན་�་ང་ཚ�འི་ཕད་གོག་ནང་ད�ལ་�ིར་ལོག་�ས་པའི་�ེན་�ིས་ཡིན་ནོ། དེ་
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ཚ�ས་�ོ་�ར་�་ང་ཚ�ར་�ོལ་ནས་བོང་�་�མས་འ�ོག་པ་དང་ང་ཚ�ར་�ན་གཡོག་བཟོ་བར་འ�ར་ཞེས་བསམ་མོ། 
19ཁོང་ཚ�་ཡོ་སེབ་�ི་ཁང་པའི་�ོའི་འ�མ་�་�ེབས་པ་དང་། གཡོག་པོ་གཙ�་བོ་དེ་ལ། 20ཇོ་ལགས། ཁ་�ོན་ང་ཚ�་
འ�་ཉོ་བར་ཡོང་བ་ཡིན། 21མཚན་མོ་ངལ་གསོ་�ས་�བས་ང་ཚ�ས་ཕད་གོག་�ེ་བས། ང་ཚ�་རེ་རེའི་ཕད་གོག་ནང་
རང་རང་གི་ད�ལ་དེ་བཞག་འ�ག་པས། ད�ལ་དེ་�མས་�ིར་ལོག་�ས་པའི་�ིར་ང་ཚ�ས་འ�ར་ཡོད། 22ད་�ང་
ང་ཚ�ས་འ�་ཉོ་�ིར་ད�ལ་གཞན་ཡང་འ�ར་ཡོད། ང་ཚ�འི་ཕད་གོག་ནང་ད�ལ་དེ་�ས་�གས་པ་དེ་ང་ཚ�ས་མི་
ཤེས་སོ་ཞེས་�ས་སོ། 23གཡོག་པོས་ཁོང་ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�་སེམས་འ�ལ་དང་འཇིགས་�ང་མ་�ེད་ཅིག �ོད་ཚ�་དང་
�ོད་ཚ�འི་ཕ་ཡི་དཀོན་མཆོག་གིས་ད�ལ་དེ་�ོད་ཚ�འི་ཕད་གོག་ནང་བཞག་པ་ཡིན་འ�ོ། གང་ཡིན་ཞེ་ན། �ོད་
ཚ�ས་ཉོས་པའི་འ�འི་རིན་ད�ལ་དེ་ང་ལ་ཐོབ་�ང་ཞེས་ཟེར་རོ། དེ་ནས་ཁོས་ཁོང་ཚ�འི་�ན་སིམ་ཨོན་བཏོན་ནས་
དེ་ཚ�འི་�ར་འ�ིད་དོ། 24དེ་ནས་གཡོག་པོ་དེས་�ན་�མས་ལ་ཁང་པའི་ནང་�་འ�ིད་ནས་�ང་པ་འ�་�ིར་�་
�ེར་བ་དང་། བོང་�་�མས་ལ་�་ཆག་�ད་དོ། 25ཁོང་ཚ�་ཡོ་སེབ་དང་མཉམ་�་ཉིན་�ང་ཁ་ལག་ཟ་དགོས་པ་
ཤེས་པས། འ�ལ་བ་�མས་བཏོན་ནས་བཤམས་སོ། 26དེ་ནས་ཡོ་སེབ་ཁང་པར་བ�ེབས་པ་དང་། ཁོང་ཚ�ས་འ�ལ་
བ་དེ་�ལ་ནས་མགོ་ས་ལ་�ར་རོ། 27ཡོ་སེབ་�ིས་ཁོང་ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�་ཁམས་བདེའམ། �ོད་ཚ�ས་ཕ་�ས་པོ་ཞིག་
ཡོད་�ས་པས། ཁོང་ཡང་ཁམས་བདེ་ཞིང་གསོན་པོར་ཡོད་དམ་ཞེས་�ིས་པས། 28ཁོང་ཚ�ས། �ེད་�ི་�ན་གཡོག་
ང་ཚ�འི་ཕ་དེ་ཁམས་བདེ་ཞིང་གསོན་ པོར་ཡོད་ཅེས་�ས་ནས་ཁོང་གི་མ�ན་�་�ས་མོ་བ�གས་ཏེ་མགོ་�ར་རོ། 
29ཡོ་སེབ་�ིས་རང་གི་�ན་བྷེན་ཡ་མིན་ལ་མཐོང་�ེ། �ོད་ཚ�ས་�ན་�ང་བ་ཞིག་གི་�ོར་བཤད་པ་དེ་འདི་ཡིན་
ནམ་ཞེས་�ས་ནས་ཁོ་ལ། དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 30དེ་ནས་ཡོ་སེབ་
ནམ་སང་ལངས་ནས་སོང་ངོ་། གང་ལ་ཟེར་ན། ཡོ་སེབ་�ི་སེམས་ལ་རང་གི་�ན་�ི་ཆེད་�་�མས་པའི་ཁེངས་ནས་
�་བར་འདོད་དོ། ཁོང་རང་གི་ཁང་མིག་ནང་�་སོང་ནས་�ས་སོ། 31ཁོང་རང་གི་�་�་བཀག་ནས་གདོང་�ས་
ཏེ་�ིར་ཐོན་ནས་ཁ་ཟས་འ�ེར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 32ཡོ་སེབ་ལ་�ོག་�ེ་གཅིག་ལ་ཞལ་ལག་ལོགས་�་
�ལ་བ་དང་། ཁོང་གི་�ན་ཚ�་ལ་�ོག་�ེ་གཞན་�་�ལ་ལོ། ཁོང་མཉམ་�་ཟ་བའི་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་ལའང་ཁ་ཟས་
སོ་སོར་�ལ་ལོ། གང་ལ་ཞེ་ན། ཨི་ཇིབ་པ་�མས་ཨིབ་རི་པ་ཚ�་མཉམ་�་ཁ་ཟས་ཟ་བ་ནི་རང་ལ་དམའ་བར་བ�ི་
བ་དང་འ�འོ། 33�ན་�མས་�ང་ཡོ་སེབ་�ི་མ�ན་�་�ན་གཞོན་རིམ་པ་བཞིན་�ོན་�ེས་ནས་མཐའ་མ་�ང་
བའི་བར་�་བཞག་པས། ཁོང་ཚ�་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བ�ས་ཏེ་ངོ་མཚར་�་�ར་ཏོ། 34ཁོང་ཚ�་ལ་ཡོ་སེབ་�ི་
�ོག་�ེ་ནས་ཁ་ཟས་བགོས་པ་དང་། བྷེན་ཡ་མིན་ལ་�ལ་བ་�་�བ་�ད་དོ། དེ་�ར་ཁོང་ཚ�་ཡོ་སེབ་དང་མཉམ་�་
ཟ་བ་དང་�ན་ཆང་འ�ང་ཞིང་�ིད་པོ་�ས་སོ༎  

བཀོད་པ 44 

ཕོར་པ་བ�ག་པ། 

1ཡོ་སེབ་�ིས་རང་གི་ཁང་པའི་གཡོག་པོ་གཙ�་བོ་ལ། མི་འདི་ཚ�འི་ཕད་གོག་ནང་འ�་ཚད་མེད་�ོངས་ཤིག་དང་། 
འ�འི་རིན་ད�ལ་དེའང་སོ་སོའི་ཕད་གོག་ཁར་བཞོག་ཅིག 2ངའི་ད�ལ་�ི་ཕོར་པ་དེ་�་�ང་ཤོས་�ི་ཕད་གོག་
གི་�ེང་ད�ལ་དང་མཉམ་�་བཞོག་ཅིག ཁོང་གི་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཁོས་�ས་སོ། 3�་�ོ་ནམ་ལངས་པའི་



བཀོད་པ 

�ེས་�་ཁོང་ཚ�་རང་རང་གི་བོང་�་འ�ིད་དེ་འ�ོར་བ�ག་གོ། 4ཁོང་ཚ�་�ོང་�ེར་ནས་ཐག་རིང་�ེབས་པའི་�ེས་
�། ཡོ་སེབ་�ིས་རང་གི་གཡོག་པོ་གཙ�་བོ་ལ། ད་ཁོང་ཚ�འི་�ེས་�་མ�ོགས་པོ་སོང་ནས། �ོད་ཚ�ས་བཟང་ལན་ངན་
�ིས་འཇལ་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 5ངའི་�ིན་བདག་གི་ད�ལ་�ི་ཕོར་པ་དེ་ག་རེའི་དོན་�་བ�ས་པ་ཡིན་ནམ། 
ཕོར་པ་དེའི་ནང་ཁོང་གི་བཞེས་པ་དང་མོ་�བ་པའི་ཆེད་�་བེད་�ོད་གནང་ངོ་། ཕོར་པ་འདི་བ�ས་པ་ནི་�ོད་
ཚ�ས་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་�ེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལབ་ཅིག་ཟེར་�ས་སོ། 6དེ་ནས་གཡོག་པོ་གཙ�་བོས་ཁོ་ཚ�འི་�ེས་
ཟིན་པ་དང་ཡོ་སེབ་�ིས་གང་བ�བ་པ་�ར་�ས་པས། 7ཁོང་ཚ�ས་ཁོང་ལ། �ེད་�ི་ག་རེའི་བཤད་པ་དེ་ང་ཚ�ས་མི་
ཤེས། དེ་�་�འི་ལས་ངན་གང་ཡང་�ས་མེད། 8ང་ཚ�འི་ཕད་གོག་ནང་ནས་ཐོབ་པའི་ད�ལ་དེ་�ལ་ཀ་ནན་ནས་
�ིར་ལོག་འ�ེར་ཡོང་བ་ཡིན། ད་ང་ཚ�འི་�ི་བདག་གི་ཁང་པ་ནས་གསེར་རམ་ད�ལ་ཅི་�ིར་བ�ས་བསམ། 9གལ་
ཏེ་ང་ཚ�་ལས་མི་གཅིག་གིས་བ�ས་ཡོད་ན་ཁོ་ཤི་དགོས། ང་ཚ�་ཚང་མ་�ེད་�ི་�ན་གཡོག་�ེད་པར་�་ཞེས་�ས་
སོ། 10ཁོང་གིས་�ས་པ། �ོད་ཚ�ས་ལབ་པ་བཞིན་ངས་�ེད་�ི་ཡིན། �ས་བ�ས་ཡོད་ན་ཁོ་ངའི་�ན་གཡོག་�་
འ�ར་རོ། �ོད་ཚ�་གཞན་ཚ�ར་ཉེས་�ོན་མི་ཡོང་། 11དེ་ནས་ཁོང་ཚ�ས་མ�ོགས་པོ་རང་གི་ཕད་གོག་ས་�་ཕབ་ནས་
བ�ོལ་བ་དང་། 12གཡོག་པོ་གཙ�་བོ་དེས་�་�ན་ཤོས་ནས་�ང་ཤོས་བར་�ི་ཕད་གོག་�མས་བ�ོལ་ནས་བཙལ་
བས། ཕོར་པ་དེ་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་ཕད་གོག་ནང་ནས་ཐོབ་བོ། 13དེ་ནས་ཨ་ཇོ་�མས་སེམས་�ག་ཅིང་གོས་�མས་
�ལ་ནས་རང་རང་གི་ཕད་གོག་བོང་�ར་བཀལ་ནས་�ོང་�ེར་�་�ིར་ལོག་གོ། 14ཡ་�་�་ནི་རང་གི་�ན་�མས་
དང་མཉམ་�་ཡོ་སེབ་�ི་ཁང་པར་སོང་ནས། ཁོང་དེ་ག་རང་བ�གས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་མགོ་�ར་
ནས་�ག་ཚལ་ལོ། 15ཡོ་སེབ་�ིས་ཁོང་ཚ�ར། �ོད་ཚ�ས་�ས་པའི་ལས་འདི་གང་ཡིན། ང་�་�འི་མི་ཞིག་གིས་
མངོན་ཤེས་�ི་�ོད་ཚ�འི་�ོར་ལ་བ�ག་ད�ད་�ེད་�བ་པར་�ོད་ཚ�ས་མི་ཤེས་སམ་�ས་སོ། 16ཡ་�་�ས་�ས་པ། 
ད་�ེད་ལ་ཇི་�ར་ལན་�བ་�ས། ང་ཚ�ས་མ་བ�ས་�ས་ནའང་མི་ཕན། ང་ཚ�འི་ཉེས་�ོན་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་
མངོན་པར་མཛད་དོ། �འི་ནང་ནས་ཕོར་པ་ཐོན་པ་ཁོ་དང་ངེད་�མས་�ང་�ེད་�ི་�ན་གཡོག་�་འ�ར་རོ། 
17འོན་�ང་ཡོ་སེབ་�ིས། ང་ནི་དེ་འ�འི་ལས་ནམ་ཡང་�ས་མི་ཡོང་། �འི་ལག་ནས་ཕོར་པ་ཐོབ་པ་དེ་གཅིག་པོ་
ངའི་�ན་གཡོག་�ེད་དགོས་སོ། �ག་འ�ོས་�ོད་ཚ�་ནི་ཕའི་�ར་ཞི་བདེའི་ངང་སོང་ཞིག།  

ཡ་�་�ས་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་ཆེད་�་�་བ་འ�ལ་བ། 

18དེ་ནས་ཡ་�་�་ཡོ་སེབ་�ི་�ར་ཡོང་ནས་�ས་པ། གཙ�་བོ་ལགས། �ེད་ནི་�ལ་པོ་�ར་ཡིན་པས། ང་མཉམ་�་
�གས་མ་�ོ་བར་�་བ་གཅིག་�་དེ་གསན་པར་མཛ�ད། 19�ེད་�ི་ང་ཚ�་ལ་རང་གི་ཕ་དང་�ན་�ང་�ི་�ོར་ལ་
འ�ི་བ་གནང་བས། 20ང་ཚ�་ལ་ཕ་�ན་ཞིག་ཡོད། ཁོང་�ས་པའི་�ས་�་�ེས་པའི་�་ཞིག་ཡོད་ཅེས་དང་། �་དེའི་
ཨ་ཇོ་�ོངས་ཚར་བས། �་འདིའི་�མ་�ི་�་�་འདི་ལས་མེད་པས་�ེན་ཁོའི་ཡབ་�ིས་ཁོ་ལ་ཤིན་�་གཅེས་པར་
གནང་ངོ་། 21�ེད་�ི་ཁོ་ལ་གཟིགས་འདོད་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་འདིར་འ�ིད་ཡོང་བའི་བཀའ་གནང་བ་དང་། 
22�་འདི་ནི་རང་གི་ཕ་དང་�ལ་མི་�བ། གལ་�ིད་�ལ་ན་ཕ་དེ་གསོན་པོར་གནས་མི་�བ་བོ་ཞེས་ང་ཚ�ས་�ས་
པ་ཡིན། 23འོན་�ང་�་དེ་འ�ིད་མ་ཡོང་ན་ང་ཚ�་�ེད་�ི་ཞལ་མཇལ་མི་�བ་ཅེས་བཀའ་གནང་བས། 24ང་ཚ�་
ཕའི་�ར་ལོག་ནས་�ེད་�ི་གང་ག�ངས་པ་དེ་ཁོང་ལ་བཤད་པ་ཡིན། 25དེ་ནས་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་ཁ་ཟས་ཉོ་�ིར་
འ�ོ་བར་བཀའ་གནང་ངོ་། 26དེའི་�བས་ང་ཚ�ས་དེ་�ར་ལབ་པ་ཡིན། �ན་�ང་ཤོས་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་སོང་
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ན་ང་ཚ�་མི་འདིའི་མ�ན་�་�ེབས་�བ་ཡོང་། ང་ཚ�འི་�ན་�ང་ཤོས་དེ་ང་ཚ�་མཉམ་�་མ་སོང་ན་ང་ཚ�་འ�ོ་གི་
མིན། 27ང་ཚ�འི་ཕ་ཡིས་ངེད་�མས་ལ། ངའི་�ང་མ་ར་ཧེལ་ལ་�་གཉིས་�ེས་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་པས། 28�་
གཅིག་ནི་ང་ནས་�ལ་སོང་། ཁོ་ལ་ནགས་�ི་གཅན་གཟན་�ི་�མ་�ར་�ལ་ཡོད་�ིད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོ་ང་
ནས་�ལ་བ་ནས་བ�ང་ནམ་ཡང་མཐོང་མ་�ང་། 29ད་�་དེ་ལ་ཡང་�ོད་ཚ�ས་འ�ིད་དེ་ཁོ་ལ་�ེན་ཞིག་�ང་བ་
ཡིན་ན། དེའི་�ག་བ�ལ་�ིས་ང་�་�འི་མི་�ས་པོ་ཞིག་ཤི་བར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་སོ། 30-31ཡ་�་�ས་�་
མ�ད་ནས། ང་ནི་�་འདི་མེད་པར་ཕའི་�ར་ལོག་པ་ཡིན་ན། �་དེ་ང་དང་མཉམ་�་མེད་པ་མཐོང་མ་ཐག་�་ཕ་
ཤི་ཡོང་། གང་ལ་ཞེ་ན། ངའི་ཕ་དང་�་དེ་�ོག་གཅིག་ཡིན། ཁོང་ནི་ཧ་ཅང་�ས་པོ་ཡིན་པས་�ག་བ�ལ་�ི་�ེན་
�ིས་ཁོང་ཤི་བར་འ�ར། 32�་འདི་�ིར་ལོག་འ�ིད་ཡོང་བ་ལ་ངས་ཁས་ལེན་�ས་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁོ་ཕའི་�ར་�ིར་
ལོག་འ�ིད་མ་�བ་ན་དེའི་ཉེས་�ོན་དེ་ངའི་མི་ཚ�་གང་འ�ར་བ་ལ་མནའ་�ེལ་ཡོད། 33གཙ�་བོ་ལགས། �་འདིའི་
ཚབ་�་ང་�ེད་�ི་�ན་གཡོག་�་བ�ད་�ི་ཡིན། ཁོ་ལ་རང་གི་ཨ་ཇོ་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོ་འ�ག་རོགས་གནང་། 
34ཁོ་མེད་པར་ང་ཕའི་�ར་ཇི་�ར་ལོག་�བ་བམ། ངས་ཕ་ལ་�ག་བ�ལ་�ང་བ་དེ་མཐོང་བར་ང་མི་�ས་སོ་ཞེས་
�ས་སོ༎  
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ཡོ་སེབ་�ིས་རང་ཉིད་�་ཡིན་པའི་�ོར་བཤད་པ། 

1དེ་ནས་ཡོ་སེབ་རང་གི་སེམས་བཟོད་མི་�བ་པ་�ང་བས་གཡོག་པོ་ཚང་མ་�ི་�་འ�ོ་བར་བཀའ་གནང་ངོ་། 
ཁོང་�་ཡིན་པ་དེ་�ན་�མས་ལ་བཤད་པའི་�ས་�་དེར་མི་གཞན་�་ཡང་མེད་དོ། 2ཁོང་གི་�ད་ཆེན་པོའི་�ས་
པས་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ི་ཐོས་པ་དང་། གནས་�ལ་དེ་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་�་ཡང་�ེབས་སོ། 3ཡོ་སེབ་�ིས་རང་གི་
�ན་�མས་ལ། ང་ནི་ཡོ་སེབ་ཡིན། ངའི་ཡབ་ད་�ང་གསོན་པོར་བ�གས་ཡོད་དམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། དེ་ཐོས་
ནས་�ན་�མས་འཇིགས་ཏེ་ལན་གང་ཡང་�་མ་�བ་པས། 4ཡོ་སེབ་�ིས་�ན་�མས་ལ། ངའི་ཉེ་བར་ཤོག་ཅིག་
ཅེས་ལབ་པ་དང་། ཁོང་ཚ�་ཉེ་བར་ཡོང་བ་དང་ཁོང་གིས་�ན་�མས་ལ། ཨི་ཇིབ་ནང་�ོད་ཚ�ས་བཙ�ང་པའི་�ན་
ཡོ་སེབ་ནི་ང་ཡིན། 5�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་བཙ�ང་པ་ཡིན་ཟེར་སེམས་�ལ་དང་རང་ཉིད་ལ་ཉེས་ཅན་མ་བ�ིས་ཤིག 
གང་ལ་ཟེར་ན། མི་མང་གི་�ོག་�ོབ་པའི་�ིར་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་�ོད་ཚ�འི་�ོན་�་ས་གནས་འདིར་བཏང་
གནང་ངོ་། 6ད་�་�ལ་ནང་�་�་གེ་�ང་བའི་ལོ་གཉིས་པ་ཡིན་པས། ད་�ང་ལོ་�་བར་ཞིང་�ོ་བ་དང་ལོ་ཐོག་
ཡང་�ེས་མི་ཡོང་། 7�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་�མས་མ་ཤི་བར་འཚ�་�བ་པའི་�ིར་དཀོན་མཆོག་གིས་
ང་ལ་�ོད་ཚ�འི་�ོན་�་ས་གནས་འདིར་བཏང་གནང་ངོ་། 8དེའི་�ིར་ང་ལ་འདི་�་བཏང་མཁན་ནི་�ོད་ཚ�་མ་
ཡིན་པས་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་ཡིན་ནོ། ཁོང་གིས་ང་ལ་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་གི་ལས་�ེད་པ་ཆེ་ཤོས་དང་། �ལ་
ཡོངས་�ི་འགོ་འཛ�ན་དང་ཨི་ཇིབ་�ི་མངའ་བདག་�་འ�ར་བ�ག་པ་གནང་ངོ་། 9ད་ངའི་ཕ་ཡི་�ར་�ར་�་
ལོག་ནས་འདི་�ར་�ོས་ཤིག �ེད་�ི་�་ཡོ་སེབ་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་ཚང་མའི་མངའ་བདག་�་འ�ར་
བ�ག་པ་གནང་བས་མ་འགོར་བར་ངའི་�ར་ཕེབས་ཤིག 10�ལ་གྷོ་ཤེན་ནང་�ེད་དང་�ེད་�ི་�་�་�མས་དང་། 
ཚ་བོ་ཚ་མོ་�མས་དང་། ར་�ག་དང་བ་�གས་སོགས་དང་�ེད་ལ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ངའི་ཉེ་བར་གནས་�བ། 11ད་
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�ང་�་གེ་ལོ་�་ཡོད་པས། གལ་�ིད་�ལ་གྷོ་ཤེན་ནང་གནས་ན་ངས་�ེད་ལ་ཞབས་�ི་�་�བ། �ེད་དང་�ེད་�ི་
ནང་མི་དང་�ེད་མཉམ་�་ཡོད་པ་ཚང་མ་�ོགས་པར་�ས་པ་ངས་མི་འདོད་དོ། 12ཡོ་སེབ་�ིས་�་མ�ད་ནས་ང་
ཡོ་སེབ་ཡིན་པ་དེ་�ོད་ཚ�་ཚང་མ་དང་བྷེན་ཡ་མིན་�ོད་�ིས་�ང་མཐོང་ཡོད། 13ཨི་ཇིབ་ནང་ང་ལ་དབང་ཆེན་
པོ་ཡོད་པའི་�ོར་དང་། �ོད་ཚ�ས་གང་མཐོང་ཡོད་པའི་�ོར་ཕ་ལ་བཤད་དེ་ཁོང་ལ་�ར་�་འདིར་འ�ིད་ཤོག་
ཅེས་�ས་སོ། 14དེ་ནས་ཁོང་གིས་�ན་བྷེན་ཡ་མིན་ལ་འ�ད་ཅིང་�ས་པ་དང་། བྷེན་ཡ་མིན་ཡང་ཁོང་ལ་འ�ད་
དེ་�ས་སོ། 15དེ་�ེས་�་ཁོང་�ས་ནས་�ན་ཚང་མར་ཁ་�ེལ་ལོ། དེའི་�ེས་�་ཁོང་ཚ�་ཚང་མས་�ད་ཆ་ཤོད་འགོ་
�གས་སོ། 16�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་ནང་གང་�ང་བའི་�ོར་གནས་�ལ་འ�ོར་བ་དང་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་
པ་�མས་ཤིན་�་དགའོ། 17�ལ་པོས་ཡོ་སེབ་ལ། �ོད་�ི་�ན་�མས་�ི་སེམས་ཅན་ལ་ཁལ་བཀལ་ནས་ཀ་ནན་�་
�ིར་ལོག་གཏོང་ཞིག་དང་། 18�ོད་�ི་ཕ་དང་ནང་མི་�མས་འ�ིད་དེ་འདིར་ཡོང་དགོས་ཤེས་�ོས་ཤིག། ཨི་ཇིབ་
ནང་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཡག་ཤོས་དེ་ངས་ཁོང་ཚ�་ལ་�ེར་�་ཡིན་པ་དང་། འཚ�་བ་�ོང་�ིར་ཁོང་ཚ�་ལ་�ོན་ཐོག་
འབེལ་པོ་ཡོང་བར་འ�ར། 19དེ་ཚ�འི་�ང་མ་ཚ�་དང་�་�་�མས་དང་ཕ་ལ་མཉམ་�་འ�ིད་ཡོང་བའི་�ིར་ཨི་
ཇིབ་ནས་ཤིང་�་�མས་འ�ེར་ནས་འ�ོ་བ�ག་ཅིག 20�ལ་ཀ་ནན་ནང་�་ཡོད་པའི་ནོར་�ས་�མས་མཉམ་�་
འ�ེར་ཡོང་མ་�བ་ནའང་དེ་ཚ�ས་སེམས་འ�ལ་�ེད་མི་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ཨི་ཇིབ་�ི་ས་གནས་ཡག་ཤོས་དེ་
དེ་ཚ�ས་ཐོབ་པར་�འོ་ཞེས་�ས་སོ། 21ཡ་ཀོབ་�ིས་�་�མས་�ིས་དེ་�ར་�ས་ཏེ། �ལ་པོས་ག�ངས་པ་བཞིན་�་
ཡོ་སེབ་�ིས་ཤིང་�་�མས་དང་ལམ་�གས་བཏང་ངོ་། 22ཚང་མར་གོས་ཆ་ཚང་རེ་རེར་གནང་བ་དང་། བྷེན་ཡ་
མིན་ལ་ད�ལ་ཊམ་ ༣༠༠ དང་གོས་ཆ་ཆང་�་གནང་ངོ་། 23ཁོང་གིས་ཕ་ཡི་�ིར་ཨི་ཇིབ་པའི་བཟང་ནོར་བཀལ་
བའི་བོང་�་བ�་དང་། འ�་དང་། བག་ལེབ་དང་། ལམ་�གས་བཀལ་བའི་བོང་�་བ�་ ལ་བ�ར་རོ། 24དེ་�ར་
ཁོང་གིས་�ན་�མས་ལ་འ�ོར་བ�ག་ནས། �ོད་ཚ�་ལམ་�་�ོད་པ་མ་�བ་པར་སོང་ཞིག་ཅེས་�ས་སོ། 25དེ་ནས་
ཁོང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་པ་དང་། �ལ་ཀ་ནན་�་ཕ་ཡ་ཀོབ་�ི་�ར་སོང་ངོ་། 26ཁོང་ཚ�ས་ཕ་ལ། ཡོ་སེབ་ནི་
གསོན་པོ་འ�ག། ཁོང་ནི་ཨི་ཇིབ་ཡོངས་�ི་མངའ་བདག་ཡིན་ཞེས་བཤད་པས། ཡ་ཀོབ་ཧོན་ཐོར་ནས་ཡིད་ཆེས་
�ེད་མ་�བ་བོ། 27འོན་�ང་ཁོང་ཚ�ས་ཡོ་སེབ་�ིས་�ས་པའི་གཏམ་ཚང་མ་ཕ་ལ་བཤད་པ་དང་། ཁོང་བཞོན་པའི་
�ིར་ཡོ་སེབ་�ིས་བ�ར་བའི་ཤིང་�་�མས་མཐོང་ནས། ཡ་ཀོབ་�ན་སོས་པར་འ�ར་ཏོ། 28ཡ་ཀོབ་�ིས། ངའི་�་
ཡོ་སེབ་ད་བར་གསོན་པོ་ཡོད་པ་དེ་ལས་�ག་པ་ང་ལ་གང་ཡང་མི་དགོས། ང་�ིན་ནས་ཤི་བའི་�ོན་�་ཁོའི་ངོ་
མདོང་བ�་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ༎  

བཀོད་པ 46 

ཡ་ཀོབ་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་�མས་ཨི་ཇིབ་�་འ�ོ་བ། 

1ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་དང་མཉམ་�་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་འ�ེར་ནས་འ�ལ་�ོད་�ེད་དོ། བྷིར་ཤེ་བྷ་�་བ�ེབས་ཚར་
ནས་ཁོང་གིས་རང་གི་ཕ་ཨི་�ཱག་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་�ལ་ལོ། 2མཚན་མོའི་�ས་�་དཀོན་མཆོག་
གིས་ཞལ་གཟིགས་�ི་ནང་ཡ་ཀོབ། ཡ་ཀོབ་ཞེས་འབོད་པ་དང་། ཡ་ཀོབ་�ི་ལན་�། ང་འདི་�་ཡོད་�ས་སོ། 3དེ་
ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ། ང་དཀོན་མཆོག། �ོད་�ི་ཕའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། �ོད་ཨི་ཇིབ་�་འ�ོ་བར་མ་



བཀོད་པ 

འཇིགས་ཤིག། ངས་དེ་�་�ོད་�ི་�་བ�ད་�མས་མི་རིགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོ་བར་�འོ། 4ང་�ོད་དང་མཉམ་�་ཨི་
ཇིབ་�་འ�ོ་�་ཡིན་པ་དང་། �ོད་�ི་མི་བ�ད་�མས་ལ་�ལ་འདིར་�ིར་�ོག་འ�ིད་པར་�འོ། �ོད་ཤི་བའི་�ས་
�་ཡོ་སེབ་�ོད་དང་མཉམ་�་ཡོད་པར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་སོ། 5དེའི་�ེས་�་ཡ་ཀོབ་བྷིར་ཤེ་བྷ་ནས་ཐོན་ནོ། 
ཁོང་གི་�་�མས་�ིས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོས་བཏང་བའི་ཤིང་�་�མས་ལ་རང་གི་ཕ་དང་�་�་�ང་�ང་�མས་
དང་། �ང་མ་�མས་ལ་བཞོན་བ�ག་གོ། 6�ལ་ཀ་ནན་�་གསོག་འཇོག་�ེད་པའི་�གས་ཟོག་དང་ནོར་�ས་
�མས་མཉམ་�་འ�ེར་ནས་ཨི་ཇིབ་�་�ིན་ནོ། ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་རིགས་བ�ད་ཚང་མ་མཉམ་�་འ�ིད་དོ། 
7ཁོང་གི་�་�ག་�མས་དང་ཚ་བོ་ཚ་མོ་�མས་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ཨི་ཇིབ་�་མཉམ་�་འ�ིད་དོ། 8ཡ་ཀོབ་
དང་མཉམ་�་ཨི་ཇིབ་�་འ�ོ་མཁན་ཚང་མ་འདི་ཚ�་ཡིན་ནོ། ཁོང་གི་�་�ན་ཤོས་�་བྷེན་དང་། 9�་བྷེན་�ི་�་
�མས་ནི་ཧ་ནོག། པལ་�། ཧེཛ་རོན་དང་ཀར་མི། 10སིམ་ཨོན་དང་ཁོའི་�་�མས་ནི་ཡེ་�་ཨེལ། ཡ་མིན། ཨོ་ཧད། 
ཡ་ཀིན། ཛ�་ཧར་དང་ཀ་ནན་པའི་�ད་མེད་�ི་�་ཤ་�ལ། 11ལེ་ཝི་དང་ཁོའི་�་�མས་ནི་གྷེར་ཤོན། ཀོ་ཧད་དང་
མེ་ར་རི། 12ཡ་�་�་དང་ཁོའི་�་�མས་ནི་ཤེ་�ཱ། པེ་རེཛ་དང་ཛ�་�ཱ་དང་། ཡ་�་�འི་�་གཞན་�མས་ནི་ཨེར་དང་
ཨོ་ནན་ནི་�ལ་ཀ་ནན་�་�ོངས་ཚར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། པེ་རེཛ་�ི་�་�མས་ནི་ཧེཛ་རོན་དང་ཧ་�ལ། 13ཨི་ས་
ཀར་དང་ཁོའི་�་�མས་ནི་ཏོ་ལ། �་ཨ། ཡ་�བ་དང་ཤིམ་རོན། 14ཛ�་�་�ན་དང་ཁོའི་�་�མས་ནི་སེ་རེད། ཨེ་
ལོན་དང་ཡ་ལིལ། 15དེ་ཚ�་ནི་ལེ་ཨས་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡ་�་�ེས་པའི་�་�མས་ཡིན། �་མོ་དྷི་�འང་ལེ་ཨ་ལས་�ེས་
སོ། ལེ་ཨ་ལས་�ང་བའི་ཡ་ཀོབ་�ི་རིགས་བ�ད་ཚ�འི་�ངས་ནི་ག�མ་བ�་སོ་ག�མ་ཡིན་ནོ། 16གྷཌ་དང་ཁོའི་�་
�མས་ནི་ཛ�་ཕོན། ཧག་གི། �་ནི། ཨེཛ་བྷོན། ཨེ་རི། ཨ་རོད་དང་ཨ་རེ་ལི། 17ཨ་ཤེར་དང་ཁོའི་�་�མས་ནི་ཨེམ་�། 
ཨིཤ་ཝ། ཨིཤ་ཝི། བྷེ་རི་�ཱ་དང་དེ་ཚ�འི་�ིང་མོ་སེ་�ཱ། བྷེ་རི་�ཱའི་�་�མས་ནི་ཧེ་བྷེར་དང་མལ་ཀི་ཨེལ་ཡིན་ནོ། 
18དེ་ཚ�་ནི་ལ་བན་�ིས་རང་གི་�་མོ་ལེ་ཨ་དང་མཉམ་�་བཏང་བའི་�ན་མོ་ཛ�ལ་�ཱ་ལས་�ང་བའི་ཡ་ཀོབ་�ི་
རིགས་བ�ད་བ�་�ག་�མས་དེ་ཚ�་ཡིན། 19ཡ་ཀོབ་�ི་�ང་མ་ར་ཧེལ་ལས་�་གཉིས་�ེས་པས། དེ་གཉིས་ནི་ཡོ་
སེབ་དང་བྷེན་ཡ་མིན་ཡིན་ནོ། 20ཡོ་སེབ་ལ་ཨི་ཇིབ་�་ཧེ་ལི་ཨོ་པོ་ལིསེ་�ལ་�ི་�་མ་པོ་ཏི་ཕེ་ར་�ི་�་མོ་ཨ་སི་
ནད་ནས་�ེས་པའི་�་གཉིས་ནི་མ་ནསེ་�ཱེ་དང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་ཡིན་ནོ། 21བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�་�མས་ནི་བེ་ལ། བྷེ་ཀེར། 
ཨཤ་བྷེལ། གྷེ་ར། ན་མན། ཨེ་ཧི། རོཤེ། �་པིམ། �་པིམ་དང་ཨ་རད། 22དེ་ཚ�་ནི་ཡ་ཀོབ་�ི་�ང་མ་ར་ཧེལ་ལས་
�ང་བའི་རིགས་བ�ད་བ�་བཞི་ཡིན། 23�ན་དང་ཁོའི་�་�་ཤིམ། 24ནཕ་ཏ་ལི་དང་ཁོའི་�་�ཱ་ཛ�ལ། �་ནི། ཡེ་
ཛ�ར་དང་། ཤི་ལེམ། 25དེ་ཚ�་བ�ན་ནི། ལ་བན་�ི་རང་གི་�་མོ་ར་ཧེལ་མཉམ་�་བཏང་བའི་�ན་མོ་བྷིལ་�་ལས་
�ེས་པའི་ཡ་ཀོབ་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་ཡིན་ནོ། 26ཡ་ཀོབ་�ི་�འི་�ང་མ་�མས་མ་�ིས་པས། ཁོང་དང་མཉམ་
�་ཨི་ཇིབ་�་འ�ོ་མཁན་ཁོང་གི་རང་གི་རིགས་བ�ད་�མས་བ�ོམས་བ�་�ག་ཡིན་ནོ། 27ཨི་ཇིབ་�་ཡོ་སེབ་ལ་
�་གཉིས་�ང་བ་དང་། ཡ་ཀོབ་དང་མཉམ་�་ཡོང་མཁན་ཚང་མ་བ�ོམས་ནས་བ�ན་བ�་ཐམ་པ་�ང་ངོ་༎  

ཡ་ཀོབ་དང་ནང་མི་ཚང་མ་ཨི་ཇིབ་�་བ�ེབས་པ། 

28གྷོ་ཤེན་�་ང་ལ་འ�ད་པར་ཤོག་ཟེར་གནས་�ལ་བཏང་བར་ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་�ོན་�་ཡ་�་�་ལ་ཡོ་སེབ་
�ི་�ར་བཏང་ངོ་། དེ་ཚ�་ཚང་མ་གྷོ་ཤེན་�་�ེབས་པའི་�ེས་�། 29ཡོ་སེབ་རང་གི་ཤིང་�་བཞོན་ནས་ཕ་ཡ་ཀོབ་
ལ་འ�ད་པར་གྷོ་ཤེན་�་སོང་ངོ་། ས་གནས་དེར་ཁོང་ལ་མཇལ་ནས་ཡོ་སེབ་�ིས་ཕ་ལ་འ�ད་ཅིང་�ན་རིང་པོར་



བཀོད་པ 

�ས་སོ། 30ཡ་ཀོབ་�ིས་ཡོ་སེབ་ལ། ད་ངས་�ོད་�ི་ངོ་གདོང་མཐོང་�བ་པ་�ང་བ་དང་། �ོད་གསོན་པོ་ཡིན་པ་
ངས་ཤེས་�ང་། ད་ང་ཞི་བའི་�ོ་ནས་ཤི་བར་�་�ིག་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 31དེ་ནས་ཡོ་སེབ་�ིས་རང་གི་�ན་�མས་
དང་ཕ་དང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་ནང་མི་�མས་ལ། ད་ང་སོང་ནས་ངའི་�ན་ཐམས་ཅད་དང་ཕ་ཡི་ནང་མི་�མས་
�ལ་ཀ་ནན་ནས་ངའི་�ར་�ེབས་ཡོད་ཅེས་�ལ་པོ་ལ་�ན་སེང་�་དགོས། 32�ོད་ཚ�་ཚང་མ་ནི་�ག་�ི་ཡིན་པ་
དང། �ག་�གས་སོགས་�ོད་ཚ�ས་འ�ིད་འ�ག་ཅེས་ངས་�ལ་པོ་ལ་�་གི་ཡིན། 33�ལ་པོས་�ོད་ཚ�ར་འབོད་ནས་
�ོད་ཚ�འི་ལས་འགན་གང་ཡིན་པའི་�ོར་བཀའ་འ�ི་མཛད་ན། 34�ོད་ཚ�ས་མི་ཚ�་གང་�ག་�ི་�ས་པ་དང་། དེ་
�ར་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ང་དེ་བཞིན་�ས་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་ཤིག། དེ་ནས་�ལ་པོས་�ོད་ཚ�་ལ་གྷོ་ཤེན་�ོངས་�་
གནས་པའི་བཀའ་གནང་བར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། ཡོ་སེབ་�ིས་དེ་�ར་ཁོང་ཚ�་ལ་ལབ་དགོས་པའི་�་མཚན་ནི་ཨི་
ཇིབ་པ་ཚང་མས་�ག་�ི་པ་�མས་ལ་ཞེན་ལོག་�ེད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

བཀོད་པ 47 

1དེ་ནས་ཡོ་སེབ་�ིས་རང་གི་�ན་�་�མས་འ�ིད་དེ་�ལ་པོའི་�་མ�ན་�་�ིན་ནས་ཁོང་ལ། �ལ་ཀ་ནན་ནས་
ངའི་ཕ་དང་�ན་�མས་རང་རང་གི་ནོར་དང་ར་�ག་དང་བ་�ང་ཚང་མ་འ�ིད་ནས་བ�ེབས་འ�ག ད་�་ཁོང་
ཚ�་གྷོ་ཤེན་ཞེས་པའི་ས་གནས་�་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 2དེ་ནས་ཁོས་རང་གི་�ན་�མས་�ལ་པོའི་མ�ན་�་འ�ིད་དོ། 
3�ལ་པོས་�ན་དེ་�མས་ལ། �ོད་ཚ�ས་ནམ་�ན་ལས་ཀ་ག་རེ་�ེད་དམ་ཞེས་�ིས་པས། ཁོང་ཚ�ས། ང་ཚ�འི་མེས་པོ་
�ར་ང་ཚ�འང་�ག་�ི་ཡིན་�ས་སོ། 4ང་ཚ�་�ལ་འདིར་ཡོང་དགོས་པའི་�ེན་ནི། �ལ་ཀ་ནན་ནང་�་གེ་ཤིན་�་
ཆེ་བས་ང་ཚ�འི་�ག་�གས་ལ་ཟ་�་མེད་པས། �ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་གྷོ་ཤེན་�ལ་�་གནས་�ོད་�ེད་ཆོག་པར་གནང་
�་གསོལ་�ས་སོ། 5དེ་ནས་�ལ་པོས་ཡོ་སེབ་ལ། ད་�ོད་�ི་ཕ་དང་�ན་�མས་�ོད་�ར་�ེབས་ཡོད་པས། 6ཨི་
ཇིབ་�ལ་འདི་དེ་ཚ�འིི་ཡིན་པས། ཨི་ཇིབ་�ི་ས་གནས་བཟང་ཤོས་གྷོ་ཤེན་མངའ་�ལ་�་�ོད་�ི་ཕ་དང་�ན་
�མས་གནས་�་བ�ག་ཅིག མི་འཇོན་པོ་འགའ་ཤས་ཡོད་ན་ངའི་�གས་�ོག་�མས་བ�་བའི་མི་བ�ོས་ཤིག་ཅེས་
བཀའ་གནང་ངོ་། 7དེ་ནས་ཡོ་སེབ་�ིས་ཕ་ཡ་ཀོབ་ལ་�ལ་པོའི་�་མ�ན་�་འ�ིད་ནས། ཡ་ཀོབ་�ིས་�ལ་པོ་ལ་
�ིན་�བས་གནང་ངོ་། 8�ལ་པོས་ཡ་ཀོབ་ལ། �ེད་ལོ་ཇི་ཙམ་ཡིན་�ིས་པས། 9ཡ་ཀོབ་�ིས། ང་ནི་ལོ་ ༡༣༠ ལོན་པ་
ཡིན། མི་ཚ�་འདིའི་ནང་ང་ཕར་�ར་མང་པོ་�་བའི་�ེན་�ག་བ�ལ་དང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་མཐོང་�ང་། ངའི་མི་
ཚ�འི་ཚད་ནི་ངའི་མེས་པོ་�མས་�ི་མི་ཚ�འི་ཚད་ལས་�ང་བ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 10དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་�ིས་�ལ་པོ་ལ་
�ིན་�བས་གནང་�ེ་�ལ་པོའི་�ང་ནས་སོང་ངོ་། 11དེ་ནས་ཡོ་སེབ་�ིས་�ལ་པོས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་�་
རང་གི་ཕ་དང་�ན་�མས་ལ། གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ིར་ཨི་ཇིབ་�ི་རམ་སེསེ་�་བའི་�ོང་�ེར་�ི་ཉེ་འཁོར་�་
ཡོད་པའི་ས་གནས་�ན་ལས་བཟང་ཤོས་དེ་གནང་ངོ་། 12དེ་ནས་ཡོ་སེབ་རང་གི་ཕ་དང་�ན་�མས་དང་། ཕ་ཡི་
ཁང་པའི་ནང་མི་ཚང་མ་དང་�་�་�ང་�ང་དང་བཅས་པ་ལ་ཁ་ཟས་�ད་ནས་གསོ་�ོང་�ས་སོ༎  

�་གེ། 



བཀོད་པ 

13�་གེ་ཤིན་�་ཆེ་བས་�ལ་ཚང་མའི་ནང་ཟ་�་གང་ཡང་མེད་དེ། ཨི་ཇིབ་དང་ཀ་ནན་ནང་གི་མི་ཚ�་�ས་�ོབས་
ཉམས་པར་�ར་ཏོ། 14ཁོང་ཚ�་ལ་ཡོ་སེབ་�ིས་འ�་བཙ�ང་ཞིང་། ད�ལ་ཚང་མ་བ�ས་ནས་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་�་
འ�ེར་རོ། 15ཨི་ཇིབ་དང་ཀ་ནན་�ི་�ལ་མི་�མས་�ི་ད�ལ་ཚང་མ་�ོགས་ཚར་བའི་�ེས་�་དེ་ཚ�་ཡོ་སེབ་�ི་
�ར་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ། ང་ཚ�་ལ་ཁ་ཟས་གནོང་ཞིག། ད�ལ་ཚང་མ་�ོགས་ཚར་བས་ང་ཚ�་ལ་འཆི་བ་ལས་�བས་
རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 16ཡོ་སེབ་�ིས་ཁོང་ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�འི་ད�ལ་�ོགས་ཚར་ཡོད་ན་�ད་འ�ོ་ཚང་མ་ངའི་
�ར་འ�ེར་ཤོག དེ་ཚ�འི་ཚབ་�་ངས་ཁ་ཟས་�ེར་ཡོང་ཞེས་�ས་པས། 17ལོ་དེར་དེ་ཚ�འི་�ད་འ�ོ་�མས་ཡོ་སེབ་
�ི་�ར་འ�ིད་ཡོང་བ་དང་། ཁོང་ཚ�འི་�་དང་ར་�ག་དང་བ་�གས་དང་བོང་�་�མས་�ི་ཚབ་�་ཁོང་ཚ�ར་ཡོ་
སེབ་�ིས་ཁ་ཟས་གནང་ངོ་། 18ལོ་�ེས་མར་མི་མང་�མས་ཡོ་སེབ་�ི་�ར་ཡོང་ནས། ང་ཚ�འི་ད�ལ་དང་�ད་འ�ོ་
�མས་�ེད་ལ་�ལ་ཚར་བས། ད་ང་ཚ�འི་�ས་དང་ས་ཞིང་�མས་མ་གཏོགས་པར་གང་ཡང་མ་�ས་པས། �ེད་
ལས་གང་ཡང་གསང་མི་�བ་བོ། 19ད་ང་ཚ�་གསོན་པོ་�ས་�ིར་ང་ཚ�་ལ་ཁ་ཟས་གནོང་ཞིག དེའི་ཚབ་ལ་ང་ཚ�་
དང་ང་ཚ�འི་ས་ཞིང་འ�ལ་བར་�། ང་ཚ�་�ལ་པོའི་�ན་གཡོག་�་�ར་བས། ས་ཞིང་མི་�ོངས་བས་�ིར་ང་ཚ�་ལ་
ས་བོན་གནོང་ཞིག་ཅེས་�ས་སོ། 20དེ་�ར་ཡོ་སེབ་�ིས་�ལ་པོའི་�ིར་�ལ་�ི་ཞིང་�མས་ཉོས་ཏེ། �་གེ་ཤིན་�་
ཆེ་བའི་�ེན་�ིས་མི་དམངས་ཚ�ས་རང་གི་ཞིང་བཙ�ང་བས། དེ་�མས་�ལ་པོའི་�་ནོར་�་�ར་ཏོ། 21ཨི་ཇིབ་�ི་
ས་མཚམས་གཅིག་ནས་གཞན་བར་�་ཡོད་པའི་མི་�མས་�ལ་པོའི་�ན་གཡོག་�་�ར་ཏོ། 22འོན་�ང་�ལ་པོས་
�་མ་�མས་�ི་ཞིང་མ་ཉོས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �ར་�ོལ་བཞིན་�་མ་�མས་ལ་�ལ་པོའི་�ོགས་ནས་ཕོག་ཐོབ་�ི་
ཡོད་པས། ཞིང་བཙ�ང་མི་དགོས་སོ། 23དེ་ནས་ཡོ་སེབ་�ིས་མི་�མས་ལ། ཉིན་དེ་རིང་ནས་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་
ས་ཞིང་�མས་ངས་ཉོས་པས་དེ་�མས་�ལ་པོ་ལ་བདག་པ་ཡིན་ནོ། ཞིང་ལ་འ�་འདེབས་པའི་�ིར་ས་བོན་ང་
ནས་ལེན་ཞིག 24ལོ་ཐོག་བ�་བ་དང་�་ཆ་གཅིག་�ལ་པོ་ལ་�ལ་དགོས། �ག་འ�ོས་དེ་ས་བོན་འདེབས་�ིར་
དང་། �ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་ནང་མིའི་ཆེད་�་ཁ་ཟས་�ི་ཆེད་�་བེད་�ོད་གཏོང་�བ་བོ་ཞེས་�ས་སོ། 25མི་
དམངས་�ིས། �ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་�ོག་�བས་པ་གནང་བས་�གས་�ེ་དེ་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་�ང་བར་ཤོག ང་ཚ�་�ལ་
པོའི་�ན་གཡོག་དང་�ན་མོར་འ�ར་བར་�འོ་�ས་སོ། 26དེ་ནས་ཡོ་སེབ་�ིས་�ལ་པོ་ལ་ལོ་ཐོག་�་ཆ་གཅིག་
འ�ལ་བའི་�ིམས་བཟོས་པ་དེ་ཨི་ཇིབ་ནང་དེ་རིང་གི་བར་�་ཡོད་དོ། �་མ་�མས་�ི་ས་ཞིང་ནི་�ལ་པོར་མ་
བདག་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཡ་ཀོབ་�ི་མཐའ་མའི་�་བ། 

27ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨི་ཇིབ་�ི་ས་གནས་གྷོ་ཤེན་�ི་�ལ་འཁོར་ལ་གནས་ཏེ། དེར་ཁོང་ཚ�་�ག་པོར་འ�ར་བ་
དང་�་�ག་མང་པོ་�ང་ངོ་། 28ཡ་ཀོབ་ཨི་ཇིབ་ནང་ལོ་བ�་བ�ན་གསོན་པོར་གནས་པས་ཁོང་ལོ་ ༡༤༧ བར་
བ�གས་སོ། 29ཁོང་འཆི་བར་�ས་ཉེ་བས། ཡོ་སེབ་ལ་བོས་ནས་ཁོ་ལ། ང་ཤི་བའི་�ེས་�་ངའི་�ང་པོ་ཨི་ཇིབ་�ི་
�ར་ནང་མི་འ�ག་ཅེས་�ོད་�ིས་ངའི་བ�་ཤའི་འོག་�་ལག་པ་བ�ག་ནས་མནའ་�ོལ་ཞིག 30ང་ལ་ཨི་ཇིབ་
ནས་འ�ེར་ནས་ངའི་�ང་པོ་ནི་ཕ་མེས་�ི་�ོད་�་�ར་�་�ག་ཅིག་ཅེས་�ས་པ་དང་། ཡོ་སེབ་�ིས་ལན་�། �ེད་
�ིས་�ས་པ་བཞིན་�་ངས་�ེད་པར་�འོ་ཞེས་�ས་སོ། 31ཡ་ཀོབ་�ིས་ཁོ་ལ། �ོད་�ིས་དེ་�ར་�ེད་ཡོང་ཞེས་



བཀོད་པ 

མནའ་�ོལ་ཞིག་ཅེས་�ས་པས། ཡོ་སེབ་�ིས་མནའ་�ེལ་ལོ། དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་ཉལ་�ི་ནས་དཀོན་
མཆོག་ལ་གཏང་རག་འ�ལ་ལོ༎  

བཀོད་པ 48 

ཡ་ཀོབ་�ིས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་མ་ནསེ་�ཱེ་ལ་�ིན་�བས་གནང་བ། 

1�ས་ཚ�ད་འགའ་ཤས་�ི་�ེས་�་ཡོ་སེབ་ལ་ཁོང་གི་ཕ་ན་བའི་གནས་�ལ་འ�ོར་རོ། ཁོས་རང་གི་�་མ་ནསེ་�ཱེ་
དང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་གཉིས་འ�ིད་ནས་ཡ་ཀོབ་ལ་འ�ད་�་�ིན་ནོ། 2�ེད་�ི་�་ཡོ་སེབ་�ེད་ལ་འ�ད�ིར་�ེབས་
འ�ག་ཅེས་མི་ཞིག་གིས་ལབ་པ་དང་། ཁོང་�གས་�ས་ནས་ཉལ་�ིའི་ཁར་གཙ�ག་�ར་བ�ད་དོ། 3ཡ་ཀོབ་�ིས་ཡོ་
སེབ་ལ་�ས་པ། ཀ་ནན་�ལ་�་�ཛ་�་བའི་ས་གནས་དེར་ངས་�ན་དབང་དཀོན་མཆོག་མཇལ་ནས་ཁོང་གིས་ང་
ལ་�ིན་�བས་གནང་ངོ་། 4ཁོང་གིས་ང་ལ་ག�ངས་པ། ངས་�ོད་ལ་�་�ག་མང་པོ་�ད་ནས་དེ་ཚ�འི་རིགས་
བ�ད་ནས་མི་རིགས་མང་པོ་�ང་བར་འ�ར། ངས་�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་ལ་�ལ་འདི་�ག་�་དབང་བའི་
�ིར་�ད་པར་�འོ། 5ཡ་ཀོབ་�ིས་�་མ�ད་ནས་�ས་པ། ང་འདིར་�ེབས་པའི་�ོན་�་ཨི་ཇིབ་�་�ེས་པས་�ོད་
�ི་�་འདི་གཉིས་ཡང་ངའི་ཡིན། �་བྷེན་དང་སིམ་ཨོན་�ར་ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་མ་ནསེ་�ཱེ་ཡང་ངའི་�་ཡིན་ནོ། 
6གལ་ཏེ་�ོད་ལ་�་གཞན་�མས་�ེས་ན། དེ་ཚ�་ངའི་�་ཡིན་པ་�ིས་བར་མི་འ�ར། དེ་ཚ�ས་ཐོབ་པའི་ས་ཞིང་གི་
ཐོབ་�ལ་ནི་ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་མ་ན་�ཱེའི་�ི་�ལ་ཁོར་ནས་�ང་བར་འ�ར། 7�ོད་�ི་ཨ་མ་ར་ཧེལ་�ི་�ེན་�ི་ངས་
འདི་ཚ�་ཚང་མ་གཤོད་�ི་ཡོད། ང་�ལ་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡ་ནས་�ིར་ལོག་པའི་ཚ�། ཨེཕ་རད་�་བའི་སར་མ་�ེབས་
པའི་�ོན་�་ཀ་ནན་�ལ་�ི་ལམ་�་ར་ཧེལ་�ོངས་ནས། ཨེཕ་རད་�ི་འ�ོ་ལམ་�ི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ར་སར་�ས་པ་
ཡིན། ཨེཕ་རད་ལ་དེང་སང་བྷེད་ལེ་ཧེམ་ཞེས་པའོ། 8ཡ་ཀོབ་�ིས་ཡོ་སེབ་�ི་�་དེ་ཚ�་མཐོང་བ་དང་། �་འདི་ཚ�་�་
ཡིན་ཞེས་�ིས་པ་དང་། 9ཡོ་སེབ་�ིས། ང་ཨི་ཇིབ་ནང་ཡོད་�བས་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་གནང་བའི་�་�མས་
ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། ཡ་ཀོབ་�ིས། དེ་ཚ�་ངའི་�ར་འ�ིད་ཤོག་དང་ངས་ཁོང་ཚ�ར་�ིན་�བས་�ེར་བར་�་ཞེས་
ག�ངས་སོ། 10ཡ་ཀོབ་�ས་པོ་ཡིན་པས་�ེན་�ིས་ཁོང་གི་མིག་གི་ཡང་ཡག་པོ་མཐོང་མི་�བ་པས། ཡོ་སེབ་�ིས་
རང་གི་�་�མས་ཁོང་གི་�ར་འ�ིད་ཡོང་བ་དང་། ཁོང་གིས་རེ་རེ་ལ་འ�ད་དེ་ཁ་�ེལ་ལོ། 11ཡ་ཀོབ་�ིས་ཡོ་སེབ་
ལ། ང་�ོད་དང་འ�ད་ཡོང་བསམ་པའི་རེ་བ་མེད་པས། འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གི་ང་ལ་�ོད་�ི་�་�མས་�ང་
མཐོང་འ�ག་གནང་�ང་། 12དེ་ནས་ཡོ་སེབ་�ིས་�་�མས་ཡ་ཀོབ་�ི་པང་ནས་ལེན་ཏེ་ས་ལ་ཁ་འ�བ་ནས་ཁོང་
ལ་�ས་ཞབས་�ེད་དོ། 13ཡོ་སེབ་�ིས་རང་གི་�་ཨེཕ་ར་ཡིམ་ལ་ཕ་ཡ་ཀོབ་�ི་གཡོན་དང། མ་ནསེ་�ཱེ་ལ་གཡས་�་
བཞག་གོ། 14�་ཨེཕ་ར་ཡིམ་ནི་མ་ནསེ་�ཱེ་ལས་གཞོན་ནའང་ཡ་ཀོབ་�ིས་ལག་པ་གཡས་པ་�་�མ་�ར་བ�ངས་
ཏེ་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་མགོ་ལ་བཞག་པ་དང་། ལག་པ་གཡོན་པ་�་�ན་པ་མ་ན་�ཱེའི་མགོ་ལ་བཞག་གོ། 15དེ་ནས་
ཁོང་གིས་ཡོ་སེབ་ལ། འདི་�ར་�ིན་�བས་གནང་བ། ངའི་པོ་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཕ་ཨི་�ཱག་གིས། ཞབས་ཏོག་�ེད་
པའི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ཉིད་�ིས། �་འདི་ཚ�ར་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག། དེ་རིང་གི་བར་�་ང་ལ་ད�་འ�ིད་
གནང་བའི་དཀོན་མཆོག་གིས། ཁོང་ཚ�་ལ་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག། 16ང་ལ་དཀའ་ངལ་�མས་ལས་�བས་
མཁན་མཐོ་རིས་�ི་ཕོ་ཉས། ཁོང་ཚ�ར་�ིན་�ིས་�བས་པར་མཛ�ད། ངའི་མིང་དང་ངའི་པོ་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་མིང་
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དང་ངའི་ཕ་ཨི་�ཱག་གི་མིང། �་འདི་ཚ�འི་�ད་ནས་�ས་�ག་�་གནས་པར་ཤོག། ཁོང་ཚ�ར་�་�་མང་པོ་�ང་
བར་ཤོག། དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་མང་པོ་འཕེལ་བར་ཤོག། 17ཕ་ཡིས་ལག་པ་གཡས་པ་དེ་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་མགོ་ལ་
བཞག་པ་ཡོ་སེབ་�ིས་མཐོང་ནས་མི་དགའ་བར། ཕ་ཡི་ལག་པ་གཡས་པ་དེ་བ�ང་ནས་མ་ནསེ་�ཱེའི་མགོའི་�ེང་
�་བཞག་གོ། 18ཕ་ལ་འདི་འ�་མ་གནང་ཞིག མ་ནསེ་�ཱེ་�ོན་�ེ་ཡིན་པས་ཁོའི་མགོའི་�ེང་ལ་�ེད་�ི་ལག་པ་
གཡས་པ་བཞོག་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 19ཕ་ཡིས་མ་ཉན་པར་ཁོ་ལ། ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། ངའི་�། ངས་ཤེས་�ི་
ཡོད། མ་ནསེ་�ཱེའི་མི་བ�ད་�མས་�ང་མི་རིགས་ཆེན་པོ་ཞིག་�་འ�ར་ཡོང་། འོན་�ང་ཁོའི་�ན་�ང་བ་ནི་ཁོ་
ལས་ཆེན་པོར་འ�ར་རོ། ཁོའི་རིགས་བ�ད་�མས་མི་རིགས་�བས་ཆེན་�མས་འ�ར་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 20དེར་
བ�ེན་ཉིན་དེར་ཡ་ཀོབ་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་�ིན་�བས་གནང་ནས་�ས་པ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ིན་�ི་�བས་པའི་
�བས་�། དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་མ་ནསེ་�ཱེ་�ར་འ�ང་བར་ཤོག་ཅེས་�ས་ཡོང་། འདི་
�ར་ཡ་ཀོབ་�ིས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་ལ་མ་ན་�ཱེའི་མ�ན་�་བཞག་གོ། 21དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་�ིས་ཡོ་སེབ་ལ་�ས་པ། �ོས་
ཤིག། ད་ང་ནི་ཤི་རན་པས། དཀོན་མཆོག་�ོད་དང་མཉམ་�་བ�གས་ནས་�ོད་ལ་�ོད་�ི་ཕ་མེས་�ི་�ལ་�་�ིར་
ལོག་འ�ིད་པར་འ�ར། 22ཤེ་ཀེམ་�ལ་དེ་�ོད་�ི་ཨ་ཇོ་�མས་ལ་མ་�ད་པར་ངས་�ོད་ལ་�ོད་བཞིན་ཡོད། ས་
�ད་འཛ�མས་པའི་ས་ཞིང་དེ་ངས་རང་གི་རལ་�ི་དང་ག�་ཡི་�ོབས་�ིས་ཨ་མོར་པའི་ལག་ནས་�ངས་པ་ཡིན་
ནོ༎  
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ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་�་�མས་ལ་�ིན་�བས་གནང་བ། 

1དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་�་�མས་བོས་ནས་�ས་པ། �ོད་ཚ�་འདིར་འཛ�མས་ཤིག་དང་། མ་འོངས་པའི་�ས་
�་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་གང་འ�ང་�་ཡིན་པའི་�ོར་ངས་�ོད་ཚ�ར་ཤོད་�་ཡིན། 2ཡ་ཀོབ་�ི་�་�མས་འཛ�མས་ནས་
ཉོན་ཞིག �ོད་ཚ�འི་ཡབ་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ཉོན་ཞིག 3�་བྷེན་�ོད་ནི་ངའི་�ོན་�ེས་དང་། ང་ཡི་གཞོན་�ས་�ི་
འ�ས་�་དང་པོ་ཡིན། ང་ཡི་�་�མས་ལས་བ�ོད་འོས་པ་དང་�ོབས་ཆེའོ། 4�་�བས་ཆེ་�ར་�ོད་ནི་ཡོད་
ནའང་། ཚང་མའི་ནང་ནས་མཆོག་ཆེན་�ོད་མི་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན་ང་ཡི་�ར་�ོགས་མ་མཉམ་ཉལ། རང་གི་
ཕ་ཡི་ཉལ་�ི་�ིས་མེད་�ས། 5སིམ་ཨོན་དང་ནི་ལེ་ཝི་�ན་�མས་ཡིན། �ག་�ོད་�ེད་�ིར་ཁོང་ཚ�ས་མཚ�ན་ཆ་
�ོད། 6ཁོང་ཚ�་གསང་བའི་�ོས་ནང་ང་མི་འཛ�མས། ཁོང་ཚ�འི་ཚ�གས་འ�འི་ནང་ལ་ང་མི་འ�ོ། གང་ལ་ཟེར་ན། 
ཁོང་ཚ�འི་ཁོང་�ོའི་ངང་ན་མི་�མས་བསད། �ས་ཙལ་ངང་ན་�ང་གི་�ང་པ་བཅག། 7ཁོང་ཚ�འི་ཁོང་�ོའི་ཐོག་
�་དམོད་པ་འཕོག་པར་ཤོག། གང་ལ་ཟེར་ན་དེ་ནི་�ག་�བ་ཆེ། ཁོང་ཚ�འི་�ོ་བའི་ཐོག་�་དམོད་པ་འཕོག་པར་
ཤོག། གང་ལ་ཟེར་ན་དེ་ནི་�ག་�བ་ཆེ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ནང་ང་ཡིས་ཁོང་ཚ�་�ོར། དེ་ཚ�འི་མི་འབངས་�ོད་�་ང་
ཡིས་�ོར། 8ཡ་�་�། �ོད་�ི་�ན་ཚ�ས་�ོད་བ�ོད་ཡོང། རང་གི་ད�་ཚ�ར་�ོད་�ིས་�ེ་ནས་བ�ང་། �ོད་�ི་�ན་
ཚ�ས་�ོད་མ�ན་མགོ་�ར་ཡོང་། 9ཡ་�་�་ནི་སེང་གེ་�ར་ཡིན་པས། རི་�གས་བསད་དེ་རང་གི་ཚང་ནང་ལོག། 
�ང་པ་བ�ངས་ཏེ་ས་�་གཉིད་ལོག་ཅིང་། �་ཞིག་གིས་�ང་དེ་ལ་ད�ོག་མི་�ས། 10ཡ་�་�་ཡིས་�ལ་པོའི་�ག་
བེར་བ�ང་བ་དང། ཁོའི་མི་�་�མས་�ིས་�ན་�་དབང་�ར་�ས། མི་རིགས་�མས་�ིས་ཁོ་ཙར་�ལ་འ�ེར་ཡོང། 
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ཁོའིི་མ�ན་འ�ར་ནས་ཁོའི་བཀའ་�ང་བར་�། 11ཁོ་ཡི་རང་གི་བོང་�འི་�ེ�་ལ་�ན་ཚལ་ཤིང་གི་�ོང་པོར་
དང་། �ན་ཤིང་ལེགས་ཤོས་རིགས་�ི་ཡལ་གར་བཏགས་པར་འ�ར། ཁོ་ཡིས་རང་གི་གོས་�མས་�ན་ཆང་�ག་
�ར་དམར་པོ་ནང་�་འ�་བར་�། 12�ན་ཆང་འ�ང་�ེ་ཁོའི་མིག་དམར་པོར་འ�ར་ཡོད་དོ། འོ་མ་འ�ང་�ེ་
ཁོའི་སོ་དཀར་པོར་འ�ར། 13ཛ�་�་�ན་ནི་�་མཚ�འི་འ�མ་�་གནས་པར་འ�ར། �་�མས་འཇོག་གནས་�་ཁ་
ཞིག་�་འ�ར། ཁོ་ཡི་ས་མཚམས་སི་དོན་�ལ་བར་བ�ེབས། 14ཨི་ས་ཀར་ནི་བོང་�་�ོབས་ཆེན་ཞིག་འ�་ཡིན། �་
�ོའི་བར་ལ་ཁོ་ནི་ངལ་གསོ་�ིས། 15ངལ་གསོ་�ེད་�ལ་ལེགས་པ་ཁོས་མཐོང་�ེ། �ལ་ནི་ཤིན་�་�ིད་པོ་ཁོས་ཤེས་
སོ། དེའི་�ེན་�ག་�ེ་�ོག་འ�ེ་ཁོས་འ�ར་བས། �ན་གཡོག་�་�ར་ཁོ་ལ་ལས་�ས་བ�ག། 16�ན་ནི་རང་གི་མི་
ཚ�གས་དཔོན་པོར་འ�ར། ཁོང་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་གཞན་�ི་�ེ་དང་འ�། 17�ན་ནི་ལམ་�ི་འ�མ་ཡོད་པའི་�ལ་
ཡིན་ཞིང་། ལམ་�ི་འ�མ་�་ཡོད་པའི་�ག་�ལ་�་�་ཡིན། �་ཡི་�ིང་པ་དེ་ཡིས་སོ་བཏབ་པས། �་ལ་བཞོན་
མཁན་ལ་ནི་�བ་�་འཕང་པར་�། 18ང་ནི་�ེད་�ི་�བས་ལ་�ག་ཡོད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། 19གྷཌ་ལ་ཇག་
ཚ�གས་ཤིག་གི་�བ་པར་�། འོན་�ང་ཁོ་ཡིས་�ོལ་ནས་དེ་ཚ�ར་དེད། 20ཨ་ཤེར་�ལ་ནས་འ�་ལེགས་ཤོས་�ེས། 
�ལ་པོས་བཞེས་པའི་ཁ་ཟས་འོས་པ་དེ་ཡི་འ�ལ་བར་འ�ར། 21ནཕ་ཏ་ལི་ནི་�ོད་བ�ོལ་�ེད་པའི་ཤ་མོ་ཡིན། དེ་
ཡིས་�་�་མཛ�ས་པོ་�ེས་པར་འ�ར། 22ཡོ་སེབ་ནི་འ�ས་�་�ེར་བའི་�ོང་པོ་ཡིན། �་མིག་ཁར་�ི་འ�མ་�་ཡོད་
པའི་འ�ས་�་�ེར་བའི་�ོང་པོ་ཡིན། དེའི་ཡལ་ག་�མས་�ིག་པའི་�ེང་འཕེལ་བར་འ�ར། 23ད�་བོས་ཁོ་ལ་ངོ་
�ོལ་�ེད་པས་ན། མདའ་ག�་འ�ར་ཏེ་ཁོ་ལ་དེད་ན་ཡང་། 24ཁོ་ཡི་མདའ་ནི་བ�ན་པོར་གནས་པ་དང་། ཡ་ཀོབ་
�ི་�་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག། �ག་�ི། ཨིསི་�ཱཨེལ་གི་�ག་རིའི་ཁོ་ཡི་ལག་ནི་�ོབས་ཆེན་མཛད་པར་འ�ར། 
25�ོད་�ི་ཕ་ཡི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�བས། �ན་དབང་དཀོན་མཆོག་གིས་གནམ་�ི་ཆར་དང་ས་འོག་�་
�མས་དང་། �་�ག་མང་པོ་གནང་ནས་�ོད་ལ་�ིན་�བས་མཛད། 26འ�་དང་མེ་ཏོག་�མས་དང་། �ོན་མའི་
�ས་�ི་རི་བོ་�མས་དང་། མཐའ་མེད་པའི་རི་བོར་ཡོད་པའི་དགའ་བར་�ིན་པའི་དངོས་པོ་�མས་�ིས། �ིན་
�བས་གནང་བར་ཤོག། �ིན་�བས་འདི་�མས་ཡོ་སེབ་�ི་མགོའི་�ེང་བབས་པར་ཤོག། རང་གི་�ན་ནས་�ལ་བ་
གཙ�་བོའི་�ེང་བབས་པར་ཤོག། 27བྷེན་ཡ་མིན་ནི་�ང་ཀི་�ག་པོ་ཡིན། �་དགོང་ཁོ་ཡིས་བསད་དེ་ཟ་བར་�། 
28འདི་ཐམས་ཅད་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་བ�་གཉིས་ཡིན། དེ་ཚ�འི་ཕས་དེ་ཚ�་ལ་�ིན་�བས་གནང་བཞིན་
�ས་པའི་ཏམ་ནི་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། ཁོང་གིས་�་རེ་རེའི་�ོར་ལ་འོས་པའི་�ིན་�བས་གནང་ངོ་༎  

ཡ་ཀོབ་�ོངས་པ། 

29དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་�་�མས་ལ། ད་ང་ཤི་ནས་ཕ་མེས་དང་མཉམ་�་འ�ོ་�་ཡིན། ཧི་ཏི་པ་ཨེཕ་རོན་
�ི་ཞིང་ནང་ཡོད་པའི་�ག་�ག་ནང་ང་ལ་ངའི་ཕ་མེས་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ས་ཤིག 30�ག་�ག་དེ་ནི་�ལ་ཀ་ནན་
ནང་མམ་རེའི་ཤར་�ོགས་�་མག་ཕེ་ལ་�་བའི་ཞིང་�་ཡོད། དེ་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་ཨེཕ་རོན་ནས་�ར་ཁང་གི་
�ིར་ཉོས་པ་ཡིན་ནོ། 31དེ་�་ཨབ་ར་ཧམ་དང་�ང་མ་ས་�ཱ་�ར་�་�ས་པ་དང་། ཨི་�ཱག་དང་�ང་མ་རེ་བྷེ་ཀ་
ལའང་དེར་�ས་སོ། ལེ་ཨ་ཡང་ངས་དེ་�་�ས་ཡོད་པ་ཡིན། 32ས་ཞིང་དང་�ག་�ག་ནི་ཧི་ཏི་པ་�མས་ལས་ཉོས་
པ་ཡིན། ས་གནས་དེར་ང་ལའང་�ར་�་�ས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 33ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་�་�མས་ལ་བཀའ་
གནང་ཚར་ནས། ཉལ་�ི་ཁར་ཉལ་ནས་�ོངས་སོ༎  



བཀོད་པ 

བཀོད་པ 50 

1ཡོ་སེབ་ཕའི་�ེང་�་ཁ་�བ་ནས་�ས་ཞིང་ཁོང་གི་ཞལ་ལ་ཁ་བ�ལ་ལོ། 2ཁོང་གིས་ཕའི་�ང་པོ་ལ་�མ་�ི་ཞིམ་
དང་�ན་�་�གས་པར་བཀའ་གནང་ངོ་། 3�ི་ཞིམ་�གས་པར་ཉིན་བཞི་བ�་འགོར་རོ། ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ིས་
ཁོང་གི་�ིར་ཉི་མ་བ�ན་བ�་�་ངན་�ས་སོ། 4�་ངན་�ས་པའི་�ས་ཚར་བ་དང་། ཡོ་སེབ་�ིས་�ལ་པོའི་ལས་
�ེད་པ་�མས་ལ་འདི་�ར་�ས་པ། �ལ་པོ་ལ་ངའི་�་བ་འདི་�ར་�ལ་ཞིག 5ངའི་ཕ་�ོངས་པའི་�ོན་ལ་ང་ལ་
མནའ་�ེལ་�་བ�ག་གོ། དེའི་�ིར་ངའི་ཕའི་�ང་པོ་�ས་པར་�ལ་ཀ་ནན་ནང་ཡོད་པའི་�ར་ནང་ཁོང་ལ་�ས་
དགོས་པས། ང་འ�ོ་བར་གནོང་ཞིག་དང་། ང་�ིར་ལོག་ཡོང་བར་�འོ། 6�ལ་པོས་ལན་�། ད་སོང་ནས་�ོད་�ིས་
མནའ་�ེལ་བ་�ར་ཕ་ལ་�ར་�་�ས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 7དེ་ནས་ཡོ་སེབ་�ིས་རང་གི་ཕ་�ར་�་�ས་�ིར་
འ�ོ་བ་དང་། �ལ་པོའི་ལས་�ེད་པ་ཚང་མ་དང་། ཕོ་�ང་གི་འགོ་�ེད་�ེ་བ་�མས་དང་། ཨི་ཇིབ་�ི་འགོ་པ་
ཐམས་ཅད་ཡོ་སེབ་དང་མཉམ་�་�ིན་ནོ། 8ཡོ་སེབ་�ི་ནང་མི་དང་། �ན་�མས་དང་། ཕའི་ནང་མི་�མས་མཉམ་
�་སོང་ངོ་། ཁོང་ཚ�འི་�་�་�ང་བ་�མས་དང་། ར་�ག་དང་བ་�གས་�མས་གྷོ་ཤེན་�ལ་�་གནས་སོ། 9ཡོ་སེབ་
མཉམ་�་མི་�མས་ཤིང་�་དང་�་ཚ�འི་�ེང་བཞོན་ནས་སོང་ངོ་། དེ་ནི་མི་ཚ�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 
10ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་�་ཨ་ཏད་ཞེས་པའི་ག�ལ་འཐག་ཡོད་སར་�ེབས་པ་དང་། �ས་�ན་རིང་པོའི་བར་
�་ཁོང་ཚ�ས་�ད་ཆེན་པོ་�བ་ནས་�་ངན་�ེད་པ་དང་། ཡོ་སེབ་�ིས་ཉིན་བ�ན་བར་�་�་ངན་�ི་�ིམས་�གས་
�ས་སོ། 11ཨ་ཏད་�ི་ག�ལ་འཐག་ཡོད་སར་�ས་པའི་�་ངན་�ི་�ལ་མི་ཀ་ནན་པ་�མས་�ིས་མཐོང་ནས། ཨི་
ཇིབ་པ་�མས་�ིས་�་ངན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། དེའི་�ིར་ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་ཧ་བེལ་མིཛ་རེམ་ ཧ་
བེལ་མིཛ་རེམ་ ཨིབ་རི་པའི་�ད་ནང་མིང་དེའི་དོན་ནི། ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ི་�་ངན་ཞེས་པའོ།ཞེས་བཏགས་སོ། 
12ཡ་ཀོབ་�ིས་�ས་པ་�ར་ཁོང་གི་�་�མས་�ིས་�ས་སོ། 13ཁོང་ཚ�ས་ཡ་ཀོབ་�ི་�་�ང་དེ་ཀ་ནན་�ལ་�་
འ�ེར་ནས། ཨབ་ར་ཧམ་�ིས་ཧི་ཏི་པ་ཨེཕ་རོན་ནས་ཉོས་པའི་ས་ཞིང་མམ་རེའི་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་མག་པེ་
ལའི་�ག་�ག་ནང་�ས་སོ། 14ཡོ་སེབ་�ིས་རང་གི་ཕ་�ར་�་�ས་ཚར་བའི་�ེས་�་ཨི་ཇིབ་�་ལོག་པ་དང་། ཁོང་
དང་མཉམ་�་ཁོང་གི་�ན་�མས་དང་། ཕ་ལ་�ར་�་�ས་�ིར་ཡོང་བའི་མི་�མས་�ང་�ིར་ལོག་གོ།  

ཡོ་སེབ་�ིས་རང་གི་�ན་�མས་ལ་ཁས་ལེན་�ེད་པ། 

15ཁོང་ཚ�འི་ཕ་�ོངས་པའི་�ེས་�་ཡོ་སེབ་�ི་ཨ་ཇོ་ཚ�འི་ཕན་�ན་ཁོང་ཚ�ས་�ོན་ལ་ཡོ་སེབ་ལ་�ང་པོ་�ས་པའི་
�ེན་�ིས། ད་ཆ་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་ད�་ཤ་ལེན་པ་ཡིན་ན་ང་ཚ�ས་གང་�ས་པ་�ག་ཅེས་�ོས་བ�ར་�ས་སོ། 
16དེའི་�ིར་ཁོང་ཚ�ས་ཡོ་སེབ་ལ་འདི་�ར་ལན་བ�ར་བ། ང་ཚ�འི་ཕས་�ོངས་པའི་�ོན་�་�ེད་ལ་དེ་�ར་�ས་
ཡོད། 17�ོད་�ི་ཨ་ཇོ་�མས་�ིས་�ེད་ལ་�ས་པའི་ཉེས་པ་དེ་བཟོད་པ་གནང་ཞིག �ོད་�ི་ཕ་ཡི་དཀོན་མཆོག་གི་
གཡོག་པོ་ངེད་�མས་ལ་བཟོད་པ་བཞེས་ཤིག་ཅེས་ལན་འདི་འ�ོར་ནས་ཡོ་སེབ་�ས་སོ། 18དེ་ནས་ཁོང་གི་ཨ་ཇོ་
�མས་ཡོང་�ེ་ཁོང་གི་མ�ན་�་ཁ་འ�བ་ནས་�ས་པ། �ེད་�ི་�ན་གཡོག་ངེད་�མས་ལ་གཟིགས་ཤིག་�ས་པ་
དང་། 19ཡོ་སེབ་�ིས་ཁོང་ཚ�ར། མ་འཇིགས་ཤིག། ང་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་གནས་�ངས་�་མེད་དོ། 20�ེད་ཚ�ས་ང་
ལ་ངན་པ་�ེད་ནའང་། དཀོན་མཆོག་གིས་�་བ་དེ་བཟང་པོར་འ�ར་བ�ག་�ེ་མི་མང་པོའི་�ོག་�ོབ་པར་མཛད་



བཀོད་པ 

དོ། 21དེའི་�ིར་�ེད་ཚ�་ང་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག �ེད་དང་�ེད་�ི་�་�་ཚ�་ལ་ངས་གསོ་�ོང་�འོ་ཞེས་ག�ངས་ཏེ། 
དེ་�་�ར་ཚ�ག་འཇམ་པོའི་�ོ་ནས་ཁོང་ཚ�་ལ་ཁས་ལེན་�ས་ཏེ་ཁོང་ཚ�འི་སེམས་གསོ་�ས་སོ༎  

ཡོ་སེབ་�ོངས་པ། 

22ཡོ་སེབ་རང་གི་ཕའི་ནང་མི་དང་མཉམ་�་�་མ�ད་ནས་ཨི་ཇིབ་ནང་བ�ད་དོ། ཁོང་�ོངས་�བས་ལོ་ ༡༡༠ 
ལོན་ཡོད་པའོ། 23ཁོང་གིས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�་�་དང་། ཁོས་ཚ་བོ་ཚ་མོ་�མས་�ང་མཐོང་�བ་བོ། མ་ནསེ་�ཱེའི་
�་མ་ཀིར་�ི་�་�་ཡང་�ེས་པ་ཁོང་གིས་མཐོང་ངོ་། 24ཁོང་གིས་རང་གི་�ན་�མས་ལ། ང་ནི་ཤི་བའི་�ས་ལ་
རན་སོང་། འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་�མས་ལ་བདེན་པར་འཚ�་�ོང་གནང་བར་འ�ར་བ་དང་། �ལ་
འདི་ནས་བཏོན་ཏེ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་�ཱག་དང་ཡ་ཀོབ་ལ་ད�་མནའ་བཞེས་པའི་�ལ་�་འ�ིད་པར་མཛད་
ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 25དེ་ནས་ཡོ་སེབ་�ིས་ཨིསི་རཨེལ་�ི་�་�མས་ལ་མནའ་�ེལ་བ�ག་�ེ། དཀོན་མཆོག་གིས་
�ེད་ཚ�་ལ་�ལ་ཀ་ནན་�་�ིར་ལོག་འ�ིད་�བས། ངའི་�ས་པ་ཡང་�ེད་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ེར་ཞིག་ཅེས་
ག�ངས་སོ། 26དེར་བ�ེན་ཡོ་སེབ་ལོ་ ༡༡༠ ལོན་�བས་ཨི་ཇིབ་�་�ོངས་སོ། ཁོང་ཚ�ས་ཁོང་གི་�ང་པོར་�མ་�ི་
ཞིམ་དང་�ན་ན་�གས་ནས་�མ་ཞིག་�་བ�ག་ནས་བཞག་གོ།  



 

Exodus 

�ེབ་ཐོན 1 

ཨི་ཇིབ་�་ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་�མས་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་བ།  

1རང་རང་སོ་སོའི་�ིམ་ཚང་དང་བཅས་པ་ཡ་ཀོབ་དང་མཉམ་�་ཨི་ཇིབ་�་འ�ོ་མཁན་ཁོང་གི་�་�མས་�ི་མིང་
ནི། 2�་བྷེན་དང་། སིམ་ཨོན། ལེ་ཝི། ཡ་�་�། 3ཨི་ས་ཀར། ཛ�་�་�ན། བྷེན་ཡ་མིན། 4�ན། ནཕ་ཏ་ལི། གྷཌ། ཨ་
ཤེར་བཅས་ཡིན་ནོ། 5ཡ་ཀོབ་ནས་�ང་བའི་ནང་མིའི་ཁ་�ངས་ནི་བ�ན་བ�་ཡིན་ཏེ། ཁོའི་�་ཡོ་སེབ་ནི་དེ་�ོན་
ནས་ཨི་ཇིབ་�་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 6ཡོ་སེབ་དང་དེའི་�ན་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་ཚ�འི་མི་རབས་ཚང་མ་ཤིའོ། 7འོན་
�ང་དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ནི་གོང་�་འཕེལ་བ་དང་། དེ་ཚ�་�ངས་ནི་ཧ་ཅང་མང་པོ་�ང་བས་ཨི་ཇིབ་�ན་�་དེ་
ཚ�ས་ཡོངས་�་�བ་པ་ཡིན་ནོ། 8དེ་ནས་ཡོ་སེབ་�ི་�ོར་ལ་གང་ཡང་མ་ཤེས་པའི་�ལ་པོ་གསར་པ་ཞིག་ཨི་ཇིབ་�་
�ལ་�ིད་�ངས་སོ། 9དེས་རང་གི་འབངས་�མས་ལ། �ོས་ཤིག་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ནི་ང་ཚ�་ལས་ཁ་�ངས་མང་
བ་དང་�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་འ�ར་ཡོད། 10ད་ང་ཚ�ས་ཐབས་མཁས་པོ་ཞིག་མ་�ེད་ན་དེ་ཚ�་ད་�ང་�ངས་ནས་
མང་�་འཕེལ་ཞིང་། �ེས་�་དམག་ལངས་ན་དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་ད�་བོའི་�ོགས་�ས་ནས་ང་ཚ�ར་དམག་�ངས་ཏེ། 
ཁོ་ཚ�་�ལ་ནས་ཐོན་འ�ོ་བའི་ཉེན་ཁ་འ�ག། དེ་ཚ�འི་�ངས་འཕེལ་བར་འགོག་པའི་ཆེད་�་ང་ཚ�ས་ཐབས་ལམ་
ཞིག་�ེད་དགོས་ཤེས་�ས་སོ། 11དེ་ཚ�་ལས་�ི་ནོན་པའི་�ིར་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་ལས་ཁག་པོ་བཀལ་བའི་ཆེད་�་�ན་
གཡོག་གི་དཔོན་པོ་�མས་བ�ོས་སོ། དེ་ཚ�ས་�ལ་པོའི་དོན་�་པི་ཐོམ་དང་། རམ་སེསེ་ཅེས་པའི་བང་མཛ�ད་�ི་
�ོང་�ེར་གཉིས་བཟོས་སོ། 12འོན་�ང་དེ་ཚ�ར་བཙན་གནོན་�ག་པོ་ཇི་ཙམ་�ས་�ང་ཁོང་ཚ�འི་ཁ་�ངས་དེ་ཙམ་
འཕེལ་བས་�ལ་�་�བ་བོ། ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་རིགས་�མས་ལ་འཇིགས་སོ། 13དེ་བས་ན་ཨི་ཇིབ་པ་
�མས་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་རིགས་�མས་ལ་བཙན་གནོན་ཆེན་པོས་ངལ་�ོལ་�ས་བ�ག་གོ 14ས་བག་དང་ས་
བག་འ�ར་�ེད་དམ་དང་ཞིང་ལས་སོགས་�ི་ངལ་�ོལ་ཆེན་པོའི་ལས་ཁག་པོ་བཀལ་ནས་དེ་ཚ�ར་མནར་གཅོད་
�ག་པོ་�ོང་བ�ག་གོ 15དེ་ནས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོས་ཨིབ་རི་པའི་�ེ་གཡོག་མ་མིང་ལ་ཤིཕ་�ཱ་དང་། �་ཨ་ཞེས་པ་
གཉིས་ལ། 16དེ་ནས་�ོད་ཚ�་ཨིབ་རི་པའི་�ད་མེད་�མས་�ི་�ེ་གཡོག་�ེད་�བས་�་�འི་མཚན་མར་བ�ག་
ད�ད་�ིས་ཏེ་གལ་�ིད་�་ཡིན་ན་གསོད་ཅིག �་མོ་ཡིན་ན་གསོན་པོར་གནས་�གས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 
17འོན་�ང་�ེ་གཡོག་མ་�མས་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་པས། ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོས་�ས་པ་བཞིན་མ་�ས་པར་
�་�མས་�ི་�ོག་�ང་གསོན་པོར་འཇོག་གོ 18དེར་བ�ེན་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོས་�ེ་གཡོག་མ་�མས་བོས་ནས་དེ་
དག་ལ། �ོད་ཚ�ས་དེ་འ�་ཅི་ལ་�ས་པ་ཡིན་ནམ། �ོད་ཚ�ས་�་�མས་གསོན་པོར་ཅིའི་�ིར་བཞག་པ་ཡིན་ནམ་
ཞེས་འ�ི་པར། 19དེའི་ལན་�་�ེ་གཡོག་མ་�མས་�ིས་�ལ་པོ་ལ། ཨིབ་རི་པའི་�ད་མེད་�མས་ནི་ཨི་ཇིབ་པའི་
�ད་མེད་�མས་དང་མི་འ�་བར་དེ་དག་ནི་�ོབས་ཆེ་བས། ང་ཚ�་�ེབས་པའི་�ོན་�་དེ་ཚ�ར་�་�་�ེས་ཚར་�ི་
འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 20དཀོན་མཆོག་གིས་�ེ་གཡོག་མ་�མས་ལ་བཀའ་�ིན་མཛད་དེ། ཨིསི�ཱཨེལ་མི་བ�ད་�ང་
གོང་�་འཕེལ་ཞིང་མངའ་ཐང་ཆེན་པོར་འ�ར་རོ། 21�ེ་གཡོག་མ་�མས་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་པས་ཁོང་



�ེབ་ཐོན 

གིས་དེ་ཚ�་གཉིས་ལ་སོ་སོའི་�ིམ་ཚང་གནང་ངོ་། 22དེ་�ེས་�ལ་པོས་རང་གི་འབངས་�མས་ལ། ད་ཨིབ་རི་པའི་
�་�ེས་པ་ཚང་མ་གཙང་པོ་ན་ཨེལ་�་ད�གས་དགོས། �་མོ་�མས་གསོན་པོར་གནས་�གས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་
གནང་ངོ་༎  

�ེབ་ཐོན 2 

མོ་ཤེ་�ེས་པ།  

1ལེ་ཝིའི་རིགས་བ�ད་�ི་མི་ཞིག་གིས་རང་གི་�ེ་རིགས་ནས་ཡིན་པའི་�་མོ་ཞིག་དང་ཆང་ས་བ�བ་བོ། 2�ད་
མེད་དེ་མངལ་དང་�ན་ནས་�་ཞིག་�ེས་སོ། མོས་�་དེ་མཛ�ས་�ག་དང་�ན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་�་བ་
ག�མ་�ི་བར་�་�ས་བཞག་གོ 3དེ་ནས་ད་�ང་�ག་པར་�ས་མ་�བ་པས། མོས་�ག་མའི་ཙ�ལ་པོ་ཞིག་བཟོས་
ནས། དེར་�ག་�ན་�ི་�ི་བ�ས་ཏེ། དེའི་ནང་�་�་བ�ག་ཏེ་གཙང་པོའི་འ�མ་�་འདམ་�འི་གསེབ་�་བཞག་
གོ 4དེའི་ཨ་ཅས་གང་�ང་ཡོང་བསམ་ནས་�ང་རིང་ནས་བ�་ཞིང་བ�ད་ཡོད་པས། 5�ལ་པོའི་�ས་མོ་�ས་�ེད་
པར་གཙང་པོའི་འ�མ་�་ཡོང་བ་དང་། ཁོང་གི་ཞལ་ཏ་མ་�མས་གཙང་པོའི་འ�མ་�་ཕར་�ར་འ�ལ་བའི་
�བས་�། �ས་མོས་འདམ་�འི་གསེབ་ལ་ཡོད་པའི་ཙ�ལ་པོ་དེ་མཐོང་ནས་ཞལ་ཏ་མ་ཞིག་དེ་ལེན་�་བཏང་ངོ་། 
6�ས་མོས་དེ་ཁ་�ེ་བ་དང་། �་�་�་ཞིག་�་ཞིང་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། དེར་�ིང་�ེ་�ེད་ནས། འདི་ནི་ཨིབ་རི་པའི་
�་�་ཞིག་རེད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 7དེ་ནས་�་�འི་ཨ་ཅས་�ས་མོ་ལ། ངས་ཨིབ་རི་པའི་�ད་མེད་ཚ�འི་ནང་ནས་
�་�་བ�་མཁན་མ་མ་ཞིག་�ད་བཏང་ཡོང་ངམ་ཞེས་�ས་པས། 8�ས་མོས་དེ་ཀ་རང་ཡོང་ང་། ད་སོང་ཞིག་ཅེས་
ག�ངས་པ་དང་། �་མོ་དེ་�ིན་ནས་�་�འི་ཨ་མ་དེ་རང་བོས་སོ། 9�ས་མོས་དེ་ལ། ངའི་དོན་�་�་�་འདི་ལ་འོ་
མ་འ�ང་བ�ག་ཅིག་དང་། ངས་�ོད་ལ་�་ཆ་�ད་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་པས། མོས་�་�་�ངས་ཏེ་འཚ�་�ོང་�ས་སོ། 
10�་�་ཡར་འཚར་བ་དང་མོས་�ས་མོའི་�ར་ཁོ་འ�ིད་ཡོང་ནས་�་�་དེ་མོའི་�་�་འ�ར་ཏོ། དེ་ནས་�ས་མོས་
�་�་དེ་�་ནས་བཏོན་པ་ཡིན་པས་ཁོའི་མིང་ལ་མོ་ཤེ་ཞེས་བཏགས་སོ༎  

མོ་ཤེ་མིད་ཡན་�ལ་�་�ོས་པ།  

11དེ་ནས་མོ་ཤེ་ལོ་ན་ལོན་པ་དང་། རང་རིགས་�ན་�་�མས་�ི་�ར་�ིན་པས། དེ་ཚ�འི་དཀའ་ངལ་�མས་མཐོང་
ནས། ཨི་ཇིབ་པ་ཞིག་གིས་རང་རིགས་�ན་�་ཨིབ་རི་པ་ཞིག་ལ་ཉེས་བ�ང་བཏང་བཞིན་པ་མཐོང་ངོ་། 12མོ་ཤེས་
ཕར་�ར་བ�ས་ནས་མི་�་ཡང་མ་མཐོང་བས། ཁོས་ཨི་ཇིབ་པ་དེ་བསད་ནས་�ེ་མའི་ནང་�ས་སོ། 13དེའི་�ི་ཉིན་
ཁོང་དེར་སོང་ནས་ཨིབ་རི་པ་གཉིས་ཕན་�ན་འཐབ་འཛ�ང་�ེད་བཞིན་པ་མཐོང་ནས། ཁོང་གིས་ཉེས་ཅན་དེ་ལ། 
�ོད་རང་གི་མི་རིགས་ལ་ག་རེའི་དོན་�་བ�ང་གི་ཡོད་ཅེས་བ�ོད་པས། 14མི་དེས་མོ་ཤེ་ལ་�ེད་ལ་�ས་ང་ཚ�འི་
ཐོག་�་དཔོན་པོའམ་�ིམས་གཅོད་�ེད་པར་བཀོད་�ང་ངམ། �ེད་�ིས་ཨི་ཇིབ་པ་དེ་བསད་པ་ནང་བཞིན་ང་
ལའང་བསད་འདོད་འ�ག་གམ་ཞེས་�ས་པས། མོ་ཤེས་འཇིགས་ཏེ་སེམས་ལ་ངས་གང་�ས་པ་དེ་ཚང་མས་ཧ་གོ་
བཞག་ཅེས་བསམ་མོ། 15-16�ལ་པོས་གནས་�ལ་དེ་ཐོས་ནས་མོ་ཤེ་ལ་བསད་ཐབས་�ས་�ང་མོ་ཤེ་ནི་�ལ་པོའི་



�ེབ་ཐོན 

�ང་ནས་�ོས་ཏེ། མིད་ཡན་�ལ་�་གནས་པར་�ིན་ནོ། ཉིན་ཞིག་མོ་ཤེ་འ�ོན་པ་ཞིག་གི་འ�མ་�་བ�ད་པའི་
�བས། མིད་ཡན་�ལ་�ི་�་མ་ཡི་ཐོརོའི་�་མོ་བ�ན་དེར་�་བཀང་བ་དང་རང་གི་ཕའི་ར་�ག་�མས་ལ་�་�ད་
པའི་�ིར་�་གཞོང་�མས་བཀང་བར་ཡོང་ངོ། 17འོན་�ང་དེར་�ག་�ི་འགའ་ཤས་ཡོང་ནས་ཡི་ཐོརོའི་�་མོ་ཚ�་
ལ་ཕར་དེད་དོ། མོ་ཤེ་ཡར་ལངས་ནས་དེ་ཚ�ར་རོགས་�ས་ཤིང་�ག་�་�མས་ལ་�་�ེར་རོ། 18དེ་�ེས་ཁོང་ཚ�་
རང་གི་ཕ་�་ཨེལ་�ི་�ར་ཡོང་བ་དང་། ཕས་དེ་རིང་�ོད་ཚ�་མ�ོགས་པོ་འདི་འ�་ལོག་ཡོང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་
ཞེས་�ས་པས། 19ལན་�་དེ་ཚ�ས། ཨི་ཇིབ་པ་ཞིག་གིས་ང་ཚ�་ལ་�ག་�ི་�མས་ལས་�བས་�ོགས་�ས་ཏེ་ང་ཚ�འི་
དོན་�་�་བ�ས་ནས་ང་ཚ�འི་�ག་�་�མས་ལའང་�་�ད་དོ་ཞེས་བ�ོད་པར། 20དེས་རང་གི་�་མོ་�མས་ལ། མི་
དེ་ག་�་ཡོད། ག་རེའི་དོན་�་ཁོ་ད�གས་བཞག་པ་ཡིན། ཁ་ལག་ཟ་བའི་�ིར་ཁོ་ནང་ལ་བོས་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 
21མོ་ཤེ་མི་དེ་དང་མཉམ་�་གནས་པར་མོས་�ན་�ས་སོ། དེས་རང་གི་�་མོ་ཛ�བ་པོ་�ཱ་ཞེས་པ་དེ་མོ་ཤེ་དང་ཆང་
ས་བ�བ་བ�ག་གོ 22ཛ�་པོ་རས་�་ཞིག་�ེས་སོ། མོ་ཤེས་ང་ནི་གཞན་�ལ་�་�ེས་པ་ཞིག་�ང་ཡོད་ཟེར་ཞིང་། �་
�འི་མིང་ལ་གྷེར་ཤོམ་ཞེས་བཏགས་སོ། 23�ས་�ན་རིང་པོའི་�ེས་�་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་དེ་ཤི་ཤིང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་�མས་�ན་ཁོལ་�ི་མནར་གཅོད་�ག་པོའི་�ེན་�ིས་�བས་རོགས་�ི་ཆེད་�་�གས་ནན་ཆེན་པོས་�་འབོད་
བཏོན་པ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ན་�་བ�ེབས་སོ། 24དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་གསན་ནས། ཉིད་�ི་ཨབ་ར་ཧམ་
དང་། ཨི་�ཱག་དང་། ཡ་ཀོབ་ལ་གནང་བའི་དམ་བཅའ་དེ་�ན་གསོས་གནང་ཏེ། 25དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་�མས་ལ་�གས་�ེ་གཟིགས་ཤིང། དེ་ཚ�འི་གནས་�ངས་ཚང་མར་ཁོང་གིས་དོ་�ང་གནང་ངོ་༎  

�ེབ་ཐོན 3 

དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བོས་གནང་བ།  

1ཉིན་ཞིག་མོ་ཤེས་རང་གི་�ོས་པོ་མིད་ཡན་�ལ་�ི་�་མ་ཡི་ཐོརོའི་ར་�ག་འཚ�་ཞིང་ཡོད་པ་དང་། ར་�ག་�མས་
འ�ོག་�ོང་གི་ཕར་�ོགས་�་འ�ིད་ནས་དམ་པའི་རི་བོ་སི་ནཨེ་�་བ�ེབས་པ་དང་། 2དེར་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་
ཞིག་ཚ�ར་ཤིང་མེ་�ེ་འབར་བཞིན་པ་ཞིག་གི་ད�ིལ་ནས་ཁོང་གི་མ�ན་�་མངོན་ནོ། ཁོང་དེར་བ�ས་པས། དེར་
མོ་ཤེས་ཚ�ར་ཤིང་�་མེ་འབར་ཡང་འཚ�ག་གི་མེད་པ་མཐོང་ངོ་། 3དེ་ནས་ཚ�ར་ཤིང་དེ་མེས་མ་འཚ�ག་པ་དེ་ཅི་ཡིན་
ནམ་དེ་ཡ་མཚན་ཞིག་འ�ག ཁོས་ང་དེའི་འ�མ་�་�ིན་ནས་བ�་དགོས་བསམ་མོ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཁོ་ཉེ་བར་ཡོང་བ་གཟིགས་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཚ�ར་ཤིང་གི་ད�ིལ་ནས་ཁོ་ལ། མོ་ཤེ། མོ་ཤེ་ཞེས་བཀའ་གནང་
བ་དང་། ཁོང་གི་�་ལན་�་ང་འདི་�་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 5ཁོང་གིས། �ོད་ཐག་ཉེ་བར་མ་ཡོང་ཞིག། �ོད་ལངས་
ནས་བ�ད་ཡོད་པའི་ས་གནས་དེ་ནི་གནས་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། �ོད་�ི་�མ་དེ་�ད་ཅིག། 6ང་ནི་�ོད་�ི་ཕ་
མེས་�ི་དཀོན་མཆོག། ཨབ་ར་ཧམ་�ི་དཀོན་མཆོག། ཨི་�ཱག་གི་དཀོན་མཆོག་དང་། ཡ་ཀོབ་�ི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་
ཞེས་ག�ངས་སོ། མོ་ཤེས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�་བར་འཇིགས་ནས་རང་གི་གདོང་�ས་སོ། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ཨི་ཇིབ་ནང་ཡོད་པའི་ངའི་མི་དམངས་ཚ�འི་དཀའ་ངལ་ངས་མཐོང་ཞིང་། �ན་གཡོག་གི་དཔོན་པོ་�མས་
�ིས་དེ་ཚ�ར་མནར་གཅོད་བཏང་བའི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�ས་�་འབོད་བཏོན་པ་དེ་ངས་གོ་བས། དེ་ཚ�འི་�ག་བ�ལ་
ཚང་མ་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། 8དེར་བ�ེན་ངས་དེ་ཚ�ར་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ི་ལག་ནས་�བས་ཏེ་�ལ་དེ་ནས་བཏོན་



�ེབ་ཐོན 

ནས་�ལ་�་ཆེ་བས་ནང་�ལ་བའི་�ིར་ང་�ེབས་ཡོད། �ལ་དེ་བཟང་པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པོ་ཡོད་པ་དང་། 
དེར་ད་�་ཀ་ནན་པ། ཧི་ཏི་པ། ཨ་མོར་པ། པེ་རི་ཛ�་པ། ཧི་ཝི་པ་དང། ཡ་�་ཟི་པ་�མས་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་
ཡོད་དོ། 9ད་�ོས་ཤིག། ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�་འབོད་ངས་ཐོས་པ་དང་། ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་ཁོང་ཚ�འི་ཐོག་�་�ས་པའི་
བཙན་གནོན་�ག་པོ་དེ་དག་�ང་ངས་མཐོང་ཡོད་དོ། 10ད་�ོད་�ི་ངའི་མི་འབངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་
ནས་འདོན་པའི་�ིར་ངས་�ོད་ལ་�ལ་པོའི་མ�ན་�་གཏོང་གི་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 11འོན་�ང་མོ་ཤེས་དཀོན་
མཆོག་ལ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་�ི་རོལ་�་འ�ིད་གནང་མཁན་དང་། �ལ་པོའི་མ�ན་�་འ�ོ་�ས་
མཁན་ང་�་ཡིན་ནམ་�ས་སོ། 12ཁོང་གིས་ང་ངེས་པར་�ོད་མཉམ་�་འ�ོགས་ཤིང་། �ོད་ལ་ངས་བཏང་བའི་
�གས་མཚན་མཚ�ན་ཆེད་�། �ོད་�ིས་མི་བ�ད་དེ་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་པའི་�ེས་�་�ོད་ཚ�ས་རི་བོ་འདིའི་
ཁར་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་སོ། 13འོན་�ང་མོ་ཤེས་དཀོན་མཆོག་ལ། གཟིགས་
ཤིག། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་�ི་�ར་�ིན་ནས། ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་ནས་�ོད་ཚ�འི་
�ར་མངགས་པ་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་�བས། གལ་�ིད་དེ་ཚ�ས་ང་ལ། འོ་ན་ཁོང་གི་མཚན་ལ་ག་རེ་�་བ་རེད་ཟེར་ན། 
ངས་ཁོ་ཚ�ར་ག་རེ་ལབ་དགོས་ཤེས་�ས་པས། 14དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། ང་ནི་གང་ཡིན་པ་དེ་ཀ་རང་ཡིན་
ཞེས་ག�ངས་ཤིང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་བ�ད་ལ་ང་གང་ཡིན་པ་དེ་ཀ་རང་ཡིན་ཟེར་བ་དེས་ང་�ོད་ཚ�འི་�ར་
བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་�ོས་ཤིག 15�ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�འིིི་དཀོན་མཆོག ཨབ་ར་ཧམ་
�ི་དཀོན་མཆོག། ཨི་�ཱག་གི་དཀོན་མཆོག་དང་། ཡ་ཀོབ་�ི་དཀོན་མཆོག་དེས་ང་ལ་�ོད་ཚ�འི་�ར་མངགས་པ་
ཡིན་ཞེས་�ོས་ཤིག ངའི་མིང་ནི་�ས་�ན་�་དེ་ཀ་རང་ཡིན་ཏེ། མི་རབས་ནས་མི་རབས་�ི་མིང་དེའི་�ོ་ནས་ང་
ལ་�ན་གསོ་�ེད་པར་འ�ར། 16�ོད་སོང་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ན་པོ་�མས་�ོགས་གཅིག་�་བ�ས་ནས་དེ་ཚ�ར། 
ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག ཨབ་ར་ཧམ། ཨི་�ཱག་དང་། ཡ་ཀོབ་�ིདཀོན་མཆོག་དེ་
ང་ལ་མངོན་པར་�ར་ནས་ཁོང་གིས་ང་ལ། ད་ང་�ོད་ཚ�འི་�ར་འོངས་ཡོད་པས། �ོད་ཚ�ར་ཨི་ཇིབ་�་དཀའ་�ག་
གང་�ང་བ་ཚང་མ་ངས་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཁོ་ཚ�ར་�ོས་ཤིག 17�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�ི་དཀའ་ངལ་ནས་འདོན་
ཏེ། ཀ་ནན་པ། ཧི་ཏི་པ། ཨ་མོར་པ། པེ་རི་ཛ�་པ། ཧི་ཝི་པ་དང། ཡ་�་ཟི་པ་�མས་�ི་�ལ་�ག་པོ་དང་ས་�ད་
འཛ�མས་པོ་ཡོད་པ་དེར་ངེས་པར་འ�ིད་�ི་ཡིན། 18དེ་ཚ�ས་�ོད་�ིས་གང་ལབ་པ་དེར་ཉན་ཞིང་། �ོད་རང་དང་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ན་པོ་�མས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་�ར་�ིན་ནས་�ལ་པོ་ལ། ཨིབ་རི་པའི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་མངོན་པར་མཛད་དོ། ད་ང་ཚ�ས་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་
མཆོད་འ�ལ་�ིར་ཉིན་ཞག་ག�མ་�ི་ལམ་བར་�་འ�ོག་�ོང་�་འ�ོ་ཆོག་པ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�་
བ་འ�ལ་ཞིག 19འོན་�ང་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་�་མ་�ག་བར་�་�ོད་ཚ�ར་འ�ོར་མི་འ�ག་པ་དེ་ངས་ཤེས་སོ། 
20ངས་རང་གི་མ�་�ོབས་བེད་�ོད་�ས་ནས་ཡ་མཚན་�ི་�ས་བ�ད་ནས་ཨི་ཇིབ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་གི་ཡིན། དེ་
�ེས་ཁོས་�ོད་ཚ�ར་འ�ོར་བ�ག་ཡོང་། 21ངས་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�འི་སེམས་ལ་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་�ས་ཞབས་�ེད་བ�ག་
ནས། �ོད་ཚ�་�ལ་ནས་བཏོན་�བས་ལག་པ་�ོང་པ་འ�ོ་དགོས་མི་ཡོང་། 22ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ད་མེད་རེ་རེས་རང་
གི་ཨི་ཇིབ་པ་�ིམ་མཚ�ས་མ་དང་། རང་གི་ཁང་པའི་ནང་�་གནས་པའི་མ�ོན་པོ་�ད་མེད་�མས་ལ་ད�ལ་དང་
གསེར་�ི་�ན་ཆ་དང་གོས་སོགས་ལོང་བར་འ�ར། �ོད་ཚ�ས་དེ་དག་རང་གི་�་དང་�་མོ་�མས་ལ་བ�ན་ཏེ། 
�ོད་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་པའི་�་ནོར་�མས་འ�ོག་པར་འ�ར་རོ་ཞེས་ག�ངས་སོ༎  



�ེབ་ཐོན 

�ེབ་ཐོན 4 

མོ་ཤེས་ཡ་མཚན་�ི་ལས་�ེད་པ།  

1དེ་ནས་མོ་ཤེས་�ས་ལན་�། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ང་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་དང་། ངས་�ས་པའི་�ད་ཆ་དེ་མ་ཉན་ན། 
ཁོ་ཚ�ས་ང་ལ་�ེད་�ིས་ང་ལ་མངོན་པར་གནང་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ན། ངས་ག་རེ་�ེད་དགོས་བཅས་�ས་སོ། 2གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ། �ོད་�ི་ལག་པར་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་པའི་ལན་�། ཁོང་གིས་འཁར་�ག་ཅིག་
ཡོད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ས་ལ་ད�གས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། ཁོང་གི་དེ་
ས་ལ་ཕངས་པ་དང་འཁར་�ག་དེ་�ལ་ཞིག་�་�ར་པས་མོ་ཤེས་དེ་ནས་འཇིག་ཏེ་�ོས་སོང་། 4གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། ལག་པ་བ�ངས་ཏེ་�ལ་དེའི་�་མ་བ�ང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས། ཁོང་གི་དེ་བ�ང་བ་
དང་། དེ་ནི་རང་འཇགས་འཁར་�ག་�་�ར་ཏོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་�ཱག་དང་། ཡ་ཀོབ་�ི་དཀོན་མཆོག་དེས་�ོད་ལ་མངོན་པར་མཛད་པ་
རེད་ཟེར་ཁོ་ཚ�ས་ཡིད་ཆེས་�ེད་�བ་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་སོ། 6�ར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ། �ོད་�ི་
ལག་པ་ཨམ་བག་ནང་�་�ག་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས། ཁོང་གི་དེ་བཞིན་རང་གི་ལག་པ་ཨམ་བག་ནང་�་
བ�ག་ནས། �ིར་བཏོན་�བས་ལག་པར་མཛ�་ནད་�ིས་བཏབ་ནས་གངས་དང་འ�་བར་དཀར་པོར་འ�ར་བ་
དང་། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ལག་པ་ཡང་�ར་ཨམ་བག་ནང་�་�ག་ཅིག་ཅེས་ག�ངས་པས། ཁོང་གི་�ར་
�་ལག་པ་ཨམ་བག་ནང་�་བ�ག་ནས་�ིར་བཏོན་པ་དང་། དེ་ནི་རང་གི་ག�གས་པོའི་ཤ་གཞན་དང་མ�ངས་
པར་ཡག་པོར་འ�ར་རོ། 8དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། གལ་ཏེ་ཁོ་ཚ�ས་�ོད་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པར་�ས་དང་
པོ་དེ་ལ་�ང་མེད་�ེད་ན། �ས་གཉིས་པ་དེའི་�ོ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་�ོད་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་འ�ར་རོ། 9གལ་�ིད་དེ་ཚ�ས་
�ས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པར་�ོད་�ིས་ལབ་པར་མ་ཉན་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ིས་ན་ཨེལ་གཙང་པོ་ནས་�་
གཏོག་ཙམ་བ�ས་ཏེ་ས་�མ་པོའི་ཐོག་�་�གས་ཤིག་དང་། �་དེ་�ག་�་འ�ར་འ�ོ་གི་རེད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 
10འོན་�ངམོ་ཤེས་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ང་ནི་�ས་པར་ཁ་མཁས་པོ་ཞིག་མིན་ཏེ། �ོན་ཆད་�ང་མ་ཡིན་པར། 
�ེད་�ི་�ས་པར་བཀའ་གནང་བའི་�ེས་�འང་དེ་�ར་མ་�ར། ང་ནི་ཁ་དལ་ཞིང་�ིད་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 
11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ། མིའི་ཁ་དེ་�ས་བཟོས་པ་ཡིན་ནམ། �གས་པ་དང་འོན་པའམ། མིག་མཐོང་
མཁན་དང་ལོང་བ་�མས་�ས་བཟོས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་དག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་མཛད་པ་མ་ཡིན་ནམ། 
12ད་�ོད་སོང་ཞིག། �ོད་�ིས་གང་བཤད་དགོས་པ་དེ་ངས་�ོད་ལ་�ས་པར་རོགས་�ེད་�་དང་། གང་བཤད་
དགོས་པ་དེ་ངས་�ོད་ལ་ལོབ་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 13འོན་�ང་མོ་ཤེས། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ང་ལ་མ་
བཏང་རོགས་གནང་། མི་གཞན་ཞིག་གཏོང་བར་མཛད་�་གསོལ་ཞེས་�ས་སོ། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་
ལ་�གས་�ོས་ཤིང་། ལེ་ཝ་ིཔ་ཨ་རོན་དེ་�ོད་�ི་ཨ་ཇོ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོ་ནི་ཁ་མཁས་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་སོ། 
ཁོ་�ོད་ལ་�ག་པར་ཡོང་གི་ཡོད་པས། ཁོས་�ོད་ལ་མཐོང་བ་དང་དགའ་པོ་�ེད་ཡོང་། 15�ོད་�ིས་དེ་ལ་�ད་ཆ་
བཤད་དེ་གང་ལབ་དགོས་པ་ཚང་མ་ཁོ་ལ་ཤོད་ཅིག ང་ནི་�ོད་རང་གཉིས་ཀས་�་བའི་ཆེད་ངས་རོགས་�ེད་
ཡོང་། གང་�ེད་དགོས་པ་དེ་དག་ངས་�ོབ་�ོན་�ེད་ཡོང་། 16ཁོ་ནི་མི་གཞན་ལ་�ད་ཆ་ཤོད་�ིར་�ོད་�ི་ཚབ་�་



�ེབ་ཐོན 

�ར་ཞིང་། དེ་ནས་�ོད་ནི་དཀོན་མཆོག་�་�ར་འ�ར་ནས་། ཁོས་གང་བཤད་དགོས་པ་དེ་ཁོ་ལ་�ས་པར་འ�ར་
རོ། 17འཁར་�ག་འདི་ལག་པར་འ�ེར་ནས་སོང་ཞིག དེའི་�ོ་ནས་�ས་�མས་�ོན་པར་འ�ར་ཞེས་བཀའ་
གནང་ངོ་༎  

མོ་ཤེ་ཨི་ཇིབ་�་�ིར་ལོག་པ།  

18མོ་ཤེས་རང་གི་�ོས་པོ་ཡི་ཐོརོའི་�ར་�ིན་ནས་ཁོང་ལ། ཨི་ཇིབ་�་ཡོད་པའི་ངའི་རང་རིགས་�ན་�་�མས་ད་
�ང་གསོན་པོ་ཡོད་མེད་བ�་�ིར་ཁོ་ཚ�འི་�ར་�ིར་ལོག་འ�ོ་ཆོག་པའི་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་པས། 
ཡི་ཐོརོས་མོ་ཤེ་ལ། �ོད་ཞི་བདེའི་ངང་སོང་ཞིག་ཅེས་�ས་སོ། 19�བས་དེར་མིད་ཡན་�ལ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། ད་�ོད་རང་ཨི་ཇིབ་�་�ིར་ལོག་�ོས་ཤིག། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་ལ་བསད་ཐབས་�ེད་པའི་
མི་ཚང་མ་ད་ཤི་ཚར་ནས་མེད་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 20མོ་ཤེས་རང་གི་�ེ་དམན་དང་�་�མས་འ�ིད་ནས་དེ་
དག་བོང་�འི་ཐོག་�་བ�ོན་ཏེ་ཨི་ཇིབ་�་�ིར་ལོག་�ས་སོ། མོ་ཤེས་དཀོན་མཆོག་གི་འཁར་�ག་དེ་ལག་པར་
འ�ེར་རོ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། �ོད་རང་ཨི་ཇིབ་�་�ིར་ལོག་�ས་ནས་ངས་�ོད་�ི་ལག་པར་
བཞག་པའི་�ས་ཡ་མཚན་དེ་དག་�ལ་པོའི་མ�ན་�་བ�ན་དགོས་པ་དེ་སེམས་ལ་ཞོག་ཅིག ངས་�ལ་པོའི་
སེམས་དེ་�ོང་�་གཏོང་�་ཡིན་པས་ ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་འ�ོ་�་འ�ག་པ་མེད། 22�ོད་�ིས་�ལ་པོ་ལ། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཨིསི་�ཱཨེལ་ནི་ངའི་�ོན་�ེས་�ི་�་ཡིན་པས། 23ངའི་�ས་ང་ལ་མཆོད་
འ�ལ་�་�ིར་དེ་འ�ོར་�གས་ཤིག་ཅེས་ངས་�ོད་ལ་ཟེར། འོན་�ང་�ོད་�ིས་མ་ཉན་ནོ། ད་ངས་�ོད་�ི་�ོན་
�ེས་�ི་�་དེ་གསོད་པར་�འོ་ཞེས་�ོས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 24དེ་ནས་ལམ་�་གནས་ཚང་ཞིག་�་བ�ད་�བས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་འ�ད་ནས་ཁོང་ལ་བསད་ཐབས་གནང་ངོ་། 25-26�བས་དེར་ཛ�བ་པོ་�ཱས་
�ོ་�ོ་པོ་ཞིག་གིས་རང་གི་�འི་མ�ན་�གས་བཅད་ནས་དེས་མོ་ཤེའི་�ང་པར་འཆང་�ེ་�ས་པ། ད་�ོད་ནི་ངའི་
དོན་�་�ག་གི་�ོ་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེའི་�ོག་དེ་�ར་�ོད་བ�ོལ་གནང་ཞིང་། མ�ན་
�གས་བཅད་པའི་�ོ་ནས་མོས་དེ་ལ། �ོད་ནི་�ག་གི་�ོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 27གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་
རོན་ལ། མོ་ཤེ་ལ་འ�ད་པར་འ�ོག་�ོང་�་སོང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། དེ་�ིན་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་རི་བོར་
ཁོ་དང་འ�ད་ནས་ཁ་བ�ལ་ལོ། 28དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་མངགས་གང་གནང་བ་དང་། ཁོས་
�ས་གང་བ�ན་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་�ི་�ོར་ལ་ཁོས་ཨ་རོན་ལ་བཤད་དོ། 29དེར་བ�ེན་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་
གཉིས་ཨི་ཇིབ་�་�ིན་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་བ�ད་�ི་�ན་པོ་ཐམས་ཅད་�ོགས་གཅིག་�་བ�ས་སོ། 30གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གང་ག�ངས་པའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ཨ་རོན་�ིས་�ས་ཞིང་། མི་�མས་�ི་མཐོང་སར་
མོ་ཤེས་�ས་དེ་དག་བ�ན་པས། 31དེར་མི་�མས་ཡིད་ཆེས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་་�ི་མི་
བ�ད་ཚ�འི་དཀའ་�ག་ལ་གཟིགས་གནང་ནས་དོ་�ང་གནང་བ་ཤེས་ནས། དེ་ཚ�ས་མགོ་བ�ད་དེ་བ�ེན་བ�ར་
�ས་སོ༎  
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མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་མ�ན་�་�ིན་པ།  

1དེ་�ེས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་མ�ན་�་�ིན་ནས་ཁོང་ལ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་ག�ངས་པ། ངའི་མི་�ེས་འ�ོག་�ོང་ནང་�་ང་ལ་དགའ་�ོན་ཞིག་བཤམས་�ིར་དེ་
དག་འ�ོར་�གས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 2�ལ་པོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་�་ཡིན་ནམ། 
དེའི་�ད་ཆ་ཉན་ནས་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་ག་རེའི་དོན་�་འ�ོར་བ�ག་དགོས། ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
དེ་ཤེས་�ི་མེད། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་འ�ོར་བ�ག་གི་མིན་ཞེས་�ས་སོ། 3དེ་ཚ�ས་�ས་པ། ཨིབ་རི་པའི་
དཀོན་མཆོག་དེས་ང་ཚ�ར་མངོན་པར་གནང་�ང་། ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་
མཆོད་འ�ལ་�ིར་ཉིན་ག�མ་�ི་ལམ་�་འ�ོག་�ོང་ནང་�་ང་ཚ�་གཏོང་བ་གནང་རོགས་གནང་། དེ་མིན་ཁོང་
གིས་ང་ཚ�ར་ནད་ཡམས་སམ་དམག་གི་�ོ་ནས་ཚར་བཅད་པར་འ�ར་རོ། 4�ལ་པོས། མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་�ས་
པ། མི་མང་ལ་ལས་ཀ་�ེད་མི་བ�ག་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། �ན་གཡོག་དང་�ན་མོ་ཚ�་ལ་ལས་�ེད་�་གཏོང་ཞིག 
5ད་�་�ང་པའི་ནང་�ོད་ཚ�འི་ཁ་�ངས་ནི་ཨི་ཇིབ་པ་ལས་མང་�་�ིན་ཡོད་པས། དེའི་ཁར་�ོད་ཚ�ས་དེ་དག་ལ་
ངལ་�ོལ་�ེད་མ་བ�ག་པར་བཀག་འདོད་དམ། 6ཉིན་དེ་རང་ལ་�ལ་པོས་ཨི་ཇིབ་པ་�ན་གཡོག་གི་མགོ་དཔོན་
�མས་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ལས་དཔོན་�མས་ལ་བཀའ་གནང་བ། 7�ོད་ཚ�ས་ད་བར་�ེར་བཞིན་པའི་ས་བག་བཟོ་
�ེད་�ི་སོག་མ་དེ་དག་�ིན་ཆད་མ་�ེར་ཞིག དེ་ཚ�ས་སོ་སོས་འཚ�ལ་ནས་སོག་མ་འ�ེར་ཡོང་དགོས་སོ། 8འོན་
�ང་དེ་�་ཁོ་ཚ�ས་ས་བག་མང་�ང་ག་ཚ�ད་བཟོ་གི་ཡོད་པ་ད་�འང་མ་�ང་དེ་ཙམ་རང་བཟོ་�ག་ཅིག གང་ལ་
ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་ལས་ཀ་མ་�ིད་པར་�ད་འདོན་ཏེ་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ིར་འ�ོར་
བ�ག་རོགས་གནང་ཞེས་ཟེར་བའི་�ིར་རོ། 9མི་�མས་�ིས་�ད་ཆ་�ན་མར་དོ་�ང་མ་�ེད་པའི་�ིར་དེ་ཚ�ར་
ངལ་�ོལ་�ིད་པོ་བཀལ་དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 10དེ་ནས་མི་མང་གི་མགོ་དཔོན་དང་ལས་�ེད་པའི་འགོ་
པ་�མས་�ིན་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་�ས་པ། �ལ་པོས་ད་ནས་བ�ང་�ོད་ཚ�ར་སོག་མ་གནང་གི་མིན་ཞེས་
ག�ངས་ཡོད། 11དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�་རང་ཉིད་�ིན་ཏེ་ས་�ོགས་གང་ནས་ཡིན་�ང་སོག་མ་�བ་ཐབས་�ོས་ཤིག 
འོན་�ང་ས་བག་གི་ཚད་མང་�ང་�ང་ཟད་ཙམ་ཡང་ཆག་ཡང་�ེད་མི་ཆོག་ཅེས་�ས་སོ། 12དེ་ནས་མི་དམངས་
�མས་སོག་མ་འཚ�ལ་�ིར་ཨི་ཇིབ་�ན་�་�ིན་ནོ། 13མགོ་དཔོན་�མས་�ིས་དེ་ཚ�ར་བཙན་དབང་�ེད་ཏེ་�ར་
སོག་མ་འ�ོར་�ས་�ོད་ཚ�ས་ལས་ཀ་མང་�ང་ག་ཚ�ད་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་ད་�འང་�ས་ཏེ་སོ་སོའི་ཉིན་
རེའི་ལས་ཚད་དེ་�བ་པར་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། 14དེ་ནས་ལས་བ�ག་�ད་�ེད་པའི་བ�ོ་བཞག་�ས་པའི་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པའི་ལས་དཔོན་�མས་ལ་ཨི་ཇིབ་པའི་�ན་གཡོག་གི་མགོ་དཔོན་�མས་�ིས་བ�ང་ནས་དེ་དག་ལ། �ོད་
ཚ�ས་�ར་བཞིན་ས་བག་མ་བཟོས་པར་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་པས། 15ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མགོ་དཔོན་�མས་�ལ་
པོའི་མ�ན་�་�ིན་ནས་�ས་པ། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། �ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་བཀའ་བཙན་པོ་འདི་འ�་ཅི་ལ་
གནང་བཞིན་ཡོད་དམ། 16ང་ཚ�ར་སོག་མ་ཅིའང་མ་གནང་བའི་ཁར། ས་བག་བཟོ་དགོས་ཅེས་ཟེར་བ་དང་། ང་
ཚ�ར་ཉེས་བ�ང་�ས་པའི་ནག་ཉེས་ནི་�་ཉིད་�ི་ཞབས་�ི་ཚ�འི་ཁར་ཡོད་ཅེས་�་བ་�ལ་�ང་། 17�ལ་པོས་དེ་
དག་ལ། �ོད་ཚ�་ནི་ལེ་ལོ་ཅན་ཡིན་པས་ལས་མ་�ིད་པར། ང་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ིར་
འ�ོར་བ�ག་རོགས་གནང་ཞེས་ཟེར་�ས་སོ། 18�ོད་ཚ�་ལས་ཀར་སོང་ཞིག། �ོད་ཚ�ར་སོག་མ་ཡང་�ེར་མི་ཡོང་། 
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འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ཉིན་རེར་བཟོ་དགོས་པའི་ས་བག་གི་ཁ་�ངས་དེ་ཚང་བར་�ེད་དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 
19ཉིན་རེར་བཟོ་དགོས་པའི་ས་བག་གི་�ངས་ཆད་དེ་ལས་ཆག་ཡང་ཅི་ཡང་མེད་པའི་བཀའ་དེ་ཐོས་ནས། ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་འགོ་དཔོན་�མས་�ིས་སེམས་ལ་ད་ང་ཚ�་དཀའ་ངལ་�ག་པོ་ཞིག་གི་ནང་�་�ད་བཞག་ཅེས་ཧ་གོའོ། 
20དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་�ལ་པོའི་�ར་ནས་�ིར་ཐོན་པ་དང་། ལམ་�་ཁོ་ཚ�་ལ་�ག་ནས་བ�ད་ཡོད་པའི་མོ་ཤེ་དང་ཨ་
རོན་འ�ད་དོ། 21དེ་ཚ�ས་ཨ་རོན་དང་མོ་ཤེ་ལ། �ོད་ཚ�འི�ེན་�ིས་�ལ་པོ་དང་དེའི་འཁོར་གཡོག་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་
�ང་ད�་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གཟིགས་ཡོད་པས། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ིམས་གཅོད་
གནང་བར་ཤོག �ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་ངེད་�མས་བསད་བའི་ཁ་འ�ི་ཞིག་�ད་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ༎  

མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོག་�་�ས་པ།  

22དེ་ནས་མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་ཁ་�ར་ནས་ཡང་�ར་ཁོང་ལ། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་
�ིས་རང་གི་མི་འབངས་འདི་ལ་དཀའ་�ག་�ག་པོ་འདི་འ�་ག་རེའི་དོན་ལ་གནང་བ་ཡིན་ནམ། �ེད་�ི་ང་ལ་ཅི་
�ིར་གཏོང་གནང་བ་ཡིན་ནམ། 23ངས་�ེད་�ི་མཚན་�ི་ངང་ནས་�ལ་པོར་�ད་ཆ་བཤད་པའི་ཉིན་མོ་ནས་
བ�ང་། �ལ་པོས་མི་དམངས་ལ་�ག་�བ་ཆེ་�་བཏང་ཡོད། འོན་�ང་�ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་�བས་པའི་ཆེད་�་གང་
ཡང་གནང་མ་སོང་ཞེས་�ས་སོ༎  

�ེབ་ཐོན 6 

1དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། ད་ངས་�ལ་པོ་ལ་གང་�ེད་�་ཡིན་པ་དེ་�ོད་�ིས་མཐོང་ཡོང། ངའི་
མི་དམངས་ལ་འ�ོ་བ�ག་ཟེར་ནས་ངས་ཁོ་ལ་�་�ག་�ེད་�་ཡིན། དངོས་གནས་�ས་ན་�ོད་ཚ�་ལ་�ལ་འདི་
ནས་དད་པར་དེ་ལ་ངས་�་�ག་བ�བ་�་ཡིན༎  

དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བོས་གནང་བ།  

2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ། 3ང་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་
�ཱག་དང་ཡ་ཀོབ་�ི་མ�ན་�་�ན་དབང་དཀོན་མཆོག་གི་�ལ་�་མངོན་པར་འ�ར་ནས་ཡོད། འོན་�ང་ངའི་
དམ་པའི་མཚན་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཟེར་ཁོ་ཚ�ར་མངོན་པར་འ�ར་མེད་དོ། 4ཁོ་ཚ�་�ེས་�་གནས་པའི་
�ལ་ཀ་ནན་དེ་ངས་ཁོ་ཚ�འི་བདག་དབང་�་�ེར་�ི་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་�ས་ཡོད་དོ། 5ཨི་ཇིབ་པས་�ན་གཡོག་
བཟོས་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་�ེ་ངག་དེ་ངས་ད་�་ཐོས་ཡོད་པ་དང། ངས་�ས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་�ན་
གསོས་�ང། 6དེར་བ�ེན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་ངས་འདི་�ར་ཤོད་�ི་ཡོད་ཅེས་�ོས་ཤིག ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཡིན་ཏེ། ངས་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་པའི་�ན་འཁོལ་ནས་འདོན་ཏེ་�བས་�་ཡིན། ངས་�ོབས་དང་�ན་པའི་
ལག་པ་བ�ངས་ཏེ་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ར་ཆད་པ་�ག་པོ་བཅད་པའི་�ོ་ནས་�ོད་ཚ�ར་ཐར་�་འ�ག་པར་�འོ། 7ངས་
�ོད་ཚ�་ངའི་མི་འབངས་�་ངོས་ལེན་ཞིང་། ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�་འ�ར་ཏེ། �ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�ི་�ན་
འཁོལ་ནས་འདོན་�བས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་ཡོང་། 8ངས་



�ེབ་ཐོན 

ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་�ཱག་དང་ཡ་ཀོབ་ལ་�ེར་�འི་དམ་བཅའ་�ས་པའི་�ལ་དེར་ངས་�ོད་ཚ�ར་འ�ིད་ཅིང་། 
�ལ་དེ་�ོད་ཚ�འི་བདག་དབང་�་�ེར་�ི་ཡིན། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ། 9དེ་
ནས་མོ་ཤེས་དཀོན་མཆོག་གིས་གང་ག�ངས་པ་དེ་ཨིསི་�ཱཨེ་ལ་�མས་ལ་བཤད་�ང་། �ན་འཁོལ་�ི་བཙན་
གནོན་�ག་པོས་དེ་ཚ�འི་སེམས་�གས་ཆགས་ཡོད་པས། དེ་ཚ�ས་མོ་ཤེས་གང་བཤད་པར་མ་ཉན་ནོ། 10དེ་ནས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། 11�ོད་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་�ར་�ིན་ནས་དེ་ལ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་རིགས་
�མས་�ེད་�ི་�ལ་ནས་འ�ོར་�གས་ཤིག་ཅེས་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 12འོན་�ང་ལན་�་མོ་ཤེས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་པ། གཟིགས་ཤིག། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ངའི་�ད་ཆ་ཉན་�ི་མིན་འ�ག �ལ་པོས་ཇི་�ར་
ཉན་�ིད། ང་ནི་�ད་ཆ་ཤོད་�ང་�བ་�ི་མེད་ཅེས་�ས་སོ། 13དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་
རོན་ལ་བཀའ་གནང་བ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ལ་�ོས་ཤིག ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཨི་ཇིབ་ནས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་བཏོན་ནས་འ�ིད་འ�ོ་བའི་བཀའ་�ད་ཡོད༎  

མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ི་�ིམ་ཚང་གི་ཐོ།  

14ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�་�ོན་�ེས་�་བྷེན་ལ་�་བཞི་ཡོད་པ་ནི། ཧ་ནོག། པལ་�། ཧེཛ་རོན། ཀར་མི་བཅས་ཡིན། དེ་ཚ�་
ནི་�་བྷེན་�ི་�ིམ་ཚང་�མས་ཡིན་ནོ། 15སིམ་ཨོན་ལ་�་�ག་ཡོད་པ་�མས་ནི། ཡེ་�་ཨེལ། ཡ་མིན། ཨོ་ཧད། ཡ་
ཀིན། ཛ�་ཧར། ཀ་ནན་པའི་�ད་མེད་ལས་�ང་བའི་�་ཤ་�ལ་དང་བཅས་�ག་ཡིན། དེ་ཚ�་ནི་སིམ་ཨོན་�ི་�ིམ་
ཚང་�མས་ཡིན་ནོ། 16ལེ་ཝི་ལ་�་ག�མ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་གྷེར་ཤོན། ཀ་ཧད། མ་ར་རི་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་ལེ་ཝིའི་
�ིམ་ཚང་�མས་ཡིན་ནོ། ལེ་ཝི་ཁོ་རང་ནི་ལོ་ ༡༣༧ གསོན་ནོ། 17གྷེར་ཤོན་�ི་�་�མས་ནི་རང་གི་�ིམ་ཚང་
བཞིན། ལིབ་ནི་དང་། ཤིམ་ཨི་ཡིན་ནོ། 18ཀོ་ཧད་�ི་�་�མས་ནི་ཨམ་རམ་དང། ཨིཛ་ཧར་དང་། ཧིབ་རོན་དང་། 
�་ཛ�་ཨེལ་བཅས་ཡིན་ཏེ། ཀོ་ཧད་ནི་ལོ་བ�དང་�མ་�་སོ་ག�མ་གསོན་ནོ། 19མ་ར་རིའི་�་�མས་�ཱ་ལི་དང་། 
�་ཤི་ཡིན། དེ་དག་རང་གི་�ིམ་ཚང་བཞིན་ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་་ཡིན་ནོ། 20ཨམ་རམ་�ིས་རང་གི་ཕའི་�ིང་མོ་ཡོ་ཀེ་
བྷེད་དང་ཆང་ས་བ�བ་ཏེ་མོ་ལས་ཨ་རོན་དང་། མོ་ཤེ་�ེས་སོ། ཨམ་རམ་ནི་ལོ་ ༡༣༧ བར་གསོན་ནོ། 21ཨིཛ་ཧར་
�ི་�་�མས་ནི་ཀོ་�ཱ་དང་། ནེ་ཕེག་དང་། ཛ�ག་རི་བཅས་ཡིན་ནོ། 22�་ཛ�་ཨེལ་�ི་�་�མས་ནི་མི་ཤ་ཨེལ་དང་། 
ཨེལ་ཛ་པན་དང་། སིཐ་རི་བཅས་ཡིན། 23ཨ་རོན་�ིས་ཨམ་མི་ན་དྷབ་�ི་�་མོ་དང་�་ཤོན་�ི་�ིང་མོ་ཨེ་ལི་ཤེ་བ་
དང་ཆང་ས་བ�བ་ནས། མོ་ལས་ན་དྷབ་དང་། ཨ་བྷི་�་དང་། ཨེ་ལི་ཛར་དང་། ཨི་ཐ་མར་�ེས་སོ། 24ཀོ་�ཱའི་�་
�མས་ནི་ཨསི་སིར་དང་། ཨེལ་ཀ་�་དང་། ཨ་བྷི་ཨ་སཕེ་བཅས་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་ནི་ཀོ་�ཱའི་�ེ་རིགས་་�ི་ཕ་མེས་
ཡིན་ནོ། 25ཨ་རོན་�ི་�་ཨེ་ལི་ཛར་�ིས་པ་ཏི་ཨེལ་�ི་�་མོ་�མས་ནས་གཅིག་དང་ཆང་ས་བ�བ་བོ། མོ་ནས་ཕིན་
ཧསི་�ེས་སོ། ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་་�ི་ནང་མི་གཙ�་བོ་�མས་ནི་གོང་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། 26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་འ�ིད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བའི་�ེ་བོ་དག་ནི་ཨ་རོན་དང་མོ་ཤེ་ཡིན་ནོ། 
27ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་འ�ིད་པའི་�ིར་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་དང་�ད་ཆ་བཤད་མཁན་�མས་ནི་མོ་
ཤེ་དང་ཨ་རོན་ཡིན་ནོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་བཀའ་�་གནང་བ།  



�ེབ་ཐོན 

28གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་�་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་ཉིན་མོ་དེ་ལ། 29ཁོང་གིས་ང་ནི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཡིན། ངས་�ོད་ལ་གང་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་�ོད་�ིས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ལ་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་
གནང་ངོ་། 30མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་པ། གཟིགས་ཤིག་ང་ནི་�ད་ཆ་བཤད་�ངས་མི་ཤེས་པས་�ལ་
པོས་ངའི་ཁ་ལ་ཇི་�ར་ཉན་�ིད་ཅེས་�ས་སོ༎  

�ེབ་ཐོན 7 

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། �ོས་ཤིག། ངས་�ོད་ནི་�ལ་པོའི་མཐོང་�ང་�་དཀོན་མཆོག་དང་མ�ངས་
པ་�ས་ཡོད། �ོད་�ི་ཨ་ཇོ་ཨ་རོན་ནི་�ོད་�ི་�ང་�ོན་པར་འ�ར་ནས་�ད་ཆ་བཤད་ཡོང་། 2ངས་�ོད་ལ་གང་
བཤད་པ་ཚང་མ་ཨ་རོན་ལ་�ོས་ཤིག ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་ཨི་ཇིབ་ནས་འ�ོར་བ�ག་དགོས་ཅེས་�ལ་པོ་
ལ་�་དགོས། 3འོན་�ང་ངས་�ལ་པོའི་སེམས་�ོང་པོ་བཟོས་ཏེ། ཨི་ཇིབ་ནང་ངས་�ས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་མང་པོ་
�ོན་�ི་ཡིན། 4འོན་�ང་�ལ་པོས་�ོད་ཚ�འི་བཤད་པར་མི་ཉན་པ་དང་། ཨི་ཇིབ་�ི་ཐོག་�་ངས་རང་གི་མ�་དང་
�ས་པ་�ོན་ཏེ། དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་�ིམས་གཅོད་�ག་པོ་བཅད་ཅིང་། ངའི་མི་མང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་
ངས་�ིར་འདོན་པར་�འོ། 5ངས་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ི་ཐོག་�་ལག་པ་བ�ངས་ཤིང་དེ་ཚ�འི་ད�ིལ་ནས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་�ིར་འདོན་པའི་ཚ�་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་ཤེས་ཡོང་ཞེས་བཀའ་
གནང་ངོ་། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་�་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ིས་�ས་སོ། 7དེ་གཉིས་�ིས་
�ལ་པོ་དང་གཏམ་�ེད་�བས་མོ་ཤེ་ནི་ལོ་བ�ད་�་དང་ཨ་རོན་ནི་ལོ་བ�ད་�་�་ག�མ་ཡིན་ནོ༎  

ཨ་རོན་�ི་འཁར་�ག།  

8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ། 9གལ་ཏེ་�ལ་པོས་�ོད་གཉིས་ལ། �ས་ཤིག་�ོན་ཞིག་བ�ོད་ན། 
�ོད་�ིས་ཨ་རོན་�ི་འཁར་�ག་དེ་�ངས་ནས་�ལ་པོའི་མ�ན་�་ད�གས་ཤིག་ཅེས་�ོས་དང་། དེ་ནི་�ལ་ཞིག་
�་འ�ར་ཡོང་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 10དེར་བ�ེན་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ལ་པོའི་མ�ན་�་�ིན་ནས། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་�ས་ཏེ་ཨ་རོན་�ིས་འཁར་�ག་དེ་�ལ་པོ་དང་དེའི་འཁོར་གཡོག་
�མས་�ི་མ�ན་�་འཕངས་པས་དེ་�ལ་ཞིག་�་འ�ར་ཏོ། 11དེ་ནས་�ལ་པོས་�ང་མི་མཁས་པ་དང་�ས་འ�ལ་
མཁན་�མས་�ད་བཏང་ནས། དེ་ཚ�ས་�ང་�་འ�ལ་�ི་�ོ་ནས་དེ་བཞིན་�་�ས་སོ། 12དེ་ཚ�ས་�ང་སོ་སོའི་
འཁར་�ག་འཕངས་པས་དེ་དག་�ལ་�་�ར་རོ། འོན་�ང་ཨ་རོན་�ི་འཁར་�ག་གིས་དེ་ཚ�འི་འཁར་�ག་�མས་
མིག་གོ 13ད་�ང་�ལ་པོའི་སེམས་�ོང་པོར་�ར་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ་བཞིན་�ལ་པོས་དེ་
ཚ�འི་གཏམ་ལ་མ་ཉན་ནོ༎  

ཨི་ཇིབ་�་�ེན་ངན་�་ཚ�གས་�ང་བ།  

�ག།  



�ེབ་ཐོན 

14དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། �ལ་པོའི་སེམས་�ོང་པོར་�ིན་ཡོད་པས། ཁོས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་གཏོང་བ་མེད། 15�ལ་པོ་ཞོགས་པ་�་པོ་ན་ཨེལ་གཙང་པོའི་ཉེ་འ�མ་�་ཕེབས་�བས་དེར་ཁོ་ལ་
འ�ད་�ིར་དེར་སོང་ཞིག �ར་�ལ་�་འ�ར་བའི་འཁར་�ག་དེ་འ�ེར་ནས་དེར་ཁོ་ལ་�ག་�ོད་ཅིག 16དེ་ནས་
�ལ་པོ་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག། ཨིབ་རི་པའི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་�ེད་�ི་�ང་�་གཏོང་བ་
གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་�ེད་ལ། ཁོང་གི་མི་དམངས་�མས་འ�ོག་�ོང་�་ཁོང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་�ིར་གཏོང་
ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་�ང་། འོན་�ང་ད་བར་�ེད་�ིས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་�ིས་མེད་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 17གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཁོང་གི་མཛད་པ་�མས་�ེད་�ིས་མཐོང་ནས་ཁོང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་
པ་དེ་ཤེས་�བ་ཡོང་། �ོས་ཤིག་ངའི་ལག་པར་ཡོད་པའི་འཁར་�ག་དེ་ན་ཨེལ་གཙང་�འི་ཁར་�ས་�ས་གཙང་
�་དེ་�ག་�་འ�ར་ཡོང་། 18གཙང་པོའི་ཉ་�མས་ཤི་བ་དང་། གཙང་�་ལ་�ི་ངན་�ོ་བས། ཨི་ཇིབ་པ་�མས་
གཙང་�་དེ་ལས་འ�ང་མི་�བ་ཅེས་�ོས་ཤིག 19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། �ོད་�ི་ཨ་ཇོ་ཨ་རོན་ལ། 
འཁར་�ག་དེ་འ�ེར་ནས་ཨི་ཇིབ་�ི་གཙང་པོ་ཡོད་ཚད་དང་། �ར་པོ་�མས་དང་། �ིང་�་�མས་དང་། གཞན་
ཡང་�ོན་པ་ཐམས་ཅད་�ག་�་འ�ར་བའི་�ིར་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་ལག་པ་�ོངས་ཤིག་ཅེས་�ོས་ཤིག ཨི་ཇིབ་�ི་
ཤིང་གི་�ོད་དང་། �ོ་�ོད་ཡོད་ཚད་ནང་ལ་�ག་ཤ་�ག་ཡོད་པ་འ�ང་ཡོང་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 20དེ་ནས་མོ་
ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་�ས་སོ། �ལ་པོ་དང་འཁོར་གཡོག་�མས་
�ི་མ�ན་�་ཨ་རོན་�ིས་འཁར་�ག་དེ་ཡར་�ག་ནས་གཙང་པོ་ན་ཨེལ་ཁར་�ས་པས། གཙང་པོའི་�་�མས་
�ག་�་འ�ར་རོ། 21གཙང་པོའི་ཉ་�མས་ཤི་ནས། དེར་�ི་མ་ངན་པ་�ང་ནས། ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་�་དེ་འ�ང་མ་
�བ་བོ། ཨི་ཇིབ་�ན་�་ག་ས་ག་ལ་�་ཆང་མ་�ག་�་འ�ར་རོ། 22�ལ་པོའི་མིག་འ�ལ་མཁན་�མས་�ིས་�ང་
�་འ�ལ་�ི་�ོ་ནས་དེ་བཞིན་�ས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ་བཞིན་�ལ་པོའི་སེམས་ད་�ང་�ོང་
བར་�ིན་པས། �ལ་པོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ི་གཏམ་ལ་མ་ཉན་ནོ། 23གནས་�ལ་གང་�ང་བ་དེ་ལ་དོ་�ང་མ་
�ས་པར། ཁོང་རང་གི་ཕོ་�ང་�་ལོག་གོ། 24ཨི་ཇིབ་པ་ཐམས་ཅད་གཙང་�་འ�ང་མ་�བ་པར་གཙང་པོའི་ཉེ་
འ�མ་�་�་འཚ�ལ་�ིར་ས་�ས་སོ། 25གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གཙང་�་�ག་�་�ར་གནང་ནས་ཉིན་ཞག་
བ�ན་�ིན་ནོ༎  

�ེབ་ཐོན 8 

�ལ་པ་�མས།  

1དེ་ནས་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། �ལ་པོའི་�ར་�ིན་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་�ར་
ག�ངས་བཞིན་ཡོད་ཅེས་�ོས་ཤིག ངའི་མི་མང་ཚ�ས་ང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་�ིར་དེ་ཚ�་ལ་འ�ོར་�གས་ཤིག 
2གལ་�ིད་�ོད་�ིས་འ�ོ་�་མ་བ�ག་ན། ངས་�ོད་�ི་�ལ་ཚང་མ་�ལ་པས་བཀང་�ེ་ཆད་པ་གཏོང་གི་ཡིན། 
3གཙང་པོ་ན་ཨེལ་�ལ་པས་ཡོངས་�་གང་ནས་དེ་དག་�ིར་ཐོན་ཞིང་། �ོད་�ི་ཕོ་�ང་དང་། �ོད་ཉལ་སའི་ཁང་
མིག་དང་། �ོད་�ི་ཉལ་�ིའི་�ང་དང་། �ོད་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�འི་ཁང་པའི་ནང་དང་། གཞན་ཡང་�ོད་�ི་ཐབ་
ཚང་དང་། བག་གཞོང་ནང་�འང་ཡོང་�ེ། 4�ོད་རང་དང་�ོད་�ི་འབངས་དང་ལས་�ེད་པ་ཚ�འི་�ེང་�་�ལ་



�ེབ་ཐོན 

པ་དེ་ཚ�་མཆོངས་ཤིང་ཡོང་བར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་སོ། 5གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། ཨ་རོན་
ལ་འཁར་�ག་དེ་འ�ེར་ནས་གཙང་པོ་དང་�ར་པོ་དང་�ིང་�་�མས་�ི་�ོགས་�་ལག་པ་བ�ངས་ཏེ་�ལ་པ་
�མས་ཨི་ཇིབ་�ན་�་�བ་བ�ག་ཅིག་ཅེས་�ོས་ཤིག 6དེར་བ�ེན་ཨ་རོན་�ིས་�་ཆང་མའི་�ེང་�་ལག་པའི་
འཁར་�ག་དེ་�ང་པས་�ལ་�ན་�་�ལ་པས་�བ་བོ། 7འོན་�ང་མིག་འ�ལ་མཁན་�མས་�ིས་�ང་�་འ�ལ་
�ི་�ོ་ནས་དེ་བཞིན་�ས་པས། �ལ་ནང་�ལ་པ་�མས་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 8དེ་�ེས་�ལ་པོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ད་
བཏང་ནས་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་པ་འདི་ཚ�་བཏོན་�ིར་�ོན་ལམ་འདེབས་ཤིག་དང་། ངས་ཁོང་
གི་མི་དམངས་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ིར་བཏང་གི་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་དོ། 9མོ་ཤེས་
ལན་�། ང་�ེད་རང་གི་དོན་�་�ོན་ལམ་འདེབས་པར་དགའ་པོ་ཡོད། ངས་�ེད་དང་�ེད་�ི་འཁོར་གཡོག་དང་
མི་དམངས་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ་ག་�ས་�བ་དགོས་པའི་�ས་ཚ�ད་ཞིག་གཏན་འབེབས་གནང་རོགས་གནང་། དེ་
ནས་�ལ་པ་ཚང་མ་�ི་�ར་བ�བ་པ་དང་། གཙང་པོ་ན་ཨེལ་ནང་མ་གཏོགས་གཞན་གང་�འང་�ལ་པ་�ས་
པར་མི་འ�ར། 10�ལ་པོས་ངའི་དོན་�་སང་ཉིན་�ོན་ལམ་འདེབས་རོགས་ག�ངས་པ་དང་། མོ་ཤེས། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་དང་འ�་བ་གཞན་དཀོན་མཆོག་མེད་པ་དེ་�ེད་�ིས་མ�ེན་པའི་�ིར་ངས་
�ེད་�ི་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་�ས་ཆོག 11�ལ་པ་�མས་�ེད་དང་�ེད་�ི་འབངས་དང་ལས་�ེད་པ་�མས་
ལས་མེད་པར་འ�ར་ཏེ། གཙང་པོ་ན་ཨེལ་གཅིག་�ར་�ས་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 12དེ་ནས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ལ་
པོའི་�ང་ནས་�ིན་ཏེ། �ལ་ནང་ཡོད་པའི་�ལ་པ་�མས་མེད་པར་འ�ར་�ིར་མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
�ོན་ལམ་འདེབས་སོ། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེས་�་བ་བཞིན་མཛད་དེ་ཁང་པ་དང་། �མས་ར་དང་། 
གཞན་ཡང་ཞིང་�མས་ལ་ཡོད་པའི་�ལ་པ་�མས་ཤིའོ། 14ཤི་བའི་�ལ་པ་�མས་ནི་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ིས་�ོགས་
གཅིག་�་�ངས་པས་�ི་ངན་�ི་ཡོངས་�་�བ་བོ། 15འོན་�ང་�ལ་པ་ཚང་མ་མེད་པར་སོང་བ་མཐོང་ནས། �ལ་
པོའི་སེམས་ད་�ང་�ོང་�་�ིན་ནོ། �ོན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ་བཞིན། �ལ་པོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་
རོན་�ི་གཏམ་ལ་མ་ཉན་ནོ༎  

�ང་འ�་�མས།  

16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། ཨ་རོན་ལ་�ོད་�ི་འཁར་�ག་དེ་སའི་ཐོག་�་�ས་ཏེ། སའི་
ཐལ་བ་�མས་ཨི་ཇིབ་�ན་�་�ང་འ�ར་འ�ར་བར་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ོས་ཤིག 17དེར་བ�ེན་ཨ་རོན་�ིས་འཁར་
�ག་དེ་སའི་ཁར་�ས་ཏེ། ཨི་ཇིབ་�ན་�་སའི་ཐལ་བ་ཐམས་ཅད་�ང་འ�ར་འ�ར་ཏེ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚང་
མར་�བ་བོ། 18མིག་འ�ལ་མཁན་�མས་�ིས་�ང་མིག་འ�ལ་�ི་�ོ་ནས་�ང་�་བཟོས་པར་ཐབས་ཤེས་�ེད་
�ང་དེ་ཚ�ས་བཟོས་མ་�བ་བོ། ས་གནས་གང་སར་�ང་འ�ས་�བ་བོ། 19མིག་འ�ལ་མཁན་�མས་�ིས་�ལ་པོ་ལ། 
ལས་འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་�ག་གི་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་�ས་�ང། �ལ་པོའི་སེམས་�ོང་�་�ིན་ཏེ། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ་བཞིན་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ི་གཏམ་ལ་མ་ཉན་ནོ༎  

�ང་མ་�མས།  



�ེབ་ཐོན 

20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། �ོད་སང་ཉིན་ཐོ་རངས་�་པོ་ལངས་ནས་�ལ་པོ་གཙང་པོའི་
འ�མ་�་འ�ོ་�བས་ཁོང་ལ་འ�ད་ནས་འདི་�ར་�ོས་ཤིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ངའི་མི་དམངས་�མས་
ང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་�ིར་འ�ོ་�་�ག་ཤིག 21གལ་�ིད་�ོད་�ིས་ངའི་མི་དམངས་འ�ོ་�་མ་བ�ག་ན། ངས་
�ོད་དང་�ོད་�ི་ལས་�ེད་པ་�མས་དང་། ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ི་ཁང་པ་དང་དེ་ཚ�འི་ས་ཞིང་སོགས་ལ་�ང་མས་
གང་བར་�་�་ཡིན་པས། ངའི་ཟོན་བ�ར་ཉོན་ཞིག 22འོན་�ང་ངས་དེ་ཉིན་ངའི་མི་དམངས་�ོད་སའི་�ལ་གྷོ་
ཤེན་དེ་�ར་�་ད�ེ་ཏེ། དེར་�ང་མ་གཅིག་�ང་�ས་པར་མི་འ�ར། དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�ལ་འདིར་ཡོད་པ་དེ་�ོད་�ིས་ཤེས་�བ་ཡོང་། 23ངའི་མི་དམངས་དང་�ོད་�ི་མི་དམངས་�ི་བར་ལ་
�ད་པར་ཞིག་�ོན་�ི་ཡིན། �ས་འདི་ནི་སང་ཉིན་�བ་པར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་སོ། 24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་དང་ལས་�ེད་པ་�མས་�ི་ནང་�་�ང་མའི་�ངས་ཚ�གས་ཚ�གས་�ེད་ནས་གཏོང་གནང་ངོ་། 
�ང་མས་ཨི་ཇིབ་ཡོངས་�་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་�ང་ངོ་། 25དེ་ནས་�ལ་པོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་བོས་ནས་�ས་
པ། �ོད་ཚ�་�ིན་ནས་�ལ་འདི་ནང་�་རང་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་ཞིག 26མོ་ཤེས། དེ་འ�་�ེད་
ན་�ིག་མི་ཡོང་། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་སེམས་ཅན་�ི་དམར་མཆོད་
འ�ལ་བ་དེ་ལ་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་བ�་མི་�བ་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་མཐོང་སར་དམར་མཆོད་འ�ལ་བ་
ཡིན་ན། ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�་ལ་�ོ་�བ་བཏང་ནས་བསད་པར་འ�ར། 27ང་ཚ�་ཉིན་ཞག་ག�མ་�ི་ལམ་�་འ�ོག་�ོང་
གི་ས་གནས་ཞིག་�་�ིན་ནས། ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་དམར་མཆོད་འ�ལ་�་ཡིན། 
ཁོང་གིས་ང་ཚ�་ལ་དེ་བཞིན་བཀའ་གནང་ཡོད་དོ་ཅེས་�ས་སོ། 28�ལ་པོས། �ོད་ཚ�་ཧ་ཅང་ཐག་རིང་པོ་མ་�ིན་
པ་ཡིན་ན། ངས་�ོད་ཚ�་ལ་རང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་�་འ�ོག་
�ོང་�་འ�ོ་བ�ག་གི་ཡིན། ངའི་དོན་�་ཡང་�ོན་ལམ་འདེབས་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། 29མོ་ཤེས། ངས་ད་�་�ེད་�ི་
�ང་ནས་�ིན་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་�ས་ཤིང་། སང་ཉིན་རང་�ང་མའི་ཚ�གས་�མས་�ེད་དང་
�ེད་�ི་ལས་�ེད་པ་�མས་དང་། �ེད་�ི་མི་དམངས་�མས་ལས་མེད་པར་�ེད་བ�ག་གི་ཡིན། འོན་�ང་�ེད་
�ིས་ང་ཚ�་ལ་ཡང་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ིར་འ�ོ་མི་འ�ག་པའི་གཡོ་ཐབས་སོགས་
གང་ཡང་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 30དེ་ནས་མོ་ཤེ་�ལ་པོའི་�ང་ནས་�ིན་ཏེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་�ོན་ལམ་�ས་སོ། 31གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེས་�ས་པ་བཞིན་མཛད་དེ། �ལ་པོ་དང་དེའི་ལས་�ེད་པ་
�མས་དང་དེའི་མི་དམངས་ཚ�འི་ཐོག་�་ཡོད་པའི་�ང་མའི་ཚ�གས་�མས་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་ས་གནས་འདི་
ནས་སོང་ངོ་། 32འོན་�ང་ད་ལན་ཡང་�ལ་པོའི་སེམས་�ོང་�་�ིན་ཏེ་�ར་ཡང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་འ�ོ་�་
མ་བ�ག་གོ།  

�ེབ་ཐོན 9 

�ད་འ�ོ་�མས་ཤི་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། �ོད་རང་�ལ་པོའི་�ར་�ིན་ནས། ཨིབ་རི་པའི་དཀོན་མཆོག་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ངའི་མི་དམངས་�མས་ང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་�ིར་གཏོང་ཞིག 2གལ་



�ེབ་ཐོན 

�ིད་ད་�ང་དེ་ཚ�ར་འ�ོ་མ་བ�ག་ན། 3ངས་�ོད་�ི་�ད་འ�ོ་�་དང་བོང་�་དང་�་མོང་དང་བ་�ང་དང་ར་
�ག་སོགས་ལ་རིམས་ནད་�ག་པོ་ཞིག་བཏང་ནས་�ོད་ལ་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན། 4ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་
�ད་འ�ོ་དང་། ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ི་�ད་འ�ོའི་བར་ལ་�ད་པ་ཞིག་ད�ེ་�ེ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་�ད་འ�ོའི་
ནང་ནས་གཅིག་�ང་ཤི་མི་ཡོང་། 5ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་བ་འདི་དག་སང་ཉིན་རང་�བ་ཡོང་ཞེས་
�ས་མཚམས་ཤིག་བཀག་ཡོད། 6སང་ཉིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། ཨི་ཇིབ་པ་�མས་
�ི་�ད་འ�ོ་ཐམས་ཅད་ཤིའོ། འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་�ད་འ�ོ་གཅིག་�ང་མ་ཤི་བ་ཡིན་ནོ། 7�ལ་
པོས་�་བ་གང་�ང་བར་བ�་�ོགས་�ེད་�ིར་མི་བཏང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ལ་པོ་ལ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་�ད་
འ�ོ་གཅིག་�ང་ཤི་མི་འ�ག འོན་�ང་�ལ་པོའི་སེམས་ད་�ང་�ོང་�་�ིན་ནས་མི་དམངས་�མས་འ�ོ་�་མ་
བ�ག་གོ།  

གཉན་འ�ར།  

8དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་ག�ངས་པ། ཐབ་ནས་གོ་ཐལ་་�ར་ར་གང་དོ་ཙམ་
འ�ེར་ནས། མོ་ཤེ་�ོད་�ིས་�ལ་པོའི་མ�ན་�་�ང་ལ་གཏོར་ཞིག་དང་། 9གོ་ཐལ་དེ་ཨི་ཇིབ་�ན་�་ཐལ་བར་
འ�ར་ཞིང་། དེའི་�ེན་�ིས་ཨི་ཇིབ་�ི་མི་དང་�ད་འ�ོ་གཉིས་ཀ་གཉན་འ�ར་ཐོན་ནས་�་ཆགས་ཡོང་ཞེས་
བཀའ་གནང་ངོ་། 10དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�ས་གོ་ཐལ་�ན་�ས་�ངས་ནས་�ལ་པོའི་མ�ན་�་ལངས་ཏེ།་ མོ་ཤེས་དེ་
�ང་ལ་གཏོར་བ་དང་། མི་དང་�ད་འ�ོའི་�ེང་གཉན་འ�ར་ཐོན་ནས་�་ཆགས་སོ། 11ཨི་ཇིབ་པ་�ིངས་དང་
འ�བ་མིག་འ�ལ་མཁན་ཚ�་ལའང་གཉན་འ�ར་སོགས་འཐོན་པའི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�་མོ་ཤེའི་མ�ན་�་གནས་མ་
�བ་བོ། 12འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་པོའི་སེམས་�ོང་པོ་བཟོས་གནང་ངོ་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ག�ངས་པ་བཞིན་�ལ་པོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ི་གཏམ་ལ་མ་ཉན་ནོ༎  

སེར་བ།  

13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། �ོད་རང་སང་ཉིན་�་པོར་�ལ་པོའི་�ར་�ིན་ནས་�ོས་ཤིག་
ཨིབ་རི་པའི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ངའི་མི་དམངས་�མས་ང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་
�ིར་གཏོང་ཞིག 14དེ་མིན་ད་ལན་�ོད་�ི་ལས་�ེད་པ་དང་འབངས་�མས་�ི་ཁར་མ་ཡིན་པར། �ོད་ལའང་
ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། དེ་ནས་�ོད་�ིས་ང་དང་འ�་བ་གཞན་�འང་འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་མེད་པ་ཤེས་�བ་
ཡོང་། 15གལ་ཏེ་ངས་རང་གི་ལག་པ་བ�ངས་ནས་�ོད་དང་�ོད་�ི་འབངས་�མས་�ི་ཐོག་�་རིམས་ནད་
གཏོང་བ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་ཆ་ཚང་འཇིགས་པར་ངེས་སོ། 16འོན་�ང་ངའི་མ�་དང་�ས་པ་མཐོང་�བ་པའི་�ིར་
ངས་�ོད་ཚ�ར་གསོན་པོར་གནས་བ�ག་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ངའི་�ན་�གས་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�་དར་བའི་�ིར་
�་ཡིན་ནོ། 17འོན་�ང་ད་བར་�ོད་�ོང་པོ་�ས་ནས་ངའི་མི་དམངས་འ�ོ་�་མ་བ�ག་པ་ཡིན་ནོ། 18ངས་�ས་
ཚ�ད་དེ་རང་ལ་སེར་བ་ཧ་ཅང་�ག་པོ་ཞིག་འབེབས་�་ཡིན། དེ་�ར་སེར་བ་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་རབས་ནང་ནམ་ཡང་
འབེབས་མེད་དོ། 19ད་�ི་�་ཐང་ཀར་ཡོད་པའི་�གས་ཟོག་ཚང་མ་དང་�ི་�་ཇི་ཡོད་པ་ཚང་མ་ནང་�་བཀོང་



�ེབ་ཐོན 

བའི་བཀའ་གཏོང་ཞིག �ི་ལོགས་�་�ས་པའི་མི་དང་�ད་འ�ོ་ཚང་མ་སེར་བས་བ�ང་ནས་ཤི་ཡོང་། 20གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་གང་ག�ངས་པ་དེ་ཐོས་ནས། �ལ་པོའི་ལས་�ེད་པ་འགའ་ཤས་འཇིགས་ཏེ། དེ་ཚ�ས་རང་གི་
�ད་འ�ོ་དང་�ན་ཁོལ་�མས་�ིམ་�་བཞག་གོ 21འོན་�ང་མི་གཞན་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མ་
�ིས་པར་རང་གི་�ད་འ�ོ་དང་�ན་ཁོལ་�མས་ལ་ཐང་ཁར་�ོད་དོ། 22དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོ་ག་གིས་མོ་ཤེ་
ལ་ག�ངས་པ། ཨི་ཇིབ་ཡོངས་�་གསེར་བ་འབེབས་པ་དང་། མི་དང་�ད་འ�ོ་དང་གཞན་ཡང་�་ཞིང་�ོ་ཚ�ད་
ཚང་མའི་�ེང་�་སེར་བ་འབེབས་པའི་�ིར་�ོད་�ི་ལག་པ་གནམ་�ི་�ོགས་�་�ོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་
བས། 23མོ་ཤེས་རང་གི་འཁར་�ག་དེ་གནམ་�ི་�ོགས་�་འ�ར་བ་དང་། འ�ག་�ད་མཉམ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་སེར་བ་གཏོང་གནང་ཞིང་། ས་གཞི་�་�ོག་ཐོག་�བ་པ་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་སེར་བ་�ག་
པོ་གཏོང་གནང་ངོ་། 24ནམ་མཁར་�ོག་འ�གས་པ་དང་སེར་བ་�ག་པོ་འབབ་བོ། ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་རབས་ནང་ད་
བར་དེ་འ�་�ང་མེད་དོ། 25ཨི་ཇིབ་�ན་�་ས་ཞིང་ཁག་�་ཡོད་པའི་མི་དང་�ད་འ�ོ་གཉིས་ཀར་སེར་བ�ང་
�ག་པོས་བསད་ཅིང་། ཞིང་ཁའི་�ོ་ཚ�ད་ཚང་མ་སེར་བས་མེད་པར་�ས་ཏེ། ནགས་�ི་ཤིང་�ོང་ཚང་མ་ཆག་གོ། 
26ཨིསི་རཨེལ་པ་�མས་གནས་�ོད་�ེད་པའི་ས་གནས་གྷོ་ཤེན་གཅིག་�ར་སེར་བ་མ་བབས་སོ། 27�ལ་པོས་མོ་
ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་�ད་བཏང་ནས། ད་ལན་ངས་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་བདེན་པ་ཡིན་པས། 
ང་དང་ངའི་མི་དམངས་�ི་ནོར་འ�ལ་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 28ད་འ�ག་�ད་དང་སེར་བ་�ག་པོ་འདི་འ�་ཆད་པའི་
�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་ཐོབ་ཅིག ད་�ོད་ཚ�་འདི་�་�ོད་མི་དགོས། ངས་�ོད་ཚ�་འ�ོ་ཆོག་པའི་
ཁས་ལེན་�ེད་�ི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 29མོ་ཤེས་�ལ་པོ་ལ། ད་�་�ོང་�ེར་�ི་�ི་ལོགས་�་�ིན་མ་ཐག་�། ངས་
ལག་པ་གནམ་ལ་ཡར་བཏེགས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་�ས་པའི་�ེས་�་འ�ག་�ད་དང་སེར་བ་
�ག་པོ་འདི་དག་འཆད་ཡོང་། �བ་དེའི་�ོ་ནས་ས་གཞི་འདི་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་པ་དེ་�ེད་�ིས་ཤེས་
�ོགས་�ེད་�བ་ཡོང། 30འོན་�ང་�ེད་དང་�ེད་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ད་�ང་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་འཇིགས་�ི་མེད་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 31�བས་དེར་ནས་�ི་�ེ་མ་ཚ�ས་ཟིན་པ་དང་། སོ་མ་ར་
�འི་མེ་ཏོག་ཤར་བཞིན་པའི་�ས་ཡིན་པས། ནས་དང་སོ་མ་ར་�་གཉིས་ཀ་སེར་བས་ཡོངས་�་འཇིགས་སོ། 
32འོན་�ང་�ོ་ནི་ཐར་རོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ནི་�ིན་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 33དེ་ནས་མོ་ཤེ་�ལ་པོའི་�ང་ནས་�ི་�་
ཐོན་ཞིང་། ལག་པ་གནམ་ལ་ཡར་བཏེགས་ཤིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་�ས་པས། འ�ག་�ད་དང་སེར་
བ་�ག་པོ་དང་ཆར་པ་སོགས་ཡོངས་�་འཆད་དོ། 34�ལ་པོས་ཆར་པ་དང་སེར་བ་དང་འ�ག་�ད་ཆད་པ་
མཐོང་ནས་ཡང་�ར་�ིག་པ་�ས་སོ ཁོང་དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚང་མ་�ོན་�ར་སེམས་�ོང་�་�ིན་ནོ། 
35�ར་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ་�ར། �ལ་པོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་འ�ོ་མ་བ�ག་གོ།  

�ེབ་ཐོན 10 

ཆ་ག་འ�་�མས།  

1དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། �ལ་པོ་ལ་�གས་འ�ད་�ེད་�ིར་སོང་ཞིག ངས་�ས་དེ་
དག་བ�ན་པའི་�ིར་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�འི་སེམས་�ོང་�་བཏང་ཡོད། 2ངས་�ས་བ�ན་ནས་ཨི་



�ེབ་ཐོན 

ཇིབ་པ་�མས་ལ་ཛ�་�ར་�ེན་པ་བཟོས་པའི་�ོར། �ོད་�ིས་རང་གི་�་�་�མས་དང་ཚ་བོ་ཚ་མོ་�མས་ལ་བཤད་
�བ་པའི་�ིར་དང་། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་ཚང་མས་ཤེས་�བ་པའི་�ིར་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 
3དེར་བ�ེན་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ལ་པོའི་�ར་�ིན་ནས་�ས་པ། ཨིབ་རི་པའི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ག�ངས་པ། �ོད་ག་�ས་བར་�་སེམས་མ་�ལ་བར་�ོད་�ི་ཡིན་ནམ། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་མཆོད་པའི་�ིར་ངའི་མི་
དམངས་ཚ�ར་འ�ོར་�གས་ཤིག 4�ོད་�ིས་ངས་�ས་པར་མ་ཉན་པ་ཡིན་ན། སང་ཉིན་�ོད་�ི་�ལ་�་ཆ་ག་འ�་
�མས་གཏོང་�་ཡིན། 5དེ་ཚ�ས་ས་ཞིང་ཡོངས་�ོགས་བཀབ་ཏེ། ས་གཞིའི་ངོས་�ང་ཟད་ཙམ་མི་མཐོང་ཞིང་། 
སེར་བ་ལས་ཐར་བའི་�ག་�ས་ཇི་ཡོད་དང་། ཤིང་�་དང་། �ོ་ཚ�ད་�ི་རིགས་ཚང་མ་དེ་ཚ�ས་ཟ་ཡོང། 6དེ་ཚ�ས་
�ོད་�ི་ཁང་པ་དང་། �ོད་�ི་ལས་�ེད་པའི་ཚ�འི་ཁང་པ་དང་། མི་དམངས་�ི་ཁང་པ་ཡོངས་�་གང་ཡོང་། དེ་�་
�འི་ཆ་ག་འ�འི་ཚ�གས་ནི་�ོད་�ི་མེས་པོ་�མས་�ིས་ནམ་ཡང་མཐོང་མེད་དོ། མོ་ཤེ་�ལ་པོའི་�་ནས་ལོག་�ིན་
ནོ། 7དེ་ནས་�ལ་པོའི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ཁོང་ལ། མི་འདིས་ག་�ས་བར་ང་ཚ�་ལ་དཀའ་ངལ་�ོང་བ�ག་གམ། ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་འདི་ཚ�་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ིར་འ�ོར་བ�ག་རོགས་གནང་། ཨི་ཇིབ་
དེ་འཇིགས་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་དེ་�ེད་�ི་མ་མ�ེན་ནམ་ཞེས་�ས་སོ། 8དེར་བ�ེན་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ལ་པོའི་�ང་
�་འ�ིད་ཡོང་ནས། �ལ་པོས་�ས་པ། �ོད་ཚ�་སོང་ནས་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་
བ�ར་�་�ིར་འ�ོ་ཆོག འོན་�ང་�ོད་ཚ�འི་ནང་ནས་�་�་འ�ོ་གི་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པས། 9མོ་ཤེས། ང་ཚ�ས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་�་�ིར་�ས་�ོན་ཞིག་བཤམས་དགོས་པས། ང་ཚ�་�ན་གཞོན་�ིས་པ་ཆེ་
�ང་དང་། ར་�ག་བ་�གས་དང་བཅས་པ་འ�ོ་དགོས་ཞེས་�ས་པ་དང་། 10�ལ་པོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
མནའ་�ེལ་ནས་བ�ོད་�ར། ངས་�ོད་ཚ�་�ད་མེད་དང་�་�ག་ཚ�་ལ་འ�ོ་མི་འ�ག �ོད་ཚ�ས་�ས་ངན་བཙམས་
པ་དེ་གསལ་པོ་མཐོང་གི་འ�ག 11�ོད་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་འདོད་ཡོད་ན། �ེས་པ་ཕོ་ཚ�་
གཅིག་�་སོང་ནས་མཆོད་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བ་དང་། མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ལ་པོའི་མ�ན་ནས་དེད་ནས་བཏང་ངོ་། 
12དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། ཨི་ཇིབ་�ི་�ེང་�་རང་གི་ལག་པ་�ོངས་ཤིག་དང་ཆ་ག་འ�་
�མས་�ེབས་ཡོང་། དེ་ཚ�ས་བཏབ་ཚད་ཚང་མ་དང་། སེར་བ་ནས་ཐར་བ་ཐམས་ཅད་ཟ་བར་འ�ར་ཞེས་བཀའ་
གནང་ངོ་། 13དེར་བ�ེན་མོ་ཤེས་རང་གི་འཁར་�ག་དེ་བ�ངས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཤར་�ོགས་
ནས་དེ་ཉིན་དང་མཚན་གང་�ང་འ�བ་ཞིག་གཏོང་བ་གནང་ཞིང་། སང་ཞོག་�་པོར་�ང་འ�བ་དེས་ཆ་ག་འ�་
�མས་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 14ཆ་ག་འ�འི་ཚ�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་ནས་�ལ་ཡོངས་�་བ�ད་དོ། དེ་�་�འི་ཆ་ག་
འ�འི་ཚ�གས་ཆེན་པོ་ནི་�ོན་ཆད་�ང་མ་�ང་ཞིང་། �ིན་ཆད་�ང་ནམ་ཡང་འ�ང་མི་ཡོང་། 15དེ་ཚ�ས་བཀབ་
ནས་ས་གཞི་ཡོང་�་ནག་པོར་སོང་ངོ་། སེར་བ་ལས་ཐར་བ་ཚང་མ་དང་ཤིང་�ོང་གི་ལོ་ཐོག་དང་བཅས་པ་དེ་
ཚ�ས་ཟས་སོ། ཨི་ཇིབ་�་ཡོད་པའི་�ོ་ཚ�ད་�ང་�འི་རིགས་གཅིག་�ང་མ་�ས་སོ། 16དེ་ནས་�ལ་པོས་དེ་མ་ཐག་
�་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་བོས་ནས་�ས་པ། ངས་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�་དང་། 
�ོད་ཚ�འི་མ�ན་�་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན། 17ད་རེས་ལན་གཅིག་བཤགས་པ་�ེད་རོགས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་འཆི་བའི་ཉེན་ཚབ་�ག་པོ་འདི་དག་ངའི་ཐོག་ནས་ཕར་བཞེས་པའི་�ིར་�ོན་ལམ་འདེབས་
རོགས་ཤེས་�ས་སོ། 18དེ་ནས་མོ་ཤེས་�ལ་པོའི་མ�ན་ནས་�ིན་ཏེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་བཏབ་བོ། 
19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཤར་�ོགས་ནས་ཡོང་བའི་�ང་འ�བ་ལ་�བ་�ོགས་�ི་�ང་འ�བ་�ོབས་�ན་ལ་



�ེབ་ཐོན 

�ར་ནས་དེས་ཆ་ག་འ�་�མས་འ�ེར་ནས་�་མཚ�་དམར་པོར་ད�གས་སོ། ཨི་ཇིབ་ནང་ཆ་ག་འ�་གཅིག་�ང་མ་
�ས་སོ། 20འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་པོའི་སེམས་�ོང་པོར་མཛད་པར་བ�ེན། ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་ལ་འ�ོ་�་མ་བ�ག་གོ།  

�ན་ནག།  

21དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། རང་གི་ལག་པ་གནམ་�ི་�ོགས་�་�ོངས་ཤིག་དང་། ཨི་ཇིབ་�་
�ན་ནག་�ག་པོ་ཞིག་�བ་པའི་�ིར་རོ་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། 22མོ་ཤེས་རང་གི་ལག་པ་ནམ་མཁའི་�ོགས་
�་བ�ངས་པས། ཨི་ཇིབ་�ན་�་ཉིན་ཞག་ག�མ་�ི་བར་�་�ན་ནག་�ག་པོ་ཞིག་�བ་བོ། 23ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མཐོང་མ་�བ་པ་དང་། ཉིན་ཞག་ག�མ་བར་�་�ས་�ང་རང་གི་�ིམ་མ་�ངས་སོ། འོན་
�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་བ�ད་པའི་གནས་དེར་འོད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 24�ལ་པོས་མོ་ཤེ་ལ་བོས་ནས། ད་�ོད་ཚ�་
ནང་མི་�་�ག་དང་བཅས་པ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་བར་འ�ོ་ཆོག འོན་�ང་�ོད་ཚ�འི་ར་�ག་
དང་བ་�གས་སེམས་ཅན་དེ་ཚ�་འདི་གར་བཞག་དགོས་ཅེས་�ས་པས། 25འོན་�ང་མོ་ཤེས་�ས་པ། དེ་འ�་ཡིན་
ན་�ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་དང་�ིན་�ེག་འ�ལ་�ིར་སེམས་ཅན་�མས་འ�ེར་
ཆོག་པ་�ེད་དགོས། 26ང་ཚ�འི་སེམས་ཅན་�མས་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་འ�ིད་དགོས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་
ཚ�འི་ནང་ནས་འགའ་ཤས་ང་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་དགོས་སོ། མཆོད་འ�ལ་�ེད་
པའི་གནས་དེར་མ་�ེབས་བར་�་ང་ཚ�ར་མཆོད་པའི་�ས་གང་འ�་ཞིག་དགོས་མིན་མ་ཤེས་པའི་�ིར་རོ། 27འོན་
�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་པོའི་སེམས་�ོང་པོར་མཛད་པས། ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་འ�ོར་མ་བ�ག་
གོ 28དེ་ནས་�ལ་པོས་མོ་ཤེ་ལ། ད་�ོད་ངའི་�་ནས་ཕར་སོང་ཞིག། ད་�ིན་ཆད་�ོད་ངའི་མཐོང་སར་ཡོང་མི་
དགོས། གལ་ཏེ་�ོད་ཡང་�ར་ངའི་མཐོང་སར་ཡོང་ན་ངས་�ོད་བསད་ཐག་ཆོད་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། 29མོ་
ཤེས། �ེད་�ིས་བདེན་པར་�ས་སོང་། �ེད་�ིས་ཡང་�ར་ང་ལ་མཐོང་བར་མི་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ༎  
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�ོན་�ེས་�མས་འཆི་བའི་ཉེན་བ�།  

1དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། ད་ངས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་མི་དམངས་
�མས་�ི་བར་དཀའ་ངལ་གཅིག་རང་གཏོང་གི་ཡིན། དེ་�ེས་ཁོས་�ོད་ཚ�ར་འ�ོ་བ�ག་ཡོང་། ཁོ་རང་གི་�ོད་ཚ�་
ཚང་མར་དེ་ནས་�ིར་དེད་�ེད་ཡོང་། 2ད་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་�ོས་ཤིག། �ོད་ཚ�་ཚང་མས་རང་རང་གི་�ིམ་
མཚ�ས་�མས་ནས་གསེར་ད�ལ་�ི་�ན་ཆ་སོགས་�ོངས་ཤིག 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�་ལ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་མོས་�ས་�ེད་དགོས་པའི་སེམས་གནང་ངོ་། ཁོ་ཚ�འི་མཐོང་�ང་�་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་མི་
ཚང་མས་མོ་ཤེ་ནི་�ེ་�་མངའ་ཐང་�ན་པ་ཞིག་�་ཆ་འཇོག་�ེད་དོ། 4དེར་བ�ེན་མོ་ཤེས་�ལ་པོར་�ས་པ། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ང་མཚན་�ེད་ཙམ་ལ་ཨི་ཇིབ་�ི་ད�ས་ནས་འ�ོ་བ�ོད་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། 
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5ཨི་ཇིབ་�་ཡོད་པའི་�་�ོན་�ེས་ཚང་མ་ཤི་བར་འ�ར། �ལ་�ིར་�ོད་མཁན་�ལ་པོའི་�་�ོན་�ེས་ནས་བ�ང་། 
ག�ལ་འཐག་བ�ོར་མཁན་�ི་�ན་ཁོལ་�ི་�་�ོན་�ེས་ཚང་མ་ཤི་བར་འ�ར། ཟོག་སེམས་ཅན་ཚང་མ་ལས་�ོན་
�་�ེས་པ་པེ་པེ་ཚ�་ཡང་ཤི་བར་འ�ར། 6ཨི་ཇིབ་ཡོངས་�་�ོན་�་ནམ་ཡང་མ་ཐོས་པ་དང་�ེས་�་ནམ་ཡང་མ་
ཐོས་པའི་�་འབོད་�ག་པོ་ཡོང་བར་འ�ར། 7འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་དང་དེ་ཚ�འི་�ད་འ�ོ་�མས་ལ་�ི་ཞིག་
གིས་�ང་འ�ང་བར་མི་འ�ར། དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�་ནས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་
གི་ད�ེ་�ེ་གནང་བ་དེ་ཤེས་ཡོང་། 8མོ་ཤེས་མཐའ་མར་�ས་པ། �ེད་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚང་མ་ངའི་�ར་ཡོང་ནས་
ང་ལ་�ག་འཚལ་བ་དང་། ངའི་མི་དམངས་ཚང་མར་འ�ིད་ནས་འ�ོ་རོགས་ཟེར་ནས་�་བ་འ�ལ་ཡོང་། དེའི་
�ེས་�་ང་འ�ོ་ཡོང་། དེ་ནས་མོ་ཤེ་ཧ་ཅང་�ོས་ནས་�ལ་པོ་མ�ན་ནས་ཐོན་�ིན་ནོ། 9དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། �ལ་པོས་�་མ�ད་ནས་�ོད་�ི་ཁ་ལ་ཉན་མི་ཡོང་། གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་ཨི་ཇིབ་
�་ད་�ང་�ས་མང་པོ་བ�ན་�་ཡིན། 10�ལ་པོའི་མ�ན་�་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ིས་�ས་འདི་ཚ�་ཚང་མ་བ�ན་
ནོ། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་པོའི་སེམས་ད་�ང་�ོང་པོར་མཛད་པས། ཁོས་ཨིས་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་
�ལ་ནས་འ�ོར་མ་བ�ག་གོ།  
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ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་�་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་ག�ངས་པ། 2�་བ་འདི་ནི་�ོད་ཚ�ས་�ིས་�ོལ་�ར་
ལོའི་�་བ་དང་པོ་ཡིན་ནོ། 3ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག �་བ་འདིའི་ཚ�ས་བ�་ལ་རང་རང་
སོ་སོའི་�ིམ་ཚང་བཞིན་ཚང་མས་�ག་�་འམ་ར་�ག་ཞིག་འདམ་ནས་འ�ེར་ཡོང་དགོས། 4གལ་ཏེ་ནང་མི་�ང་
�ང་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་ཆ་ཚང་ཟ་མ་�བ་པ་ཡིན་ན། རང་གི་�ིམ་མཚ�ས་ཤིག་དང་མ�ན་ནས་ནང་མིའི་ཁ་
�ངས་�ིས་ཏེ་མི་རེ་རེས་ཟ་�བ་ཚ�ད་�ི་སེམས་ཅན་�ི་ཤ་དེ་བགོ་བཤའ་�བ་དགོས་། 5�ག་ཡང་ན་ར་དེ་ནི་ལོ་
གཅིག་ལོན་པ་ཕོ་�ོན་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་དགོས་སོ། ། 6དེ་ནས་�་བ་དེའི་ཚ�ས་བ�་བཞི་ཉིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་
ཐམས་ཅད་�ིས་སེམས་ཅན་�མས་དགོང་�ོའི་�ས་�་བསད་དགོས། 7དེ་ཚ�ས་དེའི་�ག་དེ་འ�ེར་ནས་སེམས་
ཅན་�ི་ཤ་ཟས་པའི་�ིམ་ཚང་རེ་རེའི་�ོའི་རེ་བཞི་ཕན་�ན་དང་ཐོད་ལ་�ག་�གས་དགོས། 8མཚན་དེ་རང་ལ་ཤ་
དེ་མེ་ལ་�ེག་ནས་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་དང་། �ོ་ཚ�ད་ཁག་ཏིག་གཅིག་དང་མཉམ་�་ཟ་དགོས་སོ། 9ཤ་�ེན་
པའམ་�་ལ་བཙ�ས་ནས་ཟ་མི་ཆོག། འོན་�ང་དེའི་མགོ་དང་�ང་པ་དང་ནང་�ོལ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་�ོགས་
མེ་ལ་�ེག་ནས་ཟ་ཞིག 10སང་ཞོགས་བར་�་དེའི་�ག་མ་གང་ཡང་�ས་མི་ཆོག གལ་ཏེ་�ག་མ་�ས་པ་ཡིན་ན་
དེ་དག་མེར་�ེག་བཏང་དགོས། 11�ོད་ཚ�ས་�ེ་རགས་བཅིངས་ཏེ་�མ་གོན་ཞིང་། ལག་�་ད�ག་པ་བ�ང་ནས་
�ེལ་ཚབས་ཆེན་པོས་ངང་�་ཤ་དེ་ཟ་དགོས། དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དེ་ཡིན་ནོ། 
12མཚན་དེར་ང་ཨི་ཇིབ་བ�ད་ནས་བ�ོད་དེ། �ལ་དེའི་�་�ོན་�ེས་ཐམས་ཅད་དང་། �ད་འ�ོའི་�་�་�ོན་
�ེས་ཚང་མ་གསོད་ཅིང་། ཨི་ཇིབ་�ི་�་ཐམས་ཅད་ལ་ངས་�ིམས་གཅོད་གཏོང་གི་ཡིན། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཡིན་ནོ། 13�ོད་ཚ�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་ཁང་པའི་�ོའི་ཁར་བ�ས་པའི་�ག་དེ་ནི་�ོད་ཚ�འི་དོན་�་�གས་
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མཚན་ཞིག་�་འ�ར་ཞིང་། ངས་�ག་གི་�གས་དེ་མཐོང་ནས་�ོད་ཚ�་ལ་ཐར་�་འ�ག་གོ ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ི་
འཇིག་པའི་ནད་རིམས་�ོད་ཚ�ར་འཆང་བར་མི་འ�ར། 14ཉིན་དེ་ནི་�ོད་ཚ�འི་དོན་�་�ན་�ེན་ཞིག་�་འ�ར་
བ་དང་། དེ་ནི་ངའི་དོན་�་མཆོད་�ི་�ས་�ོན་ཞིག་�ང་དགོས། མ་འོངས་པའི་ཉིན་འདི་ཚ�ར་�ོད་ཚ�ས་�ས་
གཏན་�ི་ཆེད་�་�ས་�ོན་འདི་�ེད་དགོས་སོ༎  

ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་�ི་�ས་�ོན།  

15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་ཟ་ཞིག ཉིན་དང་པོ་རང་ལ་�ོད་
ཚ�འི་ཁང་པ་སོ་སོ་ནས་ཆི་མན་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་�ི་ལ་ད�གས་དགོས། ཉིན་དང་པོ་ནས་ཉིན་བ�ན་བར་མི་�་
ཞིག་གིས་ཆི་མན་ཡོད་་པའི་བག་ལེབ་ཟ་མཁན་དེ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�ེའི་ཁོངས་�་གཏོགས་མི་ཡོང་། 16ཉིན་
དང་པོ་དང་ཉིན་བ�ན་པའི་ཐོག་�་བ�ེན་བ�ར་�ེད་པའི་�ིར་�ོད་ཚ�་�ོགས་གཅིག་�་འཛ�མས་དགོས། ཉིན་
དེ་གཉིས་ལ་�ོད་ཚ�ས་ཁ་ལག་བཟོས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པས། གཞན་ལས་ཀ་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག 17ཆི་མན་
མེད་པའི་བག་ལེབ་�ི་�ས་�ོན་དེ་ནི་�ོད་ཚ�ས་ངེས་པར་�ང་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ཉིན་དེ་རང་ལ་ངས་�ོད་
�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་འ�ིད་ཡོང་བ་ཡིན། �ོད་ཚ�་དང་མ་འོངས་པའི་�ོད་ཚ�འི་མི་རབས་ཚང་མས་ཉིན་ཞག་
དེ་ནི་�ས་�ོན་�ད་པར་ཅན་ཞིག་�་�ང་དགོས། 18�་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་བ�་བཞི་དགོང་མོ་ནས་ཚ�ས་ཉི་�་�་
གཅིག་དགོང་མོའི་བར་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་ཟ་དགོས། 19ཉིན་བ�ན་བར་�་�ོད་ཚ�འི་ཁང་པའི་ནང་�་ཆི་
མན་ཡོད་མི་�ང་། �ལ་�་�ེས་པའམ་�ེས་པ་�་ཞིག་གིས་�ང་ཆི་མན་ཡོད་པའི་ཁ་ཟས་ཟ་ན་དེ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་མི་�ེའི་ཁོངས་�་གཏོགས་མི་ཡོང་། 20�ོད་ཚ�ས་ཆི་མན་ཡོད་པའི་ཁ་ཟས་གང་ཡང་མ་ཟ་ཞིག �ོད་ཚ�་ས་
གནས་གང་�་བ�ད་ན་ཡང་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་ཟ་དགོས་ཤེས་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎  

ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དང་པོ།  

21མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འ�ིད་�མས་བཀོང་ནས་དེ་དག་ལ་�ས་པ། ད་�ོད་ཚ�་སོང་ནས་རང་རང་སོ་སོའི་
�ིམ་ཚང་བཞིན་�་�ག་�་རེ་གོ་�ིག་�ེད་ནས་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་�ང་བའི་ཆེད་དེ་གསོད་ཅིག 22ཧི་སོབ་
ཞེས་པའི་�འི་ཆག་པ་ཞིག་སེམས་ཅན་གི་�ག་ཡོད་པའི་�ོད་�ི་ནང་�་�ང་ནས། �ག་དེ་�ོའི་རེ་བཞི་ཕན་�ན་
གཉིས་དང་ཐོད་ལ་བ�ས་ཤིང་�ོད་ཚ�འི་ནང་ནས་མི་�འང་སང་ཞོགས་�་པོ་བར་རང་གི་ཁང་པ་ནས་�ི་�་མ་
ཐོན་ཞིག 23གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་ལ་འཆི་བའི་ཆད་པ་གཅོད་�ིར་ཕེབས་
�བས། �ོའི་རེ་བཞི་ཕན་�ན་དང་ཐོད་ལ་བ�ས་པའི་�ག་དེ་གཟིགས་ནས་ཕར་གཤེགས་ཤིང་། འཆི་བའི་ཕོ་ཉ་
དེ་�ོད་ཚ�འི་ཁང་པའི་ནང་�་འ�ལ་ནས་�ོད་ཚ�་གསོད་བ�ག་མི་ཡོང་། 24བཀའ་�ིམས་དེ་ནི་�ོད་དང་�ོད་�ི་
�་བ�ད་�མས་�ི་�ས་གཏན་�་ངེས་པར་�ང་དགོས། 25གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་
�ལ་�་�ེབས་པའི་�ེས་�་�ོད་ཚ�ས་�ས་�ོན་དེ་�ང་དགོས། 26�ེས་�་�ོད་ཚ�འི་�་�ག་�མས་�ི་�ས་�ོན་
འདིའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་ན། 27�ོད་ཚ�ས་ལན་�་འདི་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མོས་�ས་�ས་�ིར་
བཤམས་པའི་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་�ི་དམར་མཆོད་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། �ར་ཁོང་གིས་ཨི་ཇིབ་�་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་



�ེབ་ཐོན 

ལ་འཆི་བའི་ཆད་པ་གཅོད་གནང་�བས། ང་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་ཁང་པ་ནས་ཕར་གཤེགས་ཏེ། ང་ཚ�་ཚ�་
ཐར་གནང་བའི་�ས་�ན་ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། ཨིསི་རཨེལ་པ་ཚ�ས་�ས་མོ་
བ�ག་ནས་ཁོང་ལ་བ�ན་བ�ར་�ས་སོ། 28གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་བཀའ་གནང་བ་
བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ིས་�ས་སོ༎  

�ོན་�ེས་�མས་ཤི་བ།  

29མཚན་�ེད་ཙམ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་�ས་ནས་བ�ང་�ེ་བཙ�ན་པ་�མས་�ིི་�་�ོན་
�ེས་ཐམས་ཅད་དང་། �ད་འ�ོའི་�་�་�ོན་�ེས་ཐམས་ཅད་བསད་པ་གནང་བས། 30མཚན་དེར་�ལ་པོ་དང་
དེའི་ལས་�ེད་པ་�མས་དང། ཨི་ཇིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལངས་ཤིང་། ཨི་ཇིབ་�ན་�་�་འབོད་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་ངོ་། 
གང་ལ་ཟེར་ན། �ོན་�ེས་�་མ་ཤི་བའི་ཁང་པ་གཅིག་�ང་མ་�ས་པའི་�ིར་ཡིན་ནོ། 31མཚན་དེ་རང་ལ་�ལ་
པོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་བོས་ནས་�ས་པ། �ོད་རང་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་དམངས་ཚང་མ་ངའི་�ལ་ནས་ཐོན་
ཏེ། �ོད་ཚ�ས་ཟེར་བ་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་�ིར་སོང་ཞིག 32�ོས་ཚ�ས་འདོད་པ་
བཞིན་རང་གི་�ག་�གས་སོགས་འ�ིད་ནས་སོང་ལ། ངའི་དོན་�འང་�ོན་ལམ་ཐོབ་ཅིག 33�བས་དེར་ཨི་ཇིབ་
པ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ། �ོད་ཚ�་འདི་ནས་གང་མ�ོགས་མ�ོགས་འ�ོ་རོགས་�ོས་ཤིག དེ་མིན་ང་ཚ�་ཚང་
མ་ཤི་བའི་ཉེན་ཁ་འ�ག་ཅེས་ནན་ཏན་བ�ོད་དོ། 34དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཆི་མན་མེད་པའི་འ�ོ་ཞིབ་
འཛ�ད་ནས་བག་གཞོང་ནང་�གས་ནས་གོས་�ིས་བ�མས་ཏེ་�ག་པའི་�ང་�་འ�ེར་ནས་�ིན་ནོ། 35མོ་ཤེས་
�ས་པ་བཞིན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ིས་�ས་ཏེ། ཁོ་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་ནས་ད�ལ་དང་གསེར་�ི་མཛ�ས་
�ན་དང་གོས་སོགས་�ངས་སོ། 36གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་མ�ས་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་
�ས་བ�ར་�ས་ནས། ཁོ་ཚ�ས་དགོས་ཟེར་ཚད་ཚང་མ་�ེར་ནས། ཁོ་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་ཕལ་ཆེར་བཅོམ་པ་�་
�ར་�་ནོར་ཕོན་ཆེན་པོ་འ�ེར་ནས་�ིན་ནོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་པ།  

37ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་རམ་སེསེ་ཞེས་པའི་གནས་ནས་ཐོན་ཏེ་�ག་ཀོད་ཞེས་པའི་གནས་�་འ�ོར་ཞིང་། དེ་ཚ�འི་
ཁ་�ངས་ནི་�་�་དང་�ད་མེད་མ་�ིས་པའི་�ེས་པ་འ�མ་ཚ�་�ག་ཙམ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 38དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་
མི་ཚ�གས་གཞན་ཞིག་དང་ར་�ག་དང་བ་�གས་བཅས་པ་ཚ�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་�ིན་ནོ། 39ཁོ་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་
ནས་འ�ེར་ཡོང་བའི་བག་ཟན་དེ་ནས་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་བཟོས་སོ། ཁོ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་�ོ་�ར་�་ཐོན་པ་
ཡིན་པས། �བས་དེར་ཁོ་ཚ�ར་བག་ལེབ་བཟོ་ལོང་ཙམ་ཡང་མ་�ང་ངོ་། 40ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨི་ཇིབ་�་ལོ་ངོ་ 
༤༣༠ བར་�་གནས་སོ། 41ལོ་ ༤༣༠ དེ་ཚང་བའི་ཉིན་དེ་རང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་དམངས་�ི་�ེ་
རིགས་ཡོངས་�ོགས་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་ནོ། 42དེ་ཚ�་ལ་ཨི་ཇིབ་ནས་འདོན་ཏེ་འ�ིད་ཡོང་�བས། མཚན་དེར་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�་གནང་བ་དང་། ཨིསི་ར་ཨེལ་པ་ཚ�་ཡང་མཚན་དེར་མ་ཉལ་བར་བ�ད་ནས། མི་
རབས་བར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�ས་དགོས་སོ༎  



�ེབ་ཐོན 

ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་�ི་�ིམས་�མས།  

43གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་ག�ངས་། ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་�ང་ཆོག་�ོར་�ི་�ིམས་ནི་
འདི་�ར་ཡིན། �ི་�ལ་བ་�་ཞིག་གིས་�ང་ཐར་�ོལ་�ི་ཁ་ཟས་དེ་ལས་ཟ་མི་�ང་། 44འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ཉོས་
པའི་�ན་ཁོལ་ནང་ནས་མ�ན་�གས་ཅད་ཟིན་པ་ཚ�ས་དེ་ལས་ཟ་ནའང་ཆོག 45འ�ལ་པ་དང་�་པ་ཚ�ས་དེ་ལས་
ཟ་མི་དགོས་སོ། 46དེ་ནི་ཁང་པའི་�ི་�་འ�ེར་མི་ཆོག་ཅིང་ཁང་པ་དེ་གའི་ནང་�་ཟ་དགོས། དེའི་�ས་པ་གཅིག་
�ང་བཅག་མི་ཆོག 47�ས་�ོན་དེ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་�ེ་ཡོངས་�ི་ངེས་པར་�ང་དགོས། 48མ�ན་�གས་མ་བཅད་
པ་ཚ�ས་དེ་ལས་ཟ་མི་ཆོག གལ་ཏེ་�ོད་དང་མཉམ་�་གནས་པའི་�ི་�ལ་བ་�་ཞིག་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
�ས་བ�ར་�་�ིར་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དེ་�ང་འདོད་�ེད་ན། ཁོའི་ནང་མི་�ེས་པ་ཐམས་ཅད་�ི་མ�ན་�གས་
བཅད་པའི་�ེས་�་�ས་�ོན་དེ་�ང་ནའང་ཆོག དེ་�ེས་མི་དེ་ནི་�ལ་�་�ེས་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་དང་མ�ངས་
ཞིང་�ས་�ོན་དེའི་ནང་བ�ག་ན་ཆོག་གོ 49�ལ་�་�ེས་པ་�མས་དང་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་�ོད་�་མཁན་
�ི་�ལ་བ་ཚ�ས་�ིམས་དེ་རང་�ང་དགོས་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ། 50གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་
ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡོངས་�ིས་དེ་བཞིན་�་�ས་སོ། 51ཉིན་དེ་རང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�ེ་རིགས་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་འདོན་ཏེ་འ�ིད་གནང་ངོ་༎  

�ེབ་ཐོན 13 

�་�ོན་�ེས་�མས་�ི་�ོས་འ�ལ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 2ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�་�ོན་�ེས་�མས་དང་�ད་འ�ོ་�མས་�ི་
�ོན་�ེས་�་�་ཕོ་�མས་ཚང་མ་ངའི་ཡིན་པས། དེ་དག་ང་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་དགོས༎  

ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་�ི་�ས་�ོན།  

3མོ་ཤེས་མི་ཚ�གས་ལ་�ས་པ། རང་ཉིད་�ན་ཁོལ་�་གནས་པའི་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་ཉིན་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཡིད་ལ་
�ན་པར་�ོས་ཤིག དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མ�་�ོབས་�ན་པའི་�ག་གིས་�ོད་ཚ�་�ལ་དེ་ནས་བཏོན་
གནང་བ་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ས་ཆི་མན་�ན་པའི་བག་ལེབ་ཟ་མི་�ང་། 4ཨ་བིབ་ཞེས་པའི་�་བ་དང་པོའི་ཉིན་དེ་
�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�ངས་�ི་ཡོད། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་ཀ་ནན་པ། ཧི་ཏི་པ། ཨ་
མོར་པ། ཧི་ཝི་པ་དང། ཡ་�་སི་པ་�མས་�ི་�ལ་�ོད་�འི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་དང་། �ོད་ཚ�་ལ་ཁོང་གིས་
�ག་པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པོའི་�ལ་དེར་�ེལ་�བས་ལོ་རེ་བཞིན་�་བ་དང་པོར་�ས་�ོན་འདི་�ང་དགོས། 
6ཉིན་བ�ན་བར་�་�ོད་ཚ�ས་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་ཤ་�ག་ཟ་དགོས། ཉིན་བ�ན་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�ས་�ིར་�ས་�ོན་ཞིག་བཤམས་དགོས། 7ཉིན་བ�ན་བར་�་�ོད་ཚ�ས་ཆི་མན་ཡོད་པའི་
བག་ལེབ་ཟ་མི་�ང་། ཆི་མན་ཡོད་པའི་བག་ལེབ་སོགས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་ཡོངས་�་གང་�འང་ཡོད་མི་�ང་ངོ་། 
8�ས་�ོན་དེ་འགོ་�གས་�བས་དེ་ཉིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་ཨི་ཇིབ་ནས་འ�ིད་གནང་�བས་



�ེབ་ཐོན 

ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་གང་གནང་ཡོད་པ་དེའི་�ན་གསོའི་ཆེད་�་�ས་�ོན་འདི་�ང་བ་ཡིན་ཟེར་རང་གི་�་
�མས་ལ་�ོས་ཤིག 9�ས་�ོན་འདི་ནི་�ོད་ཚ�འི་ལག་པའམ་ཐོད་པར་གང་ཞིག་བཏགས་པ་�་�འི་�ན་�ེན་�་
�ིས་དགོས་ཤིང་། དེའི་�ོ་ནས་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་དེ་�ས་�ན་�་ངག་འདོན་�ེད་
པ་དང་། དེར་�ོབ་�ོངས་�ེད་�འི་�ན་བ�ལ་�ེད་ཡོང་། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�་�ོབས་
�ིས་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་འ�ིད་གནང་བའི་�ིར་རོ། 10�ོད་ཚ�ས་�ས་�ོན་འདི་ལོ་རེ་བཞིན་གཏན་འབེབས་
�ེད་པའི་�ས་�་�ང་དགོས༎  

�ོན་�ེས་�མས།  

11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་དང་�ོད་�ི་མེས་པོ་�མས་ལ་ཀ་ནན་པའི་�ལ་དེ་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་ཞལ་
བཞེས་གནང་བའི་�ལ་དེར་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ེལ་གནང་ཡོང་། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ལ་དེ་གནང་�བས། 
12�ོད་ཚ�་རང་རང་གི་�་�ོན་�ེས་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་དགོས། �ོད་ཚ�འི་�ད་འ�ོའི་ཕོ་�ོན་�ེས་
ཚང་མ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བདག་པ་ཡིན། 13འོན་�ང་བོང་�་ཕོ་�ོན་�ེས་རེ་རེའི་ཚབ་ལ་�ག་�་ཕོ་རེ་
འ�ལ་ནས་�ར་�་དགོས། གལ་ཏེ་བོང་�་དེ་�་འདོད་མེད་ན་དེའི་མཇིང་ཚ�གས་དེ་བཅག་དགོས། དེ་བཞིན་�ོད་
ཚ�འི་�་�ོན་�ེས་�མས་�ང་�་དགོས། 14མ་འོངས་པ་ན་�ོད་ཚ�འི་�་ཚ�ས་�ས་�ོན་འདིའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ་
ཞེས་འ�ི་ན། དེའི་ལན་�་�ོད་ཚ�ས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�་�ོབས་�ན་པའི་�ག་གིས་ང་ཚ�་�ན་འོག་�་
གནས་པའི་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ནས་འ�ིད་ཕེབས་སོ། 15�ལ་པོས་སེམས་�ོང་པོ་�ས་ནས་ང་ཚ�་འ�ོ་མ་བ�ག་
པའི་�བས་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་�་ཡོད་པའི་མིའི་�་�ོན་�ེས་དང་། �ད་འ�ོའི་�་�་ཕོ་�ོན་
�ེས་ཚང་མ་བསད་པ་གནང་བ་ཡིན། དེར་�ེན་ང་ཚ�ས་�ད་འ�ོའི་ཕོ་�ོན་�ེས་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
དམར་མཆོད་འ�ལ་�ི་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ང་ཚ�ས་�་�ོན་�ེས་�མས་ལ་དེའི་ཚབ་�་གང་ཞིག་འ�ལ་ནས་�ས་
�ི་ཡོད་དོ། 16�ས་�ོན་དེས་�ོད་�ི་ལག་པའམ་ཐོད་པར་གང་ཞིག་བཏགས་པ་�་�འི་�ན་�ེན་ཞིག་�་འ�ར། 
དེའི་�ོ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�་�ོབས་�ན་པའི་�ག་གིས་ངེད་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ཏེ་འ�ིད་
གནང་བ་དེ་�ན་གསོ་�ེད་ཡོང་༎  

�ིན་དང་མེའི་ཀ་བ།  

17ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་འ�ོ་�་བ�ག་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་དག་ལ་ཕེ་ལེ་ཤེད་
�ི་མཚ�་འ�མ་དེ་མ�ོགས་ལམ་ཡིན་ན་ཡང་དེའི་བ�ད་ནས་འ�ིད་མ་གནང་ངོ་། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�གས་ལ་། གལ་�ིད་མི་འདི་ཚ�་ལམ་འདི་བ�ད་ནས་འ�ོ་�ས་དམག་འ�གས་ཤིག་གི་གདོང་ལེན་�ེད་
དགོས་�ང་ན། དེ་ཚ�འི་སེམས་འ�ར་ནས་ཨི་ཇིབ་�་�ིར་ལོག་�ེད་ཡོང་ཞེས་བསམ་མོ། 18དེ་བས་ན་ཁོང་གིས་དེ་
ཚ�་ལ་�་མཚ�་དམར་པོའི་ཉེ་འ�མ་ནས་འ�ོག་�ོང་ནང་ལམ་�ོག་བ�ད་དེ་འ�ིད་གནང་ངོ་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚ�ས་དམག་བ�བ་�ིར་གོ་མཚ�ན་འ�ེར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 19མོ་ཤེས་ཡོ་སེབ་�ི་�ང་པོ་དེ་མཉམ་�་འ�ེར་རོ། གང་
ལ་ཟེར་ན། ཡོ་སེབ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་འདི་�ར་�་�་དམ་བཅའ་�ེད་བ�ག་ཡོད། དཀོན་མཆོག་གིས་
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�ོད་ཚ�ར་�བས་པ་གནང་བས་ངའི་�ང་པོ་ས་གནས་འདི་ནས་�ོད་ཚ�ས་འ�ེར་དགོས་ཞེས་�ས་ཡོད་པ་ཡིན། 
20དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�་ཀོད་ཞེས་པའི་གནས་ནས་ཐོན་ཏེ། འ�ོག་�ོང་ཞིག་གི་�ར་�་ཨེ་ཐམ་ཞེས་
པའི་གནས་�་�ར་�བ་བོ། 21ཁོ་ཚ�་ཉིན་མཚན་མེད་པར་འ�ོ་�བ་པའི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིན་
མོའི་�ས་�་�ིན་�ི་ཀ་བ་བ�ད་ནས་ལམ་�ོན་བཞིན་འ�ལ་�ི་ཡོད་པ་དང་། མཚན་མོའི་�ས་�་མེའི་ཀ་བའི་
བ�ད་ནས་འོད་གནང་བཞིན་ཁོ་ཚ�ར་ད�་འ�ིད་གནང་ངོ་། 22ཉིན་མོའི་�ས་�་�ིན་�ི་ཀ་བ་དང་། མཚན་མོའི་
�ས་�་མེའི་ཀ་བ་མི་ཚ�འི་�ོན་�ོན་�་�ན་�་འ�ོ་གི་ཡོད་དོ༎  
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�་མཚ�་དམར་པོ་�ལ་བ།།  

1དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 2�ོད་�ིས་ཨིསི�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ། �ོད་ཚ�་�ིར་ལོག་
ནས་མིག་དྷོལ་དང་�་མཚ�་དམར་པོའི་བར་ལ་ཡོད་པའིི་བྷལ་ཛ�་ཕོན་ཉེ་འ�མ་�ི་པི་ཧ་ཧི་རོད་�ི་མ�ན་�་�ར་
�བ་ནས་�ོད་ཅིག་ཟེར་�ོས་ཤིག 3�ལ་པོས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ལ་�ི་ནང་�་མགོ་འཐོམ་ནས་འ�མས་ཡོད་
པ་དང་། འ�ོག་�ོང་གི་དེ་ཚ�འི་ལམ་བཀག་ཡོད་བསམ་པར་འ�ར། 4ངས་�ལ་པོའི་སེམས་�ོང་�་བཏང་བས་
�ེན་�ིས་ཁོས་དེ་ཚ�འི་�ེས་�་དེད་ཡོང་བ་དང་། �ལ་པོ་དང་དམག་ད�ང་ཚ�འི་�ེང་ངས་�ལ་ཁ་ཐོབ་པའི་�ོ་
ནས་ང་ལ་གཟི་བ�ིད་ཐོབ་ཡོང་། དེ་ནས་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཡིན་པ་དེ་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་ཤེས་�བ་
ཡོང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་དེ་བཞིན་�ས་སོ། 5མི་དམངས་�མས་�ོས་ཐར་བའི་གནས་�ལ་དེ་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོས་
ཐོས་�བས། ཁོང་དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་�མས་སེམས་བ�ར་ནས་�ས་པ། ད་ང་ཚ�ས་ག་རེ་�ས་པ་ཡིན་ནམ། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་ང་ཚ�འི་�ོས་བ�ག་པ་དང་ང་ཚ�འི་�ན་ཁོལ་�མས་ཤོར་རོ་ཟེར་བ�ོད་དོ། 6དེ་ནས་�ལ་
པོས་རང་གི་དམག་གི་ཤིང་�་དང་དམག་མི་�མས་�་�ིགས་�ས་སོ། 7�ལ་པོས་རང་གི་ཤིང་�་ཇི་ཡོད་ཁར་
མཆོག་�་འ�ར་བའི་ཤིང་�་ ༦༠༠ དང་དམག་དཔོན་དང་བཅས་དེ་ཚ�འི་�ེས་�་�ིན་ནོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་སེམས་�ོང་�་བཏང་གནང་བས། ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ེས་�་དེད་ཡོང་
ངོ་། �ལ་ཁའི་ངང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ནི་�ོན་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་དོ། 9དེ་ནས་ཨི་ཇིབ་�ི་དམག་མི་དང་�་
དང་ཤིང་�་དང་ཁ་ལོ་པ་�མས་�ིས་ཁོ་ཚ�འི་�ེས་�་དེད་ནས་པི་ཧ་ཧི་རོད་དང་བྷལ་ཛ�་ཕོན་�ི་ཕར་�ོགས་�་
�་མཚ�་དམར་པོའི་ཉེ་འ�མ་�་�ར་�བ་ནས་བ�ད་ཡོད་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་ཁོ་ཚ�ས་�ེས་ཟིན་ནོ། 
10ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ིས་�ལ་པོ་དང་ཁོའི་ད�ང་དམག་�མས་ཁོ་ཚ�འི་�ོགས་�་ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང་ནས། 
ཧ་ཅང་དངངས་�ག་ཆེན་པོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�བས་རོགས་�ི་ཆེད་�་འབོད་བ�ལ་�ས་པ། 11ཁོ་ཚ�ས་
མོ་ཤེ་ལ་�ས་པ། ཨི་ཇིབ་�་�ར་�ོད་མེད་པ་ཡིན་ནམ། �ོད་�ི་ང་ཚ�་འ�ོག་�ོང་འདིར་ཤི་བ�ག་པའི་�ིར་
འ�ིད་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ། �ོད་�ི་ང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་འ�ིད་ཡོང་ནས་ང་ཚ�་ལ་འདི་ག་རེ་�ེད་དམ། 12དེ་�་མ་
ཐོན་�ོན་�་དེ་�ར་�ང་ཡོང་ང་ཚ�ས་བ�ོད་མ་�ང་ངམ། ང་ཚ�་ལ་ཁ་གཅིག་�ར་བཞག་ནས་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�འི་
གཡོག་�གས་ནས་བ�ད་བ�ག་རོགས་ལབ་པ་མ་ཡིན་ནམ། འ�ོག་�ོང་འདི་འ�འི་ད�ིལ་�་ཤི་བ་ལས་ཨི་ཇིབ་
པ་�མས་�ི་གཡོག་�གས་ནས་བ�ད་པ་དགའ། 13དེ་ནས་མོ་ཤེས་མི་ཚ�གས་�ས་པ། �ོད་ཚ�་མ་འཇིགས་པར་
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སེམས་བ�ན་པོ་�ེད་ནས་�ོད་ཅིག དེ་རིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་�བས་གནང་བ་དེ་�ོད་ཚ�ས་
མཐོང་ཡོང་། �ད་�ིན་ཨི་ཇིབ་པ་འདི་ཚ�་�ོད་ཚ�ས་ནམ་ཡང་མཐོང་མི་ཡོང་། 14�ོད་ཚ�ས་གང་ཡང་�ེད་མི་
དགོས། �ོད་ཚ�འི་ཚབ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འཐབ་གནང་ཡོང། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། 
�ོད་�ིས་ང་ལ་ག་རེའི་དོན་�་�བས་རོགས་�ི་�ིར་འབོད་�ི་ཡོད་དམ། མི་དམངས་�མས་ལ་མ�ན་བ�ོད་�ོས་
ཤིག་ཅེས་�ོས་ཤིག 16�ོད་�ི་ལག་པའི་འཁར་�ག་དེ་ཡར་བཏེགས་ཏེ་�་མཚ�འི་�ོགས་�་�ོངས་ཤིག་དང་། �་
མཚ�་ཁག་གཉིས་�་�ེས་ཏེ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�་མཚ�འི་ད�ིལ་�་�མ་ས་ནས་འ�ོ་�བ་པར་འ�ར། 17ངས་
ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�འི་སེམས་�ོང་�་བཏང་བས། ཁོ་ཚ�ས་ད་�ང་�ོད་ཚ�འི་�ེས་�་དེད་ཡོང་། ཡང་ངས་�ལ་པོ་དང་
ཁོའི་དམག་མི་དང་། ཤིང་�་དང་ཁ་ལོ་པ་�མས་�ི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་ཐོབ་པའི་�ོ་ནས་ང་ལ་�ས་བ�ར་ཐོབ་ཡོང་། 
18ངས་དེ་ཚ�ར་ཕམ་པར་�ེད་�བས། ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་�བ་ཡོང་
ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 19དེ་�ེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་དམག་�ངས་�ི་�ོན་�་ཕེབས་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་དེ་
�ིར་འཐོན་ནས་ཁོ་ཚ�འི་�བ་�་ཕེབས་པ་དང་། �ོན་�་ཡོད་པའི་�ིན་�ི་ཀ་བ་དེ་ཡང་ཁོ་ཚ�འི་�བ་�་�ིན་ནས། 
20ཨི་ཇིབ་པའི་དམག་མི་�མས་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་བར་ལ་གནས་སོ། མཚན་གང་�ིན་�ིས་ཨི་ཇིབ་
པའི་�ོགས་�་�ན་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོགས་�་འོད་གནང་ངོ། དེ་ཚ�་མཚན་གང་ཕན་�ན་ཉེ་བར་�ེབས་མ་
�བ་བོ། 21དེ་ནས་མོ་ཤེས་རང་གི་ལག་པ་�་མཚ�འི་�ེང་�་བ�ངས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མཚན་
གང་ཤར་�ོགས་ནས་�ང་�བ་པོ་དེས་�་མཚ�་�ི་�ར་བ�བ་བ�ག་གོ �ང་འ�བ་མཚན་གང་བ�བ་པ་དང་། �་
མཚ�ར་ས་�མ་པོ་ཞིག་�ང་བས་�་�མས་ཁག་གཉིས་�་�ེས་སོ། 22ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�་མཚ�འི་ད�ིལ་�ི་ས་
�མ་པོ་ནས་འ�ལ་ཏེ། �་�མས་གཡས་གཡོན་�་�གས་རི་�ར་གནས་སོ། 23དེ་�ེས་ཨི་ཇིབ་པ་དང་། �ལ་པོའི་
�་དམག་�མས་དང་། ཤིང་�འི་ཁ་ལོ་པ་�མས་དེ་ཚ�ར་དེད་ནས་�་མཚ�འི་ད�ིལ་�་དེ་ཚ�འི་�ེས་�་�ིན་ནོ། 
24ནམ་ལངས་པའི་�ོན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མེ་དང་�ིན་པའི་ཀ་བའི་ནང་ནས་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ི་
དམག་ད�ང་ལ་གཟིགས་པ་དང་། དེ་ཚ�ར་འཇིགས་�གས་བ�ལ་གནང་ངོ། 25ཁོང་གིས་ཤིང་�འི་འཁོར་ལོ་
�མས་བཀག་�ེ་འཁོར་མ་བ�ག་པས། ཤིང་�་འ�ོ་བར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་�ང་བ་དང་། ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ིས། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་ཚབ་�་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་དམག་འཐབ་�ེད་པ་གནང་གི་
འ�ག་པས། ད་ང་ཚ�་འདི་ནས་�ོས་འ�ོ་ཞེས་�ས་སོ། 26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། ཨི་ཇིབ་པ་དང་། དེ་
ཚ�འི་�་དམག་དང་། ཤིང་�འི་ཁ་ལོ་པ་�མས་�ི་ཐོག་�་�་�མས་�ིར་ལོག་འབབས་པའི་�ིར་�་མཚ�འི་�ོགས་
�་�ོད་�ི་ལག་པ་�ོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 27དེ་ནས་མོ་ཤེས་རང་གི་ལག་པ་�་མཚ�འི་�ོགས་�་
བ�ངས་པས། ཐོ་རངས་�བས་�་�་མཚ�་དེ་�ར་བཞིན་�ིར་ལོག་པ་དང་། ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ོས་ཐབས་�ས་
�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�ར་�འི་ནང་ད�གས་གནང་ངོ་། 28�་�ར་བཞིན་རང་འཇག་�ིར་ལོག་
འབབ་པས། �ལ་པོའི་དམག་ད�ང་དང་། �་དམག་དང་། ཤིང་�འི་ཁ་ལོ་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ེས་
�་དེད་ནས་ཡོང་བའི་ཨི་ཇིབ་པ་ཡོངས་�ོགས་�ས་�བ་ནས་གཅིག་�ང་མ་ཐར་རོ། 29འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་�་མཚ�འི་ད�ིལ་�ི་ས་�མ་པོ་ནས་འ�ལ་ཏེ། �་�མས་དེ་ཚ�འི་གཡས་གཡོན་�་�གས་རི་�ར་གནས་སོ། 
30ཉིན་དེ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�འི་ལག་ནས་�བས་པ་གནང་ཞིང་། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་རོ་�མས་�་མཚ�འི་འ�མ་�་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་། 31གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་



�ེབ་ཐོན 

པ་ཚ�འི་�ེང་རང་གི་མ�་�ོབས་�ིས་ཕམ་བ�ག་པ་འདི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་མཐོང་ནས། ཁོ་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་འཇིག་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེ་ལ་�ོས་འཁེལ་བ་རེད༎  

�ེབ་ཐོན 15 

མོ་ཤེའི་མ�ར་མ།  

1དེ་ནས་མོ་ཤེ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མ�ར་མ་འདི་�ངས་སོ། ང་ཡིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་མ�ར་མ་�ངས། གང་ལ་ཟེར་ན་ཁོང་ཉིད་�ིས། གཟི་བ�ིད་ཆེན་པོས་�ལ་ཁ་ཐོབ། ཁོང་གིས་�་དང་�་
པའི་ཚ�གས་�མས་�་མཚ�ར་ད�གས། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�ང་�ོབ་བ�ན་པོ་ཡིན། ང་ལ་�བས་པ་
གནང་མཁན་ཁོང་ཉིད་ཡིན། ཁོང་ནི་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། ང་ནི་ཁོང་ལ་བ�ོད་པར་�་�་ཡིན། ཁོང་
ནི་ང་ཡི་ཡབ་�ི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ཁོང་ནི་�བས་ཆེན་�ོར་ལ་ང་ཡིས་མ�ར་མ་�ངས། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
དཔའ་བོ་ཡིན། ཁོང་གི་མཚན་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 4�ལ་པོའི་དམག་མི་དང་ནི་ཤིང་�འི་ཚ�གས། ཁོང་
གིས་དེ་དག་�་མཚ�ར་ད�གས། མཆོག་�་འ�ར་བའི་དམག་དཔོན་�མས། �་མཚ�་དམར་པོར་�བ་པར་མཛད། 
5�་མཚ�་གཏིང་ཟབ་�་ཡིས་དེ་ཚ�་བཀབ། �ོ་�ར་དེ་ཚ�་མཐིལ་�་�བ། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ག་གཡས་
�། ངོ་མཚར་ཅན་�ི་�ོབས་ཡོད་དོ། དེ་ཡིས་ད�་�མས་�མ་�ར་བཅག། 7�ེད་ལ་�ང་བའི་ད�་བོ་�མས། ཉིད་
�ི་གཟི་བ�ིད་ཆེན་པོས་བ�ལ། �ེད་�ི་�གས་�ོའི་མེ་�ངས་དང་། དེ་དག་སོག་མ་བཞིན་�་འཚ�ག། 8�ེད་�ི་
ད�གས་�ིས་�་�མས་�ངས། �་མཚ�འི་�་�མས་�གས་རི་བཞིན་�་ལངས། གཏིང་གི་�་�མས་�ེགས་པོར་
མཛད། 9ད�་བོའི་ང་�ལ་ཐོག་ནས་འདི་�ར་�ས། ང་ནི་དེ་ཚ�འི་�ེས་དེད་ཟིན། དེ་ཚ�འི་�་ནོར་བགོས་ནས་ལེན་
�་ཡིན། ང་ཡིས་རལ་�ི་བཏོན་ནས་དེ་ཚ�འི་ཇི་ཡོ་ཐམས་ཅད་འ�ེར་�་ཡིན། 10ཉིད་�ི་ཐེངས་གཅིག་�་བཏབ་
པས། �་མཚ�ས་དེ་དག་བཀབ་པར་མཛད། འཇིགས་�་�ང་བའི་�་མཚ�འི་�་ཆེན་ནང་། དེ་ཚ�་ཞ་ཉེ་བཞིན་�་�བ། 
11�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་འ�་བ། �་ཡི་ཚ�གས་�་གཞན་�་ཡོད། དམ་པ་�བས་ཆེན་�ེད་འ�་�་ཡོད་དམ། 
ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་འ�ིན་�མས། མཛད་མཁན་དེ་འ�་�་ཡོད་དམ། 12�ེད་�ིས་�ག་གཡས་བ�ངས་པས་
ན། ས་གཞིས་ང་ཚ�འི་ད�་�མས་�ར་མིད་བཏང་། 13རང་གི་དམ་བཅར་དམ་ཚ�ག་ནང་གནས་ནས། �ེད་�ི་
�བས་པའི་མི་མངས་ད�་འ�ིད་གནང་། ཉིད་�ི་�ས་མ�ས་དེ་�མས་ལ། དམ་པའི་�ལ་�་འ�ིད་པར་མཛད། 
14མི་རིགས་མང་པོས་ཐོས་པ་དང་། དེ་ཚ�་འཇིགས་ཤིང་འདར་བར་འ�ར། ཕེ་ལེ་ཤེད་�མས་འཇིགས་�ང་�ེད། 
15ཨེ་དྷོམ་འགོ་འ�ིད་�མས་ནི་འཇིགས་པ་དང་། མོ་ཨབ་�ོབས་ཆེན་�མས་ནི་འདར་ནས་ཡོད། ཀ་ནན་པ་
�མས་�ིང་�ོབས་ཤོར། 16�ན་ཁོལ་འོག་ནས་�་གནང་བའི། མི་དམངས་ཕ་རོལ་མ་�ེབས་བར། ད�་བོའི་སེམས་
ནང་དངངས་�ག་�ེད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མ�་�ོབས་མཐོང་བས་ན། ཐབས་�ལ་�ོ་བཞིན་འ�ལ་མེད་གནས། 
17�ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་འ�ིད་གནང་ནས། རང་གི་རི་བོར་འཇོག་གནང་ཡོང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་ས་
གནས་དེ། རང་ཉིད་བ�གས་པའི་ཆེད་�་འདམས་གནང་ངོ་། རང་གི་�ག་གིས་བ�གས་གནས་བཟོས། 18གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་�ག་�་�ལ་�ིད་�ོང་༎  



�ེབ་ཐོན 

མིར་ཡམ་�ི་མ�ར་མ།  

19ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�་མཚ�འི་ད�ས་�་�མ་ས་བ�ད་ནས་�ིན་ནོ། འོན་�ང་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�འི་�་དང་ཤིང་�་
དང་ཁ་ལོ་པ་�མས་�ིས་དེ་ཚ�འི་�ེས་�་དེད་ནས་�་མཚ�འི་ནང་འ�ལ་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་
མཚ�འི་�་�མས་�ིར་ལོག་གནམ་�ེ་དེ་�མས་�ས་ཡོངས་�་བཀབ་བོ། 20ཨ་རོན་�ི་ཨ་ཅག་�ང་�ོན་མ་མིར་
ཡམ་�ིས་�་�ང་ཞིག་ལག་པར་�ངས་པ་དང་། �ད་མེད་�མས་�ིས་�ང་དེ་བཞིན་�་ལག་�་རེ་བ�ང་བཞིན་
གར་འ�བ་ཅིང་མོའི་�ེས་�་འ�ངས་སོ། 21དེ་ནས་མིར་ཡམ་�ིས་དེ་འདི་�ར་མ�ར་མ་ལེན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་ནི་བ�ོད་པའི་མ�ར་མ་�ངས། གང་ལ་ཟེར་ན་ཁོང་གི་གཟི་འཇིད་�ན་པའི་�ལ་ཁ་ཐོབ། ཁོང་གི་�་
དང་�་པའི་ཚ�གས་�མས་�་མཚ�ར་འཕང་གནང་ངོ་༎  

�་ཁག་ཏགི་ཅན།  

22དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�་མཚ�་དམར་པོ་ནས་འ�ིད་དེ་�ར་ཞེས་པའི་འ�ོག་�ོང་�་�ིན་པ་
དང་། དེར་ཁོ་ཚ�་ཉིན་ག�མ་བར་�་འ�ལ་�ང་�་མ་ཐོབ་བོ། 23དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་མ་�ཱ་ཞེས་པའི་ས་གནས་�་འ�ོར་
བ་དང་། འོན་�ང་ས་གནས་དེའི་�་དེ་ཁོ་ཚ�ས་འ�ང་མ་�བ་བོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �་དེ་ཁག་ཏིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 
དེ་བས་ན་ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་མ་ར་ཞེས་བཏགས་སཽ། 24དེར་མི་ཚ�གས་�ིས་མོ་ཤེ་ལ་�ོག་�་བཤད་དེ། ད་ང་
ཚ�ས་ག་རེ་འ�ང་ངམ་ཞེས་བ�ོད་པ་དང་། 25མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་�གས་ཆེ་�ས་པས། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་ཤིང་�མ་�་ཞིག་བ�ན་པ་གནང་�ེ། ཁོས་ཤིང་དེ་�འི་ནང་ད�གས་པ་དང་། དེ་མ་
ཐག་�་�་དེ་འ�ང་འོས་པར་འ�ར་རོ། དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་གནས་�ིར་�ིམས་�མས་གནང་བ་
དང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་ཚ�ད་བ�་ཡང་གནང་ངོ་། 26ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། གལ་�ིད་�ོད་ཚ�ས་ངའི་ཁ་ལ་ཉན་
ནས། ངའི་བསམ་�ལ་�ར་�ིས་འོས་པའི་ལས་�མས་�ས་ཏེ། ངའི་བཀའ་�ིམས་�མས་ལ་�་བ་བ�ད་དེ་དེ་དག་
ཚང་མ་�ང་ན། ངས་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ི་ཁར་བཏང་བའི་ནད་ཡམས་གཅིག་�ང་�ོད་ཚ�འི་ཁར་བཏང་མི་ཡོང་། 
ང་ནི་�ོད་ཚ�ར་�ག་གསོ་�ེད་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ། 27དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�་ཨེ་ལིམ་ཞེས་པའི་གནས་�་
�ེབས་པ་དང་། དེར་�་མིག་བ�་གཉིས་དང་ཁ་�ར་ཤིང་གི་�ོང་པོ་བ�ན་�་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེར་ཁོ་ཚ�ས་�འི་
ཉེ་འ�མ་�་�ར་�བ་ནས་བ�ད་དོ༎  

�ེབ་ཐོན 16 

མན་ན་དང་�་�ེག་པ།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་ཚ�གས་ཚང་མ་ཨེ་ལིམ་ནས་ཐོན་པ་དང་། ཁོ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཏེ་�་བ་གཉིས་པའི་ཉིན་ཞག་
བཅོ་�འི་ཐོག་དེ་ཚ�་ཨེ་ལིམ་དང་རི་བོ་སི་ནཨེ་བར་ལ་ཡོད་པའི་སིན་ཞེས་པའི་འ�ོག་�ོང་�་�ེབས་སོ། 2དེར་
འ�ོག་�ོང་�་ཁོ་ཚ�་ཚང་མས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་�ོག་�་བཤད་དེ། 3ང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་ཡོད་�བས་ཤ་དང་ཁ་
ཟས་སོགས་འདོད་པ་གང་ཡོད་ཟ་�་ཡོད་པས། དེ་�ས་ང་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ག་འོག་�་ཤི་ན་ཡང་�ིག་



�ེབ་ཐོན 

པ་ཡོད། འོན་�ང་�ེད་གཉིས་�ིས་ང་ཚ�་�ོགས་པར་བསད་པའི་�ིར་འ�ོག་�ོང་འདིར་འ�ིད་ཡོང་བ་ཡིན་ཟེར་
བ�ོད་པ་དང་། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། �ོས་ཤིག། ངས་�ོད་ཚ�འི་དོན་�་གནམ་ནས་ཁ་
ཟས་ཤིག་འབེབས་པར་�ེད་�་ཡིན། མི་དམངས་�མས་ཉིན་�ར་རེ་བཞིན་�ི་�་�ིན་ནས་ཁ་ཟས་དེ་ནས་ཉིན་དེ་
རང་ལ་�ང་བ་མ་གཏོགས་�ག་མི་ཆོག དེ་འི་�ོ་ནས་དེ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་བཀོད་པ་བཞིན་�ོད་མིན་ངས་ཚ�ད་�་
�ེད་པའི་�ིར་རོ། 5དེ་ཚ�ས་ཉིན་ཞག་�ག་པའི་ཐོག་�ས་�ན་�ི་ཚད་ལས་�བ་གཅིག་མང་བ་�ག་ནས་བཞག་
དགོས་ཤེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 6དེར་བ�ེན་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ས་པ། �ོད་ཚ�་ཨི་
ཇིབ་ནས་འ�ིད་གནང་མཁན་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིདཡིན་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་དོ་དགོང་ཤེས་ཡོང་། 
7སང་ཞོག་�་�ོ་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་དེ་མཇལ་�བ་ཡོང་། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་�ོག་གཏམ་�ས་པ་དེ་ཁོང་གིས་གསན་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་ཐོག་�་�ོག་�་བཤད་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་
ན། ང་ཚ�་ནི་ཁོང་གི་བཀའ་བཞིན་�་མཁན་གཅིག་པོ་ཡིན། 8མོ་ཤེས་ཡང་�ར་�ས་པ། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་ངོ་ལོག་ཅིང་ཁོང་ལ་�ོག་�་�ས་པ་དེ་ནི་ཁོང་གིས་གསན་པའི་�ེན་�ི། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་དགོང་�ོ་
ཤ་དང་། ཞོགས་པར་བག་ལེབ་འདོད་པ་གང་ཡོད་གནང་བར་འ�ར། �ོད་ཚ�ས་�ོག་�་བཤད་པ་དེ་ནི་ང་ཚ�ར་མ་
ཡིན་�ི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། 9མོ་ཤེས་ཨ་རོན་ལ་�ས་པ། ཨིས་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་ཚ�གས་ཚང་མར་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་ལངས་ཞིག གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�ས་�ོག་�་་�ས་པ་དེ་ཁོང་གིས་གསན་ཡོད་
ཅེས་�ོས་ཤིག 10ཨ་རོན་�ིས་ཨིས་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་ཚ�གས་�མས་དང་�ད་ཆ་ཤོད་བཞིན་པའི་�བས་�། དེ་ཚ�ས་
འ�ོག་�ོང་གི་�ོགས་�་བ�ས་པས། �ོ་�ར་�་�ིན་པའི་ད�ིལ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་དེ་མངོན་
ནོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 12ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་བཤད་པས་�ོག་�་དེ་ངས་ཐོས་�ང་
བས། དེ་ཚ�ར་�ོས་ཤིག། དེ་ཚ�་བཟའ་བའི་�ིར་དགོང་�ོ་ཤ་དང་། ཞོག་པར་བག་ལེབ་�ི་འ�ངས་བར་འ�ར་ཡོང་། 
དེ་�ར་�ང་བའི་�ོ་ནས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་ཚ�ས་ཤེས་�བ་ཡོང་། 13དེ་ནས་
དགོང་�ོའི་�ས་�་�་�ེག་པ་�མས་བབས་ནས་�ར་བཀབ་ཅིང་། ཞོགས་པར་�ར་�ི་�ོགས་བཞི་�་ཟིལ་པས་
ཡོངས་�་�བ་ནས་ཡོད་དོ། 14ཟིལ་པ་དེ་�མ་པའི་�ེས་�་རིལ་�་�ང་�ང་བ་མོ་ཆགས་པ་བཞིན་�་འ�ོག་�ོང་
གི་ངོས་ཚང་མ་བཀབ་བོ། 15ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་དེ་མཐོང་ནས་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཕན་�ན་འ�ི་བ་�ས་སོ། 
གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོ་ཚ�ས་དེ་གང་ཡིན་པ་མ་ཤེས་པའི་�ིར་རོ། མོ་ཤེས་ལན་�། འདི་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁ་
ཟས་�་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། མི་རེ་རེས་རང་གི་ཟ་�བ་ཚ�ད་
ཙམ་བ�ས་དགོས། �ིམ་ཚང་གི་ནང་མི་རེ་རེ་ལི་ཊར་གཉིས་རེ་རཻ་བ�་དགོས་ཤེས་�ས་པ་དང་། 17ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་�ི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་�ི་མང་ཙམ་བ�ས་པ་དང་། ཡང་ཁ་ཤས་�ི་�ང་ཙམ་བ�ས་སོ། 18�ེས་�་དེ་ཚ�ས་
མང་�ང་འདེགས་པའི་�བས་�། མང་བ་བ�་མཁན་�མས་ལ་ཐོལ་པ་དང་། �ང་བ་བ�་མཁན་�མས་ལ་ཆད་
པ་སོགས་གང་ཡང་མ་�ང་ངོ་། ཚང་མས་རང་གི་ཟ་�བ་ཚ�ད་ཙམ་བ�ས་སོ། 19དེ་ནས་མོ་ཤེས་དེ་ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�་
�ས་�ང་ཁ་ཟས་�ི་�ག་མ་སང་ཉིན་�ི་ཆེད་�་བཞག་མི་ཆོག་ཅེས་�ས་�ང། 20ཁ་ཤས་�ི་མོ་ཤེའི་ཁ་ལ་མ་ཉན་
པར་ཁ་ཟས་དེ་ལས་སང་ཞོག་བར་�་�ག་མ་བཞག་པས། དེར་འ�་འཁོར་ནས་�ི་མ་ངན་པ་�བ་པ་དང་། མོ་ཤེ་
དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ོས་སོ། 21དེ་ཚ�ས་ཞོགས་�ར་རེ་བཞིན་ཁ་ཟས་དེ་ལས་རང་གི་ཟ་�བ་ཚ�ད་བ�ས་པའི་�ག་
�ས་�མས་ཉི་མ་ཚ་པོ་�ང་བ་དང་ཚང་མ་བ�ར་�ིན་ནོ། 22བ�ན་�ག་གི་ཉིན་�ག་པར་དེ་ཚ�ས་མི་རེར་ལི་ཊར་



�ེབ་ཐོན 

བཞི་རེའམ་�ས་�ན་�ག་པའི་ཁ་ཟས་�ི་ཚད་ལས་�བ་གཅིག་�ག་བ�ས་སོ། �ེ་ཚ�གས་�ི་འགོ་པ་�མས་ཡོང་
ནས་དེའི་�ོར་མོ་ཤེ་ལ་�ས་པ་དང་། 23མོ་ཤེས་ལན་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་�་སང་ཉིན་ནི་
ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ཞག་དམ་པ་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ས་�ེག་བཙ�ས་དང་ཐབ་ལས་སོགས་གང་�ེད་དགོས་པ་ཚང་མ་
དེ་རིང་རང་�ས་ཏེ། �ག་མ་གང་�ས་པ་�མས་སང་ཉིན་�ི་ཆེད་�་བཞག་ཆོག་ཅེས་�ས་སོ། 24མོ་ཤེས་�ས་པ་
བཞིན་�་དེ་ཚ�ས་�ག་�ས་�མས་སང་ཉིན་�ི་ཆེད་�་བཞག་པས། དེར་འ�་འཁོར་དང་�ི་མ་ཡང་མ་�བ་བོ། 
25དེ་ནས་མོ་ཤེས་�ས་པ། དེ་ནི་དེ་རིང་རང་ཟ་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་རིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�་ངལ་གསོ་
བའི་ཞག་དེ་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ས་ཁ་ཟས་གཅིག་�ང་ཐང་ཁར་ཐོབ་མི་ཡོང་། 26�ོད་ཚ�ས་ཉིན་ཞག་�ག་བར་�་
ཁ་ཟས་དེ་�ག་དགོས། ཉིན་ཞག་བ�ན་པ་དེ་ནི་ངལ་གསོ་བའི་ཉི་མ་ཡིན་པས། དེ་ཉིན་གང་ཡང་ཐོབ་མི་ཡོང་
ཞེས་�ས་�ང་། 27ཉིན་ཞག་བ�ན་པར་མི་ཚ�གས་ནང་ནས་འགའ་ཤས་�ིས་ཁ་ཟས་�ག་པར་�ི་�་སོང་ཡང་
གང་ཡང་མ་ཐོབ་བོ། 28དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེས་ལ། �ོད་ཚ�ས་ག་�ས་བར་�་ངའི་བཀའ་�ིམས་
མ་�ང་བར་�ོད་�ི་ཡིན་ནམ། 29�ན་ཞིག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་ཞིག་�ེར་
ཡོད། ཉིན་ཞག་�ག་པ་ལ་ངས་�ོད་ཚ�ར་ཉིན་གཉིས་བར་�་�ང་བའི་ཁ་ཟས་�ེར་�ི་ཡོད་པས། ཉིན་ཞག་བ�ན་
པ་ལ་�ོད་ཚ�་རང་རང་སོ་སོའི་གནས་�་བ�ད་པ་ལས་དེ་ཉིན་�འང་རང་གི་ཁང་པ་ནས་�ི་ལ་འ�ོ་ཆོག་མི་ཡོང་
ཞེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། 30དེར་བ�ེན་ཉིན་ཞག་བ�ན་པར་མི་ཚ�གས་ཚང་མས་ལས་མཚམས་བཞག་ནས་
ངལ་གསོ་�བ་བོ། 31ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་ཚ�ས་ཁ་ཟས་དེ་ལ་མན་ན་མན་ན: ཨིབ་རི་པའི་�ད་�་མན་ན་ཞེས་
པ་ནི་གང་ཡིན་ནམ་ཟེར་བའི་དོན་ཡིན་ནོ། ཐོག་མར་གནམ་ནས་མན་ན་འབབ་�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་དེ་གང་
ཡིན་ཞེས་ཕན་�ན་འ�ི་བ་�ས་པ་རེད། (�ེབ་ཐོན་ ༡༦:༡༥) ཞེས་བཏགས་སོ། དེ་ནི་འ�་དང་འ�བ་�ང་ཞིང་། 
ཁ་མདོག་དཀར་ལ་�ོ་བ་ཡང་�ང་�ི་དང་མཉམ་�་བཟོས་པའི་བག་ལེབ་�བ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 32དེ་ནས་
མོ་ཤེས་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�འི་�ེས་�་ཡོང་བའི་རིགས་བ�ད་�མས་�ི་ཆེད་�་མན་ན་དེ་
ལས་ལི་ཊར་གང་ཙམ་ཞིག་བདག་ཉར་�ེད་དེ་བཞག་དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངེད་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་འ�ིད་གནང་�བས་འ�ོག་�ོང་�་ངེད་�མས་ལ་གནང་བའི་
ཁ་ཟས་དེ་ཁོ་ཚ�ས་མཐོང་�བ་པའི་�ིར་ཡིན་ནོ། 33མོ་ཤེས་ཨ་རོན་ལ། �ོད་གཅིག་གི་ནང་�་མན་ན་ལི་ཊར་
གཉིས་�གས་ནས་ང་ཚ�འི་�ེས་མའི་རིགས་བ�ད་�ི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ན་�་ཞོག་ཅིག་ཅེས་
�ས་པ་དང་། 34གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཨ་རོན་�ིས་�ོད་དེ་དམ་བཅའི་�ོམ་
�ི་མ�ན་�་�ང་ཆ་དང་བཅས་བཞག་གོ 35ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཀ་ནན་�ལ་�་འ�ོར་ནས་གཞིས་མ་ཆགས་
བར་�་ལོ་བཞི་བ�་རིང་དེ་ཚ�ས་མན་ན་ལས་ཟས་སོ། 36དེང་�ས་བེད་�ོད་�ེད་པའིི་འཇལ་ཚད་ནི་ལི་ཊར་ཉི་�་
ཙམ་ཡིན་ནོ༎  
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�ག་ནས་�་བཏནོ་པ།  



�ེབ་ཐོན 

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་ཚ�གས་ཚང་མ་སིན་ཞེས་པའི་འ�ོག་�ོང་
ནས་ཐོན་ཏེ། ས་�ལ་གཅིག་ནས་གཞན་བར་བ�ད་དེ་�ིན་ནོ། དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་རེ་ཕི་དྷིམ་ཞེས་པའི་གནས་�་�ེབས་
ནས། དེར་�ར་�བ་ནས་བ�ད་�ང་དེར་འ�ང་�་མེད་དོ། 2དེ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་མོ་ཤེ་ལ། ང་ཚ�ར་འ�ང་�་དགོས་
ཅེས་�ོག་�་བཤད་དོ། དེའི་ལན་�་མོ་ཤེས། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་�ོག་�་བཤད་ནས་གང་ཡོང་། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་ཅིའི་�ིར་ཚ�ད་བ�་�ེད་དམ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 3མི་དམངས་�མས་ཧ་ཅང་ཁ་�ོམ་པའི་�ེན་
�ིས་ད་�ང་མོ་ཤེ་ལ་�་མ�ད་ནས་�ོག་�་བཤད་ཅིང་། �ོད་�ིས་ང་ཚ�་�་�ག་དང་�ག་�གས་དང་བཅས་པ་
ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ཏེ། འདིར་ཁ་�ོམ་ནས་ཅི་�ིར་བསད་པའི་�ིར་འ�ིད་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་སོ། 4དེ་ནས་
མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་�ོན་ལམ་འདེབས་ཤིང་�ས་པ། ད་ངས་མི་ཚ�གས་འདི་ལ་ག་རེ་
�ེད་དགོས་ཡིན་ནམ། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ོ་�བ་གཏོང་ཉེན་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་
ག�ངས་པ། �ོད་དང་མཉམ་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་པ་ཁ་ཤས་འ�ིད་ནས་དེ་ཚ�འི་�ོན་�་སོང་ཞིག �ར་�ོད་
�ིས་གཙང་�་ན་ཨེལ་ཁར་�ས་པའི་འཁར་�ག་དེ་ཡང་འ�ེར་ནས་སོང་ཞིག 6ང་ནི་རི་བོ་སི་ནཨེ་�་ཡོད་པའི་
�ག་ཞིག་གི་�ེང་�་�ོད་�ི་མ�ན་�་ལངས་ནས་བ�ད་ཡོང་། �ོད་�ིས་�ག་དེ་ལ་ད�ག་པས་�ས་ཤིག་དང་། 
དེ་ལས་མི་དམངས་ལ་འ�ང་བའི་�ིར་�་ཐོན་ཡོང་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་པ་
ཚ�ས་མཐོང་སར་དེ་བཞིན་�ས་སོ། 7དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོག་�་�ས་ཞིང་། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་ད�ིལ་�་བ�གས་ཡོད་མིན་�ོར་ཁོང་ལ་ཚ�ད་བ�་�ས་སོ། མོ་ཤེས་ས་གནས་དེའི་མིང་མ་
�ཱ་དང་མེ་རི་�ཱ་མ་�ཱ་དང་མེ་རི་�ཱ: ཨིབ་རི་པའི་�ད་�་མིང་དེ་ཚ�འི་དོན་ནི་ཚ�ད་བ�་དང་�ོག་�་ཞེས་པའོ། 
ཞེས་བཏགས་སོ༎  

ཨ་མ་ལེག་པ་མཉམ་�་དམག་བ�བ་པ།  

8ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་ཡོང་ནས་རེ་ཕི་དྷིམ་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་དམག་འཐབ་བོ། 9མོ་ཤེས་ཡོ་�་ཨ་ལ། �ོད་
�ིས་མི་འགའ་ཤས་འདམས་ཏེ་སང་ཉིན་ཨ་མ་ལེག་པ་དང་དམག་འཐབ་པར་སོང་ཞིག སང་ཉིན་ང་ནི་རི་བོའི་
�ེ་ལ་�ིན་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་འཁར་�ག་་དེ་འ�ེར་ནས་དེར་ལངས་བ�ད་ཡོང་ཞེས་
�ས་སོ། 10མོ་ཤེས་�ས་པ་བཞིན་ཡོ་�་ཨས་�ས་ཏེ་ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་དང་འཐབ་པར་�ིན་ནོ། མོ་ཤེ་དང་ཨ་
རོན་དང་�ར་བཅས་ག�མ་རི་བོའི་�ེ་�་འཛ�གས་སོ། 11མོ་ཤེས་རང་གི་ལག་པ་ཡར་�ག་ནས་བ�ད་�ན་རིང་
ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ལ་ཁ་ཐོབ་པ་དང་། འོན་�ང་ཁོས་རང་གི་ལག་པ་མར་ཕབ་པའི་�བས་�་ཨ་མ་
ལེག་པ་�མས་ལ་�ལ་ཁ་ཐོབ་བོ། 12མོཤེས་ལག་པ་ཐང་ཆད་པའི་�ེས་�། ཨ་རོན་དང་�ར་�ིས་�ོ་ཞིག་འ�ེར་
ཡོང་ནས་དེའི་ཁར་མོ་ཤེ་ལ་བ�ད་བ�ག་གོ གཅིག་གིས་གཡས་དང་གཅིག་གིས་གཡོན་ནས་མོ་ཤེའི་ལག་པ་ཡར་
�ག་གོ ཉི་མ་མ་�བ་བར་�་བ�ན་པོར་བ�ངས་སོ། 13དེ་�ར་ཡོ་�་ཨས་རལ་�ིས་ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་ཡོངས་
�་ཕམ་པར་�ས་སོ། 14དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། �ིས་�་�ན་�ེན་�ི་ཆེད་�་�ལ་ཁ་འདིའི་
�ོར་ལ་ཡི་གེར་བཀོད་ནས་བཞག་དགོས། ངས་ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་�་མེད་གཏོང་གི་ཡིན་ཞེས་པའི་གཏམ་དེ་
�ོད་�ིས་ཡོ་�་ཨ་ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 15དེ་�ེས་མོ་ཤེས་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་དེའི་མིང་ལ་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དར་ཆ་ཡིན་ཞེས་བཏགས་སོ། 16ཁོང་གིས་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དར་ཆ་དེ་



�ེབ་ཐོན 

མཐོ་སར་གནམ་ལ་ཡར་འ�ར་དགོས་སོ། གང་ལ་ཟེར་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་དང་�ག་
�་དམག་འཐབ་པ་གནང་ཡོང་༎  

�ེབ་ཐོན 18 

ཡི་ཐོརོས་མོ་ཤེ་འ�ད་པ།  

1མོ་ཤེའི་�ོས་པོ་མིད་ཡན་�ལ་�ི་�་མ་ཡི་ཐོརོས། དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་�མས་ལ་
�ར་ཁོང་གིས་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་པ་གནང་�བས། དེ་ཚ�ར་གང་མཛད་པའི་�ོར་ཚང་མ་ཐོས་སོ། 2དེར་བ�ེན་ཡི་
ཐོརོས་མོ་ཤེའི་�ང་མ་ཛ�བ་པོ་�ཱ་�ར་མོ་ཤེ་དང་མཉམ་�་མ་འ�ིད་པ་དེ་དང་། 3མོའི་�་གྷེར་ཤོམ་དང་ཨེ་ལི་ཨེ་
ཛ�ར་གཉིས་�ང་མཉམ་�་འ�ིད་ནས་མོ་ཤེའི་�ར་ཡོང་ངོ་། �ར་མོ་ཤེ་གི་བ�ོད་པ། ང་ནི་གཞན་�ལ་�་�ེས་པ་
ཞིག་ཡིན་ནོ། དེར་བ�ེན་ཁོས་�་གཅིག་གི་མིང་གེར་ཤོམ་ གྷེར་ཤོམ: ཨིབ་རི་པའི་�ད་�་གེར་ཤོམ་ཞེས་པ་ནི་
�ེས་པ་ཡིན། ཞེས་བཏགས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 4ཁོས་འདི་�ར་ཡང་མཛ�ད་ཡོད། ངའི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་
ང་ལ་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་ལག་ནས་ངའི་�ོག་�བས་གནང་བ་ཡིན་ནོ། དེར་བ�ེན་�་གཞན་དེའི་མིང་ལ་ཨེ་ལི་
ཨེ་ཛ�ར་ཨེ་ལི་ཨེ་ཛ�ར: ཨེ་ལི་ཨེ་ཛ�ར་ཞེས་པ་ནི་ཨིབ་རི་པའི་�ད་�་དཀོན་མཆོག་ནི་ངའི་�བས་�ོགས་ཡིན་ཞེས་
པའོ། ཞེས་བཏགས་སོ། 5ཡི་ཐོརོས་མོ་ཤེའི་�ང་མ་དང་�་གཉིས་འ�ིད་ནས་འ�ོག་�ོང་�་མོ་ཤེ་�ར་�བ་ནས་
བ�ད་ཡོད་པའི་རི་བོ་དམ་པར་�ེབས་སོ། 6ཁོས་�ོན་ནས་ང་ཚ�་ཡོང་གི་ཡོད་ཅེས་ལེན་བཏང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 
7དེར་བ�ེན་མོ་ཤེས་ཁོང་ལ་བ�་བར་�ིན་ནས། �ག་འ�ལ་�ས་ཏེ་ཁ་�ེལ་ཞིང། ཕན་�ན་ཁམས་དེའི་མཚམས་
འ�ི་�ས་པའི་�ེས་�་ཁོ་ཚ�་མོ་ཤེའི་�ར་�ི་ནང་�་�ིན་ནོ། 8དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཡི་ཐོརོ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�བས་པའི་ཆེད་�་ཁོང་གིས་�ལ་པོ་དང་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་ལ་གང་གནང་བའི་�ོར་
དང་། བཞན་ཡང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ིས་ལམ་�་དཀའ་ངལ་གང་�ོང་དགོས་�ང་བ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཇི་�ར་�བས་པའི་�ོར་ལ་�ས་སོ། 9ཡི་ཐོརོས་དེ་ཐོས་པ་དང་ཁོ་ཤིན་�་དགའོ། 10ཡི་ཐོརོས། 
�ལ་པོ་དང་ཨི་ཇིབ་པའི་ལག་ནས་�བས་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་པར་ཤོག རང་གི་མི་
འབངས་ལ་�ན་གཡོག་ནས་འདོན་པ་གནང་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་པར་ཤོག 11ཨི་ཇིབ་
པ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་ལ་དམའ་འབེབས་�ེད་བཞིན་པའི་�བས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་�བས་མཛད་
པས། �འི་ཚ�གས་�མས་�ི་ད�ིལ་�་ཁོང་ནི་མངའ་ཐང་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དེ་ད་ངས་ཤེས་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 12དེ་
ནས་ཡི་ཐོརོས་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་དང་གཞན་སོགས་�ལ་བའི་�ིར་འ�ེར་ཡོང་
བ་དང་། ཨ་རོན་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་པ་ཡོངས་�ོགས་ནས་ཡི་ཐོརོ་དང་མཉམ་�་མཆོད་པའི་ཁ་ཟས་དམ་པ་
དེ་ཟ་བར་ཡོང་ངོ་༎  

�ིམས་དཔོན་བ�ོ་གཞག་�ེད་པ།  



�ེབ་ཐོན 

13དེའི་སང་ཉིན་མོ་ཤེས་མི་དམངས་�ི་�ོད་�ོག་�མས་འ�ིགས་འཇགས་�ས་ཏེ། ཞོགས་པ་ནས་དགོང་མོའི་
བར་མི་ཁོམ་པའི་ངང་གནས་སོ། 14ཡི་ཐོརོས་མོ་ཤེས་�ེད་དགོས་པའི་ལས་འགན་མང་པོ་དེ་དག་མཐོང་ནས་ཁོ་
ལ། �ོད་�ིས་མི་དམངས་�ི་�ིར་�ེད་བཞིན་པའི་ལས་ཀ་འདི་ཚ�་གང་ཡིན་ནམ། མི་དམངས་�ོད་དང་�ོས་�ར་
�ེད་�ིར་ཞོགས་པ་ནས་དགོང་མོའི་བར་འདིར་�ག་ནས་བ�ད་པ་དང་། �ོད་རང་གཅིག་�ས་ལས་ཀ་འདི་ཚ�་
ཚང་མ་མི་ཁོམ་ཤིག་ཤིག་�ེད་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་སོ། 15དེའི་ལན་�་མོ་ཤེས། ལས་ཀ་འདི་ཚ�་
ཚང་མ་ང་རང་གཅིག་�ས་�ེད་དགོས་པའི་དོན་ནི། མི་དམངས་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་ཤེས་པའི་
�ིར་ངའི་�ར་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་ཡིན་ནོ། 16གལ་ཏེ་མི་གཉིས་�ི་བར་ལ་�ོད་�ོག་ཞིག་�ང་ན་དེ་ཚ�་
ངའི་�ར་ཡོང་ཞིང་། ངས་དེ་ཚ�ར་�ང་བདེན་�ི་�ིམས་གཅོད་�ས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ི་�ོར་ལ་
�ོབ་�ོན་�ེད་�ི་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 17དེ་ནས་ཡི་ཐོརོས་མོ་ཤེ་ལ་�ས་པ། �ོད་�ི་ལས་ཀ་�ེད་�ངས་འདི་འ�ིག་
མ་སོང་། 18�ོད་དང་མི་ཚང་མ་ཐང་ཆད་རོགས་རེད། ལས་འགན་�ིད་པོ་འདི་དག་�ོད་རང་གཅིག་�ས་འ�ེར་
མི་�བ་པས། 19ད་ངས་�ོད་ལ་�ོས་ཤིག་�ོན་�ི་ཡིན་པས། དེར་ཡག་པོ་ཉོན་ཞིག། དཀོན་མཆོག་�ོད་དང་
འ�ོགས་པར་ཤོག �ོད་�ིས་མི་དམངས་�ི་དཀའ་�ོག་�མས་འ�ེར་ནས་དེ་ཚ�འི་ཚབ་�ས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་
�ང་�་བཅར་བ་དེ་ནི་འོས་པ་ཡིན་ནོ། 20�ོད་�ིས་དེ་ཚ�ར་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་གཞིར་བ�ང་ཇི་�ར་
འ�ལ་དགོས་པ་དང་། ཇི་�ར་�ོད་དགོས་སོགས་གང་�ིའི་�ོར་ལ་�ོབ་�ོན་�ེད་དགོས། 21དེ་ཙམ་མ་ཟད། �ོད་
�ིས་འ�ོན་�ངས་ཡོད་པའི་�ེས་པ་འགའ་ཤས་འདམས་ནས་མི་�མས་�ི་འགོ་�ེད་�་བ�ོ་དགོས། དེ་དག་ལ་
�ོང་དཔོན་དང་། བ�་དཔོན་དང་། �་བ�འི་འགོ་དཔོན་དང་། བ�་དཔོན་སོགས་བ�ོ་གཞག་�ེད་དགོས། དེ་ཚ�་
ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིག་མཁན་དང་བ�ན་པོ་དང་�ོག་�ན་མི་ལེན་མཁན་�མས་ཡིན་དགོས་སོ། 22དེ་ཚ�ས་
�ས་གཏན་�་མི་དམངས་ཐོག་�ིམས་དཔོན་�ེད་དགོས། དེ་ཚ�འི་�ོད་�ོག་ཐག་གཅོད་དཀའ་བ་�མས་�ོད་�ི་
�ར་འ�ེར་ཡོང་བ་དང་། ལས་�་བ་�མས་ཁོ་རང་ཚ�ས་ཐག་གཅོད་�ེད་དགོས། དེ་བཞིན་ཁོ་ཚ�ས་�ོད་�ི་ལས་
འགན་འ�ར་བའི་�ོ་ནས་�ོད་ལའང་ལས་�་པོ་ཡོང་ངོ་། 23དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་
�་�ོད་�ིས་�ེད་པ་ཡིན་ན། �ོད་རང་ཐང་ཆད་མི་ཡོང་། མི་དམངས་�མས་�ང་རང་གི་�ོད་�ོག་སེལ་ཏེ་རང་
རང་སོ་སོའི་གནས་�་ལོག་ནས་འ�ོ་�བ་�ི་རེད། 24མོ་ཤེས་ཡི་ཐོརོའི་�ོས་བ�ོན་ལ་ཁས་ལེན་�ས་སོ། 25ཨིསི་
�ཱཨེལ་པའི་ནང་ནས་མི་འ�ོན་�ངས་ཅན་�མས་འདམས་ཏེ། �ོང་དཔོན་དང་། བ�་དཔོན་དང་། �་བ�འི་འགོ་
དཔོན་དང་། བ�་དཔོན་སོགས་�ི་ཐོག་�་འགོ་�ེད་�མས་བ�ོ་གཞག་�ས་སོ། 26དེ་ཚ�ས་�ས་གཏན་�་�ིམས་
དཔོན་�ས་ཏེ་མི་དམངས་�ི་�ི་�་�་ཞིང་། �ོད་�ོག་ཐག་གཅོད་དཀའ་བ་�མས་མོ་ཤེའི་�ར་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 
འོན་�ང་ཐག་གཅོད་�་བ་�མས་ཁོ་ཚ�་རང་གི་ཐག་བཅད་དོ། 27དེ་ནས་མོ་ཤེའི་�ོས་པོ་ཡི་ཐོརོ་ལ་ག་ལེ་ཕེབས་
�ས་ཏེ། ཡི་ཐོརོ་རང་�ིམ་�་�ིར་ལོག་�ས་སོ༎  

�ེབ་ཐོན 19 

ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་�མས་རི་བོ་སི་ནཨེ་�་�ེབས་པ།  



�ེབ་ཐོན 

1ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཏེ་�་བ་ག�མ་པའི་ཉིན་དང་པོར་ཁོ་ཚ�་སི་ནཨེ་འ�ོག་�ོང་�་བ�ེབས་
སོ། 2ཁོ་ཚ�་རེ་ཕི་དྷིམ་ནས་ཐོན་ཏེ་སི་ནཨེ་�་བ�ེབས་པ་དང་། དེར་རི་བོའི་�་བར་�ར་�བ་ནས་བ�ད་དོ། 3དེ་
ནས་མོ་ཤེ་དཀོན་མཆོག་འཇལ་བར་རིའི་ཁར་འཛ�གས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རི་བོ་ནས་ཁོ་ལ་བོས་གནང་
ནས། �ོད་�ིས་ཡ་ཀོབ་�ི་རིགས་བ�ད་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་
ཨི་ཇིབ་པ་�མས་ལ་གང་�ས་པ་དང་། �་�ག་གིས་རང་གི་�་�ག་ཤོག་པའི་ཁར་འ�ེར་བ་བཞིན། ངས་�ོད་ཚ�་
ངའི་སར་འ�ིད་ཡོང་བ་དེ་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་ཡོད། 5ད་�ོད་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་ངའི་དམ་བཅའ་�ང་བ་
ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་ང་རང་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�་འ�ར་ཡོང་། འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ོགས་ངའི་ཡིན་པ་དང་། འོན་
�ང་�ོད་ཚ�་ངས་འདམས་པའི་མི་འབངས་�་འ�ར་ཡོང་། 6�ོད་ཚ�་ནི་ང་གཅིག་�ར་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་པ་དང་། 
�ོད་ཚ�ས་�་མ་�་�ར་ང་ལ་ཞབས་ཏོག་�་དགོས། 7མོ་ཤེ་རི་བོ་ནས་མར་བབས་ཞིང་མི་དམངས་�ི་འགོ་པ་
�མས་ལ་�ོགས་གཅིག་�་བཀོང་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་བཀའ་གནང་བ་ཐམས་ཅད་ཁོས་དེ་ཚ�་ལ་
བཤད་དོ། 8དེའི་ལན་�་མི་དམངས་ཚང་མས་�ན་གཅིག་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ཚང་མ་
ང་ཚ�ས་�བ་�ི་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། མོ་ཤེས་མི་དམངས་�ིས་ལབ་པའི་�ད་ཆ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་
སོ། 9དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། ད་�ིན་ཆད་མི་དམངས་�ི་�ོད་ལ་ཡིད་ཆེས་�ེད་པའི་�ིར། ང་
�ིན་པ་མ�ག་པོའི་ནང་�་ཡོང་ནས་མི་དམངས་�ི་ཐོས་སར་�ོད་དང་གཏམ་�ེང་�ེད་�ི་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 
མོ་ཤེས་མི་དམངས་ཚ�འི་�ས་ལེན་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་སོ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་
ག�ངས་པ། �ོད་མི་དམངས་�ི་�ར་�ིན་ནས་ཁོ་ཆོ་དེ་རིང་དང་སང་ཉིན་གཉིས་ལ་རང་ཉིད་གཙང་�འི་ལས་
�ས་ཏེ། རང་གི་གོས་�མས་འ�ད་དེ། 11གནང་ཉིན་�ི་དོན་�་�་�ིག་�ས་ཏེ་�ོད་དགོས། དེ་ཉིན་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་མི་དམངས་�ན་�ི་མཐོང་སར་རི་བོ་སི་ནཨེར་ཕེབས་�་ཡིན་ནོ། 12�ོད་�ིས་རི་བོའི་�ོགས་བཞི་
ནས་ར་བས་བ�ོར་ཏེ། མི་དམངས་ཚ�་ལ་ར་བ་�ལ་ནས་རིའི་�ང་ལ་འཛ�གས་པའང་དེའི་ཉེ་འ�མ་�་འ�ོ་བ་
སོགས་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་དེའི་�ང་ལ་�ང་པ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་
གཏོང་དགོས། 13དེ་ལ་�་ཞིག་གི་ལག་པ་མ་འཆང་བར་�ོ་�བ་གཏོང་བའམ་མདའ་�བ་ནས་གསོད་དགོས། མི་
དང་�ད་འ�ོ་གཉིས་ཀར་�ིམས་དེ་རང་�ོད་དགོས། འོན་�ང་�ང་�ད་�ན་རིང་བར་�་བཏང་བའི་ཚ�་དེ་ཚ�་
རི་ལ་འཛ�གས་ནས་ཡོང་ཆོག་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 14དེ་ནས་མོ་ཤེ་རི་ནས་བབས་ཏེ་མི་དམངས་�མས་ལ་
མཆོད་འ�ལ་�ི་དོན་�་�་�ིག་�ེད་བ�ག་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་རང་གི་གོས་�མས་བ�ས་སོ། 15མོ་ཤེས་མི་དམངས་
�མས་ལ། �ོད་ཚ�ས་གནང་ཉིན་�་�ིག་�ས་ནས་བ�ད་དགོས། དེ་�ལ་རིང་�ོད་ཚ�ས་�ས་འ�ེལ་�ེད་མི་ཚ�ག་
ཅེས་�ས་སོ། 16ཉིན་ག�མ་�ི་ཞོགས་པར་�ོག་འ�གས་ཏེ་འ�ག་�ད་�བ་བོ། རིའི་�ང་ལ་�ིན་པ་མ�ག་པོ་
འཁོར་བ་དང་ཆབས་གཅིག་�ང་�ད་�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོས་པ་དང་། �ར་ལ་ཡོད་པའི་མི་དམངས་ཚང་མ་
འཇིགས་�ང་ཆེན་པོས་འདར་རོ། 17མོ་ཤེས་མི་དམངས་�མས་ལ་�ར་�ི་�ི་�་བཏོན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཇལ་
བར་འ�ིད་པ་དང་། དེ་ཚ�་རིའི་གཤམ་�་ལངས་ནས་བ�ད་དོ། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རི་བོ་སི་ནཨེའི་�ང་ལ་
མེའི་ནང་ནས་བབས་པའི་�ེན་�ིས་རི་ཐམས་ཅད་�་བས་�བ་བོ། �་བ་དེ་ནི་རབ་�་འབར་བའི་མེ་�ངས་ཆེན་
པོའི་�་བ་�ར་�ེན་�་འ�ལ་ཞིང་རི་ཚང་མ་གཡོ་འ�ལ་ཆེན་པོ་�ང་ངོ་། 19�ང་གི་�་དེ་ཇེ་ཆེར་�ིན་པ་དང་། 
མོ་ཤེས་དཀོན་མཆོག་ལ་ག�ང་�ེང་�ས་པས། ཁོང་གིས་འ�ག་�ད་�ིར་བ་�་�འི་�་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་
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བཀའ་ལན་གནང་ངོ་།་ 20དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རི་བོ་སི་ནཨེ་�ེ་མོར་ཕེབས་ནས་མོ་ཤེ་ལ་རི་བོའི་�ེ་�་
ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། མོ་ཤེ་ཡར་བཅར་རོ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། �ོད་
མར་བབས་ནས་མི་དམངས་ལ་ར་བས་བ�ོར་བའི་ས་མཚམས་དེ་�ལ་ནས་ཡོང་�ེ་ང་ལ་བ�་མི་ཆོག་ཅེས་ཟོན་
བ�་�ོས་ཤིག གལ་ཏེ་ཁོ་ཚ�ས་དེ་ལ་�ིས་མེད་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་ཤི་ངེས་ཅན་ཡིན་ནོ། 22ངའི་ཉེ་འ�མ་�་
ཡོང་མཁན་�་མ་ཚ�འང་རང་ཉིད་གཙང་བར་�ས་དགོས། དེ་མིན་ངས་དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་�ག་པོ་གཏོང་གི་ཡིན་
ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། 23མོ་ཤེས་�་ལན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། �ེད་�ིས་མི་དམངས་ལ་རི་བོ་འདི་ར་བས་
བ�ོར་དགོས་པ་དང་། དེ་ནི་གནས་དམ་པ་ཞིག་�་�ིས་དགོས་ཞེས་བཀའ་གནང་བའི་�ེན་�ིས་མི་དམངས་
�མས་ཡར་ཡོང་�ས་པ་མེད་ཅེས་�ས་སོ། 24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། �ོད་རང་�ིན་ནས་ཨ་རོན་ཡར་
འ�ིད་ཤོག འོན་�ང་�་མ་�མས་དང་མི་དམངས་ཚ�་ནི་ར་བའི་མཚམས་�ལ་ནས་ངའི་�ར་ཡོང་མི་ཆོག དེ་མིན་
ངས་དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་�ག་པོ་གཏོང་གི་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། 25མོ་ཤེས་མི་དམངས་ཡོད་སར་མར་བབས་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ཚང་མ་ཁོ་ཚ�་ལ་བཤད་དོ༎  
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བཀའ་�ིམས་བ�།  

1དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པའི་བཀའ་�མས་འདི་�་�ེ། 2�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�ི་�ན་འོག་ནས་བཏོན་མཁན་དེ་ནི་
ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་དེ་ཡིན་ནོ། 3�ོད་ཚ�ས་ང་མ་གཏོགས་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཞིག་
མཆོད་མི་�ང་ངོ་། 4�ོད་ཚ�ས་རང་གི་ཆེད་�་�ེང་གི་ནམ་མཁའ་འམ། འོག་གི་སའམ། ས་འོག་�འི་ནང་ཡོད་པའི་
ག�གས་བ�ན་གང་ཞིག་གི་འ�་�་ཞིག་མ་བཟོ། 5�་འ�་གང་ཞིག་ལ་�ག་མ་འཚལ་བ་དང་། དེ་དག་ལ་མཆོད་
འ�ལ་ལམ་བ�ེན་བ�ར་སོགས་གང་ཡང་མ་�ེད་ཅིག གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ནི་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོནམཆོག་ཡིན་པས། ང་དང་འ�་མཉམ་�ེད་མཁན་�་ལ་ཡང་ངས་བཟོད་བ�ན་མི་�ེད་ཅིང་། ང་ལ་�ང་བར་
�ེད་མཁན་�མས་ལ་ངས་དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་�ི་མི་རབས་ག�མ་དང་བཞི་བར་�་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། 
6འོན་�ང་ང་ལ་མོས་མཁན་དང་ངའི་བཀའ་�་�ང་མཁན་�མས་ལ་ངས་དེ་ཚ�འི་མི་རབས་�ོང་�ག་མང་པོའི་
བར་�་�མས་པ་�ེད་�་ཡིན། 7དམིགས་�ལ་ངན་པ་ཞིག་�བ་པའི་�ིར་�་ངའི་མིང་དེ་མ་ལེན་ཞིག �ས་�ང་
ངའི་མིང་དེ་བེད་�ོད་ལོག་པར་གཏོང་མཁན་དེ་ལ་ང་�ོད་ཚ�འི་དཀོནམཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཆད་པ་
གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 8ངལ་གསོ་བའི་ཞག་�ང་ནས་ཉིན་དེ་ལ་དམ་པར་�ིས་ཤིག 9ཞག་�ག་གི་བར་�་རང་གི་ལས་
དོན་ཚང་མ་�ེད་ཆོག 10འོན་�ང་ཉིན་ཞག་བ�ན་པ་དེ་ནི་ང་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་པའི་ཉལ་གསོའི་ཉི་མ་ཡིན་
པས། དེ་ཉིན་�ོད་རང་དང་། �ོད་�ི་�་�ག་དང་། �ོད་�ི་�ན་གཡོག་ཚ�་དང་། �ད་འ�ོ་དང་། གཞན་ཡང་�ོད་
�ི་�ལ་�་གནས་�ོད་�་མཁན་�ི་�ལ་བ་ཚ�ས་�ང་ལས་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག 11གང་ལ་ཟེར་ན། ཉིན་ཞག་�ག་
གི་བར་�་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ས་གཞི་དང་། ནམ་མཁའ་དང་�་མཚ�་དང་དེའི་ནང་ཡོད་པ་ཚང་མ་
བཀོད་དེ། ཉིན་ཞག་བ�ན་པར་ངལ་གསོ་བ་ཡིན་པས། དེའི་�ེན་�ིས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངལ་གསོ་བའི་
ཞག་དེ་�ིན་�ིས་�བས་ཏེ་དམ་པར་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 12ངས་�ོད་ལ་�ེར་�་ཡིན་པའི་�ལ་�ི་ནང་�ོད་ཚ�་རིང་པོ་



�ེབ་ཐོན 

གནས་པའི་ཆེད་�་རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་�ས་ཞབས་�ོས་ཤིག 13�ོག་གཅོད་མ་�ེད། 14ལོག་གཡེམ་མ་�ེད། 
15�ན་མ་མ་�། 16�་ཞིག་ལའང་�ན་�ི་དཔང་པོ་མ་�ེད་ཅིག 17�ོད་�ིས་མི་གཞན་�ི་ཁང་པའམ། དེའི་�ང་
མའམ། �ན་གཡོག་གམ་�ན་མོ་དང་། དེའི་བ་�ང་དང་བོང་�་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་ཁོའི་�་དངོས་གང་ཡིན་
ལ་འདོད་སེམས་མ་�ེད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎  

མི་དམངས་ལ་འཇིགས་�ང་�ང་བ།  

18མི་དམངས་�ིས་འ�ག་�་དང་�ང་�ད་ཆེན་པོ་དེ་ཐོས་ཤིང་། �ོག་འ�གས་པ་དང་རིའི་ཁར་�་བ་འ�ལ་བ་
སོགས་མཐོང་ནས་དེ་ཚ�་ཤིན་�་འཇིགས་ཤིང་འདར་ནས་�ངས་རིང་�་ལངས་སོ། 19དེ་ཚ�ས་མོ་ཤེ་ལ། �ོད་�ིས་
ང་ཚ�ར་བཀའ་མོལ་གནང་ན་ང་ཚ�ས་ཉན་�བ་�ང་། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་ག�ང་�ེང་གནང་བ་ཡིན་ན་ང་
ཚ�་ཤི་ངེས་སོ་ཞེས་བ�ོད་དོ། 20ལན་�་མོ་ཤེས་མི་དམངས་ལ། �ོད་ཚ�་ཞེད་མི་དགོས། �ོད་ཚ�ར་ཚ�ད་བ�་གནང་
བ་དང་། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ཉན་པ་དང་�ིག་པར་མི་�ང་བའི་�ིར་དཀོན་མཆོག་མར་ཕེབས་པ་ཡིན་ཤེས་�ས་སོ། 
21དེ་ནས་མི་དམངས་�མས་�ང་རིང་�་ལངས་ནས་བ�ད་དོ། མོ་ཤེ་ནི་དཀོན་མཆོག་བ�གས་ཡོད་པའི་�ིན་
ནག་པོའི་ཉེ་འ�མ་�་�ིན་ནོ༎  

མཆོད་�ི་�ོར་�ི་�ིམས།  

22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། �ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། ང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མཐོ་རིས་ནས་ཇི་�ར་�ོད་ཚ�་དང་གཏམ་�ེང་�ེད་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་ཡོད། 23�ོད་
ཚ�ས་ང་མ་གཏོགས་�་གཞན་ལའངད�ལ་ལམ་གསེར་�ི་འ�་�་གཞན་�མས་བཟོས་ཏེ་མཆོད་འ�ལ་མ་�ེད་
ཅིག 24�ོད་ཚ�ས་ངའི་དོན་�་སའི་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་ཏེ། དེའི་ཁར་�ོད་ཚ�ས་�ག་དང་བ་�ང་སོགས་�ི་
དམར་མཆོད་ཆ་ཚང་བ�ེག་�ེ་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པ་འ�ལ་ཞིག ང་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་ངས་འདམས་
པའི་ས་�ལ་གང་ཡོད་སར་ང་ཡོང་�ེ་�ོད་ཚ�ར་�ིན་�ིས་�བས་པར་�ེད་དོ། 25གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་ངའི་དོན་�་
�ོའི་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་ན་གཟོང་�བ་ནས་བཞོགས་ཟིན་པའི་�ོ་ལས་མ་བཟོ་ཞིག གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�ས་
ལག་ཆ་�བ་ཟིན་པའི་�ོ་�མས་ནི་ངའི་དོན་�་མི་གཙང་བ་ཡིན་ནོ། 26�ོད་ཚ�ས་ཐེམ་�ས་འཛ�གས་ནས་�ེབས་
པའི་མཆོད་�ི་མ་བཟོ་ཤིག གལ་ཏེ་དེ་�ར་བཟོས་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཁར་�ོད་ཚ�་འཛ�གས་ནས་འ�ོ་�ས་�ོད་ཚ�འི་ངོ་
ཚ་མངོན་པར་འ�ར་རོ༎  

�ེབ་ཐོན 21 

�ན་གཡོག་དང་�ོན་མོ་མཉམ་�ོད་�ལ།  

1ད་�ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་གཤམ་གསལ་བཀའ་�ིམས་�མས་�ོད་ཅིག 2གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་ཨིབ་རི་
པའི་�ན་གཡོག་ཞིག་ཉོས་པ་ཡིན་ན། དེས་ལོ་�ག་གི་བར་�་�ོད་�ི་གཡོག་�ག་ནས་ལོ་བ�ན་པར་ད�ལ་



�ེབ་ཐོན 

སོགས་གང་ཡང་�ིར་�ོག་�ེད་མ་དགོས་པར་ཁོ་�ན་གཡོག་ནས་ཐར་དགོས། 3�ན་གཡོག་ཐོག་མར་ཡོང་�ས་
ཁོས་ཆང་ས་བ�བ་མེད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་འ�ོ་�ས་�ང་མ་འ�ིད་ནས་འ�ོ་མི་ཆོག འོན་�ང་ཁོ་�ོད་�ི་�ན་གཡོག་
འ�ར་�བས་�ང་མ་ཡོད་ན་�ང་མ་འ�ིད་ནས་འ�ོ་ཆོག 4གལ་ཏེ་�ིན་བདག་གིས་�ན་གཡོག་དེ་ལ་�ང་མ་
ཞིག་�ད་པ་དང་། མོ་ལ་�་�ག་�ེས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་འ�ོ་�ས་ཁོའི་�ང་མ་དང་�་�ག་བཅས་�ིན་བདག་དེའི་
བདག་དབང་�་གཏོགས་ཤིང་། ཁོ་རང་གཅིག་�ར་འ�ོ་དགོས། 5གལ་ཏེ་�ན་གཡོག་དེས་རང་གི་�ིན་བདག་གི་
གཙ�ས་པའི་རང་གི་�ེ་དམན་དང་�་�་�མས་ལ་གཅེས་པོ་�ས་ཏེ་དེ་དག་�ངས་ནས་འ�ོ་མ་འདོད་ན། 6�ིན་
བདག་དེས་ཁོ་མཆོད་ཁང་�་འ�ིད་ནས། དེར་�ོན་�་�ངས་ནས། ཁོའི་ཨ་ཆོག་ལ་ཨི་�ང་འབིག་དགོས། ཁོ་ཚ�་
གང་�ིན་བདག་དེའི་�ན་གཡོག་�་གནས་པར་འ�ར།འང་རེ་བཞིའི་མ� 7གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་རང་གི་�་མོ་
�ན་མོ་�ེད་པར་འཚ�ང་པ་ཡིན་ན། �ན་གཡོག་�མས་ཚ�་གཡོག་ནས་ཐར་�ོལ་བཞིན་མོ་ནི་ཐར་ཐབས་མེད། 
8�ིན་བདག་གི་�་མོ་དེ་རང་གི་�ང་མར་བཞག་�ང་�ེས་�་དེ་ལ་མི་དགའ་ན། �་མོ་དེ་མོའི་ཕ་ལ་�ིལོགར་་
འཚ�ང་དགོས། �ིན་བདག་གིས་མོ་ལ་�ང་པོ་མ་�ས་པ་ཡིན་པས། མོ་�ི་�ལ་མི་རིགས་ཤིག་ལ་འཚ�ང་པའི་དབང་
ཆ་�ིན་བདག་དེ་ལ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 9གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་རང་གི་�འི་ཆེད་�་�ན་གཡོག་མ་ཞིག་ཉོས་པ་ཡིན་ན། 
མི་དེས་མོ་ལ་རང་གི་�་མོ་དང་ད�ེབ་མེད་པ་�ེད་དགོས། 10གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་�ང་མ་གཉིས་པ་ཞིག་�ངས་ན། 
དེས་རང་གི་ཐོག་མའི་�ང་མ་དེ་ལ་�ོ་གོས་དང་གཞན་ཡང་མོའི་ཐོབ་�ལ་ཇི་ཡོད་�ར་བཞིན་ཉམས་མེད་�བ་
དགོས། 11གལ་ཏེ་མི་དེས་རང་གི་�ང་མའི་ལས་འགན་�མས་མ་�བ་ན། མི་དེས་མོའི་�་ཆ་སོགས་གང་ཡང་མ་
ལེན་པར་རང་དབང་�་གཏོང་དགོས་སོ༎  

�ག་�ོད་�ོར་�ི་�ིམས།  

12�ས་�ང་མི་ཞིག་ལ་ཉེས་བ�ང་�ས་ཏེ་ཁོ་ཤི་ན། བ�ང་མཁན་དེ་ལའང་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་�་གཏོང་དགོས། 
13འོན་�ང་བ�ང་མཁན་དེས་ཆེད་མངགས་མི་གསོད་སེམས་མེད་�ང་། �ོ་�ར་�་�ེན་ངན་�ིས་མི་དེ་ཤི་བ་
ཡིན་ན། ངས་འདམས་པའི་ས་གནས་དེར་ཁོ་�ོས་ནས་འ�ོ་�བ། དེར་ཁོ་ཉེན་ཁ་མེད་པར་གནས་�བ་ཡོང་། 
14འོན་�ང་མི་ཞིག་�ང་ལངས་ནས་ཆེད་མངགས་མི་བསད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་�ོས་ནས་ངའི་མཆོད་�ིར་�ང་�ོབ་�ི་
ཆེད་�་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་གཏོང་དགོས། 15རང་གི་ཕའམ་མ་ལ་ཉེས་བ�ང་�ེད་མཁན་
དེ་གསོད་དགོས། 16�་ཞིག་གིས་མི་བཙན་འ�ིད་�ེད་པའམ་འཚ�ང་བའམ་�ན་གཡོག་�་བདག་ཉར་�ེད་པ་
ཡིན་ན་ཁོ་གསོད་དགོས། 17རང་གི་ཕའམ་མ་ལ་�ོན་ལོག་འདེབས་མཁན་དེའང་གསོད་དགོས། 18མི་གཉིས་
འཐབ་འཛ�ང་�ེད་�བས་གཅིག་གིས་གཞན་དེ་ལ་�ོའམ་�ར་�ོག་�ས་ནས། ཁོ་ལ་མ་བསད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ལ་
ཉེས་ཆད་གཏོང་མི་�ང་། 19གལ་ཏེ་ཉེས་བ�ང་རག་མཁན་དེ་ཉལ་�ི་ནས་ལངས་པ་དང་། འོན་�ང་�ེས་�་ཁོ་
ཡར་ལངས་ནས་འཁར་�ག་ལ་བ�ེན་ནས་ཕར་�ར་འ�ོ་བ�ོད་�ེད་�བ་ན། བ�ང་མཁན་དེས་ཁོའི་�ས་ཚ�ད་
�་ཟོད་�ིན་པ་དེ་ལ་�ན་ཚབ་འཇལ་དགོས་པ་དང་། ནད་པ་མ་གསོའི་བར་�་བ�་�ོ་ང་�ེད་དགོས་སོ། 20�་
ཞིག་གིས་རང་གི་�ན་པོའམ་�ན་མོར་ད�ག་པས་བ�ང་ནས་ཤི་བ་ཡིན་ན། �ིན་བདག་དེ་ལ་ངེས་པར་�ིམས་
གཅོད་དགོས། 21འོན་�ང་�ན་གཡོག་དེ་ཉི་མ་གཅིག་གམ་གཉིས་བར་མ་ཤི་པ་ཡིན་ན། �ིན་བདག་དེ་ལ་ཉེས་
ཆད་བཏང་མི་�ང་། �ན་གཡོག་དེ་ནི་ཁོའི་�་དངོས་�ག་པ་�་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་ཁོ་ལ་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་



�ེབ་ཐོན 

�་�་ཡིན་ནོ། 22མི་�མས་འཛ�ང་�བས་�ད་མེད་�་�་�ེས་�་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཕོག་པའི་�ེན་�ིས་མངལ་�ི་�་�་
དེ་ཤི་ཡང་། �ད་མེད་དེ་ལ་�ས་�ོན་སོགས་མ་�ང་ན། �ད་མེད་དེའི་�ོ་གས་ཆད་པ་གང་དགོས་ཟེར་བ་དེ་ལ་
�ིམས་དཔོན་ཚ�ས་བཀའ་འ�ོལ་གནང་བ་བཞིན་འཇལ་དགོས། 23འོན་�ང་�ད་མེད་དེ་ལ་�ས་�ོན་སོགས་�ང་
ཡོད་ན་དེའི་ཉེས་ཆད་�། �ོག་ལ་�ོག་ལན་དང་། 24མིག་ལ་མིག་ལན། སོ་ལ་སོ་ལན། ལག་པར་ལག་ལན། �ང་
པར་�ང་ལན། 25མེའི་ཚ�ག་པའི་�འི་ཚབ་�་མེའི་ཚ�ག་པའི་�་ལན་དང་། �་ལ་�་ལན་དང་། གཞན་ཡང་�ག་
ཏིག་བཟོས་པའི་ཉེས་ལན་�་�ག་ཏིག་བཟོ་དགོས། 26མི་ཞིག་གིས་རང་གི་�ན་གཡོག་གམ་�ན་མོ་ལ་ཉེས་བ�ང་
བཏང་ནས་དེའི་མིག་མེད་པར་�ས་པ་ཡིན་ན། མིག་གི་�་ཆའི་ཚབ་�་�ན་གཡོག་དེ་ཐར་བར་�ེད་དགོས། 27དེ་
བཞིན་ཁོས་རང་གི་�ན་གཡོག་གམ་�ན་མོའི་སོ་བཅག་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཉེས་ལན་�་�ན་གཡོག་དེ་ཐར་དགོས༎  

�ིན་བདག་ཚ�འི་ལས་འགན།  

28གལ་ཏེ་�ང་ཞིག་གིས་�་ཞིག་ལ་ར་བཅོས་བ�ང་ནས་ཤི་བ་ཡིན་ན། �ང་དེ་�ོ་�བ་�བ་ནས་གསོད་དགོས་པ་
དང་། དེའི་ཤ་འང་ཟ་མི་�ང་། འོན་�ང་�ང་གི་�ིན་བདག་དེ་ལ་ཉེས་�ོན་སོགས་གང་ཡང་མེད་དོ། 29འོན་�ང་
�ང་དེ་�ར་ནས་མི་ལ་བ�ང་བས་ལངས་ཤོར་ཡོད་ཅིང་། དེའི་�ོར་ལ་�ིན་བདག་དེ་ལ་ཟོན་བ�་བ�ལ་ཡོད་
�ང་། བ་དེ་ཚང་ནང་བ�མས་ནས་མ་བཞག་པས། དེས་�་ཞིག་ལ་བ�ང་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། �ང་དེ་�ོ་�བ་
བཏང་ནས་བསད་དགོས་པ་མ་ཟད། བདག་པོ་དེའང་གསོད་དགོས་སོ། 30གལ་ཏེ་�ིན་བདག་དེ་ཤི་མ་དགོས་པར་
ཁོའི་�་རིན་�་ཉེས་ཆད་ཞིག་བཀལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་རང་གི་�ོག་གི་�་རིན་�་བཀལ་བའི་ཉེས་ཆད་དེ་ཆ་
ཚང་འཇལ་དགོས། ཉེས་ཆད་དེ་ད�ལ་ཆ་ཚང་འཛལ་དགོས། 31གལ་ཏེ་�ང་དེས་�་�་�འམ་�་མོ་གང་�ང་
ཞིག་ལ་བ�ང་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། གོང་གི་�ིམས་དེ་རང་གཅོད་དགོས། 32�ང་དེས་མི་གཞན་�ི་�ན་གཡོག་
གམ་�ན་མོ་ཞིག་བ�ང་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། དེའི་བདག་པོས་�ན་གཡོག་གི་བདག་པོ་ལ་ད�ལ་ཊམ་ག�མ་
བ�་�ེར་དགོས་པ་དང་། �ང་དེ་ལའང་�ོ་�བ་བཏང་ནས་གསོད་དགོས་སོ། 33མི་ཞིག་གིས་ས་དོང་གི་ཁ་བཅོས་
�ེས་པའམ་ཡང་ན་ས་དོང་ཞིག་�ས་ནས་ཁ་མ་བཀབ་པས། དེར་�ང་ངམ་བོང་�་ཞིག་�ང་བ་ཡིན་ན། 34ས་དོང་
�ས་མཁན་དེས་སེམས་ཅན་�ི་བདག་པོ་དེ་ལ་�ན་འཚབ་འཇལ་ནས། སེམས་ཅན་ཤི་བ་དེ་རང་གི་ཉར་ནའང་
ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 35མི་ཞིག་གི་�ང་གིས་མི་གཞན་ཞིག་གི་�ང་ལ་བསད་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་གཉིས་�ིས་�ང་གསོན་
པོ་དེ་བཙ�ང་ནས་དེའི་རིན་པ་དེ་བགོ་བཤའ་�བ་དགོས། བ�ང་ནས་བསད་པའི་ཤ་དེའང་བགོ་བཤའ་�བ་
དགོས། 36འོན་�ང་�ང་དེ་�ར་ནས་བ�ང་བས་ལང་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། དེའི་�ོར་�ང་གི་བདག་པོ་དེ་ལ་�ས་
ཡོད་�ང་ཁོས་�ང་དེ་བ�མས་ནས་མ་བཞག་པས། �ང་ཤི་བའི་�ན་འཚབ་�་�ང་གསོན་པོ་ཞིག་ངེས་པར་
འཇལ་དགོས། འོན་�ང་ཤི་བའི་སེམས་ཅན་དེ་བདག་པོ་རང་གི་ཉར་ནའང་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ེབ་ཐོན 22 

�ིན་འཚབ་འཇལ་བའི་�ིམས།  



�ེབ་ཐོན 

1�་ཞིག་གིས་གཞན་�ི་�ང་ངམ་�ག་�ས་ནས་དེ་བསད་པའམ་འཚ�ང་བ་ཡིན་ན། �ང་གཅིག་གི་ཚབ་ལ་�ང་�་
འཇལ་དགོས། �ག་གཅིག་གི་ཚབ་ལ་�ག་བཞི་འཇལ་དགོས། 2�་མ་�་བཞིན་པའི་�བས་�་ལག་པར་འཐེབས་
ཏེ་ཉེས་བ�ང་གི་ཁོ་ཤི་བ་ཡིན་ནའང་དེའི་�ོག་གི་ཉེས་ལན་བ�ང་མཁན་དེ་ལ་འཕོག་པར་མི་འ�ར། 3འོན་�ང་
ཉི་མ་ཤར་ཚར་བའི་�ེས་�་དེ་�ར་�ང་བ་ཡིན་ན་ཁོ་ལ་�ོག་གཅོག་�ི་ཉེས་པ་འཕོག་པར་འ�ར། �ན་མ་དེས་
�ན་གསབ་འཇལ་དགོས། འོན་�ང་ཁོ་ལ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ན། �ས་པའི་ཚབ་�་ཁོ་རང་ལ་འཚ�ང་དགོས། 
4གལ་ཏེ་བ�ས་པའི་�ང་ངམ་བོང་�འམ་�ག་བཅས་གསོན་པོར་ཁོའི་ལག་པར་འཐེབས་པ་ཡིན་ན། སེམས་ཅན་
གཅིག་གི་འཚབ་ལ་ཉེས་�བ་འཇལ་དགོས། 5མི་ཞིག་གིས་སེམས་ཅན་�མས་�་ཁར་བཏང་ནས་དེ་དག་གཞན་�ི་
ཞིང་ཁར་ཤོར་ཏེ་�ན་ཚལ་ལ་སོགས་པའི་�ོན་ཐོག་�མས་ཟས་བ་ཡིན་ན། ཁོས་རང་གི་ཞིང་དང་�ན་ཚལ་�ི་
�ོན་ཐོག་ཡག་ཤོས་དེ་�ིན་འཚབ་�་འཇལ་དགོས། 6མི་ཞིག་གིས་རང་གི་ཞིང་ཁར་མེ་བཏང་བས། མེ་དེ་རིམ་
བཞིན་འཕེལ་བས། མི་གཞན་�ི་ཞིང་ཁའི་�ོན་ཐོག་བ�ས་ཟིན་པའམ་�་�་ཡིན་པ་�མས་མེས་འཚ�ག་ནས་
འཇིགས་པ་ཡིན་ན། མེ་གཏོང་མཁན་དེས་�ིན་འཚབ་ངེས་པར་འཇལ་དགོས། 7མི་ཞིག་གིས་རང་གི་�ིམ་མཚ�ས་
ལ་ད�ལ་ལམ་ནོར་�ས་ཤིག་བཅོལ་ནས་དེ་�་མར་ཤོར་ཤིང་། �ན་མ་དེ་ལག་པར་འཐེབས་པ་ཡིན་ན། དེས་
བ�ས་པའི་ནོར་�ས་�ི་ཉིས་�བ་འཇལ་དགོས། 8གལ་ཏེ་�ན་མ་ལག་པར་མ་འཐེབ་ན། ནོར་�ས་བཅོལ་བའི་མི་
དེ་མཆོད་ཁང་�་�ིན་ནས། ཁོས་མི་གཞན་�ི་�་དངོས་�ས་མེད་ཅེས་མནའ་�ེལ་དགོས་སོ། 9�ང་ངམ་བོང་
�འམ་�ག་གམ་གོས་སོགས་གང་�ང་�ག་�ོར་ཤོར་བའི་�ོར་ལ་�ོད་�ེང་�ང་ན། �ོད་མི་གཉིས་ཀ་མཆོད་ཁང་
�་འ�ིད་དགོས། དཀོན་མཆོག་གིས་མི་�་ལ་ནག་ཉེས་ར་འ�ོད་�ང་བ་དེས་གཞན་དེ་ལ་ཉིས་�བ་འཇལ་དགོས། 
10མི་ཞིག་གིས་རང་གི་�ིམ་མཚ�ས་ལ་བོང་�འམ་�ང་ངམ་�ག་གམ་གཞན་ཡང་�ད་འ�ོ་གང་�ང་ཞིག་བཅོལ་
ནས། �ས་�ང་མ་མཐོང་བར་དེ་དག་ཤི་བའམ་�ས་�ོན་ཤོར་བའམ་ཡང་ན་མི་གཞན་�ིས་དེ་དག་དེད་ནས་
འ�ོ་བ་དང་། དཔང་པོ་མེད་པ་ཡིན་ན། 11�ད་འ�ོ་བཅོལ་སའི་མི་དེ་མཆོད་ཁང་�་�ིན་ནས་ཁོས་རང་གི་�ིམ་
མཚ�ས་�ི་�ད་འ�ོ་�མས་�ས་མེད་ཅེས་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་རང་ཉིད་ནག་མེད་ཡིན་པའི་མནའ་�ེལ་
དགོས། བདག་པོས་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་དགོས་པ་དང་། ཁོས་�ིན་འཚབ་འཇལ་མི་དགོས་སོ། 12འོན་�ང་�ད་འ�ོ་
བཅོལ་སའི་ལག་ནས་དེ་དག་�ན་མར་ཤོར་བ་ཡིན་ན། ཁོས་བདག་པོ་ལ་�ིན་འཚབ་འཇལ་དགོས། 13�ད་འ�ོ་
དེ་དག་གཅན་གཟན་�ི་བསད་པ་ཡིན་ན། དེ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་�ངས་�ེལ་�ེད་པའི་�ིར་�་�ས་འ�ོའི་རོ་དེ་
འ�ེར་ཡོང་དགོས། གཅན་གཟན་�ིས་བསད་པའི་�ད་འ�ོའི་�ིན་འཚབ་འཇལ་མི་དགོས། 14མི་ཞིག་གིས་རང་
གི་�ིམ་མཚ�ས་ནས་�ད་འ�ོ་ཞིག་གཡར་ཏེ། བདག་པོ་དེ་མེད་པའི་�བས་�་�ད་འ�ོ་དེ་�ས་པའམ་ཤི་�ོན་
སོགས་�ང་བ་ཡིན་ན། ཁོས་�ིན་འཚབ་ངེས་པར་འཇལ་དགོས། 15བདག་པོ་མཉམ་�་ཡོད་�བས་དེ་བཞིན་�ང་
བ་ཡིན་ན། དེར་�ིན་འཚབ་འཇལ་མི་དགོས། འོན་�ང་�ད་འ�ོ་དེ་�་ཆར་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། �་ཆ་དེ་ཀས་
�ན་འཚབ་མ�ད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཆོས་དང་�་�ོད་�ི་�ིམས།  

16མི་ཞིག་གིས་ཆང་སའི་ཆེད་�་ལོང་ཆང་མ་�ེད་པའི་�་མོ་ན་�ང་མ་ཞིག་ཁ་བ�ས་�བ་ནས་དེ་དང་མཉམ་�་
�ས་འ�ེལ་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོས་མནའ་མའི་རིན་གོང་འཇལ་ནས་�་མོ་དེ་དང་ངེས་པར་ཆང་ས་བ�བ་དགོས། 



�ེབ་ཐོན 

17གལ་ཏེ་�་མོའི་ཕས་རང་གི་�་མོ་མི་དེ་ལ་ཆང་ས་བ�བ་པར་�ད་འདོད་མ་�ེད་ན། �་མོ་ན་�ང་མའི་ཆེད་�་
འཇལ་དགོས་པའི་མནའ་མའི་རིན་གོང་འཇལ་དགོས་སོ། 18ངན་�གས་�བ་མཁན་�ད་མེད་�་ཡིན་�ང་དེ་
ངེས་པར་གསོད་དགོས། 19མི་�་ཞིག་གིས་�ད་འ�ོ་དང་ཆགས་པ་�ོད་ན་མི་དེ་ངེས་པར་གསོད་དགོས། 20གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ང་གཅིག་�་མ་གཏོགས་པར་�་གཞན་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་མཁན་དེ་�་མེད་གཏོང་དགོས། 
21�ས་�བས་ཤིག་ལ་�ོད་ཚ�་ནི་ཨི་ཇིབ་�་�ེས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་�ན་ནས། ད་�་�ེས་པ་�་ཞིག་ལའང་�ོད་ཚ�ས་
�ག་པོ་བཏང་བ་དང་མནར་གཅོད་མ་�ེད་ཅིག 22�ད་མེད་�ག་མོ་དང་�་�ག་�མས་ལ་མནར་གཅོད་མ་�ེད་
ཅིག 23གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་མནར་གཅོད་�ེད་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དེ་ཚ�ས་�་འབོད་�ས་པར་ཉན་ནས་
�བས་�ོགས་�ས་�་ཡིན། 24ངའི་�ོ་བ་ཆེན་པོས་�ོད་ཚ�་ལ་དམག་སར་འཚར་བཅོད་�་ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�འི་
�ང་མ་�མས་�ག་མོར་འ�ར་བ་དང་། �་�་�མས་ཕ་མེད་པར་འ�ར་ཡོང་། 25ངའི་མི་མང་ནང་ནས་མི་
ད�ལ་པོ་ཞིག་གིས་�ོད་ནས་ད�ལ་�ིན་པ་གཡར་བ་ཡིན་ན། �ོད་རང་�ན་བདག་བཞིན་�ེད་ཁ་མ་ལེན་ཞིག 
26�ོད་�ིས་�ིམ་མཚ�ས་པའི་གོས་ཤིག་གཏའ་མར་བཞག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཉི་མ་མ་�ར་གོང་�་དེ་ཁོ་ལ་�ིར་ལོག་
�ེད་དགོས། 27གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོ་ལ་�ོན་གོས་དེ་མ་གཏོགས་གཞན་མེད་པས། མཚན་མོ་ག་རེ་�ོན་ནས་གཉིད་
ལོག་ཡོང་ངམ། མི་དེས་ང་ལ་�་བ་འཐེན་པ་ཡིན་ན། ང་ནི་�ིང་�ེ་ཆེ་བས། དེའི་�་བར་ངེས་པར་ཉན་�་ཡིན་ནོ། 
28དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ར་བ་མ་འདེབས་ཤིག དེ་བཞིན་�ོད་�ི་མི་�ེའི་འགོ་དཔོན་ཞིག་ལ་�ོན་ལོག་མ་འདེབས་
ཤིག 29�ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ོན་ཐོག་དང་�ན་ཆང་དང་། �་�འི་�མ་སོགས་�ི་མཆོད་པ་འ�ལ་བར་མ་འ�ངས་
བར་�ོས་ཤིག �ོད་ཚ�འི་�་�ོན་�ེས་དག་ང་ལ་འ�ལ་བར་�ོད་ཅིག 30དེ་བཞིན་�ོད་ཚ�འི་�ང་�ག་པེ་པེ་དང་
ར་�ག་དང་སེམས་ཅན་�མས་�ི་ཕོ་�ོན་�ེས་ཚང་མ་�ེས་ནས་ཉིན་བ�ན་བར་�་རང་གི་ཨ་མ་དང་མཉམ་�་
བཞག་ནས་ཉིན་བ�ད་པའི་ཐོག་ངའི་�ར་མཆོད་འ�ལ་�་འ�ེར་ཡོང་དགོས། 31�ོད་ཚ�་ངའི་མི་དམངས་དམ་
པ་ཡིན་པས། གཅན་གཟན་�ིས་བསད་པའི་སེམས་ཅན་�ི་ཤ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཟ་མི་ཆོག དེ་ནི་�ོད་ཚ�ས་�ི་ལ་�ེར་
དགོས་སོ༎  

�ེབ་ཐོན 23 

�ིམས་�ང་པོ།  

1�ན་གཏམ་མ་�ེལ་ཞིག། བར་ལ་དཔང་པོ་�ན་མ་བཤད་ནས་མི་ཉེས་ཅན་ཞིག་ལ་རོགས་མ་�ེད་ཅིག 2ལས་
ངན་�ེད་མཁན་མི་ཚ�གས་ཤིག་གི་�ེས་�་མ་འ�ངས་ཤིག ཁ་མ�་མང་�ོགས་�་འ�ངས་ནས་དཔང་པོ་�ེད་དེ་
�ིམས་ལོག་པར་མ་�ོད་ཅིག 3�ིམས་གཅོད་�བས་�་མི་ད�ལ་པོར�ོགས་ཞེན་མ་�ེད་ཅིག 4གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་
རང་གི་ད�་བོའི་བ་�གས་སམ་བོང་�་ཞིག་ཤོར་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་མཐོང་ན། དེ་ཁོའི་�ར་འ�ིད་དགོས། 5ཁོའི་
བོང་�་ཁལ་�ི་མནན་ནས་རིལ་བ་མཐོང་ན་དེ་�ར་མ་བཞག་པར་ཡར་�ང་རོགས་�ེད་དགོས། 6ཁ་མ�འི�བས་
�་མི་ད�ལ་པོའི་�ིམས་མ་འ�ོག་ཅིག 7�ན་�ི་ཁ་ད�ི་མ་བཀལ་ཞིག། མི་ཉེས་མེད་ཞིག་ལ་�ོག་ཐོག་ཉེས་པ་མ་
གཏོང་ཞིག གང་ལ་ཟེར་ན། ལས་ངན་དེ་�ར་མི་�་ཞིག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ན་ངས་དེ་ལ་ངེས་པར་ཆད་པ་གཏོང་
�་ཡིན། 8�ོག་�ན་མ་ལེན་ཞིག། གང་ཡིན་ཟེར་ན། �ོག་�ན་ལེན་མཁན་དེས་མིའི་བདེན་པ་མི་མཐོང་བ་དང་། 



�ེབ་ཐོན 

དེས་ཉེས་མེད་མིའི་�་དོན་འ�ོག་�ག་གཏོང་ཉེན་ཡོད། 9�ེས་པ་ཞིག་ལ་གཡབ་�ང་མ་�ེད་ཅིག གང་ཡིན་ཟེར་
ན། ཨི་ཇིབ་�་�ེས་པ་ཡིན་�བས་�ི་གནས་�ངས་དེ་�ོད་ཚ�ས་�ོང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ལོ་བ�ན་པ་དང་ཞག་བ�ན་པ།  

10ལོ་�ག་རིང་�ོད་ཚ�ས་ས་ཞིང་བཏབ་ནས་ལོ་ཐོག་བ�ས་ཤིག 11འོན་�ང་ལོ་བ�ན་པ་དེར་གང་�ེས་པ་�མས་
མ་�ས་པར་དེ་�ར་འཇོག་ཅིག མི་ད�ལ་པོས་དེར་གང་�ེས་པ་�མས་ཟ་བ་དང་དེའི་�ག་མ་ནགས་�ི་གཅན་
གཟན་�ི་ཟ་ཡོང་། དེ་�ར་�ོད་�ི་�ན་ཚལ་དང་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་�ོང་ལ་ཡང་དེ་�ར་�ེད་དགོས། 12ཞག་�ག་
པར་ལས་�ེད་དེ་ཉིན་ཞག་བ�ན་པར་�ོད་ཚ�ས་ལས་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག དེ་ཉིན་�ོད་ཚ�འི་ཚ�་གཡོག་དང་�ོད་
ཚ�འི་ནང་�་ཡོད་པའི་�ེས་པ་དང་�ོད་ཚ�འི་ལས་�ེད་མི་དང་སེམས་ཅན་བཅས་པ་ཚང་མས་ངལ་གསོ་�བ་
དགོས། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ་ཚང་མ་�ོད་ཚ�ས་ཉོན་ཞིག �་གཞན་ལ་�ོད་ཚ�ས་�ོན་ལམ་མ་
འདེབས་ཤིག དེ་ཚ�འི་མིང་ཙམ་ཡང་མ་ལེན་ཞིག།  

�ས་�ོན་ཆེན་པོ་ག�མ།  

14ང་ལ་�ས་བ�ར་�ས་�ིར་�ོད་ཚ�ས་ལོ་གཅིག་ལ་�ས་�ོན་ཁག་ག�མ་�ང་དགོས། 15ཨ་བིབ་ཞེས་པའི་�་
བའི་ནང་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་པ་ཡིན་པས་�་བ་དེའི་ནང་ངས་བཀའ་འགོད་པ་བཞིན། �ོད་ཚ�ས་ཆི་མན་
མེད་པའི་བག་ལེབ་�ི་�ས་�ོན་�ང་དགོས། �ས་ཆེན་�ི་ཉི་མ་བ�ན་�ི་རིང་ཆི་མན་ཡོད་པའི་བག་ལེབ་མ་ཟ་
ཞིག ང་ལ་མཆོད་�ིར་�ོད་ཚ�་�འང་ལག་པ་�ོང་པ་མ་ཡོང་ཞིག 16ལོ་ཐོག་�ས་པའི་�བས་�་�ོད་ཚ�ས་�ོན་
ཐོག་བ�་བའི་�ས་�ོན་�ང་དགོས། �ོན་གར་�ན་ཚལ་དང་ཤིང་འ�ས་�མ་ར་ནས་འ�ས་�་སོགས་བ�་བའི་
�བས་�ོད་ཚ�ས་�་གཡབ་�ི་�ས་�ོན་�་གཡབ་�ི་�ས་�ོན: �ོན་ཀར་ཤིང་འ�ས་བ�་�ན་རིང་ལ་མི་དམངས་
�མས་འ�ལ་སེལ་�ི་གནས་�་ཁང་གི་གཡབ་སོགས་བ�བ་ནས་བ�ད་�ོལ་ཡོད་ཅིང་། དེ་�ན་རིང་ལ་�ང་�ི་
�ེད་པའི་�ས་�ོན་དེ་ལ་�་གཡབ་�ི་�ས་�ོན་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ།། �ང་དགོས། 17ལོ་རེ་བཞིན་�ས་�ོན་ག�མ་པ་
འདི་ཚ�འི་�བས་�་�ོད་ཚ�འི་�ེས་པ་�མས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ན་�་མཆོད་�ིར་ངེས་
པར་ཡོང་དགོས་སོ། 18�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་སེམས་ཅན་�ི་�ག་གི་དམར་མཆོད་མཉམ་�་ཆི་མན་ཡོད་པའི་བག་ལེབ་
འ�ལ་མི་�ང་། �ས་�ོན་འདི་ཚ�འི་�བས་�་�ོད་ཚ�ས་དམར་མཆོད་འ�ལ་བའི་སེམས་ཅན་�ི་ཚ�ལ་�་དེ་དག་
སང་ཞོག་བར་�་�ས་མི་�ང་། 19�ོད་ཚ�འི་ས་ཞིང་ནས་�ང་བའི་ལོ་རེའི་འ�ས་�འི་�ད་དེ་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�་འ�ེར་ཡོང་དགོས། �ག་�འམ་ར་�ག་ལ་དེའི་ཨ་མའི་འོ་མའི་ནང་
མ་བཙ�ས་ཤིག།  

ཞེལ་བཞེས་�མས་དང་�ོབ་�ོན་�མས།  

20ངས་�་�ིག་�ས་པའི་ས་གནས་དེར་�ོད་ཚ�་འ�ིད་�བས་ལམ་�་�ང་�ོབ་�ེད་�ིར་�ོད་ཚ�འི་མ�ན་�་ཕོ་ཉ་
ཞིག་གཏོང་གི་ཡིན། 21�ོད་ཚ�ས་དོ་�ང་ཆེན་པོས་ཕོ་ཉ་དེའི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་�ང་ཞིག དེ་ནི་ངས་བཏང་བ་



�ེབ་ཐོན 

ཡིན་པས་ཁོང་ལ་ངོ་�ོལ་མ་�ེད་ཅིག གལ་�ིད་ཁོང་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་པ་ཡིན་ན་ཁོང་གིས་བཟོད་གསོལ་གནང་མི་
ཡོང་། 22འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ིས་�ང་�ས་ཏེ་ངས་གང་ལབ་པར་ཉན་ན་�ོད་ཚ�འི་ད�་བོ་�ན་ལ་ངས་
འཐབ་�་ཡིན། 23ངའི་ཕོ་ཉ་དེ་�ོད་ཚ�འི་མ�ན་�་�ིན་ནས་�ོད་ཚ�་ཨ་མོར་པ། ཧི་ཏི་པ། པེ་རི་ཛ�་པ། ཀ་ནན་པ། 
ཧི་ཝི་པ་དང་། ཡ་�་ཟི་པ་�མས་�ི་མ�ན་�་འ�ིད་ཅིང་། ངས་དེ་ཚ�་�་མེད་གཏོང་�་ཡིན། 24�ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་
�་དང་�་འ�་སོགས་ལ་�ག་འཚལ་བ་དང་བ�ེན་བ�ར་སོགས་གང་ཡང་མ་�ེད་ཅིག དེ་ཚ�འི་ཆོས་�གས་
བཞིན་�་མ་�ེད་པར་�་འ�་�མས་མེད་པར་བཟོས་ཤིག དེ་ཚ�འི་དམ་པའི་�ོའི་ཀ་བ་�མས་�མ་�ར་བཅོགས་
ཤིག 25�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་ན་ངས་�ོད་ཚ�འི་ཟ་བ�ང་
གཉིས་ལ་�ིན་�ིས་�བས་ཤིང་། ནད་གཞི་�མས་ཡོངས་�་སེལ་�་ཡིན། 26�ོད་ཚ�འི་�ལ་�་�ད་མེད་�་�་མི་
ཤོར་བ་དང་�་�ག་མེད་པ་གཅིག་�ང་མི་ཡོང་། ངས་�ོད་ཚ�འི་མི་ཚ�་རིང་བར་�འོ། 27ངས་�ོད་ཚ�ར་�ོལ་
སེམས་�ེད་མི་�མས་ལ་ང་ལ་འཇིགས་པར་བཟོ་�་དང་། �ོད་ལ་�ོལ་ཞིང་འཐབ་མཁན་�མས་ཕན་�ན་མགོ་
འཐོམ་པ་བཟོ་�་དང་། ངས་�ོད་�ི་ད�་�མས་�ོད་ནས་�ོས་དགོས་པ་བཟོ་�་ཡིན། 28ངས་�ོད་ཚ�འི་ད�་
�མས་འཇིགས་�ང་ངང་བཞག་�་དང་། �ོད་ཚ�་མ�ན་བ�ོད་�ེད་�བས་ངས་ཧི་ཝི་པ་དང་ཀ་ནན་པ་དང་ཧི་
ཏི་པ་�མས་མཐར་�ོད་�ེད་�་ཡིན། 29ལོ་གཅིག་གི་ནང་ངས་དེ་ཚ�་མཐར་�ོད་�ེད་མི་ཡོང་། གལ་ཏེ་དེ་�ར་
�ས་པ་ཡིན་ན་�ལ་ཚང་མ་མི་མེད་�ང་�ོང་ཞིག་�་འ�ར་ཏེ། དེར་གཅན་གཟན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོང་ཉེན་ཡོད། 
30�ོད་ཚ�འི་�ངས་མང་�་འཕེལ་ནས་ས་ཆ་བདག་དབང་མ་�ེད་པའི་བར་�་ངས་ཁོ་ཚ�་ལ་�ན་�་�ས་ནས་
རིམ་བཞིན་�ིར་འ�ད་�ེད་�་ཡིན། 31ངས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�ི་ས་མཚམས་�་མཚ�་དམར་པོ་ནས་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་
ཡན་བར་དང་འ�ོག་�ོང་ནས་གཙང་པོ་�བ་རད་བར་�་བཟོ་�་ཡིན། ངས་�ོད་ཚ�ར་དེ་གའི་�ལ་མིའི་ཐོག་
དབང་ཆ་�ོད་�་ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�་མ�ན་བ�ོད་�ེད་�བས་�ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�ར་�ིར་འ�ད་�ེད་ཡོང་། 32�ལ་
མི་དེ་ཚ�་དང་དེ་ཚ�འི་�་�མས་ལ་�ོད་ཚ�ས་དམ་བཅའ་སོགས་གང་ཡང་མ་�ེད་ཅིག 33མི་དེ་ཚ�་�ོད་�ི་�ལ་�་
�ོད་མ་བ�ག་ཅིག དེ་�ར་�ེད་པ་ཡིན་ན་དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་ང་ལ་�ོལ་�ིར་�ིག་པ་�ེད་�་བ�ག་ཡོང་། �ོད་
ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་�་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་འཆི་བའི་�ི་ནང་�ད་ཉེན་ཡོད༎  

�ེབ་ཐོན 24 

དམ་བཅའ་ལ་དམ་�ག་�བ་པ།  

1དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ོད་དང་ཨ་རོན་དང་། ན་དྷབ་དང་ཨ་བྷི་�་དང་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་དཔོན་བ�ན་བ�་བཅས་རིའི་�ེར་ངའི་�ར་ཤོག་ཅིག �ོད་ཚ�་ཡར་ཡོང་�བས་�ང་རིང་
ནས་མགོ་�ར་ནས་ང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ོས་ཤིག 2�ོད་རང་གཅིག་�་མ་གཏོགས་གཞན་�་ཡང་ངའི་འ�མ་�་
ཡོང་མི་ཆོག མི་མང་ཚ�་རིར་འཛ�གས་ནས་ཡོང་མི་ཆོག 3མོ་ཤེ་�ིན་ནས་མི་མང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་
དང་བཀའ་�ིམས་�མས་�ས་པ་དང་། མི་མང་མ�ན་མོང་ནས་�ས་པ། ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་
གང་གནང་བ་ཚང་མ་�བ་�་ཡིན། 4མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�མས་ཡིག་ཐོག་�་བཀོད་ནས། དེའི་
སང་ཉིན་�་པོ་མོ་ཤེས་རིའི་བཤམ་�་མཆོད་�ི་ཞིག་དང་། དེའི་�ེང་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རིགས་བ�ད་བ�་གཉིས་



�ེབ་ཐོན 

�ི་ཆེད་�་�ོའི་ཀ་བ་བ�་གཉིས་བཟོས་སོ། 5དེ་ནས་ཁོང་གིས་མི་གཞོན་པ་ཚ�་བཏང་�ེ། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་�ལ་བ་དང་། �ང་སོགས་མ�ན་འ�ེལ་�ི་དམར་མཆོད་�ལ་ལོ། 6མོ་ཤེས་
སེམས་ཅན་�མས་�ིི་�ག་�ེད་ཀ་གཞོང་པའི་ནང་�གས་པ་དང་�ེད་ཀ་མཆོད་�ིར་བཤོས་སོ། 7དེ་ནས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིས་ཡོད་པའི་དམ་བཅའི་དེབ་དེ་�ངས་ནས་མི་མང་ལ་�ད་�གས་ཆེན་པོས་�ོག་པ་
དང་། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ཞིང་ཅི་ག�ང་�བ་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 8དེ་ནས་མོ་ཤེས་
གཞོང་པའི་�ག་དེ་�ངས་ནས་མི་མང་གི་ཐོག་�་�ོར་ནས་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་འདི་ཚ�་ཚང་
མ་གནང་�ས་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་གནང་བའི་དམ་བཅའ་ལ་དམ་�ག་�བ་པའི་�ག་འདི་ཡིན་ནོ། 9མོ་ཤེ་དང་
ཨ་རོན་དང་ན་དྷབ་དང་ཨ་བྷི་�་དང་གཞན་ཡང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འཛ�ན་བ�ན་�་བཅས་ཡར་རིའི་�ང་
འཛ�གས་ཏེ། 10ཁོ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་མཇལ་ལོ། ཁོང་གི་ཞབས་འོག་�་ཨིན་�་ནི་ལའི་�ོ་གཅལ་
ནམ་མཁའ་�ར་�ོན་པོ་ཡོད་དོ༎ 11དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ར་གནོད་འཚ�་གང་ཡང་མ་
གནང་ཞིང་། ཁོ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་མཇལ་བའི་�ེས་�་མཉམ་�་འཛ�མ་ནས་བཟའ་འ�ང་�ས་སོ༎  

མོ་ཤེ་རི་བོ་སི་ནཨེ་�ེ་�།  

12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་�ོད་ཡར་རི་ལ་འཛ�གས་ཏེ་ངའི་�ར་ཤོག་ཅིག �ོད་འདིར་ཡོད་རིང་མི་
མང་ལ་�ོབ་�ོན་�ེད་པའི་�ིར་ངས་�ིས་པའི་བཀའ་�ིམས་ཚང་མ་ཡོད་པའི་�ོ་ལེབ་གཉིས་�ོད་ལ་�ེར་�ི་ཡིན་
ཅེས་ག�ངས་པ་དང་། 13མོ་ཤེ་དང་ཁོང་གི་ཞབས་�ི་ཡོ་�་ཨ་�་�ིག་�ས་ཏེ། མོ་ཤེས་རི་བོ་དམ་པར་འཛ�གས་སོ། 
14མོ་ཤེས་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ར་�ས་པ། ང་ཚ�་མ་ཡོང་བར་�་�ར་ས་འདི་ག་རང་�་ང་ཚ�ར་�ག་ནས་�ོད་ཅིག ཨ་
རོན་དང་�ར་�ོད་ཚ�་མཉམ་�་ཡོད་པས། �་ལའང་འཁོན་འ�གས་སོགས་�ང་ན་ཐག་གཅོད་�ེད་�ིར་ཁོ་
གཉིས་སར་གཏོང་ཞིག 15མོ་ཤེ་རི་བོ་སི་ནཨེ་�་འཛ�གས་ཏེ་རི་བོ་དེ་�ིན་པ་ཞིག་གིས་བཀབ་བོ། 16གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་དེ་རི་བོ་སི་ནཨེར་གནས་སོ། ཞག་�ག་བར་�་རི་བོར་�ིན་�ིས་བཀབ་བོ། ཞག་བ�ན་པར་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ིན་�ི་ད�ིལ་ནས་མོ་ཤེ་ལ་�ར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་གཟི་བ�ིད་དེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་རི་བོའི་�ེང་�་མེ་འབར་བཞིན་པ་�་�་མཐོང་ངོ་། 18མོ་ཤེས་�ིན་�ི་
ད�ིལ་ནས་རི་བོར་འཛ�གས་ཏེ། དེར་ཉིན་བཞི་བ�་དང་མཚན་བཞི་བ�་གནས་སོ༎  

�ེབ་ཐོན 25 

ད�་�ར་དམ་པའི་ཆེད་�་འ�ལ་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 2ང་ལ་འ�ལ་བ་འ�ལ་དགོས་ཅེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་
�ོས་ཤིག མི་�་ཞིག་གིས་རང་གི་འདོད་མོས་�ར་�ལ་བའི་འ�ལ་བ་གང་ཡིན་�ང་ལེན་ཞིག 3འ�ལ་བ་ཁག་ནི་
གསེར་དང་ད�ལ་དང་ལི་དང་། 4ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་དག་�ོན་པོ་དང་�་མན་དང་བལ་དམར་པོ་དང་ར་�ས་
བཟོས་པའི་གོས་དང་། 5�ག་�ག་གི་པགས་པ་ཚ�ས་དམར་པོ་�བ་པ་དང་། ཀོ་བ་�ས་ལེགས་དང་། ཤིང་ཏིམ་ཤིང་



�ེབ་ཐོན 

དང་། 6མར་མེའི་�ིར་�མ་དང་། བ�ོ་འ�ལ་�ས་པའི་�མ་དང་། �ི་ཞིམ་�ན་པའི་�ོས་�ི་ཆེད་�་�ན་�ས་
�མས་དང་། 7�་ཆེན་�ི་ན་བཟའ་ཨེ་ཕོད་དང་�ང་�ན་སོགས་ལ་�ན་ཆེད་མཆོང་དང་ནོར་�འི་རིགས་བཅས་
འཛ�ག་དགོས། 8ང་མི་མང་གི་ད�ིལ་�་གནས་པའི་�ིར་མི་མང་ནས་�ར་དམ་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས། 9ངས་དཔེ་
�ོན་པ་བཞིན་�ོད་ཚ�ས་�ར་དམ་པ་དང་དེའི་ཡོ་�ད་ཚང་མ་ལེགས་པར་བཟོ་དགོས༎  

དམ་བཅའི་�ོམ།  

10�ོད་ཚ�ས་�ོམ་རིང་�ང་སན་ཊི་མི་ཊར་ ༡༡༠ ཞེང་ཁ་སན་ཊི་མི་ཊར་ ༦༦། མཐོ་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་ ༦༦ 
�ས་པ་ཞིག་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་ལས་བཟོ་དགོས། 11དེའི་�ི་ནང་གཉིས་ཀར་གསེར་བཙ�་མས་གཡོགས་ཏེ། དེའི་མཐའ་
�ན་ཡང་གསེར་�ི་བ�ོར་དགོས། 12གཞན་ཡང་�ོམ་�ི་�ང་པ་བཞི་ལ་གསེར་�ི་འ�ེར་�ེད་ཨ་ལོང་བཞི་བཟོས་
ནས་དེ་དང་�ོགས་རེ་ལ་ཨ་ལོང་གཉིས་གཉིས་དགར་དགོས། 13�ོམ་འ�ེར་�ེད་�ག་པ་�མས་དེ་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་
ལས་བཟོས་ཏེ་གསེར་�ི་བ�མ་དགོས། 14�ག་པ་དེ་�མས་�ོམ་�ི་ཨ་ལོང་རེ་རེའི་ནང་བ�ག་དགོས། 15�ག་པ་
�མས་ཨ་ལོང་ནང་བ�ག་ནས་བཞག་དགོས་པ་ལས་�ིར་བཏོན་མི་�ང་། 16དེ་ནས་ངས་�ེར་�་ཡིན་པའི་བཀའ་
�ིམས་�ིས་ཡོད་པའི་�ོ་ལེབ་གཉིས་པོ་དེའི་ནང་�་བཞག་དགོས་སོ། 17གསེར་བཙ�་མ་ལས་བཟོས་པའི་ཁེབས་
རིང་�ང་སན་ཊི་མི་ཊར་ ༡༡༠། ཞེང་ཁ་སན་ཊི་མི་ཊར་ ༦༦ �ས་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་སོ། 18གསེར་�ང་�ང་གི་
ཀེ་�བ་གཉིས་བཟོས་ཞིག 19དེ་གཉིས་པོ་དེའི་ཁེབས་�ི་མཐའ་ལ་རེ་རེར་བཞག་དགོས། ཀེ་�བ་དེ་ཚ�་ཁེབས་
མཉམ་�་�ར་ནས་གསེར་�མ་�་གཅིག་རང་ལས་བཟོས་པ་�ར་ཡིན་དགོས། 20ཀེ་�བ་དེ་གཉིས་�ི་གདོང་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བ�་བ་དང་དེའི་ཤོག་པས་ཁེབས་དེ་འགེབས་པར་�ེད་དགོས། 21�ོ་ལེབ་དེ་གཉིས་�ོམ་�ི་
ནང་�་བ�ག་ནས་དེའི་�ེང་ཁེབས་�བ་དགོས། 22དེར་ངས་�ོད་དང་འ�ད་�་དང་ཁེབས་�ེང་གི་ཀེ་�བ་
གཉིས་�ི་ད�ིལ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ལ་ངའི་བཀའ་�ིམས་�མས་�ོད་ལ་�ད་�་ཡིན༎  

དཀོན་མཆོག་ལ་བག་ལེབ་འ�ལ་བའི་�ོག་�ེ།  

23ཤིང་ཏིམ་ཤིང་གི་�་�ོག་རིང་�ང་སན་ཊི་མི་ཊར་བ�ད་�་�་བ�ད་དང། ཞེང་ཁ་སན་ཊ་མི་ཊར་བཞི་�་ཞེ་
བཞི་དང་། མཐོ་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་�ག་�་རེ་�ག་�ས་པ་ཞིག་བཟོས་ཏེ། 24དེ་ལ་གསེར་བཙ�་མས་གཡོག་པ་
དང་། དེའི་མཐའ་�ན་ཡང་གསེར་�ི་བ�ོར་དགོས། 25ཁ་མཚམས་�ི་ཞེང་ཁ་མི་ལི་མི་ཊར་བ�ན་�་དོན་�་དང་
ཁ་མཚམས་�ི་མཐའ་འཁོར་�་གསེར་�ི་མཐའ་�ན་�བ་དགོས། 26གསེར་�ི་ཨ་ལོང་བཞི་བཟོས་ཏེ་དེ་དག་�ང་
པ་ཡོད་སའི་�ར་བཞི་ལ་དགར་དགོས། 27�་�ོག་འ�ེར་�ེད་�ག་པ་�མས་བ�ག་སའི་ཨ་ལོང་དེ་ཁ་མཚམས་�ི་
འ�ིས་ལ་བཞག་དགོས། 28�ག་པ་�མས་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་གི་བཟོས་དགོས་པ་དང་དེ་ཚ�ར་གསེར་གཡོག་དགོས། 
29�ན་ཆང་འ�ལ་བར་�གས་ཆེད་�ེར་མ་དང་ཕོར་པ་དང་�མ་པ་དང་�ོད་གཞོང་བཅས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་གསེར་
�ས་དག་ལས་བཟོ་དགོས། 30གསོལ་�ོག་དེ་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་�་བཞག་དགོས་དང་། གསོལ་�ོག་གི་�ེང་
�་�ག་�་ང་ལ་འ�ལ་བའི་བག་ལེབ་དམ་པ་དེ་འཇོག་དགོས༎  



�ེབ་ཐོན 

མར་མེའི་�ེགས་�།  

31མར་མེའི་�ེགས་�་གཅིག་པོ་དེ་གསེར་བཙ�་མ་ལས་བཟོ་དགོས། དེའི་ཞབས་ར་དང་�་བ་བཅས་གསེར་�ང་
�ང་གི་བཟོ་དགོས། དེའི་མཛ�ས་�ན་མེ་ཏོག་དང་ཐེ�་དང་འདབ་མ་ཚང་མ་གསེར་�མ་�་གཅིག་རང་ལས་བཟོ་
དགོས། 32དེའི་�ོགས་རེ་རེ་ནས་ཡལ་ག་ག�མ་རེ་�ས་ཏེ་ཡལ་ག་�ག་བཏོན་དགོས། 33ཡལ་ག་�ག་ནས་ཡལ་ག་
རེ་རེར་�ར་ཀའི་ད�ིབས་�ར་མཛ�ས་�ན་མེ་ཏོག་དང་ཐེ�་འདབ་མ་བཅས་ག�མ་རེ་བཟོ་དགོས། 34�ེགས་�འི་
�་བར་མཛ�ས་�ན་�ི་ཆེད་�་�ར་ཀའི་ད�ིབས་�ར་ཐེ�་དང་འདབ་མ་ཡོད་པའི་མེ་ཏོག་བཞི་བཟོ་དགོས། 
35ཡལ་ག་ཆ་ག�མ་རེའི་འོག་�་མེ་ཏོག་གི་ཐེ�་རེ་དགོས། 36ཐེ�་དང་ཡལ་ག་དང་�ེགས་�་བཅས་པར་གསེར་
�ང་�ང་�མ་�་གཅིག་རང་ལས་�བ་པ་དགོས། 37�ེགས་�འི་�ེང་�་�ོན་མེ་བ�ན་བཟོས་ནས། དེ་�མས་
མ�ན་�ོགས་�་འོད་འ�ོ་བའི་�ིར་�ངས་ནས་བཞག་དགོས། 38དེའི་�མ་པ་�མས་དང་ཤིང་�ོལ་�མས་གསེར་
བཙ�་མ་ལས་བཟོ་དགོས། 39�ེགས་�་དང་གཞན་ཡོ་�ད་ཚང་མ་བཟོ་བའི་�ིར་གསེར་བཙ�་མ་ཀི་ལོ་ག�མ་�་སོ་
�་བེད་�ོད་�ེད་དགོས། 40དེ་�མས་ངས་རི་བོའི་�ེང་�་དཔེ་�ོན་པ་�ར་བཟོ་དགོས་སོ༎  

�ེབ་ཐོན 26 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ།  

1�ོད་�ིས་ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་ད��ར་�ི་ནང་ལོགས་�་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�མ་�་བ�་ལས་བལ་�ི་
�ད་པ་�ོན་པོ་དང་། �་མན་དང་དམར་པོ་བཅས་�ི་འཐག་པའི་ཡོལ་བ་བ�་ བཟོས་དགོས། ཡོལ་བ་དེར་ཀེ་�བ་
�ི་ད�ིབས་�ི་འཚ�མ་འ�ག་�བ་དགོས། 2ཡོལ་བ་ཆེ་�ང་གི་ཚད་ནི་ཚང་མ་གཅིག་པ་�ེད་དགོས། ཡོལ་བ་དེར་
རིང་ཚད་མི་ཊར་བ�་གཉིས་དང་། ཞེང་ཚད་མི་ཊར་གཉིས་རེ་�ེད་དགོས། 3ཡོལ་བ་�་�ོགས་གཅིག་�་མ�ད་
ནས་འཚ�མ་དགོས་ཤིང་། འ�ོས་�་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་�ོགས་གཅིག་�་འཚ�མ་དགོས། 4ཡོལ་བ་�་རེ་�ོགས་
གཅིག་�་འཚ�མ་པའི་རས་ཡོལ་ཆེན་པོ་རེ་རེའི་�ི་ལོག་གི་�ེ་མོར་རས་�ོན་པོའི་�ོག་�་དག་བཟོ་དགོས། 5�མ་�་
དང་པོ་དེ་ལ་�ོད་�ི་�ོག་�་�་བ�་འཚ�མ་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་�མ་�་གཉིས་པའི་མཐའ་མ་དེ་ལ་འང་
�ོག་�་�་བ�་འཚ�མ་དགོས་ཏེ། �མ་�་�མས་ཕན་�ན་ཁ་�ག་འཁེལ་དགོས་པ་�ེད་དགོས། 6�མ་�་ཆེན་པོ་
གཉིས་�ོགས་གཅིག་�་འ�ེལ་བའི་�ིར་གསེར་�ི་�གས་�་�་བ�་བཟོ་དགོས། 7ར་�ས་བཟོས་པའི་གོས་�མ་�་
བ�་གཅིག་གིས་ད�་�ར་དམ་པ་ཁེབས་གཅིག་བཟོ་དགོས། 8དེ་�མས་�ི་རིང་�ང་མི་ཊར་བ�་ག�མ་དང་ཞེང་
ཁ་མི་ཊར་གཉིས་བཅས་ཆེ་�ང་གཅིག་པ་བཟོ་དགོས། 9དེ་�མས་�མ་�་�་�ོགས་གཅིག་�་འཚ�མ་དགོས་པ་
དང་། �མ་�་�ག་�ོགས་གཞན་�་འཚ�མ་དགོས། �མ་�་�ག་པ་དེ་ཉིས་�བ་�ས་ནས་�ར་�ི་མ�ན་�་�བ་
�ིག་�བ་དགོས། 10�ོག་�་�་བ�་དེ་�མ་�་མཐའ་མའི་མཐའ་�་�ོག་དགོས། �མ་�་གཞན་དེ་མཐའ་�་�ོག་
�་�་བ�་བ�ོག་དགོས། 11ལིའི་�གས་�་�་བ�་བཟོ་དགོས་པ་དང་། དེ་�མས་�ོག་�འི་ནང་�གས་ནས། �མ་
�་ཆེན་པོ་གཉིས་གཅིག་�་འ�ེལ་བ་དང་�ར་ཁེབས་གཅིག་ཡོང་བ་བཟོ་དགོས། 12�ར་�ི་�བ་�ོགས་�་�ག་
འ�ོ་�མ་�་�ེད་ཀ་བ�ངས་དགོས། 13�ར་དེ་�ོགས་གཉིས་ནས་འགེབས་པའི་�ིར་�་�མ་�་འཕར་མ་རིང་



�ེབ་ཐོན 

ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་�་བ�་�ེད་པ་དེ་�ོགས་གཉིས་ནས་མར་�ར་དགོས། 14�ག་�ག་གི་པགས་པ་ཚ�ས་དམར་
པོ་�བ་པ་དང་། གཞན་ཀོ་བ་�ས་ལེགས་�ི་ཁེབས་གཉིས་བཟོ་དགོས་པ་དང་། དེ་གཉིས་�ིའི་ཁེབས་�ི་ཆེད་�་
བེད་�ོད་�ེད་དགོས། 15ཤིང་ཏིམ་ཤིང་གི་�ི་�ོམ་དེ་འ�ོང་པོ་བཟོ་དགོས། 16�ོམ་རེ་རེའི་རིང་�ང་མི་ཊར་བཞི་
དང་ཞེང་ཁ་སན་ཊི་མི་ཊར་�ག་�་རེ་�ག་དང་། 17དེ་གཉིས་གཅིག་�་འ�ེལ་བའི་�ིར་ཁོག་གཟེར་འ�་
མ�ངས་གཉིས་བཟོས་ཤིང་། �ོམ་ཚང་མར་ཁོག་གཟེར་དེ་�ར་དགོས། 18�ོ་�ོགས་ལ་�ོམ་ཉི་�་བཟོ་དགོས་དང་། 
19འོག་�་ད�ལ་�ི་ཞབས་གདན་བཞི་བ�་འ�ོ་བ་དགོས་པ་དང་། ཁོག་གཟེར་གཉིས་བ�ང་བའི་�ིར་�ོམ་རེར་
ཞབས་གདན་གཉིས་རེ་དགོས། 20�ར་�ི་�ང་�ོགས་�་�ི་�ོམ་ཉི་�་བཟོ་དགོས་པ་དང་། 21ད�ལ་�ི་ཞབས་
གདན་བཞི་བ�་བཟོ་དགོས་པ་དང་། �ི་�ོམ་རེ་རའི་འོག་�་གཉིས་རེ་དགོས་སོ། 22�བ་�ོགས་�་�ར་�ི་�བ་
ངོས་�་�ི་�ོམ་�ག་བཟོ་དགོས་པ་དང་། 23�ར་�ི་ཆེད་�་�ོམ་གཉིས་དགོས་པ་དང་། 24�ར་�ི་�ོམ་�མས་
མཐིལ་�་�ོར་དགོས་པ་དང་�ེ་མོ་བར་�་འ�ེལ་བ་དགོས། �ོམ་གཉིས་�ི་�ར་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་བཟོ་དགོས། 
25དེར་བ�ེན་�ོམ་བ�ད་དང་ད�ལ་�ི་ཞབས་གདན་བ�་�ག་བཅས་�ོམ་རེར་ཞབས་གདན་གཉིས་རེ་དགོས་
སོ། 26ཤིང་ཏིམ་ཤིང་གི་�བ་ལག་བཅོ་�་བཟོ་དགོས། �ར་�ི་�ོགས་གཅིག་གི་�ི་�ོམ་ལ་�བ་ལག་�་དགོས་པ་
དང་། 27�ོགས་གཞན་�ི་�ོམ་ལ་�་དང་�བ་�ི་མཐའི་�བ་�ོགས་ལ་�་དགོས། 28�ོམ་�ི་ད�ས་�ི་�བ་ལག་དེ་
�ར་�ི་མཐའ་གཅིག་ནས་གཞན་བར་�བ་དགོས། 29�ོམ་ལ་གསེར་གཡོག་པ་དང་�བ་ལག་ཟིན་པའི་�ིར་�་དེ་
�མས་གསེར་�ི་ཨ་ལོང་གི་�ིག་དགོས། �བ་ལག་�མས་ལའང་གསེར་གཡོག་དགོས། 30ངས་རི་བོའི་�ེང་�་དཔེ་
�ོན་པ་�ར་�ར་�བ་དགོས། 31བལ་�ད་ཚ�ན་མདོག་�ོན་པོ་དང་�་མན་དང་དམར་པོ་ལས་འཐག་པའི་ཀ་ཤི་
ཀའི་རས་�ས་དག་ནས་ཡོལ་བ་བཟོ་དགོས། དེར་ཀེ་�བ་ད�ིབས་�ི་འཚ�མ་འ�ག་�བ་དགོས། 32གསེར་གཡོག་
པས་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་ལས་བཟོས་པའི་ཀབ་བཞིའི་�ེང་�་གསེར་�ི་�གས་�ར་ཡོལ་བ་དེ་བ�ོན་དགོས། ཡོལ་བའི་
གཤམ་དེ་ད�ལ་�ི་ཞབས་གདན་བཞིའི་�ེང་འཁེལ་དགོས། 33�ར་�ེང་གི་�གས་�་�་�ིག་ཡོད་པའི་འོག་�་
ཡོལ་བ་དེ་བཏང་དགོས་པ་དང་། བཀའ་�ིམས་�ིས་ཡོད་པའི་�ོ་ལེབ་གཉིས་བ�ག་སའི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ཡོལ་
བའི་�བ་�་བཞག་དགོས། ཡོལ་བ་དེ་གནས་དམ་པ་དང་ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་གཉིས་�ི་བར་མཚམས་བཅད་
�་ཡིན། 34དམ་བཅའི་�ོམ་ལ་ཁེབས་དགོས། 35ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་�ི་�ི་ལོགས་�་�ར་�ི་�ང་ངོས་ལ་
གསོལ་�ོག་�བ་དགོས་པ་དང་། �ོན་མེའི་�ེགས་�་དེ་�ོ་ངོས་�་བཞག་དགོས། 36བལ་�ད་ཚ�ན་མདོག་�ོན་པོ་
དང་�་མན་དང་དམར་པོས་འཐག་པའི་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་ལེགས་ཁར་འཚ�མ་འ�བ་�བ་པའི་�ོ་ཡོལ་ཞིག་
བཟོས་ཏེ་�ར་�ི་�ོར་�བ་དགོས། 37�ོ་ཡོལ་�ི་ཆེད་�་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་གི་ཀ་བ་�་ལ་གསེར་གཡོག་ནས། དེར་
གསེར་�ི་�གས་�་དགར་དགོས། ཀ་བའི་�ིར་ལིའི་ཞབས་གདན་�་བཟོ་དགོས༎  
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མཆོད་�ི།  

1�ོད་�ིས་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་ལས་མཆོད་�ི་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཏེ། དེའི་རིང་ཚད་དང་ཞེང་ཚད་ནི་མི་ཊར་གཉིས་དང་
སེན་�ི་མི་ཊར་ཉི་�་བཅས་དེ་ནི་�་བཞི་དགོས། དེའི་མཐོ་ཚད་ནི་མི་ཊར་གཅིག་དང་སེན་�ི་མི་ཊར་ག�མ་བ�་
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�ེད་པ་ཞིག་བཞེངས་དགོས། 2དེའི་�ར་བཞིའི་�ེ་�་�ིར་འཐོན་པའི་ཤིང་གི་ར་ཅོ་བཟོ་དགོས། �་ཅོ་དེ་དང་
མཆོད་�ིའི་ཤིང་�མ་�་གཅིག་རང་ལས་བཟོས་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། དེ་དག་ཡོངས་�་ལི་ཡིས་བ�མས་དགོས། 
3�ོད་�ིས་ཞག་ཚ�ལ་ཡོད་པའི་གོ་ཐལ་བ�་�ེད་�ོད་གཞོང་�མས་དང་། མེ་�ིམ་�མས་དང་། �འི་ཏིང་�མས་
དང་། �གས་�་ཡོད་པའི་ཤ་འཛ�ན་�མས་དང་། མེ་ཕོར་�མས་ལིའི་བཟོ་དགོས། 4�ོད་�ིས་ལིའི་�་བ་ཞིག་
བཟོས་ནས་�་བ་དེའི་�ར་བཞི་ལ་ལིའི་ཨ་ལོང་�མས་བཟོས་ཤིག 5�་བ་དེ་ནི་མཆོད་�ིའི་ཁ་མཚམས་�ི་འོག་�་
བ�ག་�ེ་མཆོད་�ི་�ེད་ཀ་ཙམ་�་�ེབས་པ་�ོས་ཤིག 6མཆོད་�ི་འ�ེར་�ེད་�ག་པ་�མས་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་ལས་
བཟོས་པ་དེ་ལ་ལིས་གཡོག་དགོས། 7མཆོད་�ི་འ�ེར་�བས་ཤིང་དེ་དག་མཆོད་�ིའི་གཡས་གཡོན་�ི་ཨ་ལོང་�ི་
ནང་བ�ག་དགོས། 8མཆོད་�ི་དེ་ནི་�ང་ལེབ་�ི་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ངས་རི་བོའི་�ེང་�་དཔེ་�ོན་པ་བཞིན་དེ་
ཁོག་�ོང་བཞག་དགོས༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་ར་བ།  

9ང་གནས་པའི་ད�་ད�ར་དམ་པར་བ�ོར་ནས་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་དག་གི་ར་བ་ཞིག་བཟོ་དགོས། �ོ་�ོགས་�ི་
ཡོལ་བའི་རིང་�ང་མི་ཊར་བཞི་�་ཞེ་བཞི་དགོས། 10དེར་ལིའི་ཞབས་གདན་ཉི་�་ནང་ལིའི་ཀ་བ་ཉི་�་�ེགས་
དགོས། ཀ་བའི་�གས་�་དང་མདའ་�མས་ད�ལ་�ི་བཟོ་དགོས། 11�ང་�ོགས་�ི་ར་བ་ཡང་དེ་བཞིན་བཟོ་
དགོས། 12�བ་�ོགས་�ི་ཡོལ་བའི་རིང་�ང་མི་ཊར་ཉི་�་�་གཉིས་དང་། ཀ་བ་བ�་དང་ཞབས་གདན་བ�་
དགོས། 13ཤར་�ོགས་�ི་�ོ་ཡོད་སར་ར་བའི་ཞེང་ཁ་མི་ཊར་ཉི་�་�་གཉིས་དགོས། 14-15ག�ང་�ོའི་གཡས་
གཡོན་རེར་མི་ཊར་�ག་དང་སན་ཊི་མི་ཊར་�ག་བ�འི་ཡོལ་བ་�མས་གནས་པ་དང་། ཡོལ་བ་དེ་�མས་རེ་རེ་
བཞིན་ཞབས་གདན་ག�མ་�ི་�ེང་དང་ཀ་བ་ག�མ་ཁར་བཞག་དགོས། 16ག�ང་�ོར་ཡོལ་བ་མི་ཊར་ད�་�ས་
པ་ཚ�ན་མདོག་�ོན་པོ་དང་�་མན་དང་དམར་པོ་�ས་པ་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་དག་གི་འཐག་པ་དང་དེར་འཚ�མ་
འ�བ་�བ་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་ཀ་བ་བཞི་དང་ཞབས་གདན་བཞིས་�ེགས་དགོས་པ་ཡིན། 17ར་བའི་མཐའ་འཁོར་�ི་
ཀ་བ་�མས་ད�ལ་�ི་�གས་མདས་མ�ད་དགོས་ཏེ། དེའི་�གས་�་�མས་ད�ལ་དང་ཞབས་གདན་�མས་ལི་
ཡིན་པ་དགོས། 18ར་བ་རིང་�ང་མི་ཊར་བཞི་�་ཞེ་བཞི་དང་ཞེང་ཁ་མི་ཊར་ཉི་�་�་གཉིས་དང་། མཐོ་ཚད་མི་
ཊར་གཉིས་དང་སན་ཊི་མི་ཊར་ཉི་�་དགོས། ཡོལ་བ་�མས་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་དག་དང་ཞབས་གདན་�མས་
ལིའི་བཟོས་པ་དགོས། 19ད�་�ར་དམ་པར་བེད་�ོད་�ེད་པའི་ཡོ་�ད་ཚང་མ་ལིས་བཟོ་དགོས། ད�་�ར་དམ་
པའི་ར་བའི་�ེད་�་�ར་པ་ཚང་མ་ལིས་བཟོ་དགོས༎  

མར་མེ  

20�ི་�ོ་�ག་�་�ོན་མེ་�ར་བའི་�ིར་ཁ་�ར་པོའི་�མ་�ས་ལེགས་འ�ེར་ཡོང་དགོས་ཞེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་
�མས་ལ་བཀའ་བ�ོས་ཤིག 21�ར་ནང་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་དང་�ར་�ི་ནང་�་ཡོད་པའི་ཡོལ་བའི་
�བ་ངོས་�་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་བ�ད་�མས་�ིས་མར་མེ་�ིག་དགོས་ཏེ། དེ་ཚ�་ངའི་མ�ན་�་དགོང་�ོ་ནས་�་



�ེབ་ཐོན 

�ོ་བར་�ར་ནས་བཞག་དགོས། ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཁོའི་མི་བ�ད་�མས་ནས་བཀའ་འདི་དག་�ས་གཏན་�་བ�ི་
དགོས་སོ༎  

�ེབ་ཐོན 28 

�་མ་�མས་�ི་ཆོས་གོས།  

1�ོད་�ི་ཨ་ཇོ་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་ན་དྷབ་དང་ཨ་བྷི་�་དང་ཨེ་ལི་ཛར་དང་ཨི་ཐ་མར་བཅས་�ད་གཏོང་ཞིག 
ཁོ་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་དང་ལོགས་�་ད�ེ་བ་�ེད་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོ་ཚ�ས་�་མའི་�ལ་�་ང་ལ་
ཞབས་�ི་�་དགོས་སོ། 2�ོད་�ི་ཨ་ཅོ་ཨ་རོན་�ི་དོན་�་�་མའི་ཆོས་གོས་གཟི་བ�ིད་ཅན་དང་ཡིད་�་འོང་བ་
ཞིག་བཟོ་དགོས། 3ངས་�ད་པའི་ཤེས་རབ་�ི་�བ་པར་�ས་པའི་འཚ�མ་བཟོ་བ་མཁས་པ་�མས་�ད་བཏང་ནས་
ཨ་རོན་�ི་ཆོས་གོས་འཚ�མ་དགོས་པའི་བཀའ་གཏོང་དགོས། དེ་�ེས་ཁོས་�་མའི་�ལ་�་ངའི་ཞབས་�ི་�་�ིར་
བ�ོ་འ�ལ་�ེད་དགོས། 4ཁོ་ཚ�ར་�ང་�ན་ཞིག་དང་། �་གོས་ཨེ་ཕོད་དང་། ན་བཟའ་དང་། འཚ�མ་འ�བ་�བ་
པའི་�ོད་གོས་དང་། གཞན་ཡང་མགོ་ད�ི་ཞིག་དང་�ེ་རག་བཅས་བཟོ་དགོས་པའི་བཀའ་གཏོང་དགོས། དེ་ཚ�ས་
�་མའི་ཆོས་གོས་དེ་དག་�ོད་�ི་ཨ་ཇོ་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་བ�ད་�མས་�ི་ཆེད་�་བཟོ་དགོས་ཤིང་། ཁོ་ཚ�ས་�་
མའི་�ལ་�་ངའི་ཞབས་�ི་�་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 5འཚ�མ་བཟོ་བ་ཚ�ས་བལ་�ད་ཚ�ན་མདོག་�ོན་པོ་དང་�་མན་
དང་དམར་པོ་དང་། དེ་བཞིན་གསེར་�ད་དང་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་ལེགས་བཅས་བེད་�ོད་�ེད་དགོས། 6དེ་ཚ�ས་
�་གོས་ཨེ་ཕོད་དེ་བལ་�ད་�ོན་པོ་དང་�་མན་དང་དམར་པོ་དང་གཞན་ཡང་གསེར་�ད་དང་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་
�ས་ལེགས་བཅས་�ི་བཟོ་དགོས་པ་དང་། དེར་འཚ�མ་འ�ག་གིས་མཛ�ས་�ན་�ས་པར་�བ་དགོས། 7�་གོས་ཨེ་
ཕོད་དེ་ད�ང་པར་�ང་ཐག་གཉིས་�ི་འ�མ་�་�ོག་དགོས། 8ཨེ་ཕོད་དང་�་གཅིག་པ་�ས་པའི་�ེ་རག་�ས་
ལེགས་ཤིག་འཐག་ནས་ཨེ་ཕོད་དང་མཉམ་�་�ོག་དགོས། 9མཆོང་གི་�ོ་གཉིས་�ངས་ནས་དེར་ཡ་ཀོབ་�ི་�་
བ�་གཉིས་�ི་མིང་བ�ོས་དགོས། 10དེ་ཚ�་�ོན་�ེས་ནས་�ང་ཤོས་བར་རིམ་བཞིན་�ོ་གཅིག་ལ་མིང་�ག་དང་�ོ་
གཞན་ལ་མིང་�ག་བཅས་བ�ོས་དགོས། 11�ོ་བ�ོ་མཁས་པས་�ོ་གཉིས་ཡ་ཀོབ་�ི་�་ཚ�འི་མིང་བ�ོ་དགོས་པ་
དང་། �ོ་དེ་གཉིས་གསེར་�ི་�ོམ་ཚ�འི་ནང་�ོར་དགོས་པ་ཡིན། 12�ོ་དེ་གཉིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་བ�ད་བ�་
གཉིས་བ�ན་�ིར་�་གོས་ཨེ་ཕོད་�ི་ད�ང་པའི་�ང་ཐག་གཉིས་�ི་�ེང་�་བཞག་དགོས། དེ་�ར་ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་མི་དམངས་�ན་པའི་�ིར་ཨ་རོན་�ི་དེ་ཚ�འི་མིང་རང་གི་ད�ང་པའི་�ེང་འ�ེར་དགོས། 
13གསེར་�ི་�་�ང་གཉིས་བཟོས་ཤིག། 14དེར་�ས་པའི་ཐག་པ་�ར་གསེར་བཙ�་མའི་གསེར་ཐག་གཉིས་བཟོས་
ནས་གསེར་�ི་�་�ང་ཚ�འི་ནང་�ོར་དགོས༎  

�ང་�ན།  

15དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་ཧ་གོ་བའི་�ིར་�་ཆེན་�ི་ཆེད་�་�ང་�ན་ཞིག་བཟོ་དགོས། དེ་ནི་ཨེ་ཕོད་
དང་�་གཅིག་པ་ཡིན་དགོས། དེར་འཚ�མ་འ�བ་�ང་གཅིག་པ་�ས་པ་བཟོ་དགོས། 16དེའི་ད�ིབས་ནི་�་བཞི་



�ེབ་ཐོན 

དང་�ེབ་�ིག་ཉིས་�བ་�ས་པ་རིང་�ང་སན་ཊི་མི་ཊར་ ༢༢ དང་། ཞེང་ཁ་ཡང་སན་ཊི་མི་ཊར་ ༢༢ �ས་པ་
དགོས། 17དེར་�ོ་�་ཆེན་ཁག་�ལ་བཞི་ལ་�ིགས་ནས་�ན་དགོས། �ལ་དང་པོར་པད་མ་ར་ག་དང་། ཊོ་པཛ་
ཞེས་པ་ནོར་�འི་རིགས་�ི་�ོ་སེར་པོ་དང་། ཡང་གྷར་ནེཊ་ཞེས་པའི་ནོར་�འི་རིགས་�ི་�ོ་དམར་པོ་དང་། 
18�ལ་གཉིས་པར་ནོར་�་མ་�ད་དང་། ཨིན་�་ནི་ལ་དང་�ོ་�ེ་ཕ་ལམ་དང་། 19�ལ་ག�མ་པར་ག�་དང་མ་
ནེ་ཧོར་དང་། �ན་ཤེལ་ཞེས་པ་ནོར་�འི་རིགས་�ི་�ོ་�ོ་དམར་�ས་པ་ཞིག་དང་། 20�ལ་བཞི་པར་�་ཤ་ཀ་ར་
ཞེས་པའི་ནོར་�འི་རིགས་ཤིག་དང་། མཆོང་དང་གཡང་ཊི་བཅས་དགོས། དེ་དག་གསེར་�ི་�ོམ་ནང་�ོར་དགོས། 
21ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་�མས་བ�ན་�ིར་�ོ་བ�་གཉིས་དེ་ཚ�་ལ་ཡ་ཀོབ་�ི་�་བ�་གཉིས་�ི་མིང་བ�ོད་དགོས། 
22�ང་�ན་ལ་དགར་ཆེད་�ས་པའི་ཐག་པ་�ར་གསེར་བཙ�་མའི་གསེར་ཐག་�མས་བཟོ་དགོས། 23གསེར་�ི་ཨ་
ལོང་གཉིས་བཟོས་ནས་དེ་གཉིས་�ང་�ན་�ི་ཐོད་�ི་�ར་གཉིས་ལ་�ོར་ཞིག 24གསེར་�ི་ཐག་པ་གཉིས་ཨ་ལོང་
གཉིས་ལ་བཅིངས་ཤིག 25གསེར་�ི་ཐག་པ་དེ་རང་གི་�ེ་མོ་གཞན་གཉིས་དེ་�ོམ་གཉིས་ལ་�ོར་ནས་དེ་�ར་�་
གོས་ཨེ་ཕོད་�ི་ད�ང་ཐག་གི་མ�ན་�ོགས་�་�ོར་དགོས། 26དེ་ནས་གསེར་�ི་ཨ་ལོང་གཉིས་བཟོས་ནས་�་གོས་
ཨེ་ཕོད་དང་ཉེ་བར་�ང་�ན་�ི་�ར་འོག་མའི་ནང་གི་མཐའ་གཉིས་ལ་�ོར་དགོས། 27ད་�ང་གསེར་�ི་ཨ་ལོང་
གཉིས་བཟོས་ནས་ཨེ་ཕོད་�ི་ད�ང་ཐག་གཉིས་གི་གཤམ་དང་དེའི་མ�ན་�་ངོས་�ི་ཚ�མ་ཁའི་མ�ད་མཚམས་�་
འཁེལ་བར་�ས་ཏེ། ལེགས་པར་འཐག་པའི་�ེ་རག་དེའི་ཐོད་�་�ར་དགོས། 28ཐག་པ་�ོན་པོས་ཨེ་ཕོད་�ི་ཨ་
ལོང་�མས་�ང་�ན་�ི་ཨ་ལོང་དང་མཉམ་�་བ�མས་དགོས། དེ་�ར་�ེད་དགོས་དོན་ནི་�ང་�ན་�ེ་རག་གི་
ཐོད་�་བ�ན་པོར་གནས་ཤིང་�ག་པོ་མི་ཆགས་པའི་�ིར་ཡིན་ནོ། 29ཨ་རོན་གནས་དམ་པར་འ�ལ་�བས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ེ་ཚ�འི་མིང་བ�ོས་པའི་�ང་�ན་དེ་�ོན་དགོས། དེའི་�ོ་ནས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་མི་
མང་�ག་�་�ན་པར་འ�ར་རོ། 30�ང་�ན་�ི་ནང་�་�་རིམ་དང་�མ་མིམ་གཉིས་བ�ག་དགོས། ཨ་རོན་ངའི་
གནས་དམ་པའི་ནང་�་ཡོང་�བས་ཁོས་དེ་གཉིས་རང་དང་མཉམ་�་འ�ེར་དགོས། དེ་�ར་ཁོས་�ང་�ན་དེ་
�ན་�་བཏགས་པའི་�ོ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གི་�ོར་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་བསམ་�ལ་གང་ཡོད་པ་དེ་
ཁོས་�ོགས་�བ་པ་ཡིན་ནོ༎  

�་མའི་ཆོས་གོས་གཞན་�མས།  

31ཨེ་ཕོད་�ི་འོག་�་�ོན་དགོས་པའི་ན་བཟའ་དེ་ནི་བལ་�ོ་�ང་ལས་བཟོ་དགོས། 32མགོ་བ�ག་�ིར་ཐོད་�་ཨི་
�ང་ཞིག་དགོས་ཏེ་ཨི་�ང་དེ་མི་རལ་བའི་ཆེད་�་དེ་ལ་མཐའ་�ིལ་ཞིག་གིས་བ�ོར་དགོས། 33-34དེའི་མཐའ་
འཇག་འོག་མར་བལ་�ད་�ོན་པོ་དང་། �་མན་དང་དམར་པོས་སེ་འ�འི་ད�ིབས་བཟོས་ཏེ་དགར་དགོས་པ་
དང་། དེའི་བར་མཚམས་རེ་རེར་གསེར་�ི་�ིལ་�ང་རེའང་དགར་དགོས། 35ཨ་རོན་�ི་�་མའི་ཞབས་�་�ེད་
�བས་�་མའི་�ོན་གོས་དེ་དག་�ོན་དགོས། ཁོ་ངའི་གནས་དམ་པའི་ནང་ངའི་མ�ན་�་ཡོང་�བས་དང་དེ་ནས་
ཐོན་�བས་ཁོའི་�ོན་གོས་�ི་�ིལ་�འི་�ོག་བས་ཁོ་ཤི་བར་མི་འ�ར། 36གསེར་བཙ�་མས་�ན་ཆ་ཞིག་བཟོས་ནས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དོན་�་བ�ོ་བ་ཡིན་ཞེས་བ�ོས་ཤིག 37དེ་ཐོད་ད�ི་�ི་མ�ན་�ོགས་�་འཐག་པ་�ོན་པོ་
ཞིག་གིས་བ�མས་ནས། 38ཨ་རོན་�ི་ཐོད་པར་བཏགས་དགོས། དེ་ལ་བ�ེན་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་འ�ལ་བ་
འ�ལ་�ངས་ནོར་བ་ཡིན་ནའང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འ�ལ་བ་དེ་དག་ངོས་ལེན་གནང་�་ཡིན། 39ཨ་
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རོན་�ི་�ོད་�ང་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་དག་གི་འཐག་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཐོད་ད�ི་�ང་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་
དག་ལས་བཟོ་དགོས་པ་དང། ད�ང་ཐག་�ང་འཚ�མ་འ�བ་གིས་བ�ན་དགོས། 40ཨ་རོན་�ི་�་�མས་གཟི་
བ�ིད་ཅན་དང་ཡིད་འོང་�ན་པའི་�ིར་�ོད་�ང་དང་ད�ང་ཐག་དང་ད�་ཞ་བཅས་བཟོ་དགོས། 41ན་བཟའ་
དེ་�མས་�ོད་�ི་ཨ་ཇོ་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་ལ་གཡོག་ནས། ཁོང་ཚ�ས་ང་ལ་�་མའི་ཞབས་�་�ེད་པའི་�ིར་
ཁོ་ཚ�ར་བ���ོ་འ�ལ་�ི་�མ་�གས་ནས་བ�ོ་ཞིང་བ�ོ་གཞག་�ེད་དགོས། 42ང་ཚ�འི་ངོ་ཚ་མི་མངོན་པའི་�ིར་ཀ་
ཤི་ཀའི་རས་�ི་�ད་གོས་�ེ་པ་ནས་བ�་ཤེའི་བར་�་�ེབས་པ་བཟོ་དགོས། 43ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་�་མའི་
�ལ་�་ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་ཡང་ན་མཆོད་�ིར་ཞབས་�་�ེད་�བས་འ�ལ་�ས། དེར་�ག་�་གོས་དེ་
�ོན་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ངོ་ཚ་མངོན་པའི་�ེན་�ིས་མི་བསད་པའི་�ིར་རོ། ཨ་རོན་དང་ཁོའི་རིགས་
བ�ད་ཚ�ས་ཆོས་�ིམས་འདི་དག་�ག་�་�ང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎  
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ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་བ�ད་�མས་�་མར་�ི་འདོན་�ེད་�བས་�ི་�ོབ་�ོན།  

1ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་ཚ�་�་མའི་ལེ་ཚན་�ི་འདོན་�ེད་�བས་�ི་ལས་རིམ་འདི་�ར་�ེད་དགོས། �ང་�ོན་མེད་
གཞོན་པ་ཞིག་དང་�ག་�ག་�ོན་མེད་གཉིས་དགོས། 2�ོ་ཞིབ་�ས་དག་ལས་ཆི་མན་མ་�གས་པའི་བག་ལེབ་ཁ་
ཤེས་ཁ་�ར་པོའི་�མ་ནང་�ེག་དགོས་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཁ་�ར་པོའི་�མ་མེད་པར་�མ་པོ་དང་། བག་ལེབ་�བ་
པོ་ཁ་ཤས་ལ་�མ་�གས་ནས་�ེག་དགོས། 3དེ་�མས་ཙ�ལ་པོ་ཞིག་གི་ནང་�གས་ཏེ་�ང་དང་�ག་གཉིས་�ི་
དམར་མཆོད་འ�ལ་�བས་དེ་ང་ལ་འ�ལ་དགོས། 4ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་
�ོའི་འ�མ་�་འ�ིད་ཡོང་ནས་དེ་དག་ལ་ཆོས་�ིམས་བཞིན་�ས་�ེད་བ�ག་དགོས། 5དེ་ནས་ཨ་རོན་ལ་�་མའི་
ཆོས་གོས་�ོད་གོས་དང་ཨེ་ཕོད་�ི་ནང་�་�ོན་དགོས་པའི་ན་བཟའ་དང་། ཨེ་ཕོད་དང་�ང་�ན་�ེ་རག་བཅས་
གཡོག་དགོས། 6ཐོད་ད�ི་གཡོག་ནས་དེའི་ཁར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དོན་�་�ལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ིས་པའི་
�གས་མཚན་དམ་པའི་�ང་�་དེ་བཏགས་དགོས། 7དེ་ནས་བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་དེ་མགོ་ལ་�གས་ནས་ཁོ་ལ་བ�ོ་
འ�ལ་�ེད་དགོས། 8ཁོའི་�་�མས་འ�ིད་ཡོང་ནས་ཁོ་ཚ�ར་�ོད་གོས་དག་གཡོགས་ཤིག 9�ེ་པར་�ེ་རག་བཅིང་
ནས་མགོ་ལ་�་མོ་གཡོགས་ཞིང་། ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་དེ་�ར་�ི་འདོན་�ེད་དགོས། དེ་ཚ�་དང་དེ་ཚ�འི་མི་
བ�ད་�མས་ནས་�་མའི་�ལ་�་�ས་�ག་�་ང་ལ་ཞབས་�ི་�་དགོས། 10�ང་དེ་ནི་ང་གནས་པའི་ད�་�ར་
དམ་པའི་�ར་ཁང་གི་མ�ན་�ོགས་�་འ�ིད་ཡོང་ནས། ཨ་རོན་དང་�་ཚ�འི་ལག་པ་དེའི་མགོ་ལ་བཞག་དགོས་
ཅེས་�ོས་ཤིག 11ད�་�ར་དམ་པའི་ག�ང་�ོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ན་�་�ང་དེ་གསོད་ཅིག 12�ོད་
�ིས་�ང་གི་�ག་གཏོགས་ཙམ་ཞིག་�ངས་ཏེ་མ�བ་མོས་མཆོད་�ིའི་�་ཅོ་�མས་ལ་བ�ས་ནས་�ག་�ས་�མས་
མཆོད་�ིའི་ཞབས་ལ་�གས་ཤིག 13དེ་�ེས་ནང་�ོལ་�ི་ཚ�ལ་�་དང་མཆིན་པའི་ཆ་ཤས་ཡག་ཤོས་དང་ཚ�ལ་དང་
མཉམ་�་མཁལ་མ་གཉིས་བཅས་ང་ལ་འ�ལ་ནས་མཆོད་�ིའི་ཁར་�ེག་ཅིག 14འོན་�ང་�ང་གི་ཤ་དང་པགས་
པ་�་མ་བཅས་�ོང་གི་�ི་རོལ་�་�ེག་དགོས། དེ་ནི་�་མ་ཚ�འི་�ིག་བཤགས་�ི་འ�ལ་བ་ཡིན་ནོ། 15�ག་ཅིག་
�ངས་ནས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་ཚ�ས་དེའི་མགོ་ལ་ལག་པ་ཞོག་ཅིག་ཅེས་�ོས་ཤིག 16དེ་བསད་ནས་དེའི་�ག་
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�ངས་ནས་མཆོད་�ིའི་�ོགས་བཞིར་བཤོས་ཤིག 17�ག་�ག་དེ་�མ་�ར་ཆོད་ལ་ནང་�ོལ་དང་�བ་�ང་གཉིས་
བ�ས་ནས་མགོ་དང་ཤ་�མ་�་གཞན་�མས་�ི་�ེང་�་ཞོག་ཅིག 18ཞལ་ཟས་�ི་མཆོད་པར་�ག་�ག་ཆ་ཚང་
མཆོད་�ིའི་ཁར་�ེག་ཅིག མཆོད་པ་དེའི་�ི་བཟང་གིས་ང་མ�་བར་འ�ར། 19ད་�ག་�ག་གཞན་དེ་�ངས་ནས་
ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་ཚ�ས་དེའི་མགོ་ལ་ལག་པ་བཞག་དགོས་ཅེས་�ོས་ཤིག 20དེ་གསོད་ལ་དེའི་�ག་�ངས་ནས་
ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་ཚ�འི་�་ཤལ་གཡས་པ་དང་ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་པོ་དང་། �ང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་པོ་ལ་
བ�ས་ནས་�ག་�ག་མ་�མས་མཆོད་�ིའི་�ོགས་བཞི་ལ་གཏོར་ཞིག 21མཆོད་�ིར་ཡོད་པའི་�ག་�ན་�་དང་
བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་�ན་�་�ངས་ནས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�ོན་ཆས་དང་�་ཚ�་དང་ཁོ་ཚ�འི་�ོན་ཆས་ཁར་གཏོར་
ཞིག དེ་ནས་ཁོ་དང་ཁོའི་�་ཚ�་དང་དེ་ཚ�འི་�ོན་ཆས་དང་བཅས་པ་དམ་པར་འ�ར་རོ། 22�ག་�ག་གི་ཚ�ལ་�་
དང་ཚ�ལ་�་ཡོད་པའི་མ�ག་མོ་དང་ནང་�ོལ་�ི་ཚ�ལ་�་དང་མཆིན་པའི་ཆ་ཤས་ཡག་ཤོས་དང་ཚ�ལ་�་ཡོད་
པའི་མཁལ་མ་གཉིས་དང་བ�་ཤ་གཡས་པ་བཅས་བ�བ་ནས་སོ་སོར་ད�ེ་དགོས། 23ང་ལ་འ�ལ་བའི་བག་ལེབ་
�ི་�ེ་པོ་ནས་བག་ལེབ་�་རེ་རེ་དང་ཁ་�ར་པོའི་�མ་�ི་བཟོས་པའི་བག་ལེབ་དང་། ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་
ཞིག་དང་། གཞན་ཡང་བག་ལེབ་�བ་བོ་ཤིག་ལེན་ཏེ། 24ཁ་ཟས་དེ་ཚ�་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་ཚ�འི་ལག་པར་བཞག་
ནས་ཁོ་ཚ�ས་ང་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་�ལ་�་བ�ོ་དགོས་ཤེས་�ོས་ཤིག 25དེ་�ེས་ཁ་ཟས་དེ་དག་ཁོ་ཚ�འི་ལག་
ནས་ལེན་ཏེ་མཆོད་�ིར་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་འ�ལ་�ི་�ད་�་�ེག་ཅིག མཆོད་པ་དེའི་�ི་བཟང་གིས་ང་མ�་བར་
འ�ར། 26�ག་�ག་གི་�ང་ཁོག་དེ་ལེན་ནས་ང་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་མཆོད་པར་བ�ོ་དགོས། སེམས་ཅན་�ི་ཆ་
ཤས་དེ་�ོད་ཚ�འི་ཡིན་པར་འ�ར། 27�་མ་ཞིག་བ�ོ་འ�ལ་�བས་�་�ག་�ག་གི་�ང་ཁོག་དང་བ�་ཤ་�མས་
བ�ོ་འ�ལ་�ི་ཆེད་�་བེད་�ོད་�ེད་པ་དེ་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བར་ང་ལ་འ�ལ་ནས་དེ་དག་�་མའི་ཆེད་
�་�ར་�་ཞོག་ཅིག 28ངའི་མི་མང་གི་མ�ན་�ོགས་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�བས་སེམས་ཅན་�ི་�ང་ཁོག་དང་
བ���་ཤ་�མས་�་མར་དག་པ་ཡིན། དེ་ནི་ངའི་བ�ར་བ་མེད་པའི་ཐག་གཅོད་ཡིན་ཏེ། མཆོད་འ�ལ་དེ་ནི་མི་མང་
གིས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བ་ཡིན་ནོ། 29ཨ་རོན་ཤི་བའི་�ེས་�་ཁོའི་�་མའི་ཆོས་གོས་དེ་ཁོའི་�་
ཚ�ར་�ོད་དགོས། ཁོའི་ཆོས་གོས་དེ་�་ཚ�ས་�ི་འདོན་�བས་�་�ོན་དགོས། 30ཨ་རོན་�ི་�་�་མའི་�ལ་འཛ�ན་
�ེད་མཁན་དེ་ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་གི་གནས་དམ་པར་ཞབས་�ར་འ�ལ་�བས་ན་བཟའ་དེ་
ཉིན་བ�ན་བར་�་�ོན་དགོས། 31ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་ཚ�ར་བ�ོ་འ�ལ་�བས་བེད་�ོད་�ེད་པའི་�ག་�ག་གི་ཤ་
དེ་འ�ེར་ནས་གནས་དམ་པར་བཙ�ས་ཤིག 32ཁོ་ཚ�ས་ཤ་དེ་�ེ་པོའི་ནང་ཡོད་པའི་བག་ལེབ་�ག་མ་དང་མཉམ་�་
ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་�ོར་ཟ་དགོས། 33ཁོ་ཚ�འི་བ�ོ་འ�ལ་�བས་�་�ིག་སེལ་�ི་ཆོ་གར་བེད་�ོད་
�ེད་པའི་ཤ་དང་ཁ་ཟས་དག་ཁོ་ཚ�ས་ཟ་དགོས། ཁ་ཟས་དེ་ཚ�་ནི་དམ་པ་ཡིན་པས་�་མས་མ་གཏོགས་ཟ་མི་�ང་
བ་ཡིན་ནོ། 34ཤ་དང་བག་ལེབ་སོགས་ཟ་མ་�བ་པར་སང་ཞོག་བར་�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་མེར་�ེག་བཏང་དགོས། 
དེ་ཟ་མི་ཆོག་གོ། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་ནི་དམ་པ་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། 35ངས་བཀའ་བ�ོ་བ་བཞིན་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་
�་ཚ�ར་�ི་འདོན་�ི་ཆོ་ག་དེ་ཉིན་བ�ན་བར་�ེད་དགོས། 36�ིག་བཤགས་�ི་�ིར་�ོད་�ིས་ཉིན་རེར་�ང་ཞིག་
དམར་མཆོད་འ�ལ་དགོས། དེའི་�ོ་ནས་མཆོད་�ི་གཙང་བར་�ས་ཏེ། མཆོད་�ིར་ཁ་�ར་པོའི་�མ་�གས་ནས་
དམ་པར་�ེད་དགོས། 37དེ་�ར་ཉིན་རེ་བཞིན་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་�ེད་དགོས། དེ་�ེས་མཆོད་�ི་དེ་ཡོངས་
�་དམ་པར་འ�ར་བ་དང་། �ས་�ང་མཆོད་�ི་དེ་ལ་རེག་ན་དེ་ནི་དམ་པར་འ�ར་རོ༎  
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ཉིན་རེར་འ�ལ་བ།  

38ཉིན་རེ་བཞིན་ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་�་�་གཉིས་རེར་མཆོད་�ིར་�ས་�ག་�་དམར་མཆོད་འ�ལ་དགོས། 
39�ག་�་གཅིག་�་�ོ་དང་གཅིག་�ི་�ོའི་�ས་�་དམར་མཆོད་འ�ལ་དགོས། 40�ག་�་དང་པོ་དེ་མཉམ་�་�ོ་
ཞིབ་�ས་དག་ཀི་ལོ་གཅིག་དང་ཁ་�ར་པོའི་�མ་ལི་ཊར་གཅིག་དང་བ�ེས་ནས་འ�ལ་ཞིག �ན་ཆང་ལི་ཊར་
གང་མཆོད་པར་བཤོས་དགོས། 41�ག་�་གཉིས་པ་དེ་�ི་�ོར་�ོ་ཞིབ་དང་ཁ�ར་པོའི་་�མ་དང་�ན་ཆང་བཅས་
མང་�ང་�་�ོ་�ར་འ�ལ་དགོས། དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཞལ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་འ�ལ་བ་ཡིན་པས་དེའི་
�་བཟང་གིས་ང་མ�་བར་འ�ར། 42མ་འོངས་པར་�ས་�ག་�་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དེ་ང་གནས་པའི་ད�་
�ར་དམ་པའི་�ོར་ངའི་མ�ན་�་འ�ལ་དགོས། ས་གནས་དེ་ནི་ངས་མི་དམངས་འ�ད་�ིར་ས་གནས་དང་�ོད་
དང་གཏམ་�ེང་�ེད་ས་དེ་ཡིན། 43དེར་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་དང་འ�ད་པ་དང་། ངའི་གཟི་བ�ིད་བ�ག་
ཆེན་�ི་ས་གནས་དེ་དམ་པར་འ�ར་རོ། 44ངས་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་དང་མཆོད་�ི་དམ་པར་བཟོས་ཏེ་ཨ་རོན་
དང་ཁོའི་�་ཚ�་�་མའི་�ལ་�་ང་ལ་ཞབས་�ི་�་�ིར་ལོགས་�་�ེད་�་ཡིན། 45ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་�ི་
�ོད་�་གནས་ཏེ་ཁོ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�་འ�ར་ཞིང་། 46ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�་
དང་མཉམ་�་གནས་པའི་�ིར་ངས་ཁོ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་འདོན་པ་དེ་ཁོ་ཚ�ས་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། ང་ནི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ༎  

�ེབ་ཐོན 30 

�ོས་བ�ག་སའི་མཆོད་�ི།  

1�ོས་བ�ག་�ིར་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་གི་མཆོད་�ི་ཞིག་བཟོ་དགོས། 2དེའི་ད�ིབས་ནི་�་བཞི་དང་། རིང་�ང་སན་ཊི་
མི་ཊར་བཞི་བ�་ཞེ་�་དང་ཞེང་ཁ་སན་ཊི་མི་ཊར་བཞི་བ�་ཞེ་�་དང་། མཐོ་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་ད�་བ�་�ས་
པ་ཞིག་བཟོ་དགོས། དེའི་�ར་བཞིའི་�་ཅོ་�མས་ནི་མཆོད་�ི་དེ་དང་�མ་�་གཅིག་རང་ལས་�ས་པ་དགོས། 
3དེའི་ཐོད་དང་�ར་བཞི་དང་གཞན་ཡང་�་ཅོ་�མས་གསེར་བཙ�་མ་ལས་འགེབས་དགོས། དེའི་མཐའ་འཁོར་ལ་
གསེར་�ི་མཐའ་�ན་བཟོ་དགོས། 4དེར་གསེར་�ི་ཨ་ལོང་གཉིས་བཟོ་དགོས་པ་དང་། དེ་�ོགས་གཉིས་�ི་མཐའ་
�ན་�ི་འོག་�་དགོས། དེ་འ�ེར་�ེད་�ག་པ་�མས་བ�ང་བའི་�ིར་ཡིན་ནོ། 5�ག་པ་�མས་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་གི་
བཟོས་ནས་དེ་ལ་གསེར་གཡོག་དགོས། 6མཆོད་�ི་དེ་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་�་ཡོལ་བའི་�ི་ལོགས་�་ཞོག་ཅིག 
དེ་ནི་ངས་�ོད་ཚ�་དང་འ�ད་པའི་ས་གནས་ཡིན་ནོ། 7ཞོགས་པ་�ག་�་ཨ་རོན་མར་མེ་�་�ིགས་�ེད་པར་ཡོང་
�བས་དེའི་�ེང་�་�ི་ཞིམ་�ི་�ོས་བ�ག་དགོས། 8ཁོས་�ི་�ོ་མར་མེ་�ར་�བས་�ང་དེ་བཞིན་�ེད་དགོས། �ོས་
བ�ག་པའི་མཆོད་འ�ལ་དེ་ནི་�ས་�ན་�་བར་མ་ཆད་པར་�ེད་དགོས། 9�ོད་ཚ�ས་མཆོད་�ི་དེའི་�ེང་�་
འ�ལ་མ་�ང་བའི་�ོས་དང་། སེམས་ཅན་�ི་དམར་མཆོད་དང་འ�འི་རིགས་�ི་མཆོད་པ་འ�ལ་མི་ཆོག དེའི་
�ེང་�་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་ཡང་བཤོས་མི་ཆོག 10ལོ་རེར་ཐེངས་གཅིག་ཨ་རོན་�ི་�ིག་བཤགས་�ི་དམར་
མཆོད་དེ་�ལ་ནས་དེའི་�ག་དེ་མཆོད་�ིའི་ར་ཅོ་བཞིར་�གས་ཏེ་མཆོད་�ི་དེ་གཙང་�འི་ཆོ་ག་�ེད་དགོས། དེ་



�ེབ་ཐོན 

ནི་ལོ་རེར་ཐེངས་རེ་�ེད་དགོས། དེ་ནི་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དོན་�་བ�ོ་བའི་མཆོད་�ི་དེ་ཡོངས་�་དམ་པ་
ཡིན་དགོས་སོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་�ིར་�་�ལ།  

11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 12ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གི་�ངས་གཤེར་�བས་མི་རེ་རེས་
རང་གི་�ོག་རིན་དེ་ང་ལ་འ�ལ་དགོས། དེ་ནི་མི་མང་གི་�ངས་གཤེར་�ེད་�བས་�ེན་ངན་མི་�ང་བའི་�ིར་
ཡིན་ནོ། 13�ངས་གཤེར་ཁོངས་�་�ད་པ་ཚང་མས་འ�ལ་འོས་པའི་ད�ལ་�ལ་འཇལ་དགོས་སོ། ད�ལ་དེ་ནི་
ག�ང་གི་�ིམས་�ོལ་�ར་བཏན་འབེབས་�ས་པའི་ཚད་�ར་འཇལ་དགོས། ཆང་མས་དེ་ནི་ང་ལ་འ�ལ་བའི་
�ལ་�་འ�ལ་དགོས། 14�ངས་གཤེར་ཁོངས་�་�ད་པའི་མི་ལོ་ཉི་�་དང་དེ་ཡན་ཆད་�ིས་རིན་དེ་ང་ལ་འ�ལ་
དགོས། 15མི་ཚ�ས་རང་གི་�ོག་རིན་འཇལ་�བས་མི་�ག་པོས་མང་བ་དང་ད�ལ་པོས་�ང་བ་འ�ལ་མི་དགོས། 
16ད�ལ་དེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ནས་བ�་དགོས་ཏེ། དེ་ནས་ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའིི་བ�་�ོགས་�ེད་
པའི་འ�ོ་སོང་གཏོང་དགོས། མཆོད་�ལ་དེ་མིའི་�ོག་རིན་�་འ�ལ་བ་ཡིན་པས། ངས་ཁོ་ཚ�ར་�ང་�ོབ་�་�་
�ན་གསོ་�ེད་ཡོང་༎  

ལིའི་གཞོང་པ།  

17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 18གཞོང་པ་དང་ཞབས་ར་གཉིས་ཀ་ལི་ལས་�ས་པ་ཞིག་
བཟོས་ཏེ། དེའི་ནང་�་�གས་ཏེ་ད�་�ར་དམ་པ་དང་མཆོད་�ིའི་བར་ལ་བཞག་དགོས། 19ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་
�ག་ཚ�འི་�ང་ལག་འ�་�བས་�་དེ་བེད་�ོད་�ེད་དགོས། 20ད�་�ར་དམ་པ་ནང་�་འ�ལ་ནས་མཆོད་�ིར་
ཞལ་ཟས་འ�ལ་བར་འ�ོ་བའི་�ོན་�་ཁོ་ཚ�ས་�ས་དེ་�ེད་དགོས། དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་ཁོ་ཚ�་གསོད་པར་མི་
འ�ར། 21ཁོ་ཚ�ར་�ོག་�ོན་མ་�ང་བའི་�ིར་ངེས་པར་�་�ང་ལག་འ�་དགོས། ཆོས་�ིམས་འདི་ཁོ་ཚ�་དང་ཁོ་
ཚ�འི་རིགས་བ�ད་དང་བཅས་པས་�ན་�་�ང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎  

བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ།  

22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 23�ན་�ས་�ས་ཁ་ལེགས་ཤོས་�ི་ཁོངས་ནས། �་�ལ་�ི་
�མ་ཀི་ལོ་�ག་དང་། �ི་ཞིམ་�ན་པའི་ཤིང་མངར་ཀི་ལོ་ག�མ་དང་�ི་ཞིམ་�ན་པའི་�་ཤིང་ཀི་ལོ་ག�མ་དང། 
24�ི་ཞིམ་�ན་པའི་ཤིང་གི་ལོ་མ་ཀི་ལོ་�ག་�ངས་ཤིག (གོང་གསལ་�ིད་ཚད་�མས་ག�ང་གི་�ིམས་�ོལ་�ར་
འདེགས་དགོས།) དེ་ཚ�་མཉམ་�་ཁ་�ར་པོའི་�མ་ལི་�ར་བཞི་བ�ེས་དགོས་པ་དང་། 25�ི་ཞིམ་�ན་པའི་བ�ོ་
འ�ལ་�ི་�མ་དམ་པ་བཟོ་དགོས། 26�མ་དམ་པ་དེ་ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་དང་དམ་བཅའི་�ོམ་བ�ོ་
འ�ལ་�ེད་�ིར་བེད་�ོད་�ེད་དགོས། 27�་�ོག་དང་དེའི་ཡོ་�ད་དང་། �ོན་མེའི་ཞབས་�ེགས་དང་དེའི་ཡོ་
�ད། གཞན་ཡང་�ོས་བ�ག་པའི་མཆོད་�ི་དང་། 28འ�ལ་བ་�ེག་པའི་མཆོད་�ི་དང་དེའི་ཡོ་�ད་ཆ་ཚང་དང་
�ས་གཞོང་དང་དེའི་ཞབས་ར་བཅས་པར། 29དངོས་པོ་དེ་�མས་གོང་བཞིན་བ�ོ་བའི་�ོ་ནས་དེ་དག་ཡོངས་�་



�ེབ་ཐོན 

དམ་པར་འ�ར་བས། �་ཞིག་གིས་དེ་ལ་རེག་པ་ཡིན་ན་དེའི་དམ་པའི་མ�ས་མི་དེ་ལ་གནོད་འཚ�་ཕོག་པར་
འ�ར་རོ། 30དེ་ནས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་ཚ�ར་བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་དམ་པ་�གས་ནས་�་མའི་�ལ་�་ངའི་ཞབས་
�ར་བ�ོ་འ�ལ་�ོས་ཤིག 31ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་དམངས་ལ་�ོས་ཤིག བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་དམ་པ་འདི་ངའི་ཞབས་
�ར་�ས་�ག་�་བེད་�ོད་�ེད་དགོས་ཅེས་། 32དེ་ནི་མི་�་མ་ཞིག་གི་ཐོག་�་�གས་མི་ཆོག �ག་�མ་དམ་པའི་
�ན་�ས་དེ་དག་�ན་�ས་དེ་རང་བེད་�ོད་�ས་ནས་�མ་གཞན་དག་བཟོ་མི་ཆོག དེ་ནི་དམ་པ་ཡིན་པས་དམ་
པ་བཞིན་�་�ིས་དགོས་སོ། 33�་ཞིག་གིས་�ག་�མ་དེ་འ�་བཟོ་བ་དང་། ཡང་ན་�་མ་མིན་པ་ཞིག་ལ་བེད་�ོད་
�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་བ�ང་མི་དེ་ངའི་མི་སེར་ཁོངས་ནས་�ིས་མེད་�ེད་�་ཡིན༎  

བ�ག་�ོས།  

34གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། གཤམ་གསལ་�ི་ཞིམ་�ན་པའི་�ན་�ས་རེ་རེ་ནས་མང་
�ང་གཅིག་པ་�ས་ནས་ལེན་དགོས་ཏེ། དེ་�མས་ནི་གན་དྷ་ར་ས་དང་། དབང་ལག་དང་། �་�ལ་དང་། �ོས་
དཀར་�ས་དག་དག་ཡིན་ནོ། 35བ�ག་�ོས་བཟོ་�བས་གོང་གསལ་�ན་�ས་�མས་ལ་�ི་བཟང་བ�ེས་དགོས། 
དེ་དག་ལ་གཙང་མ་དང་དམ་པར་བཟོ་བའི་�ིར་�འང་བ�ེས་དགོས། 36དེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་�ེ་མ་ཞིབ་པར་བཟོས་
ནས་ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་འ�ེར་ནས་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་�་གཏོར་ཤིག བ�ག་�ོས་དེ་
ནི་ཡོངས་�་དམ་པར་ངོས་འཛ�ན་�ེད་དགོས། 37རང་གི་བེད་�ོད་ཆེད་�་བ�ག་�ོས་བཟོ་�བས་གོང་གསལ་
�ན་�ས་དེ་རང་ལག་ལེན་�ེད་མི་ཆོག བ�ག་�ོས་དེ་དག་ངའི་དོན་�་བ�ོ་བ་ཡིན་པས་དམ་པར་ངོས་འཛ�ན་
དགོས། 38�་ཞིག་གིས་བ�ོ་འ�ལ་�ི་ཆེད་�་མ་བཟོས་པར་རང་གི་ཆེད་�་བཟོས་པ་ཡིན་ན་མི་དེ་ངའི་མི་སེར་
ཁོངས་�་�ིས་བར་མི་�འོ༎  

�ེབ་ཐོན 31 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་བཟོ་མཁན་ལག་ཤེས་པ་�མས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 2ངས་ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་ནས་�་རིའི་�འམ་�ར་�ི་ཚ་བོ་
བྷེ་ཛ་ལེལ་ལ་འདེམས་བ�ོས་�ས་ཡོད། 3ཁོ་ལ་ངའི་�གས་གཉིད་�ི་བཀང་ཡོད། ཁོ་ལ་�ན་དབང་དང་ལག་ཤེས་
དང་མི་འ�་བའི་རིག་�ལ་ཚང་མའི་འཇོན་ཐང་�ད་ཡོད། 4གཞན་ཡང་བཟོ་�འི་འཆར་གཞི་བཀོད་ཆོག་�ོར་
དང་། བཟོ་�་དེ་གསེར་ད�ལ་དང་ལིའི་ཐོག་�་�ོད་བ�བ་པ་དང་། 5�་�ན་�ིགས་པའི་�ིར་བཅད་པ་དང་། 
ཤིང་ལ་�ོས་བ�བ་པ་དང་། གཞནཡང་ལག་ཤེས་མི་འ�་བ་ཚང་མའི་རིག་ཙལ་�ད་ཡོད། 6ཁོ་མཉམ་�་ལས་
�ེད་པའི་�ིར་ངས་�ན་�ི་�ེ་རིགས་ནས་ཨ་ཧི་ས་མག་གི་�་ཨོ་ཧོ་ལི་ཨབ་ལ་འདམས་ཡོད། ངས་ཇི་�ར་བཀའ་
འགོད་པ་བཞིན་བཟོ་བ�ན་�བ་�ིར་ངས་རིག་�ལ་�ན་པའི་བཟོ་པ་ཚང་མར་འ�ོན་�ངས་ཆེན་པོ་�ད་ཡོད། 
7ཁོ་ཚ�ས་བཟོ་བ�ན་�ེད་དགོས་པའི་དངོས་པོ་�མས་ནི། ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་དང་། དམ་བཅའི་�ོམ་
དང་དེའི་ཁེབས་དང་ད�་�ར་དམ་པའི་དངོས་པོ་�མས་དང་། 8�་�ོག་དང་དེའི་ཡོ་�ད་�མས་དང་གསེར་



�ེབ་ཐོན 

བཙ�་མས་བཟོས་པའི་�ོན་མེའི་བཏེགས་དང་། དེའི་ཡོ་�ད་དང་། �ོས་བ�ག་པའི་མཆོད་�ི་དང་། 9�ིན་�ེག་གི་
འ�ལ་བའི་མཆོད་�ི་དང་དེའི་མཁོ་�ད་�མས་དང་། གཞན་ཡང་�ས་གཞོང་དང་དེའི་ཞབས་ར་དང་། 10�་
མའི་ཞབས་�་�བས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་ཚ�ས་�ོན་དགོས་པའི་�་མའི་ཆོས་གོས་གཟི་བ�ིད་ཅན་དང་། 11བ�ོ་
འ�ལ་�ི་�མ་དང་གནས་དམ་པའི་�ིར་བ�ག་�ོས་�ི་ཞིམ་བཅས་སོ། དངོས་རིགས་དེ་�མས་བཟོ་�བས་ངས་
�ོད་ལ་ཇི་�ར་�ས་པ་བཞིན་ཁོ་ཚ�ས་དེ་�ར་�ས་དགོས་སོ༎  

ངལ་གསོ་བའི་ཞག།  

12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 13ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་དམངས་�མས་ལ་�ོས་ཤིག། ངའི་
ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དེ་�ང་�ི་�ེད་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ང་དང་�ོད་�མས་�ི་བར་�ས་�ག་�་གནས་
པའི་མངོན་�གས་མཚ�ན་�ེད་ཅིག་ཡིན་པས། དེའི་�ོ་ནས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�མས་ངའི་མི་
དམངས་�ི་ཁོངས་�་གཏོགས་པར་�ེད་པ་དེ་ཤེས་�ོགས་�ེད་�བ་པའི་�ིར་རོ། 14�ོད་ཚ�ས་ངལ་གསོའི་ཉི་མ་དེ་
ངེས་པར་�་�ང་�ི་�ེད་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཉིན་མོ་དེ་ནི་དམ་པ་ཡིན་ནོ། མི་�་ཞིག་གིས་དེ་�ང་�ི་མ་
�ས་པར་དེ་ཉིན་ལས་ཀ་�ས་པ་ཡིན་ན། དེར་ཉེས་ཆད་�ོག་ཐོག་གཏོང་�་དང་། 15�ོད་ཚ�ས་ལས་�ེད་པའི་�ིར་
ཉིན་ཞག་�ག་ཡོད་པ་དང་། ཉིན་བ�ན་པ་དེ་ནི་ངལ་གསོའི་ཉི་མ་ཡིན་པས། དེ་ནི་ངའི་ཉིན་ཞག་དམ་པའོ། �་
ཞིག་གིས་དེ་ཉིན་ལས་ཀ་�ས་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་�་གཏོང་དགོས། 16ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་དམངས་
ཚ�ས་ཉིན་ཞག་དེ་ནི་དམ་བཅའི་མངོན་�གས་�་�ང་�ི་�ེད་དགོས། 17དེ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་དང་ངའི་
བར་ལ་གཏན་�་གནས་པའི་མངོན་�གས་ཞིག་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནམ་མཁའ་
དང་ས་གཞི་ཉིན་ཞག་�ག་གི་ནང་�་བཟོས་ཏེ། ཉིན་ཞག་བ�ན་པར་ངས་ལས་ཀ་བར་མཚམས་བཞག་ནས་ངལ་
གསོ་བ་ཡིན་ནོ། 18རི་བོ་སི་ནཨེའི་�ང་�་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་�བ་�ེས་དཀོན་མཆོག་
རང་ཉིད་�ིས་�ིས་གནང་མཛད་པའི་བཀའ་�ིམས་�ི་�ོ་ལེབ་གཉིས་ཁོ་ལ་གནང་ངོ་༎  

�ེབ་ཐོན 32 

གསེར་�ི་བེ�།  

1མོ་ཤེ་རི་ནས་མར་མ་ཡོང་བར་�ན་རིང་འགོར་བས། མི་མང་ཚ�ས་ཨ་རོན་ལ་མཐའ་བ�ོར་ནས་�ས་པ། ང་ཚ�་ཨི་
ཇིབ་ནས་འ�ིད་ཡོང་མཁན་མོ་ཤེ་ཟེར་བའི་མི་དེ་ལ་གང་�ང་བ་ཡིན་ནམ་ང་ཚ�ས་མི་ཤེས་པས། ང་ཚ�ར་ད�་
འ�ིད་�ེད་མཁན་�་ཞིག་བཟོ་རོགས་གནང་། 2ཨ་རོན་�ིས་�ས་པ། �ོད་ཚ�འི་�ེས་དམན་དང་�་དང་�་མོས་
བཏགས་པའི་གསེར་�ི་�་ལོང་�མས་བ�ོལ་ནས་ངའི་�ར་འ�ེར་ཤོག 3མི་མང་ནས་གསེར་�ི་�་ལོང་�མས་
བ�ོལ་ནས་ཨ་རོན་�ི་�ར་འ�ེར་�ིན་ནོ། 4ཁོས་དེ་དག་ལེན་ནས་མེ་ལ་བ�ས་ཏེ་�ག་�བ་ནས་གསེར་�ི་བེ�་
ཞིག་བཟོས་སོ། དེ་ནས་མི་མང་གིས་�ས་པ། �ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་འདི་ནི་ང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་འ�ིད་ཡོང་མཁན་�་
དེ་ཡིན་ནོ། 5དེ་ནས་ཨ་རོན་�ིས་གསེར་�ི་བེ�འི་མ�ན་�་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་ནས། སང་ཉིན་གཙ�་བོ་དཀོན་



�ེབ་ཐོན 

མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་�ས་པའི་�ས་�ོན་ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 6སང་ཞོག་�་པོ་དེ་ཚ�ས་སེམས་ཅན་ཁ་
ཤས་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པར་འ�ལ་བ་དང་། ཁ་ཤས་མ�ན་�ོགས་�ི་མཆོད་པར་དམིགས་ནས་ཟ་བའི་�ིར་
འ�ིད་ཡོང་ངོ་། དེ་ནས་མི་མང་�མས་�ས་�ོན་ལ་བཟའ་འ�ང་�ས་ནས་བ�ད་པ་དང་། �ེས་�་�ས་�ོན་དེ་ནི་
ཆང་རག་འ�ང་བ་དང་ཆགས་པ་�ོད་པའི་�ེན་ཞིག་�་འ�ར་རོ། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་
གནང་བ། �ོད་ད་�་ཉིད་�་མར་ལོག་དགོས། གང་ལག་ཟེར་ན། �ོད་�ི་ཨི་ཇིབ་ནས་འ�ིད་ཡོང་བའི་�ོད་�ི་མི་
མང་ཚ�ས་�ིག་པར་�ང་ཞིང་ང་ལ་�ངས་ཡོད་པ་དང་། 8ངས་བཀའ་བཀོད་�ས་པ་ཚང་མ་འདོར་ཏེ། དེ་ཚ�ས་
གསེར་བ�ས་ནས་བེ�་བཟོས་པ་དང་། དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་དམར་མཆོད་སོགས་འ�ལ་ལོ། དེ་ནི་ཁོ་ཚ�་
ཨི་ཇིབ་ནས་འདོན་མཁན་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་�་བཞིན་འ�ག་གོ 9མི་དེ་ཚ�་སེམས་གཤིས་�ོང་པོ་ཇི་�ར་
ཡིན་མིན་དེ་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། 10ད་ངའི་�ོ་བ་དེ་ཁོ་ཚ�འི་ཐོག་�་འབར་ཡོད་པས། ངས་ཁོ་ཚ�་མེད་པར་བཟོ་�་
ཡིན་པས་ངར་མ་བཀག་ཅིག འོན་�ང་ངས་�ོད་དང་�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་མི་རིགས་ཆེན་པོ་ཞིག་�་བཟོ་
�་ཡིན། 11མོ་ཤེས་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་བ་འ�ལ་བ། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མི་མང་
འདི་�མས་�ེད་�ི་མ�་�ོབས་དང་�ས་པ་ཆེན་པོས་ཨི་ཇིབ་ནས་�བས་ཏེ་འ�ིད་ཕེབས་པ་ཡིན་ཏེ། ད་ཁོ་ཚ�འི་
ཐོག་�་�གས་�ོ་ཆེན་པོ་འདི་འ�་ཅི་ལ་བཞེས། 12�ེད་�ིས་མི་མང་དེ་ཚ�་ཚང་མ་རིའི་ཁར་གསོད་ཐབས་�ེད་
�ིར་ཨི་ཇིབ་ནས་�ི་རོལ་�་འ�ིད་དོ། ཞེས་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་བཤད་ཉེན་ཡོད་པས། ཁོ་ཚ�ས་དེ་�ར་ཤོད་�འི་གོ་
�བས་གནང་�་ཡིན་ནམ། དེ་བས་ན་�ེད་�ི་�གས་�ོ་ཞི་བར་མཛད་དེ་�ེད་�ི་མི་དམངས་ལ་�ེན་ངན་མི་ཡོང་
བའི་�ིར་�གས་དགོངས་འ�ར་གནང་བར་མཛ�ད། 13�ེད་�ི་ཞབས་�ི་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་�ཱག་དང་། ཡ་ཀོབ་
བཅས་�གས་�ན་གསོས་པར་མཛ�ད། �ེད་�ི་ཁོ་ཚ�འི་�་བ�ད་ནམ་མཁའི་�ར་ཚ�གས་བཞིན་�བ་�ེལ་གནང་�་
དང་། ཁོང་ཚ�ར་གཏོགས་པའི་ས་ཆ་�མས་�ས་�ག་�་ཁོ་ཚ�འི་�་བ�ད་ཚ�འི་བདག་དབང་�་གནང�འི་དམ་
བཅའ་དེ་�གས་�ན་གསོས་པར་མཛ�ད། 14དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་�གས་དགོངས་འ�ར་བ་
གནང་ནས། �ར་མི་མང་ལ་གནོད་འཚ�་གཏོང་བ་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་དེ་བཞིན་�ིར་འཐེན་
གནང་བ་རེད། 15མོ་ཤེས་བཀའ་�ིམས་�མས་�བ་མ�ན་གཉིས་ཀར་�ིས་ཡོད་པའི་�ོ་ལེབ་གཉིས་པོ་དེ་འ�ེར་
ནས་རི་ནས་མར་བབས་སོ། 16དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ིས་�ོ་ལེབ་དེ་དག་བཟོས་པ་གནང་ཞིང་། དེའི་བཀའ་
�ིམས་�མས་བ�ོས་པ་གནང་ཡོད། 17ཡོ་�་ཨས་མི་མང་གི་�ད་ཅོར་ཐོས་ནས་མོ་ཤེ་ལ་�ས་པ། ངས་�ར་སའི་
ནང་�་དམག་གི་�ར་�་ཞིག་གོ་གི་འ�ག 18མོ་ཤེས་�ད་དེ་ནི་�ལ་ཁ་ཐོབ་པའི་�ད་འ�་པོའམ་ཕམ་པའི་�་
�ད་འ�་པོ་ཡང་མི་འ�ག དེ་ནི་�་ད�ངས་ལེན་པའི་�ཞིག་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 19དེ་ནས་མོ་ཤེ་�ར་�ི་ཐག་ཉེ་
བར་�ེབས་ནས་བེ�་དེའི་མ�ན་�་མི་མང་�མས་ཞབས་�ོ་�བ་བཞིན་པ་མཐོང་བས་ཁོང་�ོ་ཆེན་པོ་ལངས་
ཤིང་། ཁོས་འ�ེར་ཡོང་བའི་�ོ་ལེབ་གཉིས་པོ་དེ་རི་བོའི་�་བར་�བ་ནས་དེ་གཉིས་བཅག་གོ 20དེ་�ེས་ཁོས་དེ་
དག་གིས་བཟོས་པའི་བེ�་དེ་�ངས་ནས་མེར་བ�ར་ཞིང་། �ེ་མ་ཞིབ་པར་བཟོས་ནས་�་དང་མཉམ་་�་འ�ེས་ཏེ། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ར་དེ་འ�ང་བ�ག་གོ 21དེ་ནས་ཁོས་ཨ་རོན་ལ་�ས་པ། �ོད་�ིས་འདི་ཚ�ར་འདི་�་�འི་
�ིག་པ་ཚབ་ཆེ་བསགས་བ�ག་པ་དེ་མི་དམངས་ཚ�ས་�ོད་ལ་ག་རེ་�ེད་པ་ཡིན་ནམ། 22དེའི་ལན་�་ཨ་རོན་�ིས་
�ས་པ། ང་ལ་�གས་�ོ་མ་གནང་ཞིག། མི་མང་འདི་ཚ�ས་�ོན་ནས་ལས་ངན་�ེད་�ར་�ོ་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དེ་
ནི་�ེད་�ིས་མ�ེན་གསལ་རེད། 23ཁོ་ཚ�ས་ང་ལ་བ�ོད་གསལ། ངེད་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་འདོན་གནང་མཁན་



�ེབ་ཐོན 

མོ་ཤེ་ཟེར་བའི་མི་དེ་ལ་ག་རེ་�ང་བ་ང་ཚ�ས་མི་ཤེས་པས། ད་ང་ཚ�ར་ལམ་�་འ�ེན་མཁན་�་ཞིག་བཟོ་དགོས། 
24དེ་ནས་ངས་ཁོ་ཚ�ར་གསེར་�ི་�ན་ཆ་ཡོད་པ་�མས་འ�ེར་ཤོག་ཅེས་�ས་པས། �ན་ཆ་ཡོད་པ་ཚ�ས་དེ་བ�ོལ་
ནས་ང་ལ་�ད་པ་དང་། ངས་དེ་དག་མེ་ལ་�གས་པས་དེ་ལས་བེ�་འདི་ཐོན་ནོ། 25ཨ་རོན་�ིས་མི་དམངས་
�མས་རང་འདོད་བཞིན་�ེད་བ�ག་ནས། ཁོ་ཚ�་ད�་བོའི་མ�ན་�་དམའ་འབེབས་�ི་�་�་�ིན་པ་དེ་མོ་ཤེས་
མཐོང་ངོ་། 26དེ་ནས་ཁོ་�ར་�ི་�ལ་�ོར་བ�ད་ནས་�ད་�གས་ཆེན་པོས་བ�བས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�ོགས་�་ཡོད་པ་�མས་འདི་�ོགས་�་ཤོག ལེ་ཝི་པ་ཚང་མ་ཁོའི་མཐའ་འཁོར་�་བ�ས་སོ། 27དེ་ནས་མོ་ཤེས་དེ་
ཚ�ར་�ས་པ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་གསལ། �ོད་ཚ�་མི་རེ་རེས་རང་
རང་སོ་སོའི་རལ་�ི་བཏགས་ཏེ་�ར་�ི་�ལ་�ོ་འདི་ནས་ཕར་�ོགས་བར་སོང་ལ། རང་རང་སོ་སོའི་�ན་དང་ཉེ་
�ོགས་དང་�ིམ་མཚ�ས་བཅས་གསོད་ཅིག 28ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་བཀའ་དེ་ཉན་ནས་དེ་ཉིན་མི་�ངས་�མ་�ོང་ཙམ་
བསད་དོ། 29མོ་ཤེས་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ར་�ས་པ། རང་གི་�་�མས་དང་�ན་�མས་ལ་གསད་ནས་དེ་རིང་རང་ལ་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་�་�ིར་�་མའི་�ལ་�་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་ཡོད། དེའི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ོད་ཚ�ར་�ིན་�བས་གནང་ཡོད་དོ། 30དེའི་སང་ཉིན་མོ་ཤེས་མི་དམངས་ལ་�ས་པ། �ོད་ཚ�ས་ཤིན་�་ཉེན་
འཚབ་ཆེ་བའི་�ིག་པ་བསགས་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ད་�་ང་ཡང་�ར་རི་བོའི་�ེང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་
�ར་བཅར་ནས་�ོད་ཚ�འི་ཆེད་�་�ིག་བཤགས་�་ཐབས་�ེད་�་ཡིན། 31དེ་ནས་མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�ང་�་�ིར་ལོག་ནས། མི་མང་འདི་ཚ�ས་གསེར་ལས་�་ཞིག་བཟོས་ནས་དེ་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་ཏེ་ཧ་ཅང་ཉེན་
འཚབ་ཆེ་བའི་�ིག་པ་ཞིག་བསགས་ཡོད། 32དེ་དག་གི་�ིག་པར་བཟོད་གསོལ་གནང་རོགས་གནང་། གལ་�ིད་
�ེད་�ིས་དེ་བཞིན་མ་གནང་ན་�ེད་�ིས་མི་�མས་�ི་མིང་�ིས་ཡོད་པའི་དེབ་�ི་ནང་ནས་ངའི་མིང་དེ་�བ་པ་
གནང་རོགས་གནང། 33དེའི་ལན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ངའི་བཀའ་ལ་མ་�ིས་བར་�ིག་པ་�ེད་མཁན་
ཚ�འི་མིང་�མས་ངའི་དེབ་ནས་�བ་�་ཡིན་པས། 34ད་�ོད་སོང་ལ་ངས་�ོད་ལ་�ས་པའི་གནས་དེར་མི་མང་
�མས་ལ་འགོ་འ�ིད་�ེད་ནས་འ�ིད་ཅིག་དང་། ངའི་ཕོ་ཉ་�ོད་�ི་�ོན་�་འ�ོ་�་ཡིན་ནོ། ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཚ�་ལ་
ཉེས་ཆད་བཏང་བའི་�ས་ཚ�ད་རན་པའི་�ེས་�་ངས་དེ་ཚ�འི་�ིག་པར་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 
35དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་མང་ཚ�ར་ནད་ཡམས་ཤིག་གཏོང་བ་གནང་ངོ་། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་ཚ�ས་
ཨ་རོན་ལ་གསེར་�ི་བེ�་དེ་བཟོ་བ�ག་པའི་�ིར་རོ༎  
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གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་ཚ�ར་རི་བོ་སི་ནཨེའི་ནས་ཐོན་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ལ་འདི་ནས་�ོད་་དང་�ོད་རང་�ིས་ཨི་ཇིབ་ནས་འ�ིད་
ཡོང་བའི་མི་མང་�མས་ངས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་�ཱག་དང་། ཡ་ཀོབ་དང་། ཁོ་ཚ�འ་རིགས་བ�ད་�མས་ལ་དམ་
བཅའ་�ས་པའི་གནས་དེར་སོང་ཞིག 2ངས་�ོད་ཚ�་ལ་ལམ་�ོན་�ེད་�ིར་ཕོ་ཉ་ཞིག་བཏང་ཞིང་། ཀ་ནན་པ་
དང་། ཨ་མོར་པ། ཧི་ཏི་པ། པེ་རི་ཛ�་པ། ཧི་ཝི་པ་དང་། ཡ་�་སི་པ་�མས་ཐར་�ོད་གཏོང་�་ཡིན། 3�ོད་ཚ�་�ག་
པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པའི་�ལ་ཞིག་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད། འོན་�ང་ང་ནི་ཁོ་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོ་�ོད་མི་�འོ། 



�ེབ་ཐོན 

གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོ་ཚ�འི་སེམས་གཤིས་�ོང་པོ་ཡིན་པས། ངས་ཁོ་ཚ�་ལམ་�་འཇིགས་པར་�ེད་�ིད་དོ། 4མི་མང་
གིས་འདི་ཐོས་ནས་�་ངན་ཆེན་པོས་�ས་�ང་�ན་ཆ་�མས་མ་བཏགས་སོ། 5གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ོད་ཚ�་མི་མང་�མས་སེམས་གཤིས་�ོང་པོ་ཡིན་པས། ང་�ས་�ན་�ང་�་
ཞིག་ཙམ་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོ་དགོས་�ང་ན་ངས་�ོད་ཚ�་མེད་པར་བཟོ་ཉེན་ཡོད་པས། ད་�ོད་ཚ�འི་�ན་
ཆ་�མས་�ད་ཅིག། དེ་�ེས་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་གང་�ེད་དགོས་�ོར་ཐག་གཅོད་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་ཨི་སི་རཨེལ་པ་ཚ�་
ལ་�ོས་ཤིག 6རི་བོ་སི་ནཨེ་ནས་ཐོན་པའི་�ེས་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་�ན་ཆ་བཏགས་�་�ངས་སོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ།  

7ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་�ར་�བ་�བས་མོ་ཤེ་�ར་�ི་�ིར་�་འ�ང་རིང་ཙམ་ལ་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་�བ་
ཅིང་། དེ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་ཅེས་བ�ོད་�ི་ཡོད་དོ། �་ཞིག་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་དང་བཀའ་བ�ར་�་དགོས་�ང་ན་དེར་འ�ོ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 8མོ་ཤེ་དེར་འ�ོ་�བས་མི་མང་ཚ�་རང་
རང་གི་�ར་�ི་�ི་�་ལངས་བ�ད་པ་དང་། མོ་ཤེ་དེར་མ་འ�ལ་བར་�་ཁོ་ཚ�ས་བ�་ཞིང་བ�ད་�ི་ཡོད་དོ། 9མོ་
ཤེ་ནང་�་འ�ལ་བའི་�ེས་�་�ིན་�ི་ཀ་བ་ཞིག་མར་བབས་ཏེ་ད�་�ར་དམ་པའི་�ོར་གནས་པ་དང་�ིན་དེའི་
ནང་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ང་�ེང་མཛད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 10མི་མང་ནས་�ིན་�ི་ཀ་བ་
དེ་ད�་�ར་དམ་པའིི་�ོར་མཐོང་མ་ཐག་�་ཁོ་ཚ�ས་�ས་ཞབས་ཆེན་པོས་མགོ་ས་ལ་བ�ད་དོ། 11མི་ཞིག་གིས་
རང་གི་�ོགས་པོར་གཏམ་�ེད་པ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ཐད་ཀར་ག�ང་�ེང་གནང་ངོ་། དེ་
ནས་མོ་ཤེ་�ར་�་�ིར་ལོག་�ེད་�བས་མོ་ཤེའི་ལས་རོགས་མིང་ལ་�ན་ཞེས་པ་དེའི་�་ན་གཞོན་ཡོ་�་ཨ་ད�་
�ར་དམ་པ་དེའི་ནང་�་བ�ད་�ི་ཡོད་དོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མི་མང་དང་མཉམ་�་བ�གས་�འི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ།  

12མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་པ། �ེད་�ིས་ང་ལ་མི་མང་�མས་�ལ་དེར་འ�ིད་དགོས་ཅེས་བཀའ་
གནང་བ་དེ་ནི་བདེན་མོད། འོན་�ང་�ེད་�ི་ང་དང་མཉམ་�་�་ཞིག་གཏོང་གནང་�་ཡིན་པ་དེ་ག�ངས་མ་
�ང་། ཡང་�ེད་�ིས་ངའི་�ོར་ཞིབ་པར་མ�ེན་ཞིང་། ང་ལ་�གས་མཉེས་པོ་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་ཡོད་དོ། 
13ད་དེ་�ར་ཡིན་ན་�ེད་�གས་མཉེས་པའི་ཞབས་�་�་མ�ད་ནས་�་�བ་པའི་�ིར་�ེད་�ི་མཛད་པའི་འཚར་
གཞི་དེ་ང་ལ་�ོན་�་གསོལ། མི་རིགས་འདི་ནི་�ེད་�ི་ཉིད་�ི་དོན་�་འདམས་གནང་བ་དེ་�གས་�ན་གསོ་བར་
མཛ�ད་ཅིག 14དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ང་�ོད་དང་མཉམ་�་འ�ོ་ཞིང་�ོད་ལ་�ལ་
ཁ་�ོད་�་ཡིན། 15དེའི་ལན་�་མོ་ཤེས། �ེད་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཕེབས་ན་ང་ཚ�་ས་�ལ་འདི་ནས་འ�ོ་མ་དགོས་
པ་ཞིག་གནང་བར་མཛ�ད། 16�ེད་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་མ་ཕེབས་ན་�ེད་�ིས་མི་མང་དང་ང་ལ་མཉེས་པོ་གནང་
གི་ཡོད་མིན་གཞན་�ི་ཇི་�ར་ཤེས་�བ། �ེད་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཡོད་པ་ཙམ་�ིས་ང་ཚ�་དང་འཇིག་�ེན་པའི་མི་
གཞན་ཚ�འི་བར་ལ་�ད་པར་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་བ�ན་�ི་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་
ལ་བཀའ་གནང་བ། �ོད་�ིས་གང་ལབ་པ་བཞིན་ངས་དེ་�ར་�ེད་�་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་�ོད་�ི་�ོར་ལ་



�ེབ་ཐོན 

ཞིབ་པར་ཤེས་ཤིང་ང་�ོད་ལ་དགའ་པོ་ཡོད། 18དེ་ནས་མོཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། �ེད་�ི་འོད་དང་�ན་
པའི་གཟི་བ�ིད་ཆེན་པོ་དེ་ང་ལ་�ོན་�་གསོལ་ཞེས་�ས་སོ། 19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་�། ངའི་
གཟི་བ�ིད་ཡོངས་�་�ོགས་པ་�ོད་�ི་མ�ན་ནས་བ�ོད་ཅིང་�ོད་ལ་�ོན་པ་དང་ངའི་མིང་དམ་པ་དེ་�ོད་ལ་
བ�ོད་�་ཡིན། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས་�་ཞིག་ལ་ངས་�ིང་�ེ་�ེད་འདོད་ན་དེ་ལ་ངས་�ིང་�ེ་�ེད་
�་ཡིན་པ་དང་། �་ཞིག་ལ་ངས་�མས་པ་བ�ན་འདོད་ན་དེ་ལ་ངས་�མས་པ་�ེད་�་ཡིན། 20ངའི་ངོ་གདོང་དེ་
�ོད་ལ་མཐོང་�་མི་འ�ག། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་མཐོང་བའི་མི་དེ་གསོན་པོར་གནས་མི་�བ། 21འོན་�ང་ངའི་ཉེ་
འ�མ་�་ཡོད་པའི་�ག་དེའི་�ེང་�་�ོད་ལོངས་ལ། 22ངའི་གཟི་བ�ིད་དེ་�ོད་དང་ཉེ་བར་བ�ོད་དེ་ཕར་མ་
�ིན་པར་ངས་�ོད་�ག་དེའི་གསེབ་�་བཞག་ནས་ངའི་ལག་པས་�ོད་ལ་འགེབས་�་ཡིན། 23དེ་ནས་ངས་ལག་པ་
�ར་འཐེན་པ་དང་�ོད་�ིས་ངའི་�བ་མཐོང་བ་ལས་ངའི་ངོ་གདོང་མི་མཐོང་ངོ་ཞེས་ག�ངས་སོ༎  

�ེབ་ཐོན 34 

བཀའ་�ིམས་�ི་�ོ་ལེབ་གསར་པ་གཉིས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ོན་�ི་�ོ་ལེབ་དེ་དང་འ�་བ་གཉིས་བཅད་དེ། �ར་�ོད་
�ིས་བཅག་པའི་�ོ་ལེབ་དེར་�ིས་ཡོད་པའི་ཚ�ག་འ�་དེ་དང་མ�ངས་པ་ཞིག་ངས་�ོ་ལེབ་དེ་གཉིས་ཁར་�ིས་�་
ཡིན། 2སང་ཉིན་ཞོག་པར་�ོད་�་�ིག་�ས་ནས་ང་དང་འ�ད་�ིར་རི་བོ་སི་ནཨེའི་�ེ་མོར་ཡོང་དགོས། 3མི་
�འང་�ོད་དང་མཉམ་�་ཡོང་མི་ཆོག རི་བོའི་ཆ་ཤས་གང་�འང་མི་�་ཞིག་མཐོང་མི་�ང་ངོ་། རི་བོའི་�་བར་
�ག་དང་བ་�གས་ཚ�་འཚ�་མི་�ང་ངོ་། 4དེ་ནས་མོ་ཤེས་�ོ་ལེབ་གཉིས་བཅད་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་སང་ཞོག་�་པོ་ནས་རི་བོ་སི་ནཨེའི་�ེ་མོར་འ�ེར་�ིན་ནོ། 5དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�ིན་པ་ཞིག་གི་ནང་�་མར་མེ་ཕེབས་ནས་མོ་ཤེ་དང་མཉམ་�་ལངས་ཤིང་། ཁོང་གིས་ཉིད་�ི་མཚན་དམ་
པ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཅེས་གསལ་བ�གས་གནང་ངོ་། 6དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོའི་མ�ན་�་ཕེབས་ཤིང་
བཀའ་གནང་བ། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་བ�ེ་སེམས་ཆེན་པོ་དང་�ིང་�ེ་ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། 
�ར་�་མི་�ོ་བ་དང་། བ�ེ་ག�ང་ཆེ་ཞིང་དམ་ཚ�ག་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནོ། 7ངའི་དམ་བཅའ་དེ་མི་རབས་་�ོང་�ག་
མང་པོའི་དོན་�་ཡིན་ཞིང་། ངས་དེ་ཚ�འི་ཉེས་�ིག་�མས་སེལ་�་ཡིན། འོན་�ང་ཕ་མས་�ས་པའི་�ིག་པའི་དོན་
�་ཁོ་ཚ�འི་�་�་དང་ཚ་བོ་བཅས་པས་མི་རབས་ག�མ་བཞི་བར་�་ཉེས་ཆད་ངེས་པར་གཏོང་�་ཡིན། 8དེ་ནས་
མོ་ཤེས་དེ་མ་ཐག་�་�ས་ས་ལ་�ར་ནས་གསོལ་འདེབས་�ས་སོ། 9�ེ་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་དོན་དམ་�་ང་
ལ་�གས་མཉེས་�ི་ཡོད་ན་�ེད་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་�་�་ཡིན། མི་མང་འདི་ཚ�འི་
སེམས་གཤིས་�ོང་པོ་ཡིན་ནའང་། �ེད་�ི་ང་ཚ�འི་ངན་ལས་དང་ཉེས་�ིག་�མས་ལ་བཤགས་པ་གནང་ནས། ང་
ཚ�་�ེད་རང་གི་མི་མང་ལ་ངོས་འཛ�ན་གནང་རོགས་གནང༎  

�ར་�ི་དམ་བཅའ་�ར་གསོ་གནང་བ།  



�ེབ་ཐོན 

10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་དང་མཉམ་�་དམབཅའ་ཞིག་
�ེད་�་ཡིན། འཇིག་�ེན་�ི་མི་རིགས་གཞན་�་ཞིག་གི་མ�ན་�་མ་�ས་པའི་�་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁོ་ཚ�འི་མ�ན་�་
�ེད་�་ཡིན། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་བ་�བས་ཆེན་ཇི་འ�་�ེད་�བ་པ་དེ་མི་ཚང་མས་མཐོང་�་ཡིན། 
གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་�ོད་ཚ�འི་དོན་�་�་བ་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་�ེད་�་ཡིན། 11དེ་རིང་ངས་�ོད་ཚ�ར་བཀའ་
�ིམས་�མས་�ོད་�ི་ཡོད། དེ་�ོད་ཚ�ས་�ང་དགོས། �ོད་ཚ�་ཐོན་�བས་ངས་ཨ་མོར་པ་དང་། ཀ་ནན་པ། ཧི་ཏི་པ། 
པེ་རི་ཛ�་པ། ཧི་ཝི་པ་དང་། ཡ་�་སི་པ་�མས་ཐར་�ོད་�ེད་�་ཡིན། 12�ོད་ཚ�་འ�ོ་བཞིན་པའི་�ལ་དེའི་�ལ་མི་
དང་འཆིང་�ིག་�ེད་མི་�ང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་ནི་�ོད་ཚ�་འཇིགས་པར་�ེད་པའི་�ི་�་�་ཞིག་�་འ�ར་�ིད་
དོ། 13�ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་མཆོད་�ི་དང་དེ་ཚ�འི་དམ་པའི་ཀ་བ་�མས་གཏོར་བཤིགས་བཏང་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་�་
མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་�གས་མཚན་དང་བཅས་པ་མེད་པར་�ེད་དགོས། 14�ོད་ཚ�ས་�་�ེན་གཞན་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་
མི་�ང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་འ�ན་མཁན་�མས་ལ་ངས་བཟོད་བ�ོམ་�ེད་མི་�བ། 
15�ལ་མི་དེ་ཚ�་དང་ཆིངས་ཡིག་གང་ཡང་མ་�ེད་ཅིག གང་ལ་ཟེར་ན་ཁོ་ཚ�འི་�་�ེན་ལ་བ�ེན་བ�ར་དང་
དམར་མཆོད་འ�ལ་�བས་�ོད་ཚ�འང་མ�ོན་�་འབོད་དེ་ཁོ་ཚ�འི་�་�ེན་སོགས་ལ་�ལ་བའི་ཁ་ཟས་སོགས་ཟ་
འདོད་བར་འ�ར། 16�ོད་ཚ�འི་�་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་�ད་མེད་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་�བ་�ིད་པ་དང་། �ད་མད་དེ་
�་�འི་�ོ་ནས་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་དད་པ་ཉམས་ཤིང་དེ་ཚ�འི་�་�ེན་སོགས་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་ཉེན་ཡོད། 17�ོད་
ཚ�ས་�་འ�་�ག་མ་�མས་བཟོས་མི་�ང་། དེ་དག་ལ་བ�ེན་བ�ར་ཡང་མ་�ེད་ཅིག 18ངས་�ས་པ་བཞིན་ཆི་
མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་�ི་�ས་ཆེན་དེ་�ང་དགོས། ཨ་བིབ་�ི་�་བ་ལ་ཆི་མན་་མེད་པའི་བག་ལེབ་ཉིན་ཞག་
བ�ན་བར་ཟ་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན་�་བ་དེ་ལ་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་པ་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། 19�ོད་ཚ�འི་�་
�ོན་�ེས་དང་�ོ་�གས་�ོན་�ེས་ཕོ་�མས་ང་ལ་བདག་པ་ཡིན། 20བོང་�་�ོན་�ེས་�མས་�ི་ཚབ་�་�ག་�ལ་
ནས་བོང་�་�ར་བ�་དགོས། གལ་ཏེ་�ར་བ�་འདོད་མེད་ན་དེ་ཚ�འི་མཇིང་ཚ�ག་བཅག་དགོས། �ོན་�ེས་�་
�མས་�ི་�ིར་བ�་རིན་འ�ལ་དགོས་ཏེ། འ�ལ་བའི་�ེན་སོགས་མེད་པར་�འང་ངའི་མ�ན་�་ཡོང་མི་ཆོག 

21�ོད་ཚ�ས་ཞག་�ག་བར་�་ལས་ཀ་�ས་ཆོག་མོད། འོན་�ང་ཞག་བ�ན་པར་ལས་གང་ཡང་མ་�ེད་ཅིག ཞིང་
�ོ་བ་དང་�་བའི་�ས་�བས་འཁེལ་བ་ཡིན་ན་འང་དེ་ཉིན་ལས་ཀ་�་བ་ནས་�ེད་མི་ཆོག 22�ོའི་�ོན་ཐོག་དང་
པོ་དེ་�་�བས་�ོན་ཐོག་གི་�ས་�ོན་�ང་དགོས། �ོན་ཀར་ཤིང་འ�ས་བ�་བའི་�བས་�་�་གཡབ་�་གཡབ: 
�་བའི་བ�་�ར་�ར་ཤིང་འ�ས་�ི་�ས་�ོན་ཞེས་གསལ་ཡོད།། �ི་�ས་ཆེན་དེ་�ང་དགོས། 23ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་བར་�ོད་ཚ�འི་�ེས་པ་ཚང་མ་ལོ་གཅིག་ལ་ཐེངས་ག�མ་
ཡོང་དགོས་ཤིང་། 24ངས་�ོད་ཚ�འི་མ�ན་ནས་མི་རིགས་གཞན་�མས་�ིར་འ�ད་�ས་ཏེ། �ོད་ཚ�འི་ས་མཚམས་
�་ཆེར་�ས་པའི་�ེས་�་�ས་�ོན་ག�མ་�ི་རིང་ལ་�ས་�ང་�ོད་ཚ�འི་�ལ་དེ་བཙན་དབང་�ེད་མི་ཡོང་། 
25�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་དམར་མཚ�ད་འ�ལ་�བས་དེ་དང་མཉམ་�་ཆི་མན་ཡོད་པའི་བག་ལེབ་འ�ལ་མི་�ང་། ཐར་
�ོལ་�ི་�ས་�ོན་�བས་�་བསད་པའི་སེམས་ཅན་�ི་ཤ་དེ་སང་ཞོག་བར་བཞག་མི་�ང་།་ 26ལོ་རེ་བཞིན་�ོད་
ཚ�ས་�ོན་ཐོག་གི་�ད་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�་འ�ལ་དགོས། �ག་�འམ་ར་�ག་ཞིག་དེའི་ཨ་
མའི་འོ་མ་དང་མཉམ་�་བཙ�ས་མི་ཆོག 27གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། ཚ�ག་འདི་�མས་
ཡི་གེར་བཀོད་ཅིག། གང་ལ་ཟེར་ན། ཚ�ག་འདི་�མས་ལ་གཞི་བཞག་ནས་�ོད་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་



�ེབ་ཐོན 

དང་མཉམ་�་དམ་བཅའ་ཞིག་�ེད་�་ཡིན། 28མོ་ཤེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་�་ཉིན་མཚན་བཞི་བ�་
གནས་ཤིང་། དེའི་རིང་ལ་བཟའ་འ�ང་སོགས་གང་ཡང་མ་�ས་སོ། དེ་ནས་ཁོས་�ོ་ལེབ་གཉིས་�ི་ཐོག་ལ་དམ་
བཅའི་ཚ�ག་འ�་བཀའ་�ིམས་བ�་ཞེས་པ་དེ་བཀོད་དོ༎  

མོ་ཤེ་རི་བོ་སི་ནཨེའི་ནས་མར་བབས་པ།  

29མོ་ཤེ་རི་བོ་སི་ནཨེའི་ནས་བཀའ་�ིམས་བ�་འ�ེར་ནས་མར་ཡོང་�བས་ཁོའི་གདོང་ནས་འོད་ཟེར་འ�ོ་གི་
ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་�ན་�་བཀའ་མོལ་�་བའི་�ིར་ཡིན་མོད། འོན་�ང་ཁོས་
དེ་ཤེས་�ི་མེད་དོ། 30ཨ་རོན་དང་མི་ཚང་མས་མོ་ཤེ་ལ་བ�་བའི་�བས་�་ཁོའི་གདོང་ནས་འོད་ཟེར་འ�ོ་བཞིན་
ཡོད་པ་མཐོང་བས། དེ་ཚ�་འཇིགས་�ང་གིས་ཁོའི་ཉེ་འ�མ་�་འ�ོ་མ་�ས་སོ། 31འོན་�ང་མོ་ཤེས་དེ་ཚ�ར་འབོད་
པ་དང་། ཨ་རོན་དང་མི་�ེའི་འགོ་འཛ�ན་�མས་ཁོའི་�ར་�ིན་པ་དང་། མོ་ཤེས་ཁོ་ཚ�ར་གཏམ་�ས་སོ། 32དེ་�ེས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚང་མ་ཁོའི་མཐའ་འཁོར་�་བ�ད་པ་དང་། རི་བོ་སི་ནཨེའི་�ང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་�ིམས་ཚང་མ་མོ་ཤེས་ཁོ་ཚ�་ལ་�ད་དོ། 33མོ་ཤེས་གཏམ་�ས་ཚར་བ་དང་ཁོས་
རང་གི་གདོང་ལ་ཁེབས་ཤིག་གིས་བཀབ་བོ། 34མོ་ཤེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་�ན་�་བཀའ་མོལ་�་བར་བཅར་�བས་རས་ཁེབས་དེ་�ེས་�ི་ཡོད་དོ། ཁོང་�ིར་དོན་
ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ལ་བཀའ་ཇི་�ར་ཕེབས་པ་ཆ་ཚང་བཤད་དོ། 35ཁོ་ཚ�ས་མོ་ཤེའི་གདོང་ནས་འོད་ཟེར་
འ�ོ་བ་དེ་མཐོང་ངོ་། མོ་ཤེས་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་�ན་�་བཀའ་མོལ་�་བར་མ་ཕེབས་བར་�་རས་
ཁེབས་དེ་�ར་�་བཀབ་�ི་ཡོད་དོ༎  

�ེབ་ཐོན 35 

ངལ་གསོ་བའི་ཞག་གི་�ིམས།  

1མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཡོངས་�ོགས་བཀོང་ནས་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་གང་�ིའི་
ལས་ཀ་�ེད་ཆོག་�ོར་ལ་འདི་�ར་བཀའ་གནང་ངོ། 2�ོད་ཚ�ས་ཉིན་�ག་བར་ལས་ཀ་�ས་ཏེ། ཉིན་བ�ན་པ་དེ་
ནི་ངལ་གསོའི་ཉི་མ་དམ་པ་ཡིན་པས། དེ་ནི་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་པའི་ཉིན་�ད་པར་ཅན་
ཞིག་�་�ིས་དགོས། མི་�ས་�ང་ཉིན་དེར་ལས་ཀ་ཇི་འ�་ཞིག་�ས་པ་ཡིན་ན་མི་དེ་གསོད་དགོས། 3ངལ་གསོ་
བའི་ཞག་ལ་�ིམ་�་མེ་ཡང་�ར་མི་ཆོག།  

ད�་�ར་དམ་པའི་ཆེད་�་འ�ལ་བ།  

4མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཡོངས་�ོགས་བཀོང་ནས་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་འདི་�ར་
བཀའ་གནང་ངོ་། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བ་ཞིག་འ�ལ་དགོས་ཤིང་། དེ་�ར་འ�ལ་འདོད་ཡོད་པ་ཚ�ས་
འ�ལ་བ་གསེར་ད�ལ་དང་ལི་བཅས་དང་། 6གཞན་ཡང་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་ལེགས་དང་བལ་�ོན་པོ་དང་�་



�ེབ་ཐོན 

མན་དང་དམར་པོ་དང་། ར་�འི་བཟོས་པའི་གོས་དང་། 7�ག་�ག་གི་པགས་པ་ཚ�ས་དམར་པོ་�བ་པ་དང་། ཀོ་
བ་�ས་ལེགས་དང་། ཤིང་ཏིམ་ཤིང་དང་། 8བ�་མེ་ཆེད་�་�མ་དང་། བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་དང་། བ�ག་�ོས་ལ་
མཁོ་བའི་�ན་�ས་�ི་ཞིམ་ཅན་དང་། 9�་ཆེན་�ི་ཨེ་ཕོད་དང་�ང་�ན་ལ་�ར་བའི་མཆོང་ལ་སོགས་པའི་ནོར་
�འི་རིགས་བཅས་འ�ེར་ཡོང་དགོས༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པར་མཁོ་བའི་དངོས་རིགས་�མས།  

10�ོད་ཚ�འི་ནང་ནས་ལག་ཤེས་མཁས་པ་�མས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་འཛ�ན་
ཆས་�མས་བཟོ་དགོས། 11དེ་དག་ནི་ད�་�ར་དམ་པ་དང་དེའི་ཡོལ་བ་དང་ཁེབས་དང་། དེའི་�གས་�་�མས་
དང་�ོམ་�མས་དང་། དེའི་�བ་ལག་�མས་དང་ཀ་བ་�མས་དང་ཞབས་�ེགས་�མས་དང་། 12དམ་བཅའི་�ོམ་
དང་། དེའི་�ག་པ་�མས་དང་ཁེབས་དང་། འགེབས་�ེད་ཡོལ་བ་དང་། 13གསོལ་�ོག་དང་དེའི་�ག་པ་�མས་
དང་། དེའི་ཡོ་�ད་ཆ་ཚང་དང་། དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བའི་བག་ལེབ་དང་། 14མར་མེ་ཆེད་�་�ེགས་�་དང་
དེའི་ཡོ་�ད་དང་། �མ་ཡོད་པའི་མར་མེ་�མས་དང་། 15�ོས་བ�ག་པའི་མཆོད་�ི་དང་དེའི་�ག་པ་�མས་
དང་། བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་དང་། �ི་ཞིམ་�ོས་དང་། ད�་�ར་དམ་པའི་�ོ་ཡོལ་དང་། 16�ིན་�ེག་གི་མཆོད་�ི་
དང་དེར་ལིའི་�་བ་རང་�ིགས་�ས་པ་ཞིག་དང་། དེའི་�ག་པ་�མས་དང་ཡོ་�ད་ཆ་ཚང་དང་འ�་གཞོང་དང་
དེའི་ཞབས་�ེགས་དང་། 17ར་བའི་ཡོལ་བ་�མས་དང་། དེའི་ཀ་བ་�མས་དང་ཀ་�ེགས་�མས་དང་ར་བའི་
ག�ང་�ོའི་ཡོལ་བ་དང་། 18ད�་�ར་དམ་པ་དང་ར་བའི་ཆེད་�་�ར་པ་�མས་དང་ཐག་པ་�མས་དང་། 
19དམ་པའི་གནས་མཆོག་གི་ནང་�་ཞབས་�་�ེད་�བས་�ོན་དགོས་པའི་�་མའི་ན་བཟའ་གཟི་བ�ིད་ཅན་
དང་། �་མ་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་�ི་ཆེད་�་ན་བཟའ་དམ་པ་བཅས་སོ༎  

མི་མང་ནས་འ�ལ་བ།  

20ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚང་མ་�ིན་ནོ། 21དེ་�ར་འ�ལ་འདོད་ཡོད་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་
ད�་�ར་དམ་པ་བཞེངས་པའི་ཆེད་�་དེ་ཚ�ས་འ�ལ་བ་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། དེ་ཚ�ས་མཆོད་པའི་ཡོ་�ད་དང་�་མའི་
ན་བཟའ་བཟོ་བའི་མཁོ་�ད་ཡོངས་�ོགས་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 22འདོད་མོས་བཞིན་�ེ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀས་�ན་ཆ་�་
ཚ�གས་དེ་ཚ�་ནི་པིང་ཁབ་དང་། ཨ་ལོང། ཚ�ག་གོག། �ེ་བཏག་དང་གསེར་�ི་�ན་ཆ་�་ཚ�གས་འ�ེར་ཡོང་ནས་དེ་
དག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་སོ། 23�་ཞིག་ལ་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་ལེགས་དང་། བལ་�ོན་པོ་དང་
�་མན་དང་དམར་པོ་དང་ར་�ས་བཟོས་པའི་�ོན་གོས་དང་�ག་�ག་གི་པགས་པ་ཚ�ས་དམར་པོ་�བ་པ་དང་། 
ཀོ་བ་�ས་ལེགས་ཡོད་པ་ཚ�ས་དེ་དག་འ�ེར་ཡོང་ངོ། 24གསེར་དང་ལིའི་འ�ལ་བ་འ�ལ་�ས་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་�་འ�ལ་བ་དེ་དག་འ�ེར་ཡོང་བ་དང་། བེད་�ོད་ཇི་འ�་ཞིག་ལ་མཁོ་བའི་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་
ཡོད་པ་ཚ�ས་དེ་�ར་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 25�ད་མེད་ལག་�ལ་མཁས་པ་ཚ�ས་ཀ་ཤི་ཀའི་�ད་པ་�ས་དག་དང་། བལ་
�ད་ཚ�ན་མདོག་�ོན་པོ་དང་�་མན་དང་དམར་པོ་སོགས་འཁལ་ནས་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 26ཁོ་ཚ�ས་ར་�ས་�ད་པ་
ཡང་འཁལ་བ་དང་། 27འགོ་འཛ�ན་ཚ�ས་�ངཨེ་ཕོད་དང་�ང་�ན་ལ་�ན་�ེད་མཆོང་ལ་སོགས་པའི་�འི་རིགས་



�ེབ་ཐོན 

�་ཚ�གས་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 28མར་མེ་དང་བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་དང་�ི་ཞིམ་�ན་པའི་བ�ག་�ོས་�ི་ཆེད་�་�ན་
�ས་དང་�མ་བཅས་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 29གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བ�ལ་གནང་བའི་ལས་ཀ་དེའི་ཆེད་
�་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ནས་རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བ་འ�ེར་ཡོང་ངོ་༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་བཞེངས་པའི་ཆེད་�་ལག་ཤེས་པ་�མས།  

30མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་ནས་�ར་�ི་ཚ་བོ་�་
རིའི་�་བྷེ་ཛ་ལེལ་�་བ་དེ་འདམས་གནང་ཡོད་དོ། 31དཀོན་མཚ�ག་གི་ཁོ་ལ་ཉིད་�ི་�གས་གཉིད་�ི་བཀང་ཡོད། 
ཁོ་ལ་རིག་�ལ་དང་�ོན་ཏང་དང་�ོ་�ོས་�ི་རིགས་མི་འ�་བའི་ཚང་མའི་�ོར་ལ་ལག་ཤེས་གནང་ཡོད། 
32གཞན་ཡང་བཟོ་�འི་འཆར་གཞི་བཀོད་ཆོག་�ོར་དང་། བཟོ་�་དེ་ནི་གསེར་ད�ལ་དང་ལིའི་ཐོག་�་�ོད་
བ�བ་�་དང་། 33�་�ན་�ིགས་པའི་�ིར་བཅད་པ་དང་། ཤིང་ལ་�ོས་བ�བ་པ་དང་། གཞན་ཡང་ལག་ཤེས་མི་
འ�་བ་ཚང་མའི་རིག་ཙལ་གནང་ཡོད། 34གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་དང་�ན་�ི་མི་བ�ད་ནས་ཨ་ཧི་ས་མག་
གི་�་ཨོ་ཧོ་ལི་ཨབ་ལ་ལག་ཤེས་�ི་རིག་གནས་ལ་གཞན་ལ་�ོབ་�ོན་�ེད་�བ་པའི་འ�ོན་�ངས་གནང་ཡོད་
ཅིང་། 35ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་�ོ་བཟོ་དང་བཟོ་ད�ིབས་འཆར་གཞི་བཀོད་�་དང་། ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་དག་དང་
བལ་�ོན་པོ་དང་�་མན་དང་དམར་པོ་དང་གཞན་ཡང་རས་�་ཚ�གས་�ི་འཐག་ལས་�ི་རིག་གནས་ཡོངས་དང་
�ན་པའི་�ས་པ་གནང་ཡོད་པས། ཁོ་ཚ�ས་བཟོ་ལས་�ི་རིགས་ཚང་མ་�ེད་�བ་ཅིང་། རིགས་ཙལ་�ན་པའི་བཟོ་
ད�ིབས་མཁས་པ་�མས་ཡིན་ནོ༎  

�ེབ་ཐོན 36 

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་དང་�ན་དབང་གནང་བའི་བྷེ་ཛ་ལེལ་དང་ཨོ་ཧོ་ལི་ཨབ་གཉིས་�ི་གཙ�ས་པའི་
གཞན་ཡང་ལག་ཤེས་མཁས་པ་ཚ�ས་ད�་�ར་དམ་པ་བཞེངས་�བས་མཁོ་བའི་ཡོ་�ད་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎  

མི་དམངས་ནས་འ�ལ་བ་མང་པོ་འ�ེར་ཡོང་བ།  

2མོ་ཤེས་བྷེ་ཛ་ལེལ་དང་ཨོ་ཧོ་ལི་ཨབ་གཉིས་�ི་གཙ�ས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རིག་�་ལགནང་བའི་ལག་
བཟོ་མཁས་པ་�མས་དང་གཞན་ཡང་ཞབས་�ི་�་འདོད་ཡོད་པ་�མས་ལ་འབོད་ནས་ལས་ཀ་འགོ་འ�ག་དགོས་
ཅེས་�ས་པ་དང་། 3ཁོ་ཚ�ས་མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ད�་�ར་དམ་པ་བཟོ་བའི་�ིར་འ�ེར་ཡོང་
བའི་འ�ལ་བ་�མས་�ིས་ལེན་པ་རེད། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཞོགས་�ར་རེ་བཞིན་འ�ལ་བ་འ�ེར་ནས་མོ་ཤེ་སར་
ཡོང་ངོ་། 4ལས་�ེད་པ་རིག་�ལ་�ན་པའི་མི་�མས་རང་རང་གི་ལས་ཀ་བཞག་ནས་མོ་ཤེའི་�ར་ཡོང་ངོ་། 5མོ་ཤེ་
ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བའི་ལས་ཀའི་དོན་�་དགོས་མཁོ་ལས་�ག་པའི་འ�ལ་བ་མི་
དམངས་ཚ�ས་འ�ེར་ཡོང་གི་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 6དེ་ནས་མོ་ཤེས་�ས་པ། ད�་�ར་དམ་པ་བཞེངས་པའི་ཆེད་�་
�ས་�ང་འ�ལ་བ་འ�ེར་ཡོང་མི་དགོས་ཅེས་�ར་ཡོང་�ོགས་ལ་བཀའ་བཏང་བས་མི་མང་ནས་�ར་�་འ�ལ་



�ེབ་ཐོན 

བ་འ�ེར་མ་ཡོང་ངོ་། 7�ོན་ནས་འ�ེར་ཡོང་བའི་འ�ལ་བ་དེ་རང་གི་�ང་བ་ཙམ་མ་ཟད། དགོས་མཁོ་ལས་�ག་
པར་�ང་ཡོད་པ་རེད༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་བཞེངས་པ།  

8བཟོ་པ་མཁས་ཤོས་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པབཞེངས་�བས། ཁོ་ཚ�ས་བལ་�ོན་པོ་
དང་�་མན་དང་དམར་པོ་དང་བཅས་མཉམ་�་འཐག་པའི་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་དག་�མ་�་བ�་ལས་བཟོས་
ཤིང་། དེར་ཀེ་�བ་�མས་�ི་འཚ�མ་འ�ག་�བ་པ་དང་། 9རས་�ི་�མ་�་དེ་�མས་རིང་ཚད་མི་ཊར་བ�་གཉིས་
དང་ཞེང་ཚད་མི་ཊར་གཉིས་བཅས་ཚང་མ་ཆེ་�ང་གཅིག་པ་ཡིན་པ་དང་། 10ཁོ་ཚ�ས་རས་�ི་�མ་�་�་�ོགས་
གཅིག་�་འཚ�མ་ཞིང་། དེ་འ�ོས་�མ་�་�འང་དེ་བཞིན་�ས་སོ། 11ཁོ་ཚ�ས་�ར་�ི་�ི་ཁེབས་�ི་མཐའ་གཉིས་�་
རས་�ོན་པོས་�ོག་ཐག་བཟོས་ཏེ། 12�ོག་ཐག་�་བ�་�ར་�ི་གཞོགས་གཅིག་གི་�མ་�་དང་པོར་འཚ�མ་པ་
དང་། དེ་བཞིན་�ོག་ཐག་�་བ�་གཞོགས་གཉིས་པའི་�མ་�་མཐའ་མར་ཕན་�ན་ཐད་ཀར་�ིགས་ནས་འཚ�མ་
པ་དང་། 13ཁོ་ཚ�ས་རས་�མ་�་དང་པོ་དང་གཉིས་པོ་དེ་�ོགས་གཅིག་�་འ�ེལ་བའི་ཆེད་�་གསེར་�ི་�གས་�་
�་བ�་བཟོས་སོ། 14དེ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་ར་�ས་བཟོས་པའི་གོས་�མ་�་བ�་གཉིས་ལས་ད�་�ར་དམ་པའི་�ི་ཁེབས་
ཤིག་བཟོས་ཤིང་། 15དེ་ཚ�འི་རིང་ཚད་མི་ཊར་བ�་ག�མ་དང་ཞེང་ཚད་མི་ཊར་གཉིས་བཅས་ཆེ་�ང་ཚང་མ་
གཅིག་པ་ཡིན་པས། 16�མ་�་�་�ོགས་གཅིག་�་འཚ�མ་པ་དང་འ�ོས་�མ་�་�ག་�ོགས་གཞན་�་འཚ�མ་པ་
རེད། 17ཁོ་ཚ�ས་གཞོགས་གཅིག་གི་�མ་�་མཐའ་མའི་མཐའ་འཁོར་ལ་�ོག་ཐག་�་བ�་དང་དེ་བཞིན་གཞོགས་
གཞན་དེའི་མཐའ་ལའང་�ོག་ཐག་�་བ�་འཚ�མ་པ་རེད། 18ཁོ་ཚ�ས་�ི་ཁེབས་ཆ་ཚང་གཅིག་ཡོང་བའི་ཆེད་�་
�མ་�་ཆེན་པོ་གཉིས་པོ་དེ་�ོགས་གཅིག་�་འ�ེལ་�ིར་ལིའི་�གས་�་�་བ�་བཟོས་ཤིང་། 19�ི་ཁེབས་གཞན་
�ི་ལས་ཀའི་ཆེད་�་�ག་�ག་གི་པགས་པ་�་ཚ�ས་དམར་པོ་�བ་པ་ཞིག་དང་གཞན་ཡང་ཀོ་བ་�ས་དག་གཅིག་
ལས་ཁེབས་གཉིས་པ་དེ་བཟོས་སོ། 20ཁོ་ཚ�ས་ད�་�ར་དམ་པའི་ཆེད་�་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་ལས་�ོམ་ལག་བཟོས་ཤིང་། 
21�ོམ་རེ་རེའི་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་བཞི་དང་ཞེང་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་�ག་�་རེ་�ག་བཅས་ཡོད་དོ། 22�ོམ་གཉིས་
རེ་�་�ིགས་པའི་�ིར་�ོམ་ཚང་མར་ཁོག་གཟེར་གཉིས་རེ་བཟོས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 23ཁོ་ཚ�ས་�ོ་ངོས་�་�ོམ་ཉི་�་
བཟོས་པ་དང་། 24�ོམ་རེ་རེའི་འོག་�་ཞབས་གདན་གཉིས་རེ་ཁོག་གཟེར་གཉིས་ཟིན་པའི་�ིར་ད�ལ་�ི་ཞབས་
གདན་ བཞི་བ�་བཟོས་སོ། 25དེ་བཞིན་�ང་ངོས་�འང་ད�ལ་�ི་�ོམ་ཉི་�་བཟོས་སོ། 26�ོམ་རེར་ཞབས་གདན་
གཉིས་རེ་�ས་པའི་ད�ལ་གི་ཞབས་གདན་བཞི་བ�་བཟོས་སོ། 27�བ་ངོས་�་ད�་�ར་དམ་པའི་�བ་ལ་�ོམ་
�ག་བཟོས་པ་དང་། 28�ར་རེར་�ོམ་གཉིས་རེ་བཟོས་སོ། 29�ོམ་དེ་དག་ནི་མཐིལ་�་མ�ད་ཡོད་པ་དང་། �ེ་མོ་
བར་�་ཆང་མ་འ�ེལ་ཡོད་དོ། �ར་གཉིས་�་ཡོད་པའི་�ོམ་གཉིས་པོ་དེའང་དེ་�ར་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། 30དེ་
བཞིན་�ོམ་བ�ད་དང་ད�ལ་�ི་ཞབས་གདན་བ�་�ག་བཅས་�ོམ་རེ་རེའི་འོག་�་ཞབས་གདན་གཉིས་རེ་ཡོད་
དོ། 31ཁོ་ཚ�ས་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་ལས་�ོམ་�མས་�ི་�་�མ་བཅོ་�་བཟོས་ཏེ། ད�་�ར་དམ་པའི་�ོགས་གཅིག་གི་
�ོམ་ལ་�་དང་། 32�ོགས་གཞན་�ི་�ོམ་�ི་ཆེད་�་�་དང་། དེ་བཞིན་�བ་�་�བ་ངོས་�ི་�ོམ་ལ་�་ཡོད་པ་
ཡིན་ནོ། 33�ོམ་�མས་�ི་ད�ིལ་�་ཡོད་པའི་�་�མ་་དེ་བཞིན་ད�་�ར་དམ་པའིི་མཐའ་གཅིག་ནས་གཞན་
བར་�བ་ཡོད་ཅིང་། 34�ོམ་�མས་ལ་གསེར་གཡོག་པ་དང་། �་�མ་་འཛ�ན་པའི་ཆེད་�་གསེར་�ི་ཨ་ལོང་



�ེབ་ཐོན 

�མས་དགར་ཞིང། �་�མ་་ལའང་དེ་བཞིན་གསེར་གཡོག་ཡོད་པ་རེད། 35ཁོ་ཚ�ས་བལ་�ོན་པོ་དང་�་མན་དང་
དམར་པོ་བཅས་ལས་བཏགས་པའི་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་ལེགས་ཤོས་གིས་ཡོལ་བ་བཟོས་ཏ།ེ དེར་ཀེ་�བ་�ི་འཚ�མ་
འ�ག་�བ་ཡོད་དོ། 36ཡོལ་བ་འཛ�ན་པའི་�ིར་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་གི་ཀ་བ་བཞི་བཟོས་ནས་དེར་གསེར་གཡོག་ཡོད་པ་
དང་། དེར་གསེར་�ི་�གས་�འང་དགར་རོ། ཀ་བ་དེ་དག་འཛ�ན་པའི་ཆེད་�་ད�ལ་�ི་ཞབས་གདན་བཞི་བཟོས་
ཡོད་དོ། 37ད�་�ར་དམ་པའི་�ོ་ལ་བལ་�ོན་པོ་དང་�་མན་དང་དམར་པོ་བཅས་ལས་བཏགས་པའི་ཀ་ཤི་ཀའི་
རས་�ས་དག་གི་ཡོལ་བ་བཟོས་ཏེ། དེར་འཚ�མ་འ�བ་�ིས་བ�ན་ཡོད་དོ་། 38ཡོལ་བ་དེར་�གས་�་�ན་པའི་ཀ་
བ་�་བཟོས་ཤིང་། དེ་ཚ�ས་ཀ་བའི་�ེ་དང་དེའི་�ོག་ཐག་ལ་གསེར་�ི་གཡོགས་པ་དང་། དེའི་ཞབས་གདན་�་
ལིའི་བཟོས་སོ༎  

�ེབ་ཐོན 37 

དམ་བཅའི་�ོམ།  

1བྷེ་ཛ་ལེལ་�ིས་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་ལས་དམ་བཅའི་�ོམ་རིང་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་ ༡༡༠ དང་ཞེང་ཚད་སན་ཊ་མི་
ཊར་�ག་�་རེ་�ག་དང་མཐོ་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་�ག་�་རེ་�ག་�ས་པ་ཞིག་བཟོས་སོ། 2དེའི་�ི་ནང་གཉིས་ལ་
གསེར་བཙ�་མས་གཡོགས་ཤིང་མཐའ་�ོར་�་གསེར་�ི་མཐའ་�ན་བཟོས་སོ། 3དེ་འ�ར་�ེད་གསེར་�ི་ཨ་ལོང་
བཞི་བཟོས་ཏེ་�ོམ་�ི་ཨ་ལོང་བཞི་ལ་�ར་ནས་�ོགས་རེར་ཨ་ལོང་གཉིས་རེ་དགར་རོ། 4ཤིང་ཏིམ་ཤིང་ལས་�ོམ་
བཏེགས་�ེད་�ག་པ་�མས་བཟོས་ནས་གསེར་གཡོགས་ཤིང་། 5དེ་�མས་�ོམ་�ི་�ོགས་རེ་རེའི་ཨ་ལོང་ནང་�་
བ�ག་གོ 6གསེར་བཙ�་མས་ཁེབས་རིང་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་ ༡༠༠ དང་ཞེང་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་�ག་�་རེ་�ག་
�ས་པ་ཞིག་བཟོས་སོ། 7ཁོང་གིས་གསེར་�ང་�ང་གིས་ཀེ་�བ་གཉིས་བཟོས་ནས། 8ཁེབས་�ི་མཐའ་རེར་བཞག་
གོ། ཁོང་གིས་དེ་�མས་དང་ཁེབས་གསེར་�མ་�་དེ་རང་ལས་བཟོས་སོ། 9ཁེབས་�ི་�ེང་�་ཡོད་པའི་ཀེ་�བ་དེ་
ཚ�་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕན་�ན་བ�་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་ཤོག་པ་བ�ངས་ནས་ཡོད་པ་དེས་ཁེབས་
ཡོངས་�་བཀབ་ཡོད་པ་རེད༎  

དཀོན་མཆོག་ལ་བག་ལེབ་འ�ལ་བའི་གསོལ་�ོག།  

10ཁོས་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་ལས་གསོལ་�ོག་རིང་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་བ�ད་�་�་བ�ད་དང་ཞེང་ཚད་སན་ཊི་མི་
ཊར་བཞི་�་ཞེ་བཞི་དང་མཐོ་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་�ག་�་རེ་�ག་�ས་པ་ཞིག་བཟོས་སོ། 11དེར་གསེར་བཙ�་མས་
གཡོག་ནས་མཐའ་བ�ོར་ལ་གསེར་�ི་མཐའ་�ན་�བ་བོ། 12ཁོས་ཤེན་�ི་ཞེང་ཚད་མི་ལི་མི་ཊར་བ�ན་�་དོན་
�་�ས་པ་བཟོས་ནས་དེས་མཐའ་�་གསེར་�ི་མཐའ་�ན་བ�བ་བོ། 13དེ་འ�ེར་�ེད་གསེར་�ི་ཨ་ལོང་བཞི་
བཟོས་ནས་གསོལ་�ོག་གི་�ང་པ་ཡོད་སའི་�ར་བཞི་ལ་དགར་རོ། 14གསོལ་�ོག་འ�ེར་�ེད་�ག་པ་�མས་
འཛ�ན་པའི་ཨ་ལོང་�མས་ཁ་�ིལ་དང་ཉེ་བར་བཟོས་ཤིང་། 15�ག་པ་�མས་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་ལས་བཟོས་ཏེ་དེ་
�མས་ལ་གསེར་གཡོག་པ་དང་། 16ཁོས་གསོལ་�ོག་གི་ཆེད་�་དངོས་རིགས་�མས་ནི་�ེར་མ་�མས་དང་ཕོར་པ་



�ེབ་ཐོན 

�མས་དང་གཞོང་པ་�མས་དང་། �ན་ཆང་འ�ལ་བའི་བེད་�ོད་�ི་ཆེད་�་�མ་པ་�མས་གསེར་བཙ�་མས་
བཟོས་སོ༎  

མར་མེའི་�ེགས་�།  

17ཁོས་མར་མེའི་�ེགས་�་དེ་གསེར་བཙ�་མ་དང་། དེའི་ཞབས་ར་དང་�་བ་བཅས་གསེར་�ང་�ང་ལས་བཟོས་
ཏེ། དེའི་མཛ�ས་�ན་�ི་མེ་ཏོག་དང་། དེའི་ཐེ�་དང་འདབ་མ་བཅས་གསེར་�མ་�་གཅིག་རང་ལས་བཟོས་སོ། 
18དེའི་གཞོགས་གཉིས་ནས་ཡལ་ག་ག�མ་རེ་བཅས་བ�ོམས་ཡལ་ག་�ག་ཐོན་ཞིང་། 19ཡལ་ག་རེ་རེའི་ཐོག་�་
�ར་ཀའི་མཛ�ས་�ན་�ི་མེ་ཏོག་གི་ད�ིབས་བཞིན་ཐེ�་དང་འདབ་མ་བཅས་ཡོད་དོ། 20དེ་བཞིན་མར་མེའི་
�ེགས་�འི་�་བའང་�ར་ཀའི་མེ་ཏོག་གི་ད�ིབས་བཞིན་མེ་ཏོག་དང་ཐེ�་འདབ་མ་བཅས་བཞི་ཡོད་པ་ཡིན། 
21ཡལ་ག་ཆ་ག�མ་�ི་འོག་�་ཐེ�་རེ་ཡོད་པ་དང་། 22ཐེ�་ཡལ་ག་དང་མར་མེའི་�ེགས་�་�མས་གསེར་�ང་
�ང་�མ་�་གཅིག་རང་ལས་བཟོས་སོ། 23ཁོང་གིས་�་མར་�ི་�ེགས་�འི་ཆེད་�་�་མར་བ�ན་བཟོས་པ་དང་། 
དེའི་ཀམ་པ་�མས་དང་། ཤིང་�ོལ་�མས་གསེར་བཙ�་མ་ལས་བཟོས་སོ། 24མར་མེའི་�ེགས་�་དང་དེའི་ཡོ་�ད་
�མས་གསེར་བཙ�་མ་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ག�མ་བ�་སོ་�་ལས་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ོས་བ�ག་པའི་མཆོད་�ི།  

25ཁོས་�ོས་བ�ག་པའི་མཆོད་�ི་ཞིག་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་ལས་བཟོས་ཏེ། དེའི་རིང་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་ བཞི་�་ཞེ་�་
དང་ཞེང་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་བཞི་�་ཞེ་�་དང་མཐོ་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་ད�་བ�་�ས་པ་མཆོད་�ི་�་བཞི་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་། དེའི་�ར་བཞི་ལ་ཡོད་པའི་ར་ཅོ་བཞི་པོ་དེ་དག་་�མ་�་གཅིག་རང་ལས་ཡིན་ནོ། 26དེའི་ཐོད་�ང་
དང་ངོས་བཞི་དང་དེའི་�་ཅོ་བཅས་ལ་གསེར་བཙ�་མས་གཡོག་པ་དང་། དེའི་མཐའ་འཁོར་ལ་གསེར་�ི་མཐའ་
�ན་ཞིག་གིས་བ�ོར་རོ། 27དེ་འ�ེར་�ེད་གསེར་�ི་ཨ་ལོང་གཉིས་བཟོས་ཏེ། དེ་དག་�ོགས་གཉིས་�་མཐའ་�ན་
�ི་གཤམ་�་�ར་ཡོད་པ་དེ་ནི་མཆོད་�ི་འ�ེར་�བས་�ག་པ་�མས་འཛ�ན་པའི་ཆེད་�་ཡིན་ཞིང་། 28ཁོས་�ག་
པ་དེ་དག་ཏིམ་ཤིང་ལས་བཟོས་ཏེ་གསེར་གཡོག་པ་ཡིན་ནོ༎  

བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་དང་�ོས།  

29ཁོས་བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་དམ་པ་དང་�ི་ཞིམ་�ན་པའི་�ོས་�མས་�ན་�ས་�ེས་ནས་བཟོས་སོ༎  

�ེབ་ཐོན 38 

�ིན་�ེག་འ�ལ་�ིར་མཆོད་�ི།  



�ེབ་ཐོན 

1ཁོས་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་ལས་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་�ེག་�ིར་མཆོད་�ི་ཞིག་བཟོས་ཏེ། དེ་ནི་�་བཞི་ཡིན་པ་དང་། 
རིང་ཚད་མི་ཊར་ ༢.༢ �ག་ཙམ་དང་། ཞེང་ཚད་མི་ཊར་ ༢.༢ �ག་ཙམ་དང་། དེ་བཞིན་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༡.༣ 
�ག་ཙམ་ཡོད་དོ། 2ཁོང་གིས་དེའི་�ར་བཞིའི་�ེང་�་�་ཅོ་�མས་དང་མཆོད་�ི་ཤིང་�མ་�་གཅིག་རང་ལས་
བཟོས་ཏེ། དེ་དག་ལིས་ཡོངས་�་གཡོགས་སོ། 3ཁོས་མཆོད་�ིའི་ཡོ་�ད་ནི་�་ང་�མས་དང་མེ་�ིམ་�མས་དང་
མེ་གཞོང་�མས་དང་�གས་�་�མས་དང་མེ་ཕོར་�མས་ལིས་བཟོས་སོ། 4ཁོས་ལིའི་�བ་ཞིག་བཟོས་ནས་དེ་
མཆོད་�ིའི་ཁ་�ིལ་འོག་�་བཞག་པས། �་བ་དེས་མཆོད་�ིའི་�ེད་ཙམ་�ེབས་སཽ། 5ཁོས་ཨ་ལོང་བཞི་བཟོས་ནས་
�ར་བཞི་ལ་བཞག་གོ 6ཁོས་མཆོད་�ི་འ�ེར་�ེད་�ག་པ་�མས་ཏིམ་ཤིང་ལས་བཟོས་ནས་ལིས་གཡོགས་སོ། 
7མཆོད་�ིའི་�ོགས་རེར་ཡོད་པའི་ཨ་ལོང་ནང་�་བ�ག་གོ མཆོད་�ི་དེ་ནི་པང་ལེབ་ལས་བཟོས་པ་ཡིན་པས། དེ་
ནི་ཁོག་�ོང་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ལིའི་གཞོང་པ།  

8ཁོས་ལི་འི་གཞོང་པ་དང་དེའི་ཞབས་ར་བཅས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའིི་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོར་
ཞབས་ཏོག་�་མཁན་�ད་མེད་ཚ�འི་ཤེལ་ཀོ་ལས་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་ར་བ།  

9ཁོས་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་ལེགས་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་�ོ་�ོགས་�ི་ར་བ་
བཟོས་ཏེ། ཡོལ་བའི་རིང་ཚད་ནི་མི་ཊར་བཞི་�་ཞེ་བཞི་ཡོད་དོ། 10དེ་ནི་ཞབས་གདན་ཡོད་པའི་ལིའི་ཀ་བ་ཉི་
�ས་ཡར་�ེགས་ཡོད་ཅིང་། ཀ་བ་དེ་དག་ལ་ད�ལ་�ི་�གས་�་དང་�གས་མདས་དགར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 11དེ་
བཞིན་�ང་ངོས་�ི་ར་བ་དེའང་གོང་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 12�བ་�ོགས་�ི་ཡོལ་བའི་རིང་ཚད་མི་ཊར་ཉི་�་�་
གཉིས་ཡོད་པ་དང་། དེར་ཞབས་གདན་ཡོད་པའི་ཀ་བ་བ�་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་ད�ལ་�ི་�གས་�་དང་�གས་
མདའ་བཅས་དགར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 13ཤར་�ོའི་ར་བའི་ཞེང་ཚད་ནི་མི་ཊར་ཉི་�་�་གཉིས་ཡོད། 14-15ནང་�་
འ�ལ་སའི་�ོའི་�ོགས་དེར་ཡོལ་བ་མི་ཊར་ ༦.༦ དང་ཀ་བ་ག�མ་དང་ཞབས་གདན་ག�མ་ཡོད་དོ། 16ར་བའི་
མཐའ་འཁོར་�ི་ཡོལ་བ་�མས་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་ལེགས་�ི་བཟོས་ཡོད་ཅིང་། 17ཀ་བའི་ཞབས་གདན་�མས་ལི་
གི་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། ཀ་བའི་�གས་�་དང་མདའ་དང་ཏོག་ཚང་མ་ད�ལ་�ི་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། ར་བའི་
མཐའ་འཁོར་�ི་ཀ་བ་�མས་ད�ལ་�ི་�ོག་ཐག་གི་ཕན་�ན་འ�ེལ་ཡོད་པ་ཡིན། 18ར་བའི་ནང་�་འ�ལ་སའི་
�ོ་ཡོལ་དེ་ནི་བལ་�ོན་པོ་དང་�་མན་དང་དམར་པོ་བཅས་�ིས་འཐག་པའི་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་ལེགས་ལས་
བཟོས་ཤིང་དེར་འཚ�མ་འ�བ་�ིས་�ན་ཡོད་པ་དང་། དེའི་རིང་ཚད་མི་ཊར་ད�་དང་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་གཉིས་
བཅས་ར་བའི་�ོ་ཡོལ་དེ་དང་མ�ངས་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 19ཡོལ་བ་དེ་ནི་ལིའི་ཞབས་གདན་ཡོད་པའི་ཀ་བ་བཞིས་
བཏེགས་ཡོད་ཅིང་། དེས་�གས་�་�མས་དང་ཏོག་�མས་དང་�གས་མདའ་�མས་ད�ལ་གི་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ། 
20ད�་�ར་དམ་པ་དང་མཐའ་འཁོར་�ི་ར་བའི་�ར་པ་�མས་ལི་ལས་བཟོས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  



�ེབ་ཐོན 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་བཞེངས་�བས་བེད་�ད་�ེད་པའི་དངོས་རིགས་�མས།  

21བཀའ་�ིམས་བ�་�ིས་ཡོད་པའི་�ོ་ལེབ་གཉིས་བཞག་སའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་
པར་བེད་�ོད་�ས་པའི་དངོས་རིགས་�ི་ཐོ་ཡིག་དེ་ནི་མོ་ཤེའི་འདོད་པ་བཞིན་�་མ་ཨ་རོན་�ི་�་ཨི་ཐ་མར་�ི་
�ོབ་�ོན་གནང་བ་�ར་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ། 22ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་ནས་ཡིན་པ་�ར་�ི་ཚ་བོའམ་�་
རིའི་�་བྷེ་ཛ་ལེལ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཚང་མ་བཟོས་སོ། 23ཁོའི་ལས་
རོགས་�ན་�ི་�ེ་རིགས་ནས་ཡིན་པ་ཨ་ཧི་ས་མག་གི་�་ཨོ་ཧོ་ལི་ཨབ་ནི་བ�ོས་�བ་མཁན་དང་། བཟོ་ད�ིབས་
�ོན་མཁན་དང་། བལ་�ོན་པོ་དང་�་མན་དང་དམར་པོ་བཅས་ལས་འཐག་པའི་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་ལེགས་བཟོ་
མཁན་བཅས་ཡིན་ནོ། 24ད�་�ར་དམ་པའི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོས་པའི་གསེར་�ི་�ིད་ཚད་ནི་ཀི་
ལོ་ ༡༠༠༠ ཡོད་དེ། དེ་ནི་ག�ང་གི་�ིམས་�ོལ་�ར་�ིད་ཚད་ཆ་ཚང་ཞིག་བ�ག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 25མི་�ེའི་
�ངས་འབོར་བཞིན་ཐོབ་པའི་ད�ལ་ག�ང་གི་�ིམས་�ོལ་�ར་�ིད་ཚད་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༣,༤༣༠ ཡོད་དོ། 26དེ་
ནི་མི་མང་�ངས་གཤེར་�ི་མིང་ཐོར་འཁོད་པའི་མི་�མས་�ི་འ�ལ་བའི་འབོར་དང་མ�ངས་ཤིང་། དེ་ནི་ག�ང་
གི་�ིམས་�ོལ་�ར་�ིད་ཚད་དང་མ�ན་པ་ཞིག་�ལ་ལོ། མི་མང་�ངས་གཤེར་�ི་མིང་ཐོར་འཁོད་པ་�མས་ལོ་
ཉི་�་ལོན་པའམ་དེ་ལས་�ན་པ་བཅས་མི་�ངས་ ༦༠༣༥༥༠ ཡོད་པ་ཡིན། 27ད�་�ར་དམ་པའི་ཞབས་གདན་
�ངས་ ༡༠༠ དང་ཡོལ་བའི་ཆེད་�་ད�ལ་ཀི་ལོ ༣༤༠༠ བེད་�ོད་�ས་ཤིང་། ཞབས་གདན་རེར་ཀི་ལོ་ག�མ་
བ�་སོ་བཞི་རེ་བེད་�ོད་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 28ད�ལ་�ག་འ�ོས་ཀི་ལོ་ག�མ་བ�་ནས་བྷེ་ཛ་ལེལ་�ིས་�གས་
མདའ་�མས་དང་ཀ་བའི་ཆེད་�་�གས་�་�མས་དང་དེའི་ཏོག་བཅས་བཟོས་སོ། 29གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
དོན་�་བ�ོས་པའི་རག་གི་�ིད་ཚད་ནི་ཀི་ལོ་ ༢༤༢༥ བཅས་ཡོད་ཅིང་། 30ལི་དེ་ལས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོའི་ཞབས་གདན་�མས་དང་ལི་གི་མཆོད་�ི་དང་དེ་མཉམ་�་ཡོད་པའི་
ལིའི་�་བ་དང་གཞན་ཡང་མཆོད་�ིའི་ཡོ་�ད་བཅས་ཁོས་བཟོས་སོ། 31མཐའ་འཁོར་�ི་ར་བའི་ཞབས་གདན་
དང་དེ་བཞིན་ར་བའི་གཟིམ་�ོ་དང་ད�་�ར་དམ་པ་དང་མཐའ་འཁོར་�ི་ར་བའི་�ར་པ་བཅས་བཟོས་པ་ཡིན་
ནོ༎  

�ེབ་ཐོན 39 

�་མའི་ན་བཟའ།  

1�་མ་ཚ�ས་གནས་མཆོག་དམ་པར་ཞབས་�འི་�བས་�་�ོན་པའི་ན་བཟའ་གཟི་བ�ིད་ཅན་དེ་ཁོ་ཚ�ས་བལ་�ོན་
པོ་དང་�་མན་དང་དམར་པོས་བཟོས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཁོ་
ཚ�ས་ཨ་རོན་�ི་ཆེད་�་�་མ་�ི་ན་བཟའ་བཟོས་སོ། 2ཁོ་ཚ�ས་བལ་�ོན་པོ་དང་�་མན་་དང་དམར་པོ་བཅས་ལས་
བཏགས་པའི་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་ལེགས་དང་། གསེར་�ད་སོགས་ལས་ཨེ་ཕོད་བཟོས་པ་དང་། 3དེ་བཞིན་གསེར་
བ�ང་ནས་དེ་དག་�བ་མོར་བཟོས་ཏེ་�ེགས་ཏེ་གསེར་�ད་བཟོས་ཤིང་བལ་�ོན་པོ་�་མན་དང་དམར་པོ་བཅས་
ལས་བཏགས་པའི་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་ལེགས་དང་མཉམ་�་བ�ེས་ནས་བཟོས་སོ། 4ཁོ་ཚ�ས་ཨེ་ཕོད་དེ་ཡར་དམ་



�ེབ་ཐོན 

པོར་གནས་པའི་�ིར་ད�ང་ཐག་གཉིས་བཟོས་ནས་དེའི་�ོགས་གཉིས་ལ་དགར་རོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་�ར་གོང་བཞིན་འཐག་�ས་དག་གི་�ེ་རག་དང་�་གཅིག་པ་�ས་པ་ལས་ཨེ་ཕོད་
མཉམ་�་�ོག་གོ 6མཆོང་ལ་བཟོ་བཏོན་ཏེ་གསེར་�ི་�་�ང་ནང་བ�ག་པ་དང་། �་དེའི་�ང་ལ་ཡ་ཀོབ་�ི་�་
བ�་གཉིས་�ི་མིང་�མས་ལག་�ལ་ཆེན་པོས་བ�ོས་ཡོད་དོ། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ཇི་�ར་བཀའ་
གནང་བ་�ར་དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་བ�་གཉིས་མཚ�ན་�ེད་�་ཨེ་ཕོད་�ི་�ང་ལ་དེ་བཞག་གོ།  

�ང་�ན།  

8དེ་ཚ�ས་ཨེ་ཕོད་�ི་�་དང་འཚ�མ་འ�ག་གཅིག་པ་�ས་པའི་�ང་�ན་ཞིག་བཟོས་ཤིང་། 9དེའི་ད�ིབས་ནི་�་
བཞི་ཡིན་པ་ལ་ཁེབས་ཉིས་�བ་�ས་པའི་རིང་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་ཉི་�་�་གཉིས་དང་ཞེང་ཚད་སན་ཊི་མི་ཊར་
ཉི་�་�་གཉིས་བཅས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 10དེའི་�ེང་�་ཁོ་ཚ�ས་�ོ་རིན་ཆེན་ཁག་�ལ་རིམ་བཞི་ལ་�ིགས་ཤིང་། 
�ལ་དང་པོར་པད་མ་ར་ཀ་ཞིག་དང་། ཊོ་པཛ�་ཞེས་པ་�ོ་རིན་ཆེན་�ི་རིགས་�ི་�ོ་སེར་པོ་དང་། ཡང་གྷར་ནེཊེ་
ཞེས་པའི་ནོར་�འི་རིགས་�ི་�ོ་དམར་པོ་ཞིག་དང་། 11�ལ་གཉིས་པར་ནོར་�་མ�ད་དང་། ཨིན་�་ནི་ལ་ཞིག་
དང་�ོ་�ེ་ཕ་ལམ་ཞིག 12�ལ་ག�མ་པར་ག�་དང་མ་ནེ་ཧོར་དང་། �ན་ཤེལ་ཞེས་པ་ནོར་�འི་རིགས་�ི་�ོ་�་
མན་�ས་པ་ཞིག་དང་། 13དེ་བཞིན་�ལ་རིམ་བཞི་པར་�ཤ་ཀ་ར་ཞེས་པའི་ནོར་�འི་རིགས་ཤིག་དང་། མཆོང་
དང་གཡང་ཊི་བཅས་�ིགས་སོ། དེ་དག་གསེར་�ི་�་�ང་ནང་�ར་རོ། 14གོང་གསལ་�ོ་བ�་གཉིས་�ི་�ང་ལ་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་བ�་གཉིས་�ོན་པའི་�ིར་ཡ་ཀོབ་�ི་�་རེ་རེ་བཞིན་�ི་མིང་བ�ོས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 
15�ང་�ན་དེའི་ཆེད་�་གསེར་བཙ�་མས་�ད་པ་�ིམ་པ་�་�་གསེར་ཐག་�མས་བཟོས་སོ། 16གསེར་�ི་�་�ང་
གཉིས་དང་ཨ་ལོང་གཉིས་བཟོས་ནས་ཨ་ལོང་དེ་དག་�ང་�ན་�ི་ཐོད་�ི་�ར་གཉིས་ལ་�ོར་རོ། 17གསེར་ཐག་
གཉིས་པོ་དེ་ཨ་ལོང་གཉིས་ལ་བ�མས་པ་དང་། 18གསེར་ཐག་གི་མཐའ་གཉིས་པོ་དེ་�་�ང་གཉིས་ལ་བ�མས་
ནས་ཨེ་ཕོད་�ི་ད�ང་ཐག་གི་མ�ན་�་�ར་རོ། 19དེ་ཚ�ས་གསེར་�ི་ཨ་ལོང་གཉིས་བཟོས་ནས་�ང་�ན་�ི་
གཞོག་ནང་མའི་མཐའ་མཚམས་�་འོག་གི་�ར་གཉིས་མཉམ་�་ཨེ་ཕོད་དང་ཉེ་བར་�ར་རོ། 20ད་�ང་གསེར་�ི་
ཨ་ལོང་གཉིས་བཟོས་ནས་ཨེ་ཕོད་�ི་ད�ང་ཐག་གཉིས་གི་གཤམ་དང་དེའི་མ�ན་�་ངོས་�ི་ཚ�མ་ཁའི་མ�ད་
མཚམས་�་འཁེལ་བར་�ས་ཏེ། ལེགས་པར་འཐག་པའི་�ེ་རག་དེའི་ཐོད་�་�གས་སོ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་མོ་ཤེ་ལ་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་�ང་�ན་དེ་མར་�ག་�་མ་�ིན་པར་�ེ་རག་གི་�ེང་�་བ�ན་པོར་
གནས་པའི་�ིར་དེ་ཚ�ས་�ང་�ན་�ི་ཨ་ལོང་�མས་དང་ཨེ་ཕོད་�ི་ཨ་ལོང་�མས་ཐག་པ་�ོན་པོ་ཞིག་གི་
བ�མས་སོ༎  

�་མའི་ན་བཟའ་གཞན་�མས་བཟོ་བ།  

22ཨེ་ཕོད་�ི་ནང་�་�ོན་པའི་ཆོས་གོས་དེ་ནི་བལ་�ོན་�ང་ལས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 23མགོ་བ�ག་�ིར་ཐོད་
�་ཨི་�ང་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་མི་རལ་བའི་ཆེད་�་དེ་ལ་མཐའ་�ིལ་ཞིག་གིས་བ�ོར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 24-

26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་དེའི་མཐའ་�གས་འོག་མར་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ས་



�ེབ་ཐོན 

ལེགས་དང་བལ་�ོན་པོ་དང་�་མན་དང་དམར་པོས་སེ་འ�འི་ད�ིབས་བཟོས་ཏེ་དགར་ཡོད་པ་དང་། དེའི་བར་
མཚམས་རེ་རེར་གསེར་བཙ�་མས་བཟོས་པའི་�ིལ་�ང་རེའང་དགར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 27དེ་ཚ�ས་ཨ་རོན་དང་ཁོང་
གི་�་ཚ�འི་ཆེད་�་�ོད་གོས་དང་། 28ཐོད་ད�ི་དང་ཞ་མོ་དང་གཞན་ཡང་ཀ་ཤི་ཀའི་�ད་གོས་དང་། 29ཀ་ཤི་
ཀའི་རས་�ས་ལེགས་དང་བལ་�ོན་པོ་དང་�་མན་དང་དམར་པོའི་ད�ང་ཐག་འཚ�མ་འ�བ་�ི་�ན་པ་བཅས་
བཟོས་པ་དང་། དེ་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མོ་ཤེས་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་བཟོས་སོ། 30གསེར་བཙ�་
མས་ད�་�ན་དམ་པ་ཞིག་བཟོས་ཏེ། དེའི་�ེང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དོན་�་�ལ་བ་ཡིན་ཞེས་ཡི་གེར་
བ�ོས་ནས། 31གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་དེ་ལ་ཐོད་ད�ི་�ི་མ�ན་�ོགས་�་ཐག་
པ་�ོན་པོས་བ�མས་སོ༎  

ལས་བ�ོམས་འ�ག་�ིལ།  

32གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་བཞེངས་པའི་ལས་དོན་ཚང་མ་འ�ག་བ�ོམས་ཟིན་ཞིང་། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ད�་�ར་དམ་པ་བཞེངས་�ོགས་�ོར་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་�ར་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་དེ་བཞིན་བཞེངས་སོ། 33དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�ས་མོ་ཤེའི་སར་གཤམ་གསལ་མཁོ་�ད་�མས་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 
ད�་�ར་དམ་པ་དང་དེའི་�གས་�་�མས་དང་། དེའི་མཐའ་�ོམ་�མས་དང་དེའི་�བ་ལག་�མས་དང་། དེའི་
ཀ་བ་�མས་དང་དེའི་ཞབས་�ེགས་བཅས་དང་། 34�ག་�ག་གི་པགས་པས་ཚ�ས་དམར་པོ་�བ་པའི་�ི་ཁེབས་
དང་། ཀོ་བ་�ས་ལེགས་�ི་�ི་ཁེབས་དང་ཡོལ་བ། 35�ོ་ལེབ་གཉིས་བཞག་ཡོད་པའི་དམ་བཅའི་�ོམ་དང་དེའི་
འ�ེར་ཆེད་�ག་པ་�མས་དང་དེའི་ཁེབས་དང་། 36གསོལ་�ོག་དང་དེའི་ཡོ་�ད་ཁག་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་
བའི་བག་ལེབ་དང་། 37གསེར་བཙ�་མ་ལས་བཟོས་པའི་མར་མེའི་�ེགས་�་དང་མཆོད་ཀོང་དང་། དེའི་ཡོ་�ད་
�མས་དང་མཆོད་ཀོང་གི་ཆེད་�་�མ། 38གསེར་�ི་མཆོད་�ི་དང་བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་དང་�ི་ཞིམ་�ན་པའི་�ོས་
དང་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོའི་ཡོལ་བ་དང་། 39ལིའི་�་བ་ཡོད་པའི་ལིའི་མཆོད་�ི་དང་། དེ་འ�ེར་�ེད་
�ག་པ་�མས་དང་ཡོ་�ད་ཆ་ཚང་དང་། �ས་གཞོང་དང་དེའི་ཞབས་གདན་དང། 40ར་བའི་ཡོལ་བ་�མས་དང་
དེའི་ཀ་བ་�མས་དང་ཞབས་གདན་�མས་དང་། ར་བའི་�ོ་ཡོལ་དང་དེའི་ཐག་པ་�མས་དང། ད�་�ར་དམ་
པའི་�ར་པ་�མས་དང་། ད�་�ར་དམ་པ་ལ་མཁོ་བའི་ཡོ་�ད་གཞན་�མས་དང་། 41གནས་མཆོག་དམ་པར་
ཞབས་�་�ེད་�བས་�ོན་དགོས་པའི་�་མའི་ན་བཟའ་གཟི་བ�ིད་ཅན་�མས་ནི། �་མ་ཨ་རོན་དང་ཁོང་གི་�་
�མས་�ི་ན་བཟའ་དམ་པ་བཅས་སོ། 42གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚ�ས་ལས་ཀ་ཚང་མ་�ས་ཟིན་ནོ། 43མོ་ཤེས་ལས་ཀ་ཚང་མ་�གས་ད�ད་ནན་ཏན་གནང་ཞིང་། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིར་བ�ང་དེ་ཚ�ས་�ས་ཡོད་པ་འ�ད་དོ། མོ་ཤེས་དེ་དག་ལ་�ིན་�བས་གནང་བ་
རེད༎  

�ེབ་ཐོན 40 

ད�་�ར་དམ་པ་དེ་�བ་ནས་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་པ།  



�ེབ་ཐོན 

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 2�་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་གཅིག་ལ་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་�བ་དགོས་
ཏེ། 3དེའི་ནང་བཀའ་�ིམས་བ�་ཡོད་པའི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་བཞག་ནས་དེའི་མ�ན་�་ཡོལ་བས་འགེབས་
དགོས། 4དེ་བཞིན་གསོལ་�ོག་འ�ེར་ཡོང་ནས་དེའི་�ེང་�་མཆོད་པའི་ཡོ་�ད་�མས་�ིགས་དགོས་པ་དང་། 
མར་མེའི་�ེགས་�་�མས་ནང་�་འ�ེར་ཡོང་ནས་མར་མེ་�ར་དགོས། 5�ོས་འ�ལ་བའི་གསེར་�ི་མཆོད་�ི་དེ་
དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་�་བཞག་ནས་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོར་ཡོལ་བ་བ�བ་དགོས། 6ད�་�ར་དམ་
པའི་མ�ན་�་འ�ལ་བ་�ེག་པའི་མཆོད་�ི་དེ་བཞག་དགོས། 7ད�་�ར་དམ་པ་དང་མཆོད་�ིའི་བར་ལ་�ས་
གཞོང་དེ་བཞག་ནས་དེ་�ས་བཀང་དགོས། 8མཐའ་འཁོར་�ི་ར་བ་�ངས་ཏེ་དེའི་�ོ་ལ་ཡོལ་བ་གཏོང་དགོས། 
9དེ་�ེས་ད�་�ར་དམ་པ་དང་དེའི་ཡོ་�ད་�མས་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་དམ་པ་�གས་ནས་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་
དགོས། དེ་ནས་འདི་དམ་པར་འ�ར་ཡོང་། 10དེ་�ེས་མཆོད་�ི་དང་དེའི་ཡོ་�ད་ཚང་མར་བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་
�གས་ནས་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་དགོས་པ་དང་། འདི་དམ་པར་འ�ར་ཡོང་། 11�ས་གཞོང་དང་དེའི་ཞབས་ར་�ང་
དེ་བཞིན་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་དགོས། 12ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོར་འ�ིད་ཡོང་ནས་
ཁོ་ཚ�ར་ཆོ་གའི་�ོལ་�ར་�ས་�ེད་དགོས། 13དེ་ནས་ཨ་རོན་ལ་�་མའི་ན་བཟའ་གཡོག་ནས་བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་
�གས་ཏེ། ཁོ་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་ནས་ཁོས་ང་ལ་�་མའི་ཞབས་�་�ེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 14དེ་བཞིན་ཁོའི་�་
�མས་�ང་འ�ིད་ཡོང་ནས་ཁོ་ཚ�ར་�ོད་གོས་གཡོགས་ཤིང་། 15ཁོ་ཚ�འི་ཕ་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་�གས་པ་�ར་
ཁོ་ཚ�་ལའང་དེ་བཞིན་�ེད་དགོས། དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་�ང་�་མའི་ཞབས་�་�ེད་ཆོག་པའི་�ིར་རོ། 
དེ་ཚ�ར་བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་�གས་ནས་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པའི་�ོ་ནས་ཁོ་ཚ�་�ས་�ག་�་�་མའི་གོ་གནས་�་འཁོད་
པ་ཡིན་ནོ། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་མོ་ཤེས་ལས་ཀ་ཚང་མ་དེ་བཞིན་�ས་སོ། 
17ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཏེ་ལོ་གཉིས་འཁོར་བའི་�་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་དང་པོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་
�ར་དམ་པ་དེ་�ོན་ཞིང་། 18མོ་ཤེས་དེའི་ཞབས་གདན་�མས་བཏིང་ནས་ཡོལ་བའི་མཐའ་�ོམ་དང་�བ་ལག་
�མས་�ིགས་ནས་ཀ་བ་�མས་ཡར་�ངས་སོ། 19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ད�་
�ར་དམ་པ་ལ་ཁེབས་ཤིག་གཡོག་ནས་དེའི་�ེང་�་�ི་ཁེབས་ཤིག་�ང་�ོན་པ་རེད། 20དེ་ནས་ཁོང་གིས་བཀའ་
�ིམས་�ི་�ོ་ལེབ་གཉིས་པོ་དེ་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་ནང་�་བཞག་ཅིང་། �ོམ་བཏེགས་�ེད་�ག་པ་�མས་ཨ་ལོང་
ནང་�་བ�ག་�ེ། དེའི་�ེང་�་ཁེབས་བ�བ་བོ། 21དེ་ནས་ཁོང་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་
བཞག་ནས་ཡོལ་བ་བཏང་ངོ། �ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཁོང་གི་དམ་བཅའི་
�ོམ་ལ་�ང་�ོབ་གང་ཟབ་�ས་སོ། 22ཁོས་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་ཡོལ་བའི་�ི་ལོག་�ང་ངོས་�་སོལ་�ོག་
བཞག་གོ 23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཁོང་ལ་�ལ་བའི་ཞེས་བག་སོལ་�ོག་དེའི་
�ེང་�་བཞག་གོ 24ཁོང་གི་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་གསོལ་�ོག་གི་ཁ་�ོད་�ོ་�ོགས་�་མར་མེའེ་�ེགས་�་བཞག་
གོ 25དེ་ནས་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་མར་
མེ་�མས་�ར་རོ། 26ཁོང་གི་གསེར་�ི་མཆོད་�ི་དེ་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་གི་ཡོལ་བའི་མ�ན་�་བཞག་ཅིང་། 
27གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་དེར་�ི་བཟང་�ན་པའི་�ོས་བ�ག་གོ 28ཁོང་གི་
ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོར་ཡོལ་བ་བཏང་ཞིང་། 29ཡོལ་བའི་མ�ན་�་འ�ལ་བ་�ེག་པའི་མཆོད་�ི་དེ་བཞག་
ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་དེའི་�ེང་�་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དང་འ�་



�ེབ་ཐོན 

རིགས་�ི་འ�ལ་བ་དག་འ�ལ་ལོ། 30ཁོང་གི་�ས་གཞོང་དེ་ད�་�ར་དམ་པ་དང་མཆོད་�ིའི་བར་ལ་བཞག་ནས་
དེར་�ས་བཀང་ཞིང་། 31དེར་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་ཚ�ས་�ང་ལག་�ས་�ི་ཡོད་དོ། 32དེ་ནི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ད�་�ར་དམ་པའམ་མཆོད་�ིའི་མ�ན་�་བཅར་�བས་དེ་
�ར་�ེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 33མོ་ཤེས་ར་བ་དེ་ད�་�ར་དམ་པ་དང་མཆོད་�ིའི་མཐའ་བ�ོར་ལ་�ོན་ཏེ། ར་བའི་
�ོ་ལ་ཡོལ་བ་བཏང་ངོ་། དེ་�ར་མོ་ཤེས་ལས་ཀ་ཡོངས་�ོགས་�ས་ཟིན་ནོ༎  

ད�་�ར་དམ་པའི་�ེང་�་�ིན་པ།  

34དེ་ནས་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་�ིན་པས་བཀབ་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་
�ིས་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་ཡོངས་�་ཁེངས་སོ། 35དེའི་�ེན་མོ་ཤེ་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་འ�ལ་མ་�བ་བོ། 
36ད�་�ར་དམ་པའི་ཐོད་ནས་�ིན་པ་དེ་ཡར་བ�གས་�ས་མ་གཏོགས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ར་ས་གཞན་�་
གནས་�ོས་�ེད་�ི་མེད་དོ། 37�ིན་པ་དེ་ད�་�ར་དམ་པའི་ཐོད་�་གནས་�ན་རིང་ལ་ཁོ་ཚ�ས་�ར་ས་གཞན་�་
མ་�ོས་སོ། 38ཁོ་ཚ�་འ�ལ་�ོད་�ས་�ན་རིང་ལ་ད�་�ར་དམ་པའི་ཐོད་�་ཉིན་མོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�ིན་པ་དང་མཚན་མོར་མེ་འབར་བ་མཐོང་ངོ་༎ 



 

Leviticus 

ལེ་ཝ ི1 

དམར་མཆོད་ཆ་ཚང་�ེག་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་ནས་བོས་ཏེ། 2ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་དམར་མཆོད་
འ�ལ་�ས་�ང་དགོས་པའི་གཤམ་གསལ་བཀའ་�ིམས་�མས་ཁོང་ལ་གནང་ངོ་། �་ཞིག་གིས་དམར་མཆོད་�ི་
ཆེད་�་�ད་འ�ོ་�མས་འ�ལ་བར་�ལ་བ་ཡིན་ན། �ང་ངམ་�ག་གམ་ར་གང་�ང་ཞིག་འ�ལ་དགོས་པ་དང་། 
3དེ་བཞིན་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པར་�ང་ཞིག་འ�ལ་འདོད་ན། �ང་�ོན་མེད་ཞིག་འ�ལ་དགོས། �ང་དེ་བཞིན་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམས་�ོའི་མ�ན་�་འ�ིད་ཡོང་ནས་�ལ་བ་ཡིན་ན་ཁོང་
གིས་འ�ལ་བ་དེ་བཞེས་པར་འ�ར། 4མི་དེས་�ང་གི་མགོར་ལག་པ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཁོའི་�ིག་སེལ་�ི་
མཆོད་འ�ལ་�ི་�ལ་�་ངོས་ལེན་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 5ཁོས་�ང་དེ་ས་གནས་དེ་རང་ལ་བསད་དགོས། ཨ་རོན་�ི་
རིགས་བ�ད་�ི་�་མ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ག་དེ་འ�ལ་དགོས་པ་དང་། ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམས་
�ོའི་�ར་ཡོད་པའི་མཆོད་�ིའི་�ོགས་བཞི་ལ་གཏོར་དགོས། 6དེ་�ེས་ཁོས་�ང་གི་པགས་པ་བ�ས་ཏེ་ཤ་དེ་�མ་
�ར་བ�བ་དགོས། 7�་མ་ཚ�ས་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་ཤིང་�ིག་ནས་མེ་�ར་དགོས། 8དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�ས་མགོ་དང་ཚ�ལ་
�་བཅད་པའི་�མ་�་�མས་མེའི་�ེང་�་བཞག་དགོས། 9མི་དེས་�ད་འ�ོ་དེའི་ནང་�ོལ་དང་�ང་པ་�མས་
�ས་འ�་དགོས་པ་དང་། དེར་ཞབས་ཏོག་�ེད་མཁན་�་མས་འ�ལ་བ་ཡོངས་�ོགསམཆོད་�ིའི་�ེང་�་མེར་
�ེག་གཏོང་དགོས། ཁ་ཟས་�ི་�ི་ཞིམ་དེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་འ�ར། 10གལ་ཏེ་མི་དེས་རང་
གི་�ག་གམ་རའི་ཁོངས་ནས་�ད་འ�ོ་གཅིག་འ�ལ་བར་�ལ་བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཕོ་�ག་གཅིག་གམ་ར་ཕོ་�ོན་
མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་དགོས། 11ཁོས་�ད་འ�ོ་དེ་མཆོད་�ིའི་�ང་�ོགས་�་བསད་དགོས་པ་དང་། �་མ་ཚ�ས་
�ག་དེ་མཆོད་�ིའི་�ོགས་བཞི་ལ་གཏོར་དགོས། 12�ད་འ�ོ་དེ་�མ་�ར་བ�བ་པའི་�ེས་�། �་མས་དེའི་མགོ་
དང་ཚ�ལ་�་བཅས་ཆ་ཚང་མེའི་�ེང་�་བཞག་དགོས། 13མི་དེས་�ད་འ�ོ་དེའི་ནང་�ོལ་དང་�ང་པ་བཅས་
འ�་དགོས། �་མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་�ལ་�ེ། དེ་དག་ཡོངས་�ོགས་མཆོད་�ིའི་
ཁར་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། ཁ་ཟས་�ི་འ�ལ་བ་དེའི་�ི་ཞིམ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་
འ�ར། 14དེ་བཞིན་མི་�་ཞིག་གིས་�ིན་�ེག་གི་ཆེད་�་འདབ་ཆགས་�ི་འ�ལ་བ་ཞིག་འ�ལ་བར་འདོད་ན། དེ་
ནི་�ག་རོན་ནམ་འང་�་ཞིག་ཡིན་པ་དགོས། 15�་མས་དེ་མཆོད་�ིའི་ཁར་འ�ལ་དགོས་ཏེ། �་དེའི་�ེ་ག�ས་
རིལ་བ�བ་ནས་མགོ་དེ་མཆོད་�ིའི་ཁར་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས་པ་དང་། དེའི་�ག་དེ་མཆོད་�ིའི་གཞོག་གཅིག་
�་བཙ�ར་དགོས། 16དེའི་ཨོག་གསོག་དང་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་ནང་�ོལ་ཆང་མར་བཏོན་ནས་མཆོད་�ིའི་ཤར་
�ོགས་�་གོག་ཐལ་བཞག་སར་ད�གས་དགོས། 17དེའི་ཤོག་པ་མ�ས་ཏེ་ག�གས་པོའི་ད�ིལ་ནས་གཤག་དགོས། 
འོན་�ང་ཤོག་པ་མ་བཅད་པར་�ས་ནས་ག�གས་པོ་ཆ་ཚང་མཆོད་�ིའི་ཁར་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། ཁ་ཟས་�ི་
འ�ལ་བའི་�ི་ཞིམ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་འ�ར༎ 



ལེ་ཝ ི

ལེ་ཝ ི2 

འ�་�འི་མཆོད་འ�ལ།  

1�་ཞིག་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�འི་མཆོད་པ་འ�ལ་འདོད་ན། ཐོག་མར་འ�་དེ་འཐག་ནས་�ོ་ཞིབ་
བཟོས་ཏེ། དེའི་ཐོག་ཁ་�ར་པོའི་�མ་དང་�ོས་�གས་ནས། 2ཨ་རོན་རིགས་བ�ད་�ི་�་མའི་�ར་�ེལ་དགོས། དེ་
ནས་�་མས་�ོ་ཞིབ་དང་�མ་ལག་མཐིལ་གང་�ངས་ནས་བ�ག་�ོས་དང་བཅས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་
པ་འ�ལ་བའི་�ལ་�་མཆོད་�ིའི་ཁར་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། ཁ་ཟས་�ི་འ�ལ་བའི་�ི་ཞིམ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�གས་མཉེས་པར་འ�ར། 3འ�་�འི་མཆོད་འ�ལ་�ི་�ག་འ�ོས་དེ་ནི་�་མ་�མས་�ི་ཐོབ་�ལ་ཡིན་ནོ། 
དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་ཁ་ཟས་�ི་འ�ལ་བའི་ཁོངས་ནས་�ངས་པ་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་དམ་
པར་�ིས་དགོས་སོ། 4དེ་བཞིན་མེར་�ེག་པའི་བག་ལེབ་འ�ལ་བར་�ལ་བ་ཡིན་ན། དེར་ཆི་མན་བ�ེས་མི་�ང་
ཞིང་། �ོ་ཞིབ་དང་ཁ་�ར་པོའི་�མ་བ�ེས་ནས་བཟོས་པའི་བག་ལེབ་མ�ག་པོ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། ཡང་ན་ཁ་
�ར་པོའི་�མ་�གས་པའི་བག་ལེབ་�བ་པོ་ཡིན་པར་དགོས། 5ཚལ་�ང་ནང་�ེག་པའི་བག་ལེབ་འ�ལ་འདོད་ན། 
དེར་ཆི་མན་མ་བ�ེས་པར་�ོ་ཞིབ་ནང་ཁ་�ར་པོའི་�མ་�གས་ནས་�ིས་ཏེ་བཟོ་དགོས་སོ། 6དེ་�་�འི་འ�འི་
འ�ལ་བ་�ལ་�བས། བག་ལེབ་དེ་�མ་�ར་བཟོས་ནས་དེ་ལ་�མ་�གས་དགོས། 7�་ངའི་ནང་བཟོས་པའི་བག་
ལེབ་འ�ལ་བར་འདོད་ན། �ོ་ཞིབ་ནང་�་ཁ་�ར་པོའི་�མ་�གས་ནས་བཟོ་དགོས། 8དེ་ནི་འ�་�འི་མཆོད་
འ�ལ་�ི་�ལ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་འ�ེར་ནས་�་མ་ལ་འ�ལ་དགོས། དེ་�ེས་�་མས་འ�ལ་བ་
དེ་མཆོད་�ིའི་ཁར་འ�ལ་དགོས། 9འ�་�འི་མཆོད་འ�ལ་�ི་�ས་ཚང་མ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་
མཚ�ན་�གས་�། �་མས་དེ་ལས་ཆ་ཤས་ཤིག་�ངས་ནས་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་�ེག་དགོས། ཁ་ཟས་�ི་འ�ལ་བའི་
�ི་ཞིམ་དེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་འ�ར། 10འ�་�འི་མཆོད་འ�ལ་�ི་�ས་�ག་འ�ོ་�མས་
�་མ་ཚ�འི་ཐོབ་�ལ་ཡིན་ཞིང། དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་འ�་�འི་འ�ལ་བའི་ཁོངས་ནས་�ངས་པ་
ཡིན་པས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་དམ་པར་�ིས་དགོས་སོ། 11�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�་�འི་མཆོད་འ�ལ་གང་
འ�ཞིག་འ�ལ་�ང་དེ་ལ་ཆི་མན་ཡོད་པ་མི་�ང་ཞིང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་�འི་འ�་�འི་མཆོད་
པའི་�ས་�ི་ནང་�་�ོད་ཚ�ས་ནམ་ཡང་ཆི་མན་འམ་�ང་�ི་བེད་�ོད་�ེད་མི་�ང་། 12ལོ་�ར་རེ་བཞིན་�ོན་
ཐོག་གི་�ད་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་འ�ེར་ཡོང་དགོས། འོན་�ང་དེ་ནི་མཆོད་�ིའི་ཁར་མེར་�ེག་
གཏོང་མི་དགོས་སོ། 13འ�་�འི་མཆོད་�ས་ཚང་མར་�་འདེབས་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། �་དེས་�ོད་ཚ�་དང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བར་ལ་ཡོད་པའི་དམ་བཅའ་དེ་བ�ན་པ་ཡིན་ནོ། དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་འ�ལ་
བའི་�ས་ཚང་མར་�་ངེས་པར་�གས་དགོས། 14�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་རང་གི་�ོན་ཐོག་གི་
�ད་དེ་འ�ེར་ཡོང་�བས། འ�་བ�ོས་པའང་འཐག་ནས་�ོ་ཞིབ་བཟོས་པ་དེ་འ�ལ་དགོས། 15དེའི་ཁར་ཁ་�ར་
པོའི་�མ་དང་�ོས་�གས་དགོས། 16དེ་�ེས་�་མས་འ�་དང་�མ་�ི་�ར་ཆ་གཅིག་དང་། དེ་བཞིན་བ�ག་�ོས་
ཡོངས་�ོགས་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ི་�ལ་�་མེར་�ེག་བཏང་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་དགོས་སོ༎  



ལེ་ཝ ི

ལེ་ཝ ི3 

མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པ།  

1གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་རང་གི་�གས་ཟོག་ལས་མ�ན་འ�ེལ་མཆོད་པ་འ�ལ་འདོད་ན། མཆོད་པའི་སེམས་ཅན་དེ་
ནི་�ོན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕོ་�ང་ངམ་བ་�གས་ཤིག་ཡིན་པར་དགོས། 2མི་དེས་�ད་འ�ོའི་མགོ་ལ་ལག་པ་
བཞག་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམས་�ོའི་འ�མ་�་བསད་དགོས་ཏེ། ཨ་རོན་
རིགས་བ�ད་�ི་�་མ་ཚ�ས་དེའི་�ག་ནི་མཆོད་�ིའི་�ོགས་བཞིར་གཏོར་དགོས་པ་དང་། 3གཤམ་གསལ་སེམས་
ཅན་�ི་ཆ་ཤས་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁ་ཟས་�ི་འ�ལ་བར་འ�ལ་དགོས། དེའི་ནང་�ོལ་�ི་ཚ�ལ་�་དང་། 
4ཚ�ལ་�་�ན་པའི་མཁལ་མ་དང་མཆིན་པ་ཡག་ཤོས་�ི་ཆ་ཤས་བཅས་འ�ལ་དགོས། 5�་མ་�མས་�ིས་�ིན་�ེག་
གི་མཆོད་པ་དང་ཆབས་གཅིག་གོང་གསལ་�ས་ཐམས་ཅད་མཆོད་�ིའི་ཁར་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། ཁ་ཟས་�ི་
མཆོད་པའི་�ི་བཟང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་འ�ར། 6�་ཞིག་གིས་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་
པར་�ག་གམ་ར་ཞིག་འ�ལ་འདོད་ན། དེ་ནི་ར་�ག་ཕོ་མོ་གང་�ང་ལ་�ད་པར་མེད་དོ། འོན་�ང་དེ་ནི་�ོན་
གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་དགོས། 7�་ཞིག་གིས་�ག་གཅིག་འ�ལ་འདོད་ན། 8ཁོས་རང་གི་ལག་པ་�ག་དེའི་མགོ་ལ་
བཞག་ནས་ད�་�ར་དམ་པའི་མ�ན་�་བསད་དགོས་པ་དང་། དེ་�ེས་�་མ་ཚ�ས་སེམས་ཅན་�ི་�ག་དེ་མཆོད་
�ིའི་�ོགས་བཞིར་གཏོར་ཞིང་། 9ཚ�ལ་�་དང་�ལ་ཚ�ག་གི་མཚམས་ནས་བཅད་པའི་ཚ�ལ་�་�ན་པའི་མ�ག་མ་
ཆ་ཚང་དང་། ནང་�ོལ་ཁར་ཡོད་པའི་ཚ�ལ་�་ཡོངས་�ོགས་དང་། 10དེ་བཞིན་ཚ�ལ་�་ཡོད་པའི་མཁལ་མ་དང་
མཆིན་པ་བཅས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པར་འ�ལ་དགོས། 11དེ་ནས་�་མས་མཆོད་པའི་�ས་དེ་ཚ�་ཚང་
མ་མཆོད་�ིའི་ཁར་མེར་�ེག་བཏང་�ེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་འ�ལ་དགོས། 12�་ཞིག་
གིས་མཆོད་པར་ར་ཞིག་འ�ལ་འདོད་ན། 13ཁོས་རང་གི་ལག་པ་རའི་མགོ་ལ་བཞག་ནས། ད�་�ར་དམ་པའི་
མ�ན་�་དེ་བསད་དགོས། དེ་�ེས་�་མ་�མས་�ིས་�ག་དེ་མཆོད་�ིའི་�ོགས་བཞིར་གཏོར་ཏེ། 14དེའི་ནང་�ོལ་
�ི་ཚ�ལ་�་དང་། 15ཚ�ལ་�་�ན་པའི་མཁལ་མ་དང་མཆིན་པ་བཅས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་
པར་འ�ལ་དགོས། 16�་མས་དེ་དག་ཚང་མ་མཆོད་�ིའི་ཁར་�ེག་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པའི་
ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་འ�ལ་དགོས། ཚ�ལ་�་ཡོངས་�ོགས་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བདག་པ་ཡིན། 17ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�་ཞིག་གིས་�ང་ཚ�ལ་�་ཟ་བའང་�ག་སོགས་འ�ང་མི་ཉན། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡོངས་�ོགས་ས་�ོགས་
གང་�་གནས་�ང་བཀའ་�ིམས་འདི་�ས་�ན་�་�ིས་�ང་�ེད་དགོས་སོ༎  

ལེ་ཝ ི4 

མ་ཤེས་པར་�ས་པའི་�ིག་པའི་མཆོད་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 2ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ི་མ་ཤེས་པར་�ིག་པ་�ས་པ་
དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�ས་གཤམ་གསལ་བཀའ་�ིམས་�མས་བ�ི་�ང་



ལེ་ཝ ི

�ེད་དགོས་ཅེས་�ོས་ཤིག 3གལ་ཏེ་�་ཆེན་�ིས་�ིག་པ་ཞིག་�ས་ཏེ་མི་�ེའི་ཐོག་�་ནག་ཉེས་ཞིག་�ང་བ་ཡིན་ན། 
ཁོས་ཕོ་�ང་གཞོན་�ོན་མེད་ཞིག་འ�ིད་ཡོང་ནས་རང་གི་�ིག་བཤགས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་
འ�ལ་དགོས། 4ཁོས་�ང་དེ་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོའི་�ར་འ�ིད་ཡོང་ནས་དེའི་མགོ་ལ་ལག་པ་བཞག་�ེ། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་དེ་གསོད་དགོས། 5དེ་�ེས་�་ཆེན་�ིས་�ང་གི་�ག་དེ་ནས་ཏོག་ཙམ་ཞིག་�ངས་
ནས་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་འ�ེར་དགོས། 6�ག་གི་ནང་རང་གི་མ�བ་མོ་བ�ག་ནས་ཡོལ་བ་དམ་པའི་
མ�ན་�་ལན་བ�ན་གཏོར་དགོས། 7ཡང་�ག་ཏོག་ཙམ་ཞིག་�ངས་ནས་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་ཡོད་པའི་
བ�ག་�ོས་�ི་མཆོད་�ིའི་�ེང་གི་�་ཅོ་འ�་བའི་�ར་ཏོག་བཞིའི་ཁར་�གས་དགོས། དེ་�ེས་�ག་�ག་འ�ོས་དེ་
ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོའི་�ར་ཡོད་པའི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་�ིའི་གཤམ་�་�གས་དགོས། 8�ང་གི་ཚ�ལ་�་
ཡོངས་�ོགས་དང་ནང་�ོལ་�ི་ཚ�ལ་�་དང་། 9དེ་བཞིན་མཁལ་མ་�མས་དང་དེའི་ཚ�ལ་�་ཡོངས་�ོགས་དང་
མཆིན་པ་ལེགས་ཤོས་བཅས་ཁོས་འ�ེར་བར་འ�ར། 10དེ་ནས་�་མས་ཚ�ལ་�་དེ་འ�ེར་ནས་མ�ན་འ�ེལ་�ི་
འ�ལ་བར་�ལ་བའི་�ད་འ�ོའི་ཚ�ལ་དང་འ�་བར་ཚ�ལ་�་དེའང་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་མེར་�ེག་
གཏོང་དགོས། 11འོན་�ང་སེམས་ཅན་དེའི་པགས་པ་དང་། ཤ། མགོ། �ང་པ་དང་ནང་�ོལ་�་མ་�མས། 12�ར་
སའི་�ི་�་�གས་�ོལ་བཞིན་དག་འ�ངས་�ས་པའི་ཐལ་བ་ད�གས་སའི་གནས་དེར་འ�ེར་ནས་ཤིང་གི་མེའི་
ནང་�ེག་དགོས། 13གལ་ཏེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡོངས་�ོགས་�ིས་མ་ཤེས་པར་�ིག་པ་�ས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་བཀའ་དང་འགལ་བའི་ནག་ཉེས་ཞིག་�ང་བ་ཡིན་ན། 14ཉེས་དམིགས་དེ་མངོན་མ་ཐག་�་མི་�ེ་ཡོངས་�ི་
�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་ཆེད་�་�ང་གཞོན་པ་ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པར་འ�ིད་
ཡོང་དགོས། 15ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�ེའི་འགོ་དཔོན་ཚ�ས་དེའི་མགོ་ལ་ལག་པ་བཞག་ནས་�ང་དེ་གསོད་དགོས། 
16�་ཆེན་�ིས་�ང་གི་�ག་ཏོག་ཙམ་ཞིག་འ�ེར་ནས་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་འ�ལ་ཏེ། 17�ག་གི་ནང་འ�བ་
མོ་བ�ག་ནས་ཡོལ་བའི་ཁར་ལན་བ�ན་གཏོར་དགོས། 18ཁོས་�ག་ཏོག་ཙམ་ཞིག་�ངས་ནས་ད�་�ར་དམ་
པའི་ནང་�་ཡོད་པའི་བ�ག་�ོས་�ི་མཆོད་�ིའི་�་ཅོ་འ�་བ་�ར་ཏོག་བཞིའི་ཁར་�གས་དགོས། དེ་�ེས་�ག་
�ག་འ�ོས་དེ་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོའི་�ར་བཞག་ཡོད་པའི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་�ིའི་གཤམ་�་�གས་
དགོས། 19དེ་ནས་ཚ�ལ་�་ཡོངས་�ོགས་མཆོད་�ིའི་ཁར་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། 20ཁོས་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པར་
�ལ་བའི་�ང་དེ་ལ་གང་�ས་པ་བཞིན་�ང་འདི་ལའང་དེ་བཞིན་�ེད་དགོས། དེ་བཞིན་མི་�ེའི་�ིག་སེལ་�ི་
མཆོད་འ�ལ་�ས་ན། དེ་ཚ�ར་�ིག་སེལ་ཐོབ་པར་འ�ར། 21དེ་�ེས་�ང་དེ་�ར་སའི་�ི་�་འ�ེར་ནས། ཁོས་རང་
གི་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པར་འ�ལ་བའི་ཕོ་�ང་དེ་མེར་�ེག་བཏང་བ་�ར། �ང་འདི་འང་དེ་བཞིན་མེར་�ེག་
གཏོང་དགོས། མཆོད་འ�ལ་དེས་མི་�ེ་ཡོངས་�ི་�ིག་པ་སེལ་བར་འ�ར། 22གལ་ཏེ་དཔོན་པོ་ཞིག་གིས་མ་ཤེས་
པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དང་འགལ་བའི་�ིག་པ་�ས་པ་དང་། 23�ིག་པ་དེའི་�ོར་ཁོ་ལ་བཤད་མ་
ཐག་�། ཁོས་ར་ཕོ་�ོན་མེད་པ་ཞིག་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་འ�ིད་ཡོང་�ེ། 24རང་གི་ལག་པ་ར་ཕོའི་མགོ་ལ་
བཞག་�ེ། མཆོད་�ིའི་�ང་ངོས་�་ཡོད་པའི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་འ�ལ་དོན་�་�ད་འ�ོ་�མས་གསོད་སའི་
གནས་དེར་ར་དེ་བསད་དགོས། འདི་ནི་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་ཡིན་ནོ། 25�་མས་ར་ཕོའི་�ག་གི་ནང་རང་གི་
མ�བ་མོ་བ�ག་ནས་མཆོད་�ི་�ེང་གི་ར་ཅོ་འ�་བའི་�ར་ཏོག་བཞིའི་ཁར་�གས་དགོས་པ་དང་། �ག་�ག་
འ�ོས་དེ་མཆོད་�ིའི་གཤམ་�་�གས་དགོས། 26དེ་�ེས་ཚ�ལ་ཡོངས་�ོགས་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�བས་



ལེ་ཝ ི

�་�ད་འ�ོའི་ཚ�ལ་�ེག་པ་བཞིན་མཆོད་�ིའི་ཁར་དེ་དག་�ེག་དགོས། དེ་བཞིན་�་མས་དཔོན་པོའི་ཆེད་�་�ིག་
སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ས་པས་ཁོའི་�ིག་པ་སེལ་བར་འ�ར། 27གལ་ཏེ་མི་ད�ས་མ་ཞིག་གིས་མ་ཤེས་པར་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དང་འགལ་བའི་ཉེས་མིག་ཞིག་�ེད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 28�ིག་པ་དེའི་�ོར་ཁོ་ལ་བཤད་
མ་ཐག་�། ཁོས་ར་མོ་�ོན་མེད་པ་ཞིག་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་འ�ིད་ཡོང་�ེ། 29དེའི་མགོ་ལ་རང་གི་ལག་པ་
བཞག་ནས་མཆོད་�ིའི་�ང་ངོས་�་ཡོད་པའི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པའི་དོན་�་�ད་འ�ོ་བསད་པའི་གནས་དེར་
ར་མོ་དེ་གསོད་དགོས། 30དེ་�ེས་�་མས་དེའི་�ག་ནང་རང་གི་མ�བ་མོ་བ�ག་ནས་མཆོད་�ིའི་�ེང་གི་�་ཅོ་
འ�་བའི་�ར་ཏོག་བཞིའི་ཁར་�ག་དེ་�གས་དགོས་པ་དང་། �ག་�ག་འ�ོས་དེ་མཆོད་�ིའི་གཤམ་�་�གས་
དགོས། 31དེ་�ེས་ཚ�ལ་�་ཡོངས་�ོགས་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པར་�ལ་བའི་�ད་འ�ོའི་ཚ�ལ་�་�ངས་པ་
བཞིན། �ངས་ཏེ་མཆོད་�ིའི་ཁར་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། དེའི་�ི་ཞིམ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་
པར་འ�ར། དེ་བཞིན་�་མ་�ིས་མི་�ེའི་�ིག་སེལ་�ི་ཆེད་�་མཆོད་འ�ལ་�ས་པས་ཁོའི་�ིག་པ་སེལ་བར་འ�ར། 
32མི་�་ཞིག་གིས་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་�ག་ཞིག་འ�ལ་བར་འདོད་ན། དེ་ནི་མོ་�ག་�ོན་མེད་
ཞིག་ཡིན་པར་དགོས། 33ཁོས་དེའི་མགོ་ལ་རང་གི་ལག་པ་བཞག་ནས་མཆོད་�ིའི་�ང་ངོས་�་ཡོད་པའི་�ིན་�ེག་
གི་མཆོད་པའི་དོན་�་སེམས་ཅན་བསད་ས་དེ་རང་�་�ག་དེ་བསད་དགོས། 34དེ་�ེས་�་མས་�ག་མོ་དེའི་�ག་
གི་ནང་རང་གི་མ�བ་མོ་བ�ག་ནས་མཆོད་�ིའི་�ེང་གི་ར་ཅོ་འ�་བའི་�ར་ཏོག་བཞིའི་ཁར་�གས་ཤིང་། �ག་
�ག་འ�ོས་དེ་མཆོད་�ིའི་གཤམ་�་�གས་དགོས། 35དེ་ནས་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པར་འ�ལ་བའི་�ད་འ�ོའི་
ཚ�ལ་�་�ངས་པ་བཞིན་�ག་མོའི་ཚ�ལ་�་ཡོངས་�ོགས་�ངས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བའི་འ�་
�འི་མཆོད་འ�ལ་�ི་�ས་དང་མཉམ་�་མཅོད་�ིའི་ཁར་�ེག་དགོས། དེ་བཞིན་�་མས་མི་དེའི་ཆེད་�་�ིག་སེལ་
�ི་མཆོད་འ�ལ་�ས་པས། ཁོའི་�ིག་པ་སེལ་བར་འ�ར༎  

ལེ་ཝ ི5 

�ིག་པའི་མཆོད་འ�ལ་�མས།  

1གཤམ་གསལ་ཁ་མ�་ཁག་ལ་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ེད་དགོས། གལ་ཏེ་�་ཞིག་ལ་དཔང་པོ་�ེད་�ིར་
�ིམས་ཁང་�་ཡོང་དགོས་ཤེས་བོས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་རང་གི་གང་མཐོང་བའམ་ཐོས་པའི་�ོར་ལ་གང་ཡང་
མ་བཤད་ན། ཁོས་དེའི་ཉེས་ལན་ངེས་པར་ཐོབ་དགོས། 2གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་མ་ཤེས་པར་�ད་འ�ོའི་རོ་ལ་སོགས་
པ་�ོལ་བཞིན་དག་འ�ངས་མ་�ས་པའི་�ས་མི་གཙང་བ་དག་ལ་ལག་པ་འཆང་བ་ཡིན་ན། མི་དེ་མི་གཙང་བར་
འ�ར་�་དང་། ཁོས་དེའི་�ོར་ལ་ཧ་གོ་མ་ཐག་�་ཁོ་ཉེས་ཅན་�་�ིས་དགོས་པ་ཡིན། 3གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་མིའི་
�ས་ལས་ཐོན་པའི་�ས་མི་གཙང་བ་ཞིག་ལ་མ་ཤེས་པར་ལག་པ་འཆང་�ེ། དེའི་�ོར་ལ་ཛ�ས་ཧ་གོ་མ་ཐག་�་ཁོ་
ཉེས་ཅན་�་�ིས་དགོས་པ་ཡིན། 4གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་དོན་གནད་གང་�ང་ཞིག་གི་�ོར་ལ་བསམ་�ོ་གང་ཡང་
མ་བཏང་བར་དམ་བཅའ་�ས་པ་དང་། སོ་སོས་གང་�ས་པ་དེའི་�ོར་ལ་�ེས་�་ཤེས་�ོགས་�ང་མ་ཐག་�་མི་དེ་
ཉེས་ཅན་�་�ིས་དགོས་པ་ཡིན། 5དེ་བཞིན་མི་�་ཞིག་ཉེས་ཅན་ཡིན་པར་ར་འ�ོད་�ང་བ་ཡིན་ན། ཁོས་རང་གི་
�ིག་པར་ངོས་ལེན་�ེད་དགོས་པ་དང་། 6ཁོས་རང་གི་�ིག་པའི་ཉེས་ཚབ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་མོ་
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�ག་ཞིག་གམ་ར་མོ་ཞིག་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་འ�ིད་ཡོང་དགོས་ཏེ། �་མས་མི་དེའི་�ིག་སེལ་�ི་�ིར་�་སེམས་
ཅན་དེ་དམར་མཆོད་�་འ�ལ་དགོས། 7གལ་�ིད་མི་དེས་མོ་�ག་གམ་ར་མོ་ཞིག་འ�ལ་མ་�བ་ན། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་རང་གི་�ིག་བཤགས་�་�ག་རོན་ནམ་འང་�་ཆ་གཅིག་འ�ེར་ཡོང་དགོས། དེ་གཉིས་
ལས་གཅིག་ནི་�ིག་པའི་མཆོད་འ�ལ་དང་། གཞན་དེ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པར་འ�ལ་དགོས། 8ཁོས་�་དེ་དག་�་
མའི་�ར་འ�ེར་ཡོང་དགོས་པ་དང་། �་མས་ཐོག་མར་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�་དེ་འ�ལ་དགོས། �་མས་�་
དེའི་མཇིང་ཚ�གས་བཅག་པ་མ་གཏོགས་དེའི་མགོ་བཅད་མི་ཆོག 9དེའི་�ག་ཏོག་ཙམ་ཞིག་�ངས་ནས་མཆོད་
�ིའི་གཞོག་གཅིག་ལ་གཏོར་དགོས་པ་དང་། �ག་�ག་འ�ོས་དེ་མཆོད་�ིའི་གཤམ་�་འཛག་བ�ག་དགོས། དེ་ནི་
�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་ཡིན་ནོ། 10དེ་�ེས་ཁོས་�་གཞན་དེ་�ིམས་�ོལ་བཞིན་�་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པར་
འ�ལ་དགོས། དེ་བཞིན་�་མས་མི་དེའི་�ིག་པའི་ཆེད་�་དམར་མཆོད་འ�ལ་བའི་�ེས་�་མི་དེ་ལ་བཤགས་པ་
ཐོབ་པར་འ�ར། 11གལ་�ིད་མི་དེས་�ག་རོན་ཆ་གཅིག་གམ་འང་�་ཞིག་�ང་འ�ེར་ཡོང་མ་�བ་པ་ཡིན་ན། 
ཁོས་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་གང་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པའི་�ིར་འ�ེར་ཡོང་དགོས། འོན་�ང་དེའི་ཁར་ཁ་�ར་པོའི་�མ་མམ་
བ�ག་�ོས་སོགས་འཇོག་མི་ཉན། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ནི་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་ཡིན་པ་ལས་འ�་�འི་མཆོད་
འ�ལ་མ་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། 12ཁོས་�ོ་ཞིབ་དེ་�་མའི་�ར་འ�ེར་ཡོང་དགོས། �་མའི་�ོ་ཞིབ་ཚང་མ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པར་�ལ་ཟིན་པའི་�གས་མཚན་�་�ོ་ཞིབ་དེ་ལས་�ར་ར་གང་�ངས་ཏེ། མཆོད་�ིའི་
�ེང་�་འ�་�འི་མཆོད་འ�ལ་�་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། དེ་ནི་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པར་ངོས་འཛ�ན་�ེད་དགོས། 
13དེ་བཞིན་�་མས་མི་དེའི་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ས་ཏེ། མི་དེ་ལ་�ིག་སེལ་ཐོབ་པར་འ�ར། འ�་�འི་
མཆོད་འ�ལ་དང་འ�་བར་�ོབ་ཞིབ་�ག་འ�ོས་དེ་དག་�ང་�་མའིི་ཐོབ་�ལ་ཡིན་ནོ། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་�ིམས་གནང་གསལ། 15གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་དགོས་པའི་
འ�ལ་བ་དམ་པ་�མས་འ�ལ་�་བ�ེད་ནས་མ་ཤེས་པར་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོས་ཕོ་�ག་གམ་ར་ཕོ་�ོན་
མེད་པ་ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་�ན་འཚབ་�ི་མཆོད་པའི་�ལ་�་འ�ིད་ཡོང་དགོས། �ད་འ�ོ་དེའི་
གོང་ཚད་ནི་ག�ང་གི་�ིམས་�ོལ་�ར་གཏན་འབེབས་�ས་པ་�ར་ཡིན་དགོས། 16ཡང་ད་བར་�ལ་མ་�བ་པའི་
འ�ལ་བ་དེའི་ཁར་བ�་ཆ་ཉི་�་�་མ་ལ་�ིས་འ�ལ་�་དགོས། �་མས་�ད་འ�ོ་དེ་མིའི་�ིག་བཤགས་�ི་མཆོད་
པར་འ�ལ་བའི་�ོ་ནས་མི་དེའི་�ིག་པ་དག་པར་འ�ར། 17�་ཞིག་གིས་མ་ཤེས་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
བཀའ་�ིམས་དང་འགལ་བའི་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ཉེས་ཅན་�་�ིས་དགོས་པ་མ་ཟད་ཁོས་དེའི་ཉེས་འཚབ་
འཇལ་དགོས། 18ཁོས་�་མའི་�ར་ཕོ་�ག་གཅིག་གམ་ར་ཕོ་�ོན་མེད་གཅིག་ཉེས་ཆད་�ི་མཆོད་པའི་�ལ་�་
འ�ིད་ཡོང་དགོས། �ད་འ�ོ་དེའི་གོང་ཚད་ནི་ག�ང་གི་�ིམས་�ོལ་�ར་གཏན་འབེབས་�ས་པ་�ར་ཡིན་དགོས། 
�་མའི་�ད་འ�ོ་དེ་མི་དེའི་�ིག་བཤགས་�ི་མཆོད་པར་འ�ལ་བའི་�ོ་ནས་ཁོའི་�ིག་པ་སེལ་བར་འ�ར། 19འདི་
ནི་ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ས་པའི་ཉེས་ལན་�་འ�ལ་དགོས་པའི་ཉེས་ཆད་�ི་འ�ལ་བ་
ཡིན་ནོ༎  
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1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གཤམ་གསལ་�ར་བཀའ་�ིམས་�མས་གནང་བ། 2གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་རང་
རིགས་གཅིག་པ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཞིག་གིས་བཅོལ་བའི་�་དངོས་ཤིག་�ིར་�ོག་མ་�ེད་པའམ། ཡང་ན་དེ་ལས་�་
དངོས་ཤིག་བ�ས་པའམ། དེ་ལ་མགོ་བ�ོར་གཏོང་བ་སོགས་དང་། 3ཡང་�ག་�ོར་�ིན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་�ེད་
�ང་། དེ་�ེད་མ་�ང་ཟེར་ནས་མནའ་�ེལ་ཞིང་�ན་�ས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ས་པ་
ཡིན་ན། མི་དེས་ཉེས་ཆད་སེལ་བའི་མཆོད་པ་འ�ལ་དགོས། 4-5དེ་�་�འི་ཉེས་པ་�ས་པ་ཡིན་ན། མི་དེས་གཞན་
ལ་མགོ་བ�ོར་བཏང་བའི་�ོ་ནས་འ�ོག་བཅོམ་�ས་པའི་དངོས་པོ་�མས་�ིར་�ོག་འཇལ་དགོས། མི་དེ་ཉེས་
ཅན་ཡིན་པའི་�ངས་�ེལ་ར་འ�ོད་�ང་བའི་ཉིན། ཁོས་དོ་བདག་ལ་དངོས་པོ་ཆ་ཚང་དང་དེའི་ཁར་འཕར་�ོན་
བ�་ཆ་ཉི་�་ཐམ་པ་�ོད་དགོས། 6ཁོས་�་མའི་�ར་ཕོ་�ག་ཞིག་གམ་ར་ཕོ་�ོན་མེད་ཞིག་�ན་འཚབ་སེལ་བའི་
མཆོད་པའི་�ལ་�་འ�ིད་ཡོང་དགོས། �ད་འ�ོ་དེའི་གོང་ཚད་ནི་ག�ང་གི་�ིམས་�ོལ་�ར་གཏན་འབེབས་�ས་
ཟིན་པ་�ར་ཡིན་དགོས། 7�་མས་མི་དེའི་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ས་ཏེ་ཁོའི་�ིག་པ་སེལ་བར་འ�ར༎  

�ིན་�ེག་ཆ་ཚང་�ེག་པ།  

8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 9ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་ལ་�ིན་�ེག་གི་ཆེད་�་
བཀའ་�ིམས་གནང་བ་�མས་འདི་�ར་ཡིན། �ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དེ་མཚན་གང་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་གནས་
དགོས་པ་དང་། མེ་དེའང་�ད་མེད་�་འབར་བཞིན་པར་གནས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 10དེ་ནས་�་མས་རས་�ི་�ོད་
གོས་དང་�ད་གོས་དེ་�ོན་ནས་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་ཡོད་པའི་ཞག་�ི་འ�ེས་པའི་གོག་ཐལ་དེ་�ོན་ནས་མཆོད་
�ིའི་�ར་གཅིག་�་བཞག་དགོས། 11དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�ས་གོས་བ�ེ་ནས་གོག་ཐལ་དེ་�ར་�ི་�ི་རོལ་�་�ོལ་བཞིན་
དག་འ�ངས་�ས་པའི་གནས་�་འ�ེར་དགོས། 12མཆོད་�ིའི་མེ་དེ་ཤི་མ་འ�ག་པར་�ད་མེད་�་འབར་བཞིན་
པ་དགོས་�་དང་། �་མས་ཞོག་�ར་རེ་བཞིན་མཆོད་�ིའི་ཁར་མེ་ཤིང་བཞག་དགོས་པ་དང་། �ིན་�ེག་གི་མཆོད་
པ་�ིག་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པའི་ཚ�ལ་དེ་དག་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། 13མཆོད་�ིའི་
མེ་དེ་�ན་�་འབར་བཞིན་པར་གནས་དགོས་པ་ལས། དེ་ནི་ནམ་ཡང་ཤི་འ�ག་པར་མི་ཉན་ནོ༎  

འ�་�འི་མཆོད་འ�ལ།  

14འ�་�འི་མཆོད་འ�ལ་�ི་�ིམས་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། ཨ་རོན་རིགས་བ�ད་�ི་�་མས་ཞིག་གིས་
མཆོད་�ིའི་མ�ན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�་�འི་མཆོད་འ�ལ་འ�ལ་དགོས། 15�་མས་�ོ་ཞིབ་ལག་
མཐིལ་གང་དང་�མ་འ�ེར་ནས་དེའི་�ེང་�་�ོས་བཞག་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བའི་�ལ་�་དེ་དག་
མཆོད་�ིའི་ཁར་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། དེ་བཞིན་མཆོད་འ�ལ་�ས་པའི་�ི་ཞིམ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�གས་མཉེས་པར་འ�ར། 16-17མཆོད་�ས་�ག་འ�ོས་ཚང་མ་�་མ་ཚ�ས་ཟ་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་ཆི་མན་མ་བ�ེས་
པའི་བག་ལེབ་བཟོས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་�མས་རའི་གནས་དམ་པ་དེར་ཟ་
དགོས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འ�་�འི་མཆོད་འ�ལ་ལས་�་མ་ཚ�འི་ཐོབ་�ལ་�་གནང་བ་
ཞིག་ཡིན་ཏེ། འ�་�འི་མཆོད་འ�ལ་དེའང་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་དང་�ན་འཚབ་སེལ་བའི་མཆོད་འ�ལ་



ལེ་ཝ ི

དང་འ�་བ་ཧ་ཅང་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 18ད་�ིན་ག་�ས་ཡིན་�ང་ཨ་རོན་རིགས་བ�ད་�ི་�ེས་པ་གང་ཞིག་
གིས་གོང་གསལ་མཆོད་�ས་�ག་འ�ོས་དེ་ཟ་ཆོག་གོ དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་ཞལ་ཟས་ལས་�ན་
�་�ོད་ཚ�ས་ཐོབ་འོས་པའི་�ལ་བ་དེ་ཡིན་པ་དང་། �་ཞིག་གིས་འ�འི་མཆོད་པར་ལག་པས་རེག་པ་ཡིན་ན་དེའི་
དམ་པའི་�ས་མ�ས་མི་དེ་ལ་གནོད་འཚ�་ཡོང་ངེས་སོ། 19-20ཨ་རོན་རིགས་བ�ད་�ི་�་མ་ཞིག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་
�ི་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གཤམ་གསལ་�ར་བཀའ་�ིམས་གནང་བ། བ�ོ་འ�ལ་�ེད་པའི་ཉིན་ 
མོར་ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཉིན་�ར་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་རེར་འ�ལ་དགོས་པའི་འ�འི་མཆོད་པའི་ཚད་དང་
འ�་བར་�་དགོང་གཉིས་ལ་ཀི་ལོ་�ད་ཀ་རེ་�ེད་ནས་འ�ལ་དགོས། 21�ོ་ཞིབ་དེ་ནི་�མ་ནང་བ�ིས་ནས་�་
ངར་�ེག་�ེ་�མ་�ར་བཟོས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�འི་མཆོད་པ་དང་འ�་བར་འ�ལ་དགོས། �ོ་ཞིབ་
དེའི་�ི་ཞིམ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་འ�ར། 22མ་འོངས་པའི་�ས་�ན་�་�་ཆེན་�ི་ཞབས་
ཏོག་�་མཁན་ཨ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་རེ་རེས་མཆོད་པ་འདི་འ�ལ་དགོས། དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་
མཆོད་འ�ལ་བའི་�ལ་�་ཆ་ཚང་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། 23མི་�ས་�ང་�་མས་�ལ་བའི་འ�འི་མཆོད་པ་ལས་
གང་ཡང་ཟ་མི་ཆོག དེ་དག་ཡོངས་�་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས་ཡིན་ནོ༎  

�ིག་པའི་མཆོད་འ�ལ།  

24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 25�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ོར་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་
�མས་ལ་གཤམ་གསལ་བཀའ་�ིམས་�མས་�ོད་ཅིག མཆོད་�ིའི་�ང་�ོགས་�་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པའི་དོན་�་
�ད་འ�ོ་གསོད་སའི་གནས་དེ་ག་རང་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པའི་�ད་འ�ོ་དེའང་དེར་གསོད་དགོས། མཆོད་འ�ལ་
དེ་ནི་ཧ་ཅང་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 26དམར་མཆོད་འ�ལ་མཁན་�་མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་
�ར་དམ་པའི་�མས་རའི་གནས་དམ་པར་དེ་ཟ་ཆོག་གོ 27མིའང་དངོས་རིགས་གང་�ང་ཞིག་གིས་�ད་འ�ོའི་
ཤ་དེ་ལ་རེག་པ་ཡིན་ན། མཆོད་པ་དམ་པའི་�ས་མ�ས་དེ་ལ་གནོད་འཚ�་ཡོང་�་ཡིན། �ོན་གོས་ཤིག་ལ་�ད་
འ�ོའི་�ག་དེ་འགོས་པ་ཡིན་ན། གནས་དམ་པ་ཞིག་�་འ�ེར་ནས་འ�་དགོས། 28ཤ་བཙ�ས་པའི་�་མ་དེའང་
བཅག་དགོས་སོ། ཟངས་�ི་བཟོས་པའི་�ོད་ཆས་དེ་བེད་�ོད་�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་དག་གཡའ་�ིས་�ས་ཏེ་�ས་
གཙང་བཤལ་�ེད་དགོས། 29�་མའི་ནང་མིའི་ཁོངས་�ི་�ེས་པ་ཚ�ས་ཤ་དེ་ཟ་ཆོག དེ་ནི་ཧ་ཅང་དམ་པ་ཡིན་ནོ། 
30འོན་�ང་�ད་འ�ོའི་�ག་དེ་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�་བེད་�ོད་�ེད་�ིར་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་
འ�ེར་ཡོང་བ་ཡིན་ན། �ད་འ�ོའི་ཤ་དེ་ཟ་མི་ཆོག་དེ་ལ་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ལེ་ཝ ི7 

ཉེས་ཆད་��་ིམཆོད་འ�ལ།  

1ཉེས་ཆད་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ི་�ིམས་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་ཧ་ཅང་དམ་པར་�ིས་དགོས་པ་ཡིན་
ནོ། 2མཆོད་པར་འ�ལ་�འི་�ད་འ�ོ་དེ་མཆོད་�ིའི་�ང་�ོགས་�་�ིན་�ེག་གི་�ད་འ�ོ་གསོད་སའི་གནས་དེར་



ལེ་ཝ ི

གསོད་དགོས་ཤིང་། �ག་དེ་ནི་མཆོད་�ིའི་�ོགས་བཞིར་གཏོར་དགོས། 3ཚ�ལ་�་ཡོངས་�ོགས་བཏོན་ནས་མཆོད་
�ིའི་ཁར་འ�ལ་དགོས་པ་དང་། ཚ�ལ་�་�ན་པའི་�་མ་དང་དེ་བཞིན་ནང་�ོལ་དབང་པོ་བཀབ་མཁན་ཆིལ་�་
དང་། 4ཚ�ལ་དང་�ན་པའི་མཁལ་མ་དང་དེ་བཞིན་མཆིན་པའི་ཆ་ཤས་ཡག་ཤོས་བཅས་མཆོད་པར་འ�ལ་དགོས། 
5�་མས་ཚ�ལ་ཡོངས་�ོགས་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པའི་�ལ་�་མེར་�ེག་
གཏོང་དགོས། དེ་ནི་ཉེས་ཆད་�ི་མཆོད་འ�ལ་ཡིན་ནོ། 6དེ་ནི་�་མས་ནང་མིའི་ཁོངས་ནས་�ེས་པ་ཚ�ས་ཟ་དགོས། 
འོན་�ང་དེ་ནི་གནས་དམ་པར་ཟ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �ས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་དམ་པ་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། 
7�ིག་པའི་མཆོད་པ་དང་ཉེས་པའི་མཆོད་པ་གཉིས་ཀར་�ིམས་གཅིག་རང་གི་ཉམས་ལེན་�ེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
མཆོད་པའི་ཤ་དེ་ནི་མཆོད་འ�ལ་�ེད་མཁན་�་མ་རང་ལ་བདག་�་ཡིན། 8དེ་བཞིན་�ིན་�ེག་�་འ�ལ་བའི་
�ད་འ�ོའི་པགས་པ་དེའང་མཆོད་འ�ལ་�ེད་མཁན་�་མ་རང་ལ་བདག་�་ཡིན། 9ཐབ་ལ་�ེག་པའམ་�ོད་དམ་
ཚལ་�ང་ནང་�་བཙ�ས་པ་དང་བ�ོས་པའི་འ�འི་མཆོད་པ་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་མཆོད་འ�ལ་�ེད་
མཁན་�་མའི་ཐོབ་�ལ་ཡིན་ནོ། 10འོན་�ང་མ་བཙ�ས་པའི་�་�འི་མཆོད་འ�ལ་�ི་�ས་�མ་ནང་བ�ིས་པའམ་
�མ་པོ་བཅས་པ་ཚང་མ་ཨ་རོན་རིགས་བ�ད་�ི་�་མ་�མས་�ི་ཐོབ་�ལ་ཡིན་པས། དེ་དག་ཆ་�ོམ་�ི་བགོ་ཤ་
�བ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎  

མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པ།  

11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ེད་ཆོག་�ོར་�ི་བཀའ་�ིམས་ནི་གཤམ་
གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། 12གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་མཆོད་འ�ལ་དེ་བཞིན་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་�ེ་ལེགས་འ�ལ་�ི་
མཆོད་པར་འ�ལ་བ་ཡིན་ན། དམར་མཆོད་�་འ�ལ་དགོས་པའི་�ད་འ�ོ་དང་མཉམ་�་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་
ལེབ་འ�ལ་དགོས། དེ་ནི་ཁ་�ར་པོའི་�མ་བ�ེས་པའི་�ོ་ཞིབ་ལས་བཟོས་པའི་བག་ལེབ་མ�ག་པོའམ་ཁ་�ར་
པོའི་�མ་�གས་པའི་བག་ལེབ་�བ་པོ་ཡང་ན་ ་ཁ་�ར་པོའི་�མ་བ�ེས་པའི་�ོ་ཞིབ་ལས་བཟོས་པའི་བག་ལེབ་
�ང་�ང་ཞིག་ཡིན་པར་དགོས། 13དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཆི་མན་ཡོད་པའི་བག་ལེབ་�ང་འ�ལ་དགོས་ཤིང་། 14གོང་
གསལ་བག་ལེབ་�་རེ་རེ་ལས་ཆ་ཤས་ཤིག་�ངས་ཏེ་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བའི་�ལ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་འ�ལ་དགོས། དེ་ནི་�ད་འ�ོའི་�ག་འ�ེར་ནས་མཆོད་�ིའི་ཁར་གཏོར་མཁན་�ི་�་མ་ལ་ཐོབ་�་ཡིན་ནོ། 
15�ད་འ�ོའི་ཤ་དེ་ནི་དམར་མཆོད་�ེད་པའི་ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་ཟ་དགོས་པ་ལས། སང་ཞོག་བར་�ག་འ�ོས་
གཅིག་�ང་བཞག་མི་�ང་། 16གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་དམ་བཅའ་�བ་པའི་�ིར་རམ། རང་མོས་�ིས་འ�ལ་བའི་
�ལ་�་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་ཞིག་�ས་པ་ཡིན་ན། མཆོད་འ�ལ་�ས་པའི་ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་མཆོད་པའི་
�ས་ཚང་མ་ཟ་མི་དགོས་ཤིང་། འོན་�ང་�ག་འ�ོས་�ས་པ་དེ་སང་ཉིན་ཟ་ནའང་ཆོག 17འོན་�ང་ཉིན་ཞག་
ག�མ་བར་�་�ག་འ�ོས་�ས་པའི་ཤ་གང་�ང་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། 18གལ་ཏེ་ཉིན་ག�མ་པར་ཤ་དེ་ཟ་བ་
ཡིན་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་དེའི་འ�ལ་བར་ངོས་ལེན་མི་གནང་ངོ་། འ�ལ་བ་དེ་ནི་ཕན་ཐོག་�ན་པའི་
མཆོད་འ�ལ་ཞིག་�་མི་�ི་བར་མི་གཙང་བའི་�་ཞིག་�་�ིས་�་ཡིན་པས། �་ཞིག་གིས་དེ་ལས་ཟ་བ་ཡིན་ན་ཁོ་
ལ་ཉེས་པ་འཕོག་�་ཡིན་ནོ། 19ཤ་དེ་ནི་དག་འ�ངས་མ་�ས་པའི་�ས་མི་གཙང་བ་ཞིག་དང་འ�ེལ་�ད་�ང་བ་
ཡིན་ན་དེ་ནི་ཟ་མི་�ང་བ་དང་། མེར་�ེག་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། ཆོས་�ིམས་�ར་དག་འ�ངས་�ས་པའི་མི་



ལེ་ཝ ི

ཞིག་གིས་ཤ་དེ་ཟ་ནའང་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 20འོན་�ང་�ེ་བོ་མི་གཙང་བ་ཞིག་གིས་ཤ་དེ་ཟ་བ་ཡིན་ན། མི་དེ་
དཀོན་མཆོག་གི་མི་ཁོངས་�་�ི་བར་མི་འ�ར། 21དེ་བཞིན་�ས་�ང་མིའམ་�ད་འ�ོ་མི་གཙང་བ་ཞིག་ལ་རེག་
པའི་�ེས་�་མི་དེས་མཆོད་པའི་ཤ་དེ་ཟ་བ་ཡིན་ན། དེའང་དཀོན་མཆོག་གི་འབངས་�་�ི་བར་མི་འ�ར། 22ཨིས་
�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གཤམ་གསལ་བཀའ་�ིམས་དག་གནང་བ། 
23�གས་ཟོག་�ང་དང་ར་�ག་སོགས་�ི་ཚ�ལ་�་ཟ་མི་�ང་། 24རང་བཞིན་�ི་ཤི་བའམ་ནགས་�ི་གཅན་གཟན་
�ིས་བསད་པའི་�ད་འ�ོའི་ཚ�ལ་�འང་ཟ་མི་ཉན། འོན་�ང་དེ་ནི་ལས་དོན་གཞན་ལ་བེད་�ོད་�ེད་ཆོག 25�་
ཞིག་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པར་འ�ལ་བའི་�ད་འ�ོའི་ཚ�ལ་དེ་ལས་ཟ་བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་དཀོན་
མཆོག་གི་མི་ཁོངས་�་�ིས་བར་མི་འ�ར། 26ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ས་གནས་གང་�་བ�ད་�ང་། དེ་ཚ�ས་�ད་
འ�ོ་དང་འདབ་ཆགས་གང་�ང་གི་�ག་བཟའ་མི་ཉན། 27�་་ཞིག་གིས་བཀའ་�ིམས་འདི་དག་བཅག་པ་ཡིན་ན་
དེ་ཚ�་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ཁོངས་�་�ིས་བར་མི་འ�ར། 28གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། 29ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་�ི་ཆེད་�་གཤམ་གསལ་�ར་བཀའ་�ིམས་དག་གནང་བ་ནི། �་ཞིག་གིས་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པ་
འ�ལ་བར་འདོད་ན། ཁོས་མཆོད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་
བའི་�ལ་�་འ�ལ་དགོས། 30འ�ལ་བ་དེ་ནི་ཁོ་རང་གི་ལག་པས་འ�ེར་ཡོང་�ེ། ཞལ་ཟས་�ི་མཆོད་པའི་�ལ་�་
འ�ལ་དགོས་སོ། ཚ�ལ་དང་བཅས་པའི་�ད་འ�ོའི་�ང་ཤ་དེ་འ�ེར་ཡོང་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམིགས་
བསལ་�ི་མཆོད་པར་འ�ལ་དགོས། 31དེ་�ེས་�་མས་ཚ�ལ་དེ་མཆོད་�ིའི་ཁར་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། འོན་�ང་
�ང་ཤ་དེ་ནི་�་མ་ཚ�འི་ཐོབ་�ལ་ཡིན་ནོ། 32-33མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པར་�ག་དང་ཚ�ལ་�་མཆོད་འ�ལ་�ེད་
མཁན་�་མ་དེ་ལ་�ད་འ�ོའི་�བ་�ང་གཡས་པ་དེ་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བའི་�ལ་�་�ོད་དགོས། 34�ད་
འ�ོའི་�ང་ཤ་དེ་དམིགས་བསལ་�ི་གནང་�ིན་དང་དེ་བཞིན་�ང་པ་གཡས་པ་དེ་ནི་�་མ་�མས་�ི་དམིགས་
བསལ་�ི་ཞལ་འདེབས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་�མས་ནས་བཞེས་ཏེ་�་མ་�མས་ལ་
གནང་བ་ཡིན་པས། ཨིས་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ནས་གོང་གསལ་འ�ལ་བ་དེ་�ས་�ག་�་�་མ་�མས་ལ་འ�ལ་
དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 35དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་ཞལ་ཟས་�ི་མཆོད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། 
དེ་ལས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་�་མའི་གོ་གནས་�་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་པའི་ཉིན་མོར་དེ་དག་ལ་གནང་བ་ཡིན་
ནོ། 36ཉིན་དེ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཡོངས་ལ་འ�ལ་བའི་ཆ་ཤས་དེ་དག་ལ་�ོད་
དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་པས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ས་�ག་�་བཀའ་�ིམས་དེ་�ང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 
37གོང་གསལ་བཀའ་�ིམས་�མས་ནི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དང་། འ�་�འི་མཆོད་པ་དང་། �ིག་སེལ་�ི་མཆོད་
པ་དང་། ཉེས་ཆད་�ི་མཆོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་�ི་འདོན་�ི་མཆོད་པ་དང་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ེད་
ཆོག་�ོར་ཡིན་ནོ། 38བཀའ་�ིམས་འདི་དག་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འ�ོག་�ོང་�་རི་བོ་སི་ནཨེའི་�ེང་
ནས་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཉིན་མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་�མས་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་དགོས་
པའི་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎  

ལེ་ཝ ི8 



ལེ་ཝ ི

ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་ལ་�ི་འདོན་�ེད་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 2ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་ངའི་ད�་�ར་དམ་པའི་�ོར་འ�ིད་
དེ། �་མའི་གོས་དང་། བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་དང་། �ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པའི་ཆེད་�་�ང་གཞོན་པ་གཅིག་དང་། དེ་
བཞིན་ཕོ་�ག་གཉིས་དང་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་ཙ�ལ་པོ་གང་བཅས་འ�ེར་ཡོང་དགོས། 3དེ་�ེས་མི་�ེ་
ཡོངས་�ོགས་དེར་བཀོང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 4ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་ཚང་མ་འཛ�མས་ཚར་བའི་�ེས་�། མོ་ཤེས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་�ར་�བ་ནས། 5དེ་ཚ�ར་�ས་པ་ངས་གང་�ེད་�བ་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཡིན་ནོ། 6མོ་ཤེས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་མ�ན་�་འ�ིད་ཡོང་
ནས་དག་འ�ངས་�ེད་�ིར་དེ་དག་ལ་འ�ད་�བ་དགོས་ཅེས་�ས་པ་དང་། 7ཁོང་གིས་ཨ་རོན་ལ་�ོད་�ང་དང་
ཆོས་གོས་གཡོག་ནས། �ེད་པར་�ེད་ད�ིས་བ�མས་ཤིང་ཆོས་གོས་ཨེ་ཕོད་བ�ོན་ཏེ། ལེགས་པར་འཐག་པའི་
�ང་ཐག་ཞིག་གིས་ཨེ་ཕོད་�ེད་པར་བཏགས་སོ། 8དེ་�ེས་མོ་ཤེས་ཁོང་ལ་�ང་�ན་ཞིག་�ང་བཏགས་པ་གནང་
ཞིང་། དེར་�་རིམ་དང་�མ་མིམ་བཞག་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། 9མགོ་ལ་
ཐོད་རས་ད�ིས་ཏེ་མ�ན་ངོས་�་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་པའི་དམ་པའི་�གས་མཚན་�་གསེར་�ི་�ང་�་ཞིག་�ང་
བཏགས་སོ། 10དེ་ནས་མོ་ཤེས་བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་དེ་�ངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་
པ་དང་། དེའི་ནང་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚང་མར་�གས་ནས་དེ་དག་ཚང་མ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་
�ས་སོ། 11ཁོང་གིས་�མ་དེ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཞིག་�ངས་ནས་མཆོད་�ི་དང་དེའི་ཡོ་�ད་ཁག་དང་། �འི་གཞོང་པ་
དང་དེའི་ཞབས་ར་བཅས་ལ་ལན་བ�ན་གཏོར་ནས་དེ་དག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ས་སོ། 12ཁོང་
གིས་ཨ་རོན་�ི་མགོ་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་དེ་�གས་ནས་བ�ོ་འ�ལ་�ས་ཤིང། 13དེ་�ས་མོ་ཤེས་ཨ་རོན་�ི་�་
�མས་�ང་མ�ན་�་འ�ིད་ཡོང་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་�ར་དེ་དག་ལ་�ོད་གོས་
གཡོག་�ེ་�ེད་པར་�ེད་�ན་བཅིངས་ཤིང་། མགོ་ལ་ཞ་མོ་གཡོགས་སོ། 14དེ་ནས་མོ་ཤེས་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པའི་
�ིར་�་ཕོ་�ང་གཞོན་པ་དེ་འ�ིད་ཡོང་ནས། ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་ཚ�ས་དེའི་མགོ་ལ་ལག་པ་བཞག་གོ 15མཆོད་�ི་
བ�ོ་འ�ལ་�ེད་�ིར་མོ་ཤེས་�ང་དེ་བསད་ནས་�ག་ཏོག་ཙམ་ཞིག་�ངས་ནས་མ�བ་མོས་མཆོད་�ིའི་�ར་
བཞིར་ཡོད་པའི་�་ཅོ་ཁག་ལ་�གས་སོ། དེ་�ེས་�ག་�ག་འ�ོས་དེའང་མཆོད་�ིའི་ཞབས་རར་�གས་ཏེ། མཆོད་
�ི་དེ་བཞིན་བ�ོ་འ�ལ་�ས་ནས་དག་འ�ངས་�ས་སོ། 16དེ་ནས་མོ་ཤེས་ནང་�ོལ་�ི་དབང་པོ་ཡོད་པའི་ཚ�ལ་
�་ཡོངས་�ོགས་དང་། དེ་བཞིན་མཚ�ན་པའི་ཆ་ཤེས་ལེགས་ཤོས་དང་མཁལ་མའི་ཚ�ལ་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་
�ངས་ནས་མཆོད་�ིའི་ཁར་མེར་བ�ེག་སོ། 17ཤ་�ག་འ�ོས་དང་པགས་པ་དང་�་མ་བཅས་འ�ེར་ནས། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་�ར་�ར་སའི་�ི་རོལ་�་མེར་�ེག་བཏང་ངོ་། 18དེ་�ེས་མོ་ཤེས་�ིན་�ེག་གི་
དོན་�་ཕོ་�ག་གཅིག་འ�ིད་ཡོང་ནས། ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་ཚ�ས་དེའི་མགོ་ལ་ལག་པ་བཞག་གོ 19མོ་ཤེས་དེ་
བསད་ནས་དེའི་�ག་དེ་མཆོད་�ིའི་�ོགས་བཞིར་གཏོར་རོ། 20-21དེ་�ེས་ཕོ་�ག་གི་ཤ་དེ་�མ་�ར་བ�བ་�ེ། 
དེའི་ནང་�ོལ་དང་�ང་པ་དེ་ཚ�་�ས་འ�ད་ནས། མགོ་དང་ཚ�ལ་�་དང་�ག་ཤ་�ག་འ�ོས་�ས་པ་�མས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་མཆོད་�ིའི་ཁར་མེར་�ེག་བཏང་�ེ། �ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དེ་ནི་
ཞལ་ཟས་�ི་མཆོད་པའི་�ལ་�་�ལ་བ་ཡིན་པས། དེའི་�ི་ཞིམ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་



ལེ་ཝ ི

འ�ར་རོ། 22དེ་ནས་མོ་ཤེས་�་མ་�མས་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ི་�ིར་�་བཞག་ཡོད་པའི་�ག་གཉིས་པ་དེ་འ�ིད་ཡོང་
ནས། ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་�ིས་དེའི་མགོ་ལ་ལག་པ་བཞག་གོ་། 23མོ་ཤེས་དེ་བསད་ནས་དེའི་�ག་ཏོག་
ཙམ་ཞིག་�ངས་ཏེ། ཨ་རོན་�ི་�་བ་གཡས་པའི་�་ཤལ་དང་ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་དང་�ང་པ་གཡས་
པའི་མཐེ་བོང་ལ་�གས་སོ། 24དེ་�ེས་ཁོང་གིས་ཨ་རོན་�ི་�་�མས་མ�ན་�་འ�ིད་ཡོང་ནས། དེ་ཚ�འི་�་བ་
གཡས་པའི་�་ཤལ་དང་ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་དང་�ང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་སོ་སོར་�ག་དེ་�གས་སོ། 
མོ་ཤེས་�ག་�ག་འ�ོས་དེ་མཆོད་�ིའི་�ོགས་བཞི་ལ་གཏོར་རོ། 25དེ་བཞིན་ཁོས་ཚ�ལ་�་དང་། ཚ�ལ་དང་�ན་
པའི་མ�ག་མ་དང་། ནང་�ོལ་�ི་ཚ�ལ་�་ཡོངས་�ོགས་དང་། མཚ�ན་པའི་ཆ་ཤས་ལེགས་ཤོས་དང་ཚ�ལ་དང་�ན་
པའི་མཁལ་མ་གཉིས་ཅ་དང་�བ་�ང་པ་གཡས་པ་བཅས་�ངས་ཏེ། 26ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་�ི་ཙ�ལ་པོ་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པའི་བག་ལེབ་གཅིག་དང་། �མ་ལ་�ེག་པའི་བག་ལེབ་གཅིག་དང་། 
བག་ལེབ་�བ་པོ་ཞིག་�ངས་ཏེ་ཚ�ལ་�་དང་�བ་�ང་གཡས་པའི་�ེང་�་བཞག་གོ 27ཁོང་གིས་ཁ་ཟས་ཚང་མ་
ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་�ི་ལག་པར་གནང་ནས། ཁོ་ཚ�ས་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་
འ�ལ་བར་�ལ་ལོ། 28དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཁ་ཟས་དེ་དག་ཁོ་ཚ�འི་ལག་ནས་�ངས་ཏེ། མཆོད་�ིའི་�ེང་�་ཡོད་པའི་
�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པའི་ཁར་བཞག་ནས་བ�ོ་འ�ལ་�ི་མཆོད་པའི་�ལ་�་མེར་�ེག་བཏང་ངོ་། དེ་ནི་ཁ་ཟས་�ི་
མཆོད་པ་ཡིན་པས་དེའི་�ི་ཞིམ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་འ�ར་རོ། 29དེ་ནས་མོ་ཤེས་�ང་ཤ་
དེ་�ངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བ་�ལ་ལོ། བ�ོ་འ�ལ་�ི་མཆོད་པར་�ལ་བའི་
ཕོ་�ག་དེ་ནི་མོ་ཤེ་ཐོབ་�ལ་ཡིན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་མོ་ཤེས་�ས་སོ། 30མོ་ཤེས་
བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་དང་མཆོད་�ིའི་ཁར་ཡོད་པའི་�ག་དེ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཞིག་�ངས་ནས། ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་
�མས་དང་དེ་ཚ�འི་�ོན་གོས་ཁར་གཏོར་ནས། ཁོ་ཚ�་དང་ཁོ་ཚ�འི་གོས་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་
�ས་སོ། 31མོ་ཤེས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་ལ་�ས་པ། ཤ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་
པའི་གཟིམ་�ོར་འ�ེར་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་དེར་བཙ�ས་ནས། བ�ོ་འ�ལ་�ི་
འ�ལ་བ་བཞག་ཡོད་པའི་ཙ�ལ་པོ་ནངགི་བག་ལེབ་དེ་དང་མཉམ་�་ཟ་དགོས། 32ཤ་དང་བག་ལེབ་�ག་འ�ོས་
གང་ཡོད་ཚང་མ་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། 33བ�ོ་འ�ལ་�ི་ཆོ་ག་ཚང་མ་ཚར་བར་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་�ོད་
ཚ�ས་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོ་དེ་�ངས་མི་ཆོག 34�ོད་ཚ�འི་�ིག་པ་སེལ་བའི་�ིར་�་དེ་རིང་ང་ཚ�ས་གང་
�ས་པ་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་དགོངས་བཞིན་�་ཡིན་པས། 35�ོད་ཚ�ས་ད�་�ར་དམ་པའི་
གཟིམ་�ོའི་�ར་ཉིན་མཚན་བ�ན་བར་བ�ད་དེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གང་གནང་བ་བཞིན་�ེད་
དགོས། དེ་མིན་�ོད་ཚ�་ཤི་ངེས་པ་ཡིན་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 36དེ་བས་
ན་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་ཚ�ས་མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གང་གནང་བ་ཚང་མ་�ས་སོ༎  

ལེ་ཝ ི9 

ཨ་རོན་�ིས་དམར་མཆོད་འ�ལ་བ།  



ལེ་ཝ ི

1བ�ོ་འ�ལ་�ི་མཆོད་པ་ཆ་ཚང་�བ་པའི་�ི་ཉིན་དེ། མོ་ཤེས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་དང་དེ་བཞིན་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་འགོ་�ེད་�མས་བོས་ཏེ། 2ཁོང་གིས་ཨ་རོན་ལ་�ས་པ། �ང་གཞོན་པ་ཞིག་དང་ཕོ་�ག་�ོན་མེད་པ་དེ་
འ�ིད་ཡོང་ཞིང་། �ང་དེ་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པ་དང་ཕོ་�ག་དེ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པའི་�ལ་�་གཅོ་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་འ�ལ་དགོས། 3དེ་�ེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་�མས་ལ་�ོས་ཤིག �ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པའི་དོན་�་ར་
ཕོ་གཅིག་དང་། �ིན་�ེག་གི་མཆོད་པའི་དོན་�་�ོན་མེད་པ་བེ�་ལོ་གཅིག་ལོན་པ་ཞིག་དང་། �ོན་མེད་པ་�ག་
�ག་ལོ་གཅིག་ལོན་པ་རེ་འ�ེར་ཡོང་དགོས། 4དེ་བཞིན་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པའི་དོན་�་�ང་ཞིག་དང་ཕོ་
�ག་རེ་འ�ིད་ཡོང་དགོས། དེ་ཚ�ས་སེམས་ཅན་དེ་དག་�མ་བ�ེས་པའི་འ�འི་མཆོད་པ་དང་མཉམ་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་རིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་ལ་མངོན་པར་མཛད་�་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། 5དེ་ཚ�ས་མོ་ཤེས་གང་�ས་པ་ཐམས་ཅད་ད�་�ར་དམ་པའི་
མ�ན་�་འ�ེར་ཡོང་ཞིང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཚང་མ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་དེར་
འཛ�མས་སོ། 6དེ་ནས་མོ་ཤེས་�ས་པ། ཁོང་བ�གས་ཡོད་པའི་བ�ག་མདངས་�ི་འོད་དེ་�ོད་ཚ�འི་ཙར་མངོན་
པར་འ�ར་བའི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོད་ཚ�ར་དེ་ཚ�་ཆང་མ་�ེད་�ིར་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 7དེ་
ནས་ཁོང་གིས་ཨ་རོན་ལ། མཆོད་�ིའི་�ར་�ིན་ནས་�ོད་�ི་�ིག་པ་དང་མི་མང་གི་�ིག་པ་སེལ་བའིི་ཆེད་�་�ིག་
སེལ་�ི་མཆོད་པ་དང་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་འ�ལ་དགོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་མི་
དམངས་�ི་�ིག་པ་སེལ་བའི་�ིར་�་གོང་གསལ་མཆོད་པ་དེ་འ�ལ་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། 8དེ་�ེས་ཨ་རོན་མཆོད་
�ིའི་�ར་�ིན་ནས་རང་གི་�ིག་སེལ་�ི་དོན་�་ཕོ་�ང་གཞོན་པ་དེ་བསད་དོ། 9ཁོའི་�་�མས་�ིས་�ག་དེ་འ�ེར་
ཡོང་བ་དང་། ཁོས་དེའི་ནང་རང་གི་མ�བ་མོ་བ�ག་�ེ། མཆོད་�ིའི་�་ཅོ་སོ་སོར་གཏོར་བ་དང་། �ག་�ག་མ་དེ་
མཆོད་�ིའི་ཞབས་རར་�གས་སོ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཁོས་ཚ�ལ་�་དང་
མཁལ་མ་�མས་དང་། མཆིན་པའི་ཆ་ཤས་ལེགས་ཤོས་བཅས་པ་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་མེར་�ེག་བཏང་ངོ་། 11འོན་
�ང་ཤ་དང་པགས་པ་ནི་�ར་�ི་�ི་རོལ་�་མེར་�ེག་བཏང་ངོ་། 12ཁོས་རང་གི་�ིན་�ེག་གི་ཆེད་�་�ད་འ�ོ་དེ་
བསད་པ་དང་། ཁོའི་�་�མས་�ིས་�ག་དེ་འ�ེར་ཡོང་ཞིང་། ཁོས་�ག་དེ་མཆོད་�ིའི་�ོགས་བཞིར་གཏོར་རོ། 
13དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�ས་�ད་འ�ོའི་མགོ་དང་ཆ་ཤས་གཞན་�མས་ཁོ་ལ་�ིས་�ད་ནས། ཁོས་དེ་དག་མཆོད་�ིའི་�ེང་
�་མེར་�ེག་བཏང་ངོ་། 14ནང་�ོལ་དང་�ང་པ་�མས་འ�ད་ནས་མཆོད་�ིའི་ཁར་མཆོད་�ས་གཞན་�མས་�ི་
�ེང་�་བཞག་ནས་�ེགས་སོ། 15དེ་�ེས་ཨ་རོན་�ིས་མི་མང་གི་འ�ལ་བ་�མས་�ལ་བ་དང་། མི་མང་གི་�ིག་
སེལ་�ི་དོན་�་འ�ལ་དགོས་པའི་ར་དེ་འ�ིད་ཡོང་ནས་དེ་བསད་ཅིང་རང་གི་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པ་འ�ལ་བ་
�ར་�ལ་ལོ། 16དེ་བཞིན་ཁོས་�ིན་�ེག་གི་དོན་�་འ�ལ་དགོས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་འ�ིད་ཡོང་�ེ། �ིམས་�ོལ་
�ར་དེའང་མཆོད་པར་�ལ་ལོ། 17ཁོས་འ�་�འི་མཆོད་འ�ལ་�ས་ཏེ། �ོ་ཞིབ་�ར་ར་གང་�ངས་ནས་མཆོད་
�ིའི་ཁར་མེར་�ེག་བཏང་ཞིང་། དེ་ནི་�ས་�ན་�་འ�ལ་དགོས་པའི་�ིན་�ེག་གི་འ�ལ་བའི་ཁར་འ�ལ་བ་
འཕར་མ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། 18ཁོས་མི་མང་གི་དོན་�་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པར་�ང་ཞིག་དང་ཕོ་�ག་ཞིག་
�ང་བསད་དེ། ཁོའི་�་�མས་�ིས་སེམས་ཅན་�ི་�ག་དེ་འ�ེར་ཡོང་བ་དང་། ཁོས་�ག་དེ་མཆོད་�ིའི་�ོགས་
བཞིར་གཏོར་རོ། 19དེ་�ེས་ཨ་རོན་�ིས་�ང་དང་�ག་གི་ཚ�ལ་�མས། 20�ང་ཤའི་�ེང་�་བཞག་�ེ། མཆོད་�ིའི་
�ར་འ�ེར་ཞིང་ཚ�ལ་�་དེ་དག་མཆོད་�ིའི་ཁར་མེར་�ེག་བཏང་ངོ་། 21མོ་ཤེས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་�ང་ཤ་



ལེ་ཝ ི

དང་�བ་�ང་པ་གཡས་པ་�མས་�་མ་ཚ�འི་དོན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བར་�ལ་
ལོ། 22དེ་ནས་ཨ་རོན་�ིས་དམར་མཆོད་ཚང་མ་�ལ་ཚར་བའི་�ེས་�། རང་གི་ལག་པ་མི་དམངས་�ི་�ོགས་�་
ཡར་བ�ངས་ནས་དེ་དག་ལ་�ིན་�བས་གནང་ཞིང་མར་བབས་སོ། 23དེ་ནས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་འ�ལ་ནས་�ིར་ཐོན་ཏེ་མི་མང་ལ་�ིན་�ིས་�བས་པ་དང་། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བ�གས་ཡོད་པའི་བ�ག་མདངས་�ི་འོད་ཟེར་དེ་མི་མང་ཚང་མས་མ�ན་མངོན་ནཽ། 24དེ་
ནས་�ོ་�ར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མེ་ཞིག་གཏོང་བ་གནང་ཞིང་། དེས་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དང་མཆོད་
�ིའི་ཁར་ཡོད་པའི་ཚ�ལ་�མས་ཡོངས་�་འཚ�གས་སོ། དེ་མཐོང་ནས་མི་�མས་�ིས་�ད་ཅོར་ཆེན་པོ་�བ་ཅིང་
�ས་ས་ལ་བ�བས་ཏེ་�ག་འཚལ་�ས་སོ༎  

ལེ་ཝ ི10 

ན་དྷབ་དང་ཨ་བྷི་�འི་ཉེས་�ིག།  

1ཨ་རོན་�ི་�་ན་དྷབ་དང་ཨ་བྷི་�་གཉིས་�ིས་རང་རང་སོ་སོའི་མེ་ཕོར་ནང་མེ་འ�ེར་ནས་དེའི་ནང་བསང་
�གས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ག་�ོས་�ལ་ལོ། འོན་�ང་མེ་དེ་ནི་དམ་པ་མ་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་དག་ལ་དེ་འ�ལ་དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་མེད་པས་�ིར་རོ། 2དེ་ནས་�ོ་�ར་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་མེ་ཞིག་གཏོང་བ་གནང་ཞིང་། དེས་མི་དེ་གཉིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་འཚ�གས་ཏེ་
གནས་དེ་ག་རང་�་ཤིའོ། 3དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཨ་རོན་ལ་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པའི་བཀའ་ནི་
འདི་�ར་ཡིན། ང་ལ་ཞབས་ཏོག་�ེད་མི་ཚ�ས་ང་དམ་པ་ཡིན་པ་དེ་ལ་�ས་ཞབས་�ེད་དགོས། ངས་�ང་རང་གི་
མི་འབངས་ལ་ངའི་གཟི་བ�ིད་མངོན་པར་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། འོན་�ང་ཨ་རོན་�ིས་གང་ཡང་མ་�ས་
པར་ཁ་རོག་བ�ད་དོ། 4དེ་ནས་མོ་ཤེས་མི་ཤ་ཨེལ་དང་ཨེལ་ཛ་ཕན་གཉིས་ལ་བོས་ནས་�ས་པ། �ོད་ཚ�ས་རང་གི་
�ན་�ི་རོ་དེ་དག་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་ནས་འ�ེར་ཏེ་�ར་�ི་�ི་�་�ོལ་ཞིག དེ་གཉིས་ནི་ཨ་རོན་�ི་ཨ་�་�་
ཛ�་ཨེལ་�ི་�་�མས་ཡིན་ནོ། 5ཁོ་ཚ�་ཡོང་ནས་རོ་གོས་�ི་�ེ་ནས་བ�ང་�ེ། མོ་ཤེས་�ས་པ་བཞིན་རོ་དེ་ཚ�་�ར་�ི་
�ི་རོལ་�་�ེལ་ལོ། 6དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་ཨེ་ལི་ཛར་དང་ཨི་ཐ་མར་གཉིས་ལ་�ས་པ། �ོད་ཚ�ས་ང་
ཚ�་�་ངན་ནང་ཡོད་ཟེར་བ�ན་ནས་རང་གི་�་ཤད་མ་�བ་པར་མ་�ོད་ཅིག རང་གི་�ོན་གོས་མ་�ལ་ཅིག། དེ་
�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�་ཤི་དགོས་སོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཡོངས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་�ོ་བར་
འ�ར་རོ། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གཏོང་གནང་བའི་མེ་དེས་ཤི་�ོན་�ང་བའི་�ོར་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་
མང་�ིངས་ནས་�་ངན་�ེད་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 7�ོད་ཚ�་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོ་�ངས་ནས་འ�ོ་མི་ཆོག དེ་
མིན་�ོད་ཚ�་ཤི་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་�གས་པའི་
�ོ་ནས་དམ་པ་�ས་ཟིན་པའི་�ིར་རོ། དེ་བས་ན་ཁོ་ཚ�ས་མོ་ཤེས་གང་�ས་པ་�ར་�ས་སོ༎  

�་མ་�མས་�ིས་�ང་དགོས་པའི་བཀའ་�ིམས།  



ལེ་ཝ ི

8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་རོན་ལ་ག�ངས་པ། 9�ོད་དང་�ོད་�ི་�་ཚ�ས་ཆང་རག་སོགས་འ�ང་ནས་ངའི་
ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་འ�ལ་མི་ཆོག གལ་ཏེ་འ�ལ་བ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�་ཤི་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། བཀའ་�ིམས་འདི་
ནི་�ོད་ཚ�འི་མི་བ�ད་ཚང་མས་�ང་དགོས། 10དཀོན་མཆོག་གི་དངོས་�ས་དང་�ིར་བཏང་བེད་�ོད་�ེད་པའི་
དངོས་�ས་�མས་�ི་བར་ལ་�ོད་�ི་ད�ེ་བ་�ེད་དགོས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དངོས་�ས་གང་�ང་�ོལ་བཞིན་
དག་འ�ངས་�ེད་ཡོད་མེད་�ང་ད�ེ་བ་�ེད་�བ་པ་དགོས། 11ངས་མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་�ད་པའི་བཀའ་�ིམས་
ཚང་མ་�ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ོབ་�ོན་�ེད་དགོས། 12མོ་ཤེས་ཨ་རོན་དང་གསོན་པོར་�ས་པའི་ཁོའི་
�་ཨེ་ལི་ཛར་དང་ཨི་ཐ་མར་གཉིས་ལ་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་ཞལ་ཟས་�ི་འ�ལ་བ་�ག་
འ�ོས་�ས་པའི་འ�་�འི་འ�ལ་བའི་�ས་�མས་�ངས་ནས། དེ་ལས་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་བཟོས་ཏེ་མཆོད་
�ིའི་འ�མ་�་ཟ་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། མཆོད་པ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་དམ་པ་ཡིན་པས་�ིར་རོ། 13དེ་ནི་གནས་དམ་པ་
�་ཟ་དགོས་ཤིང་། དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་ཞལ་ཟས་�ི་འ�ལ་བ་ལས་�ོད་དང་�ོད་�ི་�་�མས་
ལ་ཐོབ་པའི་�ལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 14འོན་�ང་�་མའི་ཆེད་�་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བའི་�ལ་�་�ལ་བའི་�ད་འ�ོའི་�ང་ཤ་དང་�བ་�ང་བཅས་
�ོད་དང་�ོད་�ི་ནང་མི་ཚ�ས་ཟ་ཆོག དེ་ནི་�ོད་�ི་�ོལ་བཞིན་དག་འ�ངས་�ས་པའི་གནས་གཙང་མ་གང་�ང་
ཞིག་�་ཟ་ཆོག འ�ལ་བ་དེ་ཚ�་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཚ�ས་�ལ་བའི་མ�ན་འ�ེལ་�ི་འ�ལ་བ་ལས་�ོད་དང་
�ོད་�ི་�་�ག་�མས་ལ་ཐོབ་འོས་པའི་�ལ་བ་ཡིན་ནོ། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཞལ་ཟས་�ི་འ�ལ་བར་ཚ�ལ་
དེ་འ�ལ་བའི་�བས་�། དེ་ཚ�ས་�ང་དང་�བ་�ང་�མས་འ�ེར་ཡོང་དགོས་ཤིང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
བཀའ་གནང་བ་བཞིན་འ�ལ་བ་དེ་དག་ནི་�ོད་དང་�ོད་�ི་�་�ད་�མས་�ི་ཆེད་�་�ས་�ན་�་ཐོབ་འོས་
པའི་�ལ་བ་ཡིན་ནོ། 16མོ་ཤེས་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པར་འ�ལ་དགོས་པའི་ར་ཕོའི་�ོར་ལ་འ�ི་�ད་�ས་པས། དེ་
�ོན་ནས་མེར་�ེག་བཏང་ཟིན་པའི་�ོར་ཤེས་པ་དང་། ཁོས་ཨེ་ལི་ཛར་དང་ཨི་ཐ་མར་གཉིས་ལ་�ོས་ཤིང་�ས་པ། 
17�ོད་ཚ�ས་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པ་དེ་གནས་དམ་པ་ཞིག་�་མ་ཟ་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་ཤིན་�་དམ་པ་ཡིན་
ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་�ེ་ཚང་མའི་�ིག་སེལ་�ི་དོན་�་�ོད་ཚ�ར་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 18དེའི་�ག་དེ་
གནས་དམ་པའི་ནང་�་འ�ེར་མ་ཡོང་བ་ཡིན་པས། དམར་མཆོད་དེ་ནི་ངས་�ས་པ་བཞིན་�ོད་ཚ�ས་གནས་དེ་
རང་�་ཟ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 19དེ་ནས་ཨ་རོན་�ིས་ལན་�། ངས་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པ་དེ་ལས་དེ་རིང་ཟས་པ་
ཡིན་ན། དེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་འ�ར་རམ། མི་མང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིག་སེལ་
�ི་མཆོད་པ་དེ་དེ་རིང་�ལ་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དེའང་འ�ེར་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ངའི་ཐོག་ལ་
དེ་�་�འི་དཀའ་ངལ་དག་�ང་སོང་ཞེས་�ས་སོ། 20མོ་ཤེས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་�ོ་ཁ་ཚ�མས་པར་འ�ར་རོ༎  

ལེ་ཝ ི11 

ཟ་ཆོག་པའི་སེམས་ཅན་�མས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་མི་མང་གི་ཆེད་�་གཤམ་གསལ་བཀའ་�ིམས་
�མས་གནང་ངོ་། 2ཁོ་ཚ�ས་ས་གཞིའི་�ེང་�་ཡོད་པའི་�ད་འ�ོའི་ནང་ནས་། 3�ིག་པ་ཁ་�ལ་ཞིང་�ད་�བ་



ལེ་ཝ ི

མཁན་�མས་ཟ་�ང་ངོ་། 4-6འོན་�ང་�་མོང་ངམ་�ག་གི་�མ་པ་དང་རི་བོང་སོགས་ཟ་མི་�ང་། དེ་དག་ནི་མི་
གཙང་བར་�ིས་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་དག་གིས་�ག་�ད་�ེད་ནའང་དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་ཁ་�ལ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 
7ཕག་པ་ཟ་མི་�ང་། དེ་ནི་མི་གཙང་བར་�ིས་དགོས་པ་ཡིན། དེ་དག་གི་�ིག་པ་ཁ་�ལ་ཡོད་ནའང་�ག་�ད་མི་
�ེད་དོ། 8�ོད་ཚ�ས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཟ་མི་�ང་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་རོ་ལ་འཆང་མི་ཉན། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ནི་
མི་གཙང་བ་ཡིན་པས་�ིར་རོ། 9ཉའི་རིགས་ལས་ཤོག་པ་དང་པགས་རིས་ཡོད་པའི་ཉ་�མས་�ོད་ཚ�ས་ཟ་ཆོག་གོ 
10འོན་�ང་ཤོག་པ་དང་པགས་རིས་མེད་པའི་�འི་ནང་གི་�ོག་ཆགས་གང་འ�་ཞིག་ཡིན་�ང་དེ་ནི་ཟ་མི་ཆོག 
11དེ་�་�འི་�ོག་ཆགས་ནི་མི་གཙང་བ་ཡིན་པས་ཟ་མི་�ང་ངོ་། དེ་ཚ�འི་རོ་ལའང་འཆང་མི་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 
12�འི་ནང་གི་�ོག་ཆགས་ཤོག་པ་དང་པགས་རིས་མེད་པ་སོགས་�ང་ཟ་མི་ཆོག 13-19གཤམ་གསལ་འདབ་
ཆགས་�ི་རིགས་�མས་ཟ་མི་�ང་། �་�ག་དང། �ག་པ། �་གང་�ང་ཞིག། གོ་བོ། �་�ོད། ཕོ་རོག། �་ཆེན་ཨོསེ་
ཊིརིཆི། མཚ�འི་�། �ང་�ང། དེ་བཞིན་�་�འི་རིགས་�་ཚ�གས་དང་། �་�ད་དང་། ཙ�་ཙ�་�ང་པོ་བཅས་སོ།། 20-

21འཕག་ཚག་�བ་མཁན་མ་གཏོགས་འ�་�ིན་ཤོག་པ་�ན་པ་ཚང་མ་མི་གཙང་བ་ཡིན་པ་དང་། 22ཆ་ག་འ�འི་
རིགས་སོགས་ནི་ཟ་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 23འོན་�ང་འ�་�ིན་�ང་ཁག་ཤོག་པ་ཡོད་པ་ལ་ས་ཁར་འ�ལ་མཁན་
�མས་མི་གཙང་བར་�ི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 24-28�་ཞིག་གིས་གཤམ་གསལ་�ད་འ�ོ་�མས་�ི་རོ་ལ་འཆང་བ་
ཡིན་ན་དགོང་�ོ་བར་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས། འོན་�ང་�ིག་པ་ཁ་�ལ་ཞིང་�ག་�ད་མ་�ེད་མཁན་སེམས་
ཅན་མ་གཏོགས། དེ་བཞིན་�ར་མོ་�ན་པའི་གཅན་གཟན་�ང་བཞི་པ་ཚང་མ་མི་གཙང་བར་�ིས་དགོས་སོ། �་
ཞིག་གིས་དེ་ཚ�འི་རོ་འ�ེར་བ་ཡིན་ན་དེས་རང་གི་གོས་འ�་ནས་དགོང་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས་སོ། 
29-30�ི་ལོང་དང་�ི་བ་ཆེ་�ང་དང་ཙང་པ་�ལ་རས་སོགས་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཏེ། 31�་ཞིག་གིས་དེ་ཚ�འམ་དེ་
ཚ�འི་རོ་ལ་འཆང་བ་ཡིན་ན་དགོངས་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས། 32དེ་ཚ�འི་རོ་�མས་དངོས་པོ་གང་
�ང་ཞིག་དང་རེག་པ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་དེའང་མི་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན། དངོས་རིགས་དེ་དག་ནི་ཤིང་དང་། 
གོས་དང་། ཀོ་བའི་ཡོ་�ད་སོགས་དང་ཕད་གོག་བཅས་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་�འི་ནང་འབང་བཞག་
དགོས་སོ། འོན་�ང་དེ་དག་ནི་དགོངས་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་�ིས་དགོས། 33རོ་དེ་�་�ོད་གཅིག་གི་ནང་�ང་
བ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་ཡོད་པའི་�ས་ཚང་མ་མི་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན། �་�ོད་དེའང་བཅག་དགོས་སོ། 34�ོད་
དེ་�་�འི་ནང་ཡོད་པའི་�་ལས་ཟ་�ང་བའི་ཁ་ཟས་སོགས་�ི་ཁར་འཐོར་བ་ཡིན་ན། ཟས་དེ་དག་དང་�ོད་དེ་�་
�འི་ནང་ཡོད་པའི་བ�ང་ཆས་སོགས་མི་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན། 35རོ་དེ་དངོས་པོ་གང་�ང་ཞིག་དང་རེག་པ་
ཡིན་ན་དངོས་པོ་དེ་མི་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན་ཞིང་། སའི་ཐབ་འམ་མེ་ཐབ་སོགས་བཅག་དགོས་སོ། 36འོན་
�ང་�་མིག་གམ་�་ཡོད་པའི་དོང་མ་གཏོགས་དངོས་པོ་གང�ང་ཞིག་རོ་དང་རེག་པ་ཡིན་ན་དེ་དག་མི་གཙང་
བར་འ�ར་�་ཡིན། 37གལ་ཏེ་རོ་ཞིག་ས་བོན་ཞིག་དང་རེག་པ་ཡིན་ན་ས་བོན་དེ་ནི་གཙང་མར་�ིས་དགོས། 
38འོན་�ང་རོ་དང་རེག་པའི་ས་བོན་དེ་�འི་ནང་�ང་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་ནི་མི་གཙང་བར་�ིས་དགོས་པ་
ཡིན་ནོ། 39ཟ་�ང་བའི་�ད་འ�ོ་ཞིག་ཤི་�ེ། �ས་དེ་ལ་འཆང་བ་ཡིན་ན་དགོངས་�ོ་བར་མི་དེ་མི་གཙང་བར་
གནས་དགོས་སོ། 40�་ཞིག་གིས་དེའི་ཤ་ལས་ཟས་པ་ཡིན་ན། དེས་རང་གི་�ོན་གོས་འ�་དགོས་སོ། འོན་�ང་མི་
དེ་དགོང་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས། དེ་བཞིན་རོ་འ�ེར་བའི་མི་དེས་�ང་རང་གི་གོས་འ�་དགོས། 
འོན་�ང་དེའང་དགོངས་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས་�་ཡིན་ནོ། 41-42ས་ཁར་�ོ་འ�ལ་�ེད་མཁན་



ལེ་ཝ ི

སེམས་ཅན་�ང་ཁག་དང་�ད་འ�ོ་�ང་བཞི་པའམ་�ང་ལག་མང་པོ་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་�མས་�ོད་ཚ�ས་ཟ་
མི་�ང་། 43དེ་�་�འི་སེམས་ཅན་�མས་ཟས་ནས་�ོད་ཚ�ས་རང་ལ་མི་གཙང་བར་མ་�ེད་ཅིག 44ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ས་རང་ལ་དམ་པར་བཞག་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ནི་
དམ་པ་ཡིན་པས་�ིར་རོ། 45ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�་འ�ར་�ིར་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ནས་འ�ིད་ཡོང་
མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། �ོད་ཚ�་རང་ཉིད་ལ་དམ་པར་བཞག་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ནི་དམ་པ་ཡིན་
པས་�ིར་རོ། 46གོང་གསལ་བཀའ་�ིམས་དེ་ནི་�ད་འ�ོ་སེམས་ཅན་དང་འདབ་ཆགས་དང་། དེ་བཞིན་�འི་ནང་
གནས་པའི་�ོག་ཆགས་དང་ས་ཁར་�ོ་འ�ལ་�ེད་པའི་སེམས་ཅན་�མས་�ི་�ོར་ལ་ཡིན་ནོ། 47�ིམས་�ོལ་�ར་
གཙང་བ་ཡིན་མིན་ད�ེ་བ་�ེད་ཆོག་�ོར་དང་། དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ཟ་�ང་མིན་ད�ེ་བ་�ེད་ཆོག་�ོར་ལ་�ོད་
ཚ�ས་�ོགས་ཟོན་ཡག་པོ་�ེད་དགོས་སོ༎  

ལེ་ཝ ི12 

�་�་�ེས་ཚར་བའི་�ད་མེད་ལ་དག་འ�ངས་�ེད་པ།  

1-2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་ཆེད་�་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་�ིམས་གནང་གསལ། �ད་མེད་
གཅིག་ལ་�་ཞིག་�ེས་པའི་�ེས་�། མཆོད་�ིམས་�ར་མོ་ནི་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས། 
ཇི་�ར་མོ་ནི་�་མཚན་བབས་�ས་མི་གཙང་བར་�ང་བ་དང་། 3ཉིན་ཞག་བ�ད་པར་�་དེ་ནི་མ�ན་�གས་
གཅོད་དགོས། 4དེ་�ེས་ཉིན་ཞག་�མ་�་སོ་ག�མ་ཚང་བའི་�ེས་�་�ད་མེད་དེའི་རང་གི་�ག་བབས་པའི་
གནས་�ངས་ལས་�ོལ་བཞིན་གཙང་མར་འ�ར་�་ཡིན་པ་དང་། རང་ཉིད་�ོལ་བཞིན་དག་འ�ངས་མ་�ང་
བར་�་�ད་མེད་དེས་དངོས་པོ་དམ་པ་�མས་ལ་འཆང་བའམ་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་འ�ལ་མི་�ང་། 5�ད་
མེད་ཞིག་ལ་�་མོ་ཞིག་�ེས་པ་ཡིན་ན་ཉིན་ཞག་བ�་བཞི་བར་�་མོ་ནི་མཆོད་�ིམས་�ར་མི་གཙང་བར་གནས་
དགོས། ཇི་�ར་མོ་ནི་�་མཚན་བབས་�ས་མི་གཙང་བར་�ང་བ་དང་། ཉིན་ཞག་�ག་�་རེ་�ག་གི་�ེས་�་�ད་
མེད་དེ་�ག་བབས་པའི་གནས་�ངས་དེ་ལས་�ོལ་�ར་གཙང་མར་འ�ར་�་ཡིན། 6�ད་མེད་ཞིག་ལ་�འམ་�་
མོ་གང་�ང་ཞིག་�ེས་ཏེ། རང་ཉིད་�ོལ་བཞིན་གཙང་མར་འ�ར་བའི་ཞག་�ས་ཚང་བའི་�ེས་�་�ད་མེད་དེས་
�ིན་�ེག་གི་འ�ལ་བའི་ཆེད་ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་�་�་གཅིག་དང་། �ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པའི་ཆེད་�་དི་དི་�་
�འམ་�ག་རོན་གཅིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོར་�་མའི་�ར་འ�ེར་ཡོང་
དགོས། 7དེ་�ེས་�་མས་མོའི་འ�ལ་བ་དེ་དག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་ཏེ། དག་འ�ངས་�ི་འ�ལ་བ་�ས་པ་
ཡིན་ན་�ད་མེད་དེ་�ོལ་བཞིན་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན། �་�་�ེས་པའི་�ེས་�་�ད་མེད་ཚ�་�་�་�ེད་དགོས་
པ་ཡིན་ནོ། 8གལ་ཏེ་�ད་མེད་དེས་�ག་�་ཞིག་འ�ལ་མ་�བ་པ་ཡིན་ན། འང་�འམ་�ག་རོན་གཉིས་རེ་འ�ེར་
ཡོང་དགོས། དེ་ནི་�ིན་�ེག་གི་འ�ལ་བའི་ཆེད་�་གཅིག་དང་། �ིག་སེལ་�ི་འ�ལ་བའི་ཆེད་�་གཅིག་ཡིན་ནོ། 
�་མས་དག་འ�ངས་�ེད་པའི་འ�ལ་བ་དེ་དག་�ས་ཟིན་པའི་�ེས་�་�ད་མེད་དེ་�ོལ་བཞིན་གཙང་བར་
འ�ར་�་ཡིན་ནོ༎  



ལེ་ཝ ི

ལེ་ཝ ི13 

པགས་པའི་ནད་རིགས་�ི་�ིམས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ལ་བཀའ་�ིམས་འདི་དག་གནང་བ། 2གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་
པགས་པར་�་དང་�ང་ནད་ཡང་ན་གཉན་འ�ར་�ི་ནད་སོགས་�ང་བ་དང་། �་དེ་དག་�ེས་�་པགས་ནད་
�ག་པོ་ཞིག་�་འ�ར་�ིད་པས། ནད་པ་དེ་ཨ་རོན་རིགས་བ�ད་�ི་�་མའི་�ར་འ�ིད་དགོས། 3དེ་�ེས་�་མས་
�་དེ་ལ་�གས་ད�ད་�ེད་�བས། �འི་ཁར་ཡོད་པའི་བ་�་དེ་ཚ�་དཀར་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། �འི་མཐའ་
བ�ོར་�ི་པགས་པ་ལས་�་དེ་གཏིང་རིང་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་པགས་ནད་�ག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། �་མས་མི་
དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ནས་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། 4འོན་�ང་�་དེ་དཀར་པོ་ཡིན་པ་དང་། མཐའ་
བ�ོར་�ི་པགས་པ་ལས་གཏིང་རིང་པོ་མེད་པ་དང་། དེའི་བ་�་�མས་�ང་དཀར་པོ་ཆགས་མེད་པ་ཡིན་ན། �་
མས་མི་དེ་ལ་ཉིན་བ�ན་བར་�་ལོགས་�་བཞག་དགོས། 5དེ་�ེས་ཉིན་ཞག་བ�ན་པར་�་མས་�ར་ཡང་བ�ག་
ད�ད་�ེད་དགོས། ཁོང་གི་བསམ་�ལ་�ར་�་དེ་ཆེ་�་མ་�ིན་པར་�ར་�ི་གནས་�ངས་དེ་རང་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་
ན། ཁོས་མི་དེ་ལ་�ར་ཡང་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་ལོགས་�་བཞག་དགོས། 6དེ་�ེས་ཉིན་ཞག་བ�ན་པའི་ཉིན་�་
མས་མི་དེ་ལ་�ར་ཡང་�གས་ད�ད་�ེད་དེ། �་དེ་�མ་ཞིང་ཆེ་�་སོང་མེད་པ་ཡིན་ན་། ཁོས་མི་དེར་�ོལ་བཞིན་
གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། དེ་ནི་�་ཕལ་པ་ཡིན་པས། མི་དེས་རང་གི་�ོན་གོས་འ�་ནས་�ོལ་
བཞིན་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན། 7འོན་�ང་�་མས་ཁོ་ལ་�གས་ད�ད་�ས་ཏེ་གཙང་མ་ཡིན་པའི་�བ་བ�གས་
�ས་ཟིན་པའི་�ེས་�་ཁོའི་�་དེ་འཕེལ་བ་ཡིན་ན། ཁོས་ཡང་�ར་�་མའི་�ར་རང་ཉིད་བ�ན་དགོས། 8�་མས་
�ར་�་ཁོ་ལ་�གས་ད�ད་�ས་ཏེ། �་དེ་འཕེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་མི་དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་�བ་བ�གས་
�ེད་དགོས། དེ་ནི་པགས་ནད་�ག་པོ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 9�་ཞིག་ལ་པགས་ནད་�ག་པོ་ཞིག་འཕོག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མི་
དེ་�་མའི་�ར་འ�ིད་ཡོང་དགོས། 10�་མས་དེ་ལ་�གས་ད�ད་�ེད་�བས། གལ་ཏེ་ཁོའི་པགས་པ་དཀར་པོར་
འ�ར་ཡོད་པ་དང་། �་�མས་�ང་དཀར་པོར་འ�ར་ཞིང་། �་དེ་�ག་གི་གང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 11དེ་ནི་པགས་
ནད་�ིང་པ་ཞིག་ཡིན་པས། �་མས་ཁོ་ནི་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། ཁོ་ནི་ཚང་མས་ཤེས་
གསལ་�་མི་གཙང་བར་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་ལོགས་�་བཞག་དགོས་དོན་གང་ཡང་མེད། 12གལ་ཏེ་
པགས་པའི་ནད་དེ་འཕེལ་ནས་མི་དེའི་མགོ་ནས་�ང་པའི་བར་�་�བ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 13�་མས་�ར་�་བ�ག་
ད�ད་�ེད་དགོས། པགས་ནད་དེས་ག�གས་པོ་ཚང་མ་གང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། �་མས་མི་དེ་�ོལ་བཞིན་གཙང་མ་
ཡིན་ཞེས་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། གལ་ཏེ་ཁོའི་པགས་པ་ཡོངས་�ོགས་དཀར་པོར་འ�ར་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ནི་
�ོལ་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན། 14འོན་�ང་ཁོའི་�་ཁ་བ�ོལ་མ་ཐག་�་མི་དེ་མི་གཙང་བར་�ིས་དགོས་པ་ཡིན། 
15�་མས་�ར་�་བ�ག་ད�ད་�ས་ཏེ། �དེ་བ�ོལ་ཡོད་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ན་མི་དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་�བ་
བ�གས་�ེད་དགོས། �་དེ་བ�ོལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།་ དེ་ནི་པགས་ནད་�ག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་མི་གཙང་བར་�ིས་
དགོས་སོ། 16འོན་�ང་�་དེ་�ག་ནས་དཀར་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་�་མའི་�ར་འ�ོ་དགོས་ཤིང་། 17�་
མས་�ར་ཡང་བ�ག་ད�ད་�ེད་�བས། �་དེ་དཀར་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་མི་དེ་�ོལ་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན་



ལེ་ཝ ི

པས། �་མས་མི་དེ་གཙང་མ་ཡིན་པའི་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། 18གལ་ཏེ་མི་ཞིག་ལ་གཉན་འ�ར་ཐོན་ནས་
�ག་གསོ་བ་ཡིན་ནའང་། 19�ར་གཉན་འ�ར་ཐོན་པའི་པགས་པ་དེ་དཀར་པོ་ཆགས་ཏེ་�ངས་པ་དང་། ཡང་ན་
དེར་�་�ལ་དམར་�་ཞིག་མཐོང་བ་ཡིན་ན། མི་དེ་�་མའི་�ར་འ�ོ་དགོས། 20�་མས་དེ་ལ་�གས་ད�ད་�ེད་
དེ་�་�ལ་དེ་དག་མཐའ་བ�ོར་�ི་པགས་པ་ལས་གཏིང་རིང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེའི་བ་�་�མས་�ང་དཀར་
པོ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། ནད་གཞི་དེ་ནི་གཉན་འ�ར་
ནས་འགོ་�གས་པའི་པགས་ནད་�ག་པོ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 21འོན་�ང་�་མས་བ�ག་ད�ད་�ེད་�བས་དེའི་བ་�་
�མས་དཀར་པོ་ཆགས་མེད་ཅིང་། ��ལ་དེ་ནི་མཐའ་བ�ོར་�ི་པགས་པ་ལས་གཏིང་རིང་པོ་མེད་པ་ཡིན་ན། �་
�ལ་�ི་མདོག་དེ་�་�ལ་�ལ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། �་མས་མི་དེ་ལ་ལོགས་�་ད�ེད་ནས་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་
བཞག་དགོས། 22གལ་ཏེ་�་�ལ་དེ་འཕེལ་བ་ཡིན་ན། ཁོ་ལ་པགས་ནད་�ག་པོ་འཕོག་ཡོད་པ་ཡིན་པས། �་མས་
ཁོ་ནི་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། 23�་�ལ་དེ་མ་འཕེལ་བར་�ར་བཞིན་གནས་ཡོད་པ་ཡིན་
ན། དེ་ནི་གཉན་འ�ར་�ི་�ལ་ཙམ་ཡིན་པས། �་མས་མི་དེ་གཙང་མ་ཡིན་པའི་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། 24མི་
ཞིག་མེས་ཚ�གས་ཤིང་། མེས་འཚ�གས་པའི་�་དེ་དཀར་པོའམ་དམར་�ར་འ�ར་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 25�་མས་དེ་ལ་
བ�ག་ད�ད་�ེད་དགོས། མེས་ཚ�གས་པའི་�་�ལ་�ེང་གི་�་�མས་དཀར་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། �འི་མཐའ་
བ�ོར་�ི་པགས་པ་ལས་�་�ལ་དེ་གཏིང་རིང་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མེས་འཆིགས་པའི་�་དེ་ལས་པགས་ནད་�ག་
པོ་ཞིག་འགོ་�གས་པ་ཡིན་པས། �་མས་མི་དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། 26འོན་�ང་�་
�ལ་�ེང་གི་བ་�་�མས་དཀར་པོ་ཆགས་མེད་པ་དང་། མཐའ་བ�ོར་�ི་པགས་པ་ལས་�་�ལ་དེ་གཏིང་རིང་པོ་
མེད་པ་དང་། འོན་�ང་�་�ལ་�ི་མདོག་དེ་�་ཤིབ་ཤིབ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། �་མས་ཁོ་ལ་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་
ལོགས་�་ད�ེ་ནས་བཞག་དགོས། 27དེ་�ེས་�་མས་�ར་ཡང་ཉིན་ཞག་བ�ན་པའི་ཐོག་�་བ�ག་ད�ད་�ེད་
དགོས་པ་དང་། �བས་དེར་�་དེ་ཡང་འཕེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་པགས་ནད་�ག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་�་མས་མི་
དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། 28འོན་�ང་�་�ལ་དེ་མ་འཕེལ་བར་�ར་བཞིན་གནས་ཡོད་
པ་དང་། དེའི་མདོག་�་ཤིབ་ཤིབ་ཡིན་ན། དེ་ནི་པགས་ནད་�ག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། �་མས་མི་དེ་ནི་�ོལ་�ར་
གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ནི་མེས་འཚ�ག་པའི་�་�ལ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 
29གལ་ཏེ་�ེས་པའམ་�ད་མེད་ཞིག་ལ་མགོའམ་ཨོག་མའི་ཁར་�་ཐོན་པ་ཡིན་ན། 30�་མས་དེ་ལ་བ�ག་ད�ད་
�ེད་དགོས། གལ་ཏེ་�་�ལ་དེ་མཐའ་བཁོར་�ི་པགས་པ་ལས་གཏིང་རིང་བ་དང་དེའི་ཁར་ཡོད་པའི་བ་�་�མས་
�ང་སེར་པོ་དང་�བ་མོ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་པགས་ནད་�ག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། �་མས་དེ་ནི་མི་གཙང་
བ་ཡིན་ཞེས་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། 31གལ་ཏེ་�་མས་བ�ག་ད�ད་�ེད་�བས་�་�ལ་དེ་མཐའ་བ�ོར་�ི་
པགས་པ་ལས་གཏིང་རིང་པོ་མེད་པ་དང་། བ་�་�མས་�ང་ཡག་པོ་�ེས་མེད་པ་ཡིན་ན། �་མས་མི་དེ་ཉིན་ཞག་
བ�ན་བར་�་ལོགས་�་བཞག་དགོས། 32ཉིན་ཞག་བ�ན་པར་�་མས་�ར་ཡང་བ�ག་ད�ད་�ེད་དགོས། �བས་
དེར་�་དེ་འཕེལ་མེད་པ་དང་། དེའི་ཁར་བ་�་སེར་པོ་མེད་པ་དང་། �་�ལ་དེ་ནི་མཐའ་བ�ོར་�ི་པགས་པ་ལས་
གཏིང་རིང་པོ་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ན། 33མི་དེས་རང་གི་�འི་མཐའ་བ�ོར་�ི་བ་�་�མས་གཞར་དགོས་པ་དང་། �་
མས་�ར་ཡང་མི་དེ་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་ལོགས་�་བཞག་དགོས། 34ཉིན་ཞག་བ�ན་པའི་ཐོག་�་�་མས་�ར་
ཡང་�་དེ་བ�ག་ད�ད་�ེད་དགོས། �བས་དེར་�དེ་འཕེལ་མེད་པ་དང་མཐའ་བ�ོར་�ི་པགས་པ་ལས་གཏིང་
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རིང་པོ་མེད་ན། �་མས་མི་དེ་�ོལ་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན་པའི་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། དེ་�ེས་མི་དེས་རང་གི་
�ོན་གོས་འ�་ནས་རང་ཉིད་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན། 35འོན་�ང་མི་དེ་གཙང་མ་ཡིན་པའི་�བ་བ�གས་�ས་
ཟིན་པའི་�ེས་�འང་ཁོའི་�་དེ་འཕེལ་བ་ཡིན་ན། 36�་མས་�ར་ཡང་མི་དེ་ལ་བ�ག་ད�ད་�ེད་དགོས། གལ་ཏེ་
�་དེ་འཕེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བ་�་སེར་པོ་ཆགས་ཡོད་མེད་�་མི་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། མི་དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན་
པ་མངོན་གསལ་�་ཤེས་�བ་བོ། 37འོན་�ང་�་མས་བསམ་�ལ་�ར་�དེ་འཕེལ་མེད་པ་དང་བ་�འང་�ེས་ཡོད་
པ་ཡིན་ན། �དེ་�ག་པ་ཡིན་པས། �་མས་མི་དེ་�ོལ་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། 38�ེས་
པའམ་�ད་མེད་ཞིག་གི་པགས་པར་ཤ་ཐིག་སེར་ད�་�ང་བ་ཡིན་ན། 39�་མས་དེ་ལ་བ�ག་ད�ད་�ེད་དགོས། 
ཤ་ཐིག་དེ་སེར་�་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཤ་ཐིག་དེ་ནི་པགས་ནད་ཕལ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། མི་དེ་ནི་�ོལ་བཞིན་
གཙང་མར་�ིས་དགོས་སོ། 40-41གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གི་མགོའི་�བ་�ོགས་སམ་མ�ན་�ོགས་�ི་�་དེ་རང་བཞིན་�ི་
གཟགས་�ེ་མགོ་དམར་པོར་སོང་བ་ཡིན་ན། མི་དེ་མི་གཙང་བར་འ�ར་མི་ཡོང་། 42འོན་�ང་མགོ་དམར་�ི་�ང་
ལ་�འི་མདོག་དམར་�་ཞིག་ཐོན་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་པགས་ནད་�ག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། 43�་མས་དེ་ལ་བ�ག་
ད�ད་�ེད་དགོས། དེ་�་�འི་�་མདོག་དམར་�་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 44�་མས་མི་དེ་མི་གཙང་བ་ཡིན་
ཞེས་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། མི་དེའི་མགོ་ལ་པགས་ནད་�ག་པོ་ཞིག་འཐེབས་ཡོད་པས་�ིར་རོ། 
45�་ཞིག་ལ་པགས་ནད་�ག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེས་�ལ་བའི་གོས་�ོན་དགོས། མགོ་ལ་�་ཤད་�བ་མི་
ཆོག་པ་དང་། རང་གི་མདོང་པའི་ཞོགས་འོག་མ་བཀབ་ནས། མི་གཙང་བ་ཡིན་ཞེས་�ད་�བ་དགོས། 46ནད་དེ་
ལས་མ་ཐར་བར་�་མི་དེ་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས་སོ། མི་གཞན་དང་འ�ེལ་བ་མེད་པར་�ར་སའི་�ི་རོལ་�་
ཐག་རིང་གནས་དགོས༎  

ཧམ་འ�འི་�ོར་�ི་�ིམས།  

47�མ་�འམ་རས་�ི་�ོན་གོས་སོགས་ལ་ཧམ་འ�་བ�བ་པའམ། 48དེ་འ�་བའི་གོས་�ི་གོས་�ག་གམ་ཀོ་བའམ་
ཀོ་བའི་�་ལས་བཟོས་པའི་དངོས་རིགས་སོགས་ལ། 49ཧམ་འ�་�བ་�ེ། ཧམ་འ�འི་མདོག་དེ་�ང་�འམ་དམར་
�་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་འཕེལ་འ�ོ་བའི་ཧམ་�་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ནི་�་མ་ལ་བ�ན་དགོས། 50�་མས་དེ་
ལ་བ�ག་ད�ད་�ེད་དེ་དངོས་རིགས་དེ་དག་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་ལོགས་�་བཞག་དགོས། 51ཉིན་ཞག་
བ�ན་པར་ཡང་བ�ར་བ�ག་ད�ད་�ེད་དེ། ཧམ་�་དེ་འཕེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དངོས་རིགས་དེ་ནི་མི་གཙང་བར་
�ིས་དགོས་སོ། 52�་མས་དངོས་རིགས་དེ་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ནི་འཕེལ་འ�ོ་བའི་ཧམ་�་
ཞིག་ཡིན་པས། དེ་མེར་�ེག་བཏང་ནས་མེད་པར་�ེད་དགོས་སོ། 53འོན་�ང་�་མས་བ�ག་ད�ད་�ེད་�བས། 
དངོས་པོ་དེའི་ཁར་ཧམ་�་འཕེལ་མེད་པ་ཡིན་ན། 54ཁོས་དངོས་པོ་དེ་འ�་བ�ག་ནས་�ར་ཡང་ཉིན་ཞག་བ�ན་
བར་�་ལོགས་�་བཞག་དགོས། 55དེ་�ེས་ཁོས་བ�ར་�་བ�ག་ད�ད་�ེད་�བས། ཧམ་�་དེ་འཕེལ་མེད་པ་དང་། 
འོན་�ང་དེའི་ཁ་མདོག་བ�ར་མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ད་�ང་མི་གཙང་བར་�ིས་དགོས། དངོས་པོའི་�བ་མ�ན་
གང་ཞིག་གི་�ོགས་�་�ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་�ོད་ཚ�ས་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། 56འོན་�ང་�་མས་�ར་�་
བ�ག་ད�ད་�ེད་�བས། ཧམ་�་དེ་ཡལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གོས་སམ་ཀོ་བའི་དངོས་རིགས་ཁར་ཧམ་�་�བ་ཡོད་
པའི་ཆ་ཤས་དེ་བཞིན་�ལ་ནས་ད�གས་དགོས། 57དེ་�ེས་�ར་ཡང་ཧམ་འ�་མཐོང་བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཡང་�ར་
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འཕེལ་འ�ོ་གི་ཡོད་པས། དངོས་པོའི་བདག་པོས་དངོས་པོ་དེ་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། 58གལ་ཏེ་དངོས་པོ་དེ་�་
ལ་འ�་�བས་ཧམ་འ�་�བ་པའི་�གས་དེ་�ས་དག་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་�ར་�་འ�་ནས་�ོལ་བཞིན་གཙང་བར་
འ�ར་�་ཡིན་ནོ། 59རས་དང་བལ་�ི་�ོན་ཆས་སམ། རས་དང་བལ་�ི་གོས་གང་�ང་ངམ། ཀོ་བའི་དངོས་རིགས་
སོགས་ལ་ཧམ་འ�་�བ་�ས་གཙང་མ་དང་མི་གཙང་བ་�ིས་�ར་�ང་དགོས་པའི་བཀའ་�ིམས་ནི་གོང་གསལ་
�ར་ཡིན་ནོ༎  
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པགས་ནད་འཕོག་པའི་�ེས་�་དག་འ�ངས་�ེད་པ།  

1-2པགས་ནད་�ག་པོ་འཕོག་པའི་ནད་པ་ཞིག་�ག་གསོ་བའི་�ེས་�། དེ་ལ་�ོལ་བཞིན་དག་འ�ངས་�ེད་ཆོག་
�ོར་�ི་གཤམ་གསལ་བཀའ་�ིམས་�མས་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། མི་དེ་གཙང་
མ་ཡིན་ཞེས་�བ་བ�གས་�ེད་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ལ་ཁོ་�་མའི་�ར་འ�ིད་ཡོང་དགོས། 3�་མས་མི་དེ་�ར་�ི་�ི་
རོལ་�་འ�ིད་ནས་བ�ག་ད�ད་�ེད་དགོས་པ་དང་། ནད་གཞི་དེ་�ག་གསོ་བ་ཡིན་ན། 4�ོལ་བཞིན་དག་
འ�ངས་�ེད་པའི་�་ཆ་གཅིག་དང་མཉམ་�་�ག་ཤིང་�མ་�་གཅིག། དེ་བཞིན་�ད་པ་དམར་པོ་ཞིག་དང་ཧི་
སོབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་དང་བཅས་པའི་ཡལ་ག་ཞིག་འ�ེར་ཡོང་དགོས་ཞེས་�་མས་བཀའ་གནང་དགོས། 5དེ་ནས་�་
མིག་ནས་ཏོན་པའི་�་གཙང་མ་�གས་ཡོད་པའི་�་�ོད་གཅིག་གི་�ེང་�་�་དེ་གཉིས་ལས་གཅིག་གསོད་བ�ག་
དགོས། 6དེ་�ེས་�་མས་�་གཞན་དེ་འ�ེར་ཡོང་ནས། �ག་ཤིང་དང་�ད་པ་དམར་པོ་དང་ཧི་སོབ་བཅས་བསད་
ཟིན་པའི་�་དེའི་�ག་གི་ནང་�་བ�ག་དགོས་སོ། 7དེ་ནས་�་མས་པགས་ནད་ལས་�ག་གསོ་བའི་དག་འ�ངས་
�ེད་དགོས། མི་དེའི་ཐོག་�་�ག་དེ་ལན་བ�ན་གཏོར་ནས་མི་འདི་གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། 
དེ་�ས་ཁོས་�་གསོན་པོ་དེ་ཐང་ཁར་�ོད་དགོས། 8མི་དེས་རང་གི་�ོན་གོས་འ�་ནས་�་གཞར་ནས་ག�གས་པོ་
འ�་དགོས། དེ་�ས་ཁོ་�ོལ་བཞིན་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན་པ་དང་། མི་དེ་�ར་�ི་ནང་�་འ�ལ་ཆོག་གོ། འོན་
�ང་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་རང་གི་�ར་�ི་�ི་�་བ�ད་དགོས་སོ། 9ཉིན་ཞག་བ�ན་པའི་ཐོག་ཁོས་རང་གི་�་
དང་�་དང་དེ་བཞིན་མིག་�་དང་། ག�གས་པོའི་�་ཚང་མ་གཞར་ནས་རང་གི་གོས་འ�་�ེ། དེ་བཞིན་ག�གས་
པོ་ཚང་མ་འ�་དགོས། དེ་�ེས་ཁོ་�ོལ་�ར་གཙང་མར་འ�ར་�་ཡིན་ནོ།། 10ཉིན་ཞག་བ�ད་པའི་ཐོག་ཁོས་�ོན་
མེད་པའི་�ག་�་ཕོ་གཉིས་དང་ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་�ག་�་མོ་དེ་འ�ིད་ཡོང་ནས། དེ་དང་མཉམ་�་ཁ་�ར་པོའི་
�མ་ནང་བ�ིས་པའི་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་ག�མ་དང་། ཁ་�ར་པོའི་�མ་ཀི་ལོ་གང་ཁག་ག�མ་�ི་ག�མ་ཆ་གཅིག་
འ�ེར་ཡོང་དགོས། 11དེ་ནས་�་མས་མི་དེ་འ�ིད་དེ་ཁོའི་འ�ལ་བའི་�ས་�མས་�ངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོར་འ�ེར་ཡོང་དགོས། 12དེ་�ེས་�་མས་�ག་�་ཕོ་གཅིག་དང་ཁ་
�ར་པོའི་�མ་ལི་ཊར་གང་ག�མ་ལ་བགོས་པའི་ག�མ་ཆ་གཅིག་�ངས་ནས་ཉེས་ཆད་�ི་འ�ལ་བར་མཆོད་
འ�ལ་�ེད་དགོས། ཁོས་དེ་�མས་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བའི་�ལ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་མའི་ཆེད་�་
འ�ལ་དགོས། 13�ིག་སེལ་དང་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པར་འ�ལ་བའི་�ད་འ�ོ་�མས་བསད་པའི་གནས་དེ་རང་
�་ཁོས་�ག་དེའང་གསོད་དགོས། ཁོས་དེ་�ར་�ེད་དགོས་དོན་ནི། �ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་དང་འ�་བར་ཉེས་
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ཆད་སེལ་བའི་མཆོད་པ་དེའང་�་མའི་ཐོབ་�ལ་ཡིན་པ་དང་། འ�ལ་བ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་དམ་པ་ཡིན་ནོ། 14�་མས་
�ག་�འི་�ག་དེ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཞིག་�ངས་ནས། དག་འ�ངས་�ེད་དགོས་པའི་མི་དེའི་�་བ་གཡས་པའི་�་ཤལ་
དང་། ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་དང་། དེ་བཞིན་�ང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་ལ་�གས་དགོས། 15�་མས་ཁ་
�ར་པོའི་�མ་དེ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་�ངས་ཏེ་རང་གི་ལག་པ་གཡོན་པའི་ལག་མཐིལ་�་�གས་དགོས། 16ལག་པ་
གཡས་པའི་མ�བ་མོ་ཞིག་�མ་ནང་བ�ག་ནས་ཐེངས་བ�ན་བར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ན་�་གཏོར་
དགོས། 17རང་གི་ལག་མཐིལ་ནང་གི་�མ་དེ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཞིག་དང་�ག་�འི་�ག་དེ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཞིག་
�ངས་ནས། དག་འ�ངས་�ེད་དགོས་པའི་མི་དེའི་�་བ་གཡས་པའི་�་ཤལ་དང་། ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་
དང་། དེ་བཞིན་�ང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་པོར་�གས་དགོས། 18དེ་ནས་ལག་མཐིལ་ནང་གི་�མ་�ག་འ�ོས་�ས་
པ་དེ་མི་དེའི་མགོ་ལ་�གས་ནས། �་མས་དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་ག་ཆ་ཚང་�ེད་དགོས་སོ། 19དེ་�ེས་�་མས་�ིག་
སེལ་�ི་མཆོད་པ་དེ་འ�ལ་ནས་དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་ག་དེ་ཆ་ཚང་�ེད་དགོས། �ིན་�ེག་གི་འ�ལ་བའི་དོན་�་
དམིགས་པའི་�ད་འ�ོ་དེ་བསད་དེ། 20འ�་�འི་མཆོད་པ་དང་མཉམ་�་མཚ�ད་�ིའི་ཁར་འ�ལ་དགོས། �་མས་
གོང་གསལ་�ར་དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་ག་བཤམས་པའི་�ེས་�། མི་དེ་�ོལ་བཞིན་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན། 21འོན་
�ང་མི་དེ་ད�ལ་ཞིང་མཆོད་པའི་�ས་ཆ་ཚང་�བ་མ་�བ་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁོས་རང་གི་དག་འ�ངས་�ི་མཆོད་
པར་�ག་�་ཕོ་ཞིག་རང་གི་ཉེས་པའི་མཆོད་པའི་�ལ་�་འ�ེར་ཡོང་དགོས། དེ་ནི་�་མའི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་མཆོད་པའི་�ལ་�་འ�ལ་དགོས། དེ་བཞིན་འ�་�འི་མཆོད་པའི་དོན་�་ཁ་�ར་
པོའི་�མ་ནང་བ�ིས་པའི་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་གང་དང་། ཁ་�ར་པོའི་�མ་ལི་ཊར་གང་ཆ་ག�མ་ལ་བགོས་པའི་ག�མ་
ཆ་གཅིག་འ�ེར་ཡོང་དགོས། 22ཁོས་�ག་རོན་ནམ་འང་�་གཉིས་རེ་འ�ེར་ཡོང་དགོས། གཅིག་ནི་�ིག་སེལ་�ི་
འ�ལ་བ་དང་གཞན་དེ་�ིན་�ེག་གི་ཆེད་�་ཡིན་ནོ། 23དག་འ�ངས་�ི་ཉིན་ཞག་བ�ད་པར་ཁོས་གོང་གསལ་
�ར་འ�ལ་བའི་�ས་དེ་དག་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོར་�་མའི་�ར་འ�ེར་ཡོང་དགོས། 24�་མས་�ག་�་དེ་
དང་ཁ་�ར་པོའི་�མ་དེ་�ངས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བར་�ལ་དགོས། འ�ལ་
བ་དེ་དག་ནི་�་མའིི་ཐོབ་�ལ་�་�ིས་དགོས་སོ། 25ཁོས་�ག་�་དེ་བསད་ནས་�ག་ཏོག་ཙམ་ཞིག་�ངས་ཏེ། མི་
དེའི་�་བ་གཡས་པའི་�་ཤལ་དང་ལག་པ་གཡས་པ་དང་�ང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་ལ་�གས་དགོས། 26�་
མས་�མ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་�ངས་ནས་རང་གི་ལག་པ་གཡོན་པའི་ལག་མཐིལ་ནང་�གས་ནས། 27ལག་པ་གཡས་
པའི་མ�བ་མོ་དེའི་ནང་བ�ག་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ན་�་�མ་དེ་ཐེངས་བ�ན་གཏོར་དགོས། 28མི་
དེའི་ག�གས་པོར་�ག་གང་�་�གས་ཡོད་སར་ཁ་�ར་པོའི་�མ་དེ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཞིག་�ངས་ཏེ། མི་དེའི་�་བ་
གཡས་པའི་�་ཤལ་དང་། ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་དང་། དེ་བཞིན་�ང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་པོ་བཅས་ལ་
�གས་དགོས། 29དེ་�ེས་ལག་མཐིལ་ནང་�་�ག་འ�ོས་�ས་པའི་�མ་དེ་མི་དེའི་མགོ་ལ་�གས་ཏེ། དག་འ�ངས་
�ི་ཆོ་ག་དེ་�ེད་དགོས། 30དེ་�ས་ཁོས་�ག་རོན་ནམ་འང་�་ལས་གཅིག་�ངས་ཏེ། 31�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པར་
གཅིག་དང་འ�་�འི་མཆོད་པ་དང་མཉམ་�་�་གཞན་དེའང་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པའི་ཆེད་�་འ�ལ་དགོས། �་
མས་དག་འ�ངས་�ི་འ�ལ་བ་ཆ་ཚང་�ེད་པར་འ�ར། 32མི་ཞིག་ལ་པགས་ནད་�ག་པོ་ཞིག་འཕོག་�ེ། དེས་
དག་འ�ངས་�ི་མཆོད་པར་མཁོ་བའི་�ས་ཆ་ཚང་ཞིག་�བ་མ་�བ་པ་ཡིན་ན། དེ་�་�་�ང་དགོས་པའི་�ིམས་
�ོལ་ནི་གོང་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ༎  



ལེ་ཝ ི

�ིམ་�་ཧམ་འ�།  

33-34�ིམ་སོགས་ལ་ཧམ་འ�་�བ་ནས་འཕེལ་�བས་�་�ང་དགོས་པའི་གཤམ་གསལ་བཀའ་�ིམས་�མས་ནི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�ར་གནང་�་
ཡིན་པའི་�ལ་ཀ་ནན་�་�ེབས་པའི་�ེས་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་བཀའ་�ིམས་དེ་དག་�ང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 
35མི་�་ཞིག་གིས་�ིམ་�་ཧམ་འ�་�བ་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ན། ཁོས་�་མའི་�ར་�ིན་ནས་དེའི་�ོར་ལ་ལབ་དགོས། 
36�་མས་�ིམ་དེར་ཧམ་�་བ�བ་ཡོད་མེད་བ�ག་ད�ད་མ་�ེད་གོང་�། དེའི་ནང་གི་འཛ�ན་ཆས་དངོས་རིགས་
ཚང་མ་�ོ་དགོས་པར་བཀའ་གནང་དགོས། དེ་མིན་ཁང་པ་དེའི་ནང་གི་དངོས་ཆས་ཚང་མ་མི་གཙང་བར་�ིས་
དགོས་�་ཡིན། དེ་�ེས་ཁོས་�ིམ་དེའི་ནང་�ིན་ནས། 37ཧམ་འ�་དེར་བ�ག་ད�ད་�ེད་དགོས། གལ་ཏེ་ཧམ་
འ�་�ང་�འམ་དམར་པོ་ཞིག་�ང་�ེ �ིམ་�ི་�ིག་པར་�ོན་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ན། 38ཁོས་
ཁང་པ་དེ་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་�ོ་�ག་�བ་ནས་བཞག་དགོས། 39ཉིན་ཞག་བ�ན་པའི་ཐོག་ཡང་�ར་�ིམ་
དེར་བ�ག་ད�ད་�ེད་དགོས། �བས་དེར་ཧམ་འ�་དེ་འཕེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 40ཧམ་འ�་�བ་པའི་�ོ་�མས་
བཏོན་ནས་�ོང་�ེར་�ི་�ི་རོལ་�་ས་གནས་�ོག་པ་ཞིག་�་ད�གས་བ�ག་དགོས། 41དེ་�ེས་ཁོས་�ིམ་ནང་གི་
�ིག་པ་ཚང་མ་པགས་པ་བ�ས་ཏེ། ས་དང་�ེ་མ་སོགས་�ོང་�ེར་�ི་�ི་རོལ་�་ས་གནས་�ོག་པ་ཞིག་�་�ང་
དགོས། 42དེ་�ེས་�ོ་བཏོན་པ་དེ་ཚ�འི་ཚབ་�་�ོ་གཞན་དག་གིས་�ིག་པ་�བ་�ེ། དེར་གསར་�་འདམ་བག་
�གས་དགོས། 43ཧམ་འ�་�བ་པའི་�ོ་བཏོན་ནས་�ིག་པའི་པགས་པ་བ�ས་ཏེ། དེར་འདམ་བག་གསར་པ་
�གས་ཟིན་པའི་�ེས་�འང་། �ིམ་དེའི་ནང་ཡང་�ར་ཧམ་འ�་�བ་པ་ཡིན་ན། 44�་མ་�ིན་ནས་དེར་བ�ག་
ད�ད་�ེད་དགོས། གལ་ཏེ་ཧམ་འ�་དེ་འཕེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། �ིམ་དེ་མི་གཙང་བར་�ིས་དགོས། 45དེ་�ེས་�ིམ་
དེ་གཏོར་བ�ོག་བཏང་ནས། དེའི་�ོ་དང་ཤིང་ཆ་དང་ས་དང་�ེ་མ་ཚང་མ་�ོང་�ེར་�ི་�ི་རོལ་�་འ�ེར་ནས་ས་
གནས་�ོག་པ་ཞིག་�་ད�གས་དགོས། 46�ིམ་དེ་�ོ་�གས་�བ་པའི་�བས་�། �་ཞིག་དེའི་ནང་�་འ�ལ་བ་
ཡིན་ན་དེ་ནི་དགོང་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས་�་དང་། 47�ིམ་དེའི་ནང་ཉལ་མཁན་ནམ་ཁ་ལག་ཟ་
མཁན་�་ཡིན་�ང་། དེས་རང་གི་�ོན་གོས་འ�་དགོས་སོ། 48གལ་ཏེ་�་མས་�ིམ་དེར་བ�གས་ད�ད་�ེད་
�བས། འདམ་བག་གསར་�་�གས་ཟིན་པའི་�ེས་�འང། �ར་ཡང་ཧམ་འ�་�བ་མེད་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ན། ཁོས་
�ིམ་དེ་�ོལ་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན་པའི་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ཧམ་འ�་དེ་ཆ་ཚང་ཡལ་ཟིན་
པའི་�ིར་རོ། 49�ིམ་དེ་ནི་དག་འ�ངས་�ེད་པའི་�ིར་ཁོས་�་ཆ་གཅིག་དང་། �ག་པའི་ཤིང་དང་�ད་པ་དམར་
པོ་ཞིག་དང་དེ་བཞིན་ཧི་སོབ་�ི་ཡལ་ག་ཞིགའ�ེར་ཡོང་དགོས། 50�་དེ་གཉིས་ལས་གཅིག་ལ་�་མིག་ནས་ཐོན་
པའི་�་གཙང་མ་�གས་ཡོད་པའི་�་�ོད་གཅིག་གི་�ེང་�་བསད་དགོས། 51དེ་�ེས་�་གསོན་པོ་དེ་དང་�ག་
ཤིང་དང་ཧི་སོབ་དང་�ད་པ་དམར་པོ་བཅས་�་བསད་པའི་�ག་དང་�་གཙང་མ་དེའི་ནང་�་བ�ག་ནས་�ིམ་
དེར་ཐེངས་བ�ན་གཏོར་དགོས། 52དེ་བཞིན་�ས་ཏེ་ཁོས་�འི་�ག་དང་�་གཙང་མ་དང་། �་གསོན་པོ་དེ་དང་
�ག་ཤིང་དང་། ཧི་སོབ་དང་། �ད་པ་དམར་པོ་བཅས་བེད་�ོད་བཏང་བའི་�ོ་ནས་�ིམ་དེར་དག་འ�ངས་�ེད་
དགོས། 53དེ་�ེས་�་གསོན་པོ་དེ་�ོང་�ེར་�ི་�ི་རོལ་�་ཐང་ཁར་འ�ར་བ�ག་གོ �ིམ་�ི་དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་ག་
དེ་�ས་ཚར་པའི་�ེས་�། �ིམ་དེ་�ོལ་བཞིན་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན་ནོ། 54གོང་གསལ་བཀའ་�ིམས་�མས་ནི་



ལེ་ཝ ི

པགས་ནད་�ག་པོ་དང་། 55-56�་�ལ་དང་གཉན་འ�ར་དང་དེ་བཞིན་�་ཁ་�ང་པའི་ནད་གཞིའི་�ོར་དང་། 
�ོན་གོས་དང་�ིམ་སོགས་ལ་ཧམ་འ�་�བ་པའི་�ོར་ལ་ཡིན་ནོ། 57གོང་གསལ་བཀའ་�ིམས་དེའི་�ོ་ནས་ནད་
དང་དངོས་རིགས་གང་ཞིག་གཙང་མ་ཡིན་མིན་ཤེས་�ོགས་�ེད་�བ་པ་ཡིན་ནོ༎  

ལེ་ཝ ི15 

�ས་ནས་ཐོན་པའི་མི་གཙང་བའི་�ས་�མས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ། 2ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་གཤམ་གསལ་བཀའ་�ིམས་འདི་དག་
གནང་བ། གལ་ཏེ་�ང་གཞིའི་ནད་�ི་�ོ་ནས་�ེས་པ་ཞིག་ཐིག་ལེ་འཛག་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་མི་གཙང་བ་ཡིན་ནོ། 
3ཐིག་ལེ་འཛག་པ་ཡིན་�ང་ཐིག་ལེ་དེ་ཆད་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་ནི་མི་གཙང་བར་�ིས་དགོས་སོ། 4ཁོ་ས་ཁར་བ�ད་
པའམ་ཉལ་བའི་ཉལ་�ི་དེའང་མི་གཙང་བ་ཡིན་ནོ། 5�་ཞིག་གིས་ཁོའི་ཉལ་�ིར་ལག་པ་འཆང་བའམ། 6ཁོ་�ོད་
སར་བ�ད་པ་ཡིན་ན། མི་དེས་རང་གི་�ོན་གོས་དང་ག�གས་པོ་འ�་དགོས་པ་དང་། དེ་ནི་དགོང་�ོ་བར་�་མི་
གཙང་བར་གནས་དགོས་སོ། 7�་ཞིག་གིས་�ང་གཞིའི་ནད་འཕོག་པའི་མི་ལ་རེག་པ་ཡིན་ན་དེས་རང་གི་�ོན་
གོས་དང་ག�གས་པོ་འ�་དགོས། དེ་ནི་དགོང་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས། 8�ང་གཞིའི་ནད་ཡོད་
པའི་མི་དེས་མི་གཙང་མ་ཞིག་ལ་མཆིལ་མ་གཏོར་བ་ཡིན་ན། མི་དེས་རང་གི་གོས་དང་ག�གས་པོ་འ�་དགོས། 
9དེ་ནི་དགོངས་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས། དེ་བཞིན་�ང་གཞིའི་ནད་ཡོད་པའི་མིས་བཞོན་པའི་�་
�འམ་�བ་�ག་སོགས་�ང་མི་གཙང་བར་�ིས་དགོས། 10�་ཞིག་གིས་མི་དེ་�ོད་ས་གང་�ང་ཞིག་ལ་ལག་པ་
འཆང་བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་དགོང་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས་པ་དང་། ནད་པ་བ�ད་པའི་དངོས་ཆས་
གང་�ང་ཞིག་འ�ེར་ཡོང་བ་ཡིན་ན། དེས་རང་གི་གོས་དང་ག�གས་པོ་འ�་�ེ་དགོངས་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་
གནས་དགོས། 11དེ་�་�འི་ནད་པ་ཞིག་གིས་ལག་པ་མ་འ�་བར་མི་གཞན་ཞིག་ལ་ལག་པ་འཆང་བ་ཡིན་ན། མི་
དེས་རང་གི་གོས་དང་ག�གས་པོ་འ�་དགོས་པ་དང་། དགོང་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས། 12ནད་པ་
དེ་�་�ས་འཆང་བའི་�་�ོད་སོགས་བཅག་དགོས་པ་དང་། ཤིང་�ོད་སོགས་ཡིན་ན་དེ་དག་ལེགས་པར་འ�་
དགོས་སོ། 13མི་དེ་�ང་གཞིའི་ནད་ལས་�ག་པའི་�ེས་�། ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�ག་ནས་དེ་�ེས་གོས་འ�་ནས་
�་མིག་གི་�་ཙང་མ་ལས་ག�གས་པོ་འ�་བའི་�ེས་�་མི་དེ་�ོལ་བཞིན་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན། 14ཉིན་ཞག་
བ�ད་པར་ཁོས་�ག་རོན་ནམ་འང་�་ཆ་གཅིག་འ�ེར་ཡོང་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་
པའི་མ�ན་�་�་མ་ལ་འ�ལ་དགོས། 15�་མས་�་དེ་གཉིས་ལས་གཅིག་ནི་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པར་འ�ལ་བ་
དང་། གཞན་དེ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པར་འ�ལ་དགོས། �་མས་མི་དེའི་ཆེད་�་དག་འ�ངས་�ི་མཆོད་པ་དེ་དག་
གོང་གསལ་�ར་བཤམས་དགོས། 16མི་�་ཞིག་ཐིག་ལེ་འཛག་པ་ཡིན་ན། དེས་རང་གི་ག�གས་པོ་ཡོངས་�ོགས་
འ�་དགོས་མ་ཟད། ཁོ་ནི་དགོང་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས། 17རས་སམ་ཀོ་བའི་�་ལས་བཟོས་པའི་
དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་�ེང་�་ཐིག་ལེ་འཛག་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་འ�་དགོས། མ་ཟད་དགོངས་�ོ་བར་�་མི་གཙང་
བར་གནས་དགོས། 18�ེས་པ་དང་�ད་མེད་གཉིས་ཆགས་པ་�ེད་པའི་�ེས་�། དེ་གཉིས་ག�གས་པོ་འ�་ནས་
དགོངས་�ོ་བར་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས། 19དེ་བཞིན་�ད་མེད་�་མཚན་བབས་བཞིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་ནི་



ལེ་ཝ ི

ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས་�་དང་། �ད་མེད་དེ་ལ་འཆང་མཁན་མི་�་ཞིག་ཡིན་�ང་
དེའང་དགོངས་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས་སོ། 20�་མཚན་�ི་�ས་�་མོ་རང་བ�ད་པའི་�བ་�ག་
གམ་མལ་�ི་སོགས་གང་ཡིན་�ང་དེ་ནི་མི་གཙང་བར་�ིས་དགོས་�་དང་། 21-23�་ཞིག་གིས་�ད་མེད་དེའི་
ཉལ་�ིའམ་མོ་བ�ད་པའི་དངོས་ཆས་སོགས་ལ་ལག་པ་འཆང་བ་ཡིན་ན། དེས་རང་གི་གོས་དང་ག�གས་པོ་འ�་
ནས་དགོང་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས། 24གལ་ཏེ་�ེས་པ་ཞིག་གིས་�་མཚན་བབས་བཞིན་པའི་�ད་
མེད་ཞིག་དང་ཆགས་པ་�ེད་པ་ཡིན་ན། �ེས་པ་དེའང་མི་གཙང་བ་འ�ར་བ་ཡིན་པས། ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་
མི་གཙང་བར་གནས་དགོས་པ་དང་། མི་དེའི་ཉལ་སའང་མི་གཙང་བར་�ིས་དགོས་སོ། 25�་མཚན་བབས་པའི་
�ས་ཚ�ད་ཡོལ་བའི་�ེས་�འང་། ཉིན་ཞག་མང་པོའི་བར་�་�ད་མེད་ཞིག་གི་�ག་འཛག་པའམ། �ད་མེད་དེ་�་
མཚན་འཛག་པའི་�བས་�་མི་གཙང་བར་�ང་བ་དང་འ�་བར་�ག་མ་ཆད་བར་�་མོ་ནི་མི་གཙང་བར་གནས་
དགོས་སོ། 26�ས་�བས་དེའི་རིང་ལ་མོའི་ཉལ་�ིའམ་མོ་བ�ད་པའི་དངོས་ཆས་སོགས་མི་གཙང་བར་�ིས་
དགོས་སོ། 27དངོས་ཆས་དེའི་རིགས་ལ་ལག་པ་འཆང་མཁན་དེའང་མི་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན་པས། དེས་རང་
གི་གོས་དང་ག�གས་པོ་འ�་ནས་གདོང་�ོ་བར་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས། 28�ག་ཆད་ནས་�ང་ད་�ང་ཉིན་
ཞག་བ�ན་བར་�་�ག་དགོས། དེ་�ེས་�ད་མེད་དེ་�ོལ་བཞིན་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན། 29ཉིན་ཞག་བ�ད་
པར་མོས་�ག་རོན་ནམ་འང་�་ཆ་གཅིག་འ�ེར་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་
�ོར་�་མ་�ར་འ�ོ་དགོས། 30དེ་ནས་�་མས་�་དེ་གཉིས་ལས་གཅིག་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པ་དང་། གཞན་དེ་�ིན་
�ེག་གི་མཆོད་པར་འ�ལ་དགོས། �་མས་�ད་མེད་དེ་དོན་�་དག་འ�ངས་�ི་མཆོད་པ་དེ་དག་གོང་གསལ་�ར་
�ེད་དགོས་སོ། 31�ར་�ི་ད�ས་�་ཡོད་པའི་ཁོང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་རང་གི་
�ིབ་�ོག་སོགས་�ི་མི་གཙང་བ་མ་�ེད་པའི་�ིར་དེ་དག་ལ་ཟོན་བ�ལ་�ེད་དགོས་ཅེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་ངོ་། གལ་ཏེ་ཁོང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་མི་གཙང་བར་�ེད་པ་ཡིན་ན་དེ་ཚ�་
ཤི་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། 32གོང་གསལ་བཀའ་�ིམས་�མས་ནི་�ང་གཞི་ནད་�ི་�ོ་ནས་ཐིག་ལེ་འཛག་པའི་�ེས་པ་
དང། 33�་མཚན་བབས་བཞིན་པའི་�ད་མེད་དང་། དེ་བཞིན་�ོལ་�ར་མི་གཙང་བའི་�ད་མེད་ཞིག་དང་མཉམ་
�་ཆགས་པ་�ོད་པའི་�ེས་པ་བཅས་�ིས་�ང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ལེ་ཝ ི16 

�ིག་བཤགས་�ི་ཉིན་མོ།  

1ཨ་རོན་�ི་�་གཉིས་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མི་གཙང་བའི་མེ་ཞིག་འ�ལ་བའི་�ེན་�ིས་འཆི་བའི་�ེས་�། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ག�ང་�ེང་མཛད་དེ་བཀའ་གནང་བ། 2གཙ�་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ངས་པ། 
�ོད་�ིས་རང་གི་ཨ་ཇོ་ཨ་རོན་ལ། ཡོལ་བའི་�བ་�་ཡོད་པའི་ཤིན་�་གནས་མཆོག་དམ་པར་�ས་ཚ�ད་གཏན་
འབེབས་གཅིག་�ར་ཐོག་འ�ོ་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ནི་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་ཁེབས་�ི་ཐོད་�་�ིན་པའི་ད�ིལ་
�་མངོན་�་ཡིན། གལ་ཏེ་ཁོས་བཀའ་�་འདི་མ་�ང་བ་ཡིན་ན་ཁོ་ཤི་ངེས་པ་ཡིན། 3�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པར་�ང་
གཞོན་པ་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པར་ཕོ་�ག་གཅིག་འ�ིད་ཡོང་བའི་�ེས་�་ཁོ་ཤིན་�་གནས་
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མཆོག་དམ་པའི་ནང་�་འ�ལ་ཆོག་ཅེས་�ོས་ཤིག 4དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གཤམ་གསལ་�ར་བཀའ་
�ིམས་འདི་དག་གནང་ངོ་། ཨ་རོན་ཤིན་�་གནས་མཆོག་དམ་པའི་ནང་�་མ་འ�ལ་�ོན་�་རང་ཉིད་ག�གས་
པོ་འ�་ནས་�་མའི་གོས་སོགས་�ོན་དགོས། �་མའི་�ོན་ཆས་ནི་རས་�ི་ཆོས་གོས་དང་�ད་གོས་དང་། �ེ་རག་
དང་ཐོད་ད�ིས་བཅས་ཡིན་ནོ། 5ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་�ེ་�ི་ཡོངས་ནས་ཨ་རོན་ལ་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པར་ར་ཕོ་ཆ་
གཅིག་དང་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པར་ཕོ་�ག་གཅིག་འ�ལ་དགོས། 6ཁོས་རང་དང་རང་གི་ནང་མིའི་�ིག་སེལ་�ི་
�ིར་�་ཕོ་�ང་ཞིག་དམར་མཆོད་�་འ�ལ་དགོས། 7དེ་�ེས་ཁོས་ར་ཕོ་ཆ་གཅིག་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་
པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོར་འ�ེར་ཡོང་�ེ། 8དེར་ཁོས་�ོ་གཉིས་�ི་�ོ་ནས་ཁོས་ར་ཕོ་གཉིས་�ི་�ན་�བ་
ཅིང་། �ོ་གཅིག་གི་ཁར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དོན་�་ཞེས་དང་། གཞན་དེའི་ཁར་ཨེ་ཛ་ཛ�ལ་�ི་ཆེད་�་ཞེས་
�ིས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་�་�ན་ལ་བབས་པའི་ར་ཕོ་དེ་ནི་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པར་ཨ་
རོན་�ི་འ�ལ་དགོས་སོ། 10ཨ་ཛ་ཛ�ལ་�ི་ཆེད་�་འདམས་པའི་ར་ཕོ་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོན་པོར་
འ�ལ་བའི་�ེས་�་མི་མང་གི་�ིག་སེལ་�ི་ཆེད་�་འ�ོག་�ོང་ནས་ཨ་ཛ་ཛ�ལ་�ི་�ར་བཏང་དགོས་སོ། 11ཨ་རོན་
�ིས་རང་དང་རང་གི་ནང་མིའི་�ིག་སེལ་�ི་ཆེད་�་ཕོ་�ང་དེ་མཆོད་པར་འ�ལ་�བས། 12ཁོས་མཆོད་�ི་ལས་
འབར་བཞིན་པའི་མེ་སོལ་དམར་པོ་�ོས་ཕོར་གང་དང་། �ོས་�ར་ར་དོ་�ངས་ཏེ། ཤིན་�་གནས་མཆོག་དམ་
པར་འ�ེར་ཡོང་དགོས། 13དེ་�ེས་ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ན་�་�ོས་དེ་མེའི་ཁར་�གས་ཏེ། �ོས་�ི་�་
བས་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་ཁེབས་དེ་ཡོངས་�་ཀབ་པ་དང་། དེར་བ�ེན་ཁོས་དེ་མཐོང་ནས་ཤི་མ་དགོས་སོ། 14ཁོས་
ཕོ་�ང་གི་�ག་དེ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཞིག་�ངས་ཏེ། རང་གི་མ�ག་�ས་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་ཁེབས་�ི་མ�ན་�ོགས་
�་གཏོར་དགོས། དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་ངོས་�་གོང་བཞིན་ཐེངས་བ�ན་གཏོར་དགོས། 15དེ་�ེས་ཁོས་མི་
�མས་�ི་ཆེད་�་�ིག་སེལ་�ི་ར་ཕོ་དེ་བསད་དགོས། དེའི་�ག་དེ་ཤིན་�་གནས་མཆོག་དམ་པར་འ�ེར་ཡོང་
དགོས་པ་དང་། �ག་དེ་ཕོ་�ང་གི་�ག་གཏོར་བ་བཞིན་ཁེབས་�ི་�ེང་དང་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་ངོས་�་
གཏོར་དགོས། 16དེ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གི་�ིབ་�ོག་དང། དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་ཆང་མའི་ཆེད་�་ཤིན་�་གནས་
མཆོག་དམ་པ་དེ་ལ་དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་ག་དེ་ཆ་ཚང་�ེད་དགོས། དེ་ནི་ཁོས་ད�་�ར་དམ་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་
�ེད་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། དེས་ཆོ་ག་གཞིར་བ�ང་�ར་མི་གཙང་བའི་�ར་�ི་�ོད་�་�བ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 
17ཨ་རོན་ནི་དག་འ�ངས་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་ཤིན་�་གནས་མཆོག་དམ་པའི་ནང་�་འ�ལ་ནས་�ིར་མ་
ཐོན་བར་�་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་མི་�་ཞིག་�ང་ཡོད་པ་མི་�ང་ངོ་། ཁོས་རང་ཉིད་དང་རང་གི་ནང་མི་དང་
དེ་བཞིན་མི་མང་ཡོངས་�ི་�ིར་�་མཆོད་འ�ལ་�ས་ཟིན་པའི་�ེས་�། 18ཁོ་�ིར་ཐོན་ནས་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་
འ�ལ་�ེད་སའི་མཆོད་�ི་དེ་ལ་དག་འ�ངས་�ེད་དགོས། དེ་�ེས་�ང་དང་རའི་�ག་དེ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཞིག་
�ངས་ནས་མཆོད་�ིའི་�ར་�ི་�་ཅོ་ཡོངས་�་�གས་དགོས། 19ཁོས་རང་གི་མ�ག་�ས་�ག་གང་ཙམ་ཞིག་
མཆོད་�ིར་ལན་བ�ན་གཏོར་དགོས། དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གི་�ིག་�ིབ་ལས་མཆོད་
�ི་དེ་གཙང་ཞིང་དམ་པར་�ེད་དགོས་སོ། 20ཨ་རོན་�ིས་ཤིན་�་གནས་མཆོག་དམ་པ་དང་�ག་འ�ོས་�ས་པའི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་དང་། མཆོད་�ི་བཅས་ལ་དག་འ�ངས་�ས་ཟིན་པའི་�ེས་�། 
ཁོས་ཨ་ཛ་ཛ�ལ་�ི་ཆེད་�་འདམས་པའི་ར་ཕོ་གསོན་པོ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་དགོས། 21ཁོས་རང་གི་
ལག་པ་གཉིས་ར་ཕོའི་མགོ་ལ་བཞག་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་�ིས་�ས་པའི་�ིག་པའི་ལས་ངན་ཁག་དང་། 
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ཁོ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོལ་སེམས་�ས་པའི་�ིག་པ་ཚང་མ་ངོས་ལེན་�་པ་དང་། �ིག་པ་དེ་དག་སེམས་
ཅན་དེའི་ཐོག་�་བཀལ་དགོས། ཆེད་མངགས་བ�ོ་གཞག་�ས་པའི་མི་ཞིག་གིས་ར་ཕོ་དེ་འ�ོག་�ོང་�ལ་�་དེད་
དགོས། 22ར་ཕོ་དེས་མི་ཚང་མའི་�ིག་པ་འ�ེར་ནས་མི་མེད་�ང་�ོང་ཞིག་�་འ�ོ་བར་འ�ར། 23དེ་�ེས་ཨ་རོན་
ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་འ�ལ་ནས། ཤིན་�་གནས་མཆོག་དམ་པར་མ་བཅར་གོང་�་རང་གིས་�ོན་པའི་�་
མའི་གོས་དེ་དག་�ད་ནས་གནས་དེ་རང་ལ་བཞག་དགོས། 24དེ་�ེས་ས་གནས་དམ་པ་ཞིག་�་ག�གས་པོ་འ�་
ནས་རང་གི་གོས་དེ་�ོན་དགོས། དེ་�ེས་�ིར་ཐོན་ཏེ་ཁོས་རང་ཉིད་དང་མི་མང་གི་�ིག་པ་སེལ་�ིར་�ིན་�ེག་གི་
མཆོད་པ་དེ་འ�ལ་དགོས་སོ། 25ཁོས་སེམས་ཅན་�ི་ཚ�ལ་དེ་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་མེར་�ེག་བཏང་ནས་�ིག་སེལ་�ི་
མཆོད་པར་འ�ལ་དགོས། 26འ�ོག་�ོང་ནས་ཨ་ཛ་ཛ�ལ་�ི་ཆེད་�་ར་ཕོ་དེད་མཁན་མི་དེ་�ར་�་�ིར་ལོག་མ་
�ེད་�ོན་�་དེས་རང་གི་གོས་དང་ག�གས་པོ་ལེགས་པར་འ�་དགོས། 27�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པར་�ལ་བའི་ཕོ་
�ང་དང་ར་ཕོ་བཅས་�ི་�ག་དེ་�ིག་སེལ་�ི་ཆེད་�་ཤིན་�་གནས་མཆོག་དམ་པའི་ནང་�་འ�ེར་ཡོང་ནས་
�ར་�ི་�ི་རོལ་�་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། དེའི་པགས་པ་དང་ཤ་དང་ནང་�ོལ་བཅས་པ་ཆ་ཚང་མེར་�ེག་གཏོང་
དགོས། 28དེ་དག་ཆང་མར་མེར་�ེག་གཏོང་མཁན་མི་དེས་�ར་སར་�ིར་ལོག་མ་�ེད་གོང་�་རང་གི་གོས་དང་
ག�གས་པོ་འ�་དགོས་སོ༎  

�ིག་བཤགས་�ི་ཉིན།  

29གཤམ་གསལ་བཀའ་�ིམས་ནི་མ་འོངས་པའི་�ས་�ན་�་�ང་དགོས་པ་ནི། �་བ་བ�ན་པའི་ཉིན་ཞག་ བ�་
པར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་དེ་ཚ�འི་ད�ིལ་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ི་�ལ་བ་�མས་ནས་�ང་གནས་�ང་�ེ་
ལས་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག 30དེ་ཉིན་རང་ལ་�ིག་པ་ཚང་མ་ནས་གཙང་བར་འ�ར་བའི་�ིར་དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་
ག་དེ་བཤམས་དགོས་པ་དང་། དེ་ཚ�་�ོལ་བཞིན་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན། 31ཉིན་ཞག་དེ་ནི་ཧ་ཅང་དམ་པར་
�ིས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཉིན་�ང་གནས་�ང་ཞིང་ལས་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། བཀའ་�ིམས་འདི་
དག་ནི་མ་འོངས་པའི་�ས་�ན་�་�ང་དགོས་སོ། 32ཕ་ཤི་བའི་�ེས་�་ཕའི་ཚབ་�་བ�ོ་གཞག་�ེད་ནས་བ�ོ་
འ�ལ་�ེད་པའི་�་ཆེན་�ིས་དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་ག་དེ་ཆ་ཚང་�ེད་དགོས། ཁོས་�་མའི་གོས་�ོན་ནས། 33ཤིན་�་
གནས་མཆོག་དམ་པ་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་དང་། མཆོད་�ི་བཅས་དང་། དེ་
བཞིན་�་མ་�མས་དང་མི་མང་ཡོངས་�ོགས་གཙང་བར་�ེད་པའི་དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་ག་དེ་�ེད་དགོས། 
34བཀའ་�ིམས་དེ་དག་ནི་མ་འོངས་པའི་�ས་�ན་�་�ང་དགོས་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་�ིག་པ་
ཚང་མའི་�ིབ་�ོག་ལས་གཙང་བར་�ེད་�ིར་གོང་གསལ་ཆོ་ག་དེ་ལོ་རེ་ཐེངས་རེ་ཆ་ཚང་�ེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 
དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གང་གནང་བ་བཞིན་མོ་ཤེས་ཆ་ཚང་�བ་བོ༎  

ལེ་ཝ ི17 

�ག་ནི་དམ་པ་ཡིན་པ།  



ལེ་ཝ ི

1-2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། གཤམ་གསལ་བཀའ་�ིམས་�མས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་དང་ཨིསི་
�ཱཨེལ་མི་མང་ཡོངས་ལ་�ོད་དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 3-4ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཞིག་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོའི་�ར་མ་གཏོགས་གནས་གཞན་ཞིག་�། བ་�གས་སམ་�ག་གམ་ར་
ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་�ི་ཆེད་�་བསད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་བཀའ་�ིམས་ལས་འགལ་བ་ཡིན་
ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོག་གཅོད་�ས་ཏེ་�ག་འཛག་བ�ག་པ་ཡིན་པས། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་�་�ིས་
བར་མི་འ�ར། 5གོང་གསལ་བཀའ་�ིམས་དེའི་དོན་ནི་�ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཚ�ས་ཐང་�ོང་�ལ་�་བསད་�ོལ་�ས་
པའི་�ད་འ�ོ་�མས་ད་�ིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་འ�ིད་ཡོང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། ད་�ིན་ཆད་དེ་ཚ�ས་
�ད་འ�ོ་དེ་དག་�ར་མཆོག་དམ་པའི་གཟིམ་�ོར་�་མའི་�ར་འ�ིད་ཡོང་�ེ། མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པའི་�ལ་
�་བསད་དགོས། 6�་མས་དམར་མཆོད་�ི་�ག་དེ་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོའི་�ར་ཡོད་པའི་མཆོད་�ིའི་
�ོགས་བཞིར་གཏོར་དགོས་པ་དང་། ཚ�ལ་དེ་མེར་�ེག་བཏང་�ེ། དེའི་�ི་བཟང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་
མཉེས་པར་འ�ར། 7ད་�ིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ིས་རང་གི་སེམས་ཅན་�མས་ཐང་�ོང་�ལ་�་བསད་ནས་�་
ཡི་ད�ིབས་ཡོད་པའི་འ�ེ་སོགས་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་ལོག་�ས་མི་�ང་། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་�ིས་མ་འོངས་པའི་�ས་�ན་�་བཀའ་�ིམས་འདི་དག་�ང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 8-

9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོར་མ་གཏོགས་གནས་གཞན་ཞིག་�་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་
པའམ་མཆོད་པ་གཞན་ཞིག་འ�ལ་མཁན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའམ་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་�ི་�ལ་བ་
ཡིན་�ང་། དེ་དག་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་�་�ིས་བར་མི་འ�ར་རོ། 10ཨིསི་�ཱཨེལ་�་ཞིག་གམ་
དེ་ཚ�འི་མི་ཚ�གས་�ི་�ོད་�་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་�ི་�ལ་བ་ཞིག་གིས་�ག་དང་འ�ེལ་བའི་ཤ་ཟ་བ་ཡིན་ན། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་དང་�གས་འགལ་ཞིང་ཁོ་ལ་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�་�ིས་བར་མི་མཛད་དོ། 11གསོན་
པོའི་�ོག་ཆགས་ཚང་མའི་�ོག་ནི་�ག་གི་ནང་ཡོད་པ་ཡིན་པས། དེ་�ེན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་མང་གི་
�ིག་པ་སེལ་བའི་ཆེད་�་མཆོད་�ིའི་ཁར་�ག་ཚང་མ་�གས་དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན། �ག་ནི་�ོག་དང་
�ན་པ་ཡིན་པས་དེས་�ིག་པ་སེལ་བར་འ�ར། 12དེ་བས་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་། �ོད་ཚ�་
དང་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་�ི་�ི་�ལ་བ་ཚ�ས་�ག་དང་འ�ེལ་བའི་ཤ་ཟ་མི་�ང་ཞེས་བཀའ་
གནང་བ་ཡིན་ནོ། 13ཨིསི་�ཱཨེལ་པའམ་�་ཞིག་གམ་དེ་ཚ�འི་མི་ཚ�གས་�ི་�ོད་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ི་�ལ་བ་
ཞིག་གིས་�ོལ་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན་པའི་�ད་འ�ོའམ་�་སོགས་�ི་ར་�བ་པ་ཡིན་ན། དེའི་�ག་ས་ཁར་�གས་
ཏེ་སས་བཀབ་དགོས། 14�ོག་ཆགས་ཚང་མའི་�ོག་ནི་�ག་གི་ནང་ཡོད་པ་ཡིན་པས། དེ་�ེན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ག་དང་འ�ེལ་བའི་ཤ་ཟ་མི་�ང་ཞེས་ག�ངས་ཡོད་པ་དང་། གལ་ཏེ་�་
ཞིག་གིས་དེ་�ར་ཟས་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཁོང་གིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�་�ིས་བར་མི་མཛད་དོ། 15ཨིསི་�ཱཨེལ་
པའམ་�ི་�ལ་བ་�་ཞིག་གིས་རང་བཞིན་�ི་ཤི་བའམ་གཅན་གཟན་སོགས་�ིས་བསད་པའི་�ད་འ�ོའི་ཤ་ཟས་
པ་ཡིན་ན། ཁོས་རང་གི་གོས་དང་ག�གས་པོ་འ�་དགོས། དགོང་�ོ་རང་ཉིད་དག་འ�ངས་མ་�ས་བར་�་�ག་
དགོས། 16དེ་བཞིན་མ་�ས་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཉེས་ལན་དེ་ཁོའི་ཐོག་�་འཕོག་ངེས་པ་ཡིན་ནོ༎  
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�ེད་མི་ཆོག་པའི་ཆགས་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 2�ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་བཀའ་འདི་དག་�ོས་ཤིག 
ང་ནི་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 3�ར་�ོད་ཚ�་གནས་�ོད་�ས་པའི་ཨི་ཇིབ་�ི་མི་དམངས་
དང་། ད་�་ངས་�ོད་ཚ�་འ�ིད་བཞིན་པའི་ཀ་ནན་�ལ་�ི་མི་�མས་�ི་ལམ་�ོལ་�ི་�ེས་�་མ་འ�ངས་ཤིག 
4ངའི་བཀའ་�ིམས་�ང་�ེ། ངས་བཀའ་བ�ོས་གང་�ས་པ་�མས་�ིས་�ང་�ོས་ཤིག ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ། 5ངས་�ོབ་�ོན་�ེད་པའི་ལམ་བཟང་པོའི་�ེས་�་འ�ངས་ཤིང་། ངའི་
བཀའ་�ིམས་�མས་�ང་དགོས། དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�་རང་གི་�ོག་�བས་པར་འ�ར། ང་ནི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཡིན། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གཤམ་གསལ་བཀའ་�ིམས་ཁག་གནང་བ། རང་གི་གཉེན་མཚན་
�་ཞིག་དང་ཆགས་པ་མ་�ེད་ཅིག 7རང་གི་མ་དང་ཆགས་པ་�ེད་པའི་�ེན་�ིས་རང་གི་ཕ་ལ་ངོ་ཚ་དགོས་པ་མ་
བཟོ་ཞིག དེ་བཞིན་རང་གི་མ་ལའང་ངོ་ཚ་དགོས་པ་མ་བཟོ་ཞིག 8རང་གི་ཕའི་�ང་མ་གཞན་དང་མཉམ་�་
ཆགས་པ་�ས་ཏེ་ཕའི་ཞབས་འ�ེན་�་མི་�ང་། 9རང་གི་�ིང་མོའམ་ཕ་ཡར་ཡང་ན་མ་ཡར་ནས་�ེས་པའི་�ིང་
མོ་ཞིག་དང་ཆགས་པ་�ེད་མི་�ང་། �ིང་མོ་དེ་ནི་�ོད་དང་མཉམ་�་�ིམ་ཚང་གཅིག་རང་ལ་འཚར་བ་ཡིན་མིན་
ལ་�ད་པར་མེད་དོ། 10རང་གི་ཚ་མོ་མཉམ་�་ཆགས་པ་�ོད་མི་�ང་། དེ་ནི་རང་ཉིད་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་�་ཞིག་
ཡིན་ནོ། 11ཕ་ཡར་ཡང་ན་མ་ཡར་ནས་�ེས་པའི་�ིང་མོ་ཞིག་དང་ཆགས་པ་མ་�ོད་ཅིག གང་ལ་ཟེར་ན། མོའང་
རང་གི་�ིང་མོ་ཡིན་པས་�ིར་རོ། 12-13རང་གི་ཕའི་�ིང་མོ་ཡང་ན་མའི་�ིང་མོ་མཉམ་�་ཆགས་པ་�ོད་མི་�ང་། 
མོ་ནི་�ོད་�ི་ཨ་ནི་ཡང་ན་སོ་མོ་ཡིན་ནོ། 14�ོད་�ི་ཨ་�འི་�ང་མ་དང་ཆགས་པ་�ོད་མི་�ང་། གང་ལ་ཟེར་ན། 
མོ་ནི་�ོད་�ི་ཨ་ནེ་ཡིན་ནོ། 15རང་གི་�འི་མནའ་མ་ལ་ཆགས་པ་�ོད་མི་�ང་། 16དེ་བཞིན་རང་གི་�ན་�ི་�ང་
མ་ལ་ཆགས་པ་མ་�ོད་ཅིག 17�ོད་�ིས་ཆགས་པ་�ོད་ཟིན་པའི་�ད་མེད་ཞིག་གི་�་མོའམ་ཚ་མོ་ཞིག་དང་
མཉམ་�་ཆགས་པ་�ོད་མི་�ང་། དེ་ཚ�་ནི་�ོད་�ི་གཉེན་མཚན་�་འ�ོ་བ་དང་། དེ་�ར་�ལ་མིན་�ི་ལས་ཞིག་�་
�ིས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 18རང་གི་�ེས་དམན་གསོན་རིང་�་མོའི་�ིང་མོ་ཞིག་རང་གི་�ང་མར་མ་�ངས་ཤིག 

19�་མཚན་འཛག་བཞིན་པའི་�ད་མེད་གཅིག་དང་ཆགས་པ་མ་�ོད་ཅིག གང་ཡིན་ཟེར་ན། མོ་ནི་�ོལ་བཞིན་མི་
གཙང་བ་ཡིན་པས་�ིར་རོ། 20མི་གཞན་�ི་�ེས་དམན་དང་ཆགས་པ་མ་�ོད་ཅིག དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་དེས་
�ོད་རང་�ོལ་བཞིན་མི་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན་ནོ། 21�ོད་�ི་�་�་�་ཞིག་�་མོ་ལེག་ལ་མ་འ�ལ་ཞིག གང་
ལ་ཟེར་ན། དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་�ད་པར་�ེད་�་ཡིན། 22�ེས་
པས་�ེས་པར་ཆགས་པ་�ེད་མི་�ང་། དེས་དཀོན་མཆོག་ཞེན་ལོག་�ང་བར་འ�ར། 23�ེས་པའམ་�ད་མེད་
གཅིག་གིས་�ད་འ�ོ་དང་ཆགས་པ་�ོད་མི་�ང་། ལམ་�ོལ་ལོག་པ་དེས་ཁོ་ཚ�་�ོལ་བཞིན་མི་གཙང་བར་འ�ར་
�་ཡིན། 24དེ་�་�འི་ལས་ངན་�ས་ཏེ་རང་ལ་མི་གཙང་བར་མ་བཟོ་ཞིག གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�་མ་ཡོང་གོང་
ནས་�ལ་དེར་གནས་པའི་�ི་པ་ཚ�ས་ལས་ངན་དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་རང་ལ་མི་གཙང་བར་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ། 
ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ི་པ་དེ་ཚ�་�ལ་དེ་ནས་�ིར་བཏོན་མཛད་བཞིན་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�་�ལ་
དེར་འ�ོ་�བ་པར་མཛད་པས་�ིར་རོ། 25དེ་ཚ�འི་ལམ་�ོལ་ངན་པའི་�ོ་ནས་�ལ་དེ་མི་གཙང་བ་བཟོས་པ་ཡིན་
པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་དེ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་བ་གནང་ཞིང་། �ལ་དེ་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་མི་
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�མས་ལ་�ག་པར་འ�ར། 26-27དེ་ཚ�ས་ལས་ངན་ཤ་�ག་�ས་པའི་�ེན་�ིས་�ལ་དེ་མི་གཙང་བ་བཟོས་པ་ཡིན་
ནོ། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་དེ་�ར་མ་�ེད་ཅིག། �ོད་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའམ། �ོད་ཚ�འི་�ོད་�་�ོད་མི་�ི་�ལ་བ་ཚ�ས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�མས་ངེས་པར་�ང་དགོས། 28དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་མ་ཡོང་
གོང་�་�ལ་དེར་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ི་པ་�མས་�ལ་དེས་�ིར་འ�ད་གཏོང་བ་�ར། �ོད་ཚ�་�ལ་དེ་ནས་�ིར་
འ�ད་གཏོང་མི་ཡོང་། 29�ོད་ཚ�ས་ཤེས་གསལ་�ར། �་ཞིག་གིས་ལས་ངན་དེ་འ�་�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་དཀོན་
མཆོག་གི་མི་འབངས་�་�ིས་བར་མི་འ�ར་རོ། 30གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ངས་�ས་པའི་བཀའ་
�ིམས་�ང་ཞིག �ོད་ཚ�་མ་ཡོང་གོང་�་�ལ་དེར་གནས་�ོད་�ེད་པའི་མི་�མས་�ི་ལམ་�ོལ་ངན་པའི་�ེས་�་
མ་འ�ངས་ཤིག �ོད་ཚ�ས་ལས་ངན་དེ་དག་�ས་པའི་�ོ་ནས་རང་ལ་མི་གཙང་བར་མ་བཟོ། ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ༎  
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དམ་པ་དང་�ིམས་གཅོད་�ང་པོའི་�ིམས་�མས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 2�ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�ེ་ཡོངས་ལ་བཀའ་འདི་�ར་�ོས་
ཤིག �ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�འང་དམ་པ་ཡིན་དགོས། 3�ོད་ཚ�་རེ་
རེས་རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བ�ེ་ག�ང་�ས་དགོས་པ་དང་། ངས་བཀའ་བ�ོས་པ་བཞིན་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དེ་
�ང་དགོས། ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 4ང་ལ་�ངས་ཏེ་�་འ�ར་མ་མཆོད་ཅིག། 
གསེར་ད�ལ་ཟངས་�གས་སོགས་ལས་བཟོས་པའི་�་འ�་ལ་མ་མཆོད་ཅིག ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཡིན། 5�ོད་ཚ�ས་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པའི་ཆེད་�་�ད་འ�ོ་བསད་�བས། ངའི་བཀའ་�ིམས་
�མས་�ང་བ་ཡིན་ན་ངས་མཆོད་པ་དེ་ཁས་ལེན་�ེད་�་ཡིན། 6�ད་འ�ོ་བསད་པའི་ཉིན་མོའམ་དེའི་སང་ཞོག་
བར་�་ཤ་དེ་ཟས་ཚར་དགོས། ཉིན་ཞག་ག�མ་བར་�་�ག་འ�ོས་�ས་པའི་ཤ་དེ་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། 7གང་
ལ་ཟེར་ན། དེ་ནི་�ོལ་བཞིན་མི་གཙང་བ་ཡིན་པས། �་ཞིག་གིས་དེ་ཟ་བ་ཡིན་ན་ངས་མཆོད་པ་དེ་ཁས་ལེན་མི་
�ེད་དོ། 8དེ་བཞིན་ཤ་ཟ་མཁན་དེས་ང་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པའི་མཆོད་�ས་དེ་དག་མི་གཙང་བར་བཟོས་པའི་
ཉེས་ཆད་དེ་ཁོ་ལ་འཕོག་པར་འ�ར། ཁོ་ནི་ངའི་མི་འབངས་�་བ�ི་བར་མི་འ�ར། 9�ོད་ཚ�ས་རང་གི་ཞིང་ཁར་
�ོན་ཐོག་བ�་བར་འ�ོ་�བས། ཞིང་གི་�ར་�་ཡོད་པའི་�ོན་ཐོག་མ་བ�་ཞིག དེ་བཞིན་�་འ�ོས་�ས་པའི་�ོན་
ཐོག་བ�་བར་ཞིང་ཁར་ཡང་�ར་མ་འ�ོ་ཞིག 10བ�ས་�་�ས་པའམ་ས་�་འཛག་པའིི་�ན་འ�མ་�ག་�ིར་
�ན་ཚལ་�་ཡང་�ར་མ་འ�ོ་ཞིག དེ་ནི་ད�ལ་པོ་དང་�ི་�ལ་བ་ཚ�འི་དོན་�་བཞག་དགོས། ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 11�ོད་ཚ�ས་བ�་བའམ། གཞན་ལ་མགོ་བ�ོར་གཏོང་བའམ། �ན་
གཏམ་སོགས་མ་ཤོད་ཅིག། 12ང་མཉམ་�་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་ཆ་ཚང་ཁོས་�ེད་འདོད་མེད་ན། ངའི་མིང་
བ�ོད་དེ་མནའ་མ་�ེལ་ཞིག དེ་མིན་ཁོས་ངའི་མིང་དེ་�ད་པར་�ེད་�་ཡིན། ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 13མི་གཞན་ནས་མཁེ་ཕན་ལེན་པའམ་�་ཞིག་ལ་འ�ོག་བཅོམ་མ་�ེད་ཅིག �་མི་ཞིག་ལ་
�་ཆ་མ་�ད་པར་མཚན་གཅིག་ཡང་མ་བཞག་ཅིག 14འོན་པ་ལ་�ོན་ལོག་མ་འདེབས་ཤིག། དེ་བཞིན་ལོང་བའི་
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མ�ན་�་འཁོན་�ད་སོགས་མ་བཞག་ཅིག དེ་མིན་ཁོ་དེ་ལ་འཁོན་ནས་འ�ེལ་ཉེན་ཡོད། ངའི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཤིག། 
ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 15�ིམས་གཅོད་�ེད་�བས་�ང་པོ་�ེད་དགོས། ད�ལ་
པོར་�ོགས་ཞེན་�ེད་པའམ། �ག་པོར་འཇིགས་�ང་�ེད་མི་ཉན། 16མི་གཞན་�ི་�ོར་ལ་�ན་གཏམ་མ་�ེལ་ཞིག 
གལ་ཏེ་མི་ཞིག་�ིམས་སར་�ག་�ེ་ཁོའི་�ོག་ཉེན་ཁའི་ནང་�་�ད་ཡོད་པ་དང་། �ོད་�ི་དཔང་པོའི་�ོ་ནས་ཁོ་
ལ་ཕན་ཐོག་�ང་ན། ཁོ་ལ་�བ་�ོར་�ེད་དེ་དཔང་པོ་�ོས་ཤིག ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ། 17�་ཞིག་ལ་
གཏིང་ནད་མ་�ེད་ཅིག། འོན་�ང་མི་མ�ན་པའི་�་�མས་�ིག་ཐབས་�ས་ཤིག དེ་�ར་�ས་ན་ཁོའི་�ེན་�ིས་
�ོད་�ིས་�ིག་པ་�ེད་མི་དགོས་སོ། 18�་ཞིག་ལ་ད�་ལེན་འཇལ་བའམ། �ན་�་�ང་སེམས་མ་�ེད་ཅིག། འོན་
�ང་རང་གི་�ིམ་མཚ�ས་ལ་རང་དང་འ�་བར་�མས་�ོང་�ོས་ཤིག ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 19ངའི་
བཀའ་�མས་�ང་ཤིག། ནང་�་གསོས་པའི་�ད་འ�ོའི་རིགས་མ་གཅིག་པ་�མས་ཕན་�ན་མ་བ�ེས་ཤིག ཞིང་
གཅིག་ལ་ས་བོན་མི་འ�་བ་གཉིས་མ་འདེབས་ཤིག དེ་བཞིན་མི་འ�་བའི་�་གཉིས་ལས་འཐག་པའི་གོས་མ་�ོན་
ཤིག 20གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་�ན་གཡོག་མ་ཞིག་རང་གི་�ར་�ོགས་མར་བཞག་ཡོད་པ་དང་། མོའི་རིན་གོང་ཡང་
�ད་མེད་ཅིང་། མོ་ལ་རང་དབང་ཡང་�ད་མེ་དོ། དེ་�་�འི་གནས་�ངས་�་མི་གཞན་དང་མོའི་�ས་འ�ེལ་�ད་
པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་དགོས། འོན་�ང་�ོག་གི་ཉེས་ཆད་འ�ེར་མི་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། མོ་ནི་
དེའི་�ན་གཡོག་ཡིན་པས་�ིར་རོ། 21མི་དེས་ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་�ོ་ཡོད་སར་ཕོ་�ག་གཅིག་ཉེས་
པ་སེལ་བའི་མཆོད་པའི་�ལ་�་འ�ིད་ཡོང་དགོས། 22�་མས་�ད་འ�ོ་དེ་�ངས་ནས་མི་དེའི་�ིག་པ་སེལ་�ིར་
དག་འ�ངས་�ི་མཆོད་པ་འ�ལ་དགོས། དེ་�ེས་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་དེ་ལ་�གས་བཟོད་གནང་བར་འ�ར། 
23�ོད་ཚ�་ཀ་ནན་�ལ་�་�ེབས་ནས། ཤིང་འ�ས་མི་འ�་བ་སོགས་བཏབ་པ་ཡིན་ན། ཐོག་མའི་ལོ་ག�མ་བར་�་
ཤིང་འ�ས་དེ་དག་�ོལ་བཞིན་མི་གཙང་བར་བ�ིས་ཏེ། �ས་�ན་དེའི་རིང་ལ་ཤིང་འ�ས་དེ་དག་ཟ་མི་ཉན། 
24ལོ་བཞི་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�གས་�ེ་ལེགས་འ�ལ་�་�ིར་�ོད་ཚ�ས་ཤིང་འ�ས་ཚང་མ་ང་ལ་བ�ོ་
འ�ལ་�ེད་དགོས། 25འོན་�ང་ལོ་�་པར་�ོད་ཚ�ས་ཤིང་འ�ས་དེ་དག་ཟ་ཆོག �ོད་ཚ�ས་གོང་གསལ་བཀའ་
�ིམས་དེ་དག་�ང་བ་ཡིན་ན་ཤིང་འ�ས་�ང་གང་མང་འཕེལ་བར་འ�ར། ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཡིན། 26�ག་འ�ེལ་བའི་ཤ་ཟ་མི་ཆོག། མིག་འ�ལ་མཁན་དང་ངན་�གས་སོགས་ལ་མ་�ེན་ཞིག 
27མགོའི་�ར་གཉིས་�ི་�་བཅད་པའམ་ཨ་རའི་�ེ་�མས་མ་བ�བས་ཤིག 28རང་གི་ག�གས་པོ་བཅད་པའམ་
ཡང་ན་རི་མོ་སོགས་�ིས་ཏེ་གཤིན་པོའི་དོན་�་�་ངན་མ་�ེད་ཅིག ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 29རང་གི་
�་མོ་�མས་�་ཁང་གི་ �ད་ཚ�ང་མ་བཟོས་ཏེ་དེ་དག་ངོ་ཚ་དགོས་པ་མ་བཟོ་ཞིག དེ་�ར་�ེད་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་
�་�ེན་གཞན་�ི་�ོགས་�་�ོ་བ�ར་ཏེ། �ལ་དེ་�ལ་མིན་ལམ་�ོལ་ངན་པས་གང་བར་འ�ར། 30ངལ་གསོ་བའི་
ཞག་�ང་བ་དང་། ང་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་གནས་དེ་ལ་�ས་བ�ི་�ོས་ཤིག ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 
31གཤིན་པོའི་�་བ�ག་ནས་གཏོར་བཅོས་�ེད་མཁན་�གས་པ་�མས་�ི་�ར་�ོས་འཆར་ལེན་པར་མ་སོང་ཞིག 
དེ་�ར་�ེད་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་�ོལ་བཞིན་མི་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན། ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཡིན། 32ལོ་�ན་པ་�མས་ལ་�ས་ཞབས་དང་བ�ར་�ི་�ོས་ཤིག ང་ལའང་འཇིགས་པའི་ངང་ནས་
ངའི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཤིག ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 33རང་གི་�ལ་�་གནས་པའི་�ི་�ལ་བ་�མས་ལ་�ོད་
ངན་མ་�ོན་ཞིག 34རང་རིགས་གཅིག་པ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་འ�ེལ་ལམ་བཟང་པོ་བ�ན་པ་བཞིན་དེ་དག་
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ལའང་དེ་བཞིན་�ེད་དེ། རང་དང་འ�་བར་གཅེས་�ོང་�ོས་ཤིག། �ོད་ཚ�འང་ཨི་ཇིབ་�་�ི་མི་�ར་གནས་པ་དེ་
�ན་གསོ་�ོས་ཤིག ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 35ཐིག་ཤིང་དང་། ཉག་�ོ་དང་། 
འབོ་�ན་མ་སོགས་བེད་�ོད་བཏང་ནས་མི་གཞན་ལ་མགོ་བ�ོར་མ་བཏོང་ཞིག 36གནས་ཚད་�ན་པའི་ཐིག་
ཤིང་དང་། ཉག་�ོ་དང་། འབོ་�ང་པོར་བེད་�ོད་�ེད་དགོས། �ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་མཁན་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིན། 37ངའི་བཀའ་�ིམས་ཚང་མ་�ང་ཞིག། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ༎  

ལེ་ཝ ི20 

བཀའ་མ་�ང་མཁན་�མས་ལ་ཆད་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 2�ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�མས་ལ་བཀའ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག 
�ོད་ཚ�འམ་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་པའི་�ི་�ལ་བ་�་ཞིག་གིས་རང་གི་�་�ག་�མས་�་མོ་ལེག་ལ་མཆོད་
འ�ལ་�ེད་�ིར་�ད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཚང་མས་�ོ་�བ་�བ་ནས་གསོད་དགོས། 3གལ་ཏེ་�་
ཞིག་གིས་རང་གི་�་�་མོ་ལེག་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ས་ཏེ་ངའི་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་མི་གཙང་བར་�ས་པ་དང་། མ་
ཟད་ངའི་མིང་དམ་པ་དེ་�ད་པར་�ེད་པ་ཡིན་ན། ངས་ཁོ་ལ་�བ་འགལ་�ེད་�་ཡིན། ཁོ་ངའི་མི་འབངས་�་
བ�ི་བར་མི་འ�ར་རོ། 4མི་མང་ཚང་མས་ཁོའི་ལས་ངན་དེ་ལ་དོ་�ང་མ་�ེད་པར་ཁོ་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་�་མ་
བཏང་བ་ཡིན་ན། 5ང་ལ་དད་ལོག་�ེད་དེ་མོ་ལེག་ལ་མཆོད་�ིར་ཁོ་དང་ལག་འ�ེལ་�ེད་མཁན་ཚང་མ་དང་། ཁོ་
དང་ཁོའི་ནང་མི་བཅས་པར་ངས་�ོལ་བར་�ེད་�་ཡིན། མ་ཟད་དེ་ཚ�་ལ་ངའི་མི་འབངས་�་བ�ི་བར་མི་འ�ར་
རོ། 6གཤིན་པོའི་�་བ�ག་�ེ་གཏོར་བཅོམ་�ེད་མཁན་�གས་པ་�ེན་མཁན་�མས་ལ་ངས་�བ་འགལ་�ེད་�་
ཡིན། དེ་ཚ�་ངའི་མི་འབངས་�་བ�ི་བར་མི་འ�ར་རོ། 7�ོད་ཚ�་རང་ཉིད་ལ་དམ་པར་ཞོག་ཅིག། གང་ལ་ཟེར་ན། 
ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 8ངའི་བཀའ་�ིམས་�མས་�ང་ཞིག། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་
ནི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས་ངས་�ོད་ཚ�་དམ་པར་བཟོ་�་ཡིན། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
གཤམ་གསལ་བཀའ་�ིམས་�མས་གནང་ངོ་། �་ཞིག་གིས་རང་གི་ཕའམ་མ་ལ་�ོད་པའམ་�ོན་ལོག་འདེབས་པ་
ཡིན་ན་དེ་ནི་ངེས་པར་བསད་དགོས། ཁོའི་�ོག་གི་ཉེས་ལན་དེ་ཁོ་རང་གི་ཐོག་�་འཕོག་�་ཡིན། 10མི་�་ཞིག་
གིས་རང་རིགས་གཅིག་པ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཞིག་གི་�ང་མར་ལོག་གཡེམ་�ས་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་དང་�ད་མེད་
གཉིས་ཀ་བསད་དགོས། 11རང་གི་ཕ་ཡི་�ེ་དམན་ཞིག་དང་ཆགས་པ་�ོད་མཁན་དེས་རང་གི་ཕ་ལ་དམའ་
འབེབས་�ས་པ་ཡིན་པས། མི་དེ་དང་�ད་མེད་གཉིས་ཀ་བསད་དགོས། ཁོ་ཚ�འི་�ོག་གི་ཉེས་ལན་དེ་ཁོ་ཚ�་རང་
ཉིད་�ི་ཐོག་�་འཕོག་�་ཡིན་ནོ། 12དེ་བཞིན་མི་ཞིག་གིས་རང་གི་�འི་�ང་མ་ལ་ཆགས་པ་�ོད་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་
དང་�ད་མེད་གཉིས་ཀ་བསད་དགོས་པ་དང་དེ་ཚ�ས་གཉེན་ཚན་དང་�ལ་མིན་�ི་ལས་�ིས་ཡོད་པས། དེ་ཚ�འི་
�ོག་གི་ཉེས་ལན་དེ་ཁོ་ཚ�་རང་གི་ཐོག་�་འཕོག་པར་འ�ར། 13གལ་ཏེ་�ེས་པས་�ེས་པ་ཞིག་ལ་ཆགས་པ་�ོད་པ་
ཡིན་ན། དེ་ནི་ངོ་ཚ་�ེལ་མེད་�ི་ལས་ངན་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་ཚ�་གཉིས་ཀ་བསད་དགོས། དེ་ཚ�འི་�ོག་གི་ཉེས་ལན་
དེ་ཁོ་ཚ�་རང་གི་ཐོག་�་ཕོག་�་ཡིན། 14མི་�་ཞིག་གིས་ཨ་མ་དང་�་མོ་གཉིས་ཀར་རང་གི་�ང་མར་བཞག་པ་
ཡིན་ན། དེ་ཚ�ས་ངོ་ཚ་�ེལ་མེད་�ི་ལས་ངན་ཞིག་�ས་པ་ཡིན་པས། དེ་ཚ�་ག�མ་ཆ་མེར་�ེག་བཏང་ནས་བསད་
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དགོས། �ོད་ཚ�འི་�ོད་�་དེ་�་�འི་ལས་ངན་ཞིག་ཡོད་མི་�ང་ངོ་། 15མི་�་ཞིག་གིས་�ད་འ�ོ་དང་ཆགས་པ་
�ོད་པ་ཡིན་ན། མི་དང་�ད་འ�་གཉིས་ཀ་བསད་དགོས། 16�ད་མེད་ཞིག་གིས་�ད་འ�ོ་དང་ཆགས་པ་�ོད་
ཐབས་�ེད་པ་ཡིན་ན། �ད་མེད་དེ་དང་�ད་འ�ོ་གཉིས་ཀ་བསད་དགོས། དེ་ཚ�འི་�ོག་གི་ཉེས་ལན་དེ་ཁོ་ཚ�་རང་
གི་ཐོག་�་འཕོག་པར་འ�ར། 17མི་�་ཞིག་གིས་རང་གི་�ིང་མོའམ་ཕ་ཡར་ཡང་ན་མ་ཡར་ནས་�ེས་པའི་�ིང་མོ་
ཞིག་དང་ཆང་ས་�བ་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�ར་མི་ཚང་མའི་མ�ན་�་ངོ་ཚ་དགོས་པ་བཟོས་ནས། མི་�ེའི་�ོད་ནས་
�ིར་�ད་�ེད་དགོས། ཁོས་རང་གི་�ིང་མོ་དང་ཆགས་པ་�ོད་པ་ཡིན་པས་དེའི་ཉེས་ལན་�་དེ་འ�ར་དགོས། 
18མི་�་ཞིག་གིས་�་མཚན་བབས་བཞིན་པའི་�ད་མེད་ཞིག་དང་ཆགས་པ་�ོད་པ་ཡིན་ན། དེ་གཉིས་མི་མང་གི་
�ོད་ནས་�ིར་བཏོན་�ེད་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་དག་འ�ངས་�ེད་ཆོག་�ོར་�ི་ཆོས་�ིམས་དང་འགལ་
བས་�ིར་རོ། 19མི་�་ཞིག་གིས་རང་གི་ཕའམ་མ་ཡི་�ིང་མོ་ཞིག་དང་ཆགས་པ་�ོད་པ་ཡིན་ན། གཉེན་ཚན་དང་
�ལ་མིན་�ི་ལས་�ིས་པའི་ཉེས་མིག་དེ་ཁོ་ཚ�ས་འ�ེར་དགོས། 20མི་ཞིག་གིས་རང་གི་ཨ་�འི་�ང་མའམ་ཨ་ཞང་
གི་�ང་མ་དང་ཆགས་པ་�ོད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་དེ་ཚ�ར་དམའ་འབེབས་�ས་པ་ཡིན་པས། མི་དེ་དང་�ད་མེད་
གཉིས་ཀས་དེའི་ཉེས་མིག་འ�ེར་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ཚ�་གཉིས་ཀ་རབས་ཆད་�་འ�ར་�་ཡིན་ནོ། 21གལ་ཏེ་མི་
ཞིག་གིས་རང་གི་�ན་�ི་�ང་མ་དང་གཉེན་འ�ེལ་�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་གཉིས་ཀ་མ་ཤི་བར་�་རབས་ཆད་�ི་
གནས་�ངས་�་གནས་དགོས། ཁོས་�ོལ་བཞིན་མི་གཙང་བའི་ལས་ངན་ཞིག་�ས་ཏེ། རང་གི་�ན་ལ་དམའ་
འབེབས་�ེད་པ་ཡིན་ནོ། 22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ངའི་བཀའ་�ིམས་ཚང་མ་�ང་ཞིག། དེ་�ར་
�ས་པ་ཡིན་ན། ངས་�ོད་ཚ�་འ�ིད་བཞིན་པའི་�ལ་ཀ་ནན་�ི་�ོད་ཚ�ར་�ིར་འ�ད་གཏོང་བར་མི་འ�ར། 
23�ལ་དེར་གནས་པའི་མི་ཚ�འི་ལམ་�ོལ་�མས་�ོད་ཚ�ས་མ་�ངས་ཤིག �ོད་ཚ�་�ལ་དེར་འ�ོ་�བ་པར་�ེད་
པའི་�ིར། དེར་ཡོད་པའི་�ི་པ་�མས་�ིར་བཏོན་�་ཡིན། ཁོ་ཚ�འི་ལམ་�ོལ་ངན་པ་�མས་ལ་ངས་ཞེན་ལོག་�ེད་
�ི་ཡོད། 24འོན་�ང་ངས་�ག་པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པོའི་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�འི་བདག་དབང་�་�ོད་�འི་�ར་
དམ་བཅའ་�ས་པ་བཞིན་�ལ་དེ་ད་�་�ོད་ཚ�ར་�ོད་བཞིན་པ་ཡིན། ང་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཡིན་པས། ངས་�ོད་ཚ�འི་མི་རིགས་གཞན་�ི་ད�ིལ་ནས་ད�ེ་�ེ་ལོགས་�་བཞག་ཡོད། 25དེ་བས་ན་�ོད་
ཚ�ས་�ད་འ�ོ་དང་འདབ་ཆགས་�མས་�ོལ་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན་མིན་�ི་ད�ེ་བ་ཡག་པོ་�ེད་དགོས། མི་གཙང་
བའི་�ད་འ�ོའམ་འདབ་ཆགས་སོགས་ཟ་མི་�ང་། ངས་དེ་དག་མི་གཙང་བའི་ཁོངས་�་�ིས་ཡོད་པ་ཡིན་པས། 
དེ་དག་ཟ་བ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�་མི་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན། 26�ོད་ཚ�་དམ་པ་ཡིན་དགོས། ང་རང་གཅིག་པོའི་
ཁོངས་�་གཏོགས་པའི་�ིར་ངས་�ོད་ཚ�་མི་རིགས་གཞན་�ི་ད�ིལ་ནས་བཏོན་ཏེ་ལོགས་�་ད�ེ་བ་�ས་ཡོད་དོ། 
27�ེས་པའམ་�ད་མེད་ཞིག་གིས་གཤིན་པོའི་�་བ�ག་�ེ་དེ་དག་ལ་གཏམ་�ེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�ར་�ོ་�བ་
བཏང་ནས་བསད་དགོས། དེ་ཚ�འི་�ོག་གི་འགན་ནི་དེ་ཚ�་རང་ཐོག་�་འཕོག་པར་འ�ར༎  

ལེ་ཝ ི21 

�་མ་�མས་དམ་པར་གནས་དགོས་པ།  



ལེ་ཝ ི

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། ཨ་རོན་རིགས་བ�ད་�ི་�་མ་�མས་ལ་�ོས་ཤིག �་མ་ཚ�ས་
རང་གི་གཉེན་མཚན་�མས་ཤི་�བས་དེ་ཚ�འི་རོ་ལ་ཆང་ནས་རང་ཉིད་ལ་མི་གཙང་བར་བཟོ་མི་ཉན། 2རང་གི་
ཕའམ་མ། �་དང་�་མོ། ཨ་ཇོ་འམ་�ན་�ང་བ། 3དེ་བཞིན་རང་གི་ནང་�་ཡོད་པའི་ཆང་ས་མ་�བ་པའི་�ིང་མོ་
ཆེ་བའམ་�ང་བ་སོགས་ཤི་བའི་�བས་�་མ་གཏོགས་དེ་ཚ�འི་རོ་ལ་ཆང་ནས་ཁོས་རང་ཉིད་ལ་མི་གཙང་བར་
བཟོས་མི་ཆོག 4རང་གི་�ང་མའི་�ོགས་�ི་གཉེན་མཚན་སོགས་ཤི་�བས་ཁོས་རང་ཉིད་ལ་མི་གཙང་བར་�ེད་མི་
�ང་། 5�་མ་ཚ�ས་རང་ཉིད་�་ངན་�ེད་�ལ་�་རང་གི་�་གཞར་བའམ་ཨ་ར་�ང་�ང་གཅོད་པའམ་ག�གས་པོ་
སོགས་བ�བས་མི་�ང་། 6ཁོ་ནི་དམ་པ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། ཁོས་ངའི་མིང་དེ་�ད་པར་�ེད་མི་ཉན། ཁོས་ང་ལ་
ཞལ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་འ�ལ་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་པས། ཁོ་ནི་དམ་པ་ཡིན་དགོས་སོ། 7ཁོས་�ད་ཚ�ང་མའམ་�ོ་དང་
�ས་འ�ེལ་�ས་ཟིན་པའི་�ད་མེད་དམ། དེ་བཞིན་�ོ་�ངས་པའི་�ད་མེད་ཞིག་དང་ཆང་ས་�བ་མི་ཉན། ཁོ་ནི་
དམ་པ་ཡིན། 8མི་མང་གིས་�་མ་ལ་དམ་པར་�ིས་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོས་ང་ལ་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་འ�ལ་
�ི་ཡོད་དོ། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ང་དམ་པ་ཡིན་པས་ངའི་མི་འབངས་�མས་ལ་དམ་པ་བཟོ་�་ཡིན། 
9གལ་ཏེ་�་མའི་�་མོ་ཞིག་�ད་ཚ�ང་མར་འ�ར་བ་ཡིན་ན། མོས་རང་གི་ཕ་ལ་དམའ་འབེབས་�ས་པ་ཡིན་པས། 
མོ་ནི་མེར་�ེག་བཏང་ནས་བསད་དགོས། 10�་མ་ཆེན་པོའི་མགོ་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་�གས་ཏེ་�་མའི་ཆོས་
གོས་�ོན་ནས་བ�ོ་འ�ལ་�ས་ཟིན་པ་ཡིན་པས། རང་ཉིད་�་ངན་ནང་ཡོད་�ལ་�་རང་གི་�་མ་ཤད་པར་
བ�ད་པའམ་རང་གི་གོས་�ལ་བ་སོགས་�ེད་མི་ཉན། 11-12ཁོ་ནི་ངའི་མིང་གི་ངང་བ�ོ་འ�ལ་�ས་ཟིན་པ་ཞིག་
ཡིན་པས། �ོལ་བཞིན་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་བཟོ་མི་�ང་། ཁོ་ནི་ངའི་ད�་�ར་དམ་པ་ནས་འཐོན་ཏེ། �ང་པོ་
བཞག་ཡོད་པའི་ནང་ཞིག་�་འ�ལ་ནས་ངའི་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་མི་གཙང་བར་བཟོ་མི་�ང་། དེ་ནི་རང་གི་ཕ་
མའི་�ང་པོ་ཡིན་ནའང་ངའི་�ར་མཆོག་དམ་པ་ནས་འཐོན་ཏེ་དེར་ཐད་ཀར་འ�ོ་མི་ཉན། 13ཁོས་�་མོ་ན་�ང་
མ་ཞིག་དང་ཆང་ས་�བ་དགོས་པ་ལས། 14�གས་མོའམ་�ོ་དང་�ལ་བའི་�ད་མེད་དང་�ད་ཚ�ང་མ་དང་ཆང་
ས་�བ་མི་ཉན། ཁོས་རང་རིགས་གཅིག་པའི་�་མོ་ཞིག་ལ་ཆང་ས་བ�བ་�བ། 15�་མའི་�་�ག་�མས་དམ་པ་
ཡིན་དགོས། ཡིན་ནའང་གོང་གསལ་�ིམས་དང་འགལ་བ་ཡིན་ན་དེ་དག་�ོལ་བཞིན་མི་གཙང་བར་འ�ར་�་
ཡིན། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ངས་ཁོ་ལ་�་མ་ཆེན་པོར་བཀོད་དེ་ལོགས་�་ད�ེ་བ་ཡིན་ནོ། 16གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་རོན་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག་ཅེས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 17�ོད་�ི་མི་བ�ད་ལས་ག�གས་
པོར་�ོན་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ཞལ་ཟས་�ི་མཅོད་འ�ལ་�ེད་མི་ཆོག བཀའ་�ིམས་དེ་ནི་མ་འོངས་པར་�ས་
�ན་�་�ང་དགོས། 18ལོང་བ་དང་�ང་�ོག་དང་�ད་ག�གས་མདོག་ཉེས་པོ་དང་ཡན་ལག་�ོན་ཤོར་པ་དང་། 
དེ་བཞིན་�ས་ལ་�ོན་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་མཆོད་པ་�ེད་མི་ཆོག 19�ང་ལག་�ོན་ཅན་དང་། 20�ོད་�ར་བའི་
མིའམ། མི�་�ང་�ང་དང་། དེ་བཞིན་མིག་ནད་དང་པགས་ནད་ཅན་དང་། �ག་�མ་པ་སོགས་�ིས་མཆོད་
འ�ལ་�ེད་མི་ཉན། 21�་མ་ཨ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་ལས་ག�གས་པོར་�ོན་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ཞལ་ཟས་�ི་
མཆོད་པ་འ�ལ་མི་�ང་། 22དེ་�་�འི་མི་ང་ལ་�ལ་བའི་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་དམ་པ་དང་ཤིན་�་དམ་པའི་
མཆོད་པ་གཉིས་ཀ་ལས་ཟ་ཆོག་པ་ཡིན། 23འོན་�ང་ག�གས་པོར་�ོན་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་ཁོ་ནི་ཡོལ་བ་དམ་པ་
དང་མཆོད་�ིའི་�ང་�་བཅར་མི་ཆོག ཁོས་དངོས་པོ་དམ་པ་འདི་ཚ�ར་མི་གཙང་བར་�ེད་མི་�ང་། གང་ལ་ཟེར་
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ན། དངོས་པོ་དེ་ཚ�ར་དམ་པར་བཟོ་མཁན་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 24གཏམ་འདི་ཚ�་མོ་ཤེས་ཨ་རོན་དང་
ཁོའི་�་�མས་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡོངས་ལ་དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ལེ་ཝ ི22 

འ�ལ་བ་དམ་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 2ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་ལ་�ོས་ཤིག། �ོད་ཚ�ས་ངའི་མིང་
དམ་པ་དེ་དམའ་བར་�ེད་མི་�ང་། དེ་བས་ན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ང་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པའི་འ�ལ་བ་དམ་པ་
�མས་ལ་�ས་བ�ི་�ེད་དགོས། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 3�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་�་ཞིག་རང་ཉིད་�ོལ་
བཞིན་མི་གཙང་བར་གནས་�བས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ང་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པའི་འ�ལ་བ་དམ་པའི་ཉེ་འ�མ་
�་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ཁོས་�ར་ཡང་མཆོད་�ིར་ཞབས་ཏོག་�་མི་ཆོག �ིམས་འདི་ནི་མ་འོངས་བར་�་�ས་�ན་�་
�ང་དགོས། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 4ཨ་རོན་རིགས་བ�ད་�ི་�་མ་�་ཞིག་ལ་པགས་ནད་�ག་པོ་དང་
�ང་གཞིའི་ནད་ཕོག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་�ོལ་བཞིན་གཙང་བར་མ་འ�ར་བའི་བར་�་འ�ལ་བ་དམ་པ་ལས་ཟ་
མི་ཆོག �ང་པོར་རེག་ནས་མི་གཙང་བར་འ�ར་ཡོད་པའི་དངོས་རིགས་གང་ཞིག་ལ་�་མས་འཆང་བའམ། ཁོ་ལ་
ཐིག་ལེ་འཛག་པའི་ནད་གཞི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ནི་མི་གཙང་བར་བ�ི་་དགོས། 5ཁོས་�ད་འ�ོ་མི་གཙང་བའམ་
�ེ་བོ་མི་གཙང་བ་ཞིག་ལ་འཆང་བ་ཡིན་ནའང་། ཁོ་ནི་མི་གཙང་བར་བ�ི་དགོས། 6�་མ་ཞིག་མི་གཙང་བར་
འ�ར་བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་དགོང་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས་�་དང་། དེ་�ེས་འ�ད་མ་�བ་པའི་བར་
�་ཁོས་འ�ལ་བ་དམ་པ་དེ་ལས་ཟ་མི་ཆོག 7དགོང་�ོ་ཉི་མ་�བ་པའི་�ེས་�་ཁོ་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན། དེ་
�ེས་ཁོས་འ�ལ་བ་དམ་པ་དེ་ཟ་ཆོག། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཁོའི་ཐོབ་�ལ་�ི་ཁ་ཟས་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། 8�་མས་
རང་བཞིན་�ི་ཤི་བའམ་གཅན་གཟན་སོགས་�ི་བསད་པའི་�ད་འ�ོའི་ཤ་ཟ་མི་ཉན། གང་ལ་ཟེར་ན། དེས་ཁོ་
རང་མི་གཙང་བར་བཟོ་�་ཡིན། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 9ངས་�ད་པའི་བཀའ་�ིམས་�མས་�་མ་ཚང་
མས་�ང་དགོས། དེ་མིན་ཁོ་ཚ�་ཉེས་ཅན་�་བ�ི་དགོས་པ་དང་། དེ་དག་ཤི་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་
ཚ�ས་བཀའ་�ིམས་དམ་པ་དང་འགལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ང་ནི་དེ་ཚ�་དམ་པར་བཟོ་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་
ཡིན་ནོ། 10�་མའི་ནང་མི་ཞིག་གི་མ་གཏོགས་གཞན་�ས་�ང་འ�ལ་བ་དམ་པ་དེ་ལས་ཟ་མི་ཆོག �་མ་དང་
མཉམ་�་�ོད་མིའམ་�་པས་�ང་དེ་ལས་ཟ་མི་�ང་། 11འོན་�ང་�་མ་རང་ཉིད་�ི་དངོས་པོས་ཉོས་པའམ་ཁོའི་
ནང་�་�ེས་པའི་�ན་གཡོག་དང་�ན་གཡོག་མས་�་མའི་ཐོབ་�ལ་�ི་ཁ་ཟས་དེ་ལས་ཟ་ཆོག 12�་མའི་�་མོས་
�་མ་མིན་པའི་�ེས་པ་དང་ཆང་ས་�བ་པ་ཡིན་ན། མོས་འ�ལ་བ་དམ་པ་དེ་ལས་ཟ་མི་ཆོག 13འོན་�ང་�་མའི་
�་མོ་�ག་མོའམ་�ོ་དང་ཁ་�ལ་བ་དང་། མོ་ལ་�་�ག་མེད་པ་ཞིག་�ོད་གནས་མེད་པར་རང་གི་ཕ་ཡི་�ིམ་�་
�ིར་ལོག་ཡོང་བ་ཡིན་ན། རང་གི་�་མའིི་ཐོབ་�ལ་དེ་ལས་ཟ་ཆོག་པ་ཡིན། དེ་ནི་�་མའི་ནང་མི་ཡིན་པ་གཅིག་
པོས་དེ་ལས་ཟ་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 14གལ་ཏེ་�་མའི་ནང་མིའི་ཁོངས་ནས་མིན་པའི་མི་ཞིག་གིས་ནོར་འ�ལ་�ི་�ོ་
ནས་འ�ལ་བ་དམ་པ་དེ་ལས་ཟས་པ་ཡིན་ན། འ�ལ་བའི་གནས་གོང་ཙམ་མ་ཟད་དེའི་ཐོག་འཕར་�ོན་བ�་ཆ་
ཉི་�་ཐམ་པ་�་མ་ལ་འ�ལ་དགོས། 15-16འ�ལ་བ་དམ་པའི་�ས་ཟ་མི་ཆོག་པའི་མི་ཞིག་ལ་�་མའི་ཁ་ཟས་དམ་
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པ་དེ་ལས་ཟ་བ�ག་པ་ཡིན་ན། འ�ལ་བའི་�ས་དེ་མི་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན་པ་དང་། མི་དེ་ནི་ཉེས་ཅན་ཡིན་
པས་དེ་ལ་ཆད་པ་ཕོག་པར་འ�ར། འ�ལ་བ་དེ་ཚ�ར་དམ་པར་བཟོ་མཁན་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 17གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 18ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་ཡོངས་ལ་གཤམ་
གསལ་བཀའ་�ིམས་�མས་�ོད་དགོས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པའམ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་�་གནས་པའི་�ི་�ལ་བ་ཞིག་གིས་
རང་གི་དམ་བཅའ་ཆ་ཚང་�བ་པའི་�ིར་ཡང་ན། འདོད་མོས་�ི་འ�ལ་བའི་ཆེད་�་�ིན་�ེག་འ�ལ་བ་ཡིན་ན། 
སེམས་ཅན་དེ་ནི་�ོན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་སོ། 19ངོས་ལེན་ཡོང་བའི་�ིར་འ�ལ་བའི་�ད་འ�ོ་དེ་ནི་ཕོ་ཡིན་
པ་ལ་�ོན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། 20�ོན་ཡོད་པའི་�ད་འ�ོ་ཞིག་འ�ལ་བར་�ལ་བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ངོས་ལེན་གནང་བར་མི་འ�ར། 21གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་རང་གི་དམ་བཅའ་ཆ་ཆང་�བ་པའམ། 
འདོད་མོས་�ི་འ�ལ་བའི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པ་ཞིག་འ�ལ་བ་ཡིན་ན། ངོས་
ལེན་གནང་བའི་ཆེད་�་�ད་འ�ོ་དེ་ནི་�ོན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། 22ལོང་བ་དང་། �ང་�ོ་དང་། ཡན་ལག་
�ོན་ཤོར་བ་དང་། �ག་�ག་འཛག་བཞིན་པའི་�་ཡོད་པ་དང་། པགས་ནད་ཅན་དང་�ོ་�བ་པའི་�ད་འ�ོ་
སོགས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་མི་ཉན། དེ་�་�འི་�ད་འ�ོའི་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པའི་�ལ་�་མཆོད་�ིའི་
ཁར་འ�ལ་མི་�ང་། 23འདོད་མོས་�ི་འ�ལ་བའི་�ལ་�། �ད་འ�ོ་འཚར་ལོངས་མ་�བ་པའམ་ག�གས་
ད�ིབས་ལེགས་པར་མ་�བ་པ་སོགས་འ�ལ་ནའང་ཆོག འོན་�ང་དེ་�་�འི་�ད་འ�ོ་ནི་དམ་བཅའ་�བ་པའི་
འ�ལ་བའི་�ལ་�་ངོས་ལེན་གནང་བར་མི་འ�ར་རོ། 24�ད་འ�ོའི་འ�ས་�་བཙ�ར་བའམ། བཤགས་པའམ། 
�ས་�ོན་�ང་བའམ། འ�ས་�་བཏོན་ཟིན་པའི་�ད་འ�ོའི་རིགས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་མི་�ང་། དེ་ནི་
�ོད་ཚ�འི་�ལ་�་�ེད་མི་ཆོག་པའི་ལས་ཤིག་ཡིན་ནོ། 25�ི་�ལ་བ་ཞིག་གི་ལག་ནས་�ང་བའི་�ད་འ�ོ་དེ་ཁ་
ཟས་�ི་མཆོད་པར་འ�ལ་མི་ཉན། དེ་�་�འི་�ད་འ�ོ་ནི་�ོན་ཅན་�་བ�ི་བ་ཡིན་པས། དེ་དག་ངོས་ལེན་གནང་
བར་མི་འ�ར་རོ། 26-27བེ�་འམ་�་�་དང་ར་�ག་སོགས་�ེས་པ་ཡིན་ན། དེ་དག་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་དེ་ལ་
ཨ་མ་དང་ཁ་�ལ་མི་�ང་། དེ་�ེས་དེ་དག་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པར་ངོས་ལེན་གནང་བར་འ�ར། 28ཉིན་གཅིག་
རང་ལ་བ་�གས་དང་དེའི་བེ�་ཞིག་དང་། �ག་དང་དེའི་�ག་�་དང་དེ་བཞིན་ར་མོ་དང་དེའི་ར་�ག་བཅས་
དམར་མཆོད་འ�ལ་མི་�ང་། 29�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་�ེ་ལེགས་གསོལ་�ི་དམར་མཆོད་
འ�ལ་�བས་བཀའ་�ིམས་གཞིར་བ�ང་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�ར་ངོས་ལེན་གནང་བར་འ�ར། 30མཆོད་
པའི་�ས་དེ་དག་སང་ཞོག་བར་�་�ག་�ས་མ་བཞག་པར་ཉིན་དེ་རང་ལ་ཟ་དགོས། 31གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ག�ངས་པ། ངའི་བཀའ་�མས་�ང་ཞིག། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 32ངའི་མིང་དམ་པར་དམའ་
འབེབས་མ་�ེད་ཅིག ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཡོངས་�ིས་ང་ནི་དམ་པ་ཡིན་པར་ངོས་ལེན་�ེད་དགོས། ང་ནི་�ོད་
ཚ�ར་དམ་པར་བཟོས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 33ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�་འ�ར་�ིར་�ོད་ཚ�་ཨི་
ཇིབ་ནས་བཏོན་ནས་འ�ིད་ཡོང་བ་ཡིན། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན༎  

ལེ་ཝ ི23 

ཆོས་�ི་�ས་ཆེན་ཁག།  



ལེ་ཝ ི

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 2ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་�ོས་ཤིག། �ོ་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་�ོགས་གཅིག་�་འཛ�མས་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གནང་བའི་གཤམ་གསལ་�ི་
ཆོས་�ི་�ས་ཆེན་ཁག་�མས་�ང་དགོས་པ་ཡིན། 3�ོད་ཚ�ར་རང་གི་ལས་�ེད་�ིར་ཉིན་ཞག་�ག་ཐོབ་ཡོད། འོན་
�ང་ཉིན་ཞག་བ�ན་པ་དེ་ནི་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དམ་པ་ཡིན་པ་དེ་མ་བ�ེད་པར་�ོས་ཤིག དེ་ཉིན་�ོད་ཚ�ས་
ལས་གང་ཡང་མ་�ེད་པར་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་མཉམ་�་འཛ�མས་དགོས། �ོད་ཚ�ས་�ོགས་གང་�་བ�ད་�ང་
ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དམ་པ་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་པ་དེ་མ་བ�ེད་པར་�ོས་ཤིག 4གཏན་འབེབས་
ཟིན་པའི་ནམ་�ས་ཚ�ས་�ངས་སོ་སོར་�་ཆེན་དེ་དག་�ང་བ�ི་�ེད་དགོས་ཅེས་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས༎  

ཐར་�ོལ་དང་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་�ི་�ས་�ོན།  

5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�་�ིར་བཤམས་པའི་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དེ་ནི་�་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་བ�་
བཞིའི་དགོང་�ོ་ཉི་མ་བ�ད་�བས་ནས་འགོ་�གས་�་དང་། 6ཚ�ས་བཅོ་�ར་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་�ི་�ས་
ཆེན་དེ་འགོ་�གས་ཤིང་། ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་�ོད་ཚ�ས་ཆི་མན་ཡོད་པའི་བག་ལེབ་ཟ་མི་�ང་། 7�ས་ཆེན་�ི་
ཞག་དང་པོའི་ཉིན་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་ཚ�གས་འ�་ཞིག་ཚ�གས་དགོས་�་དང་། དེ་ཉིན་རང་གི་ཉིན་རེའི་ལས་
སོགས་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག 8ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་འ�ལ་དགོས། 
ཉིན་ཞག་བ�ན་པའི་ཐོག་ཡང་�ར་�ོད་ཚ�་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་འཛ�མས་དགོས་པ་ལས། དེ་ཉིན་རང་གི་ཉིན་
རེའི་ལས་དོན་སོགས་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག 9-10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་བཞིན་པའི་�ལ་དེར་
�ེབས་ཏེ། དེར་�ོན་ཐོག་བ�་�ག་�ེད་�བས་�ེ་མའི་ཆག་པ་དང་པོ་དེ་�་མའི་�ར་འ�ེར་ཡོང་དགོས། 11�་
མས་དེ་ནི་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བའི་�ལ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་དགོས། དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་ངོས་ལེན་གནང་བར་འ�ར། �་མས་འ�ལ་བ་དེ་ནི་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དམ་
པའི་སང་ཉིན་འ�ལ་དགོས། 12�ོད་ཚ�ས་འ�་�འི་མཆོད་པ་འ�ལ་བའི་ཉིན་མོར་ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་�ག་�་ཕོ་
�ོན་མེད་པ་ཞིག་�ང་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པར་འ�ལ་དགོས། 13དེ་དང་མཉམ་�་ཁ་�ར་པོའི་�མ་བ�ེས་པའི་�ོ་
ཞིབ་ཀི་ལོ་དོ་ཙམ་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པའི་�ལ་�་འ�ལ་དགོས། འ�ལ་བ་དེའི་�ི་ཞིམ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�གས་མཉེས་པར་འ�ར། དེ་དང་མཉམ་�་�ན་ཆང་ལི་ཊར་གཅིག་ཙམ་ཞིག་�ོད་ཚ�ས་འ�ལ་བར་འ�ལ་དགོས། 
14འ�ལ་བ་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མ་འ�ལ་བར་�་�ོད་ཚ�ས་འ�་གསར་པ་དེ་ལས་�ེན་པའམ་�ེག་
པའམ། བག་ལེབ་བཟོས་ནས་མ་ཟ་ཞིག། བཀའ་�ིམས་དེ་ནི་�ོད་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ཚང་མས་མ་འོངས་པར་�ས་
�ན་�་�ང་དགོས་སོ༎  

�ེ་མ་�་བའི་�ས་ཆེན།  

15�ོད་ཚ�ས་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་གི་སང་ཉིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ེ་མའི་ཆག་པ་འ�ལ་བའི་ཉིན་མོ་
ནས་བ�ང་བ�ན་�ག་བ�ན་བར་བ�ིས་ཞིག 16ཉིན་ཞག་�་བ�་པའམ་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་བ�ན་པའི་སང་
ཉིན་�ོད་ཚ�ས་གསར་�་འ�འི་མཆོད་པ་ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་དགོས། 17�ིམ་ཚང་རེ་རེས་བག་



ལེ་ཝ ི

ལེབ་གཉིས་རེ་འ�ེར་ཡོང་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བའི་�ལ་�་འ�ལ་དགོས། �ོ་
ཞིབ་ཀི་ལོ་དོ་དང་བཅས་ཆི་མན་བ�ེས་ཏེ་དེ་ལས་བག་ལེབ་ཆེན་པོ་ཞིག་�ེག་ནས་�ོན་ཐོག་གི་�ད་�ི་མཆོད་
འ�ལ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་དགོས། 18བག་ལེབ་དང་མཉམ་�་མི་མང་�ི་ཡོངས་ནས་ལོ་གཅིག་ལོན་
པའི་�ག་�་བ�ན་དང་། �ང་གཅིག་དང་། ཕོ་�ག་གཉིས་བཅས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་
པར་འ�ལ་དགོས། �ད་འ�ོ་དེ་དག་ནི་�ོན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། གོང་གསལ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དེ་དང་
མཉམ་�་འ�འི་མཆོད་པ་དང་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པའང་འ�ལ་དགོས། འ�ལ་བ་དེའི་�ི་ཞིམ་�ིས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་འ�ར། 19ར་ཕོ་གཅིག་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པའི་�ིར་དང་། ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་
�ག་�་ཕོ་�ག་ཆ་གཅིག་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པར་འ�ལ་དགོས། 20དེ་�ེས་�་མས་བག་ལེབ་དེ་དང་ལོ་གཅིག་
ལོན་པའི་�ག་�་ཆ་གཅིག་དེ་�་མ་�མས་�ི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བའི་�ལ་
�་འ�ལ་དགོས། འ�ལ་བ་དེ་དག་ནི་དམ་པར་བ�ི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 21དེ་ཉིན་རང་གི་�ས་�ན་�ི་ལས་དོན་
སོགས་གང་ཡང་མ་�ེད་པར། མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་ཚང་མས་�ོགས་གཅིག་�་འཛ�མས་དགོས། �ོད་ཚ�འི་�་
བ�ད་�མས་ས་�ོགས་གང་�་ཡོད་�ང་། དེ་ཚ�ས་བཀའ་�ིམས་འདི་དག་མ་འོངས་པར་�ས་�ན་�་�ང་དགོས་
པ་ཡིན་ནོ། 22�ོད་ཚ�ས་ཞིང་ནས་�ེ་མ་བ�་�ག་�ེད་�བས་ཞིང་གི་མཐའ་�་ཡོད་པའི་�ེ་མ་དེ་ཚ�་མ་བ�་ཤིག 
དེ་བཞིན་བ�་འ�ོ་�ས་པའི་�ེ་མ་བ�་བར་ཡང་�ར་ཞིང་ལ་མ་འ�ོ་ཞིག དེ་དག་ད�ལ་པོ་དང་�ི་�ལ་ཚ�འི་
ཆེད་�་བཞག་དགོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ༎  

ལོ་གསར་པའི་�ས་ཆེན།  

23-24�་བ་བ�ན་པའི་ཚ�ས་གཅིག་གི་ཉིན་མོ་དེ་ནི་དམིགས་བསལ་�ི་ངལ་གསོའི་ཉི་མ་�ང་དགོས་པ་དང་། དེ་
ཉིན་�ང་�ད་ཐོས་མ་ཐག་�་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་ཚང་མ་འཛ�མས་དགོས། 25གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁ་ཟས་
�ི་མཆོད་པ་འ�ལ་ནས་དེ་ཉིན་�ོད་ཚ�འི་ཉིན་རེའི་ལས་དོན་སོགས་གང་ཡང་མ་�ེད་ཅིག།  

�ིག་བཤགས་�ི་ཉིན་མོ།  

26-27�་བ་བ�ན་པའི་ཚ�ས་བ�་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་�ི་�ིག་བཤགས་�ི་ཆེད་�་�ོལ་དེ་�ང་བའི་ཉིན་མོ་
ཡིན། དེ་ཉིན་རང་ཉིད་ལ་ཉམ་�ང་�ེད་ནས་དམ་པའི་འ�་ཚ�གས་�་འཛ�མས་དགོས། ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་མེའི་�ོ་ནས་མཆོད་པ་འ�ལ་དགོས། 28དེ་ཉིན་ལས་ཀ་གང་ཡང་མ་�ེད་ཅིག། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཉིན་�ིག་
བཤགས་�ི་ཆོ་ག་བཤམས་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ཡིན་པས་སོ། 29དེ་ཉིན་�་ཞིག་གིས་ཁ་ཟས་ཟ་བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་དཀོན་
མཆོག་གི་མི་འབངས་�་བ�ི་བར་མི་འ�ར། 30དེ་ཉིན་�་ཞིག་གིས་ལས་ཀ་སོགས་�ས་པ་ཡིན་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་རང་ཉིད་�ིས་ཁོ་ལ་གསོད་གནང་�་ཡིན། 31�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་ས་�ོགས་གང་�་ཡོད་ནའང། 
དེ་ཚ�ས་བཀའ་�ིམས་འདི་དག་�ང་དགོས། 32�་བ་དེའི་ཚ�ས་ད�འི་དགོང་�ོ་ཉི་མ་བ�ད་པ་ནས་བ�ང་སང་
དགོང་ཚ�ས་བ�འི་དགོང་�ོ་ཉི་མ་བ�ད་པའི་བར་�་ཉིན་མོ་དེ་ནི་དམིགས་བསལ་�ི་ངལ་གསོའི་ཉིན་ཞིག་�་
�ང་དགོས་པས། དེ་ཉིན་ཁ་ཟས་སོགས་གང་ཡང་ཟ་མི་ཆོག།  



ལེ་ཝ ི

�་གཡབ་�ི་�ས་�ོན།  

33-34�་གཡབ་�ི་�ས་ཆེན་དེ་ནི་�་བ་བ�ན་པའི་ཚ�ས་བཅོ་�ར་འགོ་�གས་ཏེ་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་�ང་
དགོས། 35ཉིན་ཞག་དང་པོར་�ོད་ཚ�་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་འཛ�མས་དགོས་པ་དང་། དེ་ཉིན་ལས་སོགས་གང་
ཡང་�ེད་མི་ཆོག 36ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་འ�ལ་དགོས། ཉིན་ཞག་བ�ད་པར་�ོད་ཚ�་ཚང་
མ་�ོགས་གཅིག་�་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་འཛ�མས་ནས་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་འ�ལ་དགོས་�་དང་། ཉིན་མོ་དེ་ནི་
མཆོད་འ�ལ་�ེད་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས། ལས་གང་ཡང་�ེད་མི་�ང་ངོ་། 37�ས་ཆེན་དེ་དག་ནི་ཆོས་�ི་�ས་
ཆེན་�མས་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�་མཆོད་འ�ལ་�ི་ཆེད་�་ས་�ོགས་གཅིག་�་འཛ�མས་ནས། ཉིན་རེ་བཞིན་�ེད་
དགོས་པའི་མེའི་�ོ་ནས་འ�ལ་དགོས་པའི་འ�ལ་བ་�མས་ནི། �ིན་�ེག་དང་། འ�འི་མཆོད་པ་དང་། དམར་
མཆོད་�ི་འ�ལ་བ་དང་། �ན་ཆང་གི་འ�ལ་བ་�ལ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�ེད་པར་འ�ར། 
38�ན་�་�ང་དགོས་པའི་དམ་པའི་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དམ་པ་�མས་�ི་ཁར་�ས་ཆེན་འདི་ཚ�་ཡང་�ང་དགོས། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་དགོས་པའི་འ�ལ་བ་དང་། དམ་བཅའ་�བ་པའི་མཚ�ན་�གས་�་འ�ལ་བའི་
འ�ལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་འདོད་མོས་�ི་མཆོད་འ�ལ་སོགས་�ི་ཁར་འ�ལ་དགོས་པའི་འ�ལ་བ་ཡིན་ནོ། 39རང་
གི་ཞིང་ཁའི་�ེ་མ་བ�་�ག་�ས་ཚར་བའི་�ེས་�། �་བ་བ�ན་པའི་ཚ�ས་བཅོ་�་ནས་འགོ་�གས་ཏེ། ཉིན་ཞག་
བ�ན་བར་�་�ས་ཆེན་དེ་�ང་དགོས་པ་དང་། ཉིན་ཞག་དང་པོ་དེ་ནི་དམིགས་བསལ་�ི་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་
དམ་པ་ཞིག་�་�ིས་དགོས། 40དེ་ཉིན་རང་གི་ཤིང་འ�ས་བཟང་ཤོས་དང་། ཁ་�ར་ཤིང་གི་ཡལ་ག་དང་། གཞན་
ཡང་ལོ་མ་ཡོད་པའི་ཤིང་�ོང་གི་ཡལ་ག་�མས་�ངས་ཏེ་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ར་�ི་
�་�ིར་ཆོས་�ི་�ས་ཆེན་དེ་དག་�ང་བར་འགོ་འ�གས་ཤིག 41ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་�ས་ཆེན་དེ་�ང་དགོས། 
�ོད་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ཚང་མས་མ་འོངས་པར་�ས་�ན་�་བཀའ་�ིམས་དེ་དག་�ང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 42ཨིསི་
�ཱཨེལ་མི་དམངས་ཚང་མ་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་�་གཡབ་�ི་བཟོས་པའི་ཁང་པའི་ནང་�་བ�ད་དགོས། 
43གང་ལ་ཟེར་ན། �ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ཏེ་འ�ིད་ཕེབས་
�བས། དེ་དག་ལམ་�་�་ཁང་ནང་�་�ོད་དགོས་�ང་བ་དེ་�ོད་ཚ�འི་�་བ�ད་ཚ�ས་ཤེས་�བ་པས་�ིར་རོ། ཁོང་
ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 44དེ་བཞིན་མོ་ཤེས་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ར་�ི་�་
�ིར་ཆོས་�ི་�ས་ཆེན་�མས་�ང་ཆོག་�ོར་�ི་བཀའ་�ིམས་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎  

ལེ་ཝ ི24 

མར་མེ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 2གཤམ་གསལ་བཀའ་�་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ོད་
ཅིག ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་གི་མཆོད་ཀོང་གི་ཆེད་�་ཁ་�ར་པོའི་�མ་བཟང་ཤོས་ཤིག་འ�ེར་ཡོང་དགོས། མར་
མེ་དེ་ནི་�ན་མ་ཆད་པར་འབར་དགོས་པ་ཡིན་པས། 3དགོང་�ོ་རེ་བཞིན་ཨ་རོན་�ིས་མར་མེ་�ར་དགོས། དེ་ནི་
�་�ོ་བར་�་འབར་བཞིན་པར་གནས་དགོས། ཨ་རོན་�ི་�ར་དགོས་པའི་མར་མེ་ནི་ཤིན་�་གནས་དམ་པའི་ནང་



ལེ་ཝ ི

གི་ཡོལ་བའི་�ི་ལོགས་�་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ར་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 
བཀའ་�ིམས་དེ་ནི་མ་འོངས་པར་�ས་�ན་�་�ང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 4ཨ་རོན་�ིས་གསེར་བཙ�་མའི་�ེགས་�འི་
ཁར་ཡོད་པའི་མཆོད་ཀོང་དེ་ལ་བ�་དགོས་པ་དང་། དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་�ན་ཆད་མེད་པར་
འབར་ཞིང་གནས་དགོས་པ་ཡིན༎  

དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བའི་བག་ལེབ།  

5�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་བ�་གཉིས་ལས་བག་ལེབ་བ�་གཉིས་བཟོས་ཏེ། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་ཡོད་པའི་གསེར་
བཙ�་མ་ལས་བ�མ་པའི་�ོག་�ེའི་�ེང་�་བག་ལེབ་དེ་དག་�ལ་རིམ་གཉིས་�ས་ཏེ། �ལ་རེ་རེར་བག་ལེབ་�ག་
རེ་�ིག་ནས་བཞག་དགོས། 7བག་ལེབ་�ི་�ལ་རིམ་རེ་རེའི་ཁར་བ�ག་�ོས་�ས་དག་རེ་བཞག་དགོས། བ�ག་�ོས་
དེ་ནི་བག་ལེབ་�ི་ཚབ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ི་�ལ་�་འ�ལ་བའི་�གས་ཡིན་ནོ། 
8ད་ནས་བ�ང་�ས་�ག་�་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དམ་པའི་ཉིན་མོར་བག་ལེབ་དེ་དག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�ན་�ར་འ�ལ་དགོས། དེ་�ར་�ེད་�་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�ས་གཏན་�ི་ལས་འགན་ཡིན་ནོ། 9བག་ལེབ་དེ་
དག་ནི་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་རིགས་བ�ད་�མས་�ི་ཐོབ་�ལ་ཡིན་པས། དེ་ཚ�ས་མཆོད་�ས་དེ་དག་ནི་གནས་དམ་
པ་ཞིག་�་འ�ེར་ནས་ཟ་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ནི་�་མ་�མས་�ི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བའི་
ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་ཧ་ཅང་དམ་པ་ཡིན་པས་�ིར་རོ༎  

ཉེས་པ་�ང་པོའི་དཔེ།  

10-11མི་ཞིག་ལ་ཕ་ཨི་ཇིབ་པ་དང་མ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཨ་མའི་མིང་ཤེ་ལོ་མིད་ཡིན་པ་དང་། མོ་ནི་
�ན་�ི་རིགས་བ�ད་ལས་ཡིན་པ་མིང་ལ་དྷིབ་རི་ཞེས་པའི་མི་ཞིག་གི་�་མོ་ཡིན་ནོ། གོང་གསལ་མི་དེས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཞིག་དང་�ར་སའི་ནང་�་འ�གས་�ོད་ཤོར་�བས་མི་དེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ར་བ་འདེབས་
པ་ཡིན་པས། དེ་ཚ�ས་མི་དེ་མོ་ཤེ་�ར་འ�ིད་ཡོང་ཞིང་། 12�ང་ཆའི་འོག་�་བཞག་�ེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཁོ་ལ་ཆད་པ་ག་རེ་གནང་ཡོང་ངམ་ཞེས་བསམ་ནས་�ག་བ�ད་དོ། 13དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་
ག�ངས་པ། 14མི་དེ་�ར་སའི་�ི་ལོགས་�་འ�ིད་དེ། ཁོས་བ�ར་འདེབས་�ས་པ་ཐོས་མཁན་ཚ�ས་མི་དེ་ཉེས་
ཅན་ཡིན་པའི་མཚ�ན་�གས་�་ཁོའི་མགོ་ལ་རང་གི་ལག་པ་བཞག་ནས་དཔང་པོ་�ེད་དགོས། དེ་�ེས་མི་མང་
ཡོངས་�ིས་ཁོ་ལ་�ོ་�བ་�བ་ནས་གསོད་དགོས། 15�་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ར་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ན། 
དེ་ལ་ཉེས་མིག་ཕོག་�་ཡིན་པ་མ་ཟད། 16དེ་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་�་གཏོང་དགོས་ཅེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་
�ོས་ཤིག ཨིསི་�ཱཨེལ་པའམ་ཨིསི་�ཱཨེལ་ནང་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ི་�ལ་བ་�་ཞིག་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་བ�ར་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ན། མི་�ེ་ཡོངས་�ིས་ཁོ་ལ་�ོ་�བ་�བ་ནས་གསོད་དགོས། 17�་ཞིག་གིས་མི་
བསད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ལའང་བསད་དགོས། 18དེ་བཞིན་མི་གཞན་�ི་�ད་འ�ོ་བསད་པ་ཡིན་ན། �ད་འ�ོའི་ཚབ་
�་�ད་འ�ོ་རང་འཇལ་དགོས། འདི་ནི་�ོག་གི་ཚབ་�་�ོག་ཡིན་ནོ། 19�་ཞིག་གིས་མི་གཞན་ལ་�ས་�ོན་བཟོས་
པ་ཡིན་ན། དེ་ལའང་དེ་བཞིན་�ས་�ོན་བཏང་དགོས། 20�་ཞིག་གི་མི་གཞན་�ི་�ས་པ་བཅག་པ་ཡིན་ན། ཁོའི་
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�ས་པའང་དེ་བཞིན་བཅག་དགོས། �ག་ཞིག་གིས་མི་གཞན་�ི་མིག་ཡ་གཅིག་�ོལ་བ་ཡིན་ན། ཁོའི་མིག་ཡ་
གཅིག་�ང་དེ་བཞིན་གཏོར་དགོས། �་ཞིག་གིས་མི་གཞན་�ི་སོ་བཅག་པ་ཡིན་ན། ཁོའི་སོའང་དེ་བཞིན་བཅག་
དགོས། ཁོས་མི་གཞན་ལ་�ས་�ོན་གང་བཏང་བ་དེ། ཁོ་ལའང་དེ་བཞིན་�ེད་དགོས། 21�་ཞིག་གིས་མི་གཞན་�ི་
�ད་འ�ོ་བསད་པ་ཡིན་ན། �ད་འ�ོའི་ཚབ་�་�ད་འ�ོ་རང་འཇལ་དགོས། འོན་�ང་མི་བསད་པ་ཡིན་ན་
བསད་མཁན་དེའང་གསོད་དགོས། 22བཀའ་�ིམས་འདི་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་
�ོད་�ེད་མཁན་�ི་�ལ་བ་ཚང་མས་�ང་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 23མོ་
ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་དེ་བཞིན་གཏམ་�ེང་�ས་ཟིན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་མི་དེ་�ར་སའི་�ི་�་འ�ིད་དེ་�ོ་�བ་
�བ་ནས་བསད་དོ། དེ་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚ�ས་དེ་དག་ཚང་མ་�བ་པར་�ས་སོ༎  

ལེ་ཝ ི25 

ལོ་བ�ན་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རི་བོ་སི་ནཨེ་ནས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ང་�ེང་མཛད་དེ། 2ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་གཤམ་
གསལ་བཀའ་�ིམས་དག་�ོད་ཅིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོད་ཚ�ར་གནང་བཞིན་པའི་�ལ་�་�ོད་ཚ�་�ེབས་པ་
དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ར་�ི་�་བའི་�ལ་�་ལོ་བ�ན་རེ་བཞིན་�ོད་ཚ�ས་ཞིང་ཁར་ས་བོན་འདེབས་
ལས་མ་�ེད་ཅིག 3ལོ་�ག་པར་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་ཞིང་ཁར་ས་བོན་འདེབས་ལས་�ེད་པ་དང་། �ན་ཤིང་གི་ཡལ་
གཅོད་�ེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་�ོན་ཐོག་སོགས་བ�་�ག་�ེད་ཆོག་གོ 4འོན་�ང་ལོ་བ�ན་པ་དེ་ནི་ས་གཞིའི་
ཆེད་�་ངལ་གསོའི་ལོ་ཆ་ཚང་ཡིན་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་པའི་ལོ་�་བ�ི་དགོས། ལོ་
དེར་ཞིང་ཁར་ས་བོན་འདེབས་ལས་�ེད་མི་ཆོག་པ་དང་�ན་ཤིང་གི་ཡལ་གཅོད་སོགས་�ེད་མི་�ང་། 5འདེབས་
ལས་མ་�ེད་པར་རང་བཞིན་�ི་�ེས་པའི་�ེ་མ་�མས་བ�་�ག་�ེད་མི་ཆོག ཡལ་གཅོད་མ་�ས་པའི་�ན་ཤིང་
ནས་�ན་འ�མ་སོགས་བ�་�ག་�ེད་མི་ཉན། ལོ་དེ་ནི་ས་གཞིའི་ཆེད་�་ངལ་གསོའི་ཆ་ཚང་གི་ལོ་�་བ�ི་དགོས། 
6ལོ་དེའི་རིང་�ོད་ཚ�ས་ཞིང་ཁར་འདེབས་ལས་མ་�ས་པ་ཡིན་ནའང་། ཞིང་དེ་ལས་�ོད་ཚ�་དང་། �ོད་ཚ�འི་�ན་
འཁོལ་�མས་དང་། �ོད་ཚ�འི་�་མི་�མས་དང་། �ོད་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་པའི་�ི་�ལ་བ་�མས་དང་། 7�ོད་ཚ�འི་
ནང་�་གསོས་པའི་སེམས་ཅན་དང་དེ་བཞིན་ཞིང་ཁར་ཡོད་པའི་ནགས་�ི་སེམས་ཅན་ཚ�འི་ཆེད་�་ཁ་ཟས་�བ་
པར་འ�ར། ལོ་དེར་ཞིང་དེ་ལས་�ེས་པའི་འ�་རིགས་ཚང་མ་ཟ་ནའང་ཆོག་པ་ཡིན། 8ལོ་བ�ན་ལ་བ�ན་འ�ར་
བ�ིས་པའི་ལོ་བཞི་བ�་ཞེ་ད�་དང་། 9�་བ་བ�ན་པའི་ཚ�ས་བ�འི་ཉིན་མོའམ་�ིག་བཤགས་�ི་ཉིན་མོར་མི་
ཞིག་ལ་�ལ་ཚང་མར་�ང་འ�ད་བ�ག་ཅིག 10དེ་�ར་�ས་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་ལོ་�་བ�་པ་དེ་ལོགས་�་ད�ེ་ནས་
�ལ་མི་ཚང་མར་དེ་དག་རང་དབང་ཡིན་པའི་�བ་བ�གས་�ེད་དགོས། ལོ་དེའི་ནང་མི་གཞན་ལ་བཙ�ང་ཟིན་
པའི་�་དངོས་�མས་དོ་བདག་�ིང་པའམ་ཁོའི་�་བ�ད་�མས་ལ་�ིར་�ོག་�ེད་དགོས། �་ཞིག་�ན་འཁོལ་�་
བཙ�ང་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁོ་ནི་རང་གི་ཁང་པར་�ིར་ལོག་འ�ོ་བ�ག་དགོས། 11�ོད་ཚ�ས་རང་གི་ཞིང་ཁར་ས་
བོན་འདེབས་ལས་མ་�ེད་ཅིག དེ་བཞིན་རང་བཞིན་�ིས་�ེས་པའི་�ེ་མ་སོགས་བ�་�ག་�ེད་མི་ཆོག་པ་དང་། 



ལེ་ཝ ི

ཡལ་གཅོད་མ་�ས་པའི་�ན་ཤིང་ནས་�ན་འ�མ་བ�་�ག་�ེད་མི་ཆོག 12ལོ་དེ་ནི་�ོད་ཚ�འི་ཆེད་�་དམ་པ་
ཡིན་པས། ཞིང་ཁར་རང་བཞིན་�ིས་�ེས་པའི་འ�་འབའ་ཞིག་�ོད་ཚ�ས་ཟ་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 13དེ་�་བཙ�ང་ཟིན་
པའི་�་དངོས་ཚང་མ་ལོ་དེའི་ནང་དོ་བདག་�ིང་པར་�ོད་དགོས། 14�ོད་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཞིག་དང་ས་ཞིང་
ཉོ་ཚ�ང་�ེད་�ས་�ིམས་མེད་མ་�ེད་ཅིག 15�ར་གསོའི་ལོ་�ས་�ེས་མ་བར་�་ཞིང་དེའི་ཐོན་�ེད་མང་�ང་ལ་
གཞིག་�ེ་གོང་ཚད་�བ་དགོས། 16ལོ་�ས་�ི་ཁ་�ངས་མང་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གོང་ཚད་ཆེ་བ་དང་། �ང་བ་ཡོད་
པ་ཡིན་ན་དེ་བཞིན་གོང་ཚད་�ང་བ་ཡིན་པར་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ཞིང་ཁའི་ཐོན་�ེད་མང་�ང་ལ་གཞིག་
པའི་གོང་ཚད་�བ་དགོས། 17རང་རིགས་གཅིག་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཞིག་ལ་མགོ་བ�ོར་མ་གཏོང་ཞིག འོན་�ང་
�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་དགོས༎  

ལོ་བ�ན་པའི་དཀའ་ངལ།  

18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ཚང་མ་�ང་ཞིག་དང་�ོད་ཚ�་རང་�ལ་�་ཉེན་མེད་�ང་�ོབ་�ི་ངང་
ནས་འཚ�་བར་འ�ར། 19ས་གཞིའི་ཐོན་�ེད་འཕེལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ར་འདོད་མོས་བཞིན་�་ཁ་ཟས་འ�ོར་ཞིང་། ཉེན་
མེད་�ང་�ོབ་�ི་ངང་�་གནས་པར་འ�ར། 20འགའ་ཞིག་ནས་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་དང་�ེ་མ་བ�་�ག་མ་�ས་
པར་ལོ་བ�ན་པའི་ནང་ག་རེ་ཟའམ་ཞེས་�ིས་ཡོང་། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ལོ་�ག་པའི་ནང་ས་གཞིར་
�ིན་�བས་མཛད་པས་ལོ་གཉིས་བར་�་�ང་བའི་�ོན་ཐོག་�ེས་པར་འ�ར། 22ལོ་བ�ད་པར་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་
ཞིང་ཁར་ས་བོན་འདེབས་ལས་�ེད་�བས། ལོ་�ག་པར་བ�་�ག་�ས་པའི་�ོན་ཐོག་ལས་ཟ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 
ལོ་དེར་བཏབ་པའི་�ོན་ཐོག་མ་བ�་བར་�་�ོད་ཚ�ར་�ོན་ཐོག་�ིང་པ་�ང་ངེས་བཞིན་ཡོད་པར་འ�ར༎  

�་དངོས་�ིར་�ོག་�ེད་པ།  

23�ོད་ཚ�ས་ས་ཞིང་ཚ�ང་�ས་གཏན་�ི་ཆེད་�་ཐག་གཅོད་�ས་ཏེ་ཚ�ང་མི་ཆོག གང་ལ་ཟེར་ན། ས་གཞིའི་བདག་
པོ་ངོ་མ་�ོད་མ་ཡིན། དེའི་དོ་བདག་ངོ་མ་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས་�ིར་རོ། �ོད་ནི་�ི་�ལ་བ་ཞིག་དང་
མ�ངས་ཤིང་། ས་ཞིང་བེད་�ོད་�ེད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་འབའ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 24ས་ཞིང་ཚ�ང་�ས་
�ེས་�་དོ་བདག་�ིང་པས་ས་ཞིང་དེ་�ར་ཡང་ཉོ་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 25གལ་ཏེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཞིག་ད�ལ་པོར་འ�ར་ནས་རང་གི་ཞིང་ཚ�ང་པ་ཡིན་ན། དེའི་གཉེན་མཚན་ཉེ་བ་ཞིག་གིས་ས་ཞིང་དེ་�ར་ཉོ་
དགོས། 26ས་ཞིང་�ིར་�ོག་ཉོ་བའི་�ིར་རང་ལ་གཉེན་མཚན་ཉེ་བ་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ནའང་། �ེས་�་ཁོས་�་
དངོས་མང་པོ་བསོག་ནས་ས་ཞིང་དེ་ཉོ་�བ་འང་�ིད། 27དེ་�ར་�ང་བ་ཡིན་ན། ས་ཞིང་ཉོ་མཁན་དེ་ལ་ཁོས་
�ར་གསོའི་ལོ་�ས་�ེས་མ་དེ་མ་རན་བར་�ི་�ོན་ཐོག་གི་རིན་གོང་དང་མ�ངས་པའི་�་དངོས་�ད་དགོས། གང་
�ར་ལོ་�ས་དེའི་ནང་ས་ཞིང་དེ་ཁོ་ལ་�ིར་�ོག་ཐོབ་�་ཡིན། 28འོན་�ང་ཁོ་ལ་ས་ཞིང་�ིར་�ོག་ཉོ་བའི་�་
ད�ལ་�ང་ངེས་བཞིན་མེད་ན། ས་ཞིང་གི་དབང་ཆ་དེ་�ར་གསོའི་ལོ་�ས་�ེས་མ་བར་�་ས་ཞིང་ཉོ་མཁན་དེའི་
ལག་�་ཡོད་པར་འ�ར། འོན་�ང་�ར་གསོའི་ལོ་�ེས་མའི་ནང་ས་ཞིང་དེ་དོ་བདག་�ིང་པར་�ིར་�ོག་�ེད་
དགོས་སོ། 29མི་ཞིག་གིས་�གས་རི་བ�ོར་བའི་�ོང་�ེར་�ི་ནང་�་ཡོད་པའི་ཁང་པ་ཞིག་བཙ�ང་པ་ཡིན་ན། ཁང་
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པ་བཙ�ང་པའི་ལོ་དང་པོའི་ནང་ཁོངས་�་ཁོས་�ར་ཡང་ཁང་པ་དེ་�ིར་�ོག་ཉོ་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 30འོན་�ང་ཁོས་
ལོ་དང་པོའི་ནང་ཁོངས་�་ཁང་པ་དེ་�ིར་�ོག་ཉོ་མ་�བ་ན། �ར་ཡང་ཁང་པ་དེ་�ིར་�ོག་ཉོ་ཆོག་པའི་དབང་
ཆ་ཤོར་�་ཡིན། ཁང་པ་དེ་ནི་�ས་གཏན་�་ཉོ་མཁན་དང་ཁོའི་རིགས་བ�ད་ཚ�འི་�་དངོས་�་གཏོགས་�་ཡིན་
པ་དང་། དེ་ནི་�ར་གསོའི་ལོ་�ས་�ི་�བས་�འང་�ིར་�ོག་�ེད་མི་དགོས། 31འོན་�ང་�གས་རི་མ་བ�ོར་བའི་
�ོང་གསེབ་ཁག་�་ཡོད་པའི་ཁང་པ་དེ་ཚ�་ནི་ས་ཞིང་དང་འ�་བར་བ�ི་དགོས། དོ་བདག་�ིང་པས་ཁང་པ་དེ་
�ར་�་ཉོ་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ཁོ་ལ་ཡོད་པས། དེ་ནི་�ར་གསོའི་ལོ་�ས་�་ཁོ་ལ་�ིར་�ོག་�ེད་དགོས། 32འོན་
�ང་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་བ�ི་�ོད་པའི་�ོང་�ེར་ནང་གི་ཁང་པ་དང་ས་ཞིང་སོགས་ཁོ་ཚ�ར་ཁོ་གནད་�ང་ན། དེ་
དག་�ར་ཡང་�ར་ཉོ་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 33ལེ་ཝི་པ་ཞིག་གིས་�ོང་�ེར་དེ་�་�འི་ནང་ནས་
ཁང་པ་ཞིག་བཙ�ང་�ེ། �ིར་�ོག་�ངས་མེད་པ་ཡིན་ན། ཁང་པ་དེ་�ར་གསོའི་ལོ་�ས་�བས་�་དེ་ལ་�ིར་�ོག་
�ེད་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ལེ་ཝི་པ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ནང་�་ཡོད་པའི་ཁང་པ་དེ་དག་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་
�ོད་�་དེ་ཚ�འི་�ས་�ན་�ི་ནོར་�ལ་ཡིན་པས་�ིར་རོ། 34འོན་�ང་ལེ་ཝི་པ་�མས་�ི་�ོང་�ེར་�ི་མཐའ་བ�ོར་
�་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་འཚ�་བའི་�་ཁ་དེ་དག་ནི་ནམ་ཡང་ཚ�ང་མི་ཉན། དེ་ནི་�ས་གཏན་�ི་�ིར་�་དེ་ཚ�འི་
ཐོབ་�ལ་ཡིན་པས་�ིར་རོ༎  

ད�ལ་པོར་�་ལོན་�ད་པ།  

35རང་གི་ཉེ་འ�མ་�་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་�ིམ་མཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཞིག་ད�ལ་པོར་འ�ར་ཏེ། རང་ཉིད་
འཚ�་�ོང་�ེད་མ་�བ་པ་ཡིན་ན། �་མི་ཞིག་མཁོ་�ད་�ད་ནས་�་�ོང་�ེད་པ་བཞིན། �ོད་ཚ�ས་�ིམ་མཚ�ས་པ་
དེ་ལའང་�་�ོང་�ེད་དགོས། དེ་�ར་�ས་ན་མི་དེ་�ོད་ཚ�འི་ཉེ་འ�མ་�་གནས་�ོད་�ེད་�བ་པར་འ�ར། 
36ཁོའི་ལག་ནས་�ེད་ཁ་སོགས་ལེན་མི་ཆོག། འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་དགོས། དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན། 
�ོད་�ི་�ིམ་མཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་དེ་�ོད་�ི་ཉེ་འ�མ་�་གནས་�བ་པར་འ�ར། 37�ོད་ཚ�ས་ཁོ་ལ་ད�ལམ་
བཟའ་བཅའི་�ལ་�་�་ལོན་བཏང་བ་དེ་ལ་�ེད་ཁ་སོགས་གང་ཡང་མ་�ངས་ཤིག 38དེ་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་ཀ་ནན་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�ར་གནང་བའི་�ིར་དང་། 
ཁོང་རང་ཉིད་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�་འ�ར་�ིར་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་གནང་ངོ་༎  

�ན་གཡོག་�མས་�ོད་བ�ོལ་བཏང་བ།  

39གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�འི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ིམ་མཚ�ས་ཨིིསི་�ཱཨེལ་པ་ཞིག་ཧ་ཅང་ད�ལ་ཞིང་། རང་ཉིད་�ོད་�ི་�ན་
གཡོག་�ེད་�ིར་བཙ�ང་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ལ་�ན་གཡོག་འ�་བའི་གཡོག་མ་བ�ལ་ཞིག 40ཁོ་ནོ་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་
�་�་མི་ཞིག་དང་འ�་བར་�ར་གསོའི་ལོ་�ས་�ི་བར་�་�ོད་ཚ�འི་ཞབས་�ི་�་ནས་བ�ད་དགོས། 41དེ་�ས་ཁོ་
དང་ཁོའི་�་�ག་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་�ངས་�ེ། རང་གི་ནང་མི་དང་མེས་པོའི་ནོར་�ལ་ཡོད་སར་�ིར་ལོག་�ེད་�་ཡིན། 
42ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་གཡོག་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་གནང་
བ་ཡིན། དེ་ཚ�་�ན་འཁོལ་�་བཙ�ང་མི་�ང་། 43དེ་ཚ�ར་�བ་པོ་�ེད་མི་ཉན། འོན་�ང་རང་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་



ལེ་ཝ ི

འཇིགས་དགོས། 44�ོད་ཚ�ར་�ན་གཡོག་དགོས་པ་ཡིན་ན། མཐའ་འཁོར་�་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་
ཉོས་ཤིག 45�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་པའི་�ིར་�ལ་བ་ཚ�འི་�་�ག་�མས་�ོད་ཚ�ས་ཉོ་ཆོག �ོད་ཚ�འི་�ལ་�་
�ེས་པའི་དེ་�་�འི་�་�་�མས་ནི་�ོད་ཚ�འི་�་ནོར་�་�་འ�ར་�ིད། 46�་�་དེ་ཚ�་ནི་�ོད་ཚ�འི་�་བ�ད་
�མས་ལ་ནོར་�ལ་�ི་�ལ་�་�ིས་�ོད་�ེད་ཆོག དེ་ཚ�ས་ཚ�་གང་�ོད་�ི་�་བ�ད་�མས་�ི་ཞབས་�ི་�་དགོས། 
འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་རང་རིགས་གཅིག་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཞིག་ལ་�བ་པོ་�ེད་མི་ཉན། 47གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�འི་�ོད་
�་གནས་པའི་�ི་�ལ་བ་ཞིག་�ག་པོ་ཆགས་ཤིང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཞིག་ད�ལ་པོར་�ར་ནས་�ི་�ལ་བའམ། ཁོའི་
ནང་མི་ཞིག་གི་ལག་�་རང་ཉིད་�ན་འཁོལ་�ི་�ལ་�་ཚ�ང་བ་ཡིན་ན། 48རང་ཉིས་ཚ�ང་ཟིན་པའི་�ེས་�འང་
�ར་�་�བ་པའི་དབང་ཆ་ཁོ་ལ་ཡོད། ཁོའི་�་�ན་ཞིག་གམ། 49ཨ་ཞང་ངམ་ཨ་�འམ། རང་གི་ཕ་མ་�ན་�ི་�་
�ག་གམ། དེ་བཞིན་གཉེན་མཚན་ཉེ་པོ་སོགས་�ིས་ཁོ་ལ་�ར་ཉོས་ན་�་�བ་ཡོང་། ཡང་ན་སོ་སོ་རང་གི་�་
དངོས་གསོག་ནས་སོ་སོའི་�་རིན་འཛལ་ཏེ་རང་དབང་ཉོ་�བ་པ་ཡིན་ནོ། 50ཁོས་རང་ལ་�་མཁན་དེ་དང་
མཉམ་�་�ོས་�ས་ཏེ་རང་ཉིད་ཚ�ང་བའི་ཉིན་མོ་ནས་�ར་གསོའི་ལོ་�ས་�ེས་མའི་བར་�་བ�ིས་�བ་ནས། �་
མིའི་�་ཆ་གཞིར་བ�ང་�ར་ཁོ་ཐར་བའི་�་རིན་དེ་གཏན་འབེབས་�ེད་དགོས། 51-53ད་�ང་ལོ་�ངས་�ག་
འ�ོས་�ས་པ་དེའི་ཆེད་�་ལོ་དེར་�་ཆ་�ད་དེ་�་མི་བཞག་པ་དང་འ�་བ་བ�ིས་�བ་ནས། རང་ཉིད་ཉོ་བའི་
རིན་གོང་དེའི་�ར་ཆ་ཞིག་�ིར་�ོག་�ེད་དགོས། ཁོའི་�ིན་བདག་དེས་ཁོ་ལ་ངན་�ོད་�ེད་མི་ཆོག 54གོང་གསལ་
ཐབས་ལམ་དེ་ཚ�འི་�ོ་ནས་ཁོ་རང་�ན་འཁོལ་ལས་མ་ཐར་བ་ཡིན་ན། �ར་གསོའི་ལོ་�ས་�ེས་མར་ཁོ་དང་ཁོའི་
�་�ག་བཅས་པ་ཚང་མ་ཐར་བར་�ེད་དགོས། 55ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཞིག་�ས་གཏན་�ི་�ིར་�ན་གཡོག་�་བཞག་མི་
�བ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་གཡོག་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ཨི་
ཇིབ་ནས་བཏོན་གནང་བ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ནི་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ༎  

ལེ་ཝ ི26 

བཀའ་�ང་བར་�ིན་�བས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་བ�ོས་བ�བ་པའི་ག�གས་བ�ན་ནམ་�འམ། �ོ་
རིང་ངམ་བ�ོས་�བ་པའི་�ོ་སོགས་ལ་�ེན་མི་�ང་། ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 
2ཆོས་�ི་�ས་ཆེན་�མས་�ང་དགོས་པ་དང་། ང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་སའི་གནས་དམ་པ་ལ་�ས་བ�ར་�ོས་
ཤིག ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 3�ོད་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་�ིམས་�ར་མི་ཚ�་�ེལ་ནས་ངའི་བཀའ་�ིམས་�མས་
�ང་བ་ཡིན་ན། 4ངས་ཆར་�་�ས་�་བཏང་�ེ། �ོད་ཚ�འི་ས་ཞིང་གི་ཐོན་�ེད་འཕེལ་བ་དང་། �ོན་ཤིང་�མས་
ལས་ཤིང་འ�ས་�ང་བར་འ�ར། 5�ན་འ�མ་བ�་�ག་�ེད་པའི་�ས་�འང་�ོད་ཚ�ས་�ོན་ཐོག་གི་བཙས་མ་
བ�་བཞིན་པ་ཡོང་�་དང་། �ོན་ཐོག་འདེབས་ལས་�ེད་�བས་�ང་�ན་འ�མ་བ�་�ག་�ེད་བཞིན་པ་དང་། 
�ོད་ཚ�ས་རང་འདོད་བཞིན་�ི་ཁ་ཟས་ལ་ལོངས་�ོད་�ེད་�་ཐོབ་པ་དང་། རང་�ལ་�འང་�ང་�ོབ་ནང་གནས་
པར་འ�ར། 6ངས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�་ཞི་བདེ་བཏང་ཞིང་། �་ཞིག་དང་མ་འཇིགས་པར་�ོད་ཡངས་�ས་ཏེ་ཉལ་
ཆོག་�་དང་། �ོད་ཚ�འི་�ལ་ནས་འཇིགས་�་�ང་བའི་གཅན་གཟན་�མས་ཐར་�ོད་གཏོང་�་དང་། �ལ་དེ་



ལེ་ཝ ི

དམག་འ�གས་སོགས་�ི་ཉེན་ཁ་ཡོང་བར་མི་འ�ར། 7�ོད་ཚ�ས་རང་གི་ད�་བོ་�མས་ལས་�ལ་ཁ་ཐོབ་�་ཡིན་
ནོ། 8�ོད་ཚ�་མི་�ས་མི་བ�་ཐམ་པར་འཕམ་པར་�ེད་�བ་�་དང་། དེ་བཞིན་མི་བ�་ཐམ་པས་�ི་�ག་གཅིག་ལ་
�ལ་ཁ་ཐོབ་པར་འ�ར། 9�ོད་ཚ�ར་�ིན་�ིས་�བས་ཏེ་�་�ག་མང་པོ་�ོད་�་ཡིན། ངས་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་
བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་ངའི་�ོགས་ནས་ཆ་ཚང་�བ་�་ཡིན། 10�ོད་ཚ�འི་�ོན་འ�ས་�ས་པར་འཕེལ་བ་དང་། 
ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ཟ་�་�ང་ངེས་བཞིན་ཡོང་�་དང་། �ོན་ཐོག་གསར་པ་བཞག་ས་མེད་པས་�ག་འ�ོས་�ས་
པའི་འ�་�ིང་པ་དེ་ཚ�་ད�གས་དགོས་པ་�ང་ཡོང་། 11ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་རང་གི་�ར་མཆོག་དམ་པའི་ནང་
�་གནས་ཤིང་། ངས་�ོད་ཚ�་ནམ་ཡང་�ངས་བར་མི་འ�ར། 12ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་ཤིང་�ོད་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་�་འ�ར་བ་དང་�ོད་ཚ�འང་ངའི་མི་འབངས་ཡིན་པར་འ�ར་རོ། 13ང་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་�ན་འཁོལ་�ི་གནས་�ངས་�་�ོད་མི་དགོས་པའི་�ིར་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་
བཏོན་ཏེ་འ�ིད་ཡོང་བ་དང་། �ོད་ཚ�་མགོ་�ར་ནས་�ན་འཁོལ་བཟོས་པའི་�ས་�གས་དེ་ངས་བཅག་ཟིན་པ་
ཡིན་པས། ད་�ོད་ཚ�་ཡར་�ེང་ནས་འ�ོ་�བ་པར་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

བཀའ་�་མ་�ང་མཁན་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་ཐོབ་པ།  

14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། �ོད་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་མ་�ང་བ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�ར་ཉེས་པ་ཕོག་�་ཡིན། 
15�ོད་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་�ིམས་དང་བཀའ་�་ལ་བ�ི་མེད་�ེད་པ་དང་། ངས་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་དམ་བཅའ་
བཞག་པ་དེ་ལས་འགལ་བ་ཡིན་ན། 16ངས་�ོད་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། ངས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་འཇིགས་
�ོན་ཆེན་པོ་འ�ེར་ཡོང་�་ཡིན། �ོད་ཚ�འི་�ས་ག�གས་�མ་ཞིང་། མིག་ཞར་བ་དང་�ག་གསོ་བར་མི་�བ་པའི་
ཚད་ནད་ལ་སོགས་པའི་ནད་གཞི་�ག་པོ་བཅས་འ�ེར་ཡོང་�་ཡིན། �ོད་ཚ�ས་�ོན་ཐོག་བཏབ་�ང་། དེས་�ོད་
ཚ�ར་ཕན་ཐོག་གང་ཡང་མི་ཡོང་ངོ་། གང་ལགས་ཟེར་ན། ད�་བོས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་དབང་བ�ར་�ས་ནས་�ོན་
ཐོག་ཚང་མ་ཟ་བར་འ�ར། 17ངས་�ོད་ཚ�ར་�བ་འགལ་�་ལངས་པས་�ོད་ཚ�་ཕམ་པར་འ�ར། �ོད་ཚ�ར་ཞེན་
ལོག་�ེད་མཁན་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་དབང་བ�ར་�ེད་�་དང་། �ོད་ཚ�་ཧ་ཅང་འཇིགས་པའི་�ེན་�ིས་�ེས་
དེད་�ེད་མཁན་མེད་པར་�ོད་ཚ�་�ོས་དགོས་པར་འ�ར། 18དེ་འ�་�ང་ཚར་བའི་�ེས་�འང་�ོད་ཚ�ས་ངའི་
བཀའ་�ིམས་ལ་བ�ི་མེད་�ས་པ་ཡིན་ན། ངས་�ོད་ཚ�འི་ཉེས་ཆད་དེ་བ�ན་�བ་བཏང་�་ཡིན། 19�ོད་ཚ�འི་ང་
�ལ་བཅག་པར་འ�ར། ཆར་�་མ་འབབ་པར་�ོད་ཚ�འི་ས་ཞིང་�མ་�ེ་�གས་དང་འ�་བར་མ�ེགས་པོར་
འ�ར་�་དང་། 20�ོད་ཚ�ས་ངལ་�ོལ་གང་མང་�ས་�ང་དེས་ཕན་ཐོག་མ་�ང་བར་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་
ཚ�འི་ཞིང་ཁར་�ོན་ཐོག་མི་�ེས་ཤིང་། �ོན་ཤིང་�མས་ལའང་འ�ས་�་�ིན་པར་མི་འ�ར་རོ། 21�ོད་ཚ�ས་ད་
�ང་�ོལ་སེམས་�ེད་དེ་ངའི་བཀའ་མ་�ང་བ་ཡིན་ན། ངས་�ོད་ཚ�འི་ཉེས་ཆད་དེ་�ར་ཡང་བ�ན་�བ་གཅིག་
�ར་�་ཡིན། 22ངས་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་འཇིགས་�་�ང་བའི་གཅན་གཟན་�མས་བཏང་ཞིང་། དེ་དག་གིས་�ོད་
ཚ�འི་�་�ག་�མས་བསད་པ་དང་། �ོད་ཚ�འི་�གས་ཟོག་�མས་�ང་མེད་པར་�ེད་�་ཡིན། �ོད་ཚ�འི་མི་�ངས་
�ང་�་སོང་བའི་�ེན་�ིས་འ�ལ་ལམ་�མས་�ང་�ོངས་པར་འ�ར་�་ཡིན། 23ཉེས་ཆད་དེ་�ར་ཕོག་པའི་�ེས་
�འང་�ོད་ཚ�ས་ད་�ང་ངའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར་�ོལ་སེམས་�ས་པ་ཡིན་ན། 24ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་�བ་�ལ་�་
ལངས་ཤིང་། �ར་ལས་�ག་པའི་ཉེས་ཆད་བ�ན་�བ་�ོད་�་ཡིན། 25ང་ཚ�འི་�ོད་�ི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ་
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ཡིན་པས། ངས་�ོད་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་�ིར་དམག་འ�གས་སོགས་གཏོང་�་ཡིན། �ོད་ཚ�་�ང་�ོབ་�ི་ཆེད་�་
རང་གི་�ོང་�ེར་ཁག་�་འཛ�མས་པ་ཡིན་ན། ངས་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་�ག་དཀའ་བའི་རིམས་ནད་སོགས་གཏོང་�་
ཡིན་པས། �ོད་ཚ�་རང་གི་ད�་བོའི་མ�ན་�་མགོ་�ར་དགོས་པ་�ང་ཡོང་། 26ངས་�ོད་ཚ�འི་ཁ་ཟས་�ང་�་
གཏོང་�་ཡིན་པ་དང་། �ད་མེད་བ�ས་བག་ལེབ་བཞོ་བའི་�ིར་ཐབ་གཅིག་རང་གིས་�ིག་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་
ཚ�ས་ཁ་ལག་ཚ�ད་�ས་ཏེ་�ང་�ང་བགོས་ཤིང་། ཁ་ལག་ཟས་ཚར་བའི་�ེས་�འང་�ོད་ཚ�་�ོགས་པར་འ�ར་
ཡོང་། 27�ེན་ངན་དེ་དག་�ང་ཚར་བའི་�ེས་�འང་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་�་མ�ད་�ིས་�ོལ་སེམས་�ས་ཏེ་ངའི་
བཀའ་�མས་མ་�ང་བ་ཡིན་ན། 28ང་ནི་�ོ་བོའི་ངང་�་�ོད་ཚ�འི་�བ་འགལ་�ེད་དེ་འཐབ་�་ཡིན། �ོད་ཚ�འི་
ཉེས་ཆད་དེ་�ར་ལས་�ག་པའི་བ�ན་�བ་གཏོང་�་ཡིན། 29�ོད་ཚ�་ཧ་ཅང་�ོགས་�ག་པའི་�ེན་�ིས་རང་གི་
�་�ག་�མས་�ང་ཟ་བར་འ�ར། 30རི་ཁར་�ོད་ཚ�ས་མཆོད་འ�ལ་�ེད་པའི་གནས་དེ་ཚ�་མེད་པར་�ེད་�་
དང་། �ོས་བ�ག་སའི་མཆོད་�ི་�མས་གཏོར་�ོག་གཏོང་ཞིང་། ས་ཁར་�ེལ་བའི་�་འ�་�མས་�ི་�ེང་�་�ོད་
ཚ�འི་རོ་�མས་ད�གས་�་ཡིན། 31ངས་�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་དང་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་གནས་�མས་མེད་པར་
�ས་ཏེ། �ོད་ཚ�འི་འ�ལ་བ་དེ་ཚ�འང་ངོས་ལེན་�ེད་པར་མི་འ�ར། 32ངས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་དེ་ཡོངས་�་འཇིགས་
པར་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་མཐོང་ནས་�ལ་དེ་དབང་བ�ར་�ེད་མཁན་ད�་བོ་�མས་�ང་ཧ་ལས་དགོས་པར་
འ�ར། 33ངས་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་དམག་འ�གས་གཏོང་ཞིང་། �ོད་ཚ�་�ི་�ལ་�ལ་�་ཁག་�་ཁ་འཐོར་ནས་འ�ོ་
དགོས་�་ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�འི་�ལ་དེ་འ�ོག་�ོང་�་འ�ར་ཞིང་། �ོང་�ེར་�མས་�་མེད་�་འ�ོ་བར་འ�ར། 
34-35�ལ་དེ་ཡོངས་�་�ོངས་ཤིང་། �ོད་ཚ�་ད�་བོའི་�ལ་�་བཙ�ན་པ་�ེད་ནས་གནས་�ན་རིང་ལ། �ོད་ཚ�འི་
�ལ་�ི་ས་ཞིང་ཁག་ལ་ལོ་མང་པོ་ངལ་གསོ་ལེགས་པར་ཐེབས་�་ཡིན། དེ་མིན་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ལ་�ི་ས་ཞིང་
སོགས་ལ་ངལ་གསོ་�ད་མེད་དཽ། 36ངས་�ོད་ཚ�་བཙ�ན་པའི་གནས་�ངས་�་ཡོད་པ་�མས་ལ་ཧ་ཅང་འཇིགས་
དགོས་པར་བཟོས་པའི་�ེན་�ིས། ལོ་མ་�ག་པས་འ�ེར་བའི་�་ཐོས་པ་ཙམ་�ིས་�ོད་ཚ�་�ོས་པར་འ�ར། དམག་
འ�གས་�བས་�་ད�་བོའི་དེད་པ་བཞིན་�ོད་ཚ�་�ོས་དགོས་�་ཡིན་པ་དང་། ད�་བོ་འ�མ་�་མེད་ནའང་
�ོད་ཚ�་ས་ཁར་འ�ེལ་བར་འ�ར། 37�ས་�ང་དེད་མཁན་མེད་པར་�ོད་ཚ�་ཕན་�ན་འཁོན་ཐོག་�ས་ཏེ། གཅིག་
གི་�ེང་�་གཅིག་འ�ེལ་བ་དང་། རང་གི་ད�་བོའི་�ེང་�་འཐབ་�ོལ་�ེད་མ་�ས་སོ། 38�ོད་ཚ�་�ེས་པའི་�ལ་
�་ཤི་དགོས་ཤིང་། �ོད་ཚ�འི་ད�་བོའི་�ལ་�་�ོད་ཚ�ར་མིད་པར་འ�ར། 39�ོད་ཚ�འི་ནང་ནས་མི་�ང་�་ཞིག་
ད�་བོའི་�ལ་�་གསོན་པོར་�ས་ན་ཡང་། དེ་ཚ�་རང་ཉིད་དང་རང་གི་མེས་པོ་�མས་�ི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་དེ་
དག་འ�ང་བར་འ�ར། 40འོན་�ང་�ོད་ཚ�འི་�་བ�ད་ཚ�ས་རང་གི་�ིག་པ་དང་། �ར་ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་མཁན་
རང་གི་ཕ་མེས་�མས་�ི་�ིག་པ་ངོས་ལེན་�ེད་པར་འ�ར། 41དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་�ིས་ང་ལ་དེ་ཚ�འི་ཁར་�ོལ་
བ�ག་�ེ། དེ་ཚ�་ད�་བོའི་�ལ་�་བཙ�ན་པའི་གནས་�ངས་�་བ�ད་�ིར་ངས་དེད་དགོས་�ང་བ་དང་། མཐར་
�ོད་ཚ�འི་�་བ�ད་�མས་སེམས་�ལ་ཏེ་རང་གི་ཉེས་�ིག་དང་�ོལ་སེམས་�ི་ཉེས་ཆད་ཐོབ་ཟིན་པའི་�ེས་�། 
42ངས་ཡ་ཀོབ་དང་ཨི་�ཱག། ཨབ་ར་ཧམ་དང་མཉམ་�་དམ་བཅའ་བཞག་པ་�ན་གསོ་�ེད་དེ། རང་གི་མི་
འབངས་ལ་�ལ་�ོད་�འི་དམ་བཅའ་དེ་�ར་གསོ་�ེད་�་ཡིན། 43འོན་�ང་དེའི་�ོན་�་མི་�མས་�ལ་དེ་ནས་
�ིར་བཏོན་དགོས་�་དང་། �ལ་དེའི་ས་ཞིང་སོགས་ལ་ངལ་གསོ་ལེགས་པར་�ོད་དགོས་པ་མ་ཟད། མི་ཚ�ས་ངའི་
བཀའ་�ིམས་མ་�ང་བའི་ཉེས་ཆད་དེ་ངེས་པར་འཕོག་དགོས། 44འོན་�ང་དེ་ཚ�་ད�་བོའི་�ལ་�་གནས་�ོད་
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�ེད་�བས་�འང་ངས་དེ་ཚ�་ཡོངས་�་�ངས་�་དང་ཚར་གཅོད་�ེད་�་སོགས་�ེད་མི་ཡོང་། གང་ལ་ཟེར་ན། 
གལ་�ིད་ངས་དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན། ངས་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་བ�ི་མེད་འ�ོ་བར་
འ�ར། ང་ནི་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 45ངས་རང་གི་མི་འབངས་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་
བཏོན་ཏེ་འ�ིད་ཡོང་བ་དེའི་�ོ་ནས། ངའི་མ�་�ོབས་དེ་མི་རིགས་གཞན་�ི་�ོད་�་མངོན་པ་ཡིན། དེ་�ར་�ེད་
དགོས་དོན་ནི་ང་ནི་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�་འ�ར་བས་�ིར་རོ། �བས་དེར་ངས་དེ་ཚ�འི་
མེས་པོ་དང་མཉམ་�་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་�ར་ཡང་�ར་གསོ་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 46བཀའ་�ིམས་དེ་�མས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་རི་བོ་སི་ནཨེ་ནས་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎  
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གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་འ�ལ་བའི་�ོར་�ི་�ིམས།  

1-2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་�ོས་ཤིག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་
བའི་དམིགས་བསལ་�ི་དམ་བཅའ་�བ་པའི་ཆེད་�། ཁོང་ལ་མི་ཞིག་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་པ་ཡིན་ན། གཤམ་གསལ་
གོང་ཚད་བཞིན་�་�་རིན་འཇལ་ནས་མི་དེ་རང་དབང་�་འ�ར་ཡོང་། 3-7�་རིན་དེ་ནི་ག�ང་གི་�ིམས་�ོལ་
�ར་གཏན་འབེབས་�ས་པ་ཞིག་དགོས། - རང་ལོ་ཉི་�་ནས་�ག་�་བར་�ི་�ེས་པ་ཞིག་གི་ཆེད་�་ད�ལ་�མ་�་
�་བ�་དང་། - ལོ་ན་ལོན་པའི་�ད་མེད་གཅིག་གི་ཆེད་�་ད�ལ་�མ་�་�མ་�་དང་། - རང་ལོ་�་ནས་ཉི་�་
བར་�ི་ལོ་གཞོན་པ་ཞིག་གི་ཆེད་�་ད�ལ་�མ་�་ཉི་�། - �་མོ་ན་གཞོན་མ་ཞིག་གི་ཆེད་�་ད�ལ་�མ་�་བ�། - 
རང་ལོ་�་མ་ལོན་པའི་�་ཞིག་གི་ཆེད་�་ད�ལ་�མ་�་�། - ལོ་�་ལས་�ང་བ་�་མོ་ཞིག་ལ་ད�ལ་�མ་�་
ག�མ། - རང་ལོ་�ག་�་ལས་�ག་པའི་�ེས་པ་ཞིག་གི་ཆེད་�་ད�ལ་�མ་�་བཅོ་�། - རང་ལོ་�ག་�་ལས་�ག་
པའི་�ད་མེད་གཅིག་གི་ཆེད་�་ད�ལ་�མ་�་བ�། 8གལ་ཏེ་དམ་བཅའ་�ེད་མཁན་མི་དེ་ད�ལ་པོ་ཞིག་ཡིན་
པས། གཏན་འབེབས་�ེད་པའི་�་རིན་དེ་འཇལ་མ་�བ་པ་ཡིན་ན། ཁོས་མི་དེ་�་མའི་�ར་འ�ིད་ཡོང་དགོས། �་
མས་མི་དེའི་གནས་�ངས་ལ་གཞིགས་ཏེ་�་རིན་ཆག་ཡང་�ེད་པར་འ�ར། 9གལ་ཏེ་�ད་འ�ོ་ཞིག་འ�ལ་�འི་
དམ་བཅའ་�ེད་ཡོད་�ང་། �ད་འ�ོ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། འ�ལ་བ་ཚང་མ་
དམ་པར་བ�ི་དགོས་�་དང་། 10དམ་བཅའ་�ེད་མཁན་མི་དེས་�ད་འ�ོ་ཞིག་འ�ལ་�འི་ཐག་གཅོད་�ས་ཟིན་
པ་ཡིན་ན། �ད་འ�ོ་དེའི་ཚབ་�་�ད་འ�ོ་གཞན་ཞིག་འ�ལ་མི་ཆོག དེ་འ�་�ས་པ་ཡིན་ན་�ད་འ�ོ་གཉིས་ཀ་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བདག་པ་ཡིན་ནོ། 11གལ་ཏེ་དམ་བཅའ་�ེད་པའི་�ད་འ�ོ་དེ་�ོལ་བཞིན་མི་གཙང་
བར་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འ�ལ་བ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་འོས་པ་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་�ད་འ�ོ་དེ་
�་མའི་�ར་འ�ིད་ཡོང་དགོས། 12�་མས་�ད་འ�ོ་དེ་ཡག་ཉེས་ལ་གཞིགས་ནས་དེའི་རིན་གོང་གཏན་འབེབས་
�ེད་དགོས། དེ་�ར་གཏན་འབེབས་�ས་ཟིན་པའི་གོང་ཚད་དེ་ལ་གོང་བཅག་�་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 13མི་དེས་�ད་
འ�ོ་དེ་�ིར་�ོག་ཉོ་འདོད་�ེད་ན། �ད་འ�ོའི་རིན་གོང་གི་ཁར་བ�་ཆ་ཉི་�་ཙམ་འཕར་�ོན་འ�ལ་དགོས། 
14�་ཞིག་གིས་རང་གི་�ིམ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་པར་འདོད་�བས། �་མས་ཁང་པ་དེའི་
གནས་�ངས་བཟང་ངན་ལ་གཞིགས་ནས་དེའི་གོང་ཚད་གཏན་འབེབས་�ེད་དགོས། གོང་ཚད་གཏན་འབེབས་



ལེ་ཝ ི

�ས་ཟིན་པ་དེར་གོང་བཅག་�་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 15ཁང་པ་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་མཁན་དེས་�ར་ཡང་ཁང་པ་དེ་�ིར་
�ོག་ཉོས་འདོད་�ེད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་ཁང་པའི་གོང་ཚད་�ི་ཁར་བ�་ཆ་ཉི་�་ཙམ་འཕར་�ོན་འ�ལ་དགོས། 
16�་ཞིག་གིས་རང་གི་ས་ཞིང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བ་ཡིན་ན། དེའི་རིན་གོང་ནི་ཞིང་
དེར་ས་བོན་མང་�ང་ཇི་ཙམ་འ�ོ་བའི་འབོར་ཚད་ལ་གཞིགས་ཏེ། འ�་ཀི་ལོ་ཉི་�་རེར་ད�ལ་�མ་�་བ�་རེ་
�ེད་དེ་བ�ི་དགོས་ཤིང་། 17ཁོས་རང་གི་ཞིང་དེ་�ར་གསོའི་ལོ་�ས་ཡོལ་མ་ཐག་�་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་པ་ཡིན་ན། 
དེའི་རིན་གོང་ཆ་ཚང་འ�ལ་དགོས། 18དེའི་�ེས་�་ས་ཞིང་དེ་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་པ་ཡིན་ན། �ར་གསོའི་ལོ་�ས་
�ེས་མ་དེ་མ་རན་པར་�ས་ཚ�ད་མང་�ང་ཇི་ཡོད་ལ་གཞིགས་ཏེ། �་མས་དེ་བཞིན་�ིས་བ�བ་ནས་ཞིང་གི་གོང་
ཚད་བཅག་ནས་གཏན་འབེབས་�ེད་དགོས། 19ས་ཞིང་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་མཁན་དེས་�ར་�་ཞིང་དེ་�ིར་�ོག་ཉོ་
བར་འདོད་ན། ཁོས་ཞིང་གི་རིན་གོང་ཇི་ཡོད་ཁར་བ�་ཆ་ཉི་�་འཕར་�ོན་འ�ལ་དགོས། 20གལ་ཏེ་ཁོས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་ཞིང་གི་རིན་གོང་མ་འ�ལ་བར་མི་གཞན་ཞིག་ལ་བཙ�ང་པ་ཡིན་ན། ཁོས་ཞིང་དེ་�ར་�་�ིར་
�ོག་ཉོས་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་དོར་དགོས་�་ཡིན། 21དེ་�ེས་�ར་གསོའི་ལོ་�ས་�ེས་མ་ནས་བ�ང་ས་ཞིང་དེ་
�ས་གཏན་�ི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དངོས་�ས་�་�ོགས་ཤིང་། དེ་ནི་�་མ་�མས་ལ་ཐོབ་པར་འ�ར། 
22�་ཞིག་གིས་སོ་སོས་ཉོས་པའི་ཞིང་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་པར་འདོད་ན། 23�་མས་�ར་
གསོའི་ལོ་�ས་མ་རན་བར་ལོ་�ངས་ཇི་ཡོད་ལ་གཞིགས་ཏེ། དེའི་རིན་གོང་གཏན་འབེབས་�ེད་དགོས། མི་དེས་
ཞིང་གི་རིན་གོང་དེ་ཉིན་རང་ལ་ཆ་ཚང་འ�ལ་དགོས། ད�ལ་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་པར་འ�ར། 
24�ར་གསོའི་ལོ་�ས་�ི་�བས་�་ས་ཞིང་དེ་བདག་པོ་ངོ་མའམ་དེའི་�་བ�ད་�མས་ལ་�ིར་�ོག་�ོད་དགོས་པ་
ཡིན་ནོ། 25ག�ང་གི་�ིམས་�ོལ་�ར་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་གོང་ཚད་དང་བ�ན་ཏེ་རིན་གོང་�བ་དགོས། 
26�ད་འ�ོའི་ནང་ནས་�ོན་�ེས་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་བཞིན་�། �ས་�ང་དེ་ནི་འདོད་མོས་�ི་
འ�ལ་བའི་�ལ་�་ཁོང་ལ་འ�ལ་མི་ཆོག བེ�་དང་�ག་�འམ་ར་�ག་བཅས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་ནོ། 
27འོན་�ང་མི་གཙང་བའི་�ད་འ�ོ་�ོན་�ེས་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་གོང་ཚད་�ི་ཁར་བ�་ཆ་ཉི་�་འཕར་
�ོན་འ�ལ་ཏེ་ཉོ་དགོས། གལ་�ིད་དེ་�ིར་�ོག་མ་ཉོས་ན། མི་གཞན་ཞིག་ལ་གཏན་འབེསབ་�ས་པའི་གོང་ཚད་
ལ་ཚ�ང་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 28གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཆ་�ེན་མེད་པར་མིའམ་�ད་འ�ོའམ་ས་ཞིང་སོགས་བ�ོ་
འ�ལ་�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་�ར་ཡང་ཉོ་ཚ�ང་�ེད་མི་ཆོག། དེ་ནི་�ས་གཏན་�ི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
ཡིན་པར་འ�ར། 29ཆ་�ེན་མེད་པར་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པའི་མི་ཞིག་ལ་ཡང་�ིར་�ོག་ཉོས་ཏེ་�་མི་ཆོག་གོ ཁོ་ནི་
ངེས་པར་�་གསོད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 30ས་ཞིང་ཐོན་�ེད་�ི་འ�འམ་ཤིང་འ�ས་གང་�ང་གི་བ�་ཆ་དེ་ནི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་ནོ། 31གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་བ�་ཆའི་འ�ལ་བ་དེ་ལས་ཉོ་བར་འདོད་ན། �ིམས་�ོལ་
བཞིན་གཏན་འབེསབས་�ས་པའི་གོང་ཚད་�ི་ཐོག་�་བ�་ཆ་ཉི་�་འཕར་�ོན་འ�ལ་དགོས། 32རང་གི་ཁང་
པར་གསོས་པའི་�ད་འ�ོ་བ�འི་ནང་ནས་གཅིག་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན། �ད་འ�ོའི་�ངས་ཁ་བ�བ་
�ས་བ�་ཆ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་ནོ། 33�ད་འ�ོའི་བདག་པོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བའི་
�ིར་�ད་འ�ོ་ཤ་�མ་པོ་�མས་�ིག་ནས་བཞག་པའམ། ཡག་ཉེས་ད�ེ་བ་�ེ་བའམ་བ�ེ་ལེན་སོགས་�ེད་མི་ཆོག 
གལ་ཏེ་�ད་འ�ོ་བ�ེ་ལེན་�ས་པ་ཡིན་ན། �ད་འ�ོ་ཡག་ཉེས་གཉིས་ཀ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་པར་



ལེ་ཝ ི

འ�ར། དེ་དག་�་རིན་འ�ལ་ནས་�ར་�ིར་�ོག་ཉོ་མི་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 34གོང་གསལ་བཀའ་�་དེ་�མས་ནི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་རི་བོ་སི་ནཨེ་�ང་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་�ི་ཆེད་�་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎ 



 

Numeri 

�ངས་ཀ 1 

ཨིསི་�ཨཱེལ་�་ཐོག་མར་མི་འབོར་�ངས་�ིས་�ས་པ།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་ལོ་གཉིས་པའི་�་བ་གཉིས་པའི་ཉིན་ཞག་དང་པོར། སི་ནཨེ་འ�ོག་�ོང་
�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་ཁོང་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ང་�ེང་གནང་ཞིང་འདི་
�ད་�། 2�ོད་དང་ཨ་རོན་གཉིས་�ིས་རིགས་�ས་དང་�ིམ་ཚང་གཞིར་བ�ང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�ི་མི་
འབོར་�ངས་�ིས་ཤིག་ལེན་དགོས་སོ། 3ལོ་ཉི་�་དང་དེ་ལས་ཆེ་བའི་�ེས་པ་དམག་སར་གོ་ཆོད་པ་ཚང་མའི་མིང་
ཐོ་ཞིག་བཟོ་དགོས། 4�ོད་ལ་རོགས་�ེད་པའི་�ིར་�ེ་རིགས་རེ་རེ་ལས་རིགས་�ས་སོ་སོར་འགོ་དཔོན་རེ་འདེམས་
�ག་�ོས་ཤིག 5-16ལས་དོན་དེའི་�ོར་མི་�ེ་�ི་ད�ིལ་ནས་འདེམས་�ག་�ས་པའི་�ེ་རིགས་སོ་སོའི་�ེས་པ་དང་
འགོ་�ེད་�མས་གཤམ་གསལ་�ར་རོ། �ེ་རིགས རིགས་�ས་འགོ་དཔོན། �་བྷེན ཤེ་�ར་�ི་�་ཨེ་ལི་�ར། སིམ་
ཨོན �་རི་ཤད་དྷེའི་�་ཤེ་�་མི་ཨེལ། ཡ་�་� ཨམ་མི་ན་དྷབ་�ི་�་�་ཤོན། ཨི་ས་ཀར �་ཨར་�ི་�་ནེ་ཐ་ནེལ། 
ཛ�་�་�ན ཧེ་ལོན་�ི་�་ཨེ་ལི་ཨབ། ཨེཕ་ར་ཡིམ ཨམ་མི་�ད་�ི་�་ཨེ་ལི་ཤ་མ། མ་ནསེ་�ཱེ པེ་�་�ར་�ི་�་གྷ་མ་
ལི་ཨེལ། བྷེན་ཡ་མིན གྷིད་ཨོ་ནིའི་�་ཨ་བྷི་དན། �ན ཨམ་མི་ཤ་དྷེའི་�་ཨ་ཧི་ཨེ་ཛར། ཨ་ཤེར ཨོཀ་རན་�ི་�་པ་
གྷི་ཨེལ། གྷཌ �་ཨེལ་�ི་�་ཨེལ་ཡ་�ཱཕ། ནཕ་ཏ་ལི ཨེ་ནན་�ི་�་ཨ་ཧི་ར། 17གོང་གསལ་མི་བ�་གཉིས་�ིས་
རོགས་�ས་ཏེ་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་�ིས། 18�་བ་གཉིས་པའི་ཉིན་ཞག་དང་པོར་མི་�ེ་ཡོངས་�ོགས་བཀོང་
�ེ། རང་རང་སོ་སོའི་རིགས་�ས་དང་�ིམ་ཚང་གཞིར་བ�ང་�ར་མིང་ཐོར་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། ལོ་ངོ་ཉི་�་དང་དེ་
ལས་ཆེ་བའི་�ེས་པ་ཚང་མའི་མིང་དང་�ངས་ཐོ་ཞིག་བཀོད་དོ། 19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་
བཞིན་མོ་ཤེས་མི་མང་གི་མིང་ཐོ་དེ་སི་ནཨེ་འ�ོག་�ོང་�་ཡོད་�བས་�ིས་པ་ཡིན་ནོ། 20-46ལོ་ཉི་�་དང་དེ་ལས་
ཆེ་བའི་�ེས་པ་དམག་སར་གོ་ཆོད་པ་�མས་�ི་མིང་ཐོ་དེ་ཁོ་ཚ�འི་རིགས་�ས་དང་�ིམ་ཚང་གཞིར་བ�ང་�ར་
�ིས་ཤིང་། མིང་ཐོ་དེ་ནི་ཡ་ཀོབ་�ི་�་�ན་པ་�་བྷེན་�ི་�ེ་རིགས་ལས་འགོ་བ�གས་ནས་�ིས་པ་དང་། མིང་ཐོའི་
�ངས་འབོར་བ�ོམས་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། �ེ་རིགས། �ངས་འབོར �་བྷེན། ༤༦,༥༠༠ སིམ་ཨོན། 
༥༩,༣༠༠ གྷཌ། ༤༥,༦༥༠ ཡ་�་�། ༧༤,༦༠༠ ཨི་ས་ཀར། ༥༤,༤༠༠ ཛ�་�་�ན། ༥༧,༤༠༠ ཨེཕ་ར་ཡིམ། 
༤༠,༥༠༠ མ་ནསེ་�ཱེ། ༣༢,༢༠༠ བྷེན་ཡ་མིན། ༣༥,༤༠༠ �ན། ༦༢,༧༠༠ ཨ་ཤེར། ༤༡,༥༠༠ ནཕ་ཏ་ལི། 
༥༣,༤༠༠ བ�ོམས: ༦༠༣,༥༥༠ 47ལེ་ཝི་པ་�མས་ནི་�ེ་རིགས་གཞན་�ི་ཁོངས་�་མིང་ཐོར་བཀོད་མེད་པ་ཡིན་
ནོ། 48གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་ཡོད་དོ། 49�ོད་ཚ�ས་དམག་སར་གོ་ཆོད་པའི་
མི་�མས་�ི་མིང་ཐོ་བཀོད་�བས་ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་ནས་ཡིན་པ་�མས་མིང་ཐོར་མ་�ིས་ཤིག 50དེ་ཚབ་�་དེ་
དག་ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་དང་དེའི་མཁོ་ཆས་�མས་�ི་དོ་དམ་པར་བ�ོ་གཞག་�ེད་དགོས། དེ་ཚ�ས་དེ་
དང་དེའི་མཁོ་ཆས་�མས་འོར་འ�ེན་�ེད་དེ་ཁོ་ཚ�ས་དེའི་ནང་�་�ི་�་�་ཞིང་། དེའི་མཐའ་འཁོར་�་རང་གི་
�ར་�བ་ནས་བ�ད་དགོས་སོ། 51�ོད་ཚ�ས་�ར་ས་�ོས་ནས་འ�ོ་�ས་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་ངའི་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་



�ངས་ཀ 

མར་འབེབས་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ས་གནས་གཞན་�་�ར་ས་�བ་�བས་�ང་དེ་ཚ�ས་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་
�བ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། �འང་ད�་�ར་དམ་པའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོང་བ་དེ་ནི་བསད་དགོས་པ་ངེས་ཅན་ཡིན་ནོ། 
52�ག་�ོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་�་ཁག་སོ་སོའི་�ར་བ�བ་དགོས་པ་དང། མི་རེ་རེ་རང་གི་མི་ཚ�གས་མཉམ་
�་དར་ཆའི་འོག་�་གནས་དགོས་ཤིང་། 53འོན་�ང་ལེ་ཝི་པ་�མས་ནི་ད�་�ར་དམ་པའི་མཐའ་འཁོར་�་
བ�ད་ནས་དེ་ལ་�ང་དགོས། དེ་�ར་�ས་པའི་�ེན་�ིས་�འང་ཉེ་བར་ཡོང་མ་བ�ག་པས་ངའི་�ོ་བ་དེ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་མི་�ེའི་ཐོག་�་མ་འཕོག་པས་�ིར་རོ། 54གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་
བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་�ིས་དེ་བཞིན་ཆ་ཚང་�ས་སོ༎  

�ངས་ཀ 2 

�ར་�ི་ནང་�་�ེ་རིགས་སོ་སོའི་�ར་བ�བ་�ིར་གོ་�ིགས་�ས་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ལ་གཤམ་གསལ་�ར་བཀའ་བ�ོས་གནང་བ་ནི། 2ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ར་�བ་�བས། མི་ཚང་མས་རང་རང་སོ་སོའི་�་ཁག་དང་རིགས་�ས་སོ་སོའི་དར་ཆའི་འོག་�་
གནས་�ོད་�ེད་དགོས། དེ་བཞིན་དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ར་ཡང་ད�་�ར་དམ་པའི་མཐའ་བ�ོར་�་�བ་དགོས་སོ། 3-

9ཤར་�ོགས་�་ཡ་�་�འི་�་ཁག་གི་དར་ཆའི་འོག་�་གཤམ་གསལ་�ར་རང་རང་སོ་སོའི་�་དཔོན་�ི་མངའ་
ཁོངས་�་�ར་�བ་ནས་བ�ད་དགོས་སོ། �ེ་རིགས། འགོ་དཔོན། �ངས་འབོར། ཡ་�་�། ཨམ་མི་ན་དྷབ་�ི་�་�་
ཤོན། ༧༤,༦༠༠ ཨི་ས་ཀར། �་ཨར་�ི་�་ནེ་ཐ་ནེལ། ༥༤,༤༠༠ ཛ�་�་�ན། ཧེ་ལོན་�ི་�་ཨེ་ལི་ཨབ། ༥༧,༤༠༠ 
བ�ོམས: ༡༨༦,༤༠༠ ཡ་�་�འི་�་ཁག་ནི་དང་པོ་འ�ོ་དགོས། 10-16�ོ་�ོགས་�་�་བྷེན་�ི་�་ཁག་གི་དར་ཆའི་
འོག་�་གཤམ་གསལ་�ར་རང་རང་སོ་སོ་སོའི་�་དཔོན་�ི་མངའ་ཁོངས་�་�ར་�བ་ནས་བ�ད་དགོས་སོ། �ེ་
རིགས། འགོ་དཔོན། �ངས་འབོར། �་བྷེན། ཤེ་�ར་�ི་�་ཨེ་ལི་�ར། ༤༦,༥༠༠ སིམ་ཨོན། �་རི་ཤད་དྷེའི་�་ཤེ་�་
མི་ཨེལ། ༥༩,༣༠༠ གྷཌ། �་ཨེལ་�ི་�་ཨེལ་ཡ་�ཱཕ། ༤༥,༦༥༠ བ�ོམས: ༡༥༡,༤༥༠ �་བྷེན་�ི་�་ཁག་ནི་གཉིས་
པར་འ�ོ་དགོས། 17མ�ན་�་འ�ོ་བའི་�་ཁག་གཉིས་དང་�བ་�་ཡོང་བའི་�་ཁག་གཉིས་�ི་བར་ལ་ལེ་ཝི་པ་
ཚ�ས་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་འ�ེར་ནས་འ�ོ་དགོས་ཤིང་། �་ཁག་སོ་སོའི་�ར་�ི་ནང་�་བ�ད་པ་བཞིན་�ལ་རིམ་
�ིག་ནས་རང་གི་དར་ཆའི་འོག་�་འ�ོ་དགོས་སོ། 18-24�བ་�ོགས་�་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�་ཁག་གི་དར་ཆའི་འོག་
�་གཤམ་གསལ་�ར་རང་རང་སོ་སོའི་�་དཔོན་�ི་མངའ་ཁོངས་�་�ར་�བ་ནས་བ�ད་དགོས་སོ། �ེ་རིགས། 
འགོ་དཔོན། �ངས་འབོར། ཨེཕ་ར་ཡིམ། ཨམ་མི་�ད་�ི་�་ཨེ་ལི་ཤ་མ། ༤༠,༥༠༠ མ་ནསེ་�ཱེ། པེ་�་�ར་�ི་�་གྷ་
མ་ལི་ཨེལ། ༣༢,༢༠༠ བྷེན་ཡ་མིན། གྷིད་ཨོ་ནིའི་�་ཨ་བྷི་དན། ༣༥,༤༠༠ བ�ོམས: ༡༠༨,༡༠༠ ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�་
ཁག་ནི་ག�མ་པར་འ�ོ་དགོས། 25-31�ང་�ོགས་�་�ན་�ི་�་ཁག་གི་དར་ཆའི་འོག་�་གཤམ་གསལ་�ར་རང་
རང་སོ་སོའི་�་དཔོན་�ི་མངའ་ཁོངས་�་�ར་�བ་ནས་བ�ད་དགོས་སོ། �ེ་རིགས། འགོ་དཔོན། �ངས་འབོར། 
�ན། ཨམ་མི་ཤ་དྷེའི་�་ཨ་ཧི་ཨེ་ཛར། ༦༢,༧༠༠ ཨ་ཤེར། ཨོག་རན་�ི་�་པ་གྷི་ཨེལ། ༤༡,༥༠༠ ནཕ་ཏ་ལི། ཨེ་
ནན་�ི་�་ཨ་ཧི་ར། ༥༣,༤༠༠ བ�ོམས: ༡༥༧,༦༠༠ �ན་�ི་�་ཁག་ནི་མཐའ་མར་འ�ོ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 32�་
ཁག་སོ་སོར་�ས་ཏེ་མིང་ཐོར་བཀོད་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�ོམ་�ངས་འབོར་ནི། ༦༠༣,༥༥༠ ཡོད་པ་དང་། 



�ངས་ཀ 

33གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ�ོས་གནང་བ་བཞིན་ལེ་ཝི་པ་�མས་�ི་མིང་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�ིངས་དང་མཉམ་�་མིང་ཐོར་བཀོད་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 34དེ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ�ོས་
ཇི་�ར་གནང་བ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་དེ་བཞིན་ཚང་མ་�ས་སོ། རང་རང་སོ་སོའི་དར་ཆའི་འོག་�་�ར་ས་
�བ་ནས་བ�ད་�ི་ཡོད་དོ། �ོགས་ཐོན་�ེད་�བས་�ང་རང་རང་སོ་སོའི་རིགས་�ས་�ི་ཁོངས་�་འ�ོ་བ�ོད་
�ེད་�ི་ཡོད་དོ༎  

�ངས་ཀ 3 

ཨ་རོན་�ི་�་�མས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་མཉམ་�་སི་ནཨེ་རི་བོར་ག�ང་�ེང་གནང་�བས། ཨ་རོན་དང་མོ་ཤེའི་
ནང་མི་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། 2ཨ་རོན་ལ་�་བཞི་ཡོད་པ་ནས། �ན་ཤོས་ན་དྷབ་དང་། དེ་�ེས་ཨ་བྷི་�། 
ཨེ་ལི་ཛར་དང་ཨི་ཐ་མར་བཅས་ཡིན་པ་དང་། 3དེ་དག་ནི་�་མའི་གོ་གནས་�་བ�ོ་འ�ལ་�ིས་བ�ོ་གཞག་�ས་
ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 4འོན་�ང་སི་ནཨེ་འ�ོག་�ོང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མེ་མི་གཙང་བ་ཞིག་�ལ་བའི་�ེན་
�ིས་ན་དྷབ་དང་ཨ་བྷི་�་གཉིས་ལ་�ོག་�ོན་�ང་བ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ར་�་�ག་མ་�ང་བ་ཡིན་པས། ཨ་རོན་འཚ�་
�ན་རིང་�་ཨེ་ལི་ཛར་དང་ཨི་ཐ་མར་གཉིས་ནས་�་མའི་གོ་གནས་�་�ི་�་�་གནས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ལེ་ཝ་ིཔ་�མས་བ�ོ་གཞག་�ས་པ།  

5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 6ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་�མས་འ�ིད་ནས་དེ་ཚ�་�་མ་ཨ་རོན་�ི་
ཞབས་ཏོག་པར་བ�ོ་གཞག་�ོས་ཤིག 7དེ་དག་གིས་ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་ལས་�ེད་དགོས་པ་དང་། 
དེ་བཞིན་�་མ་�མས་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་�ེ་ཡོངས་ལའང་དེ་བཞིན་ཞབས་ཏོག་�་དགོས་སོ། 8དེ་ཚ�ས་ད�་�ར་
དམ་པའི་མཁོ་ཆས་�མས་�ི་འགན་ལེན་དགོས་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�ིངས་ལའང་དེ་བཞིན་ཞབས་ཏོག་
�་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 9ལེ་ཝི་པ་ཚ�འི་ལས་འགན་ནི་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་ལ་ཞབས་ཏོག་�་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 
10�ོད་�ི་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་�་མའི་ལས་འགན་�་བཀོད་བཞག་�ེད་དགོས་སོ། དེ་མིན་གཞན་�ས་
�ང་ལས་ཀ་དེ་�ེད་པར་ཐབས་ཤེས་�ས་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་ངེས་པར་�་ཤི་དགོས་སོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 12-13ད་ལེ་ཝི་པ་�མས་ངའི་ཁོངས་�་གཏོགས་པ་ཡིན། �ར་ངས་ཨི་ཇིབ་པའི་�་�ོན་�ེས་
ཚང་མ་བསད་པའི་�བས་�། ཨིསི་�ཱཨེལ་ནང་མི་རེ་རེའི་�་�ན་ཤོས་རེ་དང་སེམས་ཅན་�ི་�ོན་�ེས་ཚང་མ་
ངའི་དོན་�་དམ་པར་བཟོས་པ་ཡིན། ད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�་�ོན་�ེས་�མས་�ི་ཚབ་�་ལེ་ཝི་པ་�མས་ངའི་ཡིན། 
དེ་ཚ�་ངའི་ཡིན་པར་འ�ར། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན༎  

ལེ་ཝ་ིཔ་ཚ�འི་མི་འབོར་�ངས་�ིས།  



�ངས་ཀ 

14སི་ནཨེ་འ�ོག་�ོང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 15�་བ་གཅིག་གམ་དེ་ལས་ཆེ་བའི་
ལེ་ཝིའི་�ེ་པ་ཕོ་�མས་རང་རང་སོ་སོའི་�ིམ་ཚང་དང་རིགས་�ས་�ར་�ངས་�ིས་�བ་ནས་མིང་ཐོར་�ིས་
དགོས་སོ། 16མོ་ཤེས་དེ་�ར་�ས་སོ། 17-20ལེ་ཝི་ལ་�་ག�མ་ཡོད་པ་ནི། གྷེར་ཤོན་དང་། ཀོ་ཧད་དང་མེ་ར་རི་
བཅས་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་ནི་སོ་སོའི་རིགས་�ས་�ི་མིང་འ�ེར་བའི་མེས་པོར་འ�ར་བ་ཡིན་ནོ། གྷེར་ཤོན་ལ་�་
གཉིས་ཡོད་པ་ནི་ལིབ་ནི་དང་ཤིམ་ཨི་བཅས་དང། ཀོ་ཧད་ལ་�་བཞི་ཡོད་པ་ནི། ཨམ་རམ། ཨིཛ་ཧར། ཧེབ་རོན་
དང་�་ཛ�་ཨེལ་བཅས་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་མེ་ར་རི་ལ་�་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ནི་�ཱ་ལི་དང་�་ཤི་བཅས་
ཡིན་ནོ། དེ་དག་ནི་རང་རང་སོ་སོའི་མིང་འ�ེར་བའི་�ིམ་ཚང་གི་ཕ་མེས་�་འ�ར་བ་ཡིན་ནོ། 21གྷེར་ཤོན་རིགས་
�ས་�ི་ཁོངས་�་ལིབ་ནི་དང་ཤིམ་ཨི་ནང་མི་�མས་ཡོད་ཅིང་། 22དེབ་ཐོར་འཁོད་པའི་�་བ་གཅིག་གམ་དེ་ལས་
ཆེ་བའི་�ེས་པ་ཕོ་�མས་�ི་�ངས་འབོར་ནི་ ༧,༥༠༠ ཡོད་པ་དང་། 23རིགས་�ས་འདི་ནི་ད�་�ར་དམ་པའི་
�བ་ངོས་�བ་�ོགས་�་�ར་�བ་ནས་བ�ད་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། 24རིགས་�ས་འདིའི་གཙ�་བོ་ནི་ལ་ཨེལ་�ི་�་
ཨེལ་ཡ་�ཱཕ་ཡིན་ཅིང་། 25དེ་ཚ�་ནི་ད�་�ར་དམ་པ་དང་། དེའི་ནང་ཤ་དང་�ི་ཁེབས་དང། �ོའི་ཡོལ་བ་དང་། 
26ད�་�ར་དམ་པ་དང་མཆོད་�ིའི་མཐའ་འཁོར་�ི་�མས་རའི་ཡོལ་བ་�མས་དང་། �མས་རའི་�ོ་ཡོལ་བཅས་
�ི་དོ་དམ་པ་ཡིན་པས། ཁོ་ཚ�ས་ཡོ་ཆས་འདི་དག་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ཚང་མ་�་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 
27ཀོ་ཧད་རིགས་�ས་�ི་ཁོངས་�་ཨམ་རམ། ཨིཛ་ཧར། ཧེབ་རོན་དང་�་ཛ�་ཨེལ་�ི་ནང་མི་བཅས་ཡོད་པ་དང་། 
28དེབ་ཐོར་འཁོད་པའི་�་བ་གཅིག་གམ་དེ་ལས་ཆེ་བའི་�ེ་པ་ཕོ་�མས་�ི་�ངས་འབོར་ནི་ ༨,༦༠༠ ཡོད་པ་
དང་། 29དེ་དག་ནི་ད�་�ར་དམ་པའི་�ོ་�ོགས་�་�ར་�བ་ནས་�ོད་དགོས་པ་ཡིནནོ། 30དེ་ཚ�འི་རིགས་�ས་�ི་
གཙ�་བོ་ནི་�་ཛ�་ཨེལ་�ི་�་ཨེ་ལི་ཛ་ཕན་ཡིན་ནོ། 31དེ་ཚ�འི་ལས་འགན་ནི་དམ་བཅའི་�ོམ་དང་�ོག་�ེ་དང་མར་
མེའི་�ེགས་�་དང་མཆོད་�ི་དང་། �་མ་ཚ�ས་གནས་མཆོག་དམ་པའི་ནང་�་བེད་�ོད་�ེད་པའི་�ོད་ཆས་སོགས་
དང། དེ་བཞིན་ཤིན་�་གནས་མཆོག་དམ་པའི་�ོའི་ཡོལ་བ་བཅས་ལ་བདག་འཛ�ན་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་
མཁོ་ཆས་འདི་�མས་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ཚང་མ་�་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 32ལེ་ཝི་པ་�མས་�ི་གཙ�་
བོ་ནི་�་མ་ཨ་རོན་�ི་�་ཨེ་ལི་ཛར་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་གནས་དམ་པའི་ནང་�་ཞབས་ཏོག་�་མཁན་�མས་�ི་གཙ�་
བོ་དེ་ཡིན་ནོ། 33མེ་ར་རིའི་རིགས་�ས་�ི་ཁོངས་�་�ཱ་ལི་དང་�་ཤིའི་ནང་མི་�མས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 34དེབ་ཐོར་
འཁོད་པའི་�་བ་གཅིག་གམ་དེ་ལས་ཆེ་བའི་�ེ་པ་ཕོ་�མས་�ི་�ངས་འབོར་ནི་ ༦,༢༠༠ ཡོད་པ་དང་། 35རིགས་
�ས་འདི་ནི་ད�་�ར་དམ་པའི་�ང་�ོགས་�་�ར་�བ་ནས་བ�ད་དགོས་པ་ཡིན། རིགས་�ས་དེའི་འགོ་དཔོན་
ནི་ཨ་བྷི་ཧེལ་�ི་�་�་རི་ཨེལ་ཡིན་ནོ། 36ད�་�ར་དམ་པའི་�ར་�ོམ་དང་། དེའི་�ག་པ་དང་ཀ་བ་དང་ཞབས་
འདན་ལ་སོགས་པའི་མཁོ་�ད་ཚང་མའི་འགན་འ�ར་དེ་ཚ�་ལ་�ད་ཡོད་དོ། མཁོ་�ད་དེ་དག་དང་འ�ེལ་ཡོད་
�ི་�ི་�་ཚང་མ་ཁོ་ཚ�ས་�ེད་དགོས་ཤིང་། 37�ིའི་�མས་རའི་ཀ་བ་�མས་དང་ཞབས་འདན་�མས་དང་�ར་པ་
�མས་དང་ཐག་པ་བཅས་�ི་ལས་འགན་ཡང་ཁོ་ཚ�འི་ཐོག་�་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 38མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་དང་ཁོའིི་�་
�མས་ནི་ཤར་ངོས་�་ད�་�ར་དམ་པའི་མ�ན་�་�ར་�བ་ནས་བ�ད་དགོས་ཤིང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གི་
དོན་�་དམ་པའི་གནས་�་�ེད་དགོས་པའི་�ི་�འི་ལས་འགན་ཚང་མ་ཁོ་ཚ�འི་ཐོག་�་འཁེལ་ཡོད་པ་ལས། དེ་ནི་
གཞན་�་ཞིག་གིས་ལས་དེ་དག་�ས་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་ངེས་པར་�་ཤི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 39གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་



�ངས་ཀ 

གིས་བཀའ་བཞིན་མོ་ཤེས་རིགས་�ས་སོ་སོའི་ཁོངས་�་�་བ་གཅིག་གམ་དེ་ལས་ཆེ་བའི་ལེ་ཝིའི་�ེས་པ་ཕོ་�མས་
�ི་མིང་ཐོ་�ིས་པའི་བ�ོམས་�ངས་ནི་ ༢༢,༠༠༠ ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ལེ་ཝ་ིཔ་ཚ�་ལ་�་�ོན་�ེས་�མས་�ི་ཚབ་�་ངོས་འཛ�ན་�ས་པ།  

40-41གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�ི་�་�ོན་�ེས་ཚང་མ་ངའི་ཡིན། དེ་
བས་ན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�་�ོན་�ེས་�་བ་གཅིག་ལོན་པ་དང་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཚང་མའི་མིང་ཐོ་�ིས་དགོས། འོན་
�ང་དེ་ཚ�འི་ཚབ་�་ངས་ལེ་ཝི་པ་ཚང་མ་བདག་ཉར་�ེད་�་ཡིན། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། དེ་བཞིན་
�གས་ཟོག་�ོན་�ེས་ཚང་མའི་ཚབ་�འང་ངས་ལེ་ཝི་པ་ཚ�འི་�གས་ཟོག་�མས་བདག་ཉར་�ེད་�་ཡིན། 42དེ་
ནས་མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། 43�་�ོན་�ེས་�་བ་གཅིག་གམ་དེ་ལས་ཆེ་བ་
�མས་�ི་མིང་ཐོ་�ིས་པ་དང་། དེའི་བ�ོམས་�ངས་ནི་ ༢༢,༢༧༣ �ང་བ་ཡིན་ནོ། 44གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 45ད་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�་�ོན་�ེས་�མས་�ི་ཚབ་�་ལེ་ཝི་པ་�མས་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་དགོས་
པ་དང་། ལེ་ཝི་པ་�མས་ངའི་ཡིན། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། དེ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�གས་ཟོག་�ོན་
�ེས་�མས་�ི་ཚབ་�་ལེ་ཝི་པ་ཚ�འི་�གས་ཟོག་�མས་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་དགོས་སོ། 46ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�་�ོན་�ེས་
�མས་�ི་ཁ་�ངས་ནི་ལེ་ཝི་པ་ཚ�འི་ཁ་�ངས་ལས་ ༢༧༣ མང་བ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། �་ཐོལ་པ་�མས་ནི་�་རིན་
�ད་ནས་�ིར་�་དགོས། 47�་རིན་�ི་ཚད་ནི་�་རེར་ག�ང་གི་�ིམས་�ོལ་�ར་ཚད་�ན་པའི་ད�ལ་ཊམ་�རེ་
འཇལ་དགོས། 48ད�ལ་དེ་ནི་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་ལ་�ོད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 49དེ་ནས་མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་བ་�ར་�ས་སོ། 50ད�ལ་ཊམ་ ༡,༣༦༥ འ�ེར་ནས། 51ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་
ལ་�ད་དོ༎  

�ངས་ཀ 4 

ཀོ་ཧད་རིགས་�ས་�ི་ལེ་ཝ་ིཔ་�མས་�ི་ལས་འགན།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་ག�ངས་པ། 2�ོད་ཚ�ས་ཀོ་ཧད་གི་རིགས་�ས་ལས་�ེ་ཁག་དང་
�ིམ་ཚང་གཞིར་བ�ང་�ར་ལེ་ཝི་པའི་�ངས་འབོར་བ�ིས་ཏེ། 3�ེས་པ་ལོ་ག�མ་བ�་ནས་�་བ�་ལོན་པ་
�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་ཞབས་ཏོག་�་འོས་པའི་�ེས་པ་ཚང་མའི་
མིང་ཐོ་ལེན་དགོས། 4དེ་ཚ�ས་ཤིན་�་དམ་པའི་དངོས་�ེས་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ི་ཞབས་ཏོག་�་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 
5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གཤམ་གསལ་�ར་བཀའ་གནང་བ། �ར་ས་བ�ས་�བས་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་
�་�མས་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་�ིན་ནས། དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་�་ཡོད་པའི་ཡོལ་བ་དེ་མར་ཕབ་�ེ་
ཡོལ་བ་དེས་�ོམ་དེ་བཀབ་དགོས། 6དེའི་�ེང་�་�གས་པ་བཟང་པོའི་ཁེབས་ཤིག་�བ་དགོས་པ་དང་། དེའི་ཁར་
རས་�ོན་པོ་ཞིག་བཀབ་�ེ། འ�ེར་�ེད་�གས་པ་�མས་ཨ་ལོང་ནང་�་བ�ག་དགོས། 7དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་�ལ་བའི་བག་ལེབ་འཇོག་�ེད་�ོག་�ེའི་�ེང་�་རས་�ོན་པོ་ཞིག་བཏིང་ནས། དེའི་ཁར་�ེར་མ་�མས་



�ངས་ཀ 

དང་། �ོས་ཕོར་�མས་དང། མཆོད་ཕོར་�མས་དང་། �ན་ཆང་འ�ལ་�ེད་�མ་པ་�མས་འཇོག་དགོས། �ོག་
�ེའི་�ེང་�་བག་ལེབ་�ན་�་ཡོད་པར་དགོས་སོ། 8དེ་ཚ�འི་�ེང་�་དེ་དག་གིས་རས་ཁེབས་དམར་པོ་ཞིག་བཏིང་
ནས། དེ་ལ་�གས་པ་བཟང་པོ་ཞིག་གིས་ཁེབས་�བ་�ེ་འ�ེར་�ེད་�གས་པ་�མས་ཨ་ལོང་ནང་�་བ�ག་དགོས། 
9དེ་ཚ�ས་རས་�ོན་པོ་ཞིག་�ངས་ཏེ། དེས་�ོན་མེའི་�ེགས་�་དང་�ོན་མེ་དང་�མ་པ་དང་ཤིང་�ོལ་དང་ཁ་�ར་
པོའི་�མ་�ི་�ོད་སོགས་འགེབས་དགོས། 10དེ་ཙམ་མ་ཟད་པགས་པ་བཟང་པོའི་ཁེབས་ཤིག་གིས་�ེགས་�་དང་
དེའི་ཡོ་�ད་དེ་དག་དང་བཅས་པ་�ིལ་ནས་འ�ེར་�ེད་�ོམ་�ི་�ེང་�་བཞག་དགོས། 11དེ་�ེས་དེ་དག་གིས་
གསེར་�ི་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་རས་ཁེབས་�ོན་པོ་ཞིག་བཏིང་ནས། དེ་ལ་པགས་པ་བཟང་པོའི་ཁེབས་ཤིག་གི་
བཀབ་ནས་འ�ེར་�ེད་�གས་པ་�མས་ཨ་ལོང་གི་ནང་�་བ�ག་དགོས། 12དེ་བཞིན་གནས་མཆོག་དམ་པར་
མཁོ་བའི་ཡོད་ཆས་�མས་�ང་རས་�ོན་པོ་ཞིག་གི་ནང་�ིལ་ནས་དེའི་ཁར་པགས་པ་བཟང་པོའི་ཁེབས་ཤིག་
�བ་ནས་འ�ེར་�ེད་�ོམ་�ི་�ེང་�་བཞག་དགོས། 13མཆོད་�ིའི་�ང་ནས་ཚ�ལ་�་འ�ེས་པའི་གོ་ཐལ་�ག་ནས་
དེའི་�ེང་�་རས་�་མན་གཅིག་བཏིང་ནས། 14དེའི་�ེང་�་མཚ�ད་�ིར་མཁོ་བའི་ཡོ་�ད་མེ་ཕོར་�མས་དང་། 
�གས་�་�མས་དང་མེ་�ེམ་�མས་དང་�་གཞོང་�མས་བཞག་�ེ། དེའི་ཁར་པགས་པ་བཟང་པོའི་ཁེབས་ཤིག་
གིས་བཀབ་ནས་འ�ེར་�ེད་�གས་པ་�མས་ཨ་ལོང་གི་ནང་�་བ�ག་དགོས། 15�ར་བ�ས་པའི་�བས་�་ཨ་
རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་�ིས་ཡོ་�ད་དམ་པ་ཚང་མ་བཀབ་ཚར་བའི་�ེས་�་ཀོ་ཧདའི་རིགས་�ས་�ི་མི་�མས་དེ་
དག་འ�ེར་བའི་�ིར་ཡོང་དགོས་པ་ལས། དེ་ཚ�ས་ཡོ་�ད་དམ་པ་དེ་དག་ལ་རེག་མི་ཆོག དེ་མིན་དེ་ཚ�་ཤི་ངེས་པ་
ཡིན་ནོ། ད�་�ར་དམ་པ་དེ་བ�ས་པའི་�བས་�་ཀོ་ཧད་རིགས་�ས་�ིས་�བ་དགོས་པའི་ལས་འགན་ནི་དེ་དག་
ཡིན་ནོ། 16�་མ་ཨ་རོན་�ི་�་ཨེ་ལི་ཛར་�ིས་ད�་�ར་དམ་པ་ཆ་ཚང་དང་། མཆོད་�མ་དང་། བ�ག་�ོས་དང་། 
འ�འི་མཆོད་པ་�མས་དང་། བ�ོ་འ�ལ་�ི་�མ་དང་། དེ་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་ད�་�ར་
དམ་པའི་ནང་གི་ཡོ་�ད་ཚང་མའི་འགན་འ�ར་དགོས། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་
ག�ངས་པ། 18-19ཀོ་ཧད་གི་རིགས་�ས་ལ་ཤིན་�་དམ་པའི་ཡོ་�ད་དེ་ཚ�འི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོང་ནས་མེད་པར་
ཆག་མ་བ�ག་ཅིག དེ་�ར་མ་�ང་བའི་�ིར་ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་ནང་�་�ིན་ནས། མི་རེ་རེ་ལས་འགན་རེ་
རེ་�ོད་ཏེ། ཁོས་གང་འ�ེར་དགོས་པ་དེ་ཁོ་ལ་ལབ་དགོས། 20འོན་�ང་ཀོ་ཧད་པ་�མས་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་
�་འ�ལ་ཏེ། �་མ་ཚ�ས་དམ་པའི་ཡོ་�ད་�མས་�ོགས་གཞན་�་�ོ་བའི་�་�ིགས་�ེད་བཞིན་པ་མཐོང་བ་ཡིན་
ནའང། དེ་དག་ཤི་བར་འ�ར༎  

གྷེར་ཤོན་རིགས་�ས་�ི་ལེ་ཝ་ིཔ་ཚ�འི་ལས་འགན་�མས།  

21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 22ལེ་ཝི་པའི་�ེ་རིགས་�ི་གྷེར་ཤོན་པ་ཚ�་ལ་རིགས་�ས་དང་
�ིམ་ཚང་གཞིར་བ�ང་�ར་མིའི་�ངས་འབོར་ཞིག་ལེན་དགོས། 23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་
དམ་པའི་ནང་�་ཞབས་ཏོག་�་འོས་པའི་�ེས་པ་ལོ་ག�མ་བ�་ནས་�་བ�་ལོན་པ་ཚང་མའི་མིང་ཐོ་�ིས་དགོས་
ཏེ། 24དེ་ཚ�འི་ལས་འགན་ནི་གཤམ་གསལ་ཡོ་�ད་དག་འ�ེར་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 25ད�་�ར་དམ་པ་དང་། དེའི་
�ི་ནང་གི་ཁེབས་དང་། དེའི་�ེང་�་པགས་པ་བཟང་པོའི་�ི་ཁེབས་དང་། �ོ་ཡོལ། 26ད�་�ར་དམ་པ་དང་
མཆོད་�ིའི་མཐའ་འཁོར་�ི་�མས་རའི་ཡོལ་བ་�མས་དང་ཐག་པ་�མས་དང་། དེ་བཞིན་�མས་རའི་�ོ་ཡོལ་



�ངས་ཀ 

�མས་དང་། དེ་དག་ཡར་འ�ེང་བར་མཁོ་བའི་ཡོ་�ད་ཚང་མའི་ལས་�མས་དེ་ཚ�ས་�ེད་དགོས་སོ། 27ཨ་རོན་
དང་ཁོའི་�་�མས་�ིས་བ�ལ་བའི་ལས་འགན་ཚང་མ་དང་འ�ར་�ེད་དེ་ཚ�་གྷེར་ཤོན་པ་ཚ�ས་�ེད་�ི་ཡོད་མེད་
�ོར་ལ་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ིས་བ�་�ོགས་�ེད་དགོས། 28ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་གི་�ི་�འི་ལས་འགན་དག་
གྷེར་ཤོན་རིགས་�ས་�ི་ལེན་དགོས་ཤིང་། དེ་ནི་�་མ་ཨ་རོན་�ི་�་ཨི་ཐ་མར་�ིས་བཀོད་�ས་�ེད་པ་�ར་དེ་
ཚ�ས་�ེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎  

མེ་�་ཱརིའི་རིགས་�ས་�ི་ལེ་ཝ་ིཔ་�མས་�ི་ལས་འགན་�མས།  

29གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། ལེ་ཝི་པའི་�ེ་རིགས་�ི་མེ་ར་རི་པ་ཚ�་ལ་རིགས་�ས་དང་�ིམ་
ཚང་གཞིར་བ�ང་�ར་མིའི་�ངས་འབོར་ཞིག་ལེན་དགོས། 30གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་
པའི་ནང་�་ཞབས་ཏོག་�་འོས་པའི་�ེས་པ་ལོ་ག�མ་བ�་ནས་�་བ�་ལོན་པ་ཚང་མའི་མིང་ཐོ་�ིས་དགོས་ཏེ། 
31ད�་�ར་དམ་པའི་�ར་�ོམ་�མས་དང་། དེའི་�ག་པ་�མས་དང་། དེའི་ཀ་བ་�མས་དང་ཞབས་འདན་
བཅས་དང། 32དེ་བཞིན་ད�་�ར་དམ་པའི་�མས་རའི་མཐའ་འཁོར་�ི་ཀ་བ་�མས་དང་ཞབས་འདན་�མས་
དང་། �ར་པ་�མས་དང་ཐག་པ་�མས་དང་། དེ་དག་ཡར་འ�ེང་�ིར་མཁོ་བའི་ཡོ་�ད་�མས་འ�ེར་བའི་ལས་
འགན་ནི་�ེས་པ་རེ་རེའི་ཡིན་ནོ། 33དེ་དག་ནི་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་གི་ཞབས་ཏོག་གི་ལས་འགན་�མས་ནི་མེ་
ར་རིའི་རིགས་�ས་ལ་འཁེལ་བ་ཡིན་པས། དེ་ནི་�་མ་ཨ་རོན་�ི་�་ཨི་ཐ་མར་�ིས་བཀོད་�ས་�ས་པ་བཞིན་ཁོ་
ཚ�ས་�ེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ལེ་ཝ་ིཔ་�མས་�ི་མི་འབོར་�ངས་�ིས།  

34-48གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་དགོངས་བཞིན། མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་དང་། ཨིསི་�ཱེཨལ་�ི་མི་�ེའི་འགོ་
དཔོན་�མས་�ིས་ལེ་ཝི་པའི་�ེ་རིགས་�ི་ཀོ་ཧད་དང་། གྷེར་ཤོན་དང་། མེ་ར་རིའི་རིགས་�ས་�མས་�ི་མི་འབོར་
�ངས་�ིས་�བ་བོ། དེ་ནི་རིགས་�ས་དང་�ིམ་ཚང་གཞིར་བ�ང་�ར་�ངས་ཐོར་བཀོད་དེ། རང་ལོ་ག�མ་བ�་
ནས་�་བ�་བར་ལོན་པ་�མས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་ཞབས་ཏོག་འོས་
པའི་�ེས་པ་ཚང་མའི་�ངས་མཐོ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། རིགས་�ས། �ངས་འབོར། ཀོ་ཧད། ༢,༧༥༠ གྷེར་
ཤོན། ༢,༦༣༠ མེ་�ཱ་རི། ༣,༢༠༠ བ�ོམས: ༨,༥༨༠ 49གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། 
མི་རེ་རེའི་མིང་ཐོ་�ིས་སོ། མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། མི་རེ་རེར་
ཞབས་ཏོག་�་�་ཡང་ན་ཡོ་�ད་སོགས་འ�ེར་�་ལས་འགན་�མས་�ད་དོ༎  

�ངས་ཀ 5 

�ེ་བོ་མི་གཙང་བ་�མས།  



�ངས་ཀ 

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 2པགས་ནད་�ག་པ་ཅན་ཕོག་པ་དང་། �་མཚན་ནམ་ཐིག་ལེ་
ཤོར་བའི་ནད་གཞི་ཕོག་པའམ། མི་རོར་འཆང་�ེ་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་འ�ར་བ་�མས་�ར་ནས་�ིར་བཏོན་
�ེད་དགོས་ཅེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་བཀའ་བ�ོས་�ོས་ཤིག 3དེ་�་�འི་�ིབ་ཅན་�་འ�ར་བའི་མི་ཚང་མ་
ང་གནས་པའི་ངའི་མི་འབངས་�ི་�ར་སའི་�ོད་ནས་�ིར་�ོད་�ེད་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་�ར་ས་མི་
གཙང་བར་མི་�ེད་པས་�ིར་རོ། 4ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་བཀའ་འདི་�ང་ནས་དེ་དག་ཚང་མ་�ར་ནས་�ིར་�ོད་
�ས་སཽ༎  

ཉེས་དམིགས་�ས་པར་�ན་གསབ་འཇལ་བ།  

5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ། 6གཤམ་གསལ་�ར་བཀའ་གནང་བ། 
གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་ལོག་�ས་ཏེ། མི་གཞན་ལ་མི་�ང་བའི་ལས་ཤིག་�ས་པ་ཡིན་ན། 
7ཁོས་རང་གི་�ིག་པ་ངོས་ལེན་�ས་ནས་�ན་གསབ་ཆ་ཚང་�བ་དགོས། དེའི་ཁར་མི་དེ་ལ་བ�་ཆ་ཉི་�་འཇལ་
དགོས། 8འོན་�ང་མི་དེ་འདས་ཟིན་པ་དང་�ན་གསབ་�བ་�ིར་ཁོའི་གཉེན་མཚན་�མས་�ང་མེད་པ་ཡིན་ན། 
དེ་དག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་མའི་དོན་�་�ོད་དགོས། �ན་གསབ་དེ་ནི་མི་ནག་ཅན་དེའིི་ཉེས་�ིབ་སེལ་
�ིར་འ�ལ་དགོས་པའི་�ག་�ག་གི་འ�ལ་བ་དེའི་ཁར་འཕར་མ་དེ་ཡིན། 9ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་ཆེད་�་འ�ལ་བའི་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བ་ཚང་མ་�་མ་�་ཞིག་གི་ངོས་ལེན་�ས་པའི་འ�ལ་བ་དེ་
ཁོ་རང་རང་གི་ཡིན་ནོ། 10�་མ་རེ་རེས་ངོས་ལེན་�ས་པའི་འ�ལ་བ་�མས་ཁོ་རང་གིས་བདག་ཉར་�ེད་�བ་བོ༎  

ལོག་གཡེམ་�ི་�ོགས་སེམས་�ས་པའི་�ང་མ་�མས་�ི་བ�ག་ད�ད།  

11-14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། �ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་གཤམ་གསལ་�ར་བཀའ་
བ�ོས་�མས་�ོད་ཅིག �ོ་ག་ཞིག་གི་སེམས་ལ་རང་གི་�ང་མ་དེ་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བར་བ�ར་ནས་�ེས་པ་
གཞན་ཞིག་དང་མཉམ་�་�ས་འ�ེལ་�ས་ཏེ་མི་གཙང་བར་འ�ར་ཡོད་པའི་དོགས་པ་�ེད་�ིད་དོ། འོན་�ང་
�ད་མེད་དེས་གསང་བར་བཞག་པའམ། མོས་ལོག་གཡེམ་�ེད་བཞིན་པར་ལག་�་མ་ཐེབས་པའམ། ཡང་ན་
�བས་དེར་དཔང་པོ་མེད་པའི་�ེན་�ིས་�ོ་ག་དེས་གནས་�ལ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་�ོགས་མ་�བ་པའང་ཡོང་
�ིད་པ་དང་། �ད་མེད་དེ་དམ་ཚ�ག་གཙང་མ་ཡིན་བཞིན་�་�ོ་གས་དོན་མེད་�་དོགས་པ་�ེད་པའང་ཡོང་�ིད། 
15གནས་�ལ་གང་�ར་ཡིན་�ང་�ེས་པ་དེས་རང་གི་�ང་མ་ལ་�་མའི་�ར་འ�ིད་དགོས། མཆོད་འ�ལ་�་ནས་
�ི་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་གང་ཙམ་འ�ེར་དགོས་ཤིང་། འོན་�ང་དེའི་ཁར་�མ་མམ། བ�ག་�ོས་སོགས་བ�ེས་མི་ཆོག 
གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ནི་�ོ་�ོགས་སེམས་ཅན་ཞིག་གིས་�ོགས་པ་སེལ་བའི་�ིར་�ལ་བའི་འ�ལ་བ་ཡིན་པས་སོ། 
16�་མས་�ད་མེད་དེ་འ�ིད་དེ་མཆོད་�ིའི་མ�ན་�་ལངས་བ�ག་དགོས། 17དེ་�ེས་ཁོས་�ས་�་གཙང་མ་ཞིག་
�་ཕོར་ཅིག་གི་ནང་�གས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་ས་མཐིལ་�ང་ནས་ས་ཏོག་
ཙམ་ཞིག་�ངས་ཏེ་�་དེའི་ནང་�གས་ཏེ་ཁག་ཏིག་བཟོས་དགོས། 18དེ་ནས་ཁོས་�ད་མེད་དེའི་�་བ�ོལ་ཏེ། �ོ་
ཞིབ་�ི་འ�ལ་བ་དེ་མོའི་ལག་�་�ོད་དགོས། དེ་�ེས་དམོད་པ་བོར་བའི་�་ཁག་ཏིག་ཅན་�ི་ཕོར་པ་དེ་�་མས་



�ངས་ཀ 

རང་གི་ལག་པར་�ངས་ཤིང་། 19�་མས་བ�ོད་པའི་མནའ་འདིའི་ཚ�ག་བ�ོད་དེར་�ད་མེད་དེས་ཁས་ལེན་�ེད་
དགོས། གལ་ཏེ་�ོད་�ིས་ལོག་གཡེམ་�ས་མེད་པ་ཡིན་ན། �་འདིའི་ནང་ནས་ཡོང་བའི་དམོད་པས་�ོད་ལ་
གནོད་འཚ�་གང་ཡང་མི་�ེད་དོ། 20འོན་�ང་�ོད་�ི་ལོག་གཡེམ་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ོད་�ི་མིང་དེ་�ོད་�ི་མི་དམངས་�ི་�ོད་�་དམོད་པ་ཅན་�་བཅོས་པར་འ�ར། ཁོང་གི་�ོད་�ི་མངལ་དེ་
དང་�ོད་�ི་ཁོག་པ་�ང་བར་འཛད་པར་འ�ར། 22�་འདི་�ོད་�ི་ཁོག་པའི་ནང་�་�ིན་ནས་དེས་�ོད་�ི་ཁོག་
པ་�ང་ཞིང་མངལ་ཡང་�ོང་པར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་པར། �ད་མེད་དེས། དེ་�ར་ཁས་ལེན་�ེད་དགོས། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�ར་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་བ�ོད་དགོས། 23དེ་ནས་�་མས་དམོད་པའི་ཚ�ག་བ�ོད་དེ་�ིས་
ནས། �་ཁག་ཏིག་ཡོད་པའི་ཕོར་པའི་ནང་�་ཡི་གེ་དེ་�་བཤལ་གཏོང་དགོས། 24�ད་མེད་དེ་ལ་�་དེ་འ�ང་
བ�ག་དགོས། གལ་ཏེ་ཉེས་�ོན་�ང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མོའི་�ེང་�་དམོད་པ་དང་ནད་�ག་�ག་པོ་འ�ེར་ཡོང་
བར་འ�ར། 25དེ་ནས་�་མས་�ོ་ཞིབ་�ི་འ�ལ་བ་དེ་མོའི་ལག་ནས་�ངས་ཏེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་
�ིར་ཡར་བ�གས་ནས་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་འ�ལ་བར་འ�ར། 26དེ་ནས་�་མས་ནས་དེ་�ར་བ་གང་�ངས་ཏེ་
མཆོད་པའི་�ལ་�་མཆོད་�ིའི་ཁར་མེར་�ེག་གཏོང་བ་དང་། ཁོས་�་ཁག་ཏིག་དེ་�ད་མེད་དེ་ལ་འ�ང་བ�ག་
པར་འ�ར། 27གལ་ཏེ་མོས་ལོག་གཡེམ་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། �་དེ་འ�ང་བའི་�ོ་ནས་མོའི་ཁོག་པར་ནད་�ག་
�ག་པོ་ཞིག་ལངས་ཏེ། ཁོག་པ་�ང་ཞིང་མངལ་ཡང་�ོང་པར་འ�ར། རང་གི་མི་�ེའི་�ོད་�་མོའི་མིང་དེ་དམོད་
པ་ཅན་�་བ�ིས་པར་འ�ར། 28འོན་�ང་མོ་ལ་ནག་ཉེས་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ན། མོ་ལ་གནོད་འཚ�་གང་ཡང་
མི་འ�ང་བར་མོ་ནི་མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་�བ་བོ། 29-30�ེས་པ་ཞིག་མིག་སེར་ལངས་ཏེ། རང་གི་�ད་མེད་
�ིས་ལོག་གཡེམ་�ས་པའི་�ོགས་སེམས་�ེད་པ་ཡིན་ན། དེའི་�ོར་�ི་�ིམས་ནི་གོང་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། �ད་མེད་
མཆོད་�ིའི་མ�ན་�་ལངས་བ�ག་�ེ་�་མས་ཆོ་ག་དེ་དག་བཤམས་དགོས། 31�ོ་དེ་ལ་ནག་ཉེས་གང་ཡང་མི་
འ�ང་ངོ་། འོན་�ང་�ད་མེད་དེ་ནག་ཅན་ཡིན་པར་ར་འ�ོད་པ་ཡིན་ན། དེའི་འ�ས་�་དེ་མོའི་�ང་དགོས་པ་
ཡིན་ནོ༎  

�ངས་ཀ 6 

ནཛ་རི་པ་ཚ�ས་�ང་དགོས་པའི་�ིམས་�མས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། 2གཤམ་གསལ་�ོབ་�ོན་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་�མས་ལ་ཤོད་ཅིག་
ཅེས་བཀའ་བ�ོས་གནང་ངོ་། ནཛ་རི་པ་འ�ར་�ིར་དམིགས་བསལ་�ི་དམ་བཅའ་�ལ་ཏེ། རང་ཉིད་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པའི་�ེ་ཕོ་མོ་གང་�ང་ཞིག་གིས། 3ཆང་རག་སོགས་འ�ང་མི་ཆོག་པ་དང་། �ན་
འ�མ་ལས་བཟོས་པའི་བ�ང་བ་སོགས་དང་། �ན་འ�མ་དང་�ན་འ�མ་�མ་པོ་གཉིས་ཀ་ཟ་མི་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 
4དེ་བཞིན་ནཛ་རི་པ་འ�ར་�ན་རིང་�་ཁོས་�ན་ཚལ་ལས་ཐོབ་པའི་ཟས་རིགས་གང་�ང་དང། དེའི་ས་བོན་
ནམ་དང་པགས་པ་དང་བཅས་པ་གང་ཡང་ཟ་མི་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 5ནཛ་རི་པའི་དམ་བཅའ་�ང་བའི་�ན་རིང་�་
ཁོས་རང་གི་�་བཅད་པའམ་བཞར་མི་ཆོག རང་ཉིད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པའི་�ས་�ན་
རིང་�། ནཛ་རིའི་དམ་བཅའ་�ལ་བཞིན་�ང་�ེ། དེ་ཚ�འི་རང་གི་�་�ེ་བ�ག་དགོས། 6-7ཁོའི་�་དེ་ནི་རང་ཉིད་



�ངས་ཀ 

དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ས་ཟིན་པའི་�གས་མཚན་ཡིན་པས། ཁོས་རོའི་ཉེ་འ�མ་�་�ིན་ནས་རང་ལ་མི་
གཙང་བ་བཟོ་མི་ཆོག ཡང་�ང་པོ་དེ་ནི་ཕ་མའམ། �ན་དང་�ིང་མོ་�་འ�་ཞིག་གི་ཡིན་�ང་དེའི་ཉེ་འ�མ་�་
འ�ོ་མི་ཆོག་པ་དང་། 8ནཛ་རི་པ་�ང་�ན་རིང་�་ཁོ་རང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་ཟིན་པ་ཞིག་
�་�ིས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 9ཁོ་མི་ཞིག་གི་འ�མ་�་བ�ད་ཡོད་�བས། �ོ་�ར་�་མི་དེ་ཤི་བའི་�ེན་�ིས་བ�ོ་
འ�ལ་ཟིན་པའི་ནཛ་རི པའི་�་དེ་�ིབ་ཅན་�་�ར་པ་ཡིན་ན། ཁོས་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་�ག་དགོས། �ེས་�་
རང་གི་�་བཞར་དགོས། དེ་བཞིན་དག་འ�ངས་�ེད་པའི་�ོ་ནས་ཁོ་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན། 10ཉིན་ཞག་
བ�ད་པར་ཁོས་�ག་རོན་ནམ་འང་�་ཆ་གཅིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་�ོའི་�ར་
འ�ེར་ཡོང་�ེ་�་མ་ལ་འ�ལ་དགོས་ཤིང་། 11�་མས་�་གཅིག་དེ་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པ་དང་གཞན་དེ་�ིན་�ེག་
གི་མཆོད་པར་�ལ་ཏེ། �ོད་�ི་ཆེད་�་དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་ག་ཞིག་བཤམས་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོས་�ང་
པོར་འཆང་པས་�ིར་རོ། ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་ཁོས་རང་གི་�་དེ་�ར་�་བ�ོ་འ�ལ་�ས་ཏེ། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་�ན་�ར་ནཛ་རི་པ་འ�ར་�ན་རིང་དེ་�ར་�་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་དགོས། དེ་�ོན་�ི་�ས་�ན་དེ་ནི་�ིས་མེད་�་
འ�ར་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་�་བ�ོ་འ�ལ་ཟིན་པའི་ཁོའི་�་དེ་མི་གཙང་བར་འ�ར་བས་�ིར་
རོ། ཁོས་�ག་�་ལོ་གཅིག་ལོན་པ་ཞིག་�ན་ཚབ་འཇལ་བའི་མཆོད་པར་འ�ལ་དགོས། 13ནཛ་རི་པ་ཞིག་གིས་
རང་གི་དམ་བཅའ་ཆ་ཚང་�བ་ཟིན་པའི་�ེས་�་�ེད་དགོས་པའི་ཆོ་ག་ནི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ད�་�ར་
དམ་པའི་གཟིམས་�ོའི་�ར་བཅར་ཏེ། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ག�མ་མཆོད་པར་
འ�ལ་དགོས་པ་ནི། �ིན་�ེག་གི་ཆེད་�་ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་�་�་ཕོ་ཞིག་དང་། �ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ིར་
�་ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་�་�་མོ་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་�ག་གཅིག་བཅས་
ཡིན་ནོ། 15ཁོས་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་ཙ�ལ་པོ་གང་དེ། ཁ་�ར་པོའི་�མ་བ�ེས་ནས་བཟོས་པའི་བག་ལེབ་
མ�ག་པོ་དག་དང་ཁ་�ར་པོའི་�མ་�གས་པའི་བག་ལེབ་�བ་མོ་བཅས་འ�ལ་དགོས་ཤིང་། ཡང་དེའི་ཁར་
གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་འ�་དང་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་ཡང་ཁོས་འ�ལ་དགོས། 16�་མས་འདི་དག་ཚང་མ་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་འ�ལ་ནས་�ིག་སེལ་དང་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་བཅས་འ�ལ་དགོས། 17དེ་
བཞིན་ཕོ་�ག་ནི་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་དགོས་པ་དང་། ཙ�ལ་པོ་དེ་ནང་
ཡོད་པའི་བག་ལེབ་དེ་དང་ཆབས་ཅིག་འ�ལ་དགོས། འ�་དང་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་བཅས་�ང་འ�ལ་དགོས། 
18ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམ་�ོའི་�ར་ནཛ་རི་པས་རང་གི་�་བཞར་ནས་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པ་འབར་བཞིན་
པའི་མེའི་ནང་�་�་དེ་�གས་དགོས། 19དེ་�ེས་�ག་�ག་གི་ད�ང་པ་�འི་ནང་�་འཁོལ་ཚར་བའི་�གས་ལ་�་
མ་�ིས་དེ་�ིར་བཏོན་ཏེ། ཙ�ལ་པོའི་ནང་ནས་བག་ལེབ་མ�ག་པོ་ཞིག་དང་། ཡང་བག་ལེབ་�བ་མོ་ཞིག་�ང་
�ངས་ཏེ་དེ་དག་ཚང་མ་ནཛ་རི་པའི་ལག་�་�ོད་དགོས། 20དེ་ནས་�་མས་དེ་དག་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་
བའི་�ལ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་དགོས། དེ་ནི་�་མའི་ཆེད་�་དམ་པའི་འ�ལ་བ་ཡིན། དེའི་ཁར་
�ིམས་�ོལ་བཞིན་�་�ག་�ག་གི་�ང་ཤ་དང་�ང་ཤ་བཅས་�་མའི་ཐོབ་�ལ་ཡིན་ཏེ། དེ་�ེས་ནཛ་རི་པས་�ན་
ཆང་སོགས་འ�ང་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 21�ིམས་དེ་ཚ�་ནི་ནཛ་རི་པ་�མས་�ི་ཆེད་�་ཡིན། གལ་ཏེ་ནཛ་རི་པ་ཞིག་
གིས་དམ་བཅའ་�ས་པ་ལས་�ག་པའི་འ�ལ་བ་ཞིག་འ�ལ་�འི་ཁས་ལེན་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་དེ་བཞིན་ཆ་
ཚང་�བ་དགོས་སོ༎  



�ངས་ཀ 

�་མ་ཚ�ས་�ོད་དགོས་པའི་�ིན་�བས།  

22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། 23ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ིན་�ིས་�བས་
�བས། གཤམ་གསལ་�ར་ཚ�ག་འདི་�མས་བ�ོད་དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ོད་ལ་�ིན་�ིས་�བས་ཤིང་གཅེས་�ོང་མཛད་པར་ཤོག 25གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་�གས་�ེ་དང་
བཀའ་�ིན་གནང་བར་མཛ�ད། 26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་�གས་�ེས་གཟིགས་ཤིང་ཞི་བདེ་གནང་བར་
ཤོག 27དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། གལ་ཏེ་དེ་ཚ�ས་ངའི་མིང་བ�ོད་དེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་
ལ་�ིན་�བས་�ད་པ་ཡིན་ན་ངས་ཁོ་ཚ�ར་�ིན་�ིས་�བས་�་ཡིན་ནོ༎  

�ངས་ཀ 7 

འགོ་འཛ�ན་�མས་�ི་འ�ལ་བ་�མས།  

1མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་བཞེངས་ཟིན་པའི་ཉིན་མོར། ད�་�ར་དམ་པ་
དང་དེའི་ཡོ་�ད་དང་། དེ་བཞིན་མཆོད་�ི་དང་དེའི་ཡོ་�ད་ཚང་མར་�གས་ཏེ་བ�ོ་འ�ལ་མཛད་དོ། 2དེ་�ེས་
མི་འབོར་�ངས་�ིས་ལས་འ�ལ་�ི་ལས་འགན་ཐོབ་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་བ�་གཉིས་�ི་འགོ་དཔོན་
�མས་�ིས། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་རང་རང་གི་འ�ལ་བ་�མས་�ལ་བ་ནི། འགོ་དཔོན་གཉིས་རེས་
�ང་འ�ད་འཁོར་ལོ་གཅིག་དང་། འགོ་དཔོན་རེ་རེས་�ང་རེས་�ིས་པས། �ོན་བ�ོམས་�ང་བ�་གཉིས་དང་
�ང་འ�ད་འཁོར་ལོ་�ག་བཅས་ཡིན་ནོ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 5འ�ལ་བ་འདི་དག་
ད�་�ར་དམ་པར་བེད་�ོད་�ེད་�ིར་�ངས་ཏེ། དེ་ཚ�ས་�ེད་དགོས་པའི་ལས་འགན་དང་བ�ན་ནས་དེ་དག་ལེ་
ཝི་ཚ�ར་�ོད་ཅིག 6དེར་བ�ེན་མོ་ཤེས་�ང་འ�ད་འཁོར་ལོ་�ང་དང་བཅས་པ་�མས་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་�ད་དོ། 
7ཁོས་�ང་འ�ད་འཁོར་ལོ་གཉིས་དང་�ང་བཞི་གྷེར་ཤོན་པ་�མས་ལ་�ད་པ་དང་། 8ཡང་�ང་འ�ད་འཁོར་ལོ་
བཞི་དང་�ང་བ�ད་མེ་�ཱ་རི་པ་�མས་ལ་�ད་དོ། ཨ་རོན་�ི་�་ཨི་ཐ་མར་�ིས་ཇི་�ར་བཀོད་�ས་�ས་པ་
བཞིན་དེ་ཚ�ས་ལས་དོན་ཚང་མ་�བ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 9འོན་�ང་མོ་ཤེས་ཀོ་�ཐ་པ་�མས་ལ་�ང་འ�ད་འཁོར་
ལོའམ་�ང་སོགས་གང་ཡང་མ་�ད་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་ལས་འགན་�་ཡོད་པའི་དངོས་�ས་
དམ་པ་�མས་ནི་རང་གི་ད�ང་པར་འ�ེར་དགོས་�ི་ཡོད་པས་�ིར་རོ། 10མཆོད་�ིའི་རབ་གནས་�ི་ཆེད་�་འགོ་
དཔོན་�མས་�ིས་�ང་འ�ལ་བ་ཁག་འ�ེར་ཡོངས་ཏེ། དེ་ཚ�ས་འ�ལ་བ་དེ་དག་མཆོད་�ིར་འ�ལ་རན་�བས། 
11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། འགོ་དཔོན་དེ་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་གཅིག་གིས་ཉིན་ཞག་བ�་
གཉིས་བར་�་ཉིན་རེ་བཞིན་མཆོད་�ིའི་རབ་གནས་�ེད་�ིར་རང་གི་འ�ལ་བ་�མས་འ�ལ་དགོས་ཅེས་�ོས་
ཤིག 12-83དེ་ཚ�ས་གཤམ་གསལ་གོ་རིམ་�ར་རང་རང་སོ་སོའི་འ�ལ་བ་�མས་�ལ་བ་ཡིན་ནོ། ཉིན་ཞག �ེ་
རིགས འགོ་དཔོན དང་པོ ཡ་�་� ཨམ་མི་ན་དྷབ་�ི་�་�་ཤོན གཉིས་པ ཡི་ས་ཀར �་ཨར་�ི་�་ནེ་ཐ་ནེལ 
ག�མ་པ ཛ�་�་�ན ཧེ་ལོན་�ི་�་ཨེ་ལི་ཨབ བཞི་པ �་བྷེན ཤེ་�ར་�ི་�་ཨེ་ལི་�ར �་པ སིམ་ཨོན �་རི་ཤད་
དྷེའི་�་ཤེ་�་མི་ཨེལ �ག་པ གྷཌ �་ཨེལ་�ི་�་ཨེལ་ཡ་�ཱཕ བ�ན་པ ཨེཕ་ར་ཡིམ ཨམ་མི་�ད་�ི་�་ཨེ་ལི་ཤ་མ 



�ངས་ཀ 

བ�ད་པ མ་ནསེ་�ཱེ པེ་�་�ར་�ི་�་གྷ་མ་ལི་ཨེལ ད�་པ བྷེན་ཡ་མིན གྷིད་ཨོ་ནིའི་�་ཨ་བྷི་དན བ�་པ �ན 
ཨམ་མི་ཤ་དྷེའི་�་ཨ་ཧི་ཨེ་ཛར བ�་གཅིག་པ ཨ་ཤེར ཨོག་རན་�ི་�་པ་གྷི་ཨེལ བ�་གཉིས་པ ནཕ་ཏ་ལི ཨེ་
ནན་�ི་�་ཨ་ཧི་ར། འགོ་དཔོན་སོ་སོའི་འ�ེར་ཡོང་བའི་འ�ལ་བ་དེ་ཚ�་ཚང་མ་གཅིག་དང་འ�་བ་ཞིག་ཡོད་པ་
ནི་གཤམ་གསལ་�ར་རོ། ག�ང་གི་�ིམས་�ོལ་�ར་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་�ིད་ཚད་གཞིར་བ�ང་�ར་ཀི་ལོ་
གྷ་�ཱམ་གཅིག་དང་�ེད་�ས་པའི་ད�ལ་ཕོར་གཅིག་དང་། དེ་བཞིན་གྷ་�ཱམ་ ༨༠༠ �ས་པའི་ད�ལ་�ི་�ོད་
གཅིག་བཅས། གོང་གསལ་�ོད་གཉིས་ཀའི་ནང་�་འ�་�འི་མཆོད་འ�ལ་�ི་ཆེད་�་�མ་དང་བཅས་�ིས་པའི་
�ོ་ཞིབ་�ིས་གང་བར་�ེད་དགོས། བ�ག་�ོས་�ིས་གང་བའི་གསེར་�ི་�ེར་གཞོང་�ིད་ཚད་གྷ་�ཱམ་ ༡༡༠ �ས་
པ་གཅིག་དང་། དེ་བཞིན་�ིན་�ེག་གི་ཆེད་�་བེ�་ཕོ་ཞིག་དང་། �ག་�ག་གཅིག་དང་། ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་�ག་
�་གཅིག། �ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ིར་�་ར་གཅིག་དང་། དེ་བཞིན་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པའི་�ིར་�་�ང་
གཉིས་དང་། �ག་�་དང། ར་�་དང་ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་�ག་�་�་བཅས་སོ། 84-88མཆོད་�ིའི་རབ་གནས་�ི་
ཆེད་�་འགོ་དཔོན་བ�་གཉིས་�ིས་འ�ེར་ཡོང་བའི་འ�ལ་བའི་བ�ོམས་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། - ད�ལ་
ཕོར་བ�་གཉིས་དང་དེ་བཞིན་ད�ལ་�ི་�ོད་བ�་གཉིས་བཅས་པ་བ�ོམས་�ིད་ཚད་ཀི་ལོ་གཉེར་བ�ན་དང་གྷ་
རམ་ ༦༠༠ ཡོད་པ་དང་། - བ�ག་�ོས་�ིས་གང་བའི་གསེར་�ི་�ེར་མ་བ�་གཉིས་ལ། �ིད་ཚད་ཀི་ལོ་གཅིག་
དང་གྷ་རམ་ ༣༢༠ དང་། - �ིན་�ེག་གི་�ིར་�་�ང་བ�་གཉིས་དང་། �ག་བ�་གཉིས་དང་། ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་
�་�་བ�་གཉིས་དང་། དེ་དང་མཉམ་�་འ�ལ་དགོས་པའི་འ�འི་མཆོད་འ�ལ་བཅས་དང་། - �ིག་སེལ་�ི་
མཆོད་འ�ལ་ཆེད་�་ར་བ�་གཉིས་དང་། - མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�་�ང་བ�་བཞི་དང་། �ག་�ག་�ག་
བ�་ཐམ་པ། དེ་བཞིན་ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་�་�་�ག་བ�་ཐམས་པ་བཅས་ཡིན་ནོ། 89མོ་ཤེས་ད�་�ར་དམ་པའི་
ནང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་ག�ང་མོལ་�་�ིར་བཅར་�བས། དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་ཁེབས་གཅོད་�ི་�ེང་�་
ཡོད་པའི་ཀེ་�བ་གཉིས་�ི་ད�ིལ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ང་མོལ་གནང་བ་དེ་མོ་ཤེས་ཐོས་�ི་ཡོད་
དོ༎  

�ངས་ཀ 8 

མར་མེ་�ིག་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 2མར་མེ་བ�ན་པོ་དེ་�ེགས་�འི་�ེང་�་བཞག་�བས་མར་མེའི་
འོད་དེ་མ�ན་�ོགས་�་འ�ོ་བར་�ེད་དེ་�ིག་དགོས་ཤེས་ཨ་རོན་ལ་�ོས་ཤིག 3ཨ་རོན་�ིས་དེ་བཞིན་�ས་ཏེ་
མར་མེ་�མས་མ�ན་�ོགས་�་�་བར་�ིགས་སོ། 4�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བ�ན་གནང་མཛད་
པའི་དཔེ་བཞིན་མཆོད་བཀོང་དེ་དག་ནི་མགོ་ནས་ག�ག་པར་གསེར་�ང་�ང་གིས་བཟོས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ལེ་ཝ་ིཔ་�མས་ལ་དག་འ�ངས་དང་རབས་གནས།  



�ངས་ཀ 

5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 6ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་�ིངས་ནས་ལོགས་
�་ད�ེ་ནས། 7གཤམ་གསལ་�ར་དག་འ�ངས་�ེད་དགོས། དག་འ�ངས་�ེད་པའི་�ས་�་དེ་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་
གཏོར་ཏེ། �ས་�ི་བ་�་ཚང་མ་བཞར་ཞིང་། �ོན་གོས་�མས་འ�་བ�ག་པའི་�ེས་�་དེ་དག་ཆོ་ག་�ར་གཙང་
བར་འ�ར་�་ཡིན། 8དེ་�ེས་དེ་ཚ�ས་བེ�་ཕོ་ཞིག་དང་ཁ་�ར་པོའི་�མ་�ི་ནང་�ིས་པའི་�ོ་ཞིབ་དང་བཅས་
འ�འི་མཆོད་འ�ལ་�ེད་དགོས་པ་དང། �ོད་�ིས་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པའི་�ིར་�་�ང་གཞན་ཞིག་འ�ིད་ཡོང་
དགོས། 9དེ་�ེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�ེ་ཡོངས་�ོགས་འ�་འཛ�མས་�ས་ཏེ། ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་ང་གནས་པའི་ད�་
�ར་དམ་པའི་མ�ན་�་ལངས་བ�ག་དགོས། 10དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་�མས་�ིས་ལེ་ཝི་པ་ཚ�འི་མགོའི་
�ེང་�་ལག་པ་བཞག་ཅིང་། 11ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གི་�ོགས་ནས་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བའི་�ལ་�་ལེ་ཝི་པ་
�མས་ཨ་རོན་�ིས་ང་ལ་འ�ལ་བའི་ཆེད་�་དེ་ཚ�ར་རབ་གནས་�ེད་དགོས། དེ་བས་ན་དེ་ཚ�ས་ངའི་ཞབས་ཏོག་
�་ཡོང། 12དེ་ནས་ལེ་ཝི་པ་�མས་�ིས་�ང་གཉིས་�ི་མགོའི་�ེང་�་ལག་པ་བཞག་དགོས་ཤིང་། �ང་གཅིག་ནི་
�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་དང་། གཞན་དེ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པར་འ�ལ་དགོས་པར་ཡིན་ཏེ། གོང་གསལ་མཆོད་
འ�ལ་དེ་དག་ནི་ལེ་ཝི་པ་�མས་�ི་དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་ག་�བ་པའི་ཆེད་�་འ�ལ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 13ལེ་ཝི་
�མས་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བའི་�ལ་�་ང་ལ་རབ་གནས་�ེད་དགོས་ཤིང་། ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་�མས་
དེ་ཚ�འི་འགོ་�ེད་�་བ�ོ་གཞག་�ེད་དགོས། 14དེ་བཞིན་ལེ་ཝི་པ་�མས་ཨིསི་�ཱ་ཨེལ་པ་�ིངས་ལས་ལོགས་�་
ད�ེ་དགོས་པ་ནི་དེ་དག་ངའི་ཁོངས་�་གཏོགས་པར་འ�ར་བས་�ིར་རོ། 15�ོད་�ིས་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་དག་
འ�ངས་དང་རབ་གནས་�ས་པའི་�ེས་�་དེ་དག་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་ཞབས་ཏོག་�་འོས་པར་འ�ར་�་
ཡིན་པ་དང་། 16ངས་དེ་དག་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�་�ོན་�ེས་�མས་�ི་ཚབ་�་�ངས་པ་ཡིན་པས་དེ་དག་ནི་ང་
རང་འབའ་ཞིག་གི་ཁོངས་�་གཏོགས་དགོས་པ་ཡིན། 17�ར་ངས་ཨི་ཇིབ་པའི་�་�ོན་�ེས་དང་སེམས་ཅན་�ོན་
�ེས་�མས་བསད་�བས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་ནང་མི་རེ་རེའི་�་�ོན་�ེས་དང་སེམས་ཅན་�ོན་�ེས་ཚང་མ་ངས་
རང་གི་དོན་�་རབ་གནས་�ས་པ་ཡིན་མོད། 18ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�་�ོན་�ེས་ཚང་མའི་ཚབ་�་ད་ངས་ལེ་ཝི་པ་
�མས་�ངས་ཤིང་ཡོད། 19ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གི་�ོགས་ནས་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བའི་�ལ་�་�ལ་བའི་ལེ་
ཝི་པ་དེ་དག་ངས་ཨ་རོན་དང་དེའི་�་�མས་ལ་�ིས་�ོད་�ེད་�་དང་། དེ་དག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་�ི་
�ིར་�་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་ཞབས་ཏོག་�་�་དང་། ས་གནས་དམ་པའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོང་བའི་ཉེས་ཆེད་�་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་�ེན་ངན་སོགས་ལས་�བས་པར་འ�ར། 20དེར་བ�ེན་མོ་ཤེ་དང་། ཨ་རོན་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་
མི་མང་ཚང་མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ�ོས་གནང་བ་བཞིན། ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་རབ་
གནས་�ས་སོ། 21ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་རང་ཉིད་དག་འ�ངས་�ས་ཏེ་�ོན་གོས་�མས་འ�་བའི་�ེས་�་ཨ་རོན་�ིས་དེ་
དག་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བའི་�ལ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་རབ་གནས་�ས་པ་དང་། ཨ་རོན་
�ིས་དེ་ཚ�་ཆེད་�་དག་�ངས་�ི་ཆོ་ག་ཡང་�བ་སོ། 22ལེ་ཝི་པ་�མས་�ི་�ོར་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་
ལ་བཀའ་བ�ོས་གང་གནང་བ་བཞིན། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་དེ་བཞིན་ཆ་ཚང་�བ་པ་ཡིན་ནོ། དེར་བ�ེན་ཨ་རོན་
དང་ཁོའི་�་�མས་�ི་འགོ་འ�ིད་འོག་�་ལེ་ཝི་པ་�མས་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་ཞབས་ཏོག་�་འོས་པར་
འ�ར་བ་ཡིན་ནོ། 23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 24རང་ལོ་གཉེར་�་ལོན་�བས་�་ལེ་ཝི་པ་
རེ་རེས་ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་ཞབས་ཏོག་�་དགོས་ཤིང་། 25རང་ལོ་�་བ�་ལོན་པ་དང་ཁོས་



�ངས་ཀ 

ཞབས་ཏོག་�་བའི་ལས་འགན་དེ་ལས་དགོངས་པ་�་དགོས། 26དེ་�ེས་ཁོས་ལེ་ཝི་རོག་པ་�མས་ལ་ད�་�ར་
དམ་པའི་ནང་གི་ཞབས་ཏོག་�་ཆོག་�ོར་ལ་རོགས་རམ་�ེད་ཆོག འོན་�ང་ཁོ་རང་གི་ཞབས་ཏོག་གང་ཡང་�་
མི་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། གོང་གསལ་�ར་�ོད་�ིས་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་ལས་འགན་ཆ་བགོས་�ི་གོ་�ིགས་�ེད་དགོས་སོ༎  

�ངས་ཀ 9 

ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་གཉིས་པ།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཏེ་ལོ་གཉིས་འཁོར་བའི་�་བ་དང་པོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་
དང་མཉམ་�་སི་ནཨེ་འ�ོག་�ོང་�་ག�ང་�ེང་གནང་བ། 2-3ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། �་བ་འདིའི་ཚ�ས་བ�་
བཞིའི་དགོང་�ོ་ཉི་མ་བ�ས་མཚམས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དེ་�ིམས་བཞིན་བ�ི་
�ང་�ེད་དགོས། 4དེ་བས་ན་མོ་ཤེས་མི་མང་�མས་ལ་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དེ་�ང་བ�ག་གོ 5�་བ་དང་པོའི་
ཚ�ས་བ�་བཞིའི་དགོངས་�ོ་སི་ནཨེ་འ�ོག་�ོང་�་དེ་ཚ�ས་�ས་�ོན་དེ་�ང་བ�ི་�ས་ཤིང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་མོ་ཤེ་ལ་ཇི་�ར་བཀའ་བ�ོས་གནང་བ་བཞིན་དེ་ཚ�ས་དེ་�ར་ཆ་ཚང་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 6འོན་�ང་དེའི་ཁོངས་
ནས་མི་འགའ་ཤས་�ིས་རོ་ལ་ལག་པ་འཆང་བའི་�ེན་�ིས་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་འ�ར་ཡོད་པས། དེ་ཉིན་ཐར་
�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དེ་�ང་བ�ི་�་མ་�བ་པར་མོ་ཤེས་དང་ཨ་རོན་�ི་�ར་�ིན་ནས། 7ང་ཚ�ས་རོ་ལ་འཆང་བའི་
�ེན་�ིས་མི་གཙང་བར་འ�ར་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ཅིའི་�ིར་ང་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གཞན་དང་མཉམ་�་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་མི་ཆོག་གམ་ཞེས་�ས་པའི་ལན་�། 8མོ་ཤེས་�ས་པ། དེའི་�ོར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ནས་ང་ལ་བཀའ་གསལ་མ་�ང་བར་�་�ོད་ཚ�་�ག་དགོས། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་
ག�ངས་པ། 10�ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་�མས་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག �ོད་ཚ�འམ་�ོད་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་
�་ཞིག་གིས་རོ་ལ་འཆང་ནས་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་འ�ར་ཡོད་པའམ། དེ་བཞིན་ཐག་རིང་�ེས་�་སོང་ཡོད་པ་
ཞིག་གིས། ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དེ་�ང་འདོད་�ས་པ་ཡིན་ན། 11�་བ་གཅིག་གིས་�ེས་�་�ས་�ོན་དེ་�ང་བ�ི་
�ེད་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། �་བ་གཉིས་པའི་ཚ�ས་བ�་བཞིའི་གོང་�ོར་�ས་�ོན་དེ་�ང་�བས་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་
ལེབ་དང་ལོ་མ་ཁག་ཏིག་ཅན་�མས་ཟས་ནས་�ང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 12ཁ་ཟས་�ི་�ག་འ�ོ་དེ་ནི་སང་ཞོག་བར་
�་བཞག་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད། སེམས་ཅན་�ི་�ས་པ་གཅིག་�ང་བཅག་མི་ཆོག དེ་བཞིན་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དེ་
�ིམས་�ོལ་བཞིན་�་�ང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 13འོན་�ང་�་ཞིག་ཆོ་ག་�ར་གཙང་མར་གནས་ཡོད་པའམ། �ེས་
�་ས་ཐག་རིང་པོར་ཡང་མ་�ིན་པར་ཐར་�ོལ་�ང་བ�ི་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ངའི་འབངས་�ི་ཁོངས་�་མི་
གཏོགས་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོས་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་�ས་བཟང་གི་ཉིན་མོར་ང་ལ་མཆོད་
འ�ལ་མ་�ས་པ་ཡིན་པས། དེའི་ཉེས་དམིགས་དེ་ཁོར་ཕོག་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། 14�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་�ོད་�ེད་
མི་�ི་�ལ་བ་ཞིག་གིས་ཐར་�ོལ་དེ་�ང་འདོད་�ེད་ན། ཁོས་�ིམས་�ོལ་བཞིན་�་དེ་ལ་�ང་བ�ི་�ེད་དགོས། 
�ིམས་�ོལ་དེ་ནི་�ལ་མི་དང་�ི་�ལ་བ་ཚང་མའི་དོན་�་གཅིག་པ་�ེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎  

མེ་དང་མ�ངས་པའི་�ིན་པ།  



�ངས་ཀ 

15-16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་�ོན་པའི་ཉིན་མོར་�ིན་པ་ཞིག་འཁོར་ནས་དེའི་�ེང་
�་ཡོངས་�་�བ་པ་དང་། �ིན་པ་དེ་ནི་མཚན་མོ་མེ་དང་འ�་བ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 17�ིན་པ་དེ་
ཡར་འ�ོ་�བས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ར་བ�ས་པ་དང་། དེ་བཞིན་�ིན་པ་དེ་�ར་ཡང་གནས་གང་�་མར་བབ་
ས་དེར་ཁོ་ཚ�ས་�ར་ས་བ�བ་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 18མི་མང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བ�ོས་གནང་བ་
བཞིན་�ར་བ�ས་པ་དང་བ�བ་པ་སོགས་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང་། �ིན་པ་དེ་�ར་མཆོག་དམ་པའི་�ེང་�་གནས་
�ན་རིང་ལ་དེ་ཚ�་གནས་དེ་རང་�་�ར་བ�བ་ནས་�ོད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 19�ིན་པ་དེ་ད�་�ར་དམ་པའི་
�ེང་�་�ན་རིང་བར་�་གནས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�འང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་�ོས་�ི་མེད་
པ་ཡིན་ནོ། 20མཚམས་རེ་�ིན་པ་དེ་ཉིན་ཤས་རིང་མ་གཏོགས་ད�་�ར་དམ་པའི་�ེང་�་གནས་�ི་མེད་པ་དང་། 
ཇི་�ར་ཡིན་�ང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་དགོངས་བཞིན་དེ་ཚ�་གནས་�ོད་�ེད་པའམ། འ�ལ་བ�ོད་
�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 21མཚམས་རེར་�ིན་དེ་དགོང་�ོ་ནས་�་�ོ་བར་�་མ་གཏོགས་གནས་�ི་ཡོད་པ་དང། �ིན་དེ་
འ�ོ་མ་ཐག་�་དེ་ཚ�་འ�ལ་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། འོན་�ང་�ིན་དེ་ཉིན་མཚན་གང་�ང་ཡར་འ�ོ་མ་ཐག་�་དེ་
ཚ�་འ�ལ་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 22�ིན་པ་དེ་ད�་�ར་དམ་པའི་�ེང་�་ཉི་མ་གཉིས་སམ་�་བ་གཅིག་གམ། 
ལོ་གཅིག་གམ་ཡང་ན་དེ་ལས་�ན་རིང་བར་གནས་པ་ཡིན་ན། དེ་�ན་རིང་ལ་དེ་ཚ�་འ�ལ་�ོད་མི་�ེད་ཅིང་། 
འོན་�ང་�ིན་པ་དེ་ཡར་འ�ོ་བ་དང་དེ་ཚ�་ཡང་འ�ལ་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
མོ་ཤེ་བ�ད་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། དེ་ཚ�ས་�ར་བ�བ་པའམ་བ�་བ་སོགས་�ེད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ངས་ཀ 10 

ད�ལ་�ི་�ང་ཆེན་�མས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 2མི་མང་བཀོང་བ་དང་�ར་ས་བ�་བའི་བ�་གཏོང་�ིར་ད�ལ་
�ང་�ང་གི་�ང་ཆེན་ཆ་གཅིག་བཟོ་དགོས། 3�ང་ཆེན་དེ་གཉིས་�ད་རིང་པོར་འ�ད་�བས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་�ོའི་�ར་འཛ�མས་དགོས། 4འོན་�ང་�ང་གཅིག་རང་འ�ད་�བས་
རིགས་�ས་�ི་འགོ་དཔོན་�མས་�ོད་�ི་མཐའ་བ�ོར་�་འཛ�མས་དགོས་ཤིང་། 5�ང་�ད་�ང་�་འ�ད་�བས། 
ཤར་ངོས་�་�ར་བ�བ་ནས་བ�ད་པའི་�ེ་རིགས་�མས་འ�ོ་�ོད་�ེད་དགོས། 6�ང་�ད་�ང་�ང་ཐེངས་
གཉིས་པ་དེ་འ�ད་�བས་�ོ་ངོས་�་ཡོད་པའི་�ེ་རིགས་�མས་འ�ལ་�ོད་�ེད་དགོས། དེར་བ�ེན་�ང་�ད་
�ང་�ང་འ�ད་པ་དེ་ནི་�ར་ས་བ�་དགོས་པའི་བ�་དོན་ལ་གོ་དགོས་མོད། 7འོན་�ང་མི་�ེ་ཚང་མ་གནས་
གཅིག་�་འ�་འཛ�མས་�ེད་�ིར་བ�་གཏོང་�བས་�ང་�ད་རིང་པོ་ཞིག་འ�ད་དགོས་ཤིང་། 8�ང་འ�ད་�་དེ་
ནི་ཨ་རོན་�ི་�་�་མ་�མས་�ི་ལས་འགན་ཡིན་ནོ། གཤམ་གསལ་�ིམས་དེ་ནི་མ་འོངས་པའི་�ས་�ན་�་�ང་
དགོས་བ་ཡིན་ནོ། 9ད�་བོས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་དབང་གནོན་�ེད་�བས་�ོད་ཚ�ས་དེའི་གདོང་ལེན་�ེད་དེ། རང་
གི་�ལ་�་ད�་བོར་འཐབ་�ོལ་�ེད་ཅིང་། དམག་གི་ཟོན་བ�་གཏོང་�ིར་�ང་དེ་དག་འ�ད་དགོས། ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་རོགས་མགོན་�ེད་པ་དང། �ོད་ཚ�ར་ད�་བོ་ནས་�བས་�་
ཡིན། 10དགའ་�ོན་�ེད་�བས་དང་གནམ་གང་གི་�ས་�ོན་དང་གཞན་ཡང་ཆོས་�ི་�ས་ཆེན་�བས་�། �ོད་



�ངས་ཀ 

ཚ�ས་�ིན་�ེག་དང་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�བས་�ང་དེ་འ�ད་དགོས། དེ་ནས་ངས་�ོད་ཚ�ར་�བས་
རོགས་�ེད་�་ཡིན། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་ཚ�ས་�ར་བ�ས་པ།  

11ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་ལོ་གཉིས་པའི་�་བ་གཉིས་པའི་ཚ�ས་ཉི་�འི་ཉིན་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་�ེང་ནས་�ིན་དེ་ཡར་འ�ོ་པ་དང་། 12ཨིསི་�ཱ་ཨཻལ་པ་�མས་སི་�ཨེ་
འ�ོག་�ོང་ནས་ཐོན་ཏེ་འ�ོ་�་འགོ་འ�གས་ཤིང་། པ་རན་ཞེས་པའི་འ�ོག་�ོང་�་�ིན་པ་དེ་མར་བབས་ཏེ་
གནས་སོ། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་བ�ད་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་དེ་ཚ�་འ�ལ་�ོད་�ེད་�་འགོ་
འ�གས་ཤིང་། 14དེ་ཚ�་འ�ལ་�ོད་�ེད་པའི་�ས་ཚ�ད་ག་�ས་ཡིན་�ང་གོ་རིམ་གཅིག་པ་�ས་ནས་འ�ོ་གི་ཡོད་
པ་ཡིན་ནོ། ཐོག་མར་ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་�ི་དར་ཆའི་མངའ་འོག་གི་�ེ་མཚན་དེ་�ོན་�་འ�ོ་�ོད་�ེད་པ་མ་
ཟད། ཨམ་མི་ན་དྷབ་�ི་�་�་ཤོན་�ི་འགོ་�ིད་འོག་�་དེ་ཚ�་�་ཁག་�ིག་ནས་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 15དེ་
བཞིན་ཨི་ས་ཀར་�ི་�ེ་རིགས་དེ་ནི་�་ཨར་�ི་�་ནེ་ཐ་ནེལ་�ི་འགོ་�ིད་འོག་�་འ�ོ་བ་དང་། 16ཛ�་�་�ན་�ི་�ེ་
རིགས་དེ་ནི་ཧེ་ལོན་�ི་�་ཨེ་ལི་ཨབ་�ི་འགོ་�ིད་འོག་�་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 17དེ་ནས་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་
བ�ས་ཏེ་གྷེར་ཤོན་དང་མེ་ར་རིའི་རིགས་�ས་ཚ�ས་དེ་འ�ེར་ནས་འ�ོ་དགོས་ཤིང་། 18དེ་�ེས་�་བྷེན་�ེ་རིགས་
�ི་དར་ཆའི་མངའ་འོག་གི་�ེ་མཚན་དེ་འ�ོ་དགོས་པ་དང་། དེ་ཚ�་ནི་ཤེ་�ར་�ི་�་ཨེ་ལི་�ར་�ི་འགོ་�ིད་འོག་
�་�་ཁག་�ིག་ནས་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 19སིམ་ཨོན་�ེ་རིགས་�ི་འགོ་�ིད་ནི་�་རི་ཤད་དྷེའི་�་ཤེ་�་མི་
ཨེལ་ཡིན་པ་དང་། 20གྷཌ་�ེ་རིགས་�ི་འགོ་�ིད་ནི་�་ཨེལ་�ི་�་ཨེལ་ཡ་�ཱཕ་ཡིན་ནོ། 21དེ་�ེས་ལེ་ཝི་པའི་ལས་
ཀོ་�ད་�ི་རིགས་�ས་�ི་མི་�མས་ནས་ཡོ་ཆས་དམ་པ་�མས་འ�ེར་ནས་འ�ོ་དགོས་པ་དང་། དེ་ཚ�་�ར་སར་
པར་�ེབས་�བས་དམ་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་�བ་ཚར་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 22དེ་�ེས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ེ་རིགས་�ི་
དར་ཆའི་མངའ་འོག་གི་�ེ་མཚན་དེ་ཐོན་དགོས་ཤིང་། ཨམ་མི་�ད་�ི་�་ཨེ་ལི་ཤ་མའི་འོག་�་དེ་ཚ�་�་ཁག་�ིག་
ནས་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 23མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ི་འགོ་དཔོན་ནི་པེ་�་�ར་�ི་�་གྷ་མ་ལི་ཨེལ་ཡིན་པ་
དང་། 24བྷེན་ཡ་མིན་�ེ་རིགས་�ི་འགོ་དཔོན་ནི་གྷིད་ཨོ་ནིའི་�་ཨ་བྷི་དན་ཡིན་ནོ། 25མཐའ་མར་�ན་�ེ་རིགས་
�ིས་འགོ་�ིད་�ེད་པའི་དར་ཆའི་མངའ་འོག་གི་�ེ་མཚན་དེ་�ལ་ག�ག་གི་�ང་�ོབ་པའི་�ལ་�་འ�ོ་དགོས་
ཤིང་། ཨམ་མི་ཤ་དྷེའི་�་ཨ་ཧི་ཨེ་ཛར་�ི་འགོ་�ིད་འོག་�་དེ་ཚ�་�་ཁག་�ིག་ནས་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 26ཨ་
ཤེར་�ི་�ེ་རིགས་�ི་འགོ་དཔོན་ནི་ཨོག་རན་�ི་�་པ་གྷི་ཨེལ་ཡིན་པ་དང་། 27དེ་བཞིན་ནཕ་ཏ་ལིའི་�ེ་རིགས་�ི་
འགོ་�ིད་ནི་ཨེ་ནན་�ི་�་ཨ་ཧི་ར་ཡིན་ནོ། 28ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ར་ས་བ�ས་ནས་�ོགས་གཞན་�་�ར་ས་
བ�བ་པར་འ�ོ་�ས། �་�ིག་གི་གོ་རིམ་ནི་གོང་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། 29མོ་ཤེས་མིད་ཡན་པ་ཡི་ཐོརོའི་�འམ་རང་
གི་�ེས་དམན་�ི་གཅེན་པོ་ཧོ་བྷབ་ལ་�ས་པ། �ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་
ག�ངས་པའི་�ལ་དེར་ང་ཚ�་འ�ོ་རན་ཡོད་དོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ིན་�བས་
གནང་�འི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པས། �ེད་རང་ཡང་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཡོང་ན་ང་ཚ�ས་རང་གི་�ིན་�བས་
དེ་�ེད་རང་ལ་མཉམ་བགོས་�ེད་�་ཡིན། 30དེའི་ལན་�་ཧོ་བྷབ་�ིས་�ས་པ། མིན། ང་ནི་རང་གི་�ལ་�་ལོག་
ནས་འ�ོ་གི་ཡིན། 31མོ་ཤེས་�ས་པ། ང་ཚ�ར་མ་�ངས་རོགས་གནང་། འ�ོག་�ོང་འདིའི་ནང་�་ང་ཚ�ས་ས་གནས་



�ངས་ཀ 

གང་�་�ར་�བ་དགོས་པ་དེ་�ེད་ལ་�ས་ཡོད་པས། �ེད་ནི་ང་ཚ�འི་ལམ་�ས་�ེད་མཁན་�ེ་ཤན་པ་ཞིག་�་འོས་
པ་ཡིན་ནོ། 32�ེད་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཡོང་བ་ཡིན་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་�ིན་�བས་གང་
གནང་བ་དེ་ལས་�ེད་རང་དང་མཉམ་བགོས་�ེད་�་ཡིན༎  

མི་མང་�མས་འ�ལ་�ོད་�ེད་�་འགོ་འ�གས་པ།  

33ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་རི་བོ་དམ་པ་སི་�ཨེ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཉིན་ཞག་ག�མ་བར་�་འ�ལ་�ོད་�ས་སོ། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ནི་�ར་ས་བ�བ་པའི་ས་གནས་འཚ�ལ་�ིར་�ས་�ན་�་དེ་ཚ�འི་�ོན་�་
འ�ེར་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 34དེ་ཚ�ས་�ར་ས་�ོས་ནས་�ོགས་ལ་ཐོན་རིང་བཞིན་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�ིན་པ་དེ་ཉིན་མོའི་�ས་�་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་འཁོར་ཞིང་གནས་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 35མི་ཚ�ས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་
འ�ེར་ནས་འ�ོ་�བས་མོ་ཤེས་�ན་�་�ས་པ། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡར་�་བཞེངས་གནང་བར་མཛ�ད། ཉིད་
�ི་ད�་བོ་�མས་ཁ་གཏོར་བ་གནང་དགོས། ཉིད་ལ་�ང་་ད�་�་མཁན་�མས་ལ་�ིར་འདེད་གནང་བར་མཛ�ད། 
36དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་མར་བཞག་�ས། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་ནང་མི་�ོང་�ག་མང་པོའི་
ད�ས་�་�ེད་�ིར་ལོག་ཕེབས་པར་མཛ�ད་ཅེས་ཁོས་�་བཞིན་ཡོད་དོ༎  

�ངས་ཀ 11 

ཏ་བྷེ་�་ཱཟེར་བའི་ས་གནས།  

1མི་�མས་�ིས་རང་གི་དཀའ་ངལ་�ི་�ོར་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོག་�་�ས་འགོ་�གས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་དེ་གསན་ནས་�གས་�ོས་ཏེ་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་མེ་བཏང་བ་གནང་ཞིང་། དེ་ཚ�འི་ད�ིལ་�་མེ་འབར་ཏེ་
�ར་�ི་མཐའ་གཅིག་མེས་ཡོངས་�་འཇིག་�ོན་བཏང་ངོ། 2མི་�མས་�ད་ཅོར་བ�བ་བཞིན་མོ་ཤེའི་�ར་�བས་
�་བར་ཡོངས་�བས། མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་�ས་པས་མེ་དེ་མར་འཇོམས་སོ། 3དེ་བཞིན་ས་
གནས་དེའི་མིང་ལ་ཏ་བྷེ་�ཱ་ཞེས་ཐོགས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མེ་དེ་དེ་ཚ�འི་ད�ིལ་
�་འབར་བས་�ིར་རོ༎  

མོ་ཤེས་འགོ་དཔོན་བ�ན་བ�་འདམས་པ།  

4ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་མཉམ་�་�ི་�ལ་བ་ཚ�འང་�ོགས་ཐོན་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ར་ཤ་ཟ་འདོད་
ཆེན་པོ་ལངས་པ་མ་ཟད། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ང་�ོག་�་བཤད་དེ་�ས་པ། ང་ཚ�ར་ཤ་ཟ་�་�ང་ན་ཅི་མ་�ང་། 
5�ར་ང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་ཡོད་�བས་ཉ་ཤ་འདོད་པ་གང་ཡོད་ཟ་�་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེར་རིན་པའང་�ོད་མི་དགོས་
ཤིང་། དེར་ང་ཚ�ས་ཟས་པའི་ཁ་ཟས་�ི་རིགས་ནི་�་འ�ས་ཀག་�ཱ་དང་ཁར་�་�ཱ་ཀག་�ཱ་དང་ཁར་�་�ཱ་ ཀག་�ཱ་
དང་ཁར་�་�ཱ་ཞེས་པ་ནི་�་གར་�ི་�ད་�་�་འ�ས་དག་གི་མིང་ཡིན་ཏེ། བོད་�ད་�་དེའི་མིང་ཡོངས་�གས་
ཤིག་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་ཡིན་ནོ། དང་། རམ་པ་དང་། ཙ�ང་�ོག་སོགས་ཡིན་པས། དེ་དག་�ན་གསོས་�ི་འ�ག་གམ། 



�ངས་ཀ 

6ད་ང་ཚ�ར་ཟ་�་གང་ཡང་མེད་པས། ང་ཚ�འི་�ས་�ོབས་�ང་ཉམས་ཚར་བཞག། ཟ་ནའང་མ་ཟ་ནའང་ཉིན་�ར་
རེ་བཞིན་མན་�་འདི་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ཟ་�་མི་འ�ག 7(མན་�་དེ་ནི་ཁ་མདོག་སེར་�་ཡིན་པ་ལ་ས་
བོན་�ི་འ�་�ང་�ང་དང་འ�་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། 8-9དེ་ནི་�ར་�ི་�ེང་�་མཚན་མོར་བ་མོ་དང་མཉམ་�་
བབས་�ི་ཡོད་པ་དང་། མི་�མས་ཞོག་པ་�་པོར་�ིན་ནས་དེ་བ�་�ག་�ེད་དེ། འཐག་པའམ་�ང་ནས་ཙམ་པ་
�ར་བཟོས་ཏེ་�འི་ནང་བཙ�ས་པའམ་བག་ལེབ་བཟོས་�ི་ཡོད་དོ། དེའི་�ོ་བ་ནི་ཁ་�ར་པོའི་�མ་ནང་བ�ེག་པའི་
བག་ལེབ་དང་འ�་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།) 10མི་�མས་རང་རང་གི་�ར་�ི་�ོ་འ�མ་�་ཁག་སོ་སོར་འཛ�མས་ནས་
ལངས་ཤིང་�ོག་གཏམ་བ�ོད་པ་དེ་མོ་ཤེས་ཐོས་པ་དང་། ཁོ་ལ་�ོ་ཕམ་ཆེན་པོ་�ང་ངོ་། གང་ལགས་ཟེར་ན། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་�གས་དགོངས་འཚ�ངས་ཡོད་དོ། 11ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་པ། 
�ེད་�ིས་ང་ལ་འདི་�་�འི་ངན་པ་གནང་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། ཅིའི་�ིར་ང་དང་�གས་�ོ་གནང་བ་ཡིན་
ནམ། ཅིའི་�ིར་མི་འདི་ཚ�འི་འགན་དེ་ང་ལ་གནང་བ་ཡིན་ནམ། 12ངས་ནི་དེ་ཚ�་ལ་བཟོ་བཀོད་�ེད་�་མ་�ང་བ་
མ་ཟད། དེ་ཚ�་ང་ལས་�ེས་པའང་མ་ཡིན། དེ་བས་ན་ཅིའི་�ིར་�ེད་�ིས་ང་ལ་དེ་ཚ�འི་མ་ཚབ་�་�ས་དེ་ཆོར་
གཅེས་�ོང་�ེད་�་བ�ག་པ་གནང་ཞིང་། ངས་དེ་ཆོ་�་�་བཞིན་�་པང་པར་འ�ེར་ནས། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�འི་ཕ་
མེས་�མས་ལ་ཞལ་ཆད་གནང་བའི་�ལ་དེར་�ེལ་བ�ག་པ་ཡིན་ནམ། 13མི་དེ་ཚ�་ཚང་མར་�ང་བའི་ཤ་ཞིག་
ངས་ག་ནས་ཐོབ་བམ། དེ་ཚ�ས་ཤའི་དོན་�་�ད་ཅོར་བ�བ་བཞིན་བ�ད་འ�ག 14ང་རང་མི་གཅིག་�ས་མི་འདི་
ཚ�འི་འགན་འ�ེར་�བ་པ་མི་འ�ག ལས་འགན་དེ་ནི་ཧ་ཅང་�ིད་པོ་ཞིག་འ�ག 15གལ་ཏེ་�ེད་�ིས་ང་ལ་ད་
�ང་འདི་�་�འི་�ོད་པ་གནང་�་ཡིན་ན། �གས་�ེ་གཟིགས་ནས་ང་ལ་གསོད་པ་གནང་རོགས་གནང་། ད་ནས་
བ�ང་ངས་�ེད་�ི་�ག་�བ་ཅན་�ི་མཛད་�ོད་དེ་བཟོད་མི་དགོས་པར་ཤོག། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་
ལ་ག�ངས་པ། མི་མང་གི་འགོ་དཔོན་�་ངོས་འཛ�ན་�ང་བའི་མི་གཙ�་�གས་བ�ན་བ�་ཐམ་པ་འ�་བཀོང་�ས་
ཏེ། ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པར་ངའི་མ�ན་�་འ�ིད་ཡོང་ནས་�ོད་དང་མཉམ་�་ལངས་�ག་ཅིག 17ང་
དེར་ཡོང་ནས་�ོད་ལ་གཏམ་�ེང་�ེད་�་ཡིན། ངས་�ོད་ལ་�ད་པའི་སེམས་ཉིད་ནས་�ན་�་ཞིག་བཏོན་ཏེ་དེ་
ཚ�ར་�ོད་�་ཡིན། དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�ས་མི་དེ་ཚ�འི་འགན་འ�ར་བའི་རོགས་�ེད་ཅིང་། �ོད་རང་གཅིག་�ས་འགན་དེ་
འ�ར་མི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 18ད་�ོད་�ིས་མི་ཚ�གས་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག སང་ཉིན་�ི་དོན་�་�ོད་ཚ�་རང་ཉིད་
དག་འ�ངས་�ེད་དགོས། �ོད་ཚ�ས་ཤ་ཟ་�་ཐོབ་པ་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་ཤ་ཟ་འདོད་�ས་པ་དང་། �ར་�ོད་ཚ�་ཨི་
ཇིབ་�་ཡོད་�བས་�ོད་ཚ�འི་གནས་�ངས་ཡག་པོ་ཡོད་�གས་�ོར་ལ་�ོད་ཚ�ས་�ོག་གཏམ་བ�ོད་པ་དེ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་གསན་ཡོད་པས། ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་ཤ་གནང་�་ཡིན་པས། དེ་ནི་�ོད་
ཚ�ས་ཟ་དགོས། 19དེ་ནི་ཉིན་གཅིག་གཉིས་མ་ཡིན་པར་ཉིན་�འམ་བ�འམ་ཉི་�་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་མོད། 20འོན་
�ང་�་བ་གཅིག་བར་�་ཤ་དེ་�་བ་ནས་མ་དོན་བར་དང་ཞེ་མེར་མ་ལངས་བར་བཟའ་དགོས་�་དང་། དེ་འ�་
�ང་དགོས་དོན་ནི། �ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ོད་�་བ�གས་ཡོད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ངས་སོ། ང་ཚ�ས་ཨི་
ཇིབ་དེ་�ངས་ནས་མ་ཡོང་ནའང་འ�ིགས་པ་ཡོད་ཅེས་ཁོང་ལ་�ོག་གཏམ་བཤད་པས་�ེན་�ིས་ཡིན་ནོ། 21དེ་
�ེས་མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་པ། ངས་མི་ཚ�གས་ ༦༠༠,༠༠༠ གི་འགོ་�ིད་�ེད་�ི་ཡོད་པས། �ེད་�ིས་
དེ་ཚ�ར་�་བ་གཅིག་བར་�་�ང་བའི་ཤ་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་ཡོད། 22དེ་ཚ�ས་འདོད་པ་ཚ�མ་པར་�ེད་
�ིར་�ང་དང་�ག་�ང་ངེས་བཞིན་པ་ཞིག་གསོད་�བ་བམ། �་མཚ�འི་ཉ་ཡོངས་�ོགས་�ིས་�ང་�ང་ཡོང་ངམ། 



�ངས་ཀ 

23དེའི་ལན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངའི་�ས་པར་མཚམས་ཤིག་ཡོད་དམ། ངས་�ས་པའི་
གཏམ་དེ་འ�བ་དང་མི་འ�བ་�ོད་�ིས་རིང་མིན་མཐོང་བ་ཡོད། 24དེར་བ�ེན་མོ་ཤེས་�ིར་ཐོན་ནས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་དེ་མི་དམངས་ལ་བཤད་ཅིང་། ཁོས་འགོ་དཔོན་བ�ན་�་ཐམ་པ་འ�་བཀོང་
�ས་ཏེ་ད�་�ར་དམ་པའི་མཐའ་འཁོར་�་ལངས་བ�ག་གོ 25དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ིན་�ི་ནང་�་
ཕེབས་ནས་ཁོ་དང་གཏམ་�ེང་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བའི་�གས་ཉིད་ནས་�ན་�་ཞིག་བཏོན་
པ་གནང་ནས་འགོ་དཔོན་བ�ན་�་ཐམ་པར་གནང་ངོ་། དེ་ཚ�འི་�ེང་�་�གས་ཉིད་བབས་པའི་�ེས་�་དེ་ཚ�ས་
�ང་བ�ན་བཤད་�ལ་�ས་མོད། འོན་�ང་དེ་ནི་�ས་�ན་རིང་བར་�་མ་�ས་སོ། 26འགོ་དཔོན་བ�ན་�་ཐམ་
པའི་ནང་ནས་ཨེལ་�ད་དང་མེ་�ད་ཞེས་པའི་འགོ་དཔོན་གཉིས་ནི་�ར་�ི་ནང་�་བ�ད་དེ། ད�་�ར་དམ་
པར་བཅར་མེད་པ་ཡིན་�ང་། �ར་སའི་ནང་�་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་�གས་ཉིས་བབས་�བས་དེ་དག་གིས་�ང་�ང་
བ�ན་བཤད་དོ། 27ཨེལ་�ད་དང་མེ་�ད་གཉིས་�ིས་གང་�ས་པ་དེའི་�ོར་མོ་ཤེ་ལ་�་བར་མི་གཞོན་པ་ཞིག་
�ག་ནས་�ིན་ནོ། 28�ན་�ི་�་ཡོ་�་ཨ་ནི་ན་གཞོན་�བས་ནས་མོ་ཤེའི་ཞབས་ཏོག་�ས་ནས་བ�ད་པ་དེས། �ད་
བ�བ་ཅིང་མོ་ཤེ་ལ། �ེ་གཙ�་བོ་ལགས། ཁོ་གཉིས་ལ་བཀག་འདོམ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་པའི། 29ལན་�་
མོ་ཤེས། �ོད་རང་ངའི་དོན་�་སེམས་འ�ལ་�ེད་�ི་ཡོད་དམ། ངའི་རེ་འདོད་�ར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་
�ི་�གས་ཉིད་དེ། �་ཉིད་�ི་མི་འབངས་ཚང་མར་གནང་ཞིང་། ཚང་མས་�ང་བ�ན་བཤད་�བ་པ་�ང་ན་ཅི་མ་
�ང་ཞེས་�ས་སོ། 30དེ་ནས་མོ་ཤེ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་འགོ་དཔོན་བ�ན་བ�་�མས་�ར་སར་�ིར་ལོག་�ས་
སོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་�ེག་པ་�མས་གཏངོ་གནང་བ།  

31གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོ་�ར་�་�ང་ཞིག་བཏང་བ་གནང་ཞིང་། �ང་གིས་�་མཚ�་ནས་�་�ེག་པ་�མས་
འ�ེར་ཡོང་བ་དང་། �་དེ་ཚ�་སའི་�ང་ནས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་གང་ཙམ་ཞིག་�ིང་ཞིང་། �ར་�ི་�ོགས་གང་སར་
ཀི་ལོ་མི་ཊར་མང་པོའི་�་�ོན་བར་�་�བ་བོ། 32དེ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་དེ་ཉིན་གང་དང་། མཚན་གང་། ཡང་དེའི་སང་
ཉིན་ཉིན་གང་རིང་ལ་�་�ེག་པ་�མས་འ�ས་པ་དང་། ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༡,༠༠༠ ལས་�ང་བ་�ས་�ང་མ་བ�ས་སོ། 
དེ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་�་དེ་དག་�ར་�ི་�ོགས་བཞི་�་བ�མ་ནས་�མ་བཞག་གོ 33དེ་ཚ�ས་ཤ་དེ་ཟས་མ་ཚར་གོང་�་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོ་ཚ�་དང་�གས་�ོས་ཤིང་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་ནད་རིམས་ཤིག་གཏོང་བ་གནངོ། 34ས་གནས་
དེའི་མིང་ལ་ཀི་བྷོརོཐ་ཧ་ཏ་བ་བཏགས་སོ། དེའི་དོན་ནི་འདོད་�མ་�ི་�ར་ས་ཞེས་པའོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེར་
ཁོ་ཚ�ས་ཤའི་འདོད་�མ་�ེད་མཁན་�མས་�ི་རོ་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 35དེ་�ེས་མི་མང་�མས་ས་�ལ་དེ་ནས་ཧ་
ཛ�་རོཐ་ཞེས་པའི་གནས་�་�ིན་ནས་དེར་�ར་བ�བ་ནས་བ�ད་དོ༎  

�ངས་ཀ 12 

མིར་ཡམ་ལ་ཉེས་ཆད་ཕོག་པ།  



�ངས་ཀ 

1མོ་ཤེས་�ཤ་�ལ་�ི་�ད་མེད་ཅིག་དང་ཆང་ས་བ�བ་ཡོད་པ་དང་། མིར་ཡམ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་�ིས་ཁོ་ལ་
�ོན་བ�ོད་�ས་སོ། 2དེ་ཚ�ས་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་བ�ད་ནས་གཅིག་�ར་ག�ང་�ེང་མཛད་
པ་ཡིན་ནམ། ང་ཚ�འི་བ�ད་ནས་�ང་ག�ང་�ེང་མཛད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོ་ཚ�ས་གང་�ས་པ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་གསན་པ་ཡིན་ནོ། 3(མོ་ཤེ་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�་མི་ཉམ་�ང་ཞིག་ཡིན་ནོ། ཁོ་ལས་ཉམ་�ང་ཞིག་ས་
གཞིའི་ནང་གཞན་�འང་མེད་པ་ཡིན་ནོ།) 4དེ་མ་ཉིད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་། ཨ་རོན་དང་
མིར་ཡམ་བཅས་ལ་�ོད་ཚ�་ག�མ་ཀ་ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པར་ཡོང་དགོས་ཅེས་ག�ངས་པ་བཞིན། ཁོ་ཚ�་
དེར་བཅར་ཞིང་། 5ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ིན་�ི་ཀ་བ་ཞིག་གི་ནང་མར་ཕེབས་ཏེ་ད�་�ར་དམ་པའི་
གཟིམས་�ོའི་�ར་བཞེངས་ནས། ཁོང་གིས་ཨ་རོན་མིར་ཡམ་ཞེས་བོས་པ་གནང་བ་དང་། དེ་གཉིས་མ�ན་�་སོང་
བ། 6དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ངས་གང་བཤད་པ་དེ་ལ་ཉོན་ཅིག། �ོད་ཚ�འི་�ོད་�་�ང་
�ོན་པ་�མས་ཡོད་�བས། ངས་ཞལ་གཟིགས་�ི་�ོ་ནས་ཁོ་ཚ�ར་རང་ཉིད་མངོན་པར་�ེད་ཅིང་། �ི་ལམ་�་དེ་
ཚ�ར་གཏམ་�ེང་�ེད་མོད། 7འོན་�ང་ངས་རང་གི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེ་དང་གཏམ་�ེང་�ེད་�ངས་ནི་དེ་�ར་མ་
ཡིན་ནོ། ངས་ཁོ་ལ་ངའི་མི་འབངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�ི་དོ་དམ་པར་བ�ོས་པ་ཡིན་པས། 8དེའི་�ིར་ངས་ཁོ་
དང་ཐད་ཀར་གཏམ་�ེང་�ེད་པ་ཡིན། གསང་གཏམ་སོགས་མ་ཡིན། ཁོས་ངའི་ད�ིབས་�ང་མཐོང་ཡོད་དོ། �ོད་
ཚ�ས་ངའི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེ་ལ་�ོལ་གཏམ་ཇི་�ར�ེད་�ས་ཅེས་ག�ངས་སོ། 9དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོ་
ཚ�་དང་མཉམ་�་�གས་�ོས་ཤིང་ཕར་གཤེགས་པ་དང་། 10ད�་ག�་དམ་པའི་�ེང་ནས་�ིན་དེའང་ཡར་�ིན་ནོ། 
མིར་ཡམ་ལ་�ོ་�ར་�་པགས་ནད་�ག་པོ་ཞིག་ཐེབས་ནས་ཁ་བ་�ར་དཀར་པོར་འ�ར་རོ། ཨ་རོན་�ིས་མི་རི་
ཡམ་ལ་པགས་ནད་�ག་པོས་ཟིན་ཡོད་པ་དེ་མཐོང་ནས། 11ཁོས་མོ་ཤེ་ལ། �ེ་གཙ�་བོ། ང་ཚ�ས་�ོངས་པའི་དབང་
གིས་�ས་པའི་�ིག་པའི་ཉེས་ཆད་དེ་ང་ཚ�འི་འ�ེར་མ་དགོས་པ་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་། 12མོ་ནི་�ེས་�ས་
ནས་ཤི་བ་དང་འ�་བར་ག�གས་པོ་�ེད་ཀ་�ལ་བའི་གནས་�ངས་འདིར་བཞག་པ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་
�ས་སོ། 13དེར་བ�ེན་མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་འབོད་�ེད་པ། �ེ་དཀོན་མཆོག། མོ་ལ་�ག་གསོ་བ་
གནང་རོགས་གནང་། 14དེའི་ལན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། གལ་ཏེ་མོའི་ཕས་མོའི་གདོང་ལ་མཚ�ལ་མ་
གཏོར་བ་ཡིན་ན། མོ་ནི་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་གནས་�ངས་དེའི་ནང་�་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་གནས་དགོས། དེ་
བས་ན། མོ་ལ་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་�ར་�ི་�ི་རོལ་�་གནས་བ�ག་�ེ། དེ་�ེས་མོ་ནང་�་འ�ིད་ཡོང་ནའང་
ཆོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། 15ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་མིར་ཡམ་�ར་�ི་�ི་�་བཞག་ནས། མོ་ནང་�་
འ�ིད་མ་ཡོང་བར་�་མི་�མས་འ�ལ་�ོད་མ་�ས་སོ། 16དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�་ཧ་ཛ�་རོཐ་ནས་ཐོན་ཏེ་པ་རན་�ི་འ�ོག་
�ོང་�ལ་�་�ར་བ�བ་ནས་བ�ད་དོ༎  

�ངས་ཀ 13 

སོ་�ལ་བ་�མས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། 2ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་བ�་གཉིས་ལས་འགོ་�ེད་རེ་རེ་འདེམས་�ག་�ས་
ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ོད་�་ཡིན་པའི་�ལ་ཀ་ནན་�་དེ་དག་སོ་�ལ་བའི་�ལ་�་གཏོང་དགོས་ཅེས་



�ངས་ཀ 

ག�ངས་པ་དང་། 3-15དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་བ�ོས་གནང་བ་བཞིན་མོ་ཤེས་པ་རན་�ི་འ�ོག་�ོང་ནས་
གཤམ་གསལ་འགོ་�ེད་�མས་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། �ེ་རིགས འགོ་དཔོན �་བྷེན ཛ་�ར་�ི་�་ཤམ་�་ཨ སིམ་ཨོན 
ཧོ་རིའི་�་ཤ་ཕཏ ཡ་�་� ཡེ་�་�ེའི་�་ཀ་ལེབ ཨི་ས་ཀར ཡོ་སེབ་�ི་�་ཨི་གྷལ ཨེཕ་ར་ཡིམ �ན་�ི་�་ཧོ་ཤེ བྷེན་
ཡ་མིན ར་�འི་�་པལ་ཏི ཛ�་�་�ན སོ་དྷིའི་�་གྷ་དྷི་ཨེལ མ་ནསེ་�ཱེ �་སིའི་�་གྷ་ཌི �ན གྷེ་མལ་ལིའི་�་ཨམ་མི་
ཨེལ ཨ་ཤེར མི་ཀ་ཨེལ་�ི་�་སེ་�ར ནཕ་ཏ་ལི ཝོཕ་སིའི་�་�་བྷི གྷཌ མ་ཀིའི་�་�་ཨེལ 16�ལ་དེའི་གསང་བ་
�ོགས་�ིར་མོ་ཤེས་བཏང་བའི་སོ་�ལ་བ་�མས་ནི་གོང་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། ཁོས་�ན་�ི་�་ཧོ་ཤེའི་མིང་དེ་བ�ེ་
ནས་ཡོ་�་ཨ་ཞེས་བཏགས་སོ། 17མོ་ཤེས་མི་དེ་ཚ�་གཏོང་�བས་དེ་དག་ལ་�ས་པ། �ོད་ཚ�་འདི་ནས་�ང་�ོགས་
�་�ིན་ནས་ཀ་ནན་�ལ་�ི་�ོ་ངོས་ནས་འ�ལ་ཏེ། རི་བ�ད་ས་�ལ་ཁག་�་�ིན་ནས། 18�ལ་དེ་གང་འ�་ཞིག་
ཡོད་པ་དང་། དེར་མི་མང་�ང་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ར་�ོབས་�གས་ཆེ་�ང་གང་འ�་ཡོད་མེད་དང་། 
19ས་གཞི་བཟང་ངན་གང་འ�་ཡོད་མེད་དང་། དེ་བཞིན་�ལ་དེའི་མི་�མས་�གས་རི་མེད་པའི་�ོང་�ེར་རམ། 
ཡང་ན་�གས་རི་བཙན་པོས་བ�ོར་བའི་�ོང་�ེར་ཁག་�་�ོད་�ི་ཡོད་དམ། 20ས་�ད་འཛ�མས་པོ་དང་། དེར་
ཤིང་ནགས་སོགས་ཡོད་མེད་བཅས་བ�་དགོས་པ་མ་ཟད། �ལ་དེར་�ེས་པའི་ཤིང་འ�ས་འགའ་ཤས་ངེས་པར་
�་འ�ེར་ཡོང་དགོས། (དེ་�ས་ནི་�ན་འ�མ་�ིན་རན་པའི་ནམ་�ས་ཡིན་ནོ།) 21དེ་ནས་མི་དེ་ཚ�་�ང་�ོགས་�་
�ིན་ཏེ། �ལ་དེའི་�ོ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ཛ�ན་ཞེས་པའི་འ�ོག་�ོང་ནས་འ�ལ་ཏེ། �ང་�ོགས་�་ཧ་མད་ཞེས་
པའི་ལ་མོའི་འ�མ་�་ཡོད་པའི་ས་གནས་རེ་ཧོབ་བར་�་�ིན་ནས། �ལ་དེའི་གསང་བའི་གནས་�ལ་�མས་
�ོགས་ཞིབ་�ས་སོ། 22དེ་ཚ�ས་ཐོག་མར་�ལ་དེའི་�ོ་�ོགས་ནས་འ�ལ་ཏེ་ཧེབ་རོན་�་�ེབས་ཤིང་། དེར་ཨ་ན་
ཀིམ་ཞེས་པའི་མི་བོ་ཆེའི་རིགས་བ�ད་�ི་�ེ་རིགས་ཨ་ཧི་མན་དང་། ཤེ་ཤའི་དང་། ཏལ་མཨེ་བཅས་གནས་�ོད་
�ེད་�ི་ཡོད་དོ། (ཨི་ཇིབ་�ི་�ོང་�ེར་ཛ�་ཨན་མ་ཆགས་པའི་ལོ་བ�ན་�ི་�ོན་ནས་ཧེབ་རོན་�ོང་�ེར་དེ་ཆགས་
ཟིན་ཡོད་དོ།) 23དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་ཨེཤ་ཀོལ་�ི་�ང་གཤོང་�་བ�ེབས་ནས་དེར་�ན་འ�མ་ཆག་པ་ཡོད་པའི་�ན་
ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཞིག་བཅད་པ་དང་། �ན་འ�མ་�ི་ཆག་པ་དེ་ནི་�ིད་�གས་པས་�ག་པ་གཅིག་གི་ཁར་མི་གཉིས་
�ིས་འ�ེར་དགོས་�ང་ངོ་། ཡང་དེ་ཚ�ས་སེ་འ�་དང་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འ�ས་�འང་འ�ེར་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ། 24(ས་
གནས་དེའི་མིང་ལ་ཨེཤ་ཀོལ་ཨེཤ་ཀོལ ཨིབ་རི་པའི་�ད་� "ཨེཤ་ཀོལ" ཞེས་པའི་དོན་ནི་�ན་འ�མ་�ི་ཆགས་
པ་ལ་ཟེར། �ི་�ང་གཤོང་ཞེས་བཏགས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ན་འ�མ་ཡོད་པའི་
ཤིང་ཡལ་ག་བཅད་པས་�ིར་རོ།) 25ཉིན་ཞག་བཞི་བ�་བར་�་�ལ་དེའི་གསང་བ་�ོགས་ཞིབ་�ས་ནས་སོ་�ལ་
བ་�མས་�ིར་ལོག་�ས་ཏེ། པ་རན་�ི་འ�ོག་�ོང་�། 26མོ་ཤེ་དང་། ཨ་རོན་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡོངས་�ོགས་
གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་ཀ་དྷེཤི་ཟེར་བའི་གནས་དེར་བ�ེབས་ཏེ། དེ་ཚ�ས་གང་མཐོང་བའི་�ོར་ལ་�ན་གསན་
�ས་པ་དང། དེ་ཚ�ས་འ�ེར་ཡོང་བའི་ཤིང་འ�ས་དེའང་བ�ན་པ་ཡིན་ནོ། 27དེ་ཚ�ས་མོ་ཤེ་ལ་�ས་པ། ང་ཚ�ས་
�ལ་དེར་�ིན་ནས་�ོགས་ཞིབ་ལེགས་པར་�ས་པ་ཡིན། �ལ་དེ་ནི་�ག་པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པོ་ཞིག་འ�ག 
ཡང་�ལ་དེའི་ཤིང་འ�ས་འགའ་ཤས་ང་ཚ�ས་འདིར་འ�ེར་ཡོད། 28འོན་�ང་དེར་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་�མས་
ནི་�ོབས་�གས་ཆེ་བ་མ་ཟད། དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་�མས་ནི་ཧ་ཅང་�་ཆེ་བ་དང་�གས་རི་བཙན་པོ་དག་གིས་
བ�ོར་ནས་འ�ག ང་ཚ�ས་དེར་མི་བོ་ཆེའི་རིགས་བ�ད་�མས་�ང་མཐོང་�ང་། 29�ལ་དེའི་�ོ་�ོགས་�་ཨ་མ་
ལེག་པ་�མས་གནས་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང་། ཧི་ཏི་པ་དང་། ཡ་�་ཟི་པ། ཨ་མོར་པ་�མས་རི་བ�ད་ཁག་�་



�ངས་ཀ 

གནས་ཤིང་། དེ་བཞིན་ཀ་ནན་པ་�མས་ནི་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�་མཚ�འི་འ�མ་�ི་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ི་འ�མ་
�་གནས་�ོད་�ེད་�ི་འ�ག 30མོ་ཤེ་ལ་�ོག་གཏམ་བཤད་མཁན་�མས་ལ་ཀ་ལེབ་�ིས་ཁ་ཁག་�ད་བ�ག་�ས་
པ། ང་ཚ�ས་ད་�་ཉིད་�་འཐབ་འཛ�ང་�ས་ནས་�ལ་དེ་ལེན་དགོས། �ལ་དེ་དབང་�་འ�་བའི་�ོབས་�གས་ནི་
ང་ཚ�་ལ་ཡོད། 31འོན་�ང་ཀ་ལེབ་དང་མཉམ་�་�ིན་པའི་མི་གཞན་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�ར་འཐབ་�ོལ་�ེད་པའི་�ོབས་
�གས་ང་ཚ�་ལ་མེད། དེ་གའི་མི་�མས་ནི་ང་ཚ�་ལས་�ོབས་�གས་ཆེ་བ་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 32རང་གིས་ཉམས་
ཞིབ་�ས་ནས་ཡོང་བའི་�ལ་དེའི་�ོར་ལ་དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་�ོད་�་�ན་གཏམ་�ེལ་ཞིང་�ས་པ། 
�ལ་དེར་རང་གི་�ལ་མི་�མས་ལའང་�ང་ངེས་བཞིན་པའི་�ོན་ཐོག་�ེས་�ི་མེད་པ་དང་། དེར་ང་ཚ�ས་མཐོང་
བའི་མི་ཚང་མ་ག�གས་ཚད་རིང་པོ་ཤ་�ག་ཡོད་པ་དང་། 33དེར་ང་ཚ�ས་ཨ་ནག་གི་རིགས་བ�ད་ནས་ཡིན་པའི་
མི་བོ་ཆེ་�མས་མཐོང་�ང་། དེ་ཚ�འི་མ�ན་�་ང་ཚ�་ནི་ཚལ་འ�་ཞིག་དང་འ�་བའི་འཚ�ར་�ང་�ང་བ་མ་ཟད། 
ཁོ་ཚ�ས་བ�་�ང་�འང་ང་ཚ�་དེ་བཞིན་མཐོང་�ིད་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ངས་ཀ 14 

མི་མང་ཚ�ས་�ོག་གཏམ་བཤད་པ།  

1མི་�མས་མཚན་གང་བཀའ་ངལ་�ི་�་འབོད་འདོན་ཞིང་། 2མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ལ་�ོག་གཏམ་བཤད་དེ་
�ས་པ། ང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�འམ་ཡང་ན་འདི་ག་འ�ོག་�ོང་རང་�་ཤི་བ་ཡིན་ནའང་གང་ལེགས་ཡོང་བ་ཡོད། 3གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�་ལ་�ལ་དེར་འ�ིད་གནང་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། ང་ཚ�་དམག་ལ་ཤི་ཉེན་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ང་ཚ�འི་�ེས་དམན་�་�ག་�མས་བཙ�ན་བ�ང་�ེད་ཉེན་ཡོད་པས། དེ་བས་ང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་རང་འཇགས་
�ིར་ལོག་�ེད་ན་མི་ལེགས་སམ། 4ད་ང་ཚ�ས་འགོ་�ིད་གཞན་ཞིག་འདེམས་བ�ོས་�ས་ཏེ་ཨི་ཇིབ་�་�ིར་ལོག་
�ེད་དགོས་ཅེས་ཕན་�ན་གཏམ་�ེང་�ས་སོ། 5མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་མི་མང་གི་མ�ན་�་ས་ལ་མགོ་བོ་�ར་
ནས་བ�ད་པ་དང་། 6�ན་�ི་�་ཡོ་�་ཨ་དང་ཡེ་�་�ེའི་�་ཀ་ལེབ་དང་དེ་བཞིན་སོ་�ལ་པའི་ཁོངས་ནས་དེ་
གཉིས་�ིས་�་ངན་�ས་ཏེ་རང་གི་�ོན་གོས་�ལ་ཞིང་། 7སོ་�ལ་བ་དེ་གཉིས་�ིས་མི་ཚ�གས་ལ་�ས་པ། ང་ཚ�ས་
འཚ�ལ་ཞིབ་�ས་པའི་�ལ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་འ�ག 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�་དང་�གས་མཉེས་པ་ཡིན་
ན། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་�ལ་དེར་འ�ིད་པ་གནང་�ེ། �ག་པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པོའི་�ལ་དེ་ང་ཚ�ར་གནང་�་
ཡིན་པས། 9�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོ་ལོག་མ་�ས་ཤིག �ལ་དེར་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་མི་�མས་
ལའང་འཇིགས་མི་དགོས། ང་ཚ�ས་ལས་�་པོའི་�ོ་ནས་དེ་དག་ལས་�ལ་ཁ་ལེན་�བ། གང་ལགས་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ནི་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་བ�གས་ཡོད་པས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་�བས་�ོགས་མཛད་མཁན་�་�ེན་
�མས་བ�ལ་བ་གནང་ཡོད། དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�་འཛ�གས་དགོས་མི་འ�ག 10མི་�ེ་ཡོངས་�ིས་དེ་དག་ལ་�ོ་�བ་
བ�བ་ནས་བསད་�འི་�ིགས་ར་བ�ལ་མོད། འོན་�ང་དེ་མ་ཐག་མི་མང་གིས་ད�་�ར་དམ་པའི་�ེང་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་དེ་བ�ག་མདངས་ཆེ་བའི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་�ལ་�་མཇལ་ལོ༎  

མོ་ཤེས་མི་ཚ�གས་�ི་དོན་�་�ོན་ལམ་འདེབས་པ།  



�ངས་ཀ 

11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། མི་ཚ�གས་འདིས་ག་�ས་བར་�་ང་ལ་ངོས་ལེན་མ་�ས་པར་གནས་སམ། 
ངས་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་�གས་མཚན་མང་པོ་�ོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ག་�ས་བར་�་ང་ལ་ཡིད་བ�ན་མ་�ེད་པར་གནས་
སམ། 12ད་ངས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་ནད་རིམས་ཤིག་གཏོང་ནས་དེ་དག་ཚར་གཅོད་�་ཡིན། འོན་�ང་ངས་�ོད་ལ་མི་
རིགས་ཤིག་གི་ཕ་�་བ�ོ་�་ཡིན། ཡང་མི་རིགས་དེ་ནི་ད་�འི་མི་རིགས་འདི་ལས་མངའ་ཐང་དང་�ོབས་�གས་
ཆེ་བ་ཞིག་འ�ང་�་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 13འོན་�ང་མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་པ། �ེད་�ིས་�ས་
མ�ས་མི་རིགས་འདི་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ཏེ་འ�ིད་ཕེབས་པ་ཡིན་པ་དང་། �ེད་�ིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་
�མས་ལ་གང་གནང་བའི་�ོར་�ི་གནས་�ལ་དེ་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་ཐོས་པ་ཡིན་ན། 14དེ་ཚ�ས་གནས་�ལ་དེ་�ལ་
འདིར་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་�མས་ལ་བཤད་ངེས་པ་མ་ཟད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་
བ�གས་ཡོད་པའི་�ོར་དང་། �ེད་�ི་�ིན་པ་དེ་ང་ཚ�འི་�ེང་�་གནས་�ས་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་ཞལ་གཟིགས་གནང་
བའི་�ོར་དང་། དེ་བཞིན་ཉིན་མོ་�ིན་�ི་ཀ་བ་དང་མཚན་མོ་མེའི་ཀ་བའི་�ལ་�་�ེད་ང་ཚ�འི་�ོན་�་ཕེབས་�ི་
ཡོད་པའི་�ོར་ལའང་དེ་ཚ�ས་ཤེས་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་པས། 15ད་�ེད་�ིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་ཚར་གཅོད་
གནང་བ་ཡིན་ན། �ེད་�ི་མཚན་�ན་ཐོས་པའི་མི་ཚ�ས། 16�ར་�ེད་�ིས་མི་�མས་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་
�ལ་དེར་འ�ིད་མ་�བ་པར་བ�ེན་�ེད་�ིས་མི་�མས་ལ་འ�ོག་�ོང་�ལ་�་བསད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ཉེན་ཡོད། 
17དེ་བས་ན་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�ར་ཉིད་�ི་�ས་མ�་�ོན་པ་གནང་�ེ། �ར་�ེད་�ི་དམ་བཅའ་མཛད་
པ་དེ་དག་�བ་པ་གནང་རོགས་གནང་། �བས་དེར་�ེད་�ིས་བཀའ་གནང་གསལ། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་
ལས་�་པོར་མི་�ོ་ཞིང་། ངས་�ོད་ཚ�ར་བ�ེ་བ་དང་དམ་ཚ�ག་�ན་པའི་སེམས་�ོན་�ེ། �ོད་ཚ�ས་ངོ་ལོག་�ས་པའི་
ཉེས་�ིག་ཚང་མ་སེལ་�་ཡིན་མོད། འོན་�ང་ཕ་མེས་�ས་པའི་�ིག་པའི་ཚབ་�་དེ་ཚ�འི་�་�ག་དང་ཚ་བོ་ཚ་མོ་
�མས་དང་། དེ་བཞིན་མི་རབས་ག�མ་པའམ་བཞི་པའི་བར་�་ཉེས་ཆད་ངེས་པར་གཏོང་�་ཡིན། 19�ེ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ར་ཁོ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་པ་ནས་བ�ང་�ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་�གས་བཟོད་གནང་བ་བཞིན། �ེད་�ི་
བ�ར་བ་མེད་པའི་�གས་བ�ེ་ཆེན་པོས་ད་�ང་ཡང་དེ་ཚ�ར་�གས་བཟོད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་�་བ་
འ�ལ་�ི་ཡོད། 20དེའི་ལན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། �ོད་�ིས་�་འ�ལ་གང་�ས་པ་�ར་ངས་
དེ་དག་ལ་བཤགས་པ་�ོད་�་ཡིན། 21འོན་�ང་ང་གསོན་པོ་ཡིན་པ་དང་། ངའི་གཟི་བ�ིད་�ིས་འཇིག་�ེན་གང་
ནས་ཡོད་ཟེར་ང་རང་ཉིད་�ིས་དཔང་པོ་བཞག་ནས་འ�ོད་�ི་ཡོད། 22མི་དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་གཅིག་�ང་�ལ་
དེར་འ�ལ་མི་�བ་བོ། དེ་ཚ�ས་ངའི་གཟི་བ�ིད་�ིས་འོད་ཟེར་ད�ག་མདངས་ཆེན་པོ་དེ་མཐོང་བ་དང། ངས་ཨི་
ཇིབ་དང་འ�ོག་�ོང་�ལ་�་བ�ན་པའི་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་�ས་�མས་ཁོ་ཚ�ས་མཐོང་ཡོད་དོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་
ངའི་བཟོད་སེམས་ལ་ཚ�ད་�་ཡང་ཡང་�ས་ཤིང་ངའི་བཀའ་ལ་�ིས་�ང་མ་�ས་སོ། 23�ར་ངས་དེ་ཚ�འི་མེས་པོ་
�མས་ལ་དམ་བཅའ་�ས་པའི་�ལ་དེར་དེ་ཚ�་ནམ་ཡང་འ�ལ་མི་ཆོག ང་ལ་ངོས་ལེན་མི་�ེད་མཁན་ཁོངས་ནས་
�འང་�ལ་དེར་ནམ་ཡང་འ�ལ་མི་ཆོག 24འོན་�ང་ངའི་ཞབས་ཏོག་པ་ཀ་ལེབ་�ི་བསམ་�ལ་ནི་གཞན་དང་མི་
འ�་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང། ཁོས་ང་ལ་ཞེན་སེམས་�ེད་�ི་ཡོད་པས། ཁོས་འཚ�ལ་ཞིབ་�ས་པའི་�ལ་དེར་ངས་ཁོ་ལ་
བ�ེལ་ཞིང་། ཁོའི་�་བ�ད་ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་�ེད་�་ཡིན། 25ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་དང་ཀ་ནན་པ་ཚ�་ད་�་དེར་
གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། སང་ཉིན་�ིར་ལོག་�ེད་དེ་�་མཚ�་དམར་པོའི་�ོགས་�་འ�ོག་�ོང་�ལ་�་སོང་
ཞིག།  



�ངས་ཀ 

�ོག་གཏམ་བཤད་མཁན་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆད་པ།  

26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ལ་ག�ངས་པ། 27མི་ངན་པ་འདི་ཚ�ས་ག་�ས་བར་�་ང་
ལ་�ོག་གཏམ་བཤད་དམ། ངས་དེ་ཚ�འི་�ོག་གཏམ་དེ་ལན་མང་ཐོས་�ང་བས། 28ད་དེ་ཚ�ར་ལན་འདི་�ོས་ཤིག། 
ཇི་�ར་ང་གསོན་པོ་ཡིན་ཟེར་རང་ཉིད་�ིས་དཔང་�་བཞག་ནས་མནའ་བ�ལ་�ི་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་གང་དགོས་པ་
དེ་ངས་ངེས་པར་�བ་པར་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་�ས་ཡོད། 29�ོད་ཚ�་ཤི་�་ཡིན་པ་མ་ཟད་
�ོད་ཚ�འི་རོ་�མས་འ�ོག་�ོང་�ལ་�་གཏོར་བར་འ�ར། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་�ོག་གཏམ་བཤད་པའི་�ེན་�ིས་�ོད་
ཚ�འི་ཁོངས་ནས་རང་ལོ་ཉི་�་�ལ་བ་གཅིག་�ང་�ལ་དེའི་ནང་འ�ལ་མི་ཆོག 30ངས་�ོད་ཚ�་�ལ་དེར་གནས་
�ོད་�ེད་བ�ག་པའི་དམ་བཅའ་�ས་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ད་ཀ་ལེབ་དང་ཡོ་�་ཨ་མ་གཏོགས་གཞན་�འང་དེར་
གནས་མི་ཆོག 31�ོད་ཚ�ས་རང་གི་�་�ག་�མས་བཙ�ན་�་བ�ག་ཉེན་ཡོད་ཅེས་བ�ོད་མོད། འོན་�ང་ངས་དེ་
དག་ལ་�ོད་ཚ�ས་ཁས་ལེན་མ་�ས་པའི་�ལ་དེར་འ�ིད་ཅིང་། དེ་ནི་ཁོ་ཚ�འི་ཕ་�ལ་�་�ར་འ�ར་�་དང་། 
32�ོད་ཚ�་ནི་འ�ོག་�ོང་འདི་རང་�་ཤི་དགོས་�་ཡིན། 33�ོད་ཚ�འི་དམ་ཚ�ག་འགལ་བའི་�ེན་�ི་མི་མཐའ་མ་དེ་
མ་ཤི་བར་�་�ོད་ཚ�འི་�་�ག་�མས་ལོ་བཞི་བ�་བར་�་འ�ོག་�ོང་འདིར་ཕར་�ར་འ�ལ་ཞིང་གནས་དགོས་
པ་ཡིན་ནོ། 34�ལ་དེར་འཚ�ལ་ཞིབ་�ེད་པར་ཉིན་མ་བཞི་བ�་འགོར་བ་ཡིན་པས། ཉིན་རེའི་ཚབ་�་ལོ་རེ་�ིས་
པས་ལོ་བཞི་བ�་བར་�་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ིག་པའི་ཉེས་ཆད་དེ་�ོང་དགོས། དེ་�ེས་ང་�ོད་ཚ�འི་�བ་�ལ་�་
འ�ར་བའི་འ�བ་འ�ས་གང་�ང་�ོར་�ོད་ཚ�ས་ཧ་གོ་བར་འ�ར། 35ང་ལ་�ོལ་�ིར་འ�་འཛ�མས་�ས་པའི་
�ོད་ཚ�་མི་ངན་�མས་ལ་ངས་དེ་�ར་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་ངས་དམ་བཅའ་�ེད་བཞིན་ཡོད། �ོད་ཚ�་འ�ོག་�ོང་
འདིར་རེ་རེ་བཞིན་�་ཤི་ངེས་སོ་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 36-37མོ་ཤེས་�ལ་དེར་འཚ�ལ་
ཞིབ་�ེད་པར་བཏང་བའི་མི་དེ་ཚ�ས་གནས་�ལ་�ན་མ་ཞིག་འ�ེར་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ། དེའི་�ེན་�ིས་མི་ཚ�ས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོག་གཏམ་�ས་ཡོད་པས། དེའི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་ནད་
ཡམས་ཤིག་གཏོང་བ་གནང་�ེ། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཤིའོ། 38སོ་�ལ་བ་བ�་གཉིས་�ི་ནང་ནས་ཡོ་�་ཨ་དང་ཀ་ལེབ་
གཅིག་�ར་གསོན་པོར་�ས་སོ༎  

ས་གནས་དེར་བཙན་འ�ལ་�ེད་ཐེངས་དང་པོ།  

39གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གང་གནང་བ་དེ་མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ས་པས། དེ་ཚ�ས་ཧ་ཅང་
�་ངན་ཆེན་པོ་�ས་སོ། 40སང་ཞོགས་�་པོར་ཁོ་ཚ�ས་རི་བ�ད་ཁག་�་བཙན་འ�ལ་�ེད་པར་དེ་�ར་�་བཞིན་
འཐོན་ནོ། �ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བའི་�ལ་དེར་འ�ོ་བར་ད་ང་ཚ�་�་�ིག་ཡོད། ང་ཚ�ས་
ཉེས་�ིག་�ས་པར་ངོས་ལེན་�་གི་ཡོད། 41འོན་�ང་མོ་ཤེས་�ས་པ། དེ་འ�་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ད་�་�ིས་�ང་མ་�ས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། �ོད་ཚ�འི་བསམ་དོན་དེ་འ�བ་མི་ཡོང་། 42ད་
�ོད་ཚ�་མ་འ�ོ་ཞིག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་མེད་པས། �ོད་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་
�ིས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་ཐོབ་པར་འ�ར། 43�ོད་ཚ�ས་ཨ་མ་ལེག་པ་དང་། ཀ་ནན་པ་�མས་ལ་གདོང་ལེན་
�ེད་དེ་འཐབ་�བས་�ོད་ཚ�་དམག་སར་ཤི་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེས་�་འ�ངས་



�ངས་ཀ 

འདོད་མ་�ས་པར་བ�ེན་ཁོང་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་པ་མ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 44གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
དམ་བཅའི་�ོམ་དང་། མོ་ཤེ་�ར་ནས་མཐོན་མེད་པ་ཡིན་ནའང་། དེ་ཚ�་རི་བ�ད་ཁག་�་ཡར་འ�ོ་�ིས་�ས་
པས། 45རི་བ�ད་�ལ་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་ཨ་མ་ལེག་པ་དང་ཀ་ན་ཨན་པ་ཚ�ས་དེ་ཚ�ར་འཐབ་�ོལ་�ས་ཏེ་
དེ་ཚ�་འཕམ་པར་�ས་པ་ཏེ། དེ་ཚ�ར་ཧོར་�ཱ་བར་�་�ིར་འདེད་�ས་སོ༎  

�ངས་ཀ 15 

དམར་མཆོད་�ི་�ིམས་�མས།  

1-2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་�ོ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་གཤམ་གསལ་བཀའ་�ིམས་�མས་གནང་
ཞིང་། བཀའ་�ིམས་དེ་དག་ནི་�ིས་�ང་�ེད་དགོས་�་ཡིན་ཏེ། 3ཕོ་�ང་གཅིག་དང་། �ག་�ག་གཅིག་དང་། དེ་
བཞིན་རའམ་�ག་གཅིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་འ�ལ་ལམ། དམ་བཅའ་�ང་བའི་མཆོད་
འ�ལ་ལམ། དང་�ངས་�ི་མཆོད་འ�ལ་ལམ། དེ་བཞིན་ཆག་ཅན་ཆོས་�ི་�ས་�ོན་ཁག་�་འ�ལ་དགོས་པའི་
འ�ལ་བའི་�ལ་�་འ�ལ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། ཁ་ཟས་�ི་འ�ལ་བའི་�ི་ཞིམ་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་
མཉེས་པར་འ�ར། 4-5�་ཞིག་གིས་�ག་གམ་ར་ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིན་�ེག་�་འ�ལ་བ་
ཡིན་ན། ཁོས་སེམས་ཅན་རེ་དང་མཉམ་�་ཁ་�ར་པོའི་�མ་ལི་ཊར་གང་བ�ེས་པའི་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་གང་བཅས་
འ�་�འི་མཆོད་འ�ལ་�་འ�ེར་ཡོང་�བས་�ན་ཆང་ལི་ཊར་གང་ཡང་འ�ེར་ཡོང་དགོས། 6ཕོ་�ག་གཅིག་
མཆོད་པར་འ�ལ་�བས། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁ་�ར་པོའི་�མ་ལི་ཊར་གང་དང་�ེད་ཀ་བ�ེས་པའི་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་
དོ་བཅས་འ�འི་མཆོད་འ�ལ་འ�ེར་ཡོང་དགོས། 7དེ་དང་ཆབས་ཅིག་�ན་ཆང་ལི་ཊར་གང་དང་�ེད་ཀའང་
འ�ེར་ཡོང་དགོས། དམར་མཆོད་འདི་ཚ�འི་�ི་ཞིམ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་འ�ར། 8དེ་
བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཕོ་�ང་ཞིག་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་འ�ལ་ལམ་དམ་བཅའ་�བ་པའི་དམར་མཆོད་
འམ་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པར་འ�ལ་བ་ཡིན་ན། 9དེ་དང་མཉམ་�་ཁ་�ར་པོའི་�མ་ལི་ཊར་དོ་བ�ེས་པའི་�ོ་
ཞིབ་ཀི་ལོ་ག�མ་བཅས་འ�་�འི་མཆོད་འ�ལ་�་འ�ལ་དགོས། 10དེ་དང་ཆབས་ཅིག་�ན་ཆང་ལི་ཊར་དོའང་
འ�ལ་དགོས། དམར་མཆོད་འདི་ཚ�འི་�ི་ཞིམ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་འ�ར། 11ཕོ་�ང་
དང་�ག་�ག་དང་། �ག་གམ་ར་རེ་རེ་མཉམ་�་དེ་དག་འ�ལ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 12སེམས་ཅན་གཅིག་ལས་མང་
བ་མཆོད་པར་འ�ལ་བ་ཡིན་ན། དེ་�ིས་�ིས་དེ་དང་མཉམ་�་འ�ལ་དགོས་པའི་འ�ལ་བ་འཕར་ནོན་གཞན་
�མས་འ�ལ་དགོས། 13ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡོངས་�ིས་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་འ�ལ་�བས་དེ་�ར་�ེད་དགོས། དེའི་�ི་
ཞིམ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་འ�ར། 14�ོད་ཚ�འི་ད�ིལ་�་ཉིན་ཤས་སམ་�ས་གཏན་�་
གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ི་�ལ་བ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་�ེད་པའི་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་ཞིག་
འ�ལ་བ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚ�ས་�ང་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ངས་དེ་བཞིན་�ེད་དགོས། 15�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་ད�ིལ་
�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ི་�ལ་བ་ཚ�ས་མ་འོངས་པའི་�ས་�ན་�་�ིམས་�ོལ་དེ་དག་ངེས་པར་བ�ང་དགོས། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟིགས་�ང་�་�ོད་ཚ�་དང་་དེ་ཚ�་ཚང་མ་གཅིག་རང་ཡིན་པས། 16�ོད་ཚ�་དང་ཁོ་ཚ�འི་
ཐོག་�་�ིམས་�ོལ་གཅིག་རང་�ར་�་ཡིན་ནོ། 17-18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་



�ངས་ཀ 

པ་�མས་ལ་གཤམ་གསལ་བཀའ་�ིམས་�མས་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་�་དེ་ཚ�ས་
བཀའ་�ིམས་དེ་དག་�ང་དགོས། 19ཁོ་ཚ�ས་�ལ་དེར་�ེས་བའི་�ོན་ཐོག་བཟའ་�བས། དེ་ལས་�ང་ཟད་ཅིག་
ལོགས་�་བཞག་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བར་འ�ལ་དགོས། 20�ོད་ཚ�ས་�ོན་ཐོག་
གསར་པས་བཟོས་པའི་བག་ལེབ་�ི་�ད་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བའི་�ལ་�་འ�ལ་
དགོས། འ�ལ་བ་དེ་ནི་�ོད་ཚ�ས་�ེ་མ་�ང་བའི་�ོན་ཐོག་ལས་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བ་འ�ལ་�ངས་གང་
ཡིན་པ་དེ་བཞིན་འ�ལ་དགོས། 21ད་�ིན་བག་ལེབ་�ི་དམིགས་བསལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་འདི་བཞིན་�ོད་ཚ�ས་
�ས་�ན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་དགོས་སོ། 22འོན་�ང་�་ཞིག་གིས་མ་ཤེས་བཞིན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་�ིམས་འགའ་ཤས་�ང་མ་�བ་པའམ། 23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་
བ�ད་ནས་གནང་བའི་བཀའ་�་�མས་མ་འོངས་པར་མི་�ེ་དེ་�ང་མ་�བ་པ་ཡིན་ན། 24མི་�ེའི་ཤེས་ཡོན་
�ོངས་པའི་དབང་གིས་ནོར་འ�ལ་དེ་�ང་བ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�ས་འ�་དང་�ན་ཆང་གི་མཆོད་འ�ལ་དང་བཅས་ཕོ་
�ང་ཞིག་�ིན་�ེག་�་འ�ལ་དགོས། དེ་དག་གི་�ི་ཞིམ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་འ�ར། དེའི་
ཁར་དེ་ཚ�ས་ར་ཕོ་གཅིག་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�་འ�ལ་དགོས། 25�་མས་མི་ཚ�གས་�ི་དོན་�་དག་འ�ངས་
�ི་མཆོད་འ�ལ་�ས་པའི་�ེས་�་དེ་ཚ�ར་�ིག་སེལ་ཐོབ་པར་འ�ར། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་ཤེས་བཞིན་�་
ནོར་འ�ལ་�ས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པ་དེ་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པའི་�ལ་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བ་ཡིན་པས་�ིར་རོ། 26ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་མི་�ེ་ཡོངས་དང་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་ཡོད་པའི་�ི་�ལ་
བ་བཅས་ལ་�ིག་སེལ་ཐོབ་པར་འ�ར། གང་ལགས་ཟེར་ན། ནོར་འ�ལ་དེའི་ལ་ཚང་མ་�ད་ཡོད་པའི་�ིར་རོ། 
27གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་མ་ཤེས་པར་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོས་ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་ར་མོ་གཅིག་�ིག་སེལ་�ི་
མཆོད་པར་འ�ལ་དགོས། 28�་མས་མི་དེའི་ཆེད་�་མཆོད་�ིའི་ཁར་དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་ག་�ས་པའི་�ེས་�་མི་
དེ་ལ་�ིག་སེལ་ཐོབ་པར་འ�ར། 29མ་ཤེས་བཞིན་�་�ིག་པ་�ེད་མཁན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའམ་�ལ་�་གནས་�ོད་
�ེད་པའི་�ི་�ལ་བ་གང་�ང་ལ་�ིམས་�ོལ་གཅིག་རང་�ར་�་ཡིན་ནོ། 30འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའམ་�ི་�ལ་
བ་གང་�ང་ཞིག་གིས་ཤེས་བཞིན་�་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ང་�ང་�ས་པའི་
ཉེས་ལན་�་ཁོ་ངེས་པར་�་བསད་དགོས། 31གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་�ིས་
མེད་�ས་ཏེ། ཤེས་བཞིན་�་ཁོང་གི་བཀའ་�ིམས་ཤིག་བཅག་པ་ཡིན་པས། ཁོའི་�ོག་གི་ཉེས་ལན་དེ་ཁོ་རང་གི་
ཐོག་�་འཕོག་པ་ཡིན་ནོ༎  

ངལ་གསོ་བའི་ཞག་མ་�ང་མཁན་ལ་ཉེས་ཆད།  

32ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་འ�ོག་�ོང་�ལ་�་ཡོད་�བས། མི་ཞིག་གིས་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་ལ་མེ་ཤིང་བ�་�ག་�ེད་
བཞིན་པར་འ�ད་དེ། 33ཁོ་ལ་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་དང་མི་�ེ་ཡོངས་�ི་མ�ན་�་�ེལ་ལོ། 34དེ་�ེས་ཁོ་ལ་གང་�ེད་
དགོས་པ་གསལ་པོར་མ་ཤེས་པས་བཙ�ན་�་བ�ག་ནས་བཞག་གོ 35དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་
ག�ངས་པ། མི་འདི་ངེས་པར་གསོད་དགོས། མི་དེ་�ར་�ི་�ི་རོལ་�་འ�ིད་དེ་མི་�ེ་ཡོངས་�ིས་�ོ་�བ་བ�བ་
ནས་གསོད་དགོས། 36དེ་�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་མི་�ེ་ཡོངས་�ིས་མི་དེ་�ར་�ི་�ི་
རོལ་�་འ�ིད་ནས་�ོ་�བ་བ�བ་ནས་གསོད་དོ༎  



�ངས་ཀ 

གོས་�ི་གཤམ་�་འཛར་གཏངོ་ཆོག་གི་�ིམས།  

37གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། 38ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། རང་
གི་གོས་�ི་མཐའ་ལ་འཛར་གཏོང་དགོས་པ་དང། འཛར་རེ་རེར་�ད་པ་�ོན་པོ་རེ་གཏོང་དགོས། ཡང་དེ་ནི་�ོད་
ཚ�ས་མ་འོངས་པའི་�ས་�ན་�་དེ་�ར་�ེད་དགོས། 39འཛར་དེས་ངའི་བཀའི་�ོར་�ོད་ཚ�ར་�ན་བ�ལ་�ེད་�་
ཡིན། �ོད་ཚ�ས་འཛར་དེ་མཐོང་རེ་བཞིན་�་ངའི་བཀའ་ལ་�ན་གསོ་�ེད་ཅིང་དེར་�ིས་�ང་�ེད་དགོས། དེ་�ར་
�ེད་ན་�ོད་ཚ�་ང་ལས་ཐ་དད་�་མི་འ�ོ་བར། རང་གི་འདོད་པ་དང་ཆགས་སེམས་�ི་�ེས་�་འ�ངས་མི་དགོས་
སོ། 40འཛར་དེ་དག་གིས་ངའི་བཀའ་�་�ང་དགོས་པའི་�ན་བ�ལ་�ས་པས། �ོད་ཚ�་ངའི་ཁོངས་�་གཏོགས་
པར་འ�ར། 41ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�་འ�ར་
�ིར་ངས་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ཏེ་འ�ིད་ཡོང་བ་ཡིན། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ༎  

�ངས་ཀ 16 

ཀོ་�་ཱདང་དྷ་ཐན་དང་ཨ་བྷི་རམ་�ིས་ངོ་ལོག་�ས་པ།  

1-2ལེ་ཝི་པ་ལས་ཡིན་པ་ཀོ་ཧད་རིགས་�ས་�ི་ཁོངས་ནས་ཨིཛ་ཧར་�ི་�་ཀོ་�ཱས་མོ་ཤེས་འགོ་�ིད་�་�་ལ་ངོ་
ལོག་�ས་སོ། �་བྷེན་�ེ་རིགས་�ི་ཁོངས་ནས་མི་ག�མ་ནི་ཨེ་ལི་ཨབ་�ི་�་དྷ་ཐན་དང་། ཨ་བྷི་རམ་དང་པེ་ལེཐ་
�ི་�་ཨོན་དང་། ཡང་མི་�ེས་འདེམས་བ�ོས་�ས་པའི་ཡོངས་�གས་ཅན་�ི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་འགོ་�ིད་ ༢༥༠ 
བཅས་�ི་ཁོ་དང་ལག་འ�ེལ་�ས་སོ། 3དེ་ཚ�་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་�ི་མ�ན་�་འཛ�མས་ནས་�ས་པ། �ོད་
ཚ�ས་ད་བར་ཚ�ད་མེད་�ས་འ�ག �ེ་ཚ�གས་�ི་མི་ཡོངས་�ོགས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�་ཚང་མ་དང་མཉམ་�་བ�གས་ཡོད། འོན་�ང་མོ་ཤེ་�ེད་རང་ནི་རང་གིས་རང་ལ་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ཚ�གས་ལས་�ང་ཡར་མཐོ་བར་བ�གས་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 4མོ་ཤེས་གཏམ་
དེ་ཐོས་མ་ཐག་�་�ས་ས་ལ་བ�བས་ནས་�ོན་ལམ་འདེབས་ཤིང་། 5དེ་ནས་ཁོས་ཀཽ་�ཱ་དང་དེའི་�ེས་འ�ངས་པ་
�མས་ལ་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་དེ་�་ཡིན་མིན་�ི་�ོར་ཁོང་གིས་སང་ཞོགས་�་པོར་བ�ན་
པ་གནང་ཡོང། ཁོང་གིས་འདེམས་བ�ོས་གནང་བའི་ཉིད་�ི་�ེ་བོ་དེ་ལ་མཆོད་�ིའི་ཉེ་འ�མ་�་ཁོང་གི་ཙར་
ཡོང་བ�ག་གནང་ཡོང། 6-7སང་ཞོགས་�་�ོ་�ོད་དང་�ོད་�ི་�ེས་འ�ངས་པ་�མས་�ོས་ཕོར་ནང་�་མེ་�གས་
ནས་�ོས་བ�ག་ཅིང་མཆོད་�ིའི་ཁར་འ�ེར་ཤིག་དང་། དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་�་
ལ་འདེམས་བ�ོས་གནང་བ་དེ་ང་ཚ�ས་�ོགས་�བ་ཡོང་། �ེ་ལེ་ཝི་པ་�མས་�ོད་ཚ�ས་ཚ�ད་མེད་�ས་འ�ག 8མོ་
ཤེས་�་མ�ད་དེ་ཀོ་�ཱ་ལ་�ས་པ། �ེ་ལི་ཝི་པ་�མས་�ར་ཉོན་དང་། 9ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ོད་ཚ�་མི་�ེའི་ཁོངས་ནས་ལོགས་�་ད�ེ་བ་གནང་ནས། ཁོང་གི་�ང་�་བཅར་�བ་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་ཁོང་ལ་ཞབས་ཏོག་�་བ་དང་། མི་ཚ�གས་ལ་ཆོས་དོན་�ོར་�ི་�ི་�་ཞབས་
ཏོག་�་ཆོག་པའི་གོ་�བས་གནང་བ་དེ་ལ་�ོད་ཚ�ས་�ང་�ང་བ�ིས་སམ། 10�ོད་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་གཞན་�མས་
ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཆེས་བ�ོད་གནངཡོད་�ང་། ད་�ང་�ོད་ཚ�ས་�་མའི་གོ་གནས་དེ་ཡང་�ངས་



�ངས་ཀ 

འདོད་�ེད་�ི་འ�ག 11�ོད་ཚ�ས་ཨ་རོན་ལ་�ོག་གཏམ་བཤད་�ང་། དེ་ནི་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་�ེས་འ�ངས་
པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་པ་དང་�ངས་པ་ཡིན་ནོ། 12དེ་ནས་མོ་ཤེས་དྷ་ཐན་དང་ཨ་བྷི་རམ་
གཉིས་ལ་ལན་བཏང་ནས་བོས་�ང་། ཁོ་གཉིས་�ིས་�ས་པ། ང་ཚ�་ཡོང་གི་མིན། 13�ོད་�ིས་ང་ཚ�་ས་�ད་
འཛ�མས་པོ་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ཏེ་འ�ོག་�ོང་འདིར་བསད་པའི་�ིར་འ�ིད་ཡོང་བ་ཡིན་པས། དེས་�ོད་�ོ་ཁ་མ་
ཚ�མས་སམ། ད་�ང་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་དབང་ཡོད་�ེད་པར་འདོད་དམ། 14�ོད་�ིས་�ག་པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་
པོའི་�ལ་ཞིག་�་འ�ིད་མེད་པ་དང། ང་ཚ�ར་ས་ཞིང་དང་�ན་ཚལ་སོགས་�ང་�ད་མེད་པའི་ཁར། ད་�ང་ང་
ཚ�ར་བ�་�ིད་�ེད་འདོད་ཡོད་པས། ང་ཚ�་ནི་ཡོང་གི་མིན། 15མོ་ཤེས་�ོས་ཤིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་པ། 
མི་འདི་ཚ�ས་འ�ལ་བ་ཇི་འ�་ཞིག་འ�ེར་ཡོང་ནའང་མ་བཞེས་རོགས་གནང་། ངས་དེ་ཚ�་�་ལའང་ངན་པ་�ས་
བཞག་མེད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་མཐའ་ན་ངས་དེ་ཚ�འི་བོང་�་གཅིག་�ང་འ�ེར་མེད། 16མོ་ཤེས་ཀོ་�ཱ་ལ། སང་ཉིན་
�ོད་དང་�ོད་�ི་�ེས་འ�ངས་པ་ ༢༥༠ བཅས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པར་བཅར་
དགོས། དེར་ཨ་རོན་ཡང་ཡོང་བ་ཡོད། 17�ོད་ཚ�ས་རང་རང་སོ་སོའི་�ོས་ཕོར་ནང་�་�ོས་བ�ག་ནས་མཆོད་
�ིར་འ�ལ་དགོས་ཅེས་�ས་པ་དང་། 18མི་རེ་རེས་རང་རང་སོ་སོའི་�ོས་ཕོར་ནང་�་མེ་�གས་ནས་བ�ག་�ོས་
བ�ག་ཅིང་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་མཉམ་�་ད�་�ར་དམ་པའི་�ོའི་�ར་ལངས་སོ། 19དེ་�ེས་ཀོ་�ཱས་མི་�ེ་ཡོངས་
�ོགས་བཀོང་ནས། མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ི་མ�ན་�་ད�་�ར་དམ་པའི་�ོའི་�ར་ལངས་པ་དང་། �ོ་�ར་�་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བ�གས་ཡོད་པའི་འོད་ཟེར་དེ་མི་�ེ་ཡོངས་�ི་ཐོག་�་མངོན་ནོ། 20དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ། 21མི་འདི་ཚ�འི་�ོད་ནས་ལོགས་�་གནས་པར་�ོས་ཤིག ངས་དེ་ཚ�་ད་�་ཉིད་
�་ཚར་གཅོད་གཏོང་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 22མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་མགོ་བོ་ས་ལ་བ�ད་ནས་�ས་པ། �ེ་
དཀོན་མཆོག། �ེད་ནི་�ས་�ོག་�ན་�ི་འ�ང་གནས་ལགས་པས། མི་གཅིག་གིས་�ིག་པ་�ས་པའི་�ེན་�ིས་མི་�ེ་
ཡོངས་ལ་�ེད་�གས་�ོ་བར་མཛད་དམ། 23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 24མི་�མས་ལ་ཀོ་�ཱ་
དང་། དྷ་ཐན་དང་ཨ་བྷི་རམ་�ི་�ར་ནས་ཕར་སོང་ཞིག་ཅེས་�ོས་ཤིག 25དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་
�ེད་�མས་མཉམ་�་འ�ིད་དེ་དྷ་ཐན་དང་ཨ་བྷི་རམ་�ི་�ར་�ིན་ནས། 26མི་�མས་ལ། �ོད་ཚ�་མི་ངན་འདི་
ཚ�འི་�ར་ནས་ཐག་རིང་�་སོང་ནས་ལངས་ཤིག དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཁོ་ཚ�འི་དངོས་རིགས་གང་ལའང་ལག་པ་མ་
འཆང་ཞིག དེ་མིན་ཁོ་ཚ�འི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་�ོད་ཆོའང་ཁོ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཡོངས་�་མེད་པར་འ�ོ་ཉེན་ཡོད་
ཅེས་�ས་སོ། 27དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�་ཀོ་�ཱ་དང་། དྷ་ཐན་དང་ཨ་བྷི་རམ་�ི་�ར་ནས་ཕར་�ིན་དེ་གནས་པ་དང་། དྷ་
ཐན་དང་ཨ་བྷི་རམ་གཉིས་རང་རང་སོ་སོའི་�ང་མ་དང་�་�ག་མཉམ་�་སོ་སོའི་�ར་�ི་�ོའི་�ི་ལོགས་�་ཐོན་
ཏེ་ལངས་ནས་བ�ད་ཡོད་དོ། 28མོ་ཤེས་མི་�མས་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ལས་ཀ་འདི་ཚ�འི་འགན་
ད�ིས་གནང་བ་ཡིན་པ་ལས། ངས་རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་�ས་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་པར་འ�ར། 
29དཀོན་མཆོག་གི་ཉེས་ཆད་མ་ཕོག་པར་མི་འདི་ཚ�་རང་བཞིན་�ིས་ཤི་བ་ཡིན་ན། ང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་མངགས་པ་མ་ཡིན། 30འོན་�ང་དེ་�་ནམ་ཡང་མ་ཐོས་པའི་མཛད་འ�ིན་ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
གནང་བ་དང། ས་གས་ནས་དེ་ཚ�་རང་གི་�་དངོས་དང་བཅས་པ་མིད་ནས་དེ་གསོན་པོར་གཤིན་�ལ་�་འ�ོ་
དགོས་�ང་བ་ཡིན་ན། མི་འདི་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོས་ལེན་�ས་མེད་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་པར་འ�ར་
ཞེས་�ས་སོ། 31དེ་བཞིན་མོ་ཤེས་གཏམ་�ེང་�ས་ཚར་མ་ཐག་�། དྷ་ཐན་ཨ་བྷི་རམ་ལངས་ཡོད་པའི་ས་དེ་གས་



�ངས་ཀ 

པས། 32དེ་གཉིས་ནང་མི་དང་བཅས་པ་དང་དེ་བཞིན་ཀོ་�ཱའི་�ེས་འ�ངས་པ་ཚང་མ་དང། དེ་ཚ�འི་�་དངོས་
དང་བཅས་པ་སས་མིད་དོ། 33དེ་ཚ�་རང་གི་�་དངོས་དང་བཅས་པ་གསོན་པོར་གཤིན་�ལ་�་�ང་ཞིང་། ས་
གཞི་གས་པ་དེ་བཞིན་ཁ་�བས་ཏེ་དེ་ཚ�་མི་�ང་བར་འ�ར་རོ། 34དེར་ཡོད་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མས་དེ་ཚ�འི་
�ད་ཅོར་ཐོས་ནས་�ོས་ཤིང་། དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�འང་སས་མིད་ཉེན་འ�ག་པས་འདི་ནས་�ོས་དགོས་ཅེས་�ད་བ�བ་
བོ། 35དེ་�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མེ་�ེ་ཞིག་གཏོང་བ་གནང་ནས། བ�ག་�ོས་འ�ལ་བའི་མི་ ༢༥༠ ཚང་
མ་མེ་དེས་ཚར་གཅོད་གཏང་གནང་ངོ་༎  

�ོས་ཕོར་�མས།  

36དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 37�་མ་ཨ་རོན་�ི་�་ཨི་ལི་ཛར་ལ་�ོས་ཤིག མེས་ཚ�ག་
པའི་མི་�མས་�ི་�ོད་ནས་རག་གི་�ོས་ཕོར་�མས་�ར་�་བཞག་�ེ་དེའི་ནང་གི་མེ་�ག་�མས་གནས་གཞན་�་
ད�གས་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོས་ཕོར་དེ་དག་དམ་པ་ཡིན། 38གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་�ིར་�ལ་
བའི་�ོ་ནས་དེ་དག་དམ་པར་འ�ར་བ་ཡིན། དེ་བས་ན་སོ་སོའི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་བསད་པའི་མི་�མས་�ི་�ོས་
ཕོར་�མས་འ�ེར་ཏེ། དེ་དག་�ང་ནས་ལེབ་ལེབ་བཟོས་ཏེ་མཆོད་�ིའི་ཁེབས་ཤིག་བཟོ་དགོས། དེ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་
མི་མང་གི་དོན་�་ཟོན་བ�་ཞིག་�་འ�ར་�་ཡིན་ནོ། 39དེར་བ�ེན་�་མ་ཨེ་ལི་ཛར་�ིས་�ོར་ཕོར་�མས་བ�ས་
ནས་དེ་དག་�ང་ཞིང་ལེབ་ལེབ་བཟོས་ཏེ་མཆོད་�ིའི་ཁེབས་ཤིག་བཟོ་བ�ག་གོ 40དེ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�ིར་
�་ཟོན་བ�་ཞིག་ཡིན་པ་ནི། ཨ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་མ་གཏོགས་གཞན་�འང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ག་
�ོས་བ�ག་�ིར་མཆོད་�ིར་བཅར་མི་ཆོག དེ་མིན་ཀོ་�ཱ་དང་ཁོའི་�ེས་འ�ངས་པ་�མས་དང་འ�་བར་དེ་
ཚ�འང་འཇིག་ཉེན་ཡོད། ཡང་འདི་དག་ཚང་མ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་བ�ད་ནས་ཨེ་ལི་ཛར་ལ་བཀའ་
གནང་བ་བཞིན་བ�བས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཨ་རོན་�ིས་ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་�མས་བ�བ་པ།  

41དེའི་སང་ཉིན་མི་�ེ་ཡོངས་�ོགས་�ིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་�ོན་བ�ོད་�ས་ཏེ། �ས་པ། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་�་འགའ་ཤས་བསད་ཡོད། 42མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་�ིར་དེ་ཚ�་ཚང་མ་
འཛ�མས་པའི་�ེས་�་དེ་ཚ�་ད�་�ར་དམ་པའི་�ོགས་�་ཁ་ལོ་བ�ར་བ་དང་། ད�་�ར་དམ་པ་དེ་�ིན་�ིས་
བཀབ་བཞིན་པ་དང་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་�ི་འོད་ཟེར་བ�ག་མདངས་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་
ངོ་། 43དེ་ནས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ད�་�ར་དམ་པའི་མ�ན་�་བཅར་ནས་ལངས་པ་དང་། 44གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 45མི་འདི་ཚ�་ལས་�ང་ཐག་རིང་བར་�ོད་ཅིག ངས་དེ་ཚ�་གནས་དེ་རང་
�་མེད་པར་�ེད་�་ཡིན། ཁོ་གཉིས་མགོ་བོ་ས་ལ་བ�ད་དེ། 46མོ་ཤེས་ཨ་རོན་ལ་�ས་པ། �ོད་�ིས་མཆོད་�ི་ལས་
མེ་�ངས་ནས་�ོས་ཕོར་ནང་�་�གས་ཏེ་དེར་བ�ག་�ོས་ཏོག་ཙམ་�གས་དགོས། དེ་�ེས་�ོད་�ིས་དེ་འ�ེར་
ནས་མི་མང་ཡོད་སར་མ�ོགས་པོར་�ིན་ཏེ། དེ་ཚ�འི་�ིར་�་དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་ག་དེ་མ�ོགས་པོར་�ེད་དགོས། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་དེ་འབར་ཟིན་པ་ཡིན་པས། རིམས་ནད་དེའང་འགོ་འ�གས་བཞག། 47མོ་ཤེས་



�ངས་ཀ 

གང་�ས་པ་བཞིན་ཨ་རོན་�ིས་�ས་ཏེ། རང་གི་�ོས་ཕོར་དེ་འ�ེར་ནས་མི་ཚ�གས་�ི་ད�ིལ་�་�ག་�ིན་པ་དང་། 
རིམས་ནད་དེ་འགོ་འ�གས་པ་མཐོང་ནས། ཁོས་�ོས་ཕོར་ནང་�་བ�ག་�ོས་�གས་ནས་མི་དམངས་�ི་ཆེད་�་
དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་ག་དེ་�ས་པས། 48རིམས་ནད་དེའང་སེལ་ཞིང་ཁོ་ནི་གསོན་གཤིན་གཉིས་�ི་ད�ིལ་�་ལངས་
ནས་བ�ད་དོ། 49དེར་ཤི་མཁན་�མས་�ི་ཁ་�ངས་ནི། ཀོ་�ཱའི་ངོ་ལོག་གི་�བས་�་ཤི་མཁན་�མས་�ི་�ངས་མ་
�ིས་པར། ༡༤,༧༠༠ ཡིན་པ་དང་། 50རིམ་ནད་དེ་འཇོམས་པའི་�ེས་�་ཨ་རོན་མོ་ཤེའི་�ར་ད�་�ར་དམ་པའི་
�ོར་�ིར་ལོག་�ས་སོ༎  

�ངས་ཀ 17 

ཨ་རོན་�ི་འཁར་�ག།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 2�ེ་རིགས་སོ་སོའི་འགོ་�ིད་རེ་ནས་འཁར་�ག་རེར་བ�ིས་པས་
འཁར་�ག་བ�་གཉིས་�ོད་ལ་�ོད་དགོས་ཅེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་ལ་�ོས་ཤིག མི་རེ་རེས་སོ་སོའི་འཁར་
�ག་གི་ཐོག་�་རང་གི་མིང་�ིས་དགོས། 3ལེ་ཝིའི་ཁོངས་གཏོགས་�ི་འཁར་�ག་ལ་ཨ་རོན་�ི་མིང་�ིས་དགོས། 
དེ་བཞིན་�ེ་རིགས་སོ་སོའི་འགོ་འ�ིད་རེར་འཁར་�ག་རེ་�ང་དགོས་པ་ཡིན། 4ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་
པར་འཁར་�ག་དེ་ཚ�་འ�ེར་ནས་ང་གཉིས་�གས་འ�ད་�ེད་སའི་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་�་ཞོགས་ཅིག 5དེ་
ནས་ངས་འདེམས་བ�ོ་�ད་པའི་མི་དེའི་འཁར་�ག་ནས་�་�་�ེས་པར་འ�ར། དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ོད་ལ་�ོན་བ�ོད་ཡང་ཡང་�ས་པ་དེའང་ངས་བཀག་འགོག་�ེད་�་ཡིན། 6དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་གཏམ་�ེང་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་འགོ་འ�ིད་རེ་རེས་འཁར་�ག་རེ་བ�ིས་པས་�ེ་རིགས་བ�་
གཉིས་ནས་འཁར་�ག་བ�་གཉིས་མོ་ཤེ་ལ་�ལ་ལོ། ཨ་རོན་�ི་འཁར་�ག་ཡང་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཡོད་དོ། 7དེ་
ནས་མོ་ཤེས་འཁར་�ག་ཚང་མ་ད�་�ར་དམ་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་�་བཞག་
གོ 8དེའི་སང་ཉིན་མོ་ཤེ་ད�་�ར་དམ་པར་བཅར་བས། ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་ནས་ཨ་རོན་�ི་འཁར་�ག་དེར་�་�་
�ེས་པ་མཐོང་ངོ། དེར་ཐེ�་དང་མེ་ཏོག་དང་�ར་ཀ་�ིན་པ་སོགས་མཐོང་ངོ་། 9མོ་ཤེས་འཁར་�ག་ཚང་མ་
འ�ེར་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་བ�ན་པས། དེར་གང་�ང་བ་དེ་དག་ཁོ་ཚ�ས་མཐོང་ནས། འགོ་འ�ིད་སོ་སོས་
རང་རང་གི་འཁར་�ག་�མས་�ངས་སོ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། ཨ་རོན་�ི་འཁར་
�ག་དེ་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་�་བཞག་དགོས། ངོ་ལོག་བ�བ་མཁན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ོག་གཏམ་ཤོད་�་
དེ་མཚམས་འཇོགས་མ་�ེད་ན། དེ་ཚ�་ངེས་པར་ཤི་དགོས་�འི་ཟོན་བ�འི་�ལ་�་བཞག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 
11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་མོ་ཤེས་ཚང་མ་�ས་སོ། 12ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་མོ་
ཤེས་ལ་�ས་པ། དེ་�ར་ཡིན་ན་ང་ཚ�་མེད་པར་སོང་བཞག། 13ད�་�ར་དམ་པའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོང་བ་ཙམ་�ིས་
ཤི་དགོས་�་ཡིན་ན། ང་ཚ�་ཚང་མ་ཤི་ཚར་བ་དང་�ད་མེད་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ངས་ཀ 18 



�ངས་ཀ 

�་མ་དང་ལེ་ཝ་ིཔ་�མས་�ི་ལས་འགན།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་རོན་ལ་ག�ངས་པ། ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་ཞབས་ཏོག་�་
�བས་�ང་བའི་ཉེས་�ོན་�ི་འ�བ་འ�ས་དེ་�ོད་དང་�ོད་�ི་�་�མས་དང་ལེ་ཝི་པ་�མས་�ིས་འ�ེར་དགོས། 
འོན་�ང་�་མའི་ལས་དོན་�ི་འ�བ་འ�ས་ནི་�ོད་དང་�ོད་�ི་�་གཅིག་�ས་འ�ེར་དགོས། 2�ོད་དང་�ོད་�ི་
�་ཚ�ས་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་ཞབས་ཏོག་�་�བས། �ོད་ཚ�ར་རོགས་�ེད་པའི་ཆེད་�། �ོད་ཚ�་མཉམ་�་
ལས་ཀ་�ེད་�ིར་རང་གི་གཉེན་ཚན་ལེ་ཝི་པ་�མས་འ�ིད་ཤོག་ཅིག 3དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་རོགས་�ེད་དགོས་པའི་
ལས་འགན་དང་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་ཞབས་ཏོག་�་དགོས་པའི་ལས་འགན་�མས་ཆ་ཚང་བ�བ་ཐབ་�ེད་
མོད། འོན་�ང་གནས་མཆོག་དམ་པའི་དངོས་�ས་དང་མཆོད་�ི་བཅས་ལ་དེ་ཚ�ས་འཆང་མི་ཆོག དེ་མིན་�ོད་
དང་དེ་དག་ཚང་མ་ངེས་པར་ཤི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 4དེ་ཚ�ས་�ོད་དང་མཉམ་�་ལས་ཀ་�ེད་དགོས་པ་དང། ད�་
�ར་དམ་པའི་ནང་གི་ཞབས་ཏོག་�་དགོས་པའི་ལས་འགན་�མས་ཆ་ཚང་�བ་དགོས་པ་ཡིན། འོན་�ང་�ེ་བོ་མི་
འོས་པ་ཞིག་གིས་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་ལས་ཀ་�ེད་མི་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 5གནས་མཆོག་དམ་པ་དང་མཆོད་�ིའི་
�ོར་�ི་ལས་འགན་དེ་དག་�ོད་དང་�ོད་�ི་�་ཚ�་གཅིག་�ས་�ེད་དགོས། དེ་�ར་�ེད་ན་ངས་�ོ་བ་དེ་�ར་ཡང་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་ཐོག་�་འཕོག་པར་མི་འ�ར་རོ། 6ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�ོད་ནས་�ོད་�ི་གཉེན་ཚན་ལེ་ཝི་པ་
�མས་�ོད་ལ་གནང་�ིན་�ི་�ལ་�་�ོད་�ིར་འདེམས་བ�ོ་�ེད་མཁན་ནི་ང་རང་ཡིན། དེ་དག་ནི་ང་ལ་རབ་
གནས་�ས་ཟིན་པ་ཡིན་པས། དེ་ཚ�ས་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་རང་གི་ལས་འགན་དག་�ས་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 
7འོན་�ང་མཆོད་�ི་དང་ཤིན་�་གནས་མཆོག་དམ་པའི་ནང་�་�་མའི་�ེད་དགོས་པའི་ལས་འགན་ཚང་མ་
�ོད་དང་�ོད་�ི་�་ཚ�་གཅིག་�ས་�ེད་དགོས། ངས་�ོད་ཚ�ར་�་མའི་ལས་ཀ་�ེད་པའི་གནང་�ིན་�ད་ཡོད་པ་
ཡིན་པས། ལས་འགན་འདི་ཚ�་�ོད་ཚ�ས་�བ་དགོས་པ་ཡིན། དམ་པའི་དངོས་�ས་�ི་ཉེ་འ�མ་�་མ་འོས་པའི་�ེ་
བོ་ཞིག་ཡོང་བ་ཡིན་ན་དེ་ནི་ངེས་པར་�་གསོད་པར་འ�ར་རོ༎  

�་མ་�མས་�ི་ཐོབ་�ལ།  

8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་རོན་ལ་ག�ངས་པ། ང་ལ་�ལ་བའི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་མིན་པར་དམིགས་
བསལ་�ི་འ�ལ་བ་�མས་ངས་�ོད་ལ་�ད་�ི་ཡོད་པ་དེ་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག འ�ལ་བ་དེ་ནི་ངས་�ོད་དང་�ོད་
�ི་�་བ�ད་�མས་ལ་�ས་�ན་�ི་ཐོབ་�ལ་�ི་�ལ་�་�ད་�ི་ཡོད། 9མཆོད་�ིའི་ཁར་མ་�ེག་པའི་ཤིན་�་དམ་
པའི་འ�ལ་བའི་ཁོངས་ནས་གཤམ་གསལ་�མས་�ོད་ལ་ཐོབ་�་ཡིན། དེ་ནི་འ�འི་མཆོད་པ་དང་། �ིག་སེལ་�ི་
མཆོད་པ་དང་། �ན་ཚབ་འཇལ་བའི་མཆོད་འ�ལ་དང་། ང་ལ་�ལ་བའི་མཆོད་འ�ལ་དམ་པ་ཇི་ཡོད་�མས་
�ོད་དང་�ོད་�ི་�་�མས་ལ་ཐོབ་པར་འ�ར། 10མཆོད་འ�ལ་འདི་དག་�ོད་ཚ�ས་གནས་དམ་པ་ཞིག་�་ཟ་
དགོས། དེ་དག་�ེས་པ་གཅིག་�ས་ཟ་ཆོག། མཆོད་འ�ལ་དེ་དག་ཚང་མ་དམ་པར་བ�ིས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 
11དེའི་ཁར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ང་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ས་པ་�མས་�ང་�ོད་�ི་ཡིན་ཅིང་། དེ་
ནི་ངས་�ོད་དང་�ོད་�ི་�་དང་�་མོ་�མས་ལ་�ས་གཏན་�་�ད་�ི་ཡིན། དག་འ�ངས་�ས་ཏེ་དམ་པར་
འ�ར་བའི་�ོད་�ི་ནང་མི་རེ་རེས་འ�ལ་བ་དེ་དག་ལས་ཟ་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 12ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ལོ་རེ་བཞིན་



�ངས་ཀ 

རང་གི་�ོན་ཐོག་བཟང་ཤོས་དེའི་�ད་དེ་ང་ལ་འ�ལ་�ི་ཡོད་པ་ནི། ཁ་�ར་པོའི་�མ་དང་�ན་ཆང་དང་འ�་
བཅས་ཡིན་པས། ངས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོད་ཚ�ར་�ད་�ི་ཡོད། 13དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོད་�ི་ཡིན་པས། དག་འ�ངས་�ས་
ཏེ་དམ་པར་འ�ར་བའི་�ོད་ཚ�འི་ནང་མི་རེ་རེས་དེ་དག་ཟ་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 14ཨིསི་�ཱཨེལ་ནང་ང་ལ་ཆ་�ེན་
མེད་པར་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་པའི་མཆོད་�ས་ཚང་མ་�ོད་ཚ�འི་ཡིན་པར་འ�ར། 15ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ང་ལ་�ལ་
བའི་�ག་�འམ་སེམས་ཅན་�ོན་�ེས་�མས་�ང་�ོད་ཚ�འི་ཡིན་མོན། འོན་�ང་�ག་�་�ོན་�ེས་རེ་དང་དག་
འ�ངས་མ་�ས་པའི་སེམས་ཅན་མི་གཙང་བ་རེ་རེའི་ཚབ་�་�་རིན་ངེས་པར་ལེན་དགོས། 16�་�་�་བ་གཅིག་
ལོན་པའི་�ེས་�་རིན་�ད་ནས་�་དགོས། ཡང་�་རིན་དེ་ནི་ག�ང་གི་�ིམས་�ོལ་�ར་ཚད་གཏན་འབེབས་ཟིན་
པའི་ད�ལ་�མ་�་�་�ད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 17འོན་�ང་བ་�གས་དང་། �ག་དང་། ར་བཅས་�ི་�ོན་�ེས་
�མས་ལ་དེ་�ར་�་རིན་�ད་ནས་�་མི་ཆོག དེ་དག་ཡོངས་�་ང་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན་པས་དེ་དག་དམར་མཆོད་
�་འ�ལ་དགོས། དེ་ཚ�འི་�ག་དེ་མཆོད་�ིའི་ཁར་གཏོར་ཞིང་ཚ�ལ་དེ་ཁ་ཟས་�ི་འ�ལ་བའི་�ལ་�་མེར་�ེག་
གཏོང་དགོས། དེའི་�ི་ཞིམ་�ིས་ངའི་སེམས་དགའ་བར་འ�ར། 18ཤ་དེ་ནི་�ོད་ཚ�ར་ཐོབ་�་ཡིན། དམིགས་བསལ་
�ི་འ�ལ་བའི་སེམས་ཅན་�ི་�ང་ཤ་དང་�བ་�ང་ཤ་གཡས་པ་དེ་དག་�ོད་ཚ�འི་ཡིན། 19ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ང་
ལ་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བའི་དངོས་�ས་�མས་ངས་�ོད་དང་�ོད་�ི་�་དང་�་མོ་�མས་ལ་�ས་གཏན་�་
�ོད་�་ཡིན། འདི་ནི་ངས་�ོད་དང་�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་དང་མཉམ་�་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་ཡིན། ཡང་
དམ་བཅའ་དེ་ནི་ནམ་ཡང་འགལ་�་མེད་པ་དེ་ཡིན་ནོ། 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་རོན་ལ་ག�ངས་པ། �ོད་
ལ་�་དངོས་གང་འ�་ཞིག་�ང་ས་�ལ་�་ཐོབ་�་མེད། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ས་གཞིའི་�ར་ཆ་ཞིག་�ང་�ོད་ལ་ཐོབ་མི་
ཡོང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་�ོད་�་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ོད་ཚ�ར་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་ཡིན་ནོ༎  

ལེ་ཝ་ིཔ་�མས་�ི་ཐོབ་�ལ།  

21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ང་ལ་བ�་ཁག་གི་འ�ལ་བ་འ�ེར་ཡོང་བ་ཚང་མ་
ངས་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་�ད་ཡོད། དེ་ནི་ཁོ་ཚ�ས་ང་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པར་བ�་�ོངས་�ེད་པའི་�་ཆའི་
�ལ་�་�ད་པ་ཡིན། 22ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ིངས་�མས་ད�་�ར་དམ་པའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོང་མི་ཉེན། གལ་�ིད་ཡོང་
བ་ཡིན་ན་རང་ཉིད་ཤི་དགོས་པའི་ཉེས་ཆད་འཕོག་ཉེན་ཡོད། 23ད་ནས་བ�ང་ལེ་ཝི་པ་གཅིག་�ས་ད�་�ར་
དམ་པར་བ�་�ོངས་�ེད་�་དང་། དེའི་ལས་འགན་ཆ་ཚང་�བ་དགོས་པ་ཡིན། གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་བཀའ་
�ིམས་འདི་ནི་�ས་�ན་�་�ང་དགོས་ཤིང་། �ོད་�ི་རིགས་བ�ད་ཚ�ས་�ང་དེ་�ང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། ལེ་ཝི་པ་
�མས་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་ནོར་�ལ་བ�ན་འཇགས་ཤིག་ཐོབ་མི་ཡོང་། 24གང་ལགས་ཟེར་ན། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་
ང་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་བ�་ཁག་གི་འ�ལ་བ་འ�ེར་ཡོང་བ་དེ་དག་ངས་ཁོ་ཚ�འི་ལག་�་�ད་ཡོད། དེའི་�ིར་དེ་
དག་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་ནང་�་�་དངོས་བ�ན་འཇགས་ཤིག་ཐོབ་མི་ཡོང་ཞེས་ངས་�ས་པ་ཡིན༎  

ལེ་ཝ་ིཔ་�མས་�ི་བ�་ཁག།  



�ངས་ཀ 

25གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། 26ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་འདི་�ར་�ས་དགོས་ཤེས་བཀའ་གནང་ངོ་། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་བ�་ཆའི་ཐོབ་�ལ་དེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་ལག་ནས་�ོད་ཚ�ས་ཐོབ་�བས། �ོད་
ཚ�ས་�ང་དེ་ལས་བ�་ཆ་གཅིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམིག་བསལ་�ི་འ�ལ་བའི་�ལ་�་�ལ་དགོས་པ་ཡིན། 
27དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བ་དེ་ནི་ཞིང་པས་འ�་གསར་པའམ་�ན་ཆང་གསར་པའི་འ�ལ་བ་�ལ་བ་དེ་དང་
མ�ངས་པར་བ�ིས་དགོས་སོ། 28ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ནས་ཐོབ་པའི་བ�་ཁག་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
འ�ལ་དགོས་པའི་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བ་དེ་�ོད་ཚ�ས་�ང་�ལ་བ་དང་མ�ངས་པ་ཡིན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་�ལ་དགོས་པའི་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བ་དེ་�ོད་ཚ�ས་�་མ་ཨ་རོན་ལ་�ལ་དགོས། 29�ོད་ཚ�ས་ཐོབ་
པའི་དངོས་ཟོག་བཟང་ཤོས་དེ་ལས་�ོད་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ལ་དགོས། 30ཞིང་པས་འ�ལ་བ་�ལ་ཟིན་པའི་�ག་
འ�ོས་དེ་བདག་ཉར་�ེད་པ་བཞིན། �ོད་ཚ�ས་�ང་རང་གི་དངོས་ཟོག་གི་ཆ་ཤས་བཟང་ཤོས་དེ་འ�ལ་བར་�ལ་
བའི་�ག་འ�ོས་དེ་རང་གི་དོན་�་ཉར་ནའང་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 31�ག་འ�ོས་དེ་ནི་�ོད་དང་�ོད་�ི་ནང་མིས་ས་
གནས་གང་�་�ིན་ནས་ཟ་ནའང་ཆོག་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ནི་�ོད་ཚ�ས་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་
ཞབས་ཏོག་�ས་པའི་�་ཆར་�ད་པ་ཡིན་པས་�ིར་རོ། 32དེའི་ནང་ནས་དམིགས་སེལ་�ི་བཟང་ཤོས་�ད་དེ་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བ་ཡིན་ན། �ག་འ�ོས་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཟ་�བས་�ོད་ཚ�འི་སེམས་ནང་གནོང་འ�ོད་�ེད་མི་
ཡོང་། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་པའི་འ�ལ་བ་དེ་མ་�ལ་གོང་�་�ོད་ཚ�ས་དེ་ལས་ཟས་ནས་འ�ལ་
བ་དེ་མི་གཙང་བར་བཟཽ་མི་ཉན། དེ་མིན་�ོད་ཆོ་ཤི་ངེས་ཅན་ཡིན་ནོ༎  

�ངས་ཀ 19 

བ་�གས་དམར་པོའི་གོ་ཐལ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ། 2གཤམ་གསལ་བཀའ་�ིམས་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་
�ོད་དགོས་ཅེས་ག�ངས་སོ། དེ་�་ནམ་ཡང་གཉའ་ཤིང་མ་བཀལ་བའི་བ་�གས་དམར་པོ་�ོན་མེད་པ་ཞིག་
འ�ིད་ཡོང་ནས། 3�་མ་ཨེ་ལི་ཛར་ལ་�ོད་དགོས། དེ་ནི་�ར་�ི་�ི་རོལ་�་འ�ིད་ནས་ཨེ་ལི་ཛར་�ི་མ�ན་�་
གསོད་དགོས་སོ། 4དེ་�ེས་ཨེ་ལི་ཛར་�ིས་�ག་ཏོག་ཙམ་ཞིག་�ངས་ནས་ད�་�ར་དམ་པའི་མ�ན་ངོས་�་
མ�བ་མོས་ལན་བ�ན་གཏོར་དགོས་པ་དང་། 5�་མ་�ི་མ�ན་�་བ་�གས་དེའི་པགས་པ་དང་། ཤ་�ག་དང་�་
མ་དང་བཅས་པ་མེར་བ�ེག་གཏོང་དགོས། 6དེ་�ེས་�་མས་འ�མ་ཤིང་དང་། ཧི་སོབ་ཅེས་པའི་ཤིང་གི་ཡལ་ག་
ཞིག་དང་�ད་པ་དམར་པོ་ཞིག་མེའི་ད�ིལ་�་ད�གས་དགོས། 7དེ་�ེས་ཁོས་རང་གི་�ོན་གོས་�ས་ནས་སོ་སོའི་
ཐོག་�་�་�གས་ཤིང་�ར་�ི་ནང་�་འ�ལ་ཆོག་མོད། འོན་�ང་དགོང་�ོ་བར་�་ཁོ་ནི་མི་གཙང་བར་�ིས་
དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 8དེ་བཞིན་མེར་བ�ེག་གཏོང་མཁན་དེས་�ང་རང་གི་�ོན་གོས་�ས་ནས་སོ་སོའི་ཐོག་�་�་
�གས་དགོས། འོན་�ང་ཁོ་ལའང་དགོང་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་�ིས་དགོས་སོ། 9དག་འ�ངས་�ས་པའི་མི་
གཙང་མ་ཞིག་གིས་བ་�གས་�ེག་པའི་གོ་ཐལ་དེ་བ�ས་ནས་�ར་�ི་�ི་རོལ་�་དག་འ�ངས་�ས་པའི་གནས་
གཙང་མ་ཞིག་�་བཞག་དགོས། དེ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་དག་འ�ངས་�ི་མཆོད་པར་མཁོ་བའི་�ས་�་བཟོ་བར་
བེད་�ོད་གཏོང་�་ཡིན་ཅིང་། ཆོ་ག་དེ་ནི་�ིག་པ་འ�ངས་པའི་ཆེད་�་བཤམས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 10གོ་ཐལ་



�ངས་ཀ 

བ�ས་མཁན་དེས་རང་གི་�ོན་གོས་འ�་དགོས་མོད། འོན་�ང་དེ་ནི་དགོང་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་བ�ིས་
དགོས་སོ། �ིམས་�ོལ་དེ་ནི་ད་�ིན་�ས་གཏན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་དང་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་པའི་�ི་�ལ་བ་ཚ�ས་
བ�ིས་�ང་�ེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ང་པོར་འཆང་བ།  

11�ང་པོར་འཆང་བའི་མི་�་ཞིག་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་�་ཡིན། 12ཁོས་དག་འ�ངས་
�ེད་པའི་�་�ངས་ནས་ཉིན་ཞག་ག�མ་པ་དང་བ�ན་པའི་ཐོག་�་རང་ཉིད་�ས་ཏེ་དག་འ�ངས་�ེད་དགོས། 
དེ་�ེས་ཁོ་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན་མོད། འོན་�ང་ཁོས་ཉིན་ཞག་ག�མ་པ་དང་བ�ན་པའི་ཐོག་�་རང་ཉིད་
འ�ས་ཏེ་དག་འ�ངས་མ་�ས་པ་ཡིན་ན་ཁོ་གཙང་བར་མི་འ�ར་རོ། 13�་ཞིག་གིས་�ང་པོར་ལག་པ་འཆང་
བའི་�ེས་�་རང་ཉིད་དག་འ�ངས་མ་�ས་ན་ཁོ་མི་གཙང་བར་བ�ིས་དགོས་�་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེའི་
�ེང་�་དག་འ�ངས་�ས་པའི་�ས་�་དེ་མ་�གས་པའི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་མི་
གཙང་བར་བཟོས་པ་ཡིན་པས། མི་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་�་གཏོགས་པར་མི་འ�ར་རོ། 
14གལ་ཏེ་�་ཞིག་�ར་�ི་ནང་�་ཤི་བ་ཡིན་ན། �བས་དེར་�ར་ནང་ཡོད་པའི་མི་དང་དེ་བཞིན་�ི་ནས་�ར་
དེའི་ནང་ཡོང་མཁན་�མས་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་མི་གཙང་བར་བ�ིས་དགོས་སོ། 15�ར་དེའི་ནང་ཁབ་
གཅོད་མེད་པའི་�ོད་ཆས་ཚང་མ་མི་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན། 16གལ་ཏེ་ཁང་པའི་�ི་རོལ་�་མི་བསད་པ་ཞིག་
གམ་ཡང་ན་རང་བཞིན་�ིས་ཤི་བའི་རོ་ལ་འཆང་བའམ། དེ་བཞིན་མིའི་�ས་པའམ་�ར་སོགས་ལ་འཆང་བ་ཡིན་
ན། མི་དེ་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་མི་གཙང་བར་བ�ིས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 17མི་གཙང་བ་དེ་དག་པར་�ེད་པའི་
�ིར་�་�ིག་སེལ་�ི་�ིན་�ེག་�་�ལ་བའི་བ་�གས་དམར་པོའི་གོ་ཐལ་དེ་ནས་ཏོག་ཙམ་ཞིག་�ངས་ནས་�ོད་
ཅིག་གི་ནང་�་�གས་ཏེ། དེར་�་གཙང་མ་�གས་དགོས། 18དང་པོར་དག་འ�ངས་�ེད་པའི་མི་གཙང་མ་ཞིག་
གིས་ཧི་སོབ་ཞེས་པའི་ཤིང་གི་ཡལ་ག་གཅིག་�འི་ནང་བ�ག་ནས། �ར་དང་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་དངོས་རིགས་
དང་མི་�མས་�ི་ཁར་གཏོར་དགོས། གཉིས་པར་དག་འ�ངས་�ེད་པའི་མི་གཙང་མ་དེས་མིའི་�ས་པའམ་�ང་
པོ་དང་�ར་སར་འཆང་བའི་མི་དེའི་ཐོག་ཡང་གཏོར་དགོས། 19ཉིན་ཞག་ག�མ་པ་དང་བ�ན་པའི་ཉིན་མོར་
དག་འ�ངས་�ེད་པའི་མི་གཙང་མ་དེས་མི་གཙང་བའི་མི་དེའི་ཐོག་�་གཏོར་ནས། ཉིན་ཞག་བ�ན་པའི་ཐོག་�་
མི་དེ་ལ་དག་འ�ངས་�ེད་དགོས། ཁོས་རང་གི་�ོན་གོས་འ�ད་དེ་སོ་སོའི་ཐོག་�་�ས་�་�གས་ནས་ཉི་མ་�བ་
མཚམས་�་ཁོ་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན། 20མི་གཙང་བའི་མི་ཞིག་གིས་ཆོ་ག་�ར་རང་ཉིད་དག་འ�ངས་མ་�ེད་
བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། དག་འ�ངས་�ེད་པའི་�ས་�་དེ་ཁོའི་ཐོག་�་མ་�གས་
པ་ཡིན་པས་�ིར་རོ། ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་མི་གཙང་བར་བཟོས་པའི་�ེན་�ིས་ཁོ་ནི་
དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་�་བ�ི་བར་མི་འ�ར། 21�ིམས་�ོལ་དེ་ནི་�ོད་ཚ�ས་�ས་�ན་�་�ང་དགོས་སོ། 
དག་འ�ངས་�ེད་པའི་�ས་�་གཏོར་མཁན་དེས་�ང་རང་གི་�ོན་གོས་སོགས་འ�་དགོས་པ་ཡིན། དག་འ�ངས་
�ེད་པའི་�ས་�་དེར་ལག་པ་འཆང་མཁན་དེ་ནི་དགོང་�ོ་བར་མི་གཙང་བར་གནས་�་ཡིན། 22�ེ་བོ་མི་གཙང་
བ་ཞིག་གིས་རེག་པའི་དངོས་པོ་ཚང་མ་མི་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེ་དག་ལ་འཆང་བ་ཡིན་ན། དེ་
ནི་དགོང་�ོ་བར་�་མི་གཙང་བར་གནས་�་ཡིན༎  



�ངས་ཀ 

�ངས་ཀ 20 

ཀ་དྷེཤི་ལ་�ང་བའི་ལོ་�ས།  

1�་བ་དང་པོར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་མི་�ེ་ཡོངས་�ོགས་ཛ�ན་�ི་འ�ོག་�ོང་�ལ་�་འ�ོར་ནས་ཀ་དྷེཤི་ལ་�ར་ས་
བ�བ་པ་དང་། དེར་མིར་ཡམ་ཚ�་ལས་འདས་ནས་ས་གནས་དེ་རང་�་�ར་སར་�ས་སོ། 2དེ་ཚ�་�ར་ས་བ�བ་
པའི་གནས་དེར་�་མེད་པས། མི་མང་ཚ�ས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ལ་མཐའ་�ོར་ནས། 3�ོག་བ�ོད་�ེད་གསལ། 
ང་ཚ�འང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་གཞན་�མས་དང་མཉམ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ད�་�ར་དམ་པའི་མ�ན་�་ཤི་བ་
ཡིན་ན་ཅི་མ་�ང་། 4�ོད་ཚ�ས་ག་རེའི་དོན་�་ང་ཚ�་ལ་འ�ོག་�ོང་འདི་འ�ར་འ�ིད་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ། འདིར་ང་
ཚ�་སེམས་ཅན་�མས་དང་མཉམ་�་ཤི་བ�ག་པའི་�ིར་འ�ིད་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ། 5�ོད་ཚ�ས་ང་ཚ�་ལ་ཨི་ཇིབ་ནས་
བཏོན་ཏེ། ཐོན་�ེད་སོགས་གང་ཡང་མེད་པའི་གནས་�ོ་པོ་འདི་འ�ར་འ�ིད་ཡོང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། གནས་
དེར་འ�་དང་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་འ�ས་�་དང་�ན་འ�མ་དང་སེ་འ�་སོགས་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། འ�ང་�་
ཙམ་ཡང་མི་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 6མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་མི་ཚ�གས་ཡོད་ས་ནས་ལོག་�་�ིན་ཏེ། ད�་�ར་
དམ་པའི་�ོར་ལངས་ཤིང་། ས་ཁར་མགོ་བོ་�ར་བ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་�ན་པའི་འོད་ཟེར་
བ�ག་མདངས་ཆེན་པོ་དེ་ཁོ་ཚ�འི་ཐོག་�་མངོན་ནོ། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 8དམ་
བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་�་ཡོད་པའི་འཁར་�ག་དེ་ལག་�་�ངས་ཏེ། ཨ་རོན་དང་�ོད་གཉིས་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་
མི་�ེ་ཡོངས་�ོགས་བཀོང་ནས་ཁོ་ཚ�ས་མཐོང་སར་�ག་རི་དེ་ལ་གཏམ་�ེང་�ོས་ཤིག་དང་། �ག་རི་དེ་ནས་�་
�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོན་པར་འ�ར། དེ་�ར་�ོད་ཚ�་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚང་མའི་དོན་�་�ག་རི་ནས་འ�ང་�་
ཐོབ་པར་འ�ར། 9དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གང་གནང་བ་བཞིན་མོ་ཤེས་འཁར་�ག་དེ་�ངས་
ནས། 10ཁོ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་�ིས་མི་�ེ་ཡོངས་�ོགས་�ག་རིའི་མ�ན་�་བཀོང་ནས་མོ་ཤེས་�ས་པ། �ེ་ངོ་ལོག་
པ་�མས་�ར་ཉོན་ཅིག ད་ང་ཚ�་�ག་རི་འདི་ལས་�ོད་ཚ�འི་དོན་�་�་བཏོན་དགོས་སམ། 11དེ་ནས་མོ་ཤེས་
འཁར་�ག་དེ་ཡར་འ�ར་ནས་�ག་གི་ཁར་ལན་གཉིས་�ས་པ་དང་། དེ་ལས་�་�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོན་ནས་མི་
དང་སེམས་ཅན་ཚང་མས་དེ་ལས་འ�ང་བ་ཡིན་ནོ། 12འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་
གཉིས་ལ་བཀའ་བ�ོན་གནང་ཞིང་ག�ངས་པ། ངའི་�ས་མ�་དམ་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་མི་མང་�མས་�ི་མ�ན་�་
ངོས་ལེན་�ེད་པའི་དད་པ་ཆ་ཚང་མེད་པའི་�ེན་�ིས། �ར་ངས་ཁོ་ཚ�ར་�ོད་�འི་དམ་བཅའ་�ས་པའི་�ལ་དེར་
�ོད་ཚ�ས་དེ་དག་འ�ིད་དེ་འ�ོ་མི་ཡོང་། 13ལོ་�ས་འདི་ནི་མེ་རི་�ཱ་མེ་རི་�ཱ: ཨིབ་རི་པའི་�ད་�་མེ་རི་�ཱ་ཞེས་
པའི་དོན་ནི་�ོག་གཏམ་ཡིན་ནོ། �ེབ་ཐོན་ ༡༧:༧ ནང་�འང་གསལ་ཡོད། �་�ང་བ་ཡིན་ནོ། དེར་མི་མང་ཚ�ས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོལ་ཞིང་�ོག་བ�ོད་�ས་པ་དང་། ཁོང་གིས་རང་ཉིད་དམ་པ་ཡིན་པའི་མངོན་�གས་
དེ་ཚ�ར་བ�ན་པ་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎  

ཨེ་དྷོམ་�ི་�ལ་པོས་ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་�མས་ལ་�ལ་མ་བ�ག་པ།  



�ངས་ཀ 

14མོ་ཤེས་ཀ་དྷེཤི་ནས་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ལ་པོའི་�ང་�་བང་ཆེན་�མས་བཏང་ཞིང་། དེ་དག་གིས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་
རིགས་�ི་ཁོངས་ནས་�ེད་�ི་�་མཆེད་ཡིན་པ་�མས་ནས་ལོན་འདི་བ�ར་ཡོད། ང་ཚ�ས་�ང་དགོས་པའི་དཀའ་
ངལ་�ི་�ོར་ལ་�ེད་�ིས་མ�ེན་གསལ་�ར། 15�ར་ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་ཇི་�ར་ཨི་ཇིབ་�་�ིན་ནས་དེར་ང་ཚ�་
ལོ་མང་བ�ད་དགོས་�ང་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་དང་ང་ཚ�ར་�ག་�ོད་�ེད་�བས། 
16ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མགོན་�བས་�ི་�་འབོད་�ས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ང་ཚ�འི་�་བར་གསན་ནས་
ཕོ་ཉ་ཞིག་གཏོང་བ་གནང་ཞིང་། དེས་ང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ཏེ་འ�ིད་ཕེབས་ཤིང་། ད་�་ང་ཚ�་�ེད་�ི་�ལ་
�ི་ས་མཚམས་�་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཀ་དྷེཤི་ཞེས་པར་འ�ོར་ཡོད། 17ང་ཚ�་ལ་�ེད་�ི་�ལ་བ�ད་ནས་འ�ོ་
བ�ག་རོགས་གནང་། ང་ཚ�་རང་གི་�གས་ཟོག་དང་བཅས་པས་�ེད་�ི་�ལ་�ི་ག�ང་ལམ་�ངས་ནས་ཞིང་དང་
�ན་ཚལ་ཁག་�་འ�ལ་མི་ཡོང་། ང་ཚ�ས་�ེད་�ི་�ལ་�ི་�ོན་པ་ཁག་ནས་�་ཡང་འ�ང་མི་ཡོང་། �ེད་�ི་�ལ་
�ི་ས་མཚམས་མ་�ལ་བར་�་ང་ཚ�་ག�ང་ལམ་ཁོ་ན་བ�ད་ནས་འ�ོ་�་ཡིན་ཞེས་�ས་མོད། 18འོན་�ང་དེའི་
ལན་�་ཨེ་དྷོམ་པ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་ང་ཚ�འི་�ལ་བ�ད་ནས་འ�ོ་བ�ག་གི་མིན། གལ་�ིད་�ོད་ཚ�ས་དེ་འ�་�ེད་པ་
ཡིན་ན་ང་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་འཐབ་�ོལ་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 19ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ས་པ། ང་ཚ�་
ག�ང་ལམ་ཁོ་ན་བ�ད་ནས་འ�ོ་�་ཡིན་པ་དང། གལ་�ིད་ང་ཚ�་དང་ང་ཚ�འི་�གས་ཟོག་དང་བཅས་པས་�ེད་
�ི་�ལ་�ི་�་ལས་འ�ང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་�་རིན་འ�ལ་ཆོག་པ་�་�་ཡིན། ད་ང་ཚ�་�ེད་�ི་�ལ་
བ�ད་ནས་གཅིག་པོ་འ�ོ་བར་འདོད་དོ། 20ཨེ་དྷོམ་པ་ཚ�ས་�ར་�། ང་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་འ�ོ་�་བ�ག་གི་མིན་ཞེས་
�ས་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་དམག་འཐབ་�ེད་�ིར་དམག་ད�ང་�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་འ�ིད་ནས་
ཐོན་ནོ། 21ཨེ་དྷོམ་པ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་རང་གི་ས་�ལ་ནས་འ�ོ་མ་བ�ག་པའི་�ེན་�ིས་ཁོ་ཚ�་ལམ་
གཞན་བ�ད་ནས་�ིན་ནོ༎  

ཨ་རོན་ཚ�་ལས་འདས་པ།  

22ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་མི་�ེ་ཡོངས་�ོགས་�ལ་ཀ་དྷེཤི་ནས་ཐོན་ཏེ། 23ཨེ་དྷོམ་�ི་ས་མཚམས་�་ཡོད་པའི་ཧོར་ཞེས་
པའི་རི་བོར་བ�ེབས་སོ། དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ལ་ག�ངས་པ། 24ངས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ོད་�འི་དམ་བཅའ་�ས་པའི་�ལ་དེར་འ�ལ་�བ་མི་ཡོང་། ཁོ་ནི་ཤི་བར་འ�ར། གང་
ལགས་ཟེར་ན། མེ་རི་�ཱ་�་�ོད་གཉིས་�ིས་ངའི་བཀའ་ལ་ངོ་ལོག་�ས་པས་སོ། 25ཨ་རོན་དང་ཁོའི་�་ཨེ་ལི་ཟར་
རི་བོ་ཧོར་�་འ�ིད་དེ། 26དེར་ཨ་རོན་ལས་�་མའི་གོས་དེ་མར་�ད་དེ་ཨེ་ལི་ཛར་ལ་གཡོགས་དགོས་སོ། དེ་�ེས་
ཨ་རོན་གནས་དེར་ཤི་བར་འ�ར། 27མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གང་གནང་བ་བཞིན་�ས་ཏེ། ཨིསི་
�ཱཨེལ་པའི་མི་�ེ་ཡོངས་�ོགས་�ིས་བ�་བཞིན་རི་བོ་ཧོར་�་�ིན་ནོ། 28དེར་མོ་ཤེས་�་མ་ཨ་རོན་�ི་གོས་དེ་
མར་�ད་ནས་ཨེ་ལི་ཛར་ལ་གཡོག་སོ། དེ་�ེས་རི་བོའི་�ེ་�་ཨ་རོན་ཚ�་ལས་འདས་ཤིང་། མོ་ཤེ་དང་ཨེ་ལི་ཟར་
གཉིས་མར་�ིར་ལོག་བབསོ། 29ཨ་རོན་�ོངས་པའི་�ོར་མི་�ེ་ཡོངས་�ི་ཧ་གོ་ནས་ཉིན་ཞག་ག�མ་བ�་བར་�་
�་ངན་བ�ངས་སོ༎  

�ངས་ཀ 21 



�ངས་ཀ 

ཀ་ནན་པ་ཚ�འི་ཐོག་�་�ལ་ཁ།  

1ཀ་ནན་�ལ་�ི་�ོ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ཨ་རད་�ི་�ལ་པོ་ཀ་ནན་པ་དེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ས་གནས་ཨ་ཐ་
རིམ་�ི་ལམ་བ�ད་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་�ོར་ཐོས་ནས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་དམག་འཐབ་�ས་ཏེ། འགའ་ཤས་འཛ�ན་
བ�ང་�ས་སོ། 2ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་ཞིག་�ལ་ཏེ་�ས་པ། གལ་ཏེ་�ེད་�ིས་མི་
འདི་ཚ�་ང་ཚ�འི་ལག་�་གནང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ཆ་ཚང་�་མེད་གཏོང་�་ཡིན། 3གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�འི་�་བར་གསན་ཏེ། ཀ་ནན་པ་འཕམ་པར་�ེད་�ིར་ཁོ་ཚ�ར་རོགས་གནང་བས། ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་དེ་དག་དང་དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་�མས་ཡོངས་�་�་མེད་བཟོས་ནས་གནས་དེའི་མིང་ལ་ཧོར་�ཱ་ཞེས་
བཏགས་སོ༎  

ལི་ལས་བཟོས་པའི་�ལ།  

4དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་རི་བོ་ཧོར་ནས་ཐོན་ཏེ། �་མཚ�་དམར་པོ་འ�ོ་བའི་ལམ་བ�ད་དེ་�ལ་ཨེ་དྷོམ་
མཐའ་བ�ོར་ནས་�ིན་ནོ། འོན་�ང་ལམ་�་འ�ོ་�ས་མི་མང་�མས་ཡིད་ཐང་ཆད་ནས། 5དཀོན་མཆོག་དང་མོ་
ཤེ་ལ་བ�ར་བ་འདེབས་ཤིང་�ོག་བ�ོད་�ེད་དེ་�ས་པ། �ེད་�ིས་ང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ཏེ་བཟའ་བ�ང་
སོགས་གང་ཡང་མེད་པའི་འ�ོག་�ོང་འདིར་ང་ཚ�་ཤི་བའི་�ིར་འ�ིད་ཡོང་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། ད་ནི་ཁ་
ཟས་�ོ་པོ་འདི་ལ་ཞེ་�ེལ་�ང་། 6དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�ོད་�་�ག་�ལ་ག�ག་
པ་ཅན་�མས་གཏོང་གནང་བས། �ལ་�ི་སོ་བ�བ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཤིའོ། 7མི་དམངས་�མས་མོ་
ཤེའི་�ར་ཡོང་ནས། ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་�ེད་ལ་བ�ར་བ་འདེབས་ནས་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན། ད་
�ལ་འདི་ཚ�་ཐར་�ོད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ེད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་�ོན་གནང་རོགས་
གནང་ཞེས་�ས་སོ། མོ་ཤེས་མི་�མས་�ི་ཆེད་�་དེ་བཞིན་�ོན་ལམ་འདེབས་སོ། 8དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་མོ་ཤེ་ལ་ལི་ལས་�ལ་ཞིག་བཟོས་ནས་ཀ་བའི་ཁར་འ�ར་དགོས་སོ། �ལ་�ིས་སོ་བ�བ་པ་�ས་�ང་ལི་གི་
�ལ་དེ་ལ་བ�་བ་ཡིན་ན་�ག་གསོ་བར་འ�ར་རོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 9དེར་བ�ེན་མོ་ཤེས་ལི་ལས་�ལ་ཞིག་བཟོས་
ནས་ཀ་བར་འ�ར་བ་དང་། �ལ་�ིས་སོ་བ�བ་པ་�ས་�ང་ལིའི་�ལ་དེར་བ�་བ་དང་�ག་གསོ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་
ནོ༎  

རི་བོ་ཧོར་ནས་མོ་ཨབ་པའི་�ང་གཤོང་བར།  

10ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་མ�ན་བ�ོད་�ས་ཏེ་ཨོ་བྷོད་�་�ར་ས་བ�བ་བོ། 11དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�་གནས་དེ་ནས་ཐོན་ཏེ་
མོ་ཨབ་པའི་�ལ་�ི་ཤར་�ོགས་�ི་འ�ོག་�ོང་�ལ་�་ཡོད་པའི་ཨི་ཡེ་ཨ་བྷ་རིམ་ཟེར་བར་�ར་ས་བ�བ་བོ། 
12དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�ས་ཛ�་རེད་�ི་�ང་གཤོང་�ལ་�་�ར་བ�བ་བོ། 13དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�་ཡང་�ར་ཐོན་ཏེ་ཨ་མོར་པའི་
�ལ་བར་�་�བ་ཡོད་པའི་འ�ོག་�ོང་�ལ་�ི་གཙང་པོ་ཨར་ནོན་�ི་�ང་�ོགས་�་�ར་ས་བ�བ་པ་ཡིན་ནོ། 
(ཨར་ནོན་ནི་མོ་ཨབ་པ་དང་ཨ་མོར་པ་�མས་�ི་ད�ས་�ི་ས་མཚམས་འཁེལ་བ་ཡིན་པས། 14དམག་གི་ལོ་�ས་



�ངས་ཀ 

འཁོད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དེབ་�ི་ནང་�འང་འདི་�ར་གསལ་ཡོད།) �་�ཱའི་ས་�ལ་�་ཡོད་པའི་ཝ་
ཧེབ་�ོང་�ེར་དང་�ང་གཤོང་�མས་དང་། གཙང་པོ་ཨར་ནོན་དང་། 15�ོང་�ེར་ཨར་དང་མོ་ཨབ་�ལ་�ི་ས་
མཚམས་བར་�་�བ་པའི་�ང་གཤོང་གི་�ར་�་བབ་པའི་ས་�ལ་ཁག་བཅས་སོ། 16དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�་བེ་ཨོར་ཟེར་
བའི་�ོན་པར་འ�ོར་བ་དང་། དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། མི་�མས་འདིར་བཀོང་ཞིག་དང་ངས་དེ་
ཚ�ར་�་�ེར་བར་�་ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། 17�བས་དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གཤམ་གསལ་�ར་མ�ར་མ་ལེན་ནོ། 
�ེ། �ོན་པ་�མས་རང་གི་�་ཡར་བཏོན་ཞིག། ང་ཚ�ས་མ�ར་མ་ལེན་ནས་དེ་ལ་བ�་བར་�། 18�ོན་པ་དེ་ནི་�ལ་
�ས་�མས་�ིས་�ས། མི་མང་གི་འགོ་�ེད་�མས་�ིས། �ག་བེར་དང་ད�ག་པས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། ཁོ་ཚ�་འ�ོག་
�ོང་དེ་ནས་ཐོན་ཏེ་མཏ་ཏ་�་ཞེས་པའི་ས་གནས་�་བ�ེབས་སོ། 19ཡང་དེ་ནས་ཐོན་ཏེ་ན་ཧ་ལི་ཨེལ་�་
བ�ེབས་སོ། དེ་�ེས་བྷ་མོཐ་ནང་། 20བྷ་མོཐ་ནས་མོ་ཨབ་པའི་�ལ་�ི་�ང་གཤོང་�ལ་�་སོང་ངོ་། �ང་གཤོང་དེ་
ནི་རི་བོ་པིསི་�འི་ཤམ་�་འ�ོག་�ོང་གི་ས་�ལ་ཚང་མ་མཐོང་�བ་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་�ལ་པོ་ཨོག་གཉིས་འཕམ་པ།  

21དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་�ི་�ར་བང་ཆེན་�མས་བཏང་ནས་�ས་པ། 22ང་ཚ�་
ལ་�ེད་�ི་�ལ་བ�ད་ནས་འ�ོ་�་འ�ག་རོགས་གནང་། ང་ཚ�་དང་ང་ཚ�འི་ཟོག་སེམས་ཅན་�མས་ག�ང་ལམ་
འགལ་ནས་ཕར་�ར་ཞིང་ངམ་�ན་ཚལ་ཁག་�་འ�ལ་མི་ཡོང་། �ེད་�ི་�ོན་པའི་�འང་འ�ང་མི་ཡོང་། ང་ཚ�་
�ེད་�ི་�ལ་ནས་མ་ཐོན་བར་�་ལམ་ཆེན་ཁོ་ན་བ�ད་དེ་འ�ོ་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་�ང་། 23སི་ཧོན་�ིས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་རང་གི་�ལ་བ�ད་ནས་འ�ོ་མ་བ�ག་གོ ཁོས་རང་གི་དམག་མི་�མས་བཀོང་ནས་འ�ོག་�ོང་
གི་ས་གནས་ཡ་�ཛ་བར་�་�ིན་ཏེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�ེང་�་འཐབ་�ོལ་�ས་སོ། 24འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚ�ས་དམག་སར་ད�་བོ་མང་པོ་བསད་དེ་གཙང་པོ་ཨར་ནོན་ནས་�ང་�ོགས་ཡ་བྷོག་བར་�་རང་གི་དབང་�་
བ�ས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་བཞིན་དེ་དག་ཨམ་མོན་པ་�མས་ཡོད་པའི་གནས་བར་�་�ེབས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན་ཨམ་
མོན་པ་�མས་�ི་ས་མཚམས་ནི་བཙན་པོར་�ང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 25དེ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཨ་མོར་པའི་
�ོང་�ེར་ཁག་དང་ཧེཤ་བྷོན་དང་དེའི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ོང་�ེར་�མས་རང་གི་དབང་�་བ�ས་ནས་དེར་གཞིས་
ཆགས་ཤིང་གནས་སོ། 26ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་�ི་�ལ་ས་ནི་ཧེཤ་བྷོན་�་ཡོད་ཅིང་། སི་ཧོན་�ིས་�ར་མོ་
ཨབ་པའི་�ལ་པོ་དང་དམག་འཐབ་�ས་ནས་གཙང་པོ་ཨར་ནོན་བར་�་�བ་ཡོད་པའི་ཁོའི་�ལ་�ང་ཚང་མ་
རང་གི་དབང་�་བ�ས་སོ། 27དེར་བ�ེན་པས་�ན་ངག་མཁན་�མས་�ིས་གཤམ་གསལ་�ར་�་གཞས་གཏོང་
གི་ཡོད་དོ། སི་ཧོན་�ལ་པོའི་�ོང་�ེར་ཧེཤ་བྷོན་�་ཤོག་ཅིག �ལ་དེ་�ར་གསོ་འ�གས་བ�ན་�ང་བ་དེ། ང་ཚ�ས་
མཐོང་བའི་རེ་འདོད་སེམས་ལ་བ�ེད། 28རེ་ཞིག་ཧེཤ་བྷོན་�ོང་�ེར་འདིའི་ནང་ནས། སི་ཧོན་དམག་མི་མེ་བཞིན་
�ོན་�་�ག། དེས་ནི་མོ་ཨབ་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་ཨར་ནི་འཇིག་པར་�ས། ཨར་ནོན་�ོད་�ི་རི་�ལ་�མས་ནི་ཚར་
བཅད་བཏང། 29�ེ། མོ་ཨབ་�ལ་�་གནས་པའི་�ལ་མི་�མས། གཏམ་དེ་�ོད་དོན་ཉེན་ཚབས་ཅི་�ར་ཆེའོ། �ོད་
ཚ�་ཀེ་མོཤ་ལ་མཆོད་མཁན་�མས། གཅིག་�ང་མ་�ས་ཡོངས་�་འཇིགས་པར་�ས། �ོད་ཚ�འི་�་ཡིས་�ེས་པ་
�མས་ལ་ནི། �བས་བཅོལ་པ་ཡི་གནས་�ངས་འ�ར་བ�ག་གོ དེ་བཞིན་�ོད་ཚ�འི་�ད་མེད་�མས་ལ་ནི། ཨ་
མོར་པ་ཡི་�ལ་པོའི་བཙ�ན་�་བ�ག། 30འོན་�ང་ད་ནི་ཧེཤ་བྷོན་ནས་དྷི་བྷོན་བར། དེ་བཞིན་ས་གནས་ན་ཤིམ་



�ངས་ཀ 

ཞེས་པ་ནས། མེ་དྷེ་བྷ་ཡི་ཉེ་འ�མ་ནོ་�ཱ་བར། �བ་ནས་ཡོད་པའི་དེ་ཚ�འི་�་བ�ད་�མས་ནི་འཇིག་ནས་ཡོད། 
31དེ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨ་མོར་པ་ཚ�འི་�ལ་�་གནས་�ོད་�ས་སོ། 32�བས་དེར་མོ་ཤེ་�ོང་�ེར་ཡ་
ཛ�ར་�་འཐབ་གོལ་ཇི་�ར་�ེད་དགོས་པའི་ཐབས་བཟང་ཤོས་དེ་ཤེས་�ོགས་�ེད་པར་རང་གི་མི་�མས་བཏང་
བས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་དེ་དང་དེའི་མཐའ་�ོར་�་ཡོད་པའི་�ོང་ཚ�་གཞན་�མས་དབང་�་བ�ས་པ་
དང། དེར་གནས་�ོད་�ས་པའི་ཨ་མོར་པ་�མས་�ིར་འདེད་�ས་སོ། 33དེ་�ེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལམ་བ�ོར་
ནས་བྷ་�ན་�་འ�ོ་བའི་ལམ་དེ་འ�ས་སོ། བྷ་�ན་�ི་�ལ་པོ་ཨོག་གིས་རང་གི་དམག་མི་�མས་འ�ིད་ནས་དེ་
ཚ�ར་འཐབ་�ོལ་�ེད་�ིར་ཨེད་རེ་ཨི་ཞེས་པའི་གནས་�་ཐོན་ནོ། 34�བས་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་
ལ། �ོད་ཁོ་ལ་འཇིག་མི་དགོས། ངས་�ོད་ལ་ཁོ་དང་ཁོའི་འབངས་མི་སེར་དང་དེ་བཞིན་ཁོའི་�ལ་�ང་ཚང་མའི་
ཐོག་�་�ལ་ཁ་�ེར་�་ཡིན་པས། �ར་�ོད་�ི་ཧེཤ་བྷོན་�་�ལ་�ིད་�ོང་མཁན་ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་ལ་
གང་�ས་པ་བཞིན་ཁོ་ལའང་དེ་�ར་�ས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 35ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཨོག་དང་ཁོའི་�་�མས་
དང་དེ་བཞིན་ཁོའི་མི་འབངས་ཚང་མ་བསད་དེ། དེ་ཚ�འི་མི་�ལ་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་�ས་པ་མ་ཟད། དེ་ཚ�ས་
ཁོའི་�ལ་དེའང་དབང་འཛ�ན་�ས་སོ༎  

�ངས་ཀ 22 

མོ་ཨབ་�ི་�ལ་པོས་བྷ་ལམ་ལ་བོས་པ།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་མ�ན་བ�ོད་�ེད་དེ་མོ་ཨབ་�ི་ཤར་�ོགས་�ི་ཐང་�་�ར་ས་བ�བ་ནས་བ�ད་དོ། ཡང་
ས་གནས་དེ་ནི་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་དང་ཡ་རི་ཀོའི་མ�ན་ངོས་�་འཁེལ་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 2ཛ�བ་པོར་�ི་�། 
མོ་ཨབ་�ི་�ལ་པོ་བྷ་ལག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�ངས་འབོར་ག་ཚ�ད་ཡོད་མེད་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཨ་
མོར་པ་�མས་ལ་གང་�ས་པའི་�ོར་ཐོས་ནས། 3ཁོ་དང་ཁོའི་མི་འབངས་ཚང་མར་ཧ་ཅང་འཇིག་�ང་ཆེན་པོ་
�ང་ངོ་། 4དེ་�ེས་མོ་ཨབ་ཚ�ས་མིད་ཡན་པ་�མས་�ི་འགོ་�ེད་ཚ�་ལ། �ང་གིས་�་ཁར་�་ཟས་པ་བཞིན་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་འདི་ཚ�འི་མི་ཚ�གས་�ིས་ང་ཚ�འི་མཐའ་འཁོར་ལ་ཡོད་པ་ཚང་མ་�་མེད་གཏོང་ཉེན་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་
དང་། �ལ་པོ་བྷ་ལག་གིས། 5བྷི་ཨོར་�ི་�་བྷ་ལམ་ལ་འབོད་པའི་�ིར་བང་ཆེན་�མས་བཏང་ངོ་། �བས་དེར་བྷ་
ལམ་ནི་�བ་རད་གཙང་པོའི་འ�མ་�་ཡོད་པའི་�ལ་ཨ་མའོ་ཞེས་པའི་ས་གནས་པེ་ཐོར་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏ།ེ དེ་
ཚ�ས་ཁོའི་�ར་བྷ་ལག་ནས་བཏང་བའི་གཤམ་གསལ་ལན་དེ་བ�ེལ་ལོ། ངས་�ེད་ལ་�ན་གསན་�་�ར། ཨི་ཇིབ་
ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་རིགས་ཡོངས་�ོགས་ཤིག་�ིར་ཐོན་�ས་ཡོད་པས། དེ་ཚ�ས་�ོགས་�ན་�་�བ་ནས་འ�ོ་གི་
ཡོད་པ་དང། དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་�ལ་ཡང་དབང་འཛ�ན་�ེད་�འི་�ིག་ར་བ�ལ་�ི་འ�ག 6དེ་ཆོའི་�ངས་འབོར་ནི་
ང་ཚ�་ལས་མང་བ་འ�ག་པས། ད་�ེད་ཕེབས་ནས་དེ་ཚ�ར་ངའི་�ིར་དམོད་པ་ཞིག་གནང་བར་མཛ�ད། དེ་�ར་
གནང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚ�ས་དེ་དག་ལས་�ལ་ཞིང་དེ་ཚ�་�ལ་ནས་�ིར་�ོད་�ེད་�བ་མི་ཡོང་ངམ། �ེད་�ིས་གཞན་
ལ་�ིན་�བས་གནང་�ས་དེ་ཚ�ར་�ིན་�བས་ཐོབ་པ་དང་། དེ་བཞིན་དམོད་པ་བཏང་�ས་དེ་ཚ�ར་དམོད་པ་
འཕོག་གི་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། 7དེ་ནས་མོ་ཨབ་པ་དང་མིད་ཡན་པའི་འགོ་�ེད་ཚ�ས། དམོད་པའི་དོན་�་
�ོད་དགོས་པའི་ད�ལ་དག་འ�ེར་ཏེ། བྷ་ལམ་ལ་བྷ་ལག་གིས་བ�ར་བའི་ལེན་དེ་བཤད་པ་དང་། 8བྷ་ལམ་�ིས་



�ངས་ཀ 

དེ་དག་ལ། དོ་དགོང་�ོད་ཚ�་འདི་གར་ཞག་�ོད་�ེད་དགོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་གང་ག�ངས་པ་དེ་
ངས་�ོད་ཚ�ར་སང་ཉིན་ལབ་�ི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། དེར་བ�ེན་མོ་ཨབ་པའི་འགོ་�ེད་�མས་བྷ་ལམ་དང་མཉམ་
�་བ�ད་དོ། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བྷ་ལམ་�ི་�ར་ཕེབས་ནས། �ོད་དང་མཉམ་�་�ོད་མཁན་མི་དེ་ཚ�་�་ཡིན་
ནམ་ཞེས་ག�ངས་པས། 10བྷ་ལམ་�ིས། མོ་ཨབ་�ི་�ལ་པོ་བྷ་ལག་གིས་དེ་ཚ�་ངའི་�ར་བཏང་བ་རེད། 11ཨི་ཇིབ་
ནས་ཐོན་ཡོང་་བའི་མི་རིགས་ཤིག་�ལ་ཚང་མར་�བ་ཡོད་པས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་དམག་འཐབ་ནས་མཐར་�ོད་
�ེད་�བ་པའི་�ིར་ངས་དེ་ཚ�ར་དམོད་པ་བ�བ་དགོས་ཅེས་ལེན་བ�ར་འ�ག་�ས་པས། 12དེ་ནས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་བྷ་ལམ་ལ། �ོད་མི་འདི་ཚ�་དང་མཉམ་�་མ་འ�ོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་དམོད་པ་མ་བ�བ་
ཅིག གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་དེ་ཚ�ར་�ིན་�ིས་བ�བས་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 13སང་ཉིན་�་�ོ་བྷ་ལམ་བྷ་ལག་གི་
བང་ཆེན་�མས་�ི་�ར་�ིན་ཏེ། ད་�ོད་ཚ�་རང་གི་ནང་�་�ིར་ལོག་�ོས་ཤིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�ོ་
ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོ་ཆོག་པའི་དགོངས་པ་གནང་མ་�ང་ཞེས་�ས་པ་དང་། 14དེ་ཚ�་བྷ་ལག་གི་�ར་�ིར་ལོག་
�ས་ཏེ། བྷ་ལམ་ཡོང་འདོད་མ་�ས་པའི་གནས་�ལ་དེ་ཁོ་ལ་བཤད་དོ། 15དེ་ནས་བྷ་ལག་གིས་�ོན་ལས་མི་�ངས་
མང་བ་དང་འགོ་�ེད་གལ་ཆེ་བ་�མས་བྷ་ལམ་�ི་�ར་བཏང་ཞིང་། 16དེ་ཚ�་བྷ་ལམ་�ི་�ར་�ིན་ནས་བྷ་ལག་
གིས་བཏང་བའི་ལན་དེ་བ�ེལ་ལོ། ཡང་ལན་དེ་ནི་འདི་�་�ེ། �ེད་ངའི་�ར་ཡོང་བར་དོན་གནད་གང་གིས་�ང་
མ་བཀག་བར་ཤོག། 17ངས་�ེད་ལ་�་དགའ་ཆེན་པོ་ཞིག་འ�ལ་�་ཡིན་པ་དང་། �ེད་�ི་གང་ག�ངས་པ་ཚང་
མ་�བ་�་ཡིན། དེ་བས་ན་�ེད་ཕེབས་ནས་མི་འདི་ཚ�ར་དམོད་པ་འདེབས་རོགས་གནང་། 18དེའི་ལན་�་བྷ་ལམ་
�ིས། བྷ་ལག་གིས་སོ་སོའི་ཕོ་�ང་ནང་གི་གསེར་ད�ལ་ཇི་ཡོད་ང་ལ་�ད་ནའང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་
ནི་དོན་�ང་�་ཞིག་གི་�ིར་�་བཅག་མི་�བ། 19འོན་�ང་�ོན་ལ་ཡོང་མཁན་ཚ�་དང་འ�་བར་�ོད་ཚ�འང་དོ་
དགོང་འདིར་�ོད་དགོས། དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གཞན་གནང་�་གང་
ཡོད་མེད་དེ་ངས་ཤེས་�བ་པས་�ིར་རོ། 20མཚན་མོ་དེ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བྷ་ལམ་�ི་�ར་ཕེབས་ནས། གལ་
ཏེ་མི་འདི་ཚ�ས་�ོད་རང་འ�ིད་འ�ོ་བའི་�ིར་ཡོང་བ་ཡིན་ན། �ོད་རང་འ�ོ་�འི་�་�ིག་�ོས་ཤིག། འོན་�ང་
ངས་�ོད་ལ་གང་ལབ་པ་དེ་འབའ་ཞིག་�ོས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་པ་དང་། 21སང་ཉིན་�་�ོར་བྷ་ལམ་རང་གི་བོང་
�ར་�་བ�བ་ནས་མོ་ཨབ་པའི་འགོ་འ�ིད་�མས་དང་མཉམ་�་�ིན་ནོ༎  

བྷ་ལམ་དང་ཁོའི་བོང་�།  

22བྷ་ལམ་དེ་བཞིན་འ�ོ་གིན་ཡོད་པ་གཟིགས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་�ོས་ཤིང་། ཁོ་བོང་�ར་ཞོན་ནས་
རང་གི་གཡོག་པོ་གཉིས་དང་མཉམ་�་འ�ོ་བཞིན་པའི་�བས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཁོའི་
མ�ན་�་ལངས་ནས་འ�ལ་ལམ་བཀག་པ་དང་། 23ཕོ་ཉ་དེས་ལག་�་རལ་�ི་འ�ེར་ནས་ལམ་ད�ིལ་�་ལངས་
ནས་བ�ད་ཡོད་པ་བོང་�ས་དེ་མཐོང་བའི་�ེས་�། བོང་�ས་ལམ་དེ་�ངས་ནས་ཞིང་ཁའི་�ོགས་�་�ིན་ནོ། བྷ་
ལམ་�ིས་བོང་�་བ�ང་ནས་ལམ་�ོགས་�་�ིར་ལོག་འ�ིད་ཡོང་ངོ་། 24དེ་ནས་ཕོ་ཉ་དེ་�ན་མཚལ་གཉིས་�ི་
བར་ལ་ཞོག་རེ་རེ་ལ་�ོའི་ར་བ་�ིག་ཡོད་པའི་ལམ་དོག་པོ་དེར་ལངས་སོ། 25བོང་�ས་ཕོ་ཉ་དེ་མཐོང་�བས། 
�ིག་པའི་�ོགས་�་�ིན་པ་དང་བྷ་ལམ་�ི་�ང་པ་�ིག་པར་བཙ�ར་བས། བྷ་ལམ་�ིས་ཡང་�ར་�ང་�ར་བ�ངས་
སོ། 26ཕོ་ཉ་དེ་ཡང་�ར་�ོན་�་སོང་ནས་ལམ་�་པོ་དོག་ས་ཞིག་�་ཕན་�ན་གཉིས་ནས་�་ཞིག་�ང་འ�ོ་མ་



�ངས་ཀ 

�བ་པའི་ས་དོག་པོ་ཞིག་�་ལངས་སོ། 27ད་ལན་བོང་�ས་ཕོ་ཉ་དེ་མཐོང་བ་དང་ས་ཁར་བ�ད་པས། བྷ་ལམ་
ཁོང་�ོ་འབར་ཞིང་རང་གི་ད�ག་པ་དེས་བོང་�ར་བ�ངས་སོ། 28དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བོང་�་ལ་
�ད་ཆ་ཤོད་�བ་པའི་�ས་པ་གནང་བ་དང་། ཁོས་བྷ་ལམ་ལ། ངས་�ེད་ལ་ཅི་�ས་�ང་། ང་ལ་ལན་ག�མ་ཙམ་
བ�ང་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 29ལན་�་བྷ་ལམ་�ིས། �ོད་�ིས་ང་ལ་�ེན་པ་བཟོས་�ང་། 
གལ་�ིད་ང་ལ་རལ་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ངས་�ོད་རང་བསད་པ་ཡོད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 30ལན་�་བོང་�ས། �ོད་
�ིས་མི་ཚ�་�ིལ་པོར་ཞོན་པའི་བོང་�་དེ་ང་མ་ཡིན་ནམ། �ོད་ལ་ངས་འདི་འ�འི་�ོད་ལམ་དེ་�་�ས་ཨེ་ཡོད་
ཅེས་�ིས་པའི་ལན་�། བྷ་ལམ་�ིས་དེ་�ར་ནམ་ཡང་�ས་མེད་ཅེས་�ས་སོ། 31དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
བྷ་ལམ་ལ། ལག་�་རལ་�ི་འ�ེར་ནས་ལངས་ཡོད་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་བ�ན་གནང་བ་དང་། བྷ་ལམ་�ས་ས་ལ་བ�བ་
ནས་�ག་འཚལ་ལོ། 32ཕོ་ཉས། �ོད་�ིས་རང་གི་བོང་�ར་ཐེངས་ག�མ་ཙམ་བ�ངས་པ་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ། ངས་
�ོད་�ིས་ལམ་བཀག་�ིར་ཡོང་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་�ིས་ས་�ོགས་འདིར་མ་ཐོན་ན་དགའ་ཡོད། 
33འོན་�ང་�ོད་�ི་བོང་�ས་ང་མཐོང་ནས་ལན་ཐེངས་ག�མ་ཙམ་ལམ་གཞན་ནས་བ�ོར་�ིན་པ་དང་། བོང་
�ས་དེ་�ར་མ་�ས་པ་ཡིན་ན་ངས་�ོད་རང་བསད་ནས་བོང་�་དེ་ལ་�བས་པ་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 34ལན་�་བྷ་
ལམ་�ིས། ངས་�ིག་པ་�ས་ཡོད། �ོད་རང་ངའི་ལམ་བཀག་ནས་ལངས་བ�ད་པ་དེ་ངས་ཤེས་མ་�ང་། �ོད་�ིས་
ང་འ�ོ་�་དེ་ནོར་འ�ལ་ཡིན་པ་བསམ་�ི་ཡོད་ན་ང་ནང་ལ་ལོག་འ�ོ་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། 35ཕོ་ཉས། �ོད་
མི་འདི་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ིན་ནས། ངས་གང་�ས་པ་དེ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་�ས་པས། བྷ་ལམ་དེ་དག་དང་མཉམ་�་
�ིན་ནོ༎  

བྷ་ལག་གིས་བྷ་ལམ་ལ་དགའ་བ�་�ས་པ།  

36དེ་ནས་བྷ་ལག་གིས་བྷ་ལམ་ཡོང་གི་འ�ག་ཟེར་བ་ཐོས་�བས། ཁོང་ལ་�གས་འ�ད་�ེད་�ིར་ཁོ་མོ་ཨབ་པའི་
ས་མཚམས་ཨར་ནོན་གཙང་པོའི་འ�མ་�ི་�ོང་�ེར་ཨར་ཞེས་པའི་བར་�་�ིན་ནོ། 37བྷ་ལག་གིས་ཁོ་ལ། ངས་
ཐེངས་དང་པོར་�ོད་འབོད་པར་བཏང་�ས་ཅིའི་�ིར་མ་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ། ངས་�ོད་ལ་�་དགའ་�ང་ངེས་
བཞིན་པ་ཞིག་�ོད་�བ་�ི་མ་རེད་ཅེས་བསམ་�ང་ངམ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 38ལན་�་བྷ་ལམ་�ིས། ད་ང་བ�ེབས་
ཡོད། འོན་�ང་ད་�་ང་ལ་དབང་ཆ་གང་ཡང་མེད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གང་ག�ངས་པ་དེ་གཅིག་པོ་ངས་
ཤོད་�བ་ཅེས་�ས་པ་དང་། 39དེ་ནས་བྷ་ལམ་བྷ་ལག་དང་མཉམ་�་ཀིར་ཡར་�་ཛ�ད་�ོང་�ེར་�་�ིན་ཞིང་། 
40དེར་བྷ་ལག་གིས་�ང་དང་�ག་དག་བསད་ནས་ཤ་གང་ཙམ་ཞིག་བྷ་ལམ་དང་དེ་བཞིན་ཁོ་མཉམ་�་ཡོང་
བའི་འགོ་�ེད་�མས་ལ་�ད་དོ༎  

བྷ་ལམ་�ི་�ང་བ�ན་དང་པོ།  

41སང་ཞོག་�་པོར་བྷ་ལག་གིས་བྷ་ལམ་ལ་བྷ་མོཐ་བྷལ་�་�ིད་ཅིང་། གནས་དེ་ནས་བྷ་ལམ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་
མང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་མཐོང་�བ་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  



�ངས་ཀ 

�ངས་ཀ 23 

1དེ་ནས་བྷ་ལམ་�ིས་བྷ་ལག་ལ། འདིར་ངའི་དོན་�་མཆོད་�ི་བ�ན་བཞེངས་ནས་�ང་བ�ན་དང་�ག་�ག་
བ�ན་འ�ིད་ཡོང་དགོས་ཅེས་ཟེར་བ་དང་། 2བྷ་ལག་གིས་དེ་བཞིན་�ས་ཏེ། ཁོ་དང་བྷ་ལམ་�ིས་མཆོད་�ི་རེ་
རེའི་ཁར་�ང་རེ་དང་�ག་�ག་རེར་མཆོད་པར་འ�ལ་ལོ། 3ཡང་བྷ་ལམ་�ིས་བྷ་ལག་ལ། �ེད་རང་�ིན་�ེག་གི་
མཆོད་�ིའི་འ�མ་�་ལངས་ཤིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་དང་�ག་འ�ད་གནང་ཡོང་ངམ་མི་ཡོང་བ�་བའི་
�ིར་ང་འ�ོ་གི་ཡིན། ཁོང་གིས་ང་ལ་གང་མངོན་པར་མཛད་པ་དེ། ངས་�ོད་ལ་ཤོད་�ི་ཡིན་ཞེས་�ས་ནས། བྷ་
ལམ་གཅིག་པོར་རིའི་�ེ་མོར་�ིན་ནོ། 4དཀོན་མཆོག་གི་ཁོ་དང་འ�ད་ནས། བྷ་ལམ་�ིས། ངས་མཆོད་�ི་བ�ན་
བཞེངས་ནས་དེ་ཚ�་རེ་རེའི་ཁར་�ང་རེ་དང་�ག་�ག་རེར་འ�ལ་བར་�ལ་ཡོད་ཅེས་�ས་པས། 5གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་བྷ་ལམ་ལ་ཁོས་གང་�ས་དགོས་པའི་�ོར་ག�ངས་ནས། བྷ་ལག་ལ་ག�ང་འ�ིན་དེ་ཤོད་�ིར་ཁོ་�ིར་
ལོག་བཏང་གནང་ངོ་། 6དེ་ནས་ཁོ་�ིར་ལོག་པ་དང་བྷ་ལག་ནི་ད་�ང་མོ་ཨབ་པའི་འགོ་�ེད་�མས་དང་མཉམ་
�་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པའི་འ�མ་�་ལངས་ཡོད་དོ། 7བྷ་ལམ་�ིས་�ང་བ�ན་བ�བ་པ་འདི་�་�ེ། མོ་ཨབ་�ི་
�ལ་པོ་བྷ་ལག་གིས། ཤར་�ི་རི་བ�ད་�ལ་ལམ་སི་རི་ཡ་ནས་ང་འ�ིད་ཡོང་བ་དང་། ཁོས། ཡོང་ནས་ངའི་ཆེད་�་
གཏམ་�ོས་ཤིག། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ེང་�་མོད་པ་གཏོང་ཞིག་ག�ངས་སོ། 8དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དམོད་པ་མ་གནང་
པའི། ང་ཡིས་ཇི་�ར་དམོད་པ་གཏང་བ་�ས། ཁོང་གིས། དེ་ཚ�་འཇིག་པར་འ�ར་བའི་དམོད་ཚ�ག་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་མ་ག�ངས་བར་ངས་ནི་དེ་ཚ�ར་ཇི་�ར་དམོད་�ས་སམ། 9�ག་རི་མཐོ་པོའི་�ེང་ནས་ངས་དེ་ཚ�་མཐོང་
�བ་པ་དང། རི་བོའི་�ང་ནས་ངས་དེ་ཚ�ར་བ�འང་�བ། དེ་ནི་རང་ཉིད་གཅིག་�ར་�ོད་པའི་མི་རིགས་ཡིན་
པས། མི་རིགས་གཞན་ལས་དེ་ཚ�ར་�ིན་�བས་མང་བ་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ཆོས་ཤེས་�ི་ཡོད་པ་རེད། 10ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་
རིགས་བ�ད་ནི་སའི་�ལ་དང་མ�ངས་ཤིང་། དེ་དག་ཁ་�ངས་མང་བའི་�ེན་�ིས་�ངས་�ིས་བ�བ་མི་�བ་པ་
ཡིན་ནོ། ང་ནི་ཁོང་གི་མི་འབངས་བཞིན་�་འ�ར་ཏེ་རང་གི་མི་ཚ�་མཐའ་མར་འ�ོལ་�་བ�ག། ཆོས་�ང་མི་�ར་
ང་ནི་ཞི་བདེའི་ངང་�་འཆི་�་འ�ག་�་འ�ག། 11དེ་ནས་བྷ་ལག་གིས་བྷ་ལམ་ལ། �ོད་�ིས་ང་ལ་འདི་འ�་གང་
�ས་པ་ཡིན་ནམ། ངས་�ོད་ལ་རང་གི་ད�་བོར་དམོད་པ་གཏོང་�ིར་འདིར་�ིད་ཡོང་བ་ཡིན་མོད། འོན་�ང་
�ོད་�ིས་ནི་དེ་ཚ�ར་�ིན་�བས་�ི་ཤིས་བ�ོད་ཤ་�ག་�ས་སོ་ཞེས་བ�ོད་པ་དང་། 12ལན་�་བྷ་ལམ་�ིས། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་གང་ག�ངས་པ་དེ་རང་གཅིག་�་ངས་ཤོད་�བ་ཅེས་�ས་སོ༎  

བྷ་ལམ་�ི་�ང་བ�ན་གཉིས་པ།  

13དེ་ནས་བྷ་ལག་གི་བྷ་ལམ་ལ། ང་དང་མཉམ་�་ས་གནས་གཞན་ཞིག་�་འ�ོ། དེར་�ོ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
འགའ་ཤས་མཐོང་ཡོང་། �ོད་�ིས་ས་གནས་དེ་ནས་ངའི་�ིར་ཁོ་ཚ�ར་དམོད་པ་གཏོང་ཞིག་ཅེས་�ས་ནས། 
14ཁོས་དེ་ལ་ཛ�་ཕིམ་ཞེས་པའི་ཐང་�་ཡོད་པའི་རི་བོ་པིསི་�འི་�ེ་མོར་འ�ིད་དེ། དེར་ཡང་ཁོས་མཆོད་�ི་བ�ན་
བཞེངས་ཏེ། མཆོད་�ི་རེ་རེའི་�ེང་�་�ང་གཅིག་དང་�ག་�ག་གཅིག་འ�ལ་བར་�ལ་ལོ། 15དེ་ནས་བྷ་ལམ་
�ིས་བྷ་ལག་ལ། �ོད་འདིར་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པའི་འ�མ་�་ལངས་ཤིག ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མཇལ་�་
ཕར་ཙམ་ཞིག་འ�ོ་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བྷ་ལམ་དང་�ག་འ�ད་གནང་ནས་ཁོ་ལ་



�ངས་ཀ 

བཀའ་གནང་དགོས་པ་དེ་ག�ངས་པའི་�ེས་�། བྷ་ལག་ལ་ག�ང་འ�ིན་དེ་ཤོད་�ིར་ཁོ་�ིར་ལོག་བཏང་གནང་
ངོ་། 17དེ་ནས་ཁོ་�ིར་ལོག་པ་དང་། བྷ་ལག་ནི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པའི་འ�མ་�་མོ་ཨབ་པའི་འགོ་�ེད་�མས་
དང་མཉམ་�་ད་�ང་ལངས་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གང་གནང་�ང་ཞེས་བྷ་ལག་
གིས་འ�ིས་པ་དང་། 18བྷ་ལམ་�ིས་གཤམ་གསལ་�ར་�ང་བ�ན་�ས་པ། ཛ�བ་པོར་�ི་�་བྷ་ལག་ཤོག་ལ་ངས་
གང་�ས་པར་ཉོན་ཞིག 19དཀོན་མཆོག་གིས་མི་དང་འ�་བར་�ན་གཏམ་མི་ག�ངས་ཤིང་། ཁོང་ནི་མི་དང་འ�་
བ་མ་ཡིན་པས། ཉིད་�ི་�གས་སེམས་ནམ་ཡང་བ�ར་བ་གནང་མི་ཡོང་། ཁོང་གིས་དམ་བཅའ་གང་གནང་བ་
ཚང་མ་འ�བ་པར་མཛད་དོ། ཁོང་གིས་གང་ག�ངས་པ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཆ་ཚང་�བ་པར་འ�ར། 20ང་ལ་
�ིན་�ིས་བ�བས་དགོས་བཀའ་ཕེབས་ཟིན་པ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་�ིན་�བས་གནང་ཟིན་པ་དེ་ནི་ངས་ནམ་ཡང་
�ོག་པར་�ེད་མི་�ས། 21མ་འོངས་པ་ན་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཐོག་�་�ེན་ངན་དཀའ་�ག་སོགས་གང་ཡང་མི་ཡོང་བ་དེ་
ནི་ངས་ད་�་ནས་མཐོང་�བ་པ་མ་ཟད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ནི་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་
བ�གས་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ནི་དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཡིན་ཞེས་དེ་ཚ�ས་�བ་བ�གས་�ས་བཞིན་འ�ག 22ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་
ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ཏེ་འ�ིད་ཕེབས་པ་ཡིན་པས། ཁོང་ནི་དེ་ཚ�འི་�ོགས་གཏོགས་མཛད་དེ་�ང་�ོད་བཞིན་�་
འཐབ་པར་མཛད། 23ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་རིགས་�ེང་�་མ�་དང་ངན་�གས་སོགས་འཕོག་�་མེད་དོ། མི་ཚ�ས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ོར་ལ་འདི་�ར་�་བར་འ�ར། �ོས་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཛད་པ་གང་འ�་ཞིག་གནང་
བཞག། 24ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་རིགས་ནི་སེང་གེ་�ོབས་ཆེན་ཞིག་དང་འ�་ཞིང་། དེས་སེམས་ཅན་བསད་ནས་�ེར་མོས་
ད�ལ་ཏེ་ཤ་ཟ་ཞིང་�ག་མ་འ�ང་བར་�་ངལ་གསོ་མི་�ེད་དོ། 25དེ་ནས་བྷ་ལག་གིས་བྷ་ལམ་ལ། �ོད་�ིས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་མི་དམངས་ལ་དམོད་པ་མི་བ�བ་མོད། འོན་�ང་དེ་ཚ�ར་�ིན་�བས་�ོད་�་དེ་མཚམས་འཇོག་�ེད་
རོགས་�ོས་ཤིག་ཞེས་པའི་ལན་�། 26བྷ་ལམ་�ིས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གང་གནང་བ་དེ་
བཞིན་ངས་�ེད་དགོས་ཅེས་�ོད་ལ་ལབ་མ་�ང་ངམ་ཞེས་�ས་སོ༎  

བྷ་ལམ་�ི་�ང་བ�ན་ག�མ་པ།  

27བྷ་ལག་གིས། ང་དང་མཉམ་�་ཤོག་ཅིག། ད་ངས་�ོད་ས་གནས་གཞན་ཞིག་�་འ�ིད་�ི་ཡིན། གཅིག་�ས་ན་
གནས་དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་ངའི་དོན་�་མི་དེ་ཚ�ར་དམོད་པ་གཏོང་བ�ག་པར་ཡང་�ིད་ཅེས་�ས་
སོ། 28དེ་ནས་ཁོས་བྷ་ལམ་ལ་པི་ཨོར་ཞེས་པའི་རི་བོའི་�ེ་�་འ�ིད་ཅིང་། གནས་དེ་ནས་མི་མེད་འ�ོག་�ོང་གི་ས་
�ལ་དེ་ཚ�་མཐོང་གི་ཡོད་དོ། 29དེ་ནས་བྷ་ལམ་�ིས་ཁོ་ལ། འདིར་ངའི་དོན་�་མཆོད་�ི་བ�ན་བཞེངས་ནས། 
དེར་�ང་བ�ན་དང་�ག་�ག་བ�ན་རེ་འ�ིད་ཡོང་དགོས་ཅེས་�ས་པ་དང་། 30བྷ་ལག་གིས་ཁོས་�ས་པ་བཞིན་
�་�ས་ཏེ་མཆོད་�ི་རེར་�ང་རེ་དང་�ག་�ག་རེ་འ�ལ་བར་�ལ་ལོ༎  

�ངས་ཀ 24 

1�བས་དེའི་བར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ིན་�བས་གནང་འདོད་ཡོད་པ་དེ་བྷ་
ལམ་�ི་ཤེས་སོ། དེར་བ�ེན་ཁོས་�ར་བཞིན་བ�ག་པ་�ེད་�་མ་�ིན་པར། འ�ོག་�ོང་གི་�ོགས་�་བ�ས་པས། 



�ངས་ཀ 

2ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�ེ་རིགས་སོ་སོ་བགོས་ནས་�ར་བ�བ་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�གས་ཉིད་�ིས་ཁོ་ལ་དབང་བ�ར་ནས། 3ཁོས་འདི་�ར་�ང་བ�ན་བ�བ་བོ། བཀའ་འ�ིན་འདི་ནི་བྷི་ཨོར་�ི་
�་བྷ་ལམ་�ི་ཡིན་པ་དང་། གཏམ་ཚ�ག་འདི་ནི་གསལ་པོར་མཐོང་�བ་པའི་མིའི་བཀའ་ཡིན། 4ཁོ་ཡིས་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ་ཐོས་�བ་བོ། ས་�་འ�ལ་ནས་�ར་�གས་�་བ�་བཞིན་ཡོད་�བས་། དེ་ཡིས་�ན་དབང་
དཀོན་མཆོག་ནས་ཞལ་གཟིགས་ཤིག་མཐོང་། 5ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་�ར་�མས་ཤིན་�་མཛ�ས། 6ཁ་�ར་ཤིང་གི་�ལ་
རིམ་དང་མ�ངས་ཤིང་། གཙང་པོའི་འ�མ་�ི་�ེད་མོའི་ཚལ་དང་འ�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འ�གས་
གནང་བས། �ི་ཤིང་ཨ་ག་�་དང་མ�ངས། �་འ�མ་�་ཡོད་པའི་འ�མ་ཤིང་དང་འ�འོ། 7དེ་ཚ�ར་ཆར་�་
འབོལ་པོ་�ང་�ེ། �་འབེལ་པོ་ཡོད་པའི་ཞིང་ཁར་དེ་ཚ�ས་ས་བོན་འདེབས། དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་ནི་ཨ་གྷག་ལས་མངའ་
ཐང་ཆེ་ཞིང་། དེའི་�ལ་�ིད་ནི་ཐག་རིང་བར་�་འཕེལ་བར་འ�ར། 8དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་
བཏོན་ཏེ་འ�ིད་ཕེབས་པ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་�ོགས་གཏོགས་མཛད་དེ་�ང་�ོད་བཞིན་�འཐབ་པར་
མཛད། དེ་ཚ�ས་རང་གི་ད�་�མས་�ར་མིད་བཏང་། དེ་ཚ�འི་�ས་པ་�མས་�མ་�ར་གཅོག་པར་འ�ར། དེ་ཚ�ར་
རང་གི་མདའ་�མས་འཕང་བར་འ�ར། 9མི་རིགས་དེ་ནི་སེང་གེ་�ོབས་ཆེན་ཞིག་འ�་�ེ། དེ་ཉལ་བའི་�བས་�་
�ས་�ང་གཉིད་ད�ོག་མི་�ས་སོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་ལ་�ིན་�བས་�ི་ཚ�ག་བ�ོད་�་མཁན་�མས་ནི། རང་ཉིད་
�ིན་�བས་དང་�ན་པར་འ�ར་�་དང་། དེ་བཞིན་དེ་ལ་དམོད་མཁན་�མས་ནི། རང་གི་ཐོག་�་དམོད་པ་ཕོག། 
10དེ་ནས་བྷ་ལག་ཁོང་�ོ་ཟ་ཞིང་�ར་�ོག་བ�མས་ནས་བྷ་ལམ་ལ། ངས་�ོད་ལ་རང་གི་ད�་བོར་དམོད་པ་
གཏོང་�ིར་འབོད་པ་ཡིན་མོད། འོན་�ང་དེའི་ཚབ་ལ་�ོད་�ིས་དེ་ཚ�ར་ད་བར་ལན་ཐེངས་ག�མ་ཙམ་�ིན་
�བས་�ད་པ་ཡིན་པས། 11ད་�ོད་རང་ནང་ལ་ལོག་ནའང་ཆོག། ངས་�ོད་ལ་�་དགའ་�ོད་�འི་དམ་བཅའ་
�ས་མོད། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་�་དགའ་དེ་ཐོབ་པར་བཀག་འདོམ་གནང་ཡོད་ཅེས་�ས་
སོ། 12དེའི་ལན་�་བྷ་ལམ་�ིས། �ོད་�ིས་ང་ལ་རང་གི་ཕོ་�ང་གི་གསེར་ད�ལ་ཚང་མ་�ད་ནའང་། 13ང་ནི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར། རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་ལས་དོན་གང་ཡང་�ེད་མི་�བ་ཅེས་
ངས་�ོད་�ིས་བཏང་བའི་བང་ཆེན་�མས་ལ་�ས་པ་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གང་ཤོད་ག�ངས་པ་དེ་རང་
གཅིག་�་ངས་ཤོད་�ི་ཡིན༎  

བྷ་ལམ་�ི་མཐའ་མའི་�ང་བ�ན།  

14བྷ་ལམ་�ིས་བྷ་ལག་ལ། ད་ང་རང་སོ་སོའི་མི་རིགས་ཡོད་སར་ལོག་འ�ོ་གི་ཡོད། འོན་�ང་འ�ོ་བའི་�ོན་ལ་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་ཚ�ས་མ་འོངས་པར། �ོད་�ི་མི་ཚ�ར་གང་�ེད་�་ཡིན་པ་དེའི་�ོར་ལ་ངས་�ོད་ལ་ཟོན་བ�འི་
�ལ་�་བཤད་�ི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 15དེ་�ེས་གཤམ་གསལ་�ར་�ང་བ�ན་བ�བ་པ། བྷི་ཨོར་�ི་�་བྷ་ལམ་�ི་
འ�ིན་ཡིན་པ་དང་། གསལ་པོར་མཐོང་བའི་མི་ཡི་བཀའ། 16དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ་དེ་�ས་ཐོས་�བ་བོ། 
དེས་ནི་�་མེད་དཀོན་མཆོག་ནས་�ང་བའི་ཤེས་རབ་དེ་�ངས་པར་�ས། ངས་མིག་གཉིས་�ར་�གས་�་བ�་
བཞིན་ཡོད་�བས་�གས་ཉིད་�ི་ནང་ནས། ངས་�་མེད་དཀོན་མཆོག་ནས་ཞལ་གཟིགས་ཤིག་མཐོང་གསལ། 
17ངས་མ་འོངས་པའི་�ོགས་�་བ�་བཞིན་ཡོད་�བས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་རིགས་�མས་མཐོང་ཞིང་། མི་རིགས་
དེའི་�ོད་ནས་བ�ག་མདངས་ཆེ་བའི་�ར་མ་ཞིག་དང་མ�ངས་པའི་�ལ་པོ་ཞིག་ཡོང་�་དང་། དེ་ནི་ཨིསི་



�ངས་ཀ 

�ཱཨེལ་�ལ་ནས་�ར་མ་�་བ་མ�ག་རིང་བཞིན་�་ཤར་ཏེ། དེས་མོ་ཨབ་པའི་འགོ་དཔོན་�མས་ལ་ཉེར་བ�ངས་
�ས་ཏེ། སེད་�ི་མི་�མས་འཕམ་པར་�། 18ཁོས་ཨེ་དྷོམ་�་ཡོད་པའི་ད�་བོ་�མས་འཕམ་པར་�ེད་ཅིང་། དེ་
ཚ�འི་�ལ་དེའང་རང་གི་�་ནོར་�ི་ཁོངས་�་གཏོགས་པར་�ེད་�་ཡིན་པས། ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�་མ�ད་�ིས་�ལ་
ཁ་ཐོབ་པར་འ�ར། 19ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དེ་དག་�ང་བ�ིས་བཏང་ནས། གསོན་པོར་�ས་པ་�མས་�ང་ཡོངས་�་
ཚར་བཅད་གཏོང་བར་འ�ར། 20དེ་�ེས་བྷ་ལམ་�ིས་ཞལ་གཟིགས་ནང་�་ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་མཐོང་ནས་
གཤམ་གསལ་�ར་�ང་བ�ན་བཤད་པ། ཨ་མ་ལེག་ནི་མི་རིགས་�ན་ལས་�ོབས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་�་འ�ར་མོད། འོན་
�ང་མཐའ་མར་དེ་ནི་�ས་�ན་�ི་ཆེད་�་འཇིག་པར་འ�ར། 21ཁོས་ཞལ་གཟིགས་ནང་�་ཀེ་ནི་པ་�མས་མཐོང་
ནས་གཤམ་གསལ་�ར་�ང་བ�ན་བ�བ་པ། ད་�་�ོད་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་པའི་གནས་དེ་ནི། �ག་རི་མཐོ་
པོའི་ཁར་ཆགས་པའི་�ི�འི་ཚང་དང་འ�་བ་བཙན་པོ་ཡོད་པ་རེད། 22ཨ་�ར་པ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་ཀེ་ནི་པ་ཚ�ར་
འཛ�ན་བ�ང་�ས་ཏེ་འ�ིད་�བས། �ོད་ཚ�་འཇིག་པར་འ�ར། 23�བས་དེར་བྷ་ལམ་�ིས་�ང་བ�ན་བ�བ་པ་
འདི་�་�ེ། �ང་�ོགས་�ལ་�་འཛ�མས་པའི་མི་དེ་ཚ�་�་ཡིན་ནམ། 24བཙན་འ�ལ་བ་�མས་ས་ཡི་པེརེསེ་ནས་
མཚ�་ཐོག་བ�ད་ནས་ཡོང་བར་འ�ར། ཨ་�ར་དང་ཨེ་བྷེར་གཉིས་དབང་�་བ�་མོད། འོན་�ང་དེ་ཚ�་རང་ཉིད་
ནི་�ས་�ན་�ི་ཆེད་�་འཇིག་པར་འ�ར། 25དེ་�ེས་བྷ་ལམ་�་�ིགས་�ས་ཏེ་རང་གི་ཁང་པར་ལོག་གོ བྷ་ལག་
�ང་རང་གནས་�་ལོག་�ིན་ནོ༎  

�ངས་ཀ 25 

པི་ཨོར་�་ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་�མས།  

1དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨ་ཀ་སི་ཡའི་�ང་གཤོང་�་�ར་ས་བ�བ་ནས་བ�ད་�བས། དེ་ཚ�འི་�ེས་པ་ཚ�ས་
དེར་ཡོད་པའི་མོ་ཨབ་པའི་�ད་མེད་�མས་དང་མཉམ་�་�ས་འ�ེལ་�ས་ཤིང་། 2�ད་མེད་དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
པའི་�ེས་པ་�མས་མོ་ཨབ་པའི་�་�ེན་དག་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སར་བོས་�ི་ཡོད་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་
�ང་དེར་ཁ་ཟས་ཟ་བ་མ་ཟད། 3པི་ཨོར་�ི་བྷལ་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ས་པའི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�ར་
�གས་�ོས་ནས། 4ཁོང་གིས་མོ་ཤེ་ལ། ངའི་བཀའ་ལ་�ིས་�ང་�ས་ཏེ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་འགོ་དཔོན་ཚང་མ་
འཛ�ན་བ�ང་�ས་ཏེ། ཉི་མའི་�ང་ལ་གསོད་ཅིག། དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་ང་དེ་ཚ�་དང་�ོ་བར་མི་འ�ར་ཞེས་
ག�ངས་པ་དང་། 5མོ་ཤེས་ལས་�ེད་པ་�མས་ལ། �ོད་ཚ�་རང་གི་མི་བ�ད་�ི་ནང་ནས་པི་ཨོར་�ི་བྷལ་ལ་མཆོད་
མཁན་ཡོད་ཚད་གསོད་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། 6དེ་ནས་མོ་ཤེ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་�ེ་ཡོངས་�ིས་མཐོང་སར། ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཞིག་གིས་མིད་ཡན་�ི་�ད་མེད་ཞིག་རང་གི་�ར་ནང་�་འ�ིད་ཡོང་ཞིང་། �བས་དེར་དེ་ཚ�་ནི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་བ�གས་གནས་�ར་མཆོག་དམ་པའི་�ོའི་འ�མ་�་�་ངན་�ས་བཞིན་བ�ད་ཡོད་དོ། 7ཨེ་ལི་
ཛར་�ི་�འམ་�་མ་ཨ་རོན་�ི་ཚ་བོ་ཕིན་ཧསི་�ིས་དེ་མཐོང་ནས་མི་ཚ�གས་�ི་�ོད་ནས་ལངས་ཏེ་�ིན་པ་དང་། 
ཁོས་རང་གི་ལག་�་མ�ང་ཞིག་འ�ེར་ཏེ། 8�ེས་པ་དེ་དང་�ད་མེད་དེའི་�ེས་�་�ིན་ནས། དེ་ཚ�འི་�ར་ནང་
འ�ལ་ཞིང་དེ་གཉིས་�ེབས་གཅིག་ལ་མ�ང་བ�ག་ནས་བསད་དོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་འཇིག་པར་�ེད་བཞིན་
པའི་ནད་ཡམ་�ག་པོ་དེའང་འཇོམས་ཤིང་ཆད་དོ། 9འོན་�ང་དེ་བར་ནད་ཡམ་དེའི་�ེན་�ིས་མི་�ངས་ 



�ངས་ཀ 

༢༤,༠༠༠ ཤི་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 11ཕིན་ཧསི་�ིས་གང་�ས་པ་
དེའི་�ེན་�ིས་ད་ནི་ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ོ་�་མིན་ནོ། ང་མ་གཏོགས་པར་�་གཞན་ལ་མཆོད་པ་དེ་ཁོས་
བཟོད་�ན་�ེད་མ་�བ་བོ། དེར་བ�ེན་པས་ངའི་�ོ་བས་དེ་དག་འཇིག་པར་�ས་མེད། 12དེ་བས་ན་�ོད་�ིས་ཁོ་
ལ། ངས་ཁོ་དང་མཉམ་�་�ས་གཏན་�་གནས་པའི་དམ་བཅའ་ཞིག་གཏན་འབེབས་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་�ོས་ཤིག 
13ད་ཁོ་དང་ཁོའི་རིགས་བ�ད་ནི་�ས་གཏན་�་�་མའི་གོ་གནས་�་འཁོད་པར་�ེད་�་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་
ན། ང་ལ་འ�ན་�་�ེད་མཁན་�་ཞིག་ལའང་ཁོས་བཟོད་�ན་མ་�ས་པ་ཡིན། དེས་�ེན་�ིས་མི་�མས་�ི་�ིག་པ་
སེལ་བར་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 14མིད་ཡན་�ི་�ད་མེད་དང་མཉམ་�་བསད་པའི་�ེས་པ་དེའི་མིང་ནི་ཛ�མ་རི་ཡིན་པ་
དང་དེ་ནི་ས་�འི་�་ཡིན་ཅིང་། སིམ་ཨོན་རིགས་བ�ད་�ི་ནང་མིའི་གཙ�་བོ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 15�ད་མེད་དེའི་མིང་
ལ་ཀོཛ�་བྷི་ཞེས་པ་དང་། དེའི་ཕའི་མིང་�ར་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། མིད་ཡན་རིགས་བ�ད་�ི་�ེ་ཚ�གས་ཤིག་གི་གཙ�་བོ་
ཡིན་ནོ། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 17མི་དི་ཡན་པ་�མས་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་ནས་
དེ་ཚ�་ཚར་གཅོད་ཅིག 18གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་པི་ཨོར་�་�ོད་ཚ�ར་གཡོ་ཐབས་�ེད་�འི་�ས་ངན་བ�མས་
པས་�ིར་རོ། དེ་ཚ�་ཚར་གཅོད་གཏོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཞན་དེ་ནི་ནད་ཡམས་�ང་བའི་�བས་�་བསད་
པའི་ཀོཛ�་བྷི་ཞེས་པའི་�ད་མེད་དེ་ཡིན་ནོ༎  

�ངས་ཀ 26 

�ངས་འབོར་�ིས་ཐེངས་གཉིས་པ།  

1ནད་ཡམ་དེའི་�ེས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ི་�་ཨེ་ལི་ཛར་ལ། 2ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་�ེ་
ཡོངས་�ི་�ིམ་ཚང་དང་། དེར་ཡོད་པའི་ལོ་ཉི་�འམ་དེ་ལས་�ན་པ་དམག་སར་གོ་ཆོད་པའི་�ེས་པ་ཚ�འི་ཁ་
�ངས་�ིས་དགོས་ཞེས་ག�ངས་སོ། 3-4མོ་ཤེ་དང་ཨེ་ལི་ཛར་�ིས་དེ་བཞིན་བཀའ་�ང་ནས། ལོ་ཚད་དེའི་ཁོངས་
�ི་�ེས་པ་ཡོངས་�ོགས་�ོགས་གཅིག་�་འབོད་ནས། དེ་ནམས་ཡེ་རི་ཀོ་ནས་ཡོར་དན་གཙང་པོའི་ཕར་�ོགས་�་
ཡོད་པ་མོ་ཨབ་པའི་ཐང་�་འཛ�མས་སོ། ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་
ནོ། 5ཡ་ཀོབ་�ི་�་�ན་པ་�་བྷེན་�ི་�ེ་རིགས་ནས་�ང་བའི་རིགས་�ས་�མས་ནི། ཧ་ནོག། པལ་�། 6ཧེཛ་རོན་
དང་ཀར་མི་བཅས་ཡིན་པ་དང་། 7རིགས་�ས་དེའི་�ེས་པ་�མས་�ི་�ངས་ ༤༣,༧༣༠ ཡོད་དོ། 8པལ་�འི་
བ�ད་ནས་ཨེ་ལི་ཨབ་དང་། 9ཁོའི་�་�མས་ནེ་�་ཨེལ་དང་། དྷ་ཐན་དང་ཨ་བྷི་རམ་བཅས་ཡིན་ཏེ། དྷ་ཐན་དང་
ཨ་བྷི་རམ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་འདམ་པའི་�ེས་པ་�མས་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ལ་བ�ི་
བ�ར་མ་�ས་པར། ཀོ་�ཱའི་�ེས་འ�ངས་མཁན་དང་མཉམ་�་ཁ་མ�ན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོ་ལོག་
�ས་སོ། 10ས་གས་ནས་དྷ་�ན་དང་ཨ་བྷི་རམ་ས་འོག་�་མིག་གོ མེས་མི་ ༢༥༠ ཐམ་པར་འཛ�ག་པར་�ེད་པའི་
�བས་�། དེ་ཚ�འང་ཀོ་�ཱ་དང་དེའི་�ེས་འ�ངས་པ་�མས་དང་�ན་ཅིག་�་ཤི་བ་དང་། �ེན་དེ་ནི་མི་�མས་�ི་
དོན་�་ཟོན་བ�འི་�་ཞིག་�་འ�ར་རོ། 11འོན་�ང་ཀོ་�ཱའི་�་�མས་ལ་�ོག་�ོན་སོགས་གང་ཡང་མ་�ང་ངོ་། 
12སིམ་ཨོན་�ི་�ེ་རིགས་ནས་�ང་བའི་རིགས་�ས་�མས་ནི། ནེ་�་ཨེལ། ཡ་མིན། ཡ་ཀིན། 13ཛ�་�ཱ་དང་ཤ་�ལ་
བཅས་ཡིན་པ་དང་། 14རིགས་�ས་འདི་�མས་�ི་ཁ་�ངས་ནི་ ༢༢,༢༠༠ བཅས་ཡིན་ནོ། 15གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་



�ངས་ཀ 

ནས་�ང་བའི་རིགས་�ས་ནི། ཛ�་ཕོན། ཧག་གི། �་ནི། 16ཨོཛ་ནི། ཨེ་རི། 17ཨ་རོད་དང་ཨ་རེ་ལི་བཅས་ཡིན་ནོ། 
18རིགས་�ས་འདི་�མས་�ི་�ེས་པའི་ཁ་�ངས་ནི་ ༤༠,༥༠༠ བཅས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 19-21ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་
ནས་�ང་བའི་རིགས་�ས་ནི། ཤེ་�ཱ། པེ་རེཛ། ཛ�་�ཱ། ཧེཛ་རོན། དང་ཧ་�ལ་བཅས་ཡིན་ཏེ། (ཡ་�་�འི་�་གཉིས་ནི། 
ཨེར་དང་ཨོ་ནན་ཡིན་ཅིང་། དེ་གཉིས་ནི་�ལ་ཀ་ནན་�་ཤོར་བ་ཡིན་ནོ།) 22རིགས་�ས་འདིའི་�ེས་པའི་ཁ་
�ངས་ནི་ ༧༦,༥༠༠ བཅས་ཡིན་ནོ། 23ཨི་ས་ཀར་�ི་�ེ་རིགས་ལས་�ང་བའི་རིགས་�ས་ནི། ཏོ་ལ། �་ཨ། 24ཡ་
�བ་དང་ཤིམ་རོན་བཅས་ཡིན་པ་དང་། 25རིགས་�ས་དེ་ཚ�འི་�ེས་པའི་ཁ་�ངས་ནི་ ༦༤,༣༠༠ བཅས་ཡོད་པ་
ཡིན་ནོ། 26ཛ�་�་�ན་�ི་�ེ་རིགས་ནས་�ང་བའི་རིགས་�ས་ནི། སེ་རེད། ཨེ་ལོན་དང་ཡ་ལིལ་བཅས་ཡིན་པ་དང་། 
27རིགས་�ས་དེ་ཚ�འི་�ེས་པའི་ཁ་�ངས་ནི་ ༦༠,༥༠༠ བཅས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 28ཡོ་སེབ་�ི་�ེ་རིགས་ནས་ཁོའི་
�་ནི་མ་ནསེ་�ཱེ་དང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་གཉིས་ཡིན་ནོ། 29མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་ནས་མ་ནསེ་�ཱེ་�་མ་ཀིར་ནི་གྷིལ་ཨད་
�ི་ཕ་ཡིན་པ་དང་། གཤམ་གསལ་རིགས་�ས་�མས་ནི། གྷིལ་ཨད་�ི་མི་བ�ད་ལས་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 30ཨི་ཨེ་ཛ�ར། 
ཧེ་ལེག། 31ཨསེ་རི་ཨེལ། ཤེ་ཀེམ། 32ཤེ་མི་དྷ་དང་ཧེ་ཕར། 33ཧེ་ཕར་�ི་�་ཛ�་ལོ་ཕེ་ཧད་ལ་�་མེད་པ་ཡིན་ནོ། འོན་
�ང་�་མོ་ཤ་�ག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་མིང་ནི། �ཱ་�ཱ། ནོ་ཨ། ཧོག་�ཱ། མིལ་�་དང་ཏིར་�ཱ་བཅས་ཡིན་ཏེ། 
34རིགས་�ས་དེ་ཚ�འི་�ེས་པའི་ཁ་�ངས་ནི་ ༥༢,༧༠༠། 35ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�ེ་རིགས་ལས་�ང་བའི་རིགས་�ས་
�མས་ནི། �་ཐེ་�ཱ། བྷེ་ཀེར་དང་ཏ་ཧན་བཅས་ཡིན་ཏེ། 36ཨེ་རན་�ི་རིགས་�ས་ནི་�་ཐེ་�ཱའི་མི་བ�ད་ལས་འགོ་
�གས་པ་ཡིན་པ་དང་། 37རིགས་�ས་འདིའི་ཁ་�ངས་ནི་ ༣༢,༥༠༠ བཅས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་ནི་ཡོ་སེབ་�ི་
རིགས་བ�ད་ནས་�ང་བའི་རིགས་�ས་�མས་ཡིན་ནོ། 38བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་ནས་�ང་བའི་རིགས་�ས་ནི། 
བྷེ་�ཱ། ཨཤ་བྷེལ། ཨ་ཧི་རམ། 39ཤེ་�་ཕམ་དང་�་ཕམ་བཅས་ཡིན་པ་དང་། 40ཨར་དྷ་དང་ན་མན་�ི་རིགས་�ས་
ནི་བྷེ་�ཱའི་མི་བ�ད་ལས་�ང་བ་ཡིན་ཏེ། 41རིགས་�ས་དེ་ཚ�འི་�ེས་པའི་ཁ་�ངས་ནི་ ༤༥,༦༠༠ བཅས་ཡོད་པ་
ཡིན་ནོ། 42�ན་�ི་�ེ་རིགས་ལས་�་ཧམ་�ི་རིགས་�ས་�ང་ཞིང་། 43རིགས་�ས་དེའི་�ེས་པའི་ཁ་�ངས་ནི 
༦༤,༤༠༠ བཅས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 44ཨ་ཤེར་�ི་�ེ་རིགས་ནས་�ང་བའི་རིགས་�ས་ནི། ཨིམ་�། ཨིཤ་ཝི་དང་བྷེ་
རི་�ཱ་བཅས་ཡིན་པ་དང་། 45ཧེ་བྷེར་དང་མལ་ཀི་ཨེལ་�ི་རིགས་�ས་ནི་བྷེ་རི་�ཱའི་མི་བ�ད་ནས་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 
46ཡང་ཨ་ཤེར་ལ་�་མོ་སེ་�ཱ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། 47རིགས་�ས་དེ་ཚ�འི་�ེས་པའི་ཁ་�ངས་ནི་ ༥༣,༤༠༠ 
བཅས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 48ནཕ་ཏ་ལིའི་�ེ་རིགས་ནས་�ང་བའི་རིགས་�ས་�ི་མིང་ནི། �ཱ་ཛ�ལ། �་ནི། ཡེ་ཛ�ར་དང་
ཤི་ལེམ་བཅས་ཡིན་ཏེ། 49-50རིགས་�ས་དེ་ཚ�འི་�ེས་པའི་ཁ་�ངས་ནི་ ༤༥,༤༠༠ བཅས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 51དེ་
བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེས་པ་�མས་�ི་�ངས་བ�ོམས་ནི་ ༦༠༡,༧༣༠ བཅས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 52གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། 53ད་�ོད་�ིས་�ེ་རིགས་སོ་སོའི་ཁ་�ངས་�ར་�ལ་དེ་ཆ་བགོས་བ�བ་དགོས། 54-56�ན་
ཤོག་བ�བ་ནས་�ལ་དེ་ཆ་བགོས་�ེད་དགོས་པ་དང་། �ེ་རིགས་ཆེ་བར་ས་�ལ་ཆེ་བ་དང་། དེ་བཞིན་�ང་བར་
ས་�ལ་�ང་བར་�ོད་དགོས་ཅེས་ག�ངས་སོ། 57ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་�ི་ཁོངས་�་ཡོད་པའི་རིགས་�ས་�མས་ནི། 
གྷེར་ཤོན། ཀོ་ཧད་དང་། མེ་ར་རི་བཅས་ཡོད་པ་དང་། 58དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་�ི་ཁོངས་�། ལེབ་ནི། �ཱ་ལི། ཧེབ་
རོན། �་ཤི་དང་ཀོ་�ཱའི་རིགས་�ས་�མས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཀོ་ཧད་ནི་ཨམ་རམ་�ི་ཕ་ཡིན་ཅིང་། 59ཨམ་རམ་�ིས་
ལེ་ཝིའི་�་མོ་ཡོ་ཀེ་བྷེད་ལ་ཆང་ས་བ�བ་པ་ཡིན་པ་དང་། ཡོ་ཀེ་བྷེད་ནི་ཨི་ཇིབ་�་�ེས་པ་ཡིན་ནོ། མོས་ཨམ་�ཱམ་
ནས་�་གཉིས་དང་�་མོ་གཅིག་�ེས་ཤིང་། �འི་མིང་ལ་ཨ་རོན་དང་མོ་ཤེ། �་མོའི་མིང་ལ་མིར་ཡམ་བཅས་ཡིན་



�ངས་ཀ 

ནོ། 60ཨ་རོན་ལ་�་བཞི་�ང་བ་ནི། ན་དྷབ། ཨ་བྷི་�། ཨེ་ལི་ཛར་དང་ཨི་ཐ་མར་བཅས་ཡིན་པ་དང་། 61གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བ་མི་གཙང་བ་ཞིག་འ�ལ་བའི་�ེན་�ིས་ན་དྷབ་དང་ཨ་བྷི་�་གཉིས་ཤི་དགོས་�ང་ངོ་། 
62ལེ་ཝིའི་�ེས་པ་�མས་�ི་�ག་�་�་�་བ་གཅིག་གམ་དེ་ལས་ཆེ་བ་�མས་�ི་ཁ་�ངས་ནི་ ༢༣,༠༠༠ ཡིན་པ་
དང་། དེ་ཚ�འི་མིང་ཐོ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ིངས་གཞིའི་ཁོངས་�་མ་ཡིན་པར་ལོགས་�་�ིས་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། གང་
ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ར་ཨིའི་�ཱཨེལ་ནང་�་�་ནོར་ས་�ལ་སོགས་གང་ཡང་�ད་མེད་པ་ཡིན་པས་�ིར་རོ། 63མོ་ཤེ་
དང་ཨེ་ལི་ཛར་�ིས་ཡེ་རི་ཀོ་ནས་ཡོར་དན་གཙང་པོའི་ཕར་�ོགས་�་མོ་ཨབ་�ི་ཐང་�། ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�ངས་
འབོར་�ིས་པའི་�བས་�་རིགས་�ས་དེ་ཚ�འི་ཐོའང་�ིས་པ་ཡིན་ནོ། 64མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་�ིས་སི་ནཨེ་
འ�ོག་�ོང་�་ཐོག་མར་མི་འབོར་�ངས་�ིས་ལེན་�བས་�ི་མིང་ཐོར་འཁོད་པའི་མི་ནི་ད་�་གཅིག་�ང་མེད་པ་
ཡིན་ཏེ། 65�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་འ�ོག་�ོང་ནང་�་ཤི་བར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་པ་བཞིན། 
ཡེ་�་�ེའི་�་ཀ་ལེབ་དང་�ན་�ི་�་ཡོ་�་ཨ་མ་གཏོགས་དེ་མིན་ཚང་མ་འ�ོག་�ོང་ནང་�་ཤིའོ༎  

�ངས་ཀ 27 

ཛ�་ལོ་ཕེ་ཧད་�ི་�་མོ་�མས།  

1ཡོ་སེབ་�ི་�་མ་ནསེ་�ཱེ། མ་ནསེ་�ཱེའི་�་མ་ཀིར་དང་ཁོའི་�་གྷིལ་ཨད་ཡིན། གྷི་ལི་ཨད་�ི་�་ཧེ་ཕར་དང་ཁོའི་�་
ཛ�་ལོ་ཕེ་ཧད་ཡིན། ཛ�་ལོ་ཕེ་ཧད་�ི་�་མོ་�མས་ནི། �ཱ་�ཱ། ནོ་ཨ། ཧོག་�ཱ། མིལ་�་དང་ཏིར་�ཱ་བཅས་ཡིན་ནོ། 2�་
མོ་དེ་ཚ�་�ིན་ནས། མོ་ཤེ་དང་། �་མ་ཨེ་ལི་ཛར། དེ་བཞིན་འགོ་དཔོན་�མས་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་�ེ་ཡོངས་�ི་
མ�ན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བ�གས་གནས་�ར་མཆོག་དམ་པའི་�ོའི་�ར་ལངས་ནས་�ས་པ། 3ང་ཚ�འི་ཕ་
ནི་འ�ོག་�ོང་�་འདས་ཤིང་། ཁོང་ལ་�་གཅིག་�ང་མེད་པ་དང་། ཁོང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོ་ལོག་�་
མཁན་ཀོ་�ཱའི་�ེས་འ�ངས་པ་ཚ�འི་ཁོངས་�་མེད་པ་ཡིན། ཁོང་ནི་སོ་སོའི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་འདས་�ོངས་�ང་
བ་ཡིན་ནོ། 4ཁོང་ལ་�་མེད་པ་ཙམ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ནས་ཁོང་གི་མིང་�ལ་མེད་པར་�ེད་དགོས་སམ། དེ་བས་ན་
ང་ཚ�འི་ཕའི་གཉེན་མཚན་�མས་དང་མཉམ་�་ང་ཚ�་ལའང་ནོར་�ལ་གནང་བར་མཛ�ད། 5དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཁོའི་
གནས་�ལ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་�ས་པ་དང་། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། 7ཛ�་ལོ་ཕེ་ཧད་�ི་
�་མོ་ཚ�ས་གང་�ས་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པས། དེ་ཚ�འི་ཕའི་གཉེན་མཚན་�མས་དང་མཉམ་�་དེ་དག་ལའང་
ནོར་�ལ་�ོད་དགོས་པ་མ་ཟད། ཁོའི་ཐོབ་�ལ་གང་ཡོད་པ་དེའང་�་མོ་ཚ�ར་�ོད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 8ཨིསི་
�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག ད་�ིན་གལ་ཏེ་མི་ཞིག་�་མེད་པར་ཤི་བ་ཡིན་ན། དེའི་ནོར་�ལ་ཆ་
ཚང་ཁོའི་�་མོས་བདག་དབང་�ེད་�་དང་། 9གལ་ཏེ་ཁོ་ལ་�་མོའང་མེད་པ་ཡིན་ན་ཁོའི་�་�ན་ལ་ནོར་�ལ་དེ་
ཐོབ་�་དང་། 10ཁོ་ལ་�་�ན་སོགས་མེད་པ་ཡིན་ན། ཕའི་�ན་ལ་ནོར་�ལ་དེ་དག་ཐོབ་པར་འ�ར། 11ཁོ་ལ་�་
�ན་ནམ་ཨ་�་སོགས་མེད་པ་ཡིན་ན། དེའི་གཉེན་མཚན་ཉེ་ཤོས་དེ་ལ་ནོར་�ལ་ཐོབ་�་དང་། དེས་ས་ཞིང་�་
དངོས་དེ་དག་རང་བདག་གི་�་ནོར་ཞིག་�་�ིས་དགོས་ཏེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་བཀའ་བ�ོས་གང་གནང་
བ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་�མས་�ིས་གོང་གསལ་བཀའ་�ིམས་དེ་�མས་ཉེར་མཁོའི་�ིམས་�གས་�ི་
�ལ་�་�ང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎  



�ངས་ཀ 

ཡོ་�་ཨ་ནི་མོ་ཤེའི་�ལ་འཛ�ན་�་འདེམས་བ�ོད་�ང་བ།  

12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། �ོད་ཨ་བྷ་རིམ་རི་བོ་�མས་�་སོང་ཞིག། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་ལ་�ོད་�ི་ཡིན་ཟེར་བའི་�ལ་དེར་�ོས་ཤིག 13�ོད་�ིས་�ལ་དེ་མཐོང་བའི་�ེས་�་རང་གི་�ན་ཨ་རོན་
དང་འ�་བ་�ོད་རང་ཡང་ཤི་དགོས། 14གང་ལགས་ཟེར་ན། ཛ�ན་ཞེས་པའི་འ�ོག་�ོང་�་�ོད་གཉིས་�ིས་ངའི་
བཀའ་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་པ་དང་། མི་ཚ�གས་ཡོངས་�ིས་མེ་རི་�ཱ་�་ང་ལ་�ོན་བ�ོད་�ེད་�བས། �ོད་�ིས་དེ་ཚ�འི་
མ�ན་�་ངའི་དམ་པའི་མ�་�ོབས་ལ་ངོས་ལེན་མ་�ས་པར་ཡིན། (མེ་རི་བྷ་ནི་ཛ�ན་�ི་འ�ོག་�ོང་�་ཡོད་པའི་
ས་གནས་ཀ་དྷེཤིིའི་�་མིག་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ནོ།) 15དེ་ནས་མོ་ཤེས་�ོན་ལམ་འདེབས་པ། 16�ེ་དཀོན་མཆོག་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ཚ�་�ོག་�ན་�ི་འ�ང་གནས། �ེད་�ིས་མི་མང་�མས་ལ་�ི་བོ་མེད་པའི་�ག་�་བཞིན་�་
བོར་གནང་མཛད་པར་དེ་ཚ�ར་འགོ་འ�ིད་�ེད་མཁན་ཞིག་གམ། 17དམག་�ས་�བས་�་དེ་ཚ�ར་བཀའ་བཀོད་
�ེད་�བ་པའི་�ེ་བོ་ཞིག་བ�ོ་གཞག་གནང་བར་མཛ�ད། 18དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། འཇོན་
�ངས་�ན་པའི་�ེ་བོ་�ན་�ི་�་ཡོ་�་ཨ་དེ་འ�ིད་ནས། ཁོའི་མགོ་ལ་ལག་པ་བཞག་�ེ། 19�་མ་ཨེ་ལི་ཛར་དང་
མི་�ེ་ཡོངས་�ི་མ�ན་�་�ངས་ནས། ཁོ་ཚ�་ཚང་མའི་མ�ན་�་�ོད་�ིས་ཁོ་ལ་རང་གི་�ེས་�ལ་འཛ�ན་མཁན་
ཡིན་ཞེས་�བ་�གས་�ེད་དགོས། 20ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་�ེ་ཡོངས་�ིས་ཁོ་ལ་�ིས་�ང་�ེད་�ིར། �ོད་�ིས་རང་གི་
དབང་ཆ་�ན་�་ཞིག་ཁོ་ལ་�ོད་དགོས། 21ཁོས་ལས་དོན་གང་ཅིར་�་མ་ཨེ་ལི་ཛར་ལ་�ོས་གཏན་�ེད་དགོས་
ཤིང་། ཡང་དེ་ཨེ་ལི་ཛར་�ིས་�་རིམ་དང་�མ་མིམ་�ི་�ོ་ནས་ངའི་བསམ་དོན་དེ་ཤེས་པར་�ེད་�་ཡིན། དེ་�ར་
�ས་པའི་�ོ་ནས་ཨེ་ལེ་ཨ་ཛར་�ིས་ཡོ་�་ཨ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་�ེ་ཡོངས་�ི་ལས་དོན་ཚང་མར་ལམ་�ོན་�ེད་
པར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་སོ། 22དེ་ནས་མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་བ་�ར་�ས་ཏེ། ཁོས་ཡོ་�་
ཨ་ལ་�་མ་ཨེ་ལི་ཛར་དང་མི་མང་གི་མ�ན་�་ལངས་བ�ག་གོ 23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་
བཞིན་མོ་ཤེས་རང་གི་ལག་པ་ཡོ་�་ཨའི་མགོའི་ཁར་བཞག་ནས། ཁོ་ལ་རང་གི་�ེས་འཛ�ན་�ེད་པོར་�བ་�གས་
�ས་སོ༎  

�ངས་ཀ 28 

ཉིན་རེར་མཆོད་འ�ལ།  

1-2དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་�ེད་པའི་ཆག་ཅན་འ�ལ་�འི་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་དེ་དག་གཏན་འབེབས་
�ས་པའི་ཞག་�ས་སོ་སོར་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་དགོས་ཅེས་�ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ོབ་�ོན་བཀའ་
བ�ོས་�ེད་དགོས་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་ངོ་། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་
དགོས་པའི་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་�མས་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན། ཉིན་རེའི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པར་ལོ་གཅིག་ལོན་
པའི་�ག་�་གསོ་�ོན་མེད་གཉིས་དང་། 4�ག་�་དང་པོ་དེ་�་�ོ་དང་གཉིས་པ་དེ་དགོང་�ོའི་�ས་�་མཆོད་
པར་འ�ལ་དགོས། 5�ག་�་རེ་དང་མཉམ་�་ཁ་�་པོའི་�མ་བཟང་ཤོས་ལི་ཊར་གང་བ�ེས་པའི་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་
གང་འ�འི་མཆོད་པར་འ�ལ་དགོས། 6དེ་ནི་�ས་�ན་�་འ�ལ་དགོས་པའི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་ཡིན་པས། དེ་



�ངས་ཀ 

ནི་མེས་ཡོངས་�་བ�ེག་དགོས་པའི་མཆོད་པ་ཡིན། དེ་ནི་ཐོག་མར་རི་བོ་སི་ནཨེའི་�ེང་�་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པའི་
�ལ་�་�ལ་བ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་�ི་བཟང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་འ�ར་ཡོད། 7�ག་�་
དང་པོ་དེ་དང་མཉམ་�་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་འ�ལ་�ིར་མཆོད་�ིའི་ཁར་�ན་ཆང་ལི་ཊར་གང་�གས་དགོས། 
8�་�ོ་མཆོད་འ�ལ་ཇི་�ས་�ར་དགོང་�ོར་�ག་�་གཉིས་པ་དེའང་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་དང་མཉམ་�་
འ�ལ་དགོས། མཆོད་པ་དེའང་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་འ�ལ་ཡིན་པས་དེའི་�ི་བཟང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་
མཉེས་པར་འ�ར༎  

ངལ་གསོ་བའི་ཞག་གི་མཆོད་པ།  

9ངལ་གསོ་བའི་ཞག་ལ་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་�ག་གསོ་�ོན་མེད་པ་གཉིས་འ�ལ་དགོས་ཤིང་། ཡང་དེ་དང་
མཉམ་�་ཁ་�་པོའི་�མ་བ�ེས་པའི་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་དོ་འ�འི་མཆོད་པ་དང་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པའི་�ལ་�་
འ�ལ་དགོས། 10�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དེ་ནི་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་ལ་སོ་སོར་འ�ལ་དགོས་པ་དང། འདི་ནི་�ན་
ཆང་གི་མཆོད་འ�ལ་དང་མཉམ་�་ཉིན་རེར་འ�ལ་དགོས་པའི་མཆོད་པ་མ་�ིས་པའི་འདི་ནི་མཆོད་པ་འཕར་
མ་ཞིག་ཡིན་ནོ༎  

�་ཚ�ས་དང་པོར་འ�ལ་དགོས་པའི་མཆོད་པ།  

11�་རེར་ཚ�ས་གཅིག་གི་ཉིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་འ�ལ་�། �ང་གཞོན་པ་གཉིས་དང་ཕོ་
�ག་གཅིག། ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་ཕོ་�ག་བ�ན་འ�ལ་དགོས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོན་མེད་པ་ཡིན་དགོས། 12འ�འི་
མཆོད་པའི་�ལ་�་ཁ་�་པོའི་�མ་བ�ེས་པའི་�ོ་ཞིབ་གཤམ་གསལ་�ར་འ�ལ་དགོས། �ང་རེ་རེར་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་
ག�མ་དང་ཕོ་�ག་དང་མཉམ་�་ཀི་ལོ་དོ། 13�ག་�་རེ་དང་མཉམ་�་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་རེ་རེ་བཅས་འ�ལ་དགོས། 
�ིན་�ེག་འདི་དག་ནི་ཞལ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་�ི་བཟང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་
པར་འ�ར། 14�ལ་དང་མ�ན་པའི་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་དེ་ནི་�ང་རེ་དང་མཉམ་�་�ན་ཆང་ལི་ཊར་དོ་དང་། 
ཕོ་�ག་རེ་དང་མཉམ་�་ལི་ཊར་གང་དང་�ེད་ཀ། དེ་བཞིན་�ག་�་རེ་དང་མཉམ་�་�ན་ཆང་ལི་ཊར་གང་རེ་
བཅས་འ�ལ་དགོས་པ་ཡིན། ལོ་གང་རིང་�་རེའི་ཚ�ས་གཅིག་གི་ཉིན་འ�ལ་དགོས་པའི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པའི་
�ིམས་�ོལ་ནི་གོང་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། 15ཡང་ཉིན་རེའི་འ�ལ་དགོས་པའི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དང་�ན་ཆང་
གི་མཆོད་པ་དེ་མ་�ིས་པར། �ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པའི་�ལ་�་ར་ཕོ་ཞིག་འཕར་མ་འ�ལ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན།  

16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�་བའི་�ལ་�་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དེ་ནི་�་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་བ�་བཞི་
ཉིན་�ིས་�ང་�ེད་དགོས། 17ཉིན་ཞག་བཅོ་�་པའི་ཉིན་ཆོས་�ི་�ས་ཆེན་ཞིག་འགོ་�གས་ཏེ། དེ་ནི་ཉིན་ཞག་
བ�ན་བར་�་གནས་དགོས། �ས་�ན་དེའི་རིང་ལ་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེག་གཅིག་པོ་ཟ་དགོས། 18�ས་ཆེན་
�ི་ཞག་དང་པོའི་ཉིན་�ོད་ཚ�་མཆོད་འ�ལ་�་�ིར་འཛ�མས་དགོས་སོ། དེ་ཉིན་�ོད་ཚ�ས་ལས་དོན་གང་ཡང་�ེད་



�ངས་ཀ 

མི་ཆོག 19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་ཞིག་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པའི་�ལ་�་འ�ལ་དགོསསོ། �ང་
གཞོན་པ་གཉིས་དང་ཕོ་�ག་གཅིག་དང། ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་ཕོ་�ག་བ�ན་འ�ལ་དགོས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོན་
མེད་པ་ཡིན་དགོས། 20ཁ་�་པོའི་�མ་བ�ེས་པའི་�ོ་ཞིབ་དེ་དག་�ལ་མ�ན་བཞིན་�་འ�འི་མཆོད་པར་གཤམ་
གསལ་�ར་འ�ལ་དགོས། �ང་རེ་རེར་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་ག�མ་དང་ཕོ་�ག་དང་མཉམ་�་ཀི་ལོ་དོ། 21�་�་རེ་དང་
མཉམ་�་ཀི་ལོ་གང་རེ་བཅས་འ�ལ་དགོས། 22�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པར་ར་ཕོ་གཅིག་ཡང་འ�ལ་ནས། མི་དམངས་
�ི་ཆེད་�་དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་ག་དེ་བཤམ་དགོས། 23གོང་གསལ་མཆོད་འ�ལ་དེ་དག་ནི། �་�ོ་ཆག་ཅན་འ�ལ་
དགོས་པའི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དེ་མ་�ིས་པར་མཆོད་པ་འཕར་མ་ཞིག་འ�ལ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 24ཉིན་ཞག་
བ�ན་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་དེ་འ�ལ་དགོས། མཆོད་པ་དེའི་�ི་ཞིམ་�ིས་ཁོང་�གས་
མཉེས་པར་འ�ར། དེ་ནི་ཉིན་རེར་འ�ལ་དགོས་པའི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དང་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་མ་�ིས་
པར་མཆོད་པ་འཕར་མ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 25ཉིན་ཞག་བ�ན་པར་བ�ེན་བ�ར་�ི་ཆེད་�་འཛ�མས་པ་ལས་དེ་ཉིན་
ལས་དོན་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ེ་མ་�་བའི་�ས་ཆེན་�ི་མཆོད་པ།  

26�ེ་མ་�་བའི་�ས་ཆེན་�ི་ཉིན་ཞག་དང་པོར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�་�ད་འ�ལ་�ས། �ོད་ཚ�་མཆོད་
འ�ལ་�ི་ཆེད་�་འཛ�མས་དགོས་པས། དེ་ཉིན་ལས་དོན་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག 27གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ི་ཞིམ་
�ིས་མཉེས་པའི་�ིར་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་ཞིག་འ�ལ་དགོས། �ང་གཞོན་པ་གཉིས་དང་ཕོ་�ག་གཅིག་དང། ལོ་
གཅིག་ལོན་པའི་ཕོ་�ག་བ�ན་འ�ལ་དགོས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོན་མེད་པ་ཡིན་དགོས། 28ཁ་�ར་པོའི་�མ་བ�ེས་
པའི་�ོ་ཞིབ་དེ་དག་�ལ་མ�ན་བཞིན་�་འ�འི་མཆོད་པར་གཤམ་གསལ་�ར་འ�ལ་དགོས། �ང་རེ་རེར་�ོ་
ཞིབ་ཀི་ལོ་ག�མ་དང་ཕོ་�ག་དང་མཉམ་�་ཀི་ལོ་དོ། 29�ག་�་རེ་དང་མཉམ་�་ཀི་ལོ་གང་རེ་བཅས་འ�ལ་
དགོས། 30�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པར་ར་ཕོ་གཅིག་ཡང་འ�ལ་ནས། མི་མང་གི་ཆེད་�་དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་ག་དེ་
བཤམ་དགོས། 31གོང་གསལ་མཆོད་པ་དང་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་�མས་ནི་ཉིན་རེར་འ�ལ་དགོས་པའི་�ིན་
�ེག་གི་མཆོད་པ་དང་འ�འི་མཆོད་པ་�མས་མ་�ིས་པར། མཆོད་པ་འཕར་མ་ཞིག་འ�ལ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ངས་ཀ 29 

ལོ་གསར་པའི་�ས་�ོན་�བས་�ི་མཆོད་འ�ལ་།  

1�་བ་བ�ན་པའི་ཚ�ས་དང་པོར་�ོད་ཚ�་བ�ེན་བ�ར་�ི་དོན་�་འཛ�མས་དགོས་ཤིང་། དེ་ཉིན་ལས་དོན་གང་
ཡང་�ེད་མི་ཆོག དེའི་ཉིན་�ོད་ཚ�ས་�ང་�མས་འ�ད་དགོས་སོ། 2�ང་གཞོན་པ་གཅིག་དང་ཕོ་�ག་གཅིག། 
ཡང་ལོ་ཅིག་ལོན་པའི་ཕོ་�ག་བ�ན་བཅས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པར་འ�ལ་དགོས། དེ་ཚ�་
ཚང་མ་�ོན་མེད་པ་ཡིན་དགོས། མཆོད་པ་དེའི་�ི་བཟང་གིས་ཁོང་�གས་མཉེས་པར་འ�ར། 3ཁ་�་པོའི་�མ་
བ�ེས་པའི་�ོ་ཞིབ་དེ་དག་�ལ་མ�ན་བཞིན་�་འ�འི་མཆོད་པར་གཤམ་གསལ་�ར་འ�ལ་དགོས། �ང་རེ་རེར་



�ངས་ཀ 

དང་མཉམ་�་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་ག�མ་དང་ཕོ་�ག་དང་མཉམ་�་ཀི་ལོ་དོ། 4�ག་�་རེ་དང་མཉམ་�་ཀི་ལོ་གང་རེ་
བཅས་འ�ལ་དགོས། 5�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པར་ར་ཕོ་གཅིག་ཡང་འ�ལ་ནས། མི་མང་གི་ཆེད་�་དག་འ�ངས་�ི་
ཆོ་ག་དེ་བཤམ་དགོས། 6�་རེར་ཉིན་ཞག་དང་པོར་འ�ལ་�ེད་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་མཉམ་�་འ�འི་མཆོད་པ་
དང་། ཉིན་རེར་འ�ལ་�འི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་མཉམ་�་འ�་དང་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པའི་ཐོག་མཆོད་པ་
འཕར་མ་དེ་དག་འ�ལ་དགོས། ཁ་ཟས་�ི་མཆོད་པ་དེའི་�ི་བཟང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་
འ�ར༎  

�ིག་བཤགས་�ི་ཉིན་མོའི་མཆོད་འ�ལ།  

7�་བ་བ�ན་པའི་ཚ�ས་བ�འི་ཉིན་�ོད་ཚ�་བ�ེན་བ�ར་�་�ིར་གཅིག་�་འཛ�མས་དགོས། དེ་ཉིན་�ང་གནས་
�ང་�ེ་ལས་དོན་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག 8�ོན་གང་ཡང་མེད་པའི་�ང་གཞོན་པ་གཅིག་དང་ཕོ་�ག་གཅིག། ལོ་
གཅིག་ལོན་པའི་�ག་�་ཕོ་བ�ན་བཅས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པའི་�ལ་�་འ�ལ་དགོས། 
མཆོད་པ་དེའི་�ི་བཟང་གིས་ཁོང་�གས་མཉེས་པར་འ�ར་རོ། 9ཁ་�ར་པོའི་�མ་བ�ེས་པའི་�ོ་ཞིབ་དེ་དག་
�ལ་མ�ན་བཞིན་�་འ�འི་མཆོད་པར་གཤམ་གསལ་�ར་འ�ལ་དགོས། �ང་དང་མཉམ་�་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་ག�མ་
དང་ཕོ་�ག་དང་མཉམ་�་ཀི་ལོ་དོ། 10�ག་�་རེ་དང་མཉམ་�་ཀི་ལོ་གང་རེ་བཅས་འ�ལ་དགོས། 11མི་མང་གི་
ཆེད་�་དག་འ�ངས་�ི་མཆོད་པར་�ལ་བའི་ར་དེ་དང་། ཉིན་�ར་འ�ལ་དགོས་པའི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་
མཉམ་�། འ�་དང་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པའི་ཐོག་ར་ཕོ་གཞན་ཞིག་�ང་�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པར་འ�ལ་དགོས༎  

�་གཡབ་�ི་�ས་�ོན་�ི་མཆོད་འ�ལ།  

12�ོད་ཚ�་�་བ་བ�ན་པའི་ཚ�ས་བཅོ་�འི་ཉིན་བ�ེན་བ�ར་�ི་དོན་�་གཅིག་�་འཛ�མས་དགོས། �ས་ཆེན་དེ་ནི་
ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�་བའི་�ལ་�་�ང་པ་དང། དེའི་རིང་ལ་ལས་དོན་
སོགས་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག 13�ས་ཆེན་�ི་ཉིན་ཞག་དང་པོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་མཉེས་པའི་�ི་
བཟང་གི་�ལ་�་མེའི་�ོ་ནས་འ�ལ་བའི་དམར་མཆོད་�ི་�ལ་�་�ང་གཞོན་པ་བ�་ག�མ་དང་ཕོ་�ག་གཉིས་
དང་། ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་�ག་�་ཕོ་བ�་བཞི་བཅས་�ལ་དགོས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོན་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་དགོས། 
14ཁ་�ར་པོའི་�མ་བ�ེས་པའི་�ོ་ཞིབ་དེ་དག་�ལ་མ�ན་བཞིན་�་འ�་�འི་མཆོད་པར་གཤམ་གསལ་�ར་
འ�ལ་དགོས། �ང་རེ་རེར་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་ག�མ་དང་། ཕོ་�ག་རེ་རེར་ཀི་ལོ་དོ་དང་། 15�ག་�་རེ་རེར་ཀི་ལོ་གང་
རེ་བཅས་ མཉམ་�་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་ཡང་འ�ལ་དགོས། 16�ིག་སེལ་�ི་མཆོད་པར་ར་ཕོ་གཅིག་ཡང་འ�ལ་
དགོས། ཉིན་རེར་འ�ལ་དགོས་པའི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་མཉམ་�་འ�་དང་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་སོགས་མ་
�ིས་པར་མཆོད་པ་འཕར་མ་ཞིག་འ�ལ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 17ཉིན་ཞག་གཉིས་པར་�ང་གཞོན་པ་བ�་གཉིས་
དང་། ཕོ་�ག་གཉིས་དང་ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་ཕོ་�ག་བ�་བཞི་བཅས་འ�ལ་དགོས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོན་གང་ཡང་
མེད་པ་ཡིན་དགོས། 18-19དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཉིན་ཞག་དང་པོར་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་མཆོད་པ་གཞན་
�མས་�ང་འ�ལ་དགོས། 20ཉིན་ཞག་ག�མ་པར་�ང་གཞོན་པ་བ�་གཅིག་དང་ཕོ་�ག་གཉིས་དང་ལོ་གཅིག་



�ངས་ཀ 

ལོན་པའི་�ག་�་ཕོ་བ�་བཞི་བཅས་འ�ལ་དགོས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོན་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་དགོས། 21-22དེ་ཚ�་
དང་མཉམ་�་ཉིན་ཞག་དང་པོར་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་མཆོད་པ་གཞན་�མས་�ང་འ�ལ་དགོས། 23ཉིན་
ཞག་བཞི་པར་�ང་གཞོན་པ་བ�་དང་། ཕོ་�ག་གཉིས་དང་། དེ་བཞིན་ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་�ག་�་ཕོ་བ�་བཞི་
བཅས་འ�ལ་དགོས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོན་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་དགོས། 24-25དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཉིན་ཞག་དང་
པོར་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་མཆོད་པ་གཞན་�མས་�ང་འ�ལ་དགོས། 26ཉིན་ཞག་�་པར་�ང་གཞོན་པ་ད�་
དང་། ཕོ་�ག་གཉིས་དང་། ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་�ག་�་ཕོ་བ�་བཞི་བཅས་འ�ལ་དགོས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོན་གང་
ཡང་མེད་པ་ཡིན་དགོས། 27-28དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཉིན་ཞག་དང་པོར་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་མཆོད་པ་གཞན་
�མས་�ང་འ�ལ་དགོས། 29ཉིན་ཞག་�ག་པར་�ང་གཞོན་པ་བ�ད་དང་། ཕོ་�ག་གཉིས་དང་ལོ་གཅིག་ལོན་
པའི་�ག་�་ཕོ་བ�་བཞི་བཅས་འ�ལ་དགོས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོན་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་དགོས། 30-31དེ་ཚ�་དང་
མཉམ་�་ཉིན་ཞག་དང་པོར་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་མཆོད་པ་གཞན་�མས་�ང་འ�ལ་དགོས། 32ཉིན་ཞག་
བ�ན་པར་�ང་གཞོན་པ་བ�ན་དང་། ཕོ་�ག་གཉིས་དང་། ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་�ག་�་ཕོ་བ�་བཞི་བཅས་
འ�ལ་དགོས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོན་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་དགོས། 33-34དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཉིན་ཞག་དང་པོར་
གཏན་འབེབས་�ས་པའི་མཆོད་པ་གཞན་�མས་�ང་འ�ལ་དགོས། 35ཉིན་ཞག་བ�ད་པར་བ�ེན་བ�ར་�ི་
ཆེད་�་གཅིག་�་ཛ�མས་དགོས་། དེ་ཉིན་�ས་�ང་ལས་དོན་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག 36གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�གས་གཉེས་པའི་�ིར་�ི་ཞིམ་�ི་ཆེད་�་མེའི་�ོ་ནས་འ�ལ་བའི་དམར་མཆོད་�་�ང་གཞོན་པ་གཅིག་དང་། 
ཕོ་�ག་གཅིག་དང་ལོ་གཅིག་ལོན་པའི་�ག་�་ཕོ་བ�ན་�མས་འ�ལ་ཞིག དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོན་གང་ཡང་མེད་པ་
ཡིན་དགོས། 37-38དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཉིན་ཞག་དང་པོར་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་མཆོད་པ་གཞན་�མས་�ང་
འ�ལ་དགོས། 39གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་�ས་ཆེན་སོ་སོར་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་དགོས་པའི་
�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དང་། འ�འི་མཆོད་པ་དང་། �ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་དང་། མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པ་
སོགས་འ�ལ་�འི་�ིམས་�ོལ་ནི་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། �ོད་ཚ�ས་དམ་བཅའ་�ས་པའི་མཆོད་པའམ་དང་�ངས་�ིས་
�ལ་བའི་མཆོད་པའི་ཐོག། མཆོད་པ་འཕར་མ་བཅས་འ�ལ་དགོས། 40གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་
གནང་བ་ཚང་མ་ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་�མས་ལ་བཤད་དོ༎  

�ངས་ཀ 30 

དམ་བཅའ་�ོར་�ི་བཀའ་�ིམས་�མས།  

1མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་སོ་སོའི་འགོ་དཔོན་�མས་ལ་གཤམ་གསལ་�ར་�ོབ་�ོན་�ས་སོ། 2མི་ཞིག་གིས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བ་ཞིག་འ�ལ་�འི་དམ་བཅའ་�ེད་པའམ། ཡང་ན་�ངས་�་སོགས་�ེད་�འི་
མནའ་�ེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་རང་གི་དམ་བཅའ་དེ་ལས་མི་འགལ་བར། རང་གིས་ཁས་ལེན་�ེད་པའི་དོན་
གནད་ཚང་མ་�བ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 3རང་གི་ཕའི་�ིམ་�་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་པའི་�ད་མེད་ན་�ང་མ་ཞིག་
གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བ་ཞིག་འ�ལ་�འི་དམ་བཅའ་�ེད་པའམ། ཡང་ན་�ངས་�་སོགས་�ེད་
�འི་དམ་བཅའ་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 4གལ་�ིད་དེའི་�ོར་ལ་ཕས་ཐོས་ཏེ་འགག་�་མ་�ས་བར་�་མོས་དམ་



�ངས་ཀ 

བཅའ་གང་�ས་པ་ཆ་ཚང་�བ་དགོས། 5འོན་�ང་མོའི་ཕས་དེའི་�ོར་ཐོས་ནས་མོ་ལ་དམ་བཅའ་�བ་�ར་
འགག་པ་�ས་པ་ཡིན་ན། མོས་དམ་བཅའ་དེ་�ང་མི་དགོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ལ་བཟོད་གསོལ་གནང་
བར་འ�ར། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཕས་མོ་ལ་དེ་�ར་�ེད་མ་བ�ག་པས་�ིར་རོ། 6གལ་ཏེ་�ད་མེད་ཆང་ས་མ་
བ�བ་པ་ཞིག་གིས། ཤེས་བཞིན་�འམ་ཡང་ན་�ང་མེད་�་དམ་བཅའ་�ས་པའམ། ཡང་ན་�ངས་�་སོགས་�ེད་
�འི་ཁས་ལེན་�ས་པའི་�ེས་�་མོས་ཆང་ས་བ�བ་ཅིང་། 7མོའི་�ོ་གས་དེའི་�ོར་ལ་ཐོས་ནས་འགག་�་མ་�ས་
བར་�། མོས་རང་གི་དམ་བཅའ་བཞག་པ་�མས་ཆ་ཚང་�བ་དགོས། 8འོན་�ང་�ོ་དེས་མོའི་དམ་བཅའི་�ོར་ལ་
ཐོས་ནས་དེ་�བ་�ར་མོ་ལ་འགག་�་�ས་པ་ཡིན་ན། མོས་དེ་�བ་མི་དགོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ལ་
བཟོད་གསོལ་གནང་བར་འ�ར། 9�གས་མོ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་བཟའ་�་ཁ་�ལ་�་�ིན་པའི་�ད་མེད་ཅིག་གིས་
དམ་བཅའ་�ས་པའམ། ཡང་ན་�ང་�་སོགས་�ེད་�འི་ཁས་ལེན་གང་�ས་པ་ཚང་མ་�བ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 
10གལ་ཏེ་ཆང་ས་བ�བ་ཟིན་པའི་�ད་མེད་ཞིག་གིས་དོན་གནད་གང་ཞིག་གི་�ོར་དམ་བཅའ་�ས་པའམ། ཡང་
ན་�ངས་�་སོགས་�ེད་�འི་ཁས་ལེན་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། 11མོའི་བཟའ་�ས་དེའི་�ོར་ཐོས་ནས་འགག་�་
སོགས་མ་�ས་ན། མོས་དམ་བཅའ་�ང་�འི་ཁས་ལེན་�ས་པ་ཆ་ཚང་�བ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 12འོན་�ང་�ོས་དེ་
ཐོས་ནས་དམ་བཅའ་དེ་དག་�བ་�འི་འགག་�་�ས་པ་ཡིན་ན། མོས་དམ་བཅའ་དེ་དག་�བ་མི་དགོས་པར། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ལ་བཟོད་གསོལ་གནང་བར་འ�ར། གང་ལགས་ཟེར་ན། རང་གི་�ོས་མོ་ལ་དམ་
བཅའ་དེ་�བ་�ར་འགག་པ་�ེད་པས་�ིར་རོ། 13མོས་ཁས་ལེན་�ས་པའི་དམ་བཅའ་�མས་ལ་ངོས་ལེན་དང་
�ིས་མེད་གཏོང་�འི་དབང་ཆ་དེ་མོའི་�ོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་མོད། 14འོན་�ང་ཁོས་དེས་དམ་བཅའི་�ོར་ལ་ཤེས་
�ོགས་�ང་བའི་ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་འགག་�་སོགས་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོས་དམ་བཅའ་དེ་ལ་ངོས་ལེན་�ས་པར་
�ིས་དགོས། 15འོན་�ང་�ས་གང་ཙམ་�ི་�ེས་�་ཁོས་དམ་བཅའ་དེ་ལ་ཁས་ལེན་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། དམ་བཅའ་
�བ་མ་�བ་པའི་ཉེས་ཆད་དེ་ཁོའི་ཐོག་�་ཕོག་པར་འ�ར། 16རང་གི་ཕའི་ནང་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�་མོ་
ཆང་ས་མ་བ�བ་པའམ། ཡང་ན་ཆང་ས་བ�བ་ཟིན་པའི་�ད་མེད་�མས་�ིས་�ང་དགོས་པའི་དམ་བཅའི་�ོར་
ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་�ིམས་ནི་གོང་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ༎  

�ངས་ཀ 31 

མིད་ཡན་པ་ཚ�འི་ཐོག་�་�ལ་ཁ།  

1དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། 2མི་དི་ཡན་པ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་གང་�ས་པའི་ཉེས་ལན་
�་དེ་ཚ�ར་ཆད་པ་གཏོང་དགོས། �ོད་�ིས་དེ་�ར་�ས་ཟིན་པའི་�ེས་�་རང་ཉིད་འཆི་བར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་
པ་དང་། 3མོ་ཤེས་མི་ཚ�གས་ལ། ད་�ོད་ཚ�་མིད་ཡན་པ་�མས་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་�ིར་དམག་གི་�་�ིགས་�ེད་
དགོས། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གང་�ས་པ་དེར་ཉེས་ཆད་གཏོང་དགོས། 4ད་དམག་གི་ཆེད་�་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པའི་�ེ་རིགས་རེ་ནས་�ེས་པ་�མས་ ༡,༠༠༠ གཏོང་དགོས་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། 5དེར་བ�ེན་�ེ་རིགས་རེ་རེ་
ནས་�ེས་པ་ཆིག་�ོང་རེ་འདེམས་བ�གས་�ིས། �ོན་བ�ོམས་མི་ ༡༢,༠༠༠ དམག་གི་ཆེད་�་�་�ིགས་�ང་ངོ་། 
6མོ་ཤེས་དེ་ཚ�ར་�་མ་ཨེ་ལི་ཛར་�ི་�་ཕི་ནེ་ཧསེ་�ི་འགོ་�ིད་འོག་�་དམག་སར་བཏང་ངོ་། ཕིན་ཧསི་ནི་དམ་



�ངས་ཀ 

པའི་དངོས་ཆས་�མས་དང་ཟོན་བ�་གཏོང་�ིར་འ�ད་པའི་�ང་�མས་�ི་དོ་དམ་པར་འཁོད་པའི་�་མ་དེ་
ཡིན་ནོ། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གང་གནང་བ་བཞིན། དེ་ཚ�ས་མིད་ཡན་པ་�མས་ལ་འཐབ་
�ོལ་�ས་ནས། དེ་ཚ�འི་�ེས་པ་ཚང་མ་བསད་དོ། 8དེ་ཚ�ས་ཨེ་ཝི་དང་། རེ་ཀེམ། �ར། �ར། རེ་བྷ་བཅས་མིད་ཡན་
པའི་�ལ་པོ་�་བཙས་བསད་དོ། བྷི་ཨོར་�ི་�་བྷ་ལམ་ཡང་བསད་དོ། 9ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་མིད་ཡན་པའི་
�ད་མེད་དང་�་�ག་དང་། དེ་ཚ�འི་ཟོག་སེམས་ཅན་ཚང་མར་བདག་བ�ང་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�་དངོས་ཚང་
མ་བཅོམ་པས་མ་ཟད། 10དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་དང་�ར་ས་ཚང་མ་མེར་�ེག་བཏང་ནས། 11དེ་ཚ�ས་བཅོམ་པའི་
དངོས་པོ་དང་། བཙ�ན་པ་དང་སེམས་ཅན་དང་བཅས་པ། 12མོ་ཤེ་དང་། ཨེ་ལི་ཛར་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་�ེ་ཡོངས་
�ི་མ�ན་�་འ�ིད་ཡོང་ངོ་། �བས་དེར་དེ་ཚ�་ཡེ་རི་ཀོ་ནས་ཡོར་དན་�ི་ཕར་�ོགས་�་མོ་ཨབ་�ི་ཐང་�་�ར་ས་
བ�བ་ནས་བ�ད་ཡོད་དོ༎  

དམག་མི་�མས་�ིར་ལོག་�ེད་པ།  

13མོ་ཤེ། ཨེ་ལི་ཛར་དང་མི་�ེ་ཡོངས་�ི་འགོ་དཔོན་�མས་�ར་ས་ནས་�ིར་ཐོན་ཏེ། དམག་མི་�མས་དང་�ག་
འ�ད་�ེད་པར་ཡོང་ངོ་། 14དམག་ས་ནས་�ིར་ལོག་�ས་པའི་བ�་དཔོན་དང་�ོང་དཔོན་�མས་ལ་མོ་ཤེ་�ོས་
ཤིང་། 15ཁོས་དེ་ཚ�ར་འ�ི་�ད་�ས་པ། �ོད་ཚ�ས་�ད་མེད་ཚང་མ་གསོན་པོར་བཞག་པ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ། 16བྷ་
ལམ་�ི་�ོབ་�ོན་�ེས་�་འ�ངས་མཁན་དང་། པེ་ཨོར་�་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་ལོག་�་བ�ག་མཁན་དེ་
དག་�ད་མེད་རང་ཡིན་པ་དེ་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག དེའི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་�ེའི་�ོད་�་ནད་
ཡམས་ཞིག་འཕེལ་བ་ཡིན་པས། 17ཆགས་པ་�ས་ཟིན་པའི་�་དང་�ད་མེད་ཚང་མ་གསོད་དགོས། 18འོན་�ང་
�་མོ་ན་གཞོན་�མས་དང་ད་བར་�ེས་པ་དང་�ས་འ�ེལ་�ས་མེད་པའི་�ད་མེད་�མས་རང་གི་�ིར་གསོན་
པོར་ཞོག་ཅིག 19ད་�ོད་ཚ�་�་ཞིག་གིས་མི་བསད་པའམ་རོ་ལ་རེགས་འཆང་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཉིན་ཞག་
བ�ན་བར་�་�ར་སའི་�ི་རོལ་�་�ོད་དགོས་པ་དང་། ཉིན་ཞག་ག�མ་པ་དང་བ�ན་པའི་ཉིན་མོར་�ོད་ཚ�ས་
རང་ཉིད་དང་རང་གིས་འཛ�ན་བ�ང་�ས་པའི་�ད་མེད་�མས་གཙང་མ་�ེད་�ིར་དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་ག་
བཤམས་དགོས། 20�ོན་གོས་�ི་རིགས་ཚང་མ་དང་པགས་པ་དང་། ར་�འམ་ཤིང་ལས་བཟོས་པའི་དངོས་རིགས་
ཚང་མ་གཙང་བར་�ེད་�ིར་དག་འ�ངས་�ེད་དགོས། 21�་མ་ཨེ་ལི་ཛར་�ིས་དམག་ནས་�ིར་ལོག་ཡོང་བའི་
�ེས་པ་�མས་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་�ིམས་�མས་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། 
22-23མེས་འཚ�གས་མ་�བ་པའི་དངོས་རིགས་གསེར་དང་། ད�ལ། ལི། �གས། �གས་�ིན་དང་ཞ་ཉེ་ལ་སོགས་པ་
�མས་མེའི་ནང་�་�གས་ནས་དག་འ�ངས་�ེད་དགོས་པ་དང་། དེ་མིན་དངོས་རིགས་གཞན་�མས་�འི་ནང་
�གས་ནས་དག་འ�ངས་�ེད་དགོས་སོ། 24ཉིན་ཞག་བ�ན་པར་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ོན་གོས་�མས་འ�ད་པའི་
�ེས་�། �ོ་ཚ�་�ོལ་བཞིན་�་གཙང་བར་འ�ར་ཏེ་�ར་སའི་ནང་�་འ�ལ་འོས་པར་འ�ར་བ་ཡོད་ཅེས་�ོས་སོ༎  

བཅོམ་ནོར་ཆ་བགོས་�ེད་པ།  



�ངས་ཀ 

25གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། 26�ོད་དང་ཨེ་ལི་ཛར་དང་མི་མང་གི་འགོ་དཔོན་�མས་�ིས་དབང་
འཛ�ན་�ས་པའི་དངོས་རིགས་ཁག་དང་། བཙ�ན་པ་དང་སེམས་ཅན་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་�ངས་�ིས་བ�བ་
དགོས་ཤིང་། 27དངོས་རིགས་དེ་དག་ཁག་གཉིས་�་འ�་མཉམ་�ིས་ཆ་བགོས་བ�བ་ནས། 28བཙ�ན་པ་ ༥༠༠ 
ནས་མི་རེ་རེ་�ལ་�ི་�ལ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་�་ལེན་དགོས། �ིས་གཞི་དེ་དང་མ�ངས་པའི་�ག་
ཟོག་དང་། བོང་�། �ག་དང་ར་�མས་�ང་འ�ལ་དགོས། 29གོང་གསལ་འ�ལ་བ་�མས་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བར་དམིགས་ཏེ་�་མ་ཨེ་ལི་ཛར་�ི་ལག་�་�ོད་དགོས། 30མི་མང་�ིངས་�ི་
ཐོབ་�ལ་ཁོངས་ནས། བཙ�ན་པ་�་བ�་རེ་ནས་མི་རེ་དང་། ཡང་�ིས་གཞི་དེ་དང་མ�ངས་པའི་�ག་ཟོག་དང་། 
བོང་�། �ག་དང་ར་�མས་�ང་འ�ལ་དགོས། གོང་གསལ་འ�ལ་བ་�མས་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བ�གས་
གནས་�ར་མཆོག་དམ་པའི་བ�་�ོགས་པ་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་�ོད་དགོས། 31མོ་ཤེ་དང་ཨེ་ལི་ཛར་�ིས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གང་གནང་བ་བཞིན་�ས་སོ། 32-35དམག་མི་ཚ�ས་རང་གི་ཆེད་�་བདག་ཉར་�ས་པའི་
�་དངོས་ཁག་མ་�ིས་པར། ཁོ་ཚ�ས་འ�ོག་བཅོམ་�ས་པ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། ར་དང་�ག་གི་ཁ་�ངས་
ནི ༦༧༥,༠༠༠ དང་�ག་ཟོག་གི་ཁ་�ངས་ནི་ ༧༢,༠༠༠ བོང་�་ ༦༡,༠༠༠ དང་། �་མོ་ན་གཞོན་ ༣༢,༠༠༠། 36-

40དམག་མིའི་ཐོབ་�ལ་�་ར་�ག་གི་ཁ་�ངས་ནི་ ༣༣༧,༥༠༠ ཡང་དེའི་ཁོངས་ནས་ ༦༧༥ ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་མཆོད་�ལ་�ི་�ལ་�་འ�ལ་དགོས། དམག་མི་ཐོབ་�ལ་�་�ག་ཟོག་གི་ཁ་�ངས་ ༣༦,༠༠༠། ཡང་དེའི་
ཁོངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ལ་�་འ�ལ་�འི་ཁ་�ངས་བ�ན་�་དོན་གཉིས། དམག་མིའི་ཐོབ་
�ལ་�་བོང་�འི་ཁ་�ངས་ ༣༠,༥༠༠། དེའི་ཁོངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ལ་�་བོང་�་�ག་�་རེ་
གཅིག་འ�ལ་དགོས། དམག་མིའི་ཐོབ་�ལ་�་�་མོ་ན་གཞོན་མའི་ཁ་�ངས་ནི་ ༡༦,༠༠༠། དེའི་ཁོངས་ནས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ལ་�་ ག�མ་བ�་སོ་གཉིས་འ�ལ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 41གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་མོ་ཤེས་གོང་གསལ་མཆོད་�ལ་ཁག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་
འ�ལ་བའི་�ལ་�་འ�ལ་�ིར་ཨེ་ལི་ཛར་ལ་�ད་དོ། 42-46མི་ཚ�གས་�ི་ཐོབ་�ལ་ནི་དམག་མི་�མས་�ི་ཐོབ་�ལ་
དང་མ�ངས་ཤིང་། ར་�ག་གི་ཁ་�ངས་ནི་ ༣༣༧,༥༠༠ �ག་ཟོག་གི་ཁ་�ངས་ ༣༦,༠༠༠ བོང་�འི་ཁ་�ངས་ 
༣༠,༥༠༠ �་མོ་ན་གཞོན་མའི་ཁ་�ངས་ ༡༦,༠༠༠ བཅས་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། 47གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་
གནང་བ་བཞིན་མོ་ཤེས་བཙ�ན་པ་དང་སེམས་ཅན་�་བ�་རེ་ནས་རེ་རེ་�ངས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ར་
མཆོག་དམ་པའི་བ�་�གས་པ་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་�ད་དོ། 48དེ་ནས་དམག་དཔོན་�མས་མོ་ཤེའི་�ར་�ིན་ནས། 
49�ན་གསན་�ས་པ། �ེ་�་ཞབས་ལགས། ང་ཚ�ས་རང་གི་མངའ་འོག་གི་དམག་མི་རེ་རེ་བཞིན་�་�ངས་�ིས་
བ�བ་པ་ཡིན་པས། དེ་ཚ�་གཅིག་�ང་�ག་�ོར་�ིན་མིན་འ�ག 50དེ་བས་ན་ང་ཚ�་རེ་རེས་�ངས་པའི་གསེར་
�ན་ད�ང་ག�བ་དང་། ལག་ག�བ་དང་། ཚ�གས་ཀོག། ཨ་ལོང་དང་�ེ་�ན་�མས་འདིར་འ�ེར་ཡོད། དེ་ནི་ང་
ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་རང་རང་སོ་སོའི་�ོག་གི་�་རིན་�་འ�ལ་�་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་ང་
ཚ�་ལ་�བས་གནང་མཛད་�་ཡིན་པས་�ིར་རོ། 51མོ་ཤེ་དང་ཨེ་ལི་ཛར་�ིས་གསེར་�ི་�ན་ཆ་�མས་�ིས་�ངས་
ཤིང་། 52དམག་དཔོན་ཚ�ས་�ལ་བའི་�ན་ཆའི་�ིད་ཚད་ཀི་ལོ་ག་�ཱམ་ཉིས་བ�་ཙམ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 53དམག་
དཔོན་མ་ཡིན་པ་ཚ�ས་རང་གི་བཅོམ་པའི་�་ནོར་�མས་རང་ཉིད་དང་མཉམ་�་བདག་ཉར་�ས་ཏེ་བཞག་གོ 
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54གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ང་�ོབ་མཛད་པའི་�ིར་�། མོ་ཤེ་དང་ཨེ་ལི་ཛར་�ིས་
གསེར་ཆས་�མས་�ར་མཆོག་དམ་པའི་ནང་�་བ�ེལ་ལོ༎  

�ངས་ཀ 32 

ཡོར་དན་ཤར་�ོགས་�ི་�ེ་རིགས་�མས།  

1�་བྷེན་དང་གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་�མས་ལ་�ག་ཟོག་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཡ་ཛ�ར་དང་གྷིལ་ཨད་�ི་ས་�ལ་
དེ་�་ཁ་བཟང་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། 2མོ་ཤེ་དང་ཨེ་ལི་ཛར་དང་མི་ཚ�གས་�ི་འགོ་དཔོན་�མས་�ི་�ར་�ིན་
ནས་�ས་པ། 3-4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་ས་�ལ་འདིའི་གཤམ་གསལ་�ོང་ཚ�་�མས་
དབང་འཛ�ན་�ེད་པར་རོགས་རམ་གནང་བ་ནི། ཨ་ཏ་རོད། དྷི་བྷོན། ཡ་ཛ�ར། ནིམ་�ཱ། ཧེཤ་བྷོན། ཨེ་ལི་�ཱེ། སིབ་�ཱ། 
ནེ་བྷོ། དང་བྷེ་ཨོན་བཅས་ཡིན་པ་དང་། ཡང་�ོང་ཚ�་དེ་�མས་ནི་�་ཁ་བཟང་པོ་ཞིག་འ�ག་པས། ང་ཚ�ར་ཟོག་
སེམས་ཅན་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། 5ས་�ལ་དེ་དག་་ང་ཚ�ར་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚ�ར་གཙང་པོ་ཡོར་དན་
�ལ་ཏེ་ཕར་�ོགས་�་གཞིས་ཆགས་�ེད་�་མ་བ�ག་རོགས་གནང་། 6དེའི་ལན་�་མོ་ཤེས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་གཞན་
�མས་དམག་ལ་འ�ོ་�ས་�ོད་ཚ�་འདིར་གནས་པར་འདོད་དམ། 7ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་�ལ་�་འ�ོ་�བས། �ོད་ཚ�ས་དེ་དག་གིས་སེམས་�གས་ཇི་�ར་
བཅགས་�ས་སམ། 8�ར་ངས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་ལ་ཀ་དྷེཤི་བྷར་ནེ་ནས་�ལ་དེ་�ོགས་ཞིབ་�ེད་པར་
བཏང་�བས་�། དེ་ཚ�ས་�ང་དེ་�ར་སེམས་�གས་བཅགས་ཐབས་�ས་སོ། 9དེ་དག་ཨེཤ་ཀོལ་�ི་�ང་གཤོང་
བར་�་�ིན་ནས་�ལ་དེ་མཐོང་མོད། འོན་�ང་�ིར་ལོག་�ས་པའི་�ེས་�། �ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་
ཚ�ར་གནང་བའི་�ལ་�་འ�ོ་མ་བ�ག་གོ དེ་ཚ�ས་མི་�མས་�ི་སེམས་�གས་བཅགས་སོ། 10དེ་ཉིན་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�གས་�ོས་ཏེ་དམ་བཅའ་ཞིག་མཛད་པ། 11ངས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་�ཱག་དང་ཡ་ཀོབ་བཅས་ལ་�ོད་
�འི་དམ་བཅའ་�ས་པའི་�ལ་�། ཨི་ཇིབ་ནས་ཡོང་བའི་�ེས་པ་དང་ལོ་ཉི་�་ལོན་པའམ་དེ་ལས་�ན་པ་གཅིག་
�ང་དེར་འ�ོ་མི་�བ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་སེམས་ནས་�ེས་�་མ་འ�ངས་པས་�ིར་རོ། 12ཀ་ནི་ཛ�་
པ་ཡེ་�་�ེའི་�་ཀ་ལེབ་དང་�ན་�ི་�་ཡོ་�་ཨ་མ་གཏོགས་གཞན་�འང་�ལ་དེར་�ེབ་མི་�བ། གང་ལགས་ཟེར་
ན། ཁོ་གཉིས་ནི་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་�་དམ་ཚ�ག་གཙང་མར་གནས་པས་�ིར་རོ། 13གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ནི་མི་དེ་ཚ�་དང་�གས་�ོ་བར་མཛད་དེ། ཁོང་གི་�གས་དགོངས་ད�ག་པའི་མི་ཡོངས་�ོགས་མ་ཤི་
བར་�་དེ་ཚ�་འ�ོག་�ོང་ནང་ལོ་བཞི་�་བར་ཕར་�ར་འ�ལ་བ�ག་གོ 14ད་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་མེས་པོའི་ཚབ་
�ས་ཏེ། �ིག་ཅན་མི་རབས་གསར་པ་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་�ག་པོ་དེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ེང་�་
ཡང་�ར་ཕོག་པར་�ེད་�འི་�་�ིག་�ས་བཞག། 15གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�་�་བྷེན་དང་གྷཌ་�ི་མི་རིགས་ཚ�ས་ད་�་ཁོང་
གི་�ེས་�་མ་འ�ངས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་�ར་ཡང་མི་དེ་ཚ�་འ�ོག་�ོང་�ལ་�་དོར་བར་མཛད་�་ཡིན་པ་
དང་། ཡང་དེ་ཚ�་འཇིགས་པར་�ས་པའི་འགན་དེ་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་ཕོག་པར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 16དེ་ཚ�་མོ་ཤེ་
�ར་�ིན་ནས་�ས་པ། ཐོག་མར་ང་ཚ�་ལ་སོ་སོའི་�ག་�ག་གི་དོན་�་�ོ་�ིག་གི་ར་བ་བ�ོར་�་དང་། ང་ཚ�ར་རེ་
�ོས་བཅོལ་བའི་གཟའ་ཚང་དང་�་�་བཅས�ི་ཆེད་�། �ོང་གི་མཐའ་བ�ོར་ལ་�གས་རི་བཟོ་�་བ�ག་རོགས་



�ངས་ཀ 

གནང་། 17དེ་�ེས་ང་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�ན་�་གཞན་�མས་དང་མཉམ་�་དམག་ལ་འ�ོ་�་ཡིན། མཐར་དེ་ཚ�་
རང་གི་�ལ་དེར་གཞིས་མ་�གས་བར་�། ང་ཚ�ས་དམག་འཐབ་�ེད་�་ཡིན། དེའི་རིང་ལ་ང་ཚ�ར་རེ་�ོས་བཅོལ་
བའི་མཟའ་ཚང་དང་�་�་བཅས་�ལ་འདིའི་མི་�མས་�ི་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་ནས། �གས་རི་བ�ོར་བའི་�ོང་
�ེར་�ི་ནང་�་གནས་�བ་པ་ཡོད། 18ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མས་རང་རང་སོ་སོའི་ས་�ལ་མ་ཐོབ་བར་�་ང་ཚ�་
ནང་�་�ིར་ལོག་�ེད་མི་ཡོང་། 19ང་ཚ�ས་ཡོར་དན་ཕར་�ོགས་�་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་ས་�ལ་སོགས་གང་ཡང་ལེན་
མི་ཡོང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཡོར་དན་ཤར་�ོགས་�ི་ས་�ལ་འདི་དག་ང་ཚ�ར་རང་གིས་ས་�ལ་�་ཐོབ་ཟིན་པ་
ཡིན་པས་�ིར་རོ། 20མོ་ཤེས་ལན་�། �ོད་ཚ�ས་གང་�ས་པ་བཞིན་�་བདེན་པར་ལག་ལེན་བ�ར་�་ཡིན་པས། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་དམག་ལ་འ�ོ་བའི་�་�ིག་�ས་ཤིག 21�ོད་ཚ�འི་དམག་མི་�མས་ཡོར་དན་
�ལ་ནས་འ�ོ་དགོས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ད�་བོ་�མས་ཡོངས་�་ཕམ་པར་མ་མཛད་བར་དང་། 
22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་དེ་དབང་འཛ�ན་མ་གནང་བར་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བ�ོས་
བཞིན་ཁོ་ཚ�ས་ད�་བོར་དམག་འཐབ་�ེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་�ེས་�ོད་ཚ�་�ིར་ལོག་�ེད་ཆོག། གང་ལགས་ཟེར་
ན། དེ་�ར་�ེད་པའི་�ོ་ནས་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�ན་�་�མས་�ི་�ོགས་�་�བ་
དགོས་པའི་ལས་འགན་དེ་འ�བ་པར་�ེད་�་ཡིན། དེ་�ེས་ཡོར་དན་ཤར་�ོགས་�ི་ས་གནས་འདི་དག་�ོད་ཚ�འི་
ཡིན་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བར་འ�ར། 23གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་དམ་བཅའ་མ་
�ང་བ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་ཉེས་ཅན་�་�ིས་�་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ས་དེའི་�ོར་ནོར་
འ�ལ་མ་�ེད་ཅིག �ོད་ཚ�འི་�ིག་པའི་ཉེས་ལན་དེ་�ོད་ཚ�ར་ངེས་པར་ཕོག་པར་འ�ར་ཞེས་ངས་�ོད་ཚ�ར་ཟོན་
བ�་བ�ལ་�་ཡིན། 24དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�ས་�ོང་�ེར་དང་། རང་གི་�ག་�འི་ཆེད་�་�གས་རི་སོགས་བཟོ་ཤིག 
འོན་�ང་རང་གི་དམ་བཅའ་�ས་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་�བ་དགོས། 25�་བྷེན་དང་གྷཌ་�ི་མི་�མས་�ི་�ས་པ། �ེ་
�་ཞབས་ལགས། �ེད་�ིས་བཀའ་གང་གནང་བ་བཞིན་�་ང་ཚ�ས་�ེད་�ི་ཡིན། 26ང་ཚ�འི་�ེ་དམན་�་�ག་དང་
�ག་ཟོག་ར་�ག་དང་བཅས་པ་འདིར་གྷིལ་ཨད་�ོང་�ེར་ཁག་�་བཞག་�ེ། 27ང་ཚ�་ཚང་མ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་བཀའ་བ�ོས་བཞིན་�་དམག་ལ་འ�ོ་བར་�་�ིག་ཡོད། ང་ཚ�ས་ཡོར་དན་�ལ་ནས་�ེད་�ིས་གང་
ག�ངས་པ་བཞིན་�་དམག་བ�བ་�ི་ཡིན། 28དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཨི་ལི་ཛར་དང་ཡོ་�་ཨ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་
དཔོན་གཞན་�མས་ལ་བཀའ་བ�ོས་གནང་གསལ། 29གལ་ཏེ་གྷཌ་དང་�་བྷེན་�ི་མི་�མས་ཡོར་དན་�ལ་ནས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་བ�ོས་གནང་བ་བཞིན་དམག་འཐབ་�ེད་�ིར་�་�ིག་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་
རོགས་�ས་ནས་�ོད་ཚ�ས་�ལ་འདི་དབང་བ�ར་�ེད་�བ་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�ས་�ལ་གྷིལ་ཨད་དེ་ཁོ་ཚ�འི་ས་
�ལ་�་�ོད་དགོས། 30འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ཡོར་དན་མ་�ལ་བར་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་དམག་ལ་མ་�ིན་ན། དེ་
ཚ�ས་�ང་�ོད་ཚ�་དང་འ�་བར་�ལ་ཀ་ནན་�་རང་གི་ས་�ལ་དེ་ངོས་ལེན་�ས་དགོས། 31གྷཌ་དང་�་བྷེན་�ི་
མི་�མས་�ིས་�ས་པ། �་ཞབས་ལགས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ང་ཚ�ས་�ེད་�ི་ཡིན། 
32ཡོར་དན་ཤར་�ོགས་�ི་ས་�ལ་འདི་དག་ང་ཚ�འི་ས་�ལ་�་ཐོབ་པའི་�ིར། ཁོང་གི་བཀའ་བ�ོས་གནང་བ་
བཞིན་ང་ཚ�་ཀ་ནན་�ལ་�་དམག་འཐབ་པར་འ�ོ་གི་ཡིན། 33དེ་ནས་མོ་ཤེས་�་བྷེན་དང་གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་
དང་། མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ེ་ཀ་ལ་ཨ་མོར་པ་�མས་�ི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་བྷ་�ན་�ི་�ལ་པོ་ཨོག་གི་ས་�ལ་
ཚང་མ་དང་། དེའི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ོང་�ེར་ཆེ་�ང་ཚང་མ་�ིས་�ོད་�ས་སོ། 34གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་�ི་�གས་རི་



�ངས་ཀ 

བ�ོར་བའི་�ོང་�ེར། དྷེ་བྷོན། ཨ་ཏ་རོད། ཨ་རོ་ཨེར། 35ཨ་ཏ་རོད། ཤ་ཕན། ཡ་ཛ�ར། ཡོག་བྷེ་�། 36བྷེད་ནིམ་�ཱ། 
དང་བྷེད་ཧ་རན་བཅས་ཉམས་གསོ་�ས་སོ། 37དེ་བཞིན་�་བྷེན་�ེ་རིགས་�ི་ཧེཤ་བྷོན། ཨེ་ལི་�ཱེ། ཀི་རི་�ཱ་ཐེམ། 
38ནེ་བྷོ། བྷལ་མི་ཨོན་ (མིང་འདི་ནི་བ�ར་བཅོས་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།) སིབ་�ཱ་བཅས་ཉམས་གསོ་�ས་ཏེ། 
ཉམས་གསོ་�ས་པའི་�ོང་�ེར་ཁག་ལ་མིང་གསར་པ་རེ་བཏགས་སོ། 39མ་ནསེ་�ཱེའི་�་མ་ཀིར་�ི་རིགས་�ས་�ི་
ས་གནས་གྷིལ་ཨད་�ི་�ལ་དེ་དབང་འཛ�ན་�ས་ཏེ། དེར་ཡོད་པའི་ཨ་མོར་པ་�མས་�ིར་�ོད་�ས་སོ། 40དེ་ནས་
མོ་ཤེས་མ་ཀིར་�ི་རིགས་�ས་ལ་གྷིལ་ཨད་ལ་�ད་པས། དེ་ཚ�་�ལ་དེར་གནས་�ོད་�ས་སོ། 41མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་
རིགས་�ི་ཡ་ཨིར་�ིས་�ོང་�ེར་འགའ་ཤས་ཐོག་�་འཐབ་�ོལ་�ས་ནས། དེ་དག་རང་དབང་�་བ�ས་པ། �ོང་
ཚ�་དེ་དག་གི་མིང་ཡང་ཡ་ཨིར་�ི་�ོང་ཚ�་ཞེས་བཏགས་པ་དང་། 42ནོ་�ཱས་ཀེ་ནད་དང་དེའི་�ོང་གསེབ་ཁག་ལ་
འཐབ་�ོལ་�ས་ཏེ། དེ་དག་རང་གི་དབང་�་བ�ས་ནས་ས་གནས་རང་གི་མིང་�ར་ནོ་�ཱ་ཞེས་བཏགས་སོ༎  
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ཨི་ཇིབ་ནས་མོ་ཨབ་བར་�ི་འ�ལ་བ�ོད།  

1མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་�ི་འགོ་འ�ིད་འོག་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་རང་རང་སོ་སོའི་�ེ་རིགས་བཞིན་�། ཨི་ཇིབ་
ནས་ཐོན་ཏེ། ལམ་�་�ར་ས་བ�བ་པའི་ས་གནས་ཁག་གི་མིང་ནི་གཤམ་�་འཁོད་ཡོད་ཅིང་། 2གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་བཀའ་བ�ོས་གནང་བ་བཞིན། མོ་ཤེས་�ར་ས་བ�བ་རེ་བཞིན་�ི་ས་གནས་སོ་སོའི་མིང་ཐོ་ཞིག་�ིས་
སོ། 3ལོ་གསར་པའི་�་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་བཅོ་�འམ་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དང་པོའི་ཉིན་ཞག་�ེས་མར་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�བས་འོག་�་དེ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་མཐོང་ངོར་
རམ་སེསེ་�ོང་�ེར་ནས་ཐོན་ནོ། 4�བས་དེར་དེ་ཚ�་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཚར་གཅོད་གནང་བའི་དེ་ཚ�འི་
�་�ོན་�ེས་�མས་�ི་མི་རོ་�ས་བཞིན་ཡོད་དོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མཛད་འ�ིན་དེ་�ར་གནང་བའི་�ོ་
ནས་ཁོང་ནི་ཨི་ཇིབ་�ི་�་�ེན་�མས་ལས་མ�་�ོབས་ཆེ་བ་ཡིན་པ་དེ་ཁོང་གིས་�ོན་གནང་མཛད་དོ། 5ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་རམ་སེསེ་ནས་ཐོན་ཏེ། �ག་ཀོད་�་�ར་ས་བ�བ་བོ། 6དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�འི་�ར་ས་གཞན་དེ་འ�ོག་
�ོང་གི་མཐའ་ལ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཨེ་ཐམ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ནོ། 7ས་གནས་དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་བ�ོར་ལོག་�བ་ནས་
བྷལ་ཛ�་ཕོན་�ི་ཤར་�ོགས་�་པི་ཧ་ཧི་རོད་�་�ེབས་ནས་མིག་དྷོལ་�ི་ཉེ་འ�མ་�་�ར་བ�བ་བོ། 8དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�་
པི་ཧ་ཧི་རོད་ནས་ཐོན་ཏེ་�་མཚ�་དམར་པོ་�ལ་ནས་�ར་�ི་འ�ོག་�ོང་བ�ད་དེ། ཉིན་ཞག་ག�མ་བར་�་
འ�ལ་བ�ོད་�ས་པའི་�ེས་�་དེ་ཚ�་མ་�ཱ་ཞེས་པའི་གནས་�་�ར་བ�བ་པ་དང་། 9དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་ཐོན་ཏེ་ཨེ་ལིམ་
�་�ིན་ནས་དེར་�ར་བ�བ་བོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེར་�་མིག་བ�་གཉིས་དང་ཁ་�ར་�ི་ཤིང་�ོང་བ�ན་�་
ཡོད་པས་�ིར་རོ། 10དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�་ཨེ་ལིམ་ནས་ཐོན་ཏེ། �་མཚ�་དམར་པོའི་ཉེ་འ�མ་�་�ར་བ�བ་པ་དང་། 
11དེ་ཚ�འི་�ར་ས་�ེས་མ་དེ་ནི་སིན་�ི་འ�ོག་�ོང་�་ཡིན་པ་དང་། 12དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�་དྷོཕ་�་ཞེས་པའི་གནས་�་
�ར་བ�བ་བོ། 13དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཨ་�ཤི་དང་། 14དེ་�ེས་རེ་ཕི་དྷིམ་ལ་�ར་ས་བ�བ་པ་དང་། ས་གནས་དེར་
ཁོ་ཚ�ར་འ�ང་�་མ་ཐོབ་བོ། 15-37རེ་ཕི་དྷིམ་ནས་རི་བོ་ཧོར་བར་�་འ�ོ་�ས་དེ་ཚ�ས་གཤམ་གསལ་ས་གནས་
ཁག་སོ་སོར་�ར་ས་བ�བ་བོ། སི་ནཨེ་འ�ོག་�ོང་། ཀིབ་རོད་ཧ་ཏ་བ་ (ཡང་ན་�ོས་པའི་�ར་�ོད་) ཧ་ཛ�་རོཐ། 



�ངས་ཀ 

རིཐི་�ཱ། རིམ་མོན་པེ་རེཛ། ལིབ་�། རི་�ཱ། ཀེ་ཧེ་ལ་�ཱ། རི་བོ་ཤེ་ཕེར། ཧ་ར་�། མ་ཁེ་ལོཐ། ཏ་ཧཐ། ཏེ་�ཱ། མིད་�། 
ཧཤ་མོ་�། མོ་སེ་རོཐ། བྷི་ནི་�ཱ་ཀན། ཧོར་ཧ་གྷིད་གྷད། ཡོད་བྷ་�ཱ། ཨབ་རོ་�། ཨེ་ཛ�་ཨོན་གྷེ་བྷེར། ཛ�ན་�ི་འ�ོག་
�ོང་ (ཡང་ན་ཀ་དྷེཤི།) �ལ་ཨེ་དྷོམ་�ི་མཐའ་མཚམས་�་ཡོད་པའི་རི་བོ་ཧོར་བཅས་ཡིན་ནོ། 38-39གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་བ�ོས་གནང་བ་བཞིན་�་མ་ཨ་རོན་རི་བོ་ཧོར་�་འཛ�གས་ཤིང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཨི་
ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་ལོ་བཞི་བ�་�་བ་�་པའི་ཚ�ས་གཅིག་གི་ཉིན་མོར་ཨ་རོན་རང་ལོ་ ༡༢༣ �་བ�ེབས་ནས་
གནས་དེར་འདས་�ོངས་�ིན་ནོ། 40ཀ་ནན་�ོ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ཨ་རད་�ི་�ལ་པོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་
ཡོང་གི་ཡོད་པའི་�ོར་ཐོས་སོ། 41-49ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་རི་བོ་ཧོར་ནས་མོ་ཨབ་�ི་ཐང་བར་�་གཤམ་གསལ་ས་
གནས་ཁག་སོ་སོར་�ར་བ�བ་ནས་བ�ད་ཡོད་དོ། ཛལ་མོ་�། �་ནོན། ཨོ་བྷོད། མོ་ཨབ་ས་�ལ་ནང་�་ཡོད་པའི་
ཨ་བྷ་རིམ་�ི་�ང་གོག་ཁག་དང་། དྷི་བྷོན་གྷཌ། ཨལ་མོན་དྷིབ་ལ་ཐེམ། རི་བོ་ནེ་བྷོའི་འ�མ་�་ཡོད་པའི་རི་བོ་ཨ་
བྷ་རིམ་དང་མོ་ཨབ་�ི་ཐང་། ཡེ་རི་ཀོ་ནས་བྷེད་ཡེ་ཤི་མོཐ་དང་ཨ་ཀ་སི་ཡའི་�ང་གཤོང་བར་�་�བ་ཡོད་པའི་
གཙང་པོ་ཡོར་དན་ཕར་�ོགས་�ི་ས་�ལ་བཅས་ཡིན་ནོ༎  

གཙང་པོ་ཡོར་དན་མ་�ལ་གོང་�་གནང་བའི་བཀའ་བ�ོས།  

50ཡོར་དན་ཕར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་མོ་ཨབ་�ི་ཐང་�ལ་ས་གནས་ཡེ་རི་ཀོ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཅོག་གིས་མོ་ཤེ་
ལ། 51ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་དོན་�་གཤམ་གསལ་�ར་བཀའ་བ�ོས་གནང་བ། �ོད་ཚ�་ཡོར་དན་�ལ་ནས་
�ལ་ཀ་ནན་�་འ�ོ་�བས། 52དེ་གའི་�ལ་མི་ཚང་མ་�ིར་�ོད་�ེད་དགོས་པ་མ་ཟད། དེ་ཚ�འི་�ོ་�་དང་�་འ�་
�གས་མ་དང་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་གནས་ཚང་མ་�་�ོར་གཏོང་དགོས། 53�ོད་ཚ�ས་�ལ་དེ་དབང་འཛ�ན་
�ས་ཏེ་དེར་གཞིས་ཆགས་ནས་�ོད་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ལ་དེ་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ོད་�་ཡིན་པས་�ིར་རོ། 
54�ན་བ�བ་ནས་�ེ་རིགས་དང་རིགས་�ས་སོ་སོར་ས་ཞིང་ཆ་བགོས་བ�བ་དགོས། རིགས་�ས་ཆེ་བར་ས་�ལ་
མང་བ་དང་རིགས་�ས་�ང་བར་ས་�ལ་�ང་བར་�ོད་དགོས། 55འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་དེ་གའི་�ལ་མི་�མས་
མཐར་�ོད་མ་�ས་ན། དེར་�ག་མ་�ས་པ་ཚ�ས་�ོད་�ི་མིག་ནང་ཤིང་ཚག་དང་ག�གས་པོར་ཚ�ར་མ་�གས་པ་
�་�འི་དཀའ་ངལ་�ད་པ་མ་ཟད། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་དམག་འཐབ་པར་འ�ར། 56གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་དེ་
ཚ�ར་�ིར་�ོད་མ་�ས་ན། ངས་དེ་ཚ�་ཚར་གཅོད་གཏོང་�འི་འཆར་གཞི་བཏིང་བ་བཞིན་�ོད་ཚ�འང་དེ་བཞིན་
ཚར་གཅོད་གཏོང་ངེས་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ངས་ཀ 34 

�ལ་�ི་ས་མཚམས།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་�ིར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གཤམ་གསལ་�ར་བཀའ་བ�ོས་གནང་བ། 
2ངས་�ོད་ཚ�ར་�ོད་�་ཡིན་པའི་�ལ་ཀ་ནན་�་�ོད་ཚ�་�ེབས་�བས། �ོད་ཚ�འི་�ལ་�ི་ས་མཚམས་ནི་གཤམ་
གསལ་�ར་ཡོང་�་ཡིན། 3�ོ་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ནི། ཛ�ན་�ི་འ�ོག་�ོང་ནས་ཨེ་དྷོམ་�ི་ས་མཚམས་བར་�་



�ངས་ཀ 

�བ་ཅིང་། དེ་ནི་ཤར་�ོགས་�་འཆི་བའི་�་མཚ�འི་�ོ་�ོགས་�ི་མཐའ་མཚམས་ནས་འགོ་�གས་ཏེ། 4�ོ་�ོགས་�་
ལ་ཨག་ར་བྷིམ་�ི་�ོགས་�་�ིན་ནས་ཛ�ན་བ�ད་དེ་�ོ་�ོགས་�ི་མཐའ་མཚམས་ཀ་དྷེཤི་བྷར་ནེའི་བར་�་�བ་པ་
དང་། དེ་ནས་�ང་�བ་�ོགས་�་བ�ོར་ནས་ཧ་ཛར་ཨད་�ར་དང་། མཐར་ཨཛ་མོན་བར་�་འ�ོ་�་དང་། 5དེ་
ནས་ཨི་ཇིབ་པའི་ས་མཚམས་�ི་�ང་གཤོང་�ོགས་�་བ�ོར་ནས་མཐར་�་མཚ�་མེ་ཌེ་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�ི་མཚམས་
�་�ོགས་པར་འ�ར་རོ། 6�བ་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ནི་�་མཚ�་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་ཡིན་པ་དང་། 7�ང་�ོགས་�ི་
ས་མཚམས་�ི་ས་ཐིག་ནི་�་མཚ�་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་ནས་རི་བོ་ཧོར་བར་དང་། 8ཧ་མད་�ི་ལ་བ�ད་དེ། ཛ�་དྷད་
དང་། 9ཛ�ཕ་རོན་བར་�་�ིན་ནས་ཧ་ཟར་ཨེ་ནན་�་མཐའ་�ོགས་སོ། 10དེ་བཞིན་ཤར་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་�ི་
ས་ཐིག་ནི། ཧ་ཟར། ཨེ་ནན་ནས་ཤེ་ཕམ་བར་འ�བ་བོ། 11དེ་ནས་�ོ་�ོགས་�་འ�བ་ནས་ཨ་ཡིན་�ི་ཤར་�ོགས་
�་ཡོད་པའི་ཧར་བྷེལ་བར་དང་། མཚ�་མོ་གྷ་ལིལ་�ི་ཤར་ངོས་�ི་མཚ�་འ�མ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་རི་བ�ད་�ལ་�་
འ�ོ་བ་དང་། 12དེ་བཞིན་�ོ་�ོགས་�་གཙང་པོ་ཡོར་དན་ནས་འཆི་བའི་�་མཚ�འི་བར་�་�བ་པར་འ�ར། �ོད་
ཚ�འི་�ལ་�ི་ས་མཚམས་བཞི་ནི་གོང་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། 13དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ས་པ། �ལ་
འདི་ནི་�ོད་ཚ�ས་�ན་བ�བ་ནས་ཐོབ་�་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེ་རིགས་ད�་དང་�ེད་ཀར་�ལ་དེ་
གནང་ཡོད། 14�་བྷེན་དང་གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་དང་། ཤར་ངོས་�་ཡོད་པའི་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ེད་ཀས། 
15ཡོར་དན་�ི་ཤར་ངོས་དང་ཡེ་རི་ཀོའི་མ�ན་�་ཡོད་པའི་ས་�ལ་དེ་བཞིན་རང་རང་སོ་སོའི་�ིམ་ཚང་གཞིར་
བ�ང་�ར་ས་�ལ་ཆ་བགོས་བ�བ་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ༎  

ས་ཞིང་ཆ་བགོས་བ�བ་པའི་ལས་འགན་�ི་འགོ་དཔོན་�མས།  

16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 17�་མ་ཨེ་ལི་ཛར་དང་�ན་�ི་�་ཡོ་�་ཨས་མི་མང་ལ་ས་
ཞིང་ཆ་བགོས་�ེད་དགོས་�་དང་། 18དེ་ཚ�འི་ལས་རོགས་�་�ེ་རིགས་རེ་ནས་འགོ་པ་རེ་གོ་�ིག་�ོས་ཤིག 19-

28གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདམས་པ་གནང་བའི་�ེས་པ་�མས་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། �ེ་རིགས འགོ་
དཔོན་ ཡ་�་�་ ཡེ་�་�ེའི་�་ཀ་ལེབ་ སིམ་ཨོན་ ཨམ་མི་�ད་�ི་�་ཤེ་�་མི་ཨེལ་ བྷེན་ཡ་མིན་ ཀིསེ་ལོན་�ི་�་
ཨེ་ལི་དྷད། �ན་ ཡོག་ལིའི་�་�ག་ཀི་ མ་ནསེ་�ཱེ ཨེ་བོད་�ི་�་ཧན་ནི་ཨེལ་ ཨེཕ་ར་ཡིམ ཤིཕ་ཏན་�ི་�་ཀེ་�་
ཨེལ་ ཛ�་�་�ན་ པར་ནག་གི་�་ཨེ་ལི་ཛ་ཕན་ ཨི་ས་ཀར་ ཨ་ཛན་�ི་�་པལ་ཏི་ཨེལ་ ཨ་ཤེར་ ཤེ་ལོ་མིའི་�་ཨ་ཧི་
�ད་ ནཕ་ཏ་ལི་ ཨམ་མི་�ད་�ི་�་པེ་ད་ཧེལ་ 29ཀ་ནན་�ལ་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་ས་ཞིང་ཆ་བགོས་བ�བ་
པའི་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འགན་ད�ི་བཀལ་གནང་མཛད་པའི་�ེས་པ་�མས་ནི་གོང་གསལ་�ར་ཡིན་
ནོ༎  

�ངས་ཀ 35 

ལེ་ཝ་ིཔ་�མས་ལ་�ོད་པའི་�ོང་�ེར་�མས།  



�ངས་ཀ 

1ཡོར་དན་ཕར་�ོགས་�ི་མོ་ཨབ་པའི་ཐང་�་ཡེ་རི་ཀོ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། 2ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཐོབ་པའི་རང་གི་ས་�ལ་�ི་ཁོངས་ནས་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་�ོད་གནས་�ོང་�ེར་འགའ་ཤས་དང་
དེའི་ཉེ་འཁོར་�་�་ཁ་དག་�ང་�ོད་དགོས་ཅེས་དེ་ཚ�ར་�ོས་ཤིག 3�ོང་�ེར་དེ་ཚ�་ནི་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་བདག་
�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�་དེར་གནས་�ོད་�ེད་པར་འ�ར། �་ཁ་དེ་དག་ནི་ཁོ་ཚ�འི་�ག་ཟོག་དང་ར་�ག་དང་�ིམ་
�་གསོས་པའི་སེམས་ཅན་�མས་�ི་ཆེད་�་ཡིན་ཅིང་། 4�་ཁ་དེ་དག་ནི་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་�ི་རོལ་�ི་
མཚམས་ནས་�ོགས་རེ་རེར་མི་ཊར་ ༤༥༠ བར་�་�བ་ཅིང་། 5�ོགས་རེ་རེར་མི་ཊར་ ༩༠༠ �ས་པའི་ས་�ོན་�་
བཞི་ཡིན་པའི་ད�ིལ་�་�ོང་�ེར་དེ་འཁེལ་དགོས་སོ། 6�ོད་ཚ�ས་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་�བས་བཅོལ་�་སའི་�ོང་
�ེར་�ག་�ོད་དགོས། དེར་ནོར་འ�ལ་�ིས་མི་བསད་མཁན་ཚ�་�བས་བཅོལ་�་�བ་པ་དང་། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཁོ་
ཚ�ར་�ོང་�ེར་འཕར་མ་བཞི་བ�་ཞེ་གཉིས་བཅས། 7�་ཁ་དང་ཆབས་ཅིག་�ོན་བ�ོམས་�ོང་�ེར་བཞི་བ�་ཞེ་
བ�ད་�ོད་དགོས། 8�ེ་རིགས་རེ་རེ་ནང་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་�ོད་དགོས་པའི་�ོང་�ེར་�ི་ཁ་�ངས་ནི་�ེ་རིགས་
དེའི་ས་�ལ་�ི་�་�ོན་ཆེ་�ང་ལ་གཞིག་�ེ་ཐག་ཆོད་�ེད་དགོས་སོ༎  

�བས་བཅོལ་སའི་�ོང་�ེར་�མས།  

9-10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་འདི་�ར་�་དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་བ། �ོད་ཚ�་
ཡོར་དན་�ལ་ནས་�ལ་ཀ་ནན་�་�ེབས་�བས། 11�ོད་ཚ�ས་�བས་བཅོལ་�་སའི་�ོང་�ེར་�མས་འདམས་
དགོས། ནོར་འ�ལ་གིས་�ོག་གཅོད་�ེད་མཁན་�མས་�ོང་�ེར་དེ་དག་ལ་�ོས་ནས་�བས་བཅོལ་ཏེ་གནས་�བ། 
12དེར་མི་དེ་ཚ�འི་འདས་པོའི་གཉེན་མཚན་�མས་�ིས་ད�་ཤ་ལེན་པའི་ཉེན་ཁ་ལས་ཐར་ཏེ་བ�ན་པོར་གནས་
�བ། མི་མང་�ེབ་གསོད་�ེད་མཁན་ཞིག་ལ་མི་ཚ�གས་�ི་མ�ན་�་�ིམས་གཅོད་མ་�ེད་བར། ཁོ་ལ་ཉེས་པ་�ོག་
ཐོག་�་གཏོང་མི་ཆོག 13-14ཡོར་དན་ཤར་�ོགས་�་�ོང་�ེར་ག�མ་དང་། �ལ་ཀ་ནན་�་ག�མ་བཅས་
བ�ོམས་�ོང་�ེར་�ག་འདེམས་�ག་གིས་གཏན་འབེབས་�ེད་དགོས། 15�ོང་�ེར་དེ་དག་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་དང་། དེ་ཚ�འི་ཁོངས་�་གཏན་�ོད་�ེད་མཁན་ནམ་ཉིན་ཤས་རིང་�་གནས་པའི་�ི་�ལ་བ་ཚ�འི་དོན་�་
�བས་བཅོལ་སའི་གནས་དག་ཡིན་ཞིང་། ནོར་འ�ལ་གིས་�ོག་གཅོད་�ས་པའི་མི་�་འ�་ཞིག་ཡིན་�ང་�ོང་
�ེར་དེ་དག་ལ་�ོས་ནས་�བས་བཅོལ་�་�བ་པ་ཡིན་ནོ། 16-18འོན་�ང་མི་�་ཞིག་གིས་�གས་སམ་�ོའམ་ཤིང་
ལས་བཟོས་པའི་ལག་ཆ་གང་�ང་ཞིག་གིས་ག�ས་ནས་མི་བསད་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་�ོག་གཅོད་པར་�ིས་ཏེ། ཁོ་ལ་
ཉེས་པ་�ོག་ཏོག་�་གཏོང་དགོས། 19�ོག་གི་ཉེས་པ་གཏོང་�འི་ལས་འགན་དེ་ནི་གཤིན་པོའི་མིའི་གཉེན་ཚན་
ཉེ་ཤོས་དེ་ལ་ཡོད། ཁོས་�ོག་གཅོད་པ་དེ་�ེད་པ་ཡིན་ན་གསོད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 20གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་གཞན་
ཞིག་ལ་�ང་ད�་�ེད་ཤིང་དེ་ལ་�ད་�ག་�བ་པའམ། ཡང་ན་དེའི་ཁར་དངོས་རིགས་གང་ཞིག་འཕང་པའམ། 
21�ར་�ོག་�ས་ཏེ་ཤི་བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་�ོག་གཅོད་ཁོངས་�་�ིས་དགོས་ཏེ། ཁོ་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་�་གཏོང་
དགོས། �ོག་གི་ཉེས་པ་གཏོང་�འི་ལས་འགན་དེ་ནི་གཤིན་པོའི་མིའི་གཉེན་ཚན་ཉེ་ཤོས་དེ་ལ་ཡོད། ཁོས་�ོག་
གཅོད་པ་དེ་�ེད་པ་ཡིན་ན་གསོད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 22འོན་�ང་རང་གིས་ཁོང་�ང་ད�་མ་�ེད་བའི་མི་ཞིག་ལ་
ནོར་འ�ལ་གིས་�ད་�ག་ཐེབས་པའམ། ཡང་ན་དངོས་རིགས་གང་ཞིག་ཕོག་ནས་�ོག་�ོན་�ང་བ་དང་། 23ཡང་
ན་རང་གིས་གནོད་འཚ�་�ེལ་འདོད་མེད་པའམ་འཁོན་སེམས་�ང་ད�་གང་ཡང་མེད་པའི་མི་ཞིག་�ོད་�ི་ལག་
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ནས་ཤོར་བའི་�ོ་ཁེལ་ནས་�ོག་�ོན་�ང་བ་ཡིན་ན། 24གནས་�ལ་དེ་འ�འི་�བས་མི་ཚ�གས་�ི་ནོར་འ�ལ་
དབང་གི་�ོག་�ོན་གཏོང་མཁན་མི་དེའི་�ོགས་�ས་ནས་�ིམས་གཅོད་�ེད་དགོས་སོ། གཤིན་པོའི་མིའི་ད�་ཤ་
ལེན་མཁན་གཉེན་ཚན་�མས་�ི་�ོགས་�ེད་མི་�ང་། 25མི་ཚ�གས་�ི་�ོག་གཅོད་�ི་ནག་ཉེས་ཕོག་པའི་མི་དེ་ལ་
གཤིན་པོའི་མིའི་གཉེན་ཚན་�མས་ལས་�ང་�ོབ་�ེད་དེ། དེ་�་ཁོས་�བས་བཅོལ་�་པའི་�ོང་�ེར་དེར་�ིར་
ལོག་གཏོང་དགོས། �བས་དེར་�་མ་ཆེན་པོའི་ལས་འགན་�ེད་མཁན་མི་དེ་མ་ཤི་བར་�་�ོང་�ེར་དེ་རང་�་
�ོད་དགོས། 26གལ་ཏེ་�ོག་གཅོད་�ི་ནག་ཉེས་ཕོག་པའི་མི་དེ་�བ་བཅོལ་�ས་པའི་�ོང་�ེར་དེ་ནས་ཐོན་ཏེ། 
27གཤིན་པོའི་མིའི་གཉེན་ཚན་དང་�གས་འ�ད་�ང་ནས་མི་དེ་བསད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ད�་ཤ་ལེན་པ་ཡིན་
པས། �ོག་གཅོད་�ི་ཉེས་པར་མི་�ིའོ། 28�ོག་གཅོད་�ི་ནག་ཉེས་ཕོག་པའི་མི་དེ་�་མ་ཆེན་པོ་མ་ཤི་བར་�། རང་
གི་�བས་བཅོལ་�ས་པའི་�ོང་�ེར་དེ་རང་�་�ོད་དགོས། �་མ་ཤི་བའི་�ེས་�་ཁོ་རང་སོ་སོའི་ནང་�་ལོག་
ནའང་�ིག་པ་ཡིན། 29གོང་གསལ་�ིམས་དེ་ནི་�ོད་དང་�ོད་�ི་�་བ�ད་�མས་ནས་ས་གནས་གང་�་�ོད་�ང་
�ང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 30�ོག་གཅོད་�ི་ནག་ཉེས་ཕོག་པ་དེ་ལ་མི་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བས་དཔང་པོ་�ས་ཏེ་
ནག་ཉེས་དེ་ར་འ�ོད་�ིས་ཉེས་ཆད་�ོག་ཐོག་�་གཏོང་དགོས། དཔང་པོ་གཅིག་གིས་�ོག་གཅོད་�ི་ནག་ཉེས་
�ངས་བ�ེལ་�ེད་མི་�བ། 31�ོག་གཅོད་པར་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་རང་�་གཏོང་དགོས་པ་ལས། རིན་པ་སོགས་�ད་
ནས་ཉེས་པ་དེ་ལས་ཐར་མི་�བ། 32མི་�་ཞིག་�བས་བཅོལ་སའི་�ོང་�ེར་�་�ོས་ཟིན་པ་ཡིན་ན། �་མ་ཆེན་པོ་
མ་ཤི་གོང་�་ཁོས་རིན་པ་སོགས་�ད་ནས་རང་གི་ནང་�་འ�ོ་�་མ་བ�ག་ཅིག 33གལ་�ིད་�ོད་ཚ�ས་དེ་�ར་
�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�ས་རང་ཉིད་བ�ོད་པའི་�ལ་དེ་མི་གཙང་བར་བཟོ་�་ཡིན། �ོག་གཅོད་�ས་པའི་�ེན་
�ིས་�ལ་མི་གཙང་བར་འ�ར་�་ཡིན་པ་དང་། �ོག་གཅོད་�ེད་མཁན་དེ་བསད་པའི་�ོ་ནས་མ་གཏོགས་�ལ་
དེ་གཙང་བར་བཟོ་�འི་དག་འ�ངས་�ི་ཆོ་ག་གཞན་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 34རང་ཉིད་གནས་�ོད་�ེད་སའི་�ལ་
དེ་མི་གཙང་བར་བཟོ་མི་ཉན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས། ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་
གི་�ོད་�་གནས་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་པས་�ིར་རོ༎  
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ཆང་ས་�བ་པའི་�ད་མེད་�མས་�ི་ཐོབ་�ལ།  

1ཡོ་སེབ་�ི་�་མ་ནསེ་�ཱེ། མ་ནསེ་�ཱེའི་�་མ་ཀིར། མ་ཀིར་�ི་�་གྷིལ་ཨད་�ི་རིགས་�ས་�ི་�ིམ་ཚང་སོ་སོའི་ནང་
མི་གཙ�་བོ་�མས་མོ་ཤེ་དང་འགོ་དཔོན་གཞན་�མས་�ི་�ར་�ིན་ནོ། 2�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་
ཚ�ར་�ན་བ�བ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ལ་ས་ཞིང་ཆ་བགོ་བ�བ་�ར་བཀའ་གནང་ཡོད། ང་ཚ�འི་གཉེན་
མཚན་ཛ�་ལོ་ཕེ་ཧད་�ི་ས་ཞིང་དེ་ཁོའི་�་མོ་�མས་ལ་�ོད་�འི་བཀའ་བ�ོས་གནང་ཡོད། 3འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་�ེ་
རིགས་གཞན་�ི་�ེས་པ་དང་ཆང་ས་བ�བ་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�འི་ས་ཞིང་དེ་�ེ་རིགས་དེ་རང་ལ་ཐོབ་�་ཡིན་པས། 
ང་ཚ�ར་གནང་བའི་ས་ཞིང་དེ་�ང་�་འ�ོ་ངེས་པ་དང། 4�ར་གསོའི་ལོ་�ས་�བས་�་ས་ཞིང་བཙ�ང་ཟིན་པ་
�མས་�ོན་�ི་དོ་བདག་�མས་ལ་�ིར་ལོག་�ེད་�བས། ཛ�་ལོ་ཕེ་ཧད་�ི་�་མོ་�མས་�ི་ས་ཞིང་ནི་དེ་ཚ�ས་ཆང་ས་
བ�བ་པའི་�ེས་པ་ཚ�འི་�ེ་རིགས་�ི་ཁོངས་�་�ས་�ན་�་བདག་�་ཡིན་པས། དེ་ནི་ང་ཚ�འི་�ེ་རིགས་�ི་ས་ཞིང་
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�ང་�་འ�ོ་བར་འ�ར། 5དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་གཤམ་གསལ་
�ར་བཀའ་བ�ོས་གནང་བ། མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ི་གང་བཤད་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པས། 6གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ག�ངས་པ་བཞིན་ཛ�་ལོ་ཕེ་ཧད་�ི་�་མོ་ཚ�ས་རང་་འདོད་བཞིན་�ི་�ེས་པ་དང་ཆང་ས་བ�བ་ཆོག་
མོད། འོན་�ང་དེ་ནི་སོ་སོའི་�ེ་རིགས་ནང་ཁོངས་�ི་�ེས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་དགོས་སོ། 7ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་རེ་རའི་
རང་གི་ས་ཞིང་དེ་དག་རང་གི་�ེ་རིགས་ནང་ཁོངས་�་གནས་པར་དགོས། 8ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་གང་ཞིག་
ནས་རང་གི་ཕའི་ནོར་�ལ་ཐོབ་པའི་�ད་མེད་ཚ�ས་�ེ་རིགས་དེ་གའི་�ེས་པ་ཞིག་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་
དགོས། དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་རེ་རེས་རང་གི་མེས་པོའི་�་དངོས་�ི་ནོར་�ལ་ཐོབ་�་ཡིན་པ་
དང་། 9དེ་བཞིན་�་དངོས་དག་�ེ་རིགས་གཅིག་ནས་གཞན་�་�ོ་�ད་�ེད་མི་དགོས་པར། �ེ་རིགས་སོ་སོས་རང་
གི་མེས་པོའི་�་ནོར་དེ་དག་རང་ལ་བདག་�་ཐོབ་པར་འ�ར་རོ། 10-11དེ་བས་ན་ཛ�་ལོ་ཕེ་ཧད་�ི་�་མོ་�མས་�ཱ་
�ཱ། ཏིར་�ཱ། ཧོག་�ཱ། མིལ་�་དང་ནོ་ཨས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་དེ་ཚ�ས་རང་
གི་ཨ་�འི་�་�མས་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་བོ། ཡ་�་�་པ་ཡོང་�ོགས་ནང་དེའི་�བས་རང་གི་མེས་པོའི་
རང་གི་�ན་མ་ཡིན་པས། གཞན་དང་ཆང་ས་�བ་ཆོག་པའི་�ོལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 12དེ་ཚ�ས་ཡོ་སེབ་�ི་�་མ་ནསེ་
�ཱེའི་�ེ་རིགས་ནང་�་ཆང་ས་བ�བ་པས། དེ་ཚ�འི་�་ནོར་རང་གི་ཕའི་�ེ་རིགས་ནང་ཁོངས་�་གནས་སོ། 
13གཙང་པོ་ཡོར་དན་ཕར་�ོགས་�ི་མོ་ཨབ་པའི་ཐང་�་ཡེ་རི་ཀོ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་བ�་དེ་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་གནང་བའི་བཀའ་�ིམས་ནི་གོང་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ༎ 
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ངོ་�ོད།  

1གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་འ�ོག་�ོང་�ལ་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་མོ་ཤེས་ག�ངས་པའི་བཀའ་
�མས་དེབ་འདིའི་ནང་�་གསལ་ཡོད། �བས་དེར་དེ་ཚ�་ཡོར་དན་�ི་�ང་གཤོང་�་�ཕ་�ི་ཉེ་འ�མ་�་�ོང་
�ེར་པ་རན་དང་། དེའི་ཕར་�ོགས་�་�ོང་�ེར་ཏོ་ཕེལ་དང་། ལ་བན་དང་། ཧ་ཛ�་རོཐ་དང་དྷི་ཛ་ཧབ་བཅས་�ི་
�ོང་�ེར་�ི་ད�ིལ་�་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 2ཨེ་དྷོམ་�ི་རི་བ�ད་ནས་རི་བོ་སི་ནཨེ་བ�ད་དེ་ཀ་དྷེཤི་བར་ནེ་ཨར་
འ�ོ་བར་ཉིན་ཞག་བ�་གཅིག་འགོར་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 3དེ་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་�ངས་ནས་ལོ་བཞི་བ�་འཁོར་བའི་�་
བ་བ�་གཅིག་པའི་ཉིན་ཞག་དང་པོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གང་གནང་བ་བཞིན་ཁོས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་བཤད་དོ། 4ཧེཤ་བྷོན་�ོང་�ེར་�་�ིད་�ོང་�ེད་མཁན་ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་། 
ཨཤ་ཏ་རོད་དང་ཨེད་རེའི་�ོང་�ེར་ཁག་ལ་�ིད་�ོང་�ེད་མཁན་བྷ་�ན་�ི་�ལ་པོ་ཨོག་གཉིས་ལ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་བ�ལ་གནང་བའི་�ེས་�་གནས་�ལ་དེ་དག་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 5ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཡོར་དན་�ི་
ཤར་�ོགས་�་མོ་ཨབ་�ལ་�་ཡོད་�བས་མོ་ཤེས་དེ་དག་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ི་�ོབ་�ོན་
�ས་སོ། ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། 6ང་ཚ�་སི་ནཨའི་རི་བོར་ཡོད་�བས་ང་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་
ག�ངས་པ། �ོད་ཚ�་རི་བོ་འདིར་གནས་�ོད་�ས་ནས་�ན་རིང་སོང་བས། 7ད་�ོད་ཚ�ས་�ར་�ི་ཡོ་�ད་�མས་
བ�ས་ཏེ་གནས་འདི་ནས་ཐོན་ཅིག �ོད་ཚ�་ཨ་མོར་པའི་རི་བ�ད་ཁག་གི་�ལ་དང་དེའི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ལ་�་
ཁག་དང་། ཡོར་དན་�ི་�ང་གཤོང་དང་། དེའི་རི་བ�ད་དང་ཐང་དང་། དེ་བཞིན་�ོ་�ོགས་�ལ་�ི་ས་�ལ་དང་
མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�་མཚ�འི་འ�མ་བར་�་སོང་ཞིག �ོད་ཚ�་ཀ་ནན་�ལ་དང་ལེ་བ་ནོན་�ི་རི་�ལ་�ལ་ནས་
གཙང་པོ་ཆེན་པོ་�བ་རད་ཡོད་པའི་ས་གནས་བར་�་སོང་ཞིག 8�ལ་འདི་�མས་ནི་�ར་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ོད་ཆོའི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་�ཱག་དང་། ཡ་ཀོབ་དང་དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་�མས་ལ་�ོད་�ི་
ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་�ེད་བའི་�ལ་�ི་ཁོངས་�་གཏོགས་པས། ད་སོང་ལ་�ལ་དེ་དག་དབང་�་�ད་ཅིག།  

མོ་ཤེས་�ིམས་དཔོན་�མས་བ�ོ་གཞག་�ས་པ།  

9མོ་ཤེས་མི་�མས་ལ་�ས་པ། �ར་ང་ཚ�་རི་བོ་སི་ནཨེ་�་ཡོད་�བས། ངས་�ོད་ཚ�ར་�ས་པ་བཞིན། ངས་�ོད་ཚ�འི་
འགོ་འ�ིད་�ེད་པའི་ལས་འགན་དེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡིན་པས། ང་གཅིག་�ས་ལས་ཀ་དེ་�ེད་མི་�བ་ཅིང་། 
10�ོད་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་ཚ�འི་ཁ་�ངས་ནི་ནམ་མཁའི་�ར་མ་བཞིན་�་�ངས་ལས་འདས་
པར་�ེལ་བ་གནང་ཡོད། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ར་དམ་བཅའ་གནང་
བ་�ར་�ོད་ཚ�འི་ཁ་�ངས་�ོང་འ�ར་�་གོང་འཕེལ་གཏོང་བར་ཤོག། 12འོན་�ང་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�ེང་�ིག་
འཇག་�ེད་པའི་ལས་འགན་དེ་ང་གཅིག་�ས་ཇི་�ར་�བ་�བ་བམ། 13དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�ས་�ེ་རིགས་རེ་རེ་ལས་
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�ེ་བོ་ཤེས་རབ་ཅན་དང་�ོ་�ོས་དང་ཉམས་�ོང་ཅན་�མས་འདེམས་�ག་�ོས་ཤིག་དང་། ངས་དེ་ཚ�ར་�ོད་ཚ�འི་
འགོ་�ེད་�་བ�ོ་གཞག་�ེད་�་ཡིན། 14དེ་འ�་�ེད་�་དེར་ལེགས་པ་འ�ག་ཟེར་�ོད་ཚ�ས་�ོ་མ�ན་�ང་ངོ་། 
15དེར་བ�ེན་�ོད་ཚ�ས་རང་རང་སོ་སོའི་�ེ་རིགས་ལས་འདེམས་�ག་�ས་པའི་མི་ཤེས་རབ་ཅན་དང་ཉམས་
�ོང་ཅན་�མས་ངས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་�ིས་�ོད་�ས་ཏེ། ཁ་ཤས་ལ་�ོང་དཔོན་དང་། བ�་དཔོན་དང་། �་
བ�འི་�ེ་དཔོན་དང་། བ�་དཔོན་བཅས་བ�ོ་གཞག་�ས་པ་ཡིན། ངས་�ེ་རིགས་རེ་རེའི་ནང་�་ལས་�ེད་པ་
གཞན་ཡང་བ�ོ་གཞག་�ས་པ་ཡིན། 16�བས་དེར་ངས་�ོད་ཚ�ར་མི་མང་གི་�ོད་�་�ང་བའི་འ�གས་�ོད་�ི་�་
�ེན་�མས་གསལ་པོར་ཧ་གོ་བར་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བ�ོས་�ས་པ་མ་ཟད། �ོད་ཚ�འི་རང་གི་རིགས་�ད་
གཅིག་པའམ། �ོད་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ི་�ལ་བ་ཞིག་ཡིན་ནའང་དེ་ཚ�ར་�ིམས་གཅོད་�ང་པོ་
�ོས་ཤིག 17�ིམས་གཅོད་�ེད་�བས་�་ལའང་�ོགས་ཞེན་མ་�ེད་པར། མི་ཆེ་�ང་མེད་པར་�ན་ལ་�ིམས་
གཅོད་གཅིག་པར་གཏོང་དགོས་ཤིང་། �ོད་ཚ�ས་དེ་བཞིན་�ིམས་གཅོད་�ང་པོ་�ས་པ་དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་
�གས་དགོངས་བཞིན་�་�བ་�་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�་�་ལའང་ཞེད་མི་དགོས་སོ། �ིག་འཇག་�ེད་དཀའ་བའི་�ོད་
�ེང་དཀའ་�ོག་ཆེ་བ་ཁག་�ང་ན་དེ་དག་ངའི་�ར་འ�ེར་ཤོག། ངས་དེ་དག་ཐག་ཆོད་�ེད་�་ཡིན། 18དེ་�ས་
�ོད་ཚ�ས་གང་�ེད་དགོས་པའི་ལས་དོན་ཚང་མའི་�ོར་ལ་ངས་བཀའ་བ�ོས་�ས་ཟིན་པ་ཡིན༎  

ཀ་དྷེཤི་བར་ནེ་ཨའི་ནས་སོ་�ལ་པ་�མས་བཏང་བ།  

19�ར་ང་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གང་གནང་བ་ཚང་མ་ང་ཚ�ས་�བ་དང་། ང་ཚ�་རི་བོ་སི་ནཨེ་
ནས་ཐོན་ཏེ་འཇིགས་�་�ང་བའི་འ�ོག་�ོང་�་ཆེན་པོ་དེ་�ད་ནས་ཨ་མོར་པའི་རི་བ�ད་�ལ་�ི་�ལ་�་
�ེབས་སོ། དེ་�ེས་ང་ཚ�་ཀ་དྷེཤི་བར་ནེ་ཨ་�་�ེབས་�ས་ངས་དེ་ཚ�ར་�ས་པ་ཡིན། 20-21�ོད་ཚ�་ཨ་མོར་པའི་
�ལ་�ི་རི་བ�ད་�ལ་�་�ེབས་ཡོད་དོ། ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་
གནང་བཞིན་ཡོད་པས། �ོས་ཤིག། �ལ་དེ་འདིར་ཡོད། ད་སོང་ལ་�ར་ཁོང་གིས་བཀའ་གང་གནང་བ་བཞིན་
�ལ་དེ་དབང་�་བ�་བར་འཇིགས་�ང་དང་འཚ�ར་�ང་མ་�ེད་ཅིག་ཅེས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 22འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་
ངའི་�ར་འོང་ནས་�ས་པ། �ལ་དེར་ཚ�ད་བ�་�ེད་�ིར་�ོན་ལ་མི་གཏོང་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་ཚ�ས་
�ལ་དེར་བ�ེབས་པའི་འ�ོ་ལམ་དེ་ལས་�་པོ་ཞིག་དང་�ོང་�ེར་དེ་དག་ཇི་འ�་ཞིག་ཡོད་པའི་�ོར་ང་ཚ�ར་
བཤད་�བ་པའི་�ིར་རོ། 23�ོས་འཆར་དེ་ནི་ལེགས་པར་འ�ག་བསམས་ནས། ངས་�ེ་རིགས་རེ་རེ་ནས་མི་རེ་རེ་
�ས་ཏེ། བ�ོམས་མི་བ�་གཉིས་འདེམས་�ག་�ས་པ་ཡིན། 24དེ་ཚ�ས་རི་�ལ་�ི་�ལ་ཁག་གི་ས་གནས་ཨེཤ་ཀོལ་
�ི་�ང་གཤོང་བར་�་�ིན་ནས་ཚ�ད་བ�་�ས་ཏེ། 25དེ་ཚ�ས་�ལ་དེར་ཡོད་པའི་ཤིང་འ�ས་ཁག་འ�ེར་ཡོང་བ་
མ་ཟད། ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་པའི་�ལ་དེ་ནི་ཧ་
ཅང་ས་�ད་འཛ�མས་པོ་ཞིག་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 26འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་དཀོན་
མཆོག་གི་བཀའ་དང་�ོལ་བ་དང་�ལ་དེའི་ནང་�་མ་སོང་ངོ། 27�ོད་ཚ�ས་ཕན་�ན་�ོག་གཏམ་བ�ོད་ནས་
�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ང་ཚ�ར་�ང་པོ་གནང་�ེ། ང་ཚ�་ཨ་མོར་པའི་ལག་འོག་�་ཤི་དགོས་པའི་�ིར་ཨི་
ཇིབ་ནས་བཏོན་ནས་འ�ིད་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 28ང་ཚ�་དེར་ག་རེའི་དོན་�་འ�ོ་དགོས་སམ། ང་ཚ�་ཞེད་�ི་འ�ག། 
ང་ཚ�ས་བཏང་བའི་མི་�མས་�ིས་གནས་�ལ་བ�ོད་གསལ་�ར་ན། དེ་གའི་མི་�མས་ནི་ང་ཚ�་ལས་ག�གས་ཚད་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

རིང་ལ་�ས་�ོབས་�ང་ཆེ་བ་དང། དེ་ཚ�་ནི་གནམ་ལ་�ག་པའི་�གས་རི་མཐོ་པོས་བ�ོར་བའི་�ོང་�ེར་ནང་�་
བ�ད་�ི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ས་གནས་དེར་མི་བོ་ཆེ་�མས་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། 29འོན་�ང་ངས། �ོད་ཚ�་མི་དེ་
�མས་ལ་འཇིག་མི་དགོས། 30གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་ད�་འ�ིད་གནང་
ཡོང་། �ོད་ཚ�ས་�ར་ཨི་ཇིབ་དང་འ�ོག་�ོང་�ལ་�་གང་མཐོང་བ་བཞིན། �ར་ཡང་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་�ོགས་
གཏོགས་མཛད་དེ་འཐབ་པ་གནང་ཡོང་། 31ཕས་རང་གི་�་འ�ེར་བ་བཞིན་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་ས་གནས་འདི་
བར་�་འཇིགས་�ོན་�ན་ལས་�བས་ནས། འ�ིད་ཕེབས་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་མོད། 32འོན་�ང་ངས་དེ་�ར་
�ས་ནའང་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་གཏད་མ་�ས་སོ། 33གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ན་�་�ོད་ཚ�འི་
�ོན་ལ་�ར་�བ་པའི་གནས་དེ་འཚ�ལ་ཟིན་ཕེབས་པ་དང་། �ོད་ཚ�ར་ལམ་�ོན་མཛད་�ིར་མཚན་མོ་མེའི་ཀ་བ་
དང་ཉིན་མོ་�ིན་�ི་ཀ་བའི་�ལ་�་�ོད་ཚ�འི་�ོན་ལ་ཕེབས་�ང་�ོད་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ོས་མ་བཅོལ་ལོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་ཉེས་ཆད་གནང་བ།  

34�ོད་ཚ�འི་�ོག་གཏམ་དེ་དག་གསན་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་དགོངས་འ�གས་ཏེ་ཉེན་འཚབ་ཆེན་
པོའི་ངང་�་ག�ངས་པ་ནི། 35མི་རིགས་ངན་པ་འདི་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་�ོད་ཚ�་གཅིག་�ང་�ར་ངས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་
མེས་ལ་ཁས་ལེན་�ས་པའི་�ལ་བཟང་པོ་དེར་འ�ོ་མི་�བ། 36འོན་�ང་ཡེ་�་�ེའི་�་ཀ་ལེབ་གཅིག་�ས་ང་ལ་
ཡིད་ཆེས་�ས་པར་བ�ེན་�ལ་དེར་འ�ོ་�བ་ཡོང་། ཁོས་ཚ�ད་�་�ེད་པའི་�ལ་དེ་ནི་ཁོ་དང་ཁོའི་རིགས་བ�ད་
�མས་ལ་�ོད་�་ཡིན། 37�ོད་ཚ�འི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�གས་དགོངས་འ�གས་ཏེ་ག�ངས་པ། 
�ེ་མོ་ཤེ། �ོད་རང་ཡང་�ལ་དེར་འ�ོ་�བ་མི་ཡོང་། 38འོན་�ང་�ོད་�ི་ལས་རོགས་�ན་�ི་�་ཡོ་�་ཨ་ལ་
སེམས་�གས་བ�ེད་པའི་�ོབ་གསོ་�ོས་ཤིག་དང་། ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ལ་དེའི་དབང་འཛ�ན་�ེད་
�ིར་འགོ་�ིད་�ེད་པར་འ�ར་རོ། 39དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ཚང་མར་ག�ངས་པ། བཟང་ངན་
�ོགས་མི་�བ་པའི་�ོད་ཚ�འི་�་�་�ང་�ང་དེ་�མས་ད�་བོས་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ཡོང་ཞེས་�ོད་ཚ�ས་བཤད་པ་
�མས་�ལ་དེའི་ནང་�་�ེབས་ཡོང་། ངས་�ལ་དེ་ཁོ་ཚ�ར་�ོད་�་ཡིན་པས་ཁོ་ཚ�ས་དེ་ལ་དབང་འཛ�ན་�ེད་པར་
འ�ར། 40འོན་�ང་�ོད་ཚ�་ནི་�་མཚ�་དམར་པོ་བ�ད་ནས་འ�ོག་�ོང་�ལ་�་�ིར་ལོག་�ོས་ཤིག 41�ོད་ཚ�ས་
ལན་�། �ེ་མོ་ཤེ། ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ས་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་
གང་གནང་བ་བཞིན་�་ང་ཚ�ས་འཐབ་པར་�འོ་ཞེས་�ས་ཏེ། རི་བ�ད་�ལ་�ི་�ལ་ཁག་�མས་དབང་འཛ�ན་
�ེད་པར་ལས་�་པོ་ཡོང་བསམ་ནས་�ོད་ཚ�་ཚང་མ་དམག་འཐབ་པར་�་�ིག་�ས་སོ། 42འོན་�ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་འཐབ་འཛ�ང་མ་�ེད་ཅེས་ཟོན་བ�་�ོས་ཤིག གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་དེ་
ཚ�་དང་མཉམ་�་མི་གནས་པའི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�་ཕམ་པར་ངེས་སོ་ཞེས་ག�ངས་སོ༎ 43གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ག�ངས་པའི་བཀའ་�མས་ངས་�ོད་ཚ�ར་བཤད་�ང་། �ོད་ཚ�ས་དེ་ལ་དོ་�ང་མ་�ས་པར། ཁོང་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་
ཏེ། རང་འདོད་བཞིན་�་རི་བ�ད་�ལ་�ི་�ལ་�་ཁག་ལ་དམག་འཐབ་བོ། 44དེ་�ེས་རི་བ�ད་�ལ་�་གནས་
�ོད་�ེད་པའི་ཨ་མོར་པ་�མས་�ང་ནོར་�འི་ཚ�གས་དང་འ�་བ་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་ད�ང་�ོལ་�ེད་པར་�ེབས་
ཏེ། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་ཧོར་�ཱ་བར་�་དེད་ཅིང་ཨེ་དྷོམ་�ི་རི་བོར་�ོད་ཚ�ར་འཕམ་པར་�ས་སོ། 45�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་མགོན་�བས་�ི་�ིར་�་འབོད་�ས་�ང་། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་�་བར་གསན་འཇོག་མ་གནང་བ་
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མ་ཟད་དེ་ལ་�གས་�ང་ཡང་མ་མཛད་དོ། 46དེར་བ�ེན་�ོད་ཚ�་ཉིན་ཞག་མང་པོའི་རིང་�་ཀ་དྷེཤི་ལ་གནས་
�ོད་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 2 

1དེ་�ེས་ང་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་�་མཚ�་དམར་པོའི་ལམ་བ�ད་ནས་འ�ོག་�ོང་
�ལ་�་�ིར་ལོག་�ས་ཏེ། ཉིན་ཞག་མང་པོའི་རིང་�་ཨེ་དྷོམ་�ི་རི་བ�ད་ཁག་�་འ�ལ་ཞིང་དེར་གནས་�ོད་
�ས་པ་ཡིན་ནོ། 2དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། 3�ོད་ཚ�་རི་བ�ད་དེ་ཚ�འི་�ལ་�་ཕར་�ར་འ�ལ་ནས་
ཉིན་ཞག་མང་པོ་སོང་བས། ད་�ོད་ཆོ་�ང་�ོགས་�་འ�ོ་དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་�ང་། 4ཁོང་གིས། ང་ལ་�ོད་
ཚ�ར་བཤད་པའི་�ིར་བཀའ་�་ཞིག་གནང་གསལ་ནི། �ོད་ཚ�འི་ཐག་རིང་གི་གཉེན་མཚན་ཨེ་སའོའི་རིགས་བ�ད་
�ི་མངའ་�ལ་�་ཨེ་དྷོམ་�ི་རི་བ�ད་�ལ་ནས་འ�ོ་�ིས་འ�ག་པས། དེ་ཚ�་ནི་�ོད་ཚ�་ལ་འཇིགས་པར་འ�ར། 
5འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�་དང་འཐབ་འཛ�ང་མ་�ེད་ཅིག གང་ལགས་ཟེར་ན། ངས་�ོད་ཚ�ར་དེ་ཚ�འི་�ལ་�ི་ས་
ནས་གང་ཡང་�ད་�ི་མེན། �ལ་ཨེ་དྷོམ་ནི་ངས་ཨེ་སའོའི་རིགས་བ�ད་ལ་�ད་ཚར་བ་ཡིན། 6�ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་
ལག་ནས་བཟའ་ཆས་སོགས་ཉོ་ཆོག་པ་ཡོད། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་ལས་དོན་ཚང་མར་�ིན་�བས་
གནང་ཞིང་། འ�ོག་�ོང་�་ཆེན་པོའི་�ལ་�་འ�ལ་ཞིང་གནས་�བས་�ོད་ཚ�ར་གང་�ིའི་�ོར་�གས་�ེས་
གཟིགས་ཡོད་པ་དེ་སེམས་ལ་�ན་པར་�ོས་ཤིག འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཞི་བ�འི་རིང་ལ་ཁོང་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་
བ�གས་ནས། �ོད་ཚ�འི་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་ཁོང་གིས་�བ་པར་མཛད་པ་གནང་ངོ་། 8དེ་ནས་ང་ཚ�་ཐོན་ཏེ་ཨེ་
ལད་དང་ཨེ་ཛ�་ཨོན་གྷེ་བྷེར་ནས་འཆི་པའི་�་མཚ�འི་�ོགས་�་འ�ོ་བའི་ལམ་དེ་�ངས་ནས་�ང་ཤར་མཚམས་�ི་
ས་གནས་མོ་ཨབ་�ི་�ོགས་�་�ིན་པ་ཡིན། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ག�ངས་པ། ལོད་�ི་རིགས་བ�ད་མོ་
ཨབ་�ི་མི་�མས་ལ་�ོད་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་མ་�ད་ཅིག དེ་ཚ�་དང་འཐབ་འཛ�ང་སོགས་མ་�ེད་ཅིག། �ོང་�ེར་
ཨར་ཞེས་པ་དེ་ནི་ངས་ཁོ་ཚ�ར་�ད་པ་ཡིན་པས། ངས་དེ་ཚ�འི་ས་ཁོངས་ལས་ས་གཅིག་�ང་�ོད་ཚ�ར་�ེར་བར་མི་
�འོ། 10(ཨེ་མིམ་ཟེར་བའི་མི་བོ་ཆེའི་རིགས་བ�ད་ཅིག་�ོང་�ེར་ཨར་ཞེས་པ་ལ་�ོད་�ི་ཡོད་དོ། ཨ་ན་ཀིམ་ཟེར་
བའི་མི་བོ་ཆེའི་རིགས་བ�ད་གཞན་དང་འ�་བར་དེ་ཚ�འང་ག�གས་ཚད་རིང་པོ་ཡོད་དོ། 11ཨ་ན་ཀིམ་དང་
འ�་བར་དེ་དག་ལའང་མིང་གཞན་ཞིག་ལ་རེ་ཕ་ཨིམ་ཞེས་ཟེར་�ི་ཡོད་དོ། འོན་�ང་མོ་ཨབ་པ་ཚ�ས་དེ་དག་ལ་
ཨེ་མིམ་ཟེར་�ི་ཡོད་དོ། 12ཨེ་དྷོམ་�་ཧོར་པ་�མས་�ོད་�ི་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ཨེ་སའོའི་བ�ད་པ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་དེད་
ནས། དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་�མས་�་མེད་བཟོས་ཏེ་ཁོ་ཚ�་རང་དེར་གནས་�ོད་�ས་སོ། དེ་བཞིན་�ེས་�་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་དག་ལ་གནང་བའི་�ལ་དེ་ནས་རང་གི་ད�་བོ་�མས་མཐར་
�ོད་བཏང་ངོ་།) 13དེ་�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་ག�ངས་པ་བཞིན་ང་ཚ�ས་གཙང་པོ་ཛ�་རེད་�ལ་
ནས་�ིན་པས། 14དེ་ནི་ང་ཚ�ས་ཀ་དྷེཤི་བར་ནེ་ཨ་ནས་འཐོན་ཏེ་ལོ་ངོ་ག�མ་བ�་སོ་བ�ད་སོང་བའི་�ེས་�་
གནས་�ལ་དེ་�ང་བ་ཡིན་ནོ། �ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ་�ར། མི་ཐོག་�་མའི་འཐབ་འཛ�ང་�ེད་
མཁན་དཔའ་བོ་ཚང་མ་བསད་ཚར་ཡོད་དོ། 15དེ་ཚ�་ཡོངས་�་�་མེད་�་མ་འ�ོ་བར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�ག་གི་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་འཐབ་�ོལ་�ག་པོ་གནང་ངོ་། 16དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཤི་ཚར་བའི་�ེས་�། 17གཙ�་བོ་དཀོན་
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མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་ག�ངས་པ། 18དེ་རིང་�ོད་ཚ�་ཨར་�ི་ལམ་བ�ད་ནས་མོ་ཨབ་�ལ་�ི་ས་ཚམས་�ལ་�ི་ཡོད་
དོ། 19�ེས་�་�ོད་ཚ�་ལོད་�ི་རིགས་བ�ད་ཨམ་མོན་པ་ཚ�འི་�ལ་�ི་ཉེ་འ�མ་�་�ེབས་ཡོང་། �ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་
�ག་བ�ལ་མ་�ད་ཅིག དེ་ཚ�་དང་འཐབ་འཛ�ང་སོགས་མ་�ེད་ཅིག། གང་ལགས་ཟེར་ན། ངས་དེ་དག་ལ་�ད་
པའི་ས་ཞིང་ལས་ས་ཆ་གཅིག་�ང་�ོད་ཚ�ར་�ད་མི་ཡོང་། 20(�ལ་འདི་ལ་རེ་ཕ་ཨིམ་�ི་�ལ་ཡང་ཟེར་ཞིང་། དེ་
གའི་�ལ་མི་�མས་ལ་ར་�ཱ་ཨིམ་ཟེར་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་�ང་། ཨམ་མོན་པ་ཚ�ས་དེ་དག་ལ་ཛམ་�མ་མིམ་ཟེར་�ི་
ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 21དེ་ཚ�་ནི་ཨ་ན་ཀིམ་�ིི་མི་རིགས་དང་འ�་བར་ག�གས་�ོབས་ཆེ་ཞིང་། དེ་ཚ�འི་�ངས་འབོར་
མང་ལ་�ོབས་�གས་དང་�ན་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡོད་པ་ཡིན་མོད། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་
ཚར་གཅོད་གནང་�ེ། ཨམ་མོན་པ་ཆོས་དེ་ཚ�འི་�ལ་དེ་དབང་འཛ�ན་�ས་ནས་དེར་གནས་�ོད་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 
22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་དྷོམ་�ི་རི་བ�ད་ཁག་�་གཞིས་ཆགས་ནས་བ�ད་པའི་ཨེ་སའོའི་རིགས་བ�ད་
ཨེ་དྷོམ་པ་ཚ�་ལའང་དེ་བཞིན་གནང་བ་ཡིན་ནོ། ཁོང་གིས་ཧོར་པ་�མས་ཚར་བཅད་པ་གནང་ཞིང་། དེ་ཚ�འི་�ལ་
དེ་ཨེ་དྷོམ་པ་ཚ�ས་དབང་�་བ�ས་ཏེ། དེར་གཞིས་ཆགས་ཤིང་། ཁོ་ཚ�་དེང་�ས་�ང་�ལ་དེར་གནས་�ོད་�ེད་
བཞིན་པ་ཡིན་ནོ། 23�ིང་�ན་ཀ་རིཊ་ནས་ཡོང་བའི་མི་�མས་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�་མཚ�འི་འ�མ་�་གཞིས་
ཆགས་ནས་བ�ད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེར་�ར་ནས་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་ཨ་ཝིམ་ཞེས་པའི་མི་རིགས་�མས་དེ་
ཚ�ས་ཚར་བཅད་དེ་�ང་�ོགས་གྷ་ཛ་�ོང་�ེར་དང་བཅས་པ་དེ་ཚ�འི་�ལ་ཚང་མ་རང་དབང་�་བ�ས་པ་ཡིན་
ནོ།) 24ང་ཚ�ས་མོ་ཨབ་�ལ་�ལ་ཚར་བའི་�ེས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་ག�ངས་པ། ད་�ོད་ཚ�་ཐོན་
ནས་གཙང་པོ་ཨར་ནོན་�ལ་ནས་སོང་ཞིག་དང་། ཧེཤ་བྷོན་�ི་ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་ཁོའི་�ལ་དང་
བཅས་པ་ཚང་མ་ངས་�ོད་ཚ�འི་ལག་�་�ོད་�་ཡིན་པས། ཁོ་ལ་འཐབ་འཛ�ང་�ས་ཏེ་ཁོའི་�ལ་དེ་དབང་�་
བ�ས་ཤིག 25དེ་རིང་ནས་བ�ང་ངས་ས་�ོགས་ཚང་མའི་མི་�མས་�ོད་ཚ�ར་འཇིགས་�ང་བ�ེད་དགོས་པ་ཞིག་
བཟོ་�་ཡིན། �ོད་ཚ�འི་མིང་ཐོས་པ་ཙམ་�ིས་མི་ཚང་མ་འཇིགས་ཤིང་འདར་བར་འ�ར་རོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ིས་སི་ཧོན་�ལ་པོར་འཕམ་པ།  

26དེ་ནས་ངས་ཀེ་དེ་མོད་�ི་འ�ོག་�ོང་ནས་ཧེཤ་བྷོན་�ི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་�ི་�ང་�་ཞི་བའི་བང་ཆེན་�མས་
བཏང་�ེ། 27ང་ཚ�་ལ་�ེད་�ི་�ལ་ནས་འ�ོ་�་འ�ག་རོགས་གནང་། ང་ཚ�་ལམ་གཡས་གཡོན་�་མ་�ོགས་པར་
ཐད་ཀར་འ�ོ་�་ཡིན། 28ང་ཚ�འི་བཟའ་ཆས་དང་འ�ང་�འི་རིན་པའང་འ�ལ་�ི་ཡིན། ང་ཚ�་�ེད་�ི་�ལ་�ད་
ནས་འ�ོ་བར་འདོད་པས། 29གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་
ཚ�ར་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེར་འ�ོ་�་ཡིན་ནོ། ཨེ་དྷོམ་�་གནས་�ོད་�་མཁན་ཨེ་སའོའི་རིགས་�ད་དང་
ཨར་�ི་�ལ་�་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་མོ་ཨབ་པ་ཚ�ས་ང་ཚ�་ལ་དེ་ཚ�འི་�ལ་�ད་ནས་འ�ོར་བ�ག་གོ 30འོན་
�ང་སི་ཧོན་�ལ་པོས་ང་ཚ�་ལ་ཁོང་གི་�ལ་�ད་དེ་འ�ོ་�་མ་བ�ག་པས། ང་ཚ�ས་ཁོའི་�ལ་ཁམས་དབང་�་�ད་
�བ་པའི་�ིར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོའི་སེམས་�ོང་པོར་མཛད་ནས། དེང་�ས་
�ི་བར་�འང་ཁོའི་�ལ་ཁམས་དེ་ང་ཚ�འི་བདག་དབང་�་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 31དེ་�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ང་ལ་ག�ངས་པ། �ོས་ཤིག། ངས་�ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་ཁོའི་�ལ་ཁམས་དང་བཅས་པ་�ོད་�ི་མ�ན་�་ཐབས་
�ལ་�་བཟོས་ཡོད་པས། ད་�ལ་ཁམས་དེ་ལེན་ཏེ་རང་དབང་�་�ད་ཅིག 32དེ་ནས་སི་ཧོན་རང་གི་དམག་མི་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

ཡོངས་�ོགས་འ�ིད་དེ་ང་ཚ�ར་འཐབ་པའི་�ིར་�ོང་�ེར་ཡ་�ཛ་�ི་ཉེ་འ�མ་�་�ེབས་མོད། 33འོན་�ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ནི་ང་ཚ�འི་དབང་�་གནང་བ་ཡིན་པས། ང་ཚ�ས་ཁོ་དང་ཁོའི་�་�ག་
དང་མི་མང་ཡོངས་�ོགས་དང་བཅས་པ་བསད་པ་ཡིན། 34�བས་དེར་ང་ཚ�ས་�ོང་ཚ�་རེ་རེ་བཞིན་�་དབང་�་
�ད་དེ་ཚར་བཅད་པ་དང་། �ེ་ཕོ་མོ་�་�ག་དང་བཅས་པ་བསད་དེ། མི་�་ཞིག་�ང་གསོན་པོར་མ་བཏང་བ་
ཡིན་ནོ། 35ང་ཚ�ས་བ་�གས་དང་སེམས་ཅན་ཚང་མ་བདག་དབང་�ས་ཏེ་�ོང་�ེར་�མས་བཅོམ་མོ། 36གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨར་ནོན་�ང་གཤོང་གི་མཐའ་མཚམས་�་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཨ་རོ་
ཨེར་ནས་�ང་གཤོང་ད�ིལ་�ི་�ོང་�ེར་དང་བཅས་པ་གྷིལ་ཨད་བར་�ི་�ོང་�ེར་ཚང་མ་ང་ཚ�འི་ལག་�་གནང་
ངོ་། �ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་ཇི་འ�་བ�ེན་པོ་ཞིག་ཡོད་�ང་ང་ཚ�ར་བཀག་མ་�བ་བོ། 37གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། ང་ཚ�་ཨམ་མོན་པའི་�ལ་�ི་ཉེ་འ�མ་མམ་གཙང་པོ་ཡ་བྷོག་གི་
མཐའ་མཚམས་སམ། དེ་�ལ་རི་བ�ད་ཁག་གི་�ོང་�ེར་�མས་ལ་མ་�ིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་བཀག་�་གནང་
བའི་ས་གནས་གཞན་གང་�འང་ང་ཚ�་མ་�ིན་པ་ཡིན་ནོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 3 

ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་ཚ�ས་�ལ་པོ་ཨོག་ལ་དབང་�་བ�ས་པ།  

1དེ་ནས་ང་ཚ�་�ང་ངོས་�་བྷ་�ན་�ལ་�ི་�ོགས་�་�ིན་པ་དང་། �ལ་པོ་ཨོག་རང་གི་དམག་ད�ང་ཚང་མ་
འ�ིད་དེ་ང་ཚ�ར་འཐབ་པའི་�ིར་�ོང་�ེར་ཨེད་རེ་ཨི་ཉེ་འ�མ་�་�ེབས་མོད། 2འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ང་ལ། ཁོ་ལ་འཇིགས་མི་དགོས། ཁོ་དང་ཁོའི་མི་མང་དང་ཁོའི་�ལ་ཚང་མ་ངས་�ོད་ལ་�ོད་�་ཡིན་པས། 
ཧེཤ་བྷོན་�་�ིད་�ོང་�ེད་མཁན་ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་ལ་�ོད་�ིས་གང་�ས་པ་�ར། ཁོ་ལའང་དེ་བཞིན་
�་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་�ང་། 3དེ་བས་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་པོ་ཨོག་དང་ཁོའི་མི་འབངས་
བཅས་པ་ང་ཚ�འི་དབང་�་གནང་བས། ང་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཚར་བཅད་པ་ཡིན། 4�བས་དེར་ང་ཚ�ས་ཁོའི་�ོང་
�ེར་གཅིག་�ང་མ་�ས་པ་ཚང་མ་དབང་�་�ད་པ་ཡིན། ང་ཚ�ས་�ོན་བ�ོམས་�ོང་�ེར་�ག་བ�་དབང་འཛ�ན་
�ས་པ་�མས་ནི། བྷ་�ན་�ལ་�ི་�ལ་པོ་ཨོག་གིས་�ིད་�ོང་�ེད་པའི་ཨར་གྷོབ་�ི་ས་�ལ་ཡོངས་�ོགས་�ངས་
པ་ཡིན་ནོ། 5གོང་གསལ་�ོང་�ེར་�མས་ནི་�གས་རི་མཐོ་པོས་བ�ོར་ཞིང་དེར་ཨ་ཤིང་བ�ན་པོ་ཡོད་པའི་�ལ་
�ོ་སོགས་བཟོས་ཏེ་ཧ་ཅང་�ང་ཆ་བ�ན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཡང་�གས་རི་མེད་པའི་�ོང་གསེབ་ཁག་�ང་མང་
པོ་ཡོད་དོ། 6ང་ཚ�ས་�ོང་�ེར་ཚང་མ་�་མེད་བཟོས་ཏེ། �ར་ང་ཚ�ས་ཧེཤ་བྷོན་�ལ་�ི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་�ི་�ོང་
�ེར་ཁག་�་གང་�ས་པ་བཞིན། �ལ་དེ་ཚ�འི་�ེ་ཕོ་མོ་�་�ག་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་�་མེད་བཟོས་པ་ཡིན། 7དེ་
ཚ�འི་བ་�གས་དང་སེམས་ཅན་ཚང་མ་དབང་འཛ�ན་�ས་ཏེ། �ོང་�ེར་ཡོངས་�ོགས་འ�ོག་བཅོམ་�ས་པ་ཡིན་
ནོ། 8�བས་དེར་ང་ཚ�ས་ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་གཉིས་ནས་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་�་བོ་ཨར་
ནོན་ནས་རི་བོ་ཧར་མོན་བར་�ི་�ལ་�་ཚང་མ་རང་དབང་�་�ད་པ་ཡིན་ནོ། 9(རི་བོ་ཧར་མོན་ལ་སིི་དོན་པ་
ཚ�ས་སི་རི་ཨོན་དང་ཨ་མོར་པ་ཚ�ས་སེ་ནིར་ཞེས་ཟེར་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།) 10བྷ་�ན་�ི་�ལ་པོ་ཨོག་གི་མངའ་
�ལ་ཚང་མ་ནི། ས་མཐོ་པོའི་ཐང་ཆེན་�ལ་�ི་�ོང་ཚ�་ཁག་དང་། གྷིལ་ཨད་དང་བྷ་�ན་�ལ་�ི་ས་གནས་ཁག་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

དང་། དེ་བཞིན་ཤར་�ོགས་�་ས་ལེ་�་དང་ཨེད་རེ་ཨི་བར་�་ང་ཚ�ས་དབང་�་བ�ས་པ་ཡིན་ནོ། 11(�ལ་པོ་
ཨོག་ནི་རེ་ཕ་ཨིམ་�ི་�ལ་པོ་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་ཞིང་། ཡང་དེའི་�ར་�མ་�ར་�མ: མམ་ མལ་�ི། ནི་�ོ་ལས་
བཟོས་ཡོད་པ་དང་། �ོ འམ �གས། �ི་ཡོངས་�ི་ཚད་གཞི་�ར་དེའི་རིང་ཚད་ནི་མི་�ར་བཞི་དང་ཞེང་ཚད་ཕལ་
ཆེར་མི་�ར་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་དེང་�ས་�ང་ཨམ་མོན་པའི་�ོང་�ེར་རབ་�ཱ་�་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།) ཡོར་དན་
�ི་ཤར་�ོགས་�་གཞིས་ཆགས་པའི་�ེ་རིགས་�མས། 12ང་ཚ�ས་�ལ་དེ་དབང་འཛ�ན་�ས་པའི་�ེས་�། ངས་ཨར་
ནོན་གཙང་པོའི་འ�མ་�ི་�ོང་�ེར་ཨ་རོ་ཨེར་�ི་�ང་�ོགས་�ལ་�ི་ས་གནས་ཁག་དང་། གྷིལ་ཨད་རི་བ�ད་�ི་
ས་�ལ་ཁག་དང་། དེའི་�ོང་�ེར་ཡོངས་�ོགས་�་བྷེན་དང་གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་ལ་�ད་པ་ཡིན། 13གྷིལ་ཨད་�ི་ས་
གནས་འ�ོས་དང་ཨོག་གི་�ིད་�ོང་�ས་པའི་བྷ་�ན་�ི་ས་�ལ་ཡོངས་�ོགས་དང་། དེ་བཞིན་ཨར་གྷོབ་�ི་ས་
�ལ་ཚང་མ་ངས་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ེད་ཀར་�ད་པ་ཡིན་ནོ། (བྷ་�ན་ལ་རེ་ཕ་ཨིམ་�ི་�ལ་ཡང་ཟེར་�ི་ཡོད་
པ་ཡིན་ནོ། 14མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་ནས་ཡིན་པ་ཡ་ཨིར་�ིས། བྷ་�ན། ཨར་གྷོབ་�ི་ས་�ལ་ཡོངས་�ོགས་ནས་གྷེ་
�ར་དང་མ་�འི་ས་མཚམས་བར་�ངས་ཏེ། �ོང་ཚ�་དེ་དག་ལ་རང་གི་མིང་བཞིན་བཏགས་པས། དེང་�ས་�ང་
�ོང་ཚ�་དེ་དག་ལ་ཡ་ཨིར་�ི་�ོང་�ེར་ཞེས་འ�ོད་བཞིན་ཡོད) 15ངས་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ི་མ་ཀིར་ཞེས་པའི་
རིགས་�ས་ལ་གྷིལ་ཨད་�ད་པ་ཡིན། 16དེ་བཞིན་ངས་གྷཌ་དང་�་བྷེན་�ི་�ེ་རིགས་ལ་གྷིལ་ཨད་ནས་གཙང་པོ་
ཨར་ནོན་བར་�ི་ས་�ལ་དེ་�ད་པ་ཡིན། དེ་ཚ�འི་�ོ་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ནི་གཙང་པོའི་འ�ིལ་�་ཁེལ་བ་དང་། 
དེ་བཞིན་�ང་གི་ས་མཚམས་�ང་གཙང་པོ་ཡ་བྷོག་བར་འཁེལ་ཞིང་ཡོད། ཡང་དེའི་གཞོགས་གཅིག་ནི་ཨམ་མོན་
པའི་ས་མཚམས་�་འཁེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 17དེ་ཚ�འི་ས་�ལ་ནི་�བ་�ོགས་�་གཙང་པོ་ཡོར་དན་བར་དང་། 
�ང་�ོགས་�་གྷ་ལིལ་�ི་མཚ�་ནས་�ོ་�ོགས་�་འཆི་བའི་�་མཚ�འི་བར་དང་། ཤར་�ོགས་�་རི་བོ་པིསི་�འི་�་
བའི་བར་�་ཁ་�མས་ནས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 18�བས་དེར་ངས་ཁོ་ཚ�ར་གཤམ་གསལ་�ར་བཀའ་བ�ོས་�ས་ནས། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་ས་�ལ་འདི་དག་�ོད་ཚ�འི་བདག་
དབང་�་གནང་ཡོད་པས། ད་རང་གི་དཔའ་�ལ་�ན་པའི་དམག་མི་�མས་ལ་གོ་མཚ�ན་�ད་ནས་དེ་དག་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་གཞན་ཚ�འི་མ�ན་�་ཡོར་དན་བ�ད་ནས་གཏོང་ཞིག ཁོ་ཚ�ས་�ལ་དེ་ལེན་ཐབས་�ེད་པར་
�ོད་ཚ�ས་�ང་རོགས་�ོས་ཤིག 19ངས་�ོད་ཚ�ར་�ད་པའི་�ོང་�ེར་ཁག་�་�ོད་ཚ�འི་�ད་མེད་དང་�་�་དང་
�གས་ཟོག་གཅིག་པོ་ག�གས་ལ་�ེས་�་�ོད་བ�ག་�་ཡིན། �ོད་ཚ�ར་�གས་ཟོག་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ི་
ཡོད། 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་ས་�ལ་འདི་གནང་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ན་�་�མས་ལའང་ཡོར་དན་�བ་�ོགས་�ི་ས་�ལ་དེ་གནང་�་ཡིན་པས། �ལ་དེ་ཁོ་ཚ�འི་བདག་དབང་
�་འཛ�ན་ནས་དེར་ཞི་བདེའི་ངང་�་གཞི་མ་ཆགས་བར་�་�ོད་ཚ�ས་དེ་དག་ལ་རོགས་�ོས་ཤིག དེའི་�ེས་�་
ངས་�ད་པའི་ས་གནས་འདིར་�ོད་ཚ�་�ིར་ལོག་�ེད་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 21དེ་�ེས་ངས་ཡོ་�་ཨ་ལ་བཀའ་བ�ོས་
�ས་ཏེ། �ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ར་�ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་ཨོག་གཉིས་ལ་གང་གནང་བ་
དེ་�ོད་�ིས་མཐོང་ཡོད་པས། �ོད་ཚ�ས་དབང་འཛ�ན་�ས་པའི་�ལ་མི་�མས་ལའང་ཁོངགིས་དེ་བཞིན་གནང་
ངེས་སོ། 22དེ་བས་ན་ཁོ་ཚ�ར་འཇིགས་མི་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་
ཚ�འི་ཆེད་�་འཐབ་པར་འ�ར་རོ༎  
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མོ་ཤེ་ཀ་ནན་�ལ་�་འ�ོ་མི་ཆོག་པ།  

23�བས་དེར་ངས་ག�ང་�གས་�ག་པོས་�ོན་ལམ་བ�བ་དོན་ནི། 24�ེ་�་ན་མེད་པའིི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། 
�ེད་�ི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་�ས་�ི་མཛད་འ�ིན་ཐོག་མར་ད�་འ�གས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ངས་�ོགས་�བ་
ཅིང་། �ེད་�་�འི་མ�་�ོབས་ཆེ་བའི་མཛད་འ�ིན་གནང་�བ་མཁན་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཞིག་གནམ་དང་ས་
གཞི་གང་�འང་མེད་དོ། 25�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་བ�ག་རོགས་གནང་། དེའི་ཕར་
�ོགས་�་ཡོད་པའི་ས་�ད་འཛ�མས་ཤིང་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་�ལ་དང་། མཛ�ས་�ག་�ན་པའི་རི་བ�ད་�ི་�ལ་
དང་ལེ་བ་ནོན་�ི་རི་བོ་�མས་བ�་�་བ�ག་རོགས་གནང་། 26འོན་�ང་�ོད་ཚ�འི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ང་ལ་�གས་�ོས་ཏེ་ངའི་�་བར་མ་གསན་པ་དང། དོན་གནད་དེའི་�ོར་ཡང་�ར་�ད་ཆ་མ་ཤོད་ཅིག་
ཅེས་དང་། 27རི་བོ་པིསི་�འི་�ེ་མོར་འཛ�གས་ཏེ། ཤར་�ོ་�བ་�ང་ལ་སོགས་ས་�ོགས་�ན་�་ལེགས་པར་�ོས་
ཤིག �ོད་�ིས་གང་མཐོང་བ་དེར་ཡག་པོ་�ེད་ནས་�ོས་ཤིག གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་ཡོར་དན་ཕར་�ོགས་�་
ནམ་ཡང་འ�ོ་མི་�བ། 28དེ་བས་ན་ཡོ་�་ཨ་ལ་དགོས་པའི་བ�བ་�་�ས་ཏེ། ཁོའི་སེམས་�གས་ཆེ་�་ཐོངས་ཤིག 
གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་�ིས་མཐོང་བའི་ཡོར་དན་ཕ་རོལ་�ི་�ལ་�་ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་འགོ་འ�ིད་�ེད་
དེ་�ལ་དེ་བདག་འཛ�ན་�ེད་�ིར་འ�ོ་�་ཡིན་ནོ། 29དེ་ནས་ང་ཚ�་བྷེད་པི་ཨོར་�ོང་�ེར་�ི་མ�ན་�་ཡོད་པའི་
�ང་གཤོང་�་བ�ད་པ་ཡིན་ནོ༎  
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མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་ཚ�ར་བཀའ་�ང་དགོས་པའི་འབོད་བ�ལ།  

1དེ་ནས་མོ་ཤེས་མི་མང་�མས་ལ་�ས་པ། ངས་�ོབ་�ོན་�ས་པའི་བཀའ་�ིམས་�མས་�ིས་�ང་�ས་ན་�ོད་ཚ�་
གསོན་པོར་གནས་�བ་པ་དང་། �ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་�་
ཡིན་པའི་�ལ་དེ་བདག་འཛ�ན་�ེད་�བ་�་ཡིན། 2ངས་�ོབ་�ོན་�ས་པའི་བཀའ་�ིམས་ལ་ཆད་�ག་སོགས་གང་
ཡང་མ་གཏོང་ཞིག ངས་�ོད་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་�ས་པའི་�ོད་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�མས་�ིས་
�ང་�ོས་ཤིག 3�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རི་བོ་པི་ཨོར་�་གང་གནང་བ་དེ་�ོད་ཚ�་རང་གིས་མཐོང་ཡོད། 
དེར་བྷལ་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་མཁན་ཚང་མ་ཁོང་གིས་ཚར་བཅད་པ་གནང་མོད། 4འོན་�ང་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་དད་པ་བ�ན་པོར་�་མཁན་�ོད་ཚ�་ནི་ད་�འང་གསོན་པོར་གནས་
བཞིན་ཡོད་དོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་�ོད་ཚ�་ལ་བཀའ་
�ིམས་ཚང་མ་བ�བ་ཡོད། ད་�ོད་ཚ�ས་དབང་འཛ�ན་�ེད་�བ་ཡོད་པའི་�ལ་དེའི་ནང་�འང་བཀའ་�ིམས་དེ་
དག་�ིས་�ང་�ོས་ཤིག 6བཀའ་�ིམས་དེ་དག་�ལ་བཞིན་�་�ང་ཞིག དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་མི་རིགས་གཞན་
�ི་མཐོང་�ང་�་�ོད་ཚ�་�ོ་�ོས་ཅན་ཡིན་པ་དེ་�ོན་པར་འ�ར། བཀའ་�ིམས་འདི་དག་ཐོས་པའི་�ེས་�་དེ་
ཚ�ས། མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་མི་རིགས་དེ་ཚ�་ནི་ཤེས་རབ་དང་�ན་དབང་ཅན་ཞིག་འ�ག་ཅེས་�ས་ཡོང་། 7དགོས་
མཁོ་ཆེ་བའི་�བས་�་ཉེ་བར་ཕེབས་ཏེ་�བས་�ོགས་མཛད་མཁན་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
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དང་འ�་བ་གཞན་ཞིག་མི་རིགས་ཆེན་པོའི་དཀོན་མཆོག་ཞིག་གང་�འང་མེད་དོ། ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་མགོན་�བས་
�་�བས་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་བཀའ་ལན་གནང་ངོ་། 8མི་རིགས་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་གང་འ�་ཞིག་ཡིན་�ང་ངས་
�ོད་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་�ས་པའི་བཀའ་�ིམས་དང་འ�་བའི་�ིམས་�ང་པོ་ཞིག་མི་རིགས་�་ལའང་མེད་དོ། 9དེ་
བས་ན་ཟོན་�ོས་ཤིག། �ོད་ཚ�ས་རང་གི་མིག་གིས་གང་མཐོང་བ་དེ་དག་མ་ཤི་བར་�་མ་བ�ེད་པར་�ོས་ཤིག 
�ོད་ཚ�འི་�་�ག་དང་ཚ་བོ་ཚ་མོ་�མས་ལ་གཤམ་གསལ་བཀའ་འདི་�མས་�ོས་ཞིག 10རི་བོ་སི་ནཨེ་�ང་�་
�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�་མ�ན་�་ལངས་པའི་�ོར་དང་། �བས་དེར་ཁོང་གིས་ང་ལ་
ག�ངས་པ། མི་མང་�མས་བཀོང་ནས། ངས་གང་བཤད་པ་དེ་ལ་ཁོ་ཚ�ས་ཉན་ཏེ། རང་ཉིད་གསོན་པོར་གནས་
�ན་རིང་�་དེ་དག་�ང་ཞིང་། རང་གི་�་�ག་�མས་ལའང་བཀའ་དེའི་�ོར་�ོབ་�ོན་�ོས་ཤིག 11�ོད་ཚ�འི་
�ག་�་�མས་ལ། �་བའི་�ིན་ནག་འཁོར་ཞིང་མེ་�ེ་གནམ་ལ་འབར་བཞིན་པའི་རི་བོའི་�་བར་ཇི་�ར་�ིན་ཏེ་
ལངས་པའི་�ོར་ཤོད་ཅིག 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མེའི་ད�ིལ་ནས་�ོད་ཚ�ར་ག�ང་�ེང་ཇི་�ར་གནང་བ་
དང་། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་ག�ང་ཐོས་�ང་ཁོང་གི་�་ད�ིབས་སོགས་གང་ཡང་མཇལ་མ་�བ་པའི་�ོར་ཁོ་ཚ�ར་ཤོད་
ཅིག 13ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་དམ་བཅའ་གནང་བ་དེ་�ོད་ཚ�ས་�ང་�བ་པའི་�ིར་གང་�ེད་དགོས་པ་དང་། ཁོང་
གིས་�ོ་ལེབ་གཉིས་�ི་ཁར་�ིས་གནང་མཛད་པའི་བཀའ་�་བ�་�མས་�ོད་ཚ�ས་�ང་དགོས། 14�ོད་ཚ�ས་
འཐབ་ནས་བདག་འཛ�ན་�ེད་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེར་�ང་དགོས་པའི་བཀའ་�ིམས་�མས་�ོབ་�ོན་�ེད་དགོས་
ཅེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་ཡོད༎  

�་�ེན་སོགས་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་མི་ཆོག་པའི་ཟོན་བ�ལ།  

15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རི་བོ་སི་ནཨེ་ནས་མེའི་ད�ིལ་ནས་ག�ང་�ེང་གནང་�ས། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་�་
ད�ིབས་སོགས་གང་ཡང་མཇལ་མེད་པས། �ོད་ཚ�ས་རང་གི་ཁེ་ཕན་�ི་དོན་�། 16-18�ེས་པའམ་�ད་མེད། �ད་
འ�ོའམ་འདབ་ཆགས། �ོ་འ�ོའམ་ཉའི་ད�ིབས་ཤིག་གི་�ེན་བཟོས་ནས་ཉེས་�ིག་མི་�ེད་ཅེས་པའི་སེམས་ཐག་
ཆོད་ཅིག 19ནམ་མཁར་མཐོང་བའི་ཉི་�འམ་�་�ར་སོགས་ལའང་མཆོད་འ�ལ་མ་�ེད་ཅིག དེ་དག་ནི་མི་
རིགས་གཞན་�ིས་མཆོད་�ིར་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�ར་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 
20འོན་�ང་རབ་�་འབར་བའི་ཐབ་དང་མ�ངས་པའི་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་གནང་བའི་མི་རིགས་དེ་ནི་�ོད་ཚ�་
ཡིན། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�་བཀོད་པ་གནང་�ིར་དེ་ནས་�ིར་བཏོན་གནང་བ་ཡིན། ད་�་
�ོད་ཚ�་ཁོང་གི་མི་འབངས་�་འཁོད་ཡོད་པ་ཡིན། 21�ོད་ཚ�འི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་ང་དང་�གས་�ོས་ཏེ། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་�བ་ཡོད་པའི་ས་བ�ད་བཟང་བའི་�ལ་�་འ�ལ་མི་
�བ་ཅེས་པའི་བཀའ་བ�ོས་བཙན་པོ་གནང་�ང་། 22ང་ནི་གཙང་པོ་མ་�ལ་བར་གནས་འདི་རང་�་ཤི་�་ཡིན་
མོད། འོན་�ང་�ོད་ཚ�་ནི་གཙང་པོ་�ལ་ཏེ་�ལ་བཟང་པོ་དེ་དབང་འཛ�ན་�ེད་�བ་ཡོད། 23�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་དམ་བཅའ་གང་གནང་བ་དེ་ནམ་ཡང་བ�ེད་�་མེད་པའི་ཐག་
གཅོད་�ོས་ཤིག �་འ�འམ་�་�ེན་སོགས་བཟོ་མི་ཆོག་ཅེས་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�་དེ་�ངས་ཤིག 
24�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་རབ་�་འབར་བའི་མེ་�ེ་དང་མ�ངས་པ་ཡིན་པས། ཁོང་ལ་
ངོ་ལོག་�་མཁན་�མས་ལ་ཁོང་གིས་�གས་བཟོད་གནང་མི་ཡོང་། 25�ལ་དེར་ལོ་མང་གནས་�ོད་�ས་ཏེ། �ོད་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

ཚ�ར་�་�་དང་ཚ་བོ་ཚ་མོ་བཅས་�ང་བའི་�ས་�འང་�་འ�འམ་�་�ེན་སོགས་�ི་བཟོ་ད�ིབས་བཟོས་ནས་
�ིག་པ་མ་�ེད་ཅིག དེ་�ར་�ེད་�་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟིགས་�ང་�་ངན་པ་ཡིན་པས། དེས་ཁོང་གི་
�གས་དགོངས་ད�ག་པར་འ�ར། 26དེ་རིང་ངས་གནམ་དང་ས་གཞི་དཔང་�་འ�གས་ཏེ་�ོད་ཚ�ར་བ�ོད་དོན་
ནི། ངས་གང་�ས་པ་དེ་ལ་�ོད་ཚ�ས་མ་ཉན་ན། �ོད་ཚ�་�ལ་འདི་ནས་མེད་པར་འ�ར་ཏེ། �ོད་ཚ�ས་དབང་
འཛ�ན་�ེད་�བ་ཡོད་པའི་ཡོར་དན་ཕར་�ོགས་�ི་�ལ་དེར་�ོད་ཚ�་�ན་རིང་པོར་གནས་མི་�བ་པ་དང་། �ོད་
ཚ�་ཡོངས་�་འཇིག་པར་འ�ར་རོ། 27གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་མི་རིགས་གཞན་�ི་ད�ིལ་�་ཁ་�ོར་
བ་གནང་ཞིང་། དེར་�ོད་ཚ�་�ངས་�ང་མི་རིགས་�ི་�ལ་�་འཚ�་བར་འ�ར། 28དེར་�ོད་ཚ�ས་མིའི་ལག་པས་
བཟོས་པའི་ཤིང་དང་�ོའི་འ�་�་དང་། མཐོང་ཐོས་�ེད་མི་�བ་པ་དང་། དེ་བཞིན་བཟའ་བ�ང་དང་�ི་འཚ�ར་
སོགས་གང་ཡང་�ེད་མི་�བ་པའི་�་�ེན་�མས་ལ་མཆོད་པར་འ�ར་རོ། 29དེར་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
རང་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་འཚ�ལ་བར་འ�ར། �ོད་ཚ�ས་ཁ་ཞེས་གཉིས་མེད་�ིས་ཁོང་ལ་འཚ�ལ་བ་ཡིན་ན་ཁོང་དང་
ངོ་འ�ོད་པར་འ�ར། 30�ོད་ཚ�་དཀའ་ངལ་�ི་ནང་�་�ད་དེ་མཐར་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་གནས་�ལ་དེ་དག་
འ�ང་�ས་�ོད་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་�ོ་ཁ་བ�ར་ཏེ་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་�ིས་�ང་�ེད་པར་འ�ར། 
31ཁོང་ནི་�གས་བ�ེ་ཆེ་བའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་མི་�ངས་ཤིང་ཚར་གཅོད་མི་གནང་བ་
དང་། �ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་ལ་དམ་བཅའ་གང་གནང་བ་དེའང་ཁོང་གིས་�གས་བ�ེལ་བ་གནང་མི་ཡོང་། 
32�ོད་ཚ�་མ་�ེས་གོང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་མི་བཀོད་གནང་མཛད་པའི་�ས་�བས་དེར་
བསམ་�ོ་ཐོངས་དང་། དེ་བཞིན་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་�ོས་དང་། འདི་�་�འི་མཛད་འ�ིན་�་ཆེན་པོ་ཞིག་དེ་�ོན་
�ང་ཡོད་དམ། 33གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མེའི་ནང་ནས་ག�ང་གནང་བ་དེ་ཐོས་པའི་�ེས་�འང་གསོན་པོར་
གནས་�བ་མཁན་�ོད་ཚ�་�་�འི་མི་རིགས་གཞན་ཞིག་�་ཡོད་དམ། 34�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་གནས་�བས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གང་གནང་བ་�ར། �་�ེན་གཞན་�་ཞིག་གིས་མི་རིགས་
ཡོངས་�ོགས་ཤིག་�ལ་ཁབ་གཞན་ནས་�ིར་བཏོན་ཏེ། དེ་�མས་རང་གི་མི་འབངས་�་བཀོད་མཁན་�་ཡོད་
དམ། �ོད་ཚ�འི་མིག་གིས་མ�ན་�་ཁོང་གིས་མ�་�ོབས་ཆེན་པོའི་མཛད་འ�ིན་གནང་�ེ། ནད་ཡམས་དང་
དམག་འ�གས་གཏོང་གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་འ�ིན་མང་པོ་གནང་ཞིང་། འཇིགས་
�་�ང་བའི་གནས་�ལ་དག་གནང་ངོ་། 35ཁོང་རང་འབའ་ཞིག་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་དང་འ�་བ་
གཞན་�འང་མེད་པ་དེ་�ོད་ཚ�ར་�ོན་པ་གནང་�ིར་དེ་དག་ཚང་མ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 36�ོད་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་
གནང་�ིར་ཁོང་གིས་མཐོ་རིས་ནས་ཉིད་�ི་ག�ང་དེ་�ོད་ཚ�ར་ཐོས་བ�ག་པ་གནང་ཞིང་། ས་གཞིར་ཉིད་�ི་
�གས་མེ་དམ་པ་དེ་�ོན་གནང་མཛད་ཅིང་། དེའི་ནང་ནས་�ོད་ཚ�ར་ག�ང་མོལ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 37ཁོང་གིས་
�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་ལ་�གས་བ�ེ་གནང་བའི་�ེན་�ིས་�ོད་ཚ�་ལའང་�གས་བ�ེ་ཆེན་པོས་འདམས་པ་
གནང་�ེ། ཉིད་�ི་མ�་�ོབས་ཆེན་པོས་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ཏེ་འ�ིད་ཕེབས་པ་ཡིན་ནོ། 38�ོད་ཆོ་ལས་
མངའ་ཐང་ཆེ་བ་དང་�ོབས་�གས་ཆེ་བའི་མི་རིགས་�མས་�ི་�ལ་�་�ོད་ཆོ་ཡོང་བ�ག་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ལ་
�མས་�ོད་ཚ�ར་གནང་བའི་དོན་�། ཁོང་གིས་མི་རིགས་དེ་དག་�ོད་ཚ�འི་ལམ་ནས་�ིར་དེད་གནང་བ་དང་། 
�ལ་དེ་ནི་དེང་དང་གི་བར་�འང་�ོད་ཚ�འི་བདག་དབང་�་ཡོད་དོ། 39དེ་བས་ན་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་འདི་�ན་
ཞིང་ནམ་ཡང་མ་བ�ེད་པར་�ོས་ཤིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་གནམ་དང་ས་གཞི་གཉིས་ཀའི་དཀོན་མཆོག་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

ཡིན་པས། ཁོང་མ་གཏོགས་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཞིག་�འང་མེད་དོ། 40དེ་རིང་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ས་པའི་ཁོང་གི་
བཀའ་�ིམས་ཚང་མ་�ང་ཞིག་དང་། �ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ཚང་མ་བདེ་�ིད་དང་�ན་ཞིང་། �ོད་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་བ�ན་�་གནང་བའི་�ལ་དེར་�ོད་ཚ�་གནས་པར་འ�ར་
རོ༎  

ཡོར་དན་ཤར་�ོགས་�ི་�བས་�་སའི་�ོང་�ེར་ཁག།  

41དེ་ནས་མོ་ཤེས་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་�་�ོང་�ེར་ག�མ་འདམས་ཤིང་། 42�་ཞིག་གིས་ནོར་
འ�ལ་�ིས་�ོ་ནས་རང་གི་ད�་བོ་མིན་པའི་མི་ཞིག་བསད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ས་གནས་དེར་�ོས་�ིན་ཏེ་ཉེས་མེད་�་
གནས་�བ་�་དང་། �ོང་�ེར་དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་གང་�འང་�ོས་�ིན་པ་ཡིན་ན་མི་དེ་�ོག་ལས་ཐར་བར་འ�ར་
རོ། 43�་བྷེན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་�ིར་�་འ�ོག་�ོང་�་ཡོད་པའི་ས་མཐོ་པོའི་ཐང་ཆེན་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་བྷེ་ཛ�ར་
དང་། གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་�ི་�ིར་�་གྷིལ་ཨད་ས་�ལ་�ི་ར་མོད་དང་། དེ་བཞིན་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ི་�ིར་�་
བྷ་�ན་ས་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་གྷོ་ལན་བཅས་ལོགས་�་བཞག་ཡོད་དོ༎  

དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་�ིམས་གནང་བའི་ངོ་འ�ོད།  

44མོ་ཤེས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་དང་བ�བ་�་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ལ་�ད་པ་ཡིན་ནོ། 45-

46ཁོས་བཀའ་�ིམས་འདི་དག་�ོབ་�ོན་�ེད་�ས་དེ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་ཐོན་�ས་ཏེ། གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ི་
ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་�ང་གཤོང་དང་། བྷེད་པི་ཨོར་�ོང་�ེར་�ི་མ�ན་�་�ེབས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཡང་ཧེཤ་
བྷོན་�་�ིད་�ོང་�ེད་མཁན་ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་�ི་�ལ་�་གནས་�ལ་དེ་དག་�ང་བ་ཡིན་ནོ། ཨི་ཇིབ་
ནས་ཐོན་པའི་�ེས་�་མོ་ཤེ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཚ�ས་དམག་བ�བ་ནས་ཁོ་དབང་�་བ�ས་ཏེ། 47ཁོའི་�ལ་
དེའང་དབང་འཛ�ན་�ས་པ་དང་། ཡོར་དན་ཤར་�ོགས་�་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་ས་གནས་བྷ་�ན་�ི་ཨོག་ཞེས་
པའི་ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་གཞན་ཞིག་གི་�ལ་དེའང་དེ་ཚ�ས་དབང་འཛ�ན་�ས་སོ། 48�ལ་འདི་ནི་གཙང་པོ་ཨར་
ནོན་�ི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་ཨ་རོ་ཨེར་ནས། �ང་�ོགས་�་རི་བོ་སི་རི་ཨོན་ཞེས་པ་རི་བོ་ཧར་མོན་
བར་�་�བ་ཡོད་ཅིང་། 49གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་དང་�ང་�ོགས་�་འཆི་བའི་�་མཚ�འི་བར་དང་། 
དེ་བཞིན་ཤར་�ོགས་�་རི་བོ་པིསི་�འི་�་བའི་བར་�་�བ་ཡོད་པའི་ས་�ལ་ཚང་མ་�ལ་དེའི་ཁོངས་�་གཏོགས་
ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 5 

བཀའ་འ�ིམས་བ�།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཚང་མ་བཀོང་�ེ་མོ་ཤེས་�ས་པ། �ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས། ངས་དེ་རིང་�ོད་ཚ�ར་�ད་
བཞིན་པས་བཀའ་�ིམས་ཚང་མ་ཉོན་ཞིག དེ་དག་བ�བ་ནས་ངེས་པར་�ིས་�ང་�ོས་ཤིག 2རི་བོ་སི་ནཨི་ཁར་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་བཅའ་ཞིག་གནང་ཡོད་ཅིང་། 3དམ་བཅའ་དེ་ནི་ང་ཚ�འི་ཕ་
མེས་མཉམ་�་གཅིག་�ར་མ་ཡིན་པར། དེང་�ས་གསོན་པོར་གནས་བཞིན་པའི་ང་ཚ�འི་མི་རབས་ཡོངས་མཉམ་
�་ཡང་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 4རི་བོའི་�ང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་མ�ན་�་མེའི་ད�ིལ་ནས་ག�ང་
�ེང་མཛད་�བས། 5ཁོང་གིས་གང་ག�ངས་པའི་བཀའ་�མས་�ོད་ཚ�ར་ཤོད་�ིར་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
དང་�ོད་ཚ�འི་བར་ལ་ལངས་ནས་བ�ད་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�ས་མེ་མཐོང་ནས་འཇིགས་ཏེ་རི་བོར་
འཛ�གས་མ་�ས་པ་ཡིན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། 6�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�ི་�ན་འཁོལ་ནས་�ིར་
བཏོན་�ེད་མཁན་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ང་ཡིན་ནོ། 7ང་མ་གཏོགས་པར་�་�ེན་
གཞན་�་ལའང་བ�ེན་མི་�ང་། 8�ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ིར་�་གནམ་དང་ས་གཞིའམ། ས་གཞིའི་འོག་གི་�འི་ནང་
ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ག�གས་བ�ན་མ་བཟོ་ཞིག 9�་འ�འམ་ག�གས་བ�ན་སོགས་ལ་�ག་འཚལ་བ་
དང་བ�ེན་བ�ར་མ་�ེད་ཅིག གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་�ོད་ཚ�འི་དཀོནམཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་རང་
ཡིན་པས་ང་ལ་ཁ་གཏད་�ེད་མཁན་�མས་ལ་ངས་བཟོད་བ�ན་མི་�ེད་ཅིང་། ང་ལ་�ང་བ་�ེད་མཁན་�མས་
ལ་ངས་དེ་ཚ�འི་མི་རབས་ག�མ་པ་དང་བཞི་པའི་བར་�་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 10འོན་�ང་ང་ལ་བ�ེ་བ་
�ེད་མཁན་དང་ངའི་བཀའ་�ང་མཁན་�མས་ལ་ངས་དེ་ཚ�འི་མི་རབས་�ོང་�ག་མང་པོའི་བར་�་�མས་�ོང་
�ེད་�་ཡིན་ནོ། 11ངའི་མིང་དེ་དམིགས་�ལ་ངན་པ་ཞིག་�བ་པའི་�ིར་�་མ་ལེན་ཅིག གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་
�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མིང་དེ་དོན་མེད་�་ལེན་མཁན་ཚ�ར་ངས་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་
ཡིན་ནོ། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ངས་ཇི་�ར་བཀའ་བ�ོས་�ས་པ་བཞིན་ངལ་གསོ་བའི་
ཞག་དེ་བ�ང་དགོས་པ་དང་དེ་ལ་དམ་པར་བ�ིས་དགོས་སོ། 13ཉིན་ཞག་�ག་བར་�་ལས་ཀ་�ེད་ཆོག་པའི་
གནང་བ་ཡོད། 14འོན་�ང་ཉིན་ཞག་བ�ན་པ་དེ་ནི་ངའི་ཆེད་�་�ར་�་ད�ེ་བའི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས། 
དེ་ཉིན་�ོད་རང་དང་�ོད་�ི་�་�ག་དང་གཡོག་པོ་དང་། སེམས་ཅན་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�་
གནས་པའི་�ི་�ལ་མི་རིགས་ཚ�ས་�ང་ལས་ཀ་�ེད་མི་ཆོག �ོད་ཚ�འི་�ན་གཡོག་ཚ�ས་�ང་�ོད་ཚ�་�ར་དེ་ཉིན་
ངལ་གསོ་�ེད་དགོས་སོ། 15�ར་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་�ན་གཡོག་གི་གནས་�ངས་�་གནས་པ་དང་། དེ་�ེས་ང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་མ�་�ོབས་�ི་�ོ་ནས་�ོད་ཚ�ར་�བས་�ོགས་ཇི་�ར་
�ས་པ་དེ་ལ་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�ས་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དམ་པ་དེ་�ང་དགོས་ཅེས་ངས་བཀའ་
བ�ོས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 16�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ེར་�་ཡིན་པའི་�ལ་�ི་
ནང་�་�ོད་ཚ�ར་བདེ་�ིད་ཡོང་བ་དང་། དེར་�ོད་ཚ�་ཚ�་རིང་པོ་གནས་�བ་�ིར་རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་�ས་
ཞབས་�ོས་ཤིག 17�ོག་གཅོད་མ་�ེད། 18ལོག་གཡེམ་མ་�ེད། 19�ན་མ་མ་�། 20ནག་ཉེས་མེད་པར་�་ལའང་
�ོན་བ�ོད་མ་�ེད་ཅིག 21�ོད་�ིས་མི་གཞན་�ི་�ང་མར་འདོད་པ་མ་�ེད་ཅིག དེའི་ཁང་པ་དང་ས་ཞིང་སོགས་
དང་། དེའི་�ན་གཡོག་དང་། དེའི་�གས་ཟོག་དང་། དེའི་བོང་�་�མས། གཞན་ཡང་དེའི་�་དངོས་གང་�ང་ལ་
འདོད་�མས་མ་�ེད་ཅིག 22རི་ཁར་འཛ�མས་པའི་�བས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ཚང་མར་གནང་
བའི་བཀའ་�ིམས་ནི་འདི་དག་ཡིན་ཅིང་། ཁོང་གིས་མེ་དང་�ིན་མ�ག་པོའི་ད�ིལ་ནས་ག�ང་�ད་ཆེན་པོས་
�ོད་ཚ�ར་ག�ང་�ེང་གནང་�ེ། བཀའ་�་འདི་དག་གནང་བ་མ་གཏོགས་དེ་མིན་བཀའ་�་གཞན་ཞིག་གནང་བ་
མ་ཡིན་ནོ། དེ་�ེས་ཁོང་གིས་བཀའ་�་དེ་དག་�ོ་ལེབ་གཉིས་�ི་ཐོག་�་�ིས་གནང་མཛད་དེ་ང་ལ་གནང་ངོ་༎  



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

མི་མང་�མས་ལ་འཇིག་�ང་�ེས་པ།  

23རི་བོ་ཡོངས་�་མེ་འབར་བའི་ཚ�་�ན་པའི་ད�ིལ་ནས་�ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་ག�ང་ཐོས་ཏེ། �ོད་ཚ�འི་འགོ་དཔོན་
དང་�ེ་རིགས་�ི་�ན་པོ་�མས་ངའི་�ར་འོང་�ེ་�ས་པ། 24ང་ཚ�ས་མེའི་ད�ིལ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་ཐོས་པ་དེའི་�ོ་ནས། ཉིད་�ི་མངའ་ཐང་དང་གཟི་བ�ིད་དེ་ང་ཚ�ར་མངོན་པར་
མཛད་དོ། དཀོན་མཆོག་མི་དང་མཉམ་�་ག�ང་�ེན་གནང་�བས་�འང་མི་གསོན་པོར་གནས་པ་ང་ཚ�ས་དེ་
རིང་མཐོང་�ང་། 25ད་ཡང་�ར་ང་ཚ�་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་དེ་ནང་ཅིའི་�ིར་�ང་དགོས་སམ། འཇིགས་�་�ང་
བའི་མེ་དེས་ང་ཚ�་ལ་མེད་པར་བཟོ་ཉེན་ཡོད། ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ང་�ེང་གནང་
བ་དེ་ཡང་�ར་ང་ཚ�ས་ཐོས་ན། ང་ཚ�་ཤི་ངེས་ཅན་ཡིན་ནོ། 26མེའི་ད�ིས་ནས་གསོན་པོའི་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་
དེ་ཐོས་པའི་�ེས་�་མི་�་ཞིག་ད་བར་གསོན་པོར་གནས་�བ་ཡོད་དམ། 27�ེ་མོ་ཤེ་�ེད་རང་ཡང་�ར་ཕེབས་
ནས་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གང་ག�ངས་པ་དེ་གསན་ཏེ། �ར་�ིར་ལོག་ཕེབས་ཏེ་ཁོང་
གིས་གང་ག�ང་པ་ཐམས་ཅད་ང་ཚ�ར་ག�ངས་ཤིག་དང་། ང་ཚ�ས་དེ་དག་ཉན་ཏེ་�ིས་བ�ང་�་གི་ཡིན་ནོ། 
28གནས་�ལ་འདི་དག་གསན་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ག�ངས་པ། མི་འདི་ཚ�ས་གང་�ས་པ་�མས་
ངས་ཐོས་�ང་བས། དེ་དག་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་�ས་ཡོད། 29དེ་ཚ�ས་�ན་�་དེ་བཞིན་འཚ�ར་�ང་�ེས་�ེ། ང་ལ་
�ིས་�ས་�ས་ཤིང་ངའི་བཀའ་�་ཚང་མ་བ�ང་པ་ཡིན་ན་ཅི་མ་�ང་། དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཚ�་དང་དེ་ཚ�འི་
མི་�ད་�མས་ལ་�ག་�་བདེ་�ིད་ཡོང་ངེས་སོ། 30ད་�ོད་སོང་ནས་དེ་ཚ�ར་སོ་སོའི་�ར་�ི་ནང་�་ལོག་དགོས་
ཅེས་�ོས་ཤིག 31འོན་�ང་མོ་ཤེ་�ོད་ནི་ང་དང་མཉམ་�་འདིར་�ོད་ཅིག ངས་�ོད་ལ་ངའི་བཀའ་�ིམས་ཚང་
མ་བཤད་�་ཡིན། ངས་�ོད་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེར་མི་མང་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་�ིམས་ཚང་མ་�ང་�ིར་དེ་དག་ལ་
�ོབ་�ོན་�ོས་ཤིག 32�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས། �ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་
ཚ�ར་གནང་བའི་བཀའ་�་�མས་�ང་�འི་�ོ་ཐག་ཆོད་ཅིག ཁོང་གི་བཀའ་�ིམས་གཅིག་ལའང་མ་�ིས་པར་མ་
�ེད་ཅིག 33དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ང་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�འི་ལས་དོན་ཚང་མ་འ�བ་ཅིང་། �ོད་ཚ�ས་བདག་�་འཛ�ན་�་
ཡིན་པའི་�ལ་དེར་�ོད་ཚ�་�་མ�ད་�ིས་གནས་�ོད་�ེད་པར་འ�ར་རོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 6 

བཀའ་�ིམས་�བས་ཆེན།  

1�ོད་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་�ེད་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བའི་�ིམས་
ཚང་མ་ནི་འདི་ཡིན་ནོ། �ོད་ཚ�ས་དབང་འཛ�ན་�ེད་�ིར་འ�ལ་�བ་ཡོད་པའི་�ལ་དེའི་ནང་�་དེ་དག་�ིས་
�ང་�ོས་ཤིག 2�ོད་ཚ�་�ོག་གནས་�ན་རིང་ལ་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་�་བ�ད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�་དགོས་པ་དང་། ངས་�ོད་ཚ�ར་�ད་པའི་ཁོང་གི་�ིམས་ཡོངས་�ོགས་�ང་
དགོས། དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�་�ལ་དེར་ལོ་མང་རིང་�་འཚ�་བར་འ�ར། 3�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས། དེ་
དག་ལ་ཉན་ནས་�ིས་�ང་�ོས་ཤིག་དང་། �ོད་ཚ�འི་ལས་དོན་ཚང་མ་འ�བ་ཅིང་། �ོད་ཚ�་མི་རིགས་�ོབས་ཆེན་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

ཞིག་�་འ�ར་�་དང་། �ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་�ི་ཀོན་མཆོག་གིས་ད�་མནའ་ཞེས་
གནང་བ་�ར། �ག་པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པོའི་�ལ་དེར་�ོད་ཚ�་གནས་�ོད་�ེད་པར་འ�ར། 4�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་�མས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོ་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག 5�ོད་�ིས་རང་གི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་སེམས་ཉིད་ཡོངས་དང་�ོད་�ི་�ོག་ཆང་མ་དང་། �ོད་�ི་�ས་པ་ཇི་ཡོད་�ི་�ོ་ནས་བ�ེ་
བ་�་དགོས། 6ངས་དེ་རིང་�ོད་ཚ�ར་བཤད་པའི་བཀའ་�་འདི་དག་ནམ་ཡང་མ་བ�ེད་པར། 7དེའི་�ོར་རང་གི་
�་�ག་�མས་ལ་�ོབ་�ོན་�ོས་ཤིག ཡང་�ོད་ཚ�་ནང་�་གནས་�བས་དང་དེ་བཞིན་�ི་�་འ�ོ་�བས་དང་། 
ངལ་གསོ་བ�བ་�བས་ལས་ཀ་�ེད་�བས་སོགས་�ས་ཚ�ས་གང་�ང་ལ་དེའི་�ོར་ཡང་ཡང་གཏམ་�ེང་�ོས་ཤིག 
8�ན་�ེན་�ི་�ལ་�་དེ་དག་རང་གི་ད�ང་པར་འ�མས་ཤིང་། ཐོད་པའི་�ང་�་�ོགས་དགོས་པ་དང་། 9དེ་
དག་རང་གི་�ིམ་�ི་�ོའི་དང་རེ་བཞི་དང་�ལ་�ོའི་ཁར་�ིས་དགོས་སོ༎  

བཀའ་�་བ�ི་�ང་མི་�ེད་མཁན་�མས་ལ་ཟོན་�།།  

10�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་�ཱག་དང་ཡ་ཀོབ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་
དམ་བཅའ་གནང་བ་�ར་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་རང་གིས་མ་བཟོས་པའི་�ོང་�ེར་�་ཆེ་ཞིང་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་དང་
�ན་པའི་�ལ་ཞིག་གནང་�་ཡིན་པ་དང་། 11ཁང་�ིམ་�མས་ནོར་�ས་བཟང་པོས་གང་ཞིང་། �ོད་ཚ�ས་�་མ་
དགོས་པའི་�ོན་པ་ཁག་དང་། དེ་བཞིན་འདེབས་ལས་�ེད་མ་དགོས་པའི་�ན་ཚལ་དང་ཁ་�ར་འ�ས་�འི་�མ་
ར་སོགས་�ེས་པར་འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་�ལ་དེར་འ�ིད་ཕེབས་�ས་�ོད་ཚ�ར་ཁ་ཟས་
འདོད་པ་གང་ཡོད་འ�ོར་ངེས་སོ། 12འོན་�ང་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་�ན་གཡོག་གི་གནས་�ངས་ནས་འ�ེན་པ་
གནང་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནམ་ཡང་མ་བ�ེད་པར་�ོས་ཤིག 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�ོས་ཤིག་དང། ཁོང་གཅིག་པོར་བ�ེན་བ�ར་�ས་ཞིག ཁོང་གི་མཚན་གཅིག་པོར་
དམ་བཅའ་འ�ལ་ཞིག 14�ོད་ཚ�འི་མཐའ་འཁོར་�ི་མི་རིགས་ཚ�ས་�་�ེན་གཞན་སོགས་ལ་བ�ེན་བ�ར་མ་�ེད་
ཅིག 15གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་�་�ེན་གཞན་ལ་མཆོད་པ་ཡིན་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་�ག་པོ་དེ་�ོད་
ཚ�འི་ཐོག་�་མེ་བཞིན་བབ་�ེ། དེས་�ོད་ཚ�་ཡོངས་�་འཇིག་པར་འ�ར། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�་དང་མཉམ་
�་བ�གས་ཡོད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་ཁ་གཏད་�་མཁན་�མས་ལ་
�གས་བཟོད་གནང་བར་མི་འ�ར་རོ། 16�ོད་ཚ�ས་མ་�ཱ་�་བའི་གནས་�་གང་�ས་པ་བཞིན་གཙ�་བོ་
དཀོནམཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཚ�ད་�་མ་�ས་ཤིག 17ཁོང་གིས་གནང་བའི་�ིམས་ཚང་མ་�ང་བར་�ོ་
ཐག་ཆོད་ཅིག 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟིགས་�ང་�་གང་བཟང་ཞིང་རིགས་པ་དེ་�ོས་ཤིག་དང་། �ོད་ཚ�འི་
ལས་དོན་ཚང་མ་འ�བ་པར་འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ར་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་ད�་མནའ་
བཞེས་གནང་བའི་�ལ་ས་�ས་འཛ�མས་པོ་དེ་�ོད་ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་�ེད་ངེས་སོ། 19ཁོང་གིས་ཇི་�ར་ད�་
མནའ་བཞེས་གནང་བ་བཞིན་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་ད�་བོ་�མས་�ིར་�ོད་�ེད་པར་འ�ར། 20མ་འོངས་པ་ན་�ོད་
ཚ�འི་�་�ག་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ིམས་འདི་དག་�ང་དགོས་ཅེས་ང་
ཚ�ར་བཀའ་གནང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། ཞེས་འ�ི་�ད་�ེད་�བས། 21�ོད་ཚ�ས། དེ་ཚ�་ལ་ལན་�་དེ་�ར་�་དགོས། 
�ར་ང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་�ན་གཡོག་�་གནས་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་མ�་�ོབས་ཆེན་
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པོས་ང་ཚ�ར་�བས་གནང་ངོ་། 22ཁོང་གིས་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་�ས་�མས་དང་། ཨི་ཇིབ་པ་�མས་དང་
དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་དང་། ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཁག་གི་ཐོག་�་གནང་བའི་འཇིགས་�་�ང་བའི་མཛད་འ�ིན་�མས་
ང་ཚ�འི་མིག་ངོར་མཐོང་ངོ་། 23�ར་ཁོང་གིས་ང་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་ཇི་�ར་ད�་མནའ་བཞེས་གནང་བ་
བཞིན། �ལ་འདི་ང་ཚ�ར་གནང་བའི་དོན་�་ཁོང་གིས་ང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་བཏོན་གནང་ནས་འ�ིད་ཕེབས་པ་
ཡིན་ནོ། 24དེ་�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་�ིམས་འདི་དག་ཚང་མ་�ང་�ེ། ཁོང་
ལ་�ས་ཞབས་�་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད། གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་�ས་པ་ཡིན་ན་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་�ན་�་�ང་
�ོབ་གནང་ཞིང་། ང་ཚ�འི་མི་རིགས་ལ་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་འཛ�ག་གནང་བར་�ར། 25གལ་�ིད་ང་ཚ�འི་དམ་ཚ�ག་
�ན་པའི་�ོ་ནས་ཁོང་གིས་བཀའ་�་ཚང་མ་གནང་བ་དེ་�ང་བ་ཡིན་ན། ཁོང་�གས་མཉེས་པར་འ�ར་རོ༎  
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གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས།  

1གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ས་དབང་འཛ�ན་�ེད་�འི་�ལ་དེར་འ�ིད་ཕེབས་�་
ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་�ལ་དེ་ནས་མི་རིགས་མང་པོ་�ིར་�ོད་མཛད་པར་འ�ར། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་མ�ན་
བ�ོད་�ེད་�བས་�ོད་ཚ�་ལས་�ོབས་�གས་ཆེ་བའི་མི་རིགས་ཁག་བ�ན་�ིར་�ོད་གནང་�་ཡིན་པ་�མས་ནི། 
ཧི་ཏི་པ་དང་། གྷིར་ག་ཤི་པ་�མས། ཨ་མོར་པ། ཀ་ནན་པ། པེ་རི་ཛ�་པ། ཧི་ཝི་པ་དང་། ཡེ་�སེ་པ་�མས་ཡིན་ནོ། 
2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་རིགས་དེ་དག་�ོད་ཚ�འི་ལག་�་གནང་�བས། �ོད་ཚ�ས་
དེ་དག་འཕམ་པར་�ེད་ཏེ། དེ་དག་ཡོངས་�་ཚར་གཅོད་གཏོང་དགོས། དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ེལ་ལས་དང་
�ིང་�ེ་སོགས་གང་ཡང་མ་�ེད་ཅིག 3དེ་དག་དང་ཆང་ས་སོགས་མ་བ�བ་ཅིག་དེ་བཞིན་རང་གི་�་�ག་�མས་
ལའང་དེ་�ར་�ེད་�་མ་�ག་ཅིག 4གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་�་�ག་�མས་ལ་�་�ེན་གཞན་ལ་
བ�ེན་བ�ར་�ེད་�འི་ངན་བ�ལ་�ེད་དེ། དེ་དག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་ཐག་རིང་�་བཞག་ཉེན་ཡོད། གལ་
�ིད་དེ་འ�་�ང་བ་ཡིན་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་�ོས་ཏེ། དེ་མ་ཐག་�་�ོད་ཚ�་ཚར་གཅོད་གནང་བར་
འ�ར། 5དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�ས་དེ་དག་གི་མཆོད་�ི་�མས་བཤིགས་ཏེ། �ོའི་ཀ་བ་དམ་པ་�མས་�མ་�ར་བཏང་
ཞིང་། �་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་�་འ�་�མས་�ིས་གཙབ་ཅིང་། དེ་བཞིན་�་འ�་གཞན་�མས་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས་སོ། 
6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�་དཀོན་མཆོག་གི་ཁོངས་�་གཏོགས་པ་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ས་དེ་�ར་ངེས་པར་�་
�ེད་དགོས་སོ། ཁོང་གི་ས་གཞིའི་མི་རིགས་ཡོངས་�ི་ད�ིལ་ནས་�ོད་ཚ�་ཉིད་�ི་དམིགས་གསལ་�ན་པའི་མི་
རིགས་ཤིག་�་�ིས་�ིར་�ོད་ཚ�ར་འདམས་པ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 7�ོད་ཚ�་མི་རིགས་གཞན་ལས་�ངས་འབོར་ཆེ་
བའི་�ེན་�ིས་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�གས་བ�ེ་གནང་བ་དང་། འདམས་པ་མ་ཡིན། �ོད་ཚ�་ནི་ས་�ེང་འདིར་མི་
རིགས་�ང་ཤོས་ཤིག་ཡིན་མོད། 8འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་�གས་བ�ེ་གནང་ཞིང་། �ར་
ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་གནང་བའི་དམ་བཅའ་དེ་དག་�བ་པར་དགོངས་ཏེ། དེའི་�ིར་ཁོང་གིས་
ཉིད་�ི་མ�་�ོབས་ཆེན་པོས་�ོད་ཚ�་ལ་མགོན་�བས་གནང་ཞིང་། ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་�ན་གཡོག་ནས་ཐར་
ད�ོལ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཅིག་རང་མ་གཏོགས་དེ་མིན་དཀོན་
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མཆོག་གཞན་ཞིག་མེད་པ་དང་། ཁོང་ནི་དམ་ཚ�ག་ཅན་ཡིན་པ་དེ་�ན་པར་�ོས་ཤིག ཁོང་གིས་ཉིད་�ི་དམ་
བཅའ་འ�ང་བར་མཛད་ཅིང་། ཁོང་ལ་བ�ེ་བ་�་མཁན་དང་ཁོང་གི་བཀའ་�་�ང་མཁན་�ི་མི་རབས་�ོང་�ག་
བར་�་ཁོང་གིས་�ན་�་�མས་�ོང་གནང་ངེས་སོ། 10འོན་�ང་ཁོང་ལ་�ང་ད�་�་མཁན་�མས་ལ་ཁོང་གིས་
ཐེ་ཚ�མ་མེད་པར་ཉེས་ཆད་གཏོང་བ་གནང་�་ཡིན་པས། 11ད་�ོད་ཚ�་ལ་�ོབ་�ོན་གང་�ས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཉོན་
ཅིག དེ་རིང་ངས་�ོད་ཚ�ར་བཤད་པའི་�ིམས་ཡོངས་�ོགས་བ�ི་�ང་�ོས་ཤིག།  

བཀའ་�་�ང་བའི་�ིན་�བས།  

12གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་བཀའ་�་འདི་དག་ཉན་ནས་དད་�ས་ཆེན་པོས་�ང་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་དམ་བཅའ་དེ་དག་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་འཛ�གས་གནང་ཞིང་། �ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་
�མས་དང་ཇི་�ར་ད�་མནའ་བཞེས་བ་བཞིན་�ོད་ཚ�་ལའང་དེ་བཞིན་�ན་ཆད་མེད་པར་ཁོང་གིས་�མས་�ོང་
གནང་�་ཡིན་ནོ། 13ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�གས་བ�ེ་ཆེན་པོས་�ིན་�བས་གནང་�ེ། �ོད་ཚ�ར་�་�ག་མང་པོ་
�ང་ཞིང་། �ོད་ཚ�འི་མི་འབོར་འཕེལ་བར་འ�ར། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་ས་ཞིང་�མས་ལ་�ིན་�ིས་
བ�བས་ཏེ། �ོད་ཚ�ར་འ�་དང་། �ན་ཆང་དང་། ཁ་�ར་པོའི་�མ་སོགས་འ�ོར་�་དང་། �ོད་ཚ�འི་�གས་ཟོག་
དང་�ག་�་སོགས་འཕེལ་�ས་ཡོང་བའི་�ིན་�བས་གནང་བར་འ�ར། �ར་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་
ལ་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་ད�་མནའ་བཞེས་བའི་�ལ་དེའི་ནང་�་�ིན་�བས་དེ་དག་�ོད་ཚ�ར་ཐོབ་པར་འ�ར། 
14ས་�ེང་འདིར་�ོད་ཚ�ས་ཐོབ་པའི་�ིན་�བས་ལས་�ག་པ་ཞིག་མི་རིགས་གཞན་�་ཞིག་ལའང་ཐོབ་པར་མི་
འ�ར་རོ། �ོད་ཚ�་�་ཞིག་�ང་རབས་ཆད་�་མི་འ�ར། �ོད་ཚ�འི་�ོ་�གས་ཚ�་ཡང་མངལ་�ོང་པར་མི་འ�ར་རོ། 
15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ནད་རིགས་�ན་ལས་�བས་པ་གནང་ཞིང་། �ར་�ོད་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་�་མཐོང་
བའི་ནད་རིགས་�མས་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་འཕོགས་མ་བ�ག་པར། འོན་�ང་�ོད་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་�ི་
ཐོག་�་འཕོགས་བ�ག་པ་གནང་ངོ་། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་དབང་�་
གནང་བའི་མི་རིགས་ཚང་མ་ཚར་གཅོད་གཏོང་དགོས། དེ་དག་ལ་�ིང་�ེ་མ་�ེད་ཅིག། དེ་ཚ�འི་�་�ེན་�མས་ལ་
མཆོད་འ�ལ་མ་�ེད་ཅིག གལ་�ིད་དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�་�ི་ནང་�ལ་བར་འ�ར། 17མི་རིགས་དེ་ཚ�་ནི་
ང་ཚ�་ལས་�ངས་འབོར་ཆེ་བས་ང་ཚ�ས་དེ་དག་�ིར་�ོད་�ེད་མི་�བ་ཅེས་མ་ལབ་ཅིག 18དེ་ཚ�་ལ་འཇིགས་མི་
དགོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ར་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་དང་དེའི་འབངས་�མས་ལ་
གང་གནང་བ་དེ་�ན་པར་�ིས་ཤིག 19�ོད་ཚ�འི་མིག་ངོར་མཐོང་བའི་ནད་ཡམས་�ག་པོ་�མས་དང་། ངོ་
མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་འ�ིན་ཁག་དང་། གཞན་ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་མ�་
�ོབས་ཆེན་པོས་�ོད་ཚ�ར་ཐར་ད�ོལ་གནང་བའི་�ོར་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག �ར་ཁོང་གིས་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་ཚར་
གཅོད་གནང་བ་བཞིན། �ོད་ཚ�ས་འཇིགས་�ང་�ེད་པའི་མི་རིགས་འདི་དག་�ང་ཁོང་གིས་ཚར་གཅོད་གནང་
བར་འ�ར། 20ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་ད�ིལ་�་དངངས་�ག་བ�ལ་བ་གནང་ཞིང་། ཡང་�ོས་ཏེ་གབ་མཁན་�མས་ལ་
ཁོང་གིས་ཚར་གཅོད་གནང་ངོ། 21�ོད་ཚ�་མི་རིགས་དེ་དག་ལ་འཇིགས་མི་དགོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ནི་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་ཡོད། ཁོང་ནི་མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས་
ཁོང་ལ་འཇིགས་དགོས། 22�ོད་ཚ�ར་མ�ན་�ོད་�ེད་�བས་ཁོང་གིས་མི་རིགས་འདི་དག་རིམ་བཞིན་�ིར་�ོད་
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གནང་བར་འ�ར། �ོད་ཚ�ས་དེ་དག་ལ་�ེབ་གསོད་�ེད་མི་�བ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་
ནགས་�ི་གཅན་གཟན་�ི་�ངས་འབོར་འཕེལ་�ས་�ང་�ེ། �ོད་ཚ�ར་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འ�ང་ཉེན་ཡོད། 23གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ད�་བོ་�མས་�ོད་ཚ�འི་དབང་�་གནང་ཞིང་། དེ་དག་མ་འཇིག་བར་�་དངངས་�ག་ངང་�་
གནས་བ�ག་པར་འ�ར། 24དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་�མས་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་དབང་�་གནང་ཞིང་། �ོད་ཚ�ས་དེ་དག་
བསད་དེ་དེ་ཚ�འི་མིང་�ལ་ཙམ་ཡང་གནས་པར་མི་འ�ར་རོ། �ས་�ང་�ོད་ཚ�ར་བཀག་འགོག་�ེད་མི་�བ་པ་
དང་། �ོད་ཚ�ས་དེ་དག་ཡོངས་�་ཚར་གཅོད་པར་འ�ར། 25དེ་ཚ�འི་�་འ�་�མས་མེར་�ེག་གཏོང་ཞིག དེའི་
�ེང་�་ཡོད་པའི་གསེར་དང་ད�ལ་ལ་འདོད་སེམས་མ་�ེད་ཅིག དེ་དག་རང་གི་དོན་�་མ་འ�ེར་ཞིག དེ་�ར་
�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�་�ི་ནང་�ད་པར་འ�ར་རོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། �་འ�ར་མཆོད་པ་དེ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�ང་བ་གནང་ངོ་། 26�ོད་ཚ�འི་ནང་�་འ�་�་གང་འ�་ཞིག་�ང་འ�ེར་མི་�ང་། དེ་མིན་དེ་ཚ�འི་ཐོག་
�་ཡོད་པའི་དམོད་པ་�མས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་ཕོག་ཉེན་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་�་འ�་འདི་དག་ལ་�ང་སེམས་�ེད་
དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དམོད་པ་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 8 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མ་བ�ེད་ཅིག།  

1དེ་རིང་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་�ས་པའི་�ིམས་ཡོངས་�ོགས་འདི་དག་དམ་ཚ�ག་གཙང་མའི་�ོ་ནས་�ིས་�ང་
�ིས་ཤིག་དང་། �ོད་ཚ�་གསོན་པོར་གནས་ཤིང་། �ངས་འབོར་འཕེལ་�ས་�ང་�ེ། �ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་ད�་མནའ་བཞེས་པའི་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་�ེད་པར་འ�ར། 2འདས་
པའི་ལོ་བཞི་བ�འི་རིང་ལ་འ�ོག་�ོང་བ�ད་�ི་ལམ་ཐག་རིང་པོ་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཇི་�ར་ད�་འ�ིད་གནང་བ་དེ་དག་ལ་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག �ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་�ིས་�ང་�་
མིན་ཚ�ད་�་གནང་བ་དང་། �ོད་ཚ�འི་བསམ་�ོར་ཤེས་�ོགས་གནང་�ིར་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་དཀའ་ངལ་�ི་ནང་
�འང་�ད་བ�ག་པ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 3ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་�ོགས་བ�ག་པ་གནང་བ་དང་། དེ་�ེས་ཟས་�་མན་
ན་གནང་ཞིང་། ཡང་ཁ་ཟས་དེ་ནི་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་�ིས་དེ་�་ནམ་ཡང་བཟའ་མ་�ོང་བ་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མི་གསོན་པོར་གནས་�ིར་བག་ལེབ་གཅིག་པོར་�ོ་བཅོལ་ན་མི་འ�ིགས་ཤིང་། འོན་�ང་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ནས་ཐོན་པའི་བཀའ་�་རེ་རེ་�ོ་ནས་གསོན་པའི་ཆེད་�་�ོབ་�ོན་གནང་�ིར་དེ་�ར་
མཛད་པ་ཡིན་ནོ། 4ལོ་ངོ་བཞི་བ�འི་རིང་�་�ོད་ཚ�འི་�ོན་གོས་�མས་མ་རལ་བ་མ་ཟད་�ང་པ་ཡང་མ་
བ�ངས་སོ། 5ཇི་�ར་ཕས་རང་གི་�་�ག་�མས་བ�ན་པ་�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ང་�ོད་ཚ�་ལ་བ�ན་ཞིང་ཉེས་ཆད་གནང་ཡོད་པ་དེར་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག 6དེ་བས་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་གནང་བའི་བཀའ་�་དེ་དག་�ང་ཞིང་། ཁོང་ལ་འཇིགས་ཤིག། ཁོང་གི་�ིམས་བཞིན་�་མི་ཚ�་�ོལ་
ཞིག་དང་། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ས་�ད་འཛ�མས་པའི་�ལ་ཞིག་�་འ�ིད་
ཕེབས་�་ཡིན་པ་དང་། ཡང་�ལ་དེར་གཙང་པོ་དང་�་མིག་དང་། ས་འོག་གི་�ག་�་སོགས་ཐོན་ཏེ། �ང་གཤོང་
དང་རི་བ�ད་�ལ་�་འབབ་པར་འ�ར་རོ། 8�ལ་དེའི་ཐོན་�ེད་ནི་�ོ་དང་། ནས་དང་�ན་འ�མ། སེ་ཡབ། སེ་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

འ�་དང་། ཁ་�ར་པོའི་ཙ�་ཤིང་དང�ང་�ི་བཅས་ཡིན་ནོ། 9དེར་�ོད་ཚ�་ནམ་ཡང་མི་�ོགས་པ་དང་། �ོད་ཚ�ར་
དགོས་མཁོའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ནམ་ཡང་�ང་མི་ཡོང་། �ལ་དེའི་�ག་རི་ཁག་�་�གས་�ི་གཏེར་ཁ་ཡོད་པ་དང་
དེའི་རི་བ�ད་ཁག་ནས་ཟངས་�ི་གཏེར་ཁ་བཏོན་པར་འ�ར། 10�ོད་ཚ�ར་རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་�ི་ཁ་ཟས་
འ�ོར་ཞིང་། ཁོང་གིས་གནང་བའི་ས་�ད་འཛ�མས་པོའི་�ལ་དེའི་ཆེད་�་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་�ེ་ཆེ་�་བར་འ�ར༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མ་བ�ེད་པའི་ཆེད་�་ཟོན་བ�ལ།  

11�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་ནམ་ཡང་མ་བ�ེད་པར་�ིས་ཤིག དེ་རིང་ངས་�ོབ་
�ོན་�ས་པའི་ཁོང་གི་�ིམས་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་�ང་ཞིག 12�ོད་ཚ�ར་འདོད་མོས་བཞིན་�ི་ཁ་ཟས་འ�བ་
ཅིང་། �ོད་གནས་ཁང་�ིམ་སོགས་གསར་�ག་�ས་ཏེ། 13�ོད་ཚ�འི་�གས་ཟོག་དང་། �ག་�ག་དང་། གསེར་དང་
ད�ལ་ལ་སོགས་པའི་�་དངོས་ཚང་མ་གོང་འཕེལ་�་འ�ོ་�བས། 14�ོད་ཚ�་ང་�ལ་མ་�ེས་པར་�ར་�ོད་ཚ�་ཨི་
ཇིབ་�་�ན་གཡོག་གི་གནས་�ངས་ནས་�བས་པ་གནང་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་
མ་བ�ེད་པར་�ོས་ཤིག 15ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་�ག་�ལ་ག�ག་པ་ཅན་དང་�ིག་པ་ར་�་ཡོད་བའི་འ�ོག་�ོང་
�་ཆེ་ཞིང་འཇིགས་�ང་�ག་པོའི་གནས་དེ་ནས་འ�ིད་ཕེབས་པ་དང་། �་མེད་པའི་�ལ་དེར་ཁོང་གིས་�ོད་
ཚ�འི་ཆེད་�་�ག་རིའི་ནང་ནས་�་བཏོན་པ་གནང་ངོ་། 16འ�ོག་�ོང་�་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་ཟས་�་མན་ན་
གནང་ཞིང་། ཡང་དེ་�་�འི་ཁ་ཟས་ནི་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་�ང་དེ་�་ནམ་ཡང་ཟ་མ་�ོང་བ་ཡིན་ནོ། �ོད་ཚ�ར་
ཚ�ད་�་གནང་�ིར་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་དཀའ་ངལ་ནང་�ད་བ�ག་གནང་བ་དང། མཐར་དངོས་པོ་བཟང་པོ་
གནང་ནས་�ོད་ཚ�ར་�ིན་�བས་གནང་�བ་པའི�ིར་རོ། 17དེར་བ�ེན་རང་གི་�ོབས་དང་�ས་པས་�་དངོས་
གསོག་འཇོག་�ས་པ་ཡིན་ཞེས་ནམ་ཡང་མ་བསམ་ཞིག 18�ག་པོར་འ�ར་བའི་�ས་པ་གནང་མཁན་དེ་ནི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག ཁོང་གིས་དེ་�ར་གནང་
དགོས་དོན་ནི། �ར་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་དང་དམ་བཅའ་གནང་བ་དེར་ཁོང་ད་�ང་ཡང་དམ་ཚ�ག་
ཅན་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་ཡིན་ནོ། 19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེད་དེ། �་�ེན་གཞན་ལ་
བ�ེན་བ�ར་དང་�ི་�་མ་�ས་ཤིག གལ་ཏེ་དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་ངེས་པར་�་འཇིག་པར་འ�ར་ཉེན་
ཡོད་ཅེས་ངས་དེ་རིང་ཟོན་བ�ལ་�ེད་�ི་ཡོད། 20གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�་ལ་མ་ཉན་
པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་མ�ན་�ོད་�ེད་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་རིགས་གཞན་�མས་ཚར་གཅོད་གཏོང་
བ་གནང་བ་�ར། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་ལའང་དེ་བཞིན་ཚར་གཅོད་གཏོང་བ་གནང་�་ཡིན་པར་ངེས་སོ༎  
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མི་མང་གིས་བཀའ་ལ་�ང་�ི་མ་�ས་པ།  
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1�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས། �ར་ཉོན་ཅིག། དེ་རིང་�ོད་ཚ�་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་ནས་འ�ོ་རན་ཡོད་པ་དང་། 
�ོད་ཚ�་ལས་�ོབས་�གས་དང་མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་མི་རིགས་ཤིག་གི་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�ས་བདག་བ�ང་�ེད་�བ་
ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ཁག་ནི་�་ཆེ་ཞིང་། དེ་ཚ�འི་�གས་རིའི་མཐོ་ཚད་ནི་ཕལ་ཆེར་གནམ་ལ་�ག་པ་
�་�འི་མཐོ་བ་ཡོད། 2དེ་གའི་�ལ་མི་�མས་�ང་ག�གས་�ོབས་ཆེ་ལ་རིང་ཞིང་། དེ་དག་ནི་མི་བོ་ཆེ་ཡིན་པ་
དང་། དེ་ཚ�འི་མ�ན་�་�འང་གནས་མི་�བ་པའི་�ོར་ལ་�ོད་ཚ�ས་ཐོས་ཡོད་པ་ཡིན། 3འོན་�ང་ད་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ནི་�ོད་ཚ�འི་མ�ན་�་འབར་བཞིན་པའི་མེའི་�ར་ཕེབས་�ི་ཡོད་པ་དེ་
�ོད་ཚ�ས་མཐོང་ཡོང་། �ོད་ཚ�་མ�ན་བ�ོད་�ེད་�བས་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་འཕམ་བ�ག་པ་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་
ཞལ་བཞེས་གནང་བ་བཞིན། �ོད་ཚ�ས་དེ་དག་�ིར་�ོད་�ས་ཏེ་�ར་�་ཚར་གཅོད་པར་འ�ར་རོ། 4�ོད་ཚ�འི་
དོན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་དག་�ིར་�ོད་གནང་བའི་�ེས་�། �ོད་ཚ�འི་འོས་བབ་ལ་བ�ེན་ནས་ཁོང་
གིས་�ོད་ཚ�་ལ་�ལ་འདི་བདག་འཛ�ན་�ེད་�ིར་འ�ིད་ཕེབས་པ་རེད་ཅེས་ཕན་�ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མ་
ཤོད་ཅིག དེ་�ར་མ་ཡིན་�ི་མི་རིགས་དེ་ཚ�་ངན་པ་ཡིན་པའི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་དག་�ིར་
�ོད་གནང་�་ཡིན་པ་དང་། 5�ོད་ཚ�་བཟང་པོ་དང་�ང་པོ་�ིས་�ེན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོད་ཚ�ར་�ལ་
དེ་བདག་འཛ�ན་�ེད་�ིར་གནང་བ་མ་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་ཁོ་ཚ�་ངན་པ་ཡིན་པས་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་�ིར་�ོད་གནང་
�་ཡིན་པ་དང་། �ར་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་�ཱག་དང་ཡ་ཀོབ་དང་མཉམ་�་དམ་
བཅའ་གནང་བ་དེ་ཚ་ཚང་�བ་པའི་ཆེད་�། དེ་ཚ�་ལ་�ིར་�ོད་གནང་བར་འ�ར། 6�ོད་ཚ�འི་འོས་བབ་ལ་བ�ེན་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ས་�ད་འཛ�མས་པོ་�ལ་འདི་�ོད་ཚ�ར་གནང་བ་མ་ཡིན་�ིས། �ོད་ཚ�་ནི་སེམས་
�ད་�ོང་པོ་ཡིན་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ནོ། 7�ོད་ཚ�ས་འ�ོག་�ོང་�་ཇི་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་དགོངས་ད�གས་པ་དེ་ནམ་ཡང་མ་བ�ེད་ཅིག �ོད་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཏེ་འདིར་
�ེབས་པའི་ཉིན་མོའི་བར་�་�ོད་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ངོ་ལོག་�ས་སོ། 8རི་བོ་སི་ནཨེ་�ང་�འང་�ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་
�གས་དགོངས་ད�གས་པས། ཁོང་ཧ་ཅང་�གས་�ོ་ཞིང་�ོད་ཚ�ར་ཚར་གཅོད་གནང་བར་དགོངས་སོ། 9གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་དང་དམ་བཅའ་གང་གནང་བ་དེ་�ིས་ཡོད་པའི་�ོ་ལེབ་དེ་དག་ལེན་པའི་�ིར་ང་རི་
བོའི་�ེ་མོར་�ིན་ཏེ། དེར་ཉིན་མཚན་བཞི་བ�་བར་�ོད་རིང་�་ངས་བཟའ་བ�ང་སོགས་གང་ཡང་མ་�ས་པ་
ཡིན། 10དེ་ནས་�ར་�ོད་ཚ�་རིའི་ཁར་འཛ�མས་པའི་ཉིན་མོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མེའི་ནང་ནས་�ོད་ཚ�ར་
ག�ང་�ེང་གང་གནང་བ་དེ་དག་ཁོང་རང་ཉིད་�ི་�ག་གིས་�ོ་ལེབ་གཉིས་�ི་ཁར་�ིས་གནང་མཛད་ཅིང་། 
ཁོང་གིས་�ོ་ལེབ་གཉིས་དེ་ང་ལ་གནང་ངོ་། 11ཉིན་མཚན་བཞི་བ�འི་�ེས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་
བཅའ་�ིས་ཡོད་པའི་�ོ་ལེབ་གཉིས་པོ་དེ་ང་ལ་གནང་�ང་། 12དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ག�ངས་
པ། �ོད་�ལ་�་རི་ནས་མར་བོབས་ཤིག �ོད་�ིས་ཨི་ཇིབ་ནས་འ�ིད་ཡོང་བའི་མི་དེ་ཚ�ས་བསམ་�ོ་མ་�ང་བ་
བཏང་�ེ། ལས་ངན་�ེད་བཞིན་པ་དང་། ངས་ཁོ་ཚ�ར་བཀའ་བ�ོས་གང་�ས་པ་དེ་ལ་�ིས་མེད་�ས་ཏེ། སོ་སོའི་
དོན་�་�་འ�་ཞིག་བཟོས་འ�ག། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ག�ངས་པ། མི་འདི་ཚ�་ཧ་ཅང་གི་སེམས་
གཤིས་�ོང་པོ་ཡིན་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ང་བས། 14ད་ང་ལ་བཀག་ཐབས་མ་�ས་ཤིག། ངས་ཁོ་ཚ�་ཚར་གཅོད་གཏོང་
བར་འདོད་པས། �ས་�ང་དེ་ཚ�་�ན་པར་མི་འ�ར་རོ། དེ་�ེས་ངས་�ོད་ལ་དེ་ཚ�་ལས་�ོབས་�གས་དང་མངའ་
ཐང་ཆེ་བའི་མི་རིགས་ཤིག་གི་ཕ་�་བ�ོ་�་ཡིན་ནོ། 15དེ་ནས་ཞལ་ཆད་�ིས་ཡོད་པའི་�ོ་ལེབ་གཉིས་པོ་དེ་འ�ེར་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

ཏེ་རི་ནས་མར་བབས་པ་དང་། �བས་དེར་རི་བོ་ནས་མེ་�ེ་འབར་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 16�ོད་ཚ�ས་རང་གི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་བཀའ་�་དེ་དག་�ངས་ནས་བེ�་ཞིག་གི་ད�ིབས་�་�གས་བ�བ་པའི་�་
འ�་ཞིག་བཟོས་ཏེ། ཁོང་ལ་�ོལ་ཞིང་�ིག་པ་�ས་པ་དེ་ངས་མཐོང་�ང་། 17དེར་བ�ེན་ངས་�ོད་ཚ�འི་མ�ན་�་
�ོ་ལེབ་གཉིས་པོ་དེ་མར་ད�གས་ནས་�མ་�ར་བཟོས་པ་ཡིན། 18དེ་�ེས་ཡང་�ར་ང་ཉིན་མཚན་བཞི་བ�་བར་
�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་མགོ་བོ་�ར་ཏེ་བཟའ་�ང་སོགས་གང་ཡང་མ་�ས་པར་བ�ད་པ་ཡིན། ངས་
དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ནས་ཁོང་ལ་�གས་
�ོ་�ས་ཚར་བ་ཡིན་ནོ། 19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་�ག་པོ་དེ་མཐོང་ནས་ང་ཞེད་�ང་། གང་ལགས་
ཟེར་ན། ཁོང་གི་�གས་�ོ་�ག་པོས་�ོད་ཚ�་ཚར་གཅོད་གནང་རན་མོད་ འོན་�ང་�ར་ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ངའི་�་བར་ལེན་གཅིག་གསན་པ་གནང་སོང་། 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་རོན་ལའང་�གས་
དགོངས་འཚ�ང་�ཻ། ཁོ་ལ་ཚར་གཅོད་གནང་བར་དགོངས་�ང་། �བས་དེར་ངས་ཨ་རོན་�ི་ཆེད་�འང་�་བ་
འ�ལ་བ་ཡིན། 21�ོད་ཚ�ས་�གས་བ�བ་ནས་བཟོས་པའི་བེ�འི་འ�་�་དེ་ངས་མེའི་ནང་�་འཕང་ཞིང་། �མ་
�ར་བཅག་�ེ། ཞིབ་མོར་བཏག་ནས་དེའི་�ལ་�མས་རི་ནས་བབ་པའི་�ག་�འི་ནང་�་འཕང་པ་ཡིན་ནོ། 
22�ོད་ཚ�ས་རང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཏ་བྷེ་�ཱ་དང་། མ་�ཱ་དང་། ཀིབ་རོད་ཧ་ཐ་བ་
�འང་�གས་དགོངས་ད�ག་གོ 23ཡང་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེ་བདག་འཛ�ན་�ེད་�ིར་
ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་ཀ་དྷེཤི་བར་ནེ་ཨ་ནས་གཏོང་བ་གནང་�བས། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ངོ་ལོག་�ས་ཤིང་། ཡིད་ཆེས་
མ་�ས་པར་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་�ིས་�ང་མ་�ས་སོ། 24ངས་�ོད་ཚ�ར་ངོ་ཤེས་ནས་བ�ང་། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་ངོ་ལོག་�་བཞིན་པ་ཡིན་ནོ། 25དེ་བས་ན་ངས་ཉིན་མཚན་བཞི་བ�འི་རིང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�ན་�ར་མགོ་བོ་�ར་ནས་བ�ད་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་ཚར་གཅོད་གནང་ངེས་ཏན་ཡིན་
པ་དེ་ཤེས་�ང་། 26དེ་�ེས་ངས་�ོན་ལམ་འདེབས་ཤིང་ཁོང་ལ། �ེ་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ེད་
�ིས་མ�་�ོབས་ཆེན་པོས་ཨི་ཇིབ་ནས་�བས་གནང་མཛད་དེ་འ�ིད་ཕེབས་པའི་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་ཚར་
གཅོད་པ་མ་གནང་རོགས་གནང་། 27ཉིད་�ི་ཞབས་ཏོག་པ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་�ཱག་དང་། ཡ་ཀོབ་ལ་�གས་
�ན་གསོ་བར་མཛ�ད་ཅིག མི་རིགས་དེ་ཚ�འི་སེམས་གཤིས་�ོང་པོ་དང་། ངན་སེམས་དང་དེ་ཚ�འི་�ིག་པར་མ་
གཟིགས་རོགས་གནང་། 28དེ་མིན་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས། �ེད་�ིས་ཉིད་�ི་འབངས་�མས་ལ་�ར་�ེད་�ིས་ཞལ་བཞེས་
གནང་བའི་�ལ་དེར་འ�ིད་མ་�བ་པ་དང་། �ེད་�ིས་མི་མང་དེ་ཚ�་བསད་�ིར་འ�ོག་�ོང་�་འ�ིད་ཕེབས་པ་
ཡིན་ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་�ང་བ་གནང་ངོ་ཞེས་ཤོད་ཉེན་ཡོད། 29གང་�ར་ཡིན་�ང་། མི་
རིགས་འདི་ཚ�་ནི་�ར་�ེད་�ིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�་བཀོད་�ིར་འདམས་པ་གནང་�ེ། ཉིད་�ི་མ�་�ོབས་ཆེན་
པོས་དེ་དག་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ཏེ་འ�ིད་ཕེབས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 10 

མོ་ཤེས་ལ་བཀའ་�ིམས་བ�་�ར་�་ཐོབ་པ།  



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

1དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། �ོན་�ི་�ོ་ལེབ་དང་འ�་བ་�ོ་ལེབ་གཉིས་བཅད་དེ། དེ་བཞག་པའི་
�ིར་ཤིང་�ོམ་ཞིག་བཟོས་ཏེ། རི་�ེར་ངའི་�ར་ཤོག་ཅིག། 2�ར་�ོད་�ི་བཅག་པའི་�ོ་ལེབ་དེར་�ར་གང་�ིས་
ཡོད་པ་བཞིན། ངས་�ོ་ལེབ་དེ་གཉིས་�ི་ཁར་�ར་�་�ིས་�་ཡིན། དེ་�ེས་�ོད་�ིས་�ོ་ལེབ་དེ་གཉིས་�ོམ་དེའི་
ནང་�་བཞག་དགོས་ཅེས་ག�ངས་སོ། 3དེ་�ེས་ངས་ཤིང་ཏིམ་ཤིང་ལས་�ོམ་ཞིག་བཟོས་ནས་�ར་བཞིན་�ོ་ལེབ་
གཉིས་གཤག་�ེ་རི་�ེར་འ�ེར་ནས་�ིན་པ་ཡིན། 4དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ར་གང་�ིས་གནང་བའི་
བཀའ་དེ་རང་ཁོང་གིས་�ོ་ལེབ་དེ་གཉིས་ཁར་�ིས་པ་གནང་ཞིང་། ཡང་ཁོང་གིས་གནང་བའི་བཀའ་�ིམས་བ�་
ནི་�ར་�ོད་ཚ�་རི་བོའི་འ�མ་�་འཛ�མ་�བས། ཁོང་གིས་མེའི་ད�ིལ་ནས་ག�ངས་�ེང་གནང་�ས་�ལ་བའི་
བཀའ་�་དེ་དག་ཡིན་ནོ། དེ་�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོ་ལེབ་དེ་གཉིས་ང་ལ་གནང་བ་དང་། 5ང་རི་�ེ་
ནས་མར་བབས་ཏེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ་བཞིན་�ོ་ལེབ་དེ་གཉིས་ངས་བཟོས་པའི་�ོམ་དེའི་
ནང་བཞག་པ་ཡིན་པས། �ས་དེ་ནས་བ�ང་�ན་�་དེར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 6(�ཱ་ཀན་རིགས་བ�ད་�ི་�ོན་པ་ཡོད་
སའི་ས་གནས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཐོན་�ེ་མོ་སེ་�ཱ་�་བའི་གནས་�་�ེབས་ཤིང་། དེར་ཨ་རོན་�ོངས་ནས་�ས་
པ་དང་། ཁོང་གི་�་ཨེ་ལི་ཛར་ཁོང་གི་ཚབ་�་�་མའི་ལས་མཚན་�་བ�ོས་སོ། 7དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་�ད་གོ་�་�་�ིན་
ནས། �་མང་པོ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཡོད་བྷ་�ཱ་�་བ�ེབས་སོ། 8རི་བོའི་ཁར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ལེ་ཝི་�ེ་
རིགས་�ི་�ེས་པ་�མས་ལ་�ོམ་དེ་�ིས་�ོད་གནང་ཞིང་། ཁོ་ཚ�ས་�་མ་�ས་ནས་ཁོང་གིས་ཞབས་�ི་�་དགོས་པ་
དང་། ཁོང་གི་མཚན་བ�ོད་དེ་གཞན་ལ་�ིན་�བས་�ོད་དགོས་པའི་ལས་འགན་དེ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། དེང་�ས་
�ང་གོང་གསལ་ལས་འགན་�མས་ཁོ་ཚ�ས་�ེད་བཞིན་པ་ཡིན་ནོ། 9དེར་བ�ེན་པས་ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་ཚ�ར་�ེ་
རིགས་གཞན་དང་འ�་བའི་ས་�ལ་མ་ཐོབ་མོད། འོན་�ང་ཁོ་ཚ�ར་གང་ཐོབ་པ་དེ་ནི་�ར་�ོད་ཚ�འི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་བཅའ་གནང་བ་�ར་དེ་ཚ�་�་མའི་གོ་གནས་�་འཁོད་པའི་དམིགས་བསལ་�ི་ཐོབ་ཐང་
ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།) 10དེ་�ེས་�ར་བཞིན་ང་རི་�ེར་ཉིན་མཚན་བཞི་བ�་བར་�་བ�ད་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ར་ཡང་ངའི་�་བར་ལན་གཅིག་གསན་ཏེ་�ོད་ཚ�ར་ཚར་གཅོད་མི་གནང་བའི་མོས་མ�ན་གནང་ངོ་། 
11དེ་ནས་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་གནང་བའི་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�ས་
དབང་འཛ�ན་�ེད་�ིར་ངས་�ོད་ཚ�ར་འགོ་འ�ིད་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་�ང་༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དགོས་འདོད་དེ་ག་རེ་ཡིན་པ།  

12�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས། �ོད་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ནས་དགོས་འདོད་གང་གནང་གི་
ཡོད་པ་དེར་ཉོན་ཅིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་ཤིང་། ཁོང་གི་བཀའ་ཚང་མར་�ིས་�ང་�་
དགོས་པ་དང་། ཁོང་ལ་�མས་བ�ེ་དང་སེམས་�ི་གཏིང་ནས་�ི་�་�་དགོས། 13�ོད་ཚ�ར་ཕན་ཐོག་ཡོང་�ིར་དེ་
རིང་ངས་�ོབ་�ོན་�ེད་བཞིན་པའི་ཁོང་གི་བཀའ་�ིམས་ཡོངས་�ོགས་�ང་ཞིག 14ནམ་མཁའི་གནས་ཚད་མཐོ་
ཤོས་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ས་གཞི་དང་དེའི་ནང་�་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚང་མ་
ཁོང་གི་ཡིན་ནོ། 15འོན་�ང་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཧ་ཅང་�གས་བ�ེ་ཆེན་པོ་
གནང་བའི་�ེན་�ིས་མི་རིགས་གཞན་�ི་ཚབ་�་�ོད་ཚ�ར་འདམས་པ་གནང་ཞིང་། དེ་རིང་གི་བར་�འང་�ོད་
ཚ�་ཁོང་གི་མི་འབངས་�་འཁོད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 16དེ་བས་ན་ད་ནས་བ�ང་�ོད་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

བཀའ་ལ་ཉན་ཏེ་སེམས་གཤིས་�ོང་པོ་མ་�ས་ཤིག 17�ོད་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�་�ེན་�ན་དང་མ�་
�ོབས་�ན་ལས་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ནི་མངའ་ཐང་ཆེ་ཞིང་མ�་དང་�ན་པས། ཁོང་ལ་འཛ�གས་དགོས་སོ། 
ཁོང་ནི་ཉེ་རིང་�ན་དང་�ལ་ཞིང་། �ོག་�ན་ནོར་སོགས་མི་བཞེས་སོ། 18ད་�ག་དང་�ག་མོ་�མས་ལ་ཁོང་
གིས་�ང་བདེན་�ི་�ིམས་�ོད་གནང་བ�ག་གོ ང་ཚ�འི་མི་མང་གི་�ོད་�་ཡོད་པའི་�ི་�ལ་མི་རིགས་�མས་ལ་
ཁོང་གིས་�མས་�ོང་གནང་�ེ། དེ་དག་ལ་ཟས་གོས་སོགས་�ོར་བར་མཛད་པར་འ�ར། 19དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�ས་�ི་
�ལ་བ་དེ་ཚ�་ལ་�མས་སེམས་�ོས་ཤིག གང་ལགས་ཟེར་ན། �ར་�ོད་ཚ�འང་ཨི་ཇིབ་�་�ི་�ལ་བའི་�ལ་�་
གནས་པ་ཡིན་ནོ། 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་འབའ་ཞིག་གི་བཀའ་�ང་བ་དང་བ�ེན་
བ�ར་�ས་ཞིག དམ་ཚ�ག་གཙང་མ་�ས་ཤིང་། �ོད་ཚ�འི་དམ་བཅའ་�མས་ཁོང་གཅིག་པོའི་མཚན་ལ་�ས་ཤིག 
21ཁོང་ལ་བ�ོད་�གས་འ�ལ་ཞིག། ཁོང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་�ིར་
གནང་བའི་མངའ་ཐང་ཆེ་ཞིང་ངོ་མཚར་�ན་པའི་�ས་�མས་�ོད་ཚ�འི་རང་གི་མིག་ངོར་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། 
22�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་ཨི་ཇིབ་�་�ེབས་�བས་མི་�ངས་བ�ན་�་ལས་མེད་མོད། འོན་�ང་ད་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ནམ་མཁའི་�ར་ཚ�གས་བཞིན་�་�ངས་ལས་འདས་པར་
འཕེལ་�ས་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 11 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མངའ་ཐང།  

1�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེབ་�ས་ཏེ། ཁོང་གི་�ིམས་�མས་�ན་�་�ངས་ཤིག 2�ོད་
ཚ�ས་རང་གི་ཉམས་�ོང་གི་ཐོག་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོར་ལ་གང་ཤེས་�ོགས་�ང་བ་དེ་དག་དེ་རིང་
�ན་གསོ་�ོས་ཤིག �ོད་ཚ�འི་�་�ག་ཚ�ས་ཉམས་�ོང་འདི་དག་�ས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འོན་�ང་�ོད་ཚ�་རང་གིས་
�ས་པ་ཡིན་ནོ། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མངའ་ཐང་དང་མ�་�ོབས་དང་། 3ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་
འ�ིན་དག་མཐོང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་དང་། ཁོའི་�ལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་གང་གནང་བ་དེ་
དག་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་ཡོད་པ་དང་། 4ཨི་ཇིབ་�ི་དམག་མི་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་དེད་ནས་ཡོང་�བས། ཁོང་གིས་ཇི་�ར་དེ་
ཚ�འི་ཤིང་�་དང་བཅས་པ་�་མཚ�་དམར་པོར་�ར་ཏེ། ཡོངས་�་ཚར་གཅོད་གནང་བ་དེའང་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་
ཡོད། 5�ོད་ཚ�་འདིར་མ་�ེབས་པའི་�ོན་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་�ིར་འ�ོག་�ོང་ནང་�་ག་རེ་
གནང་བ་དེ་དག་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་གསལ་ཡིན་ནོ། 6�་བྷེན་�ི་�ེ་རིགས་ནས་ཡིན་པ་ཨེ་ལི་ཨབ་�ི་�་དྷ་ཐན་དང་། 
ཨ་བྷི་རམ་གཉིས་ལ་ཁོང་གིས་ག་རེ་གནང་བ་དེ་�ོད་ཚ�ས་�ན་གསོ་�ོས་དང་། ཚང་མས་མཐོང་སར་ས་གཞི་ཁ་
�ེ་ནས་དེ་དག་ནང་མི་དང་། �ར་དང་དེ་ཚ�འི་འཁོར་གཡོག་�མས་དང་ཟོག་སེམས་ཅན་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་
ས་འོག་�་�ད་པ་ཡིན་ནོ། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་�ས་འདི་དག་མཐོང་མཁན་
ནི་�ོད་ཚ�་རང་ཡིན་ནོ༎  

ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་�ལ་�་�ིན་�བས་གནང་བ།  



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

8དེ་རིང་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ད་པའི་�ིམས་ཚང་མ་�ངས་ཤིག དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�་གཙང་པོ་�ལ་ནས་
�ེབས་རན་པའི་�ལ་དེ་ནི་བདག་འཛ�ན་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 9�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་
�མས་དང་། དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ཚ�ར་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་�ལ་�ག་པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པོ་དེར་�ོད་ཚ�་
ལོ་མང་རིང་གནས་�ོད་�ེད་པར་འ�ར། 10�ོད་ཆོས་བདག་འཛ�ན་�ེད་རན་པའི་�ལ་དེ་ནི་�ར་�ོད་ཚ�་གནས་
�ོད་�ེད་པའི་�ལ་ཨི་ཇིབ་དང་མི་འ�་�ེ། ཨི་ཇིབ་�་�ོད་ཚ�ས་ས་བོན་བཏབ་པའི་�ེས་�་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོས་
ཞིང་�་འ�ེན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 11འོན་�ང་�ོད་ཚ�་�ེབས་རན་པའི་�ལ་དེ་ནི་རི་དང་�ང་གཤོང་�ན་པའི་
�ལ་ཞིག་ཡིན་པས། དེའི་ས་ཞིང་ཚང་མར་ཆར་�་འབང་ཞིང་། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ལ་དེར་�གས་ཅག་གནང་�ེ། ལོ་འཁོར་རིང་གཟིགས་�ོང་གནང་ངོ་། 13དེ་བས་ན་དེ་རིང་ངས་�ོད་ཚ�ར་
�ོབ་�ོན་�ེད་པའི་བཀའ་�མས་�ང་ཞིང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེ་བ་�ས་ཏེ། �ོ་
སེམས་�ེ་གཅིག་གི་�ོ་ནས་ཁོང་ལ་ཞབས་ཏོག་�་དགོས། 14�ོད་ཚ�ས་དེ་བཞིན་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་�ོད་
ཚ�འི་�ལ་�་དགོས་པའི་�ས་�་�ོན་ཀ་དང་། ད�ིད་ཀའི་�ས་�འང་ཆར་�་བཏང་བ་གནང་ཞིང་། �ོད་ཚ�ར་
འ�་དང་�ན་ཆང་དང་ཁ་�ར་པོའི་�མ་དང་། 15གཞན་ཡང་�ོད་ཚ�འི་ཟོག་སེམས་ཅན་�མས་ལ་�་ཁ་ཐོབ་�་
ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�ར་མཁོ་བའི་ཁ་ཟས་�ི་རིགས་ཚང་མ་འ�ོར་བར་འ�ར། 16དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�ས་�་�ེན་
གཞན་ལ་མཆོད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་ཞབས་�ི་�ས་ཞིང་། རང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་ཐག་རིང་�་མ་འ�ོ་ཞིག 
17གལ་�ིད་དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�་ལ་�གས་དགོངས་འ�གས་ཏེ། ཁོང་གིས་ཆར་
�་བཀག་པ་གནང་བས། �ོད་ཚ�འི་ས་ཞིང་ཡོངས་�་�མ་ནས་ལོ་ཏོག་མི་�ེས་ཞིང་། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་�་
ཡིན་པའི་�ལ་དེ་བཟང་པོ་ཇི་�ར་ཡིན་�ང་། �ོད་ཚ�་�ལ་དེར་རིང་མིན་འཆི་བར་འ�ར། 18བཀའ་�་འདི་དག་
�ན་གསོ་�ས་ནས་ཡིད་ལ་ཆོངས་ཤིག་དང་། �ན་�ེན་�ི་�ལ་�་དེ་དག་རང་གི་ལག་ངར་དང་ཐོད་པར་
བཏགས་ཤིག 19རང་གི་�་�ག་ཚ�་ལའང་དེ་བཞིན་�ེད་དགོས་པའི་�ོབ་�ོན་�ོས་ཤིག ནང་ལ་བ�ད་�བས་
དང་�ོགས་�་ཐོན་�བས། དེ་བཞིན་ངལ་གསོའི་�བས་དང་ལས་ཀ་�ེད་�བས་གང་�ང་ལ་�ོད་ཚ�ས་དེའི་�ོར་
གཏམ་�ེང་�ེད་དགོས། 20�ོད་ཚ�འི་�ོའི་རེ་བཞི་དང་ག�ང་�ོའི་ཐོད་ཁག་�་དེ་དག་�ིས་ཤིག 21དེ་ནས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་�ལ་དེར་�ོད་
ཚ�་རང་གི་�་�ག་དང་བཅས་པ་�ན་རིང་འཚ�་ཞིང་གནས་པར་འ�ར། ས་གཞིའི་ཐོད་�་ནམ་མཁའ་ཇི་�ར་
གནས་པ་�ར་�ོད་ཚ�་ཡང་གནས་བར་འ�ར། 22ངས་�ོབ་�ོན་�ས་པའི་�ིམས་�མས་�ལ་བཞིན་�ངས་ཤིག 
རང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེ་�་ཞིང་། ཁོང་གི་བཀའ་ཚང་མ་�ངས་ཏེ། ཁོང་དང་དམ་ཚ�ག་མི་འགལ་བར་
�ོས་ཤིག 23དེ་�ར་�ས་ན་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་མ�ན་བ�ོད་�ེད་�བས་མི་རིགས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ིར་�ོད་གནང་
ཞིང་། �ོད་ཚ�་ལས་�ས་�ོབས་དང་མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་མི་རིགས་དེ་ཚ�འི་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་�ེད་
པར་འ�ར། 24�ོད་ཆོས་གོམ་�ོས་གང་�་�ས་པའི་ས་གཞི་ཚང་མ་�ོད་ཚ�ར་ཐོབ་�་ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�འི་
�ལ་�ི་ས་མཚམས་ནི་�ོ་�ོགས་�ི་འ�ོག་�ོང་ནས་�ང་�ོགས་�་ལེ་བ་ནོན་�ི་རི་�ལ་བར་དང་། དེ་བཞིན་ཤར་
�ོགས་�ི་གཙང་པོ་�བ་རད་ནས་�བ་�ོགས་�་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�་མཚ�་བར་�་�བ་པར་འ�ར། 25ད�ོད་ཚ�་
�ལ་གང་�་�ིན་�ང་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་བཞིན་མི་
རིགས་གཞན་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་མཐོང་ནས་ཞེད་དགོས་པ་ཞིག་བཟོས་གནང་བ་དང་། �ས་�ང་�ོད་ཚ�ར་བཀག་
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འགོག་�ེད་མི་�བ་བོ། 26དེ་རིང་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ིན་�བས་དང་དམོད་པ་གཉིས་ལས་གཅིག་འདམས་ཀ་�ེད་
པའི་གོ་�བས་�ད་�ི་ཡོད། 27དེ་རིང་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་�ེད་བཞིན་ཡོད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�་�མས་ལ་�ང་པ་ཡིན་ན་�ོ་ཚ�་ལ་�ིན་�བས་ཐོབ་�་དང་། 28འོན་�ང་བཀའ་�་
འདི་དག་མ་ཉན་པར་དེ་�་ནམ་ཡང་མ་མཆོད་པའི་�་�ེན་གཞན་ལ་མཆོད་པ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�ར་དམོད་པ་
འཕོག་ངེས་སོ། 29�ོད་ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་�ེད་�འི་�ལ་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་འ�ིད་ཕེབས་
�བས། �ོད་ཚ�ས་རི་བོ་གྷེ་རི་ཛ�མ་ནས་�ིན་�བས་�ི་�ོན་ཚ�ག་དང་། རི་བོ་ཨེ་བལ་ནས་དམོད་པའི་གསལ་བ�ག་
�ེད་དགོས། 30(རི་བོ་འདི་གཉིས་ནི་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ི་�བ་�ོགས་�་ཡོར་དན་�ང་གཤོང་�ལ་�་གནས་
�ོད་�ེད་མཁན་ཀ་ནན་པ་ཚ�འི་ས་�ལ་�་འཁེལ་ཡོད་ཅིང་། རི་བོ་དེ་ཚ�་ནི་�བ་�ོགས་�་�ོང་ཚ�་གྷིལ་�ལ་�ི་ཉེ་
འ�མ་�་ཡོད་པའི་ས་གནས་མོ་�ཱེའི་ཤིང་�ོང་དམ་པ་དེ་ཚ�འི་ཉེ་�བས་�་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།) 31�ོད་ཚ�ས་གཙང་
པོ་ཡོར་དན་�ལ་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེ་
བདག་འཛ�ན་�ེད་རན་པས། ད་�ོད་ཚ�ས་�ལ་དེ་དབང་འཛ�ན་�ས་ཏེ་དེར་གཞིས་ཆགས་ནས་བ�ད་�བས། 
32དེ་རིང་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་�ེད་བཞིན་པའི་�ིམས་�མས་�ོད་ཚ�ས་ཡོངས་�་�ིས་�ང་�་�འི་�ོ་ཐག་
ཆོད་ཅིག།  
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མཆོད་འ�ལ་�ི་ས་གནས་གཅིག་རང་།  

1�ོད་ཚ�འི་མེས་པོའི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེར་གནས་�ན་
རིང་ལ། �ོད་ཚ�ས་�ིས་�ང་�་དགོས་པའི་�ིམས་འདི་དག་ལ་ཉོན་ཅིག 2�ོད་ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་�ེད་�་ཡིན་
པའི་�ལ་དེར་རི་མཐོ་པོ་�མས་དང་། རི་བ�ད་ཁག་དང་། ཤིང་�ོང་�ང་�འི་འོག་�་ཡོད་པའི་དེ་ཚ�འི་�་�ེན་
�མས་ལ་མཆོད་�ིར་གཞན་�ིས་བཟོས་པའི་ས་གནས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོད་ཚ�ས་�ོར་ཤིག་གཏོང་དགོས་པ་དང་། 
3དེ་ཚ�འི་མཆོད་�ི་�མས་�ོར་ཤིག་བཏང་ནས་ད�གས་དགོས། �ོའི་ཀ་བ་�་ཆེན་�མས་�མ་�ར་བཅག་�ེ་�ོར་
དགོས། �་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་འ�་�་�མས་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། འ�་�་གཞན་�མས་�ང་བ�བ་ནས་ད�གས་
དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ིས་�་ས་�ལ་དེ་ཚ�ར་�ར་ཡང་�་�ེན་དེ་དག་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་མི་�བ་པའི་
�ིར་རོ། 4མི་རིགས་འདི་ཚ�ས་རང་གི་�་�ེན་དག་ལ་མཆོད་པ་བཞིན་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་དེ་བཞིན་མ་མཆོད་ཅིག 5�ོད་ཚ�འི་�ེ་རིགས་ཚང་མའི་ས་ཁོངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ས་གནས་གཅིག་རང་འདམས་པ་གནང་ཞིང་། དེར་མི་�མས་ཁོང་གི་�ན་�ར་བཅར་ཏེ། ཁོང་ལ་བ�ེན་
བ�ར་�་བར་འ�ར། 6དེར་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་དམར་མཆོད་�ི་�ིན་�ེག་དང་དམར་མཆོད་གཞན་�མས་དང་། 
�ོད་ཚ�འི་འ�ལ་བའི་བ�་ཁག་དང་འ�ལ་བ་སོགས་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་�ས་པའི་འ�ལ་
བ་�མས་དང་། དང་�ངས་�ི་འ�ལ་བ་�མས་དང་། རང་གི་�ོ་�གས་�ི་�ོན་�ེས་�ི་འ�ལ་བ་སོགས་འ�ལ་
ཞིང་། 7དེར་�ོད་ཚ�་ལ་�ིན་�བས་གནང་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ོད་
ཚ�་དང་�ོད་ཚ�་རང་གི་ནང་མི་དང་བཅས་པས་རང་གིས་འབད་བ�ོན་�ས་པའི་འ�བ་འ�ས་བཟང་པོ་བཟའ་
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ཞིང་ལོངས་�་�ོད་པར་འ�ར། 8�ས་དེ་རན་�བས། �ོད་ཚ�ས་ད་བར་�ེད་�ངས་གང་�ས་པ་བཞིན་ད་�ིན་
ཆད་མ་�ེད་ཅིག ད་བར་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་�་མཆོད་འ�ལ་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 9གང་ལགས་
ཟེར་ན། �ོད་ཚ�་ཞི་བདེའི་ངང་�་གནས་�བ་པའི་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་
�་ཡིན་པའི་�ལ་དེར་འ�ལ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 10�ོད་ཚ�ས་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་བའི་�ེས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�འི་བདག་དབང་�་གནང་ཞིང་དེར་�ོད་ཚ�་གནས་�ོད་�་�་དང་། དེར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་ད�་བོའི་འཇིགས་པ་�ན་ལས་�བས་པ་གནང་ཞིང་། �ོད་ཚ�་ཞི་བདེའི་ངང་�་
གནས་པར་འ�ར། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་བའི་ས་གནས་གཞན་དང་མི་འ�་བ་
ཞིག་ཁོང་གིས་འདམས་གནང་ཞིང་། ངས་�ས་པ་བཞིན་�ོད་ཚ�ས་དེར་རང་གི་དམར་མཆོད་�ི་�ིན་�ེག་དང་
དམར་མཆོད་གཞན་�མས་དང་། �ོད་ཚ�འི་འ�ལ་བའི་བ�་ཁག་དང་འ�ལ་བ་སོགས་དང་། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་�ས་པའི་དམིགས་བསལ་�ི་འ�ལ་བ་�མས་འ�ེར་ཡོང་དགོས། 12�ོད་ཚ�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་རང་གི་�་�ག་དང་། འཁོར་གཡོག་དང་། དེ་བཞིན་�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་�་གནས་�ོད་
�ེད་པའི་ལེ་ཝི་པ་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་དགའ་མ�ར་�ོད་ཅིང་། ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་རང་གི་ས་�ལ་མེད་པ་དེ་
�ན་པར་�ིས་ཤིག 13�ོད་ཚ�ས་འདོད་མོས་བཞིན་ས་གནས་གང་�ང་�་རང་གི་དམར་མཆོད་མ་འ�ལ་ཞིག 
14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་�ེ་རིགས་ཁོངས་ནས་འདེམས་�ག་གནང་བའི་ས་གནས་དེ་རང་གཅིག་
པོར་རང་གི་འ�ལ་བ་�མས་འ�ལ་དགོས་པ་དང་། ས་གནས་དེ་རང་གཅིག་པོར་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ིན་�ེག་གི་
མཆོད་འ�ལ་དང་། ངས་�ས་པའི་དོན་གནད་གཞན་�མས་�ེད་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 15འོན་�ང་�ོད་ཚ�་གང་�་
གནས་�ོད་�ེད་པའི་ས་གནས་དེ་རང་�་རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་སེམས་ཅན་བསད་ནས་ཟ་ཆོག་པ་དང་། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་བའི་སེམས་ཅན་མང་�ང་ཇི་ཙམ་ཡང་ཟ་ཆོག �ོད་ཚ�་ཆོས་�ིམས་བཞིན་
�་གཙང་བའམ་མི་གཙང་བ་�ང་ཡོད་ན་ཡང་རི་དགས་ཤ་བའམ་ཤ་མོའི་ཤ་ཟ་བ་བཞིན་དེ་ཡང་ཟ་ཆོག་གོ 
16�ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་�ག་ཟ་མི་ཆོག། འོན་�ང་�་གཤོ་བ་བཞིན་�ག་དེའང་སའི་ཁར་གཤོས་ཤིག 17�ོད་ཚ�ས་
རང་གི་ལོ་ཐོག་དང་�ན་ཆང་དང་། དེ་བཞིན་ཁ་�ར་པོའི་�མ་བཅས་�ི་བ�་ཁག་དང་། �ོད་ཚ�འི་�ག་ལ་
སོགས་པའི་ཟོག་སེམས་ཅན་�མས་�ི་�ོན་�ེས་དང་། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་�ལ་བའི་
འ�ལ་བ་ཁག་དང་། དང་�ངས་�ི་འ�ལ་བ་ཁག་དང་དེ་བཞིན་འ�ལ་བ་གཞན་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
�ལ་བའི་�ེས་�། �ོད་ཚ�ས་འ�ལ་བ་དེ་�མས་རང་གི་�ོད་གནས་རང་�་ཟ་མི་�ང་། 18འ�ལ་བ་དེ་�མས་�ོད་
ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་�་�ག་�མས་དང་། �ོད་ཚ�འི་འཁོར་གཡོག་�མས་དང་། དེ་བཞིན་�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ཁག་�་
གནས་�ོད་�ེད་པའི་ལེ་ཝི་པ་�མས་དང་མཉམ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་འདེམས་
�ག་གནང་བའི་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་གནས་གཅིག་པོར་ཁོང་གི་�ན་�ར་ཟ་དགོས་པ་མ་ཟད། དེར་�ོད་
ཚ�ས་གང་�ས་པའི་ལས་དོན་ཚང་མར་དགའ་�ོ་�ེས་དགོས། 19�ོད་ཚ�་རང་�ལ་�་གནས་�ན་རིང་�་ལེ་ཝི་པ་
�མས་ལ་�་�ོང་�ེད་�འི་སེམས་འ�ར་�ོས་ཤིག 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་བཞེས་
གནང་བ་བཞིན་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�ི་ས་མཚམས་�་ཆེ་�་གཏོང་བ་གནང་�བས། �ོད་ཚ�ས་རང་གི་འདོད་
མོས་བཞིན་ག་�ས་ཡིན་�ང་ཤ་ཟ་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 21མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་གནས་དེ་ས་ཐག་རིང་པོར་ཡོད་པ་
ཡིན་ན། �ོད་ཚ�ས་ག་�ས་ཡིན་�ང་རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་གནང་བའི་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

བ་�གས་སམ་�ག་དག་བསད་ནས་ངས་�ས་པ་བཞིན་སོ་སོའི་ནང་�་ཤ་དེ་ཟ་ཆོག 22ཆོས་�ིམས་གཞིར་བ�ང་
�ོད་ཚ�་�་ཞིག་དག་�ང་�ང་ཡོད་མིན་�ོད་ཚ�ས་རི་�གས་ཤ་བ་ཕོ་མོའི་ཤ་ཟ་བ་བཞིན་ཤ་དེའང་དེ་བཞིན་ཟ་
ཆོག་མོད། 23འོན་�ང་ད་�ང་�ག་འ�ེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཤ་དེ་ཟ་མི་�ང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ག་གི་ནང་�ོག་
ཡོད་པས་�ོད་ཚ�ས་ཤ་དང་མཉམ་�་�ོག་དེ་ཟ་མི་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 24�ག་ནི་ཟས་�་ལོངས་མ་�ད་པར། �་གཤོ་
བ་བཞིན་�ག་དེ་སའི་ཁར་གཤོས་ཤིག་དང་། 25�ོད་ཚ�ས་བཀའ་�ིམས་འདི་དག་བ�ིས་�ང་�ས་ན་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་ཤིང་། �ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་དང་བཅས་པར་�་བ་ལམ་འ�ོ་ཡོང་�་
ཡིན་ནོ། 26�ོད་ཚ�ས་རང་གི་འ�ལ་བ་ཁག་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་�ལ་བའི་དམིགས་བསལ་
�ི་འ�ལ་བའི་འ�ལ་བ་�མས་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་གནས་གཅིག་པོ་དེར་འ�ེར་ཡོང་དགོས། 27གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་ཡོངས་�་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས་པའི་དམར་མཆོད་�མས་གནས་དེར་
འ�ལ་དགོས། འ�ལ་བའི་ཤ་དེ་ཟས་ནས་�ག་དེ་མཆོད་�ིའི་ཁར་གཏོར་དགོས་པའི་མཆོད་པ་དེའང་ས་གནས་
དེ་རང་�་�ོས་ཤིག་དང་། 28ངས་གང་�ས་པ་ཚང་མ་�ོད་ཚ�ས་�ལ་བཞིན་�ང་བ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་རང་གི་མི་
བ�ད་དང་བཅས་པར་ལས་དོན་གང་�ིར་ལམ་འ�ོ་ཡོང་ངེས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་
�ོད་ཚ�ས་གང་བཟང་ཞིང་རིགས་པ་ཡིན་པ་དང་། �ོད་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�གས་
མཉེས་པའི་ལས་�ེད་དཽ༎  

�་�ར་བ�ེན་མི་�ང་བའི་ཟོན་བ�ལ།  

29�ོད་ཚ�ས་དབང་འཛ�ན་�ས་པའི་�ལ་�ི་མི་རིགས་�མས་ལ་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཚར་གཅོད་གནང་ཞིང་། དེར་�ོད་ཚ�་གཞིས་ཆགས་�་ཡིན་པ་དང་། 30ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་རིགས་
དེ་ཚ�་ཚར་གཅོད་གནང་བའི་�ེས་�། �ོད་ཚ�ས་དེ་དག་གི་ཆོས་�གས་�ི་�ེས་�་མ་འ�ངས་ཤིག དེ་མིན་�ོད་ཚ�་
�ི་ནང་�ད་བར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་མཆོད་�ངས་ཇི་�ར་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཤེས་འདོད་ཙམ་ཡང་མ་�ེད་ཅིག དེ་མིན་
�ོད་ཚ�ས་�ང་དེ་བཞིན་�ེད་ཉེན་ཡོད། 31དེ་ཚ�ས་རང་གི་�་�ེན་སོགས་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�བས། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་�ང་བ་དང་ལས་ངན་�ོག་�ོ་པོ་དག་�ེད་�ོལ་ཡོད་པས། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་དེ་བཞིན་མཆོད་འ�ལ་མ་�ེད་ཅིག དེ་ཚ�ས་རང་གི་�་�འང་མེའི་མཆོད་�ིའི་ཁར་དམར་
མཆོད་འ�ལ་�ི་ཡོད། 32ངས་�ོབ་�ོན་�ས་པའི་བཀའ་�་ཚང་མ་�བ་དགོས་པ་དང་། དེའི་ཁར་ཚ�ག་གཅིག་
�ང་འཕར་གནོན་བ�བ་པའམ་དེ་ལས་ཚ�ག་གཅིག་�ང་འཐེན་པ་སོགས་�ེད་མི་�ང་ངོ་༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 13 

1-2�ོད་ཚ�ས་དེ་�་ནམ་ཡང་མཆོད་མ་�ོང་བའི་�་�ེན་�མས་ལ་མཆོད་འ�ལ་དང་བ�ེན་བ�ར་�ེད་བ�ག་
པའི་�ིར་�ང་�ོན་པའམ་�ི་ལམ་�ི་དོན་བཤད་�བ་མཁན་ཞིག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་�ས་དང་�་འ�ལ་སོགས་
བ�ན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་གང་བཤད་པ་�མས་ལ་བདེན་པར་མངོན་�ང་། 3དེ་ལ་དོ་�ང་མ་�ེད་ཅིག། �ོད་ཚ�ས་
�ོ་སེམས་�ེ་གཅིག་གི་�ོ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེ་བ་ཡོད་མེད་ཚ�ད་བ�་ལེན་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

པའི་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་དེ་ལ་བེད་�ོད་གནང་བ་ཡིན་པས། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ེས་�་
འ�ངས་ཏེ་ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་�ས་ཤིག ཁོང་གི་བཀའ་�ིམས་�མས་�ང་�ེ། ཁོང་ལ་མཆོད་ཅིང་དམ་ཚ�ག་
བ�ན་པོར་གནས་ཤིག 5འོན་�ང་�ང་�ོན་པའམ་�ི་ལམ་�ི་དོན་བཤད་མཁན་�ས་�ང་�ོད་ཚ�་ལ་ཨི་ཇིབ་�ི་
�ན་འཁོལ་ནས་�བས་པ་གནང་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོལ་འ�ག་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་གསོད་ཅིག་དང་། 
དེ་ནི་མི་ངན་ཞིག་ཡིན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་�་�ོད་ཚ�ས་ཇི་�ར་བ�ལ་དགོས་པའི་མི་ཚ�་
ནས་�ོད་ཚ�་ལ་ཐག་རིང་འ�ེར་འ�ོ་བའི་ཐབས་ཤེས་�ེད་བཞིན་ཡོད། ངན་པ་འདི་ཚ�་ལས་རང་ཉིད་ལ་�བས་
�ིར་མི་དེ་ཚ�་ལ་གསོད་དགོས་སོ། 6�ོད་ཚ�འི་�ན་ནམ་�་དང་�་མོ། དེ་བཞིན་རང་གིས་གཅེས་པའི་�ང་མའམ་
�ོགས་པོ་ཚ�ས་ད་ཕན་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་�ི་ནམ་ཡང་མཆོད་མ་�ོང་བའི་�་�ེན་�མས་ལ་
མཆོད་པའི་�ིར་གསང་བའི་ཐོག་ནས་�ོད་ཚ�ར་ངན་བ�ལ་�ེད་ཉེན་ཡོད་དོ། 7དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་�ོད་
ཚ�་ལ་ཉེ་�ང་གང་�ང་�་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་�ི་མི་ཚ�འི་�་�ེན་�མས་ལ་མཆོད་པའི་�ིར་ངན་བ�ལ་�ེད་
ཉེན་ཡོད། 8དེ་བས་ན་དེའི་�་འ�ིད་ནང་མ་�ད་པར། དེས་གང་བཤད་པ་དེ་ལ་མ་ཉོན་ཅིག། དེ་ལ་�ིང་�ེ་དང་། 
�ང་�ོབ་སོགས་གང་ཡང་མ་�ེད་ཅིག 9དེ་ལ་གསོད་ཅིག། དེ་ལ་ཐོག་མར་�ོད་�ི་�ོ་བ�བ་ནས། དེ་�ེས་ཚང་
མས་ཁོ་ལ་�ོ་�བ་བ�བ་ནས་གསོད་དགོས་སོ། 10གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོས་�ར་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�ི་�ན་འཁོལ་
ནས་�ིར་བཏོན་མཛད་དེ་འ�ིད་ཕེབས་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ནས་�ོད་ཚ�ར་ཐག་
རིང་འ�ིད་ཐབས་�ས་པའི་�ིར་རོ། 11དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཚང་མས་གནས་�ལ་དེ་ཐོས་ནས་འཇིག་�ང་
�ེས་ཤིང་། �ད་�ིན་ལས་ངན་དེ་འ�་�ས་�ང་�ེད་མི་�ས་སོ། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་བའི་�ོང་�ེར་ཁག་�་གནད་�ོད་�ེད་�བས། 13�ོད་ཚ�འི་མི་རིགས་�ི་ཁོངས་ནས་ཕན་
མེད་མི་འགའ་ཤས་�ིས་�ོང་ཚ�་དེ་གའི་མི་�མས་ལ། དེ་�་�ོད་ཚ�ས་ནམ་ཡང་མཆོད་མ་�ོང་བའི་�་�ེན་དག་ལ་
མཆོད་པའི་ངན་བ�ལ་ལམ་ལོག་�་འ�ིད་པའི་�ོར་ཐོས་ཉེན་ཡོད། 14�ོད་ཚ�ས་དེ་�་�འི་ད�ོག་གཏམ་ཐོས་པ་
ཡིན་ན། དེ་ལ་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་པར་�ེད་དགོས། གལ་ཏེ་དོན་དམ་�་�ེན་ངན་དེ་འ�་ཞིག་�ང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 
15�ོང་ཚ�་དེའི་མི་དང་�གས་ཟོགས་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་བསད་དེ། �ོང་�ེར་དེའང་ཡོངས་�་�ོར་ཤིག་གཏོང་
དགོས། 16དེ་གའི་�ལ་མི་�མས་�ི་�་ནོར་ཚང་མ་�ོགས་གཅིག་�་བ�ས་ནས་�ོམ་རའི་ད�ིལ་�་�ངས་ཏེ། དེ་
�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ི་�ལ་�་�ོང་�ེར་དེ་དང་། དེའི་ནང་ཇི་
ཡོད་པ་ཚང་མ་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས། དེ་�ེས་�ོང་�ེར་དེ་ནི་�ག་�་�ང་གོག་གི་གནས་�ངས་�་བཞག་
དགོས་པ་ལས། དེར་ནམ་ཡང་གཞིག་གསོས་�ེད་པར་མི་འ�ར་རོ། 17�་�ོར་གཏོང་�འི་དངོས་རིགས་�ི་ཁོངས་
ནས་སོ་སོའི་དོན་�་གང་ཡང་བདག་ཉར་མ་�ེད་ཅིག དེ་�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་�ག་པོ་དེ་
ཡོངས་�་ཞི་ཞིང་། �ོད་ཚ�ར་�ིང་�ེ་གནང་�་དང་། �ར་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་
བ་བཞིན། �ོད་ཚ�འི་མི་འབོར་ཡང་�ངས་ལས་འདས་པར་འཕེལ་�ས་ཡོང་ངེས་སོ། 18ངས་དེ་རིང་�ོད་ཚ�ར་�ད་
པའི་བཀའ་�ིམས་�མས་�ོད་ཚ�ས་�ང་ཞིང་། ཁོང་གི་�གས་དགོངས་བཞིན་�་�ེད་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་�ོད་
ཚ�ར་དེ་བཞིན་གནང་ངེས་སོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 14 
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�་ངན་�ེད་�ོལ་ངན་པ།  

1�ོད་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་ཡིན་པས། གཤིན་པོའི་�་ངན་�ེད་�བས་
མི་རིགས་གཞན་དང་འ�་བར་རང་གིས་རང་ལ་གཤག་གཅོད་�ེད་པའམ་མགོའི་མ�ན་�ོགས་�ི་�་མ་བཞར་
ཅིག 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ས་གཞིའི་མི་རིགས་
�ན་�ི་ནང་ནས་�ོད་ཚ�་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�་བཀོད་པ་གནང་�ིར་འདམས་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎  

གཙང་བ་དང་མི་གཙང་བའི་སེམས་ཅན་�མས།  

3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་གཙང་བར་ཡིན་ཟེར་�བ་བ�གས་གནང་བའི་རིགས་ཤིག་མ་ཟ་ཞིག 4�ོད་ཚ�ས་
ཟ་�ང་བའི་སེམས་ཅན་�མས་ནི། བ་�ང་དང་། �ག་དང་། ར་དང་། 5ཤ་བ། གནའ་བ། ཁ་ཤ། གཙ�ད་དང་། 
6གཞན་ཡང་�ིག་པ་ཁ་�ལ་ཞིང་�ད་བ�བ་མཁན་སེམས་ཅན་�མས་ཡིན་ནོ། 7�ིག་པ་ཁ་�ལ་ཞིང་�ད་བ�བ་
མཁན་སེམས་ཅན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་སེམས་ཅན་གཞན་�མས་ཟ་མི་�ང་། �་མོང་ངམ། རི་བོང་ངམ། �ག་གི་
�མ་པ་སོགས་ཟ་མི་�ང་། དེ་དག་མི་གཙང་བར་�ིས་དགོས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་�ད་བ�བ་�ང་�ིག་
པ་ཁ་�ལ་མེད་པས་�ིར་རོ། 8ཡང་ཕག་པ་ཟ་མི་�ང་། དེ་ནི་མི་གཙང་བ་ཡིན་ནོ། དེའི་�ིག་པ་ཁ་�ལ་ཡོད་�ང་། 
དེས་�ད་མི་བ�བ་པས་�ིར་རོ། དེའི་ཤ་ཟ་བའམ་རོ་ལ་འཆང་ཡང་མི་�ང་ངོ་། 9ཉའི་རིགས་ལས་ཤོག་པ་དང་
�གས་རིས་�ན་པའི་ཉ་�མས་ཟ་ཆོག་མོད། 10འོན་�ང་ཤོག་པ་དང་�གས་རིས་མེད་པའི་�འི་ནང་གི་སེམས་
ཅན་གང་འ�་ཞིག་ཡིན་�ང་དེ་ནི་མི་གཙང་བ་ཡིན་པས་ཟ་མི་�ང་ངོ་། 11འདབ་ཆགས་གཙང་བ་�མས་ཟ་�ང་
མོད། 12-18འོན་�ང་�་�ག་དང་། �ག་པ། �། གོ་བོ། �་�ོད། ཕོ་རོག། �་ཆེན་ཨོསི་ཊི་རི་ཆི། མཚ�འི་འདབ་ཆགས། 
ངང་པ་དང་། �ང་�ང་། �་�འི་རིགས་�་ཚ�གས་དང་། ཕ་ཝང་དང་། ཙ�་ཙ�་�ང་པོ་བཅས་ཟ་མི་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 
19འ�་�ིན་ཤོག་པ་�ན་པ་ཚང་མ་མི་གཙང་བ་ཡིན་པས། དེ་དག་ཟ་མི་�ང་། 20འ�་�ིན་གཙང་མ་�མས་ཟ་
�ང་བ་ཡིན་ནོ། 21རང་བཞིན་�ིས་ཤི་བའི་�ོག་ཆགས་གང་ཡང་ཟ་མི་�ང་�ེ། དེ་དག་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་ཡོད་
པའི་�ི་�ལ་བ་�མས་ལ་ཟ་�་བ�ག་པའམ། �ི་�ལ་བ་གཞན་ལ་འཚ�ང་བར་�ང་ངོ་། འོན་�ང་�ོད་ཚ�་ནི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་ཡིན་ནོ། �ག་�འམ་ར་�ག་ཞིག་གི་ཤ་ནི་དེའི་ཨ་མའི་འོ་
མའི་ནང་�་བཙ�ས་པར་མི་�ང་ངོ་༎  

བ�་ཁག་གིི་�ིམས།  

22ལོ་རེར་ས་ཞིང་གི་ཐོན་�ེད་གང་ཡོང་ནས་བ�་ཆ་ཞིག་�ར་�་ད�ེ་�ེ། 23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་གིས་འདམས་པ་གནང་བའི་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་གནས་གཅིག་པོ་དེར་�ིན་ནས། དེར་ཁོང་གི་
�ན་�ར་རང་གི་འ�་དང་། �ན་ཆང་དང་། ཁ་�ར་པོའི་�མ་སོགས་�ི་བ�་ཁག་དང་། དེ་བཞིན་རང་གི་�གས་
ཟོག་ར་�ག་སོགས་�ི་�ོན་�ེས་�ི་མཆོད་འ�ལ་ལས་ཟ་དགོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་
�ན་�་མོས་�ས་�་�ངས་ཤེས་�ིར་དེ་�ར་�ེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 24གལ་ཏེ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་གནས་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

གཅིག་པོ་དེ་�ོད་ཚ�འི་�ོད་ཁང་ནས་ཐག་རིང་པོར་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་
�ིན་�བས་གནང་བའི་ཐོན་�ེད་�ི་བ�་ཁག་དེ་འ�ེར་བར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཚ�་�ོད་ཚ�ས་དེ་�ར་�ོས་ཤིག 
25ཐོན་�ེད་�ི་རིགས་�མས་འཚ�ང་ནས། དེའི་ད�ལ་དེ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་གནས་གཅིག་པོ་དེར་འ�ེར་
ནས། 26རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་�ང་ཤའམ་�་�འི་ཤ། �ན་ཆང་དང་ཆང་གཞན་སོགས་ཉོས་ཏེ། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ོད་ཚ�་ནང་མི་དང་བཅས་པས་ཟས་ནས་དགའ་�ོ་�ོས་ཤིག 

27�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་རང་བདག་གི་�་དངོས་མེད་པས། དེ་ཚ�ར་�་
�ོངས་�ེད་�་མ་བ�ེད་ཅིག 28ལོ་ག�མ་རེའི་ལོ་མ�ག་�་�ོན་ཐོག་ཚང་མའི་བ�་ཁག་བ�་བ�གས་�ས་ཏེ་
�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ནང་�་གསོག་འཇོག་�ེད་དགོས། 29ཁ་ཟས་དེ་དག་ནི་རང་བདག་གི་�་དངོས་མེད་པའི་ལེ་
ཝི་པ་�མས་དང་། �ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་�་གནས་པའི་�ི་�ལ་བ་�མས་དང་ད་�ག་དང་། དེ་བཞིན་�ག་མོ་
�མས་�ི་ཆེད་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་རང་ལ་གང་དགོས་པ་བཞིན་དེ་ནས་འ�ེར་བ�ག་དགོས། དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་
རང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་ལས་དོན་ཚང་མར་�ིན་�བས་གནང་�་
ཡིན་ནོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 15 

ལོ་བ�ན་པ།  

1ལོ་བ�ན་རེའི་ལོ་མ�ག་�་�ོད་ཚ�ས་མི་གཞན་�ི་�་ལོན་�མས་སེལ་དགོས། 2དེ་�ར་�ེད་དགོས། �་ཞིག་གིས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ནང་ཁོངས་ལ་�་ལོན་�ད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེས་�་ལོན་དེ་སེལ་དགོས། �་ལོན་�ི་ད�ལ་དེ་�ར་
བ�་ཐབས་མ་�ེད་ཅིག གང་ལགས་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ིས་ཁོ་ཚ�འི་�་ལོན་སེལ་ཡོད་ཞེས་
�བ་བ�གས་གནང་ཟིན་ནོ། 3�ི་�ལ་བ་ཞིག་གིས་ལེན་པའི་�་ལོན་དེ་འདེད་ཆོག་མོད། འོན་�ང་�ོད་ཚ�འི་རང་
རིགས་གཅིག་པའི་མི་�མས་�ིས་ལེན་པའི་�་ལོན་དེ་འདེད་མི་ཆོག་གོ 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེར་�ོད་ཚ�་ལ་�ིན་�བས་གནང་�་ཡིན་པ་དང་། 5གལ་ཏེ་�ོད་
ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ཞིང་། དེ་རིང་ངས་གང་�ས་པ་དེ་ལ་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་�ིས་�ང་
�ེད་ན། �ོད་ཚ�འི་ནང་ནས་�འང་ད�ལ་བར་མི་འ�ར། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ར་དམ་བཅའ་གནང་བ་
བཞིན། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ིན་�བས་གནང་ཞིང་། �ོད་ཚ�ས་མི་རིགས་མང་པོར་�་ལོན་བཏང་མོད། འོན་�ང་
�ོད་ཚ�ས་གཞན་�་ཞིག་ནས་�ང་�་ལོན་གཡར་མི་དགོས་སོ། �ོད་ཚ�ས་མི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་རང་དབང་�་བ�་
�་ཡིན་པ་ལས། མི་རིགས་�ས་�ང་�ོད་ཚ�་ལ་རང་དབང་�་བ�་�བ་མི་ཡོང་ངོ་། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་གང་�ང་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཞིག་དགོས་
མཁོའིི་ནང་�་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རང་དོན་ཁོ་ནར་མ་བསམ་པར། དེ་ལ་རོགས་�ེད་�ི་མིན་ཞེས་མ་ཟེར་ཞིག 8དེ་
�ར་མ་ཡིན་པར་གཏོང་སེམས་ཆེན་པོས་ཁོ་ལ་གང་དགོས་པའི་�་ལོན་�ོད་ཅིག 9�་ལོན་སེལ་ནས་འཇལ་མི་
དགོས་པའི་ལོ་�ས་ཉེ་བར་རན་པ་ཡིན་ཟེར་དེ་ལ་�་ལོན་མ་�ད་པ་མ་�ེད་ཅིག དེ་�་�འི་བསམ་�ོར་ངན་པ་
�ོད་ཚ�འི་སེམས་ནང་འཁོར་�་མ་བ�ག་ཅིག �ོད་ཚ�ས་�་ལོན་མ་བཏང་བ་ཡིན་ན། མི་དེས་གཙ�་བོ་དཀོན་
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མཆོག་གི་�ན་�ར་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་�་འ�ལ་�ེད་�བས་�ོད་ཚ�་�ོན་ཅན་�་བ�ི་བར་འ�ར། 10དེ་བས་ན་
རང་གི་ཁེ་ཕན་ལ་མ་�ོས་པར་གཏོང་སེམས་ཆེན་པོས་གཞན་ལ་�ོད་ཅིག་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་
ཚ�འི་ལས་དོན་གང་�ིར་�ིན་�བས་གནང་བར་འ�ར། 11ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་ཁོངས་ནས་ག་�ས་ཡིན་�ང་མི་
ད�ལ་པོ་དང་དགོས་མཁོའི་ནང་�ད་པ་�ང་བ་དང་། དེ་ཚ�ར་གཏོང་སེམས་ཆེན་པོས་རོགས་�ེད་དགོས་ཅེས་
ངས་�ོད་ཚ�ར་བཀའ་བ�ོས་�ེད་�ིས་ཡིན༎  

�ན་གཡོག་�མས་ལ་རང་དབང་�་བཏང་བ།  

12གལ་ཏེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ེ་ཕོ་མོ་གང་�ང་ཞིག་གིས་རང་ལ་�ན་གཡོག་གི་�ལ་�་�ོད་ཚ�འི་ལག་�་བཙ�ང་པ་
ཡིན་ན། ལོ་�ག་རིང་�ན་གཡོག་�ག་པའི་�ེས་�་�ོད་ཚ�ས་དེ་ལ་�ོད་ད�ོལ་གཏོང་དགོས་ཏེ། ལོ་བ�ན་པའི་
�བས་�་དེ་ཐར་བར་�ེད་དགོས། 13དེ་ལ་�ོད་ད�ོལ་�ེད་�བས་ལག་པ་�ོང་པར་མ་གཏོང་ཞིག 14གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ིན་�བས་གནང་བའི་དངོས་ཟོག་གི་ཁོངས་ནས། �ག་དང་། འ�་�། �ན་ཆང་
བཅས་དེ་ལ་གཏོང་སེམས་ཆེན་པོས་�ོད་ཅིག 15�ོད་ཚ�་�ར་ཨི་ཇིབ་�ི་�ན་འཁོལ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་དབང་�་བཏང་བ་དེ་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག དེ་བས་ན་ངས་ད་�་�ོད་ཚ�་ལ་
བཀའ་བ�ོས་འདི་�ར་�ེད་བཞིན་ཡོད། 16འོན་�ང་�ོད་�ི་�ན་གཡོག་དེ་འ�ོ་འདོད་མ་�ེད་པར། �ོད་དང་
�ོད་�ི་ནང་མིར་བ�ེ་བ་དང་ཆགས་སེམས་�ས་ཏེ་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་གནས་པར་འདོད་ན། 17�ོའི་�ར་
འ�ིད་དེ། དེའི་ཨ་མཆོག་གཉིས་ལ་ཨི་�ང་འབིགས་ཤིང་། ཁོ་ཚ�་གང་�ོད་�ི་�ན་གཡོག་�་གནས་དགོས་�་
དང་། �ན་མོ་ལའང་གོང་བཞིན་�ེད་དགོས། 18�ན་གཡོག་ཞིག་�ོད་ད�ོལ་�ེད་�བས་འ�ོད་སེམས་མ་�ེད་
ཅིག གང་�ར་དེས་�་རིན་�ེད་ཀ་མ་གཏོགས་མ་ལེན་པར་ལོ་ངོ་�ག་བར་�ོད་�ི་ཞབས་�ི་�ས་པ་ཡིན་པས། �ོ་
སེམས་དགའ་པོའི་�ོ་ནས་�ོད་ཅིག དེ་�ར་�ེད་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་
ལས་དོན་�ན་ལ་�ིན་�བས་གནང་�་ཡིན་ནོ༎  

�ོན་�་�ེས་པའི་སེམས་ཅན།  

19�ོད་ཚ�འི་�གས་ཟོག་དང་�ག་�འི་�ོན་�ེས་བེ�་དང་�་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་
ཆེད་�་�ར་�་ད�ེ་ནས་བཞག་དགོས་པ་དང་། �གས་ཟོག་དེ་དག་ལ་ལས་ཀ་བ�ལ་མི་�ང་བ་དང་། དེ་�་�འི་
�ག་གི་བལ་�ང་འ�ེག་མི་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 20མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་གནས་གཅིག་པོ་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�ན་�ར་�ོད་ཚ�་ནང་མི་དང་བཅས་པས་དེ་དག་གི་ཤ་དེ་ལོ་�ར་རེ་བཞིན་ཟ་དགོས། 21འོན་�ང་
སེམས་ཅན་དེ་ཚ�་�ང་�ོག་དང་ལོང་བ་དང་དེ་བཞིན་�ོན་ཆག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་དག་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་མི་�ང་ངོ། 22སེམས་ཅན་དེ་འ�་ནི་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ིམ་
�་ཟ་ནའང་ཆོག �ོད་ཚ�་ཆོས་�ིམས་བཞིན་�་དག་འ�ངས་�ང་ཡོད་པའམ་མེད་པ་ཚང་མས་ཤ་བ་དང་གཙ�ད་
�ི་ཤ་ཟ་བ་�ར་དེ་དག་ཟ་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 23འོན་�ང་དེའི་�ག་དེ་ཟ་མི་�ང་། �་གཤོ་བ་བཞིན་�ག་དེ་སའི་
ཁར་གཤོས་ཤིག།  
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ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན།  

1ཨ་བིབ་ཟེར་བའི་�་བའི་�ས་�་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དེ་�ང་བའི་�ོ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�་དགོས། �་�ས་དེའི་མཚན་མོ་ཞིག་ལ་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་�བས་�ོགས་
མཛད་པ་ཡིན་ནོ། 2མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་གནས་གཅིག་པོ་དེར་�ིན་ནས་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་�ི་ཁ་ཟས་�་
རང་གི་�ང་གཅིག་གམ་�ག་གཅིག་བསད་དེ་རང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་
བ�ར་�ས་ཤིག 3�ོད་ཚ�ས་ཁ་ཟས་དེ་ཟ་�ས་ཆི་མན་ཡོད་པའི་བག་ལེབ་མ་ཟ་ཞིག �ར་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་�ེལ་
ཟིངས་�ས་ཏེ་ཐོན་�བས་གང་�ས་པ་བཞིན། ད་�འང་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་དེ་ཟ་
དགོས་སོ། བག་ལེབ་དེའི་མིང་ནི་�ག་བ�ལ་�ི་བག་ལེབ་ཅེས་ཟེར་བར་འ�ར། དེ་ཟ་�ས་�ར་�ོད་ཚ�་དཀའ་
ངལ་�ི་�ལ་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་ཉིན་མོ་དེ་�ོད་ཚ�་གསོན་པོར་གནས་�ན་རིང་དེ་�ན་གསོ་བར་འ�ར། 4ཉིན་
ཞག་བ�ན་བར་�་�ོད་ཚ�འི་�ལ་ནང་�ས་�ང་རང་གི་�ིམ་�་ཆི་མན་བཞག་མི་ཆོག ཉིན་ཞག་དང་པོའི་དགོང་
མོར་བསད་པའི་སེམས་ཅན་�ི་ཤ་དེ་ནི་མཚན་མོ་དེ་རང་ལ་ཟ་དགོས་སོ། 5-6ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་�ི་ཆེད་�་
དམིགས་པའི་སེམས་ཅན་�མས་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་གནས་གཅིག་པོ་དེར་བསད་དགོས་པ་ལས། དེ་མིན་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་�ི་ས་�ོགས་གཞན་ཞིག་�་
བསད་མི་ཆོག དགོང་མོ་ཉི་མ་�བ་�བས་སམ་�ར་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་�ས་ཚ�ད་དེ་རང་ལ་སེམས་
ཅན་དེ་བསད་དགོས། 7ཤ་དེ་�་ལ་བཙ�ས་ཏེ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་གནས་གཅིག་པོ་དེ་རང་�་ཟ་ཤིང་། དེའི་
སང་ཞོགས་�་པོར་ནང་�་�ིར་ལོག་�ེད་དགོས་སོ། 8དེ་�ེས་ཉིན་ཞག་�ག་གི་བར་�་�ར་�ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་
ཟ་དགོས་པ་དང་། ཡང་ཉིན་ཞག་བ�ན་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ིར་འ�་
འཛ�མས་�ེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ཉིན་�ོད་ཚ�ས་ལས་ཀ་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ོན་ཐོག་�་བའི་�ས་ཆེན།  

9�ེ་མ་�་�་འགོ་�གས་ནས་བ�ན་�ག་བ�ན་�ི་�གས་ལ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་
�ས་བ�ར་�་བའི་�ིར་�ེ་མ་�་བའི་�ས་ཆེན་དེ་�ང་བ�ི་�་དགོས། �བས་དེར་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་གནང་
བའི་�ིན་�བས་བཞིན། ཁོང་གི་�ན་�ར་དང་�ངས་�ི་མཆོད་འ�ལ་ཁག་འ�ལ་དགོས། 11�ོད་ཚ�་རང་གི་�་
�ག་དང་འཁོར་གཡོག་དང་�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་ལེ་ཝི་པ་དང་། �ི་�ལ་བ་དང་། དེ་
བཞིན་ད་�ག་དང་། �ག་མོ་�མས་དང་བཅས་པས་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་གནས་གཅིག་པོ་དེར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་དགའ་�ོ་�ོས་ཤིག 12�ོད་ཚ�ས་བཀའ་�ིམས་འདི་དག་ནི་ངེས་པར་�་�ང་དགོས་པ་
དང་། �ར་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་�ན་འཁོལ་�ི་གནས་�ངས་�་གནས་པ་དེ་མ་བ�ེད་པར་�ོས་ཤིག།  

�་གཡབ་�ི་�ས་ཆེན།  



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

13�ོད་ཚ�ས་ལོ་ཐོག་ཚང་མ་བ�་�ག་�ས་ཚར་བའི་�ེས་�། �ན་འ�མ་ཚང་མ་བ�ིར་ཟིན་པའི་�ེས་�་�་
གཡབ་�ིི་�ས་ཆེན་དེ་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་�ང་བ�ི་�ོས་ཤིག 14�ོད་ཚ�འི་�་�ག་དང་། �ན་གཡོག་དང་། 
ལེ་ཝི་པ་�མས་དང་། �ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་�་གནས་�ོད་�ེད་མི་�ི་�ལ་བ་�མས་དང་། ད་�ག་�མས་དང་། �ག་
མོ་�མས་དང་མཉམ་�་�ས་ཆེན་�ི་རིང་�་དགའ་�ོ་�ོས་ཤིག 15མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་གནས་གཅིག་པོ་
དེར་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་�ས་ཆེན་དེ་�ང་བ�ི་�ས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་
�ས་བ�ར་�ས་ཤིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་�ོན་ཐོག་དང་། ལས་དོན་གང་�ིར་�ིན་�བས་གནང་
ཡོད་པས། �ོད་ཚ�་དགའ་མ�ར་ལོངས་�་�ོད་ཅིག། 16�ོད་ཚ�འི་མི་རིགས་�ི་�ེས་པ་ཚང་མ་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་
�ོན་དང་། �ོན་ཐོག་�་བའི་�ས་ཆེན་དང་། �་གཡབ་�ི་�ས་ཆེན་སོ་སོའི་�བས་�། མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་
གནས་གཅིག་པོ་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ིར་ལོ་རེར་ཐེངས་ག�མ་རེ་བཅར་དགོས། 17མི་རེ་རེས་
རང་གི་ཅི་�ས་�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་�ིན་�བས་གཞིར་བ�ང་�ར་
འ�ལ་བ་རེ་འ�ེར་ནས་འོངས་དགོས་སོ༎  

�ིམས་གཅོད་བཏང་བའི་ལས།  

18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་�ོང་�ེར་རེ་རེར་�ིམས་དཔོན་དང་ལས་�ེད་པ་
གཞན་�མས་བ�ོ་གཞག་�ེད་དགོས། ཡང་དེ་ཚ�ས་ཉེ་རིང་མེད་པར་�ིམས་�ང་པོ་�ེད་དགོས་པ་དང་། 19དེ་
ཚ�ས་�ིམས་མི་�ང་བར་གཅོད་པའམ། �ིམས་གཅོད་�ས་�་ཉེ་རིང་�ེད་མི་ཆོག་པ་དང་། �ོག་�ན་སོགས་ལེན་
མི་ཆོག་གོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོག་�ན་ལེན་པའི་�ེན་�ིས་མི་མཁས་ཤིང་�ང་པོ་ཇི་འ�་ཞིག་ཡིན་�ང་། དེའི་
མིག་ལོང་བར་�་�ར་འ�ར་ཏེ་�ིམས་ལོག་པར་གཅོད་ཉེན་ཡོད་པས། 20�ན་�་�ིམས་གཅོད་�ང་པོ་�ོས་ཤིག་
དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�ས་དབང་འཛ�ན་�ས་
ཏེ། དེར་�ོད་ཚ�་�ན་�་གནས་པར་འ�ར། 21�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་
�ི་བཞེངས་�བས་དེའི་ཉེ་འ�མ་�་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་ཤིང་ལས་བཟོས་པའི་འ�་�་སོགས་བཞག་མི་�ང་ངོ་། 22�་
འ�ར་མཆོད་པའི་�ིར་�ོའི་ཀ་བ་�མས་�ང་མ་�ེང་ཞིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་དེ་�་�་དག་ལ་�ང་བ་
གནང་ངོ་༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 17 

1�ོན་དང་�ན་པའི་�གས་ཟོག་གམ་�ག་ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་�་
མ་འ�ལ་ཞིག དེ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ང་བ་གནང་ངོ་། 2-3གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ཞིག་�་�ེས་པའམ་
�ད་མེད་ཤིག་གིས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ས་ཤིང་། ཁོང་དང་འཇོག་པའི་དམ་བཅའ་དང་
འགལ་ཏེ། �་�ེན་གཞན་ནམ་ཉི་�འམ་�་�ར་སོགས་ལ་བ�ེན་ཅིང་མཆོད་འ�ལ་དང་ཞབས་ཏོག་�ས་པ་ཡིན་
ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ལ་�བ་འགལ་�ས་པའི་�ོར་ལ། 4�ོད་ཚ�ས་ཐོས་ནས། དེར་བ�གས་
བཅད་ཞིབ་པར་�ས་ཏེ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ནང་�་དེ་�་�འི་�ེན་ངན་ཞིག་�ང་ཡོད་པ་ངེས་ཏན་ཡིན་ན། 5མི་དེ་ལ་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

�ོང་�ེར་�ི་�ི་རོལ་�་འ�ིད་དེ་�ོ་�བ་བ�བ་ནས་གསོད་དགོས། 6འོན་�ང་མི་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བས་
དཔང་པོ་མ་�ས་བར་�་མི་དེ་མ་གསོད་ཅིག དཔང་པོ་�ེད་མཁན་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་ན་མི་དེ་བསད་མི་ཆོག 
7དཔང་པོ་�ེད་མཁན་ཚ�ས་མི་དེ་ལ་ཐོག་མར་�ོ་བ�བ་དགོས་ཤིག དེ་�ེས་མི་མང་�ིངས་ནས་�ོ་�བ་བ�བ་�ེ། 
དེ་�ར་�ོད་ཚ�ས་ངན་པ་དེ་དག་ཚར་གཅོད་དགོས། 8ས་གནས་�ི་�ིམས་དཔོན་�མས་�ིས་ཐག་གཅོད་དཀའ་
བའི་�ོད་�ོག་དག་�ང་ཡོང་�ིད་པ་ནི། དཔེར་ན་ས་ཞིང་�་དངོས་སོགས་�ི་�ོད་�ོག་དང་། ཉེས་�ང་�ས་�ོན་
�ེད་པ་དང་། མི་བསད་པའི་�ོད་པ་སོགས་ཐག་གཅོད་�ེད་དཀའ་བ་ཁག་�ང་བ་ཡིན་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་འདམས་པ་གནང་བའི་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་གནས་གཅིག་པོ་དེར་�ིན་ནས། 
9ལེ་ཝིའི་�་མ་�མས་དང་�བས་དེའི་�ིམས་དཔོན་ཚ�འི་མ�ན་�་�ོད་�ོག་དེ་དག་བཞག་�ེ། ཁོ་ཚ�ས་དེའི་�ོར་
ཐག་གཅོད་�ེད་དགོས། 10ཁོ་ཚ�ས་ཐག་གཅོད་གང་�ས་པ་དེར་�ོད་ཚ�ས་ངོས་ལེན་�ིས་དེ་བཞིན་ལག་ལེན་�ར་
དགོས། 11ཁོ་ཚ�ས་�ིམས་གཅོད་གང་�ས་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ངོས་ལེན་�ེད་དགོས་པ་དང་། དེ་དག་ཞིབ་པར་ལག་
ལེན་�་�ར་དགོས། 12�ིམས་དཔོན་དང་�་མ་�མས་�ི་བཀའ་ལ་མ་�ིས་མཁན་�་ཡིན་�ང་དེ་དག་གསོད་
དགོས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་�ོད་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ནང་ནས་ངན་པ་དེ་དག་�ིར་ད�ོད་�ེད་
པར་འ�ར། 13དེ་�ེས་ཚང་མས་གནས་�ལ་དེའི་�ོར་ཐོས་ཏེ་སེམས་ལ་འཇིགས་�ང་�ེས་ཤིང་། �ད་�ིན་�ས་
�ང་ལས་ངན་དེ་འ�་�ེད་མི་�ས་སོ༎  

�ལ་པོའི་�ོར་ལ་བཀའ་བ�ོ་བ།  

14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་�ས་ཏེ་
དེར་གཞིས་ཆགས་པའི་�ེས་�། རང་གི་�ོགས་བཞིར་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཚ�་དང་འ�་བར་�ོད་ཚ�་ལའང་�ལ་པོ་
ཞིག་དགོས་པ་འ�ག་ཅེས་�ོད་ཚ�ས་ཐག་གཅོད་�ེད་ཡོང་། 15�ོད་ཚ�ས་�ལ་པོར་འདེམས་བ�ོས་�ས་པའི་མི་དེ་
ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་འདེམས་བ�ོས་གནང་བ་ཡིན་མིན་�ོད་ཚ�ས་ངེས་གཏན་�ེད་དགོས། མི་དེ་ནི་
�ོད་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་�ི་ཁོངས་ནས་ཡིན་དགོས་ཤིང་། �ི་�ལ་བ་ཞིག་ལ་རང་གི་�ལ་པོར་བ�ོ་མི་ཉེན། 16�ལ་
པོས་�་དམག་མང་པོ་བཞག་མི་ཆོག་པ་དང་། �་ཉོ་བའི་�ིར་ཨི་ཇིབ་�་རང་གི་མི་བཏང་མི་ཆོག གང་ལགས་
ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་མི་འབངས་�མས་�ལ་དེར་ནམ་ཡང་�ིར་ལོག་�ེད་མི་ཡོང་ཞེས་
ག�ངས་ཡོད། 17�ལ་པོས་�ང་མ་མང་པོ་བཞག་མི་�ང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེའི་�ེན་�ིས་ཁོ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ནས་ཁ་འ�ར་ཉེན་ཡོད། ཡང་ཁོས་གསེར་ད�ལ་མང་པོ་བདག་ཉར་�ས་ཏེ་རང་ཉིད་�གས་པོར་བཟོ་མི་
ཉེན། 18མི་ཞིག་�ལ་པོར་འཁོད་པའི་�ེས་�། ཁོས་ལེ་ཝིའི་�་མ་�མས་�ི་�ར་ཡོད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
བཀའ་�ིམས་དང་བཀའ་�ོབ་�ི་མ་དེབ་ངོ་མ་ནས་�ས་པའི་དཔེ་དེབ་ཆ་ཚང་ཞིག་རང་དང་མཉམ་�་བདག་
ཉར་�ེད་དགོས། 19ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�་བ་དང་། དེར་གསལ་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་བཀའ་
�ིམས་ཡོངས་�ོགས་�ལ་བཞིན་�ིས་�ང་�་�བ་པའི་�ིར། �ིམས་དེབ་དེ་བཞིན་རང་དང་མཉམ་�་བདག་ཉར་
�ིས་ཤིག རང་ཉིད་མ་ཤི་བར་�་དེ་ལས་�ན་�ོགས་�ེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 20དེ་�ར་�ས་པའི་�ེན་�ིས་ཁོས་
རང་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ིངས་ལས་བཟང་བ་ཡིན་ཞེས་པའི་བསམ་�ོ་གཏོང་�་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
བཀའ་�ིམས་དང་འགལ་བའི་ལས་�ེད་མཁན་ལས་འགོག་�་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་ཁོས་ལོ་མང་བར་�་�ལ་�ིད་�ོང་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

�་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་�་�ད་ཚ�ས་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་�་�ིད་�ོང་�ེད་པར་འ�ར་
རོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 18 

�་མ་�མས་�ི་ཐོབ་�ལ།  

1ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་�ི་�་མ་�མས་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་ས་�ལ་གང་ཡང་མི་ཐོབ་མོད། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་འ�ལ་བའི་འ�ལ་བ་དང་མཆོད་པའི་དམར་མཆོད་གཞན་�མས་�ིས་ཁོ་ཚ�འི་འཚ�་བ་བ�ེལ་དགོས་པ་
ཡིན། 2�ེ་རིགས་གཞན་དང་འ�་བ་དེ་ཚ�ས་ས་ཞིང་བདག་ཉར་�ེད་མི་ཆོག འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཞལ་བཞེས་གནང་བ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�་མ་�ེད་�་དེ་ནི་ཁོ་ཚ�འི་ཆེད་�་དམིགས་བསལ་�ི་ཐོབ་
�ལ་ཡིན་ནོ། 3�ག་དང་�གས་ཟོག་གང་ཞིག་དམར་མཆོད་འ�ལ་�བས་དེའི་ད�ང་པ་དང་། འ�མ་ཤ་དང་
�ོད་པ་བཅས་�་མ་�མས་ལ་འ�ལ་དགོས། 4དེ་བཞིན་འ�་དང་�ན་ཆང་དང་ཁ་�ར་པོའི་�མ་དང་བལ་
སོགས་�ི་�ད་དེ་ཁོ་ཚ�ར་ཐོབ་པར་འ�ར། 5�ོད་ཚ�འི་�ེ་རིགས་ཡོངས་�ི་ནང་ནས་ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་དེ་ནི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་�ན་�་བ�ར་�ི་�་�ིར་ཁོང་གིས་དེ་དག་�་མའི་�ལ་�་འདམས་པ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 6ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ོང་ཚ�་གང་�ང་ནས་ལེ་ཝི་པ་�་འ�་ཞིག་�ང་རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་
གནས་གཅིག་པོ་དེར་འོངས་ནས། 7དེར་བ�ེན་བ�ར་�ེད་མཁན་ལེ་ཝི་པ་གཞན་དང་འ�་བར་�་མ་�ས་ཏེ་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ི་�་�ས་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 8�་མ་གཞན་དང་འ�་བར་ཁོ་ལའང་ཁ་ཟས་�ི་ཐོབ་�ལ་
འ�་མཉམ་ཐོབ་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་ནང་མིས་བཏང་བའི་དངོས་�ས་ཚང་མ་རང་གིས་བཞག་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ི་པའི་�གས་�ོལ་�ེས་�་མི་འ�ངས་པའི་ཟོན་བ�ལ།  

9�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེར་�ོད་ཚ�་བ�ེབས་པ་
དང་། �ལ་དེའི་མི་རིགས་དེ་ཚ�འི་ཞན་ལོག་ཅན་�ི་�གས་�ོལ་གི་�ེས་�་མ་འ�ངས་ཤིག 10�ོད་ཚ�ས་རང་གི་�་
�ག་�མས་མཆོད་�ིའི་ཁར་དམར་མཆོད་འ�ལ་ནས་མེར་�ེག་མ་གཏོང་ཞིག དེ་བཞིན་མི་མང་�མས་ལ་མོ་
དང་བ�ག་པ་བ�བ་པ་དང་། མ�་བ�བ་པ་དང་། 11ངན་�གས་�ེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་གཤིན་པོའི་�མ་ཤེས་
བ�ག་�ེ་�ོས་�ེང་སོགས་�ེད་�་མ་�ག་ཅིག 12�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�་�འི་
ཞན་ལོག་གི་ལས་�ེད་མི་�མས་ལ་�ང་བ་གནང་ངོ་། དེའི་�ེན་�ི་�ོད་ཚ�་མ�ན་བ�ོད་�ེད་�བས་དེ་�་�འི་མི་
རིགས་�མས་ལ་ཁོང་གི་�ལ་དེ་ནས་�ིར་�ོད་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་�ོ་སེམས་
�ེ་གཅིག་གི་�ོ་ནས་དམ་ཚ�ག་ནང་གནས་ཤིག།  

�ང་�ོན་པ་ཞིག་གཏངོ་�འི་ཞལ་བཞེས།  



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

14དེ་ནས་མོ་ཤེས་�ས་པ། �ོད་ཚ�ས་དབང་འཛ�ན་�ེད་�བ་ཡོད་པའི་�ལ་དེར་བ�ེབས་པ་དང་། མི་ཚ�ས་མོ་པ་
དང་བ�ག་པ་�ེད་མཁན་དག་ལ་བ�ེན་ཐབས་�ེད་མོད། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གིས་དེ་འ�་�ེད་བ�ག་མི་གནང་ངོ་། 15ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་ད�ིལ་ནས་ང་དང་འ�་བའི་�ང་�ོན་པ་
ཞིག་གཏོང་བ་གནང་�་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ས་དེའི་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས་སོ། 16�ར་�ོད་ཚ�་རི་བོ་སི་ནཨེ་�་
འཛ�མས་པའི་ཉིན་མོར་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་དེ་�ར་�་ཐོས་མ་དགོས་པ་དང་། མེ་དང་འ�་
བའི་ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་དེ་ཡང་�ར་མཇལ་མི་དགོས་པའི་�ོན་འ�ན་�ས་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་
ཚ�་འཆི་བར་འཇིགས་པས་�ིར་རོ། 17དེ་�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། དེ་ཚ�ས་ཤེས་རབ་�ན་པའི་�་བ་
འ�ལ་བ་ཡིན་པས། 18ངས་དེ་ཚ�འི་མི་ཁོངས་ནས་�ོད་དང་འ�་བའི་�ང་�ོན་པ་ཞིག་གཏོང་�་ཡིན་པ་དང་། 
ཁོས་གང་བ�ོད་དགོས་པ་དེ་ངས་ཁོ་ལ་བཤད་�་ཡིན་པ་དང་། ངས་བཀའ་བ�ོས་གང་�ས་པ་ཚང་མ་ཁོས་མི་
མང་ལ་ཤོད་ཡོང་། 19ཁོས་ངའི་མིང་གི་ངང་�་བཤད་ཡོང་། ཁོས་�ས་པ་ལ་�་ཞིག་གི་�ིས་�ང་མ་�ེད་ན་ངས་
ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། 20འོན་�ང་ངས་བཀའ་བ�ོས་མ་�ས་པར་�ང་�ོན་པ་ཞིག་གིས་ངའི་མིང་གི་ངང་ནས་
�ང་བ�ན་བཤད་པ་དང་། དེ་བཞིན་�་�ེན་གཞན་�ི་མིང་གི་ངང་ནས་�ང་བ�ན་བཤད་མཁན་�མས་ངེས་
པར་�་ཤི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 21�ང་�ོན་པས་�ང་བ�ན་གང་བཤད་པ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་ནས་
ཡིན་མིན་དེ་ཇི་�ར་ཤེས་�བ་བམ་ཞེས་རང་གི་སེམས་ནང་�ིས་བ་�ེད་�ིད་མོད། 22འོན་�ང་�ང་�ོན་པས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་�ི་ངང་ནས་�ང་བ�ན་བཤད་པ་ཡིན་ན། དེ་དག་མ་འ�བ་པ་ཡིན་ན་�ང་
བ�ན་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་ནས་མ་ཡིན་པར། �ང་�ོན་པ་དེས་རང་གི་བསམ་�ལ་བཞིན་�་�ང་
བ�ན་བ�བ་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་�ོད་ཚ�་འཇིགས་མི་དགོས་སོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 19 

�བས་བཅོལ་སའི་�ོང་�ེར་ཁག།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེའི་མི་�མས་ཁོང་གིས་
ཚར་གཅོད་གནང་བའི་�ེས་�། �ོད་ཚ�ས་དེ་དག་གི་�ོང་�ེར་དང་�ོད་ཁང་སོགས་�ིས་ལེན་�ས་ཏེ་དེར་གཞིས་
ཆགས་�བས། 2-3�ལ་དེ་ཁག་ག�མ་�་ཆ་བགོས་�ས་ཏེ། ས་གནས་ཁག་རེ་རེའི་ད�ིལ་�་�ོགས་གང་ས་ནས་
ལས་�་པོར་�ེབས་�བ་པའི་�ོང་�ེར་རེ་དགོས་པ་དང་། ཡང་�ོག་གཅོད་མཁན་�་ཞིག་ཡིན་�ང་�ོང་�ེར་དེར་
�ོས་�ིན་ཏེ། �ང་�ོབས་�ེད་�བ་མོད། 4གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་འཁོན་སེམས་མེད་པར་ནོར་འ�ལ་�ི་�ོ་ནས་མི་
ཞིག་བསད་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་�ོང་�ེར་དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་གང་�ང་ཞིག་�་�ིན་ཏེ་ཉེན་ཁ་མེད་པར་གནས་�བ། 
5དཔེར་ན་མི་གཉིས་ཤིང་གཅོད་པར་ནགས་ཚལ་�་འ�ོ་བ་དང། གཅིག་གི་ཤིང་བཅད་བཞིན་པའི་�བས་�་�་
རེ་�་བ་ནས་མགོ་�ད་དེ་གཞན་དེ་ལ་ཕོག་ནས་ཤི་བ་ཡིན་ན། མི་དེ་�ོང་�ེར་ག�མ་�ི་ནང་ནས་གང་�ང་�་
�ོས་�ིན་ཏེ། དེར་ཉེན་ཁ་མེད་པར་གནས་�བ་པ་ཡིན་ནོ། 6གལ་ཏེ་�ོང་�ེར་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡིན་ན་
དེ་ནི་འ�ངས་རིང་བས། ད�་ཤ་ལེན་དགོས་པའི་གཉེན་ཚན་དེས་ཁོང་�ོའི་ངང་མི་ནག་ཉེས་མེད་པ་དེ་ལ་
འཛ�ན་བ�ང་�ས་ཏེ་བསད་�བ་ཡོང་། གང་�ར་ཡིན་�ང་ཁས་ད�་བོ་མ་ཡིན་པར་ནོར་འ�ལ་�ི་�ོ་ནས་མི་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

ཞིག་བསད་ཡོད་དོ། 7དེ་བས་ན་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་�ོང་�ེར་ག�མ་སོ་སོར་�ེད་ནས་བཞག་དགོས་ཅེས་བཀའ་
གཏོངགི་ཡོད། 8�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་ལ་ག�ངས་པ་
བཞིན། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�ི་ས་མཚམས་དེ་�་ཆེ་�་གཏོང་བ་གནང་བ་དང་། ཉིད་�ི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་
�ར་�ལ་དེ་ཆ་ཚང་�ོད་ཚ�ར་གནང་�བས། 9�ོད་ཚ�ས་ད་�ང་�ོང་�ེར་འཕར་མ་ག�མ་འདམས་དགོས། (དེ་
རིང་ངས་�ོབ་�ོན་�ེད་པའི་བཀའ་�་ཚང་མ་�ོད་ཚ�ས་�ང་ཞིང་། རང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེ་�ས་�ས་ཏེ། ཁོང་གི་�གས་དགོངས་བཞིན་�་མི་ཚ�་�ེལ་བ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་�ལ་དེ་�ོད་
ཚ�ར་གནང་བར་འ�ར།) 10མི་ནག་ཉེས་མེད་པ་�མས་དོན་མེད་�་བསད་མ་དགོས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་�་�ོད་ཚ�ར་�ོག་བཅད་པའི་ནག་ཉེས་མ་ཕོག་པའི་�ིར་དེ་བཞིན་
�ེད་དགོས་སོ། 11གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་ཆེད་མངགས་རང་གི་ད�་བོ་བསད་དེ། �ོང་�ེར་དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་གཅིག་
�་�བས་བཅོལ་བར་�ོས་�ིན་པ་ཡིན་ན། 12མི་དེའི་�ོང་�ེར་�ི་འགོ་དཔོན་ཚ�ས། ཁོ་འ�ིད་ཡོང་བ�ག་ནས་�་
ཤ་ལེན་པའི་ནང་མི་ཚ�འི་ལག་�་བསད་པའི་�ིར་ཁོ་ལ་�ིས་�ོད་�ེད་དགོས་སོ། 13དེ་ལ་�ིང་�ེ་མ་�ེད་པར་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་ནས་�ོག་གཅོད་པ་དེ་བཞིན་ཚར་གཅོད་གཏོང་ཞིག་དང་། �ོད་ཚ�ར་ལས་དོན་གང་�ིར་འ�བ་
འ�ས་བཟང་པོ་ཡོང་ངེས་སོ༎  

ས་མཚམས་�ིང་པ།  

14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེར་�ོན་ནས་གཏན་འབེབས་�ས་
པའི་�ོད་ཚ�འི་�ིམ་མཚ�ས་�ི་ས་མཚམས་�མས་�ོ་བར་མི་�ང་ངོ་༎  

དཔང་པོ་�མས།  

15མི་�་ཞིག་ལ་ནག་ཉེས་�ངས་�ེལ་�ེད་�ིར་དཔང་པོ་གཅིག་གིས་མི་འ�ིག་ཅིང་། �ང་ཤོས་ལ་དཔང་པོ་
གཉིས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 16གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་ནག་ཉེས་མེད་པའི་མི་ཞིག་ལ་�ན་�ི་�ོན་བ�ོད་�ས་པ་ཡིན་ན། 
17མི་དེ་གཉིས་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་གནས་གཅིག་པོ་དེར་�ིན་�ེ། �བས་དེའི་�་མ་དང་�ིམས་དཔོན་ཚ�ས་
དེ་གཉིས་ལ་བ�ག་ད�ད་�ེད་དགོས། 18�ིམས་དཔོན་ཚ�ས་དེའི་�ོར་བ�ག་ད�ད་ནན་ཏན་�ས་ཏེ། མི་དེས་
རང་གི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ོགས་པོ་གཞན་དེ་ལ་�ན་�ི་�ོན་བ�ོད་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 19ཉེས་�ོན་�ས་པའི་མི་དེ་
ཐོབ་འོས་པའི་ཉེས་ཆད་དེ། འ�ན་�ི་�ོན་བ�ོད་འ�ག་མཁན་དེ་ལ་ཐོབ་དགོས། དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་�ོད་
ཚ�ས་ལམ་�ོལ་ངན་པ་དེ་བཞིན་མེད་པར་འ�ོ་ཡོང་། 20དེ་ནས་ཚང་མས་གནས་�ལ་དེ་ཐོས་ནས་འཇིགས་ཤིང་། 
�ད་�ིན་�ས་�ང་ལས་ངན་དེ་འ�་ཞིག་ནམ་ཡང་�ེད་མི་�ས་སོ། 21གནས་�ལ་དེ་འ�འི་�བས་�་�ོད་ཚ�ས་
�ིང་�ེ་མ་�ས་པར། ཉེས་པ་གཏོང་�ངས་ནི་�ོག་གི་ཚབ་�་�ོག་ལན་དང་། མིག་གི་ཚབ་�་མིག་ལན། སོའི་ཚབ་
�་སོ་ལན། ལག་པའི་ཚབ་�་ལག་པ་དང་། དེ་བཞིན་�ང་པའི་ཚབ་�་�ང་ལན་འཇལ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎  
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དམག་གི་�ོར།  

1�ོད་ཚ�ས་རང་གི་ད�་བོ་�མས་ལ་དམག་བ�བ་པར་འ�ོ་�ས་ཤིང་�འི་ཚ�གས་དང་�་དམག་�མས་དང་། དེ་
བཞིན་རང་ལས་�ངས་འབོར་ཆེ་བའི་དམག་མི་�མས་མཐོང་ནས་མ་འཇིགས་ཤིག �ོད་ཚ�ར་ཨི་ཇིབ་ནས་�བས་
པ་གནང་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་དེ་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 
2དམག་འ�གས་འགོ་མ་�གས་པའི་�ོན་�་�་མ་ཞིག་མ�ན་�་འོངས་ཏེ་དམག་མི་�མས་ལ་ལབ་དགོས། 3�ེ་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�མས་ཉོན་ཅིག། དེ་རིང་�ོད་ཚ�་དམག་ལ་འ�ོ་གིན་ཡོད་པ་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�་རང་གི་ད�་བོ་
�མས་ལ་འཇིགས་ཏེ། སེམས་�གས་ཉམས་ཤིང་དངངས་�ག་མ་�ེད་ཅིག 4�ོད་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཕེབས་ཏེ་�ོད་ཚ�ར་�ལ་ཁ་གནང་ངེས་སོ། 5དམག་དཔོན་ཚ�ས་དམག་མི་
�མས་ལ་འདི་བཞིན་�ོས་ཤིག �ོད་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་ཉེ་ཆར་ཁང་པ་བ�བ་ཏེ་རབ་གནས་�ེད་ལོངས་མེད་པའི་
མི་དེ་འ�་ཡོད་དམ། གལ་�ིད་དེ་�ར་ཡོད་ན་ཁོ་སོ་སོའི་ནང་�་�ིར་ལོག་དགོས། དེ་མིན་ཁོ་དམག་ལ་ཤི་བ་ཡིན་
ན་མི་གཞན་ཞིག་གིས་ཁོའི་ཁང་པ་དེར་རབ་གནས་�ེད་ཉེན་ཡོད། 6�་ཞིག་གིས་�ན་ཚལ་བ�གས་ནས་ད་བར་
�ན་འ�ས་བ�་�ག་�ེད་ལོངས་མེད་པའི་མི་ཞིག་ཡོད་ན། མི་དེ་སོ་སོའི་ནང་�་ལོག་དགོས། དེ་མིན་ཁོ་དམག་
སར་�ོག་�ོན་�ང་བ་ཡིན་ན། མི་གཞན་ཞིག་གིས་�ན་ཆང་ལ་ལོངས་�ོད་ཉེན་ཡོད། 7�ོང་ཆང་�ས་ཏེ་ད་བར་
ཆང་ས་མ་བ�བ་པའི་མི་ཞིག་ཡོད་དམ། དེ་�ར་ཡོད་ཚ�་ཁོ་རང་གི་ནང་�་ལོག་དགོས། དེ་མིན་ཁོ་དམག་ལ་ཤི་བ་
ཡིན་ན་མི་གཞན་ཞིག་གིས་ཁོ་དང་མཉམ་�་�ོང་ཆང་ཟིན་པའིི་�་མེད་དེ་དང་ཆང་ས་བ�བ་ཉེན་ཡོད་དོ། 
8དམག་དཔོན་ཚ�ས་དམག་མི་�མས་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག �ོད་ཚ�འི་ཁོངས་�་�ོ་ཁོག་མེད་པའི་མི་�་ཞིག་ཡོད་
དམ། དེ་�ར་ཡོད་ཚ�་ཁོ་སོ་སོའི་ནང་�་ལོག་དགོས། དེ་མིན་ཁོས་མི་གཞན་ལའང་སེམས་�གས་ཉམས་བ�ག་
ཉེན་ཡོད། 9དམག་དཔོན་ཚ�ས་དམག་མི་�མས་དང་གཏམ་�ེང་�ས་པའི་�ེས་�་�་ཁག་རེ་རེའི་ཆེད་�་འགོ་
དཔོན་རེ་འདེམས་�ག་�ེད་དགོས་སོ། 10�ོད་ཚ�ས་�ོང་�ེར་ཞིག་�་འཐབ་འཛ�ང་�ེད་�བས། ཐོག་མར་ཁོ་ཚ�ར་
མགོ་�ར་བའི་�ས་�བས་�ོད་དགོས་ཤིང་། 11དེ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོ་�ེས་ཏེ་མགོ་�ར་བ་ཡིན་ན། དེ་དག་
ནི་�ོད་ཚ�འི་�ན་གཡོག་�་འ�ར་བ་དང་། �ོད་ཚ�འི་ཆེད་�་ངལ་�ོལ་གི་ལས་�ེད་པར་འ�ར། 12འོན་�ང་�ོང་
�ེར་དེའི་�ལ་མི་ཚ�ས་མགོ་མ་�ར་བར་དམག་བ�བ་�ིས་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�འི་རང་གི་དམག་མིས་�ོང་�ེར་
དེའི་མཐའ་བ�ོར་དགོས་པ་དང་། 13དེ་ནས་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོང་�ེར་དེ་�ོད་
ཚ�འི་ལག་�་གནང་�བས། �ོད་ཚ�ས་�ོང་�ེར་དེའི་�ེས་པ་ཡོངས་�་གསོད་དགོས། 14འོན་�ང་�ད་མེད་དང་། 
�ག་�་དང་། ཟོག་སེམས་ཅན་�མས་དང་། གཞན་ཡང་དངོས་པོ་ཚང་མ་སོ་སོའི་ཆེད་�་བདག་ཉར་�ེད་ཆོག་པ་
དང་། ད�་བོའི་དངོས་པོ་ཚང་མ་�ོད་ཚ�ས་ལོངས་�་�ོད་�བ་བོ། དེ་ཚང་མ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་
གནང་བ་ཡིན་ནོ། 15�ོད་ཚ�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ལ་དེ་ནས་ཐག་རིང་�་ཆགས་པའི་�ོང་�ེར་ཚ�་ལའང་�ོད་
ཚ�ས་དེ་བཞིན་�ེད་དགོས་སོ། 16འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་
བའི་�ལ་དེའི་�ོང་�ེར་�མས་�ོད་ཚ�ས་དབང་འཛ�ན་�ེད་�བས། དེའི་ནང་གི་མི་ཚང་མ་གསོད་དགོས། 17གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། ཧི་ཏི་པ་དང་། ཨ་མོར་པ། ཀ་ནན་པ། པེ་རི་ཛ�་པ། ཧི་ཝི་པ་དང་། ཡེ་
�སེ་པ་བཅས་པའི་མི་རིགས་ཚང་མ་གསོད་ཅིག། 18དེ་ཚ�ས་རང་གི་�་�ེན་�མས་ལ་མཆོད་�བས་ཞན་ལོག་གི་
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ལས་ངན་དག་�ེད་�ོལ་ཡོད་པ་�མས་�ོད་ཚ�ར་བ�བ་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ོད་ཚ�ས་�ིག་པ་
�ེད་མ་དགོས་པའི་�ིར་དེ་དག་གསོད་ཅིག 19�ོད་ཚ�ས་�ོང་�ེར་ཞིག་དབང་འཛ�ན་�ེད་�བས། ཉིན་ཞག་མང་
པོའི་བར་�་�ོང་�ེར་དེའི་མཐའ་བ�ོར་ནས་�ོད་དགོས་�ང་ནའང་། དེར་ཡོད་པའི་ཤིང་འ�ས་�ན་པའི་�ོང་
པོ་�མས་མ་བཅོད་ཅིག དེའི་འ�ས་�་�མས་ཟ་ཆོག་མོད། ཤིང་�ོང་�མས་ནི་�ོད་ཚ�འི་ད�་བོ་མ་ཡིན་པས། དེ་
དག་མེད་པར་བཟོ་མི་�ང་ངོ་། 20�ོང་�ེར་དེ་དབང་འཛ�ན་མ་�ེད་བར་�་ཤིང་�ོང་གཞན་�མས་བཅད་དེ་
�ེ�་བཟོ་བར་བེད་�ོད་�ེད་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 21 

ཐག་མ་ཆོད་པའི་�ོག་གཅོད།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེར་མི་ཞིག་བསད་ཡོད་
པའི་�ང་པོ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཐང་ཀར་མཐོང་བ་དང་། མི་བསད་མཁན་དེ་�་ཡིན་པ་�ོད་ཚ�ས་མ་ཤེས་ན། 2�ོད་ཚ�འི་
འགོ་�ེད་དང་�ིམས་དཔོན་�མས་དེར་�ིན་ནས། མི་བསད་སའི་ས་གནས་དེ་ནས་�ིས་པའི་ཉེ་འཁོར་�ི་�ོང་
�ེར་ཁག་གི་�ང་ཚད་འཇལ་དགོས་ཤིང་། 3མི་བསད་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་ཐག་ཉེ་ཤོས་དེའི་འགོ་དཔོན་�མས་
�ིས་ད་བར་ལས་མ་བ�ལ་བའི་བ་�གས་གཞོན་མ་ཞིག་འདམས་ཤིང་། 4ནམ་ཡང་མི་�མ་པའི་�ག་�་ཞིག་གི་
ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་ས་ཞིང་ད་བར་�ོས་མ་བ�བ་པའམ་ས་བོན་འདེབས་ལས་སོགས་གང་ཡང་མ་�ས་པའི་
གནས་ཤིག་�་འ�ིད་དེ། དེའི་འཇིང་ཚ�ག་བཅག་དགོས། 5ལེ་ཝིའི་�་མ་�མས་�ང་དེར་འ�ོ་དགོས། གང་ལགས་
ཟེར་ན། �ག་ལས་�ད་པའི་�ིམས་མ�ན་པའི་ཁམ་མ�་ཚང་མ་དེ་ཚ�ས་ཐག་གཅོད་�ེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་�་བ་དང་། ཁོང་གི་མཚན་�ི་ངང་ནས་�ིན་�བས་�ི་
�ོན་ཚ�ག་�ོག་པའི་�ིར་དེ་ཚ�ར་ཁོང་གིས་འདམས་པ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 6དེ་�ེས་མི་བསད་ས་དེ་ནས་ཐག་ཉེ་ཤོས་
�་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་�ི་འགོ་�ེད་ཚ�ས་བ་�གས་དེའི་�ེང་�་སོ་སོའི་ལག་པ་�ས་ཏེ། 7ང་ཚ�ས་མི་དེ་བསད་�་མ་
�ང་། དེ་ཙམ་མ་ཟད་�ས་བསད་པ་ཡིན་པ་དེའང་ང་ཚ�ས་མི་ཤེས་པས། 8�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ིས་ཨི་
ཇིབ་ནས་འ�ིད་ཕེབས་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་བཟོད་གསོལ་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚ�ར་�གས་བཟོད་
བཞེས་ཏེ་མི་གནོང་མེད་དེའི་�ོག་གི་ཉེས་ཆད་ང་ཚ�ར་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�་དགོས། 9དེ་�ར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གང་གནང་བ་བཞིན་�་�ོད་ཚ�ས་�བ་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�ར་�ོག་བཅད་པའི་ཉེས་ཆད་
འཕོགས་པར་མི་འ�ར་རོ༎  

དམག་འ�གས་�བས་�་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་པའི་�ད་མེད།  

10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་དམག་ལས་�ལ་ཁ་གནང་�ེ། �ོད་ཚ�ས་བཙ�ན་པ་
�མས་འ�ིད་ཡོང་�བས། 11དེ་ཚ�འི་�ོད་�་�ོད་ཚ�ས་�ད་མེད་མཛ�ས་མ་ཞིག་མཐོང་ནས་དེ་ལ་སེམས་ཤོར་ཏེ། 
མོ་དང་ཆང་ས་བ�བ་པར་འདོད་ན། 12མོ་ནི་�ོད་�ི་ནང་�་འ�ིད་དེ་མོའི་�་བཞར་ཞིང་། སེན་མོ་སོགས་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

འ�ེག་�ེ། 13�ོན་གོས་གསར་པ་གཡོག་དགོས། མོ་�ོད་རང་གི་ནང་�་གནས་�ོད་�ས་ཏེ། �་བ་གཅིག་ཙམ་རིང་
རང་གི་ཕ་མའི་དོན་�་�་ངན་�ེད་དགོས་སོ། དེ་�ེས་མོ་དང་ཆང་ས་�བ་ཆོག། 14�ེས་�་�ོད་�ིས་མོ་ལ་མ་
འདོད་པ་ཡིན་ན། མོ་ལ་རང་ དབང་�་འ�ོར་བ�ག་དགོས། དེ་དང་དབང་ཡོད་�ི་�ོ་ནས་�ས་འ�ེལ་�ས་པའི་
�ེན་�ིས་མོ་ལ་�ན་པོའི་�ལ་�་�ོད་པའམ་འཚ�ང་བ་སོགས་�ེད་མི་ཆོག་གོ �་�ོན་�ེས་�ི་ཐོབ་ཐང་། 15མི་
ཞིག་ལ་�ེས་དམན་གཉིས་ཡོད་པ་དང་དེ་གཉིས་ལས་�་�མས་�ེས་མོད། འོན་�ང་�་�ན་པ་དེ་ནི་ཁོས་དགའ་
མོས་�ེད་པའི་�ེས་དམན་ནས་�ེས་པ་མ་ཡིན་ན། 16�ེས་�་མི་དེས་རང་གི་�་ནོར་�མས་�ག་�་ཚ�ར་ཆ་བགོས་
�ེད་�བས། ཁོས་�ོགས་ཞེན་�ེད་དེ་རང་གིས་དགའ་མོས་�ས་པའི་�ེས་དམན་�ི་�་དེ་ལ་�་�ན་པའི་ཐོབ་�ལ་
དེ་�ད་མི་ཆོག 17དེ་བཞིན་�་�ན་པ་དེ་རང་གིས་དགའ་མོས་�ས་པའི་�ེས་དམན་�ི་�་མ་ཡིན་ནའང་ཁོས་�་
དེ་ལ་ནོར་�ལ་�བ་�ད་དགོས། མི་�་ཞིག་ཡིན་ནའང་རང་གི་�་�ན་པའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ངོས་ལེན་�ེད་དགོས་པ་
དང་། �ིམས་མ�ན་བཞིན་�་ཁོའི་ཐོབ་�ལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་ལ་�ད་དགོས་སོ༎  

ཁ་ལ་མི་ཉན་པའི་�འི་�ིམས།  

18གལ་ཏེ་མི་ཞིག་ལ་�་སེམས་གཤིས་�ོང་ཞིང་ངོ་ལོག་�ེད་མཁན་དང་། ཕ་མས་�ིག་བ�ན་ཇི་�ར་�ས་�ང་ཁ་
ལ་མ་ཉན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 19ཕ་མས་རང་གི་�ོང་�ེར་�ི་འགོ་དཔོན་ཚ�འི་མ�ན་�་ཁོ་འ�ིད་ནས་དེ་ལ་
�ིམས་གཅོད་�ེད་བ�ག་དགོས། 20དེ་ཚ�ས། ང་ཚ�འི་�་དེ་ནི་སེམས་གཤིས་�ོང་ཞིང་ངོ་ལོག་�ེད་མཁན་ཞིག་
ཡིན་པས་ང་ཚ�འི་ཁ་ལ་མི་ཉན་པར། �་ད�ལ་ཚང་མ་�་ཟོས་�་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་ཆང་རག་སོགས་འ�ང་གི་
འ�ག་ཅེས་�་དགོས། 21དེ་ནས་�ོང་�ེར་�ི་�ེ་པ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་�ོ་�བ་བ�བ་ནས་བསད་དེ། �ོད་ཚ�འི་�ོད་ནས་
ལམ་�ོལ་ངན་པ་དེ་དག་མེད་པར་�ེད་དགོས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མས་གནས་�ལ་དེ་ཐོས་ནས་འཇིགས་�ང་
�ེད་པར་འ�ར་རོ༎  

�ིམས་�་ཚ�གས།  

22གལ་ཏེ་མི་ཞིག་ལ་�ོག་ཐོག་གི་ཉེས་ཆད་ཕོག་�ེ། ཁོའི་རོ་དེ་ཤིང་�ོང་ཁར་འ�ར་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 23རོ་དེ་
མཚན་གང་དེར་བཞག་མི་ཉེན་པར། ཉིན་དེ་རང་ལ་�ས་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། རོ་དེ་ཤིང་ལ་འ�ར་བའི་
�ེན་�ིས་�ལ་དེར་དཀོན་མཆོག་གི་དམོད་པ་ཕོག་ཉེན་ཡོད། དེ་བས་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེ་�ིབ་ཅན་�་མ་འ�ར་བའི་�ིར་དེ་ངེས་པར་�་ས་�ས་གཏོང་
དགོས་སོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 22 

1གལ་ཏེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ིམ་མཚ�ས་ཤིག་གི་�ང་ངམ་�ག་ཅིག་ཕར་�ར་�ག་བཞིན་པ་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་ན། དེ་མ་
མཐོང་བ་བཞིན་�་མ་�ེད་པར། སེམས་ཅན་དེ་ཁོའི་�ར་བ�ེལ་དགོས་མོད། 2འོན་�ང་དེའི་བདག་པོ་དེ་ཐག་
རིང་པོར་ཡོད་པའམ། དོ་བདག་ངོ་མ་ཤེས་པ་སོགས་�ང་ཚ�་སེམས་ཅན་དེ་སོ་སོའི་ནང་�་འ�ེར་ཡོང་དགོས། 



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

ཡང་བདག་པོས་བཙལ་བར་འོངས་ན་དེ་ལ་�ིར་�ོད་�ེད་དགོས་སོ། 3དེ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ིམ་མཚ�ས་ཤིག་
གིས་བ�ག་གཏོར་ཤོར་བའི་བོང་�འམ་�ོན་གོས་སམ། གཞན་ཡང་དངོས་པོ་ཇི་འ�་ཞིག་�ོད་ཚ�ར་�ེད་པ་ཡིན་
ན་གོང་བཞིན་�ིར་�ོག་�ེད་དགོས་སོ། 4ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ིམ་མཚ�ས་ཤིག་གི་བ་�གས་སམ་བོང་�་ཞིག་འ�ེལ་
ཡོད་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ན་དེ་ལ་�ོད་ཚ�ས་མ་མཐོང་བ་བཞིན་�་མ་�ེད་པར། སེམས་ཅན་དེ་ཡར་�ང་ཐབས་�ེད་
དགོས། 5�ད་མེད་ཚ�ས་�ེས་པའི་ཆས་གོས་�ོན་མི་�ང་། �ེས་པ་ཚ�ས་�ང་�ད་མེད་�ི་གོས་�ོན་མི་�ང་། དེ་
བཞིན་�ོན་མཁན་�མས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་པོ་གནང་ངོ་། 6གལ་ཏེ་�ོད་
ཚ�ས་ཤིང་�ོང་ངམ་སའི་ཁར་�ི�འི་ཚང་ཞིག་�ེད་ཅིང་། དེའི་ནང་�ོ་ངའམ་�་�ག་གི་�ེང་�་�་མོ་བ�ད་ཡོད་
པ་ཞིག་མཐོང་ན། �ོད་ཚ�ས་�་མོ་དེ་འ�ེར་མི་ཉེན་ནོ། 7�ོད་ཚ�ས་�་�ག་ཚ�་འ�ེར་ཆོག་མོད། འོན་�ང་�་མོ་དེ་
�ོད་ད�ོལ་�ེད་དགོས་སོ། དེ་�ར་�ེད་ཚ�་�ོད་ཚ�་ཚ�་རིང་ཞིང་ཡར་�ས་�ན་�མ་ཚ�གས་པར་འ�ར་རོ། 8�ོད་
ཚ�ས་ཁང་པ་གསར་�ག་�ེད་�ས་ཐོག་གི་�ོགས་བཞིར་ར་བས་བ�ོར་དགོས། དེ་�ེས་ཁང་པའི་ཐོག་ནས་�་ཞིག་
�ང་ནས་ཤི་བ་ཡིན་ནའང་�ོད་ཚ�ར་ནག་ཉེས་གང་ཡང་འཕོག་མི་ཡོང་། 9�ན་ཚལ་ནང་�་�ོན་ཐོག་གཞན་ཞིག་
མ་བཏབ་ཅིག དེ་འ�་�ས་པ་ཡིན་ན་�ན་�མ་�མས་ཡང་ན་�ོན་ཐོག་གཞན་�ི་ལོ་ཏོག་བེད་�ོད་�ེད་མི་ཆོག 

10�ོན་པ་བ�བ་�ས་�ང་དང་བོང་�་མཉམ་�་�ོ་བར་མི་�ང་ངོ་། 11བལ་དང་རས་ཆའི་མཉམ་�་བཏགས་
པའི་གོས་ཤིག་�ོན་མི་�ང་། 12�ོད་ཚ�འི་�ོན་གོས་�ི་�ར་བཞི་�་ཁ་ཚར་གཏོང་དགོས༎  

ཆང་སའི་�ིམས་དང་འགལ་བ།  

13གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་�ད་མེད་ཞིག་དང་ཆང་ས་བ�བ་�ེ། �ེས་�་མོ་ལ་མ་དགའ་བར་�ངས་འདོད་�ས་ཏེ། 
14�ད་མེད་དེ་དང་ཆང་ས་བ�བ་�ས་མོ་ནི་མོ་གསར་མིན་�ལ་�ི་�ན་�ི་�ོན་བ�ོད་�ས་པ་ཡིན་ན། 15�ད་
མེད་དེའི་ཕ་མས་མོ་ནི་ན་�ང་མོ་གསར་ཡིན་པའི་�ངས་�ེལ་�་ཆང་སའི་དགོང་མོར་བེད་�ོད་�ས་ཏེ། �ག་
ཐིག་འགོས་པའི་ཉལ་ཁེབས་དེ་�ིམས་ཁང་�་འ�ེར་ནས་�ོང་�ེར་�ི་འགོ་དཔོན་�མས་ལ་བ�ན་དགོས་པ་
དང་། 16�ད་མེད་དེའི་ཕས་དེ་དག་ལ། ངས་རང་གི་�་མོ་མི་འདི་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་པ་ཡིན་�ང་། ད་
�་ཁོ་ལ་�་མོ་མི་དགོས་པ་དང་། 17ཆང་ས་བ�བ་�ས་མོ་གསར་མིན་�ལ་�ི་�ན་�ི་�ོན་བ�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་
�ང་། དེ་�ས་ངའི་�་མོ་ན་�ང་མོ་གསར་ཡིན་པའི་�ངས་�ེལ་གསལ་པོ་འདི་�་ཡོད། ཆང་སའི་དགོང་མོར་�ག་
ཐིག་འགོས་པའི་ཉལ་ཁེབས་འདིར་གཟིགས་ཤིག་ཅེས་�ས་དགོས། 18དེ་ནས་�ོང་�ེར་�ི་འགོ་དཔོན་�མས་�ི་
�ོ་ག་དེ་ལ་འ�ིད་དེ་ཉེས་�ང་བཏང་དགོས། 19ད�ལ་�མ་�་ ༡༠༠ ཐམ་པའི་ཉེས་ཆད་བཀལ་ནས་�ད་མེད་
དེའི་ཕ་ལ་�ད་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། མི་དེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�ད་མེད་ཞིག་ལ་མིང་�ེས་ངན་པ་�ས་པས་
�ིར་རོ། དེ་�ེས་ཁོས་�ད་མེད་དེ་རང་གི་བཟའ་�ར་ཉར་དགོས་པ་དང་། ཚ�་གང་མོ་ལ་�ངས་མི་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 
20འོན་�ང་�་མོ་མོ་གསར་མིན་པའི་ར་�ོད་པ་ཡིན་ན། 21དེ་དག་གིས་�་མོ་དེ་རང་གི་ཕའི་�ོའི་�ར་འ�ིད་
ནས་དེར་�ོང་�ེར་�ི་མི་ཚ�ས་�ོ་�བ་�བ་ནས་བསད་དགོས། ཆང་ས་མ་བ�བ་པའི་�ོན་ལ་རང་གི་ཕའི་ནང་�་
�ོད་�བས་མོས་གཞན་དང་�ས་འ�ེལ་�ས་ཏེ། ང་ཚ�འི་མི་རིགས་�ི་ད�ིལ་�་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་ལས་ངན་ཞིག་
�ས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་བཞིན་�ོད་ཆོས་ལས་ངན་དེ་�མས་�་མེད་�་གཏོང་དགོས་སོ། 22མི་ཞིག་གཞན་�ི་�ང་མ་
དང་�ས་འ�ེལ་�ེད་བཞིན་པར་ལག་པར་འཐེབ་པ་ཡིན་ན། དེ་གཉིས་མཉམ་�་གསོད་དགོས། དེ་�ར་�ས་ཏེ་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

�ོད་ཚ�ས་ལམ་�ོལ་ངན་པ་དེ་མེད་པར་�ེད་དགོས་སོ། 23གལ་ཏེ་�ོང་�ེར་ཞིག་�་�ེས་པ་ཞིག་གི་�ོང་ཆང་ཟིན་
པའི་�ད་མེད་ཞིག་དང་�ས་འ�ེལ་�ེད་བཞིན་པ་ལག་པར་འཐེབ་པ་ཡིན་ན། 24དེ་གཉིས་ཀར་�ོང་�ེར་ནས་
�ིར་བཏོན་ཏེ་�ོ་�བ་བ�བ་ནས་གསོད་དགོས། �ད་མེད་དེ་བསད་དགོས་དོན་ནི། མོ་�ོང་�ེར་ནང་�་ཡོད་པས། 
མོ་ལ་�བས་�ོགས་�ེད་དགོས་ཅེས་�ད་འབོད་བ�བ་པ་ཡིན་ན། གཞན་�ི་ཐོས་�བ་མོད། འོན་�ང་མོས་དེ་
བཞིན་མ་�ས་པས་�ིར་རོ། མི་དེ་གསོད་དགོས་དོན་ནི། ཁོས་གཞན་�ི་�ོང་ཆང་ཟིན་པའི་�ད་མེད་ཞིག་དང་
�ས་འ�ེལ་�ས་པ་ཡིན་པས་�ིར་རོ། དེ་�ར་�ས་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་ལམ་�ོལ་ངན་པ་འདི་དག་མེད་པར་�ེད་དགོས་
སོ། 25གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་�ོང་ཆང་ཟིན་པའི་�ད་མེད་ཞིག་ལ་མི་མེད་�ང་�ོང་ཞིག་�་དབང་ཡོད་�ིས་�ས་
འ�ེལ་�ས་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་གཅིག་པོ་གསོད་དགོས་ཏེ། 26�ད་མེད་དེ་ལ་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག། གང་ལགས་
ཟེར་ན། མོ་གསོད་དགོས་པའི་ཉེས་མིག་ཚབས་ཆེ་ཞིག་མོས་�ས་མེད་པས་�ིར་རོ། གནས་�ལ་དེ་ནི་མི་ཞིག་གིས་
འཇབ་�ོལ་�ས་ཏེ་མི་གཞན་ཞིག་བསད་པ་དང་མ�ངས་པ་ཡིན་ནོ། 27མི་དེས་མི་མེད་�ང་�ོང་ཞིག་�་�ོང་
ཆང་ཟིན་པའི་�ད་མེད་དེ་ལ་དབང་ཡོད་�ིས་�ས་འ�ེལ་�ེད་�བས་མོས་�བས་�ོགས་�ས་ཏེ་�ད་འབོད་
བ�བ་�ང་། �ས་�ང་མོ་ལ་རོགས་མ་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 28གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་�ོང་ཆང་མ་�ས་པའི་�ད་མེད་
ཞིག་ལ་དབང་ཡོད་�ིས་�ས་འ�ེལ་�ེད་བཞིན་པ་ཞིག་�ེད་པ་ཡིན་ན། 29མི་དེས་མོའི་ཕ་ལ་ད�ལ་�མ་�་�་
བ�་ཐམ་པ་�ོང་ཆང་གི་�ལ་�་འཇལ་དགོས་པ་དང་། མོ་ལ་རང་གི་བཟའ་�ར་�ངས་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་
ན། ཁོས་མོ་ལ་དབང་ཡོད་�ིས་�ས་འ�ེལ་�ས་པས་�ིར་རོ། ཁོས་མོ་ལ་ཚ�་གང་�ངས་མི་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 30�ས་
�ང་རང་གི་ཕའི་བཟའ་�་�་ཞིག་དང་མཉམ་�་ཆགས་པ་�ེད་ནས་རང་གི་ཕ་ལ་དམའ་འབེབས་�ེད་མི་�ང་
ངོ་༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 23 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་གི་ཁོངས་ནས་བཏནོ་པ།  

1�ག་�མ་བཟོས་པའམ་ཕོ་མཚན་�ི་འ�ས་�་བཅད་པའི་མི་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་�ི་ཁོངས་�་
མི་�ད་པ་ཡིན་ནོ། 2ལོག་གཡེམ་�ི་�ོ་ནས་�ེས་པའི་མིའམ། དེ་�་�འི་མིའི་རིགས་�ད་ལས་མི་རབས་བ�་བར་
�་�འང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་�་�ད་པར་མི་འ�ར་རོ། 3ཨམ་མོན་པའམ་མོ་ཨབ་པའམ་དེ་དག་
གི་རིགས་�ད་མི་རབས་བ�་བར་�་�འང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ཁོངས་�་�ད་པར་མི་འ�ར། 4�ོད་ཚ�་ཨི་
ཇིབ་ནས་ཐོན་ཡོང་བའི་ལམ་�་དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་ལ་�་དང་ཁ་ཟས་མ་�ད་པ་དང་། མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡའི་�ོང་�ེར་
པེ་ཐོར་ནས་བྷི་ཨོར་�ི་�་བིལ་ཨམ་ལ་ད�ལ་�ད་ནས་�ོད་ཚ�ར་དམོད་པ་འདེབས་པའི་ལས་�ས་བ�གོ། 5འོན་
�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་བྷ་ལམ་�ི་�་བར་མ་གསན་པར། དམོད་པ་དེ་ནི་�ིན་
�བས་�་བ�ར་བར་གནང་ངོ་། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�གས་བ�ེ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 
6�ོད་ཚ�འི་མི་རིགས་ནམ་འཚ�འི་བར་�་མི་རིགས་དེ་དག་ལ་རོགས་མ་�ེད་ཅིག དེ་ཚ�ར་ལམ་འ�ོ་ཡོང་བའི་ལས་
ཤིག་ནམ་ཡང་མ་�ེད་ཅིག 7ཨེ་དྷོམ་པ་�མས་ལ་�ང་�ང་མ་�ེད་ཅིག དེ་དག་�ོད་ཚ�འི་གཉེན་ཚན་ཡིན་པ་
དང་། དེ་བཞིན་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་ལའང་མཐོང་�ང་མ་�ེད་ཅིག གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོན་�་�ོད་ཚ�་དེ་དག་གི་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

�ལ་�་གནས་�ོད་�ས་པ་ཡིན་པས་�ིར་རོ། 8མི་རབས་ག�མ་ནས་དེ་ཚ�འི་རིགས་�ད་�མས་�ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་�་�ད་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ༎  

དམག་�ར་གཙང་མར་བཞག་དགོས་པའི་�ིམས།  

9དམག་�ས་�་�ོད་ཚ�་དམག་�ར་ནང་�ོད་�བས་ཆོ་ག་བཞིན་�་མི་གཙང་བར་བཟོས་མཁན་�ན་ལས་ལོག་�་
�ོད་ཅིག 10མཚན་མོ་གཉིད་ལམ་ནང་ཆགས་�ོད་�ས་ཏེ་མི་�་ཞིག་མི་གཙང་བ་�ང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་�ར་
�ི་�ི་�་བ�ད་དགོས། 11དགོང་�ོར་ག�གས་པོ་�ས་ཏེ་ཉི་མ་�བ་�བས་མི་དེ་�ར་ནང་�ིར་ལོག་�ེད་ཆོག་པ་
ཡིན་ནོ། 12�ར་�ི་�ི་�་�ོད་ཚ�ས་གསང་�ོད་ཅིག་བཟོ་དགོས། 13མཁོ་ཆས་�ི་�ལ་�་�ག་པ་ཞིག་འ�ེར་ཏེ། 
བཙ�ག་པ་བཏང་�བས་དེས་ས་�ས་ནས་བཀབ་དགོས། 14རང་གི་�ར་ནི་ཆོ་ག་བཞིན་�་གཙང་བར་བཞག་
དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�ར་�ང་�ོབས་གནང་མཁན་དང་ད�་བོ་�མས་ལས་�ལ་ཁ་གནང་མཁན། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ར་�ི་ད�ས་�་བ�གས་ཡོད། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་�ངས་བ་མ་གནང་བའི་�ིར། �ོད་ཚ�ས་བཙ�ག་པའི་ལས་ངན་མི་གཙང་བ་ཞིག་མ་�ེད་
ཅིག།  

�ིམས་�་ཚ�གས།  

15�ན་གཡོག་ཞིག་རང་གི་�ིན་བདག་ནས་�ོས་ཏེ། �བས་�་བར་�ོད་ཚ�འི་�ར་ཡོང་བ་ཡིན་ན་དེ་ལ་�ིར་ལོག་
གཏོང་མི་ཉེན། 16མི་དེ་�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་གང་�ང་ཞིག་�་གནས་�ོད་�ེད་ཆོག་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་དེ་ལ་�ག་
�བ་�ེད་མི་ཆོག 17ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེས་པའམ་�ད་མེད་�་ཞིག་�་ཁང་�་�ད་འཚ�ང་མའི་ལས་�ེད་མི་�ང་། 
18�ད་འཚ�ང་མའི་ལས་�ས་ནས་བསགས་པའི་�་ད�ལ་�ིས་དམ་བཅའ་�བ་པའི་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�་འ�ེར་མ་ཡོང་། �་ཁང་གི་�ད་འཚ�ང་མ་�མས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�ང་པོ་གནང་ངོ་། 19རང་རིགས་གཅིག་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཞིག་ལ་�་ད�ལ་ལམ་ཁ་ཟས་སམ་གཞན་
སོགས་�་ལོན་�་�ད་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་�ེད་ཁ་ལེན་མི་ཆོག 20�ི་�ལ་བ་ཞིག་ལ་�་ལོན་�ད་པ་ཡིན་ན་དེ་ལས་
�ེད་ཁ་ལེན་ཆོག་མོད། འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཞིག་ལས་�ེད་ཁ་ལེན་མི་ཆོག �ོད་ཚ�ས་བཀའ་�ིམས་འདི་བ�ང་
པ་ཡིན་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་�་�ོད་ཚ�ས་ལས་
དོན་གང་འ�་ཞིག་�ས་�ང་དེ་ལ་ཁོང་གིས་�ིན་�བས་གནང་བར་འ�ར། 21�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་ཞིག་�ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་དག་རིང་མིན་�བ་པར་�ོས་ཤིག �ོད་ཚ�ས་
དམ་བཅའ་ཚང་མ་�བ་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པ་དང་། དམ་བཅའ་�བ་མ་�བ་པ་དེ་ནི་�ིག་
པའི་�་ཞིག་ཡིན་ནོ། 22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་མ་འ�ལ་བ་དེ་ནི་�ིག་པ་མ་ཡིན་མོད། 23འོན་�ང་
དང་�ངས་�ི་�ོ་ནས་དམ་བཅའ་ཞིག་འ�ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་ངེས་པར་�་�བ་པར་�ོས་ཤིག 24�ོད་རང་མི་
ཞིག་གི་�ན་ཚལ་�ི་ད�ིལ་ནས་འ�ོ་�བས། �ན་འ�མ་རང་འདོད་བཞིན་�་ཟ་ཆོག་�ང་�ོད་ནང་�་འ�ེར་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

ནས་འ�ོ་མི་ཆོག 25མི་ཞིག་གི་འ�་ཞིང་�ད་ནས་འ�ོ་�བས་རང་གི་ལག་པས་�ག་པ་དེ་ཟ་ཆོག་མོད། འོན་�ང་
འ�་ལ་ཟོ་རས་�་མི་ཆོག་གོ།  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 24 

བཟའ་མི་ཁ་�ལ་བ་དང་�ར་�་ཆང་ས་བ�བ་པ།  

1མི་ཞིག་གིས་�ད་མེད་ཅིག་དང་ཆང་ས་བ�བས་ཏེ། �ེས་�་ཁོས་མོའི་�ོར་ལ་གནས་�ལ་མ་འདོད་པ་ཞིག་ཧ་གོ་
ཞིང། མོ་ལ་�ངས་�ིས་�ེད་པ་ཡིན་ན། �ལ་ཡིག་ཅིག་�ིས་ཏེ་དེ་མོ་ལ་�ད་དེ་རང་གི་ནང་ནས་བཏོན་�བ་ཡོང་། 
2དེ་�ེས་�ད་མེད་དེས་མི་གཞན་ཞིག་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་�ེ། 3�ོ་ག་དེས་�ང་མོ་ལ་མ་འདོད་པར་�ལ་
ཡིག་ཅིག་�ིས་ཏེ་མོ་ལ་ནང་ནས་བཏོན་པའམ། ཡང་ན་�ོ་གཉིས་པ་དེ་ཤི་བ་ཡིན་ན། 4གང་�ར་ཡིན་�ང་�ོ་དང་
པོ་དེས་མོ་ལ་ཡང་�ར་ཆང་ས་བ�བ་མི་ཆོག་ཅིང་། མོ་ནི་མི་གཙང་བར་�ིས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། གལ་ཏེ་མི་དེས་མོ་
ལ་ཡང་�ར་ཆང་ས་བ�བ་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་གཟིགས་�ང་�་མི་
གཙང་བའི་�་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེར། དེ་�་�འི་�ིག་པ་ཉེན་འཚབ་ཆེ་
བ་ཞིག་ནམ་ཡང་མ་�ེད་ཅིག།  

�ིམས་�་ཚ�གས།  

5ཉེ་འཆར་ཆང་ས་བ�བ་པའི་མི་ཞིག་དམག་ལ་བཏང་བའམ་མི་མང་གི་ལས་དོན་གང་འ�་ཞིག་�ང་བ�ལ་མི་
�ང་�ེ། ལོ་གཅིག་གི་རིང་ཁོ་ལ་ལས་འགན་�ན་ལས་�་ཡང་�ད་དེ། རང་གི་ནང་�་བཟའ་�་དང་མཉམ་�་
གནས་ཏེ་མོ་ལ་དགའ་མ�ར་�ེད་བ�ག་དགོས། 6�་ཞིག་ལ་�་ལོན་�ད་�བས། ཁོའི་འ�་འཐག་པའི་རང་
འཐག་དེ་གཏའ་མར་མ་ལེན་ཞིག དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་ནང་མི་དེ་ཁོ་ཚ�འི་འཚ�་བའི་ཐབས་ཤེས་དེ་འ�ོག་གི་
ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 7�་ཞིག་གིས་རང་རིགས་གཅིག་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཞིག་བཙན་འ�ིད་�ས་ཏེ་�ན་གཡོག་�་
བ�ལ་བའམ་བཙ�ངས་པ་ཡིན་ན། དེ་�ར་�ེད་མཁན་མི་དེ་གསོད་དགོས་སོ། དེ་�ར་�ས་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་�ོལ་ངན་
པ་དེ་�མས་མེད་པར་�ེད་དགོས་སོ། 8�ོད་ཚ�་ལ་�གས་ནད་�ག་པོ་ཞིག་ཕོག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ལེ་ཝིའི་�་མ་
�མས་�ིས་གང་�ས་པ་�ར་�ོས་ཤིག ངས་ཁོ་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་གང་�ས་པ་ཚང་མ་�ོད་ཚ�ས་ཉོན་ཅིག 9�ར་�ོད་
ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཡོང་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་མིར་ཡམ་ལ་གང་གནང་བ་དེ་
�ན་གསོ་�ོས་ཤིག 10�ིམ་མཚ�་ཞིག་ལ་�་ལོན་�ད་པ་ཡིན་ན། དེའི་གཏའ་མར་ཁོའི་�ོན་གོས་ཤིག་ལེན་པར་
�ིམ་ནང་�་མ་འ�ོ་ཞིག 11ཁང་པའི་�ི་�་�ག་�ོད་�ེད་དེ། ཁོ་རང་གིས་གོས་དེ་འ�ེར་འོངས་ཏེ་�ོད་ལ་�ད་
དགོས། 12གལ་ཏེ་མི་དེ་ད�ལ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན། དེའི་གོས་དེ་�ོད་ཚ�ས་མཚན་མོའི་རིང་�་མ་བཞག་པར། 13གོས་
དེ་དགོང་མོ་རེ་བཞིན་ཁོས་བེད་�ོད་�ས་ཏེ་ཉལ་�བ་པའི་�ིར་ཁོ་ལ་�ིར་ལོག་�ེད་དགོས། དེ་�ར་�ས་ན་ཁོས་
བཀའ་�ིན་�ེས་�ན་�་བ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�ོད་ལ་�གས་མཉེས་པར་འ�ར། 
14རང་རིགས་གཅིག་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའམ་�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ཞིག་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ི་�ལ་བའི་�་པ་
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ཉམ་ཐག་ཅིང་ད�ལ་པོ་དང་ཉམས་�ང་ཡིན་ན་ཁོ་ལ་མགོ་�ོར་མ་གཏོང་ཞིག 15ཉིན་�ར་ཉི་མ་མ་�བ་གོང་�་
མི་དེ་ལ་ཉིན་རེའི་�་ཆ་�ོད་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་ལ་ད�ལ་དེ་མཁོ་གནད་ཆེ་བས་ཁོས་དེ་ལ་རེ་འདོད་
ཆེན་པོ་�ེད་ནས་�ོད་�ི་ཡོད། ཁོ་ལ་�ོད་�ི་�་ཆ་དེ་མ་�ད་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ི་ཐོག་�་ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་�ས་འབོད་�ེད་ཡོང་། �ིག་པའི་ཉེས་དམིགས་དེ་�ོད་�ི་ཐོག་�་ཕོག་པར་འ�ར། 16�་�ས་�ས་པའི་
ཉེས་དམིགས་�་ཕ་མ་བསད་མི་�ང་། དེ་བཞིན་ཕ་མས་�ས་པའི་ཉེས་དམིགས་�ིས་�་�་ཚ�་ལ་བསད་མི་�ང་ངོ་། 
སོ་སོས་�ས་པའི་ཉེས་དམིགས་�་མི་དེ་རང་གསོད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 17�ི་�ལ་བའམ་ད་�ག་ཚ�འི་ཐོབ་ཐང་མ་
འ�ོག་ཅིག དེ་བཞིན་�ག་མོ་ཞིག་ལ་�་ལོན་�ད་�བས་མོའི་�ོན་གོས་སོགས་གཏའ་མར་ལེན་མི་�ང་། 18ངས་
�ོད་ཚ�་བཀའ་བ�ོས་དེ་བཞིན་�ེད་དགོས་དོན་ནི། �ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་
ཚ�་ཨི་ཇིབ་�ི་�ན་འཁོལ་ནས་�བས་པ་གནང་བ་དེ་�ོད་ཚ�ས་�ན་གསོ་�ེད་�བ་པའི་�ིར་རོ། 19�ོད་ཚ�ས་�ོན་
ཐོག་བ�་�ག་�ེད་�བས། ཞིང་ཁར་�ོན་ཐོག་བ�་འ�ོ་�ས་པ་ཡིན་ན་དེ་ལེན་�ིར་ཞིང་ཁར་མ་འ�ོ་ཞིག དེ་ནི་
�ི་�ལ་བ་དང་ད་�ག་དང་དེ་བཞིན་�གས་ས་མ་ཚ�འི་དོན་�་བཞག་དགོས། དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་�ི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�ི་ལས་དོན་ཚང་མར་�ིན་�བས་གནང་བར་འ�ར། 20དེ་
བཞིན་�ོད་ཚ�ས་ཁ་�ར་པོའི་ ཤིང་འ�ས་བ�་�ག་�ས་ཟིན་པའི་�ེས་�་བ�་འ�ོ་�ས་པ་�མས་�ར་�་ལེན་
པར་མ་འ�ོ་ཞིག། དེ་ནི་�ི་�ལ་བ་དང་ད་�ག་དང་�གས་ས་མ་ཚ�འི་དོན་�་�ངས་བཞག་དགོས། 21�ན་འ�མ་
བ�་�ག་�ེད་�བས་�ང་བ�་ཐེངས་གཅིག་རང་�་གང་བ�་�བ་པ་ལས། �ར་�་�ན་ཚལ་�་�ན་འ�མ་བ�་
བར་མ་འ�ོ་ཞིག། བ�་འ�ོ་�ས་པ་དེ་�ི་�ལ་བ་དང་། �་�ག་དང་། �ག་མོ་ཚ�འི་དོན་�་བཞག་དགོས་པ་ཡིན་
ནོ། 22ངས་�ོད་ཚ�ར་འདི་བཞིན་བཀའ་བ�ོས་�ེད་དགོས་དོན་ནི། �ར་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�ི་�ན་འཁོལ་�་གནས་
པ་དེ་ནམ་ཡང་མ་བ�ེད་པར་�ེད་པའི་�ིར་རོ༎  
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1གལ་ཏེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་གཉིས་འཐབ་�ོད་�ང་�ེ་�ིམས་ཁང་�་�ིད་ནས་གཅིག་དེ་ནོངས་མེད་དང་གཞན་དེ་
ཉེས་ཅན་�་�ིས་པ་དང་། 2ཉེས་ཅན་དེ་ལ་�ང་དགོས་པའི་�ིམས་ཕོག་པ་ཡིན་ན། �ིམས་དཔོན་�ིས་ཁོ་ལ་མར་
ཁ་འ�བ་�་�ལ་ནས་�་�ག་གཏོང་དགོས། �་�ག་མང་�ང་ཇི་ཙམ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ཁོའི་ནག་ཉེས་ཆེ་�ང་
ལ་�ས་ནས་ཐག་གཅོད་�ེད་དགོས། 3དེ་ལ་�་�ག་བཞི་བ�་ལས་གཏོང་མི་ཆོག དེ་ལས་མང་བ་�་�ག་བཏང་
བ་ཡིན་ན། �ན་�ིས་མཐོང་སར་ཁོ་ལ་མིང་�ེས་ངན་པ་ཞིག་ཡོང་ཉེན་ཡོད། 4�གས་ཆགས་བ�ོར་�བས་�ང་གི་
ཁ་མ་�མ་ཞིག།  

འདས་�ོངས་ཟིན་པའི་�ན་�ི་ཆེད་�་�ེད་དགོས་པའི་ལས་འགན།  

5�ིམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་�་�ན་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་ལ་�་མེད་པར་ཤི་བ་ཡིན་ན། ཁོའི་�ེ་དམན་དེས་�ི་
མིའི་�ིམ་ཚང་གཞན་�ི་�ེས་པ་དང་ཆང་ས་བ�བ་མི་ཆོག འོན་�ང་འདས་�ོངས་ཟིན་པའི་མི་དེའི་�ན་�ིས་མོ་
ལ་ཆང་ས་བ�བ་དགོས། དེ་ནི་ཁོའི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་ནོ། 6དེ་གཉིས་ལས་�ེས་པའི་�་�ོན་�ེས་དེ་ནི་�ན་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

འདས་�ོངས་�ིན་པ་དེའི་�འི་�ལ་�་ངོས་འཛ�ན་�ས་ཏེ། �ན་འདས་པའི་རིགས་�ད་དེ་ཡིན་ཟེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་
ནང་�་གནས་པར་�ེད་�་ཡིན། 7འདས་པའི་མིའི་�ན་དེས་མོ་ལ་ཆང་ས་བ�བ་འདོད་མ་�ས་ན། �ད་མེད་དེས་
�ོང་�ེར་�ི་འགོ་�ེད་ཚ�འི་མ�ན་�་�ིན་ནས། ངའི་�ོ་གའི་�ན་དེས་རང་གི་ལས་འགན་མ་�བ་པར། ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་ད�ིལ་�་རང་གི་�ན་�ི་རིགས་�ད་�ེལ་འདོད་�ེད་�ི་མི་འ�ག་ཅེས་བ�ོད་དགོས། 8དེ་
ནས་�ོང་�ེར་�ི་འགོ་�ེད་ཚ�ས་མི་དེ་ལ་བོས་ཏེ་བ�བ་�་�ེད་དགོས། དེ་�ར་�ས་ཏེ་མ་ཉན་པ་ཡིན་ན། 9�ག་
མོ་དེས་�ོང་�ེར་�ི་འགོ་�ེད་ཚ�ས་མཐོང་སར་�ེས་པ་དེའི་�མ་ཡ་གཅིག་�ད་དེ་མི་དེའི་གདོང་ལ་མ�་�ད་
བ�བ་ཅིང་འདི་�ར་�ས་དགོས། རང་གི་�ན་�ི་རིགས་�ད་�ེལ་འདོད་མི་�ེད་མཁན་དེ་ལ་གནས་�ལ་ཐབས་
�ག་འདི་འ�་ཡོང་ངེས་སོ། 10�ིམ་ཚང་དེའི་མིང་ལ་�མ་�ད་པའི་མིའི་�ིམ་ཚང་ཞེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�་
�གས་པར་འ�ར༎  

�ིམས་གཞན་�མས།  

11མི་གཉིས་འཐབ་འཛ�ང་�ེད་�བས་མི་གཅིག་གི་�ང་མས་རང་གི་�ོ་གའི་�ོགས་�ས་ཏེ། �ེས་པ་གཞན་དེའི་ཕོ་
མཚན་བཙ�ར་ཐབས་�ས་པ་ཡིན་ན། 12�ད་མེད་དེ་ལ་�ིང་�ེ་མ་�ེད་པར་དེའི་ལག་པ་གཅོད་དགོས་སོ། 13-

14ཐིག་ཚད་དང་�ིད་ཚད་བེད་�ོད་�ེད་�བས་གཞན་ལ་མགོ་�ོར་མ་གཏོང་ཞིག 15�ོད་ཚ�ས་�ིམས་དང་
མ�ན་པའི་�ན་པའི་�ིད་ཆད་དང་ཚད་སོགས་བེད་�ོད་�ས་པ་ཡིན་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེར་�ོད་ཚ�་ཚ�་རིང་པོར་གནས་པར་འ�ར། 16མགོ་�ོར་གཏོང་
མཁན་�མས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ང་བ་གནང་ངོ་༎  

ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་གསོད་དགོས་པའི་བཀའ།  

17�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཡོང་�བས། ཨ་མ་ལེག་པ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་གང་�ས་པ་དེ་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག 18དེ་
ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ལ་མ་འཇིགས་པར། �ོད་ཚ�་ངལ་ཞིང་ཐང་ཆད་པའི་�བས་�། དེ་ཆོས་�ོད་ཚ�འི་�བ་ནས་
འཐབ་འཛ�ང་�ས་ཏེ། མི་ཚ�གས་�ི་མ�ག་�་�ས་པ་ཚང་མ་བསད་པ་ཡིན་པས། 19དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�ར་གནང་�ས། �ོད་ཚ�འི་མཐའ་འཁོར་ལ་ཡོད་པའི་ད�་བོའི་
ལས་བ�ན་པོ་མཛ�ག་�བས། �ོད་ཚ�ས་ཨ་མ་ལེག་པ་ཚང་མ་ངེས་པར་གསོད་དགོས། དེ་ཚ�འི་མིང་�ལ་ཙམ་ཡང་
�་ཞིག་གི་ནམ་ཡང་མི་�ན་པར་�ེད་དགོས་པ་དང། དེ་མ་བ�ེད་ཅིག།  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 26 

ལོ་ཐོག་གི་འ�ལ་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཆོར་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་
�ས་ཏེ་དེར་གཞིས་ཆགས་པའི་�ེས་�། 2�ོད་ཚ�་ཚང་མས་�ོན་ཐོག་གི་�ད་དེ་ཙ�ལ་པོའི་ནང་�་�གས་ནས་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་གནས་གཅིག་པོ་དེར་འ�ེར་དགོས། 3�བས་དེའི་�་མའི་�ར་�ིན་ནས་འདི་�ར་�ས་
དགོས། �ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་�ལ་
དེར་ང་བ�ེབས་ཡོད་ཅེས་ངས་ངོས་ལེན་�་གི་ཡོད། 4�་མས་�ོད་�ི་ལག་ནས་ཙ�ལ་པོ་དེ་�ངས་ནས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་�ིའི་ཁར་བཞག་དགོས། 5དེ་�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་
�ར་�ོད་ཚ�ས། ངའི་ཕ་མེས་ནི་གནས་ངེས་མེད་ཁག་�་འ�མ་འཁན་ཨ་རམ་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། རང་གི་ནང་མི་
འ�ིད་དེ་ཨི་ཇིབ་�་གཞིས་ཆགས་པར་�ིན་ནོ། ཁོ་ཚ�་དེར་བ�ེབས་�ས་མི་འབོར་�ངས་�ང་ཞིག་ལས་མེད་�ང་། 
�ེས་�་དེ་ཚ�་མི་རིགས་ཆེན་པོ་དང་�ོབས་ཆེན་ཞིག་�་འ�ར་བ་དང་། 6ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་ང་ཚ�་ལ་ག�ག་�བ་�ག་
པོས་�ན་འཁོལ་བཞིན་ལས་བ�ལ་�བས། 7རང་གི་མེས་པོའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ང་ཚ�ས་�བས་�ོགས་
མཛད་རོགས་གནང་ཞེས་�ེ་ངག་འདོན་པས། ཁོང་གིས་ང་ཚ�འི་�་བར་གསན་ཏེ། ང་ཚ�འི་�ག་བ�ལ་དང་དཀའ་
འཚ�་དང་�་ངན་�མས་གཟིགས་ནས། 8ཁོང་གི་མ�་�ོབས་ཆེན་པོས་ང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་�བས་པ་གནང་ངོ་། ཁོང་
གི་�ས་དང་མཛད་འ�ིན་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་�མས་བ�ན་པ་གནང་�ེ། འཇིགས་�ང་ཆེ་བའི་གནས་�ལ་སོགས་
འ�ང་�་བ�ག་པ་ཡིན་ནོ། 9ཁོང་གིས་ང་ཚ�་འདིར་འ�ིད་ཕེབས་ཏེ་�ག་པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པའི་�ལ་དེ་ནི་
ང་ཚ�་ལ་གནང་�ང་བས། 10ད་ངས་ཁོང་གི་གནང་བའི་ལོ་ཐོག་གི་�ད་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་འ�ལ་
བར་བཅར་ཡོད་ཅེས་བ�ོད་དགོས་སོ། དེ་�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་ཙ�ལ་པོ་དེ་མར་བཞག་ནས་ཁོང་
ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་དགོས། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ནང་མི་དང་བཅས་
པར་གནང་བའི་དངོས་པོ་བཟང་པོ་�མས་�ི་�ིར་�་ཁོང་ལ་བཀའ་�ིན་�ེས་�ན་�་དགོས་པ་དང་། �ོད་ཚ�འི་
�ོད་�་�ོད་པའི་ལེ་ཝི་པ་དང་�ི་�ལ་པ་ཚ�ས་�ང་དགའ་�ོན་དེ་ལ་�ལ་བ་ལེན་དགོས་སོ། 12ལོ་ག�མ་རེར་�ོན་
ཐོག་གི་བ�་ཁག་དེ་ལེ་ཝི་པ་དང་�ི་�ལ་བ་དང་། ད་�ག་དང་�གས་ས་མ་�མས་ལ་�ོད་དགོས་སོ། གང་ལགས་
ཟེར་ན། མི་མང་གི་�ེ་ཚ�གས་ཇི་འ�་ཞིག་ལའང་བཟའ་བཅའི་རིགས་�ང་ངེས་བཞིན་ཡོང་བས་�ིར་རོ། དེ་�ར་
�ས་ཟིན་པའི་�ེས་�། 13�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ན་�་འདི་�ར་བ�ོད་དགོས། དམ་པའི་བ�་ཁག་
གི་�ར་ཆ་ཅིག་�ང་ངའི་ནང་�་�ས་མེད་ཅིང་། �ེད་�ིས་ང་ལ་བཀའ་བ�ོས་གནང་བ་བཞིན་ངས་ལེ་ཝི་པ་
དང་། �ི་�ལ་བ་དང་། ད་�ག་�མས་དང་། �གས་ས་མ་�མས་ལ་�ད་དོ། བ�་ཁག་གི་འ�ལ་བའི་�ོར་�ི་
བཀའ་�མས་ངས་གཅིག་�ང་འགལ་བའམ་བ�ེད་པ་སོགས་�ས་མེད། 14�་ངན་�ི་�བས་�་བ�་ཁག་གི་
འ�ལ་བའི་ཁོངས་ནས་ངས་གང་ཡང་ཟས་མེད་པ་མ་ཟད། ཆོ་ག་�ར་ང་མི་གཙང་བའི་གནས་�ངས་�་ཡོད་
�བས་དེ་ལས་གང་ཡང་ངའི་ནང་ནས་བཏོན་�་མ་�ང་། དེའི་ཁོངས་ནས་གཤིན་པོའི་འ�ལ་བའི་�ིར་�་གང་
ཡང་བེད་�ོད་�ས་མེད། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་བ�་ཁག་གི་འ�ལ་བའི་�ོར་ལ་བཀའ་གང་གནང་བ་
ཚང་མ་ངས་�ང་ཡོད་པས། 15མཐོ་རིས་�ི་�ེད་�ི་�གས་གནས་དམ་པ་ནས་མར་གཟིགས་ཏེ་རང་གི་མི་འབངས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ལ་�ིན་�བས་གནང་བར་མཛ�ད། �ར་ང་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་�ལ་�ག་
པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པོ་དེ་ལའང་�ིན་�བས་གནང་བར་མཛ�ད༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཉིད་�ི་མི་འབངས།  



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

16དེ་རིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་ཉིད་�ིས་བཀའ་�ིམས་ཚང་མ་�ང་དགོས་
ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པས། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་དང་དམ་ཚ�ག་མ་འགལ་བར་སེམས་�ེ་གཅིག་གི་�ོ་ནས་བཀའ་དེ་
དག་�ང་དགོས། 17དེ་རིང་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་རང་གི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་ངོས་ལེན་�ས་ཤིང་། 
ཁོང་གི་བཀའ་དང་བཀའ་�ིམས་ཡོངས་�ོགས་�ང་ཞིང་། ཁོང་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་�་འ�ལ་�འི་དམ་
བཅའ་�ལ་ཡོད་དོ། 18�ར་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་བཞིན། དེ་རིང་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་
ཉིད་�ི་མི་འབངས་�་ངོས་ལེན་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་ཉིད་�ི་བཀའ་�ིམས་ཚང་མ་�ང་
དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད། 19ཁོང་གིས་བཀོད་གནང་མཛད་པའི་མི་རིགས་�ན་�ི་ནང་ནས་�ོད་ཚ�་ནི་
མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་མི་རིགས་ཤིག་�་བཀོད་པ་གནང་�་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་མཚན་ལ་བ�ོད་བ�གས་
དང�ས་བ�ར་�ས་དགོས། ཁོང་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་�ར་�ོད་ཚ�་ཁོང་རང་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�་�ང་
བར་འ�ར་རོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 27 

�ོ་ལེབ་ཁར་�ིས་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་�མས།  

1དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་�ེད་�མས་དང་བཅས་མི་མང་ལ་�ས་པ། དེ་རིང་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་
�ེད་པའི་བཀའ་�མས་�ངས་ཤིག 2�ོད་ཚ�ས་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེར་འ�ལ་བའི་ཉིན་མོར་�ོད་ཚ�ས་�ོ་རིང་ཆེན་པོ་�མས་
ཡར་�ེང་�ེ། དེར་�ི་�གས་ཏེ། 3དེའི་ཁར་�ིམས་དང་བཀའ་�ོབ་�མས་�ིས་དགོས། �ོད་ཚ�འི་མེས་པོའི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་�ག་པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པའི་�ལ་དེར་�ོད་ཚ�་འ�ལ་
བའི་�ེས་�། 4ཡོར་དན་ཕར་�ོགས་�་འ�ོར་�བས། ངས་དེ་རིང་�ོད་ཚ�ར་�ས་པ་བཞིན། �ོ་རིང་འདི་དག་རི་
བོ་ཨེ་བལ་�ི་�ེང་�་�ངས་ཤིང་དེར་�ི་�གས་དགོས། 5�གས་�ི་ལག་ཆ་བེད་�ོད་མ་བཏང་བའི་�ོ་ལས་མཆོད་
�ི་ཞིག་བཞེངས་དགོས། 6གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་�ིར་�་
མཆོད་�ི་བཞེངས་�བས་ལག་ཆས་མ་གཤག་པའི་�ོ་ལས་བཞེངས་ཏེ། དེར་�ེག་དགོས་པའི་དམར་མཆོད་�མས་
འ�ལ་དགོས། 7མ�ན་འ�ེལ་�ི་འ�ལ་བ་སོགས་�ལ་ནས་རང་གིས་ཟ་དགོས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�ན་�ར་བཀའ་�ིན་�་དགོས། 8�ི་�གས་པའི་�ོ་རིང་དེ་ཚ�འི་ཁར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་�ི་ཚ�ག་འ�་
རེ་རེ་བཞིན་གསལ་པོར་�ིས་དགོས་སོ། 9དེ་ནས་མོ་ཤེས་ལེ་ཝིའི་�་མ་�མས་དང་མཉམ་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་
དམངས་�མས་ལ་�ས་པ། �ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས། ངའི་�ོགས་�་�ར་ཉོན་དང་། དེ་རིང་�ོད་ཚ�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་འབངས་�་འ�ར་ཡོད་དོ། 10�ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ཏེ་ངས་དེ་
རིང་�ོད་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་�ས་པའི་ཁོང་གི་�ིམས་ཚང་མ་�ང་དགོས་སོ༎  

བཀའ་�་མ་�ང་མཁན་�མས་ལ་དམོད་པ་�མས།  



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

11དེ་�ེས་མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་�མས་ལ་�ས་པ། 12�ོད་ཚ�་ཡོར་དན་�ལ་བའི་�ེས་�་མི་�མས་ལ་�ིན་�བས་
�ི་�ོན་ཚ�ག་འབོད་�ོག་�ེད་�བས། སིམ་ཨོན་དང་། ལེ་ཝི། ཡ་�་�། ཨི་ས་ཀར། ཡོ་སེབ་དང་། བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་
རིགས་�མས་རི་བོ་གྷེ་རི་ཛ�མ་�་ལངས་ནས་�ོད་དགོས་ཏེ། 13དེ་བཞིན་དམོད་པའི་ཚ�ག་ངན་འབོད་�ོག་�ེད་
�བས། �་བྷེན་དང་། གྷཌ། ཨ་ཤེར། ཛ�་�་�ན། �ན་དང་ནཕ་ཏ་ལིའི་�ེ་རིགས་�མས་རི་བོ་ཨེ་བྷལ་�ི་�ེང་�་
�ོད་དགོས། 14དེ་�ེས་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་གཤམ་གསལ་ཚ�ག་�མས་�ད་�གས་ཆེན་པོས་འབོད་དགོས་སོ། 15�་ཞིག་
གིས་�ོའམ། ཤིང་དང་�གས་རིགས་སོགས་ལས་�་འ�་བཟོས་ཏེ། དེ་ལ་གསང་བའི་ཐོག་�་མཆོད་པ་ཡིན་ན། དེ་
ལ་དཀོན་མཆོག་གི་དམོད་པ་ཕོག་ངེས་ཤིང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་འ�འི་མཆོད་པར་�ང་བ་གནང་ངོ་། 
དེར་མི་མང་ཚང་མས་ཨ་མེན་ཞེས་བ�ོད་དགོས། 16རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་�ས་ཞབས་མ་�ེད་མཁན་�ི་ཐོག་
དཀོན་མཆོག་གིས་དམོད་པ་ཕོག་པར་ཤོག། ཡང་དེར་མི་ཚང་མས་ཨ་མེན་ཞེས་བ�ོད་དགོས། 17�ིམ་མཚ�ས་�ི་ས་
མཚམས་�ོ་�གས་�ེད་མཁན་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་དམོད་པ་ཕོག་པར་ཤོག། ཡང་དེར་མི་ཚང་མས་ཨ་མེན་ཞེས་
བ�ོད་དགོས། 18མི་ལོང་བ་ཞིག་ལམ་ནོར་�་འ�ིད་མཁན་དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་དམོད་པ་ཕོག་པར་ཤོག། ཡང་
དེར་མི་ཚང་མས་ཨ་མེན་ཞེས་བ�ོད་དགོས། 19�ི་�ལ་བ་དང་། �་�ག་དང་། �ག་མོའི་ཐོབ་ཐང་འ�ོག་མཁན་
ཚ�་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་དམོད་པ་ཕོག་པར་ཤོག། ཡང་དེར་མི་ཚང་མས་ཨ་མེན་ཞེས་བ�ོད་དགོས། 20རང་གི་ཕའི་
�ང་མ་�་ཞིག་དང་ཆགས་པ་�ས་ཏེ། རང་གི་ཕ་ལ་དམའ་འབེབས་�ེད་མཁན་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་དམོད་པ་ཕོག་
པར་ཤོག། ཡང་དེར་མི་ཚང་མས་ཨ་མེན་ཞེས་བ�ོད་དགོས། 21དེ་བཞིན་�ད་འ�ོ་དང་ཆགས་པ་�ེད་མཁན་ཞིག་
ལ་དཀོན་མཆོག་གི་དམོད་པ་ཕོག་པར་ཤོག། ཡང་དེར་མི་ཚང་མས་ཨ་མེན་ཞེས་བ�ོད་དགོས། 22རང་གི་�ིང་མོ་
དང་ཕ་ཡའམ་མ་ཡའི་�་མོ་ཞིག་དང་ཆགས་པ་�ེད་མཁན། དེའི་ཁར་དཀོན་མཆོག་གི་དམོད་པ་ཕོག་པར་ཤོག། 
ཡང་དེར་མི་ཚང་མས་ཨ་མེན་ཞེས་བ�ོད་དགོས། 23རང་གི་�ོ་མོ་དང་ཆགས་པ་�ེད་མཁན་དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་
གི་དམོད་པ་ཕོག་པར་ཤོག། ཡང་དེར་མི་ཚང་མས་ཨ་མེན་ཞེས་བ�ོད་དགོས། 24གསང་བའི་�ོ་ནས་�ོག་གཅོད་
�ེད་མཁན་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་དམོད་པ་ཕོག་པར་ཤོག། ཡང་དེར་མི་ཚང་མས་ཨ་མེན་ཞེས་བ�ོད་དགོས། 25མི་
ཉེས་མེད་ཅིག་བསད་པའི་�ིར་�ོག་�ན་ལེན་མཁན་དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་དམོད་པ་ཕོག་པར་ཤོག། ཡང་དེར་མི་
ཚང་མས་ཨ་མེན་བ�ོད་དགོས། 26དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་དང་�ོབ་�ོན་�མས་མ་�ང་མཁན་ཐོག་�་དཀོན་
མཆོག་གི་དམོད་པ་ཕོག་པར་ཤོག། ཡང་དེར་མི་ཚང་མས་ཨ་མེན་ཞེས་བ�ོད་དགོས་སོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 28 

བཀའ་�་�ང་མཁན་�མས་ལ་�ིན་�བས།  

1གལ་ཏེ་�ོད་ཆོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་དང་། ངས་དེ་རིང་�ོད་ཚ�ར་
�ད་པའི་ཁོང་གི་བཀའ་�་ཚང་མ་�ལ་བཞིན་�ང་བ་ཡིན་ན། ཁོང་གི་�ོད་ཚ�ར་འཇིག་�ེན་�་མི་རིགས་གཞན་
ལས་མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་མི་རིགས་ཤིག་�་བཀོད་པ་གནང་�་དང་། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གི་བཀའ་ལ་�ིས་�ང་�་ཞིག་དང་། གཤམ་གསལ་�ིན་�བས་ཚང་མ་�ོད་ཚ�ར་ཐོབ་པར་འ�ར། 3གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ཚ�་དང་ས་ཞིང་�མས་ལ་�ིན་�བས་གནང་�་ཡིན་པ་དང་། 4གཙ�་བོ་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་�་�ག་མང་པོ་དང་། �ང་ངེ་བཞིན་ལོ་ཏོག་མང་པོ་དང་�གས་ཟོག་སོགས་མང་པོ་
�ིན་�བས་གནང་བར་འ�ར། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་འ�་དང་དེ་ལས་བཟོས་པའི་ཁ་ཟས་�མས་
ལ་�ིན་�བས་གནང་བར་འ�ར། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་ལས་དོན་གང་�ིར་�ིན་�བས་གནང་
བར་འ�ར། 7ད�་བོས་�ོད་ཚ�ར་འཐབ་འཛ�ང་�ེད་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་འཕམ་བ�ག་པར་
གནང་�་ཡིན་པ་། དེ་ཚ�ས་�ོགས་གཅིག་ནས་འཐབ་འཛ�ང་�ས་�ང་། ས་�ོགས་�ན་ནས་�ོས་དགོས་�ང་བར་
འ�ར། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་ལས་དོན་ཚང་མར་�ིན་�བས་གནང་ཞིང་། 
�ོད་ཚ�འི་འ�་མཛ�ད་ཚང་མ་འ�་ཡིས་བཀང་བར་མཛད་དེ། ཁོང་གིས་གནང་བའི་�ལ་�་�ོད་ཚ�ར་�ིན་�བས་
གནང་བར་འ�ར། 9�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་དང་ཁོང་གི་
བཀའ་བ�ོས་གནང་བ་ཚང་མ་�བ་པ་ཡིན་ན། �ར་ཁོང་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་བཞིན་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་
ཉིད་�ི་མི་འབངས་�་བཀོད་པ་གནང་�་ཡིན་ནོ། 10དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་ཉིད་�ི་མི་
འབངས་�་འདམས་པ་གནང་བ་དེ་འཇིག་�ེན་�ི་མི་རིགས་ཚང་མས་མཐོང་�ེ། ཁོ་ཚ�འི་སེམས་ནང་འཇིགས་
�ང་�ེད་པར་འ�ར། 11�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་�ལ་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ོད་ཚ�འི་�་�་མང་པོ་དང་། �གས་ཟོག་མང་པོ་དང་ལོ་ཐོག་ཕོན་ཆེ་གནང་�་ཡིན་ནོ། 12ཉིད་�ིས་མཐོ་རིས་�ི་
བང་མཛ�ད་ནས་ཆར་�་�ས་�་འབེབ་པར་མཛད་དེ། �ོད་ཚ�འི་ལས་དོན་ཚང་མར་�ིན་�བས་གནང་ཞིང་། �ོད་
ཚ�ས་མི་རིགས་མང་པོར་�་ལོན་བཏང་ཡོང་། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་གཞན་ལས་གཡར་�ིན་སོགས་�ེད་མི་དགོས་སོ། 
13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་མི་རིགས་མང་པོའི་�ོད་�་�ེས་�་འ�ངས་མཁན་
ཞིག་�་མ་ཡིན་པར་འོན་�ང་འགོ་དཔོན་�མས་བཟོས་གནང་�་ཡིན་ནོ། དེ་རིང་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ད་པའི་ཁོང་
གི་བཀའ་�་ཚང་མ་�ོད་ཚ�ས་�ལ་བཞིན་�ང་བ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་�ག་�་ཡར་�ས་གོང་�་འཕེལ་ཞིང་། ལས་
དོན་མི་འ�བ་པའི་�་བ་གཅིག་�ང་མི་ཡོང་ངོ་། 14འོན་�ང་དེ་དག་ལ་�ིས་�ང་མ་�ས་པར། �་�ེན་གཞན་ལ་
ནམ་ཡང་མཆོད་འ�ལ་དང་�ས་བ�ར་མ་�ེད་ཅིག།  

བཀའ་�་ལ་�ང་�ིས་མ་�ས་པའི་འ�བ་འ�ས།  

15གལ་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་བ་དང་། དེ་རིང་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ད་
པའི་ཁོང་གི་བཀའ་དང་�ིམས་�མས་�ལ་བཞིན་མ་�ང་ན་གཤམ་གསལ་དམོད་པ་འདི་དག་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་
ཕོག་པར་འ�ར། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�ི་�ོང་�ེར་ཚ�་དང་ས་ཞིང་ཁག་ལ་དམོད་པ་གཏོང་བར་
འ�ར། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་འ�འི་ལོ་ཐོག་དང་དེ་ལས་བཟོས་པའི་ཁ་ཟས་སོགས་ལ་དམོད་པ་
གཏོང་བར་འ�ར། 18�ོད་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམོད་པ་ཕོག་པའི་�ེན་�ིས་�གས་ཟོག་ར་�ག་སོགས་
དང་། �་�ག་དང་། དེ་བཞིན་ཞིང་གི་ཐོན་�ེད་སོགས་�ང་འཕེལ་བར་མི་འ�ར་རོ། 19�ོད་ཚ�འི་ལས་དོན་�ན་
ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམོད་པ་ཕོག་པར་འ�ར། 20གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་ལས་ངན་�ས་པ་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་�ངས་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་རིང་མིན་ཡོངས་�་མ་འཇིག་པའི་བར་�་�ོད་ཚ�ས་�ས་པའི་ལས་དོན་ཚང་
མར་ཁོང་གིས་�ེན་ངན་དང་�ས་ཟིང་དང་དཀའ་ངལ་སོགས་གཏོང་གནང་བར་འ�ར་རོ། 21�ོད་ཚ�ས་བདག་
འཛ�ན་�ེད་�འི་�ལ་དེར་�ོད་ཚ�་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་འ�ར་བའི་�ིར། �་མ�ད་དེ་�ོད་ཚ�ར་ནད་�་ཚ�གས་
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གཏོང་བ་གནང་བར་འ�ར། 22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་�ང་འབོས་དང་ཚ་བ་ལ་སོགས་པའི་འགོས་
ནད་�ིས་མནར་བ�ག་པ་དང་། ཐེན་པ་དང་�ང་ཆ་པོ་གཏོང་བ་གནང་�ེ། �ོད་ཚ�འི་�ོན་ཐོག་ཚང་མ་འཇིག་
པར་མཛད་�་ཡིན། �ོད་ཚ�་མ་ཤི་བར་�་�ེན་ངན་དང་དཀའ་ངལ་དེ་དག་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་གནས་�་ཡིན་ནོ། 
23ཆར་�་མེད་པས་�ོད་ཚ�འི་ས་ཞིང་ཚང་མ་�གས་�ར་མ�ེགས་པོར་འ�ར་�་དང་། 24�ོད་ཚ�་མ་འཇིག་བར་
�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཆར་�འི་ཚབ་�་�ལ་དང་�ེ་མས་གང་བའི་�ང་འ�བ་�ག་པོ་གཏོང་བར་འ�ར། 
25�ོད་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་གནང་ཞིང་། �ོད་ཚ�ས་དེ་དག་
ལ་�ོགས་གཅིག་ནས་འཐབ་འཛ�ང་�ས་�ང་། ས་�ོགས་�ན་ནས་�ོས་དགོས་�ང་བ་དང་། �ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་
གནས་�ལ་གང་�ང་བ་དེ་མཐོང་ནས་ས་གཞིའི་མི་རིགས་ཚང་མ་འཇིག་པར་འ�ར། 26�ོད་ཚ�་ཤི་བའི་�ེས་�་
�་དང་ནགས་�ི་གཅན་གཟན་�མས་ཡོང་ནས་�ོད་ཚ�འི་རོ་�མས་ཟ་བ་དང་། དེ་དག་ལ་ད�ོག་མཁན་�འང་
ཡོང་བར་མི་འ�ར། 27�ར་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�་ལ་གནང་བ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལའང་གཉན་
འ�ར་�ིས་མནར་བར་མཛད་དེ། �ོད་ཚ�འི་ག�གས་པོར་�་དང་�་བས་གང་ཞིང་། �ོད་ཚ�འི་�ས་པོར་�ོ་ནད་
�ིས་ཡོངས་�་�བ་�ེ། ཟ་འ�ག་ལངས་མོད། འོན་�ང་ནད་གཞི་དེ་ལས་�ག་གསོ་བའི་�ན་ཐབས་གཅིག་�ང་མི་
ཐོབ་པ་དང་། 28གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་�ོ་�་བ�ག་པར་མཛད་ཅིང་། མིག་ལོང་བར་མཛད་དེ། སེམས་
འཚབ་ཆེན་པོ་�ེད་བ�ག་པར་མཛད་�་དང་། 29ལོང་བ་བཞིན་�་�ོད་ཚ�་ཉིན་མོར་�ར་�ལ་བ�བ་�ེ་འ�ལ་
ནའང་། �ོད་ཚ�ས་རང་གི་འ�ལ་ལམ་ཐོབ་མི་ཡོང་། �ོད་ཚ�འི་ལས་དོན་གང་�ིར་ལམ་�ོངས་མི་ཡོང་བ། གཞན་
�ིས་�ོད་ཚ�ར་�ན་�་དབང་གནོན་དང་ཇག་བཅོམ་�ས་�ང་། �ོད་ཚ�ར་�བས་མཁན་�འང་མི་ཡོང་ངོ་། 
30�ོད་དང་�ད་མེད་ཅིག་�ོང་ཆང་�ེད་�འི་ཐག་གཅོད་�ས་�ང་། མི་གཞན་�ིས་དེ་དང་ཆང་ས་བ�བ་པ་
དང་། �ོད་�ིས་ཁང་པ་�ག་པ་ཡིན་�ང། དེའི་ནང་�་ནམ་ཡང་�ོད་�་མི་ཐོབ་པ་དང་། �ོད་�ིས་�ན་ཚལ་
འདེབས་ལས་�ས་�ང་འ�ས་�ར་ནམ་ཡང་ལོངས་�ོད་�་ཐོབ་མི་ཡོང་། 31�ོད་ཚ�འི་སེམས་ཅན་�མས་�ོད་
ཚ�འི་མིག་ངོར་བསད་�ང་། �ོད་ཚ�ས་དེའི་ཤ་དེ་ཟ་�་ཐོབ་མི་ཡོང་། དེ་བཞིན་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་སར་�ོད་ཚ�འི་
བོང་�་�མས་གཞན་�ིས་འ�ིད་དེ་�ར་�ིར་�ོག་མི་�ེད་དོ། �ོད་ཚ�འི་�ག་�་ད�་བོར་�ད་�ང་། �ོད་ལ་
རོགས་�ས་མཁན་�འང་མི་�ེད་དོ། 32�ོད་�ི་མིག་ངོར་�ོད་�ི་�་དང་�་མོ་�མས་�ི་�ལ་བའི་�ན་འཁོལ་�་
འ�ིད་དེ། �ོད་ཚ�འི་�་�ག་ཚ�་ནམ་�ིར་ལོག་�ེད་ཡོང་ངམ་བསམ་ནས་�ོད་ཚ�ས་ཉིན་�ར་དོན་མེད་�་མིག་ན་
ན་�ས་ནས་བ�ད་དགོས་ཡོང་། 33�ོད་ཚ�ས་འབད་བ�ོན་ཆེན་པོས་བཏབ་པའི་ལོ་ཏོག་�མས་�ི་�ལ་བ་ཚ�ས་
འ�ེར་ཏེ། དེའི་ཚབ་�་�ོད་ཚ�ར་�ན་�་མནར་གཅོད་དང་ག�ག་�བ་�ག་པོ་�ོང་དགོས་པ་དང་། 34དཀའ་
ངལ་དེ་ཚ�འི་�ེན་�ིས་�ོད་ཚ�་�ོ་བར་འ�ར་རོ། 35གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་�ང་པར་�ག་དཀའ་
ཞིང་ན་ག�གས་�ན་པའི་�ས་གང་བར་མཛད་དེ། �ོད་ཚ�འི་�ི་བོ་ནས་�ང་མཐིལ་བར་�་གཉེན་འ�ར་�ིས་
མནར་བར་འ�ར། 36གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་�ལ་པོ་ལ་�ི་�ལ་བའི་�ལ་ཞིག་�་འ�ིད་
པ་གནང་�་དང་། �ལ་དེར་�ོད་ཚ�འམ་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་དེ་�་ནམ་ཡང་བ�ད་མ་�ོང་ཞིང་། དེར་�ོད་
ཚ�ས་ཤིང་དང་�ོ་ལས་བཟོས་པའི་�་�ེན་�མས་ལ་བ�ར་�ི་�ེད་པར་འ�ར། 37གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་
ཚ�ར་ཁ་�ོར་ནས་གཏོང་བ་གནང་�འི་�ལ་ཁག་སོ་སོའི་མི་�མས་�ིས་�ོད་ཚ�འི་གནས་�ངས་དེ་མཐོང་ནས་ཡ་
མཚན་�ེད་ཅིང་། དེ་དག་གིས་�ོད་ཚ�ར་འ�་དགད་དང་དམའ་འབེབས་�ེད་པར་འ�ར་རོ། 38�ོད་ཚ�ས་ས་བོན་
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མང་པོ་འདེབས་མོད། འོན་�ང་�ོན་ཐོག་�ང་�་ཞིག་བ�་�ག་�ེད་�་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཆ་ག་འ�ས་�ེ་
མ་�མས་ཟ་བར་འ�ར། 39དེ་བཞིན་�ོད་ཚ�ས་�ན་ཞིང་འདེབས་ལས་�ས་ཏེ། དེར་གཡོག་�ེད་ཡག་པོ་�ས་མོད། 
འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་�ན་འ�མ་བ�་�ག་�ེད་མི་ཡོང་། �ན་ཆང་འ�ང་�་ཐོབ་མི་ཡོང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། 
�ན་ཤིང་ཚང་མ་འ�ས་ཟ་བར་འ�ར་རོ། 40�ལ་�ི་ས་�ོགས་�ན་�་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་�མས་�ེས་�ང་། ཁ་�ར་
པོའི་འ�ས་�་ཚང་མ་ས་ལ་གཟགས་པས། �ོད་ཚ�ར་ཁ་�ར་པོའི་�མ་ཐོབ་པར་མི་འ�ར་རོ། 41�ོད་ཚ�ར་�་དང་
�་མོ་�མས་�ེས་མོད། འོན་�ང་དེ་དག་ནི་�ོད་ལས་བཙ�ན་�་འ�ིད་པར་འ�ར། 42�ོད་ཚ�འི་ཤིང་�ོང་དང་ལོ་
ཐོག་ཚང་མ་འ�ས་ཟས་ནས་ཡོངས་�་འཇིག་པར་འ�ར། 43�ོད་ཚ�འི་�ལ་�་གནས་པའི་�ི་�ལ་བ་�མས་�ི་
དབང་ཆ་ཆེ་�་འ�ོ་�་དང་། �ོད་ཚ�འི་དབང་ཆ་རིམ་བཞིན་ཉམས་པར་འ�ར། 44�ོད་ཚ�ར་�་ལོན་�ད་པའི་
�ིར་ཁོ་ཚ�་ལ་ད�ལ་ཡོད་�ང་། ཁོ་ཚ�ར་�་ལོན་�ད་�ིར་�ོད་ཚ�་ལ་�་དངོས་གང་ཡང་ཡོད་པར་མི་འ�ར་རོ། 
མཐར་ཁོ་ཚ�་�ོད་ཚ�འི་དཔོན་པོར་འ�ར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། 45�ོད་ཚ�་འཇིག་པར་མ་འ�ར་བའི་བར་�་�ེན་ངན་
འདི་�མས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་གནས་�་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གི་གནང་བའི་�ིམས་ཚང་མ་མ་�ང་པས་�ིར་རོ། 46དེ་ཚ�་ནི་�ས་གཏན་�་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་�་�ད་
ཚ�འི་�ེང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉེས་ཆད་�ི་དཔང་པོའི་�ལ་�་གནས་�་ཡིན། 47གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ོད་ཚ�་ལ་ཐབས་ལམ་�ན་ནས་�ིན་�བས་གནང་མོད། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་�ོ་སེམས་དགའ་པོའི་ངང་ནས་
ཁོང་ལ་བ�ར་�ི་མ་�ས་པ་ཡིན་པས། 48གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་ད�་བོ་�མས་གཏོང་བ་
གནང་�་ཡིན་ཏེ། �ོད་ཚ�ས་དེ་དག་གི་གཡོག་�ེད་པར་འ�ར། �ོད་ཚ�་ནི་བ�ེས་�ོམ་དང་། གོས་མེད་གཅེར་�ར་
གནས་དགོས་པ་དང་དགོས་མཁོ་�་མའི་ནང་�་�ད་དགོས་�་དང་། �ོད་ཚ�་འཇིག་པར་མ་འ�ར་བའི་བར་�་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་མནར་གཅོད་�ག་པོ་གཏོང་བ་གནང་�་ཡིན། 49གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ས་གཞིའི་མཐའ་མཚམས་�ི་ས་གནས་ནས་མི་རིགས་ཤིག་�ོད་ཚ�འི་ད�་�་བ�ང་བ་གནང་�་དང་། མི་རིགས་
དེའི་�ད་ནི་�ོད་ཚ�ས་ཧ་མི་གོ་ཞིང་། �་�ག་�ར་དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་མཐོ་གཤོག་བ�བ་པར་འ�ར། 50དེ་
དག་ག�ག་�བ་ཆེ་ཞིང་�ན་གཞོན་�་ལ་ཡང་�ིང་�ེ་མི་�ེད་དོ། 51དེ་དག་གིས་�ོད་ཚ�འི་�གས་ཟོག་དང་ར་
�ག་དང་�ོན་ཐོག་ཟས་པས། �ོད་ཚ�་�ོགས་པར་ཤི་བར་འ�ར། དེ་དག་གིས་�ོད་ཚ�འི་དོན་�་འ�་དང་�ན་
ཆང་དང་། ཁ་�ར་པོའི་�མ་དང་། �གས་ཟོག་དང་�ག་�་སོགས་གང་ཡང་མ་བཞག་པས་�ོ་ཚ�་ཤི་བར་འ�ར། 
52གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་བའི་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་ཚང་མར་དེ་ཚ�ས་
འཐབ་འཛ�ང་�ས་ཏེ། �ོད་ཚ�ས་�ོས་བཀལ་བའི་�གས་རི་མཐོ་པོ་དང་བ�ན་པོ་�མས་ཡོངས་�་བཤིགས་པར་
འ�ར། 53ད�་བོས་�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་�མས་མཐའ་བ�ོར་ནས་ཡོང་�བས་�ོད་ཚ�ས་ཁ་ཟས་ལ་�མས་ཤིང་�་
�ག་�ེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་བའི་�་�ག་�མས་�ང་�ོད་ཚ�ས་ཟ་
བར་འ�ར། 54-55�ིམ་ཚང་མཐོ་རིམ་�ི་�ེ་བོ་�ལ་�ན་ཞིག་ཡིན་�ང་ད�་བོའི་ལག་�་�ད་�བས་ཁ་ཟས་
གཞན་མེད་པས་ཧ་ཅང་�་�ག་�ེ། ཁོས་རང་གི་�་�་ཚ�་འགའ་ཤས་ཟ་བ་དང་། རང་གི་�ན་ནམ་རང་གི་གཅེས་
པའི་�ང་མ་དང་�ག་འ�ོས་�ས་པའི་�ག་�་གཞན་�མས་ལའང་ཤ་དེ་ལས་�ད་པར་མི་འ�ར་ཞིང་། 56-

57�ིམ་ཚང་མཐོ་རིམ་དང་�ག་པོ་ཡིན་པའི་�ད་མེད་�ལ་�ན་མ་ཞིག་དེ་�་ནམ་ཡང་�ང་པས་འ�ལ་བ�ོད་
�ེད་�ོང་མེད་པ་ཞིག་གིས་�ང་དེ་�ར་�ེད་ཉེན་ཡོད། ད�་བོས་མོའི་�ོང་�ེར་བ�ོར་བ�ང་�ེད་�ས། མོ་ལ་ཁ་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

ཟས་མེད་པས་�་�ག་ནས་རང་གི་�་�་གསར་�་�ེས་པའི་�་�་དང་ཤ་མ་བཅས་པ་གསང་བའི་�ོ་ནས་ཟའོ། 
མོས་རང་གིས་གཅེས་པའི་�ོའམ་�་�་ཚ�་ལའང་དེ་བགོས་ནས་�ེར་མི་ཡོང་། 58གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་ག�ང་རབ་
འདིའི་ནང་�ིས་ཡོད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་བ�བ་�་ཚང་མ་�ོད་ཚ�ས་�ལ་བཞིན་�་མ་�ང་བར། ངོ་མཚར་ཆེ་
ཞིང་བག་སེམས་�་འོས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ལ་�ིས་�ས་མ་�ས་པ་ཡིན་
ན། 59ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཆོའི་རིགས་�ད་�མས་ལ་ནམ་ཡང་�ག་མི་གསོ་བའི་ནད་གཞི་དང་བཀག་
འགོག་�ེད་མི་�བ་པའི་ནད་ཡམས་�ག་པོ་�མས་གཏོང་བ་གནང་�་ཡིན། 60�ར་�ོད་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་�་�ོང་
དགོས་�ང་བའི་ནད་རིམས་�ག་པོ་�མས་�ར་ཡང་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་གཏོང་བ་གནང་�་ཡིན་པས། 
�ོད་ཚ�་དེ་ལས་ནམ་ཡང་�ག་གསོ་བར་མི་འ�ར། 61གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་དང་བཀའ་�ོབ་�མས་ཡོད་
པའི་ག�ང་རབ་འདིའི་ནང་�་�ིས་མེད་པའི་ནད་རིགས་དང་ནད་ཡམས་ག�ག་པ་ཅན་�མས་ཁོང་གིས་བཏང་
བ་གནང་�ེ། �ོད་ཚ�་ཡོངས་�་འཇིག་པར་འ�ར། 62�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་
བཀའ་ལ་བ�ི་�ང་མ་�ས་པར་བ�ེན། �ོད་ཚ�འི་ཁ་�ངས་ནི་ནམ་མཁའི་�ར་ཚ�གས་བཞིན་�་�ངས་ལས་
འདས་པ་ཞིག་ཡོད་�ང་། �ང་�་ཞིག་ལས་གསོན་པོར་�ས་པར་མི་འ�ར་རོ། 63གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་
ཚ�་ཡར་�ས་གོང་�་�ེལ་ཞིང་། �ོད་ཚ�འི་�ངས་འབོར་འཕེལ་�ས་�་གཏོང་བ་གནང་�བས་�གས་ད�ེས་ཆེན་
པོ་གནང་བ་བཞིན། �ོད་ཚ�་ལ་ཚར་གཅོད་གཏོང་བ་གནང་�བས་�ང་། དེ་བཞིན་�གས་ད�ེས་གནང་�་ཡིན་
པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་�ེད་�་ཡིན་པའི་�ལ་དེ་ནས་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་�་བ་ནས་བཀོག་པ་རའ�ར། 
64གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ས་གཞིའི་མཐའ་འཚམས་གཅིག་ནས་གཞན་བར་མི་རིགས་ཚང་མའི་ད�ིལ་
�་ཁ་གཏོར་བ་གནང་ཞིང་། དེར་�ོད་ཚ�འམ་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་�ིས་དེ་�་ནམ་ཡང་མ་མཆོད་པའི་ཤིང་
དང་�ོ་ལས་བཟོས་པའི་�་�ེན་�མས་ལ་མཆོད་པར་འ�ར། 65ས་གནས་གང་�་�ིན་�ང་�ོད་ཚ�ར་ཞི་བདེ་མི་
ཐོབ་ཅིང་། སོ་སོའི་ཡིན་བསམ་པའི་ས་གནས་རང་བདག་གཅིག་�ང་མེད་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
སེམས་�ལ་དང་། རེ་ཟད་ཡིད་�གས་སོགས་�ིས་�ོད་ཚ�་མནར་བར་མཛད་དོ། 66�ས་�ག་�་�ོད་ཚ�འི་�ོག་དེ་
ཉེན་ཁའི་ནང་�་གནས་པ་དང་། �ོད་ཚ�་ཉིན་མཚན་མེད་པར་དངངས་�ག་ཆེན་པོའི་ངང་�་བ�ད་དགོས་པ་
དང་། སེམས་ནང་འཆི་བའི་འཇིགས་�ང་ཡང་ཡང་�ེད་པར་འ�ར། 67�ོད་ཚ�ས་དངོས་པོ་ཇི་འ�་ཞིག་མཐོང་
�ང་། དེས་�ོད་ཚ�འི་སེམས་ནང་འཇིགས་�ང་�ེད་ཅིང་། �་�ོ་རེ་བཞིན་དགོང་�ོ་ནམ་འོངས་བསམ་པ་དང་། 
དེ་བཞིན་དགོང་�ོ་རེ་བཞིན་�་�ོ་ནམ་ཤར་ཡོང་ཞེས་བསམ་པར་འ�ར། 68གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་
�ར་ཡང་ཨི་ཇིབ་�་�ིར་ལོག་འ�ོ་དགོས་མི་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་�ང་། ཁོང་གིས་�་གཟིང་ཐོག་�་�ོད་ཚ�་ཡང་
�ར་�ལ་དེར་�ིར་ལོག་བ�ང་པ་གནང་ཞིང་། དེར་�ོད་ཚ�་རང་གིས་རང་ལ་ད�་བོའི་�ན་འཁོལ་�་འཚ�ང་
ཐབས་�ེད་མོད། འོན་�ང་�ས་�ང་�ོད་ཚ�་ཉོ་འདོད་མི་�ེད་དོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 29 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཨབ་�ལ་�་ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་ལ་དམ་བཅའ་གནང་བ།  



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

1མོ་ཨབ་�ལ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ལ་གནང་བའི་དམ་བཅའི་དོན་གནད་ཁག་ནི་འདི་�་
�ེ། འདི་ནི་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རི་བོ་སི་ནཨེ་ཁར་དེ་དག་ལ་གནང་བའི་དམ་བཅའ་དེའི་ཐོག་�་དམ་
བཅའ་འཕར་�ོན་ཞིག་ཡིན་ནོ། 2མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་ཚང་མ་བཀོང་ནས་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་དང་ཁོའི་ལས་�ེད་པ་�མས་དང་དེ་བཞིན་�ལ་�་ཚང་མར་ག་རེ་གནང་བ་དེ་�ོད་ཚ�ས་
མཐོང་ངོ་། 3ནད་ཡམས་ག�ག་པ་ཅན་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ངོ་ཚར་ཆེ་བའི་�ས་�མས་
དང་། ཡ་མཚན་ཅན་�ི་མཛད་འ�ིན་ཁག་�ང་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་ཡོད། 4�ོད་ཚ�ས་དེ་�་ཉམས་�ོང་གང་�ས་པ་
�མས་�ི་གསང་དོན་�མས་ཁོང་གིས་ད་བར་�ོད་ཚ�་ལ་ཤེས་འ�ག་མེད། 5ལོ་ངོ་བཞི་བ�འི་རིང་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་�ོད་ཚ�་ལ་འ�ོག་�ོང་བ�ད་ནས་ད�་འ�ིད་གནང་�བས། �ོད་ཚ�འི་གོས་དང་�མ་སོགས་ནམ་
ཡང་ཟད་པའམ་རལ་བ་སོགས་མ་�ང་བ་དང་། 6�ོད་ཚ�ར་ཁ་ཟས་བག་ལེབ་དང་འ�ང་�་�ན་ཆང་སོགས་མེད་
པའི་�བས་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་�བ་པར་མཛད་དོ། དེ་ནི་ཁོང་རང་ཉིད་
�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་�ིར་�ོད་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་མཛད་པས་�ིར་རོ། 7ཡང་ང་ཚ�་ས་
གནས་འདིར་འ�ོར་�བས་ཧེཤ་བྷོན་�ི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་བྷ་�ན་�ི་�ལ་པོ་ཨོག་གཉིས་�ིས་ང་ཚ�ར་དམག་
འ�ེན་པར་�ེབས་མོད། འོན་�ང་ང་ཚ�ས་དེ་དག་འཕམ་པར་�ས་པ་ཡིན། 8དེ་ཚ�འི་�ལ་དབང་འཛ�ན་�ས་ཤིང་། 
�་བྷེན་དང་གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་དང་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ེད་ཀའི་�ོད་�་ཆ་བགོས་�ས་པ་ཡིན། 9དེ་བས་ན་
�ོད་ཚ�ས་ཞལ་ཆད་འདིའི་བཀའ་�མས་�ལ་བཞིན་བ�ང་བ་ཡིན་ན། རང་གིས་�ས་པའི་ལས་དོན་ཚང་མར་
འ�བ་འ�ས་བཟང་པོ་�ིན་ངེས་སོ། 10-11དེ་རིང་�ོད་ཚ�་འགོ་�ེད་�མས་དང་ལས་�ེད་པ་དང་�ེས་པ་དང་། 
�ད་མེད་དང་�་�ག་�མས་དང་། �ོད་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་པའི་ཤིང་�ག་མཁན་དང་�་ལེན་མཁན་དང་�ི་
�ལ་བ་�མས་དང་བཅས་པ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་ལངས་ཡོད་དོ། 12དེ་རིང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་དང་�ེད་བཞིན་པའི་དམ་བཅའ་དང་། དེའི་ལས་
འགན་�མས་ངོས་ལེན་�་བར་�ོད་ཚ�་དེར་�ེབས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་དང་
�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་�ཱག། ཡ་ཀོབ་དང་མཉམ་�་དམ་བཅའ་གནང་བ་བཞིན། �ོད་ཚ�་ཉིད་�ི་
མི་འབངས་�་གཏོགས་པར་མཛད་ཅིང་། ཁོང་ཉིད་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�་འ�ར་བར་ངེས་བ�ན་གནང་བ་
ཡིན་ནོ། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ཙམ་མ་ཡིན་པར། 15དེ་རིང་འདིར་ཁོང་གིས་�ན་�ར་ལངས་ནས་
�ོད་མཁན་ང་ཚ�་ཆང་མ་དང་། དེ་བཞིན་མ་འོངས་པར་�ེས་�་ཡིན་པའི་ང་ཚ�འི་རིགས་�ད་དང་མཉམ་�འང་
ལས་འགན་དང་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 16�ར་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་གནས་�ངས་ཇི་འ�་ཞིག་
གི་ནང་�་གནས་དགོས་�ང་བ་དང་། མི་རིགས་གཞན་�ི་ས་�ལ་བ�ད་དེ་བ�ོད་�བས་�ོད་ཚ�ར་གང་�ང་བ་
དེ་�ོད་ཚ�ས་�ན་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཤིང་དང་། �ོ་དང་། གསེར་ད�ལ་བཅས་ལས་བཟོས་པའི་དེ་ཚ�འི་�་འ�་
ཞེན་ལོག་ཅན་�མས་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་ཡོད། 17-18དེ་བས་ན་དེ་རིང་འདིར་ལངས་ནས་བ�ད་ཡོད་པའི་�ེས་པ་
དང་�ད་མེད། �ིམ་ཚང་ངམ་�ེ་རིགས་�་འ�་ཞིག་གིས་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ནས་
�ིར་ལོག་ཏེ། མི་རིགས་གཞན་�ི་�་�ེན་སོགས་ལ་མི་མཆོད་པའི་ཟོན་སེམས་ནན་ཏན་�ེད་དགོས། དེ་མིན་དེ་ནི་
�་བ་བཞིན་�་འཕེལ་ཏེ། �ོ་བ་ཁག་ཅིང་བཙན་�ག་�ན་པའི་�ི་ཤིང་དང་འ�་བར་འ�ར། 19དེ་རིང་བཀའ་
བཙན་པོའི་ཞལ་ཆད་འདི་དག་ཐོས་མཁན་ཚ�འི་ནང་ནས། སེམས་གཤིས་�ོང་པོ་�ས་ཏེ་རང་འདོད་བཞིན་�་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

གང་དགར་�ོད་ནའང་རིགས་སོ་ཞེས་�མ་པའི་མི་གཅིག་�ང་ཡོད་པར་མི་�ང་ངོ་། གཏམ་འདི་དེས་གཏན་�ེད་
དགོས། དེ་མིན་�ོད་ཚ�་བཟང་བོ་དང་ངན་པ་ཚང་མ་མེད་པར་འ�ར་རོ། 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�་�འི་
མི་ལ་�གས་བཟོད་མི་གནང་ཞིང་། ཁོང་གི་�གས་�ོ་�ག་པོའི་མེ་�ང་དེ་དེའི་ཁར་འབར་ཏེ། དེ་ལ་ཁོང་གིས་ཆ་
ཚང་མེད་པར་མ་�ིན་བར་�། དེབ་འདིའི་ནང་�་�ིས་པའི་�ེན་ངན་ཚང་མ་དེའི་ཁར་ཕོག་ཅིང་། དེ་ཡོངས་�་
འཇིགས་པར་འ�ར་རོ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་�ན་�ི་མ�ན་�་དཔེ་མཚ�ན་
ཞིག་�་བཅོས་པར་མཛད་དེ། ཁོའི་�ེང་�་�ིམས་�ི་དེབ་འདིའི་ནང་�ིས་པའི་དམ་བཅའ་གཞིར་བ�ང་གི་
དམོད་པ་ཚང་མ་ཁོའི་�ེང་�་ཕོག་པར་འ�ར། 22མ་འོངས་པའི་མི་རབས་�་�ོད་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་དང་ཐག་
རིང་�ལ་ནས་ཡོང་བའི་�ི་�ལ་བ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�་བཏང་གནང་བའི་དཀའ་
འཚ�གས་དང་�ེན་ངན་�མས་མཐོང་བར་འ�ར། 23ཞིང་ཚང་མ་�་ཟི་དང་ཚས་གང་ཞིང་�མ་�ེ། ཕན་མི་ཐོགས་
པར་ཆགས་ཤིང་། དེར་ཐོན་�ེད་གང་ཡང་མ་�ང་བ་དང་། �་ངན་�ང་�ེ་བར་མི་འ�ར་རོ། �ོད་ཚ�འི་�ལ་ནི་
�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་�ོ་ཆེན་པོས་ཚར་བཅད་གནང་བའི་ཨད་�ཱ་དང་། ཛ�་བོ་ཨིམ་�ི་�ོང་�ེར་
སོ་དྷོམ་དང་གྷོ་མོ་�ཱ་དང་འ�་བར་འ�ར་�་ཡིན་ནོ། 24དེའི་�བས་�་འཛམ་�ིང་མི་རིགས་ཚང་མས། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་དག་གི་�ལ་ལ་དེ་འ�་གནང་དགོས་དོན་དང་། �གས་�ོ་དེ་�་�་གནང་དགོས་དོན་དེ་ག་
རེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་བ་�ེད་ཡོང་། 25དེའི་ལན་ནི་འདི་�་�ེ། ཁོ་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ར་
ཁོ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་འ�ིད་ཕེབས་�བས། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་དམ་བཅའ་གང་འ�ལ་བ་དེ་དག་མ་�བ་པར། ཉིད་�ི་མི་
འབངས་ཚ�ས་དམ་བཅའ་དེ་དང་འགལ་བའི་�ེན་�ིས་དེ་�ར་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 26དེ་ཚ�ས་དེ་�་ནམ་ཡང་མཆོད་
མ་�ོང་བའི་�་འ�་དག་ལ་མཆོད་པ་དང་། �་�ེན་དེ་དག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་མི་ཆོག་ཅེས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 27གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་�གས་�ོ་
གནང་�ེ། དེབ་འདིའི་ནང་�་�ིས་ཡོད་པའི་�ེན་ངན་ཚང་མ་དེ་ཚ�འི་�ལ་�་བཏང་བ་གནང་ཞིང་། 28ཁོང་གི་
�གས་�ོ་ཆེན་པོའི་ནང་�་དེ་ཚ�་རང་གི་�ལ་ནས་བཏོན་པ་གནང་�ེ། �ི་�ལ་�ལ་ཞིག་�་བ�ངས་པ་གནང་
ཞིང་། དེ་ཚ�་དེང་�ས་�ང་དེར་གནས་ཤིང་ཡོད་དོ། 29གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་དོན་
གནད་འགའ་ཞིག་གསང་བར་བཞག་གནང་མོད། འོན་�ང་ཁོང་གིས་རང་གི་བཀའ་�ིམས་�མས་མངོན་པར་
མཛད་ཡོད་པས། ང་ཚ�་དང་ང་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ཚ�ས་དེ་དག་�ན་�་�ང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 30 

�ིན་�བས་དང་�ར་གསོའི་ཆེད་�་�ིམས་�མས།  

1ངས་ད་�་�ོད་ཚ�ར་�ིན་�བས་དང་དམོད་པ་གཉིས་ལས་གཅིག་འདམས་པའི་གོ་�བས་�ད་ཡོད། གནས་�ལ་
དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་�ང་ཚར་བའི་�ེས་�། �ོད་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ཁ་�ོར་བ་གནང་
�ེ། མི་རིགས་གཞན་དང་མཉམ་�་གནས་�བས། ངས་�ོད་ཚ�་ལ་འདམས་ཀ་�ེད་པའི་གོ་�བས་�ད་པ་དེ་�ོད་
ཚ�ས་�ན་ཡོང་། 2གལ་ཏེ་�ོད་དང་�ོད་ཚ�འི་རིགས་�ད་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་�ོ་ཁ་བ�ར་ཏེ་
ཁོང་གི་བཀའ་�་�མས་�ོ་སེམས་�ེ་གཅིག་གི་�ོ་ནས་�ང་པ་ཡིན་ན། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
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མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་�ིང་�ེ་གནང་ཞིང་། �ོད་ཚ�་ཁ་འཐོར་ནས་གནས་ཡོད་པའི་�ལ་ཁག་སོ་སོ་ནས་
བཏོན་པ་གནང་ཞིང་། �ིར་ལོག་འ�ིད་ཕེབས་�་ཡིན་པ་དང་། �ར་ཡང་�ོད་ཚ�ར་�ན་�མ་ཚ�གས་པབཟོས་
གནང་ངོ་། 4�ོད་ཚ�་འཛམ་�ིང་�ི་མཐའ་མཚམས་�ན་�་ཁ་འཐོར་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ར་ཡང་�ོགས་གཅིག་�་བ�ས་ཏེ་�ིར་ལོག་འ�ིད་ཕེབས་ཡོང་། 5�ར་
�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་གནས་�ོད་�ས་པའི་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�ས་�ར་ཡང་བདག་འཛ�ན་�ེད་�་དང་། ཁོང་གིས་
�ོད་ཚ�་ལ་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་ལས་�ངས་འབོར་ཆེ་བ་དང་། �ན་�མ་ཚ�གས་པ་བཟོས་གནང་ངོ་། 6གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་རིགས་�ད་�མས་ལ་བཀའ་�་�ང་བའི་སེམས་
གནང་བ་དང་། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ོ་སེམས་�ེ་གཅིག་གིས་བ�ེ་བ་�ས་ཤིག་དང་། �ལ་དེར་�ོད་ཚ�་�ན་�་
གནས་པར་འ�ར། 7ཁོང་གིས་དམོད་པ་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོད་ཚ�ར་�ང་ཞིང་མནར་གཅོད་�ེད་མཁན་ད�་བོའི་�ེང་
�་འབེབས་པར་འ�ར། 8�ོད་ཚ�ས་�ར་ཡང་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་དང་དེ་རིང་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ད་པའི་ཁོང་
གི་བཀའ་�་ཚང་མ་�ིས་�ང་�ས་པར་འ�ར། 9དེ་�ེས་�ོད་ཚ�ས་�ས་པའི་ལས་དོན་ཚང་མར་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ིན་�བས་གནང་བས། �ོད་ཚ�འི་�་�ག་དང་ཟོག་སེམས་ཅན་དང་བཅས་པ་འཕེལ་�ས་�ང་ཞིང་། 
�ོད་ཚ�འི་ས་ཞིང་གི་ཐོན་�ེད་�ང་གོང་�་འཕེལ་བར་འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་
ལ་ཡར་�ས་གོང་�་འཕེལ་བའི་�ིན་�བས་གནང་�ས་ཇི་�ར་�གས་ད�ེས་�ང་�ང་བ་བཞིན། དེ་�ར་�ོད་ཚ�་
ལའང་�ིན་�བས་གནང་�ས་ཁོང་ཧ་ཅང་�གས་མཉེས་པར་འ�ར་མོད། 10འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་བཀའ་
ལ་ཉན་དགོས་པ་དང་། དེབ་འདིིའི་ནང་�ིས་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་བ�བ་�་དང་བཀའ་�་ཡོངས་�ོགས་�ང་ཞིང་། 
�ོ་སེམས་�ེ་གཅིག་གི་�ོ་ནས་ཁོང་གི་�ོགས་�་�ོ་ཁ་བ�ར་དགོས། 11དེ་རིང་ངས་�ད་པའི་བཀའ་དེ་དག་ཧ་
ཅང་དཀའ་ཞིང་། �བ་མ་�བ་པ་ཞིག་མེད་དོ། 12དེ་ནི་གནམ་ལ་བཞག་མེད་ཅིང་། ང་ཚ�ས་བཀའ་དེ་ཐོས་ཏེ་དེ་
ལ་�ིས་�ང་�་བའི་�ིར་�ས་ཡར་�ིན་�ེ། ང་ཚ�འི་དོན་�་བཀའ་དེ་མར་འབེབས་ཡོང་ངམ་ཞེས་�ོད་ཚ�ས་འ�ི་
བ་�ེད་མི་དགོས། 13ཡང་དེ་ནི་�་མཚ�འི་ཕ་རོལ་�འང་མེད་དེ། ང་ཚ�ས་བཀའ་དེ་ཐོས་ཏེ་དེ་ལ་�ིས་�ང་�་བའི་
�ིར་�ས་�་མཚ�འི་ཕ་རོལ་�་�ིན་ཏེ། ང་ཚ�འི་དོན་�་བཀའ་དེ་འ�ེར་འོང་ངམ་ཞེས་�ོད་ཚ�ས་འ�ི་བ་�ེད་མི་
དགོས་སོ། 14དེ་ནི་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཡོད་ཅིང་། �ོད་ཚ�ས་དེ་ཤེས་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་ཁས་�ང་ཤོད་�བ་བོ། 
དེ་བས་ན་ད་དེ་ལ་�ང་�ིས་�ས་ཞིག 15དེ་རིང་ངས་�ོད་ཚ�ར་བཟང་པོ་དང་ངན་པའམ། དེ་བཞིན་གསོན་པོ་
དང་འཆི་བ་གཉིས་ལས་གཅིག་འདམས་ཀ་�ེད་པའི་གོ་�བས་ཤིག་�ད་�ི་ཡོད། 16དེ་རིང་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ད་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�་�མས་�ོད་ཚ�ས་�ང་ཞིང་། ཁོང་ལ་བ�ེ་བ་དང་
�ིས་�ང་�ས་ཏེ། ཁོང་གི་�ིམས་ཚང་མ་�ང་བ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�་�ན་�མ་ཚ�གས་ཞིང་། �ངས་འབོར་ཆེ་བའི་མི་
རིགས་ཞིག་�་འ�ར་རོ། �ོད་ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་�ེད་�བ་ཡོད་པའི་�ལ་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་�ིན་�བས་གནང་བར་འ�ར། 17འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་དེ་མ་ཉན་པར། ཁོང་ལ་ལོག་
�་�ས་ཏེ། �་�ེན་གཞན་ལ་མཆོད་པ་ཡིན་ན། 18�ོད་ཚ�་འཇིག་པར་ངེས་སོ་ཞེས་ངས་ད་�་ནས་�ོད་ཚ�་ལ་ཟོན་
བ�ལ་�ེད་�ི་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་�ེད་�བ་ཡོད་པའི་ཡོར་དན་ཕ་རོལ་�ི་�ལ་�་�ོད་ཚ�་ཚ�་རིང་པོར་
གནས་པར་མི་འ�ར་རོ། 19ངས་དེ་རིང་�ོད་ཚ�་ལ་གསོན་པ་ཉིད་དང་འཆི་བའམ། དེ་བཞིན་དཀོན་མཆོག་གི་
�ིན་�བས་དང་དམོད་པ་གཉིས་ལས་གཅིག་འདམས་པའི་གོ་�བས་�ོད་བཞིན་ཡོད་པས། ད་ངས་མཐོ་རིས་དང་
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ས་གཞི་འབོད་དེ་�ོད་ཚ�ས་འདམས་ཀ་ཇི་�ེད་ལ་དཔང་པོར་འ�ག་�་ཡིན། དེ་བས་ན་གསོན་པ་ཉིད་དེ་
འདམས་ཤིག 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེ་བ་�་ཞིང་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ཏེ། ཁོང་
དང་དམ་ཚ�ག་ཅན་�་འ�ར་བ་ཡིན་ན་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་�ཱག་དང་ཡ་ཀོབ་ལ་ཞལ་
བཞེས་གནང་བའི་�ལ་དེར་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་རིགས་�ད་ལོ་མང་རིང་�་གནས་པར་འ�ར་རོ༎  
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ཡོ་�་ཨས་མོ་ཤེའི་�ལ་འཛ�ན་�ེད་པ།  

1མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ལ་�་འ�ད་ནས་�ས་པ། 2ང་ནི་ལོ་ ༡༢༠ ལོན་པས། ད་ངས་�ོད་ཚ�འི་འགོ་
འ�ིད་�ེད་�བ་པ་མི་འ�ག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�ོད་ཡོར་དན་�ལ་ནས་ཕར་འ�ོ་མི་ཆོག་ཅེས་
ག�ངས་ཡོད། 3དེ་བས་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ོད་ཚ�འི་�ོན་�་ཕེབས་ནས་
དེར་གནས་པའི་མི་རིགས་�མས་ཚར་གཅོད་གནང་�ེ། �ོད་ཚ�ས་དེ་དག་གི་�ལ་དེ་བདག་འཛ�ན་�ེད་པར་
འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ་བཞིན་ཡོ་�་ཨས་�ོད་ཚ�འི་འགོ་འ�ིད་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 4ཨ་མོར་
པའི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་ཨོག་གཉིས་ཕམ་པར་མཛད་ནས་དེ་དག་གི་�ལ་དེ་འཇིག་པར་མཛད་པ་བཞིན། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་རིགས་དེ་ཚ�་ལའང་དེ་བཞིན་འཇིགས་པར་མཛད་ངེས་ཤིང་། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ོད་ཚ�་ལ་དེ་དག་གི་ཁར་�ལ་ཁ་གནང་�་ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�་དང་འ�ེལ་བ་�ེད་�ངས་ནི་�ར་ངས་
གང་�ས་པ་བཞིན་�་�ེད་དགོས། 6�ོད་ཚ�ས་སེམས་�གས་�ེད་ཅིང་ཡིད་བ�ན་ཆེན་པོ་�ས་ཏེ་དེ་དག་ལ་མ་
འཇིག་པར་�ོས་ཤིག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་གནས་པར་
མཛད་ཅིང་། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�་བ་དང་�ོང་བ་སོགས་གནང་མི་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 7དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་མི་དམངས་�ི་མ�ན་�་ཡོ་�་ཨ་ལ་བོས་ནས་�ས་པ། སེམས་�གས་�ེད་ཅིང་ཡིད་བ�ན་ཆེན་པོ་�ོས་ཤིག 
�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་མང་འདི་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་�ལ་དེ་བདག་འཛ�ན་
�ེད་པའི་�ིར་�ོད་�ིས་དེ་ཚ�ར་འགོ་འ�ིད་�ེད་དགོས། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ོད་དང་མཉམ་�་
འ�ོགས་ཤིང་�ོད་ལ་ད�་འ�ིད་མཛད་�་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་�་བ་དང་�ོང་བ་སོགས་གནང་མི་ཡོང་
ངོ་། དེར་བ�ེན་སེམས་�གས་མ་ཆགས་པ་དང་འཇིག་མི་དགོས༎  

ལོ་འཁོར་བ�ན་རེར་�ིམས་དེ་�ོག་དགོས་པ།  

9དེ་�ེས་མོ་ཤེས་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་དེ་�ིས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་དོ་དམ་པ་ལེ་
ཝིའི་�་མ་�མས་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་�ེད་�མས་ལ་�ད་དེ། 10ཁོས་དེ་དག་ལ་བཀའ་བ�ོས་�ས་ཏེ་�ས་པ། 
ལོ་བ�ན་རེའི་ལོ་མ�ག་�་�་ལོན་འཇལ་མི་དགོས་པར་�ན་ཐོ་�བ་པའི་�ས་རན་�བས། �་གཡབ་གི་�ས་ཆེན་
ཐོག་�་བཀའ་�ིམས་འདི་དག་�ད་�གས་ཆེན་པོས་�ོག་དགོས། 11མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་ས་གནས་གཅིག་པོ་
དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ོད་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་ཡོང་
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�བས་དེ་ཚ�འི་མ�ན་�་བཀའ་�ིམས་འདི་�ོག་�ང་�ེད་དགོས། 12�ེས་པ་དང་�ད་མེད་དང་། �་�ག་དང་། དེ་
བཞིན་�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ནང་གནས་པའི་�ི་�ལ་བ་�མས་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་�ོགས་གཅིག་�་བོས་ནས། 
�ན་�ིས་བཀའ་�ིམས་དེ་ཐོས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་�ས་�ས་ཤིང་། ཁོང་གི་
བཀའ་�ོབ་�མས་�ིས་�ང་�་བར་�ོབ་�ོན་�ེད་དགོས། 13དེ་�ར་�ས་པས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་ནམ་ཡང་ཐོས་མ་�ོང་བའི་�ོད་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ཚ�ས་�ང་དེའི་�ོར་ལ་གོ་ཐོས་�ས་ཏེ། 
�ོད་ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་�ེད་�བ་ཡོད་པའི་ཡོར་དན་ཕ་རོལ་�ི་�ལ་�་གནས་�ོད་�ེད་�བས་དེ་ཚ�ས་བཀའ་ལ་
�ང་�་བའི་བ�བ་�་ཐོབ་པར་འ�ར་རོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་མཐའ་མའི་བཀའ་�ོབ་གནང་བ།  

14དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། ད་�ོད་�ན་རིང་པོར་གསོན་མི་ཡོང་། དེ་བས་ན་ཡོ་�་
ཨ་ལ་བོས་ཏེ་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་འ�ིད་ཤོག། ངས་ཁོ་ལ་བ�བ་�་�ེད་�་ཡིན། དེ་ནས་མོ་ཤེ་དང་ཡོ་�་
ཨ་གཉིས་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་�་བཅར་བ་དང་། 15ད�་�ར་དམ་པའི་གཟིམས་�ོའི་འ�མ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་དེ་དག་ལ་�ིན་�ི་ཀ་བའི་�ལ་�་ཉིད་�ི་ཞལ་གཟིགས་ཤིག་གནང་བ་དང་། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། ད་�ོད་རིང་མིན་འཆི་བར་ངེས་ཤིང་། �ོད་འཆི་བའི་�ེས་�་མི་�མས་ང་དང་དམ་
ཚ�ག་འགལ་ཏེ། ངས་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེའང་དེ་ཚ�ས་འགལ་ལོ། ང་ལ་�ངས་�་ཡིན་པ་
དང་། དེ་ཚ�་�ེབས་རན་པའི་�ལ་�ི་�་�ེན་གཞན་ལ་མཆོད་པར་འ�ར། 17ཡང་དེ་�ས་ང་དེ་ཚ�་དང་�ོ་ཞིང་། 
ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ངས་ནས་དེ་ཚ�་འཇིག་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་�ེན་ངན་�ག་པོ་མང་པོ་�ང་བ་དང་། ང་
དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཁོ་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་མེད་པར་བ�ེན་པས་�ེན་ངན་འདི་ཚ�་ཚང་མ་�ང་བ་ཡིན་
པར་དེ་ཚ�ས་ཤེས་�ོགས་�ེད་�་ཡིན། 18དེ་ཚ�ས་ལས་ངན་ཁོ་ན་�ས་ཏེ་�་�ེན་གཞན་ལ་མཆོད་པའི་�ེན་�ིས་
ངས་དེ་ཚ�ར་�བས་�ོགས་�ེད་པར་མི་འ�ར་རོ། 19ད་མ�ར་མ་འདི་�ིས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ོབས་
ཤིག་དང། དེ་ནི་དེ་ཚ�འི་�བ་�ལ་�་དཔང་པོའི་�ལ་བཞིན་གནས་པར་འ�ར། 20ངས་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་ལ་
དམ་བཅའ་�ས་པ་བཞིན། དེ་ཚ�་�ག་པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པོའི་�ལ་དེར་འ�ིད་འ�ོ་�་ཡིན་པ་དང་། དེར་ཁོ་
ཚ�ར་རང་འདོད་བཞིན་�་ཁ་ཟས་འ�ོར་ཏེ། བདེ་�ིད་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་ངང་�་�ོད་�་�ང་ནའང་། དེ་ཚ�འི་
�ོ་ཁ་བ�ར་ཏེ་�་�ེན་གཞན་ལ་མཆོད་ཅིང་། ང་ལ་ཁས་ལེན་མ་�ས་པ་དང་ངའི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་�་ཡིན་
པས། 21འཇིགས་�ང་ཆེ་བའི་�ེན་ངན་མང་པོ་ཞིག་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་ཡོང་ངེས་སོ། འོན་�ང་མ�ར་ད�ངས་འདི་
ནི་ད་�ང་ལེན་དགོས་སོ། ཡང་དེ་ནི་དེ་ཚ�འི་�བ་�ལ་�་དཔང་པོའི་�ལ་�་གནས་པར་འ�ར། ངས་�ོད་ཚ�ར་
དམ་བཅའ་�ས་པའི་�ལ་�་ཁོ་ཚ�་མ་འ�ིད་གོང་�་ཁོ་ཚ�ས་སེམས་ནང་ག་རེ་�ན་�ི་ཡོད་པ་དེ་ངས་ད་�་ནས་
ཤེས་�ི་ཡོད། 22ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་མོ་ཤེས་མ�ར་མ་དེ་�ིས་ཏེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ལ་བ�བས་སོ། 23དེ་
�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ན་�ི་�་ཡོ་�་ཨ་ལ་ག�ང་�ེང་མཛད་ཅིང་བཀའ་གནང་གསལ། སེམས་�གས་
�ེད་ཅིང་ཡིད་བ�ན་ཆེན་པོ་�ོས་ཤིག �ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་འགོ་འ�ིད་�ས་ཏེ། ངས་དམ་བཅའ་
�ས་པའི་�ལ་�་འ�ིད་�་ཡིན་པས། ང་�ོད་དང་མཉམ་�་གནས་པར་ངེས་ལགས་སོ། 24མོ་ཤེས་ཟབ་ཟབ་�ས་
ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་དེ་ཆད་�ག་མེད་པར་དེབ་ཞིག་གི་ནང་�་�ིས་སོ། 25དེ་�ིས་ཟིན་པའི་
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�ེས་�་ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་དོ་དམ་པ་ལེ་ཝིའི་�་མ་�མས་ལ་�ས་པ། 26དཀོན་
མཆོག་གི་�ིམས་�ི་དེབ་འདི་འ�ེར་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་ཉེ་
འ�མ་�་ཞོག་ཅིག �ེགས་བམ་དེ་ནི་དེ་ཚ�འི་�བ་�ལ་�་དཔང་པོའི་�ལ་བཞིན་གནས་�་ཡིན་ནོ། 27དེ་ཚ�་ནི་
སེམས་གཤིས་�ོང་ཞིང་ངོ་ལོག་�ེད་མཁན་ཡིན་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། ང་གསོན་རིང་�་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་ངོ་ལོག་�ས་པ་ཡིན་ན། ད་ང་ཤི་བའི་�ེས་�་དེ་ཚ�ས་�ར་ལས་མང་བ་ངོ་ལོག་�ེད་ཉེན་ཡོད། 28�ོད་
ཚ�འི་�ེ་རིགས་སོ་སོའི་འགོ་�ེད་དང་ལས་�ེད་པ་ཚང་མ་ངའི་མ�ན་�་བཀོང་ཞིག་དང་། ངས་དེ་ཚ�་ལ་གཏམ་
�ེང་འདི་ཚ�་�ེད་�་ཡིན། དེ་ཚ�འི་�བ་�ལ་འདིའི་ཆད་�་ངས་མཐོ་རིས་དང་ས་གཞི་ནི་ངའི་བར་དཔང་�་
འ�ག་�་ཡིན། 29ང་ཤི་བའི་�ེས་�་མི་�མས་ངན་པར་བ�ར་�་ཡིན་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད་པས། ངས་�ོབ་�ོན་
གང་�ས་པ་�མས་�ངས་ཤིང་། �ིས་�་དེ་ཚ�འི་ཁར་�ེན་ངན་�མས་འོངས་བར་འ�ར། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་
ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀག་�་གནང་བའི་ལས་�མས་�ས་ཏེ། ཁོང་གི་�གས་དགོངས་ད�གས་པར་
འ�ར་རོ༎  

མོ་ཤེའི་མ�ར་མ།  

30དེ་ནས་མོ་ཤེས་མ�ར་མ་འདི་ཆ་ཚང་�ོགས་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མས་ཐོས་སོ༎  
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1�ེ་གནམ་དང་ས་གཞི་ང་ཡི་བཀའ་ཉོན། ང་ཡི་གཏམ་ལ་ལེགས་པར་ཉོན། 2ང་ཡི་བ�བ་�་ཆར་ཐིག་བཞིན་�་
འཛག། ས་གཞིར་ཟིལ་པ་བཞིན་�་ཆགས། �ི་ཤིང་གསར་�ེས་�ེང་�་ངའི་བཀའ། གསར་�་�ེས་པའི་�འི་�ེང་
�། ཡང་པོའི་ཆར་�་འབེབས་པ་�ར། 3ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མཚན་ལ་བ�ོད། ཁོང་གི་མི་འབངས་�མས་
�ིས་ནི། ཉིད་�ི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོའི་�ོར། ཡོངས་�་�བ་�གས་�ེད་པར་འ�ར། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་
�ག་ལགས་ཤིང་། ཁོང་གི་�ོད་ལམ་�མ་དག་དང་�ིམས་�ང་ལགས། �ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་�ལ་དམ་ཚ�ག་ཅན་
དང་མ�ན་�ང་པོ་ལགས། ཉིད་�ི་མཇད་འ�ིན་�ན་ནི་�ང་བདེན་ལགས། 5འོན་�ང་�ོད་ཚ�་དམ་ཚ�ག་མི་
མ�ན་ཞིང་། ཁོང་གི་འབངས་�་�ད་པར་མི་འོས་ཤིང་། �ོད་ཆོ་�ིག་ཅན་གཡོ་�འི་མི་རིགས་ཡིན། 6�ེ་�ོ་�ོས་
ཉམས་པའི་མི་རིགས་�ན་པོ་�ོད། �ོད་ཚ�ས་རང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། �ོད་�ལ་�་�ངས་དེ་�ར་རང་
ཡིན་ནམ། ཁོང་ནི་�ོད་ཚ�འི་ཡབ་དང་། བཀོད་པ་པོའང་ཡིན། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་མི་རིགས་གཅིག་�་བཀོད། 
7འདས་པའི་ལོ་མང་�ོན་�ི་�ས་ལ་�ན། �བས་དེར་གང་�ང་�ོད་ཚ�འི་ཕ་ལ་�ིས། གནའ་བོའི་�ས་�ི་�ོར་ལ་
མི་�ན་�མས་ལ་འ�ི། 8�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། མི་རིགས་སོ་སོར་དེ་ཚ�འི་�ལ་གནང་�བས། 
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཕོ་ཉའི་�ངས་བཞིན་�། མི་�མས་གང་�་�ོད་དམ་ཟེར་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་བ�ོས། 
9འོན་�ང་ཡ་ཀོབ་རིགས་�ད་ནི། ཉིད་�ི་མི་འབངས་ཁོངས་�་འདམས་པར་མཛད། 10ཁོ་ཚ�་འ�ོག་�ོང་�ད་དེ་
འ�ལ་བའི་�བས། མི་མེད་�ང་འ�བ་�ན་པའི་འ�ོག་�ོང་ནང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་�བས་དང་གསོ་�ོང་མཛད། 
རང་ལ་�བས་བཞིན་ཁོ་ཚ�ར་�བས་�ོགས་མཛད། 11�་ཆེན་�ག་གིས་རང་གི་�་�ག་ལ། ཤོག་པར་འ�ེར་ཏེ་
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འ�ར་�ངས་བ�བ་པ་བཞིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ། �ང་བའི་ཉེན་ལས་ཡོངས་�་�བས་
པར་མཛད། 12�ི་�ལ་�་�ེན་�ས་�ང་རོགས་མེད་པར། དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོས་ཉིད་འབངས་ད�་འ�ིད་
མཛད། 13ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་རི་བ�ད་ས་�ལ་�། �ལ་�ིད་�ོང་བའི་དབང་ཆ་གནང་བར་མཛད། ཞིང་�་�ེས་
པའི་�ོན་ཐོག་ཁོ་ཚ�ས་ཟས། �ག་རིའི་གསེབ་�་ནགས་�ི་�ང་�ི་�ེད། �ོ་�ག་�ན་པའི་ས་ཞིང་�ལ་�འང་། དེ་
ཚ�འི་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་�ོང་�ས་ཤིང་འཕེལ། 14དེ་ཚ�འི་བ་དང་ར་མོའི་འོ་མ་མང་། �གས་ཟོག་ར་�ག་བཟང་ཤོས་
ཁོ་ཚ�ར་ཡོད། ལེགས་ཤོས་�ོ་དང་ཤིན་�་བཟང་བའི་�ན་ཆང་དེ་ཚ�ར་ཡོད། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་མི་
འབངས་ནི། ལོངས་�ོད་�ས་པས་ངོ་ལོག་མཁན་�་འ�ར། �ས་�ོབས་�ས་ཤིང་ཁ་ཟས་མང་བའི་�ེན། རང་གི་
བཀོད་པ་དཀོན་མཆོག་ལའང་�ངས། རང་གི་མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་�བས་མགོན་དེའང་�ངས། 16དེ་ཚ�ས་�་
འ�ར་མཆོད་པས་ཁོང་ལ་ཞེ་�ང་བཟོས། དེ་ཚ�ས་ལས་ངན་�ིས་ནི་ཁོང་ལ་�གས་�ོ་བཟོས། 17མེས་པོས་དེ་�་
ནམ་ཡང་ངོ་མ་ཤེས་པས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་�ིས་�ང་མ་�ས་པའི། �ན་�ི་�་�ེན་�མས་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ། 
18རང་གི་མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་�བས་མགོན་དཀོན་མཆོག་ལ། རང་ལ་ཚ�་�ོག་གནང་མཁན་ཁོང་ལ་ནི། དེ་ཚ�ས་
བ�ེད་པར་�ས། 19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་གཟིགས་པ་དང་། �གས་�ོ་བཞེས་ཤིང་ཉིད་�ི་�་�ག་�ངས། 
20སེམས་གཤིས་�ོང་ཞིང་དམ་འགལ་མི་རིགས་ལ། ད་�ིན་ངས་ནི་�བས་�ོགས་མི་�་བར། དེ་ཚ�ར་ཅི་འ�ང་ང་
ཡིས་�་བར་�་ཞེས་ག�ངས། 21�་འ�འི་�ོ་ནས་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ོ་བ་བ�ངས། དཀོན་མཆོག་ཟེར་བའི་�་�མས་
དཀོན་མཆོག་མིན། དེ་ཚ�འི་�ོ་ནས་ང་ལ་ཞེ་�ང་བ�ངས། ཕན་མེད་མི་རིགས་�ོ་ནས་དེ་ཚ�ར་ཁོང་�ོ་བ�ངས་�་
ཡིན། �ན་པོའི་མི་རིགས་�ོ་ནས་དེ་ཚ�ར་ཞེ་�ང་བ�ངས་�་ཡིན། 22ང་ཡི་�ོ་བ་མེ་�ར་འབར་བ་དང་། ས་གཞིའི་
དངོས་པོ་ཇི་ཡོད་འཚ�ག་པར་འ�ར། དེ་ནི་ས་འོག་�ིང་�་�ེབས་པ་དང། རི་བོའི་མང་གཞི་�མས་�ང་འཚ�ག་
པར་འ�ར། 23ང་ནི་ནམ་ཡང་དེ་ཚ�་ཡི་ཐོག་�། �ན་ཆད་མེད་པའི་�ེན་ངན་འ�ེར་ཡོང་ཤིང་། དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་ང་
ཡི་མདའ་�མས་འཕང་�་ཡིན། 24དེ་ཚ�་�ོགས་ཤིང་ཚ་བས་ཤི་�་དང་། ནད་གཞི་�ག་པོས་ཡོངས་�་ཤི་བར་
འ�ར། ཁོ་ཚ�ར་�ོལ་�ིར་ནགས་�ི་གཅན་གཟན་�མས་ནི་གཏོང་�་དང་། ཁོ་ཚ�ར་སོ་ནི་བ�བ་�ིར་�ལ་�མས་
གཏོང་བར་�། 25�ང་ལམ་�ལ་�་དམག་གི་འཆི་བ་འ�ེན། ཁང་�ིམ་རེ་རེར་དངངས་�ག་ཆེན་པོས་�བ། ཕོ་མོ་
ན་གཞོན་�མས་�ང་ཤི་ངེས་ཤིང་། མི་�ན་�ིས་པ་�མས་�ང་མི་ཐར་རོ། 26ངས་ནི་དེ་དག་ཡོངས་�་ཚར་བཅད་
དེ། �ས་�ང་དེ་དག་�ན་གསོ་མི་�ེད་དོ། 27རང་གི་འབངས་ལ་འཕམ་�ད་བཟོ་མཁན་དེ། ང་རང་ཡིན་པས་དེ་
ཚ�འི་ད�་བོ་ལ། ང་ཚ�་�ལ་�ང་ཟེར་བའི་ང་�ལ་ཇི་�ར་�ད་�བ་ཡོང་། 28ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ནི་མི་རིགས་�ོངས་པ་
དང་། དེ་ཚ�ར་�ོ་དང་ཤེས་རབ་གཅིག་�ང་མེད། 29དེ་ཚ�ར་འཕམ་�ད་�ང་བའི་�ེན་དེ་ནི། གང་ཡིན་དེ་ཚ�ས་མི་
ཤེས་སོ། དེ་ཚ�ས་ཐོག་�་གནས་�ལ་གང་�ང་མི་�ོགས་སོ། 30གཅིག་གིས་�ོང་ལ་ཅི་�ར་འཕམ་པར་�ེད། གཉིས་
�ིས་འ�མ་གཅིག་ལ་ཅི་�ར་འཕམ་པར་�ེད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་དག་ཡོངས་�་
�ངས་གནང་ཡོད། དེ་ཚ�འི་མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་དག་ཡོངས་�་�ོད་པའི་�ེན་�ིས་སོ། 31དེ་
ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་�ི་�་�ེན་དག། དབང་དང་�ས་པ་མེད་པར་ཁོ་ཚ�ས་ཤེས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཏ་
�འི་མངའ་ཐང་མེད། 32སོ་དྷོམ་གྷོ་མོ་�ཱ་དང་དཔེ་མ�ངས་བཞིན། དེ་ཚ�འི་ད�་�མས་�ལ་མིན་ལོག་�་�ོད། �ོ་
ཁག་བཙན་�ག་�ན་པའི་�ན་འ�མ་�ེས་པའི་�ོན་ཤིང་འ�། 33�ལ་�ི་�ག་ལས་བཟོས་པའི་�ན་ཆང་
མ�ངས། 34དེ་ཚ�འི་ད�་བོས་ཇི་�ས་�མས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་�ན་གསོ་གནང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་
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ཉེས་ཆད་གནང་བའི་�ིར། གོ་�བས་བཟང་པོ་འཚ�ལ་ནས་བ�གས་ཤིང་ཡོད། 35དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ད�་ལེན་
འཇལ་གནང་�ེ། དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་ངེས་པར་གནང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་འ�ེལ་ཞིང་�ང་བའི་�ས་�བས་དང་། 
ཡོངས་�་འཇིག་པའི་�ས་དེ་ཉེ་བར་རན། 36གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�ི། �ས་�ོབས་
ཉམས་པའི་གནས་�ངས་དེར་གཟིགས་ཏེ། དེ་ཚ�ར་མགོན་�བས་མཛད་པར་འ�ར། ཐབས་ཤེས་�ལ་བའི་ཉིད་�ི་
ཞབས་ཏོག་པར། ཉིད་�ི་�ིང་�ེ་ཆེན་པོས་གཟིགས་པར་འ�ར། 37དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་མི་
འབངས་ལ། �ོད་ཚ�ས་ད་ཕན་�ོ་གདེངས་�ས་པ་དང་། མངའ་ཐང་ཆེ་�ལ་ཡིན་པའི་�་�ེན་�མས། གང་�་ཡོད་
ཅེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བར་འ�ར། 38�ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�ར་ཚ�ལ་�ི་དམར་མཆོད་�ད། འ�ང་�ིར་དེ་ཚ�ར་�ན་ཆང་
�ལ། ད་ནི་དེ་ཚ�ས་ཡོང་ནས་�ོད་ཚ�ར་དགོན་�བས་�ེད་པར་ཤོག། �ོད་ཚ�ར་�བས་�ིར་དེ་ཚ�་འ�གས་ནས་ཡོང་
བར་ཤོག། 39ང་རང་འབའ་ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། བདེན་པའི་དཀོན་མཆོག་གཞན་ནི་�འང་མེད། ངས་
ནི་བསད་དེ་�ོག་�ང་�ིན་པར་�ས། དེ་བཞིན་�ས་�ང་གསོ་ཐབས་�ེད་པར་�ས། ང་ཡིས་�ས་པའི་�་བར་
�ས་�ང་�ོལ་མི་�བ། 40ང་ནི་གསོན་པོའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ངེས་པས། རང་གི་ལག་པ་བ�ངས་ཏེ་དམ་བཅའ་
ངེས་པར་�ེད། 41འོད་མདང་འ�ག་པའི་རལ་�ིའི་�ོ་བཏོན་ཏེ། དོན་གནད་�ན་ལ་�ིམས་གཅོད་�ང་པོ་�ེད། 
ང་ཡི་ད�་བོར་ད�་ལེན་འཇལ་�་དང་། ང་ལ་�ང་མཁན་�མས་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། 42དེ་ཚ�འི་�ག་
ཐིག་ང་ཡི་མདའ་ལས་འཛག། ང་ལ་�ོལ་མཁན་ང་ཡི་རལ་�ིས་བསད། འཐབ་�ོལ་�ེད་མཁན་གཅིག་�ང་མི་
ཐར་ཞིང་། �ས་�ོན་�མས་དང་བཙ�ན་པའང་ཤི་བར་འ�ར། 43གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་མི་འབངས་ལ། མི་
རིགས་�ོད་ཚ�ས་བ�ོད་བ�གས་�ེད་དགོས་ཤིང་། དེ་ཚ�་གསོད་མཁན་�མས་ལ་ཁོང་གིས་ནི། ཉེས་ཆད་�ག་པོ་
གཏོང་བར་གནང་ངེས་སོ། ཉིད་�ིས་ད�་བོར་ད�་ལེན་འཇལ་གནང་ཞིང་། ཉིད་�ི་འབངས་ལ་�ིག་པ་�ིག་སེལ་
གནང་བར་མཛད། 44ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མས་ཐོས་�བ་པའི་�ིར། མོ་ཤེ་དང་�ན་�ི་�་ཡོ་�་ཨ་གཉིས་�ིས་
མ�ར་མ་འདི་�ོག་�ང་�ས་སོ༎  

མོ་ཤེའི་མཐའ་མའི་�ོབ་�ོན།  

45མོ་ཤེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ོབ་�མས་མི་མང་ལ་བཤད་ཟིན་པའི་�ེས་�། 46ཁོས། དེ་རིང་ངས་
�ོད་ཚ�ར་བཤད་པའི་བཀའ་�་འདི་དག་ཡོངས་�་�ང་དགོས་པ་དང་། �ེས་�་�ོད་ཚ�འི་�་�ག་�མས་�ིས་�ང་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�་འདི་དག་�ལ་བཞིན་�ང་བའི་�ིར། �ོད་ཚ�ས་དེའི་�ོར་ཡང་ནས་ཡང་�་དེ་དག་�ོབ་
�ོན་�ེད་དགོས་སོ། 47བ�བ་�་འདི་དག་ནི་�ིང་པོ་མེད་པའི་�ོང་གཏམ་ཞིག་མ་ཡིན་�ི། དེ་ནི་�ོད་ཚ�འི་�ོག་
ཡིན་ཏེ། དེར་ཉམས་ལེན་�ས་ན། �ོད་ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་�ེད་�བ་ཡོད་པའི་�ལ་ཡོར་དན་ཕ་རོལ་�་དེར་�ོད་
ཚ�་ཚ�་རིང་པོར་གནས་པར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 48ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། 49མོ་
ཨབ་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་ཡེ་རི་ཀོའི་ཐང་�་ཡོད་པའི་ཨ་བྷ་རིམ་�ི་རི་བ�ད་�ལ་�་�ིན་ནས་རི་བོ་ནེ་བོའི་�ེ་ལ་
འཛ�གས་ཏེ། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ོད་�འི་�ལ་ཀ་ནན་ལ་�ོས་ཤིག 50ཧོར་ཞེས་པའི་རི་བོར་�ོད་�ི་
གཅེན་པོ་ཨ་རོན་ཤི་བ་བཞིན། �ོད་�ང་རི་བོ་འདིར་ཤི་�་ཡིན། 51གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་གཉིས་�ིས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་མི་�མས་�ི་མཐོང་སར་ང་ལ་�ིས་མེད་�ས་པ་ཡིན། �ོད་ཚ�་ཀ་དྷེཤི་�ོང་�ེར་�ི་འ�མ་�་ཛ�ན་�་བའི་
འ�ོག་�ོང་ནང་མེ་རི་�ཱའི་�་མིག་གི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་�བས། མི་མང་གི་མ�ན་�་�ོད་གཉིས་�ིས་ང་ལ་�ིས་



བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 

མེད་�ས་པ་ཡིན་པས། 52�ོད་�ིས་�ལ་དེ་ལ་ཐག་རིང་ནས་�་ཆོག་མོད། འོན་�ང་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་
�ོད་�འི་�ལ་དེར་�ོད་འ�ོ་མི་ཆོག་ཞེས་ག�ངས་སོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ར་བཤད 33 

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ེ་རིགས་�མས་ལ་མོ་ཤེས་�ིན་�བས།  

1དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་བོ་མོ་ཤེ་མ་�ོངས་པའི་�ོན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ིན་�བས་�ི་�ོན་ཚ�ག་གཤམ་
གསལ་�ར་�བ་�གས་�ས་པ་ནི། 2རི་བོ་སི་ནཨེ་�ེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཕེབས། ཨེ་དྷོམ་ཁ་�་ཉི་མ་བཞིན་
�་ཤར། པ་རན་རི་ནས་ཉིད་�ི་འབངས་ཁར་འོད་ཟེར་འ�ོས། ཕོ་ཉ་�ོང་�ག་བ�་�མས་ཁོང་མཉམ་ཡོད། ཁོང་
གི་�ག་གཡས་འབར་བའི་མེ་�ེ་ཡོད། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་འབངས་ལ་�མས། ཉིད་�ི་ཁོངས་�་
གཏོགས་པར་�ང་�བས་མཛད། དེས་ན་ང་ཚ�ས་ཁོང་གི་ཞབས་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། ཁོང་གི་བཀའ་ལ་བ�ི་�ང་�་
བར་�། 4ང་ཚ�འི་མི་རིགས་ཡོངས་�ི་ཚང་མ་ལས། ཤིན་�་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་�་དངོས་བཞིན། མོ་ཤེས་གནང་བའི་
�ིམས་ནི་ང་ཚ�ས་�ང། 5ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་�ེ་རིགས་ཐམས་ཅད་དང་། འགོ་�ེད་དང་བཅས་པ་གནས་གཅིག་�་
འཛ�མས་པའི་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་མི་འབངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་འ�ར། 6�་བྷེན་�ེ་རིགས་
�ོར་ལ་མོ་ཤེས་ག�ངས། དེ་ཚ�འི་མི་རིགས་�ངས་�ང་ཡིན་ནའང་། �་བྷེན་ནམ་ཡང་ཤི་བར་མ་འ�ར་ཤོག། 7ཡ་
�་�འི་�ེ་རིགས་�ོར་ལ་ཁོང་གིས་ག�ངས། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་ནི། དེ་ཚ�ས་མགོན་�བས་�་བར་
གསན་པར་མཛ�ད། དེ་ཚ�་�ེ་རིགས་གཞན་དང་གཅིག་འ�ར་མཛ�ད། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་དེ་ཚ�འི་
ཆེད་�་འཐབ་པར་མཛ�ད། ད�་བོར་�ོལ་�ིར་དེ་ཚ�ར་�བས་�ོགས་མཛ�ད། 8ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་�ོར་ལ་ཁོང་གིས་
ག�ངས། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་རང་ཉིད་ནས། �་རིམ་དང་ནི་�མ་མིམ་བ�ད་ནས། �ེད་�ི་�གས་
དགོངས་གསལ་པོར་མངོན་པར་མཛ�ད། དམ་ཚ�ག་�ན་པའི་ལེ་ཝིའི་པས་�ོ་ནས། ཞབས་ཏོག་པ་�མས་བ�ད་དེ་
དེ་�ར་མཛ�ད། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�་མ་�ཱ་�་བ་�། ཚ�ད་བ�་མཛད་དེ་མེ་རི་�ཱ་�་བའི། �་ཡི་འ�མ་�་དེ་ཚ�ར་�ང་
བདེན་དང་། �ལ་མ�ན་ཡིན་པའི་དཔང་པོ་མཛད་པར་གནང་། 9དེ་ཚ�ས་ཕ་མ་�ན་དང་�་�ག་ལས། �ག་པར་
�ེད་ལ་མོས་ཤིང་ཤ་ཞེན་�ས། དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་བཀའ་�མས་�ང་བ་དང་། �ེད་�ི་དམ་བཅར་དམ་ཚ�ག་བ�ེན་
པོར་གནས། 10དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་ནི། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ང་བར་�ོབ་�ོན་དང་། �ེད་�ི་
མཆོད་�ིའི་�ེང་�་དེ་ཚ�ས་དམར་མཆོད་འ�ལ། 11�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ནི། དེ་ཚ�འི་�ེ་རིགས་�ོབས་
ཆེན་བཟོས་བར་�ོགས་གནང་བར་མཛ�ད། དེ་ཚ�ས་ཅི་�ས་ལས་ལ་མཉེས་པར་མཛ�ད། དེ་ཚ�འི་ད�་བོར་ཚར་
གཅོད་གནང་བར་མཛ�ད། དེ་དག་�ར་ཡང་ལངས་�་མེད་པར་མཛད། 12བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་�ོར་ཁོང་གིས་
ག�ངས། �ེ་རིགས་འདི་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �མས་�ོང་དང་ནི་�ང་�ོབ་གནང་བར་མཛ�ད། ཁོང་གིས་
དེ་ཚ�ར་ཉིན་གང་�ང་�ོབ་གནང་། དེ་ཚ�འི་�ོད་�་ཁོང་ནི་བ�གས་པར་མཛད། 13ཡོ་སེབ་�ེ་རིགས་�ོར་ལ་ཁོང་
གིས་ག�ངས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མནམ་གི་ཆར་�་དང་། ས་གཞིའི་འོག་གི་�་�མས་གནང་བས་�ེན། 
དེ་ཚ�འི་�ལ་ལ་�ིན་�ིས་བ�བས་པར་ཤོག། 14ཉི་མས་ཡོངས་�་�ིན་པའི་ཤིང་ཐོག་དང་། ནམ་�ས་སོ་སོའི་ཤིང་
འ�ས་བཟང་ཤོས་�ིས། དེ་ཚ�འི་�ལ་དེ་�ིན་�ིས་བ�བས་པར་ཤོག། 15དེ་ཚ�འི་གནའ་བོའི་རི་བ�ད་ས་�ལ་�། 
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ཤིང་འ�ས་བཟང་ཤོས་དག་གིས་གང་བར་ཤོག། 16མེ་�ེ་འབར་བཞིན་ཡོད་པའི་ཚ�ར་ཤིང་ནས། ག�ང་�ེང་
མཛད་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི། �གས་�ེ་དང་ནི་�ིན་�བས་བཟང་པོ་ཡིས། དངོས་པོ་བཟང་པོས་�ལ་དེ་
གང་བར་ཤོག། �ིན་�བས་འདི་�མས་ཡོ་སེབ་ལ་ཐོབ་ཤོག། གང་ལ་ཟེར་ན་རང་གི་�ན་ད�ིལ་ནས། ཁོང་ནི་འགོ་
དཔོན་ཡིན་པའི་�ེན་�ིས་སོ། 17ཡོ་སེབ་�ད་ལ་ཡོད་པའི་�ས་�གས་དེ། བོ་�ང་ཞིག་གི་�ོབས་དང་འ�། ནགས་
�ི་�ང་གི་ར་ཅོའི་�གས་དང་མ�ངས། ཁོ་ཡི་�ས་�གས་�ན་པའི་ར་ཅོ་ནི། མ་ནསེ་�ཱེ་ཡི་�ེས་པ་�ོང་མང་པོ་
དང་། ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�ེས་པ་�ི་�ག་ཡིན། ཁོ་ཡིས་དེ་ཚ�འི་�ས་�གས་ལ་བ�ེན་ནས། མི་རིགས་གཞན་�མས་
བ�ངས་ནས་ས་མཐར་�ེལ། 18ཛ�་�་�ན་དང་ཨི་ས་ཀར་�ི་ནི། �ེ་རིགས་�མས་�ི་�ོར་ལ་ཁོང་གིས་ག�ངས། ཛ�་
�་�ན་�ི་�་མཚ�འི་ཚ�ང་དོན་�མས། འཕེལ་ཞིང་�ས་པའི་�ིན་�བས་�ན་པར་ཤོག། ཨི་ས་ཀར་�ི་ནང་གི་�་
དངོས་�མས། ཁོང་གི་�ིམ་གོང་�་འཕེལ་བར་ཤོག། 19དེ་ཚ�ས་�ི་�ལ་བ་�མས་མ�ོན་འབོད་�ིས། རང་གི་རི་
བོར་མཆོད་འ�ལ་�ེད་པར་�། དེ་ཚ�ས་མཚ�་དང་མཚ�་འ�མ་�ེ་མ་ལས། �་ནོར་ལོངས་�ོད་མང་པོ་ཐོབ་པར་�། 
20གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་�ོར་ལ་ཁོང་གིས་ག�ངས། དེ་ཚ�འི་ས་མཚམས་�་ཆེར་གཏོང་གནང་བའི། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་དེ་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ། སེང་གེས་ལག་དང་མགོ་པགས་�ལ་བ་བཞིན། དེ་བཞིན་གྷད་�ང་�ག་ནས་
བ�ད། 21དེ་ཚ�ས་ས་ཞིང་བཟང་ཤོས་བདག་ཉར་�ས། དེ་ཚ�ར་�ེ་དཔོན་ཞིག་གི་ཐོབ་�ལ་�ད། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་
�ེ་དཔོན་�མས་�ི་ཚ�གས། ས་གནས་གཅིག་�་འ�་འཛ�མས་�ས་པའི་�བས། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
བཀའ་�ིམས་�ང་། 22�ན་�ི་�ེ་རིགས་�ོར་ལ་ཁོང་གིས་ག�ངས། �ན་ནི་སེང་གེ་ན་གཞོན་ཞིག་ཡིན། ཁོ་ནི་བྷ་
�ན་�ལ་ནས་འཚ�ངས་ཤིང་འོངས། 23ནབ་ཏ་ལི་ཡི་�ེ་རིགས་�ོར་ལ་ཁོང་གིས་ག�ངས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
ནི་�གས་�ེ་�ིས། ནཕ་ཏ་ལི་ལ་�ིན་�བས་མང་པོ་ཐོབ། དེ་ཚ�འི་�ལ་ནི་�་མཚ�་གྷ་ལིལ་�ི། �ོ་�ོགས་བར་�་�བ་
ནས་ཡོད་པ་ཡིན། 24ཨ་ཤེར་�ེ་རིགས་�ོར་ལ་ཁོང་གིས་ག�ངས། �ེ་རིགས་གཞན་ལས་�ག་པར་ཨ་ཤེར་ལ་ནི་
�ིན་�བས་ཐོབ། �་�ན་�མས་�ི་�ན་གསལ་�་འ�ར་ཞིང་། དེ་ཡི་�ལ་�་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་�ོང་�མས། ཤིན་�་
འཕེལ་�ས་ཡོང་བར་ཤོག། 25ཁོ་ཡི་�ོང་�མས་�གས་�ི་�ལ་�ོ་ཡིས། �ན་�་�ང་�ོབས་བ�ན་པོར་�ས་པས་
�ེན། དེ་ནི་�ན་�་བཙན་སར་གནས་པར་ཤོག། 26�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡིས་མི་མང་�མས། �་�ེན་�་ཞིག་�ོད་�ི་
དཀོན་མཆོག་འ�་མ�ངས་མེད། ཁོང་ནི་གཟི་བ�ིད་མངའ་ཐང་ཆེན་པོའི་ངང་། མཁའ་ད�ིངས་བ�ད་དེ་�ིན་
ལ་ཆིབས་མཛད་ནས། �ོད་ལ་�བས་པའི་�ིར་�་ཕེབས་པར་འ�ར། 27དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ན་�་�ོད་ལ་�ང་
�ོབ་མཛད། ཁོང་གི་མཐའ་མའི་�ག་དེ་�ོད་�ི་མཛའ་�ོགས་ཡིན། �ོད་ཚ�་མ�ན་�་བ�ོད་�བས་ཁོང་ཉིད་�ིས། 
�ོད་ཚ�འི་ད�་�མས་མཐར་�ོད་གནང་བར་མཛད། དེ་དག་ཡོངས་�་ཚར་གཅོད་�ེད་དགོས་�ོད་ལ་ག�ངས། 
28དེར་བ�ེན་ཡ་ཀོབ་རིགས་བ�ད་�མས་ནི། འ�་དང་�ན་ཆང་མང་བའི་�ང་ཅ་བཙ�ན་པོའི་�ལ། གནམ་�ི་
ཟིལ་པས་�ང་བའི་ས་གནས་དེར། ཞི་བདེའི་ངང་�་འཚ�་ཞིང་གནས་པར་འ�ར། 29�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་ནི་བདེ་
ཞིང་�ིད། �ོད་དང་འ�་བའི་གཞན་ཞིག་མེད། �ོད་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�བས་པའི་མི་རིགས་ཡིན �ོད་
ལ་�བས་དང་�ལ་ཁ་གནང་བའི་�ིར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་�བ་དང་རལ་�ི་བཞིན་�་འ�ར། �ོད་�ི་
ད�་�མས་མགོ་བོ་�ར་ཞིང་ཡོང་བའི་�བས། �ོད་�ིས་དེ་ཚ�ར་�ོག་བ�ིས་གཏོང་བར་�༎  
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མོ་ཤེ་�ོངས་པ།  

1དེ་ནས་མོ་ཤེས་མོ་ཨབ་�ི་ཐང་ནས་ནེ་བྷོ་རིའི་ཁར། ཡེ་རི་ཀོའི་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་པིསི་�་རི་�ེར་འཛ�གས་
ཏེ། དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་ས་གཞི་ཚང་མ་བ�ན་པ་གནང་ཞིང་། དེ་ནི་གྷིལ་ཨད་�ི་�ང་�ོགས་�་
�ན་�ི་�ོང་�ེར་བར་�་�བ་ཡོད་དོ། 2ནཕ་ཏ་ལི་དང་། ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ལ་�་�ན་དང་། �བ་
�ོགས་�་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�་མཚ�་བར་�་�བ་ཡོད་པའི་ཡ་�་�འི་�ལ་དང་། 3ཡ་�་�འི་�ོ་�ོགས་�ལ་�ི་ས་
གནས་ཁག་དང་། ཛ�་ཨར་ནས་ཁ་�ར་�ི་ཤིང་�ོང་ཡོད་པའི་ཡེ་རི་ཀོའི་�ོང་�ེར་བར་�་�བ་ཡོད་པའི་ཐང་ཆེན་
པོ་དེ་དག་ཡིན་ནོ། 4དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ག�ངས་པ། འདི་ནི་ངས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་�ཱག་
དང་། ཡ་ཀོབ་དང་ཁོའི་རིགས་བ�ད་�མས་ལ་�ོད་�འི་དམ་བཅའ་�ས་པའི་�ལ་དེ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི་ངས་
�ོད་ལ་བ�་�་བ�ག་པ་ཙམ་ལས། �ོད་དེར་འ�ོ་�་མི་བ�ག་གོ། 5དེར་བ�ེན་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ག�ངས་པ་བཞིན། ཁོང་གི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེ་ནི་མོ་ཨབ་�ལ་�་ཚ�་ལས་འདས་སོ། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཁོ་ལ་མོ་ཨབ་�ལ་�་�ོང་�ེར་བྷེད་པི་ཨོར་�ི་ཐང་�་�ང་གཤོང་ཞིག་�་�ར་�་བ�ག་པ་གནང་མོད། འོན་
�ང་�ར་དེ་ནི་གནས་གང་�་ཡིན་པ་�ས་�ང་ད་བར་མི་ཤེས་སོ། 7མོ་ཤེ་ཚ�་ལས་འདས་�བས་ལོ་ ༡༢༠ �ེབས་
ཡོད་�ང་། དེའི་བར་�ས་�ི་�ོབས་�གས་ཉམས་མེད་ཅིང་མིག་�ང་གསལ་པོར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 8ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་�ིས་མོ་ཤེའི་དོན་�་མོ་ཨབ་�ི་ཐང་�་ཉིན་ཞག་ག�མ་བ�་བར་�་�་ངན་�ས་སོ། 9མོ་ཤེས་�ན་�ི་�་ཡོ་
�་ཨ་རང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་བཀོད་པས། ཁོ་ནི་�ོ་�ོས་དང་�ན་ཞིང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཡོ་�་ཨའི་བཀའ་ལ་
ཉན་�ེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་གནང་བའི་བཀའ་�་�མས་བ�ི་�ང་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 
10མོ་ཤེ་དང་འ�་བའི་�ང་�ོན་པ་ཞིག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་དེ་�་ནམ་ཡང་�ང་མེད་ཅིང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
མོ་ཤེ་དང་མཉམ་�་དངོས་�་ག�ང་�ེང་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཏང་བ་
གནང་བའི་�ང་�ོན་པ་མོ་ཤེས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་དང་དེའི་ལས་�ེད་པ་�མས་དང་དེ་ཚ�འི་�ལ་ཚང་མར་ངོ་
མཚར་ཆེ་བའི་�ས་�མས་བ�ན་པ་བཞིན། �ང་�ོན་པ་གཞན་�ས་�ང་དེ་�་�འི་�ས་བ�ན་མེད་དོ། 12ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་མཐོང་སར་མོ་ཤེས་མངའ་ཐང་ཆེ་ཞིང་འཇིག་�་�ང་བའི་�ས་བ�ན་པ་བཞིན། �ང་�ོན་པ་
གཞན་�ས་�ང་དེ་བཞིན་�ས་མེད་པ་ཡིན་ནོ༎  



 

Joshua 

ཡོ་�་ཨ 1 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོ་�་ཨ་ལ་ཀ་ནན་དབང་�་བ�་དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེ་�ོངས་པའི་�ེས་ལ་�ན་�ི་�། མོ་ཤེའི་ལས་རོགས་ཡོ་�་ཨ་ལ་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། 2ངའི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེ་�ོངས་པས། ད་�ོད་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་
ཚང་མ་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་ནས་�ར་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ེར་�ི་ཡིན་ཞེས་པའི་�ལ་དེར་འ�ོ་བར་�་�ིག་�ོས་
ཤིག 3�ར་ངས་མོ་ཤེ་ལ་�ས་པ་བཞིན་�ོད་ཚ�ས་གོམ་པ་�ོས་པའི་�ལ་�་ཚང་མ་ངས་�ོད་དང་�ོད་�ི་མི་མང་
�མས་ལ་�ེར་ཡོད། 4�ོད་�ི་�ལ་�ི་ས་མཚམས་ནི་�ོ་�ོགས་�ི་འ�ོག་�ོང་ནས་�ང་�ོགས་ལེ་བ་ནོན་�ི་རི་
�ལ་བར་དང་། དེ་བཞིན་ཤར་�ོགས་�་�བ་རད་ཞེས་པའི་གཙང་པོ་ཆེན་པོ་ནས་ཧི་ཏི་པཔའི་�ལ་བ�ད་དེ་
�བ་�ོགས་�་�་མཚ�་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་བར་�་ཡིན་པར་འ�ར་རོ། 5�ེ་ཡོ་�་ཨ། �ོད་གསོན་པོར་གནས་�ན་
རིང་ལ་མི་�ས་�ང་�ོད་�ི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་ཐོབ་མི་ཡོང་། �ར་ང་མོ་ཤེ་དང་མཉམ་�་གནས་པ་བཞིན་�ོད་དང་
མཉམ་�འང་�ས་�ན་�་གནས་�་དང་། ངས་�ོད་ལ་ནམ་ཡང་�ངས་མི་ཡོང་། 6�ོ་ཐག་ཆོད་པོ་དང་�ོ་གདེང་
�ོས་ཞིག། གང་ལགས་ཟེར་ན། ངས་ཁོ་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་དམ་བཅའ་�ས་པའི་�ལ་དེ་ཁོ་ཚ�ས་བདག་དབང་
�ེད་�བས་�ོད་ནི་དེ་ཚ�འི་འགོ་�ིད་�་འ�ར་ཡོང་། 7�ོ་ཐག་ཆོད་པོ་དང་�ོ་གདེང་�ོས་ཤིག། ངའི་ཞབས་ཏོག་
པ་མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་�ོད་ཚ�ར་�ེར་བའི་�ིམས་ཚང་མ་�ང་�འི་ངེས་པར་�ོས་ཞིག བཀའ་�ིམས་�ི་�ར་ཆ་
ཞིག་�ང་�ང་མེད་མ་�ེད་པར། དེ་དག་ཡོངས་�་�ང་ན་�ོད་གང་�་�ིན་�ང་དོན་འ�བ་པར་འ�ར་རོ། 
8དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�བས་བཀའ་�ིམས་�ི་དེབ་འདི་�ན་�་�ོག་དགོས་པ་དེ་མ་བ�ེད་ཅིག ཡང་དེར་ཉིན་
མཚན་མེད་པར་�ོབ་�ོང་�ས་ཏེ། དེའི་ནང་གང་�ིས་ཡོད་པ་ཚང་མ་�ང་དགོས་པ་དེའང་མ་བ�ེད་ཅིག དེ་
བཞིན་�ས་ན་�ོད་�ི་ལས་དོན་ཚང་མ་འ�བ་�ེ་�ོད་ལ་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། 9�ན་
ཞིག་དང། ངའི་�ོད་ལ་�ོ་ཐག་ཆོད་པོ་དང་�ོ་གདེང་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་�ད་ཡོད། �ོད་འཇིགས་པ་དང་
སེམས་�གས་མ་ཆགས་ཤིག གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་གང་�་�ིན་�ང་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་དཀོན་
མཆོག་�ོད་དང་མཉམ་�་ཡོད༎  

ཡོ་�་ཨས་མི་མང་ལ་བཀའ་བཀོད་�ེད་པ།  

10དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་མི་མང་གི་འགོ་�ེད་�མས་ལ་བཀའ་བཀོད་གནང་བ། 11�ོད་ཚ�་�ར་བ�ད་ནས་�ིན་ཏེ། 
མི་མང་�མས་ལ་ཉིན་ཞག་ག�མ་�ི་ག�ག་ལ་�ོད་ཚ�་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ོད་ཚ�ར་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་�ལ་དེ་བདག་དབང་�ེད་�ིར་འ�ོ་དགོས་པས། དེའི་�ིར་�་ཁ་ཟས་�ིག་
དགོས་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། 12ཡོ་�་ཨས་�་བྷེན་དང་གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་དང་གཞན་ཡང་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་
�ེད་ཀར་�ས་པ། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་



ཡོ་�་ཨ 

པའི་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�ར་རང་�ལ་�ི་�ལ་�་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེས་ལ་
ག�ངས་པ་དེ་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག 14�ོད་ཚ�འི་�ད་མེད་དང་�་�ག་�མས་དང་གཞན་ཡང་�ོད་ཚ�འི་�ད་འ�ོ་
སེམས་ཅན་ཚང་མ་ས་�ལ་འདི་ག་རང་�་བ�ད་ནའང་ཆོག་མོད། འོན་�ང་�ོད་ཚ�་གོ་མཚ�ན་�ན་པའི་དམག་
མི་�མས་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ོགས་པོ་ཚ�་ལ་རོགས་�ེད་�ིར་དེ་ཚ�འི་�ོན་�་འ�ོ་དགོས་པས། 15གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚ�ར་གནང་བའི་ཡོར་དན་�ི་�བ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་�ལ་དེ་ཁོ་ཚ�ས་
བདག་དབང་�་མ་ལེན་བར་�་�ོད་ཚ�་ས་ཆ་དེ་ག་རང་ལ་བ�ད་དགོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་�ེ་རིགས་ཚང་མ་ཉེན་ཁ་ཡོངས་ལས་�བས་གནང་བའི་�ེས་�་�ོད་ཚ�་�ིར་ལོག་�ེད་དེ་�ར་གཙ�་བོའི་ཞབས་
ཏོག་པ་མོ་ཤེས་�ོད་ཚ�ར་གནང་བའི་�ལ་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ས་�ལ་དེར་གཞིས་ཆགས་ནས་
བ�ད་ཆོག་གོ 16དེའི་ལན་�་ཁོ་ཚ�ས་ཡོ་�་ཨ་ལ། �ེད་�ིས་གང་ག�ངས་པ་ཚང་མ་ང་ཚ�ས་བ�ི་�ང་�ས་�་
དང་། �ེད་�ིས་ང་ཚ�་གང་�་བཏང་�ང་ང་ཚ�་དེ་གར་འ�ོ་གི་ཡིན། 17དེ་�་ང་ཚ�ས་མོ་ཤེའི་བཀའ་ལ་བ�ི་བ་
བཞིན་�ེད་ལའང་དེ་བཞིན་བ�ི་�ས་�་�་ཡིན། �ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་མོ་ཤེ་དང་
མཉམ་�་གནས་པ་བཞིན་�ེད་དང་མཉམ་�འང་དེ་བཞིན་གནས་པར་ཤོག། 18�ས་�ང་�ེད་ལ་ངོ་ལོག་�ས་ཏེ་
�ེད་�ི་བཀའ་ལ་བ�ི་�ས་མ་�་མཁན་�མས་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་�་གཏོང་དགོས། དེ་བས་ན་�ེད་�ོ་ཐག་ཆོད་
པོ་དང་�ོ་གདེང་མ་ཉམས་པར་�ོས་ཤིག།  

ཡོ་�་ཨ 2 

ཡོ་�་ཨས་ཡེ་རི་ཀོ་�་སོ་�ལ་བ་�མས་བཏང་བ།  

1དེ་�ེས་ཡོ་�་ཨས་ཨ་ཀ་སི་ཡ་ནས་སོ་པ་གཉིས་བཏང་ནས་ཀ་ནན་�ལ་དང་�ད་པར་�་�ོང་�ེར་ཡེ་རི་ཀོའི་
གནས་�ངས་གསང་བའི་ཐོག་ནས་�ོགས་ཞིབ་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་པ་དང་། ཁོ་གཉིས་�ིན་ནས་�ོང་�ེར་�་
�ེབས་པའི་མཚན་མོ་དེར་�ད་འཚ�ང་མ་ར་ཧབ་ཅེས་པའི་ཁང་པར་ཉལོ། 2འོན་�ང་ཡེ་རི་ཀོའི་�ལ་པོས་མཚན་
མོ་དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་འགའ་ཤས་�ལ་�་གསང་�ལ་�ེད་�ིར་བ�ེབ་པའི་གནས་�ལ་ཐོས་ནས། 3�ལ་པོས་ར་
ཧབ་ལ། �ོད་�ི་ཁང་པའི་ནང་�་ཡོད་པའི་མི་�མས་ནི་ང་ཚ�འི་�ལ་ཚང་མར་གསང་�ལ་�ེད་�ིར་ཡོང་བ་ཡིན་
པས། དེ་ཚ�་�ིར་འདོན་དགོས་ཅེས་ལོན་བཏང་ངོ་། 4-6མོས་ལན་�། མི་འགའ་ཤས་ངའི་ནང་�་བ�ེབས་�ང་། 
འོན་�ང་ཁོ་ཚ�་ག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་མ་�ང་། ས་�བ་མཚམས་�་�ོང་�ེར་�ལ་�ོ་མ་བ�བ་གོང་�་
དེ་ཚ�་འདི་ནས་ཐོན་སོང་བས། གང་�་�ིན་པ་ཆ་མ་ངེས་སོ། འོན་�ང་ད་�་མ�ོགས་པོ་�ེད་ནས་དེ་ཚ�འི་�ེས་�་
དེད་�ིན་ན་ངེས་པར་�་�ེས་ཟིན་པ་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། (འོན་�ང་ར་ཧབ་�ིས་སོ་�ལ་བ་གཉིས་ལ་�ེང་ཐོག་�་
འ�ིད་དེ། ཐོག་ཁར་བཏིང་ཡོད་པའི་སོ་མ་ར་ཙའི་གསེབ་�་�ས་བཞག་ཡོད་དོ།) 7�ལ་པོའི་མི་�མས་ཁོ་ཚ�འི་
�ེས་�་དེད་�ིར་�ོང་�ེར་ནས་ཐོན་མ་ཐག་�། �ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོ་དེའང་བ�བ་བོ། དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་སོ་
�ལ་བ་�མས་འཚ�ལ་བར་ཡོར་དན་�ི་ལམ་བ�ད་དེ་�་འ�མ་�ི་ས་�ལ་བར་�ིན་ནོ། 8སོ་�ལ་བ་�མས་མ་ཉལ་
གོང་�་ར་ཧབ་ཐོག་ཁར་འཛ�གས་ཏེ། 9ཁོ་གཉིས་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་འདི་�ོད་ཚ�ར་གནང་ཡོད་པ་
དེ་ངས་ཤེས་�ང་། ང་ཚ�འི་�ལ་མི་ཚང་མ་�ོད་རང་ཚ�་ལ་ཞེད་ནས་བ�ད་ཡོད། 10གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�་ཨི་



ཡོ་�་ཨ 

ཇིབ་ནས་ཐོན་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་མཐོང་སར་�་མཚ�་དམར་པོའི་�་དེ་ཇི་�ར་�མ་
བ�ག་པའི་�ོར་དང་། གཞན་ཡང་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་�་ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་ཨོག་གཉིས་ཇི་
�ར་བསད་པའི་�ོར་ལའང་ང་ཚ�ས་ཐོས་�ང་། 11གནས་�ལ་དེ་དག་ཐོས་པ་ཙམ་�ིས་ང་ཚ�་�ོད་ཚ�་ལ་ཞེད་ཅིང་
སེམས་�གས་ཆགས་ནས་བ�ད་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན། གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་�ེང་གི་
མཐོ་རིས་དང་འོག་གི་ས་གཞིའི་དཀོན་མཆོག་དེ་ཡིན་པས་�ིར་རོ། 12ད་ངས་�ེད་གཉིས་ལ་བཟང་པོ་�ས་པ་
བཞིན་�་�ེད་ཚ�ས་�ང་ངའི་ནང་མི་�མས་ལ་བཟང་ལན་འཇལ་�ི་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་�ེད་དགོས། དེ་ཙམ་མ་
ཟད་ངས་�ེད་�མས་ལ་�ོ་གཏད་�ེད་�ིར་�ེད་ཚ�ས་ང་ལ་�གས་ཤིག་�ད་དགོས། 13�ེད་ཚ�ས་ངའི་ཕ་མ་གཉིས་
�ིས་གཙ�ས་པས་ངའི་མིང་�ིང་དང་དེ་ཚ�འི་ནང་མི་ཚང་མའི་�ོག་བ�བ་�ི་ཡིན་ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་�ེད་
དགོས་པ་དང་། མི་གཞན་�ིས་ངེད་�མས་བསད་�་མ་འ�ག་པའི་ཁས་ལེན་ཡང་�ེད་དགོས་ཅེས་�ས་པ་རེད། 
14དེའི་ལན་�་མི་གཉིས་�ིས་མོ་ལ། གལ་�ིད་དམ་བཅའ་�ས་པ་བཞིན་ང་ཚ�ས་མ་�ེད་ན་དཀོན་མཅོག་གིས་ང་
ཚ�འི་�ོག་བཅད་པར་ཤོག། ང་ཚ�ས་གང་�ས་པའི་�ོར་�ོད་�ིས་མི་གཞན་�་ཞིག་ལའང་མ་ལབ་ན། �ེས་�་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་འདི་ང་ཚ�འི་བདག་དབང་�་གནང་�བས་ང་ཚ�ས་�ོད་ལ་ངེས་པར་བཟང་ལན་འཇལ་
�འི་དམ་བཅའ་�ེད་�ི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 15ར་ཧབ་�ི་ཁང་པ་ནི་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རིའི་�ེང་�་ཡོད་པས། མོས་
�ེ་�ང་ནས་ཐག་པ་ཞིག་བཏང་ནས་མི་དེ་གཉིས་མར་ཕབ་�ེ། 16དེ་གཉིས་ལ། ད་�ེད་གཉིས་རི་�ལ་ཁག་�་སོང་
ཞིག། དེ་མིན་�ལ་པོའི་མི་�མས་�ིས་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་ཉེན་ཡོད། ས་�ལ་དེར་ཉིན་ཞག་ག�མ་རིང་གབ་ནས་
�ོད་ཅིག དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�་�ིར་ལོག་�ས་པའི་ག�ག་ལ་�ེད་གཉིས་རང་གི་ལམ་�་�ིན་ནའང་ཆོག་ཅེས་�ས་སོ། 
17མི་དེ་གཉིས་�ིས་མོ་ལ། �ོད་�ིས་ང་གཉིས་ལ་དམ་བཅའ་�ེད་བ�ག་པ་དེ་ལ་ང་ཆོས་ཁས་ལེན་�ེད་�་ཡིན། 
18�ེས་�་ང་ཚ�ས་�ལ་འདིའི་ནང་དམག་འཐབ་�ེད་�བས་ང་གཉིས་མར་ཕབ་པའི་�ེ་�ང་དེའི་ཁར་ཐག་པ་
དམར་པོ་འདི་འདོགས་དགོས་པ་མ་ཟད། �ོད་�ི་ཕ་མ་གཉིས་�ིས་གཙ�ས་པས་�ོད་�ི་མིང་�ིང་དང་�ོད་�ི་ཕའི་
ནང་མི་ཚང་མ་�ོད་�ི་ཁང་པའི་ནང་�་བཀོང་ནས་བཞག་དགོས། 19ཡང་�བས་དེར་ཁང་པའི་ནང་�་མ་བ�ད་
པར་མི་�་ཞིག་�ི་ལོགས་ལ་ཐོན་ནས་ཤི་བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཤི་མཁན་ཁོ་རང་གི་ནོར་འ�ལ་ཡིན་པ་ལས། དེའི་�ོག་
གི་ཉེས་ལན་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་མེད་དོ། འོན་�ང་�ོད་དང་མཉམ་�་ཁང་པའི་ནང་�་གནས་པའི་མི་�་ཞིག་ལ་�ས་
�ོན་�ང་བ་ཡིན་ན། དེའི་འགན་ལེན་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་ཡོད། 20ཡང་གལ་�ིད་�ོད་�ིས་ང་ཚ�འི་ལས་དོན་�ོར་མི་
གཞན་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་�ས་པའི་དམ་བཅའ་�མས་�ང་མ་དགོས་པར་དེ་ལས་ང་ཚ�་ཐར་བ་ཡིན་
ཞེས་�ས་པ་དང་། 21མོས་དེ་བཞིན་ཁས་ལེན་�ས་ནས་མི་དེ་གཉིས་བཏང་བ་དང་། དེ་�ེས་མོས་ཐག་པ་དམར་
པོ་ཞིག་�ེ་�ང་དེའི་ཁར་བཏགས་སོ། 22སོ་�ལ་བ་�མས་རི་�ལ་ཁག་�་གབ་ནས་བ�ད་པས། �ལ་པོའི་མི་
�མས་�ིས་�ལ་�ི་�ོང་�ེ་ཚང་མར་�ིན་ནས་དེ་གཉིས་ལ་ཉིན་ཞག་ག�མ་རིང་�་བཙལ་�ང་མ་�ེད་པས། 
མཐར་ཁོ་ཆོ་ཡེ་རི་ཀོ་ལ་�ིར་ལོག་�ས་སོ། 23དེ་ནས་སོ་�ལ་བ་གཉིས་རི་�ལ་ཁག་ནས་མར་བབས་ཤིང་གཙང་པོ་
�ལ་ཏེ་ཡོ་�་ཨའི་�ར་�ིན་ནས་གནས་�ལ་གང་�ང་བའི་�ོར་ཚང་མ་ཞིབ་པར་བཤོད་དོ། 24�ལ་དེའི་མི་མང་
ཚང་མ་ང་ཚ�་ལ་ཞེད་ནས་བ�ད་འ�ག་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་དེ་ཆ་ཚང་ང་ཚ�འི་བདག་དབང་�་
གནང་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚ�ས་ངེས་གཏན་ཆེན་པོས་ཤེས་�ང་ཞེས་�ས་སོ༎  



ཡོ་�་ཨ 

ཡོ་�་ཨ 3 

ཨིསི་�ཨཱེལ་མི་མང་�མས་ཡོར་དན་�ལ་བ།  

1ཡོ་�་ཨ་ཐོ་རངས་�་པོ་ལངས་ཏེ་ཨ་ཀ་སི་ཡ་ནས་ཐོན་ཞིང་། ཁོ་རང་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་གཙང་པོ་
ཡོར་དན་�ི་འ�མ་�་�ིན་ནས་གཙང་པོ་དེ་མ་�ལ་བར་�་ས་�ལ་དེ་ག་རང་�་�ར་བ�བ་ནས་བ�ད་དོ། 
2ཉིན་ཞག་ག�མ་�ི་�ེས་�་འགོ་�ེད་�མས་�ར་�ི་ད�ིལ་�་�ིན་ནས། 3མི་མང་�མས་ལ། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་�་མ་ཚ�ས་འ�ེར་བཞིན་པ་མཐོང་ན། �ོད་ཚ�་བ�ད་
པའི་གནས་དེ་�ངས་ནས་ཁོ་ཚ�འི་�ེས་�་འ�ངས་དགོས། 4�ོད་ཚ�་ས་�ལ་འདིར་དེ་�་ནམ་ཡང་བ�ེབ་མ་�ོང་
བ་ཡིན་པས། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་ལམ་�ོན་�ེད་ཡོང་། འོན་�ང་དམ་བཅའི་�ོམ་དང་ཉེ་བར་མ་འ�ོ་ཞིག ཀི་ལོ་མི་
ཊར་གཅིག་ཙམ་�ི་ག�ག་ལ་འ�ོ་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། 5ཡོ་�་ཨས་མི་མང་�མས་ལ། སང་ཉིན་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་ད�ིལ་�་འ�ིན་ལས་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་ཞིག་བ�ན་པ་གནང་�་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�་རང་ཉིད་
ལ་གཙང་མ་�ས་ཏེ་བ�ད་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། 6དེ་བཞིན་�་མ་ཚ�་ལ་ཡང་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་འ�ེར་ནས་མི་མང་
གི་མ�ན་�་འ�ོ་དགོས་ཅེས་�ས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་�ང་དེ་བཞིན་�ས་སོ། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོ་�་ཨ་ལ། 
དེ་རིང་ངས་གང་�ེད་པ་དེའི་�ོ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཚང་མས་�ོད་ལ་�ེ་བོ་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་ཞིག་�་བ�ི་
�ས་�ས་པ་དང། �ར་ང་མོ་ཤེ་དང་མཉམ་�་གནས་པ་བཞིན་ད་�་�ོད་དང་མཉམ་�་གནས་བཞིན་ཡོད་པ་
དེའང་ཁོ་ཚ�ས་ཤེས་�ོགས་�ེད་�བ་ཡོང་། 8དམ་བཅའི་�ོམ་འ�ེར་མཁན་�་མ་�མས་ལ། �ོད་ཚ�་གཙང་པོ་ཡོར་
དན་�ི་འ�མ་�་བ�ེབས་�བས། གཙང་པོའི་�ར་�་ལངས་ནས་�ོད་དགོས་ཅེས་�ོས་ཤིག་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 
9དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་མི་མང་�མས་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཉན་པར་�ར་ཤོག་
ཅིག 10�ོད་ཚ�་ལམ་�་འ�ོ་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀ་ནན་པ་དང་། ཧི་ཏི་པ། ཧི་ཝི་པ། པེ་རི་ཛ�་པ། གྷིར་
ག་ཤི་པ་�མས། ཨ་མོར་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཡེ་�་སི་པ་�མས་�ོད་ཚ�འི་མ�ན་ནས་�ིར་�ོད་གནང་ངེས་པ་
ཡིན་ནོ། 11ས་གཞི་ཡོངས་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཉིད་�ི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་�ོད་ཚ�འི་མ�ན་�་གཙང་པོ་
ཡོར་དན་�ལ་ནས་འ�ེར་འ�ོ་�བས། �ོད་ཚ�འི་�ོད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�་གསོན་པོར་བ�ག་ཡོད་པ་དེ་
�ོད་ཚ�ས་ཤེས་ཡོང་། 12ད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་རེ་ནས་མི་�ེ་པ་བ�་གཉིས་འདེམས་བ�ོ་�ོས་ཤིག 13ས་གཞི་
ཡོངས་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་འ�ེར་བའི་�་མ་�མས་�ི་�ང་པ་ཡོར་དན་གཙང་པོའི་
ནང་�་བ�ག་མ་ཐག་�། གཙང་�་མ་�ག་པར་�ོགས་གཅིག་�་�ངས་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 14-15�བས་དེར་�ོན་
ཐོག་�་བའི་�ས་རན་ཞིང་གཙང་�་�ས་ཏེ་�་ལོག་�ག་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། མི་མང་�མས་�ར་ས་བཞག་ནས་
ཡོར་དན་�ལ་�ིར་ཐོན་�བས། �་མ་�མས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་འ�ེར་ནས་མི་མང་གི་མ�ན་�་�ིན་ནོ། དེ་ཚ�འི་
�ང་པ་གཙང་�འི་ནང་�་བ�ག་མ་ཐག་�། 16གཙང་�་མ་�ག་པར་�ང་རིང་�་ཟར་ཐན་�ི་མཐའ་ལ་ཡོད་
པའི་�ོང་�ེར་ཨ་དམ་དང་ཉེ་བར་�ོགས་གཅིག་�་�ངས་སོ། གཙང་�་ཆད་མཚམས་ནས་འཆི་བའི་�་མཚ�་བར་
�་�་�མས་ཡོངས་�་བ�མས་ཏེ། མི་མང་�མས་དེ་ནས་�ལ་ཏེ་ཡེ་རི་ཀོ་དང་ཉེ་བར་�ིན་ནོ། 17མི་མང་ཚང་མ་



ཡོ་�་ཨ 

�མ་ས་བ�ད་ནས་�ིན་ཏེ་ཕར་�ོགས་�་མ་�ེབས་བར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་འ�ེར་བའི་�་
མ་�མས་ཡོར་དན་གཙང་པོའི་ད�ིལ་�་ལང་ནས་བ�ད་དོ༎  

ཡོ་�་ཨ 4 

�ོའི་�ན་�ེན་བ�ག་པ།  

1མི་མང་ཡོངས་�ོགས་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་ནས་ཕར་�ོགས་�་བ�ེབས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཡོ་�་ཨ་ལ་ག�ངས་པ། 2�ེ་རིགས་བ�་གཉིས་ནས་མི་རེ་རེ་འདེམས་བ�ོ་�ས་ནས། 3�ོད་�ིས་དེ་ཚ�ར་�་མ་
�མས་ཡོར་དན་ད�ིལ་�་ལངས་ནས་བ�ད་པའི་ས་གནས་དེ་ག་རང་ནས་�ོ་བ�་གཉིས་འ�ེར་ཏེ་དོ་དགོང་
�ོད་ཚ�ས་�ར་ས་བ�བ་པའི་ས་གནས་དེར་�ོ་དེ་དག་�ངས་དགོས་ཅེས་�ོས་ཤིག 4དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་འདེམས་
བ�ོས་�ས་པའི་མི་བ�་གཉིས་དེ་ཚ�་བོས་ནས། 5�ོད་ཚ�ས་ཡོར་དན་�ི་ད�ས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་�་�ིན་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་མི་རེ་རེས་རང་གི་ད�ང་པར་
�ོ་རེ་འ�ེར་དགོས། 6�ོ་དེ་�མས་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གང་མཛད་པའི་�ོར་ལ་�ོད་ཚ�ར་�ན་བ�ལ་
�ེད་ཅིང་། མ་འོངས་པ་ན་�ོད་ཚ�འི་�་�ག་ཚ�ས་�ོ་�ེན་འདིའི་�ོར་ལ་འ�ི་�ད་�ེད་ན། 7�ོད་ཚ�ས་དེ་�མས་ལ། 
�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་གཙང་པོ་ཡོར་དན་བ�ད་ནས་གདན་�ངས་�བས་ཡོར་དན་�ི་
གཙང་�་བ�མས་པ་ཡིན་པས། ས་གནས་འདིར་དེ་�་གང་�ང་བའི་�ོར་ལ་�ོ་�ེན་འདིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་
�མས་ལ་�ན་�་�ན་བ�ལ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་�་དགོས་སོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོ་�་ཨ་ལ་
བཀའ་གང་གནང་བ་བཞིན། ཡོ་�་ཨས་མི་དེ་ཚ�་ལ་�ས་པས། དེ་ཚ�ས་ཡོ་�་ཨས་གང་�ས་པ་དེ་ལ་བ�ི་བ�ར་
�ས་ཏེ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་རེ་རེ་མཚ�ན་ཆེད་�་ཡོར་དན་�ི་ད�ས་ནས་�ོ་བ�་གཉིས་ བ�གས་ཏེ་�ར་
སར་�ངས་སོ། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་འ�ེར་མཁན་�་མ་ཚ�་ཡོར་དན་གཙང་པོའི་ད�ས་�་
ལངས་བ�ད་པའི་ས་གནས་དེར་ཡོ་�་ཨས་�ང་�ོ་བ�་གཉིས་བ�ིགས་ནས་བཞག་པ་རེད། (�ོ་དེ་དག་དེང་
སང་ཡང་དེ་གར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།) 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོ་�་ཨ་ལ་མངགས་�་གང་�ས་དགོས་པ་མི་
མང་ཚ�ར་ཤོད་དགོས་ཟེར་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་བཞིན་ཆ་ཚང་�ེད་མ་ཚར་བར་�་�་མ་�མས་ཡོར་
དན་�ི་ད�ས་�་ལངས་ནས་བ�ད་དོ། མོ་ཤེས་ཡོ་�་ཨ་ལ་དེ་བཞིན་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། མི་མང་ཚ�འི་
�ལ་འཚབ་ངང་གཙང་པོ་�ལ་ལོ། 11དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཕར་�ོགས་�་ཐོན་ཟིན་པ་དང་དམ་བཅའི་�ོམ་དང་བཅས་
པར་�་མ་�མས་མི་མང་གི་མ�ན་ནས་�ིན་ནོ། 12�ར་མོ་ཤེས་�ས་པ་བཞིན་�་�་བྷེན་དང་གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་�ི་
མི་�མས་དང། གཞན་ཡང་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ེད་ཀ་བཅས་དམག་ལ་�་�ིག་ཡོད་པ་�མས་མི་མང་གི་
མ�ན་�་�ིན་པ་རེད། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ེས་པ་མི་ ༤༠,༠༠༠ ཙམ་དམག་�་�ིགས་ནས་ཡེ་
རི་ཀོའི་ཉེ་འ�མ་�ི་ཐང་�་�ིན་ནོ། 14དེ་ཉིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གང་མཛད་པ་དེའི་�ོ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
མི་མང་�མས་�ིས་�ར་མོ་ཤེ་ལ་བ�ི་�ས་�ས་པ་�ར། ཡོ་�་ཨ་ལའང་ཁོ་རང་མ་ཤི་བར་�་�ེ་བོ་མངའ་ཐང་
ཆེན་པོ་ཞིག་�་བ�ི་�ས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 15དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོ་�་ཨ་ལ། 16དམ་བཅའི་�ོམ་
འ�ེར་མཁན་�་མ་�མས་ཡོར་དན་ནས་�ིར་ཐོན་ཤོག་ཅེས་�ོས་ཤིག་ག�ངས་པ་�ར། 17ཡོ་�་ཨས་དེ་བཞིན་



ཡོ་�་ཨ 

�ས་སོ། 18�་མ་�མས་གཙང་པོའི་མཐའ་ལ་བ�ེབས་མ་ཐག་�་གཙང་�་�ར་བཞིན་�ག་པ་མ་ཟད། �་ལོག་
�ས་ཏེ་གཙང་པོའི་འ�མ་ཐམས་ཅད་�ས་ཡོངས་�་�བ་པ་ཡིན་ནོ། 19མི་མང་�མས་�་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་བ�འི་
ཉིན་ཡོར་དན་�ལ་ཏེ་ཡེ་རི་ཀོའི་ཤར་�ོགས་�་གྷིལ་�ལ་ཞེས་པའི་�ོང་�ེར་�་�ར་ས་བ�བ་ནས་བ�ད་པ་
དང་། 20དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་ཡོར་དན་ནས་འ�ེར་ཡོང་བའི་�ོ་བ�་གཉིས་�མས་དེར་བ�ིགས་སོ། 21ཨིསི་�ཱཨེལ་
མི་མང་�མས་ལ། མ་འོངས་པ་ན་�ོད་ཚ�འི་�་�ག་ཚ�ས་�ོ་འདི་ཚ�འི་དོན་གནད་�ོར་ལ་འ�ི་�ད་�ེད་ན། 
22�ོད་ཚ�ས་དེ་�མས་ལ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཡོར་དན་ནང་ས་�མ་པོའི་ཐོག་�་�ལ་བའི་�ོར་དང་། 23�ར་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་�་མཚ�་དམར་པོ་བ�མས་པར་མཛད་པ་བཞིན། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚང་མ་ཡོར་དན་�ལ་ནས་�ིན་མ་ཚར་བར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོར་དན་�ི་གཙང་�་བ�མས་པར་
མཛད་པས། 24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ཧ་ཅང་མ�་�ོབས་ཅན་ཡིན་པ་དེ་ས་གཞིའི་མི་བ�ད་�ན་�ིས་ཤེས་
�ོགས་�ས་པ་�ར། �ེད་ཚ�ས་�ང་�ས་�ན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ི་བ�ར་�་
དགོས་ཅེས་�ོབ་�ོན་�ེད་དགོས་སོ༎  

ཡོ་�་ཨ 5 

1གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ི་�བ་�ོགས་�་གནས་པའི་ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་�ན་དང་། མེ་ཌི་ཊེ་རི་ནི་ཡན་�་མཚ�འི་
འ�མ་�་གནས་པའི་ཀ་ན་ཨན་པའི་�ལ་པོ་ཚང་མས། ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཚང་མ་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་ནས་
�ིན་མ་ཚར་བར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གཙང་�་བ�མས་པར་མཛད་པའི་�ོར་ལ་ཐོས་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་�མས་ལ་ཞེད་�ང་�ེས་ཏེ་སེམས་�གས་ཉམས་ནས་བ�ད་པ་དང་༎  

གྷིལ་�ལ་�་མ�ན་�གས་བཅད་པ།  

2དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོ་�་ཨ་ལ་ག�ངས་པ། �ོ་ལས་�ི་�ོན་པོ་�མས་བཟོས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚ�འི་མ�ན་�གས་ཆོད་ཅིག 3དེར་བ�ེན་ཡོ་�་ཨས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་མ�ན་
�གས་བཅད་པའི་རི་ཟེར་བའི་གནས་དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་མ�ན་�གས་བཅད་དོ། 4-6�ར་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་
པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�ེས་པ་ཚང་མའི་མ�ན་�གས་བཅད་ཡོད་�ང་། ལོ་བཞི་བ�འི་རིང་�་འ�ོག་�ོང་བ�ད་
ནས་ཡོངས་�བས་ལམ་�་�ེས་པའི་�་ཚང་མའི་མ�ན་�གས་བཅད་མེདཅིང་། ཡང་�ར་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་
�བས་དམག་ལ་གོ་ཆོད་པའི་�ེས་པ་ལོ་གཞོན་ཚང་མ་ལོ་བཞི་བ�་�ོགས་མཚམས་�་ཤི་ཚར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 
གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བ�ི་བ�ར་མ་�ས་པའི་�ིར་ཡིན་ནོ། དེ་ནི་�ར་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་�ག་པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པོའི་�ལ་དེ་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་ཞལ་
བཞེས་གནང་མོད། འོན་�ང་ཁོ་ཚ�ས་�ལ་དེ་མཐོང་�བ་མི་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་པའི་བཀའ་དེ་བ�བས་པ་ཡིན་ནོ། 
7མི་དེ་ཚ�འི་�་�མས་ནི་ད་བར་མ�ན་�གས་བཅད་མེད་པས། ཡོ་�་ཨས་མ�ན་�གས་བཅད་པའི་མི་�མས་ནི་
མི་རབས་གསར་པ་དེ་�མས་ཡིན་ནོ། 8མ�ན་�གས་བཅད་པའི་�ེས་�་མི་མང་ཡོངས་�ོགས་�་ཁ་མ་གསོས་
བར་�་�ར་ས་རང་ལ་བ�ད་དོ། 9ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོ་�་ཨ་ལ། �ར་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་�ན་གཡོག་



ཡོ་�་ཨ 

�ས་ནས་བ�ད་དགོས་�ང་བའི་མིང་�ེས་ངན་པ་དེ་ངས་དེ་རིང་ཡོངས་�་སེལ་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་པ་ཡིན་པས། 
གནས་དེའི་མིང་ལའང་གྷིལ་�ལ་གྷིལ་�ལ: གྷིལ་�ལ་ཞེས་པ་ནི་ཨིབ་རི་པའི་�ད་�་�བ་པའམ་སེལ་བའི་དོན་
དང་མ�ངས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཏགས་ཤིང་། དེང་�ས་�ང་མིང་དེ་རང་ཡོངས་�་�གས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 10ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་ཡེ་རི་ཀོ་ཉེ་འ�མ་�ི་ཐང་�་ས་གནས་གྷིལ་�ལ་ཞེས་པར་�ར་�བ་ནས་བ�ད་པའི་ཚ�། ཁོ་ཚ�ས་
ཚ�ས་བ�་བཞིའི་དགོང་མོར་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དེ་བཤམས་པ་དང་། 11དེའི་སང་ཉིན་ཁོ་ཚ�ས་ཡོས་བ�ོས་པ་
དང་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་སོགས་ཟས་པ་ཡིན་པས། དེ་ནི་ཁོ་ཚ�ས་ཀ་ནན་�ལ་�ི་�ོན་ཐོག་ཟས་པའི་ཐོག་མ་
དེ་ཡིན་ནོ། 12�ས་དེ་ནས་བ�ངས་ཏེ་གནམ་ནས་མན་ན་འབབ་�་ཆད་དེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་མན་ན་མ་
འ�ོར་བས། དེ་ཚ�ས་ཀ་ནན་�ལ་�ི་�ོན་ཐོག་ལས་བཟས་པ་ཡིན་ནོ།།  

ཡོ་�་ཨ་དང་རལ་�ི་བཏགས་པའི་མི་ཞིག  

13ཡེ་རི་ཀོའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོ་�་ཨས་རང་གི་མ�ན་�་མི་ཞིག་རལ་�ི་འ�ེར་ནས་ལང་ནས་བ�ད་པ་ཞིག་མཐོང་
བས། དེའི་�ར་�ིན་ནས་ཡོ་�་ཨས། �ེད་རང་ང་ཚ�འི་དམག་མིའི་ཁོངས་ནས་གཅིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ད�་བོའི་
ཁོངས་ནས་ཡིན་ཞེས་འ�ི་བའི་ལན་�། 14མི་དེས། ང་ནི་དེ་གཉིས་གང་གི་ཁོངས་�འང་མ་ཡིན་ཏེ། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་ད�ང་དམག་གི་དམག་�ི་ཞིག་གི་�ལ་�་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། ཡོ་�་ཨས་�ས་ས་ལ་
འདབས་ནས་�ས་བ�ད་�ས་ཏེ་ཁོང་ལ། ང་ནི་�ེད་�ི་ཞབས་ཏོག་པ་ཡིན་པས། ངས་ཞབས་�ི་�་འོས་པ་གང་
ཡོད་ནའང་ང་ལ་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ད�ང་དམག་གི་དམག་�ི་
དེས་ཁོ་ལ། �ོད་�ི་�མ་དེ་�ད་ཅིག། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་ལངས་ནས་བ�ད་པའི་ས་གནས་དེ་དམ་པ་ཡིན་
ཞེས་ག�ངས་པ་བཞིན། ཡོ་�་ཨས་དེ་བཞིན་�ས་སོ༎  

ཡོ་�་ཨ 6 

�ོང་�ེར་ཡེ་རི་ཀོ་ཤོར་བ།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ནང་�་འ�ལ་ཡོང་བསམ་ནས་ཡེ་རི་ཀོའི་ག�ང་�ོ་�མས་དམ་པོར་བ�བ་�ེ། དམག་མི་
�ང་ཆ་བཞག་ཡོད་པས། �འང་�ོང་�ེར་ནང་�་འ�ལ་བའམ་�ིར་ཐོན་པ་སོགས་�ེད་མ་�བ་བོ། 2དེ་ནས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོ་�་ཨ་ལ། ངས་ཡེ་རི་ཀོ་དང་དེའི་�ལ་པོ་དང་དམག་མི་�ིང་�ོབས་ཅན་ཚང་མ་�ོད་�ི་
ལག་�་�ད་�ི་ཡོད་པས། 3ད་�ོད་དང་�ོད་�ི་དམག་མི་ཚ�ས་ཉིན་ཞག་�ག་གི་རིང་�་�ོང་�ེར་�ི་མཐའ་
བ�ོར་�་ཉིན་རེར་ཐེངས་རེ་བ�ོར་བ་བ�བ་དགོས། 4�་མ་བ�ན་�ིས་�ག་�ག་གི་�་�ང་རེ་རེ་འ�ེར་ནས་
དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་�ོན་�་འ�ོ་དགོས། ཉིན་ཞག་བ�ན་པའི་ཐོག་ལ་�་མ་ཚ�ས་�་�ང་འ�ད་�བས་�ོད་དང་
�ོད་�ི་དམག་མི་�མས་�ོང་�ེར་དེ་ལ་ཐེངས་བ�ན་བ�ོར་བ་བ�བ་དགོས། 5དེ་�ེས་དེ་ཚ�ས་�ང་�ན་རིང་
ཞིག་འ�ད་དགོས་ཏེ། �ང་�ད་རིང་པོ་དེ་ཐོས་མ་ཐག་�་�ོད་ཚ�་མི་མང་ཚང་མས་�ད་�གས་�ག་པོ་ཞིག་
བ�བ་དགོས། དེ་�ེས་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་དེ་�ིབས་ཤིང་དམག་མི་ཡོངས་�ོགས་�ོང་�ེར་ནང་�་ཐད་ཀར་



ཡོ་�་ཨ 

འ�ལ་�བ་ཡོང་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 6དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་�་མ་�མས་བོས་ནས་དེ་ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�ས་ཁ་ཤས་�ིས་
དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་�ེར་ཞིག �ོད་ཚ�འི་ནང་ནས་མི་བ�ན་�ིས་�་�ང་འ�ེར་ནས་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་�ོན་�་
འ�ོ་དགོས་ཅེས་བཀའ་བ�ོས་སོ། 7དེ་�ེས་ཁོས་རང་གི་མི་�མས་ལ་�ོང་�ེར་�ི་མཐའ་�ོར་ལ་བ�ོར་བ་བ�བ་
དགོས་པ་དང་། �ང་དམག་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་�ོན་�་འ�ོ་དགོས་པའི་བཀའ་
བ�ོས་སོ། 8-9དེར་བ�ེན་ཡོ་�་ཨས་ཇི་�ར་བཀའ་བ�ོས་པ་བཞིན། �་�ང་འ�ད་བཞིན་པའི་�་མ་�མས་�ི་
མ�ན་�་�ང་དམག་�མས་�ིན་ཞིང་། དེའི་�ེས་�་དམ་བཅའི་�ོམ་འ�ེར་བའི་�་མ་�མས་དང་། དེའི་ག�ག་
ལ་�ང་དམག་ཁག་གཞན་ཞིག་�ང་�ིན་པ་དང་། དེ་�ལ་རིང་ལ་�་མ་�མས་�ིས་�་མ�ད་ནས་�་�ང་འ�ད་
ཅིང་བ�ད་མོད། 10འོན་�ང་ཡོ་�་ཨས་རང་གི་མི་�མས་ལ་�ད་བ�བ་མི་ཆོག་ཅེས་བཀའ་བ�ོས་པ་དང་། 
བཀའ་འ�ོལ་མ་�ང་བར་�་ཚ�ག་གཅིག་�ང་འདོན་མི་ཆོག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 11དེ་ནས་ཁོང་གིས་�་མ་�མས་
ལ། དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་འ�ེར་ནས་�ོང་�ེར་�ི་མཐའ་�ོར་ལ་བ�ོར་བ་ཐེངས་གཅིག་བ�བ་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། 
དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�་�ར་�་�ིར་ལོག་�ས་ནས་དེ་ག་རང་�་ཞག་པོར་བ�ད་དོ། 12-13ཡོ་�་ཨ་ཐོ་རངས་�་པོ་ལངས་
ཤིང་། �་མ་དང་དམག་མི་�མས་�ིས་�ར་བཞིན་�ོང་�ེར་�ི་མཐའ་�ོར་�་�ར་ཡང་བ�ོར་བ་ཐེངས་གཅིག་
བ�བ་དགོས་པའི་གོ་རིམ་ནི། ཐོག་མར་�ང་དམག་གི་�ེ་ཁག་ཅིག་དང་། དེ་�ེས་ར་�ང་འ�ད་པའི་�་མ་བ�ན་
དང་། དེ་�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་འ�ེར་བའི་�་མ་�མས་དང་། མཐར་�ར་ཡང་�ང་
དམག་གི་�ེ་ཁག་གཅིག་བཅས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་�ལ་རིང་ལ་�་མ་�མས་�ིས་�་མ�ད་ནས་�་�ང་འ�ད་
ཅིང་བ�ད་པ་རེད། 14དེ་བཞིན་ཞག་གཉིས་པ་ལའང་�ོང་�ེར་�ི་མཐའ་�ོར་ལ་བ�ོར་བ་ལན་གཅིག་བ�བ་
ནས་�ར་�་�ིར་ལོག་�ས་སོ། ཁོ་ཚ�ས་ཉིན་ཞག་�ག་གི་བར་�་དེ་བཞིན་�་མ�ད་དེ་�ས་སོ། 15ཁོ་ཚ�་ཉིན་ཞག་
བ�ན་པའི་ནམ་ལངས་�བས་�་ཡར་ལངས་ཏེ། �ོང་�ེར་�ི་མཐའ་�ོར་ལ་བ�ོར་བ་ལན་བ�ན་བ�བ་པ་དང་། 
དེ་བཞིན་�ོང་�ེར་�ི་མཐའ་�ོར་ལ་བ�ོར་བ་ལན་བ�ན་བ�བ་པ་དེ་ནི་དེ་ཉིན་གཅིག་�་ཡིན་པ་དང་། 
16བ�ོར་ཐེངས་བ�ན་པའི་ཐོག་�་�་མ་�མས་�ིས་�་�ང་འ�ད་རན་�བས་ཡོ་�་ཨས་རང་གི་མི་�མས་ལ་
�ད་ཅོར་ཆེན་པོ་བ�བ་དགོས་པའི་བཀའ་བ�ོ་ཞིང་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོང་�ེར་དེ་�ོད་ཚ�ར་
གནང་ཡོད་པས། 17�ོང་�ེར་དང་དེའི་ནང་�་ཇི་ཡོད་པ་ཚང་མ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་�་འ�ལ་བའི་
�ལ་�་ཡོངས་�་འཇིགས་པར་�ེད་དགོས། �ད་ཚ�ང་མ་ར་ཧབ་དང་མོའི་ནང་མི་གཅིག་པོ་གསོན་པོར་བཞག་
དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། མོས་ང་ཚ�འི་སོ་�ལ་བ་�མས་�ས་པའི་�ིར་རོ། 18འོན་�ང་འཇིག་པར་�ེད་དགོས་
པའི་དངོས་རིགས་�ི་ནང་ནས་དངོས་པོ་གཅིག་�ང་�ོད་ཚ�ས་བདག་ཉར་�ེད་མི་ཆོག གལ་�ིད་དེ་�ར་�ས་པ་
ཡིན་ན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�ར་�ི་ཐོག་�་དཀའ་ངལ་དང་འཇིག་པ་ཆེན་པོ་ཡོང་ཉེན་ཡོད། 19གསེར་ད�ལ་དང་
ལི་དང་�གས་ལས་བཟོས་པའི་དངོས་རིགས་ཇི་ཡོད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིར་�ར་�་ད�ེ་དགོས། དེ་དག་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བང་མཛ�ད་�་བཞག་དགོས་སོ། 20དེ་ནས་�་མ་ཚ�ས་�་�ང་འ�ད་པ་དང་། �ང་གི་�ད་
དེ་ཐོས་མ་ཐག་�་མི་�མས་�ིས་�ད་ཅོར་ཆེན་པོ་ཞིག་བ�བ་པས་�གས་རི་�མས་ཡོངས་�་�ིབས་ཤིང་། དམག་
མི་�མས་ཐད་ཀར་�ོང་�ེར་ནང་�་འ�ལ་ནས་�ོང་�ེར་དེ་རང་དབང་�་ལེན་ནོ། 21�ོང་�ེར་�ི་ནང་ན་ཡོད་
པའི་�ེས་པ་དང་�ད་མེད་�ན་�ིས་གཉིས་དང་། �ང་དང་�ག་དང་བོང་�་བཅས་རལ་�ིས་ཡོངས་�་ཚར་
བཅད་དོ། 22ཡོ་�་ཨས་སོ་�ལ་བ་གཉིས་ལ། ད་�ོད་གཉིས་�ད་ཚ�ང་མ་དེའི་ཁང་པའི་ནང་�་�ིན་ནས། �ར་
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�ོད་ཚ�ས་དམ་བཅའ་�ས་པ་བཞིན་མོ་དང་མོའི་ནང་མི་བཅས་འདིར་འ�ིད་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 23དེར་བ�ན་ཁོ་
གཉིས་�ིན་ནས་ར་ཧབ་དང་མོའི་ཕ་མ་གཉིས་དང་�་�ན་�མས་དང་དེ་བཞིན་མོའི་ནང་མི་ཆ་ཚང་དང་མོའི་
�ན་གཡོག་བཅས་པ་�ི་ལོགས་ལ་འ�ིད་ཡོང་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�ར་�ི་ཉེ་འ�མ་�་ས་གནས་བཙན་ས་ཞིག་
�་བཞག་པ་དང་། 24དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་དེ་དང་དེའི་ནང་�་ཇི་ཡོད་པ་ཚང་མ་མེར་བ�ེག་བཏང་མོད། 
འོན་�ང་གསེར་ད�ལ་དང་རག་དང་�གས་ལས་བཟོས་པའི་དངོས་རིགས་�མས་འ�ེར་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་བང་མཛ�ད་ནང་�་བཞག་གོ 25འོན་�ང་ཡོ་�་ཨས་�ད་ཚ�ང་མ་ར་ཧབ་དང་མོའི་གཉེན་ཚན་ཚང་
མའི་�ོག་�བས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ར་ཡེ་རི་ཀོ་ལ་བཏང་བའི་གསང་�ལ་གཉིས་ལ་མོས་�ས་པའི་�ིར་རོ། 
(མོའི་རིགས་བ�ད་�མས་དེང་�ས་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་�་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།) 26�བས་དེར་ཡོ་�་ཨས་ཧ་ཅང་
ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་ཟོན་བ�་བ�ལ་ནས་�ས་པ། མི་�་ཞིག་གིས་ཡེ་རི་ཀོའི་�ོང་�ེར་དེ་ཉམས་གསོ་�ས་པ་ཡིན་
ན་དེའི་ཁར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམོད་པ་ཕོག་�་ཡིན། �་ཞིག་གིས་དེའི་�ངས་གཞི་འདིངས་པ་ཡིན་ན་
ཁོའི་�་�ན་ཤོས་དེ་ཤི་ངེས་ཤིང་། �་ཞིག་གིས་དེའི་ག�ང་�ོ་�མས་བཟོས་པ་ཡིན་ན་ཁོའི་�་�ང་ཤོས་དེ་ཤི་
ངེས་ཅན་ཡིན་ནོ། 27དེ་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡོ་�་ཨ་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་པས། �ལ་�ན་�་ཁོའི་�ན་
�གས་དར་རོ༎  
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ཨ་ཀན་�ི་�ིག་པ།  

1�ོང་�ེར་ཡེ་རི་ཀོའི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཇི་ཡོད་འཇིག་པར་�ེད་དགོས་པ་ལས། དངོས་པོ་གཅིག་�ང་འ�ེར་མི་
ཆོག་ཅེས་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་གནང་བའི་བཀའ་དེ་ཁོ་ཚ�ས་བ�ི་�ང་མ་�ས་
པ་རེད། ཨ་ཀན་ཞེས་པའི་མི་ཞིག་གིས་བཀའ་དེ་བཅག་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་
ཧ་ཅང་�གས་�ོས་པ་གནང་ནས། (ཨ་ཀན་ནི་ཀར་མིའི་�འམ་ཛབ་�ིའི་ཚ་བོ་ཡིན་ཞིང་། ཛ�་�ཱའི་རིགས་�ས་
དང་ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་ནས་ཡིན་ནོ།) 2ཡོ་�་ཨས་ཡེ་རི་ཀོ་ནས་བྷེ་ཐེལ་�ི་ཤར་�ོགས་�་བྷེ་ཐ་བེན་དང་ཉེ་བའི་
གནས་ཨེ་ཞེས་པར་མི་འགའ་ཤས་ཚ�ད་བ�་�ེད་�ིར་བཏང་ཞིང་། མི་དེ་ཚ�་དེར་�ིན་ནས་�ིར་ལོག་�ས་ཏེ། 3ཡོ་
�་ཨ་ལ། �ོང་�ེར་ཨེ་ལེན་པའི་�ིར་དམག་མི་ཡོངས་�ོགས་�ིན་ནས་དམག་བ�བ་དགོས་དོན་ཞིག་�་བ་ནས་
མི་འ�ག དེ་ནི་�ོང་�ེར་�ང་�ང་ཞིག་ཡིན་པས། དམག་མི་ཁ་�ངས་ཉིས་�ོང་ངམ་ག�མ་�ོང་ཙམ་ཞིག་བཏང་
ནའང་ཆོག་པ་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 4ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ག�མ་�ོང་ཙམ་ཞིག་�ིན་པས། དེ་ཚ�་�ོས་ནས་ཡོང་དགོས་
�ང་ངོ་། 5ཨེའི་�ལ་མི་�མས་�ིས་དེ་ཚ�་�ོང་�ེར་�ི་ག�ང་�ོ་ནས་ཤེ་བ་རིམ་�ི་�ར་ལམ་བར་�་དེད་ནས་ཕལ་
ཆེར་མི་�ངས་�མ་�་སོ་�ག་ཙམ་བསད་པས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་སེམས་�གས་ཉམས་ནས་ཧ་ཅང་ཞེད་
དགོས་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 6ཡོ་�་ཨ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་�ེད་�མས་�་ངན་�ི་�ལ་�་རང་རང་སོ་སོའི་གོས་
�ལ་ནས་དགོང་མོའི་བར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་�་�ས་ས་ལ་བ�བས་ཏེ། �་
ངན་འ�ར་བའི་�གས་�་རང་གི་མགོ་བོར་ཐལ་བ་�གས་ནས་བ�ད་དོ། 7དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས། �ེ་�་མེད་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག། �ེད་�ིས་ང་ཚ�་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་ནས་གནས་འདིར་ག་རེའི་དོན་�་འ�ིད་ཕེབས་པ་ཡིན་
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ནམ། ང་ཚ�་ཨ་མོར་པ་�མས་�ི་ལག་�་�ིས་�ོད་གནང་བའི་�ིར་ཡིན་ནམ། ང་ཚ�་མེད་པར་བཟོས་པའི་�ིར་ཡིན་
ནམ། ང་ཚ�་གཙང་པོ་ཡོར་དན་ཕར་�ོགས་རང་ལ་བ�ད་ནའང་�ིག་པ་ཡོད། 8�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་ད�་བོའི་མ�ན་ནས་�ོས་པ་ཡིན་པས། ད་ངས་�ེད་ལ་གང་�་བར་�། 9ཀ་ནན་པ་དང་�ལ་ན་
གནས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་�ིས་གནས་�ལ་དེ་ཐོས་ནས། ང་ཚ�་ཚང་མར་མཐའ་བ�ོར་ཏེ་བསད་ཉེན་ཆེ་བ་འ�ག་
ན། �ེད་�ི་མཚན་�ན་ལ་དམའ་འབེབས་མི་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤིག་�ེད་�ི་ག་རེ་གནང་གི་ཡིན་ནམ། 10གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོ་�་ཨ་ལ་ག�ངས་པ། �ོད་ཡར་ལོངས་ཤིག། ག་རེའི་དོན་�་�ོད་ས་ལ་ཉལ་ནས་བ�ད་ཡོད་
དམ། 11ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ང་དང་མཉམ་�་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་ལས་འགལ་ནས་�ིག་པ་�ས་ཡོད། 
འཇིག་པར་�ེད་དགོས་པའི་དངོས་རིགས་�ི་ཁོངས་ནས་དངོས་པོ་ཁ་ཤས་དེ་ཚ�ས་འ�ེར་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ཚ�ས་
དངོས་པོ་དེ་དག་བ�ས་པས་མ་ཚད་དེའི་�ོར་ལ་བ�ན་བཤད་དེ། རང་གི་དངོས་པོའི་ཁོངས་�་བཞག་ཡོད། 
12དེར་བ�ེན་པས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ད�་བོའི་མ�ན་�་གདོང་ལེན་�ེད་མ་�བ་པ་ཡིན། ཁོ་རང་ཚ�་རང་
ཉིད་འཇིག་དགོས་པའི་དམོད་པ་ཕོག་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་ད�་བོའི་མ�ན་ནས་�ོས་དགོས་�ང་བ་ཡིན་ནོ། �ོད་
ཚ�ས་བདག་ཉར་�ེད་མི་ཆོག་ཅེས་བཀག་ཆ་�ས་པའི་དངོས་རིགས་�མས་�ོད་ཚ�འི་�ོད་ནས་�་མེད་མ་བཏང་
བར་�་ད་�ིན་ང་�ོད་ཚ�འི་ད�ིལ་�་གནས་ཐབས་མེད་དོ། 13ད་ཡར་ལོངས་ཤིག། སང་ཉིན་བར་མི་མང་�མས་
ལ་དག་འ�ངས་�ེད་ནས་ངའི་མ�ན་�་ཡོང་�ིར་�་�ིག་�ེད་དགོས་ཅེས་�ོས་ཤིག གང་ལགས་ཟེར་ན། ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་གཏམ་�ེང་འདི་�་�་ཡིན། �ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས། ངས་�་མེད་བཏང་
དགོས་ཅེས་�ས་པའི་དངོས་རིགས་དག་�ོད་ཚ�ས་བདག་ཉར་�ས་འ�ག་པས། �ོད་ཚ�ས་དངོས་པོ་དེ་དག་མ་
�ངས་བར་�་ད�་བོའི་གདོང་ལེན་�ེད་མི་�བ། 14དེར་བ�ེན་སང་ཞོག་�་པོ་�ོད་ཚ�་རང་རང་སོ་སོའི་�ེ་
རིགས་བཞིན་མ�ན་�་ཐོན་དགོས་པ་དང་། �ེ་རིགས་གང་ཞིག་ངས་འདམས་པའི་དེ་ནི་རིགས་�ས་�ར་མ�ན་
�་འཐོན་དགོས་ཤིང་། དེ་ནི་ངས་འདམས་པའི་�ིམ་ཚང་�ར་མ�ན་�་ཡོང་བར་འ�ར། ངས་འདམས་པའི་�ིམ་
ཚང་�མས་ནས་མི་རེ་རེ་བཞིན་�་མ�ན་�་ཡོང་བར་འ�ར། 15འཇིག་པར་�ེད་དགོས་པའི་དངོས་�ས་བདག་
ཉར་�ས་པའི་མི་དེ་ལ་བ�ན་�བས། མི་དེ་དང་དེའི་ནང་མི་དང་དེའི་�་དངོས་དང་བཅས་པ་མེར་བ�ེག་བཏང་
དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོས་ངའི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་ཞིང་། ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ཐོག་�་མིང་�ེས་ངན་པ་
ཞིག་བཟོས་ཡོད་པས་�ིར་རོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 16སང་ཞོག་�་པོ་ཡོ་�་ཨས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་རང་རང་སོ་
སོའི་�ེ་རིགས་བཞིན་མ�ན་�་བོས་པ་དང་། ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་དེ་ལོག་�་ད�ེས་སོ། 17དེ་བཞིན་ཡ་�་�འི་�ེ་
རིགས་དེ་རིགས་�ས་�ར་མ�ན་�་འ�ིད་ཡོང་བ་དང་། དེ་ནས་ཛ�་�ཱའི་རིགས་�ས་ལོགས་�་ད�ེའོ། དེ་ནས་ཛ�་
�ཱའི་རིགས་�ས་�ི་�ིམ་ཚང་�ར་མ�ན་�་�ིད་ཡོང་བ་དང་། དེ་ལས་ཛབ་�ིའི་�ིམ་ཚང་ལོགས་�་ད�ེའོ། 18དེ་
ནས་ཛབ་�ིའི་�ིམ་ཚང་དེའི་ནང་མི་རེ་རེ་བཞིན་མ�ན་�་འ�ིད་ཡོང་བ་དང། དེའི་ནང་ནས་ཀར་མིའི་�འམ་
ཛབ་�ིའི་ཚ་བོ་ཨ་ཀན་ཞེས་པ་དེ་ད�ེ་བ་�ེད་དོ། 19ཡོ་�་ཨས་ཨ་ཀན་ལ། �ེ་ངའི་�། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ོད་�ིས་ཉེས་པ་ཇི་�ས་�ོར་ལ་ངོས་ལེན་�ོས་ཤིག དེའི་�ོར་ང་ལའང་
�ེད་གསང་མེད་པར་གསལ་པོར་ཤོད་ཅིག་ཅེས་�ས་སོ། 20དེའི་ལན་�་ཨ་ཀན་�ིས། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ས་པ་དེ་ངོས་ལེན་�་གི་ཡོད། ངས་�ས་པའི་�ིག་པ་ནི་འདི་
�ར་ཡིན། 21ང་ཚ�ས་བཅོམ་པའི་ནོར་�ི་ཁོངས་ནས་བྷེ་བྷི་ལོན་པའི་གོས་མཛ�ས་པོ་ཞིག་དང་། ད�ལ་ཀི་ལོ་གཉིས་



ཡོ་�་ཨ 

ཙམ་དང་། གཞན་ཡང་གསེར་ཀི་ལོ་�ེད་ཀ་ལས་�ག་པ་གསེར་�ི་�ག་པ་ཞིག དེ་དག་ཉར་འདོད་ཆེན་པོ་�ང་�ེ་
ངས་འ�ེར་བ་ཡིན། དངོས་པོ་དེ་དག་ངའི་�ར་�ི་ས་འོག་�་�ས་བཞག་ཡོད། ཡང་ད�ལ་དེ་ནི་ས་མཐིལ་�་
བཞག་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 22དེར་བ�ེན་ཡོ་�་ཨས་མི་འགའ་ཤས་བཏང་ཞིང་དེ་ཚ�་�ར་�་མ�ོགས་པོར་�ིན་ནས་
བ�ས་པས། ས་མཐིལ་�་ད�ལ་དང་འཇིགས་པར་�ེད་དགོས་པའི་དངོས་པོ་དེ་དག་ས་ཆ་དེར་�ས་བཞག་ཡོད་
པ་�ེད་དོ། 23དེ་ཚ�ས་དངོས་པོ་དེ་དག་�ར་ནས་�ིར་བཏོན་ཏེ། ཡོ་�་ཨ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཡོངས་�ི་
མ�ན་�་འ�ེར་ཡོང་ཞིང་། དེ་ཚ�ས་དངོས་པོ་དེ་དག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་བཞག་གོ 24དེ་ནས་ཡོ་�་
ཨ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཚང་མས་ཨ་ཀན་ལ་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ནས། ཁོའི་ད�ལ་དང་། མལ་གོས་དང་། གསེར་
དང་། ཁོའི་�་དང་�་མོ་�མས་དང་། ཁོའི་�གས་སོགས་དང་བོང་�་དང་། �ག་དང་། ཁོའི་�ར་དང་། གཞན་
ཡང་ཁོས་དབང་བའི་�་དངོས་ཚང་མ་�ོག་ནས་དཀའ་ངལ་�ི་�ང་གཤོང་ཞེས་པའི་གནས་དེར་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 
25དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས། �ོད་�ིས་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་དཀའ་ངལ་འདི་འ�་འ�ེར་ཡོང་བ་གང་ཡིན་ནམ། ད་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་རང་གི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་གཏོང་བ་གནང་གི་རེད་ཅེས་�ས་པ་དང་། མི་ཚང་མས་ཨ་
ཀན་དང་ཁོའི་ནང་མི་ཚང་མ་�ོ་�བ་བ�བ་ནས་བསད་དེ། དེ་ཚ�འི་�་དངོས་དང་བཅས་པ་མེར་བ�ེགས་བཏང་
ངོ་། 26དེ་ཚ�ས་ཁོའི་�ང་པོའི་�ེང་�་�ོ་�ང་ཆེན་པོ་ཞིག་བ�ིགས་སོ། དེ་ནི་དེང་�ས་�ང་ཉམས་མེད་�་གནས་
ཡོད་པས། ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་དེང་�ས་�ང་དཀའ་ངལ་�ི་�ང་གཤོང་ཞེས་�གས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་�ེས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་དེ་ཞི་བར་འ�ར་བ་ཡིན་ནོ༎  
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ཨེའི་དབང་�་བ�ས་པ་དང་འཇིག་པར་�ེད་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོ་�་ཨ་ལ། དམག་མི་ཡོངས་�ོགས་འ�ིད་ནས་�ལ་ཨའི་ཐོག་�་འཐབ་ཅིག �ོད་
འཇིགས་�ང་མ་�ེད་པར་སེམས་�གས་ཆེན་པོ་�ོས་ཤིག ངས་�ོད་ལ་ཨེའི་�ལ་�ི་�ལ་པོ་དང་། དེའི་མི་མང་
དང་། �ལ་དེའི་�ོང་�ེར་ཚང་མའི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་�ེར་�་ཡིན་ནོ། 2�ོད་�ིས་�ོང་�ེར་ཡེ་རི་ཀོ་དང་དེའི་�ལ་
པོར་གང་�ས་པ་བཞིན། ཨེ་དང་དེའི་�ལ་�ལ་པོ་ལའང་དེ་བཞིན་�ེད་དགོས་སོ། འོན་�ང་ད་ལན་�ོད་ཚ�ས་
�ལ་དེའི་�་དངོས་དང་�ད་འ�ོ་ཚང་མ་བདག་ཉར་�ེད་ནའང་ཆོག་པ་ཡོད། དེ་བས་ན་�ོང་�ེར་�ི་�བ་ངོས་
ནས་�ོ་�ར་�་དམག་འ�ེན་པར་�་�ིག་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ། 3ཡོ་�་ཨ་རང་གི་དམག་མི་ཡོངས་
�ོགས་འ�ིད་ནས་�ལ་ཨེ་�ོགས་�་འ�ོ་བར་�་�ིག་�ས་སོ། ཡོ་�་ཨས་དམག་མི་ཡག་ཤོས་ ༣༠,༠༠༠ འདེམས་
�ག་�ས་ནས་མཚན་མོར་བཏང་ཞིང་། 4དེ་ཚ�ར། �ོད་ཚ�་�ོང་�ེར་�ི་ཕར་�ོགས་�་�ིན་ཏེ་གབ་ནས་�ོད་ཅིག 
ཧ་ཅང་ཐག་རིང་པོར་མ་�ིན་པར་དམག་བ�བ་པར་�་�ིག་�ས་ནས་�ོད་ཅིག 5ང་དང་ངའི་མི་ཚ�གས་�ོང་
�ེར་དང་ཉེ་བར་�ེབས་�བས། ཨེའི་མི་�མས་ང་ཚ�ར་འཐབ་པའི་�ིར་ཡོང་ཞིང་། དེ་�ས་�ར་�ོས་པ་བཞིན་ང་
ཚ�་�ིར་ལོག་�བ་ནས་�ོས་དགོས། 6ང་ཚ�་�ོང་�ེར་�ི་མཐའ་ལ་མ་�ེབས་བར་�་ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་དེད་ཡོང་། �ར་
བཞིན་ཁོ་ཚ�འི་སེམས་ལ་ང་ཚ�་�ོས་འ�ོ་གི་འ�ག་བསམ་ཡོང་། 7དེ་ནས་�ོད་ཚ�་རང་གི་གབ་ས་ནས་�ིར་འཐོན་
ཏེ་�ོང་�ེར་དབང་�་བ�་དགོས། དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འིི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་གནང་ངེས་
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པ་ཡིན་ནོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་�ོད་ཚ�ས་�ོང་�ེར་དེ་དབང་�་བ�ས་བའི་ག�ག་
ལ་དེར་མེ་བ�བ་དགོས་སོ། �ོད་ཚ�་ལ་བཀའ་�་འདི་རང་ཡོད། 9དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་མི་དེ་ཚ�་བཏང་བས། དེ་ཚ�་
ཨེའི་�བ་�ོགས་�་ཨེ་དང་བེད་ཐེལ་གཉིས་�ི་བར་ལ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཤིག་�་གབ་ཅིང་�ག་ནས་བ�ད་པ་
དང་མཚན་དེར་ཡོ་�་ཨ་ནི་�ར་�ི་ནང་�་བ�ད་དོ། 10སང་ཞོག་�་པོ་ཡོ་�་ཨ་ཡར་ལངས་ཏེ་དམག་མི་�མས་
�ོགས་གཅིག་�་བ�ག་ཅིང་། ཡོ་�་ཨ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་འགོ་�ེད་ཚ�ས་དེ་དག་ལ་�ལ་ཨེ་�ོགས་�་འ�ིད་དོ། 
11ཡོ་�་ཨ་དང་་མཉམ་�་ཡོད་པའི་དམག་མི་�མས་ནི་�ོང་�ེར་�ི་ག�ང་�ོ་�ེ་བའི་�ོགས་�་�ིན་ཏེ། �ང་
�ོགས་�་ཁོ་ཚ�་ཡོད་པའི་ས་གནས་དང་�ོང་�ེར་ཨེའི་བར་ལ་ཡོད་པའི་�ང་གཤོང་ཞིག་�་�ར་བ�བ་ནས་
བ�ད་དོ། 12ཡོ་�་ཨས་མི་�་�ོང་ཙམ་འ�ིད་ནས་�ོང་�ེར་�ི་�བ་�ོགས་�་ཨེ་དང་བེད་ཐེལ་�ི་བར་ན་ཡོད་
པའི་གབ་གནས་ཤིག་�་བཞག་གོ 13དམག་མི་�མས་�ོང་�ེར་�ི་�ང་�ོགས་�་ཡོད་པའི་�ར་ས་�ེ་བར་དམག་
�་�ིག་ནས་�ད་པ་དང་། དེ་�ིངས་མི་ཚ�གས་གཞན་�མས་�ོང་�ེར་�ི་�བ་�ོགས་�་གནས་ཤིང་། ཡང་ཡོ་�་
ཨ་ནི་མཚན་མོ་རེར་�ང་གཤོང་�་བ�ད་དོ། 14�ོང་�ེར་ཨེའི་�ལ་པོས་ཡོ་�་ཨའི་མི་�མས་མཐོང་མ་ཐག་�་
�་པོ་དང་ཁོའི་དམག་མི་�མས་�ར་དམག་�བ་སའི་ཡོར་དན་�ང་གཤོང་དེ་རང་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་
དམག་�བ་པར་�ིན་མོད། འོན་�ང་ཁོ་ཚ�འི་�བ་ནས་དམག་འ�ེན་�ི་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ཚ�ས་མ་ཤེས་སོ། 15ཡོ་�་ཨ་
དང་ཁོའི་དམག་མི་�མས་�ི་�ར་�བ་ཅིང་འ�ོག་�ོང་�་�ོས་�ལ་�ས་པ་དང་། 16ཁོ་ཚ�འི་�ེས་�་དེད་པའི་
�ིར་�ོང་�ེར་�ི་མི་ཚང་མ་�ད་བཏང་ཡོད་པས། དེ་ཚ�ས་ཡོ་�་ཨའི་�ེས་�་དེད་ཅིང་�ོང་�ེར་ནས་ཐག་རིང་
པོར་�ིན་པ་དང་། 17�ོང་�ེར་ཨེའི་�ལ་མི་ཚང་མ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་�ེས་�་དེད་ནས་�ིན་པས། �ོང་
�ེར་�ང་�ོབ་�ེད་མཁན་མི་གཅིག་�ང་མ་�ས་སོ། 18དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡེ་�་ཨ་ལ། �ོད་�ི་ལག་
པར་ཡོད་པའི་མ�ང་དེ་ཨེའི་�ོགས་�་�ོངས་ཤིག་དང་། �ོང་�ེར་དེ་ངས་�ོད་ལ་�ོད་�ི་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་པ་
བཞིན་ཡོ་�་ཨས་དེ་བཞིན་�ས་སོ། 19ཁོས་ལག་པ་ཡར་བ�ང་མ་ཐག་�་གབ་ནས་བ�ད་ཡོད་པའི་མི་�མས་
མ�ོགས་པོར་ཡར་ཐོན་ཏེ་�ོང་�ེར་�ི་�ོགས་�་�གས་ནས་དེ་དབང་�་བ�ས་ཤིང་། ཁོ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་དེར་ལམ་
སང་མེ་�བ་པ་དང་། 20ཨེའི་�ལ་མི་�མས་�ི་�ི་བ�ས་ལོག་ནས་�་�བས་�ོང་�ེར་ནས་�་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་
གནམ་ལ་ཐོན་བཞིན་པ་མཐོང་བས། ཕར་�ར་�ོས་ཐབས་མ་�ེད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ར་འ�ོག་�ོང་གི་
�ོགས་�་�ོས་�ལ་�ེད་བཞིན་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ནི་ཁ་�ར་བ�ར་ནས་ཁོ་ཚ�ར་དམག་�བ་ཙ�ས་�ས་སོ། 
21དེ་ནས་དམག་མིའི་�ེ་ཁག་གཞན་ཚ�ས་�ོང་�ེར་དབང་�་བ�ས་ཟིན་པ་དང་། དེར་མེ་�བ་པ་དེ་ཡོ་�་ཨ་
དང་ཁོའི་དམག་མི་ཚ�ས་མཐོང་ནས་ཁོ་ཚ�ས་ཨེའི་�ལ་�ི་མི་�མས་གསོད་འགོ་�གས་སོ། 22�ོང་�ེར་ནང་�་
ཡོད་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་དམག་�བ་པར་�ར་ཡོང་ངོ་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཨེའི་མི་�མས་ཡོངས་�་མཐའ་
བ�ོར་ནས་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་ཚང་མ་བསད་དེ། 23ཨེའི་�ལ་པོ་དེ་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ནས་ཡོ་�་ཨའི་ཙར་
འ�ིད་�ིན་པ་དང་། 24ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ར་འ�ོག་�ོང་ནང་�་དེད་ཡོང་བའི་ད�་བོའི་དམག་མི་ཚང་མ་
བསད་དེ། ཁོ་ཚ�་�ོང་�ེར་ཨེའི་ནང་�་�ིན་ནས་དེར་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་བསད་དོ། 25-26�ོང་�ེར་ཨེའི་ནང་�་
ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་བསད་མ་ཚར་བར་�་ཡོ་�་ཨས་རང་གི་ལག་པར་ཡོད་པའི་མ�ང་དེ་�ོང་�ེར་�ི་�ོགས་�་
བ�ངས་ནས་བ�ད་དོ། དེས་�ེས་པ་ཕོ་མོ་�ིས་པའི་ཨེའི་མི་འབོར་ ༡༢,༠༠༠ ཙམ་བསད་དོ། 27�ར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོ་�་ཨ་ལ་ག�ངས་པ་བཞིན། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་དེའི་ནང་�་ལག་པར་འཐེབས་
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པའི་�ད་འ�ོ་�མས་དང་། དངོས་རིགས་ཚང་མ་བདག་ཉར་�ས་སོ། 28དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་�ོང་�ེར་ཨེའི་མེར་
བ�ེགས་བཏང་ནས་ཡོངས་�་འཇིགས་པར་�ས་ཤིང་། དེའི་གཞིག་�ལ་ནི་དེང་�ས་�ང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 29ཁོས་
ཨའི་�ལ་པོ་དེ་ཤིང་�ོང་ཞིག་ལ་དགོང་མོའི་བར་�་ད�ངས་ཤིང་། ཡོ་�་ཨས་བཀའ་བཞིན་ཉི་་མ་�བ་མཚམས་
�་ཁོས་དེ་མར་ཕབ་ནས་�ོང་�ེར་�ི་ག�ང་�ོར་འ�ལ་སའི་ལམ་�་ད�གས་ཏེ། དེར་�ོ་�ང་ཆེན་པོ་ཞིག་
བ�ིགས་ཡོད་པ་དེ་དེང་�ས་�ང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

རི་བོ་ཨེ་བྷལ་ལ་བཀའ་�ིམས་�ོག་བ།  

30ཡོ་�་ཨས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་�་རི་བོ་ཨེ་བྷལ་ཞེས་པའི་ཁར་མཆོད་�ི་
ཞིག་བཞེངས་ཤིང་། 31མཆོད་�ི་དེ་ནི་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་
ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་བཞེངས་ཏེ། མོ་ཤེའི་བཀའ་�ིམས་ནང་�གས་�ི་ལག་ཆ་མ་ཕོག་པའི་�ོ་ལས་མཆོད་�ི་
བཞེངས་དགོས་ཅེས་གསལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེའི་�ེང་�་ཁོ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་
དང་། མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པ་སོགས་འ�ལོ། 32ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་མཐོང་སར་ཡོ་�་ཨས་�ོ་ལེབ་�ི་ཁར་�ར་
མོ་ཤེས་�ིས་པའི་བཀའ་�ིམས་�ི་འ�་དཔེ་ཞིག་བ�ས་པ་དང་། 33ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་། ཁོ་ཚ�འི་འགོ་�ེད་
�མས་དང་། དཔོན་པོ་�མས་དང་། �ིམས་དཔོན་�མས་དང་། གཞན་ཡང་ཁོ་ཚ�འི་�ོད་�་ཡོད་པའི་�ི་�ལ་བ་
དང་བཅས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་འ�ར་མཁན་ལེ་ཝིའི་�་མ་�མས་�ི་�ོགས་�་ཁ་བ�ར་
ཞིང་། �ོམ་དེའི་�ོགས་གཡས་གཡོན་གཉིས་�་ལངས་ནས་བ�ད་དོ། �ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་པ་
མོ་ཤེས། དཀོན་མཆོག་ནས་�ིན་�བས་�་�བས་མི་མང་ཚ�ས་གང་�ེད་དགོས་པའི་�ོར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། 
མི་�ེ་�ེད་ཀས་རི་བོ་གྷེ་རི་ཛ�མ་ལ་�བ་�ར་ཞིང་། དེ་འ�ོས་མི་�ེ་�ེད་ཀས་རི་བོ་ཨེ་བལ་�ི་�ོགས་�་�བ་�ར་
ཞིང་ལངས་ནས་བ�ད་པ་དང་། 34ཡོ་�་ཨས་བཀའ་�ིམས་�ི་མདོའི་ནང་གསལ་�ིན་�བས་དང་དམོད་པའི་
�ོར་གང་�ིས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་�ད་�གས་ཆེན་པོས་བ�གས་སོ། 35�ད་མེད་དང་�་�་དང་གཞན་ཡང་
མི་མང་གི་�ོད་�་ཡོད་པའི་�ི་�ལ་བ་�མས་དང་བཅས་མི་ཚ�གས་ཡོངས་�ི་མ�ན་�་ཡོ་�་ཨས་མོ་ཤེའི་བཀའ་
�ིམས་དེའི་ཚ�ག་དོན་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་ཆ་ཚང་བ�གས་སོ༎  

ཡོ་�་ཨ 9 

གྷི་བི་ཨོན་པ་ཚ�ས་ཡོ་�་ཨ་ལ་�་བ།  

1ཡོར་དན་�བ་�ོགས་�ི་རི་བ�ད་�མས་དང་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�་མཚ�འི་ཉེ་འ�མ་�ི་ཐང་�ལ་ཚང་མ་�ང་
�ོགས་�་ལེ་བ་ནོན་བར་�ི་�ལ་པོ་ཚང་མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ཁའི་�ོར་ཧ་གོ་སོང། �ལ་པོ་དེ་ཚ�་ནི་ཧི་ཏི་པ། 
ཨ་མོར་པ། ཀ་ནན་པ། པེ་རི་ཛ�་པ། ཧི་ཝི་པ་དང་ཡེ་�་སི་པ་བཅས་ཡིན་ནོ། 2དེ་ཚ�་ཚང་མ་གཅིག་�་བ�ས་ནས་ཡོ་
�་ཨ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ཐོག་ལ་དམག་འ�ེན་པར་ཁ་མ�ན་�ས་སོ། 3འོན་�ང་གྷི་བི་ཨོན་�ི་�ལ་མི་ཚ�ས་�ར་
ཡོ་�་ཨས་ཡེ་རི་ཀོ་དང་�ོང་�ེར་ཨེའི་ལ་གང་�ས་པའི་�ོར་ཐོས་ཡོད་དོ། 4དེ་ཚ�ས་ཡོ་�་ཨ་ལ་བ�་�ི་�ས་ཏེ། 
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ཁ་ཟས་�གས་པའི་ཕད་གོག་�ིང་པ་དང་། �ན་ཆང་�གས་པའི་�ལ་པ་�ིང་པ་�ན་པ་ཡོད་པ་སོགས་བོང་�ར་
བཀལ་ཞིང་། 5�ས་ལ་གོས་�ལ་�ིང་པ་དང་�ང་པར་�མ་རལ་པ་སོགས་�ོན་ཏེ། ལམ་ཟས་བག་ལེབ་�མས་�ང་
�མ་ཞིང་ཧམ་�ི་བ�བ་ཡོད་པ་སོགས་འ�ེར་ཏེ། 6ཁོ་ཆོས་གནས་གྷིལ་�ལ་�་ཡོད་པའི་�ར་སར་�ིན་ནས་ཡོ་�་
ཨ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་བ་�མས་ལ། ང་ཚ�་ནི་�ལ་ཐག་རིང་ཞིག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་པས་�ེད་ཚ�ས་ང་ཚ�་དང་མ�ན་
ལམ་�ི་འཆིང་འ�ིགས་ཤིག་བཞག་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 7དེའི་ལན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས། ང་
ཚ�ས་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་མ�ན་ལམ་�ི་འཆིང་འ�ིགས་བཞག་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། གཅིག་�ས་ན་�ོད་
ཚ�་ང་ཚ�འི་ཉེ་འ�མ་�་གནས་�ོད་�ེད་�ིད་�ི་རེད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 8ཁོ་ཚ�ས་ཡོ་�་ཨ་ལ། ང་ཚ�་�ེད་རང་ཚ�འི་
གཡོག་པོའི་�ལ་�་བ�ད་བ�ག་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། ཡོ་�་ཨས་ཁོ་ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�་�་ཡིན་ནམ། ག་ནས་
ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་�ད་ཆ་འ�ི་བའི་ལན་�། 9ཁོ་ཚ�ས་ཡོ་�་ཨ་ལ། ང་ཚ�ས་�ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�ན་�གས་ཆེན་པོའི་�ོར་དང་། �ར་ཁོང་གིས་ཨི་ཇིབ་�་མཛད་པ་གང་གནང་བའི་�ོར་ལའང་ཞིབ་
པར་ཐོས་�ང་། 10ཡང་ཁོང་གིས་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་�་ཧེཤ་བྷོན་�ལ་�ི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་། ཨཤ་ཏ་རོད་
ལ་གནས་པའི་བྷ་�ན་�ལ་�ི་�ལ་པོ་ཨོག་བཅས་ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་དེ་གཉིས་ལ་གང་མཛད་པའི་�ོར་ལའང་
གོ་ཐོས་�ང་ནས་ངེད་�མས་�ལ་ཐག་རིང་ཞིག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། 11ང་ཚ�འི་�ལ་�ི་འགོ་�ེད་དང་མི་མང་ཚ�ས་
ང་ཚ�་ལ། ལམ་ཟས་འ�ེར་ནས་�ེད་རང་ཚ�་དང་�གས་འ�ད་�ེད་དགོས་ཅེས་བ�ལ་ཞིང་། ངེད་�མས་�ེད་རང་
ཚ�འི་གཡོག་པོའི་�ལ་�་གནས་�ོད་�ས་ཏེ། �ེད་རང་ཚ�ས་ངེད་�མས་ལ་མ�ན་ལམ་�ི་འཆིང་འ�ིགས་ཤིག་
བཞག་རོགས་གནང་ཞེས་�་པར་མངགས་སོ། 12ང་ཚ�འི་ལམ་ཟས་བག་ལེབ་འདི་ལ་གཟིགས་དང་། �ེད་�མས་
དང་�གས་འ�ད་�ེད་�ིར་ཐོག་མར་ང་ཚ�་ནང་ནས་འཐོན་�བས་བག་ལེབ་འདི་ཚ�་གསོས་པ་ཡིན་ཏེ། ད་འདི་ཚ�་
�མ་ནས་ཧམ་�ི་བ�བ་ཚར་འ�ག 13ཐོག་མར་�ལ་པ་འདི་ཚ�འི་ནང་�ན་ཆང་�གས་ནས་འ�ེར་ཡོང་�ས་
འདི་ཚ�་གསར་�ང་ཡིན་པས། ད་གཟིགས་དང་། དེ་ཚ�་ཚང་མ་རལ་ཚར་འ�ག། འ�ལ་ལམ་ས་ཐག་རིང་བའི་�ེན་
�ིས་ང་ཚ�འི་གོས་དང་�མ་ཡང་�བ་རལ་�ིན་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 14དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་�ོལ་མ་�ས་པར་ཁོ་ཚ�འི་ལམ་ཟས་དེ་ནས་ལེན་ཞིང་། 15ཡོ་�་ཨས་གྷི་བི་ཨོན་པ་�ལ་མི་
ཚ�་དང་མ�ན་ལམ་�ི་འཆིང་འ�ིགས་བཞག་�ེ་དེ་ཚ�་གསོན་པོར་གནས་བ�ག་ཅིང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་དཔོན་
ཚ�ས་�ང་འཆིང་ཡིག་དེ་ལ་�ིས་བ�ང་�ེད་�འི་དམ་བཅའ་�ས་སོ། 16འཆིང་ཡིག་བཞག་པའི་ཉིན་ཞག་ག�མ་
�ི་�ེས་ལ་མི་དེ་ཚ�་ཉེ་འ�མ་�་གནས་�ོད་�ས་པའི་�ོར་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཧ་གོ་ནས། 17ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་
ཉིན་ཞག་ག�མ་�ི་ལམ་�་�ིན་ཏེ། གྷི་བི་ཨོན་དང་། ཀེ་ཕི་�ཱ་དང་། བྷི་རོད་དང་། ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་བཅས་�ི་མི་
རིགས་�མས་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ོང་�ེར་ཁག་�་བ�ེབས་སོ། 18འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་�ེད་ཚ�ས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་�ི་ངང་ལ་ཁོ་ཚ�ར་དམ་བཅའ་བཙན་པོ་ཞིག་བཞག་པའི་�ེན་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་
ཁོ་ཚ�་བསད་མ་�བ་པ་དང་། དེའི་�ོར་ལ་མི་མང་ཚང་མས་འགོ་�ེད་ཚ�་ལ་�ོན་བ�ོད་�ས་པའི་ལན་�། 19དེ་
ཚ�ས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ི་མཚན་�ི་ངང་ལ་ང་ཚ�ས་དམ་བཅའ་བཙན་པོ་ཞིག་�ས་ཡོད་པས་
ད་ང་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�་ལ་གནོད་འཚ�་གང་ཡང་�ེད་ཆོག་གི་མ་རེད། 20ང་ཚ�ས་དམ་བཅའ་�ས་པ་གཞིར་བ�ང་ཁོ་ཚ�་
གསོན་པོར་གནས་བ�ག་ན་མ་གཏོགས་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་ཆད་པ་གཏོང་བ་གནང་གི་རེད། 21ད་ཁོ་ཚ�་
གསོན་པོར་གནས་�ག་ཅིག། འོན་�ང་ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་དོན་�་ཤིང་དང་�་སོགས་དབོར་འ�ེན་�ེད་དགོས་ཅེས་
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�ས་པ་དང་། 22དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་གྷི་བི་ཨོན་�ི་མི་�མས་བོས་ནས། �ོད་ཚ�་ཐག་ཉེ་པོ་འདི་འ�ར་བ�ད་བཞིན་
�་�ལ་ཐག་རིང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་ང་ཚ�ར་མགོ་བ�ོར་བཏང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 23�ོད་ཚ�ས་མགོ་�ོར་
འདི་འ�་བཏང་བ་ཡིན་པས། ད་�ོད་ཆོར་དཀོན་མཆོག་གིས་དམོད་པ་ཕོག་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་ངའི་དཀོན་མཆོག་གི་
མཆོད་ཁང་�་ཤིང་དང་�་སོགས་དབོར་འ�ེན་�ེད་ཅིང་�ས་�ན་�་�ན་གཡོག་གི་�ལ་�་བ�ད་དགོས་ཅེས་
�ས་པ་དང་། 24ཁོ་ཚ�ས་ལན་�། �་ཞབས་ལགས། ང་ཚ�འི་འདི་�ར་�ེད་པ་ཡིན་གང་ལགས་ཟེར་ན་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ེད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེ་ལ། �ོད་ཚ�་མ�ན་�ོད་�ས་ནས་ཡོང་�ས་
�ལ་ཡོངས་ཛ�གས་�ེད་ཚ�ར་�ེར་ཞིང་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་བསད་དགོས་ཞེས་ག�ངས་པ་དེ་ནི་བདེན་
པ་ཡིན་པར་ང་ཚ�ས་ཤེས་�ང་། ང་ཚ�་�ེད་དང་མཉམ་�་འཇིགས་པ་དང་། ང་ཚ�འི་�ོག་གི་འཇིགས་པའི་�ེན་�ི་
ང་ཚ�འི་དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན། 25ད་ང་ཚ�་�ེད་རང་གི་�ག་ལ་ཡོད་པས། �ེད་རང་གི་�གས་ལ་གང་ཡག་ག་ཡིན་པ་
དེ་ག་རང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 26དེར་བ�ེན་ཡོ་�་ཨས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ། �ོད་ཚ�ས་མི་དེ་
�མས་བསད་མི་ཆོག་ཅེས་�ས་ནས་དེ་ཚ�ར་�ང་�ོབ་�ས་མོད། 27འོན་�ང་ཡོ་�་ཨས་མི་དེ་ཚ�་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་མཆོད་�ི་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གི་ཆེད་�་�་དང་ཤིང་སོགས་དབོར་འ�ེན་�ེད་པའི་�ན་གཡོག་གི་
�ལ་�་བཞག་ཅིང་། མི་རིགས་དེ་�མས་དེང་�ས་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ཁག་�་ལས་ཀ་དེ་
བཞིན་�་མ�ད་ནས་�ེད་བཞིན་པ་ཡིན་ནོ༎  
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ཨ་མོར་པ་�མས་འཕམ་པ།  

1ཡོ་�་ཨས་�ར་ཡེ་རི་ཀོ་དང་དེའི་�ལ་པོར་གང་�ས་པ་བཞིན་ཨེའི་�ོང་�ེར་དབང་�་བ�ས་ནས་�་མེད་�་
བཏང་ཞིང་། དེའི་�ལ་པོར་བསད་པའི་�ོར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་པོ་ཨ་དྷོ་ནི་ཛ�་དེག་གིས་ཐོས་སོ། གྷི་བི་ཨོན་�ི་
�ལ་མི་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་འཆིང་�ིག་�ས་ནས་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་བ�ད་ཡོད་པའི་�ོར་ཡང་ཁོང་གི་
ཐོས་སོ། 2ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་�མས་ཧ་ཅང་འཇིག་�ང་ཆེན་པོ་�ེས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། གྷི་བི་ཨཽན་ནི་�ལ་པོ་
ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་ཚ�་དང་འ�་བ་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་། ཨེའི་�ོང་�ེར་ལས་ཆེ་བ་མ་ཟད། དེའི་�ལ་མི་ཚང་མ་དཔའ་
�ལ་དང་�ན་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 3དེར་བ�ེན་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་པོ་ཨ་དྷོ་ནི་ཛ�་དེག་གིས་གནས་�ལ་དེ་ཐོས་
ནས་ཧེབ་རོན་�ི་�ལ་པོ་ཧོ་ཧམ་དང་ཡར་�ད་�ི་�ལ་པོ་པི་རམ་ལ་ཀིཤི་�ི་�ལ་པོ་ཡ་ཕི་ཨ་དང་། ཨེག་ལོན་�ི་
�ལ་པོ་དྷེ་བིར་བཅས་ལ་འདི་�ར་ལོན་བཏང་ངོ་། 4�ོང་�ེར་གྷི་བི་ཨོན་ལ་དམག་བ�བ་པའི་�ིར་�ེད་�མས་
ངའི་�ར་ཡོང་ནས་ང་ལ་རོགས་གནང་དགོས་སོ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོ་ཚ�ས་ཡོ་�་ཨས་གཙ�ས་པས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་དང་འཆིང་�ིག་�ས་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 5ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་། ཧེབ་རོན། ཡར་�ད། ལ་ཀིཤི་དང་། ཨེག་
ལོན་བཅས་ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་�ས་རང་རང་སོ་སོའི་དམག་མི་�མས་འ�ིད་ཡོང་�ེ། གྷི་བི་ཨོན་ལ་མཐའ་
བ�ོར་ནས་དམག་བ�བ་བོ། 6དེ་ནས་གྷི་བི་ཨོན་�ི་�ལ་མི་ཚ�ས་གྷིལ་�ལ་�ི་དམག་�ར་�་ཡོ་�་ཨའི་�ར་ལོན་
བཏང་ཞིང་། �ེད་རང་མ�ོགས་པོ་ཕེབས་ནས་ང་ཚ�་ལ་�བས་རོགས་གནང་། ང་ཚ�་�ེད་�ི་�ན་གཡོག་ལ་མ་
�ངས་རོགས་གནང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་རི་�ད་�ལ་�་གནས་པའི་ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་ཚང་མས་�ོགས་གཅིག་�་



ཡོ་�་ཨ 

འ�ས་ནས་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་འཐབ་�ོལ་�ས་སོ། 7དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་རང་གི་དམག་མི་དཔའ་�ལ་�ན་པའི་ཚ�གས་
ཆེན་པོ་ཞིག་འ�ིད་དེ་གྷིལ་�ལ་ནས་འཐོན་ནོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོ་�་ཨ་ལ། �ོད་ཁོང་ཚ�་ལ་འཇིག་མི་
དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ངས་ཁོང་ཚ�་ཚང་མ་�ོད་�ི་ལག་�་�ིས་�ད་ཡོད། ཁོང་ཚ�འི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་�ང་
�ོད་ལ་གདོང་ལེན་�ེད་�བ་མི་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་པས། 9ཡོ་�་ཨ་དང་ཁོའི་དམག་མི་�མས་མཚན་གང་གྷིལ་
�ལ་ནས་འ�ལ་པ་དང་གྷི་བི་ཨོན་�་�ེབས་ནས་ཧང་སངས་བའི་ཨ་མོར་པ་ཚ�འི་ཐོག་�་དམག་བ�བ་བོ། 
10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་མོར་པ་ཚ�་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མིའི་མ�ན་�་དངང་�ག་�ེས་བ�ག་གོ གྷི་
བི་ཨོན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�་�ེབ་གསོད་�ས་པ་དང་། བྷེད་ཧོ་རོན་�་རི་�ད་�ི་ལམ་�ར་�་དེད་ནས་�ོ་
�ོགས་�་ཨ་ཛ�་�་དང་། མ་ཀེ་�་མ་�ེབས་བར་�་དེ་དག་ལ་འཐབ་བོ། 11ཁོ་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་མ�ན་ནས་
བྷེཐ་རོན་�ི་�ར་ལམ་བ�ད་དེ་�ོས་ཤིང་། ཨ་ཛ�་�་བར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ཚ�འི་ཐོག་�་སེར་བ་
�ག་པོ་ཞིག་ཕབ་ནས་ཁོང་ཚ�་ཤི་བས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་རལ་�ིས་བསད་པ་ལས་སེར་བས་བ�ངས་ནས་ཤི་བའི་
མིའི་ཁ་�ངས་མང་བ་�ང་ངོ་། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་མོར་པ་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་ལག་�་�ིས་
�ོད་�ས་པའི་ཉིན་མོར་ཡོ་�་ཨས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་མ�ན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། �ེ། ཉི་མ་གྷི་བི་ཨོན་�ི་
ཐོད་�་གཡོ་འ�ལ་མེད་པར་གནས་ཤིག �ེ། �་བ་ཨེ་ཡ་ལོན་�ི་�ང་གཤོང་ཐོད་�་བཀག་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། 
13ད�་བོའི་མི་རིགས་�མས་མ་འཕམ་བར་�་ཉི་མ་གཡོ་འ�ལ་མེད་པར་གནས་པ་དང་�་བ་ནི་འགགས་སཽ། ལོ་
�ས་དེའི་�ོར་མདོ་ཡ་ཤར་ནང་�་ཇི་གསལ་�ར། ཉི་མ་ནམ་མཁའི་ད�ིལ་�་གཡོ་འ�ལ་མེད་པར་ཉིན་གང་མ་
�བ་པར་བ�ད་དོ། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ཞིག་གི་�་བ་གསན་པས། ཉིན་མོ་དེ་འ�་བ་�་�ི་ནམ་ཡང་
མ་�ང་བ་ཡིན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོགས་མཛད་དེ་དམག་འཐབ་པ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 
15དེ་�ེས་ཡོ་�་ཨ་དང་ཁོང་གི་དམག་མི་ཚང་མ་གིལ་�ལ་�ི་དམག་�ར་�་�ིར་ལོག་�ས་སོ༎  

ཡོ་�་ཨས་ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་�་འཛ�ན་བ�ང་�ས་པ།  

16ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་�་�ོས་ཏེ་མ་ཀེ་དའི་�ག་�ག་�་གབ་བོ། 17དེ་ཚ�ར་མི་ཞིག་གི་�ེད་པ་དང་དེ་ཚ�་གབ་
པའི་ས་གནས་དེ་ཡོ་�་ཨ་ལ་བཤད་དོ། 18ཡོ་�་ཨས། �ག་�ག་གི་ཁར་�ོ་ཆེན་པོ་�མས་�ིལ་ནས་དེར་�ང་
མཁན་དམག་མི་�མས་ཞོག་ཅིག 19འོན་�ང་�ོད་ཚ�་རང་ཉིད་དེར་མ་བ�ད་ཅིག ད�་བོའི་�ག་ལ་དེད་ཅིང་། 
དེ་ཚ�ར་�བ་�ོགས་ནས་འཐབ་ཅིག། དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ཚ�འི་ནང་�་�ེབས་མ་བ�ག་ཅིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་�ོད་ཚ�ར་�ལ་ཁ་གནང་ཡོད་དོ། 20ཡོ་�་ཨ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་
ཚ�ས་�ེབ་གསོད་�ས་ཏེ། འགའ་ཤས་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་ནང་�་�ང་�ོབ་ཐོབ་པའི་�ེན་�ི་མ་བསད་དོ། 21དེ་
ནས་ཡོ་�་ཨའི་མི་ཚང་མ་མ་ཀེ་�འི་�ར་�་ཁོང་�ར་ཁམས་བཟང་ཐོག་�ིར་ལོག་�ས་ཤིང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་ལ་�ས་�ང་�ོན་བ�ོད་�ེད་མ་�ས་སོ། 22དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་�ས་པ། �ག་�ག་གི་�ོ་�ེས་ནས་�ལ་པོ་�་
པོ་དེ་དག་�ིར་བཏོན་ཏེ་ངའི་�ར་འ�ིད་ཤོག། 23དེར་བ�ེན་�ག་�ག་ཁ་�ེ་པ་དང། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་པོ་
དང་། ཧེབ་རོན་�ི་�ལ་པོ། ཡར་�ད་�ི་�ལ་པོ། ལ་ཀིཤིའི་�ལ་པོ་དང་། ཨེག་ལོན་�ི་�ལ་པོ་�མས་ལ་�ིར་
བཏོན་པ་དང་། 24ཡོ་�་ཨའི་�ར་འ�ིད་དོ། དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�མས་ལ་ཁོང་གི་�ར་འབོད་
ནས། ཁོང་དང་མཉམ་�་�ིན་པའི་དམག་དཔོན་�མས་ལ་�ལ་པོ་དེ་ཚ�འི་འཇིང་པའི་ཁར་�ོད་ཚ�འི་�ང་པ་ཞོག་



ཡོ་�་ཨ 

ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དང། དེ་ཚ�འི་དེ་བཞིན་�ས་སོ། 25དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་དམག་དཔོན་དེ་དག་ལ། མ་
འཇིགས་པ་དང་སེམས་�གས་མ་ཆགས་ཤིག ཡིད་ཆེས་དང་�ོ་�ོབས་�ེད་ཅིག། གང་ཡིན་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�འི་ད�་
བོ་ཚང་མར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་བཞིན་�་གནང་�་ཡིན་ནོ། 26དེ་�ེས་ཡོ་�་ཨས་�ལ་པོ་དེ་ཚ�ར་བསད་
དེ། ཤིང་�ོང་�་ལ་འ�ར་ནས་དགོང་མོའི་བར་བཞག་གོ 27ཉི་མ་�བ་མཚམས་�་ཡོ་�་ཨས་བཀའ་གནང་བ་
བཞིན། དེ་དག་མར་ཕབ་�ེ། �ར་ཁོ་ཚ�་གབ་ནས་བ�ད་པའི་�ག་�ག་གི་ནང་�་རོ་�མས་ད�ག་ནས་�ག་�ག་
གི་ཁར་�ོ་ཆེན་པོ་�མས་བཞག་ཡོད་པ་དེ་དག་དེང་�ས་�ང་ཉམས་མེད་�་གནས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཡོ་�་ཨས་�ར་ལས་�ག་པའི་ཨ་མོར་པའི་ས་�ལ་དབང་�་བ�ས་པ།  

28ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་ཡོ་�་ཨས་�ོང་�ེར་མ་ཀེ་�་དང་དེའི་�ལ་པོ་བཅས་ལ་འཛ�ན་�ང་�ས་སོ། �ོང་�ེར་�་
ཡོད་པའི་ཚང་མ་ཁོང་གི་བསད་པ་དང་མི་གཅིག་�ང་གསོན་པོ་མ་བཞག་གོ ཁོང་གིས་�ར་ཡེ་རི་ཀོའི་�ལ་པོ་ལ་
གང་�ས་པ་ནང་བཞིན་མ་ཀེ་�འི་�ལ་པོ་ལའང་དེ་བཞིན་�ས་སོ། 29དེ་�ེས་ཡོ་�་ཨ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་
མཉམ་�་མ་ཀེ་དྷ་ནས་ལིབ་�་�་�ིན་ནས་དེར་དམག་བ�བོ། 30གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་དེ་དང་དེའི་
�ལ་པོ་དང་བཅས་པའི་ཐོག་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་�ལ་ཁ་གནང་ངོ། དེ་ཚ�ས་�་ཞིག་ལའང་ཐར་མ་བ�ག་པ་
དང་དེར་ཡོད་པ་ཚང་མ་བསད་དོ། �ར་ཡེ་རི་ཀོའི་�ལ་པོ་ལ་གང་�ས་པ་བཞིན་�ལ་དེའི་�ལ་པོ་ལའང་དེ་
བཞིན་�ས་སོ། 31དེ་�ེས་ཡོ་�་ཨ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ལིབ་�་ནས་འཐོན་ཏེ་ལ་ཀིཤི་�་འ�ོར་བ་
དང་། �ལ་དེར་མཐའ་བ�ོར་ནས་དམག་�ངས་སོ། 32གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིན་ཞག་གཉིས་པར་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་ལ་ཀིཤི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་གནང་ངོ་། ཁོ་ཚ�ས་�ར་བཞིན་ལིབ་�་�་གང་�ས་པ་བཞིན་�ོང་�ེར་དེའི་
མི་མང་གཅིག་�ང་མ་བཞག་པར་ཡོངས་�ོགས་ཚར་བཅད་དོ། 33གྷེ་ཛ�ར་�ི་�ལ་པོ་ཧོ་རམ་�ིས་ལ་ཀིཤི་ལ་
རོགས་�ེད་པའི་�ིར་ཡོང་མོད། འོན་�ང་ཡོ་�་ཨས་དེ་ཚ�་ལའང་ཐར་�་མ་འ�ག་པར། དེའི་�ལ་པོ་དང་དམག་
མི་ཚང་མ་བ�ང་ནས་བསད་དོ། 34དེ་�ེས་ཡོ་�་ཨ་དང་ཁོང་གི་དམག་མི་ལ་ཀིཤི་ནས་འཐོན་ཏེ་ཨེག་ལོན་�་
བ�ེབས་པ་དང་། ཁོང་ཚ�ས་དེར་མཐའ་བ�ོར་ནས་དམག་�ངས་ཤིང་། 35ཁོང་ཚ�ས་ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་�ལ་
དེའང་དབང་�་བ�ས་ནས། �ར་ལ་ཀིཤི་ལ་གང་�ས་པ་ནང་བཞིན་དེར་ཡོད་པའི་མི་མང་ཡོངས་�ོགས་ཚར་
བཅད་དོ། 36དེ་�ེས་ཡོ་�་ཨ་དང་ཁོང་གི་དམག་མི་དང་མཉམ་�་ཨེག་ལོན་ནས་ཐོད་�ི་རི་�ད་�ོགས་�་འཐོན་
ཏེ་ཧེབ་རོན་�་བ�ེབས་པ་དང་། ཁོང་ཚ�ས་�ལ་དེར་དམག་�ངས་ཤིང་། 37ཁོང་ཚ�ས་དེ་ཡང་དབང་�་བ�ས་
ནས་དེའི་�ལ་པོ་དང་�ོང་�ེར་�ི་མི་ཐམས་ཅད་གཞན་ཡང་ཉེ་འཁོར་�ི་�ོང་�ེར་�ི་མི་�མས་ལ་ཡང་ཚར་
བཅད་དོ། ཁོང་གིས་ཨེག་ལོན་ལ་གང་�ས་པ་བཞིན་�ས་ནས། �་ཞིག་ལའང་གསོན་པོར་མ་བཞག་པར་�ོང་�ེར་
དེ་ཆ་ཚང་ཚར་བཅད་དོ། 38དེ་ནས་ཡོ་�་ཨ་དང་ཁོང་གི་དམག་མི་དྷེ་བིར་�་�ིར་ལོག་ནས་དེར་དམག་�ངས་
སོ། 39�ལ་དེ་དང་དེའི་�ལ་པོ་དང་ཉེ་འཁོར་�ི་�ོང་�ེར་ཚང་མ་དབང་�་བ�ས་ཤིང་། དེའི་ནང་ཡོད་པའི་མི་
ཚང་མ་ཚར་བཅད་ནས། ཧེབ་རོན་དང་ལིབ་�་དང་དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་�མས་ལ་གང་�ས་པ་�ར་དྷེ་བིར་དང་དེའི་
�ལ་པོ་ལའང་དེ་བཞིན་�ས་སོ། 40ཡོ་�་ཨས་�ལ་ཡོངས་�ོགས་དབང་�་བ�ས་ཤིང་། རི་�ལ་�ི་�ལ་དང་། 
ཤར་ངོས་�ི་�ར་དང་། དེ་བཞིན་�བ་ངོས་�ི་རི་�ལ་�ི་�་བར་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་�ོ་�ོགས་�ལ་�ི་ས་
གནས་�མ་པོའིི་�ལ་པོ་�མས་�ི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་ཐབ་བོ། ཁོང་གི་�་ཞིག་ལ་ཡང་ཐར་མ་བ�ག་པ་དང་ཡོངས་
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�ོགས་ཚར་བཅད་དོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་�ར་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་
ཡིན་ནོ། 41ཡོ་�་ཨས། ཀ་དྷེཤི་བྷར་ནེ་ནས་གྷ་ཛ་བར་དང་གྷོ་ཤེན་�ི་ས་�ལ་ཚང་མ་ནས་གྷི་བི་ཨོན་བར་�་
དབང་�་འ����ས་སོ། 42ཡོ་�་ཨས་�ལ་པོ་དེ་དག་དང་དེ་ཚ�འི་�ལ་ཚང་མར་�ས་�བས་གཅིག་རང་�་དམག་
འཐབ་�ས་ཏེ་དབང་�་བ�ས་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་
གིས་ཁོ་ཚ�འི་�ོགས་མཛད་དེ་དམག་འཐབ་གནང་བས་�ིར་རོ། 43དེ་�ེས་ཡོ་�་ཨ་དང་ཁོང་གི་དམག་མི་ཡོངས་
�ོགས་གྷིལ་�ལ་�ར་�་�ིར་ལོག་�ས་སོ༎  
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ཡོ་�་ཨས་ཡ་བྷིན་དང་ཁོའི་མ�ན་�ོགས་�ི་�ལ་པོ་�མས་འཕམ་པ།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�ལ་ཁའི་གནས་�ལ་དེ་ཧ་ཛ�ར་�ི་�ལ་པོ་ཡ་བྷིན་�ིས་ཐོས་ནས། མ་དྷོན་�ི་�ལ་པོ་ཡོ་བྷབ་
དང་། ཤིམ་རོན་�ི་�ལ་པོ་དང། ཨག་ཤབ་�ི་�ལ་པོ་�མས་དང་། 2�ང་�ོགས་རི་བ�ད་�ལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་
དང་། གྷ་ལིལ་མཚ�འི་�ོ་�ོགས་�་ཡོར་དན་�ི་�ང་གཤོང་དང་རི་བོའི་གཤམ་དང་ཌོརའི་ཉེ་འ�མ་�ི་མཚ�་བར་
�་ཡོད་པའི་�ལ་�ོངས་�ི་�ལ་པོ་�མས་ལ་ལོན་འདི་བཏང་ངོ་། 3ཁོང་གི་ཡོར་དན་�ི་�ོགས་གཉིས་�་གནས་
�ོད་�ེད་མཁན་ཀ་ནན་པ་དང་། ཨ་མོར་པ། ཧི་ཏི་པ། པེ་རི་ཛ�་པ། རི་བ�ད་�ལ་�་གནས་པའི་ཡ་�་སི་པ་�མས་
དང་། མིཛ་�ཱ་�ལ་�ི་ཧར་མོན་རིའི་གཤམ་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་ཧི་ཝི་པ་�མས་ལའང་ལོན་བཏང་ངོ་། 4ཁོང་
ཚ�་རང་གི་དམག་ད�ང་ཆེན་པོ་ཞིག་�་མཚ�འི་མཐའི་�ེ་མ་དང་མ�ངས་པའི་�་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ཚ�གས་
དང་བཅས་པ་འཐོན་ནས་ཡོང་ངོ་། 5�ལ་པོ་ཚང་མ་�ོགས་གཅིག་�་འཛ�མས་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་དང་མཉམ་
�་དམག་འཐབ་པའི་�ིར་མེ་རོམ་ཟེར་བའི་�གས་�ར་�ར་བ�བ་ནས་བ�ད་དོ། 6དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ཡོ་�་ཨ་ལ་ག�ངས་པ། ཁོ་ཚ�་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག། གང་ཡིན་ཟེར་ན། སང་ཉིན་�ས་ཚ�ད་འདི་རང་ལ་ངས་ཁོ་
ཚ�་ཚང་མ་བསད་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ཆེད་�་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཚར་གཅོད་ཟིན་པ་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�འི་�་�མས་
�ང་པ་�ོག་�ོག་བཟོས་ཏེ། ཤིང་�་�མས་མེར་བ�ེགས་བཏང་དགོས། 7དེར་བ�ེན་ཡོ་�་ཨ་དང་ཁོང་གི་དམག་
མི་�མས་�ིས་དེ་མ་ཐག་�་མེ་རོམ་ཟེར་བའི་�ག་�ར་ཁོང་ཚ�འི་ཐོག་�་དམག་�ངས་སོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་གནང་ངོ་། ཁོ་ཚ�ས་དེ་ཚ�ར་དམག་འཐབ་�ས་ནས་�ང་�ོགས་�་
མིསེ་རེ་ཕོད་མ་ཨིམ་དང་སི་དོན་བར་དང་། ཤར་�ོགས་�་མིཛ་�ཱའི་�ང་གཤོང་བར་�་དེད་ནས། ད�་བོ་ཚང་
མ་མ་ཤི་བར་�་དམག་འཐབ་བོ། 9ཡོ་�་ཨས་དེ་ཚ�་མཉམ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་�ར་
�ས་སོ། ཁོ་ཚ�འི་�་�མས་�ང་�ོག་བཟོས་པ་དང་། ཤིང་�་�མས་མེར་བ�ེགས་བཏང་ངོ་། 10དེ་ནས་ཡོ་�་ཨ་
�ིར་ལོག་�ས་ནས་ཧ་ཛ�ར་དབང་�་བ�ས་ནས་དེའི་�ལ་པོའང་ཚར་བཅད་དོ། དེ་�བས་�་ཧ་ཛ�ར་ནི་�ལ་ཁབ་
དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་�ོབས་�གས་ཅན་ཡིན་ནོ། 11དེར་ཡོད་པ་ཚང་མ་དེ་ཚ�ས་བསད་དེ་�་ཞིག་ལའང་གསོན་པོ་མ་
བཞག་པ་དང། �ོང་�ེར་དེའང་མེར་བ�ེགས་བཏང་ངོ་། 12ཡོ་�་ཨས་�ོང་�ེར་དེ་ཚ�་ཚང་མ་དང་དེ་ཚ�འི་�ལ་
�ིད་ཆ་ཚང་དབང་བ�ང་�ེད་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེས་བཀའ་གནང་བ་�ར་དེ་
ཚ�་ཚང་མ་བསད་དོ། 13ཡིན་ན་ཡང་ཡོ་�་ཨས་མེར་བ�ེགས་བཏང་བའི་ཧ་ཛ�ར་མ་གཏོགས་རི་བ�ད་�ལ་�་



ཡོ་�་ཨ 

བཟོས་པའི་�ོང་�ེར་གཞན་གཅིག་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་མེར་བ�ེག་མ་བཏང་ངོ་། 14�ོང་�ེར་དེ་ཚ�འི་རིན་
ཐང་ཆེ་བའི་�་ནོར་ཚང་མ་དང་�གས་སོགས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་རང་གི་ཆེད་�་བཞག་གོ འོན་�ང་མི་ཡོད་
ཚད་ཚང་མ་དེ་ཚ�ས་ཚར་བཅད་དེ། �་ཞིག་ལའང་གསོན་པོ་མ་བཞག་གོ 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་
བཀའ་�་རང་གི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེས་ལ་གནང་བ་དང། མོ་ཤེས་བཀའ་�་དེ་ཡོ་�་ཨ་ལ་�ད་པ་དང། ཡོ་�་
ཨས་བཀའ་�་དེ་�ི་�ང་�ས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེས་ལ་བཀའ་�་གང་གནང་བ་ཚང་མ་ཡོ་�་ཨས་
�བས་སོ༎  

ཡོ་�་ཨས་འཛ�ན་�ང་�ས་པའི་�ལ་�མས།  

16ཡོ་�་ཨས་འཛ�ན་�ང་�ས་པའི་�ལ་ཚང་མ་ནི་རི་བ�ད་ཁག་གི་�ང་པ་དང་དེའི་གཤམ་�་ཡོད་པའི་ས་
གནས་�མས་དང་། �ང་དང་�ོ་�ོགས་གཉིས་ཀ་དང་། གྷོ་ཤེན་�ི་�ལ་�ན་དང་། དེའི་�ོ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ས་
�མ་དང་། ཡོར་དན་�ི་�ང་གཤོང་བཅས་ཡིན་ནོ། 17-18སེ་ཨིར་�ི་�ེན་�་ཡོད་པའི་ཧ་ལག་པའི་རི་བོ་ནས་ཧར་
མོན་ཞེས་པའི་རི་བོའི་གཤམ་�་ཡོད་པའི་ལེ་བ་ནོན་�ི་�ང་གཤོང་བྷལ་གཌ་བར་�ི་ས་�ལ་ཡོངས་�ོགས་དབང་
�་བ�ས་ཏེ། �ལ་དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་�མས་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ནས་བསད་དོ། 19ཡོ་�་ཨས་ཉིན་ཞག་མང་པོའི་བར་
�་�ལ་པོ་དེ་ཚ�་ལ་དམག་བ�བ་པ་དང་། གྷི་བི་ཨོན་�་གནས་པའི་ཧི་ཝི་པ་ཚ�ས་མ་གཏོགས་�ོང་�ེར་གཞན་
ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་འཆིང་འ�ིགས་མ་�ས་པས། ཁོ་ཚ�ས་དེ་དག་དམག་འཐབ་�ེ་དབང་�་བ�ས་སོ། 
20དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་ཆ་ཚང་འཇིག་པར་འ�ར་བའི་ཉེས་པ་འཕོག་པ་དང་། དེ་ཚ�་�ིང་�ེ་མ་ཐོབ་པར་ཤི་བར་ཤོག་
ཟེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�འི་སེམས་ནང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་འཐབ་པའི་འདོད་པ་བཀང་བ་
གནང་ངོ་། �ར་མོ་ཤེ་ལ་འདི་�ར་བཀའ་�་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 21དེའི་ཚ�་ཡོ་�་ཨ་རི་བ�ད་ཁག་�་སོང་ནས། 
ཧེབ་རོན་དང་། དྷེ་བིར། ཨ་ནབ། ཡ་�་�་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རི་བ�ད་ཡོངས་�་གནས་པའི་ཨ་ན་ཀིམ་པ་
ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་དོ། ཡོ་�་ཨས་ཁོ་ཚ�་དང་ཁོ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཚར་བཅད་དོ། 22ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ལ་�་ཨ་ན་ཀིམ་པ་�མས་གཅིག་�ང་མ་�ས་ཤིང་། གྷ་ཛ། གྷད་དང་། ཨཤ་དྷོད་བཅས་ལ་ཁ་ཤས་�ས་
སོ། 23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཡོ་�་ཨས་�ལ་ཚང་མ་དབང་�་བ�ས་སོ། ཁོང་
གིས་�ེ་རིགས་རེ་རེ་�ས་ཁག་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་ཐོབ་���ལ་�ི་�ལ་�་བགོས་སོ། དེ་�ེས་མི་ཚ�ས་དམག་
ནས་ངལ་གསོ་བ�བས་སོ༎  

ཡོ་�་ཨ 12 

མོ་ཤེས་འཕམ་པར་�ས་པའི་�ལ་པོ་�མས།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་ས་�ལ་ཨར་ནོན་�ི་�ང་གཤོང་ཡོར་དན་�ང་གཤོང་གི་�ང་
�ོགས་�་ཡོད་པའི་རི་བོ་ཧར་མོན་བར་དབང་�་བ�ས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ལ་པོ་གཉིས་ལ་འཕམ་པར་�ས་
སོ། 2གཅིག་ནི་ཧེཤ་བྷོན་�་�ིད་�ོང་�ེད་པའི་ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། ཁོའི་�ལ་�ིད་



ཡོ་�་ཨ 

ནི་གྷིལ་ཨད་�ི་�ལ་�ེད་ཀ་ཡིན་ཏེ། ཨར་ནོན་�ང་གཤོང་གི་མཐའ་མཚམས་�་ཆགས་པའི་ས་གནས་ཨ་རོ་ཨེར་
ནས། ཨམ་མོན་�ི་ས་མཚམས་�་ཡོད་པའི་གཙང་པོ་ཡ་བྷོག་བར་དང་�ང་གཤོང་དེའི་ད�ས་�་ཆགས་པའི་�ོང་
�ེར་བར་�་�བ་ཡོད་པ་དང་། 3ཡོར་དན་�ང་གཤོང་དང་། �ོ་�ོགས་�་གྷ་ལིལ་�ི་མཚ�་ནས། འཆི་བའི་�་
མཚ�འི་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་བྷེད་ཡེ་ཤི་མོཐ་བར་དང་། རི་བོ་པིསི་�འི་གཤམ་བར་�་�བ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 4རེ་
ཕ་ཨིམ་རིགས་བ�ད་�ི་�ལ་རིགས་མཐའ་མའི་ཁོངས་ནས་བྷ་�ན་�ལ་�ི་�ལ་པོ་ཨོག་ལའང་ཁོ་ཚ�ས་དབང་�་
བ�ས་ཤིང་། ཁོས་ཨཤ་ཏ་རོད་དང་། ཨེད་རེ་ཨི་�ིད་�ོང་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 5ཁོང་གིས་�ལ་ཁབ་ནང་ཧར་མོན་རི་
བོ་དང་། ས་ལེ་�་དང་། བྷ་�ན་ཡོངས་�ོགས་དང་གྷེ་�ར་དང་མ་�་ཚ�འི་ས་མཚམས་བར་དང་། གྷིལ་ཨད་�ི་
�ལ་�ེད་ཀ་ནས་ཧེཤ་བྷོན་�ི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་�ི་ས་འཚམས་བར་འཁལ་�ི་ཡོད་དོ། 6�ལ་པོ་དེ་གཉིས་ལ་མོ་ཤེ་
དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་འཕམ་པར་�ེད་དོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེས་དེ་ཚ�འི་�ལ་དེ་�་
བྷེན་དང་། གྷད་དང་། དེ་བཞིན་མ་ན་ཤེའི་�ེ་རིགས་�ེད་ཀ་ལ་རང་གི་བདག་དབང་�་�ད་དོ༎  

ཡོ་�་ཨས་འཕམ་པར་�ས་པའི་�ལ་པོ་�མས།  

7�བ་�ོགས་ཡོར་དན་གཙང་པོའི་�་རོལ་�་ལེ་བ་ནོན་�ི་�ང་གཤོང་བྷལ་གཌ་ནས་སེ་ཨེར་�ི་�ེན་�་ཡོད་པའི་
རི་བོ་ཧ་ལག་�ལ་�ི་�ལ་སོ་སོའི་�ལ་པོ་�མས་ལ་ཡོ་�་ཨ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་བསད་པ་དང་། ཡོ་�་ཨས་
དེ་ཚ�འི་�ལ་དེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�ེ་རིགས་སོ་སོར་ས་�ལ་�་�ེར་བ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། 8རི་བ�ད་
ཁག་གི་�ལ་དང་། �བ་�ོགས་�ི་རི་གཤམ་དང་ཨ་ར་བྷ་དང་། རི་�ར་དང་འ�ོག་�ོང་ཁག་དང་། ནེ་གེབ་�ལ་
�་གནས་པའི་ཧི་ཏི་པ་དང་། ཨ་མོར་པ། ཀ་ནན་པ། པེ་རི་ཛ�་པ། ཧི་ཝི་པ་དང་ཡེ་�་སི་པ་�མས། 9ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚ�ས་གཤམ་གསལ་�ོང་�ེར་སོ་སོའི་�ལ་པོ་�མས་བསད་པ་ནི། ཡེ་རི་ཀོ་དང་། བྷེ་ཐེལ་ཉེ་འ�མ་�ི་�ོང་�ེར་ཨེ་
དང་། 10ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་། ཧེབ་རོན་དང་། 11ཡར་�ད་དང་། ལ་ཀིཤི་དང་། 12ཨེག་ལོན་དང་། གྷེ་ཟེར་དང་། 
13དྷེ་བིར་དང་། གྷེ་དྷེར་དང་། 14ཧོར་�ཱ་དང་། ཨ་རད་དང་། 15ལིབ་�་དང་། ཨ་�ལ་ལམ་དང་། 16མ་ཀེ་དྷ་
དང་། བྷེ་ཐེལ་དང་། 17ཏ་�་ཨ་དང་། ཧེ་ཕར་དང་། 18ཨ་ཕེག་དང་། ལ་ཤ་རོན་དང་། 19མ་དྷོན་དང་། ཧ་ཛ�ར་
དང་། 20ཤིམ་རོན་མེ་རོན་དང་། ཨག་ཤབ་དང་། 21ཏ་ནག་དང་། མེ་གི་དྷོ་དང་། 22ཀེ་དྷེཤི་དང་། ཀར་མེལ་
ཁོངས་�་གཏོགས་པའི་ཡོག་ནིམ་དང་། 23མཚ�་འ�མ་�་ཡོད་པའི་ཌོར་དང་། དེ་བཞིན་གྷ་ལིལ་�ི་གྷོ་ཡིམ་དང་། 
24ཏིར་�ཱ་དང་བཅས་�ལ་པོ་ག�མ་བ�་སོ་གཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཡོ་�་ཨ 13 

ད་�ང་དབང་�་བ�ས་དགོས་པའི་�ལ་�་ཁག།  

1ད་ཡོ་�་ཨ་ལོ་ན་ཧ་ཅང་�ས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། ད་�ོད་རང་ཧ་ཅང་�ས་འ�ག། འོན་
�ང་ད་�ང་དབང་�་བ�ས་དགོས་པའི་�ལ་�་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས། 2ཕེ་ལེ་ཤེད་དང་གྷེ་�ར་�ལ་
འཁོར་ཐམས་ཅད་དང་། 3�ོ་�ོགས་�་ཨབ་བིམ་�ི་�ལ་འཁོར་ཁོངས་�་གཏོགས་པ་ཨི་ཇིབ་�ི་ས་མཚམས་�་



ཡོ་�་ཨ 

ཡོད་པའི་�་�ན་ཤི་ཧོར་ནས་�ང་�ོགས་�་ཨེག་རོན་�ི་ས་མཚམས་བར་�ི་ས་�ལ་དང་། ཡང་ས་�ལ་དེ་�མས་
ནི་ཀ་ནན་པའི་ས་�ལ་�་གཏོགས་ཤིང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ལ་པོ་�མས་ནི། གྷ་ཛ་དང་། ཨཤ་དྷོད་དང་། ཨཤ་ཀེ་
ལོན་དང་། གྷད་དང་། ཨེག་རོན་བཅས་གནས་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང་། 4དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཀ་ནན་པའི་�ལ་�་
�ན་དང་། སི་དྷོན་པའི་ཁོངས་�་གཏོགས་པའི་�ལ་མི་�ཱ་དང་། ཨ་མོར་པའི་ས་མཚམས་�་ཡོད་པའི་�ལ་ཨ་
ཕེག་དང་། 5ཡང་གྷེ་�ཱ་ལི་པའི་�ལ་དང་། ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ལེ་བ་ནོན་�ི་�ལ་�་�ན་དང་། རི་བོ་ཧར་
མོན་�ི་�ོ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་�ལ་བྷལ་གཌ་ནས་ལ་ཧ་མད་དང་། 6ལེ་བ་ནོན་�ི་རི་�ལ་དང་མི་སི་རེ་ཕོད་མ་
ཨིམ་�ི་བར་�ི་རི་�ལ་�་གནས་པའི་སི་དྷོན་པ་�མས་�ི་ས་�ལ་བཅས་ཡིན་ནོ། ངས་མི་རིགས་འདི་ཚ�་ཚང་མ་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་མ�ན་ནས་མཐར་�ོད་�ེད་�་ཡིན། ངས་བཀའ་བ�ོས་པ་བཞིན་�ོད་ཚ�ས་ས་ཆ་དེ་དག་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་ཆ་བགོས་�བ་དགོས་སོ། 7ད་�ལ་�་དེ་དག་�ེ་རིགས་ད�འི་ནང་ཁོངས་དང་། མ་ན་ཤེའི་�ེ་
རིགས་�ེད་ཀར་རང་རང་སོ་སོའི་བདག་དབང་�ེད་�ིར་བགོ་བཤའ་�བ་དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎  

ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་�ལ་�་�མས་བགོ་བཤའ་�བ་པ།  

8�་བྷེན་དང་གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་དང་མ་ནསེ་�ཱེ་�ེ་རིགས་�ེ་ཀས་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་
ཤེས་�ེར་ཟིན་པའི་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་�ལ་�་ཡོད་པའི་�ལ་�་དེ་དག་ཁོ་ཚ�ར་ཐོབ་ཟིན་ནོ། 9དེ་
ཚ�འི་�ལ་�ི་�་�ོན་ནི་ཨར་ནོན་�ང་གཤོང་གི་མཐའ་མཚམས་�་ཡོད་པའི་ཨ་རོ་ཨེར་དང་། �ང་གཤོང་དེའི་
ད�ས་�་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་དང་། མེ་དྷེ་བྷ་ནས་དྷི་བྷོན་བར་�ི་ཐང་ཀ་དང་། 10ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་�ི་
ཧེཤ་བྷོན་ལ་དབང་�ས་པའི་�ོང་�ེར་ཐམས་ཅད་དང་ཨམ་མོན་�ི་ས་མཚམས་བར་�་ཡིན་པ་དང་། 11གྷིལ་
ཨད་དང་གྷེ་�ར་�ི་ས་�ལ་ཐམས་ཅད་དང་། མ་�་དང་རི་བོ་ཧར་མོན་�ི་ས་�ལ་ཐམས་ཅད་དང་། བྷ་�ན་
ཡོངས་�ོགས་�ི་ས་གནས་ས་ལེ་�་བར་དང་། 12ཨཤ་ཏ་རོད་དང་། ཨེད་རེ་ཨི་ཞེས་པའི་�ལ་�་�ིད་དབང་�ས་
པའི་རེ་ཕ་ཨིམ་�ི་རིགས་བ�ད་�ི་མཐའ་མ་ལས་ཡིན་པ་མིང་ཨོག་ཅེས་པའི་�ལ་པོའི་�ལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་
�ང་ཡིན་ཅིང་། མོ་ཤེས་མི་རིགས་དེ་ཚ�་དབང་�་བ�ས་ཏེ་མཐར་�ོད་�ས་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། 13འོན་�ང་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གྷེ་�ར་དང་མ་�འི་མི་མང་ལ་མཐར་�ོད་མ་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�་དེང་�ས་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་
�་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡིན་ནོ། 14མོ་ཤེས་ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་ལ་ས་�ལ་�ེར་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དོན་ནི་�ར་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེས་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་
�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཁོ་ཚ�ར་ཐོབ་�ི་ཡོད་པས་�ིར་རོ༎  

�་བྷེན་ལ་ས་�ལ་�ེར་བ།  

15མོ་ཤེས་�་བྷེན་�ི་�ེ་རིགས་ལས་ཡིན་པའི་ནང་མི་ཚ�་ལ་ས་�ལ་�ེར་ཞིང་། 16ཡང་དེ་ཚ�འི་�ལ་�ི་�་�ོན་ནི་
ཨར་ནོན་�ང་གཤོང་གི་མཐའ་མཚམས་�་ཡོད་པའི་ཨ་རོ་ཨེར་དང་། �ང་གཤོང་དེའི་ད�ས་�་ཡོད་པའི་�ོང་
�ེར་ཁག་དང་། མེ་དྷེ་བྷའི་ཐང་ཀ་དང་། 17གཞན་ཡང་ཧེཤ་བྷོན་དང་། རི་ཁའི་ཐང་ཀ་ཁག་ལ་ཆགས་པའི་�ོང་
�ེར་དྷི་བྷོན་དང་། བྷ་མོཐ་བྷལ། བྷེད་བྷལ་མི་ཨོན། 18ཡ་�ཛ། ཀེ་དེ་མོད། མེ་ཕད། 19ཀི་རི་�ཱ་ཐེམ། སིབ་�ཱ། �ང་



ཡོ་�་ཨ 

གཤོང་གི་རི་བོར་ཡོད་པའི་ཛ�་རེད་ཤ་ཧར། 20གཞན་ཡང་བྷེད་པི་ཨོར། རི་བོ་པིསི་�འི་�ར་�ི་ས་�ལ་ཁག་དང་། 
བྷེད་ཡེ་ཤི་མོཐ་དང་། 21རི་ཁའི་ཐང་ཀ་རི་ཁའི་ཐང་ཀ: ས་ཁ་མཐོ་སར་ཆགས་པའི་ཐང་ལ་ཟེར། �ལ་�་ཆགས་
པའི་�ོང་�ེར་ཐམས་ཅད་དང་། ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་�ིས་ཧེཤ་བྷོན་ལ་�ིད་�ོང་�ས་པའི་�ལ་ཁམས་
ཐམས་ཅད་ཡིན་ནོ། ཡང་�ལ་པོ་དེ་དང་། མིད་ཡན་�ལ་�ི་�ེ་དཔོན་ཨེ་ཝི་དང་། རེ་ཀེམ་དང་། �ར་དང་། �ར་
དང་། རེ་བྷ་བཅས་ལ་མོ་ཤེས་བ�ལ་བ་ཡིན་ཅིང་། གོང་གསལ་�ེ་དཔོན་ཚང་མས་�ལ་པོ་སི་ཧོན་�ི་མངའ་འོག་
�་�ིད་�ོང་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 22ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་བསད་པའི་མི་ཁོངས་�་མོ་བ�བ་མཁན་བྷི་ཨོར་�ི་�་བྷ་ལམ་
ཞེས་པ་དེའང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 23�་བྷེན་�ེ་རིགས་�ི་�བ་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ནི་ཡོར་དན་ཡིན་པ་དང་། �་
བྷེན་�ེ་རིགས་ལས་ཡིན་པའི་ནང་མི་ཚ�འི་བདག་དབང་�་�ེར་བའི་ས་�ལ་ནི་གོང་གསལ་�ོང་�ེར་�མས་ཡིན་
ནོ༎  

གྷཌ་རིགས་བ�ད་ལ་ས་�ལ་�ེར་བ།  

24མོ་ཤེས་�ལ་�ི་ཆ་ཤས་ཤིག་གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་ལས་ཡིན་པའི་ནང་མི་ཚ�འི་བདག་དབང་�་�ེར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 
25དེ་ཚ�འི་�ལ་�ི་�་�ོན་ནི། ཡ་ཛ�ར་དང་། གྷིལ་ཨད་�ི་�ོང་�ེར་ཐམས་ཅད་དང་། རབ་�ཱའི་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་
པའི་ཨ་རོ་ཨེར་བར་�་�བ་པའི་ཨམ་མོན་པ་�མས་�ི་�ལ་�ེད་ཀ་བཅས་ཡིན་ནོ། 26དེ་ཚ�འི་�ལ་�ི་ས་མཚམས་
ནི་ཧེཤ་བྷོན་ནས་ར་�ཱཐི་མིཛ་�ཱེ་དང་། བྷེ་ཏོ་ནེམ་བར་དང་། དེ་བཞིན་མ་ཧ་ནེམ་ནས་ལོ་དྷི་བར་�ི་ས་མཚམས་
བར་དང་། 27ཡོར་དན་�ང་གཤོང་ནང་�་ཁེལ་བའི་ས་མཚམས་ཁག་ནི། བྷེད་ཧ་རམ་དང་། བྷེད་ནིམ་�ཱ་དང་། 
�ག་ཀོད་དང་། ཛ་ཕོན་དང་། དེ་བཞིན་ཧེཤ་བྷོན་�ི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་�ི་�ལ་ཁམས་�ག་འ�ོས་དང་། དེ་ཚ�འི་�བ་
�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ནི་གཙང་པོ་ཡོར་དན་ནས་�ིས་པའི་�ང་�ོགས་�་གྷ་ལིལ་�ི་མཚ�འི་བར་�་ཡིན་ནོ། 
28གྷད་�ི་�ེ་རིགས་ལས་ཡིན་པའི་ནང་མི་ཆོའི་བདག་དབང་�་�ེར་བའི་ས་�ལ་ནི་གོང་གསལ་�ོང་�ེར་�མས་
ཡིན་ནོ༎  

ཤར་�ོགས་མ་ནསེ་�ཱེ་པ་�མས་ལ་ས་�ལ་�ེར་བ།  

29མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ེད་ཀའི་ནང་མི་�མས་ལ་མོ་ཤེས་�ལ་�ི་ཆ་ཤས་ཤིག་�ེར་ཡོད་པ་ཡིན་པས། 30དེ་
ཚ�འི་�ལ་�ི་�་�ོན་ནི། མ་ཧ་ནེམ་དང་། བྷ་�ན་�ི་�ལ་ཐམས་ཅད་དང་། ཡང་བྷ་�ན་�ི་�ལ་པོ་ཨོག་གི་�ལ་
ཁམས་�ན་དང་། ཡང་བྷ་�ན་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་ཡ་ཨིར་ཁོངས་�་གཏོགས་པའི་�ོང་ཚ�་�ག་�་དང་། 31གཞན་
ཡང་གྷིལ་ཨད་�ི་�ལ་�ོངས་�ེད་ཀ་དང་། བྷ་�ན་�ལ་�ི་�ལ་པོ་ཨོག་གི་�ལ་ས་ཨཤ་ཏ་རོད་དང་། ཨེད་རེ་ཨི་
བཅས་ཡིན་ཏེ། མ་ནསེ་�ཱེའི་�་མ་ཀིར་�ི་རིགས་བ�ད་ལས་ཡིན་པའི་ནང་མིའི་�ངས་འབོར་�ེད་ཀ་ལ་གོང་
གསལ་�ལ་�་དེ་དག་�ེར་བ་ཡིན་ནོ། 32�ར་མོ་ཤེ་མོ་ཨབ་�ལ་�ི་ཐང་ཀ་�ལ་�་གནས་�ོད་�ེད་�བས་ཡེ་རི་
ཀོའི་ཤར་�ོགས་�ལ་�ི་�ལ་དང་ཡོར་དན་�ལ་�ི་�ལ་ཁག་�མས་གོང་བཞིན་བགོ་བཤའ་བ�བ་པ་དང་། 
33འོན་�ང་མོ་ཤེས་ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་ལ་ས་�ལ་གང་ཡང་�ེར་མེད་པ་ཡིན་ཅིང་། དེ་གང་ལགས་ཟེར་ན། �ར་མོ་



ཡོ་�་ཨ 

ཤེས་ཁོ་ཚ�་ལ་�ས་པ་བཞིན། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ས་པའི་འ�ལ་བའི་ཆ་ཤས་
དེ་དག་ཁོ་ཚ�འི་ཐོབ་�ལ་�་ཐོབ་པའི་�ིར་རོ༎  

ཡོ་�་ཨ 14 

ཡོར་དན་�བ་�ོགས་�ི་ས་�ལ་དེ་བགོ་བཤའ་བ�བ་པ།  

1�་མ་ཨེ་ལི་ཛར་དང་�ན་�ི་�་ཡོ་�་ཨ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་གི་འགོ་དཔོན་ཚ�ས་ཁོང་ཚ�་ལ་
ས་�ལ་བགོས་སོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ལ་ཀ་ནན་�ལ་དེ་རང་གི་ས་�ལ་�་ཐོབ་པ་�མས་ནི་གཤམ་
གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་བ�ད་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཁོ་ཚ�ས་�ེ་རིགས་ད�་
དང་�ེད་ཀར་�ན་ཤོག་�གས་ནས་ས་�ལ་བགོས་སོ། 3-4�ེ་རིགས་གཉིས་དང་�ེད་ཀར་མོ་ཤེས་ཡོར་དན་�ི་
ཤར་�ོགས་�་ས་�ལ་བ�ོས་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། ཡོ་སེབ་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་ནི་མ་ནསེ་�ཱེ་དང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�ེ་
རིགས་གཉིས་�་གཏོགས་ཤིང་། ཡིན་ན་ཡང་མོ་ཤེས་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་ས་�ལ་གཅིག་�ང་�ེར་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 
དེའི་ཚབ་�་དེ་ཚ�་ལ་གནས་ས་�ོང་�ེར་�མས་དང་དེ་ཚ�འི་�ག་�གས་འཚ�་བའི་�ིར་�་ཁ་�མས་�ད་དོ། 
5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གང་གནང་བ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་བ་ཚ�ས་�ལ་�མས་བགོ་བཤའ་
བ�བ་བོ༎  

ཀ་ལེབ་ལ་ཧེབ་རོན་�ེར་བ།  

6ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་ནས་ཡིན་པའི་མི་འགའ་ཤས་གྷིལ་�ལ་�་ཡོ་�་ཨའི་�ར་བ�ེབས་པ་དང་། ཀེ་ནི་ཛ�་པ་ཡེ་
�་�ེའིི་�་ཀ་ལེབ་�ིས་ཡོ་�་ཨ་ལ་�ས་པ། �ར་ཀ་དྷེཤི་བྷར་ནེ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་�ེས་�་མོ་ཤེ་
ལ་�ེད་དང་ང་གཉིས་�ི་�ོར་གང་ག�ངས་པའི་བཀའ་དེ་ནི་�ེད་�ི་མ�ེན་གསལ་�ར། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེས་ཀ་དྷེཤི་བྷར་ནེ་ནས་ང་ལ་�ལ་དེའི་�ོར་གསོ་�ལ་�ེད་�་བཏང་�བས་ང་ལོ་བཞི་བ�་
ལོན་ཡོད་ཅིང་། ངས་དེའི་�ོར་�ི་གནས་�ལ་དངོས་ཡོད་ཅིག་ཁོང་ལ་�ལ་མོད། 8འོན་�ང་ང་དང་མཉམ་�་
འ�ོ་མཁན་མི་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་མི་�མས་ཞེད་དགོས་པ་བཟོས་སོ། གང་�ར་ངས་ནི་སེམས་པ་�མ་དག་གི་�ོ་ནས་
ངའི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་�ིས་�ང་�ས་པ་ཡིན། 9ངས་དེ་�ར་�ེད་པའི་�ེན་�ི་མོ་
ཤེས་ང་ལ་དམ་བཅའ་�ས་ཏེ་�ས་པ། �ོད་�ིས་�ང་པ་བཞག་པའི་�ལ་དེ་�ོད་དང་�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་�ི་
ནོར་�ལ་�ི་�ལ་�་ཐོབ་�་ཡིན། 10ད་གཟིགས་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་འ�ོག་�ོང་�ལ་�་ཕར་�ར་འ�ོ་བ�ོད་
�ེད་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་འདི་གནང་བ་ནས་བ�ང་ད་བར་ལོ་བཞི་བ�་ཞེ་�་�ིན་
སོང། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་བཞིན་ང་ལ་ད་བར་ཁོང་གིས་གསོན་པོར་བཞག་གནང་
ཡོད། ང་ལ་གཟིགས་ཤིག། ང་རང་ལོ་ངོ་བ�ད་བ�་�་�་�ེབ་ཡོད་དོ། 11�ར་མོ་ཤེས་ང་ལ་གཏོང་�བས་ང་ལ་
�ོབས་�གས་ཇི་ཡོད་པ་བཞིན་ད་�འང་དེ་བཞིན་ཉམས་མེད་�་གནས་ཡོད། དེ་བཞིན་དམག་བ�བ་པའི་�ིར་
དང་། དམག་གི་ཆེད་�་�ིར་�་འ�ོ་�བ་པའི་�ོབས་�གས་�ར་གང་ཡོད་པ་བཞིན་ད་�འང་དེ་བཞིན་ཡོད་དོ། 
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12�ར་ང་དང་ངའི་མི་ཚ�ས་གནས་�ལ་�་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་ཞལ་
བཞེས་གནང་བའི་རི་�ད་�ི་�ལ་དེ་ད་ང་ལ་གནང་�་གསོལ། �བས་དེར་ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་�གས་རི་མཐོ་པོའི་
ནང་གི་�ལ་དེར་ཨ་ན་ཀིམ་པ་ཞེས་པའི་མི་བོ་ཆེའི་མི་རིགས་�མས་གནས་བཞིན་འ�ག གཅིག་�ས་ན་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ང་དང་མཉམ་�་བ�གས་པ་ཡིན་ན་ཁོང་གི་བཀའ་�་བཞིན་ངས་དེ་དག་�ིར་�ོད་�ེད་�བ་ཅེས་
�ས་སོ། 13ཡོ་�་ཨས་ཡ་�་�ེའི་�་ཀ་ལེབ་ལ་�ིན་�བས་གནང་ནས། �ོང་�ེར་ཧེབ་རོན་དེ་ཁོའི་�་ནོར་�ི་�ལ་
�་�ད་དོ། 14དེ་བས་ན་ཧེབ་རོན་�ལ་དེ་ནི་དེང་�ས་�ང་ཀེ་ནི་ཛ�་པ་ཡེ་�་�ེའི་�་ཀ་ལེབ་�ི་རིགས་བ�ད་ཚ�འི་
བདག་དབང་�་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་ནི་སེམས་པ་�མ་དག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�མས་�ང་�ིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 15དེ་�ོན་ཧེབ་རོན་�ི་མིང་ནི་
ཨར་བྷའི་�ོང་�ེར་ཟེར་རོ། ཨར་བྷ་ནི་ཨ་ན་ཀིམ་པ་ཚ�འི་ནང་ནས་མི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ནོ། དེ་�ེས་
�ལ་�་ཞི་བདེ་�ང་ངོ་༎  

ཡོ་�་ཨ 15 

ཡ་�་�་ལ་ས་�ལ་�ེར་བ།  

1ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་གཞིར་བ�ང་�ན་ཤོག་བ�བ་�བས་ཁོང་ཚ�ར་ཐོབ་པའི་ས་�ལ་ནི། ས་�ལ་དེ་
ནི་ཨེ་དྷོན་�ི་ས་མཚམས་�་ཡོད་པའི་ཛ�ན་�ི་འ�ོག་�ོང་�ོ་�ོགས་�ི་�ོགས་འཚམས་�་�ེབས་�ི་ཡོད་དོ། 2དེའི་
�ོ་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ནི་འཆི་བའི་�་མཚ�འི་�ོ་�ོགས་�ི་�ོགས་འཚམས་ནས་འགོ་�གས་སོ། 3�ོ་ངོས་�་ལ་མོ་
ཨག་ར་བྷིམ་བ�ད་དེ་ཛ�ན་བར་དང་། དེ་ནི་ཀ་དྷེཤི་བྷར་ནེའི་�ོ་�ོགས་ནས་ཧེཛ་རོན་བ�ད་དེ་ཨད་�ར་བར་�་
�ེན་�་�ིན་ནས། དེར་�ེབས་ནས་ཀར་ཀའི་�ོགས་�་བ�ོར་རོ། 4ཨཛ་མོན་�ེབས་�ི་ཡོད་པ་དང་དེ་ནས་ཨི་ཇིབ་
�ི་�ོག་�འི་ས་མཚམས་�ད་ནས་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�ེབས་�ི་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ས་མཚམས་ནི་དེ་རང་�་
�ོགས་�ི་ཡོད་དོ། དེ་ནི་ཡ་�་�འི་�ོ་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ཡིན་ནོ། 5ཤར་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ནི་འཆི་བའི་�་
མཚ�་ཡོར་དན་�ི་མཐའ་མའི་ས་མཚམས་བར་ཡིན་ཏེ། �ང་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ནི་ས་གནས་དེ་རང་ནས་མགོ་
�གས་སོ། 6དེ་བྷེད་ཧོག་�ཱ་�ད་ནས་ཡོར་དན་�ང་གཤོང་གི་ཐོད་�ི་རི་བོའི་�ང་�ོགས་�ད་ནས་འ�ོ་གི་ཡོད་
དོ། རི་བོ་དེ་ནས་ཡོར་དན་�ི་�ང་གཤོང་མཐོང་གི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་དེ་བྷོ་ཧན་�ི་�ོ་བར་�་བ�ེབས་�ི་ཡོད་
དོ། (བྷོ་ཧན་�་བྷེན་�ི་�་ཡིན་ནོ།) 7ས་མཚམས་དེ་ཨ་ཀོར་ཞེས་པའི་�ང་གཤོང་ནས་དྷེ་བིར་བར་�་�བ་�ེ། 
�ང་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ནི་གཙང་པོའི་�ོ་ངོས་�་ཡོད་པའི་ཨ་�མ་མིམ་�ི་ལ་མོ་གྷིལ་�ལ་�ི་�ོགས་�་�ིན་
ནས། ཨེན་ཤེ་མེཤི་ཟེར་བའི་མཚ�་འ�མ་�ད་ནས་ཨེན་རོ་གྷེལ་�་ཐོན་ཅིང་། 8ས་མཚམས་དེ་ཧིན་ནོམ་�ི་�ང་
གཤོང་བ�ད་དེ་ཡ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོ་�ོགས་ནས་ཡར་ཡེ་�སེ་པའི་�ོང་�ེར་བར་�་བ�ེབས་ཡོད། དེ་བཞིན་ས་
མཚམས་དེ་ནི་ཧིན་ནོམ་རིགས་བ�ད་�ི་�ང་གཤོང་གི་ཐད་ཀར་�བ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་རེ་ཕ་ཨིམ་�ི་�ང་
གཤོང་ཕ་རོལ་�་�ང་ངོས་�ི་རི་�ེ་བར་�་བ�ེབས་ཡོད། 9དེ་ནས་ས་མཚམས་དེ་རི་�ེ་དེ་དག་བ�ད་དེ་ནེབ་ཏོ་
ཞེས་པའི་�་མིག་�་བ�ེབས་ཨེཕ་རོན་རི་བོའི་�ོང་�ེར་ཁག་བར་�་�ིན་ཡོད། དེ་ནས་ས་མཚམས་དེ་བྷ་�ཱའམ་
ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་བར་�་བ�ེབས་ཡོད། 10བྷ་�ཱ་ནས་ས་མཚམས་དེ་སེར་�ི་རི་བ�ད་ནས་�བ་�ོགས་�་འཁོར་
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ནས་རི་བོ་ཡ་རིམ(ཡང་ན་ཀེ་�ཱ་ལོན་ཡང་ཟེར་བའི)�ང་�ོགས་མཐའ་མཚམས་བ�ད་དེ་བྷེད་ཤེ་མེཤི་བར་�་
མར་�ིན་ཏེ་ཏིམ་�་བར་�་བ�བས་ཡོད་དོ། 11ས་མཚམས་དེ་ནི་ཨེག་རོན་�ི་�ང་�ོགས་�་བ�ེབས་ཡོད་པ་
དང་། ཤི་ཀ་རོན་ལ་བ�ེབས་ཏེ་བྷ་�ཱ་རི་བ�ད་�ལ་ནས་ཡབ་ནེལ་�་ཐོན་ཞིང་། མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�་མཚ�འི་
མཐའ་མཚམས་བར་�་བ�ེབས་ཡོད་པ་དང་། 12དེ་བཞིན་�བ་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ནི་�་མཚ�་ཆེན་པོའི་མཐའ་
མཚམས་བར་�་ཡིན་ཏེ། ས་མཚམས་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་ཡ་�་�འི་�ིམ་ཚང་�མས་གནས་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་དོ།  

ཀ་ལེབ་�ིས་ཧེབ་རོན་དང་དྷེ་བིར་དབང་�་བ�ས་པ།  

13ཡོ་�་ཨ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་�་ཁོང་གིས་ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་ལས་ཡིན་པ་ཡེ་
�་�ེའི་�་ཀ་ལེབ་ལ་ཡ་�་�འི་�ལ་�ི་ཆ་ཤས་ཤིག་ས་�ལ་�་གནང་ངོ་། ཨ་ནག་གི་ཕ་ཨར་བྷའི་�ོང་�ེར་ཧེབ་
རོན་དེ་ཁོས་ཐོབ་བོ། 14ཀ་ལེབ་�ིས་ཨ་ནག་གི་�་ཤེ་ཤའི་དང་། ཨ་ཧི་མན་དང་། ཏལ་མཨེ་དང་བཅས་ཨ་ན་ཀའི་
རིགས་བ�ད་�མས་�ིར་�ོད་�ས་སོ། 15དེ་ནས་ཁོང་དྷེ་བིར་�ི་�ལ་མི་ཚ�འི་ཐོག་�་དམག་འཐབ་པའི་�ིར་�ིན་
ནོ། �ོན་�ས་དྷེ་བིར་�ི་མིང་ཀིར་ཡད་སེ་ཕར་ཡང་ཟེར་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 16ཀ་ལེབ་�ིས་�ས་པ་ཀིར་ཡད་སེ་
ཕར་དབང་�་བ�ས་མཁན་�་ཞིག་ཡིན་�ང་དེ་ལ་ངས་རང་གི་�་མོ་ཨག་�ཱ་ཆང་ས་བ�བ་�་ཡིན། 17ཀ་ལེབ་
�ི་�ན་ཀ་ནཛའི་�་ཨོཐ་ནི་ཨེལ་�ིས་�ོང་�ེར་དེ་དབང་�་བ�ས་པས། ཀ་ལེབ་�ིས་རང་གི་�་མོ་ཨག་�ཱ་ཁོ་
དང་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་བ�ག་གོ 18ཆང་སའི་ཉིན་མོ་དེར་ཨོཐ་ནི་ཨེལ་�ིས་མོ་ལ་རང་གི་ཕ་ལ་གཞིང་ཁ་
ཞིག་�ོང་དགོས་ཤེས་བ�ལ་མ་�ས་པས། ཨག་�ཱ་རང་གི་བོང་�་ནས་མར་བབ་པ་དང་། ཀ་ལེབ་�ིས་མོ་ལ། �ོད་
ལ་ག་རེ་དགོས་�ི་འ�ག་ཅེས་�ི་བ་འ�ི་�བས། 19དེའི་ལན་�་མོས། ང་ལ་�་མིག་འགའ་ཤས་དགོས་�ི་འ�ག 
གང་ལགས་ཟེར་ན། �ེད་�ི་ང་ལ་གནང་བའི་ས་ཆ་དེ་ནི་�ང་པ་�མ་པོའི་ནང་ཡོད་ཞེས་�ས་པས། ཀ་ལེབ་�ི་མོ་
ལ་�ེང་ཤོད་གཉིས་ཀའི་�་མིག་དེ་དག་ཐོབ་�ལ་�་�ེར་རོ༎  

ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་ཁག།  

20ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་ཚ�ར་ཐོབ་པའི་ས་�ལ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། 21ཁོ་ཚ�འི་བདག་དབང་
�་གཏོགས་པའི་�ོ་�ོགས་མཐའ་མཚམས་�ི་ས་�ལ་ཨེ་དྷོམ་�ི་ས་མཚམས་ནི་འདི་�ར་ཡིན། ཀབ་ཛ�ལ་དང་། ཨེ་
དྷེར། ཡ་�ར། 22ཀི་�། དྷི་མོ་�། ཨ་དྷ་�། 23ཀེ་དྷེཤི། ཧ་ཛ�ར། ཨིཐ་ནན། 24ཛ�ཕ། ཏེ་ལེམ། བྷི་ལོད། 25ཧ་ཛ�ར་ཧ་དྷ་
ཏ། ཀི་རི་ཨོད། ཧེཛ་རོན། ཧ་ཛ�ར་ཡང་ཟེར། 26ཨ་མམ། ཤེ་མ། མོ་ལ་�། 27འ་ཟར། གད་དྷ། ཧེཤ་མོན། བྷེད་པེ་ལེད། 
28ཧ་ཛར་�་�ལ། བྷིར་ཤེ་བྷ། བྷི་ཛ�་ཨོ་ཐི་�ཱ། 29བྷ་�ཱ། ཨིམ། ཨེ་ཛ�མ། 30ཨེལ་ཏོ་�ཱད། ཀེ་སིལ། ཧོར་�ཱ། 31ཛ�ག་
ལག། �ཱད་མན་�། སན་སན་�། 32ལེ་བྷ་ཨོད། ཤི་ལིམ། ཨ་ཡིན་དང། རིམ་མོན་བཅས་བ�ོམས་�ོང་�ེར་གཉིས་�་
�་ད�་དང་། དེ་མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་སེབ་�མས་�ང་ཡིན་ནོ། 33རི་བོའི་གཤམ་�་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་
�མས་ནི། ཨེཤ་ཏ་ཨོལ། ཛ�་�ཱ། ཨཤ་�། 34ཛ་ནོ་ཨ། ཨེན་གྷ་ནིམ། ཏ་�་ཨ། ཨེ་ནམ། 35ཡར་�ད། ཨ་�ལ་ལམ། སོ་
�ོ། ཨ་ཛ�་�། 36�་རེམ། ཨ་དྷི་ཐེམ། གྷེ་དེ་�ཱ་དང་། གྷེ་དེ་རོ་ཐེམ་བཅས་�ོམས་�ོང་�ེར་བ�་བཞི་དང་། དེ་མཉམ་
�་མཐའ་འཁོར་�ིི་�ོང་སེབ་�མས་�ང་ཡིན་ནོ། 37དེ་ཙམ་མ་ཟད། ཛ�་ནན། ཧ་དྷ་�། མིག་དྷལ་གྷད། 38དྷི་ལིན། 
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མིཛ་�ཱ། ཡོག་ཐིལ། 39ལ་ཀིཤི། བྷོཛ་�ད། ཨེག་ལོན། 40ཀབ་བོན། �ཱ་མམ། ཀིཊ་ལིཤི། 41གྷེ་དེ་རོད། བྷེད་དྷ་གྷོན། ན་
�ཱ་དང་། མ་ཀེ་དྷ་བཅས་�ོམས་�ོང་�ེར་བ�་�ག་དང་། དེ་མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་སེབ་�མས་�ང་ཡིན་
ནོ། 42དེ་བཞིན་ལིབ་�། ཨེ་ཐེར། ཨ་�ན། 43ཨིཕ་�། ཨཤ་�། ནེ་ཛ�བ། 44ཀི་�ཱ། ཨཀེ་ཛ�བ་དང་། མ་རེ་ཤ་བཅས་
བ�ོམས་�ོང་�ེར་ད�་དང་། དེ་མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་སེབ་�མས་�ང་ཡིན་ནོ། 45ཨེག་རོན་མཉམ་�་
དེའི་�ོང་�ེར་དང་�ོང་སེབ་བཅས་ཡོད་དོ། 46ཨཤ་དྷོད་ཉེ་འཁོར་རམ་ཨེག་རོན་ནས་�་མཚ�་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་
བར་ལ་ཆགས་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་དང་�ོང་སེབ་བཅས་ཡིན་ནོ། 47ཨཤ་དྷོད་དང་གྷ་ཛ་དང་དེའི་�ོང་�ེར་དང་
�ོང་སེབ་བཅས་དང་། དེ་ནི་ཨི་ཇིབ་�ི་ས་མཚམས་�་ཡོད་པའི་�ག་�་དང་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�་མཚ�འིི་ཉེ་
འ�མ་བར་�་�ེབས་ཡོད་དོ། 48རི་�ད་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་�མས་ནི། ཤ་མིར་དང་། ཡ་ཏིར། སོ་�ོ། 49དྷན་�། ཀིར་
ཡད་སེ་ཕར། (དེ་ལ་དྷེ་བིར་ཡང་ཟེར) 50ཨ་�བ། ཨེཤ་ཏེ་མོ། ཨ་ནིམ། 51གྷོ་ཤེན། ཧོ་ལོན་དང་གྷི་�ཱོ་བ�ོམས་�ོང་
�ེར་བ�་གཅིག་དང་། དེ་དང་མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་སེབ་�མས་�ང་ཡིན་ནོ། 52ཨ་རབ་དང་། �་�ཱ། ཨེ་
�ན། 53ཡ་ནིམ། བྷེད་ཏ་�་ཨ། ཨ་ཕེ་�། 54�མ་�། ཧེབ་རོན་དང་ཛ�་ཨོར་བཅས་བ�ོམས་�ོང་�ེར་ད�་དང་། དེ་
མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་སེབ་�མས་�ང་ཡིན་ནོ། 55མ་ཨོན་དང་། ཀར་མེལ། ཛ�ཕ། �་�། 56ཡེཛ་རིལ། 
ཡོག་དྷིམ། ཛ་ནོ་ཨ། 57ཀེན། གྷི་བི་�ཱ་དང་ཏིམ་�་བཅས་བ�ོམས་�ོང་�ེར་བ�་དང་། དེ་མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་
�ི་�ོང་སེབ་�མས་�ང་ཡིན་ནོ། 58ཧལ་�ལ་དང་། བྷེད་�ར། གྷེ་དྷོར། 59མ་རད། བྷེད་ཨ་ནོད་དང་ཨེལ་ཏེ་ཀོན་
བཅས་བ�ོམས་�ོང་�ེར་�ག་དང་། དེ་མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་སེབ་�མས་�ང་ཡིན་ནོ། 60ཀིར་ཡད་བྷལ། 
(དེ་ལ་ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་ཡང་ཟེར)རབ་�ཱ་བཅས་བ�ོམས་�ོང་�ེར་གཉིས་དང་། དེ་མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་�ི་
�ོང་སེབ་�མས་�ང་ཡིན་ནོ། 61འ�ོག་�ོང་�ལ་�་བྷེད་ཨ་ར་�ཱ་དང་། མིད་དྷིན། སེ་ཀ་�། 62ནིབ་�ན། ཚའི་
�ོང་�ེར་དང་ཨེན་གྷེ་ཌི་བཅས་བ�ོམས་�ོང་�ེར་�ག་དང་། དེ་མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་སེབ་�མས་�ང་
ཡིན་ནོ། 63འོན་�ང་ཡ་�་�འི་�ལ་མི་�མས་�ིས་ཡ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་�ས་པའི་ཡ་�་སེ་པ་�མས་�ལ་
ནས་�ིར་�ོད་�ས་མ་�བ་པས། དེ་ཚ�་དེང་�ས་�ང་ཡ་�་�་པ་�མས་དང་མཉམ་འ�ོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་
གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  
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ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་�བ་མ་ནསེ་�ཱེ་ལ་ས་�ལ།  

1ཡོ་སེབ་�ི་རིགས་བ�ད་ལ་�ེར་བའི་�ལ་�ི་�ོ་�ོགས་�ལ་�ི་ས་མཚམས་ནི། ཡེ་རི་ཀོའི་ཉེ་འ�མ་�ི་གཙང་པོ་
ཡོར་དན་ནས་�ིས་པས་ཡེ་རི་ཀོའི་�་མིག་གི་ཤར་ངོས་�ི་ས་�ལ་དང་། ཡེ་རི་ཀོ་ནས་ཡར་�ིས་པའི་བྷེ་ཐེལ་བར་
�ི་རི་�ལ་�ི་ས་གནས་ཁག་དང་། 2བྷེ་ཐེལ་ནས་ཨར་ཀི་པ་�མས་གནས་པའི་ས་གནས་ཨ་ཏ་རོད་ཨད་དར་
བ�ད་དེ་ས་གནས་�ཛ་བར་དང་། 3དེ་�ེས་�བ་�ོགས་�་ཡཕ་ལེད་པ་�མས་�ི་ས་�ལ་ནས་�ད་�་བྷེད་ཧོ་
རོན་��ི་ས་�ལ་བར་དང་། དེ་ནས་གྷེ་ཛ�ར་བར་�་བ�ེབས་ཏེ། མཐར་�་མཚ�་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་བར་�་�བ་ཡོད་
པ་ཡིན་ནོ། 4ཡོ་སེབ་�ི་རིགས་བ�ད་ལས་ཡིན་པ་ཨེ་ཕ་�ཱ་ཨིམ་དང་�བ་མ་ན་ཤེའི་�ེ་རིགས་�མས་ལ་གོང་
གསལ་�ལ་དེ་ཁོ་ཚ�འི་བདག་དབང་�་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ༎  



ཡོ་�་ཨ 

ཨེཕ་ར་ཡིམ།  

5ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�ིམ་ཚང་ཁག་གི་ས་མཚམས་ནི། ཤར་�ོགས་�་ཨ་ཏ་རོད་ཨད་དར་ནས་�ོད་བྷེད་ཧོ་རོན་དང་། 
6དེ་ནས་�་མཚ�་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་བར་�་�བ་ཡོད་ཅིང་། མིག་མེ་ཐད་ནི་ཁོ་ཚ�འི་�ལ་�ི་�ང་�ོགས་�་ཡོད་པ་
དང་། ཤར་ངོས་�ི་ས་མཚམས་ནི་ཏན་ནད་ཤི་�ཱོའི་བར་�་འཁོར་ཏེ། �ལ་དེ་བ�ད་ནས་ཤར་�ོགས་�་ཡ་ནོ་ཨ་
བར་�་བ�ེབས་ཤིང་། 7ཡ་ནོ་ཨ་ནས་ཨ་ཏ་རོད་དང་�་�ཱ་བ�ད་དེ་མཐར་ཡེ་རི་ཀོ་དང་ཡོར་དན་བར་�་
བ�ེབས་ཡོད་པ་ཡིན། 8�བ་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ནི། ཏ་�་ཨ་ནས་ཀ་�འི་�ོག་�་བ�ད་དེ་�་མཚ�་མེ་ཌི་ཊ་རེ་
ནི་ཡན་བར་�་�བ་ཡོད་པ་ཡིན་ཅིང་། �ལ་དེ་ནི་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ིས་�ེ་རིགས་ལས་ཡིན་པའི་�ིམ་ཚང་ཁག་ལ་
�ེར་ཡོད་པ་ཡིན། 9མ་ནསེ་�ཱེའི་ས་མཚམས་�ི་ནང་�་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་དང་�ོང་སེབ་�མས་�ང་། ཨེཕ་ར་
ཡིམ་པ་�མས་ལ་�ེར་བ་ཡིན་ནོ། 10འོན་�ང་ཁོ་ཚ�ས་གྷེ་ཟེར་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་ཀ་ནན་པ་�མས་ལ་�ིར་
�ོད་མ་�ས་པས། དེ་ཚ�་དེང་�ས་�ང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་པ་�མས་དང་མཉམ་�ོད་�ས་ཏེ་དེ་ཚ�འི་�ན་གཡོག་�་
གནས་བཞིན་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཡོ་�་ཨ 17 

�བ་མ་ནསེ་�ཱེ།  

1ཡོར་དན་�ི་�བ་�ོགས་�་འཁེལ་བའི་�ལ་�ི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡོ་སེབ་�ི་�་�ན་པ་མ་ནསེ་�ཱེའི་རིགས་བ�ད་ལས་
ཡིན་པའི་�ིམ་ཚང་འགའ་ཤས་ལ་�ེར་ཡོད་ཅིང་། མ་ཀིར་མ་ནསེ་�ཱེའི་�་�ན་ཤོས་དེ་ནི་གྷིལ་ཨད་�ི་ཕ་ཡིན་ནོ། 
ཁོ་ནི་དམག་དཔོན་དཔའ་�ལ་�ན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཡོར་དན་ཤར་�ོགས་�ི་ས་�ལ་གྷིལ་ཨད་དང་བྷ་�ན་
གཉིས་ཁོའི་ས་�ལ་�་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། 2ཡོར་དན་�བ་�ོགས་�ི་ས་�ལ་ནི་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ིམ་ཚང་�ག་འ�ོས་
�མས་ལ་�ེར་བ་ཡིན་པས། དེ་ཚ�འི་མིང་ནི་ཨ་བྷི་ཨེ་ཛར་དང་། ཧེ་ལེག། ཨསེ་རི་ཨེལ། ཤེ་ཀེམ། ཧེ་ཕར་དང་། ཤེ་མི་
དྷ་བཅས་ཡིན་ནོ། དེ་དག་ནི་ཡོ་སེབ་�ི་�་མ་ནསེ་�ཱེ་ནས་ཆད་པའི་ནང་མི་གཙ�་བོ་ཤ་�ག་ཡིན་ནོ། 3མ་ནསེ་�ཱེའི་
�་མ་ཀིར་དང་། དེའི་�་གྷིལ་ཨད་དང་། དེའི་�་ཧེ་ཕར་དང་། དེའི་�་ཛ�་ལོ་ཕེ་ཧད་བཅས་ལ་�་མོ་མ་གཏོགས་�་
གཅིག་�ང་མ་�ང་ཞིང་། �་མོ་དེ་ཚ�འི་མིང་ནི། �ཱ་�ཱ་དང་། ནོ་ཨ། ཧོག་�ཱ། མིབ་�་དང་། ཏིར་�ཱ་བཅས་ཡིན་ནོ། 
4དེ་ཚ�་�་མ་ཨེ་ལི་ཛར་དང་�ན་�ི་�་ཡོ་�་ཨ་དང་མི་མང་གི་�ེ་དཔོན་�མས་�ི་�ར་�ིན་ནས་དེ་ཚ�་ལ། �ར་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་དང་ང་ཚ�འི་�ིམ་ཚང་གི་མི་�ེས་པ་�མས་ལའང་�ལ་�ི་ཆ་ཤས་དེ་ནས་ང་ཚ�འི་
བདག་དབང་�་�ེར་དགོས་ཤེས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་བ�ོས་ཡོད་ཅེས་�ས་པས། དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་�་ཁོ་ཚ�འི་གཉེན་ཚན་�ེས་པ་�མས་དང་མཉམ་�་ཁོ་ཚ�་ལའང་ས་�ལ་�ེརོ། 5དེ་
བས་ན་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ས་གནས་གྷིལ་ཨད་དང་བྷ་�ན་གཉིས་�ི་ཁར་མ་ནསེ་�ཱེ་ལ་ས་�ལ་
ཕར་མ་བ�་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། 6གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོའི་རིགས་བ�ད་ནས་ཡིན་པའི་�ེས་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀ་ལ་ས་
�ལ་ཐོབ་པའི་�ིར་རོ། གྷིལ་ཨད་�ི་ས་�ལ་དེ་ནི་མ་ནསེ་�ཱེའི་རིགས་བ�ད་གཞན་�མས་ལ་�ེར་བ་ཡིན་ནོ། 7མ་
ནསེ་�ཱེའི་�ལ་�ི་�་�ོན་ནི་ཨ་ཤེར་ནས་ཤེ་ཀེམ་�ི་ཤར་�ོགས་�་མིག་མེ་ཐད་བར་དང་། �ལ་�ི་ས་མཚམས་ནི་



ཡོ་�་ཨ 

�ོ་�ོགས་�་ཨེན་ཏ་�་ཨ་པ་�མས་�ི་�ལ་བར་�་བ�ེབས་ཡོད་པ་ཡིན། 8ཏ་�་ཨ་ཞེས་པའི་�ོང་�ེར་�ི་ཉེ་
འཁོར་�ི་ས་�ལ་ཁག་མ་ནསེ་�ཱེ་ལ་ཐོབ་མོད། འོན་�ང་ས་མཚམས་�་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་ཏ་�་ཨ་ནི་ཨེཕ་ར་
ཡིམ་�ི་རིགས་བ�ད་ལ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། 9དེ་ནས་�ལ་�ི་ས་མཚམས་ནི་ད་�ང་མར་�ིན་ཏེ་ཀ་�འི་�ོག་�་བར་
�་བ�ེབས་ཤིང་། �ོག་�འི་�ོ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་དག་ནི་མ་ནསེ་�ཱེའི་ས་ཁོངས་�་�ད་�ང་དེ་དག་
ཨེཕ་ར་ཡིམ་ལ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། དེ་བཞིན་མ་ནསེ་�ཱེའི་ས་མཚམས་ནི་�ོག་�འི་�ང་�ོགས་ས་�ལ་ནས་�ིས་ཏེ་�་
མཚ�་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་བར་�་�བ་ཡོད་དོ། 10�ོ་�ོགས་�་ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་། �ང་�ོགས་�་མ་ནསེ་�ཱེ་དང་། 
�བ་�ོགས་�་�་མཚ�་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་དང་། ཡང་�བ་�ང་མཚམས་�་ཨ་ཤེར་དང་། �ང་ཤར་མཚམས་�་ཨི་
ས་ཀར་བཅས་འཁེལ་�ི་ཡོད་དོ། 11ཨི་ས་ཀར་དང་ཨ་ཤེར་�ི་ས་ཁོངས་�་�ད་པའི་ས་གནས་བྷེད་�ན་དང་། 
ཨིབ་�ཱིམ་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་�ི་�ོང་�ེ་ཁག་དང་། གཞན་ཡང་�་མཚ�འི་མཐའ་མཚམས་�་ཆགས་པའི་ཌོར་དང་
ཨེན་ཌོར་དང་། ཏ་ནག་དང་། མེ་གི་དྷོ་དང་། དེའི་ཉེ་འཁོར་�ི་�ོང་�ེ་ཁག་བཅས་མ་ནསེ་�ཱེ་ལ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། 
12འོན་�ང་མ་ནསེ་�ཱེ་པ་�མས་�ིས་�ོང་�ེར་དེ་ཚ�འི་ནང་གནས་�ོད་�ས་པའི་�ལ་མི་�མས་མཐར་�ོད་
བཏང་མ་�བ་པས། ཀ་ནན་པ་�མས་�ལ་དེར་�་མ�ད་ནས་གནས་�ོད་�ས་བཞིན་ཡོད་དོ། 13�ེས་�་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་�བས་�འང་ཁོ་ཚ�ས་ཀ་ནན་པ་ཡོངས་�ོགས་�ིར་�ོད་མ་�ས་པར་�ན་
འཁོལ་�ི་�ལ་�་བཞག་པའོ༎  

ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་�བ་མ་ནསེ་�ཱེ་པ་ཚ�ས་ས་ཆ་ཕར་མ་དགོས་ཅེས་�་བ་�ལ་བ།  

14ཡོ་སེབ་�ི་�་བ�ད་ཚ�ས་ཡོ་�་ཨ་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ེས་ང་ཚ�འི་མི་�ངས་འཕེལ་�ས་�ིན་
ཡོད་�ང་། �ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་ས་�ལ་�་�ལ་�ི་�མ་�་གཅིག་མ་གཏོགས་མ་གནང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་
པ་དང་། 15ཡོ་�་ཨས་ལན་�། �ོད་ཚ�་མི་�ངས་མང་པོ་ཡོད་པས། ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�ར་�ང་
�གས་འ�ག་ན་�ོད་ཚ�་པེ་རི་ཛ�་པ་དང་རེ་ཕ་ཨིམ་པའི་�ལ་�ི་ཤིང་ནགས་�་�ིན་ཏེ། ཤིང་བཅད་ཅིང་ས་གཤོང་
�བས་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། 16ལན་�་ཁོ་ཚ�ས། རི་�ལ་�ི་�ལ་དེ་ང་ཚ�འི་ཆེད་�་�ང་�གས་མོད། འོན་�ང་ཐང་
བྷེད་�ན་དང་། དེའི་ཉེ་འཁོར་�ི་�ོང་�ེར་ཁག་དང་། ཡེཛ་རིལ་�ང་གཤོང་�ལ་�་གནས་�ོད་�ས་པའི་ཀ་ནན་
པ་�མས་ལ་�གས་�ི་ཤིང་�་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 17ཡོ་�་ཨས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་�བ་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་
རིགས་�མས་ལ། �ོད་ཚ�་དངོས་གནས་མི་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ་མངའ་ཐང་ཡང་ཆེ་བ་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ར་
ས་�ལ་གཅིག་ལས་མང་བ་ངེས་པར་ཐོབ་དགོས་སོ། 18དེས་ན་རི་�ལ་�ི་�ལ་�མས་�ོད་ཚ�ར་�ེར་བ་ཡིན། ས་
�ལ་དེ་ནི་ཤིང་ནགས་ཡིན་�ང་དེ་དག་བཅད་དེ་ས་གཤོང་བ�བ་ནས་ས་�ལ་ཡོངས་�ོགས་�ོད་ཚ�འི་བདག་
དབང་�་�ོས་ཤིག་ཡང་ཀ་ནན་པ་�མས་�ོབས་ཆེ་ཞིང་དེ་ཚ�ར་�གས་�ི་ཤིང་�་སོགས་ཡོད་�ང་�ོད་ཚ�ས་དེ་
དག་�ལ་ནས་མཐར་�ོད་�ེད་�་ཡིན་ནོ༎  

ཡོ་�་ཨ 18 

�ལ་�ི་ས་ཆ་�ག་འ�ོས་�མས་བགོ་བཤའ་བ�བ་པ།  



ཡོ་�་ཨ 

1ཁོ་ཚ�ས་�ལ་དེ་དབང་�་བ�ས་པའི་�ེས་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�ེ་ཡོངས་�ོགས་ཤི་�ཱོ་�་འཛ�མས་ནས། དེར་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་བཞེངས་སོ། 2ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་ནང་ནས་�ེ་རིགས་བ�ན་ལ་
ད་�ང་ས་�ལ་ཐོབ་མེད་པས། 3དེར་བ�ེན་ཡོ་�་ཨས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ། �ོད་ཚ�འི་མེས་པོའི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་གནང་བའི་�ལ་དེ་བདག་འཛ�ན་�ེད་པར་ག་�ས་བར་ཕར་འ�ང་�ེད་�ི་ཡིན་
ནམ། 4ད་�ེ་རིགས་རེ་རེ་ནས་མི་ག�མ་རེ་འདེམས་བ�ོ་�ོས་ཤིག ངས་དེ་ཚ�་ས་�ལ་ཐོབ་པའི་�ལ་ཚང་མར་
བཏང་�་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་�ིན་ནས་�ལ་དེར་བ�ོར་བ་བ�བ་�ེ་སོ་སོའི་ས་�ལ་�ི་ཚད་�ིས་ནས་ངའི་�ར་ཡོང་
དགོས་སོ། 5དེ་ཚ�ས་�ལ་དེ་ཁག་བ�ན་ལ་བགོ་བཤའ་བ�བ་ཏེ། ཡ་�་�འི་�ོ་�ོགས་�་རང་གི་ས་མཚམས་ཁོངས་
�་གནས་�ོད་�ེད་�་དང་། དེ་བཞིན་ཡོ་སེབ་�ི་�ིམ་ཚང་�མས་�ང་�ོགས་�་སོ་སོའི་ས་མཚམས་ནང་�་
གནས་�ོད་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 6ད་�ོད་ཚ�ས་�ལ་དེ་ཁག་བ�ན་ལ་བགོས་པའི་�ོར་�ི་གནས་�ལ་ཞིབ་�་ཞིག་�ིས་
ནས་ངའི་�ར་འ�ེར་ཡོང་དགོས། དེ་ནས་ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ོད་རང་
ཚ�འི་ཆེད་�་�ན་ཤོག་�ག་གི་ཡིན། 7འོན་�ང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ར་�ོད་ཚ�་ནང་བཞིན་ས་�ལ་ཐོབ་མི་ཡོང་། གང་ལགས་
ཟེར་ན། ཁོ་ཚ�འི་ཐོབ་�ལ་ནི་�་མའི་�ལ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་�་�་དེ་ཡིན་ནོ། གྷཌ་དང་། �་
བྷེན་དང་ཤར་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེད་ཀའི་�ེ་རིགས་�མས་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེས་གནང་
བ་བཞིན། ཡོར་དན་ཤར་�ོགས་�ི་ས་�ལ་དེ་ཁོ་ཚ�ར་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། 8ཡོ་�་ཨས་�ལ་དེར་བ�ག་ཞིབ་�ེད་པར་
འ�ོ་བའི་མི་�མས་ལ། ད་�ོད་ཚ�་�ལ་དེར་བ�་བ�ོར་དང་ཞིབ་ད�ོད་�ས་ཏེ་དེའི་�ོར་གནས་�ལ་�ིས་ནས་
ངའི་�ར་�ིར་ལོག་�ོས་ཤིག་དང་། ངས་ཤི་�ཱོ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ོད་ཚ�འི་ཆེད་�་�ན་ཤོག་
�ག་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�་དེ་ནས་�ིན་ནོ། 9དེ་�ར་མི་མང་�མས་�ིན་ནས་�ལ་ཡོངས་�་བ�ོར་བ་
བ�བ་�ེ་བ�ས་པ་དང་། �ལ་དེ་ཇི་�ར་ཚ�་ཁག་བ�ན་�་བགོས་ན་ལེགས་ཟེར་ཡིག་ཐོག་�་�ིས་ནས། �ོང་�ེར་
ཡོངས་�ི་ཐོ་ཞིག་བཟོས་ནས་ཤི་�ཱོའི་དམག་�ར་�་ཡོ་�་ཨའི་�ར་�ིར་ལོག་�ས་སོ། 10ཡོ་�་ཨས་དེ་ཚ�འི་ཆེད་
�་�ན་ཤོག་�ག་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་ཤེས་ནས་�ག་འ�ོས་�ས་པའི་�ེ་རིགས་རེ་རེར་
ས་�ལ་རེ་རེ་ས་�ལ་�་བགོསོ༎  

བྷེན་ཡ་མིན་ལ་ས་�ལ།  

11བྷེན་ཡ་མིན་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་ཚ�ར་�ན་ཤོག་བབས་པ་�ར་ས་�ལ་བགོས་ཤིང་། དེ་ཚ�འི་ཐོབ་�ལ་�ི་ས་
�ལ་ནི་ཡ་�་�་དང་ཡོ་སེབ་�ི་�ེ་རིགས་ཚ�འི་བར་ལ་འཁེལ་བ་ཡིན་ནོ། 12དེ་ཚ�འི་�ང་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ནི་
ཡོར་དན་ནས་མགོ་�གས་ཏེ་ཡེ་རི་ཀོའི་ཉེ་འ�མ་ནས་�ང་ངོས་ནས་�ིན་ཞིང་། �བ་�ོགས་རི་བ�ད་ཁག་གི་
�ལ་དང་བཅས་བྷེ་ཐ་བེན་�ི་འ�ོག་�ོང་བར་�་བ�ེབས་ཡོད་དོ། 13དེ་ནས་�ཛ་ (དེ་ལ་བྷེ་ཐེལ་ཡང་ཟེར་བ་
ཡིན་ནོ།) བར་�ི་�ོ་�ོགས་ས་མཚམས་ནས་མར་བབས་ཏེ། བྷེད་ཧོ་རོན་�ི་�ོ་�ོགས་རི་བ�ད་ཁག་ནས་ཨ་ཏ་
རོད་ཨད་དར་བར་�་བ�ེབས་ཡོད་པ་དང་། 14དེ་ནས་ས་མཚམས་གཞན་�ོགས་�་�ིན་ནས། རི་བོ་དེའི་�བ་
�ོགས་ནས་�ོ་�ོགས་�་བ�ོར་རོ། དེ་ནི་ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་�ི་བདག་དབང་�་ཡོད་པའི་ཀིར་ཡད་བྷལ་ (དེ་ལ་
ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་ཡང་ཟེར) བར་�་བ�ེབས་�ི་ཡོད་དོ། �བ་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ནི་དེ་རང་ཡིན་ནོ། 15�ོ་
�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ནི་ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་�ི་མཐའ་ནས་འགོ་�གས་ནས། ནེབ་ཏོའི་�་མིག་བར་�་བ�ེབས་�ི་



ཡོ་�་ཨ 

ཡོད་དོ། 16ས་མཚམས་དེ་ནི་རི་གཤམ་�་�ིན་ནས་རེ་ཕ་ཨིམ་�ང་གཤོང་གི་�ང་�ོགས་�་ཧིན་ནོམ་�ང་གཤོང་
མཐོང་གི་ཡོད་དོ། མ�ན་�་ཡོད་པའི་རི་བ�ད་མཐའ་མ་ཚམས་�ལ་ནས་ཡ་�སེ་པའི་�ོ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་
ཧིན་ནོམ་�ི་�ང་གཤོང་ནས་མར་ཨེན་རོ་གྷེལ་�་བབས་ཡོད་པ་དང་། 17�ང་�ོགས་�་ཨེན་ཤེ་མེཤི་�ོགས་�་
�ིན་ནས་ལ་མོ་ཨ་�མ་མིམ་�ི་མ�ན་�་ཡོད་པའི་གྷེ་ལི་ལོད་ལ་ཐོན་ཏེ་�་བྷེན་�ི་�་བྷོ་ཧན་�ི་�ོའི་�ོགས་�་
བབས་སོ། 18དེ་ནས་�་མ�ད་ནས་བྷེད་ཨ་�ཱ་བའི་�ང་�ོགས་�ི་�ར་�་�ིན་ནས་གཤམ་�་ཨ་�ཱ་བྷ་བར་�་
བབས་�ི་ཡོད་དོ། 19ས་མཚམས་དེ་བྷེད་ཧོག་�ཱའི་�ང་�ོགས་མཐའ་མཚམས་�ལ་ནས་ཡོར་དན་�ི་�ོ་ངོས་�་
ཡོད་པའི་འཆི་བའི་�་མཚ�འི་�ང་�ོགས་�ི་མཚ�་�ག་�་མ�ག་བ�ས་ཤིང་། �ལ་དེའི་�ོ་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་
ནི་གོང་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། 20དེའི་ཤར་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ནི་ཡོར་དན་ཡིན་པ་དང་། བྷེན་ཡ་མིན་�ེ་རིགས་
�ི་ཐོབ་�ལ་�་དབང་བས་�ལ་�ི་ས་མཚམས་ནི་གོང་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། 21བྷེན་ཡ་མིན་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་
ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་�ས་པའི་�ོང་�ེར་�མས་ནི། ཡེ་རི་ཀོ་དང་། བྷེད་ཧོག་�ཱ། ཨེ་མེགཀི་�ིསི། 22བྷེད་ཨ་ར་�ཱ། ཛ�་
མ་རེམ། བྷེ་ཐེལ། 23ཨབ་�ཱིམ། པ་�ཱ། ཨོཕ་�ཱ། 24ཀེ་ཕ་རམ་མོ་ནི། ཨོཕ་ནི། གྷེ་�ཱ་བཅས་བ�ོམས་�ོང་�ེར་བ�་
གཉིས་དང་། དེ་མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་སེབ་�མས་�ང་ཡིན་ནོ། 25དེ་བཞིན་གྷི་བི་ཨོན་དང་། ར་�ཱ། བྷི་
རོད། 26མིཛ་�ཱ། ཀེ་ཕི་�ཱ། མོ་�ཱ། 27རེ་ཀེམ། ཨིར་�ཱིལ། ཏ་ར་�ཱ། 28ཛ�་ལ། ཧེ་ལེཕ། ཡེ་�སིའམ། (ཡ་�་ཤ་ལེམ) གྷི་
བི་�ཱ་དང་ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་བཅས་བ�ོམས་�ོང་�ེར་བ�་བཞི་དང་། དེ་མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་སེབ་
�མས་�ང་ཡིན་ནོ། བྷེན་ཡ་མི་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་ཚ�ས་ས་�ལ་�་དབང་བའི་�ལ་ནི་གོང་བཞིན་ཡིན་ནོ༎  

ཡོ་�་ཨ 19 

སིམ་ཨོན་ལ་ས་�ལ་བ།  

1ས་�ལ་བགོས་པའི་�ན་ཤོག་གཉིས་པ་ནི་སིམ་ཨོན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་�མས་ལ་བབས་ཤིང་། དེ་ཚ�འི་ས་
མཚམས་ནི་ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་ལ་ཐོབ་པའི་�ལ་བར་�་�བ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 2ཁོང་ཚ�འི་ས་�ལ་�་ཐོབ་པའི་
�ལ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་རོ། བྷེར་ཤེ་བ། ཤེ་བྷ། མོ་ལ་�། 3ཧ་ཛར་�་ཨལ། བྷ་�ཱ། ཨེ་ཛ�མ། 4ཨེལ་ཏོ་�ཱད། བྷ་�ལ། 
ཧོར་�ཱ། 5ཛ�ག་ལག། བྷེད་མར་ཀ་བྷོད། ཧ་ཛར་�་�ཱ། 6བྷེད་ལེ་བྷ་ཨོད། ཤ་�་ཧེན་དང་བཅས་བ�ོམས་�ོང་�ེར་
བ�་ག�མ་དང་། དེ་མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་སེབ་�མས་�ང་ཡིན་ནོ། 7གཞན་ཡང་ཨ་ཡིན་དང་། རིམ་
མོན། ཨེ་ཏེར་དང་ཨ་�ན་བཅས་བ�ོམས་�ོང་�ེར་བཞི་དང་། དེ་མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་སེབ་�མས་
�ང་ཡིན་ནོ། 8དེ་ནང་�ོང་�ེར་དེ་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་སེབ་�མས། �ོ་�ོགས་�་བྷ་ལད་བྷིརམ་ར་�ཱ་བར་�་
འཁེལ་ལོ། སིམ་ཨོན་�ི་�ེ་རིགས་ལ་གཏོགས་པའི་�ལ་ནི་དེ་�ར་ཡིན་ནོ། 9ཡ་�་�་ལ་དགོས་མཁོ་ལས་�ག་པའི་
ས་�ལ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད་པས། དེ་ཚ�འི་ས་ཁོངས་ནས་�ལ་�ི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཤི་མོན་�ི་�ེ་རིགས་ལ་�ེར་བ་ཡིན་ནོ༎  

ཛ�་�་�ན་ལ་ས་�ལ།  



ཡོ་�་ཨ 

10ས་�ལ་བགོས་པའི་�ན་ཤོག་ག�མ་པ་དེ་ཛ�་�་�ན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་ཚ�ར་ཐོབ་བོ། དེ་ཚ�ར་ས་�ལ་�་
ཐོབ་པའི་�ལ་�ི་ས་མཚམས་ནི་ས་རིད་བར་�་བ�ེབས་ཡོད་དོ། 11དེ་ནས་�བ་�ོགས་�་མ་རི་ཨལ་བར་�་�ིན་
ནས་དྷབ་བྷེ་ཤེད་དང་ཡོག་ནིམ་�ི་ཤར་ངོས་�་ཡོད་པའི་�་མིག་བར་�་བ�ེབས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 12ས་རིད་ནས་
ཤར་�ོགས་�་ཀི་སི་ལོཐ་ཏ་བྷོར་�ི་ས་མཚམས་བར་དང་། དེ་ནས་དྷ་བེ་�ཱཐ་དང་། ཡ་ཕི་ཨ་བར་�་ཡང་བ�ེབས་
ཡོད། 13དེ་ནས་ཡང་�་མ�ད་དེ་ཤར་�ོགས་�་གྷད་ཧེ་ཕར་དང་ཨེཐ་ཀ་ཛ�ན་བར་�་བ�ེབས་ནས་རིམ་མོན་�ི་
ལམ་�་ཡོད་པའི་ནེ་ཨ་ཞེས་པའི་ས་གནས་ལ་འ�ོ་བའི་�ོགས་�་�ིན་ཡོད། 14�ང་ངོས་�་ས་མཚམས་དེ་ཧ་ན་
ཐོན་�ི་�ོགས་�་འཁོར་ཏེ་ཨེཕ་ཏ་ཧེལ་�ི་�ང་གཤོང་�་མཐའ་�ོགས་སོ། 15གཞན་ཡང་ཀད་�ད་དང་། �་ཧ་
�ཱལ། ཤིམ་རོན། ཨི་དྷ་�ཱ་དང་བྷེད་ལེ་ཧེམ་བཅས་བ�ོམས་�ོང་�ེར་བ�་གཉིས་དང་། དེ་མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་
�ི་�ོང་སེབ་�མས་�ང་ཡིན་ནོ། 16ཛ་�་ལོན་�ི་�ེ་རིགས་ཚ�ས་ས་�ལ་�་བདག་འཛ�ན་�ས་པའི་�ོང་�ེར་དང་
�ོང་སེབ་�མས་ནི་གོང་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ༎  

ཨི་ས་ཀར་ལ་ས་�ལ།  

17ས་�ལ་བགོས་པའི་�ན་ཤོག་བཞི་པ་དེ་ནི་ཨི་ས་ཀར་�ི་�ེ་རིགས་ཚ�འི་�ིམ་ཚང་�ི་མིང་ལ་ཐོབ་བོ། 18དེ་ཚ�འི་
ས་མཚམས་ནི་ཡེཛ་རིལ་དང་། ཀེ་�་ལོད། �་ནེམ། 19ཧ་ཕ་རེམ། ཤི་ཨོན། ཨ་�་ཧ་རད། 20རབ་བིད། ཀི་ཤི་ཨོན། 
ཨེ་བྷེཛ། 21རེ་མེད། ཨེན་གྷ་ནིམ། ཨེན་ཧ་�་དང་། བྷེད་པ་སེ་སེ་བཅས་སོ། 22ཡང་ས་མཚམས་དེ་ཏ་བྷོར་དང་། ཤ་
ཧ་ཛ་�ཱ། བྷེད་ཤེ་མེཤི་བར་�་བ�ེབས་ནས་མཐར་ཡོར་དན་�་མ�ག་བ�ས་�ི་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་�ལ་དེ་
ཚ�འི་ནང་�ོང་�ེར་བ�་�ག་དང་། དེ་མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་སེབ་�མས་�ང་ཡིན་ནོ། 23དེ་དག་ནི་ཨི་
�ཱ་ཀར་�ི་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་ཚ�ས་རང་གི་�་ནོར་�ི་�ལ་�་ཐོབ་པའི་�ལ་ནང་�་འཁེལ་ལོ༎  

ཨ་ཤེར་ལ་ས་�ལ།  

24ས་�ལ་བགོས་པའི་�ན་ཤོག་�་པ་དེ་ནི་ཨ་ཤེར་�ི་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་གི་མིང་ལ་ཐོབ་བོ། 25དེ་ཚ�འི་ས་
མཚམས་ནི་ཧེལ་ཀད་དང་། ཧ་ལི། བྷེ་ཏེན། ཨག་ཤབ། 26ཨེལ་�ཱམ་མེ་ལེག་ཨ་མད་དང་། མི་�ལ་བཅས་ཡིན་པ་
དང་། �བ་�ོགས་ཀར་མེལ་དང་ཤི་ཧོར་ལིབ་ནད་བར་�་བ�ེབས་ཡོད་དོ། 27དེ་ནས་ས་མཚམས་དེ་ཤར་�ོགས་
�་འ�ོགས་ནས་བྷེད་དྷ་གྷོན་�ི་�ོགས་�་�ིན་ཞིང་ཛ�་�་�ན་དང་ཡིཕ་ཏ་ཧེལ་�ི་�ང་གཤོང་བར་�་བ�ེབས་
ཡོད་པ་དང་། �ང་གཤོང་དེ་ནི་བྷེ་ཐེ་མེག་དང་ནི་ཨེལ་�ི་�ང་�ོགས་�་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་ས་མཚམས་དེའི་
གཡོན་�ོགས་�་ཀ་�ལ་�་འཐོན་ཏེ། 28ཨེབ་རོན་དང་། རེ་ཧོབ། ཧམ་མོན་དང་ཀ་�་བ�ད་ནས་སི་དོན་བར་
འ�ོའོ། 29དེ་ནས་ས་མཚམས་ར་�ཱ་�ོགས་�་འཁོར་ནས་�གས་རི་�ན་པའི་�ོང་�ེར་ཊ་ཡར་བར་�་བ�ེབས་
ཤིང་། དེ་ནས་ཧོ་�ཱའི་�ོགས་�་འཁོར་ནས་མཐར་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�ི་�་མཚ�་�་མ�ག་བ�ས་སོ་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་ནང་མ་ཧ་ལབ་དང་ཨཀེ་ཛ�བ་དང། 30�མ་�ཱ་དང་། ཨ་ཕེག། ར་ཧོབ་དང་བཅས་བ�ོམས་�ོང་�ེར་གཉིས་�་
�་གཉིས་དང་། དེ་མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་སེབ་�མས་�ང་ཡིན་ནོ། 31�ོང་�ེར་འདི་དག་དང་�ོང་སེབ་
�མས་ཨ་ཤེར་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་ཚ�ས་�་ནོར་�ི་�ལ་�་ཐོབ་པའི་�ལ་ནང་ཡཽད་དོ༎  



ཡོ་�་ཨ 

ནཕ་ཏ་ལི་ལ་ས་�ལ།  

32ས་�ལ་བགོས་པའི་�ན་ཤོག་�ག་པ་དེ་ནི་ནཕ་ཏ་ལིའི་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་ཚ�ར་�ད་�ིར་བ�ོས་སོ། 33དེ་
ཚ�འི་ས་མཚམས་ནི་ཧེ་ལེཕ་དང་ཛ་ནན་ནིམ་�་ཡོད་པའི་བེ་ཤིང་དང་། ཨ་དྷ་མི་ནེ་ཀེབ་དང་ཡབ་ནེལ་ནས་ལ་
�མ་བ�ད་དེ་ཡོར་དན་�་མ�ག་བ�ས་པ་དང་། 34ས་མཚམས་དེ་�བ་ངོས་�་ཨཇ་ནོཐ་ཏ་བྷོར་�ི་�ོགས་�་
འཁོར་ཏེ་�་ཀོག་�་འཐོན་ཞིང་། �ོ་�ོགས་�་ཛ�་�་�ན་བར་དང་�བ་�ོགས་�་ཨ་ཤེར་བར་དང་དེ་བཞིན་ཤར་
�ོགས་�་ཡོར་དན་བར་�་བ�ེབས་�ི་ཡོད་དོ། 35�གས་རི་�ན་པའི་�ོང་�ེར་དག་ནི། ཛ�ད་དིམ། ཛ�ར། ཧམ་མད། 
རག་ཀད། ཀིིན་ནེ་རེད། 36ཨ་ད་�ཱ། ར་�ཱ། ཧ་ཛ�ར། 37ཀེ་དྷེཤི། ཨེད་རེ་ཨི། ཨེན་ཧ་ཛ�ར། 38ཡི་རོན། མིག་དྷ་ལེལ། 
ཧོ་རེམ། བྷེ་ཐ་ནད་དང་། བྷེད་ཤེ་མེཤི་བཅས་བ�ོམས་�ོང་�ེར་བ�་ད�་དང་། དེ་མཉམ་�་མཐའ་འཁོར་�ི་
�ོང་སེབ་�མས་�ང་ཡིན་ནོ། 39ནབ་ཏ་ལིའི་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་ཚ�ས་རང་གི་�་ནོར་�ི་�ལ་�་ཐོབ་པའི་�ོང་
�ེར་དང་�ོང་སེབ་�མས་གོང་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ༎  

�ན་ལ་ས་�ལ།  

40ས་�ལ་བགོས་པའི་�ན་ཤོག་བ�ན་པ་ནི། �ན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་ཚ�འི་མིང་ཐོག་�་འཐོན་ཞིང་། 41དེ་
ཚ�ས་དབང་འཛ�ན་�ས་པའི་ས་མཚམས་ནི། ཛ�་�ཱ། ཨེཤ་ཏ་ཨོལ། ཨིར་ཤེ་�ཱེཤ། 42ཤལ་བྷིན། ཨེ་ཡ་ལོན། ཨིཐ་�ཱ། 
43ཨེ་ལོན། ཏིམ་�། ཨེག་རོན། 44ཨེལ་ཏེ་�ེ། གྷི་བེ་ཐོན། བྷ་ལད། 45ཡེ་�ད། བྷེ་ནེ་བྷེ་རཀ། གྷད་རི་མོན། 46མེ་ཡར་
ཀོན། རག་ཀོན་དང་། ཡོ་པའི་ཉེ་འཁོར་�ི་ས་མཚམས་བཅས་ཡིན་ནོ། 47�ན་�ི་མི་མང་ཚ�འི་རང་གི་ཐོབ་�ལ་�ི་
ས་གནས་ཤོར་བའི་�ེས་�། དེ་ཚ�་ལེཤེ་�་�ིན་ནས་དེར་དམག་བ�བ་�ེ་�ལ་མི་�མས་ཚར་བཅད་ཅིང་�ལ་དེ་
རང་དབང་�་བ�ས་པ་དང་། དེར་དེ་ཚ�་གཞི་ཆགས་ནས་ལེཤེ་�ི་མིང་འ�ར་ནས་རང་གི་ཕ་མེས་�ི་མིང་བཞིན་
�ན་ཞེས་བཏགས་སོ། 48�ན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་ཚ�ས་རང་གི་ནོར་�ལ་�ི་�ལ་�་ཐོབ་པའི་�ོང་�ེར་དང་
�ོང་སེབ་�མས་ནི་གོང་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ༎  

�ལ་�ི་ཆ་ཤས་མཐའ་མ་དེ་བགོས་པ།  

49ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ལ་�ི་ས་མཚམས་ཁག་ཁག་�ས་ནས་ས་�ལ་བགོས་ཟིན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ན་�ི་�་ཡོ་
�་ཨ་ལ་�ལ་�ི་ཆ་ཤས་ཤིག་ས་�ལ་�་�ད་དོ། 50�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་དེ་ཚ�ས་
ཡོ་�་ཨའི་འདོད་པ་དང་བ�ན་ཏེ་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་�ལ་�་ཡོད་པའི་ཏིམ་ནད་སེ་�ཱ་ཞེས་པའི་�ོང་�ེར་དེ་�ད་
ཅིང་། ཡོ་�་ཨས་�ོང་�ེར་དེ་�ར་གསོ་�ས་ནས་དེར་གཞིས་ཆགས་ནས་གནས་�ོད་�ས་སོ། 51�་མ་ཨེ་ལི་ཛར་
དང་�ན་�ི་�་ཡོ་�་ཨ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�ེ་རིགས་སོ་སོའི་�ིམ་ཚང་གི་�ེ་དཔོན་ཚ�ས་ཤི་�ཱོ་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་�ོའི་�ར་�ན་ཤོག་བ�བ་ནས་�ལ་དེ་རང་རང་སོ་སོའི་ས་�ལ་�་
བགོས་སོ། དེ་བཞིན་�ལ་�མས་བགོ་བཤའ་བ�བ་པའི་ལས་དེ་མ�ག་བ�ས་སོ༎  

ཡོ་�་ཨ 20 



ཡོ་�་ཨ 

�བས་བཅོལ་�་སའི་�ོང་�ེར་ཁག།  

1དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོ་�་ཨ་ལ་ག�ངས་པ། 2�ར་མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་�ས་པ་
བཞིན་�ོད་ཚ�ས་�བས་བཅོལ་བའི་�ོང་�ེར་ཁག་འདམས་དགོས་ཅེས་�ོས་ཤིག 3�་ཞིག་གིས་ནོར་འ�ལ་�ས་
ནས་མི་ཞིག་བསད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་�ོང་�ེར་དེར་�ིན་ནས་�བས་བཅོལ་�་དགོས། དེ་�ར་�ེད་ན་ཁོ་ད�་ཤ་ལེན་
མཁན་དེ་ལས་ཐར་�་ཡིན་ནོ། 4མི་དེ་�ོང་�ེར་དེ་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་གཅིག་གི་ནང་�་�ོས་�ིན་ཏེ། �ོང་�ེར་�ི་
ག�ང་�ོའི་�ར་ཡོད་པའི་�ིམས་གཅོད་སའི་གནས་དེར་�ིན་ནས། རང་གི་གནས་�ལ་དེ་འགོ་�ེད་�མས་ལ་
བཤད་དགོས། འགོ་�ེད་ཚ�ས་མི་དེ་�ོང་�ེར་ནང་�་འ�ིད་དེ་ཁོ་ལ་གནས་ས་ཞིག་�ད་པའི་�ེས་�་མི་དེ་ཁོ་ཚ�་
དང་མཉམ་�་བ�ད་ཆོག་གོ 5གལ་�ིད་ད�་ཤ་ལེན་མཁན་དེས་མི་དེའི་�ེས་�་དེད་ཡོང་ནའང་དེ་ཚ�ས་མི་དེ་
�ིས་�ོད་�ེད་མི་ཆོག གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོས་ནོར་འ�ལ་�ས་ནས་མི་དེ་བསད་པ་ལས། དེ་མིན་ཁོས་ཁོང་�ོ་
�ས་ནས་ཆེད་མངགས་�ིས་མི་དེ་བསད་པ་མ་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། 6མི་དེ་ལ་ནག་ཉེས་གང་ཡང་མེད་ཅེས་�ིམས་
ཁང་ནས་གསལ་�གས་མ་�ས་བར་�་ཁོ་ལ་�ང་�ོབས་�ས་པའི་�་མ་དེ་མ་ཤི་བར་�་ཁོ་�ོང་�ེར་དེའི་ནང་�་
བ�ད་ཆོག དེ་�ེས་མི་དེ་�ར་�ོས་ནས་ཡོང་བའི་སོ་སོའི་�ོང་�ེར་�་འ�ོ་དགོས་སོ། 7དེས་ན་ཁོ་ཚ�ས་ཡོར་དན་
�ི་�བ་�ོགས་�་ནཕ་ཏ་ལིའི་རི་བ�ད་�ལ་�་གྷ་ལིལ་�ི་ཀེ་དྷེཤི་དང་། ཨེཕ་ར་ཡིམ་རི་བ�ད་�ལ་�ི་�ལ་ཤེ་
ཀེམ་དང་། ཡ་�་�འི་རི་བ�ད་�ལ་�ི་ཀིར་ཡ་ཨར་བྷ། (དེ་ལ་ཧེབ་རོན་ཡང་ཟེར) 8དེ་བཞིན་ཡོར་དན་ཕར་
�ོགས་�་ཡོད་པའི་ཡེ་རི་ཀོའི་ཤར་ངོས་�ི་�་བྷེན་�ི་འ�ོག་�ོང་�ལ་�་ཡོད་པའི་བྷེ་ཛ�ར་དང་། གྷཌ་�ི་ས་
ཁོངས་གྷིལ་ཨད་�་ཡོད་པའི་ར་མོད་དང་མ་ནསེ་�ཱེའི་ས་ཁོངས་�ི་བྷ་�ན་�་ཡོད་པའི་གྷོ་ལན་བཅས་འདམས་
སོ། 9གོང་གསལ་�ོང་�ེར་�མས་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་�ི་�ལ་མི་རིགས་�མས་�ི་དོན་�་�བས་བཅོལ་
སའི་�ོང་�ེར་ཁག་�་ངོས་འཛ�ན་�ས་པ་དང་། �་ཞིག་གིས་ནོར་འ�ལ་�ི་�ོ་ནས་མི་ཞིག་བསད་པ་ཡིན་ན། མི་
དེ་རང་གི་ད�་ཤ་ལེན་མཁན་ནས་�ོས་ཏེ་�ོང་�ེར་དེ་ཚ�འི་ནང་�་�བས་�ས་ནས་བ�ད་ཆོག་ཅིང་། �ིམས་
ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཡོད་མེད་�ི་གསལ་�གས་མ་�ས་བར་�་�ས་�ང་མི་དེ་བསད་མི་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ༎  
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ལེ་ཝ་ིཔ་�མས་�ི་�ོང་�ེར།  

1ལེ་ཝི་པ་�མས་�ི་འགོ་�ེད་ཚ�ས་�་མ་ཨེ་ལི་ཛར་དང་�ན་�ི་�་ཡོ་�་ཨ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�ེ་རིགས་�ི་
ནང་མི་སོ་སོའི་འགོ་�ེད་ཚ�འི་�ར་�ིན་ནས། 2ཀ་ནན་�ལ་�ི་ཤི་�ཱོ་�་དེ་དག་ལ་�ས་པ། ང་ཚ�་ལ་�ོད་ས་�ོང་
�ེར་ཁག་དང་། ང་ཚ�འི་�གས་�མས་འཚ�་བའི་�ིར་ཉེ་འཁོར་�ི་ས་གནས་དག་�་ཁར་�ོས་དགོས་ཅེས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་བ�ད་ནས་བཀའ་གནང་ཡོད། 3དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་སོ་སོའི་ས་ཁོངས་ནས་�ོང་�ེར་འགའ་ཤས་དང་�་ཁ་�མས་�ད་དོ། 4དེ་
ནས་ཀོ་ཧད་པའི་རིགས་�ས་�ི་ནང་མི་ཚ�འི་མིང་ཐོག་�་�ན་ཤོག་དང་པོ་བབས་པ་�ར། ལེ་ཝི་པའི་ནང་ནས་�་
མ་ཨ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་ཚ�ས་ཡ་�་�་དང་། སིམ་ཨོན་དང་། བྷེན་ཡ་མིན་�ི་ས་ཁོངས་ནས་�ོང་�ེར་བ�་
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ག�མ་སོ་སོའི་ས་�ལ་�་ཐོབ་བོ། 5དེ་བཞིན་ཀོ་ཧད་པའི་རིགས་�ས་�ི་འ�ོས་ཚ�ས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་། �ན་དང་། 
�བ་མ་ནསེ་�ཱེའི་ས་ཁོངས་ནས་�ོང་�ེར་བ�་སོ་སོའི་ས་�ལ་�་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། 6གྷེར་ཤོན་�ི་རིགས་�ས་ཚ�ས་
ཨི་ས་ཀར་དང་ཨ་ཤེར་དང་། ནཕ་ཏ་ལི་དང་གཞན་ཡང་བྷ་�ན་�་ཤར་མ་ནསེ་�ཱཻའི་ས་ཁོངས་ནས་�ོང་�ེར་
བ�་ག�མ་སོ་སོའི་ས་�ལ་�་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། 7དེ་བཞིན་མེ་ར་རིའི་རིགས་�ས་ཚ�ར་�་བྷེན་དང་། གྷཌ་དང་། ཛ�་
�་�ན་�ི་ས་ཁོངས་ནས་�ོང་�ེར་བ�་གཉིས་ཐོབ་པ་དང་། 8�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་
བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ན་ཤོག་�གས་ནས་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་�ོང་�ེར་དང་�་ཁ་དེ་དག་
�ད་པ་ཡིན་ནོ། 9དེ་དག་གིས་ཡ་�་�་དང་སིམ་ཨོན་�ི་ས་ཁོངས་ནས་གཤམ་གསལ་�ོང་�ེར་�མས་�ད་དོ། 
10�ོང་�ེར་དེ་ཚ�་ནི་ལེ་ཝིའི་རིགས་བ�ད་ལས་ཡིན་པ་ཀོ་ཧད་རིགས་�ས་ཁོངས་ནས་ཨ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་
ཚ�འི་�ིར་�་ཡིན་ནོ། གང་ཡིན་ཟེར་ན་�ན་ཤོག་དང་པོ་དེ་ཚ�འི་མིང་ཐོག་�་འཐོན་པས་�ིར་རོ། 11དེ་ནས་ཁོ་
ཚ�ས་དེ་དག་ལ་ཡ་�་�འི་རི་བ�ད་�ལ་�ི་�ལ་ཨར་བྷའམ་དེང་�ས་ཧེབ་རོན་ཟེར་བའི་�ོང་�ེར་དང་དེའི་
མཐའ་འཁོར་�ི་�་ཁ་བཅས་�ད་པ་ཡིན་ནོ། (ཨར་བྷ་ནི་ཨ་ནག་གི་ཕ་ཡིན་ནོ།) 12ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་
དེའི་ཞིང་ཁ་དང་�ོང་གསེབ་ཚང་མ་ནི་ཡ་�་�ེའི་�་ཀ་ལེབ་�ི་ས་�ལ་�་�ད་པ་ཡིན་ནོ། 13�་མ་ཨ་རོན་�ི་
རིགས་བ�ད་�མས་ལ་�བས་བཅོལ་�་སའི་ས་གནས་ཧེབ་རོན་�ི་ཁར་གཤམ་གསལ་�ོང་�ེར་�མས་�ང་�ད་
དོ། ལིབ་�་དང་། 14ཡ་ཏརི། ཨེཤ་ཏེ་མོ། 15ཧོ་ལོན། དྷེ་བིར། 16ཨ་ཡིན། �་�་དང་བྷེད་ཤེ་མེཤི་དང་། ཡང་དེའི་
�ང་རིའི་�་ཁ་བཅས་དང་། དེ་བཞིན་ཡ་�་�་དང་སིམ་ཨོན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་ཁོངས་གཏོགས་ནས་�ོང་�ེར་ད�་
དང་། 17བྷེན་ཡ་མིན་�ི་ས་ཁོངས་ནས་གྷི་བི་ཨོན་དང་། གྷེ་�ཱ། 18ཨ་ན་ཐོད། ཨལ་མོན་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་�ི་
�ོང་གསེབ་�ང་ཁག་བཅས་�ོན་བ�ོམས་པས་�ོང་�ེར་བཞི་ཁོ་ཚ�ར་�ད་དོ། 19ཨ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་ལས་
ཡིན་པའི་�་མ་ཚ�ར་�ོན་བ�ོམས་པས་�ོང་�ེར་�མས་ བ�་ག�མ་�ད་ཡོད་དོ། 20ཀོ་ཧད་རིགས་�ས་ལེ་ཝི་
པའི་ནང་མི་གཞན་ཚ�་ལ་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་ས་ཁོངས་ནས་�ོང་�ེར་ཁག་ས་�ལ་�་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། 21ཁོ་ཚ�ར་ཐོབ་
པའི་ས་�ལ་ནི། ཨེཕ་ར་ཡིམ་རི་�ལ་�་ཆགས་པའི་�ོང་�ེར་ཤེ་ཀེམ་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་�ི་�་ཁ་ཁག་དང་། གྷེ་
ཟེར་བཅས་དང་། (ཤེ་ཀེམ་ནི་�བས་བཅོལ་སའི་�ོང་�ེར་ཅིག་ཡིན་ནོ།) 22ཀིབ་ཛ�མ་དང་བྷེད་ཧོ་རོན་དང་དེར་
ཡོད་པའི་�་ཁ་བཅས། 23ཁོ་ཚ�ར་�ན་�ི་ས་ཁོངས་ནས་�ོང་�ེར་བཞི་�ད་ཡོད་པ་ནི། ཨེལ་ཏེ་�ེ་དང་། གྷི་བེ་
ཏོན། 24ཨེ་ཡ་ལོན་དང་། གྷད་རི་མོན་�ི་�་ཁ་བཅས་དང་། 25�བ་མ་ནསེ་�ཱེའི་ས་ཁོངས་ནས་ཁོ་ཚ�ས་ཏ་ནག་
དང་གྷད་རི་མོན་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་�ི་�་ཁ་བཅས་�ོང་�ེར་གཉིས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། 26དེ་བཞིན་ཀོ་ཧདའི་
རིགས་�ས་�ི་ནང་མི་ཚ�ས་�ོང་�ེར་བ�ོམས་བ�་དང་། �་ཁ་བཅས་ཐོབ་བོ། 27ལེ་ཝིའི་ཚ�གས་ཁག་གཞན་�ི་
གྷེར་ཤོན་�ི་རིགས་�ས་ལ་ཤར་མ་ནསེ་�ཱེའི་ས་ཁོངས་ནས་བྷ་�ན་�ི་གྷོ་ལན་དང་། (གྷོ་ལན་ནི་�བས་བཅོལ་
སའི་�ོང་�ེར་ཅིག་ཡིན་ནོ།) དང་། བྷིཤི་ཏེ་�ཱ་བཅས་�ོང་�ེར་གཉིས་རང་གི་ས་�ལ་�་ཐོབ་ཅིང་། 28དེ་ཚ�ས་ཨི་
ས་ཀར་�ི་ས་ཁོངས་ནས་ཀི་ཤི་ཨོན་དང་། དྷ་བེ་�ཱཐ། 29ཡར་�ད་དང་ཨེན་གྷ་ནིམ་བཅས་�ོང་�ེར་བཞི་ཐོབ་བོ། 
30དེ་བཞིན་ཁོ་ཚ�ས་ཨ་ཤེར་�ི་ས་ཁོངས་ནས་མི་�ལ་དང་། ཨབ་དྷོན། 31ཧེལ་ཀད། རེ་ཧོབ་བཅས་�ོང་�ེར་བཞི་
ཐོབ་པ་དང་། 32དེ་ཚ�ས་ནཕ་ཏ་ལིའི་ས་ཁོངས་ནས་གྷ་ལིལ་�་ཡོད་པའི་�བ་གཅོལ་སའི་�ོང་�ེར་ཀེ་དྷེཤི་དང་
དེའི་�་ཁ་བཅས་དང་། ཧམ་མོད་ཌོར། ཀར་�ན་དང་དེའི་�་ཁ་བཅས་�ོང་�ེར་ག�མ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། 33གྷེར་
ཤོན་རིགས་�ས་�ི་�ིམ་ཚང་ཁག་སོ་སོ་བ�ོམས་པས་�ོང་�ེར་བ�་ག�མ་དང་། དེའི་�་ཁ་བཅས་ཐོབ་པ་ཡིན་



ཡོ་�་ཨ 

ནོ། 34མེ་ར་རིའི་རིགས་�ས་�ི་ལེ་ཝི་པ་�ག་འ�ོས་ཚ�ས་ཛ�་�་�ན་�ི་ས་ཁོངས་ནས་�ོང་�ེར་བཞི་ཐོབ་པ་�མས་
ནི། ཡོག་ནིམ་དང་། ཀར་�། 35དྷིམ་�། �་ཧ་�ཱལ་དང་དེའི་�་ཁ་བཅས་ཡིན་ནོ། 36དེ་ཚ�ས་�་བྷེན་�ི་ས་ཁོངས་
ནས་�ོང་�ེར་བཞི་ཐོབ་པ་�མས་ནི། བྷེ་ཛ�ར་དང་། ཡ་ཧཛ། 37ཀེ་དེ་མོད། མེ་ཕད་དང་དེའི་�་ཁ་བཅས་ཡིན་ནོ། 
38གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་ནས་དེ་ཚ�ར་�ོང་�ེར་བཞི་ཐོབ་པ་ནི། གྷིལ་ཨད་�་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་ར་མོད་དང་། དེའི་�་
ཁ་བཅས་དང་། (ཡང་ར་�ཱོད་ནི་�བས་བཅོལ་སའི་�ོང་�ེར་ལས་གཅིག་ཡིན་ནོ།) མ་ཧ་ནེམ་དང་། 39ཧེཤ་བྷོན། 
ཡ་ཛ�ར་དང་དེའི་�་ཁ་བཅས་ཡིན་ནོ། 40དེ་བཞིན་མེ་ར་རིའི་རིགས་�ས་ཚ�ར་�ོན་བ�ོམས་པས་�ོང་�ེར་བ�་
གཉིས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། 41-42ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་བདག་འཛ�ན་�ས་པའི་ས་ཁོངས་ནས་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ར་�ོན་
བ�ོམས་པས་�ོང་�ེར་བཞི་བ�་ཞེ་བ�ད་དང་། དེ་ཚ�འི་ཉེ་འཁོར་�ི་�་ཁ་བཅས་ཡིན་ནོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་ཚ�ས་�ལ་དེ་བདག་འཛ�ན་�ས་པ།  

43�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་མེས་པོ་�མས་ལ་�ལ་དེ་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་
གནང་བ་�ར། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་�ལ་དེ་ཆ་ཚང་གནང་ཞིང་། ཁོ་ཚ�ས་�ལ་དེ་བདག་འཛ�ན་�ས་ནས་དེར་གཞིས་
ཆགས་ཤིང་བ�ད་དོ། 44གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་དམ་བཅའ་གནང་བ་བཞིན་ཁོང་གི་
�ལ་�ན་�་ཞི་བདེ་གནངངོ་། ཁོ་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་ནས་�ས་�ང་ཁོ་ཚ�ར་གདོང་ལེན་�ས་མ་�བ་པའོ། གང་
ལགས་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་ཁོ་ཚ�ས་ད�་བོ་ཡོངས་�ི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་གནང་ཡོད་
དོ། 45གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་དམ་བཅའ་གནང་བ་�མས་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་
བ�བས་པ་གནང་ངོ་༎  

ཡོ་�་ཨ 22 

ཤར་�ོགས་�ི་�ེ་རིགས་�མས་རང་�ལ་�་ལོག་པ།  

1དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་�་བྷེན་དང་། གྷཌ་དང་། ཤར་�ོགས་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�མས་�ོགས་གཅིག་�་བོས་ནས། 
2དེ་ཚ�་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེས་བཀའ་གང་གནང་བ་ཐམས་ཅད་�ོད་ཚ�ས་�ང་ཡོད་པ་
དང། ངས་གང་བཤད་པ་དེ་ཚ�འང་�ོད་ཚ�ས་�ིས་�ང་�ས་སོ། 3�ོད་ཚ�ས་རང་རིགས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་ད་
བར་ཐེངས་གཅིག་�ང་�ངས་མེད་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�མས་དོ་
�ང་ཆེན་པོས་བ�ངས་�ིས་�ས་ཡོད་དོ། 4ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་
གནང་བ་བཞིན། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་རང་རིགས་གཅིག་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་ཞི་བདེ་གནང་ཡོད་དོ། དེར་
བ�ེན་ད་ནང་�་�ིར་ལོག་ནས་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་བདག་དབང་�ས་པའི་གནས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེས་�ོད་ཚ�་ལ་�ེར་བའི་ཡོར་དན་ཤར་�ོགས་�ི་�ལ་�་སོང་ཞིག 5མོ་ཤེས་�ོད་ཚ�་ལ་བཀའ་
�ིམས་དག་�ང་དགོས་ཅེས་�ས་པ་�མས་ངེས་པར་�་བ�ང་དགོས་སོ། བཀའ་�ིམས་�མས་ནི། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེ་བ་�་ཞིག ཁོང་གི་�གས་དགོངས་བཞིན་�་�ེད་�་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་



ཡོ་�་ཨ 

�ིམས་�མས་བ�ངས་ཏེ་ཁོང་ལ་དམ་ཚ�ག་དང་རང་གི་�ིང་ཐག་པ་ནས་ཁོང་ལ་ཞབས་ཏོག་�་དགོས་ཅེས་�ས་
སོ། 6-8དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་དེ་ཚ�ར་རང་རང་སོ་སོའི་ནང་ལ་གཏངོ་�བས་�ིན་�བས་འདི་�ར་གནང་བ། ད་�ོད་
ཚ�་དང་མཉམ་�་�ད་འ�ོ་སེམས་ཅན་�ི་ཚ�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་། ད�ལ་དང་། གསེར་དང་། ལི་དང་། �གས་
དང་། གོས་ལ་སོགས་པའི་�་དངོས་མང་པོ་ཞིག་འ�ེར་ནས་འ�ོ་�་ཡོད། �ོད་ཚ�འི་ད�་བོའི་ལག་ནས་�ང་བའི་
�་དངོས་ཇི་ཡོད་�མས་རང་གི་�ེ་རིགས་�མས་�ི་གཉེན་�ོགས་མཉམ་�་བ�ོས་ཞིག དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་རང་�ིམ་�་
ལོག་གོ མོ་ཤེས་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ེད་ཀ་ལ་ཡོར་དན་ཤར་�ོགས་�ི་ས་�ལ་ཁག་�ེར་མོད། འོན་�ང་ཡོ་�་
ཨས་གཞན་�ེ་རིགས་�ེད་ཀ་ལ་ཡོར་དན་�བ་�ོགས་�་�ེ་རིགས་གཞན་མཉམ་�་བ�ོད་གནས་ཁག་�ད་ཡོད་
དོ། 9དེ་ནས་�་བྷེན་དང་གྷཌ་དང་ཤར་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ི་མི་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གཞན་�མས་ཀ་
ནན་�ལ་�ི་ཤི་ལོ་ཟེར་བའི་ས་གནས་�་ཞག་ནས། �ར་མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་
གནང་བ་གཞིར་བ�ང་གྷི་ལད་ཞེས་པའི་�ལ་དེ་རང་གི་ས་�ལ་�་ལེན་�ིར་�ིན་ནོ༎  

ཡོར་དན་�ི་འ�མ་�་མཆོད་�ི།  

10�་བྷེན་དང་། གྷཌ་དང་། ཤར་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ི་མི་�མས་ཡོར་དན་�ི་�བ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་གྷེ་ལི་
ལོད་ཅེས་པའི་ས་གནས་དེར་བ�ེབས་ཏེ། དེར་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ི་འ�མ་�་ཁོ་ཚ�ས་མཆོད་�ི་ཆེན་པོ་ཞིག་
བཞེངས་སོ། 11ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་འ�ོས་�མས་ནང་ཁོངས་�་ཕན་�ན་གཏམ་�ེང་�ས་ཏེ་�ས་པ། �ོས་དང་། 
�་བྷེན་དང་། གྷཌ་དང་། ཤར་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་ས་ཁོངས་�་གཏོགས་པའི་གཙང་པོ་ཡོར་དན་
�ི་འ�མ་�་ས་གནས་གྷེ་ལི་ལོད་ཅེས་པར་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་འ�ག 12ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཚ�ས་གནས་�ལ་
དེ་ཐོས་ནས། ཤར་�ོགས་�ི་�ེ་རིགས་�མས་དང་དམག་བ�བ་པའི་�ིར་མི་�ེ་ཡོངས་�ོགས་ཤི་�ཱོ་ཞེས་པའི་
གནས་དེར་འཛ�མས་སོ། 13དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�་མ་ཨེ་ལི་ཛར་�ི་�་ཕིན་ཧསི་ལ་གྷིལ་ཨད་�ལ་�། �་
བྷེན་དང་། གྷཌ་དང་། ཤར་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ི་མི་�མས་ཡོད་སར་བཏང་ངོ། 14ཕིན་ཧསི་མཉམ་�་�བ་
�ོགས་�ི་�ེ་རིགས་ལས་མི་རེ་རེ་�ིས་པས་རིགས་�ས་ནང་ནས་�ིམ་ཚང་གི་འགོ་དཔོན་རེར་�་ཚབ་�ི་�ལ་�་
མི་�ངས་བ�་�ིན་ནོ། 15དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་གྷིལ་ཨད་�ལ་�། �་བྷེན་དང་། གྷཌ་དང་། ཤར་མ་ནསེ་�ཱེ་ཡོད་སར་
བ�ེབས་ཏེ། 16ཁོ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་�ེ་ཡོངས་�ོགས་�ི་ཚབ་�ས་ཏེ་དེ་ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་དང་འགལ་བའི་ལས་ངན་འདི་འ�་�ས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། �ོད་ཚ�ས་རང་
འདོད་བཞིན་�་མཆོད་�ི་འདི་བཞེངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དང་འགལ་ཞིང་ཁོང་ལ་ངོ་�ོལ་
�ས་པ་ཡིན་ནོ། 17པི་ཨོར་�་ང་ཚ�ས་ཉེས་དམིགས་�ས་པས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་མི་མང་ལ་ནད་
ཡམས་�ི་�ོ་ནས་ཆད་པ་གཏོང་བ་གནང་བ་དེ་�ན་གསོ་�ོས་དང་། ང་ཚ�་ད་�ང་ཡང་དཀའ་ངལ་དེ་ལས་ཐར་
མེད་པ་དང་། ད་ཉེས་དམིགས་དེ་གས་ཆོག་ག་མི་འ�ག་གམ། 18�ོད་ཚ�ས་ད་�ང་ཡང་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་�ིས་
�ང་མ་�ས་པར་ཁོང་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་ན། མ་འོངས་པ་ན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མའི་ཐོག་�་ཁོང་གི་�གས་�ོ་འཕོག་
ངེས་པ་ཡིན་ནོ། 19དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�འི་�ལ་དེ་མི་གཙང་ཞིང་མཆོད་འ�ལ་�ེད་འོས་པའི་གནས་ཤིག་མེད་པ་
ཡིན་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ད�་�ར་དམ་པ་ཡོད་སའི་�ལ་�ི་ནང་�་འ�ལ་ཏེ། ང་ཚ�འི་�ོད་ནས་ས་གནས་
གང་ཞིག་ལེན་ནའང་ཆོག་གོ འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་�ི་དེའི་ཁར་མཆོད་�ི་ཕར་མ་ཞིག་



ཡོ་�་ཨ 

བཞེངས་ནས་ཁོང་ལ་ངོས་�ོལ་མ་�ས་ཤིག དེ་བཞིན་ང་ཚ�འང་ངོས་�ོལ་�ེད་མཁན་ཞིག་མ་བཟོས་ཞིག 20ཛ�་
�ཱའི་�་ཨ་ཀན་�ིས་འཇིག་པར་�ེད་དགོས་པའི་དངོས་རིགས་�ོར་�ི་བཀའ་དེ་འགལ་བས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�ེ་
ཡོངས་�ོགས་ལ་ཉེས་ཆད་འཕོགས་པ་དེ་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག་དང་། རང་གི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་ཨ་ཀན་གཅིག་པོ་
ཤི་བ་མ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 21དེའི་ལན་�་�་བྷེན་དང་། གྷཌ་དང་། ཤར་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ི་མི་ཚ�ས་�བ་
ངོས་�ི་མི་�ེའི་འགོ་འཛ�ན་�མས་ལ། 22�ན་དབང་�ན་པ་ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ཁོང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཡིན། �ན་དབང་�ན་པ་ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ཁོང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ང་ཚ�ས་གང་�ས་
པ་དེའི་གནད་དོན་ནི་ཁོང་གིས་མ�ེན་�ི་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�ས་འདོད་པ་�ར་�ོད་ཚ�ས་�ང་དེའི་�ོར་ཤེས་པ་
�ེད་དགོས། ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོལ་ཞིང་དད་མོས་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། ད་ང་ཚ�ར་གསོན་པོར་གནས་
མི་བ�གས་ཤིག 23གལ་ཏེ་ང་ཚ�ས་�ིན་�ེག་མཆོད་པ་དང་འ�འི་མཆོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་མ�ན་འ�ེལ་�ི་
མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་�ེར་�ི་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཅག་པ་ཡིན་ན། ཁོང་
རང་ཉིད་�ིས་ང་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གནང་བར་ཤོག། 24དེ་�ར་མ་ཡིན། ང་ཚ�ས་མཆོད་�ི་དེ་བཞེངས་དགོས་དོན་ནི། 
མ་འོངས་པ་ན་�ེད་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་�མས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་དང་�ོད་ཚ�འི་འ�ེལ་བ་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་�ས་པའི་འཇིགས་པ་ཡོད། 25ཁོང་གིས་ང་ཚ�་དང་�་
བྷེན་དང་གྷཌ་�ི་མི་�ོད་ཚ�་བར་ལ་གཙང་པོ་ཡོར་དན་དེ་ས་མཚམས་�་བཀོད་གནང་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�ོར་ལ་�ོད་ཚ�ར་འ�ེལ་བ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་བ�ོད་ཉེན་ཆེ་བ་ཡོད་བ་དང་། �ེད་ཚ�འི་�་བ�ད་
�མས་�ིས་ང་ཚ�འི་�་བ�ད་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་མ་བ�ག་པར་བཀག་འགོག་�ེད་
�ིད་དོ། 26དེར་བ�ེན་ང་ཚ�ས་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་དགོས་�ང་། དེ་ཡང་�ིན་�ེག་དང་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་
མ་ཡིན་པར། 27འོན་�ང་ད་�་དང་མ་འོངས་པའི་�ས་�་ང་ཚ�་ཕན་�ན་གཉིས་ཀའི་མི་རབས་�ིི་བར་ལ་�གས་
ཤིག་གི་�ལ་�་བཞེངས་ཡོད། ང་ཚ�ས་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁོང་གི་ད�་�ར་དམ་པའི་མ�ན་�་�ིན་
�ེག་དང་། དམར་མཆོད་དང་གཞན་ཡང་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་སོགས་འ�ལ་ནས་ཁོང་ལ་མཆོད་འ�ལ་
�་གི་ཡོད། ཅེས་པའི་�གས་མཚན་མཚ�ན་ཆེད་�་བཞེངས་པ་ཡིན། �ེད་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་རིགས་
བ�ད་�མས་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོར་ལ་�ོད་ཚ�ར་འ�ེལ་བ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་བ�ོད་མ་ཆོག་པའི་�ིར་
�འང་�གས་མཚན་དེ་བཞེངས་པ་ཡིན། 28�ེས་�་གནས་�ལ་དེ་�ར་ཆ་ཚང་�བ་པ་ཡིན་ན། �བས་དེར་ང་
ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ཚ�ས་�ོས་དང་ང་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་�ིའི་འ�་དཔེ་ཞིག་
བཞེངས་ཡོད། དེ་ནི་�ིན་�ེག་དང་དམར་མཆོད་སོགས་འ�ལ་བའི་�ིར་མ་ཡིན་པར་ང་ཚ�འི་ཕན་�ན་གཉིས་
ཀའི་མི་མང་གི་བར་ལ་�གས་མཚན་གི་�ལ་�་བཞེངས་པ་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་�བ་པའི་�ིར་རོ། 29ང་ཚ�ས་�ིན་
�ེག་དང་དམར་མཆོད་སོགས་འ�ལ་བའི་ཆེད་�་མཆོད་�ི་ཕར་མ་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོ་
�ོལ་དང་དད་ལོག་�ས་པ་མ་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་
མ�ན་�་ཡོད་པའི་མཆོད་�ི་དེ་ལས་�ག་པའི་མཆོད་�ི་ཕར་མ་ཞིག་ང་ཚ�ས་བཞེངས་མི་ཡོང་ཞེས་བ�ོད་དོ། 
30དེ་ནས་�་མ་ཕིན་ཧསི་དང་གཞན་ཡང་ཁོང་དང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་�བ་�ོགས་�ི་རིགས་བ�ད་�ི་ནང་མིའི་
གཙ�་བོ་�མས་�ིས་�་བྷེན་དང་། གྷཌ་དང་། ཤར་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ི་མི་ཚ�ས་གང་�ས་པ་དེ་ཐོས་ནས་ཁོ་ཚ�་
�ོ་ཁ་ཚ�མས་སོ། 31�་མ་ཨེ་ལི་ཛར་�ི་�་ཕིན་ཧསིས་དེ་ཚ�་ལ་ གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་�ོགས་གཏོགས་�་
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བ�གས་ཡོད་པ་དེ་ད་ང་ཚ�ས་ཤེས་�ང་། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་མེད་པ་དང་དེ་�ར་�ོད་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
མི་མང་�མས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆད་པ་ལས་�བས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 32དེ་�ེས་ཕིན་ཧསི་
དང་འགོ་�ེད་�མས་�་བྷེན་དང་གྷཌ་�ི་མི་མང་�མས་གྷིལ་ཨད་�་བཞག་ནས་ཀ་ནན་�ལ་�་�ིར་ལོག་�ས་
ཏེ་གནས་�ལ་གང་�ང་བའི་�ོར་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ལ་�ས་སོ། 33ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ོ་བདེ་ཞིང་
དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་�ས་ཏེ། ད་�ིན་ཁོ་ཚ�ས་ནམ་ཡང་�་བྷེན་དང་གྷཌ་�ི་མི་མང་གིི་�ལ་�་དམག་
བ�བ་�ེ་�ོར་བཤིག་གཏོང་�འི་ཐབས་མ་�ས་སོ། 34�་བྷེན་དང་། གྷཌ་�ི་�ལ་མི་ཚ�ས་མཆོད་�ི་དེ་ནི་ང་ཚ�་
ཚང་མའི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཟེར་དཔང་པོའི་�ལ་�་ཡིན་ཞེས་�ས་ཏེ། ཁོ་ཚ�ས་
མཆོད་�ི་དེའི་མིང་ལ་དཔང་པོ་ཞེས་བཏགས་སོ༎  

ཡོ་�་ཨ 23 

ཡོ་�་ཨའི་མཐའ་མའི་བཀའ་�ོབ།  

1�ས་�ན་རིང་པོའི་�ེས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་མཐའ་འཁོར་�ི་ད�་བོ་ལས་
�ང་�ོབ་གནང་བ་དང་། �བས་དེར་ཡོ་�་ཨ་ནི་ལོ་ན་ཧ་ཅང་�ས་ཤིང་། 2ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་། 
དེ་ཚ�འི་�ན་པོ་�མས་དང་། འགོ་�ེད་དང་�ིམས་དཔོན་དང་དེ་བཞིན་ལས་�ེ་�མས་བོས་ཏེ་དེ་ཚ�་ལ། ད་ང་ནི་
ལོ་ན་ཧ་ཅང་�ས་ཡོད། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ཚ�འི་�ིར་�། མི་རིགས་འདི་ཚ�་
ལ་ཁོང་གིས་ག་རེ་གནང་བ་དེ་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་ཡོད་དོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་
ཚ�འི་ཆེད་�་འཐབ་བཞིན་ཡོད་དོ། 4ཤར་�ོགས་ཡོར་དན་ནས་�བ་�ོགས་�་མཚ�་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་བར་མི་
རིགས་དེ་ཚ�འི་�ལ་དབང་�་བ�་བའམ་ཡང་ན་བ�་�་�ག་འ�ོས་�ས་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ཚང་མ་ངས་�ོད་
�ི་�ེ་རིགས་�མས་ལ་�་ནོར་�ི་�ལ་�་བགོས་�་ཡིན། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་
དག་ལ་�ོད་ཚ�་ནས་�ི་�ར་བ�བ་བ�ག་པ་གནང་བ་དང་། �ོད་ཚ�འི་མ�ན་�ོད་�ེད་�བས་དེ་ཚ�ར་�ིར་�ོད་
གནང་ཡོང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་བཞིན་�ོད་ཚ�ས་
དེ་དག་གི་�ལ་�མས་དབང་འཛ�ན་�ེད་ཡོང་། 6དེ་བས་ན་ཟབ་ཟབ་�ས་ནས་མོ་ཤེའི་�ིམས་�ི་དེབ་ནང་འ�ིས་
ཡོད་པ་ཚང་མ་ཉེན་པ་དང་�ང་མཁན་�ོས་ཤིག དེའི་ཆ་ཤས་གང་ཞིག་ལ་མ་�ངས་ཤིག 7�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་�ད་
པའི་མི་རིགས་དེ་དག་དང་མཉམ་�་མ�ན་ལམ་མ་�ེད་ཅིག དེ་ཚ�འི་�་�མས་�ི་མིང་ཡང་མ་ལེན་ཅིག དེ་ཚ�འི་
མིང་�་མནའ་�ེལ་བའམ། �་བ�ན་དེ་ཚ�ར་མཚ�ད་པའམ་དེ་ཚ�འི་མ�ན་�་མགོ་ཡང་མ་�ར་ཞིག 8ད་བར་
གནས་པ་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་དམ་ཚ�ག་དང་�ན་པར་གནས་ཤིག 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ོད་ཚ�་མ�ན་�ོད་�ེད་�བས་དཔའ་�ལ་�ན་པའི་མི་རིགས་�མས་ལ་མཐར་�ོད་གནང་ཞིང་། དེ་ཚ�འི་
ནང་ནས་�ས་�ང་�ོད་ཚ�་དང་གདོང་ལེན་�ེད་མ་�བ་པ་དང་། 10�ོད་ཚ�་�་ཞིག་གིས་མི་�ོང་�ག་གཅིག་
མཐར་�ོད་བཏང་�བ་པ་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་བཞིན་ཁོང་
གིས་�ོད་ཚ�འི་ཆེད་�་དམག་འཐབ་པ་གནང་བཞིན་ཡོད། 11དེ་བས་ན་ཟབ་ཟབ་�ས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེ་བ་�ས་ཤིག 12གལ་�ིད་�ོད་ཚ�ས་ཤ་ཤན་ཉམས་ནས་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་ཡོད་པའི་
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�ིའི་མི་རིགས་�མས་དང་འ�ེལ་ལས་�ིས་དེ་དག་དང་ཆང་ས་སོགས་�ས་པ་ཡིན་ན། 13འདི་ངེས་པར་ཤེས་པར་
�ོས་ཤིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་མ�ན་�ོད་�ས་�བས། མི་རིགས་དེ་�མས་
ནམ་ཡང་མཐར་�ོད་མི་གནང་ངོ་། འོན་�ང་དེ་དག་�ོད་ཚ�འི་དོན་�་�ི་དང་ལམ་�ི་ས་དོང་�་�འི་ཉེན་ཁའི་
�་ཞིག་དང་�བ་ལ་�་�གས་ཡང་ན་མིག་ལ་ཚ�ར་མ་�ག་པ་བཞིན་ངན་�ག་�ང་བར་འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་ལ་གནང་བའི་ས་གནས་བཟང་པོ་འདི་ནས་�ོད་ཚ�་ཆ་ཚང་མ་
འཇིག་བར་�་གནས་�ལ་དེ་འ�ང་བཞིན་གནས་པར་འ�ར། 14ད་ང་ནི་འཆི་ཁར་�ག་ཡོད་ཅིང་། �ར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་གནང་�ིན་བཟང་པོ་ཚང་མ་�ོད་ཚ�ར་གནང་
ཡོད་དེ། ཞལ་བཞེས་གཅིག་�ང་དོན་མེད་�་�ིན་མེད་པ་དེ་ནི་�ོད་ཚ�་ཚང་མས་�ིང་དང་སེམས་ནས་ཤེས་
གསལ་ཡིན་ནོ། 15འོན་�ང་ཁོང་གིས་དམ་བཅའ་གནང་བ་ཚང་མ་�བ་པ་བཞིན་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་
�ེན་ངན་ཚང་མ་ཡང་འ�ེར་ཡོང་བར་འ�ར། 16གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་
གི་གནང་བའི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་ནས་�ི་པའི་�་�ེན་སོགས་ལ་བ�ེན་བ�ར་དང་མཆོད་འ�ལ་སོགས་�ས་
ན། ཁོང་གིས་�གས་�ོ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་�་�ོད་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གནང་�་ཡིན་པ་དང། �ོད་ཚ�འི་ནང་ནས་�འང་
ཁོང་གིས་གནང་བའི་�ལ་བཟང་པོ་འདིའི་ནང་�་གནས་�ོད་�ེད་མི་�བ་བོ༎  

ཡོ་�་ཨ 24 

ཡོ་�་ཨས་ཤེ་ཀེམ་�་མི་མང་ཚ�་དང་གཏམ་�ས་པ།  

1ཡོ་�་ཨས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�ེ་རིགས་ཡོངས་�ོགས་ཤེ་ཀེམ་�་བཀོང་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ན་པོ་
�མས་དང་འགོ་�ེད་དང་�ིམས་དཔོན་དང་ལས་�ེ་�མས་དེར་བོས་ཤིང་དེ་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་
�ར་བཅར་རོ། 2དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་མི་དམངས་ཚང་མར་�ས་པ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ག�ངས་པའི་བཀའ་ནི་འདི་རང་ཡིན། ལོ་མང་�ོན་�་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་གཙང་པོ་�བ་རད་�ི་
ཕ་རོལ་�་གནས་ཏེ་�ི་པའི་�་�ེན་སོགས་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་མཁན་ཡིན་པ་དང་། མེས་པོ་དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་
གཅིག་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ན་ཧོར་�ི་ཕ་ཏེ་�ཱ་ཡིན་ནོ། 3དེ་ནས་ངས་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་གཙང་པོ་
�བ་རད་�ི་ཕར་�ོགས་�ི་�ལ་ནས་འ�ིད་ཡོང་�ེ་�ལ་ཀ་ནན་�ན་�་འ�ིད་ཅིང་། ངས་ཁོ་ལ་ཨི་�ཱག་གིས་
གཙ�ས་པས་རིགས་བ�ད་མང་པོ་�ད་པ་ཡིན། 4ངས་ཨི་�ཱག་ལ་ཡ་ཀོབ་དང་ཨེ་སའོ་�ད་དེ། ཨེ་དྷོམ་རི་བ�ད་
ཁག་གི་�ལ་དེ་ཨེ་སའོ་ལ་ས་�ལ་�་�ད་མོད། འོན་�ང་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་ཡ་ཀོབ་དང་ཁོའི་�་�མས་ཨི་ཇིབ་�་
�ིན་པ་རེད། 5དེ་�ེས་ངས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་བཏང་ནས། ཨི་ཇིབ་�་ངས་དཀའ་�ག་ཆེན་པོ་འ�ེར་ཡོང་
བ་ཡིན་པ་དང། འོན་�ང་ངས་�ོད་ཚ�་�ལ་དེ་ནས་བཏོན་ཏེ་འ�ིད་ཡོང་བ་ཡིན། 6ངས་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་
ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་བཏོན་ཏེ་འ�ིད་ཡོང་ཡིན། ཨི་ཇིབ་པའི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་�མས་དང་�་དམག་�ིས་�ེས་དེད་
�ས་ཏེ། འོན་�ང་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་�་མཚ�་དམར་པོ་�ེབས་�བས། 7དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�བས་�ོགས་ཆེད་�་�་
བ་�ལ་བས། ངས་ཁོ་ཚ�་དང་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�འི་བར་ལ་�ན་ནག་བཟོས་ཏེ། ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�་མཚ�འི་�་�བས་�ག་
པོས་ཡོངས་�་�བ་བ�ག་པ་ཡིན། ངས་ཨི་ཇིབ་�ི་ཐོག་�་གང་�ས་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། �ོད་



ཡོ་�་ཨ 

ཚ�་�ས་�ན་རིང་པོའི་བར་འ�ོག་�ོང་ནང་�་གནས་སོ། 8ངས་�ོད་ཚ�་ཡོར་དན་ཤར་�ོགས་�་�ོད་མི་ཨ་མོར་པ་
ཚ�འི་�ལ་�་འ�ིད་ཡོང་བ་ཡིན། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་དམག་འཐབ་�ས་�ང་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ལ་ཁ་�ད་པ་
ཡིན། �ོད་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�འི་�ལ་དེ་བདག་འཛ�ན་�ས་ནས། �ོད་ཚ�་འ�ལ་�ོད་�ེད་�བས་ངས་ཁོ་ཚ�་ཚར་བཅད་པ་
ཡིན། 9དེ་�ེས་མོ་ཨབ་�ི་�ལ་པོ་ཛ�བ་པོར་�ི་�་བྷ་ལག་གིས་�ོད་ཚ�ར་དམག་�ངས་ཤིང་། �ོད་ཚ�ར་དམོད་པ་
བཏང་བའི་�ིར་བྷི་ཨོར་�ི་�་བྷ་ལམ་ལ་ལན་བཏང་མོད། 10འོན་�ང་ངས་བྷ་ལམ་�ི་�ད་ཆ་མ་ཉན་པས། ཁོས་
�ོད་ཚ�་ལ་�ིན་�བས་�ད་དོ། དེ་�ར་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་བྷ་ལག་གི་ལག་ནས་�བས་པ་ཡིན། 11དེ་�ེས་�ོད་ཚ�་ཡོར་
དན་�ལ་ནས་ཡེ་རི་ཀོ་�་བ�ེབས་པ་དང་། ཡེ་རི་ཀོའི་�ལ་མི་དང་། ཨ་མོར་པ། པེ་རི་ཛ�་པ་དང་། ཀ་ནན་པ། ཧི་
ཏི་པ། གྷིར་ག་ཤི་པ་�མས། ཧི་ཝི་པ་དང་། ཡ་�་སི་པ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་དམག་འཐབ་�ས་མོད། འོན་
�ང་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་དེ་ཚ�་ཚང་མའི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་�ད་པ་ཡིན། 12�ོད་ཚ�་ལམ་�་འ�ལ་�ོད་�ེད་�བས་ངས་
ཁོ་ཚ�ར་དངས་�ག་ཆེན་པོ་�ེད་བ�ག་ནས་ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་གཉིས་�ལ་ནས་�ིར་�ོད་�ས་པ་ཡིན། དེ་ནི་
�ོད་ཚ�འི་རལ་�ི་དང་མདའ་ག�འི་�ས་པ་ལ་བ�ེན་ནས་མ་ཡིན། 13�ོད་ཚ�ས་ད་བར་ཞིང་�ོས་མ་�བ་པའི་
�ལ་ཞིག་དང་། སོ་སོས་འ�ག་བ�ན་མ་�ས་པའི་�ོང་�ེར་�མས་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་�ད་ཡོད་པས། དེར་ཁོང་ཚ�་
གནས་�ོད་�ས་ཤིང་། �ོད་ཚ�ས་མ་བ�གས་པའི་�ན་ཚལ་དང་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་འ�ས་�མས་ལས་ཟས་�་
ལོངས་�ོད་བཞིན་ཡོད་དོ། 14དེ་བས་ན་ཡོ་�་ཨས་�་མ�ད་ནས་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མོས་�ས་�ས་
ཏེ། �ག་བསམ་�མ་དག་གི་�ོ་ནས་ཁོང་ལ་�ི་�་�་དགོས། �ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་�ིས་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡ་དང་ཨི་
ཇིབ་�་མཆོད་པའི་�་�ེན་�མས་�ངས་ཤིག་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་�ར་�ི་�་�ས་ཞིག 15གལ་ཏེ་
�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ི་�་མ་�ས་ན། གཞན་�་ཞིག་ལ་�ི་�་�་འདོད་ཡོད་དམ། �ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་
ཚ�ས་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡ་�་མཆོད་པའི་�་�ེན་ནམ། ད་�་�ོད་ཚ�་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་པའི་�ལ་ཨ་མོར་པའི་�་
འ�་ལ་མཆོད་དམ། དེའི་�ོར་ལ་དེ་རིང་རང་ཐག་གཅོད་�ེད་དགོས། ང་དང་ངའི་ནང་མི་�མས་ནི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་རང་ལ་�ི་�་�་�་ཡིན། 16མི་དམངས་ཚ�ས་ལན་�། ང་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ངས་ནས། �་
�ེན་གཞན་ལ་ནམ་ཡང་ཞབས་�ི་�་གི་མིན། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ཕ་མེས་�མས་དང་བཅས་པ་ཨི་
ཇིབ་�ི་�ན་འཁོལ་འོག་ནས་�ས་ཏེ་འ�ིད་ཕེབས་པ་དང། ཁོང་གིས་གནང་བའི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་འ�ིན་
དག་ང་ཚ�འི་མིག་ངོར་མཐོང་ཞིང་། ང་ཚ�་�ལ་�ོགས་གང་�་�ིན་�ང་མི་རིགས་ཚང་མའི་ད�ིལ་ནས་ཁོང་གིས་
ང་ཚ�་ལ་�ང་�ོབ་གནང་�ང་། 18ང་ཚ�་�ལ་འདིར་བ�ེབས་�བས་ཁོང་གིས་ཨ་མོར་པ་ཚང་མ་�ལ་དེ་ནས་�ིར་
�ོད་གནང་བ་ཡིན་པས། ད་ང་ཚ�འང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་གི་ཡིན། ཁོང་ནི་ང་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 19ཡོ་�་ཨས་མི་དམངས་ལ། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཞབས་�ི་�་མི་
�བ། ཁོང་ནི་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ནི་ཞེ་�ང་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས། ཁོང་
གིས་�ོད་ཚ�འི་ངོ་ལོག་དང་�ིག་པར་བཤགས་པ་མི་གནང་ངོ། 20�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ངས་ནས་�་
�ེན་གཞན་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གི་ས་�ོད་ཚ�ར་�ོལ་བ་དང་། ཆད་པ་གཏོང་གནང་བར་འ�ར། 
�ོན་�་�ོད་ཚ�ར་ཁོང་གིས་བཟང་པོ་གནང་ཡོད་ན་ཡང་། ད་�ོད་ཚ�ར་ཁོང་གིས་ཚར་བཅད་པར་འ�ར་ཅེས་�ས་
སོ། 21མི་དམངས་ཚ�ས་ཡོ་�་ཨ་ལ་�ས་པ། དེ་�ར་མ་ཡིན། ང་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ལ་ཞབས་�ི་�་གི་
ཡིན། 22དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་དེ་དག་ལ། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མོཆག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དེ་



ཡོ་�་ཨ 

ལ་�ོད་ཚ�་རང་ཉིད་དཔང་པོར་འ�ར་ཡོད་བཅས་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་ལན་�། དེའི་དཔང་དེ་ང་ཚ�་རང་གིས་�ེད་
ཆོག་ཅེས་�ས་སོ། 23ཡོ་�་ཨས། འོ་ན་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་ཡོད་པའི་�ི་པའི་�་�ེན་�མས་�ངས་ནས། �ོད་ཚ�འི་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནམ་ཡང་དད་ལོག་�་གི་མིན་ཞེས་དམ་བཅའ་འ�ལ་ཞིག་
ཅེས་�ས་སོ། 24མི་དམངས་ཚ�ས་ཡོ་�་ཨ་ལ། ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་ནཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་རང་ལ་ཞབས་�ི་
�ས་ཏེ་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་བ�ི་�ང་�་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 25དེར་བ�ེན་ཡོ་�་ཨས་དེ་ཉིན་མི་དམངས་�ི་ཚབ་
�ས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་�ལ་ཏེ། ཤེ་ཀེམ་�་མི་མང་ལ་�ིམས་�མས་གནང་ངོ་། 26ཡོ་�་ཨས་
�ིམས་དེ་དག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་�ི་དེབ་ནང་�ིས་ཏེ། �ོ་ཆེན་པོ་ཞིག་འ�ེར་ཡོང་ནས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་གནས་མཆོག་དམ་པའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་བེ་ཤིང་གི་�ོང་པོ་ཞིག་གི་འོག་�་བཞག་ཅིང་། 
27ཡོ་�་ཨས་མི་དམངས་ཡོངས་ལ་�ས་པ། �ོ་འདིས་ང་ཚ�འི་�ིར་དཔང་པོའི་�ལ་�་བཞག་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་གང་ག�ངས་པ་ཚང་མ་�ོ་འདིས་ཐོས་ཡོད་པས། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོ་ལོག་
མ་�ས་པའི་�ིར་�ོ་འདིས་�ོད་ཚ�ར་དཔང་པོ་�ེད་�་ཡིན། 28དེ་ནས་ཡོ་�་ཨས་མི་དམངས་དེ་ཚ�་ལ་བཏང་ནས། 
རང་རང་སོ་སོའི་ས་�ལ་ཐོབ་པའི་གནས་�་ལོག་གོ།  

ཡོ་�་ཨ་དང་ཨེ་ལི་ཟར་�ོངས་པ།  

29དེ་�ེས་�ན་�ི་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་པ་ཡོ་�་ཨ་ལོ་ ༡༡༠ ལོན་ནས་�ོངས་སོ། 30དེ་ཚ�ས་ཁོང་
ལ་རི་བོ་གྷཤའི་�ང་�ོགས་�་ཨེཕ་ར་ཡིམ་རི་བ�ད་�ལ་�ི་ཏིམ་ནད་སེ་�ཱ་ཞེས་པའི་ས་གནས་�་�ར་�་�ས་སོ། 
31ས་གནས་དེ་ནི་ཡོ་�་ཨའི་མི་ཚ�འི་རིང་དང་། དེ་�ེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཛད་
འ�ིན་གང་དང་གང་གནང་བ་�མས་རང་གི་མིག་གིས་མཐོང་�ོང་མཁན་འགོ་�ེད་�མས་གསོན་པོར་གནས་
�ན་རིང་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ལ་ཞབས་�ི་�ས་པ་སོ། 32ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་
ནས་འ�ེར་ཡོང་བའི་ཡོ་སེབ་�ི་�་�ང་དེ་ཤེ་ཀེམ་�་�ས་སོ། �་�ང་�ས་སར་ས་ཆ་དེ་ནི་�ར་ཡ་ཀོབ་�ིས་ཤེ་
ཀེམ་�ི་ཕ་ཧ་མོར་�ི་�་�མས་�ི་ལག་ནས་ད�ལ་ཊམ་ ༡༠༠ ཐམ་པར་ཉོས་པའི་ས་ཞིང་དེ་ཡིན་ཏེ། ས་གནས་དེ་
ནི་ཡོ་སེབ་�ི་�་བ�ད་ཚ�འི་ས་�ལ་�་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། 33ཨ་རོན་�ི་�་ཨེ་ལི་ཛར་ཡང་�ོངས་ནས། རི་བ�ད་�ལ་
�ི་�ལ་ཨེ་ཕ་ར་ཨེམ་�ི་�ོང་�ེར་གྷི་བི་�ཱ་ཞེས་པར་�ར་�་�ས་ཤིང་། �ོང་�ེར་དེ་ནི་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�་ཕིན་
ཧསི་ལ་ས་�ལ་�་ཐོབ་ཡོད་བ་ཡིན་ནོ༎ 



 

Judges 

�ིམས་དཔོན 1 

ཡ་�་�་དང་སིམ་ཨོན་�ི་�ེ་རིགས་�ིས་ཨ་དྷོ་ནི་བྷེ་ཛ�ག་ལ་དབང་བ�ང་�ས་པ།  

1ཡོ་�་ཨ་�ོངས་པའི་�ེས་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ང་ཚ�འི་�ེ་རིགས་ནས་ཀ་ནན་
པ་�མས་ལ་འཐབ་པར་�་ཞིག་�ོན་�་འ�ོ་དགོས་སམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པ་དང་། 2ལན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། དང་པོར་ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་འ�ོ་དགོས་སོ། ངས་དེ་ཚ�ར་�ལ་དེ་ལ་དབང་བ�ར་�ེད་
�་འ�ག་�་ཡིན། 3ཡ་�་�འི་མི་མང་ཚ�ས། སིམ་ཨོན་�ི་མི་མང་ལ་�ས་པ། ང་ཚ�་ལ་ཐོབ་པའི་ས་�ལ་�་ང་ཚ�་
དང་མཉམ་�་�ིན་ནས་ཀ་ནན་པ་�མས་དང་མཉམ་�་འཐབ་པར་�འོ། དེ་ནས་ང་ཚ�་�ོད་ཚ�ར་ཐོབ་པའི་ས་
�ལ་�་ཡང་མཉམ་�་འ�ོ་བར་�། དེར་བ�ེན་སིམ་ཨོན་དང་། 4ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་གཉིས་དམག་འཐབ་པར་
མཉམ་�་ཐོན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ། ཀ་ནན་པ་དང་པེ་རི་ཛ�་པ་ཚ�འི་ཐོག་�ོལ་ཁ་གནང་བ་དང་། 
དེ་ཚ�ས་བྷེ་ཛ�ག་ཞེས་པའི་ས་གནས་�་�ེ་པ་ ༡༠,༠༠༠ འཕམ་པར་�ས་སོ། 5དེ་ཚ�ས་ཨ་དྷོ་ནི་བྷེ་ཛ�ག་ལ་དེར་
འ�ད་ནས་ཁོ་དང་མཉམ་�་འཐབ་བོ། 6ཁོ་�ོས་ན་ཡང་དེ་ཚ�ས་�ེས་�་དེད་ནས་ཁོ་ལ་བ�ང་�ེ་ཁོའི་�ང་ལག་
གཉིས་�ི་མཐེ་པོ་�མས་བཅད་དོ། 7ཨ་དོ་ནི་བེ་ཛ�ག་གིས་�ས་པ། �ལ་པོ་བ�ན་�་�ང་ལག་གཉིས་�ི་མཐེ་པོ་
བཅད་པ་ཚ�ས་ངའི་�་�ོག་འོག་�་ཁ་ལག་ཆག་�མ་བ�གས་ནས་བཟའ་བཞིན་ཡོད་དོ། ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཇི་�ར་
�ིས་པ་�ར་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་དང་མཉམ་�་དེ་བཞིན་གནང་སོང། དེ་ནས་ཁོང་ལ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ིད་པ་
དང་ཁོང་དེར་�ོངས་སོ༎  

ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ཧེབ་རོན་ལ་དབང་བ�ར་བ།  

8ཡ་�་�འི་མི་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་འཐབ་ནས་དབང་བ�ང་�ས་པ་དང། དེ་ཚ�ས་དེར་ཡོད་པའི་མི་མང་�མས་
བསད་ནས་�ོང་�ེར་དེ་མེར་བ�ེགས་སོ། 9དེའི་�ེས་�་དེ་ཚ�ས་རི་�ལ་�ི་�ལ་དང་རི་གཤམ་�མས་དང་། �ོའི་
ས་གནས་�མ་པོ་ཁག་�་གནས་�ོད་�་མཁན་ཀ་ནན་པ་ཚ�འི་ཐོག་འཐབ་པར་�ིན་ནོ། 10ཧེབ་རོན་�ོང་�ེར་�་
གནས་�ོད་�་མཁན་ཀ་ནན་པ་ཚ�འི་ཐོག་དེ་ཚ�ས་འཐབ་བོ། དིའི་�བས་�་ཧེབ་རོན་ལ་ཀིར་ཡད་ཨར་བྷ་ཡང་
ཟེར་�ི་ཡོད། དེར་དེ་ཚ�ས་ཤེ་ཤ་ཨི་དང་ཨ་ཧི་མན་དང་ཏལ་མ་ཨི་བཅས་�ི་རིགས་�ས་ལ་ཕམ་པར་�ས་སོ༎  

ཨོཐ་ནི་ཨེལ་�ིས་དྷེ་བིར་�ོང་�ེར་ལ་དབང་བ�ར་�ས་པ།  

11དེ་ནས་ཡ་�་དའི་མི་ཚ�ས་�ེ་བྷིར་�ོང་�ེར་ཐོག་�་འཐབ་བོ། དེ་�ས་དྷེ་བིར་ལ་ཀིར་ཡད་སེ་ཕར་ཟེར་�ི་ཡོད་
དཽ། 12དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་ཀ་ལེབ་ཟེར་བ་ཞིག་གིས། ཀིར་ཡད་སེ་ཕར་དབང་བ�ང་�་མཁན་དེ་ལ་ངའི་�་མོ་ཨག་
ས་ཆང་ས་བ�བ་�ིར་�ོད་�ི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 13ཀ་ལེབ་�ི་ག�ང་པོ་�ང་བ་ཀེ་ནཛའི་�་ཨོཐ་ནི་ཨེལ་�ིས་



�ིམས་དཔོན 

�ོང་�ེར་དབང་བ�ང་�ས་པའི་�ེན། ཀ་ལེབ་�ིས་རང་གི་�་མོ་ཨག་ས་ཁོའི་�ང་མར་ཆང་ས་བ�བ་�ིར་�ད་
དོ། 14ཆང་སའི་ཉིན་མོར་དེར་ཨོཐ་ནི་ཨེལ་�ིས་མོ་ལ། རང་གི་ཕ་ལ་ཞིང་ཀ་ཞིག་�་དགོས་པའི་འབོད་བ�ལ་
�ས་པ་དང་། མོ་རང་གི་བོང་�་ནས་མར་བབས་ཞིང་། ཀ་ལེབ་�ིས་མོ་ལ་ཅི་དགོས་སམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། 
15མོས་ལན་�། ང་ལ་�་�ིང་འགའ་ཤས་གནང་རོགས་གནང་། �ེད་�ིས་གནང་བའི་�ང་པ་དེ་ས་ཆ་�མ་པོའི་
ནང་ཡོད་ཅེས་�ས་པ་དང་། དེ་བས་ན་ཀ་ལེབ་�ིས་མོ་ལ་�་མིག་�ེང་འོག་གཉིས་གནང་ངོ་༎  

ཡ་�་�་དང་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་�ིས་�ལ་ཁ་ཐོབ་པ།  

16མོ་ཤེའི་�ོས་པོ་ཀེ་ནི་པའི་རིགས་བ�ད་�མས་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་མཉམ་�་ཁ་�ར་ཤིང་གི་�ོང་�ེར་ཡེ་རི་
ཀོ་ནས་ཡ་�་�འི་ཨ་རད་�ི་�ོང་�ེར་�ི་�ོ་�ོགས་�་�ང་�ོང་དེར་�ིན་ནས། དེར་དེ་ཚ�་ཨ་མ་ལེག་པ་ཚ�འི་�ོད་
�་གཞིས་ཆགས་ནས་གནས་སོ། 17ཡ་�་�འི་མི་མང་ཚ�་སིམ་ཨོན་�ི་མི་མང་དང་མཉམ་�་དེ་ཚ�་མ�ན་མོང་གི་
�ིན་ནས་ཛ�་ཕད་�ོང་�ེར་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་ཀ་ནན་པ་ཚ�་ལ་ཕམ་པར་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་དེར་
དམོད་པ་�བ་པ་དང་དེ་�ོར་ནས་མིང་ཧོར་�ཱ་ཞེས་བཏགས་སོ། 18-19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་�་�་པའི་མི་
མང་ལ་རོགས་གནང་བ་དང་། དེ་ཆོས་རི་བ�ད་�ི་�ལ་�མས་དབང་བ�ང་�ས་སོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་གྷ་ཛ་དང་
ཨཤ་ཀེ་ལོན། ཡང་ཨེག་རོན་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་མངའ་�ལ་ཁག་དབང་བ�ང་མ་�ས་པ་དང་། �་མཚ�འི་
འ�མ་�་གནས་�ོད་�་མཁན་ཚ�་དང་མཉམ་�་�གས་�ི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ཡོད་�བས་ཡ་�་�འི་མི་མང་ཚ�ས་
དེ་ཚ�་ལ་�ིར་འ�ད་�ེད་མ་�བ་བོ། 20མོ་ཤེས་བཀའ་གནང་བ་�ར་ཧེབ་རོན་དེ་བཞིན་�ོང་�ེར་དེ་ནས་ཨ་ནག་
གིི་མི་བ�ད་�ི་རིགས་�ས་ག�མ་�ིར་འ�ད་�་མཁན་ཀ་ལེབ་ལ་གནང་ངོ་། 21འོན་�ང་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་
རིགས་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་�་མཁན་ཡེ་�་ཟི་པ་�མས་�ིར་འ�ད་�ས་མེད་པ་དང་། དེ་ནས་བ�ང་
ཡེ་�་ཟི་པའི་མི་མང་�མས་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མི་མང་དང་མཉམ་�་གནས་སོ༎  

ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ིས་བྷེ་ཐེལ་ལ་དབང་བ�ང་�ས་པ།  

22-23�བས་དེར་ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་ནས་�ཛ་ཟེར་བའི་�ོང་�ེར་བྷེ་ཐེལ་ལ་འཐབ་པར་
�ིན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་རོགས་གནང་ནས། དེ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་ལ་སོ་པ་བཏང་བ་དང་། 24དེ་
ཚ�ས་མི་ཞིག་�ོང་�ེར་ནས་ཐོན་ནས་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་། ཁོ་ལ། ང་ཚ�ར་�ོང་�ེར་ནང་ཇི་�ར་
འ�ལ་དགོས་ལབ་པ་ཡིན། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་གནོད་པ་མི་�ེད་ཅེས་�ས་སོ། 25དེར་བ�ེན་ཁོས་དེ་ཚ�་ལ་བ�ན་པ་
དང་། ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་མ་ནསེ་�ཱེའི་མི་མང་ཚ�ས་མི་དེ་དང་དེའི་ནང་མི་མ་གཏོགས་གཞན་�ོང་�ེར་ནང་ཡོད་
པ་ཚང་མ་བསད་དོ། 26�ེས་�་ཁོ་ཧེ་ཏིའི་�ལ་�་�ིན་པ་དང་དེར་�ོང་�ེར་ཞིག་བཟོས་ནས་མིང་ལ་�ཛ�་ཞེས་
བཏགས་པ་དང་ད་�་ཡང་མིང་དེ་རང་གནས་ཡོད་དོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་ཚ�ས་�ིར་འ�ད་མ་�ས་པའི་མི་མང།  



�ིམས་དཔོན 

27མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་ཚ�ས་བྷེད་�ན་དང་ཏ་ནག་དང་ཌོར་དང་ཨིབ་�ཱིམ་དང་མེ་གི་དྷོ་བཅས་�ི་�ོང་�ེར་
དང་། ཉེ་འ�མ་�ི་�ོང་ནང་�ོད་མཁན་ཚ�་�ིར་འ�ད་�ས་མེད་པ་དང་། དེར་ཀ་ནན་པ་ཚ�་�་མ�ད་གནས་
�ོད་�ས་སོ། 28ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་�ོབས་�གས་ཆེ་�་འ�ོ་�བས་དེ་ཚ�ས་ཀ་ནན་པ་ཚ�་ལ་ཁོ་ཚ�འི་ཆེད་�་ལས་ཀ་
�ེད་�་འ�ག་པ་དང་། ད་�ང་ཡང་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ིར་འ�ད་�ས་མེད་དོ། 29ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�ེ་རིགས་ཚ�ས་གེ་
ཟེར་�ི་�ོང་�ེར་ནང་གནས་�ོད་�་མཁན་ཀ་ནན་པ་ཚ�་�ིར་འ�ད་�ས་མེད་པར་བ�ེན། ཀ་ནན་པ་ཚ�་ཁོ་ཚ�་
དང་མཉམ་�་�་མ�ད་གནས་�ོད་�ས་སོ། 30ཛ�་�་�མ་�ི་�ེ་རིགས་ཚ�ས་ཀིཊ་རོན་དང་�་ཧ་�ཱལ་�ོང་�ེར་
ནང་གནས་�ོད་�་མཁན་ཚ�ར་�ིར་འ�ད་�ས་མེད་པར་བ�ེན། ཀ་ནན་པ་ཚ�་ཁོ་ཚ�་དང་མཉམ་�་�་མ�ད་དེར་
གནས་�ོད་�ས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�འི་ཆེད་�་བཙན་དབང་ཐོག་ལས་ཀ་�ེད་�་འ�ག་གོ 31ཨ་ཤེར་�ི་�ེ་རིགས་ཚ�ས་
ཨ་ཀོ་དང་སི་དོན་དང་ཨ་ལབ་དང་ཨཀེ་ཛ�བ་བ་དང་ཧེལ་�ཱ་དང་ཨ་ཕེག་དང་རེ་ཧོབ་བཅས་�ི་�ོང་�ེར་ནང་
གནས་�ོད་�་མཁན་མི་མང་ཚ�་ལ་�ིར་འ�ད་�ས་མེད་དོ། 32ཨ་ཤེར་�ི་མི་མང་ཚ�་�ལ་མི་ཀ་ནན་པ་ཚ�་དང་་
མཉམ་�་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�་�ིར་འ�ད་�ས་མེད་དོ། 33ནཕ་ཏ་ལིའི་
�ེ་རིགས་ཚ�ས་བྷེད་ཤེ་མེཤི་དང་བྷེ་ཐ་ནད་�ོང་�ེར་�་གནང་�ོད་�་མཁན་མི་མང་ཚ�་�ིར་འ�ད་�ས་མེད་དོ། 
ནཕ་ཏ་ལིའི་མི་མང་ཚ�་�ལ་མི་ཀ་ནན་པ་ཚ�་དང་མཉམ་�་གནས་�ོད་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�་ལ་ཁོ་ཚ�འི་ཆེད་�་
བཙན་དབང་གིས་ལས་ཀ་�ེད་�་བ�ག་གོ 34ཨ་མོར་པ་ཚ�ས་�ན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་མི་མང་�མས་རི་བ�ད་�ི་
�ོང་�ེར་�་དེད་ནས་དེ་ཚ�་ཐང་�་ཡོང་མ་བ�ག་གོ 35ཨ་མོར་པ་ཚ�་�་མ�ད་ནས་ཨེ་ཡ་ལོན་དང་ཤལ་བིམ་
དང་རི་བོ་ཧེ་རེསེ་�་གནས་�ོད་�ས་ན་ཡང་། ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་ཁོ་ཚ�འི་
དབང་འོག་�་བ�ག་པ་དང་། ཁོ་ཚ�འི་ཆེད་�་བཙན་དབང་གི་ལས་ཀ་�ེད་�་བ�ག་གོ 36ཨེ་དྷོ་མི་�མས་�ི་ས་
མཚམས་ནི་�ང་སེ་ལ་ནས་ཨག་ར་བྷིམ་�ི་ལ་་བར་�་ཡོད་དོ༎  

�ིམས་དཔོན 2 

ཕོ་ཉ་བྷོ་ཀིམ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཕེབས་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་གྷིལ་�ལ་ནས་བྷོ་ཀིམ་�་ཕེབས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ལ་�ས་པ། ངས་�ོད་
ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་བཏོན་ནས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་དང་ཁས་ལེན་�ིས་པའི་�ལ་�་འ�ིད་པ་ཡིན། �ོད་ཚ�་
དང་མཉམ་�་དམ་བཅའ་བཞག་པ་དེ་ནམ་ཡང་འགལ་མི་ཡོང་ཞེས་ངས་�ས་པ་ཡིན། 2�ོད་ཚ�ས་�ལ་འདིར་
གནས་�ོད་�་མཁན་མི་མང་མཉམ་�་དམ་བཅའ་འཇོག་མི་�ང་བ་དང་། �ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་མཆོད་�ི་�མས་
བཤིགས་དགོས་སོ། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ངས་ཇི་�ར་�ས་པ་བཞིན་�ས་མེད་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་དེ་དང་�བ་�ི་
བ�ོགས་ཡོད་དོ། 3དེར་བ�ེན་ངས་�ོད་ཚ�ར་བ�ོད་�་ཡིན་�ོད་ཚ�་མ�ན་བ�ོད་�་�བས་ངས་མི་མང་འདི་ཚ�་
�ིར་འ�ད་�་�་མིན། དེ་ཚ�་�ོད་ཚ�འི་ད�་བོར་འ�ར་བ་དང་དེ་ཚ�འི་�་ཚ�ར་མཆོད་པའི་�ི་ནང་�ོད་ཚ�་�ད་
པར་འ�ར། 4ཕོ་ཉས་འདི་�ར་ག�ངས་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚང་མ་�་�་འགོ་�གས་སོ། 5དེའི་�ེན་
�ིས་དེ་ཚ�ས་ས་གནས་དེར་བྷོ་ཀིམ་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན། དེར་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་�ལ་
ལོ༎  



�ིམས་དཔོན 

ཡོ་�་ཨ་�ོངས་པ།  

6ཡོ་�་ཨས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་དེ་ཚ�་རང་གི་ལམ་�་བཏང་བ་དང་། �ེ་བོ་རེ་རེས་རང་གི་ས་ཆའི་ཐོབ་�ལ་
�མས་བདག་བ�ང་�ས་པར་�ིན་ནོ། 7ཡོ་�་ཨ་འཚ�་བ�གས་རིང་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་ཞབས་�ི་�ས་པ་དང་། ཁོང་�ོངས་པའི་�ེས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ཆེད་�་�་བ་
�བས་ཆེ་མཛད་པ་�མས་མཐོང་མཁན་འགོ་འ�ིད་འཚ�་བ�གས་རིང་དེ་ཚ�ས་�་མ�ད་ནས་དེ་�ར་ཞབས་�ི་
�ས་སོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་�ི་�ན་�ི་�་ཡོ་�་ཨ་ལོ་ ༡༡༠ ལོན་ནས་�ོངས་སོ། 9ཁོང་རི་བོ་གྷཤའི་
�ང་�ོགས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་བ�ད་�ོང་�ེར་ཏིམ་ནད་སེ་�ཱ་�་ཁོང་རང་གི་ས་ཆའི་ཆ་ཤས་�་�ར་�་�ས་སོ། 
10དེའི་མི་རབས་ཚང་མ་�ོངས་བ་དང་མི་རབས་�ེས་མ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚ�ར་ཇི་འ�་གནང་བ་ཚང་མ་བ�ེད་དོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�་མཚམས་འཇོག་�ས་པ།  

11དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པ་དང་། བྷལ་ལ་བ�ེན་
བ�ར་�་�་འགོ་�གས་སོ། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་
འདོན་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་དེ་ལ་མཆོད་�་མཚམས་འཇོག་�ས་ཏེ། དེ་ཚ�འི་ཉེ་འཁོར་�་ཡོད་པའི་མི་མང་
གི་�་གཞན་པ་ཚ�ར་མཆོད་�་འགོ་�གསསོ། དེ་ཚ�ས་�་དེ་ཚ�ར་�ག་འཚལ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དཀོན་
མཆོག་ལ་�གས་�ོ་�་བ�ག་གོ 13དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ད་མཚམས་འཇོག་�ས་ནས། བྷལ་
དང་ཨཤ་ཏོ་རེད་�མས་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་སོ། 14དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�གས་ཧ་
ཅང་�ོ་ཞིང་བཙན་འ�ལ་མཁན་ཚ�ར་བཙན་འ�ལ་དང་ཇག་བཅོམ་�ེད་�་འ�ག་གནང་ངོ་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་
ཉེ་འཁོར་�་ཡོད་པའི་ད�་བོ་�མས་�ི་དབང་འོག་�་འ�ག་གནང་བ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་
�ོབ་མ་�བ་བོ། 15དེ་ཚ�་དམག་འཐབ་�་ནམ་འ�ོ་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་མཛད་�་བཀའ་
གནང་བ་�ར་ཁོང་ནི་དེ་ཚ�འི་�བ་འགལ་�་འ�ར་བ་དང་། དེ་ཚ�་དཀའ་�ག་ཆེན་པོའི་ནང་�ད་དོ། 16དེ་ནས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་་བཙན་འ�ལ་མཁན་ཚ�འི་ལག་ན�བས་མཁན་འགོ་འ�ིད་དག་
གནང་ངོ་། 17འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་རང་གི་འགོ་འ�ིད་ཚ�ར་དོ་�ང་མ་�ས་སོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བ་�ིས་པ་དང་�་གཞན་ཚ�ར་མཆོད་དོ། དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ཡོད་ན་ཡང་། མི་རབས་གསར་པ་ཚ�ས་དེ་�ར་�་�ར་མ�ོགས་པོར་མཚམས་འཇོག་�ས་
སོ། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་འགོ་འ�ིད་གཏོང་བ་གནང་�བས། ཁོང་གིས་དེ་ལ་རོགས་པ་
གནང་བ་དང་། འགོ་འ�ིད་དེ་ནམ་ཚ�འི་རིང་�་མི་མང་ཚ�་ལ་རང་གི་ད�་བོ་ཚ�་ལས་�ོབ་པར་མཛད་དོ། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་�ིང་�ེ་གནང་བཞིན་ཡོད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་རང་གི་�ག་བ�ལ་དང་
མནར་གཅོད་འོག་�ེ་�གས་འདོན་བཞིན་ཡོད་དོ། 19འོན་�ང་འགོ་འ�ིད་དེ་�ོངས་�བས་མི་མང་�མས་�ར་
�ི་ལམ་�་འ�ོ་བ་དང་། �ོན་�ི་མི་རབས་ལས་�ོད་�ལ་ངན་པ་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�་གཞན་ཚ�ར་བ�ེན་
བ�ར་དང་མཆོད་པ་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ལམ་ངན་པ་ཚ�་�ངས་�་ཁས་ལེན་མི་�ེད་དོ། 20དེ་ནས་གཙ�་བོ་
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དཀོན་མཆོག་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�གས་ཤིན་�་�ོས་ནས་ག�ངས་པ། ངས་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་�ང་དགོས་པའི་
དམ་བཅའ་�མས་མི་རིགས་འདིས་འགལ་ནས། དེ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་ནོ། 21ཡོ་�་ཨ་ཚ�་ལས་འདས་
�བས་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཚ�་ནས་�་ཞིག་�ང་ངས་�ིར་འ�ད་མི་�ེད་དོ། 22ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཕ་མེས་ཚ�ས་�ས་པ་
�ར་ངའི་ལམ་�་འ�ོ་གི་ཡོད་མེད་བ་�ག་ད�ད་�་�ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�ེང་�་བེད་�ོད་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་
ག�ངས་སོ། 23དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་རིགས་དེ་ཚ�་ལ་དེར་གནས་�ོད་�ེད་�་འ�ག་གནང་བ་
དང་། ཡོ་�་ཨ་ལ་ཁོ་ཚ�འི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་�ད་མེད་པ་དང་། ཡོ་�་ཨ་�ོངས་མ་ཐག་�་ཡང་དེ་ཚ�་�ིར་འ�ད་
གནང་མེད་དོ༎  
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�ལ་དེར་�ག་འ�ོས་�ས་པའི་ིམི་རིགས།  

1དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀ་ནན་�་དམག་སར་མི་འ�ོ་མཁན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་བ�ག་ད�ད་�ེད་
པར་མི་རིགས་འགའ་ཤས་�ལ་དེར་འཛ�ག་གནང་བ་དང་། 2ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་རབས་སོ་སོར་དང་
དམིག་གསལ་�ི་�ོན་�་དམག་འཐབ་ནམ་ཡང་�ེད་མི་�ོང་མཁན་ཚ�ར་དམག་གི་�ོར་�ོབ་�ོན་གནང་བའི་�ིར་
དེ་�ར་མཛད་དོ། 3�ལ་དེར་�ག་འ�ོས་ཡོད་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ོང་�ེར་�་ནི་ཀ་ནན་པ་ཚང་མ་དང་སི་དོན་
པ་དང་ལེ་བ་ནོན་�ི་རི་བོ་ནས་རི་བོ་བྷལ་ཧར་མོན་ནས་ཧ་མད་�ི་ལའི་བར་གནས་�ོད་�་མཁན་ཧི་ཝིི་པ་བཅས་
ཡིན་ནོ། 4དེ་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ལ་མོ་ཤེ་བ�ད་ནས་བཀའ་གནང་བ་
�མས་ལ་ཉན་�ི་ཡོད་མེད་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་བ�ག་ད�ད་�་མཁན་�་འཛ�ག་གནང་ངོ་། 5དེར་བ�ེན་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ཀ་ནན་པ་དང་ཧི་ཏི་པ་དང་ཨ་མོར་པ་དང་པེ་རི་ཛ�་པ་དང་ཧེ་ཝི་པ་དང་ཡེ་�་ཟི་པ་
བཅས་�ི་�ོད་�་གཞིས་ཆགས་གནས་སོ། 6ཁོ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ནང་�ལ་�་ཆང་ས་བ�བ་པ་དང་དེ་
ཚ�འི་�་ཚ�ར་ཡང་མཆོད་དོ༎  

ཨོཐ་ནི་ཨེལ།  

7ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེད་པ་དང་། བྷལ་དང་ཨ་ཤེ་�ཱའི་
�་འ�་ལ་མཆོད་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་སོ། 8དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་�ོ་བར་འ�ར་བ་དང་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡའི་�ལ་པོ་�་ཤན་རི་ཤ་དིམ་ལ་དབང་བ�ར་�ེད་�་འ�ག་
གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་ལོ་བ�ད་�ི་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 9དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་འབོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་ལ་རང་དབང་གཏོང་བའི་ཆེད་ཁོང་གིས་མི་ཞིག་བཏང་གནང་ངོ་། མི་དེ་
ནི་ཀ་ལེབ་�ི་ག�ང་པོ་ཀེ་ནཛའི་�་ཨོཐ་ནི་ཨེལ་ཡིན་ནོ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་ཁོང་གི་�ེང་
བབས་པས་ཁོང་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འ�ིད་�་འ�ར་བ་དང་། ཨོཐ་ནི་ཨེལ་�ིས་དམག་འཐབ་�ེད་པས་གཙ�་
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བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡའི་�ལ་པོའི་�ེང་�ལ་ཁ་གནང་ངོ་། 11�ལ་དེར་ལོ་བཞི་བ�འི་རིང་
ཞི་བདེ་�ང་བ་དང་དེ་ནས་ཨོད་ནི་ཨེལ་�ོངས་སོ༎  

ཨེ་�ད།  

12�ར་ཡང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པ་དང་། དེའི་�ེན་�ིས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཨབ་�ི་�ལ་པོ་ཨེག་ལོན་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལས་�ོབས་�གས་ཆེ་བར་བཟོ་བར་མཛད་
དོ། 13ཨེག་ལོན་�ིས་ཨམ་མོན་པ་དང་ཨ་མ་ལེག་པ་ཚ�་དང་མཉམ་�་མ�ན་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཕམ་པར་
�ས་པ་དང་། ཁ་�ར་ཤིང་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ཡེ་རི་ཀོ་དབང་བ�ང་�ས་སོ། 14ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཨེག་ལོན་�ི་དབང་
འོག་�་ལོ་བཅོ་བ�ད་རིང་�ོད་དགོས་�ང་ངོ་། 15དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་འབོད་
�ས་པས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་རང་དབང་འདོན་གནང་མཁན་�ེ་བོ་ཞིག་གཏོང་བར་མཛད་དོ། �ེ་བོ་དེ་ནི་བྷེན་ཡ་
མིན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་གྷེ་རའི་�་ལག་གཡོན་མ་ཨེ་�ད་�་བ་དེ་ཡིན་ནོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་མོ་ཨབ་�ི་�ལ་
པོ་ཨེག་ལོན་ལ་འ�ལ་བ་ཞིག་�ལ་བར་ཨེ་�ད་ལ་བཏང་ངོ་། 16ཨེ་�ད་�ིས་རང་གི་ཆེད་�་རལ་�ི་ཁ་གཉིས་
ཀར་�ོ་ཡོད་མཁན་རིང་�ང་སན་�ི་མི་�ར་�་བ�་ཙམ་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོས་ནས། ཁོས་དེ་རང་གི་ཞོག་གཡས་
པའི་གོས་�ི་འོག་�་བཏགས་སོ། 17དེ་ནས་མི་�གས་པ་ཨེག་ལོན་�ིས་འ�ལ་བ་དེ་འ�ེར་ནས་སོང་ངོ་། 18ཨེ་
�ད་�ིས་འ�ལ་བ་དེ་�ལ་བ་དང་། ཁོང་གིས་འ�ལ་བ་འ�ེར་ཡོང་མཁན་ཚ�ར་�ིམ་�་ལོག་ཅེས་�ས་སོ། 19ཨེ་
�ད་ཁོང་རང་གྷིལ་�ལ་�ི་�ོ་�ོས་�བ་པའི་ཉེ་འ�མ་ནས་ཁ་བ�ར་ཏེ་ཨེག་ལོན་�ི་སར་�ིར་ཕེབས་ནས། མི་
དབང་ཆེན་པོ་ངས་�ེད་ལ་གསང་བའི་གཏམ་ཞིག་�་�་ཡོད། དེ་ནས་�ལ་པོས་རང་གི་ཞབས་�ི་ཚ�ར་ང་གཅིག་
པོར་འཇོག་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས་དེ་དག་ཚང་མ་�ིར་ཐོན་ནོ། 20དེ་ནས་�ལ་པོ་�་�ང་�ེ་ཐོག་གི་ཁོང་གི་
གཟིམ་ཁང་བསིལ་པོའི་ནང་བ�གས་�བས་ཨེ་�ད་ཁོང་གི་�ང་�་བཅར་ནས། བདག་ལ་�ེད་�ི་ཆེད་དཀོན་
མཆོག་གི་ག�ང་འ�ིན་ཞིག་ཡོད་�ས་པ་དང་། �ལ་པོ་ཡར་བཞེངས་སོ། 21ཨེ་�ད་�ིས་རང་གི་ལག་པ་གཡོན་
པས་ཁོང་རང་གི་གཡས་�ོགས་ནས་རལ་�ི་བཏོན་ནས་�ལ་པོའི་གསོལ་�ོད་ནང་བ�གས་སོ། 22རལ་�ི་�་བ་
དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ནང་�་འ�ལ་བ་དང་ཚ�ལ་�ས་དེ་བཀབ་བོ། ཨེ་�ད་�ིས་རལ་�ི་དེ་�ལ་པོའི་གསོལ་�ོད་
ནས་�ིར་མ་བཏོན་པར་དེ་�བ་ནས་འཐོན་ནོ། 23དེ་ནས་ཨེ་�ད་�ི་ལོག་�་ཐོན་ནས། ཁོང་གིས་�བ་ནས་�ོ་�བ་
�ེ་དེ་ལ་�ོ་�ག་�བ་ནས་�ིར་ཐོན་ནོ། 24ཞབས་�ི་ཚ�་ཡོང་བ་དང་། �ོ་�བ་ཡོད་པ་མཐོང་ན་ཡང་�ལ་པོ་ནང་
�་�་ངལ་གསོད་�ི་ཡོད་རེད་བསམ་མོ། 25དེ་ཚ�ས་�ས་�ན་རིང་པོའི་བར་�་�ག་ན་ཡང་�ོ་མ་�ེས་�བས་�ེ་
མིག་�ངས་ནས་�ོ་�ེ་བ་དང་། དེར་དེ་ཚ�ས་�ལ་པོ་�ང་གཅལ་�ེང་�་�ོངས་ནས་འ�ེལ་ཡོད་པ་�ེ་དོ། 26དེ་ཚ�་
�ག་�ོད་རིང་ལ་ཨེ་�ད་�ིར་ཐོན་ཟིན་ནོ། ཁོང་�ོ་�ོས་�བ་ས་ནས་�ིན་ཏེ་སེ་ཨི་�ཱ་�་�ོས་སོ། 27ཁོང་ཨེཕ་ར་
ཡིམ་�ི་རི་བ�ད་�ི་�ོང་�ེར་�་འ�ོར་�བས་དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེས་པ་ཚ�་དམག་ལ་�ད་གཏོང་བའི་ཆེད་
ཁོས་�ང་འ�ད་པ་དང་། དེ་ནས་དེ་ཚ�་རི་ནས་མར་�ེ་འ�ིད་�ེད་དོ། 28ཁོས་�ས་པ། ངའི་�ེས་�་ཤོག། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ོད་ཚ�འི་ད�་བོ་མོ་ཨབ་པ་ཚ�་ལས་�ལ་ཁ་གནང་ཡོད། དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�་ཨེ་�ད་�ི་
�ེས་�་�ིན་པ་དང་། མོ་ཨབ་པ་ཚ�་ཡོར་དན་�ལ་ནས་འ�ོ་�ལ་དེ་བཞིན་དབང་བ�ང་�ས་ནས་དེ་ཚ�ས་མི་
གཅིག་�ང་དེ་�ལ་ནས་འ�ོ་མ་བ�ག་གོ 29ཉིན་དེར་དེ་ཚ�ས་མོ་ཨབ་པའི་དམག་མི་དཔའ་�ལ་ཅན་ ༡༠,༠༠༠ 
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ཙམ་བསད་པ་དང་དེ་ཚ�་ནས་གཅིག་�ང་�ོས་མ་ཐར་རོ། 30ཉིན་དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་མོ་ཨབ་པ་ཕམ་པར་
�ས་ནས། �ལ་དེ་ལོ་བ�ད་བ�འི་རིང་ཞི་བདེར་གནས་སོ༎  

ཤམ་གར།  

31དེའི་�ེས་�་ཨ་ནད་�ི་�་ཤམ་གར་�ིས་འགོ་འ�ིད་�ས་སོ། ཁོས་�ང་ལ་�ང་བའི་�ག་པ་ཞིག་གིས་ཕེ་ལེ་
ཤེད་པ་ ༦༠༠ བསད་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་�བས་པར་མཛད་དོ༎  

�ིམས་དཔོན 4 

དྷེ་བོ་�་ཱདང་བྷ་རག།  

1ཨེ་�ད་�ོངས་པའི་�ེས་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་མི་མང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ར་ཡང་�ིག་པ་
�ིས་སོ། 2དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཧ་ཛ�ར་�ོང་�ེར་ལ་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་ཀ་ནན་པའི་�ལ་པོ་
ཡ་བྷིན་ལ་དེ་ཚ�ར་བཙན་བ�ང་�ེད་�་འ�ག་གནང་ངོ་། ཁོང་གི་དམག་མིའི་དམག་དཔོན་ནི་སི་སེ་ར་�་བ་�ི་
པ་�མས་�ིི་ཧ་རོ་ཤེད་ལ་གནས་�ོད་�་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ། 3ཡ་བྷིན་ལ་�གས་�ི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ ༩༠༠ ཡོད་པ་
དང་། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ལ་ལོ་ཉི་�འི་རིང་�ག་�བ་དང་�ག་�གས་�ིས་དབང་བ�ར་
�ིས་སོ། དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་རོགས་མགོན་�ི་ཆེད་�་འབོད་དོ། 4ད་ཆ་ལ་
པི་དོཐའི་�ང་མ་དྷེ་བོ་�ཱ་ནི་�ང་�ོན་མ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། �བས་དེར་མོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་ཆེད་�་�ིམས་
དཔོན་�ི་ཞབས་�་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 5མོ་ནི་ཨེཕ་ར་ཡིམ་རི་བ�ད་�ི་�ོང་�ེར་ར་�ཱ་དང་བྷེ་ཐེལ་དབར་�ི་ཁ་
�ར་ཤིང་ཞིག་གི་འོག་�་གནས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་མོའི་�ར་�ིམས་ཐག་ཆོད་
ཡོང་བའི་ཆེད་དེར་ཡོང་བཞིན་ཡོད། 6ཉིན་ཞིག་མོས་ནཕ་ཏ་ལིའི་ཀེ་དེཤ་�ོང་�ེར་ནས་ཨ་བྷི་ནོ་ཨམ་�ི་�་བྷ་
རག་འབོད་པར་བཏང་བ་དང་ཁོ་པར་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་
བཀའ་འདི་�ར་གནང་ཡོད། �ོད་�ིས་ནཕ་ཏ་ལི་དང་ཛ�་�་�ན་�ི་རིགས་བ�ད་ནས་�ེས་པ་ ༡༠,༠༠༠ འ�ིད་
ནས་དེ་ཚ�་རི་བོ་ཏ་བྷོར་ལ་�ེ་འ�ིད་�ོས་ཤིག 7ངས་ཡ་བྷིན་�ི་དམག་མིའི་དམག་དཔོན་སི་སེ་ར་ལ་�ོད་ཚ�་
མཉམ་�་དམག་འཐབ་�ེད་པར་གཙང་པོ་ཀི་ཤོན་�་འ�ིད་ཡོང་�་ཡིན། ཁོ་ལ་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་དམག་
ད�ང་ཡོད་�ང་ངས་�ོད་ཚ�ར་ཁོའི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་�ོད་�་ཡིན་ནོ། 8དེ་ནས་བྷ་རག་གིས་ལན་�། �ེད་ང་མཉམ་
�་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། ང་ཡང་འ�ོ་�་ཡིན། �ེད་ང་དང་མཉམ་�་མ་ཕེབས་ན་ང་ཡང་འ�ོ་གི་མིན་�ས་པས། 
9མོས་ལན་�། དེ་�ར་ཡིན་ན་ང་�ོད་དང་མཉམ་�་འ�ོ་བར་�འོ། འོན་�ང་�ོད་ལ་�ལ་ཁའི་མིང་ཐོབ་པར་མི་
འ�ར། གང་ལགས་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་སི་སེ་ར་ལ་�ད་མེད་གཅིག་གི་ལག་�་�ིས་�ོད་གནང་
བར་འ�ར་ག�ངས་སོ། དེ་བས་ན་དྷེ་བོ་�ཱ་བྷ་རག་མཉམ་�་ཀེ་དེ་ཤ་�་ཐོན་ནོ། 10བྷ་རག་གིས་ཛ�་�་�ན་དང་
ནཕ་ཏ་ལིའི་�ེ་རིགས་ཚ�་ལ་ཀེ་དྷེཤི་�་བོས་པ་དང་། མི་�ངས་ ༡༠,༠༠༠ ཐམ་པ་དེ་ཚ�འི་�ེས་�་�ིན་ནོ། དྷེ་བོ་�ཱ་
ཡང་ཁོ་དང་མཉམ་�་ཐོན་ནོ། 11�བས་དེར་ཀེ་ནི་པ་ཧེ་བྷེར་�ིས་ཛ་ན་ནིམ་�་བེ་ཤིང་གི་ཉེ་འ�མ་ཀེ་དེཤིའི་
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ཐག་ཉེ་སར་རང་གི་�ར་�བ་བོ། ཁོ་ནི་གཞན་ཀེ་ནི་པ་མོ་ཤེའི་མག་པ་ཧོ་བྷབ་�ི་རིགས་བ�ད་ཚ�་ལས་�ིར་ཐོན་
ནོ། 12སི་སེ་རས་བྷ་རག་རི་བོ་ཏ་བྷོར་�་ཐོན་པ་ཧ་གོ་བ་དང་། 13ཁོས་�གས་�ི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ད�་བ�་དང་། 
ཁོས་མི་�མས་བཀའ་འ�གས་གནང་ནས་�ི་པ་�མས་�ི་�ོད་གནས་ཧ་རོ་ཤེད་ནས་གཙང་པོ་ཀི་ཤོན་བར་
བཏང་ངོ་། 14དེ་ནས་དྷེ་བོ་�ཱས་བྷ་རག་ལ། ད་སོང་ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�ི་�ེ་འ�ིད་གནང་བཞིན་
ཡོད་པས། དེ་རིང་ཁོང་གིས་�ོད་ལ་སི་སེ་རའི་ཐོག་�ལ་ཁ་གནང་བར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། དེར་བ�ེན་བྷ་རག་གི་
དམག་མི་ ༡༠,༠༠༠ མཉམ་�་རི་བོ་ཏ་བྷོར་ནས་མར་ཐོན་ནོ། 15བྷ་རག་གིས་རང་གི་དམག་ད�ང་དང་བཅས་
པས་དམག་འཐབ་�་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་སི་སེ་ར་དང་དེའི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་། �ེ་བོ་ཚང་མའི་
མགོ་འཐོམ་�་འ�ག་གནང་བ་དང་། སི་སེ་ར་རང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ནས་མར་བབས་ཏེ་�ང་ཐང་ལ་�ོས་སོ། 
16བྷ་རག་གིས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་དམག་ད�ང་�མས་�ི་པ་�མས་�ི་�ོད་གནས་ཧ་རོ་ཤེད་བར་�ེས་དེད་
�ས་པ་དང་། སི་སེ་རའི་དམག་མི་ཚང་མ་བསད་ནས་གཅིག་�ང་མ་�ས་སོ། 17སི་སེ་ར་ནི་ཀེ་ནི་པ་ཧེ་བྷེར་�ི་
�ང་མ་ཡ་ཨེལ་�ི་�ར་ནང་�ོས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཧ་ཛ�ར་�ི་�ལ་པོ་ཡ་བྷིན་ཧེ་བྷེར་�ི་�ིམ་ཚང་མཉམ་�་
མ�ན་ལམ་ཡོད་པ་དང་། 18ཡ་ཨེལ་�ིས་སི་སེ་ར་བ�་བར་�ིན་པ་དང་། ཁོང་ལ། �་ཞབས་ངའི་�ར་ནང་ཕེབས་
ཤིག། འཇིགས་མི་དགོས་ཤེས་�ས་སོ། དེ་བས་ན་ཁོང་ནང་�་ཕེབས་པ་དང་། མོས་ཁོང་ལ་ཡོལ་བའི་�བ་�་�ས་
སོ། 19ཁོས་མོ་ལ། ང་ཁ་�ོམ་བཞིན་འ�ག་པས། ང་ལ་�་�ད་རོགས་�ས་པ་དང་། མོས་འོ་མའི་�ལ་པ་ཁ་�ེས་ཏེ་
ཁོ་ལ་གཏེར་བ་དང་། དེ་�ེས་ཁོ་ལ་�ར་ཡང་�ས་སོ། 20དེ་ནས་ཁོས་མོ་ལ། �ར་�ི་�ོར་ལངས་ནས། �་ཞིག་གིས་
�ོད་ལ་�ར་ནང་�་�་�ེབས་�ང་ངམ་ཟེར་ན། �ེབས་མ་�ང་ཞེས་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། 21སི་སེ་ར་ཧ་ཅང་ཐང་
ཆད་ཡོད་�བས་གཉིད་�ིད་པོ་�ག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་ཡ་ཨེལ་�ིས་ཐོ་བ་དང་�ར་�ི་�ར་པ་ཞིག་འ�ེར་ནས་
�་སིམ་པོས། ཁོའི་སར་�ིན་ནས་ཁོའི་མགོའི་�ར་ནས་ས་མ་�ག་བར་�་�ར་པ་�བ་ནས་ཁོ་ལ་བསད་དོ། 22བྷ་
རག་གིས་སི་སེ་ར་ལ་འཚ�ལ་བཞིན་ཡོང་�བས་ཡ་ཨེལ་�ིས་ཁོའི་སར་�ིན་ནས་ཡར་ཕེབས་ཤིག ངས་�ེད་ལ་�ེད་
�ིས་འཚ�ལ་བཞིན་པའི་མི་དེ་�ོན་པར་�་ཞེས་�ས་སོ། དེ་ནས་ཁོ་མོ་དང་མཉམ་�་ནང་�་སོང་བ་དང་། དེར་སི་
སེ་ར་མགོ་ལ་�ར་པ་བ�གས་ནས་ས་�ེང་�་འཆི་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་། 23ཉིན་དེར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་ཚ�ར་ཀ་ནན་པའི་�ལ་པོ་ཡ་བྷིན་ཐོག་�ལ་ཁ་གནང་ཡོད་དོ། 24དེ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་མེད་པར་མ་བཟོས་བར་�་
�གས་�ོན་ཇི་ཆེར་�ིས་སོ༎  
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དྷེ་བོ་�་ཱདང་བྷ་རག་གི་མ�ར་མ་ལེན་པ།།  

1ཉིན་དེར་དྷེ་བོ་�ཱ་དང་ཨ་བྷི་ནོ་ཨམ་�ི་�་བྷ་རག་གིས་མ�ར་མ་འདི་ལེན་ནོ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་
བ�ོད་པ་�ལ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་དམག་འཐབ་�་�་ལ། སེམས་ཐག་བཅད་ཅིང་མི་མང་�མས་ནས་�ང་། དགའ་
པོའི་ངང་ནས་དང་ལེན་�ས་ཡོད་དོ། 3�ལ་པོ་ཚ�་ནི་ལེགས་པར་ཉོན་ཞིག་དང་། �ིམས་དཔོན་ཚ�་ཡང་ཡིད་ཟབ་
བ�ན་པོར་�ོས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ང་ཡིས་མ�ར་མ་ལེན་ནས་རོལ་མོ་ད�ོལ། 
4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་སེ་ཨིར་རི་ནས་ཐོན། �ེད་ནི་ཨེ་དྷོམ་མངའ་�ལ་ནང་ནས་�ིར། ཕེབས་�བས་ས་



�ིམས་དཔོན 

གཞི་འ�ལ་ཞིང་ནམ་མཁའ་ནས། ཆར་པ་བབས་ནས་�ིན་ནས་�་བབས་སོ། 5སི་ནཨའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི། དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོདཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ན་�་�། རི་བོ་�མས་�ང་འ�ལ་ཤིང་གཡོ་བས་སོ། 
6ཨ་ནད་�ི་�་ཤམ་གར་�ི་�ས་དང་། ཡ་ཨེལ་�ས་�་ས་�ེང་བ�ད་འ�ལ་མཁན། འ�ལ་པ་ཆོ་ནི་ལམ་ཆེན་
དེའི་�ེང་ནས། མ་�ིན་པར་ཡང་�ར་ལམ་བེད་�ོད་�ེད། 7དྷེ་བོ་�ཱ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོང་�ེར་ཚ�ར། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཡི་མ་�ར་མ་ཡོང་བར། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོང་པར་�ས་པས་སོ། 8དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�་གསར་པ། ཚ�་ལ་
འདམས་�བས་�ལ་�་དམག་འ�གས་�ང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་�ེས་པ་�ོང་བཞི་བ�ས། �་ཞིག་གིས་�ང་�བ་
དང་མ�ང་འ�ེར་རམ། 9ང་ཡི་�ིང་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི། དམག་�ི་ཚ�་དང་དགའ་པོའི་ངང་ནས་�ང་། དང་ལེན་
�ིས་པའི་མི་མང་ཚ�་མཉམ་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་�ལ། 10�ོད་ཚ�་�་�འི་�ེང་�་བ�ད་འ�ར་
ནས། �ོད་ཚ�་བོང་�་དཀར་པོར་ཞོན་མཁན་ཚ�། གང་�་འ�ོ་ཡང་གོམ་པ་�ོས་ནས་�ང་། འ�ོ་མཁན་�ོད་ཚ�ས་
དེའི་�ོར་ལ་�ོས་ཤིག 11�ོན་པའི་མཐའ་ལ་�ད་ཅོར་ཅན་མི་ཚ�གས། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ལ་བ་དང་། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ཁའི་�ོར་ལ་ཤོད་པར་ཉོན། དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་�མས། དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་
ནང་ནས་ཐོན་པར་མཛད། 12�ེ་འ�ིད་�ོས་ཤིག་དྷེ་བོ་�ཱ་�ོད་�ིས། �ེ་འ�ིད་�ོས་ཤིག་�ེ་འ�ིད་�ོས་ཤིག་དང་། 
མ�ར་མ་ལེན་ཞིང་�ེ་འ�ིད་�ོས་ཤིག་དང་། ཨ་བྷི་ནོ་ཨམ་�ི་ཡི་�་བྷ་རག། �ོད་ནི་མ�ན་�་འ�ོ་ཞིག་�ོད་�ི་
ནི་བཙ�ན་པ་�མས་�ི་�ེ་འ�ིད་�ོས་ཤིག་དང་། 13དེ་ནས་དམ་ཚ�གས་ཅན་�མས་�ོད་རང་གི་འགོ་འ�ིད་�ེད་
སར་དེ་ཚ�་ཡོང་ངོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མི་མང་�མས། དམག་འཐབ་ཆེད་�་ཁོང་སར་བཅར། 14དེ་ཚ�་
ཨེཕ་ར་ཡིམ་ནས་�ང་གཤོང་བར་ཡོང་ངོ་། བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་དང་དེ་ཚ�འི་མི་མང་�མས་�བ་ནས་ཡོང་། 
དམག་�ི་ཚ�་ནི་མ་ཀིར་ནས་ཡོང་ཞིང་། འགོ་འཛ�ན་ཚ�་ནི་ཛ�་�་�ན་ནས་ཡོང་། 15ཨི་ས་ཀར་�ི་འགོ་འ�ིད་དེ་ཚ�་
ནི། དྷེ་བོ་�ཱ་དང་མཉམ་�་ཡོང་བ་ཡིན། ཨེ་ས་ཀར་དང་བྷ་རག་ཡང་ཡོང་ནས། དེ་ཚ�་ཁོ་ཡི་�ེས་�་�ང་གཤོང་
�ིན། འོན་�ང་�་བྷེན་�ེ་རིགས་�ས་མ�ན་�ེད་མི་�བ། དེ་ཚ�་ཡོང་�ར་ཐག་གཅོད་�ེད་མ་�བ། 16དེ་ཚ�་�ག་
གི་�བ་ལ་ཅི་ལ་བ�ད། �ག་�ིས་�ག་�ར་འབོད་�བས་ཉན་�ིར་རམ། �་བྷེན་�ེ་རིགས་�ས་མ�ན་�ེད་མི་
�བ། དེ་ཚ�་ཡོང་�ར་ཐག་གཅོད་�ེད་མ་�བ། 17གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་ཡོར་དན་ཤར་�་གནས། �ན་�ི་�ེ་རིགས་�་
ཡི་འ�མ་�་གནས། ཨ་ཤེར་�ཻ་རིགས་�་མཚ�འི་འ�མ་�་གནས། དེ་ཚ�་�་མཚ�འི་མཐའ་འཁོར་�་བ�ད་དོ། 
18འོན་�ང་ཛ�་�་�ན་དང་ནཕ་ཏ་ལི། མི་མང་�མས་ནས་རང་གི་�ོག་ཉེན་ཁར། མ་�ིས་པ་དང་དམག་སར་
�ིན་ནོ། 19ཏ་ནག་�་མེ་གི་དྷོ་ཡི་�ག་�འི་ཉེ་འ�མ་�། �ལ་པོ་�མས་ནི་དམག་འཐབ་�ེད་པར་ཡོང་། ཀ་ནན་
�ི་�ལ་པོ་ཚ�་ཡིས། དམག་འཐབ་�ེད་�ང་དེ་ཚ�ས་ད�ལ་མ་འ�ེར། 20�ར་མ་ཚ�་ནི་ནམ་མཁར་�ག་�བས་�། དེ་
ཚ�ས་ནམ་མཁའི་གནས་ནས་དམག་འཐབ་བོ། དེ་ཚ�ས་སི་སེ་ར་ལ་དམག་འཐབ་བོ། 21ཀི་ཤོན་�ག་�ར་�་ལོག་
�ག་པའི་�བས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་འ�ེར་བར་�ས་པས་སོ། ང་ནི་�ས་�གས་ཐོག་ནས་མ�ན་བ�ོད་�ས། 22དེ་ནས་
�་ཚ�་�ག་བཞིན་ཡོང་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ིག་པས་ས་ལ་�ོག་བ�ིས་བཏང། 23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཕོ་ཉས། 
མེ་རོཛ་ལ་དམོད་པ་�ོབ་ཅིག་�ས། དེ་�་�ོད་མཁན་ཚ�་ལ་དམོད་པ་བ�བ་ཅིག དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་ལ་ནི། རོགས་�ེད་པ་ཡི་དམག་མི་ཞིག་�་�ར། ཁོང་གི་ཆེད་�་འཐབ་པར་ཡོང་མེད་�ས། 24ཀེ་ནི་པ་ཧེ་བྷེར་
�ི་�ང་མ་ཡ་ཨེལ་ནི། �ད་མེད་བསོད་ནམ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ནོ། མོ་ནི་�ར་ནང་བ�ད་མཁན་ནང་ནས་�ད་མེད་
བསོད་ནམ་ཆེ་ཤོས་ཡིན། 25སི་སེ་ར་ཡིས་མོ་ལ་�་�ོང་ཡང་། མོ་ཡིས་ཁོ་ལ་འོ་མ་གཏེར་བར་�ས། མོ་ཡིས་ཕོར་པ་
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ཡིད་�་འོང་བའི་ནང་། ཁོ་ཡི་དོན་ལ་�ི་ཞིག་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 26མོ་ཡིས་ལག་གཅིག་�ར་གི་�ར་པ་བ�ང་། ལག་
པ་གཞན་དེར་ལས་མིའི་ཐོ་བ་བ�ང་། དེ་ནས་མོ་ཡིས་སི་སེ་ར་ལ་�བ། ཁོ་ཡི་ཐོད་པ་�ེ་མར་བཟོས་པས་སོ། མོས་
ནི་ཁོ་ཡི་མགོ་ལ་ཨི་�ང་འབིགས། 27ཁོ་ནི་རང་གི་�ས་མོར་འ�ེལ་བ་དང་། �ང་ནས་མོ་ཡི་�ང་པའི་འ�མ་�་
�ས། མོ་ཡི་�ང་པར་ཁོ་ཡི་�ས་མོར་ཐོག། མར་ལ་�ང་ནས་ས་ཡི་�ེང་�་འཆི། 28སི་སེ་ར་ཡི་ཨ་མས་�ེ་�ང་ནས། 
�བ་�འི་�བ་ནས་མིག་�ར་བ�ས་ནས་བ�ད། ཁོ་ཡི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ཅི་ལ་འགོར། �་ཚ�་ལོག་�ར་ཅི་ལ་འགོར་
�ས་སོ། 29�ད་མེད་ཤེ་རབ་ཅན་ཚ�ས་མོ་ལ་ནི། ལན་འདེབས་�ས་པར་མོས་ཡང་འདི་�ར་�ས། 30དེ་ཚ�ས་དངོས་
པོ་བཙན་བ�ང་བགོས་�་དང་། དམག་མི་རེ་རེར་�་མོ་གཅིག་གམ་གཉིས། སི་སེ་ར་ལ་ན་བཟའ་མཆོར་པོ་དང་། 
བ�ན་མོའི་མ�ལ་ལ་ཕར་ཅིན་ན་བཟའ་འཚ�ལ། 31�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། དེ་�ར་�ེད་�ི་ད�་བོ་ཚང་མ་འཆི་
བར་ཤོག། འོན་�ང་�ེད་�ི་�ོགས་པོ་�མས་ཉི་མ་འཆར་བ་�ར་འཚ�ར་བར་ཤོག་ཅིག �ལ་དེར་ལོ་བཞི་བ�འི་
རིང་བཞི་བདེ་�ང་ངོ་༎  
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གྷིད་ཨོན།  

1�ར་ཡང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པར་བ�ེན། ཁོང་གིས་མིད་
ཡན་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�འི་ཐོག་ལོ་བ�ན་རིང་དབང་བ�ར་�ེད་�་འ�ག་གནང་ངོ་། 2མིད་ཡན་པ་ཚ�་ནི་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལས་�ོབས་�གས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་�ག་�ག་དང་གཞན་རི་གསེབ་�ི་ས་
ཆ་བ�ན་ས་ཁག་�་ཡིབ་བོ། 3ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ས་བོན་འདེབས་�བས་མིད་ཡན་པ་ཚ�་ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་
དང་། ཤར་�ོགས་�ི་རིགས་བ�ད་�ི་མི་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཡོང་ནས་ཁོ་ཚ�ར་འཐབ་�ི་ཡོད་དོ། 4དེ་ཚ�ས་�ལ་�་
�ར་བ�བ་ནས་�ོ་�ོགས་�་གྷ་ཛའི་མངའ་�ལ་བར་ལོ་ཐོག་མེད་པར་བཟོས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ག་དང་བ་
�གས་དང་བོང་�་བཅས་ཚང་མ་འ�ོག་གི་ཡོད་དོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་འཚ�་བ�ེན་གང་ཡང་མེད་པར་བཞག་གོ 
5དེ་ཚ�་རང་གི་བ་�གས་དང་�ར་བཅས་ཆ་ག་འ�འི་ཚ�གས་�་�་�ོན་ཆེ་མཉམ་�་ཡོང་བ་དང་། དེ་ཚ�་དང་དེ་
ཚ�འི་�་མོང་�མས་�ངས་�ིས་དཀའ་བའི་�ོན་ཆེ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་ཡོང་ནས་�ལ་�མས་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་
དོ། 6དེ་ཚ�འི་�ོད་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ནི་�བས་�ོགས་མེད་པ་�ར་འ�ར་རོ། 7དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་མིད་
ཡན་པ་ཚ�འི་ཐོག་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་རོགས་རམ་དང་�བས་འ�ག་�ས་པ་དང་། 8ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་�ར་
�ང་�ོན་པ་ཞིག་བཏང་ནས། �ང་�ོན་པ་བ�ད་དེ་ཆོ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་
འ�ིན་འདི་�ར་གནང་ངོ་། ངས་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�ི་ཚ�་གཡོག་ནས་�ིར་འདོན་པ་ཡིན་པ་དང་། 9ངས་�ོད་ཚ�་ཨི་
ཇིབ་པ་ཚ�་དང་�ལ་འདིར་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་དམག་འཐབ་�་མཁན་ཚ�་ལས་�བས་པ་ཡིན་ནོ། ངས་�ོད་ཚ�་
ལ་མ�ན་བ�ོད་�་�བས་ཁོ་ཚ�་�ིར་�ད་ནས་ཁོ་ཚ�འི་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�ར་�ད་པ་ཡིན། 10ངས་�ོད་ཚ�ར་ང་�ོད་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་�ས་ཡོད་དོ། ད་ཆ་�ོད་ཚ�་�ོད་བཞིན་པའི་ཨ་མོར་པའི་�་ཚ�་
ལ་�ོད་ཚ�ས་མཆོད་མི་�ང་ཞེས་�ས་ཡོད་དོ། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་མེད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 11དེ་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་དེ་ཨོཕ་�ཱའི་�ོང་གསེབ་�་ཕེབས་པ་དང་། ཨ་བྷི་ཨེ་ཛར་�ི་རིགས་�ས་�ེ་བོ་
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ཡོ་�ཱཤེ་ལ་བདག་པའི་བེ་ཤིང་ཞིག་གི་འོག་�་བ�གས་སོ། ཁོའི་�་གྷིད་ཨོན་�ིས་ཁོ་པ་མིད་ཡན་པ་ཚ�ས་མ་མཐོང་
བར་གསང་བའི་ཐོག་�ན་འ�མ་བ�ིར་སར་�ོ་�ན་�་བ�ངས་བཞིན་ཡོད་དོ། 12དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
ཕོ་ཉ་དེ་ཁོ་པར་མཐོང་བར་འ�ར་ནས། �ོ་ཁོག་ཅན་དང་�ོབས་�ན་�ི་�ེ་བོ་�ོད་དང་མཉམ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་བ�གས་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 13གྷིད་ཨོན་�ིས་ཁོ་ལ། �་ཞབས་ལགས། ངས་�ེད་ལ་འ�ི་བ་ཞིག་�་�་
ཡིན་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚ�་ལ་དཀའ་ངལ་འདི་�ར་ཅི་ལ་�ང་བ་
ཡིན་ནམ། ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་�ས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ངོ་མཚར་ཅན་�ི་�ག་ལས་མཛད་པ་
དང་ཁོང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་འདོན་གནང་བ་�མས་ཅི་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་�ངས་གནང་བ་
དང་། ང་ཚ�་མིད་ཡན་པ་ཚ�འི་མངའ་འོག་འཇོག་གནང་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 14དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་
ལ། �ོད་�ི་�ོབས་�གས་ཡོངས་དང་བཅས་སོང་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་མིད་ཡན་པ་ཚ�་ལས་�ོབས་ཤིག ང་རང་
ཉིད་�ིས་�ོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 15གྷིད་ཨོན་�ིས། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཇི་�ར་�ོབས་
�བ་བམ། ངའི་རིགས་�ས་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་ནང་ནས་�ོ་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་དང་། ང་ནི་རང་གི་�ིམ་ཚང་ནང་
ནས་�ང་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ལན་�ས་སོ། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་�ིས་དེ་�ར་�ེད་�བ་བོ། གང་ལགས་
ཟེར་ན། ངས་�ོད་ལ་རོགས་�ེད་དོ། �ོད་�ིས་མིད་ཡན་པ་དེ་ཚ�་མི་གཅིག་ལ་�ས་པ་�ར་ལས་�་པོར་�ན་པར་
�ེད་ཅེས་ལན་གནང་ངོ་། 17གྷིད་ཨོན་�ིས། �ེད་ང་ལ་�གས་མཉེས་པ་ཡིན་ན། �ེད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དངོས་
ཡིན་པའི་དཔང་པོའི་�གས་ཤིག་ང་ལ་གནང་རོགས་གནང་། 18ངས་�ེད་ལ་ཁ་ཟས་�ི་འ�ལ་བ་ཞིག་འ�ེར་མ་
ཡོང་བར་�་�ེད་ང་བཞག་ནས་མ་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། ཁོང་གིས། �ོད་�ིར་མ་ཡོང་བར་ང་�ོད་
པར་�་ཞེས་ག�ངས་སོ། 19དེར་བ�ེན་གྷིད་ཨོན་རང་གི་ཁང་པའི་ནང་�་�ིན་ནས། ར་�ག་གཅིག་གི་ཤ་བཙ�ས་
ནས་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་བ�ས་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་བཟོས་ཏེ། ཤ་དེ་�ོ་མ་ཞིག་གི་ནང་�གས་པ་དང་། ཤ་�་དེ་
�ོད་གཅིག་གི་ནང་�གས་ནས། བེ་ཤིང་གི་འོག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཡོད་སར་འ�ེར་ཡོང་ནས་ཁོང་
ལ་�ལ་ལོ། 20ཕོ་ཉ་དེས། ཤ་དང་བག་ལེབ་�ག་གི་�ེང་�་བཞག་ནས་དེའི་�ེང་ཤ་�་དེ་�གས་ཅེས་བཀའ་གནང་
བ་དང་། གྷིད་ཨོན་�ིས་དེ་�ར་�ས་སོ། 21དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་དེས། ཁོང་དང་མཉམ་�་ཡོད་
པའི་�ག་འཁར་�ི་�ེ་མོས་ཤ་དང་བག་ལེབ་ལ་རེག་པར་གནང་བ་དང་། �ག་ནས་མེ་ཐོན་ཏེ་ཤ་དང་བག་ལེབ་
འཚ�གས་སོ། དེ་ནས་ཕོ་ཉ་དེ་མི་མཐོང་བར་འ�ར་རོ། 22དེར་གྷིད་ཨོན་�ིས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་
མཇལ་བ་ཡིན་པ་ཤེས་ཏེ་འཇིགས་�ག་ཐོག། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་ཕོ་ཉའི་ཞལ་དངོས་�་
མཇའ་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 23འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཁོ་ལ་བདེ་བར་�ོད་ཅིག། མ་འཇིགས་ཤིག། �ོད་
འཆི་བར་མི་འ�ར་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 24གྷིད་ཨོན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་�་མཆོད་�ི་ཞིག་
བཞེངས་ནས་དེ་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཞི་བདེ་ཡིན་ཞེས་པའི་མཚན་བཏགས་སོ། དེ་ནི་དེང་སང་ཡང་ཨོཕ་
�ཱར་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་ཨ་བྷི་ཨེ་ཛར་�ི་རིགས་�ས་ལ་བདག་པ་ཡིན་ནོ། 25མཚན་མོ་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་གྷིད་ཨོན་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ོད་�ི་ཕའི་�ང་གོག་དང་གཞན་�ང་གོག་ལོ་བ�ན་ལོན་པ་འ�ིད་ནས། 
�ོད་�ི་ཕ་ཡིས་བྷལ་ལ་བཞེངས་པའི་མཆོད་�ི་དེ་བཤིགས་ལ། དེའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་མཚན་
མ་དེ་གཅོད་ཅིག 26རི་བོ་དེའི་�ེང་�་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་�་ལེགས་པར་བ�ན་
པའི་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་ཤིག དེ་ནས་�ོད་�ིས་བཅད་པའི་ཨ་ཤེ་�ཱའི་མཚན་མ་དེ་མེ་ཤིང་གི་�ལ་�་མེ་�ར་



�ིམས་དཔོན 

ཏེ། �ང་གཉིས་པོ་དེ་ཆ་ཚང་མཆོད་པར་བ�ེགས་ཤིག 27དེར་བ�ེན་གྷིད་ཨོན་�ིས་རང་གི་གཡོག་པོ་བ�་འ�ིད་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་�ར་�ིས་སོ། ཁོས་རང་གི་�ིམ་ཚང་དང་�ོང་�ེར་�ི་མི་
མང་ཚ�ར་འཇིགས་�ང་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་ལས་དེ་ཉིན་མོ་མ་�ས་པར་མཚན་མོར་�ས་སོ། 28སང་ཤོག་�་པོ་
�ོང་�ེར་�ི་མི་�མས་གཉིད་བསད་�བས། བྷལ་དང་ཨ་ཤེ་�ཱའི་མཚན་མ་དེ་བཞིན་བཅད་ཡོད་པ་དང་། དེར་
བཞེངས་པའི་མཆོད་�ིའི་�ེང་�ང་གོག་གཉིས་པོ་དེ་བ�ེགས་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་། 29དེ་ཚ�་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་
དེ་�ར་�ས་�ེད་པ་རེད་དམ་ཞེས་�ིས་པས། དེ་ཚ�ས་འ�ི་�ད་�ིས་པས་དེ་�ར་ཡོ་�ཱཤེའི་�་གྷིད་ཨོན་�ི་�ས་པ་
ཧ་གོའོ། 30དེ་བས་ན་དེ་ཚ�ས་ཡོ་�ཱཤེ་ལ། �ོད་�ི་�་འདིར་འ�ིད་ཤོག། ང་ཚ�ས་ཁོ་ལ་གསོད་�ི་ཡིན། ཁོས་བྷལ་�ི་
མཆོད་�ི་བཤིགས་པ་དེའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་ཨ་ཤེའི་�ཱའི་མཚན་མ་དེ་བཅད་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 31འོན་�ང་
ཡོ་�ཱཤེ་�ིས། ཁོའི་མ�ན་�་ཡོད་པ་ཚ�ར། �ོད་�ི་བྷལ་ལ་�བ་�ོར་�ེད་�ི་ཡོད་དམ། �ོད་ཚ�ས་ཁོ་ལ་�ང་�ོབ་
�ེད་�ི་ཡོད་དམ། �་�ོའི་གོང་�་ཁོ་ལ་�བ་�ོར་�་མཁན་�མས་གསོད་པར་འ�ར། བྷལ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ན་
ཁོ་རང་རང་ཉིད་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་�་བ�ག། བཤིགས་ཡོད་པའི་མཆོད་�ིད་དེ་ཁོང་རང་གི་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 
32དེ་ནས་བ�ང་�ེ་གྷིད་ཨོན་ལ་ཡེ་�་བྷལ་ཞེས་�གས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཡོ་�ཱཤེ་�ིས་བྷལ་རང་ཉིད་�ིས་
རང་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་�་འ�ག། བཤིགས་པའི་མཆོད་�ིད་དེ་ཁོ་རང་རང་ཉིད་�ི་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་ཡོད་དོ། 33དེ་
ནས་མིད་ཡན་པ་�མས་དང་། ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་དང་�ེ་ཐང་གི་�ེ་རིགས་�མས་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ི་�ོད་�་
འ�ས་པ་དང་། ཡེཛ་རིལ་�ི་�ང་གཤོང་�་�ར་བཏབ་བོ། 34གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་�ིས་གྷིད་ཨོན་
ལ་དབང་བ�ར་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཨ་བྷི་ཨེ་ཛར་�ི་རིགས་�ས་�མས་ཁོང་གི་�ེས་�་འ�ངས་བར་འབོད་
པའི་�ིར་�ང་འབོད་དོ། 35ཁོང་གིས་མ་ནསེ་�ཱེའི་མངའ་�ལ་གཉིས་ཀའི་ས་�ལ་ཡོངས་�་ཁོང་གི་�ེས་�་
འ�ངས་དགོས་པའི་�ིར་བང་ཆེན་བཏང་ངོ་། ཁོང་གིས་ཨ་ཤེར་དང་ཛ�་�་�ན་དང་ནཕ་ཏ་ལིའི་�ེ་རིགས་�མས་
ལ་བང་ཆེན་བཏང་བ་དང་། དེ་ཚ�་ཁོང་དང་མཉམ་�་འ�ས་བའི་�ིར་�ེབས་སོ། 36དེ་ནས་གྷིད་ཨོན་�ིས་དཀོན་
མཆོག་ལ་�ས་པ། �ེད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�ོབ་པའི་ཆེད་ང་ལ་བེད་�ོད་གནང་གི་ཡིན་ག�ངས་ཡོད། 37དེ་བས་
ན་�ན་ནས་བལ་དེ་ང་ཚ�ས་�ོ་བ�ང་སའི་ག�ལ་སར་འཇོག་གི་ཡིན། ཞོག་པར་ཟིལ་པ་བལ་གཅིག་པོའི་�ེང་
བབས་པ་དང་། དེའི་ཉེ་འཁོར་�ི་སའི་�ེང་�་མ་བབས་པ་ཡིན་ན། �ེད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�ོབ་པར་མཛད་�ར་
ང་ལ་བེད་�ོད་གནང་�་ཡིན་པ་དེ་ང་རང་ནས་ཤེས་པར་འ�ར་རོ་ཞེས་�ས་སོ། 38དེ་�ར་�ང་ངོ་། སང་ཞོག་�་
པོ་གྷིད་ཨོན་ཡར་ལངས་ནས་བལ་དེ་བཙ�ར་བ་དང་ཟིལ་པའི་�་དེ་ཕོར་པ་ཁེངས་ནས་ཐོན་པར་འ�ར་རོ། 39དེ་
ནས་གྷིད་ཨོན་�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ། ང་ལ་�གས་མ་�ོ་བར་མཛ�ད་ཅིག། ང་ལ་ད་�ང་ཐེངས་ཅིག་�་འ�ལ་�ེད་
�་འ�ག་རོགས་གནང་། ང་ལ་བལ་�ི་བ�ག་ད�ད་ད་�ང་ཐེངས་ཅིག་�ེད་�་འ�ག་རོགས་གནང་། ཐེངས་
འདིར་བལ་�མ་པོ་དང་ཐང་�མས་�ོན་པ་མཛད་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 40མཚན་མོ་དེར་དཀོན་མཆོག་
གིས་དེ་�ར་མཛད་དོ། སང་ཞོག་བལ་དེ་�མ་པོ་དང་ཐང་�མས་ཟིལ་པས་�ོན་པ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ིམས་དཔོན 7 

གྷིད་ཨོན་�ིས་མིད་ཡན་པ་ཚ�་ཕམ་པར་�ས་པ།  



�ིམས་དཔོན 

1ཉིན་ཞིག་ཞོག་པ་�་པོ་གྷིད་ཨོན་དང་ཁོང་གི་མི་�མས་�་པོ་ལངས་ནས་ཧ་རོད་�ི་�་མིག་གི་ཉེ་འ�མ་�་�ར་
བཏབ་བོ། མི་དན་པ་ཚ�འི་�ར་དེ་བཞིན་དེ་ཚ�འི་�ང་�ོགས་�ི་�ང་གཤོང་རི་བོ་མོ་�ཱེ་ལ་ཡོད་དོ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་གྷིད་ཨོན་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ོད་ལ་ཡོད་པའི་མི་�མས་ནི་མི་ད་ཡན་པའི་ཐོག་�ལ་ཁ་�ོད་�ར་
�ངས་ཧ་ཅང་མང་བས་དེ་ཚ�འི་བསམ་�ོར་དེ་དག་རང་ཉིད་ནས་�ལ་ཁ་ཐོབ་པར་�ིས་པ་ཡིན་བསམ་ནས་ང་ལ་
ངོ་སོ་�ོད་པར་མི་�ེད་དོ། 3མི་མང་ལ་འཇིགས་�ང་�ེད་མཁན་ཡོད་ན་�ིམ་�་ལོག་སོང་ལ་ང་ཚ�་རི་བོ་གྷིལ་ཨད་
�་�ོད་�ི་ཡིན་ཞེས་གསལ་བ�གས་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། དེ་བས་ན་མི་ ༢༢,༠༠༠ �ིར་ལོག་པ་དང་མི་ 
༡༠,༠༠༠ དེར་བ�ད་དོ། 4དེ་ནས་ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གྷིད་ཨོན་ལ་བཀའ་གནང་བ། ད་�ང་�ོད་ལ་
མི་མང་པོ་འ�ག། དེ་ཚ�་�འི་�ར་འ�ིད་ཅིག། དེར་ངས་དེ་ཚ�་�ོད་�ི་ཆེད་�་ད�ེ་བར་�ེད་དོ། ངས་མི་ཞིག་ལ་
�ོད་མཉམ་�་འ�ོ་བར་�ེད་ཅེས་བ�ོད་པ་ཡིན་ན་ཁོ་�ོད་མཉམ་འ�ོ་བར་འ�ར། ངས་མི་ཞིག་�ོད་མཉམ་�་
མ་འ�ོ་ཞེས་བ�ོད་པ་ཡིན་ན་ཁོ་�ོད་དང་མཉམ་�་འ�ོ་བར་མི་འ�ར་རོ། 5གྷིད་ཨོན་�ིས་མི་�མས་�འི་�ར་
མར་འ�ིད་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། �ི་�ར་�ེས་�་�ག་མཁན་�མས་དང་�ས་མོ་བ�གས་
ནས་�་འ�ང་མཁན་�མས་ད�ེ་ཞིག་ག�ངས་སོ། 6དེར་རང་གི་ཁ་�་ལག་པར་�་འ�ེར་ནས་�ག་མཁན་མི་
�ངས་ ༣༠༠ ཡོད་པ་དང་། གཞན་�མས་ཚང་མས་�ས་མོ་བ�གས་ནས་�་འ�ང་ངོ་། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་གྷིད་ཨོན་ལ། ངས་�ོད་ལ་�བས་པ་དང་མི་�ེས་�་�ག་མཁན་མི་ག�མ་བ�་དེ་ཚ�་དང་བཅས་པར་མིད་
ཡན་པའི་ཐོག་�ལ་ཁ་�ོད་པར་�ེད་དོ། གཞན་�མས་�ིམ་�་ལོག་ཅེས་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 8དེ་
བས་ན་གྷིད་ཨོན་�ིས་མི་ ༣༠༠ ལ་ལམ་�གས་དང་། དམག་�ང་ཉར་མཁན་དེ་ཚ�་མ་གཏོགས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
གཞན་�མས་�ིམ་�་བཏང་ངོ་། མིད་ཡན་པ་ཚ�འི་�ར་དེ་�ང་གཤོང་�་ཁོ་ཚ�འི་འོག་�་ཡོད་དོ། 9མཚན་མོ་དེར་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གྷིད་ཨོན་ལ་བཀའ་གནང་བ། ཡར་ལོངས་ལ་�ར་ལ་འཐབ་ཅིག ངས་�ོད་ལ་དེ་ཚ�འི་
ཐོག་�ལ་ཁ་�ིན་ནོ། 10འོན་�ང་�ོད་འཐབ་པར་འཇིག་ན་�ོད་རང་གི་གཡོག་པོ་�་�ཱ་མཉམ་�་�ར་�་སོང་
ཞིག 11དེ་ཚ�ས་ཇི་བ�ོད་པ་བཞིན་�ོད་�ིས་ཐོས་པར་འ�ར་བ་དང། དེ་ནས་�ོད་�ིས་འཐབ་�ར་�ོ་ཁོག་�ེད་
པར་འ�ར་རོ། དེ་བས་ན་གྷིད་ཨོན་དང་གཡོག་པོ་�་�ཱ་གཉིས་ད�་བོའི་�ར་�ི་མཐའ་�་�ིན་པ་དང་། 12དེར་
མི་དན་པ་དང་ཨ་མ་ལེག་པ་དང་�ེ་ཐང་གི་�ེ་རིགས་�མས་ཆ་ག་འ�འི་ཚ�གས་�ར་�ང་གཤོང་�་�བ་ཡོད་པ་
དང་། དེ་ཚ�་ལ་�་མོང་ནི་�་མཚ�འི་མཐའི་�ེ་མ་�ར་མང་པོ་ཡོད་དོ། 13གྷིད་ཨོན་དེར་འ�ོར་�བས་མི་ཞིག་གིས། 
རང་གི་�ོགས་པོས་�ི་ལམ་ཤོད་བཞིན་ཡོད་པ་ཐོས་པ་དང་། ཁོས་ངའི་�ི་ལམ་ནང་ནས་�ི་བ་ལེབ་གཅིག་ང་ཚ�འི་
�ར་ནས་�ིལ་ཡོང་བ་དང་། དེ་�ར་ལ་ཕོག་སོང་། �ར་དེ་འ�ེལ་ནས་ཐང་�་�ང་བ་མཐོང་�ང་ཞེས་བཤད་དོ། 
14ཁོའི་�ོགས་པོ་དེའི་ལན་�། དེ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡོ་�ཱཤེ་�ི་�་གྷིད་ཨོན་�ི་རལ་�ི་རེད་མ་གཏོགས། དེའི་དོན་
གཞན་ཡོང་མི་�ིད་དོ། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་མིད་ཡན་དང་ང་ཚ�འི་དམག་ད�ང་ཐོག་�ལ་ཁ་གནང་ཡོད་ཅེས་
�ས་སོ། 15གྷིད་ཨོན་�ིས་མི་དེའི་�ི་ལམ་དང་དེའི་དོན་ཇི་ཡིན་ཐོས་�བས། རང་གི་�ས་མོ་བ�གས་ནས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་དོ། དེ་ནས་ཁོང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�ར་�་སོང་ནས། ད་ཡར་ལོངས་ཤིག། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་མིད་ཡན་པ་ཚ�འི་དམག་ད�ང་ཐོག་�ལ་ཁ་གནང་བཞིན་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 16ཁོང་གིས་
རང་གི་མི་ ༣༠༠ དེ་དག་ཚ�་ག�མ་�་བགོས་ནས། མི་རེར་དམག་�ང་རེ་དང་ནང་�་དཔལ་འབར་ཡོད་པའི་�་
མ་རེ་�ད་དོ། 17ཁོས་དེ་ཚ�་ལ་ང་�ར་�ི་ཉེ་འ�མ་�ེབས་�བས། �ོད་ཚ�་ང་ལ་�ོས་ཤིག། ངས་ཇི་�ར་�ིས་པ་�ར་



�ིམས་དཔོན 

�ོད་ཚ�ས་�ོས་ཤིག 18ང་དང་ངའི་མི་ཚ�ས་དམག་�ང་འ�ད་�བས་�ོད་ཚ�ས་�ང་�ར་�ི་མཐའ་འཁོར་�་
དམག་�ང་འ�ད་ཅིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་གྷིད་ཨོན་�ི་ཆེད་�་ཞེས་བ�ོད་ནས�ད་འབོད་�ོས་ཤིག་ཅེས་
�ས་སོ། 19གྷིད་ཨོན་དང་ཁོང་གི་མི་ ༡༠༠ ཐམ་པ་དེ་ཚ�་�ར་�ི་འ�མ་ནམ་�ེད་�ི་གོང་ཙམ་དང་�ོ་�ང་བ་བ�ེ་
མ་ཐག་�་�ེབས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་དམག་�ང་འ�ད་པ་དང་རང་གི་འ�ེར་ཡོང་བའི་�་མ་བཅགས་སོ། 20གཞན་
ཚ�་གཉིས་�ི་�ང་དེ་�ར་�ིས་པ་དང་། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ལག་པ་གཡོན་པར་�་འབར་ཐོག་པ་དང་ལག་གཡས་པར་
དམག་�ང་ཐོག་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་གྷིད་ཨོན་�ི་རལ་�ིའི་ཆེད་�་ཞེས་�ད་འབོད་�ས་སོ། 21མི་
ཚང་མ་�ར་�ི་མཐའ་འཁོར་�་རང་གི་ས་གནས་�་ལངས་པ་དང་། ད�་བོའི་དམག་ད�ང་�མས་�ེ་ངག་འདོན་
བཞིན་�ོས་སོ། 22གྷིད་ཨོན་�ི་མི་�མས་ནས་དམག་�ང་འ�ད་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ད�་བོའི་
དམག་ད�ང་ཚ�་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རང་གི་རལ་�ིས་འཐབ་�་འ�ག་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�་ཛ་རེ་ཐན་དང་
བྷེད་ཤི་ཏ་དང་ཏ་བྷད་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་ཧ་བེལ་མེ་ཧོ་�ཱའི་བར་�་�ོས་སོ། 23དེ་ནས་ནཕ་ཏ་ལི་
དང་ཨ་ཤེར་དང་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ོགས་གཉིས་�ི་�ེ་རིགས་�ི་མི་�མས་འབོད་ནས། དེ་ཚ�ས་མིད་ཡན་པ་�མས་�ི་
�ེས་དེད་�ས་སོ། 24གྷིད་ཨོན་�ིས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་བ�ད་ལ་མིད་ཡན་པ་མཉམ་�་འཐབ་�་ཤོག་ཅེས་དང་། 
གཙང་པོ་ཡོར་དན་དང་བྷེད་བྷ་�ཱ་བར་�ི་�་མིག་�མས་དབང་བ�ང་�ོས་ཤིག་དང་། མིད་ཡན་པ་�མས་ལ་�་
དེ་�ལ་�་མ་བ�ག་ཅེས་བ�ོད་�ར་བང་ཆནེ་བ�ངས་སོ། ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་མི་�མས་མཉམ་�་འབོད་པ་དང་། དེ་
ཚ�ས་གཙང་པོ་ཡོར་དན་དང་བྷེད་བྷ་�ཱ་བར་�ི་�་�མས་དབང་བ�ང་�ས་སོ། 25དེ་ཚ�ས་མིད་ཡན་པའི་དཔོན་
པོ་ཨོ་རེབ་དང་ཛ�བ་གཉིས་བ�ང་བ་དང་། ཨོ་རེབ་ལ་ཨོ་རེབ་�ི་�ག་�ེང་�་བསད་པ་དང་། ཛ�བ་ལ་ཛ�བ་�ི་�ན་
འ�མ་བཙ�ར་སར་བསད་དོ། དེ་ཚ�ས་མིད་ཡན་པར་�་མ�ད་�ེས་དེད་�ིས་པ་དང་། ཨོ་རེབ་དང་ཛ�བ་གཉིས་�ི་
མགོ་དེ་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་གྷིད་ཨོན་�ོད་སར་འ�ེར་ཡོང་ངོ་༎  
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མིད་ཡན་པ་�མས་�ི་མཐའ་མའི་ཕམ་�།།  

1ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་མི་ཚ�ས་གྷིད་ཨོན་ལ། �ེད་�ིས་མིད་ཡན་པ་ཚ�ར་འཐབ་པར་ཕེབས་འ�ོ་�བས། ང་ཚ�ར་ཅི་ལ་
�ད་གཏོང་མ་གནང་བ་ཡིན་ནམ། �ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་དེ་�ར་ཅི་ལ་མཛད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ོན་བ�ོད་�གས་ཆེ་
�ས་སོ། 2ཁོང་གིས། �ོད་ཚ�ས་ཇི་�ར་�ིས་པ་དེ་དང་བ�ར་ན། ངས་�ིས་�བ་པ་དེ་ཚ�་གང་ཡང་མིན། �ོད་ཚ�་
ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་མི་ཚ�ས་�་བ་�ང་�ང་�ིས་པ་དེ་ཚ�་ངའི་རིགས་�ས་ཡོངས་�ི་�ིས་པ་ལས་�ག་པ་ཡོད་དོ། 3གང་
�ར་དཀོན་མཆོག་གི་མ�་�ོབས་�ིས་�ོད་ཚ�འི་མིད་ཡན་པའི་དཔོན་པོ་ཨོ་རེབ་དང་ཛ�བ་གཉིས་བསད་ཡོད། དེ་
དང་བ�ར་ན་ངས་ཅི་�ིས་ཡོད་དམ་ཞེས་�ས་པ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་�ར་�་�བས་དེ་ཚ�འི་�ོ་བ་ཞི་བར་འ�ར་རོ། 
4�བས་དེར་གྷིད་ཨོན་དང་ཁོང་གི་མི་ ༣༠༠ དེ་ཚ�་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�་�ེབས་ནས་�་དེ་�ལ་ལོ། དེ་ཚ�་ཐང་
ཆད་ཡོད་ན་ཡང་�་མ�ད་ད�་བོའི་�ེས་དེད་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 5དེ་དག་�་ཀོད་�་འ�ོར་�བས་ཁོང་གིས་
�ོང་�ེར་�ི་�ེ་བོ་�མས་ལ་ངའི་མི་ཚ�ར་བག་ལེབ་�ན་�འི་གནང་རོགས་གནང་། དེ་ཚ�་ཐང་ཆད་ཡོད་པ་དང་
ངས་མིད་ཡན་པའི་�ལ་པོ་�མས་ཛ�་�ཱ་དང་ཛལ་�ན་ན་གཉིས་�ི་�ེས་དེད་�ེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 6འོན་
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�ང་�་ཀོད་�ི་འགོ་འཛ�ན་�ིས། ང་ཚ�ས་�ེད་�ི་དམག་མི་ཚ�ར་ཁ་ཟས་ཅི་ལ་གཏེར་དགོས་སམ། �ེད་�ིས་ཛ�་�ཱ་
དང་ཛལ་�ན་ན་གཉིས་ལ་ད་�ང་ཡང་བ�ང་མེད་ཅེས་�ས་སོ། 7དེར་གྷིད་ཨོན་�ིས། དེ་�ར་ལེགས། གཙ�་བོ་་
དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་ལག་�་ཛ�་�ཱ་དང་ཛལ་�ན་ན་གཉིས་གནང་ཚར་བའི་�བས་�། �ོད་ལ་ཚ�ར་མ་དང་�ེ་
ཐང་གི་སེར་བའི་ཚ�ར་མས་བ�ང་བར་�འོ་�ས་སོ། 8གྷིད་ཨོན་�ལ་པེ་�་ཨེལ་�་�ེབས་པ་དང་། དེའི་མི་མང་
�མས་ལ་ཡང་འ�ད་བ�ལ་འ�་མ�ངས་གནང་ན་ཡང་། པེ་�་ཨེལ་�ི་�ེ་བོ་ཚ�ས་�་ཀོད་�ི་�ེ་བོ་ཚ�་�ར་ལན་
འ�་མ�ངས་�ས་སོ། 9དེ་བས་ན་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚ�ར་ང་�ོན་མེད་ཁམས་དང་ལོག་ཡོང་�་ཡིན་པས། དེ་�བས་
�ོད་ཚ�འི་གན་དྷོ་ལ་དེ་བཤིགས་པར་�འོ་ཞེས་�ས་སོ། 10ཛ�་བ་དང་ཛལ་�ན་ན་གཉིས་རང་གི་དམག་ད�ང་
དང་མཉམ་�་ཀར་ཀོར་�་ཡོད་པ་དང་། �ེ་ཐང་གི་�ེ་རིགས་�ི་དམག་ད�ང་ཡོངས་�ི་�ངས་ནི་ ༡༥,༠༠༠ ཙམ་
ལས་�ག་མེད་དོ། དམག་མི་ ༡༢༠,༠༠༠ བསད་ཡོད་དོ། 11གྷིད་ཨོན་�ེ་ཐང་གི་མཐའི་ལམ་བ�ད་ནོ་�ཱ་དང་ཡོག་
བྷེ་�འི་ཤར་�ོགས་�་�ིན་ནས་དམག་ད�ང་ཚ�ར་�ོ་�ར་�་འཐབ་བོ། 12མིད་ཡན་�ི་�ལ་པོ་ཛ�་�ཱ་དང་ཛལ་
�ན་ན་གཉིས་�ོས་ན་ཡང་། ཁོང་གིས་�ེས་དེད་གནང་ནས་ཁོ་ཚ�་གཉིས་བ�ང་བ་དང་། ཁོ་ཚ�འི་དམག་ད�ང་
�མས་ལ་འཇིགས་�ག་ཡོང་བ་མཛད་དོ། 13གྷིད་ཨོན་དམག་གི་�ེས་�་ཧེ་རེསེ་ལ་ནས་ལོག་ཡོང་�བས། 14ཁོང་
གིས་�་ཀོད་�ི་ན་གཞོན་ཞིག་ལ་བ�ང་ནས་ཁོ་ལ་འ�ི་�ད་གནང་བ་དང་། ན་གཞོན་དེས་གྷིད་ཨོན་ལ། �་ཀོད་
�་གནས་ཡོད་མི་�་�མས་�ི་�ངས་བ�ན་�་དོན་བ�ན་�ི་མིང་�ིས་སོ། 15གྷིད་ཨོན་�་ཀོད་�ི་མི་ཚ�འི་སར་
ཕེབས་ནས། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་རོགས་�་�ར་ཁས་ལེན་མ་�ས་པ་�ན་�ི་འ�ག་གམ། �ོད་ཚ�ས་ངས་ཛ�་�ཱ་དང་ཛལ་
�ན་ན་གཉིས་བ�ང་མེད་�བས། ངའི་ཐང་ཆད་པའི་མི་ཚ�ར་ཁ་ལག་�ད་མི་�བ་ཅེས་�ས་ཡོད། དེ་�ར་ཁོ་ཚ�་
འདིར་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 16དེ་ནས་ཁོང་གིས་�་ཀོད་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ར་ཚ�ར་མ་དང་�ེ་ཐང་གི་སེར་བའི་ཚ�ར་
མས་ཉེས་ཆད་གནང་ངོ་། 17ཁོང་གིས་པེ་�་ཨེལ་�ི་གན་དྷོ་ལ་དེ་བཤིགས་པ་དང་�ོང་�ེར་དེའི་མི་�མས་བསད་
དོ། 18དེ་ནས་གྷིད་ཨོན་�ིས། ཛ�་�ཱ་དང་ཛལ་�ན་ན་གཉིས་ལ། �ོས་ཚ�ས་ཏ་བྷོར་�་མི་བསད་པ་ཚ�་ཇི་�ར་ཡོད་
དམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས། དེ་ཚ�་�ེད་དང་འ�་བོ་འ�ག། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ནི་�ལ་པོའི་�་�་�་
འ�ག་ཅེས་ལན་�ས་སོ། 19གྷིད་ཨོན་�ིས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ནི་ངའི་�ན་དང་ང་རང་གི་ཨ་མ་ལགས་�ི་�་
འབའཞིག་ཡིན་ནོ། ངས་དམ་བཅའ་བ�ན་པོར་འཇོག་�ར། གལ་�ིད་�ོད་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�ར་བསད་མེད་ན། ངས་�ོད་
ཚ�ར་གསོད་པར་མི་�ེད་ཅེས་�ས་སོ། 20དེ་ནས་ཁོང་གིས། རང་གི་�་�ན་ཤོས་ཡེ་ཐེར་ལ། ཁོ་གཉིས་གསོད་ཅིག་
ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། འོན་�ང་�་དེས་རལ་�ི་མ་བཏོན་ནོ། ཁོང་�་�་�ང་�ང་ཞིག་སོང་ཙང་�་དེ་ལ་ཐེ་ཚ�མ་
�ེས་སོ། 21དེ་ནས་ཛ�་�ཱ་དང་ཛལ་�ན་ན་གཉིས་ནས། �ོད་རང་གཉིས་ནས་ང་ཚ�ར་གསོད་ཅིག �ེས་པའི་ལས་དེ་
�ེས་པའི་�་དགོས་ཤེས་�ས་པ་དང་། དེར་བ�ེན་གྷིད་ཨོན་�ིས་ཁོ་གཉིས་བསད་ནས་�་མོང་ཚ�འི་�ེ་ལ་ཡོད་
པའི་�ན་ཆ་�མས་�ངས་སོ། 22དེ་�ེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གྷིད་ཨོན་ལ་�ེད་ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་གནང་ཞིག �ེད་�ི་
�ེས་�་�ེད་�ི་རིགས་བ�ད་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་མཛ�ད་ཅིག �ེད་�ིས་ང་ཚ�་མིད་ཡན་པ་ཚ�འི་ལག་ནས་�བས་
པར་མཛད་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 23དེའི་ལན་�་གྷིད་ཨོན་�ིས། ང་དང་ངའི་�་ཡིས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་པོ་མི་�ེད་དོ། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་པོ་གནང་ངོ་ཞེས་�ས་སོ། 24དེ་ནས་ཁོང་གིས་�་མ�ད་ནས་ངས་�ོད་
ཚ�ར་�་བ་ཞིག་འ�ལ་�་འ�ག་རོགས་གནང་། �ོད་ཚ�་རེར་རེས་བཅོམ་པའི་ཨ་ལོང་�མས་ང་ལ་�ིན་རོགས་ཅེས་
�ས་སོ། (མིད་ཡན་པ་ཚ�་�ེད་ཐང་གི་མི་མང་གཞན་�ར་གསེར་�ི་ཨ་ལོང་བདོག་གི་ཡོད་དོ།) 25ལན་�་མི་མང་
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གིས། དེ་ཚ�་�ེད་ལ་འ�ལ་�ར་ང་ཚ�་དགའ་བར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་རས་ཤིག་བཏིང་ནས་ཚང་མས་རང་
གི་�ངས་པའི་ཨ་ལོང་�མས་དེའི་ཁར་བཞག་གོ 26གྷིད་ཨོན་ལ་གསེར་�ི་ཨ་ལོང་�ང་བ་�མས་�ི་�ིད་ཚད་ཀི་
ལོ་ཉི་�་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་ལ་�ན་ཆ་དང་�ེ་�ན་དང་མིད་ཡན་པའི་�ལ་པོས་�ོན་པའི་རས་�་མན་
དང་�་མོང་ཚ�འི་�ེའི་མཐའ་འཁོར་ལ་ཡོད་པའི་ཉག་ཐག་བཅས་པ་འ�ད་མེད་དོ། 27གྷིད་ཨོན་�ིས་གསེར་དེ་
ཚ�་ལས་�་འ�་ཞིག་བཟོས་ནས་རང་གི་�ོང་�ེར་ཨོཕ་�ཱེའི་ནང་བཞག་གོ ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མས་དཀོན་མཆོག་
�ངས་ནས་�་འ�་དེ་ལ་མཆོད་པར་དེར་སོང་ངོ་། དེ་ནི་གྷིད་ཨོན་དང་ཁོང་གིས་�ིམ་ཚང་གི་ཆེད་�་�ི་ཞིག་�་
འ�ར་བ་ཡིན་ནོ། 28དེ་�ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་མི་ད་ཡིན་པ་ཚ�་ཕམ་པར་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�་ནི་ཉན་ཁ་མེད་
པར་འ�ར་རོ། �ལ་དེ་བཞིན་གྷིད་ཨོན་མ་�ོངས་བར་ལོ་བཞི་བ�འི་རིང་ཞི་བདེར་གནས་སོ༎  

གྷིད་ཨོན་�ོངས་པ།  

29གྷིད་ཨོན་རང་གི་�ིམ་�་ཕེབས་ནས་དེར་བ�གས་སོ། 30ཁོང་ལ་�་བ�ན་བ�་ཡོད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། 
ཁོང་ལ་�ང་མ་མང་པོ་ཡོད་པའི་�ིར་རོ། 31ཁོང་ལ་ཤེ་ཀེམ་�་�ར་�ོགས་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལ་�་ཞིག་
�ེས་པ་དང་དེའི་མིང་ལ་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་ཅེས་བཏགས་སོ། 32ཡོ་�ཱཤེ་�ི་�་གྷིད་ཨོན་ནི་ད�ང་ལོ་མཐོ་པོར་�ོངས་
པ་དང་། ཨ་བྷི་ཨེ་ཛར་�ི་རིགས་�ས་�ི་�ོང་�ེར་ཨོཕ་�ཱའི་རང་གི་ཡབ་ཡོ་�ཱཤེ་�ི་�ར་ཁང་�་�ས་སོ། 33གྷིད་
ཨོན་�ོངས་པའི་�ེས་ལ་�ར་ཡང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་མི་མང་�མས་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བར་
འ�ར་བ་དང་བྷལ་�མས་ལ་མཆོད་དོ། དེ་ཚ�ས་བྷལ་བྷ་རིད་ལ་དེ་ཚ�འི་�་�་བཟོས་སོ། 34དེ་ཚ�་རང་ཉིད་�ི་
དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་�་ད�་བོ་�མས་ལས་�ོབ་མཁན་དེའི་ཞབས་
ཏོག་མ་�ས་སོ། 35གྷིད་ཨོན་�ི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་ཆེད་�་�ེད་པའི་བཟང་པོའི་�་བ་�མས་ལ་དེ་ཚ�ས་ཁོང་གི་�ིམ་
ཚང་གི་�ོགས་�་�་�ིན་མི་�ན་ནོ༎  
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ཨ་བྷི་མེ་ལེག།  

1གྷིད་ཨོན་�ི་�་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་རང་གི་ཨ་མའི་�ན་ཚང་མའི་�ོད་གནས་�ོང་�ེར་ཤེ་ཀེམ་�་སོང་ནས་དེ་ཚ�་ལ་
�ས་པ། 2ཤེ་ཀེམ་�ི་མི་�མས་ལ་འ�ི་�ད་�ོས་ཤིག གྷིད་ཨོན་�ི་�་བ�ན་�ས་དབང་བ�ར་�ས་པའམ། མི་
གཅིག་གིས་དབང་བ�ར་�ེད་པ་�་ལ་འདམས་པར་�ེད་དམ། ཨ་བྷི་མེ་ལེག་ནི་�ོད་རང་ཚ�འི་ཤ་�ག་ཡིན་པ་
�ན་ཞིག 3ཁོང་གི་�མ་�ི་�ན་�མས་ནས་ཤེ་ཀེམ་�ི་མི་�མས་ལ་ཁོང་གི་ཆེད་�་དེའི་�ོར་ལ་�ས་པ་དང་། ཁོ་
ཚ�ས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གི་�ེས་�་འ�ག་�ར་ཐག་ཆོད་�ིས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་ནི་ཁོ་ཚ�འི་གཉེན་ཚན་ཡིན་
ནོ། 4དེ་ཚ�ས་བྷལ་བེ་རིད་�ི་�་ཁང་ནས་ཁོང་ལ་ད�ལ་�མ་�་བ�ན་བ�་�ད་པ་དང། ད�ལ་དེ་ཁོང་གི་མི་ངན་
ཕན་མེད་�ས་ནས་དེ་ཚ�་ཁོའི་�ེ�་འ�ངས་སོ། 5ཁོང་ཨོཕ་�ཱར་རང་གི་ཡབ་�ི་གཟིམ་ཁང་�་�ིན་ནས། �ོ་གཅིག་
རང་གི་�ེང་རང་གི་�ན་བ�ན་བ�་འམ་གྷིད་ཨོན་�ི་�་�མས་ལ་བསད་དོ། འོན་�ང་གྷིད་ཨོན་�ི་�་�ང་ཤོས་
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ཡོ་ཐམ་ཡིབ་པ་དང་བསད་མེད་དོ། 6དེ་ནས་ཤེ་ཀེམ་དང་བྷེད་མི་ལོའི་མི་�མས་མཉམ་�་འཛ�མས་ཏེ་ཤེ་ཀེམ་�ི་
བེ་ཤིང་དམ་པ་ཞིག་གི་སར་སོང་ནས། དེར་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་ལ་�ལ་པོར་བ�ོས་སོ། 7ཡོ་ཐམ་�ིས་དེ་�ར་ཐོས་པ་
དང་། ཁོང་�ིན་ནས་རི་བོ་གྷེ་རི་ཛ�མ་�ི་�ེང་�་ལངས་ནས་�ད་�གས་ཆེན་པོས་�ས་པ། ཤེ་ཀེམ་�ི་མི་ཚ�་ང་ལ་
ཉོན་ཞིག་དང་། དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ས་�ས་པ་གསན་པར་འ�ར། 8�ོན་�ས་ཤིང་�ོང་�མས་རང་གི་�ལ་
པོ་བ�ོ་བར་འཛ�མས་སོ། དེ་ཚ�ས་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་ལ་ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་གནང་རོགས་�ས་སོ། 9ལན་�་ཁ་�ར་ཤིང་
གིས། ངས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�ིད་�ོངས་བར་�་ཚ�ར་དང་མི་ལ་�ས་�ི་�་བར་བེད་�ོད་�ེད་པའི་�མ་འདོན་�་
ངས་མཚམས་འཇོག་�ེད་དགོས་ཤེས་�ས་སོ། 10དེ་ནས་ཤིང་�ོང་ཚ�ས་སེ་ཡབ་ཤིང་ལ། �ོད་ཡོང་ནས་ང་ཚ�འི་
�ལ་པོ་�ེད་རོགས་གནང་�ས་སོ། 11འོན་�ང་དེའི་ལན་�་སེ་ཡབ་ཤིང་�ོང་གིས། ངས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�ལ་�ིད་
�ོང་བར་ངས་ཤིང་ཏོག་ཞིམ་པོ་�ེས་བར་མཚམས་འཇོག་�་དགོས་ཤེས་�ས་སོ། 12དེར་བ�ེན་ཤིང་�ོང་ཚ�ས་
�ན་ཤིང་ལ། �ེད་ཡོང་ནས་ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་གནང་རོགས་གནང་�ས་སོ། 13�ན་ཤིང་གིས། ངས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་
�ལ་�ིད་�ོང་བར་ངས་�་ཚ�་དང་མི་ཚ�ར་དགའ་བར་�ེད་པའི་�ན་ཆང་འདོན་�་མཚམས་འཇོག་�་དགོས་
ཤེས་�ས་སོ། 14དེ་ནས་ཤིང་�ོང་ཚང་མས་ཚ�ར་ཤིང་ལ། �ེད་ཡོང་ནས་ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་�ེད་རོགས་གནང་ཞེས་
�ས་སོ། 15ཚ�ར་ཤིང་གིས། དངོས་གནས་ང་�ོད་ཚ�འི་�ལ་པོ་བཟོ་འདོད་ཡོད་ན། ངའི་བསིལ་�ིབ་འོག་�་ཡོང་
ནས་�ོད་ཅིག �ོད་ཚ�ས་དེ་�ར་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། ངའི་ཚ�ར་མའི་ཡལ་ག་�མས་མེ་ཐོན་ནས་ལེ་བ་ནོན་�ི་འ�མ་
ཤིང་�མས་འཚ�ག་པར་འ�ར་རོ་ཞེས་�ས་སོ། 16ཡོ་ཐམ་�ིས་�་མ�ད་ནས་�ས་པ། �ོད་ཚ�ས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་�ལ་
པོར་བ�ོས་�བས། �ོད་ཚ�་དངོས་གནས་�ི་�ང་པོ་དང་�ག་བསམ་་�ན་པ་ཡོད་དམ། �ོད་ཚ�ས་གྷིད་ཨོན་�ི་
�ན་�ེན་ལ་�ས་བ�ི་དང་། ཁོང་གི་མཛད་པ་འོས་པ་�ར་ཁོང་གི་�ིམ་ཚང་ལ་བ�་�ོགས་ལེགས་པར་�ིས་ཡོད་
དམ། 17ངའི་ཡབ་�ི་�ོད་ཚ�འི་དོན་�་དམག་འཐབ་གནང་བ་�ན་པར་�ོས་ཤིག ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་མིད་ཡན་པ་
ཚ�་ལས་�ོབ་ཆེད་རང་གི་�་�ོག་�ོས་བཏང་ཡོད། 18དེ་རིང་�ོད་ཚ�ས་ངའི་ཡབ་�ི་�ིམ་ཚང་ལ་�བ་བ�ར་�ི་
ཡོད་དམ། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་�་ ༧༠ ལ་�ོ་གཅིག་གི་�ེང་བསད་ཡོད་པ་དང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་གི་གཡོག་
མོའི་�་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་�ོད་ཚ�འི་གཉེན་ཚན་ཡིན་པའི་�ེན་�ིས་ཤེ་ཀེམ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་ཡོད་དོ། 19དེ་བས་ན་
ད་རིང་�ོད་ཚ�ས་གྷིད་ཨོན་དང་ཁོང་གི་�ིམ་ཚང་ལ་ཇི་�ར་�ིས་པ་�མས་�ག་བསམ་�ན་པ་དང་�ང་པོ་ཡིན་
ན། �ོད་ཚ�་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་དང་མཉམ་�་དགའ་བར་འ�ར་བ་དང་ཁོ་ནི་�ོད་ཚ�་མཉམ་�་དགའ་བར་ཤོག། 20དེ་
�ར་མིན་ན་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་ནས་མེ་འཐོན་ནས་ཤེ་ཀེམ་དང་བྷེད་མི་ལོའི་མི་འཚ�ག་པར་ཤོག་ཅིག ཤེ་ཀེམ་དང་བྷེད་
མི་ལོའི་མི་�མས་ནས་འཐོན་པའི་མེས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་འཚ�ག་པར་ཤོག། 21དེ་ནས་ཡོ་ཐམ་ཁོང་གི་�ན་ཨ་བྷི་མེ་
ལེག་ལ་འཇིགས་ཏེ་བི་ཨེར་�ི་ས་གནས་�་�ོས་ཕེབས་སོ། 22ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་ཐོག་ལོ་ག�མ་
རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 23དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་དང་ཤེ་ཀེམ་�ི་�ེ་བོ་ཚ�འི་བར་གཅིག་གིས་
གཅིག་ལ་�ང་སེམས་ཡོང་བར་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་་ལ་ངོ་་ལོག་�བ་བོ། 24དེ་ནས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་
དང་ཤེ་ཀེམ་�ི་�ེ་བོ་�མས་ལ་གྷིད་ཨོན་�ི་�་བ�ན་�་གསོད་�ར་�ད་བ�ལ་�་མཁན་ཚ�འི་ཉེས་པ་�བ་
དགོས་པའི་�ིར་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 25ཤེ་ཀེམ་�ི་མི་ཚ�ས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་ལ་འཇབ་�ོལ་�ེད་འ�ར་རི་བོའི་�ེང་མི་
བཞག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་དེ་བ�ད་ནས་འ�ོ་མཁན་ཚང་མར་བཅོམ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཨ་བྷི་མེ་ལེག་ལ་
དེའི་�ོར་ལན་�ེལ་་ཡོད་དོ། 26དེ་ནས་ཨེ་བྷེད་�ི་�་�ལ་རང་གི་�ན་ཚ�་མཉམ་�་ཤེ་ཀེམ་�་�ེབས་པ་དང་། ཤེ་



�ིམས་དཔོན 

ཀེམ་�ི་མི་ཚ�ས་ཁོ་ལ་ཡིད་ཆེས་�ིས་སོ། 27དེ་ཚ�་ཚང་མ་རང་གི་�ན་ཚལ་�་སོང་ནས། �ན་འ�མ་�ག་པ་དང་དེ་
ཚ�་ནས་�ན་ཆང་བཟོས་ནས་�ས་�ོན་ཞིག་�ང་བ�ི་�ས་སོ། དེ་ཚ�་རང་གི་�འི་�་ཁང་�་སོང་ནས་ཟ་འ�ང་
�ིས་པ་དང་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་ལ་དམའ་འབབེས་�ིས་སོ། 28�ལ་�ིས་�ས་པ། ང་ཚ�་ཤེ་ཀེམ་�ི་མི་�མས་ཇི་འ�་ཡིན་
ནམ། ང་ཚ�ས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གི་ཞགས་ཏོག་ཅི་ལ་�་བཞིན་ཡོད་དམ། གང་�ར་ཁོ་�་ཡིན་ནམ། ཁོ་ནི་གྷིད་ཨོན་�ི་
�་མ་ཡིན་ནམ། ཛ�་�ལ་�ི་ཁོའི་བཀའ་ཉན་བཞིན་ཡོད་ན་ཡང་ང་ཚ�ས་ཁོའི་གཡོག་ཅི་ལ་�གས་དགོས་སམ། �ོད་
ཚ�འི་རིགས་�ས་བ�གས་མཁན་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཧ་མོར་ལ་དམ་ཚ�ག་གཙང་བར་གནས་པར་�ིས་ཤིག 29ང་ནི་
མི་འདི་དག་གི་�ེ་འ�ིད་�ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད་ན། ངས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་�ིར་འ�ད་�ེད་པ་དང་། ངས་
ཁོ་པར། �ོད་�ི་དམག་མི་ལ་དམག་�ོན་གཏོང་ལ་�ར་ཡོང་ནས་དམག་འཐབ་�ོས་ཤིག་ཅེས་བ�ོད་�་ཡིན་ཞེས་
སོ། 30�ོང་�ེར་�ི་�ིད་�ོང་པ་ཛ�་�ལ་�ིས་�ལ་�ི་ཇི་�ར་�ས་པ་�མས་ཐོས་�བས་ཁོ་�ོས་པར་འ�ར་རོ། 
31ཁོས་ཨ་�་�ཱ་�་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་ལ་འདི་�ར་�་བར་བང་ཆེན་ཞིག་བ�ངས་སོ། ཨེ་བེད་�ི་�་�ལ་དང་ཁོའི་�ན་
ཚ�་ཤེ་ཀེམ་�་�ེབས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ེད་ལ་�ོང་�ེར་ནང་ཡོང་མི་འ�ག་གོ 32དེ་བས་ན་�ེད་དང་�ེད་�ི་
མི་�མས་མཚན་མོར་ཐོན་ནས་ཞིང་ཁའི་ནང་ཡིབ་དགོས་སོ། 33སང་ཞོག་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་ཡར་ལངས་ནས་�ོ་
�ར་�་�ོང་�ེར་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་དགོས་སོ། དེ་ནས་�ལ་དང་ཁོའི་མི་�མས་�ེད་�ི་ཁ་ཐེབས་�་ཡོང་�བས་
�ེད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་གང་�བ་�བ་�ོལ་བར་�ོས་ཤིག 34དེ་བས་ན་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་དང་ཁོང་གི་མི་�མས་མཚན་མོར་
ཐོན་ནས། ཤེ་ཀེམ་�ི་�ི་རོལ་�་ཚ�་བཞི་�ས་ནས་ཡིབ་བོ། 35ཨ་བྷི་མེ་ལེག་དང་ཁོང་གི་མི་ཚ�ས་�ལ་�ིར་ཐོན་ནས་
�ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོར་ལངས་པ་མཐོང་བ་དང་། ཁོ་ཚ�་ཡིབ་ས་ནས་ཡར་ལངས་སོ། 36�ལ་�ིས་ཁོ་ཚ�་མཐོང་བ་
དང་ཛ�་�ལ་ལ་། �ོས་དང་རི་�ེ་ནས་མི་�མས་མར་ཡོང་བཞིན་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། ཛ�་�ལ་�ིས་ལན་�་དེ་ཚ�་མི་
མ་རེད། དེ་ཚ�་རིའི་�ེང་གི་�ིབ་ནག་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 37�ར་ཡང་�ལ་�ིས། �ོས་དང་རི་བོའི་�ེང་ནས་མི་མར་
བབ་ནས་ཡོང་བཞིན་འ�ག་པ་དང་། ཚ�་གཅིག་ནི་�ོན་ཤེས་ཤོད་མཁན་བེ་ཤིང་གི་ལམ་ནས་ཡོང་བཞིན་འ�ག་
ཅེས་�ས་སོ། 38དེ་ནས་ཛ�་�ལ་�ིས་ཁོ་ལ། �ོད་�ི་�ོན་�ི་�ོ་ཁོག་དེ་ཚ�་གང་�་ཡོད། ང་ཚ�ས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གི་
ཞབས་ཏོག་ཅི་ལ་�་དགོས་བ�ོད་མཁན་�ོད་མ་ཡིན་ནམ། �ོད་�ི་ཤིན་�་དམོད་པའི་མི་འདི་ཚ�་ཡིན། ད་སོང་ལ་
ཁོ་ཚ�་དང་དམག་འཐབ་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། 39�ལ་�ིས་ཤེ་ཀེམ་�ི་མི་�མས་�ེ་འ�ིད་�ེད་ནས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་
དང་འཐབ་བོ། 40�ལ་�ོས་པ་དང་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གིས་�ེས་དེད་�ས་སོ། �ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོར་ཡང་མི་མང་པོ་
�ས་སོ། 41ཨ་བྷི་མེ་ལེག་ཨ་�་�ཱ་�་བ�ད་པ་དང་ཛ�་�ལ་�ིས་�ལ་དང་ཁོའི་�ན་�མས་ཤེ་ཀེམ་ནས་�ིར་
འ�ད་�ིས་�བས་དེ་ཚ�་དེར་གནས་�ོད་�ེད་མ་�བ་བོ། 42ཉིན་�ེས་མར་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གིས་ཤེ་ཀེམ་�ི་མི་�མས་
ཞིང་ཁར་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་ཤེས་པ་དང་། 43དེ་བས་ན་ཁོང་གིས་རང་གི་མི་�མས་འ�ིད་ནས་ཚ�་ག�མ་ལ་བགོས་
ཏེ་ཞིང་ཁའི་ནང་ཡིབ་ནས་�ག་བ�ད་དོ། ཁོང་གིས་མི་མང་�ོང་�ེར་ནས་�ིར་ཐོན་ཞིང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མཐོང་
བ་དང་། ཁོ་ཚ�་གསོད་པར་འཇབ་ས་ནས་ཡར་ལངས་སོ། 44ཨ་བྷི་མེ་ལེག་དང་ཁོང་གི་ཚ�་དེས་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོ་
�ང་བར་མ�ན་བ�ོད་�ེད་པ་དང་། གཞན་ཚ�་གཉིས་པོ་དེས་ཞིང་་ཁའི་ནང་གི་མི་མང་ལ་འཐབ་�ོལ་�ས་ནས་
དེ་ཚ�་ཚང་མ་བསད་དོ། 45དམག་འཐབ་ཉིན་གང་�ས་པ་དང་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གིས་�ོང་�ེར་དབང་བ�ང་�ས་ཏེ། 
དེའི་མི་མང་བསད་དེ་�ོང་�ེར་དེ་�ོར་ནས་ཐང་�མས་ལ་ཚས་བཀབས་སོ། 46ཤེ་ཀེམ་�ི་མཁར་�ོང་�་མི་གཙ�་
�གས་�མས་�ིས་དེ་ཐོས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་བྷལ་བྷེ་རིད་�ི་�་ཁང་ནང་གི་མཁར་�ོང་བཙན་སར་བ�ད་དོ། 
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47ཨ་བྷི་མེ་ལེག་ལ། དེ་ཚ�་དེར་འཛ�མས་ཡོད་པའི་�ོར་�ས་པ་དང་། 48ཨ་བྷི་མེ་ལེག་རང་གི་མི་�མས་དང་མཉམ་
�་རི་བོ་ཛལ་མོན་�་ཡར་འཛ�གས་པ་དང་། ཁོང་གིས་�་�ི་ཞིག་�ངས་ཏེ་ཤིང་�ོང་གི་ཡལ་ག་ཞིག་བཅད་ནས་
རང་གི་ད�ང་པའི་�ེང་�་བཞག་གོ ཁོང་གིས་མི་�མས་ལ་དེ་�ར་མ�ོགས་པོ་�་དགོས་�ས་སོ། 49དེ་བས་ན་མི་
ཚང་མས་ཤིང་�ོང་གི་ཡལ་ག་བཅད་དེ། ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གི་�ེས་�་�ིན་ནས་མཁར་�ོང་ཁར་བ�ེས་ནས་�ངས་པ་
དང་། དེ་ཚ�ས་དེར་མེ་�བ་ནས་ནང་�་ཡོད་པའི་�ོང་གི་མི་�ེས་པ་དང་�ད་མེད་�ོང་གཅིག་ཙམ་ཡོད་པ་ཚང་
མ་འཆི་བར་འ�ར་རོ། 50དེ་ནས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་ཐེ་བེཛ་�་ཕེབས་ནས་མཐའ་བ�ོར་ཞིང་�ོང་�ེར་དེ་དབང་
བ�ང་�ས་སོ། 51དེར་གན་དྷོ་ལ་བཙན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། �ོང་�ེར་�ི་�ེས་པ་དང་�ད་མེད་འགོ་འ�ིད་
བཅས་པ་ཚང་མ་དེའི་ནང་གནས་སོ། དེ་ཚ�ས་ནང་ནས་�ོ་�གས་�བ་ནས་དེའི་�ེ་ཐོག་�་�ིན་ནོ། 52ཨ་བྷི་མེ་
ལེག་གན་དྷོ་ལར་འཐབ་པར་�ིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་�ོའི་�ར་གན་དྷོ་ལར་མེ་�བ་པར་�ིན་ནོ། 53འོན་�ང་�ད་
མེད་ཞིག་གིས་ཁོང་གི་�ེང་རང་ཐག་གི་�ོ་ཞིག་ད�གས་པས་ཁོང་གི་ཐོད་པ་གས་སོ། 54དེ་ནས་ཁོང་གིས། གོ་
མཚ�ན་འ�ེར་མཁན་ན་གཞོན་དེ་�ད་བཏང་ནས། �ོད་�ིས་རལ་�ི་བཏོན་ནས་ང་གསོད་ཅིག ང་�ད་མེད་
གཅིག་གིས་བསད་པ་རེད་ཅེས་�གས་པ་དེ་མི་འདོད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། དེ་�ེས་གཞོན་�་དེས་ཁོང་ལ་
རལ་�ི་བ�གས་པ་དང་ཁོང་འདས་པར་འ�ར་རོ། 55ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་�ོངས་པ་མཐོང་�ེས་�ིམ་
�་ལོག་གོ 56དེ་�ར་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་གིས་རང་གི་�ན་བ�ན་�་བསད་ནས་རང་གི་ཡབ་�ི་ཐོག་བསགས་པའི་ལས་
ངན་དེ་དཀོན་མཆོག་གིས་འཇལ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 57གྷིད་ཨོན་�ི་�་ཡོ་ཐམ་�ིས་ཇི་�ར་དམོད་པ་�ོན་ནས་
�ས་པ་�ར། དཀོན་མཆོག་གི་ཤེ་ཀེམ་�ི་མི་ཚ�འི་�ོད་ངན་�ི་ཆེད་�་ཉེས་ཆེད་གནང་ངོ་༎  
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ཏ་ོལ།  

1ཨ་བྷི་མེ་ལེག་�ོངས་པའི་�ེས་�་དྷོ་དྷོའི་ཚ་བོ་དང་�་ཨའི་�་ཏོ་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�བས་པར་�ེབས་སོ། ཁོང་ཨི་
ས་ཀར་�ི་�ཻ་རིགས་ནས་ཡིན་པ་དང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་བ�ད་�ི་ཤ་མིར་�་གནས་�ོད་�ེད་དོ། 2ཁོང་གིས་ལོ་
གཉེར་ག�མ་རིང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འ�ིད་གནང་བ་དང་། དེ་ནས་ཁོང་�ོངས་ནས་ཤ་མེར་�་�ས་སོ༎  

ཡ་ཨིར།  

3ཏོ་ལའི་�ེས་�་གྷིལ་ཨད་ནས་ཡ་ཨིར་�ེབས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འ�ིད་ལོ་གཉེར་གཉིས་རིང་
�ས་སོ། 4ཁོང་ལ་�་ག�མ་�་ཡོད་པ་ཚ�ས་བོང་�་ག�མ་�་ཞོན་བཞིན་ཡོད། དེ་ཚ�་ལ་གྷིལ་ཨད་�ལ་�་�ོང་�ེར་
ག�མ་�་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལ་ད་བར་�་ཡ་ཨིར་�ི་�ོང་�ེར་བ�ོད་བཞིན་ཡོད་དོ། 5ཡ་ཨིར་�ོངས་པ་དང་། ཁོང་
ཀ་མོན་�་�ས་སོ༎  

ཡེཕ་�ཱ།  
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6�ར་ཡང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་བྷལ་དང་ཨ་ཤ་ཏར་ཏི་དང་སི་རི་ཡའི་�་�མས་དང་། སི་དོན་དང་མོ་ཨབ་དང་
ཨམ་མོན་དང་ཕེ་ལེ་ཤེད་�མས་�ི་�་ཚ�ར་མཆོད་ཅིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་སོ། དེ་ཚ�ས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ངས་པ་དང་ཁོང་ལ་མཆོད་�ར་མཚམས་འཇོག་�ས་སོ། 7དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་�གས་�ོས་གནང་བ་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་ཨམ་མོན་པ་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�་ལ་དབང་བ�ར་
�ེད་�་འ�ག་གནང་ངོ་། 8དེ་ཚ�ས་ལོ་བཅོ་བ�ད་རིང་གྷིལ་ཨད་�ི་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་ཨ་མོར་
པའི་�ལ་�་གནས་�ོད་�་མཁན་ཨིསི་རཨེལ་པ་�མས་ལ་མནར་གཅོད་དང་�ག་པོ་བཏང་ངོ་། 9ཨམ་མོན་པ་
ཚ�ས་ཡ་�་�་དང་བྷེན་ཡ་མིན་དང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�ེ་རིགས་དང་དམག་འཐབ་�ེད་པའི་ཆེད་�་ཡོར་དན་ཡང་
�ལ་ཡོད་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཧ་ཅང་�ག་བ�ལ་ཆེན་པོའི་ནང་གནས་ཡོད་པ་དང་། 10དེ་ནས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་འབོད་�ས་ཏེ། ང་ཚ�ས་�ེད་�ི་�ན་�ར་�ིག་པ་བསགས་ཡོད། གང་
ལགས་ཟེར་ན་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་�ངས་ནས་བྷལ་�ི་�་ཚ�་ལ་མཆོད་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། 11གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ལན་འདི་�ར་གནང་ངོ་། ཨི་ཇིབ་པ་དང་ཨ་མོར་པ་དང་ཨམ་མོན་པ་དང་ཕེ་ལེ་
ཤེད་པ་དང་། 12སི་དོན་པ་དང་ཨ་མ་ལེག་པ་དང་མི་དི་ཡན་པ་བཅས་�ིས་འདས་པའི་རིང་�ོད་ཚ�ར་མནར་
གཅོད་བཏང་བ་དང་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་�་འབོད་�ེད་�བས། ངས་�ོད་ཚ�ར་དེ་ཚ�་ལས་�བས་མེད་དམ། 13ད་�ང་
�ོད་ཚ�ས་ང་�ངས་ནས་�་གཞན་ཚ�ར་མཆོད་ཡོད་�བས། ངས་�ར་ཡང་�ོད་ཆོར་�བས་པར་མི་�ེད་དོ། 14�ོད་
ཚ�་སོང་ལ་�ོད་ཚ�ས་འདམས་པའི་�་ཚ�ར་�་འབོད་�ོས་ཤིག �ོད་ཚ�་དཀའ་�ག་ནང་�ང་�བས་ཁོ་ཚ�ར་�བས་
འ�ག་�ས་ཤིག་ཅེས་སོ། 15འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཆོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ང་ཚ�ས་�ིག་པ་
བསགས་ཡོད། �ེད་�ི་�གས་འདོད་�ར་གནང་རོགས་གནང་། འོན་�ང་དེ་རིང་ང་ཚ�་ལ་�བས་རོགས་གནང་
ཞེས་�ས་སོ། 16དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�ས་�ི་པའི་�་�མས་�ངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་དང་། ཁོང་ནི་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀའ་�ག་ལ་�གས་འ�གས་སོ། 17དེ་ནས་ཨམ་མོན་པའི་དམག་མི་�མས་དམག་གི་�་�ིགས་
�ས་ཤིང་གྷིལ་ཨད་�་�ར་བཏབ་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�མས་མཉམ་འཛ�མས་�ིས་གྷིལ་ཨད་�ི་མིཛ་�ཱ་�་
�ར་བཏབ་བོ། 18དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ེ་རིགས་�ི་མི་མང་དང་འགོ་འ�ིད་ཚ�ས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ། ཨམ་མོན་པ་
ཚ�་དང་དམག་འཐབ་པར་ང་ཚ�ར་�ས་�ེ་འ�ིད་�ེད་�ི་རེད་དམ། དེ་�ར་�་མཁན་དེ་གྷིལ་ཨད་ཡོངས་�ི་
དཔོན་པོར་འ�ར་རོ་ཞེས་�ས་སོ༎  

�ིམས་དཔོན 11 

1གྷིལ་ཨད་�ི་�ོ་�ོབས་ཅན་�ི་དམག་མི་ཡེཕ་�ཱ་ཟེར་བ་དེ་�ད་འཚ�ང་མ་ཞིག་གི་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་ཕ་ནི་
གྷིལ་ཨད་ཡིན་ནོ། 2ཁོང་གི་�ང་མ་ནས་�་གཞན་�མས་�ང་བ་དང་། དེ་ཚ�་འཚར་ལོངས་�ང་�བས། ཁོ་ཚ�ས་
ཡེཕ་�ཱ་�ིམ་ནས་�ིར་འ�ད་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་�ོད་ནི་�ད་མེད་གཞན་�ི་�་ཡིན་�བས་�ོད་ལ་ང་ཚ�འི་ཕའི་
ནོར་�ལ་ཐོབ་པར་མི་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 3ཡེཕ་�ཱ་རང་གི་�ན་ཚ�འི་ས་ནས་�ོས་ཏེ་ཏོབ་�ི་�ལ་�་གནས་�ོད་
�ས་པ་དང་། དེར་ཁོ་པར་མི་ཕན་མེད་ཚ�་ཞིག་འཁོར་བ་དང་དེ་ཚ�་ཁོ་དང་མཉམ་�་�ིན་ནོ། 4�ས་ཚ�ད་�ང་
ཙམ་ཞིག་གི་�ེས་�་ཨམ་མོན་པ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་དམག་འཐབ་�ིས་སོ། 5དེ་�ར་དམག་འཐབ་�བས་



�ིམས་དཔོན 

གྷིལ་ཨད་�ི་འགོ་འ�ིད་ཚ�་ཡེཕ་�ཱ་ལ་ལེན་པར་�ལ་ཏོབ་�་�ིན་ནོ། 6དེ་ཚ�ས། ང་ཚ�ས་ཨམ་མོན་པ་ཚ�་མཉམ་�་
དམག་འཐབ་�བ་པའི་ཆེད་�ོད་�ིས་ང་ཚ�ར་�ེ་འ�ིད་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། 7འོན་�ང་ཡེཕ་�ཱས་ལན་�། �ོད་
ཚ�ས་ང་ལ་ཧ་ཅང་�ང་པོ་�ས་�བས་ང་ཕའི་�ིམ་ནས་ཐོན་དགོས་�ང་ངོ་། ད་ཆ་�ོད་ཚ�ར་དཀའ་ངལ་ཡོད་
�བས་ངའི་སར་ཅི་ལ་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་སོ། 8དེ་ཚ�ས་ཡེཕ་�ཱ་ལ། �ོད་ང་ཚ�་མཉམ་�་ཨམ་མོན་པ་ཚ�ར་
འཐབ་པར་ཡོང་བ་དང་། གྷིལ་ཨད་པ་�མས་�ི་�ེ་འ�ིད་�ེད་པའི་ཆེད་ང་ཚ�་�ོད་�ི་�ོགས་�་ཁ་བ�ར་ནས་
ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 9ཡེཕ་�ཱས་དེ་ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�ས་ང་ཨམ་མོན་པ་ཚ�ར་འཐབ་པ་�ིམ་�་�ིར་ལོག་འ�ིད་པ་
དང། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་�ལ་ཁ་གནང་བ་ཡིན་ན། ང་�ོད་ཚ�འི་�ིད་�ོང་པ་�ེད་དོ་ཅེས་�ས་སོ། 
10དེ་ཚ�ས་ལན་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཔང་པོ་ཡིན་ཞེས་ང་ཚ�ས་དེ་�ར་ཁས་ལེན་�ེད་དོ་ཅེས་�ས་སོ། 
11དེ་བས་ན་ཡེཕ་�ཱ་གྷིལ་ཨད་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་མཉམ་�་�ིན་པ་དང་། མི་མང་གིས་ཁོ་ལ་དེ་ཚ�འི་�ིད་�ོང་པ་
དང་འགོ་འཛ�ན་�་བ�ོས་སོ། ཡེཕ་�ཱས་མིཛ་�ཱ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་རང་གི་གཏམ་�མས་�ས་སོ། 
12དེ་ནས་ཡེཕ་�ཱས་ཨམ་མོན་�ི་�ལ་པོར། �ེད་�ིས་ང་ཆོར་འཁོན་འ�གས་ཅི་ལ་�ེད་བཞིན་ཡོད། �ེད་�ིས་ང་
ཚ�འི་�ལ་ཅི་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནམ། ཞེས་བཀའ་འ�ི་�་བར་བང་ཆེན་�མས་བ�ངས་སོ། 13ཨམ་མོན་�ི་�ལ་
པོས་ཡེཕ་�ཱའི་བང་ཆེན་ཚ�ར་ལན་གནང་བར། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་ལོག་ཡོང་�བས། དེ་ཚ�ས་
ངའི་ས་ཆ་གཙང་པོ་ཨར་ནོན་ནས་གཙང་པོ་ཡ་བྷོག་བར་དང་གཙང་པོ་ཡོར་དན་བར་བཅས་དབང་བ�ང་�ས་
ཡོད། ད་ཆ་�ོད་�ིས་དེ་ཚ�་ང་ལ་ཞི་བདེའི་ངང་�ིར་�ོག་�་དགོས་ཤེས་�ས་སོ། 14ཡེཕ་�ཱས་�ར་�་བང་ཆེན་
ཚ�ར་ཨམ་མོན་�ི་�ལ་པོའི་སར་བཏང་ནས། 15འདི་�ར་ལན་བཏང་ཡོད། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་མོ་ཨབ་�ི་�ལ་
ལམ་ཨམ་མོན་�ི་�ལ་དབང་བ�ང་�ས་པ་དེ་བདེན་པ་མ་ཡིན། 16དེ་ནི་འདི་�ར་�ང་བ་ཡིན། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་�བས་དེ་ཚ�་�ེ་ཐང་བ�ད་�་མཚ�་དམར་�་�ིན་ནས་ཀ་དྷེཤི་�་�ེབས་སོ། 17དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་
ཨེ་དྷོམ་�ི་�ལ་པོར་ཁོང་གི་�ལ་བ�ད་འ�ོ་ཆོག་པའི་བཀའ་�ོལ་�་བར་བང་ཆེན་བཏང་ངོ་། འོན་�ང་ཨེ་དྷོམ་
�ི་�ལ་པོས་བཀའ་འ�ོལ་གནང་མེད་དོ། དེ་ཚ�ས་མོ་ཨབ་�ི་�ལ་པོ་ལ་�ས་ཡོད་ན་ཡང་ཁོང་གི་�ལ་བ�ད་ནས་
འ�ོ་ཆོག་པའི་བཀའ་འ�ོལ་�ས་�ང་གནང་མེད་དོ། དེར་བ�ེན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཀ་དྷེཤ་ལ་བ�ད་པ་ཡིན་ནོ། 
18དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་�ེ་ཐང་བ�ད་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ལ་དང་མོ་ཨབ་�ལ་�ི་མཐའ་འཁོར་�་�ིན་པ་དང་། མཐའ་མར་
དེ་ཚ�་གཙང་པོ་ཨར་ནོན་�ི་བར་མོ་ཨབ་�ི་ཤར་�ོགས་�་�ེབས་ནས་དེ་ཚ�ས་དེར་�ར་བཏབ་ན་ཡང་ཨར་ནོན་
�ལ་མེད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ནི་མོ་ཨབ་�ི་ས་མཚམས་ཡིན་ནོ། 19དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཧེཤ་བྷོན་�ི་
ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་�ི་�ང་�་བང་ཆེན་བཏང་ནས། ཁོང་གི་�ལ་བ�ད་རང་གི་ས་ཆར་འ�ོ་ཆོག་པའི་
བཀའ་འ�ོལ་�ས་སོ། 20འོན་�ང་སི་ཧོན་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་དེ་�ར་�ེད་མ་བ�ག་པ་མ་དང་། ཁོང་གིས་
རང་གི་དམག་ད�ང་ཡོངས་�ོགས་མཉམ་འ�ིད་�ིས་ཡ་ཧཛ་�་�ར་བཏབ་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་འཐབ་
འཛ�ང་�ས་སོ། 21འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་སི་ཧོན་
དང་ཁོང་གི་དམག་ད�ང་ཐོག་�ལ་ཁ་གནང་ངོ་། དེར་བ�ེན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ལ་དེར་གནས་�ོད་�ེད་པའི་
ཨ་མོར་པའི་མངའ་�ལ་ཡོངས་�ོགས་བདག་བ�ང་�ིས་སོ། 22དེ་ཚ�ས་ཨ་མོར་པའི་མངའ་�ལ་�ོ་�ོགས་�་ཨར་
ནོན་དང་། �ང་�ོགས་�་ཡ་བྷོག་དང་། ཤར་�ོགས་�་�ེ་ཐང་དང་། �བ་�ོགས་�་ཡོར་དན་བཅས་པ་ཡོངས་
�ོགས་དབང་བ�ང་�ིས་སོ། 23དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། རང་གི་མི་



�ིམས་དཔོན 

འབངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་ཆེད་�་ཨ་མོར་པ་�མས་�ིར་འ�ད་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 24�ེད་�ིས་དེ་ལེན་ཐབས་
གནང་གི་ཡིན་ནམ། �ོད་ཚ�འི་�་ཀེ་མོཤས་�ེད་ལ་གནང་བ་�མས་བདག་ཉར་�ེད་ཆོག འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་གནང་བ་ཚང་མ་ང་ཚ�ས་བདག་ཉར་�་�་ཡིན་ནོ། 25�ེད་ནི་མོ་ཨབ་�ི་
�ལ་པོ་ཛ�བ་པོར་�ི་�་བྷ་ལག་ལས་ལེགས་པ་ཡིན་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ནམ་ཡང་
འཕོས་�ས་�ེད་མེད་དམ། ཁོང་གིས་ང་ཚ�་མཉམ་�་དམག་�བ་པར་འ�ོ་ཡོད་དམ། 26ལོ་ ༣༠༠ རིང་ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་ཚ�ས་ཧེཤ་བྷོན་དང་ཨ་རོ་ཨེར་དང་། དེ་ཚ�འི་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་�ེར་ཚ�་དང་ཨར་ནོན་�ི་གཙང་པོའི་ཉེ་
འ�མ་�ི་�ོང་�ེར་�མས་བདག་བ�ང་�ས་ཡོད། ད་�་བར་�་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ེད་�ིས་ཅིའི་�ིར་མ་ལེན་པ་ཡིན་
ནམ། 27ངས་�ེད་�ི་ཐོག་ནོར་འ�ལ་་གང་ཡང་�ས་མེད། �ེད་�ིས་ང་ལ་དམག་འ�གས་�ེད་པ་དེ་ནོར་འ�ལ་
�ེད་བཞིན་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ིམས་དཔོན་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་རིང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་དང་ཨམ་
མོན་པའི་དབར་ཐག་གཅོད་གནང་གི་རེད་ཅེས་སོ། 28འོན་�ང་ཨམ་མོན་�ི་�ལ་པོས་ཡེཕ་�ཱའི་འ�ིན་དེར་དོ་
�ང་�ེད་མེད་དོ། 29དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་ཡེཕ་�ཱའི་ཐོག་བབས་ནས། ཁོ་གྷིལ་ཨད་དང་མ་
ནསེ་�ཱེ་བ�ད་དེ་གྷིལ་ཨད་�ི་མིཛ་�ཱ་�་�ིར་ལོག་པ་དང་ཨམ་མོན་�་�ིན་ནོ། 30ཡེཕ་�ཱས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་མནའ་�ེལ་བ་ནི། �ེད་�ིས་བདག་ལ་ཨམ་མོན་པའི་ཐོག་�ལ་ཁ་གནང་བ་ཡིན་ན། 31ང་ལ་�ལ་ཁ་ཐོབ་ནས་
ལོག་ཡོང་�བས་ངའི་�ིམ་ནས་མི་�་ཞིག་ང་འ�ད་པར་ཡོང་མཁན་དང་པོ་དེ་ངས་མཆོད་པར་བ�ེགས་པར་
�འོ། ངས་མི་དེ་�ེད་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 32དེར་བ�ེན་ཡེཕ་�ཱ་གཙང་པོ་�ལ་ནས་ཨམ་
མོན་པར་འཐབ་པར་�ིན་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་�ལ་ཁ་གནང་ངོ་། 33ཁོས་དེ་ཚ�་ལ་ཨ་རོ་ཨེར་
དང་མ་ནིད་�ི་ས་�ལ་ཡོངས་�ོགས་བ�ོམས་�ོང་�ེར་ཉི་�་དང་ཨ་བྷལ་ཀེ་ར་མིན་བར་�་འཐབ་�ོལ་�ས་སོ། 
�ོག་གཅོད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་�ས་ཡོད་པ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཨམ་མོན་པ་�མས་ཕམ་པར་�ས་སོ༎  

ཡེཕ་�ཱའི་�་མོ།  

34ཡེཕ་�ཱ་མིཛ་�ཱ་�་རང་གི་�ིམ་�་ལོག་ཡོང་�བས་�། དེར་ཁོ་རང་གི་�་མོ་�་བ�ང་ནས་�བ་བཞིན་ཁོ་ལ་
�ག་པར་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། མོ་ནི་ཁོའི་�་�་གཅིག་པོ་དེ་ཡིན་ནོ། 35ཁོས་མོ་མཐོང་བ་དང་�ག་བ�ལ་
�ིས་རང་གི་གོས་�ལ་ནས་�ས་པ། �ེ་ངའི་�་མོ། �ོད་�ིས་ང་ལ་སེམས་�ག་བཟོ་བཞིན་འ�ག ང་ལ་�ག་བ�ལ་
ཡོང་བ་�་མཁན་དེ་�ོད་ཅི་ལ་ཡིན་ནམ། ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་ནན་པོ་ཞིག་�ས་ཡོད་པས་
ངས་དེ་ལ་བ�ར་བ་གཏོང་མི་�བ་ཅེས་སོ། 36མོས་ཁོང་ལ་�ས་པ། �ེད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁས་ལེན་
�ས་ཡོད་ན། �ེད་�ིས་ང་ལ་ཇི་�ར་གནང་གི་ཡིན་ག�ངས་པ་�ར་མཛ�ད་ཅིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་
�ི་ད�་བོ་ཨམ་མོན་པའི་ཐོག་ད�་ཤ་ལེན་འ�ག་གནང་ཡོད། 37འོན་�ང་མོས་རང་གི་ཕ་ལ་�་བ་�ལ་བ། ང་
�ོགས་པོ་ཚ�་མཉམ་�་རི་བོའི་�ེང་�་འ�མས་ནས་ང་མོ་གསར་�་འཆི་དགོས་�ར་�་ངན་�ེད་པའི་ཆེད། ང་ལ་
�་བ་གཉིས་གཅིག་�ར་འཇོག་གནང་�འི་གོ་�བས་ང་ལ་གནང་རོགས་ཤེས་�ས་སོ། 38ཁོས་མོ་ལ་སོང་ཞིག་�ས་
པས། �་བ་གཉིས་�ི་རིང་�ིར་བཏང་བ་དང་། མོ་དང་མོའི་�ོགས་པོ་�མས་རི་བོའི་�ེང་�་�ིན་ནས་ཆང་ས་མ་
�བ་པར་�་�་མེད་པར་འཆི་དགོས་�་ཡིན་པར་�་ངན་�ིས་སོ། 39�་བ་གཉིས་�ི་�ེས་�་མོ་རང་ཕའི་སར་�ིར་
ལོག་པ་དང་། ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཇི་�ར་ཁས་ལེན་�ས་པ་�ར་�ིས་པ་དང་། མོ་མོ་གསར་རང་�་



�ིམས་དཔོན 

འཆིའོ། འདི་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�གས་�ོལ་འགོ་�གས་པ་ཡིན་ནོ། 40�ད་མེད་གཞོན་མ་ཚ�་ལོ་རེར་ཉིན་བཞི་རེ་
གྷིལ་ཨད་�ི་ཡེཕ་�ཱའི་�་མོའི་འཆི་བར་�་ངན་�ེད་པའི་�ིར་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་དོ༎  

�ིམས་དཔོན 12 

ཡེཕ་�ཱ་དང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་པ་�མས།  

1ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�ེས་པ་�མས་ནས་དམག་གི་�་�ིགས་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་ནས་ཛ་
ཕོན་�་�ིན་ནས་ཡེཕ་�ཱ་ལ་�ས་པ། �ོད་ཚ�ས་ཨམ་མོན་པ་ཚ�་དང་འཐབ་པར་ང་ཚ�་�ོད་མཉམ་�་འ�ོ་�ར་མ་
བོས་པར་ས་མཚམས་ཅི་ལ་�ལ་བ་ཡིན་ནམ། ང་ཚ�ས་�ོད་རང་དང་བཅས་པ་�ེག་པར་�འོ་ཞེས་�ས་སོ། 2འོན་
�ང་ཡེཕ་�ཱས་དེ་ཚ�་ལ་�ས་པ། ང་དང་ངའི་མི་མང་དང་ཨམ་མོན་པའི་དབར་འཁོན་འ�གས་ཚབ་ཆེ་ཡོད། ངས་
�ོད་ཚ�་བོས་པ་ཡིན་པས་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ཁོ་ཚ�འི་ལག་ནས་�བས་པ་མེད། 3�ོད་ཆོས་དེ་�ར་�་�་མིན་པ་ངས་
ཤེས་�བས། ངས་རང་གི་�ོག་�ེན་ངན་ནང་བཞག་ནས་དེ་ཚ�་མཉམ་�་འཐབ་པར་ས་མཚམས་�ལ་བ་དང་། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�ལ་ཁ་གནང་�ང་། དེ་བས་ན་ད་ཆ་�ོད་ཚ�་ང་མཉམ་�་འཐབ་
པར་ཅི་ལ་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ། 4དེ་ནས་ཡེཕ་�ཱས། གྷིལ་ཨད་�ི་�ེས་པ་ཡོངས་�ོགས་བ�ས་ཏེ། ཨེཕ་ར་ཡིམ་པ་ཚ�་
དང་དམག་�བ་ནས་དེ་ཚ�་ཕམ་པར་�ས་སོ། (ཨེཕ་ར་ཡིམ་པ་ཚ�ས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་མ་ནསེ་�ཱེའི་ནང་ཡོད་གྷིལ་
ཨད་པ་�ོད་ཚ�ས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་ནས་�ོས་མཁན་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ།) 5ཨེཕ་ར་ཡིམ་པ་ཚ�་�ོས་འ�ོ་བ་
ལས་འགོག་པའི་ཆེད་�་གྷིལ་ཨད་པ་ཚ�ས་ཡོར་དན་�ལ་བའི་ས་ཆ་དེ་དབང་བ�ང་�ས་སོ། �ོས་ཐབས་�་མཁན་
ཨེཕ་ར་ཡིམ་པས་�་མཚ�་དེ་�ལ་ནས་འ�ོ་བའི་བཀའ་འ�ོལ་�ས་པ་དང་། གྷིལ་ཨད་པ་ཚ�ས་�ེད་ཨེཕ་ར་ཡིམ་པ་
ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་བ་དང་། དེས་མིན་ཞེས་�ས་པ་ཡིན་ན། 6དེ་ཚ�ས་ཤིབ་བོ་ལེད་ཅེས་�ོས་ཤིག་ཅེས་བ�ོད་
བ�ག་པ་དང། དེས་སིབ་བོ་ལེད་ཅེས་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོས་དེ་�ར་�་དག་པོ་བ�ོད་�བ་པར་མི་�ེད། དེ་ནས་དེ་
ཚ�ས་ཁོ་བ�ང་ནས་ཡོར་དན་�ལ་ནས་ས་གནས་ཞིག་�་བསད་�ི་ཡོད་དོ། �བས་དེར་ཨེཕ་ར་ཡིམ་པ་ ༤༢,༠༠༠ 
བསད་དོ། 7ཇེ་པ་ཐས་ལོ་�ག་རིང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འ�ིད་�ས་སོ། དེ་ནས་ཁོ་ཤི་བ་དང་ཁོ་རང་གི་ཕ་�ལ་
གིལ་ཡད་�་�ས་སོ༎  

ཨིབ་ཛན་དང་ཨེ་ལོན་དང་ཨབ་དྷོན།  

8ཡེཕ་�ཱའི་�ེས་�་བྷེད་ལེ་ཧེམ་པ་ཨིབ་ཛན་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འ�ིད་�ས་སོ། 9དེ་ལ་�་ག�མ་�་དང་�་
མོ་ག�མ་�་ཡོད་དོ། དེས་རང་གི་�་མོ་ཚ�ར་རིགས་�ས་མིན་པར་ཚ�ར་ཆང་ས་བ�བ་པར་བཏང་ངོ་། རང་གི་
རིགས་�ས་མིན་པའི་�ེ་དམན་ག�མ་�་རང་གི་�་ཚ�འི་མནའ་མར་ལེན་ནོ། ཨིབ་ཛན་�ི་ལོ་བ�ན་�ི་རིང་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པའི་འགོ་འ�ིད་�ས་སོ། 10དེ་ནས་ཁོ་ཤི་བ་དང་བྷེད་ལེ་ཧེམ་�་�ས་སོ། 11ཨིབ་ཛན་�ི་�ེས་�་ཛ�་�་ལོན་
པ་ཨེ་ལོན་�ིས་ལོ་བ�་ རིང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འ�ིད་�ས་སོ། 12དེ་ནས་ཁོ་ཤི་བ་དང་ཛ�་�་�ན་�ི་མངའ་�ལ་
ཨེ་ཡ་ལོན་�་�ས་སོ། 13ཨེ་ལོན་�ི་�ེས་�་པི་ར་ཐོན་པ་ཧིལ་ལེལ་�ི་�་ཨབ་དྷོན་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འ�ིད་



�ིམས་དཔོན 

�ས་སོ། 14དེ་ལ་�་བཞི་བ�་དང་ཚ་བོ་ག�མ་�་ཡོད་པ་ཚ�ས་བོང་�་བ�ན་�་ཞོན་བཞིན་ཡོད། ཨབ་དོན་�ིས་
ལོ་བ�ད་རིང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འ�ིད་�ས་སོ། 15དེ་ནས་ཁོ་ཤི་བ་དང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་མངའ་�ལ་ཨ་མ་ལེག་
པའི་རི་བ�ད་�ི་�ལ་པི་ར་ཐོན་�་�ས་སོ༎  

�ིམས་དཔོན 13 

སམ་སོན་�ེ་བ།  

1�ར་ཡང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་
ཚ�ར་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་ལོ་བཞི་བ�་རིང་�ལ་�ིད་�ོང་འ�ག་གོ 2�བས་དེར་ཛ�་�ཱའི་�ོང་�ེར་ནས་ཡིན་པ་�ེ་བོ་མ་
ནོ་ཨ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་�ན་�ི་�ེ་རིགས་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་�ང་མར་�་�་�་བ་ནས་ཆགས་མ་
�བ་བོ། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་མོ་ལ་�ང་བར་འ�ར་ནས་ག�ངས་པ། �ོད་ལ་�་�་�་བ་ནས་
འཁོར་�བ་མེད་ན་ཡང་�ོད་མ�ོགས་པོར་མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་བ་དང་�་ཞིག་�ེས་ཡོང་། 4�ན་ཆང་
ངམ་ཆང་གཞན་འ�ང་�་དང་འགག་�་ཡོད་པའི་ཟས་�མས་མི་ཟ་བར་ཟབ་ཟབ་�ོས་ཤིག 5�ོད་�ིས་�་�ེས་
པའི་�ེས་�་ཁོའི་�་ནམ་ཡང་མ་གཞར་ཞིག གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་�ེས་པའི་ཉིན་དེ་ནས་ནཛ་རི་པའི་�ལ་�་
དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་བར་�ེད་དོ། ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་ནས་�ོབ་པའི་ལས་འགོ་�གས་
པར་འ�ར་རོ། 6དེ་ནས་�ད་མེད་དེ་རང་གི་�ོ་སར་�ིན་ནས་ཁོ་ལ་�ས་པ། དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་བོ་ཞིག་ངའི་སར་
ཕེབས་�ང་། ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་དང་འ�་བ་འཇིགས་�་�ང་བ་ཞིག་འ�ག ངས་ཁོང་གང་ནས་ཕེབས་
པ་ཡིན་མིན་བཀའ་འ�ི་�ས་མེད་ལ། ཁོང་གིས་ང་ལ་ཁོང་གི་མཚན་ཡང་ག�ངས་མ་�ང་། 7འོན་�ང་ཁོང་གིས་
ང་ལ་མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་བ་དང་�་ཞིག་�ེས་ཡོང་ག�ངས་�ང་། ཁོང་གིས་ང་ལ་�ན་ཆང་དང་ཆང་
གཞན་མ་འ�ང་ལ། འགག་�་ཡོད་པའི་ཟས་རིགས་མ་ཟ་ཞིག གང་ལགས་ཟེར་ན། �་དེ་ཁོ་འཚ�་རིང་ལ་ནཛ་རི་
པའི་�ལ་�་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་བ་ཡིན་ག�ངས་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 8དེ་ནས་མ་ནོ་ཨས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་གཏོང་གནང་བའི་དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་བོ་དེ་ང་ཆོའི་སར་ཕེབས་འ�ག་ནས་�་དེ་
�ེས་�བས་ང་ཚ�ས་དེ་ལ་ཅི་�ེད་དགོས་ག�ངས་འ�ག་རོགས་གནང་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། 9མ་ནོ་ཨས་གསོལ་
བ་བཏབ་པ་�ར་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�ར་མཛད་པས། ཁོང་གི་ཕོ་ཉ་དེ་ནི་�ད་མེད་དེ་ཞིང་ཁར་བ�ད་པའི་
�བས་མོའི་སར་ཕེབས་པ་དང་། མོའི་�ོ་མ་ནོ་ཨ་མོ་མཉམ་མེད་དོ། 10དེར་བ�ེན་མོ་མ�ོགས་པོར་�གས་�ིན་
ནས། �ོས་དང་། ཉིན་ཤས་�ོན་�་ངའི་སར་ཕེབས་མཁན་�ེ་བོ་དེ་�ར་ཡང་ང་ལ་�ང་བར་འ�ར་སོང་ཞེས་�ས་
སོ། 11མ་ནོ་ཨ་ཡར་ལངས་ནས་རང་གི་�ང་མའི་�ེས་�་�ིན་པ་དང་། ཁོ་�ེ་བོ་དེའི་སར་�ིན་ནས། �ེད་ངའི་
�ང་མར་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་�ེ་བོ་དེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པར། དེས་ང་ཡིན་ཞེས་བཀའ་ལན་
གནང་ངོ་། 12དེ་ནས་མ་ནོ་ཨས། �ེད་�ིས་ག�ངས་པའི་བཀའ་འ�བ་�བས་�་�་དེས་ཅི་�ེད་དགོས་སམ། ཁོས་
མི་ཚ�་ཇི་འ�་ཞིག་བ�ེལ་དགོས་སམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པ་དང་། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉས་བཀའ་
ལན་གནང་བ། �ོད་�ི་�ང་མས། ངས་མོ་ལ་ཇི་�ར་�ས་པ་�ར་ཚང་མ་�ེད་དགོས་སོ། 14མོས་�ན་ཤིང་ལས་
�ང་བའི་རིགས་ཟ་མི་�ང་། མོས་�ན་ཆང་ནམ་ཆང་གཞན་འ�ང་མི་�ང་བ་དང་འགག་�་ཡོད་པའི་ཟས་རིགས་
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ཟ་མི་�ང་། ངས་མོ་ལ་ཇི་�ར་�ས་པ་�ར་ཚང་མ་�་དགོས་ཤེས་�ས་སོ། 15-16མ་ནོ་ཨས་ཁོང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཡིན་པ་མ་ཤེས་�བས། ཁོས་ཁོང་ལ། �ེད་ད་�་མ་ཕེབས་རོགས་གནང་། ངས་�ེད་ལ་ར་�ག་
གཅིག་བཙ�ས་འ�ག་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། འོན་�ང་ཕོ་ཉ་དེས། ང་བ�ད་ན་ཡང་�ོད་�ི་ཟས་མི་ཟའོ། འོན་
�ང་�ོད་�ིས་དེ་�ར་�་�ིགས་�་འདོད་ན། དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པའི་�ལ་�་�ེག་ཅིག་ཅེས་
ག�ངས་སོ། 17ལན་�་མ་ནོ་ཨས། �ེད་�ི་བཀའ་�མས་འ�བ་�བས་ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་�ས་བ�ི་�་བའི་ཆེད་�ེད་
�ི་མཚན་ང་ཚ�ར་ག�ང་རོགས་གནང་�ས་པས། 18ཕོ་ཉ་དེས། �ོད་ཚ�ས་ངའི་མིང་ཅི་ལ་ཤེས་འདོད་དམ། དེ་ནི་ངོ་
མཚར་ཅན་�ི་མིང་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 19དེར་བ�ེན་མ་ནོ་ཨས་ར་�ག་ཞིག་དང་འ�་�ན་�་འ�ེར་ནས་ངོ་
མཚར་ཅན་མཛད་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ག་�ེང་གི་མཆོད་�ིར་མཆོད་པར་�ལ་ལོ། 20-21མཆོད་�ིའི་
�ེང་མེ་�ེ་ཡར་ཐོན་བཞིན་ཡོད་�བས། མ་ནོ་ཨ་དང་ཁོའི་�ང་མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ནམ་མཁར་མེ་
�ེ་དང་མཉམ་�་ཡར་ཕེབས་པ་མཐོང་ངོ་། དེ་ནས་མ་ནོ་ཨས་�ེ་བོ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཡིན་པ་ཤེས་
པ་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་�ང་མ་གཉིས་ནས་ཁ་ས་ལ་འ�བ་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ར་ཡང་ཕོ་ཉ་དེ་ནམ་ཡང་མ་མཇལ་
ལོ། 22མ་ནོ་ཨས་རང་གི་�ང་མར། ང་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་མཇལ་ཡོད་པས་ང་ཚ�་ངེས་པར་འཆི་གི་རེད་ཅེས་�ས་
པ་དང་། 23འོན་�ང་ལན་�་ཁོའི་�ང་མས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་གསོད་པར་འདོད་�ི་ཡོད་ན། ཁོང་
གིས་ང་ཆོའི་མཆོད་པ་ལ་ད�ེས་བཞེས་མི་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་འདི་ཚ�་ཚང་མ་�ོན་པར་མཛད་པ་ལ་
ད་�་ག�ངས་པ་�མས་ག�ངས་བར་མི་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 24�ད་མེད་དེ་ལ་�་�་ཞིག་�ེས་པ་དང་། དེའི་མིང་
ལ་སམ་སོན་ཞེས་བཏགས་སོ། �་�་དེ་ཆེན་པོར་འ�ར་བ་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་�ིན་�བས་གནང་
ངོ། 25གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་མ�ས་ཁོ་ནི་�ན་�ི་�ར་�ི་ཛ�་�ཱ་དང་ཨེཤ་ཏ་ཨོལ་དབར་ཡོད་�བས་ཁོའི་
�ས་�ོབས་�ེལ་བར་མཛད་དོ༎  
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སམ་སོན་དང་ཏམི་�་�ི་�ེ་དམན།  

1ཉིན་ཞིག་སམ་སོན་ཏིམ་�་�་སོང་བ་དང་། དེར་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ེ་དམན་ཞིག་མཐོང་ངོ་། 2ཁོ་�ིམ་�་ཡར་ལོག་
ནས་རང་གི་ཕ་མ་ལ། ཏིམ་�་�་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ེ་དམན་ཞིག་འ�ག་པར་ངའི་ཡིད་འ�ོག་སོང་། མོ་ངའི་ཆེད་�་
ལེན་རོགས་གནང་། ང་མོ་དང་ཆང་ས་�བ་འདོད་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 3འོན་�ང་ཁོའི་ཕ་མ་གཉིས་ནས་ཁོ་ལ། 
�ོད་�ང་མ་ལེན་པར་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�་�ོ་ཚ�འི་སར་འ�ོ་དགོས་སམ། ང་ཚ�འི་མི་མང་ཚང་མའི་�ོད་�་ང་ཚ�འི་
རིགས་�ས་�ི་�་མོ་ཞིག་མི་འ�ག་གམ་ཞེས་�ིས་པ་དང། འོན་�ང་སམ་སོན་�ིས་རང་གི་ཕ་ལ། ང་མོ་ལ་ཤིན་�་
ཡིད་འ�ོག་བཞིན་འ�ག་པས། �་མོ་དེ་རང་�ེད་�ིས་ངའི་ཆེད་�་ལེན་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 4ཁོའི་ཕ་མས། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་དང་མཉམ་�་དམག་འཐབ་གནང་�འི་གོ་�བས་འཚ�ལ་གནང་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་སམ་སོན་ལ་དེ་�ར་�ེད་�་འ�ག་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཤེས་སོ། 
དེ་�བས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་དབང་བ�ར་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 5དེར་བ�ེན་སམ་སོན་རང་གི་ཕ་མ་
གཉིས་མཉམ་�་ཏིམ་�་�་སོང་བ་དང་། ཁོ་ཚ�་�ན་ཚལ་བ�ད་ནས་འ�ོ་�བས། དེར་ཁོས་སེང་གེ་ན་གཞོན་ཞིག་
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ངར་�ད་འདོན་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་། 6�ོ་�ར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�་�ོབས་�ིས་སམ་སོན་
�གས་ཆེན་པོ་བཟོས་གནང་བ་དང་། ཁོས་ལག་པ་གཅིག་�ས་སེང་གེ་དེ་ར་�ག་ཞིག་�ར་�མ་�ར་�ལ་ལོ། འོན་
�ང་ཁོས་ཇི་�ར་�ིས་པ་རང་གི་ཕ་མར་ལབ་མེད་དོ། 7དེ་ནས་ཁོ་སོང་ནས་�ེ་དམན་དེ་དང་གཏམ་�ེང་�ས་པ་
དང་། ཁོས་མོ་ལ་དགའ་པོ་�ས་སོ། 8ཉི་མ་ཁ་ཤས་�ེས་ལ་སམ་སོན་མོ་དང་ཆང་ས་�བ་པར་�ིན་ནོ། ལམ་�་ཁོས་
བསད་པའི་སེང་གེ་དེ་བ�་བར་�ིན་པ་དང་། ཁོས་དེར་�ང་ནོར་�འི་�་ཚ�གས་དང་རོའི་ནང་�ང་�ི་�ན་�་
ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ཧ་ལས་སོ། 9ཁོས་�ང་�ི་ལག་པའི་ནང་�ངས་ནས་ཟ་ཞིང་སོང་ངོ་། དེ་ནས་ཁོ་རང་གི་ཕ་མ་
གཉིས་སར་སོང་ནས་ཁོ་ཚ�ར་�ང་�ི་དེ་ནས་�ན་�་�ད་དོ། དེ་གཉིས་�ིས་�ང་ཟས་སོ། འོན་�ང་སམ་སོན་�ིས་
ཁོ་གཉིས་ལ་དེ་སེང་གེ་ཤི་བའི་རོ་ནས་�ངས་པའི་�ོར་ལ་གང་ཡང་མ་�ས་སོ། 10ཁོའི་ཕ་དེ་�་མོའི་�ིམ་�་�ིན་
པ་དང་། སམ་སོན་�ི་དེར་�གས་�ོ་ཞིག་བཏང་ངོ་། དེ་ནི་�ེས་པ་ན་གཞོན་ཚ�འི་�གས་�ོལ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 11ཕེ་
ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་ཁོ་མཐོང་བ་དང་ཁོ་དང་མཉམ་�་བ�ད་པར་�ེས་པ་ན་གཞོན་ག�མ་བ�་བཏང་ངོ་། 12-13སམ་
སོན་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་�ས་པ། ངས་�ོད་ཚ�ར་གབ་ཚ�ག་གཅིག་འ�ི་བར་�འོ། �ོད་ཚ�ས་ཆང་སའི་གསོལ་�ོན་�ོགས་
པའི་ཉིན་བ�ན་�ི་�ོན་ལ་�ོད་ཚ�་རེ་རེས་ངས་བ�ོད་པའི་གབ་ཚ�ག་དེའི་དོན་དེ་བཤད་�བ་པ་ཡིན་ན། ངས་ཀ་
ཅིའི་རས་གོས་ག�མ་�་ རེར་དང་�ོན་གོས་ལེགས་ཤོས་ག�མ་�་རེར་�ོད་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་གབ་ཚ�ག་དེ་ཤོད་
དང་། ང་ཚ�ས་དེ་ཉན་པར་�་ཞེས་�ས་པ་དང་། 14ཁོས། ཟ་མཁན་ཞིག་ནས་ཟ་�་ཐོན། �ོབས་ཆེན་ཞིག་ནས་
མངར་མོའི་རིགས་ཐོན་ཞེས་�ས་སོ། ཉིན་ག�མ་�ི་�ེས་�་ཡང་དེ་ཚ�ས་གབ་ཚ�ག་དེའི་དོན་བ�ོད་མ་�བ་བོ། 
15ཉིན་བཞི་པར་དེ་ཚ�ས་སམ་སོན་�ི་�ང་མར། �ོད་�ི་�ོ་གས་ང་ཚ�ར་གབ་ཚ�ག་ལབ་པར་དེའི་དོན་ཤོད་�ར་ཁོ་
ལ་བ�ས་ཤིག �ོད་�ིས་དེ་�ར་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་�ོད་�ི་ཕའི་ཁང་པ་མེར་�ེག་�་དང་། དེ་དང་མཉམ་
�་�ོད་�ང་�ེག་�་ཡིན་ནོ། �ོད་གཉིས་�ིས་ང་ཚ�ར་འ�ོག་བཅོམ་�་�ར་མ�ོན་འབོད་�ས་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་
�ས་སོ། 16སམ་སོན་�ི་�ང་མ་ཁོའི་སར་�་བཞིན་�ིན་ནས། �ོད་�ིས་ང་ལ་བ�ེ་བ་�ེད་བཞིན་མི་འ�ག �ོད་
�ིས་ང་ལ་�ང་པོ་�ེད་བཞིན་འ�ག �ོད་�ིས་ངའི་�ོགས་པོ་ཚ�ར་གབ་ཚ�ག་ཞིག་གི་དོན་�ིས་ན་ཡང་ང་ལ་དེའི་
དོན་བཤད་མ་�ང་ཞེས་�ས་སོ། ཁོས་ངའི་ཕ་མ་ལ་ཡང་བཤད་མེད་པས། ངས་�ོད་ལ་ཅིའི་�ིར་བཤད་དགོས་
སམ་ཞེས་�ས་སོ། 17མོས་དེའི་དོན་ལ་གསོལ་�ོན་�ི་ཉི་མ་བ�ན་�ི་རིང་ལ་ཉིན་གང་�ས་སོ། འོན་�ང་ཉིན་
བ�ན་པ་ལ་ཁོས་མོ་ལ་གབ་ཚ�ག་དེའི་དོན་གང་ཡིན་པ་བཤད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། མོས་དེའི་�ོར་ལ་ཧ་ཅང་
�ན་པོ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་དོ། དེ་ནས་མོས་གབ་ཚ�ག་དེའི་དོན་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ར་བཤད་དོ། 18དེར་བ�ེན་ཉིན་
བ�ན་པར་སམ་སོན་ཉལ་ཁང་�་སོང་བའི་�ོན་ལ་�ོང་�ེར་�ི་�ེ་བོ་ཚ�ས་ཁོ་ལ། �ང་�ི་ལས་མངར་བ་ཅི་ཡོད་
པ་ཡིན། སེང་གེ་ལས་�གས་ཆེ་བ་�་ཡོད་དམ་ཞེས་�ས་སོ། ལན་�་སམ་སོན་�ིས། �ོད་ཆོས་ངའི་བ་�གས་�ི་
ཞིང་�ོ་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�ས་ད་�་དེའི་ལན་ཤེས་པར་མི་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 19�ོ་�ར་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་མ�་�ོབས་�ིས་ཁོ་�གས་ཆེན་པོར་འ�ར་ནས། ཁོ་ཨཤ་ཀེ་ལོན་�་མར་�ིན་པ་དང་། དེར་ཁོས་
མི་�མ་�་བསད་དེ་དེ་ཚ�འི་�ོན་གོས་ལེག་པོ་དེ་ཚ�་གབ་ཚ�ག་གི་དོན་བཤད་མཁན་�ི་�ེ་བོ་ཚ�ར་�ད་དོ། དེ་�ེས་
ཇི་�ར་�ང་བ་ལ་�ོས་ནས་ཁོ་རང་གི་�ིམ་�་ལོག་གོ 20ཁོའི་�ང་མ་དེ་ཆང་སའི་�བས་�་ཁོའི་རོགས་པར་
བ�ད་མཁན་�ོགས་པོ་དེ་ལ་�ད་དོ༎  
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1�ས་ཚ�ད་�ན་�འི་�ེས་�་�ོ་�་བའི་�ས་�བས་�་སམ་སོན་ར་�ག་གཅིག་འ�ིད་ནས་རང་གི་�ང་མ་འ�ད་
པར་�ིན་པ་དང་། ཁོས་མོའི་ཕ་ལ། ང་ནི་ངའི་�ང་མའི་ཁང་མིག་ནང་�་འ�ོ་འདོད་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། འོན་
�ང་ཕས་ཁོ་ལ་འ�ོ་�་མ་བ�ག་པར། 2ཁོས་སམ་སོན་ལ། ངའི་བསམ་�ོར་�ོད་�ིས་མོ་ལ་དངོས་འ�ེལ་�ང་པོ་
�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ནས། ངས་མོ་�ོད་�ི་�ོགས་པོ་ལ་�ད་པ་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་མོའི་�ན་�ང་བ་མོ་
ལས་མཛ�ས་པ་ཡོད་�བས་དེའི་ཚབ་ལ་མོ་ལེན་ཆོག་ཅེས་�ས་སོ། 3སམ་སོན་�ིས། ད་རེས་ངས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ར་
ཇི་�ར་�ེད་�་ཡིན་པ་དེ་འགན་འ�ར་�ི་མིན་ཞེས་�ས་སོ། 4དེར་བ�ེན་ཁོ་�ིན་ནས་ཝ་མོ་ ༣༠༠ བ�ང་ནས། 
ཁོས་དེ་ཚ�་གཉིས་�ི་ག�་�་མཉམ་�་བ�མས་ནས་མ�ད་པའི་བར་པད་འབར་བ�གས་སོ། 5དེ་ནས་ཁོས་པད་
འབར་ལ་མེ་�ར་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་འ�་ཞིང་གི་�ེང་ལ་�ོད་ནས་བཏང་ངོ་། དེ་�ར་ཁོས་�ོན་ཐོག་�ས་ཟིན་པ་
མ་ཟད་ཞིང་ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་�ོན་ཐོག་དང་། ཁ་�ར་པོའི་ཚལ་ཞིང་བཅས་པ་ཚང་མ་མེར་བ�ེགས་སོ། 6ཕེ་ལེ་
ཤེད་པ་ཚ�ས་དེ་�ར་�ས་�ས་པ་ཡིན་མིན་འ�ི་�བས་�། སམ་སོན་�ི་�ོས་པོ་དེ་ནི་ཏིམ་�་ནས་ཡིན་པ་སམ་སོན་
�ི་�ང་མ་ཁོའི་�ོགས་པོ་ཞིག་ལ་�ད་པའི་�ེན་�ིས་དེ་�ར་�ས་པ་ཤེས་སོ། དེར་བ�ེན་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་སོང་ནས་
�ེ་དམན་དེ་ལ་མེར་བ�ེགས་ནས་བསད་པ་དང་། མོའི་ཕའི་ཁང་�ིམ་ཡང་མེར་བ�ེགས་སོ། 7དེ་ཚ�་ལ་སམ་སོན་
�ིས། �ོད་ཚ�ས་དེ་�ར་�ས་�ེན་ངས་དེའི་ལན་མ་འཇལ་བར་ཁ་རོག་མི་�ོད་�འི་དམ་བཅའ་�་�་ཡིན་ཞེས་
�ས་སོ། 8ཁོས་དེ་དག་ལ་ཉེས་བ�ངས་�ག་པོ་བཏང་ནས་དེ་ཚ�་མང་པོ་བསད་དོ། དེ་ནས་ཁོ་སོང་ནས་ཨེ་ཏམ་�ི་
�ག་�ག་ནང་བ�ད་དོ༎  

སམ་སོན་�ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་ཕམ་པར་�ས་པ།  

9ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་ཡོང་ནས་ཡ་�་�ར་�ར་�བ་ནས་�ོང་�ེར་ལེ་ཧི་ལ་འཐབ་བོ། 10ཡ་�་�་པའི་�ེས་པ་ཚ�ས་
�ོད་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་འཐབ་�ོལ་ཅི་ལ་�ེད་�ི་ཡོད་དམ་ཞེས་�ིས་སོ། དེ་ཚ�ས། ང་ཚ�་སམ་སོན་ལ་བཙ�ན་བ�ང་�ེད་
�་དང་ཁོས་ང་ཚ�ར་ཇི་�ར་�ིས་པ་�ར་ལན་འཇལ་བར་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 11དེར་བ�ེན་ཡ་�་�་པའི་
�ེས་པ་ ༣,༠༠༠ ཨེ་ཏམ་�ི་�ག་�ག་�་�ིན་ནས་སམ་སོན་ལ། �ོད་�ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་ང་ཆོའི་ཆབ་�ིད་�ོང་
མཁན་ཡིན་པ་ཤེས་�ི་མེད་དམ། �ོད་�ིས་ང་ཚ�ར་ཅི་�ས་ཡོད་དམ་ཞེས་�ས་སོ། ལན་�་ཁོས། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་ཇི་
�ར་�ིས་པ་�ར་ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ིས་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། 12དེ་ཚ�ས། ང་ཚ�ས་�ོད་ལ་བ�མས་ནས་ཁོ་ཚ�ར་
�ིས་�ོད་�ེད་པའི་ཆེད་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། སམ་སོན་�ིས། �ོད་ཚ�་རང་ཉིད་�ིས་ང་ལ་མི་གསོད་
�འི་ཁས་ལེན་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 13དེ་ཚ�ས་དེ་�ར་�ེད་ཆོག། ང་ཚ�ས་�ོད་ལ་བ�མས་ནས་ཁོ་ཚ�ར་�ིས་
�ོད་�་�་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚ�ས་�ོད་གསོད་�་མིན་ཞེས་�ས་སོ། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས། ཁོ་ལ་ཐག་པ་གསར་པ་གཉིས་
�ིས་བ�མས་ནས་�ག་�ག་ནས་མར་འ�ིད་ཡོང་ངོ་། 14ལེ་ཧི་�་ཁོ་འ�ོར་བ་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་ཁོའི་�ོགས་
�་�ག་ཡོང་ནས་ཁོ་ལ་ཁ་བ�ང་བཏང་བ་དང་། �ོ་�ར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�་�ོབས་�ིས་ཁོ་�གས་
ཆེན་པོར་འ�ར་ནས། ཁོའི་ལག་ངར་དང་བཅིངས་པའི་ཐག་པ་�མས་�ད་པ་འཚ�ག་རོ་�ར་བཅད་དོ། 15དེ་ནས་
ཁོ་ལ་ཉིན་ཤས་�ོན་�་ཤི་བའི་བོང་�འི་འ�མ་�ས་ཤིག་�ེད་ནས། ཁོས་�ར་ནས་དེ་�ངས་ཏེ་དེས་�ེས་པ་ 
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༡,༠༠༠ བསད་དོ། 16དེ་ནས་སམ་སོན་�ིས་འདི་�ར་གཞས་བཏང་ངོ་། བོང་�་ཞིག་གི་འ�མ་�ས་�ིས། ང་ཡིས་
�ེས་པ་ ༡,༠༠༠ བསད། བོང་�་ཞིག་གི་འ�མ་�ས་�ིས། ང་ཡིས་དེ་ཚ�་�ང་པོར་�ངས། 17དེ་ནས་ཁོས་འ�མ་
�ས་དེ་ད�གས་སོ། དེ་�ར་�ང་�ལ་ས་�ལ་དེ་ལ་ར་མད་ལེ་ཧི་བཏགས་སོ། 18དེ་ནས་སམ་སོན་ཤིན་�་�ོམ་
པས། ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བོས་ཤིང་ཁོང་ལ། �ེད་�ིས་ང་ལ་�ལ་ཁ་ཆེན་པོ་འདི་གནང་བ་དང་། ད་ཆ་ང་
�ོམ་ནས་འཆི་�བ་འ�ག་པས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�་�ོ་འདི་�མས་ནས་ང་ལ་བ�ང་བར་འདོད་དམ་ཞེས་�ས་སོ། 
19དཀོན་མཆོག་གིས་དེར་ལེ་ཧི་�་ས་དོང་ཞིག་�ེ་བར་མཛད་པས་དེ་ནས་�་ཐོན་ནས། སམ་སོན་�ིས་དེ་ནས་�་
འ�ང་བ་དང་ཧ་ཅང་བ�ོམ་པ་�ག་�་�ིན་ནོ། དེ་བས་ན་�་མིག་དེ་ལ་ཧ་ཀོར་ཞེས་བཏགས་པ་དང་། དེ་དེང་
སང་ཡང་ལེ་ཧི་�་ཡོད་དོ། 20ལོ་ཉི་�འི་རིང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་�ལ་དེ་དབང་བ�ར་�ེད་པའི་རིང་ལ་སམ་སོན་
�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འ�ིད་�ས་སོ༎  

�ིམས་དཔོན 16 

སམ་སོན་ག་ཛ་�།  

1ཉིན་ཞིག་སམ་སོན་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ོང་�ེར་གྷ་ཛར་�ིན་པ་དང་། དེར་�ད་ཚ�ང་མ་ཞིག་འ�ད་ནས་མོ་མཉམ་
�་ཉལ་བར་�ིན་ནོ། 2གྷ་ཛའི་མི་མང་�མས་ནས་སམ་སོན་དེར་ཡོད་པ་ཤེས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ས་�ལ་དེའི་མཐའ་
བ�ོར་ནས་མཚན་གང་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོར་ཁོ་ལ་�ག་བ�ད་དོ། དེ་ཚ�་མཚན་གང་�་སིམ་པོར་བསམ་�ོ་བཏང་
ནས། ང་ཚ�ས་ནམ་མ་ལངས་བར་�་�ག་ནས། དེ་ནས་ཁོ་གསོད་�ི་ཡིན་བསམ་ནས་བ�ད་དོ། 3འོན་�ང་སམ་
སོན་ཉལ་སར་ནམ་�ེད་བར་བ�ད་པ་དང་། དེ་ནས་ཁོ་ཡར་ལངས་ནས་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོ་དེའི་�ོ་དང་ཀ་བ་
དང་�ོ་�གས་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་བཀོག་ནས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་རང་གི་ད�ང་པར་འ�ར་ནས་ཧེབ་རོན་�ི་རི་
བོའི་�ེ་མོའི་བར་འ�ེར་རོ༎  

སམ་སོན་དང་དྷེ་ལི་�ཱ།  

4དེའི་�ེས་�་སམ་སོན་སོ་རེག་གི་�ང་གཤོང་�་གནས་�ོད་�་མཁན་�ད་མེད་དྷེ་ལི་�ཱ་ཟེར་བར་སེམས་ཤོར་�ི་
ཡོད་དོ། 5ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ལ་པོ་�་�མས་ནི་མོའི་སར་སོང་ནས་མོ་ལ། སམ་སོན་ལ་བ�་འ�ིད་�ིས་ཁོ་ཧ་ཅང་
�གས་ཆེན་པོ་ཇི་�ར་�ང་བ་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ཁོ་ལ་ཇི་�ར་ཕམ་པར་�་�བ་མིན་ཤོད་�་འ�ག་ལ། ཁོ་
བ�མས་ནས་གང་ཡང་�ེད་མ་�བ་པ་བཟོས་ཤིག ང་ཚ�་རེ་རེས་�ོད་ལ་ད�ལ་�མ་�་ ༡,༡༠༠ �ོད་�་ཡིན་ཞེས་
�ས་སོ། 6དེ་བས་ན་དྷེ་ལི་�ཱས་སམ་སོན་ལ། �ོད་ཧ་ཅང་�གས་ཆེན་པོ་�ང་བ་དེ་གང་གི་བཟོས་པ་ཡིན་ནམ། 
གལ་�ིད་�ོད་བ�མས་ནས་�ས་མེད་བཟོ་བར་ཇི་�ར་�ེད་�བ་བམ་ལབ་རོགས་ཤེས་�ས་པ་དང་། 7ལན་�་
སམ་སོན་�ིས། གལ་�ིད་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་མ་�མ་པའི་ག�འི་ཐག་པ་གསར་པ་བ�ན་�ིས་བ�མས་པ་ཡིན་ན་ང་
གཞན་�ར་�ས་མེད་�་�ར་ཞེས་�ས་སོ། 8དེ་བས་ན་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ལ་པོ་�མས་�ིས་དྷེ་ལི་�ཱར། མ་�མ་པའི་
ག�འི་ཐག་པ་གསར་པ་བ�ན་�ད་པ་དང་། མོས་སམ་སོན་ལ་བ�མས་སོ། 9མོས་མི་འགའ་ཤས་ཁང་མིག་གཞན་



�ིམས་དཔོན 

�་�ག་ནས་བ�ད་བ�ག་ཡོད་དོ། མོས་སམ་སོན་ལ་ཕེ་ལེ་ཤད་པ་ཚ�་ཡོང་གི་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། འོན་�ང་ཁོས་
ག�འི་ཐག་པ་དེ་ཚ�་ཐག་པ་མེར་འཚ�ག་པ་བཞིན་བཅད་དོ། དེ་བས་ན་དེ་ཚ�ས་ཁོའི་�ོབས་�གས་�ི་གསང་བ་དེ་
ཚ�་�ོགས་མི་�བ་བོ། 10དྷེ་ལི་�ཱས་སམ་སོན་ལ། �ོད་�ིས་ང་ལ་�ེན་པ་བཟོས་ནས་ང་ལ་�ང་པོ་ཤོད་�ི་མི་འ�ག 
�ོད་གང་ཞིག་གིས་ཇི་�ར་བ�མས་�བ་བམ་ང་ལ་ཤོད་རོགས་ཤེས་�ས་པ་དང་། 11ཁོས་ལན་�། གལ་�ིད་དེ་
ཚ�ས་ང་ལ་ཐག་པ་གསར་པ་བེད་�ོད་མ་�ས་པ་ཞིག་གིས་བ�མས་པ་ཡིན་ན། ང་གཞན་�ར་�ས་མེད་�་�ར་
ཞེས་�ས་སོ། 12དེ་བས་ན་དྷེ་ལི་�ཱ་ཐག་པ་གསར་པ་འགའ་ཤས་�ང་བ་དང་དེས་ཁོ་ལ་བ�མས་སོ། དེ་ནས་མོས། 
སམ་སོན་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་ཡོང་གི་འ�ག་ཅེས་�ད་�བ་བོ། མི་ཚ�་ཁང་པ་གཞན་ཞིག་གི་ནང་བ�ད་ཡོད་དོ། འོན་
�ང་ཁོས་ལག་ངར་ནས་ཐག་པ་དེ་ཚ�་�ད་པ་�ར་བཅད་དོ། 13དྷེ་ལི་�ཱས་སམ་སོན་ལ། �ོད་�ིས་ད་�ང་ང་ལ་
�ེན་པ་བཟོ་བཞིན་ང་ལ་�ང་པོ་ཤོད་བཞིན་མི་འ�ག �ོད་གང་ཞིག་གིས་ཇི་�ར་བ�མས་�བ་བམ་བ�ོད་
རོགས་ཤེས་�ས་སོ། ལན་�་སམ་སོན་�ིས། �ོད་�ིས་ངའི་�འི་རལ་པ་བ�ན་པོ་དེ་འཐག་�ིར་བཏགས་ནས། དེ་
ཚ�་འཐག་�ར་�ི་དམ་པོ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། ང་གཞན་�ར་�ས་མེད་�་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 14དྷེ་ལི་�ཱས་ཁོ་གཉིས་
�ག་བ�ག་ནས། ཁོའི་�འི་རལ་པ་བ�ན་པོ་�ངས་ནས་འཐག་�ིར་བཏགས་ཏེ། དེ་ཚ�ར་�ར་པ་བ�གས་སོ། སམ་
སོན་ལ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་ཡོང་གི་འ�ག་ཅེས་�ད་�བ་བོ། འོན་�ང་ཁོ་ཡར་ལངས་ནས་འཐག་�ི་ནས་�་
འཐེན་ནས་བ�ོལ་ལོ། 15མོས་ཁོ་ལ། �ོད་�ི་སེམས་ནང་ང་ལ་བ�ེ་བ་མེད་བཞིན་�་ང་ལ་བ�ེ་བ་ཡོད་ཅི་ལ་�་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། �ོད་�ིས་ང་ལ་ཐེངས་ག�མ་�ེན་པ་བཟོས་ནས། ད་�ང་�ོད་གང་ཞིག་གིས་�གས་ཧ་ཅང་
ཆེན་པོ་བཟོ་ཡོད་པ་ལབ་མ་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 16མོས་ཁོ་ལ་ཉིན་�ར་�ད་ཆ་འ�ི་བཞིན་བ�ད་ནས། དེའི་�ོར་
མོས་ཁོ་ལ་ཧ་ཅང་�ན་པོ་བཟོས་པར་ཁོ་ཡིད་ཐང་ཆད་པ་དང་། 17མཐའ་མར་ཁོས་མོ་ལ་�ང་པོ་བཤད་དོ། ཁོས་
�ས་པ། ངའི་�་ནམ་ཡང་བཞར་མེད། ང་�ེས་པ་ནས་བ�ང་ང་དཀོན་མཆོག་ལ་ནཛ་རི་པ་�ལ་�་བ�ོ་བ་ཡིན། 
ངའི་�་བཅད་པ་ཡིན་ན་ངའི་�ོབས་�གས་�མས་ཉམ་པ་དང་ང་གཞན་�ར་�ས་མེད་�་འ�ར་ཞེས་སོ། 18ཁོས་
མོ་ལ་�ང་པོ་བཤད་པ་དེ་ཤེས་པ་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ལ་པོ་ཚ�ར་ལོན་བཏང་ནས། ཡང་�ར་ཐེངས་གཅིག་
ཕེབས་རོགས་ཁོས་ང་ལ་�ང་པོ་བཤད་�ང་ཞེས་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་ད�ལ་མཉམ་�་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 19དྷེ་ལི་�ཱས་
སམ་སོན་ལ་རང་གི་དཔང་�་གཉིད་�ག་འ�ག་པ་དང་། དེ་ནས་མི་ཞིག་�ད་བཏང་བ་དེས་སམ་སོན་�ི་�འི་
རལ་པ་བ�ན་པོ་བཅད་དོ། དེ་ནས་ཁོའི་�ོབས་�གས་ཉམས་པ་དང་། མོས་ཁོ་ལ་�ག་པོ་བཏང་འགོ་�གས་སོ། 
20དེ་ནས་མོས་སམ་སོན་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་ཡོང་བཞིན་འ�ག་ཅེས་�ད་�བ་བོ། ཁོ་གཉིད་སད་པ་དང་�ར་�ན་
�ར་ངས་བ�ོལ་ནས་ཐར་བར་�ེད་བསམ་མོ། ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོ་ནས་�ལ་བ་མ་ཤེས་སོ། 21ཕེ་ལེ་ཤེད་
པ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་བ�ང་�ེ་མིག་གཉིས་ཀ་བཏོན་ནས། དེ་ཚ�ས་ཁོ་གྷ་ཛ་�་འ�ིད་ནས་ལིའི་ཐག་པ་�བ་ནས་བཙ�ན་
ཁང་�་རང་འཐག་བ�ོར་�་བ�ག། 22འོན་�ང་�ར་ཡང་�་�ེས་འགོ་�གས་སོ༎  

སམ་སོན་འཆི་བ།  

23ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ལ་པོ་�མས་�ས་�ོན་�ང་�་དང་། དེ་ཚ�ས་�་དྷ་གོན་ལ་མཆོད་པ་�་ཆེ་འ�ལ་བའི་ཆེད་
�ན་�་འཛ�མས་ནས། དེ་ཚ�ས། ང་ཚ�འི་�ས་ང་ཚ�འི་ད�་བོར་སམ་སོན་�ི་ཐོག་ང་ཚ�ར་�ལ་ཁ་གནང་�ང་ཞེས་
མ�ར་མ་ལེན་ནོ། 24-25དེ་ཚ�་དགའ་�ིད་�ེད་བཞིན་ཡོད་�བས་དེ་ཚ�ས་སམ་སོན་ལ་བོས་ཤིག ཁོས་ང་ཚ�ར་�བ་
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ནས་མགོ་འཁོར་�་�་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་སམ་སོན་བཙ�ན་ཁང་ནས་འ�ིད་ཡོང་ནས། ཁོས་ཁོ་ཚ�་ལ་�བ་
ནས་མགོ་འཁོར་�་�་བ�ག་པ་དང་། ཀ་བའི་བར་�་ལངས་�་བ�ག་གོ། མི་མང་གིས་ཁོ་མཐོང་�བས་རང་གི་�་
ལ་བ�ོད་པ་དང། ང་ཚ�འི་�ས་ང་ཚ�འི་ད�་བོས་ང་ཚ�འི་�ལ་�་གཏོར་བཅོམ་�ས་ཤིང་ང་ཚ�འི་མི་མང་པོ་བསད་
མཁན་�ི་ཐོག་�་ང་ཚ�་ལ་�ལ་ཁ་གནང་�ང་ཞེས་མ�ར་མ་ལངས་སོ། 26སམ་སོན་�ིས་ཁོའི་ལག་ནས་འ�ས་ཏེ་
�ིད་མཁན་�་�་དེ་ལ། ཁང་པ་�ེགས་པའི་ཀ་བར་ང་ལ་རེག་བ�ག་དང་དེར་�ེས་འདོད་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 
27ཁང་པ་དེ་ནི་�ེས་པ་དང་�ད་མེད་�ིས་གང་ནས་ཡོད་པ་དང་དེར་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ལ་པོ་�འང་ཡོད་པ་
དང་། ཁང་པའི་�ེ་ཐོག་�་�ོ་དང་�ད་མེད་ ༣,༠༠༠ ཙམ་སམ་སོན་ལ་བ�་བཞིན་མགོ་འཁོར་�་�་འ�ག་
བཞིན་ཡོད་དོ། 28དེ་ནས་སམ་སོན་�ིས། �ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�ན་རོགས་གནང་། ཕེ་
ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་ངའི་མིག་གཉིས་བཏོན་པའི་ལན་འཇལ་བའི་ཆེད་�་ང་ལ་�ེད་�ིས་�ས་�གས་ཐེངས་ཅིག་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། 29སམ་སོན་�ིས་ཁང་པ་དེ་�ེགས་ཡོད་པའི་ད�ིལ་�ི་ཀ་བ་གཉིས་
པོ་བ�ང་ནས། ཀ་བ་རེར་ལག་པ་རེར་བཞག་ནས་ཁོས་�གས་�ིས་དེ་གཉིས་ལ་འབི་�ག་�བ་ནས། 30ང་ཕེ་ལེ་
ཤེད་པ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཤི་�་འ�ག་ཅེས་�ད་�བ་བོ། ཁོའི་�གས་གང་ཡོད་�ི་འ�ལ་བས་ཁང་པ་དེ་�ལ་པོ་�་
དང་གཞན་ཚང་མའི་ཐོག་འ�ེལ་ལོ། སམ་སོན་�ིས་ཁོ་གསོན་པོའི་རིང་ལ་བསད་པ་ལས་�ག་པ་འཆི་ཁར་མི་
མང་པོ་བསད་དོ། 31ཁོའི་�ན་ཚ�་དང་ནང་མི་གཞན་�མས་ཁོའི་རོ་ལེན་�་ཡོང་ངོ་། དེ་ཚ�ས་རོ་དེ་འ�ེར་ནས་མ་
ནོ་ཨ་ཁོའི་ཕའི་�ར་ཁང་ཛ�་�ཱ་དང་ཨིཤ་ཏ་ཨོལ་�ི་དབར་�ེད་དོ། ཁོས་ལོ་ཉི་�་རིང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འ�ིད་
�ས་སོ༎  
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མི་�འི་�་འ�།  

1�ར་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་བ�ད་�ལ་�་�ེ་བོ་མི་�་ཞེས་པ་ཞིག་གནས་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 2ཁོས་རང་གི་ཨ་མ་ལ་
ད�ལ་ཊམ་ ༡,༡༠༠ ཡོད་པ་དེ་�་མ་ཤོར་�བས་�ེད་�ིས་�་མ་དེ་ལ་དམོད་པ་�བ་ཡོད། �ེད་�ིས་དེ་�ར་
གནང་བ་ངས་ཐོས་�ང་། ད�ལ་དེ་ང་ལ་ཡོད། ད�ལ་འ�ེར་མཁན་དེ་ང་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། ཁོའི་ཨ་མས། ངའི་�་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་�ིན་�ིས་�བས་པར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 3ཁོས་ད�ལ་དེ་ཨ་མ་ལ་�ིར་ལོག་�ད་
པ་དང་། མོས་�ོད་ལ་དམོད་པ་དེ་ཕོག་�ར་འགོག་པའི་ཆེད་ངས་ད�ལ་དེ་ཚ�་ང་རང་ཉིད་�ི་�ིང་ཐག་པ་ནས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོའོ། ད�ལ་དེས་ཤིང་གི་�་འ�་ལ་ད�ལ་གཡོགས་པ་ཞིག་བཟོ་�ར་བེད་�ོད་�་�་
ཡིན། དེ་བས་ན་ངས་ད�ལ་ཊམ་དེ་�ོད་ལ་�ོད་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 4དེ་ནས་ཁོས་མ་ལ་དེ་�ལ་ལོ། མས་ད�ལ་
ཊམ་ ༢༠༠ �ངས་ནས་ད�ལ་བཟོ་བ་ཞིག་ལ་�ད་པ་དང་། ད�ལ་བཟོ་པ་དེས་ཤིང་གི་�ོས་�བ་པའི་�་འ�འི་
�ི་ལ་ད�ལ་གཡོགས་པ་ཞིག་བཟོས་ནས་དེ་མི་�འི་ཁང་པར་བཞག་གོ 5མི་�་ཟེར་བའི་མི་དེ་ལ་མཆོད་པ་འ�ལ་
�ལ་རང་གི་ས་གནས་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཁོས་�་འ�་ཁ་ཤས་དང་ཨེ་ཕོད་ཞིག་བཟོས་ནས་ཁོའི་�་ཚ�འི་ནང་ནས་
�་ཞིག་དེའི་�་མར་བ�ོས་སོ། 6�ས་�བས་དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�ལ་པོ་མེད་པ་དང་ཚང་མས་རང་འདོད་�ར་
�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 7�ས་ཚ�ས་དེ་དང་མ�ངས་ལེ་ཝི་པ་ན་གཞོན་ཞིག་ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་བྷེད་ལེ་ཧེམ་�་
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གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 8ཁོས་བྷེད་ལེ་ཧེམ་ནས་གནས་�ོད་�་�ལ་གཞན་ཞིག་འཚ�ལ་�་�ིན་ནོ། ཁོ་
འ�ལ་བཞིན་པའི་�བས་�་ཁོ་ནི་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་བ�ད་�ལ་�་མི་�འི་ཁང་པ་དེར་�ེབས་སོ། 9མི་�འི་ཁོ་ལ་
�ོད་གང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་བ་དང་། ལན་�་ཁོས། ང་ཡ་�་�འི་བྷེད་ལེ་ཧེམ་�ི་ལེ་ཝི་པ་ཞིག་ཡིན། 
ང་�ོད་�ལ་ཞིག་འཚ�ལ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 10མི་�ས། ང་མཉམ་�་�ོད་ཅིག། ངའི་�ོབ་�ོན་པ་དང་
�་མ་�ོས་ཤིག། ངས་�ོད་ལ་ལོ་རེར་ད�ལ་�མ་�་བ�་དང་�ོན་གོས་�ན་�་དང་�ེད་�ི་ཞལ་ལག་བཅས་
འ�ལ་ཆོག་�ས་སོ། 11ལེ་ཝི་པ་ན་གཞོན་དེས་མི་�་མཉམ་�་�ོད་�ར་མོས་མ�ན་�ས་པ་དང་། ཁོ་ནི་ཁོའི་�་�་
�ར་འ�ར་རོ། 12མི་�ས་ཁོ་ལ་རང་གི་�་མར་བ�ོས་པ་དང་ཁོ་མི་�འི་ཁང་པར་བ�ད་དོ། 13མི་�ས་ད་ཆ་ང་ལ་
ལེ་ཝི་པ་�་མ་ཞིག་ཡོད་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�་བ་ལམ་འ�ོ་ཡོང་བ་གནང་�་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་
ཅེས་�ས་སོ༎  
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མི་�་དང་�ན་�ི་�ེ་རིགས།  

1�བས་དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་�ལ་པོ་མེད་དོ། དེ་�ས་�ན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་མངའ་�ལ་ཞིག་�་བདག་དབང་�་�་
དང་གནས་�ོད་�་�ར་འཚ�ལ་བཞིན་ཡོད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་�ས་དེ་ཚ�་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་ཚ�་་
ནས་ས་�ལ་ཐོབ་མེད་དོ། 2དེར་བ�ེན་�ན་�ི་མི་མང་ཚ�ས་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་ཡོངས་ནས་མི་ཚད་�ན་�་
འདམས་ནས། དེ་ཚ�་ཛ�་�ཱ་དང་ཨེཤ་ཏ་ཨོལ་�ི་�ོང་�ེར་ནས་ས་ཆ་འཚ�ལ་ཞིབ་�་�་དང་�ོག་ཞིབ་�ེད་པར་་
བཏང་ངོ་། དེ་ཚ�་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་བ�ད་�ལ་�་�ེབས་�བས་དེ་ཚ�་མི་�འི་�ིམ་�་བ�ད་དོ། 3དེ་ཚ�་དེར་ཡོད་
�བས་དེ་ཚ�ས་ལེ་ཝི་པ་ན་གཞོན་དེའི་�ད་�ི་�་ངོ་ཤེས་པས། དེ་ཚ�་ཁོའི་སར་�ིན་ནས་ཁོ་ལ་�ོད་འདིར་ག་རེ་
�ེད་བཞིན་ཡོད་དམ། �ོད་འདིར་�ས་འ�ིད་�ང་ངམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། 4ཁོས་ལན་�། ང་དང་མི་�་གཉིས་
དབར་མ�ན་�ིགས་ཡོད་པ་དང་། ངས་ཁོའི་�་མའི་ལས་འགན་�ས་པར་ཁོས་ང་ལ་�་ཆ་�ོད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་
�ས་སོ། 5དེ་ཚ�ས་ཁོ་ལ། དཀོན་མཆོག་ལ་ང་ཚ�འི་ལས་དོན་ལ་ལམ་�ོང་ཡོང་མིན་བཀའ་འ�ི་�་རོགས་ཅེས་�ས་
སོ། 6�་མས། �ོད་ཚ�་སེམས་འ�ལ་�་དགོས་�་བ་ནས་མེད། �ོད་ཚ�འི་འ�ལ་ལམ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�གས་འགན་བཞེས་བཞིན་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 7དེ་ནས་མི་�་པོ་དེ་ཚ�་ཐོན་ནས་ལེཤེ་�ལ་�་�ེབས་པ་དང་། དེ་
ཚ�ས་མི་མང་�མས་ཚ�་དོན་པ་�ར་བདེ་པོའི་ངང་གནས་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་། དེ་ཚ�་ཞི་བདེ་ཅན་ཁ་�་སིམ་
པོ་�་དང་ཡང་འཁོན་འ�གས་མེད་མཁན་ཁོ་ཚ�འི་འདོད་པ་�ར་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་ནི་ཚ�་དོན་པ་ལས་ཐག་རིང་
�་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། མི་གཞན་�་དང་ཡང་འ�ེལ་བ་མེད་དོ། 8མི་�་པོ་དེ་ཛ�་�ཱ་དང་ཨེཤ་ཏ་
ཨོལ་�་�ིར་ལོག་�བས། དེ་ཚ�འི་�ལ་མི་ཚ�འི་�ོད་ཚ�ར་ག་རེ་�ེད་�ང་ངམ་ཞེས་�ིས་སོ། 9དེ་ཚ�ས་ལན་�། ལོངས་
ཤིག། ང་ཚ�་ནི་ལེཤེ་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་པར་འ�ོའོ། ང་ཚ�ས་�ལ་དེ་མཐོང་�ང་བས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འ�ག 
འདིར་ལས་གང་ཡང་མེད་པར་མ་�ོད་ཅིག མ�ོགས་པོར་�ོས་ཤིག། སོང་ལ་བདག་བ�ང་�ོས་ཤིག། 10�ོད་ཆོ་
དེར་འ�ོར་�བས་མི་མང་ཚ�ས་དོག་པ་གང་ཡང་མི་�ེད་དོ། དེ་ནི་�ང་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མི་ཞིག་ལ་
དགོས་པ་ཚང་མ་དེར་ཡོད་པས་དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་སོ། 11དེར་བ�ེན་�ན་�ི་
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�ེ་རིགས་�ི་མི་ ༦༠༠ ཛ�་�ཱ་དང་ཨེཤ་ཏ་ཨོལ་ནས་ཐོན་ནས་དམག་འཐབ་�ར་�་�ིགས་ཡོད་པ་དང་། 12དེ་ཚ�་
ཡར་སོང་�ེ་ཡ་�་�འི་ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་�ི་�བ་�ོགས་�་�ར་�བ་བོ། �ལ་དེར་དེང་སང་ཡང་�ན་�ི་�ར་ཞེས་
འབོད་བཞིན་ཡོད་དོ། 13དེ་ནས་དེ་ཚ�་སོང་བ་དང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་བ�ད་�ལ་�ི་མི་�འི་ཁང་པར་བ�ེབས་སོ། 
14དེ་ནས་ལེཤེ་པའི་�ལ་�་�ོག་ཞིབ་�་བར་འ�ོ་མཁན་མི་�་པོ་དེས་རང་གི་རོགས་པ་ཚ�ར། འདིར་ཁང་པ་
གཅིག་གི་ནང་ཤིང་གི་�་འ�་ལ་ད�ལ་�ི་བཀབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་�ི་ཡོད་དམ། དེར་གཞན་�་
འ�་དང་ཨེ་ཕོད་བཅས་ཡོད་དོ། �ོད་ཚ�འི་བསམ་�ོར་ང་ཚ�ས་ག་རེ་�ེད་དགོས་ཅེས་�ས་པ་དང་། 15དེ་ཚ�་མི་
�འི་ཁང་པར་ལེ་ཝི་པ་ན་གཞོན་�ོད་སར་�ིན་ནས། ཁོ་ལ་ག་འ�་ཡོད་དམ་ཞེས་�ིས་སོ། 16དེ་�ས་�ན་�ི་
དམག་མི་ ༦༠༠ དམག་འཐབ་�ར་�་�ིགས་ངང་�ལ་�ོར་ལངས་ནས་བ�ད་ཡོད་དོ། 17སོ་�ལ་བ་�་པོ་དེ་
ཁང་པའི་ཐད་ཀར་�ིན་ནས་ཤིང་གི་�་འ�་ད�ལ་གཡོགས་པ་དེ་དང་�་འ�་གཞན་དང་ཨེ་ཕོད་བཅས་�ངས་
པ་་དང་། དེ་�ས་�་མ་དེ་མཚ�ན་ཆ་�ན་པའི་མི་�ག་བ�་མཉམ་�་�ལ་�ོར་བ�ད་ཡོད་དོ། 18དེ་ཚ�་མི་�འི་
ཁང་པར་འ�ལ་ནས་དངོས་པོ་�་ཆེ་དམ་པ་དེ་ཚ�་�ངས་�བས་�་མས་དེ་ཚ�་ལ་�ོད་ཚ�ས་ག་རེ་�ེད་བཞིན་ཡོད་
དམ་ཞེས་འ�ི་པ་དང་། 19དེ་ཚ�ས། ཁ་རོག་བ�ད་ནས་ཚ�ག་གཅིག་�ང་མ་ལབ་པར་�ོད་ཅིག ང་ཚ�་མཉམ་�་
ཤོག་ལ་ང་ཚ�འི་�་མ་དང་�ོབ་�ོན་པ་�ོས་ཤིག། �ེད་མི་གཅིག་གི་�ིམ་ཚང་ལས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་་ཡོངས་
�ི་�་མ་�ེད་པ་མི་དགའ་འམ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 20�་མ་དེ་ཧ་ཅང་དགའ་བར་འ�ར་ནས་ཁོས་དངོས་པོ་དམ་
པ་དེ་ཚ�་�ངས་ནས་ཁོ་ཚ�་མཉམ་�་�ིན་ནོ། 21དེ་ཚ�ས་ཁ་བ�ར་ནས་དེ་ཚ�འི་�་�ག་དང་�གས་དང་བདག་
དངོས་�མས་�ོན་�་བཏང་ནས་ཐོན་ནོ། 22དེ་ཚ�་མི་�འི་�ིམ་ནས་འ�ོ་�བས། ཁོས་�ོང་པ་�ིམ་མཚ�ས་ཚ�་
དམག་འཐབ་ལ་བོས་སོ། ཁོ་ཚ�ས་�ན་�ི་མི་ཚ�ར་�ེས་ཟིན་པ་དང་�ད་འབོད་�ས་སོ། 23�ན་�ི་མི་ཚ�ས་ཁ་བ�ར་
ནས་མི་�་ལ་ག་རེ་�ས་སོང་ངམ། མི་ཚ�གས་འདི་ཆོ་�་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། 24མི་�ས་ལན་�། ག་རེ་�ས་
སོང་ངམ་ཅི་ལ་ཟེར་བཞིན་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་ངའི་�་མ་དང་ངས་བཟོས་པའི་�་ཚ�་འ�ེར་ནས་འ�ོ་བཞིན་ཡོད། ང་
ལ་གང་�ག་ཡོད་དམ་ཞེས་�ས་སོ། 25�ན་�ི་མི་ཚ�ས། མི་འདི་ཚ�་�ོས་ནས་�ོད་ལ་འཐབ་པར་མི་འདོད་ན་�ོད་
�ིས་གང་ཡང་མ་ལབ་ན་ལེགས། �ོད་དང་�ོད་�ི་ནང་མི་ཚང་མ་འཆི་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 26དེ་ནས་དེ་ཚ�་�ིན་ནོ། 
མི་�ས་དེ་ཚ�་ལ་ཧ་ཅང་�ོབས་ཆེ་བ་མཐོང་ནས་ཁ་བ�ར་ནས་རང་གི་�ིམ་�་ལོག་གོ 27-28�ན་�ི་མི་ཚ�ས་�་མ་
དང་མི་�ས་བཟོས་པའི་དངོས་པོ་�མས་འ�ེར་བའི་�ེས་�། དེ་ཚ�ས་ལེཤེ་�ོང་�ེར་ཞི་བདེ་ཅན་དང་ཁ་�་སིམ་
པོ་བྷེད་རེ་ཧོབ་�ར་�ང་གཤོང་�་ཡོད་པ་ཚ�ར་འཐབ་�ོལ་�ེད་པར་�ིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་�ལ་མི་ཚ�་བསད་ནས་�ོང་
�ེར་དེ་མེར་བ�ེགས་སོ། དེ་ཚ�་ལ་�བས་མཁན་�་ཡང་མེད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ལ་ཨིཤི་ནི་སི་དོན་ནས་ཧ་
ཅང་ཐག་རིང་པོ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་མི་གཞན་མཉམ་�་འ�ེལ་བ་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། �ན་�ི་མི་ཚ�ས་�ོང་
�ེར་དེ་�ར་བཟོ་�ས་ནས་དེར་གཞིས་ཆགས་སོ། 29དེ་ཚ�ས་ལེཤེའི་མིང་ནི་དེ་ཚ�འི་མེས་པོ་ཡ་ཀོབ་�ི་�་�ན་�ི་
མིང་�་བ�ར་རོ། 30�ན་�ི་མི་ཚ�ས་མཆོད་པར་�་འ�་བཟོས་པ་དང་མོ་ཤེའི་ཚ་བོ་གྷེར་ཤོམ་�ི་�་ཡོ་ན་ཐན་
�ིས་�ན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་�་མའི་ལས་འ�ར་�ིས་པ་དང་། མི་མང་�མས་བཙན་�ོལ་�་མ་འ�ེར་བར་�་ཁོའི་
རིགས་བ�ད་�ི་�་མའི་ལས་འ�ར་ཡང་�ིས་སོ། 31མི་�འི་�་འ�་དེ་ནི་དེར་�ག་�་གནས་པ་དང་དཀོན་
མཆོག་ལ་མཆོད་�ལ་�ི་ད�་�ར་དམ་པ་དེ་ཤི་�ཱོ་�་ཡོད་དོ༎  
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ལེ་ཝ་ིཔ་དང་ཁོའི་�ར་�ོགས་མ།  

1ད་དེའི་�བས་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�ལ་པོ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། ལེ་ཝི་པ་ཞིག་ཨེཕ་ར་ཡིམ་རི་བ�ད་�ི་ཐག་རིང་�ོང་
�་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཁོས་ཡ་�་�འི་བྷེད་ལེ་ཧེམ་ནས་�ར་�ོགས་མ་ཞིག་�ངས་སོ། 2འོན་
�ང་མོ་ཁོ་ལ་�ོས་ནས་བྷེད་ལེ་ཧེམ་�་རང་གི་ཕའི་ཁང་པར་�ིན་ནས་དེར་�་བ་བཞིའི་རིང་བ�ད་དོ། 3དེ་ནས་
མི་དེས་མོའི་སར་�ིན་ནས་མོའི་སེམས་བ�ར་ནས་ཁོའི་སར་ཡོང་ཐབས་�་�་ཐག་གཅོད་�ས་ཏེ། ཁོས་རང་གི་
གཡོག་པོ་དང་བོང་�་གཉིས་མཉམ་�་འ�ིད་ནས་�ིན་ནོ། མོས་ལེ་ཝི་པ་དེ་�ིམ་�་འ�ིད་ནས་མོའི་ཕས་ཁོ་
མཐོང་བ་དང་དགའ་བ�་ཟབ་�ས་�ས་སོ། 4ཕ་དེས་ཁོ་ལ་བ�ད་དགོས་པའི་ནན་བ�ལ་�ིས་�བས། ཁོ་ཉིན་
ག�མ་རིང་དེར་བ�ད་དོ། བཟའ་འཚ�་གཉིས་ཁ་ཟས་ཟས་ནས་མཚན་མོ་ཉལ་ལོ། 5ཉིན་བཞི་པའི་ཞོག་པར་དེ་
དག་�་པོ་གཉིད་སད་པ་དང་ཐོན་�ར་�་�ིགས་�ས་སོ། འོན་�ང་�་མོ་དེའི་ཕས་ལེ་ཝི་པ་དེ་ལ། ཁ་ཟས་�ན་�་
ཟ་ཞིག། དེས་�ོད་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོང་། �ོད་འགོར་ནས་�ིན་ན་འ�ིགས་ཅེས་�ས་སོ། 6དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་པོ་མར་
བ�ད་ནས་མཉམ་�་ཟ་ཞིང་འ�ང་ངོ་། དེ་ནས་�་མོའི་ཕ་དེས་ཁོ་ལ་དེ་རིང་དགོང་དག་འདིར་�ོད་ལ་དགའ་
བདེར་�ོད་ཅེས་བ�ལ་ལོ། 7ལེ་ཝི་པ་ཡར་ལངས་ནས་འ�ོ་�བ་�ས་ན་ཡང་ཕ་དེས་ནན་བ�ལ་�ས་�བས་ཁོ་
མཚན་དེ་དེར་བ�ད་དོ། 8ཉིན་�་པའི་ཞོག་པ་�་པོ་ཁོ་འ�ོ་�ིས་�་�བས་�་མོ་དེའི་ཕས། ཁ་ཟས་�ན་�་ཟ་ཞིག། 
�ི་�ོ་བར་�ག་ཅིག་ཅེས་བ�ལ་བས། དེ་བས་ན་�ེ་པ་གཉིས་པོ་ཁ་ཟས་མཉམ་�་ཟས་སོ། 9མི་དེ་དང་ཁོའི་�ར་
�ོགས་མ་དང་གཡོག་པོ་བཅས་ཐོན་�བ་�་�བས། ཕ་དེས་ད་ས་�ིབ་�བ་འ�ག་པས། �ོད་དེ་རིང་མཚན་མོ་
�ོད་ཅིག། ད་མ�ོགས་པོ་ནག་�ང་ཆག་�ར་བས་འདིར་�ོད་ལ་དགའ་བདེར་�ོད་ཅིག སང་ཞོག་�་པོ་ལངས་
ནས་�ིམ་�་འ�ོ་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 10-11འོན་�ང་མི་དེ་�ར་ཡང་དེར་མཚན་གཅིག་མ་བ�ད་པར། ཁོ་
དང་ཁོའི་�ར་�ོགས་མ་དང་གཡོག་པོ་དང་�་�བ་པའི་བོང་�་གཉིས་བཅས་རང་གི་ལམ་�་�གས་སོ། ཉི་མ་
ཡོལ་�བ་ཡོད་�བས་དེ་ཚ�་ཡེ་�སེ་འམ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཉེ་འ�མ་�་�ེབས་པ་དང་། གཡོག་པོ་དེས་རང་གི་�ིན་
བདག་ལ། ད་རིང་ང་ཚ�་མ་འ�ོ་བར་མཚན་མོར་ཡེ་�སེ་པའི་�ོང་�ེར་�་མི་�ོད་དམ་ཞེས་�ས་སོ། 12-13འོན་
�ང་�ིན་བདག་དེས། ང་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་མེད་པའི་�ོང་�ེར་�་མི་�ོད། ང་ཚ�་�་མ�་�ིན་ནས་མཚན་
མོར་གྷི་བི་�ཱའམ་ར་�ཱ་�་བ�ད་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། 14དེར་དེ་ཚ�ས་ཡེ་�སེ་�ལ་ནས་�་མ�ད་�ིན་ནོ། དེ་ཚ�་
བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་མངའ་�ལ་གྷི་བི་�ཱ་�་�ེབས་�བས་ཉི་མ་�ས་སོ། 15མཚན་དེ་དེར་གནས་�ོད་�ེད་
པའི་ཆེད་དེ་ཚ�་ལམ་བ�ར་ནས་དེར་�ིན་ནོ། དེ་ཚ�་�ོང་�ེར་ནང་འ�ལ་ནས། �ང་ལམ་ཞིག་�་བ�ད་ན་ཡང་
�ས་�ང་ཁོ་ཚ�་ལ་མཚན་མོར་གནས་�ོད་�ེད་�ིར་�ིམ་�་�ད་མ་བཏང་ངོ་། 16དེ་ཚ�་དེར་ཡོད་�བས་�་མི་�ས་
པོ་ཞིག་ཞིང་�་ཉིན་དེའི་ལས་ཀ་ཚར་ནས་དེར་འ�ོར་བ་དང་། ཁོ་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་བ�ད་�ི་�ང་པ་ནས་ཡིན་
ན་ཡང་། �བས་དེར་ཁོ་གྷི་བི་�ཱ་�་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད། དེར་ཁོ་ཡོད་པའི་མི་མང་གཞན་ཚ�་བྷེན་ཡ་མིན་
�ི་�ེ་རིགས་ཡིན་པ་དང་། 17མི་�ས་པོ་དེས་འ�ལ་པ་ཚ�་�ོང་�ེར་�ི་�མ་ལམ་�་མཐོང་བ་དང་། �ོད་ཚ�་ག་
ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ། �ོད་ཚ�་གང་�་འ�ོ་འཆར་ཡོད་དམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། 18ལེ་ཝི་པ་དེས། ང་ཚ�་ཡ་�་�འི་
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བྷེད་ལེ་ཧེམ་�་�ིན་པ་དང་། ད་ཆ་ང་ཚ�་ཨེཕ་ར་ཡིམ་རི་བ�ད་�ི་�ང་པར་ང་ཚ�འི་�ིམ་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད། 
མཚན་འདིར་ང་ཚ�ར་�ོད་འ�ག་མཁན་�་ཡང་མི་འ�ག 19ང་ཚ�ར་བོང་�འི་�་ཆག་དང་། ངའི་�ར་�ོགས་་མ་
དང་ངའི་གཡོག་པོ་བཅས་པར་བག་ལེབ་དང་ཆང་དང་དེ་མིན་ང་ཚ�འི་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་ང་ཚ�་རང་ལ་ཡོད་
ཅེས་�ས་སོ། 20མི་�ས་པོ་དེས། �ོད་ཚ�་ངའི་�ིམ་�་ཡོང་ན་ངས་དགའ་བ�་ཡོད། ངས་�ོད་ཚ�ར་བ�་�ོགས་�་
�་ཡིན། �ོད་ཚ�་མཚན་ལ་�མ་ལམ་�་�ོད་མི་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། 21ཁོས་ཁོ་ཚ�་རང་དང་མཉམ་�་�ིམ་�་
འ�ིད་པ་དང་བོང་�ར་ཆག་�ེར་རོ། ཁོས་�་མ�ོན་ཚ�འི་�ང་པ་�ས་ནས་ཁ་ལག་ཟས་སོ། 22དེ་ཚ�་དགའ་བདེར་
གནས་བཞིན་པའི་�བས་�། �ོ་�ར་�་མི་ངན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཁང་པ་དེའི་མཐའ་བ�ོར་ནས་�ོ་བ�ང་སོ། 
དེ་ཚ�ས་མི་�ས་པོར། �ོད་མཉམ་�་ཡོང་བའི་མི་དེ་ཚ�་�ིར་�ིད་ཤོག། ང་ཚ�་ཁོ་མཉམ་�་འ�ིག་�ོད་�ེད་པར་
འདོད་དོ་ཅེས་�ས་སོ། 23མི་�ས་པོ་དེ་�ིར་ཐོན་ནས་དེ་ཚ�་ལ། �གས་�ེ་གཟིགས་ངའི་�ོགས་པོ་ཚ�། ཐབས་�ག་
མི་གཙང་བ་དེ་འ�་མ་�ེད་ཅིག མི་འདི་ངའི་མ�ོན་པོ་ཡིན་ནོ། 24འདིར་ཁོའི་�ར་�ོགས་་མ་དང་། ངའི་�་མོ་མོ་
གསར་མ་ཡང་ཡོད། ངས་དེ་ཚ�་ད་�་འ�ིད་ཡོང་ལ། �ོད་ཚ�ས་�ིས ལེན་ནས། དེ་གཉིས་ལ་�ོད་ཚ�འི་འདོད་པ་
�ར་�ོས་ཤིག འོན་�ང་མི་འདི་ལ་ཐབས་�ག་གི་ལན་ངན་དེ་འ�་མ་�ེད་ཅིག་ཅེས་�ས་སོ། 25མི་དེ་ཆོས་ཁོ་ལ་
མ་ཉན་�བས། ལེ་ཝི་པ་དེས་�ར་�ོགས་་མ་དེ་འ�ིད་ནས་དེ་ཚ�འི་མ�ན་�་�ི་ལོག་�་བཞག་གོ དེ་ཚ�ས་མོ་ལ་
མཚན་གང་ལོག་གཡེམ་�ས་པ་དང་ཚ�ག་�བ་�ས་ནས་ཞོག་པ་བར་མཚམས་མ་བཞག་གོ 26ཐོ་རང་�ད་མེད་དེ་
ཡོང་བ་དང་། རང་གི་�ོ་ཡོད་སའི་མི་�ས་པོ་དེའི་ཁང་པའི་�ོ་�་འ�ེལ་བ་དང་། ནམ་མ་ལངས་བར་མོ་དེར་�ས་
སོ། 27ཞོག་པ་མོའི་�ོ་དེ་ཡར་ལངས་པ་དང་། ཁོ་ལམ་�་འ�ོ་�ར་�ོ་�ེས་བ་དང་། ཁོའི་�ར་�ོགས་མ་དེ་ཁང་
པའི་མ�ན་�་རང་གི་ལག་པ་�ོ་ལ་བ�བས་ཅིང་འ�ེལ་ཡོད་པ་ཁོས་མཐོང་ངོ་། 28ཁོས་ཡར་ལོངས་ཤིག་ང་ཚ�་
འ�ོ་ཞེས་�ས་སོ། འོན་�ང་ལན་གང་ཡང་མ་ཟེར་རོ། དེར་བ�ེན་ཁོས་མོའི་�ས་པོ་དེ་བོང་�འི་ཐོག་བཀལ་ནས་
རང་གི་�ིམ་�ི་ལམ་�་ཐོན་ནོ། 29ཁོ་�ིམ་�་འ�ོར་བ་དང་ནང་�་�ིན་ནས་�ི་ཞིག་�ངས་ཏེ། ཁོས་རང་གི་�ར་
�ོགས་་མའི་�ས་པོ་དེ་�མ་�་བ�་གཉིས་�་བ�བ་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་བ�་གཉིས་ལ་�མ་�་རེ་རེ་
བཏང་ངོ་། 30ཚང་མས་དེ་མཐོང་བ་དང་ང་ཚ�ས་དེ་�ར་�་བ་ནས་ཐོས་�ོང་མེད། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨི་ཇིབ་
ནས་ཐོན་པ་ནས་བ�ང་ད་བར་དེ་�ར་�་བ་ནས་�ང་�ོང་མེད་དོ། དེའི་�ོར་ང་ཚ�ས་ག་རེ་ཡིན་ན་གཅིག་�ེད་
དགོས། ག་རེ་�ེད་དགོས་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་སོ༎  
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ཨིསི་�ཨཱེལ་�ིས་དམག་གི་ཆེད་�་�་�ིགས་�ས་པ།  

1དེ་�ེས་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚང་མ་�ང་�ོགས་�ན་ནས་�ོ་�ོགས་བྷིར་ཤེ་བྷ་བར་དང་། ཤར་�ོགས་�་
གྷིལ་ཨད་�ི་�ལ་ནས་ཐོན་ཡོང་ངོ་། དེ་ཚ�་མིཛ་�ཱ་�་གཅིག་�ིལ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་འཛ�མས་
སོ། 2དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་�མས་འཛ�མས་ས་དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་ཡོངས་�ི་འགོ་འ�ིད་ཚང་མ་ཡོད་
པ་དང་དེར་�ང་དམག་ ༤༠༠,༠༠༠ ཡང་ཡོད་དོ། 3�བས་དེར་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མི་མང་ཚ�ས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
གཞན་�མས་ནི་མིཛ་�ཱ་�་འཛ�མས་པ་ཐོས་སོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས། �ིམས་འགལ་དེ་ཇི་�ར་�ས་ཡོད་�ོར་ང་
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ཚ�ར་ཤོད་ཅིག་ཅེས་�ས་སོ། 4ལེ་ཝི་པས་རང་གི་�ར་�ོགས་མ་བསད་ཡོད་པ་དེས་ལན་�། ང་དང་ངའི་�ར་
�ོགས་མ་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མངའ་�ལ་གྷི་བི་�ཱ་�་མཚན་མོར་གནས་�ོད་�ེད་པར་�ིན་པ་ཡིན། 5གྷི་བི་�ཱའི་མི་
མང་ཚ�ས་ང་ལ་�བ་�བ་�་ཡོང་ནས་མཚན་མོར་ཁང་པའི་མཐའ་བ�ོར་ནས། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་གསོད་པར་འདོད་
ནས། དེའི་ཚབ་�་དེ་ཚ�ས་ངའི་�ར་�ོགས་མ་ལ་བཙན་གཡེམ་�ས་ནས་མོ་འཆི་བར་འ�ར་རོ། 6ངས་མོའི་�ས་པོ་
�ངས་ནས་དེ་�མ་�་བ�བ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་བ�་གཉིས་ལ་�མ་�་རེ་རེརེ་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། མི་
མང་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་�ོད་�་ངན་ལས་དང་མི་ཚང་བའི་ལས་�ས་�ང། 7�ོད་ཚ�་ཚང་མ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡིན་པས། ང་
ཚ�ས་དེའི་�ོར་ལ་ག་རེ་�ེད་པར་འདོད་དམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། 8མི་མང་ཚང་མ་མཉམ་�་ཡར་ལངས་ནས་�ས་
པ། ང་ཚ�་�ར་ནང་�ོད་མཁན་དང་ཁང་པའི་ནང་�ོད་མཁན་�་ཡང་རང་གནས་�་ལོག་པར་མི་�འོ། 9ང་ཆོས་
འདི་�ར་�་�་ཡིན། ང་ཚ�ས་གྷི་བི་�ཱ་�་འཐབ་�ོལ་�་བར་�ན་�བ་ནས་མི་འགའ་ཤས་འདམས་པར་�འོ། 
10ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་བ�་ཆ་གཅིག་གིས། དམག་མིའི་ཁ་ཟས་�་�ིགས་�ས་པ་དང་། གཞན་ཚ�་�ིན་ནས་གྷི་བི་�ཱ་
�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་མི་གཙང་བའི་�་བ་�ས་པར་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་�འོ། 11དེ་འ�་སོང་ཅང་ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་ཚང་མ་�ོང་�ེར་དེ་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་པའི་�ིར་དམིགས་�ལ་གཅིག་གི་ཆེད་�་འཛ�མས་སོ། 12ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་�ེ་རིགས་ཚ�ས་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མངའ་�ལ་ཡོངས་�་བང་ཆེན་�མས་བཏང་ནས་�ས་པ། �ོད་ཚ�ས་�ིམས་
འགལ་�ིས་པ་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ། 13ད་ཆ་གྷི་བི་�ཱ་�་ཡོད་པའི་མི་ངན་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ང་ཚ�ར་�ིས་�ོད་ཅིག ང་ཚ�ས་
དེ་ཚ�་བསད་ནས་ངན་�ོད་འདི་དག་ཨིསི་�ཱཨེལ་ནས་མེད་པར་བཟོའོ་ཞེས་�ས་སོ། འོན་�ང་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མི་
མང་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་གཞན་ཚ�ར་དོ་�ང་མ་�ས་སོ། 14བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ོང་�ེར་ཚང་མ་ནས་མི་�མས་གྷི་བི་
�ཱ་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་གཞན་ཚ�་དང་མཉམ་�་དམག་འཐབ་�ེད་པར་ཡོང་ངོ་། 15-16ཉིན་དེར་དེ་ཚ�འི་
�ོང་�ེར་ནས་དམག་མི་ ༢༦༠༠༠ བོས་པ་དང་། དེ་དང་མཉམ་�་གྷི་བི་�ཱའི་�ལ་མི་ཚ�ས་དམིགས་བསལ་གཡོན་
ལག་མི་ ༧༠༠ འདམས་པ་དང་། དེ་ཚ�་ཚང་མས་�་�ང་གཅིག་ལ་མ་�གས་པར་འབེན་ལ་�ར་�ོ་�བ་�བ་པ་
དང་། 17ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་གཞན་ཚ�ས་�ོངས་དར་�ད་པའི་དམག་མི་ ༤༠༠,༠༠༠ བ�ས་སོ༎  

བྷེན་ཡ་མིན་པ་�མས་དང་མཉམ་�་དམག་འཐབ་པ།  

18ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་བེད་ཐེལ་�་མཆོད་�ལ་ཞིག་�་སོང་བ་དང་། དེར་དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ལ་བྷེན་ཡ་མིན་པ་
�མས་མཉམ་�་འཐབ་པའི་�ིར་�ེ་རིགས་�་ཞིག་�ོན་�་འ�ོ་དགོས་སམ་ཞེས་�ས་པས། ལན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས། ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་�ོན་�་འ�ོ་དགོས་ག�ངས་སོ། 19དེར་བ�ེན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་སང་ཞོག་ཐོན་
ནས་གྷི་བི་�ཱའི་�ོང་�ེར་�ི་ཉེ་འ�མ་�་�ར་བཏབ་བོ། 20དེ་ཚ�་བྷེན་ཡ་མིན་དང་འཐབ་པར་�ིན་པ་དང་། �ོང་
�ེར་ལ་ཁ་བ�ར་ནས་དམག་མི་�མས་�་�ིགས་�ིས་བཞག་གོ 21བྷེན་ཡ་མིན་�ི་དམག་མི་ཚ�་�ོང་�ེར་ནས་�ིར་
ཐོན་པ་དང་། ཉི་མ་མ་�ས་�ོན་�། དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་དམག་མི་ ༢༢,༠༠༠ བསད་དོ། 22-23དེ་ནས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�་མཆོད་�ལ་དེར་སོང་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ི་�ོ་བར་�ན་ངན་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་
ཁོང་ལ་ང་ཚ�ས་�ར་ཡང་ང་ཚ�འི་�ན་བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�་དང་དམག་�བ་པར་འ�ོ་�ང་ངམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་
�ས་པས། ལན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འ�ོ་དགོས་ཤེས་ག�ངས་སོ། དེ་བས་ན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་
ཚ�འི་སེམས་�གས་འཕར་བ་དང་། ཉིན་�ོན་མ་�ར་དེ་ཚ�ས་དམག་མི་�མས་�་�ིགས་�ིས་བཞག་གོ 24དེ་ཚ�ས་



�ིམས་དཔོན 

བྷེན་ཡ་མིན་�ི་དམག་མི་ཚ�ར་འཐབ་�ོལ་གཉིས་པ་�ས་སོ། 25ཐེངས་གཉིས་པར་བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�་གྷི་བི་�ཱ་ནས་
�ིར་ཐོན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་�ོངས་དར་�ད་པ་ ༡༨,༠༠༠ བསད་དོ། 26དེ་ནས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚང་མ་བྷེད་ཐེལ་�་�ིན་ནས། དེ་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་བ�ད་ནས་�ི་�ོ་བར་
གང་ཡང་མ་ཟས་པར་�་ངན་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་མ�ན་�ོགས་�ི་མཆོད་པ་དང་
�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་�ེག་ནས་�ལ་ལོ། 27-28དེ་�ས་བྷེད་ཐེལ་�་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་ཡོད་པ་
དང་། ཨ་རོན་�ི་ཚ་བོ་དང་ཨེ་ལི་ཛར་�ི་�་ཕིན་ཧསི་དེའི་དོ་དམ་པ་ཡིན་ནོ། དེར་མི་མང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ། ང་ཚ�ས་�ར་ཡང་ང་ཚ�འི་�ན་བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�ར་དམག་�བ་པར་འ�ོ་འམ། ཡང་ན་མི་འ�ོ་བར་ཤོལ་
ལམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པས། ལན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དམག་�ོབ་ཅིག། སང་ཉིན་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ལ་
ཁ་�ིན་ནོ་ག�ངས་སོ། 29དེར་བ�ེན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་དམག་མི་འགའ་ཤས་གྷི་བི་�ཱའི་མཐའ་འཁོར་�་གབ་
�་བ�ག་གོ 30དེ་ནས་ཉིན་ག�མ་པར་དེ་ཚ�ས། བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�འི་ཁ་ཐེབ་ལ་ཐོན་པ་དང་། དམག་སར་དེ་ཚ�ས་
�ོན་�་�ས་པ་�ར་དམག་མི་�མས་གྷི་བི་�ཱ་�་ཁ་�ས་ནས་�་�ིགས་གཞག་གོ 31བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�་དམག་
འཐབ་�ེད་པར་ཡོང་བ་དང་�ོང་�ེར་ནས་�ི�་ཐོན་ནས། �ོན་�ར་དེ་ཚ�ས་བྷེད་ཐེལ་ལམ་�ི་ས་�ོང་དང་གྷི་བི་
�ཱའི་ལམ་བཅས་པར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་བསད་འགོ་�གས་སོ། དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ག�མ་བ�་བསད་དོ། 
32བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཆོས། ང་ཚ�ས་�ོན་�་�ས་པ་�ར། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཕམ་པར་�ས་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། འོན་
�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�བས་ཤིག་�བ་ནས། དེ་ཚ�་�ོང་�ེར་�ི་�ི་ལོག་�་ལམ་�་འ�ིད་�འི་འཆར་གཞི་
བཟོས་ཡོད་པ་དང་། 33ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་གཙ�་བོ་ཚ�ས་�ིར་འཐེན་�ས་ནས། �ར་ཡང་བྷལ་ཏ་མར་
འཛ�མས་པ་དང་། གྷི་བི་�ཱའི་མཐའ་བ�ོད་ནས་བ�ད་ཡོད། མི་�མས་�ོ་�ར་�་ཡིབ་ས་ནས་�ོང་�ེར་�ི་མཐའ་
འཁོར་�ི་�ག་�ལ་�་�ིར་ཐོན་ནོ། 34ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་ནས་དམིགས་བསལ་�ི་འདམས་པའི་དམག་མི་ 
༡༠,༠༠༠ གྷི་བི་�ཱར་ཕར་�ོལ་�ིས་དམག་འཐབ་�ག་པོ་�ས་པ་དང་། བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་མེད་པར་བཟོ་
�བ་ཡོད་པ་མ་�ོགས། 35གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�འི་ཐོག་�ལ་ཁ་གནང་
ངོ་། ཉིན་དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ད�་བོ་ ༢༥,༡༠༠ བསད་དོ། 36བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་རང་ཉིད་ཕམ་པ་
ཤེས་སོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་ཚ�་ལ་ཇི་�ར་�ལ་ཁ་ཐོབ་པ།  

ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་གཙ�་བོ་ཚ�་ནི་བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�་ནས་�ི་�ར་�བ་ཡོད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་གྷི་
བི་�ཱའི་མཐའ་འཁོར་ལ་ཡིབ་ནས་བཞག་པའི་མི་ཚ�་ལ་�ོས་འགལ་�ས་ཡོད་དོ། 37མི་དེ་ཚ�ས་གྷི་བི་�ཱའི་�ོགས་�་
མ�ོགས་པོར་�ག་པ་དང་། �ོང་�ེར་ནང་�་སོ་སོར་�ིན་ནས་དེར་ཡོད་པ་ཚང་མ་བསད་དོ། 38ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དམག་མི་གཙ�་བོ་ཚ�་དང་ཡིབ་ནས་�ོད་མཁན་ཚ�འི་དབར་བ�་ཞིག་གོ་�ིགས་�ས་ཡོད་དོ། དེ་ནི་དེ་ཚ�ས་�ོང་
�ེར་ནས་མེའི་�་བ་�ིན་�ར་ཐོན་པ་མཐོང་�བས། 39དམག་སར་ཡོད་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་�ར་ཁ་བ�ར་པ་
ཡིན། དེའི་རིང་ལ་བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ ༣༠ བསད་ཟིན་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�ས་�ོན་མ་�ར་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཕམ་པར་�ས་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 40དེ་ནས་བ�་དེ་མཐོང་བ་དང་�ོང་�ེར་ནས་�་བ་�ིན་�ར་
ཐོན་ནོ། བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�ས་�ི་མིག་བ�་�བས་�ོང་�ེར་ཆ་ཚང་མེ་�ེས་འབར་བ་བཞིན་མཐོང་ནས་ཧོན་འཐོར་
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རོ། 41དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཁ་བ�ར་ནས་ཡོང་�བས། བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�་འཇིགས་�ང་ནང་�ད་དོ། གང་
ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་མེད་པ་བཟོ་�བ་ཡོད་པ་ཤེས་སོ། 42དེ་ཚ�ས་�ང་�ོང་�ོགས་�་�ོས་ན་ཡང་། དེ་ཚ�་མ་ཐར་
རོ། དེ་ཆོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་གཙ�་བོ་ཚ�་དང་�ོང་�ེར་ནས་�ིར་ཐོན་ཏེ་ཡོང་མཁན་དབར་�ད་ནས་མེད་
པར་�ས་སོ། 43ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ད�་བོ་�ི་ནང་བ�ག་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་མཚམས་མ་བཞག་པར་�་མ�ད་ནས་
གསོད་བཞིན་གྷི་བི་�ཱའི་ཤར་�ོགས་བར་�་�ེས་དེད་�ས་སོ། 44བྷེན་ཡ་མིན་པའི་དམག་མི་དཔའ་�ལ་ཆེ་ཤོས་
�ངས་ ༡༨,༠༠༠ བསད་པ་དང་། 45གཞན་ཚ�་ཁ་བ�ར་ནས་རིམ་མོན་�ི་�ག་གི་�ང་�ོང་�ོགས་�་�ོས་སོ། 
ལམ་�་དེ་ཚ�ས་ ༥,༠༠༠ བསད་དོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གཞན་ཚ�་གྷི་དྷོམ་བར་�་�ེས་དེད་�ས་ནས་ ༢,༠༠༠ 
བསད་དོ། 46ཉིན་དེར་བྷེན་ཡ་མིན་པ་བ�ོམས་ ༢༥,༠༠༠ བསད་པ་�མས་ནི་དམག་མི་�ོ་�ོབས་ཅན་འབའ་
ཞིག་ཡིན་ནོ། 47འོན་�ང་མི་ ༦༠༠ རིམ་མོན་�ི་�ག་གི་�ང་གཤོང་�་�ོས་ཐར་བ་དང་། དེ་ཚ�་�་བ་བཞིའི་རིང་
དེར་བ�ད་དོ། 48ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་བྷེན་ཡ་མིན་པ་�ག་འ�ོས་ཚ�འི་ཐོག་ཁ་བ�ར་ནས་ཡོང་�ེ། �ེས་པ་དང་
�ད་མེད་དང་�་�ག་དང་སེམས་ཅན་བཅས་པ་ཚང་མ་བསད་དོ། མངའ་�ལ་དེའི་�ོང་�ེར་ཚང་མ་ཡང་མེར་
བ�ེགས་སོ༎  
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བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་�མས་�ི་ཆེད་�་�ང་མ་�མས།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་མིཛ་�ཱ་�་འཛ�མས་�བས། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ང་ཚ�་�ས་�ང་བྷེན་ཡ་མིན་པ་
ཚ�ར་ང་ཚ�འི་�་མོ་མཉམ་�་ཆང་ས་�བ་བ�ག་གི་མིན་ཞེས་དམ་བཅའ་ནན་པོ་�ས་སོ། 2དེར་བ�ེན་ད་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཆོ་བྷེད་ཐེལ་�་�ིན་ནས། དེར་�ི་�ོ་བར་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་བ�ད་ནས། དེ་ཚ�ས་�ད་
ཆེན་པོ་དང་ཧ་ཅང་�ག་པོའི་ཐོག་�་ངན་�ིས་སོ། 3�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག། འདི་
�ར་ཅི་ལ་�ང་བ་ཡིན་ནམ། བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་འདི་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་ནས་ཅི་ལ་�ག་�བ་ཡོད་པ་རེད་
དམ་ཞེས་�ས་སོ། 4དེར་ཞོག་པ་�་པོ་མི་མང་ཚ�ས་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་ནས་དེ་ལ་མ�ན་འ�ེལ་དང་�ིན་�ེག་
གི་མཆོད་པ་�ལ་ལོ། 5དེ་ཚ�ས་འདིར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་ཡོངས་ནས་མིཛ་�ཱ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་
�ར་མ་འཛ�མས་མཁན་ཚ�གས་ཁག་�་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། (དེ་ཚ�ས་མིཛ་�ཱ་�་མ་འཛ�མས་མཁན་�་
ཞིག་ཡིན་�ང་�ོག་ཐོག་གཏོང་�འི་མནའ་�ེལ་ཡོད་དོ།) 6ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་ལ་�ན་བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�འི་
ཆེད་�་�ོ་ཕམ་�ང་ནས་�ས་པ། དེ་རིང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་ཤིག་�ག་ཡོད་དོ། 7བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ོ་�ག་
འ�ོས་བ�ད་པ་ཚ�ར་�ང་མ་�ོད་�ར་ང་ཚ�ས་ཅི་�ེད་དགོས་སམ། ང་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་�་མོ་དེ་ཚ�་ལ་མི་�ོད་�ར་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མནའ་�ེལ་ཡོད་དོ། 8དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་ཡོངས་ནས་མིཛ་�ཱ་�་འཛ�མས་
�ས་མ་འཛ�མས་མཁན་ཚ�་ཡོད་དམ་ཞེས་འ�ི་�བས། གྷིལ་ཨད་�ི་ཡ་བྷེཤ་ནས་�་ཡང་དེར་འཛ�མས་མེད་པ་ཤེས་
སོ། 9དམག་མིའི་མིང་ཐོ་གཤེར་�བས་�་ཡ་བྷེཤ་ནས་�ས་�ང་ལན་འདེབས་མ་�ས་སོ། 10དེར་བ�ེན་འ�་
ཚ�གས་�ིས་མི་�ོ་�ོབས་ཆེ་ཤོས་ ༡༢,༠༠༠ ལ་བཀའ་བཏང་ནས། སོང་ལ་ཡ་བྷེཤ་�་ཡོད་མཁན་�ོ་དང་�ད་མེད་
དང་�་�ག་བཅས་པ་ཚང་མ་གསོད་ཅིག་ཅེས་�ས་སོ། 11�ོ་ཚང་མ་དང་�ད་མེད་མོ་གསར་མིན་པ་ཚང་མ་
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གསོད་ཅེས་སོ། 12ཡ་བྷེཤ་�་ཡོད་པའི་མི་མང་གི་�ོད་ནས་ན་གཞོན་མ་མོ་གསར་ ༤༠༠ �ེད་དོ། དེ་བས་ན་དེ་
ཚ�ས་�་མོ་དེ་ཚ�་ཀ་ནན་�ལ་�ི་ཤི་�ཱོ་�་�ར་སར་འ�ིད་ཡོང་ངོ་། 13དེ་ནས་འ�་ཚ�གས་�ིས་རིམ་མོན་�ི་�ག་
�ག་�་ཡོད་པའི་བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཆོར་ལོན་བཏང་ནས། དམག་འཐབ་མཚམས་འཇོག་�་�འི་ཁས་ལེན་�ིས་ནས། 
14བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�་ལོག་ཡོང་བ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་གཞན་ཚ�ས་ཡ་བྷེཤ་ནས་�་མོ་མ་བསད་པ་ཚ�་ཁོ་ཚ�ར་�ད་
དོ། འོན་�ང་ཁོ་ཚ�་ལ་�ང་བ་མེད་དོ། 15མི་མང་�མས་བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�ར་འ�ོད་སེམས་�ེས་སོ། གང་ལགས་
ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་་�ི་ཆིག་བ�ིལ་གནང་ཡོད་པ་དེ་མེད་པར་འ�ར་རོ། 
16དེར་བ�ེན་དེར་འ�ས་པའི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ས་�ས་པ། བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་ལ་�ད་མེད་�མས་མེད་པ་
དང་། �ེས་པ་�ག་�ས་ཚ�་ལ་�ང་མ་�ོད་�ར་ང་ཚ�ས་ཅི་�ེད་དགོས་སམ། 17ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་�ེ་རིགས་བ�་
གཉིས་ཡོད་པ་ནས་གཅིག་�ང་བ�གས་མི་�ང་། བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་ཚ�་གསོན་པོར་གནས་�བ་པར་ང་ཚ�ས་
ལམ་ཞིག་འཚ�ལ་དགོས་སོ། 18འོན་�ང་དེ་ཚ�་ལ་ང་ཚ�འི་�་མོ་ཚ�་ཆང་ས་�བ་�་འ�ག་མི་�ང་། གང་ལགས་ཟེར་
ན། ང་ཚ�འི་ནང་ནས་�་ཞིག་གིས་བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�ར་ང་ཚ�འི་�་མོ་དང་ཆང་ས་�བ་བ�ག་མཁན་ལ་ང་ཚ�ས་
དམོད་པ་�བ་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 19དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་བསམ་�ོར། ཤི་�ཱོ་�་ལོ་འཁོར་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ས་
�ོན་�ེབས་རན་ཡོད། (ཤི་�ཱོ་ནི་བེ་ཐེལ་�ི་�ང་�ོགས་དང་ལེ་བྷོ་�་�ི་�ོ་�ོགས་དང་བྷེ་ཐེལ་དང་ཤེ་ཀེམ་དབར་
�ི་�་ལམ་�ི་ཤར་�ོགས་�་འཁེལ་�ི་ཡོད་དོ།) 20དེ་ཚ�ས་བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�་ལ་�ས་པ། སོང་ལ་�ན་ཚལ་�་ཡིབ་
ནས་�ོད་ཅིག 21ཤི་�ཱོའི་�་མོ་ཚ�་�ས་�ོན་�བས་�་�བ་པར་ཡོང་�བས། �ོད་ཚ�་�ན་ཚལ་ནས་�ིར་ཐོན་ཞིག། 
�་མོ་དེ་ཚ�འི་�ོད་ནས་�ོད་ཚ�་རེ་རེར་�ང་མ་རེར་བཙན་དབང་ཐོག་�ངས་ནས། མོ་ནི་�ོད་དང་མཉམ་�་བྷེན་
ཡ་མིན་�ི་མངའ་�ལ་�་འ�ིད་ཅིག 22དེ་ཚ�འི་ཕ་ཚ�་དང་�ན་ཚ�་�ོད་ཚ�འི་སར་ཡོང་ནས་ངོ་�ོལ་�ས་པ་ཡིན་ན། 
དེ་ཚ�་ལ་�ོད་ཚ�ས་�གས་�ེ་གཟིགས། དེ་ཚ�་ང་ཚ�ར་ཉར་འ�ག་རོགས་གནང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ག�ལ་ས་
ནས་ང་ཚ�འི་�ང་མ་བཟོ་བར་འ�ིད་མེད། �ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�་གནང་མེད་�བས། �ོད་ཚ�ར་དམ་བཅའ་དང་འགལ་
བའི་ཉེས་པ་མེད་ཅེས་�ས་སོ། 23བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�ས་དེ་�ར་�ས་སོ། ཤི་�ཱོར་�ོ་�བ་པར་ཡོང་མཁན་ནས་དེ་ཚ�་
རེ་རེས་�ང་མ་རེ་�ངས་ནས་ཕར་འ�ིད་དོ། དེ་ནས་དེ་ཚ�་རང་་གི་མངའ་�ལ་�་�ིན་པ་དང་། དེར་རང་གི་�ོང་
�ེར་�ར་བཟོ་�ས་ནས་བ�ད་དོ། 24དེ་དང་�བས་མཚངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་གཞན་ཚ�་ཡང་ཐོན་དང་། མི་ཚང་མ་
རང་གི་�ེ་རིགས་དང་�ིམ་ཚང་དང་རང་གི་�་དངོས་ཡོད་སར་�ིན་ནོ། 25�བས་དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�ལ་པོ་
མེད་པ་ཡིན་པས། མི་ཚང་མས་རང་རང་སོ་སོས་འདོད་པ་�ར་�ེད་དོ༎ 

 



 

Ruth 

�ད 1 

ཨེ་ལི་མེ་ལེག་ནང་མི་དང་བཅས་པ་མོ་ཨབ་�ལ་�་གནས་�ོས་�ེད་པ།  

1-2ལོ་མང་�ོན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་�་�ལ་པོ་མེད་པའི་�ས་ཤིག་ན་དེར་�་གེ་ཞིག་�ང་བས། མིང་ལ་ཨེ་ལི་མེ་
ལེག་ཞེས་པའི་མི་ཞིག་རང་གི་བཟའ་�་ན་ཨོ་མི་དང་། དེ་ཚ�འི་�་གཉིས་�ི་མིང་ལ་�ཱ་ལོན་དང་ཀིལ་ཡོན་བཅས་
ནང་མི་ཆ་ཚང་འ�ིད་ནས་ཡ་�་�་�ལ་�ི་བྷེད་ལེ་ཧེམ་ནས་མོ་ཨབ་�ལ་�་གནས་�བས་རིང་�ོད་གནས་�ོས་
སོ། ཨེ་ལི་མེ་ལེག་ནི་ཨེཕ་རད་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཡིན་ཞིང། ཡང་དེ་ཚ�་མོ་ཨབ་�ལ་�་གནས་�ོད་�ེད་�བས། 
3ཨེ་ལི་མེ་ལེག་ཤི་བས། ན་ཨོ་མི་�་གཉིས་དང་མཉམ་�་བ�ད་དོ། 4དེ་�ེས་�་གཉིས་པོས་མོ་ཨབ་�ལ་�ི་�་མོ་
གཉིས་�ི་མིང་ལ་ཨོར་�ཱ་དང་�ད་སོ་སོའི་བཟའ་�ར་�ངས་ནས་ལོ་ བ�་ཙམ་སོང་བའི་�ེས་�། 5�ཱ་ལོན་དང་
ཀིལ་ཡོན་གཉིས་ཀ་ཤི་བས། ན་ཨོ་མི་རང་གི་བཟའ་�་དང་�་གཉིས་དང་ཁ་�ལ་ནས་མོ་རང་གཅིག་�ར་�ས་པ་
ཡིན་ནོ༎  

ན་ཨོ་མི་དང་�ད་བྷེད་ལེ་ཧེམ་�་�ིར་ལོག་�ེད་པ།  

6ལོ་ཤས་�ེས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་མི་དམངས་�མས་ལ་�ིན་�བས་གནང་�ེ་ལོ་ཐོག་བཟང་པོ་
�ང་བའི་�ོར་ན་ཨོ་མིས་ཐོས་ནས་མོ་རང་གི་མནའ་མ་གཉིས་དང་མཉམ་�་མོ་ཨབ་�ལ་ནས་རང་�ལ་�་ལོག་
�ིས་�ས་སོ། 7ཡ་�་�་�་�ིར་ལོག་�ེད་�ིར་དེ་ཚ�་�ན་གཅིག་�་ཐོན་ཞིང་། 8ལམ་�་མོས་རང་གི་མནའ་མ་
གཉིས་ལ། ད་�ོད་གཉིས་རང་རང་སོ་སོའི་ཨ་མའི་ནང་�་སོང་ཞིག �ོད་གཉིས་�ིས་ང་དང་ངའི་�་གཉིས་ལ་
�ིན་�ས་པ་ནང་བཞིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོད་གཉིས་ལ་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག 9ཁོང་གི་
�གས་�ེས་�ོད་གཉིས་ལ་�ོ་གསར་པ་ཞིག་ཐོབ་ནས་�ར་ཡང་གཞིས་�གས་པར་ཤོག་ཅེས་�ས་ནས། �ལ་�ི་
�ོལ་བཞིན་ཁོ་གཉིས་ལ་འོ་�ེལ་ནས་སོ་སོར་ཁ་�ེས་�བས། 10ཁོ་གཉིས་�་འབོད་འདོན་ཞིང་། ང་གཉིས་�ེད་
དང་མཉམ་�་�ེད་�ི་མི་རིགས་ཡོད་སར་འ�ོ་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། 11ན་ཨོ་མིས་ལན་�། ངའི་�་མོ་�ོད་
གཉིས་རང་གི་ཨ་མའི་ནང་�་ངེས་པར་ལོག་འ�ོ་དགོས། ག་རེ་བ�ས་ནས་ངའི་ག�ག་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་དམ། �ོད་
གཉིས་ལ་བཟའ་�ར་ཕན་ཆེད་�་ང་ལ་�ར་�་�་�ེ་�བ་བམ། 12དེ་བས་ན་�ོད་གཉིས་རང་རང་སོ་སོའི་ནང་�་
ལོག་ཅིག ང་ནི་�ས་ཤིང་�ོ་ལེན་པའི་འོས་བབས་�ང་མེད། གལ་�ིད་དེ་�ར་�ེད་པའི་རེ་ཐབས་ཡོད་ནའང་། དོ་
དགོང་རང་ངས་�ོ་ཞིག་ལེན་ནས་ང་ལ་�་�ེས་པའི་དབང་�་བཏང་ནའང་། 13དེ་ཚ�་ལོ་ན་མ་ལོན་པའི་བར་�་
�ོད་གཉིས་མི་གཞན་དང་ཆང་ས་མ་བ�བས་པར་�ག་ནས་�ོད་�ི་ཡིན་ནམ། �ེ་ངའི་�་མོ་ཚ�། དེ་ནི་མ་�ིད་པ་
ཞིག་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ང་ལ་�གས་མི་མཉེས་པས། �ོད་ཚ�འི་དོན་�་ཧ་ཅང་སེམས་�ལ་ཆེན་པོ་ཡོད་
ཅེས་�ས་པ་དང་། 14ཁོ་གཉིས་�ར་�་�ས་སོ། དེ་�ེས་ཨོར་�ཱས་རང་གི་�ོས་མོ་�ོས་མོ: རང་གི་བཟའ་�འི་མ་ལ་
�ོས་མོ་ཟེར་བ་ཡིན། ལ་འོ་�ེལ་ནས་རང་གི་ནང་�་ལོག་གོ འོན་�ང་�ད་�ིས་རང་གི་�ོས་མོ་ལ་མ་�ངས་སོ། 
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15དེ་ནས་ན་ཨོ་མིས་�ད་ལ། ཨོར་�ཱ་ནི་རང་གི་མི་རིགས་དང་སོ་སོའི་�་�ེན་�མས་�ི་�ོགས་�་ལོག་�ིན་པས། 
�ོད་རང་ཡང་དེ་བཞིན་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་�ང་། 16�ད་�ིས་དེའི་ལན་�། �ེད་རང་�ངས་ནས་འ�ོ་དགོས་
ཅེས་�ེད་�ིས་ང་ལ་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་མ་ག�ངས་རོགས་གནང་། ང་�ེད་དང་མཉམ་�་འ�ིད་རོགས་གནང་། 
�ེད་རང་གང་�་ཕེབས་�ང་དེར་འ�ོ་གི་ཡིན། �ེད་རང་གང་�་བ�གས་�ང་དེ་གར་ངའང་བ�ད་�ི་ཡིན། 
�ེད་�ི་མི་རིགས་དེ་ངའི་མི་རིགས་དང་�ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་དེ་ངའི་དཀོན་མཆོག་�་ངོས་འཛ�ན་�་�་ཡིན། 
17�ེད་རང་འཆི་ས་དེར་ངའང་ཤི་ནས་�ར་�་འ�ག་�་ཡིན། འཆི་བའི་�ེན་�ིས་མ་གཏོགས་གཞན་གང་གིས་
�ང་ང་�ེད་དང་ཁ་འ�ལ་མི་ཡོང་། གལ་�ིད་དེ་�ར་�ང་བ་ཡིན་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆད་པ་�ག་པོ་དེ་
ངའི་ཁར་འཕོག་པར་ཤོག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 18ན་ཨོ་མིའི་སེམས་ལ། ད་�ད་ང་དང་མཉམ་�་འ�ོ་�་�ོ་ཐག་
གཙང་མ་བཅད་བཞག་བསམས་ནས་གཞན་གང་ཡང་མ་ལབ་བོ། 19དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་�ིན་ཏེ་བྷེད་ལེ་ཧེམ་�་
བ�ེབས་པ་དང་། �ོང་�ེར་ནང་�ད་�གས་ཆེན་པོ་�ང་ནས་�ད་མེད་�མས་�ིས་དེ་ན་ཨོ་མི་རང་རེད་པས་
ཤེས་�ི་བ་ལེན་པའི་�བས། 20མོས་ང་ལ་ན་ཨོ་མི་ན་ཨོ་མི: ཡ་�་�་པའི་�ད་�་ན་ཨོ་མི་ཞེས་པའི་དོན་ནི་ཞིམ་
པོའམ་བདེ་�ིད་དང། མ་ཟེར་བར། མ་ར་མ་ར: མ་�ཱའི་དོན་ནི་ཁག་ཏིག་གམ་དཀའ་�ག་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཞིག 
གང་ལ་ཟེར་ན་�ན་དབང་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་མི་ཚ�་ཁག་ཏིག་བཟོས་གནང་བས་�ིར་རོ། 21ང་འདི་
ནས་ཐོན་�བས་ང་ལ་གང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ད་ཆ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ལག་པ་�ོང་
པ་�ིར་ལོག་འ�ིད་ཕེབས་ཡོད། �ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཆད་པ་གནང་�ེ་ངའི་ཐོག་
�་དཀའ་ངལ་མང་པོ་�ང་བ་མཐོང་བཞིན་�་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ན་ཨོ་མི་ག་རེའི་དོན་ལ་ཟེར་ཞེས་�ས་སོ། 22དེ་
�ར་ན་ཨོ་མི་རང་གི་མནའ་མ་�ད་དང་མཉམ་�་མོ་ཨབ་�ལ་ནས་�ིར་ལོག་�ས་པས། �ོན་ཐོག་ཐོག་མར་�་
རན་པའི་�བས་�་ཁོ་གཉིས་བྷེད་ལེ་ཧེམ་�་འ�ོར་རོ༎  
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བྷོ་ཨཛའི་ཞིང་ཁར་�ད་�ིས་ཞིང་ལས་�ེད་པ།  

1ན་ཨོ་མི་ལ་གཉེན་ཚན་བྷོ་ཨཛ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ནི་མོའི་�ོ་ག་ཨེ་ལི་མེ་ལེག་གི་མི་ཚང་ནས་ཡིན་པ་དང་། 
ཁོ་ནི་ཧ་ཅང་ནོར་ལོངས་�ོད་དང་�ན་ཞིང་ཤིན་�་�ན་�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 2ཉིན་ཞིག་�ད་
�ིས་ན་ཨོ་མི་ལ། ང་ཞིང་ཁར་�ིན་ནས་མི་གཞན་�ིས་བ�ས་ཟིན་པའི་�ེ་མ་�ག་འ�ོ་�མས་�ག་པའི་ལས་�ེད་
པར་འ�ོའམ། དེར་ང་ལ་�་ཞིག་གིས་ལས་ཀ་�ེད་བ�ག་པའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་�ས་པ་དང་། ལན་�། ན་ཨོ་མིས་
ངའི་�་མོ་དེ་ག་རང་ཡོང་ང་ཞེས་�ས་སོ། 3དེ་ནས་�ད་ཞིང་ཁར་�ེ་མ་�་མཁན་ཚ�འི་�ེས་�་�ིན་ནས་དེ་ཚ�ས་
�་འ�ོ་བཞག་པའི་�ེ་མ་�མས་�ག་པའི་ལས་�ས་སོ། ཞིང་ཁ་དེ་བྷོ་ཨཛའི་རེད་བཞག། 4�ེས་�་བྷོ་ཨཛ་ཁོ་རང་
བྷེད་ལེ་ཧེམ་ནས་�ེབས་ཏེ་རང་གི་ལས་�ེད་པ་�མས་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་གནས་པར་
ཤོག་ཅིག་ཅེས་འཚམས་འ�ི་�ས་པའི་ལན་�་ཁོ་ཚ�ས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལའང་�ིན་�ིས་�བས་
པར་ཤོག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 5བྷོ་ཨཛས་ལས་�ེད་པའི་འགོ་དཔོན་དེ་ལ། �་མོ་ན་གཞོན་མ་དེ་�་ཡིན་ནམ་ཞེས་
�ིས་པའི་ལན་�་ཁོས། 6དེ་ནི་ན་ཨོ་མི་དང་མཉམ་�་མོ་ཨབ་�ལ་ནས་ཡོང་བའི་�ི་�ལ་བའི་�་མོ་ཞིག་ཡིན་
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ཞིང་། 7མོས་ང་ལ། �ེ་མ་�་མཁན་ཚ�འི་�ེས་�་�ིན་ནས་�ེ་མ་�ག་བ�ག་རོགས་གནང་ཞེས་ཟེར་བས། མོ་ནི་ད་
རང་�་པོ་ནས་ཞིང་ལས་�ས་ཏེ་ད་�་བསིལ་�ིབ་ནང་ངལ་གསོ་�བ་ནས་བ�ད་མ་ཐག་�་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་
དང་། 8བྷོ་ཨཛས་�ད་ལ། ངས་�ོད་ལ་�ོས་ཤིག་བ�བ་�་ཡོད། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན་�ོད་ངའི་ཞིང་ཁ་གཅིག་�ར་
ལས་�ེད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་�འང་འ�ོ་མི་དགོས། དེ་ཙམ་མ་ཟད་�ོད་དེ་ག་རང་�ེ་དམན་ཚ�་དང་
མཉམ་�་ལས་ཀ་�ོས་ཤིག 9�ོད་དེ་ཚ�འི་ལས་ཀ་�ེད་སར་བ�ད་ནས་ཁོ་ཚ�འི་ལས་ཀར་མིག་�ོས་�ོས་ཤིག �ོད་
ལ་�ན་པོ་�ེད་པའམ་གཞན་ཡང་�ས་ལ་རེག་པ་སོགས་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག་ཅེས་ངས་�ེས་པ་ཚ�ར་བཀའ་བ�ོ་
ཡོད། �ོད་རང་ཁ་�ོམ་ན་དེ་ཚ�འི་�་�ོད་ནས་�་འ�ང་ནའང་ཆོག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 10�ད་�ིས་�ས་ས་ལ་
བ�བས་ནས་�ག་འཚལ་ཞིང་བྷོ་ཨཛ་ལ། �ེད་�ིས་ང་�ི་�ལ་བ་ཞིག་ལ་དེ་�་�འི་�གས་འ�ར་བཞེས་ནས་
�གས་�ེ་ཆེན་པོ་གནང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། ཞེས་�ས་པའི་ལན་�། 11བྷོ་ཨཛས། �ོད་�ིས་རང་གི་བཟའ་�་ཤི་
བའི་�ེས་�འང་རང་གི་�ོས་མོ་ལ་ཞབས་�་གང་ལེགས་�ས་པའི་�ོར་ངས་ཐོས་�ང་། དེ་ཙམ་མ་ཟད་�ོད་�ིས་
རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་དང་རང་�ལ་བཅས་�ངས་ནས་དེ་�་ནམ་ཡང་ངོ་མ་ཤེས་པའི་རིགས་ཤིག་དང་མཉམ་�་
གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་པ་དེའང་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། 12དེ་བས་ན་�ོད་�ིས་གང་�ས་པའི་ལས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག �ོད་�ིས་�བས་�ས་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་
ལ་ཐོབ་འོས་པའི་�ིན་�བས་དང་གནང་�ིན་ཚང་མ་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་�ོན་འ�ན་�ས་སོ། 13དེའི་ལན་�་
�ད་�ིས། ང་ནི་�ེད་�ི་�ན་མོ་�་བའི་འོས་བབས་�ང་མེད་དོ། འོན་�ང་�ེད་�ི་�གས་བ�ེ་ཆེན་པོས་ག�ང་
�ེང་མཛད་ནས་ངའི་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་དང་སེམས་གསོ་ཆེན་པོ་ཐོབ་�ང་ཞེས་�ས་སོ། �ེད་རང་གི་�གས་�ེ་དེ་
ང་ལ་�ན་�་ཐོབ་པར་ཤོག 14དེ་ནས་ཁ་ཟས་ཟ་བའི་�ས་ལ་བྷོ་ཨཛས་�ད་ལ། ད་ཁ་ཟས་ཟ་ཞིག། �ན་ཆང་�ར་
མོ་ལ་�ང་ནས་ཟ་ཞིག་ཅེས་�ས་པ་དང་། �ད་ཞིང་ལས་པ་�མས་དང་མཉམ་�་བ�ད་དེ་བྷོ་ཨཛས་མོ་ལ་ཡོས་
�ེར་རོ། མོས་དེ་ཟས་ནས་ཚ�མ་པ་ཙམ་མ་ཟད་�ག་མ་ཡང་�ས་སོ། 15-16དེ་�ེས་མོ་�ེ་མ་�ག་པར་�ིན་པ་དང་། 
བྷོ་ཨཛས་ཞིང་ལས་པ་�མས་ལ་�ས་པ། �ེ་མ་བ�ས་ནས་ཕོན་པོ་�ིལ་ཟིན་པའི་�ོད་�འང་མོ་ལ་བཀག་�་མ་
�ེད་པར་�ེ་མ་�ག་འ�ོ་�ག་�གས་ཤིག དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཕོན་པོ་�ིལ་ཟིན་པའི་ཁོངས་ནས་�ང་�ེ་མ་ཁ་ཤས་
བཏོན་ནས་མོ་ལ་དེ་ཚ�་�ག་�གས་ཤིག 17དེ་བཞིན་�ད་�ིས་དགོང་�ོ་བར་�ེ་མ་�ག་འ�ོ་བ�ས་ནས་དེ་དག་
བ�ང་པས་འ�་ཀི་ལོ་བ�་ཙམ་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 18དེ་འ�ེར་ནས་�ོང་�ེར་�་�ིན་ཏེ་རང་གི་�ོས་མོ་ལ་བ�ན་
ཞིང་ཁ་ཟས་�ག་མ་དེའང་མོ་ལ་�ེར་རོ། 19དེར་ན་ཨོ་མིས། འ�་འདི་ཙམ་དེ་རིང་�ོད་�ིས་�འི་ཞིང་�་ལས་ཀ་
�ས་ནས་�ག་པ་ཡིན་ནམ། �ོད་ལ་�ིང་�ེ་�ེད་མཁན་མི་དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག་
ཅེས་�ས་པ་དང་། �ད་�ིས་མོ་རང་བྷོ་ཨཛའི་ཞིང་ཁར་ལས་ཀ་�ས་པའི་�ོར་ན་ཨོ་མི་ལ་བཤད་དོ། 20ན་ཨོ་མིས། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བྷོ་ཨཛ་ལ་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག ཁོང་ནི་ཤི་གསོན་གཉིས་ཀར་དམ་བཅའ་གནང་
བ་དེ་དག་�བ་པ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནོ། མི་དེ་ནི་ང་ཚ�ར་�་�ོག་�ེད་འོས་པའི་གཉེན་ཚན་ཉེ་པོ་ཞིག་ཡིན་
ནོ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 21�ད་�ིས་�ས་པ། མི་དེས་ང་ལ་�ེ་མ་བ�ས་མ་ཚར་བར་�་ཁོའི་ཞིང་ལས་པ་�མས་དང་
མཉམ་�་�ེ་མ་�ག་ནས་�ོད་ཅིག་ལབ་�ང་། 22ན་ཨོ་མིས་�ད་ལ། འོ་ན་�་མོ་�ོད་རང་བྷོ་ཨཛའི་ཞིང་ཁར་ལས་
ཀ་�ེད་མཁན་�ེ་དམན་�མས་དང་མཉམ་�་ལས་ཀ་�ོས་ཤིག དེ་མིན་གཞན་�ི་ཞིང་ཁར་�ིན་ནས་�ོད་ལ་



�ད 

གནོད་འཚ�་གཏོང་ཉེན་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 23དེ་བཞིན་�ོ་དང་ནས་�ི་�ོན་ཐོག་ཚང་མ་བ�ས་མ་ཚར་བར་�་
�ད་བྷོ་ཨཛའི་ཞིང་ཁར་ལས་ཀ་�ས་ཏེ་རང་གི་�ོས་མོ་དང་མཉམ་�་གནས་སོ༎  

�ད 3 

�ད་ལ་བཟའ་�་ཞིག་�ང་བ།  

1ཉིན་ཤས་�ེས་�་ན་ཨོ་མིས་�ད་ལ། ད་�ོད་རང་�ར་�་གཞིས་�གས་པའི་�ིར་ངས་�ོད་ལ་བཟའ་�་ཞིག་�་
རོགས་�ེད་�ི་ཡིན། 2བྷོ་ཨཛ་ནི་ང་ཚ�འི་གཉེན་ཚན་ཡིན་ཞིང་། ཁོའི་ཞིང་ཁར་ལས་ཀ་�ེད་མཁན་�ེ་དམན་
�མས་དང་མཉམ་�་�ོད་ད་བར་ཞིང་ལས་�ེད་བཞིན་ཡོད་པས། ད་ངས་གང་བཤད་པ་དེར་ཡག་པོ་ཉོན་ཞིག 
ཁོས་དོ་དགོང་ནས་�ི་�ེ་མ་བ�ང་ནས་བ�ད་ཡོང་། 3དེས་ན་�ོད་རང་ག�གས་པོ་དང་གོས་སོགས་འ�ད་ནས་
�ས་ལ་�ི་ཞིམ་�ན་པའི་�མ་�གས་ཤིང་། �ག་ལོག་ཡག་པོ་�ོན་ནས་ཁོས་�ེ་མ་བ�ང་སར་སོང་ཞིག འོན་�ང་
ཁོས་བཟའ་བ�ང་�ས་མ་ཚར་བར་�་�ོད་རང་དེར་�ེབས་ཡོད་པ་ཁོས་མ་ཤེས་པར་�ོས་ཤིག 4ཁོའི་ཉལ་ས་ག་
པ་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་པར་�ོས་ཤིག དེ་ནས་ཁོ་གཉིད་�ག་ཚར་བའི་�ེས་�་�ོད་རང་ཁོའི་�ང་པའི་�ོགས་�་�ིན་
ཏེ་ཁོའི་ཉལ་ཆས་�ོན་ནས་ཉོལ་ཞིག་དང་། དེ་�ེས་�ོད་�ིས་གང་�ེད་དགོས་པ་དེ་ཁོས་�ོད་ལ་བཤད་ཡོང་ཞེས་
�ས་སོ། 5དེ་ནས་�ད་�ིས། �ེད་�ིས་གང་ག�ངས་པ་བཞིན་�་ངས་�ེད་�ི་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། 6དེ་�ེས་
�ད་ནས་�ི་�ེ་མ་�ང་སར་�ིན་ནས། རང་གི་�ོས་མོས་�ས་པ་བཞིན་�ས་སོ། 7བྷོ་ཨཛས་བཟའ་བ�ང་�ས་ཟིན་
པའི་�ེས་ལ་དགའ་�ོའི་ངང་�་འ�་�ང་བཞག་ཡོད་པའི་�ར་ཞིག་ལ་�ིན་ནས་ཉལ་བ་དང་། དེ་ནས་�ད་ག་
ལེར་�ིན་ནས་ཁོའི་�ང་པའི་�ོགས་�ི་ཉལ་ཆས་དེ་ཡར་བཏེགས་ཏེ་དེར་འ�ལ་ནས་�་སིམ་མེར་ཉལ་བ་དང་། 
8མཚན་ལ་བྷོ་ཨཛ་�ོ་�ར་�་གཉིད་སད་དེ་ཨ་ལོག་�ར་�བས་�ད་མེད་གཅིག་དེར་ཉལ་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། 
9ཡ་མཚན་�ེས་ཏེ། �ོད་རང་�་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ི་བ་ལེན་པ་དང་། མོས་ལགས་ང་�ད་ཡིན། �ེད་ནི་ང་ཚ�འི་
གཉེན་ཚན་ཞིག་ཡིན་པས། ང་ལ་�་�ོང་�ེད་པའི་ལས་འགན་དེ་�ེད་ལ་བབས་ཡོད། དེ་བས་ན་�ེད་�ིས་ང་ལ་
རང་གི་བཟའ་�ར་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་པའི་ལན་�། 10ཁོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་�ིན་
�ིས་�བས་པར་ཤོག �ོད་�ིས་རང་གི་�ོས་མོ་ལ་ཞབས་�ི་གང་�ས་པ་ལས་�ག་པར་ང་ཚ�འི་�ིམ་ཚང་ལ་�ོད་
�ིས་ཞེན་འ�ར་ཆེན་པོ་�ས་ཡོད། �ོད་�ིས་མི་གཞོན་པ་�ག་པོའམ་ད�ལ་པོའི་�ེས་�་མ་�ིན་ནོ། 11དེ་བས་ན་
�ད་�ོད་ད་སེམས་�ལ་�ེད་མི་དགོས། �ོད་�ིས་གང་�ས་པ་བཞིན་ངས་�ེད་�ི་ཡིན། �ོད་རང་�ད་མེད་�ོད་
ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་�ོང་�ེར་�ི་མི་ཚང་མས་ཤེས་�ི་ཡོད། 12ང་གཉེན་ཚན་ཉེ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། 
�ཽད་རང་ལ་�་�ོང་�ེད་པའི་ལས་འགན་ངའི་ཐོག་�་ཡོད་པ་དེའང་བདེན་ནོ། འོན་�ང་ང་ལས་ཉེ་བའི་གཉེན་
ཚན་གཞན་ཞིག་�ང་ཡོད། 13ད་དོ་དགོང་མཚན་ལ་�ོད་རང་འདི་ག་རང་ལ་�ོད་ཅིག སང་ཞོག་ངས་�ིན་ནས་
མི་དེས་�ོད་�ི་འགན་འ�ར་�ེད་དང་མི་�ེད་�ད་གཅོད་�ེད་�ི་ཡིན། གལ་�ིད་ཁོས་འགན་འ�ར་�ས་ན་གང་
ལེགས་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་མ་�ས་ན་གསོན་པོར་བ�གས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ལ་ངས་དམ་
བཅའ་�ེད་�ི་ཡོད་པས། ངས་འགན་ལེན་�་ཡིན། ད་�ོད་རང་སང་ཞོགས་བར་འདི་ག་རང་�་ཉོལ་ཞིག་ཅེས་
�ས་པ་དང་། 14�ད་བྷོ་ཨཛའི་�ང་པའི་འ�མ་�་ཉལ་ནས་བ�ད་དོ། འོན་�ང་མི་�ས་�ང་མ་མཐོང་བའི་�ིར་



�ད 

མོ་ནམ་མ་ལངས་པའི་�ཽན་�་ལངས་ནས་�ིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན་མོ་དེར་ཡོང་བའི་�ོར་མི་�ས་�ང་ཤེས་མི་�ང་
ཞེས་བྷོ་ཨཛས་འདོད་�ི་ཡོད་པའི་�ིར་རོ། 15དེ་ནས་བྷོ་ཨཛས་�ད་ལ། �ོད་�ིས་�ོན་པའི་རས་དེ་ས་ལ་མར་
བ�མ་ཞིག་ཅེས་�ས་ནས་དེར་འ�་ཀི་ལོ་ ༢༠ ཙམ་�གས་ནས་མོ་ལ་བཀལ་བ་དང་། མོས་དེ་འ�ེར་ནས་�ོང་
�ེར་�་ལོག་�ིན་ནོ། 16མོ་ནང་�་བ�ེབས་པ་དང་�ོས་མོས་མོ་ལ། �་མོ་གང་�ང་སོང་ཞེས་�ིས་པའི་ལན་�། དེ་
ནས་བྷོ་ཨཛས་མོ་རང་ལ་གང་�ེད་པ་ཚང་མ་བཤད་དོ། 17མོས་�ས་པ། བྷོ་ཨཛས་ང་ལ་ལག་པ་�ོང་པ་མ་འ�ོ་
ཤིག་ལབ་�ང། དེའི་�ེན་�ིས་འ�་འདི་ཙམ་བ�ར་�ང་། 18དེ་ནས་ན་ཨོ་མིས་མོ་ལ། �ད་�ོད་བཟོད་�ོམ་�ས་
ནས་�ག་�ོད་ཅིག གནས་�ལ་འདིའི་ལས་དོན་�བ་ཡོང་ངམ་མི་ཡོང་�་དགོས། གནས་�ལ་འདིའི་�ོར་ཐག་
ཆོད་མ་�ང་བར་བྷོ་ཨཛ་�ོ་བདེའི་ངང་ནམ་ཡང་གནས་�བ་མི་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ༎  

�ད 4 

བྷོ་ཨཛ་དང་�ད་ཆང་ས་བ�བ་པ།  

1བྷོ་ཨཛ་�ོང་�ེར་�ི་ག�ང་�ོའི་འ�མ་�་�ིན་ནས་བ�ད་�བས། �ར་ཁོས་�ས་པའི་ཨེ་ལི་མེ་ལེག་གི་གཉེན་
ཚན་ཉེ་པོ་དེའང་དེར་བ�ེབས་པས། བྷོ་ཨཛས་ཁོ་དང་ཉེ་བར་ཡོང་ནས་�ོད་ཅིག་�ས་པ་དང་། ཁོ་འ�མ་�་�ིན་
ནས་བ�ད་དོ། 2བྷོ་ཨཛས་�ོང་�ེར་�ི་མི་�ན་པོ་བ�་བོས་ནས་དེར་བ�ད་བ�ག་གོ 3དེ་ནས་ཁོས་རང་གི་
གཉེན་ཚན་དེ་ལ། ད་ན་ཨོ་མི་མོ་ཨབ་�ལ་ནས་�ིར་ལོག་�ས་ཡོད་ཅིང། མོས་ང་ཚ�འི་གཉེན་ཚན་ཨེ་ལི་མེ་ལེག་གི་
ས་ཞིང་དེ་ཚ�ང་བ�ིས་�ེད་�ི་འ�ག་ན། 4དེའི་�ོར་�ོད་�ིས་ཤེས་པ་�ེད་ན་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་བསམ་�ི་འ�ག ས་
ཞིང་དེ་�ོད་ལ་དགོས་ན་ད་�་འདིར་འཛ�མས་ཡོད་པའི་�ན་པོ་�མས་�ི་མ�ན་�་�ོད་�ིས་དེ་ཉོས་ཤིག གལ་
�ིད་མི་དགོས་ན་མི་དགོས་ཞེས་ཁ་གསལ་པོར་ལབ་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན་ས་ཞིང་དེ་ཉོ་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་དང་
པོ་དེ་�ོད་ལ་ཡོད། དེ་�ེས་ང་ལ་ཡོད་ཅེས་�ས་པ་དང་། མི་དེས་ས་ཞིང་དེ་ངས་ཉོ་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 5དེ་ནས་
བྷོ་ཨཛས། �ོད་�ིས་ན་ཨོ་མིའི་ལག་ནས་ས་ཞིང་དེ་ཉོས་པ་ཡིན་ན། མོ་ཨབ་�ལ་ནས་ཡོང་བའི་�ག་མོ་�ད་�ང་
བཟའ་�ར་ལེན་དགོས། དེ་�ར་�ས་ན་ས་ཞིང་དེ་ཨེ་ལི་མེ་ལེག་གི་མི་བ�ད་རང་གི་ལག་�་གནས་�ི་རེད་ཅེས་
�ས་པ་དང་། 6མི་དེས་དེ་འ�་ཡིན་ན་ངས་ས་ཞིང་ཉོ་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་དེ་�ངས་�ི་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན་ས་
ཞིང་དེར་ངའི་�་�ག་ཚ�ས་བདག་དབང་�ེད་ཆོག་ས་མ་རེད། དེ་བས་ན་ས་ཞིང་དེ་�ོད་རང་ཉོས་ཤིག ང་ཉོ་གི་
མིན་ཞེས་�ས་སོ། 7གནའ་�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོལ་བཞིན་ས་ཞིང་ཉོ་ཚ�ང་ངམ་བ�ེ་ལེན་�ས་པའི་�ད་ཆ་གཏན་
འབེབས་�ང་བའི་�གས་མཚན་�་ས་ཞིང་ཚ�ང་མཁན་�ིས་ཉོ་མཁན་དེ་ལ་རང་གི་�མ་�ད་ནས་�ེར་བའི་�ོལ་
ཡོད་པ་རེད། 8མི་དེས་བྷོ་ཨཛ་ལ། ས་ཞིང་དེ་�ོད་རང་ཉོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ནས་རང་གི་�མ་�ད་དེ་བྷོ་ཨཛ་ལ་
�ེར་བ་དང་། 9བྷོ་ཨཛས། �ེད་�ན་པོ་�མས་དང་གཞན་ཡང་འདིར་འཛ�མས་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་དཔང་�་
བ�གས་ཏེ། ངས་དེ་རིང་ནས་བ�ང་ན་ཨོ་མིའི་ལག་ནས་ཨེ་ལི་མེ་ལེག་དང་ཁོའི་�་ཀིལ་ཡོན་དང་�ཱ་ལོན་གཉིས་
�ི་�་ནོར་ལོངས་�ོད་�ི་�ལ་དང་བཅས་པ་ཉོ་གི་ཡོད། 10དེ་ཙམ་མ་ཟད་�ཱ་ལོན་�ི་�ང་མ་མོ་ཨབ་པ་�ད་�ང་
ངའི་བཟའ་�ར་ཉར་�ི་ཡོད། དེ་�ར་�ས་ན་གཤིན་པོའི་�་ནོར་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་དེའི་�ིམ་ཚང་རང་�་
གནས་པ་དང་། རང་གི་མི་�ད་�ང་སོ་སོའི་�ོང་ཚ�འི་ནང་�་གནས་�བ་ཡོང་། དེ་བས་ན་དོན་གནད་འདིའི་



�ད 

�ོར་ལ་�ེད་ཚ�་ཚང་མས་ང་ལ་དཔང་པོ་གནང་དགོས་ཅེས་�ས་པ་དང་། 11�ན་པོ་�མས་�ིས་གཙ�ས་པས་དེར་
འཛ�མས་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མས། དོན་གནད་དེའི་�ོར་ང་ཚ�ས་དཔང་པོ་�ས་ཆོག ར་ཧེལ་དང་ལེ་ཨ་གཉིས་�ིས་
ཡ་ཀོབ་�ི་རིགས་�ད་�ེལ་བ་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་�ི་བཟའ་�ར་ཡང་དེ་བཞིན་འ�ང་བའི་
�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག ཨེཕ་རད་�ི་རིགས་�ས་ནང་ནས་�ོད་ནོར་ལོངས་�ོད་དང་�ན་ཞིང་བྷེད་ལེ་ཧེམ་
�་�ེད་�ི་�ན་�གས་ཡོངས་�་འཕེལ་བར་ཤོག 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ེས་�ེད་�ི་བཟའ་�་ན་�ང་
མ་འདི་ལས་�ེས་པའི་�་�ག་�མས་ནི། ཡ་�་�་དང་ཏ་�ཱར་�ི་�་པེ་རེཛའི་ནང་མི་དང་མ�ངས་པ་དགའ་�ིད་
�ན་པའི་ནང་མི་ཞིག་�་འ�ར་བར་ཤོག་ཅེས་�ོན་འ�ན་�ས་སོ༎  

བྷོ་ཨཛའི་རིགས་བ�ད།  

13དེ་ནས་བྷོ་ཨཛས་�ད་ལ་རང་གི་�ང་མར་�ངས་ཤིང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ེས་མོ་མངལ་དང་
�ན་ནས་�་ཞིག་�ེས་སོ། 14དེ་ནས་�ད་མེད་ཚ�ས་ན་ཨོ་མི་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ེས་�ོད་ལ་ཚ་བོ་
ཞིག་�ང་ཡོད་པས། ད་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�གས་�ལ་ཞིག། �ེས་�་�ོད་ལ་ཚ་བོ་དེས་�་�ོང་�ེད་ཡོང་། ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�ན་�་ཁོའི་�ན་�གས་འཕེལ་བར་ཤོག 15�ོད་�ི་མནའ་མས་�ོད་ལ་གཅེས་པོ་�ེད་�ི་འ�ག 
མོས་�ོད་ལ་�་བ�ན་ལས་�ག་པར་�ིན་�ས་པས་མ་ཟད། དེས་�ོད་ལ་ཚ་བོ་ཞིག་�ང་�ེར་ཡོད། དེས་�ོད་ལ་མི་
ཚ�་གསར་པ་ཐོབ་པ་�་�འི་སེམས་ལ་དགའ་�ང་�ིན་པ་དང་། �ེས་�་�ོད་ལོ་�ས་�ས་དེས་�ོད་ལ་�་�ོག་�ེད་
ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 16དེ་ནས་ན་ཨོ་མིས་�་�་དེ་རང་གི་པང་པར་�ངས་ཤིང་དེ་ལ་འཚ�་�ོང་�ས་སོ། 17�ིམ་
མཚ�ས་མ་�ད་མེད་ཚ�ས་�་�འི་མིང་ཨོ་བེད་ཅེས་བཏགས་ཏེ་མི་ཚང་མས་ན་ཨོ་མི་ལ་�་�ེས་བཞག་ཅེས་�ས་པ་
དང་། �ེས་�་ཨོ་བེད་ནི་ཡི་ཤེའི་ཕ་དང་། �་བིད་�ི་པོ་པོར་�ར་བ་ཡིན་ནོ། 18-22པེ་རེཛ་ནས་�་བིད་བར་�ི་
ག�ང་�ད་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། པེ་རེཛ། ཧེཛ་རོན། རམ། ཨམ་མི་ན་དྷབ། �་ཤོན། སལ་མོན། བྷོ་ཨཛ། ཨོ་
བེད། ཡི་ཤེ། �་བིད་བཅས་སོ༎ 

 



 

1 Samuel 

ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 1 

ཤི་�ཱོ་�་ཨེལ་ཀ་�་དང་ཁོའི་ནང་མི།  

1ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�ེ་རིགས་ལས་ཡིན་པ། མིང་ལ་ཨེལ་ཀ་�་ཞེས་པའི་མི་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ནི་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་
བ�ད་ས་�ལ་�་ཡོད་པའི་ར་�ཱ་ཞེས་པའི་�ོང་ཚ�་�་བ�ད་�ི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་�ཕ་�ི་རིགས་�ས་ཁོངས་�ི་
ཏོ་�འི་�ིམ་ཚང་ནས་ཡིན་ནོ། ཡེ་རོ་ཧམ་�ི་�་དང་། ཨེ་ལི་�འི་ཚ་བོ་ཡིན་ནོ། 2ཨེལ་ཀ་�་ལ་�ང་མ་གཉིས་ཡོད་
པའི་ནང་ནས། གཅིག་གི་མིང་ལ་ཧན་�་དང་གཞན་དེའི་མིང་ལ་པེ་ནིན་�་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། ཡང་པེ་ནིན་�་ལ་�་
�་ཡོད་�ང་། ཧན་�་ལ་ནི་�་�་གཅིག་�ང་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 3ལོ་�ར་རེ་བཞིན་ཨེལ་ཀ་�་ར་�ཱ་ནས་ཐོན་ཏེ། 
�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་དང་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ིར་ཤི་�ཱོ་�་འ�ོ་གི་ཡོད་
པ་ཡིན་ནོ། དེར་ཨེ་ལིའི་�་�མས་ཧོཕ་ནི་དང་ཕིན་ཧསི་གཉིས་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�་མའི་�ལ་�་�ི་�་
�་ཞིང་ཡོད་དོ། 4ཨེལ་ཀ་�ས་དམར་མཆོད་འ�ལ་རེ་བཞིན་�་ཁོས་པེ་ནིན་�་དང་མོའི་�་�་�མས་ལ་ཤའི་
ཐོབ་�ལ་རེ་�ད་�ི་ཡོད་དོ། 5ཁོས་ཧན་�་ལ་ཧ་ཅང་གཅེས་པོ་�ས་�ི་ཡོད་�ང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མོ་ལ་
�་�་གནང་མེད་པར་བ�ེན། ཁོས་མོ་ལ་ཐོབ་�ལ་གཅིག་མ་གཏོགས་�ེར་�ི་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 6མོས་ཁ་གཏད་པེ་
ནིན་�ས་མོ་ལ་བ�ན་པོ་བཟོས་པ་མ་ཟད་འཚ�་ཞིང་དམའ་འབེབས་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ལ་�་�་གནང་མེད་པ་ཡིན་པས། 7ལོ་�ར་རེ་བཞིན་དེ་�ར་�ས་ཏེ། ཁོ་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�་འ�ོ་རེ་བཞིན་�་པེ་ནིན་�ས་ཧན་�་ལ་ཧ་ཅང་བ�ན་པོ་བཟོས་པས། མོ་�་ཞིང་ཁ་ཟས་
སོགས་གང་ཡང་ཟ་གི་མེ་དོ། 8མོའི་བཟའ་�་ཨེལ་ཁ་�ས་མོ་ལ། �ེ་ཧན་�། �ོད་རང་ག་རེའི་དོན་�་�་གི་ཡོད། 
ཁ་ཟས་�ང་མི་ཟ་བར་�ོད་�ན་�་སེམས་�ོ་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། �ོད་ལ་ང་ཡོད་ན་�་བ�་ཡོད་པ་ལས་
�ག་པའི་དགའ་ཚ�ར་མི་འ�ག་གམ་ཞེས་�ས་སོ༎  

ཧན་�་དང་ཨེ་ལི།  

9-10ཉིན་ཞིག་ཤི་�ཱོ་�་ཁོ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ནང་�་ཁ་ཟས་ཟས་པའི་�ེས་ལ་ཧན་�་ཡར་
ལངས་ཤིང་། སེམས་ཧ་ཅང་འ�གས་ཏེ་�ེ་�གས་�ག་པོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་�ོན་�ས་སོ། �བས་
དེར་�་མ་ཨེ་ལི་ནི་མཆོད་ཁང་གི་�ོའི་འ�མ་�་རང་གི་གནས་�་བ�ད་ཡོད་དོ། 11དེ་ནས་ཧན་�ས་ཚབས་ཆེ་
མནའ་�ེལ་ཞིང་�ས་པ། �ེ་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ཉིད་�ི་�ན་མོའི་�ོགས་�་གཟིགས་པར་
མཛ�ད། ངའི་དཀའ་ངལ་ལ་གཟིགས་ཏེ། ང་ལ་�གས་�ན་གསོ་ཞིང་། �གས་མ་བ�ེལ་བར་ང་ལ་�་ཞིག་གནང་བ་
ཡིན་ན། ངས་ཁོ་ཚ�་གང་རིང་�་�ེད་�ི་ཞབས་ཏོག་�་�ིར་�ེད་ལ་འ�ལ་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་�་དེ་ནམ་ཡང་
འ�ེག་པར་མི་འ�ར་རོ། �་དེ་ནམ་ཡང་འ�ེག་པར་མི་འ�ར་རོ: དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པའི་�གས་
ཤིག་ཡིན་ནོ། (མི་འབོར་�ངས་�ིས 6:5) 12ཧན་�ས་�ན་རིང་བར་�་མ�ད་དེ་�ོན་ལམ་འདེབས་�བས། ཨེ་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

ལིས་མོའི་མ�་�ོར་བ�ས་ནས་བ�ད་དོ། 13མོས་�ད་�་མ་འདོན་བར་�་སིམ་མེར་�ོན་ལམ་འདེབས་�བས་
མོའི་མ�་�ོ་འ�ལ་བཞིནའི་ཡོད་པར་བ�ེན། ཨེ་ལིའི་སེམས་ལ་མོ་ནི་ར་བཟི་བཞག་ཅེས་བསམ་ནས། 14མོ་ལ། 
�ོད་ར་བཟིའི་�ོད་�ལ་མ་བ�ན་ཞིག། ཆང་རག་འ�ང་�་དེ་འཚམས་འཇོགས་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། 15མོས་
ལན་�། �ེ་�་ཞབས་ལགས། ང་ནི་ར་བཟི་མེད། ཆང་རག་�ང་འ�ང་མེད། ང་ནི་�་�ག་ཐབས་ཟད་�ི་གནས་
�ངས་ཤིག་�་�ད་ཡོད་པས། ངའི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་གི་ཡོད། 16�ེད་�ིས་ང་ལ་�ད་
མེད་�ོད་ངན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་བསམ་རོགས་གནང། ང་ནི་སེམས་�ིད་པོ་མེད་པའི་�ེན་�ིས་དེ་�ར་�ོན་ལམ་
བཏབ་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 17ཨེ་ལིས། �ོད་ཞི་བདེའི་ངང་�་སོང་ཞིག། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�ི་
�་བར་གསན་ཏེ། དེ་བཞིན་�ོད་�ི་གང་�ས་པ་དེ་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 18མོས་ལན་�། �ེད་�ིས་�ན་
�་ང་ལ་�གས་�ེ་ཆེན་པོས་དགོངས་པ་བཞེས་པར་མཛ�ད་ཅེས་�ས་ནས། མོ་�ིན་ཏེ་ཁ་ཟས་ཟ་ཤིང་�་ངན་
སོགས་གང་ཡང་མ་�ས་སོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་�ེས་ནས་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པ།  

19དེའི་སང་ཞོག་ཨེལ་ཀ་�་དང་ཁོའི་�ིམ་ཚང་�་པོར་ཡར་ལངས་ཤིང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འ�ལ་
�ས་ཏེ། ར་�ཱ་�་རང་གི་ཁང་པར་�ིར་ལོག་�ས་པའི་�ེས་ལ། ཨེལ་ཀ་�ས་རང་གི་�ང་མ་ཧན་�་དང་མཉམ་�་
�ས་འ�ེལ་�ས་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོའི་�ོན་ལམ་གསན་ཏེ་དེར་བཀའ་ལན་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 
20དེར་བ�ེན་མོ་མངལ་དང་�ན་ཞིང་�་ཞིག་�ེས་ཏེ། མོས་དེའི་མིང་ལ་ཤ་�་ཨེལ་ཤ་�་ཨེལ: ཤ་�་ཨེལ་ཞེས་
པའི་དོན་ནི་ཨིབ་རི་པའི་�ད་�་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཏགས་ནས། ཁོ་ནི་ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ནས་�ོང་བ་ཡིན་ཞེས་འ�ལ་བཤད་�ས་སོ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ལོ་རེར་འ�ལ་དགོས་པའི་དམར་
མཆོད་དང་། རང་གིས་དམ་བཅའ་�ས་པའི་དམིགས་བསལ་�ི་དམར་མཆོད་སོགས་འ�ལ་བའི་�ིར་ཨེལ་ཀ་�་
དང་ཁོའི་�ིམ་ཚང་�ར་ཡང་ཤི་�ཱོ་�་འ�ོ་བའི་�ས་ལ་བབས་�ང་། 22འཽན་�ང་ད་ལན་ཧན་�་མ་�ིན་པར། 
མོས་རང་གི་�ོ་ལ་�ས་པ། �་�ས་འོ་མ་འ�ང་�་མཚམས་བཞག་མ་ཐག་�། ཁོ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་
ཁང་�་ཚ�་གང་གནས་པའི་�ིར་ངས་ཁོ་ལ་འ�ིད་འ�ོ་གི་ཡིན། 23དེའི་ལན་�་ཨེལ་ཀ་�ས། �ོད་རང་གི་སེམས་
ལ་གང་ལེགས་པ་བསམ་པ་དེ་ག་རང་�ོས་ཤིག �་�ས་འོ་མ་མ་བཅད་བར་�་�ོད་རང་ཁང་པར་�ོད་ཅིག གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་རང་གི་དམ་བཅའ་�བ་�བ་པའི་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་�ས་པ་བཞིན། 
ཧན་�ས་རང་གི་�་�འི་བ�་�ོངས་�ས་ཏེ་ཁང་པར་གནས་སོ། 24�་�འི་འོ་མ་འ�ང་�འི་མཚམས་ཅད་པ་
དང་། མོས་�་�་དེ་དང་ལོ་ག�མ་ལོན་པའི་�ང་གཅིག་ལོ་ག�མ་ལོན་པའི་�ང་གཅིག: བ�་�ར་�ིང་པ་ཁག་�་
ལོ་ག�མ་ལོན་པའི་�ང་གཅིག་ཅེས་གསལ་ཡོད། ཡང་ཨིབ་རི་པའི་�ད་�ི་བ�་�ར་�ར་�ང་ག�མ་ཞེས་གསལ་
ཡོད། དང་། �ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་གྷ་�ཱམ་བ�་དང་། �ན་ཆང་�ལ་པ་གང་བཅས་�ེར་ནས་ཤི་�ཱོ་�་�ིན་ནོ། ཤི་�ཱོ་�་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�་བཅར་�བས་ཤ་�་ཨེལ་ལོ་ན་�ང་�ང་ཡིན་པ་དང་། 25དེ་ཚ�ས་�ང་དེ་བསད་
ནས་�་�་དེ་ཨེ་ལིའི་མ�ན་�་འ�ིད་དེ། 26ཧན་�ས་ཁོང་ལ་�ས་པ། �ེ་�་ཞབས་ལགས། �ེད་�ིས་ང་ལ་�གས་
�ན་གསོས་�ི་འ�ག་གས། �ེད་�ིས་མ�ེན་གསལ་�ར་�ར་ས་གནས་འདི་རང་�་ལངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་�ས་པའི་�ད་མེད་དེ་ནི་ང་རང་ཡིན། 27ངས་�་�་འདི་ཁོང་ནས་�ས་པ་ཡིན་པས། ངས་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

གང་�ས་པ་བཞིན་�་ཁོང་གིས་ང་ལ་གནང་�ང་བས། 28ད་ངས་ཁོ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�་གི་
ཡིན། ཁོ་ཚ�་གང་རིང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བདག་པ་ཡིན་ནོ། དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�ས་གནས་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་སོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 2 

ཧན་�འི་�ོན་ལམ།  

1ཧན་�ས་འདི་�ར་�ོན་ལམ་འདེབས་སོ། ང་ཡི་སེམས་ནང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དགའ་�ོས་ཡོངས་�་
�བ་པར་མཛད་ལགས་སོ། �ས་མོར་ཉིད་�ིས་བཀའ་�ིན་མཛད་པར་བ�ེན། ང་ཡི་སེམས་ནི་དགའ་བས་ཡོངས་
�་�བ། ད�་བོ་�མས་�ི་ཐོག་�་ང་ནི་གད། གཙ�་བོས་ང་ལ་�བས་�ོགས་མཛད་པར་བ�ེན། ང་ནི་དགའ་�ོའི་
ངང་�་ཡོངས་�་རོལ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�་�འི་དམ་པ་�འང་མེད། ཁོང་དང་འ�་མ�ངས་གཞན་ནི་
�འང་མེད། �ང་�ོབ་མཛད་མཁན་ཁོང་འ�་�འང་མེད། 3ང་�ལ་�ན་པའི་�ད་�གས་མ་འདོན་ཞིག། རང་
མཐོང་ཆེ་བའི་གཏམ་ངན་མ་འདོན་ཞིག གང་ལགས་ཟེར་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་དཀོན་
མཆོག་ཡིན། �ན་�ི་ལས་ལ་གཟིགས་ཏེ་�ིམས་གཅོད་གནང། 4དམག་མི་�ོབས་�གས་ཆེ་བའི་ག�་�མས་བཅག་
པར་འ�ར། འོན་�ང་ཉམ་ཐག་�མས་�ོབས་�གས་�ས། 5�ོན་�་�ོད་པ་ཡོངས་�་�ག་པའི་�ེ་བོ་�མས། ད་ནི་
ཁ་ཟས་འཚ�ལ་�ིར་�་པར་རང་ཉིད་�ད། དེ་�ོན་བ�ེས་པ་�མས་ནི་ད་མི་�ོགས། �ད་མེད་མོ་གཤམ་ལ་ནི་�་�་
བ�ན་ཡང་�ེས། �་�་མང་པོའི་མ་ལ་གཅིག་�ང་མ་�ས་སོ། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་�ོག་�ང་ལེན། དེ་
བཞིན་ཁོང་གིས་གསོན་པོར་མཛད་�ང་�ས། ཁོང་གིས་མི་�མས་གཤིན་པོའི་གནས་�་བཏང་། གཤིན་ཁམས་
གནས་ནས་�ིར་ལོག་མཛད་�ང་�ས། 7ཁོང་གིས་འགའ་རེར་ད�ལ་ཞིང་ཕོངས་བར་མཛད། ཁོང་གིས་འགའ་
རེར་�ག་པོ་བཟོ་བར་མཛད། འགའ་ཤས་�ལ་ཞིང་ཉམ་�ང་ཁོང་གིས་མཛད། འགའ་ཤས་མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་
གནས་�་བཀོད། 8ད�ལ་ཕོངས་ཐལ་བའི་ནང་ནས་ཁོང་གིས་�ང་། ཉམས་ཐག་�ག་བ�ལ་གནས་ལས་�ངས་
མཛད་དེ། དེ་དག་�ལ་�ས་�མས་�ི་�ོད་�་བཞག། མིང་དང་�གས་པ་ཆེ་བའི་གནས་�་བཀོད། ས་ཡི་�ངས་
གཞི་�ན་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཡིན། དེའི་ཁར་ཁོང་གིས་འཛམ་�ིང་བཟོས་པར་མཛད། 9ཁོང་གིས་མི་
འབངས་དམ་ཚ�ག་ཅན་ལ་�བས། འོན་�ང་མི་ངན་�ན་པའི་ནང་�་བ�ག། མི་ནི་རང་�ོབས་བ�ེན་ནས་�ལ་མི་
�བ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ད�་བོ་�མས་ནི་འཇིག། དེ་ཚ�ར་ཁོང་གིས་གནམ་ནས་འ�ག་�ད་�ིར། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་འཛམ་�ིང་ཡོངས་ལ་�ིམས་གཅོད་གནང། ཁོང་གིས་ཉིད་�ི་�ལ་པོར་དབང་
བ�ར་ཞིང་། ཉིད་�ིས་འདམས་པའི་�ལ་པོར་�ལ་ཁ་གནང་། 11དེ་�ེས་ཨེལ་ཀ་�་ར་�ཱ་�་རང་གི་ཁང་པར་
�ིར་ལོག་�ས་�ང་། �་ཤ་�་ཨེལ་ནི་ཤི་ལོ་�་�་མ་ཨེ་ལིསི་མངའ་འོག་�་གནས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
ཞབས་ཏོག་�ས་སོ༎  

ཨེ་ལིའི་�་�མས།  



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

12ཨེ་ལིའི་�་�མས་ངན་པ་ཡིན་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་�ས་གང་ཡང་མ་�ས་པ་དང་། 13མི་མང་གི་
ལག་ནས་ཐོབ་འོས་པའི་�་མའི་ཐོབ་ཐང་�ོར་�ི་�ིམས་ལའང་�ིས་མེད་�ས་�ི་ཡོད་པ་དང་། མི་ཞིག་འ�ལ་བ་
འ�ལ་བཞིན་པའི་�བས་�་མཆོད་གཡོག་�མས་ལག་�་ཤ་འཛ�ན་�ེ་ག�མ་�ེད་པ་ཞིག་འ�ེར་ཡོང་�ེ། འ�ལ་
བའི་ཤ་དེ་བཅོས་བཞིན་པའི་�བས་�། 14�ོད་�ི་ནང་�་ཤ་འཛ�ན་དེ་བ�ག་ནས། དེས་བཏོན་པའི་ཤ་དེ་�་མའི་
དོན་�་འ�ེར་འ�ོ་གི་ཡོད་དོ། ཤི་�ཱོ་�་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ིར་ཡོང་བའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མར་ཁོ་ཚ�ས་གོང་
བཞིན་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 15དེ་ཙམ་མ་ཟད་�གས་�ོལ་བཞིན་�་ཤ་ནས་ཚ�ལ་�་སོ་སོར་ད�ེ་�ེ། མེར་�ེག་མ་གཏོང་
�ོན་�་མཆོད་གཡོག་�མས་ཡོང་ནས་མཆོད་འ�ལ་�ེད་མཁན་མི་དེ་ལ། ཤ་མེར་�ེག་བཏང་ནས་�་མ་ལ་འ�ལ་
བའི་�ིར་ང་ལ་ཤ་ཏོག་ཙམ་དགོས་སོ། ཁོང་གིས་ཤ་�ེན་པ་མ་གཏོགས་�ོད་ཚ�ས་ཤ་བཙ�ས་ནས་�ལ་བ་དེ་བཞེས་
མི་ཡོང་ཞེས་�ས་�ི་ཡོད་དོ། 16གལ་ཏེ་མི་དེས་ལན་�། ཐོག་མར་ཚ�ལ་�་མེར་�ེག་བཏང་�ེ་�ོལ་བཞིན་གང་
རིགས་པ་ཡིན་པ་དེ་�ེད་དགོས། དེ་�ེས་�ོད་ཚ�ས་གང་དགོས་པ་དེ་འ�ེར་ནའང་ཆོག་ཅེས་�ས་པ་ཡིན་ན། 
མཆོད་གཡོག་དེས། དེ་�ར་མི་�ིག། ཤ་དེ་ད་�་རང་དགོས་ཡོད། དེ་མིན་ངས་བཙན་འ�ོག་�ེད་ནས་འ�ེར་འ�ོ་
གི་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་ཉེན་ཡོད། 17ཨེ་ལིའི་�་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་འ�ལ་བར་�ང་�ང་�ིས་པས་དེ་ཚ�ས་
ཉེས་དམིགས་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་�་ཞིག་�་ཆགས་ཡོད་དོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་ཤི་�ཱོ་�།  

18�བས་དེར་ཤ་�་ཨེལ་ནི་རས་�ི་ཆོས་གོས་ཤིག་�ོན་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་ཤིང་
གནས་སོ། 19ལོ་�ར་རེ་བཞིན་ཁོའི་ཨ་མས་ཁོའི་དོན་ལ་ཆོས་གོས་�ང་�་རེ་བཟོས་ནས། རང་གི་�ོ་དང་མཉམ་�་
ལོ་རེའི་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ིར་འ�ོ་�བས་ཆོས་གོས་དེ་འ�ེར་འ�ོ་གི་ཡོད་དོ། 20ཨེ་ལིས་ཨེལ་ཀ་�་བཟའ་མི་
གཉིས་ལ་�ིན་�བས་གནང་ནས། ཨེལ་ཀ་�་ལ། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པའི་�་དེའི་
ཚབ་ལ་ཁོང་གིས་�ོད་ལ་�ད་མེད་འདིའི་བ�ད་ནས་�་�་གཞན་དག་�ང་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། དེ་�ེས་
ཁོ་ཚ�་རང་གི་�ོད་གནས་�་�ིར་ལོག་�ས་སོ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིན་མ�ས་དབང་གིས་ཧན་�་ལ་
གཞན་�་ག�མ་དང་�་མོ་གཉིས་�ང་ངོ་། �་ཤ་�་ཨེལ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་�་བཞིན་ཡར་
འཚར་�ེད་�ང་ངོ་༎  

ཨེ་ལི་དང་ཁོའི་�་�མས།  

22ད་ཨེ་ལི་ནི་ལོ་ན་�ས་ཡོད་པ་དང་། ཁོའི་�་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ས་པའི་�་�ོད་ངན་པའི་�ོར་�ི་
གནས་�ལ་ཁག་�་མ�ད་�ིས་གོ་ཐོས་�ང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་
པའི་གཟིམ་�ོའི་འ�མ་�་ཞབས་ཏོག་�་མཁན་�ད་མེད་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ས་འ�ེལ་�ས་པའི་�ོར་�ི་གནས་
�ལ་ཡང་ཐོས་སོ། 23ཁོས་དེ་དག་ལ། �ོད་ཚ�ས་འདི་འ�་�ེད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། �ོད་ཚ�ས་�ས་པའི་ལས་
ངན་�མས་�ི་�ོར་ལ་མི་ཚང་མས་ང་ལ་བཤད་�ི་འ�ག 24དེ་བས་ན་�ེ་ངའི་�་�མས་�ོད་ཚ�ས་དེ་དག་
མཚམས་འཇོགས་�ེད་དགོས། དེའི་�ོར་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ཚ�ས་གཏམ་�ེང་�ེད་བཞིན་པ་དེ་ནི་ཧ་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

ཅང་ཐབས་�ག་པོ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 25མི་ཕན་�ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་�ས་པའི་�ིག་པའི་�ོར་ལ་དཀོན་མཆོག་
གིས་མགོན་�བས་གནང་�བ་མོད། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དང་འགལ་བའི་ཉེས་དམིགས་�ི་
�ོར་ལ་�ས་�བས་�བ་བམ་ཞེས་�ས་སོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་རང་གི་ཕའི་ཁ་ལ་མ་ཉན་པར་བ�ེན། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་བསད་�འི་�གས་ཐག་བཅད་པ་གནང་ངོ་། 26�་ཤ་�་ཨེལ་ནི་རིམ་བཞིན་ཡར་འཚར་�ེད་
�ང་བ་དང་། དཀོན་མཆོག་དང་མིའི་ངོས་ནས་�གས་�ེའི་ཐོབ་བོ༎  

ཨེ་ལིའི་ནང་མི་�མས་�ི་�ོར་ལ་�ང་བ�ན།  

27�ང་�ོན་པ་ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིན་འདི་འ�ེར་ནས་ཨེ་ལིའི་�ར་�ེབས་ཏེ། �ར་�ོད་�ི་མེས་པོ་ཨ་
རོན་དང་ཁོའི་ནང་མི་བཅས་པ་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་�ན་འཁོལ་�་གནས་�བས། ང་ནི་ཨ་རོན་�ི་མ�ན་�་
མངོན་ནོ། 28ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་ཚང་མའི་ནང་ནས་ཁོའི་ནང་མི་དེ་ངའི་�་མ་�ེད་�་དང་། མཆོད་
�ིའི་མ�ན་�་ཞབས་ཏོག་�་�་དང་། བ�ག་�ོས་བ�ག་�་དང་། གཞན་ཡང་ཨེ་ཕོད་�ོན་ཏེ་ང་ལ་�ོས་འ�ི་
མཁན་�ི་�ལ་�་འདེམས་བ�ོས་�ས་པ་དང་། མཆོད་�ིའི་ཁར་�ེག་པའི་དམར་མཆོད་�ི་ཆ་ཤས་ཤིག་རང་གི་
དོན་�་བདག་ཉར་�ེད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་�ད་པ་ཡིན་ནོ། 29འོན་�ང་ངའི་མི་འབངས་ནས་ངས་འདོད་པའི་
དམར་མཆོད་དང་འ�ལ་བ་�མས་ལ་�ོད་�ིས་འདོད་བ�མས་ཆེན་པོས་བ�་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། �ེ་ཨེ་
ལི། ངའི་མི་འབངས་ཚ�ས་ང་ལ་�ལ་བའི་དམར་མཆོད་ཚང་མའི་ཁོང་ནས་ཆ་ཤས་བཟང་ཤོས་དེ་དག་�ོད་�ིས་
རང་གི་�་�མས་ལ་བཟའ་བ�ག་�ེ། དེ་ཚ�་�ས་�གས་པར་�ས་པ་དང་། དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་�ོད་�ིས་ང་
ལས་�ག་པར་རང་གི་�་�མས་ལ་ཆེ་བ�ོད་ཆེ་བ་�ས་པ་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ། 30�ོད་�ི་ནང་མི་དང་�ོད་�ི་རིགས་
�ས་�ི་ཁོངས་ནས་�་མ་�ི་�ལ་�་�ས་�ན་�་ངའི་ཞབས་ཏོག་�་�་ཡིན་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་ངས་�ར་དམ་བཅའ་�ས་མོད། འོན་�ང་ད་ནི་དེ་�ར་མ་ཡིན་�ིས། དེ་བས་�ས་ང་ལ་
�ས་བ�ར་�ེད་པ་དེ་ལ་ངས་�ང་དེ་བཞིན་བ�ི་བ�ར་�ེད་�་དང་། �ས་ང་ལ་�ད་པ་དེ་ལ་ངས་�ང་དེ་བཞིན་
�ད་�་གཏོང་�་ཡིན། 31ད་�ར་ཉོན་ཞིག། �ོད་�ི་ནང་མི་དང་རིགས་�ས་�ི་ཁོངས་ནས་�ེས་པ་ན་གཞོན་
གཅིག་�ང་ལོ་ན་མ་�ས་གོང་�་ངས་ཚར་གཅོད་གཏོང་བའི་�ས་དེ་ཉེ་བར་རན་པ་ཡིན་ནོ། 32ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་མི་རིགས་གཞན་ལ་�ེར་བའི་�ིན་�བས་དེ་ཚ�་མཐོང་ནས་�ོད་�ི་སེམས་འ�ག་ཅིང་�ག་དོག་�ེད་མོད། འོན་
�ང་�ོད་�ི་ནང་མིའི་ཁོངས་ནས་ད་�ིན་�འང་ལོ་ན་�ས་པའི་བར་�་འཚ�་བར་མི་འ�ར་རོ། 33དེ་�ར་ཡིན་ན་
ཡང་�ོད་�ི་�་བ�ད་�ི་ཁོངས་ནས་མི་གཅིག་གསོན་པོར་བཞག་ཅིང་། དེས་ང་ལ་�་མའི་�ལ་�་ཞབས་ཏོག་�་
�་ཡིན་ནོ། མི་དེའང་�ེས་�་མིག་ལོང་ཞིང་རེ་ཐབས་�ལ་བའི་གནས་�ངས་�་�ེབས་དགོས་�་ཡིན་པ་དང་། 
�ོད་�ི་�་བ�ད་གཞན་�མས་ནི་ཤི་�ངས་�ག་པོའི་ངང་�་འཆི་བར་འ�ར་རོ། 34ངས་གང་�ས་པ་ཚང་མ་
དངོས་�་�བ་�་ཡིན་པའི་�གས་ཚན་�། �ོད་�ི་�་ཧོཕ་ནི་དང་ཕིན་ཧསི་གཉིས་ནི་ཉིན་ཞག་གཅིག་རང་�་ཤི་
བར་འ�ར། 35ངས་�་མ་དམ་ཚ�ག་�ན་པ་ཞིག་འདེམས་བ�ོས་�ེད་ཅིང་། དེས་ངས་གང་�ས་པ་ཚང་མ་�བ་
པར་འ�ར། ངས་ཁོ་ལ་�་�ད་མང་པོ་�ེར་ཞིང་། དེ་ཚ�ས་ངས་འདེམས་བ�ོས་�ས་པའི་�ལ་པོའི་�ང་�་�ས་
�ན་�་ཞབས་ཏོག་�་བར་འ�ར། 36�བས་དེར་�ོད་�ི་�་བ�ད་�ག་འ�ོས་�ས་པ་ཚ�ས་�་མ་དེའི་�ར་�ིན་
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ནས་ད�ལ་དང་ཁ་ཟས་�ོང་�་ཡིན་པ་དང་། ཁ་ཟས་ཐོབ་པའི་�ིར་དེ་ཚ�ས་�་མ་�མས་ལ་རོགས་�ེད་�་བ�ག་
རོགས་གནང་ཞེས་�་བར་འ�ར་རོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 3 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ཤ་�་ཨེལ་ལ་མངོན་པ།  

1�་ཤ་�་ཨེལ་ཨེ་ལིའི་མངའ་འོག་�་གནས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་�ས་པའི་�ས་�བས་དེ་ལ་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་འ�ིན་དང་ཞལ་གཟིགས་སོགས་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 2�བས་དེར་ཨེ་ལི་ནི་
མིག་གི་�ས་པ་ཉམས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོང་བ་�་�་ཆགས་ཡོད་པའི་གནས་�ངས་དེར། མཚན་མོ་ཞིག་ལ་ཁོ་རང་
སོ་སོའི་ཁང་མིག་�་ཉལ་ནས་ཡོད་དོ། 3ཤ་�་ཨེལ་ནི་དམ་པའི་དམ་བཅའི་�ོམ་བཞག་ཡོད་པའི་མཆོད་ཁང་དམ་
པའི་ནང་�་ཉལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ནམ་མ་ལངས་གོང་�་མཆོད་ཁང་གི་�ོན་མེ་�མས་ད་�ང་འབར་བཞིན་ཡོད་
�བས། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཤ་�་ཨེལ་ལ་བོས་པ་གནང་བ་དང་། ཁོས་�་ལན་�། �ེ་ཇོ་བོ་ལགས། ང་
འདིར་ཡོད་ཅེས་�ས་ནས། 5ཨེ་ལི་�ཱོད་སར་�གས་�ིན་ཏེ། �ེད་�ིས་ང་ལ་ག�ང་བ�ོན་པ་ཡིན་པས། ང་འདིར་
བཅར་ཡོད་ཅེས་�ས་པ་དང་། འོན་�ང་དེའི་ལན་�་ཨེ་ལིས། ངས་�ོད་ལ་བོས་�་མ་�ང་། ད་ཕར་ཉལ་བར་སོང་
ཞིག་ཅེས་�ས་པ་བཞིན། ཤ་�་ཨེལ་རང་གི་ཉལ་སར་ལོག་�ིན་ནོ། 6-7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ར་ཡང་ཤ་�་
ཨེལ་བོས་པ་གནང་�ང་། དེ་�ར་ག�ང་�ེང་གནང་མཁན་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པའི་�ོར་�་ཤ་�་ཨེལ་
�ིས་མ་ཤེས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེའི་གོང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་དེ་བཞིན་ག�ང་�ེང་གནང་
མེད་པས་�ིར་རོ། དེ་བས་ན་ཁོ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཨེ་ལིའི་�ར་�ིན་ནས། �ེད་�ིས་ང་ལ་བོས་པ་གནང་བ་ཡིན་པས། 
ང་འདིར་བཅར་ཡོད་ཅེས་�ས་པ་དང་། འོན་�ང་ཨེ་ལིས་ལན་�། �ེ་�། ངས་�ོད་ལ་�ད་བཏང་�་མ་�ང་། 
ཕར་ཉལ་བར་སོང་ཞིག་ཅེས་�ས་སོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཤ་�་ཨེལ་ལ་ལན་ཐེངས་ག�མ་པར་ཡང་བོས་
པ་གནང་བས། ཁོ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཨེ་ལིའི་མ�ན་�་�ིན་ནས་�ས་པ། �ེད་�ིས་ང་ལ་བོས་པ་གནང་བས། ང་
འདིར་བཅར་ཡོད། དེ་ནས་ཨེ་ལིའི་སེམས་ལ། �་ཤ་�་ཨེལ་ལ་ག�ང་�ད་གནང་མཁན་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་རང་ཉིད་ཡིན་པ་རེད་ཅེས་ཤེས་ནས། 9ཁོས་ཤ་�་ཨེལ་ལ་�ས་པ། ད་�་ཁོད་ཉལ་བར་སོང་ཞིག། ཁོང་གིས་
�ར་ཡང་ག�ང་�ད་གནང་ན། �ོད་�ིས། �ེ་གཙ�་བོ། �ེད་�ིས་ཞབས་ཏོག་པས་ཉན་ཞིང་ཡོད་པས་བཀའ་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་�ས་ཤིག དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་ཉལ་བར་�ིན་ནོ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཕེབས་ནས་དེར་
བཞེངས་ཏེ་�ར་བཞིན། ཤ་�་ཨེལ། ཤ་�་ཨེལ་ཞེས་བོས་པ་གནང་ངོ་། ཤ་�་ཨེལ་�ིས་�་ལན་�། �ེད་�ི་ཞབས་
ཏོག་པས་ཉན་ཞིང་ཡོད་པས་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། ནམ་
ཞིག་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་�ི་ད�ིལ་�་འཇིགས་�ང་ཆེ་བའི་�་བ་ཞིག་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། �་བ་དེའི་
�ོར་ལ་ཐོས་མཁན་ཚང་མ་ཧོན་ཐོར་བར་འ�ར། 12�ར་ངས་ཨེ་ལིའི་ནང་མིའི་ཐོག་�་�ས་པའི་ཟོན་བ�འི་ཉེན་
ཚ�ག་ཚང་མ་ཉིན་མོ་དེར་མགོ་ནས་འ�ག་བར་�བ་པར་�ེད་�་ཡིན། 13ཨེ་ལིའི་�་�མས་�ིས་ངའི་�ོར་ལ་ལོག་
གཏམ་བཤད་པའི་ཉེས་ལན་�། ངས་ཁོའི་ནང་མིའི་ཐོག་�་�ས་གཏན་�ི་ཆེད་�་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན་ཞེས་
ཁོ་ལ་�ས་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་ཚ�ས་ལས་ངན་གང་�ེད་བཞིན་པ་དེ་ཨེ་ལིས་ཤེས་�ང་། ཁོས་དེ་ཚ�་ལ་བཀག་འགོག་མ་
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�ས་སོ། 14དེ་བས་ན་དེ་ཚ�ས་�ས་པའི་�ིག་པ་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་འ�བ་འ�ས་དེ་ནི་དམར་མཆོད་འམ་འ�ལ་
བ་ཇི་འ�་ཞིག་གིས་�ང་སེལ་ཐབས་མེད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ངས་ཨེ་ལིའི་ནང་མི་�མས་ལ་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་
གསལ་བ�གས་�ས་པ་ཡིན། 15དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་ཞོག་པ་བར་�་ཉལ་སར་རིལ་ནས་བ�ད་དོ། དེ་�ེས་�་ཁོ་
ལངས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་གི་གཟིམས་�ོ་�ེས་ཤིང་། རང་ལ་�ང་བའི་ཞལ་གཟིགས་དེའི་�ོར་
ཨེ་ལིའི་མ�ན་�་བཤད་མ་�ས་སོ། 16དེ་ནས་ཨེ་ལིས། �ེ་ངའི་�་ཤ་�་ཨེལ། ཞེས་བོས་པའི་ལན་�། ཤ་�་ཨེལ་
�ིས་ལགས་ཇོ་བོ་ང་འདིར་ཡོད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 17ཨེ་ལིས་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་གང་
ག�ངས་པ་དེ་�ས་གསང་མེད་པར་ང་ལ་ཤོད་ཅིག གལ་ཏེ་�ོད་�ིས་ང་ལ་�ས་གསང་�ེད་དེ་གནས་�ལ་ཆ་
ཚང་མ་བཤད་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་བཀའ་ཆད་�ག་པོ་གནང་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། 18དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་
ཁོ་ལ་�ས་གསང་མེད་པར་གནས་�ལ་ཚང་མ་གསལ་པོར་བཤད་པ་དང་། ཨེ་ལིས། ཁོང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཡིན་པས། གང་ལེགས་པ་ཡིན་པ་དེ་ཁོང་གིས་གནང་བར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 19ཤ་�་ཨེལ་ལོ་ན་ཡར་ལོན་བཞིན་
པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོ་དང་མཉམ་�་གནས་ཤིང་། ཤ་�་ཨེལ་�ིས་གང་བཤད་ཚད་ཚང་མ་ཁོང་གིས་
བདེན་པར་འ�བ་པར་མཛད་དོ། 20ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་�ི་མཐའ་མཚམས་གཅིག་ནས་གཞན་བར་�ལ་མི་ཚང་མས། 
ཤ་�་ཨེལ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�ོན་པ་ངོ་མ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་སོ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ཤི་�ཱོ་
�་�ར་ཤ་�་ཨེལ་ལ་ཞལ་གཟིགས་གནང་ཞིང་ག�ང་�ེང་མཛད་པའི་གནས་དེ་རང་�་�་མ�ད་ནས་མངོན་
པར་མཛད་དོ། ཤ་�་ཨེལ་�ིས་བཤད་པའི་�བས་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡོངས་�ི་ཉན་བཞིན་ཡོད་དོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 4 

དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་དབང་བ�ང་�ས་པ།  

1�བས་དེར་ཕེ་ལེ་ཤད་པ་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་དམག་བ�བ་པའི་�ིར་�ོགས་གཅིག་�་འཛ�མས་པ་དང་། ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་�ང་འཐབ་འཛ�ང་�ེད་�ིར་ཐོན་ནས། ཨེ་བྷེ་ནེ་ཛར་ཞེས་པའི་ས་གནས་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་
དམག་�ར་བ�བ་ནས་བ�ད་དོ། དེ་བཞིན་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ང་ཨ་ཕེག་ཅེས་པའི་ས་གནས་�་�ར་བ�བ་
ནས་བ�ད་དོ། 2ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་དམག་བ�བ་ནས། འཐབ་འཛ�ང་�གས་ཆེན་པོ་�ང་བའི་�ེས་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་�མས་འཕམ་ཞིང་། �ེས་པ་ ༤,༠༠༠ ཙམ་དམག་སར་�ོག་�ོན་�ང་བ་དང་། 3དམག་མི་�ག་འ�ོས་�ས་པ་
�མས་དམག་�ར་�་�ིར་ལོག་�ེད་�བས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་འགོ་�ེད་�མས་�ིས་�ས་པ། དེ་རིང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་ང་ཚ�་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་ནས་འཕམ་བ�ག་པར་མཛད་པ་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ། ད་ང་ཚ�་�ིན་ནས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ཤི་�ཱོ་ནས་�ར་གདན་�ངས་དགོས། དེ་�ར་�ེད་ན་ཁོང་ང་ཚ�་དང་མཉམ་
�་ཕེབས་ཏེ་ང་ཚ�འི་ད�་བོའི་ལག་ནས་�ང་�ོབ་མཛད་པར་འ�ར། 4དེར་བ�ེན་ཁོ་ཚ�ས་ཤི་�ཱོ་�་བང་ཆེན་
�མས་བཏང་ནས། ཀེ་�བ་�མས་�ི་�ེང་�་བ�གས་མཁན་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་
དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་གདན་འ�ེན་�ས་སཽ། ཨེ་ལིའི་�་ཧོཕ་ནི་དང་ཕིན་ཧསི་གཉིས་�ང་དམ་བཅའི་�ོམ་དང་
མཉམ་�་ཡོང་ངོ་། 5དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་�ེབས་མ་ཐག་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དགའ་�ང་ཆེན་པོས་�ད་ཅོར་
བ�བ་པས་ས་གཞི་གཡོས་སོ། 6ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་�ར་�་དེ་ཐོས་ནས་�ས་པ་དང་། ཨིབ་རི་པའི་དམག་�ར་ནང་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

གི་�ར་�་དེ་ལ་ཉོན་དང་། དེ་�་�འི་�ད་ཅོར་ཆེན་པོ་བ�བ་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ཨིབ་རི་པའི་དམག་�ར་ནང་�་འ�ོར་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་ཐོས་ནས། 7དེ་ཚ�་འཇིགས་
�ང་�ེད་དེ་�ས་པ། དེ་ཚ�འི་དམག་�ར་ནང་�་དཀོན་མཆོག་ཞིག་འ�ོར་འ�ག་པས། ད་ང་ཚ�་འཇིགས་ངེས་སོ། 
དེ་�་�་ནི་དེ་�་ནམ་ཡང་མ་�ང་ངོ་། 8ད་�ས་�གས་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་ལག་ནས་�ས་ང་ཚ�་ལ་
�བས་�བ་བམ། �ར་འ�ོག་�ོང་ནང་�་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ེབ་གསོད་གཏོང་མཁན་�ང་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�་
རང་ཡིན་ནོ། 9དེ་བས་ན་�ེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས། �ོ་�ོབས་�ེད་པར་�ིས་ཤིག། �ེས་པ་བཞིན་�་འཐབ་མོ་
འཐབས་ཤིག དེ་མིན་ཨིབ་རི་པ་དེ་ཚ�་�ར་ང་ཚ�འི་�ན་གཡོག་�་གནས་པ་བཞིན་ང་ཚ�འང་དེ་ཚ�འི་�ན་འཁོལ་
�་�ད་ཉེན་ཡོད་དོ། དེར་བ�ེན་�ེས་པ་བཞིན་�་འཐབ་ཤིག 10དེ་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་དམག་འཐབ་�གས་
ཆེན་པོ་བ�བ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་འཕམ་པར་�ས་པས། དེ་ཚ�་རང་རང་སོ་སོའི་ཁང་�ིམ་�་�ོས་�ིན་པ་
དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་ ༣༠,༠༠༠ ལ་�ོག་�ོན་�ང་�ེ་མི་མང་པོ་�ེབ་གསོད་གཏོང་ངོ་། 11དཀོན་མཆོག་
གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེའང་དབང་བ�ང་�་ཤོར་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཨེ་ལིའི་�་ཧོབ་ནི་དང་ཕི་ནེ་ཧསེ་གཉིས་ཀ་
བསད་དོ༎  

ཨེ་ལི་འཚ�་བ།  

12བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་ལས་ཡིན་པའི་མི་ཞིག་དམག་བ�བ་ས་ནས་བ�གས་ནས་ཡོང་�ེ། ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་
ཤི་�ཱོ་�་བ�ེབས་ཤིང་། ཁོས་�་ངན་�ི་�ལ་�་རང་གི་�ོན་གོས་�ལ་ཏེ་མགོ་ལ་ས་�གས་ཡོད་དོ། 13ཨེ་ལི་ནི་
དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་�ོར་ལ་སེམས་འ�ལ་�ེད་དེ་�ེགས་ཤིག་གི་�ང་�་བ�ད་ནས་ལམ་�ི་�ར་�་གནས་ཤིང་
བ�་གིན་བ�ད་ཡོད་དོ། མི་དེས་�ོང་ཚ�་�ན་�་�ིན་ནས་གནས་�ལ་དེ་ཡོངས་�་�བ་པར་�ས་པས། མི་ཚང་མ་
འཇིགས་�ང་�ེད་དེ་�ད་ཅོར་འདོན་ནོ། 14ཨེ་ལིས་�ད་ཅོར་དེ་ཐོས་ནས། �ར་�་དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་
�ད་�ས་པས། མི་དེས་གནས་�ལ་དེ་བཤད་�ིར་ཨེ་ལིའི་�ར་བ�གས་�ིན་པ་དང་། 15(�བས་དེར་ཨེ་ལི་ནི་རང་
ལོ་ད�་བ�་གོ་�ད་ ལོན་ཏེ་མིག་གཉིས་ཕལ་ཆེར་�ིབ་ནས་ལོང་བ་�་�ར་ཆགས་ཡོད་དོ།) 16མི་དེས། ང་ནི་
དམག་ས་ནས་�ོས་ཐར་ཏེ། དེ་རིང་འདིར་�ེབས་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། ཨེ་ལིས་མི་དེ་ལ། �ེ་ངའི་�། ག་རེ་�ང་
སོང་ངམ་ཞེས་�ིས་པའི་ལན་�། 17བང་ཆེན་དེས་�ས་པ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མ�ན་ནས་�ོས་
པས། ང་ཚ�ར་འཕམ་�ད་ཆེན་པོ་�ང་བ་དང་། �ེད་�ི་�་ཧོཕ་ནི་དང་ཕིན་ཧསི་གཉིས་�ང་�ོག་�ོན་�ང་ཞིང་། 
དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེའང་དབང་བ�ང་�ས་སོ། 18མི་དེས་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་གནས་�ལ་བཤད་
མ་ཐག་�་ཨེ་ལི་ནི་�ལ་�ོའི་འ�མ་�་རང་ཉིད་བ�ད་ཡོད་པའི་�ེགས་�འི་�ང་ནས་མར་གན་�ལ་ལོག་�ེ་
རིལ་བ་དང་། ཡང་ཁོ་ནི་ཧ་ཅང་ལོ་ན་�ས་པ་མ་ཟད་�ས་�ོབས་ཆེ་བའི་�ེན་�ིས་ས་ལ་མར་རིལ་�བས་འཇིང་
ཚ�ག་ཆགས་ནས་ཤིའོ། ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ཐོག་�་ལོ་ངོ་བཞི་བ�་བར་�་�ིད་�ོང་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཕིན་ཧསི་�ི་�ང་མ་འཚ�་བ།  



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

19�བས་དེར་ཨེ་ལིའི་མནའ་མ། ཕིན་ཧསི་�ི་�ང་མ་དེ་ནི་མངལ་དང་�ན་ཞིང་། �་�་�ེ་བའི་�ས་རན་ཡོད་པ་
དང་། དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་དབང་བ�ང་�་ཤོར་བ་དང་། དེ་བཞིན་མོའི་�ོས་པོ་དང་རང་གི་
བཟའ་�་ཤི་བའི་གནས་�ལ་ཐོས་མ་ཐག་�་མོ་ལ་�ེ་�ག་བ�བ་ནས་�་�་�ེས་སོ། 20མོ་འཆི་བར་བ�ེབས་
�བས་མོའི་�ེས་གཡོག་མ་ཚ�ས་མོ་ལ། �ོད་རང་སེམས་�གས་མ་ཉམས་ཤིག �ོད་ལ་�་ཞིག་�ེས་བཞག་ཅེས་
བ�ོད་�ང་། མོས་དེ་ལ་དོ་�ང་མ་�ས་པར་ལན་གང་ཡང་མ་བ�བ་བོ། 21མོས་�་�འི་མིང་ཨི་ཀ་འབོད་བཞག་
གོ། དེའི་དོན་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་དེ་ཡལ་ནས་སོང་ངོ། གནས་�ལ་དེས་དམ་བཅའི་
�ོམ་དེ་དབང་བ�ང་�ས་པ་དང་། མོའི་�ོས་པོ་དང་བཟའ་�་བཅས་�ང་ཤི་བ་ལ་�ོན་ནོ། 22མོས་�ས་པ། དཀོན་
མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་དབང་བ�ང་�ས་པ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་གཟི་བ�ིད་དེའང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ཐོག་
ནས་ཡལ་བ་ཡིན་ནོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 5 

དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ི་ད�ིལ་�་ཡོད་པ།  

1ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ིས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་�ོགས་ཏེ། ཨེ་བྷེ་ནེ་ཛར་ནས་ཁོ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ཨཤ་དྷོད་�་འ�ེར་
ཞིང་། 2དེར་ཁོ་ཚ�འི་�་དྷ་གོན་�ི་�་ཁང་�་འ�ེར་ནས་�་�ེན་དེའི་ཉེ་འ�མ་�་བཞག་གོ 3ཨཤ་དྷོད་�ི་�ལ་མི་
�མས་སང་ཞོགས་�་པོར་ལངས་ནས་བ�ས་པས། དྷ་གོན་�ི་�་འ�་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་
�ི་མ�ན་�་ཁ་�བ་ལོག་ནས་མར་འ�ིལ་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་�་འ�་དེ་ཡར་བ�ངས་ཏེ་རང་གནས་
�་བཞག་གོ 4གནང་ཉིན་ཞོགས་�་པོར་ཁོ་ཚ�་ཡར་ལངས་ནས་བ�ས་པས། �་འ�་དེ་�ར་ཡང་དམ་བཅའི་�ོམ་
�ི་མ�ན་�་མར་འ�ིལ་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་། འོན་�ང་�བས་དེར་དེའི་མགོ་དང་ལག་པ་གཉིས་ཆག་ཏེ་ཐེམ་པའི་
ཁར་�ས་ཤིང་། ག�གས་པོ་འབའ་ཞིག་ས་ཁར་�ས་ཡོད་པ་དང་། 5(དེར་བ�ེན་པས་དེང་སང་ཡང་དྷ་གོན་�ི་�་
མ་�མས་དང་དེའི་�ེས་འ�ངས་པ་ཚ�ས་ས་ཆ་དེའི་ཐོད་ནས་འགམ་པ་མ་གཏོགས་དེའི་ཁར་ནམ་ཡང་�ང་པ་
བཞག་�ོལ་མེད་དོ།) 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨཤ་དྷོད་ཐོག་ཉེས་ཆད་�ག་པོ་དང། དངངས་�ག་ཆེན་པོ་�ེད་
བ�ག་གོ། ཁོང་གི་དེ་ཚ�་དང་དེའི་ཉེ་འ�མ་�ི་ས་�ལ་ཁག་གི་�ལ་མི་�མས་ལ་གཉན་འ�ར་�མ་ཕེབས་ནས་
ཉེས་ཆད་བཏང་གནང་ངོ་། 7ཁོ་ཚ�འི་ཐོག་�་གང་�ང་བའི་གནས་�ལ་དེ་དག་མཐོང་ནས་ཁོ་ཚ�ས་�ས་པ། ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་དང་ང་ཚ�འི་�་དྷ་གོན་�ི་ཐོག་�་ཉེས་ཆད་གཏོང་གིན་འ�ག་པས། དམ་
བཅའི་�ོམ་དེ་ད་ང་ཚ�འི་�ོད་�་བཞག་མི་�ང་ངོ་། 8དེ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་བང་ཆེན་པ་�མས་བཏང་�ེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་
�ལ་པོ་�་གར་�ད་བཏང་ནས་དེ་དག་ལ། ད་ང་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་འདི་ལ་ག་
རེ་�ེད་ན་དགའ་བ་འ�ག་ཅེས་�ོས་བ�ར་�ས་པས། དེ་ཚ�ས་ལན་�། དེ་ནི་གྷད་�ི་�ལ་�་བ�ལ་དགོས་ཅེས་
�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ོམ་དེ་ཕེ་ལེད་ཤད་པའི་�ོང་�ེར་གྷད་�་བ�ལ་མོད། 9འོན་�ང་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་དེར་
�ེབས་པའི་�ེས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོང་�ེར་དེ་ལའང་ཉེས་ཆད་གནང་�ེ་དེར་དངངས་�ག་ཆེན་པོ་
�ང་ཞིང་། ཁོང་གིས་�ོང་�ེར་དེའི་�ལ་མི་�ན་གཞོན་ཚང་མའི་ཐོག་�་གཉན་འ�ར་�ི་ནད་ཞིག་བཏང་བ་
གནང་�ེ་དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གནང་ངོ་། 10དེར་བ�ེན་ཁོ་ཚ�ས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ཨེག་རོན་ཞེས་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

པའི་�ོང་�ེར་གཞན་ཞིག་�་བཏང་ངོ་། འོན་�ང་�ོམ་དེ་ས་གནས་དེར་འ�ོར་མ་ཐག་�་�ལ་མི་ཚ�ས་�ད་
འབོད་ཆེན་པོ་བ�བ་�ེ། ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�་ཚང་མ་བསད་པའི་�ིར་ཡིསི་�ཱཨེལ་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་
དེ་ང་ཚ�འི་ད�ིལ་�་འ�ེར་ཡོང་བཞག་ཅེས་བ�ོད་དོ། 11དེ་ཚ�ས་�ར་ཡང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ལ་པོ་�མས་བོས་ཏེ་
དེ་དག་ལ། ང་ཚ�་དང་ང་ཚ�འི་ནང་མི་�མས་ཤི་མ་དགོས་པའི་�ིར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་རང་གནས་
�་ཕར་�ིར་ལོག་�ེད་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་ཆད་�ག་པོ་བཏང་གནང་བའི་�ེན་
�ིས་�ོང་�ེར་ཡོངས་�་དངངས་�ག་ཆེན་པོ་�ང་ངོ་། 12གསོན་པོར་�ས་པ་�མས་ལ་ཡང་གཉན་འ�ར་�ི་ནད་
ཕོག་�ེ། དེ་ཚ�ས་རང་རང་སོ་སོའི་�་�ེན་དག་ལ་ནད་དེ་ལས་�ོབ་�ིར་འབོད་བ�ལ་�ས་སོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 6 

དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་�ིར་ལོག་�ེད་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་�་�་བ་བ�ན་བར་�་གནས་པའི་�ེས་�། 2�ལ་མི་ཚ�ས་
�་མ་�མས་དང་�་འ�ལ་མཁན་�མས་བོས་ཏེ་དེ་དག་ལ། ད་ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་
དེ་ལ་ག་རེ་�ེད་ན་དགའམ། གལ་ཏེ་ང་ཚ�ས་�ོམ་དེ་རང་གནས་�་བཏང་བ་ཡིན་ན། དེ་དང་མཉམ་�་དངོས་པོ་
གང་འ�་ཞིག་བཏང་ན་དགའམ་ཞེས་�ིས་པའི་ལན་�། 3དེ་ཚ�ས་�ས་པ། གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་
མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་�ིར་ལོག་�ེད་པ་ཡིན་ན། དེ་དང་མཉམ་�་�ོད་ཚ�ས་�ིག་སེལ་�ི་ཆེད་�་འ�ལ་བ་
ཞིག་ངེས་པར་གཏོང་དགོས། འ�ལ་བ་མེད་པར་དམ་བཅའི་�ོམ་གཅིག་�ར་གཏོང་མི་ཉན། དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་
ནས་�ོ་ཚ�་ནད་ལས་�ག་གསོ་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་ད་བར་�་མ�ད་�ིས་ཉེས་ཆད་གནང་
དགོས་དོན་དེའང་�ོད་ཚ�ས་�ོགས་པར་འ�ར་རོ། 4དེར་�ལ་མི་�མས་�ིས། ད་ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་འ�ལ་བ་གང་
འ�་ཞིག་འ�ལ་ན་ལེགས་སམ་ཞེས་�ིས་པའི་ལན་�། དེ་ཚ�ས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ལ་པོ་�་ལ་དམིགས་ཏེ། �ལ་པོ་
རེ་རེའི་དོན་�་གསེར་ལས་བཟོས་པའི་གཉན་འ�ར་�ི་འ�་དཔེ་རེ་དང་། དེ་བཞིན་གསེར་ལས་བཟོས་པའི་�ི་
བའི་འ�་དཔེ་རེ་བཟོས་ཏེ་གཏོང་དགོས། ནད་ཡམས་དེ་ནི་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་�ལ་པོ་�འི་ཐོག་�་�ད་མེད་
�་�བ་ཡོད་དོ། 5དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ལ་�་གནོད་འཚ�་�ེད་པའི་གཉན་འ�ར་དང་�ི་བའི་འ�་དཔེ་
དེ་དག་ངེས་པར་�་བཟོས་ཏེ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཆེས་བ�ོད་�་དགོས། དེ་�ར་�ེད་ན་ཁོང་གིས་
�ོད་ཚ�་དང་། �ོད་ཚ�འི་�་�ེན་�མས་དང་། དེ་བཞིན་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�་ཉེས་ཆད་གནང་བར་མཚམས་འཇོགས་
མཛད་པར་�ིད་དོ། 6�ར་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་དང་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་རང་གི་སེམས་གཤིས་�ོང་པོ་�ས་པ་བཞིན། 
�ོད་ཚ�ས་�ང་ག་རེའི་དོན་�་དེ་�ར་སེམས་གཤིས་�ོང་པོ་�ེད་དགོས་སམ། ཁོ་ཆོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨི་
ཇིབ་ནས་�ིར་ཐོན་�ེད་མ་བ�ག་བར་�་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�ར་ཇི་�ར་�ེན་པ་མཛད་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་མ་
བ�ེད་ཅིག 7ད་�ོད་ཚ�ས་�ང་འ�ད་འཁོར་ལོ་གསར་པ་ཞིག་བཟོས་ཏེ། ད་བར་གཉའ་ཤིང་བ�བ་མེད་པའི་བ་
གཉིས་འ�ིད་དེ་དེར་འདོགས་དགོས། དེ་ཚ�འི་བེ�་�མས་ནི་བ་རའི་ནང་�་�ིར་ལོག་དེད་དགོས། 8དེ་�ེས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ལེན་ནས་�ང་འ�ད་ཁར་བཞག་�ེ། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ིག་སེལ་�ི་འ�ལ་
བའི་�ལ་�་གཏོང་�་ཡིན་པའི་གསེར་ལས་བཟོས་པའི་འ�་དཔེ་དེ་དག་�མ་ཞིག་གི་ནང་�་�གས་ཏེ། དམ་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

བཅའི་�ོམ་�ི་ལོགས་�་བཞག་དགོས། དེ་�ེས་�ང་འ�ད་དེ་རང་མོས་བཞིན་�་འ�ོར་བ�ག་�ེ། 9དེ་གང་�་
འ�ོ་སར་�ོད་ཚ�ས་བ�་དགོས། གལ་ཏེ་�ང་འ�ད་དེ་�ོང་འ�ེར་བྷེད་ཤེ་མེཤི་�ི་�ོགས་�་�ིན་པ་ཡིན་ན་ང་
ཚ�འི་ཐོག་�་�ང་བའི་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་�ེན་ངན་དེ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་བཏང་བ་ཡིན་
པར་ཤེས་དགོས་མོད། འོན་�ང་ས་�ོགས་དེར་མ་�ིན་ན་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་ནད་ཡམས་དེ་དག་རང་བཞིན་�ིས་�ང་
བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ཁོང་གིས་བཏང་བ་མ་ཡིན་པར་ང་ཚ�ས་ཤེས་དགོས་སོ་ཞེས་�ས་སོ། 10ཁོ་ཚ�ར་མངགས་�་
�ས་པ་བཞིན་ཁོ་ཚ�ས་བ་གཉིས་འ�ིད་ཡོང་�ེ། དེ་དག་�ང་འ�ད་འཁོར་ལོར་�གས་ཤིང་། བེ�་�མས་བ་རའི་
ནང་�་བཀག་ནས་བཞག་གོ 11དེ་�ེས་དམ་བཅའི་�ོམ་དང་ཆབས་ཅིག་གསེར་ལས་བཟོས་པའི་གཉན་འ�ར་
དང་། �ི་བའི་འ�་དཔེ་�གས་པའི་�མ་དེའང་�ང་འ�ད་ཁར་བཞག་གོ 12བ་དེ་གཉིས་ནི་བྷེད་ཤེ་མེཤི་�ི་འ�ོ་
སའི་ལམ་�་�ིན་ཏེ་གཡས་གཡོན་གང་�འང་མ་�ོགས་པར་ཐད་ཀར་�ོང་�ེར་དེའི་�ོགས་�་�ད་བ�བ་བཞིན་
�ིན་པ་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ལ་པོ་�འང་བྷེད་ཤེ་མེཤི་�ི་ས་མཚམས་བར་�་བ་དེ་གཉིས་�ི་�ེས་�་�ིན་པ་
ཡིན་ནོ། 13�བས་དེར་བྷེད་ཤེ་མེཤི་�ི་�ལ་མི་�མས་�ང་གཤོང་�་�ོའི་�ོན་ཐོག་�་བཞིན་ཡོད་པས། ཁོ་ཚ�ས་�ོ་
�ར་�་ཡར་བ�ས་པས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་མཐོང་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་ཚ�ར་ཆེན་པོ་བ�ེད་དོ། 14�ང་འ�ད་དེ་ནི་
བྷེད་ཤེ་མེཤི་པ་མིང་ལ་ཡོ་�་ཨ་ཞེས་པའི་�ེ་བོ་ཞིག་གི་ཞིང་�་བ�ེབས་ཏེ། �ག་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཉེ་འ�མ་�་
བ�ད་དོ། དེ་ནས་མི་དེ་ཚ�ས་�ང་འ�ད་དེ་བཤག་ནས། བ་དེ་གཉིས་བསད་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་
གི་དམར་མཆོད་�་�ལ་ལོ། 15ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དང་གསེར་�ི་འ�་དཔེ་
�གས་ཡོད་པའི་�མ་དེ་གཉིས་ཡར་བཏེགས་ནས་�ག་ཆེན་པོ་དེའི་ཁར་བཞག་གོ དེ་�ེས་བྷེད་ཤེ་མེཤི་�ི་�ལ་མི་
ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་དང་དམར་མཆོད་གཞན་�མས་�ལ་ལོ། 16ཁོ་ཚ�ས་གང་
�ས་པ་དེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ལ་པོ་�ས་བ�ས་ནས། ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་ཁོ་ཚ�་ཨེག་རོན་�་�ིར་ལོག་�ས་སོ། 17ཕེ་ལེ་
ཤེད་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་རང་གི་�ིག་སེལ་�ི་འ�ལ་བའི་�ལ་�་�ལ་བའི་གསེར་ལས་བཟོས་པའི་
གཉེན་འ�ར་�ི་འ�་དཔེ་�་ནི། གཤམ་གསལ་�ོང་�ེར་རེ་རེའི་དོན་�་འ�ལ་བ་རེ་ཡིན་ནོ། ཨཤ་དྷོད་དང་། གྷ་
ཛ། ཨཤ་ཀེ་ལོན། གྷད་དང་། ཨེག་རོན་བཅས་ཡིན་ནོ། 18དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ལ་པོ་�ས་�ིད་�ོང་
�ེད་པའི་�ོང་�ེར་�གས་རི་དང་�ན་པ་དང་། དེ་བཞིན་�གས་རི་མེད་པའི་�ོང་གསེབ་འ�ད་པའི་�ོང་�ེར་རེ་
རེའི་དོན་�། ཁོ་ཚ�ས་གསེར་ལས་བཟོས་པའི་�ི་བའི་འ�་དཔེ་རེ་རེའང་བཏང་ངོ་། ཁོ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་དམ་བཅའི་�ོམ་བཞག་པའི་�ག་ཆེན་པོ་དེ་ནི། བྷེད་ཤེ་མེཤི་པ་ཡོ་�་ཨའི་ཞིང་གི་ནང་�་ད་�འང་ཡོད་པ་
ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་�ར་གང་�ང་བའི་དཔང་པོའི་�ལ་�་གནས་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 19བྷེད་ཤེ་མེསེ་�ི་�ལ་མི་
ཚ�ས་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་ནང་�་བ�ས་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་མི་�ངས་བ�ན་བ�་
ཐམ་པ་བསད་པ་གནང་ངོ་། དེ་ཚ�འི་ད�ིལ་�་དེ་�་�འི་མི་མང་�ེབ་གསོད་�ང་བར་བ�ེན་མི་ཚ�གས་�ིས་�་
ངན་ཆེན་པོ་�ས་སོ༎  

དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་་ཞེས་པས་གནས་�་འ�ོར་བ།  

20དེར་བ�ེན་པས་བྷེད་ཤེ་མེཤི་�ི་མི་�མས་�ིས་�ས་པ། དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་
�ར་�་ཞིག་གནས་པར་�ས་སམ། ང་ཚ�་ཁོང་ལས་ཐར་བའི་�ིར་ཁོང་ས་�ོགས་གང་�་གཏོང་ན་དགའམ། 21དེ་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

ཚ�ས་ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་�ི་མི་�མས་ཡོད་སར་བང་ཆེན་�མས་བཏང་ནས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་�ིར་ལོག་�ས་འ�ག་པས། ད་�ོད་ཚ�་ཡོང་ནས་དེ་ཕར་འ�ེར་ཞིག་ཅེས་�ས་སོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 7 

1དེ་ནས་ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་�ི་�ལ་མི་�མས་ཡོང་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་རི་�ལ་�་
གནས་�ོད་�ེད་མཁན་མིང་ལ་ཨ་བི་ན་དབ་ཅེས་པ་དེའི་ཁང་པར་གདན་�ངས་ཤིང་། ཁོའི་�་ཨེལ་ཨ་ཛར་ཞེས་
པ་དེ་བ�ོ་འ�ལ་�ས་ཏེ་�ོམ་�ི་དོ་དམ་པར་བ�ོ་བཞག་�ས་སོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ཨིསི་�ཨཱེལ་ཐོག་�་�ིད་�ོང་�ེད་པ།  

2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་�་ལོ་ངོ་ཉི་�་རིང་�་�ས་པ་དང་། �ས་�ན་རིང་
པོ་དེའི་རིང་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཡོངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མགོན་�བས་�ས་ཏེ་འབོད་བ�ལ་�ེད་
དོ། 3དེར་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ལ། གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�་�ིང་ཐག་པ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�ོགས་�་སེམས་བ�ར་འདོད་�ེད་ན། �ོད་ཚ�ས་�ི་མིའི་�་�ེན་ཡོངས་དང་། དེ་བཞིན་�་མོ་ཨསི་�ར་བཅས་པ་
རང་གི་�ོད་ནས་�ིར་འདོན་�ེད་དགོས་པ་དང་། རང་ཉིད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ས་ཏེ། ཁོང་
འབའ་ཞིག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་�འི་ཐག་གཅོད་�ེད་ན། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མངའ་འོག་ནས་�བས་
�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 4དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེང་པ་�མས་�ི་བྷལ་དང་ཨསི་�ར་ཏེ་བཅས་�ི་�་འ�་�མས་�ིར་འདོན་
�ས་ཏེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་འབའ་ཞིག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་སོ། 5ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཐམས་ཅད་
མིཛ་�ཱ་�་འཛ�མ་དགོས་པའི་ལན་བཏང་ནས། ད་ས་གནས་དེར་ངས་�ོད་ཚ�འི་དོན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
�ོན་ལམ་�་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་པས། 6དེ་ཚ�་ཚང་མ་མིཛ་�ཱ་�་འཛ�མས་ནས། �་བ�ས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
མཆོད་པར་�ལ་ཞིང་དེ་ཉིན་ཁོ་ཚ�་ཉིན་གང་�ང་གནས་�ང་�ེ། ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་
པ་�ས་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། (ཤ་�་ཨེལ་�ི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�ོད་�ོག་�མས་མིཛ་�ཱ་�་ཐག་གཅོད་�ས་སོ།) 

7ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་མིཛ་�ཱ་�་འཛ�མས་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་ཐོས་ནས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ལ་
པོ་�ས་རང་གི་མི་�མས་འ�ིད་དེ་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་དམག་�ངས་པར་�ིན་པས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གནས་�ལ་
དེ་ཐོས་ནས་འཇིགས་�ང་བ�ེད་དེ། 8ཤ་�་ཨེལ་ལ་�ས་པ། ང་ཚ�་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་ནས་�ོབ་པའི་�ིར་�་�ེད་
�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་�་མ�ད་དེ་�ོན་ལམ་འདེབས་པ་གནང་རོགས་གནང་། 
9དེར་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་�ག་�་�ང་�་ཞིག་བསད་དེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་�་ཆ་
ཚང་�ལ་ཏེ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་མགོན་�བས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་
ལམ་འདེབས་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོའི་�ོན་ལམ་གསན་པ་གནང་ངོ་། 10ཤ་�་ཨེལ་�ིས་དམར་
མཆོད་འ�ལ་བཞིན་པའི་�བས་�། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་དམག་བ�བ་པར་ཡོང་བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
དེ་ཚ�འི་ཁར་འ�ག་�ད་�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་�ིར་�་བ�ག་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ར་སེམས་འཚབས་ཆེན་པོ་�ང་�ེ། 
དངངས་�ག་བ�ེད་དེ་�ོས་�ིན་ནོ། 11ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་མིཛ་�ཱ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་ལ་བྷེད་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

ཀར་�་�ེས་དེད་�ས་པ་དང་། དེ་དག་ལམ་�་བསད་དོ། 12དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་�ོ་ཞིག་�ངས་ནས། མིཛ་�ཱ་
དང་ཤེན་གཉིས་�ི་བར་མཚམས་ལ་�ོ་དེ་བཞག་�ེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་བར་�་ང་ཚ�་ལ་�བས་�ོགས་
མཛད་པ་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་ནས། དེ་ལ་�བས་�ོགས་�ི་�ོ་ཞེས་མིང་བཏགས་སོ། 13དེ་བཞིན་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་
ཕམ་�ེ། ཤ་�་ཨེལ་�ི་ཚ�་གང་རིང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚ�་�ར་ཡང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ིས་�ལ་�་བཙན་
�ོལ་�ེད་མ་བ�ག་གོ 14�ར་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་ཨེག་རོན་དང་གྷད་གཉིས་�ི་བར་ལ་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་བཙན་
བ�ང་�ས་པ་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�ིར་ལོག་�ས་པས། དེ་�ེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ིས་རང་གི་ས་�ལ་ཚང་མ་�ིར་ལོག་
ཐོབ་པས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་དང་ཀ་ནན་པ་གཉིས་�ི་བར་ལའང་ཞི་མ�ན་�ང་ངོ་། 15ཤ་�་ཨེལ་�ིས་རང་གི་ཚ�་
གང་རིང་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�ིད་�ོང་�ས་སོ། 16ལོ་�ར་རེ་བཞིན་བྷེ་ཐེལ་དང་གྷིལ་�ལ་དང་མིཛ་�ཱའི་ས་�ལ་
ཁག་�་�ིན་ནས། དེ་གའི་མི་མང་གི་�ོད་�ོག་�མས་ཐག་གཅོད་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 17དེ་�ེས་རང་གི་གནས་
ཁང་ཡོད་པའི་ས་གནས་ར་�ཱ་ཞེས་པ་དེར་�ིར་ལོག་�ས་ནས་�ིམས་དཔོན་�ི་�ལ་�་གནས་ཏེ། དེར་ཁོང་གིས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་སོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 8 

མི་མང་ལ་�ལ་པོ་ཞིག་དགོས་པ།  

1དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་ལོ་ན་�ས་པ་དང་། རང་གི་�་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ིམས་དཔོན་�་བ�ོས་སོ། 2�་�ན་པའི་
མིང་ལ་ཡོ་ཨེལ་དང་�ང་བའི་མིང་ལ་ཨ་བྷི་�ཱ་ཞེས་པ་དེ་གཉིས་ནི་བྷིར་ཤེ་བྷའི་�ིམས་དཔོན་�་འཁོད་ཡོད་པ་
ཡིན་ཏེ། 3འོན་�ང་དེ་གཉིས་ནི་རང་གི་ཕའི་དཔེ་མཚ�ན་བཟང་པོའི་�ེས་�་མ་འ�ངས་པར། �་ད�ལ་འབའ་
ཞིག་ལ་འདོད་བ�མས་�ས་ཏེ། �ོག་ད�ལ་ལེན་ནས་མི་མང་ལ་�ིམས་གཅོད་�ང་པོ་�ེད་�ི་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 
4དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་�ེད་ཚང་མ་འ�་འཛ�མས་�ས་ཏེ། ར་�ཱ་�་ཤ་�་ཨེལ་�ི་�ར་�ིན་ནོ། 5ད་�ེད་ནི་ལོ་
ན་�ས་པ་ཡིན་པས། �ེད་�ི་�་�མས་ནི་�ེད་�ིས་མིག་�ོན་�ས་པ་བཞིན་�་མི་འ�ལ་བས། �ང་པ་གཞན་ལ་
�ལ་པོ་ཡོད་པ་བཞིན་�་�ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་དོན་�འང་�ལ་པོ་ཞིག་བ�ོ་གཞག་མཛད་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 
6ཁོ་ཚ�ས་རང་ལ་�ལ་པོ་ཞིག་དགོས་པའི་�་འ�ལ་�ས་པ་དེ་ལ། ཤ་�་ཨེལ་མ་དགའ་བར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་�ོན་ལམ་�ས་སོ། 7དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། མི་མང་གིས་�ེད་ལ་གང་ལབ་པ་བཞིན་�ོས་ཤིག ཁོ་
ཚ�ས་�ེད་ལ་ངོས་ལེན་མ་�ས་པ་མ་ཡིན་མོད། འོན་�ང་ཁོ་ཚ�ས་ང་ལ་�ལ་པོའི་�ལ་�་ངོས་ལེན་མ་�ས་པ་ཡིན། 
8�ར་ངས་ཁོ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་འ�ིད་ཡོང་པ་ནས་བ�ང་�ེ། ད་བར་ཁོ་ཚ�ས་ང་�ངས་ཤིང་། �་�ེན་གཞན་ལ་
བ�ེན་བ�ར་�ས་པ་ཡིན། ཁོ་ཚ�ས་�ས་�ན་�་ང་ལ་གང་�ས་པ་བཞིན་�ོད་རང་ལའང་དེ་བཞིན་�ེད་དོ། 9དེ་
བས་ན་ཁོ་ཚ�ས་གང་�ས་པ་བཞིན་�ོས་ཤིག འོན་�ང་དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་�མས་�ིས་ཁོ་ཚ�འི་ཐོག་�་�ིད་�ོང་ཇི་
�ར་�ེད་�་ཡིན་པ་དེའི་�ོར་ལ་�ོད་�ིས་དེ་ཚ�ར་ཟོན་བ�ལ་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་གསལ་བཤད་�ེད་དགོས་ཅེས་
ག�ངས་སོ། 10ཤ་�་ཨེལ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཐམས་ཅད་�ལ་པོ་འདོད་པའི་མི་མང་�མས་ལ་
བཤད་པ་ནི་འདི་�ད་�། 11�ོད་ཚ�འི་�ལ་པོས་�ིད་�ོང་�ེད་�ངས་ནི། ཁོས་�ོད་ཚ�འི་�་�མས་དམག་མིར་
བ�ོས་ཤིང་། འགའ་ཤས་ནི་ཁོའི་དམག་གི་ཤིང་�ར་གཡོག་�ེད་�་དང་། འགའ་ཤས་ནི་�་དམག་གི་ཁོངས་�་�ི་
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�་�ེད་�་དང་། དེ་བཞིན་འགའ་ཤས་ནི་ཁོའི་ཤིང་�འི་མ�ན་ལ་�ག་མཁན་�་བ�ོ་�་ཡིན་པ་དང་། 12ཁོས་དེ་
ཚ�་འགའ་ཤས་ལ་�ོང་དཔོན་དང་། འགའ་ཤས་ལ་�་བ�འི་འགོ་དཔོན་�་བ�ོ་གཞག་�ེད་�་ཡིན། �ོད་ཚ�འི་�་
�མས་�ིས་ཁོའི་ཞིང་�ོ་དགོས་�་དང་། �ོན་ཐོག་�ས་དགོས་�་དང་། གོ་མཚ�ན་བཟོ་དགོས་�་དང་། དེ་བཞིན་
ཤིང་�འི་ཡོ་�ད་�མས་བཟོ་དགོས་�་དང་། 13�ོད་ཚ�འི་�་མོ་�མས་�ིས་ཁོའི་དོན་�་�ི་བཟང་གི་གོ་�ིག་�ེད་
དགོས་�་དང་། དེ་བཞིན་ཁ་ཟས་དང་བག་ལེབ་བཟོ་མཁན་མ་�ན་�ི་�ལ་�་ལས་ཀ་�ེད་དགོས་�་ཡིན། 14ཁོས་
�ོད་ཚ�འི་ས་ཞིང་དང་�ན་ཚལ་དང་། ཁ་�་པོའི་ནགས་ཚལ་བཟང་ཤོས་ཁག་�ོགས་ནས། རང་གི་ལས་�ེད་པ་
�མས་ལ་�ེར་བ་དང་། 15�ོད་ཚ�འི་འ�་དང་�ན་འ�ས་�ི་བ�་ཆ་བ�་ལེན་ནས། རང་གི་ཕོ་�ང་གི་དཔོན་པོ་
�མས་དང་ལས་�ེད་པ་གཞན་�མས་ལ་�ེར་�་ཡིན་པ་དང་། 16�ོད་ཚ�འི་འཁོར་གཡོག་དང་། �ོ་�གས་བཟང་
ཤོས་དང་། དེ་བཞིན་བོང་�་སོགས་�ོགས་ཏེ་རང་གི་ལས་�ེད་�་འ�ག་�་ཡིན། 17�ོད་ཚ�འི་�ག་�འི་བ�་ཆ་
བ�་ལེན་པ་མ་ཟད། �ོད་ཚ�་རང་ཉིད་ཁོའི་�ན་འཁོལ་�་�ད་�་ཡིན། 18�ས་དེ་རན་�བས་�ོད་ཚ�་ནི་རང་
གིས་བ�ོས་པའི་�ལ་པོའི་དོན་�་�ོ་འ�ོད་ཆེན་པོ་བ�ེད་དེ་ཁོ་ལ་�ོན་བ�ོད་�ེད་མོད། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་�ོན་
བ�ོད་གང་�ེད་པ་དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་གསན་པར་མི་མཛད་དོ། 19ཤ་�་ཨེལ་�ིས་གང་བཤད་པ་དེ་ལ་མི་
མང་གིས་དོ་�ང་གང་ཡང་མ་�ས་པར་བ�ོད་གསལ། ང་ཚ�ར་�ལ་པོ་ཞིག་ངེས་པར་�་དགོས་པ་འ�ག 20དེ་
�ར་�ང་ན་ང་ཚ�འང་མི་རིགས་གཞན་དང་འ�་བར། ང་ཚ�ར་�ིད་�ོང་�ེད་མཁན་ཞིག་དང་། དམག་�ས་�བས་
�་འགོ་འ�ིད་�ེད་མཁན་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་ང་ཚ�འི་དོན་�་དམག་འཐབ་�ེད་མཁན་�ལ་པོ་ཞིག་�ང་བ་
དགའ་བ་འ�ག 21ཁོ་ཚ�ས་གང་བཤད་པ་ཚང་མ་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ཉན་ནས། དེའི་�ོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
�ན་གསན་�ས་པས། 22དེའི་བཀའ་ལན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཁོ་ཚ�ས་གང་འདོད་པ་བཞིན་�ེད་དེ། དེ་
དག་ལ་�ལ་པོ་ཞིག་བ�ོས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། དེ་�ེས་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཚང་མ་རང་རང་སོ་
སོའི་�ོད་གནས་�་�ིར་ལོག་བཏང་ངོ་༎  
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ས་�ལ་དང་ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་འ�ད་པ།  

1བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་ལས་ཡིན་པ། མིང་ལ་ཀིཤེ་ཞེས་པ། ལོངས་�ོད་དང་�ན་ཞིང་གཟི་བ�ིད་མངའ་ཐང་
ཆེ་བའི་མི་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོ་ནི་ཨ་བྷི་ཨེལ་�ི་�འམ་ཛ�་རོར་�ི་ཚ་བོ་ཡིན་པ་དང་། ཨ་ཕི་�ཱའི་རིགས་�ས་�ི་
�ིམ་ཚང་བྷེ་ཀོ་རད་�ི་ཁོངས་�་�ོགས་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཏེ། 2ཁོ་ལ་�་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། དེའི་མིང་ལ་ས་�ལ་ཟེར་
�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཁོ་ནི་ལང་འཚ�་དར་ལ་བབ་པའི་གཞོན་�་�ད་ག�གས་ལེགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་པ་མ་ཟད། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�ི་མི་�མས་ནི་ཁོའི་ད�ང་པའི་མཐོ་ཚད་ཙམ་ལས་མེད་ཅིང་། �ལ་མི་�ན་ལས་ཁོ་ནི་�ད་
ག�གས་ལེགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་པ་དང། 3ཀིཤེ་�ི་བོང་�་འགའ་ཤས་�ག་�ོར་ཤོར་བས། ཁོས་ས་�ལ་ལ་
གཡོག་པོའི་ཁོངས་ནས་གཅིག་འ�ིད་དེ། བོང་�་�མས་འཚ�ལ་བར་སོང་ཞིག་ཅེས་�ས་པ་བཞིན། 4ཁོ་གཉིས་ཨེཕ་
ར་ཡིམ་�ི་རི་བ�ད་�ལ་དང་། ཤ་ལི་�འི་�ལ་�་ཁག་�་�ིན་�ང་བོང་�་མ་�ེད་དོ། ད་�ང་ཤ་ལིམ་�ིས་�ལ་
བ�ད་དེ་�ིན་མོད། འོན་�ང་དེ་�འང་བོང་�་�མས་མ་�ེད་དོ། དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�་བྷེན་ཡ་མིན་�ིས་�ལ་ཁག་�་
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�ིན་ནའང་བོང་�་མ་བ�ེད་དོ། 5དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་�ཕ་ཅེས་པའི་ས་གནས་ཤིག་�་�ེབས་པ་དང་། ས་�ལ་�ིས་རང་
གི་གཡོག་པོ་ལ། ད་ང་ཚ�་ནང་ལ་�ིར་ལོག་�ེད་དགོས། དེ་མིན་ངས་ཕས་བོང་�འི་�ོར་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་�་
བཞག་ནས་ང་ཚ�འི་�ོར་ལ་སེམས་འ�ལ་�ེད་ཉེན་ཡོད་ཅེས་�ས་པས། 6གཡོག་པོས་ལན་�། གཟིགས་དང་�ོང་
�ེར་འདིའི་ནང་�ེ་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་བ�གས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་གང་ག�ངས་པ་ཐམས་ཅད་�བ་�ི་ཡོད་
པ་ཡིན་པས། ཚང་མས་ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་ཆེན་པོ་�་གི་ཡོད་དོ། དེ་བས་ན་ང་ཚ�་ཁོང་གི་�ང་�་བཅར་དགོས། 
གཅིག་�ེད་ན་བོང་�་གང་�་ཡོད་པའི་�ོར་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་ག�ངས་པར་ཡང་�ིད་ཅེས་�ས་སོ། 7ས་�ལ་�ིས། 
ང་ཆོ་ཁོང་གི་�ང་�་བཅར་ན་ཁོང་ལ་འ�ལ་བ་གང་འ�ལ་དགོས་སམ། ང་ཚ�འི་�ོད་�ི་ནང་�་ཁ་ཟས་�ག་
མའང་མི་འ�ག་པས། ད་ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་འ�ལ་�ེད་གང་ཡང་མི་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 8གཡོག་པོས་ལན་�། ང་ལ་
ད�ལ་ཊམ་�ང་�་ཞིག་ཡོད། ངས་ཁོང་ལ་དེ་འ�ལ་ཆོག། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་བོང་�་ག་�་ཡོད་པའི་�ོར་
ལ་ག�ངས་པ་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 9-11དེའི་ལན་�་ས་�ལ་�ིས། �ོས་འཆར་འདི་ཡག་པོ་འ�ག། ད་ང་ཚ�་ཁོང་གི་
�ང་�་བཅར་དགོས་ཅེས་�ས་ནས། ཁོ་ཚ�་�ེ་�་དམ་པ་དེ་བ�གས་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་�་�ིན་ནས། ཁོ་ཚ�་རི་ཁར་
འཛ�གས་ཏེ་�ོང་�ེར་�ི་�ོགས་�་འ�ོ་བའི་ལམ་�་�་ལེན་མཁན་�་མོ་འགའ་ཤས་དང་�ག་འ�ད་�ང་�ེ་དེ་
ཚ�ར། ཞལ་གཟིགས་མཁན་དེ་�ོང་�ེར་ནང་བ�གས་འ�ག་གམ་ཞེས་འ�ི་�ད་�ས་སོ། (དེ་�ས་�ང་�ོན་པ་ཞིག་
ལ་ཞལ་གཟིགས་མཁན་ཞེས་བ�ོད་�ོལ་ཡོད་པ་དང། ལས་དོན་ཇི་འ�་ཞིག་ཡིན་�ང་། དེའི་�ོར་ལ་མི་ཚ�ས་
དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་�ོགས་དགོས་�ང་ན། ང་ཚ�་ཞལ་གཟིགས་མཁན་�ི་�ར་འ�ོ་དགོས་ཤེས་བ�ོད་
�ོལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།) 12-13�་མོ་ཚ�ས་ལན་�། ཁོང་བ�གས་བཞག། ཁོང་ནི་�ོད་ཚ�འི་�ོན་ལ་ཕེབས་པ་ཡིན་པས། 
�ོད་ཚ�་མ�ོགས་པོར་�ིན་ན་ཁོང་གི་ཕེབས་�ེས་ཟིན་པ་ཡོད། རི་ཁར་ཡོད་པའི་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་མི་མང་གི་
དམར་མཆོད་འ�ལ་�་ཡིན་པས། ཁོང་�ོང་�་དེ་རིང་ཕེབས་ཡོད། ཁོང་དེར་ཕེབས་ཏེ་དམར་མཆོད་ལ་�ིན་
�བས་མ་གནང་བར་�། �་མ�ོན་ཚ�ས་གསོལ་ཚ�ག་མཆོད་མི་ཡོང་། དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�་ད་�་�ིན་པ་ཡིན་ན། ཁོང་
རི་ཁར་གསོལ་ཚ�ག་མཆོད་པར་མ་ཕེབས་གོང་�་�ོད་ཚ�ས་ཁོང་ལ་མཇལ་བ་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 14དེ་ནས་ས་�ལ་
དང་ཁོའི་གཡོག་པོ་གཉིས་�ོང་�་�ིན་པ་དང་། �བས་དེར་ཤ་�་ཨེལ་ནི་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སར་འ�ོ་བའི་ལམ་
�་ཁོ་གཉིས་�ི་�ོགས་�་�ར་ཡོང་བཞིན་མཐོང་ངོ་། 15དེའི་ཉི་མ་གཅིག་གི་�ོན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཤ་
�་ཨེལ་ལ། 16སང་ཉིན་�ས་ཚ�ད་འདི་ཙམ་ལ་ངས་�ོད་ཡོད་སར་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་ལས་ཡིན་པའི་མི་ཞིག་
གཏོང་�་ཡིན་པས། �ོད་�ིས་ཁོ་ལ་ངའི་འབངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོའི་�ལ་�་བ�ོ་འ�ལ་�ས་ཏེ། ཁོས་དེ་ཚ�་
ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་ནས་�བས་པར་འ�ར། ངས་རང་གི་མི་འབངས་�ི་དཀའ་ངལ་མཐོང་ཞིང་། དེ་ཚ�འི་�་
འབོད་�ང་ཐོས་�ང་ཞེས་ག�ངས་སོ། 17ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ས་�ལ་མཐོང་མ་ཐག་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་
ལ་ག�ངས་པ། ངས་�ོད་ལ་�ས་པའི་�ེ་བོ་དེ་ནི་འདི་རང་ཡིན། ཁོས་ངའི་འབངས་ལ་�ིད་�ོང་�ེད་པར་འ�ར། 
18དེ་ནས་ས་�ལ་�ིས་�ལ་�ོའི་འ�མ་�་ཤ་�་ཨེལ་ཡོད་སར་�ིན་ཏེ། ཞལ་གཟིགས་མཁན་�ི་བ�གས་ས་ག་
པར་ཡིན་ནམ། དེ་ང་ལ་�ོན་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 19དེའི་ལན་�་ཤ་�་ཨེལ་�ིས། ཞལ་གཟིགས་མཁན་དེ་
ང་རང་ཡིན། ད་�ོད་གཉིས་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་གནས་དེར་ངའི་�ོན་�་སོང་ཞིག དེ་རིང་�ོད་གཉིས་ང་དང་
མཉམ་�་ཁ་ཟས་ཟ་བར་འ�ར། སང་ཞོགས་ངས་�ོད་�ི་�ི་བ་ཚང་མར་ལན་འདེབས་�ེད་�ི་ཡིན། དེ་�ེས་�ོད་
ཚ�་�ིར་ལོག་འ�ོ་ནའང་ཆོག་པ་ཡོད། 20ཉིན་ཞག་ག�མ་�ི་�ོན་�་�ག་�ོར་ཤོར་བའི་བོང་�་�མས་�ེད་ཟིན་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

པ་ཡིན་པས། དེའི་�ོར་ལ་�ོད་སེམས་འ�ལ་�ེད་མི་དགོས། ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གིས་ཧ་ཅང་གི་འདོད་པ་�ེད་པ་
དེ་�་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་�ོད་དང་�ོད་�ི་ཕའི་�ིམ་ཚང་དེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 21དེའི་ལན་�་ས་�ལ་�ིས། ང་ནི་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་�ང་ཤོས་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་ཁོངས་ནས་ཡིན་པ་དང་། �ེ་རིགས་དེའི་ཁོངས་ནས་ངའི་�ིམ་
ཚང་ནི་�ན་ལས་ཕལ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། �ེད་�ིས་ང་ལ་ག་རེའི་དོན་�་བཀའ་མོལ་དེ་འ�་གནང་ངམ་ཞེས་�ས་
སོ། 22དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ས་�ལ་དང་ཁོའི་གཡོག་པོ་ཚ�གས་ཁང་�་འ�ིད་ཅིང་། �་མ�ོན་�མ་�་ཙམ་�ི་
�ལ་མགོར་བཞག་�ེ། 23མ་�ན་ལ་�ས་པ། ངས་�ོད་ལ་�ར་�་བཞག་དགོས་ཅེས་�ས་པའི་ཤ་དེ་�ར་འ�ེར་
ཤོག 24དེ་�ེས་མ་�ན་�ིས་ཤ་�ད་�ང་ཤ་ལེགས་ཤོས་དེ་ས་�ལ་�ི་མ�ན་�་བཞག་པ་དང་། ཤ་�་ཨེལ་�ིས། ད་
�ོས་ཤིག། �ོད་�ི་དོན་�་ལོགས་�་བཞག་པའི་ཤ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། དེ་ལེན་ནས་ཟ་ཞིག། ངས་འ�ོན་འབོད་�ེད་
པའིི་�་མ�ོན་�མས་དང་མཉམ་�་�ས་ཚ�ས་འདིར་ཟ་བའི་�ིར་ངས་�ོད་རང་གི་དོན་�་ལོགས་�་བཞག་པ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། ས་�ལ་�ིས་དེ་ཉིན་ཤ་�་ཨེལ་དང་མཉམ་�་ཁ་ཟས་བཟས་སོ། 25དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�་མཆོད་
འ�ལ་�ེད་སའི་གནས་དེ་ནས་�ོང་�་མར་བབ་�ེ། དེ་ཚ�ས་ས་�ལ་�ི་དོན་�་ཁང་པའི་ཐོག་ཁར་ཉལ་ས་བཟོས་
ནས། 26ཁོང་དེ་�་ཉལ་ལོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ས་�ལ་ལ་�ལ་པོར་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་པ།  

ནམ་ལངས་�བས་�་ཁང་པའི་ཐོག་ཁར་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ས་�ལ་ལ། ད་ཡར་ལངས་ནས་�ོད་འ�ོ་ནའང་ཆོག་
ཅེས་�ས་པས། ས་�ལ་ཡར་ལངས་ཤིང་། ཤ་�་ཨེལ་དང་མཉམ་�་ལམ་ལ་�ིན་ནོ། 27དེ་གཉིས་�ོང་�ེར་�ི་
མཐའ་མཚམས་ལ་�ེབས་�བས། ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ས་�ལ་ལ་�ས་པ། �ོད་�ི་གཡོག་པོ་དེ་ང་གཉིས་�ི་�ོན་ལ་འ�ོ་
དགོས་ཅེས་�ོས་ཤིག གཡོག་པོ་དེ་�ིན་ནོ། དེ་�ེས་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ས་�ལ་ལ་�ོད་རང་འདིར་�ན་ཙམ་ཞིག་�ོད་
དང་། ངས་�ོད་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཞིག་བཤད་པར་�འོ་ཞེས་�ས་སོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 10 

1དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་�མ་�ོད་�ི་ནང་ནས་ཁ་�ར་པོའི་�མ་�ངས་ཏེ། ས་�ལ་�ི་མགོ་ལ་�ག་ཅིང་། ཁོ་ལ་ཁ་
�ེལ་ཏེ་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་ཉིད་�ི་འབངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོ་འ�ལ་མཛད་པ་
ཡིན་པས། �ོད་�ིས་དེ་ཚ�ར་�ིད་�ོང་�ེད་�་དང་། དེ་ཚ�ར་ད�་བོ་ཚང་མ་ལས་�བས་པར་འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ོད་ལ་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�ི་�ལ་པོར་འདེམས་བ�ོས་མཛད་པའི་�གས་མཚན་ནི་འདི་�་�ེ། 2དེ་
རིང་�ོད་ངའི་�་ནས་�ིན་པའི་�ེས་ལ། བྷེན་ཡ་མིན་�ི་ས་གནས་ཛ�ལ་�ཱ་�་ཡོད་པའི་ར་ཧེལ་�ི་�ར་ཁང་གི་
འ�མ་�་མི་གཉིས་དང་འ�ད་ཡོང། དེ་གཉིས་�ི་�ོད་ལ། �ེད་ཚ�ས་འཚ�ལ་བཞིན་པའི་བོང་�་�མས་�ེད་ཟིན་པ་
ཡིན་པས། ད་�ོད་�ི་ཕ་ནི་བོང་�འི་དོན་�་སེམས་འ�ལ་�ེད་�་བཞག་ནས་�ོད་�ི་དོན་�་སེམས་འ�ལ་�ེད་
དེ། ད་ངའི་�་དེ་ལ་གང་�ེད་པ་དགའམ་ཞེས་ཡང་ཡང་ག�ངས་ཤིང་བ�གས་ཡོད། 3�ོད་ཚ�་རི་བོ་ཏ་བྷོར་�ི་
དམ་པའི་ཤིང་�ོང་�་མ་�ེབས་བར་�་�ིན་ཏེ། བྷེ་ཐེལ་�་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ིར་འ�ོ་བའི་མི་
ག�མ་དང་འ�ད་ཡོང་། དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་ར་�ག་ག�མ་འ�ིད་པ་དང་། གཞན་དེས་བག་ལེབ་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

ག�མ་འ�ེར་ཡོད་ཅིང་། དེ་བཞིན་མི་ག�མ་པ་དེས་�ན་ཆང་གིས་གང་བའི་�ལ་པ་ཞིག་འ�ེར་ཡོད་དོ། 4དེ་
ཚ�ས་�ོད་ལ་�ག་འ�ལ་�ེད་དེ་བག་ལེབ་གཉིས་�ད་�་ཡིན་པས། �ོད་�ིས་དེ་ལེན་དགོས། 5དེ་�ེས་�ོད་ཚ�་གྷི་
བི་�ཱ་�་ཡོད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་རི་བོར་འ�ོ་དགོས། དེར་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ར་ཞིག་ཡོད། �ོད་ཚ�་�ོང་�ེར་�ི་
�ལ་�ོའི་འ�མ་�་�ེབས་�བས། �ང་�ོན་པའི་ཚ�གས་ཤིག་གིས་�་�ན་དང་�་དང་�ིང་�་སོགས་བཏང་ནས། 
�ད་ཅོར་བ�བ་�ེ་�ོ་གར་འ�བ་ཅིང་རི་ནས་མར་བབ་བཞིན་པ་འ�ད་ཡོང་། 6དེ་�ེས་�ོ་�ར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�གས་ཉིད་དེ་�ོད་�ི་ཐོག་�་ཕེབས་པ་དང་། �ོད་རང་ཡང་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ོ་གར་འ�བ་ཅིང་
�ད་ཅོར་བ�བ་�ེ། �ེད་རང་མིན་འ�་བ་ཞིག་�་འ�ར་ཡོང་། 7དེ་བཞིན་འ�བ་�བས་དཀོན་མཆོག་གི་�ོད་ལ་
བ�ལ་མ་གང་འ�་ཞིག་གནང་ནའང་དེ་དག་�ོས་ཤིག 8�ོད་ནི་ངའི་�ོན་ལ་གྷིལ་�ལ་�་�ེབས་�་ཡིན་པ་དང་། 
དེར་ངས་�ོད་དང་འ�ད་ནས་�ིན་�ེག་དང་མ�ན་འ�ེལ་�ི་དམར་མཆོད་འ�ལ་�་ཡིན་པས། ང་དེར་�ེབས་
ནས་�ོད་ཚ�ས་གང་�ེད་དགོས་པའི་�ོར་ལ་མ་བཤད་བར་�་ཉིན་བ�ན་�ི་རིང་ལ་�ག་�ོད་�ོས་ཤིག 9དེ་ནས་
ས་�ལ་ཤ་�་ཨེལ་ཡོད་ས་ནས་�ིན་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གིས་ས་�ལ་ལ་གཤིས་ཀ་གསར་པ་ཞིག་གནང་ངོ་། ཤ་
�་ཨེལ་�ིས་ཁོ་ལ་གང་�ས་པ་ཚང་མ་ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་ཡོངས་�་�བ་སོ། 10ས་�ལ་དཔོན་གཡོག་གཉིས་གྷི་བི་
�ཱ་�་འ�ོར་བ་དང་། �ང་�ོན་པའི་ཚ�གས་ཤིག་དང་འ�ད་ཅིང་། �ོ་�ར་�་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་དེ་ཁོང་
གི་�ེང་�་བབ་�ེ། དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ོ་གར་འ�བ་ཅིང་�ད་ཅོར་བ�བ་བོ། 11ཁོང་ལ་�ོན་ནས་ངོ་ཤེས་པའི་
མི་ཚ�ས་ཕན་�ན་འ�ི་�ེང་�ེད་དེ། ཀིཤེ་�ི་�་ལ་གང་�ང་བ་ཡིན་ནམ། ས་�ལ་�ང་�ོན་པ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད་
པས་ཅེས་�ས་སོ། 12དེར་གནས་�ོད་�ས་པའི་མི་ཞིག་གིས་འ�ི་བ། �ང་�ོན་པ་གཞན་དག་ཚ�འི་�ོར་ལ་ག་རེ་
བསམ་�ི་འ�ག དེ་ཚ�འི་ཕ་�་ཡིན་ནམ། ད་ས་�ལ་ཡང་�ང་�ོན་པ་རེད་དམ་ཞེས་པའི་བཤད་�ོལ་དེ་ནི་དེ་�ས་
ནས་འགོ་�གས་པ་ཡིན་ནོ། 13དེ་ནས་ས་�ལ་�ིས་�ོ་གར་འ�བ་ཅིང་�ད་ཅོར་བཏོན་པའི་�ེས་�། རི་ཁར་ཡོད་
པའི་མཆོད་�ིའི་�ོགས་�་�ིན་ནོ། 14དེ་ནས་ས་�ལ་�ི་ཨ་�ས་ས་�ལ་དང་ཁོའི་གཡོག་པོ་ལ་མཐོང་ནས། �ོད་
ཚ�་ག་�་�ིན་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་�ད་�ས་པར། ས་�ལ་�ིས་�ས་པ། ང་ཚ�་བོང་�་འཚ�ལ་བར་�ིན་ནས་མ་
�ེད་པས། ཤ་�་ཨེལ་དང་�ག་འ�ད་�ེད་པར་�ིན་པ་ཡིན། 15ཨ་�ས། ཁོང་གིས་ག་རེ་ག�ངས་�ང་ངམ་ཞེས་
འ�ི་བའི་ལན་�། 16ཤ་�ལ་�ིས། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་བོང་�་�ེད་ཟིན་པའི་གནས་�ལ་ག�ངས་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 
འོན་�ང་ཁོ་ལ་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་�ལ་པོར་བ�ོ་གཞག་�ས་པའི་�ོར་ལ་རང་གི་ཨ་�་ལ་གང་ཡང་མ་ལབ་བོ༎  

ས་�ལ་ལ་�ལ་པོར་ངོས་ལེན་�ས་པ།  

17དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་མི་མང་�མས་མིཛ་�ཱ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་འབོད་གནང་ནས་�ས་པ། 
18ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་གསལ། ངས་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ཏེ། 
�ོད་ཚ�ར་མནར་�ོད་གཏོང་མཁན་ཨི་ཇིབ་པ་དང་དེ་བཞིན་མི་རིགས་�ན་ལས་�ོད་ཚ�་�བས་པ་ཡིན། 19ང་ནི་
�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཏེ། ངས་�ོ་ཚ�་དཀའ་ངལ་དང་འཚ�་བ་�ན་ལས་�བས་པ་ཡིན། འོན་�ང་དེ་རིང་
�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་�ངས་ནས་སོ་སོའི་ཆེད་�་�ལ་པོ་ཞིག་བ�ོ་གཞག་�ེད་དགོས་ཅེས་�ས་པ་ཡིན་པས་དེ་ནི་ལེགས་
སོ། ད་�ོད་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་རང་རང་སོ་སོའི་�ེ་རིགས་དང་རིགས་�ས་བཞིན་�་འཛ�མས་
དགོས་སོ། 20དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་�ེ་རིགས་རེ་རེ་མ�ན་�་བོས་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

�ེ་རིགས་ལ་འདེམས་�ག་གནང་ངོ་། 21དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་ལ་མ�ན་
�་བོས་པ་དང་། མ་ཏི་རིའི་�ིམ་ཚང་ལ་འདེམས་�ག་གནང་ནས། �ིམ་ཚང་དེའི་�ེས་པ་�མས་མ�ན་�་བོས་པ་
དང་། ཀིཤེ་�ི་�་ས་�ལ་འདེམས་�ག་�ང་ངོ་། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་བཙལ་�ང་མ་�ེད་དོ། 22དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ། ད་�ང་�ེ་བོ་གཞན་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པའི་ལན་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས། ས་�ལ་དེར་ཡོད། ཁོ་ནི་འ�་མཛ�ད་�ི་�བ་�་གབ་ནས་བ�ད་བཞག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 23དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་
�གས་�ིན་ནས་ས་�ལ་�ི་�་བཏོན་ཏེ། མི་ཚ�གས་�ི་ད�ིལ་�་འ�ིད་ཡོང་ངོ། དེ་ཚ�ས་ཁོ་ནི་མི་ཚང་མ་ཁོའི་
ད�ང་པ་མན་ཆད་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ། 24དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་མི་མང་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདེམས་
བ�ོས་མཛད་པའི་མི་ནི་འདི་ཡིན། ང་ཚ�འི་�ོད་�་ཁོ་དང་འ�་བའི་�ེ་བོ་གཞན་ཞིག་�འང་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
�ས་སོ། དེ་ནས་མི་ཚང་མས་�ད་འབོད་ཆེན་པོས། �ལ་པོ་�་ཚ�་རིང་པོ་�ང་བར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 25དེ་ནས་ཤ་
�་ཨེལ་�ིས་མི་མང་ལ་�ལ་པོའི་དབང་ཆ་དང་ལས་འགན་�མས་�ི་�ོར་བཤད་ནས། དེ་དག་�ེག་བམ་ཞིག་གི་
ནང་�ིས་ཏེ་གནས་དམ་པ་ཞིག་�་བཞག་གོ དེ་�ེས་ཁོས་མི་མང་�མས་རང་རང་སོ་སོའི་ཁང་�ིམ་�་�ིར་ལོག་
བཏང་ངོ་། 26དེ་ནས་ས་�ལ་རང་ཉིད་�ང་གྷི་བི་�ཱ་�་རང་གི་�ིམ་�་�ིར་ལོག་�ས་ཏེ། མི་�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་
འགའ་ཤས་མི་�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་འགའ་ཤས: བ�་བ�ར་�ིང་པ་ཞིག་གི་ནང་གསལ་མི་�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་
འགའ་ཤས་ཅེས་དང་། ཨིབ་རི་པའི་�ད་ཡིག་�ར་དམག་མི་ཞེས་གསལ་ཡོད། ཁོ་དང་མཉམ་�་�ིན་པ་དང་། མི་
དེ་ཚ�འི་སེམས་ཉིད་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་རེག་པ་ཡིན་ནོ། 27མི་མཁོ་མེད་འགའ་ཤས་�ིས། མི་འདིས་ང་ཚ�་ལ་ཕན་
ཐོག་ག་རེ་�ེད་�བ་བམ་ཞེས་�ས་ཏེ། ས་�ལ་ལ་དམའ་འབེབས་�ས་ཤིང་། ཁོང་ལ་འ�ལ་བ་སོགས་གང་ཡང་མ་
�ལ་བ་ཡིན་ནོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 11 

ས་�ལ་�ིས་ཨམ་མོན་པའི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་ཐོབ་པ།  

1དེ་ནས་�་བ་གཅིག་ཙམ་�ི་�ེས་�་ཨམ་མོན་�ི་�ལ་པོ་ན་ཧཤེ་�ིས་རང་གི་དམག་མི་འ�ིད་དེ། གྷིལ་ཨད་ས་
�ལ་�ི་�ོང་�ེར་ཡ་བྷེཤ་ཐོག་�་དམག་འཐབ་�ས་ཏེ། �ོང་�ེར་དེ་མཐའ་བ�ོར་བ་དང་། ཡ་བྷེཤ་�ི་མི་ཚ�ས་ན་
ཧཤེ་ལ། ང་ཚ�་དང་འཆིང་ཡིག་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་རང་གི་�ལ་པོར་ངོས་འཛ�ན་�་�་ཡིན་ཞེས་
�ས་སོ། 2ན་ཧཤེ་�ིས་ལན་�། ངའི་བསམ་པའི་དོན་གནད་ཅིག་འ�བ་པ་ཡིན་ན། ངས་�ོད་ཚ�་དང་འཆིང་ཡིག་
བཞག་�་ཡིན། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་ལ་ཞབས་འ�ེན་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་�་ངས་�ོད་ཚ�་
ཚང་མའི་མིག་གཡས་པ་བཏོན་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 3དེ་ནས་ཡ་བྷེཤ་�ི་འགོ་དཔོན་ཚ�ས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ས་
�ོགས་�ན་ལ་བང་ཆེན་�མས་གཏོང་�ིར་ང་ཚ�ར་ཉིན་ཞག་བ�ན་�ི་�ས་ཚ�ད་གནང་དགོས། གལ་ཏེ་ང་ཚ�ར་
རོགས་�ེད་མཁན་�འང་མ་�ང་ན། ང་ཚ�་�ེད་�ི་�ང་�་ཡོང་ནས་མགོ་�ར་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 4བང་ཆེན་
�མས་ས་�ལ་ཡོད་སར་གྷི་བི་�ཱ་�་�ེབས་ནས། ཁོ་ཚ�ར་གནས་�ལ་དེ་བཤད་པས། མི་�མས་�་�ག་ཐབས་ཟད་
�ིས་�་འབོད་�ས་སོ། 5ས་�ལ་ནི་ཞིང་ནས་རང་གི་�ང་�མས་འ�ིད་ནས་ནང་�་ལོག་ཡོང་�བས། ཁོས་འ�ི་
�ད་�ས་ཏེ་�ས་པ། གང་�ང་བ་ཡིན་ནམ། མི་�མས་ག་རེའི་དོན་ལ་�་བ་ཡིན་ནམ། དེ་ཚ�ས་ཡ་བྷེཤ་�ི་བང་ཆེན་
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པ་ཚ�ས་འ�ེར་ཡོང་བའི་གནས་�ལ་དེ་ས་�ལ་ལ་བཤད་པ་དང་། 6ས་�ལ་�ིས་དེ་ཐོས་མ་ཐག་�། དཀོན་མཆོག་
གི་�གས་ཉིད་དེ་ཁོའི་�ེང་�་བབས་པས་ཁོ་ཤིན་�་�ོས་ཏེ། 7�ང་གཉིས་བསད་ནས་�མ་�ར་བ�བ་�ེ། ཤའི་
�མ་�་དེ་དག་བང་ཆེན་ཚ�འི་བ�ད་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�ོགས་�ན་�་བཏང་�ེ། གཤམ་གསལ་�ར་ཟོན་
བ�ལ་�ས་སོ། མི་�ས་�ང་ཤ་�་ཨེལ་དང་ས་�ལ་ལ་དམག་སར་རོགས་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�འི་�ང་�མས་
�ང་དེ་བཞིན་�མ་�ར་བ�བ་�་ཡིན་ནོ། ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག་རེ་གནང་ཡོང་ངམ་བསམ་ནས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་འཇིགས་ཏེ། མི་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་དེར་ཡོང་ནས་འཛ�མས་པ་དང་། 8ས་�ལ་�ིས་དེ་ཚ�་བྷེ་
ཛ�ག་ཅེས་པའི་ས་གནས་�་འ�་ཚ�གས་�ས་ཏེ། ཨིསི་�ཱཨེལ་ནས་མི་�ངས་ ༣༠༠,༠༠༠ དང་། ཡ་�་�་ནས་ 
༣༠,༠༠༠ �ེབས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 9དེ་ཚ�ས། ཡ་བྷེཤ་ནས་ཡོང་བའི་བང་ཆེན་�མས་ལ་�ས་པ། �ོད་ཚ�འི་མི་�མས་
སང་ཞོག་ཉིན་�ང་�ོན་�་ད�འི་ལག་ནས་ད�ོལ་བར་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་�ོས་ཤིག ཡ་བྷེཤ་�ི་མི་�མས་�ིས་
གནས་�ལ་དེ་ཐོས་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་ཞིང་། 10ན་ཧཤེ་ལ། སང་ཉིན་ང་ཚ�་�ེད་�ི་�ང་�་མགོ་�ར་�་ཡིན་པས། 
ང་ཚ�འི་ཐོག་�་�ེད་�ི་�གས་འདོད་གང་ཡོད་གནང་ནའང་ཆོག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 11དེའི་སང་ཞོག་�་པོར་ས་
�ལ་�ིས་རང་གི་མི་�མས་�ེ་ཁག་ག�མ་�་བགོས་ནས། ནམ་ལངས་�བས་�་ད�་བོའི་�ར་�ི་�ོགས་�་�གས་
ཏེ། ཨམ་མོན་པ་�མས་ལ་འཐབ་�ོལ་�ས་སོ། ཉིན་�ང་བར་�་དེ་ཚ�་ཕལ་ཆེར་�ེབ་གསོད་བཏང་�ེ། �ག་འ�ོས་
�ས་པ་�མས་རང་རང་སོ་སོ་�ོས་ནས་ཁ་འཐོར་�་�ིན་ནོ། 12དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་�ིས་ཤ་�་ཨེལ་
ལ། �ར་ས་�ལ་ང་ཚ�འི་�ལ་པོར་བ�ོ་གཞག་�ེད་མི་�ང་ཞེས་ཟེར་མཁན་དེ་ཚ�་ད་�་ག་�་ཡོད་དམ། མི་དེ་ཚ�་ང་
ཚ�འི་ལག་�་�ིས་�ོད་ཤིག་དང། ང་ཚ�ས་དེ་དག་གསོད་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 13ས་�ལ་�ིས། དེ་རིང་མི་�་ཞིག་
�ང་གསོད་མི་�ང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་རིང་གི་ཉིན་མོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ཐར་
ད�ོལ་གནང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 14དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་དེ་ཚ�ར་�ས་པ། ད་ང་ཚ�་ཚང་མ་གྷིལ་�ལ་�་
�ིན་ནས། ས་�ལ་ནི་ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ནས་�ར་�་�བ་བ�གས་�་དགོས། 15དེ་ནས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་
གྷིལ་�ལ་�་�ིན་ནས། གནས་མཆོག་དམ་པ་དེར་ས་�ལ་ནི་ང་ཆོའི་�ལ་པོ་ཡིན་ཞེས་�བ་བ�གས་�ས་ནས་
མ�ན་འ�ེལ་�ི་དམར་མཆོད་འ�ལ་ནས་ས་�ལ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚང་མས་�ས་�བས་དེར་དགའ་
�ོན་ཆེན་པོ་�ས་སོ༎  
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ཤ་�་ཨེལ་�ིས་དགོངས་�འི་ག�ང་བཤད་གནང་བ།  

1དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ལ། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་གང་�ས་པ་བཞིན་ངས་�ས་ཡོད། ངས་
�ོད་ཚ�ར་�ིད་�ོང་�ེད་�ིར་�ལ་པོ་ཞིག་�ང་བ�ོས་ཡོད་པས། 2ཁོང་ནི་�ོད་ཚ�ར་ད�་འ�ིད་གནང་�ིར་�ོད་
ཚ�་དང་མཉམ་�་བ�གས་ཡོད་དེ། ང་ནི་ལོ་ན་�ས་ཤིང་མགོའི་�་ཡང་དཀར་པོར་ཆགས་ཡོད། ངའི་�་�མས་
�ང་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་ཡོད། གཞོན་�ས་�བས་ནས་ད་བར་ངས་�ོད་ཚ�འི་འགོ་འ�ིད་�ས་པ་ཡིན། 3གལ་�ིད་
ངས་ནོར་འ�ལ་སོགས་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ང་ནི་འདིར་ཡོད་པས། ད་�་རང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�་
དང་ཁོང་གིས་འདེམས་བ�ོས་མཛད་པའི་�ལ་པོའི་�ང་�་ང་ལ་�ོན་བ�ོད་�ོས་ཤིག ངས་�་ཞིག་གི་�ང་ངམ་
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བོང་�་སོགས་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་པའམ། ཡང་ན་�་ཞིག་ལ་མགོ་བ�ོར་གཏོང་བའམ། བ�ས་བཅོས་�ེད་པའམ། 
�་ཞིག་གི་ལག་ནས་�ོག་�ན་སོགས་ལེན་པ་དང་། དེ་བཞིན་�ལ་མིན་�ས་ཏེ་གཞན་�ི་ལག་ནས་�་དངོས་གང་
འ�་ཞིག་ལེན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ངས་དེ་དག་�ིར་�ོད་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 4མི་མང་གིས་ལན་�། �ེད་�ིས་
ང་ཚ�་ལ་བ�་�ི་དང་བ�ས་བཅོས་སོགས་གང་ཡང་�ས་མེད་པ་དང་། ང་ཚ�་�་ཞིག་ནས་�ང་�་དངོས་སོགས་
གང་ཡང་�ངས་མེད་ཅེས་�ས་སོ། 5དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ིས། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ནག་ཉེས་གང་ཡང་མེད་ཅེས་བ�ོད་
པ་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་ཁོང་གིས་འདེམས་བ�ོས་གནང་བའི་�ལ་པོས་དཔང་པོ་མཛད་པར་འ�ར་
ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ལན་�། དེ་ནི་བདེན་པ་ཡིན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཔང་པོ་ཡིན་ནོ་
ཞེས་�ས་སོ། 6ཤ་�་ཨེལ་�ིས་�་མ�ད་དེ་ག�ངས་པ། མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ལ་འདེམས་བ�ོས་གནང་མཁན་
དང་། �ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་བཏོན་མཛད་དེ་འ�ིད་པ་གནང་མཁན་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་རང་ཉིད་ཡིན་ནོ། 7�ོད་ཚ�་བ�ད་ཡོད་པའི་གནས་དེ་རང་�་ལངས་ནས་�ོད་ཅིག �ར་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་�བས་�ོགས་གནང་བའི་�ིར། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་
འ�ིན་བ�ན་པ་�མས་�ི་�ོར་ལ་�ན་བ�ལ་�ེད་པའི་�ོ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་ངས་�ོད་ཚ�ར་
�ོན་བ�ོད་�ེད་�་ཡིན། 8ཡ་ཀོབ་དང་ཁོའི་ནང་མི་�མས་ཨི་ཇིབ་�་�ིན་ཏེ། དེ་ཚ�ར་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ིས་
མནར་གཅོད་གཏོང་�བས། �ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་�ིས་�་འབོད་�ས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ང་�ོབ་
�ས་པ་བཞིན། ཁོང་གིས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་བཏང་བ་གནང་ཞིང་། དེ་གཉིས་�ིས་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་
བཏོན་ཏེ་�ལ་འདིར་གཞིས་ཆགས་བ�ག་མོད། 9འོན་�ང་མི་མང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་
ལ་བ�ེད་པས། ཁོང་གིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་མོ་ཨབ་པའི་�ལ་པོ་དང་ཧ་ཛ�ར་�ོང་�ེར་�ི་དམག་དཔོན་སི་སེ་ར་
ལ་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་�ི་ཐོག་�་འཐབ་�ོལ་�ས་ནས་དེ་ཚ�་དབང་�་བ�ས་བ�ག་པ་དང་། 10དེ་ཚ�ས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མགོན་�བས་�ས་ཤིང་�ས་པ། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་དད་ལོག་�ས་ཏེ་�་�ེན་བྷལ་དང་ཨསི་
�རའི་�་འ�ར་མཆོད་ནས། �ེད་�ི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན། �ེད་�ི་ང་ཚ�་ད�་བོའི་ལག་ནས་�བས་པ་
གནང་ན། ང་ཚ�ས་�ེད་རང་གཅིག་པོར་བ�ེན་བ�ར་�་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གྷིད་
ཨོན་དང་བྷ་རག་དང་། ཡེཕ་�ཱ་དང་། མཐའ་མར་ང་ལའང་གཏོང་བ་གནང་ཞིང་། ང་ཚ�་རེ་རེས་�ོད་ཚ�་ད�་
བོའི་ལག་ནས་�བས་པ་ཡིན། �ོད་ཚ�་བ�ན་པོའི་ཐོག་གནས་སོ། 12འོན་�ང་ཨམ་མོན་�ི་�ལ་པོ་ན་ཧཤེ་�ིས་
�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་དམག་བ�བ་�ིས་�ས་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་བས། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་རང་གི་
�ལ་པོ་ངོས་ལེན་མ་�ས་པར། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ། ང་ཚ�འི་ཐོག་�་�ིད་�ོང་�ེད་མཁན་�ལ་པོ་ཞིག་དགོས་ཅེས་�ས་
པ་ཡིན་ནོ། 13ད་�ོད་ཚ�ས་འདམས་པའི་�ལ་པོ་དེ་ནི་འདིར་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་པོ་ཞིག་
དགོས་ཅེས་�ས་པ་�ར་ཁོང་གིས་དེ་གནང་ཡོད། 14གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་ལ་མོས་�ས་ཆེན་པོས་བ�ེན་བ�ར་�ས་པ་དང་། ཁོང་གིས་བཀའ་ལ་ཉན་ཏེ་དེ་བཞིན་བ�ི་�ང་�ས་�ིར། 
�ོད་ཚ�་རང་གི་�ལ་པོ་དང་བཅས་པ་ཁོང་གི་�ེས་�་འ�ངས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�འི་ལས་དོན་གང་�ིར་ལམ་འ�ོ་
�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཡོང་�་ཡིན་ནོ། 15འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་བཀའ་ཐོས་ནས་དེ་བཞིན་བ�ི་�ང་མ་�ས་ན། 
ཁོང་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་�ལ་པོར་�ོལ་བར་འ�ར། 16དེ་བས་ན་ད་�་�ོད་ཚ�་གང་�་ཡོད་པའི་གནས་དེ་རང་
�་ཡར་ལངས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་མཛད་འ�ིན་གནང་�་ཡིན་པ་དེ་�ོད་ཚ�འི་
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མཐོང་ཡོང་། 17ད་�་ནི་ནམ་�ས་�མ་པོ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། འོན་�ང་ད་�་ངས་�ོན་ལམ་འདེབས་པའི་�ེས་�་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འ�ག་�་དང་�ག་ཆར་ཆེན་པོ་གཏོང་བར་འ�ར། ཡང་དེ་བཞིན་འ�ང་�བས། �ོད་
ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ང་ཚ�ར་�ལ་པོ་ཞིག་དགོས་པ་འ�ག་ཅེས་�ས་པའི་�ོ་ནས་�ོད་ཚ�ས་�ིག་པ་ཉེན་
འཚབ་ཆེན་པོ་ཞིག་�ས་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་དེ་�ས་ཤེས་པར་འ�ར། 18དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་�ོན་ལམ་འདེབས་པ་
དང་། ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འ�ག་�་དང་�ག་ཆར་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏང་བ་གནང་བས། མི་
ཚ�གས་ཚང་མའི་སེམས་ནང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་ཤ་�་ཨེལ་�ི་�ོར་ལ་ཞེད་�ང་�ེད་དོ། 19དེ་ཚ�ས་ཤ་�་
ཨེལ་ལ། �ེ་ཇོ་བོ། ང་ཚ�་ཤི་མ་དགོས་པའི་�ིར་�ེད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་�ོན་
གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚ�ར་ཉེས་�ིག་མང་པོ་ཡོད་བཞིན་པའི་ཁར། ད་�ང་ང་ཚ�ས་�ལ་པོ་ཞིག་དགོས་ཅེས་
�ས་པའི་�ེན་�ིས། ང་ཚ�ས་�ིག་པ་ཉེན་འཚབ་ཆེན་པོ་ཞིག་�ས་ཡོད་པ་ནི་ད་�་ཤེས་�ི་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 
20དེའི་ལན་�་ཤ་�་ཨེལ་�ིས། མ་འཇིགས་ཤིག། �ོད་ཚ�ས་ལས་ངན་དེ་�་�་ཞིག་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་ལོག་མ་�ས་ཤིག འོན་�ང་རང་གི་�ོ་སེམས་�ེ་གཅིག་གི་�ོ་ནས་ཁོང་ལ་བ�ེན་བ�ར་
�ོས་ཤིག 21�་�ན་མ་�མས་�ི་�ེས་�འང་མ་འ�ངས་ཤིག གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ནི་བདེན་པ་མ་ཡིན་པས། 
�ོད་ཚ�ར་རོགས་དང་�ང་�ོབ་སོགས་གང་ཡང་�ེད་མི་�བ་བོ། 22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་བཅའ་བཙན་
པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པས། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་�ངས་བར་མི་གནང་ངོ་། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་ཉིད་
�ི་མི་འབངས་�་བ�ོས་�འི་�གས་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་གནང་ཡོད། 23ངས་�ོད་ཚ�འི་དོན་�་�ོན་ལམ་འདེབས་
�་འཚམས་འཛ�ག་�ེད་དེ། ཁོང་གིས་�ན་�ར་�ིག་པ་�ེད་�་ལས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀག་པར་
ཤོག �ོད་ཚ�ས་ལས་བཟང་དང་�ོད་�ལ་�ང་པོ་ཇི་�ར་�ེད་ཆོག་�ོར་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་�ེད་�་ཡིན་པས། 
24�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ང་ཞིང་། �ོ་སེམས་�ེ་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་ཁོང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་
དགོས་པ་དང་། �ོད་ཚ�འི་དོན་�་ཁོང་གིས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་འ�ིན་གནང་བའི་�ོར་ལ་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག 
25གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་�ིག་པ་�་མ�ད་དེ་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་�ལ་པོ་བཅས་པ་ཡོངས་�་
འཇིགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ༎  
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ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་དང་དམག་འཐབ་པ།  

1ས་�ལ་�ལ་པོ་ཡིན་�ས་ལོ་ན་�མ་�་ཨིབ་རི་པའི་ག�ང་རབ་ནང་ས་�ལ་�ི་ལོ། �མ་�། ཆད་ཡོད། ལོན་ཡོད་
པ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཐོག་�་ལོ་ཞི་བ�་ཞེ་གཉིས་ཨིབ་རི་པའི་ག�ང་རབ་ནང་གསལ་ཁོང་གིས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་ཐོག་�་ལོ་གཉིས་�ལ་�ིད་བ�ངས་བ་ཡིན་ཞེས་�ིས་ཡོད་དོ། རིང་�ལ་�ིད་�ོང་གནང་ངོ་། 2ས་�ལ་
�ིས་མི་�ངས་ ༣,༠༠༠ འདེམས་�ག་�ས་ཏེ། རང་དང་མཉམ་�་ས་གནས་མིག་མཤེ་དང་བྷེ་ཐེལ་རི་བ�ད་ས་
�ལ་ཁག་�་མི་�ངས་ ༢,༠༠༠ ཙམ་བཞག་གོ རང་གི་�་ཡོ་ན་ཐན་དང་མཉམ་�་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་ས་
�ལ་ནང་ཡོད་པའི་ས་གནས་གྷི་བི་�ཱར་དམག་མི་ ༡,༠༠༠ བཏང་ཞིང་། དེ་འ�ོས་ཚང་མ་རང་རང་སོ་སོའི་ཁང་
�ིམ་�་�ིར་ལོག་བཏང་ངོ་། 3དེ་ནས་ཡོ་ན་ཐན་�ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་�ི་དེ་གྷེ་�ཱ་�་བསད་པ་དང་། ཕེ་ལེ་
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ཤེད་པ་ཡོངས་�ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་སོ། དེ་ནས་ས་�ལ་�ིས་�ོགས་�ན་�་བང་ཆེན་བཏང་�ེ། དམག་�ང་འ�ད་
ནས་ཨིབ་རི་པ་�མས་ལ་དམག་སར་ཡོང་དགོས་པའི་འབོད་བ�ལ་�ས་སོ། 4ས་�ལ་�ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་
�ི་བསད་པའི་�ེན་�ིས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ང་ད�་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང་། དེའི་�ོར་
ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་ལ་བཤད་པས། མི་མང་ཚ�ས་གྷིལ་�ལ་�་ས་�ལ་ལ་འ�ད་དགོས་པའི་འབོད་བ�ལ་དེ་ལ་མོས་
མ�ན་�ས་སོ། 5དེ་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ལ་དམག་འཐབ་�ེད་�ིར་འཇོམས་སོ། དེ་ཚ�ར་
དམག་གི་ཤིང་�་ ༣༠,༠༠༠ དང་། �་དམག་ ༦,༠༠༠ དང་། �ང་དམག་ནི་�་མཚ�འི་མཐའ་�་ཡོད་པའི་�ེ་མ་
དང་མ�ངས་པར་�ངས་ལས་འདས་པ་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ཚ�་བྷེ་ཐ་བེན་�ི་ཤར་�ོགས་�་མིག་མཤེ་ཞེས་པའི་ས་
གནས་དེར་�ིན་ནས་དམག་�ར་བ�བ་པ་དང་། 6དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་ཐོག་�་�ས་�གས་ཆེན་པོས་
འཐབ་�ོལ་�ས་ནས། དེ་ཚ�་�་�ག་ཐབས་ཟད་�ི་གནས་�ངས་�་�ད་དགོས་པ་�ང་ཞིང་། དེ་ཚ�་འགའ་ཤས་ནི་
�ག་�ག་ཁག་དང་། ས་དོང་དང་། �ག་གི་གསེབ་དང་། �ོན་པ་ཁག་�་གབ་དགོས་�ང་ངོ་། 7གཞན་�མས་
གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་ནས་གྷཌ་དང་གྷིལ་ཨད་�ི་ས་�ལ་ཁག་�་�ིན་ནོ། ས་�ལ་ནི་ད་�ང་གྷིལ་�ལ་རང་�་
ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་དང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་མི་�མས་ནི་ཞེད་�ང་གིས་འདར་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 8�ར་ཤ་�་
ཨེལ་�ིས་�ས་པ་བཞིན། ས་�ལ་�ིས་ཤ་�་ཨེལ་ལ་ཉིན་ཞག་བ�ན་བར་�་�ག་�ོད་�ས་མོད། འོན་�ང་ཤ་�་
ཨེལ་ད་�ང་གྷིལ་�ལ་�་�ེབས་མེད་པ་ཡིན་ནོ། ཡང་མི་�མས་ས་�ལ་ལ་�ངས་ནས་�ོས་�ིན་ནོ། 9དེར་བ�ེན་
ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར། �ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་དང་མ�ན་འ�ེལ་�ི་དམར་མཆོད་ངའི་�ར་འ�ེར་ཤོག་ཅེས་�ས་
ནས། �ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་�ལ་ལོ། 10མཆོད་འ�ལ་�ོགས་མཚམས་�་ཤ་�་ཨེལ་�ེབས་པས། ཁོང་ལ་ཕེབས་
བ�་�་�ིར་ས་�ལ་�ི་�་ཐོན་པ་དང་། 11འོན་�ང་ཤ་�་ཨེལ་�ིས། �ོད་�ིས་འདི་འ�་ག་རེ་�ས་པ་ཡིན་ནམ་
ཞེས་�ས་པ་དང་། དེའི་ལན་�་ས་�ལ་�ིས་�ས་པ། མི་ཚ�ས་ང་ལ་�ངས་ནས་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་དང་། �ེད་�ིས་
ག�ངས་པ་བཞིན་�་ཉིད་�ང་�ས་ཚ�ད་ལ་ཕེབས་མ་�ང་། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ང་མིག་མཤེ་�་
འ�་འཛ�མས་�ེད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་པས། 12དེར་བ�ེན་ངའི་སེམས་ལ་ད་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་གྷིལ་�ལ་�་ང་ལ་
དམག་བ�བ་�ིས་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ངས་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་�ེ་སོགས་ཐོབ་མེད་པ་ཡིན་
པས། དེར་བ�ེན་ངས་དམར་མཆོད་ཞིག་འ�ལ་དགོས་བསམ་�ང་། 13དེ་ལན་�་ཤ་�་ཨེལ་�ིས། འདི་ནི་�ོད་
�ིས་�ག་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་�ས་བཞག། �ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ར་�ིས་
�ང་མ་�ས་པ་ཡིན་ནོ། གལ་ཏེ་�ོད་�ིས་ཁོང་གི་བཀའ་�ང་བ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་�ོད་དང་�ོད་�ི་མི་བ�ད་
�མས་ལ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ཐོག་�་�ས་གཏན་�་�ིད་�ོང་�ེད་�་བ�ག་པ་ཡོད། 14འོན་�ང་ད་�ོད་�ི་�ལ་�ིད་
དེ་ནི་�་མ�ད་ནས་གནས་པར་མི་འ�ར་རོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་�ིས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་བ�ི་�ང་མ་�ས་
པས་�ིར་རོ། དེ་བས་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་�གས་དགོངས་བཞིན་�ི་མི་ཞིག་གཟིགས་ནས། དེ་ལ་
ཉིད་�ི་མི་འབངས་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་གནང་མཛད་པར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 15ཤ་�་ཨེལ་ནི་གྷིལ་�ལ་ནས་ཐོན་
ཏེ་�ིན་པ་དང་། ས་�ལ་ཡང་རང་གི་དམག་མི་ཡོད་སར་�ིན་པས། དེར་�ས་པའི་མི་ཚང་མ་ཁོའི་�ེས་�་
འ�ངས་སོ། དེ་ཚ�་གྷིལ་�ལ་ནས་ཐོན་ཏེ། བྷེན་ཡ་མིན་�ིས་ཁོང་གྷི་བི་�ཱ་�་�ིན་པ་དང་། ས་�ལ་�ིས་རང་གི་
དམག་མི་�ེས་པ་ཁ་�ངས་ ༦༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ལ་�གས་ཞིབ་�ས་སོ། 16དེ་ནས་ས་�ལ་དང་ཁོའི་�་ཡོ་ན་
ཐན་གཉིས་རང་གི་དམག་མི་དང་བཅས་པ་བྷེན་ཡ་མིན་ས་ཁོངས་གྷེ་�ཱ་�་�ར་ས་བ�བ་ནས་བ�ད་པ་དང་། ཕེ་
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ལེ་ཤེད་པ་ཚ�འི་དམག་�ར་ནི་མིག་མཤེ་�་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 17ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་མི་�མས་�་ཁག་ག�མ་ལ་
བགོས་ཏེ། ད�་བོའི་ཐོག་�་�ོ་�ར་�་འཐབ་�ོལ་�ེད་�ིར་རང་གི་�ར་ནས་ཐོན་ཏེ། �་ཁག་གཅིག་�་ཨལ་�ི་
ཁོངས་�་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཨོཕ་�ཱ་�ོགས་�་�ིན་པ་དང་། 18�་ཁག་གཅིག་ནི་བྷེད་ཧོ་རོན་�ི་�ོགས་དང་། དེ་
བཞིན་�་ཁག་ག�མ་པ་དེ་ནི་འ�ོག་�ོང་དང་། ཛ�་བོ་ཨིམ་�ི་�ང་གཤོང་མཐོང་�བ་པའི་ས་མཚམས་བར་�་
�ིན་ནོ། 19ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་�་མགར་བ་གཅིག་�ང་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་ཨིབ་
རི་པ་�མས་ལ་མ�ང་དང་རལ་�ི་བཟོ་མ་བ�ག་པའི་ཐག་གཅོད་�ས་པས་�ིར་རོ། 20(ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་
རང་གི་གཤོལ་�གས་དང་། ཏོག་ཙ�་དང་། �་རེ་དང་ཟོ་ར་སོགས་ལ་�ོ་བཏོན་པའི་�ིར་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ི་
�ར་འ�ོ་དགོས་�ི་ཡོད་པ་དང། 21�་རེའི་�ོ་བཏོན་�་དང་�ང་འདེད་�ེད་�གས་�་སོགས་བཟོ་བཅོས་གཏོང་
�ར་ཊམ་ཀ་རེ་དང་། གཤོལ་�གས་�ོ་འདོན་�ར་ཊམ་ཀ་གཉིས་རེ་གནས་�ི་ཡོད་དོ།) 22དེ་བས་ན་དམག་�ག་
པའི་ཉིན་མོར་ས་�ལ་དང་ཁོའི་�་ཡོ་ན་ཐན་ལ་མ་གཏོགས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་དམག་མི་གཅིག་ལའང་རལ་�ིའམ་
མ�ང་སོགས་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 23མིག་མཤེའི་ལ་�ང་�ིར་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་དམག་མི་�་ཁག་གཅིག་བཏང་ངོ་༎  
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ཡོ་ན་ཐན་�ི་དཔའ་�ལ།  

1ཡོ་ན་ཐན་�ིས་ཉིན་ཅིག་རང་གི་གོ་མཚ�ན་འ�ར་བའི་གཞོན་�་དེ་ལ། ད་ང་གཉིས་ཕར་�ོགས་�་ཕེ་ལེ་ཤེད་
པའི་�ར་�ི་�ར་འ�ོའོ་ཞེས་�ས་མོད། འོན་�ང་ཡོ་ན་ཐན་�ིས་དེའི་�ོར་རང་གི་ཕ་ས་�ལ་ལ་གང་ཡང་བཤད་
མེད་པ་ཡིན་ནོ། 2ས་�ལ་ནི་གྷི་བི་�ཱའི་ཉེ་འ�མ་ལ་ཡོད་པའི་མིག་རོན་�་སེ་འ�འི་ཤིང་�ོང་ཞིག་གི་འོག་�་
�ར་བ�བ་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་དང་མཉམ་�་མི་ ༦༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 3(�བས་དེར་ཨེ་ཕོད་
འ�ེར་མཁན་�་མ་དེ་ནི་ཨི་ཀ་འབོད་�ི་�ན་ཨ་ཧི་�བ་�ི་�་ཨ་ཧི་�ཱ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པ་དང་། ཨ་ཧི་�བ་ནི་ཕིན་
ཧསི་�ི་�འམ། ཤི་�ཱོ་�་ཡོད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�་མ་ཨེ་ལིའི་ཚ་བོ་ཡིན་ནོ།) ཡོ་ན་ཐན་ཐོན་ཟིན་པའི་
�ོར་མི་ཚ�ས་མ་ཤེས་སོ། 4ཡོ་ན་ཐན་ནི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་�ར་�་�ེབ་�ིར་མིག་མཤེ་�ི་ལ་དེ་བ�ད་དེ་འ�ོ་
དགོས་པས། ལ་དེའི་�ོགས་གཉིས་�་�ག་ཆེན་ཁ་�བ་པོ་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས། གཅིག་གི་མིང་ལ་བོ་ཛ�ཛ་
དང་། གཞན་དེ་ལ་སེ་�ེ་ཟེར་བ་ཡིན་ཏེ། 5�ག་གཅིག་ནི་ལ་�ེའི་�ང་ངོས་�་མིག་མཤེ་�ི་�ོགས་ལ་ཁ་བ�ར་
ནས་ཡོད་པ་དང་། གཞན་དེ་�ོ་�་གྷེ་�ཱའི་�ོགས་�་ཁ་བཏད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 6ཡོ་ན་ཐན་�ིས་གཞོན་�་དེ་ལ། ད་
ང་ཚ�་ཕར་�ོགས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ར་�ི་ཉེ་འ�མ་�་འ�ོའོ། གཅིག་�ས་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་
�བས་�ོགས་གནང་ཡང་�ིད། གལ་�ིད་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་རོགས་རམ་གནང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚ�འི་མི་ཁ་�ངས་
�ང་�་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་ངེས་པར་�་�ལ་ཁ་གནང་བར་འ�ར། དེར་དོན་གནད་གང་ཞིག་
གིས་�ང་བཀག་ཆ་�ེད་མི་�བ་པོ་ཞེས་�ས་སོ། 7གཞོན་�་དེས་ལན་�། �ེད་�ིས་མཛད་དོན་གང་གནང་བ་དེ་
ལ་ངས་�བ་�ོར་�་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 8ཡོ་ན་ཐན་�ིས། ད་ང་ཚ�ས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་མཐོང་སར་འ�ོ་དགོས། 
9གལ་ཏེ་ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�་ལ་�ོད་ཚ�་དེར་�ག་ཅིག ང་ཚ�་�ོད་ཚ�འི་�ར་ཡོང་གི་ཡོད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�་གང་
�་ཡོད་པའི་ས་གནས་དེ་རང་�་�ོད་དགོས། 10གལ་ཏེ་ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�་ལ་ཕར་�ད་བཏང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚ�་ཁོ་ཚ�་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

ཡོད་སར་འ�ོ་དགོས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་གནང་བའི་
�གས་མཚན་ཞིག་�་བ�ི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 11དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་གཉིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་མཐོང་སར་
�ིན་པ་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས། �ོས་དང་ཨིབ་རི་པ་འགའ་ཤས་རང་ཉིད་གབ་ནས་བ�ད་པའི་ཨི་�ང་�མས་
ནང་ནས་ཡར་ཐོན་ཏེ་ཡོང་གི་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 12དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་ཡོ་ན་ཐན་དང་གཞོན་�་དེ་ལ་�ད་འབོད་
ཆེན་པོས། �ོད་གཉིས་འདིར་ཤོག་དང་། ང་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་�ད་ཆ་ཤོད་�་ཞིག་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། ཡོ་ན་ཐན་�ིས་
མི་གཞོན་པ་དེ་ལ། ངའི་�ེས་�་ཤོག་ཅིག། ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་
�ལ་ཁ་གནང་ཡོད་ཅེས་�ས་ནས། 13ཡོ་ན་ཐན་�ང་ལག་བ�གས་ཏེ་ལ་�་འཛ�གས་ནས་�ིན་པ་དང་། གཞོན་�་
དེའང་ཡོ་ན་ཐན་�ི་�ེས་�་འ�ངས་སོ། དེ་ནས་ཡོ་ན་ཐན་�ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་ལ་འཐབ་�ོལ་�ས་ཏེ་ས་
ཁར་རིལ་�་བ�ག་པ་དང་། གཞོན་�་དེས་མི་དེ་ཚ�་ཚང་མ་བསད་དོ། 14དེ་ཉིན་མི་�ེབ་གསོད་�ེད་ཐེངས་དང་
པོར་ཡོ་ན་ཐན་དང་མི་གཞོན་པ་དེས་ས་ཚད་ཨེ་ཀར་ཨེ་ཀར: སའི་�་�ོན་�ི་ཚད་ཞིག་�ེ། ས་ཚད་ཨེ་ཀར་གཅིག་
ལ་མི་ཊར་�་བཞི་ ༤,༠༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་�ེད་ཀ་�ག་ཙམ་�ི་�་�ོན་ནང་�་མི་�ངས་ཉི་�་ཙམ་བསད་
པས། 15�ོང་གསེབ་�ལ་�་ཡོད་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚང་མ་དངངས་�ག་�ེད་པ་དང་། �ི་�་འཐབ་�ོལ་�ེད་�ིར་
ཐོན་པའི་དམག་མི་དང་དམག་�ར་ནང་�་ཡོད་པའི་དམག་མི་ཚང་མ་འཇིགས་ཤིང་འདར་བ་དང་། ས་གཞིར་
གཡོ་འ�ལ་�ང་བའི་�ེན་�ིས་ཧ་ཅང་འཇིགས་�ང་ཆེ་བའི་གནས་�ངས་ཤིག་ཆགས་སོ༎  

ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་ལ་ཕམ་�ད་�ང་བ།  

16བྷེན་ཡ་མིན་མངའ་�ལ་�ི་ས་གནས་གྷི་བི་�ཱ་�་ས་�ང་�ེད་ནས་བ�ད་པའི་ས་�ལ་�ི་མི་ཚ�ས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་
�མས་མགོ་འཐོམས་ནས་�གས་བཞིན་པ་མཐོང་བས། 17དེར་བ�ེན་ས་�ལ་�ིས་རང་གི་མི་�མས་ལ་དམག་མི་
�ངས་གཤེར་�ས་ནས། དེ་ཚ�་ཚང་ཡོད་མེད་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་དེ་�ར་�ས་པས། ཡོ་ན་ཐན་
དང་ཁོའི་གོ་མཚ�ན་འ�ེར་མཁན་གཞོན་�་དེ་ཚང་མེད་པ་ཤེས་སོ། 18དེ་ནས་ས་�ལ་�ིས་�་མ་ཨ་ཧི་�ཱ་ལ་ཨེ་
ཕོད་དེ་�ར་འ�ེར་ཤོག་ཅེས་�ས་པ་དང་། (དེ་ཉིན་ཨ་ཧི་�ཱས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གི་�ོན་�་ཨེ་ཕོད་དེ་འ�ེར་
བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།) 19ས་�ལ་�ིས་�་མ་དང་མཉམ་�་གཏམ་�ེང་�ེད་བཞིན་པའི་�བས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་
�ར་སའི་ནང་�་�ོག་ཟིང་ཇི་ཆེ་�་�ིན་པས། ས་�ལ་�ིས་ཁོ་ལ། ད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་�་�ོས་
བ�ར་�་ལོང་མི་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 20དེ་ནས་ཁོ་རང་སོ་སོའི་མི་�མས་དང་མཉམ་�་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ར་དམག་
འཐབ་�ེད་སར་�ིན་པ་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་ནི་མགོ་འཐོམས་ནས་�ོག་ཟིང་ཆེན་པོའི་ངང་�་ཕན་�ན་
གཅིག་གིས་གཙ�ག་ལ་འཛ�ངས་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 21ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ཁོངས་�་ཡོད་པའི་ཨིབ་རི་པ་འགའ་
ཤས་ཁོ་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ར་སའི་ནང་�ིན་ཡོད་པ་ཚ�ས། གཤོག་ཁག་བ�ར་ནས་ས་�ལ་དང་ཡོ་ན་ཐན་�ི་
�ོགས་�་བ�གས་སོ། 22དེ་བཞིན་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་བ�ད་�ལ་�་གབ་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་ཚ�ས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་
�མས་�ོས་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། དེ་ཚ�ས་�ང་ཁོ་ཚ�འི་�ོགས་གཏོགས་�ས་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ར་ཕར་�ོལ་
�ས་སོ། 23བྷེ་ཐ་ཝེན་�ལ་ནས་ཁོ་ཚ�་དང་དམག་འཐབ་�ས་པས། དེ་ཉིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་�མས་ལ་�བས་པ་གནང་ངོ་༎  



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

དམག་ཚར་བའི་�ེས་�ི་གནས་�ངས།  

24དེ་ཉིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ོགས་ནས་�ས་�ོབས་ཉམས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ས་�ལ་�ིས། 
དེ་རིང་ངས་ད�་ཤ་མ་ལེན་གོང་�་�ས་�ང་ཁ་ཟས་ཟས་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་དམོད་པ་ཕོག་�་ཡིན་ཞེས་དམ་
བཅའི་བཀའ་བཙན་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པས། དེ་ཉིན་�ས་�ང་ཁ་ཟས་གང་ཡང་མ་ཟས་སོ། 25དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཤིང་
ནགས་�ལ་�་ས་�ོགས་གང་སར་�ང་�ི་ཡོད་པའི་གནས་ཤིག་�་�ེབས་ཤིང་། 26ཤིང་ནགས་དེ་�ང་�ིས་གང་
ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། �ས་�ང་དེ་ལས་ཟ་མ་�ས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་ཚ�་ཚང་མ་ས་�ལ་�ི་དམོད་པར་ཞེད་
�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 27འོན་�ང་ཡོ་ན་ཐན་�ིས་རང་གི་ཕས་མི་མང་ལ་དམོད་པའི་འཇིགས་�ང་བ�ལ་བའི་�ོར་
ཐོས་མེད་པས། རང་གི་ལག་�་ཡོད་པའི་འཁར་�ག་དེ་�ང་�ིའི་ཚང་�་བ�ག་ནས་�ང་�ི་�ན་�འི་ཞིག་བཟས་
པ་དང་། དེ་མ་ཉིད་�་ཁོ་རང་�ས་ཁམས་བདེ་�་�ིན་ནོ། 28དེ་ནས་མི་ཞིག་གིས། ང་ཚ�་�ོགས་ནས་�ས་�ོབས་
ཉམས་ཤིང་ངལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། �ེད་རང་གི་ཕས། དེ་རིང་�་ཞིག་གིས་ཁ་ཟས་བཟས་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་
དམོད་པ་ཕོག་�ད་ཡིན་ཞེས་འཇིགས་�ང་བ�ལ་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 29ཡོ་ན་ཐན་�ིས། ངའི་ཡབ་�ིས་ང་ཚ�འི་མི་
མང་ལ་�་བ་ཐབས་�ག་དེ་འ�་ཞིག་གནང་བཞག། �ོས་དང་ངས་�ང་�ི་�ན་�འི་ཞིག་བཟས་པས། ང་�ས་
ཁམས་བདེ་པོ་དེ་འ�་�ང་སོང་བ་ཡིན་པས། 30ང་ཚ�འི་མི་མང་ནས་དེ་རིང་ད�་བོ་ཕམ་པར་�ས་ཏེ་དེ་ཚ�འི་ལག་
ནས་འ�ོག་པའི་ཁ་ཟས་དེ་བཟས་པ་ཡིན་ན། གང་འ�་ཡག་པོ་ཡོང་བ་ཡོད། དེ་ཚ�ས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ད་�ང་མང་བ་
གསོད་�བ་པ་ཡོད། དེའི་�ོར་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་དང་ཞེས་ལན་འདེབས་�ས་སོ། 31དེ་ཉིན་མིག་མཤེ་ནས་ཨེ་ཡ་
ལོན་བར་དམག་འཐབ་�ས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་ཕམ་པར་�ས་ཤིང་། �བས་དེར་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་�ོགས་ནས་ཧ་ཅང་�ས་�ོབས་ཉམས་ཡོད་པས། 32ད�་བོའི་ལག་ནས་བཙན་འ�ོག་�ས་པའི་
�ག་དང་བ་�གས་�མས་ས་གནས་དེ་ག་རང་�་བསད་དེ། �ག་དང་�ན་པའི་ཤ་བཟས་སོ། 33མི་ཚ�ས་ས་�ལ་ལ། 
གཟིགས་དང་མི་མང་ནས་�ག་ཡོད་བཞིན་པའི་ཤ་བཟས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ེད་
�ིན་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། ས་�ལ་�ིས། �ོད་ཚ�་དམ་ཚ�ག་འགལ་བ་�མས། ངའི་མ�ན་�་�ོ་ཆེན་པོ་ཞིག་འབབ་
�ིལ་གཏོང་ཞིག་ཅེས་�ས་སོ། 34དེ་ནས་ཁོས་བཀའ་བ�ོས་གཞན་ཞིག་གནང་བས། མི་མང་གི་�ོད་�་�ིན་ནས། 
ཁོ་ཚ�འི་�གས་ཟོག་དང་�ག་བཅས་འདིར་འ�ིད་ཡོང་ནས། དེ་དག་བསད་དེ་གནས་འདི་རང་�་ཟ་དགོས། དེ་
ཚ�ས་�ག་དང་�ན་པའི་ཤ་བཟས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ེད་མི་�ང་ཞེས་�ོས་ཤིག དེར་
བ�ེན་ཁོ་ཚ�་ཚང་མས་མཚན་མོ་དེ་རང་ལ་རང་གི་�གས་ཟོག་འ�ིད་ཡོང་ནས་ས་གནས་དེར་བསད་དོ། 35དེ་
ནས་ས་�ལ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་�་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་ཤིང་། དེ་ནི་ཁོང་གིས་བཞེངས་པའི་
མཆོད་�ི་དང་པོ་དེ་ཡིན་ནོ། 36དེ་ནས་ས་�ལ་�ིས་མི་མང་ལ། ང་ཚ�་མཚན་ལ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པར་ཕར་�ོལ་�ེད་�་
འ�ོའོ། ཐོ་རངས་བར་ཁོ་ཚ�་བཅོམ་ནས་ཡོངས་�་བསད་དགོས་ཅེས་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ལན་�། �ེད་རང་གི་
�གས་ལ་གང་ལེགས་པར་དགོངས་པ་དེ་རང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་པ་དང་། འོན་�ང་�་མས། ཐོག་མར་
ང་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་ཇི་ཡོད་ཤེས་པ་�ེད་དགོས་ཅེས་བ�ོད་པས། 37དེར་བ�ེན་ས་�ལ་�ིས་
དཀོན་མཆོག་ལ། ངས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་ལ་འཐབ་�ོལ་�ས་ན་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་�ལ་ཁ་གནང་ཡོང་ངམ་ཞེས་
བཀའ་འ�ི་�ས་མོད། འོན་�ང་དེ་ཉིན་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་གང་ཡང་མ་གནང་ངོ་། 38དེ་ནས་ས་�ལ་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

�ིས་མི་མང་གི་འགོ་དཔོན་�མས་ལ། �ར་ཤོག་ལ། དེ་རིང་ང་ཚ�འི་�ོད་�་�ིག་པ་གང་འ�་ཞིག་�ང་ཡོད་པ་
ཡིན་ནམ། དེ་�ོགས་ཞིབ་�ེད་དགོས། 39ནག་ཉེས་�ེད་མཁན་དེ་ནི་ངའི་�་ཡོ་ན་ཐན་�ིས་གཙ�ས་པའི་�ེ་བོ་�་
འ�་ཞིག་ཡིན་�ང་། དེ་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་�་གཏོང་�་ཡིན་ཞེས་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�ལ་ཁ་གནང་མཁན་�་
གསོན་པོར་བ�གས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་བ�ོད་དེ་དམ་བཅའ་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་�ས་པས། དེར་
�ས་�ང་གང་ཡང་མ་ལབ་བོ། 40དེ་ནས་ས་�ལ་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་�ས་པ། �ོད་ཚ�་ཕར་�ོགས་དེར་ལོངས་ཤིག། ཡོ་ན་
ཐན་དང་ང་གཉིས་འདིར་ལངས་�་ཡིན། དེར་ཁོ་ཚ�ས། �ེད་རང་གི་�གས་ལ་གང་ལེགས་པར་དགོངས་པ་དེ་རང་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་པས། 41ས་�ལ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ། �ེད་
�ིས་དེ་རིང་ང་ལ་བཀའ་ལན་མ་གནང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་
མཆོག་�ེད་�ིས་དམ་པའི་�ོ་བ�ད་ནས་ང་ཚ�ར་ལན་གནང་རོགས་གནང་། གལ་�ིད་ཡོ་ན་ཐན་དང་ངའི་ཐོག་
ལ་གནོད་�ོན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་�་རིམ་བ�ད་ནས་བཀའ་ལན་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་
ལ་གནོད་�ོན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་�མ་མིམ་བ�ད་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་པ་དང་། བཀའ་
ལན་དེ་ནི་ཡོ་ན་ཐན་དང་ས་�ལ་�ི་མིང་ཐོག་ལ་གསལ་�ོན་�ང་བས། མི་མང་�མས་གནོད་�ོན་མེད་པར་ཐར་
རོ། 42དེ་ནས་ས་�ལ་�ིས་ད་ངའི་�་ཡོ་ན་ཐན་དང་ང་གཉིས་�ི་དབར་ཐག་གཅོད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་
�ས་པ་དང་། ཡོ་ན་ཐན་�ི་མིང་ཐོན་པས། 43ས་�ལ་�ིས་ཡོ་ན་ཐན་ལ། �ོད་�ིས་གང་�ས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་
འ�ི་�ད་�ས་པར། ཡོ་ན་ཐན་�ིས་ངས་�ག་པའི་�ེ་ནས་�ང་�ི་�ན་�་ཞིག་བཟས་པ་ཡིན། དེའི་ཉེས་པར་ང་ཤི་
དགོས་པར་ཡིན་ན་དེའི་ཆེད་�་ང་�་�ིག་ཡོད་ཅེས་�ས་པས། 44ས་�ལ་�ིས་ཁོ་ལ། ངས་�ོད་མ་བསད་ན་
དཀོན་མཆོག་གིས་ང་གསོད་པར་ཤོག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 45མི་མང་གིས་ས་�ལ་ལ། ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�ལ་ཁ་ཆེན་
པོ་ཐོབ་པར་�ེད་མཁན་ཡོ་ན་ཐན་དེ་གསོད་པར་འ�ར་རམ། དེ་ནི་ནམ་ཡང་�ིད་པར་མི་འ�ར་རོ། ཁོང་གི་
མགོའི་�་�ང་གཅིག་�ང་ས་ཁར་�ང་བར་མི་འ�ར་རོ་ཞེས་ང་ཚ�ས་�་གསོན་པོར་བ�གས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་མཚན་བ�ོད་དེ་དམ་བཅའ་�ེད་�་ཡིན། དེ་རིང་ཁོང་གིས་གང་གནང་བ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་
དགོངས་བཞིན་�་�ང་བ་ཡིན་ཅེས་�ས་སོ། དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་མི་མང་གིས་ཡོ་ན་ཐན་�ི་�ོག་�བས་སོ། 
46དེ་�ེས་ཤ་�ལ་�ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་ལ་�ེས་དེད་�ེད་�་འཚམས་འཇོགས་�ས་ཏེ་དེ་ཚ�་རང་གནས་�་
�ིན་ནོ༎  

ཤ་�ལ་�ི་�ལ་�ིད་དང་ཁོང་གི་ནང་མི།  

47ས་�ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འཁོད་པའི་�ེས་�་རང་གི་ད�་བོ་མོ་ཨབ་དང་། ཨམ་མོན་དང་ཨེ་དྷོམ་དང་། 
ཛ�་�ཱ་དང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ལ་པོ་�མས་ལ་དམག་འཐབ་�ས་ཏེ། ས་�ོགས་གང་�་དམག་འཐབ་�ས་�ང་། ཁོང་
ལ་�ལ་ཁ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། 48ཁོས་དཔའ་མཛངས་ཆེན་པོས་དམག་འཐབ་�ས་ནས་ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་�ང་
འཕམ་པར་�ས་ཏེ། ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་བཙན་འ�ལ་�ེད་མཁན་ཚང་མ་ལས་�བས་སོ། 49ས་�ལ་�ི་�་
�མས་ནི་ཡོ་ན་ཐན་དང་ཨིཤ་ཝི་དང་མལ་ཀི་�་ཨ་བཅས་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་�་མོ་�ན་པའི་མིང་ལ་མེ་རབ་དང་
�ང་བར་མི་ཀལ་ཞེས་ཟེར་རོ། 50ཁོའི་བཟའ་�་ནི་ཨ་ཧི་�ཱསེ་�ི་�་མོ་ཨ་ཧི་ནོ་ཨམ་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་དམག་�ི་
ནི་རང་གི་ཞང་པོ་ནེར་�ི་�་ཨབ་ནེར་ཡིན་ནོ། 51ས་�ལ་�ི་ཕ་ཀིཤེ་དང་ཨབ་ནེར་�ི་ཕ་ནི་ནེར་དང་ཁོ་གཉིས་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

ནི་ཨ་བྷི་ཨེལ་�ི་�་ཡིན་ནོ། 52ས་�ལ་གསོན་པོར་གནས་རིང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་དང་དམག་འཐབ་�ག་པོ་�ེད་
དགོས་�ང་བས། མི་ག�གས་�ོབས་ཅན་དང་�ོ་ཁོག་ཆེ་བ་�མས་མཐོང་མ་ཐག་�་རང་གི་དམག་མིའི་ཁོངས་�་
བ�ག་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཤ་�་ཨལེ་དང་པོ། 15 

ཨ་མ་ལགེ་པ་�མས་དང་དམག་འཐབ་�ང་བ།  

1དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ི་ས་�ལ་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་རང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་དམངས་�ི་�ལ་པོར་བ�ོ་
འ�ལ་�ེད་�ིར་ང་ལ་བཏང་གནང་�ང་བས། ད་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གང་ག�ངས་
པ་དེ་ལ་ཡག་པོ་ཉོན་ཞིག 2ཁོང་གིས་ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་བ་གནང་�་ཡིན་ནོ། གང་ལགས་
ཟེར་ན། དེ་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཡོང་�བས་ཁོ་ཚ�ར་ངོ་�ོལ་�ས་སོ། 3དེ་
བས་ན་སོང་ལ་ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་ལ་འཐབ་�ོལ་�ས་ནས། ཁོ་ཚ�ར་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་�་མེད་བཟོས་ཤིག �ེས་
པ་དང་�ད་མེད་དང་�ག་�་ཆེ་�ང་ཇི་ཡོད་དང་། �གས་ཟོག་�ག་དང་། �་མོང་དང་བོང་�་བཅས་པ་ཚང་མ་
གསོད་ཅིག་ཅེས་�ས་སོ། 4ས་�ལ་�ིས་རང་གི་དམག་མི་�མས་བཀོང་ནས་ཏེ་ལེམ་�་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཞིང་། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་ནས་དམག་མི་ ༢༠༠,༠༠༠ དང་། ཡ་�་�་ནས་ ༡༠,༠༠༠ ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 5དེ་ནས་ཁོ་དང་ཁོའི་མི་
�མས་ཨ་མ་ལེག་གི་�ོང་�ེར་�་�ིན་ནས་གཙང་པོ་�མ་པོ་ཞིག་�་གབ་ནས། འཇབ་འཛ�ང་�ེད་�ར་�ག་ནས་
བ�ད་དོ། 6ཀེ་ནི་པའི་མེས་པོ་�མས་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཡོང་�བས། ཁོ་ཚ�ར་�མས་
སེམས་བ�ན་པའི་�ེན་�ིས། ཁོས་དེ་ཚ�ར། �ོད་ཚ�ས་ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་�ངས་ནས་ཐ་དད་�་གནས་པར་�ོས་
ཤིག གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�འང་ཁོ་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ེབ་གསོད་མ་ཐེབས་པས་�ིར་རོ་ཞེས་ཟོན་བ�ལ་�ས་
པ། ཀེ་ནི་པ་�མས་�ང་ཐོན་ཏེ་�ར་�་གནས་སོ། 7དེ་ནས་ས་�ལ་�ིས་ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་ལ་ཧ་ཝི་�ཱ་ནས་ཨི་
ཇིབ་�ི་�ར་བར་�་འཐབ་�ོལ་�ས་ནས་ཕམ་པར་�ས་སོ། 8ཨ་མ་ལེག་པའི་�ལ་པོ་ཨ་གྷག་གསོན་པོར་འཛ�ན་
བ�ང་�ས་ནས་དེ་འ�ོད་མི་ཚང་མ་བསད་མོད། 9འོན་�ང་ཤ་�ལ་དང་ཁོའི་མི་ཚ�ས་ཨ་གག་ལ་ཚ�་ཐར་བཏང་
ཞིང་། དེ་ཚ�འི་�ག་དང་�གས་ཟོག། བེ�་དང་�ག་�ག་བཟང་ཤོས་དེ་དག་མ་བསད་པར། དེ་བཞིན་དངོས་
རིགས་བཟང་ཤོས་གང་ཡིན་པ་ཚང་མ་བདག་ཉར་�ས་ཏེ། མཁོ་མེད་�ང་�ང་ཤ་�གས་མེད་པར་བཟོས་སོ༎  

ས་�ལ་ལ་�ལ་པོར་ངོས་ལེན་མ་�ས་པ།  
10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཤ་�་ཨེལ་ལ། 11ངས་ས་�ལ་�ལ་པོར་བ�ོ་གཞག་�ས་པར་�ོ་འ�ོད་�ང་། ཁོ་ང་
ལས་�ོ་ཁ་བ�ར་བ་མ་ཟད། ངའི་བཀའ་ལའང་�ིས་མེད་�ས་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་པས། ཤ་�་ཨེལ་ཁོང་�ོ་ལངས་
ནས་མཚན་གང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་བ་�ལ་ལོ། 12དེ་ནས་སང་ཞོག་�་པོར་ཁོ་ས་�ལ་འཚ�ལ་�་�ིན་པ་
དང་། ས་�ལ་ཀར་མེལ་�ོང་�ེར་�་རང་གི་�ན་�ེན་ཞིག་བཞེངས་ཡོད་པ་དེར་�ིན་པ་དང་། དེ་�ེས་གྷིལ་�ལ་
ཞེས་པར་�ིན་ཡོད་པའི་�ོར་ཐོས་སོ། 13ཤ་�་ཨེལ་ས་�ལ་ཡོད་སར་�ིན་པས། ས་�ལ་�ིས་ཁོ་ལ། �ོད་ལ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ིན་�ིས་�ོབས་པར་ཤོག ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ང་ཡོད་ཅེས་པའི་འཚམས་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

འ�ི་�ས་སོ། 14ཤ་�་ཨེལ་�ིས་དེ་�ར་ཡིན་ན་ངས་བ་�གས་དང་�ག་གི་�ད་གོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་གང་ཡིན་
ནམ་ཞེས་འ�ི་�ད་�ས་པར། 15ས་�ལ་�ིས་ལན་�། དེ་དག་ནི་ངའི་མི་ཚ�ས་ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་ལས་ལེན་པ་
ཡིན་ཅིང་། ཁོ་ཚ�ས་�ག་དང་བ་�གས་བཟང་ཤོས་�མས་�ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་
པར་འ�ལ་�ིར་བདག་ཉར་�ས་བཞག། དེ་�ིངས་ཚང་མ་ང་ཚ�ས་�་མེད་བཟོས་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 16ཤ་�་
ཨེལ་�ིས་ཏོག་ཙམ་�ག་�ོད་�ོས་ཤིག མདང་མཚན་མོ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་གང་ག�ངས་པ་དེ་ངས་
�ོད་ལ་བཤད་�ི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། ས་�ལ་�ིས། ག�ངས་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 17ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ལན་�། 
�ོད་རང་ཉིད་ལ་མཐོང་�ང་ཞིག་�་�ིས་མོད། འོན་�ང་�ོད་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�ེ་རིགས་ཡོངས་�ི་འགོ་འ�ིད་
ཅིག་ཡིན་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོ་འ�ལ་གནང་ཞིང་། 18ཨ་མ་
ལེག་པའི་མི་ངན་པ་�མས་མེད་པར་བཟོས་པ་གཏོང་བ་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�་ཡོངས་�་མ་བསད་བར་�་དེ་དག་
ལ་འཐབ་འཛ�ངས་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་མོད། 19འོན་�ང་�ོད་�ིས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར། 
བཅོམ་ནོར་ལ་བ�མས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མ་མཉེས་པའི་ལས་ངན་དེ་རང་�ས་པ་མ་ཡིན་ནམ་
ཞེས་�ས་པ་དང་། 20ས་�ལ་�ིས་ལན་�། ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས། ཁོང་གི་བཀའ་བ�ོས་
བཞིན། �ལ་པོ་ཨ་གྷག་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ཏེ་ཨ་མ་ལེག་པ་ཚང་མ་བསད་པ་ཡིན། 21འོན་�ང་ངའི་མི་ཚ�ས་བཅོམ་
པའི་�ག་དང་བ་�ང་ལེགས་ཤོས་�མས་མ་བསད་པར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བའི་�ིར་འདིར་གྷིལ་
�ལ་�་འ�ིད་ཡོང་བ་རེད་ཅེས་�ས་པས། 22དེར་ཤ་�་ཨེལ་�ིས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ང་�་དེའམ། 
ཁོང་ལ་མཆོད་འ�ལ་ལམ་དམར་མཆོད་འ�ལ་�་ལས་གང་ལ་ཁོང་�གས་མཉེས་སམ། ཁོང་ལ་�ག་བཟང་ཤོས་
ཤིག་དམར་མཆོད་འ�ལ་བ་ལས་ཁོང་གི་བཀའ་�ང་བ་དེ་ལེགས་པ་ཡིན། 23ཁོང་ལ་ངོ་ལོག་�ས་པ་དེ་ནི་ངན་
�གས་�བ་པ་དང་བཀའ་ལ་མ་�ིས་པར་སེམས་གཤིས་�ོང་པོ་�ེད་པ་ནི་�་འ�ར་མཆོད་པ་�་�འི་�ིག་པར་
ངོས་འཛ�ན་�ེད་དགོས། �ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བ�ི་བ�ར་མ་�ས་པ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་
�ང་�ོད་ལ་�ལ་པོར་ངོས་ལེན་མི་གནང་ངོ་ཞེས་�ས་སོ། 24ལན་�་ས་�ལ་�ིས། ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
བཀའ་དང་�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་ལ་མ་ཉན་པར། རང་གི་མི་མང་ལ་འཇིགས་ནས་ཁོ་ཚ�འི་འདོད་པ་�ར་�ས་པས། 
ངས་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན། 25འོན་�ང་ད་ངས་�ོད་ལ་�་བ་འ�ལ་བཞིན་ཡོད། ངའི་�ིག་པ་སེལ་རོགས་གནང་། 
ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ན་བ�ར་�་བའི་�ིར་ང་དང་མཉམ་�་�ིར་ལོག་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་
པས། 26ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ལན་�། ད་ང་�ོད་དང་མཉམ་�་�ིར་ལོག་�ེད་�ི་མིན། �ོད་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
བཀའ་ལ་བ�ི་བ�ར་མ་�ས་པ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་ངོས་འཛ�ན་གནང་མེད་པ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 27དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ིར་ལོག་�ེད་�ིར་ཁ་བ�ར་བ་དང་། ས་�ལ་�ིས་ཁོའི་�ོན་གོས་ནས་
བ�ང་བ་དང་གོས་དེ་རལ་ལོ། 28ཤ་�་ཨེལ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�ིད་དེ་�ོད་�ི་
ལག་ནས་དེ་རིང་�ལ་བ་གནང་ནས་�ོད་ལས་བཟང་བའི་མི་ཞིག་ལ་གནང་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། 29ཡང་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་གཟི་བ�ིད་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་ནི་མིའི་རང་བཞིན་དང་མ་འ�་བར། ཁོང་གི་ཞལ་ནས་�ན་གཏམ་
ག�ངས་པ་དང་། �གས་སེམས་བ�ར་བ་སོགས་ནི་ངས་�ིག་པ་�ིས་པ་དང་། ནམ་ཡང་མ་�ིད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་
�ས་པ་དང་། 30ས་�ལ་�ིས། འོན་�ང་ངའི་མི་མང་གི་འགོ་འ�ིད་�མས་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་མ�ན་�་ང་ལ་
�ས་ཞབས་གནང་རོགས་གནང་། ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་�བ་པའི་
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�ིར་�ེད་ང་དང་མཉམ་�་�ིར་ལོག་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་པ་དང་། 31ཤ་�་ཨེལ་ཁོ་དང་མཉམ་�་གྷིལ་
�ལ་�་�ིར་ལོག་�ས་ཏེ། ས་�ལ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་སོ། 32དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ིས། 
�ལ་པོ་ཨ་གྷག་མ�ན་�་འ�ིད་ཤོག་ཅེས་�ས་པ་དང་། ཨ་གག་འཇིགས་�ང་བ�ེད་དེ་འདར་ཞིང་རང་གི་
སེམས་ནང་། འཆི་བའི་ཉམས་�ོང་དེ་ནི་ཧ་ཅང་སེམས་�ོ་པོ་ཞིག་རེད་ཅེས་བསམ་ཞིང་མ�ན་�་ཡོང་ངོ་། 33ཤ་
�་ཨེལ་�ིས། �ོད་�ི་རལ་�ིས་མི་མང་པོའི་�་�་མེད་པ་བཟོས་པ་�ར་དེ་རིང་�ོད་�ི་མ་ཡང་རང་གི་�་�ག་
མེད་པའི་གནས་�ངས་�་འ�ར་�་ཡིན་ཞེས་�ས་ཏེ། གྷིལ་�ལ་�ི་མཆོད་�ིའི་མ�ན་�་ཨ་གྷག་གི་�ས་པོ་�མ་
�ར་ག�བ་སོ། 34དེ་�ེས་ཤ་�་ཨེལ་ར་�ཱ་�་�ིན་པ་དང་། �ལ་པོ་ས་�ལ་ནི་རང་གི་ཁང་�ིམ་གྷི་བི་�ཱ་�་ལོག་
�ིན་ནོ། 35དེ་�ེས་ཤ་�་ཨེལ་གསོན་པོར་གནས་�ན་རིང་�་�ལ་པོ་དང་ནམ་ཡང་�ག་འ�ད་མ་�ས་པར། ཁོའི་
དོན་�་�་ངན་�ེད་དེ་གནས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ས་�ལ་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་བ�ོ་གཞག་གནང་
བ་དེ་ལ་རང་ཉིད་�གས་འ�ོད་ཆེན་པོ་གནང་ངོ་༎  

ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 16 

�་བིད་ལ་�ལ་པོར་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཤ་�་ཨེལ་ལ། �ོད་ས་�ལ་�ི་དོན་�་ག་�ས་བར་�་�་ངན་�ེད་ནས་�ོད་�ི་ཡིན་
ནམ། ངས་ཁོ་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་ངོས་ལེན་�ས་མེད། ད་�ོད་�ིས་�མ་�ན་�་ཞིག་འ�ེར་ནས་བྷེད་ལེ་
ཧེམ་�་ཡི་ཤེ་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་གི་�ར་སོང་ཞིག ཁོའི་�་�མས་�ི་ཁོངས་ནས་གཅིག་ལ་ངས་�ལ་པོར་བ�ོ་བའི་
�ིར་འདམས་པ་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། 2ཤ་�་ཨེལ་�ིས། དེ་ནི་ངས་ཇི་�ར་�ེད་�བ་བམ། གལ་ཏེ་ས་�ལ་
�ིས་དེའི་�ོར་ཐོས་པ་ཡིན་ན། ཁོས་ང་ལ་གསོད་�ི་རེད་ཅེས་�ས་པས་ལན་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་
རང་མཉམ་�་བེ�་ཞིག་འ�ིད་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ིར་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་�ོས་ཤིག 
3མཆོད་འ�ལ་�ེད་སར་ཡི་ཤེ་ལའང་འབོད་དགོས། དེ་�ེས་�ོད་�ིས་གང་�ེད་དགོས་པ་དེ་ངས་ལབ་�་ཡིན། 
ངས་�ས་པའི་མི་དེ་ལ་�ོད་�ིས་�ལ་པོར་བ�ོ་འ�ལ་�ོས་ཤིག 4ཤ་�་ཨེལ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གང་
ག�ངས་པ་བཞིན་�་�ས་ནས་བྷེད་ལེ་ཧེམ་�་�ིན་པ་དང་། �ོང་�ེར་�ི་འགོ་དཔོན་�མས་�ས་འདར་བཞིན་ཤ་
�་ཨེལ་དང་�ག་འ�ད་�ེད་�ིར་ཡོང་ནས། ད་ལན་�ེད་རང་འདིར་ཕེབས་དགོས་པ་དེ་མ�ན་འ�ེལ་�ི་
གཟིགས་�ོར་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་པས། 5དེ་�ར་ཡིན། ང་ནི་འདིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་
འ�ལ་བར་ཡོང་བ་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�འང་རང་ཉིད་དག་འ�ངས་�ས་ཏེ་ང་དང་མཉམ་�་ཤོག་ཅིག་ཅེས་�ས་པ་
དང་། ཁོས་ཡི་ཤེ་དང་ཁོའི་�་�མས་ལའང་དེ་བཞིན་དག་འ�ངས་�ས་ཏེ་དམར་མཆོད་�ེད་སར་འབོད་དོ། 6ཁོ་
ཚ�་དེར་འ�ོར་བ་དང་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ཡི་ཤེའི་�་ཨེ་ལི་ཨབ་མཐོང་ནས། རང་གི་སེམས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ན་�ར་ལང་ཡོད་པའི་མི་འདི་ནི་ངེས་པར་�་ཁོང་གིས་འདམས་པ་གནང་བའི་�ེ་བོ་ཞིག་རེད་ཅེས་བསམ་
མོད། 7འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། མིའི་ག�གས་ཚད་དང་ངོ་མདོང་མཛ�ས་ལོད་ལ་དོ་�ང་མ་�ེད་
ཅིག། ངས་ཁོ་ལ་ངོས་ལེན་�ས་མེད། གང་ལགས་ཟེར་ན། ངས་བ�ག་ད�ད་�ེད་�ངས་ནི་མིས་བ�ག་ད�ད་�ས་
པ་བཞིན་མ་ཡིན་ཞིང་། མིས་�ིའི་གནས་�ངས་ལ་བ�ས་མོད། འོན་�ང་ངས་ནི་མིའི་སེམས་ལ་བ�་གི་ཡོད་ཅེས་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

ག�ངས་སོ། 8དེ་ནས་ཡི་ཤེས་རང་གི་�་ཨ་བྷི་ན་དྷབ་ལ་བོས་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ི་�ར་འ�ིད་ཡོང་བ་དང་། འོན་
�ང་ཤ་�་ཨེལ་�ིས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལའང་འདམས་པ་གནང་མེད་ཅེས་�ས་སོ། 9ཡི་ཤེས་ཤམ་�ཱ་
ལའང་འ�ིད་ཡོང་བས། ཤ་�་ཨེལ་�ིས། དེའང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདེམ་བ�ོས་མཛད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་
�ས་པས། 10དེ་བཞིན་ཡི་ཤེས་རང་གི་�་བ�ན་�མས་ཤ་�་ཨེལ་�ི་�ར་འ�ིད་ཡོང་བ་དང་། ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ཁོ་
ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་�་ལའང་འདམས་པ་གནང་མེད་དོ། 11ད་�ང་�ོད་ལ་�་གཞན་ཞིག་ཡོད་
དམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། ཡི་ཤེ་ལན་�། ད་�ང་ང་ལ་�་�ང་ཤོས་ཤིག་ཡོད། འོན་�ང་ཁོ་ནི་�ག་�་འཚ�་མཁན་
ཞིག་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། ཤ་�་ཨེལ་�ིས། ཁོ་ལ་འདིར་�ད་གཏོང་དགོས། ཁོ་མ་ཡོང་བར་�་ང་ཚ�ས་དམར་མཆོད་
འ�ལ་�ིི་མིན་ཞེས་�ས་སོ། 12དེར་བ�ེན་ཡི་ཤེས་ཁོ་འབོད་པར་བཏང་བས། ཁོ་ནི་�ད་ག�གས་ལེགས་ལ་�ས་
ཁམས་བདེ་བའི་གཞོན་�་མིག་ནི་འཚ�ར་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཤ་�་ཨེལ་ལ། འདི་
རང་ཡིན་པས་ཁོ་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ོས་ཤིག་ག�ངས་སོ། 13ཤ་�་ཨེལ་�ིས་�མ་�ངས་ནས་�་བིད་ལ་�་�ན་
�མས་�ི་མ�ན་�་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པས། དེ་མ་ཐག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་�ིས་ཁོ་ལ་དབང་
བ�ར་མཛད་དེ་ཉིན་དེ་ནས་བ�ང་ཁོ་དང་མཉམ་�་འ�ོག་པར་མཛད་པ་དང་། དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་ར་�ཱ་�་�ིར་
ལོག་�ས་སོ༎  

�་བིད་ས་�ལ་�ི་ཕོ་�ང་�་�ེབས་པ།  

14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་དེ་ས་�ལ་ནས་ཐོན་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གཏོང་གནང་
མཛད་པའི་སེམས་ཉིད་ངན་པ་ཞིག་ས་�ལ་�ི་ནང་འ�ལ་ཞིང་། དེས་ཁོ་ལ་�ག་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་དོ། 15ཁོའི་
འཁོར་གཡོག་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་གིས་གཏོང་གནང་མཛད་པའི་སེམས་ཉིད་ངན་པ་ཞིག་�ེད་�ི་ནང་འ�ལ་ཏེ། 
དེས་�ེད་ལ་�ག་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚ�ས་ཤེས་�ི་འ�ག 16དེ་བས་ན་ང་ཚ�ར་�་�ན་ཡག་པོ་གཏོང་ཤེས་
མཁན་ཞིག་འཚ�ལ་ཆོག་པའི་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་། དེ་ནས་སེམས་ཉིད་ངན་པ་དེ་�ེད་�ི་�ར་ཡོང་�བས་
མི་དེས་�་�ན་གཏོང་བས་�ེད་�ར་ཡང་�་ག�གས་བདེ་བར་འ�ར་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 17དེ་ནས་ས་�ལ་
�ིས་དེ་ཚ�་ལ། �་�ན་གཏོང་མཁས་པ་ཞིག་འཚ�ལ་ནས་ངའི་�ར་འ�ིད་ཤོག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 18འཁོར་གཡོག་
ཞིག་གིས། ངས་བྷེད་ལེ་ཧེམ་�ི་�ོང་�ེར་ནང་�ོད་མཁན་མིང་ལ་ཡི་ཤེ་ཟེར་བའི་�་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་བས། ཁོ་
ནི་རོལ་ཆ་གཏོང་མཁས་ཤིང་། �ོ་�ོབས་ཆེ་བ་�ད་ག�གས་ལེགས་པ་དང་། དམག་མི་བཟང་ཞིང་གཏམ་�ེང་
མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་ཁོ་དང་མཉམ་�་བ�གས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
�ས་སོ། 19དེ་ནས་ས་�ལ་�ིས་ཡི་ཤེའི་�ར་བང་ཆེན་�མས་བཏང་ནས། �ོད་�ི་�་�་བིད་�ག་འཚ�ལ་མཁན་དེ་
ངའི་�ར་གཏོང་དགོས་ཅེས་མངགས་པ་དང་། 20ཡི་ཤེས་ར་�ག་གཅིག་དང་། བག་ལེབ་�ི་དོད་པོ་བཀལ་བའི་
བོང་�་གཅིག་དང་། �ན་ཆང་�ལ་པ་གང་དང་བཅས་རང་གི་�་�་བིད་ས་�ལ་�ི་�ར་བཏང་ངོ་། 21�་བིད་ས་
�ལ་�ི་�ར་�ེབས་ནས་ཞབས་�ི་ཡག་པོ་�ས་པའི་�ེན་�ིས། ས་�ལ་�ིས་སེམས་དགའ་ནས་ཁོ་ལ་རང་གི་
མཚ�ན་ཆ་འ�ེར་མཁན་�་བ�ོ་གཞག་�ས་སོ། 22དེ་ནས་ས་�ལ་�ིས་ཡི་ཤེའི་སར་ལོན་ཞིག་བཏང་ནས། ང་ནི་�་
བིད་ལ་དགའ་བས། ཁོ་ངའི་�ར་གཡོག་�ེད་�་�ག་ཅིག་ཅེས་འ�ིན་བ�ར་རོ། 23དེ་ནས་བ�ང་དཀོན་མཆོག་
གིས་གཏོང་གནང་མཛད་པའི་སེམས་ཉིད་ངན་པ་དེ་ས་�ལ་�ི་ཐོག་�་ནམ་བབ་�ང་། �་བིད་�ིས་�་�ན་ལག་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

�་�ངས་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་པས། དེས་ས་�ལ་ལ་ངལ་གསོ་ཐོབ་པ་དང་ག�གས་པོའང་ཐང་�་འ�ོ་གི་ཡོད་དོ། 
སེམས་ཉིད་ངན་པ་དེ་ཁོའི་ནང་ནས་ཐོན་འ�ོ་གི་ཡོད་དོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 17 

གྷོ་ལི་ཡད་�ིས་ཨིསི་ར་ཨེལ་པ་�མས་ལ་འ�ན་བ�ར་�ེད་པ།  

1དེ་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་དམག་གི་དོན་�་ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་སོ་�ོ་�་འ�་འཛ�མས་�ས་ཏེ། སོ་�ོ་དང་ཨ་
ཛ�་�འི་བར་ལ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཨེ་ཕེས་དམ་མིམ་ཟེར་བར་�ར་བ�བ་བོ། 2ས་�ལ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་
�ང་ཨེ་�ཱའི་�ང་གཤོང་�་འ�་འཛ�མས་�ས་ནས་དེར་�ར་ས་བ�བ་�ེ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་དང་དམག་འཐབ་
�ེད་�འི་�་�ིག་�ས་སོ། 3ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་རིའི་ཞིག་གི་�ང་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ནི་རི་གཞན་ཞིག་གི་
�ང་ལ་�ལ་�ིགས་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། དམག་ཤོག་ཕན་�ན་གཉིས་�ི་དབར་ལ་�ང་གཤོང་ཞིག་ཡོད་དོ། 
4དེ་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ར་ནས་གྷད་�ོང་�ེར་ནས་ཡིན་པ་གྷོ་ལི་ཡད་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་ལ་འ�ན་བ�ར་�ེད་�ིར་ཐོན་པ་དང་། ཁོའི་ག�གས་ཚད་ནི་མི་ཊར་ག�མ་ཙམ་ཡོད་དོ། 5ཁོས་�ོན་པའི་
ལིའི་གོ་�བ་�ི་�ིད་ཚད་ནི་ཀི་ལོ་�་�་ང་བ�ན་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དེའི་མགོ་ལ་ལིའི་�ོག་ཞིག་�ང་
�ོན་ཡོད་དོ། 6ཁོའི་�ང་པ་གཉིས་ལ་ལིའི་�ས་�བས་�ིས་�ོབས་ཡོད་དོ། དེ་བཞིན་ལིའི་མ�ང་ཞིག་�ང་ད�ང་
པར་བཏགས་ཡོད་ཅིང་། 7ཁོའི་མ�ང་གི་�་�ོམ་ནི་ཐག་མཁན་�ི་ཐག་�ོའི་ད�ག་པ་�ར་�ོམ་ཞིང་། �གས་
ལས་བཟོས་པའི་དེའི་�ེ་མོ་ནི་ཀི་ལོ་བ�ན་ཙམ་ཡོད་དོ། ཁོའི་�བ་འ�ེར་མཁན་དམག་མི་ཞིག་ཁོའི་མ�ན་ངོས་
�་འ�ོ་གི་ཡོད་དོ། 8གྷོ་ལི་ཡད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་ཚ�གས་�ི་མ�ན་�་ལངས་ནས་�ད་�གས་ཆེན་པོས། 
�ོད་ཚ�་དེར་ག་རེ་�ེད་�ི་ཡོད་དམ། དམག་བ�བ་པར་�་�ིགས་ཡོད་པས། ས་�ལ་�ི་�ན་གཡོག་ཚ�་ང་ནི་ཕེ་ལེ་
ཤེད་པ་ཞིག་ཡིན། ང་དང་མཉམ་�་འཐབ་པའི་�ིར་�ོད་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་མི་ཞིག་འདེམས་�ག་�ོས་ཤིག 9གལ་
ཏེ་ཁོ་ལ་�ལ་ཁ་ཐོབ་ནས་ཁོས་ང་ལ་བསད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚ�་�ོད་ཚ�འི་�ན་གཡོག་�ེད་�་ཡིན་མོད། འོན་�ང་ང་
ལ་�ལ་ཁ་ཐོབ་ནས་ངས་ཁོ་བསད་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་ང་ཚ�འི་�ན་གཡོག་�ེད་དགོས་སོ། 10ད་�་འདིར་ངས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་�མས་ལ་འ�ན་ཚད་�ེད་�་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�ས་ང་དང་མཉམ་�་འཐབ་�ས་པའི་མི་
ཞིག་�་�ིག་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། 11ཤ་�ལ་དང་ཁོའི་དམག་མི་ཚ�ས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་ཁོ་ཚ�ར་ཧ་ཅང་ཞེད་
�ང་ཆེན་པོ་�ང་བ་ཡིན་ནོ༎  

�་བིད་ས་�ལ་�ི་�ར་སར།  

12�་བིད་ནི་�ོང་�ེར་བྷེད་ལེ་ཧེམ་�ི་ས་གནས་ཨེཕ་རད་ལ་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་ཡི་ཤེའི་�་ཡིན་ཅིང་། ཡི་ཤེ་
ལ་�་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། ས་�ལ་�ིས་�ལ་�ིད་�ོང་�ས་ཁོ་ལོ་ཧ་ཅང་�ས་ཡོད་དོ། 13ཁོང་གིི་�་ག�མ་ནི་ས་
�ལ་དང་མཉམ་�་དམག་ལ་�ིན་ཡོད་པ་དང་། �ན་པའི་མིང་ལ་ཨེ་ལི་ཨབ་དང་དེའི་འོག་མར་ཨ་བྷི་ན་དྷབ་
དང་ག�མ་པར་ཤམ་�ཱ་བཅས་ཟེར་རོ། 14�་བིད་ནི་�་�ང་ཤོས་དེ་ཡིན་ཅིང་། ཁོའི་�ན་�ན་པ་ག�མ་ནི་ས་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

�ལ་དང་མཉམ་�་�ོད་�ི་ཡོད་དོ། 15�་བིད་ནི་ཁོ་ཚ�འི་�ོད་ནས་ཐོན་ཏེ་མཚམས་རེར་བྷེད་ལེ་ཧེམ་�་རང་གི་
ཕའི་�ག་�་བ�་�ོགས་�ེད་པར་འ�ོ་གི་ཡོད་དོ། 16གྷོ་ལི་ཡད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་�་དགོང་མེད་པར་�་
མ�ད་དེ་ཉིན་ཞག་བཞི་�་བར་�་འ�ན་ཚད་�ས་སོ། 17ཉིན་ཅིག་ཡི་ཤེས་རང་གི་�་�་བིད་ལ། ཡོས་�ོས་ཀི་ལོ་
བ�་དང་བག་ལེབ་བ�་པོ་འདི་དག་རང་གི་�ན་ཡོད་སར་དམག་�ར་�་མ�ོགས་པོར་འ�ེར་ནས་སོང་ཞིག 
18ཡང་�་ར་བ�་པོ་འདི་ཡང་�་དཔོན་�མས་�ི་མ�ན་�་འ�ེར་ཞིག དེ་དང་ཆབས་ཅིག་རང་གི་�ན་�མས་
�ི་གནས་�ལ་གང་ཡོད་�ོར་དང་། �ོད་�ིས་ཁོ་ཚ�ར་�ག་འ�ད་�ས་ཤིང་། ཁོ་ཚ�་བདེ་ཐང་ཡོད་པའི་�གས་
མཚན་ཞིག་ང་ལ་འ�ེར་ཡོང་དགོས། 19�ལ་པོ་ས་�ལ་དང་�ོད་�ི་�ན་�མས་དང་། དེ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
གཞན་�མས་ཨེ་�ཱའི་�ང་གཤོང་�་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་དང་དམག་བ�བ་བཞིན་ཡོད་དོ་ཅེས་�ས་སོ། 20དེ་ནས་
�་བིད་སང་ཞོག་�་པོར་ལངས་ཏེ། �ག་�འི་འགན་དེ་མི་གཞན་ཞིག་ལ་�ད་ནས། ཁ་ཟས་དེ་དག་འ�ེར་ཏེ་ཕ་
ཡི་ཤེས་མངགས་�་�ས་པ་བཞིན་ཁོ་�ིན་ནོ། དམག་�ར་�་�ེབས་�བས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ད་འདོན་
བཞིན་དམག་སར་འ�ོ་བ�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 21ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་མི་�མས་དམག་�་
�ིགས་ནས་ཕན་�ན་ཁ་བ�ས་�ིས་ལངས་ནས་བ�ད་ཡོད་དོ། 22�་བིད་�ིས་ཁ་ཟས་དེ་དག་དམག་གི་ཡོ་�ད་
�ི་དོ་དམ་པའི་སར་བཞག་ནས། དམག་སར་རང་གི་�ན་�མས་�ི་སར་�གས་�ིན་ནས་ཁོ་ཚ�འི་གནས་�ལ་འ�ི་
�ད་�ེད་བཞིན་པའི་�བས་�། 23གྷོ་ལི་ཡད་མ�ན་�་ཡོང་ནས་�ར་བཞིན་ཡིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་འ�ན་ཚད་
�ས་པ་དེ་�་བིད་�ིས་ཐོས་སོ། 24དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གྷོ་ལི་ཡད་མཐོང་བ་ཙམ་�ིས་འཇིགས་ནས་�ོས་
�ིན་པ་དང་། 25ཁོ་ཚ�ས་ཕན་�ན་གཏམ་�ེང་�ེད་དེ་�ས་པ། ཁོས་འ�ན་ཚད་�ེད་�ངས་ལ་�ོས་དང་། མི་�་
ཞིག་གིས་ཁོ་བསད་�བ་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་�ལ་པོས་གསོལ་རས་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་�་མ་ཟད། དེ་དང་ཆང་ས་
བ�བ་�ིར་�ལ་པོའི་�ས་མོ་དེའང་གནང་�་དང་། དེའི་ཕ་བ�ད་�ི་ནང་མི་ཚ�ར་ག�ང་�ལ་སོགས་ཆགས་
ཡངས་གནང་�འི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་དོ། 26�་བིད་�ིས་རང་གི་ཉེ་འ�མ་�་ལངས་བ�ད་ཡོད་པའི་དམག་
མི་�མས་ལ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དེ་གསོད་�བ་མཁན་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་དམའ་འབེབས་�ི་གནས་�ངས་དེ་
ལས་�ོབས་མཁན་དེ་ལ་�་དགའ་ག་རེ་ཐོབ་ཡོང་ངམ། �་གསོན་པོར་བ�གས་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་དམག་མིར་
�ོལ་�་�་མཁན་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�་�ོ་དེ་�་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་�ད་�ས་པས། 27དེའི་ལན་�། ཁོ་གསོད་�བ་
མཁན་མི་དེ་ལ་ག་རེ་ཐོབ་�་ཡིན་པའི་�ོར་དེ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་བཤད་དོ། 28�་བིད་མི་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་གཏམ་�ེང་
�ེད་བཞིན་པ་དེ་ཁོའི་གཅེན་པོ་ཨེ་ལི་ཨབ་�ིས་ཐོས་ནས། �་བིད་ལ་ཤིན་�་�ོས་ཤིང་�ས་པ། �ོད་འདིར་ག་རེ་
�ེད་�ི་ཡོད། འ�ོག་�ོང་ལ་ཡོད་པའི་�ོད་�ི་�ག་�མས་ལ་�ས་བ�་�ོགས་�ེད་�ི་ཡོད་དམ། གཡོ་ཅན་�མ་པ་
�ོད་ནི་འདིར་དམག་བ�བ་སར་�ད་མོ་བ�་བར་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ། 29�་བིད་�ིས། ངས་ག་རེ་�ེད་འ�ག་གམ། 
ད་ངས་�ད་ཆའང་འ�ི་མི་ཆོག་པ་རེད་པས་ཅེས་�ས་ནས། 30�་བིད་མི་གཞན་ཞིག་གི་�ོགས་�་ཁ་བ�ར་ཏེ་
འ�ི་བ་དེ་རང་�ས་པས། ཁོས་འ�ི་བ་�ེད་རན་བཞིན་�་ལན་འདེབས་གཅིག་རང་ཐོབ་བོ། 31�་བིད་�ིས་�ས་
པའི་གཏམ་དེ་མི་འགའ་ཤས་�ིས་ཐོས་ནས་དེའི་�ོར་ས་�ལ་ལ་�ན་གསན་�ས་པས། ཁོང་གིས་བང་ཆེན་ཞིག་
བཏང་ནས་�་བིད་བོས་པ་དང་། 32�་བིད་�ིས་ས་�ལ་ལ། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དེ་ཚ�་ལ་འཇིགས་མི་
དགོས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་འཐབ་�ོལ་�ེད་པར་ང་འ�ོ་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་པས། 33ས་�ལ་�ིས་�་
བིད་ལ། �ོད་རང་ཁོ་དང་འཐབ་�ོལ་ཇི་�ར་�ེད་�བ་བམ། �ོད་ནི་ད་�་�་�་ཞིག་རང་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་ནི་
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རང་གི་མི་ཚ�་�ིལ་པོར་དམག་མི་�ས་ནས་བ�ད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་�ས་པས། 34�་བིད་�ིས། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། 
ང་ནི་རང་གི་ཕའི་�ག་�་�ང་ནས་�ོད་�བས། མཚམས་རེ་སེང་གེའམ་དོམ་ཡོང་ནས་�ག་�་འ�ེར་འ�ོ་�ས། 
35ངས་དེའི་�ེས་�་�ིན་ནས་འཐབ་�ོལ་�ས་ཏེ་�ག་�་�ོབ་�ི་ཡོད། གལ་ཏེ་སེང་གེའམ་དོམ་དེས་ངའི་ཐོག་ལ་
མཆོང་པ་ཡིན་ན་ངས་དེའི་མ�ིན་པ་ནས་འ�ས་ཏེ་མ་ཤི་བར་ཉེས་བ�ང་�ེད་�ི་ཡོད། 36སེང་གེ་དང་དོམ་
སོགས་བསད་ཡོད་པས། �་གསོན་པོར་བ�གས་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་དམག་མིར་�ོལ་�་�ས་མཁན་ཕེ་ལེ་ཤེད་
པ་�་�ོ་དེའང་དེ་བཞིན་བསད་�་ཡིན་ནོ། 37གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་སེང་གེ་དང་དོམ་སོགས་ལས་�ོབ་
གནང་མཛད་པ་བཞིན། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དེ་ལས་�ང་ང་ལ་�བས་པར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། ས་�ལ་�ིས་ལན་�། དེ་
འ�་ཡིན་ན་�ོད་རང་སོང་ཞིག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་དང་མཉམ་�་གནས་པར་ཤོག་ཅེས་�ས་ནས། 38ཁོས་
�་བིད་ལ་རང་གི་གོ་�བ་དང་མགོ་ལ་ལིའི་�ོག་གཡོགས་སོ། 39དེ་ནས་�་བིད་�ིས་གོ་�བ་�ོན་པའི་ཐོག་�་ས་
�ལ་�ི་རལ་�ི་དེ་བཏགས་ནས་འ�ལ་ཐབས་�ས་པས། འ�ལ་མ་�བ་བོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོས་དེ་དག་�ོན་
�ོང་མེད་ཅེས་�ས་ནས་དེ་དག་ཚང་མ་�ད་དོ། 40དེ་�ེས་ཁོས་རང་གི་�ག་�ིའི་འཁར་�ག་དེ་འ�ེར་དེ། �ག་
�འི་ནང་ནས་�ོ་�ག་འཇམ་པོ་�་�ག་ནས་དེ་དག་རང་གི་�ག་མའི་ནང་�་�གས་ཤིང་། རང་གི་�ར་�ོ་དེའང་
�་�ིག་�ས་ཏེ། གྷོ་ལི་ཡད་དང་གདོང་ལེན་�ེད་པར་�ིན་ནོ༎  

�་བིད་�ིས་གྷོ་ལི་ཡད་ཕམ་པར་�ས་པ།  

41དེ་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དེ་རང་གི་�བ་འ�ེར་མཁན་�ོན་�་བཏང་ནས་�་བིད་�ི་�ོགས་�་ཐག་ཉེ་བར་ཡོང་ངོ་། 
42ཁོའི་�་བིད་ལ་མཐོང་ནས་འ�་སེམས་ཆེན་པོས་�ང་�ང་�ིས་མེད་�ས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་ནི་ད་�་ལོ་
ན་མ་ལོན་པའི་�་མ�ེས་པོ་ཞིག་རང་ཡོད་པ་ཡིན་པས་�ིར་རོ། 43ཁོས་�་བིད་ལ། �ོད་�ི་ལག་�་ཡོད་པའི་
འཁར་�ག་དེ་ག་རེའི་དོན་ལ་ཡིན་ནམ། �ོད་�ི་སེམས་ལ་ང་ནི་�ི་ཞིག་རེད་ཅེས་བསམ་�ི་འ�ག་གམ་ཞེས་�ས་
ནས། རང་གི་�་�ེན་སོགས་�ི་མིང་འབོད་ནས་�་བིད་ལ་དམོད་ཚ�ག་བ�ོད་དོ། 44དེ་ནས་ཁོས་�་བིད་ལ། �ོད་
འདིར་ཤོག་ཅིག། ད་ངས་�ོད་�ི་�ས་དེ་�་དང་སེམས་ཅན་�མས་�ི་ཟས་�་�ོད་�་ཡིན་ཞེས་�ས་ནས་འ�ན་
ཚད་�ས་པ་དང་། 45དེའི་ལན་�་�་བིད་�ིས། �ོད་ནི་�ི་དང་མ�ང་སོགས་འ�ེར་ནས་ང་དང་འཐབ་འཛ�ངས་
�ེད་པར་ཡོང་མོད། འོན་�ང་ང་ནི་�ོད་�ིས་�ིས་མེད་�ས་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་དམག་ད�ང་གི་དཀོན་མཆོག་མ�་
�ོབས་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་འ�ེར་ནས་�ོད་དང་འཐབ་�ོལ་�ེད་པར་ཡོང་གི་ཡོད། 46དེ་
རིང་རང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ངའི་དབང་འོག་�་གནང་ནས། ངས་�ོད་ཕམ་པར་�ས་ཏེ་�ོད་�ི་མགོ་
དེ་གཅོད་�་ཡིན་པ་དང་། ངས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་མིའི་རོ་�མས་�་དང་གཅན་གཟན་�མས་�ི་ཟས་�་�ོད་
�་ཡིན་ནོ། དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་དཀོན་མཆོག་ཡོད་པ་དེ་འཇིག་�ེན་ཡོངས་�ིས་ཤེས་པར་
འ�ར། 47དེ་ཙམ་མ་ཟད་རང་གི་མི་འབངས་ལ་�བས་�ོགས་མཛད་པའི་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ི་དང་
མ�ང་སོགས་�ི་མཁོ་�ད་མེད་པ་དེ་འདིར་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཤེས་པར་འ�ར། ཁོང་ནི་ག�ལ་ལས་�ལ་ཞིང་�ོད་
ཚ�་ཚང་མ་ང་ཚ�འི་དབང་འོག་�་གནང་བར་འ�ར་རོ་ཞེས་�ས་སོ། 48དེ་ནས་གྷོ་ལི་ཡད་ཡང་�ར་�་བིད་�ི་
�ོགས་�་ཉེ་བར་ཡོང་བ་དང་། �་བིད་�ང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་མི་�མས་དམག་�་�ིགས་ནས་བ�ད་ཡོད་
པའི་�ོགས་�་�གས་�ིན་ཏེ། 49�ག་མའི་ནང་ནས་ལག་པ་བ�ག་ནས་�ོ་ཞིག་�ངས་ཏེ་གྷོ་ལི་ཡད་ལ་�གས་
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�ིས་�ར་�ོ་བ�བས་པས། ཁོའི་མགོ་ལ་ཕོག་ནས་ཐོད་པ་ཆག་�ེ། ས་ལ་ཁ་འ�བ་ནས་རིལ་ལོ། 50དེ་བཞིན་�་
བིད་�ིས་�ི་མེད་པར་�ོ་དང་�ར་�ོ་འབའ་ཞིག་གིས་གྷོ་ལི་ཡད་ཕམ་པར་�ས་ནས་བསད་དོ། 51དེ་ནས་�་བིད་
ཁོའི་�ོགས་�་�གས་ཏེ། དེའི་མ�ན་�་ལངས་ནས་གྷོ་ལི་ཡད་�ི་�ི་དེ་�བས་ནས་བཏོན་ཏེ་ཁོའི་མགོ་བཅད་
ནས་བསད་པ་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ིས་རང་གི་དཔའ་བོ་དེ་ཤི་བ་མཐོང་ནས་དེ་ཚ�་�ོས་�ིན་ནོ། 52དེ་ནས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�འི་མི་�མས་�ིས་�ད་ཅོར་བ�བ་བཞིན་དེ་ཚ�ར་�ེས་དེད་�ས་ཏེ། གྷད་དང་ཨེག་རོན་
�ི་�ལ་�ོ་�མས་�ི་བར་�ིན་ནོ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�་ར་ཡིམ་�་འ�ོ་སའི་ལམ་ལ་གྷད་དང་ཨེག་རོན་བར་�་
�ས་�ོན་�ང་ནས་ས་ཁར་�ལ་ཡོད་དོ། 53ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ེས་དེད་�ས་ནས་�ིར་ལོག་
ཡོང་�བས་ཁོ་ཚ�འི་�ར་ཡང་བཅོམ་པ་དང་། 54�་བིད་�ིས་གྷོ་ལི་ཡད་�ི་མགོ་དེ་ཡར་�ངས་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
�་འ�ེར་རོ། འོན་�ང་ཁོའི་གོ་མཚ�ན་�མས་ནི་རང་གི་�ར་�ི་ནང་�་བཞག་གོ།  

�་བིད་ས་�ལ་�ི་�ར་འ�ིད་ཡོང་བ།  

55�་བིད་གྷོ་ལི་ཡད་དང་འཐབ་�ོལ་�ེད་པར་འ�ོ་�ས་ས་�ལ་�ིས་མཐོང་ནས། རང་གི་དམག་དཔོན་ཨབ་
ནེར་ལ། དེ་�འི་�་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། ལན་�་ཨབ་ནེར་�ིས། �ེ་མི་དབང་ཆེན་པོ། དེའི་�ོར་ལ་ངས་
གང་ཡང་མི་ཤེས་ཅེས་�ས་སོ། 56ས་�ལ་�ིས། �ོད་རང་�ིན་ནས་དེའི་�ོར་�ད་གཅོད་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། 
57དེ་ནས་�་བིད་�ིས་གྷོ་ལི་ཡད་བསད་ནས་�ར་སར་�ིར་ལོག་ཡོང་�ས། ཨབ་ནེར་�ིས་ཁོ་ལ་ས་�ལ་�ི་�ར་
འ�ིད་�ིན་པ་དང་། དེ་�ས་�ང་�་བིད་�ིས་རང་གི་ལག་�་གྷོ་ལི་ཡད་�ི་མགོ་དེ་འ�ེར་བཞིན་ཡོད་དོ། 58ས་
�ལ་�ིས་�ེ་ན་གཞོན་�ོད་�འི་�་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། �་བིད་�ིས་ང་ནི་བྷེད་ལེ་ཧེམ་པ་�ེད་�ི་ཞབས་
�ི་ཡི་ཤེའི་�་ཡིན་ཞེས་ལེན་དེབས་�ས་སོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 18 

1དེ་ནས་ས་�ལ་དང་�་བིད་གཏམ་�ེང་�ས་ཟིན་པ་དང་། ས་�ལ་�ི་�་ཡོ་ན་ཐན་�་བིད་ལ་ཤིན་�་དགའ་
ནས་ཁོ་ལ་རང་དང་ད�ེར་མེད་གཅེས་འཛ�ན་�ས་སོ། 2ཉི་མ་དེ་ནས་བ�ང་ས་�ལ་�ི་�་བིད་ལ་དེ་བཞིན་རང་
དང་མཉམ་�་བདག་ཉར་�ས་ཏེ། རང་གི་�ིམ་�འང་འ�ོ་�་མ་བ�ག་ཅིང་། 3དེ་བཞིན་ཡོ་ན་ཐན་�ིས་�་བིད་
ལ་གཅེས་འཛ�ན་ཆེན་པོ་�ེད་�ི་ཡོད་པས། ཁོ་གཉིས་གཏན་�་མཛའ་�ོགས་བཟང་པོར་གནས་�འི་དམ་བཅའ་
བཞག་གོ 4ཁོས་རང་གི་�ས་ལ་�ོན་པའི་གོས་�ང་�ད་ནས་�་བིད་ལ་�ད་པ་དང། རང་གི་གོ་�བ་དང་། རལ་
�ི་དང་ག�་དང་�་རགས་བཅས་པ་�ད་དོ། 5ཤ་�ལ་�ིས་�་བིད་ལ་ལས་དོན་ག་རེ་མངགས་�ང་ཚང་མ་ལམ་
�ོང་ཡོང་གི་ཡོད་པས། ཁོས་�་བིད་ལ་རང་གི་དམག་མིའི་དཔོན་པོར་བ�ོ་གཞག་�ས་སོ། དེས་ཤ་�ལ་�ི་དཔོན་
རིགས་ཁག་དང་མི་མང་ཚང་མ་དགའ་པོ་�ང་ངོ༎  

ས་�ལ་�ིས་�་བིད་ལ་�ག་དོག་�ེས་པ།  



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

6�་བིད་�ིས་གྷོ་ལི་ཡད་བསད་ནས་དམག་མི་�མས་དང་མཉམ་�་�ིར་ལོག་�ེད་�བས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོང་
�ེར་�ན་ནས་�ད་མེད་�མས་�ལ་པོ་ས་�ལ་ལ་དགའ་བ�་�་�ིར་ཡོང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་དགའ་བའི་�་གཞས་
དང་�ོ་གར་འ�བ་�ེ། རོལ་ཆས་ལག་�་དང་�་�ན་སོགས་བཏང་བཞིན་ཡོད་དོ། 7�ད་མེད་ཚ�ས་དགའ་�ོན་
�ས་ཏེ་གཤམ་གསལ་�ར་�་གཞས་བཏང་བ། ས་�ལ་�ིས་�ོང་�ག་བསད་མོད། འོན་�ང་�་བིད་�ིས་ནི་�ི་
�ག་མང་པོ་བསད་དོ། 8དེར་ས་�ལ་མི་དགའ་བར་ཧ་ཅང་ཁོང་�ོ་ལངས་ཤིང་། ཁོང་གི་�ས་པ་�་བིད་�ི་ཆེད་
�་�ི་�ག་མང་པོ་དང་འོན་�ང་ང་ལ་ནི་�ོང་�ག་མ་གཏོག། ཁོ་ཚ�ས་�ེས་�་�་བིད་ལ་�ལ་པོར་བ�ོ་�་རེད་
བཞག་ཅེས་�ས་སོ། 9ཉིན་མོ་དེ་ནས་བ�ང་ཁོས་�་བིད་ལ་�ག་དོག་དང་དོགས་སེམས་�ས་སོ། 10ཉིན་�ེས་མར་
དཀོན་མཆོག་གིས་གཏོང་གནང་མཛད་པའི་སེམས་ཉིད་ངན་པ་ཞིག་ས་�ལ་�ི་�ེང་�་བབས་ནས། ཁོས་ཁང་
པའི་ནང་�་�ོ་ལབ་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་ལས། �་བིད་ནི་�མ་�ན་བཞིན་�་�་�ན་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 
ས་�ལ་�ིས་ལག་�་མ�ང་ཞིག་འ�ེར་ཡོད་དོ། 11ཁོའི་སེམས་ལ། ངས་�་བིད་ལ་མ�ང་བ�གས་ནས་ཁོ་�ིག་
པར་�ར་དགོས་ཤེས་བསམ་ནས། ཐེངས་གཉིས་ཙམ་མ�ང་ད�གས་མོད། འོན་�ང་�་བིད་ཐེངས་གཉིས་ཀར་
གཡོལ་ནས་ཐར་བ་ཡིན་ནོ། 12ས་�ལ་�་བིད་ལ་ཞེད་�ི་ཡོད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�་
བིད་དང་མཉམ་�་འ�ོག་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ལ་�ངས་ཟིན་པས་�ིར་རོ། 13དེ་ནས་ས་�ལ་�ིས་�་བིད་ཐག་རིང་
�་བཏང་ནས། དམག་མིའི་�ོང་དཔོན་ཞིག་�་བ�ོས་པ་དང་། ཁོས་རང་གི་དམག་མི་�མས་�ི་འགོ་འ�ིད་�ས་
སོ། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�་བིད་དང་མཉམ་�་འ�ོག་གནང་མཛད་པའི་�ེན་�ིས། ཁོས་�ས་པའི་ལས་དོན་
ཚང་མར་ལམ་�ོང་ཡག་པོ་�ང་ངོ་། 15ས་�ལ་�ིས་�་བིད་ལ་ལམ་འ�ོ་ཡར་�ས་�ང་བར་མཐོང་ནས་ཁོའི་
སེམས་ནང་ད་�ང་ཞེད་�ང་ཆེ་�་བ�ེད་དོ། 16འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�འི་མི་ཚང་མས་�་བིད་ལ་
གཅེས་མོས་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དམག་�ས་�བས་�་ཁོ་ནི་དེ་ཚ�འི་�ོན་�་སོང་ནས་ལམ་�ོན་
�ས་�ི་ཡོད་པས་�ིར་རོ༎  

�་བིད་དང་ས་�ལ་�ི་�་མོ་ཆང་ས་བ�བ་པ།  

17ཉིན་ཞིག་ས་�ལ་�ིས་�་བིད་ལ། ངའི་�་མོ་�ན་པ་མེ་རབ་ཅེས་པ་དེ་�ོད་ལ་མནའ་མར་�ོད་�་ཡིན། འོན་
�ང་�ོད་ནི་དཔའ་�ལ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་�ངས་�ེལ་�ེད་དགོས། �ོད་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དོན་�་
དམག་འཐབ་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། (ས་�ལ་�ིས་རང་གི་སེམས་ལ། �་བིད་ངའི་ལག་འོག་�་མ་ཡིན་པར་ཕེ་ལེ་
ཤེད་པའི་ལག་འོག་�་�ོག་�ོན་�ང་བ་ཡིན་ན་དགའ་བ་འ�ག་ཅེས་བསམ་མོ།) 18དེའི་ལན་�་�་བིད་�ིས། ང་
ནི་�ལ་པོའི་མག་པར་འོས་པར་�ེད་པ་ལ། ང་དང་ངའི་�ིམ་ཚང་གི་གནས་ཚད་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་�ས་སོ། 
19འོན་�ང་མེ་རབ་�་བིད་ལ་�ོད་�འི་�ས་�བས་རན་མཚམས་�། ས་�ལ་�ིས་མོ་ནི་མེ་ཧོ་�ཱའི་�ོང་�་གནས་
�ོད་�ེད་མཁན་མིང་ལ་ཨད་རི་ཨེལ་ཞེས་པའི་མི་ཞིག་ལ་�ད་དོ། 20ས་�ལ་�ི་�་མོ་གཞན་དེ་མི་ཀལ་ཟེར་བ་
དེས་�་བིད་ལ་དགའ་པོ་�ེད་�ི་ཡོད་པའི་�ོར་ས་�ལ་�ིས་ཐོས་ནས། ཁོའི་སེམས་ལ་དགའ་ཚ�ར་�ང་ངོ་། 21ས་
�ལ་�ིས་རང་གི་སེམས་ནང་། ངས་རང་གི་�་མོ་མི་ཀལ་�་བིད་ལ་�ད་དེ། མོའི་བ�ད་ནས་ངས་ཁོ་�ི་ལ་�ད་པ་
�་�ར་བཟོས་ནས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་ཁོ་གསོད་པར་འ�ར་ཞེས་བསམ་མོ། དེ་ནས་ཁོས་ལན་ཐེངས་གཉིས་པར་
�་བིད་ལ། �ོད་ངའི་མག་པར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 22ས་�ལ་�ིས་རང་གི་ལས་�ེད་པ་�མས་ལ་�ས་པ། �ོད་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

ཚ�ས་�་བིད་�ི་�ར་�ིན་ནས་ཁོ་ལ། �ལ་པོས་�ེད་རང་ལ་�གས་མཉེས་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་ལས་
�ེད་པ་ཚང་མས་�ང་�ོད་ལ་དགའ་མོས་�ེད་�ི་ཡོད་པས། ད་�ོད་ནས་�ལ་པོའི་�ས་མོ་དེ་དང་ཆང་ས་བ�བ་
�འི་གོ་�བས་བཟང་པོ་དེ་རན་བཞག་ཅེས་གསང་བའི་ཐོག་�་�ོས་ཤིག 23ཁོ་ཚ�ས་�་བིད་ལ་གོང་བཞིན་�ས་པ་
དང་། དེའི་ལན་�་�་བིད་�ིས། ང་�་�འི་མི་ད�ལ་འཕོང་དང་མཐོང་�ང་ཞིག་�ལ་པོའི་མག་པར་འ�ར་�་དེ་
ནི་ཆེས་�ོད་�ི་�་ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 24�་བིད་�ིས་གང་�ས་པ་དེ་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ས་�ལ་ལ་
བཤད་པ་དང་། 25ས་�ལ་�ིས་ཁོ་ཆོ་ལ་�ས་པ། �ལ་པོས་བག་མའི་�་ཆ་སོགས་གང་ཡང་བཞེས་མི་ཡོང་། འོན་
�ང་ཁོང་གིས་རང་གི་ད�་བོའི་ད�་ཤ་ལེན་�ིར་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་བསད་ནས་དེ་ཚ�འི་མ�ན་�གས་དེ་
དག་བག་མེའི་བ�ོང་�ལ་�ི་�ལ་�་�ལ་པོ་ལ་འ�ལ་དགོས་ཅེས་�ོས་ཤིག (དེ་ནི་�་བིད་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�འི་ལག་
�་ཤི་བར་�ེད་�འི་�ས་ངན་ཞིག་ཡིན་ནོ།) 26ས་�ལ་�ིས་གང་�ས་པ་བཞིན་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་�་བིད་ལ་
བཤད་པ་དང་། �་བིད་�ལ་པོའི་མག་པ་�ེད་�འི་བསམ་�ོ་འཁོར་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ང་ངོ་། ཆང་སའི་
ཞག་�ས་གཏན་འབེབས་མ་�ེད་གོང་�། 27�་བིད་རང་གི་དམག་ཚ�གས་དང་མཉམ་�་�ིན་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་
མི་�ངས་ ༢༠༠ བསད་དེ། དེ་ཚ�འི་མ�ན་�གས་བཅད་ཅིང་�ལ་པོའི་�ར་འ�ེར་ཡོང་བ་དང་། རང་ཉིད་�ལ་
པོའི་མག་པར་འ�ར་�ིར་དེ་དག་�ངས་�ིས་བ�བ་ནས་�ལ་པོར་�ིས་�ོད་�ས་པས། ས་�ལ་�ིས་རང་གི་�་མོ་
མི་ཀལ་�་བིད་ལ་ཆང་ས་བ�བ་དགོས་�ང་ངོ་། 28གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�་བིད་དང་མཉམ་�་བ�གས་ཡོད་
པ་དང་། རང་གི་�་མོ་མི་ཀལ་�ིས་�་བིད་དང་དགའ་པོ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དེ་ས་�ལ་�ིས་ཤེས་ནས། 29ཁོ་ལ་�ར་
ལས་�ང་�ག་པར་འཇིགས་པ་དང་། ས་�ལ་འཚ�་�ན་རིང་�་�་བིད་ལ་�ང་ད�་�ས་སོ། 30ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་
དམག་མི་�མས་དམག་འཐབ་�ེད་པར་ལན་ཐེངས་ཇི་ཙམ་ཡོང་�ང་། �་བིད་�ིས་ས་�ལ་�ི་དམག་དཔོན་
གཞན་ལས་�ང་�ལ་ཁ་ཆེ་བ་ཐོབ་པས་ཁོ་ནི་�ན་�གས་ཅན་�་འ�ར་རོ༎  
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ས་�ལ་�ིས་�་བིད་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་བ།  

1ས་�ལ་�ིས་རང་གི་�་ཡོ་ན་ཐན་དང་ལས་�ེད་པ་ཚང་མར་�་བིད་གསོད་�འི་འཆར་གཞིའི་�ོར་བཤད་དོ། 
འོན་�ང་ཡོ་ན་ཐན་ནི་�་བིད་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 2ཁོས་�་བིད་ལ། ངའི་ཡབ་�ིས་�ོད་རང་
གསོད་ཐབས་�ེད་�ི་འ�ག་པས། སང་ཉིན་ཞོགས་པ་�ོད་རང་ཟབ་ཟབ་�ེད་དེ་གསང་བའི་གནས་ཤིག་�་གབ་
ནས་�ོད་ཅིག 3ང་ནི་ཡབ་དང་མཉམ་�་ཞིང་ཁར་�ིན་ནས། �ོད་གབ་ནས་བ�ད་ཡོད་སར་ཡབ་�ི་འ�མ་�་
ལངས་ཤིང་། �ོད་�ི་�ོར་ལ་�ད་ཆ་བཤད་�ི་ཡིན། གལ་�ིད་ངས་གནས་�ལ་གང་ཞིག་ཐོས་པ་�ང་ན་དེའི་�ོར་
ངས་�ོད་ལ་ཤོད་�ི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 4ས་�ལ་�ི་མ�ན་�་ཡོ་ན་ཐན་�ིས་�་བིད་ལ་�གས་བ�ོད་�ེད་དེ་�ས་
པ། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། ཉིད་�ི་�ན་པོ་�་བིད་�ི་ཐོག་�་མ་འོས་པ་ཞིག་མ་གནང་རོགས་གནང་། ཁོས་�ང་�ེད་
ལ་མ་འོས་པ་གང་ཡང་�ས་མེད་པ་དང་། ཁོས་�ས་པའི་ལས་དོན་ཚང་མས་�ེད་ལ་�གས་ཕན་གསོས་པ་ཤ་�ག་
�ང་ཡོད། 5ཁོས་རང་�ོག་�ོས་བཏང་གིས་གྷོ་ལི་ཡད་བསད་དེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ཆེད་�་
�ལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་བ་དང་། �་ཉིད་�ི་དེ་གཟིགས་ནས་�གས་མཉེས་པོ་གནང་བ་ཡིན་པས། ད་�ེད་�ིས་
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མི་གནོང་མེད་དེ་ལ་གནོད་འཚ�་གཏོང་བ་གནང་�ེ། དོན་མེད་�་�་བིད་གསོད་ཐབས་གནང་ངམ་ཞེས་�ས་སོ། 
6ཡོ་ན་ཐན་�ི་གཏམ་དེ་ས་�ལ་�ི་�ོ་ལ་བབས་ནས། ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་བ�ོད་དེ་�་བིད་
གསོད་�་མིན་པའི་དམ་བཅའ་�ས་སོ། 7དེ་ནས་ཡོ་ན་ཐན་�ིས་�་བིད་ལ་བོས་ནས་གནས་�ལ་ཚང་མ་བཤད་དེ། 
ཁོ་ས་�ལ་�ི་�ར་འ�ིད་པས། �་བིད་�ིས་�ར་བཞིན་�ལ་པོའི་ཞབས་ཏོག་�ས་ཤིང་གནས་སོ། 8ཨིསི་�ཱཨེལ་
དང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་བར་ལ་ཡང་�ར་དམག་འ�གས་ལངས་པ་དང་། �་བིད་�ིས་དེ་ཚ�ར་འཐབ་�ོལ་�ས་ཏེ་དེ་
ཚ�་ཕམ་ནས་�ོས་�ིན་ནོ། 9དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མངགས་པའི་སེམས་ཉིད་ངན་པ་ཞིག་ས་�ལ་�ི་
ཐོག་�་བབས་ཏེ། ལག་�་མ�ང་ཞིག་འ�ེར་ནས་ཕོ་�ང་�་གནས་ཡོད་པ་དང་། དེར་�་བིད་�ང་རང་གི་�་
�ན་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 10ས་�ལ་�ིས་�་བིད་ལ་མ�ང་བ�བ་ནས་�ིག་པར་�ར་�ིས་�ས་མོད། 
འོན་�ང་�་བིད་ཕར་གཡོལ་ནས་མ�ང་དེ་�ིག་པར་�ག་པས་ཁོ་�ོས་ཐར་རོ། 11མཚན་མོ་དེ་རང་ལ་ས་�ལ་
�ིས་མི་ཁ་ཤས་�་བིད་�ི་ཁང་པར་བ�་�ོགས་�ེད་དེ་སང་ཞོག་ཁོ་ལ་གསོད་�ིར་བཏང་བ་དང་། �་བིད་�ི་
�ང་མ་མི་ཀལ་�ིས་ཁོ་ལ་དོ་དགོང་�ོད་རང་�ོས་མ་�ིན་ན་སང་ཞོག་�ོད་རང་གསོད་པར་འ�ར་ཞེས་ཟོན་
བ�ལ་�ས་ཏེ། 12མོས་ཁོ་ལ་�ེ་�ང་ནས་མར་ཕབ་ནས་ཁོ་�ོས་ཐར་རོ། 13དེ་ནས་མོས་�ིམ་ཚང་གི་�་འ�་ཞིག་
�ངས་ནས་ཉལ་�ིའི་ཁར་བ�ལ་ཏེ། དེའི་མགོའི་�ོགས་�་ར་�ས་བཟོས་པའི་�ས་འབོལ་ཞིག་བཞག་ནས་དེའི་
�ེང་�་ཁེབ་ས་ཤིག་གཡོགས་སོ། 14ས་�ལ་�ིས་�་བིད་ལ་འབོད་�ིར་རང་གི་མི་�མས་བཏང་བ་དང་། མི་ཀལ་
�ིས་ཁོ་ན་གི་འ�ག་ཅེས་�ས་པས། 15ས་�ལ་�ིས་�་བིད་ལ་བ�་�ིར་རང་གི་མི་�མས་ཡང་�ར་བཏང་ནས། ཁོ་
ཉལ་�ི་དང་ཆབས་ཅིག་ངའི་�ར་འ�ིད་ཤོག་ངས་ཁོ་གསོད་�་ཡིན་ཞེས་བཀའ་བ�ོས་�ས་པ་དང་། 16དེ་ཚ�་
ནང་�་འ�ལ་ནས་བ�་�བས་ཉལ་�ིའི་�ེང་�་�ིམ་ཚང་གི་�་འ�་ཞིག་བ�ལ་བཞག་ཡོད་པ་དང་དེའི་མགོའི་
�ོགས་�་ར་�འི་བཟོས་པའི་�ས་འབོལ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་། 17ས་�ལ་�ིས་མི་ཀལ་ལ། �ོད་�ི་ང་ལ་མགོ་
བ�ོར་འདི་འ�་བཏང་ནས། ངའི་ད�་བོ་ཐར་�་འ�ག་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། མོས་ལན་�། 
གལ་�ིད་ངས་ཁོ་ལ་རོགས་མ་�ས་ན། ཁོས་ང་གསོད་�འི་�ིགས་ར་བ�ལ་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 18དེ་ནས་�་བིད་
�ོང་�ེར་ར་�ཱ་�་ཤ་�་ཨེལ་�ི་�ར་�ིན་ནས། ས་�ལ་�ིས་ཁོ་ལ་གང་�ས་པ་ཚང་མ་ཤ་�་ཨེལ་ལ་བཤད་དོ། ཤ་
�་ཨེལ་དང་ཁོ་གཉིས་ནའི་ཨོད་�་�ིན་ནས་དེར་བ�ད་དོ། 19ས་�ལ་ལ། �་བིད་ནི་ར་�ཱའི་�ོང་�ེར་ནའི་ཨོད་
�་ཡོད་ཅེས་པར་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 20ས་�ལ་�ིས་�་བིད་ལ་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་�ིར་རང་གི་མི་�མས་
བཏང་ངོ་། དེ་ཚ�ས་�ང་�ོན་པའི་ཚ�གས་ཤིག་ཤ་�་ཨེལ་དང་མཉམ་�་�ད་ཅོར་བ�བ་ཅིང་�ོ་གར་འ�བ་
བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་། ཤ་�་ཨེལ་ནི་དེ་ཚ�འི་འགོ་འ�ིད་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། �བས་དེར་ས་�ལ་�ི་མི་དེ་
ཚ�འི་�ེང་�་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་བབས་ནས་དེ་ཚ�འང་�ད་བ�བ་ཅིང་�ོ་གར་སོགས་འ�བ་བོ། 21ས་
�ལ་�ིས་དེ་ཧ་གོ་ནས། ཁོས་མི་བཏང་བས་དེ་ཚ�ས་�ང་�ད་བ�བ་�ེ་�ོ་གར་འ�བ་ནས་བ�ད་པ་དང་། ཁོས་
ཐེངས་ག�མ་པར་མི་བཏང་བས་དེ་ཚ�ས་�ང་�ར་བཞིན་�ས་པས། 22དེ་ནས་ས་�ལ་རང་ཉིད་ར་�ཱ་�ོང་�ེར་
�་�ིན་པ་དང་། སེ་�་ཞེས་པའི་�ོན་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་�་�ེབས་ནས། ཤ་�་ཨེལ་དང་�་བིད་གར་ཡོད་�ོར་འ�ི་
�ད་�ས་པས། མི་ཚ�ས་ཁོ་གཉིས་ནའི་ཨོད་�་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་བཤད་དོ། 23དེ་ནས་ཁོ་ལམ་�་འ�ོ་�བས་
དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་�ིས་ཁོ་ལ་དབང་བ�ར་མཛད་དེ་ཁོས་�ང་ནའི་ཨོད་མ་�ེབས་བར་གར་འ�བ་པ་
དང་�ད་ཅོར་བ�བ་བཞིན་�ིན་ནོ། 24རང་གི་�ོན་གོས་�ད་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ི་མ�ན་�་�ོ་གར་འ�བ་ཅིང་
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�ད་ཅོར་འདོན་དེ་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀ་གཅེར་�ར་གནས་སོ། (མི་ཚ�ས། ས་�ལ་ཡང་�ང་�ོན་པར་འ�ར་བ་
རེད་དམ་ཞེས་པའི་བ�ོད་�ོལ་འདི་�ར་འགོ་�གས་པ་ཡིན་ནོ།)  
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ཡོ་ན་ཐན་�ིས་�་བིད་ལ་རོགས་�ས་པ།  

1དེ་ནས་�་བིད་ར་�ཱའི་�ོང་�ེར་ནའི་ཨོད་ནས་�ོས་ཏེ་ཡོ་ན་ཐན་�ི་�ར་�ེབས་ནས། ཁོས། ངས་ག་རེ་�ས་སོང་
ངམ། ངས་ནོར་འ�ལ་ག་རེ་�ས་ཡོད་དམ། �ེད་�ི་ཡབ་�ིས་ང་ལ་བསད་འདོད་གནང་དགོས་པའི་ལས་ངན་
འཚབ་མེད་ཞིག་ངས་ག་རེ་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། 2ཡོ་ན་ཐན་�ིས་ལན་�། དཀོན་མཆོག་གིས་
�གས་�ེས་�ོད་ཤི་མི་དགོས་པར་ཤོག ངའི་ཡབ་�ིས་དོན་གནད་ཆེ་�ང་ཚང་མ་ང་ལ་ག�ངས་�ི་ཡོད་པས། 
གནས་�ལ་འདིའང་ཁོངགིས་ང་ལ་�ས་གསང་གནང་མི་ཡོང་། དེ་བས་ན་�ོད་�ིས་བཤད་པའི་གནས་�ལ་དེ་ནི་
བདེན་མི་�ིད་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 3འོན་�ང་�་བིད་�ིས། �ེད་�ིས་ང་ལ་�གས་མཉེས་པོ་གནང་གི་
ཡོད་པ་དེ་�ེད་�ི་ཡབ་�ིས་གསལ་པོར་མ�ེན་�ི་ཡོད་པས། ཁོང་གི་འཆར་གཞི་འདིའི་�ེན་�ིས་�ེད་ལ་�གས་
ཕམ་ཆེན་པོ་�ང་ཡོང་ཞེས་དགོངས་སོ། ངས་འཚ�་བཞིན་པོའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དཔང་�་བ�ག་ནས་བ�ོད་
�ར། ད་ང་ནི་འཆི་བ་ལ་གོམ་ཚད་གང་གི་�ད་པར་མ་གཏོགས་མེད་ཅེས་�ས་སོ། 4ཡོ་ན་ཐན་�ིས་�་བིད་ལ། 
�ོད་�ི་འདོད་པ་གང་ཡོད་�ར་ངས་�ེད་ཆོག་ཅེས་�ས་སོ། 5�་བིད་�ིས། སང་ཉིན་གནམ་གང་གི་�ས་�ོན་ཡིན་
པས། ངས་�ལ་པོ་དང་མཉམ་�་ཁ་ཟས་བཟའ་དགོས་པ་ཡིན། དེ་བས་ན། ང་ཞིང་ཁའི་ད�ིལ་�་�ིན་ནས་གནང་
ཉིན་དགོང་�ོ་བར་�་གབ་ནས་�ོད་�ི་ཡིན། 6གལ་ཏེ་�ེད་�ི་ཡབ་�ིས་ང་གསོལ་ཚ�ག་ལ་མེད་པ་དེ་མ�ེན་ནས་
ང་ལ་འཚ�ལ་གནང་ན། �ེད་�ིས་�་བིད་ནི་བྷེད་ལེ་ཧེམ་�་རང་གི་ནང་མི་ཚང་མས་ལོ་འཁོར་�ི་དམར་མཆོད་
འ�ལ་�ིར་དགོངས་པ་�ས་ནས་�ིན་སོང་ཞེས་ག�ངས་རོགས་གནང་། 7དེར་ཁོང་གིས་ལེགས་སོ་ཞེས་ག�ངས་
པ་ཡིན་ན། ང་ལ་ཉེན་ཁ་མེད་པར་ཞི་བདེར་གནས་�བ་མོད། འོན་�ང་གནས་�ལ་དེ་ཐོས་ནས་ཁོང་�གས་�ོས་
པ་གནང་ན། ད་�ང་ཁོང་གིས་ང་ལ་གནོད་འཚ�་གནང་�་ཡིན་པ་དེ་�ེད་�ིས་མ�ེན་དགོས་སོ། 8ད་ལན་�ེད་
�ིས་ང་ལ་དེ་བཞིན་�བས་འ�ག་གནང་ནས། �ར་�ེད་�ིས་དམ་བཅའ་གང་གནང་བ་དེ་ལ་�ིས་འཇོག་གནང་
རོགས་གནང་། གལ་ཏེ་ང་ལ་ཉེས་�ོན་ཡོད་ན་�་ཉིད་རང་གིས་ང་ལ་གསོད་ཆོག་པ་ཡིན། ང་གསོད་�ིར་�ེད་�ི་
ཡབ་ལ་�ིས་�ོས་གནང་དགོས་དོན་མེད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 9ཡོ་ན་ཐན་�ིས་�ས་པ། དེ་�ར་མ་བསམ་ཞིག། ངའི་
ཡབ་�ིས་�ོད་ལ་གསོད་ཐབས་�ས་པ་དེ་ངས་ཤེས་པ་ཡིན་ན། ངས་�ོད་ལ་ངེས་པར་ལབ་པ་ཡོད། 10�་བིད་�ིས། 
གལ་�ིད་�ེད་�ི་ཡབ་�ིས་�ེད་ལ་ལན་�ག་པོ་གནང་ན། དེའི་�ོར་�ས་ང་ལ་བཤད་ཡོང་ངམ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 
11ཡོ་ན་ཐན་�ིས། ད་འོ་ན་ང་གཉིས་ཞིང་ཁའི་�ོགས་�་འ�ོ་དགོས་ཅེས་�ས་ནས་དེ་གཉིས་�ིན་པ་དང་། 12ཡོ་
ན་ཐན་�ིས་�་བིད་ལ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དཔང་�་བ�གས་ནས། ངས་སང་དང་གནང་ཉིན་
ད་�འི་�ས་ཚ�ད་འདི་རང་ཐོག་�་ངས་ཡབ་ལ་བཀའ་འ�ི་�ས་ཏེ་ཁོང་གི་དགོངས་�ལ་ལ་བ�ག་ད�ད་�ེད་�ི་
ཡིན། གལ་ཏེ་�ོད་�ི་�ོར་ལ་ཁོང་གི་དགོངས་�ལ་ཡག་པོ་འ�ག་བསམ་ན་ངས་�ོད་ལ་ལོན་གཏོང་�་ཡིན། 
13ཁོང་གིས་�ོད་ལ་གནོད་འཚ�་གཏོང་བ་གནང་�ིས་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཤེས་བཞིན་�་�ོད་ལ་མ་ལབ་པར། �ོད་
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ཉེས་མེད་�་ཐར་ནས་འ�ོ་མ་བ�ག་པ་ཡིན་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་གསོད་པར་ཤོག གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ངའི་ཡབ་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་པ་�ར་�ོད་དང་མཉམ་�འང་འ�ོགས་པར་ཤོག 14གལ་ཏེ་ང་གསོན་
པོར་གནས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ིས་དམ་བཅའ་དེ་�ིས་�ང་�ས་ཏེ། ང་དང་དམ་ཚ�ག་བ�ན་པོར་གནས་པར་
�ོས་ཤིག 15གལ་ཏེ་ང་འཆི་བ་ཡིན་ན། �ས་�ན་�་ངའི་ནང་མི་ཚ�་ལའང་དེ་བཞིན་དམ་ཆིག་བ�ན་པོར་�ོས་
ཤིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�ི་ད�་བོ་ཚང་མ་�་མེད་བཟོ་བ་གནང་�བས། 16ང་གཉིས་�ི་ཕན་�ན་
བར་ལ་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་ད་�ང་འགལ་�ོན་མེད་པར་བ�ན་པོར་གནས་པར་ཤོག དམ་བཅའ་དེ་ལ་
འགལ་�ོན་�ང་བ་ཡིན་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་ཉེས་ཆད་གནང་བར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 17དེ་
བཞིན་�་བིད་�ིས་ཡོ་ན་ཐན་ལ་གཅེས་པོ་�ེད་�འི་�ར་ཡང་དམ་བཅའ་�ེད་བ�ག་གོ གང་ལགས་ཟེར་ན། ཡོ་
ན་ཐན་�ིས་�་བིད་ལ་རང་ཉིད་དང་ད�ེར་མེད་པར་གཅེས་འཛ�ན་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 18དེ་ནས་ཡོ་ན་ཐན་�ིས་�་
བིད་ལ། སང་ཉིན་གནམ་གང་གི་�ས་�ོན་ཡིན་པས། �ོད་རང་གསོལ་ཚ�ག་ལ་མེད་པ་དེ་མངོན་གསལ་�་མཐོང་
�བ་པ་དང་། 19གནང་ཉིན་�ོད་རང་མེད་པ་དེ་ནི་དེ་བས་�ང་གསལ་པོར་ཤེས་�བ་པ་ཡིན་པས། �ར་�ོད་རང་
གབ་པའི་ས་ཆ་དེ་རང་�་�ིན་ནས། དེར་�ོ་�ག་�ང་ནས་ཡོད་པའི་�བ་�་གབ་ནས་�ོད་ཅིག 20ངས་�ོ་�ག་དེ་
ལ་འབེན་�ས་ཏེ་མདའ་ཐེངས་མ་ག�མ་བ�བ་ནས། 21ངས་རང་གི་གཡོག་པོར་མདའ་དེ་དག་འཚ�ལ་བར་
གཏོང་གི་ཡིན་ནོ། �བས་དེར་ངས་ཁོ་ལ་མདའ་དེ་དག་ཁོའི་�ར་�ོགས་�་འ�ག་པས། དེ་དག་�གས་ཤིག་ཅེས་
�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་�ོད་ལ་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་�གས་མཚན་ཞིག་�་�ིས་དགོས་�་ཡིན་པས། ངས་�ོད་ལ་ཉེན་
ཁ་མེད་ཅེས་�་གསོན་པོར་བ�གས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་�ི་ནང་མནའ་�ེལ་�་ཡིན་ནོ། 22འོན་
�ང་ངས་ཁོ་ལ་མདའ་དེ་�ོད་�ི་ཕར་�ོགས་�་འ�ག་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། �ོད་འ�ོ་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་རང་�ི་ལ་གཏོང་གནང་འདོད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 23ང་གཉིས་�ི་ཕན་�ན་བར་ལ་
བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་ནི་ང་ཚ�ས་�ས་�ག་�་�ང་�བ་པའི་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་རོགས་
གནང་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། 24དེ་ནས་�་བིད་ཞིང་ཁའི་གསེབ་�་གབ་པ་དང་། གནམ་གང་གི་�ས་�ོན་�་�ལ་པོ་ས་
�ལ་གསོལ་ཚ�ག་ལ་ཕེབས་ཤིང་། 25�ར་�ན་�ར་�ིག་པའི་འ�མ་�་ཡོད་པའི་བ�གས་�ིར་བ�གས་སོ། ཁོང་གི་
འ�མ་�་ཨབ་ནེར་དང་། དེའི་ཁ་�ག་ལ་ཡོ་ན་ཐན་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། �་བིད་�ི་བ�གས་�ི་ནི་�ོང་པར་�ས་
ཡོད་དོ། 26འོན་�ང་དེ་ཉིན་ས་�ལ་�ིས་གང་ཡང་མ་ལབ་བོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོའི་བསམ་པར་དེ་རིང་�་
བིད་མི་གཙང་བར་འ�ར་བའི་�ེན་ཞིག་�ང་བ་ཡིན་�ི་རེད་ཅེས་བསམ་མོད། 27འོན་�ང་གནམ་གང་གི་�ས་
�ོན་�ི་ཉིན་�ེས་མར་ཡང་�་བིད་�ི་�ི་དེ་�ོང་པར་�ས་ཡོད་པ་དང་། ས་�ལ་�ིས་ཡོ་ན་ཐན་ལ། ཁ་སང་དང་
དེ་རིང་ཉིན་གཉིས་ཀར་�་བིད་ཁ་ལག་ལ་མེད་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་�ད་�ས་པར། 28ཡོ་ན་ཐན་�ིས་
ལན་�། ཁོ་བྷེད་ལེ་ཧེམ་�་འ�ོ་དགོས་ཟེར་ནས་ང་ལ་དགོངས་པ་�ས་ནས་�ས་པ། 29ང་ལ་འ�ོ་བ�ག་རོགས་
གནང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། ངའི་ནང་མི་ཚ�ས་�ོང་�ེར་�་དམར་མཆོད་�ས་�ོན་�ང་�ི་�ེད་�ི་ཡོད་པས། ངའི་
�ན་�ིས་�ང་ང་དེར་ཡོང་དགོས་པའི་ལན་བཏང་བཞག། �ེད་རང་ངའི་�ོགས་པོ་ཡིན་པས། ང་ལ་རང་གི་
གཉེན་མཚན་�མས་�ག་འ�ད་�་འ�ོ་བ�ག་རོགས་གནང་། དེའི་�ེན་�ིས་ཁོ་�ེད་�ི་གསོལ་ཆིག་ལ་བཅར་མ་
�བ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 30ས་�ལ་�ིས་ཡོ་ན་ཐན་ལ་ཤིན་�་�ོས་ནས་�ས་པ། ངོ་ལོག་པ་དང་དམ་ཚ�ག་མི་
གཙང་བའི་�ད་མེད་�ི་�་�ོད། �ོད་�ིས་�་བིད་�ི་�ོགས་གཏོགས་�ས་ནས་�ོད་རང་དང་�ོད་�ི་ཨ་མའི་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

ཞབས་འ�ེན་�ས་པ་དེ་ད་ངས་ཧ་གོ་སོང་། 31�་བིད་གསོན་པོར་གནས་�ན་རིང་�་�ོད་རང་�ལ་འདིའི་�ལ་
པོར་འཁོད་མ་�བ་པ་དེ་�ོད་�ི་མི་ཤེས་སམ། ད་�ོད་རང་�ིན་ནས་ཁོ་འདིར་འ�ིད་ཤོག ཁོ་ངེས་པར་�་གསོད་
དགོས་ཅེས་�ས་པ་དང་། 32ཡོ་ན་ཐན་�ིས་ས་�ལ་ལ། ཁོ་ཅི་�ིར་ཤི་དགོས་སམ། ཁོས་ག་རེ་�ས་ཡོད་དམ་ཞེས་
�ས་པ་དང་། 33ས་�ལ་�ིས་ཡོ་ན་ཐན་ལ་གསོད་�ིར་ཁོའི་�ོགས་�་རང་གི་མ�ང་འཕངས་པས། རང་གི་ཡབ་
�ིས་�་བིད་ལ་གསོད་�འི་ཐག་བཅད་ཟིན་ཡོད་པ་དེ་ཡོ་ན་ཐན་�ིས་ཤེས་སོ། 34དེ་ནས་ཡོ་ན་ཐན་ཤིན་�་�ོས་
ཏེ་འ�ོན་�ི་ནང་ནས་ཡར་ལངས་ཤིང་། གནམ་གང་གི་�ས་�ོན་�ི་ཉིན་གཉིས་པར་ཁ་ཟས་གང་ཡང་མ་བཟས་
སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ས་�ལ་�ིས་�་བིད་ལ་དམའ་འབེབས་�ས་པས། ཁོའི་སེམས་ནང་�་བིད་�ི་�ོར་ལ་
སེམས་འ�ལ་ཆེན་པོ་�ང་ངོ་། 35�ར་ཁ་ཆད་�ས་པ་བཞིན། དེའི་སང་ཞོག་ཡོ་ན་ཐན་�་བིད་དང་�ག་འ�ད་
�ེད་�ིར་གཞོན་�་ཞིག་མཉམ་�་འ�ིད་ནས་ཞིང་ཁར་�ིན་ནོ། 36ཡང་ཁོས་གཞོན་�་དེ་ལ་ངས་འཕེན་པའི་
མདའ་དེ་ལེན་པར་�གས་ཤིག་ཅེས་�ས་པས། གཞོན་�་དེ་�གས་�ིན་པ་དང་། ཡོ་ན་ཐན་�ིས་ཁོ་ཡོད་ས་ལས་
ཐག་རིང་བར་མདའ་ཞིག་འཕེན་ནོ། 37ཡོ་ན་ཐན་�ི་མདའ་འཕེན་པའི་གནས་དེར་གཞོན་�་དེ་�ེབས་པ་དང་། 
ཡོ་ན་ཐན་�ིས་�ད་�གས་ཆེན་པོས་ཁོ་ལ། མདའ་དེ་�ོད་ཡོད་ས་ལས་ཐག་རིང་བར་ཡོད། 38དེ་�ར་ལངས་ནས་
མ་བ�ད་པར་མ�ོགས་པོར་�གས་ཤིག་ཅེས་�ས་པ་དང་། གཞོན་�ས་མདའ་དེ་�ག་ནས་རང་གི་�ིན་བདག་གི་
�ར་ལོག་ཡོང་ངོ་། 39གོང་གསལ་གནས་�ལ་དེའི་གསང་དོན་�ོར་གཞོན་�་དེས་གང་ཡང་མ་ཤེས་མོད། འོན་
�ང་ཡོ་ན་ཐན་དང་�་བིད་གཅིག་པོས་གསང་དོན་དེ་ཤེས་�ི་ཡོད་དོ། 40ཡོ་ན་ཐན་�ིས་རང་གི་གོ་མཚ�ན་�མས་
གཞོན་�་དེ་ལ་�ས་ནས། དེ་དག་�ོང་�ེར་�་�ོལ་ཞིག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 41གཞོན་�་དེ་�ིན་པའི་�ེས་�་�་
བིད་�ོ་�ག་�ང་ཡོད་པའི་གནས་དེ་ནས་ཐོན་ཏེ། �ས་མོ་བ�གས་ཤིང་ས་ཁར་�ར་ནས་�ག་འ�ལ་ཐེངས་
ག�མ་�ས་སོ། ཡོ་ན་ཐན་དང་ཁོ་གཉིས་ཕན་�ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁ་བ�ལ་ནས་�ས་སོ། �་བིད་ལ་ཡོ་ན་
ཐན་ལས་�ག་པར་�ག་བ�ལ་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་དོ། 42ཡོ་ན་ཐན་�ིས་�་བིད་ལ། དཀོན་མཆོག་�ོད་དང་མཉམ་
�་འ�ོགས་པར་ཤོག ང་གཉིས་�ིས་ཕན་�ན་བར་ལ་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་བཞིན་ད་�་ང་གཉིས་དང་། མ་
འོངས་པར་ང་ཚ�འི་�་བ�ད་�མས་ནས་�ང་�ང་�བ་པའི་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་ངེས་པར་�་
�ས་པ་གནང་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། དེ་ནས་�་བིད་�ིན་པ་དང་། ཡོ་ན་ཐན་ཡང་རང་གི་�ོང་�ེར་�་�ིར་ལོག་�ས་
སོ༎  
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�་བིད་ས་�ལ་�ི་�་ནས་�ོས་པ།  

1�་བིད་�ོང་�ེར་ནོབ་�་�་མ་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་གི་�ར་�ིན་པ་དང་། ཨ་ཧི་མེ་ལེག་ནི་�ས་པོ་འདར་བཞིན་�་བིད་
ལ་�ག་འ�ད་�ེད་�ིར་ཡོང་ནས་ཁོས། �ེད་རང་གཅིག་�ར་འདིར་ཡོང་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པ་
དང་། 2�་བིད་�ིས། ང་འདིར་�ལ་པོའི་�་དོན་ཞིག་གི་�ིར་ཡོང་བ་ཡིན། ཁོང་གིས་ང་འདིར་བཏང་གནང་བའི་
གནད་དོན་དེ་�་ཞིག་ལའང་མ་ལབ་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ངས་རང་གི་མི་ཚ�ར་ས་ཆ་ཞིག་�་�ག་�་
�ས་ཡོད་པས། 3ད་�ེད་དང་མཉམ་�་ག་རེ་ཡོད་དམ། ང་ལ་བག་ལེབ་�འམ་ཡང་ན་�ེད་ལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ང་
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ལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 4�་མས་ལན་�། བག་ལེབ་དམ་པ་དེ་མ་གཏོགས་བག་ལེབ་ད�ས་མ་ཞིག་ང་
ལ་མེད། �ོད་�ི་མི་ཚ�ས་ཉེ་�ས་�ད་མེད་དང་ཆགས་�ོད་�ས་མེད་པ་ཡིན་ན་བག་ལེབ་དེ་ལས་འ�ེར་ཆོག་པ་
ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 5�་བིད་�ིས་ལན་�། ཁོ་ཚ�ས་དེ་འ�་ཏན་ཏན་�ས་མེད། ངའི་མི་ཚ�ས་ལས་དོན་ད�ས་མ་ཞིག་
གི་ཆེད་�་�ོགས་ཐོན་�ེད་�བས་�ང་། རང་ཉིད་ལ་�ོལ་བཞིན་དག་འ�ངས་�ས་ཏེ་གཙང་མར་གནས་�ི་ཡོད་
པ་ཡིན་པས། ད་ལན་ང་ཚ�་དམིགས་བསལ་�ི་ལས་དོན་ཞིག་གི་ཆེད་�་ཡོང་བ་ཡིན་ན། �ས་�ན་ལས་�ག་པར་
གཙང་བར་གནས་མི་དགོས་སམ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 6�་མས་�་བིད་ལ་བག་ལེབ་དམ་པ་དེ་�ད་དོ། གང་ལགས་
ཟེར་ན། ཁོའི་�ར་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ས་པའི་བག་ལེབ་དེ་མ་གཏོགས་གཞན་ཞིག་མེད་དོ། དེ་ནི་དམ་
པའི་གསོལ་�ོག་�ང་�་བག་ལེབ་སོས་པ་ཞིག་བཞག་ནས་�ིང་པ་མར་�ས་པའི་བག་ལེབ་དེ་ཁོ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་
ནོ། 7(ཉིན་དེར་ས་�ལ་�ི་�གས་�ི་གཙ�་བོ་ཨེ་དྷོམ་པ་དྷོ་ཨེག་ཟེར་བ་དེའང་དེར་ཡོད་དོ། ཁོ་ནི་མཆོད་འ�ལ་
ཞིག་གིས་�ོར་ལ་དེར་�ེབས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།) 8�་བིད་�ིས་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་ལ། �ེད་�ིས་ང་ལ་མ�ང་ངམ་རལ་�ི་
ཞིག་གནང་�་མེད་དམ། �ལ་པོའི་བཀའ་ཕེབས་མ་ཐག་�་ང་ཐོན་དགོས་�ང་བར་བ�ེན། ངས་གོ་མཚ�ན་སོགས་
གང་ཡང་འ�ེར་ལོང་མ་�ང་ཞེས་�ས་པ་དང་། 9ཨ་ཧི་མེ་ལེག་གིས་ལན་�། �ར་�ོད་�ིས་ཨེ་�ཱའི་�ང་གཤོང་�་
བསད་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་གྷོ་ལི་ཡད་�ི་རལ་�ི་དེ་ཡོད། དེ་ནི་ཨེ་ཕོད་�ི་�བ་ལ་རས་ཤིག་གིས་བ�མ་ནས་
བཞག་ཡོད། འདིར་མཚ�ན་ཆ་དེ་མ་གཏོགས་གཞན་མེད་པས། དེ་�ོད་ལ་དགོས་ན་འ�ེར་ཞིག་ཅེས་�ས་པས། �་
བིད་�ིས། རལ་�ི་དེ་ལས་ཡག་པ་ཞིག་གང་�འང་མེད་པས། དེ་ང་ལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 10དེ་ནས་
�་བིད་ས་�ལ་�ི་�་ནས་�ོས་ཏེ། གྷད་�ི་�ལ་པོ་ཨ་ཀིཤི་�ི་�ར་�ིན་ནོ། 11�ལ་པོའི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ཨ་ཀིཤི་
ལ། �ེ་བོ་འདི་ནི་�་བིད་ཟེར་བ་རང་གི་�ལ་�ི་�ལ་པོ་དེ་མ་ཡིན་ནམ། �ེ་བོ་འདི་རང་གི་�ོར་ལ་�ད་མེད་ཚ�ས་
�ོ་གར་འ�བ་�ས་�་ཚ�ག་ནང་། ས་�ལ་�ིས་�ོང་�ག་མང་པོ་བསད་མོད། འོན་�ང་�་བིད་�ིས་ནི་�ི་�ག་
མང་པོ་བསད་ཅེས་བ�ོད་དེ་གཞས་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། 12ཁོ་ཚ�འི་གཏམ་དེ་�་བིད་ལ་སེམས་འ�ལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་
ནས། ཁོ་�ལ་པོ་ཨ་ཀིཤི་ལ་ཧ་ཅང་འཇིགས་སོ། 13ཁོ་ཚ�་ཉེ་འཁོར་�་ཡོད་�བས་�་བིད་�ིས་རང་ཉིད་སེམས་པ་
ཐང་པོ་མེད་�ལ་�ོན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་བཀག་འགོག་�ེད་�བས་ཁོས་�ོ་�ལ་�ས་ཏེ། �ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོར་
གང་�ང་མང་�ང་�ིས་ཤིང་། རང་གི་�་དང་�་ར་ནས་ཁ་�་འཛག་ཅིང་བ�ད་�ི་ཡོད་དོ། 14དེར་བ�ེན་ཨ་
ཀིཤི་�ིས་རང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ར་�ོས་དང་མི་འདི་ནི་�ོན་པ་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ས་ཅིའི་�ིར་ཁོ་ངའི་�ར་འ�ིད་
ཡོང་བ་ཡིན་ནམ། 15ང་ལ་མི་�ོན་པ་�ང་ཞིང་དཀོན་པ་ཡིན་ནམ། ང་ལ་ཁོང་�ོ་�ང་�ིར་ང་རང་གི་ཁང་པའི་
ནང་ད་�ང་�ོན་པ་གཞན་ཞིག་འ�ིད་ཡོང་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་སོ༎  
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�་མ་�མས་�ེབ་གསོད་གཏངོ་བ།  

1�་བིད་གྷད་�ོང་�ེར་ནས་�ོས་ཏེ་ཨ་�ལ་ལམ་ཞེས་པའི་�ོང་གི་ཉེ་འ�མ་�་�ག་�ག་ཞིག་གི་ནང་�་�ིན་པ་
དང་། ཁོའི་�ན་�མས་དང་ནང་མི་གཞན་ཚ�ས་ཁོ་དེར་ཡོད་པ་ཐོས་ནས། དེ་ཚ�འང་ཁོའི་�ར་�ིན་ཏེ། �ོགས་�ིལ་
�ས་སོ། 2དེ་བཞིན་མནར་གཅོད་ནང་�་�ད་པ་དང་�་ལོན་�ག་པ་�མས་དང་�ོ་ཁ་མ་ཚ�མས་པའི་མི་�མས་
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ཁོའི་�ར་�ིན་པས། ཁོ་ཚ�་�ོན་བ�ོམས་པས་མི་�ངས་ ༤༠༠ ཙམ་འཛ�མས་པ་དང་། ཁོ་ནི་དེ་ཚ�འི་འགོ་དཔོན་�་
འ�ར་རོ། 3དེ་ནས་�་བིད་མོ་ཨབ་�ལ་�ི་ས་གནས་མིཛ་�ཱ་ཞེས་པར་�ིན་ནས་མོ་ཨབ་�ི་�ལ་པོ་ལ། དཀོན་
མཆོག་གིས་ངའི་དོན་�་ག་རེ་གནང་�་ཡིན་པ་དེ་ངས་མ་ཤེས་བར་�། ངའི་ཕ་མ་གཉིས་འདིར་�ོད་བ�ག་
རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 4རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་མོ་ཨབ་�ི་�ལ་པོའི་�ར་བཞག་གོ �་བིད་�ག་�ག་ནང་གབ་
ནས་�ོད་�ན་རིང་�་ཁོ་ཚ�་དེར་གནས་�ོད་�ས་སོ། 5དེ་ནས་�ང་�ོན་པ་གྷཌ་ནི་�་བིད་�ི་�ར་�ེབས་ནས། 
�ོད་འདིར་མ་�ོད་པར་ཡ་�་�འི་�ལ་�་ལམ་སང་འ�ོ་དགོས་ཤེས་�ས་པ་དང་། �་བིད་དེ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཧེ་
རེད་�ི་ཤིང་ནགས་�ི་�ལ་�་�ིན་ནོ། 6ཉིན་ཅིག་ས་�ལ་གྷི་བི་�ཱ་�་རི་ཞིག་གི་�ེང་�་ཡོད་པའི་འོམ་�འི་ཤིང་
ཞིག་གི་འོག་�་ལག་པར་རང་གི་མ�ང་འ�ེར་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། ལས་�ེ་པ་�མས་ཁོའི་འཐའ་འཁོར་�་
ལངས་ནས་བ�ད་ཡོད་པའི་�བས་�་�་བིད་དང་ཁོའི་མི་�མས་�ེད་པའི་�ོར་�ས་སོ། 7དེ་ནས་ཁོས་རང་གི་
ལས་�ེད་པ་�མས་ལ། �ེ་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མི་�མས་ཉོན་ཞིག། �ོད་ཚ�འི་སེམས་ལ་�་བིད་�ིས་�ོད་ཚ�་ཚང་མར་
ཞིང་དང་�ན་ཚལ་སོགས་�ད་དེ་�ོད་ཚ�་དམག་དཔོན་�་བ�ོ་གཞག་�ེད་ཡོང་ཞེས་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། 8དེར་
བ�ེན་པས་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་�ས་ངན་བ�ོམས་�ི་ཡོད་དམ། ངའི་�ས་�་བིད་མཉམ་�་ལག་འ�ེལ་�ས་པའི་�ོར་
�ོད་ཚ�་�ས་�ང་ང་ལ་ལབ་མ་�ང་�ོད་ཚ�འི་ནང་ནས་�ས་�ང་ང་ལ་ཞེན་སེམས་མི་�ེད་དོ། སོ་སོའི་མི་ཁོངས་
ནས་ཡིན་པའི་�་བིད་�ིས་ད་�་ང་གསོད་�འི་གོ་�བས་འཚ�ལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ངའི་�ས་ཁོ་ལ་�བ་�ོར་
�ེད་�ི་ཡོད་�ོར་�ས་�ང་ང་ལ་དེའི་�ོར་ལབ་མ་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 9ས་�ལ་�ི་དཔོན་རིགས་�མས་དང་མཉམ་
�་དེར་ལངས་ནས་བ�ད་ཡོད་པའི་དྷོ་ཨེག་གིས། ངས་�་བིད་ལ་ས་གནས་ནོབ་�་ཨ་ཧི་�བ་�ི་�་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་
གི་�ར་འ�ོ་གིན་ཡོད་པ་མཐོང་�ང་། 10ཨ་ཧི་མེ་ལེག་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་བིད་�ིས་ག་རེ་�ེད་
དགོས་�ོར་བཀའ་འ�ི་�ས་ཏེ། ཁོ་ལ་ཁ་ཟས་�ན་�་ཞིག་དང་ཕ་ལེ་ཤེད་པ་གྷོ་ལི་ཡད་�ི་རལ་�ི་དེ་�ད་སོང་
ཞེས་�ས་སོ། 11དེ་ནས་�ལ་པོ་ས་�ལ་�ིས་�་མ་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་དང་ནོབ་�་�་མ་�ེད་བཞིན་པའི་ཁོའི་གཉེན་
མཚན་ཚང་མ་འབོད་�་བཏང་བས། དེ་ཚ�་ཁོའི་�ར་�ིན་ནོ། 12ས་�ལ་�ིས་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་ལ། �ེ་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་
�ར་ཉོན་ཞིག་ཅེས་�ས་པས། ཁོས་ང་�ེད་�ི་ཞབས་�ར་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 13ས་�ལ་�ིས་ཁོ་ལ། �ོད་དང་�་
བིད་གཉིས་�ིས་ང་ལ་�ས་ངན་བ�མ་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། �ོད་�ིས་ཁོ་ལ་ཁ་ཟས་དང་རལ་�ི་�ད་པ་
དང་། ཁོའི་དོན་�་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་�ོས་�་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། ད་ཆ་ཁོས་ང་དང་�བ་འགལ་�ས་
ནས་ང་གསོད་�འི་གོ་�བས་འཚ�ལ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 14དེའི་ལན་�་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་གིས། �་བིད་ནི་�་
ཉིད་�ི་ལས་དཔོན་�མས་�ི་ཁོངས་ནས་�ན་ལས་�གས་�ོས་འཁེལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ནི་�ེད་�ི་མག་
པ་དང་། �་�ང་�ེ་ཚ�གས་�ི་དམག་དཔོན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཕོ་�ང་གི་�ོན་ཚ�གས་ཚང་མས་ཁོང་ལ་བ�ི་�ས་
ཆེན་པོ་�་གི་ཡོད་དོ། 15ངས་ཁོའི་དོན་�་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་�ོས་ངེས་པར་�ས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་བཀའ་
�ོས་�ས་པ་དེ་ནི་ད་རེ་ལན་ཐེངས་དང་པོ་མ་ཡིན་མོད། �ེད་ལ་�ས་ངན་བ�ོམ་བཞག་ག�ངས་པའི་�ོར་ལ་
ཡིན་ན། མི་དབང་ཆེན་པོས་ང་དང་ངའི་ནང་མི་�་ལའང་�ོན་བ�ོད་མ་གནང་རོགས་གནང་། དོན་གནད་དེའི་
�ོར་ངས་གང་ཡང་ཤེས་�ི་མེད་ཅེས་�ས་པས། 16�ལ་པོས། ཨ་ཧི་མེ་ལེག་�ོད་དང་�ོད་�ི་གཉེན་མཚན་ཚང་མ་
ངེས་པར་�་འཆི་དགོས་ཅེས་�ས་ནས། 17རང་གི་འ�མ་�་ཡོད་པའི་�་�ང་བ་�མས་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་�་མ་�མས་གསོད་ཅིག གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་�་བིད་དང་ངན་པ་ལག་འ�ེལ་�ིས་�ས་ངན་བ�ོམ་�ེ། 
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ཁོ་�ོས་�ིན་པའི་�ོར་དེ་ཚ�ས་ཤེས་བཞིན་�་ང་ལ་ལབ་མ་�ང་ཞེས་བ�ོད་མོད། འོན་�ང་�་�ང་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་�་མ་�མས་གསོད་�ར་ལག་པ་མ་བ�ངས་སོ། 18དེ་བས་ན་�ལ་པོས་དྷོ་ཨེག་ལ་ཁོ་ཚ�་གསོད་
ཅིག་�ས་པ་དང་། དྷོ་ཨེག་གིས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་བསད་དོ། དེ་ཉིན་ཁོས་ཨེ་ཕོད་འ�ེར་འོས་པའི་�་མ་བ�ད་�་�་�་
བསད་དོ། 19ས་�ལ་�ིས་�་མའི་�ོང་�ེར་ནོབ་�ི་�ལ་མི་�ེ་ཕོ་མོ་ཚང་མ་དང་། �་�་ཆེ་�ང་�ན་དང་�གས་
ཟོག་བོང་�་ར་�ག་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་གསོད་དགོས་པའི་བཀའ་བ�ོས་�ས་པ་བཞིན་དེ་དག་ཡོངས་�་�ེབ་
གསོད་བཏང་ངོ་། 20འོན་�ང་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་གི་�འི་ཁོངས་ནས་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་ཞེས་པ་དེ་�ོས་ཐར་ཏེ་�་བིད་�ི་
ཁོངས་གཏོགས་�་�ིན་ནོ། 21དེ་ནས་ཁོས་�་བིད་ལ། ས་�ལ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�་མ་�མས་ཇི་�ར་
བསད་པའི་�ོར་བཤད་པས། 22�་བིད་�ིས་ཁོ་ལ། དེ་ཉིན་དྷོ་ཨེག་དེར་ཡོད་པ་མཐོང་མ་ཐག་�་ངའི་སེམས་ལ། 
ཁོའི་གཏམ་དེ་ས་�ལ་ལ་ངེས་པར་ལབ་�ི་རེད་ཅེས་ངས་ཤེས་�ང་བས། �ོད་�ི་གཉེན་མཚན་ཚང་མ་འཆི་
དགོས་པའི་�ེན་དེ་ང་རང་ཡིན། 23དེ་བས་ན་�ོད་ང་དང་མཉམ་�་གནས་པར་�ོས་ཤིག �ོད་རང་འཇིགས་མི་
དགོས། ས་�ལ་�ིས་ང་ཚ�་གཉིས་ཀར་གསོད་འདོད་�ེད་ནའང་�ོད་རང་ང་དང་མཉམ་�་བ�ད་པ་ཡིན་ན། 
�ོད་ལ་ཉེན་ཁ་གང་ཡང་�ང་མི་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ༎  
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�་བིད་�ིས་�ོང་�ེར་ཀི་�ཱ་�བས་པ།  

1ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་ཀི་�ཱའི་�ོང་�ེར་ལ་འཐབ་�ོལ་�ས་ཤིང་། གསར་�་�ས་པའི་�ོན་ཐོག་�མས་འ�ོག་བཅོམ་
�ེད་བཞིན་ཡོད་པའི་�ོར་�་བིད་�ིས་ཐོས་སོ། 2དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ངས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ར་ཕར་
�ོལ་�ས་པར་འ�ོ་ཆོག་གམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པའི་ལན་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་�ིས་དེ་ཚ�་ཕར་
�ོལ་�ས་ཏེ་ཀི་�ཱའི་�ོང་�ེར་དེ་�བས་པར་�ོས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 3འོན་�ང་�་བིད་�ི་མི་ཚ�ས་ཁོ་ལ། ང་ཚ�་
འདིར་ཡ་�་�་རང་�་འཇིགས་ནས་�ོད་དགོས་�ི་འ�ག་པས། དེའི་ཁར་ང་ཚ�་ཀི་�ཱར་�ིན་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་
དམག་ད�ང་ལ་ཕར་�ོལ་�ེད་དགོས་�ང་ན། ང་ཚ�ས་གནས་�ངས་དེ་�ར་ལས་�ག་�་འ�ོ་གི་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 
4དེ་ནས་�་བིད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡང་�ར་བཀའ་འ�ི་�ས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་
ལ། ཀི་�ཱར་འཐབ་�ོལ་�ེད་�ིར་སོང་ཞིག་དང་། ངས་�ོད་ལ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་�ོད་�་ཡིན་ཞེས་
ག�ངས་པ་བཞིན། 5�་བིད་དང་ཁོའི་མི་ཚ�ས་ཀི་�ཱ་�་�ིན་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་དང་ཕར་�ོལ་�ས་ཏེ་མི་
ཚ�གས་མང་པོ་བསད་ཅིང་། དེ་ཚ�འི་�གས་ཟོག་�ང་འ�ོག་གོ། དེ་བཞིན་�་བིད་�ིས་�ོང་�ེར་དེ་�བས་སོ། 
6�བས་དེར་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་གི་�་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་�ོས་ནས་ཀི་�ཱ་�་�་བིད་�ི་ཁོངས་�་འ�ོ་�བས། ཁོས་རང་དང་
མཉམ་�་ཨེ་ཕོད་�ང་འ�ེར་ནས་�ིན་ནོ། 7དེ་ནས་�་བིད་ཀི་�ཱར་�ིན་པའི་�ོར་ས་�ལ་ལ་�ས་པས། ཁོས་
བ�ོད་གསལ། ད་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ངའི་དབང་འོག་�་གནང་བཞག། �་བིད་ནི་�གས་རིས་�ན་པའི་�ོང་
�ེར་དང་། �ང་ཆ་བ�ན་པོར་�ས་པའི་�ལ་�ོའི་ནང་�ིན་ནས་རང་ཉིད་�ི་ཐག་ནང་�ད་པ་�་�་ཞིག་�ང་
བཞག། 8དེ་བས་ན། ས་�ལ་�ིས་རང་གི་དམག་མི་�མས་བཀོང་�ེ། �་བིད་དང་ཁོའི་མི་�མས་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་
�ིར་ཀི་�ཱ་�་བཏང་ངོ་། 9ས་�ལ་�ིས་�་བིད་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་�ིས་�ས་པའི་�ོར་�་བིད་�ིས་ཤེས་མ་ཐག་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

ཁོས་�་མ་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་ལ་ཨེ་ཕོད་འདིར་འ�ེར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 10དེ་ནས་ཡང་�་བིད་�ིས། �ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ས་�ལ་ཀི་�ཱར་ཡོང་ནས་ང་�ེད་�ི་ཞབས་ཏོག་པའི་�ེན་�ིས་�ོང་�ེར་འདི་མེད་པར་
བཟོ་�འི་འཆར་གཞི་གཏིང་ཡོད་པའི་�ོར་ལ་ངས་གོ་ཐོས་�ང་བས། 11ད་ཀི་�ཱའི་�ལ་མི་�མས་�ིས་ང་ས་�ལ་
�ི་ལག་�་�ིས་�ོད་�ེད་དམ། ངས་ཐོས་པ་བཞིན་ས་�ལ་དོན་དམ་�་འདིར་ཡོང་�་ཡིན་ནམ། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ལ་བཀའ་གསལ་ངེས་པར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་པ་དང་། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་�། ས་�ལ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བས། 12�ར་ཡང་�་བིད་�ིས། 
ཀི་�ཱའི་�ལ་མི་ཚ�ས་ང་དང་ངའི་མི་�མས་ས་�ལ་�ི་ལག་�་�ིས་�ོད་�ེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པ་དང་། 
དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�ས་�ིས་�ོད་�ེད་པར་འ�ར་ཞེས་བཀའ་ལན་གནང་ངོ་། 13དེ་ནས་�་བིད་
དང་ཁོའི་ཁོངས་�ི་མི་�ངས་ ༦༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་�མས་དེ་མ་ཐག་�་�ོང་�ེར་ཀི་ལ་�ངས་ཏེ་�ོས་�ིན་ནོ། དེ་
�ེས་ཤ་�ལ་�ིས་�་བིད་ཀི་ལ་ནས་�ོས་ཟིན་པའི་�ོར་ཐོས་ནས་རང་གི་འཆར་གཞི་དེ་ངང་འཐེན་�ས་སོ༎  

�་བིད་རི་བ�ད་ཁག་�་གནས་པ།  

14དེ་ནས་�་བིད་ཛ�ཕ་�ི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་འ�ོག་�ོང་�ལ་�ི་རི་བ�ད་�་གབ་ནས་བ�ད་པ་དང་། ས་
�ལ་�ིས་�་བིད་ལ་�་མ�ད་�ིས་འཚ�ལ་ཐབས་�ས་མོད། འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་�་བིད་ཁོའི་ལག་�་�ིས་
�ོད་མ་གནང་ངོ་། 15ས་�ལ་�ིས་�་བིད་ལ་གསོད་�་ཉག་ཅིག་ཡིན་པ་དེ་�་བིད་�ིས་ཤེས་སོ། �བས་དེར་�་
བིད་ནི་ཛ�ཕ་�ི་ཉེ་འ�མ་�ི་འ�ོག་�ོང་�་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཧོ་རེཤེ་ཞེས་པར་ཡོད་པ་དང་། 16ཡོ་ན་ཐན་ཁོའི་
�ར་�ིན་ནས་ཁོ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�ོབ་གནང་�འི་ཞལ་བཞེས་ཁག་གི་�ོར་བཤད་དེ་ཁོ་ལ་སེམས་�གས་
�ིན་ཏེ་�ས་པ། 17མ་འཇིགས་ཤིག། ངའི་ཡབ་ས་�ལ་�ིས་�ོད་ལ་གནོད་འཚ�་གང་ཡང་�ེད་མི་�བ། �ེད་རང་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འཁོད་�་ཡིན་པ་དང་། ང་ནི་�ེད་�ི་འོག་�་གོ་གནས་གཉིས་པར་འཁོད་�་ཡིན་པ་དེ་
ཁོང་གིས་གསལ་པོར་མ�ེན་�ི་ཡོད། 18ཁོ་གཉིས་�ི་བར་ལ་ཕན་�ན་མ�ན་འ�ེལ་དམ་གཙང་གི་དམ་བཅའ་
ཞིག་བཞག་ནས། �་བིད་ཧོ་རེཤེ་ལ་བ�ད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཡོ་ན་ཐན་རང་�ིམ་�་ལོག་གོ། 19དེ་ནས་མི་འགའ་
ཤས་ཛ�ཕ་ནས་�ོང་�ེར་གྷི་བི་�ཱ་�་ས་�ལ་�ི་�ར་�ིན་ཏེ། �་བིད་ནི་ཡ་�་�འི་�ོ་�ོགས་�ི་འ�ོག་�ོང་�་རི་བོ་
ཧ་ཀི་�ཱའི་�ང་�་ཡོད་པའི་ང་ཚ�འི་ས་�ལ་ཧོ་རེཤེ་ཞེས་པར་གབ་ནས་བ�ད་ཡོད་པས། 20མི་དབང་�ེད་�ིས་ཁོ་
ལ་ཇི་�ར་འཛ�ན་བ�ང་གནང་�འི་�གས་འདོད་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚ�ས་ཤེས་�ི་ཡོད། དེ་བས་ན་�ེད་རང་ང་ཚ�འི་ས་
�ལ་�་ཕེབས་རོགས་གནང་། ང་ཚ�ས་ཁོ་བ�ང་ནས་�ེད་�ི་�ག་ལ་ངེས་པར་བ�ི་འ�ལ་�་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་
དང་། 21དེའི་ལན་�་ས་�ལ་�ིས། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ཧ་ཅང་བ�ེ་སེམས་�ས་�ི་ཡོད་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ོད་ཚ�ར་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག 22ད་སོང་ལ་�ོད་ཚ�ས་ད་�ང་ཏན་ཏན་�ས་ནས་ཁོ་ག་པར་བ�ད་�ི་
ཡོད་པ་དང་། དེར་�ས་ཁོ་ལ་མཐོང་བའི་�ོར་འ�ི་�ད་ཞིབ་པར་�ོས་ཤིག ཁོ་ནི་ཧ་ཅང་གཡོ་�་ཅན་ཞིག་ཡིན་
པའི་�ོར་ངས་ཐོས་�ང་། 23ཁོ་ག་པར་གབ་ནས་བ�ད་�ི་ཡོད་པ་དེ་ཏན་ཏན་འཚ�ལ་ནས། དེའི་�ོར་ང་ལ་ཐད་
ཀར་ལན་གཏོང་�་ཡོད་པ་�ོས་ཤིག དེ་�ེས་ང་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ིན་ནས། གལ་�ིད་ཁོ་ས་�ལ་དེ་གར་ཡོད་
པ་ཡིན་ན། ངས་ཡ་�་�འི་གནས་ཚང་མར་འཚ�ལ་དགོས་�ང་ནའང་། ངས་ཁོ་འཚ�ལ་ཏེ་�ེད་པར་�ེད་�་ཡིན་
ཞེས་�ས་སོ། 24དེར་བ�ེན་ཁོ་ཚ�་ཐོན་ཏེ་ས་�ལ་�ི་�ོན་�་ཛ�ཕ་ལ་�ིར་ལོག་གོ �་བིད་དང་ཁོའི་མི་�མས་ནི་ཡ་
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�་�འི་འ�ོག་�ོང་གི་�ོ་�ོགས་�ལ་�་ཡོད་པའི་མི་མེད་�ང་གཤོང་ནང་མ་ཨོན་ཞེས་པའི་འ�ོག་�ོང་ནང་�་
བ�ད་དོ། 25ས་�ལ་དང་ཁོའི་མི་�མས་�་བིད་འཚ�ལ་�་�ིན་ནོ། འོན་�ང་ཁོས་དེའི་�ོར་ཤེས་ནས་མ་ཨོན་
འ�ོག་�ོང་�་ཡོད་པའི་�ག་རི་ཞིག་གི་�ེང་�་�ིན་ཏེ་དེར་གནས་སོ། ས་�ལ་�ིས་དེའི་�ོར་ལ་ཐོས་མ་ཐག་�་
�་བིད་ལ་�ེས་དེད་�ས་ཏེ་�ིན་ནོ། 26ས་�ལ་དང་ཁོའི་མི་�མས་རི་བོའི་�ོགས་གཅིག་�་ཡོད་ཅིང་། དེ་བཞིན་
�་བིད་དང་ཁོའི་མི་�མས་རི་བོའི་�ོགས་གཞན་�་ཡོད་དོ། ས་�ལ་དང་ཁོའི་མི་ཚ�ས་�ེས་དེད་�ས་ཏ་ེའཛ�ན་
བ�ང་�ེད་�བ་ཡོད་པས། ཁོ་ཚ�་དེ་ནས་�ར་�་�ོས་ཐབས་�ས་སོ། 27�བས་དེར་བང་ཆེན་ཞིག་�ེབས་ནས་ས་
�ལ་ལ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་�ལ་�་བཙན་འ�ལ་�ེད་�ི་འ�ག་པས། �ེད་རང་འ�ལ་�་�ིར་ཕེབས་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 28དེ་བས་ན་ས་�ལ་�ིས་�་བིད་ལ་�ེས་དེད་�ེད་�་དེ་མཚམས་འཇོགས་�ས་
ཏེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ར་དམག་འཐབ་�ེད་�ིར་�ིན་པས། ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་ཁ་�ལ་རི་བོ་ཞེས་�གས་སོ། 29དེ་
�ེས་�་བིད་ས་གནས་དེ་ནས་ཐོན་ཏེ། ཨེན་གྷེ་ཌིི་ཞེས་པའི་ས་�ལ་ཁག་�་�ིན་ནས་དེར་གབ་ནས་བ�ད་དོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 24 

�་བིད་�ིས་ས་�ལ་ཚ�་ཐར་བཏང་བ།  

1ས་�ལ་ནི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་དང་དམག་འཐབ་ནས་�ིར་ལོག་ཡོང་བ་དང་། �་བིད་ནི་ས་གནས་ཨེན་གྷེ་ཌིའི་
ཉེ་འ�མ་�ི་འ�ོག་�ོང་�་ཡོད་པའི་�ོར་ཐོས་སོ། 2ས་�ལ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་ལེགས་ཤོས་ ༣,༠༠༠ 
འ�ིད་ནས་�་བིད་དང་ཁོའི་མི་�མས་འཚ�ལ་�ིར་ར་�ོད་�ག་རིའི་ཤར་�ོགས་�་�ིན་པ་དང་། 3ས་�ལ་ལམ་
�ི་�ར་�་ཡོད་པའི་�ག་རའི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ག་�ག་ཞིག་གི་ནང་�་གསང་�ོད་�ེད་�ིར་སོང་སོ། �་བིད་དང་
ཁོའི་མི་�མས་�ང་�ག་�ག་དེ་གའི་ནང་ལོགས་�་གབ་ནས་བ�ད་ཡོད་དོ། 4དེ་ཚ�ས་�་བིད་ལ། ད་ལན་�ེད་
རང་ལ་གོ་�བས་ཡག་པོ་ཞིག་�ེད་བཞག། �ེད་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་ད�་བོ་དེ་ཉིད་�ི་དབང་
འོག་�་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ད་ཁོ་ལ་ཉིད་�ི་�གས་འདོད་བཞིན་�་གནང་ཆོག་པ་ཡིན་
ནོ་ ཞེས་�ས་པ་དང་། �་བིད་�བ་�ར་ནས་�ིན་ཏེ། ས་�ལ་�ིས་མ་ཤེས་པར་ཁོའི་གོས་�ི་�ེ་མོ་ཞིག་�ེག་མོད། 
5འོན་�ང་�བས་དེར་�་བིད་�ིས་སེམས་མ་�ིད་པར་�ང་�ེ། 6ཁོས་རང་གི་མི་�མས་ལ། ས་�ལ་ནི་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ལ་པོར་བ�ོས་གནང་མཛད་པ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ནི་ངའི་�ིན་བདག་�ང་ཡིན་པས། ངས་ཁོང་ལ་
གནོད་འཚ�་�ེད་པ་ལས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�ོབ་པར་ཤོག ཁོང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
འདེམས་བ�ོས་གནང་བའི་�ལ་པོ་ཡིན་པས། ངས་ཁོང་ལ་�་བ་ནས་གནོད་འཚ�་�ེད་མི་�ང་ཞེས་བ�ོད་དོ། 
7དེར་བ�ེན་རང་གི་མི་�མས་�ིས་ས་�ལ་ལ་འཐབ་�ོལ་མི་�ེད་པའི་�ོབ་གསོ་�ས་པ་དང་། ས་�ལ་ཡར་
ལངས་ནས་�ག་�ག་ནས་ཐོན་ཏེ་རང་གི་ལམ་�་�ིན་ནོ། 8དེ་ནས་�་བིད་�ང་ཁོའི་�ེས་�་�ིན་ནས། �ེ་མི་
དབང་ཆེན་པོ་ཞེས་�ད་འབོད་�ས་པས། ས་�ལ་�ིས་�བ་འ�ར་ནས་བ�ས་པས། �་བིད་�ིས་�ས་ཞབས་ཆེན་
པོས་ས་ལ་མགོ་�ར་ཞིང་�ས་པ། 9ངས་�ེད་ལ་གནོད་འཚ�་�ེད་�ི་འ�ག་ཅེས་ཟེར་མཁན་མི་ཚ�འི་གཏམ་ལ་ཅིའི་
�ིར་གསན་ནམ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ནི་ངའི་དབང་འོག་�་གནང་ཡོད་པ་དེ་ད་�་�ེད་�ིས་
མ�ེན་པ་ཡོད། ངའི་མི་འགའ་ཤས་�ིས་�ེད་རང་གསོད་དགོས་ཅེས་ལབ་མོད། འོན་�ང་ངས་�ེད་ལ་�ིང་�ེ་
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བ�ེད་ནས་�ེད་ལ་གནོད་འཚ�་�་བ་ནས་�ེད་མ་བ�ག་པ་དང་། �ེད་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བ�ོས་གནང་
མཛད་པའི་�ལ་པོ་ཞིག་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན། 11�ེ་ངའི་ཡབ་ལགས། ངའི་ལག་པར་ཡོད་པའི་�ེད་�ི་ན་བཟའི་
�མ་�་འདི་ལ་གཟིགས་དང་། �བས་དེར་ངས་�ེད་ལ་བ�ོང་�བ་པ་ཡོད། འོན་�ང་ངས་དེ་�ར་མ་�ས་པར་
�ེད་�ི་ན་བཟའི་�ེ་མོ་འདི་�ེག་པ་ཡིན། ངས་དེ་�ར་�ས་དགོས་དོན་ནི། �ེད་ལ་ངོ་ལོག་དང་གནོད་འཚ�་�་
�འི་བསམ་�ོ་མེད་པ་དེར། �་ཉིད་�ི་�གས་ཡིད་དངས་དགོས་པ་�་བའི་�ིར་ཡིན་ནོ། ངས་�ེད་ལ་ནོར་འ�ལ་
གང་ཡང་�ས་མེད། འོན་�ང་�ེད་�ིས་ང་ལ་གསོད་�ིར་�ན་�་འཚ�ལ་ཞིབ་གནང་�ས་ཡིན། 12�ེད་དང་ང་
གཉིས་�་ལ་ནོར་འ�ལ་ཡོད་མེད་�ོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གིས་�ིམས་གཅོད་གནང་བར་ཤོག �ེད་�ིས་ང་
ལ་�བ་འགལ་གང་གནང་བའི་�ོར་ལའང་ཁོང་གིས་ཉེས་ཆད་གནང་བར་ཤོག ངས་�ེད་ལ་ངན་ལན་འཇལ་ཏེ་
གནོད་འཚ�་�་བ་ནས་�་མི་ཡོང། 13�ར་�ི་ཁ་�ན་�ིང་པ་�ར། མི་ངན་�ད་ནས་ལས་ངན་�ེས་ཞེས་པ་དེ་�ེད་
�ིས་མ�ེན་གསལ་�ར། ངས་�ེད་ལ་ནམ་ཡང་གནོད་འཚ�་�་མི་ཡོང་། 14གཟིགས་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོས་
གསོད་ཐབས་གནང་�ིར་�ེས་དེད་གནང་བཞིན་པ་དེ་�་ཡིན་ནམ། འཆི་བའི་�ི་ཞིག་གམ་�ི་ཤིག་�་�འི་མ་
ཡིན་ནམ། 15ང་གཉིས་�་ལ་ནོར་འ�ལ་ཡོད་མེད་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གིས་�ིམས་གཅོད་དང་ཐག་
གཅོད་གནང་ཡོང་། ཁོང་གིས་དོན་གནད་འདིའི་�ོར་དགོངས་བཞེས་�ིས་ང་ལ་�བ་�ོར་གནང་ཞིང་། ང་�ེད་
�ི་ལག་ནས་�ང་�ོབ་མཛད་པར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 16དེ་ནས་�་བིད་�ིས་གཏམ་�ེང་�ས་ཟིན་མ་ཐག་�་ས་
�ལ་�ིས། �ེ་�་བིད་ངའི་�། ང་དང་གཏམ་�ེང་�ེད་མཁན་དེ་ནི་དངོས་གནས་�ེད་རང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་
ནས། �་�་འགོ་�གས་པ་དང་། 17དེ་ནས་ཁོས་�་བིད་ལ། �ོད་ནི་�ང་ཞིང་བདེན་ཏེ་ངས་ནོར་འ�ལ་ཁོ་ན་�ས་
བཞག། ངས་�ོད་ལ་�ལ་མིན་དེ་�ར་�ས་ནའང་�ོད་�ིས་ང་ལ་བཟང་པོ་ཤ་�ག་�ས་�ང་། 18�ོད་�ིས་ང་ལ་
བཟང་པོ་ཇི་ཙམ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དེ། དེ་རིང་�ོད་�ིས་དངོས་�་བ�ན་�ང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ང་�ོད་�ི་དབང་འོག་�་གནང་བ་ཡིན་ནའང་�ོད་�ིས་ང་བསད་མ་�ང་། 19མི་ཞིག་གིས་རང་གི་
ད�་བོར་ལག་པར་འཐེབ་ནས་ཁོས་ལ་གནོད་འཚ�་གང་ཡང་མ་�ས་པར་དེ་�ར་གཏོང་�ིད་དམ། དེ་རིང་�ོད་
�ིས་ང་ལ་�ོད་བཟང་གང་བ�ན་པ་དེ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག 20ད་�ོད་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འཁོད་དེ། �ོད་�ི་�ིད་�ོང་འོག་�་�ལ་ཁབ་འདི་�་མ�ད་�ིས་གནས་�་ཡིན་པ་དེ་ང་ལ་
ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད། 21འོན་�ང་ངའི་�ིམ་ཚང་གི་མིང་བ�ལ་དེ་�་བ་ནས་མ་བ�ག་པའི་�ིར། �ོད་�ིས་
ངའི་མི་བ�ད་�མས་ལ་ཚ�་ཐར་གཏོང་གི་ཡིན་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་�ི་ངང་�་དམ་བཅའ་�ེད་
དགོས་ཅེས་�ས་པ་དང་། 22�་བིད་�ིས་དེ་�ར་�ེད་�འི་དམ་བཅའ་�ས་སོ། དེ་�ེས་ས་�ལ་ནི་རང་གི་ཁང་
�ིམ་�་ལོག་�ིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་�་བིད་དང་ཁོའི་མི་�མས་�ང་སོ་སོའི་གབ་སའི་གནས་དེར་�ིན་ནོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 25 

ཤ་�་ཨེལ་�ོངས་པ།  

1ཤ་�་ཨེལ་�ོངས་པ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མ་འ�་འཛ�མས་�ས་ནས་ཁོའི་ཆེད་�་�་ངན་�ས་སོ། དེ་�ེས་ར་
�ཱ་�་ཡོད་པའི་རང་གི་ཁང་�ིམ་�་ཁོང་ལ་�ས་སོ༎  



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

�་བིད་དང་ཨ་བྷི་གེལ།  

དེ་�ེས་�་བིད་པ་རན་�ི་འ�ོག་�ོང་�་�ིན་ནོ། 2-3�བས་དེར་ཀ་ལེབ་�ི་རིགས་�ས་ལས་ཡིན་པ་མིང་ལ་ན་
བྷལ་ཟེར་བའི་�ེ་བོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ནི་མ་ཨོན་ཞེས་པའི་�ོང་�ེར་ནས་ཡིན་ནོ། �ོང་�ེར་ཀར་མེལ་�ི་ཉེ་
འ�མ་�་ཁོ་ལ་ས་ཞིང་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ནི་ཧ་ཅང་�་ནོར་�ག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་ལ་�ག་ ༣,༠༠༠ 
དང་ར་ ༡,༠༠༠ ཡོད་དོ། ཁོའི་�ང་མ་ཨ་བྷི་གེལ་ནི་�ད་ག�གས་མཛ�ས་ཤིང་ཤེས་རབ་དང་�ན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་
ཡིན་མོད། འོན་�ང་མོའི་�ོ་ནི་སེམས་གཤིས་�ོང་ཞིང་ཧ་ཅང་�ང་ལང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ན་བྷལ་ནི་ཀར་
མེལ་�་རང་གི་�ག་གི་བལ་�ེག་བཞིན་བ�ད་ཡོད་དོ། 4འ�ོག་�ོང་�་�་བིད་�ིས་དེའི་�ོར་ཐོས་སོ། 5དེར་
བ�ེན་ཁོས་ན་གཞོན་བ�་ལ། ཀར་མེལ་�་�ིན་ཏེ་ན་བྷལ་འཚ�ལ་ཞིང་ཁོ་ལ་འཚམས་འ�ི་�ོད་དགོས་པའི་བཀའ་
བ�ོས་དང་བཅས་བཏང་ངོ་། 6ཁོས་དེ་ཚ�ར། ན་བྷལ་ལ་གཤམ་གསལ་�ར་བ�ོད་དགོས་ཅེས་མངགས་�་�ས་སོ། 
�ེ་ངའི་�ོགས་པོ། ང་�་བིད་�ི་�ོགས་ནས་�ེད་ལ་འཚམས་འ�ི་�་�་དང་། �ེད་དང་�ེད་�ི་ནང་མི་དང་
མཉམ་�་ཡོད་པའི་ཚང་མར་མཚམས་འ�ི་�་ཞིང་ཡོད། 7�ེད་རང་�ག་གི་བལ་�ེག་ནས་བ�གས་ཡོད་པ་དེ་
ངས་ཐོས་པ་དང་། �ེད་�ི་�ག་�ི་�མས་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཡོད་དོ། ང་ཚ�ས་དེ་ཚ�ར་གནོད་འཚ�་གང་ཡང་�ས་
མེད་པ་དེ་�ེད་�ིས་མ�ེན་�ོགས་གནང་དགོས། ཁོ་ཚ�་ཀར་མེལ་�་གནས་�ན་རིང་ལ་ཁོ་ཆོའི་�ག་དང་�ག་
ཟོག་ཁོངས་ནས་གཅིག་�ང་ཆོམ་�ན་�ག་�ོར་སོགས་�ང་མེད། 8དེའི་�ོར་ལ་ཁོ་ཆོར་བཀའ་འ�ི་གནང་ན་ཁོ་
ཚ�ས་བཤད་པ་ཡོད། ང་ཚ�་�གས་�ོའི་དགའ་�ོན་�ི་ཉིན་མོར་�ེབས་ཡོད་དོ། �ེད་�ིས་ང་ཚ�་ལ་�ེ་ལེན་ཡག་པོ་
གནང་རོགས་ཞེས་�་བིད་འབོད་བ�ལ་�ས་ཡོད། ང་ཚ�་�ེད་ཉིད་�ི་�ན་གཡོག་�མས་དང་�ེད་�ི་�ོགས་པོ་�་
བིད་ལ་�ེད་�ིས་གནང་�ིན་གང་གནང་�བ་�བ་གནང་རོགས་གནང་། 9�་བིད་�ི་མི་ཚ�ས་ཁོའི་མིང་ཐོག་གི་
འ�ིན་དེ་ན་བྷལ་ལ་�ད་ནས་ཁོ་ཚ�་དེར་�ག་ནས་བ�ད་དོ། 10མཐར་ན་བྷལ་�ིས་ལན་�། �་བིད་ཅེས་པ་དེ་�་
ཡིན་ནམ། ངས་ཁོའི་�ོར་ལ་ནམ་ཡང་ཐོས་མ་�ོང་བ་དང་། དེང་སང་�ན་གཡོག་�ོས་འ�ོ་མཁན་ཤ་�ག་གིས་
�ང་པ་གང་ཡོད། 11ངའི་བལ་�ེལ་མཁན་ཚ�འི་དོན་�་བཞག་པའི་བག་ལེབ་དང་�་དང་། དེ་བཞིན་ཁོ་ཚ�འི་དོན་
�་བསད་པའི་སེམས་ཅན་�ི་ཤ་�མས་�ངས་ནས། ས་�ོགས་གང་ནས་ཡོང་མིན་མི་ཤེས་པའི་མི་�ས་མེད་�མས་
ལ་�ོད་�ི་མིན་ཞེས་�ས་སོ། 12དེ་ནས་�་བིད་�ི་མི་�མས་ཁོའི་�ར་�ིར་ལོག་�ས་ཏེ། ན་བྷལ་�ིས་གང་བཤད་
པ་�མས་�ས་པས། 13ཁོས་རང་གི་མི་�མས་ལ། �ེད་པར་རལ་�ི་གཟེར་ཞིག་ཅེས་�ས་པ་དང་དེ་ཚ�ས་དེ་བཞིན་
�ས་སོ། �་བིད་�ིས་�ང་རང་གི་རལ་�ི་གཟེར་ནས་མི་�ངས་ ༤༠༠ ཙམ་མཉམ་�་འ�ིད་དེ་�ོགས་ཐོན་�ས་
པ་དང་། མི་�ངས་ ༢༠༠ དེ་བཞིན་ཟས་རིགས་མཁོ་�ད་སོགས་�ི་�ང་ཆར་བཞག་གོ 14ན་བྷལ་�ི་གཡོག་པོ་
ཞིག་གིས་ན་བྷལ་�ི་བཟའ་�་ཨ་བྷི་གེལ་ལ། �ེད་�ིས་གསན་�ང་ངམ། �་བིད་�ིས་འ�ོག་�ོང་ནས་ང་ཚ�འི་�ིན་
བདག་ལ་འཚམས་འ�ི་དང་བཅས་བང་ཆེན་འགའ་ཤས་བཏང་འ�ག་པས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་དམའ་འབེབས་
གནང་བཞག། 15འོན་�ང་ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་�ས་ཡོད། ང་ཚ�ར་ནམ་ཡང་དཀའ་འཚ�་བཏང་མེད་པ་
དང་། ངེད་�མས་ཁོ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཞིང་ཁར་གནས་�ན་རིང་�་ང་ཚ�འི་�གས་ཟོག་ཁོངས་ནས་གཅིག་�ང་
ཆོམ་�ན་�ག་�ོར་སོགས་�ང་མེད། 16ང་ཚ�ས་རང་གི་�གས་ཟོག་ལ་བ�་�ོང་�ེད་དེ་བ�ད་�བས། ཁོ་ཚ�ས་ཉིན་
མཚན་མེད་པར་ང་ཚ�ར་�ང་�ོབ་�ས་ཡོད། 17དེ་བས་ན་�ེད་�ིས་དེའི་�ོར་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་�ེ། �ག་
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བཞེས་གང་དགོས་�ོར་�གས་ཐག་གཅོད་པ་གནང་རོགས་གནང་། གནས་�ལ་འདི་ནི་ང་ཚ�འི་�ིན་བདག་དང་
ཁོང་གི་ནང་མི་ཚང་མར་�ེན་ངན་�ིས་�་ཞིག་ཆགས་�ིད་ཅིང་། ཁོང་ནི་ཧ་ཅང་�གས་གཤིས་�ོང་པོ་ཡིན་པས། 
�ས་ག་རེ་ལབ་ནའང་གསན་�ི་མ་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 18དེ་ནས་ཨ་བྷི་གེལ་�ིས་འ�ལ་�་བག་ལེབ་ ༢༠༠ དང་། 
�ན་ཆང་གི་�ལ་པ་གཉིས་དང་། མེར་�ེག་བཏང་བའི་�ག་�་། ཡོས་�ོས་ཀི་ལོ་བ�་བ�ན། �ན་འ�མ་ཆག་པ་ 
༡༠༠ དང་། སེ་ཡབ་�མ་པོ་ ༢༠༠ བཅས་བོང་�་�མས་ལ་བཀལ་ནས། 19རང་གི་གཡོག་པོ་�མས་ལ། �ོད་ཚ�་
�ོན་ལ་སོང་ཞིག། ང་�ོད་ཚ�འི་�ེས་�་ཡོང་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། འོན་�ང་མོས་རང་གི་བཟའ་�ར་ཡང་ལབ་མེད་
པ་ཡིན་ནོ། 20མོ་ནི་རང་གི་བོང་�ར་བཞོན་ཏེ། རིའི་ལམ་�ག་ཞིག་ནས་འ�ོ་�བས། �ོ་�ར་�་�་བིད་དང་ཁོའི་
མི་�མས་མོའི་�ོགས་�་ཡོང་གི་ཡོད་པ་འ�ད་པ་དང་། 21�་བིད་�ི་སེམས་ལ། ངས་འ�ོག་�ོང་ནང་�་མི་དེའི་
�་དངོས་དག་ལ་དོན་མེད་�་�ང་�ོབ་�ས་བཞག། ཁོའི་�གས་ཟོག་གི་ཁོངས་ནས་གཅིག་�ང་ཆོམ་�ན་�ག་
སོགས་�ང་མེད་ཅིང་། ངས་ཁོ་ལ་དེ་བཞིན་རོགས་�ས་པའི་ཚབ་�་ཁོས་དེ་�ར་�ིན་ལོག་འཇལ་ལོ། 22དེ་བས་ན་
སང་ཞོགས་ནམ་མ་ལངས་�ོན་�་ངས་དེ་ཚ�འི་�ེས་པ་ཚང་མ་བསད་མ་�བ་པ་ཡིན་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་
�ོག་གཅོད་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་བསམ་མོ། 23ཨ་བྷི་གེལ་�ིས་�་བིད་མཐོང་མ་ཐག་�་�ར་བར་བོང་�་ལས་
མར་བབ་ནས་�ས་ས་ལ་བ�བས་ཏེ། 24�་བིད་�ི་�ང་པར་�ག་འཚལ་ནས་�ས་པ། �ེ་ཇོ་བོ་ལགས། �གས་�ེས་
གཟིགས་ནས་ཁོ་མོར་གསན་�་གསོལ། ད་ལན་ནོར་འ�ལ་གང་�ང་བའི་འགན་འ�ར་དེ་ངའི་ཐོག་�་ཡོད་པས། 
25ན་བྷལ་ལ་དོ་�ང་མ་གནང་རོགས་གནང་། ཁོ་ལ་འ�ོན་�ངས་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། ཁོ་ནི་རང་གི་མིང་དོན་
མ�ངས་པའི་�ེ་བོ་�གས་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། �་ཉིད་�ི་ཞབས་�ི་�མས་ཕེབས་�བས་ང་དེར་མེད། 26གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་རང་གིས་�ེད་ལ་ད�་ཤ་ལེན་པ་དང་ཉིད་�ི་ད�་བོ་�མས་�ི་�ོག་གཅོད་གནང་བ་ལས་�བས་
གནང་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། ད་ངས་�་གསོན་པོར་བ�གས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་�ེད་ལ་
དམ་བཅའ་འ�ལ་ཏེ་�་�ར། ཉིད་�ི་ད�་བོ་དང་�་ཉིད་ལ་གནོད་འཚ�་�་འདོད་�ེད་མཁན་ཚང་མ་ན་བྷལ་
བཞིན་�་ཉེས་ཆད་ཕོག་པར་འ�ར། 27�ེ་ཇོ་བོ་�གས་�ེ་གཟིགས་ནས། ངས་�ལ་བའི་འ�ལ་བ་�མས་བཞེས་
ནས་ཉིད་�ི་�་འཁོར་�མས་ལ་གནང་རོགས་གནང་། 28ངའི་�ོགས་ནས་�་ཉིད་ལ་ནོར་འ�ལ་སོགས་�ང་ཡོད་
པ་ཡིན་ན། ང་ལ་བཟོད་གསོལ་གནང་རོགས་གནང་། �ེད་དང་�ེད་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ལ་པོར་བ�ོས་པ་གནང་�་ཡིན་ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ེད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དོན་�་
འཐབ་པ་གནང་ཞིང་། �ེད་རང་འཚ�་�གས་རིང་�་�ེད་�ིས་མཛད་�ོད་ངན་པ་སོགས་གང་ཡང་མི་གནང་
ཞིང་། 29�་ཞིག་གིས་�ེད་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་དེ་བ�ོང་ཐོབས་�ས་པ་ཡིན་ན། མི་ཞིག་གིས་རིན་ཆེན་གཏེར་
མཛ�ད་�ང་བ་བཞིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་�ང་�ོབ་གནང་བར་འ�ར། ཁོང་
གིས་ཉིད་�ི་ད�་བོ་�མས་ལ་�ར་�ོའི་ནང་�ོ་འཕངས་པ་�ར་འཕང་པ་གནང་�་ཡིན་པ་དང་། 30གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་གནང་བ་ཚང་མ་�བ་�ེ། �་ཉིད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་
གནང་མཛད་�བས། 31ཇོ་བོ་�ེད་�ི་�གས་ལ་ངས་དོན་མེད་�་མི་བསད་པ་དང་། ད�་ཤ་ལེན་དགོས་�ང་ཞེས་
དགོངས་ནས་�གས་འ�ོད་གནང་མི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་དེ་བཞིན་�ིན་�བས་
གནང་�ས་ང་ལ་�གས་མ་�ེད་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 32�་བིད་�ིས་མོ་ལ། དེ་རིང་�ོད་ང་དང་
�ག་འ�ད་�ེད་�ིར་གཏོང་བ་གནང་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་
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བ�གས་འ�ལ་ལོ། 33�ོད་�ི་བསམ་ཤེས་བཟང་པོ་དང་། དེ་རིང་�ོད་�ི་�་བ་དེ་ལ་བ�ེན་ནས་ང་ནི་�ོག་གཅོད་
�ི་ཉེས་�ིག་དང་ད�་ཤ་ལེན་པ་ལས་�ོབ་པ་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ལ་ངས་�གས་�ེ་ཆེ་�་�་ཡིན། 34དེ་
ཙམ་མ་ཟད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངས་�ོད་ལ་གནོད་འཚ�་�ེད་པ་ལས་�ང་�ོབ་པ་གནང་�ང་། �་གསོན་
པོར་བ�གས་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་�ི་ངང་ནས་མནའ་བ�ེལ་ཏེ་བ�ོད་�ར། གལ་
�ིད་�ོད་རང་ང་དང་འ�ད་པར་མ�ོགས་པོར་མ་ཡོང་བ་ཡིན་ན། སང་ཞོགས་བར་�་ན་བྷལ་�ི་མི་ཚང་མ་ཤི་
ཟིན་པ་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 35�་བིད་�ིས་མོས་འ�ེར་ཡོང་བའི་འ�ལ་བ་�མས་ལེན་ནས་མོ་ལ། ད་�ོད་རང་
སེམས་འ�ལ་མ་�ེད་པར་རང་�ིམ་�་�ིར་ལོག་�ོས་ཤིག �ོད་�ིས་གང་འདོད་པ་བཞིན་�་ངས་�ེད་ཆོག་ཅེས་
�ས་སོ། 36དེ་ནས་ཨ་བྷི་གེལ་ན་བྷལ་�ི་�ར་ལོག་པ་དང་། ཁོ་ནི་�ལ་པོ་དང་མ�ངས་པའི་�གས་�ོ་�ས་པོ་ཞིག་
བཏང་ཞིང་། ར་བཟི་�ེ་དགའ་�ང་ཆེན་པོའི་ངང་བ�ད་ཡོད་པས། མོས་སང་ཞོགས་བར་�་ཁོ་ལ་གང་ཡང་མ་
ལབ་བོ། 37དེ་ནས་ཁོ་ར་བཟི་བ་དངས་པའི་�ེས་�་མོས་གནས་�ལ་ཚང་མ་བཤད་པས། ཁོ་�ག་ཤེད་�ས་ཏེ་
གཟའ་ནད་�ག་པོ་ཞིག་ཕོག་ནས། 38ཉིན་བ�་ཙམ་�ི་�ེས་�་ན་བྷལ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་ནས་ཤི་
བ་ཡིན་ནོ། 39དེ་ནས་�་བིད་�ིས་ན་བྷལ་ཤི་བའི་�ོར་ཐོས་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ་
ཞིང་། ན་བྷལ་�ིས་ང་ལ་དམའ་འབེབས་�ས་པའི་ངན་ལན་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་འཇལ་གནང་བ་
དང་། ང་ཁོང་གི་ཞབས་ཏོག་པས་ནོར་འ�ལ་�ེད་པ་ལས་ཁོང་གིས་�བས་པ་གནང་�ང་། ན་བྷལ་�ི་ངན་�ོད་ལ་
བ�ེན་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་གནང་བ་རེད་ཅེས་�ས་ནས། �་བིད་�ིས་ཨ་བྷི་
གེལ་དང་ཆང་ས་བ�བ་�འི་�ོས་འཆར་བཏང་བ་དང་། 40ཁོའི་འཁོར་གཡོག་�མས་ཀར་མེལ་�་�ིན་ནས་མོ་ལ། 
�་བིད་�ིས་�ེད་རང་ཁོང་གི་�ང་མར་བ�་བར་གཏོང་གནང་�ང་ཞེས་�ས་པས། 41ཨ་བྷི་གེལ་�ིས་�ས་ས་ལ་
བ�བས་ནས་�ག་བཙལ་ཞིང་། ང་ནི་ཁོང་གི་ཞབས་ཏོག་མ་ཡིན་པས། ཁོང་གི་ཞབས་�ི་ཚ�འི་ཞབས་འ�་བ་
ལའང་�་�ིགས་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 42དེ་ནས་མོ་མ�ོགས་པོར་ལངས་ཏེ་བོང་�ར་བཞོན་ནས། ཞལ་�་མ་�་
འ�ིད་ཅིང་�་བིད་�ི་ཞབས་�ི་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ིན་ཏེ་�་བིད་�ི་�ང་མར་འ�ར་རོ། 43དེ་�ོན་�་བིད་�ིས་
ཡེཛ་རིལ་ནས་ཡིན་པ་ཨ་ཧི་ནོ་ཨམ་དང་ཆང་ས་བ�བ་ཡོད་པའི་ཁར། ད་ཆ་ཨ་བྷི་གེལ་ཡང་�ང་མར་�ངས་སོ། 
44དེ་�ན་རིང་ལ་ས་�ལ་�ིས་རང་གི་�་མོ་མི་ཀལ་ཞེས་པ། དེ་�་�་བིད་�ི་�ང་མར་�ད་ཟིན་པ་དེ་�ོང་�ེར་
གྷལ་ལིམ་ནས་ཡིན་པ་ལེཤེ་�ི་�་པལ་ཏི་ལ་�ད་དོ༎  
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�་བིད་�ིས་�ར་ཡང་ས་�ལ་ཚ�་ཐར་བཏང་བ།  

1ཛ�ཕ་ནས་མི་འགའ་ཤས་གྷི་བིི་�ཱ་�་ས་�ལ་�ི་�ར་ཡོང་ནས། �་བིད་ནི་ཡ་�་�འི་འ�ོག་�ོང་གི་མཐའ་
མཚམས་�་ཡོད་པའི་རི་བོ་ཧ་ཀི་�ཱ་�་གབ་ནས་བ�་ཡོད་པའི་�ོར་བཤད་པས། 2ས་�ལ་�ིས་དེ་མ་ཉིད་�་ཡིསི་
�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་ལེགས་ཤོས་ ༣,༠༠༠ འ�ིད་དེ་�་བིད་འཆོལ་�ིར་ཛ�ཕ་�ི་འ�ོག་�ོང་�་�ིན་ཏེ། 3རི་བོ་ཧ་ཀི་
�ཱའི་ལམ་�ི་འ�མ་�་�ར་བ�བས་ནས་བ�ད་དོ། �་བིད་ནི་ད་�ང་འ�ོག་�ོང་རང་�་བ�ད་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། 
ས་�ལ་�ིས་ཁོ་ལ་འཚ�ལ་�ིར་�ེབས་ཡོད་པ་དེ་ཐོས་སོ། 4ཁོས་གསོ་�ལ་བཏང་བས། ས་�ལ་དངོས་གནས་དེར་
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�ེབས་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་�ོགས་�ང་ངོ་། 5ཁོ་དེ་མ་ཐག་�་�ིན་ཏེ། ས་�ལ་དང་ཁོའི་དམག་�ི་ཨབ་ནེར་གཉིས་ས་
�ོགས་གང་�་ཉལ་�ི་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་�ོགས་�ས་སོ། ཨབ་ནེར་ནི་ནེར་�ི་�་ཡིན་ནོ། ས་�ལ་ནི་�ར་�ི་ནང་�་
ཉལ་�ི་ཡོད་པ་དང་ཁོའི་མི་�མས་ཁོའི་མཐའ་འཁོར་�་�ར་བ�བ་ནས་བ�ད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 6དེ་ནས་�་
བིད་�ིས་ཧི་ཏི་པ་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་དང་ཡོ་ཨབ་�ི་�ན་ཨ་བྷི་ཤཻ་(དེ་གཉིས་�ི་ཨ་མ་ཛ�་�་�ཱ་ཡིན་ཅིང་།) དེ་གཉིས་
ལ། ད་�ོད་གཉིས་�ི་ནང་ནས་�་ང་དང་མཉམ་�་ས་�ལ་�ི་�ར་སར་འ�ོའམ་ཞེས་�ིས་པའི་ལན་�། ཨ་བྷི་
ཤེས་ང་འ�ོ་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་པས། 7མཚན་མོ་དེར་�་བིད་དང་ཨ་བྷི་ཤེ་གཉིས་ས་�ལ་�ི་�ར་གི་ནང་�་འ�ལ་
བ་དང་། ས་�ལ་ནི་�ར་�ི་ད�ས་�་ཉལ་ཡོད་ཅིང་། ཁོའི་མ�ང་ནི་ཁོའི་ཉེ་འ�མ་�་ས་ལ་བ�གས་ཡོད་པ་དང་། 
ཨབ་ནེར་དང་དམག་མི་གཞན་�མས་ཁོའི་མཐར་འཁོར་�་ཉལ་ཡོད་དོ། 8དེ་ནས་ཨ་བྷི་ཤེས་�་བིད་ལ། དོ་
དགོང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་�ི་ད�་བོ་དེ་�ེད་�ི་�ག་འོག་�་གནང་བཞག། དེ་བས་ན་ང་ལ་ཁོའི་
མ�ང་དེས་�ས་ཐེངས་གཅིག་རང་�་ཁོ་དང་ཆབས་ཅིག་ས་ཁར་བ�གས་བ�ག་པ་གནང་རོགས་གནང་། ངས་
ཐེངས་གཉིས་�ས་དགོས་པ་མེད་ཅེས་�ས་མོད། 9འོན་�ང་�་བིད་�ིས། �ོད་�ིས་ཁོང་ལ་གནོད་འཚ�་གང་ཡང་
�ེད་མི་ཆོག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདེམས་བ�ོས་མཛད་པའི་�ལ་པོར་�ས་གནོད་འཚ�་�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་
ལ་ཁོང་གིས་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་ངེས་སོ། 10�་བིད་�ིས་�་མ�ད་ནས་�ས་པ། �་གསོན་པོར་བ�གས་པའི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་�ི་ངང་�་ངས་བ�ོད་�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ིས་ཁོང་ལ་ད�ོང་པ་
གནང་�་དང་། དེ་མིན་ཁོང་གི་འདས་�ས་རན་ཏེ། རང་བཞིན་�ིས་འདས་�་ཡིན་པ་དང་། ཡང་ན་དམག་སར་
འདས་�ོངས་�་འ�ར་�་ཡིན་ནོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདེམས་བ�ོས་མཛད་པའི་�ལ་པོར་ངས་གནོད་
འཚ�་�་�་ལས་ཁོང་གིས་ང་ལ་བཀག་�་གནང་བར་ཤོག ད་ང་ཚ�་ཁོང་གི་མ�ང་དང་�་�ོད་དེ་འ�ེར་ནས་
འ�ོའོ། 12དེ་�ེས་�་བིད་�ིས་ས་�ལ་�ི་མགོའི་འ�ིས་ནས་མ�ང་དང་�་�ོད་དེ་�ངས་ནས། ཁོ་དང་ཨ་བྷི་ཤེ་
གཉིས་དེ་ནས་�ིན་པས། དེར་གནས་�ལ་གང་�ང་�ོར་�ས་�ང་མཐོང་ཐོས་�ས་མ་�བ་བོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། 
དེ་ཚ�་ཚང་མ་གཉིད་�ིད་པོ་�ག་ཡོད་ཅིང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་གཉིད་�ིད་པོ་�ག་བ�ག་
གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 13དེ་ནས་�་བིད་�ིས་�ང་གཤོང་ཕར་�ོགས་�ི་རི་�ེ་ཞིག་�་འཛ�གས་ཏེ་�ང་ཚད་རིང་
པོ་ཞིག་ནས་�ད་འབོད་ཆེན་པོས། 14ས་�ལ་�ི་དམག་མི་དང་ཨབ་ནེར་ལ། �ེ་ཨབ་ནེར། ངས་�ད་འབོད་�ས་
པ་དེ་གོ་གིན་འ�ག་གམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། ཨབ་ནེར་�ིས། དེ་བཞིན་�ད་འབོད་བ�བ་ནས་�ལ་པོའི་མནལ་
ད�ོག་ཐབས་�ེད་མཁན་དེ་�་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་པར། 15�་བིད་�ིས་ལན་�། �ེ་ཨབ་ནེར་�ོད་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་ནང་ནས་�ེ་བོ་མངའ་ཐང་ཆེ་ཤོས་དེ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་�ར་ཡིན་ན་�ོད་�ིས་རང་གི་�ིན་བདག་གམ་�ལ་པོར་
�ང་�ོབ་མ་�ས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། ད་�་རང་�ོད་�ི་�ིན་བདག་ལ་�ོག་�ོན་གཏོང་�ིར་མི་ཞིག་�ར་�ི་ནང་
�་འ�ལ་�ིན་པ་ཡིན་པས། 16ཨབ་ནེར་�ོད་�ིས་རང་གི་ལས་འགན་དེ་�བ་མ་�བ་པ་ཡིན་ནོ། ངས་�་གསོན་
པོར་བ�གས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་�ི་ངང་མནའ་བ�ེལ་ནས་བ�ོད་�ར། �ོད་ཚ�་ཚང་མ་ཉེས་པ་
�ོག་ཐོག་�་གཏོང་འོས་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདེམ་བ�ོས་མཛད་པའི་�ལ་
པོར་�ོད་ཚ�ས་�ང་�ོབ་�ས་མ་�བ་པས་�ིར་རོ། ད་�ལ་པོའི་མ�ང་དང་ཁོང་གི་ད�འི་འ�མ་�་ཡོད་པའི་�་
�ོད་དེ་ག་པར་ཡོད་དམ་ཞེས་�ས་སོ། 17ས་�ལ་�ིས་�་བིད་�ི་�ད་ངོ་ཤེས་ནས། �ེ་�་བིད་ངའི་�། དེ་�ོད་
རང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་པས། �་བིད་�ིས་ལན་�། �ེ་མི་དབང་ཆེན་པོ་ང་ཡིན། 18ང་�་ཉིད་�ི་ཞབས་ཏོག་པར་
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ད་�ང་ཅིའི་�ིར་�ེས་དེད་གནང་གི་ཡོད་དམ། ངས་�ེད་ལ་�ིམས་འགལ་ག་རེ་�ས་�ང་ངམ། 19�ེ་མི་དབང་
ཆེན་པོ། ངས་གང་�ས་པར་གསན་�་གསོལ། གལ་�ིད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་ངའི་�བ་འགལ་གནང་
�་བ�ག་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ལ་མཆོད་པ་ཞིག་འ�ལ་ནས་ཁོང་གིས་�གས་འ�ར་བར་�ིད་མོད། འོན་�ང་མིས་
�ེད་ལ་དེ་�ར་གནང་བ�ག་པ་ཡིན་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམོད་པ་དེ་ཁོ་ཚ�འི་ཐོག་�་འབབ་པར་ཤོག 
གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བ�གས་ཡོད་པའི་�ལ་ནས་ང་ལ་�ིར་བཏོན་�ས་ཏེ། �ི་པའི་
�་�ེན་ལ་མཆོད་པའི་�ལ་ཞིག་�་�ིར་འདེད་�ས་�ང་། 20ང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�་ནས་ཐག་རིང་
�ི་�ལ་བའི་ས་�ལ་ཞིག་�་གསོད་མ་བ�ག་རོགས་གནང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོས་ང་�་�འི་�ི་ཤིག་དང་
མ�ངས་པའི་�ེ་བོ་ཞིག་གསོད་�ིར་ཕེབས་དགོས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ང་ལ་ནགས་�ི་འདབ་ཆགས་སོགས་ལ་�ི་ར་
བ�བ་པ་བཞིན་ངའི་�ེས་འདེད་གནང་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་པས། 21ས་�ལ་�ི་ལན་�། ངས་
ནོར་འ�ལ་�ས་བཞག། ངའི་�་�་བིད་ད་�ར་ཤོག་དང་། ངས་�ོད་ལ་ཡང་�ར་གནོད་འཚ�་�ེད་མི་ཡོང་། གང་
ལགས་ཟེར་ན། དོ་དགོང་�ོད་�ིས་ངའི་�ོག་�བས་ནས་ཚ�་ཐར་བཏང་ཡོད། ངས་ནི་མི་�ག་པའི་ལས་ཀ་ཐབས་
�ག་ཞིག་�ས་ཏེ་ནོར་འ�ལ་ཆེན་པོ་�ས་བཞག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 22དེའི་ལན་�་�་བིད་�ིས། �ེ་མི་དབང་ཆེན་
པོ་�ེད་�ི་མ�ང་དེ་འདིར་ཡོད། འདི་ལེན་པའི་�ིར་མི་ཞིག་གཏོང་རོགས་གནང་། 23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ང་བདེན་�ལ་མ�ན་�མས་ལ་�་དགའ་གནང་ངེས་ཤིང་། དེ་རིང་ཁོང་གིས་�ེད་ངའི་དབང་འོག་�་བ�ག་པ་
གནང་བ་ཡིན་ནའང་། �་ཉིད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བ�ོས་གནང་མཛད་པའི་�ལ་པོ་ཡིན་པས། ངས་�ེད་
ལ་གནོད་འཚ�་མ་�ས་པ་ཡིན། 24དེ་རིང་ངས་�ེད་ལ་ཚ�་ཐར་བཏང་བ་བཞིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་ང་
ལ་དེ་བཞིན་གནང་ནས་དཀའ་ངལ་�ན་ལས་�ོལ་བར་མཛད་པར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 25ས་�ལ་�ིས་�་བིད་ལ། 
�ེ་ངའི་�་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་�ིན་�ིས་�ོབས་པར་ཤོག �ོད་�ི་�་བ་ལས་དོན་�ན་ལ་ལམ་འ�ོ་བཟང་པོ་
ཡོང་གི་རེད་ཅེས་�ས་སོ། དེ་�ེས་�་བིད་རང་གི་ལམ་�་�ིན་པ་དང་། ས་�ལ་ཡང་རང་གི་ཁང་�ིམ་�་�ིར་ལོག་
�ས་སོ༎  
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�་བིད་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ི་�ོད་�་གནས་པ།  

1དེ་ནས་�་བིད་�ིས་རང་གི་སེམས་ལ། ནམ་ཞིག་ས་�ལ་�ིས་ང་ལ་བསད་ངེས་པས། དེ་བས་ང་ནི་ཕེ་ལེ་ཤེད་
པའི་�ལ་�་�ོས་�ིན་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤོས་ཤིག་ཡོང་ངེས་ཡིན་ནོ། ས་�ལ་�ིས་�ང་ང་ལ་
ཨིསི་�ཱཨེལ་ནང་�་འཚ�ལ་�་�ངས་ཤིང་། ང་ཐར་ཏེ་ཉེན་མེད་�་གནས་�བ་�ི་རེད་ཅེས་བསམ་མོ། 2དེ་ནས་�་
བིད་�ིས་རང་གི་མི་�ངས་ ༦༠༠ བཅས་འ�ིད་དེ། མ་ཨོག་�ི་�་གྷད་�ི་�ལ་པོ་ཨ་ཀིཤི་�ི་�ར་འ�ལ་�་�ིན་ནོ། 
3�་བིད་དང་ཁོའི་མི་�མས་རང་གི་ནང་མི་དང་བཅས་པ་གྷད་�་གཞིས་ཆགས་ནས་བ�ད་པ་དང་། �་བིད་
དང་མཉམ་�་ཡེཛ་རིལ་ནས་ཡིན་པ་ཨ་ཧི་ནོ་ཨམ་དང་ཀར་མེལ་ནས་ཡིན་པ་ན་བྷལ་�ི་�གས་མོ་ཨ་བྷི་གེལ་
བཅས་ཁོའི་�ང་མ་གཉིས་�ང་དེར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 4ས་�ལ་�ིས་�་བིད་གྷད་�་�ོས་�ིན་པའི་�ོར་ཐོས་ནས། 
ཁོ་ལ་འཚ�ལ་�་དེ་འཚམས་འཇོགས་�ས་སོ། 5དེ་ནས་�་བིད་�ིས་ཨ་ཀིཤི་ལ། �ེད་རང་ངའི་�ོགས་པོ་ཡིན་ན། ང་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

�ོད་ས་�ོང་�ང་ཞིག་�ོད་རོགས་གནང་། ང་�ེད་དང་མཉམ་�་�ལ་སར་�ོད་དགོས་དོན་མི་འ�ག་ཅེས་�ས་
པས། 6ཨ་ཀིཤི་�ིས་�་བིད་ལ། ཛ�ག་ལག་གི་�ོང་དེ་�ད་པ་ཡིན་པས། �ས་�བས་དེ་ནས་བ�ང་�ེ། ཛ�ག་ལག་གི་
�ོང་དེ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་�མས་ལ་བདག་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 7�་བིད་ཕེ་ལེ་ཤེད་�ལ་�་�་བ་བ�་�ག་བར་
�་བ�ད་དོ། 8�ས་�ན་དེའི་རིང་ལ་�་བིད་དང་ཁོའི་མི་ཚ�ས་ས་�ལ་དེར་�ས་�ན་རིང་པོ་ནས་གནས་�ོད་�ེད་
མཁན་གྷེ་�ར་པ་དང་གྷིར་ཛ�་པ་དང་ཨ་མ་ལེག་བཅས་ལ་འཐབ་�ོལ་�ས་ཏེ། �ར་ནས་ཨི་ཇིབ་�ི་ས་མཚམས་
བར་�་དམག་�ངས་ཤིང་། 9�ེ་ཕོ་མོ་ཚང་མ་བསད་དེ། དེ་ཚ�འི་�ག་དང་། བ་�གས། བོང་�་�་མོང་དང་�ོན་
གོས་སོགས་�ང་འ�ོག་གི་ཡོད་དོ། དེ་ནས་ཁོ་ཨ་ཀིཤི་�ི་�ར་ལོག་ཡོང་�བས། 10ཁོས་�་བིད་ལ་དེ་རིང་�ོད་
དམག་�ངས་�ིར་གང་�་སོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། �་བིད་�ིས་ཁོ་ཡ་�་�འི་�ོ་�ོགས་�འམ་ཡང་ན་
ཡེ་�ཱ་མིལ་རིགས་བ�ད་�ི་ས་�ལ་ཁག་དང་ཡང་ན་ཀེ་ནེ་པའི་�ོད་�ལ་ས་�ལ་ཁག་�་�ིན་པ་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་
�ི་ཡོད་དོ། 11མི་�འང་གསོན་པོར་ཐར་ནས་ཁོ་དང་ཁོའི་མི་ཚ�ས་དོན་དམ་�་གང་�ས་པའི་�ོར་གྷད་ལ་�ིན་ཏེ་
གནས་�ལ་བཤད་མ་�བ་པའི་�ིར། �་བིད་�ིས་�ེ་ཕོ་མོ་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་ཡོངས་�་བསད་�ི་ཡོད་དོ། �་
བིད་ཕེ་ལེ་ཤེད་�་གནས་�ན་རིང་ལ་ཁོས་�ན་�་དེ་�ར་�ེད་མོད། 12འོན་�ང་ཨ་ཀིཤི་�ིས་�་བིད་ལ་ཡིད་
ཆེས་�ས་པ་དང་། ཁོའི་སེམས་ལ། �་བིད་�ི་རང་རིགས་གཅིག་པ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་ཧ་ཅང་�ང་པོ་�ེད་
�ི་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་ཁོ་ནི་མི་ཚ�་�ིལ་པོར་ངའི་ཞབས་�་�ེད་དགོས་པ་འ�ག་ཅེས་བསམ་མོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 28 

1ནམ་ཞིག་གི་�ེས་�་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ཐོག་�་དམག་འ�ེན་�ིར་རང་གི་ད�ང་དམག་�མས་
བ�་བཀོང་�ས་པ་དང་། ཨ་ཀིཤི་�ིས་�་བིད་ལ། �ོད་དང་�ོད་�ི་མི་�མས་ནི་ངའི་�ོགས་གཏོགས་�ས་ནས་
དམག་བ�བ་དགོས་�་ཡིན་པ་དེ་�ོད་�ིས་ཤེས་གསལ་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 2�་བིད་�ིས་ལན་�། དེ་ནི་ཡིན་དགོས་
�ང་། ང་ནི་�ེད་�ི་ཞབས་�ི་ཡིན་པས། ངས་ག་རེ་�ེད་�བ་པ་དེ་�་ཉིད་རང་གིས་གཟིགས་�བ་པ་ཡོད་ཅེས་
�ས་སོ། ཨ་ཀིཤི་�ི་དེ་�ར་ཡིན་ན་ལེགས་སོ། ད་ངས་�ོད་ལ་རང་གི་�་�ང་བར་གཏན་འཇགས་�་བ�ོ་གཞག་
�ེད་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ།  

ས་�ལ་�ིས་མན་ངག་མཁན་དང་�ོས་བ�ན་�ེད་པ།  

3ཤ་�་ཨེལ་�ོངས་ཟིན་པ་ཡིན་པས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མས་ཁོའི་དོན་�་�་ངན་�ས་ཏེ། ཁོའི་�་�ང་དེའང་
རང་གི་�ོང་�ེར་ར་�ཱ་�་�ར་སར་�ས་ཟིན་པའི་�ེས་�། ས་�ལ་�ིས་གཤིན་པོའི་�མ་ཤེས་འ�ག་མཁན་དང་
�་པ་ཐམས་ཅད་ཨིསི་�ཱཨེལ་ནས་བཏོན་ཟིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 4ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་མི་�མས་འཛ�མས་ནས་�་
ནེམ་�ོང་�ེར་�ི་ཉེ་འ�མ་�་�ར་བ�བ་པ་དང་། ས་�ལ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་བ�་བ�ོང་�ས་ནས་རི་བོ་
གྷིལ་བོ་�་�ར་བ�བ་ནས་བ�ད་ཡོད་དོ། 5ས་�ལ་�ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་མི་�མས་མཐོང་ནས་ཧ་ཅང་
འཇིགས་ཤིང་། 6ཅི་�་གཏོལ་མེད་�་འ�ར་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དགོངས་�ོར་�ས་མོད། འོན་�ང་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་�ི་ལམ་དང་། ཡང་ན་�་རིམ་དང་�མ་མིམ་�ི་བ�ད་དང་། དེ་བཞིན་�ང་�ོན་པ་



ཤ་�་ཨེལ་དང་པོ། 

�མས་�ི་བ�ད་ནས་�ང་བཀའ་ལན་གང་ཡང་མ་གནང་ངོ་། 7དེ་ནས་ས་�ལ་�ིས་རང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ར། 
ངའི་དོན་�་�མ་ཤེས་འ�ག་མཁན་�ད་མེད་ཅིག་འཚ�ལ་ཞིག་དང་། ངས་མོ་ལ་�ོས་བ�ན་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་
�ས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་ལན་�། ཨེན་ཌོར་ལ་དེ་�་�འི་�ད་མེད་ཅིག་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 8དེར་བ�ེན་ས་�ལ་
�ིས་ངོ་གདོང་བ�ར་ནས་གོས་གཞན་ཞིག་�ོན་ནས། ནག་�ང་ཆགས་པའི་�ེས་�་རང་གི་མི་གཉིས་མཉམ་�་
འ�ིད་ནས་�ད་མེད་དེ་�ག་པར་�ིན་པ་དང་། ཁོས་མོ་ལ། ངའི་ཆེད་�་�མ་ཤེས་དག་དང་�ོས་བ�ན་�ས་ཏེ། 
མ་འོངས་པར་གང་འ�ང་�་ཡིན་པའི་�ོར་ང་ལ་ཤོད་ཅིག ངས་མིང་འབོད་�ེད་པའི་མི་དེའི་�མ་ཤེས་བ�ོང་
ཞིག་ཅེས་�ས་སོ། 9�ད་མེད་དེས་ལན་�། �ལ་པོ་ས་�ལ་�ིས་ག་རེ་གནང་བའི་�ོར་དང་། གཤིན་པོའི་�མ་ཤེས་
འ�ག་མཁན་དང་�་པ་�མས་ཇི་�ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་ནས་�ིར་�ོད་གནང་བའི་�ོར་�ེད་�ི་ངེས་གཏན་མ�ེན་
གསལ་རེད། དེ་བས་ན་�ེད་�ིས་ང་�ི་ཐག་གི་ནང་བ�ག་�ེ། གསོད་ཐབས་གནང་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་
ཞེས་�ས་སོ། 10དེ་ནས་ས་�ལ་�ིས་དམ་བཅའ་�་ཆེན་ཞིག་བཞག་ནས་མོ་ལ་�ས་པ། �་གསོན་པོར་བ�གས་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་�ི་ངང་�་ངས་དམ་བཅའ་�ེད་དེ་བ�ོད་�ར། �ོད་�ིས་གང་�ས་པའི་ཉེས་
ལན་�་�ོད་ལ་ཆད་པ་ཕོག་མི་ཡོང་། 11�ད་མེད་དེས། �ེད་�ི་དོན་�་ངས་�འི་�མ་ཤེས་དེ་འ�ག་པ་�འམ་
ཞེས་�ིས་པའི་ལན་�། ཁོང་གིས། ཤ་�་ཨེལ་�ི་�མ་ཤེས་དེ་འ�ག་དགོས་ཤེས་�ས་སོ། 12�ད་མེད་དེས་ཤ་�་
ཨེལ་མཐོང་བ་དང་�ད་ཅོར་འདོན་ཏེ་ས་�ལ་ལ། �ེད་�ིས་ང་ལ་མགོ་བ�ོར་གཏོང་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 
�ེད་ནི་�ལ་པོ་ས་�ལ་རེད་བཞག་ཅེས་�ས་སོ། 13�ལ་པོས་མོ་ལ། མ་འཇིགས་ཤིག། �ོད་�ིས་ག་རེ་མཐོང་གི་
འ�ག་གམ་ཞེས་�ས་པས། མོས་ལན་�། ངས་�མ་ཤེས་ཤིག་ས་གཞི་ནས་ཡར་ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང་གི་འ�ག་ཅེས་
�ས་པས། 14ཁོས། དེའི་ག�གས་ད�ིབས་དེ་གང་འ�་ཞིག་འ�ག་གམ་ཞེས་�ས་པས། དེའི་ལན་�་མོས། �ས་ལ་
�ོན་གོས་རིང་པོ་�ོན་པའི་མི་�ན་ཞིག་�ར་ཡོང་གིན་འ�ག་ཅེས་�ས་པས། དེ་ནི་ཤ་�་ཨེལ་ཡིན་པ་ཤེས་ནས། 
ས་�ལ་�ིས་�ས་ཞབས་དང་བཅས་མགོ་བོ་ས་ལ་�ར་ནས་�ག་འཚལ་ལོ། 15དེ་ནས་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་ས་�ལ་ལ་
�ོད་�ིས་ང་ལ་ཅིའི་�ིར་�ན་པོ་�ས་སམ། ག་རེའི་དོན་�་ང་ལ་�ིར་བ�ག་�ས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་པས། ས་
�ལ་�ིས། ང་ནི་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ནང་�ད་ཡོད། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་ངའི་ཐོག་�་དམག་འཐབ་�ེད་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་དོར་བ་གནང་�ང་། ད་ཁོང་གིས་ང་ལ་�ང་�ོན་པའམ་�ི་ལམ་�ི་�ོ་ནས་བཀའ་
ལན་གང་ཡང་གནང་གི་མི་འ�ག དེ་བས་ན། ངས་ག་རེ་�ེད་དགོས་�ོར་�ེད་�ིས་ང་ལ་བཀའ་�ོབ་གནང་བའི་
�ིར་ངས་�ེད་ལ་འབོད་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་པས། 16ཤ་�་ཨེལ་�ིས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་རང་�ངས་
ནས་ད�་�་འ�ར་ཟིན་པ་ཡིན་པས། ད་�ོད་�ིས་ང་ལ་ག་རེའི་དོན་�་འབོད་པ་ཡིན་ནམ། 17�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ངའི་བ�ད་ནས་�ོད་ལ་གང་གནང་གི་ཡིན་ག�ངས་པ་དེ་ཁོང་གིས་ད་�་�བ་པར་མཛད་པ་ཡིན་
པས། ཁོང་གིས་�ོད་�ི་�ལ་�ིད་དེ་�ོད་�ི་ལག་ནས་བཞེས་ཏེ་�་བིད་ལ་གནང་ཡོད་པ་ཡིན། 18�ོད་�ིས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བ�ི་�ང་མ་�ས་པར། ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་དང་ཁོ་ཚ�འི་�གས་ཟོག་དང་�་དངོས་
�མས་ཆ་ཚང་མེད་པར་མ་བཟོས་པ་ཡིན་པས། ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་ཉེས་ཆད་འདི་བཞིན་གནང་
བ་ཡིན་ནོ། 19དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཁོང་གིས་�ོད་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡོངས་�ོགས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ི་ལག་པར་
�ིས་�ོད་གནང་�་ཡིན་པ་དང་། སང་ཉིན་�ོད་དང་�ོད་�ི་�་�མས་�ང་ང་དང་མཉམ་�་གཤིན་�ལ་�་
�ེབས་པར་འ�ར། དེ་�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་ད�ང་�མས་�ང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཆོའི་
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ལག་�་�ིས་�ོད་གནང་ཡོང་། ཅེས་�ས་སོ། 20ཤ་�་ཨེལ་�ིས་གང་�ས་པ་དེ་ས་�ལ་�ིས་ཐོས་མ་ཐག་�། ཁོའི་
སེམས་ནང་ཧ་ཅང་འཇིགས་�ང་ཆེན་པོ་�ེས་ནས་ས་ཁར་འ�ེལ་ལོ། ཁོས་ཉེན་མཚན་གཉིས་ཀའི་རིང་�་ཁ་ཟས་
གང་ཡང་མ་ཟས་པས་�ས་�ོབས་ཡོངས་�་ཉམས་ཡོད་པ་དང་། 21དེ་ནས་�ད་མེད་དེ་ཁོའི་ཉེ་འ�མ་�་�ིན་ཏེ། 
ཁོ་ཧ་ཅང་འཇིགས་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་། མོས་�ེ་མི་དབང་ཆེན་པོ། �ེད་�ིས་བཀའ་གང་གནང་བ་
བཞིན་ངས་�ས་ཏེ་རང་�ོག་འབེན་ལ་བ�གས་པ་ཡིན་ནོ། 22ད་ངས་�ེད་ལ་གང་�ས་པ་�ར་གནང་རོགས་
གནང་། �ེད་�ི་དོན་�་ང་ལ་གསོལ་ཚ�ག་ཞིག་�་�ིགས་�ེད་བ�ག་རོགས་གནང་། �་ཉིད་ཕེབས་�ོད་གནང་
�བ་པའི་�ས་པ་�ེད་པའི་�ིར་གསོལ་ཚ�ག་དེ་བཞེས་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། 23ས་�ལ་�ིས་ཁ་ཟས་གང་ཡང་ཟ་
འདོད་མ་�ས་མོད། འོན་�ང་ཁོའི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་�ང་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་�་�ག་�ས་པས། མཐར་ཁོ་ཚ�ས་
ལབ་པར་ཉན་ཏེ་ཁོ་ཡར་ལངས་ཤིང་ཉལ་�ི་�ེང་�་བ�ད་དོ། 24དེ་ནས་�ད་མེད་དེ་གསོས་ནས་བཞག་པའི་
རང་གི་བེ�་�ག་པ་དེ་འ�ལ་�་བསད་དེ། མོས་�ོ་ཞིབ་�ན་�འི་ཞིག་�ངས་ནས་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་
བཟོས་ཏེ། 25མོས་ཁ་ཟས་དེ་དག་ས་�ལ་དང་ལས་�ེད་པ་དེ་ཆོའི་མ�ན་�་བཤམས་པས། དེ་ཚ�ས་ཁ་ཟས་དེ་དག་
བཟས་ནས་མཚན་མོ་དེ་རང་ལ་�ོགས་ཐོན་�ས་སོ༎  
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ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་�་བིད་ལ་ངོས་ལེན་མ་�ས་པ།  

1ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་རང་གི་དམག་ད�ང་�མས་ས་གནས་ཨ་ཕེག་�་བ�་འཛ�མས་�ས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་�ང་ཡེཛ་རིལ་�ང་གཤོང་གི་�་མིག་ཞིག་གི་ཉེ་འ�མ་�་�ར་བ�བ་ནས་བ�ད་ཡོད་དོ། 2ཕེ་ལེ་
ཤེད་པའི་�ལ་པོ་�་ནི་མི་�ངས་བ�་�ག་དང་�ོང་�ག་�ས་པའི་རང་རང་སོ་སོའི་�ེ་ཁག་དང་མཉམ་�་མ�ན་
�ོད་�ས་པ་དང་། �་བིད་དང་ཁོའི་མི་�མས་�ལ་པོ་ཨ་ཀིཤི་དང་མཉམ་�་�ལ་�གས་�་�ིན་ནོ། 3ཕེ་ལེ་ཤེད་
པའི་དམག་ད�ིད་�མས་�ི་ཁོ་ཚ�་མཐོང་ནས། ཨིབ་རི་པ་དེ་ཚ�་འདིར་ག་རེ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པ་
དང་། ལན་�་ཨ་ཀིཤི་�ིས། འདི་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ས་�ལ་�ི་ལས་�ེད་པ་�་བིད་ཅེས་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་། 
ཁོ་ནི་ང་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་�ོད་�ས་ནས་�ས་�ན་རིང་པོར་སོང་བས། ཁོ་ངའི་�ར་�ེབས་པའི་ཉིན་མོ་ནས་
བ�ང་�ེ་ད་བར་ཁོས་ནོར་འ�ལ་�ས་པ་གཅིག་�ང་ངས་མཐོང་མ་�ང་། 4འོན་�ང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་
ད�ིད་�མས་ཨ་ཀིཤི་དང་ཁོང་�ོ་ལངས་ནས་ཁོ་ལ། མི་དེ་�ོད་�ིས་�ད་པའི་�ོང་�ེར་དེར་�ིར་ལོག་�ེད་�་
�ག་ཅིག ཁོ་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་དམག་སར་ཡོང་མ་�ག་ཅིག དམག་འཐབ་�ེད་�བས་ཁོས་ང་ཚ�ར་འཐབ་�ོལ་
ཡང་�ེད་�ིད། རང་གི་�ིན་བདག་མཉེས་པར་�ེད་པའི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་དེ་ནི། ང་ཚ�འི་མི་�མས་བསད་
པའི་�ོ་ནས་མ་གཏོགས་གཞན་ཐབས་ལམ་བཟང་བ་ཞིག་གང་ཡོད་དམ། 5གང་�ར་ཡིན་�ང་ཁོ་ནི་�་བིད་ཟེར་
བ་དེ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོའི་�ོར་ལ་�ད་མེད་ཚ�ས་�ོ་ཁར་�བ་�ེ། ས་�ལ་�ིས་�ོང་�ག་བསད་ཅིང་། �་བིད་�ིས་�ི་
�ག་བསད་དོ་ཞེས་གཞས་བཏང་བ་མ་ཡིན་ནམ། 6དེ་ནས་ཨ་ཀིཤི་�ིསེ་�་བིད་བོས་ནས། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�་
གསོན་པོར་བ�གས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་�ི་ངང་�་མནའ་བ�ེལ་ནས་བ�ོད་�ར། �ོད་�ིས་ང་
ལ་ཞེན་སེམས་ཆེན་པོ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང་། �ོད་རང་ང་དང་མཉམ་�་ཡོང་ནས་ངའི་�ོགས་གཏོགས་�ེད་དེ་
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དམག་བ�བ་པ་དེ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་འ�ག དེ་ཙམ་མ་ཟད། �ོད་ངའི་�ར་ཡོང་བ་ནས་བ�ང་�ེ་ད་བར་ངས་
�ོད་ལ་�ོན་གང་ཡང་མཐོང་མ་�ང་། འོན་�ང་�ལ་པོ་གཞན་ཚ�ས་�ོད་ལ་ཁས་ལེན་�ེད་�ི་མིན་འ�ག 7དེ་
བས་ན་�ོད་ཞི་བདེའི་ནང་རང་�ིམ་�་�ིར་ལོག་�ོས་ཤིག ཁོ་ཚ�འི་འདོད་པ་དང་མ་མ�ན་པའི་ལས་གང་ཡང་
མ་�ེད་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 8དེའི་ལན་�་�་བིད་�ིས། �ེ་ཇོ་བོ་ལགས། ངས་ནོར་འ�ལ་ག་རེ་�ས་ཡོད་
དམ། ད་�་�ེད་�ིས་བཀའ་གནང་གསལ་�ར། ངས་�ེད་�ི་ཞབས་�ི་�ས་པ་ནས་བ�ང་ད་བར་�ེད་�ིས་ང་ལ་
�ོན་གང་ཡང་གཟིགས་མེད་པ་ཡིན་ན། ངས་རང་གི་�ིན་བདག་དང་�ལ་པོའི་�ན་�་�ིན་ཏེ་�་ཉིད་�ི་ད�་བོ་
�མས་དང་དམག་འཐབ་�ེད་མི་ཆོག་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 9ཨ་ཀིཤི་�ིས་ལན་�། �ོད་�ིས་
གང་�ས་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པ་དང་། ངས་ནི་�ོད་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་བཞིན་�་�ལ་མ�ན་ཞེན་ཅན་ཞིག་
�་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�ི་ཡོད། འོན་�ང་�ལ་པོ་གཞན་ཚ�ས་�ོད་རང་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་དམག་ལ་ཡོང་མི་ཆོག་
ཅེས་བ�ོད་�ི་འ�ག་པས། 10དེ་བས་ན་�་བིད་ས་�ལ་ལ་�ངས་ནས་ངའི་�ར་ཡོང་མཁན་�ོད་ཚ�་ཚང་མ་སང་
ཞོགས་�་པོར་ལངས་ཏེ་�་བཏང་མ་ཐག་�་ཐོན་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། 11དེ་ནས་�་བིད་དང་ཁོའི་མི་�མས་སང་
ཞོགས་�་པོར་ལངས་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་�་ཐོན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�འང་ཡེཛ་རིལ་�ི་�ོགས་�་ཐོན་
པ་ཡིན་ནོ༎  
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ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་དང་དམག་འཐབ་པ།  

1དེ་ནས་ཉིན་ཞག་གཉིས་�ི་�ེས་�་�་བིད་དང་ཁོའི་མི་�མས་ཛ�ག་ལག་�་�ེབས་པ་དང་། ཨ་མ་ལེག་པ་ཚ�ས་ཡ་
�་�འི་�ོ་�ོགས་ནས་དམག་�ངས་ཏེ་ཛ�ག་ལག་�་འཐབ་�ོལ་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་མེར་�ེག་བཏང་�ེ། 
2�ད་མེད་ཚང་མ་འཛ�ན་བ�ང་�ས་སོ། མི་གཅིག་�ང་མ་བསད་པར་སོ་སོ་�ོགས་ཐོན་�ེད་�བས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་
རང་དང་མཉམ་�་འ�ིད་�ིན་ནོ། 3དེ་ནས་�་བིད་དང་ཁོའི་མི་�མས་དེར་�ེབས་�བས། ཁོ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་དེ་
མེར་�ེག་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚ�འི་�ེ་དམན་�་�ག་ཚང་མ་འ�ིད་ཟིན་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ། 4�་བིད་དང་ཁོའི་
མི་�མས་�་ཤོར་ནས། ཁོ་ཚ�་�་ཐག་མ་ཆད་བར་�་�ས་སོ། 5�་བིད་�ི་�ང་མ་ཨ་ཧི་ནོ་ཨམ་དང་ཨ་བྷི་གེལ་
གཉིས་�ང་�ད་མེད་གཞན་�མས་དང་མཉམ་�་འ�ིད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 6�་བིད་ནི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་
ནང་�་�ད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོའི་མི་�མས་�ི་�ང་མ་�་�ག་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་འཛ�ན་
བ�ང་�ས་ནས་འ�ིད་ཡོད་པ་ཡིན་པས། ཁོ་ཚ�་ཧ་ཅང་ཁོང་�ོ་ལངས་ནས་ཁོ་ལ་�ོ་�བ་གཏོང་�འི་�ིགས་ར་
བ�ལ་�ི་ཡོད་དོ། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་�ོ་�ོབས་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 
7དེ་ནས་�་བིད་�ིས་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་གི་�་�་མ་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་ལ། ང་ལ་ཨེ་ཕོད་དེ་�ར་ག�གས་ཤིག་ཅེས་�ས་པས། 
ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་�ིས་དེ་ཁོང་གི་�ར་འ�ེར་ཡོང་བ་དང་། 8�་བིད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ངས་འཇབ་�ོལ་
�ེད་མཁན་�མས་�ི་�ེས་འདེད་�ེད་དམ། ངས་ཁོ་ཚ�་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་�བ་བམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པས། 
དེའི་ལན་�་ཁོང་གིས། ཁོ་ཚ�འི་�ེས་འདེད་�ོས་ཤིག། �ོད་�ིས་ཁོ་ཚ�་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་དེ། བཙ�ན་པ་�མས་�ང་
�བས་�བ་པ་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 9དེར་བ�ེན་�་བིད་དང་ཁོའི་མི་�མས་ ༦༠༠ དེ་ནས་�ིན་ཏེ། ཁོ་ཚ�་བྷེ་སོར་
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ཞེས་པའི་�་�ང་�་�ེབས་པ་དང་། མི་འགའ་ཤས་གནས་དེ་རང་�་བ�ད་དོ། 10�་བིད་ནི་རང་དང་མཉམ་�་
མི་�མས་ ༤༠༠ འ�ིད་ནས་ད་�ང་�་མ�ད་�ིས་�ིན་པ་དང་། དེ་འ�ོད་མི་�ངས་ ༢༠༠ ནི་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་
དེ་�་�ང་�ལ་མ་�བ་པར་དེ་ག་རང་�་བ�ད་པ་རེད། 11དེ་ནས་�་བིད་དང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་མི་ཚ�ས་ཐང་
�ོང་�ལ་�་ཨི་ཇིབ་པའི་�་ཞིག་མཐོང་ནས། དེ་�་བིད་�ི་�ར་འ�ིད་ཡོང་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་དེ་ལ་ཁ་ཟས་�ན་�་
ཞིག་དང་�་�ད་དོ། 12ཁོ་ལ་ཁ་ཟས་�་སེ་ཡབ་�ི་ཤིང་འ�ས་�མ་པོ་�ན་�་ཞིག་དང་�ན་འ�མ་ཆག་པ་གཉིས་
�ད་པས། ཁོས་དེ་ཟས་པའི་�ེས་�་ཁོ་ལ་�ས་�ོབས་�ར་གསོ་�ང་ངོ་། ཁོས་ཉིན་མཚན་ཆ་ཚང་ག�མ་�ི་རིང་ལ་
བཟའ་བ�ང་སོགས་གང་ཡང་�ས་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 13དེ་ནས་�་བིད་�ིས་ཁོ་ལ། �ོད་�ི་�ིན་བདག་�་ཡིན་པ་
དང་�ོད་རང་གང་ནས་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་�ད་�ས་པས། ཁོས་ལན་�། ང་ནི་ཨི་ཇིབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཨ་མ་ལེག་
པ་ཞིག་གི་�ན་གཡོག་ཡིན། ང་ནད་པ་ཡིན་པས། ངའི་�ིན་བདག་གིས་ང་�ངས་ནས་ཉིན་ཞག་ག�མ་�ིན་སོང་། 
14ང་ཚ�ས་ཡ་�་�འི་�ོ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ཀེ་རེ་པའི་ས་�ལ་ཁག་དང་། ཀ་ལེབ་རིགས་�ས་�ི་ས་�ལ་ཁག་�་
འཇབ་�ོལ་�ས་ནས། ཛ�ག་ལག་མེར་�ེག་བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། 15�་བིད་�ིས་ཁོ་ལ། �ོད་�ིས་ང་ལ་
འཇབ་�ོལ་�ེད་མཁན་དེ་ཚ�འི་�ར་འ�ིད་�བ་བམ་ཞེས་�ིས་པས། ཁོས་ལན་�། གལ་�ིད་�ེད་�ི་ང་ལ་གསོད་
�་མིན་པ་དང་། ང་�ིན་བདག་གི་ལག་པར་�ིས་�ོད་མི་�ེད་ཅེས་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་�ི་ངང་�་དམ་བཅའ་
གནང་བ་ཡིན་ན། ངས་དེ་བཞིན་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 16ཁོས་�་བིད་ལ་ཁོ་ཚ�འི་�ར་འ�ིད་�ིན་ནོ། འཇབ་
�ོལ་�ེད་མཁན་དམག་མི་ཚང་མ་ཁ་འཐོར་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་བཟའ་བ�ང་དང་དགའ་�ོན་ལ་
རོལ་ཞིང་ཡོད་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་ཚ�ས་ཕེ་ལེ་ཤེད་དང་ཡ་�་�་ནས་�་ནོར་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེ་ཞིག་
བཅོམ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 17�་བིད་�ིས་དེའི་�ི་ཉིན་ཐོ་རེངས་�་པོ་ནས་�ི་�ོ་བར་ཁོ་ཚ�འི་ཐོག་�་འཐབ་�ོལ་
�ས་པས། �་མོང་ལ་བཞོན་ནས་�ོས་�ིན་པའི་གཞོན་�་མི་�ངས་ ༤༠༠ དེ་མ་གཏོགས། དེ་མིན་མི་གཅིག་�ང་
མ་ཐར་རོ། 18ཨ་མ་ལེག་པ་ཚ�ས་འ�ིད་པའི་མི་དང་དངོས་པོ་ཚང་མ་�་བིད་�ིས་�ར་�ིར་འ�ོག་�ས་�བ་བོ། 
དེའི་ཁོངས་�་ཁོའི་�ང་མ་གཉིས་�ང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 19ཨ་མ་ལེག་པ་ཚ�ས་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ནས་འ�ིད་པའི་
མི་དང་། �་བིད་�ི་མི་ཚང་མའི་�་དང་�་མོ་ཚང་མ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་འ�ོག་བཅོམ་�ས་པའི་�་དངོས་ནང་ནས་
གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་�་བིད་ལ་�ིར་�ོག་ཐོབ་བོ། 20ཁོས་�གས་ཟོག་�མས་�ང་ཡོངས་�་�ིར་འ�ོག་�ས་
པས། ཁོའི་མི་�མས་�ིས་དེ་དག་རང་གི་མ�ན་�་དེད་ནས་�ས་པ། འདི་ཚ�་ནི་�་བིད་ལ་བདག་པ་ཡིན་ནོ། 21དེ་
ནས་�་བིད་མི་�མས་ ༢༠༠ �མས་ཉམ་ཞིང་�ད་ནས་ཁོང་དང་མཉམ་�་འ�ོ་མ་�བ་པར་�་�ང་བྷེ་སོར་�ི་
འ�མ་�་དེ་ཚ�་བ�ད་ཡོད་སར་�ིར་ལོག་གོ ཁོ་ཚ�འང་�་བིད་དང་ཁོའི་མི་�མས་�གས་འ�ད་�ེད་པར་མ�ན་
�་ཡོང་ཞིང་། �་བིད་ཁོ་ཚ�འི་�ར་མ�ན་�་�ིན་ནས་དགའ་བ�་�ས་སོ། 22འོན་�ང་�་བིད་དང་མཉམ་�་
འ�ོ་མཁན་མི་ངན་འགའ་ཤས་�ིས། ཁོ་ཚ�་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་མ་�ིན་པ་ཡིན་པས། ང་ཚ�ས་བཅོམ་ནོར་ནས་ཁོ་
ཚ�ར་གང་ཡང་�ོད་�ི་མིན། འོན་�ང་ཁོ་ཚ�ས་རང་གི་�ང་མ་དང་�་�ག་སོགས་འ�ིད་ནས་འ�ོ་ཆོག་གི་རེད་
ཅེས་�ས་མོད། 23འོན་�ང་�་བིད་�ིས་ལན་�། �་ནོར་འདི་དག་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཆོར་གནང་བ་
ཡིན་པས། �ེ་ངའི་�ན་�མས། �ོད་ཚ�ས་དེ་�ར་�ེད་ན་མི་�ིག་ཅིང་། ཁོང་གིས་ང་ཚ�་ཉེན་ཁ་ལས་�བས་པ་
གནང་ནས་འཇབ་�ོལ་�ེད་མཁན་ལས་�ལ་ཁ་གནང་ཡོད་པ་ཡིན། 24�ོད་ཚ�ས་གང་བཤད་པ་དེ་ལ་�ས་�ང་
ཁས་ལེན་�ེད་མི་ཡོང་། དེ་བས་ན་ཚང་མར་ཐོབ་�ལ་འ�་མཉམ་�ོད་དགོས། ཟས་རིགས་མཁོ་ཆས་སོགས་ལ་
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བ�་�ོགས་�ེད་མཁན་�མས་ལའང་དམག་སར་འ�ོ་མཁན་�མས་དང་མ�ངས་པར་ཐོབ་�ལ་འ�་མཉམ་�ོད་
དགོས་ཅེས་�ས་སོ། 25�་བིད་�ིས་ལམ་�ོལ་དེ་བཟོས་པ་ནས་བ�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་དེ་བཞིན་ལག་ལེན་བ�ར་
བཞིན་པ་ཡིན་ནོ། 26དེ་ནས་�་བིད་ཛ�ག་ལག་�་�ིར་ལོག་�ས་ཏེ། རང་གི་�ོགས་པོ་ཡ་�་�འི་འགོ་དཔོན་�མས་
ལ་བཅོམ་ནོར་�ི་ཆ་ཤས་ཤིག་བཏང་ནས་གཤམ་གསལ་�ར་འ�ིན་ཞིག་བ�ར་བ། ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་ད�་བོའི་ལག་ནས་འ�ོག་པའི་བཅོམ་ནོར་ལས་�ོད་ཚ�ར་�ག་�གས་�ན་�་ཞིག་བ�ར་ཡོད། 27དེ་བཞིན་�་
བིད་�ིས་བྷེ་ཐེལ་�ི་མི་�མས་དང། ཡ་�་�འི་�ོ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ར་�ཱའི་མི་�མས་དང་། ཡ་ཏིར་�ོང་�ེར་
�མས་�ི་མི་�མས་དང། 28ཨ་རོ་ཨེར། སིཕ་མོད། ཨེཤ་ཏེ་མོ། 29ར་ཀལ་�ོང་�ེར་�ི་མི་�མས་དང། ཡེ་�ཱ་མིལ་�ི་
རིགས་�ས་དང་། ཀེ་ནེ་པ་�མས་དང་། 30དེ་བཞིན་ཧོར་�ཱ། བོ་ར་ཤན་དང་། ཨ་ཐག་དང་། 31ཧེབ་རོན་�ོང་
�ེར་�ི་མི་མང་ཚ�་དང་། ཁོ་དང་ཁོའི་མི་�མས་དེ་�་ས་�ལ་གང་�་�ིན་པ་དེ་ཚ�་ཚང་མར་ཁོས་�ག་�གས་དེ་
དག་བཏང་བ་ཡིན་ནོ༎  
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ས་�ལ་དང་ཁོའི་�་�མས་འདས་�ོངས་�ིན་པ།  

1དེ་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་རི་བོ་གྷིལ་བོའི་�ེང་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་འཐབ་�ོལ་�ས་ནས། དེར་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�ངས་མང་ཞིག་�ོག་�ོན་�ང་ཞིང་། ས་�ལ་དང་ཁོའི་�་�མས་�ི་གཙ�ས་པའི་དེ་འ�ོས་�ས་པ་
�མས་�ང་�ོས་�ིན་མོད། 2འོན་�ང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ནས། ས་�ལ་�ི་�་ཡོ་ན་ཐན་
དང་ཨ་བྷི་ན་དྷབ་དང་མལ་ཀི་�་ཨ་བཅས་བསད་དོ། 3ས་�ལ་�ི་ཉེ་འཁོར་�་དམག་འ�གས་�གས་ཆེན་པོ་
ལངས་པས། ཁོ་ལ་ད�་བོའི་མདའ་ཕོག་ནས་�ས་�ོན་ཆེན་པོ་�ང་ངོ་། 4ས་�ལ་�ིས་རང་གི་གོ་མཚ�ན་འ�ེར་
མཁན་གཞོན་�་དེ་ལ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཆོས་མེད་�་�ོ་པ་དེ་ཚ�ས་འ�་ནས་ང་ལ་མ་གསོད་གོང་�་�ོད་�ིས་རང་གི་
རལ་�ི་དེ་བཏོན་ནས་ང་གསོད་ཅིག་ཅེས་�ས་པ་དང་། གཞོན་�་དེ་ཧ་ཅང་ཞེད་ནས་དེ་བཞིན་�ེད་མ་�བ་པས། 
ས་�ལ་�ིས་རང་གི་རལ་�ི་དེ་�ངས་ནས་དེའི་�ེང་མཆོངས་སོ། 5གཞོན་�ས་ས་�ལ་དེ་བཞིན་�ོངས་པ་མཐོང་
ནས་ཁོ་རང་ཡང་རང་གི་རལ་�ིའི་�ེང་�་མཆོངས་ནས་ས་�ལ་དང་མཉམ་�་ཤི་བ་ཡིན་ནོ། 6ས་�ལ་དང་ཁོའི་
�་ག�མ་དང་གོ་མཚ�ན་འ�ེར་མཁན་གཞོན་�་དང་བཅས་པ་དེ་བཞིན་ཤི་བས། དེ་ཉིན་ས་�ལ་�ི་�ེས་པ་ཚང་
མ་ཤི་བ་ཡིན་ནོ། 7ཡེཛ་རིལ་�ང་གཤོང་གི་ཕར་�ོགས་དང་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས། ས་�ལ་དང་ཁོའི་�་�མས་བསད་ཟིན་པའི་�ོར་ཐོས་པས། ཁོ་ཚ�་རང་གི་�ོང་�ེར་�མས་�ངས་
ནས་�ོས་�ིན་པ་དང་། དེ་�ེས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་ཡོང་ནས་དེ་དག་དབང་འཛ�ན་�ས་སོ། 8དམག་ཐག་ཆོད་
པའི་སང་ཉིན་དེར་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་དམག་སར་ཤི་བའི་མི་�མས་�ི་རོ་གོས་བ�་བ་དང་དེ་ཚ�འི་གོ་མཚ�ན་
བ�་�ག་�ེད་�ིར་འ�ོ་�བས། ཁོ་ཚ�ས་ས་�ལ་དང་ཁོའི་�་�ན་ག�མ་�ི་རོ་�མས་རི་བོ་གྷིལ་བོ་�་ས་ཁར་
འ�ིལ་ནས་ཡོད་པ་མཐོང་བས། 9ཁོ་ཚ�ས་ས་�ལ་�ི་མགོ་བཅད་དེ། ཁོ་�བ་བ�ས་ནས། ཁོ་ཚ�འི་�་འ�་མཆོད་
སའི་�་ཁང་ཁག་དང་མི་མང་ལ་དེ་དག་བ�ན་ཏེ། ས་�ལ་བསད་པའི་འ�ིན་བཟང་ཤོད་�ིར་ཕེ་ལེ་ཤེད་�ི་ས་
�ལ་ཡོངས་�ོགས་�་བང་ཆེན་�མས་བཏང་ངོ་། 10དེ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་ས་�ལ་�ི་གོ་མཚ�ན་�མས་�་མོ་ཨསེ་�ར་�ི་
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�་ཁང་�་བཞག་པ་དང་། ཁོའི་�་�ང་དེ་ནི་�ོང་�ེར་བྷེད་�ན་�ི་�གས་རིར་གཟེར་བ�བ་ནས་བཞག་གོ 11ཕེ་
ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་ས་�ལ་ལ་གང་�ས་པའི་�ོར་ལ་གྷིལ་ཨད་ཡ་བྷེཤ་�ི་�ལ་མི་ཚ�ས་ཐོས་ནས། 12ཁོ་ཚ�འི་�ེས་པ་�ོ་
�ོབས་ཆེ་ཤོས་�མས་མཚན་གང་�ིན་ཏེ་བྷེད་�ན་�་�ེབས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་ས་�ལ་དང་ཁོའི་�་�མས་�ི་�ང་
པོ་དག་�གས་རི་ནས་མར་ཕབ་ནས་ཡ་བྷེཤ་�་�ིར་ལོག་འ�ེར་ཡོང་ནས་དེར་མེར་�ེག་བཏང་ངོ་། 13དེ་ནས་ཁོ་
ཚ�ས་�ས་པ་�མས་འ�ེར་ནས་�ོང་�ེར་�་ཡོད་པའི་འོམ་�འི་ཤིང་གི་འོག་�་དེ་དག་ས་�ས་བཏང་�ེ། བ�ན་
�ག་གཅིག་གི་རིང་�་�ང་གནས་བ�ངས་པ་ཡིན་ནོ༎ 
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2 Samuel 
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�་བིད་�ིས་ས་�ལ་�ོངས་པའི་�ོར་ཐོས་པ།  

1ས་�ལ་�ོངས་པའི་�ེས་�་�་བིད་�ིས་ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་�ི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་ཐོབ་ནས་�ིར་ལོག་�ས་ཏེ། ཛ�ག་
ལག་�་ཉིན་ཞག་གཉིས་གནས་�ོད་�ས་སོ། 2དེའི་སང་ཉིན་ས་�ལ་�ི་�ར་ནས་མི་ན་གཞོན་�ེབས་ཏེ། དེས་རང་
གི་�་ངན་འདོན་པའི་ཆེད་�་རང་གི་�ོན་གོས་�ལ་ནས་མགོ་ལ་ཐལ་བ་�གས་ཤིང་། �་བིད་�ི་མ�ན་�་�ིན་
ནས་�ས་ཞབས་ཆེན་པོས་ས་ལ་མགོ་བོ་�ར་རོ། 3�་བིད་�ིས་ཁོ་ལ། �ོད་ག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་�ད་
�ས་པ་དང་། དེའི་ལན་�་ཁོས། ང་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་དམག་�ར་ནས་�ོས་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་དོ། 4�་བིད་
�ིས་ཁོ་ལ་ག�ངས་པ། གང་�ང་པ་ཚང་མ་ང་ལ་གཤོད་ཅིག། ཁོས་ལན་�། དམག་ས་ནས་ང་ཚ�འི་དམག་མི་
�མས་�ོས་�ིན་པ་མ་ཟད་ང་ཚ�འི་མི་མང་པོ་ཤི་སོང་། ས་�ལ་དང་ཁོང་གི་�་ཡོ་ན་ཐན་ཡང་བསད་བཞག་ཅེས་
�ས་སོ། 5�་བིད་�ིས། ས་�ལ་དང་ཡོ་ན་ཐན་བསད་པ་དེ་�ོད་�ིས་གང་འ�་ཟེར་ཤེས་�ང་ཞེས་�ིས་པ་དང་། 
6དེའི་ལན་�་ཁོས་�ས་པ། ང་རི་བོ་གྷིལ་བོ་�་ཡོད་�བས་ས་�ལ་ནི་རང་གི་མ�ང་ལ་བ�ེན་ཏེ་ལངས་ནས་
བ�ད་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་�ང་། �བས་དེར་ད�་བོའི་ཤིང་�་དང་�་དམག་�མས་ཁོང་གི་མཐའ་བ�ོར་�་ཐག་
ཉེ་པོར་�ེབས་ཡོད་པ་ཡིན་པས། 7ཁོང་གིས་ཕར་�ར་གཟིགས་ཏེ་ང་ལ་མཐོང་ནས་�ད་བཏང་བ་དང་། ངས་ཁོང་
ལ། �ེད་ལ་གང་ག�ངས་�་ཡོད་དམ་ཞེས་�ས་པས། 8ཁོང་གིས་ང་ལ་�ོད་�་ཡིན་ཞེས་�ིས་པའི་ལན་�། ང་ནི་
ཨ་མ་ལེག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་ཡིན། 9དེ་ནས་ཁོང་གི། �ོད་འདི་�་�ར་ཡོང་ནས་ང་གསོད་ཅིག གང་ལགས་
ཟེར་ན། ང་ལ་�ས་�ོན་ཆེན་པོ་�ང་བས། ང་འཆི་�བ་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་པ་དང་། 10ངས་ཁོང་གི་འ�མ་�་�ིན་
ནས་ཁོང་ད�ོང་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། གང་�ར་ཁོང་ནི་ས་ལ་རིལ་མ་ཐག་�་�ོངས་�་ངེས་ཅན་ཡིན་པས་
�ིར་རོ། དེ་�ེས་ངས་ཁོང་གི་ཅོད་པན་དང་�ག་ག�བ་བཅས་�ངས་ནས་�ེད་�ི་�ར་འ�ེར་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 
11�་བིད་�ིས་�་ངན་�ི་�ལ་�་རང་གི་�ོན་གོས་�ལ་བ་དང་། ཁོང་གི་མི་ཚང་མས་�ང་དེ་བཞིན་�་�ས་སོ། 
12དེ་ཚ�ས་ས་�ལ་དང་ཡོ་ན་ཐན་དང་དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་ཆེད་�་�་ངན་�ས་ཏེ་
དགོང་�ོ་བར་�ང་གནས་�ང་ནས་བ�ད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དམག་སར་མི་མང་པོ་�ོག་�ོན་�ང་བས་�ིར་
རོ། 13གནས་�ལ་འ�ེར་ཡོང་མཁན་ན་གཞོན་དེ་ལ་�་བིད་�ིས། �ོད་རང་ག་ནས་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པས། ན་
གཞོན་དེས། ང་ནི་མི་རིགས་ཨ་མ་ལེག་པ་ཞིག་ཡིན་�ང་། �ེད་�ི་�ལ་ནང་�ོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་
དང་། 14�་བིད་�ིས་ཁོ་ལ་ག�ངས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདེམས་བ�ོས་མཛད་པའི་�ལ་པོ་དེ་�ོད་
�ིས་ད�ོང་�ས་པའི་�ོ་�ོབས་དེ་�ོད་ལ་ག་ནས་�ེད་�ང་ངམ། 15དེ་ནས་�་བིད་�ིས་མི་ཞིག་བོས་ནས་ཁོ་
གསོད་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བ་དང་། མི་དེས་ཨ་མ་ལེག་པ་དེ་ལ་རལ་�ི་�ས་ནས་བསད་དོ། 16�་བིད་�ིས་ཨ་མ་ལེག་
པ་དེ་ལ་�ས་སོ། �ེན་ངན་འདི་�ོད་རང་ཉིད་�ི་ཐོག་�་འ�ེར་ཡོང་བ་ཡིན་པས། �ོད་�ིས་དཀོན་མཆོག་གིས་
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འདེམས་བ�ོས་མཛད་པའི་མི་དེ་བསད་པ་ཡིན་ཞེས་ངོས་ལེན་�ས་པ་ཙམ་�ིས་རང་གིས་རང་ལ་�ོན་བ�ོད་
�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ས་�ལ་དང་ཡོ་ན་ཐན་�ི་�ིར་�་�་བིད་�ིས་�་ངན་�ེད་པ།  

17�་བིད་�ིས་ས་�ལ་དང་ཁོའི་�་ཡོ་ན་ཐན་�ི་�ོར་ལ་�་ངན་�ི་�ོ་�་བཏང་བ་དང། 18ཡ་�་�་པ་�མས་
ལའང་�ོ་�་དེ་བ�བ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། (དེའི་�ོར་ཡ་ཤར་�ི་མདོའི་ནང་�་གསལ་ཡོད།) 19ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཡི་རི་བ�ད་�ལ། ང་ཚ�འི་འགོ་དཔོན་�མས་ནི་བསད་ནས་ཡོད། ང་ཚ�འི་དམག་མི་�ོ་�ོབས་ཆེ་ཤོས་
�མས་ནི་འ�ེལ་ནས་ཡོད། 20གྷད་དང་ཨཤ་ཀེ་ལོན་འ�ལ་ལམ་�། ལོ་�ས་དེའི་�ོར་�བ་བ�གས་མ་�ེད་ཅིག། 
ཕེ་ལེ་ཤེད་�ི་�ད་མེད་དེ་ཚ�་དང་། �ི་པའི་�་མོར་དགའ་�ོ་�ེད་མ་བ�ག། 21གྷིལ་བོ་ཡི་རི་བོ་�མས་�ི་ཁར། 
ཆར་པ་དང་ནི་ཟིལ་པ་བབས་མ་བ�ག། དེ་ཡི་ས་ཞིང་ཁག་ནི་�ོངས་པར་གནས་པར་ཤོག། གནས་དེར་དཔའ་བོ་
�ོ་�ོབས་ཅན་�མས་�ིས། �བ་ནི་མཐོང་�ང་�ང་མེད་�ས་ཡོད་ཅིང་། ས་�ལ་�ི་�བ་ལ་�མ་ནི་�གས་མཁན་
མེད་པར་�ས། 22ཡོ་ན་ཐན་�ི་ག�་ནི་གཟི་�མ་ཆེ། ས་�ལ་�ི་རལ་�ིར་�ིང་�ེ་མེད། དེ་ཚ�ས་�ེ་བོ་མ�་�ོབས་
ཅན་�མས་ལ། �ས་�བས་ད�་བོའི་ཚ�གས་�མས་ཡོངས་�་འཇིགས། 23ས་�ལ་དང་ནི་ཡོ་ན་ཐན་གཉིས་ནི། ངོ་
མཚར་ཆེ་ལ་ཕན་�ན་བ�ེ་མ�ན་ཆེ། ཁོ་གཉིས་མཉམ་�་གསོན་ཞིང་མཉམ་�་འཆི། འདབ་ཆགས་�་�ག་ལས་
�ར་བར་�ར་�ལ་ཆེ། གཅན་གཟན་སེང་གེ་ལས་�ང་�ོབས་�གས་ཆེ། 24�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་�ད་མེད་�མས། 
ས་�ལ་�ིར་�་སེམས་ནང་�་ངན་�ོས། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་གོས། དམར་པོ་དང་ནི་བཟང་པོས་
བ�ན་པ་དང་། རིན་ཆེན་གསེར་དང་�་ཡིས་�ོད་ཚ�ར་བ�ན། 25�ོ་�ོབས་ཅན་�ི་དམག་མི་�མས་ས་ཁར་
འ�ེལ། དེ་ཚ�་ཡོངས་�་དམག་སར་བསད་པར་�ས། ཡོ་ན་ཐན་ཡང་རི་ཁར་བསད་ཅིང་�ས། 26�ེ་�ེད་ང་ཡི་
གཅེན་པོ་ཡོ་ན་ཐན། �ེད་�ི་�ིར་�་ང་ནི་�་ངན་�ེད། �ོད་ནི་ངའི་དོན་ཇི་�ར་�མས་བ�ེ་ཆེ། �ེད་�ི་�གས་
བ�ེ་ངའི་དོན་ཇི་�ར་ཆེ། དེ་ནི་�ད་མེད་�མས་བ�ེ་ལས་�ང་ལེགས། 27དཔའ་བོ་�ོ་�ོབས་�ན་པའི་དམག་མི་
�མས། འ�ེལ་ནས་ས་ཁར་དེ་�ར་�ས་ཤིང་གནས། དེ་ཚ�འི་གོ་མཚ�ན་�མས་ནི་མཁོ་མེད་�ས༎  
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�་བིད་ཡ་�་�འི་�ལ་པོར་བ�ོ་བ།  

1དེ་�ེས་�་བིད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ང་�ིན་ནས་ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་ཞིག་དབང་�་བ�འམ་ཞེས་
བཀའ་འ�ི་�ས་པས། ལན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བ�ས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། �་བིད་�ིས། �ོང་�ེར་གང་
ཞིག་དབང་�་བ�འམ་ཞེས་�ས་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཧེབ་རོན་�ོང་�ེར་དེ་དབང་�་བ�ས་ཤིག་
ཅེས་ག�ངས་སོ། 2དེ་ནས་�་བིད་རང་གི་�ང་མ་གཉིས་མཉམ་�་འ�ིད་ནས་ཧེབ་རོན་�་�ིན་ཞིང་། �ང་མ་
གཅིག་ནི་ཡེཛ་རིལ་ནས་ཡིན་པ་མིང་ལ་ཨ་ཧི་ནོ་ཨམ་ཞེས་པ་དང་། གཞན་དེ་ནི་ཀར་མེལ་ནས་ཡིན་པ་འདས་པོ་
ན་བྷལ་�ི་�ང་མ་ཨ་བྷི་གེལ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ནོ། 3ཁོས་རང་གི་མི་�མས་དང་དེ་ཚ�འི་ནང་མི་དང་བཅས་པ་འ�ིད་
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ནས་ཧེབ་རོན་�ོང་�ེར་�ི་ཉེ་�ལ་�་གཞིས་ཆགས་ནས་བ�ད་དོ། 4དེ་ནས་ཡ་�་�འི་མི་�མས་ཧེབ་རོན་�་ཡོང་
ནས་�་བིད་ལ་ཡ་�་�འི་�ལ་པོར་བ�ོ་འ�ལ་�ས་སོ། གྷིལ་ཨད་�་ཡོད་པའི་ཡ་བྷེཤའི་མི་�མས་�ིས་ས་�ལ་�ི་
�་�ང་�ར་�་�ས་པའི་�ོར་�་བིད་�ིས་ཐོས་པ་དང་། 5ཁོང་གིས་མི་འགའ་ཤས་བ�ད་དེ་ལོན་བཏང་གསལ། 
�ོད་ཚ�འི་རང་གི་�ལ་པོའི་�་�ང་དེ་�ར་�་�ས་པའི་�ོ་ནས་ཁོང་ལ་�ལ་ཞེན་མངོན་པར་�ས་པར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་བཀའ་འ�ིན་དང་
དམ་ཚ�ག་�ོད་ཚ�ར་བ�ན་པར་ཤོག �ོད་ཚ�འི་�ེད་�ེས་དེ་ལ་བ�ེན་པས་ད་ངས་�ང་�ོད་ཚ�ར་འ�ེལ་ལམ་
བཟང་པོ་�ེད་�་ཡིན། 7སེམས་�གས་�ེད་ལ་�ོ་�ོབས་མ་ཉམས་པར་�ོས་ཤིག �ོད་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཤ་�ལ་�ོངས་
ཟིན་པས། ཡ་�་�འི་མི་མང་ཚ�ས་ང་ལ་རང་གི་�ལ་པོར་བ�ོ་འ�ལ་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཨིཤི་བྷོ་ཤེད་ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོ་བ།  

8ས་�ལ་�ི་དམག་ད�ིད་ཨབ་ནེར་ཞེས་པ་དེ་ནི་ནེར་�ི་�་ཡིན་ཅིང་། ཁོས་ས་�ལ་�ི་�་ཨིཤི་བྷོ་ཤེད་མཉམ་�་
འ�ིད་དེ་ཡོར་དན་ཕར་�ོགས་�་མ་ཧ་ནེམ་�་�ོས་�ིན་ནོ། 9དེར་ཨབ་ནེར་�ི་ཨིཤི་བྷོ་ཤེད་ལ་གྷིལ་ཨད་དང་། 
ཨ་ཤེར། ཡེཛ་རིལ། ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་བྷེན་ཡ་མིན་ས་�ལ་ཁག་གི་�ལ་པོའམ། དོན་དམ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡོངས་�ི་
�ལ་པོར་བ�ོས་སོ། 10ཁོང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོ་བའི་�བས་�་ད�ང་ལོ་བཞི་�་ལོན་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་
གིས་ལོ་ངོ་གཉིས་�ི་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། འོན་�ང་ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་�ི་མི་�མས་�ིས་�་བིད་ལ་ཤ་ཞེན་
�ེད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 11ཁོང་གིས་ཧེབ་རོན་�་ཡ་�་�འི་ཐོག་�་ལོ་བ�ན་དང་�ེད་ཀའི་རིང་�ལ་�ིད་
བ�ངས་སོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་དང་ཡ་�་�འི་བར་ལ་དམག་འ�གས་�ང་བ།  

12ཨབ་ནེར་དང་ཨིཤི་བྷོ་ཤེད་�ི་ལས་�ེད་པ་�མས་མ་ཧ་ནེམ་ནས་གྷི་བི་ཨོན་�ོང་�ེར་�་�ིན་ཞིང་། 13ཛ�་�་
�ཱའི་�་ཡོ་ཨབ་དང་། �་བིད་�ི་ལས་�ེད་པ་གཞན་�མས་�ིང་�འི་ཉེ་འ�མ་�་�ག་པ་དང་། དེ་ཚ�་ཚ�གས་ཁག་
ཅིག་�ིང་�འི་�ར་�ོགས་དང་གཞན་དེ་�ིང་�འི་ཕར་�ོགས་�་ཕན་�ན་ཁ་�ོད་�ེད་ནས་བ�ད་དོ། 14ཨབ་
ནེར་�ིས་ཡོ་ཨབ་ལ། ང་ཚ�འི་དམག་མིའི་ཁོངས་ནས་གཞོན་པ་དགའ་ཤས་ལ་གོ་མཚ�ན་�ི་འ�ན་བ�ར་�ེད་�ིར་
ཕན་�ན་དམག་འཐབ་�ེད་བ�ག་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། དེའི་ལན་�་ཡོ་ཨབ་�ིས་དེ་ག་རང་ཡོང་ང་ཞེས་�ས་སོ། 
15དེ་ནས་ཨིཤི་བྷོ་ཤེད་དང་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་ཁོངས་གཏོགས་�ེད་དེ་མི་�ངས་ ༡༢ �ིས་�་བིད་�ི་མི་ 
༡༢ དང་དམག་འཐབ་�ས་སོ། 16མི་རེ་རེས་རང་གི་ད�་བོའི་མགོར་བ�ང་ནས་གཞོགས་ལ་རལ་�ི་བ�གས་པས། 
ཁོ་ཚ�་མི་ན་གཞོན་ ༢༤ �ེབ་ཅིག་ལ་ས་ཁར་འ�ེལ་ནས་ཤིའོ། དེར་བ�ེན་པས་གྷི་བི་ཨོན་�ི་ས་གནས་དེའི་མིང་
ལ་རལ་�ིའི་ཐང་ཀ་ཞེས་བ�ོད་�ོལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 17དེ་�ེས་དམག་འ�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་ལངས་ནས་�་བིད་
�ི་མི་ཚ�ས་ཨབ་ནེར་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་འཕམ་པར་�ས་སོ། 18ཛ�་�་�ཱའི་�་ག�མ་ནི་ཡོ་ཨབ་དང་། ཨ་བྷི་
ཤེ་དང་། ཨ་ས་ཧེལ་ཡང་དེར་ཡོད་ཅིང་། ཡང་ཨཤེ་ཨེལ་ནི་རི་དགས་ཤ་བ་དང་འ�་བ་བང་མ�ོགས་ཆེ་བས། 
19ཨབ་ནེར་ལ་�ེས་དེད་�ས་ཏེ། ཐད་ཀར་�གས་�ིན་པ་དང་། 20ཨབ་ནེར་�ིས་�ི་མིག་བ�ས་ནས་�ས་པ། ཨ་
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ས་ཧེལ་ལ་�ོད་རང་རང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པའི་ལན་�། ཁོས་ང་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 21ཨབ་ནེར་�ིས་ངའི་�ེས་
དེད་མ་�ེད་ཅིག། འོན་�ང་དམག་མི་ཞིག་གི་�ེས་�་དེད་ནས་ཁོ་ལ་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་འ�ོག་ཅིག་ཅེས་�ས་
�ང་། ཨ་ས་ཧེལ་�ིས་�་མ�ད་ནས་ཁོའི་�ེས་དེད་�ས་སོ། 22ཨབ་ནེར་�ིས་�ར་�་�ས་པ། ང་ལ་དེད་�་དེ་
མཚམས་འཇོགས་�ོས་ཤིག ངས་�ོད་མ་བསད་ཀ་མེད་�ེད་མ་བ�ག་ཅིག དེ་�ར་�ང་བ་ཡིན་ན་ངས་�ོད་�ི་ཨ་
ཇོ་ཡོ་ཨབ་ལ་ཇི་�ར་གདོང་བ�ན་�ས་སམ། 23འོན་�ང་ཨ་ས་ཧེལ་མ་ཉན་པར་�་མ�ད་�ིས་�ེས་དེད་�ས་
པས། ཨབ་ནེར་�ིས་�བ་�ོགས་�་མ�ང་འཕང་པས། ཁོའི་�ོད་པར་�ག་ནས་�བ་ངོས་�་ཐོན་ནོ། དེ་�ེས་ཨཤེ་
ཨེལ་ས་ཁར་འ�ེལ་ནས་ཤི་བ་དང་། ཁོ་འ�ེལ་ཡོད་སར་�ེབས་པའི་མི་ཚང་མ་དེར་ལངས་བ�ད་དོ། 24འོན་�ང་
ཡོ་ཨབ་དང་ཨ་བྷི་ཤེ་གཉིས་ནི་ཨབ་ནེར་�ི་�ེས་�་�ིན་ཞིང་། དགོང་�ོ་ཉི་མ་�བ་མཚམས་�་དེ་ཚ�་ཨམ་�ཱ་ཞེས་
པའི་རི་བོར་�ེབས་པ་དང་། རི་བོ་དེ་ནི་གྷི་�ཱའི་ཤར་�ོགས་དང་གྷི་བི་ཨོན་འ�ོག་�ོང་�་འ�ོ་བའི་ལམ་�་ཡོད་
པ་ཡིན་ནོ། 25བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མི་�མས་�ར་�་ཨབ་ནེར་�ི་མཐའ་འཁོར་�་ལངས་ནས། དམག་འཐབ་�ེད་�ིར་
རི་�ེར་�་�ིག་�ས་ནས་བ�ད་དོ། 26དེ་ནས་ཨབ་ནེར་�ིས་ཡོ་ཨབ་ལ། ང་ཚ�་�ས་�ན་�་དམག་ཁོ་རང་འཐབ་
ནས་�ོད་དགོས་སམ། མཐའ་མར་དེའི་�བ་འ�ས་ནི་འཁོན་སེམས་ཁོ་ན་ཡོང་�་ཡིན་པ་དེ་�ོད་�ིས་མི་�ོགས་
སམ། ང་ཚ�་ནི་�ལ་མི་གཅིག་པ་ཡིན་པས་�ེད་�ིས་རང་གི་མི་�མས་ལ་ང་ཚ�འི་�ེས་དེད་�ེད་�་མཚམས་འཇོག་
�ེད་དགོས་ཅེས་ག་�ས་བཀའ་གནང་ངམ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 27དེའི་ལན་�་ཡོ་ཨབ་�ིས། ངས་�་གསོན་པོར་
བ�གས་པའི་དཀོན་མཆོག་དཔང་�་བ�ག་ནས་བ�ོད་�ར། གལ་�ིད་�ོད་�ིས་ཁ་སངས་པ་མ་ཡིན་ན། ངའི་མི་
ཚ�ས་སང་ཞོག་ནམ་ལང་བར་�་�་མ�ད་དེ་�ོད་ཆོའི་�ེས་དེད་�ས་པ་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 28དེ་ནས་ཡོ་ཨབ་�ིས། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ེས་དེད་�ེད་�་དེ་མཚམས་འཇོག་�ེད་དགོས་པའི་བ�་གཏོང་ཞིང་དམག་�ང་འ�ད་
པས་དམག་མཚམས་འཇོག་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 29དེ་ནས་ཨབ་ནེར་དང་ཁོའི་མི་�མས་མཚན་གང་ཡོར་དན་�ང་
གཤོང་བ�ད་དེ་�ིན་ཞིང་། གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་ཏེ་སང་ཉིན་�་�ོ་ཉིན་གང་འ�ལ་བ�ོད་�ས་ནས་མཐར་
མ་ཧ་ནེམ་�་�ིར་ལོག་འ�ོར་རོ། 30ཡོ་ཨབ་�ིས་�ེས་དེད་མཚམས་འཇོག་�ས་པའི་�ེས་ལ་ཁོས་རང་གི་མི་
ཡོངས་�ོགས་བཀོང་ནས་�ངས་བཤེར་བ�བ་པས། ཨ་ས་ཧེལ་མ་�ིས་པའི་མི་�ངས་བ�་ད�་མ་ཚང་ངོ་། 31�་
བིད་�ི་མི་ཚ�ས་ཨབ་ནེར་�ི་མི་ཁོངས་ནས་ཡིན་པ་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་ལས་མི་�ངས་ ༣༦༠ ཙམ་བསད་པ་
དང་། 32ཡོ་ཨབ་དང་ཁོའི་མི་ཚ�ས་ཨ་ས་ཧེལ་�ི་�ང་པོ་དེ་འ�ེར་ནས་བྷེད་ལེ་ཧེམ་�་རང་གི་ནང་མིའི་�ར་ཁང་
�་�ས་སོ། དེ་ནས་དེ་ཚ�་མཚན་གང་འ�ལ་བ�ོད་�ས་ཏེ་སང་ཞོག་ནམ་ལངས་�བས་�་ཧེབ་རོན་�་�ེབས་སོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 3 

1ཤ་�ལ་�ི་�ིམ་ཚང་དང་�་བིད་ལ་�བ་�ོར་�ེད་མཁན་དམག་ཚ�གས་གཉིས་�ི་བར་ལ་དམག་འ�གས་�ན་
རིང་�ང་བ་ཡིན་ནོ། �་བིད་�ི་�ོབས་�གས་ནི་ཇི་ཆེར་འཕེལ་ཞིང་། ཁོང་གི་ད�་བོའི་�ོབས་�གས་ནི་རིམ་
བཞིན་ཉམས་�ད་�་�ིན་ནོ༎  

�་བིད་�ི་�་�མས།  



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

2ཧེབ་རོན་�་�་བིད་ལ་�་�ག་�ང་ཞིང་། གོ་རིམ་བཞིན་ཨམ་ནོན་�ི་མ་ནི་ཨ་ཧི་ནོ་ཨམ་ཡིན་ཏེ། ཡང་མོ་ནི་
ཡེཛ་རིལ་ནས་ཡིན་པ་དང་། 3ཀི་ལི་ཨབ་ནི་ཀར་མེལ་ནས་ཡིན་པའི་འདས་པོ་ན་བྷལ་�ི་�ང་མ་ཨ་བྷི་གེལ་ཡིན་
ཏེ། དེ་བཞིན་གྷེ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཏལ་མཨེའི་�་མོ་མ་�འི་�་ནི་ཨབ་ས་ལོམ་ཡིན་ནོ། 4ཨ་དྷོ་ནི་�ཱའི་མ་ནི་ཧ་གྷིད་
ཡིན་པ་དང་། ཤེ་ཕཏ་�ཱའི་མ་ནི་ཨ་བྷི་ཏལ་དང་། 5ཨི་ཐི་རེམ་�ི་མ་ནི་ཨེག་ལ་ཡིན་ཏེ། �་དེ་དག་ཚང་མ་ཧེབ་
རོན་�་�ེས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཨབ་ནེར་�ིས་�་བིད་�ི་�ོགས་གཏགོས་�ས་པ།  

6�་བིད་�ི་དམག་མི་དང་ས་�ལ་�ི་�ིམ་ཚང་ལ་ཞེན་སེམས་�ེད་པའི་དམག་མིའི་བར་ལ་དམག་འཐབ་�ང་བ་
དང་། ས་�ལ་�ི་�ེས་འ�ངས་པ་ཚ�འི་ནང་ནས་ཨབ་ནེར་ནི་�ོབས་�གས་ཇེ་ཆེར་�ིན་ནོ། 7ཉིན་ཞིག་ས་�ལ་�ི་
�་ཡིཤི་བྷོ་ཤེད་�ིས་ཨབ་ནེར་ལ་ས་�ལ་�ི་�ར་�ོགས་མ་མིང་ལ་རིཛ་�ཱ་ཞེས་པ་ཨེ་�ཱའི་�་མོ་དེ་དང་མཉམ་�་
ཉལ་བའི་�ོན་འ�ག་�ས་པས། 8ཨབ་ནེར་ཤིན་�་�ོས་ཤིང་། ངས་ས་�ལ་ལ་བ�་འ�ིད་�ེད་ཡོང་བསམ་�ི་
འ�ག་གམ། ངས་ཡ་�་�འི་ཞབས་�ི་�་ཡོང་ཞེས་བསམ་�ི་འ�ག་གམ་ཞེས་�ས་སོ། ང་ནི་ཐོག་མ་ནས་�ེད་�ི་
ཡབ་ས་�ལ་དང་ཁོང་གི་�ན་དང་�ོགས་པོ་ཚ�འི་�ོགས་ཞེན་�ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ངས་�ེད་ལ་
�་བིད་�ི་ལག་ནས་�བས་པ་ཡིན། འོན་�ང་དེ་རིང་�ེད་�ིས་ང་ལ་�ད་མེད་ཞིག་གི་�ོར་ལ་�ོན་བ�ོད་�ས་
�ང་། 9-10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་བིད་ལ་ས་�ལ་དང་ཁོའི་རིགས་བ�ད་ནས་�ལ་�ིད་འ�ོག་�ེ། �་བིད་
ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་གཉིས་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་ཏེ། �ལ་�ི་མཐའ་མཚམས་གཅིག་ནས་གཞན་བར་�་
དབང་ཆ་གནང་�འི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད། ད་ཞལ་བཞེས་དེ་མ་�བ་པ་ཡིན་ན་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཚར་
གཅོད་པར་ཤོག 11ཡིཤི་བྷོ་ཤེད་ནི་ཨབ་ནེར་ལ་ཧ་ཅང་འཇིགས་པས་གཏམ་ཚ�ག་གཅིག་�ང་བཤད་མ་�བ་བོ། 
12ཨབ་ནེར་�ིས་�་བིད་ཡོད་སར་བང་ཆེན་ཁག་བཏང་བ་དང་། �བས་དེར་�་བིད་ནི་ཧེབ་རོན་�་ཡོད་པ་ཡིན་
ཏེ། འ�ིན་ཚ�ག་དེའི་ནང་�ལ་འདིར་�ས་�ལ་�ིད་�ོང་ངམ། ང་དང་མཉམ་�་ཆིངས་�ིག་ཞིག་འཇོག་པ་གནང་
ན་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�ོགས་�ེད་�ི་ཁོངས་�་གཏོགས་པར་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་གསལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 13དེའི་
ལན་�་�་བིད་�ིས། དེ་རང་ལེགས་སོ། ངས་�ོད་དང་མཉམ་�་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་�ར་དོན་གནད་ཅིག་ཡོད། དེ་
ནི་�ོད་རང་ང་ལ་འ�ད་པར་ཡོང་�ས་ས་�ལ་�ི་�་མོ་མི་ཀལ་ལ་ངའི་�ར་ངེས་པར་�་འ�ིད་ཡོང་དགོས། 
14ཡང་�་བིད་�ིས་ཨིཤི་བྷོ་ཤེད་�ི་�ར་�་བང་ཆེན་བཏང་ནས་�ས་པ། ངའི་�ང་མ་མི་ཀལ་ང་ལ་�ིར་ལོག་
�ེད་དགོས། ངས་མོ་མཉམ་�་ཆང་ས་�བ་�ས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མི་བ�་ཐམ་པའི་མ�ན་�གས་བཅད་པ་ཡིན། 
15དེ་འ�་སོང་ཙང་ཨིཤི་བྷོ་ཤེད་མོའི་�ོ་ག་ལེཤེ་�ི་�་པལ་ཏི་ཨེལ་�ི་ལག་ནས་�ངས་སོ། 16པལ་ཏི་ཨེལ་ནི་མོའི་
�ེས་�་འ�ངས་ཤིང་། �ོང་�ེར་བྷ་�་རིམ་བར་�་�་ཞིང་�ིན་ནོ། འོན་�ང་ཨབ་ནེར་�ིས་ཁོང་ལ་རང་གི་�ིམ་
�་�ིར་ལོག་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་པ་བཞིན་ཁོས་དེ་བཞིན་�་�ས་སོ། 17དེ་ནས་ཨབ་ནེར་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་
དཔོན་ཚ�འི་�ར་�ིན་ནས་�ས་པ། �ོད་ཚ�ས་�ོན་མ་ནས་�་བིད་ལ་རང་གི་�ལ་པོར་བ�ོ་འདོད་�ས་པ་ཡིན་
པས། 18ད་ཆ་�ོད་ཚ�ར་གོ་�བས་བཟང་པོ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད། དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་མི་འབངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་ད�་བོ་གཞན་ཚ�འི་ལག་ནས་�ོབ་�ིར་ངའི་�ན་པོ་�་བིད་ལ་བེད་�ོད་གཏོང་གི་ཡིན་
ཞེས་ག�ངས་པ་དེ་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག 19དེ་བཞིན་ཨབ་ནེར་�ིས་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་དང་མཉམ་�འང་



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

གཏམ་�ེང་�ས་ཏེ། བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་མི་�མས་ནས་ཁས་ལེན་གང་�ས་ཡོད་པ་
དེའི་�ོར་�་བིད་ལ་�ས་པར་ཧེབ་རོན་�་�ིན་ནོ། 20མི་ཉི་�་ཐམ་པ་འ�ིད་ནས་ཨབ་ནེར་�་བིད་ཡོད་སར་ཧེབ་
རོན་�་འ�ོར་བ་དང་། �་བིད་�ིས་ཁོ་ཚ�འི་ཆེད་�་གསོལ་མ�ོན་ཞིག་བཤམས་སོ། 21ཨེབ་ནེར་�ིས་�་བིད་ལ། 
ད་ང་�ིན་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�ོགས་མི་དབང་�ེད་�ི་�ོགས་�་བ�ར་ཐབས་�ེད་�་དང། དེ་ཚ�ས་�ེད་ལ་
རང་གི་�ལ་པོར་ངོས་འཛ�ན་�ས་པའི་�ོ་ནས། �ེད་�ི་དགོངས་དོན་ཆ་ཚང་�བ་ཅིང་། �ེད་�ིས་ས་�ལ་ཚང་
མའི་ཐོག་�་�ལ་�ིད་�ོང་བར་འ�ར། དེ་ནས་�་བིད་�ིས་ཨེབ་ནེར་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་�འི་འགན་ལེན་�ས་ཏེ་
ཁོ་འ�ོར་བ�ག་གོ།  

ཨབ་ནེར་བསད་པ།  

22དེ་�ེས་ཡོ་ཨབ་དང་�་བིད་�ི་ལས་�ེད་པ་གཞན་�མས་དམག་འཐབ་�ས་ནས་འ�ོག་བཅོམ་�ས་པའི་
དངོས་རིགས་མང་པོ་ཞིག་མཉམ་�་འ�ེར་ནས་ལོག་ཡོང་ངོ་། འོན་�ང་�བས་དེར་ཨབ་ནེར་ནི་�་བིད་དང་
མཉམ་�་ཧེབ་རོན་�་མེད་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། �་བིད་�ིས་ཨབ་ནེར་ལ་�ང་�ོབ་�་�འི་འགན་ལེན་
�ས་ཏེ་བཏང་ཟིན་པས་�ིར་རོ། 23དེ་ནས་ཡོ་ཨབ་དང་ཁོའི་མི་�མས་དེར་�ེབས་�བས། ཨབ་ནེར་�ལ་པོ་�་
བིད་�ི་�ར་�ེབས་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་�འི་འགན་འ�ར་དང་བཅས་ཕར་བཏང་བའི་�ོར་ཁོ་ལ་
བཤད་པས། 24ཡོ་ཨབ་�ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་ནས་�ས་པ། �ེད་�ིས་དེ་འ�་ག་རེ་གནང་བ་ཡིན་ནམ། ཨབ་
ནེར་�ེད་�ི་�ར་�ེབས་ཡོད་པས། ཁོ་ལ་ཅིའི་�ིར་འ�ོར་བ�ག་པ་ཡིན་ནམ། 25ཁོ་ནི་�ེད་ལ་བ�་འ�ིད་�ེད་
�ིར་ཡོང་བ་ཡིན་པ་དང་། �ེད་�ི་མཛད་དོན་གང་ཅིའི་�ོར་ཤེས་�ོགས་�ེད་�་དང་། �ེད་རང་ག་པར་ཕེབས་
�ི་ཡོད་མེད་�ོར་ཉམས་ཚ�ད་ལེན་�ིར་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ། དེ་�ར་ཡིན་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་�ེད་�ིས་མ�ེན་�ི་ཡོད་ཤག་
རེད། 26�་བིད་�ི་�་ནས་ཐོན་པའི་�ེས་�། ཡོ་ཨབ་�ིས་བང་ཆེན་�མས་བཏང་ནས་ཨབ་ནེར་བཀོང་ཐབས་
�ས་པ་བཞིན། དེ་ཚ�ས་ཁོ་སི་�ཱའི་�ོན་པ་ནས་བཏོན་ཏེ་�ིར་ལོག་འ�ིད་ཡོང་ངོ་། འོན་�ང་དེའི་�ོར་ལ་�་བིད་
�ིས་གང་ཡང་ཤེས་མེད་དོ། 27ཨབ་ནེར་ཧེབ་རོན་�་འ�ོར་བ་དང་། ཡོ་ཨབ་�ིས་ཁོ་ལ་གསང་གཏམ་བཤད་�ལ་
�ས་ཏེ་�ལ་�ོའི་འ�མ་�་�ར་�་འ�ིད་ནས་ཁོའི་�ོད་པར་�ི་བ�གས་སོ། �ར་ཨབ་ནེར་�ི་ཡོ་ཨབ་�ི་�ན་ཨ་
ས་ཧེལ་བསད་པ་ཡིན་པས། དེའི་ད�་ལེན་�་ཨབ་ནེར་ཡང་བསད་པ་ཡིན་ནོ། 28�་བིད་�ིས་གནས་�ལ་དེ་ཐོས་
པ་དང་། ཨབ་ནེར་བསད་པའི་�ོར་ལ་ངའི་འབངས་དང་ང་ལ་ཉེས་�ོན་སོགས་གང་ཡང་མེད་པ་དེ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་མ�ེན་�ི་ཡོད། 29དེའི་ཉེས་པར་ཡོ་ཨབ་དང་ཁོའི་ནང་མི་ཚང་མར་ཕོག་པར་ཤོག མི་རབས་
རེ་རེར་ནང་མི་ནས་�ེས་པ་�་ཞིག་ལ་མཛ�་ནད་དམ་པག་ནད་ཕོག་པའམ། �ད་མེད་འབའ་ཞིག་གིས་�ེད་འོས་
པའི་ལས་དོན་ཁོ་ན་�ེད་�བ་པའི་�ེས་པའམ་དམག་སར་ཤི་དགོས་པའམ། ཁ་ཟས་མི་འདང་བའི་�ེས་པ་འགའ་
ཤས་�ང་བར་ཤོག 30དེ་བཞིན་ཡོ་ཨབ་དང་ཁོའི་�ན་ཨ་བྷི་ཤེ་སེ་རང་གི་�ན་ཨ་ཤེ་ཨེལ་ལ་ཨེབ་ནེར་�ིས་གྷིབི་
ཨོན་�ི་དམག་སར་བསད་པའི་ད�་ཤ་�ངས་སོ༎  

ཨབ་ནེར་�ར་སར་�ས་པ།  



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

31དེ་ནས་�་བིད་�ིས་ཡོ་ཨབ་དང་ཁོའི་མི་�མས་ལ་ཁོ་རང་ཚ�འི་�ོན་གོས་�ལ་ནས་�་རས་�ོན་ཏེ། ཨབ་ནེར་
�ི་དོན་�་�་ངན་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་�ེ། �ལ་པོ་�་བིད་རང་ཉིད་�ང་པོའི་�ེས་�་ཕེབས་སོ། 32ཨབ་
ནེར་ནི་ཧེབ་རོན་�་�ས་པ་དང་། �ར་སར་�ལ་པོ་དང་མི་ཚང་མས་�ད་�གས་ཆེན་པོ་འདོན་ནས་�ས་འབོད་
�ས་སོ། 33དེ་ནས་�་བིད་�ིས་ཨབ་ནེར་�ི་ཆེད་�་བ�མ་པ་དང་�་ངན་�ི་མ�ར་མ་འདི་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། 
ཨབ་ནེར་�ེན་པ་བཞིན་�་ཅིའི་�ིར་འཆི། 34ཁོ་ཡི་ལག་པ་གཉིས་�ང་བ�མས་མེད་ཅིང་། དེ་བཞིན་�ང་པར་
�གས་�ོག་བ�བས་མེད་པས། �ིམས་འགལ་ཅན་�ིས་བསད་�ར་ཁོ་ནི་ཤི། ཁོང་གི་ཆེད་�་མི་�མས་�ར་�་�ས་
སོ། 35�་བིད་�ིས་ཁ་ཟས་�ན་�་ཞིག་བཞེས་ན་བསམ་ནས་མི་ཚ�ས་ཉི་མ་ཉིན་གང་ཐབས་ཤེས་�ས་ནའང་། ཁོང་
གིས་དམ་བཅའ་བ�ན་པོ་ཞིག་བཞེས་ཏེ། ངས་ཉི་མ་མ་བ�ར་གོང་ལ་ཁ་ཟས་སོགས་ཟས་པ་ཡིན་ན་དཀོན་མཆོག་
གིས་ང་ལ་ཚར་གཅོད་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་ག�ངས་ཡོད་པ་ཡིན་པས། 36ཁོ་ཚ�ས་དེ་ཧ་གོ་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་
�ང་ངོ་། དོན་དམ་�་�ལ་པོས་མཛད་�ོད་གང་གནང་བར་མི་མང་ཚང་མས་དགའ་པོ་�ས་སོ། 37�་བིད་�ི་མི་
འབངས་ཡོངས་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མས་ཨབ་ནེར་བསད་པའི་�ོར་ལ་�ལ་པོར་ཐེ་�ས་གང་ཡང་མེད་པ་དེ་
ཤེས་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 38�ལ་པོས་རང་གི་ལས་�ེད་པ་�མས་ལ་ག�ངས་པ། དེ་རིང་གི་ཉིན་མོར་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་འགོ་འ�ིད་ཆེན་པོ་ཞིག་འདས་�ོངས་�ིན་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་མི་ཤེས་སམ། 39ང་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་འདེམས་
བ�ོས་གནང་བའི་�ལ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་རིང་ང་ནི་རང་ཉིད་ལ་�ོབས་མེད་ཉམས་�ང་ཞིག་ལ་འཚ�ར་
�ང་�ེད་�ི་ཡོད། ཛ�་�་�ཱའི་�་འདི་ཚ�་ནི་ཧ་ཅང་གི་གཤིས་ཀ་�བ་པོ་དང་�ག་ངར་ཆེ་བས། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ིམས་འགལ་བ་དེ་ཚ�ར་ཁོ་ཚ�འི་ལས་ངན་དང་འཚམས་པའི་ཉེས་ཆད་གནང་བར་ཤོག།  

ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 4 

ཡིཤི་བྷོ་ཤེད་བསད་པ།  

1ས་�ལ་�ི་�་ཡིཤི་བྷོ་ཤེད་�ི་ཧེབ་རོན་�་ཨབ་ནེར་བསད་པའི་�ོར་ཐོས་ནས་ཁོ་འཇིགས་པས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚང་མས་དོགས་ཟོན་�ས་སོ། 2ཨིཤི་བྷོ་ཤེད་ལ་འཇབ་�ོལ་�ེད་མཁན་དམག་ཤོག་�ི་འགོ་དཔོན་ཁག་གཉིས་ཡོད་
པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་གཅིག་གི་མིང་ལ་བྷ་�་དང་གཞན་དེའི་མིང་ལ་རེ་ཀབ་ཟེར་ཞིང་། དེ་ཚ�་ནི་བྷེན་ཡ་
མིན་�ེ་རིགས་�ི་བྷི་རོད་ནས་ཡིན་པ་རིམ་མོན་�ི་�་�མས་ཡིན་ནོ། (བྷི་རོད་ནི་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་ཆ་ཤས་�་ངོས་
འཛ�ན་�ེད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 3ས་གནས་དེའི་ཐོག་མའི་�ལ་མི་�མས་གྷིད་ཏེམ་�་�ོས་�ིན་ཏེ། དེ་ཚ�་ད་བར་ས་
གནས་དེ་རང་�་བ�ད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།) 4ས་�ལ་�ི་མི་བ�ད་གཞན་ཞིག་ནི། ཡོ་ན་ཐན་�ི་�་མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་ཅེས་
པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། �ར་ཡོ་ན་ཐན་དང་ས་�ལ་གཉིས་བསད་པའི་�བས་�་ཁོ་ནི་རང་ལོ་�་ལ་�ེབས་ཡོད་པ་ཡིན་
ནོ། �ོང་�ེར་ཡེཛ་རིལ་ནས་ཁོ་གཉིས་བསད་པའི་གནས་�ལ་ཐོས་མ་ཐག་�། �་�འི་མ་མས་�་�་དེ་�ངས་ནས་
�ོས་�ིན་པ་དང་། མོས་�ེལ་ཟིང་ངང་�་�་�་དེ་སར་གཟག་པས། ཁོའི་�ང་པར་�ོན་ཤོར་བ་ཡིན་ནོ། 5རེ་ཀབ་
དང་བྷ་�་གཉིས་ཡིཤི་བྷོ་ཤེད་�ི་ཁང་པར་�ིན་ནས། ཁོ་གཉིས་དེར་ཉིན་�ང་མཚམས་�་འ�ོར་�བས་མེ་ཕི་བྷོ་
ཤེད་ནི་ཉིན་�ང་གི་ངལ་གསོ་བ�བ་ནས་བ�ད་ཡོད་དོ། 6�ོ་འ�མ་�་བ�ད་ནས་�ོ་ཚགས་བ�བ་བཞིན་པའི་
�ད་མེད་དེའང་གཉིད་ཙ�ག་ཐེབས་པས། རེ་ཀབ་དང་བྷ་�་གཉིས་�་ཞིག་གི་ཧ་མ་གོ་བར་ནང་�་ཐར་རོ། 7ཁོ་ཚ�་
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ནང་�་འ�ལ་མ་ཐག་�་ཨིཤི་བྷོ་ཤེད་ཉལ་ནས་བ�ད་ཡོད་པའི་ཉལ་ཁང་ནང་�་�ིན་ཏེ་ཁོ་བསད་དོ། དེ་ནས་ཁོ་
ཚ�ས་ཁོའི་མགོ་བོ་བཅད་ནས་རང་དང་མཉམ་�་འ�ེར་ཏེ་ཡོར་དན་�ི་�ང་གཤོང་བ�ད་ནས་མཚན་གང་འ�ོ་
བ�ོད་�ས་སོ། 8ཁོ་ཚ�ས་ཧེབ་རོན་�་�ལ་པོ་�་བིད་ལ་མགོ་དེ་�ལ་ནས་�ས་པ། �ེད་ལ་བ�ོང་ཐབས་�ེད་
མཁན་�ེད་�ི་ད�་བོ་ཤ་�ལའི་�་ཡིཤི་བྷོ་ཤེད་�ི་མགོ་བོ་དེ་འདིར་འ�ེར་ཡོད། དེ་རིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་མི་དབང་ཆེན་པོ་�ེད་ལ་ས་�ལ་དང་ཁོའི་�་བ�ད་�མས་�ི་ཐོག་�་ད�་ཤ་ལེན་ཆོག་པའི་གནང་བ་�ལ་
ཡོད་དོ། 9དེར་�་བིད་�ིས་ལན་�། ང་ལ་ཉེན་ཁ་�ན་ལས་�ང་�ོབ་མཛད་མཁན་�་གསོན་པོར་བ�གས་ཡོད་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་བ�ོད་དེ་ངས་མནའ་�ེལ་�ར། 10ང་ཛ�ག་ལག་�་ཡོད་�བས་ས་�ལ་�ོངས་
པའི་�ོར་�ི་གནས་�ལ་འ�ེར་ཡོང་མཁན་བང་ཆེན་དེའི་སེམས་ལ་ངས་གནས་�ལ་བཟང་པོ་ཞིག་འ�ེར་ཡོང་
ཡོད་ཅེས་བསམ་མོད། འོན་�ང་ངས་ཁོ་ལ་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ཏེ་བསད་བ�ག་པ་ཡིན། ཁོའི་གནས་�ལ་དེའི་ཆེད་
�་ངས་ཁོ་ལ་�་དགའ་དེ་�ར་�ད་པ་ཡིན་ནོ། 11རང་གི་ཁང་པར་ཉལ་ནས་བ�ད་ཡོད་པའི་མི་གནོང་མེད་ཅིག་
བསད་མཁན་�ི་གནས་�ངས་ནི་དེ་བས་�ང་�ག་པར་ཡོང་ངེས་སོ། �ོད་�ིས་ཁོའི་�ོག་བཅད་པ་ཡིན་པས་ད་
ངས་�ོད་ལ་ད�་ཤ་ལེན་ཏེ། �ོད་ཚ�་ས་གཞིའི་ངོས་ལས་བ�ལ་མེད་�་འཇིག་པར་�ེད་�་ཡིན། 12དེ་ནས་�་
བིད་�ིས་བཀའ་གནང་བས། དམག་མི་�མས་ཡོང་ནས་རེ་ཀབ་དང་བྷ་�་གཉིས་བསད་དེ་དེ་ཚ�འི་�ང་ལག་
གཉིས་བཅད་ནས་ཧེབ་རོན་�ི་�ིང་�འི་ཉེ་འ�མ་�་ཡར་འ�ར་ཞིང་། ཡིཤི་བྷོ་ཤེད་�ི་མགོ་བོ་འ�ེར་ནས་ཧེབ་
རོན་�་ཨབ་ནེར་�ི་�ར་སར་�ས་སོ༎  
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�་བིད་ཨིསི་�ཨཱེལ་དང་ཡ་�་�འི་�ལ་པོར་འཁོད་པ།  

1དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་ཡོངས་�ོགས་ཧེབ་རོན་�་�་བིད་ཡོད་སར་ཡོང་ནས་�ས་པ། ང་ཚ�་ནི་�ེད་�ི་
ཤ་�ས་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 2�ར་ས་�ལ་�ིས་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་�ལ་�ིད་གནང་�ས་�ང་། �ེད་�ིས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དམག་སར་འགོ་འ�ིད་གནང་ཞིང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ེད་ལ་རང་གི་མི་
འབངས་�ི་འགོ་འ�ིད་�ེད་ཅིང་། དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་�ིད་�ོང་�ེད་པར་འ�ར་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 
3དེར་བ�ེན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་དཔོན་ཚང་མ་�་བིད་�ི་�ར་ཧེབ་རོན་�་ཡོང་ངོ། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་
�་མ�ན་འ�ེལ་�ི་ཆིངས་ཡིག་དམ་པ་ཞིག་བཞག་ནས། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ས་ཏེ། ཁོང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
�ལ་པོར་འཁོད་དོ། 4�་བིད་�ལ་�ིར་འཁོད་�ས་ད�ང་ལོ་�མ་�ར་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་ལོ་བཞི་
བ�འི་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 5ཁོང་གིས་ཧེབ་རོན་�ི་ཡ་�་�འི་ས་�ལ་�་ལོ་བ�ན་དང་�་བ་�ག་བར་
དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་དང་ཡ་�་�འི་ཐོག་ལོ་�མ་�་སོ་�མ་བར་�་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 
6�ས་དེ་རན་�བས་�ལ་པོ་�་བིད་དང་ཁོང་གི་མི་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོང་�ེར་�་དམག་འཐབ་�ེད་�ིར་
ཐོན་ནོ། དེར་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་པའི་ཡ་�་སི་པ་�མས་�ི་སེམས་ལ། �་བིད་�ིས་�ོང་�ེར་དེ་ནམ་ཡང་
དབང་བ�ར་�ེད་�བ་མི་ཡོང་ཞེས་བསམ་ནས་ཁོང་ལ་�ས་པ། �ེད་རང་�ོང་�ེར་འདིའི་ནང་ནམ་ཡང་འ�ལ་
མི་�བ། ལོང་བ་དང་ཞ་བོ་�མས་�ིས་�ང་�ོད་ལ་བཀག་�བ་ཅེས་�ས་སོ། 7(འོན་�ང་�་བིད་�ིས་ཛ�་ཡོན་�་
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ཡོད་པའི་དེ་ཚ�འི་མཁར་�ོང་དེ་དབང་བ�ར་�ས་པ་ཡིན་པས། གནས་དེ་ལ་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་ཞེས་བ�ོད་པ་
ཡིན་ནོ།) 8དེ་ཉིན་�་བིད་�ིས་རང་གི་མི་�མས་ལ། ཡ་�་སི་པ་�མས་ལ་གསོད་པར་�ས་པའི་�ང་ད�་�ེད་པ་
བཞིན། འདིར་ཡོད་པའི་�ེ་བོ་�་ཞིག་གིས་དེ་�ར་�ེད་�ས་སམ། དེ་�ར་�ེད་�ས་མཁན་�་ཞིག་ཡོད་ན། �འི་
�ར་�འི་ནང་�་འ�ལ་ནས་ཞ་བོ་དང་ལོང་བ་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་འཐབ་�ོལ་�ོས་ཤིག དེར་བ�ེན་པས་ཞ་བོ་དང་
ལོང་བ་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ནང་�་འ�ལ་མི་ཆོག་ཅེས་ཟེར་�ོལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 9མཁར་
�ོང་དེར་དབང་བ�ར་�ེད་པའི་�ེས་�་�་བིད་མཁར་�ོང་དེའི་ནང་�་གནས་�ོད་�ས་པ་དང། དེའི་མིང་ལ་�་
བིད་�ི་�ོང་�ེར་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། ཁོང་གིས་མཁར་�ོང་དེའི་�ོགས་བཞི་�་�ོང་�ེར་�ིག་པ་དང་། 
རི་དེའི་ཤར་�ོགས་�་�ངས་ནས་ཡོད་པའི་ས་གཞི་མཐོ་པོ་དེ་ནས་ཨར་ལས་འགོ་�གས་སོ། 10�ན་དབང་�ན་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་ཡོད་པ་ཡིན་པས་ཁོང་ནི་རིམ་བཞིན་མངའ་ཐང་ཇེ་ཆེར་
�ིན་ནོ། 11ཊ་ཡར་�ི་�ལ་པོ་ཧི་རམ་�ིས་�་བིད་�ི་�ར་ཚ�ང་དོན་ཆེད་�་འ�ས་མི་�མས་བཏང་ཞིང་། ཕོ་�ང་
བཞེངས་�ད་འ�མ་ཤིང་དང་ཤིང་བཟོ་བ་དང་�ོ་�ིག་མཁན་བཅས་བ�ངས་སོ། 12དེ་ནས་�་བིད་�ི་སེམས་ལ། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་གནང་བ་དང། ཉིད་�ི་མི་འབངས་ཚ�འི་ཆེད་�་
ཉིད་�ི་�ལ་�ིད་ཡར་�ས་གོང་འཕེལ་�་གཏོང་བ་གནང་བཞིན་པའི་�ོར་ལ་ཤེས་�ོགས་�ང་ངོ་། 13ཧེབ་རོན་
ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཡོང་བའི་�ེས་�། �་བིད་�ི་�ང་མ་དང་�ར་�ོགས་མ་མང་པོ་ཞིག་�ངས་ཏེ། དེ་ཚ�འི་�ོ་
ནས་�་�་མང་པོ་�ེས་སོ། 14ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ེས་པའི་ཁོའི་�་�་�མས་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། ཤམ་�་ཨ། 
ཤོ་བྷབ། ན་ཐན། སོ་ལོ་མོན། 15ཨི་བར། ཨེ་ལི་�་ཨ། ནེ་ཕེག། ཡ་ཕི་ཨ། 16ཨེ་ལི་ཤ་མ། ཨེལ་ཡ་དྷ་དང་ཨེ་ལི་ཕེ་ལེཏ་
བཅས་སོ༎  

ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་ཐོབ་པ།  

17�་བིད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འཁོད་པའི་གནས་�ལ་དེ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ིས་ཐོས་པ་དང་། ཁོང་ལ་
འཛ�ན་བ�ང་�ེད་�ིར་དེ་ཚ�འི་དམག་མི་�མས་བཏང་བས། �་བིད་�ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་�གས་རིས་བ�ོར་
བའི་གནས་བཙན་པོ་ཞིག་�་�ིན་ནོ། 18ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་རེ་ཕ་ཨིམ་�ི་�ང་གཤོང་�་�ེབས་ནས། གནས་དེ་
དབང་བ�ར་�ས་སོ། 19དེ་ནས་�་བིད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ངས་ད་�་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་དང་འཐབ་
�ོལ་�ེད་ན་�ེད་�ི་ང་ལ་�ལ་ཁ་གནང་ངམ་ཞེས་�ས་པ་དང་། ལན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། སོང་ལ་
འཐབ་�ོལ་�ོས་ཤིག། ངས་�ོད་ལ་�ལ་ཁ་�ེར་བར་�་ཞེས་ག�ངས་སོ། 20དེ་ནས་�་བིད་བྷལ་པེ་ར་ཛ�མ་�་�ིན་
ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་ཐོབ་བོ། ཁོང་གིས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ངའི་ད�་བོ་�མས་�ི་
ཐོག་�་�་�ད་�ད་པ་�ར་�ོ་�ར་�་ཕེབས་པ་ཡིན་པས། གནས་དེའི་མིང་ལ་བྷལ་པེ་ར་ཛ�མ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། 
21ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ོས་འ�ོ་�ས་དེ་ཚ�འི་�་འ�་�མས་དེར་�ས་ཡོད་པ་དང་། �་བིད་དང་ཁོང་གི་མི་ཚ�ས་
དེ་ཚ�་འ�ེར་�ིན་ནོ། 22དེ་�ེས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་རེ་ཕ་ཨིམ་�ི་�ང་གཤོང་�་�ིར་ལོག་�ས་ནས་ས་གནས་དེ་
ཡང་�ར་རང་དབང་�་�ངས་སོ། 23�ར་ཡང་�་བིད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་དགོངས་�ས་པར། 
ཁོང་གིས་བཀའ་ལན་�། གནས་འདི་ནས་ཁོ་ཚ�ར་འཐབ་�ོལ་མ་�ེད་པར། �ོགས་གཞན་ནས་བ�ོར་ཏེ་ཤིང་�ོང་
གི་ཉེ་འ�མ་ནས་འཐབ་�ོལ་�ེད་�ིར་�་�ིག་�ོས་ཤིག 24ཤིང་དེའི་�ེ་མོ་ནས་འ�ལ་བ�ད་�ེད་པའི་�ང་�་



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

ཐོས་མ་ཐག་�་འཐབ་�ོལ་�ོས་ཤིག གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ནི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་དམག་མི་�མས་འཕམ་པར་�ེད་
�ིར་ང་�ོད་�ི་མ�ན་�་འ�ོ་�་ཡིན། 25�་བིད་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་�ས་པའི་
�ེན་�ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་གྷེ་�ཱ་ནས་གྷེ་ཛ�ར་བར་�་�ིར་འདེད་�ེད་�བ་པ་རེད༎  

ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 6 

དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ེར་ཡོང་བ།  

1�ར་ཡང་ཐེངས་ཅིག་�་བིད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་ལེགས་ཤོས་ ༣༠,༠༠༠ ཙམ་བཀོང་�ེ། 2ཡ་�་�འི་ས་
གནས་བྷ་�ཱ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་གདན་འ�ེན་�་བའི་�ིར་�ེ་འ�ིད་�ས་སོ། དམ་བཅའི་
�ོམ་དེའི་ཁར་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་�ང་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ནི་ཀེ་�བ་
གཉིས་�ི་ཐོད་�་བ�གས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 3དེ་ཚ�ས་རི་�ེར་ཡོད་པའི་ཨ་བྷི་ན་དྷབ་�ི་ཁང་�ིམ་ནས་དམ་བཅའི་
�ོམ་དེ་བཏོན་ནས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་གསར་པ་ཞིག་གི་ཁར་བཞག་གོ ཨ་བྷི་ན་དྷབ་�ི་ཁང་�ིམ་ནས་དམ་བཅའི་
�ོམ་དེ་བཏོན་ནས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་གསར་པ་ཞིག་གི་ཁར་བཞག་གོ ཨ་བྷི་ན་དྷབ་�ི་�་�ཛ་�ཱ་དང་ཨ་ཧི་ཡོས་
ཤིང་�་འཁོར་ལོ་གསར་པ་ཞིག་བཏང་ངོ་། 4ཨ་ཧི་ཡོ་ནི་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་མ�ན་�་�ིན་ནོ། 5དེ་བཞིན་�་བིད་
དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡོངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ར་�ི་�་�ིར་རང་�ས་བཞིན་�ིས་གར་དང་�་
གཞས་སོགས་བཏང་བ་དང། དེ་ཚ�ས་�་�ན་�་ཚ�གས་དང་�་དང་བསིལ་�ན་དང་རོལ་ད�ངས་�་ཚ�གས་ཤིག་
བཏང་ངོ་། 6དེ་ཚ�་ན་ཀོན་�ི་�གས་ཆག་བ�ོར་སའི་གནས་དེར་�ེབས་�བས། �ང་�མས་�ང་པ་འ�ོར་བ་དང་། 
�ཛ་�ཱས་རང་གི་ལག་པ་བ�ངས་ནས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་འཆང་བ་ཡིན་པས། 7�ོ་�ར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�ཛ་�ཱ་ལ་�གས་�ོས་ཏེ་ཁོ་བསད་པ་གནང་ངོ་། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོས་དམ་བཅའི་�ོམ་ལ་བ�ི་�ས་མ་�ས་
པས་�ིར་རོ། �ཛ་�ཱ་ནི་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་ཉེ་འ�མ་�་ཤི་བ་ཡིན་ནོ། 8ཉིན་མོ་དེ་ནས་བ�ང་ས་གནས་དེའི་མིང་
ལ་པེ་རེཛ་�ཛ་�ཱ་ཞེས་ཐོག་པ་ཡིན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�ར་�གས་�ོའི་ངང་�་�ཛ་�ཱ་ལ་ཉེས་
ཆད་གཏོང་གནང་མཛད་པ་ཡིན་པས། �་བིད་ཧ་ཅང་ཁོང་�ོ་ལངས་པ་རེད། 9དེ་�ེས་�་བིད་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་འཇིགས་ཤིང་�ས་པ། ད་ངས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ང་དང་མཉམ་�་ཇི་�ར་འ�ེར་�བ་བམ། 10དེར་
བ�ེན་པས་ཁོས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ེར་�་མིན་པའི་ཐག་ཆོད་�ས་པ་དང་། ཁོས་ལམ་གཞན་
ནས་བ�ོར་ཏེ་གྷད་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་མི་ཨོ་བེད་ཨེ་དྷོམ་ཞེས་པ་དེའི་ནང་�་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་བ�ེལ་བ་ཡིན་ནོ། 
11དེར་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་�་བ་ག�མ་བར་�་བཞག་པ་ཡིན་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨོ་བེད་ཨེ་དྷོམ་
དང་ཁོའི་ནང་མི་བཅས་ལ་�ིན་�ིས་བ�བས་པར་མཛད་དོ། 12དམ་བཅའི་�ོམ་དེའི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཨོ་བེད་ཨེ་དྷོམ་�ི་ནང་མི་དང་ཁོའི་�་དངོས་སོགས་ལ་�ིན་�བས་གནང་བའི་�ོར་ཐོས་པས། �་
བིད་�ིས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་དགའ་�ོན་ཆེན་པོའི་ངང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�ེལ་བའི་�ིར་ཨོ་བེད་�ི་ནང་ནས་
འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 13དམ་བཅའི་�ོམ་འ�ེར་མི་�མས་གོམ་པ་�ག་�ོས་པའི་�ེས་�་�་བིད་�ིས་དེ་ཚ�ར་བཀག་�ེ། 
�ང་གཅིག་དང་བེ�་�ག་པ་གཅིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་�ལ་ལོ། 14�་བིད་ནི་རང་གི་�ེད་
པར་རས་གོས་ད�ས་མ་ཞིག་ད�ི་ནས། སེམས་�གས་ཆེན་པོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མོས་�ས་�་�ིར་�ོ་གར་
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སོགས་འ�བ་པ་དང་། 15དེ་བཞིན་�་བིད་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མས་དགའ་བ་ཆེན་པོའི་�ད་ད�ངས་དང་
དམག་�ང་གི་�་དང་བཅས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་བར་�་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 16དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་�ོང་
ནང་འ�ེར་ཡོང་�བས་ས་�ལ་གི་�་མོ་མི་ཀལ་�ིས་�ར་�ང་ནས་�ི་�་བ�་བས། �་བིད་ནི་གར་འཆམ་དམ་
པའི་ཁོངས་�་འཆོངས་ཞིང་�ོ་གར་འ�བ་བཞིན་པ་མཐོང་བ་དང་མོས་ཁོང་ལ་�ང་སེམས་�ས་སོ། 17�་བིད་
�ིས་�་�ིག་�ས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའིི་ནང་�་�ོམ་དེ་གདན་�ས་ཏེ། དེ་ཚ�ས་དེ་དེར་བཞག་གོ། དེར་ཁོང་གིས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་དང་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ས་སོ། 18དམར་མཆོད་འ�ལ་ཚར་
བའི་�ེས་�་ཁོང་གིས་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་�ི་ངང་�་མི་ཚང་མར་�ིན་�བས་
གནང་�ེ། 19དེ་ཚ�་ཚང་མར་ཁ་ཟས་སོགས་བགོས་གནང་ངོ་། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་ཕོ་མོ་ཚང་མར་བག་ལེབ་
རེ་དང་མེར་�ེག་བཏང་བའི་ཤ་�མ་�་རེ་དང་། �ན་འ�མ་སོགས་�ད་པའི་�ེས་�་ཚང་མར་རང་རང་སོ་སོའི་
ཁང་�ིམ་�་ལོག་�ིན་ནོ། 20དེའི་�ེས་�་�་བིད་རང་གི་ནང་མི་དང་�ག་འ�ད་�ེད་�ིར་ནང་�་ཡོང་བ་དང་། 
མི་ཀལ་�ིར་ཐོན་ཏེ་ཁོང་དང་མཛལ་འ�ད་�ེད་�ིར་ཡོང་ཞིང་�ས་པ། དེ་རིང་ཡིན་ན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོས་
རང་ཉིད་�ི་མཚན་�ན་མངོན་པར་མཐོ་བའི་�ག་ལས་ཤིག་གནང་བཞག། རང་གི་ལས་�ེད་པ་ཁག་གི་�ན་
གཡོག་མ་�མས་�ི་མ�ན་�་�ེན་པ་བཞིན་རང་ཉིད་གོས་མེད་གཅེར་�ར་�ས་ཏེ་�ོ་འ�བ་བཞིན་འ�ག་ཅེས་
�ས་སོ། 21�་བིད་�ིས་ལན་�། ངས་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་ད�ེས་པར་�ེད་པའི་�ིར་�ོ་གར་འ�བ་པ་
ཡིན། ཁོང་གིས་�ོད་�ི་ཕ་དང་ཁོའི་ནང་མི་ཚབ་�་ང་ལ་ཉིད་�ི་མི་འབངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འ�ིད་�་
འདེམས་བ�ོས་མཛད་པ་ཡིན། དེ་བས་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པའི་�ིར་ངས་�་མ�ད་དེ་�ོ་གར་
འ�བ་�་ཡིན་པ་མ་ཟད། 22ང་ནི་ད་�ང་རང་ཉིད་ལ་�ག་པར་དམའ་འབེབས་མཐོང་�ང་གི་གནས་�་འཁོད་
པར་�ེད་�ས་སོ། �ོད་�ིས་ང་ལ་�ེ་བོ་�ང་�ང་ཞིག་�་བ�ི་ནའང་། �ད་མེད་འདི་ཚ�ས་ང་ལ་�ས་ཞབས་�ེད་
པར་འ�ར་རོ། 23ས་�ལ་�ི་�་མོ་མི་ཀལ་ལ་ནམ་ཡང་�་�་མ་�ང་ངོ་༎  
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ན་ཐན་�ིས་�་བིད་ལ་ལན་བཏང་བ།  

1�ལ་པོ་�་བིད་ནི་རང་གི་ཕོ་�ང་ནང་�ོད་དལ་ངང་�་བ�གས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་ཁོང་
ལ་ད�་བོ་�ན་ལས་�ང་�ོབ་གནང་བ་རེད། 2དེ་ནས་�ལ་པོས་�ང་�ོན་པ་ན་ཐན་ལ། ང་ནི་འ�མ་ཤིང་ལས་
བཟོས་པའི་ཁང་པའི་ནང་�་བ�ད་ཡོད། འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ནི་�ར་�ི་ནང་�་བཞག་
ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 3ན་ཐན་�ིས་�ས་པ། �ེད་�ི་�གས་ལ་གང་མཉེས་པ་དེ་གནང་�་གསོལ། གང་ལགས་ཟེར་
ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་མཉམ་�་བ�གས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 4འོན་�ང་མཚན་མོ་དེར་ན་ཐན་ལ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་གསལ། 5ད་�ོད་�ིན་ནས་ངའི་ཞབས་ཏོག་པ་�་བིད་ལ་ངའི་ལོན་འདི་ཤོད་ཅིག ང་
�ོད་སའི་མཆོད་ཁང་�བ་མཁན་དེ་�ོད་མ་ཡིན། 6�ར་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་�བས་ཏེ་འ�ིད་
ཡོང་བའི་�ས་དེ་ནས་ད་བར། ང་ནི་མཆོད་ཁང་ཞིག་གི་ནང་�་ནམ་ཡང་བ�ད་མ་�ོང་། ང་ནི་�ན་�་�ར་�ི་
ནང་�་གནས་ཏེ་འ�ོ་བ�ོད་�ས་བཞིན་ཡོད། 7ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་�ེས་�་འ�ལ་�ས་ངས་འདེམས་
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བ�ོས་�ས་པའི་འགོ་འ�ིད་�་ཞིག་ལའང་། ངའི་དོན་�་�ོད་ཚ�ས་འ�མ་ཤིང་གི་མཆོད་ཁང་ཞིག་མ་བཟོས་པ་
གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་�་མ་�ང་། 8དེ་བས་ན་�ོད་�ིས་ང་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�ོགས་ནས་ངའི་ཞབས་ཏོག་པ་�་བིད་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག �ར་�ོད་ཐང་�་�ག་གི་�ི་བོ་�ེད་བཞིན་པའི་
གནས་�ངས་ནས་ཡར་�ངས་ཏེ། ངའི་མི་འབངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ིད་�ོང་�ེད་པར་བ�ོས་པ་མ་ཟད། 9�ོད་
གང་�་འ�ོ་སར་ངའང་�ོད་དང་མཉམ་�་�ིན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་�ོད་�ིས་མ�ན་བ�ོད་�ས་པའི་ད�་བོ་ཚང་
མ་ངས་ཚར་གཅོད་�ས་པ་ཡིན། འཇིག་�ེན་�ི་འགོ་དཔོན་�མས་དང་མ�ངས་པར་ངས་�ོད་�ི་མིང་དེ་མངོན་
པར་མཐོ་བ་�ེད་�་ཡིན། 10-11ངའི་མི་འབངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དོན་�་ངས་གནས་ཤིག་འདམས་ཡོད་དེ། དེར་དེ་
ཚ�་གཞན་�ི་བཙན་གནོན་ལས་�ོལ་ཏེ་གནས་པར་འ�ར། དེ་ཚ�་�ལ་འདིའི་ནང་�ེབས་པ་ནས་བ�ང་�ག་ངར་
�ག་�བ་�ན་པའི་མི་ངན་ཚ�ས་དེ་ཚ�ར་འཐབ་�ོལ་�ས་མོད། འོན་�ང་ད་ནི་དེ་�ར་འ�ང་མི་ཡོང་། ངས་�ོད་
ལ་ད�་བོ་�ན་ལས་�ོབ་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་�ོད་ལ་�་བ�ད་མང་པོ་�ོད་�འི་དམ་བཅའ་�ེད་�་ཡིན། 
12མཐར་�ོད་ཤི་ནས་རང་གི་ཕ་མེས་�མས་དང་མཉམ་�་�ར་སར་�ས་�བས། ངས་�ོད་�ི་�་ཞིག་�ལ་པོར་
བ�ོས་ཏེ་དེའི་�ལ་�ིད་བ�ན་པོར་འ�ག་�་ཡིན། 13�ེ་བོ་དེའི་�ོ་ནས་ངའི་མཆོད་ཁང་དེ་འ�ག་བ�ན་�ེད་�་
ཡིན་པས། ཁོའི་�ལ་�ད་ནི་�ས་�ན་�་བ�ན་པོར་གནས་པར་�ེད་�་ཡིན། 14ང་ནི་ཁོའི་ཕ་དང་ཁོ་ངའི་�་�་
འ�ར་�་མ་ཟད། ཁོས་ནོར་འ�ལ་�ས་པའི་�ས། ཕས་རང་གི་�་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་བ་བཞིན་ངས་ཁོ་ལ་ཉེས་
ག�ན་གཏོང་�་ཡིན། 15འོན་�ང་ངས་�ོད་ལ་�ལ་པོར་བ�ོ་�ིར་ས་�ལ་ལ་�བ་�ོར་�ེད་�་�ིར་འཐེན་�ས་
པ་བཞིན། ངས་ཁོ་ལ་�ེད་མི་ཡོང་། 16�ོད་ནི་�ན་�་�་བ�ད་དང་�ན་ཞིང་། �ོད་�ི་�ལ་�ིད་�ང་�ས་གཏན་
�་བ�ན་པོར་གནས་པར་�ེད་�་ཡིན། �ོད་�ི་�ལ་བ�ད་ནམ་ཡང་�ོངས་པར་མི་འ�ར་རོ། 17གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་མངོན་པར་མཛད་པའི་བཀའ་འ�ིན་ཚང་མ་ན་ཐན་�ིས་�་བིད་ལ་བཤད་པ་རེད༎  

�་བིད་�ིས་�གས་�ེའི་�ོན་ལམ།  

18དེ་ནས་�ལ་པོ་�་བིད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་བ�ད་ནས་�ོན་ལམ་
འདེབས་གསལ། �ེ་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ེད་�ིས་ངའི་ཐོག་�་བཀའ་�ིན་ཇི་མཛད་པ་དེ་དག་
འོས་བབ་ང་དང་ངའི་ནང་མི་�་ལའང་མེད། 19འོན་�ང་�ེ་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ངའི་
ཐོག་�་�ར་བས་�ག་པ་བཀའ་�ིན་མཛད་བཞིན་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་ངའི་རིགས་བ�ད་�མས་�ི་�ོར་
ལའང་དམ་བཅའ་ཁག་གནང་ངོ་། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་�ེ་བོ་ཕལ་པ་ཞིག་ལ་དེ་དག་
མཐོང་�བ་པའི་གོ་�བས་གནང་ངོ་། 20ངས་�ེད་ལ་�་དགོས་པའི་བ�ོད་དོན་མང་པོ་གང་ཡང་མེད། �ེད་�ི་
ཞབས་ཏོག་པ་ངའི་�ོར་ལ་�ེད་�ིས་ཚང་མ་མ�ེན་�ི་ཡོད་དོ། 21གནས་�ལ་འདི་ཚ�་ཆང་མ་�ེད་�ི་འཆར་
གཞིའི་དགོངས་དོན་བཞིན་�་�ང་བ་ཡིན་པ་དང་། �ེད་�ིས་མཛད་དོན་དེ་དག་གནང་བའི་�ོ་ནས་ང་ལ་�ོབ་
�ོན་གནང་བ་ཡིན། 22�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་མངའ་ཐང་ཆེ་བ་ལགས་སོ། �ེད་ནི་གཞན་
མ�ངས་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གཅིག་རང་ཡིན་པ་དེ་ང་ཚ�ས་�ན་�་ཤེས་�ོགས་�ེད་�ི་ཡོད། 23འཇིག་�ེན་
འདིའི་ནང་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�་�འི་མི་རིགས་གཞན་ཞིག་གང་�འང་མེད། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�་ཉིད་�ི་མི་�ེར་བ�ོ་
�ིར་�ན་འཁོལ་ནས་བཏོན་པ་གནང་ངོ་། ཁོ་ཚ�འི་དོན་�་�ེད་�ིས་མཛད་པ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་གང་གནང་བ་
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དེའི་�ོ་ནས་ཉིད་�ི་མངའ་ཐང་འཇིག་�ེན་ཡོངས་�་�བ་བོ། རང་གི་མི་འབངས་�་བ�ོ་�ིར་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་
གནང་མཛད་པའི་དེ་ཚ�་�ོན་�་འ�ོ་�བས། �ེད་�ིས་མི་རིགས་གཞན་དང་དེ་ཚ�འི་�་�ེན་�མས་�ིར་བ�ོལ་
གནང་བ་ཡིན། 24�ེད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ས་གཏན་�ི་�ིར་རང་གི་མི་འབངས་�་བ�ོས་གནང་ཞིང་། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ཉིད་�ང་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�་འ�ར་བ་ཡིན་ནོ། 25ད་�ེ་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ིས་ང་དང་ངའི་རིགས་བ�ད་�མས་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་དེ་�ས་གཏན་�ི་�ིར་�བ་པར་
མཛད་ནས། �ེད་�ིས་གང་ཞིག་གནང་གི་ཡིན་ག�ངས་པ་དེ་དག་�བ་པར་མཛ�ད་ཅིག 26�ེད་�ི་མཚན་�ན་
མངའ་ཐང་ཆེ་ཞིང་། མི་ཚ�ས། �ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ས་�ན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་
མཆོག་�་འཁོད་དེ། �ེད་�ིས་ངའི་�ལ་བ�ད་དེ་�ས་�ན་�་�ོང་གནང་བར་འ�ར། 27�ེ་�ན་དབང་�ན་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ངས་�ེད་ལ་འདི་བཞིན་�ོན་ལམ་འདེབས་པའི་སེམས་
�གས་�ེད་བཞིན་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ེད་�ི་ཞབས་�ི་ང་ལ་མངོན་པར་མཛད་
གནང་ཞིང་། ངའི་�་བ�ད་�མས་ལ་�ེད་�ིས་�ལ་པོར་བ�ོ་བ་གནང་�་ཡིན་ཞེས་ང་ལ་ག�ངས་ཡོད་དོ། 28ད་
�ེ་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། �ེད་�ིས་དམ་བཅའ་གང་གནང་བ་
ཚང་མ་�ན་�་�བ་པར་མཛད་པ་དང་། �ེད་�ིས་ང་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་དམ་བཅའ་ཞིག་གནང་ཡོད་དོ། 29དེ་
བས་�ེད་�ིས་ངའི་རིགས་བ�ད་འདི་ལ་�ིན་�ིས་�ོབས་པར་མཛ�ད། དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་�གས་�ེར་�ན་�་ལོངས་
�ོད་པར་ཤོག �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་འདི་�་�འི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་པས། 
ཉིད་�ི་�ིན་�བས་དེ་ངའི་རིགས་�ད་�ི་ཐོག་�་�ས་གཏན་�་གནས་པར་འ�ར་རོ༎  
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�་བིད་�ིས་�ལ་ཁ་ཐོབ་པ་�མས།  

1ནམ་ཞིག་�ེས་�་�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་�ི་ཐོག་�་�ར་ཡང་འཐབ་�ོལ་�ས་ཏེ། དེ་ཚ�་འཕམ་
པར་�ས་ནས་�ལ་�ི་ཐོག་�་དེ་ཚ�འི་དབང་ཆ་འཚམས་འཛ�ག་�ས་སོ། 2དེ་བཞིན་མོ་ཨབ་པ་�མས་�ི་ཐོག་
�འང་�ལ་ཁ་ཐོབ་�ེ། བཙ�ན་པ་�མས་ས་ཁར་ཉལ་�་བ�ག་ནས། མི་�ངས་ག�མ་རེའི་ནང་ནས་མི་གཉིས་རེ་
བསད་�་བ�ག་གོ དེ་བཞིན་མོ་ཨབ་པ་�མས་ཁོང་གི་མི་འབངས་�་�ད་དེ་ཁོང་ལ་�ལ་འཇལ་ལོ། 3དེ་�ེས་
ཁོང་གིས་ཛ�་�ཱའི་ས་ཁོངས་�ི་སི་རི་ཡ་པའི་མངའ་�ེའི་�ལ་པོ་ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་ལ་དབང་འ�ར་�ས་ཤིང་། ཧ་
དྷད་ཨེ་ཟེར་ནི་རེ་ཧོབ་�ི་�་ཡིན་པ་དང་། �བས་དེར་ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་ནི་གཙང་པོ་�བ་རད་�ི་ས་�ལ་ཐོད་མ་
ཁག་རང་གི་དབང་འོག་�་�ངས་ཐབས་�ེད་ཅིང་ཡོད་དོ། 4�་བིད་�ིས་ཁོའི་�་དམག་ ༡,༧༠༠ དང་�ང་
དམག་ ༢༠,༠༠༠ འཛ�ན་བ�ང་�ས་ཏེ། དེའི་ཁོངས་ནས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ ༡༠༠ ཙམ་ལ་མཁོ་བའི་�་�མས་ཉར་
ནས་དེ་འ�ོས་�་ཚང་མར་�ང་�ོག་བཟོས་པ་རེད། 5དྷ་མསེ་ཀསེ་�ི་ཨ་རམ་པ་�མས་ནས་�ལ་པོ་ཧ་དྷད་ཨེ་
ཟེར་ལ་རོགས་རམ་�ེད་�ིར་དམག་ད�ང་ཞིག་བཏང་མོད། འོན་�ང་�་བིད་�ིས་དེ་ཚ�་འཐབ་�ོལ་�ས་ཏེ། མི་
�ངས་ ༢༢,༠༠༠ བསད་དོ། 6དེ་�ེས་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་ས་�ལ་�་དམག་�ར་ཁག་�བ་ནས། དེ་ཚ�་ཁོང་གིས་མི་
འབངས་�་འ�ར་བས། ཁོང་ལ་བཅའ་�ལ་སོགས་འཇལོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་བིད་ལ་ས་�ོགས་�ན་�་
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�ལ་ཁ་གནང་བ་ཡིནོ། 7ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་འ�ེར་བའི་གསེར་�ི་�བ་དེ་དག་�་བིད་�ིས་�ངས་
ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ེར་ཡོང་བ་མ་ཟད། 8ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་�ིས་�ིད་�ོང་�ས་པའི་�ོང་�ེར་བྷེ་�་དང་བྷེ་རོ་
ཐའི་ནས་ཁོང་གིས་ལིའི་�་ཆ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་འ�ེར་�ིནོ། 9�་བིད་�ིས་ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་�ི་དམག་ཚ�གས་ཡོངས་
�ོགས་འཕམ་པར་�ས་པའི་གནས་�ལ་དེ་ཧ་མད་�ི་�ལ་པོ་ཏོ་ཨིས་ཐོས་ནས། 10རང་གི་�་ཡོ་རམ་ལ་�་བིད་
དང་�ག་འ�ད་�ིས་འཚམས་འ�ི་�་�་དང་། ཁོང་གིས་ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་ཐོག་�་�ལ་ཁ་ཐོབ་པར་�གས་བ�ོད་
�་�ིར་བཏངོ་། ཏོ་ཨིས་�ང་ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་དང་མཉམ་�་ལན་ཐེངས་མང་པོ་འཐབ་�ོལ་�ས་པ་རེད། ཡོ་རམ་
�ིས་�་བིད་ལ་འ�ལ་�ིར་གསེར་ད�ལ་དང་ལི་ལས་འ�བ་པའི་�ག་�གས་སོགས་འ�ེར་�ིན་པ་རེད། 11-

12�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་�ག་�གས་དེ་དག་དང་། ཨེ་དྷོམ། མོ་ཨབ། ཨམ་མོན། ཕེ་ལེ་ཤེད་དང་། ཨ་མ་ལེག་པ་
བཅས་ནས་ཐོབ་པའི་གསེར་ད�ལ་སོགས་དང་། ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་ནས་འ�ོག་བཅོམ་�ས་པའི་ནོར་�ི་ཆ་ཤས་ཤིག་
མཆོད་འ�ལ་�བས་�་བེད་�ོད་�ེད་�ིར་བ�ོ་འ�ལ་�སོ། 13ཚའི་�ང་གཤོང་�་ཨེ་དྷོམ་པ་མི་�ངས་ ༡༨,༠༠༠ 
བསད་ནས་�ིར་ལོག་�ས་པའི་�ེས་�། �་བིད་�ར་ལས་�ང་�ག་པར་�ན་�གས་ཆེ་བ་�ངོ་། 14ཁོང་གིས་ཨེ་
དྷོམ་�ི་ས་�ོགས་�ན་�་དམག་�ར་�མས་�བ་�ེ། དེ་གའི་�ལ་མི་�མས་ཁོང་གི་འབངས་�་�དོ། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�་བིད་ལ་ས་�ོགས་�ན་�་�ལ་ཁ་ཆེན་པོ་གནང་བ་རེད། 15�་བིད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་
�་�ིད་�ོང་མཛད་དེ། རང་གི་མི་འབངས་ལ་�ས་�ན་�་�ིམས་གཅོད་�ང་པོ་ཐོབ་པའི་འབད་བ�ོན་ངེས་
གཏན་�ས་པ་རེད། 16ཛ�་�་�ཱའི་�་ཡོ་ཨབ་ནི་དམག་�ི་ཡིན་པ་དང་། ཨ་ཧི་�ད་�ི་�་ཡ་ཧོ་ཤ་ཕད་ནི་�ལ་པོའི་
�ང་གཙ�་ཡིན་ནོ། 17ཨ་ཧི་�བ་�ི་�་ཛ་�ོག་དང་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་�ི་�་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་ནི་�་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་སེ་
ར་�ཱ་ནི་ཕོ་�ང་གི་�ང་ཆེ་ཡིན་པ་དང་། 18ཡ་ཧོ་ཡ་དྷའི་�་བྷེ་ན་�ཱ་ནི་�་བིད་�ི་�་�ང་དམག་མིའི་འགོ་དཔོན་
ཡིན་པ་དང་། �་བིད་�ི་�་�མས་ནི་�་མའི་གོ་གནས་�་འཁོད་པ་རེད༎  
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�་བིད་དང་མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད།  

1ཉིན་ཞིག་�་བིད་�ིས། ས་�ལ་གི་ནང་མིའི་ཁོངས་ནས་�་ཞིག་ད་�ང་གནས་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ངས་ཡོ་
ན་ཐན་�ི་ངོ་�ང་�ེ་བ�ེ་སེམས་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་འ�ི་�ད་�ས་པར། 2ས་�ལ་�ི་�ིམ་ཚང་�་མིང་ལ་ཛ�་བྷ་ཟེར་
བའི་གཡོག་པོ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁོ་ལ་�་བིད་�ི་�ང་�་བོས་ནས། �ལ་པོས། �ོད་�ི་མིང་ལ་ཛ�་བྷ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་
པས། ཁོས་ལན་�། ལགས་ང་རང་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 3�ལ་པོས། ངས་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་འ�ལ་བཞིན། 
ས་�ལ་�ི་ནང་མིའི་ཁོངས་ནས་མི་�་ཞིག་ད་�ང་གནས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་ངས་བཀའ་�ིན་དང་ཤ་ཞེན་�ེད་
�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། ཛ�་བྷས་ལན་�། ཡོ་ན་ཐན་�ི་�འི་ཁོངས་ནས་�ང་པ་ཞ་བོ་�ེད་པ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་�ས་
སོ། 4�ལ་པོས། ཁོ་ག་�་ཡོད་དམ་ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། ལན་�་ཛ�་བྷས། ལོ་དྷི་བར་�་ཨམ་མི་ཨེལ་�ི་�་མ་ཀིར་
�ི་ནང་�་ཡོད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 5�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་ཁོ་ལ་བོས་�ིར་མི་མངགས་སོ། 6ས་�ལ་�ི་ཚ་བོ། ཡོ་ན་
ཐན་�ི་�་མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་ཏི་�་བིད་�ི་�ང་�་�ས་ཞབས་ཆེན་པོས་ས་ལ་ཁ་འ�བ་ནས་�ག་བཙལ་བ་དང་། �་
བིད་�ིས། མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་ལ་ག�ངས་པ་དང་། ལགས་ང་ལ་བཀའ་གནང་�་གསོལ་ཞེས་�ས་སོ། 7དེ་ནས་�་བིད་
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�ིས། མ་འཇིགས་ཤིག། �ོད་�ི་ཕ་ཡོ་ན་ཐན་�ི་ངོ་ལ་བ�ེན་ནས་ངས་�ོད་ལ་�ིན་�ེད་�་ཡིན། �ོད་�ི་པོ་པོ་ས་
�ལ་�ི་ས་ཞིང་ཚང་མ་ངས་�ོད་ལ་�ིར་ལོག་�་�་ཡིན། �ོད་ནི་གཏན་�་ང་དང་མཉམ་�་ཁ་ཟས་ཟ་བར་
དགའ་བ�་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་པ་དང་། 8མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་�ིས་�ར་ཡང་མགོ་མ�ར་ནས་�ས་ཞབས་�ས་ཏེ་�ས་པ། 
ང་ནི་�ི་རོ་�་�འི་�ེ་བོ་�ང་�ང་ཞིག་ལ་�ེད་�ིས་ང་ལ་འདི་�་�འི་�གས་�ེ་ཆེན་པོ་གནང་བ་དེ་གང་ཡིན་
ནམ་�ས་སོ། 9དེ་ནས་�ལ་པོས་ས་�ལ་�ི་གཡོག་པོ་ཛ�་བྷ་ལ་བོས་ནས་ག�ངས་པ། �ོད་�ི་�ིན་བདག་གི་ཚ་བོ་
མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་ལ་ངས་ས་�ལ་དང་ཁོའི་ནང་མིའི་�་དངོས་ཚང་མ་�ོད་�ི་ཡོད། 10�ོད་དང་�ོད་�ི་�་�མས་
དང་�ོད་�ི་གཡོག་པོ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་�ིན་བདག་ས་�ལ་ལ་ནང་མིའི་ཆེད་�་ཞིང་�ོས་�བ་ནས་�ོན་ཐོག་�་
�ག་�ས་ཏེ་དེ་ཚ�ར་ཁ་ཟས་�བ་དགོས་སོ། འོན་�ང་མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་ཁོ་རང་ནི་�ན་�་ང་དང་མཉམ་�་ཁ་ཟས་ཟ་
བར་འ�ར། (ཛ�་བྷ་ལ་�་�ན་བཅོ་�་དང་གཡོག་པོ་ཉི་�་ཐམ་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།) 11དེ་ནས་ཛ�་བྷས། �ལ་པོ་
�ེད་�ིས་བཀའ་གང་གནང་བ་ཚང་མ་ངས་�བ་པར་�་ཞེས་�ས་སོ། མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་ནི་�ལ་པོའི་�ས་དང་འ�་བ་
�ས་�ན་�་�ལ་པོའི་གསོལ་�ོག་ཁར་ཁ་ཟས་ཟ་གི་ཡོད་པ་རེད། 12མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་ལ་མི་ཀ་ཟེར་བའི་�་གཞོན་པ་
ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཛ�་བྷའི་ནང་མི་ཚང་མ་མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་�ི་�ན་གཡོག་�་འཁོདོ། 13དེ་བཞིན་�ང་པ་གཉིས་ཀ་ཞ་
བོ་ཡིན་པའི་མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་�ས་ཏེ། �ལ་པོ་དང་�ན་�་�ོག་�ེ་གཅིག་གི་ཁར་ཁ་
ཟས་ཟ་གི་ཡོདོ༎  
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�་བིད་�ིས་ཨམ་མོན་པ་དང་སི་རི་ཡ་པ་�མས་ལས་�ལ་ཁ་ཐོབ་པ།  

1ནམ་ཞིག་�ེས་�་ཨམ་མོན་�ི་�ལ་པོ་ན་ཧཤེ་�ོངས་ནས་ཁོའི་�་ཧ་�ན་�ལ་པོར་འཁོད་ཅིང་། 2�ལ་པོ་�་
བིད་�ིས། �ར་ཁོའི་ཕ་ན་ཧཤེ་�ིས་ང་ལ་ཇི་�ར་མ�ན་འ�ེལ་བཟང་པོ་�ས་པ་བཞིན། ངས་�ང་ཧ་�ན་ལ་དེ་
བཞིན་འ�ེལ་བ་�ེད་དགོས་བསམ་ནས། �་བིད་�ིས་�གས་གསོའི་འཚམས་འ�ི་དང་བཅས་རང་གི་བང་ཆེན་
�མས་བཏང་ངོ་། དེ་ཚ�་ཨམ་མོན་�་འ�ོར་�བས། 3ཨམ་མོན་པའི་འགོ་དཔོན་ཚ�ས་�ལ་པོ་ལ། �་བིད་�ིས་�ེད་
�ི་ཡབ་ལ་�ས་བ�ད་�་�ིར་�ེད་ལ་�གས་གསོའི་འཚམས་འ�ི་�་བར་མི་འདི་ཚ�་བཏང་བ་རེད་ཅེས་�ེད་�ིས་
དགོངས་སམ། དེ་�ར་ནམ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། ཁོས་ང་ཚ�ར་དབང་བ�ར་�ེད་�ིར་མི་འདི་ཚ�་�ོང་�ེར་འདིར་བ�་
�ལ་�་བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 4དེ་ནས་ཧ་�ན་�ིས་�་བིད་�ི་བང་ཆེན་�མས་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ཏེ། དེ་
ཚ�འི་�་རའི་གཞོགས་གཅིག་�ེགས་ཏེ་�ེད་པའི་ད�ིང་འགོ་ནས་�ོན་གོས་མར་གཤགས་ནས་འ�ོར་བ�ག་གོ 
5དེ་ཚ�་ནང་�་�ིར་ལོག་�ེད་པར་ཧ་ཅང་ངོ་ཚ་བ་དང་། �་བིད་�ིས་གནས་�ལ་དེ་ཐོས་ཏེ། དེ་ཚ�འི་གདོང་གི་�་
ར་�ར་ཡང་མ་�ེས་བར་�་ཡེ་རི་ཀོ་རང་�་�ག་�ོད་�ོས་ཤིག་ཅེས་ལོན་བཏང་ངོ་། 6ཨམ་མོན་པ་ཚ�འི་སེམས་ལ། 
ད་ནི་�་བིད་ང་ཚ�འི་ད�་བོར་འ�ར་བ་རེད་ཅེས་བསམ་ནས། དེ་ཚ�ས་བྷེད་རེ་ཧོབ་དང་ཛ�་�ཱ་ནས་སི་རི་ཡ་པའི་
དམག་མི་ ༢༠,༠༠༠ དང་ཏོབ་ནས་མི་ ༡༢,༠༠༠ དང་། མ་�འི་�ལ་པོ་དང་མི་ ༡,༠༠༠ བཅས་མི་ལག་�ིགས་སོ། 
7དེ་ནས་�་བིད་�ིས་གནས་�ལ་དེ་ཐོས་ནས། ཡོ་ཨབ་དང་མཉམ་�་རང་གི་དམག་མི་ཡོངས་�ོགས་བཏང་ནས་
དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་འཐབ་�ོལ་�ེད་�ིར་བཏང་ངོ་། 8ཨམ་མོན་པ་�མས་མ�ན་བ�ོད་�ས་ཏེ་རང་གི་�ལ་ས་རབ་
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�ཱ་�་འ�ོ་བའི་ག�ང་ལམ་�ེ་བར་�ར་�བ་ནས་བ�ད་པ་དང་། དེ་བཞིན་སི་རི་ཡ་པ་དང་ཏོབ་དང་མ་�་ནས་
ཡིན་པའི་མི་�མས་ཐང་�ོང་�་དམག་�ར་�བ་ནས་བ�ད་དོ། 9ད�་བོའི་དམག་མི་�མས་�ི་�བ་མ�ན་གཉིས་
ཀ་ནས་དམག་འཐབ་�ེད་ཉེན་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། ཡོ་ཨབ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་ལེགས་ཤོས་�མས་སི་རི་
ཡ་པ་�མས་དང་གདོང་ལེན་�ེད་�ིར་དེ་ཚ�འི་�ོགས་�་�་�ིག་ནས་བཞག་གོ 10དེ་འ�ོས་དམག་མི་�མས་རང་
གི་�ན་ཨ་བྷི་ཤེའི་ཁོངས་�་�ིས་�ད་པས། ཨ་བི་�ས་དེ་ཚ�་ཨམ་མོན་པ་�མས་�ི་�ོགས་�་ཁ་�ོད་�ས་ནས་
བཞག་གོ 11ཡོ་ཨབ་�ིས་ཨ་བི་�་ལ་�ས་པ། སི་རི་ཡ་པ་ཚ�ས་ང་དང་འཐབ་�ས། �ོད་�ིས་ང་འཕམ་བཞིན་པ་
མཐོང་ན་ང་ལ་རོགས་�ེད་པར་ཡོང་དགོས། དེ་བཞིན་ཨམ་མོན་པ་ཚ�ས་�ོད་ལ་འཕམ་པར་�ེད་པ་མཐོང་ན་ང་
ཡོང་ནས་�ོད་ལ་རོགས་�ེད་�་ཡིན། 12�ོད་ཚ�་�ིང་�ོབས་བ�ེད་ཅིང་། སེམས་�གས་མ་ཉམས་པར་�ོས་ཤིག 
ང་ཚ�འི་མི་མང་དང་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་�ོང་�ེར་ཁག་གི་ཆེད་�་ད�ང་�གས་ཆེན་པོས་དམག་འཐབ་�ེད་
དགོས། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་གང་ཡིན་པ་དེ་�བ་པར་ཤོག་ཅིག 13ཡོ་ཨབ་དང་ཁོའི་
མི་�མས་འཐབ་�ོལ་�ེད་�ིར་མ�ན་�་�ིན་པ་དང་སི་རི་ཡ་པ་�མས་�ོས་�ིན་ནོ། 14ཨམ་མོན་པ་�མས་�ིས་
སི་རི་ཡ་པ་�མས་�ོས་འ�ོ་གིན་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། དེ་ཚ�འང་ཨ་བྷི་ཤའི་མ�ན་ནས་�ོས་ཏེ། �ོང་�ེར་ནང་�་
འ�ལ་བ་དང་། ཡོ་ཨབ་ནི་ཨམ་མོན་པ་�མས་དང་དམག་�བ་�་བཞག་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོགས་�་ལོག་�ིན་
ནོ། 15དེ་ནས་སི་རི་ཡ་པ་ཚ�འི་སེམས་ལ། ད་ང་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་དམག་ཤོར་བཞག་བསམ་ནས་རང་གི་
དམག་མི་ཡོངས་�ོགས་�ོགས་གཅིག་�་བཀོངས་སོ། 16�ལ་པོ་ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་�ིས་གཙང་པོ་�བ་རད་�ི་ཤར་
�ོགས་�་ཡོད་པའི་སི་རི་ཡ་པ་�མས་བོས་ཏེ། ཛ�་�ཱའི་�ལ་པོ་ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་�ི་དམག་དཔོན་ཤོ་བྷག་གི་འགོ་
འ�ིད་འོག་�་ཧེ་�ཱམ་�་ཡོང་ངོ་། 17དེ་ནས་�་བིད་�ིས་གནས་�ལ་དེ་ཐོས་པ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་དམག་མི་�མས་
བ�་བཀོང་�ས་ཏེ། གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་ནས་ཧེ་�ཱམ་�ི་�ོགས་�་�ིན་ནོ། དེར་སི་རི་ཡ་པ་�མས་�་བིད་ལ་
གདོང་ལེན་�ེད་�ིར་དམག་མི་�་�ིགས་ནས་བ�ད་ཡོད་དོ། དེ་�ེས་དམག་འཐབ་འགོ་�གས་སོ། 18ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་ཚ�ས་སི་རི་ཡ་པའི་དམག་མི་�མས་�ིར་འདེད་�ས་ཏེ། �་བིད་དང་ཁོང་གི་དམག་མི་ཚ�ས་སི་རི་ཡ་པའི་ཤིང་
�འི་ཁ་ལོ་པ་ ༧༠༠ དང་�་དམག་ ༤༠,༠༠༠ བསད་པ་མ་ཟད། ད�་བོའི་དམག་དཔོན་ཤོ་བྷག་ལའང་�ས་�ོན་
བཏང་ནས། �ེས་�་ཁོ་དམག་སར་ཤི་བ་ཡིན་ནོ། 19ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་�ི་མངའ་འོག་�་ཡོད་པའི་�ལ་�ན་ཚ�ས་
རང་ཉིད་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་ལག་�་འཕམ་པར་�ས་པ་དེ་ཤེས་ནས། དེ་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཞི་བའི་འཆིང་
�ིག་བཞག་�ེ། ཁོ་ཚ�འི་མངའ་ཁོངས་�་བ�ད་དོ། དེའི་�ེས་�་སི་རི་ཡ་པ་ཚ�ས་ཨམ་མོན་པ་�མས་ལ་རོགས་རམ་
�ེད་�་འཇིགས་སོ༎  
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�་བིད་དང་བྷད་ཤེ་བྷ།  

1ད�ིད་ཀའི་མ�ག་ལ་�ལ་པོ་�མས་དམག་ལ་འ�ོ་བའི་�ས་�བས་�། �་བིད་�ིས་ཡོ་ཨབ་དང་འགོ་དཔོན་
གཞན་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་དམག་མི་བཅས་�ིར་བ�ངས་ཏེ། དེ་ཚ�ས་ཨམ་མོན་པ་�མས་འཕམ་པར་�ས་ཏེ་
�ོང་�ེར་རབ་�ཱ་ཡོངས་�་མཐའ་བ�ོར་རོ། འོན་�ང་�་བིད་རང་ཉིད་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�ད་དོ། 2དགོང་
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�ོའི་�ས་ཤིག་ན་�་བིད་གཉིད་ལས་ཡར་ལངས་ཏེ། ཕོ་�ང་གི་ཐོག་ཁར་�ིན་ཏེ། དེར་ཕར་�ར་འ�མས་པའི་
�ས་�་�ད་མེད་ཅིག་འ�ད་�བ་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་། �ད་མེད་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ག�གས་མཛ�ས་པོ་
ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་པས། 3མོ་�་ཡིན་པའི་�ོར་�ད་གཅོད་�ེད་�ིར་ཁོས་མི་ཞིག་བཏང་ངོ་། མོ་ནི་ཨེལ་ཡམ་�ི་�་
མོ་བྷད་ཤེ་བྷ་ཡིན་པ་དང་། ཧི་ཏི་པ་�་རི་�ཱའི་�ང་མ་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་སོ། 4དེ་ནས་�་བིད་�ིས་�ད་མེད་དེ་རང་
གི་�ར་འ�ིད་ཡོང་བའི་�ིར་མི་བཏང་ནས། དེ་ཚ�ས་མོ་�་བིད་ཡོད་སར་འ�ིད་ཡོང་བ་དང་། ཁོས་མོ་དང་�ས་
འ�ེལ་�ས་སོ། (�བས་དེར་མོ་ནི་�་མཚན་�ེས་�་�ེད་དགོས་པའི་དག་�ང་གི་ཆོ་ག་�ས་ཟིན་ཙམ་ཡིན་ནོ།) དེ་
�ེས་མོ་རང་གི་ཁང་�ིམ་�་ལོག་�ིན་ནོ། 5�ེས་�་མོས་རང་ཉིད་མངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་ནས། 
�་བིད་ལ་གནས་�ལ་དེ་བཤད་པར་ལོན་ཞིག་བཏང་ངོ་། 6དེ་ནས་�་བིད་�ིས་ཡོ་ཨབ་ལ། ཧི་ཏི་པ་�་རི་�ཱ་ངའི་
�ར་གཏོང་ཞིག་ཅེས་ལོན་བཏང་བ་བཞིན། ཡོ་ཨབ་�ིས་�་རི་�ཱ་ལ་�་བིད་�ི་�ར་བཏང་ངོ་། 7�་རི་�ཱ་དེར་
�ེབས་པའི་�ེས་�་�་བིད་�ིས་ཁོ་ལ། ཡོ་ཨབ་དང་དམག་མི་�མས་ཁམས་བཟང་བདེ་ལོད་�ི་འཚམས་འ�ི་�ས་
པ་དང། དམག་འཐབ་�ོར་�ི་གནས་�ལ་འ�ི་�ད་�ས་སོ། 8དེ་�ེས་�་བིད་�ིས་�་རི་�ཱ་ལ། ད་�ོད་རང་གི་
ནང་�་�ིན་ནས་ངལ་གསོ་�ོབ་ཅིག་ཅེས་�ས་པ་དང་། �་རི་�ཱ་དེ་ནས་ཐོན་པ་དང་། དེ་�ེས་�་བིད་�ིས་ཁོའི་
ཁང་པར་ལག་�གས་ཤིག་བཏང་མོད། 9འོན་�ང་�་རི་�ཱ་རང་གི་ཁང་པར་མ་�ིན་པར། �ལ་པོའི་�་�ང་པ་
�མས་དང་མཉམ་�་ཕོ་�ང་གི་�ལ་�ོར་ཉལ་ལོ། 10�་བིད་�ིས་�་རི་�ཱ་ནང་�་�ིན་མེད་པའི་�ོར་ཐོས་ནས། 
�་བིད་�ིས་ཁོ་ལ། �ོད་�ས་�ན་རིང་པོའི་�ེས་�་�ིར་ལོག་�ས་པ་ཡིན་པས། རང་གི་ནང་�་མ་�ིན་པ་དེ་གང་
ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་སོ། 11ལན་�་�་རི་�ཱས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་ཡ་�་�་པ་�མས་དམག་སར་ཡོད་པ་
དང། དམ་བཅའི་�ོམ་དེའང་དེ་ཚ�འི་ལག་�་ཡོད། ངའི་དམག་དཔོན་ཡོ་ཨབ་དང་ཁོང་གི་དམག་དཔོན་�མས་
�ང་ཐང་�་�ར་�བ་ནས་བ�ད་ཡོད་པས། ང་ནི་རང་གི་ནང་�་�ིན་ནས་ཟ་འ�ང་�ེད་དེ་རང་གི་�ང་མ་དང་
མཉམ་�་ཉལ་ནས་བ�ད་�བ་བམ། དམ་པ་གང་ཡོད་པ་ཚང་མའི་ཐོག་�་ངས་མནའ་�ེལ་ཏེ་བ�ོད་�ར། ངས་
དེ་�་�འི་ལས་ཀ་ནམ་ཡང་�ེད་མི་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 12དེ་བས་ན། �་བིད་�ིས་�་རི་�ཱ་ལ། དེ་�ར་ཡིན་ན་�ོད་
རང་དེ་རིང་ཉིན་གང་འདིར་�ོད་ཅིག སང་ཉིན་ངས་�ོད་ལ་�ིར་ལོག་གཏོང་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་བཞིན། དེ་
ཉིན་དང་དེའི་སང་ཉིན་བར་�་རི་�ཱ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�ད་དོ། 13�་བིད་�ིས་ཁོ་ལ་དགོང་�ོའི་ཁ་ཟས་�་བོས་
ཏེ། ཆང་རག་�གས་ནས་ར་བཟི་�་བ�ག་གོ། འོན་�ང་མཚན་མོ་དེ་ལའང་�་རི་�ཱ་རང་གི་ནང་�་ཉལ་བར་མ་
�ིན་པར། ཕོ་�ང་གི་�་�ང་དམག་མི་�མས་�ི་ཉལ་ཁང་�་�ིན་ནས་རང་གི་མལ་ཆས་�ོན་ཏེ་ཉལ་ལོ། 14དེའི་
སང་ཞོག་�་བིད་�ིས་ཡོ་ཨབ་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་�ིས་ནས་�་རི་�ཱའི་ལག་�་ཡི་གེ་བཏང་ངོ་། 15ཡི་གེའི་ནང་�ིས་
གསལ། དམག་�གས་ཆེན་པོ་འཐབ་པའི་�བས་�་�་རི་�ཱ་མ�ན་�ི་དམག་�ལ་དང་པོའི་ཁོངས་�་བཞག་�ེ། 
�ོད་ཚ�་�ིན་�ར་�བ་དགོས། དེ་ནས་ཁོ་ངེས་པར་བསད་པར་འ�ར། 16དེ་ནས་�ོང་�ེར་མཐའ་�ོར་ནས་བ�ད་
ཡོད་བའི་�བས་�་ཡོ་ཨབ་�ིས་ཤེས་བཞིན་�་ད�་བོའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་གང་�་ཡོད་སར་�་རི་�ཱ་བཏང་ངོ་། 
17ད�་བོའི་དམག་མི་�མས་�ོང་�ེར་ནས་ཐོན་ཏེ། ཡོ་ཨབ་�ི་དམག་མི་�མས་དང་འཐབ་�ོལ་�ས་པས། �་
བིད་�ི་དམག་དཔོན་འགའ་ཤས་དང་�་རི་�ཱའང་དེའི་ཁོངས་�་བསད་དོ། 18དེ་ནས་ཡོ་ཨབ་�ིས་�་བིད་ལ་
དམག་གི་�ོར་གནས་�ལ་ཞིག་བཏང་ནས། 19བང་ཆེན་དེ་ལ་�ས་པ། �ོད་�ིས་�ལ་པོ་ལ་དམག་གི་�ོར་གནས་
�ལ་ཚང་མ་�ས་ཟིན་པའི་�ེས་ལ། 20ཁོང་�གས་�ོས་ནས། �ོད་ཚ�ས་དམག་�བ་པར་དེ་�་�འི་�ོང་�ེར་དང་
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ཐག་ཉེ་བར་�ིན་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། དེ་ཚ�ས་�གས་རིའི་ནང་ནས་མདའ་�བ་ཡོང་ཞེས་བསམ་མ་�ང་ངམ། 
21�ར་གྷིད་ཨོན་�ི་�་ཨ་བྷི་མེ་ལེག་ཇི་�ར་བསད་པའི་�ོར་�ོད་ཚ�ས་�ན་�ི་མི་འ�ག་གམ། གནས་�ལ་དེ་ནི་
ཐེ་བེཛ་ཟེར་བར་�ང་བ་ཡིན་ཏེ། �ད་མེད་ཞིག་གིས་�གས་རིའི་ཐོད་ནས་མར་རང་འཐག་འཕང་ནས་ཁོ་བསད་
པ་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�་�གས་རི་དང་ཉེ་བར་�ིན་པ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ལ་པོས་འ�ི་�ད་དེ་འ�་གནང་བ་ཡིན་
ན། �ེད་�ི་དམག་དཔོན་�་རི་�ཱའང་བསད་བཞག་ཅེས་�ོས་ཤིག 22དེ་ནས་བང་ཆེན་དེ་�ིན་ནས་ཡོ་ཨབ་�ིས་
གང་�ས་པ་བཞིན་�་བིད་ལ་�ས་སོ། 23ཁོས་བ�ོད་གསལ། ང་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་ནི་ང་ཚ�་ལས་�ང་�ོབས་
�གས་ཆེ་ཞིང་། དེ་ཚ�་ང་ཚ�་དང་ཐང་�་འཐབ་�ིར་�ོང་�ེར་ནས་ཐོན་ཡོང་བ་དང་། ང་ཚ�ས་དེ་ཚ�ར་�ོང་�ེར་�ི་
�ལ་�ོ་བར་�་དེད་པ་ཡིན། 24དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�ས་�གས་རིའི་ཐོད་ནས་ང་ཚ�ར་མདའ་�བ་པས། �ེད་�ི་དམག་
དཔོན་འགའ་ཤས་དང་ཆབས་ཅིག་དམག་དཔོན་�་རི་�ཱའང་བསད་བཞག་ཅེས་�ས་སོ། 25དེ་ནས་�་བིད་�ིས་
བང་ཆེན་དེ་ལ། ད་�ོད་�ིན་ནས་ཡོ་ཨབ་ལ་སེམས་གསོ་གཏོང་ནས་འདི་�ར་�ོས་ཤིག དམག་སར་�་ལ་བསད་
ཡོང་ཞེས་�ས་�ང་ནམ་ཡང་མི་ཤེས། དེ་བས་ན་�ར་ལས་�ོད་�ིས་�ང་དམག་འཐབ་�གས་ཆེ་བ་ཞིག་�བ་ནས་
�ོང་�ེར་དེ་དབང་�་བ�ས་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། 26བྷད་ཤེ་བྷས་རང་གི་�ོ་ག་བསད་པའི་�ོར་ཐོས་ནས། ཁོའི་དོན་
�་�་ངན་�ང་ཞིང་། 27�་ངན་�ི་�ས་མཚམས་ཟིན་པའི་�ེས་�། �་བིད་�ིས་མོ་ལ་ཕོ་�ང་�་བཀོང་ཞིང་། མོ་
ནི་�་བིད་�ི་�ང་མར་འ�ར་ནས་�་ཞིག་�ེས་སོ། འོན་�ང་�་བིད་�ིས་གང་�ས་པའི་ལས་དེ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�གས་མ་མཉེས་སོ༎  
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ན་ཐན་�ིས་འ�ིན་དང་�་བིད་�ི་འ�ོད་བཤག།  

1དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོན་པ་ན་ཐན་�་བིད་�ི་�ར་གཏོང་བ་གནང་ཞིང་། ན་ཐན་�་བིད་
ཡོད་སར་�ིན་ནས་�ས་པ། �ོང་�ེར་ཞིག་ལ་མི་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། གཅིག་ནི་�་ནོར་དང་�ན་ཞིང་། གཞན་དེ་
ད�ལ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 2མི་�ག་པོ་དེ་ལ་བ་དང་�ག་�་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། 3འོན་�ང་ད�ལ་པོ་དེ་ལ་
རང་གིས་ཉོས་པའི་�་�་གཅིག་ལས་མེད་པ་ཡིན་ནོ། ཁོས་�ག་�་འཚ�་�ོང་�ེད་ཅིང་། ཁང་པའི་ནང་�་རང་གི་
�་�ག་�མས་དང་མཉམ་�་ཡར་འཚར་ལོང་�ས་ཤིང་། ཁོས་དེ་ལ་རང་གི་ཁ་ཟས་ནས་�ད་པ་དང་། རང་གི་
ཕོར་པ་ལས་འ�ང་བ�ག་པ་དང་། �་�་དེ་རང་གི་པང་�་�ངས་ཤིང་རང་གི་�་མོ་དང་ད�ེར་མེད་པ་�ེད་�ི་
ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 4ཉིན་ཞིག་མི་�ག་པོ་དེའི་ནང་མ�ོན་པོ་ཞིག་འ�ོར་བ་དང་། ཁོས་རང་གི་མ�ོན་པོའི་�ིར་�་
རང་གི་�གས་ཟོག་གི་ནང་ནས་སེམས་ཅན་བསད་འདོད་མེད་པ་དང་། མི་ད�ལ་པོ་དེའི་�ག་དེ་བསད་དེ་�་
མ�ོན་ལ་གསོལ་ཚ�ག་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། 5�་བིད་མི་�ག་པོ་དེ་ལ་ཧ་ཅང་�ོས་ཤིང་�ས་པ། ང་ནི་�་གསོན་པོར་
བ�གས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ལ་མནའ་�ེལ་�ར། དེ་�་�འི་ལས་ངན་�ེད་མཁན་མི་དེ་ནི་ངེས་
པར་�་ཤི་དགོས་སོ། 6ཁོས་�ིང་�ེ་མེད་པའི་ལས་ངན་དེ་འ�་�ས་པར་བ�ེན། ཁོས་�་དངོས་གང་འ�་ཞིག་
�ངས་པ་ཡིན་ནའང་དེའི་ཚབ་�་བཞི་�བ་འཇལ་དགོས། 7ན་ཐན་�ིས་�་བིད་ལ་�ས་པ། མི་དེ་ནི་�ེད་རང་
ཡིན། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་འ�ིན་འདི་�ར་ཡོད། ངས་�ོད་ལ་ཨིསི་
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�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་ཏེ། ས་�ལ་�ི་ལག་ནས་�བས་པ་ཡིན། 8ངས་�ོད་ལ་ཁོའི་�་ཁམས་དང་�ང་མ་
�མས་�ང་�ད་པ་མ་ཟད། �ོད་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�འི་�ལ་པོར་བ�ོས་པ་དང་། དེས་�ོད་ལ་མ་འདང་
བ་ཡིན་ན། ངས་�ོད་ལ་དེའི་ཉིས་�བ་ཅིག་�ད་པ་ཡོད། 9�ོད་�ིས་ངའི་བཀའ་མ་�ང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། �ོད་
�ིས་དེ་�་�འི་ལས་ངན་�ེད་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། �ོད་�ིས་�་རི་�ཱ་ལ་དམག་སར་བསད་བ�ག་པ་ཡིན། 
�ོད་�ི་ཁོ་ལ་ཨམ་མོན་པ་ཚ�འི་ལག་པར་བསད་བ�ག་པ་དང་། ཁོའི་�ང་མའང་�ོད་�ིས་�ངས་སོ། 10�ོད་�ིས་
ངའི་བཀའ་ལ་བ�ི་མེད་�ས་ཏེ་�་རི་�ཱའི་�ང་མ་རང་གི་དོན་�་�ངས་པའི་�ེན་�ིས། ད་�ིན་མི་རབས་རེ་རེའི་
ནང་�ེད་�ི་མི་བ�ད་འགའ་ཤས་རལ་�ིས་འཆི་བར་འ�ར། 11ངས་མནའ་�ེལ་ནས་བ�ོད་�ར། �ོད་�ི་ནང་
མིའི་ཁོངས་ནས་ཅིག་གིས་�ོད་ལ་དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་པར་�ེད་�་དང་། �ོད་�ི་�ང་མ་�མས་ངས་འ�ོག་
ནས་�ོ་གཞན་ལ་�ོད་�་ཡིན། ཁོས་དེ་ཚ�ར་ཉི་མའི་�ང་ལ་ཆགས་པ་�ེད་པར་འ�ར། གནས་�ལ་འདི་ནི་�ེད་
རང་ཉིད་�ིས་མཐོང་བར་འ�ར། 12�ེད་�ིས་གསང་བའི་ཐོག་�་�ིག་པ་དེ་�ས་པས། འོན་�ང་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་ཡོངས་�ིས་མངོན་གསལ་�་མཐོང་�ིར་ཉི་མའི་�ང་ལ་གནས་�ལ་དེ་�ང་བ�ག་�་ཡིན། 13དེ་ནས་�་བིད་
�ིས། ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། ལན་�་ན་ཐན་�ིས། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ོད་ལ་�ིག་སེལ་གནང་བ་དང་། �ོད་ཤི་མི་ཡོང་། 14འོན་�ང་�ེད་�ིས་ལས་ངན་དེ་�ར་�ས་ནས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིས་མེད་�ེད་པའི་�ེན་�ིས་�ེད་�ི་�་�་དེ་ཤི་བར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 15དེ་�ེས་ན་
ཐན་རང་གི་�ིམ་�་ལོག་�ིན་ནོ༎  

�་བིད་�ི་�་�་�ོངས་པ།  

�་རི་�ཱའི་�ང་མར་�ེས་པའི་�་བིད་�ི་�་�་དེ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནད་གཞི་�ག་པོ་ཞིག་གནང་བས། 
16�་བིད་�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་�་�་དེ་�ག་གསོ་བར་ཤོག་ཅེས་�ོན་ལམ་འདེབས་ཤིང་། མཚན་མོ་རེ་བཞིན་
རང་གི་ཁང་མིག་�་�ིན་ཏེ་�ང་གནས་�ང་བ་དང་། མཚན་གང་ས་མཐིལ་ཁར་ཉལ་ནས་མཚན་བ�ལ་�ི་ཡོད་
དོ། 17དེ་ནས་ལས་�ེད་པ་�མས་�ིན་ནས་ཁོང་ལ་ཡར་བ�ང་ཐབས་�་ཚ�གས་�ས་མོད། འོན་�ང་ཁོང་ནི་མ་
ཉན་པར་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཁ་ཟས་གང་ཡང་མ་ཟས་སོ། 18དེ་ནས་བ�ན་�ག་གཅིག་གི་�ེས་�་�་�་དེ་ཤི་
བས། ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་འཇིགས་�ང་གིས་ཁོང་ལ་གནས་�ལ་དེ་�་མ་�ས་པར། ཕན་�ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ། 
དེ་�་�་�་གསོན་པོར་ཡོད་�ས་ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་བཀའ་མོལ་ག་ཚ�ད་�ས་ནའང་བཀའ་ལན་གང་ཡང་གནང་གི་
མེད་པས། ད་ང་ཚ�ས་�་�་དེ་�ོངས་བཞག་ཅེས་ཇི་�ར་�ས་�ས་སམ། ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ཐོག་�་�ོད་�ོན་
སོགས་�ང་གཏོང་ཉེན་ཆེའོ་ཞེས་�ས་སོ། 19དེ་ནས་�་བིད་�ིས་དེ་ཚ�་ཕན་�ན་ཤབ་ཤོབ་ཤབ་ཤོབ: �ད་�གས་
�ང་�ང་ཐོག་�་གསང་བར་�ེང་མོལ་�ེད་པ། �་བ་མཐོང་ནས་�་�་�ོངས་བཞག་ཅེས་བསམས་སོ། ཁོང་གིས་
དེ་ཚ�ར་�་�་�ོངས་སོང་ངམ་ཞེས་�ིས་པར། དེ་ཚ�ས། ལགས་�་�་�ོངས་སོང་ཞེས་�ས་སོ། 20དེ་ནས་�་བིད་ས་
མཐིལ་ལས་ཡར་ལངས་ཏེ། �ས་�ས་ཤིང་�་ཤད་�བ་�ེ་�ས་ལ་གོན་�ོས་གསར་པ་བ�ེད་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�་བཅར་ནས་མཆོད་འ�ལ་�ས་སོ། དེ་ནས་ཁོང་ཕོ་�ང་�་�ིར་ལོག་�ས་པའི་�ེས་�་ཁ་
ཟས་�ོང་�ེ་འ�ོར་མ་ཐག་�་ཟས་སོ། 21དེར་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ཁོང་ལ། �་�་གསོན་པོར་ཡོད་�ས་�ེད་
ནི་ཁོའི་དོན་�་བ�མས་པ་གནང་ཞིང་། ཁ་ཟས་�ང་�ངས་པ་གནང་མོད། འོན་�ང་ད་�་�་�་�ོངས་མ་ཐག་
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�་�ེད་ཡར་བཞེངས་ནས་གསོལ་ཚ�ག་�ང་གནང་། �ེད་�ི་�ག་ལས་འདི་�་�འི་གསང་དོན་དེ་ང་ཚ�ས་ཤེས་མི་
�བ་བེ་ཞེས་�ས་པར། 22ལན་�་�་བིད་�ིས་ག�ངས་པ། ཁོ་གསོན་པོར་གནས་�ན་རིང་�་ངས་�་ཞིང་�ང་
གནས་�ང་དགོས་དོན་ནི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�གས་�ེས་གཟིགས་ཏེ་�་�་དེ་གསོན་མི་ཡོང་ངམ་
ཞེས་བསམ་�ང་། 23འོན་�ང་ད་ནི་ཁོ་ཤི་ཚར་བ་ཡིན་པས་ག་རེའི་དོན་�་ངས་�ང་གནས་�ང་དགོས་སམ། ངས་
�་�་དེ་�ར་ཡང་གསོན་པོར་�ེད་�བ་བམ། ནམ་ཞིག་ང་ཁོ་ཡོད་སར་འ�ོ་�་ཡིན་མོད། འོན་�ང་ཁོ་ནི་ང་ཡོད་
སར་ནམ་ཡང་�ེབས་མི་�བ་བོ༎  

སོ་ལོ་མོན་འ�ངས་པ།  

24དེ་ནས་�་བིད་�ིས་རང་གི་�ང་མ་བྷད་ཤེ་བྷ་ལ་སེམས་གསོ་�ས་ཤིང་། �ེས་�་ཁོས་མོ་དང་�ས་འ�ེལ་�ས་
ཏེ། མོ་ལས་�་ཞིག་�ེས་པ་དང་། �་བིད་�ིས་དེ་ལ་སོ་ལོ་མོན་ཞེས་མིང་བཏགས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་
�་དེ་ལ་�གས་བ�ེ་གནང་གི་ཡོད་པས། 25�ང་�ོན་པ་ན་ཐན་ལ་�་�་དེའི་མིང་ཡེ་དྷི་དྷི་ཡ་ཞེས་འདོག་དགོས་
པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། གང་ལགས་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་�གས་བ�ེ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

�་བིད་�ིས་རབ་�ཱ་�ོང་�ེར་དབང་�་བ�་བ།  

26�བས་དེར་ཡོ་ཨབ་�ིས་ཨམ་མོན་�ི་�ལ་ས་རབ་�ཱའི་ཐོག་�་དམག་འཐབ་�ས་ཤིང་རང་གི་དབང་�་བ�་
�བ་ཡོད་དོ། 27ཁོས་�་བིད་�ི་�ར་བང་ཆེན་�མས་བཏང་ནས་�ས་པ། ངས་རབ་�ཱའི་ཐོག་�་འཐབ་�ོལ་�ས་
ནས་ཁོ་ཚ�འི་�་ཡོང་ས་དེ་དབང་འཛ�ན་�ས་ཡོད། 28ད་�ེད་�ིས་དམག་མི་འ�ོས་�མས་འ�ིད་ནས་�ོང་�ེར་
དེ་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་དེ་རང་དབང་�་བ�་བར་མཛ�ད། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོང་�ེར་དབང་འཛ�ན་�ེད་པའི་
མིང་དང་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དེ་ང་ལ་མི་དགོས། 29དེ་ནས་�་བིད་�ིས་དམག་མི་�མས་བ�་བཀོང་�ས་ཏེ་རབ་
�ཱ་�་�ིན་ནས་དེའི་ཐོག་�་འཐབ་�ོལ་�ིས་�ོང་�ེར་དེ་རང་དབང་�་�ངས་སོ། 30ཨམ་མོན་པའི་�་མོ་ལེག་གིི་
འ�་�འི་མགོ་ལས་གསེར་�ི་ཅོད་པན་དེ་མར་�བ་ནས་རང་གི་མགོར་�ོན་ནོ། ཅོད་པན་དེ་ནི་གསེར་ཀི་ལོ་
ག�མ་�་སོ་�་ལས་འ�བ་ཡོད་པ་མ་ཟད་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་�་�ན་སོགས་�བ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཙམ་མ་ཟད་
ཁོང་གིས་�ོང་�ེར་དེ་ལས་འ�ོག་བཅོམ་�ི་�་དངོས་མང་པོ་ཞིག་�ངས་སོ། 31ཡང་དེ་གའི་�ལ་མི་�མས་ལ་
ཁོང་གི་སོག་ལེ་དང་ཏོག་ཙ�་དང་�་རེ་སོགས་�ད་དེ་ངལ་ལས་�ེད་བ�ག་པ་དང་། ས་ཕག་བཟོ་བའི་ལས་ཀར་
བཙན་བ�ལ་�ས་སོ། ཨམ་མོན་�ི་�ོང་�ེར་གཞན་ཚ�འི་�ལ་མི་�མས་ལའང་དེ་བཞིན་�་ངལ་�ོལ་�ེད་བ�ག་
པ་དང་། དེ་�ེས་ཁོང་རང་གི་དམག་མི་�མས་འ�ིད་དེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིར་ལོག་�ས་སོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 13 

ཨམ་ནོན་དང་ཏ་�ཱར།  
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1�་བིད་�ི་�་ཨབ་ས་ལོམ་ལ་�ིང་མོ་ཏ་�ཱར་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། མོ་ནི་�ད་ག�གས་མཛ�ས་ཤིང་ཆང་ས་�བ་
མེད་པ་ཡིན་ནོ། �་བིད་ལ་ཨམ་ནོན་ཟེར་བའི་�་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་མོ་ལ་སེམས་ཆགས་ཡོད་དོ། 2ཨམ་ནོན་
ནི་ཏ་�ཱར་ལ་སེམས་ཆགས་ཆེ་བའི་�ེན་�ིས་ཁོ་ན་བ་ཡིན་ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་ལ་�་མོ་དེ་ཐོབ་�་མ་�ིད་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན། མོ་ནི་�ོ་དང་�ས་འ�ེལ་མ་�ས་པའི་�་མོ་ན་�ང་མ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 3འོན་�ང་ཁོའི་
�ོགས་པོའི་མིང་ལ་ཡོ་ན་དྷབ་ཟེར་བ་མི་ཧ་ཅང་�ང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང། ཡོ་ན་དྷབ་ནི་�་བིད་�ིས་ཨ་ཇོ་ཤམ་
�ཱའི་�་ཡིན་ནོ། 4ཡོ་ན་དྷབ་�ིས་ཨམ་ནོན་ལ། �ེད་རང་�ལ་པོའི་�ས་ཡིན་ནའང་�ས་�ན་�་�་ངན་�ེད་
བཞིན་བ�ད་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་པ་དང་། ཁོས་ལན་�། ང་ནི་ངའི་�ན་ཨབ་ས་ལོམ་�ི་�ིང་མོ་ཏ་�ཱར་
ལ་སེམས་ཆགས་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 5ཡོ་ན་དྷབ་�ིས་ཁོང་ལ་�ས་པ། �ེད་རང་ནད་པ་�ར་ཉལ་སར་ཉལ་�ོད་ཅིག 
�ེད་�ི་ཡབ་�ེད་ལ་གཟིགས་པར་ཕེབས་�ས་�ེད་�ིས་ཁོང་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག �ེད་�ིས་�གས་�ེ་གཟིགས་
ནས་ངའི་�ིང་མོ་ཏ་�ཱར་ལ་ངའི་�ར་�ིན་ནས་ཁ་ཟས་�ོད་བ�ག་ཅིག མོས་ངའི་མཐོང་སར་ཁ་ཟས་ཞིག་བཟོས་
ནས་ང་ལ་�ེར་བ་དེ་ངས་འདོད་�ི་འ�ག 6དེ་བས་ན་ཨམ་ནོན་�ན་བཤད་ནས་ཉལ་སར་ཉལ་ནས་བ�ོད་དོ། 
�ལ་པོ་�་བིད་ཁོང་ལ་གཟིགས་པར་ཕེབས་�ས། ཨམ་ནོན་�ིས་ཁོང་ལ། �ེད་�ིས་�གས་�ེས་གཟིགས་ཏེ་ཏ་�ཱར་
ངའི་མ�ན་�་གཏོང་གནང་མཛ�ད། མོས་ངའི་མཐོང་སར་བག་ལེབ་འགའ་ཤས་བཟོས་ཏེ་རང་གི་ལག་པས་ང་ལ་
�ོད་དགོས་ཅེས་བཀའ་འ�ོལ་གནང་བར་མཛ�ད་ཅེས་�ས་སོ། 7དེ་ནས་�་བིད་�ིས་ཏ་�ཱར་ལ་ཕོ་�ང་�་ལོན་
བཏང་ནས་�ས་པ། �ོད་རང་ཨམ་ནོན་�ི་ནང་�་�ིན་ནས་ཁོའི་དོན་�་ཁ་ཟས་བཟོས་ཤིག 8མོ་དེར་�ིན་པ་དང་
ཨམ་ནོན་ཉལ་སའི་ནང་�་བ�ད་ཡོད་པ་མཐོང་�ེ། �ོ་ཞིབ་ཏགོ་ཙམ་�ངས་ནས་དེ་བ�ིས་ཤིང་ཁོས་མཐོང་སར་
བག་ལེབ་འགའ་ཤས་བཟོས་ནས། 9ཁོ་ལ་�ད་�ིར་ཚལ་�ང་ནས་མར་བཏོན་�ང་། ཁོས་ཟ་རོགས་མ་�ས་སོ། 
ཡང་ཁོས། མི་ཚང་མ་�ི་ལོགས་ལ་གཏོང་ཞིག་ཅེས་�ས་པས། དེར་ཡོད་པའི་མི་ཆང་མ་�ི་ལོགས་ལ་�ིན་ནོ། 10དེ་
ནས་ཡང་ཁོས་ཏ་�ཱར་ལ་�ས་པ། བག་ལེབ་དེ་�ར་ངའི་ཉལ་�ིའི་�ར་འ�ེར་ཡོང་ནས་�ེད་རང་གི་ལག་པས་
ངའི་ཁ་ལ་�ེར་ཅིག་ཅེས་�ས་པ་བཞིན། མོས་བག་ལེབ་དེ་དག་འ�ེར་ནས་ཨམ་ནོན་�ི་འ�མ་�་�ིན་ཏེ། 11མོས་
བག་ལེབ་དེ་དག་ཨམ་ནོན་ལ་�ད་བཞིན་པའི་�བས་�། ཁོས་མོའི་ལག་པ་ནས་བ�ང་�ེ། ད་ང་དང་མཉམ་�་
ཉལ་དགོས་ཅེས་�ས་པ་དང་། 12མོས། དེ་ནི་མི་ལེགས་སོ། ང་ལ་དེ་�་�འི་�ོ་ལོ་འ�ར་དགོས་པའི་ལས་ངན་�ེད་
པར་�་�གས་མ་གནང་ཞིག དེ་ནི་�ེད་མི་�ང་བས་ལས་ངན་ཞིག་ཡིན་པས། 13ངས་མི་མང་གི་མ�ན་�་ཇི་�ར་
ངོ་བ�ན་�ས་སམ། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�་�ེད་ལ་མིང་�ེས་ངན་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས་སོ། དེ་ལས་�ེད་
�ི་�ལ་པོ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་ང་ལ་�ེད་�ི་�ག་�་ངེས་པར་གནང་བར་འ�ར་ཞེས་
�ས་སོ། 14འོན་�ང་ཁོས་མོའི་ཁ་ལ་མ་ཉན་ནོ། ཁོང་ནི་མོ་ལས་�ོབས་�གས་ཆེ་བའི་�ེན་�ིས། ཁོས་ཏ་�ཱར་ལ་
དབང་�ར་�ིས་མོ་དང་བཙན་གཡེམ་�ས་སོ། 15དེ་�ེས་ཨམ་ནོན་�ིས་ཏ་�ཱར་ལ་ཧ་ཅང་�ང་སེམས་�ས་ཏེ། དེ་
�་མོ་ལ་བ�ེ་ག�ང་གང་�ས་པ་ལས་�ག་པར་ད་ཆ་མོ་ལ་�ང་སེམས་ཆེ་བ་�ས་པ་དང་། ཁོས་མོ་ལ། �ོད་འདི་
ནས་ཐོན་ཏེ་སོང་ཞིག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 16མོས་ལན་�་ང་ནི་མི་འ�ོའོ། ང་ལ་འདི་བཞིན་�ི་�་བཏོན་�་དེ་ནི། 
�ེད་�ིས་ད་�་ང་དང་ལས་ངན་གང་�ས་པ་དེ་ལས་�ང་ཉེས་�ིག་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་�ང་། ཨམ་ནོན་�ིས་
མོའི་གཏམ་ལ་མ་ཉན་པར། 17རང་གི་གཡོག་པོ་བོས་ཏེ་�ས་པ། �ད་མེད་འདི་ངའི་མིག་གི་མ་མཐོང་སར་ཕར་
འ�ིད་ཅིག མོ་ལ་�ི་ལོགས་ལ་བཏོན་ནས་�ོ་ལ་ཨ་ཤིང་�ོབ་ཅིག 18གཡོག་པོ་དེས་མོ་�ི་ལོགས་ལ་བཏོན་ཏེ་�ོ་ལ་



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

ཨ་ཤིང་�བ་བོ། �བས་དེར་ཏ་�ཱར་�ིས་�ལ་པོའི་�ས་མོ་ཆང་ས་མ་�བ་པ་ཚ�ས་�ོན་གོས་རིང་ལ་�་�ང་ཡོད་
པ་ཞིག་�ོན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 19མོས་རང་གི་མགོ་བོར་གོ་ཐལ་�གས་ཏེ་�ོན་གོས་�ལ་ཞིང་། ལག་པས་ངོ་གདོང་
བཀབ་ནས་�་བཞིན་�ིན་ནོ། 20མོའི་གཅེན་པོ་ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་མོ་ལ་མཐོང་ནས་�ིས་པ། ཨམ་ནོན་�ིས་�ོད་ལ་
བཙན་གཡེམ་�ས་�ང་ངམ་ཞེས་འ�ི་�ད་�ས་སོ། ད་�ིང་མོ་�ོད་རང་སེམས་�ལ་མ་�ེད་ཅིག ཁོ་ནོ་�ོད་�ི་ཨ་
ཇོ་ཡིན་པས། གཏམ་དེ་�་ཞིག་ལ་མ་ལབ་ཅིག་ཞེས་�ས་སོ། འོན་�ང་མོ་ནི་�་ངན་�ས་ཤིང་རང་ཉིད་གཅིག་
པོར་ཨབ་ས་ལོམ་�ི་ནང་�་བ�ད་དོ། 21�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་གནས་�ལ་དེ་ཐོས་ནས་ཧ་ཅང་�ོས་ཤིང་། 22ཨམ་
ནོན་�ིས་རང་གི་�ིང་མོ་ཏ་�ཱར་ལ་གཙན་གཡེམ་�ས་པའི་�ེན་�ིས་ཨབ་ཤ་ལོམ་�ིས་ཁོ་ལ་ཧ་ཅང་�ང་ད�་
�ེད་དེ། ཁོ་དང་མཉམ་�་གཏམ་�ེང་མ་�ས་སོ༎  

ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་ད�་ཤ་ལེན་པ།  

23དེ་ནས་ལོ་གཉིས་�ི་�ེས་�་ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ོང་�ེར་�ི་ཉེ་འ�མ་�་བྷལ་ཧ་ཛ�ར་�་རང་གི་
�ག་དེ་ཚ�འི་བལ་འ�ེག་བཞིན་པའི་�བས་�། ཁོས་�ལ་པོའི་�ས་ཡོངས་�ོགས་གནས་དེར་བོས་ཤིང་། 24ཁོ་�ལ་
པོ་�་བིད་�ི་�ང་�་བཅར་ནས་ཁོང་ལ། �ེ་མངའ་བདག་ཆེན་པོ། ངས་རང་གི་�ག་གི་བལ་འ�ེག་བ�ག་གིན་
ཡོད་པས། �ེད་དང་�ེད་�ི་ལས་�ེད་པ་བཅས་པ་�ས་�ོན་དེར་ཕེབས་�བ་བམ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 25�ལ་པོས་
ལན་�། �ེ་ངའི་�་ངས་དེ་�ར་�ེད་མི་�བ། གལ་�ིད་ང་ཚ�་ཚང་མ་ཡོང་བ་ཡིན་ན་�ོད་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་
ཡོང་ངེས་ཞེས་ག�ངས་མོད། འོན་�ང་ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་ད་�ང་�་�གས་�ས་སོ། གང་�ར་ཡིན་�ང་�ལ་པོ་
ཕེབས་འདོད་མ་གནང་བར་ཨབ་ས་ལོམ་ལ་དེ་ནས་འ�ོ་དགོས་ཅེས་ག�ངས་སོ། 26དེ་ནས་ཨབ་ས་ལོམ་�ིས། 
�ེད་རང་ཕེབས་མ་�བ་ན་ངའི་�ན་ཨམ་ནོན་ལ་གཏོང་བར་མཛ�ད་ཅེས་�ས་པ་དང་། �ལ་པོས། ཁོ་འ�ོ་དགོས་
པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་ག�ངས་མོད། 27འོན་�ང་ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་�་�གས་ནན་བ�ལ་�ས་པར་བ�ེན། �་
བིད་�ིས་ཨམ་ནོན་དང་�་གཞན་�མས་འ�ོ་ཆོག་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། དེ་ནས་ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་�ལ་པོར་
�ངས་འོས་པའི་མ�ོན་ཟས་�་ཆེན་པོ་ཞིག་�་�ིག་�ས་ཏེ། 28རང་གི་གཡོག་པོ་�མས་ལ་འདི་�ར་བཀའ་བ�ོས་
�ས་སོ། �ོད་ཚ�ས་དོ་�ང་�ེད་ནས་�ོས་ཤིག ཨམ་ནོན་ཧ་ཅང་ར་བཟི་བའི་�བས་�། ངས་ཁོ་ལ་གསོད་ཅིག་ཅེས་
བ�ོད་མ་ཐག་�་�ོད་ཚ�ས་ཁོ་བསད་དགོས། �ོད་ཚ�ས་ཞེད་�ང་གང་ཡང་�ེད་མི་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། 
དེའི་ཉན་འགན་ཚང་མ་ངས་འ�ར་ཆོག དེ་བས་ན་�ོ་�ོབས་�ེད་ལ་སེམས་འཚབ་གང་ཡང་�ེད་མི་དགོས། 29དེ་
ནས་ཞབས་�ི་ཚ�ས་ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་གང་�ས་པ་བཞིན་�ས་ཏེ། ཨམ་ནོན་བསད་པས། �་བིད་�ི་�ས་དེ་འ�ོས་
ཚང་མ་�ེལ་ཁར་བཞོན་ནས་�ོས་�ིན་པ་རེད། 30�ལ་�ས་�མས་ཕོ་�ང་གི་�ོགས་�་�ིར་ལོག་�ེད་བཞིན་པའི་
�བས་�། ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་�་བིད་�ི་�ས་ཚང་མ་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་བསད་བཞག་ཅེས་�ས་མ་ཐག་�། 
31�ལ་པོ་ཡར་བཞེངས་ཏེ་�་ངན་�ིས་རང་གི་�ོན་གོས་�ལ་ཞིང་ས་ཁར་འ�ེལ་བ་དང་། དེར་ཁོང་དང་མཉམ་
�་ཡོད་པའི་འཁོར་གཡོག་ཚང་མས་�ང་དེ་བཞིན་རང་གི་�ོན་གོས་�ལ་ལོ། 32འོན་�ང་�་བིད་�ི་�ན་ཤམ་
�ཱའི་�་ཡོ་ན་དྷབ་�ིས། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། �ེད་�ི་�ས་ཨམ་ནོན་མ་གཏོགས་�ས་གཞན་དག་བསད་མི་འ�ག 
ཨབ་ས་ལོམ་�ི་ངོ་ནས་�ང་�ེད་�ི་མ�ེན་�བ་ཅིང་། �ར་ཨམ་ནོན་�ིས་ཏ་�ཱར་ལ་བཙན་གཡེམ་�ས་པ་ནས་
བ�ང་ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་ཁོ་ལ་བསད་�འི་ཐག་ཆོད་�ས་ཡོད་པ་དེ། �ེད་�ིས་ཨབ་ས་ལོམ་�ི་�མ་འ�ར་རང་
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ནས་མ�ེན་�བ་པ་ཡོད། 33�ེད་�ི་�ས་ཚང་མ་བསད་བཞག་ཅེས་པའི་གནས་�ལ་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་གནང་ཞིག 
ཨམ་ནོན་གཅིག་རང་བསད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 34�བས་དེར་ཨབ་ས་ལོམ་ནི་�ོས་�ིན་པ་ཡིན་ཏེ། ས་�ང་དམག་
མིས་མི་ཚ�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཧོ་རོ་ནེམ་�ི་ལམ་�ོགས་�་རི་ནས་མར་�ར་�་བབས་བཞིན་པ་མཐོང་བ་དང་། ཁོས་
�ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་ནས་རང་གིས་གང་མཐོང་བ་དེའི་�ོར་ལ་�ས་སོ། 35དེ་ནས་ཡོ་ན་དྷབ་�ིས་�་བིད་ལ། 
�ེད་�ི་�་�མས་ཕེབས་ཡོང་ཞེས་ངས་�ས་པ་བཞིན། དེ་ཚ�་ཕེབས་ཡོང་གི་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 36ཁོས་གཏམ་དེ་
བ�ོད་མ་ཐག་�་�་བིད་�ི་�་�མས་དེར་འ�ོར་ནས། �ོ་སེམས་ཆེན་པོས་�ས་པ་དང་། དེ་བཞིན་�ལ་པོ་ལས་
�ེད་པ་དང་བཅས་པའང་�་ངན་�ག་པོས་རབ་�་བ�མས་སོ། 37-38དེ་ནས་ཨབ་ས་ལོམ་�ོས་ནས་གྷེ་�ར་�ི་
�ལ་པོ་ཏལ་མཨེའི་�ར་�ིན་ནོ། ཁོང་ནི་ཨམ་མི་�ད་�ི་�་ཡིན་པ་དང་། ཨབ་ས་ལོམ་ཁོང་དེར་ལོ་ག�མ་བར་�་
བ�གས་པ་རེད། �་བིད་ནི་རང་གི་�་ཨམ་ནོན་�ི་དོན་�་�ན་རིང་�་ངན་�ས་སོ། 39�ེས་�་�་ངན་སངས་པ་
དང་། ཁོའི་སེམས་ནང་ཨབ་ས་ལོམ་དང་�ག་འ�ད་ཡོང་བའི་རེ་འདོད་ཆེན་པོ་ལངས་སོ༎  
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ཨབ་ས་ལོམ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོག་པ།  

1དེ་ནས་�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་ཨབ་ས་ལོམ་ལ་ཧ་ཅང་�ན་ཏེ་ཁོའི་�ོར་ལ་�་ངན་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དེ་ཡོ་ཨབ་�ི་
ཤེས་�ི་ཡོད་དོ། 2ཁོས་ས་གནས་ཊེ་ཀོ་ཨ་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ད་མེད་�ོ་�ོས་�ན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་བོས་
ཏེ། �ད་མེད་དེ་དེར་�ེབས་པ་དང་ཁོས་མོ་ལ་�ས་པ། �ོད་ནི་�་ངན་�ེད་�ལ་�ིས་�ོ་གོས་�ོན་ཏེ་མགོ་ལ་�་
ཤད་མ་�བ་ཅིང་། ཉིན་མ་མང་པོ་�་ངན་ནང་�་ཡོད་པའི་�ད་མེད་དང་འ�་བའི་�མ་འ�ར་�ོན་ཞིག 3དེ་
�ེས་�ལ་པོའི་�ང་�་�ིན་ནས། དེར་�ོད་�ིས་གང་བཤད་དགོས་པ་དེ་ངས་�ོད་ལ་བ�བ་�་ཡིན་པས། དེ་
བཞིན་�ོད་�ིས་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་ནས། མོས་གང་བཤད་དགོས་པ་དེ་ཡོ་ཨབ་�ིས་མོ་ལ་�ས་སོ། 4དེ་ནས་�ད་
མེད་དེ་�ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་ནས་�ས་ཞབས་ཆེན་པོས་མགོ་བོ་ས་ལ་བ�ད་དེ་�ག་འཚལ་ཞིང་། �ེ་�ལ་པོ་
ཆེན་པོ་ང་ལ་�བས་�ོགས་གནང་�་གསོལ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 5�ལ་པོས། �ོད་ལ་ག་རེ་དགོས་པ་འ�ག་ཅེས་
ག�ངས་པས། མོས་ལན་�། ང་ནི་�ག་མོ་ཉམས་ཐག་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། ངའི་�ོ་ག་འདས་ཟིན་ཅིང་། 6ང་ལ་�་
གཉིས་ཡོད་དེ། ཉིན་ཅིག་ཁོ་གཉིས་ཞིང་ཁར་འཐབ་འཛ�ང་�ས་པས། �བས་དེར་ཁོ་གཉིས་ལ་བར་མི་�ེད་མཁན་
�འང་མེད་�བས། �་གཅིག་གིས་གཞན་དེ་ལ་བསད་པ་ཡིན་པས། 7ད་ངའི་�ན་དང་གཉེན་མཚན་ཚང་མས་ང་
ལ་�བ་འགལ་�ས་ཏེ། ངའི་�་གཅིག་པོ་དེའང་དེ་ཚ�འི་ལག་�་�ིས་�ོད་�ེད་དགོས་ཤེས་ཟེར་བ་མ་ཟད། ཁོས་
རང་གི་�ན་བསད་པ་ཡིན་པས། དེའི་ཉེས་ལན་�་ཁོ་ཡང་བསད་དགོས་ཤེས་�ས་སོ། གལ་�ིད་ངའི་�་གཅིག་པོ་
དེའང་ཁོ་ཚ�འི་ལག་�་�ིས་�ོད་པ་ཡིན་ན། ང་ལ་�་གཅིག་�ང་མ་�ས་ཤིང་། ང་ནི་རེ་ཐབས་�ན་ལས་�ལ་ཏེ། 
ངའི་�ོ་གའི་མིང་དང་རིགས་བ�ད་འཛ�ག་�ེན་འདི་ནས་ཡལ་བར་འ�ར། 8�ལ་པོས་ལན་�། ད་�་�ོད་ནང་�་
�ིར་ལོག་�ོས་ཤིག། ངས་དོན་གནས་འདིའི་�ོར་ལ་ཞིབ་ད�ོད་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 9མོས། �ེ་�ལ་པོ་
ཆེན་པོ། �ེད་�ིས་ཞིབ་ད�ོད་དགོངས་ཞེས་ག་རེ་གནང་ནའང་། དོན་གནད་དེའི་ཉེས་ལན་ནི་ང་དང་ངའི་ནང་
མིས་འ�ེར་�་ཡིན་པས། �ལ་པོ་རང་ཉིད་དང་�ེད་�ི་�་འཁོར་ཚང་མར་གནོང་ཉེས་སོགས་གང་ཡང་མེད་ཅེས་
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�ས་པ་དང་། 10ལན་�་�ལ་པོས། གལ་�ིད་�་ཞིག་གིས་�ོད་ལ་�ིག་ར་བ�ལ་བ་ཡིན་ན། མི་དེ་ངའི་�ར་འ�ིད་
ཤོག་ཅིག། དེས་�ོད་ལ་�ར་�་གནོད་འཚ�་བཏང་མི་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་སོ། 11ཡང་མོས། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། ངའི་
�འི་ད�་ཤ་ལེན་འདོད་�ེད་མཁན་ངའི་གཉེན་མཚན་ཚ�ས་ངའི་�་གཞན་དེའང་བསད་ནས། �ར་ལས་�ག་པའི་
�ིག་པ་ཉེན་ཆབས་ཆེ་བ་ཞིག་�ེད་མི་དགོས་པའི་�ིར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་�ོན་
གནང་བར་མཛ�ད་ཅེས་�ས་པ་དང་། �་བིད་�ིས་ལན་�། ང་ནི་�་གསོན་པོར་བ�གས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་མཚན་བ�ོད་དེ་མནའ་�ེལ་�ར། �ོད་�ི་�་ལ་�ས་�ང་གནོད་འཚ�་�ེལ་མི་�བ་ཅེས་ག�ངས་པ་དང་། 
12ཡང་�ད་མེད་དེས། �ེ་མི་དབང་ཆེན་པོ། ད་�ང་ངས་�ེད་ལ་�བས་འ�ག་གཞན་ཞིག་�ས་ཆོག་པ་གནང་�་
གསོལ་ཞེས་�ས་པས། �ལ་པོས་ད་�ོས་ཤིག་ག�ངས་སོ། 13མོས་�ལ་པོ་ལ། �ེད་�ིས་དཀོན་མཆོག་གི་མི་�མས་
ལ་དེ་�་�འི་ལས་ངན་གནང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། �ལ་ནས་�ིར་འ�ད་�ས་པའི་ཉིད་�ི་�ས་དེའང་རང་�ལ་
�་�ིར་ལོག་�ེད་ཆོག་པའི་བཀའ་མ་གནང་ངོ་། དེ་བས་ན་ད་�་ག�ངས་བའི་གཏམ་�ི་�ོ་ནས་�ེད་�ི་རང་ཉིད་
ལ་ཉེས་ཅན་བཟོས་གནང་ཡོད། 14ང་ཚ�་ཚང་མ་ཤི་དགོས་སོ། ང་ཚ�་ནི་ས་ཁར་ཤོས་པའི་�་དང་མ�ངས་ཏེ། �་དེ་
ནི་�ར་�་ཡར་�ངས་མི་�བ་པ་ཡིན་ནོ། འཆི་བའི་མི་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ར་ཡང་གསོན་པོར་
བཟོས་མི་གནང་མོད། འོན་�ང་�ལ་པོས་མི་ཞིག་�ིར་འ�ད་བཏང་བའི་�ལ་ནས་ངེས་པར་འ�ེར་ཡོང་�བ་པ་
ཞིག་ཡིན་ནོ། 15མི་�མས་�ིས་ང་ལ་�ིག་ར་བ�ལ་བ་ཡིན་པས། ངས་�ལ་པོ་�ེད་ལ་�་བ་འདི་འ�ལ་�ི་ཡོད། 
གང་ལགས་ཟེར་ན། ངས་གང་�ས་པ་དེ་�ེད་�ིས་གནང་ཡོང་བསམ་པའི་རེ་འདོད་ཆེན་པོ་ཞིག་འ�ང་། 16ད་ང་
དང་ངའི་�་ལ་གསོད་ཐབས་�ས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་གནང་བའི་�ལ་དེ་ནས་ང་
ཚ�་བཏོན་ཐབས་�ེད་མཁན་དེ་ལས་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་�བས་པ་གནང་ཡོང་ཞེས་བསམ་�ང་། 17�ལ་པོ་�ེད་�ི་
དམ་བཅས་ང་ལ་�ང་�ོབས་གནང་ཡོང་ཞེས་བསམ་�ང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ལ་པོ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་
དང་མ�ངས་ཤིང་བཟང་ངན་ད�ེ་འ�ེད་གནང་�བ་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་དཀོན་མཆོག་
�ེད་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་པར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 18དེའི་ལན་�་�ལ་པོས། ད་ངས་�ོད་ལ་འ�ི་བ་ཞིག་འ�ི་�་
ཡིན་པས། དེར་�ོད་�ིས་ལན་འདེབས་�ང་པོ་ཞིག་�བ་དགོས་ཤེས་ག�ངས་པ་དང་། མོས་ལན་�། �ེ་མི་དབང་
ཆེན་པོ། �ེད་�ི་�གས་འདོད་བཞིན་�་བཀའ་འ�ི་གནང་བར་མཛ�ད་ཅེས་�ས་སོ། 19དེ་ནས་ཁོང་གིས། གཏམ་
འདི་ཚ�་�ེད་པར་�ོད་ལ་ཡོ་ཨབ་�ིས་�་བ�ལ་�ས་�ང་ངམ་ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། མོས་ལན་�། �ེ་�ལ་པོ་
ཆེན་པོ། ངས་�ེད་�ི་མཛད་བཟང་དམ་པའི་མནའ་�ེལ་ནས་�་�ར། �ེད་�ིས་བཀའ་འ�ི་གང་གནང་བ་དེ་ལ་
ལན་འདེབས་མ་�ེད་པར་གཡོལ་ཐབས་�་བ་ནས་མེད། དེ་བས་ན། �ེད་�ི་ཞབས་�ི་ཡོ་ཨབ་�ིས་ང་ལ་ངས་གང་
�ེད་དགོས་པ་དང་བཤད་དགོས་པ་ཚང་མ་བ�བ་ནས་བཏང་�ང་། 20གནས་�ལ་འདི་དག་ཤོད་�བ་པའི་�ིར་
ཁོས་འདི་�ར་�ས་པ་ཡིན། �ལ་པོ་�ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་དང་མ�ངས་པའི་མ�ེན་�ི་ཡོད། �ལ་�་�ང་
བའི་གནས་�ལ་ཚང་མ་མ�ེན་�བ་པ་ཡིན་ནོ། 21�ེས་�་�ལ་པོས་ཡོ་ཨབ་ལ། �ོད་�ིས་གང་འདོད་པ་བཞིན་
ངས་�ེད་�འི་ཐག་གཅོད་�ས་པ་ཡིན་པས། ད་�ོད་�ིན་ནས་གཞོན་�་ཨབ་ས་ལོམ་ལ་འདིར་�ིར་ལོག་འ�ིད་
ཤོག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 22དེ་ནས་ཡོ་ཨབ་�ིས་�ས་པ་ཆེན་པོས་�་བིད་�ི་�ང་�་�ག་འཚལ་�ས་ཏེ། �ེ་�ལ་པོ་
ཆེན་པོ། དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག �ེད་ང་དང་�གས་མཉེས་པོ་ཡོད་པ་དེ་ད་ངས་
ཤེས་�ང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། ངས་�་བར་�ེད་�ིས་གསན་ཆོག་གནང་སོང་ཞེས་�ས་པ་དང་། 23དེ་�ེས་ཁོ་



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

ཡར་ལངས་ཏེ་གྷེ་�ར་�་�ིན་ནས་ཨབ་ས་ལོམ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ིད་ཡོང་ངོ་། 24འོན་�ང་�ལ་པོས་ཨབ་ཤ་
ལོམ་ཕོ་�ང་ནང་�་�ོད་མི་ཆོག་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ང་ནི་ཁོ་ལ་བ�་ཡང་མི་འདོད་ཅེས་�ལ་པོས་
ག�ངས་སོ། དེར་བ�ེན་ཨབ་ཤ་ལོམ་སོ་སོའི་ཁང་�ིམ་ནང་�་བ�ད་པ་དང་། �ལ་པོའི་གཟིགས་ངོར་མ་མཐོང་
ངོ་༎  

�་བིད་དང་ཨབ་ས་ལོམ་གཉིས་དབར་མ�ན་འ�ེལ་�ང་བ།  

25ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�་ཨབ་ས་ལོམ་དང་འ�་བའི་�ད་ག�གས་ལེགས་པའི་མི་ཞིག་�འང་མེད་ཅིང་། ཁོའི་མགོ་
ནས་�ང་མཐིལ་བར་�ོན་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 26ཁོའི་�་ནི་ཧ་ཅང་གི་མ�ག་པོ་དང་�ིད་པོ་ཆགས་�ས་
ལོག་རེར་ཐེངས་རེར་འ�ེག་དགོས་�ི་ཡོད་པ་དང་། འ�ེག་ཟིན་པའི་�འི་�ིད་ཚད་ནི་ག�ང་�ོལ་�ིད་ཚད་�ར་
ཀི་ལོ་གཉིས་ལས་�ག་ཙམ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 27ཨབ་ས་ལོམ་ལ་�་ག�མ་དང་�་མོ་གཅིག་ཡོད་དེ། ཡང་མོའི་མིང་
ལ་ཏ་�ཱར་ཟེར་བ་དང་། མོ་ནི་ཧ་ཅང་�ད་ག�གས་མཛ�ས་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 28ཨབ་ས་ལོམ་ལོ་གཉིས་བར་
�་�ལ་པོ་དང་མ་མཇལ་བར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�ད་དོ། 29དེ་�ེས་ཁོས་རང་གི་ཚབ་�་ཡོ་ཨབ་ལ་�ལ་པོའི་�ང་
�་གཏོང་�ིར་�ད་བཏང་ཡང་། འོན་�ང་ཡོ་ཨབ་མ་ཡོང་ངོ་། ཡང་ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་ཁོ་ལ་�ར་�་བོས་�ང་ཁོ་
མ་ཡོང་བས། 30དེར་བ�ེན་ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་རང་གི་གཡོག་པོ་�མས་ལ། �ོས་ཤིག། ཡོ་ཨབ་�ི་ཞིང་ནི་ངའི་ཞིང་
གི་འ�མ་�་ཡོད་པས། དེར་འ�་�ེས་ནས་ཡོད་ཅིང་། �ོད་�ིན་ནས་ཞིང་ཁར་མེ་�ོབ་ཅིག་ཅེས་�ས་པ་བཞིན། 
དེ་ཚ�་�ིན་ནས་ཞིང་ཁར་མེ་�བ་པ་རེད། 31དེ་ནས་ཡོ་ཨབ་ཨབ་ས་ལོམ་�ི་ནང་�་�ིན་ནས། �ོད་�ི་གཡོག་པོ་
ཚ�ས་ངའི་ཞིང་ཁར་མེ་�བ་དགོས་དོན་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་�ད་�ས་པར། 32ལན་�་ཨབ་ས་ལོམ་�ིས། 
ངས་�ོད་�ར་མི་བཏང་ནས་བོས་�ང་�ོད་�ེབས་མ་�ང་། �ོད་རང་ངའི་ཚབ་�་�ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་ནས། 
ང་ནི་གྷེ་�ར་ནས་འདིར་ཡོང་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། ང་ཕར་བ�ད་པ་ཡིན་ནའང་ཡག་པོ་ཡོང་ང་ཡོད། ད་
�ོད་�ིས་ང་�ལ་པོ་དང་མཇལ་འ�ད་�ང་�བ་པའི་ཐབས་�ོས་ཤིག གལ་�ིད་ང་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་
�ལ་པོས་ང་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་�་གཏོང་བར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 33དེར་བ�ེན་ཡོ་ཨབ་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་�ང་�་
བཅར་ནས་ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་གང་�ས་པ་བཞིན་�ས་པས། �ལ་པོས་ཨབ་ས་ལོམ་ལ་བོས་པའི་�ིར་བཏང་བ་
དང་། ཨབ་ས་ལོམ་�ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་ནས་ས་ལ་ཁ་འ�བ་�ེ་�ག་འཚལ་བ་དང་། �ལ་པོས་ཁོ་ལ་འོ་�ས་ཏེ་
ཕེབས་བ�་གནང་ངོ་༎  

ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 15 

ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་ངོ་�ོལ་�ི་འཆར་གཞི་བཏངི་བ།  

1དེ་�ེས་ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ཞིག་དང་�་�མས་དང་ལམ་�ོན་�ེ་�ིད་�ེད་མཁན་མི་�ངས་�་
བ�་ཐམ་པ་བཅས་�་�ིག་�ས་སོ། 2ཁོ་རང་�་�ོ་�་པོ་ཡར་ལངས་ཏེ་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོར་འ�ོ་བའི་ལམ་�་
ལངས་ཤིང་། མི་�་ཞིག་�ལ་པོའི་�ར་�ིམས་གཅོད་�་བར་འ�ོ་བཞིན་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ན་དེ་ལ། �ོད་�ལ་གང་



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་བའི་ལན་�། མི་དེས་རང་ཉིད་�ེ་རིགས་གང་གི་ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་�ོར་
བཤད་ཟིན་པ་དང་། 3ཨབ་ས་ལོམ་�ིས། �ོས་ཤིག་�ོད་ལ་�ིམས་གཅོད་�ང་པོ་ཐོབ་འོས་པ་འ�ག འོན་�ང་
�ོད་�ི་�ོད་པ་དེའི་�ོར་ལ་ཉན་མཁན་�ལ་པོའི་�་ཚབ་ཞིག་�ང་མི་འ�ག 4ཡང་ཁོས་�་མ�ད་དེ་བ�ོད་�ར། 
ང་ནི་�ིམས་དཔོན་ཞིག་ཡིན་ན་ཅི་མ་�ང་། དེ་བཞིན་�་ཞིག་ལ་�ོད་�ོག་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁོས་�ོད་�ོག་དེ་དག་
ངའི་�ར་འ�ེར་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ངས་ཁོ་ལ་�ིམས་གཅོད་�ང་པོ་བཅད་ཡོད། ཅེས་བ�ོད་�ི་ཡོད་དོ། 5ཡང་མི་
དེས་�ག་འཚལ་བར་མ�ན་�་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་ལག་པ་བ�ངས་ནས་ཁོ་ལ་འཐམ་ཞིང་ཁ་
བ�ལ་�ིས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 6དེ་བཞིན་�ལ་པོའི་�ར་�ིམས་གཙ�ད་�་བར་ཡོང་མཁན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མར་
ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་དེ་�ར་�ེད་�ི་ཡོད་པས། དེ་ཚ�འི་�ོ་སེམས་རང་གི་�ོགས་�་བ�གས་སོ། 7དེ་ནས་ལོ་ངོ་བཞིའི་
�ེས་�་�ལ་པོ་�་བིད་ལ་ཨབ་ས་ལོམ་�ིས། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་ཞིག་�བ་
པའི་�ིར་ང་ཧེབ་རོན་�་འ�ོ་ཆོག་པའི་དགོངས་པ་གནང་བར་མཛ�ད། 8�ར་ང་རང་སི་རི་ཡའི་གྷེ་�ར་�་གནས་
�བས་ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་�ལ་དོན། གལ་�ིད་�ེད་�ི་ང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིར་ལོག་འ�ིད་
ཕེབས་པ་ཡིན་ན་ངས་ཧེབ་རོན་�་�ེད་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 9�ལ་པོས་དེ་ལ་
�ོད་ཞི་བདེའི་ངང་�་སོང་ཞིག་ཅེས་ག�ངས་པ་དང་། ཨབ་ས་ལོམ་ཧེབ་རོན་�་�ིན་ནོ། 10འོན་�ང་ཁོས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་ཚང་མའི་�ོད་�་བང་ཆེན་བཏང་ནས་ལོན་བ�ར་གསལ། �ོད་ཚ�འི་དམག་�ང་འ�ད་པའི་
�་ཐོས་མ་ཐག་�་�ད་�གས་ཆེན་པོས། ཨབ་ས་ལོམ་ནི་ཧེབ་རོན་�ི་�ལ་པོར་འཁོད་བཞག་ཅེས་�ོས་ཤིག 
11ཨབ་ས་ལོམ་�ི་ཁ་ལ་ཉན་ནས་མི་ ༢༠༠ ཙམ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་ཁོ་དང་མཉམ་�་�ིན་ནོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་
ཐབས་�ས་དེའི་�ོར་ལ་གང་ཡང་མ་ཤེས་པར། སེམས་པ་�མ་དག་གིས་ཁོའི་�ེས་�་�ིན་ནོ། 12ཡང་དམར་
མཆོད་འ�ལ་བཞིན་པའི་�བས་�་ཨབ་ཤ་ལོམ་�ིས་གྷི་ལོ་ནས་ཨ་ཧི་ཏོ་ཕེལ་ལའང་བོས་པར་བཏང་ཞིང་། ཨ་ཧི་
ཏོ་ཕེལ་ནི་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་�ོས་དཔོན་ཞིག་ཡིན་ནོ། དེ་བཞིན་�ལ་པོར་�ོལ་བའི་ཐབས་�ས་ངན་པ་དེའང་
�གས་ཇེ་ཆེར་�ིན་ཞིང་། ཨབ་ཤ་ལོམ་�ི་�ོགས་གཏོགས་�ེད་མཁན་ཁ་�ངས་ཡང་མང་�་�ིན་ནོ༎  

�་བིད་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་�ོས་པ།  

13བང་ཆེན་ཞིག་གིས་�་བིད་ལ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཨབ་ས་ལོམ་ལ་དེ་ཚ�ས་ཤ་ཞེན་�་གི་འ�ག་ཅེས་ལོན་�ད་
དོ། 14�་བིད་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་རང་དང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་ལས་�ེད་པ་�མས་ལ། ང་ཚ�་ཨབ་ས་ལོམ་�ི་ལག་
ནས་ཐར་བར་འདོད་ན། ང་ཚ�་འདི་ནས་ད་�་ཉིད་�་ཐོན་དགོས། དེ་མིན་ཁོ་མ�ོགས་པོ་�ེབས་ནས། ང་ཚ�ར་
དབང་བ�ར་�ེད་དེ་�ོང་�ེར་ནང་�་�་ཡོད་པ་ཚང་མ་བསད་ངེས་སོ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 15དེའི་ལན་�། ཁོ་
ཚ�ས་�ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། ང་ཚ�ས་�ེད་�ིས་ཅི་ག�ང་བཀའ་�བ་�་བར་�་�ིག་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 16�ལ་པོ་རང་
གི་འཁོར་གཡོག་དང་བཅས་པ་དེ་ནས་ཐོན་ཞིང་། ཕོ་�ང་ལ་བ�་�ོགས་�ེད་�ིར་རང་གི་�ར་�ོགས་མ་བ�་
�ེས་ལ་བཞག་གོ 17�ལ་པོ་རང་གི་འཁོར་གཡོག་དང་བཅས་པ་�ོང་�ེར་ནས་ཐོན་�བས། མཐའ་མའི་ཁང་�ིམ་
ཞིག་�་�ན་ཙམ་ཞིག་བ�ད་པས། 18�ལ་པོའི་མ�ན་ནས་ཁོང་གི་�་�ང་དམག་མི་�མས་འ�ོ་�ས་ཁོང་གི་
ལས་�ེད་པ་ཚང་མ་ཁོང་གི་ཉེ་འ�མ་�་ལངས་ནས་བ�ད་པ་དང། གྷད་ནས་ཁོང་དང་མཉམ་�་ཡོང་བའི་
དམག་མི་ ༦༠༠ ཡང་ཁོ་ཚ�འི་མ�ན་ནས་�ིན་པས། 19དེ་ཚ�འི་འགོ་དཔོན་ཨིཏ་ཏས་ལ་�ལ་པོས། �ོད་ག་རེའི་
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དོན་�་ང་ཚ�འི་�ེས་�་ཡོང་གི་ཡོད། �ོད་�ིར་ལོག་�ེད་ནས་�ལ་པོ་གསར་པའི་མངའ་འོག་�་�ོད་ཅིག �ོད་ནི་
�ི་�ལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་རང་གི་�ལ་ནས་�ོས་ཡོང་བའི་�བས་བཅོལ་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 20�ོད་འདིར་�ེབས་
ནས་ཉིན་མ་མང་པོ་�ིན་མེད་པས། ངས་�ོད་རང་ང་དང་མཉམ་�་འ�མ་པར་ཅིའི་�ིར་འ�ིད་དགོས་སམ། ང་
རང་གང་�་འ�ོ་དགོས་པ་དེའང་ངས་མི་ཤེས་སཽ། དེ་བས་ན་�ོད་�ིས་སོ་སོའི་�ལ་མི་�མས་འ�ིད་ནས་�ིར་
ལོག་�ོས་ཤིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་བཀའ་འ�ིན་དང་དམ་ཚ�ག་ཅན་གནང་བར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་
ག�ངས་སོ། 21ཨིཏ་ཏས་ལན་�། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་བ�ོད་དེ་མནའ་�ེལ་
ཞིང་�ེད་ལ་�་�ར། �ེད་གང་�་ཕེབས་སར་ངའང་�ག་�་�ེད་དང་མཉམ་�་འ�ོ་གི་ཡིན། ང་ནི་འཆི་བའི་
གདོང་ལེན་�ེད་དགོས་�ང་ནའང་�ེད་དང་མཉམ་�་ངེས་པར་འ�ོ་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། 22�་བིད་�ིས་
ལན་�། ཡ་འོ་ན་འ�ོ་བོ་ཞེས་�ས་པས། ཨིཏ་ཏས་རང་གི་མི་ཚང་མ་དང་དེ་ཚ�འི་ནང་མི་ཚང་མ་འ�ིད་ནས་�་
བིད་མཉམ་�་�ིན་ནོ། 23དེ་བཞིན་�་བིད་�ི་མི་�མས་ཐོན་འ�ོ་�ས། མི་ཚ�གས་�ིས་�ད་�གས་ཆེན་པོས་�་
འབོད་�ས་སོ། �ལ་པོས་རང་གི་མི་�མས་འ�ིད་དེ། ཀིད་རོན་�ི་�ོག་�་�ལ་ཏེ། དེ་ཚ�་ཆབས་ཅིག་�་འ�ོག་
�ོང་གི་�ོགས་�་ཐོན་ནོ། 24�་མ་ཛ་�ོག་དང་ལེ་ཝི་པ་�མས་�ང་དེར་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཚ�ས་དམ་བཅའི་�ོམ་དམ་
པ་དེ་འ�ེར་ཡོང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་མར་བཞག་གོ། མི་ཚང་མ་�ོང་�ེར་ནས་�ིར་མ་ཐོན་བར་
�་ཁོ་ཚ�ས་�ོམ་དེ་ས་ནས་ཡར་མ་�ག་གོ �བས་དེར་�་མ་ཨ་བྷི་�ཱ་�ར་ཡང་དེར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 25དེ་ནས་�ལ་
པོས་�་མ་ཛ་�ོག་ལ། དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་�ོང་�ེར་�་�ིར་ལོག་གདན་འ�ེན་�ས་ཤིག གལ་�ིད་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ང་དང་�གས་མཉེས་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ནམ་ཞིག་ཁོང་གིས་ང་ལ་�ོམ་དེ་གང་�་བཞག་ཡོད་པའི་གནས་
དེ་མཇལ་�བ་པའི་གོ་�བས་གནང་�ིར་ང་ལ་�ིར་ལོག་འ�ིད་ཕེབས་པར་འ�ར། 26འོན་�ང་ཁོང་ང་དང་
མཉམ་�གས་མཉེས་པོ་མེད་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་�གས་དགོངས་བཞིན་�་ང་ལ་གནང་བར་མཛ�ད། 27ད་�ང་
ཁོང་གིས་ཛ་�ོག་ལ། ད་�ོད་�ི་�་ཨ་ཧི་�ཱསི་དང་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་�ི་�་ཡོ་ན་ཐན་མཉམ་�་འ�ིད་དེ་ཞི་བདེའི་
ངང་�ལ་སར་�ིར་ལོག་�ོས་ཤིག 28ང་ནི་�ོད་�ི་�་ནས་ལོན་མ་འ�ོར་བར་�་འ�ོག་�ོང་�་ཡོད་པའི་�་
འཛ�མས་�་�ག་ནས་�ོད་�ི་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 29དེ་ནས་ཛ་�ོག་དང་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་གཉིས་�ིས་དམ་བཅའི་
�ོམ་དེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིར་ལོག་གདན་�ངས་ནས་དེར་གནས་�ོད་�ས་སོ། 30�་བིད་�་བཞིན་ཁ་�ར་ཤིང་གི་
རི་བོར་འཛ�གས་ཏེ། �་ངན་�ི་�ལ་�་མགོ་བོ་བ�མ་ནས་�ང་�ེན་མར་འ�ལ་བ�ོད་�ས་པ་མ་ཟད། ཁོའི་�ེས་
�་འ�ངས་མཁན་མི་ཚང་མས་མགོ་བོ་བ�མ་ཞིང་�་འབོད་�ས་སོ། 31ཡང་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ནི་ཨབ་ས་ལོམ་�ི་ངན་
�ས་ཁོངས་�་�ིན་པའི་�ོར་�་བིད་�ིས་ཐོས་པའི་�ེས་�་ཁོས་�ོན་ལམ་འདེབས་གསལ། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�གས་�ེ་གཟིགས་ཏེ་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་�ིས་�ོས་འཆར་གང་�ས་པ་དེ་ཚ�་མེད་�ངས་�ང་མེད་པ་ཞིག་�་བཟོ་
རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 32དེ་ནས་�་བིད་རི་�ེར་�ེབས་པ་དང་། དེར་མཆོད་�ི་ཞིག་�ང་ཡོད་པས། དེར་ཁོའི་
�ོས་འཁེལ་བའི་�ོགས་པོ་མིང་ལ་�་ཤའི་ཟེར་བ་ཨར་ཀི་པ་མི་རིགས་ཁོངས་ནས་ཡིན་པ་དེས། རང་གི་�ོན་གོས་
�ལ་ཞིང་མགོ་བོར་ཐལ་ལ་�གས་ཏེ། ཁོང་ལ་�གས་འ�ད་�ེད་�ིར་ཡོང་ངོ་། 33དེ་ནས་�་བིད་�ིས་ཁོ་ལ་། �ོད་
ང་དང་མཉམ་�་ཡོང་བ་ཡིན་ནའང་ང་ལ་ཕན་ཆ་གང་ཡང་མེད། 34དེ་བས་�ོད་�ིས་ང་ལ་རོགས་�ེད་འདོད་
ཡོད་ན། �ོད་རང་�ོང་�ེར་�་�ེར་�་�ིར་ལོག་�ེད་ནས་ཨབ་ས་ལོམ་ལ། �ར་ངས་�ོད་�ི་ཕ་ལ་ཞབས་�ི་�མ་
དག་གང་�ས་པ་བཞིན་�ེད་ལའང་དེ་བཞིན་ཞབས་�ི་�་�་ཡིན་ཞེས་ཨབ་ས་ལོམ་ལ་�ོས་ཤིག ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

�ིས་�ོས་འཆར་བཞག་པ་དེ་ལ་�ོད་�ིས་ཐབས་གང་ས་ནས་ངོ་�ོལ་�ོས་ཤིག 35�་མ་ཛ་�ོག་དང་�་མ་ཨ་བྷི་
ཡ་ཐར་ཡང་དེར་ཡོད་པས། ཕོ་�ང་ནང་�ོད་�ིས་གནས་�ལ་གང་ཐོས་པ་�མས་ཁོ་གཉིས་ལ་ཤོད་དགོས། 36ཁོ་
གཉིས་�ི་�་ཨ་ཧི་�ཱ་སི་དང་ཡོ་ན་ཐན་གཉིས་�ང་དེར་མཉམ་�་ཡོད་པས། �ོད་�ིས་ཐོས་པའི་གནས་�ལ་ཚང་
མ་ཁོ་གཉིས་བ�ད་དེ་ངའི་�ར་གཏོང་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 37དེར་བ�ེན་�་བིད་�ི་�ོགས་པོ་�་ཤའི་�ོང་�ེར་�་
�ེབས་པ་དང་། ཨབ་ས་ལོམ་ཡང་�བས་དེར་�ོང་�ེར་�་�ེབས་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 16 

�་བིད་དང་ཛ�་བྷ།  

1�་བིད་རི་�ེ་ནས་�ང་ཟད་ཕར་ཙམ་ཞིག་མར་འབབ་པ་དང་། མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་�ི་གཡོག་པོ་ཛ�་བྷ་དང་འ�ད་དེ། 
ཡང་ཁོ་དང་མཉམ་�་བག་ལེབ་ ༢༠༠ དང་། �ན་འ�མ་�ི་ཆག་པ་ ༡༠༠ དང་ཤིང་འ�ས་སོས་པའི་ཆག་པ་ 
༡༠༠ ་དང་། �ན་ཆང་གི་�ལ་པ་བཅས་བོང་�་གཉིས་ལ་བཀལ་ནས་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 2�ལ་པོ་�་བིད་�ི་ཁོ་ལ། 
འདི་ཚ�་ཚང་མ་�ོད་�ིས་ག་རེ་དོན་�་འ�ེར་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བ་དང་། ཛ�་བྷས་ལན་�། 
བོང་�་འདི་ཚ�་ནི་�ལ་པོའི་ནང་མི་�མས་�ི་ཆེད་�་ཡིན་པ་དང་། བག་ལེབ་དང་ཤིང་འ�ས་�མས་ནི་མི་ཚ�འི་
ཁ་ཟས་དང་�ན་ཆང་འདི་ནི་ཁོ་ཚ�་འ�ོག་�ོང་�་ཐང་ཆད་ནས་བ�ད་�བས་འ�ང་བའི་ཆེད་�་ཡིན་ནོ་ཞེས་
�ས་སོ། 3�ལ་པོས། �ོད་�ི་�ིན་བདག་ས་�ལ་�ི་ཚ་བོ་མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་དེ་གང་�་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་པ་དང་། ཛ�་
བྷས་ལན་�། ཁོང་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�གས་ཡོད། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཁོང་གི་པོ་བོ་ས་�ལ་�ི་�ལ་�ིད་དེ་ཁོང་
ལ་�ིར་ལོག་�ད་ཡོང་བསམ་ནས་�ོ་གཏད་�ེད་བཞིན་འ�ག་�ས་པ་དང་། 4�ལ་པོས་ཛ�་བྷ་ལ། མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་ལ་
གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་�ོད་�ི་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། ཛ�་བྷས་ལན་�། ང་ནི་�ལ་པོ་�ེད་�ི་�ན་གཡོག་ཡིན། 
ངས་�ས་�ན་�་�ལ་པོ་�གས་མཉེས་པའི་ཞབས་�ི་�་�བ་པར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ།  

�་བིད་དང་ཤིམ་ཨི།  

5དེ་ནས་�ལ་པོ་�་བིད་བྷ་�་རིམ་�་འ�ོར་བ་དང་། དེར་ས་�ལ་�ི་ནང་མིའི་ཁོངས་ནས་གྷེ་རའི་�་ཤིམ་ཨི་
ཟེར་བ་དེས་ཁོང་ལ་དམོད་པ་འདེབས་ཤིང་དེར་�ེབས་སོ། 6�་བིད་ནི་རང་གི་དམག་མི་�མས་དང་�་�ང་པ་
ཚ�ས་མཐའ་བ�ོར་ནས་ཡོད་�ང་། ཤིམ་ཨིས་�་བིད་དང་ལས་�ེད་པ་�མས་ལ་�ོ་བ�ས་སོ། 7ཁོས་ཁོང་ལ་དམོད་
པ་འདེབས་ཤིང་�ས་པ། �ོད་�ོག་གཅོད་པ་�ིམས་འགལ་ནག་ཉེས་ཅན། �ོད་འདི་ནས་ཕར་སོང་ཞིག། 8�ོད་
�ིས་ས་�ལ་�ི་�ལ་�ིད་འ�ོག་བཅོམ་�ས་ཤིང་། ཁོང་གི་ནང་མི་མང་པོ་བསད་པའི་�ེན་�ིས། ད་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་ཉེས་ཆད་གནང་བཞིན་པ་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�ི་�ལ་�ིད་དེ་�ོད་
རའི་�་ཨབ་ས་ལོམ་�ི་ལག་�་གནང་ཡོད་པས། �ོག་གཅོད་པ་�ོད་ནི་འཇིག་ཅིང་བ�ག་པར་འ�ར། 9ཛ�་�་�ཱའི་
�་ཨ་བྷི་ཤེས་�ལ་པོ་ལ། �ལ་པོ་ཆེན་པོ། ཤི་ཚར་བའི་�ིས་�ེད་ལ་དེ་བཞིན་དམོད་པ་འདེབས་བ�ག་པ་དེ་གང་
ཡིན་ནམ། ང་�ིན་ནས་ཁོའི་མགོ་དེ་བཅད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་གནང་�་གསོལ་ཞེས་�ས་སོ། 10ཨ་བྷི་ཤེ་དང་ཁོའི་
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�ན་ཡོ་ཨབ་ལ་�ལ་པོས། �ོད་ཚ�ས་�ས་ཏོག་དེ་འ�་�ེད་མི་དགོས། གལ་�ིད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་དེ་
�་�འི་དམོད་པ་འདེབས་ཆོག་བའི་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་དེ་འ�་�ས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་
འ�ི་�ད་�ེད་པའི་དབང་ཆ་�་ལ་ཡོད་དམ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 11དེ་ནས་�་བིད་�ིས་ཨ་བྷི་ཤེ་དང་རང་གི་ལས་
�ེད་པ་�མས་ལ། ང་རང་གི་�་ངོ་མས་ང་ལ་གསོད་ཐབས་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བྷེན་ཡ་མིན་པ་དེས་གང་
�ེད་པ་དེ་ལ་�ོད་ཚ�་ཡ་མཚན་�ེད་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་དམོད་པ་
འདེབས་ཆོག་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་པས། ཁོ་ལ་དེ་བཞིན་�ེད་�་�ག་ཅིག 12གཅིག་�ེད་ན་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་�ག་བ�ལ་ལ་གཟིགས་ཏེ་ཁོའི་དམོད་པའི་ཚབ་�་ང་ལ་�ིན་�བས་�ང་གནང་བར་�ིད་
ཅེས་ག�ངས་སོ། 13དེ་ནས་�་བིད་འཁོར་གཡོག་དང་བཅས་པ་རང་གི་ལམ་�་འ�ལ་ཞིང་། ཤིམ་ཨི་ནི་རི་�ལ་
�ི་ལམ་བ�ད་ནས་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ིན་པ་དང་། ཁོས་དེ་ཚ�ར་དམོད་པ་འདེབས་ཤིང་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་ས་�ོ་
སོགས་ད�གས་བཞིན་�ིན་པ་རེད། 14དེ་ཚ�་ཡོར་དན་�་�ེབས་�ས་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་འཁོར་གཡོག་ཚང་མ་ཧ་
ཅང་ཐང་ཆད་ཅིང་། དེར་ཁོ་ཚ�་ངལ་གསོ་�བ་ནས་བ�ད་དོ༎  

ཨབ་ས་ལོམ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ོར་བ།  

15ཨབ་ས་ལོམ་དང་ཁོ་མཉམ་�་ཡོད་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ེབས་ཤིང་། ཡང་དེའི་ཁོངས་
�་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ཡང་ཡོད་དོ། 16�་བིད་�ི་�ོས་འཁེལ་བའི་�ོགས་པོ་�་ཤའི་�ིས་ཨབ་ས་ལོམ་ལ་འ�ད་�ས་
�ད་�གས་ཆེན་པོས། �ལ་པོ་ཆེན་པོ་�་ཚ�་བ�ན་པར་ཤོག། �ལ་པོ་ཆེན་པོ་�་ཚ�་བ�ན་པར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 
17ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་ཁོ་ལ། དེ་�་�ོད་�ི་�ོགས་པོ་�་བིད་�ི་�ོགས་�་ཡོད་པའི་�ོད་�ི་འ�ར་དང་ཞེན་སེམས་
དེ་དག་ད་�་གང་�་�ིན་པ་ཡིན་ནམ། �ོད་ཁོ་དང་མཉམ་�་མ་�ིན་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་�ད་�ས་
པས། 18ལན་�་�་ཤེའི་�ིས། ང་ནི་ཇི་�ར་འ�ོ་�བ་བམ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་ཁོང་གི་མི་འབངས་�མས་
དང་། དེ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡོངས་�ིས་འདེམས་བ�ོས་མཛད་པའི་�ེ་བོ་དེའི་�ོགས་གཏོགས་�་ངའང་ཡོད་
པ་མ་ཟད། ང་ནི་ཁོང་དང་མཉམ་�་གནས་�་ཡིན་ཏེ། 19གང་�ར་ཡིན་�ང་ང་ནི་རང་གི་�ིན་བདག་དང་�ས་
�ི་ཞབས་ཏོག་མ་�ས་པར་�འི་ཞབས་ཏོག་�་བར་�། �ར་ངས་�ེད་�ི་ཡབ་ལ་ཞབས་ཏོག་�ས་པ་བཞིན་ད་
�ེད་ལའང་དེ་བཞིན་ཞབས་�ི་�་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 20དེ་ནས་ཨབ་ས་ལོམ་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་�ི་�ོགས་�་ཁ་�ར་
ནས་�ས་པ། ད་ང་ཚ�འི་ལས་དོན་འཆར་གཞིའི་�ོར་�ེད་�ིས་�ོས་འཆར་གནང་�་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་ག�ངས་
པས། 21ལན་�་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་�ིས། ད་�ོད་�ིན་ནས་ཕོ་�ང་�ང་ཆར་བཞག་པའི་�ོད་�ི་ཕའི་�ར་�ོགས་མ་
�མས་དང་�ས་འ�ེལ་�ོས་ཤིག དེའི་�ེན་�ིས་�ོད་�ི་ཕས་�ོད་ལ་རང་གི་ད�་བོར་ངོས་འཛ�ན་�ེད་པ་དེ། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་�་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མས་ཤེས་པར་འ�ར། ཡང་དེ་�ར་�ས་པའི་�ོ་ནས་�ོད་�ི་�ེས་�་འ�ངས་
མཁན་མི་ཚང་མར་སེམས་�གས་�ེད་དགོས་པའི་�་ཞིག་�་འ�ར་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 22དེ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་ཨབ་ས་
ལོམ་�ི་དོན་�་ཕོ་�ང་གི་ཐོག་ཁར་�ར་ཞིག་�བ་ནས། མི་ཚང་མས་མཐོང་སར་ཨབ་ས་ལོམ་ནང་�་�ིན་ནས་
རང་གི་ཕའི་�ར་�ོགས་མ་�མས་དང་ཉལ་ནས་�ས་འ�ེལ་�ས་སོ། 23�བས་དེར་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་�ིས་�ོས་ཆར་
བཤད་ཚད་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་དང་ད�ེར་མེད་པར་ཚང་མས་ངོས་འཛ�ན་�་གི་ཡོད་པས། �་བིད་
དང་ཨབ་ས་ལོམ་གཉིས་�ང་ཁོང་གི་�ོས་འཆར་ལ་ཉན་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  
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�་ཤེའི་�ིས་ཨབ་ས་ལོམ་ལ་ལམ་ནོར་�་འ�ིད་པ།  

1�ས་རིང་མ་སོང་བར་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་�ིས་ཨབ་ས་ལོམ་ལ། ང་ལ་མི་ ༡༢,༠༠༠ འདེམས་�ག་�ེད་ཆོག་པའི་བཀའ་
གནོང་ཞིག་དང་། ང་དོ་དགོང་རང་�་བིད་ལ་�ེས་འདེད་�ེད་�ིར་�ིན་ཏེ། 2ཁོ་�ས་ཐང་ཆད་དེ་བ�ད་པའི་
�བས་�་ངས་ཁོང་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་�ི་ཡིན། དེས་ཁོ་སེམས་�གས་ཉམས་ནས་འཇིགས་�ག་བ�ེད་དེ་ཁོའི་མི་
ཚང་མ་�ོས་པར་འ�ར། ངས་�ལ་པོ་གཅིག་པོར་བསད་�་ཡིན་ནོ། 3ཁོའི་མི་ཚང་མ་མནའ་མ་རང་གི་�ོའི་�ར་
ཡོང་བ་བཞིན་ངས་དེ་ཚ�་�ེད་�ི་�ར་འ�ིད་ཡོང་�་ཡིན། �ེད་�ིས་མི་གཅིག་མ་གཏོགས་གསོད་མི་�ང་། དེ་
�ིངས་ཚང་མ་ཉེན་མེད་གནོད་འཚ�་གང་ཡང་མེད་པར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 4�ོས་གཞི་དེ་ལ་ཨབ་ས་ལོམ་དང་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་དཔོན་ཚང་མས་མོས་མ�ན་�ས་སོ། 5ཨབ་ས་ལོམ་�ིས། ད་�་ཤའི་ལ་བོས་ཤིག། ཁོས་བསམ་
འཆར་གང་བཤད་པ་དེ་ལ་ང་ཚ�ས་ཉན་དགོས་ཅེས་�ས་པ་དང་། 6�་ཤའི་དེར་�ེབས་པ་དང་ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་
�ས་པ། ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་�ིས་ང་ཚ�་ལ་�ོས་གཞི་འདི་�ར་�ོན་�ང་བས། ང་ཚ�ས་དེ་བཞིན་�ེད་ན་ལེགས་སམ། གལ་
�ིད་མི་ལེགས་པ་ཡིན་ན། དེ་མིན་ང་ཚ�ས་གང་�ེད་དགོས་པའི་�ོར་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་ཤོད་ཅིག 7ལན་�་�་ཤའི་
�ིས། ད་ལམ་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་�ིས་�ེད་ལ་�ོས་འཆར་བ�ན་པ་དེ་མི་བདེན་ནོ། 8�ེད་�ི་ཕ་�་བིད་དང་ཁོང་གི་མི་
�མས་ནི་�ལ་མཁས་པ་དང། དེ་ཚ�་ནི་དོམ་�ག་འ�ོག་པའི་ཨ་མ་དང་མ�ངས་པ་འཇིགས་�ང་ཆེ་ཞིང་། �ེད་�ི་
ཕ་ནི་དམག་མི་ཉམས་�ོང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། མཚན་མོར་རང་གི་མི་�མས་�ི་�ོད་�་མི་གནས་སོ། 9ད་�་ཁོང་
ནི་ཕལ་ཆེར་�ག་�ག་�ལ་དང་ས་གནས་གང་ཞིག་�་གབ་ནས་བ�ད་ཡོད་འ�ོ། �་བིད་�ིས་�ེད་�ི་དམག་མི་
�མས་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་མ་ཐག་�། �ས་�ང་གནས་�ལ་དེ་�ར་ཐོས་མཁན་དེས་�ེད་�ི་དམག་མི་�མས་
འཕམ་བཞག་ཅེས་�ས་པར་འ�ར། 10དེ་ནས་སེང་གེ་དང་འ�་བའི་�ེ་བོ་�ོ་�ོབས་ཆེན་པོ་གང་འ�་ཞིག་ཡིན་
�ང་དེ་ཚ�་འཇིགས་པར་འ�ར། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཨིསི་�ཱཨེལ་�་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མས་�ེད་�ི་ཕ་ནི་དཔའ་
�ལ་�ན་པའི་དམག་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཁོང་གི་དམག་མི་�མས་ནི་དམག་�ལ་མཁས་པའི་མི་
�མས་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་�ི་ཡོད་པས། 11ངས་�ེད་ལ་�ོས་འཆར་འ�ལ་�་ནི། �ལ་�ི་མཐའ་མཚམས་གཅིག་ནས་
གཞན་བར་�་ཡོད་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ོགས་གཅིག་�་བ�་བཀོང་�ོས་ཤིག དེ་ཚ�འི་ཁ་�ངས་ནི་�་
མཚ�འི་འ�མ་�་ཡོད་པའི་�ེ་མ་བཞིན་�་�ངས་ལས་འདས་ཤིང་། ཡང་�ེད་ཉིད་རང་ནས་ང་ཚ�འི་འགོ་འ�ིད་
�ེད་དེ་དམག་སར་འ�ིད་དགོས། 12�་བིད་གང་�་ཡོད་ནའང་ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་འཚ�ལ་ཏེ་བཏོན་�་ཡིན་པ་དང་། 
གནས་�ལ་གང་�ང་�ོར་མ་ཤེས་�ོན་�་ང་ཚ�ས་ཁོང་གི་ཐོག་�་�ོ་�ར་འཐབ་�ོལ་�ེད་�་ཡིན། དེ་ནས་ཁོང་
དང་ཁོང་གི་མི་�མས་ཁོངས་ནས་�འང་གསོན་པོར་�ས་པར་མི་འ�ར། 13ཁོང་ནི་རང་ཉིད་�ང་�ོབ་�ེད་�ིར་
�ོང་�ེར་ཞིག་�་འ�ལ་བ་ཡིན་ན། ང་ཚ�འི་མི་ཚང་མས་�ོང་�ེར་དེ་ཐག་པའི་བ�མས་ནས་�ང་གཤོང་�་མར་
འ�ད་�་ཡིན་པས། རི་བོའི་�ེང་�་�ོ་གཅིག་�ང་�ས་པར་མི་འ�ར་རོ། 14དེ་ནས་ཨབ་ཤ་ལོམ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་ཚང་མས། ཨ་ཧི་ཏོ་ཕེལ་�ི་�ོས་འཆར་ལས་�་ཤ་ཡེའི་�ོས་འཆར་དེ་ལེགས་པ་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། ཨབ་ཤ་



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

ལོམ་ལ་�ས་ཉེས་ཡོང་བའི་ཆེད་�། ཨ་ཧི་ཏོ་ཕེལ་�ི་�ོས་འཆར་བཟང་པོ་དེར་�ིས་�ང་ཆ་འཇོག་མེད་པ་བཟོ་
�འི་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ག་ཐག་བཅད་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎  

�་བིད་�ིས་ཟོན་བ�་དེ་ཐོས་ནས་�ོས་པ།  

15དེ་ནས་�་ཤའི་�ིས་�་མ་ཛ་�ོག་དང་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་གཉིས་ལ། ཁོས་ཨབ་ས་ལོམ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་
དཔོན་�མས་ལ་�ོས་འཆར་གང་བ�ན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་�ིས་�ོས་�ོན་གང་�ས་པའི་�ོར་ལའང་
བཤད་དོ། 16�་ཤའི་�ིས་ད་མ�ོགས་པོ་�ེད་དེ་�་བིད་ལ་ལོན་ཞིག་བ�ར་ནས། འ�ོག་�ོང་�་ཡོད་པའི་�་
འཛ�མས་�་མཚན་མོར་མ་བ�ད་པར། ལམ་སང་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་ནས་ཡོང་དགོས། དེ་�ར་�ེད་པ་ཡིན་ན་
ཁོ་དང་ཁོའི་འཁོར་གཡོག་�མས་འཛ�ན་བ�ང་མི་འཐེབ་པར་འཆི་བ་ལས་ཐར་བར་འ�ར་ཞེས་�ོས་ཤིག 17ཨ་
བྷི་ཡ་ཐར་�ི་�་ཡོ་ན་ཐན་དང་ཛ་�ོག་གི་�་ཨ་ཧི་�ཱཛ་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཐའ་�་ཡོད་པའི་ཨེན་རོ་གྷེལ་ཞེས་
པའི་�ོག་�འི་འ�མ་�་�ག་ནས་བ�ད་ཡོད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་ཚ�་�ོང་�ེར་ནང་�་འ�ོ་བཞིན་པ་དེ་
�ས་�ང་མ་མཐོང་བའི་ཐབས་�ེད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། གཡོག་མོ་ཞིག་ཉིན་�ར་ཡོང་ནས་གནས་�ལ་གང་�ང་
�ོར་ཁོ་ལ་བཤད་པ་བཞིན། ཁོ་ཚ�ས་�ང་�ལ་པོ་�་བིད་ལ་གནས་�ལ་དེ་དག་བཤད་�ི་ཡོད་དོ། 18འོན་�ང་
ཉིན་ཞིག་�་ཞིག་གིས་དེ་ཚ�ར་མཐོང་ནས་ཨབ་ས་ལོམ་ལ་བཤད་པས། དེ་ཚ�་བྷ་�་རིམ་�་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་
མི་ཞིག་གི་ཁང་�ིམ་�་གབ་�ིར་�ེལ་འ�བ་ཆེན་པོས་�ིན་ནོ། ཁོའི་ཁང་པའི་འ�མ་�་�ོན་པ་ཞིག་ཡོད་པས། དེ་
ཚ�་དེའི་ནང་�་འ�ལ་ལོ། 19མི་དེའི་�ང་མས་�ོན་པ་དེའི་ཐོག་�་ཁེབས་ཤིག་བ�བས་ཏེ། དེར་�ས་�ང་དོ་�ང་
མ་�ེད་པའི་�ིར་དེའི་ཁར་འ�་སོགས་བ�མས་ནས་བཞགས་སོ། 20དེ་ནས་ཨབ་ས་ལོམ་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་ཁང་
པ་དེར་�ེབས་ནས་�ད་མེད་དེ་ལ། ཨ་ཧི་�ཱཛ་དང་ཡོ་ན་ཐན་གཉིས་གང་�་ཡོད་ཅེས་འ�ི་�ད་�ས་པ་དང་། 
ལན་�་�ད་མེད་དེས། ཁོ་གཉིས་ནི་གཙང་པོ་�ལ་ནས་�ིན་ཚར་སོང་ཞེས་�ས་སོ། ཨབ་ས་ལོམ་�ི་མི་ཚ�ས་ཁོ་
གཉིས་ལ་འཚ�ལ་�ང་མ་�ེད་པ་དང། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིར་ལོག་�ས་སོ། 21ཁོ་ཚ�་�ིན་པའི་�ེས་�་ཨ་ཧི་�ཱཛ་དང་
ཡོ་ན་ཐན་གཉིས་�ོན་པ་ནས་ཡར་ཐོན་ཏེ། �ལ་པོ་�་བིད་�ི་�ར་�ིན་ནས་གནས་�ལ་དེ་ཚ�་�ས་སོ། ཨ་ཧི་ཐོ་
ཕེལ་�ིས་�ལ་པོར་�ས་ངན་གང་བ�མས་པའི་�ོར་ཁོང་ལ་�ས་པའི་�ེས་�། ད་གང་�ར་གཙང་པོ་�ལ་ནས་
ཕེབས་པར་མཛ�ད་ཅེས་�ས་སོ། 22�་བིད་རང་གི་འཁོར་གཡོག་དང་བཅས་པ་ཡོར་དན་�ལ་ནས་ཉི་ཤར་གོང་�་
དེ་ཚ�་ཕར་�ོགས་ལ་བ�ེབས་སོ། 23རང་གི་�ོས་འཆར་ལ་བ�ི་�ང་མེད་པ་མཐོང་ནས་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་�ིས་རང་གི་
བོང་�ར་�་བ�བ་�ེ་སོ་སོའི་�ོང་�ེར་�་�ིར་ལོག་�ས་སོ། སོ་སོའི་ལས་དོན་ཚང་མ་ལེགས་འ�བ་ཟིན་པའི་
�ེས་�་རང་ཉིད་�ེ་ལ་ཐག་པ་བ�མས་ནས་ཤི་བ་དང་། ཁོའི་�ང་པོ་དེ་སོ་སོའི་ནང་མིའི་�ར་�་�ས་སོ། 24དེ་
ནས་ཨབ་ས་ལོམ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ལ་བའི་�བས་�་�་བིད་ནི་�ོང་�ེར་མ་ཧ་
ནེམ་�་འ�ོར་ཟིན་ཡོད་དོ། 25(ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་ཡོ་ཨབ་�ི་ཚབ་�་ཨ་མ་ས་ལ་དམག་�ིར་བ�ོས་ཤིང་། ཨ་མ་ས་
ནི་ཨིཤ་མ་ཨེལ་པ་ཡེ་ཐེར་�ི་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་མ་ནི་ཨ་བྷི་གེལ་ཡིན་ནོ། ཨ་བྷི་གེལ་ནི་ན་ཧཤེའི་�་མོ་ཡིན་པ་
དང་། ཡོ་ཨབ་�ི་ཨ་མ་ཛ�་�་�ཱའི་�་མོ་ཡིན་ནོ།) 26དེ་ནས་ཨབ་ས་ལོམ་དང་ཁོའི་དམག་མི་�མས་�ིས་གྷིལ་ཨད་
�ལ་�་�ར་ས་�བ་ནས་བ�ད་དོ། 27�་བིད་མ་ཧ་ནེམ་�་འ�ོར་�ས། ཁོང་ལ་དགའ་བ�འི་�ེ་ལེན་�་�ིར་ཨམ་
མོན་�ི་�ོང་�ེར་རབ་�ཱ་ནས་ན་ཧཤེའི་�་ཤོ་བི་དང་། ལོ་དྷི་བར་ནས་ཨམ་མི་ཨེལ་�ི་�་མ་ཀིར་དང་། གྷིལ་ཨད་
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�ི་རོ་གེ་ལིམ་ནས་བྷར་ཛ�་ལའི་བཅས་ཡོང་ངོ་། 28-29དེ་ཚ�་�་བིད་དང་ཁོང་གི་མི་�མས་�ི་དོན་�་ཕོར་པ་དང་
�་�ོད་སོགས་དང་། མལ་ཆས་དང་ཁ་ཟས་སོགས་འ�ེར་ཡོང་བ་དང། དེ་བཞིན་�ོ་དང་། ནས་དང་། ཡོས་བ�ོས་
འ�་རིགས་སོགས་དང་། �ན་མ་དང་། �ང་�ི་དང་། �ད་དང་འོ་མའི་�ི་དང་�ག་སོགས་འ�ེར་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ། 
�་བིད་དང་ཁོང་གི་མི་�མས་འ�ོག་�ོང་�ལ་�་�ོགས་�ོམ་�ིས་�ས་ཐང་ཆད་ནས་ཡོད་པ་ཁོ་ཚ�ས་ཤེས་�ོགས་
�ས་སོ༎  
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ཨབ་ས་ལོམ་འཕམ་པ་དང་བསད་པ།  

1�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་རང་གི་མི་ཚང་མར་�ོགས་གཅིག་�་བཀོང་ནས། དེ་ཚ�ར་ ༡, ༠༠༠ དང་ ༡༠༠ རེ་རེའི་
ཚ�གས་ཁག་བཟོས་ཏེ། ཚ�གས་ཁག་དེ་ཚ�འི་ཁར་དམག་དཔོན་�མས་བ�ོ་གཞག་�ས་སོ། 2དེ་�ེས་དམག་མི་དེ་ཚ�་
�ེ་ཁག་ག�མ་ལ་ཆ་བགོས་�ས་ནས། ཡོ་ཨབ་དང་ཁོའི་�ན་ཨ་བྷི་ཤེ་དང་གྷད་ནས་ཡིན་པའི་ཨི་ཏེ་བཅས་�ེ་ཁག་
དེ་ཚ�ར་འགོ་དཔོན་�་བ�ོས་ཏེ། �ལ་པོས་རང་གི་དམག་མི་�མས་ལ། ང་རང་ཉིད་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོ་གི་
ཡིན་ཞེས་ག�ངས་པ་རེད། 3དེའི་ལན་�་ཁོ་ཚ�ས། �ེད་རང་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཕེབས་མི་དགོས། གལ་ཏེ་ང་ཚ�་�ི་
�ར་�བ་ཏེ་�ོས་དགོས་�ང་ནའང་། ཡང་ན་ང་ཚ�འི་དམག་ཚ�གས་�ེད་ཀ་ཙམ་བསད་པ་ཡིན་ནའང་། དེས་ད�་
བོ་ལ་�ད་པར་གང་ཡང་འ�ང་མི་ཡོང་། འོན་�ང་�ེད་ནི་དམག་མི་�ི་ཚ�གས་དང་མ�ངས་པ་ཡིན་པས། �ེད་
�ོང་�ེར་རང་�་བ�གས་ནས་ང་ཚ�་ལ་ད�ང་�ོགས་གནང་ན་ལེགས་པ་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 4དེ་ནས་�ལ་པོས་
དེ་ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�འི་སེམས་ལ་གང་ལེགས་པ་དེ་རང་ངས་�འོ་ཞེས་ག�ངས་ཏེ། ཁོང་�ལ་�ོའི་འ�མ་�་བཞེངས་
ནས་བ�གས་པ་དང་། དམག་མི་�མས་�ོང་�ག་རེ་དང་བ�་�ག་རེ་རེའི་ཚ�གས་ཁག་�ས་ཏེ། དེ་ནས་�ིར་ཐོན་
ནོ། 5དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཡོ་ཨབ་དང་ཨ་བྷི་ཤེ་དང་ཨི་ཏེ་ལ་བཀའ་བཀོད་གནང་གསལ། �ོད་ཚ�ས་ངའི་ངོ་ལ་བ�ན་
ནས་གཞོན་�་ཨབ་ས་ལོམ་ལ་གནོད་འཚ�་མ་�ེད་ཅིག �་བིད་�ོས་རང་གི་དམག་དཔོན་�མས་ལ་དེ་བཞིན་
བཀའ་བ�ོས་གནང་བ་དམག་མི་ཚང་མས་ཐོས་སོ། 6�་བིད་�ི་དམག་མི་�མས་�ོང་གསེབ་�ི་�ོགས་�་ཐོན་ཏེ། 
ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་ཤིང་ནགས་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་འཐབ་�ོལ་�ང་ཞིང་། 7�་བིད་�ི་དམག་མིས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�མས་འཕམ་པར་�ས་སོ། དེ་ཉིན་དམག་འ�གས་�གས་ཆེན་པོ་�ང་བའི་�ེན་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ 
༢༠,༠༠༠ ཙམ་ལ་�ོག་�ོན་�ང་ཞིང་། 8དམག་འ�གས་དེ་ནི་�ོང་གསེབ་�ལ་�་�བ་འཕེལ་�ིན་ཏེ། དམག་སར་
བསད་པ་ལས་�ང་ཤིང་ནགས་�ལ་�་མི་མང་བ་ཤི་དགོས་�ང་ངོ་། 9ཨབ་ས་ལོམ་�ིས་�་བིད་�ི་མི་འགའ་ཤས་
ལ་�ོ་�ར་�་འ�ད་པ་དང་། �བས་དེར་ཨབ་ས་ལོམ་ནི་�ེལ་ཞིག་གི་ཁར་ཞོན་ཡོད་པས། �ེ�་དེ་བེ་ཤིང་ཆེན་པོ་
ཞིག་གི་འོག་ནས་འ�ོ་�ས་ཨབ་ས་ལོམ་�ི་མགོའི་�་དེ་ཤིང་དེའི་ཡལ་གར་འཁོན་པ་དང་། �ེལ་དེ་ནི་�གས་�ིན་
པས། ཨབ་ས་ལོམ་ཤིང་གི་ཡལ་གར་འཁོན་ནས་གནམ་ལ་འ�ར་ཞིང་�ས་སོ། 10�་བིད་�ི་མི་ཞིག་གིས་ཁོང་
མཐོང་ནས་ཡོ་ཨབ་ལ། ངས་ཨབ་ས་ལོམ་ལ་བེ་ཤིང་ཞིག་གི་ཁར་འཁོན་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་མཐོང་�ང་ཞེས་�ས་
པ་དང་། 11དེའི་ལན་�་ཡོ་ཨབ་�ིས། �ོད་�ིས་ཁོ་མཐོང་བ་ཡིན་ན། དེ་ཀ་རང་�་ཁོ་མ་བསད་པ་གང་ཡིན་ནམ། 
ངས་རང་ཉིད་�ི་�ོགས་ནས་�ོད་ལ་ད�ལ་�མ་�་བ�་དང་དམག་མིའི་�ེ་རགས་གཅིག་�ད་པ་ཡོད་ཅེས་�ས་
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སོ། 12འོན་�ང་མི་དེས་ཡོ་ཨབ་ལ། �ེད་�ིས་ང་ལ་ད�ལ་�མ་�་ ༡,༠༠༠ གཅིག་�ད་པ་ཡིན་ནའང་། ངས་�ལ་
པོའི་�ས་�ི་�ོགས་�་མ�བ་མོ་ཙམ་ཡང་འདེགས་པར་མི་�ེད། �ལ་པོས། ངའི་ངོ་ལ་བ�ན་ནས་གཞོན་�་ཨབ་
ས་ལོམ་ལ་གནོད་འཚ�་གང་ཡང་མ་�ེད་ཅིག་ཅེས་�ེད་དང་ཨ་བྷི་ཤེ་དང་ཨི་ཏེ་བཅས་ལ་བཀའ་གནང་བ་དེ་ང་
ཚ�་ཚང་མས་ཐོས་ཡོད། 13གལ་ཏེ་ངས་�ལ་པོའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར་ཨབ་ས་ལོམ་བསད་པ་ཡིན་ནའང་། �ལ་
པོའི་དེའི་�ོར་�ི་གནས་�ལ་མ་ཐོས་པ་དང་ཡང་�བས་དེར་�ེད་�ིས་ང་ལ་�ང་�ོབས་གནང་�བ་པ་མེད། 
14དེ་ནས་ཡོ་ཨབ་�ིས། ད་ངས་�ོད་དང་མཉམ་�་དོན་མེད་�ེང་མོལ་�ེད་དེ་�ས་ཚ�ད་འ�ོ་བ�ག་གཏོང་གི་
མིན་ཞེས་�ས་སོ། དེ་ནས་ཁོང་གིས་མ�ང་ག�མ་�ངས་ནས། གསོན་པོར་བེ་ཤིང་ཁར་འཁོན་ཡོད་པའི་ཨབ་ས་
ལོམ་�ི་�ང་ལ་བ�གས་པ་དང་། 15ཡོ་ཨབ་�ི་དམག་མི་བ�ས་ཨབ་ས་ལོམ་དང་ཉེ་བར་�ེབས་ནས་ཁོ་བསད་དོ། 
16དེ་ནས་ཡོ་ཨབ་�ི་དམག་འཐབ་འཚམས་འཇོགས་�ེད་�ིར་དམག་�ང་འ�ད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་
དང་། ཁོང་གི་དམག་མི་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ིར་�ོད་�ས་�་བཞག་ནས་�ིར་ལོག་ཡོང་ངོ་། 17དེ་ཚ�ས་
ཨབ་ས་ལོམ་�ི་�ང་པོ་དེ་མར་�བ་ནས་ཤིང་ནགས་�་ས་དོང་གཏིང་རིང་ཞིག་གི་ནང་�་ད�གས་ཏེ། དེའི་ཁར་
�ོ་མང་པོས་བཀབ་ནས་བཞག་གོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མ་�ོས་ཏེ་རང་རང་སོ་སོའི་ནང་�་ལོག་�ིན་ནོ། 18རང་
ཉིད་གསོན་པོར་ཡོད་�ས་ཨབ་ཤ་ལོམ་�ིས་�ལ་པོའི་�ང་གཤོང་�་རང་གི་�ན་�ེན་ཞིག་བཟོས་ཡོད་དོ། གང་
ལགས་ཟེར་ན། མ་འོངས་པར་རང་གི་མིང་བ�ལ་འཛ�ན་མཁན་�་གཅིག་�ང་མེད་པས་�ིར་རོ། ཁོང་གིས་�ན་
�ེན་དེ་ནི་སོ་སོའི་མིང་ཐོག་རང་�་བཞག་ཡོད་པས། དེ་རིང་གི་བར་�འང་གནས་དེའི་མིང་ལ་ཨབ་ཤ་ལོམ་�ི་
�ན་�ེན་ཞེས་བ�ོད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

�་བིད་ལ་ཨབ་ས་ལོམ་ཤི་བའི་�ོར་བཤད་པ།  

19དེ་ནས་ཛ་�ོག་གི་�་ཨ་ཧི་�ཱ་སེས་ཡོ་ཨབ་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་པོ་ལ་རང་གི་ད�་བོ་�མས་ལས་
�བས་གནང་མཛད་ཡོད་ཅེས་པའི་འ�ིན་བཟང་དེ་�ན་མ�ོན་�་�ིར། �ལ་པོའི་�ང་�་ང་�ག་ནས་འ�ོ་ཆོག་
པའི་བཀའ་གནང་བར་མཛ�ད་�ས་པ་དང་། 20ཡོ་ཨབ་�ིས། དེ་རིང་�ོད་�ིས་འ�ིན་བཟང་གང་འ�་ཞིག་�ང་
འ�ེར་མི་དགོས། ཉིན་ཞག་�ེས་མར་འ�ིན་བཟང་དེ་བ�ལ་ནའང་ཆོག འོན་�ང་དེ་རིང་�ོད་�ིས་དེ་�ར་མ་
�ེད་ཅིག གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་རིང་�ལ་�ས་�ོངས་ཡོད་པའི་�ིར་རོ་ཞེས་�ས་སོ། 21དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཨི་ཐི་ཨོ་
པི་ཡ་�ལ་ནས་ཡིན་པའི་རང་གི་�ན་གཡོག་ཅིག་ལ། ད་�ོད་�ིས་གང་མཐོང་བ་དེ་�ལ་པོ་ལ་�ས་ཤིག་ཅེས་
ག�ངས་པ་དང་། �ན་གཡོག་དེ་མགོ་བོ་�ར་ཏེ་�ག་ཅིང་ཐོན་�ིན་ནས། 22ཨ་ཧི་མའ་སིས་ཡང་�ར་�་�གས་
�ེད་དེ་�ས་པ། གནས་�ལ་བཟང་ངན་གང་�ང་ནའང་ངས་འ�ིན་དེ་འ�ེར་ནས་འ�ོ་གི་ཡིན། དེར་ཡོ་ཨབ་�ིས། 
�ེ་ངའི་�། �ོད་�ིས་དེ་�ར་�ེད་འདོད་�ེད་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། དེར་�ོད་ལ་�་དགའ་སོགས་ནི་གང་
ཡང་ཐོབ་མི་ཡོང་ཞེས་�ས་�ང་། 23ཨ་ཧི་�ཱསིས། �ར་ཡང་�ས་པ། གནས་�ལ་བཟང་ངན་གང་འ�་ཞིག་�ང་
�ང་ང་ནི་ངེས་པར་�་འ�ོ་གི་ཡིན། འོ་ན་སོང་ཞིག་ཅེས་ཡོ་ཨབ་�ིས་�ས་པ་དང་། ཨ་ཧི་�ཱསི་ཡོར་དན་�ང་
གཤོང་བ�ད་དེ་ལམ་�ར་�་མར་�ག་�ེ། �ར་བར་�ན་གཡོག་དེའི་�ོན་�་�ིན་ནོ། 24ཡང་�་བིད་ནི་�ོང་�ེར་
�ི་�ལ་�ོ་�ི་ནང་གཉིས་�ི་བར་ལ་བ�གས་ཡོད་པ་དང་། ས་�ང་པ་དེ་�གས་རིའི་�ེ་མོར་འཛ�གས་ཏེ་�ལ་�ོའི་
ཐོག་ཀར་ལང་ནས་བ�ས་པས། ཁོས་མི་ཞིག་�ག་ནས་ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང་བ་དང་། 25ཁོས་དེའི་�ོར་�ད་
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�གས་ཆེན་པོས་�ལ་པོ་ལ་�ས་པས། �ལ་པོས། གལ་ཏེ་མི་གཅིག་རང་ཡིན་ན་དེས་འ�ིན་བཟང་པོ་ཞིག་འ�ེར་
ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། དེ་ནས་བང་ཆེན་དེ་ཐག་ཉེ་བར་�ེབས་པ་དང་། 26ས་�ང་པ་དེས་མི་གཞན་ཞིག་
�ང་�ག་ནས་ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང་བས། �ད་�གས་ཆེན་པོས་�ོ་�ང་པ་ལ། �ོས་ཤིག་མི་གཞན་ཞིག་�ང་�ག་
ནས་ཡོང་གི་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་དང་། ལན་�་�ལ་པོས། མི་འདིས་�ང་འ�ིན་བཟང་པོ་ཞིག་འ�ེར་ཡོང་ཡོད་
ཅེས་ག�ངས་སོ། 27ས་�ང་པ་དེས། �ོན་ལ་ཡོང་མཁན་དེའི་�ག་�ངས་ལ་བ�ས་ན་ཁོ་ནི་ཨ་ཧི་�ཱསི་དང་འ�་པོ་
འ�ག་ཅེས་�ས་པས། ཡང་�ལ་པོས་ལན་�། �ེ་བོ་དེ་ནི་མི་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། དེས་འ�ིན་བཟང་པོ་ཞིག་
འ�ེར་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 28ཡང་ཨ་ཧི་མ་སིས་�ད་�གས་ཆེན་པོས་�ལ་པོ་ལ་འཚམས་འ�ི་�ས་ཏེ། ཁོང་ལ་
�ག་འཚལ་ཞིང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་
ན། �ལ་པོ་�ེད་ལ་ངོ་�ོལ་�་མཁན་ཚ�འི་ཐོག་�་ཁོང་གིས་�ེད་ལ་�ལ་ཁ་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 29དེར་�ལ་
པོས། གཞོན་�་ཨབ་ས་ལོམ་ཁམས་བཟང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བར། ཨ་ཧི་�ཱ་སིས། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། 
ཉིད་�ི་དམག་དཔོན་ཡོ་ཨབ་�ིས་ང་ལ་འདིར་གཏོང་བ་གནང་�ས། ངས་�ད་ཅོར་ཟང་ཟིང་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་
�ང་བས། འོན་�ང་དེའི་�་�ེན་གང་ཡིན་པ་ནི་ངས་གསལ་པོར་ཤེས་�ོགས་�ེད་�བ་མ་སོང་ཞེས་�ས་པ་དང་། 
30�ལ་པོས་ཁོ་ལ་དེར་ལང་ནས་�ོད་ཅིག་ཅེས་ག�ངས་བ་བཞིན། ཁོ་�ིན་ནས་�ོགས་གཅིག་ལ་ལངས་ནས་
བ�ད་དོ། 31དེ་ནས་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་ནས་ཡིན་པའི་�ན་གཡོག་དེ་�ེབས་ནས། �ལ་པོ་ལ། �ེ་མི་དབང་ཆེན་པོ། 
ངས་�ེད་ལ་ལོན་བཟང་པོ་ཞིག་འ�ེར་ཡོད། �ེད་ལ་ངོ་�ོལ་�་མཁན་ཚང་མའི་ཐོག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ེད་ལ་�ལ་ཁ་གནང་ཡོད་དོ། 32�ལ་པོས། གཞོན་�་ཨབ་ས་ལོམ་དེ་ཁམས་བཟང་འ�ག་གམ་ཞེས་འ�ི་
�ད་གནང་བས། ལན་�་�ན་གཡོག་དེས། ཁོང་ལ་གང་�ང་བ་དེ་བཞིན་�ལ་པོ་�ེད་�ི་ད�་བོ་�མས་དང་�ེད་
ལ་ངོ་�ོལ་�་མཁན་ཚང་མའི་ཐོག་�་�ང་བ་ཡིན་ན་�ིག་པ་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 33�ལ་པོ་ཤིན་�་�གས་འ�གས་
ཏེ། �ལ་�ོའི་�ེང་གི་གཟིམ་�ང་�་ཕེབས་ནས་�ན་ཆབ་བསིལ་ཞིང་། �ེ་ངའི་�། ངའི་�་ཨབ་ས་ལོམ། ངའི་�་
ཨབ་ས་ལོམ། �ོད་�ི་ཚབ་�་ང་རང་ཤི་བ་ཡིན་ནའང་�ིག། �ེ་ངའི་�། ངའི་�་ཨབ་ས་ལོམ་ཞེས་ག�ངས་ཤིང་�་
ངན་ཆེན་པོ་གནང་ངོ་༎  
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ཡོ་ཨབ་�ིས་�་བིད་ལ་�ོབ་སོ་བཏང་བ།  

1�ལ་པོ་�་བིད་ནི་ཨབ་ས་ལོམ་�ི་དོན་�་�་ཞིང་�་ངན་�ེད་�ི་ཡོད་པའི་�ོར་ཡོ་ཨབ་�ིས་ཐོས་སོ། 2�་བིད་�ི་
དམག་མི་ཡོངས་�ི་�ིར་�་དེ་ཉིན་�ལ་ཁའི་དགའ་�ོ་དེ་ནི་�་ངན་�་འ�ར་རོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ལ་པོས་
རང་གི་�འི་དོན་�་�་ངན་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ཚ�ས་ཐོས་སོ། 3དེ་ཚ�་དམག་ཤོར་ནས་ངོ་ཚ་ཞིང་�ོས་འ�ོ་གི་
ཡོད་པའི་དམག་མི་དང་འ�་བར་�་སིམ་མེར་�ོང་�ེར་ནང་�་�ིར་ལོག་�ས་སོ། 4�ལ་པོས་ངོ་གདོང་བཀབ་
ནས་�ད་�གས་ཆེན་པོས་�ེ་ངག་འདོན་ཞིང་། �ེ་ངའི་�། ངའི་�་ཨབ་ས་ལོམ། ངའི་�་ཨབ་ས་ལོམ་ཞེས་བ�ོད་
དོ། 5དེ་ནས་ཡོ་ཨབ་ཕོ་�ང་ནང་�་�ིན་ནས་�ལ་པོ་ལ། དེ་རིང་�ེད་�ིས་རང་གི་མི་�མས་ངོ་ཚ་དགོས་པ་བཟོས་
�ང་། མི་དེ་ཚ�ས་�ེད་དང་�ེད་�ི་�་�མས་དང་�་མོ་�མས་དང་�ང་མ་�མས་དང་�ེད་�ི་�ར་�ོགས་མ་



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

�མས་�ི་�ོག་�ོབས་པ་ཡིན་ནོ། 6རང་ལ་གཅེས་འཛ�ན་�ེད་མཁན་�མས་ལ་�ེད་�ིས་�ངས་སེམས་�ེད་པ་
དང་། རང་ལ་�ང་སེམས་�ེད་མཁན་�མས་ལ་�མས་པ་གནང་ངོ། �ེད་�ིས་སོ་སོའི་དམག་དཔོན་�མས་དང་
དམག་མི་�མས་ལ་མཐོང་�ང་བ�ི་མེད་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དེ་ནི་དེ་རིང་གསལ་པོར་མངོན་ནོ། ང་ཚ�་ཚང་མ་ཤི་ནས་
ཨབ་ས་ལོམ་གཅིག་པོ་གསོན་པོར་�ས་པ་ཡིན་ན། �ེད་�གས་མཉེས་པོ་ཡོང་ངེས་པ་དེ་ངས་གསལ་པོར་ཤེས་
�ང་། 7དེ་བས་ན་�ེད་རང་ཕེབས་ནས་རང་གི་མི་�མས་ལ་སེམས་གསོ་བཀའ་མོལ་གནང་བར་མཛ�ད། གལ་�ིད་
དེ་�ར་མ་གནང་ན། ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་བ�ོད་དེ་དམ་བཅའ་བཞག་ནས་བ�ོད་�ར། སང་
ཞོགས་བར་�་�ེད་�ི་�ོགས་�་མི་གཅིག་�ང་�ས་པར་མི་འ�ར་ཞིང་། དེ་ནི་�ེད་�ི་མི་ཚ�འི་ནང་གི་�ེན་ངན་
�ག་ཤོས་�་འ�ར་ངེས་སོ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 8�ལ་པོ་ཡར་བཞེངས་ཏེ་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོའི་ཉེ་འ�མ་�་
བ�གས་པས། ཁོང་གི་འཁོར་གཡོག་ཚ�ས་�ལ་པོ་དེར་ཕེབས་ཡོད་པ་ཐོས་ནས། ཁོང་ལ་མཐའ་བ�ོར་ནས་བ�ད་
དོ༎  

�་བིད་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིར་ལོག་�ེད་པ།  

�བས་དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མ་རང་རང་སོ་སོའི་ཁང་�ིམ་�་�ོས་�ིན་ཡོད་དོ། 9དེ་ཚ�ས་�ལ་�ི་�ོགས་གང་
སར་ཕན་�ན་�ོད་�ེང་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�ས་བ�ོད་གསལ། �ལ་པོ་�་བིད་�ིས་ང་ཚ�ར་ད�་བོ་ཚ�འི་ལག་ནས་
�བས་པ་གནང་ངོ། ཁོང་གིས་ཕ་ལེ་ཤེད་པའི་ལག་ནས་ང་ཚ�་ལ་�བས་པ་གནང་ཡོད། འོན་�ང་ད་ཆ་ཁོང་ནི་
ཨབ་ས་ལོམ་ལ་འཇིགས་ཏེ་རང་�ལ་�ངས་ནས་�ོས་�ིན་པ་ཡིན་ནོ། 10ང་ཚ�ས་ཨབ་ས་ལོམ་ལ་རང་གི་�ལ་པོར་
བ�ོ་འ�ལ་�ས་�ང་། ཁོང་ནི་དམག་སར་བ�ོངས་པ་ཡིན་པས། ད་ང་ཚ�ས་�ལ་པོ་�་བིད་ལ་གདན་འ�ེན་�ས་
�ིས་�ེད་ན་མི་ལེགས་སམ། 11ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གཏམ་�ེང་གང་�ས་པའི་�ོར་�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་གསན་པས། 
ཁོང་གིས་�་མ་ཛ་�ོག་དང་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་གཉིས་ལ་ཡ་�་�འི་འགོ་དཔོན་�མས་�ི་�ར་འ�ི་�ད་�ས་པར་
བཏང་ངོ་། �ལ་པོ་ཕོ་�ང་�་�ིར་ལོག་�ེད་ཆོག་�ོར་ལ་�བ་�ོར་�ེད་མཁན་ཁོངས་ནས་�ོད་ཚ�་�ེས་�་�ས་པ་
དེ་གང་ཡིན་ནམ། 12�ོད་ཚ�་ནི་ངའི་ཤ་�ག་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་�ན་དང་ཉེ་�་�མས་ཡིན་པས། ང་�ིར་
ལོག་འ�ིད་ཡོང་ཆོག་�ོར་ལ་�ོད་ཚ�་�ེས་�་�ས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 13�་བིད་�ིས་ཁོ་ཚ�འི་བ�ད་ཨ་མ་ས་
ལའང་འདི་�ར་ལོན་བ�ར་གསལ། �ོད་ནི་ངའི་གཉེན་མཚན་ཡིན་པས། ད་ནས་བ�ང་ངས་�ོད་ལ་ཡོ་ཨབ་�ི་
ཚབ་�་དམག་�ིར་བ�ོ་�་ཡིན་ཏེ། གལ་�ིད་ངས་�ོད་ལ་གོ་གནས་དེ་མ་�ད་པ་ཡིན་ན་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་
�ོག་ཐོག་�་ཉེས་ཆད་གནང་བར་ཤོག 14�་བིད་�ིས་གཏམ་�ེང་དེས་ཡ་�་�འི་མི་ཚང་མའི་སེམས་འ�ག་
ཅིང་། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ད་�ེད་རང་ཉིད་�ི་ལས་�ེད་པ་�མས་དང་བཅས་པ་�ིར་ལོག་ཕེབས་དགོས་ཅེས་པའི་
འ�ིན་ཡིག་ཞིག་བཏང་ངོ་། 15�ལ་པོ་�ིར་ལོག་ཕེབས་�ས་ཡ་�་�འི་མི་ཚ�ས་ཁོང་ལ་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�་
མཇལ་འ�ད་�ས་ཤིང་། ཡང་མི་དེ་ཚ�་ནི་�ལ་པོ་གཙང་པོ་བ�ད་དེ་ཕེབས་�བས་ཁོང་ལ་ཕེབས་བ�་�་�ིར་
གྷིལ་�ལ་�་�ེབས་ཡོད་དོ། 16�བས་དེར་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་རིགས་བ�ད་ནས་ཡིན་པ་མིང་ལ་ཤིམ་ཨི་ཞེས་པའམ་
བྷ་�་རིམ་ནས་ཡིན་པ་གྷེ་རའི་�་དེ་�ལ་པོ་�་བིད་དང་མཇལ་འ�ད་�ེད་�ིར་�ེལ་ཚབ་ཆེན་པོའི་ངང་ཡོར་
དན་�་བ�ེབས་སོ། 17ཡང་ཁོང་དང་མཉམ་�་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་ལས་མི་�ངས་ ༡,༠༠༠ དང་། ས་�ལ་�ི་
ནང་མིའི་གཡོག་པོ་ཛ�་བྷ་ཞེས་པ་དེའང་རང་གི་�་བཅོ་�་དང་གཡོག་པོ་ཉི་�་ཐམ་པ་དང་བཅས་�ལ་པོའི་གོང་



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

�་ཡོར་དན་ལ་འ�ོར་བ་རེད། 18དེ་ནས་�ལ་པོའི་�་འཁོར་�མས་གཙང་པོ་�ལ་ནས་ཕེབས་�བས། དེ་ཚ�ར་
ལམ་འ�ེན་�་�་དང་�ལ་པོའི་མཁོ་ཆས་དག་�བ་པའི་�ིར་དེ་ཚ�་གཙང་པོ་�ལ་ནས་�ིན་ནོ༎  

�་བིད་�ི་ཤིམ་ཨི་ལ་�མས་པ་བ�ན་པ།  

�ལ་པོ་གཙང་པོ་�ལ་ནས་ཕེབས་རན་པ་དང་ཤི་མེ་ཡིས་ཁོང་གི་�ང་�་�ག་བཙལ་ཞིང་�ལ་པོ་ལ། 19�ེ་�ལ་
པོ་ཆེན་པོ། �་ཉིད་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་ཕེབས་�ས་ངས་དེ་ཉིན་གང་�ས་པའི་ཉེས་�ིག་�མས་�ི་�ོར་�གས་�ན་
གསོ་བ་མ་གནང་རོགས་གནང་། དེ་དག་�ེད་�ི་�གས་ལ་�་བ་ནས་བཞག་པ་མ་གནང་རོགས་གནང་། 20ངས་
ཉེས་�ིག་གང་�ས་པ་དེ་ངས་ངོས་ལེན་�་�་ཡིན། དེ་བས་ན་�ང་�ོགས་�ེ་རིགས་ཁོངས་ནས་�་ཉིད་དང་
མཇལ་འ�ད་�་�ིར་ཡོང་མཁན་�ེ་བོ་དང་པོ་དེ་ནི་ང་རང་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 21དེར་ཛ�་�་�ཱའི་�་ཨ་བྷི་ཤེས། 
ཤིམ་ཨི་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་�་གཏོང་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདེམས་བ�ོས་
མཛད་པའི་�ལ་པོ་ལ་ཁོས་དམོད་མོ་འདེབས་པས་�ིར་རོ། 22འོན་�ང་ཨ་བྷི་ཤེ་དང་ཁོའི་�ན་ཡོ་ཨབ་ལ་�་བིད་
�ིས། �ོད་གཉིས་ལ་�ོས་འ�ི་མཁན་�་འ�ག་གམ། �ོད་ཚ�ས་ངའི་ཐོག་�་དཀའ་ངལ་འ�ེར་ཡོང་དགོས་བསམ་
�ི་འ�ག་གམ། ད་ནི་ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་ཡོད་པས། དེ་རིང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�འང་ཤི་བར་མི་འ�ར་
རོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 23ཡང་ཁོང་གིས་ཤི་མི་ལ། �ོད་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་�་ཅི་ནས་�ང་འ�ོ་མི་དགོས་ཤེས་ཞལ་
བཞེས་གནང་ངོ་༎  

�་བིད་�ིས་མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་ལ་�མས་པ་བ�ན་པ།  

24ས་�ལ་�ི་ཚ་བོ་མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་ནི་�ལ་པོ་དང་མཇལ་འ�ད་�ེད་�ིར་�ེབས་པ་དང་། �ལ་པོ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་
ཕེབས་ཏེ་�ར་�ལ་ཁ་ཐོབ་ནས་�ིར་ལོག་མ་ཕེབས་བར་�་མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་�ིས་�ང་པའང་མ་བ�ས་པར་ཨ་ར་མ་
གཞར་བ་མ་ཟད། �ས་�ི་�ོན་གོས་སོགས་�ང་མ་བ�ས་པར་གནས་ཡོད་དོ། 25མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་�ལ་པོ་དང་མཇལ་
འ�ད་�ེད་�ིར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་འ�ོར་�བས། �་བིད་�ིས་ཁོང་ལ། མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་�ོད་རང་ང་དང་མཉམ་�་
མ་ཡོང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པས། 26ཁོས་ལན་�། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། ང་ནི་�ང་པ་�ོན་ཅན་ཡིན་པ་
�ལ་པོ་�ེད་�ི་མ�ེན་གསལ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ང་�ེད་དང་མཉམ་�་འ�ོ་དགོས་བསམ་ནས་རང་གི་གཡོག་པོ་ལ་
བོང་�ར་�་�བ་རོགས་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་�ང་། ཁོས་ང་ལ་གཡོ་�ས་བཏང་�ང་། 27ཁོས་མི་དབང་ཆེན་པོར་
ངའི་�ོར་ལ་�ན་གཏམ་�ས་པ་ཡིན་མོད། འོན་�ང་�ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་དང་མ�ངས་པས། �ེད་
�ི་�གས་ལ་གང་ལེགས་པར་དགོངས་པ་དེ་རང་གནང་བར་མཛ�ད། 28ངའི་ཕ་བ�ད་ཐམས་ཅད་�ེད་�ི་�ག་
འོག་�་ཤི་དགོས་པར་འོས་པ་ཡིན་�ང་། �ེད་�ིས་ང་ལ་�་ཉིད་དང་�ན་�་གསོལ་�ོག་གཅིག་གི་ཁར་བ�ད་
ནས་ཁ་ཟས་ཟ་ཆོག་པའི་གོ་�བས་གནང་�ང་། ད་ངས་�ལ་པོ་�ེད་ལ་དེ་ལས་�ག་པའི་བཀའ་�ིན་ཞིག་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་�ས་པའི་དབང་ཆ་ང་ལ་མེད། 29དེའི་ལན་�་�ལ་པོས་ག�ངས་པ། ད་�ོད་�ིས་དེ་ལས་�ག་
པ་ཞིག་བཤད་དགོས་དོན་གང་ཡང་མི་འ�ག ད་�ོད་དང་ཛ�་བྷ་གཉིས་�ིས་ས་�ལ་�ི་�་དངོས་�མས་ཆ་བགོས་
�བ་ནས་བདག་འཛ�ན་�ེད་དགོས་ཤེས་ངས་ཐག་བཅད་�ས་ཟིན་པ་ཡིན། 30ལན་�་མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་�ིས། �་



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

དངོས་ཚང་མ་ཟི་བྷས་འ�ེར་ནའང་ཆོག �ལ་པོ་�ེད་ཉིད་�་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་ཁམས་བཟང་ཐོག་�ིར་ལོག་
ཕེབས་�བ་པ་དེ་གས་ང་ལ་�ིག་སོང་ཞེས་�ས་སོ༎  

�་བིད་�ིས་བྷར་ཛ�་ལའི་ལ་�མས་པ་བ�ན་པ།  

31གྷིལ་ཨད་�ལ་�ི་ས་གནས་རོ་གེ་ལིམ་ནས་བྷར་ཛ�་ལའི་�ང་�ལ་པོ་ལ་ཡོར་དན་ནས་ལམ་འ�ེན་�་�ིར་
�ེབས་ཤིང་། 32བྷར་ཛ�་ལའི་ནི་རང་ལོ་བ�ད་བ�་བ�ེབས་པའི་མི་�ན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་ནི་ཧ་ཅང་�་ནོར་
ལོངས་�ོད་�ན་པ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་�་�ལ་པོ་མ་ཧ་ནེམ་�་བ�གས་�བས་ཁོས་�ལ་པོའི་གསོལ་ཆས་སོགས་
འ�ལ་�ི་ཡོད་དོ། 33�ལ་པོས་ཁོ་ལ། �ོད་ང་དང་མཉམ་�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་ཤོག་ཅིག་ངས་�ོད་ལ་བ�་�ོགས་ཆ་
ཚང་�ེད་�ི་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་པས། 34དེའི་ལན་�་བྷར་ཛ�་ལའི་�ིས། ད་ང་ནི་�ན་རིང་པོར་གསོན་མི་ཡོང་། ང་
ནི་མི་དབང་ཆེན་པོ་�ད་དང་�ན་�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་བཅར་ནས་ཅི་ཞིག་�། 35ང་ནི་རིང་ལོ་བ�ད་�ར་ལོན་
ཟིན་པས། གནས་�ལ་གང་འ�་ཞིག་གིས་�ང་ང་ལ་དགའ་འཚ�ར་�ིན་མི་�བ། བཟའ་བ�ང་གང་འ�་ཞིག་
ལའང་�ོ་བ་འཚ�ར་མི་�བ་པ་མ་ཟད། �་གཞས་བཏང་བ་སོགས་�ང་གོ་ཐོས་�ེད་མི་�བ། དེ་བས་ན་ང་ནི་�་
ཉིད་�ི་ཁར་དཀའ་ངལ་�ི་�་ཞིག་�་འ�ར་�་ཡིན་པ་མ་ཟད། 36ང་ནི་དེ་�་�འི་�་དགའ་ཆེན་པོ་ཐོབ་འོས་པ་
ཞིག་མ་ཡིན་ནོ། དེ་བས་ན་ང་ནི་�ེད་དང་�ན་�་ཡོར་དན་�ལ་ཏེ་ས་ཐག་�ང་�་ཙམ་ཞིག་འ�ོ་ཆོག་པ་དང་། 
37དེ་�ེས་སོ་སོའི་ཁང་�ིམ་�་�ིར་ལོག་�ེད་དེ། རང་གི་ཕ་མའི་�ར་ཁང་དང་ཉེ་བར་�ིན་ནས་ཤི་ཆོག་པའི་
དགོངས་�ོལ་གནང་�་གསོལ། ངའི་�་ཀིམ་ཧམ་དེ་འདིར་�ེད་�ི་�ང་�་འ�ིད་ཡོད་པས། ཁོས་�ལ་པོ་�ེད་�ི་
�ི་�་ཞབས་ཏོག་�་�ིར་ཁོ་ལ་�་ཉིད་དང་�ན་�་འ�ིད་ཕེབས་ཏེ། �ེད་�ི་�གས་ལ་གང་ལེགས་པར་དགོངས་
པ་དེ་རང་གནང་བར་མཛ�ད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 38དེར་�ལ་པོས་ལན་�། ངས་ཁོ་འ�ིད་ནས་�ོད་�ིས་གང་
འདོད་པ་བཞིན་�་�ེད་�་ཡིན། �ོད་�ིས་གང་དགོས་པ་དེ་བཞིན་ངས་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 39དེ་�ེས་
�་བིད་རང་གི་མི་ཚ�གས་དང་བཅས་པ་ཡོར་དན་�ལ་བ་དང་། ཁོང་གིས་བྷར་ཛ�་ལ་ཡེ་ལ་འོ་�ེད་ནས་�ིན་
�བས་གནང་ངོ་། ཡང་བྷར་ཛ�་ལ་ཡེ་�ང་རང་གི་ཁང་�ིམ་�་�ིར་ལོག་�ས་སོ༎  

�ལ་པོའི་�ོར་ལ་ཡ་�་�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ོད་�ེང་�ེད་པ།།  

40ཡ་�་�འི་མི་ཚ�གས་�ན་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་མི་ཚ�གས་�ེད་ཀས་�ལ་པོར་ལམ་འ�ེན་�ས་པས། ཁོང་གཙང་
པོ་�ལ་ཏེ་གྷིལ་�ལ་�་ཕེབས་�བས། ཁོང་དང་�ན་�་ཀིམ་ཧམ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 41དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚང་མས་�ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་ནས་�ས་པ། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། ང་ཚ�འི་�ན་�་ཡ་�་�་པ་ཚ�ས་�་ཉིད་དང་། 
ཉིད་�ི་�་འཁོར་�མས་དང་། ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་ལམ་འ�ེན་�ས་ཏེ་ཡོར་དན་�ལ་ནས་འ�ིད་ཡོང་
ཆོག་པའི་དབང་ཆ་དེ་ཁོ་ཚ�་གཅིག་པོར་ཡོད་ཅེས་ཇི་�ར་བསམ་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་པས། 42ཡ་�་�འི་མི་
�མས་�ིས། �ལ་པོ་ནི་ང་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་�ེ་བོ་གཅིག་པ་ཡིན་པས། ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ལམ་འ�ེན་�ས་པ་ཡིན་ན། 
དེར་�ོད་ཚ�ས་�ོ་བ་�ེད་དགོས་དོན་གང་ཡང་མེད། དེ་�ར་�ེད་པར་�ལ་པོས་ང་ཚ�་ལ་ཁ་ཟས་དང་�་དགའ་
སོགས་གང་ཡང་གནང་མེད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 43དེའི་ལན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས། ཁོང་ནི་�ོད་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་
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གཅིག་པ་ཡིན་ནའང་། �ལ་པོ་�་བིད་�ི་ཐོག་�་�ོད་ཚ�་ལས་བ�་�བ་�ིས་དབང་ཆ་མང་བ་ང་ཚ�ར་ཡོད། དེ་
བས་ན་�ོད་ཚ�ས་ང་ཚ�་ལ་མཐོང་�ང་�ེད་མི་དགོས། དེ་ཙམ་མ་ཟད་�ལ་པོ་གདན་�་�ེད་ཆོག་�ོར་�ི་�ོས་�ེང་
�ེད་མཁན་དང་པོ་དེ་ང་ཚ�་ཡིན་པས། དེ་ནི་�ོད་ཚ�ས་མ་�ེད་པར་�ིས་ཤིག་ཅེས་�ས་�ང་། �ལ་པོ་�་ལ་དག་
ཆོག་�ོར་�ི་�ོད་�ེང་�ེད་�ས་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལས་ཡ་�་�འི་མི་�མས་�ིས་�ོ་སེམས་ཆེན་པོས་�ོད་
གཏམ་�ས་སོ༎  
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ཤེ་བྷས་ངོ་�ོལ་�ེད་པ།  

1གྷིལ་�ལ་�་ཤེ་བྷ་ཟེར་བའི་ཕན་མི་ཐོབ་པའི་མི་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ནི་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་ལས་ཡིན་པ་
བྷིག་རི་ཞེས་པའི་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོས་དམག་�ང་འ�ད་དེ་�ད་ཆེན་པོས་�ས་པ། �་བིད་ལ་འཕམ་�ད་ཆེན་པོ་
ཡོང་བར་ཤོག ང་ཚ�་ཁོའི་�ེས་�་འ�ངས་�ི་མིན། �ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ང་ཚ�་རང་རང་སོ་སོའི་ཁང་�ིམ་�་
ལོག་ནས་འ�ོ། 2དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�་བིད་ལ་�ངས་ཏེ་ཤེ་བྷའི་�ེས་�་འ�ངས་མོད། འོན་�ང་ཡ་�་�་
པ་�མས་ནི་�་བིད་�ི་�ོགས་གཏོགས་�ས་ཏེ་ཁོང་དང་མཉམ་�་ཡོར་དན་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་བར་�ེས་�་
འ�ངས་ནས་�ིན་ནོ། 3�་བིད་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་རང་གི་ཕོ་�ང་ནང་བ�ེབས་པ་དང་། ཕོ་�ང་བ�་�ོགས་�ེད་
�ིར་བཞག་པའི་�ར་�ོགས་མ་བ�་པོ་དེ་དག་ཕོ་�ང་ནས་�ིར་བཏོན་ཏེ། གནས་གཞན་ཞིག་�་�ང་ཆ་དང་
བཅས་བཞག་ཅིང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་�བ་པ་གནང་མོད། འོན་�ང་ཁོང་གིས་�ད་མེད་དེ་ཚ�་
དང་མི་ཚ�་�ིལ་�ར་�ས་འ�ེལ་སོགས་གང་ཡང་མ་གནང་བས། �ོ་ཤི་བའི་�ག་མོ་བཞིན་�་བཟང་བཙ�ན་ནང་མི་
ཚ�་བ�ེལ་དགོས་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 4�ལ་པོས་ཨ་མ་ས་ལ། �ོད་ཡ་�་�འི་མི་�མས་བ�་བཀོང་�ེད་ནས་གནང་
ཉིན་བར་ངའི་�ར་ཡོང་དགོས་ཤེས་ག�ངས་པ་བཞིན། 5ཨ་མ་ས་ཡ་�་�་པ་�མས་བོས་པར་�ིན་མོད། འོན་�ང་
�ལ་པོས་ག�ངས་པའི་�ས་མཚམས་�་ཁོ་�ིར་ལོག་�ེད་མ་�བ་བོ། 6དེར་བ�ེན་པས་�ལ་པོས་ཨ་བྷི་ཤེ་ལ། ཤེ་
བྷས་ང་ཚ�་ལ་ཨབ་ས་ལོམ་ལས་�ག་པར་དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་པར་�ེད་ཉེན་འ�ག དེ་བས་ན་�ོད་ངའི་མི་
�མས་འ�ིད་དེ་ཁོའི་�ེས་�་སོང་ཞིག དེ་མིན་ཁོས་�གས་རིས་བ�ོར་བའི་�ོང་�ེར་བཙན་པོ་�མས་རང་དབང་
�་�ངས་ནས། ཁོ་ང་ཚ�འི་ལག་ནས་ཤོར་ཉེན་ཆེ་བ་འ�ག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 7དེ་ནས་ཡོ་ཨབ་�ི་དམག་མི་དང་
�ལ་པོའི་�་�ང་བ་�མས་དང་དེ་བཞིན་དམག་མི་གཞན་�མས་ཚང་མ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་ཨ་བྷི་ཤ་ཡི་དང་
མཉམ་�་ཐོན་ཏེ། ཤེ་བྷ་ལ་�ེས་འདེད་�ེད་�ིར་�ིན་ནོ། 8ཁོ་ཚ�་གྷི་བི་ཨོན་�་ཡོད་པའི་�ག་རོང་ཆེན་པོའི་ཉེ་
འ�མ་�་�ེབས་པ་དང་ཨ་མ་ས་དེ་ཚ�་དང་�ག་འ�ད་�ེད་�ིར་ཡོང་ཞིང་། ཡོ་ཨབ་ནི་དམག་ཆས་�ོན་ཏེ། �ེད་
པར་�བ་དང་�ན་པའི་རལ་�ི་ཞིག་�ེད་རག་གིས་བ�མས་ཡོད། ཁོ་མ�ན་�་ཐོན་ཡོང་�བས་རལ་�ི་�བ་ནས་
མར་ཟག་གོ 9ཡོ་ཨབ་�ིས་ཨ་མ་ས་ལ། �ེ་ངའི་�ོགས་པོ། �ོད་རང་�་ཁམས་བཟང་པོ་ཡོད་ཤག་རེད་ཅེས་
འཚམས་འ�ི་�ས་ཏེ། ཁོས་ཨ་མ་�ཱ་ལ་འོ་�ེད་�ིར་ཡོ་ཨབ་�ིས་རང་གི་ལག་པ་གཡས་པས་ཁོའི་ཨོག་ཚ�མ་ནས་
འ�ས་སོ། 10ལག་པ་གཞན་དེར་ཡོ་ཨབ་�ིས་རལ་�ི་བ�ང་ཡོད་པ་དེ་ཨ་མ་སས་དོ་�ང་མ་�ས་པས། ཡོ་ཨབ་
�ིས་ཁོའི་�ོད་པར་�ི་བ�གས་ཏེ་ནང་�ོལ་ཚང་མ་�ི་�་ཐོན་ནས་ས་ཁར་ཟག་པས། ཨ་མ་�ཱ་དེ་མ་ཉིད་�་ཤི་བ་
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ཡིན་པས། ཡོ་ཨབ་�ིས་ཡང་�ར་�ི་བ�གས་དགོས་མ་�ང་ངོ་། དེ་�ེས་ཡོ་ཨབ་དང་ཁོའི་�ན་ཨ་བྷི་ཤེ་གཉིས་ནི་
ཤེ་བྷའི་�ེས་�་འ�ངས་ཏེ་�ིན་ནོ། 11ཡོ་ཨབ་�ི་མི་ཞིག་གིས། ཨ་མ་སའི་�ང་པོའི་ཉེ་འ�མ་�་ལངས་ཏེ་�ད་
�གས་ཆེན་པོས། ཡོ་ཨབ་དང་�་བིད་�ི་�ོགས་གཏོགས་�ེད་མཁན་�་ཡིན་པ་�མས་ཡོ་ཨབ་�ི་�ེས་�་ཤོག་
ཅིག་ཅེས་�ས་པ་རེད། 12ཨ་མ་སའི་�ང་པོ་�ག་གིས་གང་བ་དེ་ལམ་�ི་ད�ིལ་�་རིལ་ནས་ཡོད་པ་དང་། མི་ཚང་
མ་�ང་པོའི་འ�མ་�་ལང་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་དེ་མི་དེས་མཐོང་ནས། �ང་པོ་དེ་ག�ང་ལམ་ད�ིལ་ནས་འ�ད་
དེ་ཞིང་ཁའི་ནང་�་བཞག་�ེ། དེའི་ཁར་གོས་ཤིག་གིས་བཀབ་ནས་བཞག་གོ 13�ང་པོ་དེ་ལམ་ནས་ཕར་འ�ེར་
བའི་�ེས་�་མི་ཚང་མས་ཤེ་བྷ་ལ་�ེས་འདེད་�ེད་�ིར་ཡོ་ཨབ་�ི་�ེས་�་�ིན་ནོ། 14ཤེ་བྷ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་
རིགས་ཚང་མའི་ས་�ལ་�ལ་ནས། ཧ་བེལ་བྷེད་མ་�་ཟེར་བའི་�ོང་�ེར་�་�ེབས་པ་དང་། བྷིག་རིའི་རིགས་�ས་
�ི་མི་ཚང་མ་�ོགས་གཅིག་�་འཛ�མས་ནས། ཁོའི་�ེས་�་འ�ངས་ཏེ་�ོང་�ེར་ནང་�་�ིན་ནོ། 15ཤེ་བྷ་དེར་ཡོད་
པའི་�ོར་ཡོ་ཨབ་�ི་མི་ཚ�ས་ཐོས་ནས། ཁོ་ཚ�་�ོང་�ེར་དེར་�ིན་ཏེ་དེ་མཐའ་བ�ོར་ཞིང་། དེ་ཚ�ས་�གས་རིའི་�ི་
ནས་སའི་�ེགས་བཟོས་ཏེ་བ�ོར་བ་དང་། �གས་རི་འ�ེལ་�ིར་�གས་རིའི་འོག་ནས་ས་འ�ད་དོ། 16�ོང་�ེར་
དེའི་ནང་�ད་མེད་�ོ་�ོས་�ན་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། མོས་�གས་རིའི་�ང་ནས་མར་བ�་བཞིན་�ད་�གས་ཆེན་པོས། 
འདིར་གསན་དང་། �ོད་ཚ�ས་ཡོ་ཨབ་ངའི་�ར་འ�ིད་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ངས་ཁོང་ལ་བཀའ་མོལ་�་�་ཞིག་ཡོད་
ཅེས་�ས་སོ། 17ཡོ་ཨབ་མ�ན་�་�ིན་ནས། �ེད་རང་ཡོ་ཨབ་ཡིན་ནམ་ཞེས་མོས་�ིས་པ་དང་། ལན་�་ང་ནི་ཡོ་
ཨབ་ཡིན་ཞེས་ཁོང་གིས་�ས་སོ། དེ་ནས་མོས། ངའི་གཏམ་ལ་གསན་�་གསོལ་ཞེས་�ས་པ་དང་། ཁོང་གི་ལན་�། 
ངས་ཉན་�ི་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 18�ད་མེད་དེས། གནའ་བོའི་གཏམ་དཔེ་�ིང་པ་གཞིར་བ�ང་�ར། �ོང་�ེར་
ཧ་བཻལ་�་�ིན་ནས་�ོས་�ེང་�ོས་ཤིག་ཅེས་བ�ོད་�ོལ་ཡོད་པ་བཞིན་མི་ཚང་མས་དེ་བཞིན་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 
19ང་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ནི་ཆེ་ཞིང་ཞི་བདེ་བ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ནང་�་ཞན་སེམས་ཆེ་བའི་�ོང་�ེར་�བས་ཆེན་
ཞིག་ཡིན་པས། �ེད་�ིས་�ོང་�ེར་དེ་མེད་པར་བཟོ་འདོད་གནང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
ཇི་ཡིན་པ་དེ་ལ་�ེད་�ིས་མེད་པར་གནང་འདོད་ཡོད་དམ་ཞེས་�ས་པས། 20ལན་�་ཡོ་ཨབ་�ིས། དེ་འ�་ནི་�་
བ་ཉིད་ནས་མ་ཡིན། ངས་ནམ་ཡང་�ོད་�ི་�ོང་�ེར་དེ་མེད་པར་བཟོ་མི་ཡོང་། 21ང་ཚ�འི་འཆར་གཞི་ནི་དེ་འ�་
མིན། བྷིག་རའི་�འི་མིང་ལ་ཤེ་བྷ་ཟེར་བ་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་བ�ད་�ལ་�་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་�ེ་བོ་ཞིག་གིས་
�ལ་པོ་�་བིད་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་པ་ཡིན་པས། མི་དེ་ང་ཚ�འི་ལག་�་�ིས་�ོད་�ེད་ན། ངས་�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་འདི་
�ངས་ནས་འ�ོ་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། མོས། ང་ཚ�ས་ཁོའི་མགོ་དེ་�གས་རིའི་�ེང་ནས་མར་�ོད་ཚ�་ཡོད་སར་
ད�གས་�ི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 22དེ་ནས་མོ་�ོང་�ེར་�ི་མི་ཚ�འི་ད�ིལ་�་�ིན་ནས་རང་གི་�ོས་འཆར་དེ་བཤད་
པས། དེ་ཚ�ས་ཤེ་བྷའི་མགོ་བོ་དེ་བཅད་དེ་�གས་རིའི་�ེང་ནས་མར་ཡོ་ཨབ་ཡོད་སར་ད�གས་སོ། དེ་ནས་ཁོས་
རང་གི་མི་�མས་ལ་�ོང་�ེར་�ངས་ནས་འ�ོ་དགོས་པའི་བ�་བཏང་ཞིང་དམག་�ང་འ�ད་པ་དང་། མི་�མས་
རང་གི་ནང་�་ལོག་�ིན་ཞིང་། ཡོ་ཨབ་�ང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ལ་པོའི་�ང་�་ལོག་�ིན་ནོ༎  

�་བིད་�ི་ལས་�ེད་པ་�མས།  

23ཡོ་ཨབ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་�ི་ཡིན་པ་དང་། �་བིད་�ི་�་�ང་དམག་མིའི་�ེ་དཔོན་ནི་ཡ་�་ཡ་དྷའི་�་
བྷེ་ན་�ཱ་ཡིན་ཏེ། 24ཨ་དྷོ་ནི་རམ་ནི་ངལ་�ོལ་�ལ་དཔོན་ཡིན་པ་དང་། ཨ་ཧི་�ད་�ི་�་ཡ་ཧོ་ཤ་ཕད་ནི་ག�ང་



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

འ�ེལ་ཡིག་ཆའི་�ོར་�ི་དོ་དམ་པ་ཡིན་ཅིང་། 25དེ་བཞིན་ཤེ་ཝ་ནི་ཕོ་�ང་གི་�ང་ཆེ་དང་། ཛ་�ོག་དང་ཨ་བྷི་ཡ་
ཐར་གཉིས་ནི་�་མ་ཡིན་ཅིང་། 26ཡ་ཨིར་�ོང་�ེར་ནས་ཡིན་པའི་ཨི་ར་ཞེས་པ་དེའང་�་བིད་�ི་�་མའིི་ཁོངས་
ནས་གཅིག་ཡིན་ནོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 21 

ས་�ལ་�ི་མི་བ�ད་�མས་བསད་པ།  

1�་བིད་�ིས་�ིད་�ོང་�ེད་པའི་�ས་�བས་�་ལོ་ག�མ་�ི་རིང་�་�་གེ་འཚབ་ཆེན་ཞིག་�ང་བས། དེའི་�ོར་ལ་
�་བིད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དགོངས་�ོར་�ས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་གསལ། 
ས་�ལ་དང་ཁོའི་ནང་མི་�མས་ནི་�ོག་གཅོད་�ི་གནོང་ཉེས་དང་�ན་པས། ཁོས་གྷི་བི་ཨོན་�ི་མི་�མས་�ང་
བསད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 2གྷི་བི་ཨོན་�ི་མི་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཚ�་ནི་ཨ་མོར་པ་ཆོའི་�ེ་ཁག་�ང་�་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་། �ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་དེ་ཚ�ར་�ང་�ོབ་�ེད་�འི་དམ་བཅའ་�ས་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ས་�ལ་
�ི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་དང་ཡ་�་�་པ་ཚ�འི་�ོགས་ཞེན་�ེད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་ཚར་བཅད་གནང་
�ིར་ཐབས་ཤེས་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 3དེ་བས་ན་�་བིད་�ིས་གྷི་བི་ཨོན་པ་�མས་བོས་ནས་ཁོ་ཚ�ར། ད་
ངས་�ོད་ཚ�འི་ཆེད་�་གང་�ེད་དགོས་སམ། �ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་ང་ཚ�ས་�ས་པའི་ནོར་འ�ལ་དེའི་�ན་ཚབ་�་
ངས་�ོད་ཚ�ར་ཕན་པའི་རོགས་ཤིག་�ེད་འདོད་ཡོད། དེ་�ར་�ས་པའི་�ེན་�ིས། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་མི་འབངས་ལ་�ིན་�བས་�ོད་�བ་པ་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་ག�ངས་པ་དང་། 4དེ་ཚ�ས་ལན་�་�ས་པ། ས་�ལ་
དང་ཁོང་གི་ནང་མིའི་�ོར་ལ་ང་ཚ�ས་འཐབ་�ོད་གང་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ནི་གསེར་དང་ད�ལ་�ི་སེལ་ཐབས་
�ེད་མི་�བ། ང་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�་ཞིག་�ང་བསད་འདོད་�ས་པ་མིན། �་བིད་�ིས། དེ་འ�་ཡིན་ན་ངས་
�ོད་ཚ�འི་དོན་�་གང་�ེད་ན་ལེགས་སམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བས། 5ཁོ་ཚ�ས་ལན་�། ས་�ལ་�ི་ང་ཚ�་ཚར་
གཅོད་གཏོང་ཐབས་�ེད་�ི་ཡོད། ང་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་ནང་�་མི་གཅིག་�ང་གསོན་པོར་མ་�ས་པའི་ཐབ་ངན་�ེད་
བཞིན་འ�ག 6དེ་བས་ན་ཁོང་གི་མི་བ�ད་�ི་ཁོངས་ནས་�ེ་པ་བ�ན་ང་ཚ�འི་ལག་�་�ིས་�ོད་གནང་བར་
མཛ�ད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདེམས་བ�ོས་གནང་བའི་�ལ་པོ་ས་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་གྷི་བི་�ཱ་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་ང་ཚ�ས་མི་དེ་ཚ�་�ད་ལ་བ�མས་ནས་འ�ར་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། དེ་ནས་�ལ་པོས་
ལན་�། ངས་མི་དེ་ཚ�་�ོད་ཚ�ར་�ིས་�ོད་ངེས་པར་�འོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 7འོན་�ང་�ར་ཁོང་དང་ཡོ་ན་ཐན་
གཉིས་�ི་བར་ལ་ཁ་ཆད་དམ་གཙང་ཞིག་བཞག་ཡོད་�ེན་�ིས། �་བིད་�ིས་ཡོ་ན་ཐན་�ི་�འམ་ས་�ལ་�ི་ཚ་བོ་
མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་དེ་ཚ�་ཐར་བཏང་ངོ་། 8འོན་�ང་ཁོང་གིས་ཨེ་�ཱའི་�་མོ་རིཛ་�ཱ་ལས་�ེས་པའི་ས་�ལ་�ི་�་གཉིས་
�ི་མིང་ལ་ཨར་མོ་ནི་དང་མེ་ཕི་བྷོ་ཤེད་ཅེས་པ་དེ་གཉིས་འ�ིད་དོ། དེ་བཞིན་མེ་ཧོ་ལ་ནས་ཡིན་པ་བྷར་ཛ�་ལའི་�་
ཨད་རི་ཨེལ་�ི་�ང་མའམ་ས་�ལ་�ི་�་མོ་མེ་རབ་ནས་�ེས་པའི་�་�ན་�་པོ་དེའང་ཁོང་གིས་འ�ིད་དོ། 9དེ་
ནས་�་བིད་�ིས་གྷི་བི་ཨོན་པ་�མས་�ི་ལག་པར་�ིས་�ོད་�ས་ཤིང་། དེ་ཚ�ས་མི་དེ་དག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་�ན་�ར་རི་བོའི་�ང་ལ་བ�ངས་ནས་བསད་དོ། དེ་བཞིན་མི་བ�ན་ཆ་ཆབས་གཅིག་�་ཤི་བ་ཡིན་ནོ། མི་དེ་
ཚ�་གསོད་�བས་�ོན་ཀའི་ནམ་�ས་མཐའ་མ་ཡིན་པ་དང་། ནས་�ི་བཙས་མ་བ�ས་རན་པའི་�ས་ཚ�ས་�ི་ཐོག་
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མ་འཁེལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 10ཨེ་�ཱའི་�་མོའམ་ས་�ལ་�ི་�ར་�ོགས་མ་མིང་ལ་རིཛ་�ཱ་ཞེས་པའི་�ད་མེད་དེས་
�ང་པོ་�མས་བཞག་སའི་�ག་རོང་ཞིག་གི་ཁར་�་རས་�ི་གཡབ་ཞིག་བཟོས་ནས། བཙས་མ་བ�ས་པའི་ནམ་
�ས་འགོ་འ�གས་ནས་བ�ང་�ོན་ཀའི་ཆར་ཤོད་འགོ་མ་�གས་བར་�་དེར་བ�ད་ཅིང་། ཉིན་མོ་ནམ་མཁའི་
འདབ་ཆགས་དང་། མཚན་མོ་ནགས་�ི་གཅན་གཟན་�མས་ལས་�ང་པོའི་�ས་པ་དེ་ཚ�ར་�ང་�ོབ་�ས་སོ། 
11རིཛ་�ཱས་གང་�ས་པ་དེ་�་བིད་�ིས་ཐོས་ནས། 12ཁོང་གྷིལ་ཨད་�ི་ཡ་བྷེཤའི་�ལ་མི་�མས་ལས་ས་�ལ་དང་
ཁོང་གི་�་ཡོ་ན་ཐན་གཉིས་�ི་�ས་པ་དེ་ཚ�་འ�ེར་ཡོང་བ་དང་། (�ར་རི་བོ་གྷིལ་བོ་�་ས་�ལ་བསད་པའི་ཉིན་
མོར་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་བྷེད་�ན་�ི་�ོམ་སར་དེ་ཚ�འི་�ང་པོ་�མས་ཡར་བ�ངས་ཡོད་ས་ནས་དེ་ཚ�ས་�ས་པ་
བ�ས་ནས་འ�ེར་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ།) 13�་བིད་�ིས་ས་�ལ་དང་ཡོ་ན་ཐན་�ི་�ས་པ་དང་མཉམ་�་ཡར་བ�ངས་
ནས་བསད་པའི་མི་བ�ན་�ི་�ས་པའང་བ�་�ག་�ེད་བ�ག་གོ 14དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�ས་�ལ་པོས་བཀའ་གང་གནང་
བ་ཚང་མ་�བ་པའི་ཆེད་�། བྷེན་ཡ་མིན་�ེ་རིགས་�ི་ས་�ལ་�་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཛ�་�ཱ་�་ཤ་�ལ་�ི་ཕ་ཀི་ཤིའི་
�ར་སར་�ིན་ནས། ཤ་�ལ་དང་ཡོ་ན་ཐན་�ི་�ས་པ་�མས་དེར་ས་�ས་བཏང་ངོ་། དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�ས་རང་�ལ་�ི་
དོན་�་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་གང་�ས་པ་�མས་ཁོང་གིས་གསན་ནས་དེར་བཀའ་ལན་གནང་གི་ཡོད་པ་
ཡིན་ནོ༎  

ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མི་བོ་ཆེ་�མས་དང་འཐབ་པ།  

15ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་བར་ལ་དམག་འ�གས་གཞན་ཞིག་�ང་ཞིང་། �་བིད་རང་
གི་དམག་མི་�མས་འ�ིད་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་དང་འཐབ་པས། �་བིད་ཧ་ཅང་�ས་ཐང་ཆད་པ་དང་། 
16ཨིཤི་བྷི་བྷེ་ནོབ་ཅེས་པའི་མི་བོ་ཆེ་ཞིག་གིས་ལག་པར་ཀི་ལོ་ག�མ་དང་�ེད་ག་ཙམ་�ི་�ིད་ཚད་�ས་པའི་རག་
གི་མ�ང་ཞིག་འ�ེར་ཏེ། �ེད་པར་རལ་�ི་གསར་པ་ཞིག་བཏགས་ནས་རང་གི་སེམས་ལ། ངས་�་བིད་བསད་�བ་
པ་འ�ག་ཅེས་བསམས་སོ། 17འོན་�ང་ཛ�་�་�ཱའི་�་ཨ་བྷི་ཤེས་�་བིད་ལ་ད�ང་�ོགས་�ེད་�ིར་ཡོང་ནས། མི་བོ་
ཆེ་དེ་ལ་འཐབ་�ོལ་�ས་ཏེ་བསད་དོ། དེ་ནས་�་བིད་�ི་མི་ཚ�ས་�་བིད་ལ་ད་ནས་བ�ང་ཁོ་ཚ�་དང་མཉམ་�་
དམག་སར་ནམ་ཡང་འ�ོ་གི་མིན་ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་�ེད་�་བ�ག་ཅིང་། དེ་ཚ�ས། �ེད་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རེ་
འདོད་ངོ་མ་དེ་ཡིན་པས། �་ཉིད་ལ་�ེན་ངན་བར་ཆད་སོགས་�ང་བ་དེ་ང་ཚ�ས་ནམ་ཡང་མི་འདོད་ཅེས་�ས་སོ། 
18དེ་�ེས་�ར་ཡང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་དང་གྷོབ་�ལ་�་དམག་འ�གས་ཤིག་�ང་བ་དང་། དམག་འ�གས་
དེར་ས་གནས་�་�་ནས་ཡིན་པ་སི་བྷི་ཀའི་�ིས་མི་བོ་ཆེ་སཕ་ཟེར་བ་དེ་ལ་བསད་དོ། 19གྷོབ་�་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་
�མས་དང་དམག་འ�གས་གཞན་ཞིག་�ང་ཞིང་། �བས་དེར་བྷེད་ལེ་ཧེམ་པ་ཡ་ཨིར་�ི་�་ཨེལ་ཧ་ནན་�ིས་
གྷད་�ི་གྷོ་ལི་ཡད་ཡང་བསད་པ་དང་། གྷོ་ལི་ཡད་�ི་མ�ང་གི་�་�ོམ་ནི་འཐགས་ཤིང་དང་འ�་བ་�ོམ་པོ་ཡོད་
པ་ཡིན་ནོ། 20གྷད་�ལ་�འང་དམག་འ�གས་ཤིག་�ང་ཞིང་། ་དེར་དམག་འཐབ་ལ་དགའ་བའི་མི་བོ་ཆེ་ཞིག་
ཡོད་ཅིང་། དེའི་�ང་ལག་གཉིས་ཀར་མ�བ་མོ་�ག་རེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 21དེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་ཚད་ཚད་
འ�ན་བ�ར་�ས་པ་ཡིན་པས། �་བིད་�ི་གཅེན་པོ་ཤམ་�ཱའི་�་ཡོ་ན་ཐན་�ིས་ཁོ་བསད་པ་ཡིན་ཏེ། 22མི་བོ་ཆེ་
བཞི་པོ་དེ་ནི་གྷད་�ལ་�ི་མི་བོ་ཆེའི་རིགས་བ�ད་ལས་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�་ནི་�་བིད་དང་ཁོང་གི་དམག་མི་ཚ�ས་
བསད་པ་ཡིན་ནོ༎  
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�་བིད་�ི་�ལ་ཁའི་མ�ར་མ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་བིད་ལ་ས་�ལ་དང་ད�་བོ་གཞན་�ི་ལག་ནས་�བས་པ་གནང་�བས་ཁོང་གིས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གཤམ་གསལ་�ར་མ�ར་མས་བ�ོད་ད�ངས་�ལ་ལོ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�ང་
�ོབ་དང་། ང་ཡི་མཁར་�ོང་བ�ན་པོ་ཡིན། 3ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�ང་�ོབ་ཡིན། ང་ནི་ཁོང་གི་ནང་ན་�ང་
�ོབ་ཐོབ། ཁོང་གིས་ང་ལ་�བ་བཞིན་�ང་�ོབ་མཛད། ང་ལ་�བས་ཤིང་ཉེན་མེད་བ�ན་པོར་བཞག། ཁོང་ནི་ང་
ཡི་�བས་མགོན་ཡིན་པས་ན། ང་ལ་�ང་�ོབས་དང་ནི་�ག་ལས་�མས་ལས་�བས། 4ངས་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་བོས་པས་ན། ང་ཡི་ད�་བོ་�མས་ལས་ཁོང་གིས་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་བ�ོད་བ�གས་སོ། 
5འཆི་བའི་�་�བས་ང་ཡི་�ོགས་བཞིར་འཁོར། འཇིག་པའི་�་�བས་ངའི་ཐོག་འཁོར་ཞིང་གནས། 6འཆི་བའི་
ཉེན་ཁས་ང་ལ་མཐའ་བ�ོར་ཞིང་། �ར་�ི་ཞགས་�ི་ངའི་ཆེད་བ�གས་པར་�ས། 7ང་ལ་དཀའ་ངལ་�ང་བའི་
�ས་�བས་�། ངས་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བོས། ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ལ་�བས་�ོགས་�ས། ཉིད་�ི་མཆོད་
ཁང་ནང་ནས་ཁོང་ཉིད་�ིས། ང་ཡི་�་ལ་གསན་ཆོག་མཛད་གནང་�ེ། ང་ཡིས་�བས་�ས་�་འབོད་ལ་ནི་ཁོང་
གིས་གསན། 8དཀོན་མཆོག་ཉིད་ནི་�ོས་པས་�ེན་�ིས་ནི། ས་གཞི་འ�ལ་ཞིང་གཡོ་བ་�ག་པོ་�ས། དེ་བཞིན་ནམ་
མཁའི་�ང་གཞི་ཡོངས་�་འ�ལ། 9ཁོང་གི་ཤངས་ནས་�་བ་འ�ལ་བ་དང་། ཞལ་ནས་འཚ�ག་པར་�ེད་པའི་མེ་
�ེ་དང་། འབར་ཞིང་ཡོད་པའི་མེ་�ག་དམར་པོ་ཐོན། 10ཁོང་གི་ཞབས་�ི་འོག་�་�ིན་ནག་མཉམ། མཁའ་
ད�ིངས་�ལ་ནས་མར་འབབས་སོ། 11ཁོང་གི་ཀེ་�བ་ཆིབས་ནས་�ར་�་འ�ར། �ང་གི་ཤོག་པས་�ིང་ནས་
འ�ལ་བ�ོད་གནང། 12ཁོང་གིས་རང་ཉིད་�ན་པས་བཀབ་པར་མཛད། ཆར་�་�ན་པའི་�ིན་པ་�ག་པོས་ཁོང་
ལ་བ�ོར། 13ཁོང་གི་�ང་ནས་�ོག་འོད་འ�ག་པའི་�བས། འབར་བཞིན་ཡོད་པའི་མེ་�ག་དམར་པོ་ཐོན། 14དེ་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ིས་ནི། ནམ་མཁའི་གནས་ནས་འ�ག་�ད་བ�ོན། �ན་དབང་�ན་པའི་དཀོན་
མཆོག་�ེད་ཉིད་�ི། ག�ང་�ད་དེ་ནི་�ན་�ིས་ཐོས་པར་�ས། 15ཁོང་གི་�ག་མདས་ད�་�མས་�ོར་བར་མཛད། 
�ོག་འོད་འ�ག་པའི་དེ་ཚ�་�ོས་ཤིང་�ག། 16�གས་�ོ་ཆེན་པོས་འ�ག་�ད་�ིར་བ་བཞིན། ག�ང་�ད་ཆེན་པོས་
བཀའ་བ�ོན་མཛད་པའི་�བས། �་མཚ�འི་མཐིལ་�མས་ཡོངས་�་མངོན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ས་གཞིའི་�ང་
�མས་མངོན་པར་�ས། 17མཐོ་རིས་གནས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ག་གཉིས་བ�ངས་ཏེ་བདག་ལ་
�གས་བཅག་མཛད། �་བོ་གཏིང་མཐའ་རིང་བའི་གནས་དེ་ནས། ཁོང་གིས་ང་ལ་བཏོན་གནང་མཛད་དེ་�བས། 
18ཁོ་བོའི་ད�་བོ་�ོབས་�གས་ཅན་�མས་དང་། ཁོ་བོར་�ང་ད�་�ེད་མཁན་ད�་�ན་ལས། ཁོང་གིས་ང་ལ་
�བས་�ོགས་ད�ང་གཉེན་མཛད། དེ་ཚ�་ང་ལས་ཧ་ཅང་�ོབས་�གས་ཆེ། 19ང་ནི་དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་པའི་
�བས། དེ་ཚ�ས་ངའི་ཁར་འཐབ་�ོལ་�ས་མོད་�ང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�ང་�ོབས་གནང་། 20ཁོང་གིས་
ང་ལ་�གས་མཉེས་མཛད་གནང་བས། ང་ལ་ཉེན་ཁའི་གནས་ལས་�བས་�ོགས་མཛད། 21ང་ནི་བཟང་པོའི་�ེས་
�་འ�ངས་པའི་�ེན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�་དགའ་གནང། ང་ནི་ཉེས་མེད་ཁོང་གི་�ིན་�བས་གནང་། 
22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིི་�ིམས་�མས་ང་ཡིས་�ང། ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནས་ཁ་�ར་མེད། 23ཁོང་གི་



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

བཀའ་�ིམས་ཡོངས་�་བདག་གིས་�ང་། ངས་ནི་ཁོང་གི་བཀའ་དང་འགལ་མེད་དོ། 24ང་ནི་ཉེས་�ོན་མེད་པ་
ཁོང་གིས་མ�ེན། ང་ནི་�ིག་ལས་�ན་ལས་ད�ེད་ནས་ཡོད། 25ང་ནི་བཟང་པོའི་�ེས་�་འ�ངས་པ་དང་། གནོང་
ཉེས་མེད་པ་ཁོངགིས་མ�ེན་ཙ་ན། ཁོང་གིས་ང་ལ་�ིན་�བས་གནང་བར་འ�ར། 26�ེ་གཙ�་བོ་�ེད་ལ་དམ་
གཙང་�ས་མཁན་ཚ�ར། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་དམ་གཙང་གནང་བར་མཛད། ཡང་དག་�མས་ལ་བཟང་པོར་མངོན། 
27དམ་པ་�མས་ལ་�ེད་�ིས་དམ་པས་�ོངས། ངན་པ་�མས་ལ་�ེད་�ི་ད�་ཤེད་མཛད། 28ཉམ་�ང་�ལ་
སེམས་ཅན་ལ་�ེད་�ིས་�བས། ང་�ལ་ཅན་ལ་�ེད་�ིས་དམའ་བར་མཛད། 29གཙ�་བོ་�ེད་ནི་བདག་གི་འོད་
ལགས་ཤིང་། ཁོ་བོའི་�ན་པ་ཉིད་�ིས་སེལ་བར་མཛད། 30�ེད་�ིས་ང་ལ་ད�་བོར་འཐབ་པའི་�ོབས། དེ་ཚ�འི་
�ང་ཆའི་ཐོག་�་ང་ལ་ནི། �ལ་�ིར་�ས་�ོབས་གནང་བར་མཛད། 31དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་མཛད་འ�ིན་ཡང་
དག་ལགས། ཁོང་གི་བཀའ་�མས་�ོས་འཁེལ་འོས་ལགས་སོ། ཁོང་ལས་�ང་�ོབས་འཚ�ལ་མཁན་�མས་ལ་ནི། 
ཁོང་ཉིད་�བ་བཞིན་�བས་�ལ་བ�ན་པོ་ལགས། 32གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོ་དཀོན་མཆོག་ལགས། དཀོན་
མཆོག་གཅིག་པོ་ང་ཚ�འི་�ང་�ོབས་ཡིན། 33དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�བས་གནས་བཙན་པོ་ཡིན། ང་ཡི་འ�ལ་ལམ་
ཁོང་གིས་བ�ན་པོར་མཛད། 34ཤ་བ་བཞིན་�་གོམ་འ�ལ་བ�ན་པོར་མཛད། ཁོང་གིས་ང་ལ་རི་ཁར་ཁམས་
བཟང་བཞག། 35ཁོང་གིས་ང་ལ་དམག་�ོང་�ོབ་�ོན་མཛད། དེས་ན་ང་ནི་མདའ་ག�་བཙན་ཤོས་�ོད་�བ་བོ། 
36�ེ་གཙ�་བོ་�ེད་�ིས་ང་ལ་�ང་ཞིང་�བས། �ེད་�ིས་�བས་�ི་ང་ལ་�བས་ཆེན་མཛད། 37�ེད་�ི་ང་ལ་བཙ�ན་
ལས་�ད་འ�ར་�བས་གནང་ངོ་། ང་ནི་ད་བར་ནམ་ཡང་�ང་མེད་དོ། 38རང་གི་ད�་བོར་འདེད་ནས་འཕམ་
པར་�ས། དེ་ཚ�་ཚར་བཅད་མ་�ེད་བར་�་མཚམས་མི་འཇོགས། 39དེ་ཚ�ར་ཉེས་བ�ང་�ས་པས་ཡར་མི་ལང་། 
འཕམ་�ད་�ང་ནས་ང་ཡི་མ�ན་�་འ�ེལ། 40དམག་འཐབ་�ེད་�ིར་�ོབས་�གས་�ེད་�ིས་གནང་། ད�་བོའི་
�ེང་�་�ལ་ཁ་�ེད་�ིས་གནང་། 41ད�་�མས་ང་ཡི་�་ནས་�ེད་�ིས་འདེད། ང་སེམས་ཅན་ལ་བདག་གིས་ཚར་
གཅོད་�ེད། 42དེ་ཚ�ས་�བས་�ོགས་�ས་�ང་�བས་མཁན་མེད། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོར་འབོད་�ང་ལན་མི་གནང་། 
43དེ་ཚ�ར་�ང་བ�ིས་�ེ་མ་བཞིན་�་འ�ར། ལམ་�ི་འདམ་�བ་བཞིན་�་ང་ཡིས་བ�ིས། 44མི་འབངས་ལོག་�་
ཅན་ལས་ང་ལ་�བས། མི་རིགས་�མས་�ི་ཐོག་�་�ིད་�ོང་བ�ན་པོར་འཛ�ག། ངོ་ཤེས་མེད་པའི་མི་�མས་ངའི་
འབངས་འ�ར། 45�ི་�ལ་པ་ཚ�ས་ངའི་མ�ན་�ག་བཙལ་ཞིང་། དེ་ཚ�ས་ང་ཡི་བཀའ་ལ་བ�ི་�ང་�ེད། 46དེ་ཚ�ས་
སེམས་�གས་ཡོངས་�་ཉམས་པ་དང་། མཁར་�ོང་དག་ལས་འདར་བཞིན་ཡོང་བར་འ�ར། 47གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གསོན་པོར་�་བ�གས་པས། ང་ཡི་�ང་�ོབ་མཁན་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། ང་ལ་�ང་�ོབ་གནང་མཁན་
དཀོན་མཆོག་གི། མངའ་ཐང་ཆེན་པོའི་�ོར་ལ་�བ་�གས་�ོས། 48ད�་བོའི་ཐོག་�་ང་ལ་�ལ་ཁ་གནང་། མི་
རིགས་�མས་ནི་ང་ཡི་མངའ་འོག་�། དེ་དག་ཁོང་གིས་ང་ལ་གནང་བར་མཛད། 49ད�་བོའི་ལག་ནས་ང་ལ་
�བས་གནང་ཞིང་། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ཉིད་ལ། ད�་བོའི་ཐོག་�་ང་ལ་�ལ་ཁ་གནང་། མི་ངན་
�ོ་ག�མ་ལག་ནས་�བས་�ོགས་མཛད། 50དེས་ན་མི་རིགས་འ�་མིན་�མས་�ི་ད�ས། ངས་ནི་�ེད་ལ་བ�ོད་
བ�གས་འ�ལ་བཞིན་�། མ�ར་ད�ངས་ལེན་ཏེ་�ེད་ལ་བ�ོད་པ་འ�ལ། 51དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་རང་གི་�ལ་
པོ་ལ། �ལ་ཁ་ཆེན་པོ་�མས་ནི་གནང་བར་འ�ར། ཉིད་�ིས་འདེམས་བ�ོས་མཛད་པའི་�ེ་བོ་ལ། ཁོང་གིས་
�མས་�ོངས་ཟད་མེད་གནང་བར་འ�ར། �་བིད་རང་དང་ཁོང་གི་རིགས་བ�ད་ལ། �ས་�ན་�་དེ་�ར་གནང་
བར་འ�ར༎  
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�་བིད་�ི་མཐའ་མའི་བཀའ་འ�ིན་�མས།  

1�་བིད་ནི་ཡི་ཤེའི་�་ཡིན་ཅིང་། ཡ་ཀོབ་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་ཁོང་ལ་�ལ་པོར་བ�ོ་�ིར་འདམས་པ་གནང་བ་
དང་། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དོན་�་མ�ར་མ་�ན་པོ་�མས་བ�མས་ཤིང་། �་བིད་�ི་མཐའ་མའི་བཀའ་
འ�ིན་�མས་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�གས་ཉིད་དེས། ཁོ་བོའི་བ�ད་ནས་
ག�ང་�ེང་མཛད་པ་གནང་། ཁོང་གི་བཀའ་འ�ིན་བདག་གི་ཁ་ནང་ཡོད། 3ཨིསི་�ཱཨེལ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་
ག�ང་�ེང་མཛད། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ང་�ོབ་མཛད་པོས་ང་ལ་ག�ང། བཀའ་�ིམས་བཞིན་�་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་
དེ། དཀོན་མཆོག་གི་ནི་བཀའ་དགོངས་ཇི་བཞིན་�། �ིད་�ོངས་�ེད་མཁན་�ལ་པོ་དེ་ཉིད་ནི། 4�་�ོ་�ིན་པ་
མེད་པའི་�ས་�བས་�། འོད་ཟེར་འ�ོ་བའི་ཉི་མ་དེ་དང་མ�ངས། ཆར་པའི་�ེས་�་�་ཁའི་ཟིལ་པ་དེར། འོད་
ཟེར་འ�ོ་བའི་ཉི་མ་དེ་དང་མ�ངས། 5དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ང་ཡི་རིགས་བ�ད་ལ། དེ་བཞིན་�ིན་�ིས་�བས་
པར་མཛད་གནང་ངོ་། གང་ལ་ཟེར་ན་ཁོང་གིས་བདག་ཉིད་ལ། �ས་མཐའ་མེད་པའི་དམ་བཅའ་མཛད་གནང་
ཡོད། ནམ་ཡང་འགལ་�་མེད་པའི་ཁ་ཆད་དང་། �་བ་མེད་པའི་ཞལ་ཆེ་མཛད་གནང་ཡོད། ང་ཡི་�ོ་འདོད་དང་
ནི་�ལ་ཁ་དེ་ནང་ཡོད། དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་དེ་བཞིན་ངེས་པར་�བ། 6འོན་�ང་མི་ངན་�མས་ནི་དོར་ཞིང་
ད�གས་པའི་འཚ�ར་འ�། དེ་ལ་�ས་�ང་ལག་པས་འཆང་མི་�བ། 7�གས་�ང་ཞིག་གམ་མ�ང་གིས་བེད་�ོད་
དགོས། དེ་ཚ�་མེ་ཡི་ནང་�་ཡོངས་�་�ེག་པར་�ེད།།  

�་བིད་�ི་�ན་�གས་ཆེ་བའི་དཔའ་བོ་�མས།  

8�་བིད་�ི་�ན་�གས་ཆེ་བའི་དཔའ་བོ་�མས་�ི་མིང་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། དང་པོ། ཏཧ་ག་མོན་ནས་
ཡིན་པའི་ཡོ་ཤེབ་བྷ་ཤེ་བྷེད་དེ་ནི་དཔའ་བོ་ག�མ་�ི་འགོ་དཔོན་ཡིན་པ་དང་། ཁོས་རང་གི་མ�ང་འ�ེར་ཏེ་མི་ 
༨༠༠ དང་འཐབ་ནས། དེ་ཚ�་ཡོངས་�་དམག་�ག་ཐེངས་གཅིག་རང་ལ་བསད་དོ། 9ཨ་ཧོའི་རིགས་�ས་ནས་ཡིན་
པ་དྷོ་དྷོའི་�་ཨེ་ལི་ཛར་ནི་དཔའ་བོ་ག�མ་�ི་ནང་ནས་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། ཉིན་ཅིག་ཁོ་དང་�་བིད་གཉིས་
�ིས་དམག་འཐབ་�ེད་�ིར་འཛ�མས་ཡོད་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་ལ་འ�ན་བ�ར་�ས་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་�ི་�ར་�བ་མོད། 10འོན་�ང་ཨེ་ལི་ཛར་�ི་རང་ས་གནས་མ་�ོད་པར། རང་གི་ལག་པ་ཆག་བ�བ་ནས་
རལ་�ི་བཏོན་མ་�བ་བར་�་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་དང་འཐབ་བོ། དེ་ཉིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་ཁ་ཆེན་པོ་
ཐོབ་པ་དང་། དམག་ཐག་ཆོད་པའི་�ེས་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨེ་ལི་ཛར་ཡོད་སར་�ིར་ལོག་�ས་ཤིང་། ཤི་
བའི་རོ་ནས་གོ་�བ་སོགས་བ�ས་སོ། 11དཔའ་བོ་ག�མ་�ི་ནང་ནས་ག�མ་པ་དེ་ནི། ཧ་རར་ནས་ཡིན་པ་ཨ་གྷིའི་
�་ཤམ་�ཱ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པ་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་ལེ་ཧི་�་འཛ�མས་ཡོད་ཅིང་། ཡང་གནས་དེར་�ན་མའི་
ཞིང་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་ལས་�ོས་�ིན་པ་ཡིན་�ང་། 12ཤམ་�ཱས་
རང་ས་མ་�ོད་པར་ཞིང་ཁའི་བ�ད་�ི་ས་�ལ་དེ་དག་�ང་�ོབ་�ས་ཏེ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་བསད་པས། དེའི་
ཉིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། 13བཙས་མ་བ�ས་རན་པའི་�ས་�། མི་གཙ�་བོ་�མ་
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�འི་ནང་ནས་ག�མ་ནི་ཨ་�ལ་ལམ་�ི་�ག་�ག་�་�ིན་པ་དང་། �་བིད་�ང་�ག་�ག་དེ་གའི་ནང་�་བ�ད་
ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ཚ�གས་ཁག་ཅིག་རེ་ཕ་ཨིམ་�ི་�ང་གཤོང་�་�ར་ས་�བ་ནས་བ�ད་ཡོད་དོ། 
14�བས་དེར་�་བིད་ནི་�ང་ཆ་བ�ན་པོ་ཡོད་པའི་རི་བོ་ཞིག་�་བ�ད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ཚ�གས་
ཁག་ཅིག་གིས་བྷེད་ལེ་ཧེམ་ནི་རང་གི་མངའ་ཁོངས་�་བ�ས་ཡོད་དོ། 15�བས་དེར་�་བིད་�ིས་རང་གི་ནང་
�ན་ཏེ། བྷེད་ལེ་ཧེམ་�ི་�ལ་�ོའི་འ�མ་�ི་�ོན་པ་ནས་ངའི་དོན་�་�་ཞིག་གིས་འཐང་�་ཞིག་འ�ེར་ཡོང་ན་ཅི་
མ་�ང་ཞེས་�ས་པས། 16�ན་�གས་�ན་པའི་དམག་མི་ག�མ་པོས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ར་�ི་ད�ིལ་ནས་�གས་
�ིན་ཏེ། �ོན་པདེ་ནས་�་བ�ས་ཏེ་འ�ེར་ཡོང་ཞིང་�་བིད་ལ་འ�ལ་�ང་། ཁོང་གིས་དེ་ལས་འ�ང་འདོད་མ་
གནང་བར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ི་�ལ་�་ས་ཁར་བཤོས་ཤིང་�ས་པ། 17�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ངས་�་འདི་ནམ་ཡང་འ�ང་མི་�བ། ངས་�་འདི་ལས་འ�ང་བ་ཡིན་ན་རང་�ོག་འབན་ལ་བ�གས་ནས་
�་འདི་འ�ེར་ཡོང་མཁན་�ེ་བོ་འདི་ཚ�འི་�ག་འ�ང་བ་དང་མ�ངས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་ཁོང་གིས་�་དེ་འ�ང་
བར་ཁས་མ་�ངས་སོ། �ན་�གས་�ན་པའི་དཔའ་བོ་ག�མ་�ི་�ིང་�ོབས་ཅན་�ི་�ས་�ེས་�མས་འདི་�ར་
ཡིན། 18དཔའ་བོ་�མ་�འི་འགོ་དཔོན་ནི་ཡོ་ཨབ་�ི་�ན་ཨ་བྷི་ཤེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་གཉིས་�ི་མ་ནི་ཛ�་�་�ཱ་ཡིན་
ནོ། ཁོས་རང་གི་མ�ང་འ�ེར་ནས་མི་�ངས་ ༣༠༠ དང་འཐབ་ནས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་བསད་པས། ཁོ་ནི་མི་�ངས་
�མ་�འི་ནང་ནས་�ན་�ངས་ཅན་ཞིག་�་འ�ར་བ་ཡིན་ནོ། 19ཁོ་ནི་མི་�ངས་�མ་�འི་ནང་ནས་�ན་�གས་
ཆེ་ཤོས་ཤིག་�་འ�ར་ཏེ། དེ་ཚ�འི་འགོ་དཔོན་�་འ�ར་རོ། འོན་�ང་ཁོ་ནི་དཔའ་བོ་ག�མ་པོ་དེ་ལས་�ག་པའི་
�ན་�གས་ཅན་ཞིག་�་འ�ར་མ་�བ་བོ། 20ཀབ་ཛ�ལ་ནས་ཡིན་པ་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷའི་�་བྷེ་ན་�ཱ་ཟེར་བ་དེའང་
དམག་དཔོན་�ན་�གས་ཆེ་བ་གཞན་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། ཁོས་�ོ་�ོབས་ཆེ་བའི་ལས་མང་པོ་�ས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་
དཔའ་མཛངས་ཆེ་བའི་མོ་ཨབ་པའི་དམག་དཔོན་གཉིས་ལའང་བསད་དོ། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཁོས་ཉིན་ཅིག་གངས་
�བ་བཞིན་པའི་�བས་�་ས་དོང་ཞིག་གི་ནང་�་འ�ལ་ནས་སེང་གེ་ཞིག་�ང་བསད་དོ། 21ཁོས་ཨི་ཇིབ་པ་
ག�གས་�ོབས་ཆེ་ཞིང་ལག་པར་མ�ང་འ�ེར་བ་ཞིག་�ང་བསད་ཡོད་ཅིང་། བྷེ་ན་�ཱས་ལག་པར་བེར་�ག་ཞིག་
འ�ེར་ནས་ཨི་ཇིབ་པ་དེ་དང་འཐབ་པ་དང་། ཁོའི་ལག་པ་ནས་མ�ང་དེ་འ�ོག་�ེ། མ�ང་དེ་རང་གིས་ཁོ་བསད་
དོ། 22བྷེ་ན་�ཱའི་དཔའ་མཛངས་�ན་པའི་�ས་�ེས་�མས་ནི་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། ཁོ་ནི་དཔའ་བོ་�མ་�འི་ཁོངས་
ནས་གཅིག་ཡིན་ཏེ། 23ཁོ་ནི་དེ་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་�ེ་བོ་�ན་�གས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་�་འ�ར་མོད། འོན་�ང་ཁོ་ནི་
དཔའ་བོ་ག�མ་པོ་དེ་དང་འ�་བའི་�ན་�གས་ཆེན་པོར་འ�ར་མ་�བ་བོ། �་བིད་�ིས་ཁོ་ལ་རང་གི་�་�ང་
དམག་མིའི་འགོ་དཔོན་�་བ�ོ་གཞག་�ས་སོ། 24-39�མ་�འི་ཁོངས་�་ཡོད་པའི་�ེ་བོ་�མས་ནི་གཤམ་གསལ་
�ར་ཡིན་ནོ། ཡོ་ཨབ་�ི་�་བོ་ཨ་ས་ཧེལ། བྷེད་ལེ་ཧེམ་ནས་དྷོ་དྷོའི་�་ཨེལ་ཧ་ནན། ཧ་རོད་ནས་ཤམ་�ཱ་དང་ཨེ་ལི་
ཀ། པེ་ལེད་ནས་ཧེ་ལེཛ། ཊེ་ཀོ་ཨ་ནས་ཨི་ཀེཤའི་�་ཨི་ར། ཨ་ན་ཐོད་ནས་ཨ་བྷི་ཨེ་ཛར། �་�་ནས་མེ་�ན་ནེ། ཨ་
ཧོ་ནས་ཛལ་མོན། ནེ་ཏོ་�ཱ་ནས་མ་ཧ་རའི། ནེ་ཏོ་�ཱ་ནས་བྷ་�འི་�་ཧེ་ལེབ། བྷེན་ཡ་མིན་�ི་ས་གནས་གྷི་བི་�ཱ་ནས་
རི་བའི་�་ཨིཏ་ཏེ། པི་ར་ཐོན་ནས་བྷེ་ན་�ཱ། གྷཤ་འ�མ་�ི་�ང་གཤོང་ནས་ཧི་དའི། ཨ་ར་�ཱ་ནས་ཨ་བྷི་ཨལ་བྷོན། 
བྷ་�་རིམ་ནས་ཨཛ་�ཱ་བྷེད། �ལ་བྷོན་ནས་ཨེལ་�ཱ་བ། ཡ་ཤེན་�ི་�་�མས། ཡོ་ན་ཐན། ཧ་རར་ནས་ཤམ་�ཱ། ཧ་�ཱ་
�ཱ་ནས་ཤ་རར་�ི་�་ཨ་ཧི་ཨམ། མ་�་ནས་ཨ་ཧསི་བྷེའི་�་ཨེ་ལི་ཕེ་ལེཏ། གྷི་ལོ་ནས་ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་�ི་�་ཨེལ་ཡམ། 
ཀར་མེལ་ནས་ཧེཛ་རོ། ཨ་རབ་ནས་�ཱ་རེ། ཛ�་�ཱ་ནས་ན་�ཱན་�ི་�་ཨི་གྷལ། གྷཌ་ནས་བྷ་ནི། ཨམ་མོན་ནས་ཛ�་ལེག། 



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

ཡོ་ཨབ་�ི་གོ་མཚ�ན་འ�ེར་མཁན་བྷི་རོད་ནས་ན་ཧ་རེ། ཡ་ཏིར་ནས་ཨི་ར་དང་གྷ་རེབ། ཧི་ཏི་པ་�་རི་�ཱ་བཅས་
སོ། བ�ོམས་པའི་མི་�ངས་�མ་�་སོ་བ�ན་�མས་ནི་དཔའ་མཛངས་དང་�ན་�གས་�ན་པའི་དཔའ་བོ་�མས་
ཡིན་ནོ༎  

ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 24 

�་བིད་�ིས་མི་འབོར་�ངས་�ིས་ལེན་པ།  

1�ར་ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ཐོག་�་�གས་�ོས་ཏེ། དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་དཀའ་ངལ་ཡོང་བའི་�ིར་
ཁོང་གིས་�་བིད་�ི་སེམས་ནང་བ�ལ་མ་མཛད་ཅིང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། ད་�ོད་�ིན་ནས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�འི་མི་�མས་�ི་�ངས་འབོར་�ིས་བཤེར་�ིས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 2དེར་བ�ེན་�་བིད་�ིས་
རང་གི་དམག་�ི་ཡོ་ཨབ་ལ། ད་�ོད་སོ་སོའི་དམག་དཔོན་�མས་འ�ིད་དེ་�ལ་�ི་མཐའ་མཚམས་གཅིག་ནས་
གཞན་བར་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་ཚང་མའི་ཁོངས་�་�ིན་ནས་དེ་ཚ�འི་མི་འབོར་�ངས་�ིས་ལེན་ཞིག དེ་
ཚ�འི་�ངས་འབོར་མང་�ང་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཤེས་པར་�ེད་དགོས་ཅེས་ག�ངས་སོ། 3འོན་�ང་ཡོ་ཨབ་
�ིས་�་ལན་�། �ེ་མི་དབང་ཆེན་པོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་ཁ་�གས་
དེ་ད་�་ལས་�བ་བ�་མང་བར་འཕེལ་བར་མཛད་པར་ཤོག ཁོང་གིས་དེ་�ར་མཛད་པ་དེ་�་ཉིད་�ི་གཟིགས་
�བ་�ིར། �་ཉིད་ཉིན་མོ་དེ་བར་�་གསོན་པོར་གནས་པར་ཤོག་འོན་�ང་མི་དབང་ཆེན་པོས་མི་འབོར་�ངས་
�ིས་དེ་�ངས་དགོས་ཅེས་པའི་བཀའ་བ�ོས་ནན་ཏན་གནང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་�ང་། 4�ལ་པོས་ཡོ་
ཨབ་དང་ཁོང་གི་དམག་དཔོན་�མས་ལ་རང་གི་བཀའ་དེ་བ�ི་�ང་མ་�ས་ཀ་མེད་�ིས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་
བཀའ་བ�ོས་གནང་བས། དེ་ཚ�་�ལ་པོའི་�ན་�་ནས་ཐོན་ཏེ། ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་�ི་�ངས་ཐོ་ལེན་�ིར་
�ིན་ནོ། 5དེ་ཚ�ས་ཡོར་དན་�ལ་ཏེ། གྷཌ་�ིས་ཁོངས་�་ཡོད་པའི་�ང་གཤོང་ད�ིལ་�ི་�ོང་�ེར་ཨ་རོ་ཨེར་�ི་�ོ་
�ོགས་�་�ར་�བ་བོ། དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�་�ང་�ོགས་�་ཡ་ཛ�ར་དང་། 6ཧི་ཏི་པའི་ས་�ལ་�་ཡོད་པའི་གྷིལ་ཨད་དང་
ཀ་དྷེཤི་བར་�་�ིན་ནོ། དེ་�ེས་�ན་དང་ཡང་�བ་�ོགས་�་སི་དོན་བར་�་�ིན་ནོ། 7དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�་�ོ་�ོགས་�་
�གས་རི་བཙན་པོས་བ�ོར་བའི་�ོང་�ེར་ཊ་ཡར་དང་། ཧི་ཝི་པ་དང་ཀ་ནན་པའི་�ོང་�ེར་ཁག་བ�ད་དེ་
མཐར་ཡ་�་�འི་�ོ་�ོགས་བྷིར་ཤེ་བྷ་�་བ�ེབས་སོ། 8དེ་བཞིན་ཁོ་ཚ�་�ལ་�ི་ས་�ལ་ཚང་མ་བ�ོར་ནས་�་བ་
ད�་དང་ཉི་མ་ཉི་�འི་�ེས་�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིར་ལོག་�ས་ཏེ། 9དེ་ཚ�ས་�ལ་པོ་ལ་�ན་གསན་�ས་གསལ། 
དམག་སར་གོ་ཆོད་པའི་�ེ་པའི་ཁ་�ངས་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་ ༨༠༠,༠༠༠ དང་ཡ་�་�་�་ ༥༠༠,༠༠༠ བཅས་ཡོད་
པ་ཡིན་ནོ། 10འོན་�ང་མི་འབོར་�ངས་�ིས་ལེན་ཟིན་པའི་�ེས་�་�་བིད་�ི་སེམས་ཧ་ཅང་མི་བདེ་བ་�ང་ཞིང་། 
ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ངས་འདི་�་�འི་ལས་ངན་�ས་པས་�ིག་པ་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཞིག་བསག་པ་
ཡིན་པས། �གས་�ེ་གཟིགས་ཏེ་བཟོད་གསོལ་གནང་བར་མཛ�ད། ངས་�ེན་པ་ཞིག་དང་མ�ངས་པའི་ལས་དོན་
ཆོ་མེད་པ་ཞིག་�ས་བཞག་ཅེས་�ས་སོ། 11-12དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་བིད་�ི་�ང་�ོན་པ་གྷཌ་ལ། 
ད་�ོད་�ིན་ནས་�་བིད་ལ། ངས་ཁོ་ལ་དོན་གནད་ག�མ་�ི་ནང་ནས་གཅིག་འདམ་ཀ་�ེད་བ�ག་�་ཡིན་པས། 
ཁོང་གིས་གང་འདམས་པ་དེ་རང་ངས་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། དེའི་སང་ཞོགས་�་བིད་གཉིད་སད་པ་དང་། 



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

13གྷཌ་ནི་�་བིད་ཡོད་སར་�ིན་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གང་གནང་བ་ཚང་མ་�་བིད་ལ་བཤད་
དེ། ཁོང་གིས་�ལ་པོ་ལ་བཀའ་འ�ི་�ས་པ། ད་�ེད་�ི་�ལ་ནང་ལོ་ངོ་ག�མ་བར་�་�་གེ་འ�ང་བར་འདོད་
དམ། ཡང་ན་�ལ་པོ་རང་ཉིད་�་བ་ག�མ་�ི་བར་�་རང་གི་ད�་བོ་ལས་�ོས་དགོས་པར་འདོད་དམ། ཡང་ན་
ཉིན་ཞག་ག�མ་�ི་རིང་ལ་�ལ་ནང་རིམས་ནད་འ�ང་བར་འདོད་དམ། དེ་བས་ན་ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
�་ལན་གང་�ལ་དགོས་པ་དེའི་�ོར་ལ་�གས་བསམ་ཡག་པོ་བཞེས་ཏེ་ང་ལ་ག�ངས་�་གསོལ་ཞེས་�ས་སོ། 
14ལན་�་�་བིད་�ིས། ད་ང་ནི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་�་�ད་�ང་། འོན་�ང་མིའི་ལག་པ་ནས་ཉེས་
ཆད་འ�ེར་དགོས་པ་ལས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ིས་ང་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གནང་བར་ཤོག གང་ལགས་
ཟེར་ན། ཁོང་ནི་ཧ་ཅང་�གས་བ�ེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 15དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་�་ནད་རིམ་ཤིག་གཏོང་བ་གནང་ཞིང་། ནད་རིམས་དེ་ནི་�་�ོའི་�ས་ནས་�་བིད་�ིས་
འདམས་ཀ་�ས་པའི་�ས་བར་�་གནས་སོ། �ལ་�ི་མཐའ་མཚམས་གཅིག་ནས་གཞན་བར་ནད་རིམས་དེའི་�ོ་
ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ ༧༠,༠༠༠ ཙམ་ཤི་བ་ཡིན་ནོ། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་འཇིག་པར་
�ེད་རན་�ས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་ལ་ཉེས་ཆད་མི་གནང་བའི་�གས་བསམ་བཞེས་ཏེ། 
�ོག་གཅོད་�ེད་བཞིན་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ད་མཚམས་འཇོགས་�ོས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་
སོ། �བས་དེར་ཕོ་ཉ་དེ་ནི་ཡ་�སེ་པ་ཨ་རོ་�འི་ག�ལ་ཁའི་འ�མ་�་�ེབས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 17མི་མང་ཚར་
གཅོད་�ེད་བཞིན་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་མཐོང་ནས་�་བིད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ཉེས་པ་�ེད་མཁན་དེ་ནི་ང་
རང་ཡིན་པས། མི་ནོངས་མེད་འདི་ཚ�ས་ཉེས་པ་གང་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། དེ་བས་ན་�ེད་�ི་ང་དང་ངའི་ནང་
མི་�མས་ལ་ཉེས་ཆད་གནང་དགོས་ཤེས་�ས་སོ། 18ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་གྷཌ་ནི་�་བིད་ཡོད་སར་�ིན་ནས། �ེད་
རང་ཨ་རོ་�འི་ག�ལ་ཐག་�་ཕེབས་ཏེ། དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དོན་�་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་པར་མཛ�ད་
ཅེས་�ས་སོ། 19�་བིད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་�བ་�ེ། གྷཌ་�ིས་གང་ག�ངས་པ་བཞིན་
ཁོང་དེར་ཕེབས་སོ། 20ཨ་རོ་�ས་མར་བ�ས་པས་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་བཅས་པ་ཡར་རང་གི་�ོགས་
�་ཕེབས་བཞིན་པ་མཐོང་ནས། �་བིད་�ི་མ�ན་�་�ས་ས་ལ་བ�བས་ཏེ་�ག་བཙལ་ལོ། 21�ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། 
�་ཉིད་འདི་གར་ཕེབས་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པས། ལན་�་�་བིད་�ིས། ནད་རིམས་དེ་འགོག་
ཐབས་�་ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དོན་�་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་དགོས་འ�ག་པས། �ོད་�ི་འ�་བ�ང་
སའི་ག�ལ་ཁ་དེ་མཆོད་�ི་བཞེངས་�ལ་�་ཉོ་བའི་�ིར་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 22ཨ་རོ་�ས། �ེ་�ལ་པོ་
ཆེན་པོ། ས་ཆ་དེ་བཞེས་རོགས་གནང་། དེར་�ེད་�ི་�གས་འདོད་བཞིན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་
འ�ལ་གནང་བར་མཛ�ད། མཆོད་�ིར་མཆོད་འ�ལ་�ེག་པའི་�ིར་�ང་�མས་དང་། མེ་ཤིང་འ�ད་པའི་ཆེད་�་
དེ་ཚ�འི་གཉའ་ཤིང་དང་ག�ལ་ཁའི་ཤིང་ཆས་སོགས་�ང་ཡོད་ཅེས་�ས་ནས། 23ཨ་རོ་�ས་དངོས་ཟོག་ཐམས་
ཅད་�ལ་པོ་ལ་�ལ་ཏེ། �ེད་�ིས་འ�ལ་བའི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དཀོན་
མཆོག་གིས་བཞེས་པར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 24འོན་�ང་�ལ་པོས་ལན་�་ངས་�ོད་ལ་དེའི་རིན་པ་�ོད་�་ཡིན། 
ངས་རིན་པ་མ་གནས་པའི་དམར་མཆོད་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དཀོན་མཆོག་ལ་ནམ་ཡང་འ�ལ་བར་
མི་�་ཞེས་ག�ངས་ཏེ། �ལ་པོས་ག�ལ་ཁ་དེ་དང་�ང་�མས་ད�ལ་�མ་�་�་བ�་ཐམ་པ་�ད་ནས་ཉོས་སོ། 
25དེ་�ེས་ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དོན་�་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་ནས་དེར་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དང་



ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་པ 

མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པ་ཁག་འ�ལ་བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་པོའི་�ོན་ལམ་དེ་གསན་ནས། ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ལ་ནས་ནད་རིམས་དེ་ཡོངས་�་ཆད་དོ༎ 



 

1 Kings 

�ལ་རབས་དང་པོ། 1 

�ལ་པོ་�་བིད་�་ན་བ�ེས་པའི་�བས།  

1ད་�་�ལ་པོ་�་བིད་ད�ང་ལོ་ཧ་ཅང་བ�ེས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་ཞབས་�ི་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ཉལ་ཆས་�ོ་པོ་ག་
ཚ�ད་གཡོགས་ནའང་�ོད་�གས་�བ་�ི་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 2དེར་བ�ེན་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས། མི་དབང་ཆེན་པོ། 
ང་ཚ�ས་�ེད་དང་མཉམ་�་བ�ད་མཁན་དང་བ�་�ོགས་�ེད་མཁན་�ད་མེད་ན་གཞོན་ཞིག་འཚ�ལ་དགོས་སོ། 
མོས་�ོད་ལ་�ོ་པོ་ཡོང་�ིར་�ེད་དང་མཉམ་�་ཉལ་བར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 3ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ས་�ལ་ཡོངས་�་
�་མོ་མཛ�ས་མ་ཞིག་འཚ�ལ་བ་དང་། �་ནེམ་ནས་�་མོའི་མིང་ལ་ཨ་བྷི་ཤག་ཟེར་བ་ཞིག་�ེད་ནས་མོ་ལ་�ལ་པོའི་
�ང་�་འ�ིད་ཡོང་ངོ་། 4མོ་ཧ་ཅང་མཛ�ས་པོ་ཡོད་པ་དང་། �ལ་པོར་བ�་�ོགས་ཡག་པོ་�ེད་དོ། འོན་�ང་ཁོང་
གིས་མོ་དང་གཉམ་�་འ�ིག་�ོད་གནང་མེད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཨ་དྷོ་ནི་�ཱས་�ལ་�ི་ཡིན་ངེས་ཞེས་བ�ོད་པ།  

5-6ད་ཆ་ཨབ་ས་ལོམ་�ོངས་པ་དང་། �་བིད་དང་ཧ་གྷིད་�ི་�་ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ་ནི་ད་�་ཡོད་པའི་�་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན། 
ཁོ་ནི་ཧ་ཅང་མཛ�ས་པའི་�ེས་�་ཞིག་ཡིན་ཏེ། �་བིད་�ིས་ཁོ་ལ་དོན་གནད་གང་གི་�ོར་ལ་ཡང་བཀའ་བ�ོན་
གནང་གི་མེད་པ་དང་། ཁོ་ནི་�ལ་པོར་འ�ར་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། ཁོས་རང་ཉིད་�ི་དོན་�་ཤིང་�་འཁོར་
ལོ་�མས་དང་�་�མས་དང་�ང་�ོབ་�ེད་མཁན་མི་�་�་ཐམ་པ་གོ་�ིགས་�ས་ཏེ། 7ཁོས་ཛ�་�་�ཱའི་�་ཡོ་ཨབ་
དང་�་མ་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་མཉམ་�་�ོས་མོལ་�ས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་�བ་�ོར་�་�འི་ཁས་ལེན་�ས་སོ། 8འོན་
�ང་�་མ་ཛ་�ོག་དང་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷའི་�་བྷེ་ན་�ཱ་དང་�ང་�ོན་པ་ན་ཐན་དང་ཤིམ་ཨི་དང་རིའི་དང་�་བིད་�ི་
�་�ང་པ་�མས་ནས་ཨ་དྷོ་ནི་�ཱའི་�ོགས་�་མ་�ིན་ནོ། 9ཉིན་ཞིག་ཨ་དྷོ་ནི་�ཱས་ཨེན་རོ་གྷེལ་�ི་�གས་�འི་ཉེ་
འ�མ་�་�ལ་�ི་�ག་ཟེར་བ་དེར་�ག་དང་བ་�ང་དང་བེ�་�ག་པ་�མས་དམར་མཆོད་འ�ལ་ལོ། དམར་
མཆོད་�ི་མ�ོན་�་ཁོས་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་�་གཞན་དག་དང་�ལ་པོའི་ལས་�ེད་པ་ཡ་�་�་པའི་མི་ཁོངས་
�མས་མ�ོན་འབོད་�ས་སོ། 10འོན་�ང་ཁོ་རང་དང་མ་གཅིག་པ་མིན་པའི་�ན་མཆེད་སོ་ལོ་མོན་དང་�ང་�ོན་
པ་ན་ཐན་དང་བི་ན་ཡ་དང་�ལ་པོའི་�་�ང་པ་�མས་ལ་མ�ོན་འབོད་མ་�ས་སོ༎  

སོ་ལོ་མོན་�ལ་པོར་བ�ོས་པ།  

11དེ་ནས་ན་ཐན་�ིས་སོ་ལོ་མོན་�ི་ཨ་མ་བྷད་ཤེ་���འི་སར་ཕེབས་ནས། ཧ་གྷིད་�ིི་�་ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ་ཁོ་རང་ཉིད་
�ལ་པོར་འ�ར་བ་ཤེས་མ་�ང་ངམ། �ལ་པོ་�་བིད་�ིས་དེའི་�ོར་གང་ཡང་མ�ེན་�ི་མེད་དོ། 12�ོད་དང་�ོད་
�ི་�་སོ་ལོ་མོན་�ི་�ོག་�ོབ་འདོད་ཡོད་ན། ངས་�ོད་ལ་�ོས་�ོན་ཞིག་�ེད་�་ཡིན། 13�ོད་རང་�ལ་པོ་�་བིད་
�ི་�ང་�་སོང་ལ། མི་དབང་�ེད་ནས་ངའི་�་སོ་ལོ་མོན་ལ་�ེད་�ི་�ལ་འཛ�ན་�ེད་མཁན་�་�ལ་པོར་བ�ོས་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

�འི་ཞལ་བཞེས་གནང་མེད་དམ། ད་ཆ་ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་ཤིག 14ན་ཐན་
�ིས། �ོད་�ིས་�་བིད་ལ་ལོ་�ས་�ས་བཞིན་པའི་�བས་དེར་ང་ཡོང་ནས་�ོད་�ི་ལོ་�ས་དེ་ལ་བདེན་པའི་ར་
འ�ོད་�་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 15དེ་འ�་སོང་ཙང་བྷད་ཤེ་���་�ལ་པོ་མཇལ་བར་གཟིམ་ཁང་�་བཅར་ནས། ཁོང་
ད�ང་ལོ་ཧ་ཅང་བ�ེས་པོ་ཡིན་པ་དང་�་ནེམ་ནས་ཡིན་པ་�་མོ་ཨ་བྷི་ཤག་གིས་ཁོང་ལ་ཞབས་�ི་�་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་། 16བྷད་ཤེ་���ས་�ལ་པོར་�ག་ལན་ག�མ་�ལ་བ་དང་། �ལ་པོས། �ོད་ལ་ག་རེ་དགོས་སམ་ཅེས་�ས་པ་
དང་། 17མོས་ལན་�། མི་དབང་ཆེན་པོ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་�ེད་�ི་�ེས་�་
ངའི་�་སོ་ལོ་མོན་�ལ་པོར་འ�ར་�འི་དམ་བཅའ་གནང་ཡོད། 18འོན་�ང་ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ་�ལ་པོར་འ�ར་ཟིན་
པས། དེའི་�ོར་�ེད་�ིས་གང་ཡང་མ�ེན་�ི་མེད་དོ། 19ཁོང་གིས་བ་�ང་མང་པོ་དང་�ག་དང་བེ�་�ག་པ་
སོགས་དམར་མཆོད་འ�ལ་ནས་�ེད་�ི་�་�མས་དང་�་མ་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་དང་�ེད་�ི་དམག་�ི་ཡོ་ཨབ་བཅས་
ལ་མ�ོན་འབོད་�ས་འ�ག འོན་�ང་�ེད་�ི་�་སོ་ལོ་མོན་ལ་མ�ོན་འབོད་�ེད་མི་འ�ག 20མི་དབང་ཆེན་པོ། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ིས་�ེད་�ི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོ་�་ཞིག་འ�ར་�་ཡིན་པའི་�ོར་�ེད་�ི་གསལ་�གས་
གནང་�་དེ་�ག་བཞིན་ཡོད། 21�ེད་�ིས་དེ་�ར་མ་གནང་བ་ཡིན་ན། �ེད་�ོངས་མ་ཐག་ངའི་�་སོ་ལོ་མོན་
དང་ང་གཉིས་ཉེས་ཅན་�་�ིས་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 22མོས་�ལ་པོར་�་བཞིན་པའི་�བས་དེར་ན་ཐན་ཕོ་�ང་�་
�ེབས་སོ། 23�ང་�ོན་པ་ཕེབས་ཡོད་པའི་�ོར་�ལ་པོར་�ས་པ་དང་། ན་ཐན་ནང་�་ཕེབས་ནས་�ལ་པོར་�ག་
འ�ལ་�ས་སོ། 24དེ་ནས་ན་ཐན་གིས། མི་དབང་ཆེན་པོ། ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ་ནི་�ེད་�ི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་
�ར་གསལ་�གས་གནང་བ་ཡིན་ནམ། 25ཉི་མ་དེ་རིང་རང་ཁོས་བ་�ང་�མས་དང་�ག་�མས་དང་བེ�་�ག་པ་
�མས་མང་པོ་དམར་མཆོད་འ�ལ་སོང་། ཁོང་གིས་�ེད་�ི་�་�མས་དང་དམག་�ི་ཡོ་ཨབ་དང་�་མ་ཨ་བྷི་ཡ་
ཐར་མ�ོན་འབོད་�ས་ནས་ད་�་རང་ཁོ་ཚ�་ད�ེས་�ོན་�ེད་�བས་�། �ལ་པོ་ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ་�་ཚ�་རིང་པོར་གནས་
པར་ཤོག་ཅེས་�ད་འབོད་�ེད་བཞིན་འ�ག 26འོན་�ང་ཁོང་གིས་ང་དང་�་མ་ཛ་�ོག་དང་བྷེ་ན་�ཱ་དང་སོ་ལོ་
མོན་བཅས་ལ་མ�ོན་འབོད་�ས་མ་�ང་། 27མི་དབང་�ེད་�ིས་ལས་�ེད་པ་ཚ�ར་�ེད་�ི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོ་
�་ཞིག་འ�ར་�འི་�ོར་མ་ག�ངས་བར་འདི་ཚང་མ་གནང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་པས། 28�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་
བྷད་ཤེ་���་ནང་ལ་འབོད་ཅིག་བ�ངས་པ་དང་། མོ་ནང་ལ་ཡོང་ནས་ཁོང་གི་མ�ན་�་ལངས་སོ། 29དེ་ནས་ཁོང་
གིས་མོ་ལ། ངའི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་ནས་�ོབས་གནང་མཁན་གསོན་པོའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་
དམ་བཅའ་�ེད་�་ཡིན། 30གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་�ོད་�ི་�་སོ་ལོ་
མོན་ངའི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་�འི་དམ་བཅའ་�ོད་ལ་�ས་པ་དེ་དེ་རིང་ངས་�བ་�་ཡིན་ཞེས་
ག�ངས་སོ། 31བྷད་ཤེ་���ས་�ས་བ�ར་�་བཞིན་�ག་འ�ལ་�ས་ནས། ངའི་གཙ�་བོ་�ལ་པོ་�ས་�ག་�་�་ཚ�་
རིང་པོ་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 32�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་ཛ་�ོག་དང་ན་ཐན་དང་། བྷེ་ན་�ཱ་བཅས་�ད་བཏང་
བ་དང་ཁོ་ཚ�་�ེབས་ཏེ། 33ཁོང་གིས་ཁོ་ཚ�ར་ངའི་�ལ་ཁང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་�ོད་ཚ�་མཉམ་�་འ�ིད་ནས་ངའི་
�་སོ་ལོ་མོན་ལ་ང་རང་ཉིད་�ི་�ེལ་ལ་བཞོན་བ�ག་ནས་གྷི་ཧོན་�ི་�་མིག་བར་མཉམ་�་འ�ོ་དགོས་སོ། 34ཛ་
�ོག་དང་ན་ཐན་གཉིས་ནས་ཁོ་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�ལ་པོར་བ�ོ་འ�ལ་�ོས་ཤིག དེ་ནས་�ང་ཆེན་འ�ད་ནས་
�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�་ཚ�་�ན་རིང་གནས་པར་ཤོག་ཅེས་�ད་འབོད་�ོས་ཤིག 35དེ་ནས་�ོད་ཚ�་ཁོ་དང་མཉམ་�་
འདིར་ཡོང་ནས་ཁོ་ངའི་�ིར་འཁོད་�་ཡིན་ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་ནི་ངས་འདམས་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་
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�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 36དེ་ནས་བྷེ་ན་�ཱས་དེ་�ར་�ེད་�་ཡིན་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ེད་�ིས་�་བ་དེ་ཚ�་ལ་ངོས་འཛ�ན་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 37གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མི་དབང་�ེད་དང་
མཉམ་�་བ�གས་པ་བཞིན་སོ་ལོ་མོན་དང་མཉམ་�་ཡང་བ�གས་ནས་ཁོང་གི་�ལ་�ིད་�ལ་པོ་�ེད་�ི་�ལ་
�ིད་ལས་�ོབས་འ�ོར་དང་མངའ་ཐང་�ས་པར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 38དེ་ནས་ཛ་�ོག་དང་ན་ཐན་དང་བྷེ་ན་�ཱ་
དང་�ལ་པོའི་�་�ང་པ་བཅས་ནས་སོ་ལོ་མོན་ལ་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་ཆིབས་�ེལ་ལ་བ�ོན་ནས་�་མིག་གྷི་ཧོན་
བར་�་མཉམ་�་�ིན་ནོ། 39ཛ་�ོག་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་ནས་འ�ེར་ཡོང་བའི་
ཁ་�་པོའི་�མ་དེ་�ངས་ནས་སོ་ལོ་མོན་ལ་�གས་ནས་ཁོང་ལ་�ལ་པོར་བ�ོ་འ�ལ་�ས་སོ། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་�ང་
ཆེན་འ�ད་པ་དང་མི་མང་ཡོང་ནས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�་ཚ�་རིང་པོར་གནས་པར་ཤོག་ཅེས་�ད་འབོད་�ས་སོ། 
40དེ་ནས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཁོང་གི་�ེས་�་�གས་ཡོང་ནས་དགའ་�ོའི་�ད་འདོན་པ་དང་�ིང་�་གཏོང་བ་དང་ས་
གཞི་འ�ལ་�བ་པའི་ཅ་ཅོ་འདོན་ནོ། 41ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ་དང་ཁོའི་�་མ�ོན་�མས་ནས་ད�ེས་�ོན་�གས་�ོ་ཚར་
�བ་ཡོད་�བས་ཁོ་ཚ�ས་�་ཞིག་ཐོས་སོ། ཡོ་ཨབ་�ིས་�་དེ་ཐོས་པ་དང་ཁོས་�ོང་�ེར་ནང་གི་�་དེའི་དོན་ཅི་
ཡིན་ཞེས་�ི་བ་�ིས་པ་དང་། 42ཁོས་�ད་ཆ་བཤད་མ་ཚར་གོང་�་�་མ་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་�ི་�་ཡོ་ན་ཐན་དེར་
�ེབས་པ་དང་། ཨ་དྷོ་ནི་�ཱས་ཁོ་ལ་ནང་ལ་ཤོག། �ོད་མི་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་�བས་�ོད་�ིས་གཏམ་ཡང་བཟང་
པོ་ཞིག་འ�ེར་ཡོད་ཤག་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 43ལན་�་ཡོ་ན་ཐན་�ིས་དེ་�ར་མིན། མི་དབང་ཆེན་པོ་�་བིད་�ིས་
སོ་ལོ་མོན་ལ་�ལ་པོར་བ�ོས་སོང་། 44ཁོང་གིས་ཛ་�ོག་དང་ན་ཐན་དང་བྷེ་ན་�ཱ་དང་�ལ་པོའི་�་�ང་པ་
�མས་དང་མཉམ་�་བཏང་ནས། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ལ་པོའི་ཆིབས་�ེལ་ལ་བཞོན་བ�ག་པ་དང་། 45ཛ་�ོག་དང་
ན་ཐན་ནས་ཁོང་ལ་�་མིག་གྷི་ཧོན་�་�ལ་པོར་ངོས་འཛ�ན་�ི་བ�ོ་འ�ལ་�ས་སོང་། དེ་ནས་དེ་ཚ�་�ོང་�ེར་�་
སོང་ནས་དགའ་�ོའི་�་�ོགས་བཞིན་མི་མང་�མས་�ི་�ར་�འི་གང་འ�ག ད་�་�ོད་ཚ�ས་ཐོས་པའི་�་དེ་དེ་
རང་ཡིན་ནོ། 46དེ་ལས་�ག་པ་གང་�ང་སོང་ཟེར་ན། ད་ཆ་སོ་ལོ་མོན་�ལ་པོ་ཡིན་པ་དང་། 47དེ་ཡིན་ཙང་�ལ་
�ིད་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་མི་དབང་ཆེན་པོ་�་བིད་ལ་�ས་�ག་�ལ་བར་�ིན་ནས། ཁོང་ཚ�ས་�ལ་པོ་ལ། �ེད་�ི་
དཀོན་མཆོག་གིས་སོ་ལོ་མོན་ལ་�ེད་ལས་མཚན་�ན་�གས་ཆེ་བ་�ང་བ་མ་ཟད་�ོབས་འ�ོར་དང་མངའ་ཐང་
�ག་པར་�ས་པར་ཤོག་ཅེས་�ས་པ་དང་། དེ་ནས་�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་ཉལ་�ིའི་�ེང་ནས་ད�་�ར་ནས་
ག�ངས་པ། 48ཁོང་གིས་དེ་རིང་གི་ཉི་མ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་�ལ་
འཛ�ན་�་ངའི་རིགས་བ�ད་ནང་ནས་�ལ་པོ་ཞིག་བ�ོ་གཞག་གནང་བ་དང་། ངའི་མི་ཚ�འི་རིང་ལ་དེ་�ར་
མཐོང་�བ་པ་དེ་ལ་བ�ོད་བ�གས་པར་ཤོག་ཅེས་མོན་ལམ་འདེབས་སོ། 49དེ་ནས་ཨ་དྷོ་ནི་�ཱའི་མ�ོན་པོ་�མས་
འཇིགས་ནས་ལངས་ཏེ་རང་རང་སོ་སོའི་ལམ་�་�ིན་ནོ། 50ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ་ཁོ་རང་ཡང་སོ་ལོ་མོན་ལ་ཧ་ཅང་
འཇིགས་ནས་ལངས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་སར་�ིན་ནས་མཆོད་�ིའི་�ར་ཞིག་
ལ་འཐམས་སོ། 51�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ལ། ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ་�ེད་ལ་འཇིགས་ནས་མཆོད་�ིའི་�ར་ཞིག་ལ་འཐམས་འ�ག་
ཅེས་�ས་པ་དང་། ཁོས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ང་ལ་མི་གསོད་པའི་དམ་བཅའ་གནང་དགོས་ཤེས་�ས་སོ། 52སོ་
ལོ་མོན་�ིས། ཁོ་དམ་ཚ�ག་ཅན་ཡིན་ན་ཁོའི་�་�ང་གཅིག་�ང་རེག་པར་མི་�འོ། འོན་�ང་ཁོ་དེ་�ར་མིན་ན་ཁོ་
འཆི་བར་ངེས་སོ་ཅེས་ག�ངས་སོ། 53དེ་ནས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ་འ�ིད་�ིར་མི་�མས་བཏང་ནས། 
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ཁོ་ལ་མཆོད་�ིད་ནས་མར་ཕབ་�ེ་འ�ིད་ཡོང་དགོས། ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ་�ལ་པོའི་�ང་�་�ིན་ནས་�ས་བ�ར་དང་
�ག་འ�ལ་�ས་པ་དང་། དེ་ནས་�ལ་པོས་ད་�ོད་རང་རང་གི་�ིམ་�་སོང་ཞིག་ཅེས་ག�ངས་སོ༎  

�ལ་རབས་དང་པོ། 2 

�་བིད་�ིས་སོ་ལོ་མོན་ལ་མཐའ་མའི་�ོབ་�ོན་གནང་བ།  

1�་བིད་�ོངས་པའི་�ས་ཉེ་བར་�ེབས་པ་དང་། ཁོང་རང་གི་�་སོ་ལོ་མོན་�ད་བཏང་ནས་མཐའ་མའི་�ོབ་�ོན་
འདི་�ར་གནང་ངོ། 2ད་ང་འཆི་བའི་�ས་ལ་�ེབས་ཡོད། �ོད་རང་�ོ་སེམས་བ�ན་པོ་དང་�ོ་ཐག་ཆོད་པོ་�ོས་
ལ། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གང་གནང་བ་ཚང་མ་�བ་ཅིག �ོད་གང་�་སོང་
ཡང་�ོད་�ི་ལས་གང་�ེད་པ་ཚང་མར་ཡར་�ས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་ཆེད་�། མོ་ཤེའི་བཀའ་�ིམས་ནང་�ིས་
ཡོད་པའི་�ིམས་དང་བཀའ་�་ཚང་མ་�བ་ཅིག 4�ོད་�ིས་ཁོང་གི་བཀའ་�ང་བ་ཡིན་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ང་ལ་ག�ངས་པ་བཞིན་ངའི་བ�ད་པ་ཚ�ས་�ིང་ཡོངས་དང་�ོག་ནས་ཁོང་གི་བཀའ་ཚང་མ་�ང་བ་ཡིན་ན་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�ིའི་ཐོག་�་བ�གས་མཁན་མི་ཞིག་ནམ་ཡང་ཆད་མི་ཡོང་ཞེས་པའི་ཁོང་གི་གནང་བའི་དམ་
བཅའ་ཆ་ཚང་�བ་པར་གནང་ཡོང། 5གནས་�ལ་གཞན་ཞིག་ལ། ཡོ་ཨབ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་དཔོན་ནེར་
�ི་�་ཨེབ་ནེར་དང་ཡེ་ཐེར་�ི་�་ཨ་མ་ས་གཉིས་བསད་ནས་ང་ལ་ཅི་�ས་པ་�ོད་�ིས་�ན་�ི་འ�ག་གམ། ཁོ་ཚ�་
གཉིས་�ི་དམག་འ�གས་�བས་བསད་པའི་གནས་�ལ་�ི་ད�་ཤ་ལེན་པའི་ཆེད་ཁོས་ཞི་བདེའི་�ས་�བས་ལ་ཁོ་
གཉིས་ལ་བསད་པའི་�ོར་ལ་�ོད་�ིས་�ན་ཞིག ཁོས་མི་�ོན་མེད་�མས་བསད་ཡོད། ཁོས་�ས་པའི་ཉེས་པའི་
འགན་དེ་ད་ཆ་ངས་འ�ར་བཞིན་དེའི་འ�ས་�་�ོང་ངོ། 6�ོད་�ིས་ག་རེ་�ེད་དགོས་ཤེས་པས། ཁོ་ལ་ཞི་བདེ་
ངང་རང་བཞིན་�ིས་འཆི་�་མ་འ�ག་ཅིག 7འོན་�ང་གྷིལ་ཨད་ནས་ཡིན་པ་བྷར་ཛ�་ལའིི་�་ཚ�ར་�མས་བ�ེའི་
ཐོག་བ�་�ོགས་�ོས་ཤིག གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་�ོད་རང་གི་�ན་�ན་པ་ཨབ་ས་ལོམ་�ི་�་ནས་�ོས་ཡོང་
�བས་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ིན་�ས་ཡོད། 8བྷེན་ཡ་མིན་�ི་བྷ་�་རིམ་�ོང་གི་གྷེ་རའི་�་ཤིམ་ཨི་ཡང་ཡོད། ང་མ་ཧ་ནེམ་
�་འ�ོ་བའི་ཉིན་ཁོས་ང་ལ་དམོད་པ་�ག་པོ་བ�བ་�ང་། འོན་�ང་ཁོ་�་བོ་ཡོར་དན་�་�ག་�བས་ངས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་ཁོ་མི་གསོད་པའི་ཆེད་དམ་བཅའ་ནན་པོ་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 9འོན་�ང་�ོད་�ིས་ཁོ་
ལ་ཉེད་ཆད་མ་བཏང་བར་བཞག་མི་�ང་། �ོད་�ིས་ཇི་འ�་�ེད་དགོས་ཤེས་པ་དང་། �ོད་�ིས་ངེས་པར་�་ཁོ་
གསོད་དགོས་ཅེས་ག�ངས་སོ༎  

�་བིད་�ོངས་པ།  

10�་བིད་�ོངས་པ་དང་ཁོང་གི་�་�ང་དེ་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�་�ས་སོ། 11ཁོང་གིས་ལོ་བཞི་�་རིང་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་གནང་བ་དང་། ཧེབ་རོན་�་ལོ་བ�ན་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་ངོ་�མ་�་སོ་�མ་རིང་�ལ་�ིད་
བ�ངས་སོ། 12སོ་ལོ་མོན་ནི་ཡབ་�་བིད་�ི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་ཁོང་གི་�ལ་�ིད་�ི་�ས་
�ོབས་བ�ན་པོར་གནས་སོ༎  



�ལ་རབས་དང་པོ། 

ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ་�ོངས་པ།  

13དེ་ནས་ཧ་གྷིད་�ི་�་ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ་སོ་ལོ་མོན་�ི་ཨ་མ་བྷད་ཤེ་���འི་�ར་�ེབས་པ་དང་། མོས་ཁོ་ལ་�ོད་མཛའ་
�ོགས་�་�ར་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པས། ཁོས་དེ་�ར་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 14དེ་ནས་ཁོས། ངས་�ེད་ལ་�་བ་
ཞིག་ཐེངས་�་ཡོད། མོས། དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པས། 15ཁོས་ལན་�། ང་�ལ་པོར་འ�ར་དགོས་པ་དེ་�ེད་
�ིས་ཤེས་གསལ་རེད། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ང་ང་རང་�ལ་པོར་འ�ར་བའི་རེ་བ་ཡོད། འོན་�ང་དེ་�ར་མ་�ང་
བར་ངའི་�ན་�ལ་པོར་འ�ར་སོང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་རེད། 
16ད་ཆ་�ེད་ལ་�་བ་ཞིག་འ�ལ་�་ཡོད་པ་དེ་ལ་�ེད་�ིས་མིན་མ་ག�ངས་རོགས་གནང་�ས་པས། བྷད་ཤེ་���ས་
དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པས། 17ལན་�་ཁོས། �ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ལ་�་ནེམ་ནས་ཡིན་པའི་�་མོ་ཨ་བྷི་ཤག་
ངའི་�ང་མར་�ོང་རོགས་གནང་། �ེད་�ིས་�ལ་པོ་ལ་གང་�ས་པ་དེ་ལ་ནམ་ཡང་མིན་མི་ག�ངས་པ་ངས་ཤེས་
སོ། 18མོས་དེ་ནི་ལེགས་སོ། ངས་�ོད་�ི་དོན་�་�ལ་པོར་བཀའ་མོལ་�་བར་�ེད་དོ་ཞེས་�ས་སོ། 19དེ་ནས་བྷད་
ཤེ་���་�ལ་པོའི་�ང་�་ཨ་དྷོ་ནི་�ཱའི་ཆེད་�་བཀའ་མོལ་�་བར་ཕེབས་སོ། �ལ་པོས་རང་གི་�མ་ལ་�ེ་ལེན་�་
བར་བཞེངས་ནས། ཁོང་ལ་�ས་ཞབས་�ས་སོ། དེ་ནས་ཁོང་གིས་རང་གི་�ལ་�ིའི་�ེང་�་བ�གས་པ་དང་རང་
གི་�མ་�ི་ཆེད་�་བ�གས་�ི་གཞན་ཞིག་འཇོག་བ�ག་པ་དང་། མོས་ཁོང་གི་གཡས་�ོགས་�་བ�གས་ནས། 
20ངས་�ེད་ལ་�་བ་�ང་�་ཞིག་�་�་ཡོད་པ་དེ་ལ་�ོད་�ིས་མིན་མ་ག�ངས་རོགས་གནང་�ས་པས། �ལ་པོས་
ཨ་མ་ལགས། �ེད་�ིས་ག�ངས་ཡ་ཡོད་པ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ། ངས་�ེད་ལ་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་�་མིན་ག�ངས་སོ། 
21ལན་�་ཁོང་གིས། �ོད་རང་གི་�ན་ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ་ལ་�་མོ་ཨ་བྷི་ཤག་�ང་མར་�ོད་དགོས་ཅེས་ག�ངས་པ་དང་། 
22�ལ་པོས། �ེད་�ིས་ཨ་བྷི་ཤག་ཁོ་ལ་�ོད་དགོས་ག�ངས་པ་དེའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ། �ེད་�ིས་ཁོ་ལ་ངའི་�ལ་
�ི་�ང་�ོད་དགོས་ག�ངས་ན་ཡང་ཆོག གང་�ར་ཁོ་ངའི་གཅེན་པོ་ཡིན་པ་དང་�་མ་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་དང་ཡོ་ཨབ་
�ང་ཁོའི་�ོགས་�་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 23དེ་ནས་སོ་ལོ་མོན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་དམ་
བཅའ་ནན་ཏན་�ས་ཏེ། ཨ་དྷོ་ནི་�ཱས་འདི་�ར་�ོང་བའི་དོན་�་རང་གི་�ོག་�ད་ནས་རིམ་པ་ངའི་འཛལ་མ་
བ�ག་ན་དཀོན་མཆོག་གི་ང་ལ་གསོད་པར་ཤོག 24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཡབ་�་བིད་�ི་�ིའི་�ེང་�་
བ�ན་པོར་འཇོག་པར་གནང་ཡོད། ཁོང་གི་ང་དང་ངའི་རིགས་�ད་ལ་�ལ་�ིད་དེ་གནང་ནས་རང་གི་ཞལ་
བཞེས་འ�བ་པ་གནང་ཡོད། གསོན་པོའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ལ་དམ་བཅའ་འཛ�ག་ཡོད་དེ་རིང་ཨ་དྷོ་
ནི་�ཱ་འཆི་བར་འ�ར་རོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 25དེ་ནས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་བྷེ་ན་ཡ་ལ་བཀའ་གནང་བ་�ར་ཁོ་
�ིན་ནས་ཨ་དོ་ནི་ཡ་ལ་བསད་དོ༎  

ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་ལ་�ང་�ད་གཏངོ་བ་དང་ཡོ་ཨབ་འཆི་བ།  

26�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་�་མ་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་ལ་�ོད་རང་གི་�ང་པ་ཨ་ན་ཐོད་�ི་�ིམ་�་སོང་ཞིག �ོད་རང་
འཆི་འོས་པ་ཞིག་ཡིན། འོན་�ང་ད་�་ངས་�ོད་འཆི་བར་མི་འ�ག། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་ངའི་ཡབ་�་བིད་
དང་མཉམ་�་ཡོད་�བས་�ོད་�ིས་ཁོང་དང་མཉམ་�་�ག་བ�ལ་�ོང་བ་དང་། �ོད་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་འགན་འ�ར་བ་ཡིན་པའི་�ིར་རོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 27དེ་ནས་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�་མའི་ཞབས་�འི་ལས་ཀ་ནས་གཏོན་གནང་ངོ་། འདི་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ཤི་�ཱོ་�་�་མ་ཨེ་ལི་དང་ཁོང་གི་རིགས་བ�ད་�ི་�ོར་གང་ག�ངས་པ་�མས་དངོས་�་�བ་པ་ཡིན་ནོ། 28ཡོ་
ཨབ་�ིས་�ང་བའི་ལོ་�་ཐོས་སོ། (ཁོས་ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ་ལ་�བ་�ོར་�ས་པ་མ་གཏོགས། ཨབ་ས་ལོམ་ལ་�བ་�ོར་�ས་
མེད་དོ།) དེ་འ�་སོང་ཙང་ཁོ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པར་�ོས་ནས་མཆོད་�ིའི་�ར་�ི་
ར་ཅོ་གཉིས་ལ་འཐམས་ནས་བ�ད་དོ། 29�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ལ་ཡོ་ཨབ་ད�་�ར་དམ་པར་�ོས་པ་དང་མཆོད་
�ིའི་ཉེ་འ�ིས་�་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་འ�ོར་པ་དང་། སོ་ལོ་མོན་�ི་ཡོ་ཨབ་མཆོད་�ིར་ཅི་�ིར་�ོས་པ་ཡིན་ནམ་
ཞེས་�ིས་པར་བང་ཆེན་ཞིག་བཏང་ངོ་། ཡོ་ཨབ་�ིས་ལན་�། ང་སོ་ལོ་མོན་ལ་འཇིགས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�ང་�་�ོས་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཡོ་ཨབ་གསོད་པར་བྷེ་ན་�ཱ་
ལ་བཏང་ངོ། 30ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པར་�ིན་ནས། ཡོ་ཨབ་ལ་�ལ་པོས་�ོད་ལ་
མར་ཐོན་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་�ང་ཅེས་�ས་པ་དང་། ལན་�་ཡོ་ཨབ་�ིས། ང་ཐོན་�ི་མིན། ང་འདིར་འཆི་
གི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། བྷེ་ན་�ཱས་�ལ་པོའི་སར་�ིར་ལོག་ནས་ཡོ་ཨབ་�ི་གང་�ས་པ་�མས་�ས་སོ། 31ལན་�་སོ་
ལོ་མོན་�ིས། ཡོ་ཨབ་�ིས་གང་�ས་པ་བཞིན་�ིས་ཤིག ཁོ་གསོད་ལ་�ར་�་བ�ག་ཅིག། དེ་ནས་ཡོ་ཨབ་�ིས་�ོན་
མེད་མི་�མས་བསད་ནས་�ེད་པའི་ཉེས་ལན་�་ངའམ་�་བིད་�ི་བ�ད་པ་ཚ�ར་ནམ་ཡང་འགན་ཅན་�ང་བར་
མི་འ�ར། 32ངའི་ཡབ་�་བིད་�ིས་མ་མ�ེན་པར་ཡོ་ཨབ་�ིས་མི་གསོད་�ིས་ཉེས་པ་ཁག་�ིས་པར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཉེས་ཆད་དེ་ཁོ་རང་ལ་གཏོང་གནང་ཡོང་། ཡོ་ཨབ་�ིས་ཁོ་ལས་�ག་པའི་མི་�ོན་མེད་གཉིས། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་ད�ིད་ཨབ་ནེར་དང་ཡ་�་�་པའི་དམག་ད�ིད་ཨ་མ་ས་གཉིས་བསད་དོ། 33དེ་ཚ�་བསད་
པའི་ཉེས་ཆད་ཡོ་ཨབ་དང་ཁོའི་བ�ད་པར་�ག་�་ཕོག་པར་འ�ར། ཡིན་ན་ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་
བིད་�ི་བ�ད་པ་ཁོང་གི་�ིར་�ོད་མཁན་�མས་ལ་�ན་�་ཡར་�ས་གནང་བར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་སོ། 34དེའི་
�ིར་བྷེ་ན་�ཱ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པར་སོང་ནས་ཡོ་ཨབ་བསད་ནས་ཁོ་ལ་ཐང་�ལ་
�ི་རང་གི་�ིམ་འ�མ་�་�ར་�་བ�ག་གོ 35�ལ་པོས་བྷེ་ན་ཡ་ལ་ཡོ་ཨབ་�ི་ཚབ་�་དམག་�ིར་བ�ོས་པ་དང་
ཛ་�ོག་ལ་ཨབ་ཡ་ཐར་�ི་ཚབ་�་�་མར་བ�ོས་སོ༎  

ཤིམ་ཨི་�ོངས་པ།  

36དེ་ནས་�ལ་པོས་ཤིམ་ཨི་ལ་འབོད་ནས་ཁོ་ལ། �ེད་རང་གི་ཆེད་�་འདིར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཁང་པ་ཞིག་བཟོས་
ཤིག དེའི་ནང་�་�ོད་ལ་�ོང་�ེར་ནས་མ་ཐོན་ཞིག 37གལ་�ིད་�ོད་�ོང་�ེར་ཐོན་ནས་ཀིད་རོན་�ལ་ནས་
�ིན་པ་ཡིན་ན་�ོད་ངེས་པར་�་འཆི་བར་འ�ར། དེའི་ཉེས་པ་དེ་�ོད་རང་ཉིད་ལ་ཕོག་ཡོད་ག�ངས་སོ། 38ལན་
�་ཤིམ་ཨིས། མི་དབང་ཆེན་པོ། �ེད་�ིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་�་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ན་
རིང་བར་�་གནས་སོ། 39འོན་�ང་ལོ་ག�མ་�ི་�ེས་�་ཤིམ་ཨིའི་ཚ�་གཡོག་གཉིས་གྷད་�ི་མ་�འི་�་�ལ་པོ་ཨ་
ཀིཤི་�ི་�ང་�་�ོས་�ིན་པ་དང་། ཤིམ་ཨིས་དེ་ཚ�་གྷད་�་ཡོད་པ་ཐོས་པ་དང་། 40དེ་མ་ཐག་�་ཁོས་རང་གི་བོང་
�ར་�་བ�བ་ནས་ཚ�་གཡོག་གཉིས་འཚ�ལ་�་�ལ་པོ་ཨ་ཀིཤི་�ི་སར་གྷད་�་�ེབས་ནས་ཁོས་ཚ�་གཡོག་གཉིས་
�ེད་ནས་�ིམ་�་འ�ིད་ཡོང་བ་དང་། 41སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཤིམ་ཨིས་གང་�ས་པ་དེ་ཐོས་ནས། 42ཁོང་གིས་ཁོ་ལ་
འབོད་�་བཏང་ནས་�ས་པ། ངས་�ོད་་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་འ�ོ་མི་ཆོག་པ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

མནའ་བ�ེལ་�་བ�ག་ཡོད། �ོད་�ིས་དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ངེས་པར་�་འཆི་�འི་ངས་�ོད་ལ་ཉེན་བ�་
�ད་ཡོད་པ་ཡིན། �ོད་�ིས་དེ་�ར་�ིགས་པ་འ�ག་ཅེས་ཁས་ལེན་�ས་མེད་དམ། 43དེ་འ�་སོང་ཙང་�ོད་�ིས་
ཅིའི་�ིར་རང་གི་ཁས་ལེན་ནས་འགལ་བ་མ་ཟད་ངའི་བཀའ་ལ་ཅི་�ིར་མ་ག�ངས་བ་ཡིན་ནམ། 44�ོད་�ིས་
ངའི་ཡབ་�་བིད་ལ་ངན་པ་གང་�ིས་པ་ཚང་མ་གསལ་པོ་ཤེས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེའི་ཉེས་ལན་
�་�ོད་རང་ལ་ཆད་པ་གཏོང་བར་འ�ར་རོ། 45འོན་�ང་ཁོང་གིས་ང་ལ་�ིན་�བས་གནང་�་མ་ཟད། �ས་ནམ་
གནས་བར་�་བིད་�ིས་�ལ་�ི་བ�ན་པོར་གནས་�ི་རེད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 46དེ་ནས་�ལ་པོས་བྷེ་ན་�ཱ་ལ་
བཀའ་གནང་བ་�ར་ཁོ་�ིན་ནས་ཤིམ་ཨི་ལ་བསད་དོ། དེ་ནས་སོ་ལོ་མོན་�ི་�ལ་�ིད་�ི་མངའ་འོག་�་ཆ་ཚང་
བ�ས་སོ༎  

�ལ་རབས་དང་པོ། 3 

ཤེས་རབ་�ི་ཆེད་�་སོ་ལོ་མོན་�ི་�ོན་ལམ།  

1སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་�ས་མོ་དང་ཆང་ས་བ�བ་ནས་�ལ་པོ་དང་མཉམ་�་མ�ན་ལམ་�ས་སོ། 
ཁོང་གི་ཕོ་�ང་དང་མཆོད་ཁང་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཐའ་འཁོར་�་�གས་རི་མ་�བ་བར་�་�ལ་པོས་མོ་ལ་�་
བིད་�ི་�ོང་�ེར་�་བཞག་གོ 2�བས་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་ཁང་བཞེངས་མེད་�བས་མི་མང་ཚ�ས་
མཆོད་�ི་འ�་མིན་�་ཚ�གས་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ི་ཡོད་དོ། 3སོ་ལོ་མོན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�མས་
བ�ེ་བ�་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། རང་གི་ཡབ་�་བིད་�ི་བ�བ་�་�མས་�ི་�ེས་�་འ�ག་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 
འོན་�ང་ཁོས་སེམས་ཅན་�མས་བསད་ནས་དེ་ཚ�་མཆོད་�ི་འ�་མིན་�་ཚ�གས་�ི་�ེང་�་དམར་མཆོད་�ལ་�ི་
ཡོད་དོ། 4�བས་ཤིག་ལ་ཁོང་གི་གྷི་བི་ཨོན་�་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ིར་ཕེབས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེར་མཆོད་
�ི་�ན་�གས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡོད་ཅིང་། འདས་པའི་�ས་�བས་ལ་ཁོང་གིས་མཆོད་�ི་དེའི་ཁར་དམར་མཆོད་ 
༡,༠༠༠ �ལ་ཡོད་དོ། 5མཚན་མོ་དེར་ཁོང་གི་�ི་ལམ་ནང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་གཟིགས་ཞིག་གི་ནང་ལ། 
ངས་�ོད་ལ་ག་རེ་�ེར་དགོས་ཤེས་�ི་བ་གནང་བས། 6ལན་�་སོ་ལོ་མོན་�ིས། �ས་�ག་�་�ེད་�ི་ཞབས་�ི་ངའི་
ཡབ་�་བིད་ལ་�གས་བ�ེ་བ་ཆེན་པོས་གཟིགས་�ོང་གནང་ཡོད་དོ། ཁོང་བཟང་པོ་དང་དམ་ཚ�ག་ཅན་དང་�ེད་
དབར་�ང་བདེན་�ི་འ�ེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན། �ེད་�ིས་�་མ�ད་ནས་�མས་པ་ཆེན་པོས་ཁོང་ལ་གཟིགས་�ོང་
གནང་བས་ད་�་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་�ི་�་ཞིག་�ང་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 7�ེ་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་ལོ་ན་�་བ་དང་�ལ་�ིད་�ོངས་�ངས་མི་ཤེས་ན་ཡང་�ེད་�ིས་ངའི་
ཡབ་�ི་�ལ་འཇིན་�་�ལ་པོར་བ�ོ་བར་གནང་ནས། 8ང་འདིར་�་ཉིད་�ི་འདམས་པ་གནང་བའི་མི་མང་གི་
�ངས་འབོར་ཧ་ཅང་མང་བས་�ངས་ཀ་བ�ི་མི་�བ་པའི་�ོད་�་ཡོད་དོ། 9དེ་འ�་སོང་ཙང་ངས་�ེད་�ི་མི་
མང་ཚ�ར་�ང་བདེན་�ི་�ལ་�ིད་�ོངས་�བ་པ་དང་། བཟང་ངན་གཉིས་�ི་ད�ེ་བ་�ེ་�བ་པའི་དགོས་ངེས་�ི་
ང་ལ་ཤེས་རབ་གནང་རོགས་གནང་། དེ་མིན་ངས་�ེད་�ི་�བས་ཆེན་�ི་མི་མང་ཚ�ར་�ིད་�ོངས་ཇི་�ར་�ེད་
�བ་བམ་ཞེས་�ས་སོ། 10སོ་ལོ་མོན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དེ་�ར་�་བ་�ལ་བར་�གས་མཉེས་པོ་�ང་བ་
དང་། 11ཁོང་གིས་ལ་�ོད་རང་གི་ཆེད་�་ཚ�་རིང་པོ་དང་�་ནོར་དང་རང་གི་ད�་བོ་�མས་འཆི་བའི་ཚབ་�་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

�ང་བདེན་ངང་�ིད་�ོངས་�ེད་�བ་པའི་ཤེས་རབ་�ས་པ་ཡིན་ཙང་། 12ངས་�ོད་�ིས་�ས་པ་�ར་�ད་�་
ཡིན། �ོན་�་�་ཞིག་གི་�ང་མ་ཐོབ་པ་དང་མ་འོང་པར་ཡང་�་ཞིག་གི་�ང་ཐོབ་མ་�བ་པའི་ཤེས་རབ་དང་
�ན་དབང་ངས་�ོད་�་ཡིན། 13དེ་མིན་�ོད་�ིས་མ་�ས་ནའང་�ོད་རང་གི་མི་ཚ�འི་རིང་�ལ་པོ་གཞན་ལས་
�ག་པའི་�་ནོར་དང་བ�ར་�ི་�ོད་�་ཡིན། 14�ོད་�ི་ཕ་�་བིད་བཞིན་�ོད་�ིས་ང་ལ་ཉན་ནས་ངའི་བཀའ་
�ིམས་�མས་�ང་བ་ཡིན་ན་ངས་�ོད་ལ་ཚ�་རིང་པོ་�ོད་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 15སོ་ལོ་མོན་གཉིད་བསད་པ་
དང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་གཉིད་ལམ་ནང་བཀའ་གནང་བ་ཤེས་སོ། དེ་ནས་ཁོང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ེབས་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་ལ་ལངས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་གི་
མཆོད་པ་དང་མ�ན་འ�ེལ་�ི་མཆོད་པ་�ལ་ནས། དེ་�ེས་ཁོང་རང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ར་མ�ོན་�ོན་གཏང་བ་
རེད༎  

སོ་ལོ་མོན་�ི་ཁམ་མ�་ཁག་པོ་ཞིག་ལ་ཞིབ་གཅོད་�ས་པ།  

16ཉིན་ཞིག་�ད་ཚ�ང་མ་གཉིས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་�ང་�་བཅར་ནས། 17ཁོ་ཚ�་གཉིས་ནས་གཅིག་གིས་མི་
དབང་ཆེན་པོ། �ད་མེད་འདི་དང་ངེད་གཉིས་�ིམ་གཅིག་གི་ནང་�ོད་�ི་ཡོད། མོ་ང་དང་མཉམ་�་ཡོད་བཞིན་
པའི་�བས་�་ང་ལ་�་ཞིག་�ེས་�ང་། 18ང་ལ་�་�ེས་པའི་ཉིན་གཉིས་�ི་�ེས་�་མོ་ལ་ཡང་�་ཞིག་�ེས་སོང་། 
�ིམ་�་ངེད་གཉིས་གཅིག་པོ་མ་གཏོགས་གཞན་�་ཡང་མེད་དོ། 19དེ་ནས་མཚན་ཞིག་ལ་མོས་�་�འི་�ེང་�་
རིལ་ནས་མནན་པས་�་�་དེ་ཤིའོ། 20མཚན་མོ་དེ་ལ་མོ་ལངས་ནས་ང་གཉིད་ཤོར་བའི་�བས་�་ངའི་�་ནས་
ངའི་�་�་འ�ེར་ནས་མོ་རང་གི་ཉལ་�ིའི་�ེང་�་བཞག་པ་དང་། �་�་ཤི་རོ་དེ་ངའི་ཉལ་�ིའི་�ེང་�་བཞག་
འ�ག 21སང་ཞོག་ང་གཉིད་སད་ནས་ཨོ་མ་�ེར་�བས་�་�་དེ་འཆི་ཡོད་པ་མཐོང་�ང་། ངས་དེར་ནན་ཏན་
�ིས་བ�་�བས་དེ་ངའི་�་�་མིན་པ་ངས་ཤེས་�ང་། 22འོན་�ང་�ད་མེད་གཞན་དེས་�ས་པ། དེ་�ར་མ་ཡིན། 
�་�་གསོན་པོ་དེ་ངའི་ཡིན་པ་དང་། ཤི་རོ་དེ་�ོད་རང་གི་རེད་ཅེས་�ས་སོ། �ད་མེད་དང་པོ་དེས་ལན་�་དེ་
�ར་མ་རེད། �་�་ཤི་རོ་དེ་�ོད་རང་གི་ཡིན་པ་དང་། གསོན་པོ་དེ་ངའི་རེད་�ས་པ་དང་། དེ་�ར་ཁོ་གཉིས་�ལ་
པོའི་�ང་�་�ོད་པ་�བ་བོ། 23དེ་ནས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས། �ོད་རང་གཉིས་ཀས་�་�་གསོན་པོ་དེ་རང་གི་
ཡིན་ཟེར་བ་དང་། �་�་ཤི་རོ་དེ་�ོད་གཉིས་�ི་མ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་�ས་པས། 24ཁོང་གིས་རལ་�ི་ཞིག་ལེན་�་
བཏང་ནས། རལ་�ི་ཞིག་འ�ེར་ཡོང་བ་དང་། 25ཁོང་གིས་�་�་གསོན་པོ་འདི་�མ་�་གཉིས་�་ཆོད་ལ། ཁོ་
གཉིས་ལ་�མ་�་རེ་རེ་�ོད་ཅིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 26དེ་ནས་ཨ་མ་ངོ་མ་དེས་རང་གི་�་ལ་སེམས་ནང་�མས་པས་
ཁེངས་ཡོད་�བས་�ལ་པོ་ལ། མི་དབང་ཆེན་པོ་�་�་དེ་མ་གསོད་པར། དེ་མོ་རང་ལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་
�ས་སོ། འོན་�ང་�ད་མེད་གཞན་དེས། དེ་ང་ཚ�་�་ལ་ཡང་མ་གནང་བར། དེ་�མ་�་གཉིས་�་གཏོང་རོགས་
གནང་�ས་སོ། 27དེ་ནས་སོ་ལོ་མོན་�ིས་�་�་དེ་མ་བསད་པར། �ད་མེད་དང་པོ་དེ་ལ་�ོད་ཅིག། གང་ལགས་
ཟེར་ན། མོ་ནི་�་�་དེའི་ཨ་མ་ངོ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ། 28ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་མི་མང་ཚ�ས་སོ་ལོ་མོན་�ིས་
�ིམས་གཅོད་གནང་བ་དེའི་�ོར་ཐོས་�བས་ཁོ་ཚ�འི་སེམས་ནང་ཁོང་ལ་�ས་ཞབས་གི་ཁེངས་སོ། གང་ལགས་
ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་�ིམས་གཅོད་�ང་བདེན་ངང་ཐག་ཆོད་གནང་བའི་ཤེས་རབ་དེ་
གནང་ཡོད་པ་ཁོང་ཚ�ས་ཤེས་སོ༎  



�ལ་རབས་དང་པོ། 

�ལ་རབས་དང་པོ། 4 

སོ་ལོ་མོན་�ི་ལས་�ེད་པ་ཁག།  

1སོ་ལོ་མོན་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡིན་ནོ། 2ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་གོ་གནས་ཐོ་བ་�མས་ནི་འདི་�ར་རོ། �་མ་ : 
ཛ་�ོག་གི་�་ཨ་ཛར་�ཱ་དང་། 3�ིམས་ཁང་གི་�ང་ཡིག་�མས་ : ཤི་ཤ་ཡི་�་�མས་ཨེ་ལི་ཧོ་རེཕ་དང་ཨ་ཧི་�ཱ་
དང་། ཡིག་ཆའི་འགོ་འཛ�ན་ : ཨ་ཧི་�ད་�ི་�་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་དང་། 4དམག་�ི་ : ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷའི་�་བྷེ་ན་�ཱ་དང་། 
�་མ་�མས་ : ཛ་�ོག་དང་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་དང་། 5ཛ�ང་ཁག་གི་�ིད་�ོང་གཙ�་བོ་ : ན་ཐན་�ི་�་ཨ་ཛར་�ཱ་དང་། 
�ལ་པོའི་�ོབ་�ོན་པ་ : ན་ཐན་�ི་�་�་མ་ཛ་�ད་དང་། 6ཕོ་�ང་གི་ཞབས་�ིའི་འགོ་འཛ�ན་ : ཨ་ཧི་ཤར་དང་། 
བཙན་གཡོག་གི་འགོ་འཛ�ན་ : ཨབ་དྷ་ཡི་�་ཨ་དྷོ་ནི་རམ་དང་། 7སོ་ལོ་མོན་�ིས་མི་�ངས་བ�་གཉིས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ོང་ཁག་གི་�ིད་�ོང་ལ་བ�ོ་གཞག་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ོང་སོ་སོ་ནས་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་�ིམ་
ཚང་ཁག་ལ་གང་དགོས་པ་དང་། ལོ་འཁོར་གཅིག་ནང་མི་རེ་རེར་�་རེར་ཁ་ཟས་�ི་འགན་ལེན་�ས་དགོས་སོ། 
8དཔོན་རིགས་བ�་གཉིས་�ི་མིང་དང་དེ་ཚ�འི་རང་རང་གི་ཛ�ང་གི་འགན་ལེན་ཁག་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། བྷེན་ཧར་ 
: ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་བ�ད་�ི་�ལ་དང་། 9བྷེན་དེ་ཀར་ : �ོང་�ེར་མ་ཀཛ་དང་། ཤལ་བྷིམ་དང་། བྷེད་ཤེ་མེཤི་
དང་། ཨེ་ལོན་དང་། བྷེད་ཧ་ནན་དང་། 10བྷེན་ཧེ་སེད་ : �ོང་�ེར་ཨ་�བ་བྷོད་དང་སོ་�ོ་དང་ཧེ་ཕར་�ི་ས་�ལ་
ཡོངས་�ོགས་ཡིན་ནོ། 11བྷེ་ན་བྷི་ན་དྷབ་�ིས་སོ་ལོ་མོན་�ི་�་མོ་ཏ་ཕད་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་ཡོད་པ་ : 
ཌོར་�ི་མངའ་�ལ་ཡོངས་�ོགས་�ི་འགན་ལེན་ཡོད་དོ། 12ཨ་ཧི་�ད་�ི་�་བྷ་ན་ : ཏ་ནག་དང་མེ་གི་དྷོའི་�ོང་
�ེར་དང་། ཛ་རེ་ཐན་�ི་�ོང་གི་ཉེ་འ�མ་�ི་ཡེཛ་རིལ་�ོང་གི་�ོ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་བྷེད་�ན་ཉེ་འ�མ་�ི་
མངའ་�ལ་ཡོངས་�ོགས་ནས། ཧ་བེལ་མེ་ཧོ་�ཱའི་�ོང་�ེར་དང་ཡོག་མིམ་�ི་�ོང་�ེར་བར་�་འགན་ལེན་ཡོད་
དོ། 13བྷེན་གེ་བེར་ : གྷིལ་ཨད་�ི་ས་�ལ་�ི་ར་མོད་�ོང་�ེར་དང་། གྷིལ་ཨད་�ི་�ོང་གསེབ་�མས་ཡ་ཨིར་�ི་
རིགས་�ས་མ་ནསེ་�ཱེ་རིགས་བ�ད་ལ་བདག་པ་དང་། བྷ་�ན་�་ཨར་གྷོབ་�ི་མངའ་�ལ་�ོང་�ེར་ཆེན་པོའི་
�ངས་�ག་བ�་ ལ་ལིའི་ར་བས་བཟོས་པའི་�ལ་�ོར་དང་�གས་རི་བ�ོར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 14ཨིད་དྷོའི་�་ཨ་ཧི་
ན་དྷབ་ : མ་ཧ་ནེམ་�ི་�ོང་དང་། 15སོ་ལོ་མོན་�ི་�ས་མོ་གཞན་པ་བྷ་སི་མད་�་བ་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་
མཁན་ཨ་ཧི་མཛ་ : ནཕ་ཏ་ལིའི་ས་�ལ་�ི་འགན་འཛ�ན་ཡིན་ནོ། 16�་ཤའི་�་བྷ་ན་ : ཨ་ཤེར་མངའ་�ལ་དང་། 
བྷི་ལོད་�ོང་འ�ེར་དང་། 17པ་�་ཨའི་�་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ : ཨི་ས་ཀར་�ི་ས་�ལ་�ི་འགན་འཛ�ན་ཡིན་ནོ། 18ཨེ་
ལའི་�་ཤིམ་ཨི་ : བྷེན་ཡ་མིན་�ི་ས་�ལ་ཡིན་ནོ། 19�་རིའི་�་གྷེ་བྷེར་ : ཨ་མོར་པའི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་བྷ་
�ན་�ི་�ལ་པོ་ཨོག་གིས་དབང་འཛ�ན་�ས་པའི་གྷིལ་ཨད་མངའ་�ལ་�ི་འགན་འཛ�ན་ཡིན་ནོ། ཛ�ང་བ�་གཉིས་
དེ་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་མ་�ིས་པའི་�ལ་ཁམས་ཡོངས་�ོགས་�ི་ཐོག་�ིད་�ོངས་གཅིག་གི་མངའ་འོག་�་ཡོད་པ་
ཡིན་ནོ།  

སོ་ལོ་མོན་�ི་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་�ལ་�ིད།  



�ལ་རབས་དང་པོ། 

20ཡ་�་�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་�་མཚ�འི་�ེ་མ་དང་འ�་བ་�ངས་ཕོན་ཆེ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཚ�་ཟ་ཞིང་
འ�ང་ཞིང་བདེ་�ིད་ངང་གནས་ཡོད་དོ། 21སོ་ལོ་མོན་�ི་�ལ་�ིད་ནི་གཙང་པོ་�བ་རད་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་བར་�ི་
�ལ་ཁབ་ཡོངས་དང་། ཨི་ཇིབ་�ི་ས་མཚམས་བར་�་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ལ་འཇལ་བ་དང་། སོ་ལོ་མོན་
�ི་�་ཚ�འི་རིང་དེ་ཚ�་ཁོང་གི་མི་སེར་ཡིན་ནོ། 22སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཉིན་རེའི་�གས་མཁོ་ནི་�ོ་ཞིབ་ལི་ཊར་ ༥,༠༠༠ 
དང་ཁ་ཟས་�་ཚ�གས་ལི་ཊར་ ༡༠,༠༠༠ དང་། 23བ་རའི་ནང་�་ཡོད་པའི་བ་�གས་བ�་དང་�་ཁར་ཡོད་པའི་
བ་�གས་ཉི་�་ཐམ་པ་དང་། �ག་�ངས་ ༡༠༠ དང་དེའི་ཐོག་ཤ་བ་དང་རི་དགས་དང་མནའ་བ་དང་�ིམ་�་
བཅས་ཡོད་དོ། 24གཙང་པོ་�བ་རད་�ི་�བ་�ོགས་ས་�ལ་�ི་�ལ་ཚང་མ་དང་�བ་རད་�ི་ཏིཕ་�ཱ་ནས་�བ་
�ོགས་གྷ་ཛའི་�ོང་�ེར་བར་�་སོ་ལོ་མོན་�ིས་དབང་བ�ར་གནང་ཡོད་དོ། གཙང་པོ་�བ་རད་�ི་�བ་�ོགས་�ི་
�ལ་པོ་�མས་ཁོང་གི་མི་སེར་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་�ིམ་མཚ�ས་�ལ་ཁབ་ཚང་མ་ཞི་བདེའི་ངང་གནས་ཡོད་དོ། 
25ཁོང་གི་�་ཚ�འི་རིང་ཡ་�་�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ལ། �ིམ་ཚང་རེ་རེར་རང་གི་�ན་ཤིང་དང་སེ་
ཡབ་ཤིང་�ོང་ཡོད་ཅིང་དེ་ཚ�་བདེ་བར་གནས་སོ། 26སོ་ལོ་མོན་ལ་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་�་རའི་�ངས་ ༤༠,༠༠༠ 
དང་། �་དམག་གི་�འི་�ངས་ ༡༢,༠༠༠ ཡོད་དོ། 27ཁོང་གི་�ིད་�ོངས་པ་བ�་གཉིས་ནས་སོ་སོའི་�་རེ་ལ་�ལ་
པོ་སོ་ལོ་མོན་ལ་ཁ་ཟས་དང་ཁོང་གི་ཕོ་�ང་�་ཞལ་ལག་བཞེས་མཁན་ཚང་མའི་�གས་མཁོ་�མས་ཁོ་ཚ�ས་�ས་
�ག་�་ཆ་ཚང་�བ་�ིས་ཡོད་དོ། 28�ིད་�ོངས་པ་རེ་རེས་རང་གི་�ལ་བར་འཕོག་པའི་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་�་
�མས་དང་འོར་འ�ེན་�ེད་པའི་སེམས་ཅན་�ི་ཆེད་�་དགོས་པའི་ནས་དང་སོག་མ་�མས་ཆ་ཚང་�བ་�ིས་
ཡོད་དོ། 29གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་སོ་ལོ་མོན་ལ་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་ཤེས་རབ་དང་། ནང་དོན་�ོགས་�བ་པའི་
�ས་པ་དང་ཚད་མེད་པའི་ཤེས་ཡོན་ཆེན་པོ་གནང་ངོ། 30སོ་ལོ་མོན་�ི་ཤེས་རབ་ནི་ཤར་�ོགས་�ི་མི་ཤེས་རབ་
ཅན་�མས་དང་ཨི་ཇིབ་�ི་མི་ཤེས་རབ་ཅན་ཚ�་ལས་�ག་པ་ཡོད་དོ། 31ཁོང་ནི་མི་�ན་ལས་ཤེས་རབ་ཆེ་ཤོས་
ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ནི་ཨེཛ་�ཱ་པ་ཨེ་ཐན་དང་། ཧེ་མན་དང་ཀལ་ཀོལ་དང་། མ་ཧོལ་�ི་�་དྷར་དྷ་�མས་ལས་
ཤེས་རབ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་�ན་�གས་�ིམ་མཚ�ས་�ལ་ཁབ་ཚང་མར་�བ་ཡོད་དོ། 32ཁོང་གིས་ལེགས་
བཤད་�ི་�ངས་ ༣,༠༠༠ དང་མ�ར་མའི་�ངས་ ༡,༠༠༠ ལས་�ག་པ་བ�ོམས་གནང་ཡོད། 33ཁོང་གི་ཤིང་�ོང་
དང་�ི་ཤིང་དང་ལེ་བ་ནོན་�ི་འ�མ་ཤིང་ནས་�ིག་པར་�ེ་བའི་ཨེ་སོབ་�ོར་སོགས་ལ་འ�ེལ་བ�ོད་གནང་བ་
དང་། ཁོང་གིས་སེམས་ཅན་དང་�ི�་དང་�ོ་འ�ོ་དང་ཉ་�མས་�ི་�ོར་ལའང་ག�ངས་�ི་ཡོད་དོ། 34འཇིག་
�ེན་ཡོངས་�ི་�ལ་པོ་ཚ�ས་ཁོང་གི་ཤེས་རབ་�ི་�ོར་ལ་གོ་བ་དང་དེ་ཚ�་ཉན་པའི་�ིར་མི་གཏོང་གི་ཡོད་དོ༎  

�ལ་རབས་དང་པོ། 5 

སོ་ལོ་མོན་�ིས་མཆོད་ཁང་བཞེངས་�ར་�་�ིག་གནང་བ།  

1ཊ་ཡར་�ི་�ལ་པོ་ཧི་རམ་ནི་�་བིད་�ི་�ས་�ག་�་མཛའ་�ོགས་ཡིན་པ་དང་། སོ་ལོ་མོན་ནི་རང་གི་ཡབ་�་
བིད་�ི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་བའི་གནས་�ལ་ཐོས་པ་དང་། དེ་ནས་ཁོང་གིས་རང་གི་�་ཚབ་�མས་སོ་
ལོ་མོན་�ི་སར་བཏང་ངོ་། 2སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཧི་རམ་ལ་འདི་�ར་ལན་བཏང་ངོ་། 3ངའི་ཡབ་�་བིད་�ིས་ཁོང་རང་
གི་མཐའ་བ�ོར་�ི་ད�་བོའི་�ལ་�་�མས་དང་ཡང་ཡང་འཐབ་�ོལ་གནང་དགོས་�ང་བ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

མཆོག་གིས་ད�་བོ་ཐམས་ཅད་ལས་�མ་པར་�ལ་བ་མ་གནང་བའི་བར་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དཀོན་
མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་�ེད་�ིར་དེ་བར་མཆོད་ཁང་ཞིག་�ང་བཞེངས་�བ་མེད་པ་�ེད་�ིས་མ�ེན་གསལ་
ཡིན། 4འོན་�ང་ད་ཆ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ས་མཚམས་ཚང་མར་ཞི་བདེ་བཟོ་གནང་ནས། 
ང་ལ་ད�་བོ་�མས་མེད་པ་ཡིན་ཙང་འཐབ་�ོལ་�ི་འཇིག་པ་གང་ཡང་མེད་དོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་
ཡབ་�་བིད་ལ། ངས་�ོད་�ི་�ལ་འཛ�ན་�་�ོད་རང་�ི་�་དེ་�ལ་པོར་བ�ོ་�་ཡིན་པས་ཁོས་ངའི་ཆེད་�་མཆོད་
ཁང་ཞིག་བཞེངས་ཡོང་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་འ�ག ད་ཆ་ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དཀོན་མཆོག་ལ་
མཆོད་འ�ལ་�ེད་པའི་�ིར་མཆོད་ཁང་ཞིག་བཞེངས་�་ངས་སེམས་ཐག་ཆོད་ཡོད། 6དེར་བ�ེན་�ལ་པོ་�ེད�ི་
མི་�མས་ངའི་ཆེད་�་ལེ་བ་ནོན་�་འ�མ་ཤིང་གཅོད་པར་གཏོང་རོགས་གནང་། ངའི་མི་ཚ�་ཡང་དེ་ཚ�་དང་
མཉམ་�་ལས་�ེད་�་ཡིན་པ་དང། �ེད་�ི་དགོངས་པ་བཞིན་ངས་ཁོ་ཆོར་�་ཆ་�ོད་�་ཡིན། �ེད་�ིས་མ�ེན་
གསལ་�ར་�ེད་�ི་མི་�མས་ཤིང་གཅོད་མཁས་པོ་ཡོད་པ་�ར་ངའི་མི་�མས་�ི་མི་ཤེས་སོ། 7ཧི་རམ་ལ་སོ་ལོ་
མོན་�ི་གནས་�ལ་འ�ོར་མ་ཐག་�་ཁོང་�གས་ཤིན་�་ད�ེས་པར་འ�ར་ནས་�ས་པ། �ལ་པོ་�་བིད་ལ་�ལ་
ཁབ་ཆེན་པོ་འདི་འ�་བའི་ནང་�་�ལ་�ིད་�ོང་�བ་མཁན་�ི་�ས་ཤེས་རབ་ཅན་འདི་�ར་གནང་བས་ངས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་�ེས་ཆེ་�་གི་ཡོད། 8དེ་ནས་ཧི་རམ་�ིས་སོ་ལོ་མོན་ལ་ལན་འདི་�ར་བཏང་ངོ། ང་
ལ་�ོད་�ི་ལན་འ�ོར་�ང་བས། �ོད་�ིས་�ས་པ་བཞིན་�་ངས་�ོད་ལ་འ�མ་ཤིང་དང་ཐང་ཤིང་སོགས་�ོད་
�འི་�་�ིག་ཡོད། 9ངས་མི་ཚ�ས་ག�ང་�མས་ལེ་བ་ནོན་ནས་�་མཚ�འི་བར་�་འ�ེར་�་དང་། དེ་ནས་ག�ང་མ་
�མས་མཉམ་�་བ�མས་ནས་�ེད་�ིས་�ས་པའི་ས་གནས་དེར་�་ཐོག་�་གཏོང་གི་ཡིན། དེར་ངའི་མི་ཚ�ས་དེ་ཚ�་
བ�ོལ་བ་དང་�ེད་�ི་མི་ཚ�ས་�ིས་ལེན་ནས་འ�ེར་དགོས། �ེད་རང་གི་ངོས་ནས་ངའི་མི་ཚ�ར་ཁ་ཟས་གནང་བ་
ལ་ང་དགའ་པོ་ཡོད་དོ། 10དེ་འ�་སོང་ཙང་ཧི་རམ་�ིས་སོ་ལོ་མོན་ལ་མཁོ་བའི་འ�མ་ཤིང་དང་ཐང་ཤིང་གི་
ག�ང་མ་�མས་བ�ར་རོ། 11སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཧི་རམ་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ར་འཚ�་བའི་�ིར་ལོ་�ར་�ོ་མི་�ིག་�ན་ 
༢,༠༠༠ དང་�ས་མེད་པའི་ཁ་�་པོའི་�མ་ལི་�ར་ ༤༠༠,༠༠༠ གནང་ངོ། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་
བཞེས་གནང་བ་�ར་སོ་ལོ་མོན་ལ་ཤེས་རབ་གནང་བ་དང་། ཧི་རམ་དང་སོ་ལོ་མོན་�ི་དབར་ཞི་བདེ་ཡོད་པའི་
�ེན་�ིས་ཁོ་གཉིས་དབར་མ�ན་�ིག་བཞག་གོ 13�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མངའ་ཁོངས་ནས་མི་
�ངས་ ༣༠,༠༠༠ ཐམ་པ་ངལ་�ོལ་�ེད་པར་བ�གས་སོ། 14ཁོང་གིས་མི་�ངས་�ོང་�ག་བ�་ཡོད་པ་དེ་ཚ�་ཁག་
ག�མ་ལ་བགོས་ནས་ཚ�་ཁག་རེ་རེ་ལེ་བ་ནོན་ལ་�་བ་གཅིག་དང་ཁང་�ིམ་�་�་བ་གཉིས་བ�ད་དོ། དེ་ཚ�འི་འགོ་
འཛ�ན་�་ཨ་དྷོ་ནི་རམ་ལ་བ�ོས་སོ། 15སོ་ལོ་མོན་ལ་རི་�ལ་�ལ་ནས་�ོ་བ�ོ་མཁན་མི་�ངས་ ༨༠,༠༠༠ དང་། 
དེ་ཚ�་འོར་འ�ེན་�ེད་མཁན་མི་�ངས་ ༧༠,༠༠༠ ཡོད་དོ། 16ཁོ་ཚ�འི་ལས་ཀར་བ�་�ོགས་�ེད་མི་འགོ་འཛ�ན་ 
༣,༣༠༠ ཡོད་དོ། 17�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་བཀའ་གནང་བ་�ར་མཆོད་ཁང་གི་�ང་གཞིའི་ཆེད་�ོ་ཆེན་པོ་�མས་
བཏོན་ནོ། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་བཞེངས་པའི་ཆེད་�། སོ་ལོ་མོན་དང་ཧི་རམ་�ི་ལས་�ེད་པ་
�མས་དང་། �ོང་�ེར་གྷེ་བྷལ་�ི་མི་�མས་ནས་�ོ་ཡག་པོ་དང་ཤིང་ཆ་�་ཚ�གས་�་�ིགས་�ས་སོ༎  

�ལ་རབས་དང་པོ། 6 



�ལ་རབས་དང་པོ། 

སོ་ལོ་མོན་�ིས་མཆོད་ཁང་བཞེངས་པ།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༤༨༠ ལོན་ཡོད་པ་དང་། �ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་ཐོག་�་�ལ་�ིད་�ངས་ནས་ལོ་ངོ་བཞི་�ེབས་པའི་ཛ�ཝི་�ི་�་བ་གཉིས་པར་སོ་ལོ་མོན་�ིས་མཆོད་ཁང་
བཞེངས་འགོ་�གས་སོ། 2མཆོད་ཁང་དེའི་ནང་གི་རིང་�ང་མི་�ར་ཉི་�་�་བ�ན་དང་། ཞེང་ཁ་མི་�ར་ད�། 
མཐོ་ཚད་མི་�ར་ ༡༣.༥ ཡོད་དོ། 3�ལ་�ོའི་ཁང་མིག་གི་རིང་�ང་མི་�ར་ ༤.༥། མཆོད་ཁང་གི་ཞེང་ཁ་དང་
འ�་བ་མི་�ར་ད�་ཡོད་དོ། 4མཆོད་ཁང་གི་�ིག་པའི་�ར་�ང་�མས་ནང་གི་�ར་�ང་ལས་ཞེང་�ང་བ་ཡོད། 
5མཆོད་ཁང་གི་�བ་དང་�ིག་པའི་�ི་ལོག་ལ་ཐོག་བ�ེག་ག�མ་ཡོད་པའི་ཐོག་བ�ེག་རེ་རེའི་མཐོ་ཚད་མི་�ར་ 
༢.༢ ཡོད། 6འོག་ཐོག་གི་ཁང་མིག་རེ་རེར་ཞེང་ཁ་མི་�ར་ ༢.༢ དང་བར་ཐོག་གི་ཞེང་ཁ་མི་�ར་ ༢.༧ ཡོད། �ེ་
ཐོག་གི་ཞེང་ཁ་མི་�ར་ ༣.༡ ཡོད། མཆོད་ཁང་གི་ཐོག་�ེག་སོ་སོའི་�ང་གཅལ་ནི་�ང་གཅལ་འོག་མ་དེ་ལས་�བ་
པ་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁང་མིག་སོ་སོར་མ�ང་མ་མ་བཟོས་པའི་ཐོག་བཀབ་པའི་�ིར་ཡིན་ནོ། 7མཆོད་ཁང་
བཞེངས་པའི་�བས་�་ཐོ་བའམ། �་རིའམ་�གས་�ི་ལག་ཆའི་�་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་�་མཆོད་ཁང་བཞེངས་པའི་
�ོ་�མས་�ོ་འདོན་སར་བཟོས་སོ། 8མཆོད་ཁང་གི་�ོ་�ོགས་ལ་མཉམ་འ�ེལ་�ི་ཁང་པ་ཚང་མའི་འོག་ཐོག་དེར་
འ�ལ་�ོ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་�ས་�་འཛ�ག་ནས་ཐོག་ཚད་གཉིས་པ་དང་ག�མ་པར་འ�ོ་ས་ཡོད། 9དེ་�ར་
�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་མཆོད་ཁང་བཞེངས་�བ་པ་རེད། ཁོང་གིས་ཐོག་ཁའི་མ�ང་མ་དང་�ང་ལེབ་�མས་
འ�མ་ཤིང་གིས་བཟོས་སོ། 10ཁང་པ་ཐོག་�ེག་ག�མ་ཡོད་པའི་ཐོག་�ེག་རེ་རེའི་མཐོ་ཚད་མི་�ར་ ༢.༢ ཡོད་པ་
མཆོད་ཁང་གི་�ིའི་�ིག་པ་དང་མཉམ་འ�ེལ་�ི་བཞེངས་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཚ�་འ�མ་ཤིང་གི་ག�ང་མས་འ�ེལ་ཡོད་
དོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་སོ་ལོ་མོན་ལ་འདི་�ད་�། 12�ོད་�ིས་ངའི་བཀའ་�ིམས་�མས་ལ་ཉན་པ་ཡིན་
ན་ངས་�ོད་�ི་ཕ་�་བིད་ལ་ཁས་ལེན་�ིས་པ་�ར་�ོད་ལ་ཡང་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 13ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་དང་
མཉམ་�་གནས་�་དང་། �ོད་�ིས་བཞེངས་བཞིན་པའི་མཆོད་ཁང་འདིར་གནས་ནས་དེ་ཚ�་ལ་ནམ་ཡང་�ངས་
པར་མི་འ�ར་རོ། 14དེ་འ�་སོང་ཙང་སོ་ལོ་མོན་�ིས་མཆོད་ཁང་བཞེངས་ཚར་བ་ཡིན་ནོ༎  

མཆོད་ཁང་ནང་གི་ནང་ཆས་�མས།  

15ནང་གི་�ིག་པར་�ང་གཅལ་ནས་�ེ་ཐོག་བར་འ�མ་ཤིང་གི་�ང་ལེབ་�ིས་གཡོགས་ཡོད་པ་དང་། �ང་
གཅལ་�མས་ཐང་ཤིང་གི་བཟོས་ཡོད་དོ། 16ནང་གི་ཁང་མིག་ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་�་བ་དེ་མཆོད་ཁང་གི་
�བ་ལ་བཞེངས་ཡོད། དེའི་རིང་�ང་མི་�ར་ད�་ཡོད་པ་དང་། �ང་གཅལ་ནས་�ེ་ཐོག་བར་ཐང་ཤིང་གི་�ང་
ལེབ་�ི་བཅད་�བ་ཡོད་དོ། 17ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་�ི་མ�ན་�ི་ཁང་མིག་གི་རིང་�ང་མི་�ར་བཅོ་བ�ད་
ཡོད་དོ། 18འ�མ་ཤིང་གི་�ང་ལེབ་�མས་ལ་�་བའི་འ�ས་�་དང་མེ་ཏོག་གིས་�ོས་�བ་ཡོད། �ོའི་�ིག་པ་
�མས་མི་མཐོང་བའི་ཆེད་ནང་ལོག་ཆ་ཚང་འ�མ་ཤིང་གི་�ང་ལེབ་�ིས་བཀབ་ཡོད་དོ། 19མཆོད་ཁང་གི་�བ་
ལ་ཁང་མིག་�གས་མ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་དེའི་ནང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་བཞག་ཡོད་དོ། 
20ཁང་མིག་�གས་མ་དེའི་རིང་�ང་མི་�ར་ད�་དང་ཞེང་ཁ་མི་�ར་ད�་དང་མཐོ་ཚད་མི་�ར་ད�་ཡོད་པ་
�མས་གསེར་�ས་དག་གིས་བ�མས་ཡོད་པ་དང་། མཆོད་�ི་དེ་འ�མ་ཤིང་གི་�ང་ལེབ་�ིས་བཀབ་ཡོད་དོ། 



�ལ་རབས་དང་པོ། 

21མཆོད་ཁང་ནང་ལོག་ཐམས་ཅད་གསེར་�ིས་བ�མས་ཡོད་པ་དང་། ནང་གི་ཁང་མིག་ནང་འ�ལ་སར་གསེར་
ཐག་བཞག་ཡོད་པ་དང་ནང་གི་ཁང་མིག་ཡང་གསེར་�ིས་བ�མས་ཡོད་དོ། 22མཆོད་ཁང་གི་ནང་ལོག་དང་ཤིན་
�་དམ་པའི་གནས་�ི་མཆོད་�ི་ཡང་གསེར་�ི་བ�མས་ཡོད་དོ། 23ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་�་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་
ལས་བཟོས་པའི་ཀེ་�བ་གཉིས་བཞག་ཡོད་པ་རེ་རེའི་མཐོ་ཚད་མི་�ར་ ༤.༤ ཡོད་དོ། 24-26དེ་གཉིས་ཀའི་ཆེ་
�ང་དང་བཟོ་ད�ིབས་གཅིག་པ་ཡོད་ཅིང་། རེ་རེར་ཤོག་པ་གཉིས་རེ་དང་ཤོག་པ་རེ་རེའི་རིང་�ང་མི་�ར་ ༢.༢ 
ཡོད་པ་དང་། ཤོག་པ་གཅིག་ནས་གཞན་དེའི་བར་རིང་ཚད་མི་�ར་ ༤.༤ ཡོད་དོ། 27དེ་ཚ�་ཤིན་�་དམ་པའི་
གནས་�ི་ཞོག་རེ་རེར་བཞག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་ཤོག་པ་བ�ངས་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁང་
མིག་གི་ད�ིལ་�་རེག་པ་དང་གཞན་ཤོག་པ་གཉིས་པོ་དེ་�ིག་པར་རེག་ཡོད་དོ། 28ཀེ་�བ་གཉིས་པོ་དེ་ཚ�་གསེར་
�ིས་བ�མས་ཡོད་དོ། 29ཁང་མིག་�ེ་བའི་�ིག་པ་དང་ནང་གི་ཁང་མིག་ནང་�་ཀེ་�བ་�ི་ད�ིབས་དང་ཁ་�ར་
ཤིང་དང་མེ་ཏོག་སོགས་�ི་�ོས་�བ་ཡོད་དོ། 30མ་ཟད་�ང་གཅལ་ཡང་གསེར་�ིས་བ�མས་ཡོད་དོ། 31ཤིན་�་
དམ་པའི་གནས་དེར་འ�ལ་�ོ་གཉིས་པོ་དེ་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་ལས་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཐོད་�ི་ག�ང་མ་དེ་
�ེ་�ོ་པོ་ཡོད་པ་�ེད་ཀ་�ོར་�ོར་ཡོད་དོ། 32�ོ་�མས་ལ་ཀེ་�བ་ཡོད་པའི་ད�ིབས་ཅན་དང་། ཁ་�ར་ཤིང་དང་
མེ་ཏོག་བཅས་�ི་�ོས་�བ་ཡོད་པ་དང་། དེ་�མས་གསེར་�ིས་བ�མས་ཡོད་དོ། 33ཁང་མིག་�ེ་བའི་ནང་�་�ར་
ཡོད་པའི་ཤིང་�ོམ་�ི་�ོ་དེ་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་ལས་བཟོས་ཡོད་དོ། 34�ི་ནང་གཉིས་ཀར་འཁོར་བའི་�ོ་གཉིས་པོ་
དེ་ཐང་ཤིང་གིས་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། 35དེ་ཚ�་ཀེ་�བ་�ི་ད�ིབས་དང་ཁ་�ར་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པ་
བ�ོས་�བ་ནས་གསེར་�ིས་�ོམ་པོར་བ�མས་ཡོད་དོ། 36ནང་གི་ཚ�མས་ཆེན་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་མཆོད་ཁང་
གི་མ�ན་�་ཡོད་པ་དང་། མཐའ་འཁོར་�ི་�ིག་པ་�མས་འ�མ་ཤིང་གི་རིམ་པ་ཞིག་ལ་�ོའི་རིམ་པ་ག�མ་རེར་
བཞག་ཡོད་དོ། 37སོ་ལོ་མོན་�ིས་�ལ་�ིད་�ོངས་ནས་ལོ་ངོ་བཞི་འཁོར་བའི་ཛ�ཝི་�ི་�་བ་གཉིས་པ་ལ་མཆོད་
ཁང་གི་�ང་གཞི་བཏིངས་སོ། 38�ལ་�ི་�་བ་བ�ད་པར་སོ་ལོ་མོན་�ི་�ལ་�ིད་�ོངས་ནས་ལོ་ངོ་བ�་གཅིག་ 
འཁོར་�བས་�་འཆར་གཞི་བཀོད་པ་�ར་མཆོད་ཁང་ཆ་ཚང་བཟོས་ཚར་བ་ཡིན་ནོ། མཆོད་ཁང་བཟོ་བར་སོ་ལོ་
མོན་ལ་ལོ་ངོ་བ�ན་འགོར་བ་ཡིན་ནོ༎  

�ལ་རབས་དང་པོ། 7 

སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཕོ་�ང་།  

1སོ་ལོ་མོན་�ི་རང་གི་ཆེད་�་ཕོ་�ང་ཞིག་བཞེངས་�ར་ལོ་ངོ་བ�་ག�མ་འགོར་བ་ཡིན་ནོ། 2-3ལེ་བྷ་ནོན་�ི་
ཤིང་ནགས་�ི་ཕོ་�ང་ཞེས་པ་དེའི་རིང་�ང་མི་�ར་ ༤༤ དང་ཞེང་ཁ་མི་�ར་ ༢༢ དང་མཐོ་ཚད་མི་�ར་ ༡༣.༥ 
ཡོད། དེ་ལ་འ�མ་ཤིང་གི་ཀ་བའི་�ེང་ལ་�ལ་ག�མ་ཡོད། �ལ་རེར་ཀ་བ་བཅོ་�་རེ་ཡོད་པ་དང་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་
འ�མ་ཤིང་གི་མ�ང་མ་བཞག་ཡོད། ཐོག་འ�མ་ཤིང་ཡིན་པ་དང་གཉེར་ཚང་གི་བར་�་�ོན་ཡོད་པ་དང་། དེ་
ཚ�ར་ཀ་བས་�ེགས་ཡོད་དོ། 4�ོགས་གཉིས་�ི་�ིག་པ་རེ་རེར་�ེ་�ང་�ལ་ག�མ་རེ་ཡོད་དོ། 5�ོ་ལམ་དང་�ེ་�ང་
ལ་�ར་བཞི་ཡོད་པའི་�ོམ་ཡོད་པ་དང་། མ�ན་�ི་�ིག་པར་ཁ་�ས་པའི་�ིག་པ་རེ་རེར་�ེ་�ང་�ལ་ག�མ་རེ་
ཡོད་དོ། 6ཀ་བ་དང་�ན་པའི་ཚ�མས་ཆེན་�ི་རིང་�ང་མི་�ར་གཉིས་�་�་གཉིས་དང་། ཞེང་ཁ་མི་�ར་ ༡༣.༥ 



�ལ་རབས་དང་པོ། 

ཡོད། ཀ་བས་�ེགས་པའི་ཀ་ཕིབས་ཞིག་གཡོག་ཡོད་དོ། 7སོ་ལོ་མོན་�ིས་�ིམས་གཅོད་གནང་�ལ་�ི་བ�གས་�ི་
ཡོད་པའི་ཚ�གས་�ང་དེའི་�ང་གཅལ་ནས་ཐོག་བར་�་ཤིང་འ�མ་ཤིང་གི་བཟོས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 8�ིམས་གཅོད་
གཏོང་བའི་ཚ�མས་ཆེན་�ི་�བ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་སོ་ལོ་མོན་�་ཉིད་�ི་གཟིམ་�ང་ཁག་�མས་གཞན་དག་དང་
འ�་བ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རང་གི་�་�་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་�་མོ་ལ་ཡང་གཟིམ་�ང་ཁོང་དང་འ�་མཉམ་
བཟོས་གནང་ཡོད་དོ། 9ཁང་པ་གཞན་དག་ཚ�་དང་�ིམས་ཁང་ཆེན་པོ་བཅས་�ང་གཞི་ནས་ཐོག་གི་�ར་བར་�་
�ོ་�ས་ལེགས་�ིས་བཟོས་ཡོད་ཅིང་། �ོ་�མས་�ོ་བཏོན་སར་ཚད་དང་�ན་པ་བ�བ་ནས་ཡོད་པ་དང་�ི་ནང་
གི་�ར་�མས་སོག་ལེས་བཤགས་ནས་�ོམ་པོ་བཟོས་ཡོད་དོ། 10�ང་གཞིའི་�ོ་ཆེན་པོ་�མས་�ོ་བཏོན་སར་
བཟོས་ཤིང་ཡོད་པ་དང་། འགའ་ཤས་རིང་�ང་མི་�ར་ ༣.༥། གཞན་དག་རིང་�ང་མི་�ར་བཞི་ཡོད་དོ། 11�ེང་
གི་�ོའི་ཚད་ནི་�ོ་གཞན་དང་འ�་བ་དེ་�མས་འ�མ་ཤིང་གི་མ�ང་མ་དང་འ�་བ་བཤགས་ཡོད་དོ། 12ཕོ་�ང་
དང་མཆོད་ཁང་ནང་གི་ཚ�མས་ཆེན་རེ་དང་མཆོད་ཁང་གི་འ�ལ་�ོའི་ཁང་མིག་བཅས་པར་�ོ་བཤགས་པའི་�ིག་
པའི་�ལ་རིམ་ག�མ་རེ་དང་། འ�མ་ཤིང་གི་མ�ང་མའི་�ལ་རིམ་གཅིག་ཡོད་དོ༎  

�་རམ་�ི་ལས་ཀ།  

13�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་�་རམ་ཞེས་པའི་མི་ལག་ཤེས་མཁས་པ་ཊ་ཡར་�ི་�ོང་�་�ོད་མཁན་ལིའི་ལས་ཀར་
མཁས་པོ་ཡོད་པ་དེ་འབོད་�ིར་མི་བཏང་ངོ་། 14ཁོའི་ཕ་ཊ་ཡར་�་�ོད་མཁན་འདས་ཟིན་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ལིའི་
ལག་ཤེས་མཁས་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་ཨ་མ་དེ་ནབ་ཏ་ལིའི་�ེ་རིགས་ཡིན་ཅིང་། �་རམ་ནི་ཤེས་རབ་དང་ཉམས་
�ོང་ཅན་�ི་ལག་ཤེས་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོ་ལ་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ལིའི་ལས་ཀ་ཚང་མའི་འགན་འ�ེར་
དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ༎  

ལིའི་ཀ་བ་གཉིས།  

15�་རམ་�ིས་ལིའི་ཀ་བ་གཉིས་བཟོས་པ་དང་། རེ་རེར་རིང་�ང་མི་�ར་བ�ད་དང་འཁོར་�ག་�་མི་�ར་ ༥.༣ 
ཡོད་ པ་གཉིས་�ག་�བ་ནས་དེ་ཚ�་མཆོད་ཁང་གི་འ�ལ་�ོ་དེར་�ངས་པ་རེད། 16ཁོས་ཀ་བའི་དེ་�ེང་�་འཇོག་
�ེད་ལིའི་ཀ་ག�་གཉིས་ཡང་བཟོས་པ་དང་། རེ་རེའི་ཐོ་ཚད་མི་�ར་ ༢.༢ ཡོད་དོ། 17ཀ་བ་རེ་རེའི་�ེང་�་�གས་
�ོག་གི་ཐག་པའི་ད�ིབས་ཅན་དང་། 18ལིའི་སེ་འ�འི་�ལ་གཉིས་�ི་�ན་ཡོད་དོ། 19ཀ་ག�འི་ད�ིབས་པད་མ་
འ�་པོ་ཐོ་ཚད་མི་�ར་ ༡.༨ ཡོད་པ་དང་། 20�གས་�ོག་གི་བཟོ་ད�ིབས་ཅན་�ི་�ེང་�མ་པོར་ཡོད་སར་བཞག་
གོ ཀ་ག�་རེ་རེའི་མཐའ་འཁོར་�་�ལ་གཉིས་རེར་སེ་འ�་�ངས་ ༢༠༠ ཡོད་དོ། 21�་རམ་�ིས་ལིའི་ཀ་བ་དེ་
གཉིས་མཆོད་ཁང་གི་འ�ལ་�ོའི་མ�ན་�་བ�གས་སོ། དེ་ནས་གཅིག་ནི་�ོ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ཀ་བ་དེའི་མིང་
ལ་ཡ་ཀིན་དང་�ང་�ོགས་�ི་ཀ་བའི་མིང་ལ་བྷོ་ཨཛ་བཏགས་སོ། 22པད་མའི་ད�ིབས་ཅན་�ི་ལིའི་ཀ་ག�་དེ་ཀ་
བའི་�ེང་�་བཞག་གོ དེ་�ར་ཀ་བ་བཟོ་�འི་ལས་ཀ་ཆ་ཚང་�བ་པ་ཡིན་ནོ།  

ལིའི་�་མཛ�ད།  



�ལ་རབས་དང་པོ། 

23�་རམ་�ིས་ལིའི་�་མཛ�ད་�ོར་�ོར་གཏིང་རིང་�ང་མི་�ར་ ༢.༢ དང་། ད�ིལ་ནས་ཐད་ཁར་མི་�ར་ ༤.༤ 
དང་། འཁོར་�ག་�་མི་�ར་ ༡༣.༢ ཡོད་པ་ཞིག་བཟོས་སོ། 24�་མཛ�ད་�ི་�ི་ལོགས་�་མཐའ་འཁོར་ལ་ལིའི་ཁ་
�ིལ་�་བའི་འ�ས་�འི་�ལ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ཚ�་�་མཛ�ས་དེ་དང་མཉམ་�་�གས་�བ་ཡོད་དོ། 25�་མཛ�ད་དེ་
རག་གི་�ང་བ�་གཉིས་�ི་�ལ་པའི་�ེང་�་བཞག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་�ོགས་རེར་�ང་ག�མ་ག�མ་�ི་ཁ་�ས་
ཡོད་དོ། 26�་མཛ�ད་�ི་�ར་�ི་�བ་�བ་མི་ལི་མི་�ར་བ�ན་བ�་དོ་�་ཡོད། དེའི་ཁ་�ིལ་ནི་ཕོར་པའི་ཁ་�ིལ་�་
�ར་�ི་ལོག་ནས་པད་མའི་འདབ་མ་བཞིན་�ོག་ནས་ཡོད། �་མཛ�ད་དེའི་ནང་ལི་�ར་ ༤༠,༠༠༠ ཙམ་ཤོང་ངོ༎  

ལིའི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ།  

27�་རམ་�ིས་ལིའི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་བ�་བཟོས་པདེ་ཚ�་རེ་རེར་རིང་�ང་མི་�ར་ ༡.༨། ཞེང་ཁ་མི་�ར་ ༡.༨། 
མཐོ་ཚད་མི་�ར་ ༡.༣ ཡོད་དོ། 28དེ་ཚ�་�ང་ལེབ་�ི་�ོམ་�་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་�ིགས་ཡོད་པ་དང་། 29སེང་གེ་
�མས་དང་�ང་�མས་དང་ཀེ་�བ་�མས་�ི་ད�ིབས་སོགས་�ང་ལེབ་�ི་�ེང་�་བཀོད་ཡོད་དོ། �ོམ་དང་སེང་
གེ་དང་�ང་གི་�ེང་འོག་གཉིས་ལ་རི་མོ་�ོར་�ོར་ཡོད་དོ། 30ཤིང་�་འཁོར་ལོ་རེར་ལིའི་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་�ོག་
ཤིང་ཡོད་�ར་བཞི་ལ་�ས་གཞོང་གི་ཆེད་ལིའི་�ོར་ཡོད། �ོར་དེ་ཚ�་རི་མོས་�ན་ཡོད་དོ། 31�ས་གཞོང་གི་�ེང་
�་�ོམ་�ོར་�ོར་ཞིག་ཡོད། དེ་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་�ེང་ནས་སན་�ི་མི་�ར་ཞེ་�་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། འོག་�་སན་
�ི་མི་�ར་ཅོ་བ�ད་ཡོད། དེའི་མཐའ་འཁོར་�་�ོས་�བ་ཡོད་དོ། 32འཁོར་ལོའི་མཐོ་ཚད་སན་�ི་མི་�ར་རེ་�ག་
དང་དེ་ནི་�ང་ལེབ་�ི་འོག་�་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་འཁོར་ལོའི་དེ་ཚ�འི་�ོག་ཤིང་ནི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་�མ་
�་གཅིག་ལས་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ། 33འཁོར་ལོ་དེ་ཚ�་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་འཁོར་ལོ་�ར་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཚ�འི་འཁོར་
ལོའི་�ོག་ཤིང་དང་མཐའ་འཁོར་དང་འཁོར་ལོའི་�ིབས་དང་འཁོར་ལོའི་�ེབ་བཅས་པ་ཚང་མ་ལིའི་ལས་བཟོས་
པ་ཡིན་ནོ། 34ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་འོག་གི་�ར་ལ་�ོར་བཞི་རེ་ཡོད་པ་�མས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་�མ་�་གཅིག་
པ་ཡིན་ནོ། 35ཤིང་�་འཁོར་ལོ་རེ་རེའི་�ེང་མཐའ་འཁོར་ལ་�ེ་རག་སན་�ི་མི་�ར་ ༢༢ �ི་བ�ོར་ཡོད། དེའི་
�ོར་དང་�ང་ལེབ་�མས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་�མ་�་གཅིག་ལས་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ། 36དེའི་�ོར་དང་�ང་ལེ་
�མས་ལ་ས་�ོང་ཡོད་ས་ཚང་མར་ཀེ་�བ་ཡོད་པ་དང་། སེང་གེ་དང་ཁ་�ར་ཤིང་གི་རི་མོས་བ�ན་ཡོད་དོ། 37དེ་
�ར་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་�མས་དང་དེ་ཚ�་ཚང་མའི་ཆད་དང་ད�ིབས་གཅིག་པར་བཟོས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 38�་རམ་
�ིས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་རེ་རེའི་ཆེད་འ�ད་གཞོང་བ�་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། འ�ད་གཞོང་རེ་རེའི་ད�ིལ་ནས་
མཐའ་བར་རིང་ཚད་མི་�ར་ ༡.༨ ཡོད་དོ། དེ་ཚ�འི་ནང་�་ལི་�ར་ ༨༠༠ ཙམ་ཤོང་ངོ་། 39ཁོང་གིས་ཤིང་�་
འཁོར་ལོ་�་ནི་མཆོད་ཁང་གི་�ོ་�ོགས་དང་�་ནི་�ང་�ོགས་�་བཞག་པ་དང་�་མཛ�ད་དེ་�ོ་ཤར་�ི་�ར་�་
བཞག་ཡོད་དོ༎  

མཆོད་ཁང་གི་ཡོ་�ད་�ི་ཐོ།  

40-45�་རམ་�ིས་�ོད་དང་མེ་�ིམ་དང་ཕོར་པ་སོགས་བཟོས་ཡོད་དོ། ཁོས་སོ་ལོ་མོན་�ི་ལས་ཀའི་ཆེད་�་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ཆ་ཚང་�བ་པ་ཡིན་ནོ། ཁོས་གང་བཟོས་པ་�མས་འདི་�ར་ཡིན། ཀ་བ་གཉིས་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

དང། ཀ་བ་�མས་�ི་�ེང་�་ཕོར་པའི་ད�ིབས་ཅན་�ི་ཀ་ག�་གཉིས་དང་། ཀ་ག�་རེ་རེའི་�ེང་�་ཕན་�ན་
�གས་�ོག་གི་འ�ེལ་ཡོད་པའི་ད�ིབས་ཅན་དང་། ལིའི་སེ་འ�་�ངས་ ༤༠༠ ཐམ་པ་�ལ་རེར་བ�་རེ་�ས་པ་
�ལ་གཉིས་དང་ད�ིབས་ཅན་ཀ་ག�འི་�ེང་�་ཡོད་དོ། ཤིང་�་འཁོར་ལོ་བ�་ཐམ་པ་དང། འ�ད་གཞོང་བ�་
དང་། �་མཛ�ད། �་མཛ�ད་�ོར་ཆེད་�ང་བ�་གཉིས་དང་། �ོད་�མས་དང་མེ་�ིམ་�མས་དང་ཕོར་པ་�མས་
དང་། �་རམ་�ི་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་ཆེད་�་བཟོས་པའི་མཆོད་ཁང་གི་དངོས་ཆས་དེ་ཚ�་མདོག་�ོན་པའི་ལིའི་
བཟོད་པ་ཡིན་ནོ། 46�ལ་པོས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཡོར་དན་�ང་གཤོང་གི་�་ཀོད་དང་ཛ་རེ་ཐན་དབར་�ི་�གས་�བ་
སར་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ། 47�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ལིའི་དངོས་རིགས་དེ་ཚ�་ཡང་�ིད་འདེགས་མེད་དོ། གང་ལགས་
ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེ་ཡོད་�བས་ཡང་�ིད་ཐག་མི་ཆོད་དོ། 48སོ་ལོ་མོན་�ིས་མཆོད་ཁང་གི་ཆེད་�་
མཆོད་�ི་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་བཞེས་བག་�ལ་�ལ་གསོལ་�ོག་དང་བཅས་པ་�མས་གསེར་ལས་བཟོས་པ་ཡིན་
ནོ། 49ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་�ི་མ�ན་�་�ངས་པའི་མར་མེའི་�ེགས་�་�མས་�ོ་�ོགས་ལ་�་དང་�ང་�ོགས་
ལ་�་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། མེ་ཏོག་�མས་དང་�་མར་�མས་དང་�མ་པ་�མས་དང་། 50ཕོར་�ང་�མས་དང་། �ོང་
རས་བ�བ་པའི་ཇེ་ཙ�་�མས་དང་། ཕོར་པ་�མས་དང་། �ོས་ཕོར་�མས་དང་། མེ་འ�ེར་སའི་མེ་�ིམ་�མས་
དང་། ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་�ི་�ོའི་འཁོར་མིག་�མས་དང་མཆོད་ཁང་གི་�ོ་�ི་མ་བཅས་པ་དེ་ཚ�་ཚང་མ་
གསེར་ལས་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ། 51�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོ་�ིས་མཆོད་ཁང་གི་ལས་དོན་ཚང་མ་�བ་པ་དང་། ཁོང་གིས་
རང་གི་ཡབ་�་བིད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བའི་ད�ལ་དང་གསེར་དང་གཞན་དངོས་པོ་�མས་མཆོད་
ཁང་གི་གཉེར་མཛ�ད་�་བཞག་གོ  

�ལ་རབས་དང་པོ། 8 

མཆོད་ཁང་ནང་�་དམ་བཅའི་�ོམ་འ�ེར་ཡོང་བ།  

1དེ་ནས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་དང་རིགས་�ས་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཡོངས་�ོགས་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་ཛ�་ཡོན་ནས་མཆོད་ཁང་�་གདན་འ�ེན་
�་བའི་ཆེད་�ད་བཏང་གནང་ངོ། 2དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཨེ་ཐ་ནིམ་�ི་�་བ་བ�ན་པར་�་ཡབ་གི་�ས་ཆེན་�བས་
འཛ�མས་སོ། 3�ན་པོ་�མས་འཛ�མས་པ་དང་�་མ་ཚ�ས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་བཏེགས་ནས། 4དེ་མཆོད་ཁང་�་
འ�ེར་བ་རེད། ལེ་ཝི་པ་དང་�་མ་ཚ�་ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་དང་གཞན་ཅ་
དངོས་�མས་མཆོད་ཁང་�་འ�ེར་རོ། 5�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚང་མ་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་
མ�ན་�་འཛ�མས་པ་དང་�ག་དང་བ་�ང་ཧ་ཅང་�ོན་ཆེ་�ངས་�ིས་མ་�བ་པར་དམར་མཆོད་�་�ལ་ལོ། 6དེ་
ནས་�་མ་ཚ�ས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་མཆོད་ཁང་ནང་�་འ�ེར་ནས་ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་ཀེ་�བ་�མས་�ི་འོག་
�་བཞག་གོ 7དེ་ཚ�འི་ཤོག་པ་བ�ངས་པའི་དམ་བཅའི་�ོམ་དང་དེ་འ�ེར་�ེད་�ག་པ་�མས་བཀབ་བཞིན་ཡོད་
དོ། 8ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་�ི་མ�ན་�་�ངས་མཁན་�་ཞིག་གི་�ག་པ་�མས་�ི་མཐའ་དེ་མཐོང་བ་ལས་ས་
�ོགས་གཞན་ནས་མི་མཐོང་ངོ། (�ག་པ་�མས་ད་�་ཡང་དེར་ཡོད་དོ།) 9ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ཨི་ཇིབ་
ནས་ཡོང་�ས་ཁོ་ཚ�་མཉམ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་ཆད་མཛད་གནང་�བས་མོ་ཤེས་རི་བོ་སི་ནཨའི་�་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

དམ་བཅའི་�ོམ་དེའི་ནང་བཞག་པའི་�ོ་ལེབ་གཉིས་མ་གཏོགས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་དོ། 10�་མ་�མས་མཆོད་
ཁང་ནས་ཐོན་�བས་དེ་�ོ་�ར་�་�ིན་�ི་�བ་ནས། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་�ི་འོད་�ག་མདངས་
དེའི་འ�ོད་ནས། �་མ་�མས་ཞབས་ཏོག་�་བར་ནང་�་འ�ོ་མ་�བ་བོ། 12དེ་ནས་སོ་ལོ་མོན་�ིས་�ོན་ལམ་
འདེབས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ནམ་མཁར་ཉི་མ་བཞག་གནང་ངོ་། འོན་�ང་�ེད་ནི་�ིན་དང་�ན་
པའི་ནང་�་བ�གས་�་འདམས་གནང་ངོ་། 13ད་ངས་�ེད་གཏན་�་བ�གས་པའི་�ིར། མཆོད་ཁང་ལེགས་པ་
ཞིག་བཞེངས་ཡོད༎  

སོ་ལོ་མོན་�ི་མི་མང་ལ་བཀའ་�ོབ་གནང་བ།  

14དེར་མི་མང་�མས་ལངས་ཡོད་པས། �ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཁོ་ཚ�ར་ཞལ་བ�ར་ནས་ཁོ་ཚ�འི་དོན་�་དཀོན་
མཆོག་ལ་�ིན་�བས་�ས་ནས། 15ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་
བ�ོད་པ་�ལ་ཞིག ཁོང་གིས་ངའི་ཡབ་�་བིད་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་�མས་�ང་གནང་ཡོད་དོ། 16ཁོང་གི་
བཀའ་ངའི་མི་མང་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་པའི་�ས་ནས་ད་བར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ས་�ལ་གང་ལའང་ང་ལ་མཆོད་པའི་
ཆེད་�་མཆོད་ཁང་བཞེངས་སའི་�ོང་�ེར་ཞིག་ངས་འདམས་མེད་དོ། འོན་�ང་�་བིད་�ོད་ངའི་མི་མང་ལ་
དབང་བ�ར་�ེད་པའི་ཆེད་འདམས་ཡོད་ཅེས་སོ། 17སོ་ལོ་མོན་�ིས་�་མ�ད་ནས། ངའི་ཡབ་�་བིད་�ིས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་�ལ་བའི་མཆོད་ཁང་བཞེངས་�འི་འཆར་གཞི་གཏིང་
གནང་ཡོད། 18འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་�ོད་�ིས་ངའི་ཆེད་�་མཆོད་ཁང་བཞེངས་འོདད་
ཡོད་པ་དེ་�ིག་བཞག། 19འོན་�ང་�ོད་�ིས་དེ་བཞེངས་མི་�བ། �ོད་�ི་རང་གི་�ས་ངའི་མཆོད་ཁང་བཞེངས་
ཡོང་ཞེས་ག�ངས་སོ། 20ད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་དམ་བཅའ་�མས་�ང་གནང་ཡོད། ང་ནི་ངའི་
ཡབ་�་བིད་�ི་�ལ་པོའི་�ལ་འཛ�ན་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པའི་ཆེད་�་མཆོད་
ཁང་ཞིག་བཞེངས་པ་ཡིན་ནོ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་ཨི་ཇིབ་�ལ་ནས་འདོན་གནང་
�བས་ཞལ་ཆད་མཛད་པའི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་འཇོག་�ལ་ཞིག་ངས་མཆོད་ཁང་ནང་བཞག་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ༎  

སོ་ལོ་མོན་�ི་�ོན་ལམ།  

22དེ་ནས་མི་མང་�མས་འཛ�མས་ཡོད་པའི་ཐོག་སོ་ལོ་མོན་ཕེབས་ནས་མཆོད་�ིའི་མ�ན་�་བཞེངས་པ་དང་
�ག་གཉིས་ཡར་�ག་ནས། 23�ོན་ལམ་བཏབ་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག། �ེད་�་
�འི་དཀོན་མཆོག་མཐོ་རིས་�ི་�ེང་དང་། འོག་འཛམ་�ིང་�་ཡང་མེད་དོ། ཁོང་ཚ�ས་སེམས་�ི་གཏིང་ནས་�ེད་
�ི་བཀའ་ལ་བ�ི་འཇོག་�ས་པ་ཡིན་ཙང། �ེད་�ིས་མི་མང་མཉམ་�་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་�ང་གནང་བ་དང་། 
ཁོ་ཚ�ར་བ�ེ་བ་གནང་ངོ། 24�ེད་�ིས་ངའི་ཡབ་�་བིད་ལ་གནང་བའི་ཞལ་བཞེས་�ང་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་
རིང་ཞལ་ཆད་གནང་བ་དེ་ཚ�་ཆ་ཚང་�བ་པ་གནང་ངོ། 25གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ད་
ངས་�ེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་�ར། �ེད་�ིས་ཞལ་བཞེས་གཞན་ཁག་ངའི་ཡབ་ལ་གནང་བ་དེ་ཚ�། གལ་�ིད་
ཁོང་གི་བ�ད་པས་ཁོང་བཞིན་ཟབ་ནན་ཐོག་�ེད་�ི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་ཡིན་ནོ། �ེད་�ིས་ཇི་�ིད་ནམ་གནས་བར་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

ཁོང་གི་བ�ད་པ་ཞིག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་�་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་དེ་�ང་རོགས་གནང་། 26�ེ་
དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ན་པོ་ངའི་ཡབ་�་བིད་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་�མས་�བ་
པར་མཛ�ད་ཅིག 27འོན་�ང་�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་འཇིག་�ེན་འདིར་འ�གས་�བ་བམ། ཡང་ན་མཐོ་རིས་ཡོངས་
�ོགས་ལའང་�ེད་ཤོང་པའི་�་�ོན་མེད་དོ། ངས་�ེད་�ི་ཆེད་�་གཞེངས་པའི་མཆོད་ཁང་འདིའི་ནང་ཇི་�ར་
ཤོང་ངམ། 28གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དཀོན་མཆོག་ང་�ེད་�ི་ཞབས་�ི་ཡིན། ངས་གསོལ་བ་འདེབས་པར་
གསན་རོགས་གནང་། ད་རིང་ངས་འབོད་བ�ལ་�ས་པ་�མས་�བ་པར་མཛ�ད་ཅིག 29ས་གནས་འདིར་�ེད་ལ་
བ�ེན་བ�ར་�་�ིར་འདམས་པ་གནང་བའི་མཆོད་ཁང་འདི་ལ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། 
ངས་མཆོད་ཁང་འདིར་ཁ་བ�ས་ནས་�ོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིན་ན་ངའི་�ོན་ལམ་གསན་རོགས་གནང་། 30མཆོད་
ཁང་འདིར་ང་དང་�ེད་�ི་མི་མང་ཚ�འི་ཁ་བ�ས་ནས་�ོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིན་ན་གསན་པར་མཛ�ད། �ེད་�ི་
བ�གས་གནས་མཐོ་རིས་�་ང་ཚ�འི་�ོན་ལམ་གསན་ནས་བཟོད་གསོལ་གནང་བར་མཛ�ད། 31མི་ཞིག་གིས་གཞན་
ཞིག་ལ་�ོན་བཏགས་ནས་ཁོ་ལ་�ོན་མེད་�གས་�ི་མནའ་བ�ེལ་བར་མཆོད་ཁང་འདིའི་མཆོད་�ིའི་སར་འ�ིད་
ཡོང་བ་ཡིན་ན། 32�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་མཐོ་རིས་ནས་གསན་ནས་�ེད་�ི་�ན་པོར་�ིམས་�ི་ད�ད་
མཚམས་གཏོང་བར་མཛ�ད། ཉེས་ཅན་ལ་ཆད་པ་དང་�ོན་མེད་ལ་བདེན་པ་གནང་བར་མཛ�ད། 33ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
མི་མང་ཚ�ས་�ེད་�ི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པའི་�ེན་�ིས་ད�་བོ་�མས་�ིས་དེ་ཚ�ར་ཕམ་པར་�ས་པ་དང་། དེ་
ནས་དེ་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་འདིར་ཁ་བ�ས་ནས་ཉམ་�ང་ཐོག་�ེད་ལ་བཟོད་གསོལ་�་བར་ཡོང་བ་ཡིན་ན། 34�ེད་
�ིས་མཐོ་རིས་ནས་དེ་ཚ�ར་གསན་པར་མཛ�ད། �ེད་�ིས་མི་མང་ཚ�འི་�ིག་པར་བཟོད་གསོལ་གནང་ནས་དེ་ཚ�འི་
ཕ་མེས་ཚ�ར་གནང་བའི་�ལ་�་འ�ིད་པར་མཛ�ད་ཅིག 35�ེད་�ི་མི་མང་ཚ�ས་�ེད་�ི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པའི་
�ེན་�ེད་�ིས་ཆར་པ་བཀག་གནང་པ་དང་། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་འ�ོད་སེམས་�ེད་ནས་མཆོད་ཁང་འདིར་ཁ་བ�ས་
ནས་ཉམ་�ང་ཐོག་�ེད་ལ་བཤགས་པ་�ལ་བ་ཡིན་ན། 36མཐོ་རིས་ནས་དེ་ཚ�་ལ་གསན་པར་མཛ�ད། �ལ་པོ་དང་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�འི་�ིག་པར་བཟོད་གསོལ་གནང་རོགས་གནང་། �ང་བདེན་�ེད་�ར་དེ་ཚ�་ལ་�ོབ་�ོན་
གནང་རོགས་གནང་། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། དེ་ནས་�ེད་�ི་མི་མང་ལ་བཏན་�་གནས་པར་གནང་བའི་�ལ་
འདིར་ཆར་པ་བཏོང་བར་མཛ�ད་ཅིག 37�ལ་འདིར་�་གེའམ་ནད་རིམས་སམ་�ང་�གས་�ག་པོས་�ོན་ཐོག་
མེད་པར་བཟོས་སམ། འ�་ཚ�གས་�ིས་�ོན་ཐོག་མེད་པར་�ས་སམ། �ེད་�ི་མི་མང་ལ་ད�་བོས་བཙན་འ�ལ་
�ས་སམ། ཡང་ན་ནད་ཡམས་དང་�ེན་ངན་སོགས་�ང་བ་ཡིན་ན། 38དེ་ཚ�འི་�ོན་ལམ་ལ་གསན་རོགས་གནང་། 
�ེད་�ི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�་འ�་ཞིག་ལ་�ག་བ�ལ་�ག་པོ་�ང་ནས། མཆོད་ཁང་འདིའི་�ོགས་�་�ོན་
ལམ་འདེབས་�ིར་ལག་པ་འདེགས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཚ�འི་�ོན་ལམ་ལ་གསན་རོགས་གནང་། 39�ེད་�ི་ནམ་མཁའི་
མཐོ་རིས་�ི་བ�གས་གནས་ནས་དེ་ཚ�ར་གསན་པ་དང་བཟོད་གསོལ་གནང་ནས་�བས་རོགས་གནང་བར་མཛ�ད། 
�ེད་གཅིག་པོས་འ�ོ་བ་མིའི་སེམས་�ི་བསམ་�ོ་�ོགས་�བ་པ་དང་། མི་སོ་སོའི་ལས་�ར་འོས་པའི་འ�ེལ་བ་
གནང་བར་མཛ�ད། 40དེ་ཡིན་ཙང་�ེད་�ི་མི་མང་�མས་�ས་�ག་�་�ེད་�ི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་�ེད་�ིས་ང་
ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་གནང་བའི་�ལ་�་གནས་པའི་�ིར་རོ། 41-42ཐག་རིང་�་བ�ད་པའི་�ི་�ལ་བ་ཞིག་གིས་�ེད་
�ི་�ན་�གས་དང་�ེད་�ི་མི་མང་ལ་�་བ་�་ཆེ་གནང་བ་ཁག་ཐོས་ནས་�ེད་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་བ་དང་�ོན་
ལམ་འདེབས་པའི་�ིར་མཆོད་ཁང་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན་ན། 43དེའི་�་བར་གསན་པར་མཛ�ད། འཛམ་�ིང་གི་མི་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

མང་ཡོངས་ནས་�ེད་�ི་མི་མང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ར་�ེད་ངོ་ཤེས་ནས་�ེད་�ི་བཀའ་ལ་བ�ི་ནས་ནམ་མཁར་�ེད་
�ི་བ�གས་གནས་མཐོ་རིས་�་ཁོའི་�ོན་ལམ་གསན་ནས་ཁོས་�་བ་ཇི་�ལ་བ་�མས་�བ་པར་མཛ�ད། དེ་ནས་དེ་
ཚ�ས་ངས་བཞེངས་པའི་མཆོད་ཁང་འདི་བཞིན་�ེད་ལ་བ�ེན་བ�ར་འ�ལ་�ལ་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 
44�ེད་�ིས་འབངས་�མས་ལ་དེ་ཚ�འི་ད�་བོ་དང་འཐབ་�ིར་ག�ལ་�་འ�ོ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་དང་། 
དེ་ཚ�་གང་�་ཡོད་ན་ཡང་�ེད་�ི་འདམས་གནང་བའི་�ོང་�ེར་འདི་དང་ངས་�ེད་�ི་ཆེད་�་བཞེངས་པའི་
མཆོད་ཁང་འདིར་ཁ་བ�ས་ནས་�ོན་ལམ་འདེབས་�བས་�། 45དེ་ཚ�འི་�ོན་ལམ་ལ་གསན་པར་མཛ�ད། མཐོ་
རིས་ནས་དེ་ཚ�ར་གསན་ནས་དེ་ཚ�་ལ་�ལ་ཁ་གནང་བར་མཛ�ད། 46�ིག་པ་མི་�ེད་མཁན་�་ཡང་མེད་པ་དང་། 
�ེད་�ི་འབངས་�ིས་�ེད་�ི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ཤིང་། �ེད་�གས་�ོ་བའི་�བས་�་ཁོ་ཚ�འི་ད�་བོའི་ཁོ་ཚ�ར་
ཕམ་པར་�ས་པ་དང་�ལ་གཞན་�་བཙ�ན་པར་འ�ིད་པ་དང་�ལ་དེ་ཐག་རིང་�་ཡོད་ན་ཡང་། 47�ེད་�ི་
འབངས་�ི་�ོན་ལམ་�་བར་གསན་རོགས་གནང་། �ེ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�་�ིག་ཅན་ཇི་ཡིན་པ་དང་�ོད་ངན་ཇི་
�ར་�ིས་ཡོད་པ་ཤེས་ཤིང་འ�ོད་པ་�ེས་ནས་�ལ་དེ་ནས་�ོན་ལམ་འདེབས་པ་ཡིན་ན་གསན་པར་མཛ�ད། 
48�ལ་དེར་དེ་ཚ�ས་�ང་བདེན་ཐོག་ནས་�ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་གནང་བའི་�ལ་དང་�ེད་�ིས་འདམས་
གནང་བའི་�ོང་�ེར་དང་ངས་�ེད་�ི་ཆེད་�་བཞེངས་པའི་མཆོད་ཁང་འདིར་ཁ་བ�ས་ནས་བཤགས་པ་དང་
�ོན་ལམ་འདེབས་པ་ཡིན་ན། 49དེ་ཚ�འི་�་བར་གསན་པར་མཛ�ད་ཅིག། �ེད་�ི་མཐོ་རིས་�ི་བ�གས་གནས་�་
དེ་ཚ�་ལ་གསན་ནས་�ིང་�ེ་གནང་བར་མཛ�ད། 50དེ་ཚ�འི་ཉེས་�ིག་དང་�ེད་ལ་ངོ་ལོག་�་བའི་�ོད་�ལ་ལ་
བཟོད་གསོལ་གནང་ནས། དེ་ཚ�འི་ད�་བོས་དེ་ཚ�ར་�མས་བ�ིའི་ངང་བ�་�ོངས་ཡོང་བ་གནང་བར་མཛ�ད། 
51གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་�ེད་�ིས་ཨི་ཇིབ་�ི་འབར་བའི་མེ་�ངས་ནས་འདོན་གནང་བའི་འབངས་�མས་
ཡིན་ནོ། 52�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འབངས་དང་�ལ་པོར་�ས་�ག་�་
�མས་བ�ེའི་གཟིགས་�ོངས་ཐོག་་དེ་ཚ�འི་ས་གནས་གང་ནས་�ེད་ལ་�བས་འ�ག་�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�ས་�་
བར་གསན་པར་མཛ�ད། 53དེ་ཚ�་ལ་ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་འདོན་གནང་�བས་�ན་པོ་མོ་ཤེའི་བ�ད་
བཀའ་གནང་བ་བཞིན་དེ་ཚ�་འབངས་ཡོངས་�ི་�ོད་ནས་�ེད་�ི་འབངས་�་འདམས་གནང་ངོ་༎  

མཐའ་མའི་�ོན་ལམ།  

54སོ་ལོ་མོན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་བཏབ་ཟིན་པའི་�ེས་�་ཁོང་མཆོད་�ིའི་མ�ན་�་�ས་མོ་
བ�གས་ནས་�ག་གཉིས་འདེགས་ཚར་བ་དང་ཡར་བཞེངས་ནས། 55ག�ང་�ད་ཆེན་པོས། དེར་འཛ�མས་ཡོད་
པའི་མི་ཚང་མའི་�ིར་�ིན་�བས་�ས་ཤིང་། ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། 56གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་ཞལ་
བཞེས་གནང་བ་�ར་རང་གི་མི་མང་ལ་ཞི་བདེ་གནང་མཁན་ཁོང་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་ཞིག ཁོང་གི་�ན་པོ་མོ་ཤེའི་
བ�ད་བཀའ་�ིན་ཅན་�ི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ཚང་མ་�བ་གནང་ངོ། 57ང་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་
ཕ་མེས་ཚ�་མཉམ་�་འ�ོགས་པ་�ར་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་པར་ཤོག ཁོང་གིས་ང་ཚ�་ནམ་ཡང་མི་དོར་བ་
དང་མི་�ོང་བར་ཤོག 58ང་ཚ�་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་མཁན་བཟོས་གནང་བར་ཤོག དེའི་�ེན་�ིས་ང་ཚ�ས་�ས་
�ག་�་ཁོང་གི་�གས་དགོངས་�ར་གནས་པ་དང་ང་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་གནང་བའི་བཀའ་�ིམས་དང་བཀའ་
�་�མས་�ང་�བ་པར་ཤོག 59ང་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངས་ཁོང་ལ་�ས་པའི་�་བ་ཁག་�ན་�་�གས་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

�ན་གསོས་པར་ཤོག ཁོང་�ན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འབངས་དང་�ལ་པོ་དང་ཁོ་ཚ�འི་ཉིན་རེའི་དགོས་མཁོ་བཞིན་
�ིང་�ེ་གནང་བར་ཤོག 60དེའི་�ེན་�ིས་འཛམ་�ིང་གི་�ལ་ཁབ་ཡོངས་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་གཅིག་པོ་
དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། གཞན་�་ཡང་མིན་པ་ཤེས་པར་ཤོག 61�ོད་ཚ�་ཁོང་གི་འབངས་�མས་ནས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ན་�་དམ་ཚ�ག་གཙང་མའི་ཐོག་དེ་རིང་�ེད་པ་བཞིན་ཁོང་གི་བཀའ་
�ིམས་དང་བཀའ་�་�མས་ལ་བ�ི་བ�ར་�ས་པར་ཤོག།  

མཆོད་ཁང་གི་རབ་གནས།  

62དེ་ནས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་�ལ་
ལོ། 63ཁོང་གིས་བ་�ང་�ངས་ ༢༢,༠༠༠ དང་�ག་�ངས་ ༡༢༠,༠༠༠ མ�ན་�ེལ་�ི་དམར་མཆོད་�ལ་ལོ། དེ་
�ར་�ལ་པོ་དང་མི་མང་ནས་མཆོད་ཁང་གི་བ�ོ་འ�ལ་�ས་སོ། 64ཉིན་དེ་རང་ལ་ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་མ�ན་
�ི་ཚ�མས་ཆེན་�ི་ད�ས་�་བ�ོ་འ�ལ་གནང་བ་དང་དེར་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་ཆ་ཚང་དང་འ�འི་མཆོད་པ་
དང་སེམས་ཅན་�ི་ཚ�ལ་�འི་མཆོད་པ་དང་མ�ན་�ེལ་�ི་མཆོད་པ་�ལ་ནས། ཁོང་གིས་དེ་�ར་གནང་བ་ཡིན་
ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། མཆོད་པ་དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་ལིའི་མཆོད་�ི་དེ་ཧ་ཅང་�ང་�གས་པ་ཡིན་ནོ། 65མཆོད་ཁང་
དེ་རང་�་སོ་ལོ་མོན་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ཉིན་བ�ན་�ི་རིང་�་ཡབ་�ི་�ས་�ོན་�ས་སོ། དེར་�ང་
ནས་ཐག་རིང་ཧ་མད་ལ་ནས་�ོ་�ོགས་ཨི་ཇིབ་�ི་ས་མཚམས་བར་�ི་མི་མང་འ�་འཛ�མས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་�ང་
ཡོད་ཅིང་། 66ཉིན་བ�ད་པར་སོ་ལོ་མོན་�ིས་མི་མང་�མས་སོ་སོའི་�ེམ་�་བཏང་བ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཁོང་གི་�ན་པོ་�་བིད་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ལ་�ིན་�བས་དེ་�་�་གནང་བར་བ�ེན་
ནས། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་བ�ོད་ཅིང་དགའ་པོའི་ངང་ནས་སོ་སོའི་�ིམ་�་ལོག་གོ།  

�ལ་རབས་དང་པོ། 9 

སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཡང་�ར་དཀོན་མཆོག་མཇལ་བ།  

1�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་མཆོད་ཁང་དང་ཕོ་�ང་དང་གཞན་སོགས་ཁོང་གི་འདོད་པ་�ར་བཞེངས་�བ་པའི་�ེས་
�། 2�ོན་�་ཁོང་གིས་གྷི་བི་ཨོན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མཇལ་བ་�ར་ཡང་�ར་མཇལ་ལོ། 3གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་ག�ངས་པ། ངས་�ོད་�ི་�ོན་ལམ་ཐོས་�ང་། ང་ལ་�ས་�ག་�་མཆོད་པ་�ལ་བའི་�ིར་�ེད་
�ིས་བཞེངས་པའི་མཆོད་ཁང་འདི་ལ་ངས་བ�ོ་འ�ལ་�ས་ཡོད། ངས་�ས་�ན་�་འདི་ལ་བ�་�ོགས་དང་�ང་
�ོབས་�ེད་�་ཡིན། 4�ོད་�ི་ཕ་�་བིད་བཞིན་ང་ལ་ཞབས་ཏོག་�ང་པོ་དང་གཅིག་�ང་བདེན་ཐོག་�ས་པ་དང་། 
�ོད་�ིས་ངའི་བཀའ་�ིམས་ལ་ཉན་ནས་ངས་བཀའ་བཞིན་�ིས་པ་ཡིན་ན། 5ངས་�ོད་�ི་ཕ་�་བིད་�ི་བ�ད་
པས་�ག་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�ིད་ལ་དབང་བ�ར་�ས་པར་འ�ར་བའི་དམ་བཅའ་�ིས་པ་དེ་ངས་�བ་�་
ཡིན་ནོ། 6འོན་�ང་�ོད་དང་�ོད་�ི་བ�ད་པ་ཚ�ས་ངའི་�ེས་�་མི་འ�ངས་བ་དང་�ོད་�ིས་ངའི་བཀའ་�ིམས་
དང་བཀའ་�་ཁག་ལ་མི་ཉན་པར་དཀོན་མཆོག་གཞན་ལ་མཆོད་པ་ཡིན་ན། 7ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

ལ་�ད་པའི་ས་�ལ་ནས་�ིར་འ�ད་�ེད་�་ཡིན། དེ་མ་ཟད་ང་ལ་མཆོད་པ་འ�ལ་དགོས་པའི་ས་གནས་འདིར་
ངས་དམ་བཅའ་�ིས་པའི་མཆོད་ཁང་འདི་ཡང་�ོང་བར་�། ས་�ལ་ཡོངས་�ི་མི་མང་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་
�ད་གསོད་དང་བ�ས་བཅོས་�ས་པར་འ�ར་རོ། 8མཆོད་ཁང་འདི་�ང་གོག་གི་�ང་པོར་འ�ར། �་ཞིག་དེས་
བ�ད་ནས་འ�ོ་མཁན་ཚ�ས་མཐོང་ན་ཧང་སང་ནས་ཡ་མཚན་�ེས་པར་འ�ར། དེ་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ལ་འདི་དང་མཆོད་ཁང་འདི་ལ་འདི་�ར་གནང་བ་ཅི་ཡིན་ནམ་ཅེས་�ིས་པར་འ�ར། 9མི་མང་ནས་ལན་
�། ཁོ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོ་ཚ�འིི་དཀོན་མཆོག་གི་ཕ་མེས་ཚ�་ལ་ཨི་ཇིབ་ནས་འདོན་གནང་དེ་�ངས་ནས་
དཀོན་མཆོག་གཞན་�ི་�ེས་�་འ�ངས་ནས་མཆོད་པ་�ལ་བའི་�ེན་�ིས་ཉེས་པ་འདི་�ར་གནང་བ་རེད་ཅེས་
བ�ོད་དོ༎  

སོ་ལོ་མོ་དང་ཧི་རམ་གཉིས་�ི་བར་ལ་འཆིང་�ིག།  

10སོ་ལོ་མོན་�ི་མཆོད་ཁང་དང་ཕོ་�ང་བཞེངས་པར་ལོ་ངོ་ཉི་�་འགོར་བ་ཡིན་ནོ། 11ཊ་ཡར་�ི་�ལ་པོ་ཧི་རམ་
ནས་ཁོང་ལ་འ�མ་ཤིང་དང་ཐང་ཤིང་དང་གསེར་སོགས་�གས་མཁོ་ཆ་ཚང་�ལ་ཡོད་དོ། དེ་�བ་པའི་�ེས་�་
�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཧི་རམ་ལ་གྷ་ལིལ་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་ཉི་�་ཐམ་པ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 12ཧི་རམ་�ིས་དེ་ཚ�་
བ�་བར་འ�ོ་བ་དང་། �ོང་�ེར་དེ་ཚ�་�ོ་ལ་མ་�ིན་ནོ། 13དེ་འ�་སོང་ཙང་ཁོས་སོ་ལོ་མོན་ལ། ངའི་གཅེན་པོ་
�ེད་�ིས་ང་ལ་གནང་བའི་�ོང་�ེར་འདི་�ར་ཡིན་ནམ་ཅེས་�་སོ། དེའི་�ེན་�ིས་ས་གནས་དེར་དེང་སང་ཡང་
ཀ་�ལ་ཅེས་འབོད་བཞིན་ཡོད་དོ། 14ཧི་རམ་�ིས་སོ་ལོ་མོན་ལ་གསེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༤,༠༠༠ �ག་ཙམ་བ�ར་
ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

སོ་ལོ་མོན་�ིས་�བ་འ�ས་གཞན་�མས།  

15�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་མཆོད་ཁང་དང་ཕོ་�ང་བཞེངས་པ་དང་�ོང་�ེར་�ི་ཤར་�ོགས་�ལ་�་སའི་བཀང་པ་
དང་�ོང་�ེར་�ི་�ིག་པ་�བ་པ་བཅས་ལ་�་ལག་བ�ལ་ནས་ངལ་�ོལ་�ེད་�་བ�ག་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཧ་ཛ�ར་
དང་མེ་གི་དྷོ་དང་གྷེ་ཛ�ར་�ི་�ོང་�ེར་�ར་གསོ་�ེད་པར་ཡང་དེ་�ར་བེད་�ོད་�ས་ཡོད། 16(ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་
པོས་གྷེ་ཛ�ར་�་དམག་�ངས་ནས་དེས་དབང་འཛ�ན་�ས་ནས་�ལ་མི་ཚ�་བསད་ནས་�ོང་�ེར་དེ་མེར་བ�ེགས་
སོ། དེ་ནས་ཁོང་གི་�ས་མོས་སོ་ལོ་མོན་དང་ཆང་ས་བ�བ་�བས་མོ་ལ་�ན་པ་གནང་བ་དང་། 17སོ་ལོ་མོན་�ིས་
དེ་�ར་གསོ་གནང་ངོ།) ཁོང་གི་�་ལག་ངལ་�ོལ་བེད་�ོད་གནང་ནས་སོ་ལོ་མོན་�ིས་བྷེད་ཧོ་རོན་འོག་མ་དང་། 
18བྷ་ལད་དང་ཡ་�་�འི་མི་མེད་�ང་�ོང་�ལ་�ི་ཏ་�ཱར་དང་། 19མཁོ་�བ་ཁག་འཇོག་�ལ་�ོང་�ེར་ཁག་
དང་། ཁོང་གིས་�་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་ཆེད་�་�ོང་�ེར་ཁག་དང་། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ལི་བྷ་ནོན་
�་བཟོ་དགོས་ཆ་ཚང་དང་ཁོང་གི་�ལ་ཁབ་�ི་ས་�ལ་ཚང་མ་བཞེངས་སོ། 20-21�ལ་ཀ་ནན་རང་གི་དབང་�་
�ངས་�བས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཀ་ནན་པའི་མི་རིགས་བསད་མེད་པ་དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ཚ�ར་སོ་ལོ་མོན་�ི་
ངལ་�ོལ་�་ལས་བ�ལ་ལོ། དེ་ཚ�འི་ནང་ཨ་མོར་པ་དང་ཧི་ཏི་པ་དང་པེ་རི་ཛ�་པ་དང་ཧི་ཝི་པ་དང་ཡེ་�་ཟི་པ་
བཅས་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�འི་བ�ད་པ་དེ་རིང་གི་བར་�་ཚ�་གཡོག་ཡིན་ནོ། 22སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཚ�་
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གཡོག་བཟོས་མེད་ཅིང་། དེ་ཚ�་ཁོང་གི་དམག་མི་དང་དཔོན་རིགས་ཁག་དང་དམག་�ིད་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་
འགོ་འཛ�ན་དང་�་པ་བཅས་ནང་བ�ག་ཡོད་དོ། 23སོ་ལོ་མོན་�ི་ཨར་ལས་འཆར་གཞི་ཁག་ནང་�་ལག་ངལ་
�ོལ་�ེད་མི་ཚ�འི་ལས་�ེད་པའི་�ངས་ ༥༥༠ ཡོད་དོ། 24སོ་ལོ་མོན་�ི་�་�་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་�ས་མོས་�་
བིད་�ི་�ོང་�ེར་ནས་ཁོང་རང་ལ་སོ་ལོ་མོན་ནས་བཞེངས་པའི་ཕོ་�ང་�་�ོས་པའི་�ེས་�་ཁོང་གིས་�ོང་�ེར་
�ི་ཤར་�ོགས་�ི་ས་ཆ་དེ་ཚ�་བཀང་བ་ཡིན་ནོ། 25སོ་ལོ་མོན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་�་བཞེངས་པའི་
མཆོད་�ིའི་�ེང་ལོ་གཅིག་ལ་ཐེངས་ག�མ་རེ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དང་མ�ན་�ེལ་�ི་མཆོད་པ་�ལ་�ི་ཡོད་པ་
དང་། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོས་�ང་བ�གས་གནང་བཞིན་ཡོད། དེ་�ར་ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་
བཞེངས་�་དེ་ཆ་ཚང་�བ་པ་ཡིན་ནོ། 26སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཨེ་དྷོམ་�ལ་�ི་�་མཚ�་དམར་པོའི་ཉེ་འ�མ་�་ཨེ་ལད་
དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཨེ་ཛ�་ཨོན་གྷེ་བྷེར་�་ཚ�ང་གི་ཆེད་�་�་�མས་ཡང་བཟོས་ཡོད། 27�ལ་པོ་ཧི་རམ་�ིས་ཁོ་རང་
གི་�་པ་ཉམས་�ོང་ཅན་འགའ་ཤས་སོ་ལོ་མོན་�ི་མི་ཚ�་དང་མཉམ་�་ལས་ཀ་�ེད་པར་བཏང་ངོ་། 28དེ་ཚ�་ཨོ་
ཕིར་�ི་�ལ་བར་�་མཚ�་ཐོག་ནས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ལ་གསེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༡༤,༠༠༠ �ག་འ�ེར་ཡོང་ངོ་༎  
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ཤེ་བྷའིི་�ལ་མོའི་གཟིགས་�ོར།  

1ཤེ་བྷའི་�ལ་མོས་སོ་ལོ་མོན་�ི་�ན་�གས་�ི་�ོར་ཐོས་པ་དང་། མོས་�ི་བ་ཁག་པོ་ཁག་གིས་ཁོང་ལ་�གས་
ད�ད་གནང་བར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཕེབས་སོ། 2མོས་འཁོར་གཡོག་ཚ�གས་ཆེན་པོ་དང་མཉམ་�་�ན་�་དང་རིན་
ཆེན་�ི་རིགས་དང་གསེར་ཧ་ཅང་�ོན་ཆེ་�་མོང་ལ་བཀལ་ནས་ཕེབས་སོ། མོས་སོ་ལོ་མོན་ལ་འ�ད་པ་དང་མོས་
�ན་པའི་�ི་བ་ཚང་མ་�ིས་སོ། 3ཁོང་གིས་�ི་བ་ཚང་མའི་ལན་བཏབ་ནས། ཁོང་ལ་�་ངལ་གང་ཡང་མ་�ང་ངོ་། 
4ཤེ་བྷའི་�ལ་མོས་སོ་ལོ་མོན་�ི་ཤེས་རབ་�ོགས་པ་དང་ཁོང་གིས་བཞེངས་པའི་ཕོ་�ང་ཡང་མཇལ་ལོ། 5�་�ོག་
�ེང་གསོལ་ཚ�ག་�ིགས་པ་དང་། ལས་�ེད་པ་ཚ�འི་བ�གས་ཤག་དང་ཕོ་�ང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�འི་�ིགས་འ�གས་
དང་མཆོད་ཁང་�་�ལ་བའི་དམར་མཆོད་�མས་གཟིགས་པས་�ལ་མོས་ཅི་ཡང་�ས་མ་�བ་པར་ཧང་སང་ངོ་། 
6མོས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ལ། ངས་རང་གི་�ལ་�་�ེད་�ི་ཤེས་རབ་�ི་�ོར་ཐོས་པ་དེ་བདེན་པ་རེ་བཞག། 7འོན་
�ང་ང་རང་ཡོང་ནས་མཐོང་བའི་�ེས་ལ་མ་གཏོགས་ཡིས་ཆེས་�ས་མེད། �ེད་�ི་ཤེས་རབ་དང་ལོངས་�ོད་
�མས་ངས་ཐོས་པ་ལས་�ག་པ་འ�ག་པས་དེའི་�ེད་ཀ་ཡང་ངས་ཐོས་མི་འ�ག 8�ེད་�ི་�་�་�མས་དང་
ཞབས་�ི་ཚ�་བསོད་�མས་ཅན་ཡིན། དེ་ཚ�་ལ་�ས་�ན་�་�ེད་དང་མཉམ་�་གནས་ནས་�ེད་�ི་ཤེས་རབ་ཅན་
�ི་ག�ང་�མས་ཐོས་པའི་གོ་�བས་ཐོབ་བོ། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པར་འ�ར། 
ཁོང་གིས་�ེད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་ནས་�གས་ཇི་�ར་མཉེས་ཡོད་པ་�ོན་གནང་ཡོད། གང་ལ་�་ན། 
ཁོང་གི་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�གས་བ�ེ་དེ་མཐའ་མེད་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་�ེད་�ལ་�ིམས་�ང་པོ་གནང་བའི་ཆེད་�ེད་
�ལ་པོར་བ�ོས་གནང་ངོ་། 10མོས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ལ་འ�ལ་བ་གསེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༤,༠༠༠ �ག་དང་�ན་�་
ཧ་ཅང་�ོན་ཆེ་དང་རིན་ཆེན་�ི་�ོ་མཉམ་�་འ�ེར་ཡོད་པ་�མས་�ལ་ལོ། མོས་�ལ་བའི་�ན་�་ནི་�ས་�བས་
སོ་སོར་ཁོང་ལ་�ལ་མཁན་�ང་བ་ཚང་མ་ལས་ཧ་ཅང་�ོན་ཆེ་བ་ཡོད་དོ། 11(ཧི་རམ་�ི་�ས་ཨོ་ཕིར་ནས་གསེར་
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འ�ེར་ཡོང་བ་དང་མཉམ་�་ག�ང་ཤིང་ཧ་ཅང་�ོན་ཆེ་དང་རིན་ཆེན་�ི་�ོ་སོགས་འ�ེར་ཡོད་དོ། 12སོ་ལོ་མོན་
�ི་ཤིང་དེ་ཚ�་མཆོད་ཁང་དང་ཕོ་�ང་གི་ར་བ་དང་རོལ་མོ་མཁན་ཆོའི་པི་ཝང་དང་�་�ན་སོགས་བཟོས་ཤིང་། 
ག�ང་ཤིང་དེ་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་འོར་འ�ེན་�ས་པའི་ཤིང་ལེགས་ཤོས་ཡིན་པ་དང་། དེ་�ར་�ོན་ལ་མ་མཐོང་བ་
དང་�ེས་�་ནམ་ཡང་མཐོང་བར་མི་འ�ར་རོ།) 13�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་�ལ་མོ་ཤེ་བ་ལ་�གས་�ོལ་�ར་�ི་
གནང་�ིན་�་ནོམ་པ་གནང་བ་མ་ཟད། མོས་གང་�ས་པ་ཆ་ཚང་གནང་ངོ་། དེ་ནས་�ལ་མོ་དང་འཁོར་གཡོག་
�མས་རང་�ལ་�་�ིར་ལོག་གོ  

�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་�་ནོར།  

14ལོ་�ར་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ལ་གསེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་གྷ་རམ་ ༢༣,༠༠༠ ཙམ་འ�ོར་�ི་ཡོད་པ་དང་། 15དེའི་ཐོག་
ཚ�ང་པས་�ད་པའི་�ལ་དང་ཚ�ང་གི་མཁེ་སང་དང་། ཨ་ར་བི་ཡ་པའི་�ལ་པོ་�མས་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ཛ�ང་གི་
�ིད་�ོངས་པ་ཚ�ས་�ལ་བའི་ད�་�ལ་ཁག་འ�ོར་བཞིན་ཡོད་དོ། 16སོ་ལོ་མོན་�ིས་གསེར་�ི་�བ་ཆེན་ ༢༠༠ 
བཟོས་པ་དང་། རེ་རེར་གསེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་བ�ན་ཙམ་གཡོག་ཡོད་དོ། 17ཁོང་གིས་�བ་དེ་ལས་�ང་བ་�ངས་ 
༣༠༠ ཐམ་པ་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་རེ་རེར་གསེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་གཉིས་ཙམ་གཡོགས་ཡོད། �བ་དེ་ཚ�་ཚང་མ་
ལེ་བ་ནོན་�ི་ཤིང་ནགས་�ི་ཕོ་�ང་�་འཇོག་གནང་ཡོད་དོ། 18ཁོང་གིས་�ལ་�ི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡང་བཟོས་བ�ག་
ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ལ་བ་སོས་བཀབ་ཡོད་པ་དང་དེའི་�ག་འ�ོས་�མས་གསེར་�ས་དག་གི་གཡོག་
ཡོད་དོ། 19-20�ལ་�ིའི་�ེང་བར་�་ཐེམས་�ས་�ག་དང་ཐེམས་�ས་རེ་རེའི་�ར་ལ་སེང་གེའི་ད�ིབས་ཅན་
བ�ོམས་སེང་གེ་བ�་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། �ིའི་�བ་ལ་�ང་གི་མགོའི་ད�ིབས་ཅན་ཡོད་པ་དང་ལག་པ་འཇོག་ས་
རེ་རེའི་ལ་སེང་གེའི་ད�ིགས་ཅན་ཡོད་པ་དང་། �ལ་ཁབ་གང་�་ཡང་�ལ་�ི་དེ་བཞིན་�་བ་ནས་མེད་དོ། 
21�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་ཞལ་དཀར་�མས་གསེར་ལས་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། ལེ་བ་ནོན་�ི་ཤིང་ནགས་�ི་ཕོ་�ང་གི་
ཐབ་ཆས་�མས་གསེར་�ས་དག་ལས་བཟོས་ཡོད་ཅིང་། སོ་ལོ་མོན་�ི་�་�ས་�་ད�ལ་ལ་�་ཆེན་པོ་མེད་�བས་
ད�ལ་ལ་བེད་�ོད་མ་�ས་སོ། 22ཁོང་ལ་མཐའི་�་མཚ�་ནང་འ�ོ་བའི་དམག་�་ཡོད་པ་�མས་ཧི་རམ་�ི་དམག་
�་མཉམ་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པས། ལོ་ངོ་ག�མ་རེའི་མཚམས་ལ་དམག་�་དེ་ཚ�་�ིར་འཁོར་ཡོང་�བས་གསེར་
ད�ལ་བ་སོ་�་དང་�ེ�་བཅས་འ�ེར་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ། 23�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ནི་�ལ་པོ་གཞན་ལས་�ག་པ་དང་
ཤེས་རབ་དང་�ན་པ་ཡོད་དོ། 24དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་གནང་བའི་ཤེས་རབ་ལ་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་མི་
�མས་ཡོང་ནས་ཉན་འདོད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 25ཁོང་གི་�་�ང་�་བཅར་མཁན་ཚང་མས་གསེར་ད�ལ་�ི་དངོས་
པོ་དང་ན་བཟའ་དང་མཚ�ན་ཆ་དང་�ན་�་དང་། �་�ེལ་བཅས་འ�ེར་ནས་འ�ལ་བ་�ལ་�ི་ཡོད་པས། དེ་�ར་
ལོ་ནས་ལོ་བ�ད་�་བཞིན་ཡོད་དོ། 26�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་�ངས་ ༡,༤༠༠ དང་�་དམག་གི་
�འི་�ངས་ ༡༢,༠༠༠ ཐམ་པ་བཞག་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་ནས་འགའ་ཤས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བཞག་ཡོད་པ་དང་དེ་
འ�ོད་གཞན་�ོང་�ེར་ཁག་ནང་བཞག་ཡོད་དོ། 27ཁོང་གི་�་�ས་�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ད�ལ་ནི་�ོ་བཞིན་ད�ས་
མ་�ར་དང་འ�མ་ཤིང་ནི་ཡ་�་�འི་རི་གཤམ་�་ཡོད་པའི་ཤིང་སེ་ཡབ་ད�ས་མ་�་�་འབོལ་པོ་ཡོད་དོ། 
28�ལ་པོའི་�་ཚབ་ཚ�ས་�སི་རི་དང་སི་ལི་ཤ་ནས་�འི་ཚ�ང་སོགས་བཀོད་བ�ོམས་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 29ཨི་ཇིབ་
ནས་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་�ིར་ཚ�ང་�ེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ཚ�ས་ཧི་ཏི་པ་དང་སི་རི་ཡ་པའི་�ལ་པོ་�མས་ལ་�་དང་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

ཤིང་�་འཁོར་ལོ་སོགས་�ོད་�ི་ཡོད་པ་དང་། ཤིང་�་འཁོར་ལོ་རེར་ད�ལ་�མ་�་ ༦༠༠ དང་། �་རེར་ད�ལ་
�མ་�་ ༡༥༠ ཐམ་པ་�ས་ནས་ཚ�ང་བཞིན་ཡོད་དོ༎  

�ལ་རབས་དང་པོ། 11 

སོ་ལོ་མོན་དཀོན་མཆོག་ནས་ཐག་རིང་སོང་བ།  

1སོ་ལོ་མོན་�ི་�ི་�ལ་བའི་�ད་མེད་མང་པོ་ལ་དགའ་པོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཨི་ཇིབ་�ིི་�ལ་པོའི་�་མོ་
ཡོད་བཞིན་པའི་ཐོག་�་ད་�ང་ཁོང་གིས་ཧི་ཏི་པའི་�ད་མེད་དང་མོ་ཨབ་དང་ཨམ་མོན་དང་ཨེ་དྷོམ་དང་སི་
དོན་བཅས་�ི་�ད་མེད་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་�ོན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 2མི་རིགས་དེ་ཚ�འི་�ད་མེད་ཚ�ས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་�་གཞན་�ི་�ོགས་�་�ོ་ཁ་བ�ར་བ�ག་ཡོང་། དེ་�ེན་�ི་དེ་ཚ�་དང་ཆང་ས་བ�བ་མི་�ང་ཞེས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་བཀའ་གནང་ཡོད་ཡང་སོ་ལོ་མོན་�ིས་དེ་ཚ�་མཉམ་�་ཆང་ས་
�ོན་པ་ཡིན་ནོ། 3སོ་ལོ་མོན་�ིས་�ལ་པོའི་�་མོའི་�ངས་ ༧༠༠ མཉམ་�་ཆང་ས་�ོན་པ་དང་ཁོང་ལ་�ར་
�ོགས་མ་ ༣༠༠ ཐམ་པ་ཡོད་པ་དང། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་དཀོན་མཆོག་ནས་�ོ་ཁ་བ�ར་བ�ག་ཡོད་དོ། 4ཁོང་ད�ང་
ལོ་བ�ེས་པོར་�ེབས་པའི་བར་�་དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ི་�ལ་བའི་�་ལ་མཆོད་�ིར་�ེ་འ�ིད་�ེད་དོ། ཁོང་རང་གི་
ཡབ་�་བིད་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་ཚ�ག་བ�ན་པོ་མ་�ས་སོ 5ཁོང་གིས་སི་
དོན་�ི་�་མོ་ཨསེ་ཊར་ཨམ་མོན་�ི་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་མོ་ལེག་ལ་མཆོད་པ་�ལ་�ི་ཡོད་པ་དང་། 6ཁོང་གི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པ་དང་ཁོང་གི་ཡབ་�་བིད་བཞིན་བདེན་པར་གནས་མེད་པས། 7ཁོང་
གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་་�ི་ཤར་�ོགས་�ི་རི་བོའི་�ེང་ལ་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་མོ་ཨབ་�ི་�་ཀེ་མོཤ་དང་ཨམ་མོན་�ི་ཞེན་
ལོག་ཅན་�ི་�་མོ་ལེག་གིི་ཆེད་�་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ལ་རེར་བཞེངས་ཡོད་པ་དང་། 8དེ་བཞིན་ཁོང་གི་�ི་�ལ་
བའི་�་�་ཚ�ས་ཁོ་རང་ཚ�འི་�་�མས་ལ་�ོས་བ�ག་པ་དང་དམར་མཆོད་འ�ལ་བའི་གནས་ཤིག་ཡང་བཞེངས་
ཡོད་དོ། 9-10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་སོ་ལོ་མོན་ལ་ཐེངས་གཉིས་ཞལ་གཟིགས་
�ང་ནས་�ི་�ལ་བའི་�་�མས་ལ་མཆོད་པ་མ་འ�ལ་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་ན་ཡང་སོ་ལོ་མོན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར་ཁོང་ལ་དད་པ་ལོག་གོ དེ་འ�་སོང་ཙང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་སོ་ལོ་མོན་ལ་
�གས་�ོས་ནས་བཀའ་གནང་བ། 11�ོད་�ིས་ཆེད་མངགས་ང་ལ་�ལ་བའི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བར་�ས་
ནས་ངའི་བཀའ་�མས་ལ་མ་ཉན་པས། ངས་�ལ་�ིད་�ོད་�ི་ལག་ནས་ལེན་ནས་�ོད་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�འི་ནང་
ནས་ཅིག་ལ་�ོད་�ར་དམ་བཅའ་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 12འོན་�ང་�ོད་�ི་ཕ་�་བིད་�ི་ངོར་བ�ས་ནས་དེ་�ར་�ོད་
�ི་མི་ཚ�འི་རིང་མ་�ས་ན་ཡང་�ོད་�ི་�ས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་�བས་�་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 13ངས་ཁོའི་ལག་ནས་
�ལ་ཁབ་ཆ་ཚང་མི་ལེན་པར་ངའི་�ན་པོ་�་བིད་དང་ངས་རང་གི་བཞེངས་པའི་�ོང་�ེར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ིར་
ཁོའི་ལག་�་�ེ་རིགས་ཞིག་འཇོག་�་ཡིན་ནོ༎  

སོ་ལོ་མོན་�ི་ད�་བོ།  



�ལ་རབས་དང་པོ། 

14དེ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ལ་པོའི་�ིམ་ཚང་ནས་ཡིན་པ་ཧ་དྷད་�་བ་ཞིག་ལ་སོ་ལོ་མོན་
�ི་�ིར་ད�་�་ལངས་བ�ག་གོ 15-16དེའི་�ས་�ན་རིང་པོའི་�ོན་ལ་�་བིད་�ིས་ཨེ་དྷོམ་དབང་འཛ�ན་གནང་
�བས་ཁོང་གི་དམག་�ི་ཡོ་ཨབ་�ི་རོ་�མས་�ས་པའི་�ིར་�ིན་ནོ། ཁོ་དང་ཁོའི་མི་�མས་ཨེ་དྷོམ་�་�་བ་�ག་
བ�ད་པ་དང་། དེའི་རིང་ཨེ་དྷོམ་པ་�ེ་པ་ཕོ་ཚང་མ་བསད་དོ། 17འོན་�ང་ཧ་དྷད་དང་ཁོའི་ཕའི་ཨེ་དྷོམ་པའི་
གཡོག་པོ་འགའ་ཤས་ཨི་ཇིབ་�་�ོས་ནས་ཐར་ཞིང་། དེའི་�བས་ཧ་དྷད་�་�་ན་�ང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། 18དེ་ཚ�་
མིད་ཡན་ནས་ཐོན་ཏེ་པ་རན་�་�ིན་པ་དང་དེར་གཞན་མི་འགའ་ཤས་ཡང་ཁོ་ཚ�་མཉམ་�་བ�ད་དོ། དེ་ཚ�་ཨི་
ཇིབ་�་�ེབས་པ་དང་། �ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་བས། ཧ་དྷད་ལ་ས་ཆ་�ན་�་དང་ཁང་པ་ཞིག་དང་ཟ་འ�ང་
སོགས་གནང་ངོ། 19ཧ་དྷད་�ལ་པོ་དང་�ོགས་པོར་འ�ར་བས་�ལ་པོས་རང་གི་བ�ན་མོའི་�་མོ་�ལ་མོ་�་པི་
ནིསེའི་ཧ་དྷད་དང་ཆང་ས་བ�བ་བོ། 20མོ་ལ་�་གྷེ་�་བྷད་�ེས་པས་�ལ་མོའི་ཕོ་�ང་ནང་འཚར་ལོངས་�ས་པ་
དང་ཁོ་ནི་�ལ་པོའི་�་ཚ�་དང་མཉམ་�་གནས་སོ། 21ཧ་དྷད་ཨི་ཇིབ་�་གནས་�བས་�་བིད་འདས་པ་དང་
དམག་དཔོན་ཡོ་ཨབ་ཡང་འདས་ཟིན་འ�ག་ཅེས་ཐོས་པ་དང་། ཧ་དྷད་�ིས་�ལ་པོ་ལ་ང་རང་གི་�ལ་�་འ�་
ཆོག་པའི་བཀའ་འ�ོལ་གནང་རོགས་�ས་སོ། 22�ལ་པོས་གང་གི་དོན་�་འ�ོ་གི་ཡིན་ནམ། ངའི་�ལ་�་�ོད་ལ་
དཀའ་ངལ་�ང་བའི་�ེན་�ིས་�ོད་རང་གི་�ལ་�་ལོག་འདོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་ངོ་། ཧ་དྷད་
�ིས་ལན་�་�ལ་པོ་ལ། ང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མ་�ང་ནའང་ང་ལ་རང་�ལ་�་འ�ོ་�་བ�ག་རོགས་གནང་
�ས་ནས་ཁོ་རང་གི་�ལ་�་ལོག་སོང་ངོ། ཨི་དྷོམ་�ི་�ལ་པོ་བཞིན་ཧ་དྷད་ཡང་ངན་པ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ད�་
བོ་ངོ་མ་ཡིན་ནོ། 23དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེལ་ཡ་དྷའི་�་རེ་ཛ�ན་ཡང་སོ་ལོ་མོན་�ི་ད�་�་བ�ང་གནང་ནས། རེ་
ཛ�ན་ནས་རང་གི་�ིན་བདག་ཛ�་�ཱའི་�ལ་པོ་ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་ནས་�ོས་སོ། 24ཁོ་ངོ་ལོག་མཁན་དང་�ིམས་འགལ་
�ི་�་ཞིག་གི་འགོ་འཛ�ན་�་འ�ར་བས། (དེ་ཚ�་�་བིད་�ིས་ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་ལ་ཕམ་པར་�ས་ཏེ། ཁོའི་སི་རི་ཡ་
པའི་མ�ན་�ོགས་�་འ�ར་བའི་�ེས་�་�ང་ཞིང་།) རེ་ཛ�ན་དང་ཁོའི་མི་�མས་དྷ་མསེ་ཀསེ་�་�ིན་ནས་གནས་
དོད་�ས་པ་དང་དེར་ཁོའི་ད�ང་དམག་ཚ�ས་ཁོ་ལ་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོར་བ�ོས་སོ། 25སོ་ལོ་མོན་�ིས་�་�ས་རིང་
ཁོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་ད�་བོར་འ�ར་བ་ཡིན་ནོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་རོ་བྷམ་ལ་ཞལ་བཞེས།  

26�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ལ་ངོ་ལོག་�ེད་མཁན་དེ་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་ཛ�་རེ་�་ནས་ཡིན་པ་ནེ་བྷད་�ི་�་ཡེ་རོ་བྷམ་�་བ་
ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་མ་ནིི་ཛ�་�་ཨ་ཟེར་བའི་�ག་མོ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 27ངོ་ལོག་གི་ལོ་�ས་
འདི་�ར་ཡིན་ནོ། སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཤར་�ོགས་�ི་ས་ཆ་བཀང་བ་ནས་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་
ཉམས་གསོ་གནང་བཞིན་ཡོད་དོ། 28ཡེ་རོ་བྷམ་ནི་མི་�ོབས་ཅན་ན་གཞོན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སོ་ལོ་མོན་�ིས་
ཁོས་ལས་ཀ་�ར་ཐག་�ས་པ་གཟིགས་ནས། མ་ནསེ་�ཱེ་དང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�ེ་རིགས་�ི་ངལ་�ོལ་པའི་འགོ་
འཛ�ན་�་བ�ོས་སོ། 29ཉིན་ཞིག་ཡེ་རོ་བྷམ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་�ིར་འ�ོ་བའི་�བས་�་ཤི་�ཱོ་ནས་ཡིན་པ་�ང་�ོན་
པ་ཨ་ཧི་�ཱ་དང་�ལ་�ི་�་ལམ་�་མཇལ་ལོ། 30ཨ་ཧི་�ཱས་རང་གི་�ོན་པའི་ན་བཟའ་གསར་པ་དེ་�ད་ནས་དེ་
�མ་�་བ�་གཉིས་ལ་�ལ་ནས། 31ཡེ་རོ་བྷམ་ལ་�ས་པ། �མ་�་བ�་�ོད་རང་འ�ེར་ཞིག། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་ཡོད་དོ། �ོད་ལ་ངས་སོ་ལོ་མོན་ནས་�ལ་�ིད་འ�ོག་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

ནས་�ོད་ལ་�ེ་རིགས་བ�་�ོད་�ི་ཡིན། 32ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ས་�ལ་ཡོངས་�ོགས་ནས་འདམས་པའི་�ོང་�ེར་ཡེ་
�་ཤ་ལེམ་�ི་ཆེད་དང་ངའི་�ན་པོ་�་བིད་�ི་ཆེད་�་སོ་ལོ་མོན་ལ་�ེ་རིགས་གཅིག་འཇོགས་དགོས་སོ། 33སོ་ལོ་
མོན་�ིས་ང་�ངས་ནས་�ི་�ལ་བའི་�་སི་དོན་�ི་�་མོ་ཨསེ་ཊར་དང་མོ་ཨབ་�ི་�་ཀེ་མོཤ་དང་ཨམ་མོན་�ི་�་
མོ་ལེག་ལ་མཆོད་པའི་�ེན་�ིས་ངས་དེ་�ར་�ེད་�་ཡིན། སོ་ལོ་མོན་�ིས་ངའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར་ནོར་འ�ལ་
�ས་པ་དང་ཁོས་རང་གི་ཕ་�་བིད་བཞིན་ངའི་བཀའ་�ིམས་ཉན་མེད་དོ། 34འོན་�ང་ངས་སོ་ལོ་མོན་�ི་ལག་
ནས་�ལ་�ིད་ཆ་ཚང་མ་�ངས་པར་ཁོའི་མི་ཚ�འི་རིང་དབང་བ�ར་�ེད་བ�ག་�་ཡིན། དེ་�ར་ངས་འདམས་
པའི་�ན་པོ་�་བིད་ངའི་བཀའ་�ིམས་�ང་བ�ི་�ེད་མཁན་དེའི་ངོར་བ�ས་ནས་དེ་�ར་�་�་ཡིན་ནོ། 35ངས་
སོ་ལོ་མོན་�ི་�འི་ལག་ནས་�ལ་ཁབ་�ངས་ནས་�ེ་རིགས་བ�་�ོད་ལ་�ོད་�་ཡིན་ནོ། 36ང་ལ་མཆོད་�ིར་ངས་
འདམས་པའི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོང་�ེར་�་ངའི་�ན་པོ་�་བིད་�ི་བ�ད་པ་ཞིག་�ན་�་ཡོད་བའི་�ིར་ངས་སོ་ལོ་
མོན་�ི་�་ལ་�ེ་རིགས་ཞིག་�ོད་�་ཡིན་ནོ། 37ཡེ་རོ་བྷམ། ངས་�ོད་ལ་རང་གི་འདོད་པ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཚང་
མར་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ཆེད་�་�ོད་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་�་ཡིན་ནོ། 38�ོད་�ིས་ངའི་�ན་པོ་�་
བིད་�ིས་�ས་པ་�ར་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་དང་། ངའི་བཀའ་�ིམས་�མས་�ང་ནས་ངའི་ལམ་ལ་འ�ལ་བ་ཡིན་
ན། ང་�ོད་དང་མཉམ་�་�ས་�ན་�་གནས་�་མ་ཟད། ངས་�ོད་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོ་�་ཡིན། ངས་
�་བིད་ལ་�ས་པ་�ར་�ོད་�ི་བ�ད་པ་ཞིག་ལ་�ོད་�ི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་་འཇོག་པར་�འོ། 39སོ་ལོ་མོན་
�ི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་ངས་�་བིད་�ི་བ�ད་པར་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན། འོན་�ང་�ས་�ན་�ི་�ིར་�་མ་ཡིན་ནོ། 
40དེ་འ�་སོང་ཙང་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཡེ་རོ་བྷོམ་གསོད་ཐབས་�ས་སོ། འོན་�ང་ཁོ་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ཤི་ཤག་�ི་
སར་�ོས་�ིན་པ་དང་སོ་ལོ་མོན་�ི་�་ཚ�་རིང་དེར་གནས་སོ༎  

སོ་ལོ་མོན་�ོངས་བ།  

41སོ་ལོ་མོན་�ི་�་ཚ�འི་རིང་གནང་བའི་ཁོང་གི་མཛད་འ�ིན་དང་ཤེས་རབ་�ི་�ོར་ཚང་མ་སོ་ལོ་མོན་�ི་�ལ་
རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 42ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�ི་ཐོག་�ལ་པོ་ལོ་བཞི་བ�འི་རིང་
གནང་ཡོད་དོ། 43ཁོང་�ོངས་ནས་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་ནང་�ས་པ་དང་ཁོང་གི་�ས་རེ་ཧོ་བྷམ་ཁོང་གི་ཚབ་�་
�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

�ལ་རབས་དང་པོ། 12 

�ང་�ོགས་�ི་�ེ་རིགས་�མས་ནས་ངོ་�ོལ།  

1རེ་ཧོ་བྷམ་ཤེ་ཀེམ་�་�ིན་པ་དང་། དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ང་�ོགས་�ི་མི་�མས་ནས་ཁོང་ལ་�ལ་པོར་བ�ོ་བའི་
�ིར་འཛ�མས་ཡོད་དོ། 2ནེ་བྷད་�ི་�་ཡེ་རོ་བྷམ་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ནས་ཐར་བའི་�ིར་ཨི་ཇིབ་�་�ོས་�ིན་པའི་མི་
དེས་གཏམ་དེ་ཐོས་པ་དང་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་ལོག་ཡོང་ངོ་། 3�ང་�ོགས་�ི་མི་�ེ་རིགས་�མས་ནས་ཁོ་ལ་�ད་
བཏང་བ་དང་། ཁོ་ཚ�་ཚང་མ་མཉམ་�་རེ་ཧོ་བྷམ་�ི་སར་�ིན་ནས་�ས་པ། 4�ེད་�ི་ཡབ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ང་ཚ�ར་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

གཉའ་ཤིང་དང་ཁལ་�ིད་པོ་བཀལ་གནང་ཡོད་པས། ད་�ེད་�ི་ང་ཚ�འི་གཉའ་ཤིང་དང་ཁལ་�ིད་པོ་དེ་ཡང་�་
བཏང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་དམ་ཚ�ག་ཅན་�ི་འབངས་�་འ�ར་ཡོང་། 5ཁོང་གིས་ལན་�། ཉིན་ག�མ་�ི་
�ེས་�་ཤོག་དང་། ངས་ལན་�ོད་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་པས་དེ་ཚ�་ལོག་གོ 6�ལ་པོ་རེ་ཧོ་བྷམ་�ིས་རང་གི་ཡབ་སོ་
ལོ་མོན་�ི་�་�ས་�ོས་�ོན་པའི་ལས་འ�ར་གནང་མཁན་མི་ཚ�་དང་གོ་བ�ར་�ས་ནས། ཁོང་གིས་མི་མང་ཚ�འི་
�ི་བ་དེ་ལ་ངས་ལན་ཇི་�ར་བཏབ་དགོས་པའི་�ོས་�ོན་�ོད་ཚ�ས་གནང་ངམ་ཞེས་བཀའ་�ི་གནང་བ་དང་། 7དེ་
ཚ�ས་�ེད་�ི་མི་མང་ཚ�་ལ་ཞབས་�་ལེགས་པར་གནང་འདོད་ཡོད་ན་ལན་ཡག་པོ་བཏབ་དགོས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་
�ན་�་དམ་ཚ�གས་གཙང་མའི་ཐོག་�ེད་�ི་ཞབས་�ི་�་གི་རད་ཅེས་�ས་སོ། 8འོན་�ང་ཁོས་མི་དེ་ཚ�འི་�ོབ་�ོན་
ལ་ཆ་མ་བཞག་པར་མི་ན་གཞོན་ཁོ་དང་མཉམ་�་འཚར་ལོངས་�ང་བའི་�ོས་�ོན་པ་ཡིན་པ་ཚ�འི་སར་�ིན་ནོ། 
9ཁོས་�ོས་�ོན་པ་ཚ�་ལ། ངའི་མི་དམངས་ཚ�ས་ང་ལ་ཁོ་ཚ�འི་ཁལ་དེ་ཡང་�་གཏོང་རོགས་གནང་ཞེས་འ�ི་བ་དེ་
ལ་ངས་ལན་ཇི་�ར་བཏབ་དགོས་པས་�ོས་�ོན་ག་རེ་གནང་ངམ་ཞེས་�ས་སོ། 10དེ་ཚ�ས། �ེད་�ིས་ལན་འདི་
�ར་ག�ངས་དགོས། ངའི་ཡབ་�ི་�ེད་པ་ལས་ངའི་མཐེ་�ང་�ོམ་པ་ཡོད། 11ངའི་ཡབ་�ི་�ོད་ཚ�ར་ཁལ་�ིད་པོ་
བཀལ་ཡོད་པ་དེ་ཚ�་ངས་ད་�ང་�ིད་�་གཏོང་�་ཡིན། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ག་�ག་�ི་བ�ང་བ་གནང་གི་ཡོད། 
ངས་�ོད་ཚ�ར་�་�གས་�ིས་བ�ང་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་དགོས་ཞེས་�ས་སོ། 12�ལ་པོ་རེ་ཧོ་བྷམ་�ིས་བཀའ་
གནང་བ་�ར། ཉིན་ག�མ་�ི་�ེས་ལ་ཡེ་རོ་བྷམ་དང་མི་མང་ཚང་མ་ཁོང་གི་�ང་�་འོངས་སོ། 13�ལ་པོས་�ོས་
�ོན་པ་�ས་པོ་�མས་�ིས་�ོབ་�ོན་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར་མི་མང་�མས་ལ་ཚ�ག་�བ་ངང་ལ། 14ན་གཞོན་ཚ�ས་
�ོས་�ོན་�ས་པ་�ར་�ས་སོ། ཁོང་གིས། ངའི་ཡབ་�ིས་�ོད་ཚ�ར་ཁལ་�ིད་པོ་བཀལ་གནང་ཡོད། ངས་དེ་ཚ�་ད་
�ང་�ིད་�་གཏོང་�་ཡིན། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ག་�གས་�ིས་བ�ང་གནང་ཡོད། ངས་�ོད་ཚ�ར་�་�གས་�ི་
བ�ང་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 15དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་�ར་ཤི་�ཱོའི་�ང་�ོན་པ་ཨ་ཧི་�ཱ་
བ�ད་ནས་ནེ་བྷད་�ི་�་ཡེ་རོ་བྷམ་ལ་བཀའ་གནང་བ་�མས་�བ་�ིར་ཡིན་ནོ། དེའི་�ེན་�ིས་�ལ་པོས་མི་མང་
གི་�་བར་ནམ་ཡང་དོ་�ང་མ་གནང་ངོ་། 16མི་མང་ནས་�ལ་པོས་ཁོ་ཚ�འི་�་བར་མ་གསན་པར་མཐོང་ནས། 
ཁོས་ཚ�ས། �་བིད་དང་ཁོང་གི་�ིམ་ཚང་ཉམས་པར་ཤོག ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་ཆེད་�་ག་རེ་�ས་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ང་ཚ�་སོ་སོའི་�ིམ་�་ལོག་འ�ོ། རེ་ཧོ་བྷམ་ཁོ་རང་གི་རང་ལ་བ�་�ོགས་�ེད་བ�ག་ཅེས་
�ད་འབོད་�ས་སོ། དེ་�ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ངོ་�ོལ་�ས་སོ། 17རེ་ཧོ་བྷམ་ལ་ཡ་�་�་པའི་ས་�ལ་�་
�ོད་པའི་མི་མང་གཅིག་�འི་དོན་�་�ལ་པོ་�ར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། 18དེ་ནས་�ལ་པོ་རེ་ཧོ་བྷམ་�ིས་ངལ་�ོལ་
བའི་འགོ་འཛ�ན་ཨ་དྷོ་ནི་རམ་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་སར་བཏང་ངོ་། འོན་�ང་མི་མང་ཚ�ས་ཁོ་ལ་�ོ་�ས་ནས་
བསད་དོ། དེའི་�ེན་�ིས་རེ་ཧོ་བྷམ་མ�ོགས་པོར་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་ནང་�་བ�གས་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ོས་
སོ། 19�ས་�བས་དེ་ནས་བ�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ང་�ོགས་�ི་�ལ་ཁབ་�ི་མི་མང་�མས་ནས་�་བིད་�ི་�ལ་
བ�ད་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་སོ། 20ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ཡེ་རོ་བྷོམ་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་ལོག་པ་ཐོས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་
ཁོ་ལ་མི་མང་ཚ�གས་འ�་ཞིག་གི་སར་མ�ོན་འབོད་�ས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་སོ། ཡ་�་�འི་�ེ་
རིགས་གཅིག་�་�་བིད་�ི་བ�ད་པའི་�ེས་�་འ�ངས་སོ༎  

ཤེ་མ་�ཱའི་�ང་བ�ན།  



�ལ་རབས་དང་པོ། 

21རེ་ཧོ་བྷམ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ེབས་པ་དང་ཡ་�་�་དང་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་ནས་དམག་མི་ཡག་ཤོས་
�ངས་ ༡༨༠,༠༠༠ གསོག་འཇོགས་�ས་སོ། ཁོས་དམག་འཐབ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ང་�ོགས་�ི་�ེ་རིགས་�མས་
�ར་�་དབང་བ�ར་�ེད་འདོད་�ས་སོ། 22འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོན་པ་ཤེ་མ་�ཱ་བ�ད་ནས། 
23རེ་ཧོ་བྷམ་དང་ཡ་�་�་དང་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་མི་མང་ལ་འ�ིན་འདི་�ར་�ོད་དགོས་པའི་བཀའ་
གནང་ངོ། 24�ོད་རང་ཚ�འི་�ན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་ལ་འཐབ་�ོལ་མ་�ེད་ཅིག �ོད་ཚ�་ཚང་མ་�ིམ་�་ལོག་
ཅིག། ཇི་�ར་�ང་བ་�མས་ངའི་འདོད་པ་�ར་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། དེ་ཚ�་ཚང་མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་�ིམ་�་ལོག་གོ།  

ཡེ་རོ་བྷམ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་ཐག་རིང་སོང་བ།  

25ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་རི་བ�ད་�ི་�ོང་�ེར་ཤེ་ཀེམ་ལ་འཛ�ང་ར་བཟོས་ནས་
གནས་�བས་དེར་བ�ད་དོ། དེ་ནས་ཁོ་ཐོན་ཏེ་པེ་�་ཨེལ་�ི་�ོང་�ེར་ལ་འཛ�ང་ར་བཟོས་སོ། 26-27ཁོའི་སེམས་
ལ་ང་རང་ད་�འི་གནས་�ངས་ལ་གཞིགས་ན། ངའི་མི་མང་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིན་ནས་དེར་མཆོད་ཁང་�་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་�ལ་བ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�ས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་རེ་ཧོ་བྷམ་�ི་�ོགས་�་འ�ར་
ནས་ང་བསད་ཡོང་ཞེས་བསམས་སོ། 28ཁོས་བསམ་�ོ་ཞིབ་པར་བཏང་ནས་གསེར་�ི་�ང་གི་བེ�་གཉིས་བཟོས་
ནས་ཁོ་རང་གི་མི་མང་ལ་�ོད་ཚ�་�ས་�ན་རིང་པོའི་�ོན་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་མཆོད་�ིར་འ�ོ་བཞིན་ཡོད། དེ་
བས་ན་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་འདོན་གནང་མཁན་�ོད་ཚ�འི་�་�མས་འདིར་ཡོད་ཅེས་�སོ། 
29ཁོས་གསེར་�ི་�ང་གི་བེ�་གཅིག་བྷེ་ཐེལ་�་བཞག་པ་དང་གཞན་དེ་དྷན་�་བཞག་གོ 30དེ་�ར་མི་མང་ནས་
བྷེ་ཐེལ་དང་དྷན་�་མཆོད་པ་�ལ་བར་�ིན་ནས་�ིག་པ་�ིས་པ་ཡིན་ནོ། 31དེ་མིན་ཡེ་རོ་བྷོམ་�ིས་རི་བོ་ཚ�འི་
�ེང་�་མཆོད་པ་འ�ལ་�ལ་�མས་བཞེངས་པ་དང་ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་ནས་མ་ཡིན་པའི་�ིམ་ཚང་གཞན་ནས་�་
མ་འདམས་སོ༎  

བྷེ་ཐེལ་�་མཆོད་པ་འ�ལ་བར་�ོན་བ�ོད་�ས་པ།  

32ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་ཡ་�་�་ལ་ཡོད་པའི་�ས་ཆེན་བཞིན་ཆོས་�ི་�ས་ཆེན་ཞིག་�་བ་བ�ད་པའི་ཚ�ས་ ༡༥ ལ་
བ�གས་སོ། བྷེ་ཐེལ་�ི་མཆོད་�ིའི་ཁར་ཁོས་བཟོས་པའི་གསེར་�ི་�ང་གི་བེ�་�མས་ལ་དམར་མཆོད་�ལ་བ་
དང་། བྷེ་ཐེལ་�་ཁོས་བཞེངས་པའི་མཆོད་པ་འ�ལ་ས་ཚ�ར་མཆོད་འ�ལ་�ི་ཆེད་�་�་མ་�མས་བཞག་གོ 33དེ་
ནས་ཁོ་རང་གིས་གཏན་འབབེས་�ས་པའི་�ས་ཚ�ས་�་བ་བ�ད་པའི་ཚ�ས་བཅོ་�་ཉིན་ཁོ་རང་བྷེ་ཐེལ་�་�ིན་པ་
དང་ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་གི་ཆེད་�་བ�གས་པའི་�ས་ཆེན་ལ་དགའ་�ོན་�ེད་པར་མཆོད་�ིར་དམར་
མཆོད་ཞིག་�ལ་ལོ༎  

�ལ་རབས་དང་པོ། 13 



�ལ་རབས་དང་པོ། 

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་�ར་ཡ་�་�་ནས་�ང་�ོན་པ་ཞིག་བྷེ་ཐེལ་�་འ�ོར་བ་དང་། དེར་
ཡེ་རོ་བྷམ་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ིར་མཆོད་�ིའི་�ར་ལངས་སོ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་
�ང་�ོན་པས་མཆོད་�ིར་�ོན་བ�ོད་གནང་ཞིང་། �ེ་མཆོད་�ི། �ེ་མཆོད་�ི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་
གནང་བར་ཉོན་ཞིག �་བིད་�ི་�ིམ་ཚང་�་ཡོ་ཤི་�ཱ་ཞེས་པའི་�ིས་པ་ཞིག་�ེས་པར་འ�ར། �ི་པའི་མཆོད་�ིར་
ཞབས་�ོག་�ས་པ་དང་དམར་མཆོད་འ�ལ་མཁན་�་མ་�མས་ཁོས་བསད་ནས་�ོད་�ི་�ེང་མིའི་�ས་པ་�ེག་
པར་�་ཞེས་སོ། 3དེ་ནས་�ང་�ོན་པས་�་མ�ད་ནས་ག�ངས་པ། མཆོད་�ི་འདི་གཞིགས་པ་དང་དེའི་�ེང་�་
ཡོད་པའི་གོ་ཐལ་དེ་འཐོར་བར་འ�ར། དེ་ནས་�ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་བ�ད་ནས་བཀའ་གནང་
བ་ཤེས་ཡོང། 4�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་དེ་�ར་ཐོས་པ་དང་། ཁོ་ལ་མ�བ་མོ་བ�གས་ནས། ཁོ་བ�ང་ཞིག་ཅེས་
བཀའ་གནང་བ་དང་། དེ་མ་ཐག་�་�ལ་པོའི་ལག་ངར་ལ་གཟའ་ཕོག་ནས་�ིར་�མ་མ་�བ་བོ། 5�ང་�ོན་པས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་�ང་བ�ན་གནང་བ་�ར་�ོ་�ར་�་མཆོད་�ི་དེ་�མ་�ར་གཞིགས་པ་དང་
གོ་ཐལ་སའི་ཁར་འཐོར་རོ། 6�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་�ང་�ོན་པ་ལ་�གས་�ེ་གཟིགས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་
�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་ངའི་ལག་ངར་དེ་སོས་པའི་�ིར་གསོལ་བ་དང་�ོན་ལམ་འདེབས་རོགས་གནང་�ས་སོ། �ང་
�ོན་པས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། �ལ་པོའི་ལག་ངར་སོས་སོ། 7དེ་ནས་�ལ་པོས་�ང་
�ོན་པ་ལ། ང་དང་མཉམ་�་ངའི་�ིམ་�་ཕེབས་ནས་ཁ་ཟས་�ན་�འི་བཞེས་རོགས་གནང་། �ེད་�ིས་ང་ལ་ཇི་
གནང་བ་བཞིན་ངས་�ེད་ལ་�་དགའ་འ�ལ་�་ཡིན་ཞེས་�སོ། 8�ང་�ོན་པས་དེའི་ལན་�། �ོད་�ིས་རང་གི་�་
ནོར་�ེད་ཀ་ང་ལ་�ད་ན་ཡང་ང་�ོད་དང་མཉམ་�་མི་འ�ོ་བ་མ་ཟད། �ོད་དང་མཉམ་�་ཟ་འ�ང་གང་ཡང་
མི་�་ཞེས་�ས་སོ། 9གང་ལ་ཞེ་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཟ་འ�ང་གང་ཡང་མི་�ེད་པ་མ་ཟད་ང་ཡོང་
བའི་ལམ་ནས་�ིར་�ིམ་�་ལོག་མ་ཡོང་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་དོ། 10དེ་འ�་སོང་ཙང་ཁོང་ཕེབས་པའི་ལམ་
ནས་�ིར་མ་ཕེབས་པར་ལམ་གཞན་ནས་ཕེབས་སོ༎  

བྷེ་ཐེལ་�ི་�ང་�ོན་པ་�ས་པོ།  

11�ས་�བས་དེར་བྷེ་ཐེལ་�་�ང་�ོན་པ་�ས་པོ་ཞིག་བ�གས་ཡོད་ཅིང་། ཉིན་དེར་ཁོང་གི་�་ཚ�་ཡོང་ནས་ཡ་
�་�འི་�ང་�ོན་པས་བྷེ་ཐེལ་�་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་ལ་གང་ག�ངས་པ་དང་གང་གནང་བའི་�ོར་�མས་�ས་སོ། 
12�ང་�ོན་པ་�ད་པོས། ཁོང་ལམ་ག་ནས་ཕེབས་སོང་ངམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་ཁོང་ཕེབས་པའི་ལམ་དེ་
བ�ན་པ་དང་། 13ཁོང་གིས། �་ཚ�ར་ཁོང་རང་གི་བོང་�ར་�་�ོབ་ཅིག་�ས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་དེ་�ར་�ས་ཏེ་ཁོང་
བོང་�ར་ཞོན་ནས། 14ཡ་�་�་པའི་�ང་�ོན་པའི་�ེས་�་ཕེབས་པ་དང་། ཁོང་ནི་བེ་ཤིང་ཞིག་གི་འོག་�་
བ�གས་ཡོད་པ་དང་མཛལ་ལོ། ཁོང་གིས་�ེད་རང་ཡ་�་�་ནས་ཕེབས་པའི་�ང་�ོན་པ་དེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་
བཀའ་འ�ི་གནང་བས། ལན་�་ང་དེ་རང་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 15ཁོང་གིས་ངའི་�ིམ་�་ཕེབས་ནས་ང་མཉམ་�་
གསོལ་ཚ�ག་བཞེས་རོགས་གནང་�ས་སོ། 16འོན་�ང་ཡ་�་�་ནས་ཡིན་པའི་�ང་�ོན་པས་ང་�ོད་དང་མཉམ་�་
�ིམ་�་འ�ོ་མི་�བ་པ་དང་�ོད་�ི་�ེ་ལེན་ལ་ངས་ཁས་ལེན་�ེད་མི་�བ་ཅིང་། འདིར་ངས་�ོད་མཉམ་�་གང་
ཡང་ཟ་འ�ང་�ེད་མི་�བ་བོ། 17གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངས་གང་ཡང་ཟ་འ�ང་མི་�ེད་པ་
དང་། ང་ཡོང་བའི་ལམ་ནས་�ིམ་�་�ིར་ལོག་ཡང་མ་�ེད་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་དོ། 18དེ་ནས་བྷེ་ཐེལ་ནས་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

ཡིན་པའི་�ང་�ོན་པ་�ས་པོས། ང་ཡང་�ོད་བཞིན་�ང་�ོན་པ་ཞིག་ཡིན་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་
�ར་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་�ེད་�ིམ་�་གདན་འ�ེན་�ས་ནས་�ེ་ལེན་�་དགོས་ཤེས་བཀའ་གནང་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 
འོན་�ང་�ང་�ོན་པ་�ས་པོས་�ན་བཤད་དོ། 19དེ་འ�་སོང་ཙང་ཡ་�་�་ནས་ཡིན་པའི་�ང་�ོན་པས་�ང་
�ོན་པ་�ས་པོ་དང་མཉམ་�་�ིམ་�་ཕེབས་ནས་ཁོ་དང་མཉམ་�་གསོལ་ཚ�ག་བཞེས་སོ། 20ཁོ་ཚ�་�་�ོག་གི་
འ�ིས་ལ་བ�གས་པའི་�བས་�་�ང་�ོན་པ་�ས་པོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཕེབས་པ་དང་། 21ཁོས་ཡ་
�་�་ནས་ཡིན་པའི་�ང་�ོན་པ་ལ། �ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་པ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་
གནང་བ་བཞིན་�ས་མེད་པས། 22དེའི་ཚབ་ལ་�ོད་�ིར་ལོག་ནས་ཁོང་གིས་མ་ཟ་ག�ངས་པའི་ས་ཆར་ཁ་ལག་
ཟས་ཡོད་པས། དེའི་�ེན་�ིས་�ོད་གསོད་པར་འ�ར་བ་དང་། �ོད་ཀི་རོ་དེ་�ོད་�ི་�ིམ་ཚང་གི་�ར་ས་�་�ས་
པར་མི་འ�ར་ཞེས་བཀའ་གནང་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 23དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་ཁ་ལག་ཟས་ཟིན་པའི་�ེས་�་�ང་�ོན་པ་
�ས་པོས་ཡ་�་�་ནས་ཡིན་པའི་�ང་�ོན་པའི་བོང་�ར་�་�བ་ནས། 24ཁོང་དེ་ལ་ཞོན་ནས་ཕེབས་པ་དང་། 
ལམ་�་ཁོང་ལ་སེང་གེ་ཞིག་དང་འ�ད་ནས་དེས་ཁོང་ལ་བསད་དོ། ཁོང་གི་�ང་པོ་དེ་ལམ་�་ཡོད་པས་བོང་�་
དང་སེང་གེ་དེའི་འ�མ་�་བ�ད་ཡོད། 25ལམ་དེར་འ�ོ་མཁན་མི་འགའ་ཤས་ནས་ལམ་�་ཡོད་པའི་�ང་པོ་
དེའི་འ�མ་�་སེང་གེ་ལངས་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། དེ་ཚ�་བྷེ་ཐེལ་�་�ིན་ནས་དེ་ཚ�ས་གང་མཐོང་བ་�མས་�ས་སོ། 
26�ང་�ོན་པ་�ས་པོས་གཏམ་དེ་ཐོས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་མཁན་�ང་�ོན་པ་དེ་
ཡིན་པའི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ང་པ་�ར། ཁོང་གིས་སེང་གེ་ཞིག་གཏོང་གནང་ནས་ཁོང་
བསད་པ་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 27དེ་ནས་ཁོས་རང་གི་�་ཚ�་ལ་ངའི་བོང་�ར་�་�ོབ་ཅིག་�ས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་དེ་
�ར་�ས་པས། 28ཁོང་གིས་བོང་�་ཞོན་ནས་ཕེབས་པ་དང་�ང་�ོན་པའི་རོ་དེ་ལམ་�ེང་�་�ས་ཡོད་པ་དང་། 
དེའི་འ�མ་�་བོང་�་དང་སེང་གེ་ལངས་བ�ད་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། སེང་གེས་�ང་པོ་དེ་ཟས་མེད་པ་མ་ཟད་
བོང་�ར་ཡང་གནོད་པ་མ་�ས་སོ། 29�ང་�ོན་པ་�ས་པོས་�ང་པོ་དེ་�ངས་ཞིང་བོང་�འི་�ེང་�་བཀལ་ནས་
�ང་ངན་�ེད་པ་དང་། �ས་པའི་�ིར་བྷེ་ཐེལ་�་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 30ཁོས་�ང་པོ་དེ་རང་གི་�ིམ་ཚང་གི་�ར་�ང་
�་�ས་ནས། �ེ་ངའི་�ན། ངའི་�ན་ཟེར་ནས་ཁོ་དང་ཁོའི་�་ཚ�ས་�་ངན་�ས་སོ། 31དེའི་�ེས་�་�ང་�ོན་པས་
རང་གི་�་ཚ�་ལ་�ས་པ། ང་འཆི་བའི་�བས་�་ངའི་�ང་པོ་འདི་ཡང་�ར་�ང་འདི་�་�ང་�ོན་པའི་�ང་པོའི་
འ�མ་�་འཇོག་ཅིག 32བྷེད་ཐེལ་�ི་མཆོད་�ི་དང་ས་མར་ཡའི་�ོང་�ེར་�ི་མཆོད་འ�ལ་�་�ལ་�མས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ར་ཁོས་�ས་པ་�མས་ངེས་པར་�་བདེན་པར་�ང་ངོ་ཅེས་�ས་སོ༎  

ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་�ིག་པ་ཚབ་ཆེ།  

33ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་རང་གི་�་�ོད་ངན་པ་�མས་མ་�ངས་པར། རང་གིས་བཞེངས་པའི་
མཆོད་�ིའི་ཞབས་ཏོག་པ་�་མ་�མས་�་མ�ད་�ིམ་ཚང་�ས་མ་ཁག་ནས་འདམས་པ་དང་། �་མ་�ེད་འདོད་
ཡོད་པ་�་ཡིན་ན་ཡང་�་མར་བ�ོས་ཏེ། 34ཁོང་གི་�ིག་པ་འདིའི་�ེན་�ིས་རང་གི་�ལ་བ�ད་�མས་ཆ་ཚང་
འཇིགས་པ་དང་�ོངས་པར་འ�ར་རོ༎  

�ལ་རབས་དང་པོ། 14 



�ལ་རབས་དང་པོ། 

ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་�་འཆི་བ།  

1�བས་དེར་ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་�་ཨ་བྷི་�ཱ་ན་བ་དང་། 2ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་རང་གི་�ང་མར། �ོད་རང་�ས་�ང་ངོ་མ་
ཤེས་པའི་ཆེད་�་ཆས་བ�ར་ནས་ཤི་�ཱོ་�་ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་�ི་རེད་ག�ངས་མཁན་�ང་�ོན་པ་
ཨ་ཧི་�ཱ་�་བ་དེའི་བ�གས་སར་�གས་ཤིག 3ཁོང་གི་ཆེད་�་བག་ལེབ་�མ་�་བ�་དང་བག་ལེབ་�བ་པོ་�ན་
�་དང་�ང་�ི་�མ་པ་གང་འ�ེར་ནས་�ལ་ཞིག དེ་ནས་ཁོང་ལ་ང་ཚ�འི་�་དེ་ག་འ�་�ང་ཡོང་ངམ་�ས་ཤིག་
དང་ཁོང་གི་བཀའ་ལན་གནང་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 4དེ་འ�་སོང་ཙང་མོ་ཤི་�ཱོ་�་ཨ་ཧི་ཡའི་ཁང་པར་�ིན་ནོ། ཨ་
ཧི་�ཱ་ལོ་�ས་པའི་�ེན་�ིས་མིག་ལོང་བར་འ�ར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་ཡེ་རོ་བྷམ་
�ི་�ང་མ་རང་གི་�་ན་བཞིན་ཡོད་པའི་�ོར་འ�ི་བར་ཡོང་གི་ཡོད་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་ཧི་�ཱ་ལ་
ཇི་�ར་ལན་འདེབས་དགོས་པ་བཀའ་གནང་ཡོད་དོ། ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་�ང་མ་འ�ོར་�བས་མོས་གཞན་ཞིག་ཡིན་
�ལ་�ས་སོ། 6འོན་�ང་ཨ་ཧི་�ཱས་མོ་�ོའི་ནང་ཡོང་བ་ཐོས་�བས་ཁོང་གིས་ནང་ལ་ཕེབས་ཤིག ངས་�ོད་ཡེ་རོ་
བྷམ་�ི་�ང་མ་ཡིན་པ་ཤེས་�ི་ཡོད། �ོད་�ི་རང་ཉིད་ལ་གཞན་ཞིག་ཡིན་�ལ་�ེད་པ་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ། ངས་�ོད་
�ི་དོན་�་གཏམ་ངན་པ་ཞིག་�་�་ཡོད། 7�ེད་རང་�ིར་ལོག་ནས་ཡེ་རོ་བྷམ་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཁོང་ལ་བཀའ་གནང་བ་�ར། ངས་�ོད་རང་མི་མང་གི་�ོད་ནས་འདམས་ཏེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་པ་མ་ཟད། 8ངས་�་བིད་�ི་བ�ད་པ་ནས་�ལ་ཁབ་བལངས་ནས་�ོད་ལ་�ད་པ་ཡིན་�ང་། 
�ོད་�ིས་ང་ལ་�ོས་ཆ་ཚང་བཀལ་བ་དང་། ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་དང་ངའི་�ེས་�་འ�ངས་པའི་�ན་པོ་�་བིད་
�ར་�ོད་�ིས་�ས་མེད་དོ། 9�ོད་�ི་�ོན་�་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་ཚང་མ་ལས་�ག་པའི་�ིག་ཆེན་པོ་�ོད་�ི་
�ིས་ཡོད། �ོད་�ིས་ང་�ངས་ནས་མཆོད་འ�ལ་�ེད་པའི་ཆེད་�་གསེར་ད�ལ་ཟངས་�གས་ལས་�་འ�་�མས་
བཟོས་ནས་ང་ལ་ཁོང་�ོ་�ངས་ཡོད་དོ། 10དེའི་�ེན་�ིས་ངས་�ོད་�ི་�ལ་བ�ད་ལ་�ས་ཉེས་གཏོང་�་མ་ཟད། 
�ེད་�ི་རིགས་བ�ད་ནས་�ེས་པ་�ན་གཞོན་ཕོ་ཚང་མ་བསད་ནས། ངས་�ོད་�ི་�ིམ་ཚང་ཡང་�ལ་མེད་བཟོས་
ནས་�ི་བ་�ར་འ�གས་�་ཡིན་ནོ། 11�ོང་�ེར་�ི་ནང་�་�ོད་�ི་ནང་མི་འཆི་བ་ཡིན་ན་དེ་ཚ�་�ིས་ཟ་བ་དང་
ཐང་�་འཆི་བ་ཚ�་�་�ོད་�ིས་ཟ་བར་འ�ར། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ཞེས་�ོས་ཤིག 12ཨ་ཧི་
�ཱས། ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་�ང་མར་�་མ�ད་ནས་�ས་པ། ད་�ོད་�ིམ་�་ལོག་ཅིག། �ོད་�ོང་�ེར་ནང་�་འ�ལ་མ་
ཐག་�་�ོད་�ི་�་འཆི་བར་འ�ར་རོ། 13ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚང་མས་�་ངན་�ེད་པ་དང་། ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་�ིམ་
ཚང་ནས་ཁོ་གཅིག་�་ལས་བཟང་པོ་�ེད་མཁན་ཡིན་པས་ཡག་པོ་�ས་ནས་�ར་�་བཞག་གོ གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོ་
གཅིག་པོ་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་�ལ་པོ་ཞིག་བ�ོས་པ་གནང་�་དང་། དེས་ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་�ལ་བ�ད་�ོངས་པར་�ེད་དོ། 
15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་ཆད་པ་གཏོང་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�་�གས་�འི་ནང་འདམས་
�་གཡོ་བ་�ར་གཡོ་བར་འ�ར། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་�ི་ཕ་མེས་ཚ�ར་གནང་བའི་�ལ་བཟང་
པོ་ནས་འདོན་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་གཙང་པོ་�བ་རད་�ལ་ནས་ཁ་འཐོར་�་གཏོང་བར་གནང་ངོ་། 
གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་འ�་�་བཟོས་ནས་ཁོང་ལ་ཁོང་�ོ་�ངས་པ་ཡིན་ནོ། 16ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་
�ིག་པ་�ིས་པ་མ་ཟད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ལའང་�ིག་ལས་�ེད་བ�ག་པའི་�ེན་�ིས། གཙ�་བོ་དཀོན་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ོང་བར་འ�ར། 17ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་�ང་མ་ཏིར་�ཱ་�་�ིར་ལོག་ནས། མོ་�ིམ་
�་འ�ལ་བ་དང་�་ཤི་བོ། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་ཞབས་�ི་�ང་�ོན་པ་ཨ་ཧི་ཡ་བ�ད་བཀའ་
གནང་བ་�ར། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ནས་ཁོའི་དོན་�་�་ངན་�ས་ནས་ཁོ་�ར་�་བཞག་གོ།  

ཡེ་རོ་བྷམ་ཤི་བ།  

19�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་མཛད་པ་དང་ཁོང་གིས་དམག་འཐབ་པ་དང་། �ལ་�ིད་�ོངས་གནང་བའི་ལོ་�ས་
�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བ�ོས་ཡོད་དོ། 20ཡེ་རོ་བྷོམ་�ིས་ལོ་ངོ་ཉི་�་�་གཉིས་
རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་ནས། ཁོང་�ོངས་པ་དང་�ར་�་བཞག་ནས། ཁོང་གི་�ས་ན་དབ་�ིས་ཁོང་གིས་�ལ་
འཛ�ན་�་�ལ་པོ་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎  

ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་རེ་ཧོ་བྷམ།  

21སོ་ལོ་མོན་�ི་�་རེ་ཧོ་བྷམ་�ི་ཡ་�་�་�་�ལ་�ིད་�ངས་�བས་ཁོང་ལོ་བཞི་བ�་ཞེ་གཅིག་ལོན་ཡོད་དོ། ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་ས་�ལ་ཡོངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདམས་གནང་བའི་རང་ཉིད་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ལ་
�ི་�ོང་�ེར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཁོང་གི་ལོ་�་བ�ན་རིང་�ལ་�ེད་�ངས་གནང་ངོ་། རེ་ཧོ་བྷམ་�ི་�མ་ནི་ཨམ་མོན་
ནས་ཡིན་པ་མིང་ལ་ན་�ཱ་ཟེར་རོ། 22ཡ་�་�འི་མི་མང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ེད་པ་
དང། རང་གི་ཕ་མེས་�ི་ཉེས་�ིག་ལས་ཚབ་ཆེ་བ་�ས་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་
ད�གས་པ་ཡིན་ནོ། 23གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་འ�ན་�ི་�་�ེན་�མས་�ི་ཆེད་�་མཆོད་�ལ་�མས་བཟོས་པ་
དང་། རི་མཐོ་པོ་དང་སིལ་�ིབ་ཅན་�ི་ཤིང་�ོང་གི་འོག་�་�ོའི་ཀ་བ་�མས་དང་ཨ་ཤེ་�ཱེའི་�་�ེན་སོགས་
བ���ངས་སོ། 24ལས་ངན་ཚབ་ཆེ་ཞིག་ནི། �ི་བའི་མཆོད་�ལ་�་�ེས་པ་དང་�ད་མེད་�ད་འཚ�ང་མ་ཞབས་�་
�ེད་མཁན་ཡང་ཡོད་དོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་མ�ན་�ོད་�ེད་ནས་�ལ་དེ་ནང་འ�ལ་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་དད་གནང་བའི་མི་�མས་�ི་�ེད་པའི་ངོ་ཚ་བའི་ལས་ངན་ཚང་མ་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་ཚ�ས་�ང་
�ས་སོ། 25རེ་ཧོ་བྷམ་�ིས་ལོ་�་འཁོར་�ས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ཤི་ཤག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་དམག་�ངས་སོ། 
26ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་དང་ཕོ་�ང་ནང་ཡོད་པའི་གཏེར་མཛ�ད་ཐམས་ཅད་དང་སོ་ལོ་མོན་�ིས་བཟོས་པའི་
གསེར་�ི་�བ་�མས་འ�ེར་རོ། 27དེ་ཚ�འི་ཚབ་ལ་�ལ་པོ་རེ་ཧོ་བྷམ་�ིས་ལིའིི་�བ་�མས་བཟོས་ནས་ཕོ་�ང་གི་
�ལ་�ོ་�ང་མཁན་འགོ་འཛ�ན་�མས་ལ་�ིས་�ོད་གནང་ངོ་། 28�ལ་པོ་མཆོད་ཁང་ནང་�་ཕེབས་རིན་བཞིན་�་
�ང་པ་ཚ�ས་�བ་དེ་ཚ�་འ�ེར་ཡོང་བ་དང་�་�ང་པའི་ཁང་མིག་�་འཇོག་གི་ཡོད་དོ། 29�ལ་པོ་རེ་ཧོ་བྷམ་�ི་
མཛད་པ་�མས་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་�ིས་ཡོད་དོ། 30�ས་�བས་དེའི་རིང་རེ་ཧོ་བྷམ་
དང་ཡེ་རོ་བྷམ་གཉིས་�ི་དབར་ཡང་ཡང་དམག་འ�གས་�བ་བཞིན་ཡོད་དོ། 31རེ་ཧོ་བྷམ་�ོངས་པ་དང་�་
བིད་�ི་�ོང་�ེར་�་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་ནང་�་�ས་ནས་ཁོང་གི་�ེས་�་�་ཨ་བྷི་�ཱ་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

�ལ་རབས་དང་པོ། 15 



�ལ་རབས་དང་པོ། 

ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཨ་བྷི་�ཱ།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་�ལ་�ིད་�ངས་ནས་ལོ་ངོ་བཅོ་བ�ད་པར། ཨ་བྷི་�ཱ་ཡ་�་�འི་�ལ་པོར་
འ�ར་རོ། 2ཁོང་གི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་ག�མ་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ནི་ཨབ་ས་ལོམ་�ི་�ས་མོ་མ་
�་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། 3ཁོང་གི་ཡབ་�ར་ཁོང་གི་�ིག་པ་དེ་རང་�ིས་པ་དང་། རང་གི་མེས་པོ་�་བིད་བཞིན་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་ཚ�ག་�ང་པ་�ར་ཁོང་གི་ཆ་ཚང་�ང་མེད་དོ། 4འོན་�ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དཀོན་མཆོག་གིས་�་བིད་�ི་ངོར་གཟིགས་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཁོའི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་
�ིད་�ོངས་བ་དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་བ�ན་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་�་ཨ་བྷི་�ཱ་ལ་�་ཞིག་གནང་ངོ་། 5གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་དེ་�ར་གནང་དགོས་དོན་ནི་�་བིད་�ིས་�་རི་�ཱ་དང་ཧི་ཏི་པ་གཉིས་�ི་�ོར་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་
ཁོང་གི་བཀའ་གང་ལ་ཡང་མ་བ�ི་བ་གནང་མེད་དོ། 6རེ་ཧོ་བྷམ་དང་ཡེ་རོ་བྷམ་གཉིས་ཨ་བྷི་�ཱའི་�ལ་�ིད་
�ོངས་བའི་རིང་�ན་མ་ཆད་པར་ཕན་�ན་གཉིས་དམག་འཐབ་ངང་གནས་ཡོད་དོ། 7ཨ་བྷི་�ཱའི་གང་�ས་�ི་
�ོར་�མས་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་�ིས་ཡོད་དོ། 8ཨ་བི་ཡ་�ོངས་པ་དང་། �་བིད་�ི་�ོང་
�ེར་�་�ས་ནས་ཁོང་གི་�་ཨ་ས་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཨ་ས།  

9ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་ངོ་ཉི་�་ འཁོར་མཚམས་�་ཨ་ས་ཡ་�་�འི་�ལ་
པོར་འ�ར་རོ། 10ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་ངོ་ཞེ་གཅིག་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། ཁོང་གི་�ོ་མོ་ནི་ཨབ་ས་
ལོམ་�ི་�་མོ་མ་�་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། 11ཨ་སས་རང་གི་ཕ་མེས་�་བིད་�ི་�ིས་པ་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�ན་�ར་�གས་མཉེས་པ་འབའ་ཞིག་�ིས་ཡོད་དོ། 12ཁོང་གི་རང་གི་�ལ་ནས་�ི་བའི་མཆོད་�ལ་�་ཞབས་�་
�ེད་མཁན་�ེས་པ་དང་�ད་མེད་�ད་འཚ�ང་མ་�མས་�ིར་འ�ད་གནང་བ་མ་ཟད། �ོན་�ི་ཕ་མེས་ཚ�ས་བཟོས་
པའི་�་འ�་�མས་�ིར་འ�ད་གནང་ངོ། 13ཁོང་གིས་རང་གི་�ོ་མོ་མ་�་ལ་རང་གི་�ལ་�མ་�ི་གོ་གནས་ནས་
མར་ཕབ་བོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་�་�་�ིན་མཁན་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་འ�་�་བཞེངས་ཡོད་
པའི་�ིར་རོ། དེ་ནས་ཨེ་སས་འ�་�་དེ་ཚ�་བ�བ་ནས་ཀིད་རོན་གི་�ང་གཤོང་�་མེར་བ�ེགས་སོ། 14ཨ་སས་�ི་
བའི་མཆོད་�ལ་ཚང་མ་�ོར་མེད་ན་ཡང་ཁོང་རང་གི་�་ཚ�འི་རིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་ཆིག་གཙང་མར་
གནས་ཡོད་དོ། 15ཡབ་�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་དམིགས་པའི་དངོས་པོ་�མས་དང་ཁོང་རང་ཉིད་ནས་འ�ལ་བའི་
གསེར་ད�ལ་�ི་དངོས་རིགས་�མས་མཆོད་ཁང་ནང་�་བཞག་གོ 16ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཨ་ས་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
�ལ་པོ་བྷ་ཤ་གཉིས་ཁོང་རང་ཚ�འི་�་དབང་ཡོད་པའི་�ས་�་�ན་རིང་བར་�་ཕན་�ན་གཉིས་དབར་དམག་
འཐབ་ངང་གནས་སོ། 17བྷ་ཤས་ཡ་�་�ར་བཙན་འ�ལ་�ས་ནས་ཡ་�་�ར་འ�ོ་བའི་ལམ་འགོག་�ིར་ར་མར་
འཛ�ངས་ར་བཟོ་འགོ་�གས་སོ། 18དེའི་�ིར་�ལ་པོ་ཨ་སས་མཆོད་ཁང་དང་ཕོ་�ང་ནང་ཡོད་པའི་གསེར་ད�ལ་
�ག་�ས་�མས་�ངས་ནས་ལས་�ེད་པ་འགའ་ཤས་དང་བཅས་དྷ་མསེ་ཀསེ་�་ཧེ་ཛ�་ཨཽན་�ི་ཚ་བོ་ཏབ་རི་མོན་
�ི་�་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་བྷེན་ཧ་དྷད་�ི་�ང་�་འདི་�ར་འ�ིན་བཏང་ངོ། 19ང་གཉིས་རང་གི་ཡབ་�ར་མ�ན་
ལམ་གནང་དགོས། གསེར་ད�ལ་འདི་ཚ�་�ེད་ལ་འ�ལ་�ི་ཡོད། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་བྷ་ཤས་ངའི་ས་�ལ་ནས་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

དམག་ད�ང་�ིར་ཐེན་ཡོང་བའི་ཆེད་ཁོང་དང་མཉམ་�་�ེད་�ི་མ�ན་ལམ་མེད་པ་བཟོ་རོགས་གནང་ཞེས་པའི་
འ�ིན་བ�ར་རོ། 20�ལ་པོ་བྷེན་ཧ་དྷད་�ིས་ཨ་སའི་�ོས་�ོན་ལ་གསན་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་འཐབ་པའི་�ིར་ཁོང་
གི་དམག་�ི་ཚ�་དང་དམག་མི་�མས་བཏང་ངོ་། དེ་ཚ�ས་ཨི་ཡོན་དང་། དྷན་དང་། ཧ་བེལ་བྷེད་མ་�་དང་མཚ�་གྷ་
ལིལ་�ི་ཉེ་འ�མ་དང་ནཕ་ཏ་ལི་�ལ་ཐམས་ཅད་དབང་འཛ�ན་�ས་སོ། 21�ལ་པོ་བྷ་ཤས་ཇི་�ར་�ང་བ་�མས་
ཤེས་པ་དང་ར་�ཱར་འཛ�ངས་ར་བཟོ་�་མཚམས་བཞག་ནས་ཏིར་�ཱ་�་ཐོན་ནོ། 22དེ་ནས་�ལ་པོ་ཨ་སས་ཡ་�་�་
པའི་ས་�ལ་ཡོངས་�ོགས་ནས་�་ལ་ཡང་དམིགས་བསལ་མེད་པར་ཚང་མ་ར་�ཱ་�་བྷ་ཤས་བེད་�ོད་�ས་པའི་�ོ་
དང་ཤིང་ཆ་�མས་ལེན་ནས་འཛ�ངས་ར་བཟོ་བར་རོགས་དགོས་པའི་�ིར་བཀའ་བཏང་ངོ། �ོ་ཤིང་�མས་དེ་
ཚ�ས་ཨ་སས་མིཛ་�ཱ་དང་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མངའ་�ལ་གྷེ་�ཱ་�་འཛ�ངས་ར་བཟོས་སོ། 23�ལ་པོ་ཨ་སས་མཛད་པ་
�མས་དང་ཁོང་གི་�ོ་�ོབས་ཆེན་པོའི་�་བ་དང་�ོང་�ེར་ཁག་ནང་འཛ�ངས་རང་བཟོས་པ་�མས་ཡ་�་�འི་
�ལ་པོ་�མས�ི་�ལ་རབས་ནང་�ིས་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ཁོང་ད�ང་ལོ་བ�ེས་�བས་ཞབས་�ི་ནད་�ིས་�ང་
�ོག་ཆགས་པ་ཡིན་ནོ། 24ཨ་ས་�ོངས་ནས་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�་�ལ་བ�ད་�ི་�ར་�ང་�་�ས་པ་དང་། ཁོང་
གི་�ས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་ན་དྷབ།  

25ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཨ་སས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་གཉིས་པའི་�བས་�། �ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་�་ན་དྷབ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་ཁོང་གིས་ལོ་གཉིས་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 26ཁོང་གི་ཡབ་�ིས་�ོན་�་�ིས་
པ་�ར་ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་�ིག་པ་�ིས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་�ིག་པ་�ིས་པ་�ེ་�ིད་
�ེད་དོ། 27ཨི་ས་ཀར་�ི་�ེ་རིགས་�ི་ཨ་ཧི་�ཱའི་�་བྷ་ཤས་ན་དྷབ་ལ་ངན་�ས་བ�མས་ནས་ན་དྷབ་དང་ཁོང་གི་
དམག་མི་�མས་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་�ི་ས་�ལ་�ི་གྷི་བེ་ཐོན་ནས་�ོང་�ེར་ལ་མཐའ་བ�ོར་ནས་བ�ད་བཞིན་པའི་
�བས་�་ཁོང་བ�ོངས་སོ། 28ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཨ་སས་�ལ་�ིད་�ངས་ནས་ལོ་ངོ་ག�མ་པའི་�བས་�་�ེན་
འདི་�ང་ངོ་། བྷ་ཤས་ན་དྷབ་�ི་ཚབ་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་། 29དེ་མ་ཐག་�་
ཁོས་ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་ནང་མི་ཚང་མ་གསོད་འགོ་�གས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་ཞབས་�ི་ཤི་�ཱོའི་�ང་
�ོན་པ་ཨ་ཧི་�ཱ་བ�ད་བཀའ་གནང་བ་�ར་ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་ནང་མི་ཚང་མ་བསད་ནས་གཅིག་�ང་མ་ཐར་རོ། 
30ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་�ངས་ནས་�ིག་པ་�ིས་པ་དང་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་ཡང་�ིག་པ་�ིས་བ�ག་པའི་�ེན་�ིས་དེ་�ར་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 31ན་དྷབ་�ི་མཛད་པ་�མས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་�ིས་ཡོད་དོ། 32ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཨ་ས་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་
པོ་བྷ་ཤ་གཉིས་�ི་�་དབང་ཡོད་རིང་�་ཕན་�ན་གཉིས་དབར་དམག་འ�གས་�ན་མ་ཆད་པར་གནས་སོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་བྷ་ཤ།  

33ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཨ་སས་�ལ་�ིད་�ངས་ནས་ལོ་ངོ་ག�མ་འཁོར་�བས་ཨ་ཧི་�ཱའི་�་བྷ་ཤ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་ཁོང་གི་ལོ་ཉི་�་�་བཞི་རིང་ཏིར་�ཱ་�་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། 34�ོན་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་རོབ་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

ཨམ་�ར་ཁོང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་ཡང་�ིག་པ་�ིས་�་
བ�ག་གོ།  

�ལ་རབས་དང་པོ། 16 

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཧ་ན་ནིའི་�་�ང་�ོན་པ་ཡེ་�་བ�ད་ནས་བྷ་ཤ་ལ་བཀའ་འདི་�ར་གནང་ངོ་། 
2�ོད་�་ཞིག་�ང་མ་ཡིན། འོན་�ང་ངས་�ོད་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་གི་འགོ་པར་བ�ོས་པ་ཡིན། ད་ཆ་�ོད་
�ིས་ཡེ་རོ་བྷམ་�ར་�ིག་ཅན་ཡིན་པ་མ་ཟད། ངའི་མི་མང་ལ་ཡང་�ིག་པ་�ེད་�་བ�ག་གོ། དེ་ཚ�འི་�ིག་པའི་
�ེན་�ིས་ང་ལ་ཁོང་�ོ་�ངས་ཡོད་དོ། 3ངས་ཡེ་རོ་བྷམ་ལ་�ས་པ་�ར་�ོད་དང་�ོད་�ི་ནང་མི་�མས་ལའང་
མེད་པ་བཟོ་�་ཡིན་ནོ། 4�ོད་�ི་ནང་མི་�ོང་�ེར་ནང་ཤི་བ་ཚ�་�ིས་ཟ་བ་དང་། ཐང་�་ཤི་བ་ཚ�་�་�ོད་�ིས་ཟ་
བར་�འོ། 5བྷ་ཤས་མཛད་པ་�མས་དང་ཁོང་གི་�ོ་�ོབས་ཆེན་པོའི་�་བ་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་
�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 6བྷ་ཤ་�ོངས་པ་དང་ཁོང་ཏིར་�ཱ་�་�ར་�་�ས་པའི་�ེས་�་ཁོང་གི་�་ཨེ་�ཱ་
ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 7བྷ་ཤས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་�ིག་པ་�ིས་པའི་�ེན་�ིས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོན་པ་ཡེ་�་བ�ད་ནས་བྷ་ཤ་དང་ཁོའི་ནང་མི་�མས་ལ་བཀའ་གནང་བ་དེ་ཡེ་
�ས་ཁོ་ལ་ག�ངས་ཡོད་དོ། བྷ་ཤས་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷོམ་�ིས་�ིག་པ་�ིས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་
ད�གས་པ་གཅིག་�་མ་ཡིན་པར། ཡེ་རོ་བྷོམ་�ི་ནང་མི་ཚང་མ་བསད་པའི་�ེན་�ིས་ཁོང་གི་�གས་ད�གས་
ཡོད་དོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨེ་�ཱ།  

8ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཨ་སས་�ལ་�ིད་�ངས་ནས་ལོ་ངོ་ཉི་�་�་�ག་ སོང་བའི་�བས་�་བྷ་ཤའི་�་ཨེ་�ཱ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་། ཁོང་གི་ཏིར་�ཱ་�་ལོ་གཉིས་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། 9ཁོང་གི་འགན་འ�ར་
བ་ཛ�མ་རི་�་བ་�ལ་པོའི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་�ེད་ཀའི་དོ་དམ་པ་ཡིན་པ་དེས་ཁོང་ལ་�ས་ངན་བ�མ་མོ། ཉིན་
ཞིག་ཏིར་�ཱ་�་ཨེ་�ཱའི་ཕོ་�ང་གི་དོ་དམ་པ་ཨར་ཛ་ཞེས་པ་དེའི་�ིམ་�་�ལ་པོ་ཨེ་ལས་ཆང་ར་བཟི་བཟི་འ�ང་
བཞིན་ཡོད་�བས་�། 10ཛ�མ་རི་ཁང་པའི་ནང་�་འ�ལ་ནས་ཨེ་�ཱ་བསད་ནས་ཁོས་�ལ་�ིད་བ�ང་ངོ། དེ་ནིི་ཡ་
�་�་པའི་�ལ་པོ་ཨ་སས་�ལ་�ིད་�ངས་ནས་ལོ་ཉི་�་�་བ�ན་འ�ོ་�བས་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 11ཛ�མ་རི་�ལ་པོར་
འ�ར་མ་ཐག་�་བྷ་ཤའི་ནང་མི་ཚང་མ་བསད་པ་མ་ཟད། ཁོའི་གཉེན་མཚན་�ེས་པ་དང་�ོགས་པོ་ཚང་མ་ཡང་
བསད་དོ། 12དེ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བྷ་ཤའི་�ོར་�ང་�ོན་པ་ཡེ་�་བ�ད་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་
�ར་ཛ�མ་རིས་བྷ་ཤའི་ནང་མི་ཚང་མ་བསད་དོ། 13གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་�་འ�ར་མཆོད་པ་མ་ཟད། ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་ཡང་དེ་�ར་�ེད་བ�ག་པའི་�ེན་�ིས་བྷ་ཤ་དང་ཁོང་གི་�་ཨེ་�ཱས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་�ངས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 14ཨེ་ལའི་མཛད་པ་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་
�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་�ིས་ཡོད་དོ༎  



�ལ་རབས་དང་པོ། 

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་ཛ�མ་རི།  

15ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཨ་སས་�ལ་�ིད་�ངས་ནས་ལོ་ངོ་ཉི་�་�་བ�ན་�བས་�། ཏིར་�ཱ་�་ཛ�མ་རིས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པའི་�ེང་�་ཉིན་བ�ན་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་ད�ང་གིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་�ི་�ོང་�ེར་
གྷི་བེ་ཐོན་མཐའ་བ�ོར་ནས་བ�ད་བཞིན་པའི་�བས་�། 16ཛ�མ་རིས་�ལ་པོར་�ས་ངན་བ�མས་ནས་ཁོང་
ད�ོངས་པའི་�ོར་དེ་ཚ�ས་ཐོས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་རང་གི་དམག་�ི་ཨོམ་རི་ཟེར་བར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་
བ�ོས་ནས་གསལ་�གས་�ས་སོ། 17ཨོམ་རི་དང་ཁོང་གི་དམག་ད�ང་ཚ�ས་གྷི་བེ་ཐོན་ནས་ཏིར་�ཱ་ལ་མཐའ་
བ�ོར་རོ། 18ཛ�མ་རིས་�ོང་�ེར་ཤོར་བ་མཐོང་བ་དང་ཕོ་�ང་ནང་གི་འཛ�ངས་རའི་ནང་�ིན་ནས་ཕོ་�ང་ལ་མེ་
�ར་ནས་རང་ཉིད་ཡང་མེ་�ེའི་ནང་འཆིའོ། 19ཁོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པའི་�ེན་�ི་
�ེན་ངན་འདི་�ང་བ་ཡིན་ནོ། �ོན་�ི་ཡེ་རོ་བྷམ་�ར་ཁོ་རང་གི་�ིག་པ་�ས་པ་མ་ཟད། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་ཡང་
དེ་�ར་�ེད་བ�ག་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་ད�གས་པ་ཡིན་ནོ། 20ཛ�མ་རིས་མཛད་པའི་ལོ་�ས་�མས་
དང་�ས་ངན་བ�མས་པ་བཅས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་�ིས་ཡོད༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨོམ་རི།  

21ཨིསི་�ཱཨེལ་�ིས་མི་མང་�མས་ཚ�གས་ཁག་གཉིས་�་�ེས་ནས་ཁོ་ཚ�་འགའ་ཞིག་གིས་གྷི་ནད་�ི་�་ཏིབ་ནི་ལ་
�ལ་པོར་བ�ོས་འདོད་ཡོད་པ་དང་། ཚ�གས་ཁག་གཞན་དེ་ནི་ཨོམ་རིའི་�ོགས་�་ཡོད་དོ། 22མཐའ་མར་ཨོམ་
རིའི་�ོགས་�་ཡོད་མཁན་ཚ�་�ལ་བ་དང་ཏིབ་ནི་འཆི་ནས་ཨོམ་རི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 23དེ་�ར་ཡ་�་�་པའི་
�ལ་པོ་ཨ་སས་�ལ་�ིད་བ�ང་ནས་ལོ་ག�མ་�་སོ་གཅིག་སོང་�བས་�། ཨོམ་རི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་
བ་དང་ལོ་བ�་གཉིས་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། �ོན་�ི་ལོ་�ག་རིང་ཏིར་�ཱ་�་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 24དེ་ནས་
ཁོས་ཤེ་མེར་ཟེར་བའི་མི་ནས་ས་མར་ཡའི་རི་དེ་ད�ལ་�མ་�་ ༦,༠༠༠ �ད་ནས་ཉོས་སོ། དེ་ནས་དེའི་ཁར་ཨོམ་
རིས་རི་དེའི་�ེང་མཁར་�ོང་དང་�ོང་�ེར་བཟོས་པ་དང་། ཐོག་མའི་རི་དེའི་བདག་པོ་ཤེ་མེར་�ི་མིང་གི་�ེས་�་
ས་མར་ཡ་ཞེས་མིང་བཏགས་སོ། 25ཨོམ་རིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ོན་�ི་�ལ་པོ་ཚང་མ་ལས་�ག་
པའི་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་དོ། 26�ོན་�ི་ཡེ་རོ་བྷམ་�ར་རང་གི་�ིག་པ་�ིས་པ་མ་ཟད། མི་མང་ཚ�་ལ་ཡང་འ�་�ར་
�ག་མཆོད་�ེད་བ�ག་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་�ོ་བ�ངས་སོ། 27ཨོམ་
རིའི་མཛད་པ་�མས་དང་ཁོང་གི་�ས་�ེས་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་�ིས་ཡོད་དོ། 
28ཨོམ་རི་�ོངས་ནས་ས་མར་ཡ་�་�ར་�་�ས་པའི་�ེས་�་ཁོང་གི་�་ཨ་ཧབ་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ།  

29ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཨ་སས་�ལ་�ིད་བ�ང་ནས་ལོ་ག�མ་བ�་སོ་བ�ད་སོང་བའི་�བས་�། ཨོམ་རིའི་�་ཨ་
ཧབ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་ཁོང་གིས་ས་མར་ཡ་�་ལོ་ཉི་�་�་གཉིས་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 
30ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ོན་�ི་�ལ་པོ་ཚང་མ་ལས་�ག་པའི་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་དོ། 31ཁོང་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

གིས་�ལ་པོ་ཡེ་རོབ་ཨམ་�ི་�ིས་པའི་�ིག་པ་ལས་འགལ་ཏེ་ད་�ང་ཁོང་གིས་སི་དོན་�ི་�ལ་པོ་ཨེད་བྷལ་�ི་�་
མོ་ཡེ་ཛ�་བྷེལ་དང་ཆང་ས་བ�བ་པ་མ་ཟད། བྷལ་ལ་མཆོད་པའི་�ིར་རོ། 32ཁོང་གིས་ས་མར་ཡ་�་བྷལ་ལ་�་ཁང་
ཞིག་བཞེངས་པ་དང་། དེ་ལ་མཆོད་�ི་ཞིག་བཟོས་ནས་�་ཁང་དེའི་ནང་བཞག་གོ 33ཁོང་གིས་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་
འ�་�་ཞིག་�ང་དེར་བཞག་གོ ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོན་�ི་�ལ་པོ་ཚང་མ་ལས་�ག་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་�ོ་བ�ངས་སོ། 34ཁོང་གི་�་�ས་�་བྷེ་ཐེལ་པ་ཧི་ཨེལ་�ིས་ཡེ་རི་
ཀོའི་�ོང་�ེར་�ར་གསོ་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཡེ་རི་ཀོའི་�ང་གཞི་གཏིང་�བས་ཁོང་གི་�་�ན་པ་ཨ་བྷི་རམ་
ཤི་བ་དང་། �ལ་�ོ་བཟོ་�བས་�་�ང་བ་སེ་�བ་ཟེར་བ་དེ་ནི་ཤིའོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ན་�ི་�་ཡོ་�་
ཨ་བ�ད་�ང་བ�ན་གནང་བ་�ར་�བས་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ལ་རབས་དང་པོ། 17 

ཨེ་ལི་�ཱ་དང་ཐན་པ།  

1གྷིལ་ཨད་�ི་ཊིཤི་བྷི་ནས་ཡིན་པ་�ང་�ོན་པ་ཨེ་ལི་�ཱས་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་ལ་ངས་ཞབས་�་བའི་འཚ�་བཞིན་པའི་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་�ོད་ལ་བ�ོད་�ར། �ེས་མ་ལོ་གཉིས་སམ་
ག�མ་རིང་ངས་མ་�ས་པའི་བར་�་ཟིལ་པ་དང་ཆར་པ་འབབ་པར་མི་འ�ར་ག�ངས་སོ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ཨེ་ལི་�ཱ་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 3ས་གནས་འདི་�ངས་ནས་ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་�་སོང་ལ་�གས་�་ཀེ་
རིད་�་ཡིབ་ནས་�ོད་ཅིག 4�ོད་ལ་�གས་�་ནས་འ�ང་�་ཡོང་བ་དང་། ངས་ཕོ་རོག་ལ་�ོད་�ི་ཁ་ཟས་འ�ེར་
ཡོང་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ཡོད། 5ཨེ་ལི་�ཱས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་དང་ས་གནས་དེར་
�ིན་ནས་ཀེ་རིད་�ི་�གས་�་ཡོང་སར་བ�ད་དོ། 6ཁོས་�གས་�་ནས་�་འ�ང་བ་དང་ཕོ་རོག་ཚ�ས་�ན་�་�་
དགོང་གཉིས་ལ་བག་ལེབ་དང་ཤ་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 7ནམ་ཞིག་གི་�ེས་�་ཆར་པ་མ་བཏང་བའི་�ེན་�ིས་�གས་
�་དེ་བ�མས་སོ༎  

ཨེ་ལི་�ཱ་དང་ཛ་རེ་ཕད་ལ་ཡོད་པའི་�ག་མོ།  

8དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་ལི་�ཱ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 9ད་�་སི་དོན་�ི་ཉེ་འ�མ་�་ཛ་རེ་ཕད་�ི་�ོང་
�ེར་�་སོང་ནས་དེར་�ོད་ཅིག ངས་དེར་�ོད་མཁན་�ག་མོ་ཞིག་ལ། �ོད་ལ་ཁ་ཟས་�ོད་དགོས་ཅེས་ངས་�ས་
ཡོད་ཅེས་སོ། 10དེ་ནས་ཨེ་ལི་�ཱ་ལངས་ནས་ཛ་རེ་ཕད་�་�ིན་ནས་ཁོ་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོར་�ེབས་པ་དང་། �ག་
མོ་ཅིག་གིས་མེ་ཤིང་�ག་བཞིན་པ་མཐོང་བས། ཁོས་མོ་ལ། ང་ལ་�་ཞིག་གནང་རོགས་ཅེས་�ས་སོ། 11མོས་�་
ལེན་པར་འ�ོ་�བས། ཡང་�ར་ཁོས་བོས་ནས་ང་ལ་བག་ལེབ་ཡང་�ན་�་འ�ེར་ཡོང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 
12མོས་ལན་�། ངས་འཚ�་བཞིན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་མནའ་བ�ེལ་
�ར་ང་ལ་བག་ལེབ་ནི་མེད། ང་ལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཕོར་པའི་ནང་�ོ་ཞིབ་�ར་ར་གང་དང་�ོད་ནང་�་�འི་
�མ་ཐིག་པ་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད། ང་འདིར་མེ་ཤིང་�ན་�་�ག་ནས་�ིམ་�་འ�ེར་ནས་ངའི་�་དང་ང་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

གཉིས་�ི་�ིར་�་ཁ་ཟས་བཟོ་བའི་�ིར་ཡོང་བ་ཡིན། དེ་ནི་ང་ཚ�འི་ཟས་�ི་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་�ེས་ང་
ཚ�་�ོགས་ནས་འཆི་བར་འ�ར་རོ། 13དེ་ནས་ཨེ་ལི་�ཱས། མོ་ལ་�ོད་རང་སེམས་�ལ་མ་�ེད་ཅིག། སོང་ལ་ཐོག་
མར་�ོད་ལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ནས་ང་ལ་བག་ལེབ་�ང་�ང་ཞིག་བཟོས་ནས་ངའི་སར་འ�ེར་ཤོག དེ་འ�ོད་�ོད་
རང་དང་�འི་ཆེད་�་བཟོས་ཤིག 14གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་
གནང་བ་འདི་�ད་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཆར་པ་མ་བཏང་བའི་�ོན་ལ་�ོ་ཞིབ་དང་�མ་�ོགས་མི་ཡོང་
ཞེས་ག�ངས་སོ། 15�ད་མེད་དེ་�ིན་ནས་ཨེ་ལི་�ཱས་ག�ངས་པ་�ར་�ས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ར་ཉིན་མང་པོའི་རིང་ཁ་
ཟས་འདང་ངོ། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་ལི་�ཱ་བ�ད་བཀའ་གནང་བ་�ར་ཕོར་པའི་�ོ་ཞིབ་དང་�ོད་�ི་
�མ་མ་�ོགས་སོ། 17ཉིན་ཤས་�ེས་ལ་�ད་མེད་དེའི་�་ན་ནས། ནད་དེ་ཇི་�ག་�་�ིན་ནས་མཐར་ཁོ་ཤི་བ་ཡིན་
ནོ། 18དེ་ནས་མོས་ཨེ་ལི་�ཱ་ལ། དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་�་�ེད་�ིས་འདི་�ར་ཅིའི་�ིར་མཛད་པ་ཡིན་ནམ། དཀོན་
མཆོག་ལ་ངའི་�ིག་པ་�ན་གསོ་གནང་ནས་ངའི་�་འཆི་�་བ�ག་པའི་�ིར་�ེད་འདིར་ཕེབས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་
�ས་པས། 19ཨེ་ལི་�ཱས་�་དེ་ང་ལ་�ོད་ཅིག་ག�ངས་ནས། ཁོང་གིས་�་དེ་མོའི་ལག་ནས་�ངས་ཏེ་ཐོག་ཁའི་
ཁང་མིག་བ�གས་ས་དེར་འ�ར་ནས། ཉལ་�ིའི་�ེང་�་བཞག་གོ། 20དེ་ནས་ཁོང་གིས་ག�ངས་�ད་ཆེན་པོས། 
�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་�ད་མེད་འདི་ལ་�་བ་ཐབས་�ག་འདི་�་�་ཞིག་ཅིའི་�ིར་
གནང་བ་ཡིན་ནམ། མོས་ང་ལ་བ�་�ོང་དང་�མས་བ�ེ་�ས་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆ་�ེད་�ིས་མོའི་�་འཆི་�་
བ�ག་པ་གནང་ངོ་ཞེས་�ས་སོ། 21དེ་ནས་ཨེ་ལི་�ཱས་རང་ཉིད་�ི་�ས་པོ་�་དེའི་�ེང་�་ཐེངས་ག�མ་འགབ་
ནས་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དཀོན་མཆོག་�་�་འདིའི་�ོག་དེ་�ར་�་གནང་རོགས་ཞེས་�ོན་ལམ་བཏབ་
བོ། 22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་ལི་�ཱས་�ོན་ལམ་ལ་གསན་ནས་�་�་དེས་ཡང་�ར་ད�གས་འཐེན་པ་དང་
�ར་གསོན་པོར་འ�ར་རོ། 23དེ་ནས་ཨེ་ལི་�ཱས་�་དེ་ཨ་མའི་སར་མར་འོག་�་འ�ིད་ནས། མོ་ལ་�ོས་ཤིག། �ོད་
�ི་�་གསོན་པོར་ལངས་ཡོད་དོ་ཅེས་�ས་སོ། 24ལན་�་མོས། ད་ངས་�ེད་རང་དཀོན་མཆོག་གི་�ེས་�་ཞིག་ཡིན་
པ་མ་ཟད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དེ་�ེད་བ�ད་ནས་དངོས་�་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་སོ༎  

�ལ་རབས་དང་པོ། 18 

ཨེ་ལི་�ཱ་དང་བྷལ་�ི་�ང་�ོན་པ་�མས།  

1ཐེན་པ་�ང་ནས་ཉིན་མང་པོའི་�ེས་�་ལོ་ག�མ་པའི་ཐོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་ལི་�ཱ་ལ། �ོད་རང་
�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་སར་སོང་ནས་�ོན་ཞིག ངས་ཆར་པ་གཏོང་གི་ཡིན་ཞེས་�ོས་ཤིག་ག�ངས་པས། 2དེར་བ�ེན་
ཨེ་ལི་�ཱ་�ིར་སོང་ངོ། དེའི་�བས་�་ས་མར་ཡ་�་�་གེ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 3ཨ་ཧབ་�ིས་ཕོ་�ང་གི་འགོ་
འཛ�ན་པ་ཨོ་བ་དི་�ཱ་�་བ་དེ་�ད་བཏང་ངོ་། ཨོ་བ་དི་�ཱ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཤིན་�་དད་�ས་ཆེན་པོས་
�ག་མཆོད་�ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནོ། 4ཡེ་ཛ�་བྷེལ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�ོན་པ་�མས་གསོད་�བས་
�། ཨོ་བ་དི་�ཱས་དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་�ངས་བ�་ཐམ་པ་འ�ིད་ནས་དེ་ཚ�་�་བ�་�་བ�འི་ཚ�་གཉིས་�ས་ནས་�ག་
�ག་ནང་�ས་བཞག་ནས། དེ་ཚ�་ལ་ཁ་ཟས་དང་�་�ད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 5ཨ་ཧབ་�ིས་ཨོ་བ་དི་�ཱ་ལ་ང་གཉིས་
ངས་�ལ་�ི་�་མིག་�མས་དང་�གས་�འི་ཉེ་འཁོར་�ི་ས་ཆར་ང་ཚ�འི་�་�ེལ་�མས་གསོན་པོར་གནས་�ིར་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

འདང་ངེས་�ི་�་ཡོད་མེད་བ�་བར་འ�ོའོ། ཕལ་ཆེར་ང་ཚ�ས་སེམས་ཅན་གསོད་མི་དགོས་པ་ཡོང་�ིད་�ི་རེད་
ཅེས་�ས་སོ། 6�ལ་�ི་ཆ་ཤས་གང་ཞིག་�ས་�གས་ཞིབ་�ེད་དམ་ཞེས་དེའི་�ོར་ལ་དེ་ཚ�ས་�ོས་�ེད་ཏེ་�ས་
མ�ན་�ི་ས་�ོགས་སོ་སོར་ཁ་�ེས་ནས་�ིན་ནོ། 7ཨོ་བ་དི་�ཱ་ཁོང་རང་ལམ་�་ཕེབས་པའི་�བས་�ོ་�ར་�་ཨེ་ལི་
�ཱ་དང་འ�ད་པས། ཨོ་བ་དི་�ཱས་ཁོང་ངོ་ཤེས་ནས་ཁོང་ལ་�ག་འཚལ་ཏེ། �་ཞབས་�ེད་རང་ཨེ་ལི་�ཱ་དངོས་ང་
ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་�ིས་�ས་པས། 8ཁོང་གིས་ལན་�། ཨེ་ལི་�ཱ་ང་རང་ཡིན། སོང་ལ་�ོད་�ི་�ིན་བདག་�ལ་པོ་
ལ་ང་འདིར་འ�ག་ཅེས་�ོས་ཤིག་ག�ངས་སོ། 9ཨོ་བ་དི་�ཱས་ལན་�། ངས་ཅི་�ས་ཡོད་དམ། �ེད་�ིས་ང་ལ་�ལ་
པོ་ཨ་ཧབ་�ིས་ང་གསོད་པའི་ཉེན་ཁའི་འོག་�་འཇོག་གནང་�། 10གསོན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་
དཀོན་མཆོག་དཔང་�་བ�གས་ནས་མནའ་བ�ེལ་�ར། �ལ་པོས་�ེད་འཛམ་�ིང་གི་�ལ་�་ཚང་མར་འཚ�ལ་
ཟིན་པ་ཡིན་པས། �ལ་�ི་�ལ་པོས་�ེད་�ལ་དེར་མེད་�གས་�ི་�ན་གསེང་�་�བས། ཨ་ཧབ་�ིས། �ལ་པོ་དེས་
�ེད་�ེད་མ་�ང་ཞེས་པའི་མནའ་བ�ེལ་�་བ�གས་ཡོད་དོ། 11ད་ཆ་�ེད་�ི་ང་ཁོང་གི་སར་�ིན་ནས་�ེད་
འདིར་ཡོད་�གས་�ོར་�་བར་འདོད་པ་གནང་གི་ཡོད་དམ། 12ང་འདི་ནས་སོང་མ་ཐག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�གས་ཉིད་�ིས་�ེད་ལ་ངོ་མ་ཤེས་པའི་ས་�ལ་�་འ�ེར་གནང་ན་ཅི་�ང་ཡོང་ངམ། དེ་ནས་ངས་ཨ་
ཧབ་ལ་�ེད་འདིར་ཡོད་�གས་�ས་པ་དང་། ཁོང་གིས་�ེད་ལ་མ་�ེད་པ་ཡིན་ན་ཁོང་གིས་ང་ལ་གསོད་པར་
གནང་ངོ་། ང་ནི་�་�འི་�ས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་�ན་གསོས་པ་
གནོང་ཞིག 13ཡེ་ཛ�་བྷེལ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�ོན་པ་�མས་གསོད་�བས་ངས་ཚ�་རེར་�་བ�་ཐམ་
པ་�ས་པའི་བ�ོམས་�ངས་བ�་ཐམ་པ་�ག་�ག་ནང་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�་ལ་ཁ་ཟས་དང་�་�ད་པ་�ེད་�ིས་
གསན་མ་�ང་ངམ། 14དེ་ཡིན་ཙང་�ེད་�ིས་ད་�ིན་ནས་�ལ་པོར་�ེད་འདིར་འ�ག་ཅེས་�་དགོས་པའི་�ོར་ལ་
�ེད་�ི་བཀའ་ཇི་�ར་གནང་�བ། ཁོང་གིས་ང་ངེས་པར་�་གསོད་�་ཡིན་ནོ། 15ལན་�་ཨེ་ལི་�ཱས། ངས་ཞབས་
�ི་�་བཞིན་པའི་གསོན་པོའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་དེ་རིང་ཉི་མ་ལ་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་�ང་�་འ�ོ་�འི་
དམ་བཅའ་�ལ་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 16དེ་ནས་ཨོ་བ་དི་�ཱ་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་�ང་�་�ིན་ནས་ཁོང་ལ་�ས་པ། 
ཨ་ཧབ་རང་ཉིད་ཨེ་ལི་�ཱ་དང་འ�ད་�་ཕེབས་ནས། 17ཨ་ཧབ་�ིས་ཁོང་ལ་མཐོང་མ་ཐག་�། ཨིསི་�ཱཨེལ་པར་
དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་བཟོ་མཁན་�ོད་དེར་ཡོད་དམ་ཞེས་�ས་པས། 18ལན་�་ཨེ་ལི་�ཱས། དཀའ་ངལ་བཟོ་མཁན་
དེ་ང་མ་ཡིན། དེ་ནི་�ོད་དང་�ོད་�ི་ཕ་ཡིན། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ར་མ་�ིས་པར་�་བྷལ་
�ི་འ�་�་�མས་ལ་མཆོད་པའི་�ེན་�ིས་ཡིན་ནོ། 19ད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ནས་རི་བོ་ཀར་མེལ་�་ང་
དང་�གས་འ�ད་དགོས་པའི་བཀའ་གཏོང་ཞིག དེ་ཚ�་མཉམ་�་བྷལ་�ི་�ང་�ོན་པ་ ༤༥༠ དང་། བ�ན་མོ་ཡེ་
ཛ�་བྷེལ་�ིས་འཚ�་�ོངས་�ེད་པའི་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་�ང་�ོན་པ་ ༤༠༠ འ�ིད་ཤོག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 20དེའི་�ེན་
�ིས་ཨ་ཧབ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་བྷལ་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�་རི་བོ་ཀར་མེལ་ལ་ཡོང་དགོས་པའི་བ�་
བཏང་ངོ་། 21ཨེ་ལི་�ཱས་མི་མང་སར་ཕེབས་ནས། �ོད་རང་ཚ�་ག་�ས་བར་�་ཐེ་ཚ�མ་ངང་བ�ད་དམ། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་དེ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ན་ཁོང་ལ་མཆོད་པ་�ལ་ཞིག ཡང་ན་བྷལ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ན་དེ་ལ་མཆོད་
པ་�ལ་ཞིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། འོན་�ང་མི་མང་ནས་ཚ�ག་གཅིག་�ང་མ་�ས་སོ། 22དེ་ནས་ཨེ་ལི་�ཱས། ང་གཅིག་
པོ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�ོན་པ་�ག་ཡོད་དོ། འོན་�ང་འདིར་བྷལ་�ི་�ང་�ོན་པ་ ༤༠༠ ཡོད་དོ། 23དེ་
ནས་�ང་གཉིས་འ�ེར་ཤོག། བྷལ་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�ར་�ང་གཅིག་�ོད་ལ་དེ་བསད་དེ་�མ་�ར་བ�བ་ནས་ཤིང་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

གི་�ེང་�་བཞག་ནས་དེ་ལ་མེ་མ་�ར་ཞིག ངས་�ང་གཞན་པ་དེ་ལ་ཡང་དེ་�ར་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 24དེ་ནས་བྷལ་
�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�ར་རང་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་འདེབས་བ�ག་ལ། ངས་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་
ལམ་འདེབས་�་ཡིན་པ་དང་། མེ་�ར་བ་གནང་མཁན་དེ་དཀོན་མཆོག་ཁོ་རང་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། མི་མང་
�མས་མོས་མ�ན་�ས་ནས་�ད་འབོད་�ས་སོ། 25དེ་ནས་ཨེ་ལི་�ཱས་བྷལ་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�ར། �ོད་ཚ�་ཧ་ཅང་
མང་བའི་�ེན་�ིས། དང་པོར་�ོད་ཚ�ས་�ང་ཞིག་�་�ིགས་�ས་ནས། �ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་
ཅིག་འོན་�ང་ཤིང་ལ་མེ་མ་�ར་ཞིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 26དེ་ཚ�ས་ཁོང་ཚ�འི་སར་འ�ེར་ཡོང་བའི་�ང་གཅིག་
�ངས་ནས་�་�ིགས་�ས་པ་དང་། �་�ོ་ནས་ཉིན་�ང་བར་�་བྷལ་ལ་�ོན་ལམ་བཏབ་བོ། དེ་ཚ�ས་བྷལ་ང་ཚ�འི་
�་བར་གསན་རོགས་གནང་ཞེས་�ད་འབོད་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་བཞེངས་པའི་མཆོད་�ིའི་མཐའ་འཁོར་�་
ཞབས་�ོ་�བ་བཞིན་བ�ད་དོ། འོན་�ང་ལན་འདེབས་གང་ཡང་མ་�ང་ངོ་། 27ཉིན་�ང་�བས་�་ཨེ་ལི་�ཱས་དེ་
ཚ�་ལ་�ད་ར་བཏང་ཞིང་�ས་པ། ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་རེད། �ོད་ཚ�ས་�ད་�གས་ཆེན་པོས་�ོན་ལམ་ཐོབ་ཅིག 
ཕལ་ཆེར་ཁོང་ཉིན་མོ་�ི་ལམ་མཐོང་གི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ངལ་གསོ་གི་ཡོད་དམ། �ོགས་ལ་ཐོན་གནང་བ་ཡིན་
ནམ། ཡང་ན་ཁོང་མནལ་གཟིམས་བཞིན་ཡོད་འ�ོ། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་ལ་མནལ་སད་ཅིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 28དེར་
བ�ེན་�ང་�ོན་པ་ཚ�ས་ད་�ང་�ད་�གས་ཆེན་པོས་�ན་ལམ་བཏབ་ནས་རང་གི་�ོལ་�ར་རང་གིས་རང་ལ་�ི་
དང་�བ་�ིས་�ག་མ་ཐོན་བར་�་བཤག་གོ 29དེ་ནས་ཉིན་�ང་ཡོལ་བའི་མཚམས་�་ཅ་ཅོ་དང་ངར་�ད་
འདོན་ནོ། འོན་�ང་ལན་འདེབས་མ་�ང་བ་མ་ཟད་�་ཙམ་ཡང་མ་�ང་ངོ། 30དེ་ནས་ཨེ་ལི་�ཱས་མི་མང་ལ་ངའི་
ཉེ་འ�མ་�་ཤོག་ག�ངས་པ་དང་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཁོང་གི་མཐའ་འཁོར་�་བ�ད་དོ། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་མཆོད་�ི་གཞིགས་རལ་�་སོང་བ་དེ་ཉམས་གསོ་གནང་ངོ་། 31ཁོང་གིས་ཡ་ཀོབ་�ི་�་ཚ�འི་མིང་གི་�ེས་
�་བཏགས་པའི་རིགས་བ�ད་བ�་གཉིས་ལ། �ེ་བོ་རེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མིང་གནང་བ་
རིགས་བ�ད་རེར་མཚ�ན་བ�ད་�ོ་བ�་གཉིས་�ངས་སོ། 32ཁོང་གིས་�ོ་དེ་ཚ�་�ངས་ཏེ་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
མཆོད་�ི་དེ་�ར་བཞེངས་གནང་ངོ་། དེའི་མཐའ་འཁོར་�་ཁོང་གིས་�་ལི་�ར་བ�་བཞི་ཙམ་ཤོང་བའི་�ར་བ་
ཞིག་�ས་སོ། 33དེ་ནས་ཁོང་གིས་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་ཤིང་�མས་བཞག་ནས་�ང་དེ་�མ་�ར་བ�བ་ནས་ཤིང་གི་
�ེང་�་བཞག་ནས་ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། �མ་པ་བཞི་�ས་བཀང་ནས་འ�ལ་བ་དང་བཅས་ཤིང་གི་�ེང་�་�ག་
ཅིག་ག�ངས་པས། དེ་ཚ�ས་དེ་བཞིན་�་�ས་སོ། 34ཁོང་གིས་དེ་བཞིན་ཡང་�ར་�ོས་ཤིག་ག�ངས་པས། དེ་ཚ�ས་
དེ་�ར་�ས་སོ། ཁོང་གིས་ཡང་�ར་ཐེངས་གཅིག་�ོས་ཤིག་ག�ངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དེ་ཚ�ས་�ས་སོ། 35མཆོད་
�ིའི་མཐའ་འཁོར་ནས་�་�གས་པས་�ར་བ་དེ་ཁེངས་སོ། 36ཉིན་�ང་གི་དམར་མཆོད་འ�ལ་བའི་�བས་�་
�ང་�ོན་པ་ཨེ་ལི་�ཱ་མཆོད་�ིའི་སར་ཕེབས་ནས་�ོན་ལམ་བཏབ་ཅིང་། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨབ་ར་ཧ་མ་
དང་། ཨི་�ཱག་དང་། ཡ་ཀོབ་�ི་དཀོན་མཆོག་ད་�་རང་�ེད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། ང་�ེད་
�ི་ཞབས་�ི་ཡིན་པ་དང་། ངས་ད་�་གང་�ས་ཡོད་པ་དེ་�ེད་�ི་བཀའ་�ར་�ིས་ཡོད་པས་�ངས་�ེལ་གནང་
ནས། 37ང་ལ་ལན་འདེབས་གནང་རོགས་གནང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་ལན་འདེབས་གནང་རོགས་གནང་། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་རང་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་ཉིད་�ི་�ང་�་�ིར་ལོག་འ�ིད་
ཕེབས་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་མི་མང་ཚ�ས་ཤེས་པའི་�ིར་ང་ལ་ལན་འདེབས་གནང་རོགས་ཤེས་�ས་སོ། 38དེ་ནས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མེ་ཞིག་བཏང་གནང་བ་དང་། དེས་�ིན་�ེག་དང་ཤིང་དང་�ོ་�མས་བ�ེག་པ་དང་། ས་
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ཚ�ག་པ་དང་�ར་བའི་�་དེ་ཡང་བ�མས་སོ། 39མི་མང་ནས་དེ་�མས་མཐོང་བ་དང་ས་ལ་རང་གི་རང་ལ་ཁ་
འ�བ་ནས་�ག་འཚལ་ཏེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དཀོན་མཆོག་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོ་དཀོན་
མཆོག་རེད་ཅེས་�ད་འབོད་�ས་སོ། 40ཨེ་ལི་ཡས་བྷལ་�ི་�ང་�ོན་པ་�མས་བ�ང་ཞིག དེ་ཚ�་གཅིག་�ང་�ོས་
མ་བ�ག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། མི་མང་ནས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་བ�ང་ནས། ཨེ་ལི་ཡས་�་བོ་ཀི་ཤོན་བར་�་
འ�ིད་ནས་དེར་ཚང་མ་བསད་དོ༎  

ཐན་པ་�ོགས་པ།  

41དེ་ནས་ཨེ་ལི་�ཱས་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་ལ་ད་སོང་ལ་ཁ་ཟས་ཟ་ཞིག ཆར་པ་ཡོང་བས་�་ཐོས་�ི་འ�ག་ག�ངས་པས། 
42ཨ་ཧབ་ཁ་ཟས་ཟ་བར་འ�ོ་�བས་�་ཨེ་ལི་�ཱས་རི་བོ་ཀར་མེལ་�ི་�ེར་འཛ�གས་ནས་དེར་རང་གི་མགོ་དེ་�ས་
མོ་གཉིས་�ི་བར་ལ་བཞག་ནས་�ག་འཚལ་ལོ། 43རང་གི་གཡོག་པོར་ཁོང་གིས། སོང་ལ་�་མཚ�འི་�ོགས་�་�ོས་
ཤིག་ག�ངས་སོ། གཡོག་པོ་དེ་�ིན་ནས་�ར་ལོག་ཡོང་�ེ་ངས་གང་ཡང་མཐོང་མ་�ང་�ས་པས། ཨེ་ལི་�ཱས་
བ�ོམས་ཐེངས་བ�ན་ཁོ་ལ་སོང་ནས་�ོས་ཤིག་ག�ངས་པས། 44ཐེངས་བ�ན་པར་ཁོ་�ར་ཡོང་ནས་ངས་�ིན་པ་
�ང་�ང་མིའི་ལག་པ་ཙམ་ཞིག་�་མཚ�་ནས་ཐོན་ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང་�ང་�ས་སོ། དེ་ནས་ཨེ་ལི་�ཱས་རང་གི་
གཡོག་པོར། �ལ་པོ་ཨ་ཧབ་སར་སོང་ལ་ཁོང་རང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་ནང་བ�གས་ནས་ཆར་པ་མ་ཡོང་བའི་
�ོན་�་�ིམ་�་ལོག་དགོས་ཤེས་�ས་ཤིག 45དེ་�ེས་ནམ་མཁར་�ིན་�ིས་འཐིབས་པ་དང་�ང་འ�བ་�བ་འགོ་
འ�གས་ཏེ་�ག་ཆར་ཡང་བབས་འགོ་འ�གས་སོ། ཨ་ཧབ་རང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་ནང་བ�གས་ནས་ཡེཛ་
རིལ་བར་�་སོང་ངོ། 46གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མ�་�ོབས་ཨེ་ལི་�ཱའི་�ེང་�་བབ་ནས། ཁོང་གིས་རང་གི་ན་
བཟའ་�ེད་པར་བཅིངས་ནས་ཨ་ཧབ་�ི་�ོན་�ོན་�་ཡེཛ་རིལ་བར་�་�གས་ནས་སོང་ངོ༎  
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ཨེ་ལི་�ཱ་རི་བོ་སི་ནཨའི་�ེང་�་ཕེབས་པ།  

1�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ིས་རང་གི་�ང་མ་ཡེ་ཛ�་བྷེལ་ལ་ཨེ་ལི་�ཱའི་མཛད་པ་�མས་དང་བྷལ་�ི་�ང་�ོན་པ་�མས་ཇི་
�ར་བསད་པའི་�ོར་�ས་པ་དང་། 2མོས་ཨེ་ལི་�ཱ་ལ་སང་ཉིན་�ས་ཚ�ད་འདི་རང་ལ་�ོད་�ིས་�ང་�ོན་པ་ཚ�ར་
ཇི་�ར་�ས་པ་�ར་ངས་�ོད་ལ་�ས་མ་�བ་པ་ཡིན་ན། �་ཚ�ས་ང་ལ་གསོད་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་འ�ིན་ཞིག་
བཏང་ངོ་། 3དེ་ནས་ཨེ་ལི་�ཱ་འཇིགས་ནས་རང་གི་�ོག་�ོབས་པའི་ཆེད་�་ཁོང་གི་རང་གི་གཡོག་པོ་འ�ིད་ནས་
ཡ་�་�འི་བྷིར་ཤེ་བྷ་�་�ོས་སོ། གཡོག་པོ་དེ་བྷིར་ཤེ་བྷ་�་བཞག་ནས། 4ཨེ་ལི་�ཱ་རང་ཉིད་ཉིན་གང་འ�ོག་�ོང་
�་གོམ་པ་�བ་ནས་ཕེབས་སོ། དེ་ནས་ཁོང་ཤིང་�ོང་ཞིག་གི་�ིབ་སིལ་འོག་�་བ�གས་ནས་རང་ཉིད་འཆི་བར་
འདོད་པས། ཁོང་གིས། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ད་ང་བཟོད་�བས་ས་མ་རེད། ངའི་�ོག་བཞེས་རོགས་གནང་། ང་
འཆི་བ་རང་�ིག་ག་འ�ག་ཞེས་གསོལ་འདེབས་གནང་ངོ་། 5ཁོང་ཤིང་�ོང་གི་འོག་�་ཉལ་ནས། གཉིད་�ག་པ་
དང་། �ོ་�ར་�་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་རེག་ནས་ད་ཡར་ལོངས་ལ་ཁ་ཟས་ཟ་ཞིག་ག�ངས་པས། 6ཁོང་གིས་ཕར་
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�ར་གཟིགས་ནས་བག་ལེབ་ཞིག་དང་�་�མ་པ་གང་ཁོང་གི་ད�འི་འ�མ་ལ་ཡོད་པ་གཟིགས་ནས། ཁོང་གིས་དེ་
�མས་ཟ་འ�ང་�ས་ནས་ཡང་�ར་གཉིད་�ག་གོ 7དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་དེ་ཐེངས་གཉིས་པར་
ཕེབས་ཏེ་གཉིད་�ོག་ནས་ད་ཡར་ལོངས་ལ་ཁ་ཟས་ཟ་ཞིག དེ་མིན་�ོད་�ི་འ�ལ་ལམ་དེ་ཧ་ཅང་ཐག་རིང་པོ་
ཡོད་ག�ངས་སོ། 8ཨེ་ལི་�ཱ་ཡར་ལངས་ནས་ཟ་འ�ང་�ས་ནས་ཁོང་རི་བོ་སི་ནཨའི་བར་ཉིན་བཞི་བ�་དང་
མཚན་བཞི་བ�འི་རིང་ཕེབས་�བ་པའི་�ས་�ོབས་�ང་ངོ་། 9དེར་ཁོང་�ག་�ག་ཞིག་ནང་�་མཚན་གང་
བ�གས་སོ། དེ་ནས་�ོ་�ར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་ལི་�ཱ་�ོད་འདིར་ག་རེ་�ེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བཀའ་
གནང་ངོ་། 10ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་ངས་�ན་�་�ེད་རང་གཅིག་
པོར་ཞབས་ཏོག་�ས་བཞིན་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་�ེད་�ི་ཞལ་ཆད་�མས་�ངས་པ་
དང་། �ེད་�ི་མཆོད་�ི་�མས་བཤིགས་པ་དང་�ེད་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚང་མ་བསད་དོ། ང་གཅིག་པོ་�ག་ཡོད་པ་
དང་ཁོ་ཚ�ས་ང་ཡང་གསོད་ཐབས་�ེད་བཞིན་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 11དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཁོང་ལ་
�ི་�་སོང་ཞིག་རི་བོའི་�ེར་ངའི་མ�ན་�་ལོངས་ཤིག་ག�ངས་སོ། དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་བ�ད་ཕེབས་
ནས་�ང་འ�བ་�ག་པོ་ཞིག་གཏོང་གནང་ངོ་། དེས་རི་བོ་�མས་ཤག་པ་དང་�ག་�མས་�མ་�ར་�མ་�ར་
བཟོས་སོ། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ང་འ�བ་དེའི་ནང་མེད་དོ། དེ་ནས་�ང་འ�བ་ཆད་པ་དང་
ས་གཡོམ་ཞིག་�ང་ངོ་། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ས་གཡོམ་དེའི་ནང་མེད་དོ། 12ས་གཡོམ་དེའི་�ེས་�་མེ་
ཞིག་�ང་བ་དང་། མེ་དེའི་ནང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མེད་དོ། མེ་དེའི་�ེས་�་�ད་ཤབ་ཤོབ་ཞིག་�ང་ངོ་། 13ཨེ་
ལི་�ཱས་དེ་ཐོས་པ་དང་། རང་གི་གོས་�ིས་གདོང་པ་བཀབ་ནས་�ིར་ཐོན་ཞིང་�ག་�ག་གི་འ�ལ་�ོ་འ�མ་�་
ལངས་སོ། �ད་ཞིག་གིས་ཨེ་ལི་�ཱ་�ོད་འདིར་གང་�ེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 14ཁོང་གིས་ལན་�། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་ངས་�ན་�་�ེད་རང་གཅིག་པོར་ཞབས་ཏོག་�ས་ཡོད། འོན་
�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་�ེད་དང་མཉམ་�་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་�མས་�ངས་པ་དང་། �ེད་�ི་མཆོད་
�ི་�མས་བཤིགས་པ་དང་�ེད་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚང་མ་བསད་དོ། ང་གཅིག་པོ་�ག་ཡོད་པ་དང་ཁོ་ཚ�ས་ང་ཡང་
གསོད་ཐབས་�ེད་བཞིན་འ�ག 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དྷ་མསེ་ཀསེ་�ི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་མི་མེད་�ང་
�ོང་དེར་�ིར་ལོག་ཅིག དེ་ནས་�ོང་�ེར་�་འ�ལ་ནས་�ོད་�ིས་ཧ་ཛ་ཨེལ་ལ་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོར་བ�ོ་འ�ལ་
�ོས་ཤིག 16ནིམ་ཤིའི་�་ཡེ་�་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་ཤིག ཧ་བེལ་མེ་ཧོ་�ཱ་ནས་ཡིན་པའི་ཤ་ཕཏ་�ི་
�་ཨེ་ལི་ཤ་ལ་�ོད་�ི་�ལ་འཛ�ན་�་�ང་�ོན་པར་བ�ོ་འ�ལ་�ོས་ཤིག 17ཧ་ཛ་ཨེལ་�ིས་�ོག་ཐོག་བཏང་བ་
ལས་ཐར་བ་�མས་ཡེ་�ས་གསོད་པར་འ�ར་བ་དང་། ཡེ་�ས་�ོག་ཐོག་བཏང་བ་ལས་ཐར་བ་�མས་ཨེ་ལི་ཤས་
གསོད་པར་འ�ར་རོ། 18ང་ལ་དམ་ཚ�ག་ཅན་དང་བྷལ་ལ་�ག་མི་འཚལ་བ་དང་དེའི་འ�་�ར་ཁ་མི་བ�ེལ་
མཁན་མི་�ོང་�ག་བ�ན་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་ངས་གསོན་པོར་འཇོག་�་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎  

ཨེ་ལི་ཤ་ལ་�ད་གཏངོ་གནང་བ།  

19ཨེ་ལི་�ཱ་ཐོན་པ་དང་ཨེ་ལི་ཤ་�ང་ཚ�་གཅིག་གིས་ཞིང་�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་འ�ད་དེ། ཁོའི་�ོན་�་�ང་ཚ�་
བ�་གཅིག་ཡོད་པ་དང་ཁོས་ཞིང་མཐའ་མའི་�ང་ཚ�་ཅིག་གིས་�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཨེ་ལི་�ཱས་རང་གི་�ོན་
གོས་�ད་ནས་ཨེ་ལི་ཤ་ལ་གཡོགས་སོ། 20ཨ་ལི་ཤས་རང་གི་�ང་�མས་བཞག་ནས་ཨ་ལི་�ཱའི་�ེས་�་�གས་ནས་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

རང་གི་ཕ་མ་ལ་ག་ལེ་བ�གས་ཞེས་ཁ་བ�ེལ་བ�ག་རོགས་གནང་། དེ་ནས་ང་�ེད་མཉམ་�་ཡོང་གི་ཡིན་ཞེས་
�ས་སོ། ཨེ་ལི་�ཱས་ལེགས་སོ། འོན་�ང་ངས་�ོད་རང་ལ་བཀག་མི་�བ་པས་�ིར་�གས་ཤིག་ག�ངས་སོ། 21དེ་
ནས་ཨེ་ལི་ཤ་རང་གི་�ང་ཚ�འི་སར་�ིན་ནས་དེ་ཚ�་བསད་ནས། གཉའ་ཤིང་�མས་མེ་ལ་�ས་ནས་ཤ་བཙ�ས་ཏེ། 
ཁོས་ཤ་དེ་ཚ�་མི་མང་ལ་�ད་པ་དང་ཁོ་ཚ�ས་དེ་དག་ཟས་སོ། དེ་ནས་ཁོ་ཨེ་ལི་�ཱའི་�ེས་�་འ�ངས་ནས་ཁོང་གི་
ཞབས་ཏོགས་�ས་སོ༎  

�ལ་རབས་དང་པོ། 20 

སི་རི་ཡ་མཉམ་�་དམག་འཐབ་པ།  

1སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་བྷེན་ཧ་དྷད་�ིས་རང་གི་དམག་ད�ང་ཡོངས་�ོགས་བ�ས་པ་དང་། གཞན་�ལ་པོ་�མ་�་སོ་
གཉིས་�ི་སོ་སོའི་�་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་བཅས་ས་མར་ཡ་�་�ིན་ནས་མཐའ་�ོར་ནས་དེ་ལ་འཐབ་�ོལ་�ས་
སོ། 2ཁོས་�ོང་�ེར་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་ལ་འདི་�ར་�ས་བར་བང་ཆེན་�མས་བཏང་ངོ་། �ལ་པོ་
བྷེན་ཧ་དྷད་�ིས་བཀའ་གནང་བ། 3�ོད་�ི་གསེར་ད�ལ་དང་�ད་མེད་ཚ�་དང་�ོད་�ི་�་�་�ོབས་�གས་ཆེ་
ཤོས་�མས་ང་ལ་�ོད་ཅིག 4ཨ་ཧབ་�ིས། ངའི་གཙ�་བོ་�ལ་པོ་བྷེན་ཧ་དྷད་ལ་ང་དང་ང་ལ་གང་ཡོད་པ་�མས་
�ེད་�ི་�ིས་ལེན་གནང་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་�ས་ཤིག་ལན་བཏང་ངོ་། 5�ེས་�་བང་ཆེན་དེ་ཚ�་བྷེན་ཧ་དྷད་�ི་
བཀའ་གཞན་ཞིག་དང་བཅས་ཨ་ཧབ་�ི་སར་ཡོང་ནས་�ོད་�ི་གསེར་ད�ལ་དང་�ད་མེད་ཚ�་དང་�ོད་�ི་�་�་
ཚ�་ང་ལ་�ོད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ཡོད་ཅེས་�ས་ཡོད། 6འོན་�ང་ད་ངའི་དཔོན་པོ་ཚ�ས་�ོད་�ི་ཕོ་�ང་དང་
�ོད་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�འི་ཁང་པར་འཚ�ལ་ཞིབ་�ིས་དེ་ཚ�འི་དངོས་པོ་�་ཆེན་�མས་ལེན་པར་ངས་གཏོང་གི་ཡིན། 
དེ་ཚ�་སང་ཉིན་�ས་ཚ�ད་འདི་ཙམ་ལ་འ�ོར་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 7�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་འགོ་�ེད་ཚང་མ་བ�ག་ནས། 
�ོས་དང་མི་འདིས་ང་ཚ�་མེད་པ་བཟོ་འདོད་འ�ག ཁོས་ངའི་�ང་མ་ཚ�་དང་�་�་དང་གསེར་ད�ལ་སོགས་
དགོས་པའི་འ�ིན་བཏང་བ་ལ་ངས་མོས་མ�ན་�ས་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 8འགོ་�ེད་ཚ�་དང་མི་མང་ནས། ཁོའི་ཁ་
ལ་མ་གསན་ཞིག། ཁོ་ལ་གང་ཡང་�ོད་མི་དགོས་ཞེས་�་སོ། 9དེ་འ�་སོང་ཙང་ཨ་ཧབ་�ིས་བྷེན་ཧ་དྷད་�ི་བང་
ཆེན་�མས་ལ། ངའི་གཙ�་བོ་�ལ་པོ་ལ་ཁོང་གི་དགོས་དོན་དང་པོར་མོས་མ�ན་�ེད་ཡོད་པ་དང་། གཉིས་པར་
ངས་མོས་མ�ན་�ེད་མི་�བ་ཅེས་ལན་བ�ར་རོ། བང་ཆེན་�མས་སོང་བ་དང་བྷེན་ཧ་དྷད་ནས་འ�ིན་གཞན་
ཞིག་མཉམ་�་ལོག་ཡོང་ངོ། 10བྷེན་ཧ་དྷད་�ིས་�ོད་�ི་�ོང་�ེར་འདི་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་�་�ག་�མས་ལག་
�་འ�ེར་ཡོང་མཁན་�ི་མིང་�ང་ངེས་བཞིན་པ་འ�ིད་ཡོང་གི་ཡིན། གལ་�ིད་ངས་དེ་�ར་མ་�ས་པ་ཡིན་ན་�་
�ེན་ཚ�ས་ང་གསོད་པར་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། 11�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ིས། �ལ་པོ་བྷེན་ཧ་དྷད་ལ་དམག་མི་ངོ་མས་དམག་
འ�གས་�ི་�ེས་�་ང་�ལ་�ེད་པ་དང་�ོན་�་�ེད་མི་ཡོང་ཞེས་�ས་ཤིག་ཅེས་ལན་བ�ར་རོ། 12བྷེན་ཧ་དྷད་
དང་ཁོ་རང་གི་མ�ན་�ོགས་�ལ་པོ་ཚ�་ཚང་མ་�ར་ནང་འ�ང་བཞིན་ཡོད་�ས་ཨ་ཧབ་�ི་ལན་འ�ོར་རོ། ཁོས་
རང་གི་མི་ཚ�ར་�ོང་�ེར་ལ་དམག་�་�ིགས་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་བ་དང་དེ་ཚ�ས་�་�ིགས་�ས་སོ། 13�བས་
དེར་�ང་�ོན་པ་ཞིག་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་སར་ཕེབས་ནས་ག�ངས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དམག་ད�ང་
�ོན་ཆེ་ཡོད་པའི་དེར་མ་འཇིགས་ཤིག དེ་རིང་ངས་�ོད་དེ་ཚ�་ལས་�ལ་བར་�ེད་�་དང་�ོད་�ིས་ང་གཙ�་བོ་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་སོ། 14ཨ་ཧབ་�ིས། དམག་འཐབ་�ི་�ེ་འ�ིད་�ས་�ེད་�ི་རེད་དམ་
ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པ་དང་། �ང་�ོན་པས་ལན་གནང་བ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེང་གི་�ིད་�ོངས་�ི་
མངའ་འོག་�་ཡོད་པའི་དམག་མི་ན་གཞོན་ཚ�ས་�ེ་འ�ིད་�ེད་�ི་རེད་ཅེས་ག�ངས་སོ། �ལ་པོས་དམག་ད�ང་
གཙ�་བོར་�ས་འགོ་�གས་སམ་ཅེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པས། �ེད་རང་གིས་�ེད་དགོས་ཞེས་�ང་�ོན་པས་ལན་
གནང་ངོ་། 15དེ་འ�་སོང་ཙང་�ལ་པོས་�ོང་གི་དམག་�ིའི་འོག་�་ཡོད་པའི་དམག་མི་ན་གཞོན་�མས་ལ་
བཀའ་�་གནང་བ་དང་དེ་ཚ�འི་�ངས་ནི་བ�ོམས་ཉིས་བ�་�མ་�་སོ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་ཁོང་གིས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་�མས་བཀའ་བ�ག་གནང་བར་དེ་ཚ�་བ�ོམས་མི་�ངས་བ�ན་�ོང་ཡོད་དོ། 16བྷེན་ཧ་
དྷད་དང་ཁོའི་མ�ན་�ོགས་�ལ་པོ་�མ་�་སོ་གཉིས་�མས་�ར་ནང་ར་བཟི་བཞིན་ཡོད་�བས། ཉིན་�ང་
མཚམས་ལ་དམག་འཐབ་འགོ་བ�གས་སོ། 17དང་པོ་དམག་མི་ན་གཞོན་ཚ�་ཐོན་པ་དང་། བྷེན་ཧ་དྷད་�ིས་སོ་པ་
བཏང་བ་ཚ�ས་ས་མར་ཡ་ནས་དམག་མིའི་ཚ�་ཞིག་ཡོང་བཞིན་འ�ག་ཅེས་ཁོང་ལ་�ན་སེང་�ས་སོ། 18ཁོས་དེ་ཚ�་
དམག་འཐབ་�ིར་ཡོང་བའམ་ཞི་བདེ་�ིར་ཡོང་བ་ཡིན་ནའང་གསོན་པོར་འ�ས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བཏང་ངོ་། 
19དམག་མི་ན་གཞོན་ཚ�ས་དམག་འཐབ་�ི་�ེ་འ�ིད་�ས་པ་དང་དེའི་�ེས་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་དམག་མི་ཡོང་
ངོ་། 20རེ་རེས་རང་གི་ད�་བོ་དེ་བསད་ནས། སི་རི་ཡ་པ་ཚ�་�ོས་ཡོང་བ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ེས་དེད་�ག་
པོ་བཏང་ན་ཡང་བྷེན་ཧ་དྷད་�་ཞོན་ནས་�་དམག་འགའ་ཞིག་མཉམ་�་�ོས་ནས་ཐར་རོ། 21�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་
�ིས་དམག་ས་བ�ང་བ་དང་�་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་�མས་བདག་བ�ང་�ས་ནས། སི་རི་ཡ་པ་ཚ�ར་ཕམ་ཉེས་
�གས་ཆེ་བཏང་ངོ་། 22དེ་ནས་�ང་�ོན་པ་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་སར་ཕེབས་ནས། �ེད་རང་�ིར་ལོག་ནས་རང་གི་
དམག་ད�ང་�མས་བཙན་�་བཏང་ནས་འཆར་གཞི་ལེགས་པར་བཟོས་ཤིག གང་ལ་ཟེར་ན། སི་རི་ཡའི་�ལ་
པོས་ལོ་�ེས་མའི་ད�ིད་ཀ་ལ་ཡང་�ར་དམག་འཐབ་�ེད་ཡོང་ཅེས་�ས་སོ༎  

སི་རི་ཡ་པའི་དམག་འཐབ་གཉིས་པ།  

23�ལ་པོ་བྷེན་ཧ་དྷད་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ཁོང་ལ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�་�ེན་དེ་ཚ�་རིའི་�་ཡིན་པས་དེའི་�ེན་�ིས་
ང་ཚ�་ཕམ་པ་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་ང་ཚ�ས་ཐང་ཀར་དེ་ཚ�་དང་དམག་འཐབ་པ་ཡིན་ན་ང་ཚ�་ལ་གཏན་གཏན་�ལ་
ཁ་ཐོབ་ཡོང་ཅེས་བཤད་དོ། 24དེ་ནས་�ལ་པོ་�མ་�་སོ་གཉིས་པོ་དེ་ཚ�་སོ་སོའི་གོ་གནས་ནས་མར་ཕབ་�ེ་དེ་
ཚ�འི་ཚབ་�་དམག་ད�ིད་གཞན་དག་བ�ོས་གནང་ཞིག 25�ོན་�་�ལ་ཁ་ཤོར་བའི་དམག་མི་ཚ�འི་ཚབ་�་
དམག་མི་དང་། �་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་སོགས་�ི་�ངས་འབོར་�ོན་�ར་�ོན་ཆེ་ཞིག་བཀའ་འ�ག་གནོང་ཞིག 
དེ་�ེས་ང་ཚ�་ཐང་ཀར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་དང་དམག་འཐབ་�ས་པ་ཡིན་ན་ད་ལན་ང་ཚ�་ལ་�ལ་ཁ་ངེས་པར་�་
ཐོབ་ངེས་སོ་ཞེས་�ས་པས། �ལ་པོ་བྷེན་ཧ་དྷད་�ིས་ཁོ་ཚ�ས་�ས་པ་�ར་མོས་མ�ན་�ས་སོ། 26ད�ིད་ཀ་�ེས་
མར་ཁོང་གིས་མི་�མས་བ�ག་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཆོ་དང་དམག་འཐབ་�ེད་པའི་�ིར་�ོང་�ེར་ཨ་ཕེག་�་ཐོན་
ནོ། 27ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་�ད་བཏང་བ་དང་། དེ་ཚ�་�་�ིགས་ཡོད་པས། དེ་ཚ�་ཐོན་ནས་སི་རི་ཡ་པ་ཚ�ར་ཁ་�ོད་
�ས་ནས་ཚ�་གཉིས་�་�ར་བཏབ་བོ། སི་རི་ཡ་པ་ཚ�་�ོང་�ེར་�་�བ་ནས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་དང་བ�ར་ན་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ངའི་�་�ང་�ང་གཉིས་དང་འ�་བ་མཐོང་བཞིན་ཡོད་དོ། 28�ང་�ོན་པ་ཞིག་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་
སར་ཕེབས་ནས་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་�ར་ག�ངས་པ། སི་རི་ཡ་པ་ཚ�ས་ང་རི་བོའི་དཀོན་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

མཆོག་ཡིན་པ་དང་ཐང་ཀའི་དཀོན་མཆོག་མིན་པ་བ�ོད་�བས། ངས་དེ་ཚ�འི་དམག་ད�ང་�ོན་ཆེ་ཐོག་�ོད་ལ་
�ལ་ཁ་�ོད་�་དང་�ོད་དང་། �ོད་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 29དེ་
ནས་ཉིན་བ�ན་�ི་རིང་སི་རི་ཡ་པ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་སོ་སོའི་�ོད་�ར་�་ཕན་�ན་དབར་ཁ་�ོད་�ས་ཏེ་
གནས་པ་དང་། ཉིན་བ�ན་བར་དེ་ཚ�ས་དམག་འགོ་�གས་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་སི་རི་ཡ་པ་འ�མ་གཅིག་
བསད་དོ། 30གསོན་པོར་�ག་ཡོད་པ་�མས་ཨེ་ཕེག་�ོང་�ེར་�་�ོས་པ་དང་། དེར་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་ལོག་
ནས་མི་ ༢༧,༠༠༠ ཤི་བ་ཡིན་ནོ། བྷེན་ཧ་དྷད་�ང་�ོང�ེར་�་�ོས་ཐར་ནས་ཁང་པ་ཞིག་གི་�བ་�ི་ཁང་མིག་
ནང་�བས་བཅོལ་ནས་བ�ད་དོ། 31ཁོའི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ཁོང་གི་སར་�ིན་ནས། ང་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་
ཚ�་�ིང་�ེ་ཅན་ཡོད་པ་ཐོས་�ང་བས། དེའི་�ིར་ང་ཚ�་�ེད་པར་པད་གོག་གི་གོས་དང་�ེ་ལ་ཐག་པ་བཅིངས་ནས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོའི་�ང་�་འ�ོ་བའི་བཀའ་འ�ོལ་གནང་བ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེར་ཁོང་གིས་ང་ཚ�འི་�ོག་�བས་
པར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 32དེ་འ�་སོང་ཙང་དེ་ཚ�ས་�ེད་པར་ཕད་གོག་གི་གོས་དང་�ེ་ལ་ཐག་པ་བཅིངས་ནས་
�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་�ང་�་�ིན་ནས། �ེད་�ི་�ན་པོ་བྷེན་ཧ་དྷད་�ི་�ོག་�ོབས་གནང་རོགས་ཅེས་�ས་པས། ཨ་
ཧབ་�ིས། ཁོ་ད་�ང་གསོན་པོ་�ས་ཡོད་དམ། ད་ཡག་པོ་�ང་སོང་། ཁོ་ནི་ངའི་�ན་�ར་རེད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 
33བྷེན་ཧ་དྷད་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་�གས་མཚན་ཡག་པོ་ཞིག་མཐོང་ནས། ཁོང་གིས་�ན་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་
བ་�ར་དེ་ཚ�ས་ལམ་སེང་བྷེན་ཧ་དྷད་ནི་�ེད་�ི་�་མཆེད་རེད་ཅེས་�ས་སོ། ཨ་ཧབ་�ིས་ཁོང་ངའི་�ང་�་འ�ིད་
ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས། བྷེན་ཧ་དྷད་�ེབས་པ་དང་ཨ་ཧབ་�ིས་ཁོང་ལ་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་ནང་�་མཉམ་
�་གདན་འ�ེན་�ས་སོ། 34བྷེན་ཧ་དྷད་�ིས་ཁོང་ལ་ངའི་ཡབ་�ིས་�ེད་�ི་ཡབ་ནས་འ�ོག་པའི་�ོང་�ེར་�མས་
ངས་�ེད་ལ་�ིར་འ�ལ་�་ཡིན་པས། ངའི་ཡབ་�ིས་ས་མར་ཡར་གནང་བ་�ར་�ེད་�ིས་དྷ་མསེ་ཀསེ་�་ཚ�ང་གི་
�ི་གནས་ཤིག་བ�གས་པ་ཡིན་ན་�ིགས་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། ཨ་ཧབ་�ིས། དོན་གནད་འདིའི་ཐོག་ནས་ངས་�ེད་
ལ་རང་དབང་ལ་གཏོང་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་ནས། ཁོང་གིས་ཁོང་དང་མཉམ་�་འཆིང་ཡིག་ཞིག་བཞག་ནས་
ཁོང་ལ་འ�ོར་བ�ག་གོ།  

�ང་�ོན་པ་ཞིག་གིས་ཨ་ཧབ་ལ་ཆད་པ་གཏངོ་བ།  

35གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་བ་�ར། �ང་�ོན་པ་ཚ�གས་པ་ཞིག་གི་འ�ས་མིས་རང་གི་རོགས་པ་�ང་
�ོན་པ་ཞིག་ལ་ཁོ་ལ་�ངས་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ངོ་། འོན་�ང་ཁོས་དེ་�ར་�ེད་�ར་ངོས་ལེན་མ་�ས་སོ། 
36དེ་འ�་སོང་ཙང་�ང་�ོན་པ་དེས། ཁོ་ལ་�ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པས་�ོད་ངའི་�་
ནས་སོང་མ་ཐག་�་�ོད་རང་སེང་གེ་ཞིག་གིས་བསད་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་ནས། ཁོ་དེ་ནས་ཐོན་མ་ཐག་�་སེང་གེ་
ཞིག་ཡོང་ནས་ཁོ་ལ་བསད་དོ། 37དེ་ནས་�ང་�ོན་པ་ཁོ་རང་མི་གཞན་པ་ཞིག་གི་སར་ཕེབས་ནས་ང་ལ་�ངས་
ཤིག་ག�ངས་པས། མི་དེས་དེ་�ར་�ས་སོ། ཁོས་ཁོང་ལ་�གས་ཆེན་པོ་�ངས་པ་དང་། ཁོང་ལ་�ས་སོ། 38�ང་
�ོན་པས་གདོང་པར་རས་ད�ིས་ནས་ཆས་�ས་མ་�ོན་ཏ་ེལམ་ཞིག་གི་འ�ིས་ལ་བཞེངས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
�ལ་པོ་ཕེབས་པར་�ག་གོ 39�ལ་པོ་ཕེབས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། �ང་�ོན་པས་ཁོང་ལ་�ད་བཏང་ནས། མི་
དབང་ཆེན་པོ། ང་དམག་སར་དམག་�བ་�བས་དམག་མི་ཞིག་གིས་འཛ�ན་བ�ང་�ས་པའི་ད�་བོ་ཞིག་ངའི་
སར་འ�ིད་ཡོང་ནས། �ོད་�ི་མི་འདི་�ང་དགོས་སོ། གལ་�ིད་ཁོ་�ོས་པ་ཡིན་ན་�ོད་�ིས་ཁོའི་དོན་�་�ོད་�ི་
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རང་གི་�ོག་�ོད་དགོས་པའམ་ཡང་ན་ད�ལ་�མ་�་�མ་�ོང་གི་ཉེས་ཆད་�བ་དགོས་�ི་རེད་ཅེས་བ�ོད་�ང་། 
40འོན་�ང་ང་ལས་ཀ་གཞན་ཁག་ལ་�ེལ་བ་ཡོད་རིང་ལ་མི་དེ་�ོས་བཞག་ཅེས་�ས་པས། �ལ་པོས། �ོད་�ིས་
རང་ཉིད་�ི་ཉེས་ཆད་བ�ོད་ཡོད་པ་�ར་�ོད་�ིས་ཉེས་ཆད་དེ་�མས་�བ་དགོས་�ི་རེད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 
41�ང་�ོན་པས་གདོང་པར་བཀབ་པའི་རས་དེ་�ལ་ནས་�ལ་པོས་ཁོང་�ང་�ོན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོ་ཤེས་སོ། 
42དེ་ནས་�ང་�ོན་པས་�ལ་པོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་འདི་�ར་ཡིན། ངས་�ོད་ལ་མི་དེ་གསོད་དགོས་
པའི་བཀའ་བཏང་བས། འོན་�ང་�ོད་�ིས་ཁོ་�ོས་བ�ག་པའི་�ེན་དེའི་ཚབ་�་�ོད་རང་གི་�ོག་�ད་དགོས་པ་
དང། ཁོའི་དམག་མི་�ོས་བ�ག་པའི་�ེན་�ིས་�ོད་�ི་དམག་མི་མེད་པར་བཟོས་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 43�ལ་པོས་
ཡིད་�ག་ཅིང་�ོ་མི་བདེ་བར་འ�ར་ནས་རང་གི་�ིམ་ས་མར་ཡ་�་ལོག་གོ  
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ན་བོད་�ི་�ན་ཚལ།  

1�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ིས་ཡེཛ་རིལ་�ི་ཕོ་�ང་�ི་ཉེ་འ�མ་�་�ེ་བོ་ན་བོད་�་བ་ཞིག་ལ་�ན་ཚལ་ཞིག་ཡོད་དོ། 2ཉིན་
ཞིག་ཨ་ཧབ་�ིས་ན་བོད་ལ་�ོད་�ི་�ན་ཚལ་དེ་ང་ལ་�ོད་ཅིག དེ་ངའི་ཕོ་�ང་དང་ཉེ་པོ་ཡོད་�བས་ངས་ས་ཆ་
དེར་ཚལ་བཏབ་སའི་�མ་ར་ཞིག་བཟོ་འདོད་འ�ག་པས། དེའི་ཚབ་ལ་ངས་�ོད་ལ་�ན་ཚལ་དེ་ལས་ལེགས་པ་
ཞིག་�ོད་�་དང་། �ོད་�ིས་འདོད་པ་�ར་ངས་རིན་པ་ཡག་པོ་�ོད་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 3ན་བོད་�ིས་ངའི་
ཕ་མེས་ཚ�་ནས་ང་ལ་ནོར་�ལ་�ི་ཆེད་�་�ན་ཚལ་འདི་གནང་བ་ཡིན་པས། ངས་�ེད་ལ་འདི་�ོད་�ར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་འགག་པ་གནང་ཡོད་ཅེས་ལན་�ས་སོ། 4ན་བོད་�ིས་�ས་པ་དེ་ལ། ཨ་ཧབ་ཡིད་�ག་ཅིང་
ཁོང་�ོ་ལངས་ནས་�ིམ་�་ལོག་གོ �ིག་པར་གདོང་བ�ས་ནས་ཁ་ཟས་ཡང་མི་ཟ་བར་ཉལ་�ིའི་�ེང་ཉལ་ལོ། 
5ཁོའི་�ང་མ་ཡེ་ཛ�་བྷེལ་ཁོའི་སར་�ིན་ནས། �ེད་དེ་�ར་ཅིའི་�ིར་ཡིད་�ག་པ་ཡིན་ནམ། �ེད་རང་ཞལ་ལག་
ཅིའི་�ིར་མི་བཞེས་སམ་ཞེས་�ད་ཆ་�ིས་པས། 6ངས་ན་བོད་ནས་�ན་ཚལ་ཞིག་ཉོ་འཆར་�ས་པ་དང་། དེའི་
ཚབ་�་ཁོ་ལ་འདོད་པ་ཡོད་པའི་�ན་ཚལ་གཞན་ཞིག་�ོད་�་�ས་པ་ཡིན། འོན་�ང་ཁོས་དེ་�ར་ཁས་ལེན་མ་
�ས་པའི་�ེན་�ིས་ང་ཡིད་�ག་སོ་ཞེས་�ས་པས། 7དེའི་ལེན་�་ཡེ་ཛ�་བྷེལ་�ིས། �ེད་�ལ་པོ་མ་རེད་པས། སེམས་
དགའ་པོ་�ས་ནས་ཉལ་�ི་ནས་ཡར་བཞེངས་ཤིག་དང་ངས་�ེད་ལ་ན་བོད་�ི་�ན་ཚལ་དེ་�ེར་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 
8དེ་ནས་མོས་ཡི་གེ་�མས་�ིས་ནས་དེ་ལ་ཨ་ཧབ་�ི་མིང་ཡོད་པའི་དམ་�ག་�བ་ནས་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་ཡེཛ་
རིལ་�ི་�ོང་�ེར་�ི་ས་གནས་�་གནས་པའི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་�ར་བཏང་ངོ་། 9ཡི་གེ་དེ་ཚ�འི་ནང་�་�ང་གནས་�ི་
ཉིན་དེ་གསལ་�གས་�ོས་ཤིག། མི་མང་ཚ�་�ན་ཅིག་�་�ད་བཏང་ནས་ན་བོད་ལ་མཐོང་ཆེན་པོར་བཞག་ཅིག 
10ཁོས་དཀོན་མཆོག་དང་�ལ་པོར་བ�ར་བ་བཏབ་པ་ཡིན་པས། ཁོའི་མ�ན་�་�ོན་བ�ོད་�ེད་པའི་�ིར་མི་
ངན་གཉིས་འ�ིད་ཤོག དེ་ནས་ཁོ་�ོང་�ེར་�ི་�ི་ལོག་�་འ�ིད་ནས་མ་ཤི་བར་�ོ་�ས་ཤིག་ཅེས་�ིས་ཡོད་པ་
ཡིན་ནོ། 11ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་ཡེཛ་རིལ་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ས་ཡེ་ཛ�་བྷེལ་�ིས་བཀའ་གནང་བ་�ར་�ས་སོ། 12དེ་
ཚ�ས་�ང་གནས་�ི་ཉིན་དེ་གསལ་�གས་བ�ིས་པ་དང་མི་མང་ཚ�་�ན་ཅིག་�་�ད་བཏང་ནས་ན་བོད་ལ་མཐོང་
ཆེན་པོར་བཞག་གོ 13མི་ངན་གཉིས་�ིས་མང་ཚ�གས་སར་ན་བོད་�ིས་དཀོན་མཆོག་དང་�ལ་པོར་བ�ར་བ་
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བཏབ་པའི་�ོན་བ�ོད་�ས་ནས་ཁོ་�ོང་�ེར་�ི་�ི་ལོག་�་འ�ིད་དེ་�ོ་�ས་ནས་བསད་དོ། 14ཡེ་ཛ�་བྷེལ་ལ་ན་
བོད་བསད་ཚར་བའི་འ�ིན་ཞིག་བཏང་ངོ་། 15ཡེ་ཛ�་བྷེལ་ལ་འ�ིན་འ�ོར་མ་ཐག་�་མོས་ཨ་ཧབ་ལ་ན་བོད་ཤི་
ཚར་སོང་། ད་སོང་ལ་ཁོས་�ེད་ལ་མ་བཙ�ང་པའི་�ན་ཚལ་དེ་རང་བདག་དབང་�ེད་�་སོང་ཞིག་ཅེས་�ས་སོ། 
16དེ་མ་ཐག་�་ཨ་ཧབ་�ི་�ན་ཚལ་དེ་བདག་དབང་�ེད་པར་�ིན་ནོ། 17དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཊིཤི་
བྷི་ཡི་�ང་�ོན་པ་ཨེ་ལི་�ཱ་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 18ས་མར་ཡའི་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་སར་སོང་ཞིག �ོད་�ིས་ཁོ་
ན་བོད་�ི་�ན་ཚལ་དེ་བདག་པོ་�ེད་�བ་ཡོད་པ་དང་འ�ད་ཡོང་། 19ཁོ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�ིས་
མི་བསད་པའི་�ེས་ལ་ཁོ་པའི་�་དངོས་ཡང་བདག་པོ་�ེད་�ི་ཡོད་དམ། ན་བོད་�ི་�ག་�ི་ཚ�ས་�ག་པའི་ས་ཆ་
དེ་རང་ལ་�ོད་�ི་�ག་�ང་དེ་ཚ�ས་�ག་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་�ི་འ�ག་ཅེས་�ོས་ཤིག 20ཨ་ཧབ་�ིས་ཨེ་ལི་�ཱ་
མཐོང་བ་དང་ཁོས་ངའི་ད�་བོ་�ོད་�ི་ང་ལ་�ེད་�ང་ངམ། ཨེ་ལི་�ཱས་དེ་�ར་ཡིན། �ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�ན་�ར་ངན་པ་གང་ཡིན་པ་�མས་�ེད་�་སེམས་ཐག་བཅདབཞག། 21དེ་འ�་སོང་ཙང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་ག�ངས་བཞིན་འ�ག ངས་�ོད་�ེང་�ེན་ངན་འ�ེར་ཡོང་�་མ་ཟད། ངས་�ོད་མེད་
པར་བཟོས་�་དང་�ོད་�ི་�ིམ་ཚང་གི་ནང་ནས་ཕོ་�ན་གཞོན་ཚང་མ་ཚར་གཅོད་�་ཡིན། 22�ོད་རང་གི་�ིམ་
ཚང་དེ་ནེ་བྷད་�ི་�་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་�ིམ་ཚང་དང་ཨ་ཧི་�ཱའི་�་�ལ་པོ་བྷ་ཤའི་�ིམ་ཚང་�ར་ཡོང་�་ཡིན་
ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་�ིག་པར་�ེ་འ�ིད་�ིས་ང་�ག་པོར་�ོ་�་བ�ག་ཡོད་ཅེས་བཀའ་
གནང་�ང་ག�ངས་སོ། 23ཡེ་ཛ�་བྷེལ་�ི་�ོར་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་གསལ་ལ་ཡེཛ་རིལ་�ི་
�ོང་�ེར་�་མོའི་�ས་པོ་དེ་�ིས་ཟ་ཡོང་། 24�ོད་�ི་གཉེན་མཚན་�ོང་�ེར་ནང་ཤི་བ་ཚ�་�ིས་ཟ་བ་དང་ཐང་
�ོང་ནང་ཤི་བ་�མས་�་�ོད་ཚ�ས་ཟ་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 25(ཨ་ཧབ་�ིས་�ིས་པ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་
�ར་ནོར་འ�ལ་གང་ཡིན་པ་�མས་�་ཞིག་གིས་�ས་མེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོའི་�ང་མ་ཡེ་ཛ�་བྷེལ་�ི་�ས་
ངན་ལ་བ�ེན་ནས་�ས་སོ། 26ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་མི་མང་ཚ�་མ�ན་བ�ོད་�ེད་ཡོང་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ལ་ནས་�ིར་འ�ད་གནང་བ་ཨ་མོར་པ་ཚ�་�ར་ཁོས་ཤིན་�་ངོ་ཚ་བའི་ལས་ངན་�་འ�ར་མཆོད་འ�ལ་
�ས་ནས་�ིག་པ་བསགས་ཡོད་དོ།) 27ཨེ་ལི་�ཱས་བཀའ་མོལ་ག�ང་མ་ཐག་�་ཨ་ཧབ་�ིས་རང་གི་གོས་�ལ་ནས་
དེ་�ད་ཅིང་�་རས་�ི་གོས་�ོན་ཞིང། ཁོས་�་རས་�ི་གོས་�ོན་ནས་ཁ་ཟས་མི་ཟ་བ་དང་ཉལ་བ་དང་�ོངས་ཤིང་
ཡིད་�ག་ནས་�ིན་ནོ། 28གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོན་པ་ཨེ་ལི་�ཱ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 29ཨ་ཧབ་ངའི་
མ�ན་�་ཉམ་�ང་ཇི་�ར་�ས་པ་དོ་�ང་�ང་ངམ། ཁོས་དེ་�ར་�ས་པའི་�ེན་�ིས་ངས་ཁོའི་མི་ཚ�འི་རིང་�ེན་
ངན་གཏོང་�་མིན་པས། ཁོའི་�འི་མི་ཚ�འི་�བས་ངས་ཨ་ཧབ་�ི་�ིམ་ཚང་ལ་�ེན་ངན་གཏོང་�་ཡིན་ནོ༎  
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�ང་�ོན་པ་མི་ཀ་ཡས་ཨ་ཧབ་ལ་ཉེན་བ�་གཏངོ་བ།  

1དེ་�ེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་སི་རི་ཡའི་དབར་ལོ་གཉིས་�ི་བར་�་ཞི་བདེར་གནས་ཡོད་དོ། 2འོན་�ང་ལོ་ག�མ་
པར་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�་བ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་དང་�གས་འ�ད་�ེད་པར་�ིན་ནོ། 
3ཨ་ཧབ་�ིས་རང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ར། ང་ཚ�ས་གྷིལ་ཨད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ར་མོད་�ི་ས་�ལ་དེ་སི་རི་ཡའི་�ལ་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

པོའི་ལག་ནས་ལེན་ཐབས་�ེད་འདོད་མེད་དམ། དེ་ང་ཚ�འི་རེད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 4ཨ་ཧབ་�ིས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ་
�ོད་ང་དང་མཉམ་�་ར་མོད་ལ་དམག་འཐབ་�ེད་པར་འ�ོའམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བས། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས། 
�ེད་�་�ིགས་ཡོད་ན་ང་ཡང་�་�ིགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ངའི་དམག་མི་དང་�་དམག་�ང་�་�ིགས་ཡོད་དོ། 
5འོན་�ང་ཐོག་མར་ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་བ�ར་�་དོགས་ཅེས་�ས་སོ། 6དེ་འ�་སོང་ཙང་ཨ་
ཧབ་�ིས་�ང་�ོན་པ་ ༤༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་�མས་བོས་ནས། ང་�ིན་ནས་ར་མོད་ལ་དམག་�བ་བམ་ཡང་ན་མ་
�བ་ཅེས་�ིས་པས། དེ་ཚ�ས་དམག་�ོབ་ཅིག་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་�ལ་ཁ་གནང་ཡོང་�ས་སོ། 
7འོན་�ང་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས། ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་བ�ར་�ས་པར་�ང་�ོན་པ་གཞན་དག་
མེད་དམ་ཞེས་�ིས་སོ། 8ཨ་ཧབ་�ིས། ཨིམ་�ཱའི་�་མི་ཁ་ཡ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ང་ནི་ཁོ་ལ་དགའ་གི་
མེད། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོས་ང་ལ་�ང་བ�ན་བཟང་པོ་གང་ཡང་མི་�བ་པར་�ན་�་ངན་པ་ཤ་�གས་�བ་�ི་ཡོད་
ཅེས་�ས་སོ། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས་�ེད་�ིས་དེ་�ར་ག�ངས་མི་�ང་ཞེས་ལན་གནང་ངོ་། 9དེ་ནས་ཨ་ཧབ་�ིས་ཕོ་
�ང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་བཀའ་བ�ག་གནང་ནས་ཁོ་ལ་མི་ཁ་ཡ་འ�ལ་�་འ�ིད་ཤོག་ག�ངས་སོ། 10�ལ་པོ་
གཉིས་ཀ་�ལ་ཆས་�ོན་ནས་ས་མར་ཡའི་�ལ་�ོའི་�ི་ལོག་གི་ག�ལ་འཐག་�་རང་རང་གི་བ�གས་�ིར་འཁོད་
ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚ�འི་མ�ན་�་�ང་�ོན་པ་ཚ�ས་�ང་བ�ན་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 11དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་ཀེ་ན་�འི་
�། ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་�གས་�ི་ར་ཅོ་བཟོས་ནས་ཨ་ཧབ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་གསལ། �ོད་�ི་ར་
ཅོ་དེ་འ�འི་�ོ་ནས་སི་རི་ཡ་པ་མཉམ་�་དམག་འཐབ་�ེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཕམ་པར་�ེད་�བ་ཡོང་
ཅེས་ག�ངས་སོ། 12གཞན་�ང་�ོན་པ་ཚང་མས་�ང་དེ་�ར་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་ར་མོད་ལ་དམག་འཐབས་ཤིག་
དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་�ལ་ཁ་གནང་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 13�བས་དེར་མི་ཀ་ཡ་འབོད་�་འ�ོ་
མཁན་ལས་�ེད་པ་དེས་ཁོ་ལ་�ང་�ོན་པ་གཞན་ཚང་མས་�ལ་པོ་ལ་�ལ་ཁ་ཐོབ་�་ཡིན་པའི་�ང་བ�ན་�ི་
ཡོད་པ་དང་། �ེད་�ིས་�ང་དེ་�ར་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 14འོན་�ང་མི་ཀ་ཡས་གསོན་པོའི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དཔང་�་བ�གས་ནས། མནའ་འདི་བ�ེལ་�ི་ཡོད་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཇི་�ར་ག�ངས་པ་དེ་རང་
ངས་�་�་ཡིན་ནོ། 15ཁོ་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་མ�ན་�་�ེབས་པ་དང་། �ལ་པོས་མི་ཀ་ཡ་ལ་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ང་
གཉིས་ནས་དམག་�བ་བམ་མི་�བ་ཅེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བས། མི་ཀ་ཡས། དམག་�ོབ་ཅིག་དང་། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་�ལ་ཁ་ཏན་ཏན་གནང་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 16འོན་�ང་ཨ་ཧབ་�ིས་ཁོ་ལ་�ོད་�ིས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ལ་ང་ལ་བདེན་པ་ཤོད་རོགས། ངས་�ོད་ལ་དེ་�ར་ཐེངས་ག་ཚ�ད་བཤད་དགོས་
�ི་རེད་དམ་ཅེས་�ས་སོ། 17མི་ཀ་ཡས་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་�མས་�ག་�ི་མེད་པ་�ག་�ར་རི་བོ་ཁག་
�་འཐོར་བ་མཐོང་གི་འ�ག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་འདི་ཚ�ར་འགོ་འ�ིད་མེད་པས། དེ་ཚ�་ཞི་བདེར་�ིམ་
�་ལོག་བ�ག་ཅིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 18ཨ་ཧབ་�ིས་ཡ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ་ཁོས་ང་ལ་�ང་བ�ན་ཡག་པོ་�་བ་ནས་�བ་
�ི་མེད་ངས་�ས་མ་�ངམ། ཁོས་�ན་�་�ག་པ་�ང་ལབ་�ི་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 19མི་ཀ་ཡས་�་མ�ད་ནས་
ག�ངས་པ། ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ཇི་གནང་བར་ཉོན་ཞིག ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མཐོ་རིས་�ི་
བ�གས་�ིར་བ�གས་ཡོད་པ་དང་ཁོང་གི་ཕོ་ཉ་ཡོངས་�ོགས་ཉེ་འཁོར་�་བཞེངས་ནས་ཡོད་པ་མཐོང་�ང། 
20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ར་མོད་�་ཨ་ཧབ་ལ་གསོད་�ར་ཁོ་ལ་བ�་�ིད་�ས་�ེད་དམ་ཅེས་�ིས་གནང་བས། 
ཕོ་ཉ་འགའ་ཤས་�ི་གནས་�ལ་གཅིག་�ས་པ་དང་གཞན་ཚ�ས་གཞན་པ་�ས་སོ། 21མཐའ་མར་�མ་ཤེས་ཤིག་
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ཡོང་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་བཅར་ནས་ངས་ཁོ་ལ་བ�་�ིད་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 22གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�ེད་ཅེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བས། �མ་ཤེས་དེས་ངས་�ིན་ནས་ཨ་ཧབ་�ི་�ང་�ོན་པ་
�མས་ལ་�ན་ཤོད་�་བ�ག་གི་ཡིན་�ས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་སོང་ལ་ཁོ་ལ་བ�་�ིད་�ོས་ཤིག �ོད་�ི་
དེ་�ར་�ེད་�བ་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་སོ། 23མི་ཀ་ཡས་འདི་ཚ�་ཇི་�ར་�ང་བ་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་
�ི་�ང་�ོན་པ་འདི་ཚ�ར་�ན་ཤོད་བ�ག་གནང་ཡོད། འོན་�ང་ཁོང་རང་ནས་�ེན་ངན་དང་འ�ད་�འི་བཀའ་
�་གནང་ཡོད་ཅེས་མཐའ་བ�ོམས་གནང་ངོ། 24དེ་ནས་�ང་�ོན་པ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་མི་ཀ་ཡའི་སར་ཕེབས་ནས་ཁོ་ལ་
འ�མ་�ག་ཅིག་�ས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་ང་ནས་ཐོན་�ེ་�ོད་ལ་ག་�ས་བཀའ་ཀ་ཕེབས་
�ང་ངམ་ཞེས་�ིས་སོ། 25མི་ཀ་ཡས་�ོད་�བ་�ི་ཁང་མིག་ཚ�འི་ནང་�་ཡིབ་ནས་འ�ོ་�བས་དེ་ཤེས་ཡོང་ཞེས་
ག�ངས་སོ། 26དེ་ནས་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ིས་ཁོང་གི་འགོ་འཛ�ན་ཞིག་ལ་མི་ཀ་ཡ་བ�ང་ནས་�ོང་�ེར་�ི་�ིད་�ོང་
ཨ་མོན་དང་�ལ་�ས་ཡོ་�ཱཤེའི་�ང་�་འ�ིད་ཅིག 27ཁོ་ཚ�ར་ང་�ོན་མེད་པར་�ིར་མ་འཁོར་བར་�་ཁོ་བཙ�ན་
�་བ�ག་ནས་བག་ལེབ་དང་�་�ེར་ཞིག་ཅེས་�ོས་ཤིག 28མི་ཀ་ཡས་�ེད་�ོན་མེད་�ིར་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་བ�ད་བཀའ་གནང་བ་མ་ཡིན་ག�ངས་སོ། ཡང་�ར་ཁོང་གིས་ངས་�ོད་ཚ�ར་ཅི་བཤད་
པ་ཚང་མས་ཉན་ཞིག་ག�ངས་སོ༎  

ཨ་ཧབ་འཆི་བ།  

29ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་དང་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་གཉིས་�ིས་གྷིལ་ཨད་�ི་ར་མོད་�ོང་
�ེར་�་དམག་འ�ེན་�་�ིན་པས། 30ཨ་ཧབ་�ིས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ་ང་ཚ�་དམག་ལ་འ�ོ་�བས་ངས་ཆས་�ས་མ་
གོན་�་ཡིན་པས་�ོད་�ིས་�ལ་ཆས་�ོན་ཞིག་ག�ངས་སོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་དམག་སར་
ཆས་�ས་མ་གོན་ནས་ཐོན་ནོ། 31སི་རི་ཡའི་�ལ་པོས་རང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་དམག་དཔོན་ག�མ་�་སོ་
ག�མ་ ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་མ་གཏོགས་གཞན་�་ལའང་ཕར་�ོལ་མ་�ེད་ཅིག་བཀའ་བཏང་ངོ་། 32དེ་འ�་
སོང་ཙང་དེ་ཚ�ས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་མཐོང་བ་དང་ཁོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་རེད་བསམ་ནས་ཁོ་ལ་ཕར་�ོལ་�ེད་པར་
�གས་པས། ཁོས་�ད་�གས་ཆེན་པོ་བ�བ་བོ། 33ཁོང་ཨིསི་�ཱཨེལ་གི་�ལ་པོ་མ་ཡིན་པ་ཤེས་ནས་ཁོ་ཚ�ས་ཕར་
�ོལ་འཚམས་འཇོག་�ས་སོ། 34འོན་�ང་སི་རི་ཡ་པའི་དམག་མི་ཞིག་གིས་མདའ་ཞིག་�ས་པས་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་
�ི་�བ་�ི་མ�ད་མཚམས་�ི་ད�ིལ་ནས་ཁོང་ལ་ཕོག་གོ ཁོས་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་ཁ་ལོ་པར། ང་�ས་སོང་། ཤིང་
�་ཁ་འ�ར་ནས་དམག་ས་ནས་�ིར་ཐོན་ཞིག་�ས་སོ། 35དམག་འཐབ་�ག་པོ་�ག་བཞིན་པའི་�བས་�ལ་པོ་ཨ་
ཧབ་ཁོང་རང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་ནང་�ས་པོ་�ོར་ནས་སི་རི་ཡ་པ་ཚ�་དང་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་
གི་�་ནས་འཛག་པའི་�ག་དེ་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་ནང་�་�བ་པ་དང་�ི་�ོ་ཁོང་�ོངས་སོ། 36ཉི་མ་�བ་མཚམས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་ས་�ལ་ཡོངས་�ོགས་�་བཀའ་ཕེབས་སོ། མི་ཚང་མ་རང་རང་གི་�ལ་དང་�ོང་�ེར་�་ལོག་
གཅིག། 37དེ་ནས་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ོངས་པ་དང། ཁོང་གི་�ང་པོ་དེ་ས་མར་ཡ་�་འ�ེར་ནས་�ས་སོ། 38གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་ཡོང་�་བཀའ་གནང་བ་�ར། ཁོང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དེ་ས་མར་ཡའི་�ིང་�་�ས་པ་
དང་། �ད་ཚ�ང་མ་ཚ�ས་དེར་�ས་�བས་བཞིན་ཡོད་དོ། ཁོང་གི་�ག་དེ་�ིས་བ�གས་སོ། 39�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་
མཛད་པ་�མས་ཁོང་གི་ཕོ་�ང་ལ་བ་སོས་�ན་�ོས་གནང་བའི་�ོར་དང་ཁོང་གིས་�ོང་�ེར་ཁག་བཞེངས་པ་



�ལ་རབས་དང་པོ། 

བཅས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 40ཁོང་འདས་པའི་�ེས་ལ་ཁོང་གི་�ས་
ཨ་ཧ་ཛ�་ཡས་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོའི་�ལ་�ིད་�ངས་སོ༎  

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད།  

41ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ིས་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་ལོ་བཞི་པར་ཨ་སའི་�་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ཡ་�་�་པའི་
�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 42�བས་དེར་ཁོང་ལོ་�མ་�་སོ་�་�ེབས་ཡོད་པ་དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་ཉི་�་�་�་རིང་
�ལ་�ིད་�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ནི་ཤིལ་ཧིའི་�་མོ་ཨ་�་�ཱ་ཡིན་ནོ། 43�ར་ཁོང་གིས་ཡབ་ཨ་ས་�ར་ཁོང་གིས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ང་བདེན་གང་ཡིན་པ་�མས་མཛད་དོ། འོན་�ང་ཁོང་གིས་�་�་བ�ེན་�ལ་
�མས་མ་བཤིགས་པར་བཞག་པ་དང་མི་མང་ཚ�ས་དེར་�་མ�ད་མཆོད་པ་དང་�ོས་�ལ་བཞིན་ཡོད་དོ། 44ཡེ་ཧོ་
ཤ་ཕད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་མཉམ་�་ཞི་བདེར་གནས་ཡོད་དོ། 45ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས་མཛད་པ་�མས་དང་ཁོང་
གི་�ོབས་དང་དམག་བཤམས་པ་བཅས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 46ཁོང་གི་
ཡབ་ཨ་སའི་�་�ས་ནས་�་�་�ེན་པའི་མཆོད་�ི་སར་ཞབས་�ས་�ེད་མཁན་ཕོ་མོ་�ད་ཚ�ང་མ་�མས་�་མེད་
བཟོས་སོ། 47ཨེ་དྷོམ་�ི་�ལ་�་�ལ་པོ་མེད་པས། དེར་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོས་བ�ོས་པའི་�་ཚབ་ཅིག་གིས་�ལ་
�ིད་�ོངས་བཞིན་ཡོད་དོ། 48�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས་ཨོ་ཕིར་�ལ་ནས་གསེར་ལེན་པར་འ�ོ་བའི་�ིར་�་�་
གཟིང་ཞིག་བཟོས་སོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�་ཨེ་ཛ�་ཨཽན་གྷེ་བྷེར་�་�་དེ་བཞིགས་ནས་འ�ོ་མ་�བ་བོ། 49དེ་ནས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་གི་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་གི་མི་ཚ�་མཉམ་�་ཁོང་གི་མི་ཆོ་ཡང་འ�ལ་�ོད་�ེད་པས་གཏམ་
�ས་�ང་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས་དགོངས་བཞེས་མ་གནང་ངོ་། 50ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ོངས་པ་དང་ཁོང་�་བིད་�ི་�ོང་
�ེར་�་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་�་�ས་ནས་ཁོང་གི་�ས་ཡེ་ཧོ་རམ་�ིས་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་�ིད་�ངས་སོ༎  

་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ།  

51ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ི་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་ལོ་བ�་བ�ན་པའི་�བས་དེར། ཨ་ཧབ་�ི་�་ཨ་ཧ་
ཛ་�ཱས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། ཁོང་གིས་ས་མར་ཡ་�་ལོ་གཉིས་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། 52ཁོང་གིས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ིག་པ་�ེད་�་འ�ག་མཁན་ཁོང་གི་ཕ་ཨ་ཧབ་དང་�མ་ཡེ་ཛ�་བྷེལ་དང་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་
བྷམ་�ི་ངན་པའི་ལམ་�་བ�གས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་དོ། 53ཁོང་གིས་�ོན་
�ི་ཕ་བཞིན་བྷལ་ལ་�ེན་ནས་མཆོད་ཅིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་�ངས་
སོ༎ 



 

2 Kings 

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 1 

ཨེ་ལི་�ཱ་དང་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ོངས་པའི་�ེས་ལ་མོ་ཨབ་�ལ་གི་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཐོག་�་ངོ་ལོག་�ས་སོ། 2ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་ས་མར་ཡ་�་ཕོ་�ང་གི་�ེ་ཐོག་གི་�མས་ར་ནས་�ང་བ་དང་ཚབ་ཆེ་�ས་སོ། དེར་
བ�ེན་ཁོང་གསོས་དང་མ་གསོས་�ོར་�ོགས་པའི་�ིར་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ོང་�ེར་ཨེག་རོན་�ི་བྷལ་ཛ�་�བ་ལ་མོ་
�བ་པར་བང་ཆེན་འགའ་ཤས་བཏང་ངོ་། 3འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ཊིཤི་བྷིའི་�ང་�ོན་
པ་ཨེ་ལི་�ཱ་ལ་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱའི་བང་ཆེན་ཚ�་དང་འ�ད་ནས་དེ་ཚ�་ལ་�ོད་ཚ�་ཅིའི་�ིར་ཨེག་རོན་�ི་�་བྷལ་
ཛ�་�བ་ལ་མོ་�བ་པར་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་དམ། �ོད་ཚ�འི་བསམ་པར་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་དཀོན་མཆོག་མེད་པ་རེད་
བསམ་�ི་ཡོད་དམ་ཞེས་�ས་སོ། 4�ལ་པོ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�ས་པ་ལས་མ་གསོས་པ་མ་ཟད། 
�ོད་ཤི་གི་རེད་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ཨེ་ལི་�ཱས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་�ར་�ས་
སོ། 5བང་ཆེན་ཚ�་�ལ་པོའི་སར་�ིར་ལོག་ནས། ཁོང་གཉིས་ལ་�ོད་ཚ�་ཅིའི་�ིར་ལོག་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་ག�ངས་སོ། 
6དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�ས་�ེ་བོ་ཞིག་དང་འ�ད་པས་དེས་ང་ཚ�་�ིར་ལོག་ནས་�ལ་པོ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་
�ིས་ཅིའི་�ིར་ཨེག་རོན་�ི་�་བྷལ་ཛ�་��་ལ་མོ་�བ་པར་བང་ཆེན་གཏོང་བཞིན་ཡོད་དམ། �ོད་�ི་བསམ་�ོར་
ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་དཀོན་མཆོག་མེད་པ་རེད་བསམ་པ་ཡིན་ནམ། �ོད་�ས་པ་ལས་མི་གསོས་པ་མ་ཟད། �ོད་ངེས་
པར་འཆི་གི་རེད་ཅེས་�ས་�ང་�ས་སོ། 7�ལ་པོས། �ེ་བོ་དེ་ཇི་འ�་ཞིག་འ�ག་གམ་ཅེས་བཀའ་འ�ི་གནང་ངོ་། 
8དེ་ཚ�ས་ཁོང་ནི་སེམས་ཅན་�ི་པགས་པའི་གོས་�ོན་ནས་ཀོ་བའི་�ེ་རགས་བཅིང་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། �ལ་པོས་
དེ་ནི་ཨེ་ལི་�ཱ་རེད་ག�ངས་སོ། 9དེ་ནས་ཁོང་གིས་འགོ་འཛ�ན་ཞིག་དང་མི་�་བ�་ཐམ་པ་ཨེ་ལི་�ཱ་ལེན་པར་
བཏང་ངོ་། འགོ་ཛ�ན་དེས་ཁོང་ནི་རི་ཞིག་གི་�ེང་�་བ�གས་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ཁོང་ལ། དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་�། 
�ལ་པོས་�ེད་ལ་མར་ཕེབས་ཤོག་ག�ངས་བཞིན་འ�ག་�ས་པས། 10ཨེ་ལི་�ཱས་ལན་�། གལ་�ིད་ང་དཀོན་
མཆོག་གི་�ེ་�་ཡིན་ན་ནམ་མཁའ་ནས་མེ་འབབ་ནས་�ོད་དང་�ོད་�ི་མི་�མས་གསོད་པར་ཤོག་ག�ངས་མ་
ཐག་�། ནམ་མཁའ་ནས་མེ་འབབ་ནས་འགོ་འཛ�ན་དང་དེའི་མི་�མས་འཆིའོ། 11�ར་�་�ལ་པོས་འགོ་འཛ�ན་
གཞན་ཞིག་དང་མི་�་བ�་ཐམ་པ་བཏང་ནས། ཨེ་ལི་�ཱ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་�། �ལ་པོས་�ེད་ལ་འ�ལ་�་
མར་ཕེབས་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་གི་འ�ག་ཅེས་�ས་པས། 12ལན་�་ཨེ་ལི་�ཱས། ང་དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་�་ཡིན་
ན་ནམ་མཁའ་ནས་མེ་འབབ་ནས་�ོད་དང་�ོད་�ི་མི་�མས་གསོད་པར་ཤོག་ག�ངས་མ་ཐག་མེ་འབབ་ནས་
འགོ་འཛ�ན་དང་དེའི་མི་�མས་འཆིའོ། 13�ར་�་�ལ་པོས་འགོ་འཛ�ན་ཞིག་དང་མི་�་བ�་ ཐམ་པ་བཏང་བ་
�མས་ནས་འགོ་འཛ�ན་དེ་རི་བོའི་�ེང་�་�ིན་ནས་ཨེ་ལི་�ཱའི་མ�ན་�་�ས་མོ་བ�གས་ནས་�་བ་�ལ་བ། 
དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་�་ང་དང་ངའི་མི་�མས་ལ་�ིང་�ེ་གནང་ནས། ང་ཚ�འི་�ོག་�ོབས་རོགས་གནང་། 14འགོ་
འཛ�ན་གཞན་གཉིས་དང་དེ་ཚ�འི་མི་�མས་ནམ་མཁའི་མེས་བསད་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་ང་ལ་�ིང་�ེ་གནང་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉས། ཨེ་ལི་�ཱ་ལ་མ་འཇིགས་པར་ཁོ་དང་མཉམ་�་མར་
སོང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ། དེར་བ�ེན་ཨེ་ལི་�ཱ་འགོ་འཛ�ན་དེ་དང་མཉམ་�་�ལ་པོའི་སར་ཕེབས་ནས། 
16ཁོ་ལ་�ས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�་དཀོན་མཆོག་མེད་པ་�ར་�ོད་�ིས་ཨེག་རོན་
�ི་�་བྷལ་ཛ�་�བ་ལ་མོ་�བ་པར་བང་ཆེན་�མས་བཏང་ངོ། དེའི་�ེན་�ིས་�ེད་ནད་ལས་མི་གསོད་པ་མ་ཟད་
�ོད་ངེས་པར་འཆི་གི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་ལི་�ཱ་བ�ད་ནས་བཀའ་
གནང་བ་�ར་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་འཆི་བའོ། ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་ལ་�་�ག་མེད་�བས་ཁོའི་�ན་ཡོ་རམ་ནི་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཡེ་
ཧོ་ཤ་ཕད་�ི་�་ཡེ་ཧཽ་རམ་�ིས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་གཉིས་པའི་�བས་�་ཁོ་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 18�ལ་པོ་ཨ་
ཧ་ཛ་�ཱའི་མཛད་པ་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ༎  
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ཨེ་ལི་�ཱ་ལ་མཐོ་རིས་�་འ�ིད་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་ལི་�ཱ་�ང་འ�བ་བ�ད་ནས་མཐོ་རིས་�་འ�ེན་པའི་�ས་ལ་�ེབས་ཡོད་པས། ཨེ་
ལི་�ཱ་དང་ཨེ་ལི་ཤ་གཉིས་གྷིལ་�ལ་ནས་ཐོན་ནོ། 2ལམ་�་ཨེ་ལི་�ཱས་ཨེ་ལི་ཤ་ལ་�ོད་འདིར་�ོད་ཅིག གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ང་བྷེ་ཐེལ་�་འ�ོ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་�ང་ག�ངས་བས། ལན་�་ཨེ་ལི་ཤས། ངས་གསོན་
པོའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་�ེད་�ི་ཚ�་�ོག་དཔང་པོ་བ�གས་ནས་ངས་�ེད་ལ་�ངས་�་མིན་ཞེས་�་བཞིན་
ཡོད། དེའི་�ེན་�ིས་ཁོང་གཉིས་བྷེ་ཐེལ་བར་�་ཕེབས་སོ། 3དེར་གནས་པའི་�ང་�ོན་པ་ཚ�་ཞིག་ཨེ་ལི་ཤའི་སར་
ཕེབས་ནས་ཁོང་ལ། དེ་རིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ོ་དཔོན་ལ་�ེད་�ི་ས་ནས་འ�ིད་གནང་�་ཡིན་པ་དེ་
ཤེས་�ི་ཡོད་དམ་ཅེས་�ི་བ་འ�ིས་པས། ཨེ་ལི་ཤས་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། འོན་�ང་ང་ཚ�་དེའི་�ོར་གཏམ་མི་གཤོད་
ཞེས་ག�ངས་སོ། 4དེ་ནས་ཨེ་ལི་�ཱས་ཨེ་ལི་ཤ་ལ་ད་�ོད་འདིར་�ོད་ཅིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཡེ་རི་ཀོ་
�་འ�ོ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་�ང་ག�ངས་སོ། འོན་�ང་ཨེ་ལི་ཤས་ངས་གསོན་པོའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
དང་�ེད་�ི་ཚ�་�ོག་དཔང་པོ་བ�གས་ནས་ངས་�ེད་ལ་�ངས་�་མིན་ཞེས་�་བཞིན་ཡོད། དེའི་�ེན་�ི་ཁོང་
གཉིས་ཡེ་རི་ཀོ་�་ཕེབས་སོ། 5དེར་གནས་པའི་�ང་�ོན་པ་ཚ�་ཞིག་ཨེ་ལི་ཤའི་སར་ཕེབས་ནས་ཁོང་ལ། དེ་རིང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ོ་དཔོན་ལ་�ེད་�ི་ས་ནས་འ�ིད་གནང་�་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་�ི་ཡོད་དམ་ཅེས་�ི་བ་
�ིས་པས། ཨེ་ལི་ཤས་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། འོན་�ང་ང་ཚ�་དེའི་�ོར་གཏམ་མི་གཤོད་ཞེས་ག�ངས་སོ། 6དེ་ནས་ཨེ་ལི་
�ཱས་ཨེ་ལི་ཤ་ལ་�ོད་འདིར་�ོད་ཅིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�་བོ་ཡོར་དན་�་འ�ོ་དགོས་པའི་བཀའ་
གནང་�ང་ག�ངས་སོ། ལན་�་ཨེ་ལི་ཤས། ངས་གསོན་པོའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་�ེད་�ི་ཚ�་�ོག་དཔང་པོ་
བ�གས་ནས་ངས་�ེད་ལ་�ངས་�་མིན་ཞེས་�་བཞིན་ཡོད། དེའི་�ེན་�ི་ཁོང་གཉིས་ཕེབས་སོ། 7�ང་�ོན་པ་�་
བ�་ཐམ་པ་ཡང་ཁོང་ཚ�འི་�ེས་�་ཡོར་དན་�་�ིན་ནོ། ཨེ་ལི་�ཱ་དང་ཨ་ལི་ཤ་�་བོའི་འ�མ་�་ལངས་སོ། �ང་
�ོན་པ་�་བ�་ པོ་�མས་ཁོང་གཉིས་ནས་ཕར་ཙམ་ལངས་སཽ། 8དེ་ནས་ཨེ་ལི་�ཱས་རང་གི་གོས་�ད་ནས་བ�བ་
�ིས་�བ་ནས་�་ལ་�ས་པས་�་དེ་ཁག་གཉིས་�་�ེས་པ་དང་ཁོང་དང་ཨེ་ལི་ཤ་གཉིས་ས་�མ་ས་ནས་ཕ་རོལ་
�་�ལ་ལོ། 9དེར་ཨེ་ལི་�ཱས་ཨེ་ལི་ཤ་ལ་ང་�ོད་�ི་ས་ནས་འ�ིད་པའི་�ོན་ལ་ངས་�ོད་ལ་ཅི་�ེད་དགོས་སམ་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

ག�ངས་པས། དེའི་ལན་�་ཨེ་ལི་ཤས་�ེད་�ི་�ལ་འཛ�ན་�་འ�ར་བར་�ེད་�ི་མ�་�ོབས་�ི་ཆ་ཤས་ང་ལ་ཐོབ་
པར་གནང་བར་མཛ�ད་ཞེས་�སོ། 10ཨེ་ལི་�ཱས། �ོད་�ི་�་བ་དེ་�ོད་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། �ོད་�ིས་ང་
�ོད་�ིས་ས་ནས་འ�ིད་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ན་�ོད་ལ་དེ་ཐོབ་བོ། �ོད་�ིས་ང་མ་མཐོང་བ་ཡིན་ན་�ོད་ལ་དེ་མི་
ཐོབ་ཅེས་ལན་གནང་ངོ་། 11དེ་ནས་ཁོང་ཚ�་ལམ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བཞིན་ཕེབས་པས། �ོ་�ར་�་མེའི་ཤིང་�་
འཁོར་ལོ་མེའི་�ས་འ�ེན་པ་ཞིག་ཁོ་ཚ�འི་དབར་�ེབས་པ་དང་ཨེ་ལི་�ཱ་�ང་འ�བ་བ�ད་ནས་མཐོ་རིས་�་
འ�ེན་ནོ། 12ཨེ་ལི་ཤས་དེ་མཐོང་བས་ཨེ་ལི་�ཱ་ལ། ངའི་ཡབ། ངའི་ཡབ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ན་དབང་ཅན་�ི་�ང་
�ོབ་�ེད་མཁན། �ེད་ཕེབས་ཚར་སོང་ཞེས་�ད་�བ་བོ། དེ་ནས་ཁོས་ཨེ་ལི་�ཱར་ཡང་�ར་མ་མཇལ་ལོ། ཨེ་ལི་
ཤས་�་ངན་�ི་ཐོག་རང་གི་གོས་�མ་�་གཉིས་�་�ལ་ནས། 13ཁོས་ཨེ་ལི་�ཱའི་མར་ཟག་པའི་གོས་དེ་ཡར་�ག་
ནས་�ིར་ལོག་པ་དང་ཡོར་དན་�་འ�མ་�་ལངས་སོ། 14ཁོས་ཨེ་ལི་�ཱའི་གོས་དེ་�་ལ་�ས་ནས་ཨེ་ལི་�ཱའི་
དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གང་�་ཡོད་དམ་ཞེས་�ས་སོ། དེ་ནས་ཡང་�ར་�་ལ་�ས་པས་དེ་ཁག་
གཉིས་�་�ེས་པ་དང་ཁོ་�འི་ཕ་རོལ་�་ཐོན་ནོ། 15ཡེ་རི་ཀོའི་�ང་�ོན་པ་�་བ�ས་ཁོང་མཐོང་ནས་ཨེ་ལི་�ཱའི་
མ�་�ོབས་དེ་ཨེ་ལི་ཤ་ལ་འ�ག་ཅེས་�ས་ནས། དེ་ཚ�་ཁོང་མཇལ་བར་ཡོང་ནས་ཁོང་གི་མ�ན་�་�ག་འཚལ་ལོ། 
16འདིར་ང་ཚ�་མི་�་བ�་ཡོད་པ་ཚང་མ་མི་�གས་ཆེན་པོ་ཤ་�ག་ཡིན། ང་ཆོ་�ེད་�ི་ཇོ་བོ་འཚ�ལ་བར་འ�ོའོ། 
ཕལ་ཆེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་�ིས་ཁོང་འ�ིད་ནས་རི་བོ་འམ་�ང་གཤོང་ཁག་�་བཞག་གནང་
ཡོད་�ིད་�ི་རེད་ཅེས་�ས་པས། ལན་�་ཨེ་ལི་ཤས། �ོད་ཚ�་�འང་འ�ོ་མི་�ང་ག�ངས་སོ། 17འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་
ཁོང་གི་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་བར་�་འ�ོ་བ�ག་པར་ནན་བ�ལ་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�་�་བ�་ཉིན་ག�མ་གི་རིང་
ས་གནས་གང་སར་ཨེ་ལི་�ཱ་བཙལ་ཡང་ཁོང་མ་�ེད་དོ། 18དེ་ནས་དེ་ཚ�་ཨེ་ལི་ཤ་ཡེ་རི་ཀོ་�་�ག་བ�གས་ཡོད་
པའི་སར་�ིར་ལོག་པ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ངས་�ོད་ཚ�ར་མ་འ�ོ་ཅེས་ལབ་མ་�ང་ངམ་ག�ངས་སོ༎  

ཨེ་ལི་ཤའི་ཡ་མཚན་�ི་མཛད་པ།  

19ཡེ་རི་ཀོ་ནས་མི་འགའ་ཤས་ཨེ་ལི་ཤའི་སར་སོང་ནས། ཇོ་བོ་ལགས་�ེད་�ིས་མ�ེན་གསལ་�ར་�ོང་�ེར་འདི་
ལེགས་པོ་ཡོད་�ང་�་ངན་པས་�ེན་�ིས་མའི་མངལ་ནས་�་�་ཤོར་བའི་ནད་ཞིག་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 20དེ་ནས་
ཁོང་གིས་ཚ་�ན་�འི་ཞིག་དཀར་ཡོལ་གསར་པ་ཞིག་གི་ནང་�་�ག་ནས་འ�ེར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས། དེ་
ཚ�ས་དེ་ཁོང་གི་�ང་�་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 21ཁོང་གིས་�གས་�་ཞིག་གི་སར་ཕེབས་ནས་�་དེ་ལ་ཚ་གཏོར་ནས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ངས་�་འདི་གཙང་མ་བཟོས་པ་ཡིན་པ་དང་། ད་ནས་�ིན་ཆད་
འཆི་བའམ་མའི་མངལ་ནས་�་�་ཤོར་བའི་ནད་མི་འ�ང་ངོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 22ཨེ་ལི་ཤས་བཀའ་གནང་བ་�ར་
དེ་ནས་བ�ང་�་དེ་གཙང་མར་གནས་སོ། 23ཨེ་ལི་ཤའི་ཡེ་རི་ཀོ་ནས་བྷེ་ཐེལ་�་ཕེབས་པའི་�ིར་ཐོན་པ་དང་ལམ་
�་�་�ག་འགའ་ཤས་�ོང་�ེར་ནས་ཐོན་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་�ད་བ�ོས་ནས་མགོ་རིལ་ཕར་སོང་ཞིག་ཅེས་�ད་
འབོད་�ས་སོ། 24ཨེ་ལི་ཤས་ཞལ་བ�ར་ནས་དེ་ཚ�་ལ་�ན་ལོག་གཟིགས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་
དེ་ཚ�་ལ་དམོད་པ་གནང་བས། ཤིང་ནགས་ནས་དོམ་མོ་གཉིས་ཡོང་ནས་�་�ག་ བཞི་�་ཞེ་གཉིས་ལ་�ར་�ད་
བ�བ་ནས་�མ་�ར་བཟོས་སོ། 25ཨེ་ལི་ཤ་རི་བོ་ཀར་མེལ་�་ཕེབས་ནས་�ེས་�་ས་མར་ཡ་�་�ིར་ལོག་ཕེབས་སོ༎  



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 3 

ཨིསི་�ཨཱེལ་དང་མོ་ཨབ་དབར་དམག་འ�གས།  

1ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས་�ལ་�ིད་�ོངས་ནས་ལོ་ཅོ་བ�ད་སོང་བའི་�བས་ཨ་ཧབ་�ི་�་ཡོ་རམ་
ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་ཁོང་གིས་ས་མར་ཡ་�་ལོ་བ�་གཉིས་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 2ཁོང་
གིས་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་�ང་ཁོང་རང་གི་ཡབ་དང་�མ་ཡེ་ཛ�་བྷེལ་�ར་ངན་པ་
གནང་མེད་དོ། ཁོང་གིས་རང་གི་ཡབ་�ིས་བྷལ་ལ་མཆོད་པའི་�ིར་འ�་�་བཟོས་པ་�མས་�ོར་རོ། 3འོན་�ང་
ཁོང་གི་ནེ་བྷད་�ི་�ས་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་བཞིན་ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་�ིག་པར་�ེ་འ�ིད་�ས་པ་དེ་
མཚམས་འཇོགས་�ེད་མ་�བ་བོ། 4མོ་ཨབ་�ི་�ལ་པོ་མེ་ཤེ་�ིས་�ག་གསོ་�ོངས་�ེད་པ་དང་ལོ་�ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་�ལ་པོར་�་�་ ༡༠༠,༠༠༠ དང་�ག་ ༡༠༠,༠༠༠ གི་བལ་ད�་�ལ་�་འ�ལ་བཞིན་ཡོད་ན་ཡང་། 5ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་འདས་པའི་�ེས་�་མེ་ཤས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ངོ་ལོག་�ས་སོ། 6དེ་མ་ཐག་�ལ་པོ་ཡོ་རམ་ས་
མར་ཡ་ནས་ཐོན་�ེ། རང་གི་དམག་མི་�མས་བ�ས་ནས། 7ཁོང་གིས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ་མོ་
ཨབ་�ི་�ལ་པོས་ང་ལ་ངོ་ལོག་�ས་�ང་བས། �ེད་ང་དང་མཉམ་�་ཁོ་ལ་དམག་འཐབ་པར་རོགས་གནང་བར་
ཕེབས་�བ་བམ་ཞེས་པའི་ལོན་བཏང་ངོ་། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས་ང་�ེད་�ི་ཆེད་�་�་�ིག་ཡོད་པ་མ་ཟད། ངའི་མི་
དང་�་�མས་�ང་�་�ིག་ཡོད་དོ། 8ང་ཚ�ས་�ོགས་གང་ས་ནས་དམག་འཐབ་གནང་ངམ་ཞེས་�ས་སོ། ཡོ་རམ་
�ིས་ང་ཚ�་ཨེ་དྷོམ་�ི་མི་མེད་�ང་�ོང་གི་ལམ་རིང་པོ་ནས་འ�ོ་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 9དེ་�ར་�ལ་པོ་ཡོ་རམ་
ནི་ཡ་�་�་དང་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ལ་པོ་�མས་མཉམ་�་ཐོན་ནོ། ཉིན་བ�ན་རིང་གོམ་འ�ོས་�ས་པའི་�ེས་ལ་ཁོ་ཚ�འི་
འ�ང་�་�ོགས་པ་དང་མི་དང་སེམས་ཅན་�མས་ལ་�་གང་ཡང་མ་�ག་གོ 10�ལ་པོ་ཡོ་རམ་�ིས་ད་ང་ཚ�་ཡག་
པོ་�ང་མ་སོང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ག�མ་ལ་མོ་ཨབ་�ི་�ལ་པོའི་�ིང་�ེའི་འོག་འཇོག་གནང་ངོ་
ཞེས་�ད་བ�བ་བོ། 11�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕཏ་�ིས་འདིར་ང་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་བ�ར་�་བར་�ང་
�ོན་པ་ཡོད་དམ་ཞེས་�ིས་པས། �ལ་པོ་ཡོ་རམ་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཞིག་གིས་འདིར་ཤ་ཕད་�ི་�་ཨེ་ལི་ཤ་ཟེར་བ་
ཞིག་ཡོད། ཁོང་ཨེ་ལི་�ཱའི་ལས་རོགས་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 12�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས་ཁོང་�ང་�ོན་པ་བདེན་པ་
རེད་�ས་ནས། �ལ་པོ་ག�མ་པོ་ཨེ་ལི་ཤའི་�ང་�་ཕེབས་སོ། 13ཨེ་ལི་ཤས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར། ངས་�ོད་ལ་
ཅིའི་�ིར་རོགས་�ེད་དགོས་སམ། �ོད་�ི་ཕ་མ་གཉིས་ནས་བཀའ་བ�ར་�་སའི་�ང་�ོན་པ་དེ་ཚ�འི་སར་སོང་
ཞིག་ག�ངས་པས། ཡོ་རམ་�ིས། དེ་�ར་�ེད་�ི་མིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་�ལ་པོ་
ག�མ་ལ་མོ་ཨབ་�ི་�ལ་པོའི་�ིང་�ེའི་འོག་འཇོག་གནང་མཛད་ཡོད་�ས་པས། 14ལན་�་ཨེ་ལི་ཤས། ངས་
ཞབས་�ི་�ས་པའི་གསོན་པོའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དཔང་�་བ�ག་ནས་ངས་བདེན་པར་�་�ར། གལ་ཏེ་
�ོད་ཚ�འི་མ�ན་�ོགས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ་ངས་�ས་ཞབས་མེད་པ་ཡིན་ན། ངས་�ེད་ལ་དོ་
�ང་གང་ཡང་�ེད་པ་མེད། 15ད་ང་ལ་རོལ་ཆ་མཁན་ཞིག་འ�ིད་ཤོག་ཅེས་ག�ངས་པས། རོལ་ཆ་མཁན་�ིས་�་
�ན་ད�ོགས་པ་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�་�ོབས་ཨེ་ལི་ཤའི་�ེང་ལ་བབས་སོ། 16ཁོང་གིས་�ས་པ། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི་འདི་�ར་ཡིན། �་མིག་�མ་པོའི་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་ལ་�ར་བ་�ས་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

ཤིག 17�ོད་ཚ�ས་ཆར་པའམ་�ང་མ་མཐོང་ན་ཡང་�་མིག་�མ་པོའི་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་�་�་ཡིས་ཁེངས་པར་
འ�ར་བ་དང་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་�གས་དང་སེམས་ཅན་�མས་ལ་འ�ང་�་ཧ་ཅང་འབོལ་པོ་ཡོང་། 18ཨེ་ལི་
ཤས་�་མ�ད་ནས་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་བ་དེ་�ར་གནང་�་ལས་�་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་�ོད་
ཚ�ར་མོ་ཨབ་པ་ཚ�འི་ཐོག་�་ཡང་�ལ་ཁ་གནང་གི་ཡོད། 19�ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�ས་འཛ�ང་ར་བ�ོར་བའི་�ོང་�ེར་
མཛ�ས་�ག་ཅན་�མས་དབང་བ་དང་། �ོད་ཆོས་དེ་ཚ�འི་འ�ས་�་ཡོད་པའི་ཤིང་�ོང་�མས་བཅད་པར་�། དེ་
ཚ�འི་�་མིག་�མས་བཀག་པ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པོའི་ཞིང་ཁ་�མས་�ོས་བཀབ་ནས་མེད་པར་བཟོའོ་ཞེས་
ག�ངས་སོ། 20ཉིན་�ེས་མ་ཉིན་�ར་�ི་ཞོག་པ་དམར་མཆོད་�ལ་བའི་�ས་�བས་�་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ོགས་ནས་�་
�གས་ནས་ས་གནས་དེ་ཚ�་ཁེངས་སོ། 21མོ་ཨབ་པ་ཚ�ས་�ལ་པོ་ག�མ་�ིས་ཁོ་ཚ�ར་བཙན་འ�ལ་�ེད་པར་ཡོང་
གི་ཡོད་པ་ཐོས་པ་དང་གོ་ལག་འ�ེར་�བ་མཁན་�ི་མི་�ན་གཞོན་ཚང་མ་བཀོང་ནས་ས་མཚམས་�་བཞག་གོ 
22ཉིན་�ེས་མ་དེར་ཁོ་ཚ�་ཡར་ལངས་�བས་ཉི་མ་�འི་�ེང་�་ཤར་བས་དེ་�ག་�ར་དམར་པོ་མཐོང་ངོ། 23དེ་
ཚ�ས་དེ་�ག་རེད། ད�་བོ་ག�མ་�ི་དམག་མི་�མས་ནང་འ�གས་�ང་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བསད་པས། ང་
ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་�ར་བཅོམ་པར་འ�ོའོ་ཞེས་�ད་�བ་བོ། 24འོན་�ང་དེ་ཚ�་�ར་�་�ེབས་�བས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་
བཙན་�ོལ་�ས་ནས་ཁོ་ཚ�་�ིར་འ�ད་�ས་པས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�་མ�ད་དེད་ནས་མོ་ཨབ་པ་ཚ�་བསད་པ་
དང་། 25དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་བཤིགས་སོ། དེ་ཚ�འི་ས་�ད་འཛ�མས་པོའི་ཞིང་ཁར་�ེབས་པ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་རེ་
རེས་�ོ་རེར་ད�གས་པས་ཞིང་ཚང་མ་�ོའི་ཁེངས་པ་མ་ཟད། དེ་ཚ�ས་�་མིག་ཚང་མ་བཀག་པ་དང་། འ�ས་�་
ཡོད་པའི་ཤིང་�ོང་ཚང་མ་བཅད་དོ། མཐའ་མར་�ལ་སའི་�ོང་�ེར་ཀིར་ཧེ་རེསེ་གཅིག་�་�ག་པ་དང་�ར་�ོ་
བ་�མས་ནས་�ོང་�ེར་དེ་ལ་མཐའ་བ�ོར་ནས་བཙན་�ོལ་�ས་སོ། 26མ་ཨབ་�ི་�ལ་པོས་དམག་ཤོར་�ི་ཡོད་
པ་ཤེས་པ་དང་ཁོང་གིས་རལ་�ི་འ�ར་བའི་དམག་མི་ ༧༠༠ འ�ིད་ནས་ད�་བོར་གསང་�ེ་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོའི་
སར་�ོས་ཐབས་�ས་�ང་མ་�བ་བོ། 27དེ་འ�་སོང་ཙང་ཁོང་གིས་རང་གི་�ས་ཆེ་ཤོས་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་
�ལ་པོ་�ེད་འོས་པ་དེ་འ�ིད་ནས་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རིའི་�ེང་མོ་ཨབ་�ི་�་ལ་དམར་མཆོད་�ལ་ལོ། དེ་མཐོང་
ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཧ་ཅང་འཇིགས་པས་�ོང་�ེར་ནས་ཐོན་ནས་དེ་ཚ�་རང་�ལ་�་�ིར་ལོག་གོ།  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 4 

ཨེ་ལི་ཤས་�ག་མོ་ད�ལ་པོ་ཞིག་ལ་རོགས་�ས་པ།  

1�ང་�ོན་པ་ཚ�་ཞིག་གི་ནང་ནས་�ག་མོ་ཅིག་ཨེ་ལི་ཤའི་�ང་�་�ིན་ནས། �་ཞབས་ལགས། ངའི་�ོ་ཤི་སོང་། 
�ོད་�ིས་མ�ེན་གསལ་�ར་ཁོ་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། ད་ཆ་མི་ཞིག་ལ་�་ལོན་
འཇལ་�་ཡོད་པས། དེའི་�ིར་�་ངའི་�་གཉིས་ཚ�་གཡོག་�ེད་�ིར་ལེན་པར་�ེབས་�ང་ཞེས་�ས་པས། 2ཁོང་
གིས་ངས་�ོད་�ི་དོན་ལ་ཅི་�ེད་དགོས་སམ། �ོད་�ི་�ིམ་�་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ཚ�་ང་ལ་ཤོད་དང་ག�ངས་པས། 
མོས་�མ་པ་�ང་�ང་ཞིག་ནང་�་�འི་�མ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མེད་�ས་པས། 3ཨེ་ལི་ཤས་མོ་ལ། �ིམ་
མཚ�ས་ཚ�འི་�ར་�ིན་ནས་�མ་པ་�ོངས་པ་�མས་གང་�བ་�བ་གཡར་ཞིག 4དེ་ནས་�ོད་དང་�ོད་�ི་�་གཉིས་
�ིམ་�་�ིན་ནས་�ོ་�བ་ནས་�མ་པ་�མས་�མ་�ི་བཀང་ཞིག �མ་པ་རེ་རེར་ཁེངས་མ་ཐག་�་དེ་�མས་སོ་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

སོར་འཇོག་ཅིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 5དེ་ནས་�་མེད་དེ་�་གཉིས་དང་མཉམ་�་རང་གི་�ིམ་�་འ�ལ་ནས། �ོ་�བ་
�ེ་�་�འི་�མ་�མ་པ་�ང་�ང་དེ་�ངས་ནས་རང་གི་�་ཚ�ས་མོའི་སར་འ�ེར་ཡོང་བའི་�མ་པ་དེ་ཚ�འི་ནང་
བཀང་བ་རེད། 6དེ་ཚ�འི་�མ་པ་ཚང་མ་བཀང་ཟིན་པ་དང་མོས་ད་�ང་�མ་པ་ཡོད་མེད་�ིས་པས། �་ཞིག་གིས་
�མ་པ་དེ་མཐའ་མ་རེད་ཅེས་�ས་མ་ཐག་�། �་�འི་�མ་དེ་ཆད་དོ། 7དེ་ནས་མོས་�ང་�ོན་པ་ཨེ་ལི་ཤའི་�ང་
�་�ིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་མོ་ལ་�་�འི་�མ་དེ་�མས་བཙ�ང་ནས་�་ལོན་ཡོད་པ་ཚང་མ་འཇལ་ཞིག དེའི་�ག་
འ�ོས་�མས་�ོད་དང་�ོད་རང་གི་�་ཚ�འི་འཚ�་�ེན་འདང་ངེས་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ༎  

ཨེ་ལི་ཤ་དང་�་ནེམ་�ི་�ད་མེད་�ག་པོ་ཞིག།  

8ཉིན་ཞིག་ཨེ་ལི་ཤ་�་ནེམ་�་�ད་མེད་���ག་པོ་ཞིག་ཡོད་སར་ཕེབས་པ་དང་། མོས་ཁོང་ལ་གསོལ་ཚ�ག་གི་ཆེད་�་
གདན་འ�ེན་�ས་པ་དང་། དེ་ནས་བ�ང་ཁོང་�་ནེམ་�་ཕེབས་རིམ་བཞིན་མོའི་�ིམ་�་གསོལ་ཚ�ག་བཞེས་�ི་
ཡོད་པས། 9མོས་རང་གི་�ོ་ལ། ངའི་བསམ་པར་ང་ཚ�འི་སར་ཡང་ཡང་ཕེབས་མཁན་དེ་�ེ་�་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་
པས། 10ང་ཆོའི་�ེ་ཐོག་�་ཁང་མིག་�ང་�ང་ཞིག་བཟོས་ནས། ཉལ་�ི་ཞིག་དང་�ོག་�ེ་གཅིག་དང་����བ་�ག་
གཅིག་དང་བ�་མར་བཅས་འཇོག་པར་�། དེ་ནས་ཁོང་ང་ཚ�འི་སར་ཕེབས་རིམ་བཞིན་དེར་�གས་ཆོག་གི་རེད་
ཅེས་�ས་སོ། 11ཉིན་ཞིག་ཨེ་ལི་ཤ་�་ནེམ་�་ཕེབས་པ་དང་། རང་གི་ཁང་མིག་ནང་�་ངལ་གསོ་བར་ཕེབས་ནས། 
12ཁོང་གིས། རང་གི་ཞབས་�ི་གྷེ་ཧ་ཛ�་ལ་�ད་མེད་དེ་བོས་པར་སོང་ཞིག་ག�ངས་པས། མོ་ཡོང་བ་དང་། 13ཁོང་
གིས། གྷེ་ཧ་ཛ�་ལ། མོས་ང་ཚ�འི་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་�བ་�ི་ཡོད་པས་ངས་མོ་ལ་ཅི་�ེད་དགོས། ཕལ་ཆེར་མོའི་
འདོད་པར་ང་�ལ་པོའམ་དམག་�ིའི་སར་�ིན་ནས་མོའི་�ོར་གཏམ་བཟང་པོ་ཞིག་�་དགོས་�ི་ཡོད་དམ་�ད་
ཆ་�ིས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་པས། མོས་ངའི་རང་གི་མི་མང་གི་�ོད་�་ང་ལ་དགོས་མཁོ་�མས་ཆ་ཚང་ཡོད་�ས་
པས། 14ཨེ་ལི་ཤས་གྷེ་ཧ་ཛ�་ལ། དེ་ནས་ངས་མོའི་ཆེད་�་ག་རེད་�ེད་�བ་�ི་རེད་དམ་ཅེས་བཀའ་འ�ི་གནང་
བས། ཁོས་ལན་�། མོ་ལ་�་�་མེད་པ་མ་ཟད་མོའི་�ོ་དེ་ལོ་ན་མཐོ་པོ་རེད་ཅེས་�ས་པས། 15ཨེ་ལི་ཤས་ཁོ་ལ། མོ་
ལ་འདིར་ཤོག་ལབ་ཅིག་ག�ངས་པས། མོ་ཡོང་ནས་�ོའི་འ�མ་�་ལངས་བ�ད་དོ། 16ཨེ་ལི་ཤས་མོ་ལ། ལོ་�ེས་
མ་ལ་�ས་ཚ�ད་འདིའི་�བས་ལ་�ོད་�ི་པང་�་�་ཞིག་འ�ེར་�་ཡོང་ག�ངས་པས། མོ་�ད་ཤོར་ནས། �ེ་�་
ཞབས་ལགས། ང་ལ་�ན་མ་ག�ང་རོགས་གནང་། �ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་�་ཞིག་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 17འོན་
�ང་ཨེ་ལི་ཤས་ག�ངས་པ་�ར་ལོ་�ེས་མ་དེ་ལ་�ས་ཚ�ད་དེ་རང་ལ་མོ་ལ་�་ཞིག་�ེས་སོ། 18ལོ་ཤས་�ེས་ལ་ཞིང་
�་བའི་�ས་�་�་དེ་�་�ོ་ཞིག་རང་གི་ཕ་དེ་ཞིང་�་མཁན་མི་ཚ�་མཉམ་�་ཡོད་སར་�ིན་ནོ། 19�ོ་�ར་�་�་
དེས་རང་གི་ཕ་ལ་ང་མགོ་ན་གི་འ�ག མགོ་ན་གི་འ�ག་ཅེས་�ད་�བ་པ་དང་། ཕས་གཡོག་པོ་ཞིག་ལ་�་དེ་ཨ་
མ་ཡོད་སར་འ�ར་ཞིག་ཅེས་�ས་པས། 20གཡོག་པོས་�་དེ་ཨ་མ་ཡོད་སར་�བ་ལ་འ�ར་ནས་�ེལ་ལོ། ཨ་མས་
�་དེ་ཉིན་�ང་བར་�་རང་གི་པང་�་བཞག་ཡོད་པའི་�བས་�་�་དེ་འཆི་བ་རེད། 21མོས་ཁོ་ཨེ་ལི་ཤའི་ཁང་
མིག་ནང་འ�ར་ནས་ཁོང་གི་ཉལ་�ིའི་�ེང་�་བཞག་ནས་�ི་ནས་�ོ་�བ་བོ། 22དེ་ནས་མོས་རང་གི་�ོ་བོས་ནས་
�ོ་ལ་འདིར་གཡོག་པོ་ཞིག་བོང་�་དང་མཉམ་�་གཏོང་ཤོག། ང་�ང་�ོན་པ་ཨེ་ལི་ཤའི་སར་འ�ོ་དགོས་�ི་
འ�ག ང་གང་མ�ོགས་མ�ོགས་�ིར་ལོག་ཡོང་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་པས། 23�ོ་དེས། མོ་ལ་དེ་རིང་�ོད་རང་གང་གི་
དོན་�་འ�ོ་དགོས་�ི་ཡོད་དམ། དེ་རིང་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་གམ་ཡང་ན་�་བ་གསར་པའི་�ས་�ོན་གང་ཡང་མ་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

རེད་ཅེས་�ས་པས། མོས་གའི་�ེད་�ི་མ་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 24དེ་ནས་མོའི་བོང་�ར་�་�བ་ཡོད་པ་དང་། གཡོག་
པོར་བོང་�་དེ་གང་མ�ོགས་མ�ོགས་འ�ོ་�བ་པ་�ོས་ཤིག ངས་མ་�ས་བར་�་དལ་འ�ོད་�ེད་མ་བ�ག་ཅེས་
�ས་པ་དང་། 25དེ་�ར་མོ་རི་བོ་ཀར་མེལ་�་ཨེ་ལི་ཤ་ཡོད་སར་ཐོན་ནོ། ཨེ་ལི་ཤས་ཐག་རིང་པོ་ནས་མོ་ཡོང་གི་
ཡོད་པ་གཟིགས་ནས་ཞབས་�ི་གྷེ་ཧ་ཛ�་ལ། �ོས་དང་�་ནེམ་པའི་�ད་མེད་དེ་ཡོང་གི་འ�ག 26མོའི་སར་
མ�ོགས་པོར་སོང་ལ། མོའི་�ོ་དང་�་བཅས་པ་བདེ་པོ་ཡོད་མེད་�ིས་ཤིག་ག�ངས་པས། མོས། གྷེ་ཧ་ཛ�་ལ་ཚང་མ་
བདེ་པོ་ཡོད་�ས་པ་དང་། 27མོ་ཨེ་ལི་ཤའི་སར་�ེབས་ནས། མོས་ཁོང་ལ་�ག་འཚལ་ཞིང་ཁོང་གི་ཞབས་ནས་
འ�ས་པས། གྷེ་ཧ་ཛ�ས། མོ་ཕར་འ�ོ་�བ་�ེད་�བས། ཨེ་ལི་ཤས་མོ་ལ་གང་ཡང་མ་�ེད་ཅིག། མོ་སེམས་ཧ་ཅང་
འ�གས་ཡོད་པ་�ོད་�ིས་མཐོང་གི་མི་འ�ག་གམ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་གསང་ནས་དེའི་�ོར་གང་
ཡང་བཀའ་གནང་མ་�ང་ཅེས་ག�ངས་སོ། 28�ད་མེད་དེས། �་ཞབས་ལགས། ངས་�ེད་ལ་�་གཅིག་གནང་
རོགས་�ས་�ང་ངམ། ངས་�ེད་ལ་ང་ལ་རེ་འདོད་ཆེན་པོ་མ་བཟོད་རོགས་གནང་�ས་མ་�ང་ངམ་ཅེས་�ས་པས། 
29ཨེ་ལི་ཤས། གྷེ་ཧ་ཛ�་ལ་ཞལ་བ�ར་ནས་ངའི་ད�ག་པ་དེ་འ�ེར་ནས་མ�ོགས་པོ་�གས་ཤིག �ོད་�ིས་མི་�་
ཞིག་ལའང་�གས་ན་ཡང་ཁོ་ལ་འཚམས་འ�ི་མ་�ེད་པར། �ར་འཚམས་འ�ི་�ེད་མཁན་�ང་ན་ལན་�བ་ནས་
མ་�ོད་ཅིག �ིམ་དེར་ཐད་ཀར་སོང་ལ་�་དེའི་མདོང་གི་�ེང་�་ད�ག་པ་འདི་འཇོག་ཅིག་ག�ངས་པས། 30�་
མེད་དེས། ཨེ་ལི་ཤ་ལ་ངས་གསོན་པོའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་�ེད་�ི་ཚ�་�ོག་དཔང་པོ་བ�ག་ནས་ངས་�་
བཞིན་ཡོད་པས་ངས་�ེད་ལ་�ང་ནས་འ�ོ་གི་མིན་�ས་སོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་ཁོང་གཉིས་མཉམ་�་�ིར་ལོག་
ཕེབས་སོ། 31གྷེ་ཧ་ཛ�་�ོན་�་�ིན་ནས་ཨེ་ལི་ཤའི་ད�ག་པ་དེ་�འི་�ེང་�་བཞག་ན་ཡང་�ད་�་དང་�ོག་ཡོད་
པའི་�གས་གང་ཡང་མ་�ང་ངོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་ཁོ་ཨེ་ལི་ཤ་�ག་པར་ལོག་ནས་�་དེ་གསོན་མ་སོང་ཅེས་�ས་
སོ། 32ཨེ་ལི་ཤ་འ�ོར་པ་དང་ཁོང་གཅིག་པོ་ཁང་མིག་དེར་ཕེབས་པ་དང་�་དེ་ཉལ་�ིའི་�ེང་འཆི་ཡོད་པ་
གཟིགས་པས། 33ཁོང་གིས་�ོ་�བ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་བཏབ་བོ། 34དེ་ནས་ཁོང་�་དེའི་�ེང་
�་རང་གི་ག�གས་བཀབ་ནས་ཁོང་གི་ཞལ་དང་�ན་དང་�ག་�མས་�་དེའི་ཁ་དང་མིག་དང་ལག་པ་�མས་�ི་
�ེང་བཞག་གནང་ངོ། ཁོང་�་དེའི་�ེང་�་བཀབ་ནས་བ�གས་ཡོད་པ་དང་�་དེའི་ག�གས་པོར་�ོད་�ག་གོ 
35ཨེ་ལི་ཤ་ཡར་བཞེངས་ནས་ཁང་མིག་དེའི་ནང་�་ཕར་�ར་ཕེབས་པ་དང་དེའི་�ེས་�་ཡང་�ར་�་དེའི་�ེང་
�་བཀབ་ནས་བ�གས་པས། �་དེས་ཐེངས་བ�ན་�་ཧབ་�ི་�བ་པ་དང་དེ་ནས་ཁོས་མིག་གདངས་སོ། 36ཨེ་ལི་
ཤས། གྷེ་ཧ་ཛ�་ལ་�་དེའི་ཨ་མ་དེ་བོས་ཤོག་ག�ངས་པ་དང་། མོ་ནང་�་ཡོང་བ་དང་ཁོང་གིས་མོ་ལ། �ོད་�ི་�་
འདིར་ཡོད་ག�ངས་པས། 37མོས་ཨེ་ལི་ཤའི་ཞབས་ལ་�ག་འཚལ་ཞིང་མདོང་ས་ལ་རེག་གོ དེ་ནས་རང་གི་�་
འ�ིད་ནས་སོང་ངོ་༎  

མཛད་པ་ཡ་མཚན་གཉིས།  

38�ས་ཞིག་ལ་�ལ་ཚང་མར་�་གེ་�ང་ནས་ཨེ་ལི་ཤ་གྷིལ་�ལ་�་�ིར་ལོག་ཕེབས་སོ། ཁོང་གིས་�ང་�ོན་པ་ཚ�་
ཞིག་ལ་�ོབ་འ�ིད་གནང་བཞིན་ཡོད་�བས། ཁོང་གིས་ཞབས་�ི་ལ་�ོད་ཆེན་པོ་ཞིག་མེའི་�ེང་�་བཀབ་ནས་ཁོ་
ཚ�ར་�ག་པ་ཕན་�་བ�ོལ་ཞིག་ག�ངས་པས། 39དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་གཅིག་ཞིང་ནས་�ོ་ཚལ་�ག་པར་�ིན་པ་
དང་། ཁོ་ལ་ནགས་�ི་�ན་ཤིང་ཞིག་�ེད་ནས་འ�ས་�་གང་འ�ར་�བ་�བ་�གས་སོ། ཁོས་དེ་ཚ�་ཇི་ཡིན་མ་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

ཤེས་པར་འ�ེར་ཡོང་ཞིང་ག�བ་ནས་�ག་པར་�གས་སོ། 40མི་ཚ�ར་�ག་པ་�ག་པ་དང་དེ་ཚ�ས་�ོ་བ་�ང་མ་
ཐག་�་ཨེ་ལི་ཤ་ལ་�ག་པའི་ནང་ལ་�ག་�བ་འ�ག་ཅེས་�ད་�བ་ནས་དེ་ཚ�ས་མ་འ�ང་ངོ་། 41ཨེ་ལི་ཤས། ཁ་
ཟས་�ན་�་ཞིག་འ�ེར་ཡོང་ནས་�ོད་དེའི་ནང་�གས་ནས་དེ་ཚ�་ལ་ད་�ང་�ག་པ་�ོངས་ཤིག་ག�ངས་པ་དང་། 
�ག་པ་འ�ང་ནས་དེ་ཚ�ར་གང་ཡང་མ་�ང་ངོ་། 42�ས་�བས་གཅིག་ལ་མི་ཞིག་བྷལ་ཤ་ལི་ཤ་ནས་ཨེ་ལི་ཤ་ལ་ལོ་
དེའི་ནང་ཐོག་མར་�ས་པའི་ནས་ལས་བཟོས་པའི་བག་ལེབ་ཉི་�་དང་འ�ས་ཁེངས་པའི་�ས་གསོས་པ་�ན་�་
འ�ེར་ཡོང་ནས། ཨེ་ལི་ཤས། རང་གི་ཞབས་�ི་ལ་དེ་ཚ�་�ང་�ོན་པ་ཚ�་ལ་�ོངས་ཤིག་ག�ངས་སོ། 43འོན་�ང་
ཁོས་ལན་�། �ེད་རང་གི་སེམས་ལ་མི་ ༡༠༠ ལ་འདིས་འདང་གི་རེད་བསམ་གི་འ�ག་གམ་�ས་པས། ཨེ་ལི་ཤས་
�ས་པ། ཁོ་ཚ�ས་བཞེས་པའི་�ིར་དེ་ཚ�་�ལ་ཞིག། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�ས་ཟས་པའི་�ེས་
ལ་ད་�ང་�ག་གི་རེད་ཅེས་ག�ངས་ཡོད། 44དེ་འ�་སོང་ཙང་ཞབས་�ི་དེས། ཁོང་ཚ�འི་མ�ན་�་ཁ་ཟས་བཞག་
པ་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་�ར་དེ་ཚ�ས་ཟས་ནས་ད་�ང་�ན་�འི་�ག་གོ།  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 5 

ན་མན་ནད་ལས་�ག་གསོས་བ།  

1ན་མན་�་བ་ནི་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོས་བ�ེ་མཐོང་ཆེན་པོ་�ེད་བཞིན་པ་སི་རི་ཡ་པའི་དམག་ད�ིད་ཞིག་ཡིན་ནོ། 
གང་ལགས་ཟེར་ན། ན་མན་�ི་�ོ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་སི་རི་ཡ་པའི་དམག་མིར་�ལ་ཁ་གནང་ཡོད་དོ། 
ཁོང་དམག་མི་དཔའ་�ལ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་མཛ�་ནད་�ག་པོ་ཞིག་གིས་མནར་བཞིན་ཡོད་པས། 2དེ་ཚ�ས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་མཉམ་�་བཙན་�ོལ་�ེད་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཁོ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�་མོ་�ང་�ང་ཞིག་བ�ང་�ེ་
འ�ེར་ཡོང་ནས། �ེས་�་མོ་ན་མན་�ི་�མ་�ི་གཡོག་མོར་འ�ར་རོ། 3ཉིན་ཞིག་མོས། རང་གི་�ིན་བདག་གི་�མ་
ལ། གལ་ཏེ་ངའི་�ིན་བདག། ས་མར་ཡ་�་བ�གས་པའི་�ང་�ོན་པའི་སར་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་མཛ�་ནད་
དེ་�ག་པ་བཟོ་བ་གནང་གཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 4ན་མན་�ིས་དེ་ཐོས་པ་དང་�ལ་པོའི་སར་�ིན་ནས་�་མོ་དེས་
གང་�ས་པ་�མས་�ས་པས། 5�ལ་པོས། �ོད་རང་�ིན་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ལ་�ག་�ིས་འདི་འ�ེར་ཞིག་
ག�ངས་སོ། དེ་�ར་ན་མན་�ིས་ད�ལ་�མ་�་ ༣༠,༠༠༠ དང་གསེར་�མ་�་ ༦,༠༠༠ དང་གོས་བ�ེས་ལེན་
ལེགས་པ་�ངས་བ�་བཅས་འ�ེར་ནས་ཐོན་ནོ། 6ཁོང་གིས་འ�ེར་བའི་ཡི་གེ་དེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་�ལ་ལོ། 
ཡི་གེ་དིའི་ནང་�་ངའི་འགོ་འཛ�ན་ན་མན་ལ་ངོ་�ོད་�་གི་ཡོད། ངའི་འདོད་པར་�ེད་�ིས་ཁོ་མཛ�་ནད་ལས་
�ག་པ་བཟོ་གནང་རོགས་ཞེས་�ིས་ཡོད་དོ། 7ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོས་ཡི་གེ་དེ་�ོག་པ་དང་སེམས་ཚབ་ངང་རང་
གི་གོས་�ལ་ནས་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོས་ངས་མི་འདི་ནས་ལས་�ག་པའི་རེ་བ་ཇི་�ར་�ེད་�ི་ཡོད་དམ། ཁོང་གི་
བསམ་པར་ང་ནི་འཆི་གསོན་�ིན་པའི་མ�་�ོབས་ཡོད་མཁན་དཀོན་མཆོག་རེད་བསམ་�ི་ཡོད་དམ། ཁོང་གིས་
ང་ལ་འ�གས་པ་�ོང་བའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད་ཅེས་ག�ང་�ད་�ོན་ནོ། 8�ང་�ོན་པ་ཨེ་ལི་ཤས་
དེའི་�ོར་གསན་པ་དང་། ཁོང་གིས་�ལ་པོར་�ེད་རང་�གས་འ�ལ་ཅིའི་�ིར་གནང་གི་ཡོད་དམ། མི་དེ་ངའི་
སར་གཏོང་ཤོག་དང་ངས་ཁོ་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་ནང་ལ་�ང་�ོན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་བ�ན་�ི་ཡིན་ཞེས་པའི་འ�ིན་
བ�ར་རོ། 9དེ་�ར་ན་མན་རང་གི་�་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་ཐོན་ནས། ཨེ་ལི་ཤའི་ཁང་པའི་�ོའི་
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�ར་བ�ད་དོ། 10ཨེ་ལི་ཤས་ཞབས་�ི་ལ་། �ིར་སོང་ནས། ཁོ་ལ་ཡོར་དན་�ི་གཙང་པོར་�ིན་ནས་ལན་བ�ན་
འ�ས་�བ་ན་�ོད་�ི་མཛ�་ནད་དེ་ཆ་ཚང་�ག་གི་རེད་ཅེས་�ས་པར་བཏང་ངོ་། 11འོན་�ང་ན་མན་ཁོང་�ོ་
ལངས་ནས་ངའི་བསམ་པར་ཁོང་�ིར་ཕེབས་ནས། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་
བ་བཏབ་ནས་ཁོང་གི་�ག་ངའི་མཛ�་ནད་�ི་�གས་ཡོད་སར་རེག་ནས་�ག་པ་བཟོ་བ་གནང་གི་རེད་བསམ་�ང་
ཞེས་�ས་སོ། 12དེ་མིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་གཙང་པོ་ལས་�ག་པ་དྷ་མསེ་ཀསེ་�་གཙང་པོ་ཨ་བྷ་ན་དང་ཕར་པར་
སོགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ངས་དེ་ཚ�ར་འ�ས་ནས་ནད་�ག་པ་བཟོས་�བ་�ི་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 13ན་མན་�ི་
ཞབས་�ི་ཚ�་ཁོང་གིི་སར་�ིན་ནས་�་ཞབས་ལགས། �ང་�ོན་པས་�ེད་ལ་�་བ་དཀའ་བ་ཞིག་�ེད་དགོས་པའི་
བཀའ་གནང་ན་�ེད་�ིས་དེ་�ར་གནང་ཡོང་། �ེད་�ིས་ཁོང་གིས་ག�ངས་པ་�ར་�ས་པ་གནང་ནས་�ག་གསོ་
བ་ཅི་�ིར་མི་གནང་ངམ། 14དེ་�ར་ན་མན་ཡོར་དན་�་ཕེབས་ནས་ཨེ་ལི་ཤས་�ོབ་�ོན་གནང་བ་�ར། ཐེངས་
བ�ན་�འི་ནང་འ�ལ་བ་དང་ཁོང་གི་ནད་དེ་ཆ་ཚང་�ག་པ་དང་། ཁོང་གི་ཤ་�་�འི་ཤ་�ར་འཇམ་པོ་དང་
ཐང་པོ་ཆགས་སོ། 15ཁོང་གི་འཁོར་གཡོག་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཨེ་ལི་ཤའི་�ང་�་�ིར་ལོག་ནས། ད་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་དཀོན་མཆོག་མ་གཏོགས་པའི་དཀོན་མཆོག་གཞན་མེད་པ་ཧ་གོ་�ང་། དེ་འ�་སོང་ཙང་ང་ནས་འ�ལ་བ་
ཞིག་བཞེས་རོགས་གནང་�ས་པས། 16ཨེ་ལི་ཤས། ངས་ཞབས་�ི་�ས་པའི་གསོན་པོའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
དཔང་པོ་བ�ག་ནས་ངས་�་བཞིན་ཡོད་ངས་འ�ལ་བ་གང་ཡང་ལེན་�ི་མིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། ན་མན་�ིས་�་
�ག་�བ་ན་ཡང་ཁོང་གིས་འ�ལ་བ་མ་བཞེས་སོ། 17དེར་བ�ེན་ན་མན་�ིས། �ེད་�ི་འ�ལ་བ་གང་ཡང་མ་
བཞེས་པ་ཡིན་ན་ངས་ང་དང་མཉམ་�་�ིམ་�་�ེལ་�བ་གཉིས་ལས་འ�ེར་ཆོག་པའི་བཀའ་གནང་བར་མཛ�ད། 
གང་ལགས་ཟེར་ན། ད་ནས་བ�ང་ངས་དམར་མཆོད་�མས་དང་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་སོགས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་མ་གཏོགས་�་གཞན་�་ལའང་འ�ལ་�ི་མིན་ནོ། 18ངས་སི་རི་ཡའི་�་རིམ་མོན་�ི་�་ཁང་�་�ལ་པོ་
མཉམ་�་མཆོད་འ�ལ་�ེད་པ་དེ་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཤགས་པ་གནང་བའི་ཡིད་ཆེས་ཏན་
ཏན་ཡོད་དོ་ཅེས་�ས་སོ། 19ཨེ་ལི་ཤས། ད་�ོད་ཞི་བདེའི་ངང་སོང་ཞིག་ག�ངས་པ་དང་། དེ་ནས་ན་མན་�ིར་
ལོག་གོ། ཁོང་�ང་ཟད་ཕར་ཙམ་སོང་བའི་�ེས་ལ། 20ཨེ་ལི་ཤའི་ཞབས་�ི་གྷེ་ཧ་ཛ�ས་རང་གི་སེམས་ལ་�ས་པ། 
ངའི་�ིན་བདག་གིས་ན་མན་ནས་�ལ་བའི་འ�ལ་བ་གང་ཡང་མ་བཞེས་པར་འ�ོར་བ�ག་སོང་། ཁོང་གིས་སི་རི་
ཡ་པ་དེས་�ལ་བའི་འ�ལ་བ་དེ་ཏན་ཏན་བཞེས་གནང་དགོས་སོ། གསོན་པོའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དཔང་པོ་
བ�གས་ནས་ངས་འདི་�ེད་�་ཡིན། ཁོང་གི་�ེས་�་སོང་ནས་འ�ལ་བ་དེ་ནས་�ན་�་ངས་ལེན་�ི་ཡིན། 21དེར་
བ�ེན་ཁོ་ན་ཨ་མིན་�ི་�ེས་�་�གས་སོ། ན་མན་�ིས་མི་དེ་ཁོའི་�ེས་�་�གས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མཐོང་བ་
དང་ཁོ་དང་འ�ད་པའི་ཆེད་རང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ནས་མར་བབས་ཏེ་ནོར་འ�ལ་གང་ཡང་�ང་སོང་ངམ་
ཞེས་�ི་བ་�ིས་པས། 22གྷེ་ཧ་ཛ�ས། ནོར་འ�ལ་གང་ཡང་�ང་མ་སོང་། འོན་�ང་ངའི་�ིན་བདག་གིས་�ོད་ལ་ད་
�་རང་རི་བ�ད་�ི་�ལ་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�ང་�ོན་པ་གཉིས་�ེབས་ནས། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་ཁོ་ཚ�ར་ད�ལ་�མ་�་
�ངས་ ༣,༠༠༠ དང་གོས་བ�ེས་ལེན་ལེགས་པ་ཚ་ཚང་གཉིས་འ�ལ་དགོས་ཞེས་ང་ལ་བཏང་གནང་�ང་ཞེས་
�ས་པས། 23ན་མན་�ིས། ད�ལ་�མ་�་ ༦,༠༠༠ དེ་�ལ་པ་གཉིས་ནང་�གས་པ་དང་གོས་བ�ེས་ལེན་�ས་
ལེགས་ཆ་ཚང་གཉིས་བཅས་རང་གི་གཡོག་པོ་གཉིས་ལ་བ�ར་ནས་གྷེ་ཧ་ཛ�འིི་�ོན་�་བཏང་ངོ་། 24དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་
ཨེ་ལི་ཤ་བ�གས་པའི་རི་བོར་�ེབས་པ་དང་། གྷེ་ཧ་ཛ�ས་�ལ་པ་གཉིས་པོ་དེ་�ིར་ལེན་ནས་ནང་�་འ�ར་ནས། 
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ན་མན་གི་གཡོག་པོ་གཉིས་�ིར་ལོག་བཏང་ངོ་། 25ཁོ་ཡང་�ར་ནང་�་�ིན་པ་དང་ཨེ་ལི་ཤས་�ོད་གང་�་�ིན་
པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བས། ཁོས་�་ཞབས་ང་གང་�་ཡང་�ིན་མེད་�ས་པས། 26འོན་�ང་ཨེ་ལི་
ཤས། མི་དེ་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ནས་�ོད་འ�ད་པར་བབས་�བས་ངའི་སེམས་ཉིད་དེར་མེད་དམ། ད�ལ་འདི་དང་
གོས་དང་ཁ་�ར་པོའི་ཚལ་དང་�ན་ཚལ་དང་�ག་དང་བ་�གས་དང་གཡོག་པོ་སོགས་ལེན་པའི་�ས་�བས་ད་
�་མ་ཡིན་ནོ། 27ད་ན་མན་�ི་མཛ�་ནད་དེ་�ོད་ལ་འཕོག་ནས་དེ་�ོད་དང་�ོད་�ི་བ�ད་པར་�ག་�་གནས་
པར་འ�ར་ག�ངས་སོ། གྷེ་ཧ་ཛ�་དེ་ནས་ཐོན་པ་དང་ཁོ་ལ་ནད་དེ་འཕོག་ནས་ཁོའི་�ག་པ་ཁ་བ་�ར་དཀར་པོར་
འ�ར་རོཽ༎  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 6 

�་རེའི་མགོ་ཡང་�ར་�ེད་པ།  

1ཉིན་ཞིག་ཨེ་ལི་ཤའི་མངའ་འོག་�་ཡོད་པའི་�ང་�ོན་པ་ཚ�་ཞིག་གིས། ཁོང་ལ། ང་ཚ�་�ོད་པའི་ས་གནས་འདི་ཧ་
ཅང་�ང་�ག་འ�ག་པས། 2ང་ཚ�ར་�ོད་ཁང་ཞིག་བཟོ་བའི་ཆེད་ང་ཚ�་ཡོར་དན་�་ཤིང་བཅད་པར་འ�ོ་ཆོག་
པའི་བཀའ་འ�ོལ་གནང་རོགས་�ས་པས། ཨེ་ལི་ཤས། དེ་�་འ�ོ་ཆོག་གི་རེད་ག�ངས་སོ། 3དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་
གཅིག་གིས། �ེད་རང་ཡང་ཕེབས་རོགས་�ས་པར་ཁོང་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་ངོ་། 4དེ་ནས་ཁོང་ཚ�་མཉམ་�་
ཕེབས་ནས། ཁོང་ཚ�་ཡོར་དན་�་འ�ོར་བ་དང་ཤིང་བཅད་འགོ་�གས་པས། 5ཁོང་ཚ�འི་ནང་ནས་གཅིག་གིས། 
ཤིང་གཅོད་�བས་�ོ་�ར་�་ཁོའི་�་རེའི་མགོ་དེ་�འི་ནང་�་�ངས་པས། ཁོས་ཨེ་ལི་ཤ་ལ། �་ཞབས་ལགས། ད་
ངས་ག་རེ་�ེད་དགོས་སམ། �་རེ་དེ་གཡར་པ་ཡིན་�ས་པས། 6ཨེ་ལི་ཤས། དེ་གང་�་�ངས་སོང་ངམ་ཅེས་བཀའ་
འ�ི་གནང་བས། ཁོས་ས་ཆ་དེ་བ�ན་པ་དང་ཨེ་ལི་ཤས་ད�ག་པ་ཞིག་བཅད་ནས་�འི་ནང་�་ད�ག་ནས་�་
རེའི་མགོ་དེ་�འི་ཁར་�ིང་བས། 7ཁོང་གིས་མི་དེ་ལ། ད་�་རེ་དེ་ཡར་ལེན་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དང་མི་དེས་
མར་�ར་ནས་དེ་ཡར་ལེན་ནོ༎  

སི་རི་ཡ་པའི་དམག་མི་འཕམ་པར་�ས་པ།  

8སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་མཉམ་�་དམག་འཐབ་�བས། ཁོ་རང་གི་དམག་མི་ཚ�་དང་གོ་བ�ར་�ས་
ནས་�ོད་�ར་�བ་པའི་ས་གནས་ཤིག་འདམས་སོ། 9ཨེ་ལི་ཤས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་ལོན་བཏང་གསལ། ས་
�ལ་དེའི་ཉེ་འ�མ་�་མི་འ�ོ་བའི་ཉེན་བ�་གཏོང་དགོས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། སི་རི་ཡ་པ་ཚ�་དེར་འཇབ་ནས་
བ�ད་ཡོད་དོ། 10དེ་འ�་སོང་ཙང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོས། ས་�ལ་དེར་ཡོད་པའི་རང་གི་མི་�མས་ལ་ཉེན་བ�་
བཏང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ང་�ོབ་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་�ར་ཐེངས་མང་པོ་�ང་ངོ་། 11དེའི་�ོར་ལ་སི་རི་ཡ་པའི་
�ལ་པོ་ཧ་ཅང་�ོ་ཚབ་ཆེན་པོ་�ང་བ་དང་། རང་གི་དམག་དཔོན་�མས་བོས་ནས། �ོད་ཚ�འི་ནང་ནས་་�་ཞིག་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོའི་�ོགས་�ེད་དམ་ཞེས་�ིས་པས། 12དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་གཅིག་གིས། མི་དབང་ཆེན་པོ་ང་
ཚ�འི་ནང་ནས་དེ་�ར་�་ཡང་མེད། �ེད་�ིས་གཟིམ་�ང་ནང་�་གསང་བར་གང་ག�ངས་པའི་གཏམ་དེ་ཨེ་ལི་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

ཤས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བཤད་�ི་ཡོད་དོ་ཅེས་�ས་སོ། 13�ལ་པོས་ཁོ་གང་�་ཡོད་མེད་འཚ�ལ་ཞིག་ངས་ཁོ་
བ�ང་�་ཡིན་ག�ངས་པས། དེ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་ཨེ་ལི་ཤ་དོ་ཐན་�་ཡོད་�གས་�ོར་�ས་པ་དང་། 14ཁོང་གིས། དེར་
དམག་མི་�ོན་ཆེ་ཞིག་�་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་བཅས་བཏང་ནས། དེ་ཚ�་དེར་མཚན་མོར་�ེབས་པ་དང་�ོང་
�ེར་དེ་མཐའ་བ�ོར་རོ། 15སང་ཞོག་�་པོ་ཨེ་ལི་ཤའི་ཞབས་�ི་ཡར་ལངས་ནས་�ིམ་�ི་�ི་ལོག་�་�ིན་པ་དང་སི་
རི་ཡ་པའི་དམག་ད�ང་�ོན་ཆེ་ཞིག་དང་དེ་ཚ�འི་�་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པར་�ོང་�ེར་དེ་མཐའ་
བ�ོར་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་། ཁོ་ཨེ་ལི་ཤའི་སར་�ིན་ནས་�་ཞབས་ལགས་ང་ཚ�་མེད་པར་འ�ོ་སོང་། ང་
ཚ�་ག་རེ་གནང་གི་ཡིན་ནམ་�ས་པས། 16ཨེ་ལི་ཤས་མ་འཇིགས་ཤིག། ཁོ་ཚ�་ལ་ཡོད་པ་ལས་ང་ཚ�འི་�ོགས་�་མང་
བ་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 17དེ་ནས་ཁོང་གིས། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོའི་མིག་�ེས་བ་གནང་ནས་ཁོ་ལ་མཐོང་
བ�ག་རོགས་གནང་ཞེས་�ོན་ལམ་འདེབས་པ་གནང་ངོ་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་�ོན་ལམ་ལ་གསན་
པ་དང་། ཨེ་ལི་ཤའི་ཞབས་�ིས་བ�་�བས། རི་དེར་ཨེ་ལི་ཤའི་མཐའ་འཁོར་�་མེའི་�་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་
ཁེངས་ནས་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་། 18སི་རི་ཡ་པས་དམག་�བ་�བས། ཨེ་ལི་ཤས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མི་འདི་ཚ�་
ལོང་བར་བཟོས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ོན་འདེབས་གནང་བ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོན་ལམ་དེ་
གསན་ནས་དེ་ཚ�་ལོང་བ་བཟོས་གནང་ངོ་། 19དེ་ནས་ཨེ་ལི་ཤ་དེ་ཚ�འི་སར་ཕེབས་ནས་�ོད་ཚ�་ལམ་ནོར་འ�ག 
�ོད་ཚ�ས་འཚ�ལ་བའི་�ོང་�ེར་དེ་འདི་མ་རེད། ངའི་�ེས་�་ཤོག་དང་ངས་�ོད་ཚ�ས་འཚ�ལ་བའི་མི་དེའི་སར་
འ�ིད་�ི་ཡིན་ག�ངས་ནས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་ས་མར་ཡ་�་འ�ིད་གནང་ངོ་། 20དེ་ཚ�་�ོང་�ེར་ནང་འ�ལ་མ་
ཐག་�་ཨེ་ལི་ཤས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་མིག་�ེས་རོགས་གནང་། དེ་ཚ�་ལ་མཐོང་�་བ�ག་རོགས་གནང་
ཞེས་�ོན་འདེབས་གནང་བ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་�ོན་ལམ་དེ་ལ་གསན་ནས་དེ་ཚ�འི་མིག་
�ེས་གནང་བ་དང་དེ་ཚ�་ས་མར་ཡའི་ནང་�་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་། 21ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོས་སི་རི་ཡ་པ་ཚ�ར་
མཐོང་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཨེ་ལི་ཤ་ལ། ངའི་ཡབ་ལགས་ངས་དེ་ཚ�་བསད་དམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པས། 22ཁོང་
གིས་ལན་�། མ་གསོད་ཅིག། �ེད་�ིས་དམག་�བ་�བས་བ�ང་བའི་དམག་མི་ཚ�་ཡང་གསོད་པར་མི་�འོ། དེ་ཚ�་
ལ་བཟའ་འ�ང་�ན་�་�ོད་ལ་དེ་ཚ�་རང་གི་�ལ་པོའི་སར་�ིར་ལོག་བ�ག་ཅིག་ག�ངས་སོ། 23ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
�ལ་པོས་དེ་ཚ�་ལ་གསོལ་�ོན་�་ཆེ་ཞིག་བཤམས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་བཟའ་འ�ང་�ས་པའི་�ེས་ལ་ཁོང་གིས་དེ་
ཚ�ར་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོའི་སར་�ིར་ལོག་བཏང་ངོ་། དེ་ནས་བ�ང་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�་
དམག་�བ་�་འཚམས་འཇོགས་�ེད་པ་རེད༎  

ས་མར་ཡ་ལ་མཐའ་�ོར་བ།  

24�ས་འགའ་ཤས་�ི་�ེས་ལ་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་བྷིན་ཧ་དྷད་�ི་ཁོང་རང་གི་དམག་མི་ཡོངས་�ོགས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�་འ�ིད་ནས་ས་མར་ཡ་�ོང་�ེར་མཐའ་�ོར་རོ། 25དེ་�ར་�ང་�ས་�ོང་�ེར་ནང་ཁ་ཟས་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་
�ང་བ་དང་བོང་�འི་མགོ་ལ་ད�ལ་�མ་�་བ�ད་�་གནས་�ི་ཡོད་པ་དང་། �ག་རོན་�ི་�ག་པ་གྷ་རམ་ཉིས་
བ�་ལ་ད�ལ་�མ་�་�་གནས་�ི་ཡོད་དོ། 26ཉིན་ཅིག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རིའི་�ེང་�་
གོམ་�ོས་གནང་ནས་ཕེབས་�ི་ཡོད་པ་དང་། �ད་མེད་ཅིག་གིས་ཁོང་ལ་མི་དབང་ཆེན་པོ་ང་ལ་རོགས་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་�ད་�བ་བོ། 27ཁོང་གིས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོད་ལ་རོགས་པ་མ་གནང་ན་ངས་�ོད་ལ་
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གང་རོགས་�ེད་�བ་བམ། ང་ལ་�ོ་དང་�ན་ཆང་ཡོད་དམ། 28�ོད་�ི་དཀའ་ངལ་ཅི་ཡིན་ཞེས་�ིས་པས། མོས་
ལན་�། �ད་མེད་འདིས་ཉིན་�ོན་མར་ངའི་�་�་ཟ་�་དང་ཉིན་�ེས་མར་མོའི་�་�་ཟ་�འི་�ོས་མོལ་�ས་ཡོད། 
29དེ་འ�་སོང་ཙང་ང་ཚ�ས་ངའི་�་བཙ�ས་ནས་བཟས་པ་ཡིན། ཉིན་�ེས་མར་ངས་མོ་ལ་མོའི་�་�་ཟ་དགོས་ཞེས་
ལབ་པ་ཡིན་པས་མོས་མོའི་�་�་�ས་བཞག་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 30�ལ་པོས་དེ་�ར་གསན་པ་དང་། �གས་
འཕམ་�ིས་རང་གི་གོས་�ལ་བ་དང་�གས་རིའི་ཉེ་འ�ིས་�་ཡོད་པའི་མི་མང་ཚ�ས་ཁོང་གི་ན་བཟའི་འོག་�་ཕད་
གོག་གི་གོས་�ོན་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་། 31ཁོང་གིས་ཉི་མ་འདི་མ་�ོགས་པའི་�ོན་ལ་ངས་ཨེ་ལི་ཤའི་�ེ་བཅད་
མ་�བ་ན་དཀོན་མཆོག་གི་ངའི་�ོག་གཅོད་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་�གས་སོ། 32ཁོང་གིས་ཨེ་ལི་ཤ་ལ་འ�ིད་ཡོང་
བའི་�ིར་བང་ཆེན་བཏང་ངོ་། �བས་དེར་ཨེ་ལི་ཤའི་�ིམ་�་ཁོང་འ�ད་�་ཕེབས་པའི་�ན་པོ་ཚ�་དང་མཉམ་�་
བ�གས་ཡོད་�བས། �ལ་པོའི་བང་ཆེན་མ་ཡོང་བའི་�ོན་ལ་ཨེ་ལི་ཤས་�ན་པོ་ཚ�ར་�ོག་གཅོད་པ་དེས་ང་
གསོད་པའི་�ིར་མི་བཏང་འ�ག ད་ཁོ་འདིར་�ེབས་པ་དང་�ོ་�བ་ནས་ཁོ་ནང་�་འ�ལ་མ་བ�ག་ཅིག ཁོའི་
�བ་ལ་�ལ་པོ་རང་ཉིད་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 33ཁོང་གིས་དེ་�ར་གཏམ་�ེང་ག�ང་མ་འ�བ་པའི་�ོན་
�་�ལ་པོ་རང་ཉིད་ཕེབས་ནས། ང་ཚ�འི་དཀའ་ངལ་འདི་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་བཏང་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 
ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་�བས་གནང་བར་ངས་ཅིའི་�ིར་�ག་དགོས་སམ་ཅེས་�ས་སོ༎  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 7 

1ལན་�་ཨེ་ལི་ཤས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པར་�ོད་ཉོན་ཞིག སང་ཉིན་�ས་ཚ�ད་འདི་རང་ལ་�ོད་
�ིས་ས་མར་ཡར་ད�ལ་�མ་�་ཞིག་ལ་�ོ་ལེགས་ཤོས་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ག�མ་ཡང་ན་ནས་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་�ག་ཉོ་�བ་
ཡོང་ག�ངས་སོ། 2�ལ་པོའི་�་�ེར་དཔོན་པོ་ཞིག་གིས་ཨེ་ལི་ཤ་ལ་དེ་�ར་�་བ་ནས་མི་�ིད། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�་ཉིད་�ིས་མཐོ་རིས་�ི་�ེ་�ང་�མས་�ེ་བ་གནང་ན་ཡང་དེ་�ར་ཡོང་མི་�ིད་ཅེས་�ས་སོ། ཨེ་ལི་ཤས། 
དེ་�ར་�ང་བ་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་ཡོང་། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ཁ་ཟས་དེ་ནམ་ཡང་ཟ་�་ཐོབ་མི་ཡོང་ག�ངས་སོ།  

སི་རི་ཡ་པའི་དམག་མི་�ོས་པ།  

3ས་མར་ཡའི་�ལ་�ོའི་�ི་རོལ་�་ཡོད་པའི་མཛ�་ནད་�ག་པོས་མནར་བའི་མི་བཞིས་ཕན་�ན་གཅིག་གིས་གཅིག་
ལ་ང་ཚ�་མ་ཤི་བར་�་ཅིའི་�ིར་འདིར་�ག་དགོས་སམ། 4ད་ང་ཚ�་�ོང་�ེར་�་�ིན་ནའང་ཕན་ཐོག་གང་ཡང་
མེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ཚ�་དེར་�ོགས་ནས་ཤི་�་དང་། འདིར་བ�ད་ན་ཡང་ཤི་བར་ངེས་སོ། དེ་འ�་སོང་
ཙང་ང་ཚ�་སི་རི་ཡ་པའི་�ོད་�ར་�་འ�ོ་བ་ཡིན་ན། གལ་�ིད་ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�་གསོད་པའམ། ཡང་ན་དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་
ཚ�་ཐར་གཏོང་�ིད་ཅེས་�ས་སོ། 5དེ་འ�་སོང་ཙང་ས་�བ་པ་དང་དེ་ཚ�་སི་རི་ཡ་པའི་�ོད་�ར་�་�ིན་ནས་དེར་
�ེབས་པ་དང་། དེར་�་ཡང་མེད་པ་མཐོང་ངོ་། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་སིརི་པ་ཚ�ར་དམག་ད�ང་�ོན་ཆེ་
ཞིག་�་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་ཡོང་བཞིན་པའི་�་ཐོས་འ�ག་གནང་བ་དང་། སི་རི་ཡ་པ་ཚ�འི་
བསམ་པར། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོས། ང་ཚ�འི་ཐོག་�་དམག་�བ་པའི་ཆེད་�་ཧི་ཏི་པ་དང་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་
དམག་མི་�མས་ལ་�་�་ནས་�ད་བཏང་འ�ག 7དེ་འ�་སོང་ཙང་དགོང་�ོ་དེར་སི་རི་ཡ་པ་ཚ�ས་�ར་དང་�་
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དང་བོང་�་དང་�ོད་�ར་ནང་ཇི་ཡོད་པ་�མས་བཞག་ནས་རང་གི་�ོག་ཐར་བའི་�ིར་�ོས་སོ། 8དེ་ནས་མི་བཞི་
པོ་དེ་�ོད་�ར་�ི་�ར་�་�ེབས་པ་དང་། དེ་ཚ�་�ར་ཞིག་གི་ནང་འ�ལ་ནས་དེར་ཡོད་པའི་ཁ་ཟས་�མས་ཟ་
འ�ང་�ས་པ་མ་ཟད། དེར་�ེད་པའི་གསེར་ད�ལ་དང་�ོན་ཆས་�མས་འ�ེར་ནས་དེ་ཚ�ས་�ས་སོ། ཡང་�ར་
ལོག་ཡོང་ནས་�ར་གཞན་ཞིག་གི་ནང་འ�ལ་ནས་�ོན་�ར་�ས་སོ། 9དེ་ནས་དེ་ཚ�་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ང་ཚ�འི་
ལས་ཀ་འདི་�ར་�ེད་མི་�ང་། ང་ཚ�ར་གནས་�ལ་བཟང་པོ་ཡོད་པས་ང་ཚ�་གཅིག་�ས་ཉར་མི་�ང་། ང་ཚ�ས་
སང་ཞོགས་བར་�ག་ནས་མ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚ�ས་ངེས་པར་ཉེས་ཆད་ཐོབ་ཡོང་། ད་�ལ་པོའི་འགོ་
འཛ�ན་ཚ�ར་�་བར་འ�ལ་�་ཐོན་འ�ོ་ཅེས་�ས་སོ། 10དེ་འ�་སོང་ཙང་དེ་ཚ�་སི་རི་ཡ་པའི་�ོད་�ར་ནས་ཐོན་ཏེ་
ས་མར་ཡ་�་ལོག་�ིན་ནས་�ལ་�ོའི་�་�ང་པ་ཚ�་བོས་ནས་ང་ཚ�་སི་རི་ཡ་པའི་�ོད་�ར་�་�ིན་པ་ཡིན། དེར་�་
ཡང་མཐོང་བ་ཡང་ན་ཐོས་མ་�ང་བ་དང་། �་དང་བོང་�་ཚ�་བ�ོལ་མེད་པ་དང་�ར་�མས་ཇི་�ར་ཡོད་པ་
�ར་བཞག་ནས་ཐོན་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 11�་�ང་པ་ཚ�ས་གཏམ་དེ་གསལ་�གས་�ས་ནས་ཕོ་�ང་�་�ན་
གསང་�ས་སོ། 12དེ་�ས་མཚན་མོ་ཡིན་པས་�ལ་པོ་གཟིམ་ས་ནས་བཞེངས་ཏེ་ལས་�ེད་པ་ཚ�ར། ངས་�ོད་ཚ�ར་
སི་རི་ཡ་པ་ཚ�འི་འཆར་གཞི་གང་ཡིན་པ་དེ་ཤོད་�ི་ཡིན། དེ་ཚ�ས་འདིར་�་གེ་ཡོད་པ་ཤེས་�ི་ཡོད་པས། དེ་ཚ�ས་
རང་གི་�ོད་�ར་བཞག་ནས་ཐང་�་ཡིབ་ནས་བ�ད་ཡོད་དོ། ཁོ་ཚ�འི་བསམ་པར་ང་ཚ�ས་ཁ་ཟས་འཚ�ལ་བར་�ོང་
�ེར་�ངས་ནས་འ�ོ་�་ཡིན་པ་དང། དེའི་�ེས་�་ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�་གསོན་པོར་བ�ང་ནས་�ོང་�ེར་ལེན་གི་རེད་
ཅེས་ག�ངས་སོ། 13ལས་�ེད་པ་ཞིག་གིས་�ོང་�ེར་�་འདིར་ཡོད་པའི་མི་མང་�མས་�ོན་�་འཆི་ཟིན་པ་�ར་
མེད་པར་འ�ར། དེ་འ�་སོང་ཙང་�ག་�ོས་�ས་པའི་�་�་མཉམ་�་མི་འགའ་ཤས་དེར་གཏོང་དགོས། དེ་ནས་
ག་རེ་�ང་ཡོད་མེད་ཤེས་�ི་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 14དེ་ཚ�ས་མི་འགའ་ཤས་འདམས་པ་དང་�ལ་པོས་དེ་ཚ�་དང་
མཉམ་�་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་གཉིས་བཏང་ནས་སི་རི་ཡ་པའི་དམག་མི་ཚ�ར་ག་རེ་�ང་ཡོད་མེད་�ོག་ཞིབ་�ེད་
དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 15མི་དེ་ཚ�་ཡོར་དན་བར་�་�ིན་པ་དང་ལམ་ལ་སི་རི་ཡ་པ་ཚ�་�ེལ་�བ་ངང་�ོས་
�བས་ཕངས་པའི་གོས་དང་དངོས་པོ་�མས་མཐོང་ནས། དེ་ཚ�་�ིར་ལོག་ཡོང་ནས་�ལ་པོར་�ན་གསེང་�ས་སོ། 
16ས་མར་ཡའི་མི་མང་�མས་�ེལ་�བ་�ས་ཏེ་�ིར་ཐོན་ནས་སི་རི་ཡ་པའི་�ོད་�ར་བཅོམ་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་�ར་ད�ལ་�མ་�་གཅིག་ལ་�ོ་ལེགས་ཤོས་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ག�མ་ཡང་ན་ནས་ཀི་ལོ་
གྷ་རམ་�ག་བཙ�ང་ངོ་། 17ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོས། �ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོ་དེ་ཁོང་གི་�་�ེར་�ི་དཔོན་པོ་དེ་ལ་
དབང་ཆར་བཞག་གོ འོན་�ང་�ལ་པོས་ཨེ་ལི་ཤ་མཇལ་བར་ཕེབས་�བས་ཁོང་གིས་�ོན་ཤེས་ག�ངས་པ་�ར། 
�་�ེར་�ི་དཔོན་པོ་དེ་མི་མང་གིས་�ོག་�ིས་བཏང་ནས་ཤི་བ་ཡིན་ནོ། 18ཨེ་ལི་ཤས་�ལ་པོ་ལ་ཉིན་�ེས་མར་
�ས་ཚ�ད་དེ་རང་ལ་ས་མར་ཡ་�་ད�ལ་�མ་�་གཅིག་ལ་�ོ་ལེགས་ཤོས་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ག�མ་ཡང་ན་ནས་ཀི་ལོ་
གྷ་རམ་�ག་ཚ�ང་གི་རེད་ཅེས་ག�ངས་�བས། 19དེར་�་�ེར་�ི་དཔོན་པོ་དེས། དེ་�ར་�་བ་ནས་ཡོང་མི་�ིད་དོ། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�་ཉིད་�ིས་མཐོ་རིས་�ི་�ེ་�ང་�མས་�ེ་བ་གནང་ན་ཡང་དེ་�ར་ཡོང་མི་�ིད་ཅེས་�ས་
པས། ལན་�་ཨེ་ལི་ཤས། �ོད་�ིས་དེ་�ར་ཡོང་བ་མཐོང་ཡོང་། འོན་�ང་�ོད་�ིས་ཁ་ཟས་དེ་ཟ་ལོང་ཡོང་གི་མ་
རེད་ག�ངས་ཡོད་པ་བཞིན། 20ཁོ་ལ་དེ་�ར་�ང་ནས། �ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོར་མི་མང་གིས་ཁོ་ལ་�ོག་�ིས་བཏང་
ནས་འཆིའོ༎  
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�་ནེམ་�ི་�ད་མེད་�ིར་ལོག་ཡོང་བ།  

1ཨེ་ལི་ཤས། �་གསོན་པོར་བ�ངས་གནང་བའི་�་ནེམ་�ི་�ད་མད་དེ་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་དེར་
�་གེ་གཏོང་གནང་བ་དེ་ལོ་བ�ན་�ི་བར་�་གནས་པས། མོ་རང་གི་ནང་མི་དང་བཅས་པ་ས་གནས་གཞན་ཞིག་
�་གནས་�ོད་�ེད་པར་འ�ོ་དགོས་ག�ངས་པས། 2མོས་ཁོང་གིས་�ོབ་�ོན་གནང་བར་ཉན་ནས་མོ་རང་གི་ནང་
མི་དང་བཅས་པ་ཕེ་ལེ་ཤེད་�་ལོ་བ�ན་རིང་གནས་�ོད་�ས་སོ། 3ལོ་བ�ན་�ི་ག�ག་ལ་མོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་�ིར་
ལོག་པ་དང་། �ལ་པོའི་སར་�ིན་ནས། མོའི་རང་གི་�ིམ་དང་ས་ཆ་བཅས་�ར་�ིར་�ོག་གནང་དགོས་�ས་སོ། 
4མོས་�ལ་པོ་ཨེ་ལི་ཤའི་ཞབས་�ི་གྷེ་ཧ་ཛ�་མཉམ་�་ཨེ་ལི་ཤའི་�་འ�ལ་�ི་�ོར་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་
འ�ད་དོ། 5གྷེ་ཧ་ཛ�ས་�ལ་པོར། ཨེ་ལི་ཤས་མི་འཆི་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་གསོན་པོར་བ�ང་བའི་�ོར་�་�བས་�། �ད་
མེད་དེས་�ལ་པོར་�་བ་�ལ་བ་དང་། གྷེ་ཧ་ཛ�ས། ཁོང་ལ་མི་དབང་ཆེན་པོ་�ད་མེད་འདིའི་�་དེ་ཨེ་ལི་ཤས་
གསོན་པོར་བ�ང་གནང་བ་ཡིན་�ས་པས། 6�ལ་པོ་ལ། མོས་གྷེ་ཧ་ཛ�འི་ལོ་�ས་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པར་�ས་པ་
དང་། �ལ་པོས་ལས་�ེད་པ་ཞིག་བོས་གནང་ནས། མོ་ལ་བདག་པའི་དངོས་པོ་དང་མོ་ལོ་བ�ན་�ི་རིང་མེད་པའི་
ཞིང་གི་�ོན་ཐོག་�ེས་�ི་རིན་བབ་�མས་�ིར་�ོད་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་༎  

ཨེ་ལི་ཤ་དང་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་བྷེན་ཧ་དྷད།  

7སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་བྷེན་ཧ་དྷད་ན་བའི་�བས་�་ཨེ་ལི་ཤ་དྷ་མསེ་ཀསེ་�་ཕེབས་པ་དང་། �ལ་པོ་ལ་ཨེ་ལི་ཤ་དེར་
ཕེབས་ཡོད་པའི་�ོར་�ས་སོ། 8ཁོང་གིས་ལས་�ེད་པ་ཧ་ཛ་ཨེལ་ལ་�ང་�ོན་པར་འ�ལ་བ་ཞིག་འ�ེར་ནས་ཁོང་
ལ་ང་ནད་འདི་ནས་�ག་ཡོང་མིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་བ�ར་�་རོགས་གནང་�ས་ཤིག་ག�ངས་པས། 
9དེར་བ�ེན་ཧ་ཛ་ཨེལ་�ིས་དྷ་མསེ་ཀསེ་གི་ཐོན་�ེས་ལེགས་པོ་�་ཚ�གས་�་མོང་ ༤༠ ལ་བཀལ་ནས་ཨེ་ལི་ཤའི་
�ང་�་�ིན་ཏེ། ཧ་ཛ་ཨེལ་�ིས་ཁོང་མཇལ་བ་དང་། ཁོས་�ེད་�ི་ཞབས་�ི་�ལ་པོ་བྷེན་ཧ་དྷད་�ིས་ཁོང་ནད་
འདི་ལས་�ག་ཡོང་མིན་�ེད་ལ་བཀའ་འ�ི་�་བར་ང་བཏང་གནང་�ང་�ས་པས། 10ཨེ་ལི་ཤས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ང་ལ་ཁོང་འཆི་�་ཡིན་པ་དེ་གསལ་པོར་�ོན་གནང་�ང་བས། འོན་�ང་�ོད་སོང་ལ་ཁོང་�ག་གི་
རེད་ཅེས་�ས་ཤིག་ག�ངས་སོ། 11དེ་ནས་ཨེ་ལི་ཤས། ཧ་ཛ་ཨེལ་ལ་ངོ་མཚར་�་ཞལ་རས་འཇིགས་�ང་གིས་�ན་
�ིར་ཞིང་གཟིགས་ནས་�ོ་�ར་�་ཨེ་ལི་ཤ་བ�མས་སོ། 12ཧ་ཛ་ཨེལ་�ིས་�་ཞབས་ལགས་�ེད་རང་ཅིའི་�ིར་
བ�མས་�ི་ཡོད་དམ་�ས་པས། ཨེ་ལི་ཤས་ལན་�། ངས་�ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་�ི་ཐོག་�་�་བ་
ངན་པ་�་ཚ�གས་�ེད་�་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་�ི་ཡོད། �ོད་�ིས་ཁོ་ཚ�འི་འཛ�ང་རག་མེར་�ེགས་གཏོང་བ་དང་། ཕོ་
གཞོན་�མས་བསད་པ་དང་། �་�་�མས་མ་ཤི་བར་ཚ�ད་མེད་བ�ངས་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ད་མེད་�མ་མ་�མས་
�ི་�ོད་པ་གཤགས་ཡོང་ག�ངས་སོ། 13ཧ་ཛ་ཨེལ་�ིས། ང་ལ་དབང་ཆ་དེ་�ར་ནམ་�ང་ཡོང་ངམ། ང་ནི་གང་
ཡང་མིན་ཞེས་�ས་པས། ལན་�་ཨེ་ལི་ཤས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་རང་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོར་བ�ར་བ་ང་
ལ་�ོན་གནང་�ང་ག�ངས་སོ། 14ཧ་ཛ་ཨེལ་བྷེན་ཧ་དྷད་�ི་སར་�ིར་ལོག་པ་དང་ཁོང་གིས་ཨེ་ལི་ཤས་ཁོང་ལ་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

ག་རེ་བཤད་�ང་ངམ་ཅེས་�ིས་པས། ཧ་ཛ་ཨེལ་�ིས། ཁོང་གིས་�ེད་ངེས་པར་�་�ག་གི་རེད་ག�ངས་�ང་། 
15འོན་�ང་ཉིན་�ེས་མར་ཧ་ཛ་ཨེལ་�ི་ཉལ་ཟན་ཞིག་�ངས་ནས་དེ་�་ལ་�ང་�ེ། དེ་ནས་�ལ་པོ་�ོངས་སོ། 
དེའི་�ེས་�་ཧ་ཛ་ཨེལ་བྷེན་ཧ་དྷད་�ི་�ལ་འཛ�ན་�་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ།  

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་རམ།  

16དེ་ནས་ཨ་ཧབ་�ི་�་ཡོ་རམ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�ིད་�ོངས་པའི་ལོ་�་པར། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ི་�་ཡེ་ཧོ་རམ་
ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 17ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་ངོ་བ�ད་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་�ས། ཁོང་
ད�ང་ལོ་ �མ་�་སོ་གཉིས་ཡིན་ནོ། 18ཁོང་གི་བཟའ་�་ཨ་ཧབ་�ི་�་མོ་ཡིན་པ་དང་། ཨ་ཧབ་�ི་ནང་མི་བཞིན་
ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོའི་ལམ་ངན་པར་བ�གས་སོ། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་
�ིས་ཡོད་དོ། 19འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་�་�་མེད་པར་བཟོ་བའི་�གས་འདོད་མེད་དོ། གང་
ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་གི་ཞབས་�ི་�་བིད་ལ་ཁོའི་�་བ�ད་�ིས་�ག་�་�་མ�ད་ནས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ཞལ་
བཞེས་གནང་ཡོད་དོ། 20ཡེ་ཧོ་རམ་�ི་�ས་�བས་ལ་ཨེ་དྷོམ་པ་�མས་ནས་ཡ་�་�་པར་ངོ་ལོག་�ས་ནས་རང་
དབང་གི་�ལ་�ིད་ཞིག་�་འ�ར་རོ། 21དེ་འ�་སོང་ཙང་ཡེ་ཧོ་རམ་�ིས་ཁོང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་
ཛ་ཨིར་�་ཐོན་པ་དང་། དེར་ཨེ་དྷོམ་པ་ཚ�འི་དམག་མིས་ཁོང་ལ་མཐའ་བ�ོར་རོ། མཚན་མོའི་�བས་�་ཁོང་དང་
ཁོང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་དམག་�ི་�མས་�ོས་ཐར་བ་དང་ཁོང་གི་དམག་མི་�མས་ནས་རང་རང་སོ་སོའི་�ིམ་
�་ལོག་�ིན་ནོ། 22དེ་ནས་བ�ང་ཨེ་དྷོམ་�ལ་དེ་ཡ་�་�་ནས་རང་དབང་�ང་བ་ཡིན་ནོ། �ས་�བས་དེ་རང་ལ་
ལིབ་�འི་�ོང�ེར་�ིས་�ང་ངོ་ལོག་�ས་སོ། 23ཡེ་ཧོ་རམ་�ིས་མཛད་པ་�མས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་�མས་�ི་
�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 24ཡེ་ཧོ་རམ་�ོང་པ་དང་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་ནང་�ས་
ནས་ཁོང་གི་�ས་ཨ་ཧ་ཛ�་ཧས་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ།  

25ཨ་ཧབ་�ི་�་ཡོ་རམ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་བ�་གཉིས་པར་ཡེ་ཧོ་རམ་�ི་�་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་ཡ་
�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 26ཁོང་ལོ་ཉི་�་�་གཉིས་�ི་�བས་�་ཁོང་གིས་ལོ་གཅིག་རིང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་
�ལ་�ིད་�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ཨ་ཐལ་�ཱ་�་བ་དེ་ཨ་ཧབ་�ི་�་མོ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨོམ་རིའི་ཚ་མོ་
ཡིན་པ་དང་། 27ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་རང་གི་ཆང་སའི་�ད་ནས་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པ་ཙང། ཨ་ཧབ་�ི་
ནང་མི་ནས་�ིས་པ་�ར་ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་དོ། 28�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་
�ཱས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡོ་རམ་དང་མཉམ་�་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་ཧ་ཛ་ཨེལ་དང་དམག་འཐབ་ནང་བ�གས་
སོ། དམག་མི་ཚ�་གྷིལ་ཨད་�ི་ར་མད་�་འཐབ་པ་དང་དམག་སར་ཡོ་རམ་ལ་�ས་སོ། 29ཁོང་གི་�་གསོ་བའི་�ིར་
ཡེཛ་རིལ་�ོང་�ེར་�་�ིར་ལོག་པ་དང་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་ཁོང་ལ་གཟིགས་པར་དེར་ཕེབས་སོ༎  
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�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

ཡེ་�་ལ་ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པ།  

1�བས་དེར་�ང་�ོན་པ་ཨེ་ལི་ཤས། �ང་�ོན་པའི་ནང་ནས་ན་གཞོན་ཞིག་བོས་གནང་ནས། �ོད་�་�ིགས་�ས་
ནས་�་�འི་�མ་�ི་�མ་པ་འདི་མཉམ་�་འ�ེར་ནས་གྷིལ་ཨད་�་ཡོད་པའི་ར་མོད་�་སོང་ཞིག 2�ོད་དེར་
�ེབས་པ་དང་། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ི་�་ནིམ་ཤིའི་ཚ་བོ་ཡེ་�་ལ། ཁོ་�ོགས་པོ་ཆོའི་�ོད་ནས་�ེར་�ི་ཁང་མིག་ཞིག་གི་
ནང་འ�ིད་ཅིག 3ཁོའི་མགོ་ལ་�་�འི་�མ་འདི་�གས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གསལ་�གས་གནང་བ་
�ར། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོ་འ�ལ་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་�ས་ནས། དེ་ནས་གང་མ�ོགས་
ཐོན་ཞིག་ག�ངས་སོ། 4དེ་འ�་སོང་ཙང་�ང་�ོན་པ་ན་གཞོན་དེ་ར་མོད་�་�ིན་ནོ། 5དེར་ཁོང་གིས་དམག་མིའི་
འགོ་འཛ�ན་�མས་ཚ�གས་འ�་ཚ�གས་ནས་ཡོད་པ་དང་འ�ད་པས། ཁོང་གི་�་ཞབས་ལགས། ང་ལ་�ེད་�ི་�ིར་
�ིན་ཞིག་ཡོད་ག�ངས་པས། ཡེ་�ས། �ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་ནང་ནས་�་ལ་ག�ངས་�ི་ཡོད་ཅེས་�ིས་པས། ཁོང་གིས། 
ངས་�ེད་ལ་�་གི་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 6དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་གཉིས་ཁང་པའི་ནང་�་ཕེབས་པ་དང་། �ང་�ོན་པ་ན་
གཞོན་�ིས། ཡེ་�འི་མགོ་ལ་�་�འི་�མ་དེ་�གས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་
གསལ་�གས་གནང་བ་�ར། ངས་�ོད་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པ་ཡིན། 7�ོད་�ི་�ིན་བདག་
ཨ་ཧབ་�ི་�་ལ་�ོད་�ིས་གསོད་དགོས། དེ་�ར་ཡེ་ཛ�་བྷེལ་�ིས་ངའི་�ང་�ོན་པ་ཚ�་དང་ཞབས་�ི་ཚ�་བསད་པར་
ངས་ཆད་པ་གཏོང་བར་�། 8ཨ་ཧབ་�ི་ནང་མིའི་བ�ད་པ་�མས་འཆི་དགོས། ངས་ཁོའི་ནང་མིའི་ནང་ནས་ཕོ་
�ན་གཞོན་ཚང་མ་མེད་པར་�་�་ཡོན་ནོ། 9ངས་ཁོའི་ནང་མི་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་དང་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་བྷ་ཤའི་ནང་མི་�ར་�ེད་�་ཡིན། 10ཡེ་ཛ�་བྷེལ་�ི་�ང་པོ་དེ་�ས་པར་མི་�་ཞིང་། མོའི་�ས་དེ་ཡེཛ་
རིལ་�ི་ས་�ལ་�་�ིས་ཟ་བར་འ�ར་རོ་ཅེས་ག�ངས་པའི་�ེས་ལ་�ང་�ོན་པ་ན་གཞོན་དེ་ཁང་མིག་ནས་ཐོན་
ཏེ་�ོས་སོ། 11ཡེ་�་རང་གི་འགོ་འཛ�ན་�ི་ལས་རོགས་ཚ�འི་སར་ཕེབས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་ཚང་མ་ལེགས་པོ་ཡོད་
དམ། མི་�ོན་པ་དེས་�ོད་ལ་ག་རེ་དགོས་ལབ་�ི་འ�ག་གམ་ཞེས་�ིས་པས། ལན་�་ཡེ་�ས། �ོད་ཚ�ས་ཁོ་ལ་ག་རེ་
དགོས་པ་ཤེས་�ི་ཡོད་དམ། 12དེ་ཚ�ས། ང་ཚ�ས་ཤེས་�ི་མེད། ཁོས་�ོད་ལ་ཇི་བཤད་པ་ང་ཚ�ར་�ོས་ཤིག་�ས་པས། 
ཁོས་ང་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོ་འ�ལ་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་ཁོས་�ས་�ང་། 
13དེ་མ་ཐག་�་ཡེ་�འི་ལས་རོགས་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ས་�ས་འཛ�ག་གི་མགོར་ཡེ་�་དེའི་�ེང་�་ལངས་པའི་�ིར་རང་
རང་གི་གོས་བ�མ་ནས་�ང་འ�ད་ནས་ཡེ་�་�ལ་པོ་ཡིན་ཞེས་�ད་�བ་བོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡོ་རམ་བསད་པ།  

14-15དེ་ནས་ཡེ་�ས། �ལ་པོ་ཡོ་རམ་�ི་ཐོག་�་འཆར་གཞི་གཏིང་ངོ། དེ་�ས་ཡོ་རམ་རང་ཉིད་ལ་�ས་ཡོད་པ་
དེ་གསོ་བའི་�ིར་ཡེཛ་རིལ་�་བ�ད་ཡོད་དོ། �་དེ་ར་མོད་�ི་དམག་སར་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་ཧ་ཛ་ཨེལ་དང་
མཉམ་�་དམག་འཐབ་�བས་�ང་བ་ཡིན་ནོ། དེར་བ�ེན་ཡེ་�ས་རང་གི་ལས་རོགས་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ར་�ོད་ཚ�་
ངའི་�ོགས་�་ཡོད་ན་ར་མོད་ནས་�་ཞིགམཐར་ནས་ཡེཛ་རིལ་�་མི་མང་ལ་ཉེན་བ�་གཏོང་བར་འ�ོ་མ་བ�ག་
པར་ངེས་གཏན་�ེད་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། 16དེ་ནས་ཁོང་རང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་ནང་བ�གས་ནས་ཡེཛ་རིལ་
�་�ིན་ནོ། ཡོ་རམ་ད་�ང་ཡང་�་གསོས་མེད་པ་དང་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་དེར་ཁོང་ལ་�ག་འ�ད་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

�ེད་པར་ཕེབས་སོ། 17ཡེཛ་རིལ་�ི་མཁར་�ི་�ེ་མོར་�ང་�་བ་དེས་ཡེ་�་དང་ཁོང་གི་མི་�མས་ཡོང་བཞིན་པ་
མཐོང་ངོ་། ངས་མི་འགའ་ཤས་�ར་ཞོན་ནས་ཡོང་བ་མཐོང་གི་འ�ག་ཅེས་ཁོས་�ད་�བ་བོ། ཡོ་རམ་�ིས་དེ་ཚ�་
ད�་གཉེན་ཇི་ཡིན་�གས་ད�ད་�ེད་པར་�་པ་ཞིག་གཏོང་ཞིག་ག�ངས་སོ། 18བང་ཆེན་དེས་ཡེ་�འི་སར་�་
ཞོན་ནས་�ིན་ཏེ་�ལ་པོས་�ེད་�ོགས་པོ་བཞིན་ཕེབས་ཡོད་མེད་མ�ེན་འདོད་གནང་གི་འ�ག་ཅེས་�ས་པས། 
ལན་�་ཡེ་�ས། དེའི་�ོར་�ོད་ལ་�ས་གཏོགས་མེད། ངའི་�བ་ལ་འ�ངས་ཤིག་ག�ངས་སོ། མཁར་�ི་�ང་�་བ་
དེས། བང་ཆེན་དེ་ཚ�་དང་འ�ད་ན་ཡང་�ིར་ལོག་ཡོང་གི་མི་འ�ག་ཅེས་�ན་གསེང་�ས་སོ། 19བང་ཆེན་གཞན་
ཞིག་བཏང་བ་དེས། ཡེ་�་ལ་�ི་བ་དེ་རང་�ིས་པས། ཡེ་�ས་ལན་�། ཡང་�ར་དེའི་�ོར་�ོད་ལ་�ས་གཏོགས་
མེད། ངའི་�བ་ལ་�ངས་ཤིག་ག�ངས་སོ། 20ཡང་�ར་ཐེངས་གཅིག་�ང་�་བ་དེས། བང་ཆེན་དེ་ཚ�་དང་འ�ད་
ན་ཡང་�ིར་ལོག་ཡོང་གི་མིན་འ�ག་ཅེས་�ན་གསེང་�ས་པས། ཁོས་དེ་ཚ�འི་འགོ་པ་དེའི་ཡེ་�ས་ཤིང་�་འཁོར་
ལོ་བཏང་བ་བཞིན་�ོན་པ་�ར་བཏང་བཞིན་འ�ག་�ས་སོ། 21�ལ་པོ་ཡོ་རམ་�ིས་ངའི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་�་
�ིགས་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། དེ་�ར་�ས་པ་དང་ཁོང་དང་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་རང་རང་སོ་སོའི་ཤིང་
�་འཁོར་ལོར་བ�གས་ནས་ཡེ་�་ལ་འ�ད་�ིར་ཕེབས་བ་དང་ཁོང་ཚ�ས་ཁོ་ལ་ན་བོད་�ི་ཞིང་ཁར་འ�ད་དོ། 
22ཡོ་རམ་�ིས་�ོད་ཞི་བདེའི་ངང་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་ཅེས་�ིས་པས། ལན་�་ཡེ་�ས། ཞི་བདེ་ཇི་�ར་ཡོང་ངམ། ང་
ཚ�་ད་�ང་ཡང་�ོད་�ི་�མ་ཡེ་ཛ�་བྷེལ་�ིས་འགོ་བ�གས་པའི་ངན་�གས་དང་�་�ར་མཆོད་�ོལ་ཡོད་ཟེར་རོ། 
23ཡོ་རམ་�ིས། ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་དེ་བ�་འ�ིད་མཁན་རེད་ཅེས་�ད་�བ་ནས་ཁོང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ཁ་བ�ོར་ནས་
�ོས་སོ། 24ཡེ་�ས་རང་གི་ག�་དེ་�གས་གང་ཡོད་�ིས་འཐེན་ནས་མདའ་ཞིག་�བ་ལ་ཕོག་�ེ་ཁོའི་�ིང་ལ་ཨི་
�ང་འབིགས་པས། ཡོ་རམ་རང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་ནང་འ�ེལ་ནས་ཤི་བོ། 25ཡེ་�ས། རང་གི་རོགས་པ་བྷིཌ་
ཀར་ལ། ཁོའི་�ས་པོ་�ངས་ནས་ན་བོད་�ི་ཞིང་ཁར་ད�གས་ཤིག �ོད་དང་ང་གཉིས་མཉམ་�་�་ཞོན་ནས་
�ལ་པོ་ཡོ་རམ་�ི་ཡབ་ཨ་ཧབ་�ི་�བ་ནས་འ�ོ་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་ཧབ་�ི་�ོར་བཀའ་གང་
གནང་བ་�ན་པར་�ོས་ཤིག 26ངས་ན་བོད་དང་ཁོའི་�་ཚ�་ཁ་སང་བསད་པ་མཐོང་�ང་བས། �ོད་ལ་ཞིང་ཁ་དེ་
རང་ལ་ཉེས་པ་གཏོང་�འི་དམ་བཅའ་�ེད་པ་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་ཡོད། དེ་ནས་ཡེ་�ས་རང་གི་རོགས་པར་ཡོ་རམ་
�ི་�ས་པོ་དེ་�ངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའ་�བ་པའི་�ིར་ན་བོད་�ི་ཞིང་ཁར་ད�གས་ཤིག་
ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎  

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་བསད་པ།  

27�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱས་གང་�ང་བ་མཐོང་བ་དང་རང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་ནང་�ོང་�ེར་བྷེད་ཧ་གན་ཟེར་
བའི་�ོགས་�་�ོས་པ་དང་། ཡེ་�ས་ཁོ་ལ་བསད་པའི་�ིར་དེད་ནས་རང་གི་མི་ཚ�་ལ་ཁོ་ཡང་གསོད་ཅིག་ཅེས་
བཀའ་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཁོང་�ོང་�ེར་ཨིབ་�ཱིམ་�ི་ཉེ་འ�མ་�་�ར་�ི་ལམ་�་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་ནང་
འ�ོ་�བས་ཁོང་ལ་�ས་སོ། འོན་�ང་ཁོང་�ོང་�ེར་མེ་གི་དྷོ་བར་�ོས་�བ་པ་དང་དེར་ཁོང་�ོངས་སོ། 28ཁོང་གི་
ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ཁོང་གི་�་�ས་དེ་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ཞིག་གི་ནང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ེར་ནས། དེར་�་བིད་�ི་
�ོང་�ེར་�ི་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་�་�ས་སོ། 29ཨ་ཧབ་�ི་�ས་ཡོ་རམ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་ལོ་
བ�་གཅིག་པའི་�བས་�་ཨ་ཧ་ཛ�་ཡས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  
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བ�ན་མོ་ཡེ་ཛ�་བྷེལ་བསད་པ།  

30ཡེ་�་ཡེཛ་རིལ་�་�ེབས་ནས། ཡེ་ཛ�་བྷེལ་�ིས་གང་�ང་བ་ཐོས་པ་དང་། མིག་ལ་ཚ�ན་�གས་ནས་རང་གི་�་
བཤད་ཅིང་ཕོ་�ང་གི་�ེ་�ང་ཞིག་ནས་�ོམ་ལམ་�་བ�་�ིར་ལངས་སོ། 31ཡེ་�་�ལ་�ོའི་ནང་འ�ལ་བ་དང་། 
མོས། ཛ�མ་རི་མི་གསོད་མཁན་�ོད་གང་གི་དོན་�་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་ཅེས་�ད་�བ་བོ། 32ཡེ་�ས་ཡར་
བ�ས་ནས། ངའི་�ོགས་�་�་ཡོད་དམ་ཅེས་�ད་�བ་པ་དང་། ཕོ་�ང་གི་ལས་�ེད་པ་གཉིས་ག�མ་ནས་ཁོང་ལ་
�ེ་�ང་ནས་མར་བ�ས་པ་དང་། 33ཡེ་�ས་དེ་ཚ�་ལ། མོ་མར་ད�གས་པ་དང་�་སོགས་ལ་མོའི་�ག་འཐོར་རོ། ཡེ་
�ས་རང་གི་�་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་མོའི་�ས་�ི་�ེང་�་བཏང་ངོ་། 34དེ་ནས་ཁོང་ཕོ་�ང་ནང་འ�ལ་ནས་
ཞལ་ལག་བཞེས་སོ། དེའི་�ེས་�་ཁོང་གིས། མོའི་�ང་པོ་དེ་འ�ེར་ནས་�ས་ཤིག། གང་ལ་ཟེར་ན། མོ་ནི་�ལ་པོའི་
�་མོ་ཡིན་ནོ། 35འོན་�ང་མོའི་�ས་པོ་�ས་སར་འ�ོ་མཁན་མི་ཚ�ས་མོའི་ཐོད་པ་དང་�ང་ལག་གི་�ས་པ་མ་
གཏོགས་མ་�ེད་པས། 36དེ་ཚ�ས་དེ་བཞིན་ཡེ་�་ལ་�ན་གསེང་�ས་པ་དང་། ཁོང་གི་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་ཞབས་�ི་ཨེ་ལི་�ཱའི་བ�ད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ས་�ལ་�་ཡེ་ཛ�་བྷེལ་�ི་�ས་དེ་�ི་ཚ�ས་ཟ་བར་འ�ར། 37མོའི་
ག�གས་�ག་མ་དེ་�ད་�ར་འ�ར་ནས་�ས་�ང་དེ་ཚ�་ད�ེ་བ་�ེད་མི་�བ་པར་འཐོར་བར་འ�ར་ཞེས་
ག�ངས་པ་�ར་�ང་བ་ཡིན་ག�ངས་སོ༎  
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ཨ་ཧབ་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་བསད་པ།  

1ས་མར་ཡའི་�ོང་�ེར་�་ཨ་ཧབ་�ི་རིགས་བ�ད་མི་�ངས་བ�ན་�་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། ཡེ་�ས་ཡི་
གེ་ཞིག་�ིས་པ་དང་དེའི་འ�་བ�ས་�མས་�ོང་�ེར་�ི་�ིད་�ོང་པ་�མས་དང་�ལ་མི་གཙ�་�ག་�མས་དང་ཨ་
ཧབ་རིགས་བ�ད་�ི་�་�ོང་�ེད་མཁན་ཚ�་ལ་བཏང་ངོ། ཡི་གེ་དེའི་ནང་གསལ་འདི་�ར་བཀོད་ཡོད་དོ། 2�ོད་
ཚ�་ནི་�ལ་པོའི་རིགས་བ�ད་ཚ�འི་དོ་དམ་པ་ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�་ལ་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་�མས་དང་�་�མས་དང་
མཚ�ན་ཆ་�མས་དང་�ོང་�ེར་བཙན་པོ་བཅས་མངའ་འོག་�་ཡོད་པས། �ོད་ཚ�་ལ་ཡི་གེ་འདི་འ�ོར་མ་ཐག་�། 
3�ོད་ཚ�ས་�ལ་པོའི་རིགས་བ�ད་ནས་མི་འོས་པ་ཚད་�ན་ཞིག་འདམས་ཏེ་ཁོང་�ལ་པོར་བ�ོས་ནས། ཁོང་ལ་
�ོབས་�ིར་དམག་�བ་ཅིག་ཅེས་�ས་སོ། 4ས་མར་ཡའི་�ིད་�ོང་པ་�མས་ཧ་ཅང་འཇིགས་ནས་དེ་ཚ�ས་ཡེ་�་ལ་
�ལ་པོ་ཡོ་རམ་དང་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱས་�ང་འགག་�་གནང་�བ་མེད་པས་ང་ཚ�ས་ཇི་�ར་�ེད་�བ་ཅེས་�ས་
སོ། 5དེ་འ�་སོང་ཙང་ཕོ་�ང་གི་དཔོན་པོ་དང་�ོང་�ེར་�ི་ལས་�ེད་པ་དང་�ལ་མི་གཙ�་�ག་�མས་དང་�་
�ོང་�ེད་མཁན་ཚ�་བཅས་མཉམ་�་ཡེ་�་ལ་ང་ཚ�་�ེད་�ི་ཞབས་�ི་ཡིན་པ་དང་�ེད་�ི་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་
�བ་�ར་�་�ིགས་ཡོད། འོན་�ང་ང་ཚ�ས་�་ལ་ཡང་�ལ་པོ་བ�ོས་�ི་མིན། �ེད་�ི་�གས་ལ་ཇི་ལེགས་པ་དེ་
གནང་རོགས་ཞེས་པའི་འ�ིན་བཏང་ངོ་། 6ཡེ་�ས་�ོད་ཚ�་ང་མཉམ་�་ཡོད་པ་དང་ངའི་བཀའ་�བ་�ར་�་�ིག་
ཡོད་པ་ཡིན་ན། སང་ཞོག་�ས་ཚ�ད་དི་རང་ལ་ཡེཛ་རིལ་�་ངའི་སར་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་རིགས་བ�ད་དེ་ཚ�འི་མགོ་
�མས་འ�ེར་ཤོག་ཅེས་པའི་ཡི་གེ་གཞན་ཞིག་བཏང་ངོ་། ས་མར་ཡ་�་གནས་ཡོད་�ལ་མི་ཚ�འི་བ�་�ོགས་འོག་
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�་ཡོད་པའི་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་རིགས་བ�ད་བ�ན་�་ཐམ་པ་ཡོད་པ་�མས་འཚར་ལོངས་�ེད་བཞིན་ཡོད་པས། 
7ཡེ་�འི་ཡི་གེ་དེ་འ�ོར་བ་དང་། ས་མར་ཡའི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ས་ཨ་ཧབ་�ི་རིགས་བ�ད་བ�ན་�་�མས་བསད་
ནས་དེ་ཚ�འི་མགོ་�མས་�ེ་པོའི་ནང་�གས་ནས་ཡེཛ་རིལ་�་ཡེ་�འི་�ར་བཏང་ངོ་། 8ཡེ་�་ལ། ཨ་ཧབ་�ི་རིགས་
བ�ད་ཚ�འི་མགོ་�མས་འ�ེར་ཡོད་�གས་�ས་པ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོར་ཚ�་གཉིས་�་�ངས་
ནས་ཉིན་�ེས་མའི་ཞོག་པ་བར་འཇོག་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 9སང་ཞོག་ཁོང་�ལ་�ོར་ཕེབས་ནས། དེར་
ཡོད་པའི་མི་མང་ལ་ངས་�ལ་པོ་ཡོ་རམ་ལ་�ས་ངན་གཏིང་ནས་ཁོང་བ�ོང་པ་ཡིན། དེའི་�ོར་�ོད་ཆོར་�་ཡང་
འགན་འ�ར་མི་དགོས། འོན་�ང་འདི་ཆོ་ཚང་མ་�ས་བསད་པ་རེད་དམ། 10འདིའི་ཐོག་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཨ་ཧབ་�ི་རིགས་བ�ད་�ི་�ོར་བཀའ་གནང་བ་ཚང་མ་བདེན་པ་ཡོང་ངོ་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ང་�ོན་པ་ཨེ་ལི་�ཱ་བ�ད་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ཚང་མ་�བ་པ་ཡིན་ནོ། 11དེ་ནས་ཡེ་�ས་ཡེཛ་རིལ་�་
�ོད་པའི་ཨ་ཧབ་�ི་གཉེན་ཚན་ཚང་མ་དང་། ཁོང་གི་འགོ་འཛ�ན་ཚང་མ་དང་། �ོགས་པོ་ཉེ་པོ་�མས་དང་། �་
མ་�མས་དང་བཅས་པ་བསད་ནས། དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་གཅིག་�ང་གསོན་པོར་མ་བཞག་གོ།  

�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱའི་གཉེན་ཚན་�མས་བསད་པ།  

12ཡེ་�་ཡེཛ་རིལ་ནས་ས་མར་ཡ་�་འ�ོ་བའི་�ིར་ཐོན་པས། ལམ་�་�ག་�ིའི་�ར་ཞེས་བའི་ས་གནས་དེར། 
13ཁོང་གིས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱའི་གཉེན་ཚན་འགའ་ཤས་དང་འ�ད་པས་དེ་ཚ�་ལ་�ོད་ཚ�་�་ཡིན་
ནམ་ཅེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བས། དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ�འི་ཡའི་གཉེན་ཚན་ཡིན་པས། ང་ཚ�་ཡེཛ་རིལ་�་
བ�ན་མོ་ཡེ་ཛ�་བྷེལ་དང་ཁོང་གི་�ལ་པོའི་�ིམ་ཚང་ལ་�ས་ཞབས་�ས་པར་འ�ོ་གི་ཡོད་ཅེས་�ས་པས། 14ཡེ་
�ས་རང་གི་མི་ཆོ་ལ་ཁོ་ཚ�་གསོན་པོར་བ�ང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་མི་བཞི་�་ཞེ་གཉིས་ཡོད་
པ་�མས་བ�ང་ནས་དེར་ཡོད་པའི་དོང་ཞིག་གི་ཉེ་འ�མ་�་བསད་ནས་གཅིག་�ང་གསོན་པོར་མ་བཏང་ངོ་༎  

ཨ་ཧབ་�ི་མཉེན་ཚན་�ག་འ�ོད་ཚང་མ་བསད་པ།  

15ཡེ་�་ཡང་�ར་ཕེབས་པ་དང་ཁོང་གི་ལམ་�་རེ་ཀབ་�ི་�་ཡོ་ན་དྷབ་དང་འ�ད་པས། ཡེ་�ས་ཁོ་ལ་འཚམས་
འ�ི་�ས་ནས་ངའི་བསམ་པར་�ོད་དང་ང་གཉིས་འ�་མ�ངས་རེད། �ོད་�ིས་ང་ལ་�བ་�ོར་�ེད་�ི་ཡིན་ནམ་
ག�ངས་པས། ཡོ་ན་དྷབ་�ིས་�བ་�ོར་�་གི་ཡིན་ཞེས་�ས་པས། ཡེ་�ས་དེ་འ�་ཡིན་ན་�ེད་�ི་�ག་ང་ལ་
གནང་བར་མཛ�ད་ག�ངས་པས། ཁོང་གཉིས་�ི་ཕན་�ན་ལག་པ་བ�ང་བ་དང་ཡེ་�ས་ཁོང་ལ་རོགས་�ས་ཏེ་
ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་ནང་�་ཐེན་ནོ། 16ང་དང་མཉམ་�་ཤོག་ལ་ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མོས་�ས་ཇི་�ར་�་
བཞིན་འ�ག་པར་�ོས་ཤིག་ག�ངས་ནས་མཉམ་�་ས་མར་ཡ་�་�ེབས་སོ། 17ཁོང་ཚ�་དེར་འ�ོར་བ་དང་ཡེ་�ས། 
ཨ་ཧབ་�ི་གཉེན་ཚན་གཅིག་�ང་མ་བཞག་པར་ཚང་མ་བསད་དོ། དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ལི་ཡ་ལ་
གང་འ�ང་�འི་�ོར་ག�ངས་པ་དེ་�བ་བོ༎  

བྷལ་ལ་མཆོད་མཁན་�མས་བསད་པ།  



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

18ཡེ་�འི་ས་མར་ཡའི་མི་མང་�མས་བཀོང་ནས་�ས་པ། �ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ིས་�་བྷལ་ལ་ཞབས་�་�ན་�འི་མ་
གཏོགས་�ལ་མེད། འོན་�ང་ངས་ཁོང་ལ་དེ་ལས་ཧ་ཅང་མང་བ་ཞབས་�ི་�ས་�་ཡིན། 19བྷལ་�ི་�ང་�ོན་པ་
ཚང་མ་དང་ཁོང་ལ་མཆོད་མཁན་ཚང་མ་དང་ཁོང་གི་�་མ་ཚང་མ་བོས་ཤིག �་ལ་ཡང་དགོངས་པ་མེད། ངས་
བྷལ་ལ་དམར་མཆོད་ཆེན་པོ་འ�ལ་�་ཡིན་པས། དེར་མ་ཡོང་མཁན་མི་དེ་གསོད་པར་�་�་ཡིན་ག�ངས་ནས། 
(ཡེ་�ས་བྷལ་ལ་མཆོད་མཁན་ཚང་མ་གསོད་པར་�་�འི་གཡོ་�ས་ཞིག་�ས་སོ།) 20དེ་ནས་ཡེ་�ས་བྷལ་ལ་
མཆོད་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ཚང་མར་གསལ་�གས་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དེ་བཞིན་�ས་སོ། 21དེ་ནས་ཡེ་�ས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ཚང་མར་ལོན་བཏང་བས། བྷལ་ལ་མཆོད་མཁན་གཅིག་�ང་མ་�ས་པ་ཚང་མ་ཡོང་ངོ་། དེ་ཚ�་
ཚང་མ་བྷལ་�ི་�་ཁང་�་�ིན་ནས་མཆོད་ཁང་ཡོངས་�་ཁེངས་སོ། 22དེ་ནས་ཡེ་�ས་�་ཆེའི་ན་བཟའི་འགོ་
འཛ�ན་�་མར། བྷལ་ལ་མཆོད་མཁན་ཚང་མར་�ོན་�ིར་ན་བཟའ་�ོད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 23དེ་ནས་
ཡེ་�ས་ཁོང་རང་རེ་ཀབ་�ི་�་ཡོ་ན་དྷབ་དང་མཉམ་�་�་ཁང་�་ཕེབས་ནས་དེར་ཡོད་པའི་མི་མང་�མས་ལ། 
བྷལ་ལ་མཆོད་མཁན་གཅིག་�་འཛ�མས་པ་མ་གཏོགས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་མཁན་�་ཡང་ནང་�་
གཏོང་བར་མི་�་�་ངེས་གཏན་�ོས་ཤིག་ག�ངས་སོ། 24དེ་ནས་ཁོང་དང་ཡོ་ན་དྷབ་གཉིས་བྷལ་ལ་མཆོད་པ་
དང་�ིན་�ེག་�ལ་བར་ནང་�་ཕེབས་ནས། ཁོང་གི་�ི་ལོག་�་མི་བ�ད་�་ཐམ་པ་བཞག་ཡོད་པ་དེ་ཚ�ར་�ོད་
ཚ�ས་མི་འདི་ཚ�་ཚང་མ་གསོད་དགོས། གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་མི་གཅིག་�ོས་ནས་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཁོས་རང་གི་�ོག་
དེའི་ཆེད་�་�ལ་དགོས་ཅེས་�ོབ་�ོན་གནང་ཡོད་དོ། 25ཡེ་�ས་མཆོད་པ་�ལ་ཚར་མ་ཐག་�་�་�ང་བ་དང་
འགོ་འཛ�ན་ཚ�ར། སོང་ལ་དེ་ཚ�་གཅིག་�ང་�ོས་མ་བ�ག་པར་གསོད་ཅིག་ག�ངས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ི་བཏོན་
ནས་ནང་�་�ིན་ནས་ཚང་མ་བསད་ནས་དེ་ཚ�འི་རོ་�ིར་བཏོན་ནོ། དེ་ནས་དེ་ཚ�་བྷལ་�ི་�་ཁང་ནང་མར་�ིན་
ནས། 26དེར་ཡོད་པའི་དམ་པའི་ཀ་བ་དེ་�ིར་འ�ེར་ཡོང་ནས་མེར་བ�ེགས་སོ། 27དེ་�ར་དེ་ཚ�ས་དམ་པའི་ཀ་བ་
དང་�་ཁང་�ོར་ནས་�་ཁང་དེ་གསང་�ོད་བཟོས་སོ། �ས་དེང་སང་ཡང་དེ་�ར་ཡིན་ནོ། 28དེ་�ར་ཡེ་�ས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་ནང་�་བྷལ་ལ་མཆོད་པའི་�ོལ་དེ་�་མེད་བཟོས་སོ། 29འོན་�ང་ཁོང་གིས་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་�ིག་པར་�ེ་འ�ིད་ནས་བྷེ་ཐེལ་དང་དྷན་�་བཟོས་པའི་གསེར་�ི་�ང་གོག་ལ་མཆོད་
�འི་�ིག་ལས་དེ་རང་ལ་དཔེ་བ�ས་སོ། 30གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཡེ་�་ལ་�ོད་�ི་ཨ་ཧབ་�ི་རིགས་བ�ད་
ལ་ངས་འདོད་པ་�ར་ཆ་ཚང་�ས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་མི་རབས་བཞི་བར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་
པོ་ཡོང་�ར་ངས་དམ་བཅའ་�་�་ཡིན་ག�ངས་སོ། 31འོན་�ང་ཡེ་�ས། རང་གི་བསམ་པ་�མ་དག་གིས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ལ་ཉན་མེད་དོ། དེའི་ཚབ་�་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་
�ིག་པར་�ེ་འ�ིད་�ས་པའི་དཔེའི་�ེས་�་འ�ག་གོ།  

ཡེ་�་�ོངས་པ།  

32�ས་�བས་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ས་�ལ་དེ་�་�ོན་�ང་�་གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་
གནང་ཡོད་ཅིང་། སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་ཧ་ཛ་ཨེལ་�ིས་བཙན་འ�ལ་�ས་པའི་ས་�ལ་ཡོངས་�། 33ཡོར་དན་�ི་
ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་�ག་�་ཨར་ནོན་�ི་�ོང་�ེར་ཨ་རོ་ཨེར་�ི་�ོ་�ོགས་བར་�ི་མི་བ�ད་གྷཌ་དང་�་བྷེན་
དང་ཤར་�་མ་ནསེ་�ཱེ་པ་�མས་�ོད་པའི་ས་�ལ་གྷིལ་ཨད་དང་བྷ་�ན་བཅས་�ད་ཡོད་དོ། 34ཡེ་�ས་མཛད་པ་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

�མས་ཁོང་གི་�ོ་�ོབས་ཆེན་པོའི་�ས་�ེས་དང་བཅས་པ་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་
ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 35ཁོང་�ོངས་པ་དང་ས་མར་ཡ་�་�ས་ནས་ཁོང་གི་�་ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧཛ་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་
�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 36ཡེ་�ས་ས་མར་ཡ་�་ལོ་ཉི་�་�་བ�ད་རིང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�ིད་བ�ངས་ཡོད་དོ༎  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 11 

ཡ་�་�འི་བ�ན་མོ་ཨ་ཐལ་�ཱ།  

1�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱའི་�མ་ཨ་ཐལ་�ཱས་རང་གི་�ས་�ོངས་པའི་�ོར་མ�ེན་མ་ཐག་�་ཁོང་གིས�ལ་པོའི་ནང་མི་
�མས་གསོད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 2ཨ་ཧ་ཛ་�ཱའི་�ས་ཡོ་�ཱཤེ་�་�ང་�ོས་ཐར་རོ། ཁོང་གཞན་ཚ�་དང་
མཉམ་�་གསོད་�བ་ཡོད་ན་ཡང་ཁོང་གི་ཨ་ནི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་རམ་�ི་�ས་མོ་དང་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱའི་ཕ་གཅིག་པའི་
�ིང་མོ་ཡེ་ཧོ་ཤེ་བྷས་�ོབས་སོ། མོས་ཁོང་དང་ཁོང་གིས་མ་མ་མཉམ་�་འ�ིད་ནས་མཆོད་ཁང་གི་ཉལ་ཁང་ཞིག་
གི་ནང་ཨ་ཐལ་�ཱ་ནས་�ས་པས། དེ་�ར་ཁོང་བསད་མེད་དོ། 3ལོ་�ག་རིང་ཡེ་ཧོ་ཤེ་བྷས་�ས་དེ་མཆོད་ཁང་གི་
ཉལ་ཁང་ནང་�་�ས་བཞག་ཡོད་པ་དང་། �བས་དེར་ཨ་ཐལ་�ཱས་�ལ་མོའི་�ལ་�་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 
4འོན་�ང་ལོ་བ�ན་པར་�་མ་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷས་ཕོ་�ང་གི་�ལ་པོའི་�་�ང་པ་དང་ཕོ་�ང་གི་�་�ང་པའི་དོ་དམ་
པ་ཚ�ར་མཆོད་ཁང་�་ཡོང་དགོས་པའི་ལོན་བཏང་བ་དང་། དེར་ཁོང་གིས་མཛད་འཆར་ཇི་ཡོད་ཁོ་ཚ�ས་མི་
བཏང་ནས་མནའ་བ�ེལ་བ�ག་གོ ཁོང་གིས་ཁོ་ཚ�ར་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱའི་�་ཡོ་�ཱཤེ་བ�ན་པ་དང་། 5ཁོང་ཚ�ར་
གཤམ་གསལ་�ར་བཀའ་གནང་བ། �ོད་ཚ�་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་ང་ལས་འགན་�ེད་པར་ཡོང་�བས་�ོད་ཆོ་
ག�མ་ཆ་གཅིག་གིས་ཕོ་�ང་�ང་དགོས་སོ། 6ག�མ་ཆ་གཞན་དེས་�ར་�ི་�ལ་�ོ་དེ་�ང་དགོས་པ་དང་གཞན་
�མ་ཆ་དེས་�་�ང་པ་ཚ�འི་�བ་�ི་�ལ་�ོར་ལངས་ནས་�ང་དགོས་སོ། 7ངལ་གསོ་བའི་ཞག་ལ་ལས་འགན་ཚར་
ནས་འ�ོ་མཁན་ཚ�་གཉིས་པོའི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ས་�ལ་པོར་�ང་�ོབས་�ེད་པའི་ཆེད་�་མཆོད་ཁང་�་�ང་དགོས་
སོ། 8�ོད་ཚ�ས་རལ་�ི་�ོན་ནས་�ལ་པོ་ཡོ་�ཱཤེ་ལ་�ང་དགོས་པ་དང་ཁོང་གང་�་ཕེབས་ཡང་དེར་ཁོང་མཉམ་
�་འ�ོ་དགོས་སོ། �ོད་ཚ�འི་ཉེ་འ�མ་�་�་ཞིག་�ེབས་ན་ཡང་གསོད་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། 9འགོ་འཛ�ན་ཚ�ས་ཡེ་ཧོ་
ཡ་དྷའི་�ོབ་�ོན་ལ་ཉན་ནས་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་ལ་ལས་འགན་�ོས་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་ཁོང་གི་སར་འ�ིད་
ཡོང་ནས། 10ཁོང་གིས་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ར་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་མ�ང་དང་�བ་སོགས་མཆོད་ཁང་�་བཞག་ཡོད་པ་
དེ་�ད་པ་དང་། 11མི་�མས་རལ་�ི་�ོན་ནས་ཡོད་པའི་མི་ཚ�ས་�ལ་པོར་�ང་�ོབས་�ེད་པའི་�ིར་མཆོད་ཁང་
མ�ན་�ི་མཐའ་འཁོར་ལ་བཞག་གོ 12དེ་ནས་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷས་ཡོ་�ཱཤེ་ལ་�ིར་བཏོན་ནས། ཁོང་གི་ད�་ལ་ཅོད་པན་
�ོན་པ་དང་ཁོང་ལ་�ིད་�ོངས་�ི་�ིམས་ཡིག་འ�་བ�ས་ཤིག་གནང་ངོ་། དེ་ནས་ཡོ་�ཱཤེ་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ས་
ནས་�ལ་པོར་གསལ་�གས་གནང་ངོ་། དེ་ནས་མི་མང་ཚ�ས་རང་གི་ལག་པ་བ�བས་ཏེ། �ལ་པོ་�་ཚ�་�ན་རིང་
གནས་པར་ཤོག་ཅེས་�ད་འབོད་�ས་སོ། 13�ལ་མོ་ཨ་ཐལ་�ཱས་�་�ང་བ་དང་མི་མང་གི་�་ཐོས་པ་དང་
མ�ོགས་པོར་མི་ཚ�གས་འཛ�མས་ཡོད་པའི་མཆོད་ཁང་�་ཡོངས་ནས། 14དེར་�གས་�ོལ་�ར་�ལ་པོ་གསར་པ་
མཆོད་ཁང་གི་འ�ལ་�ོའི་ཀ་བའི་འ�མ་�་བཞེངས་ཡོད་པ་མོས་མཐོང་ངོ་། ཁོང་ལ་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་དང་�ང་
འ�ད་མཁན་ཚ�ས་མཐའ་བ�ོར་ནས་ཡོད་པ་དང་། མི་མང་ཚ�ས་དགའ་�ོའི་ངང་�ད་འབོད་�ེད་པ་དང་�ང་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

འ�ད་བཞིང་ཡོད་པས། ཨ་ཐལ་�ཱས་�་ངན་�ིས་རང་གི་གོས་�ལ་ཞིང་། འདི་བ�་འ�ིད་རེད་ཅེས་�ད་�བ་བོ། 
15ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷས་མཆོད་ཁང་གི་མངའ་�ལ་�་ཨ་ཐལ་�ཱ་ལ་གསོད་འདོད་མེད་པས། དམག་མིའི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ར་
མོ་ལ་�་�ང་པ་ཚ�འི་�ལ་�ི་དབར་�ིར་འ�ིད་ནས་མོ་ལ་�ོབས་པར་ཡོང་མཁན་�་ཡིན་�ང་གསོད་ཅིག་ཅེས་
བཀའ་གནང་བས། 16དེ་ཚ�ས་མོ་བ�ང་ནས་ཕོ་�ང་�་འ�ིད་པ་དང་དེར་མོ་ལ་�འི་�ལ་�ོར་བསད་དོ༎  

ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷས་བ�ར་བཅོས།  

17�་མ་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷས། �ལ་པོ་ཡོ་�ཱཤེ་དང་མི་མང་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་�་འ�ར་བའི་�ིར་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་�་དམ་བཅའ་ཞིག་བཞག་བ�ག་པ་དང་། ཁོང་གིས་�ལ་པོ་དང་མི་མང་གི་
དབར་ལ་དམ་བཅའ་ཞིག་བཟོས་སོ། 18དེ་ནས་མི་ཚ�་བྷལ་�ི་�་ཁང་�་སོང་ནས་�་ཁང་དེ་�ོགས་པ་དང་། དེ་
ཚ�ས་མཆོད་�ི་དང་འ�་�་�མས་བཤིག་ཏེ་མཆོད་�ིའི་མ�ན་�་བྷལ་�ི་�་མ་མཏ་ཏན་ཡང་བསད་དོ། ཡེ་ཧོ་ཡ་
དྷས་མཆོད་ཁང་�་�་�ང་བ་བཞག་གོ 19དེ་ནས་ཁོང་དང་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་དང་�ལ་པོའི་�་�ང་བ་དང་ཕོ་�ང་
གི་�་�ང་པ་བཅས་ནས་�ལ་པོ་ལ་མཆོད་ཁང་ནས་ཕོ་�ང་�་གདན་འ�ེན་�ས་པ་དང་མི་མང་ཚང་མས་ཁོང་
གི་�ེ་�་འ�ངས་སོ། ཡོ་�ཱཤཻ་�་�ང་པའི་�ལ་�ོའི་ནང་འ�ལ་ནས་བ�གས་�ིའི་�ེང་�་བ�གས་སོ། 20མི་མང་
ཚང་མས་དགའ་མ�ས་ཡིད་རངས་སོ། �ོང་�ེར་དེ་ཞི་བདེའི་ནང་གནས་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་�ས་ཨ་
ཐལ་�ཱ་ལ་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་ནང་བསད་ཟིན་ཡོད། 21ཡོ་�ཱཤེ་ལོ་བ�ན་ལོན་�བས་ཡ་�་�འི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 12 

ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཡོ་�ཱཤཻ།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡོ་རམ་�ིས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་ངོ་བ�ན་པའི་�ས་�། ཡོ་�ཱཤཻ་ཡ་�་�འི་�ལ་པོར་
འ�ར་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་བཞི་�་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ཛ�་བི་�ཱ་ནི་�ོང་�ེར་
བྷིར་ཤེ་བྷ་ནས་ཡིན་ནོ། 2ཁོང་གི་�་ཚ�འི་རིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་མཉེས་པ་ཤ་�ག་གནང་ཡོད། 
གང་ལགས་ཟེར་ན། �་མ་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷས་ཁོང་ལ་�ོབ་�ོན་གནང་གི་ཡོད་དོ། 3འོན་�ང་�ི་པའི་�་ལ་མཆོད་འ�ལ་
�ེད་�ལ་�མས་བཤིགས་མེད་པ་དང་། མི་མང་ནས་�་མ�ད་�ི་དེར་དམར་མཆོད་དང་�ོས་བ�ག་བཞིན་ཡོད་
དོ། 4ཁོང་གིས་�་མ་ཚ�་བཀའ་འ�ག་གནང་ནས་མཆོད་ཁང་�་�ལ་བའི་ད�ལ་ཁག་དང་། �ས་�ན་�ི་མཆོད་
པའི་ཆེད་�་འ�ལ་བ་ཁག་དང་རང་འདོད་�ི་འ�ལ་བ་�མས་གསོག་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 5�་མས་�་
ཞིག་གི་ཞབས་�ི་�ས་བ་ཚ�འི་འ�ེར་ཡོང་བའི་ད�ལ་དེ་�་མ་སོ་སོའི་འགན་འ�ར་དགོས་པ་དང་། ད�ལ་དེ་ཚ�་
མཆོད་ཁང་ཉམས་གསོ་�ེད་དགོས་པ་�ང་�བས་བེད་�ོད་�ེད་དགོས་སོ། 6ཡོ་�ཱཤཻ་�ལ་�ིད་�ོངས་ནས་ལོ་ངོ་
ཉི་�་�་ག�མ་སོང་བའི་�ས་�ན་རིང་�་མ་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་གི་ཉམས་གསོ་གང་ཡང་གནང་མེད་པས། 7དེའི་
�ེན་�ིས་ཁོང་གིས་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷ་དང་གཞན་�་མ་ཚ�་བཀའ་འ�ག་གནང་ནས། �ོད་ཚ�ས་ཅིའི་�ིར་མཆོད་ཁང་
ཉམས་གསོ་མ་�ེད་པ་ཡིན་ནམ། ད་ནས་བ�ང་�ོད་ཚ�ར་འ�ོར་བའི་ད�ལ་�མས་བདག་ཉར་�ེད་མི་ཆོག དེ་ཚ�་
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ཉམས་གསོ་�ེད་�བ་པའི་�ིར་�ིས་འ�ལ་�་དགོས་སོ། 8�་མ་ཚ�ས། དེ་ལ་ཉན་ནས་རང་ཉིད་�ི་མཆོད་ཁང་
ཉམས་གསོ་མ་�ེད་�་མོས་མ�ན་�ས་སོ། 9ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷས་�མ་ཞིག་འ�ེར་ཡོང་ནས་དེའི་ཁེབ་�ེང་ཨི་�ང་ཞིག་
བཟོས་ཏེ། མཆོད་ཁང་འ�ལ་སའི་གཡས་�ོགས་�་མཆོད་�ིའི་འ�མ་�་བཞག་གོ �ལ་�ོར་ཞབས་ཏོག་�ས་
མཁན་�་མ་ཚ�ས་མཆོད་པ་�མས་�ི་འ�ལ་བའི་ད�ལ་ཚང་མ་�མ་དེའི་ནང་�་�གས་�ི་ཡོད་དོ། 10�མ་དེའི་
ནང་ད�ལ་མང་པོ་�ང་�བས་�ལ་པོའི་�ང་ཡིག་དང་�་མ་ཆེན་པོ་ཕེབས་ནས་ད�ལ་དེ་བ�ར་ནས་འདེགས་
�ི་ཡོད་པས། 11ད�ལ་�ངས་ཚང་ཐོ་དགོས་�ིས་མཆོད་ཁང་གི་ལས་ཀའི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ར་�ིས་�ོད་དགོས་པ་
དང་། དེ་ཚ�་ནས་ཤིང་བཟོ་བ་དང་�ིག་དཔོན་དང་། 12�ོ་བཟོ་བ་དང་�ོ་བཞོག་མཁན་སོགས་ལ་�ོད་པ་དང་། 
ཉམས་གསོའི་ཆེད་ཤིང་དང་�ོ་ཉོ་བ་དང་འ�ོ་སོང་དགོས་ངེས་ཚང་མ་�ོད་�ི་ཡོད་དོ། 13འོན་�ང་ད�ལ་དེ་ཚ�་
ནས་ད�ལ་�ི་དཀར་ཡོལ་དང་ཕོར་པ་དང་�ང་དང་ག�་�ེགས་�ི་ཡོ་�ད་དང་། གཞན་ཡང་གསེར་ད�ལ་�ི་
དངོས་པོ་གང་ཡང་བཟོས་ནས་བེད་�ོད་�ས་མེད་དོ། 14དེ་ཚ�་ཚང་མ་ལས་�ེད་�ི་�་ཆ་དང་ཉམས་གསོའི་ཅ་
དངོས་སོགས་ཉོ་�ར་བེད་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 15ལས་�ེད་པའི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་ཧ་ཅང་�ང་པོ་ཡོད་�བས་ཁོ་
ཚ�ས་ད�ལ་�ི་�ིས་འ�ལ་�་དགོས་མེད་པ་དང་། 16མཆོད་པའི་ཚབ་�་�ལ་བའི་ད�ལ་དང་�ིག་པའི་ཆེད་�་
འ�ལ་བའི་ད�ལ་�མས་�མ་ནང་བསགས་མི་དགོས་ཏེ་དེ་ནི་�་མ་ཚ�ར་བདག་པ་ཡིན་ནོ། 17�ས་�བས་དེར་སི་
རི་ཡའི་�ལ་པོ་ཧ་ཛ་ཨེལ་�ིས་གྷད་�ོང་�ེར་ལ་དམག་�བ་ནས་དེ་དབང་འཛ�ན་�ས་སོ། དེ་ནས་ཁོས་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�་དམག་�བ་�ིས་�ས་སོ། 18ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡོ་�ཱཤེ་�ིས་རང་གི་མེས་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་དང་ཡེ་ཧོ་རམ་
དང་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་བའི་འ�ལ་བ་�མས་དང་རང་གི་འ�ལ་བ་�མས་མཆོད་ཁང་
དང་ཕོ་�ང་གི་བང་མཛ�ད་�ི་གསེར་�མས་ཆ་ཚང་�ངས་ནས་�ལ་པོ་ཧ་ཛ་ཨེལ་�ི་�ར་�ང་�ིན་�ི་�ལ་�་
བཏང་ངོ་། དེ་ནས་ཁོང་གིས་རང་གི་དམག་མི་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་�ིར་ལོག་བཏང་ངོ་། 19�ལ་པོ་ཡོ་�ཱཤཻ་
མཛད་པ་�མས་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད། 20-21�ལ་པོ་ཡོ་�ཱཤཻ་�ི་ལས་�ེད་པ་
ཚ�ས་�ས་ངན་བཙམས་ནས། དེ་ཚ�་ཤིམ་ཡད་�ི་�་ཡོ་ཛ་ཀར་དང་ཤོ་མེར་�ི་�་ཡེ་ཧོ་ཛ་བྷད་གཉིས་ནས་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�ི་ཤར་�ོགས་�་སིལ་ལ་�་འ�ོ་བའི་ལམ་�ར་�་�ོན་�་ས་�ོང་ཡོད་སར་བཟོས་པའི་ཁང་པའི་ནང་ཁོང་
ལ་བསད་དོ། ཡོ་ཨཤཻ་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་�་�ས་པ་དང་། དེ་�ེས་ཁོང་གི་�་ཨ་མ་ཛ་�ཱས་
ཁོང་གི་�ེས་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  
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ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧཛ།  

1ཨ་ཧ་ཛ་�ཱའི་�་ཡོ་�ཱཤཻ་�ིས་ཡ་�་�འི་�ལ་�ིད་བ�ང་ནས་ལོ་ཉི་�་�་ག�མ་སོང་བའི་�བས་�་ཡེ་�འི་�་ཡེ་
ཧོ་ཨ་ཧཛ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་ཁོང་གིས་ས་མར་ཡ་�་ལོ་བ�་བ�ན་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། 
2�ོན་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ར་ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚ�་ལ་�ིག་པར་�ེ་འ�ིད་�ས་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་ལམ་ངན་པ་�མས་ནམ་ཡང་�ངས་མེད་དོ། 3དེ་འ�་སོང་
ཙང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་ཐོག་�་�གས་�ོ་བ་དང་། ཁོང་གིས། སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་ཧ་ཛ་ཨེལ་
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དང་ཁོང་གི་�་བྷེན་ཧ་དྷད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་ཡང་ཡང་ཕམ་བ�ག་པ་གནང་ཡོད། 4དེ་ནས་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་
ཨ་ཧཛ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། སི་རི་ཡའི་�ལ་པོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་མནར་
གཅོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་གཟིགས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་གསོལ་འདེབས་གསན་གནང་ངོ་། 
5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་འགོ་འ�ིད་ཞིག་བཏང་གནང་བ་དང་། དེས་ཁོ་ཚ�ར་སི་རི་ཡའི་
འོག་ནས་�བས་པ་དང་ཁོ་ཚ�་�ར་བཞིན་ཞི་བདེའི་ངང་གནས་སོ། 6འོན་�ང་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་ཚ�ར་�ེ་འ�ིད་�ས་པའི་�ིག་པ་�མས་མ་�ངས་པར་�ིག་པ་�ིས་བཞིན་གནས་པ་དང་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་འ�་
�་དེ་ས་མར་ཡ་�་གནས་སོ། 7ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧཛ་ལ་�་པ་�་བ�་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་བ�་དང་�ང་དམག་༡༠,༠༠༠ 
མ་གཏོགས་དམག་ད�ང་�ག་མེད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། སི་རི་ཡའི་�ལ་པོས་�ག་མ་�མས་�ང་�ལ་�ར་�ོག་
�ིས་བཏང་ནས་མེད་པར་བཟོད་ཡོད་དོ། 8ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧཛས་ཁོང་གི་མ�་�ོབས་ཆེན་པོའི་མཛད་པ་�མས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད། 9ཁོང་�ོངས་པ་དང་ས་མར་ཡ་�་�ས་ནས་ཁོང་གི་�ས་
ཡེ་ཧོ་ཨཤེ་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཨཤེ།  

10ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཡཽ་�ཱཤེས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་ངོ་�མ་�་སོ་བ�ན་�བས་�། ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧཛའི་�་ཡེ་ཧོ་
ཨཤེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་ནས་ཁོང་གིས་ལོ་བ�་�ག་རིང་ས་མར་ཡ་�་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། 11ཁོང་
གིས་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པ་དང་། �ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�ིག་པར་
�ེ་འ�ིད་གནང་བའི་དཔེའི་ངན་པའི་�ེས་�་འ�ངས་སོ། 12ཡེ་ཧོ་ཨཤེའི་མཛད་པ་�མས་དང་ཁོང་གི་ཡ་�་�་
པའི་�ལ་པོ་ཨ་མ་ཛ་�ཱ་མཉམ་�་མ�་�ོབས་ཆེན་པོའི་དམག་འཐབ་པའི་�ོར་སོགས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་
�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 13ཡེ་ཧོ་ཨཤེ་�ོངས་ནས་ས་མར་ཡ་�་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་�་�ས་པ་
དང་ཁོང་གི་�ས་ཡེ་རོ་བྷམ་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

ཨེ་ལི་ཤ་�ོངས་པ།  

14�ང་�ོན་པ་ཨེ་ལི་ཤ་�ང་ཞི་�ག་པོ་ཞིག་གིས་�ང་ནས། ཁོང་�ོངས་�བ་ཡོད་�བས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་
ཧོ་ཨཤེ་ཁོང་མཇལ་བར་ཕབེས་པས། ཁོང་བ�མ་བཞིན་ངའི་ཡབ། ངའི་ཡབ་�ེད་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ན་དབང་
ཅན་�ི་�ང་�ོབ་མཁན་ཡིན་ཞེས་ག�ང་�ད་ཤོར་རོ། 15ཨེ་ལི་ཤས། ཁོང་ལ་མདའ་ག�་དང་མདའ་ཁ་ཤས་ལེན་
ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས། ཡེ་ཧོ་ཨཤེས་དེ་ཚ�་�ངས་སོ། 16དེ་ནས་ཨེ་ལི་ཤས། ཁོང་ལ་མདའ་�བ་�ར་�་
�ིགས་�ས་ཤིག་ག�ངས་པས། �ལ་པོས་དེ་�ར་གནང་བ་དང་ཨེ་ལི་ཤས་རང་གི་�ག་�ལ་པོའི་�ག་གི་�ེང་�་
བཞག་གནང་ངོ་། 17དེ་ནས་�ང་�ོན་པས་�ོབ་�ོན་གནང་བ་�ར་�ལ་པོས་སི་རི་ཡའི་�ོགས་�་�ེ་�ང་�ེ་ནས་
བ�ས་པས། ཨེ་ལི་ཤས་མདའ་�ོབ་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནངངོ་། �ལ་པོས་མདའ་�བ་ཟིན་མ་ཐག་�་�ང་�ོན་པས་
�ོད་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མདའ་ཡིན་པས་དེས་ཁོང་ལ་སི་རི་ཡའི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་ཐོབ་ཡོང་། �ོད་�ིས་སི་
རི་ཡ་པ་ཚ�་ནས་�ལ་ཁ་མ་ཐོབ་བར་�་ཨ་ཕེག་�་ཁོ་ཆོ་མཉམ་�་འཐབ་འཛ�ངས་�ེད་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་སོ། 



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

18དེ་ནས་ཨེ་ལི་ཤས་�ལ་པོ་ལ་མདའ་གཞན་དག་�ངས་ནས་ས་ལ་�ོབ་ཅིག་ག�ངས་པས། �ལ་པོས་ས་ལ་
ཐེངས་ག�མ་མདའ་�བ་ནས་འཚམས་བཞག་གོ 19དེར་བ�ེན་ཨེ་ལི་ཤ་�གས་�ོས་ནས་ཁོང་གིས་�ལ་པོ་ལ་
�ེད་�ིས་མདའ་ཐེངས་�་�ག་�བ་པ་ཡིན་ན་�ེད་�ིས་སི་རི་ཡ་ནས་�ལ་ཁ་ཆ་ཚང་ཐོབ་�་ཡིན། འོན་�ང་ད་
�་�ོད་�ི་དེ་ཚ�་ནས་ཐེངས་ག�མ་གཅིག་�་�ལ་ཁ་ཐོབ་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་སོ། 20དེ་ནས་ཨེ་ལི་ཤ་�ོངས་ནས་
�ས་སོ། ལོ་�ར་མོ་ཨབ་པ་�མས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�་བཙན་འ�ལ་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 21ཐེངས་གཅིག་
རོ་ཞིག་འ�ེར་བའི་�བས་�་དེ་ཚ�ས་མོ་ཨབ་པ་�མས་མཐོང་བ་དང་མི་མང་ནས་རོ་དེ་ཨེ་ལི་ཤའི་�ར་ཁང་�་
ད�གས་ནས་�ོས་སོ། རོ་དེ་ཨེ་ལི་ཤའི་�ས་པ་དང་འ�ད་མ་ཐག་�་རོ་དེ་གསོན་པོར་ཡར་ལངས་སོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་དང་སི་རི་ཡའི་བར་དམག་འ�གས།  

22ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧཛའི་�་�ས་རིང་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་ཧ་ཛ་ཨེལ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་མནར་གཅོད་བཏང་ངོ་། 
23འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དེ་ཚ�་ལ་�མས་བ�ེ་དང་�ིང་�ེ་�ན་པར་འ�ར་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན། 
ཁོང་མཉམ་�་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་�ཱག་དང་ཡ་ཀོབ་བཅས་�ི་དབར་ཞལ་ཆད་གནང་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་ཁོང་གི་
དེ་ཆོར་མེད་པར་མ་བཟོས་པར་དེ་ཚ�ར་�བས་གནང་ཡོད། ཁོང་གིས་རང་གི་མི་མང་�མས་ལ་�་བ་ནས་བ�ེད་
གནང་མེད་དོ། 24སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་ཧ་ཛ་ཨེལ་�ོངས་ནས་ཁོང་གི་�་བྷེན་ཧ་དྷད་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་
པོར་འ�ར་རོ། 25དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཨཤེའི་བྷེན་ཧ་དྷད་ལ་ཐེང་ག�མ་ཕམ་པར་�ས་པ་དང་། 
བྷེན་ཧ་དྷད་�ིས་ཡེ་ཧོ་ཨཤེའི་ཡབ་ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧཛའི་�་�ས་�་འ�ོག་པའི་�ོང་�ེར་�མས་�ར་�ངས་སོ༎  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 14 

ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཨ་མ་ཛ་�ཱ།  

1ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧཛའི་�་ཡེ་ཧོ་�ཱཤེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་ལོ་གཉིས་པའི་�བས་�་ཡོ་�ཱཤེའི་�་ཨ་མ་
ཛ་�ཱ་ཡ་�་�འི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 2དེ་�ས་ཁོང་ལོ་ཉི་�་�་�་ཡིན་པ་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་ཉི་�་�་ད�་
རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ཡེ་ཧོ་ཨ་དྷིན་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་ཡིན་ནོ། 3ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་གང་�གས་མཉེས་པ་འབའ་ཞིག་གནང་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ཁོང་གི་ཕ་མེས་�ི་�ལ་པོ་�་བིད་བཞིན་
གནང་མེད་དོ། དེའི་ཚབ་ལ་ཁོང་གིས་རང་གི་ཡབ་ཡཽ་�ཱཤེས་གང་མཛད་པ་བཞིན་གནང་ཡོད་དོ། 4ཁོང་གིས་�ི་
པའི་�་ལ་མཆོད་�ལ་ཁག་མ་བཤིགས་པ་དང་མི་མང་ནས་ད་�ང་�ད་མ�ད་ནས་དེར་དམར་མཆོད་དང་
བ�ག་�ོས་བ�ག་བཞིན་ཡོད་དོ། 5ཨ་མ་ཛ་�ཱ་ལ་དབང་ཆ་བ�ན་པོ་�ང་མ་ཐག་�་ཁོང་གིས་རང་གི་ཡབ་�ལ་
པོ་བ�ོང་མཁན་�ི་ལས་�ེད་པ་�མས་བསད་དོ། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མོ་ཤེའི་བཀའ་�ིམས་�ི་མདོའི་ནང་
�། ཕའི་ཚབ་�་�་�ག་དང་། �་�ག་གི་ཚབ་�་ཕ་གསོད་པར་མི་རིགས་སོ་ཞེས་�ིས་ཡོད་པ་�ར། དེ་ཚ�འི་�་�ག་
�མས་མ་སད་དོ། འོན་�ང་མི་རེ་རེས་རང་གི་�ས་པའི་ཉེས་ལན་�་དེ་�མས་བསད་པ་ཡིན་ནོ། 7ཨ་མ་ཛ་�ཱས། 
ཚའི་�ང་གཤོང་�་ཨེ་དྷོམ་པའི་དམག་མི ༡༠,༠༠༠ བསད་ནས། དམག་འ�གས་�བས་�་སེ་ལ་�ོང་�ེར་དེ་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

�ངས་སོ། དེའི་མིང་ཡོག་ཐིལ་ཞེས་བཏགས་ནས་དེ་རིང་གི་བར་�་མིང་དེ་རང་གནས་ཡོད་དོ། 8དེ་ནས་ཨ་མ་ཛ་
�ཱས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཨཤེའི་སར་བང་ཆེན་བཏང་ནས་དམག་འཐབ་འ�ན་བ�ར་�ི་བ�་བཏང་ངོ་། 
9འོན་�ང་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཨཤེས་�ར་ལེ་བ་ནོན་�ི་རི་བོའི་�ང་ཚ�ར་�ིས་འ�མ་ཤིང་གི་ས་གནས་�་�ོད་�ི་�་མོ་
ངའི་�འི་མནའ་མར་�ོད་དགོས་ཅེས་འ�ིན་བཏང་ངོ་། སེམས་ཅན་�ོད་པོ་ཞིག་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པས་�ང་ཚ�ར་
དེ་�ང་པས་བ�ིས་སོ། 10ད་ཨ་མ་ཛ་�ཱ་�ོད་�ིས་ཨེ་དྷོམ་པ་�མས་ཕམ་པར་�ས་པའི་�ེན་�ིས་�ོད་ང་�ལ་
�ིས་ཁེངས་ཡོད་�བས། �ོད་�ི་�ན་�གས་�ིས་འདོད་པ་ཁེངས་པ་�ས་ནས་རང་�ིམ་�་�ོད་ཅིག གང་གི་དོན་
�་�ོད་དང་�ོད་�ི་མི་མང་ཐོག་�་�ེན་ངན་ཡོང་བའི་�ོག་�་�ོང་བཞིན་ཡོད་ཅེས་པའི་ལན་བཏང་ངོ་། 11འོན་
�ང་ཨ་མ་ཛ་�ཱས་དེ་ལ་མ་ཉན་པ་ཡིན་ཙང་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཨཤེས་རང་གི་དམག་མི་�མས་དང་མཉམ་�་ཐོན་
ནས་ཡ་�་�འི་བྷེད་ཤེ་མེཤི་�་དམག་འཐབ་གནང་ངོ་། 12ཨ་མ་ཛ་�ཱའི་དམག་མི་�མས་ཕམ་ནས། ཁོང་གི་
དམག་མི་�མས་རང་རང་སོ་སོའི་�ིམ་�་�ོས་སོ། 13ཡེ་ཧོ་ཨཤེས་ཨ་མ་ཛ་�ཱ་བཙ�ན་�་བ�ང་བ་དང་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�ི་�ོགས་�་�ིན་ནས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�ལ་�ོ་ནས་�ར་�ི་�ལ་�ོའི་བར་མི་�ར་ ༢༠༠ ཙམ་�ི་�གས་རི་དེ་
བཤིགས་སོ། 14ཁོང་གི་གསེར་ད�ལ་ཡོད་པ་�མས་དང་མཆོད་ཁང་གི་ཅ་དངོས་�མས་དང་ཕོ་�ང་གི་གཏེར་
མཛ�ད་�མས་�ངས་ནས་ས་མར་ཡ་�་འ�ེར་ནས་ཁོང་གིས་བཙ�ན་པ་�མས་ལ་ཡང་མཉམ་�་འ�ིད་དོ། 15ཡེ་ཧོ་
ཨཤེས་ཁོང་གི་�ོ་�ོབས་ཅན་�ིས་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཨ་མ་ཛ་�ཱ་དང་དམག་འཐབ་བཅས་�ི་མཛད་པ་�མས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 16ཡེ་ཧོ་ཨཤེ་�ོངས་ནས་ས་མར་ཡའི་�ལ་པོའི་
�ར་ཁང་ནང་�ས་པ་དང་། ཁོང་གི་�ས་ཡ་རོ་བྷམ་དེ་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཨ་མ་ཛ་�ཱ་�ོངས་པ།  

17ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཨཤེ་�ོངས་པའི་�ེས་ལ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཨ་མ་ཛ་�ཱ་ལོ་བ�ོ་�་རིང་བ�གས་
སོ། 18ཨ་མ་ཛ་�ཱའི་མཛད་པ་�མས་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 19ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
�་ཨ་མ་ཛ་�ཱ་གསོད་པའི་�ས་ངན་ཞིག་བཤམས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་�ོང་�ེར་ལ་ཀིཤི་�་�ོས་ན་ཡང་ཁོང་གི་
ད�་བོ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ེས་�་དེད་ནས་ཁོང་བ�ོངས་སོ། 20ཁོང་གི་�་�ས་དེ་�་ཞིག་ལ་�ོན་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་
འ�ེར་ཡོང་ནས། �་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་�་�ས་སོ། 21དེ་ནས་ཡ་�་�འི་མི་མང་ནས་ད�ང་
ལོ་བ�་�ག་ལོན་པའི་ཁོང་གི་�་�་ཛ�་�ཱ་�་བ་ལ་�ལ་པོར་བ�ོས་སོ། 22�་ཛ�་ཡའི་ཡབ་�ོངས་པའི་�ེས་�་ཨེ་
ལད་ལ་ཡང་�ར་དབང་བ�ང་�ས་ནས་�ར་བཞེངས་�ས་སོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་གཉིས་པ།  

23ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཡོ་�ཱཤེའི་�་ཨ་མ་ཛ་�ཱས་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་ལོ་བ�ོ་�་�བས་�་ཡེ་ཧོ་�ཱཤེས་�་ཡེ་རོ་
བྷམ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་ནས། ཁོང་གིས་ས་མར་ཡ་�་ལོ་བཞི་�་ཞེ་གཅིག་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། 
24ཁོང་གི་�ོན་�ི་ནེ་བྷད་�ི་�་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་�ིག་པར་�ེ་འ�ིད་�ས་པའི་དཔེ་ངན་�ི་�ེས་
�་འ�ངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ནས། 25ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་བདག་པའི་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

ས་�ལ་�ི་�ང་ལ་ཧ་མད་ནས་�ོ་འཆི་བའིི་�་མཚ�་བར་ཡང་�ར་དབང་�་བ�ར་�ས་སོ། དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་གྷད་ཧེ་ཕར་པ་ཨ་མི་ཏའི་�་�ང་�ོན་པ་ཡོ་�་བ�ད་ཞལ་བཞེས་གནང་
བ་ཡིན་ནོ། 26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་�ག་བ�ལ་�ག་པོས་མནན་ནས་ཁོ་ཚ�ར་རོགས་པ་�ེད་
མཁན་�་ཡང་མེད་པ་གཟིགས་སོ། 27འོན་�ང་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཡོངས་�ོགས་�ན་
�་མེད་པར་བཟོ་�འི་�གས་དགོངས་མེད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཡིན་ཙང་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་གཉིས་པ་
བ�ད་ནས་�ོབས་པ་གནང་ངོ་། 28ཡེ་རོ་བམ་�ིས་མཛད་པ་�མས་དང་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་དམག་འཐབ་པ་དང་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་དྷ་མསེ་ཀསེ་དང་ཧ་མད་སོགས་�ིར་ལོག་གནང་བ་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་
�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད། 29ཡེ་རོ་བྷམ་�ོངས་ནས་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་�་�ས་པ་དང་ཁོང་གི་�ས་ཛ་ཀར་�ཱ་
ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 15 

ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་�་ཛ�་�ཱ།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་གཉིས་པས་�ལ་�ིད་�ངས་ནས་ལོ་ཉི་�་�་བ�ན་སོང་བའི་�བས་�་ཨ་མ་
ཛ་�ཱའི་�་�་ཛ�་�ཱ་ཡ་�་�འི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 2ད�ང་ལོ་ བ�་�ག་ནས་ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་�་�་
�་གཉིས་�ི་རིང་�ལ་�ིད་བ�ང་ངོ་། ཁོང་གི་�མ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་པ་ཡེ་ཀོལ་�ཱ་�་བ་དེ་ཡིན་ནོ། 3ཁོང་གི་ཡབ་�ི་
གནང་བ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་མཉེས་པ་འབའ་ཞིག་གནང་ཡོད་དོ། 4འོན་�ང་�ི་པའི་�་ལ་
མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ལ་�མས་བཤིགས་མེད་པས། མི་མང་ནས་�་མ�ད་�ི་དེར་དམར་མཆོད་དང་�ོས་བ�ག་གི་
ཡོད་དོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་ཛ�་�ཱ་ལ་མཛ�་ནད་གཏོང་གནང་ཡོད་པས་དེ་ནི་ཁོང་མ་ཤི་བར་�་གནས་
སོ། ཁོང་རང་ཉིད་ཁང་པ་ཞིག་གི་ནང་བ�གས་པ་དང་། ལས་འགན་ཚང་མ་བཞག་ནས་ཁོང་གི་�་ཡོ་ཐམ་�ིས་
ག�ང་�ི་ལས་འགན་�མས་འཛ�ན་�ོངས་གནང་བཞིན་ཡདོ་དོ། 6�་ཛ�་�ཱས་མཛད་པ་�མས་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་
�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 7�་ཛ�་ཡ་�ོངས་ནས་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་�་
�ས་པ་དང་ཁོང་གི་�ས་ཡོ་ཐམ་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་ཛ་ཀར་�ཱ།  

8ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་�་ཛ�་�ཱས་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་ལོ་�མ་�་སོ་བ�ད་�བས་�། ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་�ས་ཛ་ཀར་�ཱ་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་ནས་ཁོང་གིས་�་བ་�ག་རིང་ས་མར་ཡ་�་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། 9ཁོང་གི་ཕ་མེས་
བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ནེ་བྷད་�ི་�་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་�ིག་པར་�ེ་འ�ིད་�ས་པའི་དཔེ་ངན་�ི་�ེས་�་འ�ངས་ཡོད་དོ། 10ཡ་བྷེཤའི་�་ཤལ་�མ་
�ིས་�ལ་པོ་ཛ་ཀར་�ཱ་ལ་གཡོ་�ས་ངན་པ་�ས་ནས་ཨིབ་�ཱིམ་�་ཁོང་བ�ོངས་ནས་དེའི་�ལ་འཛ�ན་�་ཁོང་
�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 11ཛ�་ཀར་�ཱས་མཛད་པ་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

དོ། 12དེ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་པོ་ཡེ་�་ལ་�ོད་�ི་མི་བ�ད་ནས་མི་རབས་བ�ན་བར་�་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ་ག�ངས་པའི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་�མས་�བས་སོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་ཤལ་�མ།  

13ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་�་ཛ�་�ཱས་�ལ་�ིད་�ངས་པའི་ལོ་�མ་�་སོ་ད�་�བས་�། ཡ་བྷེཤའི་�ས་ཤལ་�མ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་ནས་ཁོང་གིས་�་བ་གཅིག་རིང་ས་མར་ཡ་�་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། 14གྷ་ཌི་�ས་མེ་ན་
ཧེམ་�་བ་ཏིར་�ཱ་ནས་ས་མར་ཡ་�་�ིན་ནས་ཤལ་�མ་ལ་བསད་ནས་དེའི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 
15ཤལ་�མ་�ིས་མཛད་པ་�མས་དང་ཁོང་གི་གཡོ་�ས་ངན་པའི་ལོ་�ས་དང་བཅས་པ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་
�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 16མེ་ན་ཧེམ་ཏིར་ཛ་ནས་འ�ོ་བའི་ལམ་�་�ོང་�ེར་ཏ་�་དང་དེའི་
�ལ་མི་�མས་དང་ཉེ་འཁོར་�ི་མངའ་�ལ་�མས་མེད་པར་�ས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོང་�ེར་དེས་ཁོང་ལ་
མགོ་བཏགས་མ་�ས་པས། ཁོང་གིས་�ད་མེད་�མ་མ་ཚ�འི་�ོད་པ་གཤགས་སོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་མེ་ན་ཧེམ།  

17ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་�་ཛ�་�ཱའི་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་�མ་�་སོ་ད�་པར་གྷ་ཌིའི་�ས་མེ་ན་ཧེམ་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་�ལ་པོ་འ�ར་ནས་ཁོང་གིས་ས་མར་ཡ་�་ལོ་བ�་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། 18ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པ་མ་ཟད། ནེ་བྷད་�ི་�་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་�ིས་པ་�ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་ཁོ་རང་མ་ཤི་
བར་�་�ིག་པར་�ེ་འ�ིད་�ས་སོ། 19�ལ་པོ་ཏིག་ལད་པི་ལེ་སེར་ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་
བཙན་འ�ལ་�ས་ནས་མེ་ན་ཧེམ་�ིས་ཁོང་རང་གི་�ལ་�་དབང་�གས་ཆེ་�་གཏོང་བའི་�བ་�ོར་ཐོབ་པའི་
�ིར་�་ད�ལ་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༣༤,༠༠༠ �ད་དོ། 20མེ་ན་ཧེམ་ལ་ད�ལ་དེ་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�ག་པོ་རེ་རེ་ནས་
ད�ལ་�མ་�་�་བ�་རེ་བཙན་དབང་ཐོག་ཞལ་འདེབས་འ�ལ་བ�ག་ནས་�ང་བ་ཡིན་ནོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་
ཏིག་ལད་པི་ལེ་སེར་རང་གི་�ལ་�་�ིར་ལོག་གོ 21མེ་ན་ཧེམ་�ི་མཛད་པ་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་
�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 22ཁོང་�ོངས་ནས་�ས་པ་དང་ཁོང་གི་�ས་པེ་ཀ་ཡས་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་
�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་པེ་ཀ་�ཱ།  

23ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་�་ཛ�་�ཱས་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་ལོ་�་བ�་ཐམ་པར། མེ་ན་ཧེམ་�ི་�ས་པེ་ཀ་�ཱ་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་�ལ་པོར་འ�ར་ནས། ཁོང་གིས་ས་མར་ཡ་�་ལོ་གཉིས་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། 24ཁོང་གིས་ནེ་བྷད་�ི་�ས་
�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་�ིག་པར་�ེ་འ�ིད་�ས་པའི་�ོད་ངན་�ི་དཔེ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་སོ། 25པེ་ཀ་�ཱའི་དམག་ད�ང་གི་དམག་དཔོན་ཞིག་རེ་མལ་�ཱའི་�་པེ་�ས་ཁོང་
ལ་ངོ་ལོག་�ེད་�ིར་གྷིལ་ཨད་ནས་མི་�་བ�་དང་མཉམ་�་ས་མར་ཡའི་ཕོ་�ང་གི་འཛ�ང་རའི་ནང་�་ཁོང་ལ་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

བསད་ནས་རང་ཉིད་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 26པེ་ཀ་ཡའི་མཛད་པ་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་
པོ་�མས་�ིི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་པེ་�།  

27ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་�་ཛ�་�ཱས་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་ལོ་�་གཉིས་པར། རེ་མལ་�ཱའི་�་པེ་�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
�ལ་པོར་འ�ར་ནས་ས་མར་ཡ་�་ལོ་ག�ས་�་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། 28ནེ་བྷད་�ི་�་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་�ིག་པར་�ེ་འ�ིད་�ས་པའི་�ོད་ངན་�ི་དཔེ་�ར་ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་དོ། 29པེ་�ས་�ལ་པོ་ཡིན་པའི་�བས་�་ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཏིག་ལད་པི་ལེ་
སེར་�ིས་ཨི་ཡོན་དང་ཧ་བེལ་བྷེད་མ་�་དང་། ཡ་ནོ་ཨ་དང་། ཀེ་དེཤིས་དང་། ཧ་ཛ�ར་དང་། གྷིལ་ཨད་དང་། གྷ་
ལིལ་དང་། ནཕ་ཏ་ལིའི་མངའ་�ལ་ཡོངས་�་བཙ�ན་བ�ང་�ས་པ་དང་། མི་མང་�མས་ལ་བཙ�ན་བ�ང་�ས་
ནས་ཨ་�ར་�་འ�ེར་སོ། 30�་ཛ�་�ཱའི་�ས་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཡོ་ཐམ་�ི་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་ལོ་གཉིས་�་པར། 
ཨེ་�ཱའི་�་ཧོ་ཤི་ཡས་�ལ་པོ་པེ་�་ལ་�ས་ངན་�ིས་ཁོང་བསད་ནས་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 
31པེ་ཀས་མཛད་པ་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ༎  

ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཡོ་ཐམ།  

32རེ་མལ་�ཱའི་�་པེ་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་པོས་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་ལོ་གཉིས་པའི་�བས་�་�་ཛ�་�ཱའི་�ས་ཡོ་
ཐམ་ཡ་�་�འི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 33ཁོང་གི་�མ་ནི་�་�ོག་གི་�་མོ་ཡེ་�་ཤ་ཡིན་ནོ། ཁོང་ལོ་ཉི་�་�་�་ལོན་
�བས་�། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་བ�་�ག་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། 34ཡོ་ཐམ་�ིས་ཁོང་གི་ཡབ་�་ཛ�་�ཱས་གནང་བ་
�ར་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་མཉེས་པ་འབའ་ཞིག་གནང་ཡོད་དོ། 35འོན་�ང་�ི་པའི་�་ལ་མཆོད་
འ�ལ་�ེད་�ལ་�མས་བཤིགས་མེད་པ་དང་། མི་མང་ནས་�་མ�ད་དེར་དམར་མཆོད་དང་�ོས་བ�ག་བཞིན་
ཡོད། མཆོད་ཁང་གི་�ང་�ོགས་�ི་�ལ་�ོ་བཞེངས་མཁན་ཡོ་ཐམ་ཡིན་ནོ། 36ཡོ་ཐམ་�ི་མཛད་པ་�མས་ཡ་�་
�འི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 37ཁོང་�ལ་པོ་ཡིན་པའི་�བས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
སིརི་ཡའི་�ལ་པོ་རེ་ཛ�ན་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་པེ་�་གཉིས་ཐོག་མར་ཡ་�་�་པར་འཐབ་གོལ་�ེད་པར་
བཏང་ངོ་། 38ཡོ་ཐམ་�ོངས་པ་དང་�་བིད་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་�་�ས་ནས་ཁོང་གི་�་ཨ་ཧཛས་
�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 16 

ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཨ་ཧཛ།  

1རེ་མལ་�ཱའི་�་པེ་�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་བ�་བ�ན་པར་ཡོ་ཐམ་�ི་�་ཨ་ཧཛ་ཡ་�་�་པའི་
�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 2ལོ་གཉིས་�་ལོན་�ས་ཁོང་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་བ�་�ག་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། ཁོང་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

གིས་མེས་པོ་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་དཔེ་བཟང་�མས་�ི་�ེས་�་མ་འ�ངས་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་མ་མཉེས་པ་འབའ་ཞིག་གནང་ངོ། 3ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཚ�འི་དཔེའི་
�ེས་�་འ�ངས་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་མ�ན་བ�ོད་�ེད་�བས་�ལ་དེས་ནས་�ིར་�ད་གནང་བའི་མི་མང་
ནས་�ེད་པའི་�ག་�བ་�ི་�་�ོད་ལ་དཔེ་བ�ས་ནས་ཁོང་གིས་རང་གི་�་�ང་འ�་�ར་དམར་མཆོད་�་�ལ་ལོ། 
4�ི་པའི་�་�ར་མཆོད་�ལ་�ི་རིའི་�ེང་དང་�ེ་ཤིང་ཚང་མའི་སིལ་�ིབ་�ི་འོག་�་ཨ་ཧཛས་དམར་མཆོད་དང་
�ོས་སོགས་བ�ག་གིི་ཡོད་དོ། 5སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་རེ་ཛ�ན་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་པེ་�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་
འཐབ་�ོལ་�ས་ནས་མཐའ་�ོར་རོ། འོན་�ང་ཨ་ཧཛ་ལ་ཕམ་པར་�ེད་མ་�བ་བོ། 6(�ས་�བས་དེར་ཨེ་དྷོམ་�ི་
�ལ་པོས་ཨེ་ལད་�ོང་�ེར་དེ་�ར་�་བདག་འཛ�ན་�ེད་�བ་ནས། དེར་�ོད་པའི་ཡ་�་�་པ་�མས་�ིར་འ�ད་
�ས་པ་དང་། ཨེ་དྷོམ་པ་ཚ�་ཨི་ལད་�་གཞིས་ཆགས་ནས་དེར་ད་བར་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ།) 7ཨ་
ཧཛས་ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཏིག་ལད་པི་ལེ་སེར་�ི་སར་མི་�མས་བཏང་ནས། ང་�ེད་�ི་དམ་ཚ�ག་ཅན་�ི་
ཞབས་�ི་ཡིན། ང་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་མཁན་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་གཉིས་ལས་ང་ལ་
�ོབས་པར་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་པའི་འ�ིན་ཞིག་བཏང་ངོ་། 8ཨ་ཧཛས་མཆོད་ཁང་དང་ཕོ་�ང་གི་བང་
མཛ�ད་ནས་གསེར་ད�ལ་�མས་�ངས་ནས་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ་འ�ལ་�ིར་བཏང་ངོ་། 9ཏིག་ལད་པི་ལེ་སེར་�ིས་
ཨ་ཧཛའི་�་བར་གསན་ནས། དྷ་མསེ་ཀསེ་�་རང་གི་དམག་མི་�མས་དང་མཉམ་�་ཐོན་ནས། དེ་དབང་འཛ�ན་
�ས་ནས། �ལ་པོ་རེ་ཛ�ན་བསད་ནས་མི་མང་�མས་ཀིར་�་བཙ�ན་པར་འ�ིད་དོ། 10�ལ་པོ་ཨ་ཧཛ་དྷ་མསེ་ཀསེ་
�་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཏིག་ལད་པི་ལེ་སེར་མཇལ་བར་ཕེབས་པ་དང་། དེར་ཡོད་པའི་མཆོད་�ི་ཞིག་མཐོང་ནས། 
མཆོད་�ི་དེའི་ད�ིབས་དང་རི་མོ་�མས་ཞིབ་�ས་འཁོད་པ་ཞིག་�་མ་�་རི་�ཱའི་སར་བཏང་ངོ་། 11�་རི་�ཱ་
ནས་མཆོད་�ི་དེ་འ�་པོ་ཞིག་བཞེངས་ནས་ཨ་ཧཛ་�ིར་མ་ཕེབས་པའི་�ོན་�་�བ་བོ། 12ཨ་ཧཛ་དྷ་མསེ་ཀསེ་
ནས་ཕེབས་པ་དང་�་རི་�ཱས་མཆོད་�ི་བཞེངས་ཚར་ཡོད་པ་གཟིགས་སོ། 13དེ་འ�་སོང་ཙང་ཁོང་གིས་སེམས་
ཅན་�ི་དམར་མཆོད་�མས་དང་འ�འི་མཆོད་པ་�མས་དང་། �ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་དང་འ�ན་�ལ་གི་དམར་
མཆོད་�ི་�ག་དེའི་�ེང་�་འ�ལ་ལོ། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་བའི་ལིའི་མཆོད་�ི་དེ་མཆོད་�ི་གསར་པ་
དང་མཆོད་ཁང་གི་བར་ལ་ཡོད་པས། ཨ་ཧཛས་དེ་མཆོད་�ི་གསར་པའི་�ང་�ོགས་�་�ོས་སོ། 15དེ་ནས་ཁོང་
གིས་�་རི་�ཱ་ལ། ངའི་མཆོད་�ི་ཆེན་པོ་འདི་�་�ོའི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་འ�ལ་དང་�ི་�ོའི་འ�འི་མཆོད་འ�ལ་
དང་། �ལ་པོ་དང་མི་མང་གི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་འ�ལ་དང་འ�འི་མཆོད་འ�ལ་དང་མི་�མས་�ི་�ན་ཆང་གི་
མཆོད་འ�ལ་བཅས་�ི་�ིར་བེད་�ོད་�ོས་ཤིག དམར་མཆོད་�ལ་བའི་སེམས་ཅན་ཚང་མའི་�ག་དེའི་�ེང་�་
བཤོས་ཤིག འོན་�ང་ལིའི་མཆོད་�ིད་དེ་ངས་མོ་བ�བ་པའི་�ིར་འཇོག་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 16�་རི་
�ཱས་�ལ་པོས་བཀའ་གནང་བ་�ར་�ས་སོ། 17�ལ་པོ་ཨ་ཧཛས་མཆོད་ཁང་�་བེད་�ོད་�ེད་པའི་ལིའི་ཤིང་�་
འཁོར་ལོ་�མས་�་�ལ་ནས་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་ཡོད་པའི་གཞོང་པ་�མས་�ིར་འཐེན་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་
ལིའི་�ང་གོག་བ�་གཉིས་�ི་�བ་�ོགས་ནས་ལིའི་�་མཛ�ད་གཏོན་ནས་�ོའི་�ང་གཞིའི་�ེང་�་བཞག་གོ 18ཨ་
�ར་པའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་མཉེས་པར་�ེད་པའི་�ིར་ཨ་ཧཛས་མཆོད་ཁང་ནས་�ལ་པོའི་བ�གས་�ི་ཡོད་པའི་
�ིང་ཆ་དེ་�ིར་འཐེན་�ས་ནས། �ལ་པོ་རང་ཉིད་མཆོད་ཁང་�་ཕེབས་སའི་�ལ་�ོ་དེ་བཀག་གོ 19�ལ་པོ་ཨ་
ཧཛའི་མཛད་པ་�མས་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད། 20ཨ་ཧཛ་�ོངས་པ་དང་ཁོང་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་�་�ས་ནས་ཁོང་གི་�་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་
འ�ར་རོ༎  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 17 

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་པོ་ཧོ་ཤི་ཡ།  

1ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཨ་ཧཛས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་བ�་གཉིས་པར་ཨེ་�ཱའི་�ས་ཧོ་ཤི་ཡ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་
པོར་འ�ར་ནས་ས་མར་ཡ་�་ལོ་ད�འི་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། 2ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་
�ིག་པ་�ིས་ན་ཡང་། ཁོང་གི་�ོན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་�ལ་�ིས་བ�ང་མཁན་ཚ�་�ར་གནང་མེད་དོ། 3ཨ་�ར་�ི་
�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཤལ་མ་ནེ་སེར་�ིས་ཧོ་ཤི་ཡ་དང་མཉམ་�་དམག་�བ་ནས་ཧོ་ཤི་ཡས་ཤལ་མ་ནེ་སེར་ལ་མགོ་
�ར་ནས་ལོ་�ར་ད�་�ལ་�ལ་ལོ། 4འོན་�ང་ལོ་གཅིག་གི་�ེས་�་ཧོ་ཤེ་ཨས་ཨི་ཇིབ་�ལ་�ི་�ལ་པོ་སོ་ལ་རོགས་
རམ་ཆེད་འབོད་བ�ལ་�་མཁན་བང་ཆེན་བཏང་ནས། ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ལ་ཁོའི་ད�་�ལ་འ�ལ་མཚམས་
བཞག་པ་དང་། ཤལ་མ་ནེ་སེར་�ིས་དེ་�ར་ཐོས་པ་དང་ཧོ་ཤེ་ཨ་བ�ང་ནས་བཙ�ན་�་བ�ག་གོ།  

ས་མར་ཡ་�ོངས་པ།  

5དེ་ནས་ཤལ་མ་ནེ་སེར་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་བཙན་འ�ལ་�ས་ནས་ས་མར་ཡ་ལ་མཐའ་�ོར་བའི་ལོ་ག�མ་པར། 
6ཧོ་ཤི་ཡའི་�ལ་�ིད་བ�ང་ནས་ལོ་ད�ར་�ེབས་པའི་�བས་�་ཨ་�ར་པའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་ས་མར་ཡ་ལ་
བཙན་བ�ང་�ས་སོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཨ་�ར་པའི་བཙ�ན་�་འ�ིད་པ་དང་དེ་ཚ�་འགའ་ཤས་གྷོ་ཛན་�ོང་གི་�་
བོ་ཧ་བྷོར་�ི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ོང་�ེར་ཧ་�ཱ་དང་འགའ་ཤས་�ོང་�ེར་མ་�་བཅས་པར་ཞི་ཆགས་ནས་བ�ད་བ�ག་
གོ 7ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ནས་�ོབས་གནང་ནས་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་འདོན་གནང་མཁན་རང་གི་
དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པ་མ་ཟད། དེ་ཚ�ས་�་གཞན་ལ་མཆོད་པའི་�ེན་�ིས་
ས་མར་ཡ་�ོངས་བ་ཡིན་ནོ། 8དེ་ཙམ་མ་ཟད། དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ད�ིལ་ནས་བཏོན་གནང་
བའི་�ི་པའི་མི་བ�ད་�མས་�ི་�ེད་པ་�ར་�ས་སོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�གས་�ོལ་བཞིན་�་འ�ལ་
བ་ཡིན་ནོ། 9ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་འགག་ཆ་གནང་བའི་རིགས་ཐ་
དག་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ོང་གསེབ་དང་�ོང་�ེར་ཆེ་�ང་དང་�ལ་ཚང་མའི་ནང་�ི་པའི་�་ལ་མཆོད་འ�ལ་
�ེད་�ལ་བཞེངས་ཡོད་དོ། 10རི་བོ་ཚང་མའི་�ེང་དང་ཤིང་�ོང་ཚང་མའི་སིལ་�ིབ་�ི་འོག་�་�ོའི་ཀ་བ་དང་�་
མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་འ�་�་བ�ངས་ནས་བཞག་གོ 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་ནས་�ིར་འ�ད་གནང་བའི་མི་
མང་ཚ�ས་�ི་པའི་�འི་མཆོད་�ིར་�ོས་བ�ག་གི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཆོའི་�་�ོད་ངན་པ་�མས་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�གས་�ོ་ལངས་སོ། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འ�་�ར་མཆོད་མི་�ང་ག�ངས་པའི་བཀའ་ལ་ཉན་
མེད་པ་ཡིན་ནོ། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་དང་ཡ་�་�་པ་ཚ�ར་བང་ཆེན་དང་�ང་�ོན་པ་
�མས་བ�ད་ཉེན་བ�་ཞིག་བཏང་གནང་ནས། ངའི་ཞབས་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�་བ�ད་ནས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་ལ་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

�ད་པའི་བཀའ་�ིམས་ལ་ཉན་ནས་�ོད་ཚ�འི་ལམ་ངན་པ་�མས་�ོངས་ཤིག་ཅེས་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད། 
14འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ཉན་�ི་མེད་པ་དང་། དེ་ཆོའི་ཕ་མེས་ཚ�ས་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོས་
མི་འགལ་མཁན་དང་ཡིད་ཆེད་མེད་པར་སེམས་མ�ེགས་པོ་ཡོད་དོ། 15དེ་ཚ�ས་ཁོང་གིས་�ོབ་�ོན་ལ་མི་ཉན་པ་
དང་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་གནང་བའི་དམ་བཅའ་ལ་ཆ་འཇོག་མི་�ེད་པ་དང་ཁོང་གི་ཉེན་བ�་ཁག་ལ་
�ིས་མེད་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ིང་པོ་མེད་པའི་འ�་�ར་མཆོད་པ་དང་། ཉེ་འཁོར་�ི་�ལ་ཁབ་�མས་�ི་�ེས་
�་འ�ངས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�འི་�གས་�ོལ་�ར་མ་�ེད་ཅེས་པའི་བཀའ་ལ་ཉན་མེད་པ་ཡིན་
ནོ། 16དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ཚང་མར་འགལ་བ་དང་། མཆོད་པའི་�ིར་�ག་
�བ་པའི་བེ�་གཉིས་བཟོས་སོ། �་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་འ�་�་ཡང་བཟོས་པ་དང་། ནམ་མཁའི་�ར་མ་དང་�་བྷལ་ལ་
མཆོད་པ་�ལ་ལོ། 17དེ་ཚ�ས་�ི་པའི་�་ལ་རང་གི་�་དང་�་མོ་ཚ�་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་�ར་དམར་མཆོད་�ལ་
བ་མ་ཟད། �་པ་དང་�ོན་ཤེས་ཤོད་མཁན་ལ་བ�ེན་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་ནོར་འ�ལ་གང་
ཡིན་པ་འབའ་ཞིག་�ེད་�ར་འབད་བ�ོན་�ས་ནས་ཁོང་གི་�ོ་བ་�ངས་སོ། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་�གས་�ོས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་ཁོང་གི་གཟིགས་ངོར་དེ་ཚ�་�ངས་ཡོད་པ་དང་ཡ་�་�་པའི་�ལ་
ཁབ་གཅིག་པོ་འཇོག་གནང་ཡོད་དོ། 19འོན་�ང་ཡ་�་�འི་མི་མང་�མས་�ིས་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ལ་�ང་བ�ི་�ས་མེད་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ངས་པའི་�གས་�ོལ་�མས་
�ི་�ེས་�་དེ་ཚ�ས་�ང་�ངས་སོ། 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚང་མ་�ངས་གནང་ངོ། དེ་ཚ�ར་
ཆད་པ་བཏང་གནང་བ་དང་། �ག་�བ་ཅན་�ི་ད�་བོའི་ལག་�་�ིས་�ོད་གནང་ངོ། མཐའ་མར་ཁོང་གིས་དེ་
ཚ�ར་རང་གི་�ན་�་ནས་དོར་གནང་ངོ་། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཡ་�་�་ནས་ཁ་�ལ་
གནང་བའི་�ེས་�། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ནེ་བྷད་�ི་�་ཡེ་རོ་བྷམ་དེ་ཚ�འི་�ལ་པོར་བ�ོས་སོ། ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ངས་ནས་དེ་ཚ�ར་�ིག་པ་ཚབ་ཆེར་�ེ་འ�ིད་�ས་སོ། 22དེ་ཚ�ས་ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་�ེས་�་
འ�ངས་ནས་ཁོང་གིས་�ིས་པ་�ར་�ིག་པ་ཚང་མ་�ིས་སོ། 23མཐའ་མར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་
ཞབས་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�་བ�ད་ཉེན་བ�་གཏོང་གནང་བ་�ར་ཉིད་�ི་གཟིགས་ངོ་ནས་དེ་ཚ�ར་�ངས་གནང་ངོ་། 
དེར་བ�ེན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ཨ་�ར་�་བཙན་�ོལ་�་འ�ིད་ནས་དེར་དེ་ཚ�་དེང་སང་གི་བར་�་
གནས་ཡོད་དོ༎  

ཨ་�ར་པ་ཚ�་ཨིསི་�ཨཱེལ་�་གནས་�ོད་�ས་པ།  

24ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་བྷེ་བྷི་ལོན་དང་�ཐ་དང་ཨི་�ཱ་དང་ཧ་མད་དང་སེ་ཕར་ཝེམ་བཅས་�ི་�ོང་�ེར་
�མས་ནས་མི་�མས་འ�ིད་ནས། དེ་ཚ�ར་བཙ�ན་�་འ�ིད་ནས་སོང་བའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་ཚབ་�་ས་མར་ཡའི་
�ོང་�ེར་�མས་�་གཞིས་ཆགས་བ�ག་གོ དེ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་དེ་ཚ�་ཚང་མ་བདག་བ�ང་�ིས་ནས་དེར་གནས་
�ོད་�ས་སོ། 25ཐོག་མར་དེ་ཚ�་དེར་གནས་�ོད་�ེད་�བས་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ི་
མེད་བས། ཁོང་གིས་སེང་གེ་�མས་གཏོང་གནང་བས་དེས་ཁོ་ཚ�་འགའ་ཤས་བསད་དོ། 26ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་
པོ་ལ་ཁོང་གིས་ས་མར་ཡའི་�ོང་�ེར་�མས་�་གཞིས་ཆགས་�་བ�ག་པའི་མི་མང་ཚ�ས་�ལ་དེའི་�འི་�ིམས་
�མས་ཤེས་�ི་མེད་པ་དང་། དེའི་�ེན་�ིས་�་དེས་སེང་གེ་�མས་བཏང་ནས་དེ་ཚ�་བསད་བཞིན་འ�ག་ཅེས་�ས་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

སོ། 27དེར་བ�ེན་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་བཀའ་གནང་བ། ང་ཚ�ས་བཙ�ན་པར་འ�ིད་ཡོང་བའི་ནང་ནས་�་མ་ཞིག་
�ིར་ལོག་གཏོང་ཞིག དེ་ལ་དེ་�་རང་�ོད་བ�ག་ནས་མི་མང་ལ་�ལ་དེའི་�འི་�ིམས་�མས་བ�བ་བ�ག་ཅིག 
28ས་མར་ཡ་ནས་བཙ�ན་པའི་ནང་ནས་འ�ིད་ཡོང་བའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�་མ་ཞིག་བྷེ་ཐེལ་�་གནས་�ོད་�ས་
ནས་དེར་ཡོད་པའི་མི་དམངས་ཚ�་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཇི་�ར་མཆོད་པ་འ�ལ་དགོས་པའི་�ོབ་�ོན་�ེད་
�་བ�ག་གོ 29འོན་�ང་ས་མར་ཡ་�་གཞིས་ཆགས་ནས་གནས་�ོད་�ས་པའི་མི་རིགས་མི་འ�་བ་སོ་སོ་ནས་�་
མ�ད་དེ་�་འ�་�མས་བཟོས་ཏེ་དེ་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་བཟོས་པའི་ཁང་པའི་ནང་�་བཞག་གོ 30བྷེ་བྷི་ལོན་
ནས་ཡོང་བའི་མི་མང་ཚ�ས་�་�ག་ཀོད་བྷེ་ནོད་�ི་འ�་�་བཟོས་སོ། �ཐ་ནས་ཡོང་བའི་མི་མང་ཚ�ས་ནེར་གལ་�ི་
འ�་�་�མས་དང་། ཧ་མད་ནས་ཡོང་བའི་མི་མང་ཚ�ས་ཨ་ཤི་མའི་འ�་�་�མས་བཟོས་སོ། 31ཨི་ཝ་ནས་ཡོང་
བའི་མི་མང་ཚ�ས་ནིབ་ཧཛ་དང་ཏར་ཏག་གི་འ�་�་�མས་བཟོས་སོ། སེ་ཕར་ཝེམ་ནས་ཡོང་བའི་མི་མང་ཚ�ས་
རང་གི་�་�མས་ཨ་�་མེ་ལེག་དང་ཨ་ན་མེ་ལེག་ལ་རང་གི་�་�ག་�མས་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་�ི་ཆེད་�་
�ལ་�ི་ཡོད་དོ། 32མི་མང་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡང་མཆོད་�ི་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�ས་�ི་བའི་�་ལ་མཆོད་
པའི་ཆོས་�ལ་�མས་�་ཞབས་�ི་�་�་དང་དམར་མཆོད་�ལ་བའི་�ིར་དེ་ཚ�འི་�ོད་ནས་མི་རིགས་མི་འ�་བ་སོ་
སོ་ནས་�་མ་�མས་འདམས་སོ། 33དེ་�ར་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡང་མཆོད་�ི་ཡོད་དོ། འོན་�ང་དེ་
ཚ�་སོ་སོ་ཡོང་བའི་�ལ་�ི་�གས་�ོལ་�ར་རང་གི་�་�མས་ལ་ཡང་མཆོད་�ི་ཡོད་དོ། 34དེ་ཚ�ས་དེང་སང་ཡང་
�ར་�ི་�གས་�ོལ་�ིང་པ་�ར་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་མི་�ེད་པ་དང་། 
ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཞེས་མིང་བཏགས་པའི་ཡ་ཀོབ་�ི་རིགས་བ�ད་ལ་གནང་བའི་བཀའ་�ིམས་�མས་ལ་ཡང་
ཉན་�ི་མེད་དོ། 35གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་མཉམ་�་དམ་བཅའ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚ�ར་དཻ་�ར་
བཀའ་�་གནང་ཡོད་དོ། �་གཞན་ལ་མ་མཆོད་ཅིག། དེ་ཚ�་ལ་�ག་�ལ་བའམ་ཞབས་�ི་�་བའམ་དམར་མཆོད་
འ�ལ་བ་སོགས་མ་�ེད་ཅིག 36�ོད་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མ�་�ོབས་ཆེན་པོས་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་
འདོན་གནང་མཁན་ང་ལ་�ོད་ཚ�ས་�ག་འཚལ་བ་དང་དམར་མཆོད་འ�ལ་དགོས་སོ། 37ངས་�ོད་ཚ�འི་ཆེད་�་
�ིས་པའི་བཀའ་�ིམས་�མས་ལ་ཉན་དགོས་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་�་གཞན་ལ་མཆོད་མི་�ང་ངོ་། 38ངས་�ོད་ཚ�་
དང་མཉམ་�་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་�མས་�ེད་མི་�ང་ངོ་། 39�ོད་ཚ�་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས་པ་དང་། ངས་�ོད་ཚ�འི་ད�་བོའི་ལག་ནས་�བས་�ི་ཡིན། 40འོན་�ང་མི་དེ་ཚ�ས་
མི་ཉན་པ་དང་། �་མ�ད་ནས་�ར་�ི་�ག་�ོལ་�ིང་པའི་�ེས་�་འ�ོ་གི་ཡོད་དོ། 41དེ་�ར་མི་མང་དེ་ཚ�ས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ི་ཡོད་དོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་རང་གི་�་འ�་ཚ�ར་ཡང་མཆོད་དོ། དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་
�མས་ནས་དེང་སང་ཡང་དེ་�ར་�ེད་�ས་ཡིན་ནོ༎  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 18 

ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ།  

1ཨེ་�ཱའི་�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཧོ་ཤི་ཡས་�ལ་�ིད་�ངས་ནས་ལོ་ག�མ་སོང་བའི་�བས་�་ཨ་ཧཛའི་�ས་
ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ཡ་�་�འི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 2ལོ་ ༢༥ �ེབས་པའི་�བས་�་ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་ཉི་�་�་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

ད�་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ཛ�་ཀར་�ཱའི་�་མོ་ཨ་བྷི་�ཱ་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། 3ཁོང་གི་མེས་པོ་�ལ་པོ་�་
བིད་�ི་དཔེའི་�ེ་�་འ�ངས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་མཉེས་པ་འབའ་ཞིག་གནང་ཡོད་དོ། 4ཁོང་
གིས་�ི་པའི་�་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ལ་�མས་བཤིགས་པ་དང་། �ོའི་ཀ་བ་�མས་བཅག་པ་དང་། �་མོ་ཨ་ཤེ་
�ཱའི་འ�་�་བཅད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་མོ་ཤེས་བཟོས་པའི་ལིའི་�ལ་ནེ་�ཤ་ཏན་ཞེས་པ་དེ་�མ་�ར་བཅག་གོ 
�ས་དེའི་བར་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་དེའི་ཆེད་�་�ོས་བ�ག་གི་ཡོད་དོ། 5ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་བ་དང་། ཡ་�་ད་པ་ཚ�་ལ་ཁོང་དང་འ�་བའི་�ལ་པོ་�ོན་�ེས་
གཉིས་�་�ང་མེད་དོ། 6ཁོང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་ཚ�ག་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་ལ་མ་གསན་པ་ནམ་
ཡང་གནང་མེད་པ་མ་ཟད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་�མས་བ�ན་པོར་�ང་ཡོད་དོ། 
7དེ་འ�་སོང་ཙང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་མཉམ་�་བ�གས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་མཛད་པ་�མས་མཐར་
�ིན་པ་�ང་ཡོད་དོ། ཁོང་གིས་ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ་ངོ་ལོག་གནང་ནས། ཁོང་གི་དབང་འོག་�་མ་
བ�གས་སོ། 8ཁོང་གིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�འི་�ོད་�ར་�ོང་གསེབ་ཆེ་�ང་ནས་�ོང་�ེར་ཆེན་པོའི་བར་དང་གྷ་ཛའི་
ཉེ་འཁོར་�ི་ས་�ལ་ཚང་མར་དམག་�ངས་ནས་འཕམ་པར་མཛད་དོ། 9ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་�ལ་�ིད་�ོང་བའི་ལོ་བཞི་
པའམ། �ལ་པོ་ཧོ་ཤི་ཡས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�ིད་བ�ང་ནས་ལོ་བ�ན་སོང་�བས་�། ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་
ཤལ་མ་ནེ་སེར་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་བཙན་འ�ལ་�ས་པ་དང་ས་མར་ཡ་པའི་ཐོག་�་མཐའ་�ོར་རོ། 10�བས་
དེར་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་�ལ་�ས་ལོ་�ག་པ་དང་། ཧོ་ཤེ་ཡའི་�ལ་�ས་ད�་པའི་�བས་�་ས་མར་ཡ་ལ་མཐའ་�ོར་
བའི་ལོ་ངོ་ག�མ་པའི་ཐོག་ས་མར་ཡ་ཤོར་བ་ཡིན་ནོ། 11ཨ་�ར་པའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཨ་�ར་
པའི་�ལ་�་བཙ�ན་པར་འ�ིད་ནས་དེ་ཚ�་འགའ་ཤས་ཧ་�ཱ་�ོང་�ེར་དང་འགའ་ཤས་གྷོ་ཛན་�ོང་གི་�་བོ་ཧ་
བྷོར་�ི་ཉེ་འ�མ་དང་འགའ་ཤས་�ོང་�ེར་མ་�་བཅས་�་གཞིས་ཆགས་�་བ�ག་གོ 12ས་མར་ཡ་ཤོར་དགོས་
དོན་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་མེད་པ་དང་། ཁོང་གིས་
ཁོ་ཚ�་མཉམ་�་འཇོག་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་ལས་འགལ་བ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་�ི་མོ་ཤེ་ལ་
གནང་བའི་བཀའ་�ིམས་ཚང་མར་དེ་ཚ�ས་མ་�ང་བ་ཡིན་ནོ༎  

ཨ་�ར་པ་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་པར་འཇིགས་�ང་བ�ལ་བ།  

13�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་�ལ་�ིད་བ�ང་ནས་ལོ་བ�་བཞི་སོང་�བས་�། ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་སེན་ན་ཀེ་
རིབ་�ིས་ཡ་�་�འི་འཛ�ང་ར་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་ཁག་ལ་དམག་�ངས་ནས་དེ་ཚ�་བདག་བ�ང་�ས་སོ། 14ཧེ་ཛ�་
ཀི་�ཱས། ལ་ཀིཤི་�་ཡོད་པའི་སེན་ན་ཀེ་རིབ་ལ་འ�ིན་ཞིག་བཏང་བའི་ནང་། ངས་ནོར་འ�ལ་�ས་ཡོད་པས། ད་
�་ང་ཚ�་ལ་བཙན་འ�ལ་གནང་བ་དེ་མཚམས་འཇོག་གནང་རོགས། ངས་�ེད་�ི་ཇི་ག�ངས་�མས་�བ་�ི་ཡིན་
ཞེས་འཁོད་ཡོད་དོ། �ལ་པོ་ཆེན་པོས་ལན་�། ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་ཁོང་ལ་ད�ལ་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༡༠,༠༠༠ དང་གསེར་ཀི་
ལོ་གྷ་རམ་ ༡,༠༠༠ ངེས་པར་�་བཏང་དགོས་སོ་ཅེས་�ས་པས། 15ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་མཆོད་ཁང་དང་ཕོ་�ང་གི་བང་
མཛ�ད་�་ཡོད་པའི་ད�ལ་ཡོངས་�ོགས་བཏང་ངོ་། 16ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་གི་�ོ་ཁག་ལ་གཡོག་པའི་གསེར་དང་
ཁོང་རང་རང་ཉིད་ནས་�ོའི་ཀ་བ་བ�མ་པའི་གསེར་�མས་བཀོག་ནས་སེན་ན་ཀེ་རིབ་ལ་�ལ་ལོ། 17ཨ་�ར་
པའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་དམག་ད�ང་�ོན་ཆེ་ཞིག་ལ་ཀིཤི་�་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ལ་བཙན་�ོལ་�ེད་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

པར་བཏང་ངོ་། དེ་ནས་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཆེ་ཤོས་ག�མ་�ིས་འགོ་འ�ིད་�ས་ནས། དེ་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་
འ�ོར་བ་དང་གོས་བཟོ་མཁན་�ི་�ར་བའི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ིང་ཐོད་ནས་�་ལེན་པར་འ�ོ་བའི་ལམ་དེར་དབང་
བ�ང་�ས་སོ། 18དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ལ་འབོད་པར་བཏང་ངོ། ཁོང་གིས་ལས་�ེད་པ་ག�མ་ཕོ་
�ང་གི་དོ་དམ་པ་ཧིལ་ཀི་�ཱའི་�་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་�་བ་�ིམས་ཁང་གི་�ང་ཡིག་ཤེབ་ན་དང་ཡིག་ཆའི་�ི་�བ་ཨ་
སཕེ་�ི་�་ཡོ་ཨ་བཅས་�ིས་དེ་ཚ�་དང་མཇལ་ལོ། 19ཨ་�ར་པའི་ལས་�ེད་པ་ཞིག་གིས། ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཆེན་པོས། 
�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་�ོ་བདེ་པོའི་ངང་གནས་པའི་�་མཚན་དེ་མ�ེན་འདོད་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 20ཁོས། �ོད་ཚ�འི་
བསམ་�ོར་ཚ�ག་�ོང་པས་དམག་མིའི་�ལ་�ོབས་�ི་འ�ན་�ར་�ེད་�བ་ཡོང་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། ཡང་�ོད་
ཚ�འི་བསམ་�ོར་ཨ་�ར་པ་ཚ�ར་ངོ་ལོག་�ེད་པར་�ས་རོགས་�ེད་�ི་རེད་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། 21ཨི་ཇིབ་པ་
ཚ�འི་�ོད་ཆོར་རོགས་�ེད་པའི་རེ་བ་�ེད་�ི་ཡོད་དམ། འོན་�ང་དེ་ནི་འདམ་�འི་ད�ག་པའི་འཁར་�ག་�ེད་
པ་�ར་ཡིན་ནོ། དེ་ཆག་ནས་ལག་པར་�ག་པར་�འོ། དེ་ནི་�་ཞིག་གིས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོར་�ོ་གཏད་�ས་པ་
ཡིན་ན་དེ་�ར་�ང་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 22ཨ་�ར་པའི་ལས་�ེད་པས་�་མ�ད་ནས། ཡང་ན་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་�་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཤོད་�ི་ཡིན་ནམ། ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་
ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ལ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཆོད་�ི་གཅིག་�ར་མཆོད་པ་འ�ལ་དགོས་ཅེས་ཤོད་�ང་། ཁོང་གིས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་དང་མཆོད་�ི་�མས་བཤིགས་ཡོད་དོ། 23ད་ངས་�ལ་པོ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཐོག་
�ོད་ཚ�ར་ཁ་ཆད་ཞིག་�ད་�་ཡིན། �ོད་ཚ�ས་�་ཞོན་མཁན་མི་འཚ�ལ་�བ་པ་ཡིན་ན་ངས་�ོད་ཚ�ར་�་�ངས་ 
༢,༠༠༠ �ོད་�་ཡིན། 24�ོད་ཚ�་ཨ་�ར་པའིི་ལས་�ེད་པ་ནང་ནས་གོ་གནས་�ང་ཤོས་དེ་དང་འ�ན་མི་�ས་པ་
དང། དེ་བས་ན་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�་ནས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་�མས་དང་�་པ་�མས་�ོད་ཚ�འི་�ར་བཏང་བའི་རེ་བ་�ས་
བཞིན་ཡོད་དོ། 25�ོད་ཚ�འི་བསམ་�ོར། ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་རོགས་རམ་མེད་པར་�ོད་ཚ�འི་�ང་པར་
བཙན་འ�ལ་�ས་ནས་�ོར་བ་རེད་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་ནས་བཙན་འ�ལ་�ས་
ནས་�ོར་དགོས་ཞེས་ང་ལ་བཀའ་གནང་�ང་ཞེས་བཤད་དོ། 26དེ་ནས་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་དང་ཤེབ་ན་དང་ཡོ་ཨ་
ག�མ་�ིས་ལས་�ེད་པ་དེ་ལ། ང་ཚ�ར་ཨ་རམ་པའི་�ད་ཐོག་ག�ངས་རོགས་གནང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ཚ�ས་
�ད་དེ་ཤེས་�ི་ཡོད། ཨིབ་རི་པའི་�ད་ཐོག་མ་ག�ངས་རོགས་གནང་། �གས་རིའི་�ེང་གི་མི་མང་�མས་ནས་
ཉན་བཞིན་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 27དེའི་ལན་�་ཁོང་གིས། �ོད་�ི་བསམ་�ོར་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་ང་ལ་�ོད་དང་
�ོད་�ི་�ལ་པོ་གཅིག་�ར་གཏམ་འདི་ཤོད་པར་གཏོང་བ་རེད་བསམ་བཞིན་འ�ག་གམ། དེ་�ར་མ་ཡིན། ངས་
�གས་རིའི་�ེང་�་ཡོད་པའི་མི་མང་ཚ�་ལ་ཡང་དེ་�ར་ཤོད་དགོས་སོ། �ོད་ཚ�ས་�ེད་པ་�ར་དེ་ཚ�ས་�ང་རང་གི་
�ག་གཅིན་�མས་ཟ་འ�ང་�ེད་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། 28དེ་ནས་ལས་�ེད་པ་དེས་ཡར་ལངས་ནས་ཨིབ་རི་པའི་
�ད་ལ་�ད་�གས་ཆེན་པོས། ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་�ོད་ཚ�་ལ་ག་རེད་བཀའ་གནང་བར་ཉོན་ཞིག 29ཁོང་
གིས། ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་�ོད་ཚ�ར་བ�་འ�ིད་�ེད་�་བ�ག་པའི་ཉེན་བ�་གཏོང་ཡོད་�ང་། ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་�ོད་ཚ�ར་
�ོབས་མི་�བ། 30ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་རེ་བཅོལ་�ེད་�་མ་བ�ག། �ོད་ཚ�འི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་�བས་པ་དང་ཨ་�ར་པའི་དམག་ད�ང་གིས་�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་དབང་འཛ�ན་�ེད་
པ་ལས་འགོག་གནང་གི་རེད་བསམ་པ་མ་�ེད། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོས་འཁེལ་�ེད་�་མ་
བ�ག་ཅིག 31ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་གཏམ་ལ་མ་ཉོན་ཞིག། ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་�ོད་ཚ�་�ོང་�ེར་�ི་�ིར་ཐོན་
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ནས་མགོ་འ�ར་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད། �ོད་ཚ�ར་�ན་ཤིང་�ོང་པོ་ནས་�ན་འ�མ་དང་། སེ་ཡབ་ཤིང་
གི་འ�ས་�་ཟ་བ�ག་པ་དང་། རང་གི་�ོན་པ་�མས་ལས་�་འ�ང་ཆོག་གོ 32དེ་�ར་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་�ོད་ཚ�་
ལ་འ�་དང་�ན་ཆང་གསར་པ་དང་། �ན་ཚལ་དང་། ཁ་�་པོའི་�མ་དང་�ང་�ི་ཡོད་པའི་�ལ་དང་། �ོད་ཚ�་
རང་གི་�ལ་�ར་ང་ཡོང་ནས་འ�ིད་�་ཡིན། �ོད་ཚ�་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་ཡིན་ན། འཚ�་བའི་ཚབ་�་གསོན་
པོར་འ�ར། ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་གཏམ་ལ་མ་ཉན་ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་�བས་�ི་རེད་ཟེར་ནས་
ཁོས་བ�་འ�ིད་�ེད་པར་འ�ར། 33མི་རིགས་གཞན་གི་�་ཚ�ས་རང་�ལ་དེ་ཨ་�ར་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ལས་�ོབས་
ཡོད་པ་རེད་དམ། 34ཧ་མད་དང་ཨར་པད་�ི་�་�མས་གང་�་ཡོད། སེ་ཕར་ཝེམ་དང་ཧེ་ན་དང་ཨི་ཝ་�་�མས་
གང་�་ཡོད། �ས་ས་མར་ཡ་ལ་�བས་སོང་ངམ། 35�ལ་འདི་ཚ�་ཚང་མའི་�་�་ཞིག་གི་ནམ་ཡང་�ོད་ཚ�འི་�ལ་
�མས་ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཆེན་པོའི་ལག་ནས་�བས་ཡོད་དམ། དེ་ཡིན་ཙང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
�ོབས་�ི་རེད་བསམ་པའི་བསམ་�ོ་ཇི་�ར་འཁོར་རམ་ཞེས་�ས་སོ། 36�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་བཀའ་གནང་བ་�ར། 
མི་མང་�མས་ཚ�ག་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་ཁ་�་སིམ་པོར་བ�ད་དོ། 37དེ་ནས་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་དང་ཤེབ་ན་དང་ཡོ་
ཨ་བཅས་ནས་�་ངན་�ིས་རང་གི་གོས་�ལ་ཞིང་�ལ་པོའི་�ར་ཡོང་ནས་ཨ་�ར་པའི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ཇི་�ར་
�ས་པ་�མས་�ལ་པོ་ལ་�ན་གསང་�ས་སོ༎  
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�ལ་པོས་ཡེ་ཤ་�ཱ་ལ་བ�ོ་�ོན་�ས་པ།  

1�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་�ན་གསན་�ས་པ་དེ་གསན་མ་ཐག་�་ཁོང་གིས་�་ངན་�ི་རང་གི་ན་བཟའ་�ལ་ནས་�་
ཕད་�ི་གོས་�ོན་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�་ཕེབས་སོ། 2ཁོང་གིས་ཕོ་�ང་གི་ལས་�ེད་པ་ཨེལ་
ཡ་ཀིམ་དང་�ིམས་ཁང་གི་�ང་ཡིག་ཤེབ་ན་དང་�་མ་བ�ེས་པ་ཁག་བཅས་ལ། ཨ་མོཛ་�ི་�་�ང་�ོན་པ་ཡེ་ཤ་
�ཱའི་�ང་�་མངགས་སོ། དེ་ཚ�ས་�ང་�་ཕད་�ི་ན་བཟའ་�ོན་ཡོད་དོ། 3ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཡེ་ཤ་�ཱ་ལ་འ�ིན་
འདི་�ར་�ོད་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། དེ་རིང་ང་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་དང་ཆད་པ་བཏང་བ་དང་དམའ་འབེབས་ངང་
གནས་པའི་ཉི་མ་ཡིན། ང་ཚ�་�ད་མེད་�ག་�་�ེས་�བ་ཡོད་པ་�ར་�ས་�ོབས་ཧ་ཅང་�ོ་པོ་ཆགས་ཡོད་དོ། 4ཨ་
�ར་པའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་རང་གི་ལས་�ེད་པ་གཙ�་བོ་གསོན་པོའི་དཀོན་མཆོག་ལ་དམའ་འབེབས་�ེད་པར་
བཏང་ངོ་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་དམའ་འབེབས་�ས་པ་དེ་ཚ�་གསན་ནས། དམའ་
འབེབས་�ེད་མཁན་ཚ�ར་ཆད་པ་གཏོང་གནང་བར་ཤོག། དེ་འ�་སོང་ཙང་ང་ཚ�འི་མི་མང་གསོན་པོར་གནས་པ་
ཚ�འི་ཆེད་�་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་རོགས་གནང་ཞེས་འཁོད་ཡོད་དོ། 5ཡེ་ཤ་�ཱ་ལ་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་
�ཱའི་འ�ིན་འ�ོར་བ་དང་། 6ཁོང་གིས། ཨ་�ར་པ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ོབས་�བ་�ི་མ་རེད་ཅེས་
པའི་ད�ོག་གཏམ་དེ་ལ་འཇིགས་�ང་�ེད་མི་དགོས་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་བཀའ་གནང་ཡོད། 
7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་པོ་ཆེན་པོར་ད�ོག་གཏམ་ཞིག་ཐོས་བ�ག་པ་དང་། དེའི་�ེན་�ིས་ཁོང་རང་གི་
�ལ་�་�ིར་ལོག་དགོས་�ང་བ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་དེར་གསོད་པར་འ�ར་ཅེས་ག�ངས་སོ༎  



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

ཨ་�ར་པ་ཚ�ས་ཡང་�ར་འཇིགས་�ང་བ�ལ་བ།  

8ཨ་�ར་པའི་ལས་�ེད་པས་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ་ཀིཤི་ནས་ཐོན་ནས་ཉེ་འ�མ་�ི་�ོང་�ེར་ལིབ་�འི་ཐོག་�་དམག་
འཐབ་བཞིན་ཡོད་པ་ཐོས་ནས་དེར་ཁོང་ལ་བཀའ་བ�ར་�་བར་སོང་ངོ་། 9ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡའི་�ལ་པོ་ཏིར་ཧ་�ས་
ཨི་ཇིབ་�ི་དམག་ད�ང་གི་�ེ་འ�ིད་�ས་ནས་ཨ་�ར་པ་ཚ�ར་དམག་འཐབ་པར་ཡོང་བཞིན་པའི་གཏམ་དེ་�ལ་
པོ་ཆེན་པོས་ཐོས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་བའི་ནང་འཁོད་གསལ། 
10�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་�་ལ་དད་པ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དེས་�ས་པ་�ར་�ོད་ངའི་ལག་པའི་ནང་ཐེབས་མི་�བ་བོ། 
འོན་�ང་དེ་ལ་�ོད་མགོ་�ོར་མ་ཐེབས་ཤིག 11ཨ་�ར་པའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་�ལ་ཇི་འ�་ཞིག་མེད་པར་བཟོ་
�འི་ཐག་ཆོད་གནང་བའི་�ལ་དེར་ཇི་གནང་ཡོད་པ་�ོད་�ིས་ཐོས་ཡོད། �ོད་�ི་བསམ་�ོར་�ོས་ཐར་ཡོང་
བསམ་�ི་འ�ག་གམ། 12ངའི་ཕ་མེས་ཚ�ས་གྷོ་ཛན་དང་ཧ་རན་དང་རེ་ཛ�ཕ་�ི་�ོང་�ེར་�མས་མེད་པར་བཟོས་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཏེ་ལ་སར་�་�ོད་པའི་བྷེ་ཐེ་དན་�ི་མི་མང་�མས་བསད་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་
�ས་�ང་དེ་ཚ�ར་�ོབ་མི་�བ་བོ། 13ཧ་མད་དང་ཨར་པད་དང་སེ་ཕར་ཝེམ་དང་ཧེ་ན་ད་དང་ཨི་�ཱ་བཅས་�ི་
�ོང་�ེར་�ི་�ལ་པོ་ཚ�་གང་�་ཡོད་དམ། 14�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་བང་ཆེན་�ི་ལག་ནས་ཡི་གེ་དེ་ལེན་ནས་�ོག་
གནང་བ་དང་། དེ་ནས་ཁོང་མཆོད་ཁང་�་ཕེབས་པ་དང་ཡི་གེ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་འཇོག་གནང་
བ་དང། 15འདི་�ར་གསོལ་བ་འདེབས་པ། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ཀེ་�བ་�མས་�ི་
�ེང་�་བ�གས་�ིར་བ�གས་མཁན་འཛམ་�ིང་གི་�ལ་ཁབ་ཚང་མར་�ལ་�ིད་�ོང་བ་གནང་མཁན་དཀོན་
མཆོག་�ེད་རང་གཅིག་པོ་ཡིན་ནོ། �ེད་�ིས་ས་གཞི་དང་ནམ་མཁའ་བཀོད་གནང་ཡོད་དོ། 16ད་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ང་ཚ�ར་གང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་གཟིགས་རོགས་གནང་། �ེད་གསོན་པོའི་དཀོན་མཆོག་ལ་སེན་ན་ཀེ་རིབ་�ིས་
དམའ་འབེབས་�་བ་�མས་གསན་པར་མཛ�ད། 17ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཚ�ས་�ལ་ཁབ་མང་པོ་�ོར་བ་དང་
དེ་ཚ�འི་�ལ་�མས་མི་མེད་�ང་�ོང་བཟོས་པ་ང་ཚ�་ཚང་མས་ཤེས་�ི་ཡོད། 18དེ་ཚ�་�་�མས་མེར་�ེག་བཏང་བ་
ཡིན་ནོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�མས་ནི་མིའི་ལག་པས་ཤིང་དང་�ོ་ལས་བཟོས་པའི་�་འ�་ཡིན་པ་མ་
གཏོགས་དཀོན་མཆོག་མ་ཡིན་ནོ། 19ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག། ང་ཚ�ར་ཨ་�ར་པ་ཚ�འི་ལག་
ནས་�ོབས་པ་གནང་རོགས་གནང་། དེའི་�ོ་ནས་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་�ལ་ཁབ་ཚ�ས་�ེད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གཅིག་པོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱའི་�ལ་པོར་འ�ིན་བཏང་བ།  

20དེ་ནས་ཡེ་ཤ་�ཱས་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ལ་�ལ་པོའི་གསོལ་འདེབས་�ི་ལན་ཞིག་བཏང་ངོ་། 21གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས། སེན་ན་ཀེ་རིབ་�ོད་ལ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོང་�ེར་�ི་གད་མོ་གད་པ་དང་ད�་བར་འ�ར་རོ། 22�ོད་
ཚ�འི་བསམ་�ོར་�་ལ་དམའ་འབེབས་དང་འ�་�ི་ཡོད་བསམ་བཞིན་འ�ག་གམ། �ོད་�ིས་ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ལ་བ�ི་མེད་�ིས་ཡོད་དོ། 23�ོད་�ི་ཤིང་�་འཁོར་ལོས་ལེ་བ་ནོན་�ི་རི་བོ་མཐོ་ཤོས་ཚང་
མ་དབང་འཛ�ན་�ས་པ་ཡིན་ཟེར་ངའི་སར་འབོར་ཤོག་བཤད་པར་བང་ཆེན་�མས་བཏང་ངོ། �ོད་�ིས་འ�མ་
ཤིང་རིང་ཤོས་�མས་དང་སོམ་ཤིང་ལེགས་ཤོས་�མས་བཅད་པ་དང་ཤིང་ནགས་མ�ག་ཤོས་ནང་ལེབས་པའི་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

འབོར་ཤོག་�ེད་དོ། 24�ོད་�ིས་�ོན་པ་�ས་པ་དང་�ི་�ལ་�ལ་�ི་�་འ�ང་བ་མ་ཟད། �ོད་�ིས་དམག་མིའི་
�ང་པས་�་བོ་ན་ཨེལ་བ�ིས་ནས་�མ་པོར་སོང་བས་འབོར་ཤོད་�ོན་�ི་ཡོད། 25ངས་དེ་ཚ�་�ན་རིང་པོའི་�ོན་
ནས་འཆར་གཞི་བཏིང་ཡོད་པ་�ོད་�ིས་ནམ་ཡང་ཐོས་མ་�ང་ངམ། ད་ངས་དེས་�བ་པ་ཡིན། ངས་�ང་�ོབ་
བ�ན་པོའི་�ོང་�ེར་ཁག་�ང་རོའི་�ང་པོར་འ�ར་བའི་�ས་པ་�ོད་ལ་�ད་པ་ཡིན། 26དེར་གནས་པའི་མི་མང་
�མས་�ོབས་མེད་ཡིན་པས། དེ་ཚ�་འཇིགས་�ང་དང་ཧོན་འཐོར་ནས་བ�ད་ཡོད། དེ་ཚ�་ཤར་�ི་�ང་ཚ་པོ་�བ་
�བས་ཞིང་གི་�་དང་ཐོག་ཁའི་�་ཡན་�ེས་པ་དང་འ�་པོ་ཡོད་དོ། 27འོན་�ང་ངས་�ོད་�ི་�ོར་ལ་ཚང་མ་
ཤེས་�ི་ཡོད། �ོད་�ི་གང་�ེད་པ་དང་གང་�་འ�ོ་བ་དང་། �ོད་�ི་ང་ལ་ཇི་�ར་�ོ་བ་དེ་ཡང་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། 
28�ོད་�ི་�ོ་བ་དེ་དང་ང་�ལ་དེའི་�ོར་ལ་ང་ལ་འ�ིན་འ�ོར་�ང་། ད་ངས་�ོད་�ི་�་ལ་�གས་�་དང་ཁ་ལ་
�བ་�བ་ནས་�ོད་ཡོང་བའི་ལམ་དེ་རང་ནས་�ིར་ལོག་འ�ིད་�་ཡིན་ནོ། 29དེ་ནས་ཡེ་ཤ་�ཱས་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་
�ཱ་ལ་�ས་པ། དེ་ནི་ཇི་ཡོང་བའི་�ོན་�གས་ཡིན། འདི་ལོ་དང་�ི་ལོ་ལ་�ོད་ཚ�ས་ནག་གི་འ�་རིགས་མ་གཏོགས་
ཟ་�་ཐོབ་མི་ཡོང་། དེའི་ལོ་�ེས་མར་�ོད་�ི་འ�་འདེབས་�བ་པ་དང་�ས་�བ་པ་མ་ཟད་�ན་ཚལ་བ�གས་
ནས་�ན་འ�མ་ཡང་ཟ་�བ་པ་ཡོང་ངོ་། 30ཡ་�་�་པར་ཡོད་པའི་�ག་འ�ོས་མི་མང་�མས་ནས་འཚ�་བའི་�ིར་
�ེ་ཤིང་�་བ་རིང་པོ་�ས་ནས་འཕེལ་�ས་ཡོང་བ་དང་འ�ས་�་འདོན་ནོ། 31ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་�་
གནས་པའི་མི་མང་�མས་འཚ�་བར་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�ར་ཡོང་བ་མཛད་�ར་
�གས་ཐག་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། 32ཨ་�ར་པའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོའི་�ོར་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདིར་�ར་
ག�ངས་ཡོད། ཁོ་�ོང་�ེར་འདིའི་ནང་འ�ལ་མི་�བ་པ་དང་། དེར་མདའ་གཅིག་�ང་འཕེན་པར་མི་འ�ར། 
�བ་ཐོག་པའི་དམག་མི་གཅིག་�ང་�ོང་�ེར་�ི་ཉེ་འ�མ་�་མི་ཡོང་བ་དང་དེའི་མཐའ་བ�ོར་�་འཛ�ང་རག་
�མས་�ིག་པར་མི་འ�ར་རོ། 33�ོང་�ེར་འདིའི་ནང་�་མི་འ�ལ་བ་དང་། ཁོང་ཡོང་བའི་ལམ་དེ་རང་ནས་�ིར་
ལོག་འ�ོ་བར་འ�ར། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན། 34ང་རང་ཉིད་�ི་ཆེད་དང་ངའི་�ན་པོ་�་བིད་
ལ་ཁས་ལེན་�ེད་པའི་�ེན་�ིས་�ོང་�ེར་འདི་ལ་�བས་ནས་�ང་བར་�འོ། 35མཚན་མོ་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཨ་�ར་པའི་�ར་�་ཕེབས་ནས་དམག་མི་ ༡༨༥,༠༠༠ བསད་དོ། ཉིན་�ེས་མའི་ཐོ་རེངས་ལ་
དེ་ཚ�་ཚང་མ་འཆི་ཡོད་དོ། 36དེ་ནས་ཨ་�ར་པའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་སེན་ན་ཀེ་རིབ་�ིས་�ིར་འཐེན་�ས་ནས་ནི་ན་
�ཱེར་�་�ིར་ལོག་གོ 37ཉིན་ཞིག་ཁོང་གི་�་ནིསི་རོག་གི་�་ཁང་�་མཆོད་འ�ལ་གནང་བའི་�བས་�། ཁོང་གི་
�ས་གཉིས་པོ་ཨ་�མ་མེ་ལེག་དང་ཤ་རེ་ཛ�ར་གཉིས་�ིས་རལ་�ིས་ཁོང་བ�ོང་ནས་ཨ་ར་རད་�ི་�ལ་�་�ོས་སོ། 
ཁོང་གི་�ས་གཞན་པ་ཨེ་སར་ཧད་དྷོན་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོ་ཆེན་པོར་འ�ར་རོ༎  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 20 

ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ནད་ལས་�ག་གསོ་བ།  

1�ས་�བས་དེར་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་�ང་ནས་�ོངས་�བ་ཡོད་པ་དང། ཨ་མོཛ་�ི་�་�ང་�ོན་པ་ཡེ་ཤ་�ཱ་ཁོང་
མཇལ་བར་ཕེབས་ནས་�ས་པ། �ོད་�ིས་ཐམས་ཅད་�་�ིག་�ེད་ནས་འཛ�ག་ཤིག གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་�ི་ནད་
དངས་བར་མི་འ�ར། �ོད་འཆི་བར་�་�ིག་�ོས་ཞིག་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ཡོད་དོ། 2ཧེ་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

ཛ�་ཀི་�ཱས་རང་གི་ཞལ་རས་�ིག་པའི་�ོགས་�་བ�ར་ནས་�ོན་ལམ་འདི་�ར་བཏབ་པ། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ངས་�ེད་དང་དམ་ཚ�ག་བ�ན་པོ་དང་དད་པའི་ངང་ནས་ཞབས་�ི་�ས་པ་མ་ཟད། ངས་�ས་�ག་�་�ེད་�ི་
�གས་དགོངས་�ར་�ེད་ཐབས་�ས་པ་དེ་�གས་ལ་�ན་གསོས་པ་གནང་རོགས་ཅེས་�ས་ནས། ཁོང་�གས་ཆེན་
པོའི་ངང་བ�མས་སོ། 4ཡེ་ཤ་�ཱ་�ལ་པོའི་མ�ན་ནས་ཕོ་�ང་གི་�མས་རའི་ད�ིལ་�་ཕེབས་པའི་�ོན་ལ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ། 5དཀོན་མཆོག་གིས་མི་མང་གི་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་སར་�ིར་ལོག་ནས། ང་�ེད་�ི་
མེས་པོ་�་བིད་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་�ི་�ོན་ལམ་ཐོས་པ་མ་ཟད་མིག་�་ཡང་མཐོང་བས། ངས་�ོད་
�ི་ནད་དངས་བར་�ེད་�་དང་ཉིན་ག�མ་པར་�ོད་མཆོད་ཁང་�་འ�ོ་�བ་པར་འ�ར་རོ། 6ངས་�ོད་ལ་ད་
�ང་ལོ་བཅོ་�འི་རིང་ཚ�་རིང་�་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། ཨ་�ར་�ལ་པོ་ཆེན་པོའི་ལག་ནས་�ོད་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་
�ོང་�ེར་འདི་�ོབས་�་ཡིན། ངས་ང་རང་གི་ལས་འགན་དང་ངའི་ཞབས་�ི་�་བིད་ལ་�ིས་པའི་ཁས་ལེན་ལ་
�ིས་ནས་ངས་�ོང་�ེར་འདི་�ོབས་�་ཡིན་ཞེས་ཤོད་དགོས་བཀའ་གནང་ངོ་། 7དེ་ནས་ཡེ་ཤ་�ཱས་�ལ་པོའི་�་
འཁོར་ལ། ཁོང་གི་གཉན་འ�ར་དེ་ལ་སེ་ཡབ་�ི་�ོ་མ་བཟོས་ནས་�གས་ན། ཁོང་གསོས་ཡོང་ག�ངས་སོ། 8�ལ་
པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ནད་ལས་དངས་གནང་བ་མ་ཟད། ཉིན་ག�མ་པར་ང་མཆོད་ཁང་�་
འ�ོ་�བ་�འི་�གས་ཅི་ཡོད་ཅེས་�ི་བ་�ས་པས། 9ཡེ་ཤ་�ཱས་ལན་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་
གནང་བ་�བ་�འི་�གས་ཤིག་�ེད་ལ་གནང་བར་འ�ར། ད་�ེད་�ིས་�གས་འདོད་ལ་ཐེམ་�ས་�ེང་གི་�ིབ་མ་
དེ་གོམ་པ་བ�་མ�ན་�་�ོས་པའམ་བ�བ་�་གོམ་པ་བ�་�ོས་པར་གང་འདོད་དམ་ག�ངས་པས། 10ལན་�། 
ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་�ིབ་མ་དེ་མ�ན་�་གོམ་པ་བ�་�ོས་བ�ག་པར་ལས་�འོ། དེ་�བ་�་གོམ་པ་བ�་�ོས་བ�ག་པར་
མཛ�ད། 11ཡེ་ཤ་ཡས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ིབ་མ་དེ་�ལ་པོ་ཨ་
ཧཛ་�ིས་བཞེངས་པའི་ཐེམ་�ས་�ེང་གོམ་པ་བ�་�ིར་ལོག་�ོ་བར་མཛད་དོ༎  

བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�ི་བང་ཆེན་�མས།  

12�ས་�བས་དེར་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�ི་�ལ་པོ་བྷ་ལ་དྷན་�ི་�་མེ་རོ་དག་བྷ་ལ་དྷན་�ིས་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་�ང་
གཞིན་པའི་གནས་�ལ་ཐོས་པ་དང་། ཁོང་ལ་�ག་�ིས་ཤིག་དང་འ�ལ་བ་བཅས་བ�ར་གནང་ངོ་། 13ཧེ་ཛ�་ཀི་
�ཱས་བང་ཆེན་ཚ�ར་�ེ་ལེན་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�ར་ཁོང་གི་�་ནོར་གསེར་ད�ལ་�ན་�་དང་�ི་བཟང་དང་
དམག་མི་མཚ�ན་ཆ་བཅས་བ�ན་པ་གནང་ནས། ཁོང་གི་བང་མཛ�ད་དང་ཕོ་�ང་གི་ས་�ལ་ཚང་མར་དེ་ཚ�ར་མ་
བ�ན་པ་ཅི་ཡང་མ་�ས་སོ། 14དེ་ནས་�ང་�ོན་པ་ཡེ་ཤ་�ཱ་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་སར་ཕེབས་ནས་མི་འདི་ཚ�་གང་
ནས་ཡོང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ེད་ལ་ཅི་�ས་�ང་ངམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བས། ལན་�་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས། དེ་ཚ�་ཐག་
རིང་�ལ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ་�ས་སོ། 15དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་ཕོ་�ང་ནང་གང་མཐོང་སོང་ངམ། དེ་ཚ�ས་
ཚང་མ་མཐོང་སོང་། ངའི་བང་མཛ�ད་ནང་དེ་ཚ�་ལ་མ་བ�ན་པ་གང་ཡང་མ་�ས་སོ། 16དེ་ནས་ཡེ་ཤ་�ཱས་�ལ་པོ་
ལ། མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་འདི་�ར་གནང་ངོ་། 17�ོད་�ི་ཕོ་�ང་ནང་�་ཕ་མེས་
ཚ�་ནས་དེང་སང་བར་�་བསགས་པའི་དངོས་པོ་གང་ཡོད་པ་�མས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ེར་ནས་དེར་ཅི་ཡང་
�ས་པར་མི་འ�ར་བའི་�ས་ཤིག་ཡོང་བར་འ�ར་རོ། 18�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་འགའ་ཤས་�ང་འ�ིད་ནས་བྷེ་བྷི་
ལོ་ནི་ཡ་�ི་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་�་�ག་�མ་པ་བཟོས་ནས་ཞབས་�ི་�་བར་འ�ར་ཅེས་ག�ངས་སོ། 19�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

ཀི་ཡས་ཁོང་རང་གི་�་ཚ�འི་རིང་ཞི་བདེ་དང་�ང་�ོབ་ཡོང་བ་མ�ེན་ནས་ག�ངས་སོ། �ེད་�ིས་ང་ལ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་བ་དེ་ལེགས་སོ༎  

ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་�ལ་�ིད་�ི་མཐའ་མ།  

20�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས། ཁོང་གི་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་མཛད་པ་དང་�ོང་�ེར་�་�་འ�ེན་�ིར་�་མཛ�ད་བཟོས་པ་
དང་། �ར་བ་�ས་པའི་ལོ་�ས་བཅས་�ི་�ོར་ཡ་�་�འི་�ལ་པོའི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 21ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་
�ོངས་པ་དང་ཁོང་གི་�་མ་ནསེ་�ཱེ་དེ་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 21 

ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་མ་ནསེ་�ཱེ།  

1མ་ནསེ་�ཱེ་ལོ་བ�་གཉིས་ལོན་�ས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་�་�་�ེ་�་
རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ནི་ཧེཕ་ཛ�་�ཱ་ཡིན་ནོ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་གི་མི་མང་མ�ན་
�ོད་�ེད་�བས་�ལ་ནས་�ིར་བ�ོད་གནང་བའི་མི་རིགས་ཚ�འི་�ག་�ོའི་�་�ོད་�ེས་�་འ�ག་ནས་མ་ནསེ་
�ཱེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད། 3ཁོང་གི་རང་གི་ཡབ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་བཤིགས་པའི་�ི་པའི་
�་ལ་མཆོད་�ལ་�མས་�ར་བཞེངས་�ས་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ིས་མཛད་པ་�ར་ཁོང་གིས་
བྷལ་�ི་ཆེད་�་མཆོད་�ི་བཞེངས་པ་དང་། �་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་འ�་�་བཟོས་སོ། མ་ནསེ་�ཱེས་ནམ་མཁའི་�ར་མ་
སོགས་ལ་ཡང་མཆོད་འ�ལ་�ས་སོ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་མཆོད་པ་འ�ལ་དགོས་ག�ངས་པའི་
མཆོད་ཁང་དེའི་ནང་�་ཁོང་གིས་�ི་པའི་�འི་མཆོད་�ི་བཞེངས་སོ། 5མཆོད་ཁང་གི་�མས་ར་གཉིས་པའི་ནང་
ལ་ཁོང་གིས་�ར་མར་མཆོད་པའི་མཆོད་�ི་བཞེངས་སོ། 6ཁོང་གིས་རང་གི་�་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་�་�ལ་
ལོ། ཁོང་གིས་མོ་�བ་པའི་�གས་�ོལ་དང་�གས་དང་�ོན་ཤེས་ཤོད་མཁན་དང་�་པ་བ�ེན་�འི་�གས་�ོལ་
�ངས་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་ཚབ་ཆེ་�ིས་ནས་ཁོང་གི་�གས་
ད�གས་སོ། 7ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་�་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་འ�་�འི་�གས་ཤིག་བཞག་གནང་ངོ་། དེའི་�ོར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�་བིད་དང་ཁོང་གི་�་སོ་ལོ་མོན་ལ་ག�ངས་པ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཆོད་ཁང་འདིར་ང་ལ་
མཆོད་�ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རིགས་བ�ད་བ�་གཉིས་�ི་ས་�ལ་ཡོངས་�ོགས་ནས་འདམས་པ་ཡིན་ནོ། 8ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་�མས་ལ་ཉན་པ་དང་། ངའི་ཞབས་�ི་མོ་ཤེས་དེ་ཚ�་ལ་�ད་པའི་བཀའ་�ིམས་
�མས་�ང་པ་ཡིན་ན། ངས་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་�ད་པའི་�ལ་ནས་�ིར་འ�ད་མི་�འོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 
9འོན་�ང་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་མ་�ང་བར་མ་ནསེ་�ཱེའི་མི་མང་ལ་�ེ་
འ�ིད་�ེད་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ིར་འ�ད་གནང་བའི་མི་མང་�མས་ནས་�ིག་པ་ཚབ་ཆེ་�ས་སོ། 
10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་ཞབས་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�འི་བ�ད་ནས་བཀའ་གནང་བ། 11�ལ་པོ་མ་ནསེ་
�ཱེས། དེ་�ོན་�ི་ཀ་ནན་པ་ཚ�ས་བ�ིས་པའི་�ིག་པ་ལས་�ག་པ་མི་གཙང་བའི་ལས་རིགས་འདི་དག་བ�ིས་ཡོད། 



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

ཁོང་གི་�་འ�་དེ་ཚ�འི་�ོ་ནས་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་ལ་�ིག་པར་�ེ་འ�ིད་�ས་ཡོད་དོ། 12དེ་འ�་སོང་
ཙང་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་�་�་པ་�མས་མེད་པར་
བཟོ་�་ཡིན་པས་དེ་�ར་�ས་ཐོས་�ང་ཧོན་ཐོར་བར་འ�ར་རོ། 13ས་མར་ཡ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་
དང་ཁོང་གི་བ�ད་པར་�ས་པ་�ར། ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན། �ེར་མ་ཞིག་འ�ི་ཞིང་གཙང་
མ་བཟོས་ནས་ཁ་འ�བ་པ་�ར་ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་ཡང་འ�ི་�་ཡིན་ནོ། 14ངས་གསོན་པོར་�ས་པའི་མི་མང་
�མས་�ོང་�་དང་དེ་ཆོ་བཙན་འ�ལ་མཁན་དང་�ལ་ལ་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་མཁན་ད�་བོ་ཚ�འི་ལག་�་�ིས་
�ོད་�་�་ཡིན། 15ངས་ངའི་མི་མང་ལ་དེ་�ར་�་�་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�འི་ཐོག་མར་ཨི་ཇིབ་
�ངས་པ་ནས་ད་བར་ངའི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པ་མ་ཟད་ངའི་སེམས་ད�གས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད། 
16མ་ནསེ་�ཱེས་མི་མང་�ོན་མེད་མང་པོ་བསད་པའི་�ེན་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ལམ་ཁག་�་�ག་གི་ཁེངས་ནས་
ཡོད་དོ། ཁོང་གིས་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་ལ་�་འ�ར་�ག་མཆོད་�ེད་�་�ེ་འ�ིད་�ས་པའི་�ོ་ནས་འདི་ཚ�་
ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ེད་བ�ག་ཡོད་དོ། 17མ་ནསེ་�ཱེའི་མཛད་པ་�མས་དང་ཁོང་གིས་
�ིག་པ་�ིས་པ་�མས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 18མ་ནསེ་�ཱེ་�ོངས་པ་དང་
ཕོ་�ང་གི་�མ་ར་�་�་ཟེར་བའི་ནང་�་�ས་པ་དང་། ཁོང་གི་�ས་ཨམ་མོན་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་
འ�ར་རོ༎  

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཨ་མོན།  

19ཨ་མོན་ལོ་གཉིས་�་ཅ་གཉིས་ལོན་�ས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། ཁོང་གི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་གཉིས་
རིང་�ལ་�ིད་�ངས་པ་དང་། ཁོང་གི་�མ་ཧ་�ཛ་�ི་�་མོ་མེ་�ལ་ལེ་མེད་�་བ་ཡོད་�ཱའི་�ོང་�ེར་ནས་ཡིན་ནོ། 
20ཁོང་གིས་རང་གི་ཡབ་མ་ནསེ་�ཱེ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་བ�ིས་ཡོད་དོ། 21ཁོང་གིས་
རང་གི་ཡབ་�ིས་གནང་བ་�ར་ལས་�ོད་�ས་ནས། ཁོང་གི་ཡབ་�ིས་མཆོད་པའི་�་འ�ར་མཆོད་པ་དང་། 
22ཁོང་གིས་རང་གི་ཕ་མེས་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ངས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པ་
ཡིན་ནོ། 23ཨ་མོན་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་�ས་ངན་བ�མས་ནས་ཁོང་ལ་ཕོ་�ང་ནང་�་ད�ོངས་སོ། 24ཡ་�་�་
པའི་མི་མང་ཚ�ས་ཨ་མོན་ད�ོངས་མཁན་�མས་བསད་ནས། ཁོང་གི་�་ཡོ་ཤི་�ཱ་�ལ་པོར་བ�ོས་སོ། 25ཨ་མོན་�ི་
མཛད་པ་�མས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 26ཨ་མོན་ལ་�་�འི་�མ་རའི་
�ར་ཁང་�་�ས་ནས། ཁོང་གི་�་ཡོ་ཤི་�ཱ་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 22 

ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱ།  

1ཡོ་ཤི་�ཱ་ད�ང་ལོ་བ�ད་ལོན་�ས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་ག�མ་�་སོ་
གཅིག་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ནི་བྷོཛ་�ད་�ོང་�ེར་�ི་ཨ་ད་�ཱའི་�་མོ་ཡེ་དྷི་�་�་བ་ཡིན་ནོ། 2ཡོ་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

ཤི་�ཱས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་མཉེས་པ་ཤ་�ག་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་རང་གི་མེས་པོ་�་བིད་�ི་
�ེས་�་འ�ག་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�མས་གཙང་མར་�ང་ཡོད་དོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ི་དེབ་�ེད་པ།  

3ཁོང་གི་�ལ་�ིད་བ�ང་ནས་ལོ་ཅོ་བ�ད་སོང་བའི་�བས་�། �ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས་�ིམས་ཁང་གི་�ང་ཆེ་མེ་�ལ་
ལམ་�ི་ཚ་བོ་ཨ་ཛལ་�ཱའི་�་ཤ་ཕན་ལ་བཀའ་འདི་དང་མཉམ་�་མཆོད་ཁང་�་བཏང་ངོ་། 4�་མ་ཆེན་པོ་ཧིལ་
ཀི་�ཱའི་�ང་�་སོང་ལ། �་མ་ལས་འགན་པས་མཆོད་ཁང་གི་འ�ལ་�ོ་�་མི་མང་ནས་བ�ས་པའི་ད�ལ་�ི་
�ངས་འབོར་ཇི་ཡོད་�ི་ཐོ་ལེན་ཞིག 5ད�ལ་དེ་ཚ�་མཆོད་ཁང་ཉམས་གསོ་�ེད་མཁན་�ི་འགོ་འཛ�ན་ལ་�ོད་ཅིག 
6ད�ལ་དེ་ཚ�་ཤིང་བཟོ་བ་དང་ཁང་བཟོ་བ་དང་�ོ་བཟོ་བར་བཅས་ལ་�ོད་དགོས་པ་དང་། དེ་ཉམས་གསོས་�ེད་
�འི་ཤིང་ཆ་དང་�ོ་སོགས་ཉོ་དགོས་སོ། 7ལས་ཀའི་འགོ་འཛ�ན་�མས་ཧ་ཅང་�ང་པོ་ཡིན། མ་ད�ལ་དེ་ཚ�་�ི་
�ག་�ེད་མི་དགོས་སོ། 8ཤ་ཕན་�ིས་�ལ་པོའི་བཀའ་དེ་ཧིལ་ཀི་�ཱ་ལ་�ད་པ་དང་། ཧིལ་ཀི་�ཱས་རང་ཉིད་ལ་
དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ནང་�་�ིམས་�ི་དེབ་�ེད་པའི་�ོར་ཤ་ཕན་ལ་བཤད་དེ། ཧིལ་ཀི་�ཱས་དེབ་དེ་ཤ་
ཕན་ལ་�ད་པ་དང་། ཁོང་གིས་དེབ་དེ་�ོག་གོ། 9དེ་ནས་ཤ་ཕན་�ལ་པོའི་སར་�ིར་ལོག་ནས། �ེད་�ི་ཞབ་�ི་
ཚ�ས་མཆོད་ཁང་�་ཡོད་པའི་ད�ལ་�མས་�ངས་ནས་ཉམས་གསོ་�ེད་མཁན་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ར་�ིས་�ོད་�ས་
སོང་ཞེས་�ས་སོ། 10དེ་ནས་ཁོང་གིས། ང་ལ་ཧིལ་ཀི་�ཱས་གནང་བའི་དེབ་དེ་ཡོད་ཅེས་�ས་ནས། ཁོང་གིས་�ད་
�གས་ཆེན་པོས་དེབ་དེ་�ལ་པོའི་�ང་�་�ོག་གོ 11�ལ་པོས་དེབ་དེ་�ོག་པ་གསན་པ་དང་། �གས་ཕམས་�ིས་
རང་གི་ན་བཟའ་�ལ་ལོ། 12ཁོང་གིས་�་མ་ཧིལ་ཀི་�ཱ་དང་ཤ་ཕན་�ི་�་ཨ་ཧི་ཀམ་དང་མི་ཀ་ཡའི་�་ཨག་བྷོར་
དང་�ིམས་ཁང་གི་�ང་ཆེ་ཤ་ཕན་དང་�ལ་པོའི་�་འགེར་�ི་བ�ོས་�ོན་པ་ཨ་ས་�ཱ་བཅས་ལ་གཤམ་གསལ་
བཀའ་�མས་གནང་ངོ་། 13སོང་ལ། ང་དང་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་ཚ�འི་ཆེད་�་དེབ་འདི་�ོབ་�ོན་�ིི་�ོར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འ�ི་�ས་ཤིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�་ལ་�གས་�ོ་བཞེས་གནང་ཡོད། གང་ལགས་
ཟེར་ན། ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་དེབ་འདིའི་ནང་གང་�ེད་དགོས་ག�ངས་པ་�མས་ཉམས་ལེན་�ས་མེད་དོ། 14ཧིལ་
ཀི་�ཱ་དང་ཨ་ཧི་ཀམ་དང་ཨག་བྷོར་དང་ཤ་ཕན་དང་ཨ་ས་�ཱ་བཅས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ས་གནས་གསར་པ་ཞིག་�་
�ོད་མཁན་�ད་མེད་�ང་�ོན་མ་�ལ་�འི་�ར་�ོས་�ིས་�ིར་སོང་ནས། (ཏིག་�ཱའི་�་དང་ཧར་ཧསེ་�ི་ཚ་བོ་
ཡིན་པ་ཤལ་�མ་ཟེར་བ་དེ་ནི་�ད་མེད་དེའི་�ོ་ཡིན་ནོ། ཁོ་ནི་མཆོད་ཁང་གི་ན་བཟའི་འགོའ་འཛ�ན་ཡིན་པས།) 
དེ་ཚ�ས་མོ་ལ་ཇི་�ར་�ང་བ་�མས་�ི་�ོར་བཤད་དོ། 15མོས་དེ་ཚ�་ལ་�ལ་པོའི་�ང་�་�ིར་ལོག་ནས་ཁོང་ལ། 
16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཤམ་གསལ་འ�ིན་དེ་�ོད་ཅིག་�ས་སོ། �ལ་པོས་�ོག་པའི་དེབ་དེའི་ནང་�ིས་པ་
�ར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་དེའི་མི་མང་�མས་ལ་ངས་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 17དེ་ཚ�ས་ང་�ངས་ནས་�་གཞན་
ལ་མཆོད་འ�ལ་�ས་ཡོད། དེ་�ར་དེ་ཚ�ས་�་བ་ཚང་མས་ངའི་སེམས་�ོ་�་བ�ག་ཡོད། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཐོག་ངའི་
�ོ་བ་ལངས་ཡོད་པས་དེ་ཞི་བར་མི་འ�ར་རོ། 18�ལ་པོ་རང་ཉིད་ལ་ནི་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་�ར་གཤོད་�་ཡིན། �ོད་�ིས་དེབ་ནང་གང་�ིས་ཡོད་པར་ཉན་ཡོད་པ་དང་། 19ངས་ཡེ་
�་ཤ་ལེམ་དང་དེའི་མི་མང་�མས་ལ་ཆད་པ་གཏོང་�་དང་དེ་ལ་འཇིགས་�་�ང་བའི་མཐོང་�ལ་�་བཟོས་�་
ཡིན། ས་གནས་དེའི་མིང་མི་ཚ�ས་དམོད་པ་བཞིན་བེད་ད�ོད་�ེད་�་ཡིན་པ་ཉན་བ�་ཐོས་�བས། �ོད་�ིས་ངའི་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

མ�ན་�་འ�ོད་བཤགས་�ིས་ནས་ཉམས་�ང་�ས་ཏེ། �་ཞིང་རང་གི་གོས་�ལ་བའི་�ེན་ངས་�ོད་�ི་�ོན་ལམ་
ཐོས་ཡོད། 20ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཐོག་གཏོང་�འི་ཆད་པ་དེ་�ོད་ཤི་བའི་�ེས་�་མ་གཏོགས་གཏོང་�་མིན་པས། 
ངས་�ོད་ཞི་བའི་ངང་འཆི་�་འ�ག་�་ཡིན། མི་དེ་ཚ�ས་འ�ིན་དེ་འ�ེར་ནས་�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱའི་སར་�ིར་ལོག་གོ།  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 23 

ཡོ་ཤི་�ཱས་�་འ�འི་མཆོད་པ་མེད་པར་བཟོས་པ།  

1�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་འགོ་�ེད་�མས་བཀའ་འ�ག་གནང་ངོ་། 2�ལ་པོ་དེ་ཚ�་དང་
མཉམ་�་འ�ིད་ནས་མཆོད་ཁང་�་སོང་ངོ། �་མ་ཚ�་དང་�ང་�ོན་པ་ཚ�་དང་�ག་�ོས་གཞན་མི་མང་ད�ལ་
�ག་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ཁོ་ཚ�་མཉམ་�་�ིན་ནོ། དེ་ཚ�་ཚང་མའི་མ�ན་�་�ལ་པོས་ག�ང་�ད་ཆེན་པོའི་
མཆོད་ཁང་ནང་�་�ེད་པའི་ཞལ་ཆད་�ི་དེབ་དེ་ཆ་ཚང་�ོག་གནང་ངོ་། 3ཁོང་ཀ་བའི་ཉེ་འ�མ་�་བཞེངས་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས། སེམས་�ི་གཏིང་ནས་ཁོང་གི་བཀའ་�ིམས་དང་བཀའ་�་
�མས་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་�ར་�ང་�་དང་དམ་བཅའ་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ི་དགོས་དོན་�མས་ལག་ལེན་
�ར་�འི་ཞལ་ཆད་འཇོག་གནང་ངོ་། དེ་�ར་མི་མང་ཚང་མས་�ང་དམ་བཅའ་�མས་�ང་�འི་ཞལ་ཆད་�ས་
སོ། 4དེ་ནས་ཡོ་ཤི་�ཱས་�་མ་ཆེན་པོ་ཧིལ་ཀི་�ཱ་དང་ཁོང་གི་ལས་རོགས་�་མ་དང་མཆོད་ཁང་གི་འ�ལ་�ོའི་ལས་
འགན་ཡོད་པའི་�་�ང་པ་བཅས་ལ། མཆོད་ཁང་ནས་བྷལ་དང་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱ་དང་�ར་ཚ�གས་བཅས་ལ་མཆོད་
�ར་བེད་�ོད་�ེད་པའི་དངོས་རིགས་�མས་�ིར་འདོན་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། �ལ་པོས་དངོས་རིགས་དེ་
ཚ�་ཚང་མ་�ོང་�ེར་�ི་�ི་རོལ་�་ཀིད་རོན་�ི་�ང་གཤོང་ཉེ་འ�མ་�་�ེགས་ནས། གོག་ཐལ་དེ་ཚ�་བྷེ་ཐེལ་�་
འ�ེར་བ�ག་གོ 5ཁོང་གིས་ལས་�ངས་ནས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཚ�ས་བ�ོས་གནང་བའི་ཡ་�་�་པའི་�ོང་�ེར་
ཁག་དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ས་�ལ་ཁག་གི་ཉེ་འ�མ་�་མཆོད་�ི་�མས་ལ་མཆོད་པ་འ�ལ་མཁན་�་མ་�མས་
དང་བྷལ་དང་ཉི་�་དང་�་�ར་བཅས་ལ་མཆོད་པ་འ�ལ་མཁན་�་མ་�མས་�ིར་འ�ད་གནང་ངོ་། 6ཁོང་གི་
མཆོད་ཁང་ནས་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་འ�་�་དེ་བཏོན་གནང་ནས་དེ་�ོང་�ེར་�ི་�ི་རོལ་�་ཀིད་རོན་�ི་�ང་གཤོང་
�་འ�ེར་ནས་བ�ེགས་པ་དང་། དེ་ལ་�ལ་�ར་བཟོས་ནས་མི་མང་གི་�ར་�ོད་�་གཏོར་གནང་ངོ་། 7ཁོང་གིས་
�་ཁང་གི་�ད་འཚ�ང་མ་ལ་དབང་བའི་�ོད་ཁང་�མས་བཤིགས་སོ། དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་
ནང་�་ཡོད་དོ། (དེར་�ད་མེད་ཚ�ས་ཨ་ཤེ་�ཱ་ལ་མཆོད་པའི་�བས་�་�ོན་པའི་ན་བཟའ་འཐག་བཞིན་ཡོད) 
8ཁོང་གིས་ཡ་�་�་པའི་�ོང་�ེར་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་�་མ་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ིད་ཕེབས་པ་དང་། ཁོང་
གིས་�ལ་ཡོངས་�་དེ་ཚ�ས་མཆོད་པ་འ�ལ་བའི་མཆོད་�ི་�མས་ཉམས་པར་བཟོས་ཏེ། ཁོང་གིས་�ོང་�ེར་ནང་
འ�ལ་�བས་�ལ་�ོའི་གཡོན་�ོགས་�་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་�ི་�ི་�བ་ཡོ་�་ཨས་བཞེངས་པའི་རའི་འ�ེ་�མས་
ལ་བ�ོ་བའི་མཆོད་�ི་�མས་�ང་བཤིགས་སོ། 9�་མ་དེ་ཚ�འི་མཆོད་ཁང་ནང་ཞབས་�་�ེད་མི་ཆོག་པ་དང་། 
འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་རོགས་པ་�་མ་ཚ�ས་ཟ་བའིི་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་དེ་ཚ�ས་ཟ་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 10�ས་�ང་
རང་གི་�་དང་�་མོ། མོ་ལེག་ལ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པར་�ལ་མི་དགོས་པའི་�ིར་�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས་ཧིན་ནོམ་�ི་
�ང་གཤོང་གི་ཏོ་ཕེད་�་བ་�ི་པའི་�་ལ་མཆོད་�ལ་དེ་ཡང་མི་གཙང་བར་བཟོས་གནང་ངོ་། 11ཁོང་གིས། ཡ་�་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

�་པའི་�ལ་པོ་ཚ�ས་ཉི་མའི་�་ལ་མཆོད་པར་བ�ོ་བའི་�་ཚ�་ཡང་�ིར་འདོན་གནང་བ་དང་མཆོད་པ་འ�ལ་
�བས་བེད་�ོད་�ེད་པའི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དེ་ཚ�་མཆོད་ཁང་གི་འ�མ་རའི་ནང་བཞག་ཡོད་པ་�མས་མེར་
བ�ེགས་གནང་ངོ་། དེ་ཚ�་ནི་�ལ་�ོའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་ལས་�ེད་པ་ཆེན་པོ་ན་ཐན་མེ་ལེག་གི་གཟིམ་ཤག་
ནས་ཐག་ཉེ་བར་ཡོད་དོ། 12ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཚ�ས་�ལ་པོ་ཨ་ཧཛ་�ི་གཟིམ་ཤག་གི་�ེང་ཐོག་ལ་བཞེངས་
པའི་མཆོད་�ི་ཁག་དང་། �ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས་མཆོད་ཁང་གི་འ�མ་ར་གཉིས་ནང་�ལ་པོ་མ་ནསེ་�ཱེས་བཞེངས་
པའི་མཆོད་�ི་ཁག་དང་མཉམ་�་�ོག་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་མཆོད་�ི་དེ་ཚ�་�མ་�ར་བཏང་ནས་ཀིད་རོན་�ི་
�ོག་པོའི་ནང་ད�གས་སོ། 13ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཤར་�ོགས་�། རི་བོ་ཨོ་ལེབ་�ི་�ོ་�ོགས་�་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས། 
སི་དོན་པའི་�་མོ་ཨསེ་�ར་�ེ་དང་། མོ་ཨབ་པའི་�་ཀེ་མོཤ་དང་། ཨམ་མོན་�ི་�་མོ་ལེག་བཅས་ལ་བཞེངས་
པའི་མཆོད་�ི་�མས་�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས་མི་གཙང་བར་བཟོས་སོ། 14�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས་�ོའི་ཀ་བ་�མས་�མ་�ར་
བཅག་པ་དང་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱ་ལ་བ�ོ་བའི་�་འ�་�མས་ལ་བཅག་པ་མ་ཟད། དེ་ཚ�་ཡོད་པའི་ས་�ལ་�་མིའི་�ས་
པའི་བཀབ་པ་གནང་ངོ་། 15ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་�ིག་པར་�ེ་འ�ི་�ེད་མཁན་ནེ་བྷད་�ི་�་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་
བཞེངས་པའི་བྷེ་ཐེལ་�ི་མཆོད་�ི་དེ་ཡང་ཡོ་ཤི་�ཱས་མར་བཤིགས་སོ། ཡོ་ཤི་ཨས་མཆོད་�ི་བཤིགས་པའི་�ོ་
�མས་�མ་�ར་བཅག་ནས་དེ་ཚ�་�ལ་�ར་བཟོས་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་ཨ་ཤེ་�ཱ་ཡི་�་འ�་ཡང་མེར་བ�ེགས་སོ། 
16དེ་ནས་ཡོ་ཤ་�ཱས་མཐའ་འཁོར་�་གཟིགས་པ་དང་རི་བོའི་�ེང་�་�ར་ཁང་འགའ་ཞིག་གཟིགས་པས། དེ་ཚ�་
ནས་�ས་པ་�ངས་ནས་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་བ�ེགས་སོ། �ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་མཆོད་�ིའི་ཉེ་འ�མ་�་བཞེངས་
བ�གས་�བས་�། �ོན་�ི་�ང་�ོང་པས་�ང་བ�ན་གནང་བ་�ར། ཁོང་གིས་མཆོད་�ི་�མས་ཉམས་པར་
གནང་ངོ་། �ལ་པོ་ཡོ་ཤི་ཨས་མཐའ་འཁོར་�་གཟིགས་པས། �ང་བ�ན་འདི་གནང་མཁན་�ང་�ོན་པ་དེའི་
�ར་ཁང་གཟིགས་ནས། 17ཁོང་གིས། �ར་ཁང་འདི་�འི་རེད་དམ་ཅེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བས། ལན་�་བྷེ་ཐེལ་
�ི་མི་མང་ཚ�ས། དེ་ནི་�ེད་�ིས་ད་�་མཆོད་�ི་དེར་ཇི་�ར་མཛད་པ་དེ་�ོར་ལ་�ང་�ོན་མཁན་ཡ་�་�་ནས་
ཕེབས་པའི་�ང་�ོན་པ་དེའི་�ར་ཁང་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 18ཡོ་ཤི་�ཱས་དེ་ནི་ཇི་�ར་ཡོད་པ་བཞིན་འཇོག་གོ ཁོང་
གིས་�ས་པ་དེ་ཚ�ར་མ་�ོས་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། དེ་�ར་ཁོང་གིས་�ས་པ་�མས་�ོས་མེད་དོ། ས་མར་ཡ་
ནས་ཕེབས་པའི་�ང་�ོན་པའི་�ས་པ་ཡང་དེ་�ར་འཇོག་གནང་ངོ་། 19ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་
ཚང་མར་�ི་པའི་�་ལ་མཆོད་�ལ་བཞེངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་�ོ་�་བ�ག་པས་�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས་
དེ་�མས་�ོགས་པར་མཛད་ནས། མཆོད་�ི་དེ་ཚ�ར་བྷེ་ཐེལ་�་མཛད་པ་�ར་གནང་ངོ་། 20ཁོང་གིས་�ི་པའི་�་ལ་
མཆོད་འ�ལ་�ེད་མཁན་�་མ་�མས་མཆོད་�ི་དེ་ཚ�འི་ཁར་བསད་ནས། ཁོང་གིས་མཆོད་�ི་དེ་ཚ�འི་ཁར་མིའི་
�ས་པ་�མས་བ�ེགས་གནང་ནས། དེ་ནས་ཁོང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིར་ལོག་ཕེབས་སོ༎  

ཡོ་ཤི་�ཱས་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་�ང་བ�ི་�ས་པ།  

21�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས། མི་མང་ཚ�ར་དམ་བཅའི་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་�ར་དེ་ཚ�་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་ཐར་�ོལ་གི་�ས་�ོན་�ང་བ�ི་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 22�ིམས་དཔོན་�ིས་�ལ་ཁབ་
འཛ�ན་�ོངས་གནང་བའི་�བས་ནས་བ�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་�ས་�ང་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

�ོན་དེ་འ�་�ང་བ�ི་�ས་�ོང་མེད་དོ། 23འོན་�ང་ཡོ་ཤི་�ཱས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་བཅོ་བ�ད་པར་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་ཆེན་�ང་བ�ི་�ས་སོ༎  

ཡོ་ཤི་�ཱས་�ར་བཅོས་གཞན་ཁག་གནང་བ།  

24མཆོད་ཁང་ནང་ནས་�་མ་ཧིལ་ཀི་�ཱས་�ེད་པའི་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་�ིམས་�མས་ཆ་ཚང་�བས་པའི་
ཆེད་�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་གཞན་ཡ་�་�་པའི་�ལ་ནང་ཡོད་པའི་�་པ་དང་�ོན་ཤེས་མཁན་
དང་ཁང་པའི་�་�་དང་གཞན་�ི་པའི་�་མོ་མཆོད་པའི་དངོས་པོ་�མས་མེད་པར་མཛད་དོ། 25�ོན་�་ཁོང་
དང་འ�་བའི་སེམས་�ི་གཏིང་ནས་�ས་ངག་ཡིད་ག�མ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་�ི་�་མཁན་ཡིན་
པ་མ་ཟད། མོ་ཤེའི་�ིམས་ཚང་མ་�ང་མཁན་�ལ་པོ་ཁོང་དང་འ�་བ་�ང་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་ནས་བ�ང་�ེ་ཁོང་
དང་འ�་བའི་�ལ་པོ་ནམ་ཡང་མ་�ང་ངོ་། 26འོན་�ང་�ལ་པོ་མ་ནསེ་�ཱེས་ཇི་�ར་ལས་ངན་�ས་པར་བ�ེན་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་�ག་པོ་དེ་ཡ་�་�་པའི་ཐོག་�་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་�་ཡང་དེ་ཞི་མེད་དོ། 
27གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་ཇི་�ར་བཏོན་པ་བཞིན་ཡ་�་�་པ་ཚ�་ལ་ཡང་བཏོན་�་
ཡིན་པ་མ་ཟད། ངས་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་ལ་ཡང་ངས་མཐོང་ས་ནས་ཐག་རིང་�་འཇོག་�་དང་། ངས་
འདམས་པའི་�ོང་�ེར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་། ང་ལ་མཆོད་དགོས་ཅེས་ངས་དམ་བཅའ་�ས་པའི་ས་�ལ་དེར་ཡོད་
པའི་མཆོད་ཁང་འདི་ཡང་�ངས་�་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎  

ཡོ་ཤི་�ཱའི་�ལ་�ིད་�ི་མཐའ་མ།  

28ཡོ་ཤི་�ཱས་མཛད་པ་�མས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད། 29ཡོ་ཤི་�ཱས་�ལ་པོ་
གནང་�བས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ནི་ཀོས་ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ་རོགས་�ེད་�ིར་དམག་ད�ང་འ�ིད་ནས་
གཙང་པོ་�བ་རད་བར་�་�ིན་ནོ། �ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས་ཨི་ཇིབ་�ིི་དམག་ད�ང་�མས་མེ་གི་དྷོ་�་འགོག་ཐབས་
གནང་�བས་ནི་ཀོས་ཁོང་ལ་བསད་དོ། 30ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ཁོང་གི་�་�ང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ཞིག་གི་ནང་
�་བཞག་�ེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ེར་ནས་ཁོང་ལ་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་ནང་�ས་སོ། ཡ་�་�་པའི་མི་མང་ནས་ཡོ་ཤི་
�ཱའི་�་ཡོ་ཨ་ཧཛ་ལ་འདམས་ནས་�ལ་པོར་བཀོད་དོ།།  

ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཡོ་ཨ་ཧཛ།  

31ཡོ་ཨ་ཧཛའི་ད�ང་ལོ་གཉིས་�་ཅ་ག�མ་ལོན་�ས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
�་�་བ་ག�མ་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། ལིབ་�འི་�ོང་ནས་ཡིན་པ་ཡེར་མི་�ཱའི་�་མོ་ཧ་�་ཏལ་�་བ་ནི་ཁོང་
གི་�མ་ཡིན་ནོ། 32ཁོང་གི་ཕ་མེས་ཚ�འི་�ས་པ་�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་དོ། 33ཨི་
ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ནི་ཀོས་ཁོང་ལ་ཧ་མད་�ལ་�ི་རིབ་�ཱ་�་བཙ�ན་�་འ�ེར་བའི་�བས་�་ཁོང་གི་�ལ་�ིད་�ི་
མཐའ་མར་�ང་ངོ། ཡ་�་�་པ་ཚ�ར་ད�ལ་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༣,༤༠༠ དང་གསེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ག�མ་�་སོ་བཞི་
ད�་�ལ་�ི་�ལ་�་འ�ལ་བ�ག་གོ 34�ལ་པོ་ནི་ཀོས་ཡོ་ཤི་�ཱའི་�ས་ཨིལ་ཡ་ཀིམ་ལ་ཁོང་གི་ཡབ་ཡོ་ཤི་�ཱའི་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

�ལ་འཛ�ན་�་ཡ་�་�འི་�ལ་པོར་བ�ོས་ནས། ཁོང་གི་མཚན་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�་བ�ར་བ་ཡིན་ནོ། �ལ་པོ་ནི་ཀོས་
ཡོ་ཨ་ཧཛལ་ཨི་ཇིབ་�ལ་�་འ�ིད་ནས་ཁོང་དེར་�ོངས་སོ༎  

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ།  

35ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་བཀའ་བཞིན་�་ད�་�ལ་འཇལ་བའི་�ིར་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ིས་མི་མང་གི་�་ནོར་ལ་
གཞིར་བ�ང་�ར་ད�་�ལ་བ�ས་སོ། 36ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ིས་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་�བས་ད�ང་ལོ་གཉིས་�་ཅ་�་
ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་བ�་གཅིག་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་ནས། ཁོང་གི་�མ་ནི་�་�ཱའི་�ོང་
�ེར་�ི་པེ་དྷ་�ཱའི་�་མོ་ཛ�་བི་�་ཡིན་ནོ། 37རང་གི་ཕ་མེས་ཚ�ས་�ས་པ་�ར་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་སོ༎  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 24 

1ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ལ་པོ་ཡིན་པའི་�བས་�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�ི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་�་
བཙན་འ�ལ་�ས་ནས་ལོ་ག�མ་རིང་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་ཁོང་གི་དབང་བ�ར་འོག་�་གནས་དགོས་�ང་བ་དང་། དེ་
ནས་ཁོང་གིས་ངོ་ལོག་�ས་སོ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་ཞབས་ཏོག་པ་�ང་�ོན་པ་ཚ�འི་བ�ད་ནས་
ག�ངས་པ་�ར། བྷེ་བྷི་ལོན་པ་དང་། སི་རི་ཡ་པ་དང་། མོ་ཨབ་པ་དང་། ཨམ་མོན་པ་བཅས་�ི་ད�ང་དམག་
�མས་ཡ་�་�་མེད་པར་བཟོ་བའི་�ིར་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ི་ཐོག་�་བཏང་ངོ་། 3�ལ་པོ་མ་ནསེ་�ཱེས་�ིག་པ་�ིས་པ་
ལ་བ�ེན་ནས་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�་ནས་མཐར་�ོད་གཏོང་བའི་�ིར་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ར་གནས་�ལ་འདི་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 4�ད་པར་�་མ་ནསེ་�ཱེས་མི་མང་ཉེས་མེད་
�མས་ལ་བསད་ཡོད་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མ་ནསེ་�ཱེ་ལ་བཤགས་པ་གནང་བར་�གས་འདོད་མི་
གནང་ངོ། 5ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ིས་མཛད་པ་�མས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད། 6ཡེ་
ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ོངས་པའི་�ེས་�་ཁོང་གི་�ས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 7ཨི་ཇིབ་�ི་
�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་དམག་ད�ང་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་ཡང་�ར་�ིར་མ་ཡོང་ངོ་། གང་ལགས་ཟེར་ན། བྷེ་བྷི་ལོན་
�ི་�ལ་པོས་ཨི་ཇིབ་ལ་བདག་པའི་ས་�ལ་ཡོངས་དང་གཙང་པོ་�བ་རད་ནས་�ང་ཨི་ཇིབ་�ི་ས་མཚམས་བར་
�་བདག་དབང་�ས་སོ༎  

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན།  

8ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་ལོ་ཅོ་བ�ད་ལོན་�ས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�་བ་ག�མ་
རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཨེལ་ན་ཐན་�ི་�ས་མོ་ནེ་�ཤ་ཏ་ཡིན་ནོ། 9ཁོང་གི་ཡབ་
�ི་གནང་བ་�ར་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་དོ། 10ཁོང་གི་�ལ་�ིད་
�ོང་�བས་�་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ི་དམག་དཔོན་ཚ�འི་བཀའ་གོང་བཞིན་བྷེ་བྷི་ལོན་པའི་དམག་ད�ང་
གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཐོག་�་འཐབ་ནས་�ོང་�ེར་ལ་མཐའ་�ོར་རོ། 11དེར་མཐའ་�ོར་བའི་�བས་�་ནེ་�་ཀད་ནེ་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

ཛར་ཁོང་རང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ེབས་སོ། 12�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་དང་ཁོང་གི་�མ་དང་�་ཚ�་དང་དཔོན་པོ་ཚ�་
དང་ཕོ་�ང་གི་ལས་�ེད་པ་དང་བཅས་པས་བྷེ་བྷི་ལོན་པ་ཚ�ར་མགོ་�ར་རོ། ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་�ལ་�ིད་
བ�ང་བའི་ལོ་བ�ད་པར་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་བཙ�ན་�་བ�ག་པ་དང་། 13བྷ་བྷིལ་ལོན་�་ཡོད་པའི་མཆོད་ཁང་དང་ཕོ་
�ང་གི་�་དངོས་ཡོངས་�ོགས་འ�ེར་རོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོན་�་བཀའ་གནང་བ་�ར། ནེ་�་ཀད་ནེ་
ཛར་�ིས། �ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་མཆོད་ཁང་གི་ཆེད་�་བཟོས་པའི་གསེར་�ི་ཡོ་�ད་�མས་བཅག་པ་མ་ཟད། 
14ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་འབངས་དང་�ལ་�ས་ཚང་མ་དང་མི་གཙ�་�ག་ཁག་བཅས་
བ�ོམས་ ༡༠,༠༠༠ བཙ�ན་པར་འ�ིད་དོ། ལག་ཤེས་མཁས་པ་ཁག་དང་མགར་བ་དང་བཅས་པ་�མས་བཙ�ན་�་
འ�ིད་ནས་ཡ་�་�་�་མི་�ོ་ཤོས་འབའ་ཞིག་བཞག་གོ 15ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་དང་ཁོང་གི་�མ་
དང་�ང་མ་ཚ�་དང་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་ཡ་�་�་པའི་གལ་ཆེའི་མི་�་ཁག་བྷ་བྷིལ་ལོན་�་བཙ�ན་པར་འ�ིད་དོ། 
16ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་མི་གལ་ཆེ་�མས་བྷ་བྷེལ་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ིད་པའི་�ངས་ ༧,༠༠༠ དང་མགར་བ་དང་
ལག་ཤེས་མཁན་མི་�ངས་ ༡,༠༠༠ བཅས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ནི་�ོབས་�གས་�ན་པ་དང་དམག་འཐབ་�བ་མཁན་
འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 17ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་�ི་ཨ་�་མ་ཏན་�ཱ་ལ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་བ�ོས་
ནས་ཁོང་གི་མིང་ལ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ཞེས་བཏགས་སོ༎  

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ།  

18ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ད�ང་ལོ་གཉིས་�་ཅ་གཅིག་ལོན་�ས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། ཁོང་གི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་
བ�་གཅིག་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ནི་ལིབ་�འི་�ོང་�ེར་�ི་ཡེར་མི་�ཱའི་�ས་མོ་ཧ་�་ཏལ་�་བ་དེ་
ཡིན་ནོ། 19�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ིས་མཛད་པ་�ར་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ན་
�ར་�ིག་པ་�ིས་སོ། 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་ཚ�་དང་�གས་ཧ་ཅང་�ོ་
བའི་�ེན་�ིས། དེ་ཚ�ར་ཁོང་གི་�ན་�་ནས་�ིར་འ�ད་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎  

�ལ་རབས་གཉིས་པ། 25 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོངས་པ།  

1ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�ི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་པའི་�ེན་�ིས་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་
རང་གི་དམག་ད�ང་དང་བཅས་པ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཡོང་ནས་བཙན་�ོལ་�ས་པ་དང་། དེ་ནི་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་�ལ་
�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་ད�་པའི་�་བ་བ�་པའི་ཚ�ས་བ�འི་ཉིན་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་�ི་�ི་རོལ་�་�ོད་
�ར་�བ་པ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་�་འཛ�ངས་ར་�ིགས་སོ། 2ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་ལོ་བ�་གཅིག་མ་�ེབས་བར་�་དེར་
དམག་ད�ང་གིས་བ�ོར་ནས་བཞག་གོ 3ལོ་དེའི་�་བ་བཞི་པའི་ཚ�ས་ད�འི་ཉིན་ནས་�་གེ་ཚབ་ཆེ་�ང་ནས་མི་
མང་ལ་ཟ་�་གང་ཡང་མ་�ག་གོ 4�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་བཤིགས་ཡོད་དོ། བྷེ་བྷི་ལོན་པ་ཚ�ས་�ཽང་�ེར་ལ་མཐའ་
བ�ོར་ཡོད་ན་ཡང་དམག་མི་ཚང་མ་མཚན་དེ་རང་ལ་�ལ་པོའི་�མ་རའི་ལམ་ནས་�གས་རི་གཉིས་འ�ེལ་�ི་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

�ལ་�ོ་བ�ད་ཡོར་དན་�ང་གཤོང་གི་�ོགས་�་�ོས་སོ། 5འོན་�ང་བྷེ་བྷི་ལོན་པའི་དམག་མི་ཚ�ས་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་
ཀི་�ཱ་ལ་�ེས་དེད་�ས་ནས་ཡེ་རི་ཀོའི་ཉེ་འ�མ་�ི་ཐང་�་ཁོང་ལ་བ�ང་བ་དང་། ཁོང་གི་དམག་མི་�མས་ནས་
ཁོང་ལ་�ངས་སོ། 6�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་རིབ་�ཱའི་�ོང་�ེར་�་ཡོད་�བས་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ལ་�ལ་པོའི་སར་
འ�ིད་ཡོང་བ་དང་། དེར་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཁོང་ལ་ཉེས་ཆད་�ི་གསལ་�གས་གནང་ངོ་། 7ཛ�་དེ་ཀི་�ཱའི་
མ�ན་�་ཁོང་གི་�ས་ཚ�་བསད་པ་མ་ཟད་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱའི་�ན་གཉིས་ཀ་�ིར་བཏོན་བ�ག་
གོ ཁོང་ལ་�གས་ཐག་�བ་ནས་བྷེ་བྷི་ལོན་�་འ�ིད་དོ༎  

མཆོད་ཁང་�ོར་བ།  

8བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�ི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ི་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་ལོ་བ�་ད�་དང་�་བ་�་པའི་ཚ�ས་བ�ན་
ཉིན་�ལ་པོའི་�ོས་�ོན་པ་དང་དམག་མིའི་དམག་�ི་ནེ་�་ཛ་ར་དྷན་�་བ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ེབས་སོ། 9ཁོས་
མཆོད་ཁང་དང་ཕོ་�ང་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་ཡོད་མི་�་གཙ�་བོ་ཚང་མའི་ཁང་�ིམ་�མས་མེར་བ�ེག་
བཏང་ངོ་། 10ཁོའི་དམག་མི་ཚ�ས་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་�མས་བཤིགས་སོ། 11ནེ་�་ཛ་ར་དྷན་�ིས་�ོང་�ེར་�་
�ག་འ�ོས་�ས་པའི་ལག་ཤེས་མཁས་པ་དང་བྷེ་བྷི་ལོན་པ་ཚ�འི་�ོགས་�ེད་མཁན་ཚང་མར་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་
འ�ིད་དོ། 12འོན་�ང་ཁོས་ཡ་�་�་པར་�་དངོས་མེད་མཁན་�ོ་ཤོས་ཁ་ཤས་�ན་ཚལ་�ི་ཞིང་ཁར་ལས་�ེད་
པའི་�ིར་�་དེར་བཞག་གོ 13བྷེ་བྷི་ལོན་པ་ཚ�ས་ལིའི་ཀ་བ་དང་མཆོད་ཁང་ནང་�་ཡོད་པའི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་
དང་ལིའིི་�་མཛ�ད་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པ་�མ་�ར་བཅག་ནས་ལི་ཚང་མ་བྷེ་བྷི་ལོན་�་འ�ེར་རོ། 14དེ་ཚ�ས་ཁང་
�ིམ་དང་མཆོད་�ི་བཟོ་�བས་བེད་�ོད་�ེད་པའི་�ོད་དང་མཆོད་མེའི་ཡོ་�ད་དང་། དམར་མཆོད་�ི་�ག་ལེན་
པའི་དཀར་ཡོལ་དང་�ོས་�ོར་བའི་�ོས་གཞོང་དང་མཆོད་ཁང་�་བེད་�ོད་�ེད་པའི་ལིའིི་དངོས་པོ་ཚང་མ་
འ�ེར་རོ། 15དེ་ཚ�ས་གསེར་ད�ལ་ལས་བཟོས་པའི་དངོས་པོ་ཚང་མ་དང་མེའི་སོལ་ལ་ལེན་པའི་�ོད་དང་། �་
དང་བཅས་པ་ཡང་འ�ེར་རོ། 16སོ་ལོ་མོན་�ི་མཆོད་ཁང་གི་ཆེད་�་བཟོས་པའི་ལིའི་ཀ་བ་གཉིས་དང་ཤིང་�་
འཁོར་ལོ་�མས་དང་�་མཛ�ད་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཡར་འདེགས་མ་�བ་པ་ཧ་ཅང་�ིད་པོ་ཞིག་ཡོད་དོ། 17ཀ་བ་
གཉིས་པོ་དེ་འ�་མ�ངས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་རེ་རེར་མི་�ར་བ�ད་�ི་མཐོ་ཚད་ཡོད་པ་དང་མི་�ར་གཅིག་དང་
�ངས་ཆ་ག�མ་�ི་མཐོ་ཚད་ཡོད་པའི་ལིའི་ཀ་ག�འི་�ེང་�་ཡོད། ཀ་ག�་རེ་རེའི་མཐའ་འཁོར་�་ལིའི་སེ་འ�་
�མས་�ི་བ�ན་པའི་ལིའི་�་བ་ཡོད་དོ༎  

ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ིད་པ།  

18དེ་ནས་དམག་�ི་ནེ་�་ཛ་ར་དྷན་�ིས་�་མ་ཆེན་པོར་སེ་ར་�ཱ་དང་དེའི་འོག་གི་�་མ་ཛ�་ཕན་�ཱ་དང་གཞན་
མཆོད་ཁང་གི་ལས་�ེད་པ་གཙ�་ཆེ་ག�མ་བཅས་འ�ིད་དོ། 19ཁོང་གིས་�ོང་�ེར་ནས་དམག་དཔོན་�ེད་�ོང་
བའི་དམག་�ི་ཞིག་དང་། ད་བར་�ོང་�ེར་�་གནས་ཡོད་པའི་�ལ་པོའི་�ོས་�ོན་པ་�་དང་། དམག་མིའི་ཡིག་
ཆའི་འགོ་འཛ�ན་ཡིན་པ་དམག་�ིའི་ལས་རོགས་དང་། གཞན་མི་གཙ�་ཆེ་�ག་བ�་ཐམ་པ་བཅས་འ�ིད་དོ། 20བྷེ་
བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�ི་�ལ་པོ་རིབ་�ཱའི་�ོང་�ེར་�་བ�གས་�བས་ནེ་�་ཛ་ར་དྷན་�ིས་དེ་ཚ�ར་�ལ་པོའི་�ང་�་འ�ིད་



�ལ་རབས་གཉིས་པ། 

དོ། 21ཧ་མདའི་མངའ་�ལ་�ི་རིབ་�ཱ་དེ་རང་ལ་�ལ་པོས་དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་བ�ང་བཏང་ནས་བསད་དོ། དེར་བ�ེན་
ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་རང་�ལ་ནས་བཙ�ན་�་འ�ིད་དོ།  

ཡ་�་�་པའི་�ིད་�ོངས་པ་གྷེ་དལ་�ཱ།  

22བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�ི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཨ་ཧི་ཀམ་�ི་�་ཤ་ཕན་�ི་ཚ་བོ་ཡིན་པ་གྷེ་དལ་�ཱ་ལ། ཡ་�་�་
པའི་�ིད་�ོངས་�་བ�ོ་གཞག་གིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་མ་འ�ིད་པ་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་�་བཞག་གོ 23མགོ་བཏགས་
མ་�ས་པའི་ཡ་�་�འི་དཔོན་རིགས་�མས་དང་དམག་མི་ཚ�ས་མི་དེའི་�ོར་ཐོས་ནས། མིཛ་�ཱ་�་གྷེ་དལ་�ཱའི་གི་
�ོགས་�་ཡོང་ངོ་། དཔོན་རིགས་དེ་ཚ�་ནི་ནེ་ཐན་�ཱའི་�་ཨིཤ་མ་ཨེལ་དང་། ཀ་རི་ཨའི་�་ཡོ་ཧ་ནན་དང་། ནེ་ཏོ་
�ཱ་�ོང་�ེར་�ི་ཏན་�་མེད་�ི་�་སེ་ར་�ཱ་དང་། མ་�་ནས་ཡེ་ཛ་ནི་�ཱ་བཅས་ཡོད་དོ། 24དེ་ནས་གྷེ་དལ་�ཱས་དེ་
ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོན་པའི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ར་འཇིགས་མི་དགོས་པ་ངས་ཁས་ལེན་�ེད་�་ཡིན། �ལ་འདིར་
གནས་�ོད་�ས་ནས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�ི་�ལ་པོའི་ཞབས་�ི་�ས་ཤིག་�ོད་ཚ�ར་�ོན་གང་ཡང་མི་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 
25འོན་�ང་ལོ་དེའི་�་བ་བ�ན་པར་ནེ་ཐན་�ཱའི་�་ཨེ་ལི་ཤ་མའི་ཚ་བོ་�ལ་པོའི་�ིམ་ཚང་གི་ནང་མི་ཨིཤ་མ་
ཨེལ་མིཛ་�ཱ་�་མི་བ�་དང་མཉམ་�་�ིན་ནས་གྷེ་དལ་�ཱ་ལ་འཐབ་�ོལ་�ས་ནས་ཁོང་ལ་བསད་དོ། ཁོས་དེར་
ཁོང་དང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་དང་བྷེ་བྷི་ལོན་པའི་མི་�མས་�ང་བསད་དོ། 26དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་ཚང་མ་ད�ལ་�ག་མེད་པ་དམག་མིའི་དཔོན་རིགས་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཐོན་ནས་ཨི་ཇིབ་�་སོང་ངོ། གང་
ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོན་པ་ཚ�ར་འཇིགས་�ི་ཡོད་དོ༎  

ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་བཙ�ན་ནས་�ོད་བ�ོལ་བཏང་བ།  

27ཨེ་ཝིལ་མེ་རོ་དག་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོར་འ�ར་བའི་ལོ་དེ་ལ། ཁོང་གིས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་
ལ་�ིང་�ེ་�ས་ནས། ཁོང་བཙ�ན་�་བ�ག་པའི་ལོ་ངོ་ག�མ་�་སོ་བ�ན་པའི་�་བ་བ�་གཉིས་པའི་ཚ�ས་གཉིས་
�་ཅ་བ�ན་ཉིན་ཁོང་ལ་བཙ�ན་ནས་�ིར་བཏོན་པ་ཡིན་ནོ། 28ཨེ་ཝིལ་མེ་རོ་དག་གིས་ཁོང་ལ་�ད་འཇམ་པོ་
གནང་བ་དང། ཁོང་མཉམ་�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་བཙ�ན་�་ཡོད་པའི་�ལ་པོ་གཞན་ལས་�ང་ཁོང་ལ་གོ་གནས་ཆེ་
བ་གནང་ཡོད་དོ། 29དེར་བ�ེན་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་�ིས་བཙ�ན་པའི་ན་བཟའ་བ�ེ་པོ་�བ་ནས་ཁོང་གི་�་ཚ�འི་རིང་
�ལ་པོའི་གསོལ་�ོག་�ེང་ནས་གསོལ་ཚ�ག་བཞེས་བ�ག་གོ 30ཁོང་གི་�་ཚ�འི་རིང་ཉིན་རེ་བཞིན་ཁོང་གི་�གས་
མཁོ་�མས་�ི་ཆེད་ཕོགས་�ོན་ཆད་མེད་ཐོབ་�ི་ཡོད་དོ༎ 
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�ོན་རབས་དང་པོ། 1 

ཨ་དམ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་བར།  

1ཨ་དམ་ནི་སེད་�ི་ཕ་དང་། སེད་ནི་ཨེ་ནོཤའི་ཕ་དང་། ཨེ་ནོཤ་ནི་ཀེ་ནན་�ི་ཕ་དང་། 2ཀེ་ནན་ནི་མ་ཧ་ལ་ལེལ་
�ི་ཕ་དང་། མ་ཧ་ལ་ལེལ་ནི་ཡ་རེད་�ི་ཕ་དང་། 3ཡ་རེད་ནི་ཧ་ནོག་གི་ཕ་དང་། ཁོ་ནི་མ་�་སེ་�ཱའི་ཕ་དང་། མ་�་
སེ་�ཱ་ནི་ལ་མེག་གིི་ཕ་དང་། 4ཁོ་ནི་ནོ་ཨའི་ཕ་དང་། ནོ་ཨ་ལ་�་ག�མ་ཡོད་པ་ནི་ཤེམ་དང་ཧམ་དང་ཡ་ཕེད་ཡིན་
ནོ། 5ཡ་ཕེད་�ི་�་གྷོ་མེར་དང་མ་གྷོག་དང་མ་དའི་དང་ཡ་ཝན་དང་�་བྷལ་དང་མེ་ཤེག་དང་ཏི་རསེ་བཅས་པ་
དེ་ཚ�འི་མིང་ཐོག་པའི་མི་མང་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ཡིན་ནོ། 6གྷོ་མེར་�ི་མི་བ�ད་�མས་ཨཤ་ཀེ་ནཛ་དང་རི་ཕད་
དང་ཏོ་གར་�ཱ་བཅས་�ི་མི་མང་ཚ�་ཡིན་ནོ། 7ཡ་ཝན་�ི་མི་བ�ད་�མས་ནི་ཨེ་ལི་�་དང་ཨིསི་པེན་དང་ས་ཡི་
པེརེསེ་དང་རོ་དྷ་ནིམ་�ི་མི་མང་�མས་ཡིན་ནོ། 8ཧམ་�ི་�་�མས་ནི་�ཤ་དང་ཨི་ཇིབ་དང་ལིབ་ཡ་དང་ཀ་ནན་
བཅས་དེ་ཚ�འི་མིང་ཐོག་པའི་མི་མང་གི་མེས་པོ་ཡིན་ནོ། 9�ཤའི་བ�ད་པ་�མས་ནི་སེ་བྷ་དང་ཧ་ཝི་�ཱ་དང་སབ་
�་དང་ར་�ཱ་དང་སབ་ཏེ་ཀ་བཅས་�ི་མི་མང་ཡིན་ནོ། ར་�ཱའི་མི་བ�ད་�མས་ནི་ཤེ་བྷ་དང་དྷེ་དན་�ི་མི་མང་
ཡིན་ནོ། 10(�ཤ་ལ་ནིམ་རོད་ཟེར་བའི་�་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་འཛམ་�ིང་�ི་དབང་བ�ར་མཁན་དང་པོར་
འ�ར་རོ།) 11ཨི་ཇིབ་�ི་མི་བ�ད་�མས་�ི་མི་མང་ནི་ལི་ཌི་ཡ་དང་ཨ་ནམ་དང་ལེ་ཧབ་དང་ནབ་�་དང་། 12པ་
ཐ�སེ་དང་ཀསེ་�་དང་ཀ་རིཊ་བཅས་ཡིན་ནོ། (དེ་ཚ�་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མི་བ�ད་�མས་�ང་བ་ཡིན་ནོ།) 
13ཀ་ནན་�ི་�་�ན་ཤོས་ནི་སི་དོན་དང་ཧེད་བཅས་ནི་དེ་ཚ�འི་མིང་ཐོག་པའི་མི་མང་ཚ�འི་མེས་པོ་ཡིན་ནོ། 14ཀ་
ནན་�ི་མེས་པོ་གཞན་�མས་ནི་ཡེ་�་སི་པ་དང་ཨ་མོར་པ་དང་གི་ར་གྷིར་ག་ཤི་པ་�མས་དང་། 15-16ཧི་ཝི་པ་
དང་ཨར་ཀི་པ་དང་། སི་ནི་པ་དང་ཨར་ཝ་དི་པ་དང་ཛ�་མ་རི་པ་དང་ཧ་མད་པ་བཅས་�ི་མེས་པོ་ཡིན་ནོ། 17ཤེམ་
�ི་�་�མས་ནི་ཨེ་ལམ་དང་ཨསེ་�ར་དང་ཨར་པག་ཤད་དང་�ད་དང་ཨ་རམ་དང་�ཛ་དང་�ལ་དང་གྷེ་དེར་
དང་མེ་ཤེག་བཅས་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�་ནི་དེ་ཆོའི་མིང་ཐོག་པའི་མི་མང་�མས་�ི་མེས་པོ་ཡིན་ནོ། 18ཨར་པག་
ཤད་ནི་ཤེ་�ཱའི་ཕ་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་ནི་ཨེ་བྷེར་�ི་ཕ་ཡིན་ནོ། 19ཨེ་བྷེར་ལ་�་གཉིས་ཡོད་པས་གཅིག་ལ་པེ་ལེག་
བཏགས་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གི་�་�ས་�་འཛམ་�ིང་གི་མི་མང་�མས་སོ་སོར་འ�ར་ཡོད་པ་དང་། 
གཞན་དེ་ལ་ཡོག་ཏན་བཏགས་ཡོད། 20ཡོག་ཏན་�ི་མི་བ�ད་�མས་ཨལ་མོ་དད་དང་ཤེ་ལེཕ་དང་ཧ་ཛར་མ་
ཝེད་དང་ཡེ་�ཱ་དང་། 21ཧ་དྷོ་རམ་དང་�་ཛལ་དང་དྷིག་�ཱ་དང་། 22ཨེ་བལ་དང་ཨ་བྷི་མ་ཨེལ་དང་ཤེ་བྷ་དང་། 
23ཨོ་ཕིར་དང་། ཧ་ཝི་�ཱ་དང་ཡོ་བྷབ་བཅས་�ི་མི་མང་ཡིན་ནོ། 24ཤེམ་ནས་ཨབ་རམ་བར་�ི་�ིམ་ཚང་གི་རིམ་
པ་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། ཤེམ་དང་ཨར་པག་ཤད་དང་ཤེ་�ཱ་དང་། 25ཨེ་བྷེར་དང་པེ་ལེག་དང་�་དང་། 
26སེ་�ག་དང་ན་ཧོར་དང་ཏེ་�ཱ་དང་། 27ཨབ་རམ་བཅས་ཡིན་ནོ། (ཨབ་རམ་ལ་ཨབ་ར་ཧམ་ཡང་ཟེར་རོ།) ཨིསི་
མ་ཨེལ་�ི་མི་བ�ད། 28ཨབ་ར་ཧམ་ལ་�་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། ཨི་�ཱག་དང་ཨིཤ་མ་ཨེལ་ཡིན་ནོ། 29ཨིཤ་མ་ཨེལ་
�ི་�་�མས་�ེ་རིགས་བ�་གཉིས་�ི་འགོ་པར་འ�ར་རོ། ནེ་བ་ཡོད་དང་། (ཨིསི་མ་ཨེལ་�ི་�་�ན་ཤོས་�ི་མིང་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

ནས།) ཀེ་དར་དང་ཨད་བིལ་དང་མིབ་སམ་དང་། 30མིཤི་མ་དང་�་�ཱ་དང་མསེ་ས་དང་ཧ་དྷད་དང་ཏེ་མ་དང་། 
31ཡེ་�ར་དང་ན་ཕིཤི་དང་ཀེ་དེ་�ཱ་བཅས་སོ། 32ཨབ་ར་ཧམ་ལ་�ར་�ོགས་མ་མིང་ལ་ཀེ་�་�ཱ་ཟེར་བ་དེ་ལ་�་
�ག་�ེས་སོ། ཛ�མ་རན་དང་ཡོག་ཤན་དང་། མེ་དན་དང་མིད་ཡན་དང་། ཨིཤི་བག་དང་�་�ཱ་བཅས་ཡིན་ནོ། 
ཡོག་ཤན་ལ་�་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་ཤེ་བྷ་དང་དྷེ་དན་ཡིན་ནོ། 33མི་དི་ཡན་ལ་�་�་ཡོད་པ་ནི་ཨེ་ཕ་དང་ཨེ་ཕེར་
དང་ཧ་ནོག་དང་ཨ་བྷི་ད་དང་། ཨེལ་�་བཅས་ཡིན་ནོ༎  

ཨེ་སོའི་མི་བ�ད།  

34ཨབ་ར་ཧམ་�ི་�་ཨི་�ཱག་ལ་�་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་ཨེ་སའོ་དང་ཡ་ཀོབ་ཡིན་ནོ། 35ཨེ་སའོའི་�་�མས་ནི་ཨེ་ལི་
ཕཛ་དང་�་ཨེལ་དང་ཡེ་�ཤེ་དང་། ཡ་ལམ་དང་ཀོ་�ཱ་བཅས་ཡིན་ནོ། 36ཨེ་ལི་ཕཛའི་རིགས་བ�ད་ནི་ཏེ་མན་
དང་ཨོ་མར་དང་ཛ�་ཕི་དང་གྷ་ཏམ་དང་ཀེ་ནཛ་དང་ཏིམ་ན་དང་ཨ་མ་ལེག་བཅས་�ི་མེས་པོར་འ�ར་རོ། 37རི་
�ལ་ནི་ན་ཧད་དང་ཛ�་ར་དང་ཤ་མ་དང་མི་ཛ་བཅས་�ི་མེས་པོར་འ�ར་རོ༎  

ཨེ་དྷོམ་�ི་�ར་�ི་�ལ་མི་ངོ་མ།  

38-42ཨེ་དྷོམ་�ི་�ར་�ི་�ལ་མི་ངོ་མ་�མས་ནི་གཤམ་གསལ་སེ་ཨིར་�ི་�་�མས་ཡིན་ནོ། ལོ་ཏན་ནི་ཧོ་རི་དང་
ཧོ་མམ་�ི་རིགས་�ས་�ི་མེས་པོ་ཡིན་ནོ། (ལོ་ཏན་ལ་ཏིམ་ན་ཟེར་བའི་�ིང་མོ་ཞིག་ཡོད་དོ།) ཤོ་བལ་ནི་ཨལ་ཝན་
དང་མ་ན་ཧད་དང་ཨེ་བལ་དང་ཤེ་ཕི་དང་ཨོ་ནམ་བཅས་�ི་མི་བ�ད་�ི་མེས་པོ་ཡིན་ནོ། ཛ�་བི་ཨོན་ལ་�་ཨེ་�ཱ་
དང་ཨ་ན་གཉིས་ཡོད། ཨ་�་ནི་དྷི་ཤོན་�ི་ཕ་ཡིན་པ་དང་། དྷི་ཤོན་�ི་རིགས་�ས་ཧམ་རན་དང་ཨེཤེ་བྷན་དང་
ཨིཐ་རན་དང་ཀེ་རན་བཅས་�ི་མེས་པོ་ཡིན་ནོ། ཨེ་ཛ�ར་�ི་རིགས་�ས་བྷིལ་ཧན་དང་ཛ་བན་དང་�ཱ་ཀན་བཅས་
�ི་མེས་པོ་ཡིན་ནོ། དྷི་ཤན་ནི་�ཛ་དང་ཨ་རན་རིགས་�ས་གཉིས་�ི་མེས་པོ་ཡིན་ནཽོ༎  

ཨེ་དྷོམ་�ི་�ལ་པོ་�མས།  

43-50ཨིསི་�ཱཨེལ་�་�ལ་པོ་ཡོད་པའི་�ོན་�་ཨེ་དྷོམ་�ལ་�་གཤམ་གསལ་�ལ་པོ་�མས་�ིས་གཅིག་�ེས་
གཉིས་མ�ད་�ི་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། དྷིན་ཧ་�ཱ་ནས་ཡིན་པའི་བྷི་ཨོར་�ི་�་བྷེ་ལ་དང་། བྷོཛ་�ཱ་ནས་ཛ�་�ཱའི་�་
ཡོ་ཧབ་དང་། ཏེ་མན་མངའ་�ལ་ནས་�་ཤམ་དང་། ཨ་བིད་ནས་བེ་དད་�ི་�་ཧ་དྷད་དང་། (ཁོང་གི་མོ་ཨབ་�ི་
�ལ་�ི་དམག་སར་མིད་ཡན་པ་�མས་ཕམ་པར་�ས་སོ།) མསེ་རེ་�་ནས་སམ་�ཱ་དང་། �་འ�མ་རེ་ཧོ་བོད་ནས་
ཤ་�ལ་དང་། ཨག་བྷོར་�ི་�་བྷལ་ཧ་ནན་དང་། པ�་ནས་ཧ་དྷད་དང་། (ཁོང་གི་�ང་མ་མེ་ཧེ་ཏ་བྷེལ་ནི་མེ་ཛ་
ཧབ་�ི་ཚ་མོ་དང་མེ་�ེ་རེཌ་�ི་�་མོ་ཡིན་ནོ།) 51ཨེ་དྷོམ་�ི་མི་མང་�མས་ནི་གཤམ་གསལ་�ེ་རིགས་�མས་སོ་
སོར་བགོས་ཡོད། ཏིམ་ན་དང་ཨལ་�ཱ་དང་ཡེ་ཐེད་དང་། 52ཨོ་ཧོ་ལི་བ་�ཱ་དང་ཨེ་�ཱ་དང་པི་ནོན་དང་། 53ཀེ་
ནཛ་དང་ཏེ་མན་དང་མིབ་ཛར་དང་། 54མག་དྷི་ཨེལ་དང་ཨི་རམ་བཅས་སོ༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 2 



�ོན་རབས་དང་པོ། 

ཡ་�་�འི་རིགས་བ�ད་�མས།  

1ཡ་ཀོབ་ལ་�་བ�་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་�་བྷེན་དང་སིམ་ཨོན་དང་ལེ་ཝི་དང་ཡ་�་�་དང་ཨི་ས་ཀར་དང་ཛ�་�་
�ན་དང་། 2དྷན་དང་ཡོ་སེབ་དང་བྷེན་ཡ་མིན་དང་ནཕ་ཏ་ལི་དང་གྷཌ་དང་ཨ་ཤེར་བཅས་སོ། 3ཡ་�་�་ལ་�་
�་ཡོད་པ་ནི། ཀ་ནན་�ལ་ནས་ཡིན་པ་ཁོང་གི་�ང་མ་བྷད་�་ཨ་ལས་�་ག�མ་ཡོད་པ་ནི། ཨེར་དང་ཨོ་ནན་
དང་ཤེ་�ཱ་བཅས་ཡིན་ནོ། ཁོང་གི་�་�ན་ཤོས་ཨེར་ནི་ཧ་ཅང་གི་ངན་པ་ཡོད་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་
ལ་བསད་གནང་ངོ་། 4ཁོང་གི་�འི་�ང་མ་ཏ་�ཱར་ནས་ཡ་�་�་ལ་ཡང་�་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་པེ་རེཛ་དང་ཛ�་�ཱ་
ཡིན་ནོ། 5པེ་རེཛ་ལ་�་གཉིས་ཡོད་པ་ནི། ཧེཛ་རོན་དང་ཧ་�ལ་ཡིན་ནོ། 6ཁོའི་�ན་ཛ�་�ཱ་ལ་�་�་ཡོད་པ་ནི། ཛ�མ་
རི་དང་ཨེ་ཐན་དང་ཧེ་མན་དང་ཀལ་ཀོལ་དང་དྷར་དྷ་བཅས་ཡིན་ནོ། 7ཛ�་�ཱའི་བ�ད་པ་ནི་ཀར་མིའི་�་ཨ་ཀན་
�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་བའི་བཅོམ་ནོར་བདག་ཉར་�ིས་པར་བ�ེན་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ལ་�ེན་ངན་
བ�ང་བ་ཡིན་ནོ། 8ཨི་ཐན་ལ་�་ཨ་ཛར་�ཱ་གཅིག་པོ་ཡིན་ནོ༎  

�ལ་པོ་�་བིད་�ི་�ིམ་ཚང་རིགས་བ�ད།  

9ཧེཛ་རོན་ལ་�་ག�མ་ཡོད་པ་ནི། ཡེ་�ཱ་མིལ་དང་རམ་དང་ཀ་ལེབ་བཅས་ཡིན་ནོ། 10རམ་ནས་ཡི་ཤེ་བར་�ིམ་
ཚང་གི་རིམ་པ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། རམ་དང་ཨམ་མི་ན་དྷབ་དང་�་ཤོན་དང་། (ཡ་�་ད་པའི་རིགས་
བ�ད་�ི་མི་གཙ�་ཆེ་ཞིག་དང་།) 11སལ་མོན་དང་བྷོ་ཨཛ་དང་། 12ཨོ་བེད་དང་ཡི་ཤེ་ཡིན་ནོ། 13ཡི་ཤེ་ལ་�་
བ�ན་ཡོད་པ་ནི། དེ་ཚ�འི་ལོའི་�ན་གཞོན་རིམ་པ་�ར་ཨེ་ལི་ཨབ་དང་ཨ་བྷི་ན་དྷབ་དང་ཤམ་�ཱ་དང་། 14ནེ་ཐ་
ནེལ་དང་ར་དའི་དང་། 15ཨོ་ཛ�མ་དང་�་བིད་བཅས་ཡིན་ནོ། 16ཁོང་ལ་�་མོ་ཡང་ཡོད་པ་ནི། ཛ�་�་�ཱ་དང་ཨ་
བྷི་གེལ་གཉིས་ཡིན་ནོ། ཡི་ཤེའི་�་མོ་ཛ�་�་�ཱ་ལ་ཨ་བྷི་ཤེའི་དང་ཡོ་ཨབ་དང་ཨ་ས་ཧེལ་བཅས་�་བ�མ་ཡོད་དོ། 
17ཁོའི་�་མོ་གཞན་པ་ཨ་བྷི་གལ་དང་། ཨིསི་མ་ཨེལ་�ི་བ�ད་པ་ཡེ་ཐེར་དང་ཆང་ས་�བ་ནས་ཁོང་གཉིས་ལ་�་
ཨ་མ་ས་ཞེས་པ་གཅིག་ཡོད་དོ༎  

ཧེཛ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་�མས།  

18ཧེཛ་རོན་�ི་�་ཀ་ལེབ་�ིས་ཨ་�་�ཱ་དང་ཆང་ས་�བ་ནས་ཁོ་ལ་�་མོ་ཡེ་རི་ཨོད་ཟེར་བ་ཞིག་དང་། མོ་ལ་ཡེ་
ཤེར་དང་ཤོ་བྷབ་དང་ཨར་དྷོན་བཅས་�་ག�མ་ཡང་ཡོད་དོ། 19ཨ་�་�ཱ་�ོངས་པའི་�ེས་�་ཀ་ལེབ་�ིས་ཨེཕ་
རད་དང་ཆང་ས་�བ་ནས་དེ་ཚ�་ལ་�་�ར་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། 20�ར་�ི་�་ནི་�་རི་དང་ཁོའི་ཚ་བོ་བྷེ་ཛ་ལེལ་
ཡིན་ནོ། 21ཧེཛ་རོན་ལོ་�ག་བ�་ལོན་པ་དང་། ཁོས་མ་ཀིར་�ི་�་མོ་གྷིལ་ཨད་�ི་�ིང་མོ་དང་ཆང་ས་�བ་ནས། 
དེ་ཚ�་ལ་�་སེ་�བ་�་བ་ཞིག་�ང་བ་དང་། 22སེ་�བ་ལ་�་ཡ་ཨིར་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད། ཡ་ཨིར་�ིས་གྷིལ་ཨད་
མངའ་�ལ་�་�ོང་�ེར་ཉི་�་�་ག�མ་ནང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 23འོན་�ང་གྷེ་�ར་དང་ཨ་རམ་�ི་�ལ་ཁབ་
�ིས་ས་�ལ་�་�ོང་�ེར་�ག་བ�་དབང་བ�ར་�ས་པ་མ་ཟད། ཡ་ཨིར་དང་ཀེ་ནད་�ོང་གསེབ་དང་ཉེ་འ�མ་
�ི་�ོང་�ེར་ཁག་བཅས་ལ་དབང་བ�ར་�ས་སོ། དེར་ཡོད་པའི་མི་མང་�མས་ནི་གྷིལ་ཨད་�ི་ཕ་མ་ཀིར་�ི་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

རིགས་བ�ད་ཡིན་ནོ། 24ཧེཛ་རོན་�ོངས་པའི་�ེས་�་ཁོང་གི་�་ཀ་ལེབ་�ིས་ཁོང་གི་ཕ་འདས་པའི་�་�་ཨེཕ་
རཐ་དང་ཆང་ས་�བ་ནས། ཁོ་གཉིས་ལ་�་ཨ་�ར་ཟེར་བ་ཞིག་�ང་བ་དེས། ཏེ་ཀོ་ཨའི་�ོང་�ེར་བཟོས་སོ༎  

ཡེ་�་ཱམིལ་�ི་རིགས་བ�ད་�མས།  

25ཧེཛ་རོན་�ི་�་�ན་ཤོས་ཡེ་�ཱ་མིལ་ལ་�་�་ཡོད་པ་དང་། �ན་ཤོས་རམ་དང་དེ་�ེས་�་�་དང་ཨོ་རེན་དང་
ཨོ་ཛ�མ་དང་ཨ་ཧི་�ཱ་བཅས་ཡིན་ནོ། 26-27རམ་ལ་མཛ་དང་ཡ་མིན་དང་ཨེ་ཀར་བཅས་�་ག�མ་ཡོད། ཡེ་�ཱ་
མིལ་ལ་ཨ་ཏ་�ཱ་ཟེར་བའི་�ང་མ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་ལ་�་ཨོ་ནམ་ཟེར་བ་ཞིག་�ང་ངོ་། 28ཨོ་ནམ་ལ་ཤམ་
མའི་དང་ཡ་ད་བཅས་�་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། ཤམ་མའི་ལ་ཡང་ན་དྷབ་དང་ཨ་བྷི་�ར་བཅས་�་གཉིས་ཡོད་དོ། 
29ཨ་བྷི་�ར་�ི་�ང་མ་ཨ་བྷི་ཧེལ་ཟེར་བ་ཞིག་དང་ཆང་ས་�བ་ནས། �་གཉིས་�ང་བ་ནི། ཨ་བན་དང་མོ་ལིད་
ཡིན་ནོ། 30ཨ་བྷི་�ར་�ི་�ན་ན་དྷབ་ལ་�་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་སེ་ལེད་དང་ཨ་པ་ཨིམ་ཡིན་པ་དང་། འོན་�ང་སེ་
ལེད་ལ་�་མེད་པར་�ོངས་སོ། 31ཨ་པ་ཨིམ་ནི་ཨི་ཤིའི་ཕ་ཡིན་པ་དང་། ཨི་ཤི་ནི་ཤེ་ཤན་�ི་ཕ་དང་། ཤེ་ཤན་ནི་
ཨ་ཧ་ལའི་ཕ་ཡིན་ནོ། 32ཤམ་མའི་�ི་�་བོ་ཡ་ད་ལ་ནི་ཡེ་ཐེར་དང་ཡོ་ན་ཐན་བཅས་�་གཉིས་ཡོད་པ་ནས་ཡེ་
ཐེར་ནི་�་མེད་པར་�ོངས་སོ། 33ཡོ་ན་ཐན་ལ་�་གཉིས་ཡོ་པ་ནི་པེ་ལེཐ་དང་ཛ་ཛ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཡེ་�ཱ་
མིལ་�ི་རིགས་བ�ད་ཡིན་ནོ། 34ཤེ་ཤན་ལ་�་མེད་པ་དང་�་མོ་�ང་ཡོད་དོ། ཁོ་ལ་ཨི་ཇིབ་པའི་གཡོག་པོ་ཡར་ཧ་
ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པས། 35ཁོས་�་མོ་ཞིག་མནའ་མར་བཏང་ངོ་། དེ་ཚ�་ལ་�་ཨ་ཏའི་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། 36ཨ་
ཏའི་ནས་ཨི་ལི་ཤ་མེའི་བར་�ིམ་ཚང་གི་རིམ་པ་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། ཨ་ཏའི་དང་ན་ཐན་དང་ཛ་བྷད་
དང་། 37ཨེཕ་ལལ་དང་། ཨོ་བེད་དང་། 38ཡེ་�་དང་ཨ་ཛར་�ཱ་དང་། 39ཧེ་ལེཛ་དང་ཨེ་ལི་�ཱ་དང་། 40སིསི་མའི་
དང་ཤལ་�མ་དང་། 41ཡེ་ཀ་མ་ཡ་དང་ཨི་ལི་ཤ་མ་བཅས་ཡིན་ནོ༎  

ཀ་ལེབ་�ི་རིགས་བ�ད་གཞན་ཁག།  

42ཡེ་�ཱ་མིལ་�ི་�་བོ་ཀ་ལེབ་�ི་�་�ན་ཤོས་�ི་མིང་ལ་མེ་ཤ་བཏགས་ཡོད་པ་དང་། མེ་ཤ་ནི་ཛ�ཕ་�ི་ཕ་ཡིན་པ་
དང་། ཁོ་ནི་མ་རེ་ཤའི་ཕ་དང་། ཁོ་ནི་ཧེབ་རོན་�ི་ཕ་ཡིན་ནོ། 43ཧེབ་རོན་ལ་�་བཞི་ཡོད་པ་ནི། ཀོ་�ཱ་དང་ཏ་�་
ཨ་དང་རཻ་ཀེམ་དང་ཤེ་མ་བཅས་ཡིན་ནོ། 44ཤེ་མ་ནི་ར་ཧམ་�ི་ཕ་དང་ཡོར་ཀིམ་�ི་པོ་པོ་ཡིན་ནོ། ཤེ་མའི་�་བོ་
རེ་ཀེམ་ནི་ཤམ་མའི་ཕ་ཡིན་ནོ། 45ཁོ་མ་ཨོན་�ི་ཕ་དང་བེད་�ར་�ི་ཕ་ཡང་ཡིན་ནོ། 46ཀ་ལེབ་ལ་�ར་�ོགས་མ་
ཨེ་�ཱ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་ཁོང་ལ་�་ག�མ་ཡོད་པ་ནི། ཧ་རན་དང་མོ་ཛ་དང་གྷ་ཛ�ཛ་དང་བཅས་ཡིན་ནོ། ཧ་
རན་ལ་ཡང་�་གྷ་ཛ�ཛ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། 47(�ཱ་དའི་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་ལ་�་རེ་གེམ་དང་ཡོ་ཐམ་དང་གྷེར་ཤོན་
དང་པེ་ལེད་དང་ཨེ་�ཱ་དང་�ཕ་བཅས་�ག་ཡོད་དོ།) 48ཀ་ལེབ་ལ་གཞན་�ར་�ོགས་མ་མ་�་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་
པ་ལས་�་ཤེ་བྷེར་དང་ཏིར་ཧ་�་གཉིས་�ེས་སོ། 49�ེས་�་མོ་ལ་�་གཉིས་�ེས་པས་�ཕ་�ི་�ོང་�ེར་�ཱད་མན་
�་དང་ཤེ་ཝས་�ོང་�ེར་མག་བྷེ་�་དང་གྷི་བི་ཡ་བཅས་་འ�གས་པ་ཡིན་ནོ། དེའི་ཐོག་ཀ་ལེབ་ལ་�་མོ་ཨག་ས་
ཟེར་བ་ཞིག་�ང་ཡོད་དོ། 50ཀ་ལེབ་�ི་མི་བ�ད་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། �ར་ནི་ཀ་ལེབ་�ི་�་�ན་ཤོས་
ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་�ང་མ་ཨེཕ་རེད་ཡིན་ནོ། �ར་�ི་�་ཤོ་བལ་�ིས་ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་ཡང་བཟོས་སོ། 51ཁོའི་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

�་གཉིས་པ་སལ་མས་བྷེད་ལེ་ཧེམ་བཟོས་པ་དང་། ཁོའི་�་ག�མ་པ་ཧ་རེཕ་�ིས་བྷེད་ག་དེར་བཟོས་སོ། 52ཀིར་
ཡད་ཡ་རིམ་བཟོ་མཁན་ཤོ་བལ་ནི་ཧ་རོ་�ཱེ་ས་�ལ་�ི་མི་མང་ཡོངས་དང་མེ་�་ཧོཐ་�ལ་མི་�ེད་ཀའི་མེས་པོ་
ཡིན་ནོ། 53གཤམ་གསལ་རིགས་�ས་�མས་ནི་ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་�་�ོད་པ་ཡིན་ནོ། ཨིད་རི་པ་དང་�་དི་རི་པ་
དང་�་མ་ཐི་པ་དང་མིཤ་རེ་པ་བཅས་སོ། (ཛ�་�ཱ་དང་ཨེཤ་ཏ་ཨོལ་འམ་�ོང་�ེར་�ི་མི་མང་�མས་རིགས་�ས་དེ་
ཚ�འི་འ�ས་མི་ཡིན་ནོ།) 54བྷེད་ལེ་ཧེམ་བཟོ་མཁན་སལ་མ་ནི་ནེ་ཏོ་ཕཏ་དང་ཨཏ་རོད་བྷེད་ཡོ་ཨབ་དང་ཛ�་རི་པ་
བཅས་�ི་ཕ་མེས་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�་མ་ན་ཧད་�ི་རིགས་�ས་ཁོང་ནས་གཉིས་ཡིན་ནོ། 55(གཤམ་གསལ་ཁག་ཡ་
བྷེཛ་�ོང་�ེར་�་གནས་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་འ�ི་མཁན་དང་བ�ས་མཁན་རིགས་�ས་མཁས་པ་�མས་ནི། ཏི་ར་ཐི་
པ་དང་། ཤི་མའི་ཐི་པ་དང་�་ཀ་ཐི་པ་བཅས་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་ཀེ་ནི་པ་ནི་རེ་ཀབ་པ་མཉམ་�་ཕན་�ན་འ�ེལ་ནས་
ཆང་ས་�བ་པ་ཡིན་ནོ།)  

�ོན་རབས་དང་པོ། 3 

�ལ་པོ་�་བིད་�ི་�་�ག་�མས།  

1-3�་བིད་ཧེབ་རོན་�་བ�གས་�བས་འ�ངས་པའི་�་�ག་�མས་�ི་ལོའི་གོ་རིམ་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། 
ཡེཛ་རིལ་པ་ཨ་ཧི་ནོ་ཨམ་�ི་�་ཨམ་ནོན། ཀར་མེལ་པ་ཨ་བྷི་གེལ་�ི་�་དྷ་ནི་ཨེལ། གྷེ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཏལ་མཨེའི་
�་མོ་མ་�འི་�་ཨབ་ས་ལོམ། ཧ་གྷིད་�ི་�་ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ། ཨ་བྷི་ཏལ་�ི་�་ཤེ་ཕཏ་�ཱ། ཨེག་�ཱའི་�་ཨིཐ་རིམ་བཅས་
ཡིན་ནོ། 4�་བིད་�ི་ལོ་བ�ན་དང་�ེད་ཀ་ཧེབ་རོན་�་�ལ་�ིད་�ོངས་�བས་�་�ག་པོ་དེར་འ�ངས་སོ། ཡེ་�་
ཤ་ལེམ་�་ཁོང་གིས་�ལ་པོ་�ར་ལོ་�མ་�་སོ་ག�མ་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 5དེར་ཁོང་ལ་�་�ག་མང་པོ་འ�ངས་
སོ། ཁོང་གི་བ�ན་མོ་ཨ་མི་ཨེལ་�ི་�་མོ་བྷད་ཤེ་བྷ་ལ་ཤི་མི་དང་ཤོ་བྷབ་དང་ན་ཐན་དང་སོ་ལོ་མོན་བཅས་�་
བཞི་འ�ངས་སོ། 6ཁོང་ལ་�་གཞན་ད�་ཡོ་པ་ནི། ཨི་བར་དང་ཨེ་ལི་�་ཨ་དང་། ཨེལ་པེ་ལེད་དང་། 7ནོ་�་དང་
ནེ་ཕེག་དང་ཡ་ཕི་ཨ་དང་། 8ཨེ་ལི་ཤ་མ་དང་ཨེལ་ཡ་དྷ་དང་ཨེ་ལི་ཕེ་ལེཏི་བཅས་ཡིན་ནོ། 9དེའི་ཐོག་�་�་བིད་
�ི་�ར་�ོགས་མ་ཚ�འི་�་�མས་�ང་ཡོད། ཁོང་ལ་�་མོ་ཏ་�ཱར་ཟེར་བ་ཡང་ཡོད་དོ༎  

�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་རིགས་བ�ད།  

10�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་རིགས་བ�ད་ནི་ཕ་ནས་�འི་བར་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། སོ་ལོ་མོན་དང་རེ་ཧོ་བྷམ་དང་ཨ་བྷི་
�ཱ་དང་། ཨ་ས་དང་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་དང་། 11ཡེ་ཧོ་རམ་དང་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་དང་ཡོ་�ཱཤ་དང་། 12ཨ་མ་ཛ་�ཱ་དང་�་ཛ�་
�ཱ་དང་ཡོ་ཐོམ་དང་། 13ཨ་ཧཛ་དང་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་དང་མ་ནསེ་�ཱེ་དང་། 14ཨ་མོན་དང་ཡོ་ཤི་ཡ་བཅས་ཡིན་ནོ། 
15ཡོ་ཤི་�ཱ་ལ་�་བཞི་ཡོད་པ་ནི། ཡོ་ཧ་ནན་དང་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་དང་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་དང་ཡོ་ཨ་ཧཛ་ཡིན། 16ཡེ་ཧོ་ཡ་
ཀིམ་ལ་�་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་དང་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་བཅས་གཉིས་ཡོད་དོ༎  

�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་�ི་རིགས་བ�ད་�མས།  



�ོན་རབས་དང་པོ། 

17�ལ་པོ་ཡེ་ཧ་ཡ་ཀིན་�ི་རིགས་བ�ད་བྷེ་བྷི་ལོན་པ་ཚ�ས་བཙ�ན་པར་འ�ིད་པ་�མས་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་
ནོ། ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་ལ་�་བ�ན་ཡོད་པ་ནི། ཤལ་ཏི་ཨེལ་དང་། 18མལ་ཀི་རམ་དང་པེ་དྷ་�ཱ་དང་ཤེ་ན་ཛར་དང་ཡེ་
ཀ་མི་�ཱ་དང་ཧོ་ཤ་མ་དང་ནེ་ད་བི་ཨ་བཅས་སོ། 19པེ་དྷ་�ཱ་ལ་ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་དང་ཤིམ་ཨི་�་གཉིས་ཡོད་དོ། ཛ�་�་
བྷ་བྷེལ་ལ་�་མེ་�་ལམ་དང་ཧ་ནན་�ཱ་བཅས་གཉིས་དང་། ཤེ་ལོ་མིད་ཟེར་བའི་�་མོ་གཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 
20ཁོང་ལ་�་གཞན་�་ཡོད་པ་ནི། ཧ་�་བྷ་དང་ཨོ་ཧེལ་དང་བྷེ་རེ་ཀི་�ཱ་དང་ཧ་ས་ད་�ཱ་དང་�་ཤབ་ཧེ་སེད་
བཅས་ཡིན་ནོ། 21ཧ་ནན་�ཱ་ལ་པེ་ལཏ་�ཱ་དང་ཡེ་ཤ་�ཱ་བཅས་�་གཉིས་ཡོད། ཡེ་ཤ་�ཱ་ནི་རེ་ཕ་�ཱའི་ཕ་ཡིན་པ་
དང་། ཁོ་ཨར་ནན་�ི་ཕ་དང་། ཁོ་ཨོ་བ་དི་�ཱའི་ཕ་དང་། ཁོ་ཤེ་ཀན་�ཱའི་ཕ་ཡིན་ནོ། 22ཤེ་ཀན་�ཱའི་�་�མས་ནི། 
ཤེ་མ་�ཱ་དང་གཞན་ཚ་བོ་�་ནི་ཧ་�ཤེ་དང་ཨི་གྷལ་དང་བྷ་རི་�ཱ་དང་ནི་རི་ཨ་དང་ཤ་ཕཏ་བཅས་�་ཡོད་དོ། 
23ནི་རི་ཨ་ལ་�་ཨེ་ལི་ཨོ་ནེ་དང་ཧིཛ་ཀི་�ཱ་དང་ཨཛ་རི་ཀམ་བཅས་ག�མ་ཡོད་དོ། 24ཨེ་ལི་ཧོ་ནེ་ལ་�་བ�ན་
ཡོད་པ་ནི། ཧོ་ད་ཝི་ཨ་དང་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་དང་པེ་ལ་�ཱ་དང་ཨ་�བ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་དང་དྷེ་ལའི་�ཱ་དང་ཨ་ན་ནི་
བཅས་ཡིན་ནོ༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 4 

ཡ་�་�འི་རིགས་བ�ད་�མས།  

1ཡ་�་�འི་རིགས་བ�ད་འགའ་ཞིག་ནི་པེ་རེཛ་དང་ཧེཛ་རོན་དང་ཀར་མི་དང་�ར་དང་ཤོ་བལ་བཅས་ཡིན་ནོ། 
2ཤོ་བལ་ནི་རེ་ཨ་�ཱའི་ཕ་དང་། ཁོ་ནི་ཡ་ཧད་�ི་ཕ་དང་ཁོ་ནི་ཨ་�་མའི་དང་ལ་ཧད་�ི་ཛ�་�ཱ་�ལ་�་གནས་�ོད་
�ེད་པའི་མི་མང་གི་ཕ་མེས་�ི་ཕ་ཡིན་ནོ། 3-4�ར་ནི་ཕ་ཀ་ལེབ་�ི་�ང་མ་ཨེཕ་རདའི་�་�ན་ཤོས་དང་ཁོང་གི་
རིགས་བ�ད་ཚ�ས་བྷེད་ལེ་ཧེམ་�ི་�ོང་�ེར་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ། �ར་ལ་�་ཨེ་ཏམ་དང་པེ་�་ཨེལ་དང་ཨེ་ཛ�ར་
བཅས་ག�མ་ཡོད་དོ། ཨེ་ཏམ་ལ་�་ག�མ་ཡོད་པ་ནི། ཡེཛ་རིལ་དང་ཨིཤ་མ་དང་ཨིད་བྷཤ་དང་�་མོ་ཧ་ཛ�་ལེལ་
པོ་ནི་ཟེར་བ་གཅིག་ཡོད་དོ། པེ་�་ཨེལ་�ིས་གྷེ་དོར་�ི་�ོང་�ེར་བཟོས་པ་དང་། ཨེ་ཛ�ར་�ིས་�་�་བཟོས་པ་ཡིན་
ནོ། 5ཊེ་ཀོ་ཨའི་�ོང་�ེར་བཟོ་མཁན་ནི་ཨཤ་�ར་ལ་�ང་མ་ཧེ་�ཱ་དང་�་�ཱ་བཅས་གཉིས་ཡོད་དོ། 6ཁོ་དང་�་�ཱ་
ལ་�་ཨ་�ཛ་ཛམ་དང་ཧེ་ཕར་དང་ཏེ་མི་ནི་དང་ཧ་ཧཤ་ཏ་རི་བཅས་བཞི་ཡོད་དོ། 7ཨཤ་�ར་དང་ཧེ་�ཱ་ལ་ཛ�་
རེད་དང་ཨིཛ་ཧར་དང་ཨེད་ནན་བཅས་�་ག�མ་ཡོད་དོ། 8ཀོཛ�་ནི་ཨ་�བ་དང་ཛ�་བེ་�ཱའི་ཕ་ཡིན་པ་དང་། 
རིགས་�ས་ཧ་�མ་�ི་�་ཨ་ཧར་ཧེལ་ལས་ཆད་པའི་ཕ་མེས་ཡིན་ནོ། 9ཡ་བྷེཛ་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེའི་
�ིམ་ཚང་ནས་ཁོང་ལ་�ས་ཞབས་ཆེ་ཤོས་�་བའི་ནང་མི་ཡིན་ནོ། ཁོང་གི་མས་ཁོ་ལ་མིང་ཡ་བྷེཛ་ཞེས་བཏགས་
ཡོད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་�ེས་�བས་ནད་�ག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་�བ་ཡོད་དོ། 10འོན་�ང་ཡ་བེཛས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ། དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�ིན་�བས་གནང་རོགས། ང་ལ་ས་ཆ་མང་པོ་གནང་རོགས། ང་
མཉམ་�་བ�གས་ནས་ང་ལ་�ག་བ�ལ་ཡོང་བའི་ངན་པའི་རིགས་ནས་�ོབས་རོགས་གནང་ཞེས་གསོལ་བ་
འདེབས་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གིས་�ས་པ་�ར་ལན་གནང་ངོ་༎  

�ིམ་ཚང་གཞན་ཚ�འི་ཐོ་ནི།  



�ོན་རབས་དང་པོ། 

11�་�འི་�ན་ཀ་ལེབ་ལ་�་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་མེ་ཧིར་ཟེར་རོ། མེ་ཧིར་ནི་ཨེཤ་ཏོན་�ི་ཕ་ཡིན་ནོ། 12ཁོང་ལ་�་
ག�མ་ཡོད་པ་ནི། བྷེད་ར་ཕ་དང་པ་སེ་ཨ་དང་ཏེ་ཧིན་�་བཅས་ཡིན་ནོ། ཏེ་ཧིན་�ས་ན་ཧཤེའི་�ོང་�ེར་བཟོས་
སོ། མི་དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་�མས་རེ་�་�་གནས་�ོད་�ས་སོ། 13ཀེ་ནཛ་ལ་�་འོད་ནི་ཨེལ་དང་སེ་ར་�ཱ་གཉིས་
ཡོད། ཨོཐ་ནི་ཨེལ་ལ་ཡང་�་ཧ་ཐཏ་དང་མི་ཨོ་ནོ་ཐའི་བཅས་གཉིས་ཡོད་དོ། 14མི་ཨོ་ནོ་ཐའི་ནི་ཨོཕ་�ཱའི་ཕ་
ཡིན་ནོ། སེ་ར་�ཱ་ནི་ཡོ་ཨབ་�ི་ཕ་དང་། ཁོང་ནི་ལག་ཤེས་མཁས་པའི་�ང་ཤོང་དེ་བཟོ་མཁན་ཡིན་པ་དང་། དེར་
གནས་པའི་མི་ཚང་མ་ལག་ཤེས་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། 15ཡེ་�་�ེའི་�་ཀ་ལེབ་�ི་�་�མས་ནི་ཨི་�་དང་ཨེ་�ཱ་དང་
ནམ་བཅས་ག�མ་ཡོད་དོ། ཨེ་�ཱ་ནི་ཀེ་ནཛའི་ཕ་ཡིན་ནོ། 16ཡེ་ཧལ་ལེ་ལེལ་ལ་�་བཞི་ཡོད་པ་ནི། ཛ�ཕ་དང་ཛ�་�ཱ་
དང་ཏིར་ཡ་དང་ཨ་ས་རེལ་བཅས་ཡིན་ནོ། 17-18ཨེཛ་�ཱ་ལ་�་བཞི་ཡོད་པ་ནི། ཡེ་ཐེར་དང་མེ་རེད་དང་ཨེ་ཕར་
དང་ཡ་ལོན་བཅས་ཡིན་ནོ། མེ་རེད་�ི་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་�་མོ་བྷི་ཐི་ཨ་དང་ཆང་ས་�བ་ནས། དེ་གཉིས་ལ་�་
མོ་མིར་ཡམ་�་བ་ཞིག་དང་། �་ཤམ་མའི་དང་ཨིཤ་�ཱ་བཅས་གཉིས་ཡོད་དོ། ཨིཤ་�ཱས་ཨེཤ་ཏེ་མོ་�ོང་�ེར་
བཟོས་སོ། མེ་རེད་�ིས་�ང་ཡ་�་�་པའི་�ེ་རིགས་�ི་�ད་མེད་ཞིག་དང་ཆང་ས་�བ་ནས། དེ་གཉིས་ལ་�་ག�མ་
ཡོད་པ་ནས་ཡེ་རེད་�ིས་གྷེ་དོར་�ིས་�ོང་�ེར་བཟོས་པ་དང་། ཧེ་བྷེར་�ིས་སོ་ཀོའི་�ོང་�ེར་བཟོས་པ་དང་། ཡེ་
�་ཐི་ཨེལ་�ིས་ཛ་ནོ་ཨའི་�ོང་�ེར་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ། 19ཧོ་དི་�ཱས་ན་ཧམ་�ི་�ིང་མོ་དང་ཆང་ས་�བ་པ་དང་། 
དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་�ིས་ཀི་�ཱའི་�ོང་�ེར་�་�ོད་པའི་ག་རམ་�ི་རིགས་�ས་དང་། ཨེཤ་ཏེ་མོ་�ོང་�ེར་�་�ོད་
པའི་མ་ཀདའི་རིགས་�ས་འགོ་འ�གས་སོ། 20ཤི་མོན་ལ་�་ཨམ་ནོན་དང་རིན་�་དང་བྷེན་ཧ་ནན་དང་ཏི་ལོན་
བཅས་བཞི་ཡོད་དོ། ཨི་ཤི་ལ་�་ཛ�་ཧེད་དང་བྷེན་ཛ�་ཧེད་བཅས་གཉིས་ཡོད་དོ།  

ཤེ་�ཱའི་རིགས་བ�ད་�མས།  

21ཤེ་�ཱ་ནི་ཡ་�་�འི་�འི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན་ནོ། ཁོང་གི་རིགས་བ�ད་�ིས་ཨེར་དང་ལེ་�འི་�ོང་�ེར་བཟོས་
པ་དང་། �ཱ་�ས་མ་རེ་ཤའི་�ོང་�ེར་བྷེད་ཨཤ་བི་ཨའི་�ོང་�ེར་ལ་�ོད་པའི་འཐག་མཁན་�ི་�ེ་རིགས་དང་། 
22ཀོ་ཛ�་བྷའི་�ོང་�ེར་ལ་�ོད་པའི་ཡོ་ཀིམ་དང་ཁོང་གི་མི་མང་དང་ཡོ་�ཱཤ་དང་ས་རཕ་ནས་མོ་ཨབ་པའི་�ད་
མེད་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་�བ་ནས། བྷེད་ལེ་ཧེམ་�་བཞིས་ཆགས་སོ། (�ོལ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་�ིང་པ་ཡིན་ནོ།) 23དེ་
ཚ�་ནི་ནེ་ཏེམ་དང་གེ་དེ་རའི་�ོང་�ེར་�་གནས་�ོད་�ས་པའི་�ལ་པོའི་ཞབས་�་བ་�་མཁན་�མས་ཡིན་ནོ༎  

སིམ་ཨོན་�ི་རིགས་བ�ད་�མས།  

24སིམ་ཨོན་ལ་�་ནེ་�་ཨེལ་དང་ཡ་མིན་དང་ཡ་རིབ་དང་ཛ�་�ཱ་དང་ཤ་�ལ་བཅས་�་ཡོད་དོ། 25ཤ་�ལ་�ི་�་
ཤལ་�མ་དང་ཚ་བོ་མིབ་སམ་དང་ཚ་བོའི་ཚ་བོ་མིཤི་མ་ཡིན་ནོ། 26མིཤི་མ་ནས་ཧམ་�་ཨེལ་དང་ཛ་�ར་དང་
ཤིམ་ཨི་བཅས་�ི་རིགས་བ�ད་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 27ཤིམ་ཨི་ལ་�་བ�་�ག་དང་�་མོ་�ག་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ཁོང་
གི་གཉེན་ཚན་ཚ�ར་�་�་�ང་�ང་ལས་མེད་�བས། སིམ་ཨོན་�ི་�ེ་རིགས་ནི་ཡ་�་�་པའི་�ེ་རིགས་�ར་འཕེལ་
མེད་དོ། 28�ལ་པོ་�་བིད་�ི་བར་སིམ་ཨོན་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་གཤམ་གསལ་�ོང་�ེར་ཁག་ནང་གནས་�ོད་
�ས་ཡོད་དོ། བྷིར་ཤེ་བྷ་དང་མོ་ལ་�་དང་ཧ་ཛར་�་ཨལ་དང་། 29བྷིལ་�་དང་ཨེ་ཛ�མ་དང་ཏོ་ལད་དང་། 30བེ་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

�་ཨེལ་དང་ཧོར་�ཱ་དང་ཛ�ག་ལག་དང་། 31བྷེད་མར་ཀ་བོད་དང་། ཧ་ཛར་�་སིམ་དང་། བེད་བི་རི་དང་ཨ་ཤ་ར་
ཨིམ་བཅས་སོ། 32དེ་ཚ�་ནི་ཨེ་ཏམ་དང་ཨ་ཨིན་དང་རིམ་མོན་དང་ཏོ་ཀེན་དང་ཨ་ཤན་བཅས་ས་�ལ་གཞན་
ཁག་�འི་ནང་དང་། 33དེའི་མཐའ་འཁོར་�ོ་�བ་�ི་�ོང་གསེབ་ནས་བྷ་ལདའི་�ོང་�ེར་བར་�་གནས་�ོད་�ས་
ཡོད་དོ། དེ་ཚ�འི་�ིམ་ཚང་དང་གནས་�ོད་�་�ལ་བཅས་�ི་དེབ་བཀོད་ཅིག་དེ་ཚ�ས་བདག་ཉར་�ས་ཡོད་དོ། 34-

38གཤམ་གསལ་མི་�མས་ནི་རིགས་�ས་�ི་འགོ་པ་ཡིན་ནོ། མེ་ཤོ་བྷབ་དང་ཡམ་ལེག་དང་ཨ་མ་ཛ་�ཱའི་�་ཡོ་�་
དང་ཡོ་ཨེལ་དང་། ཡེ་�་ནི་(ཡོ་ཤི་བྷི་ཨའི་�་དང་སེ་ར་�ཱའི་�་དང་ཨ་སི་ཨེལ་�ི་�་དང་།) ཨེ་ལི་ཨོ་ནེ་དང་ཡ་
ཀོ་�ཱ་དང་ཡེ་ཤོ་ཧ་�ཱ་དང་ཨ་ས་�ཱ་དང་ཨ་དེ་ཨེལ་དང་ཡི་ཤེ་མི་ཨེལ་དང་བྷེ་ན་�ཱ་དང་། ཛ�་ཛ་དང་(ཤི་ཕིའི་�་
དང་ཨ་ལོན་�ི་�་དང་ཡེ་དྷ་�ཱ་དང་ཤིམ་རི་དང་ཤེ་མ་�ཱའི་རིགས་བ�ད་བཅས་ཡིན་ནོ།) དེ་ཚ�འི་�ིམ་ཚང་ཁག་
�་མ�ད་འཕེལ་�བས། 39དེ་�བ་�ོགས་�་ཕལ་ཆེར་�ོང་�ེར་གྷེ་རར་བར་�་�བ་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ག་�མས་
�ོང་�ེར་ཆགས་�ལ་�ི་�ང་ཤོང་གི་ཤར་�ོགས་�་ཁར་འཚ�་བཞིན་ཡོད་དོ། 40དེ་ཚ�་ལ་ཙ་ཁ་བཟང་པོའི་ས་ཆ་
ཧ་ཅང་�་�ོན་ཆེན་པོ་དང་ཁ་�་སིམ་པོ་དང་ཞི་བདེའི་�ལ་�ེད་དོ། དེར་�ོན་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་མི་མང་
�མས་ཧ་མི་པ་ཚ�་ཡིན་ནོ། 41ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་�ས་�་གོང་�་མིང་བཀོད་པའི་མི་ཚ�་གྷེ་རར་�་
�ིན་ནས་དེར་གནས་�ོད་�ེད་པའི་མི་མང་ཚ�འི་�ར་དང་ཁང་�ང་�མས་མེད་པར་བཟོས་སོ། དེ་ཚ�ས་མི་མང་
�མས་�ིར་འ�ད་�ས་ནས་དེར་བཏན་�་བཞིས་ཆགས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེར་དེ་ཚ�འི་�ག་གི་ཆེད་�་ཁ་ཧ་
ཅང་བཟང་པོ་ཡོད་པ་དང་། 42གཞན་སིམ་ཨོན་�ི་�ེ་རིགས་ ༥༠༠ ཐམ་པ་ཨེ་དྷོམ་�ི་ཤར་�ོགས་�་�ིན་ནོ། དེ་
ཚ�་ཨི་ཤིའི་�་པེ་ལཏ་�ཱ་དང་ནི་རི་ཨ་དང་རེ་ཕ་�ཱ་དང་�་ཛ�་ཨེལ་བཅས་ནས་�ེ་འ�ིད་�ས་ཡོད་དོ། 43དེར་དེ་
ཚ�ས་གསོན་པོ་�ག་པ་ཨ་མ་ལེག་པ་�མས་བསད་ནས། དེ་ནས་བ�ང་�ེ་དེ་ཚ�་དེར་གནས་�ོད་�ས་སོ༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 5 

�་བྷན་�ི་རིགས་བ�ད་�མས།  

1ཡ་ཀོབ་�ི་�་�ན་ཤོས་�་བྷེན་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། (གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོས་རང་གི་ཡབ་�ི་
�ར་�ོགས་མ་ཞིག་དང་མཉམ་�་འ�ིད་�ོད་�ེད་�བས། རང་གི་�་ལ་བདག་པའི་�ོན་�ེས་�ི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཡོ་
སེབ་ལ་�ད་ཡོད་དོ། 2དེ་ནི་ཡ་�་�་པའི་�ེ་རིགས་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་དེ་ནི་�ོབས་�གས་ཆེ་ཤོས་�་འ�ར་བ་མ་
ཟད། �ེ་རིགས་ཚང་མའི་�ལ་པོ་ཁོའི་དབང་འོག་�་བ�ག་ཡོད་དོ།) 3ཡ་ཀོབ་�ི་�་�ན་ཤོས་�་བྷེན་ལ་�་ཧ་
ནོག་དང་པལ་�་དང་ཧེཛ་རོན་དང་ཀར་མི་བཅས་བཞི་ཡོད་དོ། 4-6ཡོ་ཨེལ་�ི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་�ི་
མི་བ�ད་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། ཤེ་མ་�ཱ་དང་གྷོག་དང་ཤིམ་ཨི་དང་མི་�་དང་རེ་ཨ་�ཱ་དང་བྷལ་དང་བྷི་�ཱ་བཅས་
ཡིན་ནོ། ཨ་�ར་པའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཏིག་ལད་པི་ལེ་སེར་�ིས་�ེ་རིགས་�ི་འགོ་དཔོན་ཡིན་པ་བྷི་�ཱ་ལ་བ�ང་ནས་
ཁོང་�ིར་འ�ད་�ས་སོ། 7�ིམ་ཚང་གི་དེབ་ཐོའི་ནང་�་བྷེན་�ི་�ེ་རིགས་ནང་ནས་རིགས་�ས་�ི་འགོ་པ་�མས་
གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། ཡི་ཨེལ་དང་ཛ་ཀར་�ཱ་དང་། 8ཡོ་ཨེལ་�ི་རིགས་�ས་ཤེ་མའི་ཚ་བོ་ཨ་ཛ་ཛལ་�ི་�་བེ་
ལ་དང་། རིགས་�ས་དེ་ནི་ཨ་རོ་ཨེར་�་གནས་�ོད་�ེད་པ་དང་དེའི་ས་�ལ་ནི་དེ་ནས་�ང་�་ནེ་བྷོ་དང་བྷལ་མི་
ཨོན་བར་�་ཡོད་དོ། 9དེ་ཚ�་ལ་གྷིལ་ཨད་�ལ་�་�གས་�ི་�་ཚ�་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ས་ཆ་ཤར་�་�ེ་ཐང་ནས་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

གཙང་པོ་�བ་རད་བར་བདག་བ�ང་�ས་ཡོད་དོ། 10�ལ་པོ་ཤ་�ལ་�ི་�ས་�་�་བྷན་�ི་�ེ་རིགས་ཧ་གར་པ་
�མས་ལ་བཙན་གནོན་�ས་ནས་དེ་ཚ�་དམག་སར་བསད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་གྷིལ་ཨད་�ི་ཤར་�ོགས་�ལ་�ི་ས་
�ལ་ཡང་དབང་འཛ�ན་�ས་སོ༎  

གྷཌ་�ི་རིགས་བ�ད་�མས།  

11གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས�མས་�་བྷེན་�ི་�ང་�ོགས་བྷ་�ན་�ི་�ལ་ས་ལེ་�འི་ཤར་�ོགས་བར་གནས་�ོད་�ས་ཡོད་
དོ། 12ཡོ་ཨེལ་ནི་རིགས་�ས་གཙ�་ཆེ་བ་འགོ་འ�གས་མཁན་དང་ཤ་ཕམ་ནི་རིགས་�ས་གཙ�་ཆེ་འགོ་འ�གས་
མཁན་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། ཡ་ནའི་དང་ཤ་ཕཏ་ནི་བྷ་�ན་�ི་རིགས་�ས་གཞན་པ་ཚ�འི་འགོ་འ�གས་མཁན་ཡིན། 
13�ེ་རིགས་གཞན་�ི་མི་�མས་གཤམ་གསལ་རིགས་�ས་མི་ཀ་ཨེལ་དང་མེ་�་ལམ་དང་ཤེ་བྷ་དང་ཡོ་རའི་དང་
ཡ་ཀན་དང་ཛ�་ཨའི་དང་ཨེ་བྷེར་བཅས་བ�ན་ལ་བདག་ཡོད་དོ། 14དེ་ཚ�་�་རིའི་�་ཨ་བྷི་ཧེལ་�ི་རིགས་བ�ད་
ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། ཨ་བྷི་ཧེལ་དང་�་རི་དང་ཡ་རོ་ཨ་དང་གྷིལ་ཨད་
དང་མི་ཀ་ཨེལ་དང་ཡེ་ཤི་ཤའི་དང་�ཱ་དྷོ་དང་བྷཛ་བཅས་ཡིན་ནོ། 15ཨབ་དི་ཨེལ་�ི་�་ཨ་ཧི་དང་�་ནིའི་ཚ་བོ་
ནི་རིགས་�ས་དེ་ཚ�འི་འགོ་པ་ཡིན་ནོ། 16དེ་ཚ�་བྷ་�ན་དང་གྷིལ་ཨད་�ི་མངའ་�ལ་དང་དེའི་�ོང་�ེར་ཁག་དང་
ཤ་རོན་�ི་�་ཁའི་ས་�ལ་ཡོངས་�་གནས་�ོད་�ེད་དོ། 17(ལོ་�ས་འདི་ཚ�་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡོ་ཐམ་དང་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་�་�ས་�་�ང་བ་ཡིན་ནོ།)  

ཤར་�ོགས་�ི་�ེ་རིགས་�མས་�ི་དམག་ད�ང།  

18�་བྷེན་དང་གྷཌ་དང་ཤར་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་ནང་�བ་དང་རལ་�ི་དང་མདའ་ག�་བེད་�ོད་�ེད་�འི་
�ོངས་དར་ལེགས་པར་ཟིན་པའི་དམག་མིའི་�ངས་ ༤༤,༧༦༠ ཡོད་དོ། 19དེ་ཚ�ས་ཡེ་�ར་དང་ན་ཕིཤི་དང་ནོ་
དྷབ་བཅས་�ི་ཧ་གྷར་པའི་�ེ་རིགས་དང་མཉམ་�་དམག་འཐབ་�ས་སོ། 20དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོས་འགེལ་
ནས་རོགས་རམ་ཡོང་བའི་�བས་འ�ག་�ས་སོ། དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�འི་�ས་པ་ལ་གསན་ནས་དེ་ཚ�་ལ་ཧ་གྷར་
པ་དང་ཁོ་ཚ�འི་མ�ན་�ོགས་ལས་�ལ་ཁ་གནང་ངོ་། 21དེ་ཚ�ས་ད�་བོའི་�་མོང་�ངས་ ༥༠,༠༠༠ དང་། �ག་
�ངས་ ༢༥༠,༠༠༠། བོང་�འི་�ངས་ ༢,༠༠༠ དང་། དམག་གི་བཙ�ན་པའི་�ངས་ ༡༠༠,༠༠༠ བཅས་འ�ིད་དོ། 
22དེ་ཚ�ས་ད�་བོ་མང་པོ་བསད་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དམག་འཐབ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་�ར་
�ི་ཡིན་ཅིང་། དེ་ཚ�་བཙན་�ོལ་�་འ�ོ་དགོས་མ་�ང་བར་�་དེར་གནས་�ོད་�ས་སོ༎  

ཤར་མ་ནསེ་�ཱེའི་མི་མང།  

23ཤར་མ་ནསེ་�ཱེའི་མི་མང་�མས་བྷ་�ན་མངའ་�ལ་�ང་བྷལ་ཧར་མོན་དང་སེ་ནིར་དང་རི་བོ་ཧར་མོན་བར་
གཞིས་ཆགས་�ས་ནས། དེ་ཚ�འི་མི་མང་ཧ་ཅང་འཕེལ་ལོ། 24གཤམ་གསལ་ཁག་ནི་དེ་ཚ�འི་རིགས་�ས་ཁག་གི་
འགོ་པ་ཡིན་ནོ། ཨེ་ཕེར་དང་ཨི་ཤི་དང་ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་ཨ་ཇ་རི་ཨེལ་དང་ཡེ་རེམ་ཡ་དང་ཧོ་ད་ཝི་ཨ་དང་ཡ་དི་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

ཨེལ་བཅས་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ལ་�་�ང་བའི་དམག་མི་དང་ཚང་མས་ངོ་ཤེས་པའི་རིགས་�ས་འགོ་པ་ཡིན་
ནོ༎  

ཤར་�ོགས་�ི་�ེ་རིགས་ཁག་�ིར་འ�ད་�ས་པ།  

25འོན་�ང་མི་མང་ཚ�ས་རང་གི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བ་གིས་ནས་ཁོང་ལ་�ང་ནས། 
དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་ནས་�ིར་འ�ད་གནང་བའི་མི་མང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ེད་འགོ་བ�གས་སོ། 
26དེ་འ�་སོང་ཙང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་�ར་པའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་�ལ་(མིང་ལ་ཏིག་ལད་པི་ལེ་སེར་ཡང་�་བ་
ཡིན་ནོ།) དེ་ཚ�འི་�ལ་�་བཙན་འ�ལ་�ེད་བ�ག་པ་དང་། ཁོང་གིས་�་བྷེན་དང་གྷཌ་དང་ཤར་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་
རིགས་�མས་�ིར་འ�ད་གནང་ནས། དེ་ཚ�་ཧ་�ཱ་དང་ཧ་བྷོར་དང་ཧ་ར་དང་གཙང་པོ་གྷོ་ཛན་�ི་ཉེ་འ�མ་�་
གཏན་འཇགས་གཞིས་ཆགས་�་འ�གས་སོ༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 6 

�་ཆེན་ཚ�འི་�ིམ་ཚང་གི་བ�ད་པ།  

1ལེ་ཝི་ལ་གྷེར་ཤོན་དང་ཀོ་ཧད་དང་མེ་ར་རི་བཅས་�་ག�མ་ཡོད་དོ། 2ཀོ་ཧད་ལ་�་བཞི་ཡོད་པ་ནི། ཨམ་རམ་
དང་ཨིཛ་ཧར་དང་ཧེབ་རོན་དང་�་ཛ�་ཨེལ་བཅས་ཡིན་ནོ། 3ཨམ་རམ་ལ་�་ཨ་རོན་དང་མོ་ཤེ་བཅས་གཉིས་
དང་། �་མོ་མིར་ཡམ་ཞེས་པ་གཅིག་ཡོད་དོ། ཨ་རོན་ལ་�་ན་དྷབ་དང་ཨ་བྷི་�་དང་ཨི་ལི་ཛར་དང་ཨི་ཐ་མར་
བཅས་བཞི་ཡོད་དོ། 4ཨེ་ལི་ཛར་�ི་མི་བ�ད་ནི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། ཕིན་ཧསི་
དང་ཨ་བྷི་�་ཨ་དང་། 5�ག་ཀི་དང་�་ཛ�་དང་། 6ཛ�་ར་�ཱ་དང་མེ་ར་ཡོད་དང་། 7ཨ་མར་�ཱ་དང་ཨ་ཧི་�བ་
དང་། 8ཛ་�ོག་དང་ཨ་ཧི་མཛ་དང་། 9ཨ་ཛར་�ཱ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་དང་། 10ཨ་ཛར་�ཱ་(ནི་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་
ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བཞེངས་པའི་མཆོད་ཁང་གི་ཞབས་�་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནོ།) 11ཨ་མར་�ཱ་དང་ཨ་ཧི་�བ་དང་། 
12ཛ་�ོག་དང་ཤལ་�མ་དང་། 13ཧིལ་ཀི་�ཱ་དང་ཨ་ཛར་�ཱ་དང་། 14སེ་ར་�ཱ་དང་ཡེ་ཧོ་ཛ་དག་བཅས་ཡིན་ནོ། 
15�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཡེ་ཧོ་ཛ་དག་དང་གཞན་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་�མས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་བཙན་�ོལ་�་བཏང་བ་�མས་�ིར་འ�ད་�ས་སོ༎  

ལེ་ཝའིི་རིགས་བ�ད་གཞན་�མས།  

16ལེ་ཝི་ལ་གྷེར་ཤོན་དང་། ཀོ་ཧད་དང་མེ་ར་རི་བཅས་�་ག�མ་ཡོད་དོ། 17དེ་ཚ�་རེ་རེ་ལ་ཡང་�་ཚ�་ཡོད་དོ། 
ལིབ་ནི་དང་ཤིམ་ཨིའི་ཕ་གྷེར་ཤོན་དང་། 18ཨམ་རམ་དང་ཨིཛ་ཧར་དང་ཧེབ་རོན་དང་�་ཛ�་ཨེལ་བཅས་�ི་ཕ་
ཀོ་ཧད་དང་། 19�ཱ་ལི་དང་�་ཤིའི་ཕ་ནི་མི་ར་རི་ཡིན་ནོ། 20གྷེར་ཤོན་�ི་རིགས་བ�ད་ནི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་
བར་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། ལིབ་ནི་དང་ཡ་ཧད་དང་ཛ�མ་�ཱ་དང་། 21ཡ་ཨ་དང་ཨིད་དྷོ་དང་ཛ�་�ཱ་དང་ཡ་
ཐེ་རའི་བཅས་ཡིན་ནོ། 22ཀོ་ཧདའི་རིགས་བ�ད་ནི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། ཨམ་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

མི་ན་དྷབ་དང་ཀོ་�ཱ་དང་ཨསི་སིར་དང་། 23ཨེལ་ཀ་�་དང་ཨེ་བྷི་ཨ་སཕ་དང་ཨསི་སིར་དང་། 24ཏ་ཧད་དང་�་
རི་ཨེལ་དང་�་ཛ�་�ཱ་དང་ཤ་�ལ་བཅས་ཡིན་ནོ། 25ཨེལ་ཀ་�་ལ་�་ཨ་མ་སེ་དང་ཨ་ཧི་མོད་བཅས་གཉིས་ཡོད་
དོ། 26ཨ་ཧི་མོདའི་རིགས་བ�ད་ནི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་འདི་�ར་ཡིན། ཨེལ་ཀ་�་དང་ཛ�་ཕའི་དང་ན་
ཧད་དང་། 27ཨེ་ལི་ཨབ་དང་ཡེ་རོ་ཧམ་དང་ཨེལ་ཀ་�་བཅས་ཡིན་ནོ། 28ཤ་�་ཨེལ་ལ་�་�ན་ཤོས་ཡོ་ཨེལ་དང་
�ང་བ་ཨ་བྷི་�ཱ་བཅས་གཉིས་ཡོད་དོ། 29མི་ར་རིའི་རིགས་བ�ད་ནི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་འདི་�ར་ཡིན། 
�ཱ་ལི་དང་ལིབ་ནི་དང་ཤིམ་ཨི་དང་�ཛ་�ཱ་དང་། 30ཤི་མ་ཨ་དང་ཧག་གི་�ཱ་དང་ཨ་ས་�ཱ་བཅས་ཡིན་ནོ༎  

མཆོད་ཁང་གི་རོལ་མོ་མཁན་�མས།  

31དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོས་�ས་པའི་�ེས་�། �ལ་པོ་�་བིད་�ིས་དེའི་མཆོད་འ�ལ་�ེད་
�ལ་�ི་རོལ་མོའི་འགོ་འཛ�ན་བ�ོས་པའི་མི་འདི་ཚ�་ཡིན་ནོ། 32�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་མཆོད་ཁང་བཞེངས་པའི་
�ོན་�་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པར་རེ་མོས་�ི་ལས་འ�ར་�ས་སོ། 33ལས་འགན་
དེ་�་མཁན་�ི་�ིམ་ཚང་གི་བ�ད་པ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། ཀོ་ཧད་�ི་རིགས་�ས་ལས་མ�ར་མ་དང་པོ་
ལེན་མཁན་�ི་འགོ་པ་ཧེ་མན་ནི་ཡོ་ཨེལ་�ི་�་ཡིན་ནོ། ཁོང་གི་�ིམ་ཚང་གི་བ�ད་པ་ཡ་ཀོབ་བར་གཤམ་གསལ་
�ར་ཡིན་ནོ། ཧེ་མན་དང་ཡོ་ཨེལ་དང་ཤ་�་ཨེལ་དང་། 34ཨེལ་ཀ་�་དང་ཡེ་རོ་ཧམ་དང་ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་ཊོ་ཨ་
དང་། 35�ཕ་དང་ཨེལ་ཀ་�་དང་མ་ཧད་དང་ཨ་མ་སེ་དང་། 36ཨེལ་ཀ་�་དང་ཡོ་ཨེལ་དང་ཨ་ཛར་�ཱ་དང་ཛ�་
ཕན་�ཱ་དང་། 37ཏ་ཧད་དང་ཨསི་སིར་དང་ཨེ་བྷི་ཨ་སཕ་དང་། ཀོ་�ཱ་ཡི་དང་། 38ཨིཛ་ཧར་དང་ཀོ་ཧད་དང་། ལེ་
ཝི་དང་ཡ་ཀོབ་བཅས་ཡིན་ནོ། 39ཨ་སཕེ་ནི་མ�ར་མ་ལེན་མཁན་གཉིས་པའི་འགོ་པ་ཡིན། ཁོང་གི་�ིམ་ཚང་གི་
བ�ད་པ་ལེ་ཝི་བར་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན། ཨ་སཕེ་དང་བྷེ་རེ་ཀི་�ཱ་དང་ཤི་མི་དང་། 40མི་ཀ་ཨེལ་དང་བ་སི་�ཱ་
དང་མལ་ཀི་�ཱ་དང་། 41ཨེད་ནི་དང་ཛ�་�ཱ་དང་ཨ་ད་�ཱ་དང་། 42ཨེ་ཐན་དང་ཛ�མ་�ཱ་དང་ཤིམ་ཨི་དང་། 43ཡ་
ཧད་དང་གྷེར་ཤོན་དང་ལེ་ཝི་བཅས་ཡིན་ནོ། 44མེ་ར་རིའི་རིགས་�ས་�ི་ཨེ་ཐན་ནི་མ�ར་མ་ལེན་མཁན་�ི་འགོ་
པ་ག�མ་པ་ཡིན་ནོ། ཁོང་གི་�ིམ་ཚང་གི་བ�ད་པ་ལེ་ཝི་བར་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། ཨེ་ཐན་དང་ཀི་ཤི་དང་
ཨབ་དི་དང་མལ་�ག་དང་། 45ཧ་ཤབ་�ཱ་དང་ཨ་མ་ཛ་�ཱ་དང་ཧིལ་ཀི་�ཱ་དང་། 46ཨམ་ཛ�་དང་བ་ནི་དང་ཤེ་
མེར་དང་། 47�ཱ་ལི་དང་�་ཤི་དང་མེ་ར་རི་དང་ལེ་ཝི་བཅས་ཡིན་ནོ། 48དེ་ཚ�འི་ལེ་ཝི་པའི་རོགས་པ་གཞན་
�མས་མཆོད་པ་འ�ལ་�ལ་�ི་ལས་འགན་གཞན་མངགས་ཡོད་དོ༎  

ཨ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་�མས།  

49ཨ་རོན་དང་ཁོང་གི་རིགས་བ�ད་�མས་�ི་�ོས་�ི་མཆོད་པ་འ�ལ་བ་དང་། མཆོད་�ིར་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་
པ་འ�ལ་�ི་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་ལ་ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་མཆོག་�་མཆོད་པ་འ�ལ་�་ཚང་མའི་འགན་འ�ིད་ཡོད་
པ་དང་། དེར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�ིག་པར་བཟོད་གསོལ་གནང་བཞིན་ཡོད། དེ་ཚ�ས་དཀོན་
མཆོག་གི་ཞབས་�ི་མོ་ཤེས་�ོབ་�ོན་གནང་བ་�ར་�ེད་�ོ་ཁག་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 50ཨ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

�ི་རིམ་པ་འདི་�ར་ཡིན། ཨེ་ལི་ཛར་དང་ཕེན་ཧསི་དང་ཨ་བྷི་�་ཨ་དང་། 51�ག་ཀི་དང་�་ཛ�་དང་ཛ�་ར་�ཱ་
དང་། 52མེ་ར་ཡོད་དང་ཨ་མར་�ཱ་དང་ཨ་ཧི་�བ་དང་། 53ཛ་དོག་དང་ཨ་ཧི་མཛ་བཅས་ཡིན་ནོ༎  

ལེ་ཝ་ིཔ་ཚ�འི་�ོད་གནས་�མས།  

54འདི་ཚ�་ཀོ་ཧདའི་རིགས་�ས་ཨ་རོན་�ི་མི་བ�ད་ལ་�ད་པའི་མངའ་�ལ་ཡིན་ནོ། ལེ་ཝི་པ་ལ་�ད་པའི་ས་
ཆའི་ཐོབ་�ལ་དང་པོ་དེ་དེ་ཚ�་ལ་ཐོབ་བོ། 55དེ་ཚ�འི་ནང་ཡ་�་དའི་མངའ་�ལ་ཧེབ་རོན་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་
�ི་�་ཁ་�མས་འ�ད་ཡོད་དོ། 56ཞིང་ཁ་ཁག་དང་�ོང་གསེབ་ཁག་�ོང་�ེར་ཁག་ལ་བདག་པ་�མས་ཡེ་�་�ེའི་
�་ཀ་ལེབ་ལ་�ད་དོ། 57-59གཤམ་གསལ་�ོང་�ེར་�མས་ཨ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་ལ་�ད་ཡོད་དོ། �བས་བཅོལ་
�ི་�ོང་�ེར་ཧེབ་རོན་དང་ཡ་ཏིར་དང་ལིབ་�་དང་ཨེཤ་ཏེ་མོ་དང་ཧི་ལེན་དང་དྷེ་བིར་དང་ཨ་ཤན་དང་བྷེད་
ཤེ་མེཤི་�ོང་�ེར་�མས་དང་དེའི་�་ཁའི་ས་�ལ་ཁག་བཅས་ཡིན་ནོ། 60བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མངའ་�ལ་�་དེ་ཚ�་ལ་
གཤམ་གསལ་�ོང་�ེར་དང་�་ཁ་བཅས་�ད་ཡོད་དོ། གྷེ་�ཱ་དང་ཨ་ལེ་མེད་དང་ཨ་ན་ཐོད་བཅས་ཡོད་དོ། དེ་
ཚ�འི་�ིམ་ཚང་ཚང་མ་�ོད་པའི་�ིར་བ�ོམས་�ོང་�ེར་བ�་ག�མ་�ང་ཡོད་དོ། 61�བ་མ་ནསེ་�ཱེའི་མངའ་�ལ་
�ི་�ོང་�ེར་བ�་ཐམ་པ་�ིམ་ཚང་རེ་རེ་བཞིན་ཀོ་ཧདའི་རིགས་�ས་�ག་མ་�མས་ལ་�ན་ཤོག་�ག་ནས་ཐོབ་
�ལ་�ད་དོ། 62གྷེར་ཤོན་�ི་རིགས་�ས་�ི་�ིམ་ཚང་རེ་རེ་བཞིན་ཨི་ས་ཀར་དང་ཨ་ཤེར་དང་ནཕ་ཏ་ལི་དང་བྷ་
�ན་�ི་ཤར་མ་ནསེ་�ཱེའི་མངའ་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་བ�་ག�མ་�ད་དོ། 63དེ་�ར་�་བྷེན་དང་གྷཌ་དང་ཛ�་�་�ན་
�ི་མངའ་�ལ་�ོང་�ེར་བ�་གཉིས་ནི་མེ་ར་རིའི་རིགས་�ས་�ི་�ིམ་ཚང་རེ་རེ་�ར་�ད་དོ། 64དེ་�ར་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ར་�ོད་པའི་�ིར་�ོང་�ེར་ཁག་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་�་ཁ་བཅས་མཉམ་
�་�ད་དོ། 65(གོང་�་བ�ོད་པའི་ཡ་�་�་དང་སིམ་ཨོན་དང་བྷེན་ཡ་མིན་བཅས་�ི་ས་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་�མས་
ནི་�ན་�བས་ནས་�ད་དོ།) 66ཀོ་ཧདའི་རིགས་�ས་�ི་�ིམ་ཚང་འགའ་ཞིག་ལ་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་མངའ་�ལ་�་
�ོང་�ེར་དང་�་ཁ་�མས་�ད་པ་དང་། 67ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་�ལ་�་�བས་བཅོལ་�ི་�ོང་�ེར་ཤེ་ཀེམ་དང་གེ་
ཟེར་དང་། 68ཡོག་མིམ་དང་བྷེད་ཧོ་རོན་དང་། 69ཨེ་ཡ་ལོན་དང་གྷད་རིམ་མོན་བཅས་�ད་ཡོད་དོ། 70དེ་ཚ�་ལ་
�བ་མ་ནསེ་�ཱེའི་མངའ་�ལ་�་ཨ་ནེར་དང་བྷི་ལམ་དང་མཉམ་�་དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་�་ཁ་�མས་�ད་ཡོད་
དོ། 71གྷེར་ཤོན་�ི་རིགས་�ས་�ི་�ིམ་ཚང་ལ་གཤམ་གསལ་�ོང་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་�་ཁའི་ས་�ལ་�མས་
�ད་ཡོད་དོ། ཤར་མ་ནསེ་�ཱེའི་མངའ་�ལ་�་བྷ་�ན་�ི་གྷོ་ལན་དང་ཨཤ་ཏ་རོད་དང་། 72ཨི་ས་ཀར་�ི་མངའ་
�ལ་�་ཀེ་དྷེཤི་དང་དྷ་བེ་�ཱཐ་དང་། 73ར་མོད་དང་ཨ་ནེམ་དང་། 74ཨ་ཤེར་�ི་མངའ་�ལ་�་མ་ཤལ་དང་ཨབ་
དྷོན་དང་། 75�་ཀོག་དང་རེ་ཧོབ་དང་། 76ནཕ་ཏ་ལིའི་མངའ་�ལ་�་ག་ལིལ་�ི་ནང་གི་ཀེ་དྷེཤི་དང་ཧམ་མོན་
དང་ཀི་རི་ཡ་ཐེམ་དང་། 77མེ་ར་རིའི་རིགས་�ས་�ི་�ིམ་ཚང་�ག་འ�ོས་�མས་ལ་གཤམ་གསལ་�ོང་དང་དེའི་
མཐའ་འཁོར་�ི་�་ཁའི་ས་�ལ་ཁག་�ད་ཡོད་དོ། ཛ�་�་�ན་�ི་མངའ་�ལ་�་རིམ་མོ་ནོ་དང་ཏ་བྷོར་དང་། 78ཡེ་
རི་ཀོ་�ལ་ནས་ཤར་�ོགས་�ི་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�་བྷེན་�ི་མངའ་�ལ་�་ཐང་གི་�ོངས་བྷེ་ཛ�ར་དང་ཡ་�ཱ་དང་། 
79ཀེ་དེ་མོད་དང་མེ་ཕད་དང་། 80གྷཌ་�ི་མངའ་�ལ་�་གྷིལ་ཨད་�ི་ར་མོད་དང་མ་ཧ་ནེམ་དང་། 81ཧེཤ་བྷོན་
དང་ཡ་ཛ�ར་བཅས་�ད་དོ༎  



�ོན་རབས་དང་པོ། 

�ོན་རབས་དང་པོ། 7 

ཨི་ས་ཀར་�ི་རིགས་བ�ད་�མས།  

1ཨི་ས་ཀར་ལ་ཏོ་ལ་དང་། �་ཨ་དང་། ཡ་�བ་དང་། ཤིམ་རོན་བཅས་�་བཞི་ཡོད་དོ། 2ཏོ་ལ་ལ། �་ཛ�་དང་རེ་ཕ་
�ཱ་དང་ཡེ་རི་ཨེལ་དང་ཡ་མའི་དང་ཨིབ་སམ་དང་ཤེ་�་ཨེལ་བཅས་�་�ག་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་ཏོ་ལའི་རིགས་�ས་�ི་
�ིམ་ཚང་ཚ�འི་འགོ་པ་དང་�ན་�གས་ཅན་�ི་དམག་མི་ཡིན་ནོ། �ལ་པོ་�་བིད་�ི་�་�ས་�་དེ་ཚ�འི་མི་བ�ད་
�ི་�ངས་འབོར་ནི་ ༢༢,༦༠༠ ཡོད་དོ། 3�་ཛ�་ལ། ཨིཛ་ར་ཧི་�ཱ་ཟེར་བའི་�་གཅིག་ཡོད་དོ། ཨིཛ་ར་ཧི་�ཱ་ལ་�་མི་
ཀ་ཨེལ་དང་། ཨོ་བ་དི་�ཱ་དང་ཡོ་ཨེལ་དང་ཨི་ཤི་ཨ་བཅས་�་བཞི་ཡོད་པ་ཚང་མ་�ིམ་ཚང་གི་འགོ་པ་�མས་
ཡིན་ནོ། 4དེ་ཚ�་ལ་�ང་མ་དང་�་�ག་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་�བས་དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ནས་དམག་མི་�ངས་
འབོར་ ༣༦,༠༠༠ �ོད་�བ་�ི་ཡོད་དོ། 5ག�ང་འ�ེལ་དེབ་བཀོད་ནང་ཨི་ས་ཀར་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་ཚང་
མའི་�ེས་པ་དམག་གི་ཞབས་�ིའི་ནང་ཆ་�ེན་ཚང་བའི་�ངས་འབོར་ ༨༧,༠༠༠ ཡོད་དོ༎  

བྷེན་ཡ་མིན་དང་�ན་�ི་རིགས་བ�ད་�མས།  

6བྷེན་ཡ་མིན་ལ་�་བེ་ལ་དང་བྷེ་ཀཻར་དང་ཡེ་དྷི་ཨེལ་བཅས་ག�མ་ཡོད་དོ། 7བེ་ལ་ལ་ཨེཛ་བྷོན་དང་�་ཛ�་དང་
�་ཛ�་ཨེལ་དང་ཡེ་རི་མོད་དང་ཨི་རི་བཅས་�་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�འི་རིགས་�ས་ནང་�ིམ་ཚང་ཚ�འི་འགོ་པ་ཚང་མ་
�ན་�གས་ཅན་�ི་དམག་མི་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ནང་དམག་གི་ཞབས་�ི་ཆ་�ེན་ཚང་བའི་དམག་མི་
�ངས་ ༢༢,༠༣༤ ཡོད་དོ། 8བྷེ་ཀེར་ལ་ཛ�་མི་�ཱ་དང་ཡོ་�ཱཤ་དང་ཨེ་ལི་ཨེ་ཛ�ར་དང་ཨེ་ལི་ཨོ་ནེ་དང་ཨོམ་རི་དང་
ཡེ་རེ་མོད་དང་ཨ་བྷི་�ཱ་དང་ཨ་ན་ཐོད་དང་ཨ་ལེ་མེད་བཅས་�་ད�་ཡོད་དོ། 9ག�ང་འ�ེལ་དེབ་བཀོད་ནང་དེ་
ཚ�འི་རིགས་བ�ད་�ི་�ིམ་ཚང་ཚ�འི་ནང་དམག་གི་ཞབས་�ིའི་ནང་ཆ་�ེན་ཚང་བའི་མི་�ངས་ ༢༠,༢༠༠ ཡོད་
དོ། 10ཡེ་དྷི་ཨེལ་ལ་བིལ་ཧན་ཟེར་བའི་�་གཅིག་ཡོད་དོ། བྷིལ་ཧན་ལ་ཡེ་�ཤེ་དང་བྷེན་ཡ་མིན་དང་ཨེ་�ད་དང་
ཀེ་ན་�་དང་ཛ�་ཐན་དང་ཏར་ཤིཤ་དང་ཨ་ཧི་ཤ་ཧར་བཅས་�་བ�ན་ཡོད་དོ། 11དེ་ཚ�འི་རིགས་�ས་ནང་�ིམ་
ཚང་ཚ�འི་འགོ་པ་དང་ཚང་མ་�ན་�གས་ཅན་�ི་དམག་མི་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ནང་དམག་གི་ཞབས་
�ི་ལ་ཆ་�ེན་ཚང་བའི་�ེས་པ་�ངས་ ༡༧,༢༠༠ ཡོད་དོ། 12�་པིམ་དང་�་པིམ་ཡང་�ེ་རིགས་དེ་ལ་བདག་པ་
ཡིན་ནོ། �ན་ལ་�་ཤིམ་ཟེར་བའི་�་གཅིག་ཡོད་དོ།  

ནཕ་ཏ་ལིའི་རིགས་བ�ད་�མས།  

13ནཕ་ཏ་ལི་ལ་�ཱ་ཛ�་ཨེལ་དང་�་ནི་དང་ཡེ་ཛ�ར་དང་ཤལ་�མ་བཅས་�་བཞི་ཡོད་དོ། (དེ་ཚ�་བྷིལ་�འི་རིགས་
བ�ད་ཡིན་ནོ།)  

མ་ནསེ་�ཱེའི་རིགས་བ�ད་�མས།  



�ོན་རབས་དང་པོ། 

14མ་ནསེ་�ཱེ་ལ་ཨ་རམ་པའི་�ར་�ོགས་མ་ལ་�་ཨསེ་རི་ཨེལ་དང་མ་ཀིར་བཅས་གཉིས་ཡོད་དོ། མ་ཀིར་ནི་གྷིལ་
ཨད་�ི་ཕ་ཡིན་ནོ། 15མ་ཀིར་�ི་�་པིམ་དང་�་པིམ་ལ་�ང་མ་རེར་�ངས་སོ། ཁོའི་�ིང་མོའི་མིང་ལ་མ་�་ཟེར་
བ་ཡིན་ནོ། མ་ཀིར་�ི་�་གཉིས་པ་དེ་ཛ�་ལོ་ཕེ་ཧད་ཟེར་བ་དང་། ཁོ་ལ་�་མོ་མ་གཏོག་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 16མ་ཀིར་
�ི་�ང་མ་མ་�་ནས་�ེས་པའི་�་ཚ�འི་མིང་ལ་པེ་རེཤ་དང་ཤེ་རེཤ་ཟེར་རོ། པེ་རེཤ་ལ་�་�་ལམ་དང་ར་ཀེམ་
བཅས་ཡོད་པ་དང་། 17�་ལམ་ལ་�་བྷེ་དན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། འདི་ཚ�་�མས་མ་ཀིར་�ི་�་དང་། མ་ནསེ་�ཱེའི་
ཚ་བོ་གྷིལ་ཨད་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་ཡིན་ནོ། 18གྷིལ་ཨད་�ི་�ིང་མོ་ཧམ་མོ་ལེ་ཀེད་ལ་ཨི་ཤོད་དང་ཨ་བྷི་ཨེ་
ཛར་དང་�ཱ་�ཱ་བཅས་�་ག�མ་ཡོད་དོ། 19(ཤེ་མི་དྷ་ལ་�་ཨ་ཧི་ཡན་དང་ཤེ་ཀེམ་དང་ལི་ཁི་དང་ཨ་ནིི་ཨམ་
བཅས་བཞི་ཡོད་དོ།)  

ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རིགས་བ�ད་�མས།  

20ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རིགས་བ�ད་ནི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། �་ཐེ་�ཱ་དང་བེ་རེད་དང་ཏ་
ཧད་དང་ཨེ་ལི་�་དང་ཏ་ཧད་དང་། 21ཛ་བྷད་དང་�་ཐེ་�ཱ་བཅས་ཡིན་ནོ། ཨེཕ་ར་ཡིམ་ལ་�་�་ཐེ་�ཱ་མིན་པའི་
གཞན་�་ཨེ་ཛ�ར་དང་ཨེ་ལིད་བཅས་གཉིས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། གྷད་�ི་�ལ་མི་གནས་�ོད་པ་ཚ�ར་བདག་པའི་
�གས་�མས་འ�ོག་བཅོམ་�ས་�བས་བསད་དོ། 22དེ་ཚ�འི་ཕ་ཨེཕ་ར་ཡིམ་ནི་དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་ཞག་མང་པོ་�་
ངན་�ས་པ་དང་ཁོང་གི་�ན་�ི་ཁོང་ལ་སེམས་གསོ་གཏོང་བར་�ེབས་སོ། 23དེ་ནས་ཁོང་རང་གི་�ང་མ་མཉམ་
�་ཡང་�ར་འ�ིག་�ོད་�ས་པས་མོ་ལ་�ག་�་�ེས་�་ཆགས་པ་དང་�་གཅིག་�ེས་སོ། ཁོང་ཚ�ས་ཁོའི་�འི་མིང་
ལ་བྷེ་རི་�ཱ་ཞེས་བཏགས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོ་ཚ�འི་�ིམ་�་�ེན་ངན་�ང་བའི་�ེན་�ིས་ཡིན་ནོ། 24ཨེཕ་ར་ཡིམ་
ལ་�་མོ་ཤི་�ཱ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད། མོས་བྷེད་ཧོ་རོན་�ི་�ོང་�ེར་�ེང་འོག་གཉིས་དང་�་ཛ�ན་ཤི་�ཱ་བཅས་འ�གས་
མཁན་ཡིན་ནོ། 25ཨེཕ་ར་ཡིམ་ལ་�་རེ་�ཱ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡང་ཡོད་པས་ཁོའི་རིགས་བ�ད་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་
ན། རེ་ཤེཕ་དང་ཏེ་�ཱ་དང་ཏ་ཧན་དང་། 26ལ་དན་དང་ཨམ་མི་�ད་དང་ཨེ་ལི་ཤ་མ་དང་། 27�ན་དང་ཡོ་�་ཨ་
བཅས་ཡིན་ནོ། 28དེ་ཚ�ས་ས་�ལ་�ངས་ནས་གཞིས་ཆགས་�ས་པའི་ནང་། བྷེ་ཐེལ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་
�ོང་�ེར་ཤར་�་ན་རན་བར་དང་�བ་�་གྷེ་ཛ�ར་བར་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང�ེར་ཁག་བཅས་ཡོད་དོ། 
དེའི་ཐོག་�་ཤེ་ཀེམ་དང་ཨ་ཡི་�ཱའི་�ོང་�ེར་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་�ེར་བཅས་པ་ཡོད་དོ། 29མ་ནསེ་
�ཱེའི་རིགས་བ�ད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་བྷེད་�ན་དང་ཏ་ནག་དང་མེ་གི་དྷོ་དང་ཌོར་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་
�ེར་�མས་དབང་འཛ�ན་�ས་ཡོད་དོ། ས་�ལ་དེར་ཡ་ཀོབ་�ི་�་ཡོ་སེབ་�ི་རིགས་བ�ད་གནས་�ོད་�ས་པ་ཡིན་
ནོ།  

ཨ་ཤེར་�ི་རིགས་བ�ད་�མས།  

30ཨ་ཤེར་�ི་རིགས་བ�ད་ནི་འདི་�ར་ཡིན། ཁོ་ལ་�་ཨིམ་�་དང་ཨིཤ་ཝ་དང་ཨིཤ་ཝི་དང་བྷེ་རི་�ཱ་བཅས་བཞི་
དང་�་མོ་སེ་�ཱ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། 31བྷེ་རི་�ཱ་ལ་�་ཧེ་བྷེར་དང་མལ་ཀི་ཨེལ་བཅས་གཉིས་ཡོད་དོ། མལ་ཀི་
ཨེལ་�ི་བྷིར་ཛ�དའི་�ོང་�ེར་བཟོས་སོ། 32ཧེ་བྷེར་ལ་�་ཡཕ་ལེད་དང་ཤོ་མེར་དང་ཧོ་ཐམ་བཅས་ག�མ་དང་�་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

མོ་�་ཨ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། 33ཡཕ་ལེད་ལ་�་པ་སག་དང་བྷིམ་ཧལ་དང་ཨཤ་ཝད་བཅས་ག�མ་ཡོད་དོ། 
34ཁོའི་�ན་ཤོ་མེར་ལ་�་�ཱོ་�་དང་ཡེ་�བ་�ཱ་དང་ཨ་རམ་བཅས་ག�མ་ཡོད་དོ། 35ཁོའི་�ན་ཧོ་ཐམ་ལ་�་ཛ�་�ཱ་
དང་ཨིམ་ན་དང་ཤེ་ལེཤེ་དང་ཨ་མལ་བཅས་བཞི་ཡོད་དོ། 36ཛ�་�ཱའི་རིགས་བ�ད་�མས་ནི་�་ཨ་དང་ཧར་ནེ་
ཕེར་དང་�་ཨལ་དང་བེ་རི་དང་ཨིམ་�ཱ་དང་། 37བྷེ་ཛ�ར་དང་ཧོད་དང་ཤམ་མ་དང་ཤིལ་�་དང་ཨིཐ་རན་དང་
བྷི་�ཱ་བཅས་ཡིན་ནོ། 38ཡེ་ཐེར་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་ནི་ཡེ་�་�ེའི་དང་པིསི་པ་དང་ཨ་ར་དང་། 39�ལ་ལའི་
རིགས་བ�ད་�མས་ནི་ཨ་�ཱ་དང་ཧན་ནི་ཨེལ་དང་རི་ཛ�་ཨ་བཅས་ཡིན་ནོ། 40འདི་ཚ�་ཨ་ཤེར་�ི་རིགས་བ�ད་
ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�འི་�ིམ་ཚང་གི་འགོ་པ་དང་�ན་�གས་ཅན་�ི་དམག་འཐབ་མཁན་དང་�ད་�་འཕགས་པའི་འགོ་
འཛ�ན་ཡིན་ནོ། ཨ་ཤེར་�ི་རིགས་བ�ད་�ི་མི་�ངས་ ༢༦'༠༠༠ དམག་གི་ཞབས་�ི་ཆ་�ེན་ཚང་བ་འབའ་ཞིག་
ཡོད་དོ༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 8 

བྷེན་ཡ་མིན་�ི་རིགས་བ�ད་�མས།  

1བྷེན་ཡ་མིན་ལ་�་�་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་ལོའི་རིམ་པ་�ར་བེ་ལ་དང་ཨཤ་བྷེལ་དང་ཨ་ཧ་�ཱ་དང་། 2ནོ་�་
དང་ར་ཕ་བཅས་ཡིན་ནོ། 3བེ་ལའི་རིགས་བ�ད་ནི། ཨད་�ར་དང་གྷེ་ར་དང་ཨ་བྷི་�ད་དང་། 4ཨ་བྷི་�་ཨ་དང་
ན་མན་དང་ཨ་ཧོ་ཨ། 5གྷེ་ར་དང་ཤེ་�་ཕན་དང་�་རམ་བཅས་ཡིན་ནོ། 6-7ཨེ་�དའི་རིགས་བ�ད་�མས་ནི། ན་
མན་དང་ཨ་ཧི་�ཱ་དང་གྷེ་ར་བཅས་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་ནི་གྷེ་�ཱ་�་�ོད་མཁན་ཚ�འི་�ིམ་ཆང་གི་འགོ་པ་ཡིན་ནོ། འོན་
�ང་དེ་ཚ�་ལ་�ིར་འ�ད་�ས་པ་�ར་མ་ན་ཧད་ལ་གནས་�ོད་�ེད་པར་�ིན་པ་དང་། �་�་དང་ཨ་ཧི་�དའི་ཕ་
གེ་རའི་�བས་དེར་དེ་ཚ�འི་�ེ་འ�ིད་ཡིན་ནོ། 8-9ཤ་ཧ་ར་ཨིམ་�ིས་རང་གི་�ང་མ་�་ཤིམ་དང་བ་ར་གཉིས་དང་
ཁ་�ལ་ལོ། �ེས་�་ཁོ་མོ་ཨབ་�ི་�ང་པར་བ�ད་�བས་ཁོས་ཧོ་དེཤ་མཉམ་�་ཆང་ས་�བ་ནས། �་ཡོ་བྷབ་དང་
ཛ�་བི་ཨ་དང་མེ་ཤ་དང་མལ་ཀམ་དང་། 10ཡེ་�ཛ�་དང་ས་ཀི་ཨ་དང་མིར་�ཱ་བཅས་�་བ�ན་�ང་ངོ་། ཁོའི་�་
ཚང་མ་�ིམ་ཚང་གི་འགོ་པར་འ�ར་རོ། 11ཁོ་ལ་�་ཤིམ་ལས་�ང་�་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་ཨ་བྷི་�བ་དང་ཨེལ་པལ་
ཡིན་ནོ། 12ཨེལ་པལ་ལ་�་ཨེ་བེར་དང་མི་ཤམ་དང་ཤེ་མེད་ག�མ་ཡིན་ནོ། ཤེ་མེདས་ཨོ་ནོ་དང་ལོད་གཉིས་�ི་
�ོང་�ེར་དང་དེའི་མཐའ་ཁོར་�ི་�ོང་གསེབ་�མས་བཟོས་སོ༎  

བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�་གྷད་དང་ཨེ་ཡ་ལོན་�་གཞིས་ཆགས་པ།  

13བྷེ་རི་�ཱ་དང་ཤེ་མ་གཉིས་ཨེ་ཡ་ལོན་�ི་�ོང་�ེར་�་གཞིས་ཆགས་པའི་�ིམ་ཚང་ཚ�འི་འགོ་པ་ཡིན་པ་དང་། 
གྷད་�ོང་�ེར་�་�ོད་པའི་མི་མང་�མས་�ིར་འ�ད་�ས་སོ། 14བྷེ་རི་�ཱའི་རིགས་བ�ད་ནང་ཨ་ཧི་ཡོ་དང་ཤ་
ཤག་དང་ཡེ་རེ་མོད་དང་། 15ཛ�་བ་དི་�ཱ་དང་། ཨ་རད་དང་ཨེ་དྷེར་དང་། 16མི་ཀ་ཨེལ་དང་ཨིཤ་པ་དང་ཡོ་ཧ་
བཅས་ཡོད་དོ༎  

བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་�ས་པ།  



�ོན་རབས་དང་པོ། 

17ཨེལ་པལ་�ི་རིགས་བ�ད་ནང་། ཛ�་བ་དི་�ཱ་དང་མེ་�་ལམ་དང་ཧིཛ་ཀི་དང་ཧེ་བྷེར་དང་། 18ཨིཤ་མེ་རའི་
དང་ཨིཛ་ལི་�ཱ་དང་ཡོ་བྷབ་བཅས་ཡོད་དོ། 19ཤིམ་ཨིའི་རིགས་བ�ད་ནང་། ཡ་ཀིམ་དང་ཛ�ག་རི་དང་ཛབ་�ི་
དང་། 20ཨི་ལི་ཨེ་ནེ་དང་ཛ�ལ་ལེ་ཐའི་དང་ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་། 21ཨ་ད་�ཱ་དང་བྷེ་ར་�ཱ་དང་ཤིམ་རད་བཅས་ཡིན་
ནོ། 22ཤ་ཤག་གི་རིགས་བ�ད་ནང་། ཨིཤ་པན་དང་ཨེ་བྷེར་དང་ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་། 23ཨབ་དྷོན་དང་ཛ�ག་རི་དང་
ཧ་ནན་དང་། 24ཧ་ནན་�ཱ་དང་ཨེ་ལམ་དང་ཨན་ཐོ་ཐི་�ཱ་དང་། 25ཨིཕ་དི་ཨ་དང་པེ་�་ཨེལ་བཅས་ཡིན་ནོ། 
26ཡེ་རེ་ཧམ་�ི་རིགས་བ�ད་ནང་། ཤམ་ཤེ་རའི་དང་ཤེ་ཧར་�ཱ་དང་ཨ་ཐལ་�ཱ་དང་། 27ཡ་རེ་ཤ�ཱ་དང་ཨེ་ལི་�ཱ་
དང་ཛ�ག་རི་བཅས་ཡིན་ནོ། 28དེ་ཚ�་ནི་ཕ་མེས་�ི་�ིམ་ཚང་ཚ�འི་འགོ་པ་དང་རིགས་བ�ད་�ི་གཙ�་བོ་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�་�ོད་མཁན་ཡིན་ནོ༎  

བྷེན་ཡ་མིན་པ་ཚ�་གྷི་བི་ཨོན་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གཞིས་ཆགས་པ།  

29ཡི་ཨེལ་�ི་གྷི་བི་ཨོན་�ི་�ོང་�ེར་བ�གས་ནས་དེར་གཞིས་ཆགས་སོ། ཁོང་གི་�ང་མའི་མིང་ལ་མ་�་དང་། 
30�་�ན་པ་ལ་ཨབ་དྷོན་ཟེར་རོ། ཁོའི་�་གཞན་�མས་ནི་�ར་དང་། ཀིཤེ་དང་བྷལ་དང་ནེར་དང་ན་དྷབ་དང་། 
31གྷེ་དོར་དང་ཨ་ཧི་ཡོ་དང་ཛ�་ཀེར་དང་། 32ཤི་མེ་ཨའི་ཕ་མིག་ལོད་བཅས་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་�མས་
ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་དེ་ཚ�འི་རིགས་�ས་�ི་�ིམ་ཚང་གཞན་ཚ�འི་ཉེ་འ�མ་�་བ�ད་དོ༎  

�ལ་པོ་ས་�ལ་�ི་�ིམ་ཚང།  

33ནེར་ནི་ཀིཤེའི་ཕ་དང་། ཀིཤེ་ནི་�ལ་པོ་ས་�ལ་�ི་ཕ་ཡིན་ནོ། ས་�ལ་ལ་�་བཞི་ཡོད་པ་ནི། ཡོ་ན་ཐན་དང་
མལ་ཀི་�་ཨ་དང་ཨ་བྷི་ན་དྷབ་དང་ཨེཤེ་བྷལ་བཅས་ཡིན་ནོ། 34ཡོ་ན་ཐན་ནི་མེ་རི་བྷལ་�ི་ཕ་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་
མི་�འི་ཕ་ཡིན་ནོ། 35མི་�་ལ་�་བཞི་ཡོད་པ་ནི། པི་ཐོན་དང་མེ་ལེག་དང་ཏ་རི་ཨ་དང་ཨ་ཧཛ་བཅས་བཞི་ཡིན་
ནོ། 36ཡེ་ཧོ་ཨ་�་�ི་ཕ་ཨ་ཧཛ་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་ནི་ཨ་ལེ་མེད་དང་ཨཛ་མ་ཝེད་དང་ཛ�མ་རི་བཅས་�་ག�མ་�ི་
ཕ་ཡིན་ནོ། ཛ�མ་རི་ནི་མོ་ཛའི་ཕ་དང་། 37མོ་ཛ་ནི་བྷི་ནི་ཨའི་ཕ་དང་བྷི་ནི་ཨ་ནི་ར་ཕའི་ཕ་དང་། ར་ཕ་ནི་ཨེ་ལི་
�ཱའི་ཕ་དང་། ཨི་ལི་ས་ནི་ཨ་ཛ�ལ་�ི་ཕ་ཡིན་ནོ། 38ཨ་ཛ�ལ་ལ་�་�ག་ཡོད་པ་ནི་ཨཛ་རི་ཀམ་དང་བྷོ་ཀེ་�་དང་
ཨིཤ་མ་ཨེལ་དང་ཤི་རི་�ཱ་དང་ཨོ་བ་དི་�ཱ་དང་ཧ་ནན་བཅས་ཡིན་ནོ། 39ཨ་ཛ�ལ་�ི་�་བོ་ཨེ་ཤེག་ལ་�་ག�མ་
ཡོད་པ་ནི་�་ལམ་དང་ཡེ་�ཤེ་དང་ཨེ་ལི་ཕེ་ལེཏ་བཅས་ཡིན་ནོ། 40�་ལམ་�ི་�་�མས་དམག་མི་དང་མདའ་པ་
ཡིན་ནོ། ཁོ་ལ་�་དང་ཚ་བོ་བ�ོམས་ ༡༥༠ ཡོད། གོང་�་�ས་པའི་མི་�མས་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་ཡིན་ནོ༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 9 

བཙ�ན་འོག་ནས་�ིར་ལོག་པའི་མི་མང་�མས།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་དེ་ཚ�འི་�ིམ་ཚང་གཞིར་བ�ང་གི་མིང་ཐོ་�ིས་ཡོད་པ་དང་། གནས་�ལ་འདི་ཚ�་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་ཁོ་རང་ཚ�འི་�ིག་པའི་ཆད་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

པར་བྷ་བྷེལ་ལོན་�་བཏང་ངོ་། 2རང་གི་�་ནོར་ཡོད་པའི་ས་གནས་�་ཐོག་མར་�ིར་ལོག་�ས་པའི་ནང་ནས། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་མི་དང་�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝ་ིཔ་ཚ�་དང་མཆོད་ཁང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་བཅས་ཡོད་དོ། 3ཡ་�་�་
དང་བྷེན་ཡ་མིན་དང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་མ་ནསེ་�ཱེ་བཅས་�ི་�ེ་རིགས་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་�ེད་
པར་�ིན་ནོ། 4-6ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་�ི་�ིམ་ཚང་གི་�ངས་ ༦༩༠ ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་�ེད་པ་ཡིན་ནོ། ཡ་
�་�འི་�་པེ་རེཛ་�ི་རིགས་བ�ད་ལ་ཨོམ་རིའི་ཚ་བོ་དང་ཨམ་མི་�ད་�ི་�་�་ཐཡེ་ནི་དེ་ཚ�འི་འགོ་པར་ཡོད་དོ། 
ཁོའི་མེས་པོ་གཞན་ཚ�འི་ཁོངས་�་ཨིམ་རི་དང་བྷ་ནི་བཅས་ཡོད་དོ། ཡ་�་�འི་�་ཤེ་�ཱའི་རིགས་བ�ད་ལ་དེ་ཚ�འི་
འགོ་པར་ཨ་ས་�ཱ་ཡང་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ནི་�ིམ་ཚང་གི་འགོ་པ་ཡིན་ནོ། ཡ་�་�འི་�་ཛ�་�ཱའི་རིགས་བ�ད་ལ་དེ་
ཚ�འི་འགོ་པར་�་ཨེལ་ཡང་ཡོད་དོ། 7-8བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་འ�ས་མི་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་
�ེད་མཁན་གཤམ་གསལ་�མས་ཡིན་ནོ། སལ་�་ནི་མེ་�་ལམ་�ི་�་དང་ཁོ་ནི་ཧོ་ད་ཝི་ཨའི་�་དང་ཁོ་ནི་ཧ་སི་
�་ཨའི་�་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་རོ་ཧམ་�ི་�་ཨིབ་ནི་�ཱ་དང་། མིག་རིའི་ཚ་བོ་དང་�་ཛ�འི་�་ཨེ་�ཱ་དང་། ཤེ་ཕཏ་
�ཱའི་�་མེ་�་ལམ་དང་ཁོ་ནི་�་ཨེལ་�ི་�་དང་། ཁོ་ནི་ཨིབ་ནི་ཡའི་�་ཡིན་ནོ། 9དེར་�ེ་རིགས་དེ་ཚ�འི་�ིམ་ཚང་
ནི་�ངས་ ༩༥༦ གནས་�ོད་�ེད་པ་དང་། གོང་གསལ་མིང་�མས་�ིམ་ཚང་གི་འགོ་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ༎  

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�་མ་�མས།  

10-12གཤམ་གསལ་�་མ་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�ད་ཡོད་པ་ནི། ཡེ་དྷ་�ཱ་དང་ཡེ་ཧོ་ཡ་རིབ་དང་ཡ་ཀིན་དང་། 
ཧིལ་ཀི་�ཱའི་�་ཨ་ཛར་�ཱ་ནི། (མཆོད་ཁང་གི་ལས་�ེད་པ་གཙ�་བོ་ཡིན་པ་དང་) ཁོའི་མེས་པོའི་ཁོངས་�་མེ་�་
ལམ་དང་ཛ་�ོག་དང་མེ་ར་ཡོད་དང་ཨ་ཧི་�བ་བཅས་ཡོད་དོ། ཨ་ད་�ཱ་ནི་ཡེ་རོ་ཧམ་�ི་�་དང་ཁོའི་མེས་པོའི་
ཁོངས་�་པ་�ར་དང་མལ་ཀི་�ཱ་ཡོད་དོ། མ་སའི་ནི་ཨ་དི་ཨེལ་�ི་�་དང་ཁོའི་མེས་པོའི་ཁོངས་�་ཡ་ཛ�་�ཱ་དང་
མེ་�་ལམ་དང་མེ་ཤི་ལེ་མིད་དང་ཨིམ་མེར་བཅས་ཡོད་དོ། 13�ིམ་ཚང་གི་འགོ་པ་�་མའི་�ངས་འབོར་བ�ོམས་ 
༡,༧༦༠ ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་ཚང་མ་མཆོད་ཁང་�་ལས་�ེད་པའི་ལས་རིགས་�མས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�ད་མཁན་ལེ་ཝ་ིཔ་�མས།  

14-16གཤམ་གསལ་ལེ་ཝི་པ་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་�ེད་པ་དང་། ཤེ་མ་�ཱ་ནི་ཧ་�བ་�ི་�་དང་། ཁོའི་
མེས་པོའི་ཁོངས་�་མེ་ར་རིའི་རིགས་�ས་ཨཛ་རི་ཀམ་དང་ཧ་ཤབ་�ཱ་དང་། བྷག་བྷ་ཀར་དང་ཧེ་རེཤེ་དང་གྷ་
ལལ་དང་། མི་ཀའི་�་མ་ཏན་�ཱ་དང་ཁོ་ཚ�འི་མེས་པོའི་ཁོངས་�་ཛ�ག་རི་དང་ཨ་སཕེ་ཡོད་པ་དང་། ཤེ་མ་�ཱའི་�་
ཨོ་བ་དི་�ཱ་དང་། དེ་ཆོའི་མེས་པོའི་ཁོངས་�་གྷ་ལལ་དང་ཡེ་�་�ན་ཡོད་པ་དང་། བྷེ་རེ་ཀི་�ཱ་ཨ་སའི་�་ནི་ཨེལ་
ཀ་�འི་ཚ་བོ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཆོ་�ོང་�ེར་ནེ་ཏོ་�ཱ་ལ་བདག་པའི་མངའ་�ལ་�་གནས་�ོད་�ེད་དཽ༎  

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་མཆོད་ཁང་གི་�་�ང་བ་�མས།  

17གཤམ་གསལ་མཆོད་ཁང་ནང་གི་�་�ང་བ་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་�ེད་པ་དང་། ཤལ་�མ་དང་ཨ་
�བ་དང་ཏལ་མོན་དང་ཨ་ཧི་མོན་དང་། ཤལ་�མ་ནི་དེ་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་ཡིན་ནོ། 18�ས་�བས་དེའི་བར་�་དེ་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

ཚ�འི་རིགས་�ས་�ི་འ�ས་མི་�མས་�ལ་པོའི་�ོའི་ཤར་�ོགས་�ི་འ�ལ་�ོར་བཞག་ཡོད་པ་དང་། ཐོག་མར་དེ་ཚ�་
ལེ་ཝི་�ར་�ི་�ལ་�ོ་�ང་བར་གནས་སོ། 19ཀོར་�ི་�་དང་ཨེ་བྷི་ཨ་སཕ་�ི་ཚ་བོ་ཤལ་�མ་དང་གཞན་ཀོ་�ཱའི་
རིགས་�ས་�ི་འ�ས་མི་མཉམ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་�ོའི་�ང་�་བར་བ�ོས་
ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་བཞིན་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�་�ར་ཡང་�ང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 
20�བས་ཤིག་ལ་ཨེ་ལི་ཛར་�ི་�་ཕིན་ཧསི་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོ་དང་མཉམ་�་ཡོད་པས་དེ་ཚ�་ལ་ཁོང་གིས་
བ�་�ོགས་གནང་ངོ་། 21མེ་ཤེ་ལེམ་�ཱའི་�་ཛ་ཀར་�ཱ་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་
�ོའི་�་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 22འ�ལ་�ོ་ཁག་དང་�ལ་�ོའི་�ོ་�ང་བར་བ�ོམས་མི་�ངས་ ༢༡༢ འདམས་ཡོད། དེ་
ཚ�་�ོད་པའི་�ོང་གསེབ་གཞིར་བ�ང་�ར་དེབ་བཀོད་�ས་ཡོད་དོ། �ལ་པོ་�་བིད་དང་�ང་�ོན་པ་ཤ་�་ཨེལ་
གཉིས་ནས་དེ་ཚ�འི་མེས་པོ་ཚ�་གནས་ཡོད་�ི་ལས་འགན་དེའི་ནང་འཇོག་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 23དེ་ཚ�་དང་དེ་ཚ�འི་
མི་བ�ད་ཚ�ས་�་མ�ད་མཆོད་ཁང་གི་�ལ་�ོ་�ང་གི་ཡོད་པ་དང་། 24ཤར་དང་�ོ་དང་�བ་དང་�ང་བཅས་
པར་�ོ་ཁ་�ག་ཡོད་པ་དང་རེ་རེར་�ོ་�ང་བ་གཙ�་བོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། 25�ོ་�ང་བ་དེ་ཚ�་ལ་དེ་ཚ�འི་�ན་�ོང་
གསེབ་ལ་ཡོད་པ་ཚ�ས་རོགས་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ོ་�ང་གི་ལས་འགན་ཐེངས་རེར་ཉིན་བ�ན་རེར་�ེད་དགོས་
སོ། 26�ོ་�ང་གཙ�་བོ་བཞི་ནི་ལེ་ཝི་པ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�་ལ་ལས་འགན་མཐའ་མ་དེ་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་ལ་མཆོད་
ཁང་གི་ཁང་མིག་ཁག་དང་དེར་འཇོག་པའི་དགོས་མཁོ་ཁག་གི་ལས་འགན་ཡོད་པ་དང་། 27དེ་ཚ�་མཆོད་ཁང་གི་
ཉེ་འ�མ་�་�ོད་དགོས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་�ང་�ད་དང་དེར་ཉིན་�ར་ཞོག་པ་�ོ་�ེས་�་བཅས་�ི་ལས་
འགན་ཡོད་དོ༎  

ལེ་ཝ་ིཔ་གཞན་ཚ�།  

28ལེ་ཝི་པ་གཞན་ཚ�ར་མཆོད་པའི་ཡོ་�ད་བེད་�ོད་�ེད་པའི་འགན་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�ས་དེ་�མས་བེད་�ོད་ནམ་
�ེད་ལ་�ིར་འདོན་པ་དང་ནང་ལ་�གས་པའི་�བས་བ�་�ོགས་�ེད་དགོས་སོ། 29དངོས་ཆས་གཞན་དམ་པ་
�མས་དང་�ོ་ཞིབ་དང་ཆང་དང་�་�འི་�མ་དང་�ོས་དང་�ན་�་བཅས་�ི་འགན་འ�ར་ཡོད་དོ། 30འོན་�ང་
�ན་�་བ�ེས་�འི་ལས་འགན་�་མ་ཚ�་ལ་ཡོད་དོ། 31ལེ་ཝི་པ་མ་ཏི་ཐི་�ཱ་ཟེར་བ་ཤལ་�མ་�ི་�་�ན་ཤོས་ཀོ་
�ཱའི་རིགས་�ས་ནས་ཡིན་པ་དེ་ལ་�ེག་པའི་བག་ལེབ་བཟོ་བ་དང་འ�ལ་�འི་ལས་འགན་ཡོད་དོ། 32ཀོ་ཧདའི་
�ིམ་�ེའི་ནང་མི་�མས་ལ་�ན་�་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་ལ་མཆོད་ཁང་ནང་བག་ལེབ་དམ་པ་བཟོ་�འི་ལས་འགན་
ཡོད་དོ། 33ལེ་ཝི་པའི་�ིམ་ཚང་འགའ་ཤས་ལ་མཆོད་ཁང་གི་རོལ་མོའི་ལས་འགན་ཡོད་པ་དང་། �ིམ་ཚང་དེ་
ཚ�འི་འགོ་པ་ཁ་ཤས་མཆོད་ཁང་གི་ཁང་པ་འགའ་ཤས་ནང་�ོད་པ་ཚ�་ལས་འགན་གཞན་�བ་མི་དགོས་སོ། གང་
ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ཉིན་མཚན་མེད་པར་མཆོད་ཁང་གི་ལས་ཀར་ཨང་སར་དགོས་པའི་�ེན་�ིས་ཡིན་ནོ། 34གོང་
གསལ་�ས་པའི་མིང་�མས་ཁོང་རང་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་རིམ་པ་�ར་�ི་ལེ་ཝ་ིཔའི་�ིམ་ཚང་གི་འགོ་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ལ་པོ་ས་�ལ་�ི་ཕ་མེས་དང་བ�ད་པ།  



�ོན་རབས་དང་པོ། 

35ཡི་ཨེལ་�ིས་གྷི་བི་ཨོན་�ི་�ོང་�ེར་བ�གས་ནས་དེར་གཞིགས་ཆགས་པ་དང་། ཁོང་གི་�ང་མའི་མིང་ལ་མ་�་
ཟེར་དང་། 36ཁོང་གི་�་�ན་ཤོས་ཨབ་དྷོན་དང་། �་གཞན་�མས་�ར་དང་ཀིཤེ་དང་བྷལ་དང་ནེར་དང་ན་
དྷབ་དང་། 37གྷེ་དོར་དང་ཨ་ཧི་ཡོ་དང་ཛ་ཀར་�ཱ་དང་མིག་ལོད་ཟེར་བ་ནི། 38ཤི་མི་ཨའི་ཕ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�འི་
བ�ད་པ་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་དེ་ཚ�འི་�ིམ་ཚང་གཞན་ཚ�འི་རིགས་�ས་�ི་ཉེ་འ�མ་�་བ�ད་དོ། 39ནེར་ཟེར་
བ་ནི་ཀིཤེ་�ི་ཕ་དང་ཀིཤེ་ནི་ས་�ལ་�ི་ཕ་ཡིན་ནོ། ས་�ལ་ལ་�་བཞི་ཡོད་པ་ནི། ཡོ་ན་ཐན་དང་མལ་ཀི་�་ཨ་
དང་ཨ་བྷི་ན་དྷབ་དང་ཨེཤི་བྷལ་བཅས་ཡིན་ནོ། 40ཡོ་ན་ཐན་ནི་མེ་རི་བྷལ་�ིི་ཕ་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་ནི་མེ་�འི་ཕ་
ཡིན་ནོ། 41མི་�་ལ་�་བཞི་ཡོད་པ་ནི། པི་ཐོན་དང་མེ་ལེག་དང་ཏ་རི་ཨ་དང་ཨ་ཧཛ་བཅས་ཡིན་ནོ། 42ཨ་ཧཛ་
ནི་ཡ་�ཱའི་ཕ་དང་། ཁོ་ནི་ཨ་ལེ་མེད་དང་ཨཛ་མ་བེད་དང་ཛ�མ་རི་བཅས་�་ག�མ་�ི་ཕ་ཡིན་ནོ། ཛ�མ་རི་ནི་མོ་
ཛའི་ཕ་དང་། 43མོ་ཛ་ནི་བྷི་ནི་ཨའི་ཕ་དང་། བྷི་ནི་ཨ་ནི་རེ་ཕ་�ཱའི་ཕ་དང་། རེ་ཕ་�ཱ་ནི་ཨེ་ལི་�ཱའི་ཕ་དང་། ཨི་ལི་
ས་ནི་ཨ་ཛ�ལ་�ི་ཕ་ཡིན་ནོ། 44ཨ་ཛ�ལ་ལ་�་�ག་ཡོད་པ་ནི། ཨཛ་རི་ཀམ་དང་བྷོ་ཀེ་�་དང་ཨིཤ་མ་ཨེལ་དང་ཤི་
རི་�ཱ་དང་ཨོ་བ་དི་�ཱ་དང་ཧ་ནན་བཅས་ཡིན་ནོ༎  
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�ལ་པོ་ས་�ལ་�ོངས་པ།  

1ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་རི་བོ་གྷིལ་བོ་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་མཉམ་�་དམག་འཐབ་�ས་ནས། དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་མང་
པོ་བསད་པ་དང་། དེ་འ�ོས་�ལ་པོ་ས་�ལ་དང་ཁོང་གི་�ས་ཚ�་དང་བཅས་�ོས་སོ། 2འོན་�ང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་
ཚ�ས་དེ་ཚ�་བ�ང་ནས། �ལ་པོའི་�ས་ཡོ་ན་ཐན་དང་ཨ་བྷི་ན་དྷབ་དང་མལ་ཀི་�་ཨ་བཅས་�ས་ག�མ་བསད་དོ། 
3ས་�ལ་�ི་མཐའ་འཁོར་�་དམག་འཐབ་�གས་ཆེ་�ག་པ་དང་ཁོང་ལ་ད�་བོའི་མདའ་ཕོག་�ེ་ཚབ་ཆེ་�ས་སོ། 
4ཁོང་གི་རང་གི་མཚ�ན་ཆ་འ�ར་མཁན་མི་ན་གཞོན་དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་མེད་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་འདི་ཚ�ས་ང་ལ་
འ�་བའི་�ོན་�་�ོད་�ིས་རལ་�ི་བཏོན་ནས་ང་ལ་གསོད་ཅིག་ཅེས་�ས་སོ། འོན་�ང་མི་ན་གཞོན་དེས་དེ་�ར་
�ེད་�ར་ཧ་ཅང་འཇིགས་སོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་ས་�ལ་�ིས་རང་གི་རལ་�ི་བཏོན་ནས་དེའི་�ེང་�་རིལ་བ་དང་། 
5མི་ན་གཞོན་དེས་ས་�ལ་�ོངས་པ་མཐོང་པ་དང་། ཁོ་རང་ཡང་རལ་�ིའི་�ེང་�་རིལ་ནས་ཤིའོ། 6དེ་�ར་�ལ་
པོ་ས་�ལ་དང་ཁོང་གི་�ས་ག�མ་པོ་མཉམ་�་�ོངས་པ་དང་ཁོང་གི་�ལ་�ིད་�ོངས་སོ། 7ཡེཛ་རིལ་�ི་�ང་
གཤོང་�་�ོད་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་དམག་མི་�མས་�ོས་པ་དང་། ས་�ལ་དང་ཁོང་གི་�ས་ག�མ་པོ་�ོངས་
པའི་�ོར་ཐོས་ནས། དེ་ཚ�ས་�ལ་དེ་�ངས་ནས་�ོས་སོ། དེ་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་ཡོང་ནས་ས་གནས་དེ་དབང་བ་
ཡིན་ནོ། 8དམག་འཐབ་དེའི་ཉིན་�ེས་མར་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་རོ་བཅོམ་པར་སོང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་རི་བོ་གྷིལ་བོའི་
�ེང་ས་�ལ་དང་ཁོང་གི་�ས་ག�མ་པོའི་�་�ས་�ེད་དོ། 9དེ་ཚ�ས་ས་�ལ་�ི་མགོ་བཅད་པ་དང་�བ་དེ་བ�ས་
ནས་དེ་ཚ�འི་�་�་དང་མི་མང་ལ་གཏམ་བཟང་ཤོད་�་ཕེ་ལེ་ཤེད་�ི་�ལ་ཡོངས་�་བང་ཆེན་�མས་བཏང་ངོ་། 
10དེ་ཚ�ས་ཁོང་གི་མཚ�ན་ཆ་�མས་དེ་ཚ�འི་�་ཁང་ཞིག་�་བཞག་པ་དང་། ཁོང་གི་མགོ་དེ་དེ་ཚ�འི་�་དྷ་གོན་�ི་
�་ཁང་�་བཀལ་ལོ། 11ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་ས་�ལ་ལ་ཇི་�ར་�ས་པའི་�ོར་གྷིལ་ཨད་ནང་གི་ཡ་བྷེཤའི་མི་མང་
ཚ�ས་ཐོས་པ་དང་། 12མི་�ོ་�ོབས་ཆེ་ཤོས་ཚ�་སོང་ནས་ས་�ལ་དང་ཁོང་གི་�ས་ཚ�འི་�་�ས་�ངས་ནས་ཡ་བྷེཤ་
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�་འ�ེར་ནས། དེ་ཚ�ས་དེ་�མས་བེ་ཤིང་གི་འོག་�་�ས་ནས་ཉིན་བ�ན་རིང་�ང་གནས་�ང་ངོ་། 13ས་�ལ་
�ོངས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་ཚ�ག་གཙང་མ་མེད་པ་དང་། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་པར། ཁོས་མི་ཤི་བའི་�མ་ཤེས་ནས་ལམ་�ོན་�་ཐབས་�ས་སོ། 14གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ནས་བཀའ་བ�ར་�་གི་མེད་དོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་བསད་གནང་
ནས་�ལ་�ིད་�ི་དབང་ཆ་ཡི་ཤེའི་�ས་�་བིད་ལ་གནང་ངོ་༎  
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�་བིད་ནི་ཨིསི་�ཨཱེལ་དང་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚང་མ་ཧེབ་རོན་�་�་བིད་�ི་སར་སོང་ནས་ཁོང་ལ་�ས་པ། ང་ཚ�་�་ཉིད་�ི་ཤ་�ག་
ཡིན་ནོ། 2འདས་པའི་�ས་�་ས་�ལ་ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཡིན་པའི་�བས་�། �ེད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་
དམག་ལ་�ེ་འ�ིད་གནང་བ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། �ེད་�ིས་ཁོང་གི་མི་མང་
�མས་ལ་�ེ་འ�ིད་གནང་�་དང་། �ེད་དེ་ཚ�འི་�ིད་�ོངས་པ་འ�ར་�འི་དམ་བཅའ་གནང་ཡོད་ཅེས་སོ། 3དེ་
འ�་སོང་ཙང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་པ་�མས་�་བིད་�ི་སར་ཧེབ་རོན་�་�ེབས་སོ། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་མཉམ་�་དམ་
པའི་ཞལ་ཆད་ཅིག་འཇོག་གནང་བ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཤ་�་ཨེལ་བ�ད་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་�ར་
དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�མ་�ག་�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 4�ལ་པོ་�་བིད་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་
ཡོངས་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོང་�ེར་ལ་འཐབ་�ོལ་�ས་སོ། �བས་དེར་ཡེ་�སེ་ཞེས་�གས་པ་དང་ཡེ་�་སི་པ་
ཞེས་པའི་ཐོག་མའི་�ལ་མི་�མས་དེར་�ོད་�ས་ཡིན་ནོ། 5ཡེ་�་སི་པ་ཚ�ས་�་བིད་ལ་ཁོང་�ོང་�ེར་ནང་�་བ་
ནས་ཡོང་མི་�བ་བ�ོད་ན་ཡང་། �་བིད་�ིས་དེ་ཚ�འི་ཛ�་ཡོན་�ི་འཛ�ངས་རགས་དབང་བ�ང་�ས་ནས། དེ་�་
བིད་�ི་�ོང་�ེར་ཞེས་�གས་སོ། 6�་བིད་�ིས་ཡེ་�སེ་པ་གསོད་མཁན་མི་དང་པོ་དེ་ལ་དམག་མིའི་དམག་�ིར་
འ�ར་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ཛ�་�་�ཱའི་�་ཡོ་ཨབ་�ི་དམག་གི་�ེ་འ�ིད་�ས་པ་དང་ཁོ་དམག་�ིར་འ�ར་རོ། 
7�་བིད་འཛ�ངས་རགས་དེར་བ�གས་པར་ཕེབས་པ་དང་། དེ་ལ་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་ཞེས་�གས་སོ། 8རི་བོའི་
ཤར་�ོགས་�་སས་བཀང་བའི་ས་གནས་དེ་ནས་འགོ་འ�གས་�ི་ཁོང་གིས་�ོང་�ེར་དེ་�ར་བཟོ་གནང་བ་དང་། 
ཡོ་ཨབ་�ིས་དེ་འ�ོང་�ེར་�ག་འ�ོས་�མས་�ར་གསོ་གནང་ངོ་། 9�་བིད་�ོབས་ཆེ་�་ཆེ་�་�ིན་ཡོད་གང་ལ་
ཟེར་ན། མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་དང་མཉམ་�་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

�་བིད་�ི་�ན་�གས་ཅན་�ི་དམག་མི་�མས།  

10�་བིད་�ི་�ན་�གས་ཅན་�ི་དམག་མི་ཚ�འི་མིང་ཐོ་འདི་�ར་ཡིན། དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་གཞན་ཚ�་
མཉམ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་�ར། ཁོང་�ལ་པོར་འ�ར་�་རོགས་�ས་པ་དང་། ཁོང་
གིས་�ལ་ཁབ་�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་བཟོས་གནང་ངོ། 11དང་པོ་དེ་ཡ་ཤོ་བྷིམ་�་བ་དེ་ཧཅ་མོན་�ི་རིགས་�ས་
�སམ་པོའི་ནང་ནས་འགོ་པ་དེ་ཡིན་ནོ། ཁོས་རང་གི་མ�ང་གིས་མི་ ༣༠༠ དང་འཐབ་ནས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་དམག་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

བ�བ་ཐེངས་གཅིག་ལ་བསད་དོ། 12�ན་�གས་ཅན་ག�མ་པའི་�ེས་མ་དེ་དྷོ་དྷོའི་�་ཨེ་ལི་ཛར་ཟེར་བ་ཨ་ཧོའི་
རིགས་�ས་དེ་ཡིན་ནོ། 13ཁོས་�་བིད་�ི་�ོགས་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་མཉམ་�་པསེ་ད་མིམ་�་དམག་འཐབ་�ས་
སོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་�ོས་འགོ་�གས་�ས་ཁོ་ནས་�ི་ཞིང་ཁར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 14དེ་འ�་སོང་ཙང་ཁོ་དང་ཁོའི་
མི་མང་�མས་ཞིང་ཁའི་ད�ིལ་�་ལངས་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ར་དམག་འཐབ་�ས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཁོ་ལ་�ལ་ཁ་ཆེན་པོ་གནང་ངོ་། 15ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་ཞིག་རེ་ཕ་ཨིམ་�ི་�ང་གཤོང་�་�ར་བཏབ་ནས་བ�ད་ཡོད་
པའི་�བས་�། ཉིན་ཞིག་དམག་གི་གཙ�་ཆེ་�མ་�འི་ནང་ནས་ག�མ་ནི་ཨ་�ལ་ལམ་�ི་�ག་�ག་གི་ཉེ་འ�མ་�་
�་བིད་བ�ད་ཡོད་པའི་�ག་�་�ིན་ནོ། 16�བས་དེར་�་བིད་འཛ�ངས་རགས་ཅན་�ི་རི་བོར་ཡོད་པ་དང་། ཕེ་ལེ་
ཤེད་པ་ཚ�་ཞིག་གིས་བྷེད་ལེ་ཧེམ་དབང་བ�ང་�ས་ཡོད་དོ། 17�་བིད་�ི་རང་གི་�ིམ་�ན་པ་དང་། �་ཞིག་གིས་
བྷེད་ལེ་ཧེམ་�ི་�ོའི་�ོན་པའི་�་ངས་འ�ང་ཆེད་ལ་འ�ར་ཡོང་ན་ལེགས་ཞེས་ག�ངས་སོ། 18དམག་མི་�ན་
�གས་ཅན་ག�མ་པོ་དེས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ར་བ�ར་སོང་ནས། �ོན་པའི་ནང་ནས་�་�ན་�་བ�ས་ནས་�་
བིད་�ི་སར་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། འོན་�ང་�་བིད་�ིས་དེ་མ་བཞེས་པར་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པའི་�ལ་
�་བཤོས་བ་དང་། 19ངས་�་འདི་�་བ་ནས་འ�ང་མི་�བ། དེ་ནི་མི་ཚ�་�ོས་གཏོང་བའི་མི་འདི་ཚ�འི་�ག་འ�ང་
བ་དང་འ�་ཞེས་ག�ངས་སོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་ཁོང་གིས་དེ་མ་བཞེས་སོ། འདི་ཚ�་ནི་�ན་�གས་ཅན་�ི་མི་ཚ�འི་
�ོ་�ོབས་ཅན་�ི་�་བ་ཡིན་ནོ། 20ཡོ་ཨབ་�ི་�་བོ་ཨ་བྷི་ཤེ་ནི་�ན་�གས་ཅན་�ི་མི་ག�མ་�འི་འགོ་པ་ཡིན་ནོ། 
ཁོའི་མ�ང་གིས་མི་ ༣༠༠ དང་འཐབ་ནས་དེ་ཆོ་བསད་པ་དང་�མ་�་པོའི་ནང་ནས་�ན་�གས་ཅན་�་འ�ར་
རོ། 21ཁོ་�མ་�འི་ནང་ནས་�ན་�གས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་�བས། དེ་ཚ�འི་འགོ་པར་འ�ར་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ཁོ་ནི་
གཞན་ག�མ་པོ་�ར་�ན་�གས་ཆེན་པོ་མེད་དོ། 22ཀབ་ཛ�ལ་ནས་ཡིན་པའི་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷའི་�་བྷེ་ན་�ཱས་དམག་མི་
�ན་�གས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོས་�ོ་�ོབས་ཅན་�ི་�་བ་མང་པོ་�ས་པའི་ནང་མོ་ཨབ་པའི་དམག་མི་�ོབས་
ཅན་གཉིས་ཡང་བསད་ཡོད་དོ། ཐེངས་གཅིག་གངས་�བ་པའི་ཉིན་ས་དོང་ཞིག་ནང་�ིན་ནས་སེང་གེ་ཞིག་
བསད་དོ། 23ཁོས་ཨི་ཇིབ་པ་མི་ཆེན་པོ་མི་�ར་གཉིས་ལས་�ག་རིང་བ་མ�ང་ཚད་ལས་འགལ་བའི་ཆེན་པོ་དང་
གོ་ལག་ཡོད་མཁན་ཞིག་བསད་པ་དང་། བྷེ་ན་�ཱས་ཁོ་ལ་བེར་ཀས་འཐབ་ནས་ཨི་ཇིབ་པའི་ལག་གི་མ�ང་འ�ོག་
ནས་དེས་ཁོ་བསད་དོ། 24དེ་ཚ�་ནི་བྷེ་ན་�ཱས་�ི་�ོ་�ོབས་ཅན་�ི་�་བ་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་ནི་�མ་�འི་ནང་ནས་
གཅིག་ཡིན་ནོ། 25ཁོ་ནི་�མ་�འི་ནང་ནས་�ན་�གས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་ཁོ་ནི་ག�མ་པོ་�ར་�ན་
�གས་ཅན་མིན་ནོ། �་བིད་�ི་ཁོ་ལ་རང་གི་�་�ང་བའི་འགོ་པར་བཀོས་སོ། 26-47འདི་ཚ�་ནི་�ན་�གས་ཅན་�ི་
དམག་མི་གཞན་ཚ�་ཡིན་ནོ། ཡོ་ཨབ་�ི་�་བོ་ཨ་ས་ཧེལ་དང་། བྷེད་ལེ་ཧེམ་�ི་དྷོ་དྷོའི་�་ཨེལ་ཧ་ནན་དང་། ཧ་
རོད་ནས་ཤམ་མོད་དང་། པེ་ལེད་ནས་ཧེ་ལེཛ་དང་། ཊེ་ཀོ་ཨ་ནས་ཨི་ཀེཤའི་�་ཨི་ར་དང་། ཨ་ན་ཐོད་ནས་ཨ་བྷི་
ཨེ་ཛར་དང་། �་�་ནས་སི་བྷི་ཀའིི་དང་། ཨ་ཧོ་ནས་ཨི་ལའི་དང་། ནེ་ཏོ་�ཱ་ནས་མ་ཧ་རའི་དང་། ནི་ཏོ་�ཱ་ནས་བྷ་
�འི་�་ཧེ་ལེད་དང་། བྷེན་ཡ་མིན་�ི་གྷི་བི་�ཱ་ནས་རི་བའི་�་ཨི་ཐའི་དང་། པེ་ར་ཐོན་ནས་བྷེ་ན་�ཱ་དང་། གྷཤའི་
ཉེ་འ�མ་�ི་�ང་གཤོང་�མས་ནས་�་རའི་དང་། ཨར་�ཱ་ནས་ཨ་བྷི་ཨེལ་དང་། བྷ་�་�མ་ནས་ཨཛ་མ་བེད་
དང་། �ལ་བྷོན་ནས་ཨེལ་�ཱ་བ་དང་། གི་ཛ�ན་ནས་ཧ་ཤེམ་དང་། ཧ་རར་ནས་ཤ་གིའི་�་ཡོ་ན་ཐན་དང་། ཧ་རར་
ནས་ས་ཀར་�ི་�་ཨ་ཧི་ཨམ་དང་། �ར་�ི་�་ཨེ་ལི་ཕལ་དང་། མེ་ཀེ་ར་ནས་ཧེ་ཕར་དང་། པེ་ལོན་ནས་ཨ་ཧི་�ཱ་
དང་། ཀར་མེལ་ནས་ཧེཛ་རོ་དང་། ཨེཛ་བའི་�་ན་རའི་དང་། ན་ཐན་�ི་�ན་ཡོ་ཨལ་དང་། ཧག་རིའི་�་མི་བར་
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དང་། ཨམ་མོན་ནས་ཛ�་ལེག་དང་། བྷི་རོད་ནས་ཡོ་ཨབ་�ི་གོ་�བ་འ�ར་མཁན་ན་ཧ་རེ་དང་། ཡ་ཏིར་ནས་ཨི་ར་
དང་གྷ་རེབ་དང་། ཧི་ཏི་པ་�་རི་�ཱ་དང་། ཨ་ཧ་ལའི་�་ཛ་བྷད་དང་། ཤི་ཛའི་�་ཨ་དི་ན་ནི། (�་བྷེན་�ི་�ེ་
རིགས་འ�ས་མི་གཙ�་ཆེ་དང་ཁོང་རང་ཉིད་�ི་དམག་མི་�མ་�འི་ཚ�གས་ཞིག་ཡོད་དོ།) མ་�འི་�་ཧ་ནན་དང་། 
མི་ཐན་ནས་ཡོ་ཤ་ཕད་དང་། ཨཤ་ཏེ་ར་ནས་�་ཛ�་ཨ་དང་། ཨ་རོ་ཨེར་ནས་ཧོ་ཐམ་�ི་�་ཤམ་མ་དང་ཡི་ཨེལ། 
ཏིཛ་ནས་ཤིམ་རིའི་�་ཡེ་དྷི་ཨེལ་དང་ཡོ་ཧ། མ་ཧ་ཝ་ནས་ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་། ཨེལ་ནམ་�ི་�་ཡེ་རི་བའི་དང་ཡོ་ཤ་
ཝི་ཨ། མོ་ཨབ་ནས་ཨིཐ་�ཱ། ཛ�་�ཱ་ནས་ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་ཨོ་བེད་དང་ཡ་སི་ཨེལ་བཅས་སོ༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 12 

བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་ནས་�་བིད་�ི་ཐོག་མའི་�ེས་འ�ག་�མས།  

1�་བིད་ནི་�ལ་པོ་ས་�ལ་ནས་�ོས་�ིར་ཕེབས་ཏེ། ཛ�ག་ལག་�་ཁོང་བ�གས་�བས་ཁོང་སར་ཉམས་�ོང་ཅན་
དང་�ོས་འཁེལ་བའི་དམག་མི་མང་པོ་ཁོང་གི་�ོགས་�་འ�གས་སོ། 2དེ་ཚ�་བྷེན་ཡ་མིན་�ེ་རིགས་�ི་མི་�མས་
ཡིན་ནོ། ས་�ལ་ཡང་�ེ་རིགས་དེ་ནས་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་ལག་པ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀས་མདའ་�་�བ་པ་དང་
�ར་�ོ་ཡང་ད�གས་�བ་�ི་ཡོད་དོ། 3-7དེ་ཚ�་གྷི་བི་�ཱ་པ་ཤེ་�ཱའི་�་ཨ་ཧི་ཨེ་ཛར་དང་ཡོ་�ཱཤས་གཉིས་�ི་
མངའ་འོག་�་ཡོད་དོ། དམག་མི་འདི་ཚ�་ནི། ཨཛ་མ་ཝེད་�ི་�་ཡེ་ཛ�་ཨེལ་དང་པེ་ལེད། ཨ་ན་ཐོད་ནས་བེ་ར་ཀ་
དང་ཡེ་�། གྷི་བི་ཨོན་པ་�ན་�གས་ཅན་�ི་དམག་མི་�མ་�འི་འགོ་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ཨིཤ་མ་�ཱ། གྷེ་དེ་�ཱ་
ནས་ཡེར་མི་�ཱ་དང་ཡ་ཧ་ཛ�་ཨེལ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་དང་ཡོ་ཛ་བྷད་དང་། ཧ་རིཕ་ནས་ཨེ་�་ཛ�་དང་ཡེ་རི་མོད་དང་
བྷི་ལི་�ཱ་དང་ཤེ་མར་�ཱ་དང་ཤེ་ཕཏ་�ཱ་དང་། ཀོ་�ཱའི་རིགས་�ས་ནས་ཨེལ་ཀ་�་དང་ཨི་ཤི་ཨ་དང་ཨ་ཛ་རེལ་
དང་ཡོ་ཛར་དང་ཡ་ཤོ་བྷིམ་དང་། གྷེ་དོར་ནས་ཡཻ་རོ་ཧམ་�ི་�་ཡཽ་�ཱ་དང་ཛ�་བ་དི་�ཱ་བཅས་སཽ༎  

གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་ནས་�་བིད་�ི་�ེས་འ�ག་�མས།  

8�་བིད་�ེ་ཐང་གི་མཁར་�་བ�ད་�བས་གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་�ན་�གས་ཅན་དང་ཉམས་�ོང་ཅན་�ི་དམག་མིའི་
ཁོང་གི་དམག་ད�ང་ནང་བ�གས་པའི་མིང་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་ནི་�བ་དང་མ�ང་ལ་མཆོག་�་འ�ར་བ་
སེང་གེ་བཞིན་འཇིགས་�་�ང་བ་དང་རིའི་ཤ་བ་བཞིན་མ�ོགས་པོ་ཡོད་དོ། 9-13དེ་ཚ�་གཤམ་གསལ་�ར་གོ་རིམ་
དང་པོ་ནས་འ�ག་བར་�་འདི་�ར་ཡིན། ཨེ་ཛ�ར་དང་ཨོ་བ་དི་�ཱ་དང་ཨེ་ལེ་ཨབ་དང་མིཤི་མ་�་དང་ཡེར་མི་�ཱ་
དང་ཨ་ཏའི་དང་ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་དང་ཨེལ་ཛ་བད་དང་ཡཻར་མི་�ཱ་དང་མག་བྷན་ནའི་བཅས་སོ། 14མི་
དེ་ཚ�་འགའ་ཤས་གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་ནས་ཡིན་པ་དང་། འགོ་འཛ�ན་�ན་པ་�མས་མི་�ོང་�ག་གི་འགོ་པ་དང་། 
འགོ་འཛ�ན་གཞོན་པ་�མས་མི་བ�འི་འགོ་པ་ཡིན་ནོ། 15ལོའི་�་བ་དང་པོར་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ི་མཐའ་འཁོར་
�་�་�ད་�བས་དེ་ཚ�ས་གཙང་པོ་�ལ་བ་དང་། �ང་གཤོང་གི་གཙང་པོའི་ཤར་དང་�བ་གཉིས་ལ་�ོད་མཁན་
མི་མང་�མས་ཁ་འཐོར་ནས་ཡོད་དོ༎  

བྷེན་ཡ་མིན་དང་ཡ་�་�་ནས་�ེས་འ�ག་པ་�མས།  



�ོན་རབས་དང་པོ། 

16�ས་ཤིག་ལ་བྷེན་ཡ་མིན་དང་ཡ་�་�་པའི་�ེ་རིགས་ཚ�་གཅིག་�་བིད་བ�གས་པའི་མཁར་�་�ིན་ནོ། 17�་
བིད་དེ་ཚ�་དང་མཇལ་བར་ཕེབས་ནས། �ོད་ཚ�་ང་ལ་རོགས་�ེད་པར་�ོགས་པོ་�ར་ཡོང་བ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�ར་
དགའ་བ�་ཡོད། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་བ�་འ�ིད་�ིས་ད�་བོའི་ལག་�་གཏད་པར་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ངས་
�ོད་ཚ�ར་གནོད་འཚ�་�ེད་ཐབས་མ་�ས་ན་ཡང་ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་མ�ེན་ནས་ཆད་པ་
གཏོང་གནང་གི་རེད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 18དེ་ཚ�་�མ་�འི་ནང་ནས་ཅིག་ཨ་མ་སེའི་ཐོག་�་དཀོན་མཆོག་གི་
�གས་ཉིད་�ི་དབང་བ�ར་གནང་བ་དང་། ཁོང་གི་�ས་པ། ཁོས་ཡི་ཤེའི་�་�་བིད་ང་ཚ�་�ེད་�ི་�ོགས་ཡིན། 
�ེད་དང་�ེད་ལ་རོགས་གནང་མཁན་ལ་�ལ་བར་ཤོག། དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ོགས་�་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། ཁོང་
ནི་�ེས་�་�མ་�འི་དམག་�ིར་འ�ར་དང། �་བིད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་དགའ་བ�་གནང་བ་དང་། ཁོང་གི་དམག་མིའི་
ནང་�་ཁོ་ཚ�་ལ་དཔོན་པོར་བ�ོས་སཽ༎  

མ་ནསེ་�ཱེ་པའི་�ེས་འ�ག་པ་�མས།  

19མ་ནསེ་�ཱེ་�ེ་རིགས་�ི་དམག་མི་འགའ་ཤས་�་བིད་�ི་�ོགས་�་�ིན་ནོ། དེའི་�བས་�་�་བིད་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་
མཉམ་�་�ལ་པོ་ས་�ལ་ཐོག་�་འཐབ་པར་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང། ཁོང་གིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ར་དངོས་�་
རོགས་གནང་མེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཚ�་ནི་ཁོང་གི་�ོན་�ི་ཇོ་བོ་ས་�ལ་སར་�ིན་ནས། ཁོ་ཚ�ར་
བ�་འ�ིད་�ེད་�ི་རད་བསམ་ནས་ཁོང་ལ་ཛ�ག་ལག་�་�ིར་ལོག་བཏང་ངོ་། 20ཁོང་�ིར་ལོག་�ེད་�བས་�་
བིད་�ི་�ོགས་�་ཡོང་མཁན་མ་ནསེ་�ཱེའི་དམག་མི་�མས་འདི་ཚ�་ཡིན་ནོ། ཨད་�་དང་ཡོ་ཛ་བྷད་དང་ཡེ་དྷི་
ཨེལ་དང་མི་ཀ་ཨེལ་དང་ཡོ་ཛ་བྷད་དང་ཨེ་ལི་�་དང་ཛ�ལ་ལེ་ཐའི་བཅས་ཡིན་ནོ། མ་ནསེ་�ཱེ་པ་དེ་ཚ�་ལ་�ོང་
དམག་གཅིག་གི་དམག་ཚ�་ཡོད་དོ། 21དེ་ཚ�ས་�་བིད་�ི་དམག་ད�ང་ནང་དམག་དཔོན་�ི་ཞབས་�་�ས་ཡོད། 
གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ཚང་མ་དམག་མི་�ད་འཕགས་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ། �ེས་�་དེ་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་
དཔོན་�་འ�ར་རོ། 22ཕལ་ཆེར་ཉིན་�ར་རེ་ཞིག་�་བིད་�ི་དམག་མིའི་ནང་མི་གསར་པ་འ�ལ་�ི་ཡོད་པ་དང། 
ཁོང་གི་དམག་ད�ང་འ�ལ་�་ཧ་ཅང་�ོན་ཆེན་པོར་འ�ར་རོ༎  

�་བིད་�ི་དམག་མིའི་མིང་ཐོ།  

23-37གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་�ར། �་བིད་ས་�ལ་�ི་ཚབ་�་�ལ་པོར་བཟོ་བའི་ཆེད་
དམག་�ོང་ཟིན་པའི་དམག་མི་མང་པོས་རོགས་�ེད་པའི་ཆེད་ཁོང་གི་དམག་མིའི་ནང་འ�ལ་ནས། དེ་ཚ�འི་
�ངས་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། ཡ་�་�་པ་གོ་མཚ�ན་ལེགས་པ་�བ་དང་མ�ང་ཡོད་པའི་མི་�ངས་ ༦,༨༠༠ 
ཡོད་དོ། སིམ་ཨོན་པ་དམག་�ོངས་ལེགས་པར་ཟིན་པ་མི་�ངས་ ༧,༡༠༠ དང་། ལེ་ཝི་པ་མི་�ངས་ ༤,༦༠༠ 
དང་། ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷའི་�ེས་འ�ག་པ་ཨ་རོན་�ི་བ�ད་པ་མི་�ངས་ ༣,༧༠༠ དང་། ན་གཞོན་དམག་འཐབ་�ལ་
དང་�ན་པ་ཛ་�ོག་གི་�ན་�ེ་འ�ིད་མཁན་�ངས་ཉེར་གཉིས་དང་། བྷེན་ཡ་མིན་པ་(ས་�ལ་ཉིད་�ི་�ེ་
རིགས)མི་�ངས་ ༣,༠༠༠ དང་། (བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མི་མང་མང་ཆེ་བ་ས་�ལ་ལ་�ོ་གཏད་�ས་ཡོད་པ་དང་།) ཨེཕ་
ར་ཡིམ་པ་རང་གི་རིགས་�ས་ནང་�ན་�གས་ཅན་མི་�ངས་ ༢༠,༨༠༠ དང་། �བ་མ་ནསེ་�ཱེ་ནས་�་བིད་ལ་
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�ལ་པོར་བཟོ་�ར་འ�ོ་བར་འདམས་པའི་མི་�ངས་ ༡༨,༠༠༠ དང་། ཨི་ས་ཀར་�ི་འགོ་འཛ�ན་མི་�ངས་ ༢༠༠ 
དང་། དེ་ཚ�འི་མངའ་འོག་གི་འགོ་འཛ�ན་དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ཅི་�ེད་དགོས་པ་དང་དེ་�ར་�་�འི་�ས་�བས་
ཇི་�ར་ཡིན་པ་ཤེས་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཛ�་�་�ན་ཞེན་ཁོག་དང་�ོས་འཁེལ་པོ་མཚ�ན་ཆ་འ�་མིན་ཚང་མ་བེད་
�ོད་�་�ར་�ོངས་དར་ཡོད་པ་མི་�ངས་ ༥༠,༠༠༠ དང་། ནཕ་ཏ་ལི་པ་�བ་དང་མ�ང་འ�ེར་ཡོད་པའི་�ེས་
པའི་�ངས་ ༣༧,༠༠༠ དང་། འགོ་འཛ�ན་མི་�ངས་ ༡,༠༠༠ དང་། �ན་�ི་མི་�ོངས་དར་ཅན་མི་�ངས་ 
༢༨,༦༠༠ དང་། ཨ་ཤེར་པ་དམག་�་�་�ིགས་ཡོད་པའི་མི་�ངས་ ༤༠,༠༠༠ དང་། ཡོར་དན་�ི་ཤར་�ོགས་པ་
དང་�་བྷེན་དང་གྷཌ་པ་དང་ཤར་མ་ནསེ་�ཱེ་པ་བཅས་ནས་མཚ�ན་ཆ་འ�་མིན་ཚང་མ་བེད་�ོད་�་�ར་�ོངས་
དར་ཡོད་པ་མི་�ངས་ ༡,༢༠,༠༠༠ བཅས་ཡོད་དོ། 38དམག་མི་དེ་ཚ�་ཚང་མ་དམག་ལ་�་�ིགས་ཡོད་པ་དང་། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་�ི་དམིགས་�ལ་དེ་ནི་�་བིད་ལ་�ལ་པོར་བཟོ་བའི་བསམ་�ོ་གཅིག་�ིལ་ཐོག་ནས་
ཧེབ་རོན་�་�ིན་ནོ། 39དེ་ཚ�ས་ཉིན་ག�མ་རིང་དེ་ཚ�འི་མཆེད་�ོགས་�ལ་མི་�མས་ནས་དེ་ཚ�་ལ་བཟོས་པའི་ཟ་
འ�ང་�ོད་བཞིན་པ་དང་�་བིད་ཡང་�ན་�་བ�གས་ཡོད་དོ། 40ཐག་རིང་�ང་�ོགས་�ི་�ེ་རིགས་ཨི་ས་ཀར་
དང་ཛ�་�་�ན་དང་ནཕ་ཏ་ལི་བཅས་�ི་མི་མང་ནས། བོང་�་དང་། �་མོང་དང་། �ེལ་དང་། �ང་གོག་ལ་ཁ་ཟས་
�ི་�ིར་�ོ་ཞིབ་དང་སེ་ཡབ་དང་�ན་འ�མ་�མ་པོ་དང་�ན་ཆང་དང་�་�འི་�མ་བཅས་བ�ལ་ནས་འ�ེར་
ནས་ཡོང་ངོ་། དེ་ཚ�ས་བ་�གས་དང་�ག་བཅས་ཟ་�འི་ཆེད་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། དེ་ཚ�་�ལ་�ང་�ན་�་དགའ་བ་
འཚ�ར་བའི་�མ་འ�ར་�་འ�ར་རོ༎  
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དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་ནས་�ོས་པ།  

1�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་མི་�ོང་ཚ�་དང་མི་བ�་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་�མས་དང་�ོས་བ�ར་གནང་ངོ་། 2དེ་ནས་ཁོང་
གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ལ་གསལ་བ�གས་གནང་བ་ནི་�ོད་ཚ�ས་མོས་མ�ན་�ས་པ་དང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་འདོད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�འི་�ལ་མི་�ག་འ�ོས་�མས་དང་�་མ་
ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་�མས་ལ་ཁོ་ཚ�་འདིར་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་འཛ�མས་དགོས་�ར་བང་ཆེན་
�མས་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 3དེ་ནས་�ལ་པོ་ས་�ལ་�ལ་པོ་ཡིན་�བས་དོ་�ང་མེད་པར་བཞག་པའི་དཀོན་མཆོག་
གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ང་ཚ�་�ིན་ནས་�ངས་�་ཡིན་ཞེས་སོ། 4མི་མང་�མས་�ོས་མོལ་དེ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་ནས་
དེ་ལ་མོས་མ�ན་�ས་སོ། 5དེ་འ�་སོང་ཙང་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གདན་
འ�ེན་�་བའི་ཆེད་�། �་བིད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་�ལ་ཡོངས་ནས་ཨི་ཇིབ་�ི་ས་མཚམས་�ང་�་
ཧ་མད་ལའི་�ོ་�ོགས་བར་ཚང་མར་འཛ�མས་བ�ག་གོ 6�་བིད་དང་མི་མང་�མས་�ོང་�ེར་བྷ་�ཱར་དེ་ནི་ཡ་�་
�འི་ས་མཚམས་�ི་ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེར་ཀེ་�བ་ཡོད་པའི་�གས་
�ིའི་�ེང་�་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ཡོད་པ་དེ་ལེན་པར་ཕེབས་སོ། 7དེ་ཚ�ས་ཨ་བྷི་ན་
དྷབ་�ི་�ིམ་ནས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་འ�ེར་ཡོང་ནས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་གསར་པ་ཞིག་གི་�ེང་�་བཞག་གོ �ཛ་
�ཱ་དང་ཨ་ཧི་ཡོས་�ེ་འ�ིད་�ས་སོ། 8�་བིད་དང་མི་མང་�མས་�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་ཞབས་�་�ིར་�ས་
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�གས་ཡོངས་ནས་ཞབས་�ོ་�བ་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་གཞས་གཏོང་བ་དང་། རོལ་ད�ངས་ཁག་པི་ཝང་དང་�་དང་
�ག་དང་�ང་སོགས་བཏང་ངོ་། 9དེ་ཚ�་ཀི་དོན་�ི་ག�ལ་འཐག་སར་�ེབས་པ་དང་། �ང་�མས་�ང་པ་འ�ོར་
བས་�ཛ་�ཱས་རང་གི་ལག་པ་བ�ངས་ནས་དམ་བཅའི་�ོམ་ཟིན་པ་དང་། 10དེ་མ་ཐག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�ཛ་�ཱ་ལ་�གས་ཧ་ཅང་�ོས་པ་དང་�ོམ་ལ་རེག་པའི་�ེན་�ིས་ཁོ་ལ་བསད་གནང་ངོ་། ཁོ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་ཞལ་ངོར་ཤིའོ། 11དེ་ནས་བ�ང་ས་ཆ་དེ་ལ་པེ་རེཛ་�ཛ་�ཱ་ཞེས་�གས་སོ། �་བིད་ཧ་ཅང་�ོས་སོ། གང་
ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་�ོས་ནས་�ཛ་�ཱ་ལ་ཆད་པ་བཏང་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 12དེ་ནས་�་བིད་
དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་ནས། ད་ངས་ཇི་�ར་ང་མཉམ་�་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་འ�ེར་�བ་�ི་རེད་དམ་�ས་སོ། 
13དེ་འ�་སོང་ཙང་�་བིད་�ིས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཁོ་རང་མཉམ་�་མ་འ�ེར་རོ། ཁོས་�ོམ་དེ་
གྷད་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་མི་ཨོ་བེད་ཨེ་དྷོམ་ཟེར་བ་དེའི་�ིམ་�་བཞག་གོ 14དེར་�ོམ་དེ་�་བ་ག�མ་རིང་གནས་པ་
དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨོ་བེད་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ིམ་ཚང་དང་ཁོ་ལ་བདག་པ་ཚང་མར་�ིན་�བས་གནང་ངོ་༎  
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ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�་བིད་�ི་མཛད་པ་�མས།  

1ཊ་ཡར་�ི་�ལ་པོ་ཧི་རམ་�ིས་�་བིད་�ི་སར་ཚ�ང་དོན་�ི་ཚ�གས་ཤིག་བཏང་ཞིང་། ཕོ་�ང་བཞེངས་�ད་འ�མ་
ཤིང་དང་�ོ་�ིག་མཁན་དང་ཤིང་བཟོ་བ་བཅས་བ�ངས་སོ། 2དེ་ནས་�་བིད་�ི་སེམས་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ང་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་གནང་བ་དང། ཉིད་�ི་མི་འབངས་ཚ�འི་ཆེད་�་ཉིད་�ི་�ལ་�ིད་ཡར་
�ས་གོང་འཕེལ་�་གཏོང་བ་གནང་བཞིན་པའི་�ོར་ལ་ཤེས་�ོགས་�ང་ངོ་། 3ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�་བིད་�ིས་�ང་
མ་མང་པོ་དང་ཆང་ས་�བ་ནས་�་དང་�་མོ་མང་པོ་�ང་ངོ་། 4གཤམ་གསལ་�་�ག་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་
�ེས་སོ། ཤ་�་ཨ་དང་ཤོ་བྷབ་དང་ན་ཐན་དང་སོ་ལོ་མོན་དང་། 5ཨི་བར་དང་ཨེ་ལི་�་ཨ་དང་ཨེལ་པེ་ལེད་དང་། 
6ནོ་�་དང་ནེ་ཕེག་དང་ཡ་ཕི་ཨ་དང་། 7ཨེ་ལི་ཤ་མ་དང་བི་ལི་ཨ་ད་དང་ཨེ་ལི་ཕེ་ལེད་བཅས་ཡིན་ནོ༎  

ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་ལས་�ལ་ཁ་ཐོབ་པ།  

8ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་�་བིད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་ཁམས་ཡོངས་�ོགས་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་པའི་�ོར་ཐོས་པ་དང་། དེ་
ཚ�འི་དམག་མིས་ཁོང་བ�ང་བར་�ིན་ནོ། 9ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་རེ་ཕ་ཨིམ་�ི་�ང་གཤོང་�་འ�ོར་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་
འ�ོག་བཅོམ་�ེད་འགོ་འ�གས་སོ། 10�་བིད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་ནཆོག་ལ། ངས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་དང་འཐབ་
�ོལ་�ེད་དམ། �ེད་�ིས་ང་ལ་�ལ་ཁ་གནང་གི་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། 
ཕར་�ོལ་�ོས་ཤིག་དང་ངས་�ོད་ལ་�ལ་ཁ་�ོད་�་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 11དེ་འ�་སོང་ཙང་�་བིད་�ིས་
དེ་ཚ�་ལ་བྷལ་པེ་ར་ཛ�མ་�་ཕར་�ོལ་གནང་ནས་ཁོ་ཚ�་ཕམ་པར་མཛད་དོ། ཁོང་གིས། དཀོན་མཆོག་གིས་�་ལོག་
བཞིན་ད�་བོའི་དམག་མི་�མས་མེད་པར་བཟོ་�འི་བེད་�ོད་གནང་�ང་ཞེས་ག�ངས་སོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་ས་
ཆ་དེར་བྷལ་པེ་ར་ཛ�མ་ཞེས་མིང་བཏགས་སོ། 12ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་�ོས་�བས་དེ་ཚ�འི་�་འ�་ཁག་དེར་�ས་པ་
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དང་། �་བིད་�ིས་དེ་ཚ�་མེར་�ེག་གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 13ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་�ང་གཤོང་�་
མ�ོགས་པོར་�ིར་ལོག་ཡོང་བ་དང་ཡང་�ར་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་འགོ་འ�གས་སོ། 14ཡང་�ར་�་བིད་�ིས་
དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་བ�ར་�ས་པ་དང་། ཁོང་གིས་འདི་ནས་ཁོ་ཚ�ར་འཐབ་�ོལ་མ་�ེད་ཅིག མཐའ་བ�ོར་�ེ་
སོང་ལ་ཨོ་སེ་ཤིང་གི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ོགས་གཞན་དེ་ནས་འཐབ་�ོལ་�་�ར་�་�ིགས་�ོས་ཤིག 15�ོད་ཅག་གིས་
ཤིང་�ོང་�ེང་ནས་ཁོ་ཚ�་ཡོང་བའི་�་ཐོས་པ་དང་དེ་ཚ�ར་འཐབ་�ོལ་�ོས་ཤིག གང་ལ་ཟེར་ན། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་
དམག་ད�ང་ཕམ་པར་�་�ར་ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་�ོན་�་ཡོང་�་ཡིན་ཞེས་བཀའ་ལན་གནང་ངོ་། 16�་བིད་�ིས་
དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་�ར་�ས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་གྷི་བི་ཨོན་ནས་གྷེ་ཛ�ར་བར་�ིར་
འ�ད་གནང་ངོ་། 17�་བིད་�ི་�ན་�གས་�ོགས་ཐམས་ཅད་ལ་�བ་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་
ཁབ་ཚང་མས་ཁོང་ལ་འཇིགས་དགོས་པ་བཟོས་གནང་ངོ་༎  
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དམ་བཅའི་�ོམ་�ོས་�འི་�་�ིགས་གནང་བ།  

1ཁོང་རང་ཉིད་�ི་ཆེད་�་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་ནང་ཁང་པ་�མས་བཟོས་སོ། ཁོང་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་
བཅའི་�ོམ་�ི་ཆེད་�་ས་གནས་ཤིག་�་�ིགས་གནང་བ་དང་། དེའི་ཆེད་�་ཁོང་གིས་�ར་ཞིག་�བ་བོ། 2དེ་ནས་
ཁོང་གིས་ལེ་ཝི་པ་གཅིག་�ས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་འ�ར་དགོས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་
འ�ར་མཁན་དང་�ན་�་ཞབས་ཏོག་�་མཁན་ཁོ་ཚ�་ལ་འདམས་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 3དེ་འ�་
སོང་ཙང་�་བིད་�ིས་ཁོང་གི་བ�གས་�ལ་�ི་ས་གནས་བཟོས་གནང་བ་དེར། དམ་བཅའི་�ོམ་འཇོག་པའི་ཆེད་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བཀའ་འ�གས་གནང་ངོ་། 4དེ་�ེས་ཁོང་གིས་ཨ་རོན་�ི་རིགས་
བ�ད་དང་ལེ་ཝི་པ་�མས་ཆེད་མངགས་འཛ�མས་བ�ག་གོ 5ལེ་ཝི་པའི་ཀོ་ཧདའི་རིགས་�ས་ནས་མི་ ༡༢༠ འགོ་
འཛ�ན་�་�་རི་ཨེལ་ཡོང་ངོ་། 6མེ་ར་རིའི་རིགས་�ས་ནས་མི་ ༢༢༠ འོག་འཛ�ན་�་ཨ་ས་�ཱ་ཡོང་ངོ་། 7གྷེར་ཤོན་
�ི་རིགས་�ས་ནས་མི་ ༡༣༠ འགོ་འཛ�ན་�་ཡོ་ཨེལ་�་ཡོང་ངོ་། 8ཨེ་ལི་ཛ་ཕན་�ི་རིགས་�ས་ནས་མི་ ༢༠༠ འགོ་
འཛ�ན་�་ཤེ་མ་�ཱ་ཡོང་ངོ་། 9ཧེབ་རོན་�ི་རིགས་�ས་ནས་མི་བ�ད་�་ཐམ་པའི་འགོ་འཛ�ན་�་ཨེ་ལི་ཨེལ་ཡོང་
ངོ་། 10�་ཛ�་ཨེལ་�ི་རིགས་�ས་ནས་མི་ ༡༡༢ �ི་འགོ་འཛ�ན་�་ཨམ་མི་ན་དྷབ་ཡོང་ངོ་། 11�་བིད་�ིས་�་མ་ཛ་
�ོག་དང་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་དང་ལེ་ཝི་པ་�ག་�་རི་ཨེལ་དང་ཨ་ས་�ཱ་དང་ཡོ་ཨེལ་དང་ཤེ་མ་�ཱ་དང་ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་
ཨམ་མི་ན་དྷབ་བཅས་བོས་གནང་ངོ་། 12ཁོང་གིས་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ར་�ོད་ཚ�་ལེ་ཝི་པའི་རིགས་�ས་�ི་འགོ་པ་ཡིན་
པས། �ོད་རང་ཚ�་དང་�ོད་རང་ཚ�འི་མཆེད་�ོགས་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་ངས་བཟོས་པའི་བ�གས་�ལ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་གདན་འ�ེན་�ས་པའི་ཆེད་�ོད་ཚ�་རང་ཉིད་ལ་
གཙང་འ�་�ོས་ཤིག 13གང་ལ་ཟེར་ན། དང་པོར་དེ་འ�ར་བར་�ོད་ཚ�་དེར་མེད་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ཇི་
�ར་མཆོད་དགོས་པ་དེ་མ་མཆོད་པའི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་ཆད་པ་གཏོང་གནང་
ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 14དེ་ནས་�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་
མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་འ�ེར་བའི་ཆེད་དེ་ཚ�་ཚང་མ་གཙང་མ་�ས་སོ། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

ཤེས་བ�ད་བཀའ་གནང་བ་�ར། ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་དེ་ད�ང་པའི་�ེང་�ག་པ་�མས་�ི་ཐོག་�་འ�ར་རོ། 16�་བིད་
�ིས་ལེ་ཝི་པའི་འགོ་པ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་འ�་མིན་ཚ�ས་གཞས་གཏོང་བ་དང་�་�ན་དང་�ག་ཆོལ་ཐོག་དགའ་
བའི་རོལ་མོ་གཏོང་དགོས་པའི་ལས་འགན་�ོད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 17-21གཞས་གཏོང་མཁན་�ི་
རིགས་�ས་ནས་རག་གི་�ག་ཆོལ་ད�ོག་མཁན་ལ་གཤམ་གསལ་ཡོ་ཨེལ་�ི་�་ཧེ་མན་དང་ཁོང་གི་�ན་བྷེ་རེ་ཀི་
�ཱའི་�་ཨ་སཕེ་དང་། མེ་ར་རིའི་རིགས་�ས་�ི་�་ཤ་ཡའི་�་ཨེ་ཐན་བཅས་འདམས་སོ། དེ་ཚ�་ལ་རོགས་�ེད་པའི་
ཆེད་�་�ན་གདངས་མཐོ་པོ་གཏོང་མཁན་ལེ་ཝི་པ་གཤམ་གསལ་ཛ་ཀར་�ཱ་དང་ཡ་ཛ�་ཨེལ་དང་ཤེ་མི་ར་མོད་
དང་ཡེ་ཧི་ཨེལ་དང་�ན་ནི་དང་ཨེ་ལི་ཨབ་དང་མ་སི་ཨ་དང་བྷེ་ན་�ཱ་བཅས་ལ་འདམས་སོ། �་�ན་གདངས་
དམའ་པོ་གཏོང་མཁན་དེ་ཚ�ས་གཤམ་གསལ་ལེ་ཝི་པ་མ་ཏི་ཐི་�ཱ་དང་ཨེ་ལི་ཕེ་ལེ་�་དང་མིག་ནི་ཨ་དང་ཨ་ཛ་
ཛ་�ཱ་དང་། མཆོད་ཁང་གི་�་�ང་བ་ཨོ་བེད་ཨེ་དྷོམ་དང་ཡི་ཨེལ་བཅས་ལ་འདམས་སོ། 22ཀེ་ན་ནི་�ཱ་�་བའི་
རོལ་མོའི་�ལ་ལ་བ�ེན་ནས་ཁོང་ལེ་ཝི་པའི་རོལ་མོ་བ་ཚ�འི་�ི་�བ་ལ་འདམས་སོ། 23-24བེ་རེ་ཀི་ཡ་དང་ཨེལ་ཀ་
ན་དང་མཉམ་�་ཨོ་བེད་ཨེ་དྷོམ་དང་ཡེ་ཧི་ཨ་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་�་�ང་བར་འདམས་སོ། �་མ་ཤེ་བ་ནི་ཡ་དང་
ཡོ་ཤ་ཕད་དང་ནེ་ཐ་ནེལ་དང་ཨ་མ་ས་ཡི་དང་ཛ�་ཀར་ཡ་དང་བེ་ན་ཡ་དང་ཨེ་ལི་ཨ་ཛར་བཅས་པ་དམ་བཅའི་
�ོམ་�ི་མ�ན་�་�ང་འ�ད་མཁན་ལ་འདམས་སོ༎  

དམ་བཅའི་�ོམ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ོས་པ།  

25དེ་འ�་སོང་ཙང་�ལ་པོ་�་བིད་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འཛ�ན་�མས་དང་དམག་མིའི་དམག་�ི་བཅས་ཨོ་
བེད་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ིམ་�་དམ་བཅའི་�ོམ་ལེན་�་�ིན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་མ�ོན་�ོན་�་ཆེ་�ས་སོ། 26དེ་ཚ�ས་དཀོན་
མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་འ�ར་མཁན་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ར་རོགས་�ེད་པའི་ཆེད་�ང་བ�ན་དང་�ག་བ�ན་མཆོད་
པར་�ལ་ལོ། 27�་བིད་�ིས་རས་�ས་དག་གི་བཟོས་པའི་ན་བཟའ་ཞིག་�ོན་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་�ར་རོལ་མོ་
མཁན་དང་དེ་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་ཀེ་ན་ནི་�ཱ་དང་�ོམ་འ�ར་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་�ང་�ོན་ཡོད་དོ། �་བིད་�ིས་ཀ་ཤི་
ཀའི་རས་�ི་ཨེ་ཕོད་�ང་�ོན་གནང་ཡོད་དོ། 28དེ་འ�་སོང་ཙང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡོངས་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་བར་�་
དགའ་བའི་�ད་འབོད་དང་�ང་ཆེན་དང་�་�ིང་དང་�ག་དང་�་�ན་�ི་རོལ་མོའི་�་དང་བཅས་ཐོས་སོ། 
29�ོང་�ེར་�་�ོམ་དེ་འ�ར་ཡོང་�བས་ས་�ལ་�ི་�ས་མོ་མི་ཀལ་�ིས་�ེ་�ང་ནས་བ�་�བས་�ལ་པོ་�་བིད་
�བ་བཞིན་དགའ་�ོས་མཆོངས་བཞིན་ཕེབས་པ་མཐོང་ནས། མོས་ཁོང་ལ་ཞེན་ལོག་�ས་སོ༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 16 

1དེ་ཚ�ས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་དྷ་བེད་�ིས་�བ་གནང་བའི་�ར་བར་འ�ར་ནས་དེའི་ནང་�་བཞག་གོ དེ་ཚ�ས་
དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་དང་མ�ན་འ�ེལ་�ི་དམར་མཆོད་�མས་�ལ་ལོ། 2�་བིད་�ིས་དམར་མཆོད་�ལ་
ཟིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་མི་མང་ལ་�ིན་�བས་གནང་ངོ་། 3དེ་ཚ�་ཚང་མར་ཁ་
ཟས་བགོས་འ�ེམས་གནང་བ་དང་། ཁོང་གི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོ་ག་དང་�ེ་དམན་རེ་རེར་བག་ལེབ་རེ་རེ་དང་ཤ་
མེར་�ེག་བཏང་བ་�མ་�་རེ་དང་�ན་འ�མ་�མ་པོ་�ན་�་བཅས་གནང་ངོ་། 4�་བིད་�ིས་ལེ་ཝི་པ་འགའ་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

ཞིག་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་�་མ�ར་མ་དང་བ�ོད་
ད�ངས་�ི་�ོ་ནས་མཆོད་པ་འ�ལ་�འི་�ེ་འ�ིད་�ེད་པར་བ�ོ་བཞག་གནང་ངོ་། 5འགོ་འཛ�ན་ཨ་སཕེ་དང་
ཁོང་གི་ལས་རོགས་ཛ་ཀར་�ཱ་དང་ཡི་ཨེལ་དང་ཤེ་མི་ར་མོད་དང་ཡེ་ཧི་ཨེལ་དང་མ་ཏི་ཐི་�ཱ་དང་ཨེ་ལི་ཨབ་
དང་བྷེ་ན་�ཱ་དང་ཨོ་བེད་ཨེ་དྷོམ་དང་ཡི་ཨེལ་དང་བཅས་པ་ལ་�་�ན་�ི་རོལ་མོ་གཏོང་མཁན་ལ་བ�ོ་བཞག་
གནང་ངོ་། ཨ་སཕེ་�ིས་�ག་ཆལ་�ོལ་དགོས་པ་དང་། 6�་མ་བྷེ་ན་�ཱ་དང་ཡ་ཧ་ཛ�་ཨེལ་གཉིས་ནས་དམ་བཅའི་
�ོམ་�ི་མ�ན་ལ་�ན་�་�ང་ཆེན་འ�ད་དགོས་སོ། 7དེ་ནས་�་བིད་�ིས་ཨ་སབ་དང་ཁོང་གི་རོགས་པ་ལེ་ཝི་པ་
ཚ�ར་ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པའི་མ�ར་མ་གཏོང་�འི་ལས་འགན་གནང་ངོ་༎  

བ�ོད་པའི་མ�ར་མ་ཞིག།  

8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�གས་�ེ་�ས། ཁོང་གི་མཛད་འ�ིན་ཆེན་པོར་གསལ་�གས་�ོས། 9གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་མཆོག་ལ་བ�ོད་མ�ར་�ལ། ཁོང་གིས་ངོ་མཚར་མཛད་པ་�མས་བ�ོད་ཅིག། 10ང་ཚ�་ཁོང་ལ་བདག་པར་
དགའ་ངོམ་�ི། ཁོང་ལ་མཆོད་མཁན་དགའ་བ་�ེད་བ�ག་ཅིག། 11�བས་�འི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་སར་
�གས་ཤིག། �་མ�ད་�ས་ནས་ཁོང་ལ་མཆོད་པ་�ལ། 12-13�ོད་ཚ�་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་�ི་ཡ་ཀོབ་མི་བ�ད་
�མས། དཀོན་མཆོག་གིས་འདམས་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་མི་བ�ད་�མས། དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་ཡ་
མཚན་�ི་མཛད་པ་དང། ཁོང་གིས་�ིམས་ད�ོད་གཏོང་གནང་�ན་པར་�ིས། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་ཡིན། ཁོང་གི་བཀའ་�མས་འཛམ་�ིང་ཡོངས་ཆེད་ཡིན། 15དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དམ་བཅའ་ནམ་
ཡང་མ་བ�ེད་ཅིག། �ག་་�་གནས་�ིར་ཁོང་གིས་བཟོས་གནང་བ། 16ཨབ་ར་ཧམ་ལ་མཛད་པའི་དམ་བཅའ་
དང་། ཁོང་གིས་ཨི་�ཱག་ལ་ནི་ཞལ་བཞེས་གནང་། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དམ་བཅའ་ཡ་ཀོབ་ལ་
གནང་། དེ་ནི་ཇི་�ིད་ནམ་གནས་བར་�་གནས། 18ང་ཡི་�ོད་ལ་ཀ་ནན་�ལ་�ོད་�། དེ་ནི་�ོད་�ི་བདག་དབང་
�་འ�ར་ག�ངས། 19ཁོང་གི་མི་མང་�ངས་ཀ་�ང་�ང་དང་། ཀ་ནན་�ལ་�་�ས་མེད་གནས་ཡོད་དོ། 20དེ་ཚ�་
�ལ་ནི་གཅིག་ནས་གཞན་བར་དང་། �ལ་ཁབ་གཅིག་ནས་�ལ་ཁབ་གཞན་དབར་འ�མས། 21ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་
བཙན་གནོན་�ེད་བ�ག་མེད། དེ་ཚ�་�ོབས་�ིར་�ལ་པོར་ཉེན་བ�་བཏང་། 22ང་ཡིས་འདམས་པའི་ཞབས་�ིར་
གནོད་མ་�ེད། ང་ཡི་�ང་�ོན་པ་ཚ�ར་མ་རེག་ག�ངས། 23འཇམ་�ིང་ཡོངས་�ི་གཙ�་བོར་བ�ོད་ད�ངས་�ལ། 
ཉིན་�ར་ང་ཚ�་�ོབས་པའི་འ�ིན་བཟང་�ོགས། 24�ལ་ཁབ་ཡོངས་ལ་ཁོང་གི་བཟི་བ�ིད་དང་། �ད་འ�ང་
མཛད་བཟང་འབངས་ལ་གནང་བ་�ོགས། 25ཤིན་�་མངགས་འོས་�ོབས་ཆེན་གཙ�་བོ་ཁོང་། དཀོན་མཆོག་
གཞན་�ག་�ས་བ�ར་�་བར་འོས། 26�ལ་ཁབ་གཞན་�ི་�་�མས་འ�་�་ཡིན། འོན་�ང་གཙ�་བོས་མཐོ་རིས་
བ�ན་གནང་ངོ་། 27དཔལ་དང་གཟི་བ�ིད་ཁོང་ལ་མཐའ་བ�ོར་རོ། �ོབས་དང་དགའ་བས་ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་
ཁེངས། 28ས་གཞིའི་འབངས་ཡོངས་གཙ�་བོར་བ�ོད་པར་�ལ། ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་�ས་མ�ར་བ�ོད་པར་�ལ། 
29གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་གཟི་བ�ིད་ཅན་ལ་བ�ོད་པ་�ལ། འ�ལ་བ་འ�ེར་ནས་ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་�་
ཤོག། དམ་པ་མཆོག་མཇལ་�ས་ཁོང་ལ་�ག་འཚ�ལ་ཞིག། 30ས་གཞི་ཡོངས་ནི་ཁོང་སར་འཇིགས་ཤིང་འདར། ས་
གཞི་བ�ན་པོར་མཛད་པས་གཡོ་མི་�བ། 31ས་གཞི་དང་ནི་ནམ་མཁའ་དགའ་ངོམ་�ི། �ལ་ཁབ་�ན་ལ་གཙ�་
བོར་�ལ་པོར་�ོས། 32�་མཚ�་དང་ནི་སེམས་ཅན་�ར་�་འདོན། ཞིང་དང་དེར་ཡོད་ཚང་མས་དགའ་ངོམས་�ོས། 
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33ས་གཞིར་�ལ་�ིད་�ོངས་བར་ཁོང་ཕེབས་�བས། ནགས་�ན་གཙ�་བོའི་�ང་�་ད�ངས་ལེན་ཞིག། 34ཁོང་ནི་
བཟང་པོ་ཡིན་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་�ེ་�ས། ཁོང་གི་�མས་�ེ་དེ་ནི་མཐའ་མེད་ཡིན། 35ཁོང་ལ་
དེ་�ར་�ས་ཞིག། �ེ་དཀོན་མཆོག། ང་ཚ�འི་�བས་དགོན། ང་ཚ�ར་�བས་རོགས་གནང་། ང་ཚ�ར་མཉམ་�་བ�ས་
འཛ�མས་གནང་རོགས་གནང་། མི་རིགས་གཞན་ལས་�བས་རོགས་གནང། དེ་བས་�ེད་ལ་�གས་�ེ་ཆེ་�་�བ་
ཤོག། �ེད་�ི་དམ་པའི་མཚན་ལ་བ�ོད་པ་�ལ། 36ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་པ་�ལ། ད་�་དང་ནི་�ག་�་ཁོང་ལ་བ�ོད། དེ་ནས་མི་མང་�མས་ནས་ཨ་མེན་
ཞེས་�ས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་ལོ།  

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་གྷི་བི་ཨོན་�་མཆོད་པ་འ�ལ་བ།  

37�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་ཨ་སཕེ་དང་ཁོང་གི་མཆེད་�ོགས་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་དམ་བཅའི་�ོམ་འཇོག་�ལ་�ི་མཆོད་པ་
འ�ལ་བའི་འགོ་འཛ�ན་�་གཏན་འཇགས་བཞག་གནང་ངོ་། དེ་ཚ�ས་ཉིན་རེ་བཞིན་དེར་ལས་འགན་�བ་དགོས་
སོ། 38ཡེ་�་�ན་�ི་�་ཨོ་བེད་ཨེ་དྷོམ་དང་དེའི་རིགས་�ས་�ི་མི་�ག་�་རེ་བ�ད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་རོགས་�ེད་
དགོས་སོ། ཧོ་�ཱ་དང་ཨོ་བེད་ཨེ་དྷོམ་གཉིས་�ལ་�ོ་�ང་�འི་འགོ་འཛ�ན་ཡིན་ནོ། 39�་མ་ཛ་�ོག་དང་ཁོང་གི་
མཆེད་�ོགས་�་མ་�མས་གྷི་བི་ཨོན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་འ�ལ་�ལ་�ི་ས་གནས་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་འ�ལ་�འི་འགོ་འཛ�ན་ཡིན་ནོ། 40གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་
གནང་བའི་བཀའ་�ིམས་ནང་ཇི་�ར་�ིས་ཡོད་པ་�ར་ཉིན་�ར་�་དགོང་གཉིས་ལ་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་
ཆ་ཚང་འ�ལ་དགོས་སོ། 41དེར་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཧེ་མན་དང་ཡེ་�་�ན་དང་གཞན་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་མཐའ་མེད་པའི་�མས་བ�ེའི་ཆེད་ཁོང་ལ་བ�ོད་ད�ངས་ལེན་མཁན་དམིགས་བསལ་�ི་འདམས་པ་
ཚ�་ཡོད་དོ། 42ཧེ་མན་དང་ཡེ་�་�ན་གཉིས་ནི་བ�ོད་པའི་མ�ར་མ་ལེན་�བས་�། �ང་དང་�ག་ཆོལ་དང་
གཞན་རོལ་ཆས་གཏོང་མཁན་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་ཡང་ཡིན། ཡེ་�་�ན་�ི་རིགས་�ས་�ི་མི་�མས་�ལ་�ོ་�ང་�འི་
འགོ་འཛ�ན་ཡིན་ནོ། 43དེ་ནས་ཚང་མ་�ིམ་�་ལོག་པ་དང་�་བིད་ཡང་�ིམ་�་ནང་མི་ཚ�་མཉམ་�་�ས་�ན་
�ང་�་ཞིག་བ�གས་པར་ཕེབས་སོ༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 17 

ན་ཐན་�ི་�་བིད་ལ་འ�ིན།  

1�ལ་པོ་�་བིད་ཕོ་�ང་�་བ�གས་ཡོད་�བས། ཉིན་ཞིག་ཁོང་གི་�ང་�ོན་པ་ན་ཐན་ལ་བོས་གནང་ནས། ཁོང་
ལ་ང་འདིར་འ�མ་ཤིང་གིས་བཟོས་པའི་ཁང་པའི་ནང་�ོད་བཞིན་ཡོད། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་
བཅའི་�ོམ་དེ་�ར་ནང་བཞག་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 2ན་ཐན་�ིས་ལན་�་�ེད་�ི་�གས་ནང་ཇི་ཡོད་པ་གནོང་
ཞིག གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་དང་མཉམ་�་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 3འོན་�ང་མཚན་མོ་དེར་དཀོན་
མཆོག་གིས་ན་ཐན་ལ་བཀའ་གནང་བ། 4སོང་ལ་ངའི་�ན་པོ་�་བིད་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག ང་�ོད་པའི་�ིར་
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མཆོད་ཁང་བཟོ་མཁན་�ོད་མིན་ནོ། 5ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་�ོབས་པ་ནས་�ས་ད་བར་ང་
མཆོད་ཁང་ནང་བ�ད་མེད་དོ། ང་�ག་�་�ར་ནང་བ�ད་པ་མ་ཟད་ས་�ལ་གཅིག་ནས་གཞན་�་�ོས་བཞིན་
ཡོད། 6ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་མཉམ་�་འ�ོ་བའི་རིང་ངས་བ�ོས་པའི་འགོ་འཛ�ན་�་ལ་ཡང་ང་ལ་འ�མ་ཤིང་
ལས་བཟོས་པའི་མཆོད་ཁང་དེ་ཚ�ས་ཅིའི་�ིར་བཞེངས་མེད་དམ་ཞེས་�་བ་ནས་འ�ི་མེད་དོ། 7དེ་འ�་སོང་ཙང་
ངའི་�ན་པོ་�་བིད་ལ། ང་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་ངས་ཞིང་ཁར་�ག་འཚ�ལ་བཞིན་
ཡོད་པའི་�བས་�་ངའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�འི་�ལ་པོར་བ�ོས་པ་ཡིན། 8�ོད་གང་�་འ�ོ་སར་ང་�ོད་དང་
མཉམ་�་འ�ོ་ཡོད་པ་དང་། �ོད་འ�ལ་�ོད་�་�བས་�ོད་�ི་ད�་བོ་�མས་ཕམ་པར་�ས་ཡོད། འཛམ་�ིང་གི་
ད�་འ�ིད་ཆེ་ཤོས་�ར་�ོད་ངས་�ན་�གས་ཅན་ཟོས་པ་ཡིན་ནོ། 9-10ངས་ངའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ར་ས་
ཆ་ཞིག་འདམས་ནས་དེ་ཚ�་དེར་གཞིས་ཆགས་�་བ�ག་ཡོད། དེར་དེ་ཚ�་�ས་�ང་མནར་གཅོད་�ེད་མཁན་མེད་
པར་གནས་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་ས་ཆ་དེར་འ�ལ་བ་ནས་བ�ང་མི་�ག་པོ་ཚ�ས་འཐབ་འཛ�ང་�ས་ཡོད་�ང་། ད་ནས་
བ�ང་དེ་�ར་ཡང་�ར་མི་ཡོང་ངོ་། ངས་�ོད་�ི་ད�་བོ་ཚང་མ་ཕམ་པ་�ེད་�་དང་། �ོད་ལ་རིགས་བ�ད་
�མས་�ོད་�འི་དམ་བཅའ་�་�་ཡིན་ནོ། 11�ོད་འཆི་ནས་ཕ་མེས་ཚ�་མཉམ་�་�ས་པ་དང་། ངས་�ོད་�ི་�་
ཞིག་�ལ་པོར་བཟོ་�་དང་། ཁོའི་�ལ་ཁབ་དེ་�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་བཟོ་�་ཡིན་ནོ། 12ཁོ་ངའི་ཆེད་�་མཆོད་ཁང་
བཟོ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་རིགས་བ�ད་ནི་�ས་�ག་�་གནས་པ་�་�་ཡིན། ང་ཁོའི་ཕ་དང་ཁོ་ངའི་�་
ཡིན་པར་འ�ར། 13�ོད་�ལ་པོར་འ�ར་བའི་ཆེད་ངས་ས་�ལ་ལ་�ིར་འཐེན་�ས་པ་�ར། ངས་�ོད་ལ་�ིར་
འཐེན་ནམ་ཡང་�་�་མིན་ནོ། 14ངས་ཁོ་ལ་ངའི་མི་མང་དང་�ལ་ཁབ་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཇི་�ིད་ནམ་གནས་བར་
བཟོ་�་ཡིན་ནོ། ཁོའི་�ལ་�ད་ནི་ནམ་ཡང་ཆད་མི་ཡོང་ཞེས་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 15ན་ཐན་�ིས། 
དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་གང་ག�ངས་པ་�མས་མངོན་གསལ་�ོན་གནང་བ་�ར་ཆ་ཚང་�་བིད་ལ་�ས་སོ༎  

�་བིད་�ི་�གས་�ེའི་�ོན་ལམ།  

16དེ་ནས་�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་ནང་ཕེབས་ནས། དེར་
བ�གས་ཏེ་�ོན་ལམ་འདེབས་གནང་བ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ལ་�ོན་�་ཇི་�ར་མཛད་ཡོད་པར་ང་
ནི་འོས་པ་མེད་པ་མ་ཟད་ངའི་�ིམ་ཚང་ཡང་མི་འོས་སོ། 17འོན་�ང་ད་ཆ་�ེད་�ིས་དེ་ལས་�ག་པ་གནང་གི་
ཡོད། �ེད་�ིས་མ་འོངས་པའི་ཆེད་�་ངའི་རིགས་བ�ད་�ི་ཆེད་�་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་དང་། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་མི་�ན་�གས་ཅན་�ར་ཆ་འཛ�ན་གནང་བཞིན་ཡོད་དོ། 18དེ་ལས་�ག་པ་ངས་�ེད་
ལ་ཅི་�་�བ་བམ། �ེད་�ིས་ང་ལ་ལེགས་པར་མ�ེན་�ི་ཡོད། འོན་�ང་�ེད་�ིས་ང་�ེད་�ི་ཞབས་�ིར་�ས་བ�ེ་
གནང་ཡོད། 19ང་ལ་དེ་�ར་མཛད་�ད་དང་ངའི་མ་འོངས་པ་�བས་ཆེན་མངོན་པར་གནང་�་དེ་ནི་�ེད་�ི་
�གས་དགོངས་�ར་ཡིན་ནོ། 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ར་�་ཡང་མེད། ང་ཚ�ས་�ག་�་�ེད་གཅིག་�་
དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་�ི་ཡོད། 21ས་གཞི་འདིའི་�ེང་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་དང་འ�་བ་�་ཡང་མེད། དེ་
ལ་�ེད་�ི་�མས་པར་བཟོ་གནང་བ་དང་། ཚ�་གཡོག་ནས་�ོབས་པར་མཛད་མཁན་གང་�་ཡང་མེད་དོ། དེ་ཚ�་ལ་
�ེད་�ིས་མཛད་པ་ངོ་མཚར་ཅན་གནང་བའི་�ེན་�ིས་�ེད་�ི་མཚན་�ན་�གས་འཛམ་�ིང་ཡོངས་ལ་�བ་
ཡོད་དོ། �ེད་�་ཉིད་�ི་ཆབ་འབངས་ཨི་ཇིབ་ནས་�ོབས་གནང་ཡོད་བ་དང་། �ེད་�ི་མི་མང་གི་མ�ན་བ�ོད་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

གནང་�བས་མི་རིགས་གཞན་�མས་�ིར་འ�ད་གནང་ངོ་། 22�ེད་�ིས་གཏན་�ི་ཆེད་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�་ཉིད་�ི་
མི་མང་བཟོས་གནང་བ་དང་། �ེད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ར་རོ། 23ད་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�ེད་�ིས་ང་དང་ངའི་རིགས་བ�ད་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་དང་། �ེད་�ིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་�ར་
མཛད་�་ཡིན་ག�ངས་པ་�མས་�བ་པར་མཛ�ད་ཅིག 24�ེད་�ི་མཚན་�ན་�གས་ཆེན་པོར་འ�ར་བ་དང་། མི་
མང་ཡོངས་ནས་�ས་�ག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མ�་�ོབས་ཅན་�ིས་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་དང་མཉམ་
�་ཡོད་ཅེས་བ�ོད་པར་�འོ། �ེད་�ིས་ངའི་�ལ་བ�ད་�ག་�་�ང་བར་མཛད་པ་དང་། 25ང་ལ་གསོལ་
འདེབས་འདི་�་�འི་�ོ་�ོབས་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �ེད་�ིས་ང་�ེད་�ི་�ན་པོར་འདི་ཚ�་ཚང་མ་མངོན་པར་
གནང་བ་དང་། �ེད་�ིས་ངའི་རིགས་བ�ད་ཚ�་�ལ་པོར་བ�ོ་གནང་གི་ཡིན་ག�ངས་ཡོད་དོ། 26གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། �ེད་�ིས་ང་ལ་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་ཞལ་བཞེས་དེ་ཚ�་གནང་ཡོད་དོ། 
27ངས་ངའི་རིགས་བ�ད་ཚ�ས་�ེད་�ི་�གས་�ེ་�་མ�ད་ཐོབ་པའི་�ིར་དེ་ཚ�་ལ་�ིན་�བས་གནང་རོགས་�་�་
ཡིན། �ེད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་�ིན་�བས་གནང་བ་དང་། �ེད་�ི་�ིན་�བས་དེ་དེ་ཚ�་ལ་གཏན་
�་གནས་པར་འ�ར་ཞེས་སོ༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 18 

�་བིད་�ི་དམག་གི་�ལ་ཁ་�མས།  

1�ས་�ན་�ང་�་ཞིག་གི་�ེས་�་�ལ་པོ་�་བིད་�ིས། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ར་ཡང་�ར་འཐབ་པ་དང་དེ་ཚ�་ཕམ་པར་
མཛད་དོ། དེ་ཚ�ས་དབང་བ�ར་�ེད་པའི་�ོང་�ེར་གྷད་དང་དེའི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ོང་གསེབ་�མས་�ངས་སོ། 
2ཁོང་གིས་མོ་ཨབ་པ་ཚ�་ཡང་ཕམ་པར་མཛད་པ་དང་། དེ་ཚ�་ཁོང་གི་མི་མང་�་འ�ར་བས་ཁོང་ལ་ད�་�ལ་�ལ་
ལོ། 3དེ་�ེས་�་བིད་�ིས་ཧ་མད་�ི་མངའ་�ལ་�ི་ཉེ་འ�མ་�ི་ཛ�་�ཱ་མངའ་�ེའི་སི་རི་ཡ་པའི་�ལ་པོ་ཧ་དྷད་ཨེ་
ཟེར་ལ་དམག་�ངས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་�ི་ཐོད་�བ་རད་གཙང་པོའི་མངའ་�ལ་ལ་དབང་
འཛ�ན་�བ་ཐབས་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 4�་བིད་�ིས་དེ་ཚ�་ལས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ ༡,༠༠༠ དང་�་དམག་ 
༧,༠༠༠ དང་�ང་དམག་ ༢༠,༠༠༠ བཅས་འཛ�ན་བ�ང་གནང་ངོ་། ཁོང་གིས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ ༡༠༠ ལ་�ང་
བའི་�་འཇོག་གནང་བ་དང་དེ་འ�ོས་ཚང་མ་�ང་�ོག་བཟོས་གནང་ངོ་། 5དྷ་མསེ་ཀསེ་�ི་སི་རི་ཡ་པ་ཚ�ས་�ལ་
པོ་ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་ལ་རོགས་�ེད་པར་དམག་མི་བཏང་བ་དང་། �་བིད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་འཐབ་འཛ�ང་གནང་ནས་མི་ 
༢༢,༠༠༠ བསད་དོ། 6དེ་ནས་ཁོང་གི་དེ་ཚ�འི་མངའ་�ལ་�་དམག་�ར་�གས་པ་དང་། དེ་ཚ�་ཁོང་གི་མི་སེར་ལ་
འ�ར་ནས་ཁོང་ལ་�ལ་�ལ་ལོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་བིད་ལ་ས་གནས་གང་སར་�ལ་ཁ་གནང་ངོ་། 7�་
བིད་�ིས་ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་འ�ེར་བའི་གསེར་�ི་�བ་�མས་�ངས་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ེར་
རོ། 8ཁོང་གིས་ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་�ིས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་�ོང་�ེར་ཏིབ་ཧད་དང་�ན་གཉིས་ནས་ལིའི་གན་�ོན་
ཆེ་འ�ེར་རོ། (�ེས་�་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ལིའི་གན་དེ་ཚ�་མཆོད་ཁང་གི་�་མཛ�ད་དང་ཀ་བ་དང་ལིའི་གན་�ི་ཡོ་�ད་
བཟོ་བའི་�ིར་བེད་�ོད་གནང་ངོ་།) 9�་བིད་�ིས་ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་�ི་དམག་ད�ང་ཡོངས་�ོགས་ཕམ་པར་�ས་པ་
ཧ་མད་�ི་�ལ་པོ་ཏོ་ཨིས་ཐོས་པ་དང་། 10ཁོང་གིས་རང་གི་�་ཡོ་རམ་ཟེར་བ་དེས་�ལ་པོ་�་བིད་ལ་འཚམས་
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འ�ི་�་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཧ་དྷད་ཨེ་ཟར་�ི་ཐོག་�ལ་ཁ་ཐོབ་པར་བ�་ཤིས་བདེ་ལེགས་�་བར་བཏང་ངོ་། གང་
ལ་ཟེར་ན། ཏོ་ཨིས་ཁོང་མཉམ་�་ཐེངས་མང་པོ་དམག་འཐབ་�ེད་ཡོད་དོ། ཡོ་རམ་�ིས་�་བིད་ལ་གསེར་ད�ལ་
དང་ལིའི་གན་ལས་བཟོས་པའི་འ�ལ་བ་མང་པོ་འ�ེར་རོ། 11�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་དབང་འ�ར་གནང་བའི་�ལ་
ཁབ་དེ་ཚ�་ནི། ཨེ་དྷོམ་དང་མོ་ཨབ་དང་ཨམ་མོན་དང་ཕེ་ལེ་ཤེད་དང་། ཨ་མ་ལེག་བཅས་ནས་�ངས་བའི་གསེར་
ད�ལ་བཅས་མཆོད་པའི་�ིར་བེད་�ོད་གནང་བར་བ�ོས་པ་གནང་ངོ་། 12�མ་ཛ�་�་�ཱའི་�་ཨ་བྷི་ཤེས་ཚའི་
�ང་གཤོང་�་ཨེ་དྷོམ་པ་ ༡༨,༠༠༠ བསད་ནས་དེ་ཚ�་ཕམ་པར་མཛད་དོ། 13ཁོང་གིས་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ལ་ཡོངས་�་
དམག་�ར་འ�གས་པ་དང་། དེར་ཡོད་པའི་མི་མང་�མས་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་མངའ་འབངས་�་འ�ར་རོ། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་བིད་ལ་ས་གནས་གང་�་སོང་ཡང་�ལ་བར་མཛད་དོ། 14�་བིད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་
ཡོངས་�་�ལ་�ིད་�ོངས་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་རང་གི་མི་མང་�མས་�ག་�་�ང་པོ་དང་བདེན་པའི་ཐོག་
གཟིགས་�ོངས་གནང་ངོ་། 15ཨ་བྷི་ཤེའི་�ན་ཡོ་ཨབ་ནི་དམག་མིའི་དམག་�ི་དང་། ཨ་ཧི་�ད་�ི་�་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་
ནི་དམག་གི་ལོ་�ས་འ�ི་མཁན་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཡིན་ནོ། 16ཨ་ཧི་�བ་�ི་�་ཛ་�ོག་དང་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་�ི་�་ཨ་ཧི་
མེ་ལེག་ནི་�་མ་དང་། སེ་ར་�ཱ་ནི་�ིམས་ཁང་གི་�ང་ཡིག་དང་། 17ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷའི་�་བྷེ་ན་�ཱ་ནི་�་བིད་�ི་�ང་
བའི་འགོ་འཛ�ན་དང་། �ལ་པོ་�་བིད་�ི་�ས་ཚ�ས་ག�ང་ཞབས་�ི་ནང་གོ་གནས་མཐོ་པོ་བ�ང་ཡོད་དོ༎  
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�་བིད་�ིས་ཨམ་མོན་པ་དང་སི་རི་ཡ་པ་ཕམ་པར་མཛད་པ།  

1�ས་ཚ�ད་�ང་�འི་�ེས་�་ཨམ་མོན་�ི་�ལ་པོ་ན་ཧཤེ་�ོངས་པ་དང་། ཁོང་གི་�ས་ཧ་�ན་�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 
2�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་ངས་ཧ་�ན་ལ། ཁོང་གི་ཡབ་ན་ཧཤེས་ང་ལ་མཛའ་མ�ན་�ི་�མ་པ་�ོན་པ་�ར་ངས་�ང་
ཁོ་ལ་དེ་�ར་འདོན་དགོས་ཤེས་ག�ངས་སོ། དེ་�ར་�་བིད་�ིས་རང་གི་ཞབས་�ི་ཚ�་ལ་ཁོང་གི་�ས་ཧ་�ན་ལ་
སེམས་གསོ་གཏོང་བའི་ཆེད་�་བཏང་ངོ་། དེ་ཚ�་ཨམ་མོན་�་�ེབས་ནས། �ལ་པོ་ཧ་�ན་སར་བཅར་རོ། 3ཨམ་
མོན་པའི་དཔོན་རིགས་ཚ�ས་�ལ་པོ་ལ། �ེད་�ི་�གས་ལ་མི་འདི་ཆོ་�་བིད་�ིས་�ེད་�ི་ཡབ་ལ་ཆེ་མཐོང་གིས་
སེམས་གསོ་�་བར་བཏང་བ་རེད་དགོངས་�ི་འ�ག་གམ། དེ་�ར་�་བ་ནས་མ་ཡིན། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ས་ཆ་འདི་
བཙན་འ�ོག་�ེད་པར་གསང་�ལ་ལ་བཏང་བ་ཡིན་ནོ་ཅེས་�ས་སོ། 4ཧ་�ན་�ིས་�་བིད་�ི་བང་ཆེན་ཚ�་བ�ང་
ནས་ཁོ་ཚ�འི་�་ར་�ེགས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�འི་ད�ི་མགོ་བར་�ི་�ོན་གོས་བ�བ་ནས་�ིར་བཏང་ངོ་། 5དེ་ཚ�་�ིམ་�་
ལོག་�་ཧ་ཅང་ངོ་ཚའོ། �་བིད་�ིས་ཇི་�ར་�ང་བ་གསན་པ་དང་དེ་ཚ�འི་�ར་ཡང་�ར་མ་�ེས་བར་�་ཡེ་རི་ཀོ་
�་བ�ད་ནས་�ིར་མ་ལོག་ཅེས་པའི་ལོན་བ�ར་རོ། 6�ལ་པོ་ཧ་�ན་དང་ཨམ་མོན་པ་དེ་ཚ�ས་�ལ་པོ་�་བིད་ལ་
ད�་བཟོས་པ་ཤེས་སོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་དེ་ཚ�ས་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡ་�ེང་དང་སི་རི་ཡ་པའི་མངའ་�ེ་མ་�་དང་ཛ�་
�ཱ་བཅས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་ཁ་ལོ་པ་གཡར་�ིར་ད�ལ་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༣༤,༠༠༠ �ད་དོ། 
7དེ་ཚ�འི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་�ངས་ ༣༢,༠༠༠ གཡར་བ་དང་། �ལ་པོ་མ་�འི་དམག་ད�ང་ཡོང་བ་དང་མེ་དྷེ་བྷའི་
ཉེ་འ�མ་�་�ར་�བ་བོ། ཨམ་མོན་པ་ཚ�་ཡང་རང་གི་�ོང་�ེར་ཚང་མ་ནས་ཡོང་�ེ་དམག་འཐབ་�ེད་པར་�་
�ིགས་�ས་སོ། 8�་བིད་�ིས་ཇི་�ར་ཡོང་བཞིན་པ་གསན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཡོ་ཨབ་དང་དམག་ད�ང་�མས་
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བཏང་ངོ་། 9ཨམ་མོན་པ་�མས་�ིར་ཐོན་ནས་དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་གཙ�་བོ་རབ་�ཱའི་འ�ལ་�ོར་�་དམག་�་�ིགས་
པ་དང་། དེ་ཚ�་ལ་�བ་�ོར་�ེད་པར་ཡོང་བའི་�ལ་པོ་ཚ�ས་�ོང་�ལ་�ི་ས་�ོང་ལ་དམག་�་�ིགས་སོ། 10ཡོ་ཨབ་
�ིས་ད�་བོའི་དམག་ད�ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�བ་མ�ན་གཉིས་ནས་འཐབ་�་ཡིན་པ་མ�ེན་�བས། ཁོང་གིས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་ལེགས་ཤོས་ཚ�་འདམས་ནས་སི་རི་ཡ་པ་ཚ�ར་ཁ་བ�ས་ནས་དམག་�་�ིགས་སོ། 11ཁོང་གིས་
དམག་ད�ང་གི་�ག་འ�ོས་�མས་རང་གི་ག�ང་པོ་ཨ་བྷི་ཤེའི་མངའ་འོག་�་བཞག་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཨམ་
མོན་པ་ཚ�ར་ཁ་བ�ས་ནས་དམག་�་�ིགས་སོ། 12ཡོ་ཨབ་�ིས་ཁོང་ལ། �ེད་�ིས་སི་རི་ཡ་པ་ཚ�ས་ང་ཕམ་པར་
�ེད་པ་མཐོང་ན་ངའི་སར་རོགས་�ེད་�་ཤོག་ཅིག གལ་ཏེ་ཨམ་མོན་པ་ཚ�ས་�ོད་ཕམ་པར་�ས་ན་ངས་�ོད་ལ་
རོགས་�ེད་པར་ཡོང་ངོ་། 13�གས་ཆེན་པོ་དང་�ོ་�ོབས་ཆེན་པོ་�ོས་ཤིག་དང་། ང་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་མི་མང་དང་
དཀོན་མཆོག་གི་�ོང་�ེར་�ི་ཆེད་�་དམག་�གས་ཆེན་པོ་�བ་དགོས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་
དགོངས་�ར་�བ་པར་ཤོག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 14ཡོ་ཨབ་དང་ཁོང་གི་དམག་མི་�མས་ནས་ཕར་�ོལ་�ེད་པར་
ཐོན་པ་དང་སི་རི་ཡ་པ་ཚ�་�ོས་སོ། 15ཨམ་མོན་པ་ཚ�ས་སི་རི་ཡ་པ་�ོས་པ་མཐོང་བ་དང་། དེ་ཚ�་�ང་ཨ་བྷི་ཤེ་
ནས་�ོས་ནས་�ོང་�ེར་ནང་�ིར་ལོག་�ས་སོ། དེ་ནས་ཡོ་ཨབ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིར་ལོག་ཕེབས་སོ། 16སི་རི་ཡ་པ་
ཚ�ས་དེ་ཚ�་ཕམ་པར་�ས་པ་ཤེས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་སི་རི་ཡ་པའི་གཙང་པོ་�བ་རད་�ི་ཤར་�ོགས་�ི་མངའ་�ེ་ཚ�་
ནས་དམག་ད�ང་འ�ིད་ཡོང་ནས་དེ་ཚ�་ཛ�་�ཱའི་�ལ་པོ་ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་�ི་དམག་�ི་ཤོ་བྷག་གི་མངའ་འོག་�་
བཞག་གོ 17�་བིད་�ིས་དེ་�ར་གསན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་ད�ང་འ�ས་པ་དང་། ཡོར་དན་
�ལ་ནས་སི་རི་ཡ་པ་ཚ�འི་�ོགས་�་ཁ་བ�ས་ནས་དམག་�་�ིགས་སོ། དམག་འགོ་�གས་པ་དང་། 18ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་ཚ�ས་སི་རི་ཡ་པའི་དམག་ད�ང་�ིར་འ�ད་�ས་སོ། �་བིད་དང་ཁོང་གི་དམག་མི་ཚ�ས་སི་རི་ཡ་པའི་ཤིང་�་
འཁོར་ལོའི་ཁ་ལོ་པ་�ངས་ ༧,༠༠༠ དང་�ང་དམག་ ༤༠,༠༠༠ བཅས་བསད་དོ། དེ་ཚ�ས་སི་རི་ཡ་པའི་དམག་�ི་
ཤོ་བྷག་ཡང་བསད་དོ། 19ཧ་དྷད་ཨེ་ཟེར་དང་ཨི་ཇིབ་པའི་�ལ་པོ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་ཕམ་པར་
�ས་པ་ཤེས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�་བིད་མཉམ་�་འཆིང་�ིགས་�ས་ཏེ་དེ་ཚ�་ཁོང་གི་མངའ་འབངས་�་འ�ར་རོ། དེ་
ནས་སི་རི་ཡ་པ་ཚ�ས་�ས་ནམ་ཡང་ཨམ་མོན་པ་ཚ�ར་རོགས་�ེད་འདོད་མེད་པར་འ�ར་རོ༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 20 

�་བིད་�ིས་ར་�ཱ་དབང་བ།  

1ལོ་�ེས་མའི་ད�ིད་ཀར་�ལ་པོ་�མས་དམག་�བ་པར་ཕེབས་པའི་ལོ་�ས་ལ། ཡོ་ཨབ་�ིས་དམག་མི་འ�ིད་
ནས་ཨམ་མོན་�ི་�ལ་�་བཙན་འ�ལ་�ས་སོ། འོན་�ང་�ལ་པོ་�་བིད་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�གས་སོ། དེ་ཚ�ས་
རབ་�ཱའི་�ོང་�ེར་བ�ང་བའི་�ིར་དེར་ཕར་�ོལ་�ས་ནས་�ོར་�ོན་བཏང་ངོ་། 2ཨམ་མོན་པའི་�་འ�་མོ་ལེག་
ལ་གསེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་�མ་�་སོ་བཞི་ཙམ་ཡོད་པའི་ཅོད་པཎ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལ་ཡོད་པའི་ནོར་�འི་�་
�ན་དེ་�ངས་ནས་�་བིད་�ིས་རང་གི་ཅོད་པཎ་ལ་�བ་བོ། ཁོང་གིས་�ོང་�ེར་ནས་�་ནོར་འཕོན་ཆེ་འ�ོག་
བཅོམ་�ས་སོ། 3ཁོང་གིས་�ོང་�ེར་ནས་མི་མང་འ�ིད་ནས་དེ་ཚ�་ལ་སོག་ལེ་དང་�གས་�ི་གསལ་ཤིང་�་རེ་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

བཅས་�ི་ལས་�ེད་�་བ�ག་གོ ཁོང་གིས་དེ་�ར་ཨམ་མོན་པའི་�ོང་�ེར་ཚང་མའི་མི་མང་ཚ�་ལ་ཡང་�ེད་�་
བ�ག་གོ དེ་ནས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་མི་མང་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོག་ཕེབས་སོ༎  

ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་མི་བོ་ཆེ་ཚ�་དང་དམག་འཐབ་པ།  

4�ེས་�་གྷ་ཛ�ར་�་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་མཉམ་�་དམག་འ�གས་�ང་ངོ་། དེ་ནི་�་�་ནས་སི་བྷི་ཀའི་�ིིས་མི་བོ་ཆེན་
པོ་སིབ་པའི་�་བ་དེ་བསད་པ་དང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་ཕམ་པར་�ས་པའི་�བས་ཡིན་ནོ། 5ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་མཉམ་�་
དམག་འཐབ་གཞན་ཞིག་�ང་བ་དང་། ཡ་ཨིར་�ི་�་ཨེལ་ཧ་ནན་�ིས་གྷད་�ི་གྷོ་ལི་ཡད་�ི་�་བོ་�ཱ་མི་ལ་བསད་
དོ། ལ་མིའི་མ�ང་ནི་�་བ་ཐག་མཁན་�ི་ཐག་བཞིན་�ོམ་པོ་ཡོད་དོ། 6གྷད་�་དམག་འཐབ་གཞན་ཞིག་�ང་བ་
དང་། དེར་མི་བོ་ཆེ་ལག་པ་རེར་མ�བ་མོ་�ག་རེ་དང་�ང་པ་རེར་མ�བ་མོ་�ག་རེ་�་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་
�ར་�ི་མི་བོ་ཆཻའི་བ�ད་པ་ཡིན་ནོ། 7ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་འ�ེན་�ར་�ས་པ་དང་། �་བིད་�ི་�་མཆེད་ཤམ་
�ཱའི་�་ཡོ་ན་ཐན་�ིས་ཁོ་ལ་བསད་པ་ཡིན་ནོ། 8�་བིད་དང་ཁོང་གི་དམག་མིས་བསད་པ་དེ་ཚ�་ག�མ་ནི་གྷད་�ི་
མི་བོ་ཆེའི་�ད་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 21 

�་བིད་�ིས་་�ངས་གཤེར་གནང་བ།  

1བ�ད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་དབར་དཀའ་ངལ་�ོང་འདོད་ཡོད་�བས། ཁོས་�་བིད་�ི་སེམས་ཉིད་ལ་མི་
མང་�ངས་གཤེར་�ི་ཐག་གཅོད་�ེད་�་བ�ག་གོ 2�་བིད་�ིས་ཡོ་ཨབ་དང་འགོ་འཛ�ན་གཞན་ཚ�ར། ཨིསི་
�ཱཨེལ་ཡོངས་�ི་�ལ་མཐའ་གཅིག་ནས་མཐའ་གཞན་བར་སོང་ལ་མི་མང་�མས་�ངས་ཀ་�ིས་ཤིག གང་ལ་
ཟེར་ན། ངས་མི་མང་�ངས་འབོར་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཤེས་འདོད་འ�ག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 3ཡོ་ཨབ་�ིས་ལན་
�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ད་�་ཡོད་པ་ལས་�བ་བ�་མང་བ་བཟོ་གནང་བར་
ཤོག མི་དབང་ཆེན་པོ་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ེད་�ི་མི་སེར་རེད། �ེད་�ིས་ཅིའི་�ིར་དེ་�ར་གནང་ནས་�ལ་ཁབ་�ི་མི་
མང་ཡོངས་�ོགས་ཉེས་ཅན་བཟོ་བར་འདོད་དམ་ཞེས་�ས་སོ། 4འོན་�ང་�ལ་པོས་ཡོ་ཨབ་ལ་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་
ཉན་བ�ག་གོ ཡོ་ཨབ་ཐོན་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ཡོངས་�་�ིན་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོག་ཡོང་ངོ་། 5ཁོས་�ལ་
པོ་�་བིད་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་དམག་ལ་འོས་པའི་�ེས་པ་�ངས་ ༡,༡༠༠,༠༠༠ དང་། ཡ་�་�་ལ་�ེས་པ་�ངས་ 
༤༧༠,༠༠༠ འ�ག་ཅེས་�ན་སེང་�ས་སོ། 6ཡོ་ཨབ་�ིས་�ལ་པོའི་བཀའ་ལ་དང་ལེན་�ེད་�ི་མེད་�བས། ཁོས་
ལེ་ཝི་དང་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་�ངས་གཤེར་�ས་མེད་དོ། 7དཀོན་མཆོག་ནི་ལས་དེ་�ར་�ས་པར་�གས་
མ་མཉེས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་གནང་ངོ་། 8�་བིད་�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ། ངས་ལས་འདི་�ར་
�ིས་ནས་�ིག་པ་ཚབ་ཆེ་བསགས་ཡོད་པས། �ེད་�གས་�ེ་གཟིགས་ནས་ང་ལ་བཟོད་གསོལ་གནང་རོགས། གང་
ལ་ཟེར་ན། ངས་�ེན་པ་�ར་�ས་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 9དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �་བིད་�ི་�ང་�ོན་པ་
གྷཌ་ལ། 10སོང་ལ་�་བིད་ལ་འདམས་ཁ་ག�མ་�ོད་�་ཡིན་པས། ཁོས་ཇི་�ར་འདམས་པ་ངས་�་�་ཡིན་ཞེས་
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�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 11གྷཌ་�ིན་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་�ར་�་བིད་
ལ་�ས་པ། �ོད་གང་འདོད་དམ། 12ལོ་ག�མ་�ི་རིང་ལ་�་གེ་�ང་བའམ། �་བ་ག�མ་�ི་རིང་ལ་�ོད་�ི་ད�་
བོའི་དམག་མི་ཚ�འི་ས་ནས་�ོས་�ོལ་�་འ�ོ་�འམ། ཉིན་ག�མ་རིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་རལ་�ིས་
ཁོད་ལ་�ོལ་གནང་ནས། ཁོང་རང་གི་ཕོ་ཉས་བེད་�ོད་གནང་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�་འཆི་བ་དང་། ནད་
ཡམས་གཏོང་བར་འདོད་དམ། ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ལན་ཇི་�ར་�འམ་ཞེས་འ�ི་བས། 13�་བིད་�ིས་
གྷཌ་ལ། ང་ནི་གནས་�ངས་ཧ་ཅང་ཐབས་�ག་ངང་གནས་ཡོད། ང་ལ་མི་གཞན་�ི་ཆད་པ་བཏང་བར་འདོད་པ་
མེད་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་གིས་ང་ལ་ཆད་པ་གཏོང་གནང་བར་ཤོག གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་ནི་�ིང་
�ེ་ཅན་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 14དེ་འ�་སོང་ཙང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ལ་ནད་ཡམས་
གཏོང་གནང་ནས། དེ་ཚ�་ ༧༠,༠༠༠ འཆིའོ། 15དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོར་བའི་�ིར་ཕོ་
ཉ་གཏོང་གནང་ངོ་། འོན་�ང་ཁོང་གི་�གས་དགོངས་ལ་བ�ར་བ་གཏོང་གནང་ནས། ཕོ་ཉ་ལ་མཚམས་འཇོག་
�ེད་ཅིག། དེ་རང་གི་བ�ིགས་སོང་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ཕོ་ཉ་དེ་ཡེ་�སེ་པ་ཨ་རོ་�འིི་ག�ལ་ཁའི་ཉེ་འ�མ་
དེར་ལངས་ཡོད་དོ། 16�་བིད་�ིས་ཕོ་ཉ་དེ་བར་�ང་གི་ད�ིལ་�་�ག་�་རལ་�ི་འ�ར་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོར་
གནང་�ར་བཞེངས་ཡོད་པ་གཟིགས་སོ། དེ་ནས་�་བིད་དང་མི་མང་གི་འགོ་འ�ིད་ཚང་མ་�་ཕད་�ི་གོས་�ོན་
ཡོད་པ་ཚ�ས། རང་གི་གདོང་པ་ས་ལ་རེག་ནས་�ག་འ�ལ་�ས་སོ། 17དེ་ནས་�་བིད་�ིས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ། �ེ་དཀོན་མཆོག་ནོར་འ�ལ་�ས་མཁན་ང་ཡིན། མི་མང་�ངས་གཤེར་�་�འི་བཀའ་གཏོང་མཁན་ང་ཡིན། 
མི་ཉམས་ཐག་འདི་ཚ�ས་ཅི་�ས་ཡོད་པ་རེད་དམ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ངའི་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་དང་
ངའི་ནང་མིར་ཆད་པ་གཏོང་གནང་རོགས། �ེད་�ིས་མི་མང་�མས་ལ་ཐར་བ�ག་རོགས་གནང་ཞེས་གསོལ་བ་
འདེབས་སོ། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་་ཉས། གྷཌ་ལ། �་བིད་�ི་སར་�ིན་ནས་ཨ་རོ་�འི་ག�ལ་ཁ་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་དགོས་པའི་བཀའ་གཏོང་ཞིག་ག�ངས་སོ། 19�་བིད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས། གྷཌ་�ིས་�ས་པ་�ར་གནང་བར་ཕེབས་སོ། 20ག�ལ་ཁ་དེར་ཨ་རོ་�་དང་ཁོའི་�་
བཞི་པོ་�ོ་�གས་ཆག་བ�ོར་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཕོ་ཉ་མཐོང་ནས། �་བཞི་པོ་�ོས་ནས་ཡིབས་སོ། 21ཨ་
རོ་�འི་�ལ་པོ་�་བིད་ཕེབས་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་མ་ཐག་�་ཁོ་ག�ལ་ཁ་ནས་�ིན་ནས་རང་གི་གདོང་ས་ལ་
རེགས་ནས་ཁོང་ལ་�ག་འ�ལ་�ས་སོ། 22�་བིད་�ིས་ཁོ་ལ། �ོད་�ི་ག�ལ་ཁ་དེ་ང་ལ་ཚ�ང་རོགས་�ིས་ཤིག 
ངས་འདིར་ནད་ཡམས་འགོག་པའི་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ལ་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་�་ཡིན་ནོ། ངས་�ོད་
ལ་རིན་པ་ཆ་ཚང་�ོད་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 23ཨ་རོ་�ས། མི་དབང་ཆེན་པོ་དེ་བཞེས་ནས་�ེད་�ི་�གས་
འདོད་�ར་གནང་རོགས། འདིར་མཆོད་�ིའི་�ེང་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ིར་�ང་གོག་འདི་ཚ�་དང་
�ད་ཤིང་ཆེད་ག�ལ་ཁའི་�ང་ལེབ་དང་འ�འི་མཆོད་པ་འ�ལ་�ིར་�ོ་བཅས་ཡོད་དོ། ངས་འདི་ཚ�་ཚང་མ་�ེད་
ལ་འ�ལ་�ི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 24འོན་�ང་�ལ་པོས་བཀའ་ལན་�། དེ་�ར་མི་�ས། ངས་�ོད་ལ་རིན་འབབ་ཆ་
ཚང་�ོད་�་ཡིན། ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོད་ལ་བདག་པའི་དངོས་པོ་དེ་རིན་འབབ་མ་�ད་པའི་མཆོད་
པ་འ�ལ་�ི་མིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 25ཁོང་གིས་ཨ་རོ་�་ལ། ག�ལ་ཁའི་ཆེད་�ེར་�ི་གསེར་ཌམ་ ༦༠༠ གནང་ངོ་། 
26དེར་ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ི་ཞིག་བཞེངས་པ་དང་། དེའི་�ེང་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་
དང་མ�ན་�ལ་�ི་མཆོད་པ་�ལ་ལོ། ཁོང་གིས་གསོལ་བ་འདེབས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། མཆོད་�ིའི་
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�ེང་གི་དམར་མཆོད་�ེག་པའི་ཆེད་མཐོ་རིས་ནས་མེ་བཏང་གནང་ནས་ཁོང་གིས་གསན་བཞེས་གནང་ངོ་། 
27གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཕོ་ཉ་ལ། རལ་�ི་�བས་ནང་�་བ�ག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་�ར་ཕོ་ཉས་དེ་�ར་
�ས་སོ། 28�བས་དེར་�་བིད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་གསོལ་འདེབས་ལ་གསན་པ་མ�ེན་ནས། ཨ་
རོ་�འི་ག�ལ་ཁའི་མཆོད་�ིའི་�ེང་མཆོད་པ་�ལ་ལོ། 29མོ་ཤེས་འ�ོག་�ོང་�་བཞེངས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་དང་། དམར་མཆོད་�ེག་པའི་མཆོད་�ི་དེ་དེང་�ས་�ང་གྷི་བི་ཨོན་�་
མཆོད་པ་འ�ལ་བཞིན་ཡོད་དོ། 30འོན་�ང་�་བིད་མཆོད་འ�ལ་�ེད་པར་དེར་ཕེབས་�བ་མེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་
ན། ཁོང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉའི་རལ་�ིར་འཇིགས་�ི་ཡོད་དོ༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 22 

1དེ་འ�་སོང་ཙང་�་བིད་�ིས་འདིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ཞིག་�ང་བར་འ�ར། འདིར་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་འ�ལ་བའི་མཆོད་�ི་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ༎  

མཆོད་ཁང་བཞེངས་�འི་�་�ིགས།  

2�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�་�ོད་པའི་�ི་�ལ་བ་�མས་འཛ�མས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་
དང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་ལས་�ེད་�་བ�ག་གོ། ཁོང་གིས་འགའ་ཤས་ལ་མཆོད་ཁང་བཞེངས་�ིར་�ོ་�མས་�་
�ིགས་�ས་སོ། 3ཁོང་གིས་ཤིང་གི་�ལ་�ོ་�མས་�ི་གཟེར་དང་འཁོར་མིག་བཟོ་བའི་�གས་�ོན་ཆེ་དང་�ས་
�ང་�ིད་ཚད་�ེད་མི་�བ་པའི་ལི་�ོན་ཆེ་གནང་ངོ་། 4ཁོང་ལ་ཊ་ཡར་དང་སི་དོན་�ི་མི་མང་ཚ�ས་འ�མ་ཤིང་གི་
མ�ང་མ་�ོན་ཆེ་འ�ེར་ཡོང་བའི་གོ་�ིགས་གནང་ངོ་། 5�་བིད་�ི་�གས་ལ་ཁོང་གི་�ས་སོ་ལོ་མོན་�ིས་
བཞེངས་�འི་མཆོད་ཁང་དེ་ངོ་མཚར་ཅན་དང་འཛམ་�ིང་ནང་�་�གས་ཅན་ཞིག་དགོས་སོ། འོན་�ང་ཁོང་ནི་
ལོ་�ང་བ་དང་ཉམས་�ོང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ངས་དེའི་དོན་�་�་�ིགས་�ེད་དགོས་སོ། དེ་འ�་སོང་
ཙང་མ་�ོང་པའི་�ོན་�་�་ཆ་�ོན་ཆེ་�་�ོགས་མཛད་དོ། 6ཁོང་གིས་རང་གི་�ས་སོ་ལོ་མོན་ལ་�ད་བཏང་ནས། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཆེད་�་མཆོད་ཁང་ཞིག་བཞེངས་དགོས་པའི་བཀའ་
གནང་ངོ་། 7�་བིད་�ིས་ཁོ་ལ། ངའི་�། ངའི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་མཐོང་ཆེད་ངས་
མཆོད་ཁང་ཞིག་བཞེངས་འདོད་ཡོད་དོ། 8འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། ངས་མི་མང་ཧ་ཅང་མང་པོ་
བསད་པ་དང་། དམག་འཐབ་ཤིན་�་མང་པོ་�ས་ཡོད་ཅེས་ང་ལ་ག�ངས་�ང་བས། དེ་འ�་སོང་ཙང་ངས་�ག་
ལས་མང་ཙམ་�ིས་ཡོད་�བས། ཁོང་གི་ང་ལ་མཆོད་ཁང་བཞེངས་བ�ག་གནང་འདོད་མེད་དོ། 9�ས་ན་ཡང་
ཁོང་གིས་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་ཤིག་གནང་�ང་། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་ཞི་བདེའི་ངང་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་�་ཞིག་
�ང་ཡོང་། གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་ཁོ་ལ་ཁོའི་ད�་བོ་ལས་ཞི་བདེ་�ོད་�ད་ཡིན། ཁོའི་མིང་ལ་སོ་ལོ་མོན་ཞེས་�གས་
སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོའི་�ལ་�ིད་�ོངས་�བས་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ཞི་བདེ་དང་བདེ་འཇགས་�ོད་�་ཡིན་ནོ། 
10ཁོས་ངའི་ཆེད་�་མཆོད་ཁང་ཞིག་བཞེངས་ཡོང་། ཁོ་ནི་ངའི་�་�་འ�ར་�་དང་ང་ནི་ཁོའི་ཕ་�་འ�ར་�་
ཡིན་ནོ། ཁོའི་�ལ་�ད་�ིས་�ས་�ག་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�ིད་�ོངས་བར་�་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 11�་བིད་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

�ིས་�་མ�ད་ནས། ད་ངའི་�་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་དང་མཉམ་�་བ�གས་པ་དང་། 
�ོད་�ིས་ཁོང་ལ་ལམ་�ོང་ནང་མཆོད་ཁང་བཞེངས་�བ་པའི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་དེ་�བ་པར་ཤོག 12�ོད་
�ོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་ཁོང་གི་བཀའ་�ིམས་བཞིན་འཛ�ན་�ོངས་�ེད་�བ་པའི་ཤེས་རབ་དང་ནང་དོན་
�ོགས་པའི་�ས་པ་གནང་བར་ཤོག 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ཆེད་�་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བའི་
བཀའ་�ིམས་�མས་�ོད་�ི་�ང་བ་ཡིན་ན་�ོད་�ི་དོན་�མས་�བ་པར་འ�ར་རོ། སེམས་ཐག་ཆོད་པོ་དང་�ོ་
�ོབས་ཆེན་པོ་�ེད་ཅིག གང་གིས་�ང་�ོད་འཇིགས་�་མ་བ�ག་ཅིག 14མཆོད་ཁང་བཞེངས་པར་བེད་�ོད་�ེད་
པའི་ཆེད་�་ངས་དཀའ་ལས་�བ་ནས་གསེར་མི་�ི་རིག་�ོན་ ༣༤༠༠ �ག་དང་། ད�ལ་མི་�ི་རིག་�ོན་ ༣༤༠༠ 
�ག་བསགས་ཡོད། དེ་མིན་ལི་དང་�གས་�ི་མཁོ་�བ་དཔག་མེད་ཡོད། ང་ལ་ཤིང་དང་�ོ་ཡང་�་�ིགས་ཡོད། 
འོན་�ང་ཁ་�ོན་ཡང་ཐབས་ཤེས་�ེད་དགོས་སོ། 15�ོད་ལ་ལས་མི་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། �ོ་གཅོག་མཁན་�ི་
ལས་མི་དང་�ོ་བཟོ་བ་དང་ཤིང་བཟོ་བ་དང་ལས་རིགས་འ�་མིན་ལས་མཁན་ལག་ཤེས་པ་ཧ་ཅང་�ོན་ཆེ་དང་། 
16གསེར་ད�ལ་དང་ལི་དང་�གས་བཅས་པའི་ལག་ཤེས་པ་ཡང་ཡོད། ད་ལས་ཀ་འགོ་འ�གས་ཤིག་དང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་དང་འ�ོགས་པར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 17�་བིད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འཛ�ན་
�མས་ལ་སོ་ལོ་མོན་ལ་རོགས་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 18ཁོང་གིས། �ོད་ཚ�འིི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་དང་མཉམ་�་ཡོད་པ་མ་ཟད། �ོགས་ཐམས་ཅད་ནས་�ོད་ལ་ཞི་བདེ་གནང་ཡོད་དོ། ཁོང་
གིས་�ར་�ལ་འདིར་གནས་པའི་མི་�མས་ལ་ང་ལ་དབང་བ�ར་�ེད་འ�ག་གནང་བ་དང་། ད་ཆ་དེ་ཚ�་ཚང་མ་
�ོད་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་འབངས་ཡིན་ནོ། 19ད་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིང་གི་
གཏིང་ནས་ཞབས་�་�ས་ཤིག �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དང་གཞན་མཆོད་འ�ལ་
�བས་བེད་�ོད་�ེད་པའི་ཡོ་�ད་དམ་པའི་ཅ་དངོས་�མས་ནང་�་འཇོག་�བ་པའི་�ིར་མཆོད་ཁང་བཞེངས་
འགོ་འ�གས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 23 

1�་བིད་ཧ་ཅང་ད�ང་ལོ་བ�ེས་�བས་ཁོང་གིས་སོ་ལོ་མོན་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་སོ༎  

ལེ་ཝ་ིཔ་�མས་�ི་ལས་ཀ།  

2�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འཛ�ན་�མས་དང་�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་བཅས་ཚང་མ་མཉམ་�་
འཛ�མས་བ�ག་གོ 3ཁོང་གིས་ལེ་ཝི་པ་�ེས་པ་ལོ་�མ་�་ཡན་ཆད་�མས་�ངས་གཤེར་གནང་ངོ་། བ�ོམས་ 
༣༨,༠༠༠ ཡོད་དོ། 4�ལ་པོས་མཆོད་ཁང་གི་ལས་ཀར་འཛ�ན་�ོངས་�ེད་མཁན་ ༢༤,༠༠༠ དང་། �ང་ཡིག་དང་
�ོད་གཞིར་ཐག་གཅོད་�ེད་མཁན་བཅས་ ༦,༠༠༠ དང་། 5ལས་འགན་ལ་�ང་�ོབས་�ེད་མཁན་ ༤,༠༠༠ དང་། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་པོས་གནང་བས་རོལ་མོའི་ཡོ་�ད་བེད་�ོད་�ས་ནས་བ�ོད་ད�ངས་�ལ་མཁན་ 
༤,༠༠༠ བཅས་བགོས་གནང་ངོ་། 6�་བིད་�ིས་ལེ་ཝི་པ་�མས་དེ་ཚ�འི་རིགས་�ས་བཞིན་གྷེར་ཤོན་དང་ཀ་ཧད་
དང་མེ་ར་རི་བཅས་ཚ�་ག�མ་�་བགོས་སོ། 7གྷེར་ཤོན་ལ་ལ་དན་དང་ཤིམ་ཨི་བཅས་�་གཉིས་ཡོད་དོ། 8ལ་དན་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

ལ་ཡེ་ཧི་ཨེལ་དང་ཛ�་ཐམ་དང་ཡོ་ཨེལ་བཅས་�་ག�མ་ཡོད་དོ། 9དེ་ཚ�་ནི་ལ་དན་�ི་རིགས་བ�ད་�ི་རིགས་�ས་
�ི་འགོ་པ་ཡིན་ནོ། (ཤིམ་ཨི་ལ་ཤེ་ལོ་མོད་དང་ཧ་ཛ�་ཨེལ་དང་ཧ་རན་བཅས་�་ག�མ་ཡོད་དོ།) 10-11ཤིམ་ཨིའི་
ལོའི་གོ་རིམ་�ར་ཡ་ཧད་དང་ཛ�་ན་དང་ཡེ་�ཤེ་དང་བྷེ་རི་�ཱ་བཅས་�་བཞི་ཡོད་དོ། ཡེ་�ཤ་དང་བེར་ཡ་ལ་
རིགས་བ�ད་མང་པོ་མེད་ཅིང་། དེ་འ�་སོང་ཙང་དེ་ཚ�འི་རིགས་�ས་ཞིག་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ེད་དགོས། 12ཀོ་ཧད་
ལ་ཨམ་རམ་དང་ཨིཛ་ཧར་དང་ཧེབ་རོན་དང་�་ཛ�་ཨེལ་བཅས་�་བཞི་ཡོད་དོ། 13ཁོང་གི་�་�ན་ཤོས་ཨམ་
རམ་ནི་ཨ་རོན་དང་མོ་ཤེའི་ཕ་ཡིན་ནོ། (ཨ་རོན་དང་ཁོང་གི་རིགས་བ�ད་�མས་�ག་�་དམ་པའི་དངོས་�ས་
�མས་�ི་འགོ་འཛ�ན་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པའི་�བས་�ོས་བ�ག་མཁན་དང་། ཁོང་ལ་ཞབས་�ི་
�་མཁན་དང་། ཁོང་གི་མཚན་ནས་མི་མང་ལ་�ིན་�བས་གནང་མཁན་ལ་�ར་�་འཇོག་པ་གནང་ངོ་། 14འོན་
�ང་དཀོན་མཆོག་གི་�ེས་�་མོ་ཤེའི་�་�མས་ལེ་ཝི་པའི་ཁོངས་�་�ིས་སོ།) 15མོ་ཤེ་ལ་གྷེར་ཤོམ་དང་ཨེ་ལི་ཨེ་
ཛ�ར་བཅས་�་གཉིས་ཡོད་དོ། 16གྷེར་ཤོམ་�ི་འ�ོད་ནས་�་ཤེ་�་ཨེལ་འགོ་འཛ�ན་ཡིན་ནོ། 17ཨེ་ལི་ཨེ་ཛ�ར་ལ་�་
རེ་ཧབ་�ཱ་ཟེར་བ་གཅིག་ཡོད་དོ། འོན་�ང་རེ་ཧབ་�ཱ་ལ་རིགས་བ�ད་མང་པོ་ཡོད་དོ། 18ཀོ་ཧད་�ི་�་གཉིས་པ་
ཨིཛ་ཧར་ལ་�་ཤེ་ལོ་མིད་ཟེར་བ་རིགས་�ས་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཞིག་ཡོད་དོ། 19ཀོ་ཧད་�ི་�་ག�མ་པ་ཧེབ་རོན་ལ་
�་ཡེ་རི་ཨ་དང་ཨ་མར་�ཱ་དང་ཡ་ཧ་ཛ�་ཨེལ་དང་ཡེ་ཀ་མིམ་བཅས་བཞི་ཡོད་དོ། 20ཀོ་ཧད་�ི་�་བཞི་པ་�་ཛ�་
ཨེལ་ལ་�་མི་�་དང་�་ཤི་ཨ་བཅས་གཉིས་ཡོད་དོ། 21མེ་ར་རི་ལ་�་མ་ཧ་ལི་དང་�་ཤི་བཅས་གཉིས་ཡོད་དོ། �ཱ་
ལི་ལ་ཨེ་ལི་ཛར་དང་ཀིཤེ་བཅས་�་གཉིས་ཡོད་དོ། 22འོན་�ང་ཨེ་ལི་ཛར་ལ་�་མེད་པར་�་མོ་ཡོད་�ང་འདས་
སོ། ཁོང་གི་�་མོ་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་ཚ་བོ་ཀིཤེའི་�་ཚ�་མཉམ་�་གཉེན་�བ་བོ། 23མེ་ར་རིའི་�་གཉིས་པ་�་ཤི་ལ་�ཱ་ལི་
དང་ཨེ་དྷེར་དང་ཡེ་རེ་མོད་བཅས་�་ག�མ་ཡོད་དོ། 24འདི་ཚ�་ལེ་ཝིའི་རིགས་�ས་དང་�ིམ་ཚང་བཅས་�ི་
རིགས་བ�ད་རེ་རེ་བཞིན་མིང་ནས་དེབ་བ�ེལ་�ས་ཡོད། ཁོང་གི་རིགས་བ�ད་ལོ་ཉི་�་ཡན་ཆད་ཚང་མར་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་གི་ལས་ཀའི་ཐོབ་�ལ་ཡོད་དོ། 25�་བིད་�ིས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཅོ་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཁོང་གི་མི་མང་ལ་ཞི་བདེ་གནང་བ་དང་ཁོང་ནི་གཏན་�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�གས་པར་
འ�ར། 26དེ་འ�་སོང་ཙང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་དང་མཆོད་པར་མཁོ་
བའི་ཡོ་�ད་�མས་ད་ནས་བ�ང་འ�ེར་མི་དགོས་སོ་ཤེས་ག�ངས་སོ། 27�་བིད་�ི་མཐའ་མའི་�ོབ་�ོན་�མས་
ལ་གཞིར་བཞག་ནས་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལོ་ཉི་�་�ེབས་�བས་ལས་�ེད་པར་དེབ་བ�ེལ་�ེད་དགོས་སོ། 28གཤམ་
གསལ་�ར་ལས་འགན་�ིས་�ོད་�ས་ཡོད། ཨ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་ནས་�ང་བ་�་མ་ཚ�་ལ་མཆོད་ཁང་གི་
མཆོད་འ�ལ་�ི་ལས་ཀར་རོགས་�་�་དང་། �མས་ར་དང་དེའི་ཁང་མིག་ལ་བདག་ཉར་�་�་དང་། དམ་པའི་
ཡོད་�ད་�མས་གཙང་མར་འཇོག་�ད་དང་། 29དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་བག་ལེབ་དང་མཆོད་པར་བེད་�ོད་
�་བའི་�ོ་ཞིབ་དང་། ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་�ེག་པའི་མཆོད་པ་དང་། �ོ་ཞིབ་དང་ཁ་�་�འི་�མ་བ�ེས་
པས་འགན་འ�ེར་�་དང་། མཆོད་ཁང་གི་མཆོད་པ་འདེགས་�་དང་ཚད་�ག་�་དང་། 30�ག་�་�་དགོང་
གཉིས་ཀར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་འ�ལ་�་དང་། 31ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དང་�་གསར་�ི་�ས་ཆེན་
ནམ་ཡིན་ལ་�ིན་�ེག་མཆོད་པ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་�བས་བ�གས་བ�ོད་�་�་བཅས་ཡིན་ནོ། �ས་
�བས་སོ་སོར་ལེ་ཝི་པའི་�ངས་འབོར་ཇི་ཡོད་ལས་འགན་�་བ�ོས་�ོར་གསལ་བ�ོད་�ི་�ིམས་བཟོས་ཡོད་དོ། 
ལེ་ཝི་པ་ཚ�་�ས་�ག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་འ�ལ་�འི་ལས་འགན་�་བ�ོས་ཡོད་དོ། 32དེ་ཚ�་ལ་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པར་བདག་འཛ�ན་�་�་དང་། ཨ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་ནས་�ང་
བའི་དེ་ཚ�འི་�ན་�་མ་ཚ�ར་མཆོད་ཁང་�་མཆོད་འ�ལ་�་�བས་རོགས་�་�འི་ལས་འགན་བཅས་�ི་འགན་
འ�ར་�ད་ཡོད་དོ༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 24 

�་མ་ཚ�་ལ་ལས་འགན་�ད་པ།  

1འདི་ཚ�་ཨ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་ལ་བདག་པའི་ཚ�གས་པ་�མས་ཡིན་ནོ། ཨ་རོན་ལ། ན་དྷབ་དང་ཨ་བྷི་�་དང་
ཨེ་ལི་ཛར་དང་ཨི་ཐ་མར་བཅས་�་བཞི་ཡོད་དོ། 2ན་དྷབ་དང་ཨ་བྷི་�་གཉིས་ནི་ཕའི་�ོན་�་ཤི་བ་དང་། ཁོང་
ཚ�ར་རིགས་བ�ད་མེད་དོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་དེ་ཚ�འི་ག�ང་པོ་ཨེ་ལི་ཛར་དང་ཨི་ཐ་མར་གཉིས་�་མར་འ�ར་རོ། 
3�ལ་པོ་�་བིད་�ིས། ཨ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་ཛ་�ོག་དང་ཨི་ཐ་མར་�ི་རིགས་བ�ད་དང་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་བཅས་
ནས་རོགས་གནང་ངོ་། 4ཨེ་ལི་ཛར་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་ཚ�་བ�་�ག་ལ་གོ་�ིགས་གནང་བ་དང་། ཨི་ཐ་མར་�ི་
རིགས་བ�ད་�མས་ཚ�་བ�ད་ལ་གོ་�ིགས་གནང་ངོ་། དེ་�ར་གནང་དགོས་དོན་ནི་ཨེ་ལི་ཛར་�ི་རིགས་བ�ད་
ནང་�ིམ་ཚང་གི་འགོ་འཛ�ན་�ེ་པ་ཕོ་མང་བ་ཡོད་དོ། 5ཨེ་ལི་ཛར་དང་ཨི་ཐ་མར་�ི་རིགས་བ�ད་ནང་མཆོད་
ཁང་གི་ལས་�ེད་པ་དང་ཆོས་�ི་ད�་འཛ�ན་བཅས་ཡོད་�ོབས། དེ་ཚ�འི་ལས་འགན་ལ་�ན་ཤོག་�བ་ནས་བ�ོས་
གནང་ངོ་། 6ཨེ་ལི་ཛར་དང་ཨི་ཐ་མར་�ི་རིགས་བ�ད་ཚ�ས་རེ་མོས་�ི་�ན་ཤོག་�བ་བོ། དེ་ནས་དེ་ཚ�་ལེ་ཝི་པའི་
�ང་ཡིག་ནེ་ཐ་ནེལ་�ི་�་ཤེ་མ་�ཱས་དེབ་བ�ེལ་གནང་ངོ་། �ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་དང་�་མ་ཛ་�ོག་
དང་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་�ི་�་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་དང་། �་མའི་�ིམ་ཚང་གི་འགོ་པ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པའི་�ིམ་ཚང་ཚ�་བཅས་པ་
ཚང་མ་དཔང་པོ་ཡིན་ནོ། 7-18�ིམ་ཚང་ཉི་�་�་བཞིའི་ཚ�་ཁག་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་གཤམ་གསལ་ལས་འགན་འདི་
�ར་ཡིན་ནོ། ༡) ཡེ་ཧོ་ཡ་རིབ། ༢) ཡེ་དྷ་�ཱ། ༣) ཧ་རིམ། ༤) སི་ཨོ་རིམ། ༥) མལ་ཀི་�ཱ། ༦) མི་ཡ་མིན། ༧) ཧག་
ཀོཛ། ༨) ཨ་བྷི་�ཱ། ༩) ཡེ་�་ཨ། ༡༠) ཤེ་ཀན་�ཱ། ༡༡) ཨེལ་ཡ་ཤིབ། ༡༢) ཡ་ཀིམ། ༡༣) �བ་�ཱ། ༡༤) ཡེ་ཤེ་བྷིབ། 
༡༥) བྷིལ་�། ༡༦) ཨིམ་མེར ༡༧) ཧེ་ཛ�ར། ༡༨) ཧ་པི་ཛ�ཛ ༡༩) པེ་ཐ་�ཱ། ༢༠) ཡེ་ཧེཛ་ཀེལ། ༢༡) ཡ་ཀིན། ༢༢) 
གྷ་�ལ། ༢༣) དྷེ་ལའི་�ཱ། ༢༤) མ་ཛ�་�ཱ། 19མི་འདི་ཚ�་རང་རང་སོ་སོའི་ལས་འགན་བཞིན་མཆོད་ཁང་�་�ིན་
ནས། དེ་ཚ�འི་མེས་པོ་གོང་མ་ཨ་རོན་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་
ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ལས་འགན་�་�ར་དེབ་�ེལ་གནང་ཡོད་དོ༎  

ལེ་ཝ་ིཔ་ཚ�འི་མིང་ཐོ།  

20འདི་ཚ�་ལེ་ཝི་པའི་རིགས་བ�ད་ལས་ཆད་པའི་�ིམ་ཚང་ཚ�འི་འགོ་འ�ིད་གཞན་ཚ�་ཡིན་ནོ། ཤེ་�་ཨེལ་བ�ད་
ནས་ཨམ་རམ་�ི་རིགས་བ�ད་ཡེ་དི་�ཱ། 21རེ་ཧབ་�ཱའི་རིགས་བ�ད་ཨི་ཤི་ཨ། 22ཤེ་ལོ་མིད་བ�ད་ཨིཛ་ཧར་�ི་
རིགས་བ�ད་ཡ་ཧད། 23ཧེབ་རོན་�ི་�་�མས་�ི་ལོའི་གོ་རིམ་�ར་ཡེ་རི་ཨ་དང་ཨ་མར་�ཱ་དང་ཡེ་ཧ་ཛ�་ཨེལ་
དང་ཡེ་ཀ་མིམ། 24མི་�འི་བ�ད་�་ཛ�་ཨེལ་�ི་རིགས་བ�ད་ཤ་མིར། 25མི་�འི་�ན་ཨི་ཤི་ཨ་བ�ད་�་ཛ�་ཨེལ་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

�ི་རིགས་བ�ད་ཛ་ཀར་�ཱ། 26མེ་ར་རིའི་རིགས་བ�ད་�ཱ་ལི་དང་�་ཤི་དང་ཡ་ཛ�་�ཱ་ཡིན་ནོ། 27ཡ་ཛ�་�ཱ་ལ་ཤོ་
ཧམ་དང་ཛ་�ར་དང་ཨིབ་རི་བཅས་�་ག�མ་ཡོད་དོ། 28-29�ཱ་ལི་ལ་�་ཨེ་ལི་ཛར་དང་ཀིཤེ་བཅས་གཉིས་ཡོད་
དོ། ཨེ་ལི་ཛར་ལ་�་མེད་དོ། འོན་�ང་ཀི་སི་ལ་�་ཡེ་�ཱ་མིལ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད། 30�་ཤི་ལ་�ཱ་ལི་དང་ཨེ་དྷེར་དང་
ཡེ་རེ་མོད་བཅས་བ�མ་ཡོད་དོ། ལེ་ཝི་པའི་�ིམ་ཚང་�མས་ནི་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། 31དེ་ཚ�འི་གཉེན་ཚན་ཨ་རོན་
�ི་རིགས་བ�ད་�་མ་ཚ�ས་གནང་བ་�ར། �ིམ་ཚང་རེ་རེའི་འགོ་འཛ�ན་དང་ཁོང་གི་�ན་�ང་བ་ནང་ནས་
གཅིག་གིས་ལས་འགན་�ི་ཆེད་�་�ན་ཤོག་�བ་བོ། �ལ་པོ་�་བིད་དང་ཛ་�ོག་དང་ཨ་ཧི་མེ་ལེག་དང་�་མ་ཚ�་
དང་ལེ་ཝི་པའི་�ིམ་ཚང་�མས་�ི་འགོ་པ་ཚ�་དཔང་པོ་ཡིན་ནོ༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 25 

མཆོད་ཁང་གི་རོལ་མོ་མཁན་�མས།  

1�ལ་པོ་�་བིད་དང་ལེ་ཝི་པའི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ས་མཆོད་འ�ལ་�ི་ལས་འགན་འགོ་འ�གས་མཁན་�མས་གཤམ་
གསལ་�ར་ལེ་ཝི་རིགས་�ས་�མས་ནས་ཨ་སཕེ་དང་། ཧེ་མན་དང་། ཡེ་�་�ན་བཅས་འདམས་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�ས་
པི་ཝང་དང་�བ་ཆལ་བཅས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་འ�ིན་གསལ་�གས་�་དགོས་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་
མིང་དང་ལས་འགན་འདི་�ར་ཡིན། 2ཨ་སཕེ་�ི་�་�མས་ཛ་�ར་དང་ཡོ་སབ་དང་ནེ་ཐན་�ཱ་དང་ཨ་ཤ་རེ་�ཱ་
བཅས་བཞི་ཡོད། དེ་ཚ�ས་�ལ་པོས་བཀའ་གནང་བ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་འ�ིན་གསལ་�གས་
གནང་མཁན་ཨ་ས་ཕའི་ད�་འ�ིད་འོག་ཡོད་དོ། 3ཡེ་�་�ན་ལ་གྷེ་དལ་�ཱ་དང་ཛ�་རི་དང་ཡེ་ཤ་�ཱ་དང་ཤིམ་ཨི་
དང་ཧ་ཤབ་�ཱ་དང་མ་ཏི་ཐི་�ཱ་བཅས་�་�ག་ཡོད། ཡབ་�ི་ད�་འ�ིད་འོག་�་དེ་ཚ�ས་པི་ཝང་གི་རོལ་མོ་དང་
བ�ོད་པའི་མ�ར་མ་ལེན་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་�ེ་�་བ་དང་ཆབ་ཅིག་དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་
གི་ག�ང་འ�ིན་གསལ་�གས་�ས་སོ། 4ཧེ་མན་�ི་�་བ�་བཞི་ནི་�ག་ཀི་ཡ་དང་མ་ཏན་�ཱ་དང་�་ཛ�་ཨེལ་དང་
ཤེ་�་ཨེལ་དང་ཡེ་རི་མོད་དང་ཧ་ནན་�ཱ་དང་ཧ་ན་ནི་དང་ཨེལ་ལའི་ཐ་དང་གྷི་དལ་ཏི་དང་རོ་མམ་ཏི་ཨེ་ཛ�ར་
དང་ཡོཤ་བྷེ་ཀ་�་དང་མ་ལོ་ཐི་དང་ཧོ་ཐིར་དང་མ་ཧ་ཛ�ི་ཨོད་བཅས་ཡིན་ནོ། 5�ལ་པོའི་�ང་�ོན་པ་ཧེ་མན་ལ་
མ�་�ོབས་གནང་བའི་�ིར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་�ར། ཁོང་ལ་�་བ�་བཞི་དང་�་མོ་ག�མ་
ཡང་གནང་ངོ། 6ཁོང་གི་�་ཚང་མས་ཡབ་�ི་ད�་འ�ིད་འོག་མཆོད་ཁང་གི་མཆོད་འ�ལ་�བས་�བ་ཆལ་དང་
པི་ཝང་བཅས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཨ་སཕ་དང་ཡེ་�་�ན་དང་ཧེ་མན་བཅས་པ་�ལ་པོའི་བཀའ་འོག་�་ཡོད་
དོ། 7མི་�ངས་ཉི་�་�་བཞི་ཡོད་པ་དེ་ཚ�་ཚང་མ་མཁས་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་རོགས་པ་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་
�ོང་དར་ཡོད་པའི་རོལ་མོ་མཁན་ཡིན་ནོ། ཚང་མ་བ�ོམས་མི་�ངས་ ༢༨༨ ཡོད་དོ། 8དེ་ཚ�་ལས་འགན་ཁག་སོ་
སོ་ཐག་གཅོད་�ེད་པར་ལོ་ཆེ་�ང་དང་མཁས་པ་དང་�ོངས་དར་ཡིན་མིན་ལ་མ་�ོས་པར་�ན་�བ་ནས་ད�ེ་བ་
�ེ་བ་དང་། 9-31མི་�ངས་ ༢༨༨ ཡོད་པ་དེ་ཚ�་�ིམ་ཚང་གཞིར་བ�ང་�ར་ཚ�་ཉི་�་�་བཞི་ལ་བགོས་ཡོད་པ་
དང་། ཚ�་རེར་མི་�ངས་བ�་གཉིས་ཡོད་པ་དང་ཚ�་རེ་རེར་འགོ་འཛ�ན་རེར་ཡོད་དོ། ལས་འགན་གཞིར་བ�ང་གོ་
རིམ་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། ༡) ཨ་སཕེའི་�ིམ་ཚང་གི་ཡོ་སེབ། ༢) གྷེ་དལ་�ཱ། ༣) ཛ་�ར། ༤) ཛ�་རི། ༥) ནེ་ཐན་�ཱ། ༦) 
�་ཀི་�ཱ། ༧) ཨ་ཤ་རེ་�ཱ། ༨) ཡཻ་ཤ་�ཱ། ༩) མ་ཏན་�ཱ། ༡༠) ཤིམ་ཨི། ༡༡) �་ཛ�་ཨེལ། ༡༢) ཧ་ཤབ་�ཱ། ༡༣) ཤེ་�་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

ཨེལ། ༡༤) མ་ཏི་ཐི་�ཱ། ༡༥) ཡེ་རི་མོད། ༡༦) ཧ་ནན་�ཱ། ༡༧) ཡོཤ་བྷེ་ཀ་�། ༡༨) ཧ་ན་ནི། ༡༩) མ་ལོ་ཐི། ༢༠) 
ཨི་ལའི་ཐ། ༢༡) ཧོ་ཐིར། ༢༢) གྷི་དལ་ཏི། ༢༣) མ་ཧ་ཛ�་ཨོད། ༢༤) རོ་མམ་ཏི་ཨེ་ཛ�ར༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 26 

མཆོད་ཁང་གི་�་�ང་པ་�མས།  

1མཆོད་ཁང་གི་�་�ང་བ་ཚ�འི་ལས་ཀའི་འགན་འདི་�ར་ཡིན། ཀོ་�ཱའི་རིགས་�ས་ནས་ཨ་སཕེ་�ི་�ིམ་ཚང་གི་
ཀོར་�ི་�་མེ་ཤེ་ལེམ་�ཱ་ཡིན་ནོ། 2ཁོང་ལ་�་བ�ན་ཡོད་པ་ལོའི་གོ་རིམ་�ར་�ི་མིང་ཐོ་ནི། ཛ་ཀར་�ཱ་དང་ཡེ་དྷི་
ཨེལ་དང་ཛ�་བ་དི་�ཱ་དང་ཡད་ནི་ཨེལ་དང་། 3ཨེ་ལམ་དང་ཡེ་ཧོ་ཧ་ནན་དང་ཨེ་ལི་ཧོ་ནའི་བཅས་ཡིན་ནོ། 4ཨོ་
བེད་ཨེ་དྷོམ་ཞེས་པ་ལ་�་བ�ད་ཡོད་པར་དཀོན་མཆོག་གིས་�ིན་�བས་གནང་བ་དེ་ཚ�འི་ལོའི་གོ་རིམ་བཞིན་�ི་
མིང་ཐོ་ནི། ཤེ་མ་�ཱ་དང་ཡེ་ཧོ་ཛ་བྷད་དང་ཡོ་ཨ་དང་ས་ཀར་དང་ནེ་ཐ་ནེལ་དང་། 5ཨ་མི་ཨེལ་དང་ཨི་ས་ཀར་
དང་པེ�་ལེ་ཐའི་བཅས་ཡིན་ནོ། 6-7ཨོ་བེད་ཨེ་དྷོམ་�ི་�་�ན་ཤོས་ཤེ་མ་�ཱ་ལ་�་ཨོད་ནི་དང་རེ་ཕ་ཨེལ་དང་ཨོ་
བི་དང་ཨེལ་ཛ་བད་དང་ཨེ་ལི་�་དང་སེ་མ་ཀི་ཨ་བཅས་�ག་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�འི་འ�ོན་�ངས་ལ་བ�ེན་ནས་རིགས་
�ས་ནང་གི་མི་�་གཙ�་ཆེ་ཚ�་ཡིན། �ང་ཤོས་གཉིས་པོ་ནི་དམིགས་བསལ་�ལ་དང་�ན་པ་ཡིན་ནོ། 8ཨོ་བེད་ཨེ་
དྷོམ་�ི་�ིམ་ཚང་ལ་ནང་མེ་�ེས་པ་ལས་འགན་ཧ་ཅང་འ�ོན་�ངས་ལེགས་པ་ཅན་�ག་�་རེ་གཉིས་ཡོད་དོ། 9མེ་
ཤེ་ལེམ་�ཱའི་�ིམ་ཚང་ནང་�ེས་པ་འ�ོན་�ངས་ལེགས་པ་ཅན་བཅོ་བ�ད་ཡོད་དོ། 10མེ་ར་རིའི་རིགས་�ས་ཧོ་
�ཱ་ལ་�་བཞི་ཡོད་པ་ནི། ཤིམ་རི་(ཁོང་ནི་�་�ན་ཤོས་མིན་ན་ཡང་ཕས་ཁོ་ལ་འགོ་པར་བ�ོས་སོ་)དང། 11ཧིལ་ཀི་
�ཱ་དང་ཏེ་བྷལ་�ཱ་དང་ཛ་ཀར་�ཱ་བཅས་ཡིན། ཧོ་�ཱའི་�ིམ་ཚང་ནང་མཆོད་ཁང་གི་�་�ང་བ་བ�ོམས་བ�་
ག�མ་ཡོད་དོ། 12མཆོད་ཁང་གི་�་�ང་བ་�མས་�ིམ་ཚང་གཞིར་བ�ང་ཚ�་སོ་སོར་བགོས་ཡོད་པ་དང་། ལེ་ཝི་པ་
གཞན་ཚ�་�ར་དེ་ཚ�་ལ་མཆོད་ཁང་ནང་ལས་འགན་�ད་ཡོད་དོ། 13�ིམ་ཚང་ཆེ་�ང་ལ་མ་�ོས་པར་རེ་རེ་བཞིན་
�ལ་�ོར་རང་གི་ལས་འགན་ཇི་ཡོད་�ན་�བ་པ་ཡིན་ནོ། 14ཤེ་ལེམ་�ཱ་ལ་ཤར་�ོ་ཐོབ་པ་དང་། ཁོང་གི་�་�ག་
�་�ོབ་�ོན་བཟང་པོ་གནང་མཁན་ཛ་ཀར་�ཱ་ལ་�ང་�ོ་ཐོབ་བོ། 15ཨོ་བེད་ཨེ་དྷོམ་ལ་�ོ་�ོ་ཐོབ་པ་དང་། ཁོང་
གི་�་ཚ�ར་བང་མཛ�ད་�ང་�འི་ལས་འགན་ཐོབ་བོ། 16�་པིམ་དང་ཧོ་�ཱ་ལ་�བ་�ོ་ཐོབ་པ་དང་། ཤ་ལེ་ཀེད་ལ་
ལམ་�ེང་གི་�ལ་�ོ་ཐོབ་བོ། �་�ང་བ་ལས་འགན་གཅིག་གི་�ེས་ལ་གཅིག་�ས་ཚ�ད་སོ་སོར་བགོས་ནས་�ད་
ཡོད་དོ། 17ཤར་�ོགས་ལ་ཉིན་རེར་�་�ང་བ་�ག་རེ་ལས་འགན་�་ཡོད་པ་དང་། �ང་�ོགས་ལ་བཞི་དང་�ོ་
�ོགས་ལ་བཞི་བཅས་ཡོད་དོ། བང་མཛ�ད་རེ་རེར་མི་གཉིས་རེ་བཅས་བང་མཛ�ད་ཁང་གི་�་�ང་བ་བཞི་བ�ོས་
ཡོད་དོ། 18�བ་�ོགས་�ི་�མས་རའི་ཉེ་འ�མ་�ི་ལམ་�ང་ལ་�་�ང་བ་བཞི་དང་�མས་ར་རང་�་�་�ང་བ་
གཉིས་ཡོད་དོ། 19དེ་ཚ�་ནི་ཀོ་ར་དང་མི་ར་རིའི་རིགས་�ས་�ི་�་�ང་བའི་ལས་འགན་ཡིན་ནོ༎  

མཆོད་ཁང་གི་ལས་འགན་གཞན་ཁག།  



�ོན་རབས་དང་པོ། 

20ལེ་ཝི་པ་ཚ�འི་རོགས་པ་གཞན་�མས་�ི་མཆོད་ཁང་�་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བ་བ�ོ་བའི་ད�ལ་མཛ�ད་དང་
བང་མཛ�ད་ཁག་གི་འགན་ཡོད་དོ། 21གྷེར་ཤོན་�ི་�་ཡིན་པ་ལ་དན་ལ་�ིམ་ཚང་ཚ�་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། 
ཁོང་གི་�་ཡེ་ཧི་ཨེལ་�ི་�ིམ་ཚང་བཅས་པའི་མེས་པོ་ཡིན་ནོ། 22ལ་དན་གི་�་ཛ�་ཐམ་དང་ཡོ་ཨེལ་གཉིས་ནི་
མཆོད་ཁང་གི་ད�ལ་མཛ�ད་དང་བང་མཛ�ད་ཁག་གི་འགན་ཡོད་དོ། 23ཨམ་རམ་དང་ཨིཛ་ཧར་དང་ཧེབ་རོན་
དང་�་ཛ�་ཨེལ་�ི་བ�ད་པ་ཚ�་ལ་ཡང་ལས་འགན་�ད་ཡོད་དོ། 24མོ་ཤེའི་�་གྷེར་ཤོམ་�ི་རིགས་�ས་�ི་ཤེ་�་
ཨེལ་ནི་མཆོད་ཁང་གི་ད�ལ་མཛ�ད་�ི་འགན་འ�ར་བའི་ལས་�ེད་པ་གཙ�་བོ་ཡིན་ནོ། 25གྷེར་ཤོམ་�ི་�ན་ཨེ་ལི་
ཨེ་ཛ�ར་བ�ད་ནས་ཁོ་ནི་ཤེ་ལོ་མིད་�ི་�ན་ཡིན་པ་དང་། ཨེ་ལི་ཨེ་ཛ�ར་ནི་རེ་ཧབ་�ཱའི་ཕ་དང་། ཁོ་ནི་ཡེ་ཤི་ཨའི་
ཕ་ཡིན་ནོ། ཇོ་རམ་�ི་ཕ་དང་ཛ�ག་རིའི་ཕ་དང་ཤེ་ལོ་མིད་�ི་ཕ་ཡིན་ནོ། 26ཤེ་ལོ་མིད་དང་ཁོའི་�ིམ་ཚང་གི་ནང་
མི་ཚ�ར་�ལ་པོ་�་བིད་དང་�ིམ་ཚང་གི་གཙ�་བོ་ཚ�་དང་། རིགས་�ས་�ི་ཚ�་སོ་སོའི་འགོ་པ་དང་དམག་དཔོན་ཚ�་
བཅས་པས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་བའི་འ�ལ་བ་ཚང་མའི་འགན་འཛ�ན་ཡོད་དོ། 27དེ་ཚ�ས་དམག་ས་ནས་བཅོམ་
ནོར་�ན་�་འ�ེར་ཡོང་ནས་མཆོད་ཁང་གི་བེད་�ོད་ཆེད་བ�ོ་བ་ཡིན་ནོ། 28ཤི་ལོ་མིད་དང་ཁོང་གི་�ིམ་ཚང་ཚ�་
མཆོད་ཁང་ནང་བེད་�ོད་�ེད་པའི་ཆེད་བ�ོ་བའི་རིགས་དང་�ང་�ོན་པ་ཤ་�་ཨེལ་�ིས་བ�མས་ཕེབས་པའི་
འ�ལ་བ་ཚ�་དང་། �ལ་པོ་ཤ་�ལ་དང་ནེར་�ི་�་ཨབ་ནེར་དང་ཛ�་�་ཡའི་�་ཡོ་ཨབ་བཅས་�ི་འ�ེར་ཡོང་བའི་
འ�ལ་བ་�མས་�ི་ལས་འགན་འ�ིད་ཡོད་དོ༎  

ལེ་ཝ་ིཔ་གཞན་ཚ�འི་ལས་འགན་�མས།  

29ཨིཛ་ཧར་�ི་རིགས་བ�ད་ཀེ་ན་ནི་�ཱ་དང་ཁོའི་�་ཚ�ར་འཛ�ན་�ོངས་�ི་ཡིག་ཆ་བདག་ཉར་�ི་ལས་འགན་
དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཚ�འི་འཁོན་འ�གས་ཞི་�ིགས་�་�འི་ལས་འགན་ཡོད་དོ། 30ཧེབ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་
�ི་�ོད་ནས་ཧ་ཤབ་�ཱ་དང་། ཁོའི་�ན་གཞན་དང་མི་འ�་བ་ ༡,༧༠༠ ཡོད་པ་�མས་ནི་ཆོས་དང་མི་མང་གི་
ལས་དོན་�ི་འཛ�ན་�ོངས་པའི་འགོ་འཛ�ན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་གཙང་པོ་ཡོར་དན་�ི་�བ་�ོགས་�་བཞག་གོ 31ཡེ་
རི་ཨ་ནི་ཧེབ་རོན་�ི་བ�ད་པའི་འགོ་འཛ�ན་ཡིན་ནོ། �ལ་པོ་�་བིད་�ིས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་བཞི་བ�་པར་
ཧེབ་རོན་�ི་�ིམ་ཚང་གི་བ�ད་པ་དང་། �ིམ་ཚང་དེའི་དམག་མི་གཞན་དང་མི་འ�་བ་ཚ�འི་�ད་ཞིབ་གནང་བ་
དང་། དེ་ཚ�་གྷིལ་ཨད་�ི་མངའ་�ལ་ཡ་ཛ�ར་�་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་སོ། 32�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་ཡེ་
རི་ཨའི་�ིམ་ཚང་གི་འགོ་འཛ�ན་གཞན་དང་མི་འ�་བ་ ༢,༧༠༠ འདམས་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�་ཆོས་དང་ཞི་བའི་
�ི་གནས་མི་མང་གི་ལས་འགན་�ི་འཛ�ན་�ོངས་�ི་འགོ་འཛ�ན་པར་ཡོར་དན་གཙང་པོའི་ཤར་�ོགས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་མངའ་�ལ་�་བྷེན་དང་། གྷཌ་དང་། ཤར་མ་ནསེ་�ཱེ་བཅས་པར་བ�ོ་བཞག་གནང་ངོ་༎  

�ོན་རབས་དང་པོ། 27 

དམག་�ེ།  



�ོན་རབས་དང་པོ། 

1འདི་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ིམ་ཚང་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་�མས་དང་རིགས་�ས་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་�མས་དང་། དེ་ཚ�འི་
�ལ་ཁབ་�ི་ལས་དོན་ལ་ལས་�ེད་པ་འཛ�ན་�ོངས་�་མཁན་ཚ�འི་ཐོ་ཡིན་ནོ། ལོ་གཅིག་ནང་�་རེར་ཚ�་མི་འ�་བ་
མི་�ངས་ ༢༤,༠༠༠ ལས་འགན་�་ཡོད་དོ། �་བ་དེའི་ཆེད་�་ཚ�་དེ་དམག་�ི་ཞིག་གི་མངའ་འོག་�་ཡོད་དོ། 2-

15གཤམ་གསལ་ཁག་�་བ་སོ་སོའི་ཚ�་མི་འ�་བའི་དམག་�ི་�མས་ཡིན་ནོ། �་བ་དང་པོར། ཛབ་དི་ཨེལ་�ི་�་ཡ་
ཤོ་བྷིམ་ཡིན་པ་དང་། (ཁོ་ནི་ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་�ི་ཆ་ཤས་པེ་རེཛའི་རིགས་�ས་�ི་མི་ཁོང་ཡིན་ནོ།) �་བ་གཉིས་
པ། ཨ་ཧོ་ཧིའི་མི་བ�ད་�ི་དྷོ་དའི་ཡིན་པ་དང་། (ཁོའི་མངའ་འོག་ཨང་གཉིས་པ་ནི་མིག་ལོད་ཡིན་ནོ།) �་བ་
ག�མ་པ། �་མ་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷའི་�་བྷེ་ན་�ཱ་ཁོ་ནི་�མ་�་པོའི་འགོ་པ་ཡིན་པ་དང་། (ཁོའི་�་ཨ་མི་ཛ་བྷ་ད་ཁོའི་
ཚབ་�་ཚ�་དེའི་འགོ་འཛ�ན་�་འ�ར་རོ།) �་བ་བཞི་པ། ཡོ་ཨབ་�ི་�་ཨ་ས་ཧེལ་དང་། (ཁོའི་�་ཛ�་བ་དི་�ཱ་ཁོའི་
ཚབ་�་འ�ར་རོ།) �་བ་�་པ། ཨིཛ་ཧར་�ི་རིགས་བ�ད་པ་ཤམ་�ད་དང་། �་བ་�ག་པ། ཊེ་ཀོ་ཨ་ནས་ཨི་
ཀེཤའི་�་ཨི་ར་དང་། �་བ་བ�ན་པ། པེ་ལོན་ནས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་པ་ཧེ་ལེཛ་དང་། �་བ་བ�ད་པ། �་�་ནས་སི་བྷི་
ཀའི་དང་། (ཁོ་ནི་ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་�ི་ཆ་ཤས་�ི་ཛ�་�ཱའི་རིགས་�ས་�ི་འ�ས་མི་ཡིན་ནོ།) �་བ་ད�་པ། བྷེན་
ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་ས་�ལ་�ི་ཨ་ན་ཐོད་ནས་ཨ་བྷི་ཨེ་ཛར་དང་། �་བ་བ�་པ། ནེ་ཏོ་�ཱ་ནས་མ་ཧ་རའི་དང་། 
(ཁོ་ནི་ཛ�་�ཱའི་�ིམ་�ེའི་འ�ས་མི་ཡིན་ནོ།) �་བ་བ�་གཅིག་པ། ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�ེ་རིགས་�ི་ས་�ལ་�ི་པི་ར་ཐོན་
ནས་བྷེ་ན་�ཱ་དང་། �་བ་བ�་གཉིས་པ། ནེ་ཏོ་�ཱ་ནས་ཧེལ་དའི། (ཁོ་ནི་ཨོཐ་ནི་ཨེལ་�ི་རིགས་བ�ད་ཡིན་ནོ།)  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ེ་རིགས་�མས་�ི་འཛ�ན་�ོངས་ཁག།  

16-22གཤམ་གསལ་འདི་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་�མས་�ི་འཛ�ན་�ོངས་པ་ཚ�འི་མིང་ཐོ་ཡིན་ནོ། �ེ་རིགས། 
འཛ�ན་�ོང་པ། �་བྷེན། ཛ�ག་རིའི་�་ཨེ་ལི་ཨེ་ཛ�ར། སིམ་ཨོན མ་�འི་�་ཤེ་ཕཏ་�ཱ། ལེ་ཝི། ཀེ་�་ཨེལ་�ི་�་ཧ་ཤབ་
�ཱ། ཨ་རོན། ཛ་�ོག། ཡ་�་�། �ལ་པོ་�་བིད་�ི་�་མཆེད་ཨེ་ལི་�། ཨི་ས་ཀར། མི་ཀ་ཨེལ་�ི་�་ཨོམ་རི། ཛ�་�་
�ན། ཨོ་བ་དི་�ཱའི་�་ཨིཤ་མ་�ཱ། ནཕ་ཏ་ལི། ཨཛ་རི་ཨེལ་�ི་�་ཡེ་རེ་མོད། ཨེཕ་ར་ཡིམ། ཨ་ཛ་ཛ་�ཱའི་�་ཧོ་ཤེ་ཡ། 
�བ་མ་ནསེ་�ཱེ། པེ་དྷ་�ཱའི་�་ཡོ་ཨེལ། ཤར་མ་ནསེ་�ཱེ། ཛ�་ཀར་�ཱའི་�་ཨིད་དྷོ། བྷེན་ཡ་མིན། ཨབ་ནེར་�ི་�་ཡ་སི་
ཨེལ། �ན། ཡེ་རོ་ཧམ་�ི་�་ཨ་ཛ་རེལ་བཅས་སོ། 23�ལ་པོ་�་བིད་�ིས། མི་མང་�མས་ལོ་�ངས་ཉི་�་མན་ཆད་
�ངས་གཤེར་གནང་མེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ནམ་མཁའི་
�ར་ཚ�གས་བཞིན་�ོན་ཆེ་བཟོ་གནང་�འི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་དོ། 24�མ་ཛ�་�་ཡའི་�་ཡོ་ཨབ་�ིས་མི་
འབོར་�ངས་གཤེར་�་འགོ་�གས་�ང་། ཁོའི་ཆ་ཚང་�ས་�བ་མེད་དོ། དཀོན་མཆོག་གིས་མི་འབོར་�ངས་
གཤེར་འདིའི་�ེན་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་གནང་ཡོད། དེ་འ�་སོང་ཙང་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་ག�ང་
འ�ེལ་ཡིག་ཆའི་ནང་�ངས་འབོར་མཐའ་མ་དེ་བཀོད་མེད་དོ༎  

�ལ་པོའི་�་ནོར་�ི་འཛ�ན་�ོངས་པ།  

25-31�ལ་པོའི་ཁོངས་གཏོགས་�ི་�་ནོར་�ི་འཛ�ན་�ོངས་པའི་མིང་ཐོ་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། �ལ་པོའི་
མཛ�ད་ཁང་། : ཨ་དིལ་�ི་�་ཨཛ་མ་ཝེད། ས་གནས་�ི་མཛ�ད་ཁང་། : �་ཛ�་�ཱའི་�་ཡོ་ན་ཐན། ཞིང་ཁའི་ལས་མི། 



�ོན་རབས་དང་པོ། 

: ཀེ་�བ་�ི་�་ཨིཛ�་རི། �ན་ཚལ་�མས། : ར་�ཱ་ནས་ཤིམ་ཨི། ས་འོག་�་ཡོད་པའི་�ན་ཆང་གི་དོལ་ཁང་�མས། : 
ཤེ་ཕམ་ནས་ཛབ་�ི། �བ་�ོགས་�ི་རི་གཤམ་འོག་�་ཡོད་པའི་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་དང་སེ་ཡབ་ཤིང་། : གྷེ་དྷེར་ནས་
བྷལ་ཧ་ནན། ཁ་�ར་པོའི་�མ་�ི་གཉེར་ཚང། : ཡོ་�ཱཤ། ཤ་རོན་�ི་ཐང་གི་�གས་ཟོག། : ཤ་རོན་ནས་ཤིར་ཏའི། 
�ང་གཤོང་�མས་�ི་�གས་ཟོག། : ཨད་ལའི་�་ཤ་ཕཏ། �་མོང་�མས། : ཨིཤ་མ་ཨེལ་པ་ཨོ་བྷིལ། བོང་�་�མས། 
: མེ་རོ་ནོད་ནས་ཡེ་དི་�ཱ། �ག་དང་ར་�མས། : ཧ་གྷར་པ་ཡ་ཛ�ཛ་བཅས་སོ།  

�་བིད་�ི་�་�ེར་�ི་�ོས་�ོན་པ།  

32�ལ་པོ་�་བིད་�ི་ཨ་�་ཡོ་ན་ཐན་ནི་�ོབ་�ོན་ཚད་�ན་པ་མཁས་དབང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་དང་ཧག་མོ་
ནིའི་�་ཡེ་ཧི་ཨེལ་གཉིས་�ལ་པོའི་�ས་ཚ�འི་�ོབ་�ོངས་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཡིན་ནོ། 33ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་ནི་�ལ་པོའི་�ོས་
�ོན་པ་དང་། ཨར་ཀི་པ་ནི་�་ཤའི་�ལ་པོའི་�ོགས་པོ་དང་�ོས་�ོན་པ་ཡིན་ནོ། 34ཨ་ཧི་ཐོ་ཕེལ་�ོངས་པའི་�ེས་
�་ཨ་བྷི་ཡ་ཐར་དང་བྷེ་ན་�ཱའི་�་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷ་�ལ་པོའི་�ོས་�ོན་པར་འ�ར་རོ། ཡོ་ཨབ་ནི་�ལ་པོའི་དམག་མིའི་
དམག་ད�ིར་བཀོད་བ�ོམས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  
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མཆོད་ཁང་གི་ཆད་�་�་བིད་�ི་�ོབ་�ོན་�མས།  

1�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ལས་�ེད་པ་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འཛ�མས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 
དེ་འ�་སོང་ཙང་�ེ་རིགས་ཚ�འིི་ལས་�ེད་པ་ཚང་མ་དང་། �ལ་ཁབ་�ི་ལས་དོན་ཐོག་འཛ�ན་�ོངས་གནང་
མཁན་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་། རིགས་�ས་�ིི་འགོ་པ་ཚ�་དང་། �ལ་པོ་དང་�ས་ཚ�ར་བདག་པའི་�་དངོས་དང་། 
�གས་ཚ�འི་བཀོད་�བ་པ་དང་། ཕོ་�ང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་། དམག་མི་གལ་ཆེ་ཁག་དང་། མི་�་གལ་ཆེ་
བཅས་པ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འཛ�མས་སོ། 2�་བིད་�ིས་དེ་ཚ�འི་མ�ན་�་བཞེངས་ནས་ག�ངས་བཤད་གནང་བ་ནི། 
ངའི་�ལ་མི་ཚ�་ང་ལ་ཉོན་ཞིག་དང་། ངས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
ཞབས་�ེགས་ཞིག་བཞེངས་འདོད་ཡོད་པ་དང་། ངས་ཁོང་ལ་�ས་ཞབས་�་བའི་ཆེད་མཆོད་ཁང་ཞིག་བཞེངས་
པའི་�་�ིགས་�ིས་པ་ཡིན་ནོ། 3འོན་�ང་ཁོང་གིས་དེ་�ར་�ེད་པར་འགག་�་གནང་�ང་། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་
དམག་མི་ཞིག་ཡིན་པས་མི་མང་པོ་བསད་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་ཡིན་ནོ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་གིས་ང་དང་ངའི་རིགས་བ�ད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེང་ཇི་�ིད་ནམ་གནས་བར་�ལ་�ིད་�ོངས་
བར་འདམས་གནང་ཡོད། ཁོང་གི་ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་ལ་དེད་དཔོན་�་འདམས་གནང་བ་དང་། ཡ་�་�་པའི་
ནང་ནས་ངའི་ཡབ་�ི་�ིམ་ཚང་ལ་འདམས་གནང་ཡོད། �ིམ་ཚང་དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་ཁོང་གིས་ང་ལ་འདམས་
གནང་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་གནང་བར་�གས་མཉེས་ཡོད། 5ཁོང་གིས་ང་ལ་�་མང་པོ་
གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་ཁོང་གིས་སོ་ལོ་མོན་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ལ་ཁབ་དེའི་
�ེང་�ལ་�ིད་�ོངས་བར་འདམས་གནང་ཡོད་དོ། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�ི་�་སོ་ལོ་མོན་ནི་ངའི་
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མཆོད་ཁང་བཞེངས་མཁན་ཡིན། ངས་ཁོ་ལ་ངའི་�་འདམས་ཡོད་པ་དང་ང་ནི་ཁོའི་ཕ་ཡིན་ནོ། 7ཁོས་ད་�་�ས་
པ་བཞིན་ངའི་བཀའ་�ིམས་�མས་ཟབ་ཟབ་�ས་ནས་�ང་བ�ི་�ས་པ་ཡིན་ན། ངས་ཁོའི་�ལ་�ིད་�ས་�ན་�ི་
ཆེད་�་གནས་པར་�་�་ཡིན་ཞེས་ང་ལ་བཀའ་གནང་�ང་ངོ་། 8དེ་འ�་སོང་ཙང་ངའི་མི་མང་ཚ�་ང་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་དང་ཁོང་གི་མི་མང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་འ�ས་ཚ�གས་འདིར་�ོད་ཚ�ར་ས་ཆ་བཟང་པོ་�་མ�ས་བདག་པ་
དང་། �ོད་ཚ�འི་མི་བ�ད་�ེས་མ་�ེས་འཛ�ན་ཚ�ར་�ག་�་�ིས་�ོད་�བ་པའི་�ིར་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་ཇི་
�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཟབ་ཟབ་�ིས་�ང་བར་�ོས་ཤིག་ཅེས་བ�ལ་བར་�་ཞེས་སོ། 9ཁོང་གིས་སོ་ལོ་མོན་
ལ་ངའི་�་ངས་�ོད་�ིས་ཕའི་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོས་ལེན་�ས་ནས་ཐེ་ཚ�མ་མེད་པར་འདོད་བཞིན་�། ཁོང་གི་
ཞབས་�་�ོས་ཤིག་ཅེས་ནན་བ�ལ་�་�་ཡིན། ཁོང་གིས་ང་ཚ�འི་བསམ་�ོ་དང་འདོད་པ་ཚང་མ་མ�ེན་པ་དང་། 
�ོད་ཁོང་སར་བཅར་ན་ཁོང་གིས་�ོད་ལ་ངོས་ལེན་གནང་ཡོང་། འོན་�ང་�ོད་�ིས་ཁོང་ནས་ཁ་བ�ར་བ་ཡིན་
ན་ཁོང་གིས་�ོད་ལ་�ག་�་འདོར་བ་གནང་བ་དང་། 10�ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་པའི་མཆོད་
ཁང་བཞེངས་བར་�ོད་ལ་འདམས་གནང་བར་ཤེས་དགོས་སོ། ད་སེམས་ཐག་གཙང་མ་བཅད་ནས་དེ་�ར་�ོས་
ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 11�་བིད་�ིས་སོ་ལོ་མོན་ལ་མཆོད་ཁང་གི་ཁང་པ་ཡོངས་དང་མཛ�ད་ཁང་ཁག་དང་
གཞན་ཁང་མིག་ཁག་དང་�ིག་པ་སེལ་བའི་ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་མཆོག་བཅས་པའི་འཆར་གཞི་ཚང་མ་གནང་
ངོ་། 12ཁོང་གིས་�གས་ནང་ཡོད་པའི་�ེ་ཡངས་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་ཁང་མིག་ཁག་དང་མཛ�ད་ཁང་དང་
མཆོད་ཁང་གི་ཡོ་�ད་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་བའི་འ�ལ་བ་བཅས་�ི་འཆར་གཞི་�མས་ཁོང་ལ་
གནང་ངོ་། 13�་བིད་�ི་�་མ་དང་ལེ་ཝི་པ་�མས་�ིས་རང་གི་ལས་འགན་ཁག་དང་། མཆོད་ཁང་གི་ལས་ཀ་ཁག་
གནང་�་དང་། མཆོད་ཁང་གི་ཡོ་�ད་�མས་བདག་ཉར་�་�་བཅས་གོ་�ིགས་�་�འི་འཆར་གཞི་ཡང་ཁོང་ལ་
གནང་ངོ་། 14ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་གི་ཡོ་�ད་བཟོ་བར་གསེར་ད�ལ་ཇི་�ར་བེད་�ོད་�ེད་དགོས་པ་དང་། 15�་
མར་དང་�་མར་�ི་�ེགས་�་དང་། 16ད�ལ་�ི་�་�ོག་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་བཞེས་བག་འཇོག་པའི་
གསེར་�ི་�་�ོག་རེར་གསེར་དང་ད�ལ་ཇི་དགོས་བེད་�ོད་�ེད་དགོས་པའི་�ོབ་�ོན་གནང་ཡོད་དོ། 17ཤ་
འཛ�ན་དང་མཆོད་ཞལ་དང་�མ་པ་བཅས་བཟོ་བར་གསེར་�ད་མེད་ཇི་དགོས་པ་དང་། གསོལ་�ེར་བཟོ་བར་
གསེར་ད�ལ་ཇི་དགོས་པ་དང་། 18བ�ག་�ོས་འ�ལ་སའི་མཆོད་�ི་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ཆད་�ི་
�ོམ་�ེང་ཀེ་�བ་�ི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་བཟོ་བར་གསེར་�ད་མེད་ཇི་དགོས་སོགས་ཡང་�ོབ་�ོན་གནང་ཡོད་དོ། 
19�ལ་པོ་�་བིད་�ིས། འདི་ཚ�་ཚང་མ་འ�ི་བཀོད་�ིས་པའི་འཆར་གཞི་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�་ཉིད་ནས་
ང་ལ་དེ་�ར་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བའི་ནང་�་གསལ་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 20�ལ་པོ་�་བིད་�ིས། 
རང་གི་�ས་སོ་ལོ་མོན་ལ་�ོས་གདེངས་དང་སེམས་ཐག་ཆོད་པོ་�ོས་ཤིག་དང་། ལས་འགོ་འ�གས་ལ་གང་གིས་
�ང་འགག་ཆ་མེད་པ་�ོས་ཤིག་དང་། ངས་ཞབས་�ི་�་བའི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་དང་མཉམ་
�་ཡོད། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་�ངས་མ་གནང་བར་�ོད་�ིས་ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་བཞེངས་�འི་ལས་ཀ་མ་ཚར་བར་
ཁོང་�ོད་དང་མཉམ་�་བ�གས་པར་འ�ར་རོ། 21�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ར་མཆོད་ཁང་འདི་ལ་�ེད་དགོས་
པའི་ལས་འགན་ཁག་�ད་ཡོད་དོ། �ལ་འ�་མིན་དང་�ན་ཡོད་པའི་ལས་མི་�མས་�ོད་ལ་རོགས་�་�་འདོད་
པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། མི་མང་ཡོངས་དང་དེ་ཚ�འི་འགོ་པ་�མས་�ོད་�ི་མངའ་འོག་�་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ༎  



�ོན་རབས་དང་པོ། 

�ོན་རབས་དང་པོ། 29 

མཆོད་ཁང་བཞེངས་�་ཆེད་�་འ�ེར་ཡོང་བའི་འ�ལ་བ་�མས།  

1�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་འ�ས་ཚ�གས་ཡོངས་ལ་གསལ་�གས་གནང་བ་ནི། ངའི་�་སོ་ལོ་མོན་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་
འདམས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་ཁོ་ལོ་ན་�ང་བ་དང་ཉམས་�ོང་མེད་པས། ལས་འགན་དེ་ནི་ཧ་ཅང་�་
ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ནི་མིའི་ཕོ་�ང་ཞིག་མིན་པར་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་
�་མཆོད་ཁང་ཞིག་ཡིན་ནོ། 2ངས་མཆོད་ཁང་གི་�་ཆའི་ཆེད་གསེར་ད�ལ་དང་ལི་གན་དང་�གས་དང་ཤིང་
དང་རིན་ཆེན་ནོར་�འི་�ོ་དང་། �ོ་བཟོ་བའི་ཆེད་�ོ་ཀ་མ་�་པ་�ང་ངེས་བཅས་�་�ིགས་�་�ར་ཐབས་གང་
ཡོད་�ས་ཡོད། 3དེ་ཚ�་ཚང་མ་�བ་པའི་ཐོག་ང་རང་གི་�་དངོས་ནས་གསེར་ད�ལ་ཡང་�ལ་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་
ན། ངས་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ལ་མོས་�ས་�ེད་�ི་ཡོད། 4མཆོད་ཁང་གི་�ིག་པར་�ན་�ོད་�ེད་པར་ངས་
གསེར་�ས་ཁ་ལེགས་ཤོས་མི་�ིག་�ོན་ ༡༠༠ �ག་དང་། ད�ལ་�ས་ལེགས་མི་�ིག་རིག་�ོན་ ༢༤༠ ཙམ་�ལ་
ཡོད། 5ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་ཞིག་གིས་�ག་བསམ་�མ་དག་གི་འ�ལ་བ་འ�ལ་འདོད་ཡོད་དམ་ཞེས་
འ�ིས་སོ། 6དེ་ནས་རིགས་�ས་�ི་འགོ་པ་དང་�ེ་རིགས་ཚ�འི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་དམག་མིའི་དམག་�ི་ཚ�་དང་
�ལ་པོའི་�་དངོས་�ི་འཛ�ན་�ོངས་པ་ཚ�ས་དང་�ངས་�ིས། 7མཆོད་ཁང་གི་ལས་དོན་ཆེད་�་གསེར་མི་�ིག་
རིག་�ོན་ ༡༧༠ �ག་དང་། ད�ལ་མི་�ིག་རིག་�ོན་ ༣༤༠ �ག་དང་ལི་མི་�ིག་རིག་�ོན་ ༦༢༠ ཙམ་དང་། 
�གས་མི་�ིག་རིག་�ོན་ ༣,༤༠༠ �ག་ཙམ་རང་གི་དང་�ངས་�ི་�ལ་ལོ། 8རིན་པོ་ཆེའི་�ོ་རིགས་ཡོད་མཁན་
ཚ�ས་མཆོད་ཁང་གི་དཀོར་མཛ�ད་�་�ལ་ལོ། དེའི་འཛ�ན་�ོངས་པ་ནི་གྷེར་ཤོན་�ི་ལེ་ཝི་པའི་རིགས་�ས་�ི་ཡེ་ཧི་
ཨེལ་ཡིན་ནོ། 9མི་མང་ནས་རང་འདོད་བཞིན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དེ་�ར་�ལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་ཚང་
མས་དེ་�ར་འ�ལ་�བ་པར་དགའ་པོ་�ང་ངོ་། �ལ་པོ་�་བིད་�ང་ཧ་ཅང་�གས་ད�ེས་ཡོད་དོ༎  

�་བིད་�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་བ།  

10མི་མང་འ�ས་ཚ�གས་སར་�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་བ་ནི། ཁོང་གིས། ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་
ཡ་ཀོབ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་�ན་ནས་�ན་�་བ�ོད་པ་�ལ་ལོ། 11�ེད་ནི་�བས་ཆེན་
དང་མ�་�ོབས་ཅན་དང་གཟི་བ�ིད་ཅན་དང་ཡ་ཆན་ཅན་དང་དཔའ་འོ་བཅས་ཡིན་པ་མ་ཟད། མཐོ་རིས་དང་
ས་གཞིར་ཡོད་པ་ཚང་མ་�ེད་�ི་ཡིན་པ་དང་། �ེད་ནི་�ལ་པོ་དང་མི་རིགས་ཚང་མའི་ཆེས་མཐོའི་�ིད་�ོངས་པ་
ཡིན་ནོ། 12�་ནོར་ཚང་མ་�ེད་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། �ེད་�ིས་�ས་�གས་དང་མ�་�ོབས་�ིས་ཚང་མར་དབང་
བ�ར་གནང་བ་དང་། �ེད་�ིས་ཚང་མ་ཆེན་པོ་དང་�ས་�གས་ཅན་བཟོ་གནང་�བ་བོ། 13ད་ང་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་�གས་�ེ་ཆེ་�་�་དང་། �ེད་�ི་གཟི་བ�ིད་ཅན་�ི་མཚན་ལ་བ�ོད་པ་འ�ལ་�་ཡིན་ནོ། 
14འོན་�ང་ང་དང་ངའི་མི་མང་ནས་�ེད་ལ་གང་ཡང་འ�ལ་མི་�བ་བོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཚང་མ་�ེད་�ི་གསོལ་
རས་ཡིན་པ་དང་། �ོན་�་�ེད་�ི་གང་ཡིན་པ་�མས་ང་ཚ�ས་�ིར་འ�ལ་�ིས་ཡོད། 15�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�ེད་�ིས་མ�ེན་གསལ་�ར་ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་�ོང་བ་�ར་ང་ཚ�ས་�ང་བཙན་�ོལ་དང་འ�ལ་པའི་མི་ཚ�་�ོང་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

ཡོད་དོ། ང་ཚ�འི་མི་ཚ�་ཡལ་བའི་�ིབ་ནག་�ར་ཡིན་པ་དང་ང་ཚ�་འཆི་བ་ནས་ཐར་མི་�བ་བོ། 16�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག། ང་ཚ�ས་�ེད་�ི་མཚན་དམ་པར་�ས་ཞབས་�་�ིར་མཆོད་ཁང་བཞེངས་པའི་ཆེད་
ནོར་འདི་�མས་བ�ས་པ་ཡིན། འོན་�ང་འདི་ཚ�་ཚང་མ་�ེད་རང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་པས་�ེད་ལ་བདག་པ་ཡིན་
ནོ། 17�ེད་�ིས་མི་མང་ཚང་མའི་སེམས་ལ་�གས་ད�ད་གནང་བ་དང་། མི་མང་གི་�ང་པོའི་རིགས་གང་�ེད་པ་
ལ་�ེད་�གས་མཉེས་པོ་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། ངས་�ང་པོ་དང་དད་�ས་ཐོག་ནས་རང་འདོད་བཞིན་�་
འདི་ཚ�་�ེད་ལ་�ལ་བ་ཡིན་ནོ། འདིར་འ�ས་ཡོད་པའི་�ེད་�ི་མི་མང་�མས་ནས་�ེད་ལ་འ�ལ་བ་འ�ེར་ཡོང་
�ར་དགའ་�ོ་ཇི་�ར་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་�ང་། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་�ཱག་
དང་ཡ་ཀོབ་�ི་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་མི་མང་གི་སེམས་ནང་མོས་�ས་དེ་�ར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འཇོག་གནང་བ་
དང་། དེ་ཚ�་ཚང་མས་�ག་�་�ེད་ལ་དམ་ཚ�ག་དང་�ན་པ་བཟོས་གནང་བར་མཛ�ད། 19ངའི་�་སོ་ལོ་མོན་ལ་
�ེད་�ིས་བཀའ་ཇི་�ར་གནང་བ་ཚང་མ་�བ་�་དང་། ངས་�་�ིགས་འདི་�ར་�ིས་ནས་�ེད་�ི་ཆེད་�་མཆོད་
ཁང་བཞེངས་�ར་སེམས་�ི་གཏིང་ནས་འདོད་པ་�ག་པོ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་བ�ོད་པ་�ལ་ལོ། 20དེ་
ནས་�་བིད་�ིས་མི་མང་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། འ�ས་ཚ�གས་
ཡོངས་ནས་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་བ་དང་། དེ་ཚ�་ཧ་ཅང་མགོ་
�ར་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་�ལ་པོ་ལ་ཡང་�ས་བ�ར་�ས་སོ། 21སང་ཉིན་དེར་དེ་ཚ�ས་དམར་མཆོད་
ཆེད་�་སེམས་ཅན་བསད་ནས། དེ་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་བར་�ས་པ་དང་། དེ་ནས་དེ་ཚ�་མི་མང་ལ་ཟ་
བའི་�ིར་�ད་དོ། དེའི་ཐོག་དེ་ཆོས་�ང་གོག་ ༡,༠༠༠ དང་�ག་�ག་ ༡,༠༠༠ དང་�་�་ ༡,༠༠༠ བཅས་དམར་
མཆོད་�ལ་ནས། དེ་ཚ�་ཆ་ཚང་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་བ�ེགས་སོ། དེ་ཚ�ས་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་ཡང་འ�ེར་ཡོད་དོ། 
22དེ་འ�་སོང་ཙང་ཉིན་དེར་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་ཟ་འ�ང་�ས་�བས་ཧ་ཅང་དགའ་�ོ་ཐོབ་
བོ། དེ་ཚ�ས་ཐེངས་གཉིས་པར་སོ་ལོ་མོན་�ལ་པོ་ཡིན་པར་གསལ་�གས་�ིས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་
ལ་དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་རང་གི་�ལ་པོར་དང་ཛ�་�ོག་ལ་�་མ་�ར་བ�ོས་འ�ལ་�ས་སོ། 23དེ་�ར་སོ་ལོ་མོན་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་བཟོས་གནང་བའི་རང་གི་ཡབ་�་བིད་�ི་�ལ་�ིའི་�ལ་འཛ�ན་�་འ�ར་རོ། ཁོང་ནི་�ལ་པོ་
ལམ་�ོང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ཁབ་ཡོངས་ནས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་བ�ི་བ�ར་�ས་སོ། 24ལས་
�ེད་པ་ཡོངས་དང་དམག་མི་ཡོངས་དང་�་བིད་�ི་�ས་གཞན་ཚ�་བཅས་པས་སོ་ལོ་མོན་ལ་�ལ་པོ་ཡིན་པར་
དམ་ཚ�ག་�ང་�འི་ཁས་ལེན་�ིས་སོ། 25གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་མང་ཡོངས་ལ་སོ་ལོ་མོན་�ི་གཟི་བ�ིད་
ཅན་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་�ལ་པོ་ཡོངས་ལས་�ག་པའི་ཡར་�ས་ཅན་བཟོས་གནང་ངོ་༎  

�་བིད་�ི་�ལ་�ིད་�ོང་བའི་ལོ་�ས་མདོར་བ�ས།  

26ཡི་ཤེའི་�ས་�་བིད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�། 27ལོ་བཞི་བ�འི་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། ཁོང་གིས་ཧེབ་
རོན་�་ལོ་བ�ན་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་�མ་�་སོ་ག�མ་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 28ཁོང་�་ན་བ�ེས་ནས་ལོངས་
�ོད་ཅན་དང་�ས་བ�ི་ཅན་ཐོག་�ོངས་པ་དང་། ཁོང་གི་�ས་སོ་ལོ་མོན་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་
རོ། 29�ལ་པོ་�་བིད་�ི་�ལ་རབས་མགོ་ནས་འ�ག་བར་�ང་�ོན་པ་ཤ་�་ཨེལ་དང་ན་ཐན་དང་གྷཌ་བཅས་
ག�མ་�ི་ལོ་�ས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 30ལོ་�ས་དེ་ཚ�་ཚང་མའི་ནང་ཁོང་གི་ཇི་�ར་�ལ་�ིད་�ོངས་བ་དང་ཁོང་



�ོན་རབས་དང་པོ། 

གི་�ོབས་�གས་ཇི་�ར་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཉེ་འཁོར་�ི་�ལ་ཁབ་ཚང་མར་གང་�ང་བ་
ཁག་བཀོད་ཡོད་དོ༎ 



 

2 Chronicles 

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 1 

�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཤེས་རབ་�ི་ཆེད་�་གསོལ་འདེབས་�ས་པ།  

1�ལ་པོ་�་བིད་�ི་�ས་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་ཁབ་�ི་�ལ་�ིད་བ�ན་པོར་བ�ང་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་�ིན་�བས་གནང་བ་དང་ཁོང་ཧ་ཅང་མ�་�ོབས་ཅན་བཟོས་གནང་
ངོ་། 2�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་མི་ ༡,༠༠༠ ཚ�འི་དཔོན་པོ་དང་མི་ ༡༠༠ དཔོན་པོ་ཡོངས་དང་ག�ང་གི་ལས་�ེད་པ་
ཡོངས་དང་�ིམ་ཚང་གི་འགོ་འཛ�ན་ཚང་མ་དང་གཞན་མི་མང་�མས་ལ་�ད་བཏང་གནང་ངོ། 3དེ་ཚ�་ཚང་མ་
མཆོད་པ་འ�ལ་སའི་གནས་གྷི་བི་ཨོན་�་འ�ོ་དགོས་བའི་བཀའ་གནང་བ་དང་དེ་ཚ�་དེར་སོང་ངོ། གང་ལ་ཟེར་
ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་དེར་ཡོད་དོ། དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་�ི་མོ་
ཤེས་མི་མེད་�ང་�ོང་�་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ། 4(དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་ཐོག་མར་ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་
ནས་གདན་�ངས་�བས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�བ་ཡོད་པའི་�ར་ནང་བཞག་ཡོད་དོ།) 5�ར་�ི་ཚ་བོ་�་རིའི་�་བྷེ་ཛ་
ལེལ་�ི་བཟོས་པའི་ལིིའི་མཆོད་�ི་དེ་གྷི་བི་ཨོན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་དེའི་མ�ན་
�་ཡོད་དོ། �ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་དང་མི་མང་ཡོངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དེར་མཆོད་དོ། 6ད�་�ར་དམ་
པའི་མ�ན་�་�ལ་པོས་ལིའི་མཆོད་�ིའི་�ེང་དམར་མཆོད་�མས་�ལ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་
འ�ལ་�ས་སོ། ཁོང་གིས་སེམས་ཅན་ ༡,༠༠༠ བསད་ནས་མཆོད་�ིད་�ེང་�་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་�མས་
འ�ལ་ལོ། 7མཚན་མོ་དེར་སོ་ལོ་མོན་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་གཟིགས་�ང་ནས། �ོད་ལ་ཅི་དགོས་ཤེས་བཀའ་
འ�ི་གནང་བས། 8སོ་ལོ་མོན་�ིས། �ེད་�ིས་�ག་�་ངའི་ཡབ་�་བིད་ལ་�གས་བ�ེ་ཆེན་པོ་གནང་བ་དང་། ང་
ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་བ�ོས་གནང་ངོ་། 9�ེ་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ངའི་ཡབ་ལ་
གནང་བ་ཞལ་བཞེས་�མས་�བ་པར་མཛ�ད་ཅིག �ེད་�ིས་ང་ལ་མི་མང་�ོན་ཆེ་�ངས་འབོར་�ིས་མི་�བ་པའི་
ཆེད་�་�ལ་པོར་བ�ོས་གནང་ཡོད། 10དེ་འ�་སོང་ཙང་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�ལ་�ིད་�ོངས་�བ་པའི་ཤེས་རབ་དང་�ོ་
�ོས་གནང་རོགས། དེ་མིན་ངས་�ེད་�ི་མི་མང་�་ཆེ་དེ་ཚ�འི་�ེང་�ལ་�ིད་ཇི་�ར་�ོངས་�བ་བམ་ཞེས་�ས་
པས། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་སོ་ལོ་མོན་ལ། �ོད་�ིས་ལེགས་པར་འདམས་ཡོད། �ོད་�ིས་�་ནོར་དང་ས་
ཞིང་དང་�ན་�གས་དང་�ོད་�ི་ད�་བོའི་འཆི་བ་དང་�ོད་རང་གི་ཚ�་རིང་པོ་�ོང་བའི་ཚབ་�་ངས་�ོད་ལ་
�ལ་པོར་བ�ོས་པའི་ངའི་མི་མང་ཚ�འི་ཐོག་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ཆེད་�་ཤེས་རབ་དང་�ོ་�ོས་�ས་ཡོད་དོ། 
12ངས་�ོད་ལ་ཤེས་རབ་དང་�ོ་�ོས་�ོད་�་ཡིན། དེའི་ཐོག་ངས་�ོན་�ོན་�ལ་པོ་དང་�ེས་�་ཡོང་�འི་�ལ་པོ་
�་ལ་ཡང་མེད་པའི་�་ནོར་དང་གཏེར་དང་�ན་�གས་བཅས་�ོད་ལ་�ོད་�་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎  

�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་�ོབས་དང་�་ནོར། 
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13དེ་འ�་སོང་ཙང་སོ་ལོ་མོན་ནི་གྷི་བི་ཨོན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་ཡོད་པའི་
མཆོད་པ་འ�ལ་�ལ་དེ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིར་ཕེབས་སོ། དེར་ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་�ེང་�ལ་
�ིད་བ�ངས་སོ། 14ཁོང་གིས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་�ངས་ ༡,༤༠༠ དང་�་དམག་ ༡༢,༠༠༠ ཡོད་པའི་དམག་ད�ང་
བཅས་གོ་�ིགས་གནང་ངོ་། དེ་ཚ�་འགའ་ཤས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འཇོགས་གནང་བ་དང་དེ་འ�ོས་�མས་�ོང་�ེར་
འ�་མིན་ནང་བཞག་གནང་ངོ་། 15ཁོང་གི་�་�ས་�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གསེར་ད�ལ་ནི་�ོ་བཞིན་འབོལ་པོ་དང་། 
འ�མ་ཤིང་ནི་ཤིང་སེ་ཡབ་ད�ས་མ་�ར་འབོལ་པོ་ཡོད་དོ། 16�ལ་པོའི་�་ཚབ་ཚ�ས་�སེ་རི་དང་སི་ལི་སི་ཡ་
ནས་�་དང་། 17ཨི་ཇིབ་ནས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་�ིར་ཚ�ང་ལ་བཀག་བ�ོམ་�ེད་དོ། དེ་ཚ�ས་ཧི་ཏི་པ་དང་སི་རི་ཡ་
པའི་�ལ་པོ་ཚ�འི་�་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ཚ�ང་འ�ར་�ེད་པ་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་གཅིག་ལ་ད�ལ་�མ་�་ 
༦༠༠ དང་�་གཅིག་ལ་ད�ལ་�མ་�་ ༡༥༠ ཚ�ང་བཞིན་ཡོད་དོ༎  
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མཆོད་ཁང་བཞེངས་�འི་�་�ིགས།  

1�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་འ�ལ་�ལ་�ི་མཆོད་ཁང་ཞིག་དང་། ཁོང་རང་
བ�གས་�ལ་ཕོ་�ང་ཞིག་བཞེངས་�འི་�གས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་ནོ། 2ཁོང་གིས་འོར་འ�ེན་ཆེད་�་མི་ 
༧༠,༠༠༠ དང་�ོ་གཤག་མཁན་ ༨༠,༠༠༠ བ�ོ་བཞག་གནང་ངོ་། ལས་དོན་ལ་བ�་�ོགས་�ེད་མི་ ༣,༦༠༠ 
བཅས་ཡོད་དོ། 3སོ་ལོ་མོན་�ིས། ཊ་ཡར་�ི་�ལ་པོ་ཧི་རམ་�ི་�ར་མི་ཞིག་བཏང་ནས། ངའི་ཡབ་�་བིད་ལ་ཁོང་
གི་ཕོ་�ང་བཞེངས་པའི་ཆེད་འ�མ་ཤིང་གི་ཚ�ང་འ�ེལ་�ིས་པ་�ར་ང་དང་མཉམ་�་ཡང་ཚ�ང་འ�ེལ་གནོང་
ཞིག་ཅེས་�ས་སོ། 4ངའི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ི་�་�ིར་མཆོད་ཁང་ཞིག་ངས་བཞེངས་�་
ཡིན། དེ་ནི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ང་དང་ངའི་མི་མང་ཚ�ས་�ི་བཟང་གི་�ོས་�ལ་ནས་ཁོང་ལ་མཆོད་�ལ་དང་། 
ང་ཚ�ས་�་མ�ད་�་ཆེའི་བཞེས་བག་འ�ལ་�ལ་དང་ང་ཚ�ས་�ག་�་�་དགོང་གཉིས་དང་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་
�མས་དང་�་བ་གསར་པའི་�ས་ཆེན་�མས་དང་། གཞན་དམ་པའི་ཉིན་ཚ�ར་ལ་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ི་�ས་ནས་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་འ�ལ་�ལ་�་འ�ར་ཡོང་། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚ�ར་�ག་�་དེ་�ར་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད། 5ང་ལ་མཆོད་ཁང་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་བཞེངས་�འི་
འདོད་པ་�ག་པོ་ཡོད། གང་ལག་ཟེར་ན། ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ནི་དཀོན་མཆོག་གཞན་ལས་�ག་པ་ཡིན་ནོ། 
6འོན་�ང་�་ཞིག་གིས་དངོས་�་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་ཁང་ཞིག་བཞེངས་མི་�བ། གང་ལ་ཟེར་ན། མཐོ་རིས་�་
ཆེན་འདི་ཚ�འི་ནང་ལ་ཡང་ཁོང་མི་ཤོང་ངོ་། དེ་འ�་སོང་ཙང་ངས་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོས་བ�ག་�ལ་ཞིག་ལས་
�ག་གཞན་མཆོད་ཁང་ཇི་�ར་བཞེངས་�ས་སམ། 7ད་ངའི་སར་གསེར་ད�ལ་དང་ལི་དང་�གས་ལ་རི་མོ་བ�ོ་
མཁན་དང་རེས་�ོན་པོ་དང་�་མན་དང་དམར་པོ་བཟོས་མཁན་མི་མཁས་པ་ཞིག་གཏོང་རོགས་གནང། དེས་
ངའི་ཡབ་�་བིད་�ིས་འདམས་གནང་བའི་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ལག་ཤེས་པ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ལས་�ེད་
པར་འ�ར་རོ། 8ངས་�ེད་�ི་ཤིང་གི་ལས་མི་ཚ�་མཁས་པོ་ཇི་�ར་ཡོད་པ་ཤེས་པས་�ེད་�ིས་ལེ་བ་ནོན་ནས་
འ�མ་ཤིང་དང་སོམ་ཤིང་དང་�ག་ཤིག་�ི་ག�ང་མ་སོགས་གཏོང་བར་མཛ�ད། 9�ེད་�ི་ལས་མི་ཚ�ར་ཤིང་�ོན་
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ཆེ་�་�ིག་�ེད་�ིར་རོགས་�ེད་པར་ངའི་མེ་ཚ�ར་གཏོང་�ར་�་�ིག་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་བཞེངས་�འི་
མཆོད་ཁང་འདི་བཞིན་ཆེན་པོ་དང་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་བཞེངས་འདོད་ཡོད། 10ལས་མི་ཚ�འི་འཚ�་བའི་མ�ན་
�ེན་ཚ�ད་�ོ་མི་�ི་�ོན་ ༢༠༠ དང་ནས་མི་�ི་རིག་�ོན་ ༢,༠༠༠ དང་�ན་ཆང་ལི་ཏར་ ༤༠༠,༠༠༠ དང་ཁ་�་
�འི་�མ་ལི་ཏར་ ༤༠༠,༠༠༠ གཏོང་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 11�ལ་པོ་ཧི་རམ་�ིས་སོ་ལོ་མོན་ལ་ཡིག་ལན་ཞིག་
གནང་བའི་ནང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མི་མང་ལ་མཉེས་པོ་གནང་གི་ཡོད་�བས། ཁོང་གིས་�ེད་ལ་
�ལ་པོར་བ�ོས་གནང་ཡོད། 12ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མཐོ་རིས་དང་ས་གཞི་བཀོད་
པ་པོ་ལ་བ�ོད་པ་�ལ། ཁོང་གིས་�ལ་པོ་�་བིད་ལ་�ས་ཤེས་རབ་ཅན་དང་བསམ་ཤེས་�ི་�ག་པ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་མཆོད་ཁང་དང་ཁོང་རང་གི་ཕོ་�ང་བཅས་བཞེངས་མཁན་ཞིག་གནང་ཡོད། 13ངས་�ོད་ལ་ཤེས་རབ་
ཅན་དང་�ལ་དང་�ན་པ་ལག་ཤེས་མཁས་པ་�་རམ་ཞེས་པ་དེ་གཏོང་�་ཡིན། 14ཁོའི་མ་ནི་�ན་�ེ་རིགས་ནས་
ཡིན་པ་དང་ཕ་ནི་ཊ་ཡར་�ི་�ལ་མི་ཡིན། ཁོས་གསེར་ད�ལ་དང་ལི་དང་�གས་དང་�ོ་དང་ཤིང་སོགས་ནས་
དངོས་རིགས་བཟོ་ཤེས་སོ། ཁོས་རས་གོས་�ོན་པོ་དང་�་མན་དང་དམར་པོ་བཅས་�ི་ལས་རིགས་�ེད་�བ་པ་
དང་། ཁོས་�ོས་བ�བ་པའི་ལས་རིགས་ཚང་མ་�ེད་ཤེས་པ་དང་། ཁོ་ལ་གང་མངགས་པའི་བཟོ་ད�ིབས་ཚང་མ་
བཟོ་�བ་བོ། �ེད་�ིས་ཁོ་ལ་�ལ་དང་�ན་པའི་ལག་ཤེས་པ་ཚ�་དང་�ེད་�ི་ཡབ་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་ཆེད་�་ལས་
�ས་མཁན་ལས་�ས་པ་ཚ�་མཉམ་�་ལས་�ེད་�་བ�ག་རོགས་གནང། 15དེ་འ�་སོང་ཙང་�ེད་�ིས་ཞལ་བཞེས་
གནང་བའི་�ོ་དང་ནས་དང་ཆང་དང་ཁ་�་�འི་�མ་གཏོང་བར་མཛ�ད། 16ལེབ་ནོན་�ི་རི་བོར་ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་
དགོས་པའི་འ�མ་ཤིང་བཅད་ནས་དེ་ཚ�་མཉམ་�་བ�མས་ནས་ཡོ་པ་བར་�་�་ཐོག་གཏོང་བར་�ེད། དེ་ནས་
�ེད་�ིས་དེ་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལེན་�བ་ཅེས་�ིས་ཡོད་དོ༎  

མཆོད་ཁང་བཞེངས་འགོ་�གས་པ།  

17�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཁོང་གི་ཡབ་�་བིད་�ིས་མི་མང་�ངས་གཤེར་གནང་བ་�ར། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�་
�ོད་པའི་�ི་�ལ་བ་ཚང་མའི་�ངས་གཤེར་གནང་ངོ་། དེར་�ི་�ལ་བ་གནས་�ོད་�་མིའི་�ངས་ ༡༥༣,༦༠༠ 
ཡོད་དོ། 18ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་�ངས་ ༧༠,༠༠༠ ལ་ཅ་དངོས་འོར་འ�ེན་�ི་ལས་འགན་དང་། �ངས་ ༨༠,༠༠༠ ལ་
རི་བོའི་�ེང་�ོ་གཤག་པའི་ལས་འགན་དང་། �ངས་ ༣,༦༠༠ ལ་ལས་ཀ་ཇི་�ར་�་བཞིན་ཡོད་མེད་བ�་�ོགས་
�ེད་མཁན་ལ་བ�ོས་སོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 3 

1སོ་ལོ་མོན་�ི་ཡབ་�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་ཐོག་མ་ནས་མཆོད་ཁང་བཞེངས་པའི་ཆེད་�་ས་ཆ་གོ་�ིགས་གནང་ཡོད། 
དེ་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་རི་བོ་མོ་རི་ཡའི་�ེང་ཡེ་བྷསེ་པ་ཨ་རོ་�འི་ག�ལ་ཁ་�་�ལ་གནས་དེར་ཡིན་ནོ། དེར་�ལ་
པོ་�་བིད་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མངོན་པར་མཇལ་གནང་ཡོད་དོ། �ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་དེའི་འ�གས་བ�ན་
འགོ་�གས་གནང་ངོ། 2ཁོང་�ལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་བཞི་པའི་�་བ་གཉིས་པའི་ནང་འགོ་འ�གས་གནང་ཡོད། 
3�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་བཞེངས་པའི་མཆོད་ཁང་དེའི་རིང་�ང་ལ་མི་�ར་ཉི་�་�་བ�ན་དང་ཞེང་ཁར་མི་�ར་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

ད�་ཡོད་དོ། 4འ�ལ་�ོའི་ཁང་མིག་དེ་མཆོད་ཁང་གི་ཞེང་ཁ་�ར་མི་�ར་ད�་དང་མཐོ་ཚད་མི་�ར་�་བ�་ང་
བཞི་ཡོད། ཁང་མིག་དེའི་ནང་གི་ས་མཐིལ་ནི་གསེར་�ས་དག་གིས་བ�མ་ཡོད་དོ། 5ཁང་མིག་གཙ�་བོ་དེ་འ�མ་
ཤིང་གི་�ང་ལེབ་�ིས་བཀབ་ནས། དེར་གསེར་�ས་དག་གིས་གཡོགས་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཚ�འི་�ེང་�་ཁ་�ར་ཤིང་
དང་ཅག་ཐག་གི་བཟོ་ད�ིབས་བཀོད་ཡོད་དོ། 6�ལ་པོས་མཆོད་ཁང་དེ་པར་ཝེམ་�ལ་ནས་འོར་འ�ེན་�ས་པའི་
རིན་ཆེན་�ོ་མཛ�ས་པོ་དང་གསེར་�ིས་�་�ན་�ིས་�ོས་གནང་ཡོད། 7�ལ་པོས་མཆོད་ཁང་གི་�ིག་པ་དང་
མ�ང་མ་དང་ཐེམ་ཀ་དང་�ོ་བཅས་པར་གསེར་གིས་གཡོགས་གནང་ངོ་། �ིག་པའི་�ེང་ལག་ཤེས་པ་ཚ�ས་ཀེ་�བ་
�ི་བཟོ་ད�ིབས་བ�ོས་ཡོད་དོ། 8ཁང་མིག་ནང་མ་ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་ཟེར་བ་དེའི་རིང་�ང་མི་�ར་ད�་
དང་ཞེང་ཁ་མི་�ར་ད�་བཅས་མཆོད་ཁང་གི་ཞེང་ཁ་�ར་ཡོད། ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་�ི་�ིག་པ་བ�མ་པར་
གསེར་མི་�ི་རིག་�ོན་ཉི་�་�ག་པ་བེད་�ོད་གནང་ངོ་། 9གསེར་གྷ་རམ་ ༥༧༠ དེས་གཟེར་བཟོས་སོ། �ེང་གི་
ཁང་མིག་ཚ�འི་�ིག་པ་ལ་ཡང་གསེར་གཡོགས་ཡོད་དོ། 10�ལ་པོས་ལག་ཤེས་པ་ཚ�ར་གསེར་ད�ལ་ཟངས་�གས་
རིགས་�ི་ཀེ་�བ་གཉིས་བཟོས་དགོས་པ་དང་། དེ་ཚ�་ལ་གསེར་གཡོགས་ནས་ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་�་འཇོགས་
དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 11-13དེར་དེ་ཚ�་�ལ་�ོའི་འ�མ་�་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁ་བ�ས་ནས་བཞག་
དགོས་སོ། རེ་རེ་ཤོག་པ་ཆ་གཅིག་དང་ཤོག་པ་རེ་རཻར་རིང་�ང་མི་�ར་ ༢.༢ ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་ཁང་མིག་གི་
ད�ིལ་�་གཅིག་གི་གཅིག་ལ་རེག་པ་�ས་ཏེ་བ�ངས་ཡོད་པ་དང་། ཁང་མིག་གི་གཡས་གཡོན་�ི་�ིག་པར་�ག་
ཡོད་པར་མི་�ར་ད�་ཙམ་�ི་ཞེངས་ཁ་ཚང་མ་བ�ངས་ཡོད་དོ། 14ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་དེའི་ཡོལ་བ་དེ་ཀ་ཤི་
ཀའི་རས་དང་གཞན་�་ཆ་ཚ�ན་མདོག་�ོན་པོ་དང་�་མན་དང་དམར་པོའི་�ེང་ཀེ་�བ་�ི་བཟོ་ད�ིབས་ཡོད་པ་
བཟོས་ཡོད་དོ༎  

ལིའི་ཀ་བ་གཉིས།  

15�ལ་པོས་ཀ་བ་རེ་རེར་རིང་�ང་མི་�ར་ ༡༥.༥ ཡོད་པ་གཉིས་བཟོས་གནང་བ་དང་དེ་གཉིས་མཆོད་ཁང་གི་
མ�ན་�་འཇོག་གནང་ངོ་། དེ་ཚ�་རེ་རེར་ཀ་ག�་རིང་�ང་མི་�ར་ ༢.༢ �ས་པ་ཡོད། 16ཀ་བ་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་
ཅག་ཐག་ཕར་འ�ེལ་�ར་འ�ེལ་�ི་བཟོ་ད�ིབས་དང་ལིའི་སེ་འ�་ ༡༠༠ ཐམ་པས་བ�ན་�ོད་�ས་ཡོད་དོ། 
17ཀ་བ་དེ་ཚ�་མཆོད་ཁང་གི་འ�ལ་�ོའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་གཅིག་�ོར་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཡ་ཀིན་ཟེར་
བ་དང་། �ང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་བྷོ་ཨཛ་ཟེར་རོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 4 

མཆོད་ཁང་ནང་གི་ཡོ་�ད།  

1�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ལིའི་མཆོད་�ི་རིང་�ང་དང་ཞེང་ཁ་མི་�ར་ ༩ དང་མཐོ་ཚད་མི་�ར་ ༤.༥ བཟོས་སོ། 
2ཁོང་གི་�་མཛ�ད་མགོར་མགོར་ལིའི་བཟོས་པ་དེའི་གཏིང་མི་�ར་ ༢.༢ དང་�ར་གཅིག་ནས་གཞན་བར་མི་
�ར་ ༤.༤ དང་མཐའ་འཁོར་�་མི་�ར་ ༡༣.༢ ཡོད་དོ། 3�་མཛ�ད་�ི་�ིའི་མཐའ་འཁོར་�ི་ཁ་�ིལ་ལ་�ལ་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

གཉིས་�ི་�ན་�ོད་གཅིག་�ེང་དང་གཅིག་འོག་�་ཡོད་དོ། �ན་�ོད་དེ་ཚ�་�ང་གི་ད�ིབས་ཡོད་པའི་�་མཛ�ད་
དང་�མ་�་གཅིག་ལས་བཟོས་ཡོད་དོ། 4�ོགས་རེར་ག�མ་ག�མ་�ས་ནས་�ོགས་བཞིར་ཁ་བ�ས་ནས་ལངས་
ཡོད་པ་ལིའི་�ང་གོག་བ�་གཉིས་�ི་�བ་ལ་�་མཛ�ད་བཞག་ཡོད་དོ། 5�་མཛ�ད་�ི་�ར་�ི་�བ་མ�བ་མི་ལི་མི་
�ར་བ�ན་�་དོན་�་ཡོད། ཁ་�ིལ་དེ་ཕོར་པའི་ཁ་�ིལ་�ར་�ི་ལོག་སེ་མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ་�ར་�ིར་�ོག་ཙམ་
ཡོད། �་མཛ�ད་དེའི་ནང་�་ལི་�ར་ ༦༠,༠༠༠ ཅམ་ཤོང་པ་ཡོད། 6དེ་ཚ�ས་གཞོང་པ་བ�་ཡང་བཟོས་ཡོད་པ་དང་
�་ནི་མཆོད་ཁང་གི་�ོ་�ོགས་དང་�་ནི་�ང་�ོགས་�་འཇོག་�་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་ནི་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་�ིར་
འ�ལ་བའི་ཡོ་�ེད་�མས་འ�་བར་བེད་�ོད་�་�་ཡིན། �་མཛ�ད་ཆེ་བའི་�་དེ་�་མ་ཚ�འི་�ས་�ི་�ིར་ཡིན་ནོ། 
7-8དེ་ཚ�ས་�ིར་�ངས་�ི་དཔེ་ཚད་�ར་གསེར་�ི་ག�་འདེགས་བ�་དང་�་�ོག་བ�་བཅས་བཟོས་ནས། མཆོད་
ཁང་གི་ཁང་མིག་གཙ�་བོའི་ནང་ག�་འདེགས་�་དང་�་�ོག་�་རེ་�ོགས་རེར་བཞག་གོ དེ་ཚ�ས་གསེར་�ི་ཕོར་
པ་�ངས་ ༡༠༠ ཐམ་པ་བཟོས་ཡོད་དོ། 9དེ་ཚ�ས་�་མ་�མས་�ི་ཆེད་�་�མས་ར་ནང་མ་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། 
�མས་ར་�ི་མ་ཡང་བཟོས་ཡོད། �མས་ར་དབར་�ི་�ལ་�ོའི་�ོ་�མས་ལ་ལིས་གཡོགས་ཡོད་དོ། 10�་མཛ�ད་དེ་
མཆོད་ཁང་གི་ཤར་�ོའི་�ར་�་བཞག་ཡོད་དོ། 11-16�་རམ་�ིས་�ོད་དང་�ེམ་དང་ཕོར་པ་ཡང་བཟོས་ཡོད་དོ། 
ཁོས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ལ་མཆོད་ཁང་གི་ཆེད་�་ཁས་ལེན་�ས་པའི་དངོས་པོ་ཚང་མ་བཟོས་�བ་པ་ནི་གཤམ་
གསལ་�ར་ཡིན། ཀ་བ་གཉིས་དང་། ཀ་བ་རེ་རེའི་�ེང་�་ཕོར་པའི་ད�ིབས་ཅན་ཀ་ག�་གཉིས་དང་། ཀ་ག�་རེ་
རེའི་�ེང་�གས་ཐག་ཕར་�ར་འཐག་པའི་ད�ིབས་ཅན་གཉིས་དང་། ཀ་ག�་རེ་རེའི་བཟོ་ད�ིབས་�ི་མཐའ་
འཁོར་�་�ལ་གཉིས་�ིགས་�ི་ལིའི་སེ་འ�་�ངས་ ༤༠༠ ཐམ་པ་དང་། འ�ད་འཁོར་བ�་དང་། གཞོང་པ་བ�་
དང་། �་མཛ�ད་དང་། �་མཛ�ད་ལ་འདེགས་མཁན་�ང་གོག་བ�་གཉིས་དང་། �ོད་དང་�ེམ་དང་ཤ་འཛ�ན་དང་
བཅས་སོ། �ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་བཀའ་གནང་བ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་གི་ཆེད་�་བེད་�ོད་
�་�ར་དངོས་པོ་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ལག་ཤེས་མཁས་པ་�་རམ་�ིས་འོད་བ�བ་པའི་ལི་ནས་བཟོས་སོ། 17�ལ་པོས་
དངོས་པོ་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཡོར་དན་�ི་�ང་གཤོང་�་ཀོད་དང་ཛ�་རེ་�་དབར་�ི་�ག་ཁང་ནང་བཟོས་བ�ག་གོ 
18དངོས་པོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཟོས་ཡོད་�བས་ལི་མང་�ང་ཇི་ཙམ་སོང་ཡོད་མེད་�ས་�ང་མི་ཤེས་སོ། 19�ལ་པོ་
སོ་ལོ་མོན་�ིས་མཆོད་ཁང་�ི་ཆེད་�་གསེར་�ི་བཟོས་པའི་འཛ�ན་ཆས་�མས་ཡོད་དོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
�ལ་བའི་བཞེས་བག་གི་ཆེད་�་མཆོད་�ི་དང་གསོལ་�ོག་དང་། 20འཆར་གཞི་�ར་ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་
མཆོག་གི་མ�ན་�་འ�ལ་བའི་གསེར་�ས་དག་གི་�་འདེགས་དང་�་མར། 21མེ་ཏོག་ཏི་�ན་�ོད་�མས་དང་
�་མར་�མས་དང་�མ་པ་�མས་དང། 22�ོང་རས་བ�བ་པའིི་ཇེམ་ཙ�་�མས་དང་ཕོར་པ་�མས་དང་�ོས་ཕོར་
�མས་དང་མེ་�ིམ་དང་བཅས། དངོས་པོ་དེ་ཚ�་ཚང་མ་གསེར་�ས་དག་ལས་བཟོས་ཡོད་དོ། མཆོད་ཁང་གི་�ལ་
�ོ་�ི་མ་དང་ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་�ི་�ོ་�མས་ལ་གསེར་གཡོགས་ཡོད་དོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 5 

1�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་མཆོད་ཁང་གི་�ག་ལས་�མས་�བ་པ་དང་། གསེར་ད�ལ་དང་གཞན་དངོས་པོ་�མས་
ཁོང་གི་ཡབ་�་བིད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་བའི་མཆོད་ཁང་གི་བང་མཛ�ད་ནང་བཞག་གནང་ངོ་༎  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་མཆོད་ཁང་ནང་གདན་�ངས་བ།  

2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ཛ�་ཡོན་ནས་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�ི་མཆོད་ཁང་ནང་འ�ེར་ཡོང་
བར་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་�ི་འགོ་འཛ�ན་དང་རིགས་�ས་�ི་འགོ་འཛ�ན་�མས་ཡེ་�་
ཤ་ལེམ་�་འཛ�མས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 3དེ་ཚ�་ཚང་མ་�་ཡབ་�ི་�ས་ཆེན་�བས་�་འཛ�མས་སོ། 4འགོ་
འཛ�ན་�མས་ཚང་མ་འཛ�མས་པ་དང་ལེ་ཝི་པས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་�ེགས་ནས། 5མཆོད་ཁང་�་འ�ེར་རོ། �་མ་
དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པ་དང་དེའི་དངོས་པོ་ཚང་མ་མཆོད་ཁང་ནང་
འ�ེར་རོ། 6�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་མ�ན་�་འཛ�མས་ནས་�ག་
དང་བ་�གས་�ངས་ལས་འདས་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་དམར་མཆོད་�་�ལ་ལོ། 7དེ་ནས་�་མ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་འ�ེར་ནས་ཀེ་�བ་ཚ�འི་འགོ་�་ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་�་འཇོག་གནང་ངོ་། 8དེ་
ཚ�ས་ཤོག་པ་བ�ངས་ནས་ཡོད་པས་�ོམ་དང་འ�ར་�ེད་�ག་པ་�མས་དང་བཅས་པ་བཀབ་ཡོད་དོ། 9�ག་པའི་
མཐའ་དེ་ཚ�་ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་�ི་མ�ན་�་ཐད་ཀར་�ོད་མི་ཚ�ས་མཐོང་བ་ལས་གཞན་གང་ནས་�ང་མི་
མཐོང་ངོ་། (�ག་པ་�མས་དེང་སང་ཡང་དེར་ཡོད་དོ།) 10དམ་བཅའི་�ོམ་ནང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ཨི་
ཇིབ་�ལ་ནས་ཡོང་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་དང་དམ་བཅའ་མཛད་པའི་�ོ་ལེབ་གཉིས་པོ་དེ་མོ་
ཤེས་རི་བོ་སི་ནཡེའི་�་བཞག་པ་དེ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་དེར་མེད་དོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཟི་བ�ིད།  

11-14དེར་ཡོད་�་མ་ཚང་མ་ཚ�་ཁག་གང་ནས་ཡིན་�ང་རང་རང་སོ་སོར་གཙང་བར་�ས་སོ། རོལ་མོ་མཁན་ལེ་
ཝི་པ་ཡོངས་དང་། ཨ་སཕེ་དང་། ཧེ་མན་དང་ཡེ་�་�ན་དང་དེ་ཚ�འི་རིགས་�ས་�ི་མ�ས་མི་ནས་རས་ཀ་ཤི་ཀའི་
གོས་�ོན་ཡོད་དོ། ལེ་ཝི་པ་ཚ�་མཆོད་�ིའི་ཤར་�ོགས་�ི་ཉེ་འ�མ་�་�བ་དང་�་�ན་དང་བཅས་ལངས་ནས་དེ་
ཚ�་དང་མཉམ་�་�ང་འ�ད་མཁན་�་མ་ ༡༢༠ ཡོད་པ་དང་། མ�ར་མ་ལེན་མཁན་ཚ�ས་�ང་དང་�བ་དང་
གཞན་རོལ་ཆས་�་ཚ�གས་དང་བཅས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འདི་�ར་�་ད�ངས་ཤིན་�་མ�ན་པོས་བ�ོད་པ་
�ལ་ལོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་ཤིག གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་ནི་བཟང་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་
�གས་བ�ེ་ནི་མཐའ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། �་མ་ཚ�་མཆོད་ཁང་ནས་ཐོན་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བ�གས་
གནས་�་འོད་འཚ�ར་བའི་�ིན་ཚ�གས་�ིས་དེ་ཁེངས་པ་དང་དེ་ཚ�འི་མཆོད་པའི་མཛད་�ོ་�་མ�ད་ནས་�ས་མ་
�བ་བོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 6 

སོ་ལོ་མོན་�ིས་མི་མང་ལ་ག�ང་བཤད་གནང་བ།  

1དེ་ནས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་�ོན་ལམ་འདེབས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་�ིན་དང་�ན་པའི་ནང་
བ�གས་པར་འདམས་གནང་ཡོད། 2ད་ཆ་ངས་�ེད་�ི་ཆེད་�་གཏན་�་བ�གས་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་མཆོད་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

ཁང་ཞིག་བཞེངས་ཡོད། 3ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་དེར་ལངས་ཡོད། �ལ་པོས་དེ་ཚ�འི་�ོགས་�་ཞལ་བ�ར་
ནས་དེ་ཚ�་ལ་དཀོན་མཆོག་�ི་�ིན་�བས་�ས་སོ། 4ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་�ལ། ཁོང་གིས་ངའི་ཡབ་�་བིད་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་�མས་ཡོངས་�་�བ་ཡོད་དོ། 
5ཁོང་གིས་ངའི་མི་མང་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་བཏོན་པ་ནས་བ�ང་ད་བར་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ནང་�ོང་
�ེར་གང་�་ཡང་ང་ལ་མཆོད་པའི་�ིར་མཆོད་ཁང་བཞེངས་པའི་ས་གནས་ཤིག་འདམས་མེད་དོ། 6ད་ཆ་ངས་ཡེ་
�་ཤ་ལེམ་དེ་ངས་མཆོད་པའི་�ལ་�་འདམས་པ་དང་། �་བིད་�ོད་ནི་ངའི་མི་མང་གི་དབང་བ�ར་བར་
འདམས་པ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 7སོ་ལོ་མོན་�ིས་�་མ�ད་ནས་བཀའ་གནང་བ། ངའི་
ཡབ་�་བིད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པའི་�ིར་མཆོད་ཁང་ཞིག་
བཞེངས་�འི་འཆར་གཞི་གཏིང་གནང་ཡོད། 8འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་�ོད་�ིས་ངའི་ཆེད་�་
མཆོད་ཁང་བཞེངས་འདོད་པ་དེ་ལེགས་སོ། 9འོན་�ང་�ོད་�ིས་དེ་ནམ་ཡང་བཞེངས་མི་ཡོང་། �ོད་རང་ཉིད་�ི་
�ས་ངའི་མཆོད་ཁང་བཞེངས་པར་འ�ར་ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོད་དོ། 10ད་ཆ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་
བཞེས་�བ་གནང་ཡོད། ང་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་ངའི་ཡབ་�ི་�ེ་�ལ་འཛ�ན་�ིས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ལ་མཆོད་ཁང་ཞིག་བཞེངས་ཡོད་དོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ལ་གནང་བའི་དམ་བཅའི་�ོ་ལེབ་དེ་དམ་བཅའི་�ོམ་དེའི་ནང་ངས་མཆོད་ཁང་ནང་�་བཞག་
ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ༎  

སོ་ལོ་མོན་�ི་�ོན་ལམ།  

12དེ་ནས་མི་མང་གི་�ོད་�་སོ་ལོ་མོན་ཕེབས་ནས། མཆོད་�ིའི་མ�ན་�་བཞེངས་ནས་�ག་བ�ངས་ཏེ་�ོན་ལམ་
བཏབ་བོ། 13སོ་ལོ་མོན་�ིས་ལིའིི་���ིང་�་ཞིག་བཟོས་ནས་�མས་རའི་ད�ིལ་�་བཞག་གོ དེ་ལ་མི་�ར་ ༢.༢ ཡོད་
པ་�་བཞི་མཐོ་དམན་མི་�ར་ ༡.༣ ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་དེའི་�ེང་ཕེབས་ནས་ཚང་མས་མཐོང་�ལ་ཞིག་�་
�ས་མོ་བ�གས་ནས་མཐོ་རིའི་�ོགས་�་�ག་བ�ངས་སོ། 14ཁོང་གིས་འདི་�ར་�ོན་ལམ་འདེབས་སོ། ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མཐོ་རིས་དང་ས་གཞི་ནང་�ེད་�ར་དཀོན་མཆོག་གཞན་མེད། 
�ེད་�ིས་�ེད་�ི་མི་མང་དབར་�ི་དམ་བཅའ་�ང་བ�ི་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ིང་ནས་�ེད་�ི་བཀའ་ལ་ངོས་
ལེན་�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�་ལ་བ�ེ་བ་གནང་གི་ཡོད་དོ། 15�ེད་�ིས་ངའི་ཡབ་�་བིད་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་ལ་
�ང་བ�ི་གནང་ནས་དེ་རིང་�ེད་�ི་བཀའ་རེ་རེ་བཞིན་�བ་ཡོད་དོ། 16ངའི་ཡབ་�ིས་ཁོང་གིས་བཀའ་ལ་�ང་
བ�ི་གནང་བ་�ར་�ོད་ཚ�ས་�ང་ཟབ་ཟབ་�ིས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་�ང་བ�ི་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གི་རིགས་བ�ད་
ཞིག་གི་�ག་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�ིད་�ོངས་ཡོང་ག�ངས་པའི་ཞལ་ཆད་དེ་ཡང་�བ་པར་མཛད་དོ། 17དེ་
�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་ཞབས་�ི་�་བིད་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ཚང་མ་
�བ་པར་མཛ�ད་ཅིག 18འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་འཇིག་�ེན་འདིའི་ནང་�ེས་པ་དང་�ད་མེད་མཉམ་�་
བ�གས་�བ་བམ། མཐོ་རིས་ཡོངས་�་ཡང་�ེད་ཤོང་བའི་ཆེན་པོ་མེད་�བས། ངས་བཞེངས་པའི་མཆོད་ཁང་
འདིར་�ེད་ཇི་�ར་ཤོང་ངམ། 19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དཀོན་མཆོག་ལགས། ང་ནི་�ེད་�ི་ཞབས་�ིས་ཡིན། 
ངས་གསོལ་བ་འདེབས་པར་གསན་ནས། ངས་�ེད་ལ་རེ་བ�ལ་�ས་པ་�མས་གནང་བར་མཛ�ད་ཅིག 20ཉིན་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

མཚན་གཉིས་ཀར་མཆོད་ཁང་འདིར་འཟིགས་རོགས་གནང་། �ེད་�ིས་གནས་འདི་ནི་�ེད་ལ་མཆོད་�ལ་ཡིན་
པའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་�བས། ངས་མཆོད་ཁང་འདིར་ཁ་བ�ས་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པར་གསན་པར་
མཛ�ད། 21གནས་འདིར་ཁ་བ�ས་ནས་ངས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ནས་གསོལ་བ་
འདེབས་པར་གསན་རོགས་གནང་། �ེད་�ི་མཐོ་རིས་�ི་བ�གས་�ལ་ནས་ང་ཚ�ར་གསན་པ་དང་བཟོད་གསོལ་
གནང་བར་མཛ�ད། 22གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་གཞན་ལ་གནོད་�ོན་�ས་པའི་�ོན་བཏགས་པར་ཁོ་པ་�ོན་མེད་ཡིན་
པའི་མནའ་བ�ེལ་བར་མཆོད་ཁང་འདིར་�ེད་�ི་མཆོད་�ིའི་མ�ན་�་འ�ིད་ཡོང་བ་ཡིན་ན། 23�ེ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�་མཐོ་རིས་ནས་གསན་ནས་�ེད་�ི་ཞབས་�ི་ཚ�ར་�ིམས་�ི་ད�ད་མཚམས་གཏོང་
བར་མཛ�ད་ཅིག ཉེས་ཅན་ལ་དགོས་ངེས་�ི་ཆད་པ་དང་�ོན་མེད་ལ་བདེན་པ་གནང་བར་མཛ�ད་ཅིག 24ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་�ེད་�ི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པའི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�འི་ད�་བོས་ཕམ་པར་�ས་�ེས་དེ་ཚ�ས་
�ེད་ལ་བ�ས་ནས་མཆོད་ཁང་འདིར་ཡོང་ནས་ཉམ་�ང་གིས་�ེད་ལ་བཟོད་གསོལ་གནང་རོགས་�ས་པ་ཡིན་ན། 
25མཐོ་རིས་ནས་དེ་ཚ�་ལ་གསན་པར་མཛ�ད་ཅིག �ེད་�ི་མི་མང་�ེི་པར་བཟོད་གསོལ་གནང་ནས་དེ་ཚ�་དང་དེ་
ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་གནང་བའི་�ལ་�་འ�ིད་པར་མཛ�ད་ཅིག 26�ེད་�ི་མི་མང་གིས་�ེད་�ི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་
པའི་�ེན་�ིས་�ེད་�ིས་ཆར་པ་འགོག་པར་གནང་�བས། དེ་ཚ�འི་འ�ོད་བཤགས་�ིས་མཆོད་ཁང་འདིར་ཁ་
བ�ས་ནས་ཉམ་�ང་གིས་�ེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ན། 27�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། དེ་ཚ�་ལ་མཐོ་རིས་
ནས་གསན་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�ེད་�ི་ཞབས་�ི་ཚ�འི་�ིག་པར་བཟོད་གསོལ་གནང་ནས་དེ་ཚ�འི་འོས་པ་
ཇི་�ེད་དགོས་�ོབ་�ོན་གནང་བར་མཛ�ད། དེ་ནས་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ེད་�ི་མི་མང་ཚ�ར་གཏན་�་
བདག་པར་གནང་བའི་�ལ་འདིར་ཆར་པ་གཏོང་བར་མཛ�ད་ཅིག 28�ལ་�་�་གེའམ་ནད་ཡམས་སམ་�ོན་ཐོག་
ལ་�ང་འ�བ་�མ་པོས་ཚ�ག་པའམ་ཆ་ག་འ�འི་�་ཚ�གས་�ིས་མེད་པར་བཟོས་པའམ་�ེད་�ི་མི་མང་ལ་ད�་
བོས་འཛ�ང་པའམ་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་རིམ་ནད་�ི་མནར་བའི་�བས་�། 29དེ་ཚ�ས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་གསན་
པར་མཛ�ད་ཅིག �ེད་�ི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�་ཞིག་ལ་�ག་བ�ལ་�ག་པོས་མཆོད་ཁང་འདིའི་�ོགས་�་
གསོལ་འདེབས་ཆེད་ལག་པ་བ�ངས་པ་ཡིན་ན། 30དེ་ཚ�འི་གསོལ་འདེབས་ལ་གསན་པར་མཛ�ད་ཅིག དེ་ཚ�་ལ་
�ེད་�ི་མཐོ་རིས་�ི་བ�གས་གནས་ནས་བཟོད་གསོལ་གནང་བར་མཛ�ད་ཅིག �ེད་གཅིག་�ས་འ�ོ་བ་མིའི་
སེམས་�ོགས་�བ་པ་དང་། མི་རེ་རེ་ལ་དགོས་ངེས་�ི་འ�ེལ་བ་གནང་རོགས། 31དེ་བས་�ེད་�ིས་མི་མང་དེ་ཚ�འི་
ཕ་མེས་ཚ�ར་གནང་བའི་�ལ་དི་�ོད་རིང་�་�ེད་ལ་འཇིགས་པ་དང་�ེད་�ི་བཀའ་ལ་བ�ི་བ�ར་�་མཁན་�་
འ�ར་བར་གནང་བར་མཛ�ད་ཅིག 32ཐག་རིང་�་བ�ད་པའི་�ི་�ལ་བ་ཞིག་གིས་�ེད་�ི་མཚན་�ན་�གས་
དང་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་�ག་�་�་བ་མཛད་�ར་�་�ིགས་ཡོད་པ་བཅས་མཐོང་ནས་མཆོད་ཁང་འདིར་�ེད་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས་པར་ཡོང་བ་ཡིན་ན། 33ཁོའི་གསོལ་འདེབས་ལ་གསན་པར་མཛ�ད། མཐོ་རིས་�་�ེད་�ི་
བ�གས་ས་ནས་ཁོ་ལ་གསན་ནས་ཁོས་�་བ་�ལ་བ་�ར་གནང་བར་མཛ�ད། དེ་�ར་�ེད་�ི་མི་མང་ལ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ས་པ་�ར་འཛམ་�ིང་མི་མང་ཡོངས་ནས་�ེད་ལ་ངོ་ཤེས་པ་དང་། �ེད་�ི་བཀའ་ལ་བ�ི་མཁན་
�་འ�ར་བར་མཛ�ད་ཅིག དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་�ེད་ལ་ངས་བཞེངས་པའི་མཆོད་�ལ་�ི་མཆོད་ཁང་འདི་ངོ་ཤེས་པར་
འ�ར་རོ། 34�ེད་�ིས་རང་གི་མི་མང་�མས་ད�་བོར་འཐབ་པར་ག�ལ་�་འ�ོ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་
�བས། �ེད་�ིས་འདམས་གནང་བའི་�ོང་�ེར་འདི་དང་། ངས་�ེད་�ི་�ིར་བཞེངས་པའི་མཆོད་ཁང་འདིར་ཁ་
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བ�ས་ནས། དེ་ཚ�ས་ས་གནས་གང་ནས་�ེད་ལ་�ོན་ལམ་འདེབས་པ་ཡིན་ན། 35དེ་ཚ�འི་གསོལ་འདེབས་ལ་མཐོ་
རིས་ནས་གསན་ནས་དེ་ཚ�་ལ་�ལ་ཁ་གནང་བར་མཛ�ད་ཅིག 36�ེད་�ི་མི་མང་གིས་�ེད་�ི་�ན་�ར་�ིག་པ་
�ིས་ཡོད་པ་དང་། �ིག་པ་མི་�ིས་མཁན་�་ཡང་མེད་པ་དང་། �ེད་�གས་�ོས་ནས་ད�་བོས་དེ་ཚ�་ལ་ཕམ་པར་
�ས་ནས། �ལ་ཐག་རིང་�ང་ཇི་འ�་བཙ�ན་པར་འ�ིད་ཡོད་ནས་ཡང་། 37�ེད་�ི་དེ་ཚ�འི་�ོན་ལམ་ལ་གསན་
པར་མཛ�ད། �ལ་དེར་དེ་ཚ�ས་�ིག་པ་དང་�ོད་ངན་ཇི་�ར་�ས་པར་ངོས་ལེན་�ིས་ནས་�ེད་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས་པ་ཡིན་ན། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་གསོལ་འདེབས་ལ་གསན་པར་མཛ�ད་ཅིག 38�ལ་དེར་དེ་
ཚ�འི་དངོས་འ�ེལ་དང་�ང་པོའི་ངང་ནས་འ�ོད་བཤགས་�ལ་ན། �ེད་�ིས་འདམས་པ་གནང་བའི་ང་ཚ�འི་ཕ་
མེས་ཚ�ར་གནང་བའི་�ལ་དང་། ངས་�ེད་�ི་ཆེད་�་བཞེངས་པའི་མཆོད་ཁང་འདིའི་�ོགས་�་བ�ས་ནས་�ོན་
ལམ་འདེབས་པ་ཡིན་ན། 39དེ་ཚ�འི་�ོན་ལམ་ལ་གསན་པར་མཛ�ད་ཅིག �ེད་�ི་མཐོ་རིས་�ི་བ�གས་གནས་ནས་
དེ་ཚ�་ལ་གསན་ནས་�ིང་�ེ་ཆེན་པོས་�ེད་�ི་མི་མང་ཚ�འི་�ིག་པ་�མས་ལ་བཟོད་གསོལ་གནང་བར་མཛ�ད་ཅིག 

40ད་ངའི་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་གཟིགས་ནས་གནས་འདིར་བཏབ་པའི་�ོན་ལམ་ལ་གསན་པར་མཛ�ད་
ཅིག 41ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བཞེངས་ནས། �ེད་�ི་མ�་�ོབས་�ི་མཚན་�གས་དམ་བཅའི་�ོམ་འདི་མཉམ་
�་མཆོད་ཁང་ནང་གཤེགས་ནས་ཇི་�ིད་ནམ་གནས་བར་དེར་བ�གས་�་གསོལ། �ེད་�ི་�་མ་ཚ�ས་�ེད་པའི་�་
བ་ཐམས་ཅད་ལ་�ིན་�བས་གནང་རོགས། �ེད་�ི་མི་མང་�མས་དགའ་�ིད་ཡོང་བར་ཤོག། གང་ལ་ཟེར་ན། 
�ེད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་བཟང་པོ་གནང་བའི་�ིར་རོ། 42གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་འདམས་གནང་བའི་�ལ་པོ་ལ་
མ་�ངས་རོགས་གནང་། �ེད་�ི་ཞབས་�ི་�་བིད་ལ་ཡོད་པའི་�གས་བ�ེ་བ་དེ་�ན་གསོས་གནང་བར་མཛ�ད༎  
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མཆོད་ཁང་གི་བ�ོ་འ�ལ།  

1�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་�ོན་ལམ་བཏབ་�བ་པ་དང་། མཐོ་རིས་ནས་མེ་བབས་ནས་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་
�ལ་བ་�མས་བ�ེགས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བ�གས་པའི་ཤིན་�་འཚ�ར་བའི་འོད་�ིས་མཆོད་ཁང་
ཁེངས་སོ། 2མཆོད་ཁང་�་ཤིན་�་འཚ�ར་བའི་འོད་�ིས་ཁེངས་ཡོད་�བས་དེའི་ནང་�་མ་ཚ�་ཡང་འ�ལ་མ་�བ་
བོ། 3ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་མཐོ་རིས་ནས་མེ་བབས་ནས་མཆོད་ཁང་ནང་འོད་�ི་ཁེངས་པ་མཐོང་�བས། དེ་
ཚ�་�མས་རར་ཁ་མར་འ�བ་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་དང་། ཁོང་ནི་བཟང་པོ་དང་མཐའ་མེད་པའི་�གས་
བ�ེ་ལ་བ�ོད་མངགས་སོ། 4དེ་ནས་སོ་ལོ་མོན་དང་མི་མང་ཚང་མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དམར་མཆོད་�ལ་ལོ། 
5ཁོང་གི་བ་�ང་�ངས་ ༢༢,༠༠༠ དང་། �ག་�ངས་ ༡༢༠,༠༠༠ མ�ན་�ལ་�ི་མཆོད་པ་�ལ་ལོ། དེ་�ར་ཁོང་
དང་མི་མང་ཚང་མས་མཆོད་ཁང་ལ་བ�ོ་འ�ལ་མཛད་དོ། 6�་མ་ཚ�་རང་རང་སོ་སོར་�ད་པའི་ས་གནས་དེར་
ལངས་སོ། དེ་ཚ�འི་ཁ་བ�ས་�་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་ལངས་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། �ལ་པོ་�་བིད་�ིས་མཁོ་�ག་གནང་
བའི་རོལ་ཆས་�མས་དང་མཉམ་�་ཁོང་རང་ཉིད་�ིི་བཀའ་བཀོད་གནང་བ་�ར་ཁོང་གི་�མས་པ་ནི་མཐའ་
མེད་པ་ལགས་སོ་ཞེས་པའི་མ�ར་མ་བཏང་བཞིན་ཡོད་དོ། མི་མང་ཚང་མ་ལངས་ནས་ཡོད་�བས་�་མ་ཚ�ས་�ང་
འ�ད་དོ། 7སོ་ལོ་མོན་མཆོད་ཁང་གི་མ�ན་�ོགས་�ི་�མས་རའི་ད�ས་དེར་ཁོང་གིས་བ�ོ་འ�ལ་གནང་ནས། 
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དེར་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་�མས་དང་འ�འི་མཆོད་པ་�མས་དང་མ�ན་�ལ་�ི་མཆོད་པ་�མས་�ི་ཚ�ལ་�་
�ལ་བ་བཅས་དེ་�ར་གནང་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་བཟོས་པའི་ལིའི་མཆོད་�ི་དེ་ནི་མཆོད་པ་དེ་ཚ�་ལ་
ཧ་ཅང་�ང་བའི་�ེན་�ིས་ཡིན་ནོ། 8སོ་ལོ་མོན་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཡོངས་ནས་�བས་གནས་�ི་�ས་�ོན་
ཉིན་བ�ན་རིང་�ང་བ�ི་�ས་སོ། དེར་�ང་ཧ་མད་�ི་ལ་ནས་�ོ་ཨི་ཇིབ་�ི་ས་མཚམས་བར་�ི་མི་ཚ�གས་ཧ་ཅང་
ཆེན་པོ་བ�ས་ཡོད་དོ། 9དེ་ཚ�ས་མཆོད་�ི་ལ་བ�ོ་འ�ལ་ཉིནེ་བ�ན་དང་ཡང་�ས་�ོན་ཉིནེ་བ�ན་�ང་བ�ི་
�ས་སོ། ཉིན་མཐའ་མར་དེ་ཚ�ས་མཐའ་བ�ོམས་�ི་�ས་�ོན་�ས་སོ། 10དེ་ནས་ཉིན་�ེས་མ་�་བ་བ�ན་པའི་
ཚ�ས་ཉི་�་ག�མ་ཉིན་སོ་ལོ་མོན་�ི་མི་མང་�མས་�ིམ་�་ལོག་བ�ག་གོ རང་གི་མི་དབངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་�་
བིད་དང་སོ་ལོ་མོན་བཅས་པར་�ིན་�བས་གནང་བར་ཚང་མ་དགའ་མ�ར་འ�ར་རོ༎  

སོ་ལོ་མོན་�ི་ཡང་�ར་དཀོན་མཆོག་མཇལ་བ།  

11�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་མཆོད་ཁང་དང་ཕོ་�ང་བཅས་ཁོང་གི་འཆར་གཞི་ཚང་མ་ལམ་�ོང་�ན་པ་�བ་པའི་
�ེས་�། 12མཚན་མོ་ཞིག་ཁོང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མཇལ་ནས། ཁོང་གིས་ཁོང་ལ། ངས་�ོད་�ི་�ོན་ལམ་ཐོས་
�ང་བས་ངས་མཆོད་ཁང་འདི་ང་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ལ་�་ངོས་འཛ�ན་�་�་ཡིན་ནོ། 13ངས་ཆར་པ་
བཀག་པ་དང་ཆ་ག་འ�་�ོན་ཐོག་ཟ་བར་བཏང་བ་དང་ངའི་མི་མང་ལ་རིམ་ནད་གཏོང་�བས། 14ངའི་མི་མང་
ཚ�ས་ང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་འ�ོད་བཤགས་�ལ་ནས་དེ་ཚ�ས་�་བའི་�ིག་པ་�ོང་བ་ཡིན་ན། ངས་མཐོ་
རིས་ནས་དེ་ཚ�་ལ་ཉན་�་དང་དེ་ཚ�འི་�ིག་པར་བཟོད་གསོལ་�ས་ནས། ཡང་�ར་དེ་ཚ�འི་�ལ་དེ་�ན་�མ་
ཚ�གས་པ་བཟོ་�་ཡིན་ནོ། 15ངས་མཆོད་ཁང་འདིར་བ�་�ོགས་�་�་དང་འདིར་འཏབ་པའི་�ོན་ལམ་ཚང་མ་
ཉན་�ར་�་�ིག་�་�་ཡིན་ནོ། 16གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་དེ་འདམས་པ་དང་ང་ལ་�ག་�་མཆོད་པ་འ�ལ་�ལ་�་
དག་�ང་�ས་ཡོད། ངས་དེ་ལ་བ�་�ོགས་�་�་དང་དེ་�ག་�་�ང་�ོབ་�་�་ཡིན་ནོ། 17�ོད་�ི་ཕ་�་བིད་
བཞིན་�ོད་�ིས་�ག་བསམ་�མ་དག་གིས་ངའི་ཞབས་�ི་�་བ་དང་། ངའི་བཀའ་�ིམས་ལ་ཉན་ནས་ངས་བཀའ་
བཏང་བ་བཞིན་�ས་པ་ཡིན་ན། 18ངས་�ོད་�ི་ཕ་�་བིད་ལ་ཁོའི་བ�ད་�ི་�ག་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�ིད་
�ོངས་བར་འ�ར་ཞེས་�ས་ནས་དམ་བཅའ་བཞག་པར་ཆ་འཛ�ན་�་�་ཡིན་ནོ། 19འོན་�ང་�ོད་དང་�ོད་�ི་མི་
མང་ཚ�ས་ངས་བཏང་བའི་བཀའ་�ིམས་དང་ངའི་བཀའ་�་ལ་མ་ཉན་པར་�་གཞན་ལ་བ�ན་པ་ཡིན་ན། 20ངས་
�ོད་ལ་�ད་པའི་�ལ་འདི་ནས་�ིར་འ�ད་�་�་དང་། ངས་ང་ལ་མཆོད་�ལ་�་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པའི་མཆོད་
ཁང་འདི་�ོང་�་ཡིན་ནོ། ས་�ལ་ཚང་མའི་མི་མང་ཚ�ས་དེ་ལ་�ང་�ང་དང་འ�་བའི་�ལ་�་འ�ར་རོ། 21ད་�་
མཆོད་ཁང་འདིར་�ས་བ�ར་ཆེན་པོ་�ས་ཡོད། འོན་�ང་མི་ཆང་མ་འདི་བ�ད་ནས་འ�ོ་མཁན་ཚ�་ཧང་སང་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་འདི་དང་མཆོད་ཁང་འདིར་ཅིའི་�ིར་འདི་འ�་མཛད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་
འ�ི་བར་འ�ར་རོ། 22ལན་�་མི་མང་ཚ�ས། རང་གི་ཕ་མེས་ཚ�་ལ་ཨི་ཇིབ་ནས་འདོན་གནང་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་དེ་ལ་དེ་ཚ�ས་�ངས་ནས། �་གཞན་ལ་བ�ེན་ཅིང་མཆོད་པས་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་�ེན་ངན་འདི་འ�ེར་གནང་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�་འོང༎  
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སོ་ལོ་མོན་�ི་�བ་འ�ས།  

1སོ་ལོ་མོན་�ིས་མཆོད་ཁང་དང་ཕོ་�ང་བཞེངས་པར་ལོ་ཉི་�་འགོར་ཡོད་ཅིང་། 2�ལ་པོ་ཧི་རམ་�ིས་ཁོང་ལ་
གནང་བའི་�ོང་�ེར་ཁག་�ང་�ར་བཟོ་གནང་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་དེར་གཞིས་ཆགས་�་བཏང་ངོ་། 3ཁོང་
གིས་ཧ་མད་དང་ཛ�་�ཱའི་མངའ་�ལ་ལ་དབང་བ�ང་གནང་ངོ་། 4�ེ་ཐང་གི་པལ་མི་རའི་�ོང་�ེར་ལ་འཛ�ངས་
རག་བཟོས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཧ་མད་ལ་ཡོད་པའི་བང་མཛ�ད་�ི་�ོང་�ེར་ཚང་མ་�ར་བཟོ་གནང་ངོ་། 5སོ་ལོ་
མོན་�ིས་བྷེད་ཧོ་རོན་�ོད་�ད་གཉིས་ལ་�ལ་�ོ་དང་�གས་རི་བཅས་ཡོད་པའི་འཛ�ངས་རག་ཅན་�ི་�ོང་�ེར་
ཁག་�ར་བཟོས་གནང་ངོ། 6བྷ་ལདའི་�ོང་�ེར་དང་དགོས་མཁོ་འཇོག་�ལ་�ོང་�ེར་ཚང་མ་དང་། �་དང་ཤིང་
�་འཁོར་ལོ་འཇོག་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་�མས་�ར་བཟོ་གནང་ངོ་། ཁོང་གིས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་མངའ་�ལ་
ཡོངས་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ལེ་བ་ནོན་�ི་�ར་གསོའི་འཆར་གཞི་�མས་�བ་གནང་ངོ་། 7-8སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཀ་
ནན་མི་མང་གི་རིགས་བ�ད་དེ་ཚ�འི་�ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་བདག་བ�ང་�་�བས་མ་བསད་པ་�མས་བཙན་
ལས་བ�ལ་གནང་ངོ་། དེ་ཚ�འི་ནང་ཧི་ཏི་པ་དང་ཨ་མོར་པ་དང་པེ་རི་ཛ�་པ་དང་ཧི་ཝི་པ་དང་ཡེ་�་སི་པ་བཅས་
དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ས་ནི་དེང་སང་གི་བར་ཚ�་གཡོག་�་མ�ད་�ས་�ས་ཡིན་ནོ། 9ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་བཙན་ལས་ལ་
བེད་�ོད་གནང་མེད་ཅིང་། དེ་ཚ�ས་དམག་མི་དང་དཔོན་པོ་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་བཀོད་�བ་པ་དང་�་པ་
བཅས་པའི་ཞབས་�་�ས་སོ། 10ཨར་ལས་�ི་འཆར་གཞི་འ�་མིན་ནང་བཙན་ལས་�་མཁན་�ི་ལས་�ེད་པ་
�ངས་ ༢༥༠ ཡོད་དོ། 11སོ་ལོ་མོན་�ི་�་�་ནི་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་�ས་མོ་དེ་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་ནས་ཁོང་གི་
�ིར་�་བཟོས་པའི་ཁང་པ་ཞིག་ནང་�ོས་གནང་ངོ་། ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། བ�ན་མོ་དེ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་
�་བིད་�ི་ཕོ་�ང་ནང་�ོད་མི་�ང་ངོ་། གང་ལ་ཟེར་ན། དམ་བཅའི་�ོམ་འཇོག་�ལ་�ི་ས་ཆ་དེ་དམ་པ་ཡིན་པའི་
�ིར་རོ། 12མཆོད་ཁང་གི་མ�ན་�་སོ་ལོ་མོན་�ིས་བཞེངས་པའི་མཆོད་�ིའི་�ེང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་
�ེག་�ི་དམར་མཆོད་འ�ལ་གནང་ངོ་། 13ཁོང་གིས་མོ་ཤེའི་བཀའ་�ིམས་�ི་དགོས་དོན་�ར་ཉིན་དམ་པ་རེ་རེར། 
ངལ་གསོ་བའི་ཞག་�མས་དང་གནང་གང་གི་�ས་�ོན་�མས་དང། ལོའི་�ས་�ོན་ག�མ་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་
ལེབ་�ི་�ས་�ོན་དང་�ོན་ཐོག་གི་�ས་�ོན་དང་�་གཡབ་�ི་�ས་�ོན་བཅས་པར་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་�ལ་
གནང་ངོ་། 14ཁོང་གིས་ཡབ་�་བིད་�ིས་�ག་�ོལ་�ོན་གནང་བ་�ར། ཁོང་གིས་�་མ་ཚ�འི་ཉིན་རེའི་ལས་འགན་
དང་། ལེ་ཝི་པ་�་མ་ཚ�ར་མ�ར་མ་གཏོང་�ར་དང་ལས་ཀ་གཞན་ལ་རོགས་�ེད་�ིར་ཉིན་རེའི་ལས་འགན་གོ་
�ིགས་གནང་ངོ་། དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་བོ་�་བིད་�ིས་བཀའ་གནང་བ་�ར། ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་གི་�་�ང་པ་
ཚ�ས་ཉིན་རེ་བཞིན་�ལ་�ོ་རེ་རེར་ལས་འགན་ཇི་ཡོད་གོ་�ིགས་གནང་ངོ་། 15�་བིད་�ིས་�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་
ཚ�ར་མཛ�ད་ཁང་དང་གནས་དོན་གཞན་�ོར་�ོབ་�ོན་གནང་བ་�མས་ཞིབ་གསལ་གནང་བཞིན་ཡོད་དོ། 16�ས་
�བས་དེར་སོ་ལོ་མོན་�ིས་འཆར་གཞི་�མས་�བ་ཟིན་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་གི་�ང་གཞི་
བཏིང་བ་ནས་དེ་�བ་པའི་བར་ལ་ལས་དོན་ཚང་མ་ལམ་�ོང་�ང་ཡོད་དོ། 17དེ་ནས་སོ་ལོ་མོན་ཨེ་དྷོམ་�ལ་�ི་
�་མཚ�་དམར་པོ་ཉེ་འ�མ་གི་�་ཁ་ཨེ་ཛ�་ཨོན་གྷེ་བྷེར་དང་ཨེ་ལད་བར་ཕེབས་སོ། 18�ལ་པོ་ཧི་རིམ་�ིས་རང་གི་
འགོ་འཛ�ན་དང་ཉམས་�ོང་ཅན་�ི་�་པ་�མས་�ི་མངའ་འོག་�་�་�མས་ཁོང་སར་བཏང་ངོ་། དེ་ཚ�ས་སོ་ལོ་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

མོན་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་མཉམ་�་ཨོ་ཕིར་�ལ་�་�་ནང་ཕེབས་ནས་གསེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༡༥,༠༠༠ �ག་ཙམ་
འ�ེར་ཡོང་ནས་སོ་ལོ་མོན་ལ་�ལ་ལོ༎  
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ཤེ་བྷའིི་�ལ་མོའི་གཟིགས་�ོར།  

1ཤེ་བྷའི་�ལ་མོས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་�ན་�གས་�ི་�ོར་ཐོས་པ་དང་། མོས་�ི་བ་ཁག་པོ་ཁག་གིས་ཁོང་ལ་
�གས་ད�ད་གནང་བར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཕེབས་སོ། ཁོང་གིས་ཁོང་དང་མཉམ་�་འཁོར་གཡོག་མང་པོ་དང་�་
མོང་ཚ�འི་ཐོག་�ན་�་དང་ནོར་�འི་རིགས་དང་གསེར་�ོན་ཆེན་�ི་དོད་པོ་བཀལ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་སོ་ལོ་
མོན་ལ་མཇལ་བ་དང་ཁོང་གིས་�གས་�ན་གསོས་པའི་�ི་བ་ཚང་མ་བཀའ་འ�ི་གནང་ངོ་། 2ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་
ཚང་མ་ལ་ལན་གནང་ངོ་། ཁོང་ལ་དེ་ཚ�ར་འ�ེལ་བ�ོད་གནང་�ར་�་ངལ་མ་�ང་ངོ་། 3ཤེ་བྷའི་�ལ་མོས་སོ་ལོ་
མོན་�ི་ཤེས་རབ་�ི་�ོར་ལ་གསན་པ་དང་། ཁོང་གིས་བཞེངས་པའི་ཕོ་�ང་གཟིགས་སོ། 4ཁོང་གིས་གསོལ་�ོག་
�ེང་�ིགས་པའི་གསོལ་ཚ�ག་དང་ལས་�ེད་པ་ཚ�འི་གཟིམ་ཤག་དང་ཕོ་�ང་གི་ལས་�འི་�ིག་འ�ག་དང་དེ་ཚ�་
ད�ིག་ཆས་དང་། ཁོང་ལ་གསོལ་�ོན་�བས་�ག་བ�ད་པའི་ཞབས་�ི་ཚ�འི་ན་བཟའ་དང་མཆོད་ཁང་ནང་ཁོང་
གིས་�ལ་བའི་དམར་མཆོད་བཅས་གཟིགས་ནས། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ཧོན་འཐོར་བ་དང་ཧང་སང་ངོ་། 5ཤེ་བྷའི་�ལ་
མོས་�ལ་པོ་ལ། ངས་ངའི་�ལ་�་�ེད་དང་�ེད་�ི་ཤེས་རབ་�ི་�ོར་ཐོས་པ་བདེན་པ་རང་རེད་འ�ག 6ང་རང་
འདིར་ཡོང་ནས་མ་མཐོང་བར་�་དེ་ཚ�ས་བཤད་པར་ཡིད་མ་ཆེས་སོ། ངས་�ེད་�ི་ཤེས་རབ་�ི་�ོར་�ེད་ཀ་ཡང་
ཐོས་མི་འ�ག མིས་བཤད་པ་ལས་�ེད་�ི་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་འ�ག་གོ 7�ེད་ལ་ཞབས་�ི་�་མཁན་ཚ�་�ག་�་�ེད་
�ང་ཡོད་པ་དང་། �ེད་�ི་ཤེས་རབ་ཅན་�ི་ག�ང་ཐོས་པའི་གོ་�བས་ཡོད་མཁན་ཚ�་ཧ་ཅང་བསོད་ནམས་ཅན་
ཞིག་ཡིན་ནོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་�ལ། ཁོང་གིས་�ེད་�ལ་པོར་བ�ོས་ནས་ཁོང་གིས་མཚན་ནས་
�ལ་�ིད་�ོངས་བ�ག་ནས་ཁོང་ཇི་�ར་�ེད་མཉམ་�་�གས་མཉེས་པ་བ�ོན་གནང་ངོ་། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་
གི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ར་�གས་བ�ེ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་�ག་�་གནས་པར་གནང་འདོད་ཡོད་�བས། �ེད་
�ིས་�ིམས་དང་བདེན་པ་�ང་བའི་�ིར་�ེད་�ལ་པོར་བ�ོས་གནང་བ་ཡིན་ཅེས་ག�ངས་སོ། 9ཁོང་གིས་འ�ེར་
ཡོང་བའི་འ�ལ་བ་གསེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༤,༠༠༠ �ག་དང་�ན་�་དང་ནོར་�འི་རིགས་�ོན་ཆེ་བཅས་�ལ་པོ་སོ་
ལོ་མོན་ལ་�ལ་ལོ། ཤེ་བྷའི་�ལ་མོས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ལ་�ལ་བའི་�ན་�་དེ་བཞིན་�ན་�་�ས་ལེགས་དེ་�ར་
གཞན་མེད་དོ། 10(�ལ་པོ་ཧི་རམ་དང་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་མི་ཚ�ས་ཨོ་ཕིར་ནས་གསེར་འ�ེར་ཡོང་�བས་ཙན་
དན་�ི་ཤིང་དང་རིན་ཆེན་ཁག་�ང་འ�ེར་ཡོད་དོ། 11སོ་ལོ་མོན་�ིས་ཤིང་དེ་ཚ�་མཆོད་ཁང་དང་ཁོང་རང་གི་ཕོ་
�ང་དང་ཐེམ་�ས་དང་རོལ་མོ་མཁན་ཚ�འི་�་�ན་དང་པི་ཝང་བཟོ་བར་བེད་�ོད་གནང་ངོ་། �ོན་�་ཡ་�་�་
པའི་�ལ་�་དེ་�ར་�་བ་ནས་མཐོང་�ོང་མེད་དོ།) 12�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་ཤེ་བའི་�ལ་མོས་ཅི་�ས་པ་ཐམས་
ཅད་གནང་ངོ་། དེ་ཚ�་ནི་མོས་ཁོང་ལ་�ལ་བའི་འ�ལ་བ་ཚ�འི་ལས་མང་བ་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་�ལ་མོ་དང་མོའི་
འཁོར་གཡོག་�མས་ཤེ་བའི་�ལ་�་�ིར་ལོག་ཕེབས་སོ༎  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་�་ནོར།  

13ལོ་�ར་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ལ་གསེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༢༣,༠༠༠ ཙམ་འ�ོར་�ི་ཡོད་པ་དང་། 14དེའི་ཐོག་ཚ�ང་པ་
ཚ�ས་ད�་�ལ་�ལ་�ི་ཡོད་དོ། ཨ་ར་བི་ཡའི་�ལ་པོ་ཚ�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོང་གི་�ིད་�ོངས་པ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་
གསེར་ད�ལ་�ལ་�ི་ཡོད། 15སོ་ལོ་མོན་�ིས་�བ་ཆེན་ ༢༠༠ བཟོས་པ་དེ་ཚ�་�བ་རེ་རེར་གསེར་�ང་བ�ང་ཀི་
ལོ་གྷ་རམ་བ�ན་ཙམ་གཡོགས་ཡོད་པ་དང་། 16དེ་�ར་�བ་�ང་བ་�ངས་ ༣༠༠ བཟོས་པ་དེ་ཚ�་རེ་རེར་གསེར་
�ང་བ�ང་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ག�མ་ཙམ་གཡོགས་ཡོད་དོ། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ལེ་བ་ནོན་�ི་ཤིང་ནགས་�ི་ཕོ་�ང་
�་འཇོག་གནང་ཡོད་དོ། 17�ལ་པོས་�ལ་�ི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡང་བཟོས་བ�ག་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ལ་
བ་སོས་བཀབ་ཡོད་པ་དང་དེའི་�ག་འ�ོས་�མས་གསེར་�ས་དག་གི་གཡོག་ཡོད་དོ། 18�ི་བར་�་ཐེམ་�ས་�ག་
ཡོད་པ་དང་། དེ་ལ་གསེར་�ི་གཡོགས་པའི་�ང་�ེགས་�ལ་ཡོད་དོ། �ི་དེའི་�ོགས་རེར་ལག་པ་འཇོག་�ལ་ཡོད་
པ་དང་�ོགས་རེར་སེང་གེའི་ད�ིབས་ཅན་ལངས་ཡོད་དོ། 19ཐེམ་�ས་�ག་གི་�ོགས་གཉིས་ཀར་སེང་གེའི་
ད�ིབས་ཅན་རེ་རེ་�ིས་པའི་�ོམ་བ�་གཉིས་ཡོད་དོ། �ལ་ཁབ་གཞན་�་�ི་འདི་�ར་�་བ་ནས་�ང་མེད་དོ། 
20�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་ཞལ་དཀར་�མས་གསེར་ལས་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། ལེ་བ་ནོན་�ི་ཤིང་ནགས་�ི་ཕོ་�ང་གི་
ཐབ་ཆས་�མས་གསེར་�ས་དག་འབའ་ཞིག་ལས་�བ་པ་ཡིན་ནོ། སོ་ལོ་མོན་�ི་�་�ས་�་ད�ལ་ལ་དེ་�ར་རིང་
ཐང་�ིས་�ོལ་མེད་དོ། 21ཁོང་ལ་མཐའི་�་མཚ�་ཆེན་པོར་�ལ་བའི་�་གཟིང་ཡོད་པ་�མས་�ལ་པོ་ཧི་རམ་�ི་�་
དང་མཉམ་�་མཚ�་ལ་འ�ོ་གི་ཡོད། ལོ་ག�མ་རེའི་མཚམས་ཁོང་གི་�་གཟིང་ཚ�འི་ནང་གསེར་ད�ལ་དང་བ་སོ་
དང་མི་�ོད་དང་དང་�ེ�་བཅས་པ་འ�ེར་ནས་ཡོང་ངོ་། 22�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ནི་འཛམ་�ིང་གི་�ལ་པོ་གཞན་
ཚ�་ལས་�ག་པ་དང་ཤེས་རབ་དང་�ན་པ་ཡོད་དོ། 23དེ་ཚ�་ཚང་མས་ཁོང་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་ཤེས་
རབ་ལ་ཉན་�ིར་གོ་བ�ར་�་བཞིན་ཡོད་དོ། 24དེ་ཚ�་རེ་རེར་སོ་ལོ་མོན་ལ་གསེར་ད�ལ་�ི་དངོས་པོ་དང་ན་
བཟའ་དང་མཚ�ན་ཆ་དང་�ན་�་དང་�་�ེལ་བཅས་�ལ་�ི་ཡོད་དོ། དེ་�ར་ལོ་ནས་ལོ་བ�ད་�་བཞིན་ཡོད་དོ། 
25�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ལ་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་�འི་�ིར་�་ར་ ༤,༠༠༠ དང་། �་དམག་གི་�་ ༡༢,༠༠༠ ཡོད། དེ་
ཚ�་འགའ་ཤས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འཇོག་པ་དང་། དེ་འ�ོས་�མས་�ོང་�ེར་ཁག་ནང་འཇོག་གནང་ཡོད་དོ། 26ཁོང་
ནི་གཙང་པོ་�བ་རད་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་དང་ཨི་ཇིབ་�ི་ས་མཚམས་�ལ་�ི་�ལ་པོ་ཚང་མའི་གཙ�་བོ་ཡིན་ནོ། 
27ཁོང་གི་�་�ས་�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ད�ལ་ནི་�ོ་བཞིན་ད�ས་མ་�ར་དང་འ�མ་ཤིང་ནི་ཡ་�་�འི་རི་གཤམ་
�་ཡོད་པའི་ཤིང་སེ་ཡབ་ད�ས་མ་�་�་འབོལ་པོ་ཡོད་དོ། 28སོ་ལོ་མོན་�ིས་�་དེ་�མས་�སི་རི་དང་གཞན་
�ལ་ཚང་མ་ནས་ཉོས་གནང་ངོ་༎  

སོ་ལོ་མོན་�ི་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་�ས་མདོར་བ�ས།  

29སོ་ལོ་མོན་�ི་�ལ་རབས་གཞན་�མས་འགོ་ནས་འ�ག་བར་�ང་�ོན་པ་ན་ཐན་�ི་�ལ་རབས་དང་། ཤི་�ཱོའི་
ཨ་ཧི་�ཱའི་�ང་བ�ན་དང་�ང་�ོན་པ་ཨིད་དྷོའི་ཞལ་གཟིགས་�མས་ནང་དེབ་བཀོད་�ིས་ཡོད་དོ། ཨིད་དྷོའི་
ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་�ལ་�ིད་�ི་�ོར་ལ་ཡང་དེབ་བཀོད་�ིས་ཡོད་དོ། 30སོ་ལོ་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

མོན་�ི་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་ལ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་བཞི་བ�འི་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 31ཁོང་�ོངས་ནས་�་
བིད་�ི་�ོང་�ེར་ནང་�ས་པ་དང་ཁོང་གི་�ས་རེ་ཧོ་བྷམ་ཁོང་གི་ཚབ་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 10 

�ང་�ོགས་�ི་�ེ་རིགས་ཚ�འི་ངོ་�ོལ།  

1རེ་ཧོ་བྷམ་ཤེ་ཀེམ་�་བ�ེབས་པ་དང་དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ང་�ོགས་�ི་མི་མང་ཡོངས་ནས་ཁོང་ལ་�ལ་པོར་
བ�ོ་བར་འཛ�མས་སོ། 2ནེ་བྷད་�ི་�་ཡེ་རོ་བྷམ་སོ་ལོ་མོན་ནས་ཐར་བའི་�ིར་ཨི་ཇིབ་�་�ོས་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་
དེས། གཏམ་དེ་ཐོས་པ་དང་�ིམ་�་�ིར་ལོག་གོ 3�ང་�ོགས་�་ཡོད་པའི་�ེ་རིགས་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་
འཚ�ལ་བར་སོང་ནས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་མཉམ་�་རེ་ཧོ་བྷམ་སར་ཡོང་ནས་�ས་པ། 4�ེད་�ི་ཡབ་�ི་ང་ཚ�ར་འ�ར་
�ིད་པོ་བཀལ་ཡོད། �ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་འ�ར་ཡང་�་བཏང་ནས་ང་ཚ�འི་མི་ཚ�་�ོད་�་བཏང་ན་ང་ཚ�་�ེད་�ི་དམ་
ཚ�ག་ཅན་�ི་མི་སེར་ལ་འ�ར་བར་�་ཞེས་�ས་སོ། 5ལན་�་རེ་ཧོ་བྷམ་�ིས། དོན་གནས་དེར་བསམ་�ོ་ཞིབ་པར་
གཏོང་བ་ལ་ང་ལ་ཉིན་ག�མ་�ི་�ས་ཚ�ད་�ོད་རོགས། དེ་�ེས་�ོད་ཚ�་ཤོག་ཅེས་�ས་སོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་མི་
མང་ཚ�་�ིར་ལོག་གོ 6�ལ་པོ་རེ་ཧོ་བྷམ་�ིས། ཁོང་གི་ཡབ་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་�ོབ་�ོན་�ི་ལས་འགན་འ�ར་
�ོང་བས་མི་�ན་པ་ཚ�ར་བཀའ་འ�ི་�ས་སོ། ཁོང་གིས། �ོད་ཚ�ས་ངས་མི་མང་ཆོར་ལན་�ད་�ར་�ོབ་�ོན་ག་རེ་
ཡོད་དམ་ཞེས་�ས་སོ། 7དེ་ཚ�ས་ལན་�། གལ་�ིད་�ེད་�ི་མི་མང་ཚ�ར་དགའ་བའི་�ིར་�མས་བ�ེའི་དགོངས་
བཞེས་�ིས་ལན་གནང་བ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�ས་�ག་�་�ག་བསམ་�མ་དག་གིས་�ེད་�ི་ཞབས་�ི་�་གི་རེད་�ས་སོ། 
8འོན་�ང་ཁོང་གིས་མི་�ན་པ་ཚ�འི་བ�བ་�ར་བ�ི་མེད་གནང་ངོ་། ཁོང་དང་མཉམ་�་འཚར་ལོང་�ང་བའི་ལོ་
ན་གཞོན་པ་དང་དེའི་�བས་�་ཁོང་གིས་�ོས་�ོན་པ་ཡིན་པ་ཚ�འི་སར་ཕེབས་ནས། 9ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ས་ངས་
གང་�ེད་དགོས་པའི་�ོབ་�ོན་�ོད་�་ཡོད་དམ། མི་མང་དེ་ཚ�འི་འ�ར་པོ་ཡང་�་གཏོང་རོགས་�་མཁན་དེ་ཚ�་
ལ་ངས་ག་རེ་ལན་འདེབས་སམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་ངོ་། 10དེ་ཚ�ས་ལན་�། �ེད་�ིས་ངའི་མཐེབ་�ང་ནི་ངའི་
ཡབ་�ི་�་�ེད་ལས་�ོམ་པ་ཡོད་ག�ངས་དགོས་སོ། 11�ེད་�ིས། ངའི་ཡབ་�ིས་�ོད་ཚ�ར་འ�ར་�ིད་པོ་བཀལ་
ཡོད་ཅིང་། ངས་དེ་ལས་ཡང་འ�ར་�ིད་�་གཏོང་གིན་ཡིན། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ག་�ག་གིས་བ�ན་གནང་
ཡོད་ན། ངས་�ོད་ཚ�ར་�་པོའི་�་�ག་གིས་བ�ན་�་ཡིན་ཞེས་ག�ང་དགོས་ཤེས་�ས་སོ། 12ཁོང་གིས་བཀའ་
གནང་བ་�ར་ཡེ་རོ་བྷམ་དང་མི་མང་ཚ�་�ལ་པོ་རེ་ཧོ་བྷམ་སར་ཉིན་ག�མ་�ི་�ེས་�་�ེབས་སོ། 13�ལ་པོས་མི་
�ན་པ་ཚ�འི་བ�བ་�ར་བ�ི་མེད་གནང་ནས། མི་མང་ལ་ཚ�ག་�བ་པོས། 14ན་གཞོན་ཚ�ས་�ོས་�ོན་�ལ་བ་�ར་
ལན་གནང་ངོ་། ཁོང་གིས་ངའི་ཡབ་�ིས་�ོད་ཚ�ར་འ�ར་�ིད་པོ་བཀལ་ཡོད་པ་དང་། ངས་དེ་ལས་�ིད་�་གཏོང་
�་ཡིན་ནོ། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�་�ག་གིས་བ�ན་ཡོད་པ་དང་། ངས་�ོད་ཚ�ར་�་པོའི་�་�ག་གིས་བ�ན་�་
ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 15དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་�ར་ཤི་�ཱོ་ནས་�ང་�ོན་པ་ཨ་ཧི་�ཱ་བ�ད་ནེ་
བྷད་�ི་�་ཡེ་རོ་བྷམ་ལ་བཀའ་གནང་བ་�བ་པའི་�ིར་ཡིན་ནོ། དེའི་�ེན་�ིས་�ལ་པོས་མི་མང་ལ་�ང་མེད་�ས་
པ་ཡིན་ནོ། 16མི་མང་ཚ�ས། �ལ་པོས་ཁོང་ཚ�འི་�་བ་ལ་གསན་�་མིན་པ་ཧ་གོ་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་�་བིད་དང་ཁོང་
གི་�ིམ་ཚང་འཇིགས་པར་འ�ར་ཞེས་�ད་འབོད་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་འ�ེལ་བ་ཅི་ཡོད་དམ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
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མི་མང་ཚ�་ང་ཚ�་�ིམ་�་ལོག་འ�ོ། རེ་ཧོ་བྷམ་ཁོང་རང་ཉིད་�ིས་བ�་�ོགས་�ེད་བ�ག་ཅེས་�ད་འབོད་�བ་སོ། 
དེ་འ�་སོང་ཚང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ངོ་ལོག་�ས་སོ། 17རེ་ཧོ་བྷམ་ནི་ཡ་�་�འི་མངའ་�ལ་�ི་མི་མང་
ཚ�འི་�ལ་པོ་གཅིག་�ར་འ�ར་རོ། 18དེ་ནས་�ལ་པོ་རེ་ཧོ་བྷམ་�ིས། བཙན་ལས་�ི་དོ་དམ་པ་ཨ་དྷོ་ནི་རམ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་སར་བཏང་ངོ་། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་�ོ་�བ་བཏང་ནས་བསད་དོ། �བས་དེར་རེ་ཧོ་བྷམ་
མ�ོགས་པོར་རང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོར་བཞོན་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ོས་སོ། 19�བས་དེ་ནས་བ�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ང་�ོགས་�ི་�ལ་ཁབ་�ི་མི་མང་�མས་�་བིད་�ི་�ལ་བ�ད་ལ་ངོ་�ོལ་�་མཁན་�་འ�ར་རོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 11 

ཤེ་མ་�ཱའི་�ང་བ�ན།  

1�ལ་པོ་རེ་ཧོ་བྷམ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ེབས་པ་དང་། ཁོང་གིས་བྷེན་ཡ་མིན་དང་ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་�ི་དམག་མི་
ཡག་ཤོས་�ངས་ ༡༨༠,༠༠༠ འཛ�མས་བ�ག་གོ། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ང་�ོགས་�ི་�ེ་རིགས་ཚ�་�ར་�་
དབང་བ�ར་�ེད་པའི་ཆེད་དམག་�བ་འདོད་ཡོད་དོ། 2འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོན་པ་ཤེ་མ་
�ཱ་ལ། 3�ལ་པོ་རོ་ཧོ་བྷོམ་དང་ཡ་�་�་དང་བྷེན་ཡ་མིན་�ེ་རིགས་�ི་མི་མང་ལ་འ�ིན་འདི་�ར་�ོད་དགོས་པའི་
བཀའ་གནང་ངོ་། 4�ོད་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ན་�་ཚ�ར་མ་འཛ�ང་པར་�ོད་ཚ�་ཚང་མ་རང་གི་�ིམ་�་ལོག་ཅིག 
ཇི་�ང་བ་ཚང་མ་ངའི་འདོད་པ་�ར་ཡིན་ཞེས་སོ། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་ཡེ་རོ་བྷོམ་
མཉམ་�་འཐབ་པར་མ་�ིན་ནོ༎  

རེ་ཧོ་བྷམ་�ི་�ོང་�ེར་ཁག་ལ་འཛ�ང་རག་གི་བ�ོར་བ།  

5རེ་ཧོ་བྷམ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�གས་ནས་ཡ་�་�་དང་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་གཤམ་གསལ་�ོང་�ེར་ཁག་ལ་འཛ�ང་
རག་བ�ོར་བ་ནི། 6བྷེད་ལེ་ཧེམ་དང་ ཨེ་ཏམ་དང་། ཊེ་ཀོ་ཨ་དང་། 7བྷེད་�ར་དང་། སོ་ཀོ་དང་། ཨ་�ལ་ལམ་
དང་། 8གྷད་དང་། མ་རེ་ཤ་དང་། ཛ�ཕ་དང་། 9ཨ་དྷོ་རེམ་དང་། ལ་ཀིཤི་དང་། ཨ་ཛ�་�་དང་། 10ཛ�་�ཱ་དང་། ཨེ་ཡ་
ལོན་དང་། ཧེབ་རོན་བཅས་སོ། 11ཁོང་གིས་�ོང་�ེར་དེ་ཚ�་ལ་འཛ�ང་རག་བ�ན་པོ་བཟོས་པ་དང་། དེ་ཚ�་རེ་རེར་
དམག་�ི་རེ་རེ་བ�ོས་ནས་མཁོ་�བ་�ི་ཟས་དང་ཁ་�ར་པོའི་�མ་དང་�ན་ཆང་�ད་དོ། 12�བ་དང་མ�ང་
�མས་བཅས་པ་བཏང་ངོ་། དེ་�ར་ཁོང་གིས་ཡ་�་�་དང་བྷེན་ཡ་མིན་རང་གི་མངའ་འོག་�་བཞག་གོ  

�་མ་དང་ལེ་ཝ་ིཔ་�མས་ཡ་�་�ར་ཕེབས་པ།  

13ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མངའ་�ལ་ཡོངས་ནས་�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་�མས་ཡ་�་�འི་�ོ་�ོགས་�་ཡོང་ངོ་། 14ལེ་ཝི་
པ་ཚ�ས་རང་གི་�་ཁ་�མས་དང་ས་ཞིང་�མས་�ངས་ནས་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོས་�ས་སོ། 
གང་ལ་ཟེར་ན། �ལ་པོ་ཡེ་རོ་བྷམ་དང་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�་མའི་ཞབས་�་�ེད་�་བ�ག་གི་མེད་དོ། 15ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་�ི་པའི་�་མཆོད་�ལ་དང་བ�ད་དང་
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�ང་གོག་གི་ད�ིབས་�་བཟོས་པའི་འ�་�ར་མཆོད་པར་ཁོང་རང་རང་ཉིད་�ིས་�་མ་�མས་བ�ོས་ཡོད་དོ། 
16ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་ཡོངས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ག་བསམ་�མ་
དག་གིས་མཆོད་འདོད་ཡོད་མི་ཚ�ས། དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་�ལ་
�བ་པའི་ཆེད། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལེ་ཝི་པ་ཚ�འི་�ེས་�་འ�ངས་སོ། 17དེས་ཡ་�་�འི་�ལ་ཁབ་�ི་�ས་�གས་ཇེ་
ཆེར་�ིན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ལོ་ག�མ་རིང་སོ་ལོ་མོན་�ི་�ས་རེ་ཧོ་བྷོམ་�ི་�བ་�ོར་�ིས་པ་དང་། དེ་ཚ�་�ལ་པོ་�་
བིད་དང་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་�ས་�བས་�ར་གནས་སོ༎  

རེ་ཧོ་བྷམ་�ི་�ིམ་ཚང་།  

18རེ་ཧོ་བྷམ་�ིས་མ་ཧ་ལད་དང་ཆང་ས་�བ་བོ། དེའི་ཡབ་ནི་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་�ས་ཡེ་རི་མོད་དང་�མ་ནི་ཡི་
ཤེའི་ཚ་མོ་དང་ཨེ་ལི་ཨབ་�ི་�་མོ་ཨ་བྷི་ཧེལ་ཡིན་ནོ། 19དེ་ཚ�་ལ་�་ཡེ་�ཤེ་དང་ཤེ་མར་�ཱ་དང་ཛ་ཧམ་བཅས་
ག�མ་ཡོད་དོ། 20�ེས་�་ཁོང་གིས་ཨབ་ས་ལོམ་�ི་�ས་མོ་མ་�་དང་ཆང་ས་�བ་ནས། དེ་ཚ�་ལ་�་ཨ་བྷི་�ཱ་དང་
ཨ་ཏའི་དང་ཛ�་ཛ་དང་ཤེ་ལོ་མིད་དང་བཅས་བཞི་ཡོད་དོ། 21རེ་ཧོ་བྷམ་ལ་�ང་མ་བ�ོམས་བཅོ་བ�ད་དང་�ིང་
�ག་�ག་�་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ནི་�་ཉི་�་�་བ�ད་དང་�་མོ་�ག་�འི་ཕ་ཡིན་ནོ། ཁོང་གི་�ང་མ་དང་�ིང་
�ག་ཚང་མ་ལས་མ་�་ལ་�མས་ཤོས་གནང་བ་དང་། 22མོའི་�་ཨ་བྷི་�ཱ་ལ་�་ཚང་མ་ལས་དགའ་པོ་གནང་བ་
དང་། ཁོང་གི་ཁོ་ལ་�ེས་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འདམས་གནང་ངོ་། 23རེ་ཧོ་བྷམ་�ིས་ཤེས་རབ་�ན་པའི་ཐོག་ནས་
རང་གི་�་སོ་སོར་ལས་འགན་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡ་�་�་དང་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་འཛ�ང་ར་བཟོས་པའི་�ོང་
�ེར་ཡོངས་�་འཇོག་གནང་ཡོད། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་གཟིགས་�ོངས་ཆེན་པོས་དགོས་མཁོ་ཁག་གནང་བ་དང་། དེ་
ཚ�་ལ་�ང་མ་གང་མང་བ�ངས་སོ༎  
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ཨི་ཇིབ་པས་ཡ་�་�་ལ་བཙན་འ�ལ་�ས་པ།  

1རེ་ཧོ་བྷམ་�ལ་པོའི་�ལ་�་དབང་བ�ང་�ས་མ་ཐག་�་ཁོང་དང་ཁོང་གི་མི་མང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
བཀའ་�ིམས་�ངས་སོ། 2རེ་ཧོ་བྷམ་�ིས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་�་པའི་�བས་�་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བའི�ེན་�ིས་ཆད་པ་གནང་ངོ་། ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ཤི་ཤག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བཙན་
འ�ལ་�ས་པར། 3དམག་མིའི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་�ངས་ ༡,༢༠༠ དང་། �་དམག་ ༦༠,༠༠༠ དང་ལིབ་ཡ་པ་དང་
�ག་ཀི་པ་དང་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་པའི་དམག་ད�ང་བཅས་པ་དམག་མི་�ངས་ལས་འདས་པ་ཡོད་དོ། 4ཁོང་གིས་ཡ་
�་�འི་འཛ�ང་རག་ཅན་�ི་�ོང་�ེར་ཁག་བཙན་བ�ང་�ས་པ་དང་། ཐག་རིང་པོ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་བར་�་�ེབས་སོ། 
5�ང་�ོན་པ་ཤེ་མ་�ཱ་ནི་�ལ་པོ་རེ་ཧོ་བྷམ་དང་ཡ་�་�་པའི་འགོ་འ�ིད་�ར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཤི་ཤག་ནས་�ོས་
�ིར་འཛ�མས་ཡོད་སར་�ེབས་སོ། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་འ�ིན་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། �ོད་
ཚ�ས་ང་�ངས་པས་�ེན་�ིས་ངས་�ོད་ཚ�་�ངས་ནས་ཤི་ཤག་ལ་�ིས་�ད་པ་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 6�ལ་པོ་དང་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

འགོ་འཛ�ན་ཚ�ས་�ིག་པ་�ིས་པར་ཁས་ལེན་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཇི་མཛད་པ་�མས་
�ང་བདེན་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�ར་གཟིགས་པ་དང་ཁོང་གིས་ཤེ་མ་�ཱ་ལ་བཀའ་
གནང་ནས་ག�ངས་པ། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ིག་པར་ངོས་ལེན་�ས་པའི་�ེན་�ིས་ངས་དེ་ཚ�་མེད་པར་�་�་མ་ཡིན་
ནོ། འོན་�ང་ཤི་ཤག་གིས་བཙན་འ�ལ་�་�བས་དེ་ཚ�་དཀའ་ངལ་�ི་ངང་ཐར་བར་འ�ར། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ངའི་
�ོ་བ་ཆ་ཚང་འཚ�ར་བར་མི་འ�ར། 8འོན་�ང་ཤི་ཤག་གིས་དེ་ཚ�་དབང་བར་�་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་ཞབས་�་
�་བ་དང་འཇིག་�ེན་�ི་�ལ་པོ་ཚ�ར་ཞབས་�་�་བ་གཉིས་�ི་�ད་པར་ཤེས་པར་འ�ར་ཞེས་སོ། 9�ལ་པོ་ཤི་
ཤག་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཡོང་ནས་མཆོད་ཁང་དང་ཕོ་�ང་ནས་རིན་ཆེན་�ི་བང་མཛ�ད་�མས་འ�ེར་རོ། ཁོང་གིས་
�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་བཟོས་གནང་བའི་གསེར་�ི་�བ་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་འ�ེར་རོ། 10དེའི་ཚབ་ལ་རེ་ཧོ་
བྷམ་�ིས་ལིའི་�བ་བཟོས་ནས་ཕོ་�ང་གི་�ལ་�ོ་�ང་བའི་འ�ེལ་ཡོད་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ར་�ིས་�ོད་གནང་ངོ་། 
11�ལ་པོ་མཆོད་ཁང་�་ཕེབས་རིན་བཞིན་�་�་�ང་བས་�བ་དེ་ཚ�་ཐོག་པ་དང་། དེ་ནས་དེ་ཚ�་�་�ང་བའི་
ཁང་མིག་ནང་འཇོག་བཞིན་ཡོད། 12ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཉམ་�ང་�་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་�ོ་བས་ཁོ་ལ་ཆ་ཚང་མེད་པར་མ་མཛད་པ་དང་ཡ་�་�འི་གནས་�ངས་ལེགས་པར་འ�ར་རོ༎  

རེ་ཧོ་བྷམ་�ིས་�ལ་�ིད་�ི་ལོ་�ས་མདོར་བ�ས།  

13རེ་ཧོ་བྷམ་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ལ་�ིད་�ོངས་བ་དང་ཁོང་ནི་�ལ་པོའི་�ལ་བཞིན་�ོབས་�གས་འཕེལ་ལོ། 
ཁོང་�ལ་པོར་འ�ར་�བས་ད�ང་ལོ་བཞི་བ�་ཞེ་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མངའ་�ལ་ཡོང་ནས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ལ་འདམས་གནང་བའི་�ོང་�ེར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་བ�་བ�ན་རིང་�ལ་�ིད་
བ�ངས་སོ། རེ་ཧོ་བྷམ་�ི་ཨ་མ་ནི་ཨམ་མོན་�ལ་�ི་ན་�ཱ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ནོ། 14ཁོང་གིས་�་བ་ངན་པ་འབའ་
ཞིག་�ས་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ཇི་ཡིན་ཤེས་ཐབས་�ས་མེད་དོ། 
15རེ་ཧོ་བྷམ་�ི་�་བ་�་�ི་�མས་འགོ་ནས་འ�ག་བར་དང་། ཁོང་གི་�ིམ་ཚང་གི་མིང་ཐོ་བཅས་པ་�ང་�ོན་པ་
ཤེ་མ་�ཱའི་�ལ་རབས་དང་�ང་�ོན་པ་ཨིད་དྷོའི་�ལ་རབས་ནང་གསལ་ཡོད་དོ། རེ་ཧོ་བྷམ་དང་ཡེ་རོ་བྷམ་
གཉིས་ཕན་�ན་ཡང་ཡང་དམག་འ�གས་�བ་བཞིན་ཡོད་དོ། 16རེ་ཧོ་བྷམ་�ོངས་པ་དང་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་
�ི་�ལ་པའོ་�ར་ཁང་ནང་�ས་སོ། ཁོང་གི་�་ཨ་བྷི་�ཱ་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  
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ཨ་བྷི་�ཱས་ཡེ་རོ་བྷམ་དང་མཉམ་�་དམག་འཐབ་པ།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་�་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་བཅོ་བ�ད་སོང་བའི་�བས་�། ཨ་བྷི་�ཱ་ནི་ཡ་�་�འི་
�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་། 2ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་ག�མ་རིང་�ལ་�ིད་�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ནི་གྷི་བི་
�ཱའི་�ོང་�ེར་ནས་ཡིན་པ་�་རི་ཨེལ་�ི་�་མོ་མི་ཀ་ཡ་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། ཨ་བྷི་�ཱ་དང་ཡེ་རོ་བྷམ་གཉིས་དབར་
དམག་འ�གས་ལངས་སོ། 3ཨ་བྷི་�ཱས་ད་�ང་དམག་མི་ ༤༠༠,༠༠༠ བ�གས་པ་དང་། ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་དམག་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

ད�ང་ ༨༠༠,༠༠༠ �ིས་དམག་ལན་�ོག་གོ 4དམག་མི་�མས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་བ�ད་�ི་�ོང་�་འཛ�མས་སོ། 
�ལ་པོ་ཨ་བྷི་�ཱས་ཛ�་མ་རེམ་�ི་རི་བོའི་�ེང་ཡོང་ནས། ཡེ་རོ་བྷམ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར། ང་ལ་ཉོན་ཞིག་�ས་སོ། 
5�ོད་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དྷ་བདི་ལ་ཁོང་དལ་ཁོང་དང་ཁོང་གི་བ�ད་
པ་ཚ�ས་�ག་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་གནང་�འི་ཞལ་ཆད་བ�ན་པོ་གནང་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་�ི་མེད་དམ། 
6ནེ་བྷད་�ི་�་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་ཁོས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ལ་ངོ་ལོག་�ས་པའི་�ེས་�། 7ཁོས་�ིང་པོ་མེད་པའི་མི་ངན་
འགའ་ཞིག་ཚ�གས་བ�ག་ནས། �ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་�ས་རེ་ཧོ་བྷམ་�་ན་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ཡིན་ཞིང་། ཁོ་ལ་ཁ་
ཐེབ་བཅོག་�འི་ཉམས་�ོང་མེད་པར་དེ་ཚ�ས་བཙན་དབང་གིས་ཁོ་པའི་འདོད་པ་�ར་�ེད་�་བ�ག་གོ 8ད་ཆ་
�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་བིད་�ི་བ�ད་པར་གནང་བའི་�ལ་པོའི་དབང་ཆ་ལ་འཐབ་�འི་�་
�ིགས་�ེད་བཞིན་ཡོད་དམ། �ོད་ཚ�ར་དམག་ད�ང་�ོན་ཆེ་དང་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�ར་
བཟོས་པའི་གསེར་�ི་བ་�ང་ཚ�་ཡོད་དོ། 9�ོད་ཚ�ས་ཨ་རོན་�ི་བ�ད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�་མ་ཚ�་དང་
ལེ་ཝི་པ་ཚ�་�ིར་འ�ད་�ས་ནས། �ོད་ཚ�ས་དེའི་ཚབ་ལ་�ལ་ཁབ་གཞན་�ིས་�ས་པ་�ར་�་མ་བ�ོས་ཡོད། �་
ཞིག་གིས་བ་�ང་ངམ་�ག་བ�ན་མཉམ་�་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ཁོ་ལ་�ོད་ཚ�འི་�་ཡིན་ཟེར་བའི་�་མར་བ�ོ་འ�ལ་
�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 10འོན་�ང་ང་ཚ�ས་ད་�ང་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ངས་མེད། ཨ་
རོན་�ི་བ�ད་པའི་�་མ་ཚ�ས་རང་གི་ལས་འགན་�ེད་པ་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་དེ་ཚ�ར་རོགས་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 
11དེ་ཚ�ས་ཉིན་�ར་�་དགོང་གཉིས་ལ་ཁོང་ལ་�ོས་དང་སེམས་ཅན་�ི་དམར་མཆོད་ཆ་ཚང་�ེག་ནས་མཆོད་པ་
�ལ་ལོ། དེ་ཚ�ས་ཆོ་ག་�ར་གཙང་བའི་�་�ོག་གི་�ེང་�་བཞེས་བག་གི་འ�ལ་བ་�ིགས་པ་དང་། དགོང་རེ་
བཞིན་གསེར་�ི་�་�ེགས་�ེང་མཆོད་མེ་�ར་�ི་ཡོད་དོ། ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་�ར་
�བ་�ི་ཡོད་དོ། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ངས་ཡོད་དོ། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་ང་ཚ�འི་ད�་འ�ིད་
ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་�་མ་ཚ�ས་དམག་�ང་འ�ེར་ནས་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་དམག་འཐབ་ལ་ང་ཚ�ར་འབོད་�་
གཏོང་�ར་�་�ིགས་ཡོད། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་
མཉམ་�་དམག་འ�གས་མ་�ེད་ཅིག �ོད་ཚ�་ལ་�ལ་ཁ་མི་ཐོབ་ཅེས་སོ། 13�བས་དེར་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་ཡ་�་�་
པའི་དམག་ད�ང་ལ་འཇབ་དམག་�ེད་པ་ཁོ་རང་གི་དམག་མི་འགའ་ཤས་�བ་�ོགས་ནས་བཏང་བ་དང་། དེ་
�ིང་གིས་མ�ན་�ོགས་ནས་ཁ་བ�ས་སོ། 14ཡ་�་�་པ་ཚ�ས་བ�་�བས་དེ་ཚ�་མཐའ་བ�ོར་ནས་ཡོད་པ་མཐོང་
ནས། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་རོགས་རམ་ཆེད་�་�ད་འབོད་�ེད་པ་དང་�་མ་ཚ�ས་�ང་འ�ད་དོ། 15ཡ་
�་�་པ་ཚ�ས་�ད་འབོད་�ས་པ་དང་། ཨ་བྷི་�ཱས་�ེ་འ�ིད་�ིས་ཕར་�ོལ་�ས་སོ། དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་རོ་བྷམ་
དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་ད�ང་ཚ�་ལ་ཕམ་པར་མཛད་དོ། 16ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཡ་�་�་པའི་ས་ནས་�ོས་པ་
དང་། དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་�་�་པ་ཚ�་དེ་ཚ�་ལ་དབང་བ�ར་�ེད་�་བ�ག་གནང་ངོ་། 17ཨ་བྷི་�ཱ་དང་ཁོང་གི་
དམག་ད�ང་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་ཕམ་ཉེས་ཚབ་ཆེ་བཟོས་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་དཔའ་�ལ་�ན་
པ་འ�མ་�་བསད་དོ། 18དེ་�ར་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལས་�ལ་བར་འ�ར་རོ། གང་ལ་
ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་རང་གི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 19ཨ་བྷི་�ཱས་
ཡེ་རོ་བྷམ་�ི་དམག་ད�ང་གི་�ེས་དེད་�ས་པ་དང་། ཁོང་གི་�ོང་�ེར་འགའ་ཤས་བྷེ་ཐེལ་དང་ཡེ་ཤ་�་དང་
ཨེཕ་རོན་དང་�ོང་�ེར་དེ་ཚ�་རེ་རེའི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ོང་གསེབ་�མས་དབང་བ�ང་�ས་སོ། 20ཨ་བྷི་�ཱའི་�ལ་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

�ིད་�ོངས་བའི་རིང་ཡེ་རོ་བྷམ་�ིས་རང་གི་�ོབས་�གས་�ར་གསོ་�་བ་ནས་�ེད་མ་�བ་བོ། མཐའ་མར་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་པར་�ས་ནས་ཁོ་ཤིའོ། 21གང་�ར་ཨ་བྷི་�ཱ་�ོབས་�གས་ཆེ་�་སོང་ངོ་། ཁོང་ལ་�ང་མ་
�ངས་བ�་བཞི་ཡོད་པ་དང་། �་ཉི་�་�་གཉིས་དང་�་མོ་བ�་�ག་གི་ཕ་ཡིན་ནོ། 22ཨ་བྷི་�ཱའི་�ལ་རབས་�ག་
འ�ོས་ཁོང་གིས་�ས་པ་དང་གང་�ས་པ་�མས་�ང་�ོན་པ་ཨིད་དྷོའི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 14 

�ལ་པོ་ཨ་སས་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་ལ་ཕམ་པ།  

1�ལ་པོ་ཨ་བྷི་�ཱ་�ོངས་པ་དང་ཁོང་ལ་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་ནང་�ས་སོ། ཁོང་གི་�ས་ཨ་
ས་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་། ཨ་སའི་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་བ�་བར་�་�ལ་དེར་ཞི་
བདེར་གནས་སོ། 2ཨ་སས་བདེན་པ་དང་ལེགས་པ་འབའ་ཞིག་གནང་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་
པར་མཛད་དོ། 3ཁོང་གིས་�ི་�ལ་བའི་མཆོད་�ི་དང་�ི་པའི་�་མཆོད་�ལ་�མས་�ིར་འ�ད་གནང་བ་དང་། 
�ོའི་དམ་པའི་ཀ་བ་�མས་བཅག་པ་དང་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་མཚན་མ་�མས་བཅད་དོ། 4ཁོང་གིས་ཡ་�་�་པའི་མི་
མང་ཚ�ར་དེ་ཚ�་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་�ར་�ེད་དགོས་པ་དང་། ཁོང་
གི་�ོབ་�ོན་དང་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 5ཡ་�་�་པའི་�ལ་ཡོངས་ནས་ཁོང་གིས་�ི་པའི་
�་མཆོད་�ལ་དང་�ོས་�ི་མཆོད་�ི་ཡོངས་�ོགས་མེད་པར་བཟོ་གནང་བའི་�ེན་�ིས་ཁོང་གི་�་�ས་�ལ་ཁབ་
ནང་བདེ་�ིད་�ང་ངོ་། 6ཁོང་གི་�་�ས་ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་ནང་འཛ�ང་རག་བཟོས་གནང་བ་དང་། ལོ་མང་པོའི་
རིང་དམག་འ�གས་མ་�ང་ངོ་། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་ཞི་བདེ་གནང་ཡོད་དོ། 7ཁོང་
གིས་ཡ་�་�འི་མི་མང་ལ། ང་ཚ�ས་�ོང་�ེར་ཁག་ལ་�ིག་པ་དང་གན་དྷོ་ལ་དང་�ལ་�ོ་�ེ་�་དང་�བ་�་ཡོད་
པ་བཟོས་ནས་བཙན་པོར་བཟོས་དགོས་སོ། ང་ཚ�ར་�ལ་�ི་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་དགོངས་�ར་�ས་ཡོད་པས། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་�ང་�ོབས་གནང་
བ་དང་�ོགས་ཚང་མར་བཙན་པོར་འཛ�ག་གནང་ཡོད། �ལ་པོས་ག�ངས་པ་�ར་དེ་ཚ�ས་བཟོས་ནས་�ན་�མ་
ཚ�གས་པ་འ�ར་རོ། 8ཡ་�་�་ནས་�ལ་པོ་ཨ་ས་ལ་དམག་མི་�བ་དང་མ�ང་གི་གོ་མཚ�ན་རང་�ིགས་ཅན་ 
༣༠༠,༠༠༠ དང་། བྷེན་ཡ་མིན་ནས་དམག་མི་�བ་དང་མདའ་ག�་རང་�ིགས་ཅན་ ༢༨༠,༠༠༠ ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་
ཚང་མ་�ོ་�ོབས་ཅན་དང་�ོངས་འདར་ལེགས་པར་ཟིན་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 9ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་པ་ཛ�་�ཱ་ཟེར་བ་
ཞིག་གིས། ཡ་�་�ར་དམག་མི་ ༡༠,༠༠,༠༠༠ དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ ༣༠༠ བཅས་པས་བཙན་འ�ལ་�ས་ནས། དེ་
ཚ�་མ་རེ་ཤ་བར་�ེབས་སོ། 10ཨ་ས་ཁོ་མཉམ་�་འཐབ་པར་�ིན་པ་དང་ཕན་�ན་གཉིས་ཀ་མ་རེ་ཤའི་ཉེ་འ�མ་
�་ཛ�་ཕ་ཐའི་�ང་གཤོང་�་དམག་�་�ིགས་སོ། 11ཨ་སས་ཁོང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། �ེ་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་དམག་མི་�ོ་པོ་ཞིག་ལ་�ོབས་�གས་ཆེན་པོའི་ཐོག་�་རོགས་གནང་�བ་མཁན་�ེད་
མ་�ོགས་གཞན་མེད་དོ། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�ར་རོགས་མཛ�ད་ཅིག གང་ལགས་
ཟེར་ན། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་�ོ་བཅོལ་ཡོད་པ་དང་། �ེད་�ི་མཚན་ནས་ང་ཚ�ས་དམག་ད�ང་ཆེན་པོ་འདི་མཉམ་�་
འཐབ་པར་ཡོང་བ་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས་�ེད་ལ་ཕམ་པར་�་�འི་
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རེ་བ་�ས་�ང་གཏོང་མི་�བ་ཅེས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། 12ཨ་ས་དང་ཡ་�་�འི་དམག་ད�ང་ཚ�ས། ཨི་ཐི་ཨོ་པི་
ཡ་པའི་དམག་ད�ང་ལ་འཐབ་པས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཕམ་པར་མཛད་ནས། དེ་ཚ�་�ོས་སོ། 13ཨ་
ས་དང་ཁོང་གི་དམག་ད�ང་ཚ�ས་དེ་ཚ�་གྷེ་རར་བར་�་དེད་དོ། ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་པའི་དམག་མི་�ོན་ཆེ་བསད་ཡོད་
�བས་དེ་ཚ�་ཡང་�ར་དམག་�བ་མི་�བ་བོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�འི་དམག་ད�ང་དབང་བ�ར་
གནང་བས་�ེན་�ིས་དམག་མི་ཚ�ས་བཅོམ་ནོར་�ོན་ཆེ་འ�ེར་རོ། 14དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་གྷེ་རར་�ི་མཐའ་འཁོར་�ི་
�ོང་�ེར་�མས་མེད་པར་བཟོ་�བ་བོ། གང་ལ་ཟེར་ན། མི་མང་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཤིན་�་འཇིགས་
ཡོད་དོ། དམག་མི་ཚ�ས་�ོང་�ེར་དེ་ཚ�་ཚང་མ་བཅོམ་པ་དང་བཅོམ་ནོར་�ོན་ཆེ་འ�ེར་རོ། 15དེ་ཚ�ས་�ག་�ིའི་
�ོད་�ར་འགའ་ཞིག་ལ་འཐབ་ནས་�ག་དང་�་མོང་�ངས་འབོར་�ོན་ཆེ་དབང་བ�ང་�ས་སོ། དེ་ནས་དེ་ཚ�་ཡེ་
�་ཤ་ལེམ་�་�ིར་ལོག་གོ།  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 15 

ཨ་སའི་ལེགས་བཅོས་�མས།  

1དེ་ནས་ཨོ་དེད་�ི་�་ཨ་ཛར་�ཱ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་བབས་པ་དང་། 2ཁོང་གིས་�ལ་པོ་ཨ་ས་མཇལ་
བར་ཕེབས་ནས། ཁོང་གིས་�ས་པ། �ལ་པོ་ཨ་ས་དང་ཡ་�་�་དང་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མི་མང་�མས་ང་ལ་ཉོན་ཞིག 
�ོད་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་ཡོད་རིང་། ཁོང་ཡང་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཡོད་དོ། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་ལ་
འཚ�ལ་ན་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ེད་པ་གནང་ཡོང་། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་ནས་ཁ་བ�ར་ན་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ངས་བ་
གནང་ཡོང་། 3�ས་�ན་རིང་པོའི་རིང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་དཀོན་མཆོག་ངོ་མ་མེད་པར་མི་ཚ�་�ལ་བ་དང་། �ོབ་
�ོན་གནང་མཁན་�་མ་མེད་པ་དང་�ིམས་མེད་པར་གནས་ཡོད་དོ། 4འོན་�ང་དཀའ་ངལ་�ང་�བས་དེ་ཚ�ས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་ཁ་བ�ར་རོ། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་འཚ�ལ་བས་ཁོང་�ེད་
དོ། 5�བས་དེར་�་ཡང་བ�ན་པོར་འ�ོ་བ�ོད་�ེད་མི་�བ་བོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �བས་དེར་�ལ་ཁམས་ཚང་མར་
�ོད་�ོག་ཡོད་པ་དང་བདེ་འཇགས་མེད་དོ། 6�ལ་ཁབ་གཅིག་གིས་གཞན་ལ་མནར་གཅོད་�ེད་པ་དང་། �ོང་
�ེར་གཅིག་གིས་གཞན་ལ་མནར་གཅོད་�་བཞིན་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་
དཀའ་ངལ་དང་�ག་བ�ལ་འ�ེར་གནང་བཞིན་ཡོད་དོ། 7འོན་�ང་�ོད་ཚ�་�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་�ེད་དགོས་པ་
དང་སེམས་�གས་ཆགས་མི་�ང་། �ོད་ཚ�ས་ལས་ཀ་�ིས་པ་དེ་ལ་�་དགའ་ཐོབ་པར་འ�ར་ཞེས་སོ། 8ཨ་སས་ཨོ་
དེད་�ི་�་ཨ་ཛར་�ཱས་ག�ངས་པའི་�ང་བ�ན་གསན་པ་དང་�ོ་�ོབས་འཕེལ་ལོ། ཁོང་གིས་ཡ་�་�་དང་བྷེན་
ཡ་མིན་�ི་�ལ་�་�་འ�་�མས་དང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་བ�ད་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་ཁོང་གིས་དབང་འཛ�ན་གནང་
བ་ཚ�འི་ནང་ཡོད་པའི་�་འ�་ཚང་མ་མེད་པར་བཟོས་སོ། ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་གི་�མས་རར་ཡོད་པའི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་�ི་དེ་ཚ�་ཉམས་གསོ་གནང་ངོ་། 9ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་། མ་ནསེ་�ཱེ་དང་། སིམ་ཨོན་ནས་ཨ་
སའི་�ོགས་�་ཁོང་གི་�ལ་ཁབ་�་གནས་�ོད་�ེད་པར་མི་མང་མང་པོ་ཡོང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་
ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་དང་མཉམ་�་ཡོད་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། ཨ་སས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་དང་ཡ་�་�་དང་
བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མི་མང་�མས་བཀའ་འ�ག་གནང་ངོ་། 10ཨ་ས་�ལ་པོར་འ�ར་བའི་ལོ་བཅོ་�་དང་�་བ་ག�མ་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

པ་ལ་དེ་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འཛ�མས་སོ། 11ཉིན་དེར་དེ་ཚ�ས་འ�ེར་ཡོང་བའི་བཅོམ་ནོར་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་བ་�གས་ ༧༠༠ དང་�ག་ ༧,༠༠༠ དམར་མཆོད་�ལ་ལོ། 12དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་�ག་བསམ་�མ་དག་གིས་མཆོད་�འི་ཁས་ལེན་�ི་དམ་བཅའ་ཞིག་བཟོས་སོ། 13གཞོན་�འམ་
ལོ་ན་�ས་པོ་�ེས་པའམ་�ད་མེད་�་ཞིག་ཁོང་ལ་མ་མཆོད་མཁན་ཡོད་ན་�ོག་ཐོག་གཏོང་�་�ས་སོ། 14དེ་ཚ�ས་
�ད་�གས་ཆེན་པོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་དམ་བཅའ་�ང་�འི་མནའ་བ�ེལ་ལོ། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་
�ད་འབོད་�ས་པ་དང་�ང་འ�ད་དོ། 15ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་དགའ་པོ་�ང་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་
ཚ�ས་སེམས་�ི་གཏིང་ནས་དམ་བཅའ་བཞག་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ར་དགའ་�ོ་�ེད་པ་དང་། 
ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ངོས་ལེན་གནང་བ་དང་�ོགས་ཚང་མར་ཞི་བདེ་གནང་ངོ་། 16�ལ་པོ་ཨ་སས་རང་གི་�ོ་�ོ་མ་
�་ལ་�མ་�ལ་མོའི་གོ་གནས་ནས་མར་ཕབ་བོ། གང་ལ་ཟེར་ན། མོས་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་འ�་�་�ོག་�ོ་པོ་ཞིག་
བཟོས་ཡོད་དོ། ཨ་སས་�་འ�་དེ་བཅག་པ་དང་�མ་�ར་བ�བ་ནས་ཀིད་རོན་�ི་�ང་གཤོང་�་མེར་བ�ེགས་
བཏང་ངོ་། 17ཨ་སས་�ི་པའི་�་མཆོད་�ལ་ཚང་མ་མེད་པར་བཟོས་མེད་ན་ཡང་། ཁོང་གི་�་ཚ�འི་རིང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་ཚ�ག་གཙང་མར་གནས་སོ། 18ཁོང་གི་ཡབ་ཨ་བྷི་�ཱས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་བའི་
དངོས་པོ་�མས་དང་ཁོང་རང་ཉིད་�ིས་བ�ོ་བའི་གསེར་ད�ལ་�ི་དངོས་པ་�མས་མཆོད་ཁང་ནང་བཞག་
གནང་ངོ་། 19ཁོང་གིས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་ངོ་�མ་�་སོ་�འི་རིང་དམག་འ�གས་གཞན་མ་�ང་ངོ་༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 16 

ཨིསི་�ཨཱེལ་�་དཀའ་ངལ།  

1ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཨ་སས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་�མ་�་སོ་�ག་པའི་�བས་�། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་བྷ་
ཤས་ཡ་�་དར་བཙན་འ�ལ་�ས་པ་དང་། ཡ་�་�ར་�ི་དང་ནང་ཡོང་བ་འགོག་པའི་�ིར་ར་�ཱར་འཛ�ང་ར་བཟོ་
འགོ་འ�གས་སོ། 2�ལ་པོ་ཨ་སས་མཆོད་ཁང་དང་ཕོ་�ང་གི་བང་མཛ�ད་ནས་གསེར་ད�ལ་�ངས་ནས། དྷ་མསེ་
ཀསེ་�་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་བྷེན་ཧ་དྷད་སར་འ�ིན་འདི་མཉམ་�་འདི་�ར་བཏང་ངོ་། 3ང་ཚ�འི་ཡབ་ཚ�་�ར་ང་
ཚ�ས་�ང་མ�ན་�ོགས་�ེད་དགོས། གསེར་ད�ལ་འདི་ཚ�་�ེད་ལ་�ག་�གས་ཡིན། ད་�ེད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
�ལ་པོ་བྷ་ཤ་མཉམ་�་ཡོད་པའི་མ�ན་�ོགས་དེ་ལ་བ�ི་མ་གནང་རོགས་གནང། དེ་ནས་ཁོས་ངའི་མངའ་�ལ་
ནས་དམག་ད�ང་�ིར་འཐེན་�ེད་པར་འ�ར་ཞེས་བཀོད་ཡོད་དོ། 4བྷེན་ཧ་དྷད་�ིས་ཨ་སའི་�ོལ་མོལ་དེ་ལ་
མོས་མ�ན་གནང་ནས། ཁོང་གིས་དམག་�ི་ཚ�་དང་། དམག་ད�ང་བཅས་པར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོང་�ེར་ཁག་ལ་
འཐབ་པར་བཏང་ངོ་། དེ་ཚ�ས་ཨི་ཡོན་དང་དྷན་དང་ཧ་བེལ་བྷེད་མ་�་དང་། དགོས་མཁོ་�མས་གསོགས་པའི་
ནཕ་ཏ་ལའི་�ོང་�ེར་�མས་བཙན་བ�ང་�ས་སོ། 5�ལ་པོ་བྷ་ཤས་ཇི་�ར་�ང་བཞིན་ཡོད་པ་གསན་པ་དང་། 
ར་�ཱའི་འཛ�ང་ར་བཟོ་བའི་ལས་ཀ་དེ་མཚམས་བཞག་གོ 6དེ་ནས་�ལ་པོ་ཨ་སས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་ཡོངས་�ི་མི་
བ�ས་ནས། བྷ་ཤས་ར་མར་བེད་�ོད་�ེད་པའི་�ོ་དང་ག�ང་མ་�མས་འ�ེར་ནས་གྷེ་བ་དང་མིཛ་�ཱའི་�ོང་�ེར་
�མས་ལ་འཛ�ང་རག་བཟོ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་༎  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

�ན་�ོན་པ་ཧ་ན་ནི།  

7�ས་�བས་དེར་�ང་�ོན་པ་ཧ་ན་ནི་�ལ་པོ་ཨ་སའི་སར་ཕེབས་ནས། �ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་�་བའི་ཚབ་�་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོར་�ོ་བཅོལ་�ས་ཡོད་�བས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོའི་
དམག་མི་�མས་�ེད་ནས་�ོས་ཐར་བ་རེད། 8ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་དང་ལིབ་ཡ་ལ་དམག་མི་�ོན་ཆེ་ཡོད་པ་དང་ཤིང་
�་འཁོར་ལོ་དང་�་དམག་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། འོན་�ང་�ེད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་
ཡོད་�བས་ཁོང་གིས་�ེད་ལ་�ལ་ཁ་གནང་ཡོད་དོ། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་�ིང་ནས་�ོ་བཅོལ་
མཁན་ཚ�ར་�ོབས་�གས་གནང་བ་ལ་འཛམ་�ིང་ཡོངས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ཟབ་མོ་གནང་བཞིན་ཡོད། �ེད་�ིས་
�ེན་པའི་ལས་གནང་ཡོད་�བས། ད་ནས་བ�ང་�ེད་ལ་དམག་འ�གས་ཡང་ཡང་འ�ང་བར་འ�ར་ཞེས་
ག�ངས་སོ། 10དེའི་�ེན་�ིས་ཨ་སས་�ང་�ོན་པར་�གས་ཧ་ཅང་�ོས་པ་དང་ཁོང་ལ་�གས་ཐག་གི་བ�མས་
གནང་ངོ་། �ས་�བས་དེར་ཨ་སས་མི་མང་འགའ་ཤས་ལ་�ག་�བ་གནང་�ོ་�གས་སོ༎  

ཨ་སའི་�ལ་�ིད་�ི་མཐའ་མ།  

11ཨ་སའི་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་གནས་�ལ་མགོ་ནས་འ�ག་བར་ཡ་�་�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཚ�འི་�ལ་
རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 12ཨ་ས་�ལ་པོར་འ�ར་ནས་ལོ་ངོ་�མ་�་སོ་ད�ར་�ེབས་པའི་�བས་�། ཁོང་ལ་
�ང་ནད་ཚབ་ཆེ་ཞིག་གིས་ཞ་བོར་འ�ར་རོ། འོན་�ང་ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་རོགས་རམ་མ་�ས་པར་
�ན་པར་�བས་འ�ག་�ས་སོ། 13ལོ་གཉིས་�ི་�ེས་�་ཁོང་�ོངས་སོ། 14ཁོང་རང་ཉིད་�ི་ཆེད་�་ཁོང་ནས་�ོས་
གནང་བའི་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�ི་�ག་གི་�ར་ཁང་ནང་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་�ན་�་དང་�ི་བཟང་གི་�མ་�གས་
ནས་�་�ར་�་བཞག་པར་�་�ིག་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་ཁོང་�ོངས་བར་�་ངན་�་བར་མེ་�ོང་ཆེན་པོ་བཟོས་སོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 17 

ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ལ་པོར་འ�ར་བ།  

1ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་རང་གི་ཡབ་�ལ་པོ་ཨ་སའི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལས་
རང་གི་གནས་�ངས་�ོབས་�གས་ཆེ་�་བཏང་ངོ་། 2ཁོང་གིས་ཡ་�་�འི་འཛ�ང་རག་ཅན་�ི་�ོང་�ེར་�མས་
དང་ཡ་�་�འི་�ོང་སེབ་དང་�ལ་པོ་ཨ་སས་དབང་འཛ�ན་གནང་བའི་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་མངའ་�ལ་�་དམག་
ད�ང་�མས་འཇོག་གནང་ངོ་། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ་�ིན་�བས་གནང་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་
ན། ཁོང་གིས་ཁོང་རང་གི་ཡབ་�ི་ཐོག་མའི་�་�ས་དཔེའི་�ེས་�་འ�ངས་ནས། བྷལ་ལ་མཆོད་མེད་དོ། 4ཁོང་གི་
ཡབ་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་�ི་�་གནང་བ་དང་། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་གསན་པ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
�ལ་པོ་ཚ�ས་མཛད་པ་བཞིན་གནང་མེད་དོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་ཁབ་
�་�་དབང་བ�ན་པོར་གནང་ཡོད་པ་དང་། མི་མང་ཚང་མས་ཁོང་ལ་འ�ལ་བ་འ�ེར་ཡོང་བ་དང་། ཁོང་�ག་
པོ་དང་�ན་�གས་ཅན་�་འ�ར་རོ། 6ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་�ི་�་�ར་�ོབས་པ་གནང་ནས། 



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

ཡ་�་�་པའི་�ལ་�ི་�ི་པའི་�་མཆོད་�ལ་ཆང་མ་དང་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་�གས་མཚན་�མས་མེད་པར་མཛད་དོ། 
7ཁོང་གིས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་ག�མ་པའི་�བས་�། ཁོང་གིས་ལས་�ེད་པ་�མས་བྷེན་ཧེལ་དང་ཨོ་བ་དི་�ཱ་
དང་ཛ་ཀར་�ཱ་དང་ནེ་ཐ་ནེལ་དང་མི་ཀ་ཡ་བཅས་པ་ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་ཁག་ནང་�ོབ་�ོན་�་བར་མངགས་སོ། 
8དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ལེ་ཝི་པ་ད�་དང་�་མ་གཉིས་ཡོད། ལེ་ཝི་པ་ཚ�་ནི་ཤེ་མ་�ཱ་དང་། ནེ་ཐན་�ཱ་དང་། ཛ�་བ་དི་
�ཱ་དང་། ཨ་ས་ཧེལ་དང་། ཤེ་མི་ར་མོད་དང་། ཡེ་ཧོ་ན་ཐན་དང་། ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ་དང་། ཏོ་བྷི་�ཱ་དང་ཏོ་བྷ་དོ་ནི་�ཱ་
བཅས་ཡིན་པ་དང་། �་མ་ནི་ཨེ་ལི་ཤ་མ་དང་ཡེ་ཧོ་རམ་གཉིས་ཡིན་ནོ། 9དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་
�ིམས་�ི་དེབ་འ�ེར་ནས་ཡ་�་�འི་�ལ་ཡོངས་�་མི་མང་ལ་�ོབ་�ོན་�ེད་པར་ཕེབས་སོ༎  

ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ི་�བས་ཆེན།  

10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉེ་འཁོར་�ི་�ལ་ཁབ་ཚང་མས་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་མཉམ་�་དམག་འཐབ་�ེད་
པར་འཇིགས་པ་བཟོ་གནང་ངོ་། 11ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་རིན་ཆེན་ད�ལ་�ོན་ཆེ་དང་གཞན་
འ�ལ་བ་ཁག་འ�ེར་ཡོང་བ་དང་། ཨ་རབ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་�ག་ ༧,༧༠༠ དང་། ར་ ༧,༧༠༠ བཅས་
འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 12དེ་�ར་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ི་�ོབས་�གས་ཇེ་ཆེར་འཕེལ་བ་དང་། ཡ་�་�་�ལ་ཡོངས་�་ཁོང་གི་
འཛ�ངས་རག་དང་�ོང་�ེར་ཁག་བཟོས་པ་དང་། 13དེ་ཚ�འི་ནང་མཁོ་�བ་ཧ་ཅང་�ོན་ཆེ་བསགས་སོ། ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�་ཁོང་གི་འགོ་འཛ�ན་མཁས་པ་�མས་བཞག་གནང་ངོ་། 14དེ་ཚ�་ནི་དེ་ཚ�འི་རིགས་�ས་�ར་ཡིན་ནོ། ཨད་
�་ནི་ཡ་�་�་པའི་རིགས་�ས་�ི་དམག་ད�ང་གི་དམག་�ི་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་འོག་དམག་མི་ ༣༠༠,༠༠༠ 
ཡོད་དོ། 15གོ་རིམ་གཉིས་པ་ལ་ཡེ་ཧོ་ཧ་ནན་ལ་དམག་མི་ ༢༨༠,༠༠༠ ཡོད་པ་དང་། 16གོ་རིམ་ག�མ་པ་ལ་ཛ�ག་
རིའི་�་ཨ་མ་ས་�ཱ་ལ་དམག་མི་ ༢༠༠,༠༠༠ ཡོད་དོ། (ཨ་མ་ས་�ཱས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞབས་�ི་�་�ར་
ཁས་ལེན་�ས་སོ།) 17བྷེན་ཡ་མིན་�ི་རིགས་�ས་�ི་དམག་ད�ང་གི་དམག་�ི་�ད་�་འཕགས་པ་ཨེལ་ཡ་དྷ་ཡིན་
པ་དང་། ཁོང་གི་མངའ་འོག་�་དམག་མི་ ༢༠༠,༠༠༠ �བ་དང་ག�་བཅས་རང་�ིགས་ཡོད་དོ། 18ཁོང་གི་མངའ་
འོག་རིམ་པ་གཉིས་པ་ཡེ་ཧོ་ཛ་བྷད་ལ་དམག་མི་ ༡༨༠,༠༠༠ ཡོད་པ་�མས་དམག་འ�གས་�ི་ཆེད་�་གོ་མཚ�ན་
གང་ལེགས་�ན་པ་ཡོད་དོ། 19མི་འདི་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ལ་པོའི་ཞབས་�་�་བ་དང་། དེ་མ་ཟད་ཁོང་གིས་
གཞན་ཡ་�་�འི་འཛ�ང་རག་ཅན་�ི་�ོང་�ེར་ནང་དམག་མི་འཕར་མ་�མས་བཞག་གནང་ཡོད་དོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 18 

�ང་�ོན་པ་མི་ཀ་ཡས་ཨ་ཧབ་ལ་ཉེན་བ�་གཏངོ་བ།  

1ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ག་པོ་དང་�ན་�གས་ཆེན་པོར་འ�ར་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཁོང་རང་གི་�ིམ་
ཚང་གི་ནང་མི་ཞིག་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་�ིམ་ཚང་དབར་ཆང་སའི་གོ་�ིགས་གནང་ངོ་། 2ལོ་
འགའ་ཤས་�ེས་�་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ོང་�ེར་ས་མར་ཡ་�་ཨ་ཧབ་མཇལ་བར་ཕེབས་སོ། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་དང་ཁོང་
མཉམ་�་ཡོད་པ་ཚ�ར་�ེ་ལེན་ཟབ་�ས་�་བའི་�ིར་ཨ་ཧབ་�ིས་གསོལ་�ོན་ཆེད་�ག་དང་�ང་གོག་�ོན་ཆེ་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

བསད་དོ། ཁོང་གིས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ་གྷིལ་ཨད་�ི་ར་མོད་�ོང་�ེར་ལ་དམག་འ�ེན་པར་མཉམ་འ�ེལ་ཡོང་བའི་
ཐབས་ཤེས་གནང་ངོ་། 3ཁོང་གིས་ར་མོད་ལ་དམག་འ�ེན་པར་�ེད་ང་དང་མཉམ་�་ཕེབས་�ི་ཡིན་ནམ་ཞེས་
�ིས་པས། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས་�ེད་�་�ིགས་ཡོད་ན། ང་དང་ངའི་དམག་མི་ཚ�་ཡང་�་�ིགས་ཡོད། ང་ཚ�་�ེད་
མཉམ་�་འ�ོ་�་ཡིན་ཞེས་ལན་ག�ངས་སོ། 4དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཐོག་མར་ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གོ་
བ�ར་�་དགོས་སོ་ག�ངས་སོ། 5དེ་འ�་སོང་ཙང་ཨ་ཧབ་�ིས་�ང་�ོན་པ་ ༤༠༠ ཙམ་བཀའ་འ�གས་གནང་
ནས་དེ་ཚ�་ལ། ངས་ར་མོད་ལ་དམག་འཐབ་�ེད་�ང་ངམ་མི་�ང་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བས། དེ་ཚ�ས་དམག་
འཐབ་�ོས་ཤིག་དང་། དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་�ལ་ཁ་གནང་བར་�་ཞེས་�ས་སོ། 6འོན་�ང་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་
�ིས། ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གོ་བ�ར་�་བའི་�ང་�ོན་པ་གཞན་ཞིག་མེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་
ངོ་། 7ཨ་ཧབ་�ིས། ཨིམ་�ཱའི་�་མི་ཀ་ཡ་�་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ང་ཁོ་ལ་དགའ་གི་མེད། གང་ལ་ཟེར་ན། 
ཁོས་ང་ལ་�ང་བ�ན་ངན་པ་འབའ་ཞིག་མ་གཏོགས་ལེགས་པ་�་བ་ནས་�བ་�ི་མེད་ཅེས་ལན་�ས་སོ། ཡེ་ཧོ་ཤ་
ཕད་�ིས། �ེད་�ིས་དེ་�ར་ག�ངས་མི་�ང་ཞེས་ག�ངས་སོ། 8དེ་འ�་སོང་ཙང་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ིས། ཕོ་�ང་གི་
ལས་�ེད་པ་ཚ�་བཀའ་འ�གས་གནང་ནས་མི་ཀ་ཡ་ལ་འ�ལ་�་འཚ�ལ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 9�ལ་པོ་
གཉིས་ཀ་�ལ་ཆས་བཞེས་ནས་ས་མར་ཡའི་�ལ་�ོའི་�ི་ལོག་ག�ལ་ཁ་�་�ལ་�ིའི་�ེང་བ�གས་པ་དང་། ཁོང་
གཉིས་�ི་མ�ན་�་�ང་�ོན་པ་ཚ�ས་�ང་བ�ན་བ�བ་བཞིན་ཡོད་དོ། 10དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་ཀེ་ན་�འི་�་ཛ�་དེ་ཀི་
�ཱ་ཟེར་བ་དེས་�གས་�ི་�་ཅོ་བཟོས་ནས་ཨ་ཧབ་ལ་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་�ར་ག�ངས་པ། 
�ེད་�ིས་�་ཅོ་དེ་ཚ�ས་སི་རི་ཡ་པ་ཚ�་མཉམ་�་དམག་འཐབ་ནས་དེ་ཚ�་ཡོངས་�་ཕམ་པར་འ�ར། 11�ང་�ོན་
པ་གཞན་ཚ�ས་�ང་དེ་�ར་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་ར་མོད་ལ་ཕེབས་ཤིག་དང་�ེད་ལ་�ལ་ཁ་ཐོབ་པར་འ�ར། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་�ལ་ཁ་གནང་བར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 12�ས་�བས་དེར་མི་ཀ་ཡ་འབོད་�་འ�ོ་
མཁན་ལས་�ེད་པ་དེས་ཁོང་ལ་�ང་�ོན་པ་གཞན་ཚང་མས་ཁོང་གི་དགོས་དོན་�བ་པའི་�ང་བ�ན་གནང་
ཡོད་�བས། �ེད་�ིས་དེ་�ར་གནང་ན་ལེགས་�ས་སོ། 13འོན་�ང་མེ་ཀ་ཡས་འཚ�་བཞིན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་དཔང་�་བ�གས་ནས། ངའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཇི་�ར་�་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་�ར་ཤོད་�ི་
ཡིན་ག�ངས་སོ། 14ཁོང་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་མ�ན་�་�ེབས་པ་དང་། �ལ་པོས་ཁོང་ལ་མི་ཀ་ཡ། �ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་
ཕད་དང་ང་གཉིས་ནས་ར་མོད་ལ་ཕར་�ོལ་�ས་ན་ལེགས་སམ་ཡང་ན་མ་�ས་ན་ལེགས་སམ་ཞེས་འ�ི་བ་གནང་
ཡོང། ལན་�་མི་ཀ་ཡས། ཕར་�ོལ་གནོང་ཞིག་�ེད་ལ་ཏན་ཏན་�ལ་ཁ་ཐོབ་པར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་
ལ་�ལ་ཁ་གནང་ཡོང། 15འོན་�ང་ཨ་ཧབ་�ིས། �ེད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་བ�ོད་�བས། ང་
ལ་བདེན་པ་�ོས་ཤིག། ངས་�ེད་ལ་དེ་�ར་ཐེངས་ཇི་ཙམ་བ�ོད་དགོས་སམ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 16མི་ཀ་ཡས། ངས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་�མས་ནི་རིའི་�ེང་�་�ག་�ི་མེད་པའི་�ག་�ར་ཁ་འཐོར་བ་མཐོང་ངོ་། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་མི་འདི་ཚ�་ལ་འགོ་འ�ིད་མེད་པའི་འདི་ཚ�་ཞི་བདེར་འ�ོར་བ�ག་ཅེས་ག�ངས་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 
17ཨ་ཧབ་�ིས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ། ངས་�ེད་ལ་�ོན་�་�ས་མ་�ང་ངམ། ཁོས་ང་ལ་�ག་�་�ང་བ�ན་ངན་པ་ཞིག་
མ་གཏོགས་བཟང་པོ་�་བ་ནས་�བ་�ི་མེད་ཅེས་�ས་སོ། 18�་མ�ད་ནས་མེ མི་ཀ་ཡས། ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ཇི་�ར་ག�ངས་པར་གསན་ཞིག ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་བ�གས་�ིའི་�ེང་ནམ་མཁར་བ�གས་པ་
དང་། ཁོང་གི་ཕོ་ཉ་�མས་ཁོང་གི་འ�མ་�་བཞེངས་ནས་ཡོད་པ་མཐོང་�ང་། 19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཨ་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

ཧབ་ལ་ར་མོད་�་གསོད་�ིར་མགོ་བ�ོར་གཏོང་བར་�་འ�ོ་གི་ཡིན་ནམ། ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བར། ཕོ་ཉ་
འགའ་ཞིག་གིས། ལན་ཁག་གཅིག་�་བ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་ལན་ཞིག་�ས་སོ། 20མཐའ་མར་�མ་ཤེས་ཤིག་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་བཅར་ནས། ངས་ཁོ་ལ་མགོ་བ�ོར་གཏོང་བར་�་ཞེས་�ས་སོང་། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�་�་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བར། 21�མ་ཤེས་དེས། ངས་�ིན་ནས་ཨ་ཧབ་�ི་�ང་
�ོན་པ་ཚ�ར་�ང་བ�ན་�ན་མ་ཤོད་�་འ�ག་གི་ཡིན་�ས་སོང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་སོང་ལ་བ�་
འ�ིད་�ོས་ཤིག �ོད་�ིས་དེ་�ར་�ེད་�བ་པར་འ�ར་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། 22མཐའ་མར་མེ མི་ཀ་ཡས། དེ་
ཚ�་ནི་ཇི་�ར་�ང་བ་ཁག་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�ར་�ན་ཤོད་�་བ�ག་གནང་
ཡོད། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་གི་�ེད་ལ་�ེན་ངན་འ�ད་པར་གནང་�འི་དགོངས་ཆར་གནང་
ཡོད་ཅེས་མཐའ་མར་ག�ངས་སོ། 23དེ་ནས་�ང་�ོན་པ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་མེ་ཀ་ཡའི་ཉེ་འ�མ་�་སོང་ནས། ཁོང་ལ་
འ�མ་�ག་ཞིག་�བ་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་ང་ནས་ཐོན་ནས་�ོད་ལ་ག་�ས་བཀའ་གནང་
�ང་ངམ་ཞེས་�ིས་པས། 24མེ་ཀ་ཡས། �ོད་�བ་�ི་ཁང་མི་ཞིག་ནང་ཡིབ་པར་འ�ོ་�བས་དེ་ཤེས་པར་འ�ར་
�ས་སོ། 25དེ་ནས་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ིས། ཁོང་གི་འགོ་འཛ�ན་ཞིག་ལ་མི་ཀ་ཡ་འཛ�ན་བ�ང་གིས་�ོང་�ེར་�ི་�ི་
�བ་ཨ་མོན་དང་�ལ་�ས་ཡོ་�ཱཤེའི་སར་འ�ིད་ཅིག 26ཁོང་ཚ�ར་ང་�ོན་མེད་མ་ཡོང་བར་ཁོ་བཙ�ན་ཁང་�་
བག་ལེབ་དང་�་གཅིག་�་�ེར་ནས་འཇོག་དགོས་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 27མི་ཀ་ཡས། གལ་�ིད་�ེད་
�ོན་མེད་འ�ོར་བ་ཡིན་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་བ�ད་ནས་བཀའ་གནང་མེད། ངས་བཤད་པ་ཚང་མར་
ཉོན་ཞིག་ཅེས་�ས་སོ༎  

ཨ་ཧབ་འཆི་བ།  

28དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་དང་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་གཉིས་གྷིལ་ཨད་�ི་ར་མོད་�ོང་
�ེར་�་འཐབ་པར་�ིན་ནོ། 29ཨ་ཧབ་�ིས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ། ང་གཉིས་དམག་�་འ�ོ་�བས་ངས་ཆས་�ན་མ་
�ོན་�་ཡིན། �ེད་�ིས་�ལ་ཆས་�ོན་གནང་དགོས་ཤེས་�ས་སོ། དེ་�ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཆས་�ན་མ་�ོན་
ནས་དམག་སར་ཐོན་ནོ། 30སི་རི་ཡའི་�ལ་པོས་ཁོང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་དམག་�ི་ཚ�ར། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་
གཅིག་�ར་མ་གཏོགས་གཞན་�་ལ་ཡང་འཐབ་�ོལ་�ེད་མི་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 31དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�ས་
�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་མཐོང་བ་དང་། ཁོང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་རེད་བསམ་ནས་ཁོང་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་པར་ཁ་
བ�ར་རོ། འོན་�ང་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས་�ད་ཅིག་�བ་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་�བས་གནང་བ་
དང་། འཐབ་�ོལ་�་མི་ཚ�་ཁོང་གི་�ོགས་ནས་ཁ་བ�ར་རོ། 32ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་དམག་�ི་ཚ�ས་ཁོང་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་�ལ་པོ་མིན་པ་ཤེས་ནས། �ེད་དེད་�ས་པར་མཚམས་འཇོག་�ས་སོ། 33�བས་ཤིག་ལ་སི་རི་ཡ་པའི་དམག་མི་
ཞིག་གིས་མདའ་ཞིག་འཕེན་པས། དེས་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་�བ་�ི་འ�ད་མཚམས་བ�ད་ཁོང་ལ་ཕོག་ནས། ཁོང་
གི་ཤིང་�་གཏོང་མཁན་ལ་�ད་�བ་ནས་ང་�ས་སོང་། ཁ་བ�ར་ནས་དམག་ས་ནས་�ིར་ཐོན་ཞིག་ཅེས་ག�ངས་
སོ། 34དམག་འཐབ་�བ་པོ་�བ་བཞིན་པའི་�བས་�། �ལ་པོ་ཨ་ཧབ་རང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་ནང་�ེས་ནས་
སི་རི་ཡ་པ་ཚ�ར་ཁ་བ�ས་ནས་བ�ད་དོ། ཉི་མ་�ས་མཚམས་�་ཁོང་�ོངས་སོ༎  
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�ང་�ོན་པ་ཞིག་གིས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ་བཀའ་�ོན་གནང་བ།  

1ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ོན་མེད་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་རང་གི་ཕོ་�ང་�་�ིར་ཕེབས་གནང་ངོ་། 2ཧ་ན་
ནིའི་�་�ང་�ོན་པ་ཡེ་�ས་�ལ་པོ་མཇལ་�་�ིན་ནས་ཁོང་ལ། �ེད་�ི་�གས་ལ་�ོད་ངན་ལ་རོགས་�་�་དང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ང་མཁན་ཚ�འི་�ོགས་�ེད་�་འོས་པ་རེད་དགོངས་�ི་འ�ག་གམ། �ེད་�ིས་ཇི་མཛད་
པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་�གས་�ོ་བར་འ�ར་ཡོད་དོ། 3འོན་�ང་�ེད་�ི་རང་ལ་ལེགས་པ་ཁ་ཤས་
གནང་ཡོད། མི་མང་ཚ�ས་མཆོད་པའི་�་མོ་ཨ་ཤེ་རའི་འ�་�་ཚང་མར་�ེད་�ིས་�ིར་འ�ད་གནང་བ་དང་། �ེད་
�ིས་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་�ི་�ེས་�་འ�ག་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ༎  

ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ི་བ�ར་བཅོས་�མས།  

4�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�གས་ན་ཡང་། ཁོང་ནི་མི་མང་གི་�ོད་�་རང་གི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་འ�ག་པའི་�ིར་�ོ་བྷིར་ཤེ་བྷ་ནས་�ང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་བ�ད་�ལ་
�ི་མཐའ་བར་�ག་�་ཕེབས་�ི་ཡོད། 5ཁོང་གིས་ཡ་�་�་པའི་�ོང་�ེར་བཙན་པོར་བཟོས་པ་རེ་རེའི་ནང་�ིམས་
དཔོན་བ�ོས་གནང་བ་དང་། 6དེ་ཚ�་ལ་�ོད་ཚ�ས་�ིམས་�ི་ད�ད་མཚམས་གཏོང་�བས་ཟབ་ཟབ་�་དགོས་སོ། 
�ོད་ཚ�ས་མིའི་དབང་ཆ་བེད་�ོད་མི་�ེད་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�་དབང་བེད་�ོད་�་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 
�ོད་ཚ�ས་�ིམས་�ི་ད�ད་མཚམས་གཏོང་�བས་ཁོང་�ོད་ཚ�་མཉམ་�་ཡོད། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་
ཤིང་ཟབ་ཟབ་�་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ན་དང་�ོགས་ཞེན་
དང་�ོག་�ན་སོགས་ལ་�གས་�་བ་ནས་མི་མཉེས་སོ་ཤེས་�ོབ་�ོན་གནང་ངོ་། 8ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་
�ིས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ལས་འགལ་བ་དང་། �ོང་�ེར་ནང་གི་�ལ་མིའི་�ིམས་�ི་�ོད་�ོག་
ཐག་གཅོད་�་མཁན་ནི་ལེ་ཝི་པ་དང་། �་མ་ཚ�་དང་�ལ་�ི་གནས་ཡོད་མི་�་ཁག་བཅས་�ིམས་དཔོན་�་བ�ོ་
བཞག་གནང་ངོ་། 9ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་�ོབ་�ོན་འདི་�ར་གནང་ངོ་། �ོད་ཚ�ས་ལས་དོན་�་�ོ་ཚང་མར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་ཤིང་ཁོང་གི་བཀའ་�མས་�ང་ཞིང་རང་གི་ལས་འགན་�བ་དགོས་སོ། 10�ོང་�ེར་
གང་�ང་ཞིག་ནས་�ོད་རང་ཚ�འི་�ལ་�ི་མི་ཚ�ས་མི་གསོད་པ་འམ་�ིམས་ལས་འགལ་བ་འམ་བཀའ་དང་འགལ་
བའི་ཁ་མ�་�ོད་ཚ�འི་སར་འ�ེར་ཡོང་ན། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ན་�་�ིག་པ་མི་�ིས་པའི་ཆེད་�་
དེ་ཚ�ས་ཁ་མ�འི་�བས་�ོད་�ལ་ཇི་�ར་�་དགོས་�ོབ་�ོན་ཟབ་ཟབ་�་དགོས། �ོད་ཚ�ས་དེ་�ར་མ་�ས་པ་
ཡིན་ན། �ོད་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་མི་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་�ོ་བའི་�ས་པ་ཡོང་བར་འཚ�ར་བར་འ�ར་
རོ། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་ལས་འགན་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�ར་ཉེས་�ོན་མི་ཡོང་ངོ་། 11�་མ་ཆེན་པོ་ཨ་
མར་�ཱ་ལ་ཆོས་�ི་�ོར་�ི་ཁ་མ�་ཚང་མའི་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་དང་། ཡ་�་�་པའི་�ི་�བ་པ་ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ི་
�་ཛ�་བ་དི་�ཱ་ལ་མི་མང་གི་ཁ་མ�་ཚང་མའི་དབང་ཆ་ཡོད། ལེ་ཝི་པ་ཚ�ར་�ིམས་�ི་ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་ཏན་ཏན་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

�ས་ཡོད་མེད་བ�་བའི་ལས་འགན་ཡོད། �ིང་�ོབས་�ེད་ནས་�ོབ་�ོན་�མས་ལས་འགན་�ར་�ིས་ཤིག་དང་། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བདེན་པའི་�ོགས་�་གནས་པར་ཤོག།  
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ཨེ་དྷོམ་དང་མཉམ་�་དམག་འ�གས།  

1�ས་ཚ�ད་�ན་ཙམ་�ེས་�་མོ་ཨབ་དང་ཨམ་མོན་དང་དེ་ཚ�འི་མ�ན་�ོགས་མེ་�ན་བཅས་�ི་དམག་མིས་ཡ་�་
�ར་བཙན་འ�ལ་�ས་སོ། 2བང་ཆེན་འགའ་ཤས་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ་འཆི་བའི་�་མཚ�འི་�ོགས་ནས་�ེད་ལ་
དམག་འཐབ་�ེད་པར་ཨེ་དྷོམ་པའི་དམག་ད�ང་�ོན་ཆེ་ཡོང་འ�ག་པས། དེ་ཚ�ས་ཧ་ཛ་ཛ�ན་ཏ་�ཱར་བཙན་
བ�ང་�ས་ཟིན་སོང་ཞེས་�ས་སོ། (དེའི་མིང་གཞན་ནི་ཨེན་གྷེ་ཌི་ཟེར་བའོ།) 3ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ཧ་ཅང་འཇིགས་ནས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ལམ་�ོན་�ི་�ིར་གསོལ་འདེབས་�ས་སོ། དེ་ནས་ཁོང་གིས་�ལ་ཁམས་�ན་ནང་�ང་
གནས་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 4ཡ་�་�་པའི་�ོང་�ེར་ཡོངས་�ི་མི་མང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་ལམ་�ོན་�་བར་ཡོང་ངོ་། 5དེ་ཚ�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་�མས་མཆོད་ཁང་གི་�མས་ར་
གསར་པའི་ནང་འཛ�མས་སོ། �ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ཕེབས་ནས་དེ་དག་གི་མ�ན་�་བཞེངས་ཏེ། 6ག�ང་�ད་ཆེན་
པོས་�གས་�ོན་གནང་བ་དང་། �ེད་ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ེད་�ིས་མཐོ་རིས་
ནས་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་�ལ་ཁབ་ཚ�ར་�ལ་�ིད་�ོངས་གནང་བཞིན་ཡོད། �ེད་ནི་�ོབས་�གས་དང་�ས་མ�་
�ན་པ་ཡིན་�བས་�ེད་ལ་�ས་�ང་འ�ན་པར་མི་�ས་སོ། �ེད་ནི་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ། 7�ེད་�ིས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་�ལ་འདིར་གནས་�ོས་�་�བས་�། �ེད་�ིས་�ལ་འདིར་གནས་པའི་མི་མང་�ིར་
འ�ད་གནང་ནས། �ེད་�ི་�ོགས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་མི་བ�ད་ཚ�ར་�ག་�་བདག་པའི་�ིར་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 
8དེ་ཚ�་འདིར་བ�ད་ནས་�ེད་ལ་�ས་ཞབས་�ས་བའི་�ིར་མཆོད་ཁང་ཞིག་བཞེངས་པར་མ�ེན་གསལ་�ར། 
9དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་པ་གཏོང་བའི་ཆེད་�ེན་ངན་དང་། དམག་འ�གས་དང་། རིམ་ནད་དང་། �་གེ་བཅས་�ང་བ་
ཡིན་ན། དེ་ཚ�་ཡོངས་ནས་�ེད་ལ་མཆོད་པའི་མཆོད་ཁང་འདིའི་མ�ན་�་ལངས་�བ་བོ། དེ་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�འི་དཀའ་
�ག་ཆེད་�ེད་ལ་གསོལ་འདེབས་�་�བ་པ་དང་། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�་གསན་ནས་དེ་ཚ�་ལ་�ོབ་པར་འ�ར་རོ། 10ད་
ཆ་ང་ཚ�ར་ཨམ་མོན་དང་མོ་ཨབ་དང་ཨེ་དྷོམ་བཅས་�ི་མི་མང་ནས་འཐབ་�ོལ་�ས་ཡོད། ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་
ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་�བས། �ེད་�ིས་ཁོ་ཚ�་�ལ་དེ་ཚ�འི་ནང་འ�ལ་བ�ག་གནང་མེད་པ་དང་། ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་
དེ་ཚ�་ལ་བ�ོར་ནས་�ིན་ཏེ་དེ་ཚ�་མེད་པར་བཟོས་མེད་དོ། 11དེ་ཚ�་ནས་�ིན་ལན་འཇལ་�ངས་འདི་�ར་ཡིན། དེ་
ཚ�་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་གནང་བའི་�ལ་ནས་ང་ཚ�་�ིར་འ�ད་�ེད་པར་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ། 12�ེད་ང་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་ཡིན། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་ཆད་པ་གཏོང་གནང་རོགས། གང་ལ་ཟེར་ན། དམག་ད�ང་�ོན་ཆེའི་མ�ན་�་ང་
ཚ�ར་བཙན་�ོལ་�་བའི་རེ་ཐབས་�ལ་ཡོད། ང་ཚ�ས་ཅི་�ེད་དགོས་ཤེས་�ི་མེད་�བས། ང་ཚ�ས་�ེད་�ི་�བས་
རོགས་ལ་རེ་བ་བཅོལ་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 13ཡ་�་�་པའི་�ེས་པ་�མས་དེ་ཚ�འི་�ང་མ་དང་�་�ག་དང་བཅས་པ་
མཆོད་ཁང་�་ལངས་ནས་ཡོད། 14མི་ཚ�གས་�ི་�ོད་�་ཡོད་པའི་ལེ་ཝི་པ་ཞིག་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་
ཉིད་བབས་ནས། ཁོ་ནི་ཛ�་ཀར་�ཱའི་�་ཡ་ཧ་ཛ�་ཨེལ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ནོ། ཁོ་ནི་ཨ་སཕེ་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཡིན་པ་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

དང་། ཁོ་ཨ་སཕེ་�ི་བ�ད་པ་མ་ཏན་�ཱ་དང་ཡི་ཨེལ་དང་བྷེ་ན་�ཱ་བཅས་ནས་ཡིན་ནོ། 15ཡ་ཧ་ཛ�་ཨེལ་�ིས། མི་
དབང་ཆེན་པོ་དང་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་�ན་�ས་ཚ�་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་ཚ�་
དམག་ད�ང་�ོན་ཆེ་འདིར་གདོང་ལེན་�ེད་པར་སེམས་�གས་ཆགས་པ་དང་འཇིགས་པ་བཅས་མ་�ེད་ཅིག 
དམག་འ�གས་དེ་དཀོན་མཆོག་ལ་རགས་�ས་པ་མ་གཏོགས་�ོད་ཚ�ར་རགས་�ས་མེད་དོ། 16སང་ཉིན་དེ་ཚ�་
ཛ�ཛ�་ལ་�་�ེབས་�བས་དེ་ཚ�་ལ་ཕར་�ོལ་�ོས་ཤིག �ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་�ལ་ཙམ་མ་�ས་པར་ཡེ་�་ཨེལ་�ི་ཉེ་
འ�མ་�་འ�ོ་བའི་�ང་གཤོང་གི་མཐར་འ�ད་པར་འ�ར་རོ། 17�ོད་ཚ�ས་དམག་འདི་�བ་མི་དགོས། �ོད་ཚ�་�་
�ིགས་�ས་ནས་�ག་�ོད་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ལ་ཁ་གནང་བ་མཐོང་བར་འ�ར་རོ། ཡ་�་�་
དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ཚ�་ཐེ་ཚ�མ་དང་མ་འཇིགས་ཤིག དམག་�་སོང་ཞིག་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་
ཚ�་དང་མཉམ་�་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 18དེ་ནས་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས་ཤིན་�་མར་�ག་ནས་
གདོང་ས་ལ་རེག་ནས་�ག་འཚལ་བ་དང་། མི་མང་ཚ�ས་�ང་ཁོང་མཉམ་�་�ག་འཚལ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་མཆོད་དོ། 19ལེ་ཝི་པ་ཀོ་ཧད་དང་ཀོ་�ཱའི་རིགས་�ས་�ི་འ�ས་མི་ཚ�་ཡར་ལངས་ནས་�ད་ཆེན་པོས། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་ལོ། 20སང་ཞོག་�་པོ་མི་མང་�མས་ཊེ་ཀོ་
ཨའི་ཉེ་འ�མ་�ལ་�ི་འ�ོག་�ོང་�་�ིན་ནོ། དེ་ཚ�་འ�ོ་བའི་�བས་�་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས་མི་མང་ལ་ཚ�ག་འདི་
�ར་བཀའ་གནང་ངོ་། ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་པ་�ོད་ཚ�་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་
བཅོལ་ཞིག་དང་�ེད་�མས་བ�ན་པོར་གནས་�བ་བོ། �ང་�ོན་པས་ཇི་�ར་ག�ངས་བར་ཡིད་ཆེས་�ོས་ཤིག་
དང་། �ོད་ཚ�འི་བསམ་དོན་�བ་པར་འ�ར་ཞེས་སོ། 21�ལ་པོས་མི་མང་ཚ�་དང་གོ་བ�ར་གནང་བའི་�ེས་�། 
རོལ་མོ་མཁན་འགའ་ཞིག་ལ་�ས་ཆེན་�་ཆེན་�བས་�་�ོན་བཞིན་པའི་ན་བཟའ་�ོན་ཞིང་དམག་མིའི་�ོན་�་
�ིན་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་ཞིག། ཁོང་གི་�གས་བ�ེ་མཐའ་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་མ�ར་མ་
གཏོང་བཞིན་འ�ོ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 22དེ་ཚ�ས་མ�ར་མ་འགོ་�གས་པ་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་བཙན་འ�ལ་�ེད་པའི་དམག་མི་ཚ�འི་ཐོག་འཇིགས་�ག་གཏོང་གནང་ངོ་། 23ཨམ་མོན་པ་ཚ�་དང་མོ་ཨབ་
པ་ཚ�ས་ཨེ་དྷོམ་པའི་དམག་ད�ང་དང་འཐབ་ནས། དེ་ཚ�་ཆ་ཚང་�་མེད་བཟོས་པ་དང་། དེ་�ེས་དེ་ཚ�་རང་རང་
སོ་སོ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཛ�ང་རེ་ཙབ་ཆེན་�ས་སོ། 24ཡ་�་�་པའི་དམག་མི་�མས་�ེ་ཐང་�་ཡོད་པའི་གན་
དྷོ་ལར་�ེབས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ད�་བོའི་�ོགས་�་བ�་�བས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་སའི་�ེང་�་རིལ་ནས་འཆི་ཡོད་པ་
མཐོང་ངོ་། དེ་ཚ�་གཅིག་�ང་ཐར་མེད་དོ། 25ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་དང་ཁོང་གི་དམག་ད�ང་�མས་འ�ོག་བཅོམ་�ི་�་
དངོས་ལེན་�་ཡོང་�བས། དེ་ཚ�་བ་�གས་མང་པོ་དང་མཁོ་�གས་དང་། �ོན་གོས་དང་གཞན་དངོས་པོ་�་ཆེ་
མང་པོ་�ེད་དོ། ཁོ་ཚ�་འ�ོག་ནོར་བ�་བར་ཉིན་ག�མ་བ�ད་ན་ཡང་དེར་དངོས་པོ་ཧ་ཅང་�ོན་ཆེ་ཡོད་�བས་
ཆ་ཚང་འ�ེར་མ་�བ་བོ། 26ཉིན་བཞི་པར་ཁོང་ཚ�་བྷེ་ར་ཀའི་�ང་གཤོང་�་འཛ�མས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ཇི་�ར་མཛད་པར་བ�ོད་པ་�ལ་ལོ། དེའི་�ེན་�ིས་�ང་གཤོང་དེ་ལ་བྷེ་ར་ཀ་ཞེས་བ�ོད་�ི་ཡོད་དོ། 27ཡེ་
ཧོ་ཤ་ཕད་�ི་རང་གི་དམག་ད�ང་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ལ་ཁའི་ངང་�ེ་འ�ིད་གནང་ངོ་། གང་ལ་ཟེར་ན། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་ཕམ་པར་མཛད་ཡོད་དོ། 28དེ་ཚ�་�ོང་�ེར་�་འ�ོར་�བས་དེ་
ཚ�་མཆོད་ཁང་�་རོལ་མོ་དང་པི་ཝང་དང་�ང་བཅས་གཏོང་བར་འ�ོར་རོ། 29�ལ་ཁབ་ཚང་མས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ད�་བོ་�མས་ཇི་�ར་ཕམ་པར་མཛད་པ་ཐོས་པ་དང་འཇིགས་�ག་�ེས་སོ། 



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

30དེ་འ�་སོང་ཙང་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས་ཞི་བདེའི་ངང་�ལ་�ིད་བ�ངས་པ་དང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་�ོགས་
ཚང་མ་ནས་�ང་�ོབ་གནང་ངོ་༎  

ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ི་�ལ་�ིད་མཐའ་མ།  

31ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ད�ང་ལོ་�མ་�་སོ་�ར་ཕེབས་�བས་ཡ་�་�འི་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�་ལོ་ཉི་�་�་�འི་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ཤིལ་ཧིའི་�་མོ་ཨ་�་�ཱ་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། 32�ར་
ཁོང་གི་ཡབ་ཨ་ས་�ར་ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ང་བདེན་གང་ཡིན་པ་འབའ་ཞིག་གནང་
ཡོད་དོ། 33འོན་�ང་�ི་པའི་�་མཆོད་�ལ་ཁག་མེད་པར་བཟོས་གནང་མེད་པ་དང་། མི་མང་�མས་རང་གི་ཕ་
མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་གཅིག་སེམས་གཅིགས་གིས་མཆོད་པ་�ེད་མཁན་�་འ�ར་�བ་མེད་དོ། 34ཡེ་ཧོ་ཤ་
ཕད་�ི་མཛད་པ་ཡོངས་�ོགས་ཁོང་གིས་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་འགོ་ནས་འ�ག་བར་ཧ་ན་ནིའི་�་ཡེ་�འི་�ལ་
རབས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཚ�འི་�ལ་རབས་བཅས་�ི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་དེའི་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 35�ས་�བས་
ཤིག་ལ། ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་མཉམ་�་མ�ན་�ིགས་གནང་
ཡོད་པ་དང་། ཨ་ཧ་ཛ་�ཱས་མཛད་�ལ་ངན་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་མཛད་ཡོད་དོ། 36ཨེ་ཛ�་ཨོན་གྷེ་བྷེར་�ི་�་ཁར་ཁོ་
ཚ�ས་�་མཚ�ར་�ལ་བའི་�་བཟོད་ཡོད་དོ། 37འོན་�ང་མ་རེ་ཤའི་�ོང་�ེར་ནས་ཡིན་པ་དྷོ་ད་བ་�འི་�་ཨེ་ལི་ཨེ་
ཛ�ར་�ིས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལ། �ེད་�ིས་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་དང་མཉམ་�་མ�ན་�ིགས་གནང་ཡོད་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ེད་�ིས་བཟོས་པ་�མས་མེད་པར་མཛད་�་རེད་ཅེས་ཉེན་བ�་བཏང་ཡོད། དེ་�ར་�་�མས་
བཞིགས་པ་དང་�་མཚ�ར་མ་�ིན་ནོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 21 

1ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ོངས་པ་དང་ཁོང་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་ནང་�ས་ནས། ཁོང་གི་�ས་ཡེ་ཧོ་
རམ་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་རོ༎  

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་རམ།  

2�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ི་�ས་ཡེ་ཧོ་རམ་ལ་�་མཆེད་ཨ་ཛར་�ཱ་དང་། ཡེ་ཧི་ཨེལ་དང་། ཛ་ཀར་�ཱ་དང་། ཨ་ཛར་
ཡེ་�་དང་མི་ཀ་ཨེལ་དང་ཤེ་ཕཏ་�ཱ་བཅས་�ག་ཡོད་དོ། 3ཁོ་ཚ�འི་ཡབ་�ིས་ཁོ་ཚ�ར་གསེར་ད�ལ་དང་གཞན་�་
ཆེའི་དངོས་པོ་ཧ་ཅང་�ོན་ཆེ་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�་ཚང་མ་རེ་རེ་བཞིན་ཡ་�་�་པའི་�ོང་�ེར་བཙན་པོར་བཟོས་
པ་རེ་རེའི་འགོ་པ་ཚ�ར་�ད་དོ། ཡེ་ཧོ་རམ་ནི་�་�ན་ཤོས་ཡིན་�བས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས་ཁོང་ལ་ཁོང་གི་�ལ་
འཛ�ན་�་བ�ོས་གནང་ངོ་། 4ཡེ་ཧོ་རམ་ལ་�ལ་ཁབ་དབང་བ�ར་བ�ན་པོ་ཡོད་�བས། ཁོང་གི་�་མཆེད་�མས་
དང་གཞན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ལས་�ེད་པ་འགའ་ཤས་བསད་དོ། 5ཡེ་ཧོ་རམ་ད�ང་ལོ་�མ་�་སོ་གཉིས་ཕེབས་
�བས་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་བ�ད་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 6ཁོང་གིས་�ལ་
པོ་ཨ་ཧབ་དང་གཞན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་གཞན་ཚ�འི་མཛད་�ལ་ངན་པའི་�ེས་�་འ�ག་གནང་ཡོད་དོ། གང་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་ཨ་ཧབ་�ི་�ས་མོ་ཞིག་དང་ཆང་ས་�བ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་དོ། 7འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་བིད་�ི་རིགས་བ�ད་མེད་པར་མཛད་�འི་
�གས་འདོད་མེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་�་བིད་�ི་རིགས་བ�ད་�ི་�ག་�་�ལ་�ིད་བ�ང་�འི་དམ་
བཅའ་གནང་ཡོད་དོ། 8ཡེ་ཧོ་རམ་�ི་�་�ས་�་ཨེ་དྷོམ་པས་ཡ་�་�་པར་ངོ་ལོག་�ས་པ་དང་། ཁོང་ཚ�་རང་
བཙན་�ི་�ལ་ཁབ་�་འ�ར་རོ། 9དེ་འ�་སོང་ཙང་ཁོང་དང་ཁོང་གི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་
ཨེ་དྷོམ་པར་འཐབ་�ོལ་�ེད་པར་ཐོན་ནོ། དེར་ཨེ་དྷོམ་པའི་དམག་མི་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�འི་མཐའ་བ�ོར་རོ། འོན་�ང་
མཚན་མོའི་�བས་�་དེ་ཚ�་�ོས་ཐར་�བ་བོ། 10དེ་ནས་བ�ང་ཨེ་དྷོམ་པ་�མས་ཡ་�་�་པ་ནས་རང་བཙན་ངང་
གནས་སོ། ཡེ་ཧོ་རམ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་�ངས་པའི་�ེན་�ིས་�ས་�བས་དེ་རང་
ལ་ལིབ་�འི་�ོང་�ེར་�ི་�ང་ངོ་ལོག་�ས་སོ། 11ཁོང་གིས་ཡ་�་�་པའི་རི་བ�ད་�ི་�ལ་�་�ི་པའི་�་ལ་མཆོད་
�ལ་ཁག་བཞེངས་པ་དང་། ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་
ལས་�་�ེ་འ�ིད་�ས་སོ། 12�ང་�ོན་པ་ཨེ་ལི་�ཱས་ཡེ་ཧོ་རམ་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་བའི་ནང་། �ེད་�ི་མེས་པོ་�་
བིད་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་�ོན་བ�ོད་མཛད་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �ེད་�ིས་
རང་གི་ཕ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་དང་པོ་པོ་�ལ་པོ་ཨ་ས་གཉིས་�ི་�ས་པ་�ར་ཇེས་�་འ�ངས་མེད་དོ། 13དེ་མ་ཟད་�ེད་
�ིས་ཨ་ཧབ་�ི་�ལ་འཛ�ན་རིམ་པས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་དམ་ཉམས་�་�ེ་འ�ིད་�ས་པ་�ར། �ེད་�ི་
�ལ་པོ་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་�མས་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་དང་དམ་ཚ�ག་མེད་པ་བཟོ་བར་�ེ་
འ�ིད་�་མཁན་ཚ�འི་�ེས་�་འ�ག་ཡོད། �ེད་�ིས་རང་གི་�ན་�ེད་ལས་ལེགས་པ་ཚ�་ཡང་བསད་ཡོད་དོ། 
14དེའི་འ�ས་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་�ི་མི་མང་དང་�་�ག་དང་�ང་མ་�མས་ལ་ཉེས་པ་ཚབ་ཆེ་
གཏོང་གནང་�་དང་། ཁོང་གིས་�ེད་�ི་བདག་དབང་�མས་མེད་པར་བཟོ་གནང་ཡོང་། 15�ེད་རང་ཡང་�་
ནད་�ག་པོ་ཞིག་གིས་མནར་ནས་དེ་ཇེ་�ག་ཇེ་�ག་�་འ�ོ་གི་རེད་ཅེས་འཀོད་ཡོད་དོ། 16ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་ཨ་
རམ་པ་འགའ་ཤས་�་མཚ�འི་འ�མ་�་གཞིས་ཆགས་ནས་གནས་�ོད་�ེད་པ་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་པ་ཚ�འི་ཉེ་འ�མ་�ོད་
�ི་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཡེ་ཧོ་རམ་མཉམ་�་དམག་འ�གས་�ེད་�་�ལ་�ོང་གནང་ངོ་། 
17དེ་ཚ�ས་ཡ་�་�ར་བཙན་འ�ལ་�ས་ནས་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་ནང་འ�ོག་བཅོམ་�ས་པ་དང་�ལ་པོའི་�ས་�ང་
ཤོས་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་མ་གཏོགས་གཞན་�འ་པོའི་�ས་ཚ�་དང་བ�ན་མོ་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་བཙ�ན་པར་འ�ིད་དོ། 
18དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ང་བའི་�ེས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་པོ་ལ་�་ནད་�ག་པོ་ཞིག་གཏོང་གནང་ངོ་། 
19ལོ་གཉིས་ཙམ་བར་དེ་ཇི་�ག་�་སོང་བ་དང་མཐའ་མར་ཁོང་ཐབས་�ག་ངང་�ོངས་སོ། ཁོང་གི་མི་མང་ཚ�ས་
དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་�ས་པ་�ར་�་ངན་�་བའི་མེ་�ང་�ར་མེད་དོ། 20ཡེ་ཧོ་རམ་ལོ་�མ་�་སོ་གཉིས་ཕེབས་
�བས་�ལ་པོར་འ�ར་ནས། ལོ་བ�ད་རིང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། ཁོང་�ོངས་པ་ལ་�་ལ་ཡང་�ོ་
ཕམ་�ང་མེད་དོ། དེ་ཚ�ས་ཁོང་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�་�ས་ན་ཡང་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་ནང་�ས་མེད་དོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 22 

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ།  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

1ཨ་རབ་པ་འགའ་ཤས་�ིས་དམག་�ངས་ནས་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་རམ་�ི་�ས་�ང་ཤོས་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་མ་གཏོགས་གཞན་
ཚང་མ་བསད་དོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་ཁོང་གི་ཡབ་�ི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་
པོར་བ�ོས་སོ། 2-3ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་ད�ང་ལོ་ཉི་�་�་གཉིས་ཕེབས་�བས་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་། ཁོང་གིས་ལོ་
གཅིག་རིང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། ཨ་ཧ་ཛ་�ཱས་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་�ིམ་ཚང་གི་�ས་པ་�ར་�ེས་
�་འ�ག་གོ ཁོང་གི་མ་ཨ་ཐལ་�ཱ་ཟེར་བ་ནི། �ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་�་མོ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཨོམ་རིའི་ཚ་མོ་
ཡིན་�བས། ཁོང་ལ་བ�བ་�་�ོན་པས་ངན་པའི་ལམ་�་�ང་ངོ་། 4ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་
�ིག་པ་�ིས་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གི་ཡབ་�ོངས་པའི་�ེས་�་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་�ི་�ིམ་ཚང་གི་ནང་མི་�མས་
ཁོང་གི་�ོབ་�ོན་པར་འ�ར་བ་དང་དེ་ཚ�འི་བ�ད་པའི་ལམ་�་འ�ིད་དོ། 5དེ་ཚ�འི་བ�བ་�ར་གསན་ནས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡོ་རམ་དང་མཉམ་�་བ�གས་�ིས་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་ཧ་ཛ་ཨེལདང་འཐབ་བོ། དམག་ད�ང་
ཚ�་གྷིལ་ཨད་�ི་ར་མོད་�་འཐབ་པ་དང་དམག་སར་�ལ་པོ་ཡོ་རམ་�ས་སོ། 6ཁོང་�ོང་�ེར་ཡེཛ་རིལ་�་�ན་
བཅོས་གནང་བར་�ིར་ལོག་པ་དང་། ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་ཁོང་མཇལ་བར་དེར་ཕེབས་སོ། 7དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་
མཇལ་འ�ད་དེ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་ཉམས་�ད་གཏོང་�ར་བེད་�ོད་གནང་ངོ་། ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་དེར་ཡོད་�བས་ཁོང་དང་
ཡོ་རམ་གཉིས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་ཧབ་�ི་�ལ་བ�ད་མེད་པར་བཟོ་མཁན་�་འདམས་གནང་བའི་
ནིམ་ཤིའི་�་ཡེ་�་དང་འ�ད་དོ། 8ཇེ་�ས་�ལ་བ�ད་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆད་པ་གནང་བའི་�ིར་འ�ོ་་དེ་
འ�ེར་ཡོང་�བས། ཁོང་དང་ཡ་�་�་པའི་འགོ་འཛ�ན་�ི་ཚ�་ཞིག་དང་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱའི་ཚ་བོ་ཚ�་ཁོང་དང་མཉམ་�་
མཇལ་འ�ད་�་ཡོང་མཁན་ཚ�་དང་འ�ད་ནས། ཇེ་�ས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་བསད་དོ། 9ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་ལ་འཚ�ལ་བས་ཁོང་
ས་མར་ཡ་�་ཡིབ་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་�ེད་དོ། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ཇེ་�འི་སར་འ�ིད་པས་ཁོང་ལ་བསད་�་འ�ག་གོ 
ཁོང་གི་པོ་པོ་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་�་གང་�བ་�་གནང་བར་བ�ེན་ཁོང་གི་
�་�ས་དེ་�ས་ཞབས་དང་བཅས་�ས་སོ། �ལ་ཁབ་�ི་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་ཨ་ཧ་ཇེའི་ནང་མི་�་ཡང་�ག་
མེད་དོ།  

ཡ་�་�་པའི་�ལ་མོ་ཨ་ཐལ་�ཱ།  

10�ལ་པོ་ཨ་ཧ་ཛ་�ཱའི་མ་ཨ་ཐལ་�ཱས་རང་གི་�་ཇི་�ར་བསད་པའི་�ོར་ཤེས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཡ་�་�་པའི་
�ལ་བ�ད་�ི་ནང་མི་ཚང་མ་གསོད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 11ཨ་ཧ་ཛ་�ཱ་ལ་ཕ་གཅིག་པའི་�ིང་མོ་ཡེ་ཧོ་
ཤེ་བྷ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པས། �་མ་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷ་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་�བ་ཡོད། མོ་གསང་བའི་ཐོག་ནས་ཨ་ཧ་ཛ་
�ཱའི་�ས་ཡོ་�ཱཤེ་ཟེར་བ་ལ་�བས་ནས་�ལ་�ས་གཞན་ཚ�་གསོད་�བ་ཡོད་པ་ནས་འ�ེར་ནས་�ས་ཏེ་མཆོད་
ཁང་གི་ཉལ་ཁང་ཞིག་གི་ནང་གསོ་�ོངས་�ས་སོ། མོས་ཁོང་�ས་པའི་�ེན་�ིས་ཁོང་ཨ་ཐལ་�ཱས་གསོད་པ་ལས་
�བས་སོ། 12�ལ་མོ་ཨ་ཐལ་�ཱས་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་རིང་ཁོང་ལོ་�ག་དེར་ཡིབ་ནས་བ�གས་སོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 23 

ཨ་ཐལ་�ཱ་ལ་ངོ་ལོག་�ས་པ།  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

1ལོ་�ག་�ག་པའི་�ེས་�་�་མ་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷས་ལས་འ�ལ་�ེད་དགོས་པའི་ཐག་བཅད་ནས། ཁོང་གིས་དམག་མིའི་
འགོ་འཛ�ན་ཡེ་རོ་ཧམ་�ི་�་ཨ་ཛར་�ཱ་དང་ཡེ་ཧོ་ཧ་ནན་�ི་�་ཨིཤ་མ་ཨེལ་དང་ཨོ་བྷེདའི་�་ཨ་ཛར་ཡ་དང་ཨ་
ད་�ཱའི་�་མ་སི་ཨ་དང་ཛ�ག་རིའི་�་ཨེ་ལི་ཤ་ཕད་བཅས་�་པོ་མཉམ་�་མ�ན་�ིགས་བཞག་གོ 2དེ་ཚ�ས་ཡ་�་
�་པའི་�ོང་�ེར་ཡོངས་�་བ�ོར་ནས་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་དང་རིགས་�ས་�ི་འགོ་འ�ིད་ཚང་མ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ིད་
ཡོང་ངོ་། 3དེ་ཚ�་ཚང་མ་མཆོད་ཁང་�་འཛ�མས་ནས་�ལ་པོའི་�ས་ཡོ་�ཱཤེ་མཉམ་�་དམ་བཅའ་བཞག་གོ ཡེ་ཧོ་
ཡ་དྷས་དེ་ཚ�་ལ་�ལ་པོ་�ོང་པའི་�ས་འདིར་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་པོ་�་བིད་ལ་ཞལ་བཞེས་
གནང་བ་�ར། ད་ཁོང་གི་�ལ་བ�ད་�་�ལ་པོར་འ�ར་དགོས་སོ། 4ང་ཚ�ས་དེ་�ར་�་འོ། �་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་
ཚ�་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་ལ་ལས་འགན་�་ཕེབས་�བས་�། དེ་ཚ�་ག�མ་ཆ་གཅིག་གི་མཆོད་ཁང་གི་�ལ་�ོ་�ང་
བར་�་�་དང་། 5ག�མ་ཆ་གཞན་དེས་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་�ང་བར་�་�་དང་། དེ་འ�ོས་�མས་�ང་གཞིའི་�ལ་
�ོར་འཇོག་པར་�འོ། མི་མང་ཚང་མ་མཆོད་ཁང་གི་�མས་རར་འཛ�མས་དགོས་སོ། 6མཆོད་ཁང་གི་ནང་�་མ་
དང་ལེ་ཝི་པ་ལས་འགན་ཡོད་མཁན་ཚ�་མ་གཏོགས་གཞན་ཡང་འ�ལ་མི་ཆོག གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་�མས་དམ་
པར་མཛད་ཡོད་�བས་འ�ལ་ཆོག་གོ དེ་འ�ོས་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོབ་�ོན་ལ་ཉན་ནས་�ི་ལོག་�་
�ོད་དགོས་སོ། 7ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་རང་གི་རལ་�ི་འདོན་ནས་�ལ་པོའི་མཐའ་འཁོར་�་�ོད་དགོས་པ་དང་། �ལ་པོ་
གང་�་ཕེབས་སར་དེ་ཚ�་དེར་འ�ོ་དགོས་སོ། མཆོད་ཁང་ནང་འ�ལ་ཐབས་�ེད་མཁན་�་ཡིན་ཡང་དེ་གསོད་
དགོས་ཤེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 8ལེ་ཝི་པ་དང་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་ནས་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷ་ནས་�ོབ་�ོན་གནང་བ་
�ར་�ས་སོ། ངལ་གསོ་བའི་ཞག་ལ་ལས་འགན་�ས་ཚ�ད་ཡོལ་ནས་འ�ོ་མཁན་�ི་མི་�མས་དགོངས་པ་�ད་མེད་
དོ། དེར་བ�ེན་དམག་�ི་ཚ�་ལ་ལས་ཀར་ཡོང་མཁན་དང་ལས་ཀ་ནས་�ས་ཚ�ད་ཡོལ་ནས་འ�ོ་མཁན་གཉིས་ཀ་
ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། 9ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷས་མཆོད་ཁང་ནང་�་བཞག་ཡོད་པའི་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་མ�ང་དང་�བ་�མས་
འགོ་འཛ�ན་ཚ�ར་གནང་ངོ་། 10ཁོང་གིས་�ལ་པོ་�ོབ་པའི་ཆེད་མི་རལ་�ི་འདོན་ནས་ཡོད་པ་�མས་མཆོད་ཁང་
གི་མ�ན་�་མཐའ་བ�ོར་ནས་བཞག་གོ 11དེ་ནས་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷས་ཡོ་�ཱཤེ་ལ་�ིར་འདོན་གནང་ནས། ཁོང་གི་ད�་
ལ་ཅོད་པན་གཡོགས་པ་དང་ཁོང་ལ་�ལ་བ�ད་འཛ�ན་པའི་�ིམས་ཡིག་གི་དཔེ་ཞིག་�ལ་ནས། དེ་�ར་ཁོང་�ལ་
པོར་བ�ོས་སོ། �་མ་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷ་དང་ཁོང་གི་�་ཚ�ས་ཡོ་�ཱཤེ་ལ་�མ་�གས་པ་དང་ཚང་མས་�ལ་པོ་�་ཚ�་རིང་པོ་
གནས་པར་ཤོག་ཅེས་�ད་འབོད་�ས་སོ། 12ཨ་ཐལ་�ཱས་མི་མང་གིས་�ལ་པོར་ཆེ་བ�ོད་�ས་པ་ཐོས་པ་དང་། མི་
ཚ�གས་མཆོད་ཁང་�་བ�ས་ནས་ཡོད་པ་མཐོང་བས་མ�ོགས་པོར་ཕེབས་སོ། 13དེར་ཁོང་གིས་�ལ་པོ་གསར་པ་
མཆོད་ཁང་�་འ�ལ་ས་དེར། �ལ་པོ་ཚ�་བ�གས་�ལ་ཀ་བའི་འ�མ་�་བཞེངས་ཡོད་པ་དང་། དམག་མིའི་འགོ་
འཛ�ན་ཚ�་དང་�ང་པ་ཚ�ས་མཐའ་བ�ོར་ནས་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་། མི་མང་�མས་དགའ་�ོའི་ངང་�ད་འབོད་
�ེད་པ་དང་། �ང་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་མཆོད་ཁང་གི་རོལ་མོ་བ་ཚ�ས་རོལ་ཆས་དང་བཅས་�ས་�ོན་ལ་�ེ་
འ�ིད་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། མོས་རང་གི་�ག་བ�ལ་�ིས་གོས་�ལ་ནས་བ�་འ�ིད་བ�་འ�ིད་ཅེས་
�ད་�བ་བོ། 14ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷས་ཨ་ཐལ་�ཱ་མཆོད་ཁང་གི་མངའ་�ལ་�་གསོད་པའི་�གས་འདོད་མེད་�བས། ཁོང་
གིས་དམག་མིའི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་འབོད་གནང་ནས། མོ་ལ་�་�ང་བའི་�འི་དབར་འ�ིད་ནས། མོ་ལ་�ོབས་པར་�་
ཞིག་ཡོང་ན་ཡང་གསོད་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 15དེ་ཚ�ས་མོ་ལ་བ�ང་ནས་མོ་རང་གི་ཕོ་�ང་�་འ�ིད་ནས་དེར་
�འི་�ལ་�ོར་མོ་ལ་བསད་དོ༎  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷའི་བ�ར་བཅོས་�མས།  

16�་མ་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷས་�ལ་པོ་ཡོ་�ཱཤེ་དང་མི་མང་བཅས་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་�་�འི་དམ་
བཅའ་ཞིག་འཇོག་གནང་ངོ་། 17དེ་ནས་ཁོང་�མས་ཐམས་ཅད་བྷལ་�ི་�་ཁང་�་ཕེབས་ནས་དེ་མར་བཤིགས་སོ། 
དེ་ཚ�ས་མཆོད་�ི་དང་དེར་ཡོད་པའི་�་འ�་དང་བཅས་པ་�མ་�ར་བཅག་པ་དང་། མཆོད་�ིའི་མ�ན་�་བྷལ་
�ི་�་མ་མཏ་ཏན་ལ་བསད་དོ། 18ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷས་�་མ་དང་ལེ་ཝི་པ་�མས་མཆོད་ཁང་གི་ལས་ཀའི་འགོ་འཛ�ན་�་
བ�ོ་བཞག་གནང་ངོ་། དེ་ཚ�ས་�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་བ�ོས་གནང་བའི་ལས་འགན་�མས་�བ་�་དང་། མོ་ཤེའི་
བཀའ་�ིམས་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་དམར་མཆོད་�མས་�ེག་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�་རོལ་མོ་
དང་�ས་�ོན་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཡང་ཡིན་ནོ། 19ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷས་ཆོ་ག་�ར་མི་གཙང་བ་�་ཞིག་ཡིན་�ང་འགོག་�ིར་
མཆོད་ཁང་གི་�ལ་�ོར་�་�ང་བ་�མས་འཇོག་གནང་ཡོད་དོ། 20དམག་མིའི་དམག་དཔོན་ཚ�་དང་�ལ་�ི་
གནས་ཡོད་མི་�་དང་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་མི་མང་ཡོངས་�ོགས་དང་བཅས་པ། ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷ་མཉམ་�་�ལ་པོ་ལ་
མཆོད་ཁང་ནས་ཕོ་�ང་བར་�་�་�ིགས་ཐོག་གདན་འ�ེན་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�་�ལ་�ོ་�ེ་བ་ནས་ནང་�་
བ�གས་ནས་�ལ་པོ་བ�གས་�ིའི་�ེང་བ�གས་སོ། 21མི་མང་�མས་དགའ་�ོས་ཁེངས་པ་དང་�ོང་�ེར་ཁ་�་
སིམ་པོར་གནས་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་�ས་ཨ་ཐལ་�ཱ་བསད་ཟིན་ཡོད་དོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 24 

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡོ་�ཱཤེ།  

1ཡོ་�ཱཤེ་ད�ང་ལོ་བ�ན་ལ་ཕེབས་�བས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་། ཁོང་གིས་ལོ་བཞི་བ�འི་རིང་
ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ནི་བྷིར་ཤེ་���་�ོང་�ེར་�ི་ཛ�་བི་�ཱ་ཡིན་ནོ། 2�་མ་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷ་
�་གསོན་རིང་ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པ་འབའ་ཞིག་གནང་ཡོད་དོ། 3ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷས་ཡོ་�ཱཤེ་
ལ་�ང་མ་གཉིས་འདམས་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�་ལ་ཁོང་གི་�་དང་�་མོ་�ེས་སོ། 4ཁོང་�ལ་པོར་འ�ར་ནས་�ས་
�ན་�ང་�འི་�ེས་�། ཡོ་�ཱཤེས་མཆོད་ཁང་ཉམས་གསོ་གནང་�འི་�གས་ཐག་བཅད་དོ། 5ཁོང་གིས་�་མ་ཚ�་
དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ར་ཡ་�་�་པའི་�ོང་�ེར་ཁག་ནང་�ིན་ནས་ལོ་འཁོར་�ི་མཆོད་ཁང་ཉམས་གསོ་�་�འི་དགོས་
ངེས་ད�ལ་བ�ས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ནས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་འ�ལ་�་ལས་འ�ལ་མ�ོགས་པོ་�ེད་དགོས་
པའི་བཀའ་གནང་ཡང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་�ས་འ�ངས་�ས་སོ། 6དེའི་�ེན་ཁོང་གིས་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷ་དང་དེ་ཚ�འི་འགོ་
འཛ�ན་ཚ�་ལ་བཀའ་འ�གས་གནང་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་�ི་མོ་ཤེའི་དགོངས་དོན་�ར་མི་མང་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གནས་པའི་ད�་�ར་དམ་པའི་འཛ�ན་�ོངས་�ེད་པར་འ�ལ་བའི་�ལ་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་
ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་ཙ�་�ིར་མ་བ�་བ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་ངོ་། 7(�་ངན་ཟ་མཁན་ཨ་ཐལ་
�ཱའི་�ས་�ངས་པ་�མས་�ིས་མཆོད་ཁང་ལ་�ོན་བཏང་བ་དང་། དངོས་པོ་�་ཆེ་མང་པོ་བྷལ་ལ་མཆོད་�ར་
བེད་�ོད་�ས་ཡོད།) 8�ལ་པོས་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ར་ཞལ་འདེབས་�ི་ཆེད་�་�མ་ཞིག་བཟོས་ནས། མཆོད་ཁང་གི་�ལ་
�ོར་འཇོག་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 9དེ་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་�་�་�ལ་ཡོངས་�་མི་མང་ཆང་མར་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་�ི་མོ་ཤེས་མི་མེད་�ང་�ོང་�་བ�་བའི་�ལ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་
�ར་འ�ེར་ཡོང་དགོས་བའི་ལན་བཏང་ངོ་། 10དེས་མི་མང་དང་དེ་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་དང་བཅས་པ་དགའ་བར་
འ�ར་ནས། དེ་ཚ�ས་�ལ་�ི་ད�ལ་འ�ེར་ཡོང་ནས་�མ་དེ་བཀང་ངོ་། 11ཉིན་�ར་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་�མ་དེ་�ལ་
པོའི་ལས་�ེད་པ་དོ་དམ་པའི་སར་འ�ེར་�ི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནམ་ཁེངས་�བས་�ལ་པོའི་�ང་ཡིག་དང་�་མ་
གཙ�་བོའི་�་ཚབ་�ིས་ད�ལ་�མས་མར་འདོན་ནས་�མ་དེ་འཇོག་�ལ་�་�ིར་ལོག་གཏོང་གནང་བཞིན་ཡོད། 
དེ་�ར་དེ་ཚ�ས་ད�ལ་�ོན་ཆེ་བ�ས་སོ། 12�ལ་པོ་དང་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷས་ད�ལ་�མས་མཆོད་ཁང་ཉམས་གསོའི་འགོ་
འཛ�ན་ཚ�ར་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་ཉམས་གསོའི་ཆེད་�ོ་བཟོ་བ་དང་ཤིང་བཟོ་བ་དང་�གས་བཟོ་བ་
བཅས་�ི་མི་ལ་�་གནང་ངོ་། 13ལས་མི་ཚང་མས་ལས་ཀ་�ར་ཐག་�ས་ནས་མཆོད་ཁང་དེ་�ར་བཞིན་ཉམས་
གསོ་བ�ན་པོ་གནང་བ་དང་། 14ཉམས་གསོ་ཚར་བ་དང་གསེར་ད�ལ་�ག་མ་�མས་�ལ་པོ་དང་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷ་ལ་
�ལ་བ་དང་། ཁོང་ཚ�ས་དེ་ཚ�་མཆོད་ཁང་གི་བཞེས་ཕོར་དང་གཞན་ཡོ་�ད་བཟོ་བར་བེད་�ོད་གནང་ངོ་༎  

ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷའི་�ིད་�ས་ལ་བ�ར་བཅོས།  

ཡེ་ཧོ་ཡ་དའི་�་ཚ�འི་རིང་མཆོད་ཁང་�་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་ཉིན་�ར་�ལ་�ི་ཡོད་པ་དང་། 15ཁོང་ད�ང་ལོ་
ཧ་ཅང་མཐོ་ཞིང་ད�ང་ལོ་ ༡༣༠ ཕེབས་�བས་ཁོང་�ོངས་སོ། 16ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་དང་དཀོན་
མཆོག་དང་མཆོད་ཁང་བཅས་པར་ཞབས་�་གནང་བར་ངོས་ལེན་�ི་ཆེད་�། ཁོང་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�ི་�ར་
ཁང་ནང་�ས་སོ། 17ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷ་�ོངས་པའི་�ེས་�་ཡ་�་�་པའི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ས་�ལ་པོ་ཡོ་�ཱཤེ་ལ་དེ་ཚ�་ལ་
གཏམ་ལ་གསན་དགོས་པའི་བ�ལ་མ་�ས་སོ། 18དེ་�ར་མི་མང་ཚ�ས་རང་གི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�་མཆོད་�་བར་མཚམས་བཞག་ནས། ཁོ་ཚ�ས་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱ་དང་�་འ�་གཞན་
�མས་མཆོད་འགོ་འ�གས་སོ། དེ་ཚ�འི་�ིག་པའི་ཉེས་པའི་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
ལ་�གས་�ོ་བར་འ�ར་རོ། 19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོན་པ་བ�ད། ཁོང་གི་�ོགས་�་�ིར་ལོག་དགོས་
པའི་ཉེན་བ�་བཏང་གནང་ཡང་མི་མང་ཚ�ས་ཉན་མེད་དོ། 20དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་དེ་�་
མ་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷའི་�་ཛ་ཀར་�ཱ་ལ་བ�གས་སོ། ཁོང་མི་མང་གི་མཐོང་སར་ལངས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། 
�ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་�ེན་ངན་ཅི་ལ་ལེན་བཞིན་ཡོད་དམ། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་
�ངས་�བས་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་�ངས་བ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་�ང་ཞེས་ག�ངས་�ད་ཆེན་པོ་�ོན་ནོ། 21�ལ་
པོ་ཡོ་�ཱཤེས་ཛ་ཀར་�ཱ་ལ་�་བ་ངན་�ས་ནང་བ�གས་ནས། �ལ་པོའི་བཀའ་བཞིན་མི་མང་གིས་ཛ་ཀར་�ཱ་ལ་
མཆོད་ཁང་གི་�མས་རར་�ོ་�བ་བཏང་ནས་བསད་དོ། 22�ལ་པོས་ཛ�་ཀར་�ཱའི་ཡབ་ཡེ་ཧོ་ཡ་དས་ཁོང་�ོགས་
�་གནང་བའི་�ག་བསམ་�མ་དག་གི་�ས་�ེས་�མས་བ�ེད་ནས་ཁོང་གིས་ཛ�་ཀར་�ཱ་ལ་བསད་�་འ�ག་གོ ཛ�་
ཀར་�ཱ་�ོངས་�བས་ཁོང་གིས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ས་ཇི་�ེད་པ་གཟིགས་ནས་ཆད་པ་གཏོང་
གནང་བར་ཤོག་ཅེས་ག�ངས་�ད་�ོན་ནོ༎  

ཡོ་�ཱཤེའི་�ིད་�ོང་�ི་མཐའ་མ།  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

23ལོ་དེའི་�ོན་ཀར་�ེབས་པ་དང་སི་རི་ཡ་པའི་དམག་མི་ཚ�ས་ཡ་�་�་དང་ཡ་�་ཤ་ལེམ་�་བཙན་འ�ལ་�ས་
ཏེ་འགོ་འཛ�ན་ཚང་མ་བསད་ནས། བཅོམ་ནོར་�ོན་ཆེ་དྷ་མསེ་ཀསེ་�་འ�ེར་རོ། 24སི་རི་ཡ་པའི་དམག་ད�ང་
�ང་�ང་ཡིན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཡ་�་�་པའི་ད�ང་དམག་�ོབས་ཆེན་ལ་ཕམ་�་འ�ག་
གནང་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་རང་གི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ངས་ཡོད་པའི་
�ིར་རོ། དེ་�ར་�ལ་པོ་ཡོ་�ཱཤེ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་གནང་ཡོད། 25ཁོང་ཧ་ཅང་ཚབ་ཆེ་�ས་པ་དང་ད�་བོ་ཚ�་�ིར་
འཐེན་�་�བས། ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་གཉིས་�ིས་�ོས་ངན་གཏིང་ནས་�་མ་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷའི་�་བསད་པར་ད�་ཤ་
ལེན་པའི་ཆེད་ཁོང་གི་ཉལ་�ིའི་�ེང་�་ཁོང་ལ་བ�ོངས་སོ། ཁོང་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་ནང་�ས་ན་ཡང་�ལ་པོའི་
�ར་ཁང་ནང་�ས་མེད་དོ། 26(ཁོང་ལ་�ོས་ངན་གཏིང་མཁན་ཚ�་ནི་ཨམ་མོན་པའི་�ད་མེད་ཤིམ་ཡད་ཟེར་བའི་
�་ཛ་བྷད་དང་མོ་ཨབ་པའི་�ད་མེད་ཤིམ་རིད་ཟེར་བའི་�་ཡེ་ཧོ་ཛ་བྷད་ཡིན་ནོ།) 27�ལ་པོའི་དེབ་�ི་འ�ེལ་
བ�ོད་ནང་ཡོ་�ཱཤེའི་�ས་ཚ�འི་ལོ་�ས་དང་། ཁོང་ཐོག་ངོ་�ོལ་གནང་བའི་�ང་བ�ན་�མས་དང་ཁོང་གིས་
མཆོད་ཁང་གིས་མཆོད་ཁང་ཇི་�ར་�ར་བཞེངས་གནང་བ་བཅས་�ི་�ོར་འཁོད་ཡོད་དོ། ཁོང་གི་�ས་ཨ་མ་ཛ་
�ཱ་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 25 

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཨ་མ་ཛ་�ཱ།  

1ཨ་མ་ཛ་�ཱ་ད�ང་ལོ་ཉི་�་�་�ར་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་ཉི་�་�་ད�འི་རིང་
�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཡེ་ཧོ་ཨ་དྷིན་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། 2ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�གས་མཉེས་པ་འབའ་ཞིག་གནང་ཡང་། དེ་ཚ�་རང་གི་�ིང་ཐག་པ་ནས་�ས་མེད་དོ། 3ཁོང་གི་དབང་
བ�ན་པོར་འ�ར་མ་ཐག། ཁོང་གིས་རང་གི་ཡབ་བ�ོང་མཁན་ལས་�ེད་པ་�མས་དམར་གསོད་བཏང་ངོ་། 
4འོན་�ང་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་�་�ག་ཚ�་ལ་བསད་མེད་དོ། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་མོ་ཤེའི་བཀའ་
�ིམས་ནང་�་�ག་ཚ�ས་ཉེས་པ་�ིས་པར་ཕ་མ་འཆི་�་མི་�ང་བ་དང་། ཕ་མ་ཚ�ས་ཉེས་པ་�ིས་པར་�་�ག་ཚ�་
འཆི་བར་འ�ག་མི་�ང་། དེ་ཚ�་རང་ཉིད་ནས་ཉེས་པ་�ིས་པར་བ�ེན་འཆི་བར་འ�ག་དགོས་སོ། ཤེས་བཀའ་
གནང་ཡོད་པ་�ར་�ག་ལེན་གནང་ངོ་༎  

ཨེ་དྷོམ་པ་དང་དམག་འ�གས་�ང་བ།  

5�ལ་པོ་ཨ་མ་ཛ་�ཱས་ཡ་�་�་དང་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་�མས་�ི་�ེ་པ་ཚ�ར། དེ་ཚ�འི་རིགས་�ས་གང་ནས་
ཡིན་�ང་དམག་མིའི་�ེ་མཚན་�་གོ་�ིགས་གནང་བ་དང་། མི་�ངས་ ༡,༠༠༠ གི་�ེ་ཚན་དང་། མི་�ངས་ ༡༠༠ 
�ེ་ཚན་ལ་འགོ་འཛ�ན་བ�ོ་བཞག་གནང་ཡོད། དེའི་ནང་མི་ལོ་ཉི་�་ཡན་�ི་མི་ཚང་མ་ཡོད་པའི་བ�ོམས་�ངས་ 
༣༠༠,༠༠༠ ཡོད། དེ་ཚ�་ནི་དམག་འཐབ་ལ་�་�ིགས་ཡོད་པ་�མས་འདམས་�ག་�ས་པ་དང་། མ�ང་དང་�བ་
ལ་བེད་�ོད་�་�ར་མཁས་པོ་ཤ་ཏག་ཡིན་ནོ། 6དེའི་ཐོག་ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ད�ལ་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༣,༤༠༠ 



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

�ད་དེ་དམག་མི་ ༡༠༠,༠༠༠ གཡར་ཡོད་དོ། 7འོན་�ང་�ང་�ོན་པ་�ལ་པོའི་སར་ཕེབས་ནས་ཁོང་ལ། ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་མི་དེ་ཚ�་�ེད་དང་མཉམ་�་མ་འ�ིད་ཅིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ང་�ོགས་�ི་�ལ་ཁབ་ནས་ཡིན་
པའི་མི་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་མེད་དོ། 8�ེད་�ི་�གས་ལ་དེ་ཚ�ས་དམག་སར་�ེད་ལ་�ོབས་�གས་ཆེར་�་གཏོང་
གི་རེད་བསམ་�ི་ཡོད་དམ། འོན་�ང་�ལ་བ་དང་ཕམ་ཉེས་གཏོང་གནང་�འི་མ�་�ོབས་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་ལ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་�ེད་�ི་ད�་བོ་ཚ�ས་�ེད་ལ་ཕམ་པར་�ེད་�་བ�ག་གནང་གི་རེད་ཅེས་
�ས་སོ། 9ཨ་མ་ཛ་�ཱས་�ང་�ོན་པ་ལ། ངས་�ད་ཟིན་པའི་ད�ལ་དེའི་�ོར་ལ་ཅི་�ེད་ཅེས་བཀའ་འ�ི་�ས་སོ། 
ལན་�་�ང་�ོན་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་དེ་ལས་�ག་པ་གནང་�བ་ཅེས་�ས་སོ། 10དེ་འ�་སོང་
ཙང་ཨ་མ་ཛ་�ཱས་དམག་ད�ང་�ས་པ་�མས་�ིར་གཏོང་�ས་ནས་དེ་ཚ�་ལ་�ིམ་�་ལོག་ཅིག་ག�ངས་སོ། དེ་
བས་ན་དེ་ཚ�་�ིམ་�་ལོག་པ་དང་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་ལ་ཤིན་�་�ོས་སོ། 11ཨ་མ་ཛ་�ཱས་�ོ་�ོབས་�ེད་དེ་ཁོང་
གིས་རང་གི་དམག་ད�ང་�མས་ཚའི་�ང་གཤོང་�་འ�ིད་དོ། དེར་དེ་ཚ�ས་འཐབ་པ་དང་ཨེ་དྷོམ་པའི་དམག་མི་ 
༡༠,༠༠༠ བསད་ནས། 12༡༠,༠༠༠ འཛ�ན་བ�ང་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་བཙ�ན་པ་�མས་�ོང་�ེར་སེ་ལའི་�ག་གི་�ེ་
མོར་འ�ིད་ནས་དེ་ཚ�་གཤམ་�་ཡོད་པའི་�ག་གི་�ེང་གསོད་པའི་�ིར་དེ་ཚ�་གཡང་�་�ར་རོ། 13�བས་དེར་ཨ་
མ་ཛ་�ཱས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་ཁོང་དང་མཉམ་�་དམག་�་འ�ོ་མ་བ�ག་པ་ཚ�ས། ས་མར་ཡ་དང་བྷེད་ཧོ་
རོན་དབར་�ི་ཡ་�་�་པའི་�ོང་�ེར་ཁག་ལ་བཙན་བ�ང་�ས་ནས། མི་ ༣,༠༠༠ བསད་པ་དང་བཅོམ་ནོར་�ོན་
ཆེ་དབང་བ�ང་�ས་སོ། 14ཨ་མ་ཛ་�ཱས་ཨེ་དྷོམ་པ་ཕམ་པར་�ས་ནས་�ིར་ཕེབས་�ས། ཁོང་དང་མཉམ་�་
འ�ེར་ཡོང་བའི་�་འ�་དེ་ཚ�་�ིགས་ཏེ་དེ་ཚ�་ལ་མཆོད་པ་དང་�ོས་བ�ག་གོ 15དེའི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�གས་�ོས་པ་དང་། ཁོང་གིས་�ང་�ོན་པ་ལ་ཨ་མ་ཛ་�ཱའི་སར་གཏོང་གནང་ངོ་། �ང་�ོན་པས་�ེད་
�ིས་�ི་�ལ་བའི་�་རང་གི་མི་མང་�མས་ལ་�ེད་�ི་མ�་�ོབས་ལས་�ོབས་མི་�བ་མཁན་ཚ�ར་མཆོད་པ་ཡིན་
ནམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་ངོ་། 16ཨ་མ་ཛ་�ཱས་�ེང་མོལ་�ེད་�་མ་བ�ག་པར། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་�ལ་པོའི་�ོབ་
�ོན་པར་ག་�ས་བ�ོས་�ང་ངམ། ངས་�ོད་གསོད་པའི་�ོན་ལ་ཁ་རོག་�ོད་ཅེས་ག�ངས་སོ། �ང་�ོན་པ་ཁ་
རོག་བ�གས་པའི་�ོན་ལ། ཁོང་གིས་ད་ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་མེད་པར་མཛད་�འི་�གས་ཐག་
བཅད་པ་ཤེས་སོང་། གང་ལ་ཟེར་ན། �ེད་�ི་འདི་ཚ�་ཚང་མ་གནང་བ་དང་ངའི་�བ་�ར་�ིས་མེད་གནང་སོང་
ཞེས་�ས་སོ།  

ཨིསི་�ཨཱེལ་དང་དམག་འཐབ་པ།  

17ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཨ་མ་ཛ་�ཱ་དང་ཁོང་གི་�ོབ་�ོན་པ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�ས་ངན་བ�མས་པ་དང་། དེ་
ནས་ཁོང་གིས་ཡེ་�འི་ཚ་བོ་དང་ཡེ་ཧོ་ཨ་ཧཛའི་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཨཤེ་ལ་དམག་འཐབ་�ི་འ�ན་
བ�ར་�་དགོས་པའི་འ�ིན་ཞིག་བཏང་ངོ་། 18དེའི་ལན་�། ཡེ་ཧོ་ཨཤེས་ཨ་མ་ཛ་�ཱ་ལ། �ར་ལེ་བ་ནོན་�ི་རི་
བོའི་�ེང་གི་�ང་ཚ�ར་�ིས་འ�མ་ཤིང་ཞིག་ལ་�ོད་�ི་�་མོ་ངའི་�འི་མནའ་མར་�ོད་དགོས་ཤེས་ལོན་ཞིག་
བཏང་ངོ་། དེ་ནས་ནགས་�ི་སེམས་ཅན་�ོད་པོ་ཞིག་�ང་ཚ�ར་ལ་�ོག་བ�ིས་བཏང་ངོ་། 19ད་ཨ་མ་ཛ་�ཱ་�ེད་
ནས་ཨེ་དྷོམ་པ་ཚ�་ཕམ་པར་�ས་པར་འབོར་ཤོད་གནང་བཞིན་ཡོད་པས། ངས་�ེད་རང་གཟིམ་ཁང་�་བ�གས་
དགོས་པའི་བ�བ་�་�་�་ཡིན། �ེད་དང་�ེད་�ི་མི་མང་ལ་�ེན་ངན་ཡོང་བའི་�ོག་�་�ོང་བཞིན་ཡོད་དམ་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

ཞེས་�ས་སོ། 20འོན་�ང་ཨ་མ་ཛ་�ཱས་དེ་ལ་ཉན་པར་མ་འདོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་ཨེ་དྷོམ་པའི་�་
འ�་མཆོད་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པར་ཨ་མ་ཛ་�ཱ་ཕམ་པར་མཛད་འདོད་ཡོད་དོ། 21དེ་
འ�་སོང་ཙང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཨཤེས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཨ་མ་ཛ་�ཱ་དང་འཐབ་པར་�ེབས་སོ། དེ་
ཚ�་ཡ་�་�་པའི་བྷེད་ཤེ་མེཤི་�་འ�ད་དོ། 22ཡ་�་�་པའི་དམག་མི་�མས་ཕམ་པ་དང་རང་གི་�ིམ་�་�ོས་སོ། 
23ཡེ་ཧོ་ཨཤེས་ཨ་མ་ཛ་�ཱ་བ�ང་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ིད་དོ། དེར་ཁོང་གིས་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་ཨེཕ་ར་
ཡིམ་�ི་�ལ་�ོ་ནས་�ར་�ི་�ལ་�ོའི་བར་རིང་ཚད་མི་�ར་ ༢༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་དེ་བཤིགས་སོ། 24ཁོང་གི་མཆོད་
ཁང་གི་གསེར་ད�ལ་ཡོངས་དང་ཨོ་བེད་ཨེ་དྷོམ་�ི་རིགས་བ�ད་ནས་�ང་�ོབས་�ེད་པའི་མཆོད་ཁང་གི་ཡོ་
�ད་དང་ཕོ་�ང་གི་གཏིར་མཛ�ད་�མས་ས་མར་ཡ་�་བཅོམ་ནོར་�་འ�ེར་རོ། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཁོང་གིས་གཏའ་
མར་བཞག་ཡོད་པའི་མི་�མས་�ང་མཉམ་�་འ�ིད་གནང་ངོ་། 25ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཨ་མ་ཛ་�ཱ་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཨཤེ་ལས་ལོ་བཅོ་�་མང་བ་འཚ�་བ�གས་གནང་ངོ་། 26ཨ་མ་ཛ་�ཱའི་མཛད་པ་གཞན་�མས་
མགོ་ནས་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་མཐའ་མའི་བར་ཡ་�་ད་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་
བཀོད་ཡོད་དོ། 27ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོ་ལོག་གནང་བ་ནས་བ�ང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཁོང་ལ་�ས་
ངན་བ�མས་མཁན་�ང་ངོ་། མཐའ་མར་ཁོང་ནི་ལ་ཀིཤི་�་�ོས་ཕེབས་�ང་ཁོང་གི་ད�་བོ་ཚ�ས་ཁོང་གི་�ེས་�་
�གས་ནས་ཁོང་བ�ོངས་སོ། 28ཁོང་གི་�་�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�འི་�ེང་ལ་འ�ེར་ནས་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�ི་
�ལ་པོའི་�ར་ཁང་ནང་�ས་སོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 26 

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་�་ཛ�་�ཱ།  

1ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་ནས་ཨ་མ་ཛ་�ཱའི་�ས་�་ཛ�་�ཱ་ད�ང་ལོ་བ�་�ག་ལ་ཕེབས་པ་དེ་ལ་ཡབ་�ི་�ལ་
འཛ�ན་�་�ལ་པོར་བ�ོས་སོ། 2(ཨ་མ་ཛ་�ཱ་�ོངས་པའི་�ེས་�་�་ཛ�་�ཱས་ཨེ་ལད་�ར་བ�ང་གནང་ནས་�ོང་
�ེར་�མས་�ར་བཟོ་གནང་ངོ་།) 3�་ཛ�་�ཱ་ད�ང་ལོ་བ�་�ག་ལ་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�་ལོ་�་བ�་ང་གཉིས་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཡེ་ཀོལ་�ཱ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ནོ། 
4ཁོང་གིས་རང་གི་ཡབ་�ལ་པོའི་�ེས་�་འ�ག་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་མཉེས་པ་འབའ་ཞིག་
གནང་ཡོད་དོ། 5ཁོང་གི་ཆོས་�ི་�ོབ་�ོན་པ་ཛ�་ཀར་ཡ་ལ་འཚ�་བ�གས་རིང་ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
�ག་བསམ་�མ་དག་གིས་ཞབས་�་�ས་པ་དང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་�ིན་�བས་གནང་ངོ་། 6�་ཛ�་�ཱས་ཕེ་
ལེ་ཤེད་པ་མཉམ་�་དམག་འཐབ་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་�ོང་�ེར་གྷད་དང་ཛམ་ནི་ཨ་དང་ཨཤ་དྷོད་�ི་
�གས་རི་�མས་བཤིགས་པ་དང་། ཨཤ་དྷོད་�ི་ཉེ་འ�མ་དང་ཕེ་ལེ་ཤེད་�ི་�ོང་�ེར་�ག་�ས་�མས་བཙན་
པོར་བཟོས་སོ། 7དཀོན་མཆོག་གིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་�ར་བྷལ་�་�ོད་མཁན་ཨ་རབ་པ་ཚ�་དང་�་ནི་པ་བཅས་
ལ་ཕམ་པར་�ེད་�ར་ཁོང་ལ་རོགས་གནང་ངོ་། 8ཨམ་མོན་པ་ཚ�ས་�་ཛ�་�ཱ་ལ་ད�་�ལ་�ལ་བ་དང་ཁོང་ཧ་ཅང་
�ོབས་�གས་ཆེན་པོར་འ�ར་�བས་ཁོང་གི་�ན་�གས་ནི་ཨི་ཇིབ་�་ཡང་�བ་བོ། 9�་ཛ�་�ཱས། �ར་�ི་�ལ་�ོ་
ཁག་དང་�ང་གཤོང་གི་�ལ་�ོ་དང་�གས་རི་བ�ོར་�ོག་ཁག་ལ་གན་དྷོ་ལ་རིང་པོ་བ�ིགས་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

བཙན་པོ་བཟོས་ནས་�གས་ཆེར་བཏང་ངོ་། 10ཁོང་གིས་�ལ་�ི་ས་�ོང་�ལ་�་གན་དྷོ་ལ་རིང་པོ་བཙན་པོ་
བཟོས་པ་དང་�་མཛ�ད་མང་པོ་�ས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་ལ་�བ་�ོགས་རི་གཤམ་དང་ཐང་�ལ་�་བ་�གས་
�ི་�་ཚ�གས་མང་པོ་ཡོད་དོ། ཁོང་ནི་ཞིང་ལས་ལ་མཉེས་པོ་ཡོད་�བས། ཁོང་གིས་མི་མང་ལ་རི་�ལ་�ལ་ཁག་�་
�ན་ཚལ་འདེབས་པ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པའི་ས་ཆར་ས་ཞིང་འདེབས་དགོས་པའི་སེམས་�གས་�ོད་གནང་གི་
ཡོད་དོ། 11ཁོང་ལ་དམག་གི་�ིར་དམག་ད�ང་�ོན་ཆེ་�་�ིགས་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�འི་ལོ་�ས་ཁོང་གི་�ང་ཡིག་ཡི་
ཨེལ་དང་མ་སི་ཨ་ནས་�ལ་པོའི་ལས་�འི་འ�ས་མི་ཧ་ནན་�ཱའི་ལམ་�ོན་འོག་བཀོད་པ་བཏང་གི་ཡོད། 
12དམག་དཔོན་ ༢,༦༠༠ དམག་མི་�མས་ལ་བཀའ་བཀོད་གནང་གི་ཡོད། 13དེ་ཚ�འི་འོག་�་�ལ་པོའི་ད�་བོ་
ཚ�ར་དམག་�ས་�གས་�ི་�བ་�བ་མཁན་འ�ོན་�ངས་ཅན་�ི་དམག་མི་�ལ་�ན་ ༣༠༧,༥༠༠ ཡོད་དོ། 14�་
ཛ�་�ཱས་དམག་མི་�མས་ལ་�བ་དང་མ�ང་དང་�ོག་དང་གོ་�བ་དང་ག�་དང་�ར་�ོ་བཅས་མཁོ་�བ་གནང་
ངོ་། 15ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཁོང་གི་གསར་�་བཟོ་མཁན་ཚ�ས་མདའ་འཕེན་པའི་ཡོ་�ད་དང་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་
གན་དྷོ་ལ་རིང་པོ་ནས་�ོ་ཤིན་�་ཆེན་པོ་ད�གས་�ེད་ཡོ་�ད་བཟོས་སོ། ཁོང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
རོགས་པ་ཐོབ་པའི་�ེན་�ིས་ཁོང་མཚན་�ན་�གས་ཡོངས་�་�བ་པ་དང་ཁོང་ཧ་ཅང་�ོབས་�གས་ཆེན་པོར་
འ�ར་རོ༎  

�་ཛ�་�ཱའི་ང་�ལ་ལ་བ�ེན་ནས་ཆད་པ་བཏང་བ།  

16འོན་�ང་�ལ་པོ་�་ཛ�་�ཱ་�ོབས་ཆེ་�་�ིན་པ་དང་། ཁོང་ང་�ལ་ཇི་ཆེར་འ�ར་བ་དེ་ལས་ཉམས་�ད་�ི་�ེན་
�་འ�ར་རོ། ཁོང་གིས་�ོས་བ�ག་པའི་མཆོད་�ིའི་�ེང་�ོས་བ�ག་པར་ཕེབས་ནས། ཁོང་གིས་རང་གི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ི་མེད་�ས་སོ། 17�་མ་ཨ་ཛར་�ཱ་དང་ཁོང་མཉམ་�ོ་�ོབས་ཅན་�ི་�་མ་
བ�ད་བ�་�ལ་པོའི་�ེས་�་ཕེབས་ནས། 18ཁོང་ལ་�ོན་བ�ོད་གནང་ནས། དེ་ཚ�ས་�་ཛ�་�ཱ་�ེད་འདིར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་�ོས་བ�ག་པར་ཕེབས་པའི་ཐོབ་ཐང་མེད། ཨ་རོན་�ི་བ�ད་ལས་ཆད་པའི་�་མ་�མས་ལ་དེ་
�ར་�ེད་པར་བ�ོ་འ�ལ་མཛད་ཡོད། གནས་དམ་པ་འདི་ནས་ཐོན་ཞིག། �ེད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
བཀའ་ལས་འགལ་ཡོད་པས་�ེད་ལ་ཁོང་གི་�ིན་�བས་མེད་ཅེས་�ས་སོ། 19�་ཛ�་�ཱ་མཆོད་ཁང་ནང་�་བ�ག་
�ོས་�ི་མཆོད་�ིའི་ཉེ་འ�མ་�་བཞེངས་ཡོད་པ་དང་། �ག་�་བ�ག་�ོས་འ�ེར་ནས་ཡོད། ཁོང་�་མ་ཚ�་ལ་
�གས་�ོས་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་ཁོང་གི་ད�ལ་བར་པགས་ནད་ཚབ་ཆེ་ཞིག་ཐོན་ནོ། 20ཨ་ཛར་�ཱ་དང་གཞན་�་
མ་ཆོས་�ལ་པོའི་ད�ལ་བར་འཇིགས་�ག་ངང་བ�ས་ནས་ཁོང་མཆོད་ཁང་ནས་བཙན་དབང་གི་�ིར་འ�ད་
གནང་ངོ་། ཁོང་རང་ཡང་མ�ོགས་པོར་�ིར་ཐོན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་ཆད་པ་
གཏོང་གནང་ཡོད་དོ། 21ན་ཚ་དེས་�ལ་པོ་�་ཛ�་�ཱའི་�་ཚ�འི་�ོད་�མས་ཆོ་ག་�ར་མི་གཙང་བར་འ�ར་བའོ། 
མཆོད་ཁང་�་ཕེབས་མི་ཆོག་པས་ཁོང་རང་ཉིད་�ི་གཟིམ་ཁང་ནང་བ�གས་དགོས་པ་དང་། ཁོང་རང་གི་�ག་
ལས་ཚང་མ་མཚམས་བཞག་པ་དང་། ཁོང་གི་�ས་ཡོ་ཐམ་�ིས་�ལ་�ི་འཛ�ན་�ོངས་གནང་ངོ་། 22ཨ་མོཛའི་�་
�ང་�ོན་པ་ཨེ་ཤ་�ཱས་�ལ་པོ་�་ཛ�་�ཱའི་�་�ས་རིང་གི་མཛད་པ་�མས་དེབ་བཀོད་གཞན་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 
23�་ཛ�་�ཱ་�ོངས་པ་དང་�ལ་བ�ད་�་�ས་ཡོད་ན་ཡང་། ཁོང་གི་ནད་�ི་�ེན་�ིས་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་ནང་
�ས་མེད་དོ། ཁོང་གི་�ས་ཡོ་ཐམ་ནི་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 27 

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡོ་ཐམ།  

1ཡོ་ཐམ་ད�ང་ལོ་ཉི་�་�་�་ལོན་ནས་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་། ཁོང་གིས་ལོ་བ�་�ག་རིང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་
�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ནི་ཛ་�ོག་གི་�ས་མོ་ཡེ་�་�་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ནོ། 2ཁོང་གིས་རང་གི་ཡབ་�ི་
མཛད་པ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་མཉེས་པ་འབའ་ཞིག་གནང་ན་ཡང་། ཁོང་གི་ཡབ་�ར་མཆོད་ཁང་
�་བ�ག་�ོས་བ�ག་པའི་�ིག་པ་གནང་མེད་དོ། འོན་�ང་མི་མང་�མས་ནས་�ིག་པ་�ས་བཞིན་གནས་སོ། 3ཡོ་
ཐམ་�ིས་མཆོད་ཁང་གི་�ང་གི་�ལ་�ོ་བཟོས་པ་དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ས་�ལ་ཨོ་ཕེལ་ཞེས་པར་�ོང་�ེར་�ི་
�གས་རིའི་ལས་འ�ལ་�་ཆེ་གནང་ངོ་། 4ཁོང་གིས་ཡ་�་ད་པའི་རི་བོའི་�ལ་�་�ོང་�ེར་ཁག་བཟོས་པ་དང་། 
ཤིང་ནག་ནང་ཁོང་གིས་མཁར་དང་གན་དྷོ་ལ་ཁག་བཟོས་སོ། 5ཁོང་གིས་ཨམ་མོན་�ི་�ལ་པོ་དང་འཐབ་ནས་དེ་
ཚ�འི་དམག་མི་�མས་ཕམ་པར་མཛད་དོ། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཨམ་མོན་པ་ཚ�ར་ལོ་ག�མ་རིང་ལོ་�ར་ད�ལ་ཀི་ལོ་
གྷ་རམ་ ༣,༤༠༠ དང་། �ོ་�ོན་ ༡,༠༠༠ དང་། ནད་�ོན་ ༡,༠༠༠ �ལ་�ལ་དགོས་པ་བཟོས་སོ། 6ཡོ་ཐམ་�ི་ཁོང་
གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ག་བསམ་�མ་དག་གིས་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་ཁོང་གི་�ོབས་�གས་ཆེ་�་འཕེལ་ལོ། 
7ཡོ་ཐམ་�ི་�ིད་�ོང་�བས་�ི་གནས་�ལ་གཞན་ཁག་ནི། དམག་འ�གས་དང་ཁོང་གི་�ིད་�ས་སོགས་ཚང་མ་
ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 8ཡོ་ཐམ་�ལ་པོར་འ�ར་�བས་
ད�ང་ལོ་ཉི་�་�་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་བ�་�ག་རིང་�ལ་�ིད་བ�ང་ངོ་། 9ཁོང་�ོངས་
ནས་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་ནང་�ས་པ་དང་། ཁོང་གི་�ས་ཨ་ཧཛ་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 28 

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཨ་ཧཛ།  

1ཨ་ཧཛ་ད�ང་ལོ་ཉི་�་ཕེབས་�བས་ཁོང་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་། ཁོང་གིས་ལོ་བ�་�ག་
རིང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། ཁོང་གིས་རང་གི་མེས་པོ་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་དཔེ་བཟང་པོའི་�ེས་�་
འ�ག་མེད་པ་དང་། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མ་མཉེས་པ་འབའ་ཞིག་གནང་ཡོད་དོ། 2ཁོང་གིས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཚ�འི་དཔེའི་�ེས་�་འ�ག་ནས། ཁོང་གིས་བྷལ་�ི་འ�་�་�མས་བཟོས་པ་དང་། 3ཧི་ནོམ་
�ི་�ང་གཤོང་�་�ོས་བ�ག་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ལ་དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ིར་འ�ད་
གནང་བའི་མི་མང་ཚ�འི་ཞན་ལོག་གི་�གས་�ོལ་ལ་དཔེ་གཟིགས་ནས་ཁོང་རང་ཉིད་�ི་�ས་ཚ�་ཡང་འ�་�ར་
�ིན་�ེག་གི་�ལ་�་དམར་མཆོད་�ལ་ལོ། 4�ི་པའི་�་མཆོད་�ལ་རི་བོའི་�ེང་དང་ཤིང་�ོང་གི་�ིབ་སིལ་འོག་
�་ཨ་ཧཛས་དམར་མཆོད་�ལ་བ་དང་�ོས་བ�ག་གོ།  

སི་རི་ཡ་དང་ཨིསི་�ཨཱེལ་མཉམ་�་དམག་འ�གས།  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

5-6�ལ་པོ་ཨ་ཧཛས་�ིག་པ་གནང་ཡོད་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོའི་འོག་�་ཁོང་ལ་
ཕམ་བ�ག་པ་དང་། ཡ་�་�་པ་ཧ་ཅང་�ོན་ཆེན་པོ་དྷ་མསེ་ཀསེ་�་བཙ�ན་པར་འ�ིད་བ�ག་པར་གནང་ངོ། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རེ་མལ་�ཱའི་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་པེ་�ས་ཨ་ཧ་ཛ་ལ་ཕམ་�་བ�ག་པ་དང་། ཁོང་
གི་ཡ་�་�་པའི་དམག་མི་�ོ་�ོབས་ཆེ་ཤོས་�ངས་ ༡༢༠,༠༠༠ ཉིན་གཅིག་ལ་བསད་བ�ག་གནང་ངོ་། དེ་ཚ�འི་ཕ་
མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�ར་�ང་�་འ�ག་གནང་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཡ་�་�་
པའི་མི་མང་ཆོས་ཁོང་ལ་�ངས་ཡོད་དོ། 7ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མི་ཛ�ག་རི་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་�ལ་པོ་ཨ་ཧཛའི་
�ས་མ་སི་ཨ་དང་ཕོ་�ང་གི་འཛ�ན་�ོངས་པ་ཨཛ་རི་ཀམ་དང་�ལ་པོའི་འོག་�་གོ་རིམ་གཉིས་པ་ཡིན་པ་ཨེལ་ཀ་
�་བཅས་ག�མ་བསད་དོ། 8ཡ་�་�་པ་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་དང་�ན་�ོགས་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ཚ�འི་དམག་མིས་
�ད་མེད་དང་�་�ག་�ངས་ ༢༠༠,༠༠༠ དང་བཅོམ་ནོར་�ོན་ཆེ་བཅས་མཉམ་�་ས་མར་ཡ་�་འ�ིད་དོ༎  

�ང་�ོན་པ་ཨོ་དེད།  

9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོན་པ་མིང་ལ་ཨོ་དེད་ཟེར་བ་ཞིག་ས་མར་ཡའི་�ོང་�ེར་�་�ོད་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམག་མིས་ཡ་�་�་པའི་བཙ�ན་པ་�མས་འ�ིད་ནས་�ིར་ལོག་མཁན་ཚ�་ཁོང་དང་འ�ད་
དོ། དེ་ཚ�་�ོང་�ེར་ནང་འ�ལ་�བ་ཡོད་�བས། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་ཡ་�་�་པ་ཚ�ར་�ོས་གནང་ཡོད་�བས། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་དེ་ཚ�་དང་ཕམ་�་འ�ག་གནང་ཡོད། འོན་
�ང་ད་ཆ་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�ར་�ག་�བ་ངང་�ེབ་གསོད་གཏོང་བ་གསན་ཡོད་དོ། 10ད་ཆ་�ོད་ཚ�ས་ཡེ་�་
ཤ་ལེམ་དང་ཡ་�་�་པའི་�ེས་པ་དང་�ད་མེད་�མས་�ོད་ཚ�འི་ཚ�་གཡོག་�་བཟོ་�ིས་�ེད་�ི་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་
�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པ་ཤེས་�ི་མེད་དམ། 11ང་ལ་ཉོན་ཞིག། 
བཙ�ན་པ་འདི་ཚ�་ནི་�ོད་ཚ�འི་�ན་ཚ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་ལ་�ིམ་�་ལོག་བ�ག་ཅིག། དེ་མིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�གས་�ོས་ནས་�ོད་ཚ�ར་ཆད་པ་གཏོང་གནང་བར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་སོ། 12�ང་�ོགས་�ལ་ཁབ་�་གནས་
ཡོད་མི་�་བཞི་ཡེ་ཧོ་ཧ་ནན་�ི་�་ཨ་ཛར་�ཱ་དང་། མེ་ཤི་ལི་མོདའི་�་བྷེ་རེ་ཀི་�ཱ་དང་ཤལ་�མ་�ི་�་ཡེ་ཧིཛ་ཀི་
�ཱ་དང་། ཧད་ལའི་�་ཨ་མ་ས་བཅས་�ིས་�ང་དམག་མིའི་ཚ�འི་�་�ོད་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་སོ། 13དེ་ཚ�ས་བཙ�ན་པ་དེ་
ཚ�་འདིར་འ�ིད་མ་ཡོང་ཞིག ང་ཚ�ས་ཐོག་མ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པ་དང་། ཁོང་
གིས་ང་ཚ�ར་ཆད་པ་གཏོང་བའི་�ིར་ཁོང་གི་�གས་�ོ་ད�གས་ཡོད། ད་ཆ་�ོད་ཚ�ས་ཉེས་པ་དེ་ལས་ཆེ་བར་འ�ོ་
བའི་�་བ་�་འདོད་ཡོད་དམ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 14དེ་འ�་སོང་ཙང་དམག་མི་ཚ�ས་བཙ�ན་པ་དང་བཅོམ་ནོར་
�མས་མི་མང་དང་དེ་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ར་�ིས་འ�ལ་�ས་སོ། 15དེ་ཚ�ས་བཙ�ན་པ་ཚ�ར་གོས་དང་བཅོམ་ནོར་
�མས་�ོད་མཁན་�་མི་བཞི་པོ་དེ་ལ་བ�ོས་སོ། དེ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་�ོན་གོས་དང་�མ་དང་ཟ་འ�ང་འདང་ངེ་�ད་
པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�་ལ་�་�འི་�མ་�གས་སོ། གོམ་པ་�བ་མི་�བ་མཁན་ཚ�ར་བོང་�འི་ཐོག་�ོན་ནས་བཙ�ན་པ་
ཚང་མ་ཡ་�་�་པའི་མངའ་�ལ་ཁ་�ར་ཤིང་གི་�ོང་�ེར་ཡེ་རི་ཀོ་ལ་�ིར་ལོག་འ�ིད་དོ། དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚ�་རང་གི་�ལ་ས་མར་ཡ་�་�ིར་ལོག་གོ།  

ཨ་ཧཛས་ཨ་�ར་པ་ཚ�ར་རོགས་རམ་ཆེད་�་འབོད་བ�ལ།  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

16-17ཨེ་དྷོམ་པ་ཚ�ས་ཡང་�ར་ཡ་�་�ར་བཙན་འ�ལ་�ས་ནས་བཙ�ན་པ་མང་པོར་འཛ�ན་བ�ང་�ས་པར་
བ�ེན། �ལ་པོ་ཨ་ཧཛས་ཨ་སིར་ཡའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཏིག་ལད་པི་ལེ་སེར་རོགས་རམ་གནང་བར་འབོད་བ�ལ་
�ས་སོ། 18�ས་�བས་དེར་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�་ཡང་�བ་�ོགས་རི་གཤམ་�ི་�ོང་�ེར་ཁག་དང་། ཡ་�་�་པའི་�ོ་
�ོགས་�ལ་�་བཙན་འ�ལ་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་བྷེད་ཤེ་མེཤི་དང་ཨེ་ཡ་ལོན་དང་གྷེ་དེ་རོད་དང་�ོང་�ེར་
སོ་ཀོ་དང་ཏིམ་�་དང་གྷིམ་ཛ�་བཅས་�ོང་གསེབ་ཁག་དབང་བ�ང་�ས་ནས་དེར་གཏན་འཇགས་གཞིས་ཆགས་
སོ། 19ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཨ་ཧཛས་རང་གི་མི་མང་ཚ�འི་ཐོབ་ཐང་ལ་བ�ི་མེད་�ས་པ་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་�་�་པར་དཀའ་ངལ་དེ་ཚ�་གནང་ངོ་། 20ཨ་�ར་
པའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་ཨ་ཧཛ་ལ་རོགས་�ེད་�འི་ཚབ་ལ་ངོ་�ོལ་གནང་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་བཟོས་སོ། 21དེ་
འ�་སོང་ཙང་ཨ་ཧཛས་མཆོད་ཁང་དང་ཕོ་�ང་དང་མི་མང་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�འི་�ིམ་ནས་གསེར་�ངས་ནས་
�ལ་པོ་དེ་ལ་�ལ་ན་ཡང་དེས་ཕན་ཐོག་གང་ཡང་མ་�ང་ངོ་༎  

ཨ་ཧཛའི་�ིག་པ་�མས།  

22ཁོང་ལ་དཀའ་ངལ་ཁག་ཅི་ཆེའི་�བས། ཨ་ཧཛས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་དེ་ལས་�ག་པ་
�ས་ཡོད་དོ། 23ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ལ་ཕམ་པར་�ེད་མཁན་སི་རི་ཡ་པའི་�་ཚ�ར་མཆོད་པ་�ལ་ལོ། སི་རི་ཡ་པའི་
�་ཚ�ས་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་ཚ�ར་རོགས་གནང་གི་ཡོད་�བས། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་མཆོད་ན་ང་ཚ�་ལ་ཡང་
རོགས་གནང་�ིད་�ི་རེད་ཅེས་ག�ངས་སོ། དེས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་�ལ་ཁབ་ལ་�ེན་ངན་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 24དེའི་
�ེས་�་ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་གི་ཡོ་�ད་�མས་འ�ེར་ནས་�མ་�ར་བཅག་�ེ། མཆོད་ཁང་གི་�ོ་�བ་པ་དང་། ཡེ་
�་ཤ་ལེམ་�ི་ས་�ལ་ཡོངས་�་མཆོད་�ི་བ�ིགས་སོ། 25ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོང་དང་�ོང་�ེར་ཚང་མར་ཁོང་གིས་
�ི་པའི་�་ལ་མཆོད་�ལ་བཞེངས་པ་དང་། �ི་པའི་�་ཚ�ར་�ོས་བ�ག་གོ དེ་�ར་ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
རང་གི་ཕ་མེས་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་ད�གས་ཡོད་དོ། 26ཁོང་གི་�ིད་�ོང་�བས་�ིིི་གནས་�ལ་
གཞན་འགོ་ནས་འ�ག་བར་ཡ་�་�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 
27�ལ་པོ་ཨ་ཧཛ་�ོངས་པ་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ས་སོ། འོན་�ང་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་ནང་�ས་མེད་དོ། ཁོང་གི་
�ས་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 29 

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ།  

1ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ད�ང་ལོ་ཉི་�་�་�ར་ཕེབས་�བས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
�་ལོ་ཉི་�་�་ད�འི་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ནི་ཛ�་ཀར་�ཱའི་�་མོ་ཨ་བྷི་�ཱ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ནོ། 
2ཁོང་གི་མེས་པོ་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་�ེས་�་འ�ག་གནང་ནས། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་མཉེས་
པ་འབའ་ཞིག་གནང་ཡོད་དོ༎  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

མཆོད་ཁང་གཙང་མར་མཛད་པ།  

3ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་�ལ་པོར་འ�ར་བའི་ལོ་དང་པོའི་�་བ་དང་པོའི་�ེས་�། ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་གི་�ལ་�ོ་ཁག་ཡང་
�ར་�ོ་�ེས་ནས་དེ་ཚ�་ཉམས་གསོ་�ས་སོ། 4ཁོང་གིས་�་མ་དང་ལེ་ཝི་པ་ཁག་གཅིག་མཆོད་ཁང་གི་ཤར་�ོགས་
�ི་�མས་རར་འཛ�མས་བ�ག་ནས། 5ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་བཀའ་གནང་བར། ལེ་ཝི་པ་�ོད་ཚ�ས་�ེད་རང་ཚ�་དམ་
པའི་�ས་�ས་ནས། �ོད་རང་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་གཙང་མ་བཟོས་
དགོས་སོ། མཆོད་ཁང་ནང་�ིབ་ཅན་མི་གཙང་བ་ཡོད་པ་�མས་�ིར་འ�ད་�ོས་ཤིག 6ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་ང་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་ཚ�ག་གཙང་མ་�ས་མེད་པ་དང་། ཁོང་གིས་�གས་མ་མཉེས་པ་
འབའ་ཞིག་�ས་ནས། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ངས་པ་དང་ཁོང་བ�གས་�ལ་�་�བ་བ�ན་ཡོད་དོ། 7དེ་ཚ�ས་མཆོད་
ཁང་གི་�ོ་�བ་པ་དང་མཆོད་མེ་ད�ོང་བ�ག་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ནང་�ོས་མ་
བ�ག་པ་དང་མཆོད་པ་�ལ་མེད་པ་དང་། 8དཻའི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡ་�་�་པ་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་པ་
ཚ�ར་�གས་�ོས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཇི་གནང་བ་ལ་ཚང་མས་ཧང་སང་བ་དང་འཇིགས་�ག་�ེས་
ཡོད་དོ། དེ་ནི་�ོད་ཚ�ས་གསལ་པོ་ཤེས་�ི་ཡོད་དོ། 9ང་ཚ�འི་ཕ་ཚ�ར་དམག་སར་བསད་པ་དང་ང་ཚ�འི་�ང་མ་དང་
�་�ག་ཚ�་བཙ�ན་�་འ�ིད་ཡོད་དོ། 10ངས་ཁོང་གི་�གས་�ོ་བ་དེ་ཞི་བར་�ེད་པའི་ཆེད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་�་དམ་བཅའ་ཞིག་འཇོག་�་ཡིན་ནོ། 11ངའི་�་ཚ�་�ས་ཚ�ད་�ད་ཟོས་
�་མ་གཏོང་ཞིག �ོད་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོས་བ�ག་པ་དང་མི་མང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་མཆོད་པར་�ེ་འ�ིད་
�་མཁན་�་འདམས་པ་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 12-14དེར་གཤམ་གསལ་�ི་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་ཡང་ཡོད་དོ། ཀོ་ཧདའི་
རིགས་�ས་ནས་ཨ་མ་སེའི་�་མ་ཧད་དང་ཨ་ཛར་�ཱའི་�་ཡོ་ཨེལ་དང་། མེ་ར་རིའི་རིགས་�ས་ནས་ཛབ་�ིའི་�་
ཀིཤེ་དང་ཡེ་ཧ་ལེ་ལེལ་�ི་�་ཨ་ཛར་ཡ་དང་། གྷེར་ཤོན་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཛ�མ་ནའི་�་ཡོ་ཨ་དང་ཡོ་ཨའི་�་ཨེ་
དྷེན་དང་། ཨེ་ལི་ཛ་ཕན་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཤིམ་རི་དང་�་ཨེལ། ཨ་སཕེ་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཛ་ཀར་�ཱ་དང་མ་
ཏན་�ཱ་དང་། ཧེ་མན་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཡེ་�་ཨེལ་དང་ཤིམ་ཨི་དང་། ཡེ་�་�ན་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཤེ་མ་�ཱ་
དང་�་ཛ�་ཨེལ་བཅས་ཡིན་ནོ། 15མི་དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ན་ལེ་ཝི་པ་�མས་བ�ས་ནས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཆོ་གའི་�ོ་ནས་
གཙང་མ་བཟོས་སོ། དེ་ནས་དེ་ཚ�་ལ་�ལ་པོས་ཇི་�ར་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་བཞིན་མཆོད་ཁང་དེ་ཚ�་ཆོ་གའི་�ོ་ནས་གཙང་མ་བཟོས་སོ། 16�་མ་ཚ�་མཆོད་ཁང་ནང་
གཙང་མ་བཟོ་བར་ཕེབས་པ་དང་། མཆོད་ཁང་གི་�མས་རའི་ནང་ཆོ་ག་�ར་�ིབ་ཅན་ཡིན་པ་�མས་�ིར་འདོན་
གནང་ནས། ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་�ོང་�ི་�ིར་ལོག་ཀིད་རོན་�ི་�ང་གཤོང་�་འ�ེར་རོ། 17�་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་
གཅིག་ཉིན་ལས་འགོ་འ�གས་པ་དང་། ཚ�ས་བ�ད་པར་དེ་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་གི་འ�ལ་�ོའི་ཁང་མིག་དང་བཅས་
ཚང་མ་�བ་བོ། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་�་བ་དེའི་ཚ�ས་བ�་�ག་བར་ཉིན་བ�ད་མཆོད་ཁང་ནང་མཆོད་འ�ལ་འཕར་མ་
�་�ིགས་�ི་�ག་ལེན་གནང་ངོ་༎  

མཆོད་ཁང་ལ་ཡང་�ར་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་པ།  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

18ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ལ་གཤམ་གསལ་�ར་�ན་གསེང་�ས་པ། ང་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་ཡོངས་�ོགས་
དང་�ིན་�ེག་�ལ་བའི་མཆོད་�ི་དང་། དམ་པའི་བཞེས་བག་གི་གསོལ་�ོག་དང་། གཞན་ཡོ་�ད་ཡོངས་�ོགས་
ཆོ་ག་�ར་གཙང་མ་ལེགས་པར་ཟིན་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 19ང་ཚ�ས་�ལ་པོ་ཨ་ཧཛ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་
དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བའི་�ས་�་འ�ེར་བའིི་ཡོ་�ད་ཚང་མ་�ར་�་�ིར་ལོག་འ�ེར་ཡོང་ནས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ར་
�་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པ་ཡིན། དེ་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་�ིའི་མ�ན་�་ཡོད་ཅེས་སོ། 20�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་
ཀི་�ཱས་�ས་ཚ�ད་འགོར་པོ་མ་གནང་བར་�ོང་�ེར་�ི་གནས་ཡོད་མི་�་�མས་འཛ�མས་བ�ག་ནས། དེ་ཚ�་དང་
མཉམ་�་མཆོད་ཁང་�་ཕེབས་སོ། 21�ལ་པོའི་�ིམ་ཚང་དང་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་�ི་�ིག་པ་སེལ་བ་
དང་། མཆོད་ཁང་གཙང་མ་བཟོ་བའི་མཆོད་པའི་ཆེད་ཁོང་ཚ�ས་བ་�ང་བ�ན་དང་། �ག་བ�ན་དང་། �ག་�་
བ�ན་དང་། ར་བ�ན་བཅས་འ�ིད་ནས། �ལ་པོས། ཨ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་�ི་�་མ་ཚ�ར་མཆོད་�ིར་སེམས་
ཅན་དེ་ཚ�་དམར་མཆོད་�ལ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 22�་མ་ཚ�ས་དང་པོ་བ་�ང་བསད་པ་དང་། དེ་ནས་
�ག་དང་�ག་�་བཅས་རིམ་བཞིན་བསད་ནས་དམར་མཆོད་རེ་རེའི་�ག་མཆོད་�ིའི་�ེང་�ོར་རོ། 23མཐའ་
མར་ཁོང་ཚ�ས་ར་དེ་ཚ�་�ལ་པོ་དང་གཞན་མཆོད་ཁན་ཚ�འི་སར་འ�ིད་ནས་ཁོ་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་�ེང་ལག་པ་བཞག་གོ 
24དེ་ནས་�་མ་ཚ�ས་ར་�མས་བསད་ནས་མི་མང་�མས་�ི་�ིག་པ་སེལ་བའི་མཆོད་པར་དེ་ཚ�འི་�ག་མཆོད་�ིའི་
�ེང་གཤོས་སཽ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། �ལ་པོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡོངས་�ི་ཆེད་�་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དང་�ིག་པའི་
ཆེད་མཆོད་པ་�ལ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད་དོ། 25གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ལ་པོ་�་བིད་ལ་�ལ་པོའི་
�ང་�ོན་པ་གྷཌ་དང་�ང་�ོན་པ་ན་ཐན་བ�ད་�ོབ་�ོན་གནང་བ་�ར་�ལ་པོས་མཛད་ནས། ཁོང་གིས་ལེ་ཝི་
པ་ཚ�་ལ་པི་ཝང་དང་�ག་ཆལ་བཅས་མཉམ་�་མཆོད་ཁང་ནང་ལངས་བ�ག་གོ 26རོལ་མོའི་ཡོ་�ད་ནི་�ལ་པོ་
�་བིད་�ིས་བེད་�ོད་གནང་བ་�ར་ཡོད། དེར་�་མ་ཚ�ས་ཡང་�ང་ཆེན་འ�ེར་ནས་ལངས་བ་ཡང་ཡོད་དོ། 27ཧེ་
ཛ�་ཀི་�ཱས་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་འ�ེར་ཡོང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་དང་། མཆོད་པ་�ལ་�བས་མི་མང་ཚ�ས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པའི་མ�ར་མ་�ལ་ནས། རོལ་མོ་མཁན་ཚ�ས་�ང་ཆེན་དང་གཞན་རོལ་མོའི་ཡོ་
�ད་ཚང་མ་བཏང་འགོ་�གས་སོ། 28དེར་ཡོད་པའི་མི་མང་�མས་ནས་མཆོད་འ�ལ་�ས་པ་དང་མ�ར་མ་ལེན་
པར་མཉམ་བ�གས་�ས་པ་དང་། རོལ་མོ་ཁག་དམར་མཆོད་�མས་མ་འཚ�ག་བར་�་�་མ�ད་ནས་བཏང་ངོ་། 
29དེ་ནས་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་དང་མི་མང་�མས་ནས་�ས་མོ་བ�གས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་དོ། 30�ལ་པོ་
དང་མི་མང་གི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ས། ལེ་ཝི་པ་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པའི་མ�ར་མ་�མས་�ལ་པོ་�་
བིད་དང་�ང་�ོན་པ་ཨ་སཕེ་�ིས་�ིས་གནང་བ་�མས་གཏོང་ཞིག་ག�ངས་སོ། དེ་ནས་ཚང་མས་�ས་མོ་
བ�གས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་མཅོད་པ་དང་དགའ་�ོའི་ངང་མ�ར་མ་བཏང་ངོ་། 31ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་མི་མང་ཚ�་ལ། 
ད་�ོད་ཚ�་ཆོ་ག་�ར་གཙང་མ་ཡིན་པས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འ�ིན་གཏང་རག་གི་ཆེད་འ�ལ་བའི་
མཆོད་པ་�མས་འ�ེར་ཤོག་ཅེས་ག�ངས་སོ། དེ་�ར་དེ་ཚ�ས་ཉན་ནས་འགའ་ཤས་�ི་དང་�ང་ཐོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་�ལ་བའི་སེམས་ཅན་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 32དེ་ཚ�ས་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པའི་
ཆེད་�་�ང་བ�ན་�་དང་�ག་ ༡༠༠ དང་�ག་�་ ༢༠༠ བཅས་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 33དེ་ཚ�ས་མི་མང་གི་ཟ་བའི་
ཆེད་མཆོད་པར་�ང་ ༦༠༠ དང་�ག་ ༣,༠༠༠ ཡང་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 34སེམས་ཅན་དེ་ཚ�་ཚང་མ་གསོད་པའི་�་
མ་�ང་བ་མེད་�བས་ལས་ཀ་མ་ཚར་བར་�་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་རོགས་�ས་སོ། �བས་དེར་�་མ་མང་པོས་གཙང་མའི་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

�ས་�ས་ཡོད་དོ། (ལེ་ཝི་པ་ཚ�་ཆོ་ག་བཞིན་གཙང་མ་�་�ར་�་མ་གཞན་ལས་�ང་དམ་ཚ�ག་ཅན་ཡོད་དོ།) 35�་
མ་ཚ�ར་མཆོད་པ་ཆ་ཚང་བ�ེག་ནས་�ལ་�འི་ཐོག་མི་མང་གི་ཟ་བའི་མཆོད་པའི་ཚ�ལ་�་�ལ་�་དང་། �ིན་�ེག་
གི་མཆོད་པ་མཉམ་�་�ལ་བའི་�ན་ཆང་�ག་�འི་ལས་འགན་ཡང་ཡོད་དོ། དེ་�ར་མཆོད་ཁང་�་མཆོད་�་དེ་
ཡང་�ར་འགོ་�གས་སོ། 36�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་དང་མི་མང་�མས་དགའ་�ོའི་ངང་གནས་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། 
དཀོན་མཆོག་གི་དེ་ཚ�་ཚང་མ་མ�ོགས་པོ་�་�ར་ཁོང་ཚ�ར་རོགས་གནང་ངོ་༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 30 

ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་�ི་ཆེད་�་�་�ིགས།  

1-3མི་མང་ཚ�ས་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དེ་�་བ་དང་པོར་�ས་�བས་�་�ང་�བ་མེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཆོ་ག་
�ར་�་མ་�མས་གཙང་མ་མེད་པ་དང་། མི་མང་�ོན་ཆེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འཛ�མས་�བ་མེད་དོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་
�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་�་བ་གཉིས་པར་�ང་བ�ི་�་
�འི་མོས་མ�ན་�ང་བ་དང་། �ལ་པོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་ཡོངས་ལ་དེ་�ར་ལོན་བཏང་ངོ་། 
�ལ་པོས་ཨབ་ར་ཡིམ་དང་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་ཚ�འི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་
ཞབས་�ི་ཆེད་�། ཐར་�ོལ་�ིི་�ས་�ོན་�ང་ཆེན་�ང་�ར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གདན་�འི་�ག་�ིས་གཏོང་གནང་
�འི་དམིགས་བསལ་�གས་འ�ར་བཞེས་སོ། 4འཆར་གཞི་དེ་ལ་�ལ་པོ་དང་མི་མང་�མས་དགའ་མོས་�ང་ངོ་། 
5དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་�ང་�ོགས་�ན་ནས་�ོ་�ོགས་བྷིར་ཤེ་བྷ་བར་ཚང་མ་བཀའ་�ིམས་�ར་ཐར་�ོལ་�ི་
�ས་�ོན་ཆེད་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ར་ལས་འ�་ཚ�གས་ཆེན་པོས་�ང་བ�ི་གནང་�ར་གདན་�་གནང་ངོ་། 6བང་
ཆེན་�མས་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�འི་བཀའ་�ར་ཡ་�་�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�་གཤམ་གསལ་
མ�ོན་བ�་དང་མཉམ་�་ཐོན་ནོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་ཨ་�ར་པའི་�ོད་ཚ�འི་�ལ་བཙན་འ�ལ་�ས་པ་
ལས་�ོད་ཚ�་ཐར་ཡོད། ད་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་�ཱག་དང་ཡ་ཀོབ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་སར་
�ར་ལོག་ཅིག ཁོང་ཡང་�ོད་ཚ�འི་སར་ཕེབས་ཡོང་ངོ་། 7�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་�ན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བ་�ར་�ོ་ཚ�ས་མ་�ེད་ཅིག �ོད་ཚ�ས་
མཐོང་བ་�ར་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཆད་པ་ཚབ་ཆེ་གཏོང་གནང་ཡོད་དོ། 8�ོད་ཚ�་ལ་ཁོ་ཚ�་�ར་�ོང་པོ་མ་�ས་པར་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཉོན་ཞིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གཏན་�ི་�ིར་དམ་པར་མཛད་པའི་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�ི་མཆོད་ཁང་དེར་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་མཆོད་ཅིག དེ་བས་ན་ཁོང་�ོད་ཚ�ར་�་མ�ད་ནས་�གས་�ོ་བར་མི་
མཛད་དོ། 9�ོད་ཚ�་ཁོང་གི་སར་�ིར་ལོག་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�འི་�ན་བཙ�ན་པར་འ�ིན་མཁན་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་�ིང་
�ེ་�ེས་ནས་�ོད་ཚ�འི་སར་�ིམ་�་ལོག་བ�ག་པར་�འོ། �ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�མས་
པ་དང་�ིང་�ེ་ཅན་ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�་ཁོང་གི་སར་ལོག་པ་ཡིན་ན་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་ངོས་ལེན་གནང་གི་
རེད་ཅེས་བཀོད་ཡོད་དོ། 10བང་ཆེན་�མས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་མ་ནསེ་�ཱེའི་�ེ་རིགས་�ི་�ོང་�ེར་ཚང་མ་དང་
�ང་ཛ�་�་�ན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་མངའ་�ལ་བཅས་པར་�ིན་པ་དང་། འོན་�ང་མི་མང་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�ར་གད་མོ་གད་
པ་དང་�ད་གསོས་�ས་སོ། 11འོན་�ང་ཨ་ཤེར་དང་མ་ནསེ་�ཱེ་དང་ཛ�་�་�ན་�ེ་རིགས་འགའ་ཤས་ཡེ་�་ཤ་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

ལེམ་�་ཡོང་འདོད་ཡོད་དོ། 12དཀོན་མཆོག་�ང་ཡ་�་�ར་�ག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། མི་མང་ཡོངས་
ནས་�ལ་པོ་དང་འགོ་འཛ�ན་ཚ�འི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་ཁོང་གི་�གས་དགོངས་�བ་�ར་གཅིག་�ིལ་�ས་�ར་ཁོང་
གིས་བཟོས་གནང་ངོ་༎  

ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན།  

13�་བ་གཉིས་པར་�ར་�ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་�ི་�ས་ཆེན་�ང་བ�ི་�་བར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་མི་མང་�ངས་
འབོར་ཆེན་པོ་འཛ�མས་སོ། 14དེ་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་དམར་མཆོད་�ལ་�ེད་དང་�ོས་བ�ག་པའི་མཆོད་�ི་བེད་
�ོད་�་བ་�མས་�ང་ནས་ཀིད་རོན་�ང་གཤོང་�་ད�གས་སོ། 15དེ་ནས་�་བ་དེའི་ཚ�ས་བ�་བཞིའི་ཉིན་དེ་
ཚ�ས་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་ཆེད་�་�་�མས་བསད་དོ། �་མ་དང་ལེ་ཝི་པ་ཆོ་ག་�ར་གཙང་མ་མིན་པ་�མས་
ཤིན་�་ངོ་ཚ་བའི་�བས། དེ་ཚ�་རང་རང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོས་པ་དང་། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་རང་གི་
རང་ལ་གཙང་མ་བཟོས་ནས་མཆོད་ཁང་ནང་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་�ལ་�བ་པར་འ�ར་རོ། 16དེ་ཚ�ས་དཀོན་
མཆོག་གི་�ེ་བོ་མོ་ཤེའི་བཀའ་�ིམས་�ི་�ོབ་�ོན་བཞིན་མཆོད་ཁང་ནང་རང་གི་�ོད་གནས་�་བ�ད་དོ། ལེ་ཝི་
པ་ཚ�ས་དམར་མཆོད་�མས་�ི་�ག་�་མ་ཚ�ར་�ལ་བ་དང་ཁོང་ཚ�ས་དེ་ཚ�་མཆོད་�ིའི་�ེང་�ོར་རོ། 17མི་མང་པོ་
ཆོ་ག་�ར་གཙང་མ་མིན་�བས། དེ་ཚ�ས་ཐར་�ོལ་�ི་�་�་�མས་གསོད་མི་ཆོག་པས་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�འི་ཚབ་
�ས་ནས་�་�་དེ་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་སོ། 18དེའི་ཐོག་ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་མ་ནསེ་�ཱེ་དང་ཨི་ས་ཀར་
དང་ཛ�་�་�ན་�ི་�ེ་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཆོ་ག་�ར་གཙང་མ་�ིས་མེད་དོ། དེ་ཚ�ས་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དེ་
�གས་མ�ན་�ར་�ང་བ�ི་�ས་མེད་དོ། དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་�ོན་ལམ་འདི་�ར་བཏབ་གནང་
ངོ་། 19�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་སེམས་�ི་གཏིང་ནས་མཆོད་ཁན་ཚ�་ཆོ་ག་
�ར་གཙང་མ་མིན་ན་ཡང་། �ེད་�ིས་�གས་བཟང་པོས་དེ་ཚ�་ལ་བཟོད་གསོལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་སོ། 
20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་གསོལ་འདེབས་ལ་གསན་ནས། མི་མང་ལ་གནོད་འཚ�་མ་གནང་བར་
བཟོད་གསོལ་གནང་ངོ་། 21ཉིན་བ�ན་�ི་རིང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འཛ�མས་པའི་མི་མང་�མས་ནས་�་མ་མེད་པའི་
བག་ལེབ་�ི་�ས་ཆེན་དེ་དགའ་�ོའི་ངང་�ང་བ�ི་�ས་པ་དང་། ལེ་ཝི་པ་ཚ�་དང་�་མ་ཚ�ས་�ས་�གས་ཡོངས་
�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཉི་མ་གཅིག་�ེས་གཉིས་མ�ད་�ིས་བ�ོད་པ་�ལ་ལོ། 22ཧི་ཛ�་ཀི་�ཱས་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འ�ལ་གོ་�ིགས་�ས་པར་�ོང་དར་ལ་བ�ོད་བ�གས་གནང་ངོ་༎  

�ས་�ོན་གཉིས་པ།  

དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཉིན་བ�ན་རིང་བ�ོད་ཅིང་དམར་མཆོད་�ལ་བའི་�ེས་
�། 23དེ་ཚ�ས་ཡང་�ར་ཉི་མ་བ�ན་རིང་�ས་�ོན་�་�འི་ཐག་གཅོད་�ས་ནས། དེ་�ར་དགའ་�ོའི་ངང་�ས་
�ོན་�ང་བ�ི་�ས་སོ། 24�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་བ་�ང་ ༡,༠༠༠ དང་�ག་ ༧,༠༠༠ བསད་ནས་མི་མང་ལ་ཟ་བའི་
ཆེད་ཞལ་འདེབས་གནང་བ་དང་། ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་�ང་དེ་ཚ�་ལ་བ་�ང་ ༡,༠༠༠ དང་�ག་ ༡༠,༠༠༠ གནང་ངོ་། 
�་མ་�ོན་ཆེ་བའི་གཙང་�འི་ཆོ་ག་ལེན་གནང་ངོ་། 25དེ་འ�་སོང་ཙང་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་དང་�་མ་ཚ�་དང་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

ལེ་ཝི་པ་ཚ�་དང་�ང་�ོགས་ནས་ཡོང་བའི་མི་མང་�མས་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�ར་གཏན་�་གཞི་ཆགས་
ནས་�ོད་མཁན་�ི་�ི་�ལ་བ་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་དགའ་བར་འ�ར་རོ། 26ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོང་�ེར་དགའ་
�ོས་ཁེངས་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �་བིད་�ི་�ས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་�བས་�་ཡང་། དེ་�ར་�་བ་ནས་�ང་
�ོང་མེད་དོ། 27�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་མི་མང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་�ིན་�བས་�ས་སོ། ཁོང་གི་རང་
གི་བ�གས་གནས་མཐོ་རིས་ནས་དེ་ཚ�འི་�ོན་ལམ་གསན་པ་དང་དེ་ཚ�་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ངོས་ལེན་གནང་བར་
འ�ར་རོ༎  
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ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་ཆོས་�ི་�ར་བཅོས།  

1�ས་�ོན་�ོགས་པའི་�ེས་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ཡ་�་�་པའི་�ོང་�ེར་རེ་རེ་ལ་�ིན་ནས་�ོའི་ཀ་བ་
�མས་བཅག་པ་དང་། �་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱ་ལ་བ�ོ་བའི་འ�་�་�མས་བ�བ་པ་དང་། �ི་པའི་�་མཆོད་�ལ་དང་
མཆོད་�ི་�མས་མེད་པར་བཟོས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཡ་�་�་པའི་ས་�ལ་ཡོངས་�ོགས་དང་བྷེན་ཡ་མིན་དང་ཨེཕ་
ར་ཡིམ་དང་མ་ནསེ་�ཱེའི་མངའ་�ལ་ཡོངས་�་ཡང་དེ་�ར་�ས་སོ། དེ་ནས་ཚང་མ་རང་རང་གི་�ིམ་�་ལོག་གོ 

2�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�འི་�ིགས་འ�ག་ལ་�ར་བཟོ་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�་རེ་རེར་
དམིགས་བསལ་ལས་འགན་རེ་རེ་ཡོད་པ་དང་། ལས་འགན་དེའི་ནང་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་�ལ་�་དང་�ན་
འ�ེལ་�ི་མཆོད་པ་�ལ་�་དང་མཆོད་ཁང་�་མཆོད་�བས་�ལ་བ་ལེན་�་དང་། མཆོད་ཁང་གི་ཁང་མིག་འ�་
མིན་ནང་བ�ོད་པ་�ལ་�་དང་�གས་�ེ་�་�་བཅས་�ང་ཡོད་དོ། 3ཁོང་རང་གི་�་དང་བ་ཚང་ནང་ནས་�་
དགོངས་�ི་�ིན་�ེག་དང་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་ཆེད་དང་�་བ་གསར་པའི་�ས་ཆེན་�ི་ཆེད་དང་གཞན་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ར་�ས་ཆེན་ཁག་ལ་སེམས་ཅན་�མས་གནང་གི་ཡོད་དོ། 4དེའི་ཐོག་�ལ་པོས་
ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ལ། �་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་རང་གི་�ས་ཚ�ད་ཚང་མ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་
�ར་ལས་�ས་པར་བེད་�ོད་གཏོང་བའི་ཆེད་དེ་ཚ�འི་ཐོབ་�ལ་�ི་འ�ལ་བ་�མས་འ�ེར་ཡོང་དགོས་པའི་བཀའ་
གནང་བ་དང་། 5བཀའ་གནང་ཟིན་མ་ཐག་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་འ�ལ་བ་བཟང་ཤོས་འ�་དང་
�ན་ཆང་དང་ཁ་�་པོའི་�མ་དང་�ང་�ི་དང་གཞན་ཞིང་ཁའི་ལོ་ཐོག་བཅས་དང་དེ་ཚ�ར་ཡོད་པའི་ཚང་མའི་
བ�་ཆ་གིཅག་བཅས་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 6ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་ཁག་�་�ོད་མཁན་ཚང་མས་དེ་ཚ�འི་བ་�གས་དང་
�ག་གི་བ�་ཆ་གཅིག་དང་གཞན་འ�ལ་བ་�ོན་ཆེ་འ�ེར་ཡོང་ནས། དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་བ�ོས་སོ། 7འ�ལ་བ་�མས་�་བ་ག�མ་པར་འ�ེར་འགོ་�གས་ནས་�་བ་བཞིའི་རིང་ལ་�ང་པོ་མང་པོ་
�ངས་སོ། 8�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་དང་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ཧ་ཅང་འ�ལ་བ་�ོན་ཆེ་�ལ་ཡོད་པ་གཟིགས་ནས། དེ་ཚ�ས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ལ་བ�ོད་མངགས་གནང་ངོ་། 9�ལ་
པོས་�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་ལ་འ�ལ་བའི་�ོར་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 10�་མ་ཆེན་པོ་ཛ་�ོག་གི་བ�ད་པ་ཨ་
ཛར་�ཱས་ཁོང་ལ། མི་མང་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་�་འ�ལ་བ་འ�ེར་ཡོང་འགོ་�གས་པ་དང་། ཁ་ཟས་འདང་ངེས་ཐོག་
�ག་འ�ོས་�ོན་ཆེ་ཡོད་དོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མི་མང་ལ་�ིན་�བས་གནང་བའི་�ེན་ང་ཚ�ར་
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འདི་ཚ�་ཚང་མ་�ང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 11�ལ་པོས་བཀའ་�ར་དེ་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་གི་ས་�ལ་ཞིག་�་གཉེར་
ཚང་བཟོས་ནས། 12དེའི་ནང་འ�ལ་བ་ཚང་མ་དང་བ�་ཆ་གཅིག་པོ་བ�ན་པོར་བདག་ཉར་ཆེད་�་བཞག་གོ དེ་
ཚ�ས་ལེ་ཝི་པ་ཀོ་ན་ནི་�ཱ་ཟེར་བ་འགོ་འཛ�ན་�ི་གཙ�་བོར་བ�ོས་པ་དང་། ཁོང་གི་�ན་ཤིམ་ཨི་ནི་ལས་རོགས་�་
བ�ོས་སོ། 13དེ་ཚ�འི་འོག་�་ཡེ་ཧི་ཨེལ་དང་ཨ་ཛ་ཛ་�ཱ་དང་ན་ཧད་དང་ཨ་ས་ཧེལ་དང་ཡེ་རི་མོད་དང་ཡོ་ཛ་
བྷད་དང་ཨེ་ལི་ཨེལ་དང་ཨིསི་མ་ཀི་�ཱ་དང་མ་ཧད་དང་བྷེ་ན་�ཱ་བཅས་ལེ་ཝི་པ་བ�་ལ་ལས་འགན་�ད་དོ། འདི་
ཚ�་ཚང་མ་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་དང་�་མ་ཆེན་པོ་ཨ་ཛར་�ཱའི་མངའ་འོག་�་�ས་ཡོད་དོ། 14ལེ་ཝི་པ་ཨིམ་�འི་�་
ཀོར་ཟེར་བ་མཆོད་ཁང་གི་ཤར་�ོའི་�་�ང་བ་གཙ�་བོ་ཡིན་པ་དེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་འ�ལ་བ་
ཁག་ལེན་པ་དང་། དེ་ཚ�་བགོས་འ�ེམས་�ས་པའི་འགོ་འཛ�ན་ཡིན་ནོ། 15�་མ་བ�གས་སའི་�ོང་�ེར་གཞན་�་
ཁོང་ལ། གཞན་ལེ་ཝི་པ་ཨེ་དྷེན་དང་མིན་ཡ་མིན་དང་ཡེ་�་ཨ་དང་ཤེ་མ་�ཱ་དང་ཨ་མར་�ཱ་དང་ཤེ་ཀན་�ཱ་
བཅས་ནས་�ག་བསམ་�མ་དག་གིས་རོགས་�ེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ན་�་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ར་དེ་ཚ�འི་ལས་
འགན་བཞིན་ཁ་ཟས་ཆ་�ོམ་�ིས་བགོས་འ�ེམས་�ེད་པ་ལས། 16རིགས་�ས་�ར་�ེད་�ི་མེད་དོ། དེ་ཚ�ས་མཆོད་
ཁང་ནང་ཉིན་�ར་ལས་འགན་ཡོད་པའི་�ེས་པ་ལོ་�མ་�་ལོན་པ་ཡན་ཆད་ལ་རང་གི་གོ་གནས་�ར་�ལ་བ་
�ད་དོ། 17�་མ་ཚ�་ལ་རིགས་�ས་བཞིན་ལས་འགན་�ད་པ་དང་། ལེ་ཝི་པ་ལོ་ཉི་�་ལོན་པ་ཡན་ལ་དེ་ཚ�འི་�ེ་
ཚན་�ེ་ཆན་�ར་ལས་འགན་�ད་དོ། 18དེ་ཚ�་�མས་རང་གི་�ང་མ་དང་�་�ག་དང་དེ་ཚ�་ལ་འཚ�་གོས་བ�ེན་
དགོས་པའི་མི་�མས་དང་བཅས་པ་མཉམ་�་དེབ་བཀོད་�ས་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་ལས་འགན་དམ་
པ་�མས་�ས་ཚ�ད་གང་�་ཡང་�་�ར་�་�ིགས་ངང་བ�ད་དགོས་སོ། 19ཨ་རོན་�ི་རིགས་བ�ད་�ི་ཆེད་�་
ད�ེ་བའི་�ོང་�ེར་ཁག་ཡང་ན་�ོང་�ེར་དེ་ཚ�ར་བདག་པ་�་ཁ་ཚ�ར་�ོད་མཁན་�་མ་ཚ�འི་�ོད་�་�་མའི་�ིམ་
ཚང་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པའི་རིགས་�ས་�ི་མིང་ཐོའི་ནང་ཡོད་མཁན་�ེ་པ་ཚང་མར་ཁ་ཟས་བགོས་འ�ེམས་�ས་པའི་
ལས་འགན་ཡོད་པའི་མི་�མས་ཡོད་དོ། 20ཡ་�་�་ཡོངས་�་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་ཁོང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་མཉེས་པ་འབའ་ཞིག་�ང་བདེན་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 21ཁོང་ལ་�་བ་ཚང་མར་ལམ་འ�ོ་
�ང་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་གི་ཆེད་�་གང་�ས་པ་�མས་དང་། བཀའ་�ིམས་�མས་ལ་
ཉམས་ལེན་གནང་བ་དང་། དཀོན་མཆོག་ལ་�ོས་འཁེལ་ཆ་ཚང་དང་དད་�ས་ཆ་ཚང་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་དོ༎  
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ཡེ་�་ཤ་ལེམ་པ་ཚ�ར་ཨ་�ར་པ་ཚ�ས་འཇིགས་�ང་བ�ལ་བ།  

1�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་ཚ�ག་ཐོག་ཞབས་�ི་�ས་པའི་གནས་�ངས་དེ་ཚ�འི་�ེས་�། 
ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་སེན་ན་ཀེ་རིབ་�ིས་ཡ་�་�་�་བཙན་འ�ལ་�ས་སོ། བཙན་པོར་བཟོས་པའི་�ོང་�ེར་
�མས་ཁོང་གིས་མཐའ་�ོར་ནས། དམག་མི་�མས་�ིས་�གས་རི་�ོར་ནས་ནང་�་འ�ོ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་
ངོ་། 2ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས། སེན་ན་ཀེ་རིབ་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་བཙན་འ�ལ་�ེད་འདོད་ཡོད་པ་མཐོང་�བས། 3-4ཁོང་
དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས། ཨ་�ར་པ་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཉེ་འ�མ་�་�ེབས་�བས། དེ་ཚ�་ལ་�་མི་�ོད་པའི་
ཆེད་�ོང་�ེར་�ི་�ི་རོལ་�་ཡོད་པའི་�་�མས་འགོག་�ར་ཐག་བཅད་ནས། ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་མི་�ོན་ཆེ་འ�ིད་
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ནས་�་མིག་ནས་�་མི་ཐོབ་པའི་ཆེད་དེ་ཚ�་ཚང་མ་བཀབ་བོ། 5�ལ་པོས་�གས་རི་ཉམས་གསོ་�ས་ནས་དེའི་�ེང་
གན་དྷོ་ལ་བཟོས་པ་དང་�ི་རོལ་�ི་�གས་རི་བ�ིགས་ནས། �ོང་�ེར་�ི་�ང་�ོབས་�གས་ཆེ་�་བཏང་ངོ་། དེའི་
ཐོག་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ིང་པའི་ས་ཆའི་�ེང་བཟོས་པའི་�ང་�ོབས་�མས་ཉམས་གསོ་�ས་
ནས། མ�ང་དང་�བ་ཡང་མང་པོ་བཟོས་བ�ག་གོ 6ཁོང་གིས་�ོང་�ེར་ནང་ཡོད་པའི་མི་�མས་དམག་དཔོན་
ཚ�འི་བཀོད་�བ་འོག་འཇོག་གནང་བ་དང་། �ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་ས་�ོང་�་དེ་ཚ�་ཚང་མ་
འཛ�མས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ནས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ། 7ཚང་མ་སེམས་ཐག་ཆོད་པོ་དང་�ོས་འཁེལ་པོ་�ོས་
ཤིག ཨ་�ར་པའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡང་ན་ཁོས་�ེ་འ�ིད་�ས་པའི་དམག་ད�ང་ལ་འཇིགས་མི་དགོས། ཁོང་ལས་
ང་ཚ�་�ོབས་�གས་ཆེ་བ་ཡོད། 8ཁོང་ལ་མིའི་�ོབས་�གས་གཅིག་པོ་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�ར་རོགས་པ་གནང་མཁན་
དང་ང་ཚ�འི་ཚབ་�་དམག་�ོན་མཁན་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 
�ལ་པོའི་བཀའ་�ོབ་དེ་ཚ�ས་མི་མང་གི་སེམས་�གས་འཕར་རོ། 9�ས་ཚ�ད་�ང་�འི་�ེས་�་སེན་ན་ཀེ་རིབ་དང་
ཁོང་གི་དམག་ད�ང་�མས་ནི་ལ་ཀིཤི་རང་�་ཡོད་པའི་�བས་�། ཁོང་གིས་གཤམ་གསལ་འ�ིན་འདི་ཚ�་ཧེ་ཛ�་
ཀི་�ཱ་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཡོད་པའི་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་ལ་བཏང་ངོ་། 10ང་ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་
སེན་ན་ཀེ་རིབ་�ིས་འདི་�ར་འ�ི་�་ཡིན་ནོ། �ོད་ཚ�་གང་གི་ཐོག་�་�ོ་བཙ�ལ་ནས་མཐའ་འཁོར་ནང་�ད་པའི་
ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�ད་�ི་ཡོད་དམ། 11ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས། �ོད་ཚ�་ང་ཚ�འི་�ོབས་�གས་ནས་�ོད་ཚ�་ཐར་བར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོབས་�ི་རེད་ཅེས་�ས་ཡོད་པས། འོན་�ང་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་མགོ་
བ�ོར་བཏང་ནས་�ོད་ཚ�་བ�ེས་�ོམ་ངང་འཆི་བར་འ�ག་འདོད་ཡོད་དོ། 12ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་�་ཁང་
ནང་གི་མཆོད་�ི་བཤིགས་ནས། ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་�མས་ལ་མཆོད་�ི་གཅིག་རང་ལ་མཆོད་པ་
དང་�ོས་བ�ག་དགོས་ཟེར་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ། 13ང་དང་ངའི་ཕ་མེས་ཚ�ས་�ལ་ཁབ་གཞན་�ི་མི་མང་ལ་ག་རེ་
�ས་ཡོད་མེད་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་�ི་མེད་དམ། ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོའི་ལག་ནས་�ལ་ཁབ་གཞན་�ི་�་ཚ�ས་རང་
གི་མི་མང་ལ་�ོབས་ཡོད་པ་རེད་དམ། 14�ལ་དེ་ཚ�འི་�་ཚ�ས་རང་གི་�ལ་དེ་ང་ཚ�འི་ལག་ནས་ག་�ས་�ོབས་
�བ་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་�ོབས་པའི་བསམ་�ོ་ཇི་�ར་འཁོར་�ང་
ངམ། 15ད་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་�ོད་ཚ�ར་མགོ་བ�ོར་གཏོང་མ་འ�ག་ཅིག ཁོང་གིས་དེ་�ར་�ོད་ཚ�་ལམ་ངན་�་འ�ིད་
མ་འ�ག་པར། ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་�ེད་ཅིག། �ལ་ཁབ་�་ཞིག་གི་�་ཚ�ས་རང་གི་མི་མང་ལ་ད་བར་�་ཨ་�ར་
པའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ལས་�ོབས་�བ་མེད་དོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོད་ཚ�་�་བ་
ནས་�ོབས་�བ་�ི་མ་རེད་ཅེས་སོ། 16ཨ་�ར་པའི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ཞབས་�ི་
ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ལ་དེ་ལས་ངན་པའི་གཏམ་�ས་ཡོད། 17�ལ་པོ་ཆེན་པོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་དམའ་འབེབས་�ས་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་�ིས་ཡོད། དེའི་ནང་ངའི་�ོབས་�གས་ནས་�ལ་ཁབ་�ི་�་ཚ�ས་
རང་གི་མི་མང་�མས་�ོབས་�བ་མེད་པ་དང་། ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་རང་གི་མི་མང་ང་ལས་
�ོབས་མི་�བ་ཅེས་འཁོད་ཡོད་དོ། 18ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་�གས་རིའི་�ེང་ཡོད་པ་ཚ�ར་
འཇིགས་ནང་བ�ལ་ནས་སེམས་�གས་ཆག་བ�ག་པ་དང་། ཁོང་ཚ�ས་�ོང་�ེར་ལས་�་པོར་དབང་བ�ང་�་བའི་
ཆེད་ཨིབ་རི་པའི་�ད་ནང་�ད་ཅོར་�བ་བོ། 19དེ་ནས་དེ་ཚ�ས། མི་མང་གཞན་ཚ�ས་མིའི་ལག་པས་བཟོས་པའི་�་
དང་འ�་�འི་�ོར་བཤད་པ་�ར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་�ོར་ལ་ཡང་དེ་�ར་བཤད་དོ། 20དེ་ནས་�ལ་
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པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་དང་ཨ་མོཛའི་�་�ང་�ོན་པ་ཡེ་ཤ་�ཱས་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཁོང་ལ་རོགས་རམ་
�བས་འ�ག་�ས་སོ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཕོ་ཉ་ཞིག་བཏང་གནང་བ་དེས། ཨ་�ར་པའི་དམག་ད�ང་གི་
དཔོན་པོ་དང་དམག་མི་�མས་བསད་དོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ངོ་ཚ་ནས་ཨ་�ར་�ི་�ལ་�་�ིར་ལོག་
གོ ཉིན་ཞིག་ཁོང་རང་�འི་�་ཁང་ནང་ཡོད་�བས་རང་གི་�ས་འགའ་ཤས་�ིས་རལ་�ིས་ཁོང་ལ་བ�ོངས་སོ། 
22དེ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་�མས་ལ། ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་
ཆེན་པོ་སེན་ན་ཀེ་རིབ་�ི་དབང་དང་དེ་མིན་དེ་ཚ�འི་ད�་བོ་གཞན་ཚ�་ལས་ཡང་�བས་གནང་ཡོད། ཁོང་གིས་མི་
མང་�མས་�ིམ་ཚ�ས་�ལ་ཁབ་ཚང་མ་དང་མཉམ་�་ཞི་བདེའི་ངང་གནས་བ�ག་པ་གནང་ངོ་། 23མི་མང་མང་
པོ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་དང་ཧི་ཛ�་ཀི་�ཱ་ལ་འ�ལ་བ་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། དེ་ནས་
བ�ང་�ལ་ཁབ་ཚང་མས་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ལ་�ས་བ�ི་ཆེན་པོ་�ས་སོ༎  

ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་�ང་གཞི་དང་ང་�ལ།  

24�བས་དེ་ཙམ་ལ་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་�ང་ནས་�ོངས་�བ་ཡོན་པ་བ་དང་། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
གསོལ་བ་བཏབ་ནས། ཁོང་ཡང་�ར་གསོས་པའི་�གས་མཚན་གནང་ངོ་། 25འོན་�ང་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་ཇི་�ར་གནང་བར་�་�ིན་བསམ་བཞེས་མ་གནང་བས་�ོབ་པ་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་གནང་
�བས། དེའི་འ�ས་�་དེ་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་པར་�ོང་དགོས་�ང་ངོ་། 26གང་�ར་མཐའ་མར་ཧི་ཛ�་ཀི་�ཱ་
དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་�མས་ནས་ཉམས་�ང་�ས་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཧི་ཛ�་ཀི་�ཱ་མ་�ོངས་
བར་�་མི་མང་ལ་ཆད་པ་གཏོང་གནང་མེད་དོ༎  

ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་�་ནོར་དང་གཟི་བ�ིད།  

27�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ཧ་ཅང་�་ནོར་ཆེན་པོར་འ�ར་�བས། ཚང་མས་ཁོང་ལ་མཚན་མཐོང་ཆེན་པོ་�་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རང་གསེར་ད�ལ་དང་�་ཆེའི་�ོ་དང་�ན་�་དང་�བ་དང་གཞན་�་ཆེའི་དངོས་པོ་�མས་
�ི་ཆེད་�་མཛ�ད་ཁང་ཞིག་བཟོས་ཡོད་དོ། 28དེ་མིན་ཁོང་གིས་རང་གི་འ�་རིགས་དང་ཆང་དང་ཁ་�་པོའི་�མ་
�ི་ཆེད་�་མཛ�ད་ཁང་དང་། བ་�གས་�ི་ཆེད་�་འ�་ཁང་དང་�ག་�་ཆེད་�་�གས་རི་བཅས་བཟོས་གནང་
ཡོད། 29དེ་ཚ�འི་ཐོག་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་�ག་དང་བ་�གས་དང་གཞན་�་ནོར་མང་པོ་གནང་�བས་ཁོང་
གིས་�ོང་�ེར་མང་པོ་བཟོས་གནང་ཡོད་དོ། 30�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་གྷི་ཧོན་�ི་�གས་�འི་�ར་བ་དེ་བཀབ་པ་
དང་�་དེ་�ར་བ་བ�ད་ནས་ས་འོག་གི་�གས་ལམ་བཟོས་ཡོད་པ་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�གས་རིའི་བར་�་
�གས་པ་བཟོས་སོ། ཧི་ཛ�་ཡའི་མཛད་པ་�མས་ལ་ལམ་�ོང་�ང་བ་དང་། 31ཁོང་གི་�ལ་�་ངོ་མཚར་ཅན་�ང་
བའི་�ོར་འ�ི་�ད་གནང་བར་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་ག�ང་ཚབ་�ང་ཕེབས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཧི་ཛ�་ཀི་�ཱའི་
�ོད་ལམ་ལ་�གས་ཞིབ་གནང་བའི་ཆེད་ཁོང་གི་�གས་འདོད་�ར་གནང་བ�ག་གོ།  

ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་�ིད་�ོང་གི་མཐའ་མ།  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

32�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་མཛད་པ་�མས་དང་ཁོང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་དམ་གཙང་མ་�ས་པ་�མས་
ཨ་མོཛའི་�་�ང་�ོན་པ་ཡེ་ཤ་�ཱའི་ཞལ་གཟིགས་དང་ཡ་�་�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་
ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 33ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་�ོངས་པ་དང་�ལ་པོའི་�ར་ཁང་�ེང་�ི་�ོགས་�་�ས་སོ། ཁོང་�ོངས་པ་ལ་
ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་�མས་ནས་�ས་ཞབས་ཆེན་པོ་�ས་སོ། ཁོང་གི་�ས་མ་ནསེ་�ཱེ་ཁོང་གི་�ལ་
འཛ�ན་�་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 33 

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་མ་ནསེ་�ཱེ།  

1མ་ནསེ་�ཱེ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་�བས་ཁོང་ད�ང་ལོ་བ�་གཉིས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
�་ལོ་�་བ�་ང་�འི་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 2ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་དེ་
ནས་�ིར་འ�ད་གནང་བའི་�ལ་ཁབ་�ི་�ལ་མི་དེ་ཚ�འི་�་�གས་ཞེན་ལོག་ཅན་དེ་ཚ�འི་�ེས་�་འ�ག་ནས་མ་
ནསེ་�ཱེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད། 3ཁོང་གིས་རང་གི་ཡབ་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་
བཤིགས་གནང་བའི་�ི་པའི་�་མཆོད་�ལ་�མས་�ར་བཞེངས་�ས་སོ། ཁོང་གིས་བྷལ་ལ་མཆོད་པའི་ཆེད་མཆོད་
�ི་བཞེངས་པ་དང་། �་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་འ�་�་བཟོས་པ་དང་། �ར་ཚ�གས་ལ་ཡང་མཆོད་ཡོད་དོ། 4ཁོང་གིས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ག་�་མཆོད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བའི་མཆོད་ཁང་ནང་�ི་པའི་�འི་མཆོད་�ི་བཟོས་སོ། 
5ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་གི་�མས་ར་གཉིས་པོར་�ར་ཆོགས་ལ་མཆོད་པའི་མཆོད་�ི་བཟོས་པ་དང་། 6ཁོང་གིས་
རང་གི་�་ཚ�ར་ཧིན་ནོམ་�ི་�ང་གཤོང་�་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པར་དམར་མཆོད་�ལ་ལོ། ཁོང་གིས་མོ་�ང་དང་
ངན་མངགས་སོགས་�ག་ལེན་གནང་བ་དང་། �ོན་ཤེས་མཁན་དང་�་པར་�གས་�གས་�ས་པ་སོགས་གནང་
གི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་ཧ་ཅང་�ིག་པ་ཆེན་པོ་�ས་ནས། ཁོང་གི་�གས་ཧ་
ཅང་ད�གས་ཡོད་དོ། 7ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་ནང་འ�་�་ཞིག་བཞག་གནང་བ་དང་། མཆོད་ཁང་དེའི་�ོར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས། �་བིད་དང་ཁོང་གི་�ས་སོ་ལོ་མོན་ལ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཆོད་ཁང་འདི་བཞིན་ངས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་བ�་གཉིས་�ི་བ�ད་ནས་ང་ལ་མཆོད་པའི་གནས་�་ངས་འདམས་ཡོད་དོ། 8གལ་ཏེ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ནས་ངའི་བཀའ་ཚང་མས་ཉན་ནས་ངས་ངའི་ཞབས་�ི་མོ་ཤེས་ལ་�ད་པའི་བཀའ་
�ིམས་ཡོངས་ལ་�ང་བ�ི་�ས་པ་ཡིན་ན། ངས་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་ལ་�ད་པའི་�ལ་ནས་དེ་ཚ�་�ིར་འ�ད་�ེད་�་
འ�ག་གི་མིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོད་དོ། 9མ་ནསེ་�ཱེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མི་མང་�མས་�ལ་ནང་
�་འ�ལ་�བས་�ིར་�ོད་གནང་བའི་�ལ་ཁབ་ཚ�འི་མི་མང་གིས་�ས་པ་ལས་�ག་པའི་�ིག་པ་ཚབ་ཆེ་བ་ཡ་�་
�་པའི་མི་མང་�མས་ལ་�ེད་བ�ག་གནང་ཡོད་དོ༎  

མ་ནསེ་�ཱེ་འ�ོད་བཤགས།  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མ་ནསེ་�ཱེ་དང་ཁོང་གི་མི་མང་ལ་ཉེན་བ�་གཏོང་གནང་ཡོད་ན་ཡང་དེ་ཚ�ས་མ་
ཉན་ནོ། 11དེ་འ�་སོང་ཙང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་�ར་པའི་དམག་མིའི་དམག་དཔོན་ཚ�ར་ཡ་�་དར་
བཙན་འ�ལ་�ེད་�་འ�ག་གནང་ངོ་། དེ་ཚ�ས་མ་ནསེ་�ཱེ་ལ་བ�ང་བ་དང་�གས་�་�བ་པ་དང་�གས་ཐག་
�བ་�ེ་བྷ་བྷི་ལོན་�་འ�ིད་དོ། 12དཀའ་ངལ་དེའི་�བས་ཁོང་ཉམ་�ང་�་འ�ར་བ་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་རོགས་རམ་�བས་འ�ག་�ས་སོ། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་གསོལ་འདེབས་ལ་གསན་ནས། མ་ནསེ་
�ཱེས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིར་ལོག་འ�ོ་འ�ག་གནང་ནས་ཡང་�ར་�ལ་�ིད་�ོངས་འ�ག་གནང་ངོ་། དེའི་�ེན་
�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་མ་ནསེ་�ཱེ་ལ་ཡིད་ཆེས་�ང་ངོ་། 14དེ་�ེས་མ་ནསེ་�ཱེས་
�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�ི་ཤར་�ོགས་�ིའི་�གས་རི་ནས་གྷི་ཧོན་�ི་�གས་�འི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ང་གཤོང་ནས་ཉའི་
�ལ་�ོ་དང་�ོང་�ེར་ཨོ་ཕེལ་ཟེར་བའི་མངའ་�ལ་བར་མཐོ་�་བཏང་ངོ་། ཡ་�་�་པའི་�ོང་�ེར་བཙན་པོ་
བཟོས་པ་རེ་རེའི་ནང་དམག་ད�ང་ཚ�་ཁག་རེ་རེའི་ནང་བཀོད་�བ་པའི་ཆེད་དམག་དཔོན་རེར་འཇོག་གནང་
ངོ་། 15ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་ནང་ནས་�ི་པའི་�་�མས་དང་དེར་ཁོང་གིས་འཇོགས་གནང་བའི་འ�་�་ཁག་
དང་མཆོད་ཁང་ཡོད་སར་�ི་པའི་�འི་མཆོད་�ི་དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ས་�ལ་གཞན་ཚང་མར་ཡོད་པ་�མས་
�ིར་འ�ད་གནང་ནས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོང་�ེར་�ི་�ི་རོལ་�་འ�ེར་ནས་ད�གས་སོ། 16དེ་མ་ཟད་ཁོང་
གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ལ་�ི་མཆོད་�ི་�མས་ཉམས་གསོ་གནང་བ་དང་། དེའི་�ེང་མ�ན་འ�ེལ་
�ི་མཆོད་པ་དང་བཀའ་�ིན་གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་�ལ་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་ལ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 17མི་མང་ནས་མཆོད་�ལ་
གཞན་ཁག་ལ་མཆོད་པ་�་མ�ད་འ�ལ་མི་ཡོད་ན་ཡང་། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་མཆོག་རང་ཉིད་ལ་�ལ་�ི་ཡོད་དོ༎  

མ་ནསེ་�ཱེའི་�ལ་�ིད་�ི་མཐའ་མ།  

18མ་ནསེ་�ཱེའི་མཛད་པ་གཞན་�མས་ནི། ཁོང་གིས་རང་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་�ང་�ོན་པས་ཁོང་ལ་ག�ང་འ�ིན་གནང་བ་བཅས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། 19�ལ་པོའི་གསོལ་འདེབས་ལ་དཀོན་མཆོག་
གིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་འ�ོད་བཤགས་�ལ་བའི་ཐོག་མར་�ིག་པ་བསགས་པའི་ལོ་�ས་དང་། 
ཁོང་གིས་�ོད་ངན་�ི་རིགས་གནང་བ་དང་། �ི་པའི་�་ལ་མཆོད་�ལ་ཁག་དང་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་མཚན་�གས་
བཟོས་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་འ�་�ར་མཆོད་པར་བཅས་�ི་�ོར་�ང་�ོན་པ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་
བཀོད་ཡོད་དོ། 20མ་ནསེ་�ཱེ་�ོངས་ནས་ཕོ་�ང་ནང་�ས་སོ། ཁོང་གི་�ས་ཨམ་མོན་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་�ལ་
པོར་འ�ར་རོ༎  

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཨ་མོན།  

21ཨ་མོན་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་�བས་ད�ང་ལོ་ཉི་�་�་གཉིས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་
ལོ་གཉིས་རིང་�ལ་�ིད་བ�ང་ངོ་། 22ཁོང་གིས་རང་གི་ཡབ་མ་ནསེ་�ཱེས་གནང་བ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

�ན་�ར་�ིག་པ་�ས་ནས། ཁོང་གི་ཡབ་�ིས་མཆོད་པའི་�་འ�་ལ་མཆོད་དོ། 23འོན་�ང་ཁོང་གིས་རང་གི་ཡབ་
�ར་ཉམ་�ང་�་མ་འ�ར་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་གཏད་�ས་མེད་པ་དང་། ཁོང་རང་གི་ཡབ་ལས་�ང་
ཧ་ཅང་�ིག་པ་ཆེ་བ་�ས་ཡོད་དོ། 24ཨ་མོན་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ས་ངན་གཏིང་ནས་ཁོང་ལ་ཕོ་�ང་
ནང་བ�ོངས་སོ། 25ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་ནས་ཨ་མོན་བ�ོངས་མཁན་དེ་ཚ�་བསད་པ་དང་། ཁོང་གི་�ས་
ཡོ་ཤི་�ཱ་ལ་�་པོར་བ�ོས་སོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 34 

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱ།  

1ཡོ་ཤི་�ཱ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་འ�ར་�བས་ལོ་བ�ད་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ལོ་�མ་�་སོ་
གཅིག་རིང་�ལ་�ིད་བ�ང་ངོ་། 2ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་མཉེས་པ་འབའ་ཞིག་གནང་བ་
དང་། ཁོང་གིས་རང་གི་མེས་པོ་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་དཔེ་བཟང་པོའི་�ེས་�་འ�ག་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་
�ིམས་ཚང་མ་ལ་�ང་བ�ི་�ས་སོ༎  

ཡོ་ཤི་�ཱས་�ི་པའི་�་མཆོད་�ལ་ལ་ངོ་�ོལ་གནང་བ།  

3ཡོ་ཤི་�ཱས་�ིད་�ོངས་�ེད་པའི་ལོ་བ�ད་པར་�ེབས་�ས་ཁོང་ད�ང་ལོ་�ང་བ་ཡིན་ན་ཡང་�ལ་�ིད་བ�ང་
ནས། ཁོང་གིས་རང་གི་ཕ་མེས་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འགོ་�གས་སོ། ལོ་བཞིའི་�ེས་�་ཁོང་
གིས་�ི་པའི་�་ལ་མཆོད་�ལ་�མས་དང་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་�གས་མཚན་དང་གཞན་�་འ�་�མས་མེད་པར་བཟོ་
�་འགོ་�གས་པ་གནང་ངོ་། 4ཁོང་གི་�ོབ་�ོན་པའི་འོག་ཁོང་གི་མི་ཚ�ས། བྷལ་ལ་མཆོད་�ལ་�ི་མཆོད་�ི་དེ་
བཅག་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་�ོས་�ི་མཆོད་�ི་ཡང་བཤིགས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་
འ�་�་དང་�་འ�་གཞན་�མས་ཐལ་བ་�ར་བཟོས་ནས། དེ་ཚ�་ལ་དམར་མཆོད་�ལ་བའི་མི་མང་གི་རོ་ཁང་
�ེང་�ོར་རོ། 5ཁོང་གིས་�ི་པའི་�་ལ་མཆོད་མཁན་�ི་�་མ་�མས་�ི་�ས་པ་དེ་ཚ�་ནི་མཆོད་པའི་མཆོད་�ིའི་
�ེང་བ�ེགས་སོ། ཁོང་གིས་དེ་�ར་གནང་བའི་�ེས་�་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་གཉིས་ལ་ཆོ་གའི་ཐོག་ནས་
གཙང་མ་བཟོས་གནང་ངོ་། 6ཁོང་གིས་དེ་�ར་�ོང་�ེར་ཁག་ནང་གནང་བ་དང་། མ་ནསེ་�ཱེ་དང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་
དང་སིམ་ཨོན་དང་�ང་�་ཡོད་པའི་ནཕ་ཏ་ལི་བར་�ི་ས་�ལ་ཚང་མར་ཡང་དེ་�ར་�ས་སོ། 7�ལ་ཁབ་�ི་�ང་
�ོགས་�ི་ས་�ལ་ཡོངས་�་ཁོང་གིས་མཆོད་�ི་�མས་དང་ཨ་ཤེ་རའི་�གས་མཚན་བཅག་པ་དང་། �་འ�་
�མས་ཐལ་བ་�ར་བཟོས་པ་དང་�ོས་�ི་མཆོད་�ི་�མས་�ང་�མ་�ར་བཅག་གོ དེ་ནས་ཁོང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་
�ིར་ལོག་ཕེབས་སོ༎  

བཀའ་�ིམས་�ི་དེབ་�ེད་པ།  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

8ཁོང་གིས་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་ལོ་བཅོ་བ�ད་པའི་�བས་�། ཁོང་གིས་�ི་པའི་�་མཆོད་�ོལ་�མས་མཚམས་
འཇོག་གནང་ནས། �ལ་ཁག་དང་མཆོད་ཁང་བཅས་པར་དམ་པར་མཛད་པའི་�ེས་�། �ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ཉམས་གསོ་�ེད་པའི་ཆེད་�་ཨ་ཛལ་�ཱའི་�་ཤ་ཕན་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ི་�བ་
པ་མ་སི་ཨ་དང་ཡོ་ཨ་ཧཛ་�ི་�་ལས་�ེད་པ་མཐོ་པོ་ཡོ་ཨ་བཅས་ལ་བཏང་གནང་ངོ་། 9མཆོད་ཁང་ནང་ལེ་ཝི་པ་
�་�ང་བ་�མས་ནས་བ�ས་པའི་ད�ལ་�མས་�་མ་ཆེན་པོ་ཧིལ་ཀི་�ཱ་ལ་�ིས་�ོད་གནང་ངོ་། (དེ་ཚ�་ཨེཕ་ར་
ཡིམ་དང་མ་ནསེ་�ཱེ་དང་�ང་�ོགས་�ལ་ཁབ་�ི་ས་�ལ་ཡོངས་དང་། ཡ་�་�་པ་དང་བྷེན་ཡ་མིན་དང་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�ི་མི་མང་བཅས་ནས་བ�ས་པ་དེ་ཡིན་ནོ།) 10དེ་ནས་ད�ལ་དེ་ཚ�་མཆོད་ཁང་གི་ཉམས་གསོའི་འགོ་འཛ�ན་
ག�མ་ལ་གནང་བ་དང་། 11དེ་ཚ�ས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོས་བཀའ་�ོལ་གནང་བ་�ར་མཆོད་ཁང་ཉམས་གསོའི་
ཆེད་�ོ་དང་ཤིང་གི་ག�ང་མ་ཉོ་བར་ཤིང་བཟོ་བ་དང་བཟོ་པ་ཚ�ར་གནང་ངོ་། 12ལས་ཀ་�ེད་མཁན་ཚ�་ནི་ཧ་
ཅང་གི་མི་�ང་པོ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�་ལ་མེ་ར་རིའི་རིགས་�ས་ནས་ཡ་ཧད་དང་ཨོ་བ་དི་�ཱ་དང་ཀོ་
ཧད་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཛ་ཀར་�ཱ་དང་། མེ་�་�མ་བཅས་ལེ་ཝི་པ་བཞི་ནི་�ོབ་�ོན་�་མཁན་ཡིན་ནོ། (ལེ་ཝི་པ་
ཚ�་ཚང་མ་རོལ་མོ་ལ་མཁས་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ།) 13ལེ་ཝི་པ་གཞན་ཚ�་ཅ་དངོས་འོར་འ�ེན་�ི་འགོ་འཛ�ན་
དང་ལས་རིགས་འ�་མིན་ལ་�ོབ་�ོན་�་མཁན་དང་ལོ་�ས་འ�ི་མཁན་དང་�་�ང་བའི་ལས་འགན་བཅས་
ཡིན་ནོ། 14མཛ�ད་ཁང་ནས་ད�ལ་�ིར་འདོན་�བས་�་ཧིལ་ཀི་�ཱ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ི་
དེབ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བ་དེ་�ེད་དོ། 15ཁོང་གིས་ཤ་ཕན་ལ། ང་ལ་མཆོད་ཁང་ནང་ནས་བཀའ་
�ིམས་�ི་དེབ་ཅིག་�ེད་�ང་ག�ངས་ནས། ཁོང་གིས་ཤ་ཕན་ལ་དེབ་དེ་གནང་ངོ་། 16ཤ་ཕན་�ིས་དེབ་དེ་�ལ་
པོའི་སར་འ�ེར་ནས། ཤ་ཕན་�ིས་�ེད་�ིས་བཀའ་གནང་བ་ཐམས་ཅད་ང་ཚ�ས་�བ་པ་ཡིན་པས། 17ང་ཚ�ས་
མཆོད་ཁང་ནང་བཞག་པའི་ད�ལ་�ངས་ནས། དེ་ཚ�་ནི་ལས་མི་དང་�ོབ་�ོན་པ་ཚ�ར་�ལ་བ་ཡིན་ཞེས་�ན་
གསེང་�ས་སོ། 18དེ་ནས་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཧིལ་ཀི་�ཱས་གནང་བའི་དེབ་དེ་འདིར་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། དེ་ནས་ཁོང་
གིས་དེབ་དེ་ག�ང་�ད་ཆེན་པོས་�ལ་པོ་ཡོད་སར་�ོག་གོ 19�ལ་པོས་དེབ་�ོག་པ་གསན་པ་དང་�གས་འ�ོད་
ཆེན་པོས་རང་གི་ན་བཟའ་�ལ་ལོ། 20ཧིལ་ཀི་�ཱ་དང་ཤ་ཕན་�ི་�་ཨ་ཧི་ཀམ་དང་མེ་ཀ་ཡའི་�་ཨབ་དྷོན་དང་ཤ་
ཕན་དང་�ིམས་ཁང་གི་�ང་ཡིག་དང་�ལ་པོའི་�་བཅར་བ་ཨ་ས་�ཱ་བཅས་ལ། 21སོང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ། ང་དང་ད་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་པར་�ོད་པའི་མི་མང་ཚ�འི་ཆེད་བཀའ་�ོབ་�ས་ཤིག དེབ་དེའི་བ་�བ་
�འི་�ོར་འ�ི་ཞིབ་�ོས་ཤིག་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�ར་�གས་�ོས་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་
ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་མེད་པ་དང་དེབ་དེ་ནང་གསལ་བ་�ར་�ས་མེད་ཅེས་བཀའ་གནང་
ངོ་། 22�ལ་པོའི་བཀའ་�ར་ཧིལ་ཀི་�ཱ་དང་མི་གཞན་ཚ�་�ད་མེད་�ལ་�་ཟེར་བ་�ང་�ོན་མ་ཡིན་པ་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་གསར་པའི་ནང་ཡོད་པ་དེའི་སར་�ང་བ�ན་�་བར་ཐོན་ནོ། (མོའི་�ོ་ནི་ཤལ་�མ་ནི་ཏིག་�ཱའི་�་དང་ཧར་
ཧསེ་�ི་ཚ་བོ་དང་མཆོད་ཁང་གི་ན་བཟའི་དོ་དམ་པ་ཡིན་ནོ།) དེ་ཆོས་མོ་ལ་ཇི་�ང་བ་�མས་�ི་�ོར་འ�ེལ་
བཤད་�བ་བོ། 23མོས་དེ་ཆོ་ལ་�ལ་པོའི་སར་�ིར་ལོག་ནས་ཁོང་ལ། 24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་འ�ིན་
དེའི་ནང་ལ། ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་དེའི་མི་མང་�མས་ལ་�ལ་པོར་�གས་�ོག་�ས་པའི་དེབ་ནང་དམོད་ཚ�ག་
�ིས་ཡོད་པ་�ར་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན། 25དེ་ཚ�ས་ང་�ངས་ནས་དཀོན་མཆོག་གཞན་ལ་མཆོད་པ་�ལ་བ་དང་། 
དེ་ཆོས་�ིས་པ་ཐམས་ཅད་�ིས་ངའི་སེམས་ད�གས་ཡོད་དོ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཐོག་ངའི་�ོ་བ་ཤིན་�་འབར་ཡོད་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

�བས་དེ་ཞི་བར་མི་འ�ར་རོ། 26�ལ་པོ་རང་ཉིད་ལ་ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་
�ི་དེབ་ནང་ཇི་�ར་�ིས་ཡོད་པར་ཉན་པ་དང་། 27�ེད་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་དེའི་མི་མང་ལ་ཆད་པ་ཇི་�ར་
གཏོང་�འི་�ོར་ངས་ཐོས་པ་དང་། �ོད་�ིས་འ�ོད་བཤགས་�ལ་ནས་ངའི་མ�ན་�་ཉམས་�ང་�ས་ནས་རང་
གི་གོས་�ལ་ནས་�ས་ཡོད་པ་དང་། ངས་�ོད་�ི་�ོན་ལམ་ཐོས་�ང་། 28ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཐོག་ཆད་པ་གཏོང་�་
དེ་ཚ�་�ོད་མ་ཤི་བའི་�ོན་�་མི་གཏོང་ངོ་། ངས་�ོད་ཞི་བའི་ངང་�་འཆི་�་འ�ག་�་ཡིན་ཞེས་བ�ོས་ཡོད་པ་དེ་
བ�ར་རོ། མི་མང་�མས་ནས་ག�ང་འ�ིན་དེ་དང་བཅས་�ལ་པོའི་�ང་�་འ�ེར་རཽ༎  

ཡོ་ཤི་�ཱས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་�འི་དམ་བཅའ་བཞག་པ།  

29�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་འགོ་འཛ�ན་�མས་ལ་བཀའ་འ�ག་གནང་ནས། 30ཁོ་ཚ�་དང་
མཉམ་�་�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་དང་ད�ལ་�གས་འ�་མཉམ་�ི་མི་མང་�མས་མཆོད་ཁང་�་འཛ�མས་སོ། དེ་
ཚ�་ཚང་མ་ཡོད་སར་�ལ་པོས་ག�ང་�ད་ཆེན་པོས། མཆོད་ཁང་ནང་�ེད་པའི་དེབ་དེ་ཆ་ཚང་�གས་�ོག་གནང་
ངོ་། 31ཁོང་ནི་�ལ་པོའི་ཀ་བའི་མ�ན་�་བཞེངས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁོང་གི་བཀའ་ཉན་�་དང་། 
�ིམས་དང་བཀའ་�་�མས་�ིང་གི་གཏིང་ནས་�ང་བ�ི་�་�་དང་། དེབ་དེའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་�ར་དམ་
བཅའ་དང་�ང་པའི་�ག་ལེན་གནང་�འི་དམ་བཅའ་ཞིག་འཇོག་གནང་ངོ་། 32ཁོང་གིས་ཞལ་ཆད་�མས་�ང་
བ�ི་�་�འི་དམ་བཅའ་�ལ་བའི་ཆེད་བྷེན་ཡ་མིན་དང་མི་ཚང་མ་འཛ�མས་སོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་
མི་མང་�མས་ནས་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་མཉམ་�་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་�ི་དགོངས་དོན་�མས་ལ་
བ�ི་�ང་�ས་སོ། 33�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་བདག་པའི་མངའ་�ལ་ཡོངས་�ི་�་འ�་ཞེན་ལོག་�མས་
མེད་པར་བཟོ་བ་དང་ཁོང་བ�གས་རིང་མི་མང་�མས་ནས་རང་གི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་ཞབས་�ི་�་དགོས་པ་བཟོས་གནང་ངོ་༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 35 

ཡོ་ཤི་�ཱས་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་�ང་བ�ི་�ས་པ།  

1�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�་བར་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་�ང་བ�ི་
�ས་སོ། �་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་བ�་བཞིའི་ཉིན་�ས་ཆེན་�ི་ཆེད་�་སེམས་ཅན་�མས་བསད་དོ། 2ཁོང་གིས་�་མ་
ཚ�ར་རང་རང་སོ་སོའི་མཆོད་ཁང་ནང་�ེད་དགོས་པའི་ལས་འགན་�མས་བ�ོས་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་ལེགས་
པར་�ེད་དགོས་�ར་ཚང་མར་སེམས་�གས་�ར་གནང་ངོ་། 3ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོབ་དཔོན་ལེ་ཝི་པ་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་བ་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་འདི་�ར་གནང་ངོ་། དམ་བཅའི་�ོམ་དམ་པ་དེ་བཞིན་�་བིད་�ི་�ས་
�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་བཞེངས་པའི་མཆོད་ཁང་ནང་འཇོག་ཅིག་དང་། ད་ནས་བ�ང་�ོད་ཚ�ས་དེ་ནི་ས་ཆ་
གཅིག་ནས་གཞན་�་འ�ེར་མི་དགོས་སོ། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་
ཁོང་གི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་གི་ཞབས་�ི་�་དགོས་སོ། 4�ོད་ཚ�ར་�ལ་པོ་�་བིད་དང་ཁོང་གི་�ས་སོ་ལོ་མོན་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

�ིས་ལས་འགན་བ�ོས་གནང་བ་�ར། རིགས་�ས་བཞིན་མཆོད་ཁང་ནང་རང་རང་གི་ས་གནས་བ�ང་ཞིག 
5�ོད་ཚ�་འགའ་ཞིག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ིམ་ཚང་རེ་རེ་ལ་རོགས་ཡོང་བ་�་�ར་གོ་�ིགས་�ོས་ཤིག 6�ོད་ཚ�ས་
ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་�ི་�ག་དང་ར་�མས་གསོད་དགོས་སོ། ད་�ོད་རང་ཚ�་ཆོ་ག་�ར་གཙང་མ་བཟོས་ནས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་བ�ད་�ོབ་�ོན་གནང་བ་�མས་�ི་�ེས་�་�ོད་ཚ�འི་�ན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་
�ེས་�་འ�ག་པའི་�ིར་དམར་མཆོད་�་�ིགས་�ོས་ཤིག་ཅེས་སོ། 7ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་ལ་མི་མང་ཚ�་ལ་�ོད་
པའི་ཆེད། �ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས་ཁོང་རང་གིས་�གས་�་དང་�ག་�་ནས་�ག་དང་�་�་དང་ར་�ག་ ༣༠,༠༠༠ �ི་
ག�མ་དང་བ་�ང་ ༣,༠༠༠ ཞལ་འདེབས་�་གནང་ངོ་། 8ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་མི་མང་དང་�་མ་ཚ�་དང་ལེ་
ཝི་པ་ཚ�འི་བེད་�ོད་ཆེད་ཞལ་འདེབས་�ལ་ཡོད། མཆོད་ཁང་གི་དོ་ལས་�ེད་པ་ཧིལ་ཀི་�ཱ་དང་�་མ་ཆེན་པོ་དང་
ཛ་ཀར་�ཱ་དང་ཡེ་ཧི་ཨེལ་བཅས་ནས་�ས་ཆེན་�བས་དམར་མཆོད་�ལ་བའི་ཆེད་�་མ་ཚ�ར་�་�་དང་ར་�ག་ 
༢,༦༠༠ དང་བ་�ང་ ༣༠༠ བཅས་གནང་ངོ་། 9ལེ་ཝི་པའི་འགོ་པ་ཀོ་ན་ནི་�ཱ་དང་ཤེ་མ་�ཱ་དང་ཁོའི་�ན་ནེ་ཐ་
ནེལ་དང་ཧ་ཤབ་�ཱ་དང་ཡི་ཨེལ་དང་ཡོ་ཛ་བྷད་བཅས་ནས་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ར་དམར་མཆོད་�ལ་བའི་ཆེད་�་�་དང་
ར་�ག་�ངས་ ༥,༠༠༠ དང་བ་�ང་ ༥༠༠ ཞལ་འདེབས་�་�ལ་ལོ། 10ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་�ི་ཆེད་ཚང་མ་�་
�ིགས་�ས་ཟིན་པའི་�ེས་�། �ལ་པོའི་བཀའ་�ར་�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་རང་རང་གི་གནས་�་བ�གས་སོ། 
11�་�་དང་ར་�མས་བསད་པའི་�ེས་�་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་པགས་པ་བ�གས་པ་དང་�་མ་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་�ག་
མཆོད་�ིའི་�ེང་�ོར་རོ། 12དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་མོ་ཤེའི་བཀའ་�ིམས་ནང་བཀོད་པ་�ར། སེམས་ཅན་�ིན་�ེག་གི་
མཆོད་པར་�ལ་བའི་ཆེད་མི་མང་�མས་ལ་�ིམ་ཚ�་རེ་རེ་བཞིན་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པའི་སེམས་ཅན་�མས་ཐོབ་
ཐང་�ར་བགོས་སོ། 13དེ་ནས་�གས་�ོལ་�ར་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་�ི་མཆོད་པ་�མས་བ�ེགས་
པ་དང་། མཆོད་པ་དམ་པ་�མས་�ོད་དང་ཚ�གས་�ི་�ོད་དང་�་ངའི་ནང་བཀོལ་ནས་ཤ་�མས་མི་མང་ལ་
མ�ོགས་པོར་བགོས་འ�ེམས་�ས་སོ། 14དེ་ཚ�་�ས་ཟིན་པའི་�ེས་ལ་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་ཁོ་རང་ཚ�་དང་ཨ་རོན་�ི་
བ�ད་ནས་ཆད་པའི་�་མ་ཚ�ར་ཤ་�མས་བགོས་འ�ེམས་�ས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �་མ་�མས་མཚན་གང་སེམས་
ཅན་ཆ་ཚང་གི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དང་ཚ�ལ་�འི་མཆོད་པ་བཅས་བ�ེགས་�ར་�ེལ་བས་མ་ཅོག་ཤིག་ཤིག་
ཡོད་དོ། 15�ལ་པོ་�་བིད་�ི་�ོབ་�ོན་�ར་ལེ་ཝི་པ་ཨ་སཕེའི་རིགས་�ས་�ི་རོལ་མོ་མཁན་�མས་གཤམ་གསལ་
�ར་ཨ་སཕེ་དང་ཧེ་མན་དང་�ལ་པོའི་�ང་�ོན་པ་ཡེ་�་�ན་བཅས་རང་སོ་སོར་�ད་པའི་གནས་�་འཁོད་དོ། 
མཆོད་ཁང་གི་�ལ་�ོའི་�་�ང་བ་ཚ�ས་རང་གི་ལས་འགན་བཞག་མི་�ང་ངོ་། གང་ལ་ཟེར་ན། ལེ་ཝི་པ་གཞན་
ཚ�ས་ཁོ་ཚ�འི་པེ་སག་གི་�་�ིགས་�ས་ཡོད་དོ། 16དེ་�ར་�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས་བཀའ་གནང་བ་�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་མཆོད་�་དང་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་�ང་�་དང་མཆོད་�ིའི་�ེང་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་འ�ལ་�་
སོགས་ཆ་ཚང་ཉིན་དེ་རང་ལ་�བ་བོ། 17དེར་ཡོད་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ནས་ཉིན་བ�ན་རིང་ཐར་
�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དང་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་�ི་�ས་ཆེན་�ང་བ�ི་�ས་སོ། 18�ང་�ོན་པ་ཤ་�་ཨེལ་�ི་�་
�ས་ནས་བ�ང་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་དེ་�ར་�་བ་ནས་�ང་བ�ི་�ས་�ོང་མེད་དོ། �ོན་�ོན་�ི་�ལ་པོ་�ས་
�ང་�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱ་དང་�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་དང་ཡ་�་�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་
བཅས་པས་ཐར་�ོལ་�ི་�ས་�ོན་�ང་བ�ི་�ས་པ་དེ་�ར་ནམ་ཡང་�ས་�ོང་མེད་དོ། 19དེ་ནི་ཡོ་ཤི་�ཱས་�ལ་
�ིད་བ�ང་བའི་ལོ་བཅོ་བ�ད་པའི་�བས་�་ཡིན་ནོ༎  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

ཡོ་ཤི་�ཱས་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་མཐའ་མ།  

20མཆོད་ཁང་གི་ཆེད་�་�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས་དེ་�ར་མཛད་ཟིན་པའི་�ེས་�། ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ནི་ཀོས་དམག་
ད�ང་འ�ིད་ནས་དམག་�བ་པའི་ཆེད་�་གཙང་པོ་�བ་རད་�ལ་�་ཀར་ཀེ་མིཤ་�་བར་�ེབས་པ་དང་ཡོ་ཤི་
ཡས་ཁོ་ཚ�་འགོག་ཐབས་གནང་ངོ་། 21འོན་�ང་ནི་ཀོས་ཡོ་ཤི་�ཱ་ལ་ངས་དམག་�བ་བཞིན་པ་འདི་�ེད་ཡ་�་�་
པའི་�ལ་པོ་ལ་མ་ཡིན་ནོ། ང་�ེད་མཉམ་�་དམག་�བ་པར་ཡོང་མེད་ཅིང་། ངའི་ད�་བོ་ཆོར་དམག་�བ་པར་
ཡོང་བ་ཡིན་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�ར་མ�ོགས་པོ་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་�ང་། དཀོན་མཆོག་
ངའི་�ོགས་�་ཡོད་�བས། ང་ལ་ངོ་�ོལ་མ་གནང་ཞིག། དེ་མིན་ཁོང་གིས་�ེད་མེད་པར་བཟོ་གནང་གི་རེད་ཅེས་
པའི་འ�ིན་བཏང་ངོ་། 22འོན་�ང་ཡོ་ཤི་�ཱ་དམག་�བ་པར་ཐག་བཅད་ཡོད། དཀོན་མཆོག་གིས་�བ་པོ་ནི་ཀོ་
བ�ད་བཀའ་གནང་བར། ཁོང་གིས་མ་གསན་པར་མེ་གི་དྷོའི་ཐང་�་དམག་སར་�ར་�་�ིན་ནས། 23དམག་སར་
དམག་�བ་�བས་�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱ་ལ་ཨི་ཇིབ་པའི་མདའ་ཕོག་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཞབས་�ི་ཚ�ར་ང་མ�ོགས་པོར་
�ིར་འ�ིད་ཅིག ང་ཚབ་ཆེ་�ས་སོང་ཞེས་�ས་སོ། 24དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ཡར་�གས་ནས་དེར་ཡོད་པའི་ཤིང་�་
འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་དེའི་ནང་བཞག་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གདན་�ངས་སོ། དེར་ཁོང་�ོངས་པ་དང་�ལ་པོའི་
�ར་ཁང་ནང་�ས་སོ། ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་�མས་ནས་ཁོང་�ོངས་པར་�་ངན་�ས་སོ། 25�ང་
�ོན་པ་ཡེར་མི་�ཱས་�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱ་ལ་�་ངན་�ི་མ�ར་མ་ཞིག་བ�ོམས་ནས། དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེས་པ་
དང་�ད་མེད་གཞས་གཏོང་མཁན་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�་ངན་�ས་�བས་�་མ�ར་མ་དེ་ལེན་�་�གས་�ོལ་ཞིག་�་
འ�ར་རོ། མ�ར་མ་དེ་ནི་�་ངན་�ི་མ�ར་མའི་�ོགས་�ིགས་�ི་ནང་ཡོད་དོ། 26དེ་ནས་�ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱས་�་བ་
གཞན་�མས་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ནང་�ིས་ཡོད་པ་�ར། 27ཁོང་གིས་གནང་བའི་�་བ་
�་�ི་�མས་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་�ིས་ཡོད་དོ༎  

�ོན་རབས་གཉིས་པ། 36 

ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཡོ་ཨ་ཧཛ།  

1ཡ་�་�་པའི་མི་མང་ཚ�ས་ཡོ་ཤི་�ཱའི་�ས་ཡོ་ཨ་ཧཛ་ལ་འདམས་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ལ་པོར་བ�ོས་སོ། 2ཡོ་
ཨ་ཧཛ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་�བས་ཁོང་ད�ང་ལོ་ཉི་�་�་ག�མ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
�་�་བ་ག�མ་�ི་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 3ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ནི་ཀོས་ཁོང་བཙ�ན་�་འ�ིད་པ་དང་། ཡ་�་�་
པར་�ལ་�ི་�ིར་ད�ལ་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༣,༤༠༠ དང་གསེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་�མ་�་སོ་བཞི་འ�ལ་�་བ�ག་གོ 4ནེ་
ཀོས་ཡོ་ཧཛའི་�ན་ཨེ་ལི་ཨ་ཀིམ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་བ�ོས་པ་དང་། ཁོང་གི་མིང་ལ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�་འ�ར་
རོ། ནེ་ཀོས་ཡོ་ཧཛ་ལ་ཨི་ཇིབ་�་འ�ིད་དོ༎  

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ།  



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

5ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་�བས་ད�ང་ལོ་ཉི་�་�་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ལོ་བ�་གཅིག་
རིང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པས། 6བྷེ་བྷི་
ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཡ་�་�ར་བཙན་འ�ལ་�ས་ནས། ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་བ�ང་ནས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་
ཡ་�་�གས་ཐག་�བ་ཏེ་འ�ིད་དོ། 7ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་མཆོད་ཁང་གི་ནོར་�་ཆེན་�ན་�་འ�ེར་ནས་བྷ་བྷི་
ལོན་�་ཁོང་རང་གི་ཕོ་�ང་�་བཞག་གོ 8ཡོ་ཧའི་ཨ་ཀིམ་�ིས་�ག་�ོའི་�ག་ལེན་དང་ངན་རིགས་མཛད་པ་
�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ལ་རབས་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ། ཁོང་གི་�ས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་
ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན།  

9ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་འ�ར་�བས་ཁོང་ད�ང་ལོ་བཅོ་བ�ད་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
�་�་བ་ག�མ་དང་ཉིན་བ�འི་རིང་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། ཁོང་གིས་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་
པ་�ིས་ཡོད། 10ད�ིད་ཀ་ཤར་བ་དང་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་བཙ�ན་པར་
འ�ིད་དོ། ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་གི་གཏེར་མཛ�ད་�མས་�ང་འ�ེར་རོ། དེ་ནས་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཡེ་ཧོ་ཡ་
ཀིན་�ི་ཨ་�་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ལ་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་སོ༎  

ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ།  

11ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་�བས་ཁོང་ད�ང་ལོ་ཉི་�་ཙ་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ལོ་བ�་
གཅིག་རིང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། 12ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པ་
དང་། �ང་�ོན་པ་ཡེ་རེམ་�ཱས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�མས་ག�ངས་པ་ལ་ཉམ་�ང་གིས་གསན་བཞེས་
གནང་མེད་དོ༎  

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཤོར་བ།  

13�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་�ང་པོ་�་�ར་བཙན་དབང་གིས་མནའ་
བ�ེལ་�་བ�ག་མཁན་ལ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་ངོ་ལོག་�བ་བོ། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་སེམས་�ོང་པོས་འ�ོད་བཤགས་མ་�ལ་ནས་ཁོང་གི་�ང་�་�ིར་ལོག་�་�ར་ཁས་ལེན་�ས་མེད་དོ། 
14དེའི་ཐོག་ཡ་�་�་པའི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་དང་�་མ་ཚ�་དང་མི་མང་བཅས་ནས་ཉེ་འ�མ་�ི་�ལ་ཁབ་གཞན་�ི་
�ིས་པའི་�ིག་པའི་�ེས་�་འ�ངས་ནས་�་འ�་ལ་མཆོད་པ་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་ནས་དམ་པར་
མཛད་པའི་མཆོད་ཁང་དེ་མི་གཙང་བ་བཟོས་སོ། 15དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་མི་
མང་གི་སར་�ང་�ོན་པ་ལ་ཉེན་བ�་གཏོང་བར་ཡང་ཡང་གཏོང་གནང་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་མི་མང་
དང་མཆོད་ཁང་ལ་�ོབས་པར་མཛད་འདོད་ཡོད་དོ། 16འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་གི་བང་ཆེན་ཚ�ར་འ�་བ་
དང་། ཁོང་གི་བཀའ་ལ་བ�ི་མེད་དང་ཁོང་གི་�ང་�ོན་པ་ཚ�ར་�ེལ་གད་གད་པ་དང་། དེ་�ར་མཐའ་མར་གཙ�་



�ོན་རབས་གཉིས་པ། 

བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་མི་མང་ལ་�གས་ཧ་ཅང་ཚབ་ཆེ་�ོ་བར་འ�ར་ནས། དེ་ལས་ཐར་བའི་ལམ་མེད་པར་འ�ར་
བར་�ས་སོ། 17དེ་འ�་སོང་ཙང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོས་དེ་ཚ�་ལ་བཙན་འ�ལ་�ེད་
པར་འ�ིད་ཕེབས་སོ། �ལ་པོས་ཡ་�་�་པའི་�ེས་པ་ན་གཞོན་ཚ�་ལ་ཡང་མཆོད་ཁང་ནང་�་བསད་དོ། ཁོང་གིས་
གཞོན་དང་�ས་ཁོག་དང་། �ེས་པ་དང་�ད་མེད་དང་། ནད་པ་དང་བདེ་ཐང་ཅན་�་ལ་ཡང་�ིང་�ེ་མི་�ེད་དོ། 
དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཁོང་ལ་�ིས་�ོད་གནང་ངོ་། 18བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོས་མཆོད་ཁང་དང་མཆོད་
ཁང་གི་བང་མཛ�ད་དང་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�འི་�་ནོར་བཅས་པ་འ�ོག་བཅོམ་�ས་ནས་ཚང་མ་བྷེ་
བྷི་ལོན་�་འ�ེར་རོ། 19ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་དང་�ོང་�ེར་དང་། ཕོ་�ང་ཡོངས་དང་དེའི་�་ནོར་བཅས་པ་
བ�ེག་པ་དང་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་�མས་བཤིགས་སོ། 20གསོན་པོ་�མས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ིད་པ་དང་། དེར་
དེ་ཚ�་པར་ཤི་ཡའི་�ལ་ཁམས་མ་�ོལ་བར་ཁོང་དང་ཁོང་གི་རིགས་བ�ད་ཚ�ས་ཚ�་གཡོག་�ི་ལས་�ེད་དགོས་�ང་
ངོ་། 21དེ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོན་པ་ཡེ་རེམ་�ཱ་བ�ད་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་�ང་བ་དེ་གསབ་པའི་
ཆེད་�་�ལ་ཁམས་དེ་ཚ�་ལ་ལོ་བ�ན་�་རིང་�ང་�ོང་�་གནས་པར་འ�ར་ཞེས་�ང་བ�ན་གནང་བ་�བ་བོ༎  

སའི་རསེས་ཡ་�་�་པ་ཚ�་�ིར་ལོག་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ།  

22སའི་རསེ་པར་སི་ཡའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་གནང་བའི་ལོ་དང་པོ་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོན་པ་ཡེར་
མི་�ཱ་བ�ད་ནས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བར་བདེན་པར་འ�ར་བ་མཛད་དོ། ཁོང་གིས་འ�ལ་�་སའི་རསེ་�ི་
བཀའ་�མས་གཤམ་གསལ་ཡིག་ཐོག་�་བཀོད་ནས་ཁོང་གི་�ལ་ཁབ་ཡོངས་�་�ད་ཆེན་པོས་�ོག་དགོས་པ་
བཟོས་གནང་ངོ་། 23པར་སི་ཡའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་སའི་རསེ་�ི་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་མཐོ་རིསི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་�ལ་པོ་བཟོས་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་ང་ལ་ཡ་
�་�་པའི་�ལ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཁོང་ལ་མཆོད་ཁང་ཞིག་བཞེངས་དགོས་པའི་ལས་འགན་གནང་�ང་། ད་དཀོན་
མཆོག་གི་�ེ་བོ་ཡིན་པ་�ོད་ཚ�་ཚང་མ་དེར་སོང་ལ། �ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�་མཉམ་
�་འ�ོགས་པར་ཤོག་ཅེས་སོ༎ 



 

Ezra 

ཨེཛ་ར 1 

སེའི་རསེ་�ིས་ཡ་�་�་པ་�མས་�ིར་ལོག་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ།  

1སེའི་རསེ་པར་སི་ཡའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ལོ་དང་པོར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོན་པ་ཡེར་མི་�ཱ་
བ�ད་ནས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་�མས་བདེན་པར་འ�ར་བར་མཛད་དོ། ཁོང་གིས་སེའི་རསེ་ལ་གཤམ་གསལ་
བཀའ་�མས་�ེལ་བར་བ�ལ་ཞིང་ཡིག་ཐོག་བ�ོས་ནས་ཁོང་གི་�ལ་ཁམས་ཡོངས་�་�ད་�གས་ཆེན་པོས་�ོག་
�ིར་གཏོང་བར་མཛད་དོ། 2པར་སི་ཡའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་སའི་རསེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་མཐོ་རིས་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་ཐོག་�་ང་ལ་�ལ་པོར་བཀོད་གནང་བ་དང། 
ཁོང་གིས་ང་ལ་ཡ་�་�འི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཁོང་གི་ཆེད་�་མཆོད་ཁང་ཞིག་བཞེངས་དགོས་པའི་ལས་འགན་
གནང་�ང་ངོ། 3ཁོང་གི་མི་མང་ཡིན་པ་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་དཀོན་མཆོག་བ�གས་པར་ཤོག �ོད་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�་འ�ོ་དགོས་པ་དང། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོང་�ེར་�་བ�གས་ཡོད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་དེ་�ར་བཞེངས་དགོས་སོ། 4བཙན་�ོལ་�་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་�ེ་བོ་ཚ�ར་�ིར་ལོག་
�ེད་པའི་རོགས་དགོས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�འི་�ིམ་མཚ�ས་ཚ�ས་དེ་�ར་རོགས་�ེད་དགོས། དེ་ཚ�ས་གསེར་ད�ལ་
དགོས་མཁོ་དང་སེམས་ཅན་སོགས་ཡེ�ཤ་ལེམ་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�་མཁོ་བའི་འ�ལ་བ་བཅས་དེ་
ཚ�ས་མཁོ་�བ་�་དགོས། 5དེ་ནས་ཡ་�་�་དང་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་རིགས་�ས་�མས་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་
དང་�་མ་དང་ལེ་ཝི་པ་�མས་དང་གཞན་དཀོན་མཆོག་གིས་�་�་ལ་སེམས་འ�ལ་གནང་བ་ཚང་མ་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་བཞེངས་�ིར་འ�ོ་བར་�་�ིགས་�ས་སོ། 6དེ་ཚ�འི་�ིམ་མཚ�ས་ཚང་
མས་དེ་ཚ�་ལ་ད�ལ་�ི་�ོད་ཆས་དང་གསེར་དང་དགོས་མཁོ་ཁག་དང་�ིམ་�ི་ཟོག་སེམས་ཅན་དང་གཞན་རིན་
ཐང་ཅན་�ི་དངོས་རིགས་དང་མཆོད་ཁང་གི་འ�ལ་བ་ཁག་བཅས་�ལ་ནས་རོགས་�ིས་སོ། 7�ལ་པོ་ནཻ་�་ཀད་
ནེ་ཛར་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཆོད་ཁང་ནང་ནས་འ�ེར་ནས་རང་གི་�་འ�འི་མཆོད་ཁང་�་བཞག་པའི་ཕོར་
པ་དང་དཀར་ཡོལ་�མས་སེའི་རསེ་�ིས་�ིར་ལོག་�ད་དོ། 8ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་�ལ་ཁབ་�ི་བང་མཛ�ད་�ི་འགོ་�ེད་
མིད་རེ་དད་ལ་�ིས་�ད་པ་དང་། ཁོས་ཡ་�་�་པའི་�ི་�བ་པ་ཤེཤེ་བྷ་ཛར་�ི་ཆེད་�་དེའི་�ོར་�ི་དངོས་ཐོ་ཞིག་
བཟོས་པ་ནི། 9-10གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན། �ལ་བའི་ཆེད་གསེར་�ི་ཕོར་པ་�ངས་ ༣༠ འ�ལ་བའི་ཆེད་�་ད�ལ་
�ི་ཕོར་པ་ ༡,༠༠༠ གཞན་ཕོར་པ་ ༢༩ གསེར་�ི་ཕོར་པ་�ང་བ་ ༣༠ ད�ལ་�ི་ཕོར་པ་�ང་བ་ ༤༡༠ གཞན་�ོད་
ཆས་ ༡,༠༠༠ 11ཤེཤེ་བྷ་ཛར་དང་གཞན་ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོན་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བཙན་�ོལ་�་འ�ོ་�བས་ཁོང་མཉམ་
�་འ�ེར་ཡོང་བའི་གསེར་ད�ལ་�ི་ཕོར་པ་དང་གཞན་དངོས་པོ་བཅས་�ངས་ ༥,༤༠༠ ཡོད༎  

ཨེཛ་ར 2 

བཙན་�ོལ་ལས་�ིར་ལོག་�ེད་མཁན་ཚ�འི་མིང་ཐོ། 



ཨེཛ་ར 

 

1བཙན་�ོལ་བ་མང་པོ་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་མངའ་�ེ་ནས་ཐོན་�ེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་�་�་བཅས་པར་རང་རང་གི་
�ོང་�ེར་ཁག་ནང་�ིར་ལོག་�ས་སོ། དེ་ཚ�འི་�ིམ་ཚང་ཚ�་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ི་བཙ�ན་�་འ�ིད་པ་ནས་བ�ང་དེ་
ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་བཙན་�ོལ་�་གནས་ཡོད། 2དེ་ཚ�འི་འགོ་�ེད་�མས་ནི་ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་དང། ཡོ་�་ཨ་དང། ནེ་
ཧེམ་�ཱ་དང། སེ་ར་�ཱ་དང། རི་ལ་�ཱ་དང་མོར་དོ་ཀཡེ་དང། བྷིལ་�ན་དང། མིསེ་པར་དང། བྷིག་ཝཡི་དང་རེ་�མ་
དང་བྷ་�་བཅས་ཡིན་ནོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རིགས་�ས་�ི་མིང་ཐོ་ནོ། བཙན་�ོལ་ནས་�ིར་ལོག་མཁན་རིགས་�ས་
སོ་སོའི་�ངས་འབོར་�ི་མིང་ཐོ་ནི་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། 3-20པ་རོཤི་ - ༢,༡༧༢ ཤེ་ཕཏ་�ཱ - ༣༧༢ ཨོ་�ཱ - ༧༧༥ པ་
ཧད་མོ་ཨབ་(ཡེ་�་ཨ་དང་ཡོ་ཨབ་�ི་རིགས་བ�ད།) - ༢,༨༡༢ ཨེ་ལམ - ༡,༢༥༤ ཛཏ་� - ༩༤༥ ཛག་ཀཡི - 
༧༦༠ བྷ་ནི - ༦༤༢ བྷེ་བྷཨི - ༦༢༣ ཨཛ་གད - ༡,༢༢༢ ཨ་དྷོ་ནི་ཀམ - ༦༦༦ བྷིག་ཝཡི - ༢,༠༥༦ ཨ་དིན - 
༤༥༤ ཨ་ཏེར་(ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ཡང་ཟེར) - ༩༨ བྷེ་ཛཨེ - ༣༢༣ ཡོ་ར - ༡༡༢ ཧ་�མ - ༢༢༣ གྷི་བར - ༩༥ 21-35ཕ་
མེས་�མས་གཤམ་གསལ་�ི་�ོང་�ེར་ཁག་ནང་�ེད་མཁན་མི་མང་�ིར་ལོག་�ེད་མི་ཚ�འི་�ངས། བྷེད་ལེ་ཧེམ - 
༡༢༣ ནེ་ཏོ་�ཱ - ༥༦ ཨ་ན་ཐོད - ༡༢༨ ཨཛ་མ་ཝེད - ༤༢ ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་དང་ཀེ་ཕི་�ཱ་དང་བྷི་རོད་ - ༧༤༣ 
ར་�ཱ་དང་གྷེ་�ཱ - ༦༢༡ མིག་མཤེ - ༡༢༢ བྷེ་ཐེལ་དང་ཨེ - ༢༢༣ ནེ་བྷོ - ༥༢ མག་བྷིཤ - ༡༥༦ གཞན་ཨེ་ལམ - 
༡,༢༥༤ ཧ་རིམ - ༣༢༠ ལོཌ་དང་ཧ་དྷིད་དང་ཨོ་ནོ - ༧༢༥ ཡེ་རི་ཀོ - ༣༤༥ སེ་� - ༣,༦༣༠ 36-39�་མ་ཚ�འི་
རིགས་�ས་བཙན་�ོལ་ལས་�ིར་ལོག་པ་ཚ�འི་མིང་ཐོ་ནི་འདི་�ར་ཡིན། ཡེ་དྷ་�ཱ (ཡེ་�་ཨའི་རིགས་བ�ད) - 
༩༧༣ ཨིམ་མེར - ༡,༠༥༢ པ་�ར - ༡,༢༤༧ ཧ་རིམ - ༡,༠༡༧ 40-42ལེ་ཝིའི་རིགས་�ས་བཙན་�ོལ་ལས་འ�ོར་
པ་ཚ�འི་མིང་ཐོ་ནི། ཡེ་�་ཨ་དང་ཀད་མི་ཨེལ (ཧོ་ད་ཝི་ཨའི་རིགས་བ�ད) - ༧༤ མཆོད་ཁང་གི་རོལ་མོ་མཁན 
(ཨ་སཕེ་�ི་རིགས་བ�ད) - ༡༢༨ མཆོད་ཁང་གི་�་�ང་བ (ཤལ་�མ་དང་ཨ་ཏེར་དང་ཏལ་མོན་དང་ཨ་�བ་
དང་ཧ་ཏི་ཏ་དང་ཤོ་བཡེ་རིགས་བ�ད) - ༡༣༩ 43-54མཆོད་ཁང་ལས་�ེད་བཙན་�ོལ་ལས་�ིར་ལོག་པ་ཚ�འི་
རིགས་�ས་ནི། ཛ�་ཧ་དང་ཧ་�་ཕ་དང་ཏབ་བྷ་ཨོཏ་དང། ཀེ་རོསེ་དང་སི་ཨ་ཧ་དང་པ་དོན་དང་། ལེ་བ་ན་དང་ཧ་
གྷ་�ཱ་དང་ཨ་�བ་དང། ཧ་གྷབ་དང་ཤམ་ལཡེ་དང་ཧ་ནན་དང། གྷིད་དེལ་དང་གྷ་ཧར་དང་རེ་ཨ་�ཱ་དང། རེ་
ཛ�ན་དང་ནེ་ཀོ་ད་དང་གྷཛ་ཛམ་དང། �་�་དང་པ་སེ་ཨ་དང་བྷེ་སའི། ཨསེ་�་དང་མི�་ནིམ་དང་ནེ་ཕི་སིམ་
དང། བྷག་�ག་དང་ཧ་�་ཕ་དང་ཧར་�ར་དང། བྷཛ་�ད་དང་མེ་ཧི་ད་དང་ཧར་ཤ་དང། ���ར་ཀོསེ་དང་སི་སེ་ར་
དང་ཏེ་�ཱ་དང། ནེ་ཛ�་�ཱ་དང་ཧ་ཏི་ཕ་བཅས་ཡིན། 55-57སོ་ལོ་མོན་�ི་ཞབས་�ི་བཙན་�ོལ་ལས་�ིིར་ལོག་པ་
�མས་�ི་རིགས་�ས་ནི། སོ་ཏཡེ་དང་ཧ་སོ་ཕེ་རེད་དང་པེ་�་ད་དང། ཡ་�ཱ་དང་དྷར་ཀོན་དང་གྷིད་དེལ་དང། ཤེ་
ཕཏ་�ཱ་དང་ཧ་ཏིལ་དང་པོ་ཀེ་རེད་ཧ་ཛ�་བེམ་དང་ཨ་མི་བཅས་ཡིན། 58མཆོད་ཁང་གི་ཞབས་�ིའི་རིགས་བ�ད་
དང་སོ་ལོ་མོན་�ི་གཡོག་པོ་�མས་བཙན་�ོལ་ལས་�ིར་ལོག་པའི་�ངས་འབོར་བ�ོམས་ ༣༩༢ ཡོད། 59-60ཏེལ་
མེ་�ཱ་དང་ཏེལ་ཧར་ཤ་དང་ཀེ་�བ་དང་ཨད་དན་དང་ཨིམ་མེར་�ོང་�ེར་ནས་ཡོང་མཁན་�ི་�ངས་ ༦༥༢ 
ཡོད་�ང། འོན་�ང་དེ་དག་ནི་དྷེ་ལའི་�ཱ་དང་ཏོ་བྷི་�ཱ་དང་ནེ་ཀོ་དའི་རིགས་�ས་ལ་བདག་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་
རང་ཉིད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རིགས་བ�ད་ཡིན་པས་�ོན་མ་�བ་བོ། 61-62གཤམ་གསལ་�་བ�ད་�ི་རིགས་�ས་ཧ་
བ་�ཱ་དང་ཧག་ཀོཛ་དང་བྷར་ཛ�་ལའི་དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་�ངས་བ�ེལ་�ེད་པའི་ལོ་�ས་གང་ཡང་མ་�ེད་དོ། 
(�་མའི་རིགས་�ས་བྷར་ཛ�་ལའི་ཕ་མེས་�ིས་གྷིལ་ཨད་�ི་བྷར་ཛ�་ལའི་�་མེད་ཞིག་དང་ཆང་ས་བ�བ་པ་དང་



ཨེཛ་ར 

རང་གི་�ང་མའི་ཕའི་རིགས་�ས་�ི་མིང་བཏགས་ཡོད) དེ་ཚ�ས་རང་གི་ཕ་མེས་ཚ�་�ངས་བ�ེལ་�ེད་མ་�བ་
པས་དེ་ཚ�ར་�་མར་ངོས་ལེན་�ས་མེད་དོ། 63ཡ་�་�འི་�ིད་�ོངས་�ིས་དེ་ཚ�ར་�་མའི་�གས་ད�ད་�ེད་པའི་
དངོས་པོ་�་རིམ་དང་�མ་མིམ་དཔེ་�ོད་�་མཁན་�་མ་ཞིག་མེད་པའི་རིང་དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་
ཁ་ཟས་ཟ་མི་ཆོག་ག�ངས་སོ། 64-67བཙན་�ོལ་ལས་�ིར་ལོག་མཁན་�ི་�ངས་འབོར་བ�ོམས་ - ༤༢,༣༦༠ དེ་
ཚ�འི་གཡོག་པོ་ཕོ་མོ་�མས - ༧,༣༣༧ རོལ་མོ་མཁན་ཕོ་མོ་�མས - ༢༠༠ �་�མས་ - ༧༣༦ �ེལ་�མས་ - ༢༤༥ 
�་མོང་�མས་ - ༤༣༥ བོང་�་�མས་ - ༦,༧༢༠ 68བཙན་�ོལ་པ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
མཆོད་ཁང་�་�ེབས་�བས་རིགས་�ས་ཚ�འི་འགོ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་�ོན་�ི་ས་�ལ་�་མཆོད་ཁང་�ར་བཞེངས་
�ི་རོགས་�ེད་པའི་ཆེད་རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་མཆོད་པ་�ལ་ལོ། 69དེ་ཚ�ས་�་བ་དེའི་ཆེད་རང་གིས་གང་
�བ་�བ་�ལ་བ་དང། དེ་ཚ�ས་བ�ོམས་གསེར་ཀི་ལོ་ ༥༠༠ དང་ད�ལ་ཀི་ལོ་ ༢,༨༠༠ �་མའི་ཆེད་ན་བཟའ་ 
༡༠༠ �ང་ཡོད། 70�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་�མས་དང་མི་མང་འགའ་ཤས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་དེའི་ཉེ་འ�མ་�་
གཞིས་ཆགས་ནས་གནས་པ་དང་རོལ་མོ་མཁན་དང་མཆོད་ཁང་གི་�་�ང་བ་དང་མཆོད་ཁང་གི་ལས་�ེད་པ་
ཚ�འི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ོང་�ེར་ཚ�ར་གཞིས་ཆགས་ནས་གནས་པ་དང་གཞན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་
གནས་�ོད་�་�ལ་�ི་�ོང་ཚ�འི་ནང་གཞིས་ཆགས་ནས་གནས་སོ༎  

ཨེཛ་ར 3 

�ར་ཡང་མཆོད་པ་འགོ་�གས་པ།  

1�་བ་བ�ན་པའི་བར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་རང་རང་གི་�ོང་�ེར་ཚ�འི་ནང་གཞིས་ཆགས་ནས་གནས་
ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�་འཛ�མས་�ས་པ་རེད། 2ཡེ་ཧོ་ཛ་དག་གི་�་ཡོ་�་ཨ་དང་
ཁོང་གི་མཆེད་�ོགས་�་མ་ཚ�་དང་ཤལ་ཏི་ཨེལ་�ི་�་ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་དང་ཁོང་གི་�ན་ཚ�་དང་མཉམ་འ�ེལ་�ིས་
དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་བོ་མོ་ཤེའི་བཀའ་�ིམས་ནང་བཀོད་པའི་�ོབ་�ོན་�ར་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་འ�ལ་བའི་
ཆེད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་�ི་�ར་བཞེངས་གནང་ངོ། 3བཙན་�ོལ་ནས་�ིར་ལོག་ཡོང་མཁན་ཚ�་
�ལ་དེར་གནས་�ོད་�་མཁན་�ི་�ལ་མི་ཚ�ར་འཇིགས་�ི་ཡོད་ན་ཡང་དེ་ཚ�ས་�ར་ཡོད་ས་�ལ་དེ་རང་�་
མཆོད་�ི་�ར་བཞེངས་�ས་ཤིང། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་�ར་ཡང་�ས་�གས་�་�་དགོངས་གཉིས་ཀར་�ིན་�ེག་གི་
མཆོད་པ་འ�ལ་འགོ་�གས་སོ། 4དེ་ཚ�ས་ལམ་�ོལ་�ར་�ང་�ོབས་�ི་�ས་ཆེན་�ང་བ�ི་�ས་ཤིང། ཉིན་དེར་
དགོས་པའི་མཆོད་པ་ཉིན་�ར་�ལ་བ་དང། 5དེའི་ཐོག་དེ་ཚ�ས་�ན་�་འ�ལ་དགོས་པའི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་
ཆ་ཚང་�ེག་དགོས་པ་དང། �་གསར་�ི་�ས་ཆེན་�ི་འ�ལ་བ་དང་�ན་�་འ�་འཛ�མས་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�བས་འ�ལ་�་དང་གཞན་རང་མོས་ཐོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་�འི་
འ�ལ་བ་�མས་ཆ་ཚང་�ལ་ལོ། 6མི་མང་གིས་མཆོད་ཁང་�ར་བཞེངས་�་འགོ་�གས་མེད་ན་ཡང་དེ་ཚ�ས་�་བ་
བ�ན་པའི་ཚ�ས་དང་པོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་�ེག་འགོ་�གས་སོ༎  

མཆོད་ཁང་�ར་བཞེངས་འགོ་�གས་པ།  



ཨེཛ་ར 

7མི་མང་ཚ�ས་�ོ་བཟོ་དང་ཤིང་བཟོ་བ་ཚ�ར་ད�ལ་�ད་པ་དང་ལེ་བ་ནོན་ནས་འ�མ་ཤིང་�མས་ཡོ་པ་�་མཚ�་
ཐོག་�་འ�ེར་ཡོང་བའི་ལན་�་ཁ་ཟས་དང་ཆང་དང་ཁ་�་པོའི་�མ་བཅས་ཊ་ཡར་�ི་དང་སི་དོན་�ི་�ོང་�ེར་
�་བཏང་ངོ། དེ་ཚ�་པར་སི་ཡའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་སའི་རསེ་�ིས་བཀའ་འ�ོལ་�ར་�ིས་སོ། 8དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�་ཡེ་�་
ཤ་ལེམ་�ི་མཆོད་ཁང་གི་ས་�ལ་�་�ིར་ལོག་�ེབས་པའི་ལོ་རེའི་�་བ་གཉིས་པར་དེ་ཚ�ས་ལས་འགོ་�གས་ཤིང། 
ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་དང་ཡོ་�་ཨ་དང་དེ་ཚ�འི་�ལ་མི་ཚ�་དང་�་མ་དང་ལེ་ཝི་པ་དང་དེ་མིན་ཡེ་�ཤ་ལེམ་�་བ�ན་
�ོལ་�་འ�ོར་བ་ཚང་མས་ཀ་མཉམ་བ�གས་�ས་སོ། ལེ་ཝི་པ་ལོ་ན་ཉི་�་ལོན་པ་ནས་ལོ་ན་མཐོ་བ་ཚང་མ་
མཆོད་ཁང་བཞེངས་�འི་ལས་འ�ལ་�ི་འགོ་འཛ�ན་�་བ�ོ་གཞག་�ས་སོ། 9ལེ་ཝི་པ་ཡེ་�་ཨ་དང་ཁོང་གི་�ས་
དང་�ན་�མས་དང་ཀད་མི་ཨེལ་དང་ཁོང་གི་�ས་�མས་(ཧོ་ད་ཝི་ཨའི་རིགས་�ས་ནས་ཡིན་པ་)ཚ�་དང་མཉམ་
�་མཆོད་ཁང་བཞེངས་�འི་འགོ་འཛ�ན་�ི་ལས་འ�ར་ནང་བ�གས་སོ། (དེ་ཚ�་ལ་ཧེ་ན་�ད་�ི་རིགས་�ས་ནས་
ཡིན་པ་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་རོགས་རམ་�ས་སོ།) 10མི་དེ་ཚ�ས་�ང་གཞི་བཏིང་འགོ་�གས་�བས་�་�་མ་ཚ�ས་ན་བཟའ་
�ོན་བཞིན་རང་གི་ལག་�་�ང་འ�ེར་ནས། རང་གནས་�་བ�གས་པ་དང། ཨ་སཕེ་�ི་རིགས་�ས་�ི་ལེ་ཝི་པ་
ཚ�ས་རོལ་མོ་དང་མཉམ་�་དེར་ལངས་ནས། དེ་ཚ�ས་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་�ས་�བས་ནས་ལམ་�ོན་�ར། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་དོ། 11དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པའི་མ�ར་མ་ལེན་པ་དང། མ�ར་མའི་ཚ�ག་
བཅད་འདི་ཡང་ཡང་ལེན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་བཟང་པོ་ཡིན་པ་དང། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�མས་པ་
མཐའ་མེད་པ་མཛད་པ་ཡིན། ཚང་མས་�ད་�གས་ཆེན་པོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་ལོ། གང་
ལགས་ཟེར་ན། མཆོད་ཁང་གི་�ང་གཞིའི་ལས་འགོ་�གས་ཡོད་དོ། 12�་མ་འ�ེས་སོང་མང་པོ་དང་ལེ་ཝི་པ་དང་
རིགས་�ས་�ི་འགོ་འཛ�ན་�མས་དང་བཅས་པ་�ར་�ི་མཆོད་ཁང་མཐོང་�ོང་བ་མང་པོས་མཆོད་ཁང་གི་�ང་
གཞི་འདིང་བ་གཟིགས་�བས་�ད་�བ་པ་དང་�ས་སོ། འོན་�ང་གཞན་དེར་ཡོད་པ་ཚ�ས་དགའ་�ོས་�ད་
འབོད་�ས་སོ། 13མི་�་�ང་དགའ་�ོའི་�ད་འབོད་དང་�་བ་གཉིས་�ི་བར་ད�ེ་བ�ེད་མ་�བ་བོ། གང་ལ་ཟེར་
ན། དེཚ�འི་�་ཅོའི་�་དེ་�གས་ཆེན་པོ་ཡོད་�བས་ཐག་རིང་པོར་ཐོས་བཞིན་ཡོད་དོ༎  

ཨེཛ་ར 4 

མཆོད་ཁང་�ར་བཞེངས་�ིར་�ེད་པར་ངོ་�ོལ་�ེད་པ།  

1ཡ་�་�་དང་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མི་མང་ཚ�འི་ད�་བོ་ཚ�ས་བཙན་�ོལ་ནས་�ིར་ལོག་ནས་ཡོང་མཁན་ཚ�ས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་�ི་མཆོད་ཁང་�ར་བཞེངས་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཐོས་སོ། 2དེར་བ�ེན་
དེ་ཚ�ས་ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་དང་རིགས་�ས་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་དང་འ�ད་པར་ཡོང་ནས། ང་ཚ�་ཡང་�ོད་ཚ�་དང་
མཉམ་�་མཆོད་ཁང་བཞེངས་�་འ�ག་རོགས་གནང། �ོད་ཚ�ས་མཆོད་པའི་དཀོན་མཆོག་དེ་རང་ལ་ང་ཚ�ས་
�ང་མཆོད་ཅིང། ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཨེ་སར་ཧད་དྷོན་�ིས་ང་ཚ�་འདིར་གནས་�ོད་�ེད་
པར་གོཏང་གནང་བ་ནས་བ�ང་མཆོད་པ་འ�ལ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 3ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་དང་ཡོ་�་ཨ་དང་
རིགས་�ས་�མས་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ། ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ི་མཆོད་ཁང་
བཞེངས་�ར་�ོད་ཚ�ས་རོགས་�ེད་མི་དགོས། པར་སི་ཡའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་སའི་རསེ་�ིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་



ཨེཛ་ར 

�ར་ང་ཚ�་རང་ཉིད་�ིས་དེ་བཞེངས་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 4དེ་ནས་�ལ་དེར་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ལ་མི་ཚ�ས་ཡ་
�་�་པ་ཚ�ར་སེམས་�གས་ཉམ་ཆད་འཇིགས་�ང་བ�ལ་ཐབས་�ས་པ་ཟད། དེ་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་བཞེངས་�ར་
བཀག་འགོག་�ས་སོ། 5དེ་ཚ�ས་པར་ཤི་ཡའི་ག�ང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ར་�བ་འགལ་�་�ར་�ོག་�ན་�ད་ཅིང། 
སའི་རསེ་དང་དྷ་རི་ཡསེ་�ི་�ལ་�ས་རིང་དེ་ཚ�ས་དེ་�ར་�་མ�ད་�ས་སོ༎  

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ར་བཞེངས་�་�ར་ངོ་�ོལ་�ེད་པ།  

6�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཨ་ཧ་�་རསེ་�ི་�ལ་�ས་�ི་མགོ་�གས་�བས་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་�ེད་
པའི་མི་མང་གི་ད�་བོ་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་�ོན་བ�ོད་�ི་ཡི་གེ་�ིས་ནས་འ�ེར་ཡོང་ངོ། 7�ར་ཡང་པར་སི་ཡའི་
�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐའི་�ལ་�ས་�་�ང་བྷིཤ་ལམ་དང་མིད་རེ་དད་དང་ཏ་བྷིལ་བཅས་དང་དེ་ཚ�འི་
འ�ེལ་ཡོད་བཅས་པས་�ལ་པོ་ཆེན་པོར་�་ཡིག་ཞིག་�ིས་སོ། �་ཡིག་དེ་ནི་ཨ་རམ་པའི་�ད་�་�ིས་ཡོད་པ་དང་
ཡི་གེ་�ོག་�བས་�ད་བ�ར་�ེད་དགོས་སོ། 8�ིད་�བ་པ་རེ་�མ་དང་མངའ་�ེའི་�ང་ཡིག་ཤིམ་ཤེ་ནས་ཨར་
ཐག་ཤས་ཐ་ལ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོར་ལ་གཤམ་གསལ་�ར་�ིས་ཡོད་དོ། 9�ིད་�བ་པ་རེ་�མ་དང་མངའ་�ེའི་
�ང་ཡིག་ཤིམ་ཤེ་དང་དེ་ཚ�འི་འ�ེལ་ཡོད་ཚ�་དང་�ིམས་དཔོན་ཚ�་དང་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་པར་ཤི་ཡའི་མི་ཚ�་
དང་བྷེ་བྷི་ལོན་པ་དང་ཨེ་ལམ་�ལ་�ི་�་ས་བཅས་ནས་ཡིན་པའི་�ེ་བོ་ཚ�་དང། 10མཉམ་�་�ན་�གས་དང་
�ོབས་�གས་ཅན་ཨ་�ར་བ་ནི་པལ་�ི་རང་རང་གི་�ིམ་ནས་�ང་འ�ད་�ིས་ནས་ས་མར་ཡའི་�ོང་�ེར་དང་
�བ་�བ་རད་གཙང་པོའི་མངའ་�ེའི་�ལ་�ི་ས་གནས་གཞན་�་གཞིས་ཆགས་པའི་མི་གཞན་ཚ�་ནས། 11གནས་
�ིས་�ི་འ�་བ�ས་འདི་�ར་ཡིན། �ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐ་ལ་ཁོང་གི་ཞབས་�ི་�མས་�བ་�བ་རད་
གཙང་པོའི་མི་ཚ�་ནས་འ�ལ་�། 12ང་ཚ�འི་མི་དབང་�ེད་�ིས་མངའ་�ལ་གཞན་ཁག་ནས་ཡོང་མཁན་ཡ་�་�་
པ་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གཞིས་ཆགས་པ་དང་�ོང་�ེར་ངན་པ་དང་ངོ་ལོག་ཅན་དེ་�ར་བཞེངས་�ེད་བཞིན་པ་
མ�ེན་པར་མཛ�ད། དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་ཁག་�ར་བཞེངས་�ེད་འགོ་�གས་པ་མ་ཟད། དེ་དག་མ�ོགས་པོར་ཚར་བར་
�ེད་དོ། 13མི་དབང་ཆེན་པོ། གལ་ཏེ་�ོང་�ེར་འདི་བཞིན་�ར་བཞེངས་�ེད་པ་དང་དེའི་�ིག་པ་�མས་ཚར་བ་
ཡིན་ན། མི་མང་ཚ�ས་�ལ་དང་�ལ་ཁག་�ི་ད�་�ལ་འ�ལ་�་མཚམས་འཇོགས་�ེད་པར་འ�ར། 14གང་ལགས་
ཟེར་ན། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་�ོས་མོལ་�་�ར། ད་ཆ་མི་དབང་�ེད་�ི་ང་ཚ�ར་བཀའ་�ིན་ཆེ་བས། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་དེ་
�ར་�ང་བ་མཐོང་བར་མི་འདོད་དོ། 15�ེད་�ིས་ཕ་མེས་ཚ�ས་འཇོག་གནང་བའི་�ོན་�ི་ལོ་�ས་�མས་ལ་འཚ�ལ་
ཞིབ་�ེད་�འི་བཀའ་གནང་བར་མཛ�ད། གལ་�ིད་�ེད་�ིས་དེ་�ར་མཛད་པ་ཡིན་ན་�ོང་�ེར་འདི་བཞིན་�ག་
�་ངོ་ལོག་ཅན་དང་�་མོའི་�ས་ནས་�ལ་པོ་ཚ�་དང་མངའ་�ེའི་�ིད་�ོང་པ་ཚ�ར་དཀའ་ངལ་�ོད་བཞིན་ཡོད་
པ་�ེད་པར་འ�ར། �ོང་�ེར་འདིས་མི་མང་ཚ�་ལ་�ིད་�ོང་�་�ར་�ག་�་དཀའ་ངལ་ཡོད་པས་�ེན་�ིས་�ོང་
�ེར་འདི་མེད་པར་བཟོས་སོ། 16དེ་འ�་སོང་ཙང་�ོང་�ེར་འདི་བཞིན་�ར་བཞེངས་�ས་པ་དང་འདིའི་�ིག་པ་
�མས་ཆ་ཚང་ཚར་བ་ཡིན་ན། མི་དབང་�ེད་�ིས་�བ་�བ་རད་གཙང་པོའི་མངའ་�ེར་�ན་རིང་དབང་བ�ར་
གནང་བར་དཀའ་ངལ་ཆགས་པའི་ངས་བཏན་ཡོད་ཅེས་སོ། 17�ལ་པོ་ཆེན་པོས་ཡིག་ལན་གཏོང་བ་འདི་�ད་�། 
�ིད་�བ་པ་རེ་�མ་དང་�ང་ཡིག་ཤིམ་ཤེ་དང་ས་མར་ཡ་�་དང་�བ་�བ་རད་གཙང་པོའི་གཞན་ས་�ལ་�་
གནས་�ོད་�་མཁན་དེ་ཚ�འི་འ�ེལ་ཡོད་ཚ�ར་�ོད་�འི་འཚམས་འ�ི་ཡོད། 18�ོད་ཚ�ས་བཏང་བའི་ཡི་གེ་འདི་



ཨེཛ་ར 

བཞིན་�ད་བ�ར་�ིས་ནས་ང་ལ་�ོག་�ང། 19ངས་�ད་ཞིབ་�་�འི་བཀའ་བཏང་བ་�ར་�་�ས་ནས་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�ི་�ལ་པོའི་�་དབང་ལ་ངོ་�ོལ་�ིས་པ་དང། ངོ་�ོལ་མཁན་དང་དཀའ་�ག་བཟོ་མཁན་�ིས་ཁེངས་ཡོད་
པ་ངེས་བ�ན་�ེད་�ང། 20�ོབས་�གས་ཅན་�ི་�ལ་པོ་ཚ�ས་དེར་�ལ་�ིད་�ོངས་བ་དང་�བ་�བ་རད་གཙང་
པོའི་མངའ་�ེ་ཡོངས་ལ་དབང་བ�ར་གནང་ནས་�ལ་དང་ས་ཞིང་གི་འ�ལ་�མས་བ�ས་�ི་ཡོད་པ་དང། 21དེ་
འ�་སོང་ཙང་�ོད་ཚ�ས་ངས་བཀའ་བཏང་བ་�ར་མི་དེ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་གསར་བཞེངས་�་�་དེ་ནི། ངས་བཀའ་
གཞན་མ་བཏང་བར་�་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བཀའ་གཏོང་དགོས་སོ། 22ངའི་མཁེ་ཕན་ལ་གནོད་འཚ�་མི་
ཡོང་བའི་ཆེད་དེ་�ར་�ལ་�་�ོས་ཤིག 23རེ་�མ་དང་ཤིམ་ཤེ་དང་དེ་ཚ�འི་འ�ེལ་ཡོད་ཚ�ར་ཨར་ཐག་ཤས་ཐའི་
བཀའ་ཡིག་དེ་བཞིན་�ོག་ཟིན་མ་ཐག་�། དེ་ཚ�་མ�ོགས་པོར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་སོང་ནས་ཡ་�་�་པ་ཚ�ར་�ོང་
�ེར་�ར་བཞེངས་�་�་འཚམས་འཇོགས་�ེད་�་བ�ག་པ་རེད༎  

མཆོད་ཁང་གི་ལས་ཀ་�ར་ཡང་འགོ་བ�གས་པ།  

24པར་སི་ཡའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་དྷ་རི་ཡསེ་�ིས་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་ལོ་གཉིས་བར་མཆོད་ཁང་གི་ལས་ཀ་འཚམས་
འཇོག་�ས་ནས་འ�ལ་མེད་ཆགས་པ་རེད༎  

ཨེཛ་ར 5 

1�ས་�བས་དེར་ཧག་གྷཨེ་དང་ཨིད་དྷོའི་�་ཛ་ཀར་�ཱ་བཅས་�ང་�ོན་པ་གཉིས་ནས་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�་གནས་�ོད་�་མཁན་ཡ་�་�་པ་ཚ�ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་འགོ་
�གས་སོ། 2དེ་ནས་ཤལ་ཏི་ཨེལ་�ི་�ས་ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་དང་ཡེ་ཧོ་ཛ་དག་གི་�ས་ཡོ་�་ཨ་གཉིས་ནས་དེ་ཚ�འི་
ག�ང་འ�ིན་ཐོས་�བས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཆོད་ཁང་བཞེངས་འགོ་�གས་པ་དང། དེ་ཚ�་ལ་�ང་�ོན་པ་གཉིས་
ནས་རོགས་རམ་གནང་ངོ། 3ཕལ་ཆེར་དེ་མ་ཐག་�་�བ་�བ་རད་གཙང་པོའི་�ིད་�བ་པ་�་�ེ་ནཡེ་དང་ཤེ་ཐར་
བྷོ་ཛ�་ནེ་དང་དེ་ཚ�འི་ལས་རོགས་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་བཅས་པ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ོར་ནས། �ོད་ཚ�ར་མཆོད་ཁང་
བཞེངས་�་དང་དེར་གོ་�ིགས་�་�་�ས་བཀའ་གནང་�ང་ངམ་ཞེས་འ�ི་�ད་�ས་པས། 4དེ་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་
བཞེངས་�ར་རོགས་�་མཁན་ཚང་མའི་མིང་ཡང་�ིས་སོ། 5འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་�་�་པ་ཚ�འི་�ེང་�་
གཟིགས་བཞིན་ཡོད་�བས། པར་སི་ཡའི་ལས་�ེད་པ་དེ་ཚ�ས་དྷ་རི་ཡསེ་ལ་�ག་�ིས་ཤིག་�ལ་ནས་དེའི་ལན་མ་
འ�ོར་བར་�་གང་ཡང་མི་�་�འི་ཐག་ཆོད་�ས་སོ། 6དེ་ཚ�ས་�ལ་པོར་�ལ་བའི་�ན་�་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་
ཡིན། 7�ལ་པོ་ཆེན་པོ་དྷ་རི་ཡསེ་ལ་འ�ལ་�འི་ཡི་གེ་ནང་འཁོད། �ེད་�ི་�ལ་�ིད་ཞི་བདེའི་ངང་�ོངས་བར་
ཤོག 8མི་དབང་�ད་�ི་མ�ེན་དགོས་�ར། ང་ཚ�་ཡ་�་�འི་མངའ་�ེར་འ�ོར་ནས། དེར་�བས་ཆེན་དཀོན་
མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་དེ་བཞིན་�ོ་ལེབ་ཆེན་པོ་དང་�ིག་པར་ཤིང་གི་མ�ང་མ་བ�གས་ནས་�ར་བཞེངས་�ེད་
པ་དང། ལས་ཀ་�མས་ཧ་ཅང་ཟབ་ཟབ་དང་�་མ�ད་བ�ན་པོའི་ངང་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་�ོགས་འ�ང། 
9དེ་ནས་ང་ཚ�ས་མི་མང་གི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་ལ་མཆོད་ཁང་�ར་བཞེངས་�ི་གོ་�ིགས་�་�འི་དབང་ཆ་�་ཡི་�ད་
�ང་ངམ་ཞེས་�ིས་པ་ཡིན་ནོ། 10ལས་ཀའི་འགོ་འཛ�ན་དེ་�་ཡིན་�ེད་ལ་�་བའི་ཆེད་�་ང་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་མིང་



ཨེཛ་ར 

ཡང་�ིས་པ་ཡིན་ནོ། 11དེ་ཚ�ས་ལན་�། ངེད་�མས་མཐོ་རིས་དང་ས་གཞིའི་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་�ི་ཡིན་པ་
དང་ང་ཚ�ས་ལོ་མང་པོའི་�ོན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་�ལ་པོས་གོ་�ིགས་གནང་ནས་བཞེངས་པའི་
མཆོད་ཁང་དེ་ང་ཚ�ས་�ར་བཞེངས་�ེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 12ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་མཐོ་རིས་�ི་དཀོན་
མཆོག་གི་�གས་ད�གས་ཡོད་�བས། ཁོང་གིས་ཀལ་དི་�ལ་བ�ད་ཡིན་པའི་�ལ་པོ་བྷེ་བྷིལ་ལོ་ནི་ཡའིི་�ལ་པོ་
ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་དབང་བ�ར་�ེད་�་འ�ག་གནང་ནས། མཆོད་ཁང་དེ་བཞིན་བཤིག་ནས་མི་
མང་�མས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་བཙན་�ོལ་�་འ�ིད་དོ། 13དེ་ནས་བྷེ་བྷི་ལོན་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་སའི་རསེ་�ི་
�ལ་�ིད་�ངས་པའི་ལོ་དང་པོར་སའི་རསེ་�ི་མཆོད་ཁང་�ར་བཞེངས་དགོས་པའི་བཀའ་བ�མས་པར་མཛད་
དོ། 14ཁོང་གིས་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཆོད་ཁང་ནས་འ�ེར་ནས་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་མཆོད་ཁང་�་
བཞག་ཡོད་པའི་གསེར་ད�ལ་�ི་ཡོ་�ད་�མས་�ར་གསོ་མཛད་པ་དང། སེ་རསེ་�ིས་ཡོ་�ད་དེ་ཚ�་ཁོང་གིས་�ིད་
�བ་�་བ�ོས་བའི་�ེ་བོ་ཤེཤེ་བྷ་ཛར་ཟེར་བར་�ིས་�ོད་གནང་ངོ། 15�ལ་པོ་ཆེན་པོས་ཁོ་ལ་དེ་ཚ�་འ�ེར་ནས་ཡེ་
�་ཤ་ལེམ་�ི་མཆོད་ཁང་ལ་�ིར་�ོག་ནས་�ར་མཆོད་ཁང་ཡོད་ས་དེར་མཆོད་ཁང་�ར་བཞེངས་�ོས་ཤིག་
ག�ངས་སོ། 16དེར་བ�ེན་ཤེཤེ་བྷ་ཛར་ཕེབས་ནས་མཆོད་ཁང་གི་�ང་གཞི་བཏིང་བ་ནས་བ�ང་དབར་བཟོ་
བ�ན་�་མ�ད་གནང་ན་ཡང་མཆོད་ཁང་ད་བར་མ་ཚར་རོ། 17ད་ཆ་མི་དབང་�ེད་�ི་�གས་མཉེས་པ་ཡིན་ན་། 
བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�ལ་ཁབ་�ི་ལོ་�ས་ནང་སའི་རསེ་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཆོད་ཁང་དེ་བཞིན་བཞཻངས་དགོས་པའི་
བཀའ་གནང་ཡོད་མེད་འཚ�ལ་ཞིབ་གནང་ནས་�ེད་�ི་དེའི་ཐོག་�གས་དགོངས་ཇི་ཡོད་�ན་ཚ�ར་བཀའ་གསལ་
ཡོད་པ་�་ཅེས་སོ༎  

ཨེཛ་ར 6 

སའི་རསེ་�ི་བཀའ་དེ་�ར་�ེད་པ། 1དེར་བ�ེན་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་དྷ་རི་ཡསེ་�ིས་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�ལ་ཁབ་�ི་ལོ་�ས་
�ི་ཡིག་མཛ�ད་ནང་ལ་འཚ�ལ་ཞིབ་དགོས་པའི་བཀའ་�་གནང་བར་མཛད་དོ། 2འོན་�ང་མ་�འི་མངའ་�ེའི་
�ོང་�ེར་ཨེག་བྷ་ཏ་ནར་ཤོག་�ིལ་ཞིག་�ེད་པའི་ནང་གཤམ་གསལ་�ི་ལོ་�ས་ཁག་བཀོད་ཡོད་དོ། 3སེའི་རསེ་
�ལ་པོ་ཆེན་པོས་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་ལོ་དང་པོར་ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཆོད་ཁང་�་དམར་མཆོད་འ�ལ་
�་དང་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་�མས་འ�ལ་�ལ་དེ་�ར་བཞེངས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ། མཆོད་ཁང་དེ་
བཞིན་མཐོ་ཚད་མི་�ར་ཉི་�་�་བ�ན་དང་ཞེང་�་མི་�ར་ཉི་�་�་བ�ན་དགོས་སོ། 4�ིག་པའི་�ོ་�མས་�ལ་
རིམ་ག�མ་ག�མ་�ི་�ེང་ལ་ཤིང་གི་�ལ་རིམ་རེ་རེར་དགོས་སོ། འ�ོ་སོང་ཆ་ཚང་�ལ་ཁབ་�ི་བང་མཛ�ད་ནས་
གཏོང་དགོས། 5དེ་མིན་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཆོད་ཁང་ནས་བྷེ་བྷི་ལོན་�་འ�ེར་ཡོང་
བ་གསེར་ད�ལ་�ི་ཡོ་�ད་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཆོད་ཁང་�་རང་རང་གི་བ�གས་གནས་སོ་སོར་�ིར་�ོག་
�ེད་དགོས་ཅེས་�ས་སོ༎  

དྷ་རི་ཡསེ་�ིས་ལས་ཀ་�་མ�ད་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ།  



ཨེཛ་ར 

6དེ་ནས་དྷ་རི་ཡསེ་�ིས་གཤམ་གསལ་�ི་བཀའ་ལན་གནང་བ་ནི། �བ་�བ་རད་གཙང་པོའི་�ིད་�བ་པ་�་�ེ་
ནཡེ་དང་ཤེ་ཐར་བྷོ་ཛ�་ནེ་དང་བཅས་�ོད་ཚ�འི་�བ་�བ་རད་གཙང་པོའི་ལས་�ེད་པ་ལས་རོགས་ཚ�ར་�ོད་�། 
མཆོད་ཁང་ནས་ཐག་རིང་�་�ོད་ཅིག། 7�ོད་ཚ�ས་བཞེངས་བཟོའི་ལས་ལ་བར་མ་ཆད་པ་�ེད་ཅིག ཡ་�་�འི་
�ིད་�བ་པ་དང་ཡ་�་�་པའི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ར་�ར་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ཡོད་ས་རང་�་�ར་བཞེངས་
�ེད་�་འ�ག་ཅིག 8མཆོད་ཁང་�ར་བཞེངས་�་�ར་�ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་རོགས་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གཏོང་�་
ཡིན། ལས་ཀར་བར་མ་ཆད་པའི་ཆེད་དེ་ཚ�་ལ་འ�ོ་�ོན་�མས་�བ་�བ་རད་གཙང་པོའི་ད�་�ལ་�ང་བའི་
�ལ་ཁབ་�ི་མ་ད�ལ་ནས་འ�ལ་�་�ོད་དགོས་སོ། 9ཉིན་རེ་བཞིན་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�་མ་ཚ�ས་མཐོ་རིས་�ི་
དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་འ�ལ་དགོས། བེ�་དང་�ག་གམ་�ག་�་དང་�ོ་དང་ཚ་དང་�ན་ཆང་
ངམ་�་�འི་�མ་བཅས་དེ་ཚ�་ལ་ཇི་དགོས་པ་�མས་�ོད་ཚ�ས་ཆད་མེད་�ོད་དགོས་སོ། 10དེ་�ར་དེ་ཚ�ས་ནམ་
མཁའི་དཀོན་མཆོག་ལ་མཉེས་པའི་དམར་མཆོད་འ�ལ་�བ་པ་དང་ང་དང་ངའི་�་ཚ�འི་ཆེད་�་�ིན་�བས་དང་
གསོལ་འདེབས་�་�བ་པ་ཆེད་�ེད་དགོས་སོ། 11ངས་�་མ�ད་ནས་བཀའ་གཏོང་�ར། �་ཞིག་ནས་བཀའ་འདི་
ལ་བ�ི་བ�ར་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོའི་�ིམ་ནས་ཤིང་གི་མ�ང་ཞིག་བཏོན་ནས་�ེ་�ོ་པོ་བཟོས་ནས་ཁོའི་ག�གས་
པོར་བ�གས་དགོས་པ་མ་ཟད། ཁོའི་�ིམ་དེ་ཡང་�ད་�ི་�ང་པོ་ཞིག་�་�ར་བཟོ་དགོས་སོ། 12ཡེ་�་ཤ་ལེམ་འདི་
བཞིན་ཁོང་ལ་མཆོད་པ་འ�ལ་�ལ་�་འདམས་པ་གནང་མཁན་�ི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ་འདི་ལ་བ�ི་
མེད་�་མཁན་�ལ་པོའམ་�ལ་ཁབ་དང་མཆོད་ཁང་མེད་པར་བཟོ་ཐབས་�་མཁན་ཚ�་འཕམ་པར་མཛད་པར་
ཤོག་ཅིག ང་དྷ་རི་ཡསེ་�ིས་བཀའ་འདི་བ�ོ་བ་ཡིན་པས་། འདི་ཆ་ཚང་�ང་བ�ི་�་དགོས་ཅེས་�ས་སོ༎  

མཆོད་ཁང་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པ།  

13�ིད་�བ་པ་�་�ེ་ནཡེ་དང་ཤེ་ཐར་བྷོ་ཛ�་ནེ་དང་དེ་ཚ�འི་ལས་རོགས་ལས་�ེད་པ་ཚ�་བཅས་ནས་�ལ་པོ་ཆེན་
པོས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་�ར་�ིས་སོ། 14ཡ་�་�་པའི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་བཞེངས་�ར་�ང་�ོན་པ་
ཧག་གྷཨེ་དང་ཛ་ཀར་�ཱ་ནས་�ོ་�ོབས་�ར་ནས་ཡར་�ས་མང་པོ་�ང་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་
མཆོག་དང་པར་སི་ཡའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་�མས་སའི་རསེ་དང་དྷ་རི་ཡསེ་དང་ཨར་ཐག་ཤས་ཐ་བཅས་ནས་བཀའ་
གནང་བ་�ར་མཆོད་ཁང་ཆ་ཚང་�བ་བར་�ིས་སོ། 15དེ་ཚ�ས་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་དྷ་རི་ཡསེ་�ི་�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་
ལོ་�ག་པ་དང་ཨ་དྷར་�་བའི་ཚ�ས་ག�མ་ཉིན་མཆོད་ཁང་བཞེངས་�བས་སོ། 16དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་
དང་�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་དང་གཞན་བཙན་�ོལ་ལས་�ིར་ལོག་ཡོང་མཁན་ཚང་མས་དགའ་�ོའི་ངང་མཆོད་
ཁང་ལ་བ�ོ་འ�ལ་མཛད་དོ། 17བ�ོ་འ�ལ་�ི་ཆེད་�་དེ་ཚ�ས་�ང་ ༡༠༠ དང་�ག་ ༢༠༠ དང་�་�་�ངས་ 
༤༠༠ དམར་མཆོད་�་འ�ལ་བ་དང་ར་བ�་གཉིས་དེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ིག་བཤགས་�ི་ཆེད་�་�ེ་རིགས་རེར་
�ིས་ནས་�ལ་ལོ། 18དེ་མིན་མོ་ཤེ་མདོ་ཡི་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་�ར་དེ་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་མཆོད་ཁང་གི་ཞབས་
�ར་�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝེ་པ་�མས་ལ་གོ་�ིགས་�ིས་སོ༎  

པེ་སག་གི་�ས་ཆེན།  



ཨེཛ་ར 

19བཙན་�ོལ་ལས་�ིར་ལོག་ཡོང་མཁན་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ལོ་�ེས་མ་དེའི་�་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་བ�་བཞིའི་ཉིན་པེ་
སག་གི་�ས་ཆེན་�ང་བ�ི་�ས་སོ། 20�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚང་མས་རང་ཉིད་ལ་གཙང་མར་བཟོས་ནས་ཆོ་ག་
�ར་གཙང་བར་འ�ར་རོ། ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་པེ་སག་�ས་ཆེན་�ི་དམར་མཆོད་�ི་ཆེད་�་དང་�ིར་ལོག་ཡོང་མཁན་
�ི་མི་མང་ཚ�འི་ཆེད་དང་�་མ་ཚ�་དང་དེ་ཚ�་རང་ཉིད་ཚ�འི་ཆེད་�་�་�་ཞིག་བསད་ནས། 21དམར་མཆོད་འ�ལ་
བ་དེ་ཚ�་བཙན་�ོལ་ལས་�ིར་ལོག་ཡོང་མཁན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་དང། �ལ་དེར་གནས་�ོད་�་མཁན་�་�ོའི་�་ལ་
མཆོད་མཁན་མི་མང་གི་ལམ་�ོལ་�ོང་མཁན་དང། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་
པར་ཡོང་མཁན་ཚང་མས་ཟས་སོ། 22ཉིན་བ�ན་�ི་རིང་དེ་ཚ�ས་དགའ་�ོའི་ངང་ལ་ཆི་མན་མེད་པའི་བག་ལེབ་
�ི་�ས་ཆེན་�ང་བ�ི་�ས་སོ། དེ་ཚ�་དགའ་�ོས་ཁེངས་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�ར་�་བཞེངས་�ེད་འ�ར་དེ་ཚ�་ལ་ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོས་�བ་�ོར་ཡོང་
བའི་ཆེད་�་ཁོང་ཁོ་ཚ�འི་�ོགས་�་མ�ན་པར་མཛད་ཡོད་དོ༎  

ཨེཛ་ར 7 

ཨེཛ་ར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ོར་བ།  

1ལོ་མང་པོའི་�ེས་པར་སི་ཡའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐ་ཡིན་�བས་�ེ་བོ་ཨེཛ་ར་�་བ་ཞིག་ཡོད་པས། 
ཁོང་གི་རིགས་བ�ད་ཡིན་པའི་�་མའི་གཙ�་བོ་ཨ་རོན་བ�ད་ནས་ཆད་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། ཨེཛ་
ར་ནི་སེ་ར་�ཱའི་�་དང་ཁོང་ནི་ཨ་ཛར་�ཱའི་�་དང་ཁོང་ནི་ཧིལ་ཀི་�ཱའི་�་དང། 2ཁོང་ནི་ཤལ་�མ་�ི་�་དང་
ཁོང་ནི་ཛ་�ོག་གི་�་དང་ཁོང་ནི་ཨ་ཧི་�བ་�ི་�་དང། 3ཁོང་ནི་ཨ་མར་�ཱའི་�་དང་ཁོང་ནི་ཨ་ཛར་�ཱའི་�་དང་
ཁོང་ནི་མེ་ར་ཡོད་�ི་�་དང། 4ཁོང་ནི་ཛ�་ར་�ཱའི་�་དང་ཁོང་ནི་�་ཛ�འི་�་དང་ཁོང་ནི་�ག་ཀིའི་�་དང། 5ཁོང་
ནི་ཨ་བྷི་�་ཨའི་�་དང་ཁོང་ནི་ཕིན་ཧསི་�ི་�་དང་ཁོང་ནི་ཨེ་ལི་ཛར་�ི་�་དང་ཁོང་ནི་ཨ་རོན་�ི་�་ཡིན་ནོ། 6-

7ཨེཛ་ར་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་�ིམས་�ི་�ོར་
མ�ེན་ཡོན་ཅན་དང་མཁས་དབང་ཞིག་ཡིན་ནོ། ཨེཛ་ར་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དཀོན་མཆོག་གི་�ིན་
�བས་ཡོད་�བས། �ལ་པོ་ཆེན་པོས་ཁོང་གི་�གས་འདོད་ཇི་ཡོད་�ས་པ་ཆ་ཚང་གནང་ངོ། ཨར་ཐག་ཤས་ཐས་
�ལ་�ིད་བ�ང་བའི་ལོ་བ�ན་པར་ཨེཛ་ར་དང་�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་དངམཆོད་ཁང་གི་རོལ་མོ་མཁན་དང་
མཆོད་ཁང་གི་�་�ང་བ་དང་ལས་མི་བཅས་ཡོད་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ཞིག་མཉམ་�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ནས་ཡེ་�་
ཤ་ལེམ་�་ཐོན་ནོ། 8-9དེ་ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ནས་�་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་གཅིག་ལ་ཐོན་པ་དང། དཀོན་མཆོག་གི་
�གས་�ེས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�་བ་�་པའི་ཚ�ས་གཅིག་ལ་�ོར་རོ། 10ཨེཛ་རས་ཁོང་གི་�་ཚ�་�ིལ་པོ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ལ་�ོབ་གཉེར་གནང་�་དང་དེ་ཚ�ར་ཉམས་ལེན་གནང་�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་
ཚ�ར་བཀའ་�ིམས་དང་ལམ་�གས་ཡོང་�ོགས་ལ་�ོབ་�ོན་གནང་�ར་བེད་�ོད་མཛད་དོ༎  

ཨར་ཐག་ཤས་ཐས་ཨེཛ་ར་ལ་གནང་བའི་ཡིག་ཆ།  



ཨེཛ་ར 

11ཨར་ཐག་ཤས་ཐས་�་མ་དང་མ�ེན་ཡོན་ཅན་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་བཀའ་�ིམས་
དང་བཀའ་�་ཡོངས་�ི་མ�ེན་ཡོན་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་ཨེཛ་ར་ལ་གཤམ་གསལ་�ི་ཡིག་ཆ་གནང་ངོ། 12�ལ་པོ་
ཆེན་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐ་ནས་མཐོ་རིས་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ི་�ོར་ལ་མ�ེན་ཡོན་�ན་པ་�་མ་
ཨེཛ་ར་ལ་�ོད་�ར། 13ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་དང་�་མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་�ོད་དང་མཉམ་�་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�་འ�ོ་བར་འདོད་མཁན་ཚ�་ལ་འ�ོ་ཆོག་པའི་བཀའ་ངའི་�ལ་ཁམས་ཡོངས་�་གཏོང་བར་�འོ། 14ང་དང་
ངའི་�ོས་�ོན་པ་བ�ན་པོས། �ོད་ལ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་�་�ར་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ོད་ལ་
�ོས་འགེལ་�ིས་�ིས་གནང་བ་དེ་ཚ�་ལེགས་པོ་ཇི་�ར་�ང་བ�ི་�་བཞིན་ཡོད་པ་གཟིགས་བའི་ཆེད་�ད་ཞིབ་
�ེད་པར་གཏོང་�་ཡིན། 15�ོད་�ིས་ང་དང་ངའི་�ོས་�ོན་པ་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཡོད་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་མཆོད་ཁང་ལ་འ�ལ་བར་འདོད་པའི་གསེར་ད�ལ་�མས་�ོད་དང་མཉམ་�་འ�ེར་དགོས། 16དེ་
མིན་�ོད་�ིས་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་མངའ་�ེ་ཡོངས་ནས་�ད་པའི་གསེར་ད�ལ་དང། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་དང་དེ་
ཚ�འི་�་མ་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཡོད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ལ་འ�ལ་བའི་འ�ལ་བ་�མས་འ�ེར་
དགོས་སོ། 17�ོད་�ི་ད�ལ་འདི་ཚ�་ཟབ་ཟབ་ངང་བེད་�ོད་གནང་ནས་�ང་དང་�ག་�ག་དང་�་�་དང་འ�་
དང་ཆང་�མས་དང་བཅས་ཉོས་ནས་དེ་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཆོད་ཁང་གི་མཆོད་�ིར་འ�ལ་དགོས་སོ། 18གསེར་
ད�ལ་�ག་མ་�མས་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་�ར། �ོད་དང་�ེད་�ི་�ལ་མི་ཚ�འི་གང་ལེགས་པ་
�ར་བེད་�ོད་�ེད་ཆོག་གོ 19�ོད་�ི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ལ་བ�ར་�ི་�ས་བའི་ཆེད་�་
བེད་�ོད་�ེད་པའི་�ོད་ཆས་�མས་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་དགོས་སོ། 20དེ་མིན་�ོད་ལ་མཆོད་ཁང་གི་ཆེད་�་
དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་�མས་�ོད་�ིས་�ལ་པོའི་བང་མཛ�ད་ནས་ལེན་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 21ངས་�བ་�བ་རད་གཙང་
པོའི་མངའ་�ེའི་�ལ་པོའི་བང་མཛ�ད་��ི་ལས་�ེད་པ་ཡོངས་ལ་�་མ་དང་མཐོ་རིས་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་
�ིམས་�ི་མཁས་དབང་ཨེཛ་ར་ལ་ཇི་འ�་དགོས་ག�ངས་པ་འ�ལ་�་འ�ལ་དགོས་པའི་བཀའ་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 
22དེའི་ཚད་ནི་ད�ལ་�ི་ལོ་ག་རམ་ ༣,༤༠༠ བར་དང་�ོ་ཀི་ལོ་ག་རམ་ ༡༠,༠༠༠ བར་དང་�ན་ཆང་ལི་�ར་ 
༢,༠༠༠ བར་དང། ཁ་�་པོའི་�མ་ལི་�ར་ ༢,༠༠༠ བར་དང། ཚ་དགོས་ངེས་�ར་བཅས་ཡིན་ནོ། 23�ོད་�ིས་
མཐོ་རིས་�ི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་ལ་གང་དགོས་པ་�མས་འ�ལ་�ར་བ�ེན་པོ་གནང་དགོས་པ་དང། 
ཁོང་ང་དང་ངའི་�ེས་�་�ལ་�ིད་བ�ང་མཁན་ལ་ནམ་ཡང་�གས་མི་�ོ་བ་�ས་དགོས་སོ། 24�ེད་�ིས་�་མ་ཚ�་
དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་དང་རོལ་མོ་མཁན་ཚ�་དང་�་�ང་བ་ཚ�་དང་ལས་མི་ཚ�་དང་ཡང་ན་མཆོད་ཁང་དང་འ�ེལ་བ་
ཡོད་མཁན་�་ཞིག་ནས་ད�་�ལ་ལེན་མི་ཆོག་གོ 25ཨེཛ་ར་�ོད་�ིས་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་གནང་བའི་ཤེས་
རབ་ལ་བེད་�ོད་གནང་ནས་�ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ར་གནས་�ོད་�་མཁན་�བ་�བ་རད་
གཙང་པོའི་མི་མང་ཚ�ར་དབང་བ�ར་�ད་མཁན་དང་�ིམས་དཔོན་བ�ོས་ཤིག བཀའ་�ིམས་དེ་ཚ�་མི་ཤེས་
མཁན་ལ་ངེས་པར་�་�ོབ་�ོན་�ེད་དགོས་སོ། 26�་ཞིག་ནས་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་སམ་ཡང་ན་
�ལ་ཁམས་�ི་�ིམས་ལ་�ང་བ�ི་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�ར་�ོག་ཐོག་གམ་ཡང་ན་མཐའ་འ�ད་དམ་�་ནོར་
ག�ང་བཞེས་སམ་བཙ�ན་འ�ག་གིས་ཉེས་པ་འ�ལ་�་གཏོང་དགོས་ཅེས་སོ༎  

ཨེཛ་རས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ།  



ཨེཛ་ར 

27ཨེཛ་རས་ག�ངས་པ། ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་�ལ། ཁོང་གིས་�ལ་
པོ་ཆེན་པོ་ལ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ལ་�ས་ཞབས་�་འདོད་ཅན་བཟོས་པར་མཛད་དོ། 
28དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ེ་ལས་ང་ལ་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་བཀའ་�ོས་མཁན་ཚ�་དང་ཁོང་གི་དབང་ཡོད་ཅན་
�ི་ལས་�ེད་པ་ཚང་མ་མགོ་འ�ེན་ཐོབ་པ་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བདག་ལ་
�ོ་�ོབས་གནང་བ་དང། ང་ཡིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རིགས་�ས་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་མང་པོ་ང་དང་མཉམ་�་�ིར་ལོག་
�ར་འབོད་བ�ལ་�བ་པ་�ང་སོང་ཞེས་�ས་སོ༎  

ཨེཛ་ར 8 

བཙན་�ོལ་ལས་�ིར་ལོག་མཁན་མི་མང་�མས།  

1ཨར་ཐག་ཤས་ཐ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡིན་�བས་རིགས་�ས་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་�མས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་བཙན་�ོལ་�་
གནས་ཡོད་པ་དང། ཨེཛ་ར་དང་མཉམ་�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཡོང་མཁན་�ི་མིང་ཐོ་འདི་�ར་ཡིན། 2-14ཕིིན་ཧསི་
�ི་རིགས་�ས་ནས་གྷེར་ཤོམ་དང། ཨི་ཐ་མར་�ི་རིགས་�ས་ནས་དྷ་ནི་ཨེལ་དང། �་བིད་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཤེ་
ཀན་�ཱའི་�་ཧ་�ཤེ་དང། པ་རོཤི་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཛ་ཀར་�ཱ་དང་ཁོང་གི་རིགས་�ས་�ི་�ེས་པ་ ༡༥༠། (དེ་
ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�འི་ཐོ་བཀོད་�ེད་ཡོད།) པ་ཧད་མོ་ཨབ་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཛ�་ར་�ཱའི་�་ཨེ་ལི་ཧོ་ནེ་དང་མཉམ་�་
�ེས་པ་ ༢༠༠། ཛཏ་�འི་རིགས་�ས་ནས་ཡ་ཧ་ཛ�་ཨེལ་�ི་�་ཤེ་ཀན་�ཱ་དང་མཉམ་�་�ེས་པ་ ༣༠༠། ཨ་དིན་�ི་
རིགས་�ས་ནས་ཡོ་ན་ཐན་�ི་�་ཨེ་བྷེད་དང་མཉམ་�་�ེས་པ་ ༥༠། ཨེ་ལམ་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཨ་ཐལ་�ཱའི་�་
ཡེ་ཤ་�ཱ་དང་མཉམ་�་�ེས་པ་ ༧༠། ཤེ་ཕཏ་�ཱའི་རིགས་�ས་ནས་མི་ཀ་ཨེལ་�ི་�་ཛ�་བ་དི་�ཱ་དང་མཉམ་�་�ེས་
པ་ ༨༠། ཡོ་ཨབ་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཡེ་ཧི་ཨེལ་�ི་�་ཨོ་བ་དི་�ཱ་དང་མཉམ་�་�ེས་པ་ ༢༡༨། བྷ་ནིའི་རིགས་�ས་
ནས་ཡོ་སི་ཕི་�ཱའི་�་ཤེ་ལོ་མིད་དང་མཉམ་�་�ེས་པ་ ༡༦༠། བྷེ་བྷཨིའི་རིགས་�ས་ནས་བྷེ་བྷཨིའི་�་ཛ་ཀར་�ཱ་
དང་མཉམ་�་�ེས་པ་ ༢༨། ཨཛ་གད་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཧག་ཀ་ཏན་�ི་�་ཡོ་ཧ་ནན་དང་མཉམ་�་�ེས་པ་ 
༡༡༠། ཨ་དྷོ་ནི་ཀམ་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཨེ་ལི་ཕེ་ལེཏ་དང་�་ཨེལ་དང་ཤེ་མ་�ཱ་བཅས་མཉམ་�་�ེས་པ་ ༦༠། (དེ་
ཚ�་�ེས་�་ལོག་ཡོད་པ་ཚ�་ཡིན།) བྷིག་ཝཡིའི་རིགས་�ས་ནས་�་ཐཡེ་དང་ཛ་�ར་མཉམ་�་�ེས་པ ༧༠ བཅས་སོ།  

ཨེཛ་རས་མཆོད་ཁང་གི་ཆེད་�་ལེ་ཝ་ིཔ་�མས་འཚ�ལ་བ།  

15ང་ཚ�འི་ཚ�་ཁག་ཡོངས་�ོགས་ཨ་ཧ་ཝའི་�ོང་�ེར་�ོགས་�་�གས་པའི་�ར་པོ་དེར་ཉིན་ག�མ་�ི་རིང་�ར་
བཏབ་ཡིན། ང་ཚ�འི་ཚ�་ཁག་ནང་�་མ་�ེད་ན་ཡང་དེ་ཚ�འི་ནང་ལེ་ཝི་པ་མི་འ�ག 16ངས་ཨེ་ལི་ཨེ་ཛ�ར་དང་ཨ་
རི་ཨེལ་དང་ཤེ་མ་�ཱ་དང། ཨེལ་ན་ཐན་དང། ཡ་རིབ་དང། ཨེལ་ན་ཐན་དང། ན་ཐན་དང། ཛ་ཀར་�ཱ་དང། མེ་
�ལ་ལམ་བཅས་འགོ་འ�ིད་ད�་དང་ཡོ་ཡ་རིབ་དང། ཨེལ་ན་ཐན་བཅས་དགེ་�ན་གཉིས་བཏང་བ་ཡིན། 
17ངས་དེ་ཚ�་ཀ་སི་ཕི་ཡར་མི་�ེའིི་འགོ་འ�ིད་ཨིད་དྷོའི་སར་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ལས་རོགས་མཆོད་ཁང་གི་ལས་�་
ཚ�ར་ང་ཚ�ར་མཆོད་ཁང་ནང་�་དཀོན་མཆོག་ལ་ཞབས་�ིར་�་མཁན་མི་གཏོང་ཤོ་ཅེས་འབོད་པར་བཏང་བ་



ཨེཛ་ར 

ཡིན། 18དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ེ་ལས་དེ་ཚ�ས་�ེ་བོ་�ས་པ་དང་�ན་པ་ཤེ་རེབ་�ཱ་དང་�ཱ་ལིའི་རིགས་�ས་�ི་
ལེ་ཝི་པ་ཞིག་བཏང་བ་དང་ཁོའི་�་དང་�ན་བཅོ་བ�ད་�ང་མཉམ་�་བཏང་ངོ། 19དེ་ཚ�ས་ཧ་ཤབ་�ཱ་དང་མེ་
ར་རིའི་རིགས་�ས་�ི་ཡེ་ཤ་�ཱ་དང་དེ་ཚ�འི་གཉེན་ཚན་ཉི་�་ཡང་བཏང་ངོ། 20དེའི་ཐོག་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ར་རོགས་
�ེད་པར་�ལ་པོ་�་བིད་དང་ཁོང་གི་ལས་�་པ་ཚ�ས་བ�ོ་གཞག་གནང་བའི་རིགས་བ�ད་ནས་ཆད་པའི་མཆོད་
ཁང་གི་ལས་�་ ༢༢༠ ཡོད། དེ་ཚ�འི་མིང་ཐོ་ཚང་མ་བཀོད་ཡོད་དོ༎  

ཨེཛ་རས་མི་མང་�མས་ལ་�ང་གནས་དང་�ོན་ལམ་ཐོག་�ེ་འ�ིད་གནང་བ།  

21དེ་ནས་ངས་ཨ་ཧ་ཝའི་�ར་པོའི་འ�མ་�་ང་ཚ�་ཚང་མ་�ང་གནས་�་�ང་དགོས་པ་དང་ང་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གི་�ན་�ར་ཉམ་�ང་�ིས་ནས་ཁོང་ལ་ང་ཚ�འི་འ�ལ་ལམ་�ི་�ེ་འ�ིད་དང་ང་ཚ�་དང་ང་ཚ�འི་�་�ག་
དང་བདག་དབང་བཅས་པར་�ང་�ོབས་གནང་རོགས་�་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། 22ངས་�ལ་པོར་
ང་ཚ�འི་འ�ལ་བ�ོད་�བས་ད�་བོ་ཚ�་ལས་�ོབས་པའི་ཆེད་�་དམག་ད�ང་དང་�་དམག་གཏོང་རོགས་གནང་
�་�ར་ངོ་ཚ་བར་�ང་ངོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ངས་ཁོང་ལ་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་མཁན་ཚང་མར་
�ིན་�བས་གནང་བ་དང། ཁོང་ལས་ངོ་ལོག་�ེད་མཁན་�མས་ལ་�གས་མ་མཉེས་པ་དང་ཉེས་ཆད་�ག་པོ་
གཏོང་གནང་གི་རེད་ཅེས་�་ཡོད་དོ། 23དེར་བ�ེན་ང་ཚ�ས་�ང་གནས་�ང་བ་དང་ང་ཚ�་ལ་�ང་�ོབས་ཡོང་
བའི་ཆེད་�ོན་ལམ་བཏབ་པས་ཁོང་གིས་ང་ཚ�འི་�ོན་ལམ་ལ་གསན་བཞེས་གནང་ངོ༎  

མཆོད་ཁང་ལ་འ�ལ་བ།  

24དེ་ནས་ངས་�་མའི་འགོ་འ�ིད་ཚ�་ནས་ཤེ་རེབ་�ཱ་དང་ཧ་ཤབ་�ཱ་དང་བཅས་གཞན་བ�་འདམས་པ་ཡིན། 
25དེ་ནས་ང་ཡིས་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་�ོབ་�ོན་པ་དང་ལས་�ེད་པ་�མས་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་
མཆོད་ཁང་�ི་བེད་�ོད་ཆེད་འ�ལ་བ་གསེར་ད�ལ་དང་�ོད་བཅས་པ་�མས་འདེགས་ནས་དེ་ཆོ་�་མ་ཚ�ར་
�ལ་ལོ། 26-27ངས་ཁོང་ཚ�ར་འ�ལ་བ་�མས་འདི་�ར་ཡིན། ད�ལ་�ོན - ༢༢ ད�ལ་�ི་�ོད་ ༡༠༠ - �ིད་ཚད་
ཀི་ལོ་ག་རམ་ ༧༠ གསེར - ཀི་ལོ་ག་རམ་ ༣,༤༠༠ གསེར་�ི་ཕོར་པ་ ༢༠ - ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༨.༤ གསེར་�ི་ཕོར་
པའི་རིན་ཐང་ཅན་དང་འ�་བ་ལིའི་ཕོར་པ་�ས་ལེགས ༢། 28དེ་ནས་ངས་དེ་ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་�་དམ་པ་ཡིན་ནོ། དེ་�ར་རང་འདོད་�ིས་�ལ་�་�ལ་བའི་འ�ལ་བ་
གསེར་ད�ལ་དང་�ོད་ཆས་�མས་�ང་དམ་པ་ཡིན་ནོ། 29�ོད་ཚ�་མཆོད་ཁང་�་མ་འ�ོར་བར་�་དེ་ཚ�་ཟབ་
ཟབ་�ིས་�ང་ནས། དེ་ཚ�་�་མ་ཚ�འི་ཁང་མིག་ནང་འདེགས་ནས་�་མ་ཚ�འི་ད�་འཛ�ན་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་དང་ཡེ་
�་ཤ་ལེམ་�་ཡོད་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འ�ིད་ཚ�ར་�ིས་�ོད་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 30དེར་བ�ེན་�་
མ་ཚ�་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་གསེར་ད�ལ་དང་�ོད་བཅས་ཡེ་རེ་ཤ་ལེམ་�ི་མཆོད་ཁང་�་འ�ེར་�འི་ཆེད་�ིས་
�ངས་སོ༎  
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31ང་ཚ�་�་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་བ�་གཉིས་ཉིན་ཨ་ཧ་ཝའི་�ར་པོ་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཐོན་ནོ། ང་ཚ�་འ�ལ་བ�ོད་
�བས་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�་མཉམ་�་ཡོད་པ་དང་ཁོང་གིས་ང་ཚ�་ད�་བོའི་འཐབ་�ོལ་དང་འཇབ་�ོལ་ལས་
�ོབས་པར་མཛད་དོ། 32ང་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ོར་ནས་ཉིན་ག�མ་རིང་ངལ་བསོ་�ིས་པ་ཡིན། 33དེ་ནས་ཉིན་
བཞི་པར་ང་ཚ�་མཆོད་ཁང་�་སོང་ནས་གསེར་ད�ལ་དང་�ོད་�མས་འདེགས་ནས་དེ་ཚ�་�་རི་�ཱའི་�་�་མ་མེ་
རེ་མོད་ལ་�ིས་འ�ལ་�ས་པ་ཡིན། ཁོང་མཉམ་�་ཕིན་ཧསི་�ི་�་ཨེ་ལི་ཛར་དང་ཡེ་�་ཨའི་�་ཡོ་ཛ་བྷད་དང་
བྷིན་�ཨིའི་�་ནོ་དྷི་�ཱ་ལེ་ཝི་པ་གཉིས་བཅས་ཡོད་དོ། 34དེ་ཚ�་རེ་རེ་བཞིན་ཚང་མ་�ངས་གཤེར་དང་བ་དང་
འདེགས་ནས་�ས་མ�ངས་དེབ་ཐོ་ཆ་ཚང་ཞིག་བཀོད་དོ། 35བཙན་�ོལ་ལས་�ིར་ལོག་ཡོང་མཁན་ཚང་མས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་འ�ལ་བའི་ཆེད་འ�ལ་བ་ཁག་འ�ེར་ཡོང་ངོ། དེ་ཚ�ས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�ི་ཆེད་�་�ང་གོག་བ�་གཉིས་དང་�ག་�ག་ད�་�་གོ་�ག་དང་�་�་བ�ན་�་དོན་བ�ན་
�ལ་བ་དང་དེ་ཚ�་རང་ཉིད་�ིས་�ིག་པ་ལས་གཙང་བར་�ེད་པའི་ཆེད་ར་བ�་གཉིས་�ང་�ལ་ལོ། སེམས་ཅན་
དེ་ཚ�་ཚང་མ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་�ི་དམར་མཆོད་�་�ེགས་སོ། 36�ལ་པོ་ཆེན་པོས་དེ་ཚ�་ལ་གནང་
བའི་བཀའ་ཡིག་�ངས་ནས་�བ་�བ་རད་གཙང་པོའི་མངའ་�ེའི་�ིད་�བ་དང་ལས་�ེད་པ་ཚ�ར་�ལ་བའི་�ེས་
�་དེ་ཚ�ས་མི་མང་དང་མཆོད་ཁང་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་ཆོག་�ོར་ལ་�བ་�ོར་གནང་ངོ༎  
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མི་རིགས་གཞན་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་པ་ཨེཛ་རས་ཤེས་པ།  

1དེ་�ར་ཚང་མ་�ིས་པའི་�ེས་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་གི་འགོ་འ�ིད་འགའ་ཤས་ངའི་སར་ཡོང་ནས། ང་ལ་མི་
མང་དང་�་མ་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་རང་ལ་�ིམ་མཚ�ས་�ལ་ཁབ་ཨམ་མོན་དང་མོ་ཨབ་དང་ཨི་ཇིབ་�ི་མི་མང་
དང་ཡང་ན་ཀ་ནན་པ་དང་ཧི་ཏི་པ་དང་པེ་རི་ཛ�་པ་དང་ཡེ་�་སི་པ་དང་ཨ་མོར་པ་བཅས་ནས་ལོག་�་མ་བ�ད་
པར་དེ་ཚ�ས་�ེད་པའི་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་བ་�མས་�ེད་བཞིན་ཡོད་པའི་�ོར་ང་ལ་�ས་�ང། 2ཡ་�་�་པ་�ོད་
ཚ�ས་�ི་�ལ་བའི་�ད་མེད་ཚ�་དང་ཆང་ས་བ�བ་བཞིན་ཡོད་�བས་དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་དམ་པ་ཚ�་�ིབ་ཅན་
�་�ར་བ་དང། འགོ་འ�ིད་ཚ�་དང་ལས་�ེད་པ་ཚ�་�ིམས་འགལ་�་མཁན་གཙ�་བོ་དེ་ཚ�་ཡིན་ནོ། 3ང་ཡིས་དེ་�ར་
ཐོས་�བས་སེམས་�ག་གི་རང་གི་གོས་�ལ་བ་དང་�་དང་�་ར་འཐེན་ནས་�་ངན་�ིས་ནོན་ནས་ས་ཁར་བ�ད་
པ་ཡིན། 4ང་དེར་དགོངས་�ོའི་དམར་མཆོད་འ�ལ་མ་རན་བར་�་�་ངན་�ེད་བཞིན་བ�ད་པ་དང། ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་བཙན་�ོལ་ལས་�ིར་ལོག་མཁན་ཚ�འི་�ིག་པའི་�ོར་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བར་
འཇིགས་མཁན་�ི་མི་མང་�མས་རིམ་བཞིན་ངའི་མཐའ་འཁོར་�་བ�ད་དོ། 5དགོངས་�ོའི་དམར་མཆོད་འ�ལ་
བའི་�ས་ཚ�ད་ལ་�ེབས་�བས་རང་གི་གོས་རལ་པ་དེ་�ོན་བཞིན་�་�་ངན་�་�ལ་ས་གནས་དེ་ནས་ཡར་ལངས་
ཏེ་�ས་མོ་བ�གས་ནས་�ོན་ལམ་འདེབས་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་ལག་པ་
བ�ངས་ནས། 6ངས་�ས་པར་�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�་�ང་�་ངའི་མགོ་བོ་ཡར་འདེགས་�ར་ཧ་ཅང་ངོ་ཚ་
བཞིན་འ�ག ང་ཚ�འི་�ིག་པ་�མས་�ངས་ཡོད་པ་དང་ང་ཚ�འི་མགོ་བོ་ལས་མཐོ་པོར་འ�ར་ཡོད་པས་དེ་ཚ�་མཐོ་
རིས་བར་�་�ེབས་ཡོད་དོ། 7ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་�ས་ནས་དེ་རིང་བར་�་ང་ཚ�་�ོད་�ི་མི་མང་ཚ�ས་�ིག་པ་ཆེན་
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པོ་བསགས་ཡོད། ང་ཚ�འི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་ང་ཚ�་དང་ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཚ�་དང་�་མ་ཚ�་བཅས་པ་�ི་�ལ་�ི་�ལ་
པོའི་ལག་�་ཤོར་ནས་ང་ཚ�་དམར་གསོད་བཏང་བ་དང་ཇག་བཅོམ་�ིས་ནས་བཙ�ན་པ་�ར་འ�ིད་ཡོད་དོ། དེ་
རིང་བར་�་ང་ཚ�ར་དམའ་འབེབས་ཆ་ཚང་�ིས་ནང་�་གནས་ཡོད་དོ། 8ད་ཆ་�ས་ཚ�ད་�ང་�ང་ཞིག་རིང་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་བཀའ་�ིན་ཆེན་པོའི་�ོ་ནས་ང་ཚ�་འགའ་ཤས་ཚ�་གཡོག་
ལས་ཐར་�་འ�ག་གནང་ནས་གནས་དམ་པ་འདིར་བདེ་འཇགས་ངང་གནས་�་འ�ག་གནང་ཡོད། ང་ཚ�་ཚ�་
གཡོག་ཡིན་བཞིན་�་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་མི་ཚ�་གསར་བ་གནང་ངོ། 9�ེད་�ིས་ང་ཚ�་ཚ�་གཡོག་�་གནས་�་འ�ག་
གནང་མེད། �ེད་�ིས་པར་སི་ཡའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་�མས་ང་ཚ�ར་�གས་�ེ་དང་ང་ཚ�་འཚ�་བར་གནས་བ�ག་པ་
དང། �ེད་�ི་མཆོད་ཁང་�ང་གོག་�་སོང་བ་དེ་�ར་བཞེངས་�ེད་�་དང་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བདེ་
འཇགས་�་གནས་པ་བཅས་ཡོང་བ་བཟོས་གནང་ཡོད་དོ། 10འོན་�ང་�ེ་དཀོན་མཆོག་ད་ཆ་དེ་�ར་ཚང་མ་�ང་
བའི་�ེས་ལ་ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་གང་�ས་�བ་བམ། ང་ཚ�ས་�ར་ཡང་�ེད་�ི་བཀའ་�མས་ལ་�ང་བ�ི་�ས་མེད་དོ། 
11བཀའ་དེ་ཚ�་�ེད་�ིས་ཞབས་�ི་�ང་�ོན་པ་�མས་བ�ད་ནས་གནང་ཡོད། དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་དབང་བར་�ེད་
པའི་�ལ་དེ་བཞིན་མི་གཙང་བ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེར་གནས་�ོད་�ེད་པའི་མི་མང་ཚ�ས་�ལ་�ི་མཐའ་
གཅིག་ནས་གཞན་བར་ཞེན་ལོག་དང་�ག་�ོའི་�་བས་བཀང་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 12དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་�ལ་དེ་
བཞིན་དབང་བར་འདོད་ཅིང་ང་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་�ེས་མ་ཚ�ར་གཏན་�་�ད་པར་འདོད་ན་ང་ཚ�ས་མི་མང་དེ་
ཚ�་མཉམ་�་ནམ་ཡངཆང་ས་བ�བ་མི་ཆོག་པ་དང། དེ་ཚ�་འཕེལ་�ས་དང་ལམ་�ོང་�ང་བར་ནམ་ཡང་རོགས་
�ེད་མི་�ང་ག�ངས་སོ། 13འོན་�ང་ང་ཚ�འི་�ིག་པ་དང་ནོར་འ�ལ་�མས་ལ་ཉེས་ཆད་ཚང་མ་�ང་བའི་�ེས་
ལ་ང་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་དགོས་ངེས་�ི་ཉེས་ཆད་ལས་�ང་བར་གཏོང་གནང་ནས་ང་ཚ�་
འཚ�་�་འ�ག་གནང་བ་ཤེས་�ི་ཡོད་དོ། 14དེ་བས་ན་ང་ཚ�ས་�ར་ཡང་�ེད་�ི་བཀའ་ལ་བ�ི་མེད་�ིས་མི་མང་
�ོད་ངན་དེ་ཚ�་མཉམ་�་ཇི་�ར་ཆང་ས་བ�བ་�བ་བམ། གལ་�ིད་དེ་�ར་ང་ཚ�ས་�ིས་པ་ཡིན་ན་�ེད་ཧ་ཅང་
�གས་�ོ་བར་འ�ར་ནས་�ེད་�ིས་ང་ཚ�་ཆ་ཚང་འཇིགས་པར་མཛད་ནས་�་ཡང་འཚ�་བར་མི་འ�ག་གོ 15གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ང་བདེན་ཡིན་པས་�ིས་ང་ཚ�་འཚ�་�་འ�ག་གནང་ཡོད། ང་
ཚ�འི་�ོན་�མས་ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་ངོས་ལེན་�་�་ཡིན། ང་ཚ�་�ེད་�ི་�ང་�་བཅར་བ་དབང་ཆ་མེད་ཅེས་�ས་སོ༎  
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�ི་�ལ་བ་དང་ཆང་ས་བ�བ་�་འགོག་པའི་འཆར་གཞི།  

1ཨེཛ་རས་མཆོད་ཁང་གི་མ�ན་�་�ག་འཚལ་ཞིང་�གས་�ོན་གནང་བ་དང་བ�མས་ཤིང་�ིག་པ་དེ་ཚ�་ལ་
འ�ོད་བཤགས་�ལ་གནང་�བས་�ེས་པ་དང་�ད་མེད་�་�་བཅས་�ི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་ཚ�་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁོང་གི་
མཐའ་འཁོར་�་�ག་པོར་�་བཞིན་འ�ས་སོ། 2དེ་ནས་ཨེ་ལམ་�ི་རིགས་�ས་�ི་ཡེ་ཧི་ཨེལ་�ི་�་ཤེ་ཀན་�ཱས་
ཨེཛ་ར་ལ་�ས་པ། ང་ཚ�ས་�ི་�ལ་�ི་�ད་མེད་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་ནས་དཀོན་མཆོག་དང་དམ་ཚ�ག་འགལ་
ཡོད་ན་ཡང་། ད་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་རེ་བ་ཡོད། 3ང་ཚ�ས་�ད་མེད་འདི་ཚ�་དང་འདི་ཚ�འི་�་�ག་ཚ�་�ིར་
ལོག་གཏོང་�འི་དམ་བཅའ་བ�ན་པོ་ཞིག་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་དགོས། ང་ཚ�ས་�ེད་དང་དཀོན་མཆོག་གི་
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བཀའ་ལ་དང་ལེན་�་མཁན་ཚ�ས་ཇི་�ར་�ོབ་�ོན་གནང་བ་�ར་�་�་ཡིན། ང་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་
�ིམས་ནང་གང་ཡོད་པ་�་�་ཡིན་ནོ། 4ལས་ཀ་འདི་�མས་�ེད་�ི་ལས་འགན་ཡིན། ང་ཚ�་�ེད་�ི་�ེས་�་ཡོད་
པས་ཇི་�ར་�ེད་དགོས་པ་�མས་�ེད་�ི་གནོང་ཞིག་ཅེས་�ས་སོ། 5དེར་བ�ེན་ཨེཛ་རས་ཤེ་ཀན་�ཱས་�ིས་ཇི་
�ར་�ོས་�ོན་�ིས་པ་�ར་�་མ་ཚ�འི་ད�་འཛ�ན་ཚ�་དང། ལེ་ཝི་པ་ཚ�་དང། གཞན་མི་མང་བཅས་པས་ཇི་�ར་�་
�་ཡིན་པའི་དམ་བཅའ་�ལ་ལོ། 6དེ་ནས་ཁོང་མཆོད་ཁང་གི་མ�ན་�་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་�ི་�་ཡོ་ཧོ་ཧ་ནན་�ི་གཟིམ་
ཤག་�་ཕེབས་ནས། བཙན་�ོལ་པ་ཚ�འི་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བའི་ཆེད་�་ངན་གནང་བཞིན་མཚན་དེ་ལ་དེར་
བ�གས་ནས། ཁོང་གིས་བཟའ་འ�ང་གང་ཡང་གནང་མེད་དོ། 7ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་�་�་ཡོངས་�་བཙན་�ོལ་
ནས་�ིར་ལོག་ཡོང་མཁན་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འཛ�མས་དགོས་པའི་འ�ིན་ཞིག་བཏང་ངོ་། 8མི་མང་གི་འགོ་
འ�ིད་ཚ�འི་བཀའ་�ར་ཉིན་ག�མ་�ི་ནང་�་མ་ཡོང་མཁན་ཚ�འི་�་ནོར་ཚང་མ་ག�ང་བཞེས་གཏོང་�་མ་ཟད། 
ང་ཚ�འི་མི་�ེའི་འ�ས་མིའི་ཐོབ་ཐང་�མས་ཤོར་�་ཡིན་ནོ། 9ཉིན་ག�མ་�ི་ནང་�་བ་ད�་པའི་ཚ�ས་ཉི་�་ཉིན་
ཡ་�་�་དང་བྷེན་ཡ་མིན་�་གནས་�ོད་�་མཁན་�ེས་པ་ཚང་མ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཡོང་ནས་མཆོད་ཁང་གི་�མས་
རར་འཛ�མས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། �བས་དེར་ཆར་པ་�གས་ཆེན་པོ་འབབ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་དེར་འཛ�མས་
དགོས་དོན་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་�ེན་�ིས་ཚང་མ་འདར་བཞིན་དེར་འཛ�མས་སོ། 10�་མ་ཨེཛ་ར་ཡར་བཞེངས་ནས་
དེ་ཚ�་ལ་བཀའ་�ོབ་གནང་ནས། ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། �ོད་ཚ�་དམ་ཚ�ག་མི་�ན་པ་�ིས་པ་དང་�ི་�ལ་�ི་�ད་
མེད་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ེང་ཉེས་པ་འཕེལ་ཡོད་དོ། 11དེ་བས་ན་ད་ཆ་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ན་�་འ�ོད་བཤགས་�ལ་ནས་ཁོང་�གས་མཉེས་པ་�ར་
�ོས་ཤིག ང་ཚ�འི་�ལ་�་གནས་�ོད་�་མཁན་�ི་�ལ་བ་ཚ�་ནས་ལོག་�་བ�ོད་ཅིག �ོད་ཚ�འི་�ི་�ལ་བའི་�ང་
མ་�མས་�ོངས་ཤིག་ཅེས་སོ། 12ལན་�་མི་མང་ནས། �ེད་�ིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་�ར་ང་ཚ�ས་�་�་ཡིན་
ཞེས་�ད་�གས་ཆེན་པོས་�ས་སོ། 13ཡང་དེ་ཚ�ས་�ས་པ། མི་ཚ�གས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་ཆར་པ་ཡང་
�གས་ཆེན་པོ་འབབ་བཞིན་ཡོད་པས། ང་ཚ�་འདིར་�ི་རོལ་�་ལངས་མི་�བ། ལས་ཀ་འདི་བཞིན་ང་ཚ�ས་ཉིན་
གཅིག་ལ་�ེད་�བ་པའི་ལས་ཀ་མིན་ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན་། ང་ཚ�་�ིག་པ་དང་འདིར་འ�ེལ་བ་མང་པོ་ཡོད་དོ། 
14ང་ཚ�འི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�གས་བ�ག་གནས་དོན་གནས་འདིའི་�ོར་འགན་ལེན་�་འ�ག། 
དེ་ནས་�ས་ཚ�ད་བཀག་ནས་�ི་�ལ་བ་�ང་མ་ཡོད་མཁན་ཡོངས་དང། འགོ་འ�ིད་དང། �ོང་�ེར་�ི་�ིམས་
དཔོན་ཚ�་བཅས་ཡོང་�་འ�ག། དེ་�ར་�ེད་པའི་�ོ་ནས་དོན་གནས་འདིའི་ཐོག་དཀོན་མཆོག་�གས་�ོ་བ་དེ་
སེལ་�བ་པ་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 15འཆར་གཞི་དེར་ཨ་ས་ཧེལ་�ི་�་ཡོ་ན་ཐན་དང་ཏིག་�ཱའི་�་ཡ་ཛ�་ཨ་དང་མེ་
�ལ་ལམ་དང་ལེ་ཝི་པ་ཤབ་བེ་ཐཡེ་�བ་�ོར་ཡོང་མཁན་མ་གཏོགས་�ས་�ང་ངོ་�ོལ་�ས་མེད་དོ། 16བཙན་
�ོལ་ལས་�ིར་ལོག་ཡོང་མཁན་ཚ�ས་འཆར་གཞི་དེར་ཁས་ལེན་�ིས་པའི་�ེན་�་མ་ཨཛ་རས་རིགས་�ས་ཚ�འི་
འགོ་འཛ�ན་ཚ�་ལས་མི་བ�ོ་གཞག་གནང་བ་དང་དེ་ཚ�འི་མིང་དེབ་བཀོད་མཛད་དོ། �་བ་བ�་པའི་ཚ�ས་གཅིག་
ནས་དེ་ཚ�འི་ཞིབ་གཤེར་འགོ་�གས་སོ། 17�་བ་ག�མ་�ི་ནང་དེ་ཚ�འི་�ི་�ལ་བ་�ང་མ་ཡོད་མཁན་ཚང་མའི་
གནས་�ངས་ཞིབ་གཤེར་�ིས་སོ༎  

�ི་�ལ་བ་�ང་མ་ཡོད་མཁན་�ེས་པ་�མས།  



ཨེཛ་ར 

18�ེས་པ་�ི་�ལ་བ་�ང་མ་ཡོད་མཁན་�ི་མིང་ཐོ་འདི་�ར་ཡིན༎  

�་མ་ཚ�་རིགས་�ས་གཞིར་བ�ང་ཐོ་བཀོད་པར།  

ཡོ་�་ཨའི་རིགས་�ས་དང་ཁོང་གི་�ན་ཚ�་དང་ཡེ་ཧོ་ཛ་དག་གི་�་ཚ�་ནས་མ་སི་ཨ་དང་ཨེ་ལི་ཨེ་ཛ�ར་དང་ཡ་
རིབ་དང་གྷེ་དལ་�ཱ་བཅས་ཡིན་ནོ། 19དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ང་མ་དང་ཁ་�ལ་�འི་དམ་བཅའ་�ལ་བ་དང་དེ་ཚ�འི་
�ིག་སེལ་ཆེད་�ག་�ག་ཞིག་མཆོད་པར་�ལ་ལོ། 20ཨིམ་མེར་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཧ་ན་ནི་དང་ཛ�་བ་དི་�ཱ། 21ཧ་
རིམ་�ི་རིགས་�ས་ནས་མ་སི་ཨ་དང་ཨེ་ལི་�ཱ་དང་ཤེ་མ་�ཱ་དང་ཡེ་ཧི་ཨེལ་དང་�་ཛ�་�ཱ། 22པ་�ར་�ི་རིགས་
�ས་ནས་ཨེ་ལི་ཨོ་ནེ་དང་མ་སི་ཨ་དང་ཨིཤ་མ་ཨེལ་དང་ནེ་ཐ་ནཻལ་དང་ཡོ་ཛ་བྷད་དང་ཨེ་ལ་�ཱ༎ 23 ལེ་ཝི་པ་ཚ�། 
ཡོ་ཛ་བྷད་དང་ཤིམ་ཨི་དང་ཀེ་ལ་�ཱ་དང་(ཀི་ལི་ཏ་ཡང་ཟེར)པེ་ཐ་�ཱ་དང་ཡ་�་�་དང་ཨེ་ལི་ཨེ་ཛ�ར། 24 རོལ་
མཁན། ཨེལ་ཡ་ཤིབ། མཆོད་ཁང་གི་�་�ང་བ་�མས། ཤལ་�མ་དང་ཏེ་ལེམ་དང་�་རི། 25 གཞན་ཚ�། པ་རོཤི་�ི་
རིགས་�ས་ནས་ར་མ་�ཱ་དང་ཡི་ཛ�་�ཱ་དང་མལ་ཀི་�ཱ་དང་མི་ཡ་མིན་དང་ཨེ་ལི་ཛར་དང་མལ་ཀི་ཡ་དང་བྷེ་ན་
�ཱ། 26ཨེ་ལམ་�ི་རིགས་�ས་ནས་མ་ཏན་�ཱ་དང་ཛ་ཀར་�ཱ་དང་ཡེ་ཧི་ཨེལ་དང་ཨབ་དི་དང་ཡེ་རེ་མོད་དང་ཨེ་
ལི་�ཱ། 27ཛཏ་�འི་རིགས་�ས་ནས་ཨེ་ལི་ཨོ་ནེ་དང་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་དང་མ་ཏན་�ཱ་དང་ཡེ་རེ་མོད་དང་ཛ་བྷད་དང་
ཨ་ཛ�་ཛ། 28བྷེ་བྷཨིའི་རིགས་�ས་ནས་ཡེ་ཧོ་ཧ་ནན་དང་ཧ་ནན་�ཱ་དང་ཛབ་བཡེ་དང་ཨད་ལའི། 29བྷ་ནིའི་
རིགས་�ས་ནས་མེ་�ལ་ལམ་དང་མལ་�ག་དང་ཨ་ད་�ཱ་དང་ཡ་�བ་དང་ཤིལ་དང་ཡེ་རེ་མོད་དང། 30པ་ཧད་
མོ་ཨབ་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཨད་ན་དང་ཀེ་ལལ་དང་བྷེ་ན་�ཱ་དང་མ་སི་ཨ་དང་མ་ཏན་�ཱ་དང་བྷེ་ཛ་ལེལ་དང་
བྷིན་�ཨི་དང་མ་ནསེ་�ཱེ། 31-32ཧ་རིམ་�ི་རིགས་�ས་ནས་ཨེ་ལི་ཨེ་ཛ�ར་དང་ཨི་ཤི་�ཱ་དང་མལ་ཀི་�ཱ་དང་ཤེ་མ་
�ཱ་དང་ཤིམ་ཨོན་དང་བྷེན་ཡ་མིན་དང་མལ་�ག་དང་ཤེ་མར་�ཱ། 33ཧ་�མ་�ི་རིགས་�ས་ནས་མ་ཏེ་ནེ་དང་མ་
ཏ་�་དང་ཛ་བྷད་དང་ཨེ་ལི་ཕེ་ལེཏ་དང་ཡེ་རེ་མའི་དང་མ་ནསེ་�ཱེ་དང་ཤིམ་ཨི། 34-37བྷ་ནིའི་རིགས་�ས་ནས་
མ་དའི་དང་ཨམ་རམ་དང་�་ཨེལ་དང་བྷེ་ན་�ཱ་དང་བེ་དེ་ཡ་དང་ཀེ་�་ཧི་དང་ཝ་ནི་�ཱ་དང་མེ་རེ་མོད་དང་
ཨེལ་ཡ་ཤིབ་དང་མ་ཏན་�ཱ་དང་མ་ཏེ་ནེ་དང་ཡ་�། 38-42བྷིན་�ཨིའི་རིགས་�ས་ནས་ཤིམ་ཨི་དང་ཤེ་ལེམ་�ཱ་
དང་ན་ཐན་དང་ཨ་ད་�ཱ་དང་མག་ན་དེ་བེ་དང་ཤ་ཤཡེ་དང་ཤ་རཡེ་དང་ཨ་ཛ་རེལ་དང་ཤེ་ལེམ་�ཱ་དང་ཤེ་
མར་�ཱ་དང་ཤལ་�མ་དང་ཨ་མར་�ཱ་དང་ཡོ་སེབ། 43ནེ་བྷོའི་རིགས་�ས་ནས་ཡི་ཨེལ་དང་མ་ཏི་ཐི་�ཱ་དང་ཛ་
བྷད་དང་ཛ�་བི་ན་དང་ཡ་དའི་དང་ཡོ་ཨེལ་དང་བྷེ་ན་�ཱ། 44�ེས་པ་འདི་ཚ�་ཚང་མར་�ི་�ལ་བའི་�ང་མ་ཡོད། 
དེ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་དང་ཁ་�ལ་ནས་དེ་ཚ�འི་�་�ག་དང་བཅས་པ་�ིར་ལོག་བཏང་ངོ༎ 



 

Nehemiah 

ནེ་ཧེམ་�ཱ 1 

1ཧ་ཀལ་�ཱའི་�་ནེ་ཧེམ་�ཱས་ཅི་�ས་པའི་གནས་�ལ་ཁག་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན༎  

ནེ་ཧེམ་�ཱས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཆེད་�་དོ་�ང་�ས་པ།  

�ལ་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐ་�ིས་ཕ་�ཱསེ་�ལ་�་�ིད་�ོངས་�ས་པའི་ལོ་ཉི་�་པའི་�བས་�། ཀིསེ་ལེབ་ཞེས་པའི་�་
�ས་�་ནེ་ཧེམ་�ཱ་ང་རང་པར་སི་ཡའི་�ལ་�ི་�ལ་ས་�་ས་�་ཡོད་དོ། 2�བས་དེར་ངའི་�ན་ཧ་ན་ནི་ཞེས་པ་དེ་
མི་ཁ་ཤས་དང་མཉམ་�་ཡ་�་�་པའི་�ལ་ནས་བ�ེབས་པ་དང་། ངས་ཁོ་ཚ�ར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོར་དང་བྷེ་བྷི་ལོ་
ནི་ཡའི་བཙ�ན་ནས་ཐར་བའི་ཡ་�་�་པ་�མས་�ི་�ོར་ལ་གནས་�ལ་�ིས་པའི་ལན་�། 3དེ་ཚ�ས། བཙ�ན་ཁང་
ནས་ཐར་བའི་�ིམ་�་ལོག་པའི་ཡ་�་�་པ་�མས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོའི་ནང་ཡོད་པ་དང་། �ལ་�ི་ཉེ་འཁོར་ལ་
ཡོད་པའི་�ི་�ལ་བ་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�་ལ་བ�ས་བཅོས་�ས་པ་དང་། �ར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�གས་རི་�མས་གཞིག་པ་
�མས། ད་བར་གནས་�ངས་དེ་རང་�་ཡོད་པ་དང་། �ར་མེས་འཚ�ག་པའི་ག�ང་�ོ་�མས་�ང་ད་བར་ཉམས་
གསོ་�ས་མེད་ཅེས་�ས་སོ། 4དེ་ཐོས་མ་ཐག་�་ང་ས་ལ་བ�ད་ནས་�ས་པ་ཡིན། དེ་�ེས་ངས་�་ངན་�ས་ཏེ་ཉིན་
ཞག་མང་པོའི་རིང་�་ཁ་ཟས་མ་ཟས་པར་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་�ས་ཤིང་འདི་�ད་�། 5�ེ་མཐོ་རིས་�ི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག། �ེད་ནི་མངའ་ཐང་ཆེ་ཞིང་། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་�་གི་ཡོད། �ེད་�ི་བཀའ་�ང་ཞིང་�ེད་ལ་བ�ེ་བ་
�་མཁན་ཆོ་ལ་དམ་བཅའ་གང་གནང་བ་དེ་�ེད་�ིས་ངེས་པར་�བ་པ་གནང་གི་ཡོད། 6ང་ལ་�གས་�ེས་
གཟིགས་ཤིང་ངས་�་བར་གསན་པ་གནང་རོགས་གནང་། ངས་ཉིན་མཚན་�ན་�་�ེད་�ི་ཞབས་ཏོག་པ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་ཆེད་�་�ོན་ལམ་འདེབས་�ི་ཡོད། ང་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ིག་པ་�ས་པར་ངས་ངོས་ལེན་�་གི་
ཡོད། ང་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་དང་ངས་�ང་དེ་བཞིན་�ིག་པ་�ས་ཡོད། 7ང་ཚ�ས་�ེད་�ི་�གས་དགོངས་དང་
འགལ་བའི་ལས་ངན་ཤ་�ག་�ས་ཤིང་། �ར་�ེད་�ིས་ཉིད་�ི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་གནང་བའི་
བཀའ་�ིམས་�མས་ང་ཚ�ས་�ིས་�ང་�ས་མེད། 8�ར་མོ་ཤེ་ལ་�ེད་�ིས་གནང་བའི་བཀའ་�མས་�གས་�ན་
གསོས་པ་གནང་རོགས་གནང་། གལ་ཏེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ནས་ང་ལ་དད་ལོག་�ས་པ་ཡིན་ན་ངས་�ོད་ཚ�་མི་
རིགས་གཞན་�ི་�ོད་�་ཁ་གཏོར་�་ཡིན། 9གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�་སེམས་བ�ར་ནས་ངའི་�ོགས་�་ལོག་�ེ། ངའི་བཀའ་
�ིམས་�མས་�ང་ན་�ོད་ཚ�་འཛམ་�ིང་�ལ་�་�ན་�་ཁ་འཐོར་ནས་བ�ད་ཡོད་�ང་། �ོད་ཚ�་ཚང་མར་ངས་
འདམས་པའི་ང་ལ་མཆོད་པའི་གནས་དེར་�ོགས་གཅིག་�་བ�་�་ཡིན། 10�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། དེ་ཚ�་ནི་
�ེད་�ི་ཞབས་ཏོག་པ་དང་�ེད་�ི་མི་འབངས་ཡིན་ཅིང་། དེ་ཚ�ར་�ེད་�ི་མ�་�ོབས་ཆེན་པོས་�བས་པ་གནང་
བ་ཡིན་པས། 11ད་ངའི་�་བར་གསན་པ་གནང་རོགས་གནང་། དེ་བཞིན་�ེད་ལ་མོས་�ས་�་མཁན་�ེད་�ི་
ཞབས་ཏོག་པ་གཞན་ཚང་མའི་�་བར་གསན་པ་གནང་རོགས་གནང་། དེ་རིང་ངའི་ལས་དོན་�བ་པར་མཛད་
ཅིང། �ལ་པོ་ལ་ངའི་ཐོག་�་�ིང་�ེ་ཅན་བཟོ་བ་གནང་རོགས་གནང་། �བས་དེར་ང་ནི་�ལ་པོར་�ན་ཆང་
འ�ེན་མཁན་གསོལ་དཔོན་ཞིག་ཡིན་ནོ༎ 
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ནེ་ཧེམ་�ཱ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིན་པ།  

1དེ་ནས་�་བ་བཞིའི་�ེས་�་ཉིན་གཅིག་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐ་གསོལ་ཚ�ག་བཞེས་�བས་ངས་ཁོང་ལ་
�ན་ཆང་�ལ་བ་དང་། �ལ་པོ་ཆེན་པོས་ང་སེམས་�ོ་བ་དེ་�་ནམ་ཡང་གཟིགས་མེད་དོ། 2དེར་བ�ེན་ཁོང་གིས་
ང་ལ། �ོད་རང་དེ་འ�་སེམས་�ོ་པོ་མཐོང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། �ོད་རང་ན་མི་འ�ག། �ོད་རང་ངེས་པར་�་
སེམས་མ་�ིད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། ང་འཇིགས་སོ། 3�་ལན་�། �ེ་མི་དབང་ཆེན་པོ་�་ཚ�་�ན་�་
བ�ན་པར་ཤོག ངའི་མེས་པོ་�མས་�ི་�་�ང་�ས་པའི་�ོང་�ེར་དེ་�ོངས་ཤིང་འཇིག་པ་དང་། དེའི་ག�ང་�ོ་
�མས་མེས་ཡོངས་�་འཚ�ག་ཡོད་པས། ངའི་སེམས་མི་�ོ་བ་ཇི་�ར་�ིད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 4�ལ་པོས། �ོད་ལ་ག་
རེ་དགོས་པ་འ�ག་ཅེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བས། ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་�ས་པ་ཡིན། 5�ལ་པོ་ལ། 
�ེ་མི་དབང་ཆེན་པོ། �་ཉིད་�གས་མཉེས་ཤིང་�ན་པོའི་�་བར་ཁས་ལེན་གནང་ན་ང་ལ་ཡ་�་�འི་�ལ་�་འ�ོ་
བ�ག་རོགས་གནང་། �ལ་དེར་ངའི་མེས་པོ་�མས་�ི་�་�ང་�ས་ཡོད་པས། ངས་�ོང་�ེར་དེ་ཉམས་གསོ་�ེད་
ཆོག་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�་བ་འ�ལ་ལོ། 6�ལ་པོ་དང་བ�ན་མོ་�ན་�་བ�གས་ཡོད་�བས་�ལ་པོས་
ངའི་�་བར་ངོས་ལེན་གནང་ཏེ། ང་ལ། �ོད་ལམ་�་ག་ཚ�ད་འགོར་ཡོང་ངམ། ག་�ས་�ིར་ལོག་�ེད་དམ་ཞེས་
བཀའ་འ�ི་གནང་བའི་ལན་ཚང་མ་ངས་�ལ་པོ་ལ་�ས་པ་ཡིན། 7དེ་�ེས་ངས་�ལ་པོ་ལ། གཙང་པོ་�བ་རད་ཕ་
རོལ་�་ཡོད་པའི་�བ་�ོགས་ས་�ལ་�ི་མངའ་�ེའི་�ིད་ཚབ་�མས་ལ་བ�ན་པའི་�ིར་�་ང་རང་ཡ་�་�འི་�ལ་
བར་�་འ�ོ་ཆོག་པའི་ལག་འ�ེར་ཞིག་ང་ལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་པ་ཡིན། 8ཡང་དེ་བཞིན་མཆོད་ཁང་
�ང་�ོབ་�ེད་�ིར་བ�ིགས་པའི་�ོང་གི་ག�ང་�ོ་ཆེ་�ང་ཁག་དང་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རིར་མཁོ་�ེད་དང་། 
གཞན་ཡང་ངའི་ཁང་པ་�བ་�བས་མཁོ་བའི་ཤིང་ཆས་ཁག་�བ་དགོས་ཤེས་�ལ་པོའི་ཤིང་ནགས་དོ་དམ་པ་ཨ་
སཕེ་�ི་མིང་ཐོག་�འང་བཀའ་ཤོག་གཅིག་�ས་པ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་ང་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་པའི་�ེན་�ིས་
ངའི་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་�ལ་པོས་�བ་པ་གནང་�ང་། 9དེ་ནས་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་�་པ་དང་དམག་དཔོན་འགའ་
ཤས་ང་དང་མཉམ་�་གཏོང་བ་གནང་ནས་གཙང་པོ་�བ་རད་ཕ་རོལ་�ི་�བ་�ོགས་མངའ་�ེ་�ལ་�་བ�ེབས་
ཤིང་། ངས་དེ་གའི་�ིད་ཚབ་�མས་ལ་�ལ་པོས་གནང་བའི་བཀའ་ཤོག་�མས་བ�ན་མོད། 10འོན་�ང་�ོང་�ེར་
བྷེད་ཧོ་རོན་�་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་སན་བྷ་ལཏ་དང་། ཨམ་མོན་མངའ་�ེའི་�ལ་�་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་
མིང་ལ་ཏོ་བྷི་�ཱ་ཞེས་པ་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་རོགས་�ེད་མཁན་མི་ཞིག་བ�ེབས་བཞག་ཅེས་
ཐོས་ནས་ཧ་ཅང་�ོས་སོ། 11དེ་�ེས་ང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ོར་ནས་ཉིན་ཞག་ག�མ་�ི་�ེས་ལ་མ་གཏོགས། 
12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ག་རེའི་དོན་ལ་གཏོང་བ་གནང་བ་ཡིན་པ་དེའི་�ོར་ངས་�་
ལའང་མ་བཤད་པ་ཡིན། དེ་ནས་ནམ་�ེད་ཙམ་ལ་ངས་མི་འགའ་ཤས་མཉམ་�་འ�ིད་ནས་�ི་ལོགས་�་ཐོན་
�བས། མཚན་དེ་ལ་ང་རང་བཞོན་པའི་བོང་�་དེ་མ་གཏོགས་ང་ཚ�་དང་མཉམ་�་སེམས་ཅན་གཞན་མེད་ཅིང་། 
13�ོང་�ེར་�ི་�བ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་�ང་གཤོང་གི་ག�ང་�ོ་བ�ད་དེ་�ོང་�ེར་ནས་�ིར་ཐོན་ཏེ། �ོ་�ོགས་
�་འ�ག་གི་�་མིག་བ�ལ་ནས་བཙ�ག་�ིགས་ད�གས་སའི་�ལ་�ོའི་བར་�་�ིན་ཞིང་། �ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་
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གཞིགས་པ་�མས་དང་མེས་འཚ�ག་པའི་ག�ང་�ོ་�མས་ངས་བ�ག་ད�ད་�ས་པ་ཡིན། 14དེ་ནས་�ོང་�ེར་�ི་
ཤར་�ོགས་ནས་�ང་ངོས་�་�ིན་ཏེ་�་མིག་གི་�ལ་�ོ་དང་�ལ་པོའི་�ིང་�འི་བར་�་བ�ེབས་པ་དང་། ང་
བཞོན་པའི་བོང་�་དེས་�ོ་�ག་ད�ིལ་�་འ�ོ་ས་མ་�ེད་པས། 15ཀིད་རོན་�ང་གཤོང་�་མར་བབས་ནས་�གས་
རི་�མས་བ�ག་ཞིབ་�ེད་བཞིན་ལམ་དེ་རང་བ�ད་དེ་�ང་གཤོང་གི་�ལ་�ོར་འ�ལ་ནས་�ོང་�ེར་�་�ིན་པ་
ཡིན། 16ང་གང་�་�ིན་པ་དང་ག་རེ་�ས་པའི་�ོར་ལ་ས་གནས་�ི་ལས་�ེད་པ་�ས་�ང་མ་ཤེས་པ་དང་། དེའི་
�ོར་ལ་ངས་ཡ་�་�་པའི་�ན་�་�མས་ལའང་ད་བར་གང་ཡང་བཤད་མེད་ཅིང་། ངའི་ལས་དོན་དེའི་�ོར་ལ་�་
མ་འགོ་�ེད་དང་མི་མང་གི་ལས་�ེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ལས་�ེ་�མས་ལ་ངས་རོགས་�་དགོས་པ་ཡིན། འོན་
�ང་དེ་བར་ཁོ་ཚ�ར་ངས་གང་ཡང་བཤད་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 17ངས་ཁོ་ཚ�་ལ། �ོས་དང་། ང་ཆོའི་གནས་�ངས་
ཐབས་�ག་པོ་འདི་འ�་ཞིག་ལ་�ག་ཡོད། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནི་འཇིག་ནས་�་མེད་ཆགས་ཤིང་། དེའི་�ལ་�ོ་�མས་
�ང་མེས་ཡོངས་�་འཚ�ག་འ�ག་པས། ད་ང་ཚ�ས་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་�མས་�ར་�་གསར་�ིག་�ས་ཏེ་ང་ཚ�ར་
འཕོག་པའི་མིང་�ེས་ངན་པ་དེ་མེད་པར་�ེད་དགོས་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། 18ངས་ཁོ་ཚ�་ལ་དཀོན་མཆོག་ང་དང་
མཉམ་�་འ�ོགས་ཤིང་། ཁོང་གིས་ང་ལ་�བས་�ོགས་ཇི་�ར་མཛད་པའི་�ོར་དང་། �ལ་པོས་གང་དང་གང་
ག�ངས་པའི་�ོར་ཚང་མ་བཤད་པ་ཡིན། དེའི་ལན་�་ཁོ་ཚ�ས། ད་ང་ཚ�་�ོང་�ེར་དང་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་
�མས་གསར་�ིག་�་�འི་ལས་འགོ་འ�གས་དགོས་ཅེས་�ས་ནས་ཨར་ལས་�ེད་�འི་�་�ིག་�ས་པ་ཡིན། 
19�བས་དེར་སན་བྷ་ལཏ་དང་། ཏོ་བྷི་�ཱ་དང་། ཨ་རབ་པའི་མི་གྷེ་ཤེམ་ཞེས་པའི་མི་ག�མ་�ིས། ང་ཚ�ས་གང་
�ེད་�ི་ཡིན་པ་དེའི་�ོར་གོ་ཐོས་�ིས། ང་ཚ�ར་འ�་གཏམ་བཤད་དེ་�ས་པ། �ོད་ཚ�ས་གང་�ེད་�ི་ཡོད། �ོད་
ཚ�ས་�ལ་པོར་ངོ་�ོལ་�་�ིས་�ེད་�ི་ཡོད་དམ། 20དེའི་ལན་�་ངས། མཐོ་རིས་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་�་�ིན་�ིས་
ང་ཚ�འི་ལས་དོན་འ�བ་�་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚ�་ནི་ཁོང་གི་ཞབས་ཏོག་པ་ཡིན་པས། �ོང་�ེར་དང་�གས་རི་
�མས་གསར་�་བ�ིགས་ཐབས་�ེད་�ི་ཡོད། འོན་�ང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�་དངོས་གང་གི་ཐོག་�འང་�ོད་ཚ�ར་
ཐོབ་�ལ་དང་དབང་ཆ་སོགས་མེད་པ་དང་། �ལ་�ི་�གས་�ོལ་སོགས་ལའང་�ོད་ཚ�ར་ཐེ་�ས་གང་ཡང་མེད་
ཅེས་�ས་པ་ཡིན༎  

ནེ་ཧེམ་�ཱ 3 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�གས་རི་�མས་�ར་�་�ིག་པ།  

1�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་�ིག་�ལ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ཅིང་། �་མ་�མས་�ི་གཙ�་བོ་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་�ིས་
གཙ�ས་པའི་ཁོང་གི་ལས་རོགས་�་མ་གཞན་�མས་�ིས་�ག་གི་�ལ་�ོ་ཞེས་པ་དེ་བ�ིགས་ཤིང་། དེ་ལ་རབ་
གནས་�ས་ཏེ་�ལ་�ོ་དེ་རང་སར་�་བ�ིགས་སོ། དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�ས་བ�་�ག་ཅེས་པའི་མཁར་�ོང་ མཁར་�ོང: 
གན་དྷོ་ལ་�་�འི་ད�ིབས་�་བཞེངས་ཡོད་�ང་དེ་ནི་�གས་རི་�ང་མཁན་དམག་མི་�མས་བ�ད་ས་ཡིན། ཐོག་
མའི་བ�་�ར་�ར་�ེ�་ཞེས་གསལ་ཡོད། མཐོན་པོ་དང་། ཧ་ན་ནེལ་�ི་མཁར་�ོང་མཐོན་པོའི་བར་�ི་�གས་རི་
�མས་ཉམས་གསོ་�ས་ཤིང་དེ་དག་ལ་རབ་གནས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 2�གས་རིའི་ཆ་ཤས་གཞན་ཤིག་ཡེ་རི་ཀོའི་
�ལ་མི་�མས་�ིས་བ�ིགས་ཤིང་། ཨིམ་རིའི་�་ཛ་�ར་�ིས་�ང་དེ་འ�ོས་ཆ་ཤས་ཤིག་བ�ིགས་སོ། 3དེ་ནས་ཧ་
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སི་�འི་རིགས་�ས་�ིས་ཉ་�ོ་ཉ་�ོ: ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་�ོ་ཞིག་གི་མིང་�ེ། ཕལ་ཆེར་�ལ་�ོ་དེ་བ�ད་ནས་ཉ་
�མས་�ོང་�ེར་ནང་�་འ�ེར་ཡོང་བའམ། ཡང་ན་�ལ་�ོ་དེའི་ཉེ་འ�མ་�་ཉ་ཤ་ཉོ་འཚ�ང་�ས་པའི་�ེན་�ིས་
�ལ་�ོ་དེའི་མིང་ལ་ཉ་�ོ་ཞེས་�གས་པར་�ིད་དོ། ཞེས་པའི་ག�ང་�ོ་དེ་བ�ིགས་ཤིང་། ག�ང་མ་དང་�ོ་�མས་
བཟོས་ཏེ་དེར་�ོ་�གས་དང་�ོ་གཏན་�མས་བ�ིགས་པ་ཡིན་ནོ། 4དེ་འ�ོས་�གས་རིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཧག་ཀོཛའི་
ཚ་བོའམ་�་རི་�ཱའི་�་མེ་རེ་མོད་�ིས་བ�ིགས་ཤིང་། དེ་འ�ོས་མེ་ཤེ་ཛ་བྷེལ་�ི་ཚ་བོའམ་བྷེ་རེ་ཀི་�ཱའི་�་མེ་�ལ་
ལམ་�ིས་བ�ིགས་པ་དང་། ཡང་དེ་འ�ོས་བྷ་ནའི་�་ཛ་�ོག་གིས་བ�ིགས་པ་ཡིན་ནོ། 5དེ་�ེས་ཊེ་ཀོ་ཨའི་�ལ་མི་
�མས་�ིས་�གས་རིའི་འ�ོས་དེ་བ�ིགས་མོད། འོན་�ང་ཨར་ལས་དོ་དམ་པ་ཚ�ས་ལས་ཀ་བ�ལ་བ་བཞིན་�ོང་
�ེར་�ི་�ལ་མི་ཆེ་ཁག་ཚ�ས་ངལ་�ོལ་�ེད་འདོད་མ་�ས་པ་དང་། 6པ་སེ་ཨའི་�་ཡོ་�ཱ་དྷ་དང་། བྷེ་སོ་དྷི་�ཱའི་�་
མེ་�ལ་ལམ་�ིས་ཡེ་ཤ་�་ཞེས་པའི་�ལ་�ོ་དེ་ཉམས་གསོ་�ས་ཤིང་། དེར་ག�ང་མ་དང་�ོ་�མས་དང་། གཞན་
ཡང་�ོ་�གས་དང་�ོ་གཏན་སོགས་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ། 7གྷི་བི་ཨོན་�ི་�ལ་མི་མེ་ལཏ་�ཱ་དང་། མེ་རོ་ནོད་�ི་�ལ་
མི་ཡ་དྷོན་དང་། ཡང་གྷི་བི་ཨོན་དང་མིཛ་�ཱའི་�ལ་མི་མ�ན་མོང་ནས་�བ་རད་�བ་�ོགས་མངའ་�ལ་�ི་�ིད་
ཚབ་�ི་བ�གས་�ལ་བར་�་�གས་རི་དེ་ཉམས་གསོ་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 8ཡང་གསེར་བཟོ་བ་ཧར་ཧ་�ཱའི་�་�་ཛ�་
ཨེལ་�ིས་�གས་རི་�ག་འ�ོས་དེ་བ�ིགས་ཤིང་། �ི་བཟང་བཟོ་མཁན་ཧ་ནན་�ཱས་�གས་རི་�ིག་འ�ོས་�ས་
པའི་�ོགས་གཞན་དེ་ནས་ཁ་ཞེང་ཆེ་བའི་�ལ་�ོར་བར་�་�ར་�ིག་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 9ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོང་�ེ་
�ེད་ཀའི་ཐོག་�་�ིད་�ོང་�ེད་མཁན་�ར་�ི་�་རེ་ཕ་�ཱས་�གས་རི་འ�ོས་དེ་ཉམས་གསོ་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 10དེ་
�ེས་ཧ་�་མཕ་�ི་�་ཡེ་དྷ་�ཱས་རང་གི་ཁང་པའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་�གས་རི་དེ་བ�ིགས་ཤིང་། དེ་འ�ོས་ཧ་
ཤབ་ནི་ཨའི་�་ཧ་�ཤེ་�ིས་ཉམས་གསོ་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 11དེ་བཞིན་ཧ་རིམ་�ི་�་མལ་ཀི་�ཱ་དང་པ་�ཊ་མོ་ཨབ་
�ི་�་ཧ་�བ་�ིས་�གས་རི་�ིག་འ�ོས་ཁག་གཅིག་དང་མེ་ཐབ་�ི་མཁར་�ོང་མཐོན་པོ་ཞེས་པ་དེ་བ�ིགས་པ་
ཡིན་ནོ། 12དེ་�ེས་ཧལ་ལོ་ཧེཤ་�ི་�་ཤལ་�མ་�ི་གཙ�ས་པས་ཁོའི་�་མོ་�མས་�ིས་�གས་རི་འ�ོས་དེ་བ�ིགས་
པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་�་ལམ་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོང་�ེ་�ེད་ཀའི་�ོང་�ིད་�ོང་པ་ཡིན་ནོ། 13ཡང་�ང་གཤོང་གི་
ག�ང་�ོ་དེ་ནི་�ོང་�ེར་ཧ་�ན་དང་ཛ་ནོ་ཨའི་�ལ་མི་�མས་�ིས་བཞེངས་ཏེ། དེར་�ོ་དང་�ོ་�གས་དང་�ོ་
གཏན་སོགས་�ར་ནས་རང་སར་བ�ིགས་པ་དང་། ས་�ལ་དེ་ནས་བཙ�ག་�ིགས་ད�གས་སའི་�ལ་�ོ་བར་�་
�གས་རི་རིང་ཚད་མི་ཊར ༤༤༠ ཙམ་ཡོད་པ་ཞིག་བ�ིགས་པ་ཡིན་ནོ། 14བཙ�ག་�ིགས་ད�གས་སའི་�ལ་�ོ་དེ་
ནི་བྷེད་ཧག་ཀེ་རེམ་�ི་�ོང་�ིད་�ོང་པ་རེ་ཀབ་�ི་�་མལ་ཀི་�ཱ་ཞེས་པ་དེས་བ�ིགས་ནས་དེར་�ོ་དང་�ོ་�གས་
དང་། གཞན་ཡང་�ོ་གཏན་སོགས་�ར་ཞིང་དེ་དག་རང་སར་བ�ིགས་པ་ཡིན་ནོ། 15མིཛ་�ཱའི་�ོང་�ིད་�ོང་པ་
ཀོལ་ཧོ་�ཱ�འི་�་ཤལ་�མ་�ིས་�་མིག་གི་�ལ་�ོ་དེ་བ�ིགས་ནས་དེར་ཐོག་དང་�ོ་དང་�ོ་�གས་�ོ་གཏན་སོགས་
བཟོས་ཤིང་། �ལ་པོའི་�མ་རའི་མ�ན་�་ཡོད་པའི་ཤེ་�ཱའི་�ིང་�འི་ཉེ་འ�མ་ནས་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�་
འབབ་སའི་�ོའི་ཐེམ་�ས་བར་�་�གས་རི་དེ་ཉམས་གསོ་�ས་པ་དང་། 16བྷེད་�ར་�ི་�ོང་�ེ་�ེད་ཀའི་�ོང་
�ིད་�ོང་པ་ཨཛ་�ག་གི་�་ནེ་ཧེམ་�ཱས་�གས་རི་�ིག་འ�ོས་དེ་�་འ�ད་ནས་�་བིད་�ི་�ར་ཁང་དང་། དེའི་
ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་�ིང་�་དང་། གཞན་ཡང་དམག་�ར་བར་�་བཞིག་གསོས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

�གས་རི་ཉམས་གསོ་�ེད་མཁན་ལེ་ཝ་ིཔ་�མས།  



ནེ་ཧེམ་�ཱ 

17དེ་�ེས་�གས་རི་�ིག་འ�ོས་�མས་གཤམ་གསལ་ལེ་ཝི་པ་�མས་�ིས་བ�ིགས་པ་དང་། དེ་འ�ོས་�གས་རིའི་
ཆ་ཤས་གཅིག་བྷ་ནིའི་�་རེ་�མ་�ིས་བ�ིགས་ཤིང་། དེ་འ�ོས་ཀི་�ཱའི་�ོང་�ེ་�ེད་ཀའི་�ོང་�ིད་�ོང་པ་ཧ་ཤབ་
�ཱས་རང་གི་�ོང་�ེའི་ཁོངས་ནས་བ�ིགས་སོ། 18དེ་འ�ོས་ཀི་�ཱའི་�ོང་�ེ་�ེད་ཀའི་�ོང་�ིད་�ོང་པ་ཧེ་ན་�ད་
�ི་�་བྷབ་ཝའི་�ིས་བ�ིགས་སོ། 19ཡང་མིཛ་�ཱའི་དཔོན་པོ་ཡེ་�་ཨའི་�་ཨེ་ཛ�ར་�ིས་གོ་མཚ�ན་ཁང་གི་མ�ན་
�ོགས་ནས་�གས་རི་�ར་�ག་པའི་ལམ་�ི་�ར་བར་�་�གས་རི་བཞིགས་གསོས་�ས་པ་དང་། 20དེ་བཞིན་ཛབ་
བཡེའི་�་བྷ་�ག་གིས་�་མ་གཙ�་བོ་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་�ི་ཁང་པའི་�ོའི་བར་�་�གས་རི་དེ་ཉམས་གསོ་�ས་པ་དང་། 
21ཡང་དེ་ནས་ཁང་པ་དེའི་�ར་བར་�ི་�གས་རི་དེ་ཧག་ཀོཛ་�ི་ཚ་བོ་�་རི་�ཱའི་�་མེ་རེ་མོད་�ིས་བ�ིགས་པ་
ཡིན་ནོ༎  

�གས་རི་ཉམས་གསོ་�ེད་མཁན་�་མ་�མས།  

22�གས་རི་�ིག་འ�ོས་ཁག་ནི་གཤམ་གསལ་�་མ་�མས་�ིས་�ར་�་བ�ིགས་པ་དང་། �གས་རིའི་འ�ོས་
གཅིག་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཕན་�ན་�ི་�་མ་�མས་�ིས་བ�ིགས་སོ། 23བྷེན་ཡ་མིན་དང་ཧ་�བ་�ིས་རང་གི་ཁང་
པའི་མ�ན་�་འཁེལ་བའི་�གས་རི་དེ་དང་། ཨ་ན་ན་�ཱའི་ཚ་བོའམ་མ་སི་ཨའི་�་ཨ་ཛར་�ཱས་�ང་རང་གི་ཁང་
པའི་མ�ན་�་འཁེལ་བའི་�གས་རི་དེ་བ�ིགས་པ་ཡིན་ནོ། 24དེ་བཞིན་ཨ་ཛར་�ཱའི་ཁང་པ་ནས་�གས་རིའི་�ར་
བར་�་ཧེ་ན་�ད་�ི་�་བྷིན་�ཨིས་ཉམས་གསོ་�ས་པ་དང་། 25-26�ིག་�ར་དེ་ནས་�ོ་�ང་པ་�མས་�ི་�མས་
རའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་ཕོ་�ང་གོང་མའི་མཁར་�ོང་མཐོན་པོའི་བར་�ི་�གས་རི་དེ་�་ཛཡེ་�ི་�་པ་�ཱལ་
�ིས་བཞིག་གསོས་�ས་ཤིང་། ཤར་ངོས་�་�འི་�ལ་�ོ་དང་མཆོད་ཁང་�ང་ཆའི་ཆེད་�་བཞེངས་པའི་མཁར་
�ོང་མཐོན་པོ་དེའི་བར་�ི་�གས་རི་དེ་དག་པ་རོཤི་�ི་�་པེ་དྷ་�ཱས་བ�ིགས་པ་དང་། ཡང་ས་�ལ་དེ་ནི་མཆོད་
ཁང་གི་ལས་�ེད་པ་�མས་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་པ་�ོང་�ེར་ནང་གི་ཨོ་ཕེལ་ཞེས་པའི་ས་གནས་དེ་ཡིན་ནོ།  

ཉམས་གསོ་�ེད་མཁན་གཞན་�མས།  

27དེ་བཞིན་ཊེ་ཀོ་ཨའི་�ལ་མི་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་�ང་ཆའི་ཆེད་�་བཞེངས་པའི་མཁར་�ོང་མཐོན་པོའི་མ�ན་
ནས་ཨོ་ཕེལ་�ི་�གས་རི་བར་�་ཉམས་གསོ་�ས་པ་དང་། �གས་རིའི་ཆ་ཤས་དེ་ནི་ཁོ་ཚ�ས་�ིགས་ཐེངས་གཉིས་
པར་བ�ིགས་པ་ཡིན་ནོ། 28ཡང་�་མ་�མས་�ི་ཚ�གས་གཅིག་གིས་རང་རང་སོ་སོའི་ཁང་པའི་མ�ན་�ིས་�འི་�ི་
�ལ་�ོ་ནས་�ང་ངོས་�་�ིན་པའི་�གས་རི་དེ་དག་བཞིག་གསོས་�ས་པ་དང། 29ཨིམ་མེར་�ི་�་ཛ་�ོག་གིས་
རང་གི་ཁང་པའི་མ�ན་�ི་�ིག་པའི་ཆ་ཤས་དེ་བ�ིགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཤར་�ི་�ལ་�ོ་�ང་མཁན་ཤེ་ཀན་
�ཱའི་�་ཤེ་མ་�ཱས་དེའི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ིག་པ་དེ་ཉམས་གསོ་�ས་སོ། 30ཤེ་ལེམ་�ཱའི་�་ཧ་ནན་�ཱ་དང་ཛ་�ཱཕ་�ི་�་
�ག་པ་ཧ་�ན་�ིས་�གས་རིའི་ཁག་གཅིག་ཉམས་གསོ་�ས་ཤིང་། ཡང་དེ་ནི་ཁོ་ཚ�ས་ཉམས་གསོ་�ེད་ཐེངས་
གཉིས་པ་དེ་ཡིན་ནོ། བྷེ་རེ་ཀི་�ཱའི་�་མེ་�ལ་ལམ་�ིས་རང་གི་ཁང་པའི་མ�ན་�་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་དེ་བ�ིགས་
པ་ཡིན་ནོ། 31མལ་ཀི་�ཱ་ཟེར་བས་གསེར་བཟོ་བས་�གས་རི་ཁག་གཅིག་འགོ་མ�གས་ཏེ་མཆོད་ཁང་གི་ལས་�ེད་
པ་�མས་དང་ཚ�ང་པ་�མས་�ིས་བེད་�ོད་�ས་པའི་ཚ�གས་ཁང་ཆེན་པོའི་བར་�་བ�ིགས་ཤིང་། ཚ�གས་ཁང་དེ་



ནེ་ཧེམ་�ཱ 

ནི་�ང་ཤར་མཚམས་�་ཡོད་པའི་�གས་རིའི་ཐོད་�ི་ཁང་མིག་དང་ཉེ་བའི་མིཕ་�ད་མིཕ་�ད: �ང་ཆའི་�ལ་
�ོ་ཡང་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། ཅེས་པའི་�ལ་�ོའི་འ�མ་�་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 32གོང་གསལ་ཁང་མིག་དེ་ནས་�ག་�ོའི་
བར་�ི་�གས་རི་�ིག་འ�ོས་མཐའ་མ་དེ་ནི་གསེར་བཟོ་པ་དང་ཚ�ང་པ་�མས་�ིས་ཉམས་གསོ་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ནེ་ཧེམ་�ཱ 4 

ནེ་ཧེམ་�ཱས་རང་གི་ལས་ཀ་ལ་�བ་འགལ་�ེད་མཁན་�མས་དབང་�་�ད་པ།  

1ང་ཚ�་ཡ་�་�་པ་ཚ�ས་�གས་རི་བ�ིགས་�་འགོ་འ�གས་པའི་གནས་�ལ་དེ་ཐོས་ནས་སན་བྷ་ལཏ་ཧ་ཅང་ཁོང་
�ོ་ལངས་ནས་ང་ཚ�ར་དམའ་འབེབས་དང་འ�་གཏམ་བཤད་དེ། 2རང་གི་མཛའ་�ོགས་དང་ས་མར་ཡ་པའི་
དམག་མི་�མས་�ི་མ�ན་�། ཡ་�་�་པ་�ོ་པོ་འདི་ཚ�ས་ག་རེ་�ེད་དགོས་བས་མ་�ི་ཡོད་དམ། ཁོ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་
དེ་གསར་�་འ�གས་བ�ན་�ེད་དགོས་ཅེས་བསམ་པ་ཡིན་ནམ། ཁོ་ཚ�ས་དམར་མཆོད་སོགས་འ�ལ་བའི་�ོ་ནས་
ལས་དོན་ཚང་མ་ཉི་མ་གཅིག་རང་ལ་འ�བ་ཡོང་ཞེས་བསམ་པ་ཡིན་ནམ། ཁོ་ཚ�ས་མེས་འཚ�ག་པའི་�ོ་�ག་དེ་
ཚ�འི་ནང་ནས་ཁང་པ་�ིག་�ེད་�ོ་�མས་བཟོ་བ�ན་�ེད་�བ་ཅེས་བ�ོད་དམ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 3ཁོའི་ཉེ་
འ�མ་�་ལངས་ནས་བ�ད་ཡོད་པའི་ཏོ་བྷི་�ཱས། ཁོ་ཚ�ས་�གས་རི་གང་འ�་ཞིག་བཟོ་འ�ོ་ཡོད་དམ། དེ་ནི་ཝ་མོ་
ཞིག་གིས་�ང་�ོར་བཤིག་བཏང་�བ་ངེས་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 4དེ་ནས་ངས་�ོན་ལམ་འདེབས་ཤིང་། �ེ་དཀོན་
མཆོག། ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་འ�་གཏམ་བཤད་པ་དེར་གསན་རོགས་གནང་། ཁོ་ཚ�ས་བཤད་པའི་འ�་གཏམ་དང་
དམའ་འབེབས་�ི་ཚ�ག་ངན་ཚང་མ་ཁོ་ཚ�་རང་གི་ཐོག་�་ཕོག་པར་ཤོག ཁོ་ཚ�འི་�་དངོས་ཚང་མ་�ན་མས་
འ�ོག་བཅོམ་�ས་ཏེ། མཐར་ཁོ་ཚ�་�ལ་གཞན་�་བཙ�ན་རར་འ�ོ་དགོས་པར་ཤོག 5ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�་�གས་རི་�ིག་
མཁན་�མས་ལ་དམའ་འབེབས་�ས་པ་ཡིན། �ེད་�ིས་ཁོ་ཚ�འི་ལས་ངན་དང་ཉེས་�ིག་�མས་མ་བ�ེལ་བ་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་པ་ཡིན། 6ང་ཚ�ས་ལས་མཚམས་མ་བཞག་པར་�གས་རི་�་མ�ད་དེ་བ�ིགས་པས། 
རིང་མིན་�གས་རིའི་མཐོ་ཚད་�ེད་ཀར་བ�ེབས་པ་ནི་མི་མང་ལ་ལས་ཀའི་སེམས་�གས་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་
ཡིན་ནོ། 7ང་ཚ�འི་�གས་རི་ཉམས་གསོ་དང་�ར་�་�ིག་�འི་ལས་ཀ་དེ་ཡར་�ས་འ�ོ་བཞིན་པའི་�ོར་ཐོས་ནས། 
སན་བྷ་ལཏ་དང་། ཏོ་བྷི་�ཱ་དང་། གཞན་ཡང་ཨ་ར་བི་ཡ་དང་ཨམ་མོན་དང་ཨཤ་དྷོད་�ི་མི་མང་ཧ་ཅང་ཁོང་�ོ་
ལངས་སོ། 8ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་དམག་�ངས་ཏེ་དེར་ཟིངས་འ�གས་བ�ང་ཐབས་�ས་མོད། 9འོན་�ང་ང་ཚ�ས་
དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་�ས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ད�་བོའི་ཐོག་�་�ང་ཆ་བཞག་པ་ཡིན། 
10�བས་དེར་ཡ་�་�་པ་ཚ�འི་ད�ིལ་ལ་�་གཞས་ཤིག་བཏང་�ོལ་ཡོད་པ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ཏེ། ང་ཚ�ས་
ཁལ་�ིད་འ�ེར་དགོས་�ང་བས་ན། �ས་�ི་�ོབས་�གས་ཚང་མ་ཉམས་ཤིང་�ད། �ོ་�ག་མང་པོ་དེ་ཙམ་འ�ེར་
དགོས་པས། དེ་རིང་�གས་རི་བ�ིགས་པ་ཇི་�ར་�ིད། 11ང་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་�ི་བསམ་�ལ་ལ། ང་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�ར་
མཐོང་མེད་ཅིང་། ཁོང་ཚ�ས་གང་�ས་�ོར་ལ་ང་ཚ�ས་གང་ཡང་ཤེས་�ི་མེད་གཤག་དང་། ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་
དམག་�ངས་ཤིང་ང་ཚ�་བསད་དེ་ང་ཚ�འི་ལས་ཀར་གནོད་�ོན་མ་བཏང་བར་�་ང་ཚ�ས་གང་ཡང་ཤེས་�ི་མ་
རེད་ཅེས་བསམ་མོད། 12འོན་�ང་ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་�ས་ངན་གང་བཤམས་པའི་�ོར་ལ་ད�་བོའི་ད�ིལ་�་
གནས་�ོད་�ེད་མཁན་ཡ་�་�་པ་�མས་�ིས་ང་ཚ�ར་ལན་བ�ལ་ཏེ་དེའི་�ོར་ལ་ཡང་ཡང་ཟོན་བ�་�ས་པས། 



ནེ་ཧེམ་�ཱ 

13ངས་མི་མང་�མས་ལ་�ི་དང་མ�ང་དང་མདའ་ག�་སོགས་འ�ེར་བ�ག་ནས་རང་རང་སོ་སོའི་རིགས་བ�ད་
བཞིན་�གས་རི་�ིག་འ�ོས་�ས་པའི་ས་གནས་སོ་སོར་�ང་ཆར་བཞག་པ་ཡིན། 14�བས་དེར་མི་�མས་སེམས་
�ལ་�ས་པ་མཐོང་ནས་ཁོ་ཚ�འི་འགོ་�ེད་དང་། ལས་�ེ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ཚ�་ཚང་མར། �ོད་ཚ�་ད�་བོ་�མས་ལ་
ཞེད་མི་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་གང་འ�འི་མངའ་ཐང་ཆེ་ཞིང་། གཟིལ་
དངངས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དེ་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ལ་མི་�མས་དང་། �ེ་དམན་�་�ག་
�མས་དང་གཞན་ཡང་སོ་སོའི་ཁང་�ིམ་�བས་པའི་�ིར་ད�་བོར་�ོལ་འཛ�ང་�ེད་དགོས་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། 
15ད�་བོའི་�ས་ངན་ཚང་མ་ང་ཚ�ས་ཧ་གོ་བ་དང་། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚ�འི་ཐབས་�ས་ངན་པ་�མས་ལམ་
�ོང་�་འ�ོ་མ་བ�ག་པ་དེ་ཁོ་ཚ�ས་ཤེས་�ོགས་�ས་སོ། འོན་�ང་ང་ཚ�་ནི་�ར་བཞིན་�གས་རི་ཉམས་གསོ་�ེད་
སར་�ིར་ལོག་�ས་པ་ཡིན། 16དེ་ནས་བ�ང་�ེ་ངའི་མི་མང་�ེད་ཀས་ཨར་ལས་�ས་ཤིང་། �ེད་ཀས་གོ་�བ་�ོན་
ཏེ་མ�ང་དང་�བ་དང་མདའ་ག�་བཅས་འ�ེར་ནས་�ང་ཆར་བ�ད་ཅིང་། དེ་བཞིན་ང་ཚ�འི་འགོ་�ེད་ཚ�ས་
�ང་། 17�གས་རི་ཉམས་གསོ་�ེད་མཁན་�མས་ལ་གང་�ིའི་རོགས་དང་�བ་�ོར་ཆ་ཚང་�ས་པ་ཡིན། �གས་
རི་ཉམས་གསོར་མཁོ་བའི་ལག་ཆ་འ�ེར་མཁན་ཨར་ལས་པ་ཚ�ས་ལག་པ་ཡ་གཅིག་གིས་ཨར་ལས་�ས་ཤིང་། 
ལག་པ་ཡ་གཅིག་�་གོ་མཚ�ན་འ�ེར་ནས་བ�ད་�ི་ཡོད་དོ། 18དེ་བཞིན་ཨར་ལས་�ེད་མཁན་ཚང་མས་རང་གི་
�ེད་པར་�ི་བཏགས་ཤིང་། དམག་�ང་འ�ད་དེ་ཟོན་བ�་བ�ལ་མཁན་མི་དེ་ང་དང་མཉམ་�་གནས་�ི་ཡོད་པ་
ཡིན། 19ངས་འགོ་དཔོན་དང་ལས་�ེ་�མས་�ིས་གཙ�ས་པའི་མི་མང་�ིངས་�མས་ལ། ད་ང་ཚ�འི་�གས་རི་ཉམས་
གསོ་�ེད་�འི་ལས་ཀ་དེ་�་ཆེར་�བ་ཡོད་པས་ང་ཚ�་ཕན་�ན་�ང་རིང་�་གནས་དགོས་�ང་ཡོད། 20དེ་བས་ན་
�ོད་ཚ�ས་དམག་�ང་གི་�ད་དེ་ཐོས་མ་ཐག་�་�ོད་ཚ�་མཐའ་འཁོར་བཞི་ནས་ངའི་�ར་འ�་འཛ�མས་�ེད་
དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�འི་�ོགས་གནང་�ེ་ད�་བོར་འཐབ་པ་གནང་གི་རེད་ཅེས་
�ས་པ་ཡིན། 21དེ་བཞིན་ཉིན་�ར་ཞོགས་པ་ནམ་ལངས་ནས་�ི་�ོ་�ར་མ་མ་ཤར་བར་�་ང་ཚ�འི་མི་འབོར་�ེད་
ཀས་�གས་རི་ཉམས་གསོ་�ས་ཤིང་། དེ་འ�ོས་མི་འབོར་�ེད་ཀས་མ�ང་ལག་པར་འ�ེར་ནས་�ང་ཆར་བ�ད་
པ་ཡིན། 22�བས་དེར་ངས་མི་མང་གི་འགོ་�ེད་�མས་ལ། �ོད་ཚ�་རང་གི་ལས་རོགས་�མས་དང་མཉམ་�་
མཆན་མོའང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་དགོས། དེ་�ར་�ས་ན་ང་ཚ�ས་མཚན་ལ་�ང་ཆར་བ�ད་དེ་ཉིན་མོར་ལས་
ཀ་�ེད་�བ་པའི་�ད་པར་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། 23དེ་�ས་ང་དང་ངའི་ལས་རོགས་དང་། དེ་བཞིན་འཁོར་
གཡོག་གཞན་དང་�གས་རི་�ང་མཁན་དམག་མི་དང་བཅས་པ་�ས་�ང་མཚན་ལ་རང་གི་གོས་མ་�ད་པར་གོ་
མཆོན་འ�ེར་ནས་བ�ད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ནེ་ཧེམ་�ཱ 5 

ད�ལ་པོ་�མས་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་བ།  

1དེ་ནས་ནམ་ཞིག་�ེས་�་�ེ་ཕོ་མོ་མང་པོས་རང་རིགས་ཡ་�་�་པ་�མས་ལ་�ོན་བ�ོད་འདོན་ཞིང་�ས་པ། 2ང་
ཚ�་ནང་མི་མང་པོ་ཡིན་པས་ང་ཚ�་འཚ�་ཐབས་�་འ�་རིགས་སོགས་དགོས་ཡོད། 3�་གེ་�ས་�་འ�་རིགས་�ང་
ངེས་བཞིན་པ་ཐོབ་པའི་�ིར་རང་གི་ས་ཞིང་དང་། ཁང་པ་�ན་ཚལ་དང་བཅས་པ་གཏའ་མར་བཞག་ནས་འ�་



ནེ་ཧེམ་�ཱ 

རིགས་སོགས་ཉོ་དགོས་�ང་ཞེས་�ས་པ་དང་། 4ལ་ལས་ང་ཚ�འི་ས་ཞིང་སོགས་�ི་ག�ང་�ལ་འཇལ་བའི་�ིར་
ད�ལ་གཡར་�ེན་ལེན་དགོས་�ང་བ་དང་། 5ཡ་�་�་པ་གཞན་དང་མ�ངས་པར་ང་ཚ�འང་ཡ་�་�་པའི་རིགས་
བ�ད་གཅིག་པ་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚ�འི་�་�ག་�མས་ཁོ་ཚ�འི་�་�ག་ནང་བཞིན་ལེགས་པ་མི་འ�ག་གམ། འོན་
�ང་ང་ཚ�ས་རང་གི་�་�ག་�མས་གཞན་�ི་�ན་གཡོག་�་བཏང་དགོས་�ང་བ་དང་། ང་ཚ�འི་�་མོ་�མས་�ང་
གཞན་�ི་�ན་འཁོལ་�་བཙ�ང་དགོས་�ང་བ་དང་། དེ་བཞིན་ང་ཚ�འི་ས་ཞིང་དང་�ན་ཚལ་ཚང་མ་མི་གཞན་�ི་
བདག་དབང་�་ཤོར་བས། ང་ཚ�་�་ཐབས་�ལ་ནས་བ�ད་ཡོད་ཅེས་�ས་པ་དང་། 6གནས་�ལ་དེ་ཐོས་ནས་ང་
ཧ་ཅང་ཁོང་�ོ་ལངས་ཤིང་། 7དེའི་�ོར་ལ་ཐབས་ཤེས་ཤིག་�ེད་དགོས་འ�ག་བསམ་ནས་ངས་མི་མང་གི་འགོ་
�ེད་དང་ལས་�ེ་�མས་ལ་གཤེ་གཤེ་བཏང་ཞིང་། �ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ན་�་�མས་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་གི་
འ�ག་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། དེ་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་�་ངས་མི་མང་གི་ཚ�གས་འ�་�ས་འཛ�མས་ཤིག་
བ�ག་ནས་དེ་དག་ལ། 8�ི་མིའི་ལག་�་�ན་འཁོལ་�་འཚ�ང་ཟིན་པའི་ང་ཚ�འི་ཡ་�་�་པའི་�ན་�་�མས་ང་
ཚ�ས་ཅི་�ས་�ིས་�ར་�་�ར་�་ཐབས་�ེད་བཞིན་པའི་ཁར། �ོད་ཚ�་ཡ་�་�་པའི་�ན་�་ནང་ཁོངས་�་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལ་བཙ�ང་གི་ཡོད་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་�ད་�ས་�བས། འགོ་�ེད་�མས་ལན་འདེབས་�ེད་
མ་�ས་པར་�་སིམ་མེར་གནས་པ་ཡིན་ནོ། 9ངས་�ར་�་ཁོ་ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�འི་ལས་ཀ་དེ་ནོར་འ�ལ་�ས་བཞག། ད་
�ོད་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིས་�ས་�ས་ཏེ། གང་རིགས་ཤིང་འོས་པ་དེ་�ོས་ཤིག། དེ་�ར་�ས་ན་ད�་བོས་ང་
ཚ�ར་འ�་གཏམ་བཤད་�བ་པའི་�ེན་ཐོབ་མི་ཡོང་། 10ངས་མི་མང་ལ་འ�་དང་ད�ལ་སོགས་�ིན་པར་བཏང་
ཡོད། ངའི་ལས་རོགས་དང་ལས་�ེད་པ་�མས་�ིས་�ང་དེ་བཞིན་�ིན་པར་བཏང་ཡོད་མོད། འོན་�ང་ང་ཚ�ས་�་
ལོན་དེ་དག་�ར་ལེན་�ིས་མ་�ས་པར་ཆག་ཡང་གཏོང་དགོས། 11དེ་�་གཡར་�ིན་�་བཏང་བའི་ད�ལ་དང་། 
འ�། �ན་ཆང་དང་�མ་ལ་སོགས་པ་ཚང་མ་ཆག་ཡང་གཏོང་དགོས་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་ས་ཞིང་དང་། �ན་ཚལ་
དང་། �་�་རའི་ཚལ་ཞིང་དང་། ཁང་པ་བཅས་པ་ཚང་མ་ཁོ་ཚ�ར་�ིར་�ོད་�ེད་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། 12མི་མང་གི་
འགོ་�ེད་ཚ�ས། ང་ཚ�ས་�ེད་རང་གིས་ཅི་ག�ངས་བཀའ་�བ་�ས་ཏེ། ཁོ་ཚ�འི་�་དངོས་ཚང་མ་�ིར་�ོད་�ས་
ཤིང་། དེ་ཚ�འི་�་ལོན་ཡོངས་�་ཆག་ཡང་�ེད་�ི་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། དེ་ནས་ངས་�་མ་�མས་ལ་�ད་བཏང་
ནས་ཁོ་ཚ�འི་མ�ན་�་མི་མང་གི་འགོ་�ེད་�མས་ལ་སོ་སོས་�ས་པའི་ཁ་ཆད་�མས་�ང་གི་ཡིན་ཞེས་དམ་
བཅའ་�ེད་བ�ག་�ེ། 13ངས་རང་གི་�ེ་རགས་བ�ོལ་ནས་�བ་�བ་བཏང་ཞིང་། གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་དམ་
བཅའ་ནས་འགལ་ན་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོད་ཚ�འི་ཁང་�ིམ་དང་། �་དངོས་ཚང་མ་�ོད་ཚ�འི་ལག་ནས་�བ་
�བ་བཏང་བ་གནང་ཞིང་། �ོད་ཚ�་ཚང་མ་ལག་པ་�ོང་པར་བཟོས་པ་གནང་�་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་ལ། དེར་འ�་
འཛ�མས་�ས་པའི་མི་ཚང་མས་ཨ་མེན་ཞེས་བ�ོད་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་�ས་ཤིང། མི་
མང་གི་འགོ་�ེད་ཚ�ས་�ང་རང་རང་སོ་སོས་�ས་པའི་དམ་བཅའ་�མས་འགལ་མེད་�ིས་�ང་�ས་པ་ཡིན་ནོ།  

ནེ་ཧེམ་�ཱས་�ག་བསམ་�མ་དག་གིས་�ི་�་�ས་པ།  

14�ལ་པོ་ཨར་ཐག་ཤས་ཐ་�ི་ཆབ་�ིད་�ོང་ལོ་ཉི་�་པ་ནས་�མ་�་སོ་གཉིས་བར་�་ལོ་ངོ་བ�་གཉིས་�ི་རིང་
ལ་ང་ཡ་�་�འི་�ལ་�ི་�ིད་ཚབ་�ས་ཏེ་བ�ད་མོད། འོན་�ང་ལོ་ངོ་བ�་གཉིས་དེའི་རིང་�་ང་དང་ངའི་ནང་
མི་བཅས་པས་�ིད་ཚབ་�ི་ཐོབ་ཐང་བཞིན་�ི་ཁ་ཟས་བཟང་པོ་དགོས་ཅེས་ལབ་�་མ་�ང་། 15འོན་�ང་ངའི་



ནེ་ཧེམ་�ཱ 

�ོན་�་�ང་བའི་�ིད་ཚབ་�མས་�ིས་མི་མང་ནས་ཆང་དང་�ོ་དོད་ཚ�ན་�ེད་ཉིན་རེར་ད�ལ་ཊམ་བཞི་བ�་རེ་
ལེན་ཏེ་མི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བཟོས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�འི་གཡོག་པོ་ཚ�ས་�ང་མི་མང་�ན་པོ་�ས་�ི་ཡོད་པ་
དང་། འོན་�ང་ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་�ར་མ་�ས་པ་ཡིན། 16ངས་རང་
གི་�ས་�གས་ཚང་མ་�གས་རི་ཉམས་གསོའི་ཆེད་�་བེད་�ོད་བཏང་བས། རང་གི་ཆེད་�་�་ནོར་སོགས་གང་
ཡང་གསོག་འཇོག་�ེད་�་མ་�ང་། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ངའི་མངའ་འོག་�་ལས་ཀ་�ེད་མཁན་ཚ�ས་�ང་�གས་རི་
ཉམས་གསོ་�ས་སོ། 17�ལ་�ི་�ོགས་བཞི་ནས་ང་ལ་�གས་འ�ད་�་ཡོང་མཁན་�མས་མ་�ིས་པར་ཡ་�་�་པ་
བ�་དང་�་བ�་ཐམ་པ་དང་དེ་ཚ�འི་འགོ་�ེད་ཚ�ས་ཉིན་�ར་རེ་བཞིན་ང་དང་མཉམ་�་ཁ་ཟས་ཟ་གི་ཡོད་པ་
དང་། 18ཉིན་རེའི་ཁ་ཟས་�་ངས་�ང་གཅིག་དང་�ག་�ག་པ་�ག་དང་གཞན་ཡང་�་དེ་མང་པོ་�་�ིག་�ས་
པ་དང་། ཉིན་ཞག་བ�་རེའི་ཐོག་�་�ན་ཆང་གསར་པ་རེ་�ངས་�ི་ཡོད། མི་མང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་
ངས་ཤེས་པས། �ིད་ཚབ་�ི་ཐོབ་ཐང་དེ་ངས་མ་ལེན་པར་བཞག་པ་ཡིན། 19�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ངས་མི་
རིགས་འདིའི་དོན་ལ་�ི་�་གང་�ས་པ་ཚང་མ་�ེད་�ི་�གས་ལ་ངེས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�་གི་ཡོད༎  

ནེ་ཧེམ་�ཱ 6 

ནེ་ཧེམ་�ཱའི་ཐོག་�་ངན་�ས་བཤམས་པ།  

1ང་ཚ�ས་�ིག་པ་�ོལ་བ་�མས་�ར་�་བ�ིགས་ཏེ་�གས་རི་ཆ་ཚང་ཉམས་གསོ་�ས་པའི་�ོར་ལ་སན་བྷ་ལཏ་
དང་། ཏོ་བྷི་�ཱ་དང་གྷེ་ཤེམ་�ིས་གཙ�ས་པའི་ང་ཚ�འི་ད�་བོ་གཞན་�མས་�ིས་གོ་ཐོས་�ང་བ་དང་། འོན་�ང་
�བས་དེར་ང་ཚ�ས་�གས་རིའི་�ལ་�ོ་�མས་བཟོས་ཚར་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 2དེར་བ�ན་སན་བྷ་ལཏ་དང་གྷེ་ཤེམ་
གཉིས་�ིས་ང་ཨོ་ནོའི་ཐང་�་ཡོད་པའི་�ོང་གསེབ་ཞིག་�་ཁོ་གཉིས་དང་�གས་འ�ད་�ེད་པར་ཡོང་དགོས་
ཅེས་ལན་བཏང་མོད། འོན་�ང་དེ་ནི་ང་ལ་གནོད་འཚ�་གཏོང་�འི་ངན་�ས་ཤིག་བཤམས་པ་ཡིན་ནོ། 3ངས་བང་
ཆེན་�མས་བཏང་ནས་དེར་ལན་འདེབས་�ས་པ་ཡིན། ང་ལ་ལས་ཀ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པས། ལས་ཀ་དེ་
བཞག་ནས་ང་ཡོང་�བ་པ་མིན་འ�ག ང་�ོད་ཚ�་དང་�ག་འ�ད་�ེད་པའི་�ིར་ངའི་ལས་དོན་གལ་ཆེན་པོ་དེ་
འཚམས་འཛ�ག་�ེད་�བ་པ་མི་འ�ག 4ཁོ་ཚ�ས་ང་ལ་ཐེངས་བཞི་པར་ལན་དེ་རང་བཏང་ཡང་ངས་�ང་ཐེངས་
བཞི་ཀར་ཡང་གོང་བཞིན་ལན་འདེབས་�ས་པ་ཡིན། 5དེ་�ེས་སན་བྷ་ལཏ་�ིས་བང་ཆེན་ཞིག་གི་ལག་�་ལན་
ཐེངས་�་པར་ཡི་གེ་ཞིག་བ�ར་ཞིང་། ཡང་ཡི་གེ་དེ་ནི་ཡིག་ཀོག་ཁ་མ་�བ་པར་ཡིག་ཀོག་ཁ་མ་�བ་པར: ཡིག་
ཀོག་ཁ་མ་�བ་པའི་དོན་ནི། ཡི་གེའི་ནང་དོན་�མས་ཚང་མས་ཤེས་�བ་པའི་�ིར་ཆེད་མངགས་དེ་�ར་�ེད་
�ོལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། བཏང་ཡོད་པ་དང་། 6ཡེ་གེ་དེའི་ནང་གསལ། �ོད་�ིས་ངོ་�ོལ་�ེད་�ིས་�ས་པའི་གནས་
�ལ་དེ་ལ་བ�ེན་ནས་�ོད་དང་ཡ་�་�་པ་ཚ�ས་�གས་རི་ཉམས་གསོ་�ས་ཤིང་། �ོད་རང་�ལ་པོ་�ེད་འདོད་
ཡོད་པ་དང་། 7�ོད་རང་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་རེད་ཅེས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�བ་�གས་�ེད་བ�ག་པའི་�ིར་�ང་�ོན་
པ་�མས་�་�ིགས་�ས་ཡོད་པའི་�ོར་གྷེ་ཤེམ་�ིས་ང་ལ་�ས་�ང་། གནས་�ལ་དེ་�ལ་པོས་གསན་ངེས་པ་ཡིན་
པས། ང་གཉིས་ངོ་འཛ�མས་�ིས་དེའི་�ོར་ལ་�ོས་མོལ་�ེད་དགོས་ཅེས་�ིས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 8དེའི་ལན་�་ངས། 
�ོད་�ིས་གང་བཤད་པ་དེ་ནི་གཅིག་�ང་མི་བདེན་ཞིང་། དེ་ནི་�ོད་�ི་བསམ་�ོའི་གནས་�ལ་བཅོས་མ་ཞིག་



ནེ་ཧེམ་�ཱ 

རེད་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། 9ཁོ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་ལས་ཀ་ལ་བཀག་འགོག་�ེད་པའི་�ིར་�ིག་ར་བ�ལ་�ི་ཡོད་པས། ངས་
དཀོན་མཆོག་ལ། ང་ལ་སེམས་�གས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ོན་ལམ་འདེབས་པ་ཡིན། 10�བས་དེར་ང་དྷེ་
ལའི་�ཱའི་�འམ་མེ་ཧེ་ཏ་བྷེལ་�ི་ཚ་བོ་ཤེ་མ་�ཱ་དང་�ག་འ�ད་�ེད་པར་�ིན་ཞིང་། ཡང་ཁོ་ནི་རང་གི་ཁང་པའི་
�ིར་ལོགས་�་ཐོན་�བ་�ི་མེད་པ་ཡིན་ནོ། ཁོས་ང་ལ། ང་གཉིས་མཆོད་ཁང་གི་གནས་མཆོག་དམ་པའི་ནང་�་
�ིན་ཏེ་ནང་ལོགས་ནས་�ོ་�བ་ཅིང་གབ་ནས་བ�ད་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་ཚ�ས་�ོད་བསད་པར་ཡོང་
ཉེན་ཡོད། ཁོ་ཚ�ས་�ོད་བསད་པར་མཚན་མོའི་�ས་�བས་ངེས་མེད་ཞིག་ལ་ངེས་པར་ཡོང་ཉེན་ཡོད་ཅེས་བ�ོད་
པ་དང་། 11དེའི་ལན་�་ངས། ང་ནི་དེ་བཞིན་�ོས་མཁན་དང་གབ་མཁན་�ི་མི་ཞིག་མ་ཡིན་�ིས། ཡང་ངས་རང་
�ོག་�བས་�ིར་མཆོད་ཁང་ནང་�་གབ་པར་འ�ོ་གི་རེད་ཅེས་བསམ་�ང་ངམ། ངས་དེ་འ�་ནམ་ཡང་�ེད་མི་
ཡོང་ཞེས་�ས་པ་ཡིན། 12དེ་�ེས་ངས་བསམ་�ོ་ཞིབ་པར་བཏང་བས། ཏོ་བྷི་�ཱ་དང་། སན་བྷ་ལཏ་གཉིས་�ིས་ཤེ་
མ་�ཱ་ལ་�ོག་�ན་�ེར་ནས་དེ་�ར་བཤད་བ�ག་པ་ཡིན་པ་ལས། ཁོའི་བ�ད་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་བ�ན་
གནང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ངས་ཤེས་�ང་། 13ང་ལ་�ིག་ར་བ�ལ་ཞིང་ང་�ིག་པར་�ང་བ�ག་པའི་�ིར་ཤེམ་�ཱ་
ལ་�ས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་ང་ལ་མིང་�ེས་ངན་པ་དམའ་འབེབ་ཡོང་བའི་�ིར་རོ། 14དེ་ནས་ངས་�ོན་ལམ་འདེབས་
ཤིང་། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཏོ་བྷི་�ཱ་དང་སན་བྷ་ལཏ་གཉིས་�ིས་གང་�ས་པ་ཚང་མ་�གས་ལ་བཞེས་ནས་དེ་
གཉིས་ལ་ཉེས་ཆད་གནང་བར་མཛ�ད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ང་ལ་�ིག་ར་བ�ལ་མཁན་�ད་མེད་ནོ་དྷི་�ཱ་ཞེས་པ་དེས་
གཙ�ས་པས་�ང་�ོན་པ་གཞན་དག་ཚང་མ་�ེད་�ི་�གས་ལ་�ན་གསོ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་པ་ཡིན༎  

ཉམས་གསོའི་ལས་བ�ོམས་མ�ག་བ�ས་�ས་པ།  

15ཉིན་ཞག་�་བ�་ང་གཉིས་བར་�་ཨར་ལས་�ས་ཏེ། ཨེ་�ལ་ཞེས་པའི་�་བའི་ཚ�ས་ 25 ཉིན་�གས་རི་ཡོངས་
�ོགས་ཉམས་གསོ་�ས་ཟིན་པ་དང་། 16�ིམ་མཚ�ས་�ལ་�་ཁག་�་ཡོད་པའི་ང་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་�ིས་གནས་
�ལ་དེ་ཐོས་ནས། དཀོན་མཆོག་གི་�བས་�ོགས་�ིས་ལས་དོན་དེ་ལམ་�ོང་�ང་བ་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་ཚ�ས་ཤེས་ནས་
ཧ་ཅང་ངོ་ཚ་པོ་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 17དེ་�ན་རིང་ལ་ཡ་�་�་པའི་འགོ་�ེད་ཚ�ས་ཏོ་བྷི་�ཱ་དང་མཉམ་�་ཡིག་འ�ལ་
�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 18ཨ་�ཱའི་�་ཤེ་ཀན་�ཱ་ནི་ཡ་�་�་ནས་ཡིན་ཅིང་། ཡང་ཁོ་ནི་ཏོ་བི་ཡའི་�ོས་པོ་�ོས་
པོ: �ོས་པོ་ཞེས་པ་ནི་མག་པ་དང་མནའ་མའི་ཕ་ལ་ཟེར་རོ། ཡིན་པས། ཡ་�་�འི་�ལ་མི་མང་པོས་ཏོ་བི་ཡའི་
�ོགས་གཏོགས་�ས་པ། ཁོའི་�་ཡེ་ཧོ་ཧ་ནན་ནི་བྷེ་རེ་ཀི་�ཱའི་�་མེ་�ལ་ལམ་�ི་�་མོ་དང་ཆང་ས་བ�བ་ཡོད་དེ། 
ཡང་མེ་�་ལམ་ནི་བྷེ་རེ་�འི་�་ཡིན་ནོ། 19མི་ཚ�ས་ངའི་མ�ན་�་ཡོང་ནས་ཏོ་བྷི་�ཱས་ལས་ཀ་ཡག་པོ་�ས་པའི་
�ོར་ང་ལ་བཤད་ཅིང་། དེ་བཞིན་ངས་གང་�ས་པ་ཚང་མ་ཁོའི་�ར་�ེལ་�ི་ཡོད་པས། ཁོས་ང་ལ་�ིག་ར་བ�ལ་
ནས་�ན་�་ཡི་གེ་བཏང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ནེ་ཧེམ་�ཱ 7 

1ད་�གས་རི་ཆ་ཚང་ཉམས་གསོ་�ས་ཟིན་ཅིང་། �ོ་�མས་རང་གནས་�་སོ་སོར་བ�ིགས་ཏེ། མཆོད་ཁང་�་�ང་
ཆ་བ�ད་མཁན་�མས་དང་། མ�ར་ད�ངས་ལེན་མཁན་�མས་དང་། གཞན་ཡང་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་རང་རང་



ནེ་ཧེམ་�ཱ 

སོ་སོའི་ལས་འགན་བཀལ་ཟིན་ཡོད་པ་དང་། 2ངས་�ོང་�ེར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིད་�ོང་�ེད་མཁན་མི་གཉིས་བ�ོ་
གཞག་�ས་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ནི་ངའི་�ན་ཧ་ན་ནི་དང་གཞན་དེ་མཁར་�ོང་གི་དམག་�ི་ཧ་ནན་�ཱ་ཡིན་ཏེ། 
ཡང་ཧ་ནན་�ཱ་ནི་�ོས་ཁེལ་པོ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིས་�ས་�་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། ཁོ་དང་མ�ངས་པའི་མི་
འོས་པ་གཞན་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 3ངས་ཁོ་གཉིས་ལ། ཞོགས་པ་ཉི་མ་མ་�ོས་བར་�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ག�ང་�ོ་
�མས་�ེས་མ་བ�ག་ཅིག ཡང་དེ་བཞིན་དགོང་�ོ་ཉི་མ་�བ་�བས་�ོ་�ང་བ་�མས་ནང་ལ་�ིར་ལོག་མ་�ས་
གོང་�་�ལ་�ོ་�བ་�ེ་དེ་དག་ལ་�ོ་གཏན་དམ་པོར་�བ་བ�ག་དགོས་ཅེས་མངགས་�་�ས་པ་ཡིན། �ོ་�ང་བ་
�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་རང་གི་�ལ་མིའི་ཁོངས་ནས་བ�ོ་གཞག་�ེད་དགོས་ཤིང་། དེ་དག་ས་གནས་དོ་གལ་ཆེ་སར་
�ང་ཆར་བཞག་དགོས། ཡང་མི་གཞན་�མས་ལ་རང་རང་སོ་སོའི་ཁང་པའི་གཡས་གཡོན་�་ས་�ང་�ེད་བ�ག་
དགོས་ཅེས་མངགས་�་�ས་པ་ཡིན༎  

�བས་བཅོལ་ནས་�ིར་ལོག་�ས་མཁན་ཚ�འི་མིང་ཐོ།  

4�ོང་�ེར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནི་�་ཆེ་�ང་དེར་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་�ལ་མི་�ང་ཞིང་། ཁང་པའང་�ང་�ང་ཞིག་
ལས་བ�ིགས་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 5དེ་ནས་མི་མང་གི་འགོ་�ེད་�མས་དང་ལས་�ེ་པ་�མས་�ིས་གཙ�ས་པས་མི་མང་
ཚང་མ་བཀོང་ནས་ཁོ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་�ངས་གཤེར་�ེད་པའི་བ�ལ་མ་ཞིག་ངས་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་ནས་
ཐོབ་པ་བཞིན། བཙ�ན་ནས་ཐར་ཏེ་ཐོག་མར་འ�ོར་མཁན་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་�ི་མིང་ཐོ་ཞིག་ངས་བ�ེད་�ང་། 
ཡང་དེའི་ནང་གསལ། 6�བས་བཅོལ་པ་མང་ཆེ་བ་ནི་བྷེ་བི་ལོན་མངའ་�ེའི་ཁོངས་ནས་ཡོང་�ེ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
དང་ཡ་�་�་�་རང་རང་སོ་སོའི་�ོང་�ེར་ཁག་�་�ིན་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཚ�འི་ནང་མི་དང་བཅས་པ་�ར་�ལ་
པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ནས་བ�ངས་ཏེ་ཁོ་ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་རང་�་གནས་�ོད་�ས་སོ། 7ཁོ་
ཚ�འི་འགོ་�ེད་�མས་ནི་ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་དང་། ཡོ་�་ཨ། ནེ་ཧེམ་�ཱ། ཨ་ཛར་�ཱ། �ཱམ་�ཱ། ན་ཧ་�ཱ་ནི། མོར་དོ་ཀཡེ། 
བྷིལ་�ན། མིསི་པེརེཐ། བྷིག་ཝཡི། ནེ་�མ་དང་བྷ་�་བཅས་ཡིན་ནོ། 8-25བཙ�ན་ནས་ཐར་བའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་�ི་རང་རང་སོ་སོའི་རིགས་བ�ད་�ི་མིང་ཐོ་དང་�ངས་འབོར་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ཅིང་། པ་རོཤི - 
༢,༡༧༢ ཤེ་ཕཏ་�ཱ - ༣༧༢ ཨ་�ཱ - ༦༥༢ པ་ཧད་མོ་ཨབ (ཡེ་�་ཨ་དང་ཡོ་ཨབ་�ི་རིགས་བ�ད་ནས་ཡིན་པ) - 
༢,༨༡༨ ཨེ་ལམ - ༡,༢༥༤ ཛཏ་� - ༨༤༥ ཛག་ཀཡི - ༧༦༠ བྷིན་�ཨི - ༦༤༨ བྷེ་བྷཨི - ༦༢༨ ཨཛ་གད - 
༢,༣༢༢ ཨ་དྷོ་ནི་ཀམ - ༦༦༧ བྷིག་ཝཨི - ༢,༠༦༧ ཨ་དིན - ༦༥༥ ཨ་ཏེར (ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ཡང་ཟེར) - ༩༨ ཧ་�མ 
- ༣༢༨ བྷེ་ཛཨེ - ༣༢༤ ཧ་རིཕ - ༡༡༢ གྷི་བི་ཨོན - ༩༥ 26-38རང་རང་སོ་སོའི་མེས་པོའི་�ོང་�ེར་�་མི་�མས་
�ིར་ལོག་�ེད་པའི་�ོང་�ེར་�ི་མིང་ཐོ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། བྷེད་ལེ་ཧེམ་དང་ནེ་ཏོ་�ཱ - ༡༨༨ ཨ་ན་
ཐོད - ༡༢༨ བྷེད་ཨཛ་�ཱ་བེད - ༤༢ ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ། ཀེ་ཕི་�ཱ་དང་བྷི་རོད་བཅས་ - ༧༤༣ ར་�ཱ་དང་གྷེ་�ཱ - 
༦༢༡ མིཀ་�ཱསི - ༡༢༢ བྷེ་ཐེལ་དང་ཨེ - ༡༢༣ ནེ་བྷོ་གཞན་དག - ༥༢ ཨེ་ལམ་གཞན་དག - ༡,༢༥༤ ཧ་རིམ - 
༣༢༠ ཡེ་རི་ཀོ - ༣༤༥ ལོཌ། ཧ་དྷིད་དང་ཨོ་ནོ་བཅས - ༧༢༡ སེ་� - ༣,༩༣༠ 39-42དེ་བཞིན་�བས་བཅོལ་ནས་
ཐར་བའི་�་མ་�མས་�ི་�ེ་རིགས་�ི་ཐོ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན། ཡེ་དྷ་�ཱ (ཡེ་�་ཨའི་རིགས་བ�ད་ནས་ཡིན་
པ) - ༩༧༣ ཨིམ་མེར - ༡,༠༥༢ པ་�ར - ༡,༢༤༧ ཧ་རིམ - ༡,༠༡༧ 43-45�བས་བཅོལ་ནས་ཐར་བའི་ལེ་ཝི་པ་
�མས་�ི་�ེ་རིགས་ནི། ཡེ་�་ཨ་དང་ཀད་མི་ཨེལ (ཧོ་ད་ཝི་ཨའི་རིགས་བ�ད་ནས་ཡིན་པ) - ༧༤ མཆོད་ཁང་གི་
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རོལ་ད�ངས་མཁན་�མས (ཨ་སཕེ་�ི་རིགས་བ�ད་ནས་ཡིན་པ) - ༡༤༨ མཆོད་ཁང་�ང་མཁན་�མས (ཤལ་
�མ། ཨ་ཏེར། ཏལ་མོན། ཨ་�བ། ཧ་ཏི་ཏ་དང་། ཤོ་བཡེ་�ི་རིགས་བ�ད་ནས་ཡིན་པ) - ༡༣༨ 46-56�བས་
བཅོལ་ནས་ཐར་བའི་མཆོད་ཁང་གི་ཞབས་ཏོག་པ་�མས་�ི་�ེ་རིགས་ནི། ཛ�་ཧ། ཧ་�་ཕ། ཏབ་བྷ་ཨོཏ། ཀེ་རོསེ། 
སི་ཨ། པ་དོན། ལེ་བྷ་ན། ཧ་གྷ་བ། ཤལ་མཡེ། ཧ་ནན། གྷིད་དེལ། གྷ་ཧར། རེ་ཨ་�ཱ། རེ་ཛ�ཕ། ནེ་ཀོ་ད། གྷཛ་ཛམ། �་
�། པ་སེ་ཨ། བྷེ་སའི། མི�་ནིམ། ནེ་�་ཤེ་སིམ། བྷག་�ག། ཧ་�་ཕ། ཧར་�ར། བྷཛ་ལིཏ། མེ་ཧི་ད། ཧར་ཤ། བྷར་ཀོསེ། 
སི་སེ་ར། ཏེ་�ཱ། ནེ་ཛ�་�ཱ་དང་ཧ་ཏི་ཕ་བཅས་ཡིན་ནོ། 57-59�བས་བཅོལ་ནས་ཐར་བའི་སོ་ལོ་མོན་�ི་ཞབས་�ི་
�མས་�ི་�ེ་རིགས་ནི། སོ་ཏཡེ། སོ་ཕེ་རེཏ། པེ་རི་ད། ཡ་�ཱ། དྷར་ཀོན། གྷིད་དེལ། ཤེ་ཕཏ་�ཱ། ཧ་ཏིལ། པོ་ཀེ་རེད། ཧ་
ཛ�་བྷེམ་དང་ཨ་མོན་བཅས་ཡིན་ནོ། 60�བས་བཅོལ་ནས་ལོག་ཡོང་བའི་མཆོད་ཁང་གི་ཞབས་ཏོག་པ་དང་སོ་ལོ་
མོན་�ི་ཞབས་�ི་�མས་�ི་རིགས་བ�ད་ནི་�ོན་བ�ོམས་པའི་མི་�ངས ༣༩༢ ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 61-62དྷེ་ལའི་�ཱ། 
ཏོ་བྷི་�ཱ་དང་ནེ་ཀོ་དའི་�ེ་རིགས་ནས་ཡིན་པའི་མི་�ངས ༦༤༢ ཏེལ་མེ་�ཱ། ཏེལ་ཧར་ཤ། ཀེ་�བ། ཨད་དྷོན་དང་
ཨིམ་མེར་བཅས་གོང་གསལ་�ོང་�ེར་ཁག་ནས་བ�ེབས་ཡོད་�ང་། དེ་ཚ�ས་རང་ཉིད་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡིན་པའི་
�ངས་�ེལ་�ས་མ་�བ་བོ།། 63-64�་མའི་�ེ་རིགས་ནས་ཡིན་པ། ཧོ་�ཱ་�ཱ། ཧག་ཀོཛ་དང་བྷར་ཛ�་ལའི་ནང་མི་
ཚ�ས་རང་གི་མེས་པོའི་རིགས་བ�ད་�ི་མིང་ཐོ་དེ་མ་�ེད་པས། �་མའི་�ེ་རིགས་�ི་བྷར་ཛ�་ལའི་ཁོངས་�ི་མི་ཞིག་
གིས། གྷིལ་ཨད་ས་ཁོངས་�ི་བྷར་ཛ�་ལའི་�ེ་རིགས་ནས་ཡིན་པའི་�ད་མེད་ཞིག་དང་ཆང་ས་བ�བ་ཏེ། བྷར་ཛ�་
ལའི་ཞེས་རང་གི་�ོས་པོའི་རིགས་བ�ད་�ི་མིང་འ�ེར་མོད། འོན་�ང་ཁོ་ཚ�ས་རང་གི་མེས་པོའི་རིགས་བ�ད་དེ་
�ངས་�ེལ་ངེས་གཏན་�ས་མ་�བ་པར་བ�ེན། ཁོ་ཚ�་�་མའིི་ཁོངས་�་མ་�ད་དོ། 65དེ་ནས་ཡ་�་�འི་�ིད་ཚབ་
�ིས་�་རིམ་དང་�མ་མིམ་བ�་ཤེས་མཁན་�་མ་ཞིག་མ་འ�ོར་བར་�། དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་�ལ་བའི་ཁ་
ཟས་ནས་ཁོ་ཚ�ས་ཟ་མི་ཆོག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 66-69�བས་བཅོལ་ནས་�ིར་ལོག་�ས་པའི་མིའི་ཁ་�ངས་
�ོན་བ�ོམས ༤༢,༣༦༠ ཡོད་ཅིང་། དེ་ཚ�འི་གཡོག་པོ་དང་གཡོག་མོ་�མས་�ི་ཁ་�ངས - ༧,༣༣༧ བ�ོད་
ད�ངས་ལེན་མཁན་ཕོ་མོ་བ�ོམས་པས - ༢༤༥ �་ - ༧༣༦ �ེལ་ - ༢༤༥ �་མོང་ - ༤༣༥ བོང་�་ - ༦,༧༢༠ 
བཅས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 70-72མཆོད་ཁང་ཉམས་གསོའི་ཆེད་�་མི་མང་པོས་ཞལ་འདེབས་�ལ་བ་གཤམ་གསལ་
�ར་ཡིན་ནོ། �ིད་ཚབ་ནས གསེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ ༨ མཆོད་ཏིང ༥༠ �་མའི་ན་བཟའ ༥༣༠ �ེ་རིགས་སོ་སོའི་�ེ་
དཔོན་ནས གསེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༡༦༨ ད�ལ་ཀི་ལོ་གྷ་རམ ༡,༢༥༠ མི་མང་�ིངས་ནས གསེར་ཀི་ལོ་གྷ་རམ ༡༦༨ 
ད�ལ་ཀི་ལོ་གྷ་རམ ༡༤༠ �་མའི་ན་བཟའ ༦༧ 73དེ་�ེས་�་མ་�མས། ལེ་ཝི་པ་�མས། མཆོད་ཁང་�་�ང་ཆ་
�ེད་མཁན་དམག་མི་�མས། བ�ོད་ད�ངས་ལེན་མཁན་�མས། གཞན་ཡང་མཆོད་ཁང་�་ཞབས་�་�ེད་མཁན་
དང་བཅས་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཚང་མ་ཡ་�་�་�ལ་�ི་�ོང་�ེ་སོ་སོར་གཞིས་ཆགས་ཤིང་བ�ད་དོ༎  
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ཨེཛ་རས་བཀའ་�ིམས་�ོག་�ང་�ེད་པ།  

1�་བ་བ�ན་པའི་ནང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཡོངས་�ོགས་རང་རང་སོ་སོའི་�ོང་�ེ་ཁག་�་གཞིས་ཆགས་ཟིན་
ཅིང་། དེའི་�ོན་�་�་བ་དེ་ཀའི་ཚ�ས་གཅིག་གི་ཉིན་ལ་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�འི་�ལ་�ོའི་ནང་ལོགས་�ི་
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�ེ་ཡངས་�་འ�་འཛ�མས་�ས་ཏེ། ཁོ་ཚ�ས་བཀའ་�ིམས་མཁས་པ་�་མ་ཨེཛ་ར་ལ། �ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་གནང་བའི་བཀའ་�ིམས་�ི་དེབ་དེ་�ེ་ཡངས་�་འ�ེར་ཡོང་
དགོས་ཅེས་�ས་པས། 2ཨེཛ་རས་མི་མང་འ�་འཛ�མས་�ས་ཡོད་པའི་གནས་དེར་བཀའ་�ིམས་�ི་དེབ་དེ་འ�ེར་
ཡོང་བ་དང་། དེར་�ེ་ཕོ་མོ་�མས་དང་གཞན་ཡང་�ིས་པ་ལོ་ན་ལོན་ཞིང་བསམ་ཤེས་�ན་པ་�མས་�ང་
འཛ�མས་ཡོད་ཅིང་། 3ཨེ�ཱ་རས་�ལ་�ོའི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ེ་ཡངས་�་ཐོ་རངས་ནམ་ལངས་ནས་ཉིན་�ང་བར་
བཀའ་�ིམས་�ི་དེབ་དེ་�ོག་�ང་�ས་པ་དང་། དེར་མི་མང་ཚ�ས་ཧ་ཅང་དོ་�ང་ཆེན་པོས་ཉན་པ་ཡིན་ནོ། 4དེའི་
དོན་�་ཤིང་གི་�ེགས་ཤིག་བཟོས་ཡོད་པས། ཨེཛ་ར་དེའི་�ེང་�་ལངས་ཤིང་། ཁོང་གི་གཡས་�་མ་ཏི་ཐི་�ཱ། ཤེ་མ། 
ཨ་ན་�ཱ། �་རི་�ཱ། ཧིལ་ཀི་�ཱ། མ་སི་ཨ་བཅས་དང་། གཡོན་�་པེ་དྷ་�ཱ། མི་ཤ་ཨེལ། མལ་ཀི་�ཱ། ཧ་�མ། ཧཤ་བ་�་
�། ཛ་ཀར་�ཱ་དང་། མེ་�ལ་ལམ་བཅས་ལངས་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 5ཨེཛ་ར་ཤིང་གི་�ེགས་དེའི་�ང་�་
ལངས་ནས་བ�ད་�བས་མི་མང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་སེམས་མ་གཡེང་བར་�་བཞིན་བ�ད་པ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་
�ིམས་�ི་དེབ་དེ་ཁ་�ེས་མ་ཐག་�་མི་མང་ཚང་མ་ཡར་ལངས་སོ། 6ཨེཛ་རས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�བས་ཆེན་
དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ་ཞིག་ཅེས་འབོད་བ�ལ་�ས་པ་དང་། དེ་�ེས་མི་མང་ཚང་མས་ལག་པ་
གནམ་ལ་ཡར་�ག་�ེ་ཨ་མེན། ཨ་མེན་ཞེས་བ�ོད་ཅིང་། �ས་མོ་བ�ག་ནས་གདོང་ས་ལ་རེག་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�ས་སོ། 7�ེས་�་ཁོ་ཚ�་ཡར་ལངས་པ་དང་གཤམ་གསལ་ལེ་ཝི་པ་�མས་�ིས་མི་མང་ལ་
བཀའ་�ིམས་�ི་འ�ེལ་བཤད་བ�བ་པ་རེད། ཡེ་�་ཨ། བྷ་ནི། ཤེ་རེབ་�ཱ། ཡ་མིན། ཨ་�བ། ཤབ་བེ་ཐཡེ། ཧོ་དི་�ཱ། 
མ་སི་ཨ། ཀེ་ལི་ཏ། ཨ་ཛར་�ཱ། ཡོ་ཛ་བྷད། ཧ་ནན་དང་པེ་ལ་�ཱ་བཅས་ཡིན་ནོ། 8ཁོ་ཚ�ས་ངག་ཐོག་�་བཀའ་�ིམས་
�ི་མདོ་དེ་ཕལ་�ད་�་བ�ར་ཕལ་�ད་�་བ�ར: བཀའ་�ིམས་དེ་ནི་ཨིབ་རི་པའི་�ད་�་�ིས་ཡོད་དེ། འོན་�ང་
ཡ་�་�་པ་ཚ�ས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་ཡོད་�བས་ཨ་རམ་པའི་�ད་�ངས་ཡོད་ཅིང་། དེར་གོམས་འ�ིས་ཆེ་བས། 
བཀའ་�ིམས་འ�ེལ་བཤད་�ེད་�བས་ཕལ་�ད་�་བ�་བ�ར་�ས་དགོས་�ང་བ་ཡིན་ནོ། ནས་འ�ེལ་བཤད་
བ�བས་པས། མི་མང་ཚ�ས་དེའི་གོ་དོན་གསལ་པོར་�ོགས་�བ་པ་དང་། 9བཀའ་�ིམས་�ི་ཚ�གས་དོན་�མས་མི་
ཚ�འི་སེམས་ལ་ནོན་ཞིང་ག�ག་པོ་�ང་བས་མི་�མས་�ས་པ་དང་། �ིད་ཚབ་ནེ་ཧེམ་�ཱ་དང་། བཀའ་�ིམས་ལ་
མཁས་པ་�་མ་ཨེཛ་ར་དང་�ོབ་�ོན་�ེད་བཞིན་པའི་ལེ་ཝི་པ་�མས་�ིས་ཁོ་ཚ�་ལ། ང་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་ཆེད་�་དེ་རིང་ནི་ཉིན་ཞག་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ས་�་ངན་�ས་པ་དང་�ས་པ་སོགས་གང་ཡང་�ེད་
མི་�ང་། 10ད་སོ་སོའི་ནང་ལ་�ིན་ནས་�གས་�ོ་གཏོང་ཞིག གང་ཡང་མེད་པ་�མས་ལ་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ལ་
བ་ནས་ཟས་དང་�ན་ཆང་སོགས་བགོས་ནས་�ེར་ཞིག ང་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་�་དེ་རིང་ནི་ཉིན་
ཞག་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ས་�་ངན་མ་�ེད་ཅིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་ཐོབ་པའི་དགའ་�ོ་ཆེན་
པོས་�ོད་ཚ�་ཁམས་བདེ་ཞིང་�ས་�ོབས་�ས་པར་འ�ར་རོ། 11ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་མི་མང་གི་ད�ིལ་ལ་�ིན་ནས་དེ་
དག་ལ་སེམས་གསོ་བཏང་ཞིང་། དེ་�་�འི་ཉིན་ཞག་དམ་པར་�་ངན་�ེད་མི་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 12དེ་�ེས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཡོངས་�ོགས་རང་རང་སོ་སོའི་ཁང་པར་�ིར་ལོག་�ས་ཏེ། དགའ་�ོའི་ངང་�་ཟ་བ�ང་�ས་པ། མི་
གཞན་ལའང་རང་གི་ཁ་ཟས་ནས་བགོས་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་ཚ�ས་བཀའ་�ིམས་�ི་གནད་དོན་
གསལ་པོར་ཤེས་པའི་�ིར་རོ༎  
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�་གཡབ་�ི་�ས་�ོན།  

13དེའི་སང་ཉིན་མི་�ེ་རིགས་སོ་སོའི་འགོ་�ེད་�མས་དང་། �་མ་�མས་དང་། གཞན་ཡང་ལེ་ཝི་པ་�མས་ཨེཛ་
རའི་�ང་�་�ོབ་�ོང་�་བར་བཅར་རོ། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་གནང་བའི་བཀའ་
�ིམས་ནང་གསལ་འ�ལ་སེལ་གནས་ཁང་གི་�ས་�ོན་རིང་ལ་མི་མང་�མས་སོ་སོའི་ཁང་པའི་ནང་མ་བ�ད་
པར་�་ཁང་གི་གཡབ་སོགས་བ�བ་ནས་ཉིན་ཤས་�ས་ཆེན་�ི་རིང་དེར་བ�ད་དགོས་�ི་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ཚ�ས་དེ་
�ས་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། 15དེ་བས་ན་ཁོ་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་། དེ་མིན་�ོང་�ེར་�ན་�ི་མི་�མས་ལ་ལོན་བཏང་
ཞིང་�ས་པ། �ོད་ཆོ་རི་བ�ད་ཁག་�་�ིན་ནས་�ག་པའི་ཤིང་དང་། ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་དང་། ཐང་ཤིང་དང་། ཁ་
�ར་ལ་སོགས་པའི་ཤིང་གི་ཡལ་ག་�མས་འ�ེར་ཡོང་ནས། བཀའ་�ིམས་ནང་�་ག�ངས་པ་བཞིན་ང་ཚ�ས་
འ�ལ་སེལ་གནས་ཁང་ཁག་བ�བ་དགོས་སོ། 16དེ་ནས་མི་མང་ཚ�ས་གོང་གསལ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་�མས་འ�ེར་
ཡོང་ནས། ཁང་པའི་�མས་�ོད་དང་། �ོ་ར་དང་། མཆོད་ཁང་གི་�ེ་ཡངས་དང་། དེ་བཞིན་�འི་�ལ་�ོ་དང་ཨེཕ་
ར་ཡིམ་�ལ་�ོའི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ེ་ཡངས་སོགས་ལ་འ�ལ་སེལ་གནས་ཁང་ཁག་བ�བ་བོ། 17དེ་བཞིན་བཙ�ན་ནས་
ཐར་ཡོང་བའི་མི་ཚ�ས་�ང་འ�ལ་སེལ་གནས་ཁང་སོགས་བ�བ་ནས་བ�ད་པ་དང་། �ན་�ི་�་ཡོ་�་ཨའི་�ས་
ནས་བ�ངས་ད་རེ་ཐོག་མར་ཁོ་ཚ�ས་དེ་བཞིན་འ�ལ་སེལ་�ི་གནས་ཁང་བ�བ་ནས་བ�ད་པ་ཡིན་པས། མི་མང་
ཚ�འི་སེམས་ལ་དགའ་ཚ�ར་དང་སེམས་�གས་ཆེན་པོ་བ�ེད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 18�ས་�ོན་�ི་ཉིན་ཞག་དང་པོ་ནས་
ཉིན་ཞག་མཐའ་མའི་བར་ཁོ་ཚ�ས་ཉིན་རེ་བཞིན་བཀའ་�ིམས་�ི་ཆ་ཤས་ཤིག་�ོགས་�ང་གིས། ཉིན་བ�ན་བར་
�་�ས་�ོན་�ང་�ི་�ས་ཏེ། བཀའ་�ིམས་གཞིར་བ�ང་ཞག་བ�ད་པའི་ཐོག་�་ཁོ་ཚ�་�ས་�ོན་དེ་མ�ག་
བ�ོམས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  
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མི་མང་གིས་རང་རང་སོ་སོའི་�ིག་པ་ངོ་ལེན་�ས་པ།  

1-2�་བ་དེ་གའི་ཚ�ས་ཉི་�་བཞིའི་ཉིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ནས་རང་གི་�ིག་པར་འ�ོད་བཤགས་འ�ལ་
ཞིང་། �ང་གནས་�ང་བར་�ོགས་གཅིག་�་འ�་འཛ�མས་�ས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་�ི་�ལ་བ་ཚང་མའི་�ོད་ནས་
ཐོན་ཏེ་�ར་�་གནས་ཡོད་པ་དང་། �་ངན་མཚ�ན་�ིར་རང་གི་མགོ་བོར་ཐལ་ལ་�གས་ཏེ་�ས་ལ་�་རས་�ོན་
ཞིང་། ཡར་ལངས་ཏེ་སོ་སོས་�ས་པའི་�ིག་པ་དང་རང་གི་ཕ་མེས་བ�ད་ནས་བསགས་པའི་�ིག་པར་འ�ོད་
བཤགས་�ལ་ལོ། 3�་ཚ�ད་ག�མ་ཙམ་�ི་རིང་ཁོ་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་
�ིམས་ནས་�ོག་�ངས་�ས་ཤིང་། དེ་�ེས་�་ཚ�ད་ག�མ་ཙམ་�ི་རིང་�་ཁོ་ཚ�ས་རང་གི་�ིག་པར་འ�ོད་བཤགས་
�ལ་ཏེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 4ལེ་ཝི་པ་ཚ�འི་ཆེད་�་
�ིངས་�་ཞིག་བཟོས་ཡོད་ཅིང་། དེའི་�ེང་�་ཡེ་�་ཨ་དང་། བྷ་ནི། ཀད་མི་ཨེལ། ཤེ་བྷན་�ཱ། �ན་ནི། ཤེ་རེབ་�ཱ། 
བྷ་ནི་དང་། ཀེ་ན་ནི་བཅས་ལངས་ཏེ། �ད་�གས་ཆེན་པོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་
ལམ་འདེབས་སོ། 5དེ་ནས་ཡེ་�་ཨ་དང་། ཀད་མི་ཨེལ། བྷ་ནི། ཧ་ཤབ་ནི་ཨ། ཤེ་རེབ་�ཱ། ཧོ་དི་�ཱ། ཤེ་བྷན་�ཱ་དང་
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པེ་ཐ་�ཱ་ཞེས་པའི་གོང་གསལ་ལེ་ཝི་པ་�མས་ནས་མཆོད་འ�ལ་�ེད་�ིར་མི་མང་ལ་འབོད་བ�ལ་�ས་ཏེ་�ས་སོ། 
ཡར་ལངས་ཤིང་རང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ་ཞིག། �ས་གཏན་�་
ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། འ�ོ་བ་མིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མངའ་ཐང་དང་འཚམ་ཞིང་འོས་པའི་བ�ོད་
བ�གས་འ�ལ་མི་�བ་ན་ཡང། གཟི་བ�ིད་�ན་པའི་ཁོང་གི་མཚན་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ་དགོས་སོ།  

�ིག་པར་ངོས་ལན་�ས་པའི་�ོན་ལམ།  

6དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་�ིས་འདི་�ར་�ོན་ལམ་འདེབས་སོ། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ེད་གཅིག་�་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལགས་ཤིང་། �ེད་�ིས་མཐོ་རིས་དང་། གནམ་�ི་�ར་མའི་ཚ�གས་དང་། དེ་བཞིན་ས་གཞི་
དང་�་མཚ�་དང་དེའི་ནང་གི་�ོག་ཆགས་ཚང་མ་བཀོད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་�ེད་�ི་�ོག་གནང་བར་མཛད་དོ། མཐོ་
རིས་�ོབས་�ིས་�ེད་ལ་�ས་པ་ཆེན་པོས་བ�ན་བ�ར་�་གི་ཡོད། 7�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ེད་�ིས་ཨབ་རམ་
ལ་འདེམས་�ག་གནང་�ེ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནིཡའི་�ར་ཞེས་པའི་ས་གནས་ནས་བཏོན་ཏེ་འ�ིད་ཕེབས་པ་གནང་ཞིང་། 
ཁོའི་མིང་ལ་ཨབ་ར་ཧམ་ཞེས་བ�ར་བར་མཛད་དོ། 8ཁོའི་དད་པ་བ�ན་པོ་ཡིན་པ་དེ་�ེད་�ིས་གཟིགས་ནས། 
�ེད་�ིས་ཁོ་ལ་དམ་བཅའ་ཞིག་མཛད་ཅིང་། ཀ་ན་ཨན་པ་དང། ཧེད་པ། ཨ་མོར་པ། ཕེ་རི་ཟི་པ། ཡེ་�་ཟི་པ་དང་། 
གྷིར་ག་སི་པའི་�ལ་�མས་ཁོའི་རིགས་བ�ད་ཚ�་ལ་གནང་�འི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ཡིན། �ེད་ནི་དམ་ཚ�ག་ཅན་
ཡིན་པས་ཉིད་�ི་ཞལ་བཞེས་གང་གནང་བ་དེ་�བ་པར་མཛད་དོ། 9ཨི་ཇིབ་�་ང་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་�ི་དཀའ་
ངལ་�མས་�ེད་�ིས་གཟིགས་ཏེ། �་མཚ�་དམར་པོར་ཁོ་ཚ�ས་�ེ་ངག་འདོན་པ་ལ་�ེད་�ིས་གསན་པ་གནང་བ་
ཡིན། 10ཨི་ཇིབ་�ལ་�ི་�ལ་པོ་དང་། ཁོའི་ལས་�ེད་པ་�མས་དང་། དེ་བཞིན་ཁོའི་མི་འབངས་�མས་�ི་མ�ན་
�་�ེད་�ིས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་འ�ིན་མཛད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་
ལ་མནར་གཅོད་ཇི་�ར་བཏང་བ་དེ་�ེད་�ིས་མ�ེན་ཡོད། དེ་�ར་�ེད་ལ་མཚན་�ན་�གས་ཆེན་པོ་�ང་བ་དེ་
ནི་ད་�འང་ཉམས་མེད་�་གནས་ཡོད་དོ། 11�་མཚ�འི་ད�ས་�་�ེད་�ིས་མི་མང་གི་ཆེད་�་འ�ལ་ལམ་ཞིག་
བཟོས་པ་གནང་ཞིང་། དེའི་ཁར་ཉིད་�ི་མི་འབངས་ས་�མ་སར་འ�ད་ནས་འ�ལ་ལོ། ཁོ་ཚ�འི་�ེས་�་དེད་
མཁན་�མས་ནི་�་�བས་�ག་པོའི་ད�ིལ་�་�ོ་�བ་པ་བཞིན། �་མཚ�་གཏིང་རིང་པོར་�བ་�ེ་ཡོངས་�་ཤི་བ་
ཡིན་ནོ། 12�ེད་�ིས་ཉིན་མོར་�ིན་�ིས་ཀ་བ་དང་མཚན་མོར་མེའི་ཀ་བས་ལམ་�ོན་མཛད་ནས་དེ་དག་ལ་ད�་
འ�ིད་མཛད་དོ། 13�ེད་མཐོ་རིས་�ི་གནས་ནས་རི་བོ་སི་ནཨའི་�ེང་�་ཕེབས་ཏེ་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་དང་
ག�ང་�ེང་མཛད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་ཡང་དག་པའི་བཀའ་�ིམས་དང་�ོབ་�ོན་བཟང་པོ་དག་གནང་ངོ་། 14�ེད་
�ིས་དེ་ཚ�ར་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དེ་ཉིན་ཞག་དམ་པ་ཞིག་�་བ�ི་�ང་�ེད་དགོས་པའི་�ོར་ལ་�ོབ་�ོན་གནང་
ངོ་། �ེད་�ིས་ཉིད་�ི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་བཀའ་�ིམས་�ང་གནང་ངོ། 15དེ་ཚ�་�ོགས་པའི་�ས་�་
�ེད་�ིས་མཐོ་རིས་ནས་བག་ལེབ་དང་། �ོམ་པའི་�ས་�་�ག་རི་ནས་�་བཏོན་ཏེ་གནང་ངོ་། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་
གནང་གི་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་གནང་བའི་�ལ་དེར་དབང་འཛ�ན་�ེད་ཚ�ག་པའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ངོ་། 16འོན་
�ང་ང་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ནི་ང་�ལ་ཆེ་ཞིང་སེམས་གཤིས་�ོང་བས། �ེད་�ི་བཀའ་ལ་�ིས་�ས་མ་�ས་པ་དང་། 
17ཁོ་ཚ�ས་�ེད་�ི་བཀའ་ལ་བ�ི་མེད་�ས་ཤིང་། �ེད་�ིས་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་མཛད་འ�ིན་�མས་ཁོ་
ཚ�ས་བ�ེད་དོ། ང་�ལ་�ེད་ནས་�ར་�་ཨི་ཇིབ་�ི་�ན་འཁོལ་�་�ིར་ལོག་�ེད་�ིར་འགོ་འ�ིད་ཞིག་�ང་བ�ོས་



ནེ་ཧེམ་�ཱ 

མོད། འོན་�ང་�ེད་ནི་�ིག་སེལ་གནང་བར་�གས་མཉེས་ཤིང་�གས་བ�ེ་ཅན་དང་�གས་བཟོད་ཆེ་བ་ལགས་
སོ། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་བདག་མེད་�་�ངས་མ་གནང་བ་དང་། 18དེ་ཚ�ས་བེ�འི་ད�ིབས་�་འ�་�་ཞིག་བཟོས་ཏེ། 
ང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་འ�ིད་ཡོང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ནི་འདི་རང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ�ོད་དེ། �་འ�་དེ་ལ་བ�ེན་
བ�ར་�ས་པ་དང་། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ཁོ་ཚ�ས་�ེད་ལ་དེ་�་�འི་དམའ་བེབས་�ས་མོད། 19འོན་�ང་�ེད་
ནི་�གས་བ�ེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་འ�ོག་�ོང་ནང་བདག་མེད་�་བོར་བ་མ་གནང་བ་དང་། དེ་
བཞིན་ཁོ་ཚ�ར་ལམ་�ོན་�ེད་མཁན་ཉིན་མོའི་�ིན་པ་དང་མཚན་�ི་མེ་དེའང་ཕར་བ�ས་པ་མ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 
20�ེད་ནི་�གས་གཤིས་བཟང་པོ་ཡིན་པས། དེ་ཆོར་�ན་ཆད་མེད་པར་�ོབ་�ོན་མཛད་དེ། དེ་ཚ�ར་ཟས་�་མན་
�་དང་འ�ང་བའི་�ིར་�་གནང་ངོ་། 21ཁོ་ཚ�་འ�ོག་�ོང་ནང་ལོ་ངོ་བཞི་བ�འི་བར་�་གནས་�ན་རིང་ལ་�ེད་
�ིས་ཁོ་ཚ�འི་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་�བ་པ་གནང་བ་དང་། དེ་�ན་རིང་ལ་ཁོ་ཚ�འི་�ས་�ི་�ོན་གོས་སོགས་ནམ་ཡང་
མ་རལ་ལོ། ཁོ་ཚ�འི་�ང་པར་ནད་�ག་དང་�ོས་པ་སོགས་གང་ཡང་མ་�ང་ངོ་། 22དེ་ཙམ་མ་ཟད་�ེད་�ིས་�ལ་
མི་དང་བཅས་པའི་�ལ་�་དག་ཁོ་ཚ�ར་གནང་ཞིང་། ཁོ་ཚ�འི་ས་མཚམས་གཡས་གཡོན་�ི་�ལ་ཁག་�མས་�ང་
ཁོ་ཚ�འི་བདག་དབང་�་གནང་ངོ་། ཁོ་ཚ�ས་�ལ་པོ་སི་ཧོན་�ི་�ལ་ཧེཤ་བྷོན་དང་། �ལ་པོ་ཨོག་གི་�ལ་བྷ་�ན་
བཅས་དབང་�་བ�ས་པ་ཡིན་ནོ། 23�ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་�ར་མའི་ཚ�གས་དང་འ�་བའི་�་བ�ད་�ངས་མང་
གནང་ཞིང་། �ར་�ེད་�ིས་དེ་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་�ལ་དེ་ཁོ་ཚ�ས་དབང་འཛ�ན་�ས་
ཏེ་དེར་གནས་�ོད་�ས་སོ། 24ཁོ་ཚ�ས་ཀ་ནན་�ལ་དབང་�་བ�ས་ཤིང་། �ེད་�ིས་དེ་གའི་�ལ་མི་�མས་བ�ལ་
བར་མཛད་དོ། ཉིད་�ི་མི་འབངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཀ་�ན་�ལ་�ི་མི་མང་དང་�ལ་པོ་�མས་ལ་རང་གི་
འདོད་པ་གང་ཡོད་�ེད་བ�ག་པའི་�ིར་དེ་དག་ཁོ་ཚ�འི་ལག་�་�ིས་�ོད་གནང་ངོ་། 25�ེད་�ི་མི་འབངས་
�མས་ནས་�གས་རིས་བ�ོར་བའི་�ོང་�ེར་ཁག་དང་། ས་�ད་འཛ�མས་པའི་�ལ་དང་། �་ནོར་�ན་པའི་ཁང་
�ིམ་སོགས་དང་། �ོན་ནས་�ས་ཏེ་�་�ིག་�ས་ཡོད་པའི་�ོན་པ་�མས་དང་། དེ་བཞིན་�ན་ཚལ་དང་། ཁ་�ར་
པོའི་ཚལ་ཞིང་སོགས་དབང་འཛ�ན་�ས་ཏེ། དེ་དག་ཟས་ནས་�ས་�ོབས་�ས་ཤིང་། �ེད་�ིས་གནང་བའི་གནང་
�ིན་བཟང་པོ་�ན་ལ་ལོངས་�ོད་པ་དང་། 26འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་བཀའ་ལ་�ིས་མེད་�ས་ཏེ་�ེད་ལ་ངོ་�ོལ་
�ས་ཤིང་། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ལ་�བ་འགལ་�ས་སོ། འ�ོད་བཤགས་�ལ་ནས་�ེད་�ི་�ོགས་�་སེམས་བ�ར་
དགོས་ཅེས་འབོད་བ�ལ་�ེད་མཁན་�ང་�ོན་པ་�མས་ཁོ་ཚ�ས་བསད་དོ། �ེད་ལ་ཡང་ཡང་དམའ་འབེབས་�ས་
པས། 27དེར་བ�ེན་�ེད་�ིས་ཁོ་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་ལ་ཁོ་ཚ�འི་ཐོག་�་དབང་�ེད་�་བ�ག་གོ། འོན་�ང་ཁོ་ཆོས་
དཀའ་ངལ་�ི་�ས་�་�ེད་ལ་�བས་�ས་པས། �ེད་�ིས་མཐོ་རིས་ནས་ཁོ་ཚ�འི་�་བར་གསན་ཏེ་ཁོ་ཚ�ར་བཀའ་
ལན་གནངོ་ངོ་། ཁོ་ཚ�་ད�་བོའི་ལག་ནས་�ང་�ོབས་གནང་�ིར་�ེད་�ི་�གས་བ�ེ་ཆེན་པོས་ཁོ་ཚ�ར་འགོ་འ�ིད་
�ེད་མཁན་�མས་�ང་བཏང་བ་གནང་ངོ་། 28འོན་�ང་ཞི་བདེ་�ིང་འཇག་�ང་བའི་�ེས་ལ་ཁོ་ཚ�ས་ཡང་�ར་
�ིག་པ་�ས་པས། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་ལ་ཁོ་ཆོའི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་གནང་བ་དང་། �ེས་�་ཁོ་ཆོས་ཡང་
�ར་འ�ོད་བཤགས་�ལ་ནས་�བས་�ོགས་མཛད་རོགས་གནང་ཞེས་�་བ་�ལ་�བས། མཐོ་རིས་ནས་�ེད་�ིས་
དེ་ཚ�འི་�་བར་གསན་ཏེ། �ེད་�ི་�ིང་�ེ་ཆེན་པོས་ཁོ་ཚ�ར་ཡང་ནས་ཡང་�་�བས་�ོགས་མཛད་དོ། 29དེ་ཚ�ས་
བཀའ་�ིམས་�ང་�ིར་�ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་ཟོན་བ�ལ་གནང་། འོན་�ང་ཁོ་ཚ�ས་ང་�ལ་�ས་ནས་�ེད་�ི་བཀའ་
�ིམས་�མས་ལ་�ངས་པ་དང་། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ང་�་དེ་ནི་གསོན་པོར་གནས་པའི་ཐབས་ལམ་དེ་ཡིན་ནོ། 



ནེ་ཧེམ་�ཱ 

འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་སེམས་གཤིས་�ོང་པོ་�ས་ནས་དེ་དག་ལ་�ིས་མེད་�ས་སོ། 30�ེད་�ི་ལོ་མང་བར་�་དེ་ཚ�ར་
�གས་བཟོད་་མཛད་དེ་ཟོན་བ�ལ་གནང་ཞིང་། ཉིད་�ི་�གས་ཉིད་�ི་བ�ལ་མས་�ང་�ོན་པ་�མས་བ�ད་དེ་
�ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་�ང་བ�ན་གནང་�ང་། �ེད་�ི་མི་འབངས་�མས་�ིས་�་བ་འོན་པ་�ར་�ས་ནས་དེར་ཉན་
ཚ�ག་མ་�ས་པ་དང་། དེ་བས་ན་�ེད་�ིས་མི་རིགས་གཞན་�མས་ལ་ཁོ་ཚ�འི་ཐོག་�་དབང་བ�ར་�ེད་བ�ག་གོ། 
31འོན་�ང་�ེད་�ི་�ིང་�ེ་ཆེན་པོའི་�ོ་ནས་དེ་དག་ལ་མ་�ངས་བ་དང་འཇིགས་པར་ཡང་མ་གནང་ངོ་། གང་
ལགས་ཟེར་ན། �ེད་ནི་�ིང་�ེ་དང་�གས་�ེ་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་ལགས་པའི་�ིར་རོ། 32�ེ་དཀོན་མཆོག། ང་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་མངའ་ཐང་ཆེ་ཞིང་། བཀའ་བཙན་པོ་དང་། མ�་�ོབས་དང་�ན་ནོ། �ེད་�ིས་དམ་
ཚ�ག་ཅན་�ི་�ོ་ནས་ཞལ་བཞེས་ཚང་མ་�བ་པར་མཛད་པ་དང་། �ར་ཨ་�ར་པའི་�ལ་པོ་�མས་�ིས་ང་ཚ�ར་
མནར་གཅོད་བཏང་བ་ནས་བ�ང་ད་བར་ང་ཚ�ས་དཀའ་�ག་�ངས་དང་�ོང་བཞིན་ཡོད། ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་
�མས་དང་འགོ་�ེད་�མས་དང་། དེ་བཞིན་�་མ་�མས་དང་�ང་�ོན་པ་�མས་དང་གཞན་ཡང་ང་ཚ�འི་མེས་
པོ་�མས་�ིས་གཙ�ས་པའི་ང་ཚ�་ཚང་མས་�ངས་དགོས་�ང་བའི་དཀའ་�ག་�མས་�ེད་�ིས་�གས་�ན་གསོས་
པ་གནང་རོགས་གནང་། 33�ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་ཉེས་ཆད་གཏོང་གནང་བ་དེ་ནི་�ང་ཞིང་འོས་པ་ཡིན་པ་
དང་། ང་ཚ�ས་ཉེས་�ིག་�ས་�ང་�ེད་ནི་དམ་ཚ�ག་ངང་�་�གས་སོ། 34ང་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་དང་�ལ་པོ་�མས་
དང་དེ་བཞིན་འགོ་�ེད་དང་�་མ་�མས་�ིས་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ལ་བ�ིས་མེད་�ས་པ་དང་། �ེད་�ི་བཀའ་
�་དང་ཟོན་བ�ལ་�མས་ལ་མ་ཉན་པ་ཡིན་ནོ། 35�ེད་�ི་�གས་�ེ་�ིན་�བས་�ི་�ོ་ནས་�ལ་པོ་�མས་�ིས་
�ེད་�ི་མི་འབངས་�ི་ཐོག་�་�ིད་�ོང་�ས་སོ། དེ་དག་ས་�ད་འཛ�མས་ཤིང་�ལ་�ོངས་�་ཚ�འི་ནང་�་གནས་
�ོད་�ས་�བས། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ིག་པ་�ངས་ནས་�ེད་ལ་ཞབས་ཏོག་མ་�ས་སོ། 36ད་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་གནང་
བའི་ས་�ད་འཛ�མས་ཤིང་ང་ཚ�ར་ཁ་ཟས་�ིན་མཁན་�ལ་འདི་གའི་ནང་�་ང་ཚ�་�ན་འཁོལ་�་�ད་ཡོད་དོ། 
37ང་ཚ�ས་ཉེས་དམིགས་�ས་པའི་�ེན་�ིས་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་བཀོད་གནང་བ་�ལ་པོ་ཚ�འི་�ར་ང་ཚ�འི་�ོན་ཐོག་
ཚང་མ་�ེལ་དགོས་�ང་བ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་ང་་ཚ�་དང་ང་ཚ�འི་�ག་�གས་སེམས་ཅན་�མས་�ི་ཐོག་�་འདོད་པ་
གང་ཡོད་�ས་པས་ངེད་�མས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོའི་ནང་�་�ད་ཡོད་དོ༎  

མི་དམངས་ཚ�ས་བཅའ་ཡིག་ལ་མིང་�གས་བཀོད་པ།  

38དེ་�་གནས་�ལ་གང་�ང་བ་དེ་ལ་བ�ེན་པས། ང་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་་ཡོངས་ནས་བཅའ་ཡིག་བ�ན་པོ་
འདི་བཞིན་འ�ལ་�ི་ཡོད། བཅའ་ཡིག་དེར་ང་ཚ�འི་འགོ་�ེད་�མས་དང་ལེ་ཝི་པ་�མས་དང་། དེ་བཞིན་�་མ་
བཅས་�ིས་མཚན་�གས་བཀོད་ཡོད་དོ༎  

ནེ་ཧེམ་�ཱ 10 

1བཅའ་ཡིག་གི་ཐོག་མར་མིང་�གས་བཀོད་མཁན་ནི། ཧ་ཀལ་�ཱའི་�་�ིད་ཚབ་ནེ་ཧེམ་�ཱ་དང་། དེ་�ེས་ཛ�་དེ་ཀི་
�ཱས་མིང་�གས་བ�བ་པ་དང་། གཤམ་གསལ་�མས་ནས་�ང་རང་རང་སོ་སོའི་མིང་�གས་བཀོད་པ་རེད༎ 2-8 

�་མ་�མས། སེ་ར་�ཱ། ཨ་ཛར་�ཱ། ཡེར་མི་�ཱ། པ་�ར། ཨ་མར་�ཱ། མལ་ཀི་�ཱ། ཧ་�ཤེ། ཤེ་བྷན་�ཱ། མལ་�ག། ཧ་



ནེ་ཧེམ་�ཱ 

རིམ། མེ་རེ་མོད། ཨོ་བ་དི་�ཱ། དྷ་ནི་ཨེལ། གྷིན་ནེ་ཐོན། བྷ་�ག། མེ་�ལ་ལམ། ཨ་བྷི་�ཱ། མི་ཡ་མིན། མ་ཛ�་�ཱ། བྷིལ་
གྷཨི་དང་ཤེ་མ་�ཱ་བཅས་ཡིན་ནོ། 9-13 ལེ་ཝི་པ་�མས། ཨ་ཛན་�ཱའི་�་ཡེ་�་ཨ། ཧེ་ན་�ད་�ི་�ེ་རིགས་ནས་ཡིན་
པའི་བྷིན་�ཨི། ཀད་མི་ཨེལ། ཤེ་བྷན་�ཱ། ཧོ་དི་�ཱ། ཀེ་ལི་ཏ། པེ་ལ་�ཱ། ཧ་ནན། མི་ཀ། རེ་ཧོབ། ཧ་ཤབ་�ཱ། ཛ་�ར། ཤེ་
རེབ་�ཱ། ཤེ་བྷན་�ཱ། ཧོ་དི་�ཱ། བྷ་ནི་དང་། བྷེ་ནི་�་བཅས་སོ། 14-27 མི་མང་གི་འགོ་�ེད་�མས། པ་རོཤི། པ་ཧད་མོ་
�ཱབ། ཨེ་ལམ། ཛཏ་�། བྷ་ནི། �ན་ནི། ཨཛ་གད། བྷེ་བྷཨི། ཨ་དྷོ་ནི་�ཱ། བྷིག་ཝཨི། ཨ་དིན། ཨ་ཏེར། ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ། ཨ་
�ར། ཧོ་དི་�ཱ། ཧ་�མ། བྷེ་ཛཨེ། ཧ་རིཕ། ཨ་ན་ཐོད། ནེ་བཨེ། མག་པི་�ཱཤི། མེ་�ལ་ལམ། ཧེ་ཛ�ར། མེ་ཤེ་ཛ་བྷེལ། ཛ་
�ོག། ཡ་�་ཨ། པེ་ལཏ་�ཱ། ཧ་ནན། ཨ་ན་�ཱ། ཧོ་ཤེ། ཧ་ནན་�ཱ། ཧ་�བ། ཧལ་ལོ་ཧེཤ། པིལ་ཧ། ཤོ་བེག། རེ་�མ། ཧ་
ཤབ་�། མ་སེ་�ཱ། ཨ་ཧི་�ཱ། ཧ་ནན། ཨ་ནན། མལ་�ག། ཧ་རིམ་དང་བྷ་�་བཅས་སོ། བཅའ་ཡིག། 28ང་ཚ�་ཨིསི་
�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་དང་། �་མ་�མས་དང་། ལེ་ཝི་པ་དང་། མཆོད་ཁང་གི་�ོ་�ང་པ་�མས་དང་། མ�ར་
ད�ངས་མཁན་�ི་ཚ�གས་དང་། ལས་�ེ་པ་�མས་དང་གཞན་ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ལ་�ིས་�ང་
�ས་ཏེ། �ལ་�ི་�ི་�ལ་བའི་མི་�མས་ནས་རང་ཉིད་ལོགས་�་ད�ེ་ཞིང་། རང་རང་སོ་སོའི་�ེ་དམན་དང་�་
�ག་ལོ་ན་ལོན་ཞིང་བསམ་ཤེས་ཡོད་པ་དང་བཅས། 29ང་ཚ�འི་འགོ་�ེད་�མས་དང་�ོ་སེམས་�ེ་གཅིག་གི་ཐོག་
ནས་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་གནང་བའི་བཀའ་�ིམས་བཞིན་�་འ�ལ་�འི་དམ་
བཅའ་འ�ལ་�ི་ཡོད། གལ་�ིད་ང་ཚ�་དམ་བཅའ་འདི་དང་འགལ་ན་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
ཆད་པ་�ག་པོ་དེ་ངེས་པར་འཕོག་འོས་པ་ཡིན། དེ་བས་ན་ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་གཙ�་བོའི་བཀའ་
དགོངས་�བ་ཅིང་། ཁོང་གི་བཀའ་�ིམས་ཡོངས་�ོགས་�ིས་�ང་�་�་ཡིན་ནོ། 30ང་ཚ�འི་�ལ་�་གནས་�ོད་
�ེད་པའི་�ི་�ལ་བའི་མི་རིགས་�མས་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་བ�ག་�་མིན་ནོ། 31�ི་�ལ་བ་དེ་ཚ�ས་ངལ་
གསོ་བའི་ཞག་འམ་དེ་བཞིན་ཉིན་ཞག་དམ་པ་གཞན་�ི་�བས་�་བཙ�ང་�་འ�ེར་ཡོང་བའི་འ�་ལ་སོགས་པའི་
དངོས་རིགས་ཁག་ང་ཚ�ས་ཉོ་�་མ་ཡིན་ནོ། ལོ་བ�ན་རེའི་ཐོག་ལ་ས་ཞིང་�ོ་བ་དང་འདེབས་ལས་�ེད་�་�ངས་
�ེ། �་ལོན་ལེན་�་ཡོད་པ་�མས་�ང་�ིར་འཐེན་�་ཡིན་ནོ། 32མཆོད་ཁང་གི་འ�ོ་�ོན་ཆེད་�་ང་ཚ�་རེ་རེས་ལོ་
�ར་རེ་བཞིན་ད�ལ་གྷ་རམ་�་རེ་འ�ལ་�་ཡིན་ནོ། 33མཆོད་ཁང་ལ་མཁོ་བའི་མཆོད་པའི་ཡོ་�ད་གཤམ་གསལ་
�མས་�ང་འ�ལ་�་ཡིན་པ་དང་། བག་ལེབ་དམ་པ་དང་། ཉིན་རེའི་འ�འི་འ�ལ་བ་དང་། �ིན་�ེག་ལ་མཁོ་
བའི་སེམས་ཅན་�མས་དང་། ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དང་གནམ་གང་དང་གཞན་ཡང་�ས་ཆེན་སོ་སོར་མཁོ་བའི་
འ�ལ་བ་ཁག་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ིག་བཤགས་�ི་འ�ལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་མཆོད་ཁང་གི་མཁོ་�ད་ཁག་
བཅས་སོ། 34བཀའ་�ིམས་གཞིར་བ�ང་�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་�ེག་
�ིར་མཁོ་བའི་ཤིང་�མས་འ�ེར་ཡོང་བའི་�ིར། ང་ཚ�་�་མ་�མས་དང་། ལེ་ཝི་པ་དང་མི་མང་�མས་�ི་ལོ་�ར་
རེ་བཞིན་�ན་ཤོག་�གས་ཏེ། �ེ་རིགས་གང་གི་ཐོག་�་�ན་ཤོག་བབ་པ་དེས་རེ་མོས་བཞིན་ཤིང་�མས་འ�ེར་
ཡོང་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་�་�་ཡིན། 35སོ་སོའི་ས་ཞིང་གི་�ོན་ཐོག་དང་ཤིང་འ�ས་སོགས་�ི་�ད་དེ་ལོ་�ར་
རེ་བཞིན་མཆོད་ཁང་�་འ�ལ་�་དང་། 36བཀའ་�ིམས་གཞིར་བ�ང་�ར། ང་ཚ�འི་�་�ོན་�ེས་ཚང་མ་མཆོད་
ཁང་�་འ�ིད་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་འ�ལ་�་�་དང་། དེ་བཞིན་ང་ཚ�འི་བ་�གས་�ི་བེ�་�ོན་�ེས་
དང་ར་�ག་�མས་�ི་�ོན་�ེས་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་�་ཡིན་ནོ། 37ང་ཚ�འི་ཐོག་མའི་འ�འི་�ོན་ཐོག་
ནས་བ�ིད་པའི་�ོ་ཞིབ་དང་། �་�འི་�མ་དང་། གཞན་ཡང་�ན་ཆང་དང་ཤིང་འ�ས་�ི་རིགས་ཚང་མ་ནས་ལོ་
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�ར་རེ་བཞིན་མཆོད་ཁང་�་འ�ེར་ཡོང་ནས་�་མ་ལ་འ�ལ་�་ཡིན་ནོ། �ོང་ཚ�་ཁག་�་བ�་ཁག་བ�་ཁག: མོ་
ཤེའི་བཀའ་�ིམས་གཞིར་བ�ང་�ོན་ཐོག་དང་ར་�ག་སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཡོང་བབ་�ན་�ི་
བ�་ཆ་བ�་ཁག་�ི་�ལ་�་མཆོད་ཁང་ལ་འ�ལ་དགོས་པ་དེ་ཡིན་ནོ། བ�་བའི་�ིར་བ�ོ་བཞག་�ས་པའི་ལེ་ཝི་
པ་�མས་ལ་ང་ཚ�ས་�ོན་ཐོག་གི་བ�་ཁག་འ�ལ་�་ཡིན་ནོ། 38བ�་ཁག་བ�་བའི་�བས་�་ཨ་རོན་�ི་རིགས་
བ�ད་ནས་ཡིན་པའི་�་མ་�མས་ལེ་ཝི་པ་�མས་དང་མཉམ་�་གནས་དགོས་ཏེ། བ�་ཁག་�ི་འ�ལ་བའི་ཁོངས་
ནས་�ང་ཁག་ཅིག་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་གི་འ�ོ་�ོན་ཆེད་�་མཆོད་ཁང་གི་བང་མཛ�ད་�་འ�ལ་�་ཡིན་ནོ། 
39དེ་བཞིན་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་འ�ལ་བར་�ལ་བའི་�ོན་ཐོག་དང་། �ན་ཆང་དང་�་�འི་
�མ་སོགས་མཆོད་ཁང་གི་�ོད་ཆས་བཞག་སའི་བང་མཛ�ད་�་བཞག་དགོས་ཏེ། བང་མཛ�ད་དེའི་ཉེ་འ�མ་�་
མཆོད་ཁང་གི་�་གཉེར་དང་། �ོ་�ང་བ་དང་མ�ར་ད�ངས་ལེན་མཁན་�མས་�ི་གནས་ཁང་སོགས་ཡོད་པ་
དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བ�གས་�ལ་མཆོད་ཁང་དེ་ལ་ང་ཚ�ས་ནམ་ཡང་�ང་མེད་�་གི་མིན་ཞེས་དམ་
བཅའ་�ས་�ི་ཡོད་དོ༎  
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ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་�ེད་མི་�མས།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གི་འགོ་�ེད་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གཞིས་ཆགས་ཤིང་། དེ་འ�ོས་མི་མང་�མས་�ན་ཤོག་
�གས་ནས་མི་ཚང་བ�་རེའི་ཐོག་ནས་མི་གཅིག་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིན་ནས་གནས་�ོད་�ས་པ་དང་། དེ་�ིངས་མི་
ཚང་གཞན་�མས་�ོང་�ེར་གཞན་དག་�་གནས་�ོད་�ས་སོ། 2དང་�ངས་�ི་ཐོག་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་
�ོད་མཁན་�མས་ལ་མི་མང་གིས་བ�གས་བ�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང་། 3�ོང་�ེར་གཞན་དག་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
མི་�མས་དང་། �་མ་�མས་དང་། ལེ་ཝི་པ་�མས་དང་། མཆོད་ཁང་གི་ལས་�ེ་ཁག་དང་། གཞན་ཡང་སོ་ལོ་མོན་
�ི་ཞབས་�ིའི་རིགས་བ�ད་�མས་དང་བཅས་རང་རང་སོ་སོའི་�ོང་�ེར་�ི་ས་ཁོངས་�་གནས་�ོད་�ས་པ་
དང་། ཡ་�་�འི་མངའ་ཁོངས་ནས་ཡོང་�ེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་�ས་པའི་�ལ་མི་གཙ�་�ག་�མས་ནི་
གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ༎ 4 ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་�ི་མི་�མས། �་ཛ�་�ཱའི་�འམ་ཛ་ཀར་�ཱའི་ཚ་བོ་ཨ་ཐ་�ཱ། 
ཁོའི་མེས་པོ་གཞན་�མས་ནི་ཨ་མར་�ཱ། ཤེ་ཕཏ་�ཱ་་དང་མ་ཧ་ལ་ལེལ་བཅས་ཡིན་ཏེ། དེ་ཚ�་ཚང་མ་པེ་རེཛ་�ི་�་
ཡ་�་�འི་རིགས་བ�ད་ནས་ཡིན་ནོ། 5བྷ་�ག་གི་�འམ་ཀོལ་ཧོ་�ཱ�འི་ཚ་བོ་མ་སི་ཨ། ཁོའི་མེས་པོ་གཞན་�མས་ནི་
ཧ་ཛ་�ཱ། ཨ་ད་�ཱ། ཡོ་ཡ་རིབ་དང་ཛ་ཀར་�ཱ་བཅས་ཡིན་ཏེ། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཡ་�་�འི་�་ཤེ་�ཱའི་རིགས་བ�ད་ནས་
ཡིན་ནོ། 6པེ་རེཛ་�ི་རིགས་བ�ད་ཁོངས་ནས་�ན་�གས་�ན་པའི་མི་�ངས་ ༤༦༨ ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་
�ས་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎ 7 བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་�ི་མི་�མས༎ མེ་�ལ་ལམ་�ི་�འམ་ཡོ་ཨེད་�ི་ཚ་བོ་སལ་�་
དང་། ཡང་ཁོའི་མེས་པོ་གཞན་�མས་ནི། པེ་དྷ་�ཱ། ཀོ་ལ་�ཱ། མ་སི་ཨ། ཨི་ཏི་ཨེལ་དང་ཡེ་ཤ་�ཱ་བཅས་ཡིན་ནོ། 
8སལ་�འི་ཉེ་�་�མས་ནི་གྷབ་བའི་དང་། སལ་ལཨེ་བཅས་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་བྷིན་ཡ་མིན་པ་�ོད་བ�ོམས ༩༢༨ 
ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད། 9ཛ�ག་རིའི་�་ཡོ་ཨེལ་ནི་ཁོ་ཚ�འི་འགོ་�ེད་དེ་ཡིན་ནོ། ཧ་སི་�་ཨའི་�་
ཡ་�་�་ནི་�ོང་�ེར་ནང་ལས་�ེད་པ་གོ་རིམ་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་ནོ༎ 10 �་མ་�མས༎ ཡོ་ཡ་རིབ་�ི་�་ཡེ་དྷ་�ཱ། ཡ་
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ཀིན། 11ཧིལ་ཀི་�ཱའི་�འམ་མེ་�ལ་ལམ་�ི་ཚ་བོ་སེ་ར་�ཱ། ཁོའི་མེས་པོ་གཞན་�མས་ནི་ཛ་�ོག། མེ་ར་ཡོད་དང་
�་ཆེན་ཨ་ཧི་�བ་བཅས་ཡིན་ནོ། 12�ེ་འདིའི་ཁོངས་ནས་�ོན་བ�ོམས་པས་མི་�ངས ༨༢༢ ནས་མཆོད་ཁང་�་
ཞབས་ཏོག་�ས་�ི་ཡོད་དོ༎ ཡེ་རོ་ཧམ་�ི་�འམ་པེ་ལ་ལི་�ཱའི་ཚ་བོ་ཨ་ད་�ཱ་ཡིན་ཅིང་། ཁོའི་མེས་པོ་གཞན་
�མས་ནི། ཨམ་ཛ�། ཛ་ཀར་�ཱ། པ་�ར་དང་མལ་ཀི་�ཱ་བཅས་ཡིན་ནོ། 13�ེ་འདིའི་ཁོངས་ནས་�ོན་བ�ོམས་མི་
�ངས་ ༢༤༢ ནི་མི་ཚང་སོ་སོའི་ནང་མི་གཙ�་བོ་དག་ཡིན་ནོ༎ ཨ་ཛ་རེལ་�ི་�འམ་ཨ་ཛཡེའི་ཚ་བོ་ཨ་མ་ཤཡེ། 
ཁོའི་མེས་པོ་གཞན་�མས་ནི། མེ་ཤེལ་ལེ་མོཏ་དང་ཨིམ་མེར་བཅས་ཡིན་ནོ། 14�ེ་འདིའི་ཁོངས་ནས་དཔའ་�ལ་
�ན་པའི་དམག་མི་ཁ་�ངས ༡༢༨ �ང་ཞིང་། དེ་ཚ�འི་དམག་དཔོན་ནི་མི་ཚང་གཙ�་�ག་ཞིག་གི་ནང་མི་ཛབ་དི་
ཨེལ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ནོ༎ 15 ལེ་ཝི་པ་�མས༎ ཧ་�བ་�ི་�འམ་ཨཛ་རི་ཀམ་�ི་ཚ་བོ་ཤེ་མ་�ཱ། ཁོའི་མེས་པོ་གཞན་
�མས་ནི། ཧ་ཤབ་�ཱ་དང་�ན་ནི་བཅས་ཡིན་ནོ། 16མཆོད་ཁང་གི་�ི་ལོགས་�་ཞབས་ཏོག་�་མཁན་ལེ་ཝི་པ་
གཙ�་བོ་གཉིས་ནི། ཤབ་བེ་ཐཡེ་དང་ཡོ་ཛ་བྷད་བཅས་ཡིན་ནོ༎ 17མི་ཀའི་�འམ་ཛབ་�ིའི་ཚ་བོ་མ་ཏན་�ཱ་ཡིན་�ེ། 
ཛབ་དི་ནི་ཨ་སཕེ་�ི་རིགས་བ�ད་ནས་ཡིན་པ་དང་། �གས་�ེ་ལེགས་གསོལ་�ི་གཏང་རག་འ�ལ་�བས་མ་
ཏན་�ཱས་མ�ར་ད�ངས་ཚ�གས་པའི་ད�་འ�ིད་�ེད་�ི་ཡོད་དོ༎ བྷག་�་ཀི་�ཱ་ནི་མ་ཏན་�ཱའི་ལས་རོགས་�ེད་
�ི་ཡོད་དོ། ཤམ་�ཨའི་�འམ་གྷ་�ཱལ་�ི་ཚ་བོ་ཨབ་ད་ཡིན་ཏེ། གྷ་ལལ་ནི་ཡེ་�་�ན་�ི་རིགས་བ�ད་ལས་ཡིན་ནོ། 
18དེ་བཞིན་�ོན་བ�ོམས་ལེ་ཝི་པ ༢༨༤ ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོང་�ེར་དམ་པའི་ནང་�་གནས་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་པ་
ཡིན་ནོ༎ 19 མཆོད་ཁང་གི་�ོ་�ང་པ་�མས༎ ཨ་�བ་དང་ཏལ་མོན་དང་ཁོ་ཚ�འི་གཉེན་མཚན་བཅས་�ོན་
བ�ོམས་མི་�ངས ༡༧༢ ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 20དེ་འ�ོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་དང་། �་མ་དང་ལེ་ཝི་པ་�མས་
ཡ་�་�འི་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་གཞན་དག་�་རང་རང་སོ་སོའི་ས་�ལ་�་གནས་�ོད་�ས་པ་དང་། 21མཆོད་ཁང་
གི་ལས་�ེད་པ་�མས་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཨོ་ཕེལ་ཞེས་པའི་ས་གནས་�་བ�ད་དེ། ཛ�་ཧ་དང་གྷིཤ་པ་ཞེས་པའི་
ལས་དཔོན་�ི་མངའ་འོག་�་ལས་ཀ་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 22བྷ་ནིའི་�འམ་ཧ་ཤབ་�ཱའི་ཚ་བོ་�་ཛ�་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་
གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་པའི་ལེ་ཝི་པ་�མས་�ི་འགོ་�ེད་ཡིན་པ་དང་། ཡང་ཁོའི་མེས་པོ་�མས་ནི་ཨ་སཕེ་�ི་�ེ་
ནས་ཡིན་པའི་མ་ཏན་�ཱ་དང་མི་ཀ་གཉིས་ཡིན་ཅིང་། �ེ་འདིའི་ལས་འགན་ནི་མཆོད་ཁང་�་མ�ར་ད�ངས་
ལེན་�་དེ་ཡིན་ནོ། 23�ལ་པོས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་�ིག་་�གས་བཞིན་�་�ེ་�མས་ཉིན་�ར་རེ་བཞིན་རེ་
མོས་�ས་ནས་མཆོད་ཁང་�་མ�ར་ད�ངས་ལེན་དགོས་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 24ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་དང་ཛ�་�ཱའི་
�ེ་ནས་ཡིན་པ་མེ་ཤེ་ཛ་བྷེལ་�ི་�་པེ་ཐ་�ཱ་ནི་པར་སི་ཡའི་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་འ�ས་
མིར་བ�ོས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎ �ོང་�ེར་གཞན་�་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་མི་�མས། 25�ལ་མི་མང་ཆེ་བ་རང་རང་
སོ་སོའི་གཞིས་ཀའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་ཁག་�་གནས་�ོད་�ས་པ་དང་། ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་�ི་མི་
�མས་�ོང་�ེར་ཀིར་ཡད་ཨར་བྷ། དྷི་བྷོན། ཡེ་ཀབ་�ཱ�ལ་བཅས་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་�ི་�ོང་གསེབ་ཁག་�་གནས་
�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 26དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཁོ་ཚ�་�ོང་�ེར་ཡེ་�་ཨ། མོ་ལ་�། བྷེད་པེ་ལེད། 27ཧ་ཛར་�་ཨལ་དང་
བྷིར་ཤེ་བྷ་བཅས་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་�ི་�ོང་གསེབ་ཁག་དང་། 28གཞན་ཡང་�ོང་�ེར་ཟིག་�ཱག་དང་མེ་ཀོ་�་
བཅས་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་�ི་�ོང་གསེབ་ཁག་དང་། 29དེ་བཞིན་�ོང་�ེར་ཨེན་རིམ་མོན། ཛ�་�ཱ། ཡར་�ད། 30ཛ་
ནོ་ཨ། ཨ་�ལ་ལམ་བཅས་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་�ི་�ོང་གསེབ་ཁག་དང་། ལ་ཀིཤི་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་�ི་ས་ཞིང་
ཁག་དང་། གཞན་ཡང་ཨ་ཛ�་�་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་�ི་�ོང་གསེབ་ཁག་�་གནས་�ོད་�ས་པ། ཡ་�་�འི་མི་
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�མས་�ོ་�ོགས་བྷིར་ཤི་བྷ་ནས་�ང་�ོགས་�་ཧིན་ནོམ་�ི་�ང་གཤོང་བར་�་གནས་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 
31བྷེན་ཡ་མིན་�ེ་རིགས་མི་�མས་ནི་གྷེ་�ཱ་དང་། མིཀ་�ཱས། ཨེ། བྷེ་ཐེལ་དང་། དེའི་ཉེ་འཁོར་�ི་�ོང་གསེབ་ཁག་
དང་། 32ཨ་ན་ཐོད། ནོབ། ཨ་ན་ན་�ཱ། 33ཧ་ཛ�ར། ར་�ཱ། གྷིད་ཏེམ། 34ཧ་དྷིད། ཛ�་བོ་ཨིམ། ནེ་བ་�ཱཏ། 35ལོཌ། ཨོ་
ནོ་དང་ལག་ཤེས་པའི་�ང་གཤོང་�ལ་�་གནས་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང་། 36ཡ་�་�འི་ས་�ལ་�་གནས་�ོད་
�ས་བཞིན་པའི་ལེ་ཝི་པ་འགའ་ཤས་ནི་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མི་�མས་དང་མཉམ་�་གནས་�ོད་�ེད་བ�ག་པ་ཡིན་
ནོ༎  
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ལེ་ཝ་ིཔ་དང་�་མ་�མས་�ི་མིང་ཐོ་ནི།  

1ཤལ་ཏི་ཨེལ་�ི་�་ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་དང་�་མ་�མས་�ི་གཙ�་བོ་ཡོ་�་ཨ་དང་མཉམ་�་�བས་བཅོལ་ནས་�ིར་ལོག་
�ས་པའི་�་མ་དང་ལེ་ཝི་པ་�མས་�ི་མིང་ཐོ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ༎ 2-7 �་མ་�མས། སེ་ར་�ཱ། ཡེར་མི་
�ཱ། ཨེཛ་ར། ཨ་མར་�ཱ། མལ་�ག། ཧ་�ཤེ། ཤེ་ཀན་�ཱ། རེ་�མ། མེ་རེ་མོད། ཨིད་དྷོ། གྷིན་ན་ཏོཨི། ཨ་བྷི་�ཱ། མི་ཡ་
མིན། མ་དི་�ཱ། བྷིལ་�། ཤེ་མ་�ཱ། ཡོ་ཡ་རིབ། ཡེ་དྷ་�ཱ། སལ་�། ཨ་མོག། ཧིལ་ཀི་�ཱ་དང་ཡེ་ད་�ཱ་བཅས་སོ། ཡོ་�་
ཨའི་�ས་�་�་མ་�མས་�ི་འགོ་�ེད་ནི་གོང་གསལ་�མས་ཡིན་ནོ༎ 8 ལེ་ཝི་པ་�མས། �གས་�ེ་ལེགས་གསོལ་�ི་
མ�ར་མ་བཏང་མཁན་ནི་གཤམ་གསལ་�མས་ཡིན་ནོ། ཡེ་�་ཨ། བྷིན་�ཨི། ཀད་མི་ཨེལ། ཤེ་རེབ་�ཱ། ཡ་�་�་
དང་མ་ཏན་�ཱ་བཅས་སོ། 9བྷག་�་ཀི་�ཱ་དང་། �ན་ནོ་དང་ལེ་ཝི་པ་གཞན་�མས་ནས་གོང་གསལ་མ�ར་མའི་
ལན་འདེབས་མ�ར་མ་བཏང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

�་མ་གཙ�་བོ་ཡོ་�་ཨའི་རིགས་བ�ད།  

10ཡོ་�་ཨ་ནི་ཡོ་ཡ་ཀིམ་�ི་ཕ་དང་། ཡོ་ཡ་ཀིམ་ནི་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་�ི་ཕ་དང་། ཡང་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་ནི་ཡོ་�ཱ་དྷའི་ཕ་
དང་། 11དེ་བཞིན་ཡོ་�ཱ་དྷ་ནི་ཡོ་ན་�ཱན་�ི་ཕ་དང་། ཡང་ཡོ་ན་ཐན་ནི་ཡ་�་ཨའི་ཕ་ཡིན་ནོ༎  

�་མའི་རིགས་�ས་གཙ�་བོ་�མས།  

12-21ཡོ་ཡ་ཀིམ་�་མ་�མས་�ི་གཙ�་བོ་�ེད་པའི་�ས་�་གཤམ་གསལ་�མས་ནི་�་མའི་རིགས་�ས་�ི་གཙ�་བོ་
ཁག་ཡིན་ནོ། �་མ རིགས་�ས མེ་ར་�ཱ སེ་ར་�ཱ ཧ་ནན་�ཱ ཡེར་མི་�ཱ མེ་�ལ་ལམ ཨེཛ་ར ཡེ་ཧོ་ཧ་ནན ཨ་མར་�ཱ 
ཡོ་ན་ཐན མལ་�་ཀི ཡོ་སེབ ཤེ་བྷན་�ཱ ཨད་ན ཧ་རིམ ཧེལ་ཀཡེ མེ་ར་ཡོད ཛ་ཀར་�ཱ ཨིད་དྷོ མེ་�ལ་ལམ གྷིན་
ནེ་ཏོན ཛ�ག་རི ཨ་བྷི་�ཱ … མིན་ཡ་མིན པིལ་ཏཡི མོཧ་དི་�ཱ ཤ་�་ཨ བྷིལ་� ཡེ་ཧོ་ན་ཐན ཤེ་མ་�ཱ མ་ཏེ་ནཡེ ཡོ་
ཡ་རིབ �་ཛ� ཡེ་དྷ་�ཱ ཀལ་ལཡེ སལ་ལཡེ ཨེ་བྷེར ཨ་མོག ཧ་ཤབ་�ཱ ཧིལ་ཀི་�ཱ ནེ་ཐ་ནེལ ཡེ་ད་�ཱ �་མ་དང་ལེ་
ཝི་པ་�མས་�ི་ནང་མིའི་མིང་ཐོ་ནི། 22�་མ་�མས་�ི་གཙ�་བོ་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་དང་། ཡོ་�ཱ་དྷ། ཡོ་ན་ཐན་དང་ཡ་�་
ཨའི་�ས་�ན་རིང་ལ་ལེ་ཝི་པ་དང་�་མ་�མས་�ི་ནང་མི་གཙ�་བོ་ཁག་གི་མིང་ཐོ་ཞིག་བཞག་ཡོད་ཅིང་། མིང་ཐོ་



ནེ་ཧེམ་�ཱ 

དེ་ནི་པར་སི་ཡའི་�ལ་པོ་དྷ་རི་ཡསེ་�ི་�ིད་�ོང་�བས་�་�ིས་ཟིན་ཡོད་དོ། 23ལེ་ཝིའི་རིགས་བ�ད་�ི་ནང་མི་
གཙ�་བོ་ཁག་གི་མིང་ཐོ་དེ་ནི། ཨེལ་ཡ་ཤིབ་�ི་ཚ་བོ་ཡོ་ན་ཐན་�ི་�ས་�བས་བར་�་ག�ང་འ�ེལ་ཡིག་ཐོག་ཁག་
�་བཀོད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

མཆོད་ཁང་གི་ལས་འགན་�ད་པ།  

24ལེ་ཝི་པ་�མས་ཁག་སོ་སོར་བགོས་ཡོད་ཅིང་། ཡང་དེ་ཚ�འི་�ེ་དཔོན་�མས་ནི་ཧ་ཤབ་�ཱ། ཤེ་རེབ་�ཱ། ཡེ་�་ཨ། 
བྷིན་�ཨི་དང་ཀད་མི་ཨེལ་བཅས་ཡིན་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་བོ་�ལ་པོ་�་བིད་�ིས་བཀའ་གནང་བ་
བཞིན་�་ཐེངས་གཅིག་རང་ལ་�ེ་ཁག་གཉིས་�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་དང་། གཏང་རག་འ�ལ་�ི་ཡོད་པ་
ཡིན་ནོ། 25གཤམ་གསལ་�ོ་�ང་བ་�མས་ནས་མཆོད་ཁང་གི་ག�ང་�ོའི་འ�མ་�་ཡོད་པའི་བང་མཛ�ད་�མས་
�ང་གི་ཡོད་པ་དང་། མ་ཏན་�ཱ། བྷག་�་ཀི་�ཱ། ཨོ་བ་དི་�ཱ། མེ་�ལ་ལམ། ཏལ་མོན་དང་ཨ་�བ་བཅས་ཡིན་ནོ། 
26ཡོ་�་ཨའི་�འམ་ཡེ་ཧོ་ཛ་དག་གི་ཚ་བོ་ཡོ་ཡ་ཀིམ་�ི་�ས་�་མི་དེ་�མས་ལ་དེ་བཞིན་ལས་འགན་�ད་ཡོད་
ཅིང་། �བས་དེར་ནེ་ཧེམ་�ཱས་�ིད་ཚབ་དང་བཀའ་�ིམས་མཁས་པ་ཨེཛ་རས་�་མ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ནེ་ཧེམ་�ཱས་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་རབ་གནས་�ས་པ།  

27�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་རབ་གནས་�ེད་�བས་སིལ་�ན་དང་པི་ཝང་དང་�་�ན་སོགས་བཏང་བཞིན་�གས་
�ེ་ལེགས་གསོལ་གི་བཏང་རག་འ�ལ་�ིར་ལེ་ཝི་པ་�མས་�ོགས་གང་ས་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འཛ�མས་སོ། 28ལེ་
ཝི་པའི་མ�ར་ད�ངས་ལེན་མཁན་ནང་མི་ཁག་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ནེ་འཁོར་�ི་ས་�ལ་ཁག་དང་ནེ་ཏོ་�ཱའི་
ཉེ་འཁོར་�ི་�ང་�ེར་ཁག་དང་། 29བྷེད་གྷིལ་གྷལ། གྷེ་�ཱ་དང་ཨཛ་�ཱ་ཝེཐ་བཅས་ནས་ཡོང་�ེ་�ོགས་གཅིག་�་
འ�་འཛ�མས་�ས་སོ། 30དེ་ནས་�་མ་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་�ོལ་�ར་རང་ཉིད་གཙང་བར་�ས་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་མི་
གཞན་ལའང་གཙང་བར་�ས་ཤིང་། ག�ང་�ོ་དང་�གས་རི་�མས་�ང་གཙང་མ་�ས་སོ། 31ངས་ཡ་�་�འི་
འགོ་�ེད་�མས་�གས་རིའི་�ེང་�་བོས་ནས་�ོང་�ེར་�ི་མཐའ་འཁོར་�་བ�ོར་བ་�བ་ཅིང་དཀོན་མཆོག་ལ་
�གས་�ེ་ལེགས་གསོལ་�ི་གཏང་རག་འ�ལ་མཁན་�ེ་ཁག་ཆེན་པོ་གཉིས་�ི་འགོ་�ེད་�་བ�ོ་གཞག་�ས་པ་
ཡིན། �ེ་ཁག་གཅིག་�གས་རིའི་ཐོད་ནས་གཡས་ངོས་�་བཙ�ག་�ིགས་ད�གས་སའི་�ལ་�ོའི་�ོགས་�་�ིན་པ་
དང་། 32མ�ར་ད�ངས་ལེན་མཁན་�མས་�ི་�ེས་�་ཧོ་ཤ་�ཱ་དང་། ཁོའི་�ེས་�་ཡ་�་�འི་འགོ་�ེད་�ེད་ཀ་
ཙམ་�ིན་ཡོད་དོ། 33-35དེ་�ེས་�ང་འ�ད་དེ་�་མ་ཨ་ཛར་�ཱ། ཨེཛ་ར། མེ་�ལ་ལམ། ཡ་�་�། བྷེན་ཡ་མིན། ཤེ་
མ་�ཱ་དང་ཡེར་མི་�ཱ་བཅས་�ིན་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ེས་�་ཡོ་ན་ཐན་�ི་�འམ་ཤེ་མ་�ཱའི་ཚ་བོ་ཛ་ཀར་�ཱ་�ིན་པ་
དང་། དེའི་མེས་པོ་�མས་ནི་ཨ་སཕེ་�ི་�ེ་ནས་ཡིན་པ་མ་ཏན་�ཱ། མི་�་�ཱ་དང་ཛ་�ར་བཅས་ཡིན་ནོ། 36ཁོའི་
�ེས་�་ཁོ་རང་གི་རིགས་�ས་ནས་ཡིན་པ་ཤེ་མ་�ཱ་དང་ཨ་ཛ་རེལ། མི་�ཱ་ལཡེ། གྷི་ལ་ལཡེ། མ་ཡེ། ནེ་ཐ་ནེལ། ཡ་�་
�་དང་ཧ་ན་ནི་བཅས་�ིན་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་གི་�ེས་�་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་རོལ་�་ནང་བཞིན་རང་
རང་སོ་སོའི་ལག་�་འ�ེར་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་�ིམས་མཁས་པ་ཨེཛ་རས་ཁོ་ཚ�འི་འགོ་འ�ིད་�ས་སོ། 37�་མིག་
གི་�ལ་�ོར་བ�ེབས་ཏེ་�་བིད་�ི་�ོང་�ེར་�ོགས་�་འ�ོ་སའི་ཐེམ་�ས་ནས་ཡར་འཛ�གས་ཏེ་�་བིད་�ི་ཕོ་�ང་



ནེ་ཧེམ་�ཱ 

བ�ལ་ནས་ཕར་�ིན་པ་དང་། དེ་ནས་�ར་འཁོར་ཞིང་�ོང་�ེར་�ི་ཤར་ངོས་�ི་�འི་�ལ་�ོ་བར་�་�ིན་ནོ། 
38དེ་བཞིན་�ེ་ཁག་གཞན་དེའང་�གས་�ེ་ལེགས་གསོལ་�ི་བ�ོད་ད�ངས་ལེན་ཞིང་�གས་རིའི་ཐོད་ནས་
གཡོན་�ོགས་�་�ིན་པ་དང་། ང་ཡང་མི་ཚ�གས་�ེད་ཀ་འ�ིད་ནས་དེ་ཚ�འི་�ེས་�་འ�ངས་ཏེ། ང་ཚ�་ཨོ་བེན་�ི་
མཁར་�ོང་�ལ་ནས་�གས་རི་�་ཆེན་པོ་བར་�་�ིན་པ་ཡིན། 39དེ་ནས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་�ལ་�ོ་དང་། ཡ་ཤ་�འི་
�ལ་�ོ། ཉ་�ོ་ཞེས་པའི་ག�ང་�ོ་དང་དེ་བཞིན་ཧ་ན་ནེལ་ཞེས་པའི་མཁར་�ོང་དང་། བ�་ཐམ་པའི་མཁར་�ོང་
མཐོན་པོ་བ�ད་ནས་�ག་�འི་�ལ་�ོར་བ�ེབས་ནས་མཆོད་ཁང་གི་ག�ང་�ོ་བར་�་�ིན་པ་ཡིན། 40དེ་བཞིན་
གཏང་རག་འ�ལ་བའི་�ེ་ཚ�གས་གཉིས་ཀ་མཆོད་ཁང་གི་ཉེ་འ�མ་�་བ�ེབས་པ་དང་། ང་དང་མཉམ་�་ཡོད་
པའི་འགོ་�ེད་�མས་�ིས་པས། 41གཤམ་གསལ་�་མ་�མས་�ང་�ང་འ�ད་དེ་ངའི་�ེ་ཚ�གས་ཁོངས་�་ཡོད་པ་
དང་། དེ་དག་ནི་ཨེལ་ཡ་ཀིམ། མ་སི་ཨ། མིན་ཡ་མིན། མི་�་�ཱ། ཨེ་ལི་ཨོ་ནེ། ཛ་ཀར་�ཱ་དང་ཧ་ནན་�ཱ་བཅས་ཡིན་
ནོ། 42ཡང་དེ་ཚ�འི་�ེས་�་མ་སི་ཨ། ཤེ་མ་�ཱ། ཨེ་ལི་ཛར། �་ཛ�། ཡེ་ཧོ་ཧ་ནན། མལ་ཀི་�ཱ། ཨེ་ལམ་དང་ཨེ་ཛ�ར་
བཅས་�ིན་ཞིང་། ཡེཛ་ར་ཧི་�ཱས་འགོ་འ�ིད་�ས་པའི་མ�ར་ད�ངས་ལེན་མཁན་ཚ�ས་�ད་སང་མཐོན་པོའི་
ངང་�་མ�ར་ད�ངས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། 43དེ་ཉིན་མི་མང་གིས་དམར་མཆོད་�་ཆེན་པོ་འ�ལ་བས། དཀོན་མཆོག་
གིས་དེ་ཚ�་ལ་དགའ་�ིད་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་�ེ། དེ་ཚ�འི་�ད་མེད་དང་�་�་བཅས་པས་དགའ་�ོན་ཆེན་པོ་ཞིག་
�ས་པས། དེ་ཚ�འི་དགའ་�ོན་�ི་�ར་�་དེ་ཐག་རིང་བར་�་གོ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

མཆོད་ཁང་�་མཆོད་པའི་�ིར་�་བ�ིགས་�ས་པ།  

44�བས་དེར་མཆོད་ཁང་གི་གཉེར་ཚང་ལ་བ�་�ོག་�ེད་མཁན་གཉེར་པ་�མས་བ�ོ་གཞག་�ས་ཤིང་། བ�་
ཁག་�ི་འ�ལ་བ་དང་�ོན་ཐོག་དང་ཤིང་འ�ས་�ི་ལོ་�ད་སོགས་�ང་གཉེར་ཚང་དེར་བཞག་གི་ཡོད་པ་དང་། 
ཉེ་འཁོར་�་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་�ི་ཉེ་འ�མ་�ི་ས་ཞིང་ཁག་ནས་�ལ་བའི་འ�ལ་བའི་ཁོངས་ནས་བཀའ་�ིམས་
གཞིར་བ�ང་�་མ་དང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�འི་ཐོབ་�ལ་�མས་�ང་གཉེར་པ་དེ་ཚ�ས་བ�་�ག་�ེད་དགོས་�ི་ཡོད་པ་
དང་། ཡ་�་�འི་མི་མང་ཡོངས་�ོགས་ནས་�་མ་དང་ལེ་ཝི་པ་�མས་�ི་ལས་ཀར་དགའ་མོས་�ེད་�ི་ཡོད་པ་
ཡིན་ནོ། 45གང་ལགས་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་�་དེ་ཚ�ས་�ིབ་�ངས་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་
གའི་རིགས་ཚང་མ་བཤམས་�ི་ཡོད་པ་དང་། མཆོད་ཁང་�་མ�ར་ད�ངས་ལེན་མཁན་དང་�ོ་�ང་པ་ཚ�ས་�ང་
�ལ་པོ་�་བིད་དང་ཁོང་གི་�ས་སོ་ལོ་མོན་�ིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་�ིག་�གས་གཞིར་བ�ང་རང་རང་
སོ་སོའི་ལས་ཀ་�མས་�ས་�ི་ཡོད་པ་དང་། 46�ལ་པོ་�་བིད་དང་དེའི་གོང་གི་མ�ར་ད�ངས་མཁན་ཚ�ས་ཨ་
སཕེ་�ི་མ�ར་ད�ངས་�མས་ལེན་ནས་མ�ར་ད�ངས་མཁན་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་དང་གཏང་རག་
�ལ་ལོ། 47ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་དང་ནེ་ཧེམ་�ཱའི་�ས་�བས་�། ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ནས་མཆོད་ཁང་�་མ�ར་
ད�ངས་ལེན་མཁན་དང་�ོ་�ང་བ་�མས་�ི་འཚ�་�ེན་�་ཉིན་�ར་འ�ལ་བ་�ལ་�ི་ཡོད་པ་དང་། མི་མང་ཚ�ས་
ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་འ�ལ་བ་དམ་པ་�ལ་བ་དང་། ཡང་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ས་འ�ལ་བ་དེའི་ཁོངས་ནས་�་མ་�མས་ལ་ཁོ་
ཚ�འི་ཐོབ་�ལ་བཞིན་�ི་འ�ལ་བ་�ལ་བ་ཡིན་ནོ༎  
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ནེ་ཧེམ་�ཱ 

�ི་�ལ་བའི་ཁོངས་ནས་ལོགས་�།  

1མོ་ཤེའི་བཀའ་�ིམས་དེ་མི་མང་�མས་ལ་�ད་�གས་ཆེན་པོས་�ོགས་�ངས་�ེད་�བས། ཨམ་མོན་པ་དང་མོ་
ཨབ་པ་�མས་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ཚ�གས་དང་མཉམ་�་འ�ེལ་ལས་�ེད་མི་ཆོག་ཅེས་�ིས་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ཚ�ས་ཐོས་
པ་ཡིན་ནོ། 2དེ་གང་ལགས་ཟེར་ན། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཡོང་�བས་ལམ་�་ཁོ་ཚ�ར་ཨམ་མོན་
པ་དང་མོ་ཨབ་པ་ཚ�ས་ཁ་ཟས་དང་�་སོགས་གང་ཡང་མ་�ེར་བ་དང་། ཁོ་ཚ�ད་བྷ་ལམ་བྷ་ལམ: མེསེ་པོ་ཊ་མི�ཱའི་
�ལ་�ི་�ོང་�ེར་པེ་ཐོར་ཞེས་པར་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་�ི་པའི་ངན་�གས་མཁན་ཞིག་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། ལ་
ད�ལ་�ེར་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་ཐོག་�་དམོད་པ་འདེབས་བ�ག་པ་ཡིན་པས་�ིར་རོ། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་དམོད་པ་དེ་�ིན་�བས་�་བ�ར་བར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། 3བཀའ་�ིམས་�ི་དོན་ཚན་དེའི་�ོར་ཐོས་
ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་རང་གི་མི་�ེའི་ཁོངས་ནས་�ི་�ལ་མི་རིགས་ཚང་མ་�ིར་འདོན་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ནེ་ཧེམ་�ཱའི་ལེགས་བཅོས་�མས།  

4མཆོད་ཁང་གི་གཉེར་ཚང་ཁག་ལ་བ�་�ོག་�ེད་མཁན་�་མ་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་དང་ཏོ་བྷི་�ཱའི་བར་ལ་�ན་རིང་�ོན་
ནས་འ�ེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་དོ། 5ཁོས་ཏོ་བྷི་�ཱ་ལ་མཆོད་ཁང་གི་ཁང་མིག་ཆེན་པོ་ཞིག་བེད་�ོད་�ེད་པའི་�ིར་
�ད་དོ། དེ་�ོན་ཁང་མིག་དེར་མཆོད་ཁང་�་�ལ་བའི་འ�་དང་། བ�ག་�ོས་དང་། མཆོད་ཁང་གི་�ོད་ཆས། 
གཞན་ཡང་�་མ་�མས་ལ་�ལ་བའི་འ�ལ་བ་ཁག་དང་། དེ་བཞིན་ལེ་ཝི་པ་�མས་དང་མ�ར་ད�ངས་ལེན་
མཁན་དང་མཆོད་ཁང་གི་�ོ་�ང་པ་�མས་ལ་�ལ་བའི་འ�་རིགས་�ི་བ�་ཁག་དང་། �ན་ཆང་དང་། �་�འི་
�མ་ལ་སོགས་པ་བཞག་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 6�བས་དེར་ང་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�ད་མེད་ཅིང་། �ལ་པོ་ཨར་ཏ་
ཤེསེ་�ི་�ལ་�ིད་�ོང་ལོ་�མ་�་སོ་གཉིས་པའི་�བས་�་�ལ་པོར་ངས་རང་གི་ལས་ཀའི་�ོར་�ན་གསན་�་བར་
བྷེ་བྷི་ལོན་�་�ིན་ཡོད་པ་ཡིན། ནམ་ཞིག་�ེས་�་�ལ་པོ་ནས་བཀའ་འ�ོལ་ཐོབ་ནས། 7ང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིར་
ལོག་པ་ཡིན། དེར་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་�ིས་མཆོད་ཁང་གི་ཁང་མིག་དེ་ཏོ་བྷི་�ཱ་ལ་�ེར་བའི་�ོར་ཤེས་�ོགས་�ང་�ེ་ང་
ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་དང་བཅས་�ོ་ཕམ་ཆེན་པོ་�ང་ངོ་། 8ཧ་ཅང་ཁོང་�ོ་ལངས་ནས་ངས་ཏོ་བྷི་�ཱའི་འཛ�ན་ཆས་
དངོས་རིགས་ཚང་མ་�ི་ལོགས་ལ་ད�གས་པ་ཡིན། 9དེ་�ེས་ངས་མཆོད་ཁང་གི་ཁང་མིག་ཚང་མ་དག་�ངས་
�ེད་བ�ག་�ེ། དེར་མཆོད་ཁང་གི་�ོད་ཆས་དང་། འ�ལ་བའི་འ�་རིགས་ཁག་དང་། བ�ག་�ོས་སོགས་�ར་
གནས་�་རང་འཇགས་བཞག་བ�ག་པ་ཡིན་ནོ། 10མཆོད་ཁང་གི་མ�ར་ད�ངས་ལེན་མཁན་དང་ལེ་ཝི་པ་
�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ངས་ནས་རང་རང་སོ་སོའི་ས་གཞིས་ཁར་�ིར་ལོག་�ས་ཟིན་པའི་�ོར་ངས་ཧ་གོ་�ང་། 
གང་ལགས་ཟེར་ན། མི་མང་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�འི་འཚ�་�ེན་�་འ�ལ་བ་�ང་ངེས་བཞིན་པ་འ�ལ་�ི་མེད་པ་ཡིན་པས་
�ིར་རོ། 11དེ་བཞིན་མཆོད་ཁང་གི་ལས་དོན་ལ་�ང་མེད་�ོད་ཡང་�ས་པའི་�ེན་�ིས་ངས་མཆོད་ཁང་གི་ལས་
�ེད་པ་�མས་ལ་གཤེ་གཤེ་བཏང་�ེ། ལེ་ཝི་པ་དང་མ�ར་ད�ངས་ལེན་མཁན་�མས་�ར་མཆོད་ཁང་�་འ�ིད་
ཡོང་ནས་�ར་བཞིན་རང་རང་སོ་སོའི་ལས་ཀ་�ེད་བ�ག་པ་ཡིན། 12དེ་�ེས་�ར་ཡང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཚང་
མས་འ�་དང་�ན་ཆང་དང་�་�འི་�མ་ལ་སོགས་པའི་བ�་ཁག་�ི་འ�ལ་བ་ཁག་མཆོད་ཁང་གི་གཉེར་ཚང་�་
འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 13མཆོད་ཁང་གི་གཉེར་ཚང་ལ་བ�་�ོག་�ེད་པའི་�ིར་�་ངས་�་མ་ཤེ་ལེམ་�ཱ་དང་། བཀའ་
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�ིམས་མཁས་པ་ཛ་�ོག་དང་ལེ་ཝི་པ་པེ་དྷ་�ཱ་བཅས་ལ་བ�ོ་གཞག་�ས་ཤིང་། ཛ་�ར་�ི་�འམ་མ་ཏན་�ཱའི་ཚ་
བོ་ཧ་ནན་ལ་ཁོ་ཆོའི་ལས་རོགས་�་བ�ོ་གཞག་�ས་པ་ཡིན། མི་འདི་ཆོས་དངོས་པོ་ཚང་མ་ལས་�ེད་པ་གཞན་
ཚ�འི་ད�ིལ་ལ་�ང་པོ་�ེད་ནས་བགོ་བཤའ་�བ་ཡོང་བསམ་པའི་ང་ལ་ཡིད་བ�ན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 14�ེ་
ངའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ངས་མཆོད་ཁང་དང་དེར་མཆོད་འ�ལ་�ེད་ཆོག་གང་�ིའི་�ོར་ལ་�ི་�་ཞབས་ཏོག་
གང་�ས་པ་ཚང་མ་�གས་ལ་�ན་གསོ་གནང་རོགས་གནང་། 15དེ་�ས་ཡ་�་�འི་མི་མང་ཚ�ས་ངལ་གསོ་བའི་
ཞག་�ན་ཆང་བཙ�ར་བ་དང་། དེ་བཞིན་མི་གཞན་ཚ�ས་འ�་དང་། �ན་ཆང་དང་། �ན་འ�མ། སེ་ཡབ་�ི་ཤིང་
འ�ས་སོགས་བོང་�ར་བཀལ་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ེལ་�ི་ཡོད་པ་དེ་ངས་མཐོང་བས། ངས་དེ་ཚ�ར་ངལ་གསོ་
བའི་ཞག་ལ་ཉོ་འཚ�ང་སོགས་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག་ཅེས་ཟོན་བ�་ནན་བ�ལ་བཏང་བ་ཡིན། 16དེ་�ས་ཊ་ཡར་
�ི་�ལ་མི་འགའ་ཤས་�ང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་པས། དེ་ཚ�ས་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་ལ་ཉ་དང་
དངོས་རིགས་�་ཚ�གས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འཚ�ང་བའི་�ིར་འ�ེར་ཡོང་གི་ཡོད་དོ། 17དེ་བས་ན་ངས་ཡ་�་�་པའི་
འགོ་�ེད་�མས་ལ་གཤེ་གཤེ་བཏང་ཞིང་། �ོད་ཚ�ས་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དེ་�ིས་མེད་�ས་པའི་ལས་ངན་འདི་�་
�་ཞིག་�ས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 18�ར་�་�ེན་དེ་རང་ལ་བ�ེན་པས་�ོང་�ེར་འདིའི་ཐོག་�་འཇིག་�ོན་ཆེན་
པོ་�ང་བ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་ལ་ཉེས་ཆད་གནང་བ་ཡིན་མོད། འོན་�ང་
�ོད་ཚ�ས་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དམ་པ་དེ་ལ་�ིས་མེད་�ས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་དེ་�ར་ལས་�ག་པར་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ཐོག་�་འབབས་བ�ག་གི་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 19དེ་�ེས་ས་�བ་ཁར་ས་�བ་ཁར: ཡ་�་
�་པའི་ཉིན་ཞག་བ�ི་�ོལ་�ར་དགོང་�ོ་ཉི་མ་�བ་མཚམས་ནས་ཉིན་ཞག་འགོ་འ�གས་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 
ངལ་གསོ་བའི་ཞག་འགོ་�གས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་�ོང་�ེར་�ི་ག�ང་�ོ་ཚང་མ་�བ་�ེ་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་མ་
�ོགས་བར་�་�ལ་�ོ་དེ་དག་�ེས་མི་ཆོག་ཅེས་ངས་བཀའ་བ�ོས་ནན་ཏན་�ས་པ་དང་། ངལ་གསོ་བའི་ཞག་ལ་
མི་�ས་�ང་ཚ�ང་ཟོག་བཅས་འ�ེར་ནས་�ོང་�ེར་ནང་�་འ�ལ་མ་�བ་པའི་�ིར་ངས་�ལ་�ོ་སོ་སོར་�ང་
མཁན་བཞག་པ་ཡིན། 20ལན་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཚ�ང་ཟོག་�་ཚ�གས་འ�ེར་ཡོང་བའི་ཚ�ང་པ་�མས་གཟའ་པ་
སངས་�ི་དགོང་མོ་རང་ནས་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རིའི་�ི་ལོགས་�་ཉལ་མོད། 21འོན་�ང་ངས་ཁོ་ཚ�ར། �ོད་ཚ�་
�གས་རིའི་�ི་ལོགས་�་དེ་འ�་ཉལ་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། �ོད་ཚ�ས་ཡང་�ར་དེ་འ�་�ས་པ་ཡིན་ན་ངས་
�ོད་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་�ག་པོ་བཏང་ངེས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟོན་བ�་བ�ལ་བས། དེ་�ིན་ཁོ་ཚ�་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་ཡོང་
�་དེ་བཞག་པ་དང་། 22དེ་ནས་ངས་ལེ་ཝི་པ་�མས་རང་ཉིད་ལ་གཙང་བར་�ས་ཏེ་ག�ང་�ོར་སོ་སོར་�ང་ཆ་
བ�ད་པའི་�ོ་ནས་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དམ་པ་ཞིག་�་�ིས་�ང་�ེད་དགོས་ཅེས་ངས་བཀའ་བ�ོས་�ས་པ་ཡིན་
ནོ། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། དོན་གནད་འདིའང་�ེད་�ི་�གས་ལ་�ན་གསོ་གནང་�ེ། �ེད་�ི་�གས་བ�ེ་ཆེན་
པོས་ང་ལ་�བས་པར་མཛད་རོགས་གནང་། 23དེ་�ས་ཡ་�་�་པ་མང་པོས་ཨཤ་དྷོད་དང་། ཨམ་མོན་དང་། མོ་
ཨབ་�ལ་�ི་�ད་མེད་�མས་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ང་། 24ཁོ་ཚ�འི་�་�་�མས་ནས་
�ེད་ཀ་ཙམ་�ིས་ཨཤ་དྷོད་པའི་�ད་དང་དེ་མིན་�ད་རིགས་གཞན་ཞིག་ཤེས་པ་མ་གཏོགས། ང་ཚ�འི་ཡ་�་�་
པའི་�ད་ཤེས་�ི་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 25ངས་མི་དེ་ཚ�་ལ་གཤེ་གཤེ་བཏང་ཞིང་དམོད་དང་ཉེས་�ང་�ས་པ་དང་། 
མགོའི་�་སོགས་འཐེན་ཏེ། �ད་�ིན་ཁོ་ཆོའི་�་དང་�་མོ་ཚ�ས་�ི་པའི་མི་རིགས་�མས་དང་མཉམ་�་ནམ་ཡང་
ཆང་ས་བ�བ་�ི་མིན་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་�ི་ངང་ལ་དམ་བཅའ་འ�ལ་བ�ག་པ་ཡིན། 26དེ་



ནེ་ཧེམ་�ཱ 

ནས་ངས་ཁོ་ཚ�་ལ། �ར་�ི་པའི་�ད་མེད་�མས་�ི་�ེན་�ིས་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ཡང་�ིག་པར་�ང་བ་ཡིན། ཁོང་
ནི་�ལ་ཁབ་གཞན་�ི་�ལ་པོ་�ན་ལས་མངའ་ཐང་ཆེ་བ་ཡིན་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་�གས་
བ�ེ་ཆེན་པོ་གནང་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་ཡོངས་�ི་�ལ་པོར་བ�ོས་པ་གནང་�ང་། མཐར་ཁོང་ནི་�ིག་པར་�ང་
ངོ་། 27དེ་བས་ན་ང་ཚ�ས་�ང་�ོད་ཚ�འི་དཔེ་�ངས་ནས་�ི་པའི་�ད་མེད་�མས་དང་ཆང་ས་བ�བ་�ེ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དང་འགལ་དགོས་སམ་ཞེས་�ས་པ་ཡིན། 28�་མ་ཆེན་པོ་ཨེལ་ཡ་ཤིབ་�ི་�་ཡོ་�ཱ་དྷའི་�་
གཅིག་གིས་བྷེད་ཧོ་རོན་པ་སན་བྷ་ལཏ་�ི་�་མོ་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་ཡོད་པས། ངས་ཡོ་�ཱ་དྷ་ལ་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�ངས་ནས་འ�ོ་དགོས་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། 29�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། མི་འདི་ཚ�ས་�་མ་�ི་གནས་ཚད་མཐོ་
པོ་དེ་དང་། �ར་�ེད་�ིས་�་མ་དང་ལེ་ཝི་པ་�མས་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་དེ་དག་མཚན་ཤས་ངན་པ་བཟོས་
པ་དེ་�ེད་�ིས་�གས་�ན་གསོ་བ་གནང་རོགས་གནང་། 30དེ་བཞིན་ངས་མི་མང་�མས་�ི་�ལ་�ི་�ལ་ཐམས་
ཅད་ལས་དག་�ངས་�ས་ཏེ། �་མ་དང་ལེ་ཝི་པ་�མས་ནས་རང་རང་སོ་སོའི་ལས་འགན་ཤེས་�ོགས་�ེད་�ིར་
ངས་ལས་ཀའི་�ིག་གཞི་ཁག་གཏན་འབེབས་�ས་པ་ཡིན། 31དེ་བཞིན་གཏན་འབེབས་�ེད་པའི་�ས་ཚ�ད་ལ་
འ�ལ་བ་�ེག་�ིར་ཤིང་དང་�ོན་ཐོག་ཤིང་འ�ས་སོགས་�ི་ལོ་�ད་�མས་མཆོད་ཁང་�་འ�ེར་ཡོང་བའི་�ིར་
�་�ིག་�ས་བ་ཡིན། �ེ་དཀོན་མཆོག། གོང་གསལ་�ར་ངས་�ི་�་གང་�ས་པ་ཚང་མ་�གས་ལ་�ན་ནས་ང་ལ་
�གས་�ེ་གནང་བར་མཛ�ད་ཅིག། 



 

Esther 

ཨེསེ་ཐར 1 

བ�ན་མོ་ཝསེ་ཏསི་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་�་རསེ་�ི་བཀའ་ལ་བ�ི་མེད་�ས་པ་།  

1-2�ལ་པོ་ཨ་ཧ་�་རསེ་�ིས་པར་སི་ཡའི་�ལ་�ི་�ལ་ས་�་ས་�་�ལ་�ི་བ�ང་ཞིང་། �་གར་ནས་བ�ང་�ེ་ཨི་
ཐི་ཨོ་པི་ཡ་བར་�་�ལ་�ེ་ ༡༢༧ ལ་རང་གི་�ལ་�ིད་�ོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང། 3རང་གི་ཆབ་�ིད་�ོང་ལོ་ག�མ་
པའི་�བས་�་ལས་�ེད་པ་ཁག་དང་ག�ང་ཞབས་པ་�མས་ལ་གསོལ་སཏོན་�་ཆེན་པོ་ཞིག་བཤམས་སོ། པར་སི་
ཡ་དང་མ་�འི་�ལ་�ི་དམག་དཔོན་�མས་དང་�ལ་�ོངས་སོ་སོའི་�ི་�བ་དང་མི་�་གཙ�་�ག་ཁག་བཅས་
གསོལ་�ོན་དེར་འཛ�མས་ཡོད་ཅིང་། 4�་བ་�ག་གི་བར་�་རང་གི་ཕོ་�ང་གི་�་ནོར་དང་དེའི་མངའ་ཐང་དང་
གཟི་བཇིད་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་�མས་འ�ེམས་�ོན་མཛད་དོ། 5དེ་�ེས་�ལ་པོས་�ལ་ས་�་ས་�་ཡོད་པའི་�ེ་བོ་
མཆོག་དམན་�ན་ལ་གསོལ་�ོན་ཆེན་པོ་ཞིག་བཤམས་སོ། ཡང་གསོལ་�ོན་དེ་ནི་ཕོ་�ང་གི་�མ་རའི་ནང་�་
བ�ན་�ག་གཅིག་གི་རིང་ལ་བཤམས་སོ། 6�མས་ར་དེ་ནི་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་�ི་ཡོལ་བ་དཀར་པོ་དང་�ོན་པོས་
བ�ན་ཡོད་ཅིང་། ཀ་ཤི་ཀའི་ཐག་པ་�ས་ལེགས་�་མན་�ི་དེ་ལ་ད�ལ་�ི་ཨ་ལོང་ནང་བ�ད་དེ་�ོ་ཀ་མ་�་པ་
ལས་བཟོས་པའི་ཀ་བ་ཁག་ལ་བཏགས་ཡོད་དོ། �ོ་ཀ་མ་�་པ་དཀར་པོ་དང་། རིན་ཐང་ཆེ་བའི་�ོ་དམར་པོ་དང་། 
ཉ་�ིད་བ�གས་མདངས་ཆེ་བ་དང། གཞན་ཡང་ག�་སོགས་བ�ན་པའི་�ོ་གཅལ་�ེང་�་གསེར་དང་ད�ལ་�ི་
མལ་�ི་�མས་བཞག་ཡོད་དོ། 7མ�ོན་པོ་�མས་�ི་བ�ང་བའི་གསེར་ཕོར་ནི་བཟོ་ད�ིབས་གཅིག་ལས་གཅིག་མི་
འ�་བ་ཡོད་ཅིང། �ལ་པོས་ཕངས་སེམས་མེད་པར་�ན་ཆང་མང་པོ་�ངས་སོ། 8ཡང་�ན་ཆང་མང་�ང་ཇི་ཙམ་
འ�ང་དགོས་པའི་ཚད་སོགས་མེད་པ་ནི་ཕོ་�ང་གི་གཡོག་པོ་�མས་ལ་མ�ོན་པོ་སོ་སོའི་འདོད་མོས་�ར་�ངས་
དགོས་ཤེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 9�བས་དེར་བ�ན་མོ་ཝསེ་ཏིས་�ང་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་ནང་�་�ེས་
དམན་�མས་ལ་མ�ོན་�ོན་ཞིག་བཤམས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 10མ�ོན་�ི་ཉིན་ཞག་བ�ན་པའི་ཉིན་མཆོད་
ཆང་གིས་�ལ་པོའི་�གས་ཡོངས་�་བདེ་བའི་ཚ�་རང་གི་�ང་�་གནས་པའི་མེ་�་མན་དང། བཧིསེ་ཐ་དང་། ཧར་
བོ་ན་དང། བྷིག་ཐ་དང་། ཨ་བག་ཐ་དང། ཛ�་ཐར་དང། ཀར་ཀསེ་�་བའི་�ག་�མ་བ�ན་པོ་ལ་བོས་ཏེ་འདི་�ད་
�། 11བ�ན་མོ་ཝསེ་ཏི་ལ་ཅོད་པན་�ོན་ནས་འདིར་འ�ིད་ཤོག་། བ�ན་མོ་དེ་ནི་བཞིན་རས་མཛ�ས་པས། �ལ་
པོའི་ལས་�ེད་པ་ཁག་དང་�་མ�ོན་ཚ�ར་བ�ན་མོའི་མཛ�ས་ཆ་མིག་�ོན་�ེད་པར་དགོངས་སོ། 12དེ་ནས་ཞབས་
�ི་ཚ�ས་�ལ་པོའི་བཀའ་དེ་བ�ན་མོ་ཝསེ་ཏི་ལ་�ས་�ང་། བ�ན་མོས་ང་མི་འ�ོ་ག�ངས་པས། �ལ་པོ་�གས་�ོ་
བར་འ�ར་རོ། 13�ལ་པོས་རང་གི་�ག་ལས་ཐམས་ཅད་�ལ་�ི་བཀའ་�ིམས་ཤེས་པའི་མཁས་པ་�མས་དང་
བ�ན་ཏེ་གནང་�ོལ་ཡོད་པ་བཞིན་ཁོང་གིས་དེ་དག་དང་བཀའ་�ོས་གནང་ངོ། 14ཁོང་གིས་�ན་�་བཀའ་
གནང་ས་�ལ་ཁམས་ནང་�ལ་འགོ་འཛ�ན་མཁན་པར་སི་ཡ་དང་མ་�འི་ས་ཁོངས་�ི་ལས་�ེད་པ་བ�ན་པོ་
�མས་ནི། ཀར་ཤེ་ན་དང། ཤེ་ཐར་དང། ཨད་མ་ཐ་དང། ཏར་ཤིཤ་དང། མེ་རེསི་དང། མར་སེ་ན་དང། མེ་�་ཀན་
བཅས་ཡིན་ནོ། 15ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་། ང་ཨ་ཧ་�་རསེ་�ལ་པོས་བ�ན་མོ་ཝསེ་ཏིའི་མ�ན་�་རང་གི་འཁོར་
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གཡོག་�མས་བཏང་�ེ་བཀའ་བ�ོས་ཤིག་�ས་པར་མོས་དེར་བ�ི་མེད་�ས་པས། �ིམས་�ོལ་�ར་མོ་ལ་གང་
�ེད་དགོས་སམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བ་དང། 16མེ་�་ཀན་�ིས་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་�མས་�ི་
�ང་�་གསལ་བ�གས་�ས་གསལ། བ�ན་མོ་ཝསེ་ཏིས་�ལ་པོ་ཙམ་མ་ཟད། ལས་�ེད་པ་�མས་དང་གཞན་ཡང་
�ལ་ཁམས་ནང་�་ཡོད་པའི་�ེས་པ་རེ་རེར་དམའ་འབེབས་�ས་པ་ཡིན་ཅིང། 17བ�ན་མོས་གང་གནང་བའི་
�ོར་ཐས་མ་ཐག་�་�ལ་ཁམས་ནང་�་ཡོད་པའི་�ད་མེད་རེ་རེས་�ང་རང་རང་སོ་སོའི་�ོ་�མས་ལ་�ི་མེད་
�ིས་དམའ་འབེབས་�ེད་ངེས་སོ། དེ་ཚ�ས། �ལ་པོ་ཨ་ཧ་�་རསེ་�ིས་བ�ན་མོ་ཝསེ་ཏི་ལ་བཀའ་བ�ོས་ཤིག་
གནང་�ང། བ�ན་མོས་དེར་�ིས་མེད་�ས་སོ་ཞེས་བ�ོད་ཉེན་ཡོད། 18དེ་�་�འི་བ�ན་མོའི་�ོད་�ལ་�ོར་པར་
སིི་ཡ་དང་མ་�འི་ནང་གི་�ལ་པོའི་ལས་�ེད་པ་ཁག་གི་�ང་མ་ཚ�ས་གོ་ཐོས་�ང་ཚ�། རང་རང་སོ་སོའི་�ོ་�མས་
ལ་དེ་རིང་རང་དེའི་�ོར་ལ་གཏམ་�ེང་�ེད་ཡོང་། ས་�ོགས་�ན་�་�ང་མ་ཚ�ས་རང་རང་སོ་སོའི་�ོ་ལ་�ིས་
�ས་མི་�ེད་པས། �ོ་�མས་རང་གི་�ང་མར་�ོ་བ་�ེད་ཉེན་ཡོད། 19དེ་བས་ན་�ལ་པོ་�གས་ད�ེས་ཚ�་། པར་སི་
ཡ་དང། མ་�འི་�ལ་�ིམས་འ�ར་མེད་བཞིན་�་�ལ་པོས་བཀའ་�་ཞིག་�ིང་བར་མཛ�ད། དེའི་ནང་�་ཝསེ་
ཏིས་ནི་ད་�ིན་ནམ་ཡང་�ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་མི་ཆོག་ཅེས་�ིས་དགོས། དེ་ནས་མོའི་ཚབ་�་དེ་ལས་�ག་པའི་
བཟང་མོ་ཞིག་ལ་�ལ་པོའི་བ�ན་མོའི་གོ་ས་གནང་བར་མཛ�ད། 20�ེད་�ི་བཀའ་�་དེ་བཞིན་�ལ་ཁམས་ཆེན་པོ་
འདིར་ཡོངས་�་�བ་པར་�ེད་�བས། �ད་མེད་རེ་རེས་རང་གི་�ོའི་གོ་ནས་ཆེ་�ང་འཇིན་འ�་ཡིན་�ང་ཁོང་
ཚ�ར་�ས་ཞབས་�ེད་པར་འ�ར། 21�ོས་འཆར་དེ་ལ་�ལ་པོ་དང་ལས་�ེད་པ་�མས་�གས་རབ་�་ད�ེས་ནས་
�ལ་པོས་�ང་མེ་�་ཀན་�ིས་གང་�ས་པ་བཞིན་མཛད་དོ། 22དེ་�ེས་�ལ་པོས་མངའ་�ེ་ཐམས་ཅད་ལ་བཀའ་
�་དེ་བཞིན་མི་བ�ད་རེ་རེའི་�ད་ཡིག་�་�ེས་པ་�ན་�ིས་རང་རང་སོ་སོའི་ཁང་�ིམ་�་རང་གཙ�་�ེད་དེ་ལས་
དོན་གང་�ིར་ཐག་གཅོད་མཐའ་མ་དེ་�ེས་པས་�ེད་དགོས་ཅེས་�ིས་ནས་�ེལ་བར་མཛད་དོ༎  
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ཨེསི་ཐར་བ�ན་མོར་འཁོད་པ་།  

1�ེས་�་�ལ་པོའི་�གས་�ོ་ཞི་ནའང། བ�ན་མོ་ཝསེ་ཏིས་གང་�ས་པའི་�ོར་དང། དེར་�ལ་པོས་བཀའ་�་གང་
གནང་བའི་�ོར་ལ་�གས་�ན་གསོ་ཞིང་བ�གས་སོ། 2དེར་བ�ེན་�ལ་པོ་དང་ཉེ་པོ་ཡོད་པ་�ོས་�ོན་པ་འགའ་
ཤས་�ིས་�ལ་པོ་ལ་། �་ཉིད་�ི་དོན་�་ན་�ང་མཛ�ས་མ་འཚ�ལ་བའི་བཀའ་ཞིག་གནང་ན་ལེགས་སམ་ཞེས་�ོས་
འཆར་�ལ་ལོ། 3�ལ་པོས་�ལ་ཁམས་�་ཡོད་པའི་�ེ་ཐམས་ཅད་ལ་ལས་�ེད་པ་བ�ོ་གཞག་གནང་�ེ། དེ་ཚ�ས་ན་
�ང་མཛ�ས་མ་ཇི་ཡོད་�ོང་�ེར་�་ས་�་�ད་མེད་�ི་�ེར་ཁང་�་བ�ས་ནས། �ེད་�ི་�ད་མེད་�མས་�ི་དོ་དམ་
པ་�ག་�མ་པ་ཧེ་གཡེ་ལག་�་གཏད་དེ། ན་�ང་མ་དེ་དག་ལ་མཁོ་བའི་མཛ�ས་�ན་�ི་�ན་བཅོས་�མས་གནང་
བར་མཛ�ད། 4དེ་ནས་�ལ་པོའི་�གས་མཉེས་པའི་ན་�ང་མ་དེ་ནི་བ�ན་མོ་ཝསེ་ཏིའི་ཚབ་�་བ�ན་མོར་བཞེས་
པར་མཛ�ད། �ས་པའི་�ོས་འཆར་དེ་�ལ་པོའི་�གས་ལ་བབ་ནས་དེ་བཞིན་མཛད་དོ། 5�་ས་�་ཡ་�་�་པ་མིང་
ལ་མོར་དོ་ཀཡེ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་ནི་ཡ་ཨིར་�ི་�་ཡིན་པ་དང། བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ེ་རིགས་དང། ཀིཤེ་དང། 
ཤིམ་ཨིའི་རིགས་བ�ད་ལས་འཆད་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 6བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཡ་�་�འི་�ལ་
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པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་ལ་ཡེ་�་ཤ་སེམ་ནས་འཛ�ན་བ�ང་�ས་་ཏེ་འ�ིད་�བས་མོར་དོ་ཀཡེ་�ང་བཙན་�ོལ་པ་དང་
མཉམ་�་ཡོད་དོ། 7ཁོའི་ཨ་�འི་�་མོ་ཨེསི་ཐར་རམ་ཡ་�་ད་པའི་མིང་ལ་ཧ་ད་�ཱ་ཞེས་པ་གཞོན་�་མ་�ད་
ག�གས་ཤིན་�་ལེགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། མོའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་�ོངས་པའི་�ེས་�་མོར་དོ་ཀཡེས་མོ་ལ་རང་
གི་�་མོའི་ཚབ་�་བདག་ཉར་�ས་སོ། 8�ལ་པོའི་བཀའ་�་དེ་ཐོས་ནས་ན་�ང་མ་མང་པོ་�་ས་�་བ�ས་ཡོད་པ་
དང། ཨེསི་ཐར་ཡང་དེ་ཚ�འི་ཁོངས་�་ཡོད་པས། མོའང་ཕོ་�ང་ནང་�ད་མེད་ཚ�འི་�ེར་ཁང་�་ཧེ་གཡེ་ལག་�་
�ིས་�ོད་�ས་ཡོད་དོ། 9ཧེ་གཡེ་ཨེསི་ཐར་ལ་དགའ་བས་ཁོང་གིས་མོ་ལ་�གས་�ེ་གནང་ཞིང། དེ་མ་ཉིད་�་མོ་ལ་
མཁོ་བའི་མཛ�ས་�ན་�ི་ཡོ་�ད་དང། �གས་པ་དང། དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་�ི་ཁ་ཟས་སོགས་གོ་�ིགས་གནང་
ཞིང། ཕོ་�ང་ནང་�ད་མེད་ཚ�འི་�ེར་ཁང་ཡག་ཤོས་དེར་བཞག་�ེ། ཕོ་�ང་ནས་འདེམས་བ�ོས་�ས་པའི་ཞལ་ཏ་
མ་བ�ན་མོའི་ཞབས་�ིར་བ�ོ་གཞག་�ས་སོ། 10མོར་དོ་ཀཡེ་�ོས་�ོན་པ་བཞིན་ཨེསི་ཐར་�ིས་རང་ཉིད་ཡ་�་
ད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་�་ལའང་མ་བཤད་པར་གསང་བར་བཞག་གོ 11མོར་དོ་ཀཡེས་ཉིན་�ར་རེ་བཞིན་ཨེསི་ཐར་
ཇི་འ�་ཡོད་མེད་�ོར་དང། མོ་ལ་གནས་�ལ་གང་�ང་མིན་�ོར་ཤེས་�ོགས་�ེད་�ིར་�ད་མེད་ཚ�འི་�ེར་ཁང་གི་
ཚ�མས་�ི་མ�ན་�་ཡར་འ�ལ་མར་འ�ལ་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 12�་མོ་ན་�ང་�མས་ལ་མཛ�ས་ཆ་�ོན་པའི་ལས་དེ་
ལོ་གཅིག་བར་�་འགོར་ཞིང། དེའང་�་བ་�ག་རིང་�་�ལ་�ི་�མ་དང། ་དེ་འ�ོས་�་བ་�ག་རིང་�་ཐང་མར་
�ི་�མ་�ི་�གས་པ་�ས་པ་དང། དེ་�ེས་�་མོ་�མས་རེས་མོས་བཞིན་�་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་�་རསེ་�ི་�ང་�་འ�ིད་
�ི་ཡོད་དོ། 13�་མོ་དེ་�ད་མེད་ཚ�འི་�ེར་ཁང་ནས་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་�་བཅར་�བས་རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་
�་�ོན་གོས་དང་�ན་ཆ་སོགས་�ོན་ནས་འ�ོ་ཆོག་གི་ཡོད་པ་དང། 14ཡང་�་མོ་དེ་�མས་དགོང་མོ་ཕོ་�ང་�་
བཅར་ནས། སང་ཞོགས་�ད་མེད་ཚ�འི་�ེར་ཁང་གཞན་ཞིག་�་བ�ེལ་ནས། �ལ་པོའི་�ར་�ོགས་མ་�ར་�ོགས་
མ: �ིམས་�ོལ་བཞིན་�་བག་�ོན་མ་�ེད་པར་�ར་�་བཞག་པའི་�ང་མ་ལ་གོ་དགོས། �མས་ལ་�་�ོགས་�ེད་
མཁན་�ག་�མ་པ་མིང་ལ་ཤསི་གྷཛ�་ཞེས་པ་དེའི་ལག་�་�ིས་�ོད་�ེད་པ་དང། �ལ་པོ་�གས་མཉེས་ཏེ་�་མོའི་
མིང་བཇོད་ཅིང་ཡང་�ར་མ་བོས་བར་�་མོ་�ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་མི་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 15དེ་�ེས་ཨེསི་ཐར་�ལ་
པོའི་�ང་�་བཅར་བའི་རེ་མོས་ལ་བབ་བོ། ཨེསི་ཐར་ནི་མོར་དོ་ཀཡེ་�ི་ཨ་�་ཨ་བྷི་ཧེལ་�ི་�་མོ་ཡིན་པ་དང། 
མོར་དོ་ཀཡེས་མོ་ལ་རང་གི་�་མོའི་ཚབ་�་བདག་ཉར་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། �ས་�ང་མོ་ལ་མཐོང་བ་ཙམ་�ི་
དགའ་�ང་ཆེན་པོས་བ�གས་བ�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། ད་མོ་�ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་བའི་རེ་མོས་ལ་བབ་པས། 
�ད་མེད་ཚ�འི་�ེར་ཁང་གི་དོ་དམ་པ་ཧེ་གཨེས་གང་ལབ་པའི་�ོན་གོས་དང་མཛ�ས་�ན་སོགས་མ་གཏོགས་གང་
ཡང་མ་�ོན་ནོ། 16དེར་བ�ེན་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་�་རསེ་�ི་�ལ་�ིད་�ོང་ལོ་བ�ན་པའི་ཏེ་བེཐི་ཟེར་བའི་�་བ་བ�་
པར་ཨེསི་ཐར་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་�་རསེ་�ི་�ང་�་ཕོ་�ང་ནང་འ�ིད་ཡོད་དོ། 17དེ་ནས་�ལ་པོས་�ད་མེད་ཚང་
མའི་ནང་ནས་ཨེསེ་ཐར་ལ་�གས་གཅེས་པར་མཛད་ཅིང། ཁོང་གིས་ན་�ང་མ་ཚང་མའི་ནང་ནས་མོ་ལ་�གས་
�ེ་དང་བ�ེ་བ་མཛད་ཅིང་། བ�ན་མོའི་ཅོད་པན་དེ་མོའི་ད�་ལ་�ོན་ནས། ཝསེ་ཏིའི་ཚབ་�་མོ་བ�ན་མོར་
བཞེས་སོ། 18དེ་�ེས་�ལ་པོས་བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་ལ་ཆེས་བ�ོད་�་�ིར་མ�ོན་�ོན་�ས་པོ་ཞིག་བཤམས་ཏེ། 
དེར་ག�ང་ཞབས་ཁག་དང་ལས་�ེད་པ་ཐམས་ཅད་�་མ�ོན་�་བོས་ཤིང། �ལ་ཁམས་ཡོངས་�་�ང་སངས་
�ང་སངས: �ང་སངས་ཡང་ན་ད�་�ལ་སོགས་ཆག་ཡང་གནང་བ་རེད། �ི་གསལ་བ�གས་�ས་ཏེ་�ལ་པོར་
འོས་པའི་གནང་�ིན་སོགས་གནང་ངོ༎  



ཨེསེ་ཐར 

མོར་དོ་ཀཡེས་�ལ་པོའི་�་ཚ�ར་�བ་བ།  

19�བས་དེར་མོར་དོ་ཀཡེས་ནི་ག�ང་ཞབས་�་འཁོད་ཡོད་པ་དང། 20བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་�ིས་རང་ཉིད་ཡ་�་
ད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་�ོར་�་ལའང་བཤད་མེད་པ་དེ་ནི། མོར་དོ་ཀཡེས་ཨེསི་ཐར་ལ་དེའི་�ོར་�་ལའང་མ་བཤད་
ཅིག་ཅེས་�ས་པ་�ར་། མོས་དེ་བཞིན་�ིས་�ང་�ས་པ་ཡིན་ནོ། ཡང་ཨེསི་ཐར་ནི་�ང་�ས་�་མོར་དོ་ཀཡེས་
འཚ�་�ོང་�ེད་�བས་ནས་བ�ང་ཁོས་གང་�ས་པ་ཚང་མར་ཉན་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 21མོར་དོ་ཀཡེ་�ལ་པོའི་ཕོ་
�ང་�་ག�ང་ཞབས་�ི་འགོ་འཛ�ན་�ེད་�བས་�ལ་པོའི་གཟིམས་�ང་གི་�ོ་�ང་པ་མིང་ལ་བྷིག་ཐན་ན་དང་ཏེ་
རེཤི་ཞེས་པའི་�ག་�མ་པ་གཉིས་�ིས་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་�་རསེ་ལ་�ོལ་སེམས་�ས་ཏེ་ཁོང་ལ་བ�ོང་ཐབས་�ས་སོ། 
22མོར་དོ་ཀཡེས་�ས་ངན་དེའི་�ོར་ཧ་གོ་ནས་བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་ལ་བཤད་པ་དང། བ�ན་མོས་དེའི་�ོར་�ལ་
པོ་ལ་�ས་པས། 23དེ་ནས་�ལ་པོས་�་བ་དེར་ཞིབ་ད�ོད་ལེགས་པར་གནང་ནས་གནས་�ལ་དེ་ནི་བདེན་པ་
ཡིན་པར་མ�ེན་ནས་མི་དེ་གཉིས་ལ་ཤིང་གི་ཁར་འ�ར་ནས་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་�་བཏང་ངོ་། ལོ་�ས་དེ་ནི་�ལ་
�ི་ག�ང་དེབ་ནང་�་བཀོད་དགོས་ཅེས་�ལ་པོས་བཀའ་བ�ོས་གནང་ངོ་༎  

ཨེསེ་ཐར 3 

ཧ་མན་�ིས་ཡ་�་ད་པ་�མས་�་མེད་བཟོ་�་�ས་ངན་བ�མས་པ་།  

1ནམ་ཞིག་�ེས་�་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་�་རསེ་�ིས་ཧ་མན་ཞེས་པའི་མི་ཞིག་ལ་གོ་གནས་�ར་ནས་�ིད་�ོན་�ི་གོ་སར་
བཀོད་ཅིང། ཧ་མན་ནི་ཨ་གྷག་ཨ་གྷག: ཨ་མ་ལེག་པའི་�ལ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེའི་མི་འབངས་�མས་ནི་�ར་
ནས་རང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ད�་བོ་ཡིན་པ་རེད། གི་རིགས་བ�ད་ལས་ཡིན་པ་ཧམ་མེ་དྷ་ཐའི་�་ཡིན་ནོ། 2�བས་
དེར་�ལ་པོས་རང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚང་མར། ཧ་མན་ལ་མགོ་བོ་བ�ད་དེ་�ག་འཚལ་ཞིང་�ས་བ�ད་�་དགོས་
ཅེས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། མོར་དོ་ཀཡེ་མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མས་�ལ་པོའི་བཀའ་དེར་�ིས་�ང་�ས་སོ། 
3�ལ་པོའི་ལས་�ེད་པ་གཞན་ཚ�ས་ཁོ་ལ། �ོད་�ལ་པོའི་བཀའ་ལ་�ི་�ང་མ་�ས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་
བ�ོད་དེ། 4ཉིན་�ར་རེ་བཞིན་ཁོ་ལ་ནན་བ�ལ་�ས་�ང། ཁོས་དེ་ཚ�ར་མ་ཉན་ནོ། ཁོས། ང་ནི་ཡ་�་ད་པ་ཞིག་
ཡིན་པས། ཧ་མན་ལ་�ག་འཚལ་བར་མི་�ང་ངོ་ཞེས་�ས་པ་དང། ཁོ་ཚ�ས་དེའི་�ོར་ཧ་མན་ལ་བཤད་དེ། ཁོས་
མོར་དོ་ཀཡེའི་�ོད་�ལ་དེ་འ�ར་བཟོད་�ན་�ེད་�བ་མིན་�ོགས་ཞིབ་�ས་སོ། 5ཧ་མན་ལ་མོར་དོ་ཀཡེས་�ག་
འཚལ་ཏེ་�ས་བ�ད་�་གི་མེད་པའི་�ོར་ལ་ཐོས་ནས་ཁོ་ཧ་ཅང་�ོས་སོ། 6མོར་དོ་ཀཡེ་ཡ་�་ད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་
�ོར་ཐོས་ནས། མོར་དོ་ཀཡེ་ལ་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་ལས་�ག་པ་ཞིག་�ེད་དགོས་འ�ག་ཅེས་ཐག་གཅོད་�ས་ཏེ། 
པར་སི་ཡའི་�ལ་ཁམས་�ན་�་གནས་པའི་ཡ་�་ད་པ་ཐམས་ཅད་གསོད་�འི་འཆར་གཞི་ངན་པ་ཞིག་བ�མས་
སོ། 7�ལ་པོ་ཨ་ཧ་�་རསེ་�ི་�ལ་�ིད་�ོང་ལོ་བ�་གཉིས་པའི་ནི་སན་ཞེས་པའི་�་བ་དང་པོར་རང་གི་བ�མས་
པའི་ཐབས་�ས་དེ་བཞིན་�་�ས་ཚ�་�ངས་གང་གི་ཐོག་�་ལག་ལེན་བ�ར་ན་རིགས་སམ་ཞེས་བ�ག་ད�ད་
�ེད་དགོས་ཤེས་ཧ་མན་�ིས་�་རིམ་ཞེས་པའི་�ན་འཕེན་པའི་བཀའ་བ�ོས་�ས་པས། ཨ་དྷར་ཞེས་པའི་�་བ་
བ�་གཉིས་པའི་ཚ�ས་བ�་ག�མ་�ི་ཉིན་མོ་དེར་འཁེལ་ལོ། 8དེར་བ�ེན་ཧ་མན་�ིས་�ལ་པོ་ལ། �ེད་�ི་�ལ་
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ཁམས་�ི་མངའ་�ེ་ཚང་མའི་ནང་�་མི་བ�ད་གཅིག་ཁ་འཐོར་ནས་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་འ�ག་པས། དེ་ཚ�ས་
མི་གཞན་དང་མི་འ�་བའི་�ིམས་�ོལ་�ིས་�ི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ལ་ཁམས་�ི་�ལ་�ིམས་ལའང་�ིས་�ང་
མི་�ས་པས། དེ་ཚ�་ལ་�གས་བཟོད་གནང་�་དེ་ནི་�ེད་ལ་ཕན་ཐོག་མི་ཡོང་། 9གལ་ཏེ་�ལ་པོ་�གས་ད�ེས་ན་
དེ་དག་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་�་གཏོང་དགོས་ཅེས་པའི་བཀའ་ཤོག་ཅིག་གནང་བར་མཛ�ད། དེ་�་�འི་བཀའ་
བ�ོས་ཤིག་གནང་བ་ཡིན་ན་། ག�ང་དོན་ལ་ཕན་�ིར་ངས་�ལ་པོའི་བང་མཛ�ད་�་ད�ལ་ཀི་ལོ་གྷ་རམ 
༣༤༠,༠༠༠ འ�ལ་�འི་ཁས་ལེན་�་�་ཡིན་�ས་སོ། 10དེར་�ལ་པོས་བཀའ་ཤོག་ལ་དམ་�ག་གནང་�ིར་རང་
གི་�ག་གི་སོར་ག�བ་དེ་�ད་ནས། ཡ་�་ད་པའི་ད�་བོ་ཨ་གག་གི་རིགས་བ�ད་ལས་ཡིན་པ་ཧམ་མེ་དྷ་ཐའི་�་
ཧ་མན་ལ་གནང་ངོ། 11�ལ་པོས་ཁོ་ལ་མི་རིགས་དེ་ཚ�འི་�་ད�ལ་དང་མི་བཅས་པ་ཚང་མ་�ོད་ལ་དག་པ་ཡིན་
པས། �ོད་�ིས་དེ་ཚ�ར་གང་དགའ་བར་�ིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ། 12དེ་ནས་�་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་བ�་
ག�མ་པར། ཧ་མན་�ིས་�ལ་པོའི་�ང་ཡིག་�མས་བཀོང་ནས་བཀའ་ཤོག་གཅིག་འ�ི་བ�ག་པ་དང་། �ལ་
ཁམས་�ི་�ད་ཡིག་ཚང་མའི་ཐོག་�་བ�ར་ནས། �ིད་�ོང་པ་�ན་དང་། �ིད་�བ་དང། ལས་�ེད་པ་བཅས་ལ་
གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་བ�ོས་�ས་སོ། བཀའ་ཤོག་དེ་ནི་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་�་རསེ་�ི་མཚན་ཐོག་�་�ིས་ཏེ། དེར་
�ལ་པོས་སོར་ག�བ་�ི་ཐེ་�ེ་�བ་ཡོད་དོ། 13ཨ་དྷར་�་བའི་ཚ�ས་བ�་ག�མ་པར། ཡ་�་ད་པ་ཕོ་མོ་�ན་གཞོན་
�ིས་པ་དང་བཅས་པ་ཉི་མ་གཅིག་རང་ལ་བསད་དེ། �མས་དང་�ིང་�ེ་མེད་པར་དེ་དག་ཚར་གཅོད་བཏང་ཞིང་
དེ་ཚ�འི་�་དངོས་ཚང་མ་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་དགོས་ཅེས་པའི་བཀའ་�་དེ་བང་ཆེན་ཚ�ས་�ལ་ཁམས་�ི་མངའ་�ེ་
ཡོངས་�་བ�ེལ་ལོ། 14བཀའ་�འི་འ�་�ས་རེ་མངའ་�ེ་རེ་རེའི་ནང་ཡོངས་�་གསལ་བ�གས་�ས་ཤིང། དེ་�ར་
�ེད་དགོས་དོན་ནི་ཉིན་ཞག་དེའི་དོན་�་ཚང་མས་�་�ིགས་�ས་ནས་�ོད་�བ་པའི་�ིར་ཡིན་ནོ། 15�ལ་པོས་
ཇི་�ར་བཀའ་བ�ོས་གནང་བ་བཞིན། བཀའ་ཤོག་དེ་�ལ་ས་�་ས་�་�བ་བ�གས་�ས་ཏེ། བང་ཆེན་ཚ�ས་གནས་
�ལ་དེ་མངའ་�ེ་སོ་སོར་བ�ལ་སོ། �ལ་ས་�་ས་�་དངས་ཚབ་ཆེ་བའི་ཛ་�ག་གི་གནས་�ངས་དེ་�་�་ཆགས་
�བས་�འང་�ལ་པོ་དང་ཧ་མན་གཉིས་ཆང་རག་འ�ང་�ེ་དགའ་�ོའི་ངང་�་རོལ་ཞིང་གནས་སོ༎  
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མོར་དོ་ཀཡེས་ཨེསི་ཐར་ལ་�བས་�ོགས་�ས་པ་།  

1མོར་དོ་ཀཡེས་གནས་�ལ་དེ་ཐམས་ཅད་ཤེས་ནས་�་ངན་�ག་པོས་རང་གི་�ོན་གོས་�ལ་ཏེ། �་རས་�ི་གོས་
�ོན་ཞིང། མགོ་ལ་གོག་ཐལ་�གས་ནས་�ོང་�ེར་�ི་ག�ང་ལམ་བ�ད་དེ། �ད་�གས་ཆེན་པོས་�ེ་ངག་འདོན་ནོ། 
2ཕོ་�ང་གི་ག�ང་�ོ་བར་�་�ེབས་�ས། ཁོང་ནང་�་མ་འ�ལ་ལོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �་རས་�ི་གོས་�ོན་པ་�འང་
ཕོ་�ང་གི་ནང་�་འ�ལ་མི་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 3�ལ་པོའི་བཀའ་�་བ�ེབས་པའི་མངའ་�ེ་ཁག་�། ཡ་�་ད་པ་
�མས་�ི་�ོད་�་�་འབོད་དང་�ེ་ངག་�གས་ཆེ་འདོན་པ་དང། �ང་གནས་�ངཞིང། དེ་ཚ�་མང་ཆེ་བས་�ས་ལ་
�་་རས་�ོན་ཏེ། གོག་ཐལ་ནང་�་ཉལ་ནས་བ�ད་དོ། 4དེ་ནས་ཨེསི་ཐར་�ི་ཞལ་ཏ་མ་�མས་དང་�ག་�མ་པ་
ཚ�ས་ཁོང་ལ་མོར་དོ་ཀཡེས་གང་�ེད་བཞིན་པའི་�ོར་ལ་�ས་པས། དེར་བ�ན་མོ་ཤིན་�་�གས་འ�གས་ཤིང། 
མོར་དོ་ཀཡེ་ལ་�་རས་�ི་གོས་�ད་དེ་�ོན་པའི་�ིར་�ོན་གོས་གཞན་ཞིག་བཏང་�ང། འོན་�ང་ཁོས་�ོན་གོས་



ཨེསེ་ཐར 

དེ་མ་�ལས་སོ། 5དེ་ནས་བ�ན་མོའི་ཞབས་�ི་�་�ིར་ཕོ་�ང་ནས་ཆེད་བ�ོས་�ས་པའི་�ག་�མ་པ་ཚ�འི་ནང་
ནས་ཧ་ཐག་ཟེར་བས་དེ་ལ་བ�ན་མོས་འབོས་ནས། གནས་�ལ་གང་�ང་མིན་དང་ག་རེའི་དོན་�་དེ་�ར་�ང་
བའི་�ོར་མོར་དོ་ཀཡེ་ལ་འ�ི་�ད་�ེད་དགོས་ཅེས་བཀའ་བ�ོས་གནང་ངོ་། 6ཧ་ཐག་ཕོ་�ང་གི་ག�ང་�ོའི་
མ�ན་�་ཡོད་པའི་�མས་རའི་ནང་མོར་དོ་ཀཡེའི་�ར་�ིན་ནོ། 7མོར་དོ་ཀཡེས་ཧ་ཐག་ལ་རང་ཉིད་ཐོག་�་
གནས་�ལ་གང་�ང་བའི་�ོར་དང། གལ་ཏེ་ཡ་�་ད་པ་�མས་�་མེད་�་བཏང་བ་ཡིན་ན་། ཧ་མན་�ིས་�ལ་
པོའི་བང་མཛ�ད་ནང་ད�ལ་འབོར་ག་ཚ�ད་འ�ལ་�འི་ཁས་ལེན་�ས་པའི་�ོར་ལ་ཆ་ཚང་བཤད་དོ། 8ཡང་ཁོས་
ཧ་ཐག་ལ་�་ས་�་�བ་བ�གས་�ས་པའི་བཀའ་�འི་ངོ་�ས་ཤིག་�ང་�ད་པ་དང། ཡང་བཀའ་�་དེའི་ནང་ཡ་
�་ད་པ་�མས་�་མེད་གཏོང་དགོས་ཅེས་གསལ་ཡོད་པ་དང། མོར་དོ་ཀཡེས་ཁོ་ལ་བ�ོད་པ་། བཀའ་�་དེ་འ�ེར་
ནས་ཨེསི་ཐར་ལ་འ�ལ་ནས། བ�ན་མོ་ལ་གནས་�ངས་དེངི་�ོར་ཞིབ་པར་གསལ་བཤད་�ས་ཤིག བ�ན་མོས་
�ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་ནས་སོ་སོའི་མི་རིགས་�མས་ལ་�ང་�བས་�ེད་�ིར་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་�་འ�ལ་
གནང་དགོས་ཅེས་�ོད་�ིས་�་དགོས། 9དེ་ནས་ཧ་ཐག་གིས་དེ་བཞིན་�ས་པས། 10ཡང་ཨེསི་ཐར་�ིས་ཁོ་ལ་མོར་
དོ་ཀཡེ་�ར་ལོན་ཞིག་བ�ེལ་བར་བཏང་བ་ནི་འདི་�་�ེ། 11ཕོ་མོ་�་འ�་ཞིག་ཡིན་�ང་�ལ་པོའི་བཀའ་མེད་
པར་ཚ�མས་�ོར་ནང་མར་�ིན་ནས་�ལ་པོ་བཇལ་བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ངེས་པར་ཤི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ནི་�ིམས་
ཡིན་ནོ། མཐོ་བ་�ལ་པོའི་�ོས་དཔོན་ནས་བ�ང་དམའ་བ་མངའ་�ེ་ཁག་གི་�ལ་མི་ཕལ་པ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་
ཡིན་པ་དང། �ིམས་དེ་ལས་ཐར་བར་ཐབ་ལམ་གཅིག་རང་ཡོད། གལ་ཏེ་�ལ་པོས་གསེར་�ི་�ག་བེར་དེ་མི་དེ་
�ོགས་�་འདེགས་པ་ཡིན་ན་མི་དེ་གསོན་པོར་གནས་�བ་པར་འ�ར། འོན་�ང་�ལ་པོས་ང་ལ་�ལ་པོའི་�ང་�་
མ་བོས་པར་ཉིན་ཞག་�མ་�་སོང་ངོ་། 12མོར་དོ་ཀཡེས་ཨེསི་ཐར་�ིས་བཏང་བའི་ལོན་དེ་འ�ོར་བ་དང། 13ཁོས། 
�ེད་རང་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་�་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས། ཡ་�་ད་པ་གཞན་ལས་ཉེན་ཁ་�ང་བ་ཡོད་ཅེས་མ་སེམས་ཤིག 
14�ས་ཚ�ད་འདིའ་�་�་ཞིག་ལ་�ེད་རང་ཁ་རོགས་བ�ད་པ་ཡིན་ན། ཡ་�་ད་པ་�མས་ལ་མཐོ་རིས་ནས་�བས་
�ོགས་མཛད་ཅིང་དེ་དག་ཐར་བར་འ�ར་�ིད། འོན་�ང་�ོདཤི་ངེས་ཤིང་�ོད་�ི་ཕ་བ�ད་�ང་�ོངས་བར་
འ�ར། གཅིག་�ས་ན་�ས་ཚ�ད་འདི་�་�འི་�ིར་�ེད་རང་བ�ན་མོའི་གོ་གནས་�་འཁོད་པ་ཡིན་པར་�ས་ཤེས་
སའམ་ཞེས་ཟོན་བ�་བ�ལ་བའི་ལོན་ཞིག་བཏང་ངོ། 15དེའི་ལན་�་ཨེསི་ཐར་�ིས་མོར་དོ་ཀཡེ་ལ། 16ད་�ོད་
�ིན་ནས་�་ས་�་ཡོད་པའི་ཡ་�་ད་པ་ཚང་མ་�ོགས་གཅིག་�་བཀོང་ནས་དེ་དག་ལ། �ང་གནས་�ང་�ེ་ངའི་
དོན་�་�ོན་ལམ་འདེབས་དགོས་པ་དང། ཉིན་མཚན་ག�མ་�ི་རིང་ལ་བཟའ་བ�ང་སོགས་གང་ཡང་མ་�ས་
པར་�ང་གནས་�ང་དགོས་ཅེས་�ོས་ཤིག ཡང་ང་དང་ངའི་ཞལ་ཏ་མ་ཚ�ས་�ང་དེ་བཞིན་�ེད་�་ཡིན། དེ་�ེས་
�ལ་�ིམས་དང་འགལ་�ང། ང་�ལ་པོའི་�ང་�་ངེས་པར་བཅར་�ི་ཡིན། དེ་�ར་�ས་པའི་�ེན་�ིས་ང་ཤི་
དགོས་�ང་ནའང་ང་ལ་འ�ོད་པ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་�ས་སོ། 17དེ་ནས་མོར་དོ་ཀཡེ་�ིན་ནས་ཨེསི་ཐར་�ིས་
�ས་པ་བཞིན་ཐམས་ཅད་བ�བས་སོ༎  

ཨེསེ་ཐར 5 

ཨེསི་ཐར་�ིས་�ལ་པོ་དང་ཧ་མན་ལ་གསོལ་�ོན་�་གདན་�ས་པ།  



ཨེསེ་ཐར 

1དེ་ནས་�ང་གནས་�ི་ཉིན་ཞག་ག�མ་པའི་ཐོག་�། ཨེསི་ཐར་�ིས་བ�ན་མོའི་ན་བཟའ་བཞེས་ཏེ། ཕོ་�ང་གི་
ཚ�མས་�ོར་ནང་མར་�ལ་�ི་ཡོད་པའི་གཟིམས་�ང་གི་མ�ན་�་ཞལ་བ�ར་ནས་བཞངས་སོ། �ལ་པོ་ནི་
གཟིམས་�ང་ནང་�་�ལ་�ིའི་�ེང་ནས་གཟིམས་�ོའི་�ོགས་�་ཞལ་བ�ར་ནས་བ�གས་ཡོད་ཅིང། 2�ལ་པོས་
བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་ཚ�མས་�ོར་ནང་བཞེངས་ནས་བ�གས་ཡོད་པ་གཟིགས་མ་ཐག་�། བ�ན་མོ་�ལ་པོའི་�ང་
�་མཇལ་བའི་�གས་�ེ་�ེད་ནས། �ལ་པོས་རང་གི་�ག་�་བ�མས་པའི་གསེར་�ི་�ག་འབེར་དེ་བ�ན་མོ་ཨེསི་
ཐར་�ི་�ོགས་�་བཏེགས་པར་མཛད་པས། བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་ཡང་�ལ་པོའི་�ོགས་�་ཉེ་བར་བཅར་ཏེ། �ག་
འབེར་�ི་�ེ་དེ་བ�ན་མོས་འ�ང་བར་མཛད་དོ། 3དེ་ནས་�ལ་པོས། བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་�ེད་ལ་གང་འདོད་དམ། 
�ེད་ལ་གང་དགོས་པ་དེ་ང་ལ་�ོས་ཤིག་དང། ངས་རང་གི་�ལ་�ིད་�ེད་ཀ་བར་�འང་�ེད་ལ་�ིན་པར་�འོ་
ཞེས་ག�ངས་པས། 4ལན་�་བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་�ིས་�ས་པ། �ེ། མི་དབང་ཆེན་པོ། �ེད་�ི་ཁོ་མོར་�གས་ད�ེས་
ན། �ལ་པོ་ཉིད་དང་ཧ་མན་བཅས་དོ་དགོང་ཁོ་མོས་བཤམས་པའི་གསོལ་�ོན་�་ཕེབས་�་གསོལ་ཞེས་�ས་པས། 
5བ�ན་མོས་�ས་པ་�ར། �ལ་པོས་ཧ་མན་ལ། འ�ོ་�བ་�ིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་�ེ། བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་�ིས་
བཤམས་པའི་གསོལ་�ོན་�་�ལ་པོ་དང་ཧ་མན་གཉིས་ཕེབས་སོ། 6�ན་ཆང་�་བའི་�བས་�་�ལ་པོས་བ�ན་
མོར། �ེད་ལ་�་བ་ཅི་འ�་ཞིག་ཡོད། �ེད་ལ་གང་འདོད་པ་ཚང་མ་�བ་པར་�་�འི་ཁས་ལེན་�ེད་�་ཡིན། ངས་
རང་གི་�ལ་�ིད་�ེད་ཀ་བར་�འང་�ེད་ལ་�ིན་པར་�འོ་ཞེས་ག�ངས་པའི་ལན་�། 7བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་�ིས་
�ས་པ། 8གལ་ཏེ་ཁོ་མོར་�ལ་པོའི་�ན་�ར་གཟིགས་པ་�ེད་ན། �ལ་པོ་�ེད་དང་ཧ་མན་གཉིས་ཁོ་མོས་བཤམས་
པའི་གསོལ་�ོན་�་སང་ཉིན་�ར་ཡང་ཕེབས་པར་མཛ�ད། �བས་དེར་ཁོ་མོས་གང་དགོས་པ་དེ་�་བར་�འོ་ཞེས་
�ས་སོ༎  

ཧ་མན་�ིས་མོར་དོ་ཀཡེ་གསོད་�འི་�ས་ངན་བཤམས་པ།  

9�གས་�ོ་�ོལ་�བས་ཧ་མན་ཡིད་དགའ་ཞིང་�ོ་བདེ་ཆེན་པོསི་ངང་�་འཐོན་ནོ། འོན་�ང་ཁོས་ཕོ་�ང་གི་
ག�ང་�ོའི་འ�མ་�་མོར་དོ་ཀཡེ་ལ་མཐོང་བ་དང། མོར་དོ་ཀཡེས་ཡར་ལངས་ཏེ་ཁོ་ལ་�ས་ཞབས་སོགས་གང་
ཡང་མ་�ས་པས། ཁོ་ཧ་ཅང་�ོས་སོ། 10འོན་�ང་�བས་དེར་ཁོས་བཟོད་�ོམ་�ས་ཤིང་རང་གི་�ིམ་�་�ིན་ནས། 
མཛའ་�ོགས་�མས་དང་རང་གི་�ང་མ་ཛ�་རེཤེ་ལ་བོས་ནས། 11ང་ལ་�ལ་པོ་ཆེན་པོས། རང་གི་དཔལ་འ�ོར་
ལོངས་�ོད་དང། ཁོ་ལ་�་མང་�ང་ཇི་ཡོད་དང། �ལ་པོས་ཁོ་ལ་ཇི་�ར་གོ་ས་�ར་བའི་�ོར་དང། �ལ་པོའི་ལས་
�ེད་པ་གཞན་ལས་ཁོ་རང་ཇི་ཙམ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་�ོར་རང་བ�ོད་�ེད་དོ། 12གཏམ་�ི་�ེང་འ�ོ་མ་
བཅད་པར་ཧ་མན་�ིས། བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་�ིས་བཤམས་པའི་གསོལ་�ོན་ལ། �ལ་པོ་དང་�ན་�་ང་མ་གཏོགས་
པར་གཞན་�འང་བོས་མི་འ�ག �ལ་པོ་དང་�ན་�་ང་ལ་སང་ཉིན་ཡང་མ�ོན་�་བོས་ཡོད། 13འོན་�ང་ཡ་�་
ད་པ་མོར་དོ་ཀཡེ་ཞེས་པ་དེ་ཕོ་�ང་གི་ག�ང་�ོར་ལངས་ནས་བ�ད་པའི་མཐོང་ཚད་རིང་ལ་གོང་གསལ་ཆེས་
བ�ོད་ཚང་མས་ང་ཚ�མས་པར་མི་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 14དེར་བ�ེན་ཁོའི་�ང་མ་དང་མཛའ་�ོགས་ཚང་མས་ཁོ་
ལ་། མི་ཏར་ཉི་�་�་གཉིས་�ས་པའི་�ོག་ཉེས་འ�ར་ཤིང་ཞིག་བཟོས་ཏེ། མོར་དོ་ཀཡེ་དེའི་ཁར་འ�ར་དགོས་
ཞེས་སང་ཞོག་�ལ་པོར་�ས་ཤིག དེ་ནས་�ེད་�གས་དགའ་�ང་ཆེན་པོའི་ངང་གསོལ་�ོན་�་ཕེབས་ཚ�ག་གི་



ཨེསེ་ཐར 

རེད་ཅེས་�ས་པས། ཧ་མན་�ི་སེམས་ལ་�ོས་འཆར་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་འ�ག་བསམ་ནས་�ོག་ཉེས་འ�ར་ཤིང་དེ་
བཟོ་�་བ�ག་གོ།  

ཨེསེ་ཐར 6 

�ལ་པོས་མོར་དོ་ཀཡེ་ལ་ཆེས་བ�ོད་གནང་བ།  

1མཚན་དེར་�ལ་པོ་ལ་མནལ་མ་�གས་པས། ག�ང་དོན་�ོར་�ི་ཐོ་དེབ་�མས་ཁོང་གི་�ང་�་འ�ེར་ཡོང་ནས་
བ�ོག་བ�ག་གོ 2དེ་ཚ�ས་�ོག་པའི་ཐོ་དེབ་�ི་ཆ་ཤས་དེའི་ནང་�ར་མོར་དོ་ཀཡེས་�ལ་པོའི་�ག་�མ་པ་བྷིག་
ཐན་ན་དང་ཏེ་རེཤི་ཞེས་པའི་�ོ་�ང་པ་གཉིས་�ིས་�ལ་པོ་བ�ོང་ཐབས་�ས་པའི་�ས་ངན་དེ་ཧ་གོ་བའི་�ོར་
གསལ་ཡོད་དོ། 3དེར་�ལ་པོས་མོར་དོ་ཀཡེ་ལ་ང་ཚ�ས་�་དགའ་དང་ཆེས་བ�ོད་སོགས་གང་�ས་མིན་�ོར་
བཀའ་འ�ི་གནང་བར། �ལ་པོའི་འཁོར་གཡོག་�མས་�ིས། ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་དེ་�་�འི་ཆེས་བ�ོད་སོགས་གང་
ཡང་�ས་མེད་ཅེས་�ས་སོ། 4�ལ་པོས། ཕོ་�ང་ནང་�་ངའི་ལས་�ེད་པ་�མས་�་འ�ག་གམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་
གནང་བས། �བས་དེར་ཧ་མན་ནི་རང་གི་བཟོས་པའི་འ�ར་ཤིང་ཁར་མོར་དོ་ཀཡེ་ལ་བ�ངས་ནས་བསད་པར་
མཛ�ད་ཅེས་�་བའི་�ིར་ཕོ་�ང་གི་ཚ�མས་�ོར་ནང་བ�ེབས་མ་ཐག་�་ཡིན་པས། 5དེར་བ�ེན་འཁོར་གཡོག་
�མས་�ིས། ཧ་མན་ནི་�་ཉིད་�ི་ཞལ་མཇལ་�་�ིར་ཕེབས་�ག་གནང་ནས་བ�གས་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་དང། 
�ལ་པོས། ཁོ་ནང་�་འོང་�ག་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ། 6དེ་ནས་ཧ་མན་ནང་�་བཅར་བ་དང་�ལ་པོས། ངས་
མི་ཞིག་ལ་ཆེས་བ�ོད་�་དགོས་པ་འ�ག་པས། ངས་མི་དེ་ལ་གང་�ེད་ན་ལེགས་སམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བར། 
ཧ་མན་�ིས་སེམས་ལ། �ལ་པོས་ཆེས་བ�ོད་གནང་བར་འདོད་པའི་མི་དེ་ནི་ང་མ་གཏོགས་པར་གཞན་�་ཞིག་
ཡོད་དམ་ཞེས་བསམ་མོ། 7-8ཁོས་�ལ་པོར་�ས་པ། �ལ་པོ་རང་ཉིད་�ིས་བཞེས་པའི་ན་བཟའ་དེ་འ�ེར་ཡོང་
དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་དགོས། དེ་ཙམ་མ་ཟད་�ལ་པོ་ཆིབས་པའི་ཆིབས་པ་དེའི་ཁར་�ལ་པོའི་མཛ�ས་�ན་ 
�ལ་པོའི་མཛ�ས་�ན: ཅོད་པན་�་�འི་ད�་�ན་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་སོ། �ིས་བ�ན་ཏེ། 9�་ཉིད་�ི་མཐོ་ཤོས་�ི་མི་
གཙ�་�ག་ཅིག་བོས་ནས། དེས་མི་དེ་ལ་�ལ་པོའི་ན་བཟས་�ན་�ོས་�ས་ཤིང། ཆིབས་པ་དེའི་ཁར་བ�ེལ་ནས། 
�ལ་སའི་ལམ་འཛ�མ་ཁག་�་འ�ིད་དེ། �ལ་པོས་ཆེས་བ�ོད་གནང་བར་མཉེས་པའི་མི་དེ་ལ་། འདི་�ར་མཛད་
དོ་ཞེས་གསལ་བ�གས་�ེད་དགོས། 10དེར་�ལ་པོས་ཧ་མན་ལ། ད་མ�ོགས་པོ་�ས་ནས་ན་བཟའ་དང་ཆིབས་པ་
དེ་འ�ིད་དེ། �ོད་�ིས་�ོས་འཆར་བ�ན་པ་བཞིན། ཕོ་�ང་གི་ག�ང་�ོའི་འ�མ་�་བ�ད་ཡོད་པའི་ཡ་�་ད་པ་
མོར་དོ་ཀཡེ་ལ་དེ་བཞིན་ཆེས་བ�ོད་ཆ་ཚང་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ། 11དེར་བ�ེན་ཧ་མན་�ིས་�ལ་པོའི་
ན་བཟའ་དང་ཆིབས་པ་དེ་འ�ིད་དེ། མོར་དོ་ཀཡེ་ལ་ན་བཟའ་གཡོགས་ཤིང་ཆིབས་པར་བ�ོན་ཏེ། �ལ་སའི་ལམ་
འཛ�མས་ཁག་�་འ�ིད་ཅིང། �ལ་པོས་ཆེས་བ�ོད་གནང་བར་མཉེས་པའི་མི་དེ་ལ། འདི་�ར་མཛད་དོ་ཞེས་མི་
མང་ལ་གསལ་བ�གས་�ེད་བཞིན་�ིན་ནོ། 12དེ་ནས་མོར་དོ་ཀཡེ་ནི་ཕོ་�ང་གི་ག�ང་�ོར་�ིར་ལོག་�ས་སོ། ཧ་
མན་ནི་ངོ་ཚས་རང་གི་ངོ་�ས་ནས་�ེལ་ཚབ་དང་བཅས་རང་གི་ནང་�་ལོག་�ིན་ནོ། 13དེ་�ེས་མོར་དོ་ཀཡེས་
རང་གི་ཐོག་�་གནས་�ལ་གང་�ང་བའི་�ོར་རང་གི་�ང་མ་དང་མཛའ་�ོགས་�མས་ལ་ཆ་ཚང་བཤད་པས། 
དེར་ཁོའི་�ང་མ་དང་མཛའ་�ོགས་མཁས་པ་�མས་�ིས་ཁོ་ལ་། ད་མོར་དོ་ཀཡེ་མ�ན་�་�ོད་�ིས་དབང་དེ་



ཨེསེ་ཐར 

ཉམས་ནས་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ནི་ཡ་�་ད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་�ོད་�ིས་ཁོའི་ཐོག་�་དབང་�ོན་�ེད་མི་
�བ་ཅིང། ཁོས་�ོད་ལ་ངེས་པར་�་འཕམ་པར་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ༎  

ཧ་མན་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་�་བཏང་བ།  

14དེ་ཚ�ས་གཏམ་�ེང་�ེད་བཞིན་པའི་�བས་�། ཕོ་�ང་གི་�ག་�མ་པ་�མས་�ེལ་ཚབ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཧ་
མན་ལ་བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་�ི་�་མ�ོན་�་གདན་�་བར་བཅར་རོ༎  

ཨེསེ་ཐར 7 

1དེ་ནས་�ལ་པོ་དང་ཧ་མན་གཉིས་བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་�ི་གསོལ་�ོན་�་ཕེབས་སོ། 2གསོལ་�ོན་ཐེངས་གཉིས་
པར། �ན་ཆང་མཆོད་པའི་�བས་�་�ལ་པོས་ཡང་�ར་བ�ན་མོ་ལ། ད་བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་�ེད་ལ་�་བ་ཅི་ཡོད། 
�ེད་ལ་གང་འདོད་པ་དེ་�ས་ཤིག་དང་ངས་དེ་�བ་པར་�ེད་�་ཡིན། ངས་�ེད་ལ་རང་གི་�ལ་�ིད་�ེད་ཀ་བར་
�འང་�ེར་བར་�འོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 3དེའི་ལན་�་བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་�ིས། �ེ་�ལ་པོ། �ེད་�གས་མཉེས་པ་
ཡིན་ན་ངས་ཉམས་�ང་གི་�ོ་ནས་�ས་པའི་�་བར་ཁས་ལེན་གནང་བར་མཛ�ད། ཁོ་མོས་�་བ་འ�ལ་བའི་�ིང་
དོན་ནི། ཁོ་མོ་རང་ཉིད་གསོན་པོར་གནས་ཆོག་པ་མ་ཟད། ཁོ་མོའི་མི་བ�ད་�མས་�ང་དེ་བཞིན་གསོན་པོར་
གནས་ཆོག་པའི་ཁེ་དབང་གནང་རོགས་གནང། 4ཁོ་མོ་དང་ཁོ་མོའི་མི་བ�ད་དང་བཅས་པ་�ེབ་གསོད་གཏོང་
བའི་�ིར་གཞན་�ི་ལག་�་བཙ�ང་ཟིན་འ�ག གལ་ཏེ་ང་ཚ�་�ན་འཁོལ་�་བཙ�ང་ཟིན་པའི་གནས་�ལ་ཅིག་པོ་
ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཁོ་མོ་ཁ་རོགས་བ�ད་པ་ཡོད། དེའི་�ོར་�ེད་ལ་�གས་བ�ན་ནམ་ཡང་�ས་པ་མེད། འོན་�ང་
ང་ཚ�་ནི་ཡོངས་�་�་མེད་གཏོང་བའི་�ས་ལ་རན་པས་�ིར་རོ་ཞེས་�ས་སོ། 5དེ་ནས་ཨ་ཧ་�་རསེ་�ལ་པོས་
བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་ལ། ལས་ངན་དེ་�་�་�ེད་�ས་མཁན་དེ་�་ཡིན་ནམ། མི་དེ་གང་�་ཡོད་དམ། ཞེས་ག�ངས་
པའི་བཀའ་ལན་�། 6བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་�ིས། ང་ཚ�འི་ད�འོ། ང་ཚ�འི་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་མི་འདི་ནི་ཧ་
མན་ངན་པ་དེ་རང་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་པ་དང། ཧ་མན་དངངས་�ག་ཆེན་པོ་དང་བཅས་�ལ་པོ་དང་བ�ན་མོ་
གཉིས་ལ་བ�ས་སོ། 7�ལ་པོ་�གས་རབ་�་�ོས་ཤིང། གཟིམས་�ང་ནས་�ིར་ཐོན་ཏེ་ཕོ་�ང་གི་�མ་རའི་ནང་�་
ཕེབས་པ་དང། ཧ་མན་�ི་སེམས་ལ། ད་�ལ་པོས་ང་ལ་ཉེས་ཆད་གནང་�་�གས་ཐག་ཆོད་བཞག་བསམ་ནས། 
བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་ལ་ཁོའི་�ོག་�ོབས་རོགས་གནང་ཞེས་�་བའི་�ིར་རང་གནས་�་གནས་པ་དང། 8�ལ་པོ་
�མ་ར་ནས་རང་གི་གཟིམས་�ང་�་�ིར་ལོག་ཕེབས་�བས། ཧ་མན་�ིས་བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་�གས་�ེ་གཟིགས་
རོགས་གནང་ཞེས་�་འ�ལ་�ེད་�ིར། བ�ན་མོའི་གཟིམས་�ིའི་ཁར་ཁ་འ�བ་�་འ�ེལ་ཡོད་པ་དང། �ལ་པོས་
དེ་གཟིགས་ནས་ག�ང་�ད་ཆེན་པོས། མི་འདིས་ངའི་ཕོ་�ང་ནང་�་ངས་མཐོང་ངོར་བ�ན་མོ་ལ་བཙན་དབང་
�ེད་པར་འདོད་དམ། �ལ་པོའི་ཞལ་ནས་ག�ངས་�ད་དེ་འཐོན་མ་ཐག་�། �ག་�མ་པ་ཚ�ས་ཧ་མན་�ི་མགོ་
བ�མས་སོ། 9དེ་ནས་�ག་�མ་པའི་ནང་ནས་ཧར་བོ་ན་ཞེས་པ་དེས། �ལ་པོའི་�་�ོག་�ོབ་མཁན་མོར་དོ་ཀཡེ་
ལ་�ོང་བའི་�ིར་ཧ་མན་�ིས་མི་ཊར་ཉི་�་�་གཉིས་�ེད་པའི་འ�ར་ཤིང་ཞིག་�ང་རང་གི་ཁང་པའི་མ�ན་�་
བ�ངས་བཞག་ཅེས་�ས་པ་དང། �ལ་པོས་དེའི་ཁར་ཁོ་རང་�ོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 10དེར་བ�ནེ་ཧ་
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མན་�ི་མོར་དོ་ཀཡེ་ཆེད་�་བཟོས་པའི་འ�ར་ཤིང་དེའི་ཁར་ཁོ་རང་ལ་འ�ར་དགོས་�ང་ངོ། དེ་�ེས་�ལ་པོའི་
�གས་�ོ་ཞི་བར་�ར་ཏོ༎  

ཨེསེ་ཐར 8 

ཡ་�་ད་པ་ཚ�ས་གཞན་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ཐོབ་པ།  

1ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་�ལ་པོ་ཨ་ཧ་�་རསེ་�ིས་ཡ་ཧ་ད་པ་�མས་�ི་ད�་བོ་ཧ་མན་�ི་�་དངོས་ཚང་མ་བ�ན་མོ་
ཨེསི་ཐར་ལ་གནང་ངོ། དེ་�ེས་ཨེསི་ཐར་�ིས་མོར་དོ་ཀཡེ་ནི་མོའི་གཉེན་མཚན་ཡིན་པའི་�ོར་�ལ་པོ་ལ་�ས་
པས། ཉིན་དེ་ནས་བ�ང་མོར་དོ་ཀཡེ་�ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 2དེ་ནས་�ལ་པོས་ཧ་མན་ནས་
�ིར་�ོག་�ངས་པའི་ཉིད་�ི་ཐམ་ག་བ�བ་པའི་སོར་ག�བ་དེ་�ག་ནས་�ད་དེ། མོར་དོ་ཀཡེ་ལ་གནང་ངོ་། ཨེསི་
ཐར་�ིས་མོར་དོ་ཀཡེ་ལ་ཧ་མན་�ི་�་དངོས་ཚང་མའི་དོ་དམ་པར་བ�ོས་སོ། 3དེ་�ེས་ཨེསི་ཐར་�ིས་�ར་ཡང་
�ལ་པོའི་ཞབས་ལ་ད�་བ�ད་དེ། �ན་ཆབ་བསིལ་བཞིན་�། ཨ་གག་རིགས་བ�ད་ལས་ཡིན་པ་ཧ་མན་�ིས་ཡ་
�་ད་པ་�མས་ལ་གནོད་འཚ�་�ེད་�ིར་བཤམས་པའི་�ས་ངན་དེ་འགོག་ཐབས་ཡོན་བ་ཞིག་མཛད་�་གསོལ་
ཞེས་�་འ�ལ་�ས་པ་དང། 4�ལ་པོས་ཨེསི་ཐར་�ི་�ོགས་གསེར་�ི་�ག་བེར་དེ་བཏེགས་པས། ཁོང་�ལ་པོའི་
�ང་�་ཡར་བཞེངས་ནས། 5གལ་ཏེ་�ལ་པོས་ཁོ་མོར་�གས་ད�ེས་ཤིང་�ལ་པོའི་གཟིགས་པ་�ེད་དེ། ཁོ་མོའི་�་
འབོད་དེ་�ལ་པོའི་གཟིགས་ངོར་འོས་པ་ཞིག་དགོངས་ན་། ཨ་གག་རིགས་བ�ད་པ་ཧ་མེ་དྷ་ཐའི་�་ཧ་མན་�ིས་
�ལ་ཁམས་�ན་�་ཡོད་པའི་ཡ་�་ད་པ་ཚང་མ་མེད་པར་བཟོ་�ིར་�བ་བ�གས་�ས་པའི་བཀའ་དེ་བ�ི་མེད་
བཟོས་�ིར། �་ཉིད་ནས་བཀའ་ཤོག་གཅིག་འ�ི་བར་མཛ�ད། 6ཁོ་མོའི་མི་བ�ད་ལ་གནོད་�ོན་འདི་��་ཞིག་
�ང་�ེ། ཁོ་མོའི་གཉེན་མཚན་�མས་ཤི་དགོས་པ་�ང་ན། ངས་དེ་ལ་ཇི་�ར་བ�་ཞིང་བཟོད་པར་�ས་ཞེས་�ས་
པ་དང། 7�ལ་པོ་ཨ་ཧ་�་རསེ་�ིས་བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་དང་ཡ་�་ད་པ་མོར་དོ་ཀཡེ་གཉིས་ལ་བཀའ་བ�ོ་བ། 
�ོས་ཤིག། ཧ་མན་�ིས་ཡ་�་ད་པ་�མས་ལ་�ས་ངན་བཤམས་པའི་ཉེས་ལན་�། ངས་ཁོ་ལ་འ�ར་ཤིང་ལ་
བ�ངས་པ་ཡིན། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཁོའི་�་དངོས་ཚང་མ་ངས་ཨེསི་ཐར་ལ་�ེར་བ་ཡིན། 8འོན་�ང་�ལ་པོའི་མིང་
ཐོག་�་�ིས་པའི་བཀའ་ཤོག་དེའི་ཁར། �ལ་པོའི་སོར་ག�བ་�ི་ཐམ་ག་བ�བ་ཟིན་པ་དེ་ནི། མི་�ས་�ང་བ�ར་
�ོག་�ེད་མི་�བ། དེ་བས་ཡ་�་ད་པ་�མས་ལ་�ོད་ཚ�འི་འདོད་མོས་�ར་�ི་དོན་གནད་གཞན་ཞིག་ངའི་མིང་
ཐོག་�་�ིས་ཏེ། དེར་ངའི་སོར་ག�བ་�ི་ཐམ་ག་བ�བ་ནས་གཏོང་ཞིག 9ཡང་གནས་�ལ་དེ་ནི་སི་ཝན་ཞེས་པའི་
�་བ་ག�མ་པའི་ཚ�ས་ཉེར་ག�མ་�ི་ཉིན་�ང་ཞིང། མོར་དོ་ཀཡེས་�ལ་པོའི་�ང་ཡིག་�མས་བོས་ཏེ། �་གར་
ནས་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་བར་མངའ་�ེ་ ༡༢༧ ཁག་�་ཡོད་པའི་ཡ་�་�་པ་�མས་དང། �ིད་ཚབ་�མས་དང། དེ་
བཞིན་ག�ང་ཞབས་དང་ལས་�ེད་པ་ཁག་ལ། མངའ་�ེ་སོ་སོའི་�ད་ཡིག་དང་འ�ི་�ོལ་བཞིན་�་ཡི་གེ་འ�ི་�་
བ�ག་ཅིང། 10ཡང་ཡི་གེ་དེ་དག་ནི་�ལ་པོའི་མཚན་ཐོག་�་�ིས་ཏེ། �ལ་པོའི་སོར་ག�བ་�ི་ཐམ་ག་བ�བ་ནས། 
�ལ་པོའི་ཆིབས་ར་ནས་བང་ཆེ་བའི་�་པ་�མས་བ�ད་དེ་�ལ་སོ་སོར་བཏང་ངོ། 11བཀའ་ཤོག་དེ་དག་གི་ནང་
�། �ལ་པོའི་�ོང་�ེར་�ན་�་གནས་པའི་ཡ་�་ད་པ་�མས་ལ། རང་རང་སོ་སོའི་�ང་�ོབ་�ི་ལས་འ�ལ་�ེད་
ཆོག་པའི་བཀའ་�ིས་ཡོད་པ་དང། དེ་ཙམ་མ་ཟད་མངའ་�ེ་གང་�ང་�་ཁོ་ཚ�ར་མི་རིགས་�་འ�་ཞིག་གིས་�ང་
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དམག་འཐབ་པ་ཡིན་ན། དེར་ཁོ་ཚ�ས་ཕར་�ོལ་�ེད་དེ། ད�་བོའི་�ེ་དམན་�་�ག་དང་བཅས་པ་ཚར་གཅོད་
�དེ་ཅིང། དེ་ཚ�འི་མི་མཐའ་མར་མ་�ག་བར་�་�ེབ་གསོད་བཏང་�ེ། དེ་ཚ�འི་�་དངོས་ཚང་མ་འ�ོག་བཅོམ་
�ེད་ཆོག་ཅེས་གསལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 12ཡང་བཀའ་�་དེ་ནི། �ར་ཡ་�་ད་པ་�མས་ལ་�ེབ་གསོད་གཏོང་�འི་
གཏན་འབེབས་�ས་པའི་ཉིན་ཞག་གམ། ཨ་དྷར་ཞེས་པའི་�་བ་བ�་གཉིས་པའི་ཆེས་བ�་ག�མ་�ི་ཉིན་མོ་ནས་
བ�ང་�ེ། པར་ཤི་ཡའི་�ལ་ཁམས་�ན་�་ལག་ལེན་བ�ར་�ར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། 13ཡ་�་ད་པ་�མས་�ིས་རང་གི་
ད�་ཤ་ལེན་�ིར་�་�ིགས་�ས་ནས་བ�ད་པའི་ཆེད་�། མངའ་�ེ་རེ་རེའི་ནང་བཀའ་�་དེབཞིན་�ལ་�ིམས་�ི་
�ལ་�་མི་རེ་རེར་�བ་བ�གས་�ེད་�ར་ཐག་གཅོད་�ས་ཏེ། 14�ལ་པོའི་བཀའ་བ�ོས་བཞིན་བང་མ�ོགས་ཆེ་
བའི་�་པ་�མས་�ིན་ཏེ། བཀའ་�་དེ་བཞིན་�ལ་ས་�་ས་�འང་�བ་བ�གས་�ས་སོ། 15དེར་མོར་དོ་ཀཡེས་
�ས་ལ་རས་ཀ་ཤི་ཀ་ལས་བཟོས་པའི་�ལ་པོའི་ན་བཟའ་ཚ�ས་གཞི་�ོན་པོ་དང་དཀར་པོ་དང་དེའི་ཁར་�ོད་གོས་
�་མན་�ས་པ་ཞིག་�ོན་ཏེ། དེ་བཞིན་མགོ་ལ་གསེར་�ི་ཅོད་པན་�ས་�ོས་�ན་པ་ཞིག་�ོན་ནས་ཕོ་�ང་ནས་
�ིར་ཐོན་པ་དང། �་ས་�་སའི་ག�ང་ལམ་�ལ་�་དགའ་མ�འི་�ད་ད�ངས་ཆེན་པོས་གང་ངོ། 16གང་ལ་ཟེར་
ན་། ཡ་�་�་པའི་མི་བ�ད་�མས་�ི་ད�ིལ་�་བདེ་�ིད་དང་དགའ་ཚ�ར་ཆེན་པོ་�ང་བ་དང་། �ལ་ཁ་ཐོབ་པ་�་
�འི་དགའ་�ང་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་ངོ། 17�ལ་པོའི་བཀའ་ཤོག་�ོག་�ང་�ས་པའི་�ོང་�ེར་དང་མངའ་�ེ་རེ་རེར་
ཡ་�་�་པ་ཚ�ས་དགའ་�ོན་ཆེན་པོའི་མ�ོན་ཞིག་བཤམས་ཏེ། ཉིན་དེ་ལ་ཚང་མས་�ང་སངས་བཏང་བ་དང་། མི་
མང་པོ་ཡ་�་�་པ་�མས་ལ་ཞེད་ནས་ཁོ་ཚ�འང་ཡ་�་ད་པའི་�གས་�་བ�གས་སོ༎  

ཨེསེ་ཐར 9 

ཡ་�་�་པ་ཚ�ས་རང་གི་ད�་བོ་བ�ལ་བ།  

1དེ་ནས་ཨ་དྷར་�་བའི་ཚ�ས་བ�་ག�མ་�ི་ཉིན་མོར། �ལ་པོའི་བཀའ་ཤོག་ལག་ལེན་བ�ར་བའི་�ས་ལ་བབས་
ཏེ། ཡ་�་�་པའི་ད�་བོ་�མས་�ིས་ཁོ་ཚ�ར་དབང་འཛ�ན་�ེད་པའི་རེ་འདོད་�ས་སོ། འོན་�ང་དེ་བཞིན་མ་�ང་
བར། ཡ་�་ད་པ་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�འི་ཐོག་�་དབང་འཛ�ན་�ས་སོ། 2ཡ་�་ད་པ་�མས་གནས་�ོད་�ས་པའི་�ལ་�ི་�ོང་
�ེར་�ན་�། ཁོ་ཚ�ར་དབང་�ོན་�ེད་མཁན་�མས་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་�འི་�་�ིགས་�ས་པས། ས་�ོགས་�ན་�ི་
མི་�མས་ཁོ་ཚ�ར་ཞེད་ཅིང། �ས་�ང་ཁོ་ཚ�ར་གདོང་ལེན་�ེད་མ་�ས་སོ། 3མངའ་�ེ་སོ་སོའི་ལས་�ེད་པ་ཁག་
དང། �ིད་ཚབ་དང། ག�ང་ཞབས་ཁག་དང། གཞན་ཡང་�ལ་པོའི་�་ཚབ་ཚ�ས་ཡ་�་�་པ་�མས་ལ་རོགས་རམ་
�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང་། གང་ལ་ཟེར་ན་དེ་དག་ཚང་མས་མོར་དོ་ཀཡེས་ལ་ཞེད་�ི་ཡོད་དོ། 4མོར་དོ་ཀཡེ་ཕོ་�ང་
ནང་�་དབང་ཆེན་པོར་འ�ར་ཡོད་པ་དང་། ད་�ང་ཁོའི་དབང་�གས་ཇེ་ཆེར་འ�ོ་གི་ཡོད་པའི་གནས་�ལ་དེ་
ནི་�ལ་�ན་�་ཡོངས་�གས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་དོ། 5དེ་�ར་ཡ་�་�་པ་ཚ�ས་རང་གི་ད�་བོ་ཚང་མར་རལ་�ིས་
བསད་པ་དང་ཚར་གཅད་དོ། རང་ཉིད་ལ་�ང་བར་�ེད་མཁན་�མས་�ི་ཐོག་�་དེ་ཚ�ས་རང་འདོད་བཞིན་�ས་
སོ། 6�ལ་ས་�་ས་རང་�་ཡ་�་ད་པ་ཚ�ས་མི་�ངས་ ༥༠༠ བསད་ཡོད་ཅིང་། 7-10དེའི་ཁོངས་�་ཧ་མན་�ི་�་
བ�་དང། ཡ་�་ད་པ་�མས་�ི་ད�་བོ་ཧ་མེ་དྷ་ཐའི་�་དང། པར་ཤན་དྷ་ཐ་དང། དྷལ་ཕོན་དང། ཨསི་པ་ཐ་དང། 
པོ་ར་ཐ་དང། ཨ་ད་ལི་ཡ་དང། ཨ་རི་དྷ་ཐ་དང། པར་མ་ཤི་ཐ་དང། ཨ་རི་སཨེ་དང། ཨ་རི་དའི་དང་ཝཡེ་ཛ་ཐ་



ཨེསེ་ཐར 

བཅས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཡང་�བས་དེར་�ས་�ང་འ�ོག་བཅོམ་སོགས་གང་ཡང་མ་�ས་སོ། 11�་ས་�་�ག་�ོན་
བཏང་བའི་མིའི་�ངས་འབོར་�ི་�ོར་ལ། ཉིན་དེ་རང་ལ་�ལ་པོར་�ན་གསན་�ས་སོ། 12�ལ་པོས་བ�ན་མོ་
ཨེསི་ཐར་ལ། ཡ་�་ད་པ་ཚ�ས་�་ས་�་གཅིག་�ར་མི་�གས་ ༥༠༠ བསད་བཞག། དེའི་ཁོངས་�་ཧ་མན་�ི་�་
བ�འང་བསད་བཞག། མངའ་�ེ་གཞན་�་ཁོ་ཚ�ས་དེ་ལས་�ག་པར་གང་�ས་ཡོད་དམ། ད་�ང་�ེད་ལ་གང་
དགོས་པ་དེ་ང་ལ་�ོས་ཤིག་དང། �ེད་�ི་འདོད་མོས་བཞིན་�་ངས་�བ་པར་�འོ་ཞེས་ག�ངས་པ་དང། 
13བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་�ི་�་ལན་�། གལ་ཏེ་�ལ་པོས་ཁོ་མོར་�གས་མཉེས་ན། �་སའི་ཡ་�་ད་པ་�མས་ལ་དེ་
རིང་གང་�ེད་བ�ག་པ་བཞིན་སང་ཉིན་ཡང་དེ་བཞིན་�ེད་ཆོག་པ་དང། ཧ་མན་�ི་�་བ�་པོའི་རོ་དེ་འ�ར་
ཤིང་ལ་བ�ང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བར་མཛ�ད་ཅེས་�ས་པ་བཞིན། 14�ལ་པོས་དེ་བཞིན་�ལ་ས་�་ས་�་
བཀའ་ཤོག་གནང་�ེ། ཧ་མན་�ི་�་བ�་པོའི་རོ་དེ་མི་ཚང་མས་མཐོང་སར་འ�ར་ཤིང་ལ་བ�ངས་སོ། 15དེ་ནས་
ཨ་དྷར་�་བའི་ཚ�ས་བ�་བཞིའི་ཉིན་�་ས་�་ཡོད་པའི་ཡ་�་�་པ་�མས་�ོགས་གཅིག་�་འ�ས་ཏེ། དེ་ཉིན་ཡང་
མི་�གས་�མ་བ�་བསད་དེ། �ར་ཡང་ཁོ་ཚ�ས་འ�ོག་བཅོམ་སོགས་གང་ཡང་མ་�ས་སོ། 16ཡང་མངའ་�ེ་གཞན་
�་ཡོད་པའི་ཡ་�་ད་པ་ཚ�ས་�ང་རང་རང་སོ་སོའི་�ང་�ོབ་�ེད་�ིར་གོ་�ིགས་�ས་ཤིང། ཁོ་ཚ�ར་�ང་སེམས་
�ེད་པའི་ད�་བོ་ ༧༥,༠༠༠ བ�ན་�ི་�་�ོང་བསད་དེ། ད�་བོས་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་བར་�ས་སོ། འོན་�ང་
འ�ོག་བཅོམ་སོགས་གང་ཡང་མ་�ས་སོ། 17ཡང་ཨ་དྷར་�་བའི་ཚ�ས་བ�་ག�མ་�ི་ཉིན་འཁེལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་
སང་ཉིན་ཚ�ས་བ�་བཞིའི་ཉིན་མོར་�ོག་གཅོད་སོགས་གང་ཡང་མ་�ས་པར། མ�ོན་དང་དགའ་�ོན་�ེད་པའི་
ཉིན་མོར་�ིས་�ང་�ས་སོ། 18�་ས་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་ཡ་�་�་པ་�མས་�ིས་ཚ�ས་བ�་ག�མ་དང་བ�་
བཞིའི་ཉིན་མོར་རང་གི་ད�་བོ་�མས་�ེབ་གསོད་�ས་ཤིང། ཚ�ས་བཅོ་�ར་དམག་འཐབ་�ི་ལས་འ�ལ་དེ་
མཚམས་འཇོག་�ས་ཏེ། དེ་ཉིན་ཁོ་ཚ�ས་�ང་སངས་�ིས་སོ། 19དེར་བ�ེན་�ོང་�་ལ་�ང་ཁག་�་གནས་པའི་ཡ་
�་ད་པ་ཚ�ས། ཨ་དྷར་�་བའི་ཚ�ས་བ�་བཞི་དེ་ནི། དགའ་�ོན་�ེད་པའི་�ོ་སངས་�ི་ཉིན་མོ་དང། ཕན་�ན་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁ་ཟས་�ི་གནང་�ིན་�ལ་བ་གཏོང་ལེན་�ེད་པའི་ཉིན་ཞག་ཞིག་�་�ིས་�ོལ་ཡོད་པ་ཡིན་
ནོ༎  

�་རིམ་�ི་�ས་�ོན།  

20མོར་དོ་ཀཡེས་གནས་�ལ་དེ་དག་ཡིག་ཐོག་�་བཀོད་དེ། པར་ཤི་ཡའི་�ལ་ཁམས་�ི་ས་གནས་ཉེ་འ�ངས་
�ན་�་གནས་པའི་ཡ་�་ད་པ་�མས་ལ་བཏང་བ་དང། 21ཡང་ཡི་གེ་དེའི་ནང་གསལ། ཨ་དྷར་�་བའི་ཚ�ས་བ�་
བཞི་དང་བཅོ་�་གཉིས་ནི་ལོ་�ར་�ང་སངས་�ི་�ལ་�་�ིས་དགོས་སོ། 22གང་ལ་ཟེར་ན་། ཉིན་དེ་གཉིས་ལ་ཡ་
�་�་པ་�མས་རང་གི་ད�་བོར་ཚར་བཅད་ནས། �ག་བ�ལ་དང་རེ་ཐབས་�ལ་བའི་གནས་�ངས་ལས་�ོལ་ཏེ། 
དགའ་�ིད་�ི་གནས་�་འཁོད་པའི་�་�ས་ཡིན་པས་�ིར་རོ། དེ་བས་ན་ཉིན་དེ་གཉིས་ལ་མ�ོན་དང་དགའ་�ོན་
བཤམས་ཏེ། ད�ལ་པོ་�མས་ལ་ཁ་ཟས་�ིན་པ་དང། ཕན་�ན་སོ་སོར་ཁ་ཟས་སོགས་�ི་གནང་�ིན་གཏོང་ལེན་
�ེད་པའི་�ས་བཟང་ཞིག་�་�ིས་དགོས་པའི་བཀའ་བ�ོས་�ང་བ་བཞིན། 23ཡ་�་ད་པ་�མས་�ིས་མོར་དོ་
ཀཡེའི་བཀའ་ལ་�ིས་ཏེ། �ས་སཏོན་དེ་ནི་ལོ་རེར་�ིས་དགོས་པའི་ལམ་�ོལ་ཞིག་�་ཆགས་སོ། 24ཨ་གག་རིགས་
བ�ད་ལས་ཡིན་པ། ཡ་�་ད་པ་�མས་�ི་ད�་བོ་ཧ་མེ་དྷ་ཐའི་�་ཧ་མན་�ིས་�ར་ཡ་�་ད་པ་�མས་�་མེད་བཟོ་
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�ིར་བཤམས་པའི་�ས་ངན་དེ་བཞིན་ཉིན་ཞག་གང་གི་ཐོག་�་ལག་ལེན་བ�ར་ན་ལེགས་སམ་ཞེས་�་རིམ་ཞེས་
པའི་མོ་བཏབ་བོ། 25འོན་�ང་བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་�ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་བས། དེའི་�ོར་�ལ་པོའི་བཀའ་ཤོག་
གནང་བའི་འ�བ་འ�ས་�། ཡ་�་�་པ་�མས་ལ་བཤམས་པའི་�ས་ཉེས་དེ་ཧ་མན་རང་གི་ཐོག་�་འཁོར་ནས། 
ཁོ་རང་ཕ་�་དང་བཅས་པ་འ�ར་ཤིང་ཁར་འ�ར་དགོས་�ང་ངོ། 26དེར་བ�ེན་�ས་�ོན་དེའི་མིང་ལ་�་རིམ་
ཞེས་�གས་པ་ཡིན་ནོ། ཡང་མོར་དོ་ཀཡེས་�ིས་པའི་བཀའ་ཡིག་གཞིར་བ�ང་དང། དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་གང་�ང་བའི་
གནས་�ལ་གཞིར་བ�ང་�ར། 27ཡ་�་�་པ་ཚ�ས་ད་�ིན་ཁོ་ཚ�་དང་ཁོ་ཚ�འི་�་བ�ད་�མས་དང། དེ་བཞིན་ཡ་�་
�་པའི་�གས་�་�གས་མཁན་�་ཡིན་�ང། དེ་ཚ�ས་མོར་དོ་ཀཡེའི་བཀའ་དགོངས་�ར་ལོ་�ར་རེ་བཞིན་�་�ས་
སོ་སོར་ཉིན་ཞག་དེ་གཉིས་ཆག་མེད་�་�ིས་�ང་�ེད་དགོས་པའི་�ིམས་ཤིག་བཟིས་སོ། 28མངའ་�ེ་�ན་�ི་�ོང་
�ེར་ཚང་མར་མ་འོངས་པ་ན་ཡ་�་ད་པའི་རིགས་བ�ད་�ི་�ིམ་ཚང་རེ་རེས་�་རིམ་�ི་ཞག་�ས་དེ་�མས་�ས་
�ན་�་�ན་གསོ་�ེད་ཅིང། དེ་དག་�ིས་�ང་�ེད་དགོས་�འི་ཐག་གཅོད་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 29�་རིམ་�ི་�ོར་ལ་
�ར་མོར་དོ་ཀཡེས་�ིས་པའི་ཡི་གེའི་�བ་�ོན་�། ཨ་བྷི་ཧེལ་�ི་�་མོ་ཨེསི་ཐར་ནས་�ང་�ས་�གས་�ན་པའི་
�བ་�ོར་དང་བཅས་བཀའ་ཡིག་གཅིག་�ིས་ཏེ། 30ཡི་གེ་དེ་ཡ་�་ད་པ་ཚང་མའི་མིང་ཐོག་�་�ིས་ཤིང། དེའི་ངོ་
�ས་ཁག་ནི་པར་ཤི་ཡའི་�ལ་ཁམས་�ི་མངའ་�ེ་ ༡༢༧ ཚང་མར་བཏང་ངོ། ཡང་བཀའ་ཡིག་དེའི་ནང་གསལ། 
ཡ་�་ད་པ་�མས་ལ་ཞི་བདེ་དང་�ང་�ོབ་ཡོང་བའི་�ོན་ཚ�ག་བཅས་འཁོད་ཡོད་དོ། 31�ང་གནས་�ང་ཆོག་
�ོར་དང། �་ངན་�ེད་ཆོག་�ོར་�ི་�ིམས་�ོལ་བ�ི་�ང་�ེད་བཞིན། �་རིམ་�ི་�ས་�ོན་དེའང་ལོ་�ས་སོ་སོར་
བཙ�་�ང་�ེད་དགོས་ཅེས་ཁོ་ཚ�་དང་ཁོ་ཚ�འི་མ་འོངས་པའི་�་བ�ད་�མས་ལ་བཀའ་བཏང་ཡོད་པ་དང། གོང་
གསལ་བཀའ་དེ་ནི་མོར་དོ་ཀཡེ་དང་བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་�ི་�ོགས་ནས་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། 32ཡང་�་རིམ་�ི་�ས་
�ོན་�ང་ཆོག་�ོར་�ི་�ིམས་�ོལ་དེ་ལ་བ�ན་མོ་ཨེསི་ཐར་�ིས་�་�ོན་གནང་བའི་བཀའ་ཡིག་དེ་ནི་ཤོག་�ིལ་
ཞིག་�་�ིས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  
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�ལ་པོ་ཨ་ཧ་�་རསེ་དང་མོར་དོ་ཀཡེ་མངའ་ཐང་།  

1�ལ་པོ་ཨ་ཧ་�་རསེ་�ིས་རང་གི་�ལ་ཁམས་�ི་ད�ས་�ི་ས་�ལ་ཁག་དང། �་མཚ�འི་མཐའ་མཚམས་�ི་ས་
�ལ་ཁག་�་མི་ངས་�ོལ་�ེད་བ�ག་གོ 2རང་གིས་�ས་པའི་མཛད་པ་�བས་ཆེན་དང་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་�མས་�ི་
�ོར་དང། མོར་དོ་ཀཡེ་ལ་ཇི་�ར་གོ་གནས་�ར་བའི་�ོར་�ི་ལོ་�ས་ཚང་མ་པར་སི་ཡ་དང་མ་�འི་�ལ་པོ་
�མས་�ི་ག�ང་དེབ་ནང་�་བཀོད་ཡོད་དོ། 3ཡང་ཡ་�་ད་པ་མོར་དོ་ཀཡེ་ནི་�ལ་པོའི་འོག་�་གོ་གནས་རིམ་པ་
གཉིས་པར་འཁོད་ཡོད་པ་དང། རང་རིགས་གཅིག་པའི་ཡ་�་ད་པ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་�ས་པ་དང་། ཚང་
མས་ཁོང་ལ་མོས་�ས་ཆེན་པོ་�་གི་ཡོད་དོ། ཡང་ཁོང་གིས་རང་གི་མི་རིགས་�ི་བདེ་དོན་དང། དེ་ཚ�འི་མི་བ�ད་
ཚང་མའི་�ང་�ོབ་�ི་ལས་འ�ལ་ལ་འབད་བ�ོན་ཆེན་པོ་གནང་ངོ༎ 



 

Job 

ཡོབ 1 

བ�ད་�ིས་ཡོབ་ལ་ཚ�ད་བ�་�ས་པ།  

1�ཛ་�ི་�ལ་�་ཡོབ་ཅེས་པའི་�ེ་བོ་ཞིག་ཡོད་པས། ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་པ་དང་དམ་ཚ�ག་
ཅན་ཞིག་ཡོད་དོ། ཁོང་ནི་�ེ་བོ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ངན་པ་གང་ཡང་མི་�་�ར་ཟབ་ཟབ་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 
2ཁོང་ལ་�་བ�ན་དང་�་མོ་ག�མ་ཡོད་དོ། 3�ག་བ�ན་�ོང་དང་། �་མོང་ག�མ་�ོང་། བ་�ང་ཆིག་�ོང་། 
བོང་�་�་བ�་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ལ་གཡོག་པོ་དང་གཡོག་མོ་སོགས་�ངས་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཤར་�ོགས་�ི་
མི་ཚ�འི་ནང་ནས་ཁོང་�ག་ཤོས་ཞིག་ཡིན་ནོ། 4ཡོབ་�ི་�་ཚ�ས་རེ་མོས་�ིས་འཛ�མས་ནས་�གས་�ོ་གཏོང་བ་དང་
གཞན་ཚང་མ་ཡང་དེར་ཡོང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ག་�་རང་གི་�ིང་མོ་ག�མ་ཡང་མཉམ་�་འཛ�མས་པའི་ཆེད་�་
མ�ོན་འབོད་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 5�་�་རེ་རེའི་�གས་�ོ་ཚར་བའི་སང་ཉིན་དེར། ཡོབ་ཞོག་པ་�་པོ་ལངས་ནས་
རང་གི་�་�ག་རེ་རེའི་བཞིན་དག་�ང་�ས་པའི་ཆེད་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ི་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོའི་
བསམ་པར་དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་མ་ཤེས་པར་དཀོན་མཆོག་ལ་དམའ་འབེབས་�ས་ནས་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་
འ�ོ་བསམ་�ི་ཡོད་པས། ཁོང་གིས་�ན་�་དེ་�ར་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 6ཕོ་ཉ་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་
�ར་བཅར་བའི་ཉི་མོ་དེར་བ�ད་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་ཡོད་དོ། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བ�ད་ལ། �ོད་ག་རེ་�ེད་
�ི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བས། བ�ད་�ིས་ལན་�། ང་ཕར་�ར་འ�ོ་ནས་འཛམ་�ིང་ལ་འཁོར་ནས་
ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་�ས་པས། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བ�ད་ལ། �ོད་�ི་ངའི་ཞབས་�ི་ཡོབ་ལ་དོ་�ང་�ང་ངམ། 
འཛམ་�ིང་གི་ནང་ན་ཁོ་�ར་དམ་ཚ�ག་ཅན་དང་མི་བཟང་པོ་�་ཡང་མེད། ཁོས་ང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་པ་དང་
ངན་པ་གང་ཡང་མི་�་�ར་ཟབ་ཟབ་�ེད་�ི་ཡོད་དོ་ཞེས་ག�ངས་པས། 9བ�ད་�ིས་ལན་�། ཡོབ་�ིས་ཁེ་ཕན་
མེད་པར་�ེད་ལ་མཆོད་�ི་རེད་དམ། 10�ེད་�ིས་�ན་�་ཁོ་དང་ཁོའི་ནང་མི་དང་། ཁོའི་�་དངོས་�མས་ལ་
�ང་�ོབས་གནང་གི་ཡོད་དོ། �ེད་�ིས་ཁོའི་ལས་ཅི་�ིས་པ་�མས་ལ་�ིན་�བས་གནང་བ་དང། �ེད་�ིས་ཁོ་ལ་
�ལ་ཡོངས་�ོགས་ཁེངས་པའི་�ོ་�གས་གནང་ཡོད་དོ། 11འོན་�ང་�ེད་�ིས་ད་�་ཁོ་ལ་གང་ཡོད་པ་�མས་
�ར་བཞེས་པ་ཡིན་ན་ཁོས་�ེད་�ི་ཞལ་ངོར་དམོད་པར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 12དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
བ�ད་ལ། དེ་འ�་ཡིན་ན་ཁོ་ལ་གང་ཡོད་པ་�མས་�ོད་�ི་དབང་�་ཡོད་པས། འོན་�ང་�ོད་�ིས་ཡོབ་ཁོ་རང་
ལ་གནོད་པ་གང་ཡང་�ེད་མི་�ང་ངོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། དེར་བ�ེན་བ�ད་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་
�་ནས་�ིན་ནོ༎  

ཡོབ་�ི་�་�ག་དང་�་ནོར་�མས་མེད་པར་བཟོས་པ།  

13ཉིན་ཞིག་ཡོབ་�ི་�་�ག་�མས། �་�ན་ཤོས་�ི་�ིམ་�་�གས་�ོ་གཏོང་བ་�བས་�། 14བང་ཆེན་ཞིག་ཡོབ་�ི་
སར་�གས་ཡོང་ནས་�ས་པ། ང་ཚ�་བ་�ང་གི་ཞིང་�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། བོང་�་�མས་ཉེ་འ�མ་�ི་�་ཁར་



ཡོབ 

ཡོད་�བས་�། 15�ོ་�ར་�་ས་བན་པ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་འཐབ་�ོལ་�ེད་ནས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་འ�ོག་པ་མ་ཟད། 
�ེད་�ི་ཞབས་�ི་ང་མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མ་བསད་སོང་། ང་གཅིག་པོ་�ེད་ལ་ལན་�ེལ་�ིར་ཐར་�ང་ཞེས་
�ས་སོ། 16ཁོས་དེ་�ར་�ས་མ་ཚར་བའི་�ོན་�། གཡོག་པོ་གཞན་ཞིག་ཡོང་ནས། �ག་དང་�ག་�ིའི་�ེང་�་ཐོག་
�བ་ནས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཤིའོ། ང་གཅིག་པོ་�ེད་ལ་ལན་�ེལ་�ིར་ཐར་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 17ཁོས་དེ་�ར་�ས་མ་
ཚར་བའི་�ོན་�། གཡོག་པོ་གཞན་ཞིག་ཡོང་ནས། ཀལ་དི་ཡན་ཇག་པ་ཚ�་ག�མ་�ིས་ང་ཆོའི་ཐོག་�་འཐབ་�ོལ་
�ས་ཏེ་�་མོང་ཚང་མ་འ�ོག་པ་མ་ཟད། ང་མ་གཏོགས་ཞབས་�ི་གཞན་ཚང་མ་བསད་སོང་། ང་གཅིག་�་�ེད་
ལ་ལན་�ེལ་�ིར་ཐར་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 18ཁོས་དེ་�ར་�ས་མ་ཚར་བའི་�ོན་�། གཡོག་པོ་གཞན་ཞིག་ཡོང་ནས། 
�ེད་�ི་�་�ག་�མས་�་�ན་ཤོས་�ི་�ིམ་�་�གས་�ོ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་། 19�བས་དེར་�ེ་ཐང་ནས་�ང་
འ�བ་�ག་པོ་ཞིག་�བ་ནས། དེས་ཁང་�ིམ་ལ་འཕོག་ནས་ཁང་པ་དེ་བ�ིབས་ནས་ཁོ་ཚ�་ཚང་མ་ཤི་སོང་། ང་
གཅིག་�་�ེད་ལ་ལན་�ེལ་�ིར་ཐར་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 20དེ་ནས་ཡོབ་ཡར་ལངས་ནས་�་ངན་�ིས་རང་གི་གོས་
�ལ་ནས། རང་གི་ད�་�་བཞར་ནས་ཞལ་ས་ལ་ཁ་འ�བ་ནས་སའི་�ེང་�་འ�ེལ་གནང་ངོ་། 21ཁོང་གིས་ང་�ེས་
�ས་�་གཅེར་�ར་�ེས་པ་བཞིན་འཆི་བའི་�ས་�་ཡང་གཅེར་�ར་འཆི་བར་འ�ར་རོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ང་ལ་གང་གནང་བ་�མས་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་�ིར་བ�མས་པས། ཁོང་གི་མཚན་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་ལོ་ཞེས་�ས་
སོ། 22དེ་�ར་ཚང་མ་�ང་བའི་�ེས་�་ཡང་ཁོང་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་འ�ོད་�ས་ནས་�ིག་པ་གང་ཡང་མ་
�ས་སོ༎  

ཡོབ 2 

བ�ད་�ིས་ཡོབ་ལ་�ར་ཡང་ཚ�ད་བ�་�ས་པ།  

1ཕོ་ཉ་�མས་�ར་ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་བཅར་བའི་ཉི་མོ་དེར་བ�ད་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་ཡོད་དོ། 
2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། �ོད་གང་�་�ིན་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བས། ལན་�་བ�ད་�ིས། 
ང་འཛམ་�ིང་ལ་མཐའ་བ�ོར་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་�ིས་ངའི་
ཞབས་�ི་ཡོབ་ལ་དོ་�ང་�ས་ཡོད་དམ། ས་གཞིའི་�ེང་�་ཁོ་�་�འི་དམ་ཚ�ག་ཅན་དང་མི་བཟང་པོ་ཞིག་མེད་དོ། 
ཁོས་ང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་པ་དང་ངན་པ་གང་ཡང་མི་�་�ར་ཟབ་ཟབ་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། �ོད་�ིས་ང་ལ་�་
མཚན་མེད་པར་ཡོབ་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་པར་ནན་བ�ལ་�ས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཡོབ་ནི་�ར་�ར་དམ་ཚ�ག་བ�ན་
པོ་གནས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་བས། 4བ�ད་�ིས་ལན་�། མི་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་གསོན་པོར་གནས་པའི་�ིར་
�་རང་ལ་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་�ད་ཡོང་། 5འོན་�ང་ད་ཆ་�ེད་�ིས་ཁོས་ག�གས་པོར་གནོད་འཚ�་གནང་བ་
ཡིན་ན། ཁོས་�ེད་�ི་ཞལ་ངོར་དམོད་པར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བ�ད་ལ། དེ་བས་ན་
ཁོ་ནི་�ོད་�ི་དབང་འོག་�་ཡོད་དོ། འོན་�ང་�ོད་�ིས་ཁོ་ལ་གསོད་པར་མི་�ང་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 7དེ་ནས་
བ�ད་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�་ནས་�ིར་ཐོན་པ་དང་། ཡོབ་�ི་�ས་ཡོངས་�་�་ཐོན་བ�ག་གོ 8དེ་
ནས། ཡོབ་གོ་ཐལ་�ི་�ང་པོའི་�ེང་བ�ད་ནས་�་མའི་ཆག་�མ་�ང་�ང་ཞིག་�ངས་ནས་རང་གི་�་ལ་འ�ད་
དོ། 9དེ་ནས་ཁོའི་�ང་མས་ཁོ་ལ་�ེད་ད་�ང་ཡང་�ར་�ར་དམ་ཚ�ག་བ�ན་པོར་གནས་ཡོད་དམ། �ེད་�ི་ཅིའི་



ཡོབ 

�ིར་དཀོན་མཆོག་ལ་དམོད་ནས་མ་འཆི་འམ་ཞེས་�ས་སོ། 10ཡོབ་�ིས་ལན་�། �ོད་�ིས་�ད་ཆ་ཆོ་མེད་ལབ་
བཞིན་འ�ག དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་ལེགས་པ་ཞིག་གནང་�བས་ང་ཚ�ས་དེ་ལ་དགའ་བ�་�་གི་ཡོད། འོན་
�ང་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་དཀའ་ངལ་གནང་�བས་ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ོན་བ�ོད་ཇི་�ར་�ེད་�བ་བམ་ཅེས་ལན་
འདེབས་�ས་སོ། བཀའ་ངལ་ཇི་�ར་�ང་ན་ཡང་ཡོབ་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོལ་�ིར་ཅི་ཡང་མ་�ས་སོ༎  

ཡོབ་�ི་�ོགས་པོ་ཚ�་ཡོང་བ།  

11ཏེ་མན་�ོང་�ེར་ནས་ཨེ་ལི་ཕཛ་དང་�་�ཱ་ནས་བྷིལ་དད་དང་ན་�ཱ་ནས་ཛ�་ཕར་བཅས་དེ་ག�མ་ནི་ཡོབ་�ི་
�ོགས་པོ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་ཡོབ་ལ་�ག་བ�ལ་ཇི་ཙམ་�ོང་བཞིན་ཡོད་པ་ཐོས་ནས། ཁོང་ལ་སེམས་གསོ་གཏོང་
�ིར་ཡོང་ངོ་། 12དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ཐག་རིང་ནས་མཐོང་བས་དེ་ཚ�ས་ཡོབ་ཡིན་པ་ངོ་མ་ཤེས་སོ། དེ་ཚ�ས་ངོ་ཤེས་པ་
དང་�་ཞིང་�་ངན་�ེད་ཅིང་རང་གོས་�ལ་ནས་རང་གི་མགོའི་�ེང་གནམ་ལ་ཐལ་ལ་�ོར་རོ། 13དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་
ཁོ་དང་མཉམ་�་སའི་�ེང་�་ཉིན་བ�ན་དང་མཚན་བ�ན་ཅི་ཡང་མ་�ས་པར་བ�ད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་
ཚ�ས་ཁོ་ལ་�ག་བ�ལ་ཇི་ཙམ་�ོང་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་ཡོད་དོ༎  

ཡོབ 3 

ཡོབ་�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་བ�ོད་�་བ།  

1མཐའ་མར་ཡོབ་�ིས་རང་གི་ཁ་�ེས་ནས། ཁོ་རང་�ེས་པའི་ཉིན་དེར་དམོད་པ་�བ་བོ། ཡོབ་�ི་�ས་པ། 2-3�ེ་
དཀོན་མཆོག་ང་ནི་�ེས་པའི་ཉིན་དེ་དང་། མངལ་�་ཆགས་པའི་མཚན་དེར་དམོད་པར་མཛ�ད། 4དཀོན་མཆོག་
ཉིན་མོ་དེ་ནི་�ན་པར་མཛ�ད། �ར་ཡང་ཉིན་དེ་�ན་པར་མ་འ�ར་ཅིག། དེའི་�ེང་འོད་ཞིག་ནམ་ཡང་མ་ཤར་
ཤོག། 5ཉིན་མོ་དེ་ནི་ཡི་�ག་དང་�ན་ནག་བ�ག་པོར་མཛ�ད། ཉིན་མོ་དེ་ནི་�ིན་�ིས་འགེབས་པར་མཛ�ད། �ན་
ནག་གིས་དེ་ལ་འཇིག་�ང་བ�ལ་བར་མཛ�ད། 6ལོ་ཡི་ཉིན་�མས་ནང་ནས་མཚན་དེ་�བ་པརཤོག། �་བ་གང་�་
དེ་ཡི་�ངས་མ་�ིས་ཤོག། 7མཚན་མོ་དེ་ནི་འ�ས་མེད་དགའ་བདེ་མེད་པར་མཛ�ད། 8�་མཚ�འི་སེམས་ཅན་�ག་
པོར་དབང་བ�ར་མཁན། ངན་�གས་མཁན་ཚ�ས་ཉིན་དེར་དམོད་པར་ཤོག། 9�་�ོའི་�ར་མའི་འོད་དེ་ཤར་མ་
འ�ག། མཚན་དེར་ཐོ་རངས་རེ་བ་མ་�ོད་ཅིག། 10ང་ལ་�ེས་�་འ�ག་མཁན་མཚན་མོ་དེར། ང་ལ་�ག་བ�ལ་
�མས་དང་�་ངན་ལ། འ�ར་�་འ�ག་མཁན་དེ་ལ་དམོད་པར་མཛ�ད། 11ང་ནི་མ་ཡི་མངལ་�་ཅིའི་�ིར་མ་འཆི་
བའམ། ཡང་ན་�ེས་མ་ཐག་�་ཅིའི་�ིར་མ་འཆི་བའམ། 12ཨ་མས་ང་ལ་ཅིའི་�ིར་པང་�ེང་བ�ང་ནས་ནི། ཅི་ལ་
ང་ལ་�་ཞོ་གཏེར་ནས་གསོས། 13�བས་དེར་ང་རང་འཆི་བར་ཡིན་པས་ན། ད་�་ང་རང་ངལ་གསོར་གནས་ཤིང་
ཡོད། 14�ོན་�ི་ཕོ་�ང་�ར་གསོ་�་མཁན་�ལ་པོ་དང་། �ིད་ཚབ་ཚ�་�ར་ང་ནི་ཉལ་བཞིན་བ�ད་པ་ཡོད། 
15རང་གི་�ིམ་ནང་གསེར་ད�ལ་�ིས། བཀང་མཁན་�ལ་�ས་ཚ�་�ར་ང་ནི་གཉིད་ཉལ་ཡོད། 16ཡང་ན་�་�་ཤི་
�ེས་�་�་ང་ནི་གཉིད་ཉལ་ཡོད། 17�ོད་ངན་�ེད་པའི་མི་ཚ�ས་�ར་ཁང་ནང་། ངན་པའི་ལས་�མས་མཚམས་
འཇོགས་�ེད་པ་དང་། ལས་ཀར་ཐང་ཆད་པ་ཡི་མི་�མས་ནི། མཐའ་མར་དེ་ཚ�ར་ངལ་གསོ་ཐོབ་པར་འ�ར། 



ཡོབ 

18བཙ�ན་པ་�མས་�ི་དེ་�་ཞི་བདེ་�ེད། དེ་ཚ�ས་བཀའ་བ�ོ་�ག་པོའི་�ད་ཆེན་མི་ཐོས་སོ། 19མི་ནི་ཆེ་�ང་ཚང་
མ་དེར་ཡོད་ཅིང་། ཚ�་གཡོག་�མས་�ང་མཐའ་མར་རང་དབང་ཐོབ། 20ཅི་ལ་མི་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་ནང་�་གསོན་
བ�ག་གོ། ཅི་ལ་�་ངན་ནང་�་�ལ་�མས་འོད་�ད་དགོས། 21དེ་ཚ�་འཆི་བར་�ག་�ང་དེ་མི་བ�ེབས། དེ་ཚ�་
ནོར་ལས་�ང་�ར་ཁང་དགའ་བར་�ས། 22འཆི་ནས་�ར་�ང་ནང་�་མ་�ས་པར། དེ་ཚ�ར་དགའ་བ་ཐོབ་པར་
མི་འ�ར་རོ། 23དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་མ་འོངས་པ་ནི་�ས་ནས་འཛ�ག་གནང་ཡོད། ཁོང་གི་དེ་ཚ�འི་
�ོགས་བཞིར་མཐའ་�གས་བ�བ་གནང་ཞིང་། 24ཁ་ཟས་ཚབ་ལ་ང་ཡིས་�་ངན་�ེད། ང་ཡིས་�ེས་�གས་འདོན་
པ་ནམ་ཡང་བཀག་མི་�བ། 25གནས་�ལ་གང་ཞིག་གི་ནི་ང་ལ་འཇིག་�ང་བ�ལ། ང་ནི་གནས་�ལ་གང་ཞིག་
མཉམ་�་�ག། དེ་�མས་ངའི་ཐོག་བདེན་པར་འབབ། 26ང་ལ་ཞི་བདེ་ངལ་གསོ་མེད་པ་དང་། ང་ཡི་�ག་བ�ལ་
དེ་ལ་མཐའ་མེད་དོ༎  

ཡོབ 4 

གཏམ་�ེང་དང་པོ།  

༤:༡—༡༤:༢༢  

ཨེ་ལི་ཕཛས་�ས་པ།  

1-2གལ་ཏེ་ང་ཡིས་�ེད་ལ་གཏམ་�ས་ན། �ེད་�ིས་ང་ལ་ཁོང་�ོ་ཟ་ཡོང་ངམ། ང་�ད་ཆ་མ་�ས་�ོད་�བ་�ི་
མེད། 3མང་པོར་�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་གནང་བ་དང་། ལག་པ་�ོབས་མེད་�མས་ལ་�ོབས་�གས་གནང་། 4�་ཞིག་
�ོབས་མེད་�མས་�ང་ཐང་ཆད་ནས། འ�ེལ་བ་ཡིན་ན་�ེད་�ིས་བཀའ་ཡིས་ཡར་ལང་བར་སེམས་�གས་
གནང་། 5ད་�་དཀའ་ངལ་འཕོག་པའི་རེ་མོས་�ོད་ཡིན་པས། དེ་ལ་གདོང་ལེན་�་�ར་ཧོན་འཐོར་ཡོད། 6�ོད་
�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པས། �་ཚ�ར་ཉེས་�ོན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། ཡིད་ཆེས་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་དགོས་སོ། 
7ད་ནི་�གས་ལ་དགོངས་ནས་བ�ན་རོགས་གནང་། �ང་བདེན་མི་ནི་ག་�ས་འཇིག་ཡོད་དམ། 8མི་ཚ�ས་ས་ཞིང་
ངན་པ་�ོ་བ་དང་། དེ་ནང་ངན་པའི་ས་བོན་འདེབས་མཁན་ཚ�ས། ད་ཆ་དེ་ཚ�ས་རང་གི་བཏབ་པའི། ལོ་ཏོག་ངན་
པ་བ�་བ་ངས་མཐོང་�ང་། 9དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་�གས་�ོའི་ངང། �ང་འ�བ་�་�ར་དེ་དག་མེད་པར་མཛད། 
10མི་ངན་�མས་�ིས་སེང་གེའི་ངར་�ད་�ར། �ག་པོར་འདོན་�བས་དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་ཚ�ར་ངར་�ད་མེད་
པར་མཛད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་སོ་ཡང་བཅག་པར་མཛད་གནང་ངོ་། 11གང་ཡང་བསད་�་མ་ཐོབ་ནས། ཟ་�་མེད་
པ་སེང་གེ་�མས་�ར་དེ་ཚ�་འཆི་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་�་�ག་ཚ�་ཁ་འཐོར་རོ། 12ཐེངས་གཅིག་གསང་བར་གཏམ་ཞིག་
�ེབས། གཏམ་དེ་གསལ་པོ་མེད་པའི་ངས་གོ་དཀའ། 13མཚན་�ི་�ི་ལམ་འ�བ་པོ་�ར་དེ་ཡིས་ངའི་གཉིད་
ད�གས། 14འཇིགས་�ང་གིས་ང་འ�ལ་ཞིང་འདར། ག�གས་པོ་ཡོངས་�ོགས་འཇིགས་པས་གཡོ་འ�ལ་�ས། 
15འཇམ་པོའི་�ང་ཞིག་ང་ཡི་གདོང་ལ་ཕོག། འཇིགས་ནས་�ས་�ི་བ་�་ཡར་ལངས་སོ། 16དེ་�་ང་ཡི་ག�གས་
ད�ིབས་ཞིག་མཐོང་བས། དེ་ནི་ཇི་འ�་ཡིན་པ་བ�ོད་མི་�བ། དེ་ནས་ང་ཡིས་�་�ང་ཞིག་ཐོས་�ང་། 17དཀོན་
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མཆོག་ཁོང་གི་�ན་�་�། མི་ནི་�ང་བདེན་ཞིག་�་འ�ར་�ིད་དམ། རང་གི་བཀོད་པ་པོ་ཡི་�ན་�་�་མི་ཞིག་་
དམ་པ་འ�ང་�བ་བམ། 18དཀོན་མཆོག་མཐོ་རིས་�ི་ཞབས་�ིར་ཡིད་མི་ཆེས། ཕོ་ཉ་ཚ�་ལ་�ོན་ཞིག་ཡོད་པར་
གཟིགས། 19ཉིད་�ི་བསམ་�ོར་ཁོང་གིས་འདམ་�བ་�ི་�ོག་ཆགས། ཡང་ན་�ག་པ་�་�་�ོག་�ི་གཏོང་�བ་
པའི་�ལ་�ི་དངོས་པོར་ཡིད་ཆེས་གནང་�ིད་དམ། 20མི་ཞིག་�་�ོ་གསོན་པོ་ཡིན་ན་ཡང་། �ི་�ོ་མ་�ེབས་གོང་
�་འཆི་བར་�ིད། 21ཁོ་ལ་ཇི་ཡོད་པ་�མས་�ིར་ལེན་ནས། ཤེས་རབ་མེད་པར་ཁོ་འཆིའོ༎  

ཡོབ 5 

1ཡོབ་�ེད་�ིས་�ད་བཏང་ནས་ལན་འདེབས་�་མཁན་�་འ�་ཞིག་ཡོད་མེད་�ོས་ཤིག་དང་། �ེད་�ི་�ོ་ཅོལ་
བའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་འ�ག་གམ། 2རང་གི་ཁོང་�ོས་འཆི་བར་སེམས་�ལ་�ེད། སེམས་�ལ་�ེད་པ་དོན་མེད་�ེན་པ་
ཡིན། 3�ེན་པར་�ོ་བདེར་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་བས། དེ་ཚ�འི་�ིམ་�་འ�ལ་�་དམོད་པར་འཕོག། 4དེ་ཚ�འི་�་�ག་
ཚ�ར་བདེ་བ་མི་�ེད་ཅིང་། �ིམས་ཁང་ནང་�་�ས་�ང་�ོབ་མི་ཡོང། 5�ེན་པའི་�ོན་ཐོག་ཚ�ར་�ོད་�ེས་ན་ཡང་། 
མི་མང་�ོགས་པས་དེ་ཚ�་ཟ་བར་�ེད། མི་མང་�ོམ་པས་ཁོའི་�ར་�ག་དོག་�ེད། 6ངན་པ་�མས་ནི་ས་ནས་མི་�ེ་
བར། མ་ཟད་ས་ནས་�ག་བ�ལ་�ེས་མི་�ིད། 7མི་ཡིས་རང་ཐོག་�ག་བ�ལ་འབེབས་པ་ནི། མེ་ནས་མེ་�ེ་འ�ར་
བ་དང་འ�འོ། 8གལ་�ིད་ང་ནི་�ེད་རང་ཡིན་ན་ནི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ང་�་ང་བཅར་ནས། ང་ཡི་གནས་
�ངས་ཁོང་ལ་�་བར་�ེད། 9ཁོང་གིས་གནང་བའི་�་བ་�བས་ཆེན་དང་། �་འ�ལ་ཐོག་མཐའ་མེད་པ་ང་ཚ�ས་
�ོགས་མི་�བ། 10ཁོང་གིས་ས་གཞིར་ཆར་པ་གཏོང་གནང་ནས། ཁོང་གིས་ས་གཞིང་ཐོག་�་ཆར་�་�ག་པར་
མཛད། 11ཁོང་གིས་ཉམས་�ང་�མས་ལ་ཡར་འདེགས་གནང་། �་ངན་�་མཁན་�མས་ལ་དགའ་�ོ་གནང་། 12-

13ཁོང་གིས་གཡོ་�་ཅན་ཚ�འི་འཆར་གཞི་དང་། ཤེས་རབ་ཅན་ཚ�འི་འཆར་གཞི་�ི་ནང་འ�ད། དེ་ཚ�ས་�་བ་གང་
�ས་�བ་མི་འ�ར། 14དེ་ཚ�ས་ཉིན་�ང་ཡིན་ཡང་མཚན་�ར་�་�ར་�བ། 15ད�ལ་པོ་ཚ�་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས། འཆི་བ་ལས་�ང་�ོབས་པར་གནང་བ་དང་། དགོས་མཁོ་ཅན་ཚ�ར་མནར་གཅོད་ལས་�ོབ་བོ། 
16དེའི་�ིར་ཁོང་གིས་ད�ལ་པོར་རེ་བ་གནང་། �ོད་ངན་དེ་ཚ�འི་ཁ་ནི་བཀག་པར་མཛད། 17ཁོང་གིས་བ�ར་
བཅོས་གནང་བའི་�ེ་བོ་བདེ། ཁོང་གི་བཀའ་བ�ོན་ལ་�ད་པ་མ་�ེད་ཅིག། 18དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཟོས་པའི་
�་དེ་ལ། ཁོང་ཉིད་རང་གི་�་རས་ད�ིས་གནང་ཡོང་། ཁོང་གིས་�ག་གི་�ོད་ལ་�ས་ན་ཡང་། ཁོང་གི་�ག་གི་དེ་
ལ་གསོ་བར་མཛད། 19ཡང་ཡང་�ོད་ལ་གནོད་འཚ�་�ང་ན་ཡང་། ཁོང་གིས་གནོད་འཚ�་དེ་ལས་�ོབས་པ་གནང་། 
20�ོད་ལ་�་གེ་འ�ང་�བས་གསོན་པོར་འཇོག། དམག་འ�གས་�བས་�་ཁོང་གིས་འཆི་བར་�བས། 21ཁོང་
གིས་�ོད་ལ་གཞན་�ོན་སོགས་ལས་�ོབ། འཇིགས་པའི་�ས་�་ཁོང་གིས་�ོད་ལ་�ོབ། 22ཟིང་འ�ག་�བས་�་
བ�ེས་�ོམ་�ང་བའི་�ས། �ོད་ནི་གད་མོ་གད་ཅིང་གནས་པར་འ�ར། ནགས་�ི་གཅན་གཟན་�མས་ལ་
འཇིགས་མི་ཡོང། 23�ོད་�ིས་�ོས་པའི་ཞིང་དེར་�ོ་དང་�ལ། ནགས་�ི་གཅན་གཟན་ཚ�་ཡིས་�ོད་མི་�ོལ། 24དེ་
ནས་�ོད་རང་�ར་ནང་ཞི་བདེར་གནས། རང་གི་�ག་ཚ�ར་བ�་�བས་�ོན་མེད་མཐོང་། 25�་ཐང་�ེང་�་�་
�མས་འཕེལ་བ་�ར། �ོད་ལ་�་�ག་མངོ་པོ་ཡོང་བར་འ�ར། 26�ོ་ཡི་�ོན་ཐོག་�ས་�་�ིན་པ་�ར། �ོད་རང་



ཡོབ 

འཚ�་ནི་རིང་པོར་འཚ�་བར་འ�ར། 27ཡོབ། ང་ཚ�ས་འདི་ཚ�་�ན་རིང་�ངས་པ་དང་། དེ་ཚ�་བདེན་པ་ཡིན་པ་ངོས་
ལེན་�ིས༎  

ཡོབ 6 

ཡོབ་�ིས་�ས་པ།  

1-2ཡོབ་�ིས་ང་ཡི་སེམས་�ི་དཀའ་ངལ་དང་། �ག་བ�ལ་དེ་�མས་ཉ་གར་འདེགས་པ་ན། 3དེ་ཚ�་�་མཚ�འི་�ེ་
མ་ལས་�ང་�ིད། དེའི་�ིར་ང་ཡི་ཚ�ག་�བ་�མས་ལ་ནི། �ོད་�ི་དེ་ལ་ཡ་མཚན་�ེད་མི་དགོས། 4�ན་དབང་�ན་
པའི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མདའ་�མས་ང་ལ་བ�གས། དེ་ཡི་�ག་�མས་ག�གས་པོ་ཡོངས་�་�བ། ཁོང་གི་
འཇིགས་�ག་ང་ཡི་ཐོག་�་བཞག། 5བོང་�ས་�་�མས་ཟ་�བས་ཚ�མས་པ་དང་། �ང་གི་སོག་མ་ཟ་�བ་�་སིམ་
བ�ད། 6འོན་�ང་�་ཞིག་�ོ་བ་མེད་པ་དང་། ཚ་མེད་པ་ཟས་ཟ་�བ་བམ། �ོ་ངའི་དཀར་པོར་�ོ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། 
7དེ་�་�འི་ཟས་དེ་བཟའ་འདོད་མེད། དེ་ནི་ང་ཡི་ཆེད་�་�གས་མིན་ལངས། 8ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་གང་
�ས་པ། དེ་ནི་ང་ལ་ཅི་�ིར་མི་གནང་ངམ། ང་ཡི་�ས་པའི་�ོན་ལམ་ལ། ཁོང་གིས་ལན་འདེབས་ཅི་ལ་མི་གནང་
ངམ། 9གལ་�ིད་ཁོང་གི་�ག་གིས། ང་ལ་བསད་པ་ཡིན་ན་ཅི་མ་�ང་། 10ཁོང་གིས་དེ་�ར་གནང་བ་ངས་ཤེས་ན། 
ང་ལ་ནད་�ག་ཆེ་ཡང་ངའི་སེམས་དགའ། དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་དམ་པ་ཡིན་པས་ན། ཁོང་གི་བཀའ་ལ་�ིས་མེད་
�ས་མེད་དོ། 11གསོན་པོར་གནས་པའི་�ོབས་�གས་གང་ཡང་མེད། ང་ལ་རེ་བ་གང་ཡང་མེད་པས་ཅི་�ིར་
གསོན་པོར་གནས། 12ང་ནི་�ོ་ལས་བཟོས་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ང་ཡི་ག�གས་པོ་ལིའི་ཡིན་ནམ། 13རང་ལ་�ོབ་
པའི་�ས་�གས་ང་ལ་མེད། ང་ལ་�བས་རོགས་ཐོབ་པའི་རེ་བ་མེད། 14ང་ཡིས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ང་བ་ཡིན་
ན་མ་�ང་བ་ཡིན་ན་ཡང་། �ག་བ�ལ་དེ་འ�འི་�བས་�་དམ་ཚ�ག་ཅན་�ི་�ོགས་པོ་དགོས། 15འོན་�ང་ང་ཡི་
�ོགས་པོ་�ེད་�མས་�ིས། ཆར་པ་མེད་པའི་�ེན་�ི་�གས་�་�མ་པ་�ར། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་བ�་�ིད་�ས་ཡོད་དོ། 
16�གས་�་གངས་དང་འ�གས་པས་འགག་ཡོད་དོ། 17འོན་�ང་�ོས་�ེབས་�ས་དེ་ཚ�་ཡལ་བར་འ�ར། �གས་
�་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་�མ་པོར་འ�ར། 18འ�ལ་པའི་�་�མས་འཚ�ལ་བཞིན་འ�ོ་བ་དང་། དེ་ཚ�་�ེ་ཐང་ནང་�་
འཆི་བར་འ�ར། 19ཤེ་བྷའི་དང་ཏེ་མའི་འ�ལ་པ་�མས་�ིས་�་�མས་འཚ�ལ། 20འོན་�ང་དེ་ཚ�འི་རེ་བ་ཅི་ཡོད་
པ། �གས་�་�མ་པོའི་ཉེས་འ�མ་དེ་ཚ�འི་རེ་བ་�གས་པར་འ�ར། 21ངའི་དོན་�ོད་ཚ�་�གས་�་དེ་དང་འ�། 
�ོད་ཚ�ས་ང་ཡི་�ས་ཉེས་མཐོང་བ་དང་། �ོད་ཚ�་འཇིགས་ནས་�ིར་འཐེན་�ེད་པའོ། 22ང་ཡིས་�ོད་ཚ�ར་འ�ལ་
བ་དགོས་�ས་སམ། ཡང་ན་ངའི་ཆེད་�་ཞིག་ལ་�ོག་�ན་�ོད་�ས་སམ། 23ཡང་ན་ད�་དང་བཙན་དབང་ལག་
ནས་ང་ལ་�བས་རོགས་ཟེར་རམ། 24དེ་བས་ང་ལ་�ོབ་�ོན་གནང་རོགས་མཛ�ད། ང་ལ་གང་ཡོད་�ོན་�མས་
ག�ངས་རོགས་གནང་། ང་ནི་ཅི་ཡང་མ་�ས་�ོད་ཚ�ར་ཉན། 25�ང་པོའི་མི་ཡི་གཏམ་ལ་ཡིད་ཆེས་འོས། འོན་
�ང་�ོད་ཚ�ས་དོན་མེད་གཏམ་�མས་བ�ོད། 26�ོད་ཚ�འི་བསམ་པར་ངའི་གཏམ་དོན་མེད་ཡིན། དེ་བས་�ོད་
ཚ�ས་ང་ཡི་�ག་བ�ལ་�ི། གཏམ་ལ་ཅི་�ིར་ལན་འདེབས་�ས་མམ། 27�ོད་ཚ�ས་ད་�ག་ཚ�་གཡོག་�མས་ལ་
བཞགས་ནས་ཤོ་བ�བ་བོ། �ོད་ཚ�འི་�ོགས་པོ་ཉེ་ཤོས་�མས་བཙ�ང་ནས། དེ་ཡི་རང་ཉིད་�ག་པོ་བཟོས་བཞིན་
ཡོད། 28ང་ཡི་གདོང་ལ་�ོད་�ོས་དང་། �ོད་�ི་མ�ན་�་ནམ་ཡང་�ན་མི་ཤོས། 29�ོད་ཚ�ས་ཧ་ཅང་མང་པོའི་



ཡོབ 

གཏམ་མཛ�ད་དོ། �ང་བདེན་མིན་པའི་གཏམ་ལ་མཚམས་འཇོགས་�ོས། ང་ལ་�ོན་བ�ོད་མ་�ེད་ང་བདེན་ནོ། 
30�ོད་ཚ�འི་བསམ་�ོར་ང་ནི་�ན་ཅན་བསམ། ང་ཡིས་�ང་ཉེས་ད�ེ་མི་�བ་པར་�ོད་ཚ�ས་བསམ༎  

ཡོབ 7 

1འ�ོ་བ་མི་ཡི་མི་ཚ�་དེ་ཚ�་ནི། བཙན་དབང་དམག་མིའི་ཞབས་�་�་�་དང་། ལས་ཀ་ཁག་པོའི་མི་ཚ�་འ�། 2�ིབ་
སིལ་འོག་�་འདོད་པའི་ཚ�་གཡོག་�ར། རང་གི་�་ཆར་�ག་ནས་�ོད་མཁན་འ�། 3�་བ་གཅིག་དང་གཉིས་�ི་
�ེས་�་ནི། ང་ལ་�ོད་པའི་འཚ�་ཐབས་གང་ཡང་མེད། མཚན་མོ་གཅིག་དང་གཉིས་�ི་�ེས་�་ནི། ང་ཡི་ཆེད་�་
�ག་བ�ལ་བཀོད་གནང་ཡོད། 4ང་ནི་ཉལ་བའི་�བས་�་�ངས་བའི་�་ཚ�ད་�ངས་�ིས་བ�བ། ང་ནི་མཚན་
གང་ཕར་�ར་ཨ་ལོག་བ�བ་ནས། ཐོ་རེངས་ག་�ས་ཤར་ཡོང་�ག་ནས་�ོད། 5ང་ཡི་ག�གས་པོ་འ�་ཡིས་ཁེངས་
ནས་ཡོད། �་ཡི་�ེང་�་�གས་པས་བཀབ་ནས་ཡོས། ང་ཡི་�་ནས་�ག་�ག་�གས་བཞིན་ཡོད། 6ང་ཡི་ཉི་མ་རེ་
བ་མེད་པར་�ོལ། འཐག་མཁན་འ�ོན་�་ལས་�ང་མ�ོགས་པོར་ཡོལ། 7�ེ་དཀོན་མཆོག་�གས་ལ་�ན་རོགས་
གནང་། ང་ཡི་མི་ཚ�་འདི་ནི་ད�གས་ཅིག་ཙམ་ལས་མེད། ང་ཡི་དགའ་�ིད་དེ་ནི་�ོགས་ཟིན་ནོ། 8�ོད་ཚ�ས་ད་�་
ང་ལ་མཐོང་ན་ཡང་། �ར་ཡང་ང་ལ་ནམ་ཡང་མཐོང་མི་འ�ར། གལ་�ིད་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་འཚ�ལ་ན་ཡང་། ང་ནི་
དེ་ནས་ཐོན་ནས་�ིན་ཚར་རོ། 9-10�ིན་པ་ཡལ་ནས་མེད་པར་�ིན་པ་�ར། �ེ་བོ་འཆི་ནས་�ར་ཡང་ལོག་མི་
འ�ར། ཁོ་ལ་ངོ་ཤེས་ཚང་མས་བ�ེད་པར་འ�ར། 11ད་ང་ཁ་�་སིམ་པོར་�ོད་མི་�བ། ང་ནི་ཁོང་�ོ་ཟ་ཞིང་
སེམས་ནང་�ག། དེའི་�ིར་ང་ཡི་ངེས་པར་�་དགོས་སོ། 12�ོད་ཚ�ས་ཅི་ལ་ངའི་�ིར་�ང་�ོབ་འཇོག། ང་ནི་�་
མཚ�འི་ནང་གི་སེམས་ཅན་རེད་བསམ་མམ། 13ང་མར་ཉལ་ནས་ངལ་གསོ་ཐོབ་ཐབས་�ས། ང་ཡི་ན་ཚ་�ག་པའི་
ཐབས་ཤེས་�ས། 14འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་གཉིད་ནང་འཇིགས་�ང་བ�ལ། ང་ལ་ངན་པའི་ཞལ་གཟིགས་དང་
�ི་ལམ་�བ་པོ་བཏང་། 15ངའི་ག�གས་པོ་ཐབས་�ག་འདི་འ�ར་ནང་�ོད་པ་ལས། ང་ལ་�ེ་བཙ�ར་བཏང་ནས་
འཆི་བར་འདོད། 16ང་ནི་འཆི་བར་སེམས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། ང་ནི་གསོན་པོར་�ོད་པར་ཡིད་ཐང་ཆད། �ེད་
ཚ�ས་ང་རང་གཅིག་པོར་འཇོག་རོགས་གནང་། ང་ཡི་མི་ཚ�་འདི་ལ་�ིང་པོ་མེད། 17མི་ནི་ཅི་ཡིན་ནམ། དེ་ལ་�ེད་
�ི་ཅི་�ིར་དོ་�ང་�་ཆེར་�ིས། ཁོ་ཡི་ལས་ཀར་�ེད་ཚ�ས་དོ་�ང་ཅི་ལ་�ེད། 18�ོད་ཚ�ས་ཁོ་ལ་�་�ོ་རེར་བཞིན་
ཞིབ་འ�ག་�ས། �ར་མ་རེ་བཞིན་ཁོ་ལ་ཚ�ད་�ག་�ེད། 19�ེད་ཚ�ས་ང་ཡི་མཆིལ་མ་མིད་�ན་རིང་། �ོད་ཚ�ས་ང་
ལས་གདོང་པ་འ�ག་ཙམ་�ིར་མི་�་རམ། 20ང་ཡི་�ིག་པས་བཙ�ན་དཔོན་�ེད་ལ་གནོད་ཡོད་དམ། ང་ལ་འབེན་
�ར་ཅི་ལ་བེད་�ོད་�ེད། �ོད་ཚ�འི་ཆེད་�་ང་ནི་ཁལ་�ིད་ཞིག་འ�ག་གམ། 21ང་ཡི་�ིག་པར་ཅིའི་�ིར་བཟོད་མི་
�བ། ང་ཡི་ལས་ངན་གཟོ་�ན་མི་གནང་ངམ། ང་ནི་རང་གི་�ར་�་�ར་�་འ�ོ། �ེད་ཚ�ས་ང་ལ་འཚ�ལ་�བས་
�ེད་མི་ཡོང་༎  

ཡོབ 8 

བྷིལ་དད་�ིས་�ས་པ།  



ཡོབ 

1-2�ོད་�ི་�ང་འ�བ་�་�འི་ཧམ་གཏམ་བཤད་འཚར་སོང་ངམ། 3དཀོན་མཆོག་གིས། �ིམས་ལ་�ར་བཅོས་
ནམ་ཡང་གཏོང་མི་ཡོང་། ཁོང་གིས་�ང་བདེན་ཇི་ཡིན། དེ་ལ་བ�ར་བཅོས་ནམ་ཡང་གཏོང་མི་ཡོང་། 4ཁོང་གི་
�ན་�ར་�ོད་�ི་�་�ག་ཚ�ས། དེ་ཚ�ས་ངེས་པར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་པའི། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་རང་གི་ཉེས་པ་དང་། 
བ�ན་ནས་དེ་ཚ�ར་ཆད་པ་གཏོང་ཟིན་ནོ། 5འོན་�ང་ད་ཆ་�ོད་ཚ�་སེམས་བ�ར་ནས། དཀོན་མཆོག་མ�་�ོབས་
ཅན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། 6གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�་�ང་བདེན་ཉེས་མེད་ཅན་ཡིན་ན། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ོད་ལ་རོགས་
གནང་ཡོང་། �ོད་�ི་རང་གི་�ིམ་ཚང་�་དགའི་�ལ་�་�ར་གསོའི་�ིས། 7དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ོད་ལ་�་ནོར་
གང་གནང་�་དེ། བ�ར་ན་�ོད་�ི་�ར་�གས་པའི་�་ནོར་�མས་ཅི་ཡང་མིན། 8གནའ་བོའི་ཤེས་རབ་�མས་ལ་
�ད་ཙམ་�ོས། ཕ་མེས་�ངས་པའི་བདེན་པར་བསམ་�ོ་གཏོང་། 9ང་ཚ�འི་མི་ཚ�་�ང་�ང་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚ�ས་
ཅི་ཡང་ཤེས་�ོགས་མེད་པ་དང་། ང་ཚ�་ས་�ེང་ཉི་མའི་�ིབ་�ར་འ�། 10འོན་�ང་གནའ་བོའི་ཤེས་རབ་ཅན་
�མས་�ིས། �ོད་ལ་�ོབ་�ོན་ཇི་འ�་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་ཇི་�ར་ག�ངས་པར་ཉོན། 11ས་ཆ་�མ་སར་
�་ཤིང་�ེ་མི་འ�ར། �་ཡི་�ི་རོལ་�་ཤིང་�ེད་མི་ཡོང་། 12གལ་�ིད་�་དེ་�མ་པོ་ཡིན་པས་ན། �་ཤིང་དེ་ཚ�་རང་
ཉིད་�མ་པོར་འ�ར། དེ་ཚ�་�ང་ཡང་བེད་�ོད་�ེད་�བ་བོ། 13དཀོན་མཆོག་མེད་པའི་མི་�མས་དེ་དང་འ�། 
དཀོན་མཆོག་བ�ེད་མ་ཐག་�་རེ་བ་�ག། 14དེ་ཚ�ས་�ད་པ་ཡང་ན་�ོམ་ཐག་ཞིག་ལ་�ོ་གཏད་�ེད། 15གལ་�ིད་
དེ་ཚ�ས་�ོམ་ཐག་ཞིག་ལ་བ�ས་ན། དེ་ཡིས་དེ་ཚ�ར་�ོང་�བ་བམ། གལ་�ིད་དེ་ཚ�ས་�ད་པ་ཞིག་ལ་འ�ས་འ�ར་
ན། དེ་ཡིས་དེ་ཚ�་ལངས་�ར་ཕན་ཡོང་ངམ། 16�ེ་བོ་ངན་པ་�མས་ཉི་མའི་འོག་�། �་ངན་�ར་�ེས་དེ་ཚ�་�མ་
རར་�བ། 17དེ་ཚ�འི་�་བས་�ོ་ལ་མཐའ་འཁོར་ནས། ད�ིས་ནས་�ག་�མས་དམ་པོར་བ�ང་བ་དང་། 18འོན་
�ང་དེ་ཚ�་དེ་ནས་ཡར་བཀོག་ན། དེ་ནི་དེ་�་ཡོད་པ་�ས་མི་ཤེས། 19མི་ངན་�མས་�ི་དགའ་བ་དེ་�ར་ཡིན། ད་
ཆ་གཞན་ཞིག་ཡོང་ནས་དེའི་ཚབ་བ�ང་། 20དམ་ཚ�ག་ཅན་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ནམ་ཡང་མི་བ�ར་
�ོང་བར་མི་�འོ། མི་ངན་ཚ�་ལ་ནམ་ཡང་�ོབ་མི་གནང་། 21ཁོང་གིས་�ོད་ལ་�ར་ཡང་གད་འ�ག་ཅིང་། ཡང་
�ར་�ད་འབོད་�ེད་�་འ�ག་པར་མཛད། 22འོན་�ང་ཁོང་གིས་�ོད་ལ་�ང་མཁན་�མས། དམའ་འབེབས་
མཛད་ཅིང་དེ་ཚ�འི་ཁང་�ིམ་�ོག།  

ཡོབ 9 

ཡོབ་�ིས་�ས་པ།  

1-2ང་ཡིས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོན་ཐོས་�ང་། འོན་�ང་�ེ་བོ་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་མ�ན། ཁ་མ�་དེ་ནི་ཇི་�ར་�ལ་
�བ་བམ། 3ཁོང་གི་�ི་བ་�ོང་�ག་འ�ི་གནང་�ིད། �ས་�ང་དེ་ལ་ལན་འདེབས་�ེད་མི་�བ། �་ཞིག་དཀོན་
མཆོག་མཉམ་�་�ོད་�བ་བམ། 4དཀོན་མཆོག་ཤེས་རབ་ཅན་དང་མ�་�ོབས་ཅན། ཡིན་པས་�ས་�ང་ཁོང་དང་
འ�ན་མི་�ས། 5ཉེན་བ�་མེད་པར་རི་བོ་�ོས་གནང་ཞིང་། �གས་�ོའི་�བས་�་དེ་ཚ�་མེད་པར་མཛད། 6ཁོང་
གིས་ས་གཡོམ་བཏང་ནས་ས་གཞི་འ�ལ། ཁོང་གིས་ས་གཞིར་�ོར་བའི་ཀ་བ་�མས་འ�ལ་བར་མཛད། 7ཁོང་
གིས་ཉི་མ་ཤར་�་བཀག་པ་དང་། མཚན་�ི་�ར་མའི་འོད་ཟེར་བཀག་གནང་�བ། 8ནམ་མཁའ་བ�མ་�ས། མཚ�་
ཡི་སེམས་ཅན་�ག་པོ་�ེང་�་�ོག་བ�ིས་གཏོང་�བས། ཁོང་ལ་�ས་�ང་རོགས་པ་�ས་མེད་དོ། 9དཀོན་མཆོག་



ཡོབ 

ཁོང་གིས་ནམ་མཁར་དོམ་ཆེན་�ར་མའི་ཚ�གས་དང་། �ང་�ོང་�ར་མའི་ཚ�གས་དང་�ིན་�ག་�ར་མའི་ཚ�གས་
དང། �ོ་�ོགས་�ར་མ་�མས་བཟོས་བར་མཛད། 10ཁོང་གིས་མཛད་པའི་�་བ་�བས་ཆེན་ཁག། དེ་�མས་ང་ཚ�ས་
རང་གི་�ོགས་མི་�བ། ཁོང་གི་�ས་འ�ལ་�མས་ལ་མཐའ་མེད་དོ། 11དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་མ�ན་ནས་གཤེགས་
ན་ཡང་། ང་ཡིས་ཁོང་ལ་ནམ་ཡང་མཐོང་མི་�བ། 12ཁོང་ལ་�གས་འདོད་ཇི་ཡོད་བཞེས་པ་དང་། དེ་ལ་�ས་�ང་
བཀག་འགོག་�ེད་མི་�བ། མ་ཟད་ཁོང་ལ་�ེད་ནི་ཅི་གནང་ཟེར། བཀའ་འ�ི་�་བར་�ས་�ང་མི་�ས་སོ། 
13དཀོན་མཆོག་�གས་�ོ་ཞི་བར་མི་གནང་ཞིང་། �་མཚ�འི་སེམས་ཅན་�ག་པོ་ར་ཧབ་ལ། �བ་�ོར་�་མཁན་
�མས་ལ་རང་གི་ཞབས་འོག་མནན་པར་མཛད། 14དེར་བ�ེན་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ནི། ལན་འདེབས་�་
�འི་ཚ�ག་གཅིག་�ེད་�བ་བམ། 15ང་ནི་ཉེས་མེད་ཡིན་�ང་ངས་གང་�ེད། �བ་པ་དེ་ནི་ང་ཡི་�ིམས་བདག་ལ། 
དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ིང་�ེ་ཆེད་�་�་�་ཡིན། 16འོན་�ང་ཁོང་གིས་ང་ལ་བཤད་བ�ག་ཡང་། ང་ལ་ཁོང་གི་
གསན་ཡོང་བསམ་པར་ཡིད་ཆེས་མེད། 17ཁོང་གིས་ང་ལ་དོན་མེད་�ང་འ�བ་གཏོང་གནང་ནས། ང་ལ་གསིལ་
�ར་གཏོང་ནས་�ས་པར་མཛད། 18ཁོང་གིས་ང་ཡི་ད�གས་དེ་ལེན་མ་བ�ག། ཁོང་གིས་ང་ཡི་མི་ཚ�་�ག་བ�ལ་
བཀང་། 19ང་ཡི་བཙན་དབང་ཐབས་ཤིག་�ས་སམ་མམ། དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བཙན་དབང་�ས་སམ་མམ། ང་
ཡི་ཁོང་ལ་�ིམས་ཁང་ནང་འ�ིད་དམ། ཁོང་ལ་ཕེབས་�་འ�ག་མཁན་�་ཡོད་དམ། 20ང་ནི་�ོན་མེད་དམ་ཚ�ག་
ཅན་ཡིན་�ང་། ང་ཡི་ཚ�ག་�མས་ཉེས་ཅན་�་�་ཡོད། ང་ཡིས་�ས་པའི་གཏམ་དང་ཚ�ག་�མས་�ིས། ང་ལ་�ོན་
འདོགས་�ེད་པ་�་�་འ�ག། 21-22ང་ནི་ཉེས་�ོན་མེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ལ་ང་ཡི་དོ་�ང་�ེད་�ི་མེད། ང་ནི་
གསོན་པོར་�ོད་�ིར་ཡིད་ཐང་ཆད། དེ་ཡི་ང་ལ་�ད་པར་གང་ཡང་མེད། ཉེས་ཅན་ཉེས་མེས་ཇི་ཡིན་པར་ཁོང་
གིས་ང་ཚ�་མེད་པར་བཟོ་གནང་ཡོང་། 23ཉེས་མེད་མི་གཅིག་�ོ་�ར་འཆི་�ར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བཞད་མོ་
བཞད་པར་འ�ར། 24�ེ་བོ་�ག་�བ་ཅན་ཚ�ར་དཀོན་མཆོག་གིས། འཛམ་�ིང་འདི་ནི་དེ་ཚ�ར་གནང་ཡོད་དོ། 
�ིམས་དཔོན་�མས་ལ་ཁོང་གིས་ལོང་བ་བཟོས། ཁོང་གི་དེ་ཚ�ར་གནང་བ་མ་ཡིན་ན། གཞན་ཞིག་�་ཡིས་དེ་འ�་
�ས་�བ་བམ། 25ང་ཡི་མི་ཚ�་�ར་�་�གས་པ་ལས། དེ་ཚ�་གཅིག་�ང་ལེགས་པ་མི་ཡོང་ངོ་། 26ང་ཡི་མི་ཚ�་�་�ར་
མ�ོགས་པ་དེ། �་�ོད་རི་བོང་�ེང་�་མཐོ་གཤོག་བ�བ་པ་�ར་འ�ོ་བཞིན་འ�ག། 27-28གད་མོ་གད་ནས་ང་ཡི་
�ག་བ�ལ་�མས། བ�ེད་ཐབས་�ས་�ང་ང་ཡི་དཀའ་�ག་གི། ཡང་ནས་ཡང་�་ཡོང་ནས་ང་ལ་ད�ོག་ཐབས་
�ེད། ང་ནི་ཉེས་མེད་ཡིན་པས་དཀོན་མཆོག་གིས། ཆ་འཛ�ན་མི་གནང་བ་དེ་ང་ཡི་ཤེས། 29ཁོང་གིས་ང་ལ་ཉེས་
ཅན་ཡིན་པ་ངོས་ལན་གནང་ཡོད་ན། ཅིའི་�ིར་ང་ཡི་དེ་ལ་སེམས་�ལ་�ེད། 30ཡི་�ི་ཇི་འ�་ཞིག་གིས་�ས་ན་
ཡང་། ང་ཡི་�ིག་པ་ནམ་ཡང་དག་མི་�བ། 31ཁོང་གིས་ང་ལ་�བ་དོང་ནང་ད�གས་ན། ང་ཡི་གོས་�ིས་ང་ལ་ངོ་
ཚར་འ�ར། 32དཀོན་མཆོག་ང་དང་འ�་བའི་མི་ཡིན་ན། ང་ཡིས་ཁོང་ལ་ལན་འདེབས་�ེད་�ས་སོ། ང་ཚ�འི་
འཁོན་འ�གས་ཐག་ཆོད་�ེད་པའི་�ིར། ང་ཚ�་�ིམས་ཁང་ནང་�་འ�ོ་ནའང་། 33དཀོན་མཆོག་ཁོང་དང་ང་ཚ�་
གཉིས་�ི་བར། ང་ཚ�ར་བར་མི་�ེད་མཁན་�་ཡང་མེད། 34དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ལ་ཆད་པ་དེ། གནང་�་
ཡིན་པ་མཚམས་འཇོག་གནང་རོགས་གནང་། �ེད་�ི་འཇིགས་�ང་�ིར་འཐེན་མཛད་རོགས་གནང་། 35ངེད་�ི་
རང་གི་སེམས་ཉིད་�ོགས་ཡོད་�བས། ང་ནི་འཇིགས་�ང་མེད་པར་�་�་ཡིན།།  

ཡོབ 10 
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1ང་ནི་གསོན་པོར་གནས་པར་ཡིད་ཐང་ཆད། ང་ཡི་�ོན་བ�ོད་�ག་པོར་གསན་པར་མཛ�ད། 2�ེ། དཀོན་མཆོག་
�ེད་�ིས་ང་ལ་ཉེས་ཅན་མ་�ིས་རོགས། ང་ཡི་ཉེས་�ིག་གང་ཡོད་ག�ངས་རོགས་གནང་། 3རང་གི་�ག་གི་བཀོད་
པའི་�ེ་བོ་ཚ�ར། �ང་�ང་དགོངས་ནས་ངན་པའི་འཆར་གཞི་ལ་ངོས་ལན་གནང་ནས་ད�ེས་འ�མ་གནང་ཡོད་
དམ། �ེད་ནི་�ིང་�ེ་མེད་པ་དེ་འ�་འོས་པ་དགོངས། 4ང་ཚ�ས་ཇི་�ར་མཐོང་བ་དེ་བཞིན་�། �ེད་�ི་�ན་�ིས་
དེ་�ར་གཟིགས་ལགས་སམ། 5ང་ཚ�འི་མི་ཚ�་ཇི་�ར་�ང་བ་བཞིན། �ེད་�ི་�་ཚ�་དེ་�ར་�ང་ལགས་སམ། 6དེ་
བས་�ེད་�ིས་ང་ཡི་ཉེས་�ིག་�མས། �ེས་དེད་གནང་ནས་ང་ལ་འཚ�ལ་ཞིབ་གནང་། 7ང་ནི་�ོན་མེད་ཡིན་པ་
�ེད་�ི་མ�ེན། �ེད་ལས་�ོབས་མཁན་མེད་པ་�ེད་�ིས་མ�ེན། 8�ེད་�ི་�ག་གིས་ང་ཡི་བཟོ་ད�ིབས་བཀོད། ད་
ཆ་�ག་དེས་ང་ལ་མེད་པར་མཛད། 9ང་ལ་འདམ་ནས་བཟོས་པར་�ན་པར་མཛ�ད། �ར་ཡང་ང་ལ་�ལ་�་�ོག་
གནང་ནམ། 10ང་ཡི་ཕ་ལ་�ེད་�ིས་�ོབས་�གས་གནང་། �མ་�ི་མངལ་�་ང་ལ་ཆགས་�་འ�ག། 11�ེད་�ིས་
ང་ཡི་ག�གས་པོར་�ས་པ་དང་། �ས་པའི་�ེང་�་�་དང་�ས་པ་སོགས། པགས་པས་བཀབ་ནས་འགེབས་པར་
མཛད་གནང་ངོ་། 12�ེད་�ི་ང་ལ་�ོག་དང་བ�ེ་བ་གནང་། གཏན་�་གསོན་པོར་གནས་�ར་གཟིགས་�ོངས་
མཛད། 13འོན་�ང་ད་ཆ་�ས་ཚ�ད་དེ་ཚ�འི་རིང་། �ེད་�ིས་གསང་བའི་ཐོག་ནས་ངའི་�ེང་�། གནོད་ཚ�འི་འཆར་
གཞི་ཡོད་པར་ངས་�ོགས་�ང་། 14གལ་ཏེ་ང་ཡིས་�ིག་པ་�ེད་པ་ཡིན་ན། ང་ལ་བཟོད་གསོལ་གནང་�ར་འགག་
�འི་ཆེད་�་གཟིགས་ནས་བ�གས། 15ང་ཡི་�ིག་པ་�ེད་མ་ཐག་�ེད་�ི་ང་ལ་ཉེས་པ་གནང་། འོན་�ང་�ང་
བདེན་�ེད་�བས་�ིན་མ་ཐོབ། ང་ལ་�ག་བ�ལ་ངོ་ཚས་བཀབ་ཡོད་དོ། 16�ེད་�ི་ང་ལ་ལམ་འ�ོ་ཡོད་པའི་
�བས། སེང་གེ་བཞིན་�་ང་ལ་འཚ�ལ་ཞིབ་གནང་། �ེད་�ི་ང་ལ་གནོད་འཚ�་གནང་བའི་ཆེད། �ེད་�ི་ང་ལ་�་
འ�ལ་བ�ན་གནང་ཡོད། 17�ེད་ལ་�ག་�་ང་ཡི་�བ་འགལ་�ིས། དཔང་པོ་�་མཁན་�མས་ནི་ཡོད་པ་དང་། 
�ེད་�ི་ང་ལ་�གས་�ོ་ཇི་འཕེལ་བཞིན། �ེད་�ིས་�ག་�་ང་ལ་འཐབ་�ོལ་�ིར། ཐབས་ཤེས་གསར་པ་ཞིག་ནི་
བ�ོམ་བཞིན་ཡོད། 18�ེད་�ིས་ང་ལ་ཅིའི་�ིར་�ེས་�་འ�ག། �ེས་ནས་�་ཞིག་ང་ལ་མཐོང་བའི་�ོན། ཅིའི་�ིར་
ང་ནི་འཆི་�་མ་འ�ག་གམ། 19ཨ་མའི་ངལ་ནས་ཐད་ཀར་�ར་སར་བ�ོད་པ་དེ། ངའི་ཆེད་�་ནམ་ཡང་མ་�ེས་
�་�་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། 20ང་ཡི་མི་ཚ�་�ོགས་པའི་�ས་ཡིན་ནམ། ང་ལ་གཅིག་པོར་འཇོག་པར་གནང་རོགས་
མཛ�ད། �ས་�ན་�ག་མར་ང་ལ་�ིད་�་འ�ག། 21ང་ནི་མ�ོགས་པོར་འ�ོ་�་ཡིན་པས་ན། �ར་ཡང་ནམ་ཡང་
�ིར་ལོག་ཡོང་�་མིན། �ན་ནག་ཡིད་�ག་�ལ་�་འ�ོ་�་ཡིན། 22�ན་ནག་�ིབ་ནག་མགོ་�ོག་ཅན་�ི་�ལ། 
འོད་དེ་�ན་པ་ཡིན་པར་དེར་འ�ོའོ།།  

ཡོབ 11 

ཛ�་ཕར་�ིས་�ས་པ།  

1-2ཆོ་མེད་གཏམ་ལ་�་ཡིས་ལན་འདེབས་�ེད། མི་ཞིག་གཏམ་�ེང་མང་པོ་བཤད་པས་ན། དེ་ནི་�ང་བདེན་ཞིག་
�་འ�ར་�ིད་དམ། 3ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་ལན་འདེབས་�ེད་མི་�བ་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། �ེད་�ིས་བཤད་པའི་ཆོ་
མེད་ཚ�ག་དེ་ལ། ང་ཚ�ས་བ�ོད་མི་�བ་པར་�ས་པར་�ེད། 4�ེད་�ིས་གང་�ས་པ་དེ་ཚ�་�ང་བདེན་ཡིན་པ་དང་། 
དཀོན་མཆོག་�ང་�་ང་ནི་གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་བ�ོད། 5དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ེད་ལ་ལན་འདེབས་གནང་�ིར་



ཡོབ 

ང་འདོད་དོ། 6ཁོང་གིས་�ོད་ལ་ག�ངས་བ་ཡོད། ཤེས་རབ་�ི་�ང་ག�གས་ད�ིབས་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། གནས་
�ལ་མང་པོ་མི་ཡི་ཤེས་�་དེ་�ོགས་མི་�བ་པ་དང་། �ེད་�ི་ཐོབ་འོས་པ་ལས་�ང་བའི་ཉེས་ཆད་ཁོང་གིས་
གཏོང་གནང་བཞིན་ཡོད། 7དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�བས་ཆེན་དང་མ�་�ོབས་�ི། ཚད་དང་མཐའ་མཚམས་�ེད་
�ིས་འཚ�ལ་�བ་བམ། 8དཀོན་མཆོག་ཁོང་ཆེད་ནམ་མཁར་ཚད་ཡོད་ཅིང་། འོན་�ང་དེ་ནི་�ོད་�ིས་�ོབ་མི་�བ། 
ཁོང་གིས་གཤིན་པོའི་གནས་དེ་མ�ེན་ན་ཡང་། འོན་�ང་དེ་ནི་�ོད་�ིས་ཤེས་མི་�བ། 9དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་
�བས་ཆེན་ས་གཞི་ལས་�ང་ཆེ་ཞིང་། �་མཚ�་ལས་�ང་ཞེང་�་ཆེ་བ་ཡོད། 10གལ་�ིད་དཀོན་མཆོག་�ོད་ལ་
བ�ང་གནང་ནས། �ིམས་གཅོད་གནང་ན་�་ཡིས་བཀག་�བ་བམ། 11ཁོང་གིས་མི་�་ཞིག་ཕན་ཐོག་མེད་པ་
མ�ེན། དེ་ཚ�འི་�་བ་ངན་པ་ཚང་མ་ཁོང་གི་གཟིགས། 12�ེན་པའི་མི་ཞིག་ཤེས་རབ་ཅན་འ�ར་རམ། ནགས་�ི་
བོང་�ག་མི་�་�ེ་�ིད་དམ། 13ཡོབ་ལགས་�ེད་�ི་སེམས་དེ་�ང་པོར་འཇོག། �ེད་�ི་ལག་པ་དཀོན་མཆོག་
�ོགས་�་�ོངས། 14�ེད་�ི་�ིམ་ནང་ཡོད་པའི་ངན་པ་དང་། ནོར་འ�ལ་�མས་�ང་ཐག་རིང་ད�གས་པར་
མཛ�ད། 15དེ་ནས་�ར་ཡང་འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་�། �ོ་�ོབས་ཆེན་པོས་བ�ན་པོར་གདོང་ལེན་�ོས། 16དེ་
ནས་�ོད་�ི་�ན་པའི་�ག་བ�ལ་�མས། �་ལོག་�་�ར་ཡོལ་ནས་�ར་མི་�ན། 17�ེད་�ི་མི་ཚ�་ཉིན་�ང་ཉི་མ་
�ར། འཚ�ར་བ་ལས་�ང་གསལ་བར་འ�ར་བ་དང་། �ེད་�ི་མི་ཚ�འི་�ས་�བས་�ག་ཤོས་དེ། �ན་པ་དེ་ནི་ཐོ་
རེངས་འོད་�ར་འ�ར། 18�ེད་ནི་རེ་བ་བ�ན་པོར་འཚ�་བའི་ངང་། ཁོང་གིས་�ེད་ལ་�བས་ནས་ངལ་གསོ་
གནང་། 19�ེད་ནི་རང་གི་ད�་བོར་འཇིགས་མི་དགོས། མང་པོས་�ེད་ལ་རོགས་རམ་འབོད་བ�ལ་�ེད། 20འོན་
�ང་མི་ངན་ཡིད་�ག་ངང་�་�ོགས་བཞིར་བ�ས། དེ་ཚ�ར་ཐར་བའི་ལམ་དེ་�ེད་མི་འ�ར། དེ་ཚ�འི་རེ་བ་གཅིག་
རང་དེ་འཆི་བ་ཡིན།།  

ཡོབ 12 

ཡོབ་�ིས་�ས་པ།  

1-2ངོ་མར་�ེད་�མས་ནི་མི་མང་གི་�ད་ཡིན་ནོ། �ེད་�མས་འཆི་�བས་ཤེས་རབ་�ེད་མཉམ་འཆི། 3འོན་�ང་
�ེད་ལ་ཡོད་པའི་�ོ་�ོས་�ར། ང་ལ་ཡོད་ཅིང་�ོད་ལས་ཞན་པ་མེད། �ེད་ཚ�ས་�ས་པའི་ཚ�ག་�མས་ཚང་མས་
ཤེས། 4ད་ཆ་ང་ཡི་�ོགས་པོས་ང་ལ་གད། ང་ནི་�ང་བདེན་�ོན་མེད་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་གད་མོ་བགད་
པར་�ེད། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ཡི་�ོན་ལམ་གསན་པའི་�ས་ཤིག་ཡོད། 5�ེད་�མས་ལ་�ག་
བ�ལ་མེད་ཅིང་ང་ལ་བ�ས། �ེ་བོ་འ�ེལ་�བ་ཅན་ལ་�ོད་�ིས་བ�ང་། 6འོན་�ང་�ན་མ་དང་ནི་དཀོན་
མཆོག་ཁས་མི་ལེན་མཁན། དེ་ཚ�འི་མི་ཚ�་ཞི་བདེའི་ངང་ལ་གནས། དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་རང་གི་�ས་�གས་ཡིན། 
7�་དང་�ད་འ�ོ་སེམས་ཅན་�མས་�ིས་�ང་། �ེད་�མས་ལ་�ོབ་�ོན་མང་པོ་�་�བ་བོ། 8ས་གཞི་དང་ནི་�་
མཚ�འི་སེམས་ཅན་ཚ�་�མས་ནས། ཤེས་རབ་ཆེད་�་�བས་འ�ག་�ས་དགོས་སོ། 9དེ་ཚ�་ཚང་མ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས། རང་གི་�ག་གིས་དེ་ཚ�་བཀོད་པ་ཤེས། 10སེམས་ཅན་�མས་�ི་ཚ�་ཡི་ལམ་�ོན་མཁན། དཀོན་མཆོག་
ཁོང་གིས་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཡོངས་�ོགས་མི་ཡི་�ོག་དེ་ཁོང་གི་�ག་ནང་ཡོད། 11འོན་�ང་�ོད་�ི་�ེ་ཡིས་
ཟས་�ི་�ོ་བ་�ོང་། དེ་�ར་�ོད་�ི་�་བས་གཏམ་ཉན་པར་ལོངས་�ོད་དོ། 12-13མི་�ན་ཚ�་ལ་ཤེས་རབ་ཡོད། 
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དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ཤེས་རབ་མ�་�ོབས་ཡོད། མི་�ན་ཚ�་ལ་མཐོང་�་ཡོད། དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་མ�ེན་�་
དང་ལས་གནང་བའི་མ�་�ོབས་ཡོད། 14དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཤིག་པར་མཛད་པ་དེ། �་ཡི་དེ་ལ་�ར་ཡང་
བཞེངས་�བ་བམ། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཙ�ན་འ�ག་གནང་བ་དེ། �ེ་བོ་�་ཡིས་དེ་ལ་འ�ོལ་བར་�ས། 
15ཁོང་གིས་ཆར་པ་བཀག་�ས་འཐེན་པ་ཡོང་། ཁོང་གིས་ཆར་པ་�ོད་�ས་�་ལོག་ཡོང་། 16ཁོང་ནི་�ོབས་ཆེན་
�ག་�་�ལ་བ་ཡིན། མགོ་�ོར་ཐེབས་མཁན་དང་མགོ་�ོར་གཏོང་མཁན་གཉིས། �་དབང་དཀོན་མཆོག་�ག་གི་
འོག་ལ་ཡོད། 17ཁོང་གིས་�ིད་�ོང་པ་�མས་�ི་ཤེས་རབ་འ�ོག། �ིམས་དཔོན་�མས་ལ་�ེན་པར་�ེད་�་འ�ག། 
18ཁོང་གིས་�ལ་པོ་ཚ�ར་�ི་ལས་འབེབས་གནང་ནས། དེ་ཚ�་བཙ�ན་�ི་ནང་�་བ�ག་པར་མཛད། 19ཁོང་གིས་�་
མ་ཚ�་དང་དབང་ཡོད་མཁན། �ེ་བོ་དེ་ཚ�ར་ཉམས་�ང་བཟོ་བར་མཛད། 20ཁོང་གིས་�ོས་འཁེལ་མི་�མས་ལ་�་
མི་བ�ག། �ན་པ་ཚ�་ལས་ཤེས་རབ་�ར་བཞེས་གནང་། 21ཁོང་གིས་དབང་ཡོད་མི་ལ་དམའ་འབེབས་མཛད། 
�ིད་�ོང་�མས་�ི་དབང་�གས་མེད་པར་མཛད། 22ཁོང་གིས་འཆི་བ་�ར་�ི་�ན་པའི་ནང་། ས་གནས་དེ་གར་
འོད་ཅིག་གཏོང་བར་མཛད། 23ཁོང་གིས་མི་རིགས་�མས་�ོབས་�ན་�བས་ཆེན་བཟོས་གནང་ཡང་། ཁོང་གིས་
དེ་ཚ�་ཕམ་ཞིང་མེད་པར་མཛད། 24ཁོང་གིས་འགོ་འ�ི་དེ་ཚ�་�ེན་པར་བཟོས། དེ་ཚ�་ཐོམས་ཤིང་�ག་ནས་
འ�མས་�་འ�ག། 25དེ་ཚ�་�ན་པའི་ནང་�་�ར་�ལ་�བ། ར་བཟི་�་�་འ�ོར་ཞིང་འ�ོ་བར་�ེད༎  
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1-2�ེད་�མས་�ིས་�ས་པའི་ཚ�ག་�མས་ཐོག་མ་ནས ང་ཡིས་ཐོས་ཤིང་ཚང་མ་�ོགས་པ་དང་། �ེད་�མས་�ིས་
ཤེས་པ་�་�་ངས་�ང་ཤེས། ང་ནི་�ེད་�མས་ལས་ཞན་པ་མ་ཡིན་ནོ། 3འོན་�ང་ང་ཡི་�ོད་�ེང་དཀོན་མཆོག་
དང་། མཉམ་�་ཡོད་ཅིང་�ེད་�མས་མཉམ་མེད་པ་ཡིན། ང་ནི་ཁོང་མཉམ་�ོད་�ེང་�ེད་པར་འདོད། 4�ེད་
�མས་�ི་གཏི་�ག་�ན་�ིས་འགེབས། �ེད་�མས་ནི་�་ཞིག་ལ་�ང་�ག་པར་�ེད་མི་�བ་མཁན་�ན་པ་དང་
འ�འོ། 5གང་ཡང་ཚ�ག་གཅིག་མ་�ས་པར་བ�ད་ན། �ེད་�མས་ནི་ཤེས་རབ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་བསམ། 6ང་ཡི་
ཁ་མ�་�བ་�བས་དོ་�ང་�ེད་ནས་ཉོན། 7�ེད་�མས་ཅི་�ིར་�ན་བཤད་དམ། �ེད་�མས་�ི་བསམ་པར་�ེད་
ཚ�འི་�ན་དེ་ཚ�ས། དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོང་བསམ་མམ། 8�ོད་�ིས་དཔང་པོ་ཁོང་�ོགས་�ེད་བསམ་
མམ། ཁོང་གི་�ོད་པ་དེ་ནི་�ོད་ཚ�ས་�ོད་འདོད་དམ། 9ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ོགས་ཞིབ་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་
�ོད་ཚ�་ལས་གང་ཞིག་ལེགས་པ་ཐོབ་�བ་བམ། �ོད་�ིས་མི་ཚ�ར་�ེན་པ་བཟོས་པ་�ར། ཁོང་ལ་�ེན་པ་བཟོ་�བ་
�ོད་བསམ་མམ། 10�ོད་�ི་འཁོན་སེམས་བཀབ་ནས་ཡོད་ན་ཡང་། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་བཀའ་�ོན་གནང་བར་
འ�ར། 11ཁོང་གིས་�ོད་ལ་མ�་�ོབས་ཆེན་པོའི་ངང་། འཇིགས་�གས་�མས་�ིས་ཁེང་པར་བཟོ་བར་མཛད། 
12�ེད་�ི་དཔེ་�མས་གོ་ཐེལ་�ར་ཕན་མེད་ཡིན། �ོད་�ི་�ོད་གཞི་འདམ་�ར་ཉམ་ནས་ཡོད། 13ཁ་རོག་�ོད་ལ་
�་བའི་གོ་�བས་�ོད། དེ་ཡི་�བ་འ�ས་ཇི་�ར་ཡིན་�་འ�ག། 14ང་ཡི་�ོག་�ང་�ོས་བཏང་�ར་�་�ིགས་ཡོད། 
15ང་ཡི་རེ་བ་ཚང་མ་�ག་སོང་བས། ཁོང་གིས་གསོད་པ་གནང་ཡང་འ�ོད་པ་མེད། ང་ཡིས་གནས་�ངས་ཁོང་ལ་
�་�་ཡིན། 16ང་ཡི་�ོ་ཁོག་གི་ནི་ང་ལ་�ོབ་པར་�ིད། གང་ལ་ཟེར་ན་ངན་པའི་མི་ཞིག་གིས། དཀོན་མཆོག་ཁོང་
གི་ཞལ་རས་མཇལ་མི་�ས། 17ད་ངའི་འ�ེལ་བཤད་ཚ�ག་�མས་གསན་པར་མཛ�ད། 18ང་ཡི་གནས་�ངས་�་�ར་
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�་�ིགས་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན་ང་ནི་རང་ཉིད་ལ། ང་རང་བདེན་པ་ཡིན་པ་ཤེས་�ི་ཡོད། 19ང་ལ་�ོན་བ�ོད་
གནང་བ་�ེད་ཕེབས་སམ། �ེད་�ིས་དེ་�ར་གནང་བ་ཡིན་པས་ན། ང་ནི་ཁ་རོག་བ�ད་ནས་འཆི་�་�་�ིག་ཡོད། 
20ང་ཡིས་�ེད་ལ་འ�ི་བ་གཉིས་ཡོད་པས། དེ་ལ་�ེད་�ིས་ཞལ་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་། ངས་ནི་�ེད་ལས་
ཡིབ་ཐབས་�་�་མིན། 21ང་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་མཚམས་འཇོག་གནང་། ང་ལ་འཇིགས་�ག་ངང་ནས་མནར་
མ་འ�ག། 22ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་། ང་ཡི་དེ་ལ་�་ལན་འ�ལ་�་ཡིན། ཡང་ན་ང་ལ་
�ད་ཆ་བཤད་བ�ག་ན། �ེད་�ིས་དེ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བར་མཛ�ད། 23ང་ཡི་�ིག་པ་ནོར་འ�ལ་ཅི་�ས་ཡོད། 
ང་ལ་ཉེས་པའི་�ོན་བ�ོད་ཅི་ཞིག་ཡོད། 24�ེད་�ིས་ཅི་ལ་ང་ལ་གཡོལ་བ་ཡིན། �ེད་�ིས་ཅི་ལ་ང་ལ་ད�་�ར་
འཛ�ན། 25�ེད་�ིས་ང་ལ་འཇིགས་�ང་བ�ལ་གནང་ངམ། ང་ནི་ལོ་མ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་མིན། �ེད་�ིས་
སོག་མ་�མ་པོར་འཐབ་བཞིན་ཡོད། 26ང་ཡིས་གཞོན་�ས་�ས་�་ཅི་�ིས་པ། �ེད་�ིས་ང་ལ་�ོན་བ�ོད་�ག་པོ་
བ�མས་ཕེབས་སམ། 27�ེད་�ིས་ང་ཡི་�ང་པར་�གས་�ོག་བཅིངས། ང་ཡི་གོམ་པ་ཇི་�ོས་གཟིགས་པ་དང་། 
�ང་�ེས་བཅས་པར་�ེད་�ིས་�གས་ད�ད་གནང་། 28དེ་ཡི་�ེན་�ིས་ང་ནི་ཤིང་�ལ་�ར། �ག་པས་ཟས་པས་
�ོད་�ང་�་�ར་འཇིག།  
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1ང་ཚ�་ཚང་མ་ཉམས་�ང་མགོན་མེད་�ེས། ཚ�་�ང་དཀའ་ངལ་ཅན་�ི་མི་ཚ�་བ�ེལ། 2མེ་ཏོག་བཞིན་�་འཚར་
ཞིང་མ�ོགས་པོར་�མ། ང་ཚ�་�ིབ་ནག་བཞིན་�་ཡལ་བར་འ�ར། 3དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ལ་གཟིགས་གནང་
དང་། ཡང་ན་ཞིབ་ད�ོད་�ིམས་ཞིབ་ཞིག་གནང་ངམ། 4མི་གཙང་བ་མི་ལས་གཙང་མ་གང་ཡང་འདོན་མི་�བ་
བོ། 5མི་ཚ�་རིང་�ང་དེ་ཡི་�་�ངས་�མས། ཇི་�ར་ཚང་མ་�ོན་ནས་གཏན་འབེབས་ཟིན། �ེད་�ིས་ཐག་གཅོད་
ཟིན་པས་བ�ར་མི་�བ། 6ཁོ་ལ་མ་གཟིགས་གཅིག་པོར་འཇོག་རོགས་གནང་། ཁོ་ཡི་�ོད་པར་�ས་ན་ཁོའི་མི་ཚ�། 
ཁག་པོ་དེ་ལ་�ོད་�་འ�གས་རོགས་གནང་། 7བཅད་པའི་ཤིང་�ོང་ཞིག་ལ་རེ་བ་ཡོད། དེ་ནི་�ར་ཡང་གསོན་
ནས་�ེས་�ིད་དོ། 8དེ་ཡི་�་བ་�ིང་པར་འ�ར་བ་དང་། དེ་ཡི་�ོང་པོ་ས་འོག་�མ་ན་ཡང་། 9�་ཞིག་ཕོག་པས་�ི་
ཤིང་གསར་�་�ེས། 10འོན་�ང་མི་ནི་འཆི་བར་འ�ར་བ་དང་། དེ་ནི་ཁོ་ཡི་མི་ཚ�འི་མཐའ་མ་ཡིན། འཆི་བའི་�ེས་
�་ཁོ་ནི་གང་�་ཡོད། 11�གས་�་ཆད་�ས་མཚ�་ནི་�མ་པར་�ར། 12མི་ནི་འཆི་ནས་ནམ་ཡང་ལངས་མི་འ�ར། 
ནམ་མཁའ་གནས་རིང་དེ་ཡི་གཉིད་མི་སད། དེ་ཚ�འི་གཉིད་ནི་ནམ་ཡང་ད�ོག་མི་འ�ར། 13ང་ཡི་འདོད་པར་
�ེད་�ི་ང་ལ་ནི། �ེད་�ི་�གས་�ོ་མ་ཞི་བ་ཡི་བར། ང་ལ་གཤིན་པོའི་�ིང་�་�ས་གནང་ནས། དེ་ནས་�གས་�ན་
གསོ་བའི་�ས་ཚ�ད་ཅིག། གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཡིན་ན་ཅི་མ་�ང་། 14མི་ཞིག་འཆི་ནས་�ར་ཡང་གསོན་
འ�ར་རམ། འོན་�ང་ང་ཡི་�ས་ཚ�ད་བཟང་པོ་དེ། དཀའ་ངལ་མ་�ོགས་བར་�་�ག་�་ཡིན། 15དེ་ནས་�ེད་�ིས་
ང་ལ་འབོད་གནང་བ་དང། ང་ཡི་�ེད་ལ་�་ལན་འ�ལ་�་ཡིན། �ེད་�ིས་བཀོད་པའི་མི་ང་མཉམ་མཉེས་པར་
འ�ར། 16�ེད་�ིས་ང་ཡི་གོམ་�ོས་གཟིགས་ན་ཡང་། �ེད་�ིས་ང་ཡི་�ིག་པའི་བ�ེད་མི་དེད། 17�ེད་�ིས་དེ་
ཚ�ར་བཟོད་གསོལ་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�་ཕར་�་བ�ས་པ་གནང་བ་དང་། ང་ཡི་ནོར་འ�ལ་ཚང་མ་མེད་པར་
མཛད། 18རི་བོ་ཆེན་པོ་�མས་ནི་�ང་བ་དང་། མ�ེགས་པོའི་�ག་�མས་�ོ་བའི་�ས་ཤིག་ཡོང་། 19�་ཡིས་�ག་
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�མས་ཟད་པར་འ�ར་བ་དང་། ཆར་པ་�ག་པོས་ས་�མས་འ�ེར་བར་བ�ེན། �ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་མི་ཚ�འི་རེ་བ་
མེད་པར་མཛད། 20�ེད་�ིས་མི་ཚ�ར་དབང་གིས་མནན་པ་དང་། གཏན་�ི་ཆད་�་དེ་ཚ�་འཆི་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་
འཆི་�བས་བཟོ་�མ་ཉམས་པར་འ�ར། 21དེ་ཚ�འི་�་�ར་�ས་བ�ི་ཐོབ་ན་ཡང་། དེ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ནམ་ཡང་མི་ཤེས་
སོ། དེ་ཚ�ར་དམའ་འབེབས་�ང་ཡང་དེ་ཚ�ས་མི་ཤེས་སོ། 22དེ་ཚ�ར་རང་གི་ག�གས་པོའི་ན་ག�ག་དང་། སེམས་�ི་
�ག་བ�ལ་གཅིག་�་འཚ�ར་བར་འ�ར༎  
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གཏམ་�ེང་གཉིས་པ།  

༡༥:༡—༢༡:༣༤  

ཨེ་ལི་ཕཛས་�ས་པ།  

1-2ཡོབ་མི་ཤེས་རབ་ཅན་�ིས་གཏམ་དོན་མེད་�ོངས་པ་མ�ོད་མི་�ང། 3ཤེས་རབ་ཅན་�ིས་�ོད་�ར་མི་�འོ། 
དོན་མེད་ཚ�ག་གིས་རང་ལ་�བས་པར་མི་�འོ། 4�ེད་�ིས་འདོད་པ་བཞིན་�་�ང་བས་ན། �་ཡང་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་ལ་མི་�ག་པར། ཁོང་ལ་�ས་�ང་གསོལ་འདེབས་མི་�ེད་དོ། 5�ེད་�ིས་བ�ོད་པའི་གཏམ་�ིས། �ོད་�ི་�ོད་
�ལ་ངན་པའི་དཔང་པོ་�ེད། མཁས་པའི་གཏམ་བ�ོད་ནས་རང་ལ་�བས་ཐབས་�ེད། 6�ོད་ལ་ང་ཡིས་�ོན་
བ�ོད་�ེད་དགོས་མེད། �ོད་�ི་གཏམ་�ིས་�ོད་ལ་�ོན་བ�ོད་�ེད། 7�ོད་�ི་བསམ་�ོར་ཐོག་མའི་མི་ཡིན་
བསམ། ཁོང་གིས་རི་བོ་བཀོད་�ས་�ོད་ཡོད་དམ། 8ཁོང་གི་གསང་བའི་འཆར་གཞི་�ོད་ཐོས་སམ། མི་ཡི་ཤེས་རབ་
བདག་པོ་�ེད་གཅིག་པོ་ཡིན་ནམ། 9ང་ཚ�ས་མ་ཤེས་པ་ནི་�ེད་�ིས་ཤེས་�ི་ཡོད་དམ། 10ང་ཚ�འི་�ོད་�་མི་�ན་
�་དཀར་ཡོད། �ེད་�ི་ཕ་ལས་བ�ེས་པའི་མི་ནི་ངེད་�ོད་ཡོད། 11ཁོང་གིས་�ོད་ལ་སེམས་གསོ་གནང་བ་དེ། �ོད་
�ིས་ཅི་ལ་ངོས་ལེན་མི་�ེད་དམ། ང་ཚ�ས་ཁོང་གི་�ོགས་ནས་འཇམ་པོའི་གཏམ་�ས་ཡོད། 12འོན་�ང་�ོད་ལ་
ངར་�ོབས་བ�ེད་པ་དང་། ང་ཚ�ར་�ོ་བའི་ནང་ལ་�ོ་མིག་བ�ས། 13�ོད་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ོས་པ་དང་། 
�ོད་�ི་ཁོང་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་བཞིན་ཡོད། 14�ེ་བོ་གང་ཞིག་དམ་པ་ཡིན་�ིད་དམ། གང་ཞིག་དཀོན་མཆོག་�ང་�་
�ང་བདེན་ནམ། 15དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་རང་གི་ཕོ་ཉ་ཚ�ར་�ོས་མི་འཁེལ། ཁོང་གི་གཟིགས་ངོར་དེ་ཚ�་ཡང་
དམ་པ་མེད། 16མི་ཡི་དེ་ལས་�ང་བའི་�ས་བ�ར་ཡོད། མི་ནི་ཞེན་ལོག་དང་ནི་ཕན་མེད་ཡིན། དེ་ཡིས་ངན་ལས་
�་�ར་འ�ང་ངོ་། 17ཡོབ་�ོད་ང་ཡིས་ཤེས་པ་དེ་ལ་ཉོན། 18རང་གི་ཕ་མེས་ཚ�་ལས་�ངས་པའི་བདེན་པ་�མས། 
ཤེས་རབ་ཅན་ཚ�ས་གང་ཡང་མ་གསང་བར། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ང་ལ་�ོབ་�ོན་གནང་། 19དེ་ཚ�འི་�ལ་�་�ི་�ལ་མི་
མེད་ཅིང། དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལས་ལམ་ལོག་འ�ིད་པར་�་མཁན་�་ཡང་མེད། 20�ོད་ངན་མི་ཚ�ས་གཞན་ལ་
མནར་གཅོད་གཏོང་། དེ་ཚ�་གསོན་རིང་�ག་བ�ལ་�ག་པོར་གནས། 21དེ་ཚ�འི་�་བར་འཇིགས་པའི་�་ཐོས་
ཤིང་། དེ་ཚ�་ཉེས་མེད་བ�ན་པོ་ཡོད་བསམ་�བས། ཇག་པ་ཚ�་ཡིས་དེ་ཚ�ར་འཐབ་པར་�ེད། 22དེ་ཚ�ར་�ན་པའི་
ནང་ནས་�ིར་ཐར་བའི། རེ་བ་མེད་ཅིང་གསོད་པར་རལ་�ི་�ག། 23དེ་ཚ�འི་རོ་དེ་ཟ་བར་�་�ོད་�ག། རང་གི་མ་



ཡོབ 

འོངས་ལམ་ནི་�ན་ནག་ཡིན་པ་དེ་ཚ�ས་ཤེས། 24མ�་�ོབས་ཅན་�ི་�ལ་པོ་�་�་�ེན་ངན་དེ་ཚ�ར་འཐབ་པར་
�ག་ཡོད་དོ། 25དཀོན་མཆོག་ལ་�ོལ་�ིར་�ར་�ོག་འ�ར་མཁན་དང་། མ�་�ོབས་ཅན་ལ་�ན་ལོག་�་མཁན་
�ི་�ལ་བ་དེ་�ར་ཡིན། 26-27�ེ་བོ་ང་�ལ་ཅན་དང་ངོ་ལོག་ཅན། ཁོ་ཡི་�ེན་པའི་ངང་ནས་�བ་བ�ང་ནས། 
དཀོན་མཆོག་ཁོང་དང་མཉམ་�་འཐབ་པར་འ�ར། 28དེ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་�མས་དང་བདག་མེད་ཁང་�ིམ་སོགས། 
དབང་བ�ང་�ས་མཁན་�ེ་བོ་ཡིན་ན་ཡང་། དམག་གིས་�ོང་དང་ཁང་པ་དེ་ཚ�་མེད་པར་བཟོས། 29དེ་ཚ�་ནི་�ན་
རིང་�ག་པོར་མི་གནས་ཤིང་། དེ་ཚ�འི་�་ནོར་བ�ན་�་མི་གནས་སོ། དེ་ཚ�འི་�ིབ་ནག་ཙམ་ཡང་་ཡལ་བར་
འ�ར། 30དེ་ཚ�་ནི་�ན་པའི་ནང་ནས་ཐར་མི་�བ། དེ་ཚ�་ནི་མེས་འཚ�ག་པའི་ཡལ་ག་�ར་དང། མེ་ཏོག་ཤར་བ་
�ང་གིས་འ�ེར་བའི་ཤིང་�ོང་དང་འ�། 31དེ་ཚ�་ངན་པར་�ོ་བཅོལ་�་མཁན་�ན་པོ་ཡིན་ན། ངན་པ་དེ་ཚ�འི་�་
དགའ་ཡིན། 32དེ་ཚ�་�ས་ཚ�ད་མ་�ེབས་པ་ཡི་�ོན། ཡལ་ག་�མས་ནི་�མ་ནས་ཡལ་བར་འ�ར། �ར་ཡང་�ོན་པོ་
མི་འ�ར་ཡལ་བར་འ�ར། 33དེ་ཚ�་ནི་�ན་འ�མ་མ་�ིན་གོང་�་ཟག་པའི་�ན་ཤིང་དང། མེ་ཏོག་�མས་�ང་
བའི་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་�ོང་དང་འ�། 34དཀོན་མཆོག་ཁས་མི་ལེན་མཁན་མི་�མས་ནི། རིགས་བ�ད་མེད་པར་
�ས་པར་འ�ར། �ོག་�ན་ལེན་ནས་བཟོས་པའི་ཁང་པ་�མས་ནི་མེས་འཚ�ག་འ�ར། 35�ེ་བོ་དེ་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་
བཟོ་བའི་འཆར་གཞི་གཏིང། ངན་པ་�ིས་ཤིང་དེ་ཚ�འི་སེམས་�ི་ནང་། �ག་�་བ�་འ�ི་སོགས་�ིས་ཁེངས་ཡོད་
དོ༎  
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ཡོབ་�ིས་�ས་པ།  

1-2གཏམ་དེ་�མས་ནི་ང་ཡིས་�ོན་�་ཐོས། �ོད་�ིས་ང་ལ་སེམས་གསོ་གཏོང་བ་དེ། དེ་ནི་ང་ལ་�ག་བ�ལ་
གཅིག་�་ཡིན། 3�ོད་�ི་གཏན་�ི་ཆེད་�་གཏམ་ཤོད་དམ། �ག་�་ཚ�ག་གི་མཐའ་མ་ཤོད་དགོས་སམ། 4�ོད་ནི་
ང་ཡི་ཚབ་�་ཡོད་པ་དང་། ང་ནི་�ོད་�ི་ཚབ་�་ཡོད་ཡིན་ན། �ོད་�ིས་�ས་པ་�མས་ནི་ངས་བ�ོད་�བ། ང་ནི་
ཤེས་རབ་�ན་པའི་མགོ་འ�ལ་ཞིང་། གཏམ་�ི་�་ལོག་�མས་�ིས་�ོད་�བ་འ�ར། 5ང་ཡི་བ�བ་�ས་�ོད་ལ་
�ས་�གས་གཏེར། �ོད་ལ་སེམས་གསོ་ཆེད་�་ང་ཡི་གཏམ་�ེང་�་མ�ད་�ེད། 6ཡིན་�ང་ང་ཡིས་�ས་པས་ཕན་
ཐོག་མེད། �་སིམ་བ�ད་�ང་ང་ཡི་�ག་མི་འཇག། 7དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ལ་ཐང་ཆད་འ�ག། ང་ཡི་ནང་མི་
�མས་ནི་གསོད་འ�ག་གནང་། 8�ེད་�ིས་ང་ལ་བ�ང་ནས་�ེད་ངའི་ད�། ང་ཡི་�ས་ནི་པགས་�ས་གཅིག་�་
ཡིན། མི་མང་དེ་ཚ�ས་དེ་ལ་ཉེས་པའི་དཔང་པོར་ངོས་ལེན་�ེད། 9དཀོན་མཆོག་�གས་དགོངས་�ོ་བའི་�བས། 
ཁོང་གིས་ང་ཡི་ཡན་ལག་བཅད་པ་དང་། ཁོང་གིས་�ང་པོའི་ངང་ནས་ང་ལ་གཟིགས། 10མི་མང་ཚ�ས་ང་ལ་འ�་
ཞིང་གད་མོ་གད། དེ་ཚ�་ང་ཡི་མཐའ་འཁོར་�་བ�ས་ནས། ང་ཡི་གདོང་པར་དེ་ཚ�ས་འ�མ་�གས་�ས། 11དཀོན་
མཆོག་�ེད་�ི་ང་ལ་ནི། �ེ་བོ་ངན་པའི་ལག་�་�ི་�ོད་གནང་། 12ང་ནི་ཞི་བདེའི་ངང་ལ་གནས་ཡོད། འོན་�ང་
ཁོང་གིས་ང་ཡི་�ེ་ནས་བ�ང་གནང་ནས། བསིལ་�ར་�ོར་ནས་�ེ་མར་བཟོས་གནང་ངོ་། ང་ལ་ཁོང་གིས་འབེན་
�ར་བེད་�ོད་གནང་། 13ས་�ོགས་�ན་ནས་ང་ལ་མདའ་འཕེན་ནས། མདའ་�མས་�ག་ནས་ང་ལ་�ས་ན་ཡང་། 
ཁོང་གི་�ིང་�ེས་ང་ལ་གཟིགས་མ་གནང་། 14ཁོང་གིས་ང་ལ་ཡང་ཡང་�ས་པར་མཛད། �ང་ནས་�ོ་བའི་དམག་
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མི་�་�ར་ཁོང་གིས་ང་ལ་འཐབ། 15ང་ནི་�་ངན་�ེད་ཅིང་�་ཕད་�ོན། འཕམས་ནས་ཐལ་བའི་ནང་�་མར་ལ་
བ�ད། 16ང་ཡིས་གདོང་པ་དམར་པོར་མ་འ�ར་བ་དང་། ཡང་ན་ང་ཡི་མིག་གཉིས་མ་�ོས་བར། མིག་ལ་�ིབ་
མས་མ་བ�ོར་བར་�་�ས། 17འོན་�ང་ང་ཡིས་�ག་ལས་�ས་མེད་དོ། ཁོང་ལ་�ོན་ལམ་�ས་པ་�ང་བདེན་ཡིན། 
18�ེ། ས་གཞི་ངའི་ཐོག་�ས་པའི་ནོར་འ�ལ་མ་འགེབས་ཤིག། ང་ཡི་�ིམས་གཅོད་�་འབོད་དེ་�མས་ལ། �་སིམ་
འཇོག་པར་མ་མཛད་ཅིག། 19མཐོ་རིས་�་ང་ཡི་ཆེད་�་ལངས་མཁན་དང་། ང་ལ་�ོགས་རིས་གནང་མཁན་ཞིག་
�ང་ཡོད། 20ང་ཡི་�ོགས་པོས་ང་ལ་འ�་བ་དང་། དཀོན་མཆོག་ཁོང་མ�ན་�་ང་ཡི་མིག་�་བབས། 21མི་ཞིག་
རང་�ོགས་ཆེད་�་�་འབོད་�ེད་པ་�ར། དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ངའི་ཆེད་�་འ�ལ་�ེད་མཁན་ཞིག་དགོས་སོ། 
22ད་ཆ་ང་ཡི་རང་ལོ་ཡོལ་བཞིན་ཡོད། �ིར་མི་ལོག་པའི་ལམ་�་གོམ་པ་�ོས༎  
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1ང་ཡི་མི་ཚ�འི་མཐའ་མ་ཉེ་བར་ཡོད། ང་ཡི་ད�གས་དེ་གཏོང་བར་དཀའ་བ་འ�ག། ང་ལ་�ར་�ོད་མ་གཏོགས་
ཅི་�ག་མེད། 2ཚང་མས་ང་ལ་ཇི་�ར་འ�་བར་བ�། 3དཀོན་མཆོག་ང་ནི་�ང་པོ་ཡིན་པས་�བས། ང་ཡི་�ས་
པའི་གཏམ་ལ་གསན་པར་མཛ�ད། ང་ལ་�བ་�ོར་�་མཁན་�་ཡང་མེད། 4དེ་ཚ�འི་སེམས་�ིས་�ོ་�ོས་དེ། ད་ཆ་
�ེད་�ིས་མཚམས་འཇོག་�ིས་ཡོད་པས། ང་ཡི་ཐོག་�་དེ་ཚ�་�ལ་མ་འ�ག། 5�ར་�ི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ལ་མི་ཞིག་
གིས། ད�ལ་�ི་དོན་�་རང་གི་མཛའ་�ོགས་�མས་ལ། བ�་འ�ི་�ས་�བས་ཁོའི་�་�ག་ཚ�། དེ་ཡི་དོན་�་�ག་
བ�ལ་�ོང་དགོས་�ང་། 6ད་ཆ་ང་ལ་མི་ཆོས་གཏམ་དཔེ་དེ། ང་ཡི་ཐོག་�་དཔེར་�་འཛ�ན་པ་དང་། དེ་ཚ�་ཡོང་
ནས་གདོང་ལ་�་�ད་�བ། 7ང་ཡི་མིག་ནི་�ག་གིས་ལོང་བར་འ�ར། �ང་ལག་�ིབ་ནག་�་�ར་�་པོར་འ�ར། 
8�ང་པོ་ཡིན་པར་བ�ོད་མཁན་ཧ་ལས་ཤིང་། ཚང་མས་ང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ཁས་མི་ལེན་�ར་�ོན་
བ�ོད་�ེད། 9བ�ར་བར་འོས་པ་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་མཁན་ཚ�ས། བདེན་པ་ཡིན་ཞེས་དེ་ཚ�ས་ཡིད་ཆེས་�ེད། 10འོན་
�ང་དེ་ཚ�་ཡོང་ནས་ངའི་མ�ན་ལངས། དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་ཤེས་རབ་�ན་པའི་མི་གཅིག་ངས་མི་�ེད། 11ང་ཡི་�ས་
�བས་�མས་ནི་ཡོལ་བ་དང་། ང་ཡི་འཆར་གཞི་ལམ་�ོང་མ་�ང་བར། ང་ཡི་རེ་བ་ཚང་མ་�ོགས་སོང་ངོ་། 
12འོན་�ང་ང་ཡི་�ོགས་པོ་དེ་�མས་�ིས། མཚན་མོ་དེ་ནི་ཉིན་མོ་ཡིན་པར་བ�ོད། དེ་ཚ�ས་འོད་དེ་ཉེ་པོ་འ�ག་
ཟེར་ཡང་། ང་ནི་�ན་པར་བ�ད་པ་ང་ཡི་ཤེས། 13ང་ཡི་རེ་བ་གཅིག་དེ་འཆི་�ལ་ཡིན། དེ་�་ང་ནི་�ན་པའི་ནང་
ཉལ་ལོ། 14ང་ཡི་�ར་�ོད་དེ་ལ་ཡབ་ཅེས་འབོད། ང་ལ་ཟ་མཁན་འ�་�ིན་�མས་ལ་ནི། ང་ཡི་�མ་དང་�ིང་མོར་
འབོད་�་ཡིན། 15ང་ཡི་རེ་བ་དེ་ནི་གར་ཡོད་དམ། དེ་�་ཞིག་གིས་ནི་མཐོང་ཡོད་དམ། 16ང་ནི་འཆི་བའི་�ལ་�་
མར་འ�ོ་�བས། རེ་བ་དེ་ང་མཉམ་མི་འ�ོའོ༎  

ཡོབ 18 

བྷིལ་དད་�ིས་�ས་པ།  



ཡོབ 

1-2�ེ་བོ་ཡོབ་�ེད་�་སིམ་མི་གནས་སམ། �ེད་�ིས་�ད་ཆ་བཤད་�་མཚམས་འཇོག་�ས་ན། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་
�ད་ཆ་ཤོད་�བ་བོ། 3�ོད་�ིས་ང་ཚ�་�ོལ་སོང་�་�་དང་། �ེན་པ་ཡིན་པ་བསམ་�ོ་འཁོར་�ང་ངམ། 4�ོད་�ི་�ོ་
བས་�ོད་རང་མནར་བཞིན་ཡོད། �ོ་བའི་�ེན་�ིས་ས་གཞི་�ོང་འ�ར་རམ། �ོད་�ི་འདོད་པ་�བ་པའི་ཆེད་�་
ནི། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་རི་བོ་འ�ལ་མཛད་དམ། 5ངས་པར་མི་ངན་འོད་དེ་སད་པར་འ�ར། དེ་ཡི་མེ་�ེ་�ར་
ཡང་འབར་མི་འ�ར། 6དེ་ཚ�འི་�ར་�ི་ནང་གི་�་མར་དེ། ནག་པོར་སོང་ནས་དེ་ལ་འོད་མི་ཤར། 7དེ་ཚ�འི་གོམ་པ་
བ�ན་པོ་ཡོད་ན་ཡང་། ད་ཆ་ཁོ་ནི་ས་ལ་བ�བ་པར་�ེད། དེ་ཚ�་རང་གི་བ�བ་�འི་�ེན་�ིས་རིལ་བར་འ�ར། 
8�ི་ཡི་ནང་�་དེ་ཚ�འི་གོམ་�ོས། ཁོ་ཡི་�ང་པ་�ི་ཡིས་བ�ང་བར་འ�ར། 9ཁོ་ཡི་�ང་མཐིལ་�ི་ཡིས་ཟིན་པ་དང་། 
�ི་ཡི་ཐག་པས་ཁོ་ལ་དམ་པོར་བ�ང་། 10ས་ལ་�ི་ཞིག་�ས་ནས་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཡི་ལམ་�་�ི་ཞིག་�བ་ནས་
ཡོད། 11ཁོ་ཡི་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་�་འཇིགས་�ག་�ག། དེ་ཡིས་གོམ་པ་གང་�ོས་�ེས་དེད་�ེད། 12ཁོ་ནི་�ག་པོ་
ཞིག་�་ཡོད་ན་ཡང་། ད་ཆ་ཁོ་ནི་�ོད་པ་�ོག་པར་�ས། �ེན་ངན་དེ་�མས་ཁོ་ཡི་�ོགས་�་�ག། 13ཁོ་ཡི་
ག�གས་པོར་�ག་པོའི་ནད་ཞིག་འཕེལ། དེ་ཡིས་ཁོ་ཡི་�ང་ལག་�ལ་བར་འ�ར། 14ཁོ་ནི་བདེ་བར་�ོད་�བས་
�ར་ནས་འཐེན་པར་འ�ར། འཆི་བའི་�ལ་པོའི་�ང་�་�ད་ནས་�ིད། 15ནད་སོགས་མ་འགོས་ཆེད་�་�་ཟི་
�ོར། དེ་�ེས་�་ཡང་�ར་ནང་ཡོང་ཆོག་གོ། 16ཁོ་ཡིས་འོག་�་�་བ་�མ་པོ་དང་། �ེང་གི་ཡལ་ག་དེ་ཚ�་�ིད་པར་
འ�ར། 17རང་གི་�ལ་དང་�ི་ཡི་�ལ་ཁབ་ལ། ཁོ་ཡི་�ན་�གས་�མས་ནི་མཚམས་ཆད་ནས། �ས་�ང་ཁོ་ལ་
�ན་པར་མི་�ེད་དོ། 18ཁོ་ནི་གསོན་པོའི་�ལ་ནས་འདེད་པར་འ�ར། འོད་ནས་�ན་པའི་ནང་�་འདེད་པར་
འ�ར། 19མི་ཡི་�ོད་�་དེ་ཚ�ར་རིགས་བ�ད་མེད། དེ་ཚ�འི་�ེས་�ལ་�ོད་མཁན་�་ཡང་མེད། 20ཤར་ནས་�བ་
བར་དེ་ཚ�འི་�ས་ཉེས་�ོར། ཐོས་མཁན་�མས་ནི་འཇིགས་ནས་འདར་ཞིང་གཡོ། 21དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ཡིད་
ཆེས་མེད་པ་དང་། དོ་�ང་མི་�ེད་མཁན་ཚ�འི་�ལ་བ་ཡིན༎  

ཡོབ 19 

ཡོབ་�ིས་�ས་པ།  

1-2�ེད་ཚ�ས་རང་གིས་བཤད་པའི་གཏམ་�མས་�ིས། ནམ་བར་ཅི་ལ་ང་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་། 3�ེད་ཚ�ས་ང་
ལ་ཡང་ཡང་དམའ་འབེབས་བཏང་། �ོད་�ིས་ཇི་�ར་བ�ས་བཅོས་བཤད་པར་ངོ་མི་ཚ། 4གལ་ཏེ་ང་ཡི་ནོར་
འ�ལ་�ིས་ཡོད་ན། དེ་ཡིས་�ེད་ཚ�ར་ཅི་ཞིག་གནོད་པར་�ེད། 5�ེད་ཚ�འི་བསམ་�ོར་ང་ལས་�ོད་ལེགས་ཤིང་། 
ང་ལ་ཕོག་པའི་དཀའ་�ག་དེ་�མས་ནི། ང་ཡི་ཉེས་པའི་དཔང་པོ་རེད་བསམ་མམ། 6འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་
གིས་མཛད་པ་ཡིན་པའི་�ེད་ཚ�ས་མི་མཐོང་ངམ། ཁོང་གིས་ང་ལ་བ�ང་ཆེད་�ི་�བ་ཡོད། 7ཁོང་གིས་�ག་པོ་
གནང་བར་ངས་ངོ་�ོལ་�ས། འོན་�ང་�་ཡི་ང་ལ་ཉན་མ་�ང་། ང་ཡིས་�ིམས་�ང་ཆེད་�་འོད་དོད་ལ། �ས་
�ང་དེ་ལ་ཉན་མཆོག་མ་�ས་སོ། 8དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ལམ་དེ་འགོག་པར་མཛད། ང་ནི་དེ་ནས་ཐར་བ་མི་
འ�ག་གོ། ཁོང་གིས་ང་ཡི་ལམ་དེ་�ན་པས་བཀབ་པར་མཛད། 9ཁོང་གིས་ང་ཡི་�་ནོར་�མས་འ�ོག་ནས། ཁོང་
གིས་ང་ཡི་མིང་མེད་པར་མཛད། 10ང་ཡི་�ོགས་བཞི་ཚང་མར་བསིལ་�ར་བཏང་། ང་ཡི་རེ་བ་ཚང་མ་�་བཀོག་
གནང་། ང་ནི་རང་བཞིན་�མ་ནས་འཆི་�ར་འཇོག། 11དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�གས་�ོས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་�ོ་



ཡོབ 

བ་ངའི་�ེང་འབར་བཞིན་ཡོད། ཁོང་གིས་ང་ལ་རང་གི་ད�་བོའི་ནང་། �ག་ཤོས་�་�ར་ཆ་འཛ�ན་གནང་བཞིན་
ཡོད། 12ཁོང་གི་དམག་མིས་ང་ལ་འཐབ་པའི་�ིར། བཏང་ནས་དེ་ཚ�ས་ས་དོང་�ས་པ་དང་། ང་ཡི་�ར་�ི་མཐའ་
ལ་བ�ོར་ནས་ཡོད། 13ཁོང་གིས་ང་ཡི་ནང་མིར་ང་ནས་ཐག་རིང་མཛད། ང་ཡི་ངོ་ཤེས་ཚ�་�ི་མིར་འ�ར། 14ང་ཡི་
གཉེན་དང་�ོགས་པོ་ཚ�་དང་�ལ། 15�ོན་�་ང་ཡི་�ིམ་�་ཡོང་མཁན་�ི། �་མ�ོན་ཚ�ས་�ང་ང་ལ་བ�ེད་ནས་
འ�ག། ང་ཡི་གཡོག་མོས་�མས་ང་ལ་བ�ེད་ནས་འ�ག། ང་ལ་�ི་�ལ་བ་�ར་ཆ་འཛ�ན་�ེད། 16ང་ཡིས་གཡོག་
པོ་ཞིག་ལ་འབོད་པའི་ཚ�། དེ་ཡིས་ང་ལ་ལན་འདེབས་མི་�ེད་དོ། ཁོ་ལ་ང་ཡི་�་བ་འཐེན་�ང་རོགས་མི་�ེད། 
17ང་ཡི་�ང་མས་ང་ཡི་ཁའི་�ང་གིས། �ི་མར་ཞེན་ལོག་བཟོད་�ན་�ེད་མི་�བ། ང་ཡི་�ན་ཚ�ས་ངའི་འ�མ་�་
ཡོང་མི་འདོད། 18�་�་ཚ�ས་�ང་ང་ལ་བ�ས་པ་དང་། ང་ལ་མཐོང་�བས་ཁོ་ཚ�ས་གད་མོ་བགད། 19�ོགས་པོ་ཉེ་
ཤོས་ཚ�ས་�ང་ཞེན་ལོག་བ�། ང་ཡིས་བ�ེ་བར་�ེད་པའི་�ོགས་པོ་ཚ�ས། ང་ཡི་ཐོག་�་དེ་ཚ�ས་�བ་འགལ་�ེད། 
20ང་ཡི་པགས་པ་ང་ཡི་�ས་པའི་�ེང་། �ག་�ག་ངང་གནས་རང་�ོག་ཐར་ཙམ་�ང་། 21�ིང་�ེ་�ོས་ཤིག་ང་ཡི་
�ོགས་པོ་�མས། དཀོན་མཆོག་�ག་གིས་ང་ལ་མནན་པར་མཛད། 22དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་གནང་བ་�ར། 
�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ཅི་ལ་གཉའ་གནོན་�ེད། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་བ་མི་�ང་ངམ། 23ང་ཡི་གཏམ་
�མས་�་ཞིག་གིས་�ན་ནས། དེ་�མས་དེབ་ནང་�་བཀོད་པར་འདོད། 24ཡང་ན་ང་ཡི་བཤད་པའི་གཏམ་དེ་
�མས། གཏན་�་གནས་ཆེད་�ོ་ལ་གཟོང་གིས་བཀོད་པར་འདོད། 25འོན་�ང་མཐའ་མར་ང་ཡི་�ང་�ོབས་�། 
ཕེབས་མཁན་གང་ཞིག་མཐོ་རིས་�་བ�གས་པ་ཤེས། 26ང་ཡི་པགས་པ་ནད་�ིས་ཟད་�ར་ཡང་། ག�གས་པོ་
འདིའི་རང་ནང་ཡོད་�ས་ངས་དཀོན་མཆོག་མཇལ་བར་འ�ར། 27ང་ཡི་རང་གི་མིག་གིས་དཀོན་མཆོག་མཇལ། 
ཁོང་ལ་ངོ་མི་ཤེས་མཁན་མི་འ�ར་རོ། ང་ཡི་སེམས་�གས་ཆགས་�ེན་ནི། 28ཁོང་ལ་ཇི་�ར་མནར་གཅོད་�ེད་
ཅེས་�ོད་�ིས་�ས། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་�ག་པོ་བཏང་ཆེད་འཚ�ལ། 29འོན་�ང་ད་�་�ིམས་གཅོད་གནང་མཁན་ཞིག། 
ཡོད་པར་�ོགས་པའི་ཆེད་�་དཀོན་མཆོག་གིས། �ིག་པར་�གས་�ོ་མཛད་མཁན་རལ་�ིར་འཇིགས༎  

ཡོབ 20 

ཛ�་ཕར་�ིས་�ས་པ།  

1-2ཡོབ་�ེད་�ིས་བདག་ལ་�ན་པོ་བཟོས། ད་ཆ་ལན་འདེབས་�་�ར་བཟོད་བ�ོམ་�ེད་མི་�བ། 3�ེད་�ིས་�ས་
པའི་ཚ�ག་�མས་དམའ་འབེབས་ཡིན། འོན་�ང་ང་ཡིས་�ེད་ལ་ལན་འདེབས་དགོས། ཇི་�ར་ལན་འདེབས་�ེད་
དགོས་ང་ཡི་ཤེས། 4ཐོག་མར་ས་གཞིའི་�ེང་�་མི་འཇོག་�བས། �ེད་�ིས་�ོན་�ི་�ས་ནས་ཤེས་པ་�ར། 5�ེ་བོ་
ངན་པ་�་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ནི་�ན་རིང་བདེ་བར་གནས་མི་�བ། 6ནམ་མཁའ་�་�་ཆེན་པོར་འ�ར་བས་ན། 
ཁོ་ཚ�ས་མགོ་ཡི་�ིན་པ་�ོབ་�ིད་དོ། 7འོན་�ང་ཁོ་ཚ�་ནི་�ལ་�ར་�ང་གིས་འ�ེར། ཁོ་ཚ�འི་ངོ་ཤེས་�མས་�ིས་
བསམ་པ་ལ། ཁོ་ནི་གང་�་�ིན་པ་ཡིན་ནམ་བསམ། 8ཁོ་ནི་མཚན་མོའི་�ི་ལམ་མཐོང་བ་�ར། ཡལ་བར་འ�ར་
ནས་�ར་ཡང་མཐོང་མི་འ�ར། 9�ོན་�་བ�ད་པའི་གནས་དེ་ཁོ་ཚ�ས་མི་མཐོང་། 10དེ་ཚ�ས་ད�ལ་པོའི་ལག་ནས་
བ�ས་པའི་ནོར། དེ་ཚ�འི་�་�ག་ཚ�ས་དེ་ལ་�ིར་ལོག་�ད། 11�ོན་�་ཁོ་ཡི་ག�གས་པོ་ན་གཞོན་དང་། �ོབས་
�གས་དེ་ནི་མ�ོགས་པོར་�ལ་�་འ�ར། 12-13ངན་པ་དེ་ཚ�ར་ཧ་ཅང་ཞིམ། �ོ་བ་�ང་�ེད་ཁ་ནང་�ན་�འི་



ཡོབ 

འཇོག། 14འོན་�ང་དེ་ཚ�འི་ཁ་ཟས་�ོད་པའི་ནང་། ཟས་�ག་བཞིན་�་ཁག་ཏིག་�ར་འ�ར་རོ། 15�ེ་བོ་ངན་
པས་བ�ས་པའི་�་ནོར་�གས། �ོད་པའི་ནང་ནས་�ང་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཞེས། 16�ེ་བོ་ངན་པས་མིད་
པའི་གང་ཡིན་�ང་�ག་�ར་ཡོད། �ག་�ལ་ག�ག་པ་ཅན་�ིས་སོ་�བ་�ར། དེ་ཡིས་དེ་ཚ�ར་གསོད་པར་�ེད་པ་
ཡིན། 17དེ་ཚ�ས་�་�འི་�མ་�ི་གཙང་པོ་དང་། ཡང་ན་འོ་མ་�ང་�ིའི་�ག་�་�ར། མཐོང་བའི་ཆེད་�་གསོན་པོ་
གནས་མི་ཡོང་། 18ཁོ་ཚ�ས་འབད་ནས་�བ་པ་�མས་དོར་དགོས། ཁོ་ཚ�ར་�་ནོར་�ོད་པའི་གོ་�བས་མེད། 19གང་
ལ་ཟེར་ན་ཁོ་ཚ�ས་ད�ལ་པོ་ལ། མནར་གཅོད་བཏང་ཞིང་�ང་�ང་�ེད་པ་དང་། གཞན་�ིས་བཟོས་པའི་ཁང་པ་
དབང་བ�ང་�ས། 20ཁོ་ཚ�འི་འདོད་�མ་ནམ་ཡང་ཁེངས་པ་མེད། 21དེ་ཚ�ས་ཟ་�བས་ཟ་�་�ག་མེད་དོ། འོན་
�ང་ད་ཆ་དེ་ཚ�འི་དར་�ས་མཐར་�ེབས་ཡོད། 22ཁོ་ཚ�འི་ཡར་�ས་ལམ་�ོང་�ང་བའི་�བས། �ག་བ�ལ་ཡོངས་
�ིས་དེ་ཚ�ར་བ�ིས་བར་�ེད། 23དེ་ཚ�ར་འདོད་པ་བཞིན་�་ཟ་�་འ�ག། དཀོན་མཆོག་�གས་�ོ་བཞེས་པས་
�བས། དེ་ཚ�ར་ཆད་པ་�ག་པོ་གཏོང་བར་མཛད། 24ཁོ་ནི་�གས་�ི་རལ་�ི་ལས་�ོས་�ང་། ལི་ཡི་མདའ་ཡིས་ཁོ་
ལ་གསོད་པར་�ེད། 25མདའ་ཡིས་དེ་ཚ�འི་�ས་ནས་ཐོན་པས་ན། དེ་ཡི་འོད་�ི་འཚ�ར་བའི་�ེ་མོ་ནས། ཁོ་ཡི་�ག་
གི་ཐིག་པ་ཟག་པ་དང་། ཁོ་ཡི་སེམས་ནང་འཇིགས་�ག་ཆེན་པོའི་མནར། 26དེ་ཚ�འི་བསགས་པ་�མས་ནི་མེད་
པར་འ�ར། མི་ཡི་ལག་པས་མ་�ར་བའི་མེ་ཡིས། དེ་ཚ�་དང་ནང་མི་བཅས་པར་�ེགས་པར་�ེད། 27མཐོ་རིས་དེ་
ཚ�འི་�ིག་པ་གསལ་�ོན་མཛད། ས་གཞིས་དེ་ཚ�འི་ཉེས་�ོད་དཔང་པོ་�ེད། 28དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�གས་�ོའི་�་
ལོག་གིས། དེ་ཚ�འི་�་ནོར་�མས་ནི་མེད་པར་མཛད། 29དེ་ནི་�ེ་བོ་ངན་པའི་�ལ་བ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་
དེ་ཚ�ར་གནང་བའི་�ལ་བ་ཡིན༎  

ཡོབ 21 

ཡོབ་�ིས་�ས་པ།  

1-2ང་ཡི་ཇི་�ར་�ས་པར་གསན་པར་མཛ�ད། དེ་ཡིས་ང་ལ་སེམས་གསོ་ཐོབ་པར་འ�ར། 3ང་ལ་གཏམ་ཞིག་�་
བའི་གོ་�བས་�ོད། དེ་ནས་ང་ཡིས་གཏམ་�མས་�ས་ཟིན་�ེས། �ེད་ཚ�ས་འ�་བར་འདོད་ན་འ�་བར་�ོས། 4ང་
ཡི་འ�གས་�ོད་མི་�ག་�ེ་བོར་མེད། ང་ཡི་བཟོད་བ�ོམ་�ལ་བར་དོན་གནད་བཟང་པོ་ཡོད། 5ང་ལ་གཟིགས་
ནས་ཧང་སང་ཞིག། ལག་པས་ཁ་འགེབས་ཤིག། 6ང་ལ་ཇི་�ང་བསམ་�ོ་གཏོང་བའི་�བས། ང་ནི་ཧོན་འཐོར་ནས་
འདར་བར་�ེད། 7དཀོན་མཆོག་གིས་�ེ་བོ་ངན་པ་�མས། དེ་ཚ�་འཚ�་ཞིང་�ས་�་འ�ག་པ་དང་། ཡར་�ས་�ང་
�་འ�ག་པར་ཅི་ལ་གནང་། 8དེ་ཚ�འི་�་�ག་ཚ་བོ་ཚ་མོ་སོགས། དེ་ཚ�ས་འཚར་ལོངས་�ང་བ་མཐོང་བར་འ�ར། 
9དེ་ཚ�འི་ནང་མི་ཚ�་ནི་བ�ན་ཞིང་འཇིག་པ་ལས་ནི་�ོལ། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཉེས་པ་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་འཕོག་མི་
ཡོང་། 10དེ་ཚ�འི་�གས་�མས་�ེས་འཕེལ་ཡོང་བ་དང་། དཀའ་ངལ་མེད་པར་བེ�་�ེ་བར་འ�ར། 11དེ་ཚ�འི་�་
�ག་�མས་ནི་�ག་�་�ར། ཕར་�ར་�གས་ནས་�ེ་མོ་�ེད་པ་དང་། 12�་�ན་དང་ནི་�ིང་�འི་གར་�བ་�ེད། 
13�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་ངང་�་དེ་ཚ�འི་མི་ཚ�་བ�ེལ། ཞི་བདེའི་ངང་�་དེ་ཚ�་�ར་སར་འ�ོ། 14�ོད་ངན་མི་ཚ�ས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ང་ཚ�ར་གཅིག་པོར་འཇོག་པར་གནང་རོགས་�ས། དེ་ཚ�འི་རང་གི་མི་ཚ�་ཐོག། ཁོང་གི་
�གས་དགོངས་ཇི་ཡོད་ཤེས་མི་འདོད། 15དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཞབས་�ི་�་བའི་དགོས་དོན་མེད་པ་དང། ཁོང་



ཡོབ 

ལ་�ོན་ལམ་�ས་�་ཡང་ཕེན་ཐོགས་མེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། 16དེ་ཚ�་རང་གི་�ོབས་དང་�ས་�གས་�ིས། འཕེལ་
�ས་ལམ་�ོང་�ང་བ་ཡིན་ཞེས་�གས། འོན་�ང་དེ་ཚ�འི་བསམ་�ོ་གཏོང་�ངས་ལ། ང་ཡི་དེ་ལ་ངོས་ལེན་མི་�ེད་
དོ། 17�ོད་ངན་ཞིག་གི་�ོན་མེ་གསོད་�ར་རམ། དེ་ཚ�་གཅིག་ལ་�ེན་ངན་འ�ད་ཡོད་དམ། དཀོན་མཆོག་�གས་
དགོངས་�ོ་བའི་�བས། �ོད་ངན་ལ་ཆད་པ་གཏོང་གནང་ངམ། 18སོག་མ་�་�་དེ་ཚ�་�ང་གི་ནང་། ཁོང་གིས་དེ་
ཚ�་ལ་�་�ོན་ཡོད་དམ། �ང་འ�བ་ངང་�་�ལ་�ར་འ�ེར་ཡོད་དམ། 19དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཕ་ཡི་�ིག་པའི་
ཆེད། �་�ར་ཉེས་པ་བཏང་ཡོང་ཞེས་�ོད་ཚ�ས་�ས། དེ་�ར་མ་ཡིན་ནོ། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ིག་པ་�ེད་
མཁན་ཚ�་རང་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་འ�ག། དེ་ཚ�འི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་ཁོང་གིས་དེ་�ར་མཛད་པ་དེ་ཚ�འི་ཤེས་
པར་ཤོག། 20�ིག་ཅན་ཚ�ས་རང་གི་�ིག་པའི་ཆེད་ཉེས་པ་�ོང་�་འ�ག། དེ་ཚ�ར་�ན་དབང་དཀོན་མཆོག་གི། 
�གས་�ོའི་འཚ�ར་བ་�ོང་�་འ�ག། 21མི་ཞིག་རང་གི་མི་ཚ�་ཡོལ་བའི་�བས། ཁོ་ཡིས་རང་གི་�་�ག་�མས་ལ་ནི། 
བདེ་�ིད་ཡོད་མེད་དོ་�ང་�ེད་�ིད་དམ། 22�་ཞིག་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ོབ་�ོན་�ེད་�བ་བམ། ཁོང་གིས་གོ་
གནས་མཐོན་པོར་ཡོད་པ་ཚ�་ལ་ཡང་། �ིམས་གཅོད་གནང་གི་ཡོད་དོ། 23-24འགའ་ཤས་མི་འཆི་བར་�་ཁམས་
བདེར་གནས། དེ་ཚ�འི་�ས་པོར་འཚ�་�ོང་ལེགས་པར་�ིས། དེ་ཚ�་བདེ་�ིད་ངང་�་�ོ་བདེར་འཆི། 25གཞན་ལ་
བདེ་�ིད་�་ནས་མེད་པ་དང་། སེམས་�ག་�ག་པོའི་ངང་ལ་འཚ�་ཞིང་འཆི། 26འོན་�ང་ཚང་མ་འ�་མཉམ་འཆི་
བ་དང་། �ས་ནས་�ས་པོ་འ�་ཡིས་བ�མ་ཡོད་དོ། 27�ེད་�མས་�ི་སེམས་ལ་ངའི་�ོར་བསམ་�ོ་ངན་པ་ཇི་ཡོད་
ངས་ཤེས་སོ། 28ད་�་�བས་ཆེན་མི་ཚ�འི་ཁང་�ིམ་དང་། ངན་པའི་ལག་ལེན་�་མཁན་�མས་�ི་�ིམ། ད་�་�ེད་
�མས་�ིས་དེ་�མས་གང་ཡོད་འ�ི། 29�ེད་ཚ�ས་འ�ལ་པ་མཉམ་�་གཏམ་�ེང་ངམ། གནས་�ལ་ཇི་�ར་འ�ེར་
ཡོད་�ེད་�མས་�ིས་ཤེས་�ི་མེད་དམ། 30དཀོན་མཆོག་�གས་�ོས་ཉེས་ཆད་གཏོང་བའི་ཉིན། �ག་�་�ེ་བོ་�ོད་
ངན་ཚ�་ཐར་གཏོང་། 31�ོད་ངན་མི་ཚ�ར་�ོན་བ�ོད་�ེད་མཁན་�་ཡང་མེད། ཁོ་ཡི་བ�ིས་པར་�་ཡིས་ལན་མི་
འཇལ། 32དེ་ཚ�་ལ་�ར་ཁང་ནང་�་བ�ེལ་བའི་�བས། �ར་ཁང་དེ་ལ་�ང་�་བ�ེན་པོ་ཡོད། 33མི་མང་�ོང་
�ག་མང་པོས་�་�ིགས་ནས། ཁོ་ཡི་�ང་པོ་གདན་འ�ེན་�་བར་�ེད། ཁོ་ཡི་�ས་པོའི་�ེང་�་ས་ནི་ཡང་པོར་
བ�ད། 34�ེད་ཚ�ས་ང་ལ་ཆོ་མེད་གཏམ་�ི་སེམས་གསོ་�ེད། �ོད་�ིས་ལན་འདེབས་ཚང་མ་�ན་ཡིན་ནོ༎  

ཡོབ 22 

གཏམ་�ེང་ག�མ་པ།  

༢༢:༡—༢༧:༢༣  

ཨེ་ལི་ཕཛས་�ས་པ།  

1-2དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་མི་ཞིག་གི་ཕན་ཐོག་གམ། �ེས་བོ་ཤེས་རབ་ཅན་ཞིག་ཁོང་ལ་ཕན་ཐོག་གམ། 3�ོད་�ི་
�ང་པོ་�ིས་པས་དཀོན་མཆོག་ལ། ཁོང་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོད་པ་ཡིན་བསམ་མམ། ཡང་ན་�ོད་�ི་�ོད་ལམ་ཡག་པོ་
དེས། ཁོང་ལ་རོགས་རམ་ཡོང་བསམ་མམ། 4�ོད་�ིས་ཁོང་ལ་འཇིགས་པར་�ེད་པའི་�ེན། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་



ཡོབ 

བཀའ་བ�ོན་གནང་བ་དང་། �ོད་ལ་�ིམས་བཅོད་གནང་བ་མ་ཡིན་ནོ། 5དེ་ནི་�ོད་�ིས་�ིག་པ་མང་བའི་�ེན། 
�ོད་�ིས་ལས་ངན་�ིས་པའི་�ེན་ཡིན་ནོ། 6�ན་�ི་�ོད་ལ་�ན་ལོན་འཇལ་བའི་ཆེད། �ོད་�ིས་ཁོ་ཡི་�ོན་གོས་
�མས་བ�ས་ནས། ཁོ་ལ་�ོན་�་མེད་པར་གཅེར་�ར་བཞག། 7�ོད་�ིས་ཐང་ཆད་�མས་ལ་�་མ་�ིན། �ོགས་པ་
�མས་ལ་�ོད་�ིས་ཟས་མ་�ིན། 8�ོད་�ིད་�ལ་�མས་ཡོངས་�་དབང་བའི་ཆེད། �ོད་�ི་�ོབས་�གས་གོ་ས་
བེད་�ོད་�ིས། 9�ོད་�ིས་�གས་ས་མ་ཚ�ར་རོགས་མ་�ེད། མ་ཟད་ད་�ག་ཚ�་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་། 10དེར་
བ�ེན་ད་ཆ་�ོད་�ི་མཐའ་འཁོར་ལ། ཡོངས་�་�་དོང་ཁེངས་ནས་ཡོད་པ་དང་། �ོ་�ར་�ོད་ལ་འཇིགས་�ག་
གིས་ཁེངས་ཡོད། 11ཧ་ཅང་�ན་པ་ཡོད་�བས་�ོད་མི་མཐོང་། �་ལོག་�ོད་ལ་མནན་པར་�ེད། 12དཀོན་མཆོག་
མཐོ་རིས་མཐོ་པོར་བ�གས་མེད་དམ། �ར་ཚ�གས་མཐོ་�ང་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་མར་ལ་མ་གཟིགས་སམ། 13འོན་
�ང་�ེད་�ིས་དཀོན་མཆོག་ཅི་མ�ེན་�ིས། �ིན་པ་མ�ག་པོས་ཁོང་ལ་བཀབ་ཡོད་པས། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་�ིམས་
གཅོད་ཇི་�ར་�ས། 14ཁོང་ནི་ས་དང་ནམ་མཁའི་ས་མཚམས་�ེང་། ཕར་�ར་ཕེབས་�བས་�ེད་�ི་བསམ་པ་ལ། 
�ིན་པ་མ�ག་པོས་གཟིགས་�ར་འགེབས་བསམ་མམ། 15མི་ངན་�མས་�ི་འ�ོ་བའི་ལམ་དེ་�། �ོད་ཡང་འ�ོ་�་
སེམས་ཐག་བཅད་ཡོད་དམ། 16དེ་ཚ�འི་�ས་ཚ�ད་མ་�ེབས་པ་ཡི་�ོན། དེ་ཚ�་�་ལོག་�ིས་ནི་འ�ེར་ཚར་ཡོད། 
17དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ཁས་མི་ལེན། ཁོང་གི་དེ་ཚ�ར་གང་ཡང་གནང་མི་�བ། ཟེར་ཞིང་ཡིད་ཆེས་�་
མཁན་དེ་ཚ�་ཡིན། 18དེ་ཚ�་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་བཟོ་གནང་མཁན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་ཡིན་པ་དང་། 
མི་ངན་�མས་�ི་བསམ་�ོ་ངས་�ོགས་མི་�བ། 19ངན་ཅན་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་བའི་�བས། �ེ་བོ་བཟང་པོ་
�མས་ནི་དགའ་བ་དང་། �ེ་བོ་གནོང་མེད་�མས་ནི་གད་མོ་གད། 20ངན་ཅན་ཚ�འི་�་ནོར་མེད་པར་བཟོས། �ག་
�ས་�མས་�ང་མེ་ཡིས་བ�ེགས་པར་�ེད། 21ཡོབ་�ོད་དཀོན་མཆོག་མཉམ་�་བཞི་�ིགས་བ�ིས། ཁོང་ལ་ད�་
�ར་ཆ་འཛ�ན་མཚམས་འཇོག་�ོས། གལ་�ིད་�ོད་�ིས་དེ་�ར་�ིས་པས་ན། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ོད་ལ་�ིན་
�བས་གནང་། 22ཁོང་གིས་�ོབ་�ོན་གནང་བར་ངོས་ལེན་�ིས། ཁོང་གི་བཀའ་�མས་སེམས་�ི་གཏིང་ལ་འཇོག། 
23�ོད་རང་ཉམ་�ང་ངང་ནས་དཀོན་མཆོག། �ོགས་�་ལཽག། �ོད་�ི་�ིམ་ནང་ངན་པའི་ལས་�མས་�ངས་པར་
�ིས། 24�ོད་�ི་གསེར་�མས་ཕར་ད�གས་ཞིག། �ད་མེད་གསེར་�མས་�ག་�འི་�མ་སར་ནང་�་ད�གས། 
25�ན་དབང་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་གསེར་�་འ�ར། ཁོང་ནི་ཧ་ཅང་མཐོ་པོར་�ངས་ཡོད་པའི། �ོད་�ི་�ིར་�་
རིན་ཆེན་ད�ལ་�་འ�ར། 26དེ་ནས་�ོད་�ིས་�ན་�་དཀོན་མཆོག་ལ། ཡིད་ཆེས་�ིས་པས་ཁོང་ནི་�ོད་�ི་�ིར། 
དགའ་བདེའི་འ�ང་�ངས་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར། 27�ོད་�ིས་ཁོང་ལ་�ོན་ལམ་འདེབས་�བས་�། ཁོང་གིས་
དེ་ལ་ལན་འདེབས་གནང་བ་དང་། ཁ་ཆད་�ིས་�མས་�ོད་�ི་བ�ང་བར་འ�ར། 28�ོད་�ི་ལས་དོན་ཚང་མ་
�བ་པར་འ�ར། �ོད་�ི་ལམ་ལ་འོད་ཟེར་འཆར་བར་འ�ར། 29ཁོང་གིས་�ོབ་པ་ཅན་�མས་མར་འབེབས་ཤིང་། 
ཉམ་�ང་�མས་ལ་ཁོང་གིས་�ོབ་པར་མཛད། 30�ོད་�ི་ཇི་�ར་�ིས་པ་ཉེས་མེད་དང་། �ང་བདེན་ཡིན་ན་ཁོང་
གི་�ོབ་པ་མཛད༎  
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ཡོབ་�ིས་�ས་པ།  



ཡོབ 

1-2ང་ནི་ད་�ང་ངོ་ལོག་�ེད་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ོན་བ�ོད་�་བཞིན་ཡོད། ནད་�ག་�ེན་�ིས་ངའི་
�ད་བཀག་མི་�བ། 3ང་ཡི་འདོད་པར་ཁོང་ལ་�ེད་པ་དང་། ཁོང་ནི་གང་�་བ�གས་པར་འ�ོ་འདོད་ཡོད། 4ང་
ཡི་�ོད་གཞི་�མས་ནི་ཁོང་�ང་འཛ�ག་�་དང་། ང་ཡི་�ོགས་�་གང་ཡོད་�ས་པ་ཡོད། 5ང་ནི་ཁོང་གིས་ཇི་�ར་
ག�ང་�་དང་། ལན་འདེབས་ཇི་�ར་གནང་�ར་ཤེས་འདོད་ཡོད། 6དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ས་�གས་ཇི་ཡོད་
�མས། ང་ཡི་�བ་འགལ་ཆེད་�་བེད་�ོད་གནང་ངམ། དེ་�ར་མ་ཡིན་ང་ཡི་�ས་�བས་ཁོང་གི་གསན། 7ང་ནི་
�ང་པོ་ཡིན་པས་དཀོན་མཆོག་ལ། གནད་དོན་�ས་ནས་ཁོང་གིས་གཏན་�ི་ཆེད། ང་ནི་ནོངས་མེད་ཡིན་པ་
གསལ་བ�གས་གནང་། 8དཀོན་མཆོག་ཤར་�་འཚ�ལ་ཡང་དེར་མི་འ�ག། ང་ཡིས་�བ་�་འཚ�ལ་�བས་ཁོང་མ་
�ེད། 9དཀོན་མཆོག་�ང་གི་�ོགས་དང་�ོ་�ོགས་�། འ�ིན་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་�ང་ངས་མ་མཇལ། 10ང་
ཡིས་གོམ་པ་ཇི་�ོས་ཁོང་གིས་མ�ེན། ཁོང་གི་ང་ལ་ཞིབ་ད�ོད་གནང་བས་ན། ང་ནི་ཉེས་མེད་ཡིན་པ་མ�ེན་པར་
འ�ར། 11ང་ནི་ཁོང་གིས་འདམས་པའི་ལམ་དེ་�། དམ་ཚ�ག་�ན་པའི་ཐོག་ནས་འ�ོ་བ་དང་། ས་�ོགས་གཞན་�་
ཕར་�ར་ངས་འ�མས་མེད། 12ང་ནི་�ག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཇི་�ར་ཁོང་གི་བཀའ་�ར་�ིས་པ་དང་། 
ང་ནི་ཁོང་གི་�གས་དགོངས་�ི་�ེས་�། ང་ནི་རང་གི་འདོད་པའི་�ེས་མི་འ�ོ། 13དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་ནམ་
ཡང་བ�ར་མི་ཡོང་། ཁོང་ལ་�ས་�ང་ངོ་�ོལ་�ེད་མི་�བ། ཁོང་གིས་�གས་འདོད་�ས་�ང་འགོག་མི་�བ། 
14ང་ཡི་ཆེད་�་ཁོང་གིས་འཆར་གཞི་�མས། ཇི་�ར་གནང་གི་ཡོད་པ་�བ་པར་མཛད། ཁོང་ལ་འཆར་གཞི་མང་
པོ་ཡོད་པའི་ནང་། དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་དེ་ནི་གཅིག་ཡིན་ནོ། 15ཁོང་གི་མ�ན་�་ང་ནི་འཇིགས་ཤིང་འདར། 16མ�་
�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ཡི་�ོ་�ོབས་ཚང་མ་མེད་པར་མཛད། 17�ན་པས་ང་ལ་ལོང་བ་
བཟོས་ན་ཡང་། �ན་པས་མ་ཡིན་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་�ག་པ་བཟོས་གནང་ངོ་༎  

ཡོབ 24 

1དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ཞབས་�ི་�་མཁན་ཆེད། �ང་བདེན་ཞིབ་ད�ོད་གནང་བའི་ཉི་མ་ཞིག། ཁོང་གི་ཅི་ལ་
གཏན་འབེབས་གནང་མེད་དམ། 2མི་ཚ�ས་ས་ཆ་མང་བ་ལེན་པའི་ཆེད། རང་གི་ས་མཚམས་�ོ་�མས་�ོ་བར་�ེད། 
དེ་ཚ�ས་གཞན་�ི་�ག་�མས་བ�ས་ནས་ནི། རང་གི་�ག་�འི་ནང་�་འཇོག་པར་�ེད། 3དེ་ཚ�ས་ད་�ག་�མས་�ི་
བོང་�་འ�ོག། �གས་མོས་རང་གི་�་ལོན་མ་འཇལ་བར། མོ་ཡི་བ་�ང་འ�ོག་ནས་བདག་ཉར་�ེད། 4དེ་ཚ�ས་
ད�ལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་�ེ་བོ་ཚ�ར། ཐོབ་ཐང་�མས་ལ་འགག་�་�ེད་པ་དང་། དགོས་མཁོ་ཅན་ཚ�ར་�ོས་ནས་
གབ་དགོས་བཟོས། 5དེར་བ�ེན་ད�ལ་པོ་ཚ�་ནགས་�ི་�ང་�ོད་�ར། ཁ་ཟས་འཚ�ལ་�ིར་�ང་�ོང་�མ་པོའི་
ནང་། དེ་ཚ�་ས་གནས་གང་�་འ�ོ་ན་ཡང་། རང་གི་�་�ག་ཆེད་�་ཟས་མི་�ེད། 6དེ་ཚ�ས་རང་གི་མིན་པའི་ས་
ཞིང་ནས་�ོན་ཐོག་བ�། མི་ངན་དེ་ཚ�འི་�ན་ཚལ་ནང་ནས་�ན་འ�མ་བ�་བར་�ེད། 7མཚན་མོར་ཉལ་�ས་
གོན་�་མེད་པར་ཉལ། �ང་མོའི་�ས་�་ག�གས་པོར་ཀབ་�ིར་དེ་ཚ�ར་གང་ཡང་མེད། 8རི་བོའི་�ེང་�་བབས་
པའི་ཆར་པས་དེ་ཚ�་�ང། དེ་ཚ�ར་�ང་�ོབས་ཆེད་�་ཉེ་འ�མ་�ི། �ག་�ག་ནང་�་�བ་�བ་བ�་བར་�ེད། 9མི་
ངན་དེ་ཚ�ས་ཕ་མེད་པ་�་�་ཚ�་གཡོག་བཟོས། ད�ལ་བས་�་�ག་�མས་�ང་�་ལོན་ཆེད་�་ལེན། 10འོན་�ང་
ད�ལ་འཕོང་�མས་ནི་རང་ཉིད་ཆེད། �ོན་གོས་མེད་པར་�ིར་�་འ�ོ་དགོས་སོ། དེ་ཚ�ས་�ོ་ཡི་�ོན་ཐོག་བ�་



ཡོབ 

བའི་�བས། ཁ་ཟས་མེད་པར་�ོགས་པར་�ོད་དགོས་སོ། 11དེ་ཚ�ས་�མ་�ི་ཆེད་�་�ར་�་བཙ�ར། �ན་ཆང་ཆེད་
�་�ན་འ�མ་བེད་�ོད་�ེད། འོན་�ང་དེ་ཚ�་རང་ཉིད་ཁ་�ོམ་མོ། 12�ོང་�ེར་ནང་�་�ས་�ོན་�ང་བ་དང་། 
འཆི་འ�ོ་ཡོད་པའི་མི་ཚ�ས་�་འབོད་�ེད། འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�ར་གསན་མི་འ�ར། 13�ེ་བོ་འགའ་ཤས་
འོད་ལ་ཁས་མི་ལེན། དེ་ཚ�ས་དེ་ལ་�ོགས་མི་ཤེས་པ་དང་། འ�ིད་པའི་ལམ་�་དེ་ཚ�་མི་འ�ོའོ། 14མི་གསོད་མཁན་
དེ་ཐོ་རེངས་ཡར་ལངས་ནས། ད�ལ་འཕོང་གསོད་ཅིང་མཚན་མོར་བ�་བར་འ�ོ། 15ལོག་གཡེམ་�ེད་མཁན་ཐོ་
རེངས་�་འོད་�ག། �ས་�ང་མི་མཐོང་ཆེད་�་རང་གདོང་བཀབ། 16�ན་མས་མཚན་མོར་ཁང་པ་�ོག་ན་ཡང་། 
ཉིན་མོའི་�ས་�་ཡིབ་ནས་འོད་མ�ན་མི་ཡོང་ངོ། 17དེ་ཚ�་ཉིན་མོའི་འོད་ལ་འཇིགས་ན་ཡང་། �ན་པར་དེ་ཚ�་
འཇིགས་�ང་མི་�ེད་དོ།  

ཛ�་ཕར་�ི་�ས་པ།  

18�ེ་བོ་�ོད་ངན་�་ལོག་གིས་འ�ེར། དེ་ཚ�ར་བདག་པའི་ས་ཆར་དཀོན་མཆོག་གིས། ཁོང་གིས་དམོད་པ་བོར་བ་
གནང་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་རང་གི་�ན་ཚལ་ནང་�་ལས་ཀར་འ�ོ་མི་ཡོང་། 19�ོད་དང་ཐན་པས་ཁ་བ་ཡལ་བ་�ར། 
�ིག་ཅན་གསོན་པོའི་�ལ་ནས་བ�ག་པར་འ�ར། 20ད་ཆ་དེ་ཚ�འི་ཨ་མས་དེ་ཚ�ར་�ན་མི་ཡོང་། དེ་ཚ�ར་འ�་
ཡིས་ཟས་པའི་ཤིང་�ོང་�ར། འ�ེལ་བ་�་�་�་དེ་ཚ�་མེད་པར་བཟོས། 21དེ་ཚ�ས་�ག་མོ་�མས་དང་། རབ་ཆད་
མ་�མས་ལ་ནི། �ིང་�ེ་མེད་ཅིང་�ག་པོ་བཏང་བས་ན། དེ་ཡི་�ེན་�ིས་དེ་�ར་�ང་བའོ། 22དཀོན་མཆོག་ཁོང་
གིས་�ས་�གས་ངང། མ�་�ོབས་ཅན་�མས་མེད་པར་མཛད། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་འ�ིན་ལས་མཛད། �ེ་བོ་
�ོད་ངན་�མས་ནི་འཆི་བར་འ�ར། 23དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚ�ར་བ�ན་པོར་�ོད་བ�ག་ཡང་། �ག་�་ཁོང་
གིས་ཁོ་ཚ�ར་གཟིགས་ཞིབ་གནང་། 24�ེ་བོ་�ོད་ངན་དེ་ཚ�་གནས་�བས་རིང་། �ན་�མ་ཚ�གས་པ་�ང་ཡང་དེ་ཚ�་
ནི། དེ་ཚ�་�་ངན་�་�་ཡལ་བར་འ�ར། འ�འི་�ས་�ར་དེ་ཚ�་གཅོད་པར་འ�ར། 25�་ཞིག་དེ་ལ་ཁས་ལེན་མི་
�ེད་པར་�ད་�བ་བམ། �་ཞིག་ང་ཡི་�ས་པའི་གཏམ་�མས་ལ། བདེན་པ་མེད་པར་�ངས་�ེལ་�ེད་�བ་བམ༎  

ཡོབ 25 

བྷིལ་དད་�ིས་�ས་པ།  

1-2དཀོན་མཆོག་མ�་�ོབས་ཅན་ཡིན་ནོ། ཚང་མས་ཁོང་ལ་འཇིགས་�ང་ངང་གནས་དགོས། དཀོན་མཆོག་ཁོང་
གིས་མཐོ་རིས་�ི་�ལ་�ིད་དེ། ཞི་བདེའི་ངང་ལ་འཇོག་པར་མཛད་གནང་ངོ་། 3ཁོང་ལ་ཞབས�ི་�་མཁན་ཕོ་ཉ་
ཚ�འི། �་ཞིག་དེ་ཚ�འི་�ངས་ནི་�ིས་�ས་སམ། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་འོད་ཟེར་དེ། མི་ཤར་བ་ཡི་ས་གནས་ཞིག་
ཡོད་དམ། 4�་ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་�་�། �ང་བདེན་དང་ནི་གཙང་མ་ཡོད་�ིད་དམ། 5ཁོང་གི་�ན་
�ར་�་འོད་མི་གསལ་ཞིང་། �ར་མ་�མས་�ང་གཙང་མ་མེད་པའོ། 6དཀོན་མཆོག་�ན་�ར་མི་ཡི་ཆེ་བ�ོད་དེ། 
འ�་�ིན་�ོག་ཆགས་�་མོ་�་�ར་ཡིན༎  



ཡོབ 

ཡོབ 26 

ཡོབ་�ིས་�ས་པ།  

1-2�ེ་བོ་ཉམ་ཐག་དང་ནི་�ོ་པོ་ང་འ�་ལ། �ེད་�ར་རོགས་པ་བཟང་པོ་ཇི་འ�་ཡིན། 3�ེད་�ིས་ང་ནི་�ེན་པ་�་
�་ལ། བ�བ་�་བཟང་པོ་�ད་ནས་ང་མཉམ་�། རང་གི་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་གོ་བ�ར་�ས། 4�ེད་�ི་གཏམ་ལ་�་
ཡིས་ཉན་བསམ་མམ། འདི་�ར་བ�ོད་�ར་�ོ་ངར་�ས་�ད་དམ། བྷིལ་དད་�ིས་�ས་པ། 5འཆི་བའི་�མ་ཤེས་
�མས་ས་འོག་�་ནང་འདར། 6དཀོན་མཆོག་�ང་�་འཆི་�ལ་�ེས་ཡོད། ཁོང་གི་�ན་�ར་དེ་ལ་ཁེབས་�ིས་
བཀབ་མི་�བ། 7ཁོང་གིས་�ང་�ོགས་ནམ་མཁའ་བ�ངས་གནང་ནས། མཁའ་ད�ིངས་�ོང་པར་ས་གཞི་བ�ོན་
པར་མཛད། 8དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ིན་པར་�ས་བཀང་ནས། དེ་ཡི་�ིད་�ིས་�ོལ་བ་ལས་�ོབ་མཛད། 9བཅོ་
�འི་�་བ་ཉ་གང་�ིན་ནང་�ས། 10ཁོང་གིས་�་མཚ�འི་�ེང་�་�ོ་�ོར་�ིས་གནང་ནས། འོད་དང་�ན་པ་ད�ེ་
གནང་ངོ་། 11ཁོང་གིས་ནམ་མཁའ་�ེགས་པའི་ཀ་བ་ལ། འཇིགས་�ང་བ�ལ་ནས་བཀའ་བ�ོན་གནང་བའི་
�བས། དེ་ཚ�་འཇིགས་�ག་ངང་ནས་འ�ལ་ཞིང་འདར། 12ཁོང་གི་�ོབས་�ིས་�་མཚ�་དབང་བ�ར་མཛད། ཁོང་
གིས་རིག་�ལ་�ིས་ནི་ར་ཧབ་བ�ད་མེད་པར་མཛད། 13ཁོང་གི་ད�གས་�ིས་ནམ་མཁའ་�ངས་བར་མཛད། 
�ོས་པའི་བ�ད་ནི་�ག་གིས་གསོད་པར་མཛད། 14འོན་�ང་འདི་ཚ�་དཀོན་མཆོག་གི། མ�་དང་�ོབས་�ི་ཆ་ཤས་
ཙམ་ཡིན་ནོ། ང་ཚ�ས་ཐོས་པའི་ཁོང་གི་འཇམ་པོའི་�། ཁོང་ནི་ཇི་འ�་�ོབས་ཆེན་ཡིན་པ་�ས་�ོགས་�ས༎  

ཡོབ 27 

ཡོབ་�ིས་�ས་པ།  

1-2ང་ལ་�ིམས་བཅོད་�ང་བདེན་མ་གནང་བར། ང་ཡི་མི་ཚ�་ཐབས་�ག་མཛད་མཁན། མ�་�ོབས་ཅན་�ི་
དཀོན་མཆོག་ལ་དཔང་�་བ�གས་ནས་ང་མནའ་བ�ེལ་�་ཡིན། 3ཁོང་གིས་ང་ལ་ད�གས་དེ་གནང་རིང་དེ། 4ང་
ཡི་མ�་�ོས་ངན་པ་མི་བ�ོད་ཅིང་། �ེ་ཡིས་�ན་ཚ�ག་ནམ་ཡང་ཤོད་�་མིན། 5�ེད་ཚ�་�ང་པོ་ཡིན་པ་ངས་ནམ་
ཡང་མི་བ�ོད། ང་ནི་འཆི་བའི་ཉིན་དེ་མ་�ེབས་བར། ང་ཡི་མེ་ཚ�འི་མཐའ་མ་བར་�་ཉེས་མེད་ཡིན་པ་ནན་ཏན་
�་�་ཡིན། 6ང་ནི་�ང་བདེན་ཡིན་པའི་�ོད་�ེང་དེ། ནམ་ཡང་ང་ནི་�ོངས་བར་�་�་མིན། ང་ཡི་�ོ་སེམས་
གཙང་མ་ཡོད། 7ང་ལ་ངོ་�ོལ་འཐབ་�ོད་�་མཁན་ལ། �ོད་ངན་�ང་བདེན་མིན་པའི་�ེ་བོ་�ར་ཉེས་ཆད་
གཏོང་བར་ཤོག། 8དཀོན་མཆོག་ཁས་མི་ལེན་མཁན་�ེ་བོ་ཚ�ར། དེ་ཚ�འི་མི་འཆེ་ཁོང་གི་�ངས་བའི་�བས། དེ་ཚ�ར་
རེ་བ་ཅི་ཡོད་དམ། 9དེ་ཚ�་རང་ལ་�ག་བ�ལ་འ�ང་བའི་�བས། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་�་འབོད་གསན་
�ར་རམ། 10ཁོང་གིས་གནང་བའི་དགའ་ཚ�ར་དེ་ཚ�ས་མོས་དགོས་སོ། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ན་�་གསོལ་འདེབས་
དགོས་སོ། 11དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མ�་�ོབས་ཆེན་པོ་ཇི་�ར་ཡིན། ང་ཡི་�ེད་�མས་ལ་�ོབ་�ོན་�ེད་�་བ�ག། 
མ�་�ོབས་ཅན་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་འཆར་གཞི་ཇི་�ར་གཏིང་བ་ལ། དེ་ཡི་�ོར་ལ་གསལ་བཤད་�ེད་�་
འ�ག། 12འོན་�ང་དེ་�ར་མ་ཡིན་�ེད་�མས་རང་རང་ཉིད་�ིས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་དངོས་�་མཐོང་ཡོད་དོ། དེ་



ཡོབ 

བས་དོན་མེད་གཏམ་ཞིག་ཅི་ལ་�། ཛ�་ཕར་�ིས་�ས་པ། 13འདི་�མས་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། �ེ་
བོ་�ོད་ངན་དང་�ག་ལས་�ེད་མི་ཚ�ར། འདི་�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་གནང་ངོ་། 14དེ་ཚ�ར་�་�མས་མང་པོ་ཡོད་
ན་ཡང་། ཚང་མ་དམག་གི་ནང་�་གསོད་པར་འ�ར། དེ་ཚ�འི་�་�ར་ཟ་�་�ང་བ་མེད། 15གསོན་པོར་�ག་པ་
�མས་ནི་ནད་ཡམས་�ིས་འཆི། དེ་ཚ�འི་�གས་མོ་ཚ�ས་�ང་དེ་ཚ�འི་འཆི་བར་�ང་ངན་མི་�ེད་དོ། 16�ོད་ངན་
ཚ�ར་�ངས་ཀ་�ིས་མི་�བ་པའི། ད�ལ་�མས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང་། དགོས་པ་དེ་ལས་�ག་པའི་�ོན་གོས་
ཡོད། 17འོན་�ང་�ེ་བོ་བཟང་པོ་འགའ་ཤས་ཡིས་གོས་དེ་�ོན། �ེ་བོ་�ང་པོ་འགའ་ཤས་ད�ལ་དེ་ཐོབ་ཡོང་། 
18ངན་པས་ཁང་པ་�ོམ་ཐག་�ར། ཡང་ན་ས་ཞིང་�ང་མཁན་ཚ�་གཡོག་གི། �་ཁང་�་�ར་�ིག་པར་�ེད། 
19ཉིན་ཞིག་དེ་ཚ�་�ག་པོ་ཚགས་ནས་ཉལ། འོན་�ང་སང་ཞོག་ལངས་བའི་�བས་དེ་ཚ�འི་�་ནོར་�ག་སོང་ངོ་། 
20འཇིགས་�ག་�ོ་�ར་�་ལོག་�ར་�གས་བཞིན། མཚན་མོ་�ང་གིས་དེ་ཚ�་འ�ེར་བར་འ�ར། 21ཤར་ནས་ཡོང་
བའི་�ང་འ�བ་�ག་པོ་ཡིས། དེ་ཚ�ར་རང་གི་�ིམ་ནས་འ�ག་ཅིང་འ�ེར། 22དེ་ཚ�ས་དེ་ལས་ཐར་ཐབས་�ས་ན་
ཡང་། དེ་ཡིས་�ིང་�ེ་མེད་པར་འ�ེར་བར་�ེད། 23དེ་ཚ�་�ོས་�བས་�ང་གིས་�ད་ངན་འདོན་པར་�ེད། 
འཇིགས་པར་�ེད་པའི་�ོབས་�ིས་འཇིགས་�ང་བ�ལ༎  

ཡོབ 28 

ཤེས་རབ་�ི་�ོར་ལ་བ�ོད་པ།  

1ད�ལ་འདོན་པའི་གཏེར་ཁ་�མས་ཡོད། གསེར་གཙང་མ་བཟོ་བའི་ས་གནས་�མས་ཡོད། 2ས་གཏེར་འདོན་པ་
པོས་ས་ནས་�གས་འདོན་པར་�ེད། �ོ་ཡི་ནང་ནས་ཟངས་བ�་བར་�ེད། 3མི་ཚ�ས་�ན་པའི་གཏིང་�་འཚ�ལ་
བར་�ེད། དེ་ཚ�ས་ས་གཞི་གཏིང་�་འཚ�ལ་བར་�ེད། དེ་ཚ�ས་�ན་པའི་ནང་�་�ག་�མས་�ས། 4�་ཞིག་�ོད་པ་
ལས་ནི་ཐག་རིང་དང་། ཡང་ན་མི་ཡི་�ང་པས་མ་�ལ་སར། མི་ཚ�ས་གཏེར་ཁའི་ཆེད་�་�ར་བ་�ས། དེ་ཚ�ས་ས་
དོང་ནང་�་ཐག་པ་ལ། བ�ང་ནས་དབེན་པའི་ནང་�་ལས་�ེད་དོ། 5ས་གཞི་�ེང་�་ཁ་ཟས་�ེས་ན་ཡང་། ས་
གཞི་འདིའི་འོག་�་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་�མས་ལ། མེ་ཡིས་མེད་པར་བཟོ་བར་�ེད། 6ས་གཞིའི་�ོ་ལ་ཨིན་�་ནི་ལ་
ཡོད། དེ་ཡི་�ལ་ནང་�་གསེར་ཡོད། 7�་�་�མས་�ིས་གཏེར་�ི་ལམ་མི་མཐོང་། དེ་ཡི་�ེང་�་�་�ོད་ནམ་ཡང་
འ�ར་མི་ཡོང་། 8སེང་གེ་ཡང་ན་འཇིགས་�ག་ཅན་�ི་སེམས་ཅན་ནི། དབེན་པའི་ལམ་�ི་�ེང་�་མི་འ�ལ་ལོ། 
9ས་གཏེར་འདོན་པ་པོས་�ག་རི་མ�ེགས་ཤོས་བ�ོ་བ་དང་། རི་བོའི་�ང་གཞིར་བ�ོ་བར་�ེད། 10དེ་ཚ�ས་�ག་
འོག་འ�ལ་ལམ་�ས་པའི་�བས། དེ་ཚ�ར་�་ཆེའི་�ོ་�མས་�ེད་པར་འ�ར། 11དེ་ཚ�ས་�གས་�འི་འ�ང་�ང་
�ས་པ་དང་། དེར་གང་�ས་ནས་ཡོད་པ་�མས་གསལ་�ོན་�ས། 12འོན་�ང་ཤེས་རབ་འཚ�ལ་ན་གང་�་�ེད། ང་
ཚ�ས་�ན་དབང་གི་�ོབ་�ོང་གང་�་�ེད་�བ་བམ། 13མི་ཡི་�ོད་�་ཤེས་རབ་མི་�ེད་དོ། �ས་�ང་དེ་ཡི་རིན་
ཐང་ངོ་མ་མི་ཤེས་སོ། 14�་མཚ�་དང་ནི་མཚ�་ཡི་གཏིང་རིང་�ང་ཚ�ས་�། དེ་�་ཤེས་རབ་མི་�ེད་དོ། 15དེ་ནི་
གསེར་དང་ད�ལ་�ིས་ཉོ་མི་�བ། 16གསེར་�ས་ལེགས་དང་ནི་�་ལེགས་ཤོས་�མས་�ི་�ང་། དེ་ཡི་རིང་ཐང་
འ�་མ�ངས་མཉམ་མི་�བ། 17དེ་ནི་གསེར་དང་གསེར་�ི་�མ་པ་དང་། ལེགས་ཤོས་ཤེལ་ལས་རིན་གོང་ཆེ་བ་
ཡོད། 18�་�་ཤེལ་དང་པད་མ་ར་ག་བཅས། དེ་ལས་ཤེས་རབ་རིན་ཐང་�ག་པར་ཆེ། 19�སེ་པ་རག་དང་གསེར་



ཡོབ 

བཙ�་མ་རིན་ཐང་དེས། ཤེས་རབ་�ི་ནི་རིན་ཐང་འ�ན་མི་�བ། 20དེ་བས་ཤེས་རབས་�ི་འ�ང་�ངས་གང་�་
ཡོད། ང་ཚ�ས་�ན་དབང་གི་�ོབ་�ོང་གང་�་�ེད་�བ་བམ། 21གསོན་པོའི་�ོག་ཆགས་�ིས་�ང་དེ་མཐོང་མི་
�བ། འ�ར་བའི་�ི�ས་�ང་ནི་མཐོང་མི་�བ། 22འཆི་བ་དང་ནི་འཇིགས་པ་དེ་ཚ�་ཡི། ད�ོག་གཏམ་འབའ་ཞིག་
ཐོས་པར་ཁས་ལེན་�ེད། 23དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོས་ལམ་དེ་མ�ེན་པ་དང་། ཤེས་རབ་གང་�་�ེད་པའི་གནས་
དེ་མ�ེན། 24གང་ལ་ཟེར་ན་ཁོང་གིས་ས་གཞིའི་མཐར། ནམ་མཁའི་འོག་�་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་གཟིགས། 
25དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ང་ལ་�ས་�ོབས་གནང་བའི་�བས། �་མཚ�འི་�་�ོན་ཇི་ཡོད་ཐག་ཆོད་གནང་། 
26ཁོང་གིས་ཆར་པ་གང་�་བབས་�་དང་། འ�ག་གི་�ད་�ི་�ིན་�ི་ལམ་དེ་ནི། གང་�་�གས་མིན་ཐག་ཆོད་
གནང་ངོ། 27དེ་�བས་ཁོང་གིས་ཤེས་རབ་གཟིགས་པ་དང་། དེ་ཡི་རིན་ཐང་སོགས་ལ་�གས་ད�ད་གནང་། ཁོང་
གིས་དེ་ལ་བཀའ་འ�ོལ་གནང་། 28དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མི་ཚ�ར་བཀའ་གནང་བས། �ོད་ཚ�ར་ཤེས་རབ་དགོས་
ན་གཙ�་བོ་ལ་�ས་བ�ར་�ེད་དགོས། �ོགས་པའི་ཆེད་�་�ོད་ཚ�ས་ངེས་པར་�། ངན་པའི་ལས་�མས་�ོང་
དགོས༎  

ཡོབ 29 

ཡོབ་�ི་ཁ་མ�་མཐའ་མ།  

1ཡང་�ར་ཡོབ་�ིས་�་འགོ་�གས་ནས་�ས་པ། 2�ོན་�་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ཡི་མི་ཚ�་ལ། བ�་�ོགས་
གནང་བའི་�བས་དེ་ནི་�ར་ཡང་�ང་བ་ཡིན་ན་ཅི་མ་�ང་། 3�བས་དེར་དཀོན་མཆོག་�ག་�་ང་མཉམ་ཡོད། 
ང་ནི་�ན་པའི་ནང་�་འ�ལ་བའི་�བས། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་འོད་གནང་ངོ་། 4�ས་�བས་དེ་�ས་�་
བ་ལམ་འ�ོ་དང་། འཕེལ་�ས་འ�ོ་བའི་�བས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་ང་དང་མཛའ་མ�ན་�ི། 
ང་ཡི་�ིམ་ཚང་�མས་ལ་�ང་�ོབས་མཛད། 5�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི། �བས་དེར་ང་དང་
མཉམ་�་ཡོད་པ་དང་། �་�ག་དེ་ཚ�ས་ང་ཡི་མཐའ་བ�ོར་ཡོད། 6ང་ཡི་བ་དང་ར་ཚ�ས་འོ་མ་དེ། ང་ལ་ཧ་ཅང་
འབོལ་པོ་�ིན་པ་དང་། �ག་ནས་�་�འི་ཤིང་འ�ས་�ེས་པར་�ས། 7�ོང་�ེར་�་ཡོད་�ེ་བོ་�ན་པ་ཚ�། ང་དང་
མཉམ་�་མཛ�མས་པའི་�བས་དེ་�། དེ་ཚ�འི་ད�ིལ་�་རང་གི་ས་གནས་བ�ང་། 8�ེ་བོ་ན་གཞོན་ང་ལ་མཐོང་མ་
ཐག། ལམ་�ི་�ར་�་གོམ་པ་�ོས་པ་དང་། མི་�ན་�མས་�ིས་ང་ལ་མཐོང་བ་དང་། �ས་ཞབས་�ེད་�ིར་ཡར་ལ་
ལངས་པར་�ེད། 9མི་མང་�མས་�ི་འགོ་འ�ིད་དེ་ཚ�་ཡིས། �བས་དེར་�ད་ཆ་ཤོད་�་མཚམས་འཇོག་�ེད། 
10ཤིན་�་གལ་ཆེ་མི་�་ཚ�་ཡང་ཁ་�་སིམ་མེར་�ོད། 11�་ཡི་ངའི་�ོར་ཐོས་དང་མཐོང་མཁན་ཚ�ས། ང་ཡི་ཇི་�ར་
�ིས་པའི་ལས་�མས་ལ། དེ་ཚ�ས་ལེགས་པ་འབའ་ཞིག་བ�ོད་�ི་ཡོད། 12ད�ལ་འཕོང་དེ་ཚ�ས་�ེ་ངག་འདོན་པའི་
�བས། ང་ཡིས་དེ་ཚ�ར་རོགས་རམ་�ིས་ཡོད་དོ། �བས་འ�ག་�་ས་མེད་མཁན་ད་�ག་ལ། དེ་ཚ�ར་ང་ཡིས་རོགས་
རམ་�ིས་ཡོད་དོ། 13�ེ་བོ་དཀའ་�ག་�ག་པོས་མནར་ཡོད་པ། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་བ�ོད་པར་�ེད་པས་ན། ང་ཡི་�ག་
མོ་ཚ�་ལ་�ང་�ོབས་ཐོབ་�ིར་རོགས་རམ་�ིས། 14ང་ཡིས་�ག་�་བདེན་པའི་ལས་�མས་དང་། �ང་པོའི་ལས་
�མས་ང་ཡི་�ིས་ཡོད་དོ། 15ང་ནི་ལོང་བའི་ཆེད་�་མིག་ཡིན་ནོ། ང་ནི་ཞ་བོའི་ཆེད་�་�ང་པ་ཡིན། 16ང་ནི་
ད�ལ་པོ་�མས་�ི་ཕ་�་�། དཀའ་ངལ་ནང་�ང་ངོ་མི་ཤེས་པ་�མས་�ི་�ོགས་�ིས་ཡོད། 17ང་ཡི་�ག་�བ་ཅན་
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�ི་མི་�མས་�ི། �ོབས་དང་�གས་ནི་མེད་པར་བཟོས་ནས་ནི། གནོད་�ོན་�ང་བའི་མི་�མས་ལ་དེ་ཚ�འི་ལག་
ནས་�བས་ཡོད་དོ། 18ང་ནི་�ག་�་མི་ཚ�་རིང་པོ་�ོད། �ིམ་ནང་�ིད་པོར་འཆི་བའི་རེ་བ་ཡོད་པ་ཡིན། 19�་བ་
�་�ག་�་�་ཡོད་པ་དང་། ཡལ་ག་ཟིལ་པས་�ོན་པ་ཆགས་པའི་ཤིང་�ོང་�་�་ང་ཡོད། 20ཚང་མས་ང་ལ་�ག་
�་བ�ོད་�ི་ཡོད་པ་དང་། ང་ཡི་�ས་�གས་ནམ་ཡང་མི་ཉམས་སོ། 21ང་ཡིས་དེ་ཚ�ར་�ོས་�ོན་�ས་པའི་�བས། 
མི་མང་ཁ་�་སིམ་མེར་གནས་པ་དང་། ང་ཡིས་ཇི་�ས་�མས་ལ་ཟབ་ཟབ་ཉན། 22ང་ཡིས་�ས་པའི་�ེས་�་དེ་ཚ�་
ལ། ཁ་�ོན་�ག་�་གང་ཡང་མེད་པའོ། ང་ཡི་གཏམ་�མས་ཆར་ཐིག་�་�ར་སིམ། 23ད�ིད་ཀ་ཞིང་པས་ཆར་པར་
དགའ་བ�་�། དེ་�ར་ཚང་མས་ང་ཡི་གཏམ་ལ་དགའ་བ�་�ེད། 24ང་ཡི་གདོང་པ་གད་མོ་གད་པ་དེས་དེ་ཚ�འི་
�ོ་�ོབས་ཉམས་པ་གསོ་བར་�ེད། ང་ཡི་གདོང་པ་དགའ་ཉམས་ཡོད་པའི་�བས། དེ་ཚ�འི་སེམས་པ་�མས་ནི་�ོ་
བ�ེད་བར་�ེད། 25ང་ཡིས་འགན་ལེན་པ་དང་ཐག་གཅོད་�ས། ང་ཡིས་དེ་ཚ�ར་�ལ་པོས་དམག་ད�ང་གི། �ེ་
འ�ིད་གནང་བ་�ར་�་དེ་ཚ�ས་ལ། རེ་ཐབས་ཟད་�བས་སེམས་གསོ་ཐོབ་པའོ༎  

ཡོབ 30 

1འོན་�ང་ད་�་ང་ལས་ལོ་ན་�ང་བ་ཡིས། �ེ་བོ་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ད་གསོད་�ས། དེ་ཚ�འི་ཕ་�མས་�ན་�་ཕན་
མེད་ཡིན། ང་ཡི་�ག་�མས་�ང་མཁན་�ི་དང་མཉམ། དེ་ཚ�ར་རོགས་རམ་�ེད་�་འ�ག་གི་མེད། 2དེ་ཚ�་ཐང་
ཆད་པ་ཡི་�ེ་བོ་ཡིན་པས། ང་ཡི་ཆེད་�་ལས་�ེད་�ར། ཧ་ཅང་�ོབས་མེད་ཉམ་�ང་ཡོད་པའོ། 3དེ་ཚ�་ཧ་ཅང་
ད�ལ་ཞིང་�ོགས་པ་ཡིན། དེ་ཡི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�་མཚན་མོ་ལ། མི་མེད་�ང་�ོང་�མས་�ི་ས་�ལ་�། ཤིང་གི་�་བ་
�མ་པོར་�ར་བར་�ེད། 4དེ་ཚ�ས་�ེ་ཐང་�ི་ཤིང་བཀོག་ནས་ཟ། �ོ་མེད་�ག་མའི་�ོང་པོའི་�་བ་�ང་ཟ། 5ཚང་
མས་�ན་མ་ཡོང་�བས་�ད་�བ་�ར། �ས་ནས་ཚང་མས་དེ་ཚ�་�ིར་འ�ད་�ས། 6དེ་ཚ�་�ག་�ག་ནང་�་བ�ད་
པ་དང་། �ག་ངོས་གཟར་པོ་ལ་ཨི་�ང་�ས་ནས་བ�ད། 7�ང་ཐང་ནང་�་དེ་ཚ�་སེམས་ཅན་�ར། �ད་ངན་
འདོན་ཞིང་�ོན་ཤིང་�ང་�ང་འོག། ཚང་མ་མཉམ་�་�བ་�བ་བ�་བར་�ེད། 8ཕན་ཐོགས་མེད་ཅིང་མིང་མེད་
པ་�མས་ནི། དེ་ཚ�་�ལ་�ི་ནང་ནས་�ིར་འ�ད་�ེད། 9ད་ཆ་དེ་ཚ�ས་ཡོང་ནས་ང་ལ་བགད་པར་�ེད། ང་ནི་དེ་
ཚ�འི་ཆེད་�་བ�ན་བཤིག་�་འ�ར། 10དེ་ཚ�ས་ང་ལ་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་ཆ་འཛ�ན་�ས། དེ་ཚ�་ང་ལས་ཧ་ཅང་བཟང་
པོ་ཡིན་པ་བསམ། མ་ཟད་ངའི་སར་ཡོང་ནས་གདོང་ལ་�་�ད་�བ། 11དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་�ོ་པོ་བཟོ་
གནང་བས། དེ་ཚ�ས་ངའི་�ེང་�ོ་བ་ཡོངས་�་�ངས། 12མི་ཚ�གས་འདི་ཚ�ས་ང་ལ་ཐད་ཀར་འཐབ། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་
�ོས་�་བཟོས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་མཐའ་མའི་འཐབ་འཛ�ང་�་�ིགས་�ེད། 13དེ་ཚ�ས་ང་ཡིས་�ོས་ལམ་བཀག་པ་
དང་། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་མེད་པར་བཟོ་ཐབས་�ེད། དེ་ཚ�་�མས་ལ་འགོག་མཁན་�་ཡང་མེད། 14�གས་རིའི་ཨི་�ང་
�མས་ནས་འ�ལ་ནས་ཡོང། དེ་ཚ�ས་ངའི་�ེང་ཐབས་པར་ཡོང་། 15ང་ནི་འཇིགས་པའི་�ེན་�ིས་མནར་བ་དང་། 
ང་ཡིས་གོ་ཕང་ནི་�ང་�ར་བ�ག། ང་ཡི་འཕེལ་�ས་དེ་ནི་�ིན་�ར་ཡལ། 16ད་�་ང་ནི་འཆི་བར་ཉེ་བའོ། ང་ཡི་
�ག་བ�ལ་དེ་ནི་སེལ་མི་འ�ར། 17མཚན་མོར་ང་ཡི་�ས་པ་�མས་ནི་ན། ང་ཡི་ནད་�ག་དེ་ནི་མཚམས་མི་ཆད། 
18ཁོང་གིས་ང་ཡི་གོ་ང་ནས་བ�ང་གནང་། ང་ཡི་གོས་�ི་ད�ིབས་�མས་མེད་པར་མཛད། 19ཁོང་གིས་ང་ལ་
འདམ་�བ་ནང་ད�གས་ནས། ང་ནི་�ལ་ལས་�ག་པ་གང་ཡང་མིན། 20དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་ང་ཡིས་འབོད་ན་



ཡོབ 

ཡང་། �ེད་�ིས་ང་ལ་ནམ་ཡང་ལན་མི་གནང་། ང་ཡིས་�ེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ན་ཡང་། �ེད་�ིས་ང་ལ་
�གས་�ང་མི་འཛད་དོ། 21�ེད་�ིས་ང་ལ་�ག་�བ་ངང་�ོང་ཞིང་། དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་མ�་དང་�ོབས་
ཡོངས་�ིས། �ེད་�ིས་ང་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་བར་མཛད། 22�ེད་�ིས་ང་ལ་�ང་གིས་འ�ེར་བ�ག་ནས། �ེད་
�ིས་�ང་འ�བ་�ག་པོ་ལངས་བའི་�ས། དེ་ཡི་ད�ིལ་�་ང་ལ་འཕང་བར་མཛད། 23�ེད་�ིས་ང་ལ་འཆི་བའི་
ལག་�་གནང་བ་ང་ཡི་ཤེས། གནས་དེ་ནི་ཚང་མ་�ེབས་པའི་�ལ་བར་འ�ར། 24�ེད་�ིས་འཇིག་པར་འ�ར་
བའི་�ེ་བོ་ལ། �ིང་�ེ་�་འབོད་�་�་མ་གཏོགས་པར། གཞན་དག་གང་ཡང་�ེད་མི་�བ་མཁན་ལ། ཅི་ལ་�ེད་�ི་
འཐབ་པར་མཛད་པ་ཡིན། 25ང་ཡིས་མི་མང་དཀའ་�ག་ངང་ཡོད་མཁན། དེ་ཚ�་མཉམ་�་ང་ཡིས་མ་�ས་སམ། 
དཀའ་ངལ་ཅན་ཆེད་�ོ་འཕམ་མ་�ས་སམ། 26ང་ཡིས་བདེ་བ་དང་ནི་འོད་ཟེར་�ི། རེ་བ་�ས་�ང་ང་ལ་མ་ཐོབ་
པར། དེ་ཡི་ཚབ་ལ་དཀའ་�ག་�ན་པ་ཐོབ། 27ང་ཡི་སེམས་�ལ་དང་ནི་�ག་གི་�མ་�ར་གས། ཉིན་རེ་བཞིན་�་
�ག་བ�ལ་མང་�་འ�ར། 28ཉི་འོད་མེད་པའི་�ན་པའི་�ག་�མ་ནང་། �ིན་ནས་མི་མང་�ོད་�་ཡར་ལངས་
ནས། ང་ལ་རོགས་རམ་ཆེད་�་�་འབོད་�ས། 29ང་ཡི་�ད་ནི་�ི་�ང་གི་�ད་དང་། ཡང་ན་�་ཆེན་ཨོསི་ཊི་རིཅ་
�་�། �ོ་ཞིང་ང་ནི་རོགས་མེད་གཅིག་པོ་ཡིན། 30ང་ཡི་པགས་པའི་མདོག་ནི་ནག་པོར་འ�ར། ང་ལ་ཧ་ཅང་ཚ་བ་
འབར་ཡོད་དོ། 31�ོན་�ས་ང་ཡི་དགའ་�ོའི་རོལ་ད�ངས་ཐོས། ད་ཆ་�་ངན་�་�ད་གཅིག་�་ཐོས༎  
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1ང་ཡི་�་མོར་�་ལ་འདོད་ཆགས་ངང་། མི་�་བ་ཡི་དམ་བཅའ་�ིས་ཡོད་དོ། 2མ�་�ོབས་ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་
གིས། ང་ཚ�་�མས་ལ་ག་རེ་གནང་ཡོང་ངམ། འ�ོ་བ་མི་ཡི་�ས་པའི་�་བ་ལ། ཁོང་གི་དེ་ལ་�་དགའ་ཅི་གནང་
ངམ། 3ཁོང་གིས་�་བ་ནོར་འ�ལ་�་མཁན་ལ། དེ་ཚ�ར་�ེན་ངན་འཇིག་པ་གཏོང་བར་མཛད། 4ཁོང་གིས་ང་ཡི་
�ིས་པ་ཐམས་ཅད་མ�ེན། ང་ཡི་གོམ་པ་གང་�ོས་ཁོང་གིས་གཟིགས། 5�ོད་�ལ་ངན་པ་ནམ་ཡང་ངས་�ིས་མེད། 
གཞན་ལ་ནམ་ཡང་བ�་འ�ིད་�ས་མེད་པའི། 6དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཉ་གར་�ང་པོར་འདེགས་འ�ག་ན། 
ཁོང་གིས་ང་ནི་�ོན་མེད་ཡིན་པར་གཟིགས། 7ང་ནི་�ང་བདེན་ལམ་ལས་གཡོ་བ་དང་། ཡང་ན་རང་ཉིད་ངན་
ལས་�ེད་བ�ག་དང་། ང་ཡི་ལག་པར་�ིག་པའི་གནག་ཐིག་ཡོད་ན། 8ལོ་ཐོག་�མས་ནི་མེད་པར་བཟོ་བར་ཤོག་
ཡང་ན་ང་ཡིས་ཁ་ཟས་ཇི་བཏབ་པ། ཁ་ཟས་དེ་�མས་གཞན་�ི་ཟ་བར་ཤོག། 9ང་ཡིས་�ིམ་མཚ�ས་�ང་མར་ཡིད་
འ�ོག་ནས། མོ་ཡི་�ོ་ཡི་�ི་�་ཡིབ་ཡོད་ན། 10ང་ཡི་�ང་མས་�ོ་གཞན་�ི་ཁ་ལག་བཟོས། མོ་ནི་�ོ་གཞན་དང་
མཉམ་�་ཉལ་�་འ�ག། 11དེ་�ར་�ོད་ངན་�ེད་མི་དེ་ཚ�་ལ། ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་གཏོང་བར་དགོས་ངེས་སོ། 12དེ་
ནི་འཇིགས་པར་བཟོས་བའི་ད�ལ་བའི་མེ་དང་འ�། ང་ལ་ཡོད་པ་ཚང་མ་�ེག་མཁན་ཡིན། 13ང་ཡི་�ན་གཡོག་
ངང་ནས་མི་ཞིག་གིས། ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ོན་བ�ོད་�ེད་ཡོད་ན། ང་ཡིས་ཁོ་ལ་ཉན་ནས་�ང་བདེན་�ེད། 14ང་ཡིས་
དེ་�ར་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ལ་ཇི་�ར་གདོང་པ་བ�ན་�ས་སམ། ང་ལ་ཞིབ་ད�ོད་གནང་བར་ཕེབས་�བས་
�། ང་ཡི་ཁོང་ལ་ཅི་ཞིག་�ས་�ས་སམ། 15ང་ལ་བཀོད་པར་མཛད་མཁན་དཀོན་མཆོག་དེས། ང་ཡི་གཡོག་པོ་
�མས་�ང་བཀོད་གནང་ངོ་། 16ང་ཡིས་ད�ལ་འཕོང་�མས་ལ་རོགས་�་�། གཏན་�་ང་ཡི་ཁས་ལེན་�ས་ཡོད་
དོ། ང་ཡིས་�ོ་ག་ཤི་བའི་�གས་མོ་ཚ�ར། རེ་ཟད་ངང་�་ནམ་ཡང་�ོད་བ�ག་མེད། 17ཡང་ན་ང་རང་ཁ་ཟས་ཟ་
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བའི་�བས། �་�ག་�མས་ལ་�ོགས་པར་�ོད་བ�ག་མེད། 18ང་ཡི་ཚ�་གང་དེ་ཚ�ར་བ�་�ོགས་�ས། 19ང་ཡི་
ད�ལ་པོ་དཀའ་ངལ་ཅན་ཞིག་གི། �ོན་གོས་ཉོ་བཞིན་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་�བས། 20ང་ཡི་ཁོ་ལ་རང་གི་�ག་�འི་
ནང་ནས་�ང་བའི། བལ་�ིས་བཟོས་པའི་�ོན་གོས་�ེར་�་�ས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཁོ་ཡི་རང་གི་སེམས་གཏིང་ནས། 
ང་ལ་ཁོ་ཡི་བ�ོད་པ་�ེད་པར་འ�ར། 21གལ་�ིད་ང་ཡིས་�ིམས་ཁང་ནང་གི་�ལ་ཁ་དེ། ང་ལ་ཐོབ་�ི་ཡོད་པ་
ཤེས་པས་ན། �་�ག་ཞིག་ལ་མགོ་བ�ོར་བཏང་ཡོད་ན། 22ང་ཡི་ལག་པ་ཆག་པར་ཤོག། དེ་ནི་ད�ང་པའི་ནང་
ནས་འབིགས་པར་ཤོག། 23གང་ལ་ཟེར་ན་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་གི། ཁོང་གི་ཉེས་ཆད་�མས་ལ་འཇིགས་པས་ན། ང་
ཡིས་དེ་�ར་ནམ་ཡང་�ེད་མི་ཕོད། 24ང་ཡིས་ནོར་ལ་ནམ་ཡང�ོ་བཅོལ་མེད། 25ཡང་ན་ང་ཡི་རང་གི་�་ནོར་ལ། 
�ས་ནས་�ོབས་པ་ནམ་ཡང་�ས་མེ་དོ། 26ང་ཡི་ཉི་མའི་འོད་གསལ་ཆེ་བའི་�བས། ཡང་ན་�་བའི་མཛ�ས་�ག་ལ་
ནམ་ཡང་མཆོད་མེད། 27ང་ཡི་དེ་ཚ�ར་�ས་ཞབས་�ེད་པའི་ཆེད། རང་གི་ལག་པར་ཁ་ནི་�ེལ་བ་དང་། ལམ་ནོར་
�ལ་�་ནམ་ཡང་སོང་མེད་དོ། 28མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ཁས་ལེན་མི་�ེད་པ་ཡི་�ིག་པ་
ཚ�ར། ཉེས་པར་�ོག་ཐོག་གཏོང་དགོས་སོ། 29ང་ཡི་ད�་བོར་�ག་པོ་�ོང་བའི་�བས། ང་ལ་དགའ་བ་ནམ་ཡང་
�ང་མེད་ཅིང་། ཡང་ན་དེ་ཚ�ར་�ེན་ངན་འ�ད་པའི་�བས། ང་ལ་དགའ་�ིད་ནམ་ཡང་�ང་མེད་དོ། 30ང་ཡི་དེ་
ཚ�་འཆི་འ�ར་�ོན་ལམ་འདེབས། དེ་འ�འི་�ིག་པ་ནམ་ཡང་�ིས་མེད་དོ། 31ང་ཡིས་འ�ལ་པར་�ན་�་དགའ་
བ�་�ེད། དེ་ནི་ང་ཡི་ལས་�ེད་ཚང་མས་ཤེས། 32ང་ཡི་འ�ལ་པར་�ིམ་�་མ�ོན་འབོད་�ས། ནམ་ཡང་དེ་ཚ�ར་
ལམ་ཁར་ཉལ་འ�ག་མེད། 33�ེ་བོ་གཞན་�ིས་རང་གི་�ིག་པ་�མས། �ས་པའི་�ིར་�་ཐབས་ཤེས་�ས་ན་ཡང་། 
ང་ཡི་རང་གི་�ིག་པ་�མས། ནམ་ཡང་�ས་པའི་ཐབས་�ས་མེད་དོ། 34མི་མང་ཇི་�ར་�ས་པར་ང་མི་�ག། ང་ནི་
རང་གི་�ིམ་�ི་ནང་�་ཡང་། ཁ་�་སིམ་པོར་ནམ་ཡང་བ�ད་མེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན་ང་ཡི་དེ་ཚ�་ཡིས། ང་ལ་
བ�ས་བཅོས་�ེད་པར་འཇིགས་�ི་མེད། 35ང་ཡིས་�ས་པར་�་ཡི་མི་ཉན་ནམ། ང་ཡི་རང་གི་�ས་པའི་གཏམ་དེ་
�མས། �ང་བདེན་ཡིན་པར་མནའ་�ལ་�་ཡིན། མ�་�ོབས་ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ཡི་གཏམ་ལ་ལན་
འདེབས་གནང་འ�ག་ཅིག། ང་ལ་ད�་བོས་�ོན་བ�ོད་�ིས་པ་�མས། ང་ཡི་མཐོང་ཆེད་ཡི་གེར་བཀོད་ཡོད་ན། 
36ང་ཡིས་དེ་ཚ�་�ོབ་པ་དང་བཅས་པ་། �ག་པའི་�ེང་�་�ོན་ནས་དེ་ཚ�་ཡི། མགོ་བོའི་�ེང་�་ག�ག་�ན་�ར་
འཇོག་གོ། 37ང་ཡི་�ིས་པའི་ལས་�མས་དཀོན་མཆོག་ལ། �་�ིར་ང་ནི་ཁོང་གི་�་�ང་�། ང་ཡི་མགོ་བོ་མཐོ་པོར་
འདེགས་�་ཡིན། 38ས་ཞིང་འདེབས་པའི་ས་ཆའི་བདག་པོ་ནས། ང་ཡི་ས་ཆ་�ས་ཞིང་འ�ོག་པ་�མས། 39ཞིང་པ་
�མས་ལ་�ོགས་ཤི་�ག་བ�ག་ནས། དེ་�་�ེས་པའི་ཁ་ཟས་ངས་ཟས་ནས། 40གཞིང་དེར་�ོ་དང་འ�་ཡི་ཚབ་དེ་
ལ། �་ངན་དང་ནི་ཚ�ར་མ་�ེ་བར་ཤོག། ཡོབ་�ི་གཏམ་�ས་པ་�མས་�ོགས་སོ༎  

ཡོབ 32 

ཨེ་ལི་�ས་�ས་པ།  

༣༢:༡—༣༧:༢༤  



ཡོབ 

1མི་ག�མ་པོ་དེ་ཚ�ས་ཡོབ་ཁོང་ལ། ལེན་འདེབས་�་�ར་མཚམས་འཇོག་�ེད་པས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན་ཡོབ་�ིས་
རང་ཉིད་ལ། ཉེས་མེད་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་�ེད་�ི་ཡོད། 2འོན་�ང་ཉེ་འ�མ་ལངས་�ོད་མཁན། རམ་�ི་རིགས་
�ས་བྷཛའི་རིགས་བ�ད་�ི་བྷ་ར་ཀེལ་�ི་�་ཨེ་ལི་�་ལ་ཁོང་�ོ་བཟོད་མི་�བ། གང་ལ་ཟེར་ན་ཡོབ་�ིས་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་ལས་རང་ཉིད་ལ། �ང་བདེན་ཡིན་པར་ནན་བ�ོད་�ས་སོ། 3ཡོབ་�ི་�ོགས་པོ་ག�མ་པོ་ཚ�་ལ་ཡང་། 
ཁོ་ཁོང་�ོ་ལངས་ཤིང་ཡོད་པ་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན་ཡོབ་ལ་དེ་ཚ�ས་�ོན་བ�ོད་�ེད་ན་ཡང། ལན་འདེབས་�་�འི་
ཐབས་ལམ་མ་�ེད་དོ། 4ཨེ་ལི་�་ནི་�ང་ཤོས་ཡིན་པ་�བས། ཁོང་གིས་ཚང་མས་བཤད་མ་ཚར་བར་�ག། 5ཁོང་
གིས་མི་�མས་ག�མ་པོ་དེ་ཚ�་ཡིས། ཡོབ་ལ་ལན་འདེབས་མ་�བ་མཐོང་བ་དང་། ཁོང་�ོ་ལངས་ཞིང་། 6བཤད་
འགོ་�གས་པ་ཡིན། ཨེ་ལི་�་ཡིས་�ས་པ་ལ། ང་ནི་�་གཞོན་ཡིན་ཞིང་�ེད་ཚ�་ནི། �་ན་འ�ེས་པོ་ཡིན་�བས་ངའི་
བསམ་�ོར། �ེད་ཚ�ར་�་�ར་ང་ནི་འཇིགས་པས་སོ། 7�ེད་�མས་ད�ང་ལོ་འ�ེས་པོ་ཡིན་པའི་�བས། �ེད་ཚ�འི་
ཤེས་རབ་མཉམ་�་�ོད་དགོས་པས། ང་ཡིས་�ེད་ཚ�ས་ཤོད་དགོས་ཅེས་བསམ་མོ། 8འོན་�ང་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་
དཀོན་མཆོག་གི། �གས་ཉིད་མི་ཚ�འི་�ེང་�་བབ་པས་ན། དེ་ཚ�་�མས་ལ་ཤེས་རབ་གནང་བ་ཡིན། 9ལོ་ན་འ�ེས་
པོ་གཅིག་�་ཤེས་རབ་ཅན་མི་འ�ར། �ང་བདེན་ཇི་ཡིན་ལོ་ན་འ�ེས་པོ་གཅིག་�ས་�ོགས་མི་�བ། 10དེར་
བ�ེན་ད་ཆ་ངས་�ེད་ཚ�་ང་ལ་ཉན་པར་འདོད། ང་ལ་བསམ་�ོ་ཇི་འཁོར་�ེད་ཚ�ར་�་�་འ�ག། 11ང་ཡིས་�ེད་
ཚ�ས་བཤད་པའི་གཏམ་དེ་ལ། བཟོད་�ན་ངང་ནས་ཉན་ནས་བ�ད་པ་ཡིན། �ེད་ཚ�ས་ཤེས་རབ་ཅན་�ི་གཏམ་
ཚ�ག་�མས། འཚ�ལ་བའི་�བས་�་ང་ནི་�ག་པ་ཡིན། 12ང་ཡིས་དོ་�ང་�ིས་པ་ཡིན་པས་ན། དེ་ཡི་�ེད་ཚ�་ཕམ་པ་
ངས་ཐོས་�ང་། �ེད་ཚ�ས་ཡོབ་�ིས་ཇི་�ར་�ས་པ་ལ། བདེན་པ་མིན་པ་�ངས་བ�ེལ་�བ་མ་སོང་། 13�ེད་ཚ�ས་
ཤེས་རབ་ཇི་�ར་�ེད་པ་ལ། �ེད་ཚ�ས་དེ་ལ་ཇི་�ར་གསལ་�གས་�ེད་�བ་བམ། �ེད་ཚ�ས་ལན་འདེབས་མ་�བ་
ཕམ་ཡོད་�བས། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཡོབ་ལ་ལན་འདེབས་གནང་དགོས་སོ། 14ཡོབ་�ིས་�ེད་ཚ�ར་�ེང་མོལ་
གནང་བ་ལས། ང་དང་�ེང་མོལ་གནང་བ་མ་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་ང་ཡི་�ེད་ཚ�འི་ལན་འདེབས་�ར། ངས་ནི་དེ་
�ར་ལན་འདེབས་མི་�ེད་དོ། 15ཡོབ་�ིས་གཏམ་དེས་དེ་ཚ�་ཕམ་ཡོད་པས། དེ་ལ་�ེད་ཚ�ས་ལན་འདེབས་གང་
ཡང་མེད། 16དེ་ཚ�ས་ཁ་�་སིམ་པོར་�ོད་པའི་�བས། ང་ཡིས་དེ་ཚ�ར་�ག་ནས་བ�ད་དགོས་བསམ། དེ་ཚ�ར་
བཤད་�་མེད་པར་�ས་ཡོད་དོ། 17ད་ཆ་ང་ཡི་རང་གི་བསམ་�ོའི་�ོར། དེ་�ར་ང་ཡིས་ལན་འདེབས་�་�་ཡིན། 
18ང་ནི་བ�ོད་�ར་�ག་ནས་�ོད་མི་�བ། ང་ཡི་གཏམ་�མས་བཀག་ནས་འཛ�ག་མི་�བ། 19ང་ལ་བ�ོད་�འི་གོ་
�བས་མ་ཐོབ་ན། ང་ནི་�ན་ཆང་གསར་པས་ཁེངས་པ་ཡིས། �ལ་པ་�་�ར་�ོལ་ནས་འ�ོ་�་ཡིན། 20ང་ཡི་དེ་
�ར་བཟོད་�ན་�ེད་མི་�བ། དེའི་�ིར་ང་ནི་ངེས་པར་�་དགོས་སོ། 21�ོས་�ེང་འདིའི་ཐོག་ང་ཡིས་�ོགས་མི་
�ེད། �་ལ་ང་ནི་དཔལ་ལས་བཤད་�་མིན། 22དཔལ་ལས་ཇི་�ར་ཤོད་དགོས་ངས་མི་ཤེས། གལ་�ིད་ང་ཡི་དེ་
�ར་�ིས་པས་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ངའི་ཐོག་�། ཉེས་ཆད་མ�ོགས་པོར་གཏོང་གནང་ངོ་།།  

ཡོབ 33 

1ང་ཡི་�ེད་ལ་�་�་ཇི་ཡོད་པ། ད་ཆ་ཡོབ་�ེད་ཚང་མར་ཟབ་ཟབ་གསན། 2ང་ཡིས་སེམས་ནང་བསམ་�ོ་ཇི་ཡོད་
པ། ཚང་མ་�ེད་ལ་�་�་�་�ིགས་ཡོད། 3ང་ཡི་�ས་པའི་གཏམ་�མས་�ང་བདེན་ཡིན། ང་ཡིས་�ེད་ལ་བདེན་པ་



ཡོབ 

�་བཞིན་ཡོད། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�གས་ཉིད་�ིས། ང་ལ་བཀོད་པ་གནང་ནས་�ོག་གནང་ངོ་། 
5�ེད་ལ་�ོད་པ་�་�ིག་ཡོད་�ར་ན། �བ་ན་ང་ལ་ལན་འདེབས་གནང་བར་�། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་
�ན་�་�། ང་གཉིས་འདམ་ལས་བཟོས་པ་གཅིག་ཡིན་ནོ། 7ང་ཡིས་�ེད་ལ་དབང་ཡོད་ཤོད་�་མིན། དེའི་�ིར་
�ེད་ནི་ང་ལ་འཇིགས་མི་དགོས། 8ད་ཆ་�ེད་�ིས་ག�ངས་པ་ང་ཡིས་ཐོས། 9ང་ནི་�ོན་ཅན་མིན་ཞིང་�ོན་མེད་
ཡིན། ང་ནི་�ིག་པའི་ལས་དང་�ལ་ཡོད་པའི། ང་ཡིས་ནོར་འ�ལ་གང་ཡང་�ིས་མེད་དོ། 10འོན་�ང་ཁོང་གིས་
ང་ལ་འཐབ་གནང་བར། ཁག་ད�ི་�ེད་ནས་ད�་�ར་�ོང་འཛ�ན་གནང་། 11ཁོང་གིས་ང་ཡི་�ང་པར་�གས་
�ོག་བ�མས། ངས་ནི་གཡོ་འ�ལ་ཇི་�ིས་ཁོང་གིས་གཟིགས་བཞིན་ཡོད། 12འོན་�ང་ཡོབ་ལགས་�ེད་ལ་ངས་
བ�ོད་�ར། �ེད་རང་ལ་ཡང་ནོར་འ�ལ་ཞིག་ཡོད་དོ། དཀོན་མཆོག་�ེ་བོ་ཇི་འ�་ཞིག་ལས་ཆེ། 13དེ་བས་�ེད་
�ིས་འ�ོ་བ་མིའི་�ོན་བ�ོད་ལ། ལན་འདེབས་མི་གནང་ཟེར་ཞིང་ཁོང་ལ་�ོན་བ�ོད་དམ། 14དཀོན་མཆོག་ཁོང་
གིས་ཡང་ཡང་བཀའ་གནང་ཡང་། ཁོང་གི་བཀའ་�མས་ཇི་�ར་ག�ངས་པ་ལ། �ས་�ང་དེ་ལ་དོ་�ང་མི་�ེད་དོ། 
15མཚན་མོར་མི་�མས་གཉིད་ནང་ཡོད་པའི་�བས། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་�ི་ལམ་དང་། ཞལ་གཟིགས་
ཐོག་ནས་ག�ང་�ེང་གནང་བཞིན་ཡོད། 16དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བར། དེ་ལ་དེ་ཚ�ར་ཉན་
�་འ�ག་ན་ཡང་། ཁོང་གི་ཉེན་བ�ར་དེ་ཚ�་འཇིགས་�ག་�ེས། 17དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་�ིག་ལས་འགོག་པའི་
ཆེད། དེ་ཚ�་ང་�ལ་ཅན་�་འ�ར་�་ལས། �ོབས་པའི་ཆེད་�་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་ཡོད། 18ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་
མེད་པར་འ�ར་མི་འ�ག། དེ་ཚ�་འཆི་བ་ཉིད་ལས་�ོབས་པར་མཛད། 19དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མི་ལ་ནད་བཏང་
ནས། ཁོ་ཡི་ག�གས་པོར་ནད་�ག་གིས་�བ་ནས། དེའི་�ེན་�ིས་མི་ནི་�ང་བདེན་འ�ར། 20ནད་པའི་རང་གི་
ཟས་�ི་དང་ཁ་ལོག། ཁ་ཟས་ཞིམ་ཤོས་ལས་�ང་ཞེན་ལོག་འ�ར། 21དེ་ཚ�འི་�ས་པོ་ཕན་ཐོག་མེད་པ་དང་། དེ་
ཚ�འི་�ས་པ་�ེད་�ི་མཐོང་བར་འ�ར། 22དེ་ཚ�་ནི་འཆི་བའི་�ིང་�་འ�ོ་བར་ཉེས། 23དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་ལ་
ཕོ་ཉ་�ོང་�ག་མང་པོ་ཡོད་པ་ནས། མི་ཚ�ར་དེ་ཚ�འི་ལས་འགན་�ན་གསོའི་ཆེད། གཅིག་�ེད་ན་དེ་ཚ�འི་རོགས་�་
ཕོ་ཉ་ཞིག་ཕེབས་�ིད་དོ། 24ཕོ་ཉས་�ིང་�ེའི་དེ་ཚ�ར་�ོད་བ�ོལ་ཞིག། དེ་ཚ�་ནི་འཆི་བའི་�ིང་�་འ�ོར་མི་�། དེ་
ཚ�་རང་ཉིད་དབང་�་གཏོང་བའི་�ིར། དེ་ཡི་�་རིན་འདིར་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་གནང་ཡོང། 25དེ་ཚ�འི་�ས་པོ་
�ར་ཡང་ན་གཞོན་དང་ནི་�ོབས་�གས་ཅན་�་འ�ར། 26དེ་ཚ�འི་ཁོང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་�བས། དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གིས་དེ་ལ་ལན་གནང་འ�ར། དགའ་�ོའི་ངང་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འ�ར། དེ་ཡི་�ིར་�་
དཀོན་མཆོག་གིས། �ར་ཡང་ཚང་མ་�ང་བདེན་བཟོ་བར་འ�ར། 27མི་རེ་རེ་�ི་མི་མང་ཚ�གས་སར་འདི་�ར་�། 
ང་ཡི་རང་གིས་�ིག་པ་�ས་ཡོད། ང་ཡིས་�ང་བདེན་ལས་�ས་མེད། འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཐར་
�ོལ་གནང་། 28ཁོང་གིས་ང་ལ་འཆི་བའི་�ིང་�་འ�ོ་དགོས་ལས། �བས་ནས་ད་�ང་ང་ནི་གསོན་པོར་གནས། 
29ཁོང་གིས་འདི་ཚ�་ཚང་མ་ཡང་ཡང་གནང་། 30ཁོང་གིས་མི་ཡི་ཚ�་�ོག་�ོབ་པ་དང་། ཁོ་ལ་གསོན་པོར་གནས་
པའི་དགའ་བ་ཡོངས་�་�ད། 31ཞལ་རོག་�གས་ལ་ང་ལ་ཤོད་�་འ�ག། ཡོབ་�ེད་ད་�་ང་ཡིས་�ས་པར་གསན། 
32འོན་�ང་�ེད་ལ་ག�ང་�་ཇི་ཡོད་ན། དེ་�མས་ང་ལ་ཉན་�་འ�ག་རོགས་གནང་། ང་ཡིས་དགའ་�ོའི་ངང་
ནས་�ོད་རང་ཉིད། �ང་བདེན་ཡིན་པར་ངོས་ལེན་�་�་ཡིན། 33འོན་�ང་དེ་�ར་མེད་པ་ཡིན་པས་ན། ཞལ་
རོག་�གས་ལ་ང་ལ་གསན་ཞིག་དང་། ང་ཡིས་�ེད་ལ་ཤེས་རབ་ཅན་དེ་ནི། ཇི་�ར་�ེད་དགོས་�ོད་ལ་�ོབ་པར་
�།།  
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1-2ཤེས་རབ་ཅན་དང་�ང་པོའི་�ེ་བོ་�མས། ད་�་ང་ཡིས་ཇི་�ར་�ས་པར་གསན། 3�ེད་ཚ�ས་ཁ་ཟས་�ོ་བ་�ོང་
བའི་�བས། ཁ་ཟས་ཡག་པོ་ཇི་ཡིན་ཤེས་པར་འ�ར། འོན་�ང་ཤེས་རབ་གཏམ་�མས་ཐོས་�བས་�ེད་མི་ཤེས། 
4ཁམ་མ�་ཐག་ཆོད་�ེད་པར་ང་ཚ�འི་རང་�ེང་རག་�ས་ཡོད། 5ཡོབ་�ིས་ང་ནི་ཉེས་མེད་ཡིན་པ་དང་། དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གིས་�ིམས་�ང་གནང་མ་�ང་། ཞེས་པ་དེ་ནི་ཡོབ་�ིས་�གས་བཞིན་ཡོད། 6ང་ནི་ཉེས་ཅན་ཡིན་
ཞེས་�ན་�འམ། ང་ནི་ཧ་ཅང་ཚབ་ཆེ་�ས་ན་ཡང་། ང་ནི་�ིག་པ་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་པའོ། 7�ོད་ཚ�ས་ཡོབ་
�ར་མི་ཞིག་མཐོང་�ོང་ངམ། ཁོང་གིས་ནམ་ཡང་དཀོན་མཆོག་ལ་མི་�ས། 8ཁོང་གི་�ེ་བོ་ངན་པར་དགའ་བ་
དང་། �ིག་ཅན་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོ་བར་�ེད། 9ཁོང་གིས་དཀོན་མཆོག་�གས་དགོངས་�ེས་འ�ང་པས། དེ་ལ་
ཕན་ཐོག་གང་ཡང་མེད་ག�ངས་སོ། 10མ�ེན་�ན་�ེ་བོ་�ེད་�མས་ང་ལ་གསན། མ�་�ོབས་ཅན་�ི་དཀོན་
མཆོག་གིས། ཁོང་གི་ནོར་འ�ལ་ནམ་ཡང་གནང་མི་�ིད། 11ཁོང་གིས་མི་ཚ�ས་ཇི་�ར་ལས་�ིས་པར་�་དགའ་
གནང། དེ་ཚ�ར་ཐོབ་འོས་པའི་�ོང་འཛ�ན་གནང་། 12མ�་�ོབས་ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། ཁོང་གིས་�་ལ་ངན་
པ་མི་གནང་ཞིང་། �་ལ་�ང་བདེན་མེད་པར་�ིམས་མི་གནང་། 13ཁོང་གིས་�་དབང་གཞན་ལས་ཐོབ་ཡོད་དམ། 
འཛམ་�ིང་འགོ་འཛ�ན་ཁོང་ལ་གཞན་�ི་བཀོད་ཡོད་དམ། 14གལ་�ིད་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ོག་ད�གས་�ིར་
བ�་ན། 15གསོན་པོ་ཚང་མ་འཆི་ནས་�ར་ཡང་�ལ་�་འ�ར། 16ད་�་ཤེས་རབ་ཡོད་ན་ང་ལ་གསན། 17�ོད་
�ིས་དཀོན་མཆོག་�ང་པོར་�ོན་བ�ོད་དམ། �ོད་�ི་བསམ་�ོར་ཁོང་གིས་�ང་བདེན་ལ། �ང་འཛ�ན་གནང་གི་
ཡོད་པ་རེད་བསམ་མམ། 18ཁོང་གིས་�ལ་པོ་ཚ�་དང་�ིད་�ོངས་ཚ�ར། ཕན་མེད་�ོད་ངན་ཡིན་�བས་�ོན་བ�ོད་
གནང་། 19ཁོང་གིས་�ིམས་དཔོན་ཚ�་ཡི་�ོགས་གནང་མེད། ད�ལ་�ག་གཉིས་ལ་�ད་པར་མེད་པར་གནང་། 
གང་ལག་ཟེར་ན་ཚང་མ་ཁོང་གིས་བཀོད། 20མི་ཞིག་ཚན་མོར་�ོ་�ར་འཆི་�ིད་དོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་
མི་ཚ�་ལ། ཉེས་�ང་གནང་བས་དེ་ཚ�་འཇིགས་པར་འ�ར། ཁོང་ལ་�་ངལ་གང་ཡང་མེད་པའི་ངང་། �ོབས་ཅན་
ཚ�་ཡང་གསོད་པར་མཛད་གནང་ངོ་། 21མི་ཚ�ས་གོམ་�ོས་ཚང་མར་ཁོང་གིས་གཟིགས། 22�ིག་ཅན་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་ལས་གབ་པའི་�ིར། �ན་ནག་མ�ག་པོ་དེ་འ�་ས་གནས་གང་�་མེད། 23དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ིམས་
གཅོད་གནང་བ་ལ། �ས་ཚ�ད་གཏན་འབེབས་ལ་སོགས་གནང་མི་དགོས། 24ཁོང་གིས་འགོ་འཛ�ན་དེ་ཚ�་མར་
ཕབས་ཤིང་། དེ་ཚ�འི་ཚབ་�་གཞན་ཞིག་འཇོག་པ་ལ། དེ་ལ་ཁོང་གི་ཞིབ་ད�ོད་གནང་མི་དགོས། 25གང་ལགས་
ཟེར་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་ཚ�འི་ལས་�མས་ཇི་�ེད་ཁོང་གིས་མ�ེན། ཁོང་གིས་མཚན་མོར་དེ་ཚ�་
ད�གས་པ་དང་། མ་ཟད་དེ་ཚ�་�ེ་མར་བཟོ་བར་མཛད། 26ཁོང་གིས་མི་ཚ�་ཚང་མས་མཐོང་ས་�། �ིག་ཅན་ཚ�་ལ་
ཉེས་ཆད་གཏོང་བ་གནང་། 27གང་ལག་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ས་ཁོང་གི་བཀའ། བ�ི་མེད་�ས་ནས་�ེས་�་མ་འ�ངས་སོ། 
28དེ་ཚ�ས་ད�ལ་པོ་�མས་ལ་དབང་ཡོད་�ས། དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�་འབོད་�ེད་�་བ�ག། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་
འབོད་བ�ལ་གསན་གནང་ངོ་། 29དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་གང་ཡང་མི་གནང་�འི། �གས་ཐག་བཅད་པ་གནང་
བ་ཡིན་ན་ནི། ཁོང་ལ་�ས་�ང་�ོན་བ�ོད་�ེད་མི་�བ། ཁོང་གིས་རང་གི་ཞལ་རས་བཀབ་གནང་ན། མི་�མས་
མགོན་�བས་མེད་པར་�ས་པར་འ�ར། 30དཀོན་མཆོག་ཁས་མི་ལེན་མཁན་མི་�མས་དང་། མནར་གཅོད་�ེད་
མཁན་དེ་ཚ�་ཡི་ཐོག་�། �ལ་�ིད་�ོངས་བར་བཀག་འགོག་�ེད་པའི་ཆེད། �ལ་ཁབ་ཚ�ས་�ང་གང་ཡང་�ས་མི་



ཡོབ 

�བ། 31ཡོབ་�ོད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�། རང་གི་�ིག་པར་ངོས་ལེན་�ས་པ་དང་། �ིག་པ་�ར་ཡང་མི་
�ེད་ཁས་ལེན་ནམ། 32�ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ནི། རང་གི་ཉེས་�ོན་འདོན་རོགས་�ས་ཡོད་དམ། 
�ོད་�ིས་རང་གི་ངན་པའི་ལས་དེ་�མས། མཚམས་འཇོག་�ེད་�འི་མོས་མ�ན་�ེད་ཡོད་དམ། 33གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གིས་ཇི་གནང་བར། �ོད་�ིས་དེ་ལ་དགག་�་�ེད་ཡོད་�བས། �ོད་�ིས་སེམས་�ི་འདོད་པ་�ར། 
ཁོང་གི་�ེད་ལ་གནང་བའི་རེ་བ་�ེད་�བ་བམ། ཐག་ཆོད་�ེད་�ིས་གནང་དགོས་ངས་མ་ཡིན། �ེད་�ིས་བསམ་
�ོ་ཇི་ཡོད་ང་ཚ�ར་ག�ངས། 34�ེ་བོ་མཁས་པ་ཤེས་རབ་ཅན་�མས་�ིས། ང་ཡིས་�ས་པའི་ཚ�ག་�མས་ཐོས་པའི་
�བས། �ོ་དང་�ན་པའི་�ེ་བོས་མོས་མ�ན་�ེད། 35ཡོབ་�ིས་རིག་པ་མེད་པའི་གཏམ་ཤོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་ཇི་
�ར་�ས་པར་དོན་མེད་ཡིན། 36ཡོབ་�ིས་�ས་པ་�མས་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་། ཁོང་གི་�ེ་བོ་ངན་པ་ཞིག་�་�ར། 
�ེང་མོལ་གནང་བ་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་པར་འ�ར། 37ཁོ་ཡིས་�ིག་པའི་ཐོག་�་ངོ་ལོག་�ོན། ཁོ་ཡིས་ང་ཚ�་ཚང་མ་
འཛ�མས་པའི་སར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ད་གསོད་�ེད།།  

ཡོབ 35 

1-2ཡོབ་�ེད་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ན་�་�། རང་ཉིད་�ོན་མེད་ཡིན་བ�ོད་�ང་བདེན་མིན། 3ཡང་ན་�ེད་
�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་ག�ངས། ང་ཡི་�ིག་པས་�ེད་ལ་ཇི་�ར་གནོད་དམ། �ིག་པ་མི་�་བ་དེས་ང་ལ་ཕན་ཅི་
�ང་ངམ། 4ད་ང་ཡིས་�ེད་དང་�ེད་�ི་�ོགས་པོ་ཚ�ར་�ང་ལན་འདེབས་�་�་ཡིན། 5ནམ་མཁར་�ོས་དང་�ིན་
�མས་ཇི་�ར་མཐོ། 6�ེད་�ིས་�ིག་པ་�ིས་ན། དེ་ཡིས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་མི་གནོད་དོ། �ོད་�ིས་ནོར་འ�ལ་
ཐེངས་མང་�ིས་པས་ན། དེ་ཡིས་ཁོང་ལ་གནོད་དམ། 7�ོད་�ི་ཧ་ཅང་�ང་བདེན་�ིས་པས་ན། དཀོན་མཆོག་ཁོང་
ལ་རོགས་རམ་�ེད་�བ་བམ། �ོད་ནས་ཁོང་ལ་དགོས་མཁོ་གང་ཡང་མེད། 8�ོད་�ིས་�ིག་པ་�ིས་པའི་�ེན་དེ་
ཡིས། �ོད་�ིས་གཞན་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་འཕོག། བཟང་པོ་�ིས་པས་དེ་ཚ�ར་ཕན་ཐོག་�ེད། 9མནར་གཅོད་གཏང་
�བས་དེ་ཚ�ས་�ད་ངན་འདོན། དེ་ཚ�ར་�ོབས་ཆེད་དེ་ཚ�ས་མི་ཞིག་འབོད། 10འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་
བཀོད་པ་པོར། རང་གི་སེམས་ནི་ཁོང་�ོགས་བ�ར་མེད་དོ། ཁོང་གིས་�ན་པའི་�ས་�་རེ་བ་གནང་། 11ང་ཚ�ར་
སེམས་ཅན་འདབ་ཆགས་�མས་ལས་�ང་། ཤེས་རབ་�ོ་�ོས་ཆེ་བ་བཟོ་གནང་མཁན། དཀོན་མཆོག་�ོགས་�་ཁོ་
ཚ�་ཁ་བ�ར་མེད། 12དེ་ཚ�ས་རོགས་མགོན་ཆེད་�་འབོད་ན་ཡང་། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གསན་བཞེས་མི་གནང་
ངོ་། གང་ལ་ཟེར་ན་�ེ་བོ་དེ་ཚ�་ནི། ང་�ལ་ཅན་དང་�ེ་བོ་ངན་པ་ཡིན། 13མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས། དེ་ཚ�ར་མི་གཟིགས་པ་དང་མི་གསན་པས། དེ་ཚ�ས་�་འབོད་�ས་པར་ཕན་ཐོག་མེད། 14ཡོབ་�ེད་
�ིས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་མ་མཐོང་ཟེར། འོན་�ང་བཟོད་�ན་ངང་ལ་�ག་�ོད་ཅིག། �ོད་�ི་ཁ་མ�་ཁོང་གི་
�ང་�་ཡོད། 15�ོད་�ི་བསམ་པར་དཀོན་མཆོག་གིས། �ིག་པར་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་མི་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་
�ིག་པར་དོ་�ང་མི་གནང་ངོ་། 16�ོད་�ི་གཏམ་�ེང་�ེད་བཞིན་པ་དེ་ཕན་མེད་ཡིན། རང་གི་གཏམ་ནི་�ོད་
�ིས་མ་ཤེས་པ་དེ་གསེལ་པོར་འ�ག།  

ཡོབ 36 



ཡོབ 

1-2དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ོགས་�་གི་ཡོད། ངང་རིང་བཟོད་�ན་ཐོག་ནས་�ག་ཙམ་ངའི་གཏམ་གསན་རོགས་
གནང་། 3ང་ལ་ཤེས་�་ཡོན་ཏན་�་ཆེ་ཡོད། ང་ལ་བཀོད་པ་པོ་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་། �ང་བདེན་ཡིན་པ་�ོན་
པའི་ཆེད་�་ངས། ཤེས་�་ཇི་ཡོད་བེད་�ོད་�་�་ཡིན། 4ང་ཡིས་�ས་པ་ཚང་མ་�ན་མིན་ཅིང་། �ེད་མ�ན་
དངོས་འ�ེལ་ཤེས་རབ་ཅན་གི་མི་ཞིག་ལངས་ནས་ཡོད། 5དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་�ོབས་ཆེན་ཇི་�ར་ལགས། ཁོང་
གི་�་ལ་ཞེན་ལོག་མི་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་མི་མ�ེན་པ་ནི་གང་ཡང་མེད། 6ཁོང་གིས་�ིག་ཅན་གནས་�་འ�ག་
མི་གནང་། �ག་�་ད�ལ་པོར་�ང་བདེན་ངང་�ོང་མཛད། 7ཁོང་གིས་�ང་བདེན་�མས་ལ་�ོབ་པར་མཛད། དེ་
ཚ�ར་�ལ་པོ་�་�་�ིད་�ོངས་�ེད་�་འ�ག། དེ་ཚ�ར་གཏན་�་�ས་བ�ར་ཡོང་བར་མཛད། 8གལ་�ིད་མི་མང་
�གས་�ོག་གིས་བཅིང་ཡོད་ན། རང་གི་ཇི་�ར་ལས་ངན་�ིས་པའི་འ�ེས་�་�ོང་དགོས་ན། 9དཀོན་མཆོག་ཁོང་
གིས་�ིག་ཅན་དེ་ཚ�་ལ། རང་གི་�ིག་པ་ང་�ལ་�ོན་པར་མཛད། 10དེ་ཚ�ས་རང་གི་ངན་ལས་�ོངས་དགོས་པའི། 
ཁོང་གིས་ཉེན་བ�་བཏང་བར་ཉན་�་འ�ག། 11གལ་ཏེ་དེ་ཚ�ས་ཁོང་གི་བཀར་ཉན་ནས། ཁོང་ལ་ཞབས་ཏོག་
�ས་པ་ཡིན་པས་ན། དེ་ཚ�འི་མི་ཚ�་ཞི་བདེའི་ངང་གནས་ནས། ཡར་�ས་གོང་འཕེལ་ངང་�་གནས་པར་འ�ར། 
12འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་དེ་�ར་མ་�ས་ན། དེ་ཚ�་རལ་�ིས་བསད་པ་དང། དེ་ཚ�་�ངས་གཉིད་ནང་འཆི་བར་འ�ར། 
13དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ཁས་མི་ལེན་མཁན་�མས་ཁོང་�ོའི་ངང་གནས་ཤིང་། ཉེས་ཆད་གཏོང་�བས་དེ་ཚ�ས་
རོགས་མགོན་ཆེད་�་མི་འབོད་དོ། 14དམའ་འབེབས་མི་ཚ�་ངང་ལ་ཐང་ཆད་ནས། དེ་ཚ�་གཞོན་པ་ཡིན་�ང་འཆི་
བར་འ�ར། 15འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ག་བ�ལ་བ�ད། དེ་ཡི་�ོ་ནས་མི་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་གནང་། དེ་ཚ�འི་
མིག་�མས་�ེ་བར་�ེད་པའི་ཆེད། ཁོང་གི་དཀའ་�ག་དེ་�མས་བེད་�ོད་གནང་། 16ཁོང་གིས་�ོད་ལ་དཀའ་
�ག་ནང་ནས་བཏོན། �ོད་ལ་�ང་�ོབ་ངང་�་གནས་�་འ�ག། �ོད་�ི་�་�ོག་ཟས་�ིས་�ང་པོར་�ངས། 
17འོན་�ང་ད་ཆ་�ོད་ལ་དགོས་ངེས་�ིས། ལས་ངན་�ིས་�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་བཞིན་ཡོད། 18�ོག་�ན་�མས་
�ིས་�ོད་ལ་བ�་མ་འ�ག། ནོར་�ི་�ོད་ལ་ལམ་ལོག་འ�ིད་མ་འ�ག། 19�ོད་�ིས་རང་ལ་�ོབ་�ིར་རོགས་
མགོན་ཆེད། �་འབོད་�ས་�ང་ཕན་པ་ཅི་ཡང་མེད། ད་ཆ་�ོད་�ི་�ོབས་�གས་གང་ཡོད་�ིས། དེ་ཡི་�ོད་ལ་
ཕན་ཐོག་�ེད་མི་�བ། 20མཚན་མོ་ཡོང་བར་�ོ་འདོད་མ་�ེད་ཅིག། �ས་�བས་དེ་ནི་མི་མང་འཇིག་པར་�ེད། 
21ངན་པར་�ོ་ཁ་མི་བ�ར་ཟབ་ཟབ་�ིས། ངན་པ་དེ་ལས་�ོབ་ཆེད་�ོད་ལ་�ག་བ�ལ་བཏང། 22དཀོན་མཆོག་
ཁོང་གི་མ�་�ོབས་�མས། �བས་ཆེན་ཇི་འ�་ཡིན་པ་�ན་པར་�ོས། ཁོང་ནི་�ོབ་དཔོན་ནང་ནས་ཆེ་ཤོས་ཡིན། 
23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�་ཞིག་གིས། ཅི་ཞིག་གནང་དགོས་ཟེར་ནས་�་མི་�བ། ཁོང་གིས་ངན་པ་གནང་
འ�ག་�་མི་�བ། 24ཁོང་གིས་ཇི་གནང་�ག་�་བ�ོད་པ་ཐོབ། �ོད་�ང་ཁོང་ལ་ངེས་པར་བ�ོད་དགོས་སོ། 
25ཁོང་གིས་ཇི་གནང་ཚང་མས་མཐོང་ཡོད་�ང་། �ས་�ང་དེ་དོན་ཚང་མ་�ོགས་མི་�བ། 26ང་ཚ�ས་ཁོང་གི་�་
བ་�བས་ཆེན་�མས། �ས་�ང་མི་ཤེས་པ་དང་ཡང་ན་ནི། ཁོང་གི་ད�ང་�ངས་ཙམ་ཡང་�ིས་མི་�བ། 27དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གིས་ས་གཞིའི་�་�ངས་ནས། �་དེ་ཆར་པའི་�་ཐིག་བ�ར་གནང་ཡོད། 28འ�ོ་བ་མི་རིགས་�ན་�ི་
ཆེད་�་ནི། ཁོང་གིས་�ིན་ནས་ཆར་པ་འབེབས་པར་མཛད། 29དཀོན་མཆོག་�གས་པའི་ནམ་མཁའ་�། �ིན་པ་
ཇི་�ར་�གས་པ་�ས་མི་ཤེས། འ�ག་�ད་ཇི་�ར་�གས་པ་�ས་མི་ཤེས། 30ཁོང་གིས་ནམ་མཁའ་བ�ད་ནས་
�ོག་འ�གས་མཛད། ཡང་ན་�་མཚ�འི་གཏིང་�་�ན་པར་གནས། 31དེ་�ར་ཁོང་གི་མི་མང་གསོས་གནང་ནས། 
ཧ་ཅང་ཁ་ཟས་འབོལ་པོ་གནང་བར་མཛད། 32ནམ་མཁའི་�ོག་དེ་ཁོང་གི་�ག་ནང་བ�ང་། དེ་ལ་འབེན་�་



ཡོབ 

ག�ས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 33འ�ག་�ས་�ང་འ�བ་ཡོང་བའི་གསལ་�གས་�ེད། �ད་འ�ོ་�མས་�ིས་དེ་ནི་
ཡོང་བ་ཤེས༎  

ཡོབ 37 

1�ང་འ�བ་�ེན་�ིས་ངའི་�ིང་འདར་བར་�ེད། 2ཁོང་གི་ཞལ་ནས་ཐོན་པའི་ག�ང་�ད་དེ། འ�ག་�་དེ་ནི་
�ེད་ཚ�་ཚང་མས་གསན་ཞིག། 3ས་གཞིའི་མཐའ་མཚམས་གཅིག་ནས་གཞན་བར་�། ཁོང་གིས་ནམ་མཁའ་འ�ེད་
ནས་�ོག་གཏོང་མཛད། 4ཁོང་གི་ག�ང་དང་�་བ་�བས་ཆེན་�ི། འ�ག་�་ཐོས་�བས་དེའི་རིང་�ོག་འ�གས་
�ེད། 5དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བཀོད་ལ་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་�་བ་�མས་�ང་ངོ། �་བ་�བས་ཆེན་དེ་ཚ�་ང་ཚ�་�ས་
�ང་�ོགས་པར་མི་�བ་བོ། 6ཁོང་གིས་ས་གཞིའི་�ེང་�་ཁ་བ་འབབ་པའི་བཀའ་གནང་བ་དང། �ག་ཆར་གཏོང་
གནང་མཛད། 7ཁོང་གིས་མི་ཡི་ལས་ཀར་མཚམས་འཇོག་�ེད། རང་གི་�ག་ལས་དེ་ཚ�ར་�ོན་པར་མཛད། 8ནགས་
�ི་སེམས་ཅན་རང་གི་ཚང་�་འ�ོ། 9�ང་འ�བ་�ག་པ་�ོ་ནས་ཡོང་བ་དང་། �ང་ངར་ཅན་ནི་�ང་ནས་ཡོང་། 
10དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཞལ་�ི་�གས་ད�གས་�ིས། �་འ�གས་པ་བཟོས་བ་དང། འ�གས་པ་འ�ེགས་པོར་
འ�ར། 11�ིན་�ི་ནང་ནས་�ོག་དེ་འ�གས་པར་�ེད། 12དེ་ཚ�་ཁོང་གི་�གས་འདོད་�ར་�གས་སོ། དེ་ཚ�་ཚང་མ་
འཛམ་�ིང་�ོན་ཡོངས་�། དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ་བཞིན་�ེད། 13ཁོང་གིས་ས་གཞི་�ང་བའི་�ིར་
ཆར་པ་འབེབས། མི་ཚ�ར་ཉེས་པ་གཏོང་ཆེད་འབེབས་པར་�ིད། ཁོང་གི་�གས་�ེ་�ོན་ཆེད་གཏོང་གནང་ངོ་། 
14ཡོབ་�ེད་ཐེངས་ཙམ་�ག་ལ་ཉན་པར་མཛ�ད། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�་བ་ངོ་མཚར་བསམ་�ོར་གཏོང་། 
15དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ིན་ནང་བཀའ་གནང་བཞིན། �ོག་འོད་འ�གས་པར་མཛད་པ་ཤེས་ཡོད་དམ། 
16�ེད་�ིས་ནམ་མཁའི་�ེང་གི་�ིན་པ་�མས། ཇི་�ར་�ིང་བ་དེ་ཚ�་དཀོན་མཆོག་གི། ཡ་མཚན་ཅན་�ི་མཛད་པ་
ཤེས་ཡོད་དམ། 17�ོ་�ོགས་�ང་གིས་ས་གཞིར་མནར་བའི་�བས། �ོད་�ིས་ཚ་�ོད་དཀའ་�ག་�ོང་བར་�ེད། 
18དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ནམ་མཁའ་བ�ངས་མཛད་ནས། དེ་ལ་བ�ག་�ི་�ག་པའི་ཤེལ་�ར། མ�ེགས་པོ་བཟོ་
�ར་�ེད་�ིས་ཁོང་ལ་རོགས་རམ་�་�བ་བམ། 19ང་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ཉིད་ལ། ཇི་�ར་�་དགོས་�ོབ་�ོན་
གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚ�འི་སེམས་ནང་ཅི་ཡང་མེད། ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�་�་གང་ཡང་མེད། 20དཀོན་མཆོག་ཁོང་
མཉམ་བཀའ་མོལ་ག�ང་རོགས་ལབ་�་མིན། དེ་བས་ང་རང་མེད་པར་བཟོ་�་གོ་�བས་ཁོང་ལ་ཅི་ལ་འ�ལ། 
21ད་ཆ་ནམ་མཁའི་འོད་དེ་འཚ�ར་ཞིང་ཡོད། ང་ཚ�ས་དེ་ལ་བ�་བར་�་�་དེ། འོད་ནི་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་
དང་། �ང་གིས་ནམ་མཁའ་གཙང་མར་གད་དར་�ེད། 22�ང་�ོགས་གསེར་�ི་མེ་འོད་འཚ�ར་བ་མཐོང་། ཁོང་གི་
གཟི་བ�ེད་ང་ཚ�ར་འཇིགས་�ང་ཁེངས། 23ཁོང་གི་མ�་�ོབས་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་�བས། ང་ཚ�་ཁོང་གི་ཉེས་འ�ིས་
འ�ོ་མི་�བ། ཁོང་གི་ང་ཚ�ར་�ང་བདེན་�ི་�ོད་ལམ་གནང་། 24དེ་བས་ཚང་མས་ཁོང་ལ་འཇིགས་པ་དང་། རང་
ཉིད་ཤེས་རབ་ཅན་ཡིན་མ�ོད་མཁན་ཚ�ར་�ང་མེད་འཇོག༎  

ཡོབ 38 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོབ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བ།  



ཡོབ 

1དེ་ནས་�ང་འ�བ་ནང་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཡོབ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་གཤམ་གསལ་ཡིན། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། 2�ོད་�ི་�ེན་པའི་གཏམ། �ོང་པས་ང་ཡི་ཤེས་རབ་�ི་�ོར་ལ། �ི་བ་�་མཁན་
�ོད་ནི་�་ཡིན་ནམ། 3�ོད་ནི་�ེ་བོ་�ར་ད་ཡར་ལངས་ནས། ང་ཡིས་�ི་བ་�ིས་པར་ལན་འདེབས་�ོས། 4ང་ཡིས་
འཛམ་�ིང་བཀོད་�བས་�ོད་གང་�་ཡོད། �ོད་�ིས་དེའི་�ོར་ཤེས་ན་ང་ལ་�ོས། 5དེ་ནི་ཆེན་པོ་ཇི་འ�་དགོས་
པའི་�ོར། �་ཡིས་དེ་ལ་ཐག་ཆོད་�ིས་པ་ཡིན། དེའི་�ེང་�་ཡིས་ཐིག་ཚད་བ�བ་པ་ཡིན། �ོད་�ིས་ལན་འདེབས་
ཆང་མ་ཧ་གོའམ། 6ས་གཞི་འདེགས་པའི་�་བ་དེ་ཚ�་ནི། གང་གི་དེ་ལ་བ�ང་ནས་ཡོད་པ་ཡིན། འཛམ་�ིང་�ར་�ོ་
�་ཡིས་བཏིང་བ་ཡིན། 7ཉིན་མོ་དེ་ཡི་ཐོ་རངས་ཤར་བའི་�བས། �ར་མ་�མས་�ིས་�་གཞས་བཏང་། ཕོ་ཉ་
�མས་�ིས་དགའ་བའི་�ད་འབོད་�ིས། 8�་མཚ�་ས་གཞིའི་མངལ་ནས་གས་ཤིང་ཐོན། �བས་དེ་འགོག་པར་�ལ་
�ོ་�ས་�བ་བམ། 9ང་ཡིས་�་མཚ�་�ིན་�ིས་འགེབས་པ་དང་། དེ་ནི་�ན་པའི་ནང་�་བ�མ་པ་ཡིན། 10ང་ཡིས་
�་མཚ�འི་ས་མཚམས་�གས་�བ་ནས། �གས་དེ་�ོ་�གས་�བ་པའི་�ོའི་�བ་བཞག། 11ང་ཡིས་དེ་ལས་ཐག་རིང་
འ�ོ་མི་ཆོག། འདིར་�ོད་�ོབས་�གས་ཅན་�ི་�་�བས་�མས། ངེས་པར་མཚམས་འཇོག་�་དགོས་ཅེས་�ས་པ་
ཡིན། 12ཡོབ་�ོད་རང་གི་མི་ཚ�འི་རིང་དེ་ལ། ཉིན་ཞིག་ཐོ་རེངས་འཆར་དགོས་ཅེས་�ས་སམ། 13�ོད་�ིས་ཐོ་
རངས་ལ་ས་གཞི་ཡོངས་�་འཕེལ་ནས་བ�ང་བས་ན། �ོད་ངན་�མས་ཚ�་�ན་པ་ནས་ཐོན་པའི་�ིར་�་�ས་ཡོད་
དམ། 14ཉི་མའི་འོད་ལ་གོས་�ི་�ེབ་�ིག་�ར་དང་འདམ་ནང་�ི། �ེས་�ལ་�་�་རི་དང་�ང་གཤོང་ཚ�་གསལ་
པོ་མཐོང་�་འ�ག། 15ཉི་མའི་འོད་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་བས་�བས། མི་ངན་དེ་ཚ�འི་�ག་�ོད་འགོག་པར་�ེད། 16�་
མཚ�འི་གཏིང་གི་�་མིག་ཡོད་སར་�ེབས་ཡོད་དམ། �ོད་ནི་�་མཚ�འི་གཏིང་�་བ�ོད་ཡོད་དམ། 17�ོད་ལ་�་
ཡིས་�ན་ནག་འཆི་པའི་�ིང་། �ང་བའི་�ལ་�ོ་�མས་�ོན་�ང་ངམ། 18འཛམ་�ིང་ཇི་�ར་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་
�ོར། �ོད་ལ་དེའི་�ོར་ཤེས་�་ཇི་ཡོད་དམ། གལ་�ིད་དེའི་�ོར་ཤེས་ན་ང་ལ་�ོས། 19�ོད་�ིས་འོད་ག་ནས་ཡོང་
བ་དང་། ཡང་ན་�ན་པའི་འ�ང་�ངས་ཤེས་ཡོད་དམ། 20�ོད་�ིས་དེ་ཚ�ར་ག་ཚ�ད་ཐག་རིང་�ང་། ཇི་�ར་འ�ོ་
དགོས་ཡོད་པ་�ོན་�བ་བམ། ཡང་ན་དེ་ཚ�་�ིར་ལོག་གཏོང་�བ་བམ། 21ང་ཡི་བསམ་�ོར་�ོད་�ིས་དེ་�ེད་�བ། 
གང་ལ་ཟེར་ན་�ོད་ནི་ལོ་ན་མཐོ། འཛམ་�ིང་བཀོད་�བས་�ོད་ནི་དེར་ཡོད་དོ། 22ང་ཡིས་གངས་དང་སེར་བ་
སོགས་འཇོག་པའི། བང་མཛ�ད་ནང་�་�ོད་རང་འ�ོ་�ོང་ངམ། 23ང་ཡིས་དེ་ཚ�་དཀའ་�ག་གི་�ས་དང་། དམག་
ག�ལ་ཉིན་མོའི་ཆེད་�་�་�ིགས་བཞག་ཡོད། 24�ོད་ནི་ཉི་མ་ཤར་བའི་ས་གནས་དང་། ཡང་ན་ཤར་�ང་�བ་
སར་འ�ོ་�ོང་ངམ། 25�་ཡིས་ཆར་པ་བབས་པའི་�ར་བ་འ�ས། འ�ག་�འི་�ང་འ�བ་�ག་པོའི་ཆེད་�་ལམ་
དེ་�་�ིགས་�་ཡི་བཟོས་པ་ཡིན། 26�་ཡང་མེད་སར་ཆར་པ་�འི་འབེབས་སམ། 27ས་གནས་�མ་པོར་�་ཡར་
ཐོན་པའི་ཆེད། དེ་ལ་�་ཡིས་�་ཞིག་�བ་པ་ཡིན། 28ཆར་པ་ཡང་ན་ཟིལ་པར་ཕ་ཞིག་ཡོད་རེད་དམ། 29འ�གས་
པ་དང་བ་མོའི་ཨ་མ་�་རེད་དམ། 30དེ་ཡིས་�་ལ་�ོ་�་བ�ར་བ་དང་། �་མཚ�འི་ངོས་དེ་འ�གས་པར་�ེད། 
31�ོད་�ིས་ཀར་མ་�ིན་�ག་ཚ�གས་ལ་ཅིག་�་བ�མས་�བ་བམ། �ང་སོང་�ར་མའི་ཚ�གས་འཆིང་བ་�ོལ་�ས་
སམ། 32�ོད་�ིས་ནམ་�ས་སོ་སོར་�ར་ཚ�གས་�ི། ལམ་�ོན་�ས་ནས་དོམ་ཆེན་དང་དོམ་�ང་ལ་བཀའ་བཀོད་
�ེད་�བ་བམ། 33ནམ་མཁའི་�ིམས་�ོལ་འཛ�ན་�ངས་ཤེས་ཡོད་དམ། དེ་ཚ�ར་ས་གཞིར་ཉམས་ལེན་�ེད་�བ་
བམ། 34�ོད་�ིས་�ིན་པར་བཀའ་བཀོད་ནས། �ོད་�ེང་ཆར་པ་འབེབ་�བ་བམ། 35�ོད་�ིས་�ོག་འོད་འ�ག་
པར་བཀའ་བཏང་ནས། དེ་ནི་�ོད་�ི་སར་�་ཡོང་བས་ན། �ོད་�ི་ཞབས་�ིར་འདིར་ཡོད་ཅེས་�ས་སམ། 36�་
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ལོག་ཉིན་བ�་གཏོང་མཁན་�་ལ། ན་ཨེལ་�་ལོག་ཡོང་བ་�ས་བཤད་དམ། ཡང་ན་�་ཕོར་ཆར་པ་འབེབ་པ་�ས་
བཤད་དམ། 37�ིན་པར་�ངས་ཀ་�བ་ནས་དེ་ཚ�་ལ། �ོག་ནས་ཆར་པ་འབེབས་པར་�་�་ཡི། དེ་འ�་ཤེས་རབ་
�ན་པ་�་ཞིག་ཡོད། 38ཆར་པ་དེ་ཡིས་�ལ་�མས་མ�ེགས་ཤིང་བ�ོག་བ�ོག་བཟོས། 39�ོད་�ིས་སེང་གེར་ཁ་
ཟས་འཚ�ལ་འ�ར་ནས། སེང་�ག་�མས་�ི་�ོགས་པ་སེལ་འ�ར་རམ། 40དེ་ཚ�་རང་གི་�ག་�ག་ནང་ཡིབ་�བས། 
ཡང་ན་སེང་གེ་རང་གི་ཚང་ནང་�། �ག་ནས་�ོད་�བས་དེ་�ར་�ེད་�བ་བམ། 41ཕོ་རོག་�ོགས་པར་འ�མས་
ནས་འ�ོ་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་�་�ག་�མས་�ི་ཁ་ཟས་�ིར། ང་ལ་འབོད་བ�ལ་�་�བས་དེ་ཚ�་ལ། ཁ་ཟས་�ོད་
མཁན་དེ་ནི་�་རེད་དམ།།  
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1�ོད་�ིས་རི་བོར་ཡོད་པའི་ར་�མས་�ི། ག་�ས་�ེས་�ི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཡོད་དམ། �ོད་�ིས་ནགས་�ི་ནང་གི་ཤ་
མོ་ལ། �་�་�ེས་པར་�ོད་�ི་བ�་�ོང་ངམ། 2�ོད་�ིས་དེ་ཚ�ས་རང་གི་�་�་�མས། �ས་�ན་རིང་�ང་ཇི་ཙམ་
འ�ེར་བཞིན་ཡོད། ཡང་ན་�ོད་�ིས་དེ་ཚ�འི་�་�་�མས། �ེས་པའི་�ས་ཚ�ད་�ོད་�ིས་ཤེས་ཡོད་དམ། 3�ོད་
�ིས་དེ་ཚ�་�ེ་ག�གས་�བ་�ས་མར་ལ་�ར་ནས། རང་གི་�་�་�མས་ནི་འཛམ་�ིང་ནང་། �ེས་པ་�ོད་�ི་ཤེས་
ཡོད་དམ། 4ནགས་�ི་ནང་�་དེ་ཚ�འི་�་�་�མས། �ོབས་�གས་ཆེན་པོ་འཚར་ལོངས་�ང་བ་དང་། དེ་ཚ�་ཕར་ལ་
�ིན་�ེས་�ར་མི་ལོག། 5ནགས་�ི་བོང་�་རང་དབང་�ས་�ད་དམ། �་ཡིས་�ོད་བ�ོལ་བཏང་ནས་འ�མས་
འ�ག་གམ། 6དེ་ཚ�འི་�ིམ་�ི་�ལ་�་ང་ཡིས་འ�ོག་�ོང་�ད། �་ཡི་ཐང་�་ང་ཡིས་�ོད་བ�ག་གོ། 7དེ་ཚ�་�ར་�་
ཅན་�ི་�ོང་�ེར་ལས། ཧ་ཅང་ཐག་རིང་གནས་ཤིང་དེ་ཚ�་ལ། �ས་�ང་མི་འ�ལ་ལས་བ�ལ་�ེད་མི་�བ། 8རི་
བ�ད་�མས་ནི་དེ་ཚ�འི་�་ཁ་ཡིན། ཟ་བའི་�ོ་རིགས་འཚ�ལ་བའི་གནས་ཤིག་ཡིན། 9ནགས་�ི་བ་�ང་�ོད་ཆེད་
ལས་�ེད་དམ། ཁོ་ཡི་མཚན་མོ་�ོད་�ི་�་རའི་ནང་། མཚན་གང་དེ་�་�ོད་དགོས་�ེད་ཡོང་ངམ། 10དེ་ཚ�འི་ནང་
ནས་�ང་གཅིག་�ོད་བ�ང་ནས། དེ་ལ་�ོག་པ་�ག་�་འ�ག་�བ་བམ། ཡང་ན་�ོད་�ི་ཞིང་ཁར་�ང་དེ་ལ། ཁོ་
ལ་ཐོང་ཤོལ་འཐེན་�་འ�ག་�བ་བམ། 11�ོད་�ིས་ཁོ་ཡི་�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་ལ། �ོས་འགེལ་�ིས་ནས་ཁོ་ཡི་
�ོད་ཆེད་�། དཀའ་ལས་ཁག་པོའི་ལས་ཀ་དེ་�མས་ནི། ཁོ་ཡི་�ེད་པའི་རེ་བ་�ེད་�བ་བམ། 12ཁོ་ཡིས་�ོད་�ི་
�ོན་ཐོག་འ�ེར་ཡོང་ནས། ག�ལ་ཁའི་ནང་ནས་འ�་�མས་བ�་བ་ལ། �ོད་�ི་དེ་ལ་རེ་བ་�ེད་�བ་བམ། 13�་
ཨོས་ཊི་རིཙ�་གང་མ�ོགས་ཤོག་པ་�བ་ན་ཡང་། འོན་�ང་�ང་�ང་�་�ར་འ�ར་མི་�བ། 14ཨོསི་ཊི་རིཙ�་�་དེ་
རང་གི་�ོ་ང་དེ། ཚ་པོ་བཟོ་�ིར་སའི་�ེང་འཇོག་པར་�ེད། 15�་ཞིག་གིས་ནི་�ང་པས་བ�ིས་བ་དང་། ཡང་ན་
གཅན་གཟན་གཞན་�ིས་བཅག་པར་དོ་�ང་མེད། 16མོ་ཡིས་རང་གི་�ོ་ང་དེ་�མས་ནི། རང་གི་མིན་པ་�་�་�ེད་
པ་དང་། མོ་ཡི་འབད་བ�ོན་�མས་ནི་�ད་ཟོད་�། སོང་བར་མོ་ཡིས་དོ་�ང་མི་�ེད་དོ། 17མོ་ལ་རིག་པ་མ་�ད་
ནས། མོ་ལ་�ེན་པ་བཟོས་མཁན་ང་ཡིན་ནཽ། 18འོན་�ང་མོ་ཡི་�ག་འགོ་བ�གས་པ་དང་། �་དང་�་པ་ཇི་འ�་
ཞིག་ལ་བགད་པར་�ེད། 19�་�མས་ཧ་ཅང་�གས་ཆེན་བཟོ་མཁན་དང་། དེ་ཚ�ར་ཟེ་བ་�གས་�ག་�ིན་མཁན་
དེ། ཡོབ་�ོད་�ིས་རང་གི་བཟོས་པ་ཡིན་ནམ། 20�ོད་�ིས་དེ་ཚ�ར་ཆ་ག་འ�་�་�། མཆོང་བ་དང་དེ་ཚ�འི་�ོར་
�ད་�ིས། མི་ཚ�ར་འཇིགས་�ང་བ�ལ་བ�ག་པ་ཡིན་ནམ། 21དེ་ཚ�འི་�ང་གཤོང་ནང་�་དགའ་བའི་ངང་། ས་



ཡོབ 

ཐོག་�ེར་མོ་�བ་ནས་དེ་ཚ�་ཡིས། �ས་�གས་ཡོངས་�ིས་ག�ལ་སར་�གས་པར་�ེད། 22དེ་ཚ�ས་འཇིགས་�ང་
དོན་ནི་མི་ཤེས་པ། རལ་�ི་མཐོང་ནས་�ོས་མི་འ�ར། 23ཞོན་མཁན་�མས་�ིས་འ�ེར་བའི་མཚ�ན་ཆ་ཡི། �་
�མས་ཐོས་ནས་ཉི་མའི་འོད་ནང་འཚ�ར། 24ངར་ཞིང་འདར་བས་�་ཚ�་མ�ན་�་�གས། དེ་ཚ�ས་�ང་གི་�ད་
ཐོས་�བས་�་སིམ་མེར་ལངས་མི་�བ། 25�ང་དེ་འ�ད་ཐེངས་རེ་རེར་དེ་ཚ�ས་�ོར་�ད་དང། �གས་�ིས་�་�ི་
�ོ་དང་དེ་ཚ�་ནི། ཉེ་འ�མ་�ེབས་པའི་�ོན་�་དེ་ཚ�ས་ག�ལ་�ི་�ོ། དེ་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་ཡིས་བཀའ་བ�ོ་ཐོས། 
26�་�་ཞིག་གིས་ཤོག་པ་�ོ་�ོགས་བ�ངས། དེ་ལ་ཇི་�ར་འ�ར་དགོས་�ོད་�ིས་བ�བ་པ་ཡིན་ནམ། 27�་�ག་
ཞིག་གི་ཚང་ནི་རི་བོ་མཐོ་པོར་བཟོས་པའི་�ིར། དེ་ཡིས་�ོད་�ི་བཀའ་�ག་པར་�ེད་དམ། 28དེ་ཚ�ས་རང་�ིམ་
�ག་རི་མཐོ་ཤོས་�ེང་། བཟོས་ནས་�ག་རི་�ོ་པའི་�ེ་�་འཛ�ང་ར་བཟོས། 29དེ་ནས་གང་ཞིག་བསད་ནས་ཟ་བ་
ཆེད། ས་ཐག་རིང་�ང་ཚང་མར་བ�་བར་�ེད། 30རོ་ཡི་མཐའ་འཁོར་�་�ག་�མས་ཚ�གས་ནས། དེ་ཚ�འི་�་�་ཚ�་
ཡིས་�ག་འ�ང་ངོ་།།  

ཡོབ 40 

1-2མ�་�ོབས་ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་དང་། ཡོབ་�ོད་ཁོང་དང་འ�ན་བ�ར་�ས་ཡོད་དོ། ད་ཆ་�ོད་�ིས་
མཚམས་འཇོག་�ེད་པ་དང་། ཡང་ན་�ོད་�ིས་ལན་འདེབས་སམ། ཡོབ་�ིས་�ས་པ། 3-4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། 
ང་ཡིས་�ེན་པ་�་�ར་གཏམ་�ིས་ཡོད། ང་ཡིས་ལན་འདེབས་ཅི་ཞིག་�་�ས་སམ། ངས་ནི་གང་ཡང་�་ཐབས་�་
�་མིན། 5དང་ལེན་ཐོག་ནས་ང་ཡི་�་དགོས་པ། དེ་ལས་�ག་པ་ང་ཡིས་�ས་ཡོད་དོ། 6དེ་ནས་�ང་འ�བ་ནང་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ར་ཡང་ཡོབ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་
གནང་བ། 7ད་�་�ེ་བོ་ཞིག་�ར་ཡར་ལངས་ནས། ང་ཡི་�ི་བ་�མས་ལ་ལན་འདེབས་ཤིག། 8ང་ནི་�ང་བདེན་
མིན་པའི་�ངས་བ�ེལ་དང་། �ོད་�ིས་ང་ལ་ནོར་འ�ལ་འདོན་ཐབས་དང་། �ོད་རང་�ང་པོ་འདོན་ཐབས་�ེད་
ཡོད་དམ། 9�ོད་ནི་ང་དང་འ�་བའི་�གས་ཡོད་དམ། �ོད་�ིས་ང་�ར་འ�ག་�ད་�གས་ཆེན་པོའི། �ད་དང་
འ�་བ་�ོད་�ི་�གས་�ས་སམ། 10གལ་ཏེ་དེ་�ར་ཡིན་ན་�ོད་རང་ཉིད། ཆ་མཐོང་ང་�ལ་ཐོག་�་ཡར་ལངས་
ནས། རང་ཉིད་དཔལ་དང་གཟི་བ�ིད་�ིས་བ�ན་ཞིག། 11ང་�ལ་ཅན་ཚ�ར་བ�ས་ནས་དེ་ཚ�འི་�ེང་། �ོ་བ་
འབེབས་ནས་དེ་ཚ�་ཉམ་�ང་བཟོས། 12དེ་ཚ�ར་བ�ས་ནས་དེ་ཚ�་མར་འབེབས་ལ། �ོད་ངན་ལངས་�ལ་དེ་ལ་�ེ་
མར་བཟོས། 13ས་�ེང་ཡོངས་�་དེ་ཚ�་�ར་ནང་�ས། འཆི་བའི་�ིང་�་དེ་ཚ�་�མས་པར་�ིས། 14དེ་བས་ང་ནི་
�ོད་ལ་བ�ོད་མཁན་ནི། དང་པོར་འ�ར་ནས་�ོད་ནི་རང་ཉིད་ལ། �ལ་ཁ་ཐོབ་པར་ང་ཡིས་ངོས་ལེན་�། 15མ�་
ཚ�འི་སེམས་ཅན་བྷེ་ཧེ་མོད་ལ་�ོད་�ོས་ཞིག། ང་ཡིས་ཁོ་དང་�ོད་ལ་ཡང་བཀོད་ཡོད། ཁོ་ཡིས་བ་མོ་�་�་�་ཟའོ། 
16འོན་�ང་ཁོ་ཡི་�ས་པོར་�གས་ཇི་ཡོད། ཁོ་ཡི་ཤ་�ས་�མས་ལ་�ོབས་ཇི་ཡོད། 17ཁོ་ཡི་མ�ག་མ་འ�མ་ཤིང་
�ར་ལངས་བ། ཁོ་ཡི་�ང་པའི་ཤ་�ས་�གས་ཆེན་ཡོད། 18ཁོ་ཡི་�ས་པ་ལི་�ར་མ�ེགས་པོ་ཡོད། �ང་པ་�གས་
�ི་མ�ང་མ་�ར་ཡོད་དོ། 19ང་ཡི་བཀོད་པའི་�ོག་ཆགས་དེ་ཚ�འི་ནང་། �ད་ཆོད་ཆེ་ཤོས་བཀོད་པ་གཅིག་�་དེ། 
དེ་ལ་བཀོད་མཁན་གཅིག་�ས་དབང་�བ་བོ། 20དེ་ཚ�་འཚ�་བའི་�་�མས་རིའི་�ེང་�ེས། དེ་�་གཅན་གཟན་
�མས་ནི་�ེད་བར་�ེད། 21དེ་�་ཚ�ར་མའི་ཤིང་འོག་ཉལ་བ་དང་། འདམ་�ི་འདམ་�འི་�ོད་�་གབ་པར་�ེད། 



ཡོབ 

22ཚ�ར་ཤིང་�གས་�འིི་�ང་�ོང་ཚ�ས། དེ་ལ་�ང་�ོབ་དང་ནི་བསིལ་�ིབ་�ིན། 23ཁོ་ནི་�གས་པའི་གཙང་པོར་
མི་འཇིགས་ཤིང་། ཡོར་དན་པ་ཚ�་ཁོ་ཡི་གདོང་མ�ན་�། �གས་ནས་ཡོང་ཡང་ཁོ་ནི་དལ་པོར་གནས། 24ཁོ་ཡི་
མིག་ནི་བཀབ་ནས། �་ཡི་ཁོ་ལ་བ�ང་�བ་བམ། ཡང་ན་ཁོ་ཡིས་�་�ག་�ི་ནང་བ�ང་�བ་བམ༎  

ཡོབ 41 

1�ོད་�ིས་�་མཚ�འི་སེམས་ཅན་ལེ་ཝི་ཡ་ཐན་འཛ�ན་པས། �གས་�ས་ཁོ་ལ་འཛ�ན་པར་�ེད་�བ་བམ། ཡང་ན་
ཁོ་ཡི་�ེ་དེ་ཐག་པས་བ�མས་པར་�ེད་�བ་བམ། 2�ོད་�ིས་ཁོ་ཡི་�འི་ནང་ཐག་པ་�ས་�བ་བམ། ཁོའི་འ�མ་
�ས་པར་�གས་�་�བ་�བ་བམ། 3ཁོ་ཡིས་�ོད་བ�ོལ་གཏོང་རོགས་ཅེས་ཟེར་ནས། �ོད་ལ་ཁོ་ཡིས་�་འབོད་
�ེད་ཡོང་ངམ། ཡང་ན་ཁོ་ཡིས་�ོད་ལ་�ིང་�ེ་གནང་ཟེར་ཞིང་། �ོད་ལ་�་འབོད་�ེད་ཡོང་ངམ། 4ཁོ་ཡིས་�ོད་
དང་མཉམ་�་འཆིང་ཡིག་ཞིག། བཞག་ནས་གཏན་�་�ོད་�ི་�ན་གཡོག་�། �ེད་�འི་དམ་བཅའ་�ེད་ཡོང་ངམ། 
5�ོད་�ིས་ཁོ་ལ་གསོས་པའི་�ི�་�ར། �ོད་�ི་གཡོག་མོ་ཚ�་ལ་�ོད་མཉམ་�། དགའ་�ེད་�ེད་པའི་ཆེད་�་
བ�མས་�བ་བམ། 6ཉ་པ་ཚ�་ཡིས་ཁོའི་ཆེད་གོང་�ིགས་སམ། ཚ�ང་པ་ཚ�་ཡིས་ཁོ་ལ་ཚ�ང་བའི་ཆེད། �མ་�ར་�མ་
�ར་བ�བ་པར་�ེད་�བ་བམ། 7�ོད་�ིས་ཁོ་ཡི་�གས་པ་ནི། མ�ང་གིས་བ�ོལ་�བ་བམ། ཡང་ན་ཁོའི་མགོར་ཉ་
ཆེན་གསོད་པའི་མ�ང་གིས་ཨི་�ང་འབིགས་�བ་བམ། 8ཐེངས་གཅིག་ཁོ་ལ་ལག་པ་རེག་ཞིག་དང་། �ོད་�ིས་དེ་
�ར་ནམ་ཡང་མི་�ེད་དོ། �ོད་�ིས་འཐབ་འཛ�ང་དེ་ནི་མི་བ�ེད་དོ། 9�་ཞིག་�་མཚ�འི་སེམས་ཅན་ལེ་ཝི་ཡ་ཐན་
མཐོང་�ར་ན། སེམས་�གས་ཆགས་ནས་ས་ཁར་འ�ེལ་བར་�ར། 10གཉིད་ནས་སད་�བས་ཁོ་ནི་འཇིགས་�ག་
ཆེ། �་ཡང་ཁོའི་མ�ན་ལངས་བར་མི་�ས་སོ། 11�་ཞིག་ཁོ་དང་འཐབ་ནས་�ོན་མེད་གནས་�བ་བམ། འཛམ་
�ིང་ནང་�་དེ་�ར་�་ཡང་མེད། 12�་མཚ�འི་སེམས་ཅན་ལེ་ཝི་ཡ་ཐན་ཡི་�ང་པའི་�ོར་ང་ལ་བཤད་�་འ�ག། 
ཁོ་ནི་�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་ཇི་འ�་ཡིན་འ�ེལ་བཤད་�ེད་�་འ�ག། 13�་ཞིག་ཁོ་ཡི་�ོད་�ང་�ལ་མི་�བ། ཡང་
ན་ཁོ་ཡི་�ོན་པའི་�བ་དེ་ལ། �་ཡི་ཨི་�ང་འབིགས་མི་�བ། 14འཇིགས་�་�ང་བའི་སོ་ཡིས་མཐའ་�ོར་བས། ཁོ་
ཡི་འ�མ་པར་�་ཞིག་འ��ེད་�ས་སམ། 15ཁོ་ཡིས་�བ་�བ་�ི་�ལ་རིམ་�ིས་བཟོས་ཡོད། གཅིག་�་�ར་བའི་�ོ་
�ར་མ�ེགས་པོ་ཡོད་པ་ཡིན། 16དེ་ཚ�་རེ་རེ་དམ་པོར་བ�མས་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཚ�འི་དབར་ལ་�ང་�ང་འ�ལ་མི་
�བ། 17དེ་ཚ�་གཅིག་གིས་གཅིས་ལ་ཧ་ཅང་བ�ན་པོར་�ར། དེ་ཚ�ར་གང་ཞིག་གིས་�ང་འ�ལ་མི་�བ། 18ཁོ་ཡིས་
ཧབ་�ིད་�བ་�བས་འོད་འཚ�ར་ཞིང་། ཁོ་ཡི་མིག་ནི་ཉི་མ་ཤར་བཞིན་འབར། 19ཁོ་ཡི་ཁ་ནས་མེ་�ེ་འབར་བ་
དང་། མེ་�ག་�་�ན་�་�་�ིར་ཐོན་ནོ། 20�་ཡན་འབར་བའི་�་བ་ཡོང་བ་�ར། ཁོ་ཡི་�་ནས་�་བ་�ན་�་ཐོན། 
21ཁོ་ཡི་ད�གས་�ིས་མེ་ནི་འབར་བ་དང་། མེ་�ེ་ཁ་ཡི་ནང་ནས་མཆོང་བར་�ེད། 22ཁོ་ཡི་མཇིང་པ་�གས་ཆེན་
ཡོད་པའི་�ེན། ཁོ་ལ་མཐོང་མཁན་�མས་ནི་འཇིགས་�ག་�ེས། 23ཁོ་ཡི་�གས་པར་�ོབས་�ང་གཅིག་�ང་མེད། 
འ�ག་མི་�བ་པའི་�གས་�ར་མ�ེགས་པོ་ཡོད། 24ཁོ་ཡི་�ོ་ཡི་�ིང་དེ་འཇིགས་བ�གས་མེད། གཡོ་འ�ལ་མེད་
པར་རང་འཐག་�ོ་�ར་བ�ན། 25ཁོ་ནི་ཡར་ལ་ལངས་�བས་�གས་ཆེན་ཚ�། དེ་ཚ�་འཇིགས་ནས་མགོན་མེད་
གཅིག་པོར་�ས། 26ཁོ་ལ་�ས་པར་�་�ར་རལ་�ི་དང་། མདའ་མ�ང་རིང་པོ་ཇི་འ�་ཞིག་གིས་�ང་། ཁོ་ལ་�་
ཡི་གནོད་པར་�ེད་མི་�བ། 27ཁོ་ཡི་ཆེད་�་�གས་ནི་སོག་མ་�ར། ལི་ནི་ཤིང་�ལ་�་�ར་མཉེན་པོ་ཡོད། 28ཁོ་



ཡོབ 

ལ་�ོས་�་འ�ག་པའི་མདའ་མེད་ཅིང་། ཕ་བོང་ཁོ་ཡི་�ེང་�་འཕེན་ན་ཡང་། དེ་ནི་སོག་མ་�ང་�ང་�་�་ཡོད། 
29ད�གས་པ་ཁོ་ཡི་ཆེད་�་སོག་མ་�ར། མི་ཚ�ས་ཁོ་ལ་མ�ང་གཅིག་ག�ས་པའི་�བས། ཁོ་ནི་དེ་ལ་གད་མོ་
བགད་པར་�ེད། 30ཁོ་ཡི་�ོད་པའི་�ེང་གི་ཉ་ག་དེ། �་མའི་�མ་�་�་�་རོང་རོང་ཡོད། དེ་ཚ�ས་འ�་�ང་བའི་
པང་ལེབ་�ིས་�ར་འདམ་ས་ལ་འ�ད་པར་�ས། 31ཁོ་ཡིས་�་མཚ�་�་འཁོལ་�་�ར་ད�ོག། �ོད་�ི་�མ་བཞིན་
�་བ་ཐོན་པ་བཟོས། 32ཁོ་འ�ལ་�བས་འོད་འཆེར་བའི་ལམ་�བ་�་བཞག། �་མཚ�་�་བ་དཀར་པོར་བ�ར་བར་
�ེད། 33ས་གཞིའི་�ེང་�་ཁོ་དང་བ�ར་མཁན་མེད། ཁོ་ནི་འཇིགས་�ང་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ཡིན། 34སེམས་
ཅན་�ོབས་པ་ཆེ་ཚ�ར་དམའ་འབེབས་�ས། ཁོ་ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་�ི་�ལ་པོ་ཡིན༎  

ཡོབ 42 

1དེ་ནས་ཡོབ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་པ། ཡོབ་�ིས་�ས་པ། 2�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་མ�་
�ོབས་�ན་པ་ང་ཡིས་ཤེས། �ེད་�ི་�གས་འདོད་�ར་ཐམས་ཅད་�ེད་�ིས་གནང་�བ། 3�ན་གཏམ་བཤད་ནས་
ང་ཡི་འཆར་གཞི་ལ། ལམ་�ོང་མེད་པར་བཟོ་མཁན་�ོད་�་ཡིན་ཞེས། ང་ལ་�ེད་�ིས་བཀའ་འ�ི་གནང་བ་དང་། 
བདེན་པར་ང་ཡིས་མ་�ོགས་པ་ཡི་གཏམ། ཡ་མཚན་ཅན་�ི་གཏམ་�ོར་ང་ཡིས་�ས། 4�ེད་�ིས་བཀའ་མོལ་
གནང་�བས་ངས་ཉན་དགོས། �ེད་�ི་�ི་བར་ལན་འདེབས་�ེད་དགོས་ཞེས་�ེད་�ིས་ག�ངས། 5�ོན་�ས་ང་ལ་
གཞན་�ིས་�ས་པ་གཅིག་�་ཤེས། ད་�་རང་གི་མིག་གིས་�ེད་ལ་མཇལ། 6དེར་བ�ེན་ང་ཡི་ཇི་�ར་�ས་པ་ལ། 
ང་རང་རང་ཉིད་ངོ་ཚ་�ང་བ་དང་། ངས་ནི་�ལ་དང་གོ་ཐལ་�ེང་བ�ད་ནས་འ�ོད་བཤགས་�་�་ཡིན༎  

མཐའ་བ�ོམས།  

7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཡོབ་ལ། བཀའ་མོལ་ཚང་མ་གནང་བ་�བ་པའི་�ེས། དེ་ནས་ཨེ་ལི་ཕཛ་ལ་
བཀའ་གནང་ངོ་། �ོད་དང་�ོད་�ི་�ོགས་པོ་གཉིས་�ི་ཐོག། ང་ཡི་�གས་�ོ་འབར་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་
ཡི་ཞབས་�ི་ཡོབ། ཁོ་ཡིས་�ས་པ་�་�་�ོད་ཚ�ས། ང་ཡི་�ོར་ལ་བདེན་པ་བཤད་མེད་དོ། 8བ་�ང་བ�ན་དང་
�ག་�ག་བ�ན་པོ་བཅས། ཡོབ་�ི་ས་�་འ�ེར་ནས་དེ་ཚ�་ནི། �ོད་ཚ�འི་�ིར་�་དམར་མཆོད་�་འ�ལ་དགོས་སོ། 
�ོད་ཚ�འི་ཆེད་�་ཡོབ་�ིས་�ོན་ལམ་འདེབས། ངས་ནི་ཁོ་ཡི་�ོན་ལམ་ལན་འདེབས་�། �ོད་ཚ�ར་འོས་བ་�་�་
དམའ་འབེབས་མི་�འོ། ཁོ་ཡིས་�ས་པ་�་�་�ོད་ཚ�་ཡིས། ང་ཡི་�ོར་ལ་�ང་པོ་བཤད་མེད་དོ། 9ཨེ་ལི་ཕཛ་དང་
བྷིལ་དད་ཛ�་ཕར་ནས། ཁོང་གིས་ཇི་�ར་ག�ངས་པ་�ར་�ིས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཡོབ་�ི་�་བར་
ལན་འདེབས་གནང་། 10ཡོབ་�ིས་རང་གི་�ོགས་པོ་ག�མ་�ི་ཆེད། �ོན་ལམ་དེ་ནི་བཏབ་ཟིན་པ་ཡི་�ེས། ཁོ་ལ་
�ར་ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། འཕེལ་�ས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་བཟོ་བ་གནང་། ཁོ་ལ་�ར་ཡོད་པ་ལས་ཉིས་
�བ་གནང་། 11ཡོབ་�ི་གཅེན་ག�ང་ཚ�་དང་�ིང་མོ་དང་། �ར་�ི་�ོགས་པོ་�མས་�ང་�ག་�་ཡོང་། ཁོང་གི་
�ིམ་�་�གས་�ོ་བཏང་བ་དང་། དེ་ཆོས་ཁོང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དཀའ་�ག་ཇི་གནང་ཚང་མའི་ཆེད་
�་ནི། ག�ང་སེམས་མཉམ་�ེད་�ས་ནས་སེམས་གསོ་གནང་ངོ། དེ་ཚ�་རེ་རེས་བཞིན་�་ཁོ་ལ་ནི། �ན་�འི་ད�ལ་
དང་གསེར་�ི་ཚ�གས་ཁོག་གནང། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཡོབ་�ི་མི་ཚ�འི་ཐོག་མ་ལས། མི་ཚ�འི་མཐའ་



ཡོབ 

མར་�ིན་�བས་�ག་པར་གནང་། ཡོབ་ནི་�ག་ ༡༤,༠༠༠ དང་། �་མོང་ ༦,༠༠༠ དང་། བ་�ང་ ༢,༠༠༠ དང་། 
བོང་�་ ༡,༠༠༠ གི་བདག་པོར་འ�ར། 13ཁོང་ནི་�་བ�ན་དང་�་མོ་ག�མ་�ི་ཕ་�་འ�ར་རོ། 14�་མོ་�ན་པའི་
མིང་ལ་ཡེ་མི་�ཱ། དེ་ཡི་འོག་མའི་མིང་ལ་ཀེ་ཛ�་�ཱ། �ང་ཤོས་མིང་ལ་ཀེ་རན་ཧ་�ག་བཏགས། 15འཛམ་�ིང་
ཡོངས་ནང་ཡོབ་�ི་�་མོ་�མས་�ར། དེ་ལས་མཛ�ས་མོ་གཞན་ཞིག་�་ཡང་མེད། ཡོབ་�ིས་དེ་ཚ�ར་གཅེན་ག�ང་
�མས་དང་མཉམ། ནོར་�ལ་ཚང་མ་འ�་མཉམ་གནང་ཡོད་དོ། 16དེ་�ེས་ཡོབ་ད་�ང་རང་ལོ་ ༡༤༠ བར་འཚ�་
ཞིང་། རང་གི་�་�འི་ཚ་བོ་དང་ཚ་བོའི་�་�་�མས་མཐོང་ངོ་། 17དེ་ནས་ཁོང་གི་རང་གི་ལོ་ཆད་ནི། ཧ་ཅང་མཐོ་
པོ་�ེབས་�ེས་ཚ�་འདས་སོ།། 



 

Psalm 

ག�ང་མ�ར 1 

མདོ་དང་པོ།  

ག�ང་མ�ར ༡-༤༡  

དགའ་བདེ་ངོ་མ།  

1ངན་པའི་�ོས་ལ་མི་ཉན་ཞིང་། �ིག་ཅན་དཔེ་�་མི་འ�ངས་བའམ། དཀོན་མཆོག་ངོས་འཛ�ན་མི་�་མཁན་
�མས་�ི། ཁོངས་�་མི་གཏོགས་པ་�མས་བདེའོ། 2དེའི་ཚབ་དེ་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི། བཀའ་�ིམས་�མས་
ཉན་བར་ཡི་རང་ཤིང་། ཉིན་མཚན་མེད་པར་དེ་ཚ�ས་དེ་�ོབ་�ོང་�ེད་དོ། 3དེ་ཚ�་གཙང་�འི་འ�མ་�ི་�ེ་ཤིང་
འ�། དེ་ལ་�ས་�་འ�ས་�་�ིན། དེ་ཡི་ལོ་བདབ་མི་�ིད་པར། དེ་ཚ�འི་ལས་དོན་ཡོངས་�་འ�བ། 4འོན་�ང་མི་
ངན་དེ་ཚ�་ཙ་བ་ནས་དེ་�ར་མིན། དེ་དག་�ང་གིས་འ�ེར་བའི་སོག་མ་དང་མ�ངས། 5�ིག་ཅན་�མས་ལ་དཀོན་
མཆོག་གིས། ཞལ་ཆེ་གཅོད་པར་མཛད་གནང་ཞིང་། ཉིད་�ི་མི་འབངས་ཁོངས་གཏོགས་ནས། དེ་དག་ཡོངས་�་
�ིར་�ོད་མཛད། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ང་བདེན་ཚ�ར། ད�་�ིད་དང་ནི་�ང་�ོབས་མཛད་གནང་
ངོ་། འོན་�ང་མི་ངན་�མས་ནི་མཐའ་མར་འཇིགས་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 2 

དཀོན་མཆོག་གིས་འདམས་པའི་�ལ་པོ།  

1མི་རིགས་�མས་�ིས་ནི། ཅིའི་�ིར་ངོ་ལོག་�ེད་པར་བ�མ། མི་ཚ�ས་ཅིའི་�ིར་ཕན་མེད་�ི་�ས་ངན་བ�མས་
པར་�། 2དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་�མས་�ིས་�ོལ་ཞིང། དེ་ཚ�འི་མངའ་བདག་�མས་�ིས་�ོ་མ�ན་�ིས། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་རང་ཉིད་དང་། ཁོང་གིས་འདེམས་བ�ོས་མཛད་གནང་བའི། �ལ་པོར་�ོལ་ཞིང་�ས་ངན་བ�མས། 3ངེད་
�མས་ཁོ་ཚ�འི་མངའ་འོག་ནས། ངེས་པར་ཐར་བར་�ེད་དགོས་ཏེ། དེ་ཚ�འི་དབང་�མས་�ངས་དགོས། ཅེས་
སོགས་ཁོ་ཚ�ས་�་བར་�ེད། 4མཐོ་རིས་གནས་�ི་བ�གས་�ི་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ིས་ནི་དེ་ཚ�འི་འཆར་
གཞི་�ས་མེད་ལ། གཟིགས་ཏེ་འ�་ཞིང་བཞད་མོ་བཞེས། 5དེ་ནས་ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ། �གས་�ོའི་ངང་�་བཟོན་
བ�་མཛད། ཁོང་གི་�གས་�ོ་�ག་པོ་ཡིས། དེ་ཚ�ར་འཇིགས་�ང་བ�ལ་བར་མཛད། 6ཛ�་ཡོན་ང་ཡི་དམ་པའི་རི་
བོའི་�ེར། ང་ཡིས་�ལ་པོ་བ�ོས་ཡོད་ཅེས་ཁོང་གིས་ག�ངས། 7གཙ�་བོས་གསལ་བ�གས་གང་མཛད་པ་ང་ཡིས། 
�བ་བ�གས་�ེད་ཅེས་�ལ་པོས་ག�ངས། �ོད་ནི་ང་ཡི་�་ཡིན་པས། དེ་རིང་ང་ནི་�ོད་�ི་ཕ་�་འ�ར་ཞེས་ཁོང་
གིས་ང་ལ་ག�ངས། 8ང་ལ་�ས་ཤིག་ངས་�ོད་ལ། མི་རིགས་ཚང་མ་�ེར་བར་�། འཇིག་�ེན་ཡོངས་ཛ�གས་�ོད་
ལ་བདག། 9�ོད་�ིས་དེ་དག་�གས་ད�གས་གིས་བཅག་པར་འ�ར། �་�ོད་བཞིན་�་�ོད་�ིས་དེ་ཚ�ར་སིལ་



ག�ང་མ�ར 

�ར་�ག། 10ད་�ལ་པོ་�ོད་�མས་ཟོན་བ�་འདིར་ཉོན་ཞིག། ས་གཞིའི་�ིད་�ོང་པ་�མས་�ོབ་ཚན་འདི་�ོང་
ཞིག། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བག་སེམས་ཆེན་པོའི་ངང་ཞབས་ཏོག་�ས། 12འདར་ཞིང་ཁོང་ལ་�ས་�ག་
འཚ�ལ། དེ་མིན་ཁོང་གི་�གས་�ོ་དེ། �ར་�་འབེར་བར་འ�ར་བའི་�ེན། �ོད་ནི་�ོ་�ར་འཆི་བར་འ�ར། དེས་ན་
ཁོང་གི་ཞབས་�ང་�། �བས་�་�་མཁན་�མས་ནི་བདེའོ༎  

ག�ང་མ�ར 3 

�་�ོའི་�བས་�འི་�ོན་ལམ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་ནི། �ོལ་སེམས་�ེད་མཁན་ད�་བོ་�་མ་ཡོད། 2དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ཁོ་ལ་�ོགས་མི་
མཛད། ཟེར་ཞིང་དེ་ཚ�ས་ངའི་�ོར་གཏམ་བཤད་དོ། 3འོན་�ང་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་�ས་�ན་�། ང་
ཡི་�བ་བཞིན་ཉན་ག་�ན་ལས་�ོབ། �ེད་�ིས་ང་ལ་�ལ་ཁ་གནང་བ་དང། ང་ཡི་སེམས་�གས་�ག་པར་�ས་
པར་མཛད། 4�བས་�ོགས་�ས་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ང་ཡིས་�་འ�ལ་�ེད་དེ་འབོད་པའི་�བས། ཁོང་
གིས་རི་བོ་དམ་པའི་གནས་མཆོག་ནས། ཉིད་�ིས་ང་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བར་མཛད། 5ང་ས་ལ་ཕབ་ནས་ཉལ་བ་
ཡིན། མཚན་གང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�བས་གནང་ངོ་། 6ང་ལ་�ོགས་བཞིར་བ�ོར་ནས་བ�ད་ཡོད་
པའི། ད�་བོ་�ོང་གི་ཚ�གས་ལ་ང་མི་འཇིགས། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཕེབས་རོགས་གནང། ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ང་
ལ་�བས་�ོགས་མཛ�ད། �ེད་�ིས་ང་ཡི་ད�་བོ་�ན་ལ་ཉེས་ཆད་གནང་། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་གནོད་འཚ�་མི་�ེད་�ིར། 
དེ་ཚ�འི་�ོབས་དང་�ས་པ་གཅོག་པར་མཛད་གནང་ངོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་�ལ་ཁ་གནང་། ཉིད་�ི་
མི་འབངས་�མས་ལ་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག།  

ག�ང་མ�ར 4 

དགོང་�ོའི་�བས་�ོགས་�འི་�ོན་ལམ།  

1�ེ་ང་ཡི་�ང�ོབ་དཀོན་མཆོག་ལགས། ང་ཡིས་�ོན་ལམ་འདེབས་�བས་ང་ལ་བཀའ་ལན་གནང་། ང་ནི་དཀའ་
ངལ་ནང་�་ཡོད་�བས་�ེད་�ིས་ང་ལ་�བས་�ོགས་མཛད་གནང་ངོ། ད་ནས་�གས་�ེས་གཟིགས་ཏེ་�ོན་ལམ་
གསན་པར་མཛ�ད། 2ག་�ས་བར་�་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་འ�། ག་�ས་བར་�་དངོས་པོ་མཁོ་མེད་དང་། �ན་�ི་�ེས་�་
�ོད་ཚ�་འ�ངས། 3�ང་བདེན་ཅན་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། རང་གི་ཆེད་�་འདམས་ཀ་མཛད་པར་སེམས་
ལ་�ན་པར་�ིས། ང་ཡིས་�་འབོད་�ེད་�བས་ཁོང་གིས་གསན། 4བག་སེམས་ཆེན་པོས་�ས་པོ་འདར་ཞིང། �ིག་
�ོད་�ེད་པར་མཚམས་འཇོག་གིས། ཁ་�་སིམ་པོར་ཉལ་�ིར་ངལ་གསོའི་�བས། དེའི་�ོར་�ོད་�ི་བསམ་�ོ་ཞིབ་
པར་གཏོང་། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འོས་པའི་དམར་མཆོད་འ�ལ་ཞིག་དང། ཁོང་ལ་�ོ་བཅོལ་�ས། 6�ེ་བོ་
མང་པོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་ནང་། ང་ཚ�ར་�གས་�ེས་གཟིགས་�ོངས་མཛད་གནང་�ེ། �ིན་
བ�བ་�ས་པར་གནང་ཞེས་�་འ�ལ་�། 7འོན་�ང་དེ་ཚ�ར་འ�་དང་�ན་ཆང་སོགས། ཐོབ་ནས་�ང་བའི་བདེ་



ག�ང་མ�ར 

ལས་�ང་། �ེད་�ིས་ང་ལ་གནང་བའི་བདེ་བ་ཆེ། 8ང་ནི་ཞེ་བདེའི་ངང་�་གཉིད་ཉལ་�བས། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�ེད་ཉིད་གཅིག་�་ཡིས། ང་ལ་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་�ང་�ོབ་གནང་༎  

ག�ང་མ�ར 5 

�ང་�ོབ་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1ང་ཡི་�་འ�ལ་དང་ནི་�གས་མནར་ལ། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་གསན་�་གསོལ། 2ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་
ང་ཡི་མངའ་བདག་�ེད། �བས་�ོགས་�ས་པའི་ང་ཡི་�་འབོད་གསན་�་གསོལ། 3�་�ོ་�ེད་�ིས་ང་ཡི་�ད་ལ་
གསན་གནང་ངོ། ཉི་ཤར་�བས་�་ངས་ནི་�ོན་ལམ་འདེབས། �ེད་ནས་བཀའ་ལན་ཐོབ་�ིར་�ག་�ོད་�ེད། 
4�ེད་ནི་ལས་ངན་�མས་ལ་�གས་མི་མཉེས། �ེད་�ི་�ན་�ར་ངན་པ་གནས་མི་བ�ག། 5ང་�ལ་ཅན་ལ་�ེད་�ི་
གཟིགས་མི་�བ། མི་ངན་�མས་ལ་�ེད་�ིས་ཞེན་ལོག་མཛད། 6�ན་ཅན་ཡོངས་�ོགས་�ེད་�ིས་ཚར་བཅད་
མཛད། �ེད་�ིས་མི་�ག་�ལ་ཅན་�མས་དང་། གཡོ་�་ཅན་ལ་�ང་ད�་མཛད། 7འོན་�ང་�ེད་�ིས་�གས་
བ�ེ་ཆེན་པོར་བ�ེན། ང་ནི་�ེད་�ི་མཆོད་ཁང་དམ་པའི་ནང་། བཅར་ནས་�ེད་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་�་དང་། 
དད་�ས་ཆེན་པོས་�ག་འཚལ་�་�ས་སོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་ད�་བོ་�་མ་ཡོད། �ེད་�ི་�གས་
དགོངས་བཞིན་འ�ལ་བ�ོད་�བ་པའི་ད�་འ�ིད་གནང་བར་མཛ�ད། ང་�ེས་�་འ�ང་བའི་�ིར་�ེད་�ི་འ�ལ་
ལམ་�ང་པོ་མཛད་�་གསོལ། 9ང་ཡི་ད�་བོའི་གཏམ་ལ་ནམ་ཡང་�ོ་བཅོལ་མི་�བ། དེ་ཚ�ས་�ན་�་འཇིག་�ོན་
གཏོང་བར་འདོད། དེ་ཚ�ས་ཚ�ག་�ན་བ�ོད་དེ་ངོ་བསོ་�ེད། འོན་�ང་དེ་ཚ�འི་གཏམ་ནི་གཡོ་�ས་གང་། 10�ེ་
དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�ར་�ོན་བ�ོད་དང་ནི་ཉེས་ཆད་གནང་བར་མཛ�ད། དེ་ཚ�ས་བ�མས་པའི་�ས་ངན་�མས་ནི། 
རང་ཉིད་�ང་བའི་�་�་འ�ར་བར་ཤོག། དེ་ཚ�ས་�ེད་ལ་ངོ་ལོག་�ས་པ་སོགས། ཉེས་�ིག་མང་པོ་བསགས་པའི་
ཉེས་ལན་�། ཉིད་�ི་མ�ན་ནས་དེ་ཚ�་མཐར་�ོད་མཛ�ད། 11འོན་�ང་�ེད་ནས་�ང་�ོབ་ཐོབ་པ་�མས། དགའ་
ཞིང་�ན་�་དགའ་བདེའི་�་ལེན་�བ། �ེད་ལ་བ�ེ་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ། ཉིད་�ི་�ང་�ོབ་བཙན་པོ་གནང་
བར་མཛ�ད། �ེད་ལ་བ�ེན་ནས་དེ་ཚ�་བདེན་པར་དགའ་བར་�ིས། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ནི། ཉིད་�ི་
བཀའ་�་�ང་མཁན་�མས་ལ། �ིན་�བས་མཛད་དེ་ཉིད་�ི་�གས་བ�ེ་ཡིས། �བ་བཞིན་དེ་དག་�བས་པར་
མཛད༎  

ག�ང་མ�ར 6 

དཀའ་ངལ་�ས་�་�བས་�ོགས་�་བའི་�ོན་ལན།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�གས་�ོའི་ནང་། ཉིད་�ིས་ང་ལ་བཀའ་བ�ོན་མ་གནང་ཞིག། ཉིད་�ི་�གས་�ོའི་
ངང་�་ང་ལ་ནི། ཉེས་ཆད་གནང་བར་མ་མཛད་ཅིག། 2ང་ནི་ཉམ་ཞིང་ཡིད་ཐང་ཆད་པས་ན། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ང་ལ་�གས་�ེས་གཟིགས། ང་ཡི་�ས་�ོབས་ཡོངས་�་ཉམ་པས་ན། �ེད་�ིས་ང་ལ་�ོབས་�གས་གནང་



ག�ང་མ�ར 

བར་མཛ�ད། 3ང་ཡི་�ས་�ོག་དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཉིས་�ིས། ག་�ས་བར་�་ང་
ལ་རོགས་�ེད་པར་གོར་རམ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཕེབས་ནས་ང་ལ་�ོབ་པར་མཛ�ད། �ེད་�ི་�ིང་�ེའི་གཟིགས་
པ་ཆེན་པོ་ཡིས། ང་ལ་འཆི་བ་ལས་ནི་�བས་པར་མཛ�ད། 5འཆི་བའི་�ལ་ནང་ནས་�ས་�ང་�ེད་མི་�ན། གནས་
དེར་�ས་�ང་�ེད་ལ་བ�ོད་མི་�བ། 6�་ངན་དབང་གིས་ང་ནི་ཡིད་ཐང་ཆད། མཚན་མོ་རེ་བཞིན་ང་ཡི་མལ་
ཆས་ནི། ང་ཡི་མིག་�ས་ཡོངས་�་འབང་བར་�ས། དེ་བཞིན་ང་ཡི་�ས་འབོལ་མིག་�ས་�ང་། 7ང་ནི་མིག་མཐོང་
མི་�བ། ང་ཡི་ད�་བོས་�ེན་�ས་པ་ཡིན་ཙང། ང་ཡི་མིག་ནི་�ངས། 8མི་ངན་�ོད་ཚ�་ང་ནས་ཕར་སོང་ཞིག། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ང་ཡི་�་འབོད་གསན་པས་མཛ�ད། 9ང་ཡིས་�བས་�ོགས་�ས་པའི་�་འབོད་ལ། ཁོང་
གིས་གསན་གནང་མཛད་དེ་བཀའ་ལན་གནང་། 10ང་ཡི་ད�་བོར་ཕམ་�ད་�ང་བར་བ�ེན། དེ་ཚ�་ངོ་ཚ་དགོས་
པའི་གནས་�་�ད། �ོ་�ར་�་མགོ་འཐོམ་པའི་ངང་དེ་ཚ�ར་མཐར་�ོད་མཛད་པར་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 7 

�ིམས་བཅོད་�ང་པོའི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དཀོན་མཆོག། �ང་�ོབ་ཆེད་�་ང་�ེད་�ར་བཅར་བཞིན་ཡོད། ང་ལ་�ེས་དེད་
�ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ལས། �ེད་�ིས་ཐར་�ོལ་དང་ནི་�ང་�ོབ་མཛད་�་གསོལ། 2དེ་མིན་སེང་གེ་བཞིན་�་�་
ཞིག་གིས། �བས་ཐབས་མེད་པའི་གནས་�་འ�ིད། དེར་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�མ་�ར་བཟོས། 3-4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ལགས། གལ་�ིད་ང་ཡི་གཞན་ལ་གནོད་པ་དང་། ཉེ་�ོགས་ཞིག་ལ་བ�ལ་པའམ། དོན་མེད་
ད�་བོར་�ག་�ལ་�ེད་ཡོད་ན། ང་ཡི་དེ་�མས་དང་མ�ངས་པའི་ལས་�ས་ཡོད་ན། 5ད�་བོས་ང་ཡི་�ེས་�་
དེད་ཡོང་ནས། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་འཛ�ན་བ�ང་�ས་པར་ཤོག། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་བཅད་དེ་བསད་པར་ཤོག། ང་ཡི་རོ་དེ་ས་
ཁར་དོར་བར་ཤོག། 6�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་�གས་�ོའི་ངང་�་བཞེངས་གནང། ང་ཡི་ད�་བོས་�ོ་
སེམས་�ས་པའི་གདོང་ལེན་�་བཞེངས་པར་མཛ�ད། བཞེངས་ཏེ་ང་ལ་�བས་�ོགས་མཛ�ད། �ིམས་གཅོད་�ང་པོ་
གནང་བར་�ེད་�གས་མཉེས་སོ། 7དེ་བས་མི་�མས་�ེད་�ི་�ོགས་བཞིར་བཀོང་མཛད་དེ། མཐོ་རིས་གནས་ནས་
དེ་ཚ�ར་�ིད་�ོངས་མཛ�ད། 8�ེད་ནི་མི་རིགས་ཡོངས་�ི་�ིམས་དཔོན་ལགས། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་
�ོགས་གཏོགས་མཛད་�ེ་�ིམས་གཅོད་གནང་བར་མཛ�ད་། ང་ནི་ཉེས་མེད་ཡིན་པ་�ེད་�ིས་མ�ེན། 9�ེད་ནི་
�ང་བདེན་དཀོན་མཆོག་ལགས། ང་ཚ�འི་བསམ་�ོ་དང་ནི་འདོད་པར་བ�ག་ད�ད་ཞིབ་པར་མཛད། �ེ་བོ་ངན་
པའི་ལས་ངན་བཀག་པར་མཛ�ད། བཟང་པོ་�མས་ལ་�་དགའ་གནང་བར་མཛ�ད། 10དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�ང་
�ོབ་མཛད་མཁན་ལགས། ཁོང་གི་བཀའ་�མས་བ�ི་�ང་�་མཁན་ལ་ཁོང་གིས་མགོན་�བས་གནང། 11�ིམས་
གཅོད་�ང་པོ་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ལགས། ཁོང་གིས་�ན་�་ངན་པར་�ོན་བ�ོད་གནང་། 12དེ་ཚ�ས་རང་
གི་�ོད་ལམ་མ་བ�ར་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་རལ་�ིར་�ོ་བཏོན་མཛད། ཁོང་གིས་ཉིད་�ི་ག�་འ�གས་ཏེ་�་
�ིགས་མཛད། 13ཁོང་གིས་�ོག་ལེན་�ས་པའི་གོ་མཚ�ན་�ག་པོ་དང་། མེ་�ེ་འབར་བའི་མདའ་དེ་ཚད་པར་
མཛད། 14མི་ངན་པས་ཇི་�ར་བསམ་�ོ་ངན་པ་གཏོང་བར་གཟིགས། དེ་ཚ�ས་དཀའ་�ོག་བ�ང་བའི་འཆར་གཞི་
བཟོས་ཏེ། གཡོ་�་བ�་འ�ིད་ལག་ལེན་བ�ར། 15འོན་�ང་གཞན་ལ་བ�གས་པའི་�ི་ནང་རང་ཉིད་�ང་། 



ག�ང་མ�ར 

16དེར་བ�ེན་རང་གིས་�ས་པའི་ལས་ངན་�ི་ཉེས་ཆད་རང་གི་ཐོག་ལ་འཁོར། རང་གིས་�ས་པའི་�ག་�ལ་�ིས་
རང་གི་�ད་ལ་�ས་�ོན་�ང་ངོ། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་�ང་པོའི་ཆེད་�་ངས། ཁོང་ལ་�གས་�ེ་
ལེགས་གསོལ་�་བཞིན་ཡོད། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ངས་ནི་བ�ོད་ད�ངས་ལེན་ཞིང་བ�གས་
བ�ོད་�༎  

ག�ང་མ�ར 8 

དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་དང་མིའི་ད�་འཕང།  

1�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་གཙ�་བཽ། �ེད་ཉིད་�ི་མངའ་ཐང་ནི། འཇིག་�ེན་ས་�ོགས་�ན་�་མཐོང་བ་
དང་། �ེད་ལ་བ�ོད་པའི་བ�གས་བ�ོད་མཐོ་རིས་�ེབས། 2�་�་ཚ�་དང་�་�་འོ་འ�ང་གིས་ནི་�ེད་ལ་བ�ོད། 
�ེད་ནི་ད�་བོའི་ཉེན་ལས་བཙན་སར་གནས། �ེད་ལ་�ོལ་སེམས་�་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ། �ེད་�ིས་ཡོངས་�་
བཀག་འགོག་མཛད་པ་གནང་། 3�ེད་�ིས་བཀོད་གནང་མཛད་པའི་ནམ་མཁའ་དང་། �ེད་�ིས་རང་སར་
བ�གས་པའི་�་བ་དང་། �་�ར་ལ་སོགས་ང་ཡི་བ�་བའི་�ས། 4མི་གང་ཡིན་ནམ། �ེད་�ིས་དེའི་�ོར་ལ་དེ་ཙམ་
ཞིག། དགོངས་བཞེས་�གས་འ�ར་བཞེས་པ་ཅི་ཡིན་ནམ། ཕལ་པའི་མི་ལ་ཅིའི་�ིར་�་ཉིད་�ིས། དེ་ཙམ་འཛ�ན་
�ོངས་གནང་དགོས་སམ། 5ཡིན་�ང་�ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་�་ཉིད་རང་ལས་�ང་ཟད་དམའ་བར་མཛད། དེ་ཚ�ར་
དཔལ་དང་བ�ར་བས་བ�ན་པར་མཛད། 6�ེད་�ིས་བཀོད་གནང་མཛད་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཐོག། 
འཛ�ན་�ོངས་�ེད་པའི་དབང་ཆ་ཁོ་ཚ�ར་གནང་། མཛད་པ་�ན་ལས་ཁོ་ཚ�ར་མཐོ་སར་བཞག། 7�ག་དང་�གས་
ཟོག་ནགས་�ི་སེམས་ཅན་དང་། 8འདབ་ཆགས་ཉ་རིགས་�་མཚ�འི་�ོག་ཆགས་ཐོག། དབང་འཛ�ན་�ེད་པའི་�ས་
པ་ཁོ་ཚ�ར་གནང་། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་གཙ�་བོ། �ེད་�ི་�བས་ཆེན་འཇིག་�ེན་ས་�ོགས་�ན་ནས་
མཐོང་༎  

ག�ང་མ�ར 9 

དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ང་པོའི་ཆེད་�་ལེགས་གསོལ་�་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་�ེད་ཉིད་ལ། �ོ་སེམས་�ེ་གཅིག་�ོ་ནས་གཏང་རག་འ�ལ། �ེད་�ི་མཛད་འ�ིན་ངོ་
མཚར་ཆེ་བའི་�ོར་ངས་བཤད་�་ཡིན། 2�ེད་�ིས་�ེན་�ིས་ང་ནི་དགའ་ཞིང་�་ད�ངས་ལེན། �ན་དབང་�ན་
པའི་དཀོན་མཆོག་�ེད་ཉིད་ལ། ངས་ནི་བ�ོད་ད�ངས་ལེན་ཞིང་བ�གས་བ�ོད་�། 3�་ཉིད་མ�ན་�་མངོན་
པར་མཛད་པའི་�བས། ང་ཡི་ད�་�མས་�བས་ལོག་�བ་ནས་�ོས། དེ་ཚ�་ས་ཁར་འ�ེལ་ཞིང་འཆི། 4�ེད་�ིས་
�ིམས་གཅོད་�ང་པོ་གནང་བས་ན། ང་ཡི་�ོགས་གཏོགས་མཛད་དེ་�ིམས་གཅོད་གནང་། 5ཆོས་མིན་�མས་ལ་
�ེད་�ིས་�ོན་བ�ོད་གནང་། མི་ངན་�མས་ལ་�ེད་�ི་ཚར་བཅད་མཛད། �ས་�ང་དེ་ཚ�ར་�ན་གསོ་མི་�ེད་དོ། 
6ང་ཚ�འི་ད�་�མས་གཏན་�་འཇིག་པ་ཡིན། དེ་ཚ�འི་�ོང་�མས་�ེད་�ིས་མེད་པར་མཛད། ཚང་མས་དེ་དག་



ག�ང་མ�ར 

ཡོངས་�་�ེད་པར་�ེད། 7འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ས་�ན་�ི་ཆེད་�་�ལ་པོ་ཡིན། ཞལ་ཆད་གཅོད་�ིར་
བ�གས་�ི་འ�ག་བ�ན་མཛད། 8ཉིད་�ི་�ང་བདེན་�ོ་ནས་འཇིག་�ེན་�་�ིད་�ོངས་མཛད། �ིམས་�ང་�ོ་
ནས་ཁོང་གིས་མི་རིགས་�མས་ལ་ཞལ་ཆེ་གཅོད་གནང་ངོ་། 9མནར་གཅོད་ནང་�་�ད་པའི་མི་�མས་ལ། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་�བས་གནས་མཆོག་�་འ�ར། དཀའ་ངལ་�ས་�་�བས་�ལ་བཙན་པོ་ལགས། 10གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་ཤེས་པའི་མི་�མས་�ི། �ེད་ལ་�ོ་གདེང་བཅོལ་བར་�། �བས་བཅོལ་�་བར་�ེད་�ར་
བཅར་མཁན་ལ། �ེད་�ིས་ནམ་ཡང་�ངས་བར་མི་མཛད་དོ། 11ཛ�་ཡོན་�ིད་�ོངས་མཛད་པོ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ། བ�ོད་ད�ངས་ལེན་ཞིང་བ�གས་བ�ོད་�་བཞིན་�། ཁོང་གི་མཛད་འ�ིན་བཟང་པོ་�མས་�ི་�ོར། 
མི་རིགས་སོ་སོའི་�ོད་�་�བ་བ�གས་�ོས། 12དཀའ་ངལ་ངང་�་�ད་པའི་མི་�མས་ལ། དཀོན་མཆོག་གིས་�ན་
�་�གས་�ན་གསོ་བར་མཛད། དེ་ཚ�འི་�ེ་�གས་�གས་ནས་བ�ེལ་མི་ཡོང་། དེ་ཚ�ར་ནོར་འ�ལ་�ེད་མཁན་ཚ�ར་
ཉེས་ཆད་གནང། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�ིང་�ེས་གནང་རོགས་གནང། ད�་བོས་ང་ལ་གནོད་འཚ�་གཏོང་
བར་གཟིགས། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་ང་ལ་ནི། འཆི་བ་ལས་�ོབ་པར་མཛད་�་གསོལ། 14ང་ནི་�ོང་�ེར་
ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི། �ལ་མི་�མས་�ི་མ�ན་�་ཡར་ལངས་ནས། �ེད་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ་བའི་དོན་གནད་�ོར། 
ངས་ནི་དེ་ཚ�ར་ཡོངས�ོར་བཤད་པར་�། �ེད་�ིས་ང་ལ་�བས་�ོགས་མཛད་པའི་�ེན། ང་ནི་�ོ་སེམས་དགའ་
ཞིང་མ�་བར་�ེད། 15ཆོས་མིན་�མས་�ིས་�ས་པའི་ས་དོང་�། དེ་ཚ�་རང་ཉིད་དེའི་ནང་�ད། རང་གིས་
བ�གས་པའི་�ི་ནང་དེ་ཚ�་�ད། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ིམས་གཅོད་�ང་བདེན་�ོ་ནས་རང་ཉིད་
མངོན་པར་མཛད་པ་དང། མི་ངན་�མས་ནི་རང་གི་ལས་�ི་�ི་ནང་�་�ད་དོ། 17དཀོན་མཆོག་ཁས་�ངས་མི་
�ེད་མཁན་�མས་དང་། མི་ངན་�ན་�ི་མཐའ་མ་འཆི་བ་ཡིན། 18དགོས་མཁོ་ཅན་ཚ�་�ན་�་�ང་མེད་�ས་མི་
ཡོང་། ད�ལ་པོའི་རེ་འདོད་�ན་�་ཟད་མི་ཡོང་། 19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་ཕེབས་པར་མཛ�ད། མི་ཚ�ས་
�ེད་ལ་�ོལ་མི་བ�ག། ཆོས་མིན་དེ་ཚ�ར་�ེད་མ�ན་འ�ེར་ཡོང་ནས། དེ་ཚ�འི་ཐག་�་�ིམས་གཅོད་གནང་བར་
མཛད། 20�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་སེམས་ནང་འཇིགས་�ང་�ེས་བ�ག་ཅིག། དེ་ཚ�་རང་ཉིད་�ེ་བ་མི་
�ག་པའི་མི་གཅིག་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་བ�ག་ཅིག།  

ག�ང་མ�ར 10 

�ིམས་གཅོད་�ང་པོའི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ཅི་ལ་�ང་རིང་བ�གས། ང་ཚ�་དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་པའི་�བས། �ེད་ནི་
ཅིའི་�ིར་གསང་བར་གབ་ནས་བ�གས། 2མི་ངན་ང་�ལ་�ེད་ནས་ད�ལ་པོར་མནར། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ི་ནང་དེ་
དག་བ�ང་། 3མི་ངན་རང་གི་འདོད་པ་ངན་པའི་�ོར་ང་�ལ་�ེད། འདོད་བ�མ་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། 
དམོད་པ་�ས་ཏེ་ཁོང་ལ་ཁས་མི་ལེན། 4ངན་པས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་དོ་�ང་མི་�ེད་དོ། ང་�ལ་དབང་
གིས་ཁོ་ཚ�འི་སེམས་ནང་དཀོན་མཆོག་བ�གས་མེད་ཅེས་པའི་བསམ་�ོ་འཁོར། 5ལས་དོན་ཚང་མར་ངན་པའི་
བསམ་དོན་འ�བ། དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ཆེ་�མས་ལ་ཁོ་ཚ�ས་མི་�ོགས། ཁོ་ཚ�ས་རང་གི་ད�་བོར་འ�་�ད་�ེད། 
6ཁོ་ཚ�ས་རང་གི་སེམས་ནང་འདི་�ར་�ས། ང་ནི་�་བ་�ན་ལ་བསམ་དོན་འ�བ། ང་ལ་དཀའ་ངལ་ནམ་ཡང་



ག�ང་མ�ར 

འ�ང་མི་ཡོང་། 7ཁོ་ཚ�འི་ཁ་ནས་འདོན་པའི་གཏམ་ངན་ནི། དམོད་པ་�ན་ཚ�ག་�ིག་ར་ཁོ་ནས་གང་། �ང་ད�འི་
གཏམ་ངན་བ�ོད་པར་�ར་པོ་�ས། 8ཁོ་ཚ�་�ོང་ཚ�འི་ས་�ལ་ཁག་�་གབ། �ེ་བོ་གནོང་མེད་�མས་ལ་གསོད་�ིར་
�ག། ཐབས་ཟད་ཉམ་ཐག་�མས་�ི་ཉན་གོ་ལེན། 9ཁོ་ཚ�་རང་ཉིད་གབ་པའི་གནས་ནང་ནས། ཉམ་ཐག་�མས་ལ་
གནོད་འཚ�་�ེད་པའི་�ིར། སེང་གེ་བཞིན་�་�ག་�ོད་�ེད་ནས་བ�ད། དེ་དག་�ི་ནང་འཛ�ན་བ�ང་�ས་པའི་
�ེས། ས་ཁར་འཐེན་འ�ད་�ེད་དེ་འ�ེར་བར་�། 10�ེ་བོ་ཐབས་ཟད་ཉམ་ཐག་དེ་�མས་ནི། འཐབ་�ོལ་�ེད་
�ས་མེད་པར་ས་ཁར་འ�ེལ། �ད་འ�ོའི་དབང་གནོན་འོག་�་དེ་ཚ�་ཕམ། 11ངན་པས་རང་གི་སེམས་ནང་འདི་
�ད་�། དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་�གས་�ང་མཛད་མི་ཡོང་། ཁོང་གི་�ན་ནི་བ�མ་ཞིང་ང་མི་གཟིགས། 12�ེ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་མི་ངན་དེ་ཚ�ར་ཆད་པ་གནང་བར་མཇོད། དཀའ་�ག་ནང་�་�ད་པ་ཚ�ར་�ན་གསོ་གནང་བར་
མཛ�ད། 13མི་ངན་པས་རང་གི་སེམས་ནང་ལ། དཀོན་མཆོག་ང་ལ་ཉེས་ཆད་མི་གནང་ཞེས། ཁོང་ལ་འ�་�ད་�ས་
པ་ཇི་�ར་�ིད། 14འོན་�ང་�ེད་�ིས་གཟིགས་གནང་ངོ། �ེད་�ིས་དཀའ་�ག་�ན་མ�ེན་ནས། �བས་�ོགས་
མཛད་པར་�ན་�་�་�ིགས་བ�གས། ཐབས་ཟད་རང་ལ་�ེད་�ང་བཅོལ། �ེད་�ིས་�ན་�་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་
�བས་�ོགས་མཛད། 15མི་ངན་�མས་�ི་�ས་�གས་བཅག་པར་མཛ�ད། དེ་ཚ�ས་ལས་ངན་མཚམས་འཇོག་མ་
�ས་བར། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གནང་བར་མཛ�ད། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ས་�ན་�ི་ཆེད་�་�ལ་པོ་
ཡིན། �་�ེན་གཞན་ལ་མཆོད་མཁན་མི་�མས་ནི། ཁོང་གི་�ལ་ནས་ཡོངས་�་�ོངས་པར་འ�ར། 17�ེ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ཉམ་ཐག་གིས། �ོན་འ�ན་�ས་པའི་�ན་ཆོག་གསན་མཛད་དེ། དེ་ཚ�ར་སེམས་�གས་
གནང་བར་འ�ར། 18མནར་�ོད་ནང་�་�ད་པའི་མི་�མས་དང་། �་�ག་�མས་�ི་�ས་འབོད་�ེད་�ིས་གསན། 
ཉིད་�ིས་དེ་ཚ�འི་�ོགས་གཏོགས་མཛད་གནང་ཏེ། ཞལ་ཆེ་གཅོད་པར་མཛད་པའི་�ེན་�ིས་ནི། �ེ་བོ་མི་�ག་
པའི་མི་�མས་�ིས་ནམ་ཡང་འཇིགས་�ག་བ�ལ་མི་�ས༎  

ག�ང་མ�ར 11 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་�་བ།  

1�ང་�ོབ་ཆེད་�་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་ལོ། ཅིའི་�ིར་�ེན་གཏམ་�་ཞིང་འདི་�ད་�། འདབ་
ཆགས་བཞིན་�་འ�ར་ནས་རི་ཁར་སོང་། 2གང་ལགས་ཟེར་ན་མི་ངན་�མས་�ིས་ནི། �ེ་བོ་བཟང་པོར་ཚད་ནས་
�བ་པའི་�ིར། �ན་པར་རང་གི་མདའ་ག�་�་�ིགས་�ེད། 3གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ལས་དོན་མ་འ�བ་པར། གནས་
�ངས་ཚང་མ་�བ་འགལ་འ�ར་བའི་�བས། �ེ་བོ་བཟང་པོ་�་ཐབས་�ན་ལས་�ལ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་
གི་མཆོད་ཁང་དམ་པར་བ�གས། ཁོང་གི་བ�གས་�ི་མཐོ་རིས་གནས་�་ཡོད། ཁོང་གིས་ག་ས་ག་ལ་མི་ཚ�ར་
གཟིགས་པ་དང། དེ་ཚ�ས་�ེད་པའི་ལས་�མས་མ�ེན། 5བཟང་ངན་གཉིས་ཀར་ཁོང་གིས་བ�ག་ད�ད་མཛད། 
�ལ་མིན་�ིམས་འགལ་�མས་ལ་ཁོང་གིས་�གས་ནས་�ང་བར་�ག་པོ་གནང་བར་མཛད། 6མི་ངན་�མས་�ི་
ཐོག་�་ཁོང་ཉིད་�ིས། མེ་དང་�་ཟི་གནམ་ནས་འདེབས་པར་མཛད། �ང་ཚ་པོས་དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གནང་། 
7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་གཤིས་�ང་པོ་ལགས། ཁོང་ནི་ལས་བཟང་མཁོ་ནར་�གས་མཉེས་པས། བཟང་པོ་
�ེད་མཁན་ཁོང་གི་�ན་�་�། གསོན་པོར་འཚ�་ཞིང་གནས་པར་འ�ར་ལགས་སོ༎  



ག�ང་མ�ར 

ག�ང་མ�ར 12 

མགོན་�བས་�་བའི་�ོན་ལམ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�ར་�བས་�ོགས་མཛ�ད། མི་བཟང་པོ་ནི་གཅིག་�ང་�ས་མེད། �ེ་བོ་�ང་པོ་�ེད་པ་
ཤིན་�་དཀའ། 2དེ་ཚ�་ཚང་མས་ཕན་�ན་�ན་གཏམ་བཤད། དེ་ཚ�ས་ཕན་�ན་ངོ་དགའ་དཔལ་ལེ་ཡིས། གཅིག་
གིས་གཅིག་ལ་མགོ་བ�ོར་བ�་འ�ིད་�ེད། 3-4�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ཉིད་�ིས། ངོ་སོ་དཔལ་ལེ་�ེད་པའི་
�ེ་�མས་བཀག། ང་ཚ�ར་དགོས་པའི་དངོས་པོ་ཇི་ཡོད་�མས། ཁ་ནས་བ�ོད་པ་ཙམ་�ིས་�བ་པར་�ེད། སེམས་
ནས་གང་�ན་ཁ་ནས་�་བར་�། ང་ཚ�ར་བཀག་འགོག་�་མཁན་�་ཡོད་དམ། ཞེས་ཟེར་�ོར་ཤོབ་�ེད་པའི་ཁ་
�མས་བཀག། 5འོན་�ང་ད་ང་ཡོང་གི་ཡིན་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ངས། གང་ལགས་ཟེར་ན་དགོས་
མཁོ་ཅན་�མས་མནར་གཅོད་ནང་�ད་ཡོད། གཉའ་གནོན་�ོང་མཁན་�མས་�ིས་ནད་�ག་གི་འ�ན་�་འདོན་
པས་ན། ད་བར་ཁོ་ཚ�ས་རེ་འདོད་�ས་པ་ཡིས་�ང་�ོབ་དེ་ནི་ང་ཡིས་�ེར་བར་�། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་
དམ་བཅའ་�མས་�ོ་གདེང་�་འོས་སོ། དེ་ནི་ལན་�ངས་བ�ན་ཙམ་མེར་�ེག་བཏང་བའི་རིན་ཆེན་ད�ལ་དང་
མ�ངས་ཤིང་བཅོས་མིན་ལགས། 7-8མི་ངན་ས་�ོགས་�ན་ལ་�བ་ནས་ཡོད། ངན་པའི་ལས་ལ་ཚང་མས་བ�གས་
བ�ོད་�ེད། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ཚ�་ལ། �ན་�་�ང་�ོབ་བཙན་པོ་གནང་མཛད་ནས། དེ་འ�འི་
མི་ངན་�མས་ལས་�ོབ་པར་མཛ�ད༎  

ག�ང་མ�ར 13 

མགོན་�བས་�་བའི་�ོན་ལམ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ལ་ག་�ས་བར། ཉིད་�ི་�གས་ནས་བ�ེལ་བར་མཛད་གནང་ངམ། ག་�ས་
བར་�་ང་ལས་གབ་པར་མཛད། �ས་གཏན་�ི་ཆེད་�་ཡིན་ནམ། 2ནམ་བར་ང་ཡིས་�ག་བ�ལ་�ོང་དགོས་སམ། 
ཉིན་མཚན་མེད་པར་�ག་བ�ལ་འ�ེར་དགོས་སམ། ག་�ས་བར་�་ངའི་ཐོག་ད�་བོ་�ལ། 3�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ལགས། ང་ལ་གཟིགས་ནས་བཀའ་ལན་གནང་། ང་ཡི་�ས་�ོབས་�ར་གསོ་མཛད་
གནང་�ེ། ང་ལ་ཤི་�་འ�ག་པ་མ་གནང་ཞིག། 4ང་ཡི་ད�་བོས་ང་ཚ�ས་ཁོ་ལ་ཕམ་པར་�ས་ཞེས་�་མ་འ�ག་
ཅིག། ཉམ་�ད་�ིན་པའི་ང་ཡི་གནས་�ངས་ལ། དེ་ཚ�ར་�ིང་ཚ�མ་འདེབས་པར་མ་འ�ག་ཅིག། 5�ེད་�ི་�ན་�ན་
�གས་བ�ེ་ལ། ང་ནི་�ོ་གཏད་ཡིད་ཆེས་བ�ེན་པོ་�ེད། �ེད་�ིས་ང་ལ་�བས་མཛད་ངེས་པས། ང་ནི་�ོ་སེམས་
དགའ་ཞིང་ཡི་རང་ངོ་། 6�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་�ེད་ལ་བ�ོད་ད�ངས་འ�ལ་�་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་
ན་�ེད་�ི་ང་ལ་བཟང་པོ་གནང་༎  

ག�ང་མ�ར 14 

མིའི་�ོད་ངན།  



ག�ང་མ�ར 

1�ེན་པའི་སེམས་ནང་དཀོན་མཆོག་མེད་ཅེས་བ�ོད། དེ་�མས་ཡོངས་�་ངན་�ོད་ལོག་པར་�ས། དེ་ཚ�ས་ཡ་ང་
པོ་ལས་ངན་ཤ་�གས་�ས། �ལ་མ�ན་ལས་�་མཁན་�་ཡང་མེད། 2མིའི་རིགས་ཤེས་རབས་ཅན་དང་ཁོང་ལ་
མཆོད་མཁན་�མས། ཨེ་ཡོད་དགོངས་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། མཐོ་རིས་གནས་ནས་�ན་�་གཟིགས་ཤིང་
བ�གས། 3འོན་�ང་དེ་ཚ�་ཚང་མས་ནོར་འ�ལ་�ས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ངན་པ་གཅིག་པ་ཡིན། �ལ་བཞིན་�ོད་མཁན་
གཅིག་�ང་མི་འ�ག་གོ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་འ�ི་གནང། �ེ་བོ་དེ་ཚ�ས་ཤེས་�ི་མིན་ནམ། �ོད་
ངན་�ེད་མཁན་དེ་ཚ�་ཚང་མ་གཏི་�ག་ཅན་ཡིན་ནམ། དེ་ཚ�ས་ང་ཡི་མི་འབངས་འ�ོག་བཅོམ་�ིས། རང་ཉིད་
འཚ�་བའི་ཐབས་ལམ་དེ་ལས་�ས། དེ་ཚ�ས་ནམ་ཡང་�ོན་ལམ་མི་འདེབས་སོ། 5འོན་�ང་དེ་ཚ�་འཇིགས་ཤིང་�ག་
པར་འ�ར། གང་ལགས་ཟེར་ན་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ཉིད་ནི། ཉིད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ང་མཁན་མཉམ་དང་འ�ོགས། 
6ངན་པས་�ལ་སེམས་ཅན་�ི་འཆར་གཞི་ལ། �ན་�་འཚ�་བ་བར་ཆད་གཏོང་ཐབས་�ས། འོན་�ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོ་ཚ�འི་�བས་གནས་ལགས། 7ཛ�་ཡོན་གནས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་�ོགས། �ལ་ཁ་ཡོང་བར་ཤོག་
ཅེས་ཁོ་བོ་ཡིས། སེམས་ནས་�ོན་འ�ན་གང་མང་�ས་པ་ཡིན། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། 
�ར་ཡང་�ག་པོར་བཟོས་པའི་�ས་�བས་�། དེ་ཚ�ར་དགའ་�ང་ཆེན་པོ་ཇི་ཙམ་�ང་༎  

ག�ང་མ�ར 15 

དཀོན་མཆོག་གི་�གས་འདོད།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་མཆོད་ཁང་ནང་�་བཅར་�བ་བམ། ཉིད་�ི་དམ་པའི་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་�ང་། �ས་
བ�ེན་བ�ར་�ེད་�བ་བམ། 2དེ་ཚ�་ནི་ལས་དོན་གང་ཅིར་ཁོང་གི་�གས་དགོངས་བཞིན་�ོད་དེ་གཏན་�་�ལ་
བཞིན་�ེད་དོ། དེ་ཚ�འི་གཏམ་ཚ�ག་བདེན་ཞིང་�ང་པོ་དང། 3དེ་ཚ�ས་གཞན་ལ་�ད་ར་མི་མཛ�ད་ཞིང་། རང་གི་
�ོགས་པོར་ངན་�ོད་མི་�ེད་ཅིང་། རང་གི་�ིམ་མཚ�ས་�མས་�ི་�ོར་ལའང་། �ན་�ི་ད�ོག་གཏམ་�ེལ་བར་མི་
�ེད་དོ། 4དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་�ངས་པའི་མི་�མས་ལ། ཁོས་�ང་སེམས་ནས་�ང་ཞིང་འ�་�ད་�ས། འོན་�ང་
ཁོང་གི་བཀའ་�ིམས་�ང་མཁན་ལ་ཁོས་ནི་�ས་བ�ར་�ེད། གནས་�ལ་དཀའ་བ་ཇི་�ར་�ང་ན་ཡང་། �ན་�་
རང་གི་དམ་བཅའ་ཡོངས་�་�བ། 5�་ལོན་གཏོང་�བས་�ེད་ཁ་མི་ལེན་ཞིང་། �ོག་�ན་ལེན་ཏེ་�ེ་བོ་གནོང་
མེད་ལ། �ན་�ི་དཔང་པོ་�ས་ཏེ་གནོད་མི་�ེལ། དེ་�ར་�ལ་མ�ན་�ོད་མཁན་མི་�མས་ནི་�ན་�་བ�ན་པོར་
གནས་ལགས་སོ༎  

ག�ང་མ�ར 16 

�ོ་གདེང་བཅོལ་བའི་�ོན་ལམ།  

1�ེ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�ང་�ོབ་གནང་བར་མཛ�ད། �ང་�ོབ་�་�ིར་�ེད་ལ་�ོ་གདེང་བཅོལ། 2ངས་ནི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ། �ེད་ནི་ང་ཡི་གཙ�་བོ་ཡིན། ང་ལ་ཡོད་པའི་དངོས་བཟང་ཇི་ཡོད་�མས། �ེད་ནས་འ�ང་བ་ཡིན་



ག�ང་མ�ར 

ཞེས་ངོས་ལེན་�། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་ཚ�ག་ཅན། �ེ་བོ་�མས་ནི་ཇི་�ར་བཟང་པོ་ལགས། ང་ནི་དེ་ཚ�་
མཉམ་�་གནས་འ�ོགས་�ི། གོ་�བས་ཐོབ་པར་དགའ་�ང་ཆེན་པོ་�ེད། 4�་�ེན་གཞན་�ི་�ེས་�་�གས་
མཁན་ཚ�ས། རང་ཉིད་ཐོག་�་དཀའ་ངལ་�་ཚ�གས་�ེལ། ང་ནི་དེ་ཚ�ས་དམར་མཆོད་འ�ལ་བ་ལ། �བ་�ོར་ངོས་
ལེན་ལ་སོགས་མི་�ེད་ཅིང་། དེ་ཚ�འི་�་�ེན་སོགས་ལ་མཆོད་མི་འ�ར། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ཁོ་བོ་ཡི། 
�བས་གནས་རེ་བཅོལ་�ས་�ལ་གཅིག་རང་ངོ་། ང་ཡི་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་�ེད་�ིས་འ�བ། མ་འོངས་�ས་�ི་ང་
ཡི་གནས་�ངས་�ན། �ེད་�ི་�ག་ནང་ཡོད་པ་ཡིན། 6�ེད་�ིས་ང་ལ་གནང་བའི་གནང་�ིན་�མས། ཤིན་�་ངོ་
མཚར་ཆེ་ལ་བཟང་བས་ན། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ལ་ཁོང་གིས། 
ལམ་�ོན་ད�་འ�ིད་བཟང་པོ་གནང་བར་མཛད། མཚན་མོའི་�ས་�་ང་ཡི་�ོ་སེམས་�ིས། ང་ལ་ཟོན་བ�འི་
བ�ལ་མ་�ོན་པར་�། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་�་ངའི་འ�མ་�། བ�གས་ནས་ཡོད་པ་ང་ཡི་འཚ�ར་�ང་�ེད། 
ཁོང་ནི་ང་ཡི་ཉེ་འ�མ་བ�གས་ཡོད་པས། གནས་�ལ་གང་གིས་ང་ནི་གཡོ་མི་�བ། 9དེ་བས་ང་ནི་དགའ་ཞིང་
བཀའ་�ིན་བསམ། ང་ནི་�ང་�ོབ་བཙན་པོའི་ངང་�་གནས། 10གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ིས་ང་ལ་ནི། འཆི་བའི་
དབང་ལས་�ང་�ོབ་མཛད་པ་གནང་། ང་ཡིས་�ེད་ལ་ཞབས་�ི་དམ་ཚ�ག་གཙང་མར་�ེད་པ་ཡིན། �ེད་�ིས་ང་
ལ་གཤིན་པོའི་ཁམས་�་�ངས་པར་མི་མཛད་དོ། 11ཉིད་�ིས་ང་ལ་གསོན་པོའི་ལམ་མཆོག་�། ད�་འ�ིད་ལམ་
�ོན་མཛད་པ་གནང་། �་ཉིད་ང་མཉམ་འ�ོགས་པར་མཛད་པའི་�ེན། ང་ནི་དགའ་བས་ཡོངས་�་�བ་པར་�ས། 
མཐའ་ཡས་ཞི་བདེས་ངའི་སེམས་གང་བར་�ས༎  

ག�ང་མ�ར 17 

�ེ་བོ་གནོང་མེད་ཅིག་གི་�ོན་ལམ།  

1ཉེ་རིང་མེད་པར་�ིམས་�ང་ཡོང་བའི་�ིར། གཙ�་བོ་དཀོནམཆོག་�ེད་ལ་ཁོ་བོ་ཡིས། �་འ�ན་�ས་པར་གསན་
ཆོག་མཛད་པ་གནང་། �བས་�ོགས་�ས་པའི་�ད་འབོད་�ང་པོ་ལ། ཉིད་�ིས་གསན་ཆོག་ངེས་པར་མཛད་པ་
གནང་། 2�ེད་�ིས་�ང་པོ་གང་ཡིན་མ�ེན་པས་ན། ང་ཡི་�ོགས་གཏོགས་གནང་�ེ་�ིམས་གཅོད་མཛ�ད། 3�ེད་
�ིས་ང་ཡི་སེམས་གཤིས་མ�ེན་ཡོད་པས། �ེད་ནི་མཚན་མོར་ངའི་�ར་�ག་ཕེབས་ཤིང་། ང་ལ་བ�གས་ད�ད་
ཞིབ་པར་མཛད་གནང་�ེ། ངའི་ནང་འདོད་ངན་གང་ཡང་མ་�ེད་དོ། 4ང་ནི་�ེ་བོ་གཞན་དང་འ�་མིན་�ིས། ཁ་
ནས་ཚ�ག་ངན་གཅིག་�ང་མི་�་བར། �ེད་�ི་བཀའ་�་ཡོངས་�ོགས་བ�ི་�ང་�ས། �ག་�ལ་�ི་ལམ་�་ང་ནི་
འ�ངས་མེད་དོ། 5ང་ནི་�ན་�་�ེད་�ི་ལམ་ནང་འ�ལ། ལམ་མཆོག་དེ་ལས་ནམ་ཡང་འཛ�ལ་མེད་དོ། 6ང་ནི་�ེ་
དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ལ་�ེད་ཉིད་�ིས། གསན་ཆོག་མཛད་དེ་བཀའ་
ལན་གནང་བར་མཛད། དེ་བས་ང་ཡི་�ོགས་�་ཞལ་བ�ར་ཏེ། ང་ཡིས་�་བའི་ཚ�ག་ལ་གསན་པར་མཛ�ད། 7�ེད་
�ི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་�གས་བ�ེ་དེ། མངོན་པར་མཛད་དེ་ང་ལ་�བས་�ོགས་གནང་། ང་ནི་�ེད་�ི་�ོགས་�་
གནས་པར་བ�ེན། ད�་བོའི་ཉེན་ལས་ཡོངས་�་ཐར་བར་འ�ར། 8-9ཉིད་�ི་�ན་�ི་འ�ས་�ར་�ང་�ོབ་མཛད་
པ་བཞིན། ང་ལའང་དེ་བཞིན་�བས་�ོགས་མཛད་�་གསོལ། ངན་པས་ང་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་པའི་�བས། ཉིད་�ི་
ཤོག་�ིབ་འོག་�་�ས་པར་མཛ�ད། ད�་བོ་ག�ག་པ་ཅན་�ིས་མཐའ་ནས་བ�ོར། 10དེ་ཚ�འི་སེམས་ནང་�ིང་�ེ་



ག�ང་མ�ར 

གང་ཡང་མེད། ཁ་ནས་ང་�ལ་ཆེ་བའི་གཏམ་བ�ོད་དོ། 11ང་ནི་ས་�ོགས་གང་�་ཁ་བ�ར་�ང་། དེ་ཚ�་ང་ཡི་
�ོགས་བཞིར་མཐའ་བ�ོར་ཞིང་། ང་ལ་འ�ིལ་བར་�ེད་པའི་གོ་�བས་འཚ�ལ། 12དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�མ་�ར་བཟོ་བའི་
�ིར། སེང་གེ་བཞིན་�་ལམ་�ག་�ེད་ནས་བ�ད། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ད་ནི་�ེད་ཕེབས་ཏེ། ང་ཡི་ད�་བོར་
འཐབ་�ོལ་མཛད་གནང་ཞིང་། དེ་ཚ�་ཡོངས་�་ཕམ་པར་མཛད་�་གསོལ། �ེད་�ི་རལ་�ིའི་�ོ་ནས་བདག་ཉིད་
ལ། ངན་པའི་ལག་ནས་�བས་�ོགས་མཛད་�་གསོལ། 14ཚ�་འདིར་མཁོ་བའི་�་དངོས་ཇི་ཡོད་�མས། ཐོབ་མཁན་
མི་ལས་ང་ལ་�ོབ་�་གསོལ། ཉིད་�ིས་དེ་ཚ�འི་དོན་�་གསོག་འཇོག་པའི། དཀའ་འཚ�་�ག་པོས་དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་
མཛ�ད། ཆད་པ་དེ་ནི་དེ་ཆོའི་�་བ�ད་བར་�་འདངས་ངེས་དང་། ཚ་བོ་ཚ་མོའི་ཆེད་�་ཡང་�ག་འ�ོས་�ས་
པར་ཤོག། 15འོན་�ང་ངས་ནི་ཉེས་པ་�ས་མེད་པས། �ེད་�ི་ཞལ་ངོ་ངེས་པར་མཇལ་བར་འ�ར། གཉིད་ནས་
བསད་�བས་�། �་ཉིད་ང་དང་འ�ོགས་པའི་ཉམས་�ང་གིས། ང་ཡི་སེམས་ནི་དགའ་�ོའི་ཡོངས་�་�བ༎  

ག�ང་མ�ར 18 

�་བིད་�ིས་�ལ་ཁའི་བ�ོད་ད�ངས་ལེན་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ཁོ་བོ་ཡི། �ང་�ོབ་མཛད་པོ་ཡིན་པས་ངས་�ེད་ལ། �ོ་སེམས་དགའ་པོས་བ�ེ་�ས་
�་བཞིན་ཡོད། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�བས་གནས་ཡིན། ཁོང་ནི་ང་ཡི་མཁར་�ོང་བ�ན་པོ་ཡིན། ང་ཡི་
དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�བས་གནས་ཡིན། ང་ནི་ཁོང་མཉམ་བ�ན་པོར་གནས། ཁོང་གིས་�བ་བཞིན་ང་ལ་�ང་�ོབ་
མཛད། ཁོང་གིས་ང་ལ་�བས་དང་ད�ང་གཉེན་མཛད། 3ངས་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འབོད་བ�ལ་�་བའི་
�བས། ཁོང་གིས་ང་ལ་ད�་བོ་�མས་ལས་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ། 4ང་ཡི་�ོགས་
བཞིར་འཆི་བའི་འཇིགས་ཉེན་འཁོར། འཇིགས་པའི་�་�བས་ང་ལ་བ�མས། 5འཆི་བའི་འཇིགས་པས་ང་ལ་
མཐའ་བ�ོར་ཞིང་། �ར་�ི་�ི་ཞགས་ང་ཡི་དོན་�་བ�གས། 6རང་ཉིད་དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་པའི་�བས། ངས་
ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་འབོད་པ་ཡིན། ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ལ་�བས་�ོགས་�ས། ཉིད་�ི་མཆོད་ཁང་
ནང་ནས་�་ཉིད་�ིས། ང་ཡི་�ད་འབོད་གསན་པར་མཛད་གནང་ཞིང་། �བས་�ོགས་�ས་པའི་ང་ཡི་�་འབོད་
ལ། ཁོང་གིས་གསན་ཆོག་མཛད་པར་གནང་། 7དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་རབ་�་�གས་�ོ་བཞེས་པའི་�ེན། ས་གཞི་
�ག་�་གཡོ་ཞིང་ཡོངས་�་འ�ལ་། རིའི་�ང་གཞི་�མས་�ང་ཡོངས་�་འ�ལ། 8ཁོང་གིས་ཤངས་ནས་�་བ་ཐོན་
པ་དང་། ཞལ་ནས་རབ་�་འབར་བའི་མེ་�ང་ཐོན། 9ཁོང་གིས་ནམ་མཁའ་�ལ་བར་མཛད་གནང་�ེ། �ིན་པ་
ནག་པོའི་�ེང་�་ཞབས་བཅག་ནས། མཐོ་རིས་གནས་ནས་མར་ལ་ཕེབས། 10འདབ་ཤོག་�ན་པའི་�ོག་ཆགས་
�ེང་ཆིབ་ནས། ཁོང་ནི་ཧ་ཅང་�ར་བར་འ�ར་ཏེ་ཕེབས། ཁོང་ནི་�ང་གི་ཤོག་པར་ཆིབས་ནས་ཕེབས། 11ཁོང་ནི་
�ན་པས་བཀབ་ཅིང་བ�གས། ཆར་�ིན་�ག་པོས་ཁོང་ལ་ཡོངས་�་བ�ོར། 12ཁོང་གི་མ�ན་�་�ོག་འོད་
འ�གས་པ་དང་། གནམ་�ི་�ིན་པ་ནག་པོའི་ད�ིལ་དེ་ནས། སེར་བ་དང་ནི་མེ་�ེ་འབར་ཞིང་ཐོན། 13དེ་ནས་
ནམ་མཁའ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་འ�ག་�ད་འདིར་བ་རེད། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་
�ད་ཐོས་པ་རེད། 14ཁོང་གིས་�ག་མདའ་བ�ོན་ཏེ་ད�་�མས་�ོར། �ོག་འོད་�ག་པོ་འ�གས་པར་མཛད་
གནང་�ེ། དེ་ཚ�ར་དེད་གནང་མཛད་པས་�ག་ནས་�ོས། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ཉིད་�ི་ད�་�མས་ལ། 
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�གས་�ོའི་ངང་�་བཀའ་�ོན་མཛད་པ་དང་། འ�ག་�ད་འདིར་བ་བཞིན་�་ག�ང་བ�ོན་པས། �་མཚ�་དང་ནི་
ས་གཞིའི་�ང་གཞི་�མས་མངོན་པར་མཛད་གནང་ངོ་། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མཐོ་རིས་ནས། �ག་
གཉིས་བ�ངས་ཏེ་ང་ལ་ཡར་བ�ངས་ཤིང་། �་གཏིང་ཟབ་པོའི་ནང་ནས་ང་བཏོན་མཛད། 17ང་ཡི་ད�་བོ་མ�་
�ོབས་ཆེན་པོ་དང་། �ང་ད�ར་�ེད་པའི་ད�་བོ་�ོབས་ཆེན་ལས། ཉིད་�ི་ང་ལ་�བས་པར་མཛད་གནང་ངོ་། 
18ང་ནི་དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་པའི་�བས། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་འཐབ་�ོལ་�ས་མོད་�ང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ང་ལ་�ང་�ོབ་མཛད་གནང་ངོ་། 19ཁོང་གིས་ང་ལ་ཉེན་ཁའི་ནང་ནས་�བས། ཁོང་ནི་ང་དང་ཧ་ཅང་�གས་
མཉེས་པས། ང་ལ་�བས་མཛད་གནང་ངོ་། 20ང་ནི་�ལ་བཞིན་�ང་པོར་�ོད་པས་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་
�་དགའ་གནང་བར་མཛད། ང་ནི་གནོང་མེད་ཡིན་པས་�ིན་�བས་གནང་། 21ངས་ནི་གཙ�་དཀོན་མཆོག་ཡི་
བཀའ་�ིམས་�ལ་བཞིན་�ང་། རང་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་ངས་ནི་དད་མེད་ལོག་�་�ས་མེད་དོ། 22ངས་ནི་ཁོང་གི་
བཀའ་�ིམས་ཡོངས་�་�ང་། ཁོང་གི་བཀའ་�་བ�ི་མེད་�ས་མེད་དོ། 23ང་ལ་གནོང་དང་�ོན་མཚང་མེད་པ་
དང་། ངས་ནི་ལས་ངན་�ས་པ་ལས་ལོགས་�་བ�ད་པའི་�ོར། ཁོང་གིས་མ�ེན་པར་མཛད། 24དེ་བས་ཁོང་གིས་
ང་ལ་�་དགའ་གནང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ནི་�ལ་བཞིན་�ང་པོར་�ོད་པ་དང་། ཉེས་མེད་ཡིན་པར་ཁོང་
གིས་མ�ེན་པར་མཛད། 25�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་མཉམ་དམ་གཙང་�་མཁན་ལ། �་ཉིད་�ིས་�ང་དམ་
གཙང་�ོད་པར་མཛད། �མ་དག་�མས་ལ་�ེད་�ིས་�ོད་བཟང་མཛད། 26གཙང་བ་�མས་ལ་�ེད་�ིས་གཙང་
ཞིང་དག། ངན་པ་�མས་ལ་�ེད་�ིས་�ང་བར་མཛད། 27ཉམ་�ང་�མས་ལ་�ེད་�ིས་�བས་པར་མཛད། ང་
�ལ་ཅན་ལ་�ེད་�ིས་�ད་པར་མཛད། 28�ེ་གཙ�་བོ་�ེད་�ི་ང་ལ་འོད་གནང་�ེ། ང་ཡི་�ན་ནག་ཡོངས་�་སེལ་
བར་མཛད། 29�ེད་�ིས་ང་ཡི་ད�་བོར་འཐབ་�ོལ་�ེད་པའི་�ིར་�ོབས་�ག་གནང་བ་དང། དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་
�ལ་ཁ་ཐོབ་པའི་�ིར་ང་ལ་�ས་�གས་གནང་བར་མཛ�ད། 30དཀོན་མཆོག་འདི། ཁོང་གི་མཛད་འ�ིན་ཡང་དག་
ལགས། ཁོང་གི་བཀའ་�མས་�ོ་གདེངས་�་འོས་ལགས། ཁོང་ནས་�ང་�ོབ་�་བར་འདོད་མཁན་ལ་ཁོང་ནི་�བ་
དང་འ�། 31གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོ་དཀོན་མཆོག་ལགས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོ་ང་ཚ�འི་�ང་
�ོབ་ཡིན། 32ང་ལ་མ�་དང་�ས་�ོབས་གནང་མཁན་དང་། ང་ཡི་འ�ལ་ལམ་བ�ན་པོར་འ�ིད་མཁན་དེ། 
དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་ཡིན་པར་ངེས་ལགས་སོ། 33རི་�གས་ཤ་བའི་གོམ་འ�ོས་བ�ན་པོ་བཞིན། ང་ཡི་གོམ་པ་
�མས་བ�ན་པོར་མཛད། ཁོང་གིས་ང་ལ་རི་ཁར་ཉེན་མེད་བཞག། 34�ན་ལས་མ�ེགས་པའི་མདའ་ག�་�ོད་
�བ་�ིར། ཁོང་གིས་ང་ལ་འཐབ་མོའི་�ོང་བདར་�ད། 35�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་གདག་ཉིད་ལ། �ང་
�ོབ་བ�ན་པོར་མཛད་དེ་�བས་�ོགས་གནང་། ཉིད་�ིས་ང་ལ་གཟིགས་�ོང་མཛད་པར་བ�ེན། ཉིད་�ི་མ�་
དང་�ས་པར་བ�ེན་པས་ན། ང་ནི་ཉེས་མེད་བ�ན་པོར་གནས་ལགས་སོ། 36�ེད་�ིས་ང་ལ་བཙ�ན་ལས་�བས་པ་
གནང་། ང་ནི་ད་བར་ནམ་ཡང་འ�ེལ་མེད་དོ། 37ངས་ད�་བོའི་�ེས་�་འདེད་ནས་འཛ�ན་བ�ང་�ེད། དེ་ཚ�་
ཡོངས་�་ཚར་གཅོད་མ་�ེད་པར། མཚམས་འཇོག་�ེད་དེ་ང་ནི་ལོག་མི་ཡོང་། 38ང་ཡིས་དེ་ཚ�ར་�ས་པས་�ེན་
དེ་ཚ�་ངའི་མ�ན་ཕམ་ཞིང་ལང་མི་�བ། 39འཐབ་མོའི་དོན་�་མཁོ་བའི་�ས་�ོབས་དང་། ད�་བོའི་ག�ལ་ལས་
�མ་པར་�ལ་བ་དེ། �ེད་ཉིད་རང་གི་ང་ལ་གནང་བར་མཛད། 40ང་ཡི་མ�ན་ནས་རང་གི་ད�་བོ་�མས། �ེད་
�ིས་ཡོངས་�་འདེད་པར་མཛད་པ་གནང་། ང་ལ་�ང་མཁན་�མས་ལ་ངས་ཚར་བཅད། 41དེ་ཚ�ས་�བས་�ོགས་
�་�ིར་�ད་འབོད་�ང་། �ས་�ང་དེ་ཚ�ར་�བས་�ོགས་མི་�ེད་དོ། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་འབོད་



ག�ང་མ�ར 

�ེད་མོས་�ང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་བཀའ་ལན་མི་གནང་ངོ་། 42ངས་ནི་དེ་ཚ�ར་བ�ིས་བས་�ེན། དེ་ཚ�་�ང་གིས་
འ�ེར་བའི་�ལ་བཞིན་འ�ར། ངས་ནི་དེ་ཚ�ར་ལམ་�ི་འདམ་�བ་བཞིན། �ང་པའི་འོག་�་�ོག་བ�ིས་གཏོང་
བར་�ེད། 43�ེད་�ིས་ང་ལ་མི་ངོ་ལོག་ཅན་ལས་�བས་ནས། མི་རིགས་�མས་�ི་ཐོག་�ལ་པོར་བ�ོས། ད་�་ངོ་
ཤེས་མེད་པའི་མི་�མས་ང་ཡི་འབངས་�་འ�ར། 44�ི་�ལ་མི་�མས་ངའི་མ�ན་མགོ་�ར་ཞིང་། ང་ཡི་གཏམ་དེ་
ཚ�ས་ཐོས་ནས་བ�ི་�ང་�ས། 45དེ་ཚ�་སེམས་�གས་ཉམ་ཤིང་�ས་འདར་ཏེ། རང་གི་འཛ�ང་རག་ཁག་ནས་ཐོན་
པར་འ�ར། 46གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ནི་�་གསོན་པས། ང་ཡི་བ�ང་�ོབས་�ས་མཁན་དེ་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་
ཤིག། ང་ལ་�བས་པར་མཛད་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི། མངའ་ཐང་ཆེན་པོའི་�ོར་ལ་�བ་བ�གས་�ོས། 47ཁོང་
གིས་ང་ལ་རང་གི་ད�་�མས་ཐོག། �ལ་ཁ་གནང་བར་མཛད། ཁོང་གིས་མི་རིགས་�མས་ང་ཡི་དབང་�་བ�་
བར་མཛད་གནང་ངོ་། 48ང་ལ་རང་གི་ད�་ལས་�བས་པར་མཛད། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་བདག་
ཉིད་ལ། རང་གི་ད�་བོ་�མས་ལས་�ལ་ཁ་གནང་། �ག་�ལ་མི་ལས་�བས་པར་མཛད། 49དེ་བས་ང་ནི་མི་
རིགས་�ན་�ི་�ོད། བ�ོད་ད�ངས་ལེན་ཞིང་�ེད་ལ་བ�གས་བ�ོད་�། 50དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་རང་གི་�ལ་པོ་
ལ། �མ་པར་�ལ་བའི་གོ་�བས་གནང་བར་མཛད། ཁོང་གིས་འདམས་པའི་�ེ་བོ་�་བིད་དང་ནི་ཁོང་གི་རིགས་
བ�ད་ལ། �ན་�ན་�གས་བ�ེ་�ན་�་བ�ན་པར་མཛད་གནང་ངོ༎  

ག�ང་མ�ར 19 

བཀོད་པའི་ནང་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་མངོན་པ།  

1དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དཔལ་དང་གཟི་བ�ིད་�ོར། �ན་�བ་ནམ་མཁའི་གསལ་པོར་མངོན་པར་�ས། ཁོང་གི་
མཛད་འ�ིན་མཐའ་དག་�མས་�ི་�ོར། ཞིབ་གསལ་ངང་�་ནམ་མཁས་མངོན་པར་�ས། 2ཉིན་མོ་རེ་རེར་སང་
ཉིན་�ི་ཆེད་�། ཁོང་གི་མཛད་འ�ིན་�ོར་ལ་�བ་བ�གས་�ེད། མཚན་མོ་རེ་རེར་�ེས་མའི་མཚན་དེ་ལ། ཁོང་གི་
མཛད་པའི་�ོར་ལ་�ར་བཤད་�ེད། 3�ད་དང་ཚ�ག་བ�ོད་བེད་�ོད་མ་�ས་པར། དེ་བཞིན་�ད་�་གང་ཡང་མ་
འདོན་མོད། 4འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་འབོད་པའི་�ད་�་དེ། འཇིག་�ེན་�ན་�་�ེབས་པར་�ས་པ་དང་། དེ་ནི་ས་
གཞིའི་མཐའ་བར་�ན་�ིས་ཐོས། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་གནམ་�ི་ནང་�་ཡང་། ཉི་མའི་དོན་�་གནས་ཤིག་
བཀོད་གནང་མཛད། 5དེ་ནི་དགའ་བའི་བག་མའི་མག་པ་བཞིན། �་�ོའི་�ས་�་ཐོན་ཏེ་ཡར་ལ་ཡོང་། འདོད་
�ན་པའི་བང་�ག་མཁན་དང་འ�་བར་འོང་། 6གནམ་�ི་�་འ�ག་གཅིག་ནས་གཞན་བར་�ེབས། དེ་ཡི་�ོད་
ལས་�་ཡང་གབ་མི་�ས༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས།  

7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�མ་པར་དག་པ་ཡིན། དེ་ཡི་�ས་�ོབས་གསར་པ་�ིན་པར་�ས། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ར་�ོ་བཅོལ་འོས་ལགས་ཤིང་། ཤེས་རབ་མེད་པར་ཤེས་རབ་�ིན་�ས་སོ། 8གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ང་ཞིང་བདེན་ལགས་པས། དེ་དག་�ང་བའི་མི་�མས་དགའ་ཞིང་བདེ། གཙ�་བོ་



ག�ང་མ�ར 

དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ང་ཞིང་�ལ་མ�ན་ལགས། དེས་ནི་མི་ཡི་བསམ་ཤེས་�ས་པར་�ིན། 9གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ས་ཞབས་ད་ནི་ལེགས་པ་ཡིན། �ས་�ན་ཆེད་�་དེ་ནི་བ�ན་པོར་གནས། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�ིམས་�མས་�ང་ཞིང་བདེན་ལགས་པས། དེ་ནི་�ོགས་ཞེན་ཉེ་རིང་�ན་ལས་�ལ། 10རིན་ཆེན་གསེར་
ནི་བཙ�་མ་ལས་�ང་�ག། དེ་ལ་�ན་�ིས་མོས་ཤིང་བདག་འདོད་�ེད། དེ་ནི་�ང་�ི་བཟང་ཤོས་ལས་�ང་མངར། 
11དེས་ནི་�ེད་�ི་�ན་པོ་བདག་ཉིད་ལ། �ོ་དང་རིག་པ་ཤེས་རབ་�ིན་པར་མཛད། དེ་དག་བ�ི་�ང་�ས་པའི་
�བ་འ�ས་�། ང་ལ་�་དགའ་གནང་�ིན་བཟང་པོ་ཐོབ། 12�ེ་བོ་�ས་�ང་རང་�ོན་མི་མཐོང་བས། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་བདག་ཉིད་ལ། གསང་བའི་ཉེས་�ོན་�མས་ལས་�ོབ་པར་མཛད། 13རང་གིས་ཤེས་བཞིན་
�ས་པའི་�ིག་པ་ལས། �ེད་�ིས་ང་ལ་�བས་གནང་བར་མཛ�ད། ང་ནི་�ིག་པ་དེ་འ�འི་མངའ་འོག་�་�ད་མི་
བ�ག་རོགས་གནང་། དེ་འ�་མཛད་པའི་�ོ་ནས་བདག་ཉིད་ནི། �ིག་�ོད་ལས་ངན་དག་ལས་�ོལ་བར་འ�ར། 
14�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ང་ཡི་�བས་གནས་དང་། ཐར་ལམ་མགོན་�བས་མཛད་པོ་ཡིན་པས་ན། ང་ཡི་
ཚ�ག་དང་བསམ་�ོ་གཉིས་པོ་ནི། �ེད་ལ་ངོས་ལེན་འོས་པ་ཡིན་པར་ཤོག།  

ག�ང་མ�ར 20 

�ལ་ཁའི་ཆེད་�་�་བའི་�ོན་ལམ།  

1�ེད་རང་དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་པའི་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བར་ཤོག། 
ཡ་ཀོབ་ཉིད་�ི་དཀོན་མཆོག་དེ་ཉིད་�ིས། �ེད་ལ་�ང་�ོབ་བཙན་པོ་གནང་བར་ཤོག། 2ཉིད་�ི་མཆོད་ཁང་ནང་
ནས་�ོད་རང་ལ། མགོན་དང་�བས་�ོགས་ཁོང་གིས་གནང་བར་ཤོག། རི་བོ་ཛ�་ཡོན་�ོགས་ནས་�ོད་ལ་�བས་
�ོགས་མཛད་པར་ཤོག། 3�ོད་�ིས་འ�ལ་བ་�མས་ལ་ཁོང་གི་ངོས་ལེན་གནང་བར་ཤོག། �ོད་�ི་དམར་མཆོད་
�མས་ལ་�གས་སེམས་མཉེས་པར་ཤོག། 4�ོད་�ི་རེ་འ�ན་ཚང་མ་�བ་མཛད་དེ། �ོད་�ི་འཆར་གཞིར་ལམ་
འ�ོ་ཡོང་བར་ཤོག། 5དེ་ནས་ང་ཚ�ས་�ོད་�ི་�ལ་ཁ་ལ་བ�ེན་ནས། དགའ་བའི་�ད་འབོད་ཆེན་པོ་�ོག་པར་�། 
ང་ཚ�ས་རང་གི་དཀོན་མཆོག་དེ་ཉིད་ལ། བ�ོད་བ�གས་�ས་ཏེ་�ོད་�ི་�ལ་ཁའི་�ོར། དགའ་�ོན་ཆེན་པོས་བ�ི་
�ང་�ིས་པར་�། �ོད་�ི་�་འབོད་ཚང་མར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིས། བཀའ་ལན་གསལ་པོར་�ོད་ལ་གནང་
བར་ཤོག། 6ཉིད་�ིས་འདེམས་བ�ོས་མཛད་པའི་�ལ་པོ་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་ཁ་གནང་བ་ད་ངེས་
ཤེས། མཐོ་རིས་དམ་པའི་གནས་ནས་ཁོང་ཉིད་�ིས། དེ་ལ་བཀའ་ལན་ཁོང་གིས་གནང་། ཁོང་གི་ཉིད་�ི་མ�་དང་
�ས་པ་ཡིས། དེ་ལ་�ལ་ཁ་ཆེན་པོ་གནང་བར་འ�ར། 7འགའ་ཞིག་གིས་ནི་དམག་གི་ཤིང་�་དང་། འགའ་རེས་�་
ཚ�གས་མང་པོར་�ོ་བཅོལ་ལོ། འོན་�ང་ང་ཚ�ས་རང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི། མ�་དང་�ས་�ོབས་ཁོ་ནར་�ོ་
བཅོལ་�། 8�ེ་བོ་དེ་འ�་�ང་པ་འཁོན་ཏེ་འ�ེལ། འོན་�ང་ང་ཚ�་ལངས་ཤིང་བ�ན་པོར་གནས། 9�ེ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་�ལ་པོ་ལ། �ལ་ཁ་གནང་ཞིང་ང་ཚ�འི་�་འབོད་ལ། ཉིད་�ིས་བཀའ་ལན་གནང་བར་
མཛ�ད༎  

ག�ང་མ�ར 21 



ག�ང་མ�ར 

�ལ་ཁའི་ཆེད་�་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་�ལ་པོ་ལ། �ས་�ོབས་གནང་བས་ཁོང་ནི་དགའ་ཞིང་མ�། �ེད་�ིས་ཁོང་ལ་
�ལ་ཁ་གནང་བར་བ�ེན། ཁོང་གི་སེམས་ལ་དགའ་ཚ�ར་ཆེན་པོ་�ེད། 2�ེད་�ིས་ཁོང་གི་རེ་འདོད་�ོང་གནང་
ཞིང་། ཁོང་གི་�་བར་�ེད་�ིས་བཀའ་ལན་གནང་། 3�ིན་�བས་དཔག་མེད་བཞེས་གནང་�ེ། �ེད་ནི་ཁོའི་�ར་
ཕེབས་གནང་གིས། མགོ་བོར་གསེར་�ི་ཅོད་པཎ་བ�ོན་པར་མཛད། 4ཁོང་ནི་�ོག་གི་གནང་�ིན་�ས་པ་�ར། 
�ེད་�ིས་ཁོང་ལ་དེ་བཞིན་གནང་བར་མཛད། �ན་རིང་འཚ�་ཞིང་གནས་པའི་མི་ཚ�་གནང་། 5�ེད་�ིས་ཁོང་ལ་
�བས་�ོགས་གནང་བར་�ེན། ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་�ས་ཤིང་འཕེལ། �ེད་�ིས་ཁོང་ལ་�ན་�གས་དང་དཔལ་
�ིས་བ�ན། 6�ེད་�ི་�ིན་�བས་ཁོ་དང་མཉམ་�་�ས་�ན་གནས་ལགས་སོ། �་ཉིད་ཁོ་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་
པའི་�ེན། ཁོ་ཡི་སེམས་ནི་དགའ་བ་ཆེན་པོའི་�བ། 7�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། �ལ་པོས་�མ་
པ་�ན་�་�ོ་གཏད་�ས། གཙ�་བོའི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་གནང་བའི་�ེན། ཁོ་ནི་�ན་�་བ�ན་པོར་གནས་ལགས་
སོ། 8�ལ་པོས་རང་གི་ད�་ཚང་མར་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་པར་འ�ར། རང་ལ་�ང་ད�་�ེད་པའི་�ེ་བོ་�ན་ཁོས་ནི་
འཛ�ན་བ�ང་�ེད་པར་འ�ར། 9ཁོང་ཉིད་མེ་�ང་འབར་བཞིན་མངོན་པའི་�ས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་ཚར་གཅོད་
གནང་བར་འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་�གས་�ོའི་ནང་། དེ་ཚ�ར་ཡོངས་�་ཚར་བཅད་གནང་། མེ་ཡིས་
དེ་ཚ�ར་ཡོངས་�་འཇིགས་པར་�ས། 10དེ་ཚ�འི་མི་བ�ད་གཅིག་�ང་མ་གསོན་པར། �ལ་པོས་དེ་ཚ�་ཡོངས་�་
ཚར་བཅད་མཛད། 11དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ོལ་བའི་�ས་ངན་བ�མ། འོན་�ང་དེ་ཚ�འི་བསམ་དོན་�བ་མི་འ�ར། 
12ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་�ག་མདའ་བ�ོན་པའི་�བས། དེ་ཚ�་�ིར་ལོག་�བ་ནས་�ོས་པར་འ�ར། 13གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཉིད་�ི་མ�་�ོབས་ལ། ང་ཚ�ས་མོས་ཤིང་བ�ོད་པ་འ�ལ་བར་�། �ེད་�ི་མ�་�ོབས་ཆེན་པོར་བ�ོད་
ད�ངས་ལེན༎  

ག�ང་མ�ར 22 

�ེ་ངག་དང་བ�ོད་ད�ངས།  

1�ེ་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག། �ེ་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་མ�ེན། �ེད་�ིས་ང་ལ་ཅིའི་�ིར་�ངས་བར་མཛད། ངས་ནི་�ེད་
ལས་�བས་�ོགས་�་བའི་�ིར། ཐབས་ཟད་ངང་�་�ད་འབོད་འདོན་མོད་�ང་། ད་བར་ང་ལ་�བས་�ོགས་
འ�ོར་མ་�ང་། 2ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་ཁོ་བོ་ཡིས། ཉིན་མོའི་�ས་�་�་འབོད་�ས་མོད་�ང་། �ེད་�ིས་ང་
ལ་བཀའ་ལན་མཛད་མ་�ང་། མཚན་མོར་�་འབོད་�ས་ནའང་། སེམས་ལ་ངལ་གསོ་ཐོབ་མ་�ང་། 3འོན་�ང་
�ེད་ནི་དམ་པ་མཆོག་གི་ངང་�་བ�གས་�ིར་བ�གས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ིས་ནི་�ེད་ལ་བ�ོད་ད�ངས་འ�ལ། 4ང་
ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་�ིས་�ེད་ལ་�ོ་བཅོལ་�ས། དེ་ཚ�ས་�ེད་ལ་�ོ་གཏད་�ས་པས་�ེན། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་�བས་
�ོགས་མཛད་པ་གནང་། 5དེ་ཚ�ས་�ེད་ལ་�་འབོད་�ས་པའི་�ེན། དེ་ཚ�་ཉེན་ཁའི་འཇིགས་ལས་ཡོངས་�་ཐར། 
དེ་ཚ�ས་�ེད་ལ་�ོ་གཏད་ཇི་�ས་བཞིན། སེམས་�ག་�ོ་འཕམ་ནམ་ཡང་མི་�ས་སོ། 6འོན་�ང་ང་ནི་འ�ོ་བ་མི་
ཞིག་མ་ཡིན་པར། �ོག་ཆགས་འ�་�ིན་ཞིག་དང་མ�ངས་ཤིང་གནས། དེས་ན་ཚང་མས་ང་ལ་འ�་ཞིང་དམད། 



ག�ང་མ�ར 

7ང་ལ་མཐོང་མཁན་ཚང་མས་འ�་བ་དང་། �ེ་བཏོན་མགོ་ག�ག་�ེད་དཽ། 8ཁོ་ཚ�ས་�ས་པ། �ོད་�ིས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་�ས་པ་བཞིན། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་ཅིའི་�ིར་མི་�བས་པ་ཡིན་ནམ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ོད་ལ་�གས་སེམས་མཉེས་ཡོད་ན། �ོད་ལ་�བས་�ོགས་ཅིའི་�ིར་མི་གནང་ངམ། 9ང་ནི་ཐོག་མར་མངལ་
ནས་�ེས་པའི་�ས། �ེད་�ིས་ང་ལ་ཉེན་མེད་འ�ིད་ཕེབས་པ་དང། ང་ནི་�ིས་པ་�ང་�འི་�ས་�བས་ནས། �ེད་
�ིས་ང་ལ་བ�ེན་པོ་བཞག་གནང་ངོ། 10དེས་ན་ང་ནི་�ེས་པའི་ཉིན་མོ་ནས། �ེད་ལ་ཡིད་བཅོས་�ོ་གཏད་�ས་པ་
ཡིན། �ེད་ནི་�ན་�་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 11�་ཉིད་ང་ལས་�ང་རིང་མ་བ�གས་ཤིག། ང་ནི་དཀའ་ངལ་
ནང་�་�ད་ཉེ་བས། ང་ལ་�བས་�ོགས་�ེད་མཁན་�འང་མེད། 12ང་ཡི་�ོགས་བཞིར་�ང་གིས་བ�ོར་བ་བཞིན། 
ད�་བོ་མང་པོས་ང་ལ་མཐའ་ནས་བ�ོར། དེ་�མས་བྷ་ཤན་�ལ་�ོངས་�ི་འཇིགས་�མ་�ན་པའི་�ང་བཞིན་
མཐའ་ནས་བ�ོར། 13སེང་གེ་བཞིན་�་ངར་ཞིང་ཁ་གདང་ནས། �ེར་མོས་ང་ལ་�བ་�ལ་བཟོ་བར་འདོད། 14ང་
ཡི་�ོབས་�གས་ཉམས་ནས་ཡོད། ས་ལ་�་འབོ་བ་�ར་ཡལ་ནས་�ིན། ང་ཡི་�ས་པའི་ཚ�གས་�མས་�་གཞིག་
ཅིང་། ང་ཡི་སེམས་ནི་�་ཚ�ལ་བ�་བ་བཞིན་�་ཆགས་ནས་ཡོད། 15ང་ཡི་མ�ིན་པ་ས་�ལ་བཞིན་�་བ�མ། ང་ཡི་
�ེ་ནི་�ན་ལ་ཡར་འ�ར་ཡོད། ང་ནི་ཤི་བ་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་ནས། �ེད་�ིས་ང་ལ་ས་ཁར་དོར་བར་མཛད། 16མི་
ངན་ཚ�གས་�ི་ང་ཡི་མཐའ་ནས་བ�ོར། �ི་ཡི་ཚ�གས་བཞིན་དེ་ཚ�་ངའི་�ར་འཁོར། ང་ཡི་�ས་�ི་ཡན་ལག་ལ་
སོགས་ལ། �ེར་མོས་�་ར་�བ་�ེ་�ས་པར་�ས། 17ང་ཡི་�ས་པ་ཚང་མ་མངོན་པས་ན། ང་ཡི་ད�་བོས་ང་ལ་མིག་
ཅེ་རེའི་བ�་བཞིན་བ�ད་ནས་འ�ག། 18ང་ཡི་གོས་ལ་དེ་ཚ�ས་�ན་བ�བ་ནས། ཕན་�ན་ཆ་བགོས་�བ་ནས་
འ�ེར་བར་�། 19�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ངའི་�ར་ནས། ཐག་རིང་�ང་�་ཕེབས་པར་མ་གནང་ཞིག། ང་
ལ་�བས་པའི་�ིར་�ར་བར་ཕེབས་རོགས་གནང་། 20རལ་�ིའི་འཇིགས་པར་ང་ལ་�བས་པར་མཛ�ད། �ི་འདི་ཚ�་
ལས་ངའི་�ོག་�བས་པར་མཛ�ད། 21སེང་གེ་ཚ�གས་ལས་ང་ལ་�བས་པར་མཛ�ད། ནགས་�ི་�ང་�ོད་�མས་�ི་
མ�ན་�་ང་། རེ་མེད་�་ཐབས་�ན་ལས་�ལ་ནས་ཡོད། 22ཉིད་�ིས་མཛད་འ�ིན་ཇི་མཛད་དག་གི་�ོར། ངས་ནི་
རང་གི་འབངས་ལ་བཤད་པར་�། དེ་ཚ�འི་འ�་ཚ�གས་ཆེན་པོའི་ད�ིལ་�་ང་། �ེད་ལ་བ�ོད་ཅིང་བ�གས་བ�ོད་
�་བར་�། 23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཞབས་ཏོག་པ་�མས་ཁོང་ལ་བ�ོད། ཡ་ཀོབ་རིགས་བ�ད་�མས་ནི་
ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་�། ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡི་མི་མང་�མས་ཁོང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ོས་ཤིག། 24ཁོང་གིས་ད�ལ་པོ་�མས་
ལ་ད�ར་གནང་མི་ཡོང། དེ་ཚ�འི་དཀའ་ངལ་�ང་མེད་�་བཏང་མི་ཡོང་། དེ་ཚ�་ལས་རང་གི་ཞལ་མི་འ�ར། འོན་
�ང་དེ་ཚ�ས་�བས་�ོགས་�ས་པའི་�བས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་བཀའ་ལན་གནང་ངོ། 25�ེད་�ིས་མཛད་པའི་
མཛད་འ�ིན་མཐའ་དག་�ོར། མི་ཚ�གས་ད�ས་�་ངས་ནི་�ེད་ལ་བ�ོད། �ེད་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་མཁན་�མས་
�ི་�ོད། རང་གི་དམ་བཅའི་དམར་མཆོད་འ�ལ་བར་�། 26ད�ལ་པོས་རང་གི་�ས་པ་བཞིན་�་ཁ་ཟས་�ེད། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ང་�་བཅར་མིས་ཁོང་ལ་བ�ོད། དེ་ཚ�་�ན་�་�ན་�མ་ཚ�གས་པར་ཤོག། 27མི་རིགས་
�ན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་གསོ་�ེད། འཇིག་�ེན་ས་�ོགས་�ན་�ི་མི་�མས་ནི། �ོ་ཁ་བ�ར་ནས་ཁོང་
གི་�ང་�་བཅར། མི་རིགས་�ན་�ིས་ཁོང་ལ་མཆོད་པར་འ�ར། 28གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མངའ་བདག་ཡིན་པས་
ན། མི་རིགས་ཚང་མར་ཁོང་གིས་�ལ་�ིད་�ོང་། 29ང་�ལ་ཅན་�མས་ཁོང་�ང་�ར་བར་འ�ར། འཆི་བ་མི་�ག་
ཅན་�ི་མི་�མས་ནི། ཁོང་གི་�ང་�་མགོ་བོ་�ར་བར་འ�ར། 30མ་འོངས་�ས་�ི་མི་རབས་�ིས་ཁོང་ལ་�ི་�་



ག�ང་མ�ར 

ཞབས་ཏོག་�་བར་�། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོའི་�ོར་མ་འོངས་མི་རབས་�མས་ལ་བཤད་པར་འ�ར། 31ད་བར་མ་�ེས་
པ་ཡི་མི་�མས་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མི་འབངས་ལ། �བས་སོང་ཟེར་ཞིང་དེ་ཚ�ས་�་བར་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 23 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་�ི་བོ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�ི་བོ་ཡིན། ང་ལ་དགོས་མཁོ་ཆ་ཚང་ཡོད། 2ཉིད་�ིས་�་ཁ་བཟང་པོའི་�ང་ཐང་�། 
ང་ལ་ངལ་གསོ་�ེད་�་འ�ག་པར་མཛད། �་གཙང་�ན་པ་�ིང་�་�་སིམ་པོའི་གནས་�། ཁོང་གིས་ང་ལ་ད�་
འ�ིད་མཛད་གནང་ངོ། 3ཁོང་གིས་ང་ལ་�ོབས་�གས་གསར་པ་གནང་། ཇི་�ར་ཉིད་�ིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་
བཞིན། འ�ལ་ལམ་�ང་པོར་ང་ལ་འ�ིད་པར་མཛད། 4�ན་ནག་�ག་པོའི་ནང་�་འ�ལ་དགོས་�ང་། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ང་ནི་མི་འཇིགས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན་�ེད་ནི་ང་དང་མཉམ་�་ཡོད། ཉིད་�ི་�ི་བོ་འཁར་དང་ད�ག་
པས་ང་ལ་�ང་�ོབ་མཛད། 5ང་ཡི་ད�་བོ་�མས་�ི་མིག་ངོ་�། �ེད་�ིས་ངའི་དོན་མ�ོན་བཤམས་མཛད། ང་ལ་
�་མ�ོན་བཞིན་�་བ�་བར་མཛད། ང་ཡི་ཕོར་པ་ཁ་ནས་མ་�ད་བར། �ེམ་མེར་གང་བར་མཛད་པ་གནང་། 
6�ེད་�ི་བཟང་བ་ཉིད་དང་�མས་པ་དེ། ཚ�་གང་ང་མཉམ་གནས་པ་ང་ཡི་ཤེས། �ེད་�ི་བ�གས་གནས་དེ་ཚ�་
གང་ང་ཡི་�ོད་གནས་ཤིག་�་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 24 

མངའ་ཐང་དང་�ན་པའི་�ལ་པོ།  

1འཛམ་�་�ིང་དང་དེའི་ནང་ཇི་ཡོད་�ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་ཡིན་པ་དང་། ས་གཞི་འདི་དང་དེའི་
ནང་གནས་པ་�ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་གི་ཡོན་ནོ། 2ས་གཞིའི་འོག་གི་�་བོ་གཏིང་རིང་ཁར། ཁོང་
གིས་འཇིག་�ེན་བཀོད་གནང་མཛད་པ་གནང་། �་མཚ�འི་གཏིང་�་དེ་ཡི་�ང་གཞི་འ�གས། 3གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཉིད་�ི་རི་བོའི་ཁར། འཛ�ག་པར་�ས་པའི་དབང་ཆ་�་ལ་ཡོད། ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་དམ་པའི་ནང་། �ེ་བོ་
�་འ�་ཞིག་ནི་འ�ལ་�བ་བམ། 4དེ་འ�་�ས་པའི་�ེ་བོ་དམ་པ་ནི། ལས་དང་བསམ་�ལ་གཙང་ཞིང་�མ་པར་
དག། དེ་ཚ�ས་�་དང་�་འ�ར་མི་མཆོད་ཅིང་། དམ་བཅའ་�ན་མ་གཏན་ནས་མི་�འོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ནི་དེ་ཚ�་ལ། �ིན་�ིས་�བས་ཤིང་�ང་�ོབ་མཛད་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་རང་གིས་དེ་ཚ�ར་ཉེས་མེད་གསལ་
བ�གས་མཛད། 6དཀོན་མཆོག་�ང་�་བཅར་བར་འོས་པ་ནི། ཡ་ཀོབ་�ི་ནི་དཀོན་མཆོག་�ང་�་བཅར་མཁན་
�ེ་བོ་�མས་དེ་འ�་ཡིན། 7�ལ་�ོ་སོགས་དང་གནའ་བོའི་�ོ་�ིང་�མས། �་ཡངས་�་ཆེར་ཡོངས་�་�ེ་བར་�ིས། 
མངའ་ཆེན་�ལ་པོ་དེའི་ནང་ཕེབས་�་ཡིན། 8མངའ་ཆེན་�ལ་པོ་དེ་ནི་�་ཡིན་ནམ། ཁོང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལགས། �ོབས་དང་�ས་�གས་�ན་པ་དང། ག�ལ་ལས་�མ་པར་�ལ་བའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལགས། 
9�ལ་�ོ་སོགས་དང་གནའ་བོའི་�ོ་�ིང་�མས། �་ཡངས་�་ཆེར་ཡོངས་�་�ེ་བར་�ིས། མངའ་ཆེན་�ལ་པོ་དེའི་



ག�ང་མ�ར 

ནང་ཕེབས་�་ཡིན། 10མངའ་ཆེན་�ལ་པོ་དེ་ནི་�་ཡིན་ནམ། མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་�ལ་པོ་དེ་ཉིད་ནི། �མ་པར་
�ལ་བའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན༎  

ག�ང་མ�ར 25 

ད�་འ�ིད་དང་�ང་�ོབ་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་ནི་�ེད་ཉིད་ལ་�ོན་ལམ་འདེབས་བཞིན་ཡོད། 2ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ངས་ནི་�ེད་
ལ་�ོ་གཏད་�་བཞིན་ཡོད། ཕམ་�ད་�ོ་ནས་�ང་བའི་ངོ་ཚ་ལས། ང་ལ་�བས་པར་མཛད། ང་ཡི་ད�་བོ་�མས་
�ིས་ང་ཡི་ཁར། འ�་གད་�ེད་�་འ�ག་པར་མ་མཛ�ད་ཅིག། 3�ེད་ལ་�ོ་གཏད་�ེད་མཁན་ཕམ་མི་འ�ར། འོན་
�ང་�ེད་ལ་�ར་བར་�ོལ་མཁན་ལ། ཕམ་�ད་ཆེན་པོ་�ང་བར་ངེས་ལངས་སོ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་
ལམ་མཆོག་དེར། ང་ལ་འ�ལ་�ོད་�ེད་པའི་�ོབ་�ོན་མཛད། ལམ་མཆོག་དེ་ཡི་ངོ་�ོད་གནང་བར་མཛ�ད། 5ང་ལ་
�ེད་�ི་བདེན་པ་ཉིད་�ི་ངང་། འཚ�་བར་�ོབ་�ོན་གནང་བར་མཛ�ད། ང་ལ་�བས་མཁན་དཀོན་མཆོག་�ེད་ཉིད་
ཡིན། ང་ནི་�ན་�་�ེད་ལ་�ོ་བཅོལ་�། 6�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ཉིད་�ིས། གནའ་བོའི་�ས་ནས་ད་བར་�་
�ལ་གནང་བའི། �་�ིན་དང་ནི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་དེ། �ེད་�ི་�གས་ལ་�ན་གསོ་གནང་བར་མཛ�ད། 7གཞོན་
�ས་བསགས་པའི་ང་ཡི་ཉེས་�ིག་�མས། �ེད་�ིས་�ིག་བཤགས་�གས་བཟོད་གནང་བར་མཛ�ད། �ེད་�ི་�ན་
�ན་�གས་བ�ེ་དང་། བཟང་བ་ཉིད་�ི་ངང་ལ་ཁོ་བོ་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�གས་�ན་གསོ་བར་
མཛ�ད། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ང་ཞིང་བཟང་བས་ན། �ིག་ཅན་�མས་ལ་ལམ་�ོན་མཛད་པ་གནང་། 9ཁོང་
གིས་སེམས་ཉིད་�ལ་བའི་མི་�མས་ལ། འ�ལ་ལམ་�ང་པོའི་�ོགས་�་འ�ིད་པ་གནང་། ཉིད་�ི་�གས་དགོངས་
�ོར་ལ་�ོབ་�ོན་གནང་། 10ཞལ་ཆད་�ང་�ེ་བཀའ་བཞིན་�བ་མཁན་ལ། དམ་ཚ�ག་�ན་�ལ་དང་�གས་བ�ེས་
ད�་འ�ིད་མཛད། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ིས་དམ་བཅའ་དེ། �གས་�ན་གསོ་�ེ་ང་ལ་�ིག་སེལ་གནོང་། 
གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ཡི་ཉེས་དམིགས་�མས་ནི་�ངས་ལས་འདས། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མོས་�ས་�ེད་
མཁན་�མས་�ིས། རང་ཉིད་འ�ལ་བའི་ལམ་མཆོག་�ོར། ཁོང་ནས་ཤེས་�་�ོབ་�ོན་�་བར་�། 13དེ་ཚ�་�ན་�་
ཡར་�ས་འ�ོ་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་�་�ག་ཚ�ས་ �ལ་�་བཟང་པོ་བདག་དབང་�ེད་པར་འ�ར། 14ཁོང་གི་བཀའ་�་
�ང་མཁན་�མས་ལ་ནི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོགས་མཆོག་བཞིན་�་འ�ར། དེ་ཚ�ར་ཁོང་གིས་ཞལ་ཆད་བ�ན་
པོར་མཛད། 15�བས་�ོགས་�་�ིར་ང་ནི་�ས་�ན་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ལ་རེ་བཅོལ་�། ཁོང་གིས་ང་ལ་
ཉན་ཀ་ནང་ནས་�བས། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�ོགས་�་གཟིགས། ང་ལ་�ིང་�ེ་ཆེན་པོས་གཟིགས་པར་
མཛ�ད། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ནི་�ོབས་ཞན་ཅིང་། �ོགས་མེད་གཅིག་�ར་�ས་ཏེ་གནས་ཤིང་ཡོད། 17ང་ཡི་
སེམས་�ལ་ཡོངས་�ོགས་སེལ་གནང་�ེ། དཀའ་ངལ་དག་ལས་ང་ལ་�ོབ་�་གསོལ། 18ང་ཡི་�ག་བ�ལ་དང་
དཀའ་ངལ་ལ་དགོངས་བཞེས་�ིས། ང་ཡི་ཉེས་�ིག་ཚང་མ་སེལ་བར་མཛ�ད། 19ང་ལ་ད�་བོ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་
དང་། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ང་ད�་ཇི་�ས་�ོར། �ེད་�ིས་གཟིགས་ཞིབ་མཛད་རོགས་གནང་། 20ང་ལ་མགོན་དང་�ང་
�ོབ་མཛད་གནང་�ེ། �ོང་དང་ཕམ་�ད་དག་ལས་�ོབ་པར་མཛ�ད། �ང་�ོབ་�་�ིར་ང་ནི་�ེད་�ང་བཅར། 
21ང་ཡི་གཤིས་བཟང་�ང་བ་ཉིད་�ིས་ང་ལ་�བས་པར་མཛ�ད། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ཡི་�ེད་ཉིད་ལ་�ོ་བཅོལ་



ག�ང་མ�ར 

�་བཞིན་ཡོད། 22�ེ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་མི་འབངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི། དཀའ་�ག་�མས་ལས་ཡོངས་�་�བས་
པར་མཛ�ད༎  

ག�ང་མ�ར 26 

�ེ་བོ་བཟང་པོའི་�ོན་ལམ།  

1�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ནི། ང་ལ་ཉེས་�ིག་མེད་པར་བ�ི་བར་མཛ�ད། ང་ཡིས་བདེན་པ་ཇི་ཡིན་�ེད་
བཞིན་ཡོད། སེམས་ནས་�ེད་ལ་�ོ་བཅོལ་�ེད་བཞིན་ཡོད། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་ཚ�ད་ཞིབ་གནང་རོགས་
གནང་། ང་ཡི་འདོད་པ་དང་ནི་བསམ་�ོར་བ�ག་ད�ད་མཛ�ད། 3�ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེས་ང་ལ་ལམ་�ོན་
ཞིང་། �ེད་�ི་དམ་གཙང་�ན་པས་ང་ལ་�ེ་འ�ིད་གནང་། 4དོན་མེད་མི་དང་མཉམ་འ�ོགས་མི་�ེད་དོ། ཟོག་པོ་
ཚ�་དང་ང་ནི་ལག་འ�ེལ་མེད། 5མི་ངན་�ི་ཚ�གས་ང་ནི་�ང་བཞིན་ཡོད། ངན་ཅན་མི་ཚ�ར་ང་ནི་གཡོལ་བཞིན་
ཡོད། 6གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་ནོངས་མེད་ཡིན་པ་�ོན་པའི་�ིར་�་རང་གི་ལག་པ་བ�ས། ང་ནི་�ེད་�ི་
མཆོད་�ིར་�ོར་བཞིན་མཆོད་འ�ལ་�ས། 7ངས་གཏང་རག་གི་མ�ར་མ་ལེན་བཞིན་ཡོད། �ེད་�ི་མཛད་འ�ིན་
ངོ་མཚར་ཅན་�ོར་ལ་བ�ོད་བཞིན་ཡོད། 8�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་�ེད་�ི་བ�གས་གནས་དེར། �ེད་�ི་
གཟི་བ�ེད་བ�གས་པའི་གནས་དེར་གཅེས། 9ང་ནི་�ིག་ཅན་མཉམ་�་ཚར་བཅས་མ་གནང་རོགས། �ོག་གཅོད་
པའི་�ལ་བ་ལས་ང་ལ་�ོབ་�་གསོལ། 10དེ་ཚ�་�ན་�་ལས་ངན་�ེད་པ་དང་། �ོག་�ན་ལེན་པར་གཏན་�་�་
�ིགས་ཡོད། 11ང་ནི་�ང་པོ་ཇི་ཡིན་བདག་གིས་�ེད་བཞིན་ཡོད། ང་ལ་�ིང་�ེ་གནང་ནས་�བས་རོགས་གནང་། 
12ང་ནི་ཉན་ཀ་�ན་ལས་ཐར་ཡོད་དོ། ཁོང་གི་འབངས་�ི་ཚ�གས་བ�་བའི་སར། ངས་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
བ�ོད་བ�གས་འ�ལ༎  

ག�ང་མ�ར 27 

བ�ོད་པ་འ�ལ་བའི་�ོན་ལམ།  

1གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་འོད་དང་ཐར་ལམ་ཡིན། �་འ�་ཞིག་ལ་ང་ནི་འཇིགས་མི་དགོས། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་ཉེན་ཁ་�ན་ལས་ང་ལ་�ན་�་�བས། ང་ནི་ནམ་ཡང་འཇིགས་མི་དགོས། 2མི་ངན་�མས་�ིས་ང་ལ་
འཐབ་པ་དང་། གསོད་�ིར་�ས་ངན་བ�མས་�ང་རང་ཉིད་འ�ེལ། 3ང་ལ་དམག་མིའི་ཚ�གས་�ིས་མཐའ་བ�ོར་
ན་ཡང། ང་ནི་འཇིགས་པར་མི་འ�ར། ད�་བོས་ང་ཡི་ཐོག་�་�ོལ་ན་ཡང་། ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ོ་བཅོལ་
�། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ང་ཡི་དོན་ཞིག་�ས་ཡོད་པས། དོན་དེ་གཅིག་པོར་ང་ནི་འདོད་�ི་འ�ག། དེ་ནི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ནང་�་ཚ�་གང་གནས་པར་ཤོག། དེར་ཁོང་གི་བཟང་བ་ཉིད་ནང་དགའ་�ོ་ཐོབ་པ་
དང། ཁོང་གི་འགོ་འ�ིད་ཆེད་�་འབོད་བ�ལ་�ེད་�བ་པར་ཤོག། 5དཀའ་ངལ་�ས་�་ཁོང་གིས་ང་ལ་�བས་
གནས་གནང། མཆོད་ཁང་ནང་�་ང་ལ་ཁམས་བཟང་བཞག། ཁོང་གིས་ང་ལ་�ག་ཐོ་པོའི་�ེང་བ�ན་པོར་བཞག། 



ག�ང་མ�ར 

6དེར་བ�ེན་�ོགས་བཞིར་བ�ོར་བའི་ད�་ལས་ང་�ལ་ཞིང་། དགའ་བའི་�ད་འབོད་ཞིང་མཆོད་ཁང་ནང་�་
ཁོང་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་ངས་བ�ོད་ཅིང་མ�ར་མ་ལེན། 7ང་ཡི་�ེད་ལ་འབོད་
�ས་གསན་རོགས་གནང་། ང་ལ་�ིང་�ེ་གནང་ནས་བཀའ་ལན་གནང་བར་མཛ�ད། 8�ེད་�ིས་ཡོང་ནས་ང་ལ་
བ�ེན་བ�ར་�ོས་ཤིག་ག�ངས་པའི་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་ཡོང་གིས་ཡིན་ཞེས་ངས་ལན་འདེབས་པ་
ཡིན། 9ང་ལས་ཞལ་རས་མ་�ས་�ས་པ་ཡིན། དགོངས་ཚ�ང་མེད་པར་ཞབས་�ི་�ིར་མ་�ོག། �ེད་ནི་ང་ཡི་རོགས་
མགོན་ཡིན་པ་དང་། ང་ལ་མ་�ངས་ཤིག། ང་ལ་མ་དོར་ཤིག། �ེ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�བས་མགོན། 10ངེད་�ི་ཕ་
མས་ང་ལ་�ངས་�ིད་�ང་། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�་�ོགས་གནང་ཡོང་། 11ངེད་�ི་གང་
�ས་པ་�ེད་�ིས་འདོད་པ་དེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་བ�བ་�་གནང་བར་མཛ�ད། ང་ལ་ཁམས་བཟང་ལམ་
�་འ�ིད་རོགས་གནང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ལ་ད�་མང་ངོ་། 12ང་ལ་ད�་བོའི་ལག་�་�ད་མ་གནང་། དེ་
ཚ�ས་ང་ཡི་�ེང་�་�ན་ཚ�ག་དང་། དབང་ཡོད་བཤད་ཅིང་ང་ལ་�ོལ་བཞིན་ཡོད། 13ང་ཡི་ཤེས་ཤིང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི། བཟང་བ་ཉིད་ནི་མི་ཚ�་འདིའི་ནང་ང་ཡི་མཐོང་བར་འ�ར། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ོ་
བཅོལ་ཞིག། ཁོང་ལ་དད་པ་�ས་ནས་ཡི་�ག་མི་དགོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ོ་བཅོལ་ཞིག།  

ག�ང་མ�ར 28 

མགོན་�བས་�་བའི་�ོན་ལམ།  

1�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�ང་�ོབ། ང་ནི་�ེད་ལ་�་འབོད་�ེད་བཞིན་ཡོད། ང་ཡི་�་འབོད་ལ་གསན་
འཇོག་གནང་། ང་ལ་�ེད་�ིས་བཀའ་ལན་མ་གནང་ན། ང་ནི་གཤིན་པོའི་�ོད་�་ཡོད་པར་འ�ར། 2མགོན་
�བས་ཆེད་�་�་འབོད་�ས་པའི་�བས། �ེད་�ི་དམ་པའི་མཆོད་ཁང་�ོགས་�་ངའི་ལག་པ། བ�ངས་�ས་ང་ཡི་
�་བར་གསན་འཇོག་མཛ�ད། 3�ག་�བ་ཅན་དང་ངན་ལས་�་མཁན་�མས། དེ་ཡི་གཏམ་ནི་ཞིམ་པོ་ཡོད་ན་
ཡང་། དེ་ཚ�འི་སེམས་ནང་ཞེན་ལོག་སོགས་�ིས་གང་། དེ་ཚ�་མཉམ་�་ང་ལ་ཉེས་�ོན་བ�ིས་མ་གནང་། 4དེ་ཚ�ས་
ལས་དོན་གང་�ེད་�ིས་ཆེད། དེ་ཚ�ས་�ེད་པའི་ལས་ངན་ཆེད་�་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་མཛ�ད། དེ་ཚ�ས་ལས་དོན་
གང་�ེད་�ིས་ཆེད་�་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་མཛ�ད། དེ་ཚ�འི་�་བར་འོས་པའི་ཉེས་ཆད་གནང་། 5གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གི་མཛད་འ�ིན། ཡང་ན་ཁོང་གིས་བཀོད་པ་ལ་དེ་ཚ�ས་�ང་བ་མི་�ེད་དོ། དེའི་�ིར་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་
ཉེས་ཆད་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�ར་ཁོང་གིས་�ན་�ི་ཆེད་�་ཚར་བཅད་གནང་བར་འ�ར། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། ཁོང་གིས་ང་ལ་�བས་�ོགས་�ིར་�་འབོད་གསན། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་
ང་ལ་�ང་ཞིང་�བས་པ་དང་། ང་ནི་ཁོང་ལ་�ོ་གཏད་�ེད་བཞིན་ཡོད། ཁོང་གིས་ང་ལ་རོགས་གནང་ཅིང་དགའ་
�ོ་གནང་། ཁོང་ལ་དགའ་བའི་�་ཡིས་ང་བ�ོད་དོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་རང་གི་འབངས་ལ་�ང་བ་
དང་། རང་གིས་བཀོད་པའི་�ལ་པོར་�ང་ཞིང་�བས། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་འབངས་ལ་�བས་པར་
མཛ�ད། རང་གི་འབངས་ལ་�ིན་�བས་གནང་�་གསོལ། �ེད་�ི་དེ་ཚ�འི་�ི་བོ་གནང་བ་དང་། �ན་�་དེ་ཚ�ར་
འཚ�་�ོང་གནང་བར་མཛ�ད༎  



ག�ང་མ�ར 

ག�ང་མ�ར 29 

�ང་འ�བ་ནང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་།  

1ཕོ་ཉའི་ཚ�གས་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་ཅིག། ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་དང་མ�་�ོབས་ལ་བ�ོད་
བ�ོགས་ཤིག། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཚན་གཟི་བ�ིད་ཅན་ལ་བ�ོད། དམ་པ་མཆོག་མཇལ་�ས་ཁོང་ལ་
�ག་འཚ�ལ་ཞིག། 3�་མཚ�འི་�ེང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་ཐོས་ཤིང་། དཔལ་�ན་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་
འ�ག་�ར་�ིར། �་མཚ�ར་ཁོང་གི་ག�ང་གི་�ག་ཆ་ཐོས་བཞིན་འ�ག། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ག�ང་
�ད་ནི། གཟི་བ�ིད་དང་�ོབས་�ན་བཞིན་�་ཐོས། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ག�ང་གིས་�མ་ཤིང་། ལེབ་
ནོན་�ི་འ�མ་ཤིང་�མས་ཡང་གཅོག་པར་�ེད། 6ཁོང་གི་ལེབ་ནོན་རི་�མས་བེ�་བཞིན། ཧར་མོན་རི་�མས་
�ང་བཞོན་བཞིན་�་མཆོང་བ�ག། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ག�ང་�ད་�ིས་�ོག་འོད་འབར། 8ཁོང་གི་
ག�ང་གིས་འ�ོག་�ོང་འ�ལ། ཁོང་གིས་ཀ་དྷེཤ་འ�ོག་�ོང་གཡོ་བ་གནང་། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་
ག�ང་གིས་བེ་ཤིང་འ�ལ་བ་དང། དེའི་ལོ་མ་�མས་བ�་བར་མཛད། དེ་�ས་ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་ནང་ཡོད་པའི། 
ཚང་མས་�ད་�གས་ཆེན་པོ་ཡི་�ོ་ནས་�ས་པ། དཀོན་མཆོག་ལ་གཟི་བ�ིད། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�་
མཚ�འི་གཏིང་�་�ལ་�ིད་བ�ངས། �ལ་པོ་�ར་ཁོང་གི་�ས་བ�ན་�ལ་�ིད་བ�ངས། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་རང་གི་འབངས་ལ་�ོབས་�གས་གནང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་ཞི་བདེ་ཡི་�ིན་�བས་གནང་ངོ༎  

ག�ང་མ�ར 30 

གཏང་རག་གི་�ན་ལམ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�ེད་ལ་བ�ོད། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ིས་ང་ལ་�བས་གནང་ངོ་། ང་ཡི་ད�་
�མས་དགའ་�་འ�ག་མ་གནང་། 2�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ལགས། �ེད་�ིས་ང་ལ་�བས་
�ོགས་�ིར་འབོད་པ་དང་། ང་ལ་ནད་ལས་�ེད་�ིས་�ག་པར་མཛད། 3�ེད་�ིས་ང་ལ་�ར་ལས་�བས་པར་
མཛད། ང་ནི་འཆི་བའི་ལམ་བ�ད་འ�ལ་བའི་�ས། �ར་�་ང་ལ་མི་ཚ�་གསར་པ་གང་། 4ཁོང་གི་དམ་ཚ�ག་ཅན་
�ེ་�་ཚ�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་ད�ངས་�ལ་ཤིག། དམ་པ་མཆོག་གིས་གནང་བའི་མཛད་འ�ིན་
�མས་�ན་གསོས་ཤིག། ཁོང་ལ་གཏང་རག་འ�ལ་ཞིག། 5ཁོང་གི་�གས་�ོ་�ད་ཙམ་བར་�་དང་། ཁོང་གི་བཟང་
བ་ཉིད་ནི་ཚ�་གང་བར་�་གནས། མཚན་གང་�་ཞིང་མིག་�་ཤོར་ཡོང་། འོན་�ང་�་�ོའི་དགའ་མ�ས་�བ་པར་
འ�ར། 6ངས་ནི་རང་ལ་�ང་�ོབ་ཐོབ་པའི་ཚ�ར་བ་�ང་ནས་�ས་པ་ཡིན། ང་ནི་ནམ་ཡང་ཕམ་པར་མི་འ�ར་རོ། 
7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ངའི་�ིར་བཟང་པོ་དང་། རི་བོའི་མཁར་�ོང་བཞིན་�་ང་ལ་བ�ངས། འོན་�ང་
�ེད་�ི་ཞལ་རས་དེ་ང་ལས་�ས་པས་ང་ནི་འཇིགས་དགོས་�ང་། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་ང་ཡིས་འབོད་པ་
ཡིན། ང་ལ་�བས་�ོགས་�ེད་པའི་�ིར་�་�ས་པ་ཡིན། 9ང་ནི་འཆི་བའི་�ེད་ལ་ཕན་ཅི་ཐོག། ང་ནི་�ར་�་འ�ོ་
�བས་�ེད་ལ་ཅི་ཕན་ནམ། འཆི་བའི་མི་དེས་�ེད་ལ་བ�ོད་�བ་བམ། དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་ཆད་མེད་ལས་བཟང་�ོར་



ག�ང་མ�ར 

ལ་བ�ོད་�བ་བམ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་འོ་འདོད་གསན་གནང་ནས། ང་ལ་�ིང་�ེ་གནང་རོགས་གནང། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�བས་�ོགས་གནང་བར་མཛ�ད། 11ང་ཡི་�་ངན་དགའ་�ོའི་ཞབས་�ོར་བ�ེད། ང་ཡི་
�་ངན་�ེད་�ིས་བཏོན་གནང་�ེ། ང་ལ་དགའ་�ོས་�བ་པར་འ�ག་གནང་ངོ་། 12དེའི་�ིར་ང་ནི་ཁ་རོག་�ོད་�ི་
མིན། �ེད་ལ་ང་ནི་བ�ོད་པའི་མ�ར་ད�ངས་ལེན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ང་ནི་
གཏན་�་�ེད་ལ་གཏང་རག་འ�ལ་�ི་ཡིན༎  
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དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་བའི་�ོན་ལམ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་�ང་�ོབ་�ིར་�ེད་ཙར་ཡོང་བཞིན་ཡོད། ནམ་ཡང་ང་ལ་ཕམ་�་འ�ག་མ་མཛད། �ེད་
ནི་�ང་བདེན་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། ང་ལ་�བས་�ིར་�ོན་ལམ་འདེབས་�ིས་ཡོད། 2ང་ཡི་འོ་འདོད་གསན་
རོགས་གནང་། ང་ལ་ད་�་�བས་རོགས་གནང་། ང་ཡི་�བས་གནས་�ར་ང་ལ་�ོབ་པར་མཛ�ད། ང་ཡི་�ང་�ོབ་
�ར་ང་ལ་�ོབ་པར་མཛ�ད། 3�ེད་ནི་ང་ཡི་�བས་གནས་དང་�ང་�ོབ་ཡིན་པས། �ེད་�ི་ཞལ་ཆད་བཞིན་�་ལམ་
�་མཛ�ད། 4ང་ལ་བ�གས་པའི་�ི་ལས་�བས་པར་མཛ�ད། ཉན་ཀ་དེ་ནས་ང་ལ་�ོབ་�་གསོལ། 5ང་རང་ཉིད་�ེད་
�ི་�ག་འོག་བཞག་གིས་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ལ་�བས་གནང་ཞིང་། �ེད་ནི་དམ་ཚ�ག་�ན་
པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 6�ན་�ི་�་�ེན་མཆོད་མཁན་མི་ལ་�ེད་�ང་ཞིང་། འོན་�ང་ང་ནི་�ེད་ལ་�ོ་བཅོལ་ལོ། 
7�ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་དེས། ང་ནི་རབ་�་དགའ་ཞིང་མ�་བ་དང་། ང་ཡི་�ག་བ�ལ་�ེད་�ིས་མཐོང། ང་
ཡི་དཀའ་ངལ་�ེད་�ིས་མ�ེན། 8�ེད་�ིས་ང་ཡི་ད�་བོ་ཚ�ར་ང་ལ་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་བ�ག་མེད། ང་ནི་གང་�་
འ�ོ་བར་འདོད་པའི་�ིར། �ེད་�ིས་ང་ལ་�ོད་ཡང་གཏོང་གནང་ངོ་། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�ིང་�ེས་
གནང། གང་ལ་ཟེར་ན་ང་ནི་དཀའ་ངལ་ནང་�ད་ཡོད། �་བཞིན་�་བཞིན་ང་ཡི་མིག་ནི་�ད། ང་ནི་ཡོངས་�་ཡི་
ཐང་ཆད་ཡོད། 10ང་ནི་�ག་བ�ལ་�ིས་ཐང་ཆད་ཡོད། �་བའི་�ེན་�ིས་ཚ�་ཡང་�ད་ནས་སོང་། ང་ཡི་དཀའ་
ངལ་�ིས་�ོབས་�ང་ཆགས་ཡོད། ང་ཡི་�ས་པ་�མས་�ང་�ད་ཟོས་�་འ�ོ་བཞིན་འ�ག། 11ང་ཡི་ད�་བོ་ཚང་
མ་དང་དམིགས་བསལ་�ི་ང་ཡི་�ིམ་མཚ�་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་མཐོང་�ང་�ས། ང་ཡི་ངོ་ཤེས་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་འཇིགས། 
ལམ་�་ང་ལ་མཐོང་བས་�ོས་ནས་སོང་། 12ང་ནི་ཤི་བ་�ར་�ི་ཚང་མས་བ�ེད། ང་ནི་ད�གས་པའི་དངོས་པོ་
འ�་བ་ཡོད། 13ད�་བོ་མང་པོས་གཏམ་ངན་�ས་པ་ངས་ཐོས་�ང་། འཇིགས་པའི་ང་ལ་�ོགས་བཞིར་བ�ོར་
ཡོད་ཅིང་། ང་ལ་གསོད་�ིར་དེ་ཚ�ས་�ོས་ངན་�ས། 14འོན་�ང་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་�ེད་ལ་�ོ་གཏད་
ཡོད། �ེད་ནི་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 15ང་ནི་གཏན་�་�ེད་�ི་�ག་�་ཡོད། ང་ཡི་ད�་བོ་�མས་ལས་ང་�ོབ་
ཅིག། ང་ལ་�ག་པོ་�ད་མཁན་�མས་ལས་�ོབ་པར་མཛ�ད། 16�ིང་�ེའི་�ོ་ནས་རང་གི་�ན་པོར་གཟིགས། �ེད་
�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་ངང་ང་ལ་�ོབ། 17ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་འོ་འདོད་འབོད་བཞིན་ཡོད། ང་ལ་
དམའ་འབེབས་ནང་�་�ད་མ་འ�ག་ཅིག། མི་ངན་འདི་ཚ�ར་དམའ་འབེབས་�ང་བར་ཤོག། �་སིམ་ངང་ནས་དེ་
ཚ�་འཆི་བའི་�ིང་�་འ�ོ་བར་ཤོག། 18�ན་དང་ང་�ལ་དང་རང་མཐོང་ཅན་�མས། �ང་བདེན་ཚ�འི་�ོར་བ�ས་
ནས་གཏམ་བཤད་མཁན། དེ་ཚ�་�་སིམ་ངང་�་གནས་པར་མཛ�ད། 19�ེད་ལ་བ�ར་�ི་�ེད་མི་དེ་ཚ�འི་�ིར། 
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བཟང་བའི་�་བ་དང་དངོས་པོ་�མས་�ེད་�ིས་གོ་�ིགས་གནང་། འདི་ནི་ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་འ�ག། 
�ེད་ནི་ཇི་འ�་བཟང་ཞིང་�ོ་གཏད་�ེད་མི་ཚ�ར། �ེད་�ིས་�ང་�ོབ་གནང་བ་ཚང་མས་ཤེས། 20�ེད་�ི་�ང་�་
དེ་ཚ�ར�བས་པའི་ཆེད། �ས་ངན་མི་ལས་དེ་ཚ�་�ས་པ་གནང་། དེ་ཚ�་ད�་བོའི་དམའ་འབེབས་ལས་�བས་ནས། 
དེ་ཚ�ར་�བས་ནས་བ�ན་པོར་བཞག་གནང་ངོ་། 21ད�་བོས་ང་ལ་བ�ོར་ནས་འཐབ་པའི་�ས། ཡ་མཚན་ཆེན་
པོས་�མས་ཤིང་ངའི་�ོགས་གཟིགས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 22ཁོང་གིས་དེད་པ་ཡིན་
བསམ་ང་འཇིགས་པས། ང་ཡིས་�བས་�ོགས་�ས་པས་གསན་གནང་ངོ་། 23ཁོང་གི་དམ་ཚ�ག་ཅན་�ི་མི་�མས་
�ིས་ནི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་གཅེས་པར་�ོས། དམ་ཚ�ག་ཅན་ལ་ཁོང་གིས་�ང་�ོབ་གནང་། འོན་�ང་ང་
�ལ་ཅན་ལ་འོས་པའི་ཉེས་ཆད་གནང་། 24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་རེ་བ་བཅོལ་�་མི་ཚང་མ། �ོད་ཚ�་�ིང་
�ོབས་ཆེན་པོ་�ེད་པར་�ོས་ཤིག།  
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�ིག་པར་ངོས་ལེན་དང་བཟོད་གསོལ།  

1�ིག་པར་གཟོད་གསོལ་ཐོབ་མཁན་དང། དེ་ཡི་ནོར་འ�ལ་�མས་དགོངས་ཡངས་ཐོབ་མཁན་མི་དེ་དགའ། 
2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ལས་ངན་�ིར་�་མི་དེ་ལ། ཉེས་ཅན་དང་གཡོ་�་ཅན་མ་�ིས་པའི་མི་དེ་དགའ། 
3ངས་རང་གི་�ིག་པ་ངོས་ལེན་མ་�ས་�ས། ང་ནི་ཉིན་གང་�ས་ནས་ཐང་ཆད་དོ། 4ཉིན་མཚན་མེད་པར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ལ་ཉེས་ཆད་གནང་། ད�ར་ཀའི་ཚ་བས་ཞ་�མ་པ་�ར། ང་ཡི་�ོབས་ནི་�ད་ནས་སོང་
ཡོད་དོ། 5དེ་ནས་ང་ཡིས་�ེད་མ�ན་�ིག་པར་ངོས་ལེན་�ས། ང་ཡིས་ནོར་འ�ལ་�མས་�ས་ནས་བཞག་མེད་
ཅིང་། ངས་�ེད་མ�ན་འ�ོད་པའི་ཐག་བཅད་�ས། ང་ཡི་�ིག་པ་ཡོངས་�ོགས་�ེད་�ིས་བཟོད་གསོལ་གནང་ངོ་། 
6དེར་བ�ེན་�ེད་�ིས་དམ་ཚ�ག་ཅན་མི་�མས་ལ་དགོས་མཁོའི་�ས། དེ་ཚ�ས་�ེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་དགོས་
ཤིང་། �་�ད་འ�་བར་དཀའ་ངལ་ཡོང་བའི་�ས། དེ་ཡི་ཁོ་ཚ�ར་འཆང་མི་�བ། 7ང་ནི་ཡིབ་པའི་གནས་ནི་�ེད་
ཡིན་ཞིང་། དཀའ་ངལ་སོགས་ལས་�ེད་�ིས་ང་ལ་�བས། �ེད་�ིས་ང་ལ་�བས་པའི་�ེན་�ིས་ནི། ངས་�ེད་�ི་
ཐར་ལམ་�ོར་ལ་�གས་ཆེ་�་�ངས་སོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ངས་པ། �ོད་རང་འ�ོ་དགོས་ལམ་དེ་ངས་
བ�བ་�ི་ཡིན། ངས་�ོད་ལ་བ�བ་�་�ོས་སོགས་�ོན་�ི་ཡིན། 9�་�ེལ་སོགས་དང་འ�་བར་�ེན་པར་མ་�ར་
ཞིག། དེ་ཚ�ར་ག�ན་�ིར་�བ་དང་མ�ར་སོགས་ཡོགས་ནས་ཁ་ལ་ཉན་པོ་བཟོས་དགོས་སོ། 10མི་ངན་འདི་ཚ�ས་
དཀའ་ཚ�ག་�ོང་དགོས་ཤིང་། འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་�ོ་བཅོལ་�་མཁན་ཚ�ར། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་�ན་�ན་
�གས་བ�ེས་�ང་། 11�ོད་ཚ�་�ང་བདེན་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཅི་མཛད་པ་ལ། �ོད་�མས་དེ་
�ེན་�ིས་དགའ་ཞིང་མ�་བར་�ོས། ཁོང་གི་བཀའ་ལ་བ�ི་�ང་�་མཁན་�མས། དགའ་ཚ�ར་ཆེན་པོས་�ད་
བ�བ་ཅིག།  

ག�ང་མ�ར 33 



ག�ང་མ�ར 

བ�ོད་པའི་མ�ར་མ།  

1�ོད་ཚ�་�ང་བདེན་ཡིན་པ་ཚང་མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཅི་མཛད་པ་ལ་། དགའ་ཚ�ར་ཆེན་པོས་�ད་
བ�བ་ཅིག། ཁོང་གི་བཀའ་ལ་བ�ི་�ང་�་མཁན་�མས། ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ་ཞིག། 2པི་ཝང་གཏོང་
བཞིན་ཁོང་ལ་གཏང་རག་འ�ལ། �ད་མང་�་�ན་འ�ོལ་ཞིང་ཁོང་ལ་མ�ར་ད�ངས་�ལ། 3ཁོང་�ིར་མ�ར་མ་
གསར་པ་ཞིག་བཟོས་ནས། ཙལ་འ�ོངས་པོས་པི་ཝང་གཏོང་ཞིང་དགའ་ཚ�ར་ཆེན་པོས་�ད་བ�བ་ཅིག། 4གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ་ནི་བདེན་པ་ཡིན། མཛད་འ�ིན་�མས་ལ་�ོ་གཏད་འོས་པ་ཡིན། 5གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གིས་�ང་བདེན་དང་མ�ན་བཞིན་ལས་�མས་གཅེས་པར་མཛད། ཁོང་གིས་�ན་�ན་�གས་བ�ེས་
ས་གཞི་གང་། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཡིས་མཐོ་རིས་བཀོད་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་ག�ངས་པའི་བཀའ་
ཡིས་ཉི་�་�ར་ག�མ་བཀོད། 7ཁོང་གིས་�་མཚ�འི་�་�མས་ས་གནས་གཅིག་�་བ�ས། གཏིང་ཟབ་�་�མས་བང་
མཛ�ད་ནང་�་བཀག། 8འཇིག་�ེན་�ན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ས་དགོས་སོ། འཇིག་
�ེན་མི་ཚང་མས་ཁོང་ལ་བ�ར་�ི་�ོས། 9ཁོང་གིས་ག�ངས་པའི་�བས་འཇིག་�ེན་བཀོད་གནང་ཞིང་། ཁོང་གི་
བཀའ་ཡིས་ཐམས་ཅད་ཆགས། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་རིགས་�མས་�ི་དམིགས་�ལ་�མས་དོན་མེད་
མཛད། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་འཆར་གཞི་�མས་�བ་�་མ་བ�ག་གོ། 11འོན་�ང་ཁོང་གི་འཆར་གཞི་�མས་བ�ེན་
པོར་གནས། ཁོང་གི་དམིགས་�ལ་�མས་ནི་�ན་�་གནས། 12མི་རིགས་�་ཡི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཡིན་པ་དེ་དགའ། ཁོང་གིས་ཉིད་�ི་ཆེད་�་འདམས་པར་མཛད་པའི་མི་�མས་དགའ། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་གིས་མཐོ་རིས་ནས་གཟིགས་ཤིང་། མི་རིགས་�ན་ལ་ཁོང་གིས་གཟིགས། 14རང་གི་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་
གནས་འདི་ནས། ཁོང་གིས་མར་འཇིག་�ེན་ནང་�ོད་�མས་ལ་གཟིགས། 15དེ་ཚ�ས་བསམ་�ོ་དེ་ནི་ཁོང་གིས་
བཟོས། དེ་ཚ�འི་�་བ་ཚང་མ་ཁོང་གིས་མ�ེན། 16དམག་ད�ང་དབང་ཆེན་�ི་�ེན་�ིས་�ལ་པོས་�ལ་མི་འ�ར། 
ད�ང་�གས་�ན་པའི་དམག་མིས་�ལ་མི་�བ། 17�ལ་ཁ་ཐོབ་�ིར་དམག་�ས་ཕན་མི་ཐོག། དེ་ཚ�འི་�ོབས་�ིས་
�བས་མི་�བ། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་རང་གི་བཀའ་�་�ང་མཁན་དང་། ཁོང་གི་�ན་�ན་�གས་
བ�ེར་�ོ་བཅོལ་མཁན་�མས་ལ་གཟིགས་བཞིན་ཡོད། 19ཁོང་གིས་འཆི་བ་ལས་�ང་དེ་ཚ�ར་�བས། དེ་ཚ�ར་�་
གེའི་�ས་�་ཁོང་གིས་གསོན་པོར་བཞག། 20ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ོ་གཏད་�ེད་བཞིན་ཡོད། ཁོང་
ནི་ང་ཚ�འི་�ང་མཁན་དང་�བས་�ོགས་ཡིན། 21ཁོང་གི་�ེན་�ིས་ང་ཚ�་དགའ་པོ་ཡོད། ཁོང་གི་དམ་པའི་མཚན་
ནང་ང་ཚ�ས་�ོ་བཅོལ་ལོ། 22ང་ཚ�འི་རེ་བ་�ེད་ནང་འཇོག་བཞིན་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ན་�ན་
�གས་བ�ེ་ང་ཚ�་མཉམ་གནས་པར་ཤོག།  

ག�ང་མ�ར 34 

1ང་ནི་�ན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བཏང་རག་�ལ་�ིས་ཡིན། ཁོང་ལ་བ�ོད་�ིར་ང་ནི་ནམ་ཡང་བཀག་
མི་ཡོང་། 2ཁོང་གི་མཛད་པར་ང་ནི་བ�ོད་�ིས་ཡིན། མནར་གཅོད་ནང་�ད་པ་ཚ�ས་ཐོས་ནས་དགའ་བར་ཤོག། 
3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�བས་ཆེན་�ོར་ལ་ང་མཉམ་གསལ་བ�གས་�ོས། ང་ཚ�་མཉམ་འ�ོགས་ཁོང་གི་
མཚན་ལ་བ�ོད། 4ང་ཡིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་འདེབས་ཁོང་གིས་བཀའ་ལན་གནང་། འཇིགས་པ་�ན་



ག�ང་མ�ར 

ལས་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཐར་བར་མཛད། 5བཙན་གནོན་�ོང་མཁན་�མས་ཁོང་ལ་མཇལ་�ས་དགའ། འདི་ཚ�ར་ནམ་
ཡང་�ོ་ཕམ་མི་ཡོང། 6མགོན་མེད་�མས་�ི་འབོད་�ས་ཁོང་གིས་བཀའ་ལན་གནང་། �ག་བ�ལ་�ན་ལས་ཁོང་
གིས་�བས་པར་འ�ར། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་�ེད་མཁན་�མས་ཁོང་གི་ཕོ་ཉས་�ང་། དེ་
ཚ�ར་ཉན་ཀ་�ན་ལས་�བས། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བཟང་པོ་ཇི་ཡིན་རང་ཉིད་�ི་འཚ�ལ་ནས་ཤེས། ཁོང་ནང་
�ང་�ོབ་ཐོབ་མིར་དགའ་�ོ་ཐོབ། 9ཁོང་གི་མི་མང་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་�ོས། ཁོང་གི་
བཀའ་�ིམས་�ང་མིར་མགོ་མཁོ་ཚང་མ་ཐོབ། 10ཁ་ལག་མེད་པར་སེང་གེ་�མ་ནི་�ོགས་པར་�ས། འོན་�ང་
ཁོང་གི་བཀའ་�ིམས་�ང་མཁན་ནི། དེ་ཚ�ར་མགོ་མཁོ་ཐོབ་ཅིང་ཚ�མ་པར་འ�ར། 11�ོགས་པོ་གཞོན་ཚ�་ང་ཡི་
གཏམ་ལ་ཉོན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�ེད་�ིར་ང་ཡིས་བ�བ་པར་�། 12�ོད་�ི་མི་ཚ�་�ིད་པོ་�ོད་
འདོད་དམ། �ོད་�ིས་མི་ཚ�་རིང་ཞིང་བདེ་�ིད་ལ་འདོད་དམ། 13དེ་འ�་ཡིན་ན་གཏམ་ངན་�ན་སོགས་ཤོད་པ་
ལས་�ང་རིང་�ོད། 14ལས་ངན་�ངས་ཏེ་བཟང་ལས་�ོས་ཤིག་དང་། རང་གི་�ིང་ཐག་པ་ནས་ཞི་བདེའི་�ེས་�་
འ�ངས། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ང་བདེན་ཚ�ར་གཅེས་�ོངས་གནང་། དེ་ཚ�འི་འོ་འདོད་ཚང་མ་གསན་
པར་འ�ར། 16འོན་�ང་ལས་ངན་�ེད་མིར་�བ་འ�ལ་གནང་། དེ་�ེན་དེ་ཚ�་འཆི་བའི་�ེས་�་མ�ོགས་པོར་
བ�ེད་པར་འ�ར། 17�ང་བདེན་མི་ཡིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འབོད་�ས་ཁོང་གིས་གསན། དེ་ཚ�འི་དཀའ་
ངལ་ཡོངས་ལས་ཁོང་གིས་�བས། 18སེམས་�གས་ཆགས་མིའི་ཉེས་འ�མ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བ�གས། རེ་བ་
མེད་པ་�མས་ལ་ཁོང་གིས་�བས། 19མི་བཟང་པོ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་�ང་ན་ཡང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་
གིས་དེ་ཚ�་ཡོངས་ལས་ཐར་པ་གནང་། 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་གཅེས་འཛ�ན་གནང་བ་དང་། དེ་
ཚ�འི་�ས་པ་གཅིག་�ང་ཆག་མི་འ�ར། 21ངན་ལས་ངན་པ་�མས་ལ་ཚར་བཅད་ཅིང་། �ང་བདེན་ཚ�ར་ཞེན་
ལོག་�ེད་མིར་ཉེས་ཆད་འཕོག། 22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་རང་གི་འབངས་ཚ�ར་�བས་པ་དང་། ཁོང་ལ་
�བས་བཅོལ་མི་�མས་ཐར་བར་མཛད༎  
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མགོན་�བས་�་བའི་�ོན་ལམ།  

1ང་ལ་�ོལ་མི་དེ་ཚ�ར་�ེད་�ིས་�ོལ། ང་ལ་འཐབ་མིར་�ེད་�ིས་འཐབ་པར་མཛ�ད། 2�ེད་�ི་�བ་དང་གོ་�བ་
བཞེས་རོགས་གནང་ནས། ང་ལ་�ང་�ིར་ཕེབས་རོགས་གནང་། 3ང་ཡི་�ེས་�་དེད་མཁན་དེ་ཚ�འི་ཐོག། �ེད་�ིས་
མ�ང་དང་�་རེ་བ�གས་རོགས་གནང་། ང་ལ་�བས་�ི་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་གནང་བར་མཛ�ད། 4ང་ལ་གསོད་
ཐབས་�ེད་མིར་ཕམ་ཞིང་�ད་པར་ཤོག། ང་ལ་གནོད་�ིར་�ོས་�ོན་�ེད་མཁན་�མས། �ིར་ལོག་�ོས་ནས་དེ་ཚ�་
མགོ་འཐོམ་ཤོག། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཕོ་ཉས་དེ་ཚ�་དེད་པའི་�ས། དེ་ཚ�་�ང་གི་འ�ེར་བའི་སོག་མ་
འ�་བར་ཤོག། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉས་དེ་ཚ�ར་བ�ང་བའི་�ས། དེ་ཚ�་འ�ོ་བའི་ལམ་ནི་�ན་ནག་དང་
འ�ེད་བདར་ཤོར་པོ་ཡིན་པར་ཤོག། 7ང་ལ་དེ་ཚ�ས་དོན་མེད་�ི་བ�གས་ནས། དེ་ཚ�ས་ངའི་�ིར་དོང་ཞིག་གཏིང་
རིང་�ས། 8འོན་�ང་རང་གིས་བ�གས་པའི་�ི་ནང་རང་ཉིད་�ད། རང་གིས་�ས་པའི་དོང་ནང་རང་ཉིད་
འ�ིལ། མ་ཤེས་�ོན་ནས་དེ་ཚ�་འཇིགས་པར་འ�ར། 9དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེན་�ིས་ང་བདེ་�ིད་
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�ང་བར་འ�ར། ཁོང་གིས་ང་ལ་�བས་པས་ང་དགའ་བར་འ�ར། 10རང་གི་སེམས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
�་གི་ཡིན། �ེད་དང་འ�་བ་�་ཞིག་མེད། �ེད་�ི་�ོབས་�ན་ལག་ནས་�ོ་པོར་�བས་པ་དང་། ད�ལ་པོར་བ�ས་
བཅོས་�ེད་མིར་�ེད་�ིས་�ང་། 11ངན་ཅན་འདི་ཚ�་ངའི་�ེང་ངོ་�ོལ་དཔང་པོ་�ས། མ་ཤེས་ཉེས་�ོན་ང་ལ་
བ�གས་བཞིན་འ�ག། 12བཟང་ལན་ཚབ་�་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་ངན་ལན་འཇལ། ང་ནི་ཐབས་ཟད་ནང་�་དིམ། 
13འོན་�ང་འདི་ཚ�་ན་བའི་�བས་�་ནི། ངས་�་ངན་�ས། ངས་ནི་ཁ་ཟས་�ངས་བ་ཡིན། �ར་ནས་ང་ཡི་�ོན་
ལམ་བཏབ་པ་ཡིན། 14�ོགས་པོ་འམ་�ན་�ི་དོན་�་�ོན་ལམ་འདེབས་པ་�ར། ངས་�ང་དེ་བཞིན་�ོན་ལམ་
བཏབ་པ་ཡིན། ཨ་མའི་དོན་�་�་ངན་�ས་པ་བཞིན། �་ངན་�ས་བཞིན་�ར་ནས་�ིན་པ་ཡིན། 15འོན་�ང་ང་
ནི་དཀའ་ངལ་ནང་�ད་པའིི་�བས་དེ་ཚ�་དགའ། དེ་ཚ�་�ོགས་བཞིར་བ�ོར་ནས་ང་ལ་འ�། �ི་མིས་ང་ལ་�ང་བ་
དང། �་མ�ད་�ང་ནས་བ�ད། 16�ང་ལག་མི་འ�ལ་མཁན་ལ་འ�་བ་�ར། འདི་ཚ�ས་ང་ལ་མི་དགའ་མིག་ལོག་
བ�། 17ག་�ས་བར་�་གཙ�་བོ་�ེད་ནི་གཟིགས་བ�གས་སམ། ང་ལ་དེ་ཚ�འི་འཐབ་�ོལ་ལས་�བས་པར་མཛ�ད། 
སེང་གེ་དེ་ཚ�་ལས་ང་ལ་�ོབ་པར་མཛ�ད། 18དེ་ནས་ཚ�གས་ཆེན་ནང་�་�ེད་ལ་གཏང་རག་འ�ལ། དེ་ཚ�འི་�ོད་
�་ང་�ེད་ལ་བ�ོད་པ་འ�ལ། 19ང་ཡི་�ན་ཅན་ད�་བོས་ང་ཕམ་�ད་�ང་བར་དགའ་མ་བ�ག། དོན་མེད་ང་
ལ་�ང་མཁན་ལ། ང་ཡི་�་ངན་�ས་�་འ�་མ་བ�ག། 20དེ་ཚ�ས་�ང་བདེན་�ོགས་གཏམ་མི་�ེང་བར། དེའི་�ིར་
དེ་ཚ�ས་ཞི་བདེ་དགའ་མིའི་�ོར། དེ་ཚ�ས་�ན་མའི་གཏམ་�མས་བཟོ་བ་དང་། 21ང་ལ་�ད་�གས་ཆེན་པོས་�ོན་
འ�གས་�ས། �ེད་�ི་གང་�ས་ལས་�མས་ང་ཚ�ས་མཐོང་ཟེར། 22འོན་�ང་�ེད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ིས་�་བ་
འདི་དག་གཟིགས་ཡོད་པས། དེའི་�ིར་�ེད་ནི་ཞལ་བ�མ་མ་བ�གས་རོགས། �ེད་རང་ཉིད་ཐག་རིང་མ་
བ�གས་རོགས་གནང། 23�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡར་བཞེངས་ནས་�ེད་�ིས་ང་ལ་�ང་�ོབ་གནང་། ང་ཡི་
དཀོན་མཆོག་བཞེངས་ནས་�ེད་�ིས་ངའི་�ོགས་ག�ང་�ེང་མཛད་�་གསོལ། 24�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་
�ང་བདེན་ཡིན་ཞིང་། ང་ནི་ཉེས་མེད་ཡིན་ཟེར་ཞལ་ཆེ་མཛ�ད། ད�་བོ་ངའི་�ེང་དགའ་�་མ་བ�ག་ཅིག། 25ཁོ་
ལ་དེད་པས་ང་ཚ�འི་འདོད་དོན་�བ་སོང་ཟེར། དེ་ཚ�འི་ནང་�ང་དེ་�ར་ལབ་�་མ་བ�ག་ཅིག། 26ང་ཡི་དཀའ་
ངལ་�ས་�་དགའ་མཁན་ཡོངས་�་ཕམ་པ་དང་འཐོམ་པར་ཤོག། ང་ལས་�ག་པ་ཡོད་ཟེར་མཁན་�མས། �ོངས་
ནས་ཞབས་འ�ེན་ནང་�་�ད་པར་ཤོག། 27ཉེས་མེད་ང་ལ་བ�་བར་འདོད་མཁན་�ིས། དེ་ཚ�ས་དགའ་ཞིང་ཡང་
ནས་ཡང་�་འབོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་ཇི་འ�་�བས་ཆེན་ཡིན། རང་གི་�ན་པོ་�ལ་བར་�གས་མཉེས་
སོ། 28དེ་�ས་ང་ནི་�ེད་�ི་�ང་བདེན་�ོར་གསལ་�གས་�ེད་ཅིང་། ཉིན་གང་�ེད་ལ་བ�ོད་�ིས་ཡིན༎  

ག�ང་མ�ར 36 

མིའི་�ོད་ངན།  

1མི་ངན་�མས་�ི་སེམས་�ི་གཏིང་ནང་�ིག་པ་�། དེ་ཡིས་དཀོན་མཆོག་ངོས་ལེན་མི་�ེད་པ་དང། �ས་བ�ར་
སོགས་�ེད་�ི་མེད་དོ། 2དེ་ཚ�་རང་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡིན་བསམ་པས་�ེན། དེ་ཚ�འིི་�ིག་པ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་�ེད་
པས། དེའི་�ིར་དེ་ཚ�་ལ་ཁོང་གིས་ཉེས་ཅན་བ�ི་མི་འ�ར་ཞེས་བསམ་�ི་ཡོད་དོ། 3དེ་ཚ�འི་ཁའི་ནང་གཏམ་ངན་
�ན་�ི་གང་། ཤེས་རབ་�ན་པ་དང་�་བ་བཟང་པོ་ད་དེ་ཚ�ས་མི་�ས། 4ཉལ་ནས་བ�ད་�བས་དེ་ཚ�འི་�ས་ངན་



ག�ང་མ�ར 

བ�མས། དེ་ཚ�འི་�ེད་པའི་ལས་གང་ཡང་བཟང་པོ་མིན། དེ་ཚ�འི་�་བ་ངན་པ་གང་ཡང་�ངས་མི་འ�ར། དཀོན་
མཆོག་གི་བཟང་བ་ཉིད། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་མཐོ་རིས་བར་�་�ེབས། �ེད་�ི་
དམ་ཚ�ག་�ན་�ལ་ནམ་མཁའ་བར་�་བ�ངས། 6�ེད་�ི་�ང་བདེན་རི་�ར་མཐོ་བ་དང་། �ེད་�ི་ཞལ་ཆེ་�་
མཚ�འི་གཏིང་ཟབ་འ�། �ེད་�ིས་མི་དང་�ད་འ�ོ་�་�ོག་གནང། 7�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་
བ�ེ་ཇི་འ�་རིན་ཐང་ཆེ། �ེད་�ི་ཤོག་པའི་འོག་�་ང་ཚ�ར་�ང་�ོབ་ཐོབ། 8ང་ཚ�ས་�ེད་�ི་གནང་བའི་ཁ་ཟས་
འབེལ་པོ་ཟ། �ེད་�ི་བཟང་པོའི་གཙང་པོ་ལས་བ�ང་�ིར་ང་ཚ�ར་གནང་། 9�ོག་ཡོངས་�ི་འ�ང་�ངས་�ེད་
ཡིན་ཞིང་། �ེད་�ི་འོད་�ི་�ེན་�ིས་ང་ཚ�ས་འོད་ཟེར་མཐོང། 10�ེད་ལ་ངོ་ཤེས་དེ་ཚ�ར་གཅེས་པོ་དང་། �ང་
བདེན་དེ་ཚ�ར་བཟང་པོ་�་མ�ད་གནང་བར་མཛད། 11�ོབ་པ་ཅན་ཚ�་ངའི་ཐོག་འཐབ་པའམ། མི་ངན་འདི་ཚ�ས་
ང་ལ་དེད་མ་བ�ག། 12མི་ངན་འདི་ཚ�་གང་�་འ�ེལ་བ་གཟིགས་རོགས་གནང་། འདི་ཚ�་གནས་འདིར་འ�ེལ་
བས་ལངས་མི་ཐོབ༎  

ག�ང་མ�ར 37 

བཟང་ངན་�ི་མ�ན་ལམ།  

1མི་ངན་�ེན་�ིས་སེམས་འ�ལ་མ་�ེད་ཅིག། ལས་ངན་�ེད་མཁན་�མས་ལ་�ག་དོག་མ་�ེད་ཅིག། 2དེ་ཚ�་�་
�མ་པ་�་�་མ�ོགས་པོར་ཡལ་བར་འ�ར། �ི་ཤིང་�ིད་པ་�་�་དེ་ཚ�་འཆི། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་
ནས་བཟང་པོ་�ོས་ཤིག། �ལ་ནང་ཁམས་བཟང་གནས་ཞིག། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནང་�་དགའ་བ་འཚ�ལ་ཞིག་
དང། ཁོང་གིས་�ོད་�ི་བསམ་དོན་�བ་པར་མཛད། 5རང་ཉིད་ལ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ལ་། ཁོང་གི་
ནང་�་�ོ་བཅོལ་�ས་ཤིག་དང་། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་�བས་�ོགས་གནང་བར་འ�ར། 6ཉིན་མའི་�ང་གི་ཉི་མ་འ�་
བ་ཁོང་གིས་ནི། �ོད་�ི་�ང་བདེན་ལ་ནི་འ�ོ་བར་འ�ག། 7བཟོད་�ན་�ིས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་
མཛད་པ་གནང་བ�ག་ཅིག། ལམ་�ོང་�ང་བའི་མི་ཡི་�ེན། ཡང་ན་�་ཞིག་རང་གི་�ས་ངན་�བ་པ་ལ་སེམས་མ་
འ�གས། 8སེམས་འ�ལ་ཡང་ན་ཁོང་�ོ་མ་�ེད་ཅིག། དེ་ཡིས་�ག་བ���ལ་གཅིག་པོ་ནང་�་�ེ་འ�ིད་�ས། 9གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་མཁན་�མས་རང་�ལ་འཛ�ན། འོན་�ང་མི་ངན་�ལ་ནས་དེད་པར་འ�ར། 10མི་
ངན་�མས་ནི་�ར་�་ཡལ་བར་འ�ར། �ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�ར་འཚ�ལ་�ང་�ེད་མི་འ�ར། 11�ེམ་�ང་�མས་�ིས་�ལ་
ཐོག་དབང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་ཞི་བདེ་དང་ནི་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ལོངས་�ོད་བར་འ�ར། 12བཟང་པོའི་མིའི་
�ེང་�ིག་ཅན་�མས་�ིས་ནི། �ས་ངན་བ�མས་ཤིང་�ང་མིག་བ�ས། 13འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་
གིས་མི་ངན་ཚ�འི་�ེང་གད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་ཚ�་མ�ོགས་པོར་འཇིག་པ་ཁོང་གིས་མ�ེན། 14ད�ལ་པོ་
དགོས་མཁོ་ཅན་�མས་གསོད་པའི་�ིར། �ང་པོའི་ལས་�ེད་མི་�མས་ཚར་གཅོད་�ིར། ངན་པས་རལ་�ི་བཏོན་
ནས་མདའ་ག�་འཐེན། 15འོན་�ང་རང་གི་རལ་�ིས་རང་ཉིད་འཆི། དེ་ཚ�འི་མདའ་ག�་�མ་�ར་སོང་བར་
འ�ར། 16ངན་པ་ཆང་མས་བསགས་པའི་�་ནོར་ལས། བཟང་པོའི་མི་མཉམ་ཡོད་པའི་�་ནོར་�ང་�ང་དེ་འོས་
པ་ཡོད། 17གང་ལ་ཟེར་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ངན་པས་�ོབས་�གས་འ�ོག། འོན་�ང་བཟང་པོའི་མི་
�མས་�ང་བར་འ�ར། 18རང་གི་བཀའ་�ིམས་�ང་མིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དོ་�ང་མཛད། �ལ་དེ་



ག�ང་མ�ར 

�ན་�་དེ་ཚ�ས་དབང་བར་འ�ར། 19�ེན་ངན་�ས་�་དེ་ཚ�ར་�ག་མི་ཡོང་། �་གེའི་�ས་�་དེ་ཚ�ར་ཁ་ཟས་�ང་། 
20འོན་�ང་མི་ངན་འདི་ཚ�་འཆི་བར་འ�ར། ནགས་�ི་མེ་ཏོག་འ�་བ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ད�་
�མས་ཡལ་བར་འ�ར། �་བ་བཞིན་�་དེ་ཚ�་ཡལ་བར་འ�ར། 21མི་ངན་འདི་ཚ�ས་�་ལོན་ལེན་�ང་�ིར་མི་�ོད། 
འོན་�ང་བཟང་པོའི་གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོས་�ིན་པ་གཏོང་། 22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནས་�ིན་�བས་ཐོབ་
མིས་�ལ་དབང་འཛ�ན། འོན་�ང་ཁོང་ནས་དམོད་པ་ཕོག་མཁན་�ལ་ནས་དེད། 23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་
གིས་མི་ཚ�ར་འ�ོ་དགོས་པའི་འ�ལ་ལམ་�ོན་གནང་ངོ། ཁོང་ལ་�གས་གཉེས་པོ་བཟོས་མཁན་དེ་ལ་�ང་བར་
མཛད། 24དེ་ཚ�་འ�ེལ་ཡང་དེ་�ར་�ས་མི་ཡོང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་ཡར་
བ�ང་ངོ་། 25ད་ང་ལོ་ན་�ས་�ང་ཚ�་རིང་ལོ་མང་གསོན། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཟང་པོའི་མི་
�མས་�ངས་བའམ། ཡང་ན་དེ་ཚ�འི་�་�་ཁ་ཟས་མེད་པར་�ོང་བ་ངས་མ་མཐོང་། 26�ན་�་�་ལོན་གཡར་ཞིང་
�ིན་པ་�ིན། དེ་ཚ�འི་�་�་�མས་ནི་�ིན་�ི་�བས་པ་ཡིན། 27ངན་ལས་ཁ་�ར་ཏེ་བཟང་པོའི་ལས་�ས་ན། �ོད་
�ི་མི་བ�ད་�ལ་དེར་�ན་�་འཚ�་བར་འ�ར། 28གང་ལགས་ཟེར་ན་�ང་པོ་གང་ཞིག་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གཅེས་ཞིང་མཉེས། ཁོང་གི་དམ་ཚ�ག་ཅན་མི་ལ་�ངས་མི་ཡོང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་�ན་�་�ང་�ོབ་གནང་། འོན་
�ང་ངན་པའི་རིགས་བ�ད་འདི་ཚ�་དེད་པར་འ�ར། 29�ང་བདེན་མི་ཡིས་�ལ་ཐོག་དབང་འཛ�ན་�ས་པ་དང་། 
འདི་ཚ�་གནས་དེར་�ན་�་འཚ�་བར་འ�ར། 30བཟང་པོའི་མི་ཡི་ཤེས་རབ་�ེང་མོལ་�ེད། དེ་ཡི་ནམ་ཡང་�ིམས་
འགལ་མི་�ེད་དོ། 31དེ་ཚ�འི་རང་གི་སེམས་ནང་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་བཞག། དེ་ལ་ནམ་ཡང་
�ངས་མི་འ�ར། 32མི་ངན་འདི་ཚ�ས་བཟང་པོའི་མི་ཚ�་ལ་བ�ས་ཞིང། དེ་ཚ�ར་གསོད་�ིར་ཐབས་ཤེས་�ེད་ནས་
�ོད་�ི་ཡོད། 33འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་ད�་བོར་མི་གཏད་པའམ། �ིམས་�ག་�བས་�་
ཉེས་ཅན་�ི་མི་བ�ག། 34གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་རེ་བ་བཅོལ་ནས་ཁོང་གི་བཀའ་�ིམས་�ང་ཞིག་དང། ཁོང་
གིས་�ོད་ལ་�ལ་དེ་�ོད་�ི་དབང་འོག་བཞག་ནས་�ོད་ལ་�ས་ཞབས་�ེད་པར་འ�ར། མི་ངན་ཚར་གཅོད་�ོད་
�ིས་མཐོང་བར་འ�ར། 35�ོན་ཆད་ངས་མི་ངན་མནར་གཅོད་ཅན་ཞིག་ངོ་ཤེས་�ི་ཡོད་པས། དེ་ནི་ལེབ་ནོན་
འ�མ་ཤིང་འ�་བར་ཚང་མ་ལས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང་། 36འོན་�ང་�ེས་�་ང་ལམ་དེ་བ�ད་ནས་འ�ོ་
�བས་ཁོ་མི་འ�ག། ང་ཡིས་བཙལ་བས་ཁོ་མ་�ེད། 37�ོད་�ལ་བཟང་པོའི་མི་ལ་དོ་�ང་�ོས་ཤིག་དང་། �ང་
བདེན་མི་ལ་ཞིབ་པར་�ོས་ཤིག། ཞི་བདེའི་མི་ཡི་རིགས་བ�ད་འཕེལ་བར་འ�ར། 38འོན་�ང་�ིག་ཅན་�མས་ནི་
འཇིགས་པར་འ�ར། དེ་ཡི་རིགས་བ�ད་མིང་མེད་�ོངས་བར་འ�ར། 39�ང་བདེན་མི་ལ་ཁོང་གིས་�ོབ་པ་
གནང་། དེ་ཚ�ར་དཀའ་ངལ་�ས་�་�ང་�ོབ་གནང་། 40ཁོང་གིས་དེ་ལ་�བས་ཤིང་ཐར་པ་གནང་། མི་ངན་ལག་
ནས་ཁོང་གིས་�བས། གང་ལ་ཟེར་ན་�ང་�ོབ་�ིར་�་དེ་ཚ�་ཁོང་�ང་བཅར༎  
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དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་པའི་མིའི་�ོན་ལམ།  

1�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�གས་�ོའི་ངང་ང་ལ་ཉེས་ཆད་མ་གནང་རོགས་གནང། 2�ེད་�ི་�ག་མདས་
ང་ལ་�་�ལ་བཟོས། �ེད་�ི་�ག་གིས་ང་ལ་�ས་ཡོད་དོ། 3�ེད་�ི་�གས་�ོས་ང་ན་�ག་ངང་�ད་ཡོད། ང་ཡི་
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�ིག་པའི་�ེན་�ིས་ང་ལ་ནད་གཞི་ཕོག། 4ང་ཡི་�ིག་པའི་�་ལོག་ནང་�་དིམ། དེ་ནི་�ིད་�ིར་ང་ཡིས་འ�ེར་མི་
�བ། 5ང་ནི་�ོ་�ོས་དམན་པའི་�ེན་�ིས་ནི། ང་ཡི་�་�མས་�ལ་ཞིང་�ི་ངན་�ོ། 6ང་ནི་�ོད་�ར་�མ་�ར་
ཆགས་ནས་ཡོད། ཉིན་གང་�་ངན་�ེད་ནས་འ�ལ་�ི་ཡོད། 7ང་ནི་ཚ་བ་འབར་བཞིན་འ�ག། ང་ནི་འཆི་བའི་ཉེ་
བར་�ེབས་ཡོད་དོ། 8ང་ནི་ཐང་ཆད་�ེ་�མ་�ར་ཆགས་ནས་ཡོད། ང་ཡི་སེམས་ནས་དཀའ་ངལ་�ེ་ངག་འདོན། 
9�ེ་གཙ�་བོ་ང་ཡི་གང་འདོད་�ེད་�ིས་མ�ེན། ང་ཡི་འ�ན་�ད་ཤོར་བ་ཚང་མ་�ེད་�ིས་གསན། 10ང་ནི་�ིང་
འདར་�ས་�ོབས་ཟད་ནས་ཡོད། ང་ཡི་མིག་གི་འོད་�ང་�ིབ་ཚར་རོ། 11ང་ཡི་མཛའ་�ོགས་དང་ནི་�ིམ་མཚ�ས་
�མས། �་དེའི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�་ང་དང་�ལ། ང་ཡི་ནང་མི་�མས་�ང་ང་ལས་ཐག་རིང་�ོད། 12ང་ལ་གསོད་�ིར་
འཚ�ལ་མིས་�ི་བ�གས་ཏེ། གནོད་པ་�ེལ་མི་ཚ�ས་ང་ལ་མེད་པར་བཟོས་�་�ིགས་ར་བ�ལ་བཞིན་འ�ག། ངའི་
ཐོག་�ས་ངན་བ�མ་མཁན་ངལ་མི་གསོ། 13ང་ནི་འོན་པ་བཞིན་�་ཐོས་མི་�བ། ང་ནི་�གས་པ་བཞིན་�་�་མི་
�བ། 14ང་ནི་�་བས་ཅི་ཡང་ཐོས་མི་�བ་པའི་�ེན། གཏམ་ལན་འདེབས་མི་�བ་པའི་མི་དང་འ�། 15འོན་�ང་
ང་ནི་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་�ོ་བཅོལ་ལོ། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག། �ེད་�ིས་ང་ལ་
ལན་འདེབས་གནང་བར་འ�ར། 16ང་ལ་དཀའ་ངལ་�ས་�་ད�་བོར་དགའ་མ་བ�ག། ང་ཡི་ཉམ་�ད་�ོར་ལ་
�ོར་ཤོབ་བཤད་མ་བ�ག། 17དཀའ་ཚ�ག་�ག་པར་ང་ལ་མནར་བས་�ེན། ང་ནི་འ�ེལ་�བས་ཡོད། 18ང་ཡི་�ིག་
པ་ངོས་ལེན་�་�་ཡིན། དེ་ཡིས་ང་ལ་སེམས་འ�ལ་ཁེངས་ནས་ཡོད། 19ང་ཡི་ད�་�མས་ཁམས་བཟང་ཤིང་
�ོབས་ཆེ་བས། དོན་མེད་ང་ལ་�ང་འཁན་མང་པོ་ཡོད། 20ང་ནི་བཟང་པོའི་�ེས་�་�གས་པས་�ེན། བཟང་ལན་
ངན་པས་འཇལ་མཁན་དེ་ཚ�ས་ང་ཡི་�ེང་�་�ོལ་བཞིན་ཡོད། 21�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་མ་�ངས་ཤིག། ང་
ཡི་དཀོན་མཆོག་ང་ལས་ཐག་རིང་མ་བ�གས་ཤིག། 22�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�བས་མགོན། ད་�་ང་ལ་
�བས་�ོགས་གནང་བར་མཛ�ད༎  
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�ག་བ�ལ་�ོང་བཞིན་པའི་མིའི་�ིག་པར་ངོས་ལེན་�ས་པ།  

1ང་ཡི་�ོད་པར་ཟོན་�ས་ཤིང་། ང་ཡི་�ེ་ཡིས་ང་ལ་�ིག་པ་�ེད་བ�ག་གི་མིན། མི་ངན་ངའི་མ�ན་ཡོད་རིང་�། 
ང་ཡི་ཁ་ནི་བ�མ་ནས་�ོད་�ི་ཡིན། 2ངག་བཅད་བ�ད་ནས་ངས་ཚ�ག་ཅིག་མི་�ས། བཟང་པོའི་�ོར་ལའང་
གཏམ་མི་�འོ། འོན་�ང་ང་ཡི་དཀའ་ཚ�གས་ད་�ང་ཆེ་�་སོང་། 3སེམས་འ�ལ་�ིས་ནི་ང་མནར་སོང། བསམ་�ོ་
ཇི་ཙམ་བཏང་�ང་དཀའ་ངལ་ཆེ་�་སོང་། གཏམ་ནི་མ་འ�ི་བར་�་འ�ིག་མ་སོང་། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་
ནམ་བར་གསོན་ནམ། ང་ནམ་འཆི་ཡོང་ངམ། ང་ཡི་མི་ཚ�འི་མཐའ་མ་མ�ོགས་པོར་ནམ་ལེབས་ཡོང་ངམ། ང་ལ་
ག�ང་�ེང་གནང་�་གསོལ། 5�ེད་�ིས་ང་ཡི་མི་ཚ�་�ང་�ང་བཟོས། �ེད་�ང་ང་ཡི་མི་ཚ�་ཅི་ཡང་མིན། བདེན་
པར་མི་ཚང་མ་ད�གས་ནི་�ར་ར་་�ག་མིན། 6�ིབ་ནག་ཞིག་ལས་�ག་པ་མིན། དེ་ཚ�འི་གང་�ས་དོན་མེད་ཡིན་
པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�་དངོས་མང་པོ་གསོག་ན་ཡང་། དེ་�མས་བ�་མི་�་ཡིན་མི་ཤེས་སོ 7གཙ�་བོ་ང་ནི་�་བ་གང་
གི་ཆེད་�་རེ་བ་འཇོག་�བ་བམ། ང་ནི་�ེད་ནང་རེ་བ་བཅོལ་བཞིན་ཡོད། 8�ེན་པ་�མས་ལ་ང་ལ་འགད་མ་
འ�ག། �ིག་པ་�ན་ལས་ང་ལ་�ོབ་པར་མཛ�ད། 9ང་ནི་ཁ་འ�མ་བ�ད་ནས་ཚ�ག་གཅིག་�་མི་ཡོང་། གང་ལགས་



ག�ང་མ�ར 

ཟེར་ན་ང་ལ་དེ་འ�་དཀའ་ངལ་གནང་མཁན་�ེད་ཡིན་ནོ། 10ང་ལ་ཉེས་ཆད་གཞན་ཞིག་མ་གནང་ཞིག། �ེད་
�ིས་བ�ང་བས་ང་ནི་འཆི་�བས་ཡོད། 11བཀའ་�ོན་�ོ་ནས་�ེད་�ིས་ང་ཚ�་ལ། �ིག་པའི་ཉེས་ཆད་གནང་
བཞིན་ཡོད། ང་ཚ�འིི་འདོད་པའི་�་བ་ལ་�ག་པ་དང་འ�་བ་མེད་པར་མཛད། མིའི་ད�གས་ནི་བདེན་པར་�ར་
ར་གང་�ག་མིན། 12�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�ོན་ལམ་གསན། ང་ཡི་འོ་དོད་�་བར་�ན་གསན་ཞིག། ང་ནི་
�་�ས་�བས་�ོགས་གནང་བར་ཕེབས། ང་ཡི་ཕ་མེས་ཡོངས་�ོགས་དང་འ�་བ། ང་ནི་ཉིན་ཤས་ཆེད་�་�ེད་�ི་
མ�ོན་པོ་ཡིན། 13མ་ཤི་�ོན་�་ང་ལ་�ོད་རོགས་གནང་། ང་ཡི་མཐའ་མའི་�ོན་�་དགའ་བ་ཐོབ་པར་ཤོག།  

ག�ང་མ�ར 40 

བ�ོད་པའི་མ�ར་མ།  

1ང་ཡིས་བཟོད་�ན་ཅན་ངང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�བས་�ོགས་�ག་ནས་ཡོད། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ང་ཡི་འོ་
འདོད་གསན་ནས་ལན་འདེབས་གནང་། 2ཁོང་གིས་ང་ལ་འཇིགས་�ང་ས་དོང་དང་། གཞའ་ཡི་འདམ་ལས་
འཐེན་ནས་བཏོན་པར་མཛད། ཁོང་གི་ང་ཡི་�ང་པ་�ག་གི་�ེང་། བཞག་ནས་ང་ལ་བ�ན་པོར་མཛད་གནང་ངོ་། 
3ཁོང་གིས་ང་ལ་མ�ར་མ་གསར་པ་ཞིག་བ�བ་�ང་། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་�ིར་ཡིན། མང་པོས་འདི་
མཐོང་ནས་ཉེན་བ�ར་འ�ར་བ་དང། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ོ་གདེང་�ེད་པར་འ�ར། 4གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་�ོ་གཏད་བཅོལ་མཁན་དང། �་འ�་�མས་མི་མཆོད་མཁན་འམ། �ན་�ི་�་�མས་མཆོད་མཁན་
མཉམ་འ�ལ་བ་མི་�ེད་མཁན་�མས་བདེའཽ། 5�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག། �ེད་�ི་ང་ཚ�འི་
�ིར་ལས་མང་པོ་གནང་ཡོད། �ེད་�ར་གཞན་�་ཡང་མེད། �ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་�ིར་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་འཆར་གཞི་
མང་པོ་བཟོས་གནང་ཡོད། དེ་ཚ�འི་�ངས་ནི་�ིས་མི་�བ་པའི་�ེན། དེ་ཚང་མ་ནམ་ཡང་བ�ོད་མི་�བ། 6�ེད་ནི་
དམར་མཆོད་དང་ནི་འ�ལ་བར་�གས་མི་འདོད། �ེད་�ིས་མཆོད་�ིའི་�ེང་སེམས་ཅན་�མས་ཆ་ཚང་�ེག་པའི་
�ིན་�ེག། ཡང་ན་�ིག་བཤགས་�ི་དམར་མཆོད་�མས་�ེད་མི་དགོས། དེའི་ཚབ་�ེད་�ི་བཀའ་ཐོས་པའི་�ིར་
�ེད་�ིས་ང་ལ་�་བ་གནང་ཡོད་པ་དང་། 7དེ་བས་ང་ཡིས་�ས་པ་ཡིན། ང་ནི་འདིར་ཡོད། ངའི་�ིར་�ེད་�ི་�ོབ་
�ོན་�མས་བཀའ་�ིམས་�ི་དེབ་ནང་�་ཡོད་དོ། 8ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�གས་དགོངས་བཞིན། �བ་པར་
ང་ནི་ཤིན་�་དགའ་བ་དང་། �ེད་�ི་�ོབ་�ོན་ང་ཡི་སེམས་ནང་ཡོད། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་འབངས་
ཚང་མའི་ཚ�གས་པ་ཆེན་པོ་འཛ�མས་པའི་ནང་། �ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་�བས་�ོར་�བ་�གས་�ེད། ང་ཡི་ཁ་ནི་འ�མ་
མེད་པ་�ེད་�ིས་མ�ེན། 10�ེད་�ི་ཐར་པའི་གསར་�ར་ང་ཡི་སེམས་ནང་�ས་མེད་དོ། �ེད་�ི་དམ་ཚ�ག་ཅན་
དང་ནི་�བས་�ོགས་�ོར་�བ་�གས་�ས་ནས་ཡོད། �ེད་�ི་དམ་ཚ�ག་ཅན་དང་�ན་�ན་�གས་བ�ེའི་�ོར། 
�ེད་�ི་མི་འབངས་ཡོངས་�ོགས་ཚ�གས་པའི་ནང་�་�ས་མེད་དོ། 11�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད་
པས། �ེད་�ི་�ིང་�ེ་ང་ལས་མཚམས་མ་བཅད། �ེད་�ི་�མས་དང་བདེན་པས་ང་ལ་�ན་�་�ང་། �བས་�ོགས་
�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ། 12དཀའ་ངལ་མང་པོས་ང་ལ་བ�ོར་ཡོད་ཅིང་། ང་ཡི་�ིག་པས་ང་ལ་བ�ང་ནས་ཡོད། ང་ནི་
ཡར་ལ་མིག་འདེགས་མ་�བ་པར། ང་ཡི་�་ལས་དེ་དག་མང་བ་ཡོད། ད་ནི་ང་ཡི་སེམས་�གས་བ�ག་ཚར་སོང་། 
13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�བས་རོགས་གནང་། ད་�་རང་ང་ལ་�བས་�ོགས་གནང་བར་མཛ�ད། 14ང་ལ་



ག�ང་མ�ར 

གསོད་�ིར་�ས་ངན་བ�ོམ་མཁན་�མས། འཕམ་ནས་མགོ་ནི་འཐོམ་པར་ཤོག། དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་�བས་
དགའ་མཁན་�མས། �ི་�ར་�བ་�ེ་དེ་ཚ�ར་ངོ་ཚར་ཤོག། 15ང་ལ་ཨ་ཧ་ཨ་ཧ་ཟེར་མཁན་�མས། ངོ་ཚའི་�ེན་
�ིས་རང་ཉིད་�ག་པར་ཤོག། 16�ེད་�ར་ཡོང་མཁན་�ན་ནི་དགའ་བར་ཤོག། �ེད་�ི་ཐར་ལམ་�གས་�ེ་�་
མཁན་�མས། ཚང་མས་�ན་�་འདི་�ར་�་བར་ཤོག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཇི་�ར་མངའ་ཐང་ཆེ། 17ང་ནི་
ད�ལ་པོ་དང་�ད་ནས་ཡོད། འོན་�ང་�ེད་�ིས་ང་ལ་བ�ེད་གནང་མེད། �ེད་ནི་ང་ཡི་�བས་མགོན་དང་ང་ཡི་
དཀོན་མཆོག་ཡིན། ང་ལ་�བས་�ིར་�ར་�་ཕེབས་པར་མཛ�ད༎  

ག�ང་མ�ར 41 

མི་ནད་པའི་�ོན་ལམ།  

1ད�ལ་པོར་དོ་�ང�ེད་མི་བདེ། �ེན་ངན་ནང་�ད་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་ཚ�ར་ཁོང་གིས་�བས་
�ོགས་གནང་བར་མཛད། 2ཁོང་གིས་དེ་ལ་�ང་�ོབ་གནང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�འི་�ོག་ནི་�བས་ཤིང་�ལ་�་
དགའ་�ིད་གནང་། ད�་བོའི་�ོབས་�གས་འོག་�་ཁོང་གི་དེ་ཚ�ར་�ངས་མི་ཡོང་། 3ན་�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་དེ་ཚ�ར་རོགས་གནང་ཞིང་། དེ་ལ་ཁོང་གིས་�ར་�་གསོ་བར་མཛད། 4ང་ཡིས་�ས་པ་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ང་ཡིས་�ེད་�ིས་མ�ན་�ིག་པ་བསགས་ཡོད་པས། ངའི་�ེང་�གས་�ེས་གཟིགས་ནས་ནད་ལས་�ག་པར་
མཛད་གསོལ། 5ཁོ་ནི་འཆི་ནས་མིང་མེད་ནམ་�བ་ཟེར། ང་ཡི་ད�་བོས་ང་ལ་ཚ�ག་ངན་འདི་�ར་བ�ོད། 6ང་ལ་
འ�ད་�ིར་ཡོང་མི་སེམས་བཟང་ཐོག་མི་ཡོང་། ངའི་�ོར་དེ་ཚ�ས་གཏམ་ངན་བ�ས་ནས། �ི་�་སོང་ནས་གང་
སར་གཏམ་དེ་བཤད། 7ང་ལ་�ང་བ་�་མཁན་�མས་འཛ�མས་ནས། ངའི་�ིར་དེ་ཚ�ས་ཁ་འ�ིལ་�བ་�བ་�ས། དེ་
ཚ�ས་ངའི་�ོར་ལ་བསམ་�ོ་ངན་ཤོས་བཏང་བཞིན་འ�ག། 8དེ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་འཆི་བའི་ནད་གཞི་འཕོག་ཡོད་ཟེར། ཁོ་
ནི་�ར་ཡང་ཉལ་�ིད་�ངས་མི་འ�ར། 9ང་ཡི་�ོ་གཏད་�ོགས་པོ་ཉེས་པོ་དང་། མཉམ་�་ཁ་ཟས་ཟ་ཞིང་�ོད་
མཁན་�ིས། ང་ལས་�བ་�ར་ང་ལ་ད�་�ེད་དོ། 10འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�ིང་�ེ་གནང་རོགས་
གནང། ང་ཡི་འ�ོད་བ�ེན་�ར་གསོ་གནང་བར་མཛད། དེ་ནས་ང་ནི་ང་ཡི་ད�་བོར་ད�་ཤ་ལེན་�་ཡིན། 11དེ་
ཚ�ས་ངའི་ཐོག་�ལ་ཁ་ཐོབ་མི་ཡོང་། �ེད་ནི་ང་ལ་ད�ེས་པ་ངས་ཤེས་སོ། 12�ེད་�ིས་ང་ལ་�བས་རོག་གནང་བ་
དང་། གང་ལ་ཟེར་ན་བདེན་པ་ཇི་ཡིན་ང་ཡི་�ིས། �ས་�ན་ཆེད་�་�ེད་�ི་ང་ལ་ནི། �ེད་�ི་མ�ན་�་ང་ལ་
འཇོག་པར་མཛ�ད། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི། ད་�་དང་ནི་�ན་ནས་�ན་�་
བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། ཨ་མེན། ཨ་མེན༎  

ག�ང་མ�ར 42 

མདོ་གཉིས་པ།  

ག�ང་མ�ར་ ༤༢—༧༢  



ག�ང་མ�ར 

བཙན་�ོལ་�་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་གི་�ོན་ལམ།  

1ཤ་མོ་�ོམ་ནས་�ོག་�་འཚ�ལ་བ་�ར། ང་ཡང་�ོམ་ནས་དཀོན་མཆོག་�ེད་འཚ�ལ་ལོ། 2ང་གསོན་པོའི་དཀོན་
མཆོག་�ེད་�ི་�ིར་�་�ོམ་ནས་ཡོད། ང་ནི་�ེད་�ང་བ�ེན་བ�ར་�ེད་པར་ནམ་�ེབས་�བ། 3ང་ཡི་མིག་�་ཉིན་
མཚན་གཉིས་ཀ་ལ། ང་ཡི་ཁ་ཟས་གཅིག་�ར་འ�ར་ནས་ཡོད། དེ་ཚ�ས་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་གང་�་ཡོད། ད�་
བོས་ང་ལ་�ན་�་དེ་�ར་བ�ོད། 4ང་ནི་མི་ཚ�གས་མཉམ་�་འ�ོ་བའི་�བས། དགའ་�ོར་བ�ོད་པའི་ད�ངས་�ི་
འགོ་�ེད་ནས། དེ་ཚ�འི་�ེ་འ�ིད་མཆོད་ཁང་ནང་�་འ�ོ། དེ་�མས་�ན་�ས་ང་ཡི་སེམས་ནི་ཆགས་བཞིན་
འ�ག། 5�ེ་ངའི་སེམས་ཉིད་�ོད་ནི་ཅི་ལ་ཕམ། ང་ཡི་ཁོག་ནང་ཅིའི་�ིར་འ�གས་པ་ཡིན། ང་ནི་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་ནང་རེ་བཅོལ་�ས། ང་ནི་�ར་ཡང་ཁོང་ལ་བ�ོད་�་ཡིན། ཁོང་ནི་ང་ཡི་�བས་མགོན་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 
6ང་ཡི་སེམས་ཉིད་ཅི་ལ་ཆགས་པ་ཡིན། དེའི་�ིར་ང་ནི་ཡོར་དན་�ི་�ལ་ནས། ཧར་མོན་མི་སར་རི་ནས་�ེད་�ན་
ནོ། 7�ེད་�ིས་�་འ�ར་དེ་ཡི་�ད་ཐོས་ནས། གཏིང་ཟབ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བོས་�ི་འ�ག། �་�བ་ཆེ་�ང་
གཉིས་ཀས་ང་འགེབས་ཡོད། 8ཉིན་མོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཁོང་གི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་�ོན་གནང་ཤོག། 
དེའི་�ེན་ང་ཡི་མཚན་མོ་མ�ར་མ་�ངས། ང་ཡིས་�ོག་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་འདེབས། 9ང་ལ་�ང་�ོབ་
གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ལགས། ཅིའི་�ིར་�ེད་�ི་ང་ལ་བ�ེད་པ་གནང་། ད�་བོས་ང་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་
བས་�ེན། ང་ཡིས་ཅིའི་�ིར་�ོང་དགོས་སམ། 10དེ་ཚ�ས་འ�་གཏམ་�ིས་ང་ཡི་�་པ་�མས་གཅོག། �ོད་�ི་དཀོན་
མཆོག་གང་�་ཡོད་ཟེར་བ�ས་བཅོས་�ེད། 11�ེ་ངའི་སེམས་ཉིད་�ོད་ནི་ཅི་ལ་ཕམ། ང་ཡི་ཁོག་ནང་ཅིའི་�ིར་
འ�གས་པ་ཡིན། ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནང་རེ་བཅོལ་�ས། ང་ནི་�ར་ཡང་ཁོང་ལ་བ�ོད་�་ཡིན། ཁོང་ནི་ང་
ཡི་�བས་མགོན་དཀོན་མཆོག་ཡིན༎  

ག�ང་མ�ར 43 

བཙན་�ོལ་�་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་གི་�ོན་ལམ།  

1�ེ་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་གནོང་མེད་ཡིན་པ་དཔང་པོ་མཛ�ད། ཆོས་མེད་མ�ན་�་ངའི་�ོགས་ག�ང་�ེང་མཛ�ད། 
�ན་ཤོད་མཁན་དང་མི་ངན་ལག་ནས་�ོབ་�་གསོལ། 2�ེད་ནི་ང་ཡི་�ང་�ོབ་ཡིན་པ་དང་། �ེད་�ིས་ང་ལ་ཅིའི་
�ིར་�ངས་གནང་ངམ། ད�་བོས་ང་ལ་མནར་གཅོད་�ེད་པའི་�ེན། ང་ཡིས་ཅིའི་�ིར་�ོང་དགོས་སམ། 3�ེད་
�ིས་འོད་དང་བདེན་པ་གཏོང་གནང་མཛ�ད། དེ་ཡིས་ང་ལ་འ�ོ་ལམ་བ�ན་པར་ཤོག། �ེད་�ི་དམ་པའི་རི་བོ་ཛ�་
ཡོན། �ེད་�ི་བ�གས་གནས་མཆོད་ཁང་�་�ེལ་བར་ཤོག། 4དེ་ནས་ང་ནི་�ེད་�ི་མཆོད་�ིར་བཅར་�ེ་དཀོན་
མཆོག། �ེད་ནི་ང་ཡི་དགའ་�ོའི་འ�ང་�ང་ཡིན། ངས་པི་ཝང་འ�ོལ་ཞིང་�ེད་ལ་བ�ོད་པ་དང་། �ེ་དཀོན་
མཆོག་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ལགས། 5�ེ་ངའི་སེམས་ཉིད་�ོད་ནི་ཅི་ལ་ཕམ། ང་ཡི་ཁོག་ནང་ཅིའི་�ིར་འ�གས་པ་
ཡིན། ང་ནི་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནང་རེ་བཅོལ་�ས། ང་ནི་�ར་ཡང་ཁོང་ལ་བ�ོད་�་ཡིན། ཁོང་ནི་ང་ཡི་�བས་
མགོན་དཀོན་མཆོག་ཡིན༎  



ག�ང་མ�ར 

ག�ང་མ�ར 44 

�ང་�ོབ་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1�ེ་དཀོན་མཆོག། �ོན་�ས་�ེད་�ིས་མཛད་འ�ིན་�བས་ཆེན་གང་གནང་�ོར། ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་�ི་ང་
ཚ�ར་བཤད། ང་ཚ�ས་རང་གི་�་བས་ཐོས་ཡོད་དོ། 2�ེད་�ི་རང་གི་�ག་གིས་�ི་པ་ཚ�ར་དེད་ནས། རང་གི་མི་མང་
ཚ�ར་དེ་ཚ�འི་�ལ་�་འཇོག་པར་མཛད་པ་དང་། མི་རིགས་གཞན་ཚ�ར་ཆད་པ་གཏོང་གནང་ནས། རང་གི་མི་ཚ�ར་
ཡར་�ས་གཏོང་གནང་ངོ། 3�ེད་�ི་འབངས་�ིས་རང་གི་རལ་�ིས་�ལ་�ི་ཐོག་མ་�ལ་ཞིང་། དེ་ཚ�འི་རང་གི་
�ོབས་�ིས་�ལ་ཁ་ཐོབ་པ་མ་ཡིན། �ེད་�ི་�ག་གི་ད�ང་པ་གཡས་པ་དང་། �ེད་�ི་ཞལ་�ི་འོད་�ིས་ཐོབ་པ་
ཡིན། �ེད་�ི་�མས་པ་དེ་ཚ�ར་ཡོད་པའི་�ིར། 4�ེད་ངའི་�ལ་པོ་དང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། རང་གི་མི་མང་
�མས་ལ་�ལ་བར་གནང། 5�ེད་�ི་དབང་གིས་ང་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་ལ་ཕམ་�་འ�ག་ཡོད། 6རང་ལ་
�བས་པའི་�ིར་ང་ནི་རང་གི་མདའ་ག�་དང་རལ་�ིས་ལ་�ོ་མི་བཅོལ། 7འོན་�ང་�ེད་�ིས་ང་ཚ�་ལ་ང་ཚ�འི་
ད�་བོ་ལས་�བས་པ་དང་། ང་ཚ�ར་�ང་མཁན་�མས་ལ་ངོ་མཚར་འ�ག། 8ང་ཚ�ས་�ན་�་�ེད་ལ་བ�ོད་�་
ཡིན། �ན་�་ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་གཏང་རག་འ�ལ། 9འོན་�ང་ད་ནི་�ེད་�ིས་ང་ཚ�་ལ། �ངས་ནས་ང་ཚ�ར་ཕམ་པར་
མཛད་གནང་�ེ། ང་ཚ�འི་དམག་ད�ང་མཉམ་�་�ེད་མི་ཕེབས། 10�ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་ད�་བོ་ཚ�འི་མ�ན་ནས་ང་
ཚ�ར་�ོས་བ�ག་པ་དང། ང་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་�ིས་ང་ཚ�ར་ཅི་ཡོད་བཅོམ། 11བསད་�ིར་བཞག་པའི་�ག་�ར་
�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་མཛད། �ེད་�ིས་ང་ཚ�་�ི་�ལ་�ང་པ་�མས་ལ་�ོར་བར་མཛད། 12དེ་ཚ�འི་རིན་ཐང་མེད་པ་
�ར་�ེད་�ིས་རང་གི་མི་འབངས་ལ་རིན་�ང་བཙ�ང་། 13ང་ཚ�འི་�ིམ་མཚ�ས་མ�ན་�་�ད་�་དང་། ང་ཚ�འི་ཉེ་
འཁོར་�་ཡོད་མིའི་མ�ན་ལ། དེ་ཚ�ས་�ེལ་འགོད་�་�་ཆགས་ཡོད་དོ། 14�ེད་�ི་ང་ཚ�ར་མི་རིགས་ཚ�འི་�ོད། 
མཐོང་�ང་དངོས་པོ་འ�་བ་མཛད་གནང་ཞིང་། དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་མཐོང་ནས་མགོ་ག�གས་སོ། 15-16ང་ནི་�ན་
�་དམའ་འབེབས་ནང་�ད་པ་དང། ང་ཡི་ད�་བོ་དང་ང་ལ་�ང་མཁན་�ི་འ�་བ་དང་�ད་�་སོགས་ཐོས་པས་
�ེན། ང་ནི་ངོ་ཚས་རང་ཉིད་འགེབས་ཡོད་དོ། 17ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་བ�ེད་མེད་དོ། �ེད་�ིས་ང་ཚ�་མཉམ་གནང་
བའི་དམ་བཅའ་འགལ་མེད་དོ། ཡིན་ཡང་འདི་�མས་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་ཕོག། 18ང་ཚ�འི་སེམས་ནི་�ེད་ནས་ཐག་
རིང་མེད། ང་ཚ�ས་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ངས་མེད་དོ། 19ཡིན་ཡང་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་གཅན་གཟན་�ོད་�་དོར། 
ང་ཚ�ར་�ན་པའི་ནང་�་�ངས་བར་མཛད། 20རང་གི་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་བར་བཅད་ནས། �ི་�ལ་�་ལ་ང་
ཚ�ས་མཆོད་ཡོད་ན། 21�ེད་�ིས་དེའི་�ོར་ངེས་ཏན་མ�ེན་པ་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ཚ�འི་གསང་བའི་བསམ་
�ོ་�མས་�ེད་�ིས་མ�ེན། 22འོན་�ང་�ེད་�ིར་ང་ཚ�ར་ཉིན་གང་�ོག་གཅོད་བཏང་ཡོད། ང་ཚ�་ནི་གསོད་�བ་
�ས་པའི་�ག་�ར་�ིས་ཡོད་དོ། 23ཡར་བཞེངས་རོགས་གནང། གཙ�་བོ་�ེད་ནི་ཅི་�ིར་�་གཟིམས་གནང་། ཡར་
བཞེངས་རོགས་གནང། ང་ཚ�ར་�ན་�་མ་�ངས་ཤིག། 24�ེད་�ི་ཞལ་ནི་ཅི་�ིར་�ས་པར་མཛད། ང་ཚ�འི་�ག་
བ�ལ་དང་དཀའ་ངལ་བ�ེད་པ་མ་གནང་ཞིག། 25ང་ཚ�་ཐལ་བའི་ནང་�་འ�ེས་ཡོད་ཅིང་། ང་ཚ�འི་�ོད་པ་ས་
ཁར་འ�ར་ཡོད་དོ། 26ང་ཚ�ར་རོགས་མགོན་དོན་�་ཕེབས་�་གསོལ། �ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་�ེན་ང་ཚ�ར་
�ོབ་པར་མཛ�ད༎  



ག�ང་མ�ར 

ག�ང་མ�ར 45 

�ལ་པོའི་འ�ངས་སའི་མ�ར་མ།  

1ང་ཡིས་�ལ་པོའི་ཆེད་�་གཞས་འདི་བ�མས་པའི་�བས། ང་ཡི་སེམས་ནང་ཚ�ག་�ན་པོ་�མས་�ིས་ཁེངས། 
མཁས་པའི་མི་ཡི་�་�་�ར། ང་ཡི་�ེ་ནི་ཚ�གས་བཅད་�ིར་�་�ིགས་ཡོད། 2�ེད་ནི་�ེས་པ་�ན་ལས་�ག་པར་
མཛ�ས། �ེད་ནི་ག�ང་�ེང་གནང་བ་ཤིན་�་མཁས། �ེད་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་གཏན་�་�ིན་�བས་གནང་ཡོད་དོ། 
3�ལ་པོ་�ེད་�ི་དཔལ་དང་གཟི་བ�ིད་མཉམ། �ེད་�ི་�ེད་པར་རལ་�ི་འཆིང་བར་མཛ�ད། 4བདེན་པ་དང་ནི་
�ིམས་�ང་པོར་�ང་གནང་ནས། གཟི་བ�ིད་�ལ་ཁའི་ནང་�་ཕེབས་པར་མཛ�ད། �ེད་�ིས་�ོབས་�ིས་�ལ་ཁ་
ཆེན་པོ་ཐོབ། 5�ེད་�ི་མདའ་ནི་ཧ་ཅང་ཁ་�ོ་ཞིང་། ད�་བོ་ཁོའི་�ིང་དེ་བ�ོལ་གནང་ནས། མི་རིགས་མང་པོ་
�ེད་�ི་ཞབས་�ང་འ�ེལ། 6དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་གནང་བའི་�ལ་ཁབ་དེ། �ན་ནས་�ན་�་གནས་པར་
འ�ར། �ེད་�ིས་རང་གི་མི་མང་ཐོག་�་�ང་པོའི་�ལ་�ིད་�ོངས། 7�ེད་ནི་�ང་པོར་དགའ་ཞིང་ངན་པར་�ང་། 
དེའི་�ིར་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་�ེད་ལ་འདམས། �ལ་པོ་གཞན་ལས་�ག་པ་�ེད་ལ་དགའ་�ོ་
གནང་། 8�ེད་�ི་ན་བཟའ་ནས་�་�ལ་དང་། ཨ་ག་�འི་�ི་བ�ང་�ང། བལ་སོ་ཡིས་བ�ན་པའི་ཕོ་�ང་ནས། 
རོལ་མོ་མཁན་ཚ�ས་�ེད་ལ་ད�ེས་�་བ�ག། 9�ེད་�ི་ཞེ་ས་�ན་པའི་�ད་མེད་�མས་�ི་�ོད། �ལ་པོའི་�ས་མོ་
�མས་བ�གས་ཡོད་ཅིང་། �ེད་�ི་བ�གས་�ིའི་�ག་གཡས་�། ལེགས་ཤོས་གསེར་�ི་བ�ན་ཆ་བཞེས་ནས་�ལ་
མོ་བཞེངས་ཡོད་དོ། 10�ལ་པོའི་མནའ་མ་ང་ཡི་གཏམ་ལ་ཉོན། �ེད་�ི་རང་གི་མི་མང་དང་�ན་རིགས་ཚ�ར་
བ�ེད་པར་�ོས། 11�ེད་�ི་�ད་མཛ�ས་�ེན་�ིས་�ལ་པོས་�ེད་ལ་མཉེས། ཁོང་ནི་�ེད་�ི་གཙ�་བོ་ཡིན་ནོ། དེ་�ེན་
ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས་སོ། 12ཊ་ཡར་མི་�མས་�ེད་ལ་�ག་�ེན་འ�ེར་ནས་བཅར། མི་�ག་པོས་�ེད་ནས་
རོགས་རམ་ཐོབ་�ིར་�་འ�ལ་�ིས། 13�ས་མོ་ནི་ཕོ་�ང་ནང་�་ཡོད། ཁོང་ནི་ཇི་�ར་མཛ�ས་ཤིང། གསེར་�ད་
ཁོང་གི་ན་བཟའ་བཟོས་ཡོད་དོ། 14ཚ�ན་�འི་བ�ན་པའི་ན་བཟའ་སོགས་�ོན་ནས། མོ་ནི་�ལ་པོའི་�ང་�་�ེལ་
བ་དང་། བག་རོགས་ན་�ང་མ་�མས་ནི་�ེས་�་འ�ངས། དེ་ཚ�འང་�ལ་པོའི་�ང་�་�ེལ། 15དགའ་མ�་སེམས་
�ིད་དང་བཅས་ཡོང་བ་དང་། �ལ་པོའི་ཕོ་�ང་ནང་�་འ�ལ། 16ང་ཡི་�ལ་པོ་�ེད་�ི་ཕ་མེས་རིགས་�ས་ནང་། 
མཐའ་མའི་བར་�་�ལ་པོ་གནང་བས་ན། �ེད་ལ་�་�ག་མང་པོ་འ�ང་བར་འ�ར། �ེད་�ི་དེ་ཚ�་ས་གཞི་�ན་
ནང་�ལ་པོར་བ�ོས། 17ང་ཡི་གཞས་ཡིས་�ེད་�ི་མཚན་ནི་མི་རབས་�ན་�ིས་�ན། དེའི་�ིར་�་ཚང་མས་མ་
འོངས་�ས་�་�ེད་ལ་�ན་�་བ�ོད༎  

ག�ང་མ�ར 46 

དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�་མཉམ་�་�གས་ཡོད།  

1དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་�ོབས་དང་�བས་གནས་ལགས། དཀའ་ངལ་�ས་�་�བས་པར་�་�ིགས་ཡོད། 2དེར་
བ�ེན་ས་གཞི་འ�ལ་ན་ཡང། རི་�མས་�་མཚ�ར་�ང་ན་ཡང། ང་ཚ�་ནམ་ཡང་འཇིགས་�ག་�ེད་མི་ཡོང་། 3�་



ག�ང་མ�ར 

མཚ�་�ས་ནས་�ར་�་འདོན་པ་དང་། རི་�མས་དེ་ཡི་�ག་�ལ་�ི་འ�ལ་�ང་ངེད་མི་འཇིགས། 4གཙང་པོ་ཞིག་
གིས་དཀོན་མཆོག་�ོང་�ེར་�། �་མེད་དཀོན་མཆོག་གི་བ�གས་གནས་དམ་པར་བདེ་བར་འ�ེར། 5དཀོན་
མཆོག་�ོང�ེར་བ�གས་པས་འཇིགས་མི་འ�ར། ཐོ་རངས་�་�ོ་དེ་ལ་�བས་�ིར་ཁོང་ཕེབས་པརའ�ར། 6མི་
རིགས་�མས་འཇིགས་པ་དང་�ལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་གཡོས། དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ང་�ད་འདོན་པའི་ས་གཞི་
བ�ར། 7མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངེད་མཉམ་ཡོད། ཡ་ཀོབ་དཀོན་མཆོག་ངེད་�ི་�བས་གནས་
ལགས། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་མཛད་�མས་ལ་བ�་བར་ཤོག། ཁོང་གིས་ཡ་མཚན་ཅན་�ི་མཛད་པ་ས་
གཞིར་གནང་བར་�ོས། 9ཁོང་གིས་ས་གཞིར་དམག་�མས་བཀག་པ་དང། ཁོང་གིས་མདའ་གཅོག་མ�ང་�མས་
�མ་�ར་མཛད། ཁོང་གིས་�བ་�མས་མེའི་ནང་�ེག་པར་འ�ར། 10ཁོང་གི་ག�ངས་པ། འཐབ་འཛ�ང་མཚམས་
འཇོག་ཅིག། ང་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་�ོས་ཤིག། མི་རིགས་�མས་ནང་ང་ནི་�བས་ཆེན་དང་། འཇིག་
�ེན་ནང་�འང་ང་ནི་�བས་ཆེན་འ�ར། 11མ�་�ོབས་ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་ངེད་མཉམ་ཡོད། ཡ་ཀོབ་དཀོན་
མཆོག་ངེད་�ི་�བས་གནས་ལགས་སོ༎  

ག�ང་མ�ར 47 

�་ན་མེད་པའི་�ིད་�ོང་པ།  

1མི་རིགས་�ན་ལག་བ�བ་�ིས། �ད་�གས་ཆེན་པོས་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 2�་མེད་དཀོན་མཆོག་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་འཇིག་དགོས་སོ། ཁོང་ནི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ལགས། ཁོང་གིས་འཇིག་�ེན་�ན་�་�ལ་�ིད་
བ�ངས། 3མི་རིགས་ཚ�་ཡི་ཐོག་�་ང་ཚ�ར་�ལ་ཁ་གནང་། �ལ་ཁབ་ཐོག་�་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་�ལ་�ིད་�ོང་
བ�ག་གོ། 4ཁོང་གིས་ང་ཚ�་བ�ད་པའི་གནས་འདི་ང་ཚ�འི་ཆེད་�་འདམས། དེ་ནི་ཁོང་གིས་བ�ེ་བའི་འབངས་
�ིས་�ོབས་པ་�ེད་པའི་�་ནོར་ཡིན། 5དཀོན་མཆོག་རང་གི་བ�གས་�ིར་ཕེབས་ནས་བ�གས། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་འདི་�ར་ཕེབས་�ས་དགའ་�ོའི་�ད་དང་�ང་�ད་འ�ད། 6དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་པའི་མ�ར་མ་
གཏོང་། ང་ཚ�འི་�ལ་པོར་བ�ོད་ཅིང་མ�ར་མ་ལེན། 7འཇིག་�ེན་�ན་ཐོག་དཀོན་མཆོག་�ལ་པོ་ཡིན། མ�ར་མ་
ལེན་ནས་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 8དཀོན་མཆོག་ནི་ཉིད་�ི་དམ་པའི་�ལ་�ིར་བ�གས། ཁོང་གིས་མི་རིགས་
�མས་ཐོག་�་�ལ་�ིད་�ོང་། 9ཨབ་ར་ཧམ་�ི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མི་འབངས་དང་། མི་རིགས་སོ་སོའི་�ལ་པོ་
�མས་འཛ�མས་འ�ར། དམག་མི་ཡོངས་ལས་ཁོང་ནི་�ོབས་ཆེ་ཞིང་། ཁོང་ནི་�ན་ལས་མཐོ་བའི་�ལ་�ིད་�ོང༎  

ག�ང་མ�ར 48 

དཀོན་མཆོག་གི་�ོང་�ེར་ཛ�་ཡོན།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�བས་ཆེན་ཡིན་པ་དང། ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ོང་�ེར་ནང་�། ཁོང་གི་དམ་པའི་
རི་བོ་�་ཁོང་ལ་རབ་�་བ�ོད་འོས་སོ། 2དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཛ�་ཡོན་རི་བོ་མཐོ་ཞིང་མཛ�ས། �ལ་པོ་ཆེནཔོའི་



ག�ང་མ�ར 

�ོང་�ེར་འདིས། འཇིག་�ེན་ཡོངས་�་དགའ་�ོ་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 3�ོང་�ེར་ནང་གི་འཛ�ང་རའི་ནང་ཁོང་མཉམ་
�ང་�ོབ་ཡོད། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ོན་གནང་ཡོད། 4�ལ་པོ་ཡོངས་�ོགས་འཛ�མས་ནས། རི་བོ་ཛ�་ཡོན་
འཐབ་པར་འོངས། 5འོན་�ང་དེ་དག་མཐོང་ནས་ཡ་མཚན་�ེས། དེ་ཚ�་ཧང་སང་འཇིགས་ཏེ་�ོས་སོང་ངོ་། 6�ད་
མེད་�་�་�ེ་�བ་ཡོད་པ་�ར། དེ་ཚ�་དེ་�་འཇིགས་པ་དང་ནི་�ག་བ�ལ་�ོང། 7�ེད་�ིས་ཏར་ཤིཤ་�ི་�་གཟིང་
�མས་ཤར་�ི་�ང་གིས་བསིལ་�ར་བཅག་པ་�ར། དེ་དག་ལ་འཇིགས་པར་མཛད། 8དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཇི་
མཛད་ང་ཚ�ས་ཐོས་ཡོད་དོ། �ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ོང་
�ེར་�། དེ་ནི་ད་�་ང་ཚ�ས་མཐོང་ཡོད་དོ། �ོང་�ེར་འདི་ལ་�ས་�ན་�ི་ཆེད་�། ཁོང་གིས་ཁམས་བཟང་འཇོག་
པར་འ�ར། 9�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་མཆོད་ཁང་�། �ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེའི་�ོར་ལ་ང་ཚ�ས་�ན། 10མི་
ཚ�ས་ས་གནས་�ན་�་�ེད་ལ་བ�ོད་པ་དང་། ས་གཞི་ཡོངས་�་�ེད་མཚན་�བ་ནས་ཡོད། �ེད་�ིས་�ིམས་�ར་
�ལ་�ིད་བ�ངས་ཡོད་དོ། 11ཛ�་ཡོན་�ི་མི་ཚ�་དགའ་བར་ཤོག། �ེད་�ི་�ིམས་ད�ོད་�ང་པོ་གནང་ཡོད་དོ། ཡ་
�་�་ཡི་�ོང་�མས་དགའ་བར་ཤོག། 12དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མི་མང་ཛ�་ཡོན་ལ་ནི་�ོགས་བཞིར་བ�ོར། གྷན་དྷོ་
ལ་�མས་ནི་ཇི་ཡོད་�ངས་�ིས་ཤིག། 13�གས་རི་དེ་ཚ�་དོ་�ང་�ིས་ནས་འཛ�ང་ར་�མས་�གས་ཞིབ་�ོས། མ་
འོངས་པ་ཡི་མི་རབས་ལ་འདི་�ར་ཤོད་�བ་ཡོང་། 14དཀོན་མཆོག་འདི་ནི་�ན་�ི་ཆེད་�་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་
ཡིན། མ་འོངས་�ས་�་ཁོང་གིས་�ན་�ི་ཆེད་�་ང་ཚ�ར་ད�་འ�ིད་མཛད༎  

ག�ང་མ�ར 49 

ནོར་ལ་�ོས་བཅོལ་བའི་�ེན་�གས།  

1�ོད་ཚ�་མི་ཚང་མས་འདིར་ཉོན་ཞིག། འཇིག་�ེན་འདིར་�ོད་མཁན་ཚང་མས་ཉོན་ཞིག། 2མཆོག་དམན་གཉིས་
དང་�ག་ད�ལ་བཅས་པར་ཉོན། 3ང་ཡི་ཁ་ནས་ཤེས་རབ་གཏམ་�ེང་�། ང་ཡི་བསམ་�ལ་དེ་ནི་དོན་ཟབ་འ�ར། 
4ང་ནི་གཏམ་དཔེ་�ོགས་�་དོ་�ང་�ིས་བཞིན་ཡོད། པི་ཝང་བཏང་ནས་དེའི་དོན་བཏོན་པར་�ིས། 5-6ཉེན་ཁའི་
�ས་�་ད�་བོས་ང་ལ་མཐའ་ནས་བ�ོར་བའི་�བས། མི་ངན་རང་གི་ནོར་ལ་�ོས་བཅོལ་ནས། �་ནོར་དེ་ཡིས་
�ོར་ཤོབ་བཤད་མཁན་ལས་ང་མི་འཇིགས། 7མི་ཡི་རང་ཉིད་ནམ་ཡང་�བས་མི་�བ། ཁོ་ཡིས་དཀོན་མཆོག་ལ་
རང་གི་�ོག་རིན་�ལ་མི་�བ། 8གང་ལ་ཟེར་ན་མི་ཡི་�ོག་ནི་རིན་ཐང་ཆེ། �་རིན་དེ་ཡི་ནམ་ཡང་འདང་མི་�བ། 
9དེ་ཡི་�ར་ལས་ཁོ་ལ་�བས་མི་�བ་པ་དང། �ན་�ི་ཆེད་�་ཁོ་ལ་གསོན་པོ་བཞག་མི་�བ། 10ཤེས་རབ་ཅན་
�མས་འཆི་བ་ཚང་མས་མཐོང་། �ེན་པ་དང་ནི་�ག་པ་�མས་�ང་འཇིག་པ་མཐོང་། དེ་ཚ�འི་ནོར་�མས་རིགས་
བ�ད་�ི་ཆེད་�་འཇོག། 11�ས་ཅིག་ལ་དེ་ཚ�་རང་ཉིད་�ིས་ས་ཞིང་�མས་བདག་པར་�ས་ན་ཡང། དེ་ཚ�འི་�ར་
ནི་བ�ན་�་རང་�ིམ་འ�ར། དེ་ཚ�་བ�ན་�་དེ་�་གནས། 12མི་ཡི་�བས་ཆེན་�ིས་ནི་ཁོ་ལ་འཆི་བར་�བས་མི་
�བ། དེ་ཚ�་�ད་འ�ོ་�་�་འཆི་བར་འ�ར། 13རང་ལ་�ོ་བཅོལ་�ེད་མི་�མས་ལ་ཅི་�ང་ཡོང། རང་གི་ནོར་ལ་
འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཚ�འི་�ས་ཉེས་ལ་�ོས། 14འཆི་བའི་�ས་�་�ག་བཞིན་�་འཆི། འཆི་བས་དེ་ཚ�ར་�ི་བོ་�ེད་
པར་འ�ར། �ང་བདེན་ཚ�ས་ནི་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�ལ་བར་འ�ར། དེ་ཚ�འི་ག�གས་ནི་གཤིན་�ལ་�། རང་གི་�ིམ་
ནས་ཐག་རིང་�ལ་ནས་འ�ོ། 15འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཐར་པ་གནང་། ང་ལ་ཁོང་གིས་འཆི་བའི་



ག�ང་མ�ར 

�ོབས་ལས་�བས། 16�་ཞིག་�ག་པོར་འ�ར་ནས་དེའི་�་ནོར། གོང་འཕེལ་�ང་�ས་�ེད་རང་སེམས་མ་
འ�གས། 17ཁོ་ནི་འཆི་�བས་ནོར་ནི་རང་མཉམ་འ�ེར་མི་�བ། ནོར་དེ་ཁོ་ཡིས་�ར་�་འ�ེར་མི་འ�ར། 18མི་ཡི་
རང་གི་མི་ཚ�ར་ཚ�མས་�ར་ཡང་། བ�ོད་བ�གས་དང་ནི་ཆེས་བ�ོད་ཐོབ་ན་ཡང་། 19འཆི་ཁར་ཁོ་ནི་རང་གི་མེས་
པོ་མཉམ་་�་འ�ོ། དེ་�་�ན་�་�་མ�ད་�ན་གནས་པར་འ�ར། 20མི་ཡི་�ན་�གས་དེ་ཡིས་ཁོ་ལ་ནི། འཆི་བ་
དེ་ནས་�ོབ་མི་�བ། ཁོ་ནི་�ད་འ�ོ་�་�ར་འཆི་དགོས་སོ༎  

ག�ང་མ�ར 50 

མཆོད་པ་བདེན་པ།  

1�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་འདི་�ད་�། ཁོང་གིས་ཤར་ནས་�བ་�ོགས་བར་�་ས་
གཞི་�ན་ལ་བོས། 2ཛ�་ཡོན་ནས་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་འོད་ཟེར་ཤར། �ོང་�ེར་དེ་ནི་མཛ�ས་ཤིང་�བ་པར་ཡོད། 3ང་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཕེབས་�ི་ཡོད། འོན་�ང་�་སིམ་མེར་མ་ཕེབས་སོ། ཁོང་གི་�ོན་མེ་�ེ་�ག་པོ་ཡོད། ཁོང་གི་
�ོགས་བཞིར་�ང་འ�བ་�ག་པོ་ཡོད། 4རང་གི་འབངས་ལ་ཞལ་ཆེ་གནང་བའི་�ིར། ཁོང་གིས་མཐོ་རིས་དང་ནི་
ས་གཞི་ལ། དཔང་པོ་བ�གས་ནས་བ�་��ར་འབོད་པར་འ�ར། 5ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། ང་མཉམ་དམར་མཆོད་
�ལ་ནས་དམ་བཅའ་བཞག་པ་�མས། ང་ཡི་དམ་ཚ�ག་ཅན་�ི་མི་�མས་ངའི་མ�ན་བ�་བར་�ོས། 6དཀོན་
མཆོག་ཁོང་ནི་�ང་བདེན་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་རང་ཉིད་�ིམས་དཔོན་ཡིན་པ་མཐོ་རིས་�བ་བ���གས་�ས། 7�ེ་
ངའི་མི་འབངས་ཉོན་ལ་འདི་�ད་�། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་ཐོག་ང་ཡིས་དཔང་པོ་�ིས། ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་�ོད་
�ི་དཀོན་མཆོག། 8�ོད་�ི་དམར་མཆོད་�ིར་�་�ོན་མི་འདོགས། �ོད་�ི་�ིན་�ེག་ངའི་མ�ན་�ན་�་ཡོད། 
9ཡིན་ཡང་ང་ལ་�ོད་�ི་བ་ཚང་ནས་�ང་འམ། རང་གི་�་ནས་ར་�མས་མི་དགོས་སོ། 10ནགས་�ི་སེམས་ཅན་
ཡོངས་�ོགས་དང། རི་ཚ�གས་�ོང་�ག་མང་པོའི་�ང་�གས་བཅས་ང་ཡི་ཡིན། 11ནགས་�ི་འདབས་ཆགས་ཚང་
མ་ང་ཡི་ཡིན་པ་དང། ཐང་�་ཡོད་པའི་གསོན་པོའི་སེམས་ཅན་�མས། 12ང་ནི་�ོགས་�ང་�ོད་ལ་ལབ་མི་ཡོང་། 
འཇིག་�ེན་ནང་�་ཇི་ཡོད་ང་ཡི་ཡིན། 13�ང་གི་ཤ་སོགས་ང་ཡིས་བཟའ་འམ། ཡང་ན་རའི་�ག་སོགས་ང་ཡིས་
འ�ང་ངམ། 14གཏང་རག་གི་དམར་མཆོད་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་ཞིག། �ོད་�ི་དམ་བཅའ་གང་�ས་�ན་དབང་
�ན་པར་�ལ། 15�ག་བ�ལ་�ས་�་ང་ལ་བོས་ཤིག་དང་། ང་ཡིས་�ོད་ལ་�བས་པས་�ོད་�ིས་ང་ལ་བ�ོད། 
16འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ངན་ཚ�་ལ་འདི་�ད་�། �ོད་ཚ�ས་ང་ཡི་བཀའ་�་�མས་ཅིའི་�ིར་བ�ོགས། ང་
ཡི་དམ་བཅའི་�ོར་ལ་�ོད་ཚ�ས་ཅིའི་�ིར་�་དགོས་སམ། 17ང་ཡིས་�ོད་ཚ�ར་བ�ན་ཡང་�ོད་ཚ�ས་མ་ཉན་ནོ། 
�ོད་ཚ�ས་ང་ཡི་བཀའ་�་�མས་ངོས་ལེན་མི་�ེད་དོ། 18རང་གི་འ�ད་ཚད་�ན་མ་ཚང་མ་�ོགས་པོ་བཟོས། ལོག་
གཡེམ་མཁན་མཉམ་�ོད་�ང་མ�ན་ནས་ཡོད། 19�ོད་ཚ�་གཏམ་ངན་�་བར་�ན་�་�་�ིགས་ཡོད། �ོད་ཚ�་
�ན་གཏམ་�་བར་ནམ་ཡང་ཐེ་ཚ�མ་མི་�ེད་དོ། 20རང་གི་�ན་ལ་�ོན་བཛ�ད་�ིས་པར་�ོད་ཚ�་�་�ིགས་ཡོད། 
དེ་ཚ�འི་�ོན་�མས་འཚ�ལ་ཞིང་བ�ད་ནས་ཡོད། 21ངན་ལས་�ས་�ང་ང་ནི་ཁ་རོག་བ�ད། ངའང་�ོད་དང་འ�་
བ་�ོད་�ིས་བསམ། འོན་�ང་ང་ནི་�ོད་ལ་ཁ་བ�ང་གཏོང་�་ཡིན། �ོད་�ི་མ�ན་�་གནས་�ལ་དེ་གསལ་པོར་
�ིས། 22དཀོན་མཆོག་བ�ེད་མཁན་�ོད་ཚ�་བསམ་�ོ་ཡག་པོ་གཏོང་། དེ་མིན་�ོད་ཚ�ར་�མ་�ར་བཟོ་�་ཡིན་པ་



ག�ང་མ�ར 

དང། �ོད་ཚ�ར་�ོབ་མཁན་�་ཡང་མེད་པར་འ�ར། 23གཏང་རག་གི་དམར་མཆོད་འ�ལ་�་དེ་ནི་ང་ལ་�ས་
བ�ར་�ེད་�་ཡིན། ང་ཡི་བཀའ་ལ་ཉན་མཁན་ཚང་མར་ང་ཡིས་�ོབ་�་ཡིན༎  

ག�ང་མ�ར 51 

བཟོད་གསོལ་�ིར་�་�ོན་ལམ།  

1�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེས་ང་ལ་�ིང་�ེ་གནང། �བས་ཆེན་�ིང་�ེས་ང་ཡི་�ིག་པ་སེལ་
བར་མཛ�ད། 2ང་ཡི་ངན་པ་�མས་ཡོངས་�་�ས་གནང་ནས། �ིག་པ་�ན་ལས་ང་ལ་གཙང་བར་མཛ�ད། 3ང་ཡི་
ཉེས་�ིག་ང་ཡི་ངོས་ལེན་�ེད་�ིས་ཡོད། ང་ཡི་�ིག་པ་�ན་�་ངའི་མ�ན་ཡོད། 4�ེད་དང་འགལ་བའི་ང་ཡི་�ིག་
པ་�ིས། �ེད་མ�ན་ངན་པ་ཇི་ཡིན་ང་ཡི་�ས། �ེད་�ིས་ང་ལ་�ིམས་གཅོད་གནང་བ་ལེགས། ང་ལ་�ོན་བཛ�ད་
གནང་བ་�ང་བདེན་ཡིན། 5ང་ནི་�ེ་བའི་ཉིན་མོ་དེ་ནས་བ�ང་ངན་པ་ཡིན། མངལ་ནང་ཆགས་པའི་�ས་ནས་
�ིག་ཅན་འ�ར་ཡོད་དོ། 6�ེད་ནི་�ང་ཞིང་བདེན་པར་�གས་མཉེས་ཏེ། �ེད་�ི་ཤེས་རབ་�ིས་ནི་ངའི་སེམས་
གང་བར་མཛ�ད། 7ང་ལ་�ིག་སེལ་གནང་ཤིག་ང་ནི་གཙང་བར་འ�ར། ང་ལ་�ས་ནས་ཁ་བ་ལས་�ང་དཀར་པོར་
འ�ར། 8དགའ་ཞིང་དགའ་མ�འི་�་�མས་ངས་ཐོས་ཤོག། �ེད་�ིས་ང་ལ་�མ་�ར་བཟོས་�ང་ང་�ར་ཡང་
དགའ་བར་འ�ར། 9ང་ཡི་�ིག་པར་�ེད་�ི་�ན་བ�མ་རོགས་གནང། ངའི་ནང་ཡོད་པའི་ལས་ངན་ཚང་མ་སེལ་
བར་མཛ�ད། 10�ེ་དཀོན་མཆོག། ངའི་ནང་སེམས་གཙང་མ་བཀོད་རོགས་གནང་། ངའི་ནང་སེམས་ཉིད་གསར་པ་
དང་ནི་དམ་ཚ�ག་ཅན་གནང་རོགས་གནང་། 11�ེད་�ི་�ང་ནས་ང་ལ་�ིར་འ�ད་མ་གནང་རོགས། �ེད་�ི་དམ་
པའི་�གས་ཉིད་ང་ནས་མ་བ�མས་རོགས། 12�ེད་�ིས་ཐར་པའི་དགའ་བ་�ར་�་ང་ལ་གནོང་། �ེད་�ི་བཀའ་
�་ང་ལ་�ང་འདོད་གནང་བར་མཛ�ད། 13�ེད་�ི་བཀའ་�་�ིག་ཅན་�མས་ལ་བ�བ་�ིས་ཡིན། དེ་ནས་དེ་ཚ�་
�ེད་�ི་�ོགས་�་�ིར་ལོག་ཡོང་། 14དཀོན་མོཆག་�ེད་�ིས་ངའི་�ོག་�ོབ་རོགས་གནང་། �ེད་�ི་�ང་བདེན་
�ོར་ལ་དགའ་ཞིང་�བ་བ�གས་�ས་�ི་ཡིན། 15གཙ�་བོ་ང་ལ་གཏམ་�ེང་�་�་རོགས་པ་གནང་། དེའི་�ིར་ང་ནི་
�ེད་ལ་བ�ོད་བ�གས་སོ། 16�ེད་ནི་དམར་མཆོད་ལ་མི་མཉེས། དེ་མིན་ངས་དེ་འ�ལ་ལོ། �ིན་�ེག་གི་འ�ལ་བ་
ལའང་�ེད་མི་མཉེས། 17�ེ་དཀོན་མཆོག། �ིམ་�ང་སེམས་ཉིད་ནི་ང་ཡི་དམར་མཆོད་ཡིན། �ིམ་�ང་འ�ོད་
སེམས་ཅན་ལ་ནི་�ེད་�ིས་�ངས་མི་ཡོང། 18�ེ་དཀོན་མཆོག་ཛ�་ཡོན་ཐོག་�། �གས་�ེ་གཟིགས་ནས་དེ་ལ་
རོགས་གནང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ནི་�ིག་པ་གསར་བཟོ་མཛ�ད། 19དེ་ནས་�ེད་ནི་འོས་པའི་དམར་མཆོད་�མས་ལ་
�གས་མཉེས་ཤིང་། �ིན་�ེག་དམར་མཆོད་�མས་ལ་�ེད་�གས་མཉེས། �ེད་�ི་མཆོད་�ིར་�ང་གི་དམར་
མཆོད་འ�ལ་བར་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 52 

དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ེ་དང་�ིམས་ད�ོད།  



ག�ང་མ�ར 

1�ོབས་ཆེན་མི་རང་གི་ལས་ངན་ཅི་ལ་ངོམ། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དམ་ཚ�ག་མཐའ་བར་གནས། 2གཞན་ལ་འཇིག་
པའི་�ས་ངན་�ོད་�ིས་�ས། �ོད་�ི་�ེ་ནི་�ོ་བའི་�ི་དང་འ�། �ོད་ནི་�ན་�་�ན་གཏམ་བཟོ་བཞིན་ཡོད། 
3བཟང་པོ་ལས་�ང་ངན་པར་དགའ། བདེན་པའི་གཏམ་ལས་�ན་�ི་གཏམ་ལ་དགའ། 4�ོད་�ན་ཤོད་མཁན། 
�ོད་�ི་ཚ�ག་གིས་གཞན་སེམས་�ོ་བར་དགའ། 5དེར་བ�ེན་དཀོན་མཆོག་�ོད་ལ་�ན་�ི་ཆེད་�་ཚར་གཅོད་
འ�ར། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་བ�ང་ནས་�ིམ་ནས་འ�ེར་བར་གནང་། གསོན་པོའི་�ལ་ནས་ཁོང་གིས་�ོད་ལ་�ིར་
འ�ད་གནང་། 6དེ་ཚ�་མཐོང་ནས་�ང་བདེན་མི་�མས་འཇིགས་པ་དང་། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་གད་ཅིང་འདི་
�ར་�ས་པར་འ�ར། 7�ོས་ཤིག་འདི་�་འདི་འ�འི་མི་ཞིག་ཡོད། �ང་�ོབ་�ིར་�་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་�ོ་མི་
བཅོལ། འོན་�ང་རང་གི་�་དངོས་མང་པོར་�ོ་བཅོལ་�ས། ངན་པའི་ནང་ན་ཁོ་ཡིས་རང་གི་�ང་�ོབ་བཙལ། 
8འོན་�ང་ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་ནང་། �ེས་པའི་ཁ་�ར་ཤིང་གི་�ོང་པོ་འ�་བ་ཡོད། ཁོང་གི་
�ན་�ན་�གས་བ�ེར་མཐའ་མའི་བར་�་�ོ་གཏད་�ས། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ཇི་�ར་མཛད་པ་ལ། 
དེའི་�ིར་ང་ནི་�ན་�་�ེད་ལ་གཏང་རག་འ�ལ། �ེད་ནི་བཟང་པོ་ཡིན་ཟེར་ངས་ནི། �ེད་�ི་མི་�མས་�ི་མ�ན་
�་དཔང་པོ་�་�་ཡིན༎  

ག�ང་མ�ར 53 

མིའི་�ོད་ངན།  

1�ེན་པའི་སེམས་ནང་དཀོན་མཆོག་མེད་ཅེས་ཟེར། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ད་ཅན་ཡིན། དེ་ཚ�ས་འཇིགས་�་�ང་བའི་
ལས་�མས་�ེད་ཡོད་ཅིང་། བདེན་པའི་ལས་�མས་�ེད་མཁན་�་ཡང་མེད། 2ཤེས་རབ་ཅན་དང་ཁོང་ལ་མཆོད་
མཁན་�་ཡོད་དམ། དཀོན་མཆོག་མཐོ་རིས་གནས་ནས་མི་རིགས་འཚ�ལ་�ིར་གཟིགས། 3འོན་�ང་དེ་ཚ�་ཚང་མ་
ཁོང་ནས་ཁ་�ར་ཡོད། དེ་ཚ�་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ངན་པ་ཡིན། བདེན་པའི་ལས་�མས་�ེད་མཁན་གཅིག་�ང་
མེད། 4དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ི་གནང་བ། དེ་ཚ�ས་ཅི་ཡང་ཤེས་�ི་མེད་དམ། ལས་ངན་�ེད་མཁན་དེ་ཚ�་�ན་
�ོངས་ཅན་ཡིན་ནམ། དེ་ཚ�ས་ངའི་འབངས་བཅོམ་ནས་འཚ�་བ་�ེལ། ང་ལ་ནམ་ཡང་�ོན་ལམ་མི་འདེབས་སོ། 
5འོན་�ང་དེ་ཚ�ར་འཇིགས་�ང་�ང་བར་འ�ར། དེ་འ�འི་འཇིགས་�ང་ནམ་ཡང་�ང་མེད་དེ། གང་ལགས་ཟེར་
ན་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ནི། རང་གི་འབངས་�ི་ད�་ཚ�འི་�ས་པ་�ོར་བ་གནང་། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེ་
ཚ�ར་�ངས་ཡོད་ཅིང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ནི་དེ་ཚ�ར་�ལ་ཁ་ཐོབ། 6ཛ�་ཡོན་�ོགས་ནས་ང་ཡི་ཇི་ཙམ་མང་བ་�ོན་ལམ་
འདེབས། �ལ་ཁ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོགས་�་�ེབས་པར་ཤོག། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ར་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ། �ན་�མ་
ཚ�གས་པ་གནང་�ས་དེ་ཚ�་ཇི་འ�་དགའ་བར་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 54 

ད�་ལས་�ང་�ོབ་�ིར་�ོན་ལམ།  



ག�ང་མ�ར 

1�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དབང་གིས་ང་ལ་�བས་རོགས་གནང་། རང་གི་�ོབས་�ིས་ང་ལ་ཐར་པ་གནོང་། 2�ེ་
དཀོན་མཆོག། ང་ཡི་�ོན་ལམ་གསན་རོགས་གནང་། ང་ཡི་�ས་པའི་ཚ�ག་�མས་ལ་གསན་རོགས་གནང་། 3མི་ང་
�ལ་ཅན་�མས་ང་ལ་འཐབ་�ིར་ཡོང་བ་དང་། མི་�ག་�ལ་ཅན་ཚ�ས་ང་ལ་གསོད་ཐབས་�ས། མི་དེ་ཚ�ས་དཀོན་
མཆོག་�ོར་དོ་�ང་མི་�ེད་དོ། 4འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་རོགས་གནང་མཁན་དང་། གཙ�་བོ་ང་ཡི་�ང་�ོབ་
གནང་མཁན་ཡིན། 5དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་རང་གི་ལས་ངན་�ོ་ནས་ད�་བོར་ཉེས་ཆད་གནང་། ཁོང་ནི་
དམ་ཚ�ག་ཅན་ཡིན་པས་དེ་ཚ�་ཚར་གཅོད་འ�ར། 6�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ང་ནི་དགའ་ཞིང་�ེད་ལ་དམར་
མཆོད་འ�ལ་�་ཡིན། �ེད་ནི་བཟང་པོ་ཡིན་པས་ངས་ནི་བཏང་རག་འ�ལ། 7�ེད་�ིས་ང་ལ་�ག་བ�ལ་ཡོངས་
ལས་�ོབ་གནང་ཡོད། རང་གི་ད�་�མས་ཕམ་པ་ང་ཡིས་མཐོང་ཡོད་དོ༎  

ག�ང་མ�ར 55 

�ོགས་པོས་བ�་བའི་མི་ཞིག་གི་�ོན་ལམ།  

1�ེ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�ོན་ལམ་གསན། ང་ཡི་�་བ་དེ་ཚ�ར་�ིར་མ་�ོག། 2ང་ཡི་�་བར་གསན་ནས་བཀའ་ལན་
གནང་། སེམས་�ལ་�ག་པོས་ང་ཡིད་ཐང་ཆད་ཡོད། 3ང་ནི་ད�་བོའི་ད�ོག་གཏམ་�ིས་ནི་འཇིགས། ངན་པས་
མནར་བས་ང་ནི་�མ་�ར་ཆག། དེ་ཚ�ས་ང་ཡི་ཐོག་�ག་བ�ལ་འ�ེར་ཡོང་། ང་ལ་�ོས་ནས་�ང་བའི་�མ་འ�ར་
བ�ན། 4འཆི་བའི་�ེན་�ིས་ང་ནི་འཇིགས་ཏེ་མནར། 5འཇིགས་པས་ང་ལ་ག�ང་ནས་འདར་བཞིན་ཡོད། 
དངངས་�ག་ཆེན་པོས་ང་ལ་མནར། 6ང་ལ་�ག་རོན་�ར་ཤོག་པ་ཡོད་ཡིན་ན་ཅི་མ་�ང། ང་ནི་འ�ར་ཞིང་ངལ་
གསོ་བ�ེད། 7ང་ནི་ཐག་རིང་འ�ར་ནས་འ�ོ། འ�ོག་�ོང་ཁག་�་ང་ཡི་གནས་ས་བཟོས། 8�ང་�གས་�ག་པོ་
དང་ནི་�ང་འ�བ་ལས། ང་ནི་�བས་བཅོལ་�་�ིར་གནས་ཞིག་མ�ོགས་པོར་འཚ�ལ། 9�ེ་གཙ�་བོ་ང་ཡི་ད�་ཚ�འི་
�ད་དེ་འ�གས་པར་མཛ�ད། �ོང་ནང་�ག་�ལ་དང་ནི་ཟིངས་འ�གས་�ང་བ་ང་ཡིས་མཐོང་། 10དེ་ཡིས་ཉིན་
མཚན་�ོང་�ེར་བ�ོར། དེ་�་�ག་བ�ལ་དང་ནི་ནག་ཉེས་གང་། 11�ོགས་བཞིར་�ན་�་མེད་པར་སོང་། ལམ་
�མས་བཙན་གནོན་གཡོ་�ས་གང་ནས་ཡོད། 12ཁོ་ནི་ང་ལ་འ�་མཁན་ད�་ཡིན་ན། ང་ནི་ཁོ་ལ་བཟོད་བ�ོམ་
�ས་�ང་�བ། ང་ལ་�ོལ་�ིར་�བ་པའི་ད�་ཡིན་ན། ང་ནི་ཁོ་ལས་ཡིབ་ནས་བ�ད་�བ་པ་ཡོད། 13འོན་�ང་དེ་
ནི་�ོད་ང་ཡི་�ོགས་པོ་ཡིན། ང་ཡི་ཡིད་མ�ན་ལས་རོགས་�ོགས་པོ་ཡིན། 14ང་ཚ�འི་སེམས་�ི་གཏམ་སོགས་ནང་
�ང་ཤོད། མཆོད་ཁང་ནང་�་ང་ཚ�་མཉམ་�་མཆོད་འ�ལ་�ས། 15དེ་ཚ�འི་�ས་རན་པའི་�ོན་�་ང་ཡི་ད�་
�མས་འཆི་བར་ཤོག། འཆི་བའི་�ལ་�་གསོན་པོར་�ང་བར་ཤོག། དེ་ཚ�འི་�ིམ་དང་དེ་ཚ�འི་སེམས་ནི་ངན་པའི་
གང་ནས་ཡོད། 16འོན་�ང་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། �བས་�ོགས་ཆེད་�་�ོན་ལམ་འདེབས་པ་དང། ཁོང་
གིས་ང་ལ་�བས་གནང་ངོ་། 17�་�ོ་ཉིན་དགོང་�ོ་ཁོང་གི་�ང། ང་ཡི་�ོན་བ�ོད་དང་ནི་འ�ན་�ད་ཁོང་ཙར་
ལེབས། ཁོང་གིས་ང་ཡི་�ད་འབོད་གསན་པར་འ�ར། 18ད�་བོ་མང་པོ་མཉམ་�་ང་འཐབ་�ས། ཁོང་གིས་ང་ལ་
དམག་ལས་ཁམས་བཟང་�ོག། 19ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་�ས་ནས་�ལ་�ིད་�ོང་མཁན་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ཡི་
འོ་དོད་གསན་ནས་ད�་�མས་ཕམ། གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་ཚ�འི་�ེད་�ལ་མི་�ར་བ་དང། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་མི་
འཇིགས་སོ། 20ང་ཡི་�ོན་�ི་�ོགས་པོས་རང་གི་�ོགས་པོར་འཐབ། ཁོ་ཡིས་རང་གི་དམ་བཅའ་�མས་མི་�བ་བོ། 



ག�ང་མ�ར 

21ཁོ་ཡི་གཏམ་�མས་�ི་མ་འ�་འཇམ་པོ་ཡོད། འོན་�ང་ཁོའི་སེམས་�ང་བས་གང་ནས་ཡོད། ཁོ་ཡི་གཏམ་
�མས་�མ་�ར་ཞི་བ་ཡོད། འོན་�ང་�ོ་�ན་རལ་�ི་�་�ར་གཅོད། 22རང་གི་དཀའ་ངལ་ཡོངས་�ོགས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ལ། དེ་ནས་ཁོང་གིས་�ོད་ལ་�བས་གནང་ངོ་། �ང་པོའི་མི་ལ་ཁོང་གིས་ཕམ་མི་བ�ག། 
23འོན་�ང་�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ནི། �ོག་གཅོད་པ་དང་�ན་གཏམ་ཤོད་མཁན་ལ། དེ་ཚ�འི་ཚ�་ཚད་�ོགས་
�ོན་འཆི་བར་གཏོང་། འོན་�ང་ང་ནི་�ེད་ལ་�ོ་བཅོལ་ལོ༎  

ག�ང་མ�ར 56 

དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་བའི་�ོན་ལམ།  

1�ེ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�ིང་�ེ་གནང་རོགས་གནང། གང་ལགས་ཟེར་ན་ད�་བོས་ངའི་�ེང་�ོལ། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་
�ན་�་�ག་པོ་གཏོང་། 2�ོལ་མི་དེ་ཚ�ས་ང་དང་ཉིན་གང་འཐབ། ང་དང་འཐབ་མཁན་དེ་ཚ�་མང་པོ་འ�ག། 3ང་
ལ་འཇིགས་�ང་�ང་བའི་�ས་�བས་�། �ེ་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ང་ནི་�ེད་ལ་�ོ་བཅོལ་
�ེད་�ི་ཡོད། 4དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ོ་བཅོལ་�ེད་པས་ང་མི་འཇིགས། ཁོང་གི་དམ་བཅའི་�ིར་�་ངས་ཁོང་
བ�ོད། འ�ོ་བ་མིས་ང་ལ་ཅི་ཞིག་�ེད་�བ་བམ། 5ད�་བོས་ང་ལ་ཉིན་གང་�ག་པོ་གཏོང་། �ན་�་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་
ངན་�ས་བ�མ། 6དེ་ཚ�་གསང་བའི་ས་གནས་ཁག་�་འཛ�མས། ང་ལ་གསོད་�ིར་ངའི་�ས་པ་ཚང་མ་དེ་ཚ�ས་བ�། 
7དེ་ཚ�འི་ངན་པའི་�ིར་�་དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གནང་�ེ་དཀོན་མཆོག། �ེད་�ི་�གས་�ོའི་ངང་དེ་ཚ�ར་ཕམ་པར་
གནང། 8ང་ནི་དཀའ་ངལ་ནང་�ད་�ེད་�ིས་མ�ེན། ང་ཡི་མིག་�འི་ཐོ་འགོད་�ེད་�ི་འཇོག་གནང་ཡོད། ཐོ་དེ་
�ེད་�ི་དེབ་ནང་བཞག་མེད་དམ། 9ང་ཡི་�ེད་ལ་�་འབོད་�ེད་པའི་ཉིན། ང་ཡི་ད�་བོ་དེ་ཚ�་ཕམ་པར་འ�ར། 
དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ངའི་�ོགས་ཡོད་པ་ཤེས། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དམ་བཅར་བ�ོད་བ�གས་�ལ་
�ིས་ཡོད། 11ཁོང་ནང་�ོ་བཅོལ་�ེད་པས་ང་མི་འཇིགས། འ�ོ་བ་མིས་ང་ལ་ཅི་ཞིག་�ེད་�བ་བམ། 12�ེ་དཀོན་
མཆོག་ང་ཡིས་�ེད་ལ་དམ་བཅའ་གང་�ས་པ། དེ་ཚ�་ང་ཡི་�ེད་ལ་འ�ལ་�ི་ཡིན། ངེད་�ི་�ེད་ལ་གཏང་རག་
འ�ལ་བར་འ�ར། 13གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ིས་འཆི་བ་ལས། ང་ལ་�བས་ཤིང་ཕམ་�ད་�ང་བ�ག་མེད། 
དེའི་�ིར་ང་ནི་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ང་། གསོན་པོ་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་འོད་ཟེར་ནང་འ�ལ་�ི་ཡིན༎  

ག�ང་མ�ར 57 

�བས་�ོགས་�་�ིར་�ོན་ལམ།  

1ང་ལ་�ིང་�ེ་གཟིགས་ཤིག་�ེ་དཀོན་མཆོག་ལགས་�ིང་�ེ་གཟིགས། གང་ལ་ཟེར་ན་ང་ནི་�ེད་�ང་�བས་
བཅོལ་�་གི་ཡིན། �ང་འ�བ་མ་ཆད་བར་�ེད་�ི་ཤོག་�ིབ་འོག་�་�ང་�ོབ་ཐོབ། 2ང་དཀོན་མཆོག་�་མེད་
དཀོན་མཆོག་ལ་འབོད་བཞིན་ཡོད། ང་ལ་ཁོང་གིས་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་གནང་། �ེད་�ི་ཤོག་པའི་�ིབ་མས་�ང་
�ོབ་ཐོབ། 3ཁོང་གིས་མཐོ་རིས་གནས་ནས་ང་ལ་ནི། བཀའ་ལན་གནང་ཞིང་ང་ལ་�བས་པར་མཛད། ང་ལ་�ག་



ག�ང་མ�ར 

པོ་གཏོང་མིར་ཁོང་གིས་ཕམ་པར་མཛད། དཀོན་མཆོག་རང་གི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་དང་དམ་ཚ�ག་ང་ལ་�ོན། 
4མིའི་ཤ་བཟའ་�་�ོགས་པའི་སེང་གེ་�མས་བཞིན་�་ད�་བོས་ང་ལ་བ�ོར། དཻ་ཚ�འི་སོ་ནི་མ�ང་དང་མདའ་
�མས་འ�འོ། དེ་བཞིན་�ེ་ནི་�ོ་བའི་རལ་�ི་འ�། 5�ེ་དཀོན་མཆོག་ནམ་ཁར་རང་གི་�བས་ཆེན་དང་། འཇིག་
�ེན་�ན་�་གཟི་བ�ིད་�ོན་པར་མཛ�ད། 6ང་ལ་བ�ང་�ིར་ང་ཡི་ད�་བོ་ཚ�ས། �ི་བ�གས་པའི་ང་ནི་དཀའ་ངལ་
དང་། ངེད་�ི་འ�ོ་ལམ་དོང་ཞིག་�ས་ནས་ཡོད། འོན་�ང་དེའི་ནང་དེ་ཚ�་རང་ཉིད་ཐིམ། 7�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་
ལ་�ོ་གཏད་ཆ་ཚང་ཡོད། ང་ནི་མ�ར་མ་ལེན་བཞིན་�ེད་ལ་བ�ོད། 8�ེ་ངེད་�ི་སེམས་ཉིད་ཡར་ལོངས་ཤིག། པི་
ཝང་�་�ན་བཅས་པ་ཡར་ལོངས་ཤིག། ཉི་མ་ལ་ནི་ང་ཡིས་བ�ང་�་ཡིན། 9�ེ་གཙ�་བོ་�ལ་ཁབ་ཚ�་ཡི་�ོད་ང་
ཡིས་�ེད་ལ་གཏང་རག་འ�ལ་�་ཡིན། མི་རིགས་ཚ�་ཡི་�ོད་�་�ེད་ལ་བ�ོད་པར་�། 10�ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་
བ�ེ་མཐོ་རིས་བར་�་�ེབས། �ེད་�ི་དམ་ཚ�ག་ནམ་མཁའ་�ག་པར་�ས། 11�ེ་དཀོན་མཆོག་ནམ་ཁར་རང་གི་
�བས་ཆེན་དང་། འཇིག་�ེན་�ན་�་གཟི་བ�ིད་�ོན་པར་མཛ�ད༎  

ག�ང་མ�ར 58 

�ིག་ཅན་ལ་ཉེས་ཆད་གཏངོ་�ིར་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་འདེབས་པ།  

1�ེད་�ལ་པོ་�མས་�ིས་�ིམས་�ང་པོའི་ཐག་གཅོད་ནི་ནམ་བཅོད་དམ། �ེད་�མས་�ང་པོའི་ཐོག་ནས་མི་ཚ�ར་
�ིམས་གཅོད་དམ། 2མ་ཡིན། �ེད་�ིས་ངན་པ་གང་ཡིན་�ེད་�བ་པའི་བསམ་�ོ་འཁོར། �ལ་ནང་�ག་�ལ་�ིས་
ཟིངས་འ�གས་བཅོལ། 3མི་ངན་འདི་ཚ�་ཚ�་གང་ལས་ངན་�ས། དེ་ཚ�ས་�ེས་ནས་བ�ང་�ེ་�ན་གཏམ་�། 4དེ་ཚ�་
�ལ་དང་འ�་བ་�ག་གིས་གང་། དེ་ཚ�་�ག་�ལ་འོན་པ་ཞིག་�ར་�་བ་བཀབ་བོ། 5དེ་ཡིས་�ལ་འ�གས་མཁན་
མི་�ད་འ�། ཡང་ན་�ང་�ང་�་མ་མཁན་�ི་ངན་�གས་ལ་མི་ཐོས། 6�ེ་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་�ང་སེང་གེའི་
སོ་�མས་གཅོག་པར་མཛ�ད། 7དེ་ཚ�་འཛག་པའི་�་�ར་ཡལ་བ་དང་། ལམ་�་ཡོད་པའི་�་ངན་འ�་དེ་ཚ�་བ�ིས། 
8དེ་ཚ�་འདམ་ནང་ཡལ་ནས་འ�ོ་བའི་�ོགས་�ོ་འ�་དང་འ�། འོད་ནི་ནམ་ཡང་མི་མཐོང་བའི་�ེས་�ས་ནས་ཤི་
བའི་�་�་�་�་དེ་ཚ་ཡོང་བར་ཤོག། 9མ་ཤེས་�ོན་�་�་ངན་འ�་བ་བཅད། གསོན་པོ་ཡོད་�ས་དཀོན་མཆོག་
རང་གི་�གས་�ོ་�ག་པོའི་ནང་། དེ་ཚ�ར་�ང་གིས་�ར་འ�ད་གནང་ངོ། 10�ིག་�ོད་�མས་ལ་ཉེས་ཆད་ཕོག་
�ས་�ང་བདེན་�མས་ནི་དགའ། མི་ངན་�མས་�ི་�ག་ནང་རང་གི་�ང་པས་འ�ལ། 11�ང་བདེན་མི་ཚ�ར་
བདེན་པར་�་དགའ་ཐོབ་ཟེར་མི་ཚ�ས་ཟེར། འཇིག་�ེན་�ི་ཞལ་ཆེ་གཅོད་པར་དཀོན་མཆོག་གཅིག་ནི་བདེན་
པར་བ�གས་ཡོད་དོ༎  

ག�ང་མ�ར 59 

�ང་�ོབ་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  



ག�ང་མ�ར 

1ངའི་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ལ་ད�་ལས་�ོབ། �ོལ་མཁན་དེ་ཚ�འི་ལག་ནས་ངར་�ོབ་མཛ�ད། 2མི་ངན་དེ་
ཚ�འི་ལག་ནས་ང་ལ་�ོབ། �ོག་གཅོད་�ེད་མཁན་ལག་ནས་ང་ལ་�ང་། 3-4གཟིགས་ཤིག་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་གསོད་�ིར་
�ག་བ�ད་ཡོད། མི་�ག་�བ་ཅན་ཚ�ས་ང་ལ་�ོལ་�ིར་འཛ�མས། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། དེ་ཚ�་�ེལ་ཚབས་ངང་
རང་གནས་འ�ོ་བཞིན་འ�ག། འོན་�ང་ངེད་�ི་�ེད་པའི་�ིག་པའམ་ནོར་འ�ལ། ཡང་ན་ང་ཡིས་�ས་པའི་�ོན་
�ི་མ་ཡིན་ནོ། 5�ེ་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལགས། བཞེངས་ནས་ང་ལ་�བས་རོགས་གནང་
བར་ཕེབས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ི་གཟིགས་རོགས་གནང། ཡར་བཞེངས་ནས་�་�ོ་ཚ�ར་ཉེས་
ཆད་གཏོང་རོགས་གནང། �ལ་ཚ�ང་མཁན་ངན་པ་ཚ�་ལ་�ིང་�ེ་མ་མཛད་ཅིག། 6དེ་ཚ�་དགོང་�ོ་ལོག་ནས་ཡོང་། 
དེ་ཚ�་�ི་བཞིན་ངར་ནས་�ོང་གི་�ོགས་བཞིར་འ�མས། 7དེ་ཚ�ས་�ས་པའི་དམའ་འབེབས་དང་ནི་ད�ོག་གཏམ་
གསན་རོགས་གནང་། དེ་ཚ�འི་�ེ་ནི་རལ་�ི་འ�་བ་འ�ག། ཡིན་ཡང་དེ་ཚ�ས་�་ཞིག་ཁོང་ཚ�ར་གོ་མེད་དོ་བསམ་
མོ། 8འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་ཞད་གད་ཤོར། དད་མེད་�མས་ལ་གད་ཅིང་འ�་
�ད་གནང་། 9�ེད་�ི་དབང་ལ་ང་ཡིས་�ོ་གཏད་�ས། དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ང་ཡི་�བས་གནས་ཡིན། 10ང་ཡི་
དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�མས་པས་ངའི་�ར་ཕེབས། ཁོང་གིས་ངའི་ད�་ཕམ་པ་མཐོང་བ�ག་འོང་། 11དཀོན་མཆོག་
�ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་མ་གསོད་རོགས། དེ་མིན་ངེད་�ི་འབངས་ཚ�ས་དེ་ཚ�ར་བ�ེད་�ང་�ིད། རང་གི་�ོབས་�ིས་དེ་
ཚ�ར་�ལ་ནས་�ོར་བར་མཛ�ད། �ེ་གཙ�་བོ་ང་ཚ�འི་�ང་�ོབ་ལགས། 12དེ་ཚ�འི་མ�་ཏོར་�ིག་པ་ཡོད། དེ་ཚ�འི་
གཏམ་�མས་�ིག་པས་གང་། རང་གི་ང་�ལ་�ི་�ི་ནང་�ད་པར་ཤོག། གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ས་དམོད་མོ་
འདེབས་ཤིང་�ག་�ན་བཤད། 13རང་གི་�གས་�ོའི་ངང་�་དེ་ཚ�ར་ཚར་གཅོད་མཛ�ད། དེ་ཚ�ར་�་མེད་བཟོས་
པར་མཛ�ད། དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཐོག། �ལ་�ིད་�ོང་བ་ཚང་མས་ཤེས་པར་འ�ར། ཁོང་
གི་�ལ་�ིད་འཇིག་�ེན་ཡོངས་�་�བ་འ�ར། 14ངེད་�ི་ད�་�མས་དགོང་�ོ་ལོག་ནས་ཡོང་། དེ་ཚ�་�ི་བཞིན་
ངར་ནས་�ོང་གི་�ོགས་བཞིར་འ�མས། 15དེ་�མས་ཁ་ཟས་འཚ�ལ་�ང་མ་�ེད་པས། ངར་ངར་�ར་�ར་�ེད་
མཁན་�ི་དང་འ�། 16འོན་�ང་ང་ནི་�ེད་�ི་མ�་�ོབས་�ོར་ལ་�་ལེན་ནོ། �ན་�ན་�གས་བ�ེའི་�ོར་ལ་�་
�ོ་�ད་�གས་ཆེན་པོས་�་ལེན་ནོ། དཀའ་ངལ་�ས་�་�ེད་ནི་ང་ཡི་�བས་གནས་འ�ར། 17ང་ཡི་�ོག་�ོབ་
མཁན་�ེད་ལ་ང་ནི་བ�ོད་�་ཡིན། ང་ཡི་�བས་གནས་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ང་ལ་བ�ེ་བ་གནང་མཁན་དཀོན་
མཆོག་ཡིན༎  

ག�ང་མ�ར 60 

ཐར་པའི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་�ངས་གནང་བས། དེའི་�ིར་ང་ཚ�ར་ཕམ་�ད་�ང་ཡོད་དོ། �ེད་ནི་ང་ཚ�་མཉམ་
�་�གས་�ོ་ཞིང་། ད་ནི་ང་ཚ�འི་�ོགས་�་�ིར་ལོག་རོགས་གནང་། 2�ེད་�ིས་ས་གཞི་འ�ལ་�་བ�ག་ཡོད། �ེད་
�ིས་དེ་ལ་གཤག་གནང་ཡོད། ད་ནི་དེ་ཡི་�་�མས་གསོ་གནང་རོགས་གནང། གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་ནི་འ�ལ་
བཞིན་འ�ག། 3�ེད་�ིས་རང་གི་མི་འབངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་�ོང་བ�ག་ཡོད། ར་བཟི་འ�་བ་ང་ཚ�འི་�ང་
པ་འ�ོར་བཞིན་འ�ལ། 4ཉེས་�ོན་མེད་པའི་�ིར་�ེད་ལ་མོས་�ས་�ེད་མཁན་ཚ�ར། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་ཟོན་བ�་



ག�ང་མ�ར 

གནང་ཡོད་དོ། 5�ེད་�ི་�ོབས་�ིས་ང་ཚ�ར་�བས་རོགས་གནང་། ང་ཚའི་�ོན་ལམ་དེ་ཚ�ར་བཀའ་ལན་གནང་
རོགས་གནང་། �ེད་�ིས་གཅེས་པའི་མི་ཚ�་ཐར་བའི་�ིར། 6ཁོང་གི་དམ་པའི་གནས་ནས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་
ག�ངས། �ལ་ཁའི་ངང་ང་ཡིས་ཤེ་ཀེམ་བགོ་�་དང། �་ཀོད་�ང་གཤོང་ནི་ང་ཡི་མི་འབངས་ལ་བགོ་�་ཡིན། 
7གྷིལ་ཨད་ང་ཡི་ཡིན་མ་ན་ཤེ་ཡང་ང་ཡི་ཡིན། ཨེཕ་ར་ཡིམ་ནི་ང་ཡི་�ོག་ཡིན་པ་དང་། ཡ་�་�་ནི་ང་ཡི་�ལ་
པོའི་�ག་འབེར་ཡིན། 8འོན་�ང་མོ་ཨབ་ང་ཡིས་འ�ད་ཞོང་བཞིན་�ོད་�་ཡིན། ཨེ་དོམ་ནི་ང་ལ་བདག་པའི་
�གས་�། དེའི་ཐོག་ང་ཡི་�མ་དེ་ད�གས་�་ཡིན། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་ངའི་�ེང་�ལ་ནས་ནི། �ད་�གས་ཆེན་པོ་
�བ་པར་བསམ་ཡོད་དམ། 9�ེ་དཀོན་མཆོག། ང་ལ་�གས་རི་ཡོད་པའི་�ོང་ནང་�ས་�ེལ་�བ། �་ཡིས་ང་ལ་ཨེ་
དོམ་བར་�་�ེ་འ�ིད་�ེད་ཡོང། 10བདེན་པར་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་�ངས་གནང་ངམ། ང་ཚ�འི་དམག་མི་མཉམ་�་
�ེད་ཕེབས་སམ། 11ད�་བོར་�ོལ་�ིར་ང་ཚ�ར་�བས་རོགས་གནང་། མི་ཡི་�བས་རོགས་སོགས་ནི་དོན་མེད་ཡིན། 
12དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་ང་ཚ�འི་�ོགས་ཡོད་ང་ཚ�་�ལ། ཁོང་གིས་ང་ཚ�འི་ད�་�མས་ཕམ་མཛད་དོ༎  

ག�ང་མ�ར 61 

�ང་�ོབ་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་ང་ཡི་འོ་དོད་གསན། ངེད་�ི་�ོན་ལམ་ལ་གསན་རོགས་གནང་། 2�ིམ་ནས་ཐག་རིང་
དཀའ་ངལ་ནང་ངས་�ེད་བོས། ང་ལ་�བས་གནས་བ�ེན་པོར་འ�ིད་རོགས་གནང་། 3�ེད་ནི་ང་ཡི་�ང་མཁན་
ཡིན་པ་དང་། ད�་བོར་�ོལ་�ིར་ང་ཡི་�ང་�ོབ་བ�ེན་པོ་ཡིན། 4ང་ནི་�ེད་�ི་མཆོད་ཁང་ནང་�་ཚ�་གང་གནས་
�་བ�ག། �ེད་�ི་ཤོག་པའི་འོག་�་�ང་�ོབ་ཐོབ། 5�ེ་དཀོན་མཆོག། �ེད་�ིས་ང་ཡི་དམ་བཅའ་�མས་གསན་
ཡོད་ཅིང་། �ེད་ལ་�ས་ཞབས་�ེད་མཁན་ཚ�ར་བདག་པ་དེ་ང་ལ་�ེད་�ི་གནང་ཡོད་དོ། 6�ལ་པོའི་�་ཚ�ར་ལོ་
མང་པོ་�ོན་པ་བ�བ་པར་མཛད། ཁོང་ནི་�ན་�་གསོན་པོ་བ�གས་བ�ག་རོགས། 7ཁོང་ནི་�ེད་�ི་�ང་�་�ལ་
�ིད་�ན་�་�ོང་ཤོག་�ེ་དཀོན་མཆོག། རང་གི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་དང་ནི་དམ་ཚ�ག་གིས། ཁོང་ལ་�ང་ཞིང་
�ོབ་པར་ཤོག། 8དེར་བ�ེན་དམ་བཅའ་བཞིན་�་ཉིན་རེ་�ེད་ལ་མཆོད་འ�ལ་ནས། ང་ཡིས་�ེད་ལ་བ�ོད་པའི་
མ�ར་མ་གཏན་�་ལེན་�་ཡིན༎  

ག�ང་མ�ར 62 

དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�ོབ་ལ་�ོས་འཁེལ་བ།  

1དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་�བས་པའི་�ིར། ང་ནི་བཟོ་�ན་�ིས་�ག་བ�ད་ཡོད། ང་ནི་ཁོང་ལ་གཅིག་པོར་�ོ་
བཅོལ་ལོ། 2ཁོང་གཅིག་པོའི་ང་ལ་�ང་ཞིང་�བས། ཁོང་ནི་ང་ཡི་�ང་མཁན་ཡིན་པས་ང་ནམ་ཡང་མི་ཕམ། 
3�ོབས་མེད་མི་དེ་གཞིག་པའི་ར་བ་འ�། �ོད་ཚ�་ནམ་བར་དེ་ལ་ཕར་�ོལ་�ེད། 4�ོད་ཚ�ས་ཁོ་ལ་གོ་གནས་ཕབ་
པར་འདོད། �ོད་ཚ�་�ན་�ི་གཏམ་ལ་དགའ་བ་དང་། �ོད་ཚ�ས་�ིན་�བས་གཏམ་སོགས་�་ན་ཡང་། སེམས་ནང་



ག�ང་མ�ར 

ཁོ་ལ་�ོན་ལོག་འདེབས་�ིས་ཡོད། 5ང་ནི་དཀོན་མཆོག་གཅིག་�ར་�ོས་འཁེལ་ཞིང་། ང་ནི་ཁོང་ལ་རེ་བ་བཅོལ་
�ི་ཡོད། 6ཁོང་གཅིག་པོའི་ང་ལ་�ང་ཞིང་�བས། ཁོང་ནི་ང་ཡི་�ང་མཁན་ཡིན་པས་ང་ནམ་ཡང་མི་ཕམ། 7ང་ཡི་
ཐར་ལམ་དང་ཆེ་བ�ོད་ཆེད། ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ོ་བཀལ་�ི་ཡོད། ཁོང་ནི་ང་ཡི་དབང་�ན་�ང་�ོབ་
ཡིན། ཁོང་ནི་ང་ཡི་�བས་བཅོལ་�་གནས་ཡིན། 8ང་ཡི་མི་�མས་�ན་�་ཁོང་ལ་�ོ་བཅོལ་ཞིག། �ོད་�ི་�ག་
བ�ལ་ཡོངས་�ོགས་ཁོང་ལ་�ས། གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁོང་ནི་ང་ཚ�འི་�བས་གནས་ཡིན། 9མི་ཡི་�ོག་ནི་ད�གས་
ལེན་གཅིག་དང་འ�། ཆེ་དང་�ང་བ་དོན་མེད་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�་�ང་ནང་འདེབས་ན་�ིད་ཚད་མེད། དེ་ཚ�་
ད�གས་ལས་�ང་ཡང་བ་ཡོད་པ་ཡིན། 10�ག་�ལ་ལ་ཡིད་གཏན་མ་�ེད་ཅིག། འ�ོག་བཅོམ་�ོ་ནས་ཁེ་བཟང་
གང་ཞིག་ཐོབ་པའི་རེ་བ་མ་�ེད་ཅིག། ནོར་�མས་འཕེལ་�ང་དེ་ལ་�ོས་མ་བཀལ། 11ཐེངས་གཅིག་ཙམ་ཡང་
མིན་པར་ཐེངས་མང་པོར། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དབང་ནི་ཁོང་གི་ཡིན་པ་དང། 12ཁོང་གི་བ�ེ་བ་�ན་�་
གཅིག་རང་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་པ་ང་ཡིས་ཐོས། �ེ་གཙ�་བོ་�ེད་རང་ཉིད་�ི་ཚང་མ་ལ། རང་གི་ལས་བཞིན་འ�ས་
�་གནང་ངོ༎  

ག�ང་མ�ར 63 

དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་པ།  

1�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ང་ནི་�ེད་ལ་�ོན་བཞིན་ཡོད། ང་ཡི་ཡོངས་�ོགས་�ོག་གི་�ེད་
ལ་�ོན་�ི་ཡོད། �་མེད་ས་�ོང་འ�ོག་�ོང་དང་འ�་བ། ང་ཡི་�ོག་ནི་�ེད་�ིར་�ོམ་ནས་ཡོད། 2མཆོད་ཁང་དམ་
པའི་ནང་�་�ེད་ལ་མཇལ་�་བ�ག། �ེད་ནི་ཇི་འ�་དབང་དང་དཔལ་བ�ིད་�ན་པ་མཐོང་�་བ�ག། 3�ེད་�ི་
�ན་�ན་�གས་བ�ེ་�ོག་ལས་ལེགས་པ་ཡོད། དེའི་�ིར་ང་ཡི་�ེད་ལ་བ�ོད་�་ཡིན། 4ང་ནི་གསོན་རིང་�ེད་ལ་
གཏང་རག་འ�ལ། ང་ཡི་ལག་བ�ངས་�ེད་ལ་�ོན་ལམ་འདེབས། 5ང་ཡི་�ོག་ནི་བཟའ་འ�ང་གིས་འ�ངས་ནས། 
�ེད་ལ་བ�ོད་ཅིང་དགའ་བའི་�་ལེན་ནོ། 6ང་ནི་མལ་�ིར་ཉལ་�ས་�ེད་ལ་�ན། མཚན་གང་ང་ནི་�ེད་�ོར་
བསམ་�ི་ཡོད། 7གང་ལ་ཟེར་ན་�ེད་ནི་�ན་�་ང་ཡི་�བས་�ོགས་ཡིན་པ་དང་། �ེད་�ི་ཤོག་པའི་�ིབ་ནག་འོག་
�་ང་ནི་དགའ་བའི་�་ལེན་ནོ། 8ང་ནི་�ེད་མཉམ་འ�ར་ནས་�ོད་�ི་ཡིན། �ེད་�ི་�ག་གིས་ཁམ་བཟང་བཞག་
གནང་ངོ་། 9ང་ལ་གསོད་ཐབས་�ེད་མཁན་དེ་ཚ�་ནི། འཆི་བའི་�ལ་�་�ེབས་པར་འ�ར། 10དམག་སའི་ནང་�་
དེ་ཚ�་བསད་པ་དང་། དེ་ཡི་ག�གས་ནི་ཝ་མོས་ཟ་བར་འ�ར། 11གང་ལགས་ཟེར་ན་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ལ་
པོ་ལ་�ལ་ཁ་གནང་བས་�ལ་པོ་དགའ་བར་འ�ར། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཚན་ལ། དམ་བཅའ་�ེད་མཁན་དེ་
ཚ�ས་ཁོང་ལ་བ�ོད། འོན་�ང་�ན་གཏམ་ཤོད་མཁན་ཁ་དེ་བཀབ་པར་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 64 

�ང་�ོབ་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  



ག�ང་མ�ར 

1དཀོན་མཆོག་ང་ནི་དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་ཡོད། ང་ཡི་�ོན་ལམ་གསན་རོགས་གནང། ང་ནི་ང་ཡི་ད�་བོ་
�མས་ལ་འཇིགས་པས་ངའི་�ོག་�ོབ། 2ངན་པའི་�ས་ངན་དང་ངན་པའི་མི་ཚ�གས་ལས་ང་ལ་�བས་པར་མཛ�ད། 
3དེ་ཚ�འི་�ེ་ནི་རལ་�ི་�་�ར་�ོ། མདའ་ག�ས་ཕོག་པ་�་�་ཚ�ག་�བ་བ�ོད། 4དེ་ཚ�ས་ངོ་ཚ་མེད་པ་�ན་གཏམ་
�ེལ་བར་�ེལ་བ་�ས། མི་བཟང་པོར་�ད་ར་�ར་མ་ཝ་�ོས་བཏང་ནས་དེ་ཚ�ས་ཚར་གཅོད་དོ། 5�ས་ངན་�ོམ་
པར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་�ལ་མ་�ས། �ི་དེ་གང་�་བ�གས་ཟེར་�ས་ངན་བ�མས། �ི་�མས་�་ཡི་མི་མཐོང་
ཟེར་ཞིང་�ས། 6དེ་ཚ�ས་�ས་ངན་�མས་བཟོས་ནས་�ས། ང་ཚ�ས་ནག་ཉེས་ཡག་པོ་ཞེ་�ག་ཞིག་བཟོས་ཡོད། མི་ཡི་
སེམས་དང་�ོ་ནི་གསང་བས་གང་ནས་ཡོད། 7འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་�ག་མདས་ག�ས་པ་
དང་། དེ་མ་ཐག་�་དེ་ཚ�་�ས་�ོན་ཤོར་བར་འ�ར། 8ཚ�ག་དེ་ཚ�འི་�ེན་�ིས་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་ཚར་གཅོད་གནང་། 
དེ་ཚ�ར་མཐོང་མཁན་ཚང་མས་རང་གི་མགོ་ག�ག་གོ། 9དེ་ཚ�་ཚང་མ་འཇིགས་པ་དང། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་
གང་གནང་བའི་�ོར་�ན་ནས་གཞན་ལ་བཤད་པར་འ�ར། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་འ�ིན་ལས་གནང་
བའི་�ེན། མི་�ང་བདེན་ཚང་མ་དགའ་�ིད་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ནང་�་�ང་�ོབ་ཐོབ་པ་དང་། བཟང་
པོའི་མི་ཚ�ས་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�གས་སོ༎  

ག�ང་མ�ར 65 

བ�ོད་པ་དང་གཏང་རག་གི་མ�ར་མ།  

1�ེ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�ས་ཛ�་ཡོན་�་བ�ོད་�་དང་། �ེད་དང་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་�བ་�་དེ་ནི་འོས་ངེས་སོ། 
2-3གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ིས་�ོན་ལམ་�ི་ནི་བཀའ་ལན་གནང། ས་གནས་�ན་�ི་མི་�མས་�ིག་པས་�ེད་
�ང་ཡོང་བར་འ�ར། རང་ཉེས་�ེན་�ིས་ང་ཚ�་ཕམ་�ིས་འ�ག། འོན་�ང་�ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་བཤགས་པར་མཛ�ད། 
4རང་གི་མཆོད་ཁང་ནང་�་གནས་�ིར་འ�ིད། �་ཞིག་འདམས་པ་དེ་ནི་དགའ་ཞིང་གནས། �ེད་�ི་�ིམ་�ི་
དངོས་པོ་བཟང་པོ་དང་། �ེད་�ི་མཆོད་ཁངདམ་པའི་�ིན་�བས་�ིས། ང་ཚ�ར་དགའ་�ོ་ཐོབ་བཞིན་ཡོད། 5�ེད་
�ིས་�ལ་ཁ་གནང་ནས་ང་ཚ�ར་བཀའ་ལན་གནང་། ང་ཚ�ར་�བས་�ིར་ཡ་མཚན་ཆེན་པོའི་�ིན་ལས་མཛད། 
འཇིག་�ེན་�ན་�ི་མི་�མས་དང་། ཐག་རིང་�་མཚ�འི་ཕ་རོལ་�ི། མི་ཚ�ས་�ེད་ནང་�ོ་བཅོལ་�ེད་བཞིན་ཡོད། 
6�ེད་�ི་རང་གི་མ�་�བས་�ིས་རི་�མས་ས་གནས་སོ་སོར་འཇོག་གནང་ནས། �ེད་�ི་དབང་དང་མ�་�ོབས་
བ�ན་པར་མཛད། 7�ེད་�ིས་�་མཚ�འི་ངར་�ད་དང་ནི་�་�བ་�ི་�་ཞི་བར་མཛད། མི་�མས་�ད་ཅོར་འདོན་
པ་�ེད་�ིས་ཞི་བར་མཛད། 8�ེད་�ིས་གནང་བའི་མཛད་པ་�བས་ཆེན་�མས་མཐོང་ནས། འཇིག་�ེན་ཚང་མ་
ཧ་ལས་བ�ད་ཡོད་ཅིང་། �་བ་འདི་ཚ�་ས་གཞིའི་�ོགས་གཅིག་ནས། �ོགས་གཞན་བར་�་དགའ་བའི་�ད་�ི་
གང་། 9�ེད་�ིས་ས་གཞིར་ཆར་�་གཏང་གནང་ནས། �ེད་�ི་དེ་ལ་དོ་�ང་ཡོད་པ་བ�ན། �ེད་�ིས་དེ་ལ་�ག་
པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པོ་བཟོས་གནང་ངོ། �ེད་�ི་�ག་�་�མས་ནི་�་ཡིས་བཀང་། ས་གཞིར་ཐོན་�ེས་མང་པོ་
གནང་བར་མཛད། �ེད་�ིས་དེ་�ར་གནང་བཞིན་ཡོད། 10�ོ་བའི་ཞིང་ཁར་ཆར་�ས་�ང་གནང་ནས། འདི་�ར་
ཆར་�ས་ས་གཞིས་མཉེན་པོ་བཟོས་གནང་ངོ་། དེ་�་�ང་པ་གཉེན་པ་�ེས་པར་མཛད། 11�ེད་�ི་�གས་�ེས་ལོ་
ཐོག་བཟང་པོ་ཐོབ། �ེད་ནི་གང་�་ཕེབས་སར་འ�་�མས་འཕེལ། 12�ང་དང་�གས་ཟོག་�་ཁ་�མས་གང་། རི་



ག�ང་མ�ར 

བོ་�མས་�་དགའ་�ིད་སོང་�ི་གང་། 13ཐང་ནི་�ག་�་ཡིས་གང་ཡོད་ཅིང། �ང་ཤོང་སོགས་ནི་�ོ་ཡི་ཁེངས་
ཡོད་ཅིང་། ཚང་མས་�ད་བ�བ་པ་དང་དགའ་བས་�་ལེན་ནོ༎  

ག�ང་མ�ར 66 

བ�ོད་བ�གས་དང་གཏང་རག་གི་མ�ར་མ།  

1�ེ། མི་ཚང་མ་དགའ་བའི་�ད་�ིས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད། 2ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་�ན་པའི་མཚན་ལ་མ�ར་
མ་ལེན་པ་དང་། ཁོང་ལ་གཟི་བ�ིད་�ི་ནི་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 3�ེད་�ི་མཛད་པ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཞེས་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་ལ་�ས། �ེད་�ི་མ�་�ོབས་ཆེན་�ིས། ད�་�མས་འཇིགས་ཏེ་�ེད་མ�ན་�ག་འཚལ་བར་འ�ར། 4འཇིག་
�ེན་�ན་�་ཚང་མས་�ེད་ལ་མཆོད། �ེད་�ི་མ�ར་མ་ལེན་ཞིང། �ེད་�ི་མཚན་�ི་བ�ོད་བ�གས་�ིས། 5དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གིས་ཇི་མཛད་ཡོངས་་�ོས་ཤིག། ཁོང་གི་མཛད་པ་ཡ་མཚན་མིའི་ཆེད་�ོས། 6ཁོང་གིས་�་མཚ�་�མ་
པོར་བ�ེད་ལན་གནང་། ང་ཚ�འི་མེས་པོས་�ང་ཐང་གཙང་པོ་�ལ། ཁོང་གི་མཛད་པའི་�ེན་�ིས་ང་ཚ�ས་གནས་
དེར་དགའ་�ོ་�ས། 7�ན་�་ཁོང་གི་མ�་ཡིས་�ལ་�ིད་�ངས། མི་རིགས་�མས་�ི་ཐོག་�་�ན་�ིས་གཟིགས། 
�ོལ་�ིར་�་ཞིག་ཁོང་ཐོག་ལངས་མ་བ�ག། 8མི་རིགས་ཡོངས་�ིས་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་ཅིག། �ོད་
ཚ�ས་བ�ོད་པ་ཚང་མས་ཐོས་པར་ཤོག། 9ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་གསོན་པོ་བཞག་གནང་ཡོད། ང་ཚ�ར་འ�ེལ་�་བ�ག་
གནང་མེད། 10དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་ཚ�ད་བ�་གནང་། མེ་ལ་བ�ར་བའི་ད�ལ་དང་འ�་བ་བཞིན། 
�ེད་�ིས་ང་ཚ�་ལའང་ཚ�ད་བ�་གནང། 11�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་�ི་ནང་�ད་བ�ག་ནས། ང་ཚ�འི་�ལ་པར་ཁལ་�ིད་
བཀལ་གནང་ངོ་། 12�ེད་�ིས་ད�་བོར་ང་ཚ�ར་བ�ིས་�་བ�ག། ང་ཚ�་མེ་དང་�་ལོག་ད�ིལ་ནས་འ�ོ། འོན་�ང་
ད་ནི་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་ས་གནས་བ�ན་པོར་འ�ིད་གནང་ཡོད། 13�ེད་�ི་མཆོད་ཁང་ནང་�་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་
འ�ལ་�ེད་�་ཡིན། ང་ཡི་དམ་བཅའི་འ�ལ་བ་�ེད་ལ་འ�ལ། 14ང་ནི་དཀའ་ངལ་ནང་�་ཡོད་པའི་�ས། ང་
ཡིས་དམ་བཅའ་བཞག་པ་�ེད་ལ་འ�ལ་�་ཡིན། 15མཆོད་�ིར་དམར་མཆོདའ�ལ་�ིར་�ག་གཅིག་འ�ལ། ང་
ཡི་�ང་དང་ར་�མས་�ི་དམར་མཆོད་འ�ལ། དེ་ཚ�འི་�་བ་ནམ་མཁའ་བར་�་�ེབས། 16དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་
�ས་བ�ར་�་མི་�མས་ཤོག་ལ་ཉོན། ངའི་�ིར་ཁོང་གིས་ཇི་མཛད་ཤོད་�ི་ཡིན། 17ང་ཡི་ཁོང་ལ་�བས་�ོགས་
�ིར་བོས་པ་ཡིན། ང་ཡིས་མ�ར་མ་ལེན་ནས་ཁོང་ལ་བ�ོད། 18གལ་ཏེ་རང་གི་�ིག་པར་�ང་མེད་�ས་ཡོད་པ་
ཡིན་ན། ང་ཡི་�་བར་གཙ�་བོ་ཁོང་གིས་གསན་མི་གནང་། 19འོན་�ང་བདེན་པར་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ང་ལ་
གསན་ཡོད། ཁོང་གིས་ང་ཡི་�ོན་ལམ་ལ་གསན་ཡོད། 20ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�གས་�ས། གང་ལ་
ཟེར་ན་ཁོང་གིས་ང་ཡི་�ོན་ལམ་ངོས་ལེན་གནང་ཡོད་དོ། ང་ལ་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་གནང་�་�ངས་མེད་དོ༎  

ག�ང་མ�ར 67 

གཏང་རག་གི་མ�ར་མ།  



ག�ང་མ�ར 

1དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�ར་�ིང་�ེ་མཛད་དེ་�ིན་�བས་གནང་། ང་ཚ�འི་ཐོག་�་�ིང་�ེས་གཟིགས་�་གསོལ། 2དེའི་
�ིར་འཇིག་�ེན་ཡོངས་�ི་�ེད་�ི་�གས་དགོངས་ཤེས། མི་རིགས་ཚང་མས་�ེད་�ི་ཐར་ལམ་ཤེས། 3�ེ་དཀོན་
མཆོག་མི་རིགས་�མས་�ི་�ེད་ལ་བ�ོད་པར་ཤོག། མི་རིགས་�ན་�ི་�ེད་ལ་བ�ོད་པར་ཤོག། 4མི་རིགས་ཚང་
མས་དགའ་མ�འི་�་ལེན་པར་ཤོག། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ི་�ིམས་བཞིན་དེ་ཚ�ར་�གས་བསམ་བཞེས། ས་
གཞིའི་མི་རིགས་�ན་ལ་ད�་འ�ིད་གནང་། 5�ེ་དཀོན་མཆོག་མི་རིགས་�མས་�ི་�ེད་ལ་བ�ོད་པར་ཤོག། མི་
རིགས་�ན་�ི་�ེད་ལ་བ�ོད་པར་ཤོག། 6དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་�ིན་�བས་གནང་
ཡོད་དོ། ས་གཞིས་རང་གི་�ོན་ཐོག་འཕེལ་ཞིང་�ས། 7དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་�ིན་�བས་གནང་། ས་
གནས་�ན་�ི་མི་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་�་བར་ཤོག།  

ག�ང་མ�ར 68 

�ལ་ཁབ་�ི་ཐོབ་པའི་�ལ་ཁའི་མ�ར་མ།  

1དཀོན་མཆོག་བཞེངས་ནས་ཁོང་གིས་ད�་�མས་�ོར། ཁོང་ལ་�ང་མཁན་�མས་ཕམ་ནས་�ོས། 2ཁོང་གིས་དེ་
ཚ�ར་�ག་པས་�་བ་འ�ེར་བ་བཞིན་འ�ེར་བར་འ�ར། མེའི་ནང་�་ཚ�ལ་བ�ར་བ་བཞིན། ངན་པ་འདི་ཚ�་དཀོན་
མཆོག་�ང་�་འཇིགས། 3འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་�ང་�་�ང་བདེན་�མས་དགའ་ཞིང་�ིད། འདི་ཚ�་དགའ་ཞིང་
�ད་�གས་ཆེན་པོ་�བ། 4དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�་ད�ངས་ལེན་ཞིག། ཁོང་གི་མཚན་ལ་མ�ར་མ་བ�ོད་ད�ངས་
ལེན། �ིན་ནང་ཕེབས་མཁན་�ིར་�་ཕེབས་ལམ་�ིགས། ཁོང་མཚན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་
�ང་�་དགའ་བདེ་�ོད། 5རང་གི་མཆོད་ཁང་དམ་པར་བ�གས་མཁན་དཀོན་མཆོག་ནི། ད་�ག་དེ་ཚ�འི་སེམས་
འ�ར་བཞེས་པ་དང་མོ་རངས་མ་ཚ�ར་�ང་�ོབ་གནང་། 6ཁོང་གིས་མི་�ང་ཞིག་ལ་�ོད་ཁང་གནང་། བཙ�ན་པར་
�ོད་ད�ོལ་གནང་ནས་དགའ་�ོ་གནང་། འོན་�ང་�ོལ་མི་�མས་ནི་འ�ོག་�ོང་�་�ོད་དགོས་སོ། 7�ེ་དཀོན་
མཆོག་�ེད་�ིས་རང་གི་འབངས་འ�ིད་གནང་�ས། འ�ོག་�ོང་ནང་ནས་�ེད་ནི་ཕེབས་པའི་�ས། 8ས་གཡོས་
གནམ་ནས་ཆར་�་མང་པོ་འབབ། གང་ལགས་ཟེར་ན་སི་ནཨེ་དཀོན་མཆོག་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ིི་དཀོན་མཆོག་
ཕེབས་ཡོད་དོ། 9�ེད་�ིས་ཆར་�་འབོལ་པོ་འབེབས་བ�ག་བ་དང། ས་ཞིང་�མ་པོ་འདི་ཚ�་�ར་བསོ་གནང། 
10�ེད་�ི་མི་འབངས་�ིས་གནས་དེར་རང་�ིམ་བཟོས། རང་གི་�ིང་�ེས་ད�ལ་པོ་�མས་ལ་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་
གནང། 11གཙ�་བོས་བཀའ་�་གནང་བ་དང་། �ད་མེད་མང་པོས་གནས་�ལ་དེ་�ར་བཤད་པ་རེད། 12�ལ་པོ་
�མས་རང་གི་དམག་ད�ང་ཚ�གས་བཅས་�ོས་བཞིན་ཡོད། �ིམ་�་ཡོད་པའི་�ད་མེད་ཚ�ས་བཅོམ་ནོར་ཡང་
བགོས་སོ། 13ད�ལ་�ི་བཀབ་པའི་�ག་རོན་�ི་འ�་�་དང་། དེ་ཚ�འི་གཤོག་པར་གསེར་�ི་གཡོག་ཡོད་པས། དེ་
འ�འི་དངོས་རིགས་�མས་�ང་དེ་ཚ�འི་བགོས། (ཅི་ལ་དམག་གི་ཉིན་མོར་�ོད་ཚ�འི་ནང་ནས་གང་ཞིག་�ག་རར་
བ�ད།) 14�ན་དབང་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས། �ལ་པོ་�མས་ལ་ཛལ་མོན་རི་བོ་�་�ོར་གནང་�ས། གནས་
དེར་ཁ་བ་མང་པོ་བབ་བ�ག་གོ། 15བ་ཤན་རི་ནི་ཇི་�ར་�བས་ཆེན་ཞིག་ཡིན། རི་བོ་དེ་ལ་�ེ་ནི་མང་པོ་ཡོད། 
16�ོད་རང་�ོད་སའི་�ེ་མོ་དེ་ནས་ནི། དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་བ�གས་�ིར་འདམས་གནང་བའི་རི་བོར། ཅིའི་
�ིར་འ�་བཞིན་བ�་གི་ཡོད། གནས་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་�་བ�གས་པར་འ�ར། 17རང་གི་�ོབས་



ག�ང་མ�ར 

�ན་ཤིང་�་�ོང་ཚ�གས་བཅས། གཙ�་བོ་ཁོང་ནི་སི་ནཨེ་ནས་དམ་པའི་གནས་དེར་ཕེབས་པར་འ�ར། 18བཙ�ན་
པའི་ཚ�གས་བཅས་འ�ིད་ནས་རི་�ེར་ཕེབས། ངན་ལོག་མཁན་ཚ�ས་ཁོང་ལ་འ�ལ་བ་�ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་ནི་གནས་དེར་བ�གས། 19ཉིན་རེར་ང་ཚ�འི་ཁལ་འ�ར་མཁན་གཙ�་བོ་ལ་བ�ོད། ཁོང་ནི་ང་ཚ�ར་�བས་
མཁན་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 20ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ནི་ང་ཚ�ར་�བས་མཁན་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ཁོང་ནི་ང་ཚ�ར་
འཆི་བ་ལས་�བས་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་གཙ�་བོ་ཡིན། 21རང་གི་�ིག་པའི་�ོད་པར་འ�ལ་མཁན་
ད�་བོ་ཚ�འི་མགོ་�མས། དཀོན་མཆོག་གིས་བདེན་པར་གཅོག་གནང་ངོ། 22གཙ�་བོས་ག�ངས་པ། ངས་�ོད་ཚ�འི་
ད�་བོར་བ་ཤན་དང། �་མཚ�འི་གཏིང་ནས་ངས་�ིར་�ོག་འ�ེར་ཡོང། 23དེ་ཚ�འི་�ག་ནང་�ོད་ཚ�འི་�ང་པས་
འ�ལ་བ་དང། �ོད་ཚ�འི་�ི་ཚ�ས་གང་�བ་�ག་བ�གས་པའི་�ིར་རོ། 24�ེ་དཀོན་མཆོག་ངེད་�ི་�ལ་པོ་རང་གི་
མཆོད་ཁང་ནང་། �ལ་ཁ་ཐོབ་ནས་ཕེབས་པ་ཚང་མས་མཐོང་ཡོད་དོ། 25�ོན་�་�་མཁན་�ེས་�་རོལ་མཁན་
�མས། �ོད་�་ལག་�་བ�ང་མཁན་�་མོ་�མས་ཡོད། 26ཡ་ཀོབ་རིགས་བ�ད་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
བ�ོད་ཅིག། ཁོང་གི་མི་འབངས་ཚ�གས་�བས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་ཅིག། 27�ོན་�་�ང་ཤོད་བྷེན་ཡ་མིན་
�ེ་རིགས་�ེབས། དེ་�ེས་ཡ་�་�་�ེ་རིགས་�ི་འགོ་དཔོན་�མས། རང་གི་ཚ�གས་དང་བཅས་པ་�ེབས་པར་�ར། 
དེ་ཚ�འི་�ེས་ལ་ཛ�་�་�ན་དང། ནབ་ཏ་ལི་ཡི་�ེ་རིགས་�ི་འགོ་དཔོན་�མས་�ེབས་ཡོང། 28-29�ེ་དཀོན་མཆོག་
�ེད་�ི་དབང་དེ་�ོན་རོགས་གནང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཆོད་ཁང་དེར་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ེད་�ི་�ིར་�་འ�ལ་བ་
འ�ེར་ནས་ཡོང་། དེ་ནས་�ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་དོན་�་བེད་�ོད་གནང་བའི་དབང་དེ་�ོན་རོགས་གནང། 30འདམ་
�་�ོད་�ི་�ད་འ�ོ་འ�་བ་ཨི་ཇིབ་དང། �ང་དང་དེའི་བེ�་ཚ�འི་�་འ�་བ་མི་རིགས་ཚ�ར། དེ་ཚ�་�ས་འ�ད་
�ས་ནས་རང་གི་ད�ལ་�མས་�ེད་ལ་མ་འ�ལ་བར། དེ་ཚ�ར་བཀའ་བ�ོན་མཛ�ད། དམག་�བ་པར་དགའ་
མཁན་ཚ�ར་�ོར་བར་མཛ�ད། 31ཨི་ཇིབ་�ལ་ནས་ག�ང་ཚབ་�མས་ཡོང་ཞིང་། ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡན་པ་ཡི་རང་གི་
ལག་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་�ོགས་�་བ�ངས་ནས་�ོན་ལམ་�ས། 32འཇིག་�ེན་ཡོངས་�ི་�ལ་ཁབ་�ེད་ཚ�་�མས། 
དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�་ད�ངས་ལེན་ཞིག། གཙ�་བོར་བ�ོད་བ�གས་ལེན། 33གནའ་�ས་�ི་ནམ་མཁར་ཕེབས་
གནང་མཁན། ཁོང་གི་�ོབས་�ན་ག�ང་�ད་གནང་བར་ཉོན། 34དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ས་�ོབས་�བས་
བ�གས་�ོས། ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཐོག་�་ཡོད། ཁོང་གི་མ�་�ོབས་ནམ་མཁའི་གནས་�་ཡོད། 
35དཀོན་མཆོག་ཉིད་ནི་རང་གི་བ�གས་གནས་དམ་པར་�ག་�ལ་བཞེས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་
ནི། རང་གི་མི་འབངས་�མས་ལ་�ོབས་�གས་གནང་། དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག།  

ག�ང་མ�ར 69 

�བས་རོགས་�ི་ཆེད་�་འོ་དོད་།  

1�ེ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�བས། �་ནི་ང་རང་གི་འཇིང་པའི་བར་�་�ེབས་ཡོད། 2ང་ནི་གཏིང་རིང་འདམ་ནང་
དིམ་བཞིན་འ�ག། ཡར་ལ་ལངས་ནས་�ོད་པའི་ཆེད་�་གནས་མེད་པ་དང་། ང་ནི་�་གཏིང་རིང་པོར་�ེབས་
ནས་ཡོད། ང་ནི་དེ་ཡི་�་�བས་ནང་�་དིམ་བཞིན་འ�ག། 3ང་ནི་རོགས་ཆེད་འབོད་བཞིན་ཐང་ཆད་སོང་། ང་ཡི་
མིད་པ་ན་ཞིང་འ�ག། �ེད་�ི་�བས་རོགས་ལ་བ�་བཞིན་ང་ཡིས་མིག་ནི་ཚ་བཞིན་འ�ག། 4དོན་མེད་ང་ལ་�ང་



ག�ང་མ�ར 

མཁན་�མས། ང་ཡི་མགོ་ཡི་�་ལས་མང་བ་འ�ག། ང་ཡི་ད�་�མས་ངའི་ཐོག་�ན་གཏམ་བཤད། �ོབས་�ན་དེ་
ཚ�ས་ང་ལ་གསོད་འདོད་�ས། ང་ཡིས་འ�ོག་བཅོམ་�ས་མེད་�ང་། དེ་ཚ�ས་དངོས་རིགས་�ིར་�ོག་�ེད་�་བ�ག། 
5�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ཉིད་�ིས། ང་ཡི་�ིག་པ་�ེད་ནས་�ས་མེད་དོ། ང་ཡི་ཇི་�ར་�ེན་པ་�ར་བ་�ེད་�ིས་
མ�ེན། 6�ེད་ལ་�ོ་བཅོལ་མཁན་མི་དེ་ཚ�ར། ང་ཡི་�ོ་ནས་དེ་ཚ�ར་ངོ་ཚར་མ་འ�ག་ཅིག། �་ན་མེད་པའི་�ན་
དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ེད་ལ་མཆོད་མཁན་�མས་ནི་ངའི་�ེན་�ིས། ཞབས་འ�ེན་མ་ཡོང་
བ�ག �ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག། 7�ེད་ཉིད་�ིར་�་ང་ནི་དམའ་འབེབས་ནང་�ད་ཡོད། ང་ནི་ངོ་ཚའི་ནང་
�་�ད་ཡོད་དོ། 8ང་ནི་�ན་ཚ�འི་�ོད་�་འ�ལ་པ་�ར། ང་ནི་ནང་མིའི་�ོད་�་�ི་མིར་ཆགས། 9�ེད་�ི་མཆོད་
ཁང་�ོགས་�་ང་ཡི་མོས་�ས་མེ་བཞིན་འབར། �ེད་ལ་�ད་མཁན་�མས་�ི་�ད་�་དེ་ནི་ངའི་ཐོག་བབས་ཡོད། 
10ང་ནི་�ང་ནས་�ང་ཞིང་རང་ལ་ཉམས་�ང་བཟོ་བཞིན་ཡོད། མི་�མས་�ི་ནི་ང་ལ་དམའ་འབེབས་�ས། 11ང་
ནི་�་ངན་�ི་གོས་�ོན་པའི་�བས་�་ནི། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་གད་མོ་བགད། 12དེ་ཚ�འི་�་ལམ་ཁག་�་ངའི་�ོར་གཏམ་
�ེང་�ས། ར་བཟི་བ་�མས་�ི་ང་ཡི་�ོར་ལ་�་�མས་བཟོས། 13འོན་�ང་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་
�ས། �ེད་�ིས་འདམས་པའི་�ས་�་བཀའ་ལན་གནང། �ེད་�ི་�མས་པ་�བས་ཆེན་�ེན་ང་ལ་བཀའ་ལན་
གནང། གང་ལ་ཟེར་ན་�ེད་�ིས་�བས་�་དམ་བཅའ་ཆ་ཚང་�བ། 14ང་ལ་འདམ་ནང་�བ་པར་�ོབ་རོགས་
གནང་། ང་ལ་�ང་ད�་�ེད་མི་དེ་ཚ�་དང་། ང་ལ་གཏིང་ཟབ་�་ལས་�བས་རོགས་གནང། 15�་ལོག་དེ་ནི་ང་
ཐོག་ཡོང་མ་བ�ག། གཏིང་ཟབ་�་ནང་ང་ལ་དིམ་མ་བ�ག། ཡང་ན་ང་ལ་�ར་�་འ�ོ་�་མ་བ�ག་རོགས། 16�ེ་
དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེའི་བཟང་བ་ཉིད་�ི་ངང་ང་ལ་བཀའ་ལན་གནོང་། �ེད་�ི་�ིང་�ེ་
ཆེན་པོའི་ངང་ངའི་�ོགས་བ�ར་བར་མཛད། 17�ེད་�ི་ཞལ་ནི་�ན་པོར་མ་�ད་ཅིག། ང་ནི་�ག་བ�ལ་ཆེན་པོ་
ནང་ཡོད། ང་ལ་ད་�་བཀའ་ལན་གནང། 18ངའི་�ར་ཕེབས་ནས་ང་ལ་�ོབ་པར་མཛ�ད། ད�་བོ་�མས་ལས་ང་ལ་
�ོབ་པར་མཛ�ད། 19ང་ལ་དམའ་འབེབས་དང་ནི་ངོ་ཚ་དང་། ང་ལ་ཞབས་འ�ེན་�ང་བ་�ེད་�ིས་མ�ེན་པ་དང་། 
ང་ཡི་ད�་བོར་�ེད་�ི་གཟིགས་བཞིན་ཡོད། 20དམའ་འབེབས་�ིས་ནི་ང་ཡི་�ིང་ནི་ཆག་པ་དང་། ང་ནི་ཡིད་
�ག་ཡོད། ང་ཡིས་ག�ང་སེམས་ཆེད་�་རེ་བ་�ས་�ང་མ་�ེད་དོ། སེམས་གསོའི་རེ་བ་�ས་�ང་དེ་ཡང་མ་ཐོབ་
བོ། 21ང་ནི་�ོགས་�ས་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ག་�ེར་རོ། ཁ་�ོམ་སེལ་�ིར་དེ་ཚ�ས་��་�ད། 22དེ་ཚ�འི་�གས་�ོ་དེ་ཡིས་
དེ་ཚ�་རང་ཉིད་མེད་པར་བཟོ། དེ་ཚ�འི་ཁ་ཟས་དམ་པས་དེ་ཚ�་ཉམས་�ད་འ�ར། 23དེ་ཚ�ར་ལོང་བར་བཟོས་
རོགས་གནང། དེ་ཚ�འི་�ལ་པ་གཏན་�་�ོ་པོ་བཟོས་རོགས་གནང། 24དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་�ེད་�ི་�ོ་བ་�གས། �ེད་
�ིས་�ོ་བ་�ག་པོས་དེ་ཚ�་ག�ག་ཟིན་པར་ཤོག། 25དེ་ཚ�འི་�ར་�མས་�ོངས་པར་འ�ར་བར་ཤོག། དེ་ཚ�འི་�ར་
ནང་�་ཡང་གསོན་པོ་མ་�ས་པར་ཤོག། 26�ེད་�ིས་�་ཞིག་ལ་ནི་ཉེས་ཆད་གནང་བས། དེ་ལ་དེ་ཚ�ས་བ�བ་
སིགས་གཏང་བ་དང་། �་ལ་�ེད་�ི་�ས་�ོན་བཟོས་གནང་བས། དེ་ཚ�འི་དཀའ་ངལ་�ོར་ལ་དེ་ཚ�ས་གཏམ་�ེང་
�ས། 27དེ་ཚ�་�ིག་པ་ཡིག་ཆར་བཞག་པར་མཛ�ད། དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་ཐར་པའི་�ལ་བ་མ་ཐོབ་ཤོག། 28གསོན་པོའི་
མདོ་ལས་དེ་ཚ�འི་མིང་�བས་ཤོག། �ེད་�ི་འབངས་མཉམ་དེ་ཚ�འི་�ངས་མེད་ཤོག། 29འོན་�ང་ང་ལ་ན་�ག་
དང་ནི་ཡིད་�གས་ཡོད། �ེ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་བ�ང་རོགས་གནང་དང། ང་ལ་�བས་རོགས་གནང། 30ང་ནི་
མ�ར་མ་ལེན་ཞིང་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ། གཏང་རག་འ�ལ་ཞིང་ཁོང་གི་�བས་ཆེན་�ོར་
གསལ་བ�གས་�ེད་�ི་ཡིན། 31དི་ཡི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ནི་�གས་ཟོག་དང་། བ་�ང་དར་མ་དམར་



ག�ང་མ�ར 

མཆོད་འ�ལ་བ་ལས་�གས་མཉེས་སོ། 32དེ་ཚ�་མཐོང་ནས་མནར་གཅོད་ནང་�ད་པ་�མས་ནི་དགའ། དཀོན་
མཆོག་ཁོང་ལ་མཆོད་མི་�མས། དེ་ཚ�འི་སེམས་�གས་ཐོབ་པར་འ�ར། 33དགོས་མཁོར་�ད་མཁན་�ི་�་བ་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་གསན། བཙ�ན་�་�ད་པའི་རང་གི་མི་�མས་ལ་བ�ེས་མི་གནང། 34མཐོ་རིས་དང་ས་
གཞི་དང་�་མཚ�་�མས་དང། དེར་ཡོད་པའི་�ོག་ཆགས་ཚང་མས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 35ཁོང་
གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�བས་པ་དང། ཡ་�་�་ཡི་�ོང་�ེར་�མས་�ར་བཞེངས་གནང་། ཁོང་གི་འབངས་�མས་དེ་�་
གནས་ཤིང། གནས་དེར་དབང་འཛ�ན་པར་འ�ར། 36ཁོང་གི་�ན་གཡོག་དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ཚ�ས། དེ་ལ་རང་གི་
ནོར་�ལ་�་ཐོབ་པར་འ�ར། ཁོང་ལ་གཅེས་མཁན་དེ་ཚ�་ནི་དེར་གནས་པར་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 70 

�བས་�ོགས་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1�ེ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�བས་པར་མཛ�ད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་ད་�་�བས་�ོགས་གནང། 2ང་ལ་གསོད་
�ིར་ཐབས་ཤེས་འཚ�ལ་མཁན་�མས། ཕམ་པ་དང་ནི་མགོ་འཐོམ་པར་ཤོག། ང་ལ་ཕན་པོ་�ང་བར་འདོད་མཁན་
�མས། �ིར་�ས་�བ་�ེ་ངོ་ཚའི་ནང་�ད་ཤོག། 3ང་ལ་འ�་མཁན་�མས་ནི། རང་གི་ཕམ་པའི་�ེན་�ི་ཡི་�ག་
པར་ཤོག། 4�ེད་ཙར་ཡོང་མཁན་མི་ཐམས་ཅད་ནི་དགའ་བ་དང་མ�་བར་ཤོག། �ེད་�ི་ཐར་ལམ་དེ་ལ་�ིན་
གཟོ་ཅན་�མས་�ིས་ནི། དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་ཇི་འ�་�བས་ཆེན་ཟེར་�ན་�་�་བར་ཤོག། 5ང་ནི་ད�ལ་བ་དང་
ནི་འཕོང་ནས་ཡོད། ང་ཡི་�་�་�ར་ཕེབས་�ེ་དཀོན་མཆོག། �ེད་ནི་ང་ཡི་�བས་མགོན་ཡིན་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག། ང་ལ་རོགས་�ེད་�ིར་མ་འགོར་མཛ�ད༎  

ག�ང་མ�ར 71 

ལོ་ན་�ས་པའི་མིའི་�ོན་ལམ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་�ང་�ོབ་�ིར་�ེད་ཙར་ཡོང་བས། ང་ལ་ནམ་ཡང་ཕམ་�་མ་བ�ག་ཅིག། 2�ེད་ནི་
�ང་བདེན་ཡིན་པས། ང་ལ་�བས་�ོགས་དང་�བས་པར་མཛ�ད། ང་ལ་གསན་ནས་�བས་གནང་བར་མཛ�ད། 3ང་
ལ་�ང་བའི་ཆེད་�་�བས་གནས་བ�ེན་པོ་དང། འཛ�ང་ར་�ོབས་ཅན་ཞིག་�་འ�ར་བར་མཛ�ད། �ེད་ནི་ང་ཡི་
�བས་གནས་དང་�ང་�ོབས་དེ་ཡིན་ནོ། 4ངན་པ་ནས་ང་�ོབ་�ེ་དཀོན་མཆོག། �ག་�བ་ཅན་�ི་མནར་གཅོད་
མཁན་�ི་ལག་ནས་ང་�ོབ་ཅིག། 5�་མེད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལགས། ང་ནི་�ེད་ལ་རེ་བཅོལ་བཞིན་ཡོད། ན་
གཞོན་�ས་ནས་�ེད་ལ་�ོ་བཅོལ་�། 6�ེས་ནས་ང་ཡིས་�ེད་ལ་�ོ་བཅོལ་�ས། ཨ་མའི་མངལ་ནས་བཏོན་མཁན་
�ེད་ཡང་ཡིན། ང་ནི་�ན་�་�ེད་ལ་བ�ོད་�ིས་ཡིན། 7ང་ཡི་མི་ཚ�་འདི་ནི་མང་པོའི་ཆེད། གཏམ་དཔེ་ཞིག་�་
འ�ར་ནས་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན་དཀོན་མཆོག་�ེད་ཉིད་ནི། ང་ཡི་�ང་�ོབས་བ�ན་པོ་ཞིག་�་འ�ར་ནས་
ཡོད། 8ཉིན་གང་ང་ཡིས་�ེད་ལ་བ�ོད་པ་དང་། �ེད་�ི་གཟི་བ�ིད་གསལ་�གས་�ས། 9ད་�ས་པའི་�བས་�་ང་



ག�ང་མ�ར 

ལ་མ་�ངས་ཤིག། �ོབས་�གས་ཉམས་ཡོད་པས་ང་ལ་མ་�ངས་ཤིག། 10གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ཡི་ད�་བོ་ཚ�ས། ང་
ཡི་�ོར་ལ་གཏམ་�མས་�ས་པ་དང་། ང་ལ་གསོད་�ིར་�ག་མཁན་ད�་བོ་�མས། ནང་�ལ་དེ་�ར་བ�ོད་ཅིང་
�ོས་�ེད་དོ། 11དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེ་ལ་�ངས་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལ་�ེས་དེད་�ས་ནས་བ�ང་བར་�ིས། དེ་ལ་
�བས་མཁན་�་ཡང་མེད་ཅེས་མ�ོད། 12དཀོན་མཆོག་ང་ནས་ཐག་རིང་མ་�གས་ཤིག། ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ང་
ལ་�ར་�་�བས་པར་མཛ�ད། 13ང་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་མི་�མས། ཕམ་ནས་�་མེད་�ིན་པར་ཤོག། ང་ལ་གནོད་པ་
�ེལ་ཐབས་�ེད་མཁན་�མས། ངོ་ཚ་དང་ནི་དམའ་འབེབས་གང་བར་ཤོག། 14ང་ནི་�ན་�་�ེད་ལ་རེ་བ་�ིས། 
�ེད་ལ་བ�ོད་པ་གང་མང་འ�ལ་�ིས་ཡིན། 15ང་ཡི་ཁ་ནས་�ེད་�ི་�ང་བདེན་དང་། �ེད་ལས་�ང་བའི་ཐར་
ལམ་�ི་�ོར་ལ། ཉིན་གང་ཤོད་�ིས་ཡིན། དེ་ཡི་ཚད་ནི་ང་ཡི་མི་ཤེས་�ང། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་མ�་
�ོབས་ལ། �ེད་�ི་བཟང་�ལ་ང་ཡིས་གསལ་བ�གས་�ིས། ང་ནི་�ེད་ཉིད་གཅིག་�ར་ལ་བ�ོད་དོ། 17ང་ནི་�ང་
�ས་ནས་�ེད་�ིས་ང་ལ་�ོབ་�ོན་གནང་ཡོད་དོ། �ེད་�ི་ཡ་མཚན་ཅན་�ི་མཛད་པ་�མས། ད་�་བར་�་ང་
ཡིས་�བ་བ�གས་ཤིག། 18�ེ་དཀོན་མཆོག་ད་ང་ནི་�ས་པ་དང་། �་དཀར་འ�ར་ཡོད་པས་ང་ལ་མ་�ངས་ཤིག། 
མི་རབས་�ེས་མར་ཡོང་མི་ཚང་མ་ལ། �ེད་�ི་མ�་�ོབས་�ོར་ལ་ཤད་པའི་�ས། �ེད་ནི་ང་དང་མཉམ་�་
བ�གས་རོགས་གནང་། 19དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ང་བདེན་ནམ་མཁར་�ེབས་ཡོད། �ེད་�ིས་མཛད་པ་ཆེན་པོ་
�མས་མཛད་པས། �ེད་དང་འ�་བའི་གཞན་�་ཡང་མེད། 20ང་ལ་�ེད་�ིས་དཀའ་�ག་བཏང་བ་དང་། འོན་
�ང་ང་ཡི་�ོབས་�གས་�ེད་�ིས་�ར་གསོ་གནང། �ེད་�ིས་ང་ལ་�ར་ནས་�ར་འཇོག་གནང་། 21�ེད་�ིས་ང་
ཡི་ཆེ་བ�ོད་�ེལ་བར་འ�ར། �ར་ཡང་ང་ལ་སེམས་གསོ་གནང་བར་འ�ར། 22ང་ནི་ངས་གཏན་�ེད་ལ་�་�ན་
གཏོང་བཞིན་བ�ོད་པར་�། ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དམ་ཚ�ག་ལ་བ�ོད་�་ཡིན། ང་ཡིས་�་�ན་གཏོང་
བཞིན་�ེད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམ་པ་མཆོག་ལ་མ�ར་མ་ལེན་�་ཡིན། 23�ེད་ལ་བ�ོད་�བས་ང་ནི་དགའ་བའི་
�ད་ཆེན་པོ་བ�བ་�་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ིས་ང་ལ་�བས། 24ང་ཡི་�ེ་ཡིས་�ེད་�ི་�ང་བདེན་�ི། 
�ོར་ལ་ཉིན་གང་གཏམ་�ེང་�ེད་པར་འ�ར། ང་ལ་�ད་ཐབས་འཚ�ལ་མི་དེ་ཚ�་ནི། མགོ་འཐོམ་པ་དང་ངོ་ཚའི་
ནང་�་�ད་ཡོད་དོ༎  

ག�ང་མ�ར 72 

�ལ་པོའི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ང་བདེན་�ར་�ིམས་བཅད་པར་�ལ་པོར་�ོབ་གནང་བར་མཛ�ད། �ེད་�ི་རང་གི་
�ིམས་�ང་�ོར་ཁོང་མཉམ་བགོས། 2དེ་ནས་ཁོང་གིས་�ེད་�ིས་མི་འབངས་ཐོག། �ང་བ་ཉིད་�ི་�ིམས་གཅོད་
གནང་བ་དང། མནར་གཅོད་ནང་�ད་པ་�མས་ལ་�ང་བདེན་�ོ་ནས་དབང་བ�ར་བར་�་འོ། 3ས་གཞིས་�ན་
�མ་ཚ�གས་པ་ལོངས་�ོད་པར་འ�ར། དེ་ཡིས་�ང་བདེན་ཉམས་�ོང་�ེད་པར་ཤོག། 4�ལ་པོས་ད�ལ་པོར་
�ིམས་གཅོད་�ང་པོ་�ས། ཁོང་གིས་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་�བས་རོགས་གནང་བ་དང་། མནར་གཅོས་མཁན་ཚ�ར་
ཕམ་དགོས་བཟོ་བར་ཤོག། 5ཉི་མ་ཤར་བ་དང་�་བས་འོད་འཚ�ར་བའི་རིང། �ེད་�ི་མི་འབངས་དེ་ཚ�ས་�ེད་ལ་
�ེལ་པ་ནས་�ེལ་པ་བར་མཆོད་པར་ཤོག། 6ཁོང་ནི་བ�ས་པའི་ཞིང་ནང་འབབ་པའི་ཆར་པ་དང་། ས་གཞིར་



ག�ང་མ�ར 

བབས་པའི་�་དང་འ�། 7ཁོང་གིས་ཚ�ས་�ས་�ང་བདེན་�ེལ་བ་དང་། �་བ་གནས་རིང་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་
གནས་པར་ཤོག། 8�་མཚ�་གཅིག་ནས་�་མཚ�་གཞན་བར་�། ཁོང་གི་�ལ་�ིད་ཡོངས་�་�བ་པ་དང་། དེ་བཞིན་
�བ་རད་གཙང་པོ་ནས། ས་གཞིའི་མཐའ་ཡི་ཉེ་འ�མ་བར་�་འཕེལ། 9�ེ་ཐང་�ོད་མཁན་�མས་�ིས་ཁོང་
མ�ན་�ར། ཁོང་གི་ད�་ཚ�ས་ཐལ་བ་�ག་པར་འ�ར། 10ཨིས་པེན་དང་ནི་མཚ�་�ིང་�མས་�ི་�ལ་པོ་ཚ�ས། ཁོང་
གི་�ིར་�་འ�ལ་བ་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། ཤེ་བ་དང་ནེ་སེ་བའི་�ལ་པོ་ཚ�ས། ཁོང་གི་�ིར་�་འ�ལ་བ་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 
11�ོལ་པོ་ཚང་མས་ཁོང་�ང་�ག་འཚལ་བ་དང། མི་རིགས་ཡོངས་�ིས་ཞབས་ཏོག་�ས་པར་འ�ར། 12ཁོང་ལ་
�་འ�ལ་�ེད་མཁན་ད�ལ་པོ་དང་། དགོས་མཁོ་ཅན་དང་�ང་མེད་�་བོར་བ་ཚ�ར་ཁོང་གིས་�བས། 13ཉམས་
�ང་ད�ལ་པོར་ཁོང་གིས་�ིང་�ེ་གནང་། དགོས་མཁོ་ཅན་�མས་�ི་�ོག་ནི་ཁོང་གིས་�བས། 14ཁོང་གིས་དེ་
ཚ�ར་མནར་གཅོད་དང་�ག་ད�ོད་ལས་�བས་གནང་བ་དང། ཁོང་གི་ཆེད་�་དེ་ཚ�འི་�ོག་ནི་རིན་ཆེན་ཡིན་ནོ། 
15�ལ་པོ་�་ཚ�་རིང་བར་ཤོག། ཤེ་བ་ནས་ཁོང་ལ་གསེར་གནང་བར་ཤོག། ཁོང་�ིར་མི་ཚ�ས་ཆད་མེད་�ོན་
འདེབས་�ིས། ཁོང་�ེང་དཀོན་མཆོག་གི་�ིན་�བས་གཏན་�་གནས་པར་ཤོག། 16�ལ་�ི་ནང་�་འ�་མང་པོ་
�ང་བར་ཤོག། རི་བོ་�མས་�་ཏོན་ཐོག་བཀབ་པར་ཤོག། དེ་ནི་ལེབ་ནོན་�ར་འ�ས་�་ཅན་�ང་བར་འ�ར། 
ཞིང་གི་ནང་�་�་ཡི་ཁེངས་པ་�ར། �ོང་�ེར་ཡོངས་�་མི་ཡི་གང་བར་ཤོག། 17�ལ་པོའི་མཚན་ནི་�ན་�་
གནས་པར་འ�ར། ཁོང་གི་�ན་�གས་ཉི་མ་�་�ར་གནས། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ལ་པོར་�ིན་�བས་གནང་
བ་�ར། མི་རིགས་ཡོངས་�ི་ཁོང་ལ་རང་གི་ཆེད་�་�ིན་�བས་�ས། 18ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�གས་ཤིག། ཡ་མཚན་མཛད་པ་ཁོང་ཉིས་གཅིག་�ས་མཛད། 19ཁོང་གི་བཟི་
བ�ིད་མཚན་ལ་�ན་�་བ�ོད། ས་གཞིའི་ཡོངས་ལ་ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་�ིས་གང་བར་ཤོག། ཨ་མེན་ཨ་མེན། 20ཡ་
སིའི་�་�་བིད་�ི་�ོན་ལམ་�མས་�ོགས་སོ༎  

ག�ང་མ�ར 73 

མདོ་ག�མ  

ག�ང་མ�ར་ ༧༣—༨༩  

དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་�ང།  

1བདེན་པར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་དང་སེམས་གཙང་མ་ཡོད་མཁན་�མས་�ི་�ིར་�། དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་
བཟང་པོ་ལགས། 2འོན་�ང་ང་ཡི་�ོ་གཏད་ཧ་ལམ་�ག་ནས་སོང་། ང་ཡི་དད་པ་ཕལ་ཆེར་ཉམས་ནས་སོང་། 
3གང་ལགས་ཟེར་ན་ངན་པ་�མས་ལ་དར་�ས་མཐོང་བའི་�བས། ང་�ལ་ཅན་ཚ�ར་ང་ནི་�ག་དོག་�ེས། 4དེ་
ཚ�ར་ན་�ག་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ས་�ོབས་བ�ན་པོ་དང་ཁམས་བདེ་པོར་གནས། 5གཞན་�ར་དེ་ཚ�་
དཀའ་ངལ་ནང་མི་�ད། དེ་ཚ�་གཞན་�ར་�ེན་ངན་ཡང་མི་ཡོང་། 6དེའི་�ིར་ང་�ལ་དེ་ཚ�འི་�ེ་�ན་ཡིན། �ག་
ལས་�ི་ནི་དེ་ཚ�ར་གོས་�ར་བཀབ། 7དེ་ཚ�འི་�ིང་ནས་ངན་པའི་ཚ�ག་�མས་འདོན། དེ་ཚ�འི་སེམས་ནང་ངན་པའི་



ག�ང་མ�ར 

འཆར་གཞིའི་གང་། 8དེ་ཚ�ས་གད་ཅིང་གཞན་ལ་ཚ�ག་ངན་�། ང་�ལ་ངང་ནས་གཞན་ལ་�ས་ངན་བ�མས། 9དེ་
ཚ�ས་ནམ་མཁའི་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ན་ཞིང་། ས་གཞིའི་ནང་�་མི་ཚ�ར་དབང་བ�ར་�ས། 10དེའི་�ིར་དཀོན་
མཆོག་མི་འབངས་ཁོའི་�ོགས་བ�ར། དེ་ཚ�ས་ཇི་�ར་�་བར་ཡིད་ཆེས་�ིས། 11དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ེན་�ི་
མ་རེད། �་མེད་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ེན་མི་ཡོང་ཞེས་ཟེར། 12ངན་པ་ཚ�་ནི་འདི་འ�་ཡིན། དེ་ཚ�་མཉམ་�་མང་པོ་
ཡོད་པ་དང་�ག་�་དེ་ཚ�ས་ད་�ང་ཐོབ་བཞིན་ཡོད། 13དེ་བས་ང་ཡིས་གཙང་བར་�ས་པ་དང། ང་ཡི་�ིག་པ་མ་
�ས་པ་དེ་དོན་མེད་ཡིན་ནམ། 14�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ལ་ཉིན་གང་�ག་བ�ལ་�ོང་བ�གས་སོང། �་�ོ་
རེ་བཞིན་�ེད་�ིས་ང་ལ་ཆད་པ་བཏང། 15གལ་ཏེ་ང་ཡིས་དེ་�ར་�་ཡོད་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ི་མི་འབངས་འ�་བ་
ངས་མི་�ེད། 16ང་ཡིས་གནས་�ལ་འདི་�ོར་བསམ་�ོ་གཏོང་ཐབས་�ས། འོན་�ང་འདི་ནི་ངའི་ཆེད་ཤིན་�་
དཀའ། 17�ེད་�ི་མཆོད་ཁང་ནང་�་མ་འ�ལ་བ་ཡི་བར། ངན་པ་�མས་ལ་གང་�ང་ངས་མི་ཤེས། 18དེ་ཚ�ར་
�ེད་�ིས་ས་གནས་འཇམ་སར་བཞག། དེ་ཚ�ར་མེད་པར་བཟོས་ནས་འ�ེལ་བ�ག་གནང། 19དེ་ཚ�་�ད་ཙམ་མེད་
པར་ཆགས་པ་དང། དེ་ཚ�འི་མཐའ་མ་འཇིགས་�་�ང་བར་འ�ར། 20དེ་ཚ�་ནི་�་�ོར་བ�ག་པའི་གཉིད་ལམ་�་
�་ཡིན། �ེ་གཙ�་བོ་�ེད་ཉིད་ཡར་བཞེངས་�བས་དེ་ཚ�་ཡལ་བར་འ�ར། 21ང་ཡི་བསམ་�ོ་�མས་ཁག་ཏི་ཡོད་
�ས་དང། ང་ཡི་སེམས་�ག་ཡོད་�བས། 22ང་ནི་�ོལ་སོང་འ�་བ་�ེན་�གས་བ�ན་པ་ཡིན། �ེད་ལ་ང་ཡིས་
�ོགས་མི་�བ། 23ཡིན་ན་ཡང་ང་ནི་གཏན་�་�ེད་�ི་ཉེ་པོ་ཡོད་པ་དང། �ེད་�ིས་ངའི་ལག་བ�ང་ནས་ཡོད། 
24�ེད་�ིས་�ོབ་�ོན་�ི་ང་ཡི་ལམ་�་མཛད། མཐའ་མར་ང་ལ་�ེད་�ིས་�ས་ཞབས་�ོ་ནས་ཁས་ལེན་གནང། 
25མཐོ་རི་�ེད་མི་ང་ལ་�་ཡོད་དམ། ས་གཞི་�འང་ང་ཡི་འདོད་པ་�ར། �ེད་ཉིད་མ་གཏོགས་གཞན་ཞིག་�་
ཡང་མེད། 26ང་ཡི་�ས་དང་སེམས་ཉིད་�ད་ནས་ཡོད། འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་ང་ཡི་�ོབས་�གས་ཡིན་
པ་དང། ང་ལ་དགོས་པ་ཁོང་གཅིག་པོ་ཡིན། 27�ེད་ལ་�ངས་མཁན་�མས་ངས་པར་�་འཇིགས་པར་འ�ར། 
�ེད་ལ་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བ་�་མཁན་ཚ�ར་�ེད་�ིས་མེད་པར་མཛད། 28འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་ཉེ་འ�མ་�་
གནས་�་དང། �་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�ོབས་ཐོབ་�་དང། ཁོང་གི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་བཤད་�་
དེ་ནི་ངའི་�ིར་ཇི་འ�་མཚར་ཆེ་བ་ཡིན༎  
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�ལ་ཁམས་�ི་ཐར་པའི་�ིར་�་�ོན་ལམ།  

1�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་ང་ཚ�་ལ་ཅིའི་�ིར་འདི་�ར་�ངས་གནང་ངམ། �ེད་�ི་མི་འབངས་ཐོག་གཏན་�ི་�ིར་
�་�གས་�ོ་བཞིན་བ�གས་སམ། 2�ོན་�་�ེད་�ིས་རང་གི་ཆེད་�་ཉོས་པ་དང་། དེ་ཚ�ར་�ེད་�ི་རང་གི་བདག་
དབང་ཆེད། རང་གི་མི་རིགས་�་རིན་པ་�ད་ནས་�ས་གནང་བའི་མི་ཚ�གས་ལ་�ན་པར་གནང་། �ེད་�ོན་ཆད་
གནས་���ོད་གནང་བའི་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་དེ་ལ་�ན་གསོ་མཛ�ད། 3�ང་གོག་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་�ེད་�ིས་ཞབས་�ོངས་
ཤིག། ང་ཚ�འི་ད�་བོས་མཆོད་ཁང་ནང་�་གང་ཡོད་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བཟོས་ཡོད། 4�ེད་�ི་མཆོད་ཁང་ནང་
�་ད�་བོས་ཚ�ས། �ལ་ཁ་ཐོབ་པའི་�་ཅོ་འདོན་པར་�ས། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�གས་�་དར་ཆ་བཞག། 5རང་གི་�་
རིས་ཤིང་�ོང་གཅོད་བཞིན་པའི། མི་དང་འ�་བ་དེ་ཚ�་མཐོང་བཞིན་ཡོད་དོ། 6དེ་ཚ�ས་པང་ལེབ་�མས་�་རི་དང་
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ནི་མཐོ་བ་�མས་�ིས་གཅོག། 7དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་མཆོད་ཁང་གཏོར་ནས་མེར་�ེགས་སོ། �ེད་ལ་མཆོད་པའི་
བ�གས་གནས་དེར་དེ་ཚ�ས་�ིབ་ཅན་བཟོས་སོ། 8དེ་ཚ�འི་�ལ་ནང་ཡོད་པའི་དམ་པའི་གནས་ཡོངས་�ོགས་མེ་ལ་
�ེག་པར་�ས། དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་ཆ་ཚང་མེད་པར་བཟོ་བར་འདོད། 9ང་ཚ�འི་དམ་པའི་�གས་�མས་ད�གས་ཞིང་། 
ད་ནི་�ང་�ོན་པའམ་�ག་མ་སོང་། གནས་�ལ་དེ་ནི་ནམ་བར་གནས་ཡོང་�་ཡིས་མི་ཤེས་སོ། 10�ེ་དཀོན་
མཆོག་ནམ་བར་ང་ཚ�འི་ད�་བོས་�ེད་ཐོག་གད་མོ་བགད་ཡོང་། �ེད་�ི་མཚན་ལ་དེ་ཚ�ས་�ས་�ན་�་དམའ་
འབེབས་�ེད་འ�ར་རམ། 11ང་ཚ�ར་�ོབ་པར་ཅིའི་�ིར་ཁས་མི་ལེན། �ེད་�ི་�ག་ཅི་ལ་�བ་ལོག་�་བ�མ་
མཛད་དམ། 12�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་�ོན་ནས་ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཡིན། �ེད་�ི་ང་ཚ�ར་�ངས་མང་�ོབ་གནང་ངོ་། 
13�ེད་�ིས་མ�་ཡིས་�་མཚ�་བགོ་ཤ་�བ། �ེད་�ིས་�་མཚ�འི་སེམས་ཅན་�མས་�ི་མགོ་�མས་གཅོག། 14སེམས་
ཅན་ལེ་ཝི་ཡ་ཏན་�ི་མགོ་�མས་གཅོག། འ�ོག་�ོང་�ལ་�་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཚ�ར། དེ་ཡི་ག�གས་ནི་ཁ་
ཟས་ཆེད་�་གནང་། 15�ེད་�ིས་�ོག་�་དང་�་མིག་ནས་�་འདོན། གཙང་ཆེན་དེ་ཚ�་�ེད་�ིས་�མ་པར་མཛད། 
16ཉིན་དང་མཚན་ནི་�ེད་�ིས་མཛད་གནང་ཞིང་། ཉི་མ་དང་�་གར་�ེད་�ིས་རང་གནས་འཇོག། 17ས་གཞིའི་
ས་མཚམས་ཡོངས་ནི་�ེད་�ིས་མཛད། ད�ར་ད�ན་གཉིས་ནི་�ེད་�ིས་མཛད་གནང་ངོ་། 18འོན་�ང་�ེ་དཀོན་
མཆོག་�ེད་�ི་ད�་བོས་�ེད་ལ་གད་པ་དང་། �ེད་ལ་ཁས་མི་ལེན་པ་དང། དེ་ཚ�ས་�ེད་ལ་�ད་པ་�ེད་�ིས་�ན་
གསོ་མཛ�ད། 19�ེད་�ི་�ོགས་མེད་མི་འབངས་ལ། དཻ་ཚ�འི་ད�་བོ་�ག་�བ་ཅན་�མས་�ི་ལག་�་མ་འབོར་བར་
གནང་། བ�བ་སིགས་ནང་�ད་པའི་�ེད་�ི་མི་འབངས་ཚ�ར་བ�ེད་མ་གནང་རོགས་གནང་། 20�ེད་�ིས་ང་ཚ�་
མཉམ་�་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་�གས་ལ་འཇོག་པར་མཛ�ད། �ལ་�ི་�ན་པའི་�ག་�ོག་ཇི་ཡོད་�ག་པོས་གང་
ནས་ཡོད་པ་ཡིན། 21གཉའ་གནན་�ོང་མཁན་དེ་ཚ�་ལ་ངོ་ཚར་�ད་མ་བ�ག་རོགས་གནང། མི་ད�ལ་པོ་དང་
དགོས་མཁོ་ཅན་�མས་ལ་�ེད་བ�ོད་བ�ག་རོགས་གནང། 22དཀོན་མཆོག་ཡར་བཞེངས་ཤིག། རང་གི་ལས་དོན་
�ི་�ང་�ོབ་གནང་བར་མཛ�ད། དཀོན་མཆོག་ཁས་མི་ལེན་མཁན་མི་ཚ�ས། ཉིན་གང་�ེད་ཐོག་གད་པའི་�ན་པར་
མཛ�ད། 23�ེད་�ི་ད�་བོས་ངར་�ད་དང། དེ་ཆོས་�ེད་བཞིན་པའི་ཅ་ཅོ་ཆེད་མེད་མ་བ�ེལ་ཞིག།  
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དཀོན་མཆོག་ནི་�ིམས་དཔོན།  

1�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་ང་ཚ�ས་བཏང་རག་�ལ། �ེད་མཚན་ཉེ་བར་ང་ཚ�ས་བཏང་རག་�ལ། �ེད་�ི་ངོ་མཚར་
མཛད་འ�ིན་ང་ཚ�ས་བ�གས། 2�ིམས་གཅོད་�ིར་�་�ས་ཚ�ས་གཏན་འབེབས་བཞག། དེ་�བས་ང་ཡི་�ིམས་
གཅོད་�ང་པོར་�་�་ཡིན་ཞེས་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ངས་པ། 3ས་གཞིའི་ནང་གནས་�ོག་ཆགས་ཚང་མ་འདར། 
ས་གཞི་ཚང་མ་འ�ལ་བར་�ེད་ན་ཡང་། དེ་ཡི་�ང་གཞི་ང་ཡིས་བ�ན་པོར་བཞག། 4ངན་ཅན་ཚ�ར་ང་�ལ་མ་
�ེད་ཅིག་ང་ཡིས་ཟེར། 5དེ་ཚ�ར་�ོར་ཤོབ་བཤད་�་བཀག་ཤིག་ང་ཡིས་ཟེར། 6�ིམས་གཅོད་ནི་ཤར་དང་�བ་
�ོགས་དང་། �ོ་དང་�ང་ནས་�ེབས་མི་ཡོང་། 7དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ིམས་དཔོན་ཡིན། ཁོང་གིས་འགའ་ཤས་
ལ་ཞལ་ཆེ་གཅོད་པ་གནང་། གཞན་ལ་ནི་ཁོང་གིས་མཐར་པ་གནང། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ག་ནང་
ཕོར་པ་ཞིག་ཡོད་དོ། ཁོང་གི་�ོ་བའི་�ན་ཆང་ངར་པོས་གང་ནས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་ཡི་ནང་ནས་�གས་
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པ་དང་། �ིག་�ོད་�མས་�ིས་དེ་ལས་འ�ང། དེ་ཚ�ས་དེ་ནི་མ་�ོགས་བར་�་འ�ང་། 9འོན་�ང་ང་ནི་ཡ་ཀོབ་
དཀོན་མཆོག་གི་�ོར་གསལ་བ�གས་�་�་ཡང་ན། ཁོང་ལ་བ�ོད་པའི་�་ད�ངས་ལེན་�་ནམ་ཡང་མཚམས་
བཅད་�་མིན། 10ཁོང་གིས་ངན་པའི་�ོབས་ནི་བཅད་པ་དང་། འོན་�ང་�ང་བདེན་�ི་�ོབས་ནི་འཕེལ་བར་
མཛད༎  

ག�ང་མ�ར 76 

�མ་པར་�ལ་བའི་དཀོན་མཆོག།  

1ཡ་�་�་�་དཀོན་མཆོག་ངོ་ཤེས་ཡོད། ཨིསི་�ཱཨེལ་ནང་�་ཁོང་མཚན་�ས་བ�ར་�ས། 2ཁོང་གི་བ�གས་
གནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཡོད། ཁོང་ནི་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་�་གནས། 3ཁོང་གིས་དེ་�་ད�་བོའི་མདའ་དང་ནི། �བ་དང་
རལ་�ི་དེ་ཚ�འི་མཆོན་ཆ་ཡོངས་�ོགས་བཅག། 4རེ་�གས་�ི་གང་བའི་རི་བོ་ལས། �ེད་ནི་གཟི་བ�ིད་ཅན་དང་
འོད་ཟེར་ཅན་ལགས། 5དེ་ཚ�འི་�ིང་�ོབས་ཡོད་པའི་དམག་མི་�མས་བཅོམ་ནས། ད་�་དེ་ཚ�་འཆི་བའི་གཉིད་
ནང་�ད་ཡོད། དེ་ཚ�འི་�ོབས་དང་�ལ་ཕན་མི་ཐོག། 6ཡ་ཀོབ་�ི་ནི་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་ནི་དེ་ཚ�ར་འཇིགས་
�ང་བ�ལ་�ས། �་དང་�་པ་�མས་འ�ེལ་ནས་ཤི། 7འཇིགས་པར་�ེད་དགོས་�ེད་ཉིད་གཅིག་�་ཡིན། �ེད་ནི་
�གས་�ོ་བཞེས་པའི་�བས། �ེད་�ི་�ང་�་�་ཞིག་ལངས་�ས་སམ། 8-9མཐོ་རིས་གནས་ནས་�ེད་�ིས་�ིམས་
ཐག་བཅད། ས་གཞིར་ཉམས་�ང་�མས་ལ་�ོབ་པའི་�ིར། �ིམས་གཅོག་ཆེད་�་དཀོན་མཆོག་ཡར་བཞེངས་
�བས། ས་གཞི་འཇིགས་ནས་�་སིམ་གནས་ཡོད་དོ། 10མི་ཡིས་�ོ་བས་�ེད་ལ་བ�ོད་པར་འ�ར། དམག་མི་�ག་
�ས་�ེད་�ི་�ས་�ོན་�ང་། 11�ེད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་ཇི་�ེད་ཡོད་པ་དེ་
�ལ་ཞིག། �ོད་ཉེ་འཁོར་�ི་མི་རིགས་�མས་ཁོང་ལ་འ�ལ་བ་�ལ་ཞིག། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མི་�མས་ལ་ཁོང་
ལ་འཇིགས་དགོས་པ་བཟོས་བར་གནང། 12ཁོང་གིས་�ིད་�ོང་པ་�མས་�ི་ང་�ལ་བཅག། ས་གཞིའི་�ལ་པོ་
�མས་ནས་ཁོང་ལ་འཇིགས༎  

ག�ང་མ�ར 77 

དཀའ་ངལ་�ི་�ས་�་སེམས་གསོ།  

1ང་ཡི་�ད་�གས་ཆེན་པོས་དཀོན་མཆོག་ལ་འབོད། ངས་�ད་�གས་ཆེན་པོས་འབོད་པས། ཁོང་གི་ངའི་�ོགས་
�ན་ནི་གསན་པར་མཛད། 2ང་ཡིས་དཀའ་ངལ་�ས་�་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་འདེབས། མཚན་གང་ང་ཡིས་
ལག་བ�ངས་�ོན་ལམ་འདེབས། འོན་�ང་ང་ལ་སེམས་གསོ་ཐོབ་མ་�ང་། 3ང་ཡིས་དཀོན་མཆོག་�ན་�བས་
ངའི་ད�གས་རིང་ཤོར། �ོམ་པའི་�ས་�་ང་ཡི་སེམས་ཉིད་ཉམས། 4མཚན་གང་ཁོང་གིས་ངའི་མིག་�ེ་ནས་
བཞག། ང་ནི་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ནང་ཡོད་པས། �ེན་�ིས་ང་ཡི་གཏམ་ཡང་ཤོད་མི་�བ། 5འདས་པར་འ�ར་
བའི་ཞག་དང་དེ་�ོན་�ི། ལོ་�མས་ང་ཡིས་�ན་གསོ་�ེད་བཞིན་ཡོད། 6མཚན་མོར་རང་གི་བསམ་�ོ་གཏིང་ཟབ་



ག�ང་མ�ར 

གཏོང་ནས་བ�ལ། ང་ནི་�ོམ་བཞིན་རང་ལ་�ི་བ་འདི་བ�བ། 7ང་ཚ�ར་གཏན་�ིར་གཙ�་བོས་�ངས་གནང་ངམ། 
ཁོང་ནི་ང་ཚ�་མཉམ་�་�ར་ནམ་ཡང་མི་དགའ་སམ། 8ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་གཅེས་པར་མཚམས་བཅད་དམ། ཁོང་གི་
ཞལ་ཆད་གཏན་�ིར་མི་གནས་སམ། 9དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དཀའ་�ིན་དེ་ནི་བ�ེད་འ�ར་རམ། ཁོང་གི་�ིང་
�ེའི་ཚབ་�་�གས་�ོས་ལེན་འ�ག་གམ། 10དེ་ནས་ངས་�ས་པ་ཡིན། ངའི་སེམས་ལ་འཕང་ཤོས་དེ་ནི་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གི། མ�་�ོབས་ད་མི་གནས་པའི་གནས་�ལ་དེ་ཡིན། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་ཡ་མཚན་ཅན་
�ི་�་བ་ང་ཡི་�ན། �ེད་�ི་�ོན་�ས་མཛད་པར་ངས་�ན་གསོས་�། 12�ེད་�ི་�ག་ལས་�མས་ནི་ངས་�ན་ནོ། 
�ེད་�ི་�ོབས་�ན་�ག་ལས་ངས་�ོམ་མོ། 13�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་ཅི་མཛད་དམ་པ་ཡོད། དཀོན་མཆོག་�ེད་
�ར་�བས་ཆེན་གཞན་�་ཡང་མེད། 14�ེད་ནི་ཡ་མཚན་མཛད་མཁན་དཀོན་མཆོག་ཡིན། �ེད་�ི་མ�་�ོབས་མི་
རིགས་�མས་�ི་�ོད་�ོན་གནང་ཡོད། 15�ེད་�ི་�ོབས་�ིས་རང་གི་མི་མང་ལ་�བས། ཡ་ཀོབ་དང་ནི་ཡོ་སེབ་
རིགས་བ�ད་ལ་�བས། 16�ེ་དཀོན་མཆོག་�་�མས་�ི་ནི་�ེད་ལ་མཐོང་�བས་འཇིགས། �་མཚ�འི་གཏིང་
�མས་ནི་འདར། 17�ིན་པས་ཆར་ཕབ་གནམ་ནས་འ�ག་�ད་�བ། �ོག་གི་�ོགས་གཞིར་ཡོངས་�་འབར། 
18�ེད་�ི་འ�ག་�ད་�ི་�་ཆེན་�ིར་བ་དང། �ོག་འ�ག་ནས་ས་གཞི་ཡོངས་�་འོད་འཚ�ར་སོང། ས་གཞི་འདར་
བ་ད་ནི་འ�ལ་སོང་ངོ་། 19�ེད་ནི་�་�བས་�མས་བ�ད་ནས་ཕེབས་པ་དང། �་མཚ�འི་གཏིང་�ལ་བ་དང། འོན་
�ང་�ེད་�ི་ཞབས་�ེས་མི་མཐོང་ངོ་། 20�ེད་�ི་རང་གི་མི་ཚ�ར་�ག་�ི་བཞིན། མོ་ཤེ་དང་ནི་ཨ་རོན་ལག་ནས་
འ�ིད༎  

ག�ང་མ�ར 78 

དཀོན་མཆོག་དང་ཁོང་གི་འབངས།  

1ང་ཡི་མི་འབངས་ང་ཡི་བ�བ་�ར་ཉོན། ང་ཡིས་�ས་པའི་གཏམ་ལ་ཉོན། 2ངས་ཤས་རབས་�ི་གཏམ་�མས་
མཛ�ད་�་ཡིན། �ོན་�ི་གསང་བའི་གནད་དོན་�མས་ངས་བཤད་�་ཡིན། 3དེ་�མས་ང་ཚ�ས་ཐོས་ཡོད་པ་དང་
�ས་ཡོད། ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་�ི་ང་ཚ�ར་བཤད་ཡོད་དོ། 4དེ་�མས་ནི་ང་ཚ�འི་�་�་ཚ�་ནས་མི་�ས། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མ�་�ོབས་མཛད་པ་ཡ་མཚན་�མས་�ི་�ོར། �ེས་མའི་མི་རབས་ཚ�ར་ང་ཚ�ས་ཤོད་�་ཡིན། 
5ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་བཀའ་�ིམས་�མས་གནང་བ་དང། ཡ་ཀོབ་རིགས་བ�ད་ཚ�ར་ཁོང་གིས་ཞལ་
གདམས་�མས་གནང་ངོ། ཁོང་གི་བཀའ་�ིམས་�མས་དེ་ཚ�འི་�་�ས་ཤེས་པའི་�ིར་། ཁོང་གིས་ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་
ཚ�་ལ་བཀའ་གནང་ངོ་། 6དེ་�ར་�ེས་མའི་མི་རབས་�ིས་དེ་�མས་�ི་�ོར་ཤེས་པ་དང། རང་གི་�་�་�མས་ལ་
�ང་བཤད་པའི་�ིར། 7འདི་�ར་དེ་ཚ�ས་རེ་བ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བཅོལ། ཁོང་གི་མཛད་པ་�མས་ལ་མ་བ�ེད་
པར། འོན་�ང་ཁོང་གི་བཀའ་�མས་�ན་�་�ང་། 8དེ་ཚ�་ནི་རང་གི་ཕ་མེས་ཚ�་འ�་བ། ངོ་ལོག་ཅན་དང་བཀའ་
མི་�ང་མཁན་�ི་རིགས་བ�ད་�ར་མི་འ�ར། ཕ་མེས་དེ་ཚ�་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་བ�ན་པོ་མ་བཞག་པས། 
དེ་ཚ�་ཁོང་�ོགས་�་དམ་ཚ�ག་གཙང་མ་མི་གནས་སོ། 9ཨེཕ་ར་ཡིམ་པ་ཚ�་མདའ་ག�་�ེར་བས་དམག་ཉིན་�ོས་
ནས་�ིན། 10དཀོན་མཆོག་དང་དམ་བཅའ་བཞག་པར་ཁས་མི་ལེན། དེ་ཚ�ས་ཁོང་གི་བཀའ་�ིམས་ལ་མ་ཉན། 
11ཁོང་གིས་མཛད་པའི་འ�ིན་དང་། རང་གི་མཐོང་བའི་ཁོང་གི་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་མཛད་འ�ིན་�མས་བ�ེད་དོ། 
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12དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་�ི་ངོ་མ�ན་�། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་འ�ིན་�མས། ཨི་ཇིབ་
�ལ་དང་ཛ�་ཨན་ཐང་�་གནང་། 13ཁོང་གིས་�་མཚ�་ལ་ནི་ཁག་གཉིས་བཟོས། དེ་�མས་འདི་ཡི་བ�ད་དེ་ཕར་
�ོགས་�ེལ་གནང་། ཁོང་གིས་�་�མས་�གས་རི་�་�ར་�ིལ། 14ཉིན་མོར་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་�ིན་ཞིག་དང་། 
མཚན་གང་མེ་འོད་�ིས་ནི་�ེ་འ�ིད་མཛད། 15འ�ོག་�ོང་ནང་�་�ག་�མས་ཁག་གཉིས་མཛད། དེ་ཡི་གཏིང་
ནས་�་�མས་དེ་ཚ�ར་�ེར། 16�ག་རིའི་ནང་ནས་�ོག་�་�མས་ནི་བཏོན། �་ལ་གཙང་པོ་�་�ར་�ག་བ�ག་གོ། 
17འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་�ེང་�ིག་པ་�་མ�ད་�ེད། འ�ོག་�ོང་ཁག་�་�་མེད་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་
�ེན་�ག་�ས། 18དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ང་བ�གས་ནས་ཚ�ད་�་�ེད་པའི་�ིར། དེ་ཚ�ས་ཁ་ཟས་རང་འདོད་
བཞིན་�་�ོངས། 19དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་འ�ོག་�ོང་�་ང་ཚ�ར་ཁ་ཟས་གནང་�བ་བམ། ཟེར་ནས་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་ལ་ངོ་�ོལ་�ས། 20ཁོང་ནི་�ག་རི་དེ་ལ་བ�ས་གནང་ནས། �་�མས་�ོག་པོར་འ�ར་བ་བདེན་པ་
ཡིན། འོན་�ང་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་བག་ལེབ་དང་། རང་གི་འབངས་ཆེད་�་ཤ་སོགས་གནང་�བ་བམ། 21དེར་
བ�ེན་དེ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་གསན་ཏེ་�གས་�ོས་ཏེ། རང་གི་འབངས་ཐོག་མེ་ཡིས་འཐབ་�ོལ་
�ས། དེ་ཚ�འི་�ེང་�་ཁོང་གིས་�ོ་བ་འབར། 22གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་མ་དད་པར། ཁོང་
གི་�བས་ལ་�ོ་གཏད་མ་�ས་སོ། 23འོན་�ང་ཁོང་གིས་ནམ་མཁར་བཀའ་གནང་ནས། མཐོ་རིས་�ོ་�མས་�ེ་
བར་མཛད་གནང་ངོ་། 24དེ་ཚ�ར་ཟ་�ིར་མན་ན་ཕབ་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་མཐོ་རིས་ནས་འ�་གནང་
ངོ་། 25དེར་བ�ེན་ཕོ་ཉའི་ཁ་ཟས་དེ་ཚ�ས་ཟས། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་གང་འདོད་བཞིན་�་གནང་། 
26ཁོང་གིས་ཤར་�ང་�ག་བ�ག་�ེ། ཁོང་གི་མ�་ཡིས་�ོ་�ང་འ�ེལ་བ�ག་གོ། 27ཁོང་གིས་རང་གི་འབངས་ལ་
མཚ�འི་འ�མ་�ི་�ེད་མ་�་�ར་འདབ་ཆགས་�མས་ཕབ་། 28དེ་�མས་ནི་དེ་ཚ�འི་�ར་�ི་�ོད་དང། �ར་�མས་
�ི་�ོགས་བཞིར་ཕབ་མཛད་དོ། 29དེར་བ�ེན་མི་མང་ཚ�ས་ཟས་ནས་ལེགས་པར་འ�ངས། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་
དེ་ཚ�ར་འདོད་པ་བཞིན་�་གནང་། 30འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་རང་གི་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པས། དེ་ཚ�ས་ད་�ང་ཟ། 31དེ་
�བས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�གས་�ོ་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་བཞེངས་པ་དང། ཨིསི་�ཱཨེལ་ན་གཞོན་ཡག་ཤོས་�ེབས་
ཆེན་�མས་བསད་དོ། 32དེ་�མས་�ང་ཡང་མི་�མས་�ིས་�ིག་པ་�་མ�ད་�ིས། ཁོང་གི་ངོ་མཚར་མཛད་པ་
�མས་མཐོང་ན་ཡང་དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ོ་བཅོལ་མེད་དོ། 33དེའི་�ིར་དེ་ཚ�་ཉིན་མོ་ད�གས་�ར་ཡལ། དེ་ཚ�འི་�ོག་
ནི་�ོ་�ར་�་ཡོང་བའི་�ས་ཉེས་�ིས་མེད་པར་བཟོས། 34ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་�་ཞིག་གསོད་པའི་�བས། དེ་ནས་
�ག་�ས་�མས་�ིས་ཁོང་�ོགས་བ�ར། འ�ོད་པ་�ེད་ནས་ཁོང་ལ་�ོན་ལམ་འདེབས། 35དཀོན་མཆོག་ནི་དེ་
ཚ�ར་�ང་མཁན་ཡིན་པ་དེ་ཚ�ས་�ན། �ན་དབང་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་རོགས་�་ཕེབས། 36འོན་�ང་དེ་
ཚ�འི་གཏམ་ནི་�ན་གཏམ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཇི་�ར་�ས་པར་ཡིད་ཆེས་མེད། 37དེ་ཚ�་ནི་ཁོང་�ོགས་དམ་ཚ�ག་གཙང་
མ་མི་�ེད་དོ། ཁོང་དང་མཉམ་�་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་�ིས་�ང་མི་�ས་སོ། 38འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་
�ིང་�ེས་�བ་ཡོད་པས། དེ་ཚ�འི་�ིག་པར་བཟོད་གསོལ་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�་ལ་ནི་ཚར་བཅད་མ་གནང་ངོ་། 
ཁོང་གིས་རང་གི་ཁོང་�ོ་ཐེངས་མང་བཟོད་སེམས་གནང་། ཁོང་གི་�གས་�ོ་�ག་པོ་ལན་མང་བཀག། 39དེ་ཚ�་ནི་
�ང་�ར་�ག་ནས་ཡལ་འ�ོ་བ་དང་མི་�ག་པ་ཡིན་པ་ཁོང་གིས་�ེན། 40འ�ོག་�ོང་ནང་�་དེ་ཚ�ས་ལན་ཇི་ཙམ། 
ཁོང་གི་�ེང་�་ངོ་ལོག་�་ཡོད་ཅིང་། ཇི་ཙམ་ཁོང་སེམས་�ོ་�་བ�ག། 41ཡང་ནས་ཡང་དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་ལ་ཚ�ད་�་�ས། �ཱཨེལ་�ི་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ག་ངལ་�ད། 42དེ་ཚ�ས་ཁོང་གི་མ�་�ོབས་མི་�ན་
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ཞིང་། ད�་བོའི་ལག་ནས་�བས་པའི་ཉིན་མི་�ན། 43ཁོང་གི་ཡ་མཚན་ཅན་�ི་�ས་�མས་ནི། ཨི་ཇིབ་ཛ�་ཨན་
ཐང་�་�ོན་གནང་ངོ་། 44ཁོང་གི་གཙང་པོ་�མས་ནི་�ག་�་འ�ར། དེའི་�ིར་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ར་འ�ང་�་མེད། 
45ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་�ག་ངལ་�ད་�ིར་དེ་ཚ�འི་�ོད་�ང་ཚ�གས་དང་། དེ་ཚ�འི་�ལ་ནི་ཡོངས་�་མེད་པར་བཟོས་
པའི་�ིར་�ལ་པ་�མས་བཏང་ངོ།། 46ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་�ོན་ཐོག་ནི་ཟ་བ་དང་ས་གཞི་མེད་པར་བཟོས་པའི་�ིར། 
ཆ་གའི་འ�་�མས་བཏང་གནང་ངོ་། 47ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་�ན་ཤིང་�མས་སེར་བས་དང་། སེ་ཡབ་ཤིང་�མས་
འ�གས་ཟིལ་�ིས་མེད་པར་མཛད། 48ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་�གས་�མས་སེར་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་ར་�ག་�མས་�ོག་
འ�ག་གིས་བསད་གནང་ངོ་། 49ཁོང་གིས་འཆི་བའི་ཕོ་ཉ་ཡོང་བ་�ར་རང་གི་ཁོང་�ོ་དང་། �ོ་བ་�ག་པོ་ཕོས་
ནས་དེ་ཚ�་ལ་དཀའ་ངལ་ཚབ་ཆེ་བཏང་གནང་ངོ། 50ཁོང་གི་�གས་�ོ་ཞི་བར་མ་མཛད་དོ། དེ་ཚ�འི་�ོག་ནི་འཆི་
བ་ལས་མ་�བས། འོན་�ང་དེ་ཚ�་ནད་ཡམས་བ�ད་ནས་བསད། 51ཨི་ཇིབ་ནང་མི་ཡོངས་�ི་�ོན་�ེས་�ི། �་
�མས་ཚང་མ་ཁོང་གིས་བསད་གནང་ངོ་། 52དེ་ནས་�ག་�ི་ཞིག་�ར་ཁོང་གིས་རང་གི་འབངས་ལ་�ིར་ད�་
འ�ིད་གནང། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་འ�ོག་�ོང་�་�ེ་འ�ིད་གནང་བར་མཛད། 53ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་བ�ན་པོར་
འ�ིད་ནས་མ་འཇིགས་སོ། འོན་�ང་�་མཚ�ས་དེ་ཚ�འི་ད�་བོར་བཀབ། 54ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་དམ་པའི་ས་གནས་
བར། འ�ིད་ནས་རང་ཉིད་བདག་པའི་རི་བོར་བཞག། 55ཁོང་གིས་རང་གི་མི་འབངས་མ�ན་�ོད་�ེད་�ས་དེ་ཡི་
�ལ་མི་ཚ�ར་དེད། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་ས་གཞིང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ེ་རིགས་�ོད་ལ་བགོས། དེ་ཚ�འི་ཁང་�ིམ་རང་གི་མི་
འབངས་ལ་གནང་། 56འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་�ན་དབང་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ། ངོ་ལོག་�ིས་ནས་ཁོང་ལ་ཚ�ད་�་
�ས། ཁོང་གི་བཀའ་�ིམས་�མས་མ་�ང་ངོ་། 57འོན་�ང་དེ་ཚ�་རང་གི་ཕ་མེས་�ར། ངོ་ལོག་�ིས་ནས་དམ་ཚ�ག་
མ་�ང་ངོ་། �ོས་འཁེལ་མེད་པའི་མདའ་�ོག་�ོག་�ར། 58དེ་ཚ�འི་མཆོད་པའི་ས་གནས་མཐོ་པོས་ཁོང་�ོར་
བ�ག། དེ་ཚ�འི་འ�་�་བ�ད་ཁོང་ལ་�ག་དོག་ལངས་བ�ག་གོ། 59དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེ་གཟིགས་ཏེ་�གས་
�ོས་ཏེ། དེའི་�ིར་ཁོང་གིས་འབངས་�མས་�ངས་གནང་ངོ་། 60ཁོང་གིས་ཤི་ལོ་�་ཡོད་པའི་རང་གི་�ར་དེ་ཡང་
�ངས་གནང་ངོ་། དེར་ཁོང་ང་ཚ�་མཉམ་�་གནས་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 61ཁོང་གིས་དམ་བཅའི་�ོམ་དེ་ད�་བོར་
བདག་�་བ�ག། དེ་ནི་ཉིད་�ི་�ོབས་དང་གཟི་བ�ིད་�གས། 62ཁོང་གིས་རང་གི་མི་འབངས་མཉམ་�གས་�ོས་
ནས། དེ་ཚ�ར་ད�་བོའི་ལག་�་བསད་བ�ག་གོ། 63དེ་ཚ�འི་གཞོན་�་དམག་སར་འཆི་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་ན་�ང་
བག་�ོན་མེད་པ་དང་། 64དེ་ཚ�འི་�་མ་�མས་�ག་པོས་འཆི། དེ་ཚ�འི་�ག་མོར་�་ངན་�ས་མ་འ�ག། 65མཐའ་
མར་གཙ�་བོ་མནལ་ནས་བཞེངས་�་�། ཆང་གིས་བཟི་བའི་�ོབས་�ན་མི་�་�། 66ཁོང་གིས་ད�་བོ་ཚ�ར་�ིར་
འདེད་མཛད། དེ་ཚ�་ངོ་ཚའི་ནང་ནས་ཕམ་འ�ག་གོ། 67འོན་�ང་ཁོང་གིས་ཡོ་སེབ་རིགས་བ�ད་�ངས། ཨེཕ་ར་
ཡིམ་�ི་�ེ་རིགས་ཡང་མ་འདམས་སོ། 68དེའི་ཚབ་ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་དང་ཁོང་གིས་ཤིན་�་གཅེས་བའི་རི་བོ་ཛ�་
ཡོན་ལ་འདམས་གནང་ངོ་། 69དེ་�་ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་བཞེངས་པ་དང་། དེ་ནི་ནམ་མཁའི་ཕོ་�ང་�་�་ཡོད། ས་
གཞི་དང་འ�་བ�ན་པོ་དང་�ས་�ན་�ི་ཆེད་བཙན་པོར་འཇོག་གནང་ངོ་། 70-71ཁོང་གིས་རང་གི་ཞབས་�ི་�་
བིད་ལ་འདམས་གནང་བ་དང། རང་གི་�ག་�འི་བ�་�ོང་�ེད་པའི་�་ཁའི་ནང་ནས་འ�ིད་གནང་ངོ་། ཁོང་
གིས་ཁོ་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་པོར་བ�ོས། དཀོན་མཆོག་མི་འབངས་ཚ�་ཡི་�ག་�ི་བཟོས། 72དེའི་ཁོང་གིས་�ིང་ནས་
དེ་ཚ�་ལ། �ང་བདེན་�ལ་�ན་�་�ར་དེ་ཚ�ར་འ�ིད༎  



ག�ང་མ�ར 
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མི་རིགས་�ི་ཐར་པའི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ལ་ནང་�ི་པ་འ�ལ། �ེད་�ི་མཆོད་ཁང་དམ་པར་�ིབ་ཅན་བཟོས། དེ་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�་མེད་བཟོས། 2དེ་ཚ�ས་�ེད་�ིས་མི་མང་ཚ�་ཡི་རོ་�མས་ནི་�་�ོད་ཚ�ར་ཟ་བའི་�ིར་�་�ད། �ེད་�ི་ཞབས་
�ི་ཚ�འི་རོ་�མས་ནི་གཅན་གཟན་ཚ�ར་�ད། 3དེ་ཚ�འི་�ེད་�ི་མི་མང་ཚ�་ཡི་�ག་ནི་�་དང་འ�་བ་བོར། ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་ཡོངས་�་�་དང་འ�་བ་�ག་�ག་གོ། འཆི་མཁན་ཚ�་ལ་ནི་�ས་མཁན་�་ཡང་མེད། 4�ིམ་མཚ�ས་མི་རིགས་
དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་དམའ་འབེབས་བཏང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་འ�་ཞིང་ང་ཚ�ར་�ེལ་གད་�ས། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�ེད་ནི་ནམ་བར་�གས་�ོའམ། གཏན་�་�གས་�ོ་མེ་�ར་འབར་འོང་ངམ། 6�ེད་ལ་མི་མཆོད་མཁན་�ི་མི་
རིགས་དང། �ེད་ལ་�ོན་ལམ་མི་འདེབས་མཁན་ཚ�འི་�ེང་། �ེད་�ི་�གས་�ོ་དེ་ནི་�གས་པར་མཛ�ད། 7གང་
ལགས་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་མི་མང་བསད་པ་དང་། �ེད་�ི་�ལ་དེ་�ང་གོག་�་�ར་བཟོས། 8ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་
ཡི་ཉེས་�ིག་གིས། ཆད་པ་ང་ཚ�འི་�ེང་�་མ་གནང་ཞིག། �ེད་�ི་�ིང་�ེ་ད་�་ང་ཚ�ར་�ོན་རོགས་གནང་། ང་ཚ�ས་
རེ་བ་ཚང་མ་འཐོར་ནས་ཡོད། 9�ེ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�ར་�བས་�ོགས་གནང་རོགས་གནང། �ེད་�ི་མཚན་�ི་
གཟི་བ�ིད་�ི་�ིར་�། ང་ཚ�འི་�ིག་པར་�བས་ནས་བཟོད་�ན་མཛ�ད། 10མི་རིགས་ཚ�ས་དེ་�ར་ཅི་ལ་�ིས། �ོད་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གང་�་བ�གས་ཡོད་དམ། �ེད་�ི་ཞབས་�ིའི་�ག་དེ་�ོར་མཁན་�ི། མི་རིགས་དེ་ཚ�ར་ཉེས་
ཆད་གཏོང་བ་དེ་ང་ཚ�ར་མཐོང་�་བ�ག། 11བཙ�ན་པ་�མས་�ི་འ�ན་�ད་�ེད་�ིས་གསན་རོགས་གནང། �ོག་
ཐོག་ཉེས་ཆད་ཕོག་པ་ཚ�ར་�ེད་�ི་མ�་ཡིས་�ོབ། 12གཙ�་བོ་�ེད་ལ་�ད་མཁན་མི་རིགས་གཞན་ཚ�་ལ། �ད་པའི་
ཆད་པ་བ�ན་�བ་གནང་བར་མཛ�ད། 13དེ་ནས་ང་ཚ�་�ེད་�ི་མི་འབངས་དང་�ེད་�ི་�་ཡི་�ག་�མས་�ིས། 
�ེད་ལ་གཏན་�ི་ཆེད་�་གཏང་རག་འ�ལ། �ས་�ན་�ི་ཆེད་�་�ེད་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་�་ཡིན༎  

ག�ང་མ�ར 80 

�ལ་�ི་ཉམས་གསོའི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ི་བོ་ང་ཚ�ར་�ན་གསོན་ཞིག། ཡོ་སེབ་ལ་ནི་�ག་ཚ�གས་འགོ་འ�ིད་བཞིན། ཀེ་�བ་�མས་�ི་
�ེང་�ེད་ནི་�ིར་བཀོད་གནང་ཤིང་འོད་ཟེར་འ�ོ། 2ཨེཕ་ར་ཡིམ་མ་ན་ཤེས་དང་བེན་ཡ་མིན། �ེ་རིགས་�མས་
ལ་�ེད་རང་ཉིད་�ོན་པར་མཛད་�་སོལ། རང་གི་མ�་�ོབས་ང་ཚ�ར་�ོན་པར་མཛ�ད། ང་ཚ�་ལ་�བས་�ིར་
ཕེབས་པར་མཛ�ད། 3ང་ཚ�ར་�ིར་ལོག་འ�ིད་ཅིག་�ེ་དཀོན་མཆོག། �ེད་�ི་ཞལ་འོད་འ�ོད་བས་ང་ཚ�་ཐར། 
4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག། རང་གི་མི་འབངས་�ི་�ོན་ལ་�ི་�ིར་�། �ེད་ནི་ནམ་
ཞིག་བར་�་�གས་�ོའམ། 5�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་ཟ་�ིར་�ག་བ�ལ་གནང། འ�ང་�ིར་ཕོར་པ་ཆེན་པོ་གང་མིག་�་
གནང་། 6�ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་རང་གི་�ིམ་མཚ�འི་�ིར། འ�གས་�ོད་�ི་ནི་�ེན་ཞིག་བཟོས་གནང་ངོ་། ང་ཚ�འི་ད�་
བོས་ང་ཚ�ར་དམའ་འབེབས་བཏང། 7མ�་�ོབས་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�ར་�ིར་འ�ིད་མཛ�ད། �ེད་�ི་ཞལ་ངོའི་འོད་



ག�ང་མ�ར 

�ིས་ང་ཚ�་ཐར། 8ཨི་ཇིབ་�ལ་ནས་�ེད་�ིས་�ན་ཤིང་བ�མས། �ེད་�ིས་མི་རིགས་གཞན་ཚ�ར་དེད་གནང་ནས། 
དེ་ཚ�འི་�ལ་�་�ེད་�ིས་དེ་ལ་བ�གས། 9�ེད་�ིས་དེ་ནི་�ེས་�ིར་ས་གནས་གཙང་མ་བཟོས། �་བ་གཏིང་རིང་
�བ་ནས་�ལ་གང་ངོ་། 10དེ་ཡིས་�ིབ་ནག་རི་�མས་བཀབ་པ་དང་། དེ་ཡི་ཡལ་གས་འ�མ་ཤིང་ཆེན་པོ་�མས་
ལ་�ིབ་མས་�ིབ་བོ། 11དེ་ཡི་རང་གི་ཡལ་ག་མེ་དི་�ི་རི་ཡན་དང་། ཐག་རིང་�བ་རེད་གཙང་པོ་བར་�་བ�ངས། 
12དེ་ཡི་�ིག་པ་�ེད་�ིས་ཅིའི་�ིར་�ོར། ད་དེ་བ�ད་འ�ོ་མིས་དེ་ཡི་�ན་འ�མ་�མས་�ག་�བ་བོ། 13ནགས་�ི་
ཕག་པས་དེ་ལ་�ོག་བ�ིས་གཏོང། ནགས་�ི་གཅན་གཟན་ཚ�་ཡིས་དེ་ཟའོ། 14�ེ་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་
�ིར་ལོག་ཕེབས་རོགས་གནང། མཐོ་རིས་གནས་ནས་མར་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། �ན་ཤིང་འདི་ལ་�་�ོག་
གནང་རོགས་གནང་། 15�ག་ནི་གཡས་པའི་བཏབ་པས་�་བ་དེ་ལ། �ེད་�ི་�ིར་�་�ོབས་ཆེན་བཟོས་གནང་ངོ་། 
16ང་ཚ�འི་ད�་བོས་དེ་མེས་�ེག་ནས་བཅད་ཡོད་དོ། �ེད་�ིས་�ོ་བས་དེ་ཚ�ར་གཟིགས་ནས་མེད་པར་བཟོས་པར་
གནང། 17�ེད་�ིས་འདམས་ནས་�ོབས་ཆེན་བཟོས་པའི་མི་རིགས་དེ་ལ་ནི། �ེད་�ིས་ཅ་ག་དང་�ང་�ོབས་
གནང་བར་མཛ�ད། 18�ར་ཡང་ང་ཚ�་�ེད་ནས་�ིར་མི་ལོག། ང་ཚ�་ལ་ནི་གསོན་པོར་མཛ�ག་རོགས་གནང་། ང་ཚ�ས་
�ེད་ལ་བ�ོད་པ་འ�ལ་�་ཡིན། 19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�་�ིར་འ�ིད་
མཛ�ད། ང་ཚ�ར་�ེད་�ི་�ིང་�ེ་�ོན་རོགས་གནང་དང་ང་ཚ�་ཐར་བར་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 81 

�ས་�ོན་�ི་ཆེད་�་མ�ར་མ།  

1ང་ཚ�འི་བ�ང་�ོབས་�ེད་མཁན་དཀོན་མཆོག་ལ་དགའ་པོའི་ངང་�ད་�གས་ཆེན་པོ་བ�བ་ཅིག། ཡ་ཀོབ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་ད�ངས་འ�ལ་ཤིག། 2མ�ར་མ་ལེན་འགོ་�གས་ནས་ལག་�་�མས་བ�ང་ཤིག། པི་
ཝང་དང་�་�ན་མཉམ་�་རོལ་མོ་�ན་པོ་གཏོང་། 3བཅོ་�འི་ཚ�ས་དང་གནམ་གང་�་ཚ�ས་�ི་�ས་ཆེན་�བས་�་
�ང་འ�ད་ཅིག། 4འདི་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་བཀའ་�ིམས་ཡིན། ཡ་ཀོབ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ་ཡིན་ནོ། 5ཨི་
ཇིབ་�ལ་�་འཐབ་པར་སོང་བའི་�ས། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་བཀའ་འདི་གནང་། ང་ཡི་མི་ཤེས་པ་ཡི་�ད་
ཅིག་ཐོས། 6�ོད་ཚ�འི་གཉའ་བའི་འ�ར་པོ་ངས་ཕབ་ཅིང་། ས་ཕག་འ�ར་པོ་ཕབ་ནས་�ེད་ཐར་བ�ག། 7�ོད་
�ིས་དཀའ་ངལ་�ིར་འབོད་ངས་�ོད་�བས། ང་ཡི་ཡིབ་པའི་གནས་�ང་�བ་ནང་ནས་ངས་�ོད་ལན་འདེབས་
�ས། མ་རི་བ་ཡི་�་ཡི་ཉེ་འ�མ་�། ང་ཡིས་�ོད་ལ་ཚ�ད་�་�ེད་པ་ཡིན། 8ང་ཡི་མི་མང་ང་ཡི་ཟོན་བ�ར་ཉོན། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ཉན་པའི་ང་ཡིས་འདོད་པ་�ེད་�ི་ཡོད། 9�ོད་ཚ�ས་�་�་གཞན་ལ་ནམ་ཡང་མཆོད་
མི་�ང་། 10ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། �ོད་ཚ�ར་ཨི་ཇིབ་�ལ་ནས་འ�ིད་ཡོང་
མཁན། �ོད་ཚ�འི་ཁ་གདངས་ཤིག། ང་ཡིས་ཟས་�ིན་པར་འ�ར། 11འོན་�ང་ང་ཡི་འབངས་�ིས་ངར་མི་ཉན། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་བ�ིས་�ང་མི་�ས་སོ། 12དེར་བ�ེན་ངས་དེ་ཚ�ར་རང་གི་�ོང་པའི་�ེད་�ལ་
བཞིན་�་འ�ལ་བའི་�ིར། དེ་ཚ�ས་རང་འདོད་བཞིན་�་�ེད་�་བ�ག། 13གལ་ཏེ་ང་ཡི་འབངས་�ིས་ང་ལ་ཉན་
པ་དང། ཨིསི་�ཱཨེལ་ང་ཡི་ལམ་�་འ�ལ་ཡོད་ན། 14ང་ཡིས་དེ་ཚ�འི་ད�་�མས་�ོགས་པོར་འཕམ་ཤིང། དེ་ཚ�འི་
ཐོག་�་ལག་པ་བ�ངས་པ་ཡོད། 15ང་ལ་�ང་མཁན་�མས་ང་ཡི་མ�ན་�་འཇིགས་ཤིང་ད�ར། དེ་ཚ�འི་ཉེས་



ག�ང་མ�ར 

ཆད་�ས་�ན་�་གནས། 16འོན་�ང་�ོད་ཚ�་ལ་ནི་�ོ་ལེགས་ཤོས་ཟས་�་གནང་། རི་ཡི་�ང་�ིས་�ོད་ལ་ཚ�མ་
བ�ག་གོ།  

ག�ང་མ�ར 82 

དཀོན་མཆོག་�ིད་�ོང་པ་གཙ�་བོ།  

1དཀོན་མཆོག་མཐོ་རིས་�ི་ཚ�གས་འ�འི་�ོད་�་བ�གས། �་ཚ�འི་�ོད་�་ཁོང་གིས་ཐག་གཅོད་མཛད། 2ནམ་
བར་�ོད་ཚ�ས་�ིམས་གཅོད་ལོག་པར་�ས། �ིག་�ོད་�མས་�ི་�ོགས་གཏོགས་�ེད་བ�ད་དམ། 3ད�ལ་པོ་དང་
ནི་�་�ག་�མས་�ི་ཐོབ་ཏང་�ང་�ོབ་མཛ�ད། དགོས་མཁོ་ཅན་དང་ནི་ཐབས་ཟད་�མས་ལ་�ིམས་�ང་མཛ�ད། 
4ངན་པའི་དབང་ནས་དེ་ཚ�ར་�ོབ་�་གསོལ། 5�ོད་ཚ�ས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་ཧ་མི་གོ། �ོད་ཚ�་ཡོངས་�་�ད་ཅན་
ཆགས་ཡོད། ས་གཞི་ནང་�་�ང་བདེན་�ིམས་གཅོད་�ག། 6�ོད་ཚ�་�མས་ནི་�་�མས་ཡིན་པ་དང་། �་མེད་
�ས་�མས་ཡིན་ཟེར་ངས་�ས་སོ། 7འོན་�ང་�ོད་ཚ�་མི་�ར་འཆི་བ་དང་། �ས་�མས་འཆི་བ་�་�་�ོད་�མས་
འཆི། 8�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ཕེབས་�ར་ནས། ས་གཞིའི་�ེང་�་�ལ་�ིད་�ོང་བར་མཛ�ད། མི་རིགས་ཐམས་
ཅད་�ེད་�ིས་དབང་�་བ�ད༎  

ག�ང་མ�ར 83 

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་ད�་བོ་ཕམ་�ིར་�ོན་ལམ།  

1ཞལ་ནི་འ�མ་ནི་མ་བ�གས་�ེ་དཀོན་མཆོག། �་སིམ་མེར་མ་བ�གས་ཅིག་ཁ་རོག་མ་བ�གས་ཅིག། 2གཟིགས་
རོགས་གནང། �ེད་�ི་ད�་བོ་ཚ�ས་ངོ་ལོག་�ེད་བཞིན་འ�ག། �ེད་ལ་�ང་མཁན་ཚ�ས་ངོ་ལོག་�ེད་བཞིན་འ�ག། 
3དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་མི་མང་ཐོག་�། �ོལ་ཞིང་གསང་བའི་�ོས་�ེད་ཅིང་། �ེད་�ི་�བས་ནས་ཡོད་པའི་མི་�མས་
�ིས་�ིར་�་�ས་ངན་བཙམས་བཞིན་འ�ག། 4དེ་ཚ�ས་ཤོག་ཅིག། ང་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་མི་རིགས་མེད་པར་བཟོས། �ིན་
ཆད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མིང་ཙམ་ཡང་མི་�ན་པར་འ�ར་ཞེས་ཟེར། 5དེ་ཚ�ས་བསམ་�ལ་གཅིག་�་�ོས་�ེད་ཅིང་། 
�ེད་ལ་�ོལ་�ིར་དེ་ཚ�ས་མ�ན་�ོགས་བཟོས་ཡོད་དོ། 6ཨེ་དོམ་པ་དང་ཨིསི་མེལ་པ་�མས་དང་། མོ་ཨབ་�ི་མི་
�མས་དང་ཧག་རི་པ་�མས་དང། 7གེ་འབལ་དང་ནི་ཨམ་མོན་དང་ནི། ཨ་མ་ལེག་དང་ནི་ཕེ་ལེ་ཤེད་�མས་དང། 
ཊ་ཡར་�ི་མི་�མས་བཅས་པ་མ�ན་�ོགས་�ེད་ཡོད། 8�ད་�ི་རིགས་བ�ད་ཨམ་མོན་པ་དང་མོ་ཨབ་པ་�མས་
མཉམ་�་། ཨ་�ར་ཡང་�ོབས་ཆེན་མཛའ་�ོགས་ཞིག་�་གཅིག་�ིལ་�ས་སོང། 9�ེད་�ིས་ཀི་ཤོན་གཙང་པོའི་
འ�མ་�་མིད་ཡན་པ་དང་། སི་སེ་ར་དང་ཡ་བིན་�མས་ལ་གནང་བ་�ར་དེ་ཚ�་ལ་ཡང་གནང་བར་མཛ�ད། 
10�ེད་�ིས་དེ་ཚ�་ཨེན་དོར་�་མེད་པར་སོང་། དེ་ཚ�འི་ག�གས་ནི་སའི་�ེང་�ལ་བར་སོང། 11དེ་ཚ�འི་འགོ་�ེད་
ཡིན་པའི་མི་�མས་ལ། ཨོ་རེབ་དང་ནི་ཟིབ་�ར་གནང་བར་མཛ�ད། ཛ�་�ཱ་དང་ཛལ་�ན་ན་གནང་བ་�ར། དེ་
ཚ�འི་�ིད་�ོངས་པ་�ན་ནི་ཕམ་པར་མཛ�ད། 12དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ས་ཞིང། ང་ཚ�ས་བདག་དབང་�་



ག�ང་མ�ར 

ཞེས་�ས་ཡོད། 13�ེ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�་ལ། �ང་གི་འ�ེར་བའི་སོག་མ་�ར་དང་ཐལ་བ་གཏོར་བ་�་�ར་མཛ�ད། 
14ནགས་གསེབ་འཚ�ག་པའི་མེ་�་�་དང་། རི་�མས་�ེག་པའི་མེ་�ཻ་�་�ར། 15�ེད་�ི་�ང་�བ་�ིས་དེ་ཚ�་དེད། 
�ང་�ག་པོས་དེ་ཚ�ར་འཇིགས་�་བ�ག། 16�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་ངོ་ནི་ངོ་ཚའི་གང་བར་གནང་། དེ་
ཚ�ས་�ེད་�ི་མ�་�ོབས་ཁས་ལེན་པར་བཟོས་རོགས་གནང། 17དེ་ཚ�་�ས་�ན་�ི་ཆེད་�་ཕམ་པ་དང་འཇིགས་
པར་ཤོག། དེ་ཚ�་ཆ་ཚང་དམའ་འབེབས་ངང་འཆི་བར་ཤོག། 18དེ་ཚ�ས་�ེད་གཅིག་པོ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་
པ་དང་། ས་གཞི་ཡོངས་�་ཐོག་�ིད་�ོང་པ་གཙ�་བོ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་ཤོག།  

ག�ང་མ�ར 84 

དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་�ང་གི་ཆེད་�་འདོད་པ།  

1�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ེད་�ི་བ�གས་གནས་ང་ཇི་�ར་བ�ེས། 2ང་དེར་བ�ད་འདོད་
ཡོད། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་�ང་ནང་�་བ�ད་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད། གསོན་པོའི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ང་
ཡི་�ས་ངག་གཉིས་ནས་མ�ར་མ་ལེན། 3�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་�ལ་པོ་ངའི་དཀོན་
མཆོག། �ི�་མཆིལ་པ་�མས་�ི་�ང་ཚང་བཟོས་ཡོད་དོ། �ག་�་རང་ཉིད་�ི་ཁང་པ་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�་
�་�མས་�ེད་�ི་མཆོད་�ི་ཉེ་འ�མ་�་འཇོག་གོ། 4�ེད་�ི་ཕོ་�ང་ནང་གནས་མཁན་ཚ�་ཇི་�ར་དགའ། དེ་ཚ�ས་
ཏག་�་�ེད་ལ་བ�ོད་ཅིང་བ�ད། 5�ེད་ནས་�ོབས་ཐོབ་མཁན་ཚ�་དང་། རི་བོ་ཛ�་ཡོན་གནས་�ོར་འ�ོ་འདོད་
མཁན་ཚ�་ནི་ཇི་�ར་དགའ། 6དེ་ཚ�་བྷ་ཀའི་�ང་གཤོང་�མ་པོར་འ�ོ་བའི་�བས། དེ་ནི་�་མིག་ཡོད་སའི་གནས་
�་འ�ར། �ོན་ཀའི་ཆར་�ིས་དེ་ལ་�ིང་�ར་བཟོས། 7དེ་ཚ�་འ�ོ་བཞིན་པའི་�བས་�་�ོབས་ཆེ་�་�ིན་པ་དང། 
དེ་ཚ�ས་རི་བི་ཛ�་ཡོན་�ི་�ེང་�་�་�མས་�ི་དཀོན་མཆོག་མཐོང་བར་འ�ར། 8�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�ོན་ལམ་གསན་རོགས་གནང། �ེ་ཡ་ཀོབ་�ི་དཀོན་མཆོག་གསན་པར་མཛ�ད། 9�ེད་�ིས་
འདམས་པའི་ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་ལ། དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་�ིན་�བས་གནང་རོགས་གནང། 10�ེད་�ི་མཆོད་ཁང་
ནང་ལ་ཉིན་གཅིག་དེ། གཞན་གང་�འང་ཉི་མ་�ོང་ལས་�ག་པ་ཡོད། �ིག་�ོད་�མས་�ི་�ིམ་�་བ�ད་པ་ལས། 
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བ�གས་གནས་�ི། �ལ་�ོར་ལངས་བ�ད་�ར་ང་འདོད་དོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ང་
�ོབས་དང་གཟི་བ�ིད་�ན་པའི་�ལ་པོ་ཡིན། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་�་�ིན་དང་�ས་ཞབས་�ི་�ིན་�བས་གནང་། 
�ང་བདེན་ནང་�་འ�ལ་མི་དེ་ཚ�་ལ། ཁོང་གིས་བཟང་པོ་གང་ཞིག་བཀག་མི་གནང། 12�ན་དབང་�ན་པའི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་ནི། �ོ་བཅོལ་�་མཁན་མི་དེ་ཇི་�ར་དགའོ༎  

ག�ང་མ�ར 85 

མི་རིགས་�ི་བདེ་དོན་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  



ག�ང་མ�ར 

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་�ལ་ཐོག་�ིང་�ེས་གཟིགས། ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ནི་�ར་ཡང་�ག་པོ་བཟོས། 2�ེད་
�ིས་མི་འབངས་�ི་�ིག་པ་�མས་སེལ་བར་མཛད། དེ་ཚ�འི་ནོར་འ�ལ་ཡོངས་�ོགས་བཟོད་གསོལ་གནང། 3�ེད་
�ིས་ཁོ་ཚ�་མཉམ་�་�གས་�ོས་�ར་�ངས་གནང་བ་དང་། �ེད་ནི་འབར་བའི་�གས་�ོ་ལས་ནི་�ིར་ལོག་
གནང་། 4�ེ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་�བས་མགོན་ང་ཚ�ར་�ིར་འ�ིད་མཛ�ད། ང་ཚ�་མཉམ་�་མི་དགའ་བ་མ་གནང་
ཞིག། 5�ེད་ནི་ང་ཚ�ར་�ན་�་�གས་�ོས་སམ། �ེད་�ི་�གས་�ོ་ནམ་ཡང་མི་ཆད་དམ། 6ང་ཚ�་�ར་�་�ོབས་
ཆེན་བཟོས་རོགས་གནང་དང་། ང་ཚ�་�ེད་�ི་མི་མང་�ེད་ལ་བ�ོད་པར་འ�ར། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�ར་
�ན་�ན་�གས་བ�ེ་�ོན་མཛ�ད། ང་ཚ�ར་ཐར་ལམ་དགོངས་བཞེས་གནང་བར་མཛ�ད། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་གིས་ཇི་ག�ངས་ང་ཡིས་ཉན། ང་ཚ�་�ེན་པའི་ལམ་�་�ིར་མ་ལོག་ན། ཁོང་གི་རང་གི་མི་མང་ཚ�་ལ་ཞི་བདེའི་
དམ་བཅའ་འཇོག་གནང་ངོ་། 9ཁོང་ལ་བ�ར་�ི་�ེད་མི་དེ་ཚ�་ལ། �བས་�ིར་བདེན་པར་�་�ིགས་བ�གས་ཡོད་
དོ། ང་ཚ�ར་�བས་�ིར་�ལ་�་ཁོང་བ�གས་པར་འ�ར། 10བ�ེ་བ་དང་ནི་དམ་ཚ�ག་ཅན་མཉམ་མ�ན་པར་
འ�ར། �ང་བདེན་དང་ནི་ཞི་བདེ་གཅིག་�་མ�ན་པར་འ�ར། 11མི་ཡི་དམ་ཚ�ག་ཅན་ས་གཞི་ནས་ཡར་ཐོན། 
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ང་བདེན་མཐོ་རིས་ནས་མར་ལ་གཟིགས། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ང་ཚ�ར་འཕེལ་�ལ་
གནང་བ་དང་། ང་ཚ�འི་ས་གཞིའི་�ོན་ཐོག་མང་པོ་�ེས། 13�ང་བ་ཉིད་ནི་ཁོང་གི་�ོན་�་འ�ོ། དེ་ཡིས་ཁོང་གི་
ཕེབས་ལམ་�་�ིགས་�ས༎  

ག�ང་མ�ར 86 

རོགས་རམ་�ི་�ིར་�་�ོན་ལམ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�་བར་གསན་ནས་ལན་གནང་རོགས་གནང། ང་ནི་མགོན་�བས་མེད་པའི་ད�ལ་པོ་
ཡིན། 2འཆི་བ་ལས་ང་ལ་�ོབ་�་གསོལ། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ནི་�ེད་�ོགས་དམ་ཚ�ག་ཅན་ཡོད། ང་ལ་�བས་
རོགས་གནང་གང་ལ་ཟེར་ན་ང་ནི་�ེད་�ི་ཞབས་�ི་ཡིན་པས་�ེད་ལ་�ོ་བཅོལ་ལོ། 3�ེད་ནི་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་
ཡིན། དེའི་�ིར་ང་ལ་�ིང་�ེ་གནང་�་གསོལ། ང་ནི་ཉིན་གང་�ེད་ལ་�ོན་ལམ་བཏབ། 4རང་གི་ཞབས་�ི་དགའ་
བ�ག་�ེ་གཙ�་བོ། གང་ལགས་ཟེར་ན་ངའི་�ོན་�ེད་�ོགས་ཡོད། 5�ེད་ནི་བཟང་ཞིང་�ིག་སེལ་གནང་མཁན་
ཡིན། �ེད་ལ་�ོན་ལམ་འདེབས་མཁན་དེ་ཚ�འི་ཐོག། �ེད་ནི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་ལགས་སོ། 6གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ང་ཡི་�ོན་ལམ་གསན་མཛ�ད། རོགས་རམ་�ིར་ང་ཡི་�་བར་གསན་པར་མཛ�ད། 7ང་ལ་དཀའ་ངལ་�ས་�་
�ེད་ལ་འབོད་གང་ལགས་ཟེར་ན། �ེད་�ི་ནི་ང་ཡི་�ོན་ལམ་དེ་ལ་ལན་འདེབས་གནང་། 8�ེ་གཙ�་བོ་�ེད་དང་
འ�་བའི་དཀོན་མཆོག་�་ཡང་མེད། �ེད་�ི་མཛད་པ་དེ་འ�་�ས་ཡང་�ེད་མེད། 9�ེད་�ིས་བཀོད་པས་མི་
རིགས་ཡོངས་�ོགས་�ིས། �ེད་�ང་ཡོང་ནས་�ག་འཚལ་བར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་མཚན་ལ་བ�ོད་པར་
འ�ར། 10�ེད་ནི་ཆེ་ཞིང་ཡ་མཚན་མཛད་པ་གནང་། �ེད་རང་གཅིག་�་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 11ང་ཡིས་གང་�ེད་
དགོས་པ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ལབ་རོགས་གནང། �ེད་ལ་ང་ནི་དམ་ཚ�ག་གཙང་མའི་ཐོག་ཉན་�་ཡིན། 
ང་ནི་�ེད་ལ་མོས་�ས་�་བའི་�ིར། �ེད་�ི་ང་ལ་�ོབས་�ོན་གནང་བར་མཛ�ད། 12�ེ་གཙ�་བོ་ང་ཡི་དཀོན་མཚ�ག་
ལགས། ངའི་སེམས་ཡོངས་ནས་�ེད་ལ་བ�ོད་བ�གས་ཤིང་། �ེད་�ི་�བས་ཆེན་�ན་�་གསལ་བ�གས་�་�་



ག�ང་མ�ར 

ཡིན། 13ངའི་�ེང་�ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་ཧ་ཅང་ཆེ། �ར་ནས་�ེད་�ི་ང་ལ་�བས་གནང་ངོ་། 14�ེ་དཀོན་
མཆོག་ང་�ལ་ཅན་�མས་ངའི་�ེང་ལངས་ཡོད་དོ། �ག་�བ་ཅན་མི་ཚ�གས་�ིས་ངའི་�ོག་འཚ�ལ་བཞིན་ཡོད། དེ་
ཚ�ས་�ོད་ལ་དོ་�ང་མི་�ེད་དོ། 15འོན་�ང་གཙ�་བོ་�ེད་ནི་�ིང་�ེ་ཅན་དང་�གས་བ�ེའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 
�ེད་ནི་�ན་�་བཟོད་�ན་ཅན་དང་ནི་�ིན་ཆེན་དང་དམ་�ན་ཡིན། 16ངའི་�ོགས་ཞལ་བ�ར་ང་ལ་�ིང་�ེ་
གནང། �ེད་�ིས་མ�་�ོབས་གནང་ནས་ང་ལ་�ོབས། གང་ལ་ཟེར་ན་ངའི་མ་ཡིས་ཞབས་�ི་�ས། ད་�ར་ང་ཡིས་
�ེད་ལ་ཞབས་�ི་�ས། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་བཟང་པོའི་�གས་ཤིག་བ�ན་�་གསོལ། �ེད་�ིས་ང་ལ་
སེམས་གསོ་དང་རོགས་གནང་དེ་ཚ�ས་མཐོང་། ང་ལ་མི་འདོད་མཁན་�མས་ངོ་ཚར་�ད༎  

ག�ང་མ�ར 87 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་བ�ོད་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དམ་པའི་རི་བོ་�། རང་གི་བ�གས་གནས་�ོང་�ེར་ཞིག་བ�ིགས་སོ། 2ཁོང་གིས་
ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་ནང་གི་ས་གནས་གཞན་ཚ�་ལས། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོང་�ེར་ལ་མཉེས་སོ། 3དཀོན་མཆོག་གི་�ོང་�ེར། 
ཁོང་གིས་�ེད་�ི་�ོར་ལ་ཡ་མཚན་ཅན་�ི་གཏམ་�མས་ག�ངས་པར་ཉོན་ཞིག། 4ང་ཡི་བཀའ་�་�ང་མཁན་
�ལ་ཚ�འི་�ངས་ནང། ཨི་ཇིབ་དང་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�མས་�ི་མིང་�ད་པར་འ�ར། ཕེ་ལེ་ཤེད་དང་ཊ་ཡར་དང་ཨི་
ཐི་ཡོ་པི་ཡ་ཚ�འི་མི་མང་�མས་�ི། �ངས་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་པ་མཉམ་�་�ིས་པར་འ�ར། 5ཛ�་ཡོན་�ོར་ལ་དེ་�ར་
བཤད་ཡོང་། མི་རིགས་ཡོངས་�ོགས་དེ་ལ་བདག་པ་ཡིན། �ན་དབང་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཛ�་ཡོན་�ོབས་
�གས་�ན་པ་བཟོས། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མི་རིགས་�མས་�ི་མིང་ཐོ་�ིས་པར་འ�ར། དེ་ཚ�་ཚང་མ་
ཡེ་�་ཤ་ལེམ་པ་ཡིན་ཟེར། 7དེ་ཚ�ས་གར་�བ་ནས་�་འདི་�ར་ལེན། ང་ཚ�འི་�ིན་�བས་ཐོབ་གནས་ཛ�་ཡོན་ཡིན༎  

ག�ང་མ�ར 88 

རོགས་རམ་ཆེད་�་འབོད་བ�ལ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�བས་མགོན་ལགས། ང་ནི་ཉིན་གང་�ེད་ལ་འབོད་�ི་ཡོད། ང་ནི་མཚན་མོར་�ེད་
�ང་ཡོང་ཡོད་དོ། 2ང་ཡི་�ོན་ལམ་འདེབས་པར་གསན་རོགས་གནང་། རོགས་�ིར་ང་ཡི་འོ་འདོད་གསན་པར་
མཛ�ད། 3ང་ཡི་ཐོག་དེ་འ�་མང་པོ་�ག་ངལ་�ི་གང་ནས་ཡོད་པས། ང་ཡི་�ོག་ནི་འཆི་བར་ཐག་ཉེར་ཡོད། 
4གཞན་དང་འ�་བ་ང་ནི་འཆི་�བ་ཡོད། ང་ཡི་�ོབས་�གས་ཚང་མ་ཉམས་ཡོད་དོ། 5ང་འཆི་བའི་�ོད་�་�ངས་
ནས་ཡོད། ང་ནི་བསད་ནས་�ར་སར་འ�ིལ་བའི་རོ་འ�་ཡིན། དེ་ལ་�ེད་�ི་�གས་ནས་ཚང་མ་�ེད་ཚར་ཡོད་པ་
དང། �ེད་�ི་རོགས་རམ་�ེད་མི་�བ། 6�ན་པའི་�ར་ཁང་གཏིང་ཟབ་དོང་ནང་�། �ེད་�ི་ང་ལ་དེ་�་ད�གས་
གནང་ངོ་། 7�ེད་�ི་�གས་�ོའི་�ར་པོ་ངའི་�ེང་འཕོག། དེ་ཡི་�་�བས་འོག་�་ང་མནར་ཡོད། 8�ེད་�ིས་ང་ཡི་
�ོགས་པོ་�མས་�ིས་ང་ལ་�ངས་བ�ག་གོ། ང་ནི་དེ་ཚ�འི་�ིར་ཞེན་ལོག་མཁན་�་བཟོས་གནང་ངོ། ང་ནི་བཙ�ན་



ག�ང་མ�ར 

ནང་ཡོད་པས་ཐར་མི་�བ། 9དཀའ་�ག་�ེན་�ིས་ངའི་མིག་�ིབ་ནས་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིན་�ག་པ་
�ེད་ལ་ང་ཡི་འབོད། �ོན་ལམ་འདེབས་�བས་ངའི་ལག་�ེད་�ོགས་འ�ར། 10�ེད་�ིས་གཤིན་པོར་ཡ་མཚན་
�གས་དེ་�ོན་གནང་ངམ། དེ་ཚ�ས་གསོན་ནས་�ེད་ལ་བ�ོད་བ�གས་སམ། 11�ེད་�ིས་�ན་�ན་�གས་བ�ེའི་
�ོར་�ར་ས་�་བཤད་དམ། ཡང་ན་འཇིགས་པའི་གནས་�་�ེད་�ི་དམ་ཚ�ག་ཅན་�ོར་བཤད་དམ། 12�ན་པའི་
�ོད་�་�ེད་�ི་ངོ་མཚར་�ས། ཡང་ན་�ེད་པའི་�ལ་�་�ེད་�ི་བཟང་བ་ཉིད་མཐོང་�བ་བམ། 13གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�བས་�ོགས་�ིར་ང་ཡིས་�ེད་ལ་འབོད། �་�ོ་རེ་བཞིན་�ེད་ལ་�ོན་འདེབས་�ིས། 14གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ང་ལ་ཅིའི་�ིར་�ངས་གནང་ངམ། �ེད་�ིས་ང་ལས་ཞལ་རས་ཅི་ལ་�ར་རམ། 15ང་ནི་གཞོན་�ས་ནས་
བ�ང་ད་བར་�ག་བ�ལ་�ོང་། ང་ནི་འཆི་བའི་ཁ་�་�ེབས་ཡོད་ཅིང་། �ེད་�ི་ཉེས་པའི་འ�ར་པོས་ང་ཐང་ཆད། 
16�ེད་�ིས་�ོ་བ་�ག་པོས་ང་ལ་�མ་�ར་བཟོས། �ེད་�ི་འཇིགས་�་�ང་བཙན་�ོལ་�ིས་ང་ནི་མེད་པར་
འ�ར། 17དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�་ལོག་བཞིན་�་ཉིན་གང་མཐའ་བ�ོར་རོ། ང་ལ་དེ་ཚ�ས་�ོགས་བཞིར་བཀག་ནས་ཡོས། 
18�ེད་�ིས་ང་ཡི་�ོགས་པོ་ཉེ་ཤོས་ཚ�་�ང་ང་ལ་�ངས་བ�ག་གོ། �ན་པ་གཅིག་�་ང་ཡི་�ོགས་�་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 89 

མི་རིགས་དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་པའི་མ�ར་མ།  

1�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་�ན་�་�ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེའི་�་ལེན། �ེད་�ི་དམ་ཚ�ག་ཅན་�ི་�ོར་
ཤོད་�ིས་ཡིན། 2�ེད་�ི་�མས་པ་�ན་�་གནས་ངེས་ཤེས། �ེད་�ི་དམ་ཚ�ག་ཅན་ནམ་མཁའ་བཞིན་�་བ�ན་པོ་
ཡོད། 3ང་ཡི་འདམས་པའི་མི་དང་དམ་བཅའ་བཞག་ཡོད་ག�ངས། རང་གི་�ན་པོ་�་བིད་དང་མཉམ་མནའ་
�ེལ་ལོ། 4�ེད་�ི་རིགས་བ�ད་ནས་གཅིག་�ག་�་�ལ་པོར་གནས། �ོད་�ི་�ལ་�ད་�ན་�་ང་ཡིས་�བས། 
5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མཐོ་རིས་�ེད་�ི་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་མཛད་པའི་�ོར་མ�ར་མ་ལེན། �ེད་�ི་དམ་ཚ�ག་ཅན་
�ི་�ོར་དམ་པ་�མས་�ིས་མ�ར་མ་ལེན། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མཐོ་རིས་�་�ེད་འ�་�་ཡང་མེད། མཐོ་རིས་�་
�ོག་ཡོད་�ེད་འ�་�་ཡང་མེད། 7དམ་པའི་ཚ�གས་སར་�ེད་ལ་�ས་ཞབས་�ེད་པ་དང་། ཚང་མས་�ེད་ལ་
འཇིགས་ནས་ལངས། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་�ེད་འ�་བ་�ོབས་�ན་�་ཡང་
མེད། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�་བ་ཚང་མ་དམ་ཚ�ག་�ན་པ་ཡིན། 9�ེད་�ིས་�ོབས་�ན་�་མཚ�ར་�ིད་
དབང་མཛད། �་�བ་�ག་པོ་�ེད་�ིས་ཞི་བར་མཛད། 10སེམས་ཅན་ར་ཧབ་ལ་ནི་�ེད་�ིས་བ�བ་ནས་བསད། 
�ེད་�ི་ད�་�མས་མ�་ཡིས་འཕམ་བ�ག་གོ། 11མཐོ་རིས་དང་ས་གཞི་�ེད་རང་གི་ཡིན། འཇིག་�ེན་དང་དེའི་
ནང་དངོས་རིགས་ཇི་ཡོད་�ེད་�ིས་བཟོས་གནང་ངོ་། 12�ོ་�ང་གཉིས་ནི་�ེད་�ིས་བཟོས་པ་གནང་། ཏ་བོར་
དང་ནི་ཧར་མོན་རི་བོ་ཚ�ས་དགའ་ཞིང་�ེད་ལ་�་ལེན་ནོ། 13�ེད་ནི་ཇི་�ར་དབང་�ན་ཡིན། �ེད་�ི་མ�་
�ོབས་ནི་ཇི་�ར་ཆེ། 14�ང་བདེན་དང་ནི་ཞལ་ཆེ་ནི་�ེད་�ི་�ལ་�ིད་�ི་མང་གཞི་ཡིན། �ེད་�ི་�་བ་�མས་ལ་
ནི་�མས་པ་དང་། དམ་ཚ�ག་ཅན་གསལ་པོར་�ོན་ཡོད། 15�ེད་ལ་མ�ར་མ་ལེན་ནས་མཆོད་མཁན་�མས་དང། 
�ེད་�ི་�་�ིན་�ི་འོད་ནང་འ�ལ་མི་ཇི་ཙམ་དགའ། 16�ེད་�ི་�ེན་�ི་དེ་ཚ�ས་དགའ་ཞིང་ཉིན་གང་བ�ད། �ེད་
�ི་བཟང་བ་ཉིད་�ིར་དེ་ཚ�ས་བ�ོད། 17�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་�ལ་ཁ་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད། �ེད་�ིས་�མས་པའི་ངང་



ག�ང་མ�ར 

ང་ཚ�ར་�ལ་ཁ་�ན་མཛད། 18�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་�ང་མཁན་འདམས། �ེད་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་དཀོན་མཆོག་དམ་པས་ང་ཚ�ར་ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་གནང་༎  

�་བིད་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ཆེ།  

19�ོན་�ས་�ེད་�ིས་ཞལ་གཟིགས་ཞིག་གནང་ནས། རང་གི་དམ་ཚ�ག་ཅན་ཞབས་�ི་�མས་ལ་འདི་�ར་
ག�ངས། ང་ཡིས་�ན་�གས་ཅན་དམག་མི་ཞིག་ལ་རོགས་རམ་�ས། ང་ཡིས་མི་མང་ནང་ནས་འདམས་པའི་
གཅིག་ལ་�ལ་�ི་�ས། 20ང་ཡི་�ན་པོ་�་བིད་ཁོ་ལ་ནི། འ�་མར་�གས་ཏེ་�ལ་པོར་བ�ོས་གནང་ངོ་། 21ང་ཡི་
མ�་�ོབས་�ན་�་ཁོ་མཉམ་གནས། ང་ཡིས་�ས་པས་ཁོ་ནི་�ོབས་ཆེན་བཟོ། 22ཁོ་ཡི་ད�་བོས་ཁོ་ལ་ནམ་ཡང་
�ལ་མི་�བ། ངན་པས་ཁོ་ལ་ནམ་ཡང་འཕམ་མི་�བ། 23ཁོ་ཡི་ད�་བོར་ང་ཡིས་མེད་པར་�། ཁོ་ལ་ཞེན་ལོག་�་
མཁན་གསོད་�་ཡིན། 24ང་ཡི་�མས་པ་དང་ནི་དམ་ཚ�ག་ཅན་ཁོ་དང་གནས། ང་ནི་�ན་�་ཁོ་ལ་�ལ་ཁ་�ད། 
25ངས་ཁོ་ཡི་�ལ་ཁམས་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་ནས། གཙང་པོ་�བ་རད་བར་�་�བ། 26ཁོ་ཡིས་ང་ལ་�ེད་ནི་ང་ཡི་
ཡབ་དཀོན་མཆོག། ང་ཡི་�ང་�ོབ་དང་ནི་�བས་མགོན་ཡིན་ཟེར། 27དེ་ལ་ང་ཡི་�་ནི་�ལ་ཤོས་དང་། �ལ་པོའི་
ནང་ནས་མཆོག་འ�ར་བཟོ་བར་�། 28ང་ནི་�ན་�་ཁོ་དང་ཞལ་ཆད་འཇོག་པ་དེ་�བ་�་ཡིན། ཁོ་དང་མཉམ་�་
འཇོག་པའི་དམ་བཅའ་ནི་�ན་�་བ�ན་པོར་གནས། 29དེ་ཡི་�ལ་�ད་ནམ་མཁའ་�ར་གཏན་འཇགས་གནས། 
དེ་ཡི་རིགས་བ�ད་ནས་གཅིག་གིས་གཏན་�་�ལ་པོ་�ས། 30འོན་�ང་ཁོ་ཡི་རིགས་བ�ད་དེ་ཚ�ས། ང་ཡི་བཀའ་
�ིམས་ལ་ནི་མ་�ང་ན། ང་ཡི་བཀའ་�ར་མི་ཚ�་མ་�ེལ་ན། 31དེ་ཚ�ས་ང་ཡི་བ�བ་�ར་དོ་�ང་དང་། ང་ཡི་བཀའ་
�ིམས་མ་ཉན་ན། 32དེ་ནས་ངས་དེ་ཚ�འི་�ིག་པའི་ཆེད་�་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན། དེ་ཚ�འི་ནོར་འ�ལ་�ིར་�་
�ོང་�་འ�ག། 33འོན་�ང་�་བིད་གཅེས་�་ངས་མི་�ངས། ཁོ་དང་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་�བ་�་ཡིན། 34ངས་
ཁོ་དང་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་�ོངས་མི་ཡོང་། དམ་བཅའ་གཅིག་�ང་�ིར་ལོག་ལེན་མི་ཡོང་། 35ང་ཡི་དམ་པའི་
མཚན་ནང་�ས་�ན་�ི་ཆེད་དམ་བཅའ་བཞག། ང་ནི་�་བིད་མཉམ་�་�ན་མི་�། 36དེ་ཡི་རིགས་བ�ད་�ག་�་
གནས་པ་དང་། དེ་ཡི་�ལ་ཁག་ཉི་མ་ཤར་བའི་ཇི་�ིད་བར་�་བ�་�་ཡིན། 37ནམ་མཁར་དཔང་པོ་བཞིན་�་
�ས་པ་དང་། �་བ་བཞིན་�་�ག་�་�ལ་ཁག་གནས༎  

�ལ་པོ་འཕམ་པའི་�ིར་�་ངན་�ས་པ།  

38འོན་�ང་�ེད་�ིས་འདམས་པའི་�ལ་པོར་�གས་�ོ་བཞེས། �ེད་�ིས་ཁོ་ལ་�ངས་ནས་ད�གས་གནང་ངོ་། 
39�ེད་�ིས་�ན་པོར་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་�ོར། དེ་ཡི་ཅོད་པན་འདམ་ནང་ད�གས་པར་མཛད། 40�ེད་�ི་ཁོ་
ཡི་ར་བ་ཡོངས་�་�ོར། ཁོ་ཡི་མཁར་�མས་�ང་གོག་�་འ�ར་གནང་ངོ་། 41ལམ་�་འ�ོ་མིས་ཁོའི་དངོས་རིགས་
�ས་བཞིན་འ�ག། �ིམ་མཚ�ས་�མས་�ིས་ཁོའི་�ེང་གད་བཞིན་འ�ག། 42�ེད་�ིས་ཁོ་ཡི་ད�་�མས་�ལ་
བ�ག་ཅིང་། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་དགའ་བར་བཟོས་གནང་ངོ་། 43ཁོ་ཡི་མཚ�ན་ཆ་�ེད་�ི་དོན་མེད་བཟོས། �ེད་�ིས་
ཁོ་ལ་དམག་སར་འཕམ་བ�ག་གོ། 44�ེད་�ིས་ཁོའི་�ལ་པོའི་�ག་བེར་འ�ོག། ཁོ་ཡི་�ལ་�ི་ས་ཁར་�བ་པར་
མཛད། 45�ས་མ་རན་�ོན་ནས་�ེད་�ིས་ཁོ་ལོ་�ས་བ�ག། དེ་ནས་ངོ་ཚས་ཁོ་ལ་བཀབ་གནང་ངོ་༎  
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ཐར་བའི་�ིར་�ོན་ལམ།  

46གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་�ན་�་གབ་ནས་བ�གས་གནང་ངམ། �ེད་�ི་�གས་�ོ་ནམ་བར་འབར་འ�ར་
རམ། 47ང་ཡི་མི་ཚ�་ཇི་�ར་�ང་བ་�ན། �ེད་�ིས་ང་ཚ�་ཚང་མར་མི་�ག་པ་བཀོད་བ་�ན་པར་མཛ�ད། 48མ་
འཆི་པར་གསོན་པོ་�་བ�ད་�བ་བམ། མིའི་རིགས་ཇི་�ར་�ར་ནས་ཐར་�བ་བམ། 49གཙ�་བོ་�ེད་�ིས་�ོན་�་
གནང་བའི་�མས་པའི་�ངས་�ེལ་གང་�་སོང། �་བིད་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ཆེ་གང་�་སོང་། 50ང་�ེད་�ི་�ན་
པོར་འ�་�ད་�ང་ཡོད་དེ། དད་མེད་ཚ�འི་དམོད་མོ་�མས་ང་ཡིས་ཇི་�ར་བཟོད་བ�ན་�ེད་པ་མ་མ�ེད་ཅིག། 
51�ེད་�ིས་འདམས་པའི་�ལ་པོར་�ེད་�ི་ད�་བོས་�ད། ཁོ་ནི་གང་�་སོང་ཡང་དེ་ཚ�ས་འ�་�ད་�ས། 52གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་�ན་�་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། ཨ་མེན། ཨ་མེན༎  
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མདོ་བཞི་པ།  

ག�ང་མ�ར་ ༩༠—༡༠༦  

དཀོན་མཆོག་དང་མི།  

1�ེ་གཙ�་བོ་�ེད་ནི་�་�་ང་ཚ�འི་�བས་གནས་ཡིན། 2�ེད་�ིས་རི་དང་ས་གཞི་མ་བཀོད་གོང་། �ེད་ནི་དཔག་�་
མེད་པ་དཀོན་མཆོག་རེད། མཐའ་མའི་�ིར་�་དཀོན་མཆོག་བ�ན་པོར་བ�གས། 3�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་�ོན་�ར་
ལོག་ཤོག་ག�ངས། ཡང་�ར་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་ས་�་བ�ར་གནང་ངོ་། 4ལོ་ནི་�ོང་གཅིག་�ེད་མ�ན་ཉིན་གཅིག་
འ�། དེ་འདས་པའི་ཁ་སང་འ�་བ་ཡིན། མཚན་མོའི་�ན་གཅིག་འ�་བ་ཡིན། 5�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་�་ལོག་བཞི་�་
འ�ེར། ང་ཚ�འི་མི་ཚ�་�ི་ལམ་འ�་བ་�ང་། ང་ཚ�་�་�ོ་�ེ་བའི་�་ངན་དང་འ�། 6�་ངན་དེ་�ེས་ནས་མེ་ཏོག་
ཤར་བ་དང། དེ་ནས་དགོང་�ོ་�མ་ནས་�ིད། 7�ེད་�ི་�གས་�ོས་ང་ཚ�་མེད་པར་བཟོས། �ེད་�ི་�གས་�ོ་ཆེན་
པོས་ང་ཚ�ར་འཇིགས། 8ང་ཚ�འི་�ིག་པ་�ེད་�ི་མ�ན་�་བཞག། ང་ཚ�འི་གསང་བའི་�ིག་པ་�ེད་�ང་བཞག། 
9�ེད་�ི་�གས་�ོས་ང་ཚ�འི་མི་ཚ�་�ད། ནང་ཁོང་�ས་པའི་གཏམ་བཞིན་ཡལ་ནས་འ�ོ། 10ང་ཚ�་ལོ་ནི་བ�ན་
བ�་བར་�་གསོན། �ོབས་�གས་ཡོད་ན་བ�ད་�་བར་�་ཡིན། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་�ག་ངལ་དང་�་ངན་
གཅིག་པོ་འ�ེར་ཡོང། ཚ�་ནི་�ོགས་པོར་�ོགས་ནས་ང་ཚ�་མེད་པར་སོང། 11�ེད་�ིས་�གས་�ོས་�ོབས་ནི་�འི་
ཚ�ར་རམ། �ེད་�ི་�གས་�ོ་�ག་པོས་འཇིགས་པ་�ས་ཤེས་སམ། 12ང་ཚ�འི་མི་ཚ�་�ང་བས་�ོབ་�ོན་གནང་། དེ་
ནས་ང་ཚ�་ཤེ་རབ་ཅན་དང་�ན། 13�ེད་�ི་�གས་�ོ་ནམ་བར་གནས་ཡོང་ངམ། རང་གི་�ན་པོར་�གས་འ�ོད་
�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། 14�་�ོ་རེ་བཞིན་�ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེས་གང་། དེ་�ེན་ང་ཚ�ས་�་ད�ངས་ལེན་
ཞིང་ཚ�་གང་�ིད་པར་�ེད། 15�ག་བ�ལ་�ི་�ས་�་ང་ཚ�ར་�ེད་�ིས་�་ངན་གནང་། དེ་དང་འ�་བ་ད་�་ང་
ཚ�ར་དགའ་བ་གནང་། 16ང་ཚ�་�ེད་�ི་�ན་ཚ�ས་�ེད་�ི་མཛད་�ིན་�བས་ཆེན་མཐོང་�་བ�ག། �ེད་�ི་གཟི་



ག�ང་མ�ར 

བ�ིད་ཅན་�ི་མ�་�ོབས་ངའི་བ�ད་མཐོང་�་བ�ག་རོགས་གནང། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག། �ེད་�ི་�ིན་�བས་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་འབབ་པར་ཤོག། ང་ཚ�ས་�ིས་པའི་ལས་ཚང་མར་དོན་�བ་ཤོག།  
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དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་ང་ཚ�འི་�ང་�ོབ།  

1�་ཞིག་�ང་�ོབ་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ང་བཅར་བ་དང། �་ཞིག་�ན་དབང་�ན་པའི་�ང་�ོབ་འོག་
�་གནས་པ། 2དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་དེ་བཞིན་བ�ོད་�བ་ཡོང་། �ེད་ནི་ང་ལ་�བས་ཤིང་�ང་�ོབ་གནང་མཁན་ཡིན། 
�ེད་ནི་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། ང་ནི་�ེད་ལ་�ོ་བཅོལ་�་བཞིན་ཡོད། 3ཁོང་གིས་�ོད་ལ་གསང་བའི་
�ེན་ངན་ཚང་མ་དང་། འཆི་བའི་ནད་ལས་ཁམས་བཟང་བཞག། 4�ོད་ལ་ཁོང་གིས་རང་གི་ཤོག་པའི་འོག་�་
བཀབ། ཁོང་གི་འཚ�་�ོང་འོག་�་ཁམས་བཟང་བཞག། ཁོང་གིས་དམ་ཚ�ག་�ོ་ནས་�ོད་ལ་�ང་�ོབས་�ེད་པར་
འ�ར། 5མཚན་མོར་ཡོང་�འི་ཉེན་ཁ་འམ། ཉིན་མོར་�ར་�་ཡོང་བའི་བཙན་�ོལ། �ོད་�ིས་འཇིགས་མི་དགོས། 
6ཡང་ན་�ན་པའི་ནང་�་�ང་བའི་དཀའ་ངལ་�མས། ཡང་ན་ཉིན་མོར་�ོག་ལེན་ངན་ལས་ལ་ནི་འཇིགས་མི་
དགོས། 7�ོད་�ི་འ�མ་�་ ༡,༠༠༠ འ�ེལ་ཡོང་། �ོད་�ི་�ོགས་བཞིར་ ༡༠,༠༠༠ འ�ེལ་ཡོང། འོན་�ང་�ོད་ལ་
�ས་�ོན་གང་ཡང་�ང་མི་ཡོང་། 8ངན་�ོད་�མས་ལ་ཉེས་ཆད་ཕོག་པ་�ོད་�ིས་མཐོང་། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
རང་གི་�བས་གནས་དང་། �་མེད་དཀོན་མཆོག་རང་གི་�ང་�ོབ་་བཟོས། 10དེའི་�ིར་�ོད་�ེང་དཀའ་ངལ་
�ང་མི་ཡོང་། �ོད་�ི་ཁང་�ིམ་འ�མ་�་འཐབ་�ོད་མེད། 11�ོད་ནི་གང་�་སོང་ཡང་�ང་�ོབ་ཆེད། དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གིས་རང་གི་ཕོ་ཉ་�མས་ལ་�ིས་�ོད་འ�ར། 12�ོད་�ི་�ང་པ་�ོ་ལ་མི་འཕོག་�ིར། དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་
རང་གི་ལག་པས་འ�ར། 13�ོད་�ིས་གཟིག་དང་�ལ་�མས། འཇིགས་�་�ང་བའི་གཟིག་�མས་དང་། �ག་�ལ་
�མས་ནི་�ང་པས་བ�ིས་བར་འ�ར། 14དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། �་ཞིག་ང་ལ་གཅེས་མཁན་དེ་ལ་ང་ཡིས་
�བས། ང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཟེར་ཞིང་ངོས་ལེན་�ེད་མཁན་ཚ�ར་ང་ནི་�ང་�བ་�་�་ཡིན། 15དེ་ཚ�ས་ང་ལ་
འབོད་�ས་ངས་ལེན་�ད། དེ་ཚ�ར་དཀའ་ངལ་�ས་�་ང་ནི་དེ་མཉམ་ཡོད། ང་ཡིས་དེ་ཚ�ར་�བས་ནས་�ས་
ཞབས་�ིས། 16ང་ནི་དེ་ཚ�ར་ཚ�་རིང་པོའི་�་དགའ་�ད། ང་ཡིས་དེ་ཚ�ར་�བས་�་ཡིན༎  
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བ�ོད་པའི་མ�ར་མ།  

1�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�་མེད་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་གཏང་རག་འ�ལ་�་དང། �ེད་ལ་�ས་ཞབས་ངང་
མ�ར་མ་ལེན་�་དེ་ནི་ཇི་�ར་བཟང་། 2-3�ད་བ�འི་རོལ་ཆས་�་�ན་�ད་བཏོན་ནས། པི་ཝང་གི་ད�ངས་
བཏོན་ནས། �་�ོ་རེ་བཞིན་�ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་�ོར་དང་། མཚན་མོ་རེ་བཞིན་�ེད་�ི་དམ་ཚ�ག་�ོར་ལ་
གསལ་�གས་�ེད་བཞིན་ཡོད། 4�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་མཛད་པ་�བས་ཆེན་�ིས་ང་ལ་དགའ་བ་ཐོབ། 



ག�ང་མ�ར 

�ེད་�ི་ཇི་གནང་དེ་ཡི་ང་ནི་དགའ་བའི་�་ལེན་ནོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་མཛད་པ་�མས་ནི་ཇི་�ར་
�བས་ཆེན་ལགས། �ེད་�ི་བསམ་�ལ་ཇི་�ར་གཏིང་རིང་ངོ་། 6འདི་ནི་�ེན་པ་ཞིག་གིས་ཤེས་མི་�བ། �ོལ་སོང་
འ�་བ་ཞིག་གིས་�ོགས་མི་�བ། 7མི་ངན་�མས་ནི་�་ངན་དང་འ�་བ་�ེས་�ིད། �ིག་ལས་�ེད་མི་�མས་ཡར་
�ས་�ན་ཚ�གས་�ང་�ིད། འོན་�ང་དེ་ཚ�་ཡོངས་་�་�ོངས་བར་འ�ར། 8གང་ལགས་ཟེར་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�ེད། མཐའ་མའི་བར་�་�་ན་མེད་པ་ཡིན། 9�ེད་�ིས་ད�་�མས་ཚར་བཅད་ང་ཚ�ས་ཤེས། �ིག་�ོད་མི་
�མས་ཡོངས་�་ཕམས་པར་འ�ར། 10�ེད་�ིས་ང་ལ་ནགས་�ི་�ང་�ར་�ོབས་�གས་བཟོས། �ེད་�ིས་ང་ལ་
དགའ་�ོའི་�ིན་�བས་གནང་། 11རང་གི་ད�་�མས་ཕམ་པ་ང་ཡིས་མཐོང་། �ིག་�ོད་�མས་�ི་�་�ད་ང་ཡིས་
ཐོས། 12�ང་བདེན་མི་�མས་ཁ་�ར་ཤིང་�ར་འཕེལ། ལེབ་ནོན་འ�མ་ཤིང་�་�ར་དེ་ཚ�་འཕེལ་བར་འ�ར། 
13དེ་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཕོ་�ང་ནང་། བ�གས་པའི་ཤིང་དང་འ�་བ་འ�ང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་ནི་ང་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་�་འཕེལ། 14ཤིང་�ོང་�ས་�ང་འ�ས་�་ཆགས་ནས། �ན་�་�་�ར་�ོ་ཞིང་
བ�ན་པོར་གནས། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་�ིམས་�ང་ཡིན་པ་དེ་ལས་ཤེས། ང་ཡི་�ང་�ོབ་དེ་ལ་ནོར་
འ�ལ་མེད༎  

ག�ང་མ�ར 93 

དཀོན་མཆོག་�ལ་པོ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་�ལ་པོ་ཡིན། ཁོང་གི་�ོབས་དང་གཟི་བ�ིད་�ི་ན་བཟའ་གསོལ། ས་གཞིའི་�ང་
གཞི་བ�ན་པོ་བཞག་ཡོད་པས། དེ་ནི་ནམ་ཡང་གཡོ་བར་མི་འ�ར་རོ། 2�ོན་ནས་�ེད་�ི་བ�གས་�ི་བ�ན་པོ་
ཡོད། �ས་ཚ�ད་མགོ་�གས་པའི་�ོན་ནས་�ེད་བ�གས་ཡོད། 3�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ལ་མཚ�འི་ཏིང་ནས་
�ད་ཅོར་�བ། དེ་ཚ�་�ད་�གས་ཆེན་པོས་ངར་བཞིན་འ�ག། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མཐོ་རིས་�། �་ན་
མེད་པའི་�ལ་པོ་གནང་ནས་བ�གས། �་མཚ�འི་�ར་�་ལས་�ང་ཆེ། �་མཚ�འི་�་�བ་ལས་�ང་�ོབས་ཆེན་པོསེ། 
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ལ་�ིད་�ོང་བར་འ�ར། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�མས་ཐོག་
མཐའ་མེད་ཡོད་པ་དང། �ེད་�ི་མཆོད་ཁང་ངས་པར་�ན་ཆད་མེད་པར་དམ་པ་ཡོད༎  

ག�ང་མ�ར 94 

དཀོན་མཆོག་ཚང་མའི་�ིམས་དཔོན།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ཉེས་ཆད་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ཡིན། �ེད་�ི་རང་གི་�གས་�ོ་�ོན་པར་
མཛ�ད། 2�ེད་ནི་མི་རིགས་�ན་�ི་�ིམས་དཔོན་ཡིན། ང་�ལ་ཅན་ཚ�ར་འ�ས་�་ཇི་ཐོབ་དེ་ཚ�ར་གནང་། 3ངན་
པས་ནམ་ཞིག་བར་�་དགའ་�ིད་�ོད་�བ་བམ། ད་�ང་ནམ་ཞིག་བར་�་�ང་ཡོང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། 4ད་
�ང་ག་�ས་བར་�་མི་ནག་ཅན་དེ་ཚ�ས་ང་�ལ་�ས། རང་གི་�ིམས་འགལ་�ི་ལས་ལ་�ོར་ཤོབ་བཤད་�་ཐོབ་



ག�ང་མ�ར 

བམ། 5དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་མི་མང་ལ་�མ་�ར་བཟོས། �ེད་�ི་འབངས་དེ་ཚ�ར་མནར་གཅོད་
གཏོང་བཞིན་འ�ག། 6དེ་ཚ�ས་�ག་མོ་དང་ད་�ག་�མས་ལ་བསད། ང་ཚ�འི་�ལ་ནང་�ོད་མི་�ི་�ལ་བ་ཚ�ར་
�ོག་གཅོད་�ས། 7དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་མི་མཐོང་ཟེར། ཨིསི་�ཱཨེལ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་
ལ་དོ་�ང་ཡོད་མ་རེད། 8ང་ཡི་མི་མང་�ོད་ཚ�་ཇི་�ར་�ེན་པ་འ�ང་�བ་བམ། �ོད་ཚ�་ག་�ས་བར་�་�ོབ་�ོང་
�ས་མམ། 9དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ཚ�འི་�་བ་བཟོས། ཁོང་གིས་གསན་མི་�བ་བམ། ཁོང་གིས་ང་ཚ�འི་མིག་
བཟོས་གནང་བ་རེད། ཁོང་རང་ཉིད་�ིས་མཐོང་མི་�བ་བམ། 10ཁོང་གིས་མི་རིགས་་ཚ�་ལ་བཀའ་བ�ོན་གནང་
བ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་མི་གནང་ངམ། ཁོང་ནི་མི་�མས་�ན་�ི་�ོབ་དཔོན་ཡིན། ཁོང་ལ་ཡོན་ཏན་
མེད་པར་ཇི་�ར་�ིད་�བ་བམ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་བསམ་�ལ་མ�ེན་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་
བསམ་�ོ་ཇི་�ར་ཆོ་མེད་ཡིན་པ་ཁོང་གི་མ�ེན་། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�་ལ་�ོབ་�ོན་གནང་བ་དང་། 
�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་བ�བ་པ་དེ་ཚ�་ཇི་འ�་དགའ། 13དཀའ་ངལ་�ས་ནས་ངན་པ་ཚ�་�ད་པའི་ས་དོང་�་�ིག་
མ་�ས་བར་�། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་ངལ་གསོ་གནང་། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་རང་གི་འབངས་ལ་མི་
�ངས་ཤིང་། ཁོང་གི་ཇི་ཡིན་མི་�མས་ཁོང་གིས་�ངས་མི་ཡོང་། 15�ིམས་ཁང་ནང་�་�ར་�་�ིམས་�ང་ཐོབ་
པ་དང་། �ང་�ན་མི་ཚ�ས་དེ་ལ་�བ་�ོར་�ེད་པར་འ�ར། 16ངན་པའི་གདོང་�་ངའི་�ོགས་ཏོགས་�་ཞིག་
ལངས་སོང་ངམ། ངན་�ོད་�ེད་མཁན་གདོང་�་ངའི་�ོགས་�་ཞིག་�ེད་དམ། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་
ང་ལ་�བས་རོགས་མ་གནང་བ་ཡིན་ན། ང་ནི་མ�ོགས་པོར་འཆི་བའི་�ལ་�་�ེབས་པ་ཡོད། 18ང་ནི་འ�ེད་
བདར་ཤོར་�བ་ཡོད་ཆེས་ང་ཡིས་�ས། འོན་�ང་�ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེས་ང་ལ་བ�ང་ནས་བཞག། 19ནམ་
ཡིན་�ང་ང་ལ་སེམས་འ�ལ་མང་པོ་�ང་བའི་�ས། �ེད་�ིས་ང་ལ་སེམས་གསོ་གནང་བས་�ོ་བདེར་�ིས། 
20�ིམས་�ང་མེད་པ་ལ་�ིམས་མ�ན་བཟོས་མཁན། �ིམས་དཔོན་མཉམ་�་�ེད་ལ་དོན་དག་ཅི་ཡང་མེད། 21དེ་
ཚ�ས་མི་བཟང་པོ་ཚ�འི་ཐོག་�་�ས་ངན་བ�ོམ་པ་དང། ཉེས་མེད་ཅན་ལ་�ོག་གི་ཉེས་པ་བཏང་ངོ་། 22འོན་�ང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་�ང་�ོབས་གནང། ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�ང་�ོབས་མཛད། 23ཁོང་གིས་
དེ་ཚ�འི་ལས་ངན་ཆད་�་ཆད་པ་གནང་། རང་གི་�ིག་པའི་�ིར་�་དེ་ཚ�ར་ཚར་བཅད་ཅིང་། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་ཚར་བཅད་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 95 

བ�ོད་པའི་མ�ར་མ།  

1ཤོག་ཅིག་ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད། ང་ཚ�ར་�ང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་དགའ་བའི་�་
ལེན་ཞིག། 2གཏང་རག་འ�ལ་ནས་ཁོང་གི་�ང་�་ཤོག། ཁོང་ལ་བ�ོད་ད�ངས་འ�ལ་ནས་དགའ་བའི་�་ལེན་
ཞིག། 3གལ་ལགས་ཟེར་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་�ོབས་�ན་དཀོན་མཆོག་ཡིན། �་�ེན་ཡོངས་�ི་�ེང་�་
ཁོང་ནི་�ོབས་�ན་�ལ་པོ་ཡིན། 4ས་གཞིའི་གཏིང་ཟབ་ལས་�ང་�ག་པའི་�ག་རོང་ལས། མཐོ་བ་ལས་�ང་མཐོ་
བའི་རི་�མས་བར། ས་གཞི་�ན་�ི་ཐོག་�་ཁོང་གི་�ལ་�ིད་བ�ངས། 5ཁོང་རང་གིས་མཛད་པའི་�་མཚ�འི་�ེང་
དང་། ས་གཞིའི་ཐོག་�་ཁོང་གིས་�ལ་�ིད་�ོང་། 6ཤོག་ཅིག་ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་མགོ་�ར་�ག་འཚལ་ཞིག། ང་ཚ�ར་



ག�ང་མ�ར 

མཛད་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ང་�་�ས་མོ་བ�གས། 7ཁོང་ནི་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། 
ང་ཚ�་ནི་ཁོང་གིས་གཅེས་�ོང་གནང་བའི་འབངས་དང་ཁ་ཟས་གནང་བའི་�ག་�་ཡིན། 8མེ་རི་བ་�་�ོད་ཚ�འི་ཕ་
མེས་�མས། ཉིན་ཞིག་མ་སེའི་འ�ོག་�ོང་�ལ་�་ནི། སེམས་གཤིས་�ོང་པོ་�ེད་པ་�་�ར་�ོད་ཚ�ས་མ་�ེད་ཅིག། 
9ང་ཡིས་ཁོ་ཚ�འི་ཆེད་�་�ས་པའི་ལས་�མས་མཐོང་ན་ཡང་། གནས་དེར་ཁོ་ཚ�ས་ང་ལ་ཚ�ད་�་�ེད་ཡོད་དོ། 
10ང་ནི་དེ་ཚ�་མཉམ་�་ལོ་ནི་བཞི་བ�འི་རིང་བར་�་ཞེན་ལོག་�ེས། དེ་ཚ�་དམ་ཚ�ག་མེད་པའི་མི་�མས་ཡིན་
ཞེས་ང་ཡིས་�ས། དེ་ཚ�ས་ང་ཡི་བཀའ་�་�ང་བར་ཁས་མི་ལེན། 11ང་ནི་ཁོང་�ོ་ལངས་བས་དམ་བཅའ་ནན་པོ་
ཞིག་བཞག་པ་ཡིན། ང་ཡིས་ངལ་གསོ་�ད་པའི་�ལ་དེར་�ོད་ཚ�་ནམ་ཡང་འ�ལ་མི་ཡོང༎  

ག�ང་མ�ར 96 

དཀོན་མཆོག་ཆེས་མཐོའི་�ལ་པོ།།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་མ�ར་མ་གསར་པ་ཞིག་ལེན་ཤིག། ས་གཞི་�ན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་
བ�ོད་ད�ངས་�ལ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་མ�ར་མ་ལེན་ནས་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་
�བས་པའི་འ�ིན་བཟང་ཉིན་རེར་ཤོད། 3ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་�ོར་ལ་མི་རིགས་�མས་ལ་ཤོད། ཁོང་གི་མཛད་
འ�ིན་�བས་ཆེན་�ན་ལ་ཤོད། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་�བས་ཆེན་ཡིན་པས་བ�ོད་དགོས་སོ། �་�ེན་
�ན་ལས་མང་བ་ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་�ོས། 5གཞན་�ལ་�ན་�ི་�་�མས་འ�་�་གཅིག་�་ཡིན། འོན་�ང་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མཐོ་རིས་བཀོད། 6གཟི་བ�ིད་དང་དཔལ་�ིས་ནི་ཁོང་ལ་བ�ོར། �ོབས་དང་མཛ�ས་
�ག་གིས་ནི་ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་གང་། 7ས་གཞིའི་མི་�མས་�ན་ཁོང་ལ་བ�ོད་ཤིག། ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་མ�་
�ོབས་�ོར་ལ་བ�ོད། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་�ན་པའི་མཚན་ལ་བ�ོད། འ�ལ་བ་འ�ེར་ནས་
ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་ནང་ཤོག་ཅིག། 9དམ་པ་མཆོག་མཇལ་�ས་ཁོང་ལ་�ག་འཚ�ལ་ཞིག། འཇིག་�ེན་�ན་�ི་ཁོང་
�ང་འདར་འ�ར་ཅིག། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ལ་པོ་ཡིན་པ་མི་རིགས་�ན་ལ་ཤོད། ས་གཞི་བ�ན་པོར་འཇོག་
པས་གཡོ་མི་�བ། ཁོང་གིས་མི་ཚ�ར་�ང་བདེན་�ོ་ནས་�ིམས་གཅོད་གནང་། 11ས་གཞི་དང་ནི་ནམ་མཁས་
དགའ་བར་�ོས། �་མཚ�་དང་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་�ོག་ཆགས་ཚང་མས་ངར་�ད་�ོབ་ཅིག། 12ཐང་དང་�ོད་ནང་
ཡོད་ཚད་ཚང་མས་དགའ་�ོ་�ོས། ནགས་�ི་ཤིང་�མས་དགའ་བས་�ད་ཅོར་�ོབ། 13ས་གཞིར་�ལ་�ིད་�ོང་
བར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ཕེབས་�བས། ཁོང་གིས་འཇིག་�ེན་མི་ཚ�ར་�ིམས་�ང་ཐོག་ནས་�ལ་�ིད་
བ�ངས༎  

ག�ང་མ�ར 97 

དཀོན་མཆོག་ནི་�ིད་�ོང་པ་གཙ�་བོ།  



ག�ང་མ�ར 

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ལ་པོ་ཡིན་པས་ས་གཞིར་དགའ་བར་�ོས། �་མཚ�་�མས་�ི་�ིན་�ན་ཚ�་�ོད་ཚ�་དགའ་
བར་�ོས། 2ཁོང་ལ་�ིན་དང་�ན་པས་ཡོངས་�་བ�ོར། ཁོང་གིས་�ང་བདེན་དང་�ང་པོའི་�ིམས་�ར་�ལ་
�ིད་བ�ངས། 3ཁོང་གི་མ�ན་�་མེ་�ག་པ་དང། ཁོང་གི་�ོགས་བཞིར་ད�་བོ་ཚ�ར་ཚར་གཅོད་བཏང་བཞིན་
འ�ག། 4ཁོང་གིས་�ོག་འ�ག་ས་གཞིར་འོད་ཟེར་འ�ོས། ས་གཞིས་དེ་མཐོང་ནས་འདར། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
མ�ན། ས་གཞི་�ན་�ི་གཙ�་བོའི་མ�ན། རི་�མས་�་ཚ�ལ་བཞིན་�་བ�ར། 6མཐོ་རིས་�མས་�ིས་ཁོང་གི་�ང་
བདེན་གསལ་བ�གས་�ས། མི་རིགས་�ན་�ི་ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་མཐོང་། 7འ�་�་མཆོད་མཁན་ཚ�་ནི་ངོ་ཚར་
�ད། �་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ང་�་�ག་འཚལ་�ིས། 8�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་ད�ད་
མཚམས་�ིས། ཛ�་ཡོན་�ི་མི་མང་དགའ་བ་དང་། ཡ་�་�་ཡི་�ོང་�ེར་�མས་དགའ་མ�ར་རངས། 9�ན་དབང་
�ན་པའི་གཙ�་བོ་�ེད་ནི་ས་གཞིར་འཕགས་པའི་�ིད་�ོང་པ་ལགས། �་�མས་�ན་ལས་�ེད་ནི་ཧ་ཅང་མཐོ། 
10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ངན་པར་�ང་མཁན་གཅེས་པོ་གནང་། ཁོང་གི་རང་གི་འབངས་ལ་�ང་�ོབ་
གནང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་ངན་པའི་�ོབས་ལས་�བས། 11�ང་བདེན་མི་ཚ�འི་�ེང་�་འོད་ཟེར་འ�ོ། བཟང་པོ་
�མས་�ི་�ེང་�་དགའ་�ོའི་�བས། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�་བ་ཇི་གནང་དེའི་�ེན་�ིས། �ོད་ཚ�་
�ང་བདེན་ཡིན་པ་ཚང་མས་དགའ་ཞིང་མ�། དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་ཇི་མཛད་ལ། �ན་ལས་ཁོང་ལ་བ�ོད་ཅིང་
གཏང་རག་འ�ལ༎  

ག�ང་མ�ར 98 

དཀོན་མཆོག་ནི་འཇིག་�ེན་�ི་�ིད་�ོང་མཁན།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་མ�ར་མ་གསར་པ་ལེན། ཁོང་གིས་མཚར་ཆེ་བའི་�་བ་གནང་། རང་གི་དམ་པའི་
�ོབས་�ིས་ཁོང་ནི་�ལ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་རང་གི་�ལ་ཁའི་�ོར་ལ་�གས། �ོབ་�བ་པའི་མ�་
�ོབས་�ི་�ོར་ལ་ཁོང་རང་གིས། མི་རིགས་�ན་ལ་ཁོང་གིས་ག�ངས་གནང་མཛད། 3ཨིསི་�ཱཨེལ་ཆེད་�་ཡོད་
པའི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་དང་། དམ་ཚ�ག་�ོ་ནས་དེ་ཚ�་མཉམ་�་གནང་བའི་དམ་བཅའ་བཞག། ས་གནས་�ན་
�ི་མི་�མས་ཡོངས་�ོགས་ནས། ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�ལ་ཁ་ཐོབ་པ་མཐོང་། 4འཇིག་�ེན་�ན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་ལ་དགའ་�་ལེན། དགའ་བའི་�་དང་�་ཡི་ཁོང་ལ་བ�ོད། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་
ཤིག། པི་ཝང་བཏང་ནས་མ�ར་མ་ལེན། 6�ང་དང་རག་�ང་སོགས་�ི་ང་རོ་�ོག། ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 7མཚ�་དང་དེའི་ནང་ཡོད་�ོག་ཆགས་ཚང་མས་ངར་�ད་�ོབ་ཅིག། ས་གཞི་དང་
དེའི་ནང་གནས་ཚང་མས་དགའ་�་ལེན། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ང་�་གཙང་པོ་�མས་ལག་པ་�ོབས། རི་
�མས་�ོགས་གཅིག་�ེད་ནས་དགའ་བའི་ངང་�་ལེན། 9གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁོང་ནི་�ལ་�ིད་�ོང་�ིར་ས་གཞིར་
ཕེབས། ཁོང་གིས་�ང་པོའི་�ོ་ནས་�ིམས་�ང་�ར། ས་གཞིའི་མིའི་ཐོག་�ལ་�ིད་བ�ངས༎  

ག�ང་མ�ར 99 



ག�ང་མ�ར 

དཀོན་མཆོག་ཆེས་མཐོའི་�ལ་པོ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་�ལ་པོ་ཡིན། མི་�མས་ནི་ཐམས་ཅད་འདར་བཞིན་འ�ག། ཁོང་ཀེ་�བ་�མས་
�ེང་�་�ལ་�ིར་བ�གས་ཡོད། ས་གཞི་འ�ལ་བཞིན་འ�ག། 2ཛ�་ཡོན་�་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་
ལགས། ཁོང་ནི་མི་རིགས་�ན་ཐོག་ཆེས་མཐོ་ཡིན། 3ཚང་མས་ཁོང་གི་མཚན་ཆེན་དང་གཟི་བ�ིད་�ན་པར་
བ�ོད། ཁོང་ནི་དམ་པ་ཡིན། 4�ན་དབང་�ན་པའི་�ལ་པོ་�ེད་�ིས་བདེན་པ་ཡིན་པར་གཅེས་འཛ�ན་གནང་། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་�་ཞལ་ཆེ་བ�ན་པོར་བ�གས། �ེད་�ི་�ང་བདེན་དང་�ང་པོ་འ�ིད། 5ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད། ཁོང་གི་�ལ་�ིའི་མ�ན་�་མཆོད། ཁོང་ནི་དམ་པ་ཡིན། 6མོ་ཤེས་དང་ནི་ཨ་
རོན་ཁོང་གི་�་མ་ཡིན། ཁོང་ལ་�ོན་ལམ་བཏབ་མཁན་གཅིག་དེ་ཤ་�་ཨེལ་ཡིན། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་�ས་པས་བཀའ་ལན་གནང་། 7ཁོང་གིས་�ིན་�ི་ཀ་བའི་ནང་ནས་དེ་ཚ�ར་ག�ང་�ེང་གནང་། ཁོང་གི་གནང་
བའི་བཀའ་�ིམས་དེ་ཚ�ས་�ང་། 8�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག། �ེད་�ི་མི་འབངས་ཚ�ར་བཀའ་
ལན་གནང་། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་�ིག་པའི་ཉེས་ཆད་གནང་ན་ཡང་། �ེད་ནི་�ིག་སེལ་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་
ཡིན་པ་དེ་ཚ�ར་�ོན། 9ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད། ཁོང་གི་རི་བོ་དམ་པར་མཆོད་
པར་འ�ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་དམ་པ་ཡིན༎  

ག�ང་མ�ར 100 

བ�ོད་པའི་མ�ར་མ།  

1ས་གཞི་ཡོངས་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 2དགའ་བའི་ངང་ནས་ཁོང་ལ་མཆོད་པ་
འ�ལ། དགའ་ཞིང་མ�ར་མ་ལེན་ནས་ཁོང་�ང་ཤོག། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཁས་
ལེན་ཅིག། ང་ཚ�་ཁོང་གིས་བཟོས་པས་ང་ཚ�་ཁོང་གི་ཡིན། ང་ཚ�་ཁོང་གི་མི་འབངས་དང་�ག་ཚ�གས་ཡིན། 4ཁོང་གི་
མཆོད་ཁང་�ོར་གཏང་རག་འ�ལ་ནས་འ�ལ། དེའི་�མས་རར་བ�ོད་བ�གས་ལེན་བཞིན་སོང་། གཏང་རག་
འ�ལ་ཞིང་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 5གཙ�་བོ་དཀཽན་མཆོག་ཁོང་ནི་བཟང་ཞིང་། ཁོང་གི་�མས་པ་མཐའ་
མེད་དོ། ཁོང་གི་དམ་�ན་�ལ་ནི་�ན་�་གནས༎  

ག�ང་མ�ར 101 

�ལ་པོའི་དམ་བཅའ།  

1ང་ཡི་མ�ར་མ་དམ་ཚ�ག་�ོགས་འཛ�ན་དང་�ིམས་�ང་གི་�ོར་ལ། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དོན་�་
བཏང་བཞིན་ཡོད། 2ང་ཡི་�ོད་ལམ་གཙང་བར་�ང་བ་དང་། �ེད་ནི་ངའི་�ར་ནམ་ཕེབས་སམ། ང་ནི་�ིམ་�་མི་
ཚ�་གཙང་མ་�ེལ། 3ང་ནི་ངན་པར་ནམ་ཡང་བཟོད་�ན་�ེད་མི་ཡོང། དཀོན་མཆོག་ནས་ཁ་བ�ར་མཁན་ཚ�འི་�་
བ་ང་ཡིས་�ང། དེ་ཚ�་མཉམ་�་ང་�ས་ཐོགས་གང་ཡང་བཞག་གི་མེད། 4ང་ནི་�ང་མིན་�ོད་�ལ་�ེད་�ི་མིན། 



ག�ང་མ�ར 

ལས་ངན་�ེད་མི་མཉམ་�་ལག་འ�ེལ་�ེད་མི་འ�ར། 5གཞན་�ད་ར་བ�ོད་མཁན་དེ་ལ་ང་ནི་�ིར་དོར་�་ཡིན། 
ང་�ལ་�ོང་པོའི་མི་ལ་ང་ནི་བཟོད་མི་�བ། 6དཀོན་མཆོག་མཉམ་དམ་ཚ�ག་ཅན་གནས་མིར་ང་ནི་�ོ་མོས་�་�་
ཡིན། དེ་ཚ�་ང་ཡི་ཕོ་�ང་ནང་�་གནས་འ�ག་གོ། �ང་པོ་ཡིན་པར་ང་ཡི་ཞབས་ཏོག་�ེད་�་འ�ག། 7མི་�ན་
ཅན་ང་ཡི་ཕོ་�ང་ནང་མི་གནས། ཟོག་པོ་ང་ཡི་མ�ན་�་གནས་པར་མི་འ�ར། 8ང་ཚ�འི་�ལ་�་ཡོད་པའི་མི་ངན་
�མས་ལ་ནི། ང་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་�་ཚར་གཅོད་�ེད་�་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ོང་�ེར་ནས། ངན་
པ་�མས་ང་ཡིས་དེད་པར་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 102 

དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་ཡོད་པའི་ན་གཞོན་ཞིག་གི་�ོན་ལམ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�ོན་ལམ་གསན་རོགས་གནང་། �བས་�ོགས་�ིར་ང་ཡི་འོ་དོད་ལ་ནི་གསན་པར་
མཛ�ད། 2དཀའ་ངལ་�ས་�་ང་ལ་�ེད་�ི་ཞལ་མ་བ�ར། ང་ཡི་འབོད་�ས་གསན་ནས་�ར་�་བཀའ་ལན་གནང་། 
3ང་ཡི་མི་ཚ�་�་བ་བཞིན་�་ཡལ་བཞིན་ཡོད། ང་ཡི་ག�གས་ནི་མེ་དང་འ�་བ་འཚ�ག་བཞིན་འ�ག། 4ང་ནི་�་
�མ་�ར་བ�ང་ནས་སོང་ཡོད་དོ། ང་ལ་ཁ་ཟས་ཟ་བའི་འདོད་པ་ཡལ་ཡོད་དོ། 5ང་ནི་དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་
ཅོར་�བ་�ི་ཡོད། ང་ནི་�ང་ཞིག་�ས་�གས་གཅིག་�་ཆགས་ནས་ཡོད། 6ང་ནི་འ�ོག་�ོང་�་ནགས་�ི་�་དང་
འ�་བ་ཡོད། �ངས་བའི་�ང་གོག་ནང་བ�ད་པའི་�ག་པ་འ�་བ་ཡོད། 7ང་ནི་ཉལ་ཡང་གཉིད་ནི་མ་�ག་
བ�ད་�ི་ཡོད། ཁང་པའི་ཐོག་གི་�ི�་དང་འ�་གཅིག་པོ་ཡིན། 8ང་ཡི་ད�་ཚ�ས་ཉིན་གང་དམའ་འབེབས་གཏོང་། 
ང་ལ་འ�་མཁན་འདི་ཚ�ས་ང་ཡི་མིང་�ོན་ལོག་འདེབས་པར་བེད་ད�ོད་�ེད། 9-10�ེད་�ི་�ོ་བ་དང་ནི་�གས་
�ོའི་�ེན་�ིས་ནི། གོག་ཐལ་དེ་ཚ�་ང་ཡི་ཁ་ཟས་�་འ�ར་ཡོད། བ�ང་བའི་ནང་�་ང་ཡི་མི་�་�ེས་ནས་ཡོད། �ེད་
�ིས་ང་ལ་ཡར་ལ་�ང་ནས་ད�གས་གནང་ངོ་། 11ང་ཡི་མི་ཚ�་དགོང་�ོའི་�ིབ་ནང་བཞིན་�་ཡོད། ང་ནི་�་དང་
འ�་བ་�མ་པོ་ཡོད། 12འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་�ན་�་�ལ་ཡིན། མི་རབས་ཡོངས་�ིས་�ེད་ལ་�ན་གསོ་
�ས་པར་འ�ར། 13�ེད་ནི་བཞེངས་ནས་ཛ�་ཡོན་ལ་�ིང་�ེ་གནང་བར་འ�ར། མོ་ལ་�ིང་�ེ་�ེད་པའི་�ས་དེ་
�ེབས་ཚར་འ�ག། �ས་ཚ�ད་འདི་ནི་�ག་�ག་རེད། 14ཛ�་ཡོན་མེད་པར་སོང་ཡང་�ེད་�ི་�ན་པོས་གཅེས་པ་
དང་། མོ་ནི་�ང་གོག་�་འ�ར་ཡང་དེ་ཚ�ས་མོ་ལ་�ིང་�ེད་གནང། 15མི་རིགས་�མས་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་ནི་འཇིགས་པར་འ�ར། ས་གཞིའི་�ལ་པོ་�ན་�ིས་ཁོང་གི་�ོབས་ལ་འཇིགས། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཛ�་
ཡོན་ལ་ནི་�ར་གསོ་གནང་�བས། ཁོང་གི་རང་གི་�བས་ཆེན་མངོན་པར་�ོན་གནང་ངོ་། 17རང་གི་�ངས་པའི་
མི་ཡི་འོ་དོད་ཁོང་གིས་གསན། དེ་ཚ�འི་�ོན་ལམ་ཁོང་གིས་གསན། 18མ་འོངས་མི་རབས་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས། ཁོང་གི་འ�ིན་ལས་ཇི་གནང་�ོར་ལ་�ིས་ནས་བཞག། �ེས་�་�ེ་བའི་མི་ཆོས་ཁོང་ལ་བ�ོད་པར་
འ�ར། 19རང་གི་བ�གས་གནས་དམ་པའི་མཐོ་བའི་ས་གནས་ནས་གཟིགས། ཁོང་གི་མཐོ་རིས་གནས་ནས་ས་
གཞིར་གཟིགས་གནང་ངོ་། 20ཁོང་གིས་བཙ�ན་པ་�མས་�ི་འོ་དོད་གསན་པ་དང་། �ོག་གི་ཉེས་ཆད་འཕོག་པར་
ཐར་�ོལ་གནང་ངོ། 21དེར་བ�ེན་ཁོང་མཚན་ཛ�་ཡོན་�་ནི་�བ་�གས་�ེད་པར་འ�ར། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ནི་ཁོང་
ལ་བ�ོད་པར་འ�ར། 22དེ་ཡི་�ས་�་མི་རིགས་དང་�ལ་ཁབ་�མས། གཅིག་�་འཛ�མས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་
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མཆོག་ལ་མཆོད་དོ། 23ང་ནི་གཞོན་�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་�ོབས་ཉམས་�་བ�ག། ཁོང་གིས་ང་ཡི་
མི་ཚ�་�ང་�་མཛད་པ་གནང་། 24ང་ནི་ན་སོ་མ་�ས་�ོན་ནས་�ེ་དཀོན་མཆོག། ད་�་གཞོན་�འི་�་ང་ལ་མ་
བ�མས་རོགས། 25�ན་རིང་�ོན་�ས་�ེད་�ིས་ས་གཞི་བཀོད་པ་གནང་བ་དང་། �ེད་�ི་རང་གི་�ག་གིས་མཐོ་
རིས་བཀོད་གནང་ངོ་། 26དེ་ཚ�་ཡལ་བར་སོང་ཡང་�ེད་ནི་�ག་�་བ�གས། གོས་དང་འ�་བ་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ིད་
པར་འ�ར། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་གོས་བཞིན་�་ད�གས་པ་གནང་བ་དང། དེ་ཚ�་ཡལ་བར་འ�ར། 27འོན་�ང་�ེད་
ནི་�ན་�་བ�ར་བ་མེད་པར་བ�གས། �ེད་�ི་�་ཚ�་དེ་ནི་ཐོག་མཐའ་མེད། 28ང་ཚ�འི་�་�ག་�མས་ནི་ཁམས་
བཟང་འཚ�་བ་དང་། �ེད་�ི་�ང་�ོབ་འོག་�་དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་བ�ེན་པོ་གནས༎  
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དཀོན་མཆོག་གི་�མས་པ།  

1ང་ཡི་སེམས་ཉིད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད། ང་ཡི་�ོག་ཁོང་མཚན་དམ་པར་བ�ོད་བ�གས་�ལ་ཞིག། 
2ང་ཡི་�ོག་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད། ཁོང་གི་བཀའ་�ིན་ཇི་འ�་ཡིན་པ་མ་�ེད་ཅིག། 3ང་ཡི་�ིག་
པ་ཚང་མ་ཁོང་གི་བཤགས་གནང་ཡོད། ང་ཡི་ནད་�མས་ཡོངས་�་ཁོང་གིས་�ག་གསོ་མཛད། 4ཁོང་གི་ང་ལ་
འཆི་བ་ལས་�ོབས་གནང་བ་དང། �མས་པ་དང་�ིང་�ེས་�ིན་�བས་གནང་ངོ་། 5ཁོང་གི་ང་ཡི་མི་ཚ�ར་དངོས་
པོ་བཟང་པོས་གང་གནང་བས་། ང་ནི་ན་གཞོན་�་�ག་�་�ར་གནས། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མནར་གཅོད་
ནང་�ད་�མས་�ི་ཚབ་�་�ིམས་གཅོད་མཛད། དེ་ཚ�འི་ཐོབ་�ལ་�མས་དེ་ཚ�ར་གནང། 7ཁོང་གིས་མོ་ཤེས་ལ་ནི་
རང་གི་འཆར་གཞི་�ོན་གནང་བ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ནི་རང་མཛད་འ�ིན་�ོན་གནང་ངོ་། 8གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�མས་པ་དང་ནི་�ིང་�ེ་ཅན། �གས་�ོར་འགོར་ཞིང་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་ཅན་ལགས་སོ། 9ཁོང་ནི་�ན་
�་བཀའ་བ�ོན་མི་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་�ན་�་�ོ་བ་འཇོག་པར་མི་གནང་ངོ་། 10ང་ཚ�ར་ཐོབ་འོས་ཉེས་ཆད་
ཁོང་གིས་གནང་མི་ཡོང་། ཡང་ན་ང་ཚ�འི་ཉེས་�ིག་བཞིན་�་ཁོང་གིས་ལན་མི་འཇལ། 11ས་གཞི་ནས་ནི་ནམ་
མཁའ་ཇི་ཙམ་མཐོ་བ་ཡོད། ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་�ས་མིར་ཁོང་གི་�གས་བ�ེ་དེ་�ར་ཆེ། 12ཤར་ནས་�བ་བར་ཇི་
ཙམ་ཐག་རིང་ཡོད། དེ་བཞིན་ང་ཚ�འི་�ིག་པ་ང་ཚ�་ནས་ཁོང་གིས་ཐག་རིང་མཛད། 13ཕ་ཡི་རང་གི་�་�་ཚ�ར་ཇི་
�ར་�ིང་�ེ་གནང་བ་བཞིན། རང་ལ་�ས་ཞབས་མཁན་ཚ�ར་དེ་བཞིན་�ིང་�ེ་གནང་། 14ཁོང་གིས་ང་ཚ�་ཅི་ཡི་
བཟོ་བ་མཁན་པ་དང་། ང་ཚ�་ནི་ས་ནས་བཟོས་པ་ཡིན་པ་ཁོང་གིས་�ན། 15ང་ཚ�འི་མི་ཚ�་ནི་�་དང་འ�་བ་དང་། 
ང་ཚ�་ནགས་�ི་མེ་ཏོག་བཞིན་�་�ེས་ནས་འཕེལ་བ་དང་། 16དེ་ནས་དེ་ཡི་�ེང་�་�ག་པ་ཕོག་པས་དེ་ནི་ཡལ། 
�ར་ཡང་དེ་ལ་�ས་�ང་མཐོང་བར་མི་འ�ར་རོ། 17-18འོན་�ང་ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་�ས་མཁན་དེ་ཚ�་ལ། ཁོང་
གི་�མས་པ་དེ་ནི་�ན་�་གནས་པར་འ�ར་དང། བདེན་པའི་�ོས་ནས་ཁོང་གི་དམ་བཅའ་�ང་མཁན་དང་། 
ཁོང་གི་བཀའ་�ར་དམ་ཚ�ག་ཅན་�ོ་ནས་�ང་མཁན་ཚ�ར། མི་རིབས་ཡོངས་ལ་ཁོང་གི་བཟང་བ་ཉིད་གནས་པར་
འ�ར། 19མཐོ་རིས་གནས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ལ་�ི་བཞག་པ་དང་། ཚང་མའི་�ེང་�་ཁོང་ནི་�ལ་པོ་
ཡིན། 20ཁོང་གི་བཀའ་�ིན་ཐོས་ཤིང་ཉན་པར་�ེད་མཁན་�ོད། �ོབས་�ན་ཕོ་ཉ་�མས་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་བ�ོད་ཅིག། 21ཁོང་གི་མ�་དགོངས་�བ་མཁན་ཞབས་ཏོག་པ། མཐོ་རིས་�ི་དབང་ཚང་མས་གཙ�་བོ་



ག�ང་མ�ར 

དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 22ཁོང་གི་�ལ་�ིད་�ོང་བའི་ས་གནས་�ན་�ི་ནང་། བཀོད་པ་ཡོངས་
�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་ཅིག། ང་ཡི་�ོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་ཅིག།  

ག�ང་མ�ར 104 

བཀོད་པ་པོ་ལ་བ�ོད་པ།  

1ང་ཡི་�ོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་ཅིག། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ཇི་�ར་
�བས་ཆེན་ཡིན། �ེད་ནི་གཟི་བ�ིད་�ན་པའི་ན་བཟའ་བཞེས་གནང་ཡོད། 2འོད་ཟེར་དེ་ཡིས་རང་ཉིད་བཀབ་
ཡོད་ཅིང་། �ེད་�ིས་མཐོ་རིས་�ར་དང་འ�་བ་བ�མས་པ་དང་། 3�ེད་�ི་རང་གི་ཕོ་�ང་�འི་�ེང་བཟོས་
གནང་ཞིང་། �ེད་�ིས་�ིན་�མས་རང་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོར་�ོད། �ེད་ནི་�ང་འ�བ་འདབ་ཤོག་ཐོག་�་ཕེབས། 
4�ེད་�ིས་�ང་དེ་རང་གི་བང་ཆེན་ཆེད་�་བེད་�ོད་གནང་། ནམ་མཁའི་�ོག་དེ་རང་གི་ཞབས་�ིར་བེད་�ོད་
གནང་། 5�ེད་�ིས་ས་གཞིར་དེས་ཡི་�ང་གཞིར་བ�ན་པོ་འཛ�ག་གནང་བས། དེ་ནི་ནམ་ཡང་འ�ལ་མི་འ�ར། 
6�ེད་�ིས་དེ་ལ་�་མཚ�་ཆེན་པོའི་གོས་�ར་བཀབ་ནས་ཡོད། རི་བོ་ཆེན་པོ་�མས་ལ་�་ཡི་བཀབ་ནས་ཡོད། 7�ེད་
�ིས་�་ལ་བཀའ་བ�ོན་གནང་�ས་དེ་ཚ�་�ོས། �ེད་�ི་བཀའ་�་ཐོས་པས་དེ་ཚ�་ཕར་�ག་ནས་སོང། 8དེ་ཚ�་རི་བོ་
འདི་ཚ�འི་�ེང་དང་�ང་གཤོང་ཁག་�་ནི། �ེད་�ི་�་�ིགས་གནང་བའི་གནས་�་�ག་ནས་སོང་། 9བ�ལ་ནས་
འ�ོ་མི་�བ་པའི་མཚམས་ཤིག་བཟོས་གནང་བས། དེ་ཚ�ས་�ར་�་ས་གཞི་ལ་ནི་བཀབ་མི་�བ་པའི་�ིར་ཡིན་ནོ། 
10�ེད་�ིས་�ང་གཤོང་ཁག་�་�་མིག་�ག་�་བ�ག། རི་�མས་�ི་དབར་ནས་གཙང་པོ་�མས་�ག་�་བ�ག། 
11དེ་ཚ�ས་གཅན་གཟན་�མས་ལ་འ�ང་�་�ིན། ནགས་�ི་�ང་�ས་གནས་དེར་�ོམ་པ་སེལ་བར་�ེད། 12དེ་ཡི་
ཉེ་འ�མ་ཤིང་�ོང་�ེང་�་�་�མས་�ིས། བ�ད་ཚང་བཟོས་ཏེ་ཡལ་གའི་�ེང་�་�་ལེན་ནོ། 13�ེད་�ིས་གནམ་
ནས་རི་བོ་�མས་�ི་�ེང་�་ཆར་པ་བཏང་། �ེད་�ི་�ིན་�བས་�ིས་ས་གཞི་གང་ནས་ཡོད། 14�ེད་�ིས་�ད་
འ�ོའི་ཆེད་�་�་དང་། མི་ཡིས་བེད་�ོད་ཆེད་�་�ི་ཤིང་�མས་བཟོས། དེ་�ེན་དེ་ཚ�ས་ལོ་ཏོག་�ེ་བར་�ེད་�བ་
བོ། 15དེ་ཚ�་�ིད་པོ་ཡོང་བའི་�ིར་�ན་ཆང་དང་། དེ་ཚ�ར་དགའ་བ་ཐོབ་པའི་�ིར་�ར་�མ་དང་། དེ་ཚ�ར་�ས་
�ོབས་�ས་པའི་ཆེད་�་བག་ལེབ་གནང་། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ལེབ་ནོན་ས་གནས་�། བ�གས་པའི་
འ�མ་ཤིང་འདི་ཚ�ར་ཆར་�་མང་པོ་ཐོབ། 17�་�མས་�ིས་ནི་དེར་རང་གི་ཚང་�མས་བཟོ་ཞིང་། སོམ་ཤིང་དེར་
�ང་�ང་གིས་ཚང་བཟོ་ཞིང་གནས། 18རི་བོ་མཐོ་སར་ནགས་�ི་ར་�མས་གནས་པ་དང་། �ག་ངོས་གཟར་པོ་ལ་
�མ་པ་ཚ�་ནི་གབ་ནས་བ�ད། 19�་ཚ�ས་ད�ེ་�ིར་�་བ་བཟོས་པ་གནང་བ་དང་། ཉི་མས་རང་གི་ཉི་མ་�ས་པ་
ཤེས་�ིས་ཡོད། 20�ེད་�ིས་མཚན་མོ་བཟོས་པས་�ན་པའི་ནང་�་ནི། གཅན་གཟན་�མས་ནི་�ི་�་ཐོན། 21སེང་
གེ་དར་མས་�ི་རའི་�ིར་�་ངར་�ད་འདོན། དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་གནང་བས་ཁ་ཟས་འཚ�ལ། 22ཉི་མ་
ཤར་�བས་དེ་ཚ�་ལོག་པ་དང་། དེ་ཚ�་རང་རང་སོ་སོའི་ཚང་ནང་ཉལ་�ིར་ལོག། 23དེ་ནས་མི་�མས་རང་གི་ལས་
ཀར་�ི་�་ཐོན་པ་དང་། དེ་ཚ�་དགོང་�ོ་བར་�་ལས་ཀ་�ེད་བཞིན་བ�ད། 24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དངོས་
པོ་མང་པོ་བཟོས་པ་དང་། �ེད་�ིས་ཇི་�ར་ཤེས་རབ་�ོ་ནས་འདི་ཚ�་ཚང་མ་བཟོས་གནང་ངོ་། ས་གཞིར་�ེད་�ི་
བཀོད་པ་�མས་�ི་གང་ནས་ཡོད། 25�ོག་ཆགས་ཆེ་�ང་�ངས་མེད་�མས། གནས་�ིར་�་མཚ�་ཆེ་ཞིང་ཞེང་ཁ་



ག�ང་མ�ར 

ཆེ་བ་ཡོད། 26�་གཟིང་�མས་དེའི་�ེང་འ�ོ་བ་དང། �ེད་�ིས་བཟོས་པའི་�་མཚ�འི་སེམས་ཅན་ལེ་ཝི་ཡ་ཏན་དེ་
ནང་�ེད། 27དེ་ཚ�ར་�ས་�་ཟ་�་ཐོབ་པའི་�ིར། དེ་ཚ�་ཚང་མས་�ེད་ལ་�ོ་བཀལ་བཞིན་ཡོད། 28�ེད་�ིས་ཟ་�་
གནང་བ་དེ་ཚ�ས་ཟ་བ་དང་། �ེད་�ིས་གནང་བའི་ཟས་�ི་དེ་ཚ�་འ�ངས་སོ། 29�ེད་�ི་ཞལ་རས་བ�ར་�ས་དེ་
ཚ�་འཇིགས་པ་དང་། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�འི་ད�གས་ནི་འ�ེར་�བས་དེ་ཚ�་འཆི། དེ་ཚ�་ཡོང་བའི་ཐལ་བར་�ིར་ལོག་
�ེད། 30འོན་�ང་�ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་ད�གས་གནང་�བས་དེ་ཚ�་བཀོད་ཅིང། འཇིག་�ེན་ལ་ནི་མི་ཚ�་གསར་པ་
གནང་། 31གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་ཇི་�ིད་ནམ་གནས་པར་ཤོག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་མཛད་
པར་�གས་མཉེས་པར་ཤོག། 32ཁོང་གིས་ས་གཞིར་གཟིགས་�བས་དེ་འདར་བར་�ེད་དོ། ཁོང་གིས་རི་�མས་
འཆང་བས་དེ་ཚ�་ལས་�་བ་ཐོན། 33ང་ཡི་མི་ཚ�་རིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ང་�་ལེན་�་ཡིན། ང་ནི་ཇི་ཙམ་
གསོན་རིང་ང་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་�ིས་ཡིན། 34ང་ཡི་མ�ར་མ་འདི་ལ་ཁོང་གི་�གས་མཉེས་ཤོག། གང་
ལགས་ཟེར་ན་ང་ཡི་དགའ་བ་ཁོང་ནས་ཐོབ། 35�ིག་ཅན་མི་�མས་ས་གཞི་འདི་ནས་མེད་པར་ཤོག། མི་ངན་
�མས་�ི་མིང་ཡང་�་མེད་ཡལ་བར་ཤོག། ང་ཡི་�ོག་�ོད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་ཅིག། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཅིག།  
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དཀོན་མཆོག་དང་ཁོང་གི་མི་འབངས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་གཏང་རག་འ�ལ་བར་�ིས། ཁོང་གི་�བས་ཆེན་གསལ་�གས་�ོས་ཤིག་དང་། ཁོང་
གི་�་བ་ཇི་མཛད་མི་རིགས་�མས་ལ་ཤོད། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་པའི་མ�ར་མ་ལེན། ཁོང་གིས་
གནང་བའི་མཛད་འ�ིན་ཡ་མཚན་�ོར་ལ་ཤོད། 3ང་ཚ�་ཁོང་ཉིད་�ི་འབངས་ཡིན་པའི་དགའ་ཚ�ར་�ིས། ཁོང་ལ་
མཆོད་མཁན་ཚང་མས་དགའ་�ོ་�ོས་ཤིག། 4�བས་�ོགས་�ིར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ང་�་སོང་། ཁོང་ལ་
�ས་ནི་�ན་ནས་�ན་�་མཆོད་པར་�ིས། 5-6ཁོང་གི་�ན་གཡོག་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་རིགས་བ�ད་ཚ�། ཁོང་གིས་
འདམས་པའི་མི་ཡ་ཀོབ་རིགས་བ�ད་ཚ�། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་མཛད་པ་�་འ�ལ་�མས་དང་། ཁོང་གིས་གནང་
བའི་�ིམས་གཅོད་�མས་�ན་གསོ་�ིས། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་
བཀའ་�ིམས་�མས་ས་གཞི་ཡོངས་�ི་ཆེད་�་ཡིན། 8ཁོང་གི་རང་གི་དམ་བཅའ་�ས་ནི་གཏན་�ི་�ིར། རང་གི་
ཞལ་ཆེ་མི་རབས་�ོང་�ག་བར་�་བཞག། 9ཁོང་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་དང་། ཨི་སག་མཉམ་
�་ཁས་ལེན་གནང་བ་དེ་�ང་བར་འ�ར། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་�ག་�་གནས་པའི་�ིར། ཡ་ཀོབ་དང་
མཉམ་དམ་བཅའ་ཞིག་ནི་བཞག་གནང་ངོ་། 11ཁོང་གིས་ངས་�ོད་ལ་ཀ་ནན་�ལ་ནི་�ད་�་དང་། འདི་ནི་སོ་སོ་
རང་ཉིད་ལ་ནི་བདག་པར་ག�ངས། 12དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མི་འབངས་�ངས་�ང་ཡོད། དེ་ཚ�་ཀ་ནན་�ལ་ནང་
�ི་�ལ་བ་ཡིན། 13དེ་ཚ�་�ལ་གཅིག་ནས་�ལ་གཞན་ཁག། �ལ་ཁམས་གཅིག་ནས་�ལ་ཁམ་གཞན་བར་འ�མ་
བཞིན་ཡོད། 14འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་�་ཡང་ལ་དེ་ཚ�ར་མནར་གཅོད་གཏོང་མ་བ�ག། དེ་ཚ�་�ང་�ིར་
ཁོང་གིས་�ལ་པོར་ཟོན་བ�་གནང་། 15ང་ཡིས་འདམས་པའི་�ན་གཡོག་ཚ�་ལ་མནོད་མ་�ེལ། ང་ཡི་�ང་�ོན་པ་
ཚ�ར་ལག་པ་མ་འཆང་ཞིག། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�འི་�ལ་�་�་གེ་གཏོང་གནང་ཞིང་། དེ་ཚ�འི་ཁ་
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ཟས་ཡོངས་�་འ�ོག་ནས་འ�ེར་འ�ོའོ། 17འོན་�ང་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་�ོན་�་མི་ཞིག་གཏོང་གནང་ངོ། ཁོང་ནི་
�ན་གཡོག་�་འཚ�ང་བའི་ཡོ་སེབ་ཟེར་བ་ཡིན། 18-19ཁོང་ཡི་�ང་པ་�གས་�ོག་�ིས་ནི་བཅིང་པ་ཡིན། ཁོང་གི་
བཤད་པའི་�ང་བ�ན་�མས་ནི་མ་�བ་བར། ཁོང་ཡི་མཇིང་པར་�གས་�ོག་གི་གོང་མས་བཅིངས་པ་ཡིན། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ་ཡིས་ཁོང་ལ་དཔང་པོ་�ས། 20དེ་ནས་ཨི་ཇིབ་�ལ་�ི་�ལ་པོས་ཁོང་ལ་�ོལ་�་
བ�ག། མི་རིགས་�མས་�ི་�ལ་པོས་ཁོང་ལ་རང་དབང་�་བཏང་བ་ཡིན། 21�ལ་པོས་རང་གི་�ལ་�ིད་�ོང་
�ིར་ཁོང་ལ་�ད། �ལ་�ེ་ཡོངས་�ི་ཐོག་�་�ིད་�ོང་པ་�ེད་�་བ�ག། 22ཁོང་གིས་�ལ་པོའི་དཔོན་པོ་ཚ�་ཡི་�ེང་
དབང་འ�ར་བ་དང་། �ོབ་�ོན་པ་ཚ�་ལ་བཀོད་པ་བཤད་པའི་དབང་ཆ་ཐོབ་བོ། 23དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ཨི་ཇིབ་�ལ་
�་�ིན་པ་དང་། ས་གནས་དེ་�་གཞིས་ཆགས་སོ། 24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་མི་འབངས་�་�ག་མང་པོ་
གནང་། དེ་ཚ�ར་རང་གི་ད�་ལས་�ོབས་ཆེན་བཟོས་གནང་ངོ་། 25ཁོང་གིས་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ར་རང་གི་མི་མང་ཚ�ར་
�ང་བར་བཟོས། རང་གི་ཞབས་ཏོག་པ་ཚ�ར་གཡོ་བ�ག་གནང་ངོ། 26དེ་ནས་ཁོང་གིས་འདམས་པའི་ཞབས་ཏོག་
པ་ནི། མོ་ཤེ་དང་ནི་ཨ་རོན་བཏང་གནང་ངོ་། 27དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་གི་�་བ་�བས་ཆེན་�ིས། ཨི་ཇིབ་�ལ་�་
ངོ་མཚར་�ས་�མས་བ�ན། 28དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ལ་དེར་�ན་ནག་བཏང་། འོན་�ང་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་ཁོང་
གི་བཀའ་�་མ་�ང་ངོ་། 29ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་གཙང་པོ་�མས་�ག་�་�ར་བར་མཛད། དེ་ཚ�འི་ཉ་�མས་ཡོངས་�་
བསད། 30དེ་ཚ�འི་�ལ་�མས་�ལ་པའི་ཚ�གས་�ིས་གང་བ་དང་། �ལ་པོའི་ཕོ་�ང་ནང་�་ཡང་�ལ་པའི་ཚ�གས་
�ིས་གང་། 31དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་བཀའ་བ�ོས་གནང་བ་དང་། �ལ་ནང་�ང་འ�་དང་�ིན་�ང་
སོགས་�ི་གང་། 32ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་�ལ་དེར་ཆར་�འི་ཚབ་�་། སེར་བ་དང་�ོག་འ�གས་གཏོང་གནང་ངོ་། 
33ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་�ན་ཤིང་དང་ནི་སེ་ཡབ་ཤིང་�མས་མེད་པར་མཛད་པ་དང། ཤིང་�ོང་ཡོངས་�་བཅག་
གནང་ངོ་། 34ཁོང་གིས་བཀའ་བཀོད་གནང་བས་ཆ་ག་འ�་�མས་ནི། �ངས་མེད་ཚ�གས་དང་བཅས་པ་དེར་
བ�ེབས་སོ། 35དེ་ཚ�ས་�ལ་�ི་�ོ་ཚ�ད་ཡོངས་�ོགས་དང་། ལོ་ཐོག་ཡོངས་�་ཟས་སོ། 36ཨི་ཇིབ་�ལ་�ི་�ིམ་ཚང་
ཡོངས་�ོགས་�ི་ནང་ནས། ཁོང་གིས་�ོན་�ེས་�་�མས་ལ་ནི་བསད། 37དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་
�ི་�་བཏོན། དེ་ཚ�ས་གསེར་ད�ལ་ཡོངས་�ོགས་བ�་ནས་འ�ེར་བ་དང་། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཁམས་བཟང་པོ་དང་
�ོབས་�གས་�ན་པ་ཡིན། 38དེ་ཚ�ར་འ�ོ་�བས་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་སེམས་དགའ་སོང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་ཨི་
ཇིབ་པ་�མས་དེ་ཚ�ར་འཇིགས། 39དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་རང་གི་མི་མང་གི་ཐོག་�ིན་པ་དང་། མཚན་མོ་འོད་�ི་
�ིར་�་མེ་འཇོག་གནང་ངོ་། 40དེ་ཚ�ས་�ས་པའི་�ེག་པའི་�་ཚ�གས་གནང་། ཁོང་གིས་མཐོ་རིས་�ི་ཁ་ཟས་�ད་
ནས་དེ་ཚ�་ཚ�མས། 41ཁོང་གིས་�ག་�ག་�ོལ་ནས་དེ་ལས་�་བཏོན་གནང་། གཙང་པོ་འ�་བར་འ�ོག་�ོང་
ད�ིལ་ནས་�ག་ནས་སོང་། 42ཁོང་གིས་རང་ཞབས་�ི་ཨབ་ར་ཧམ་དང་མཉམ། རང་གི་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་
�་ཆེན་�ན་གསོ་གནང་། 43དེར་བ�ེན་རང་གི་འདམས་པའི་མི་མང་ལ་བཏོན་གནང་ནས། དགའ་ཞིང་�ད་
�གས་ཆེན་པོས་དེ་ཚ�ས་�་ད�མས་ལེན། 44ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་གཞན་�ི་ས་ཞིང་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་ས་ཞིང་
ཐོག་�་བདག་དབང་�ེད་�་བ�ག། 45ཁོང་གི་མི་མང་གིས་བཀའ་�ིམས་ཡོངས་�ོགས་�ང་བ་དང་། ཁོང་གིས་
བཀའ་�་�ང་བའི་�ིར་ཡིན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་པར་ཤོག།  
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གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་འབངས་�ི་ཆེད་�་�ག་ལས་བཟང་པོ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་གཏང་རག་འ�ལ། གང་ལགས་
ཟེར་ན་ཁོང་ནི་བཟང་པོ་ཡིན། ཁོང་གི་�མས་པ་ནམ་ཡང་མཐའ་མེད་དོ། 2ཁོང་གིས་གནང་བའི་མཛད་�བས་
ཆེན་�ོར་ལ་�་ཡིས་བ�ོད་�བ་བམ། �་ཡིས་ཁོང་ལ་ཆ་ཚང་ཐོག་ནས་བ�ོད་�བ་བམ། 3ཁོང་གི་བཀའ་�་�ང་
ནས་�ན་�་�ང་བ་ཉིད་�ོད་མཁན་�མས་�ིད་པོ་ཡིན། 4རང་གི་མི་འབངས་ལ་མགོན་�བས་གནང་བའི་�བས། 
ང་ལ་�གས་�ན་གསོ་བར་མཛ�ད། དེ་ཚ�ར་�བས་�ས་ང་ལ་ཡང་ཐར་པ་གནང་། 5�ེད་�ི་མི་མང་ལ་ཡར་�ས་
�ང་བ་ངས་མཐོང་བ�ག། �ེད་�ི་མི་རིགས་ཚ�འི་�ན་�གས་ནང་�་ང་�ད་ཤོག། �ེད་�ི་མི་རིགས་དགའ་�ིད་
ནང་�་ང་�ག་བ�ག། 6ང་ཚ�ས་ཕ་མེས་བཞིན་�་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་པས། ང་ཚ�་�ག་�བ་ཅན་དང་ནི་ངན་པ་
ཆགས་ཡོད་དོ། 7ཨི་ཇིབ་�ལ་�་ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་�མས་�ིས་ནི། དཀོན་མཆོག་གི་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་མཛད་པ་
�མས་�ོགས་མི་�བ། ལན་མང་ཁོང་གི་�མས་བ�ེ་གནང་བ་དེ་ཚ�ས་�ེད། དེ་ཚ�ས་�་མཚ�་དམར་པོར་�ན་དབང་
ཅན་ལ་ངོ་ལོག་�ས། 8འོན་�ང་ཁོང་གི་ཞལ་ཆེ་གནང་བ་གཞིར་བ�ང་�ར། རང་གི་མ�་དང་�ས་པ་དེ་ཚ�ར་
བ�ན་པའི་�ིར། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ཡོངས་�་ཐར་བར་མཛད་པ་གནང་། 9ཁོང་གིས་�་མཚ�་དམར་པོར་བཀའ་
བ�ོན་གནང་བ་དང་དེ་�མ་མོ་། ཁོང་གིས་�མ་སར་རང་གི་མི་མང་འ�ིད་པར་མཛད། 10ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་�ང་
མཁན་དང་། དེ་ཚ�འི་ད�་བོ་�ན་ལས་དེ་ཚ�ར་�བས་པར་མཛད། 11འོན་�ང་�་མཚ�འི་�་ཡིས་དེ་ཚ�འི་ད�་བོ་
ཚ�ར། �་ནང་ཐིམས་ནས་དེ་ཚ�་གཅིག་�ང་མ་ཐར་རོ། 12དེ་ནས་ཁོང་གི་མི་མང་གིས་ཁོང་གི་ཞལ་ཆེར་ཡིད་ཆེས་
སོ། ཁོང་ལ་བ�ོད་པའི་�ིར་�་མ�ར་མ་ལེན་ནོ། 13འོན་�ང་ཁོང་གི་གནང་བའི་མཛད་པ་མ�ོགས་པོར་�ེད། 
ཁོང་གི་བ�བ་�ར་མ་�ག་རང་འདོད་�ེད། 14འ�ོག་�ོང་�ལ་�་དེ་ཚ�ས་ཧ་ཅང་འདོད་མང་�ས། དཀོན་མཆོག་
ལ་ཡང་དེ་ཚ�ས་ཚ�ད་�་�ིས། 15དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�ས་གང་�ས་པ་དེ་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་གནང་། འོན་�ང་དེ་ཚ�འི་
�ོད་�་ནད་ངན་ཞིག་�ང་བཏང་། 16དེ་ཚ�ས་ཁོང་གི་ཞབས་�ི་དམ་པ་མོ་ཤེ་དང་། ཨ་རོན་ལ་ཡང་འ�ོག་�ོང་
ནང་�་ཞེ་�ང་�ས། 17ས་གཞི་གས་ཏེ་ད་ཐན་ལ་ནི་ཐིམས་�་བ�ག། ཨ་བི་རམ་དང་དེ་ཡི་ནང་མི་དེར་�ས་སོ། 
18དེ་ཚ�འི་�ེས་འ�ངས་ཐོག་�་མེ་ཆར་འབར། མི་ངན་འདི་ཚ�་འཚ�ག་ནས་�་མེད་སོང་། 19དེ་ཚ�ས་སི་ནའི་�་
གསེར་�ི་བེ�་བཟོས། དེ་ཚ�ས་བེ�འི་�་འ�ར་བ�ེན་བ�ར་�ིས། 20དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གཟི་
བ�ིད་དེ། སེམས་ཅན་�་ཟ་མཁན་�ི་ད�ིབས་དང་�ེད། 21ཨི་ཇིབ་�ལ་�་མཛད་པ་ཡ་མཚན་གནང་མཁན་
དང་། རང་ལ་�བས་མཁན་དཀོན་མཆོག་དེ་ལ་དེ་ཚ�ས་�ེད། 22ཁོང་གིས་གནས་དེར་མཛད་པ་ཇི་འ�་ངོ་མཚར་
ཅན་གནང་བ་དང་། �་མཚ�་དམར་པོའི་�ས་�མས་ཇི་�ར་ཡ་མཚན་ཆེ། 23རང་གི་འབངས་ལ་མེད་པར་བཟོ་
�ིར་ག�ངས་པའི་�བས། ཁོང་གིས་འདམས་པའི་ཞབས་�ི་མོ་ཤེ་མ�ན་�་ལངས། དེ་ཚ�ར་དཀོན་མཆོག་གི་�ོ་
བས་མེད་པར་བཟོས་པ་ལས་�ོབས། 24དེ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་�ིད་པའི་�ལ་དེ་�ངས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ས་
དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ཆད་ཡིད་མ་ཆེད། 25དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ར་ནང་བ�ད་ནས་�ོག་�་བཤད་པ་དང་། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་ནོ། 26དེའི་�ིར་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་འ�ོག་�ོང་དེའི་ནང་�། མེད་པར་བཟོ་
�་ཡིན་ཞེ་ཟོན་བ�་གནང་བར་མཛད། 27དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ཆོས་མིན་ཚ�འི་�ོད་�་གཏོར་བར་�ས། དེ་ཚ�་�ི་
�ལ་བའི་�ལ་�་འཆི་�་འ�ག་�་ཡིན། 28དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་ཚ�ས་ས་གནས་པི་ཨོ་�། འ�་�་



ག�ང་མ�ར 

བྷལ་མཆོད་�ིར་འཛ�མས་པ་དང་། འཆི་བའི་�་�མས་ལ་�ལ་བའི་དམར་མཆོད་དེ་ཚ�ས་ཟ། 29དེ་ཚ�འི་ལས་�ི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�གས་�ོ་བ�ངས། འཇིགས་པའི་ནད་ངན་ཞིག་ནི་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་�བ། 30འོན་�ང་
ཕི་ནེ་ཧ་སེ་ལངས་ཏེ་�ིག་ཅན་ཚ�ར། ཉེས་ཆད་བཀལ་བས་རིམས་ནད་དེ་ཆད་དོ། 31འདི་ནི་�ས་དེ་ནས་བ�ང་�ེ་
ཁོང་ལ་ངོས་ལེན་�་ནི། གཏན་�ི་ཆེད་�་�ན་གསོ་ཡིན་པར་བ�ི་བར་�། 32མི་ཚ�ས་མེ་རི་བ་ཡི་�་མིག་གི་ཉེ་
འ�མ་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�གས་�ོ་བ�ངས་པའི་�ེན་�ིས་ནི། དེ་ཚ�འི་ལས་�ི་མོ་ཤེ་དཀའ་ངལ་
ནང་�་�ད། 33དེ་ཚ�ས་མོ་ཤེའི་སེམས་ནི་འ�གས་དགོས་བཟོས། དེ་ཡི་�ེན་�ི་མོ་ཤེས་བསམ་ཤེས་མེད་པར་�ས། 
34གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་�་ག�ངས་པ་�ར། དེ་ཚ�ས་ཆོས་མིན་ཚ�ར་ཚར་�་མ་བཅད་དོ། 35འོན་�ང་
དེ་ཚ�ས་དེ་ཚ�ར་བག་མར་ལེན་པ་དང། དེ་ཚ�འི་�ིས་པའི་ལས་�ར་དེ་ཚ�ས་�ས། 36དཀོན་མཆོག་མི་འབངས་དེ་
ཚ�ས་འ�་�ར་མཆོད་པ་དང་། དེ་ཡིས་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�་མེད་པར་སོང་བ་ཡིན། 37དེ་ཚ�ས་ཀ་ནན་�ལ་�ི་འ�་�་ཚ�་
ཡི་མ�ན། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�་�ག་�མས་ནི་དམར་མཆོད་འ�ལ། 38ཉེས་པ་མེད་པའི་�་�་�མས་ལ་དེ་ཚ�ས་
བསད། �ོག་གཅོད་དེ་ཡིས་�ེན་�ི་�ལ་ནི་�ིབ་ཅན་བཟོས། 39རང་གི་ལས་ངན་�ེན་�ིས་�ིབ་ཅན་ཆགས། 
དཀོན་མཆོག་�ོགས་�་དེ་ཚ�་དད་ལོག་ཅན་�་འ�ར། 40དེའི་�ིར་དཀོན་མཆོག་རང་གི་མི་མང་ཚ�ར་�གས་�ོ་
བཞེས། དེ་ཚ�་མཉམ་�་ཁོང་གི་ཞེན་ལོག་གནང་བ་དང་། 41ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་ཆོས་མིན་ཚ�འི་ལག་�་�ངས་བ་དང། 
དེ་ཚ�འི་ད�་བོས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་དབང་འ�ར་�ས། 42དེ་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་�ིས་དེ་ཚ�ར་མནར་གཅོད་གཏོང་། 
དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་དབང་ཡོད་མང་པོ་�ིས་པ་དང་། 43ལན་མང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་མི་མང་ཐར་པ་
གནང་། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་འདམས་པ་དང་། རང་གི་�ིག་པའི་ནང་�་ད་�ང་མར་ལ་�ང་། 
44ད་�ང་ཡང་དེ་ཚ�འི་�་འབོད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གསན། དེ་ཚ�འི་དཀའ་�ག་�མས་ལ་ཁོང་གིས་
གཟིགས། 45དེ་ཚ�འི་�ིར་�་ཁོང་གི་རང་གི་ཞལ་ཆད་�ན། ཁོང་གི་�མས་པ་�བས་ཆེན་�ེན་དེ་ཚ�འི་�ོགས་�་
ཉམས་�ང་མཛད། 46ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་དེ་ཚ�་ལ། དེ་ཚ�ར་�མས་དང་�ིང་�ེ་�ེད་�་
བ�ག་པར་གནང་། 47གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�ར་�ོབ་�་གསོལ། མི་རིགས་�མས་�ི་
འ�ོད་ནས་ང་ཚ�ར་བ�་བར་མཛ�ད། གཏང་རག་འ�ལ་ཞིང་�ེད་�ི་དམ་པའི་མཚན་ལ་ང་ཚ�ས་བ�ོད་པའི་�ིར། 
48ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོད་བ�ོགས་ཤིག། ད་�་དང་མ་འོངས་�ན་�་ཁོང་ལ་
བ�ོད་པར་�ེད། �ན་�ི་ཨ་མེན་ཟེར་ཞིང་བ�ོད་དགོས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ོད་བ�ོགས་ཤིག།  
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མདོ་�་པ།  

ག�ང་མ�ར་ ༡༠༧—༡༥༠  

དཀོན་མཆོག་གི་བཟང་བ་ཉིད་ལ་བ�ོད་པ།  



ག�ང་མ�ར 

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་གཏང་རག་འ�ལ་ཞིག། གང་ལགས་ཟེར་ན་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་བཟང་པོ་ཡིན། 
ཁོང་གི་�མས་པ་དེ་ནི་མཐའ་མེད་དོ། 2ཁོང་གིས་�་ལ་�བས་པས་ཚ�ག་འདི་ཚ�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་
པའི་�ིར་ཡང་�ར་འདོན། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་ད�་བོའི་ལག་ནས་�བས་གནང་ཡོད་པ་དང། 3�ོད་ཚ�་�ི་�ལ་
�ལ་ཤར་�བ་ནས་དང་�ང་�ོ་སོགས་ནས་བཏོན་ནས་འ�ིད་གནང་ཡོད། 4འགའ་ཤས་ནི་ལམ་�ལ་མེད་པའི་
འ�ོག་�ོང་�་འ�མས་པ་དང་། �ོང་�ེར་ཞིག་�་གནས་པའི་�ིར་འ�ོ་བའི་ལམ་ཡང་མ་�ེད་དོ། 5དེ་ཚ�་�ོགས་
ཤིང་�ོམ་ཡོད་པ་དང། རེ་བ་ཐམས་ཅད་�ལ་ཡོད་དོ། 6དེ་ནས་དཀའ་ངལ་ནང་�་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་ལ་�ས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་ལས་�བས་པར་མཛད། 7ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་�ང་པོའི་ལམ་ནས་འ�ིད་
གནང་ངོ། དེ་ཚ�་གནས་�ིར་�ོང་�ེར་ཞིག་�་�ེལ། 8དེ་ཚ�ས་ཁོང་གི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་
ཆེད་�་གནང་བའི་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་མཛད་པ་�མས་�ི་ཆེད་�་གཏང་རག་འ�ལ་དགོས་སོ། 9ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་
�ོམ་པའི་�ས་�་ཚ�མས་པ་གནང་། �ོགས་པ་�མས་ལ་ཁ་ཟས་བཟང་པོའི་ཚ�མས་པར་མཛད། 10འགའ་ཤས་ནི་
ཡིད་�ག་ནས་�ན་པའི་ནང་གནས་ཤིང་། དེ་ཚ�་�གས་�ི་བ�མས་པའི་བཙ�ན་འ�་�ག་བ�ལ་ལོ། 11གང་ལགས་
ཟེར་ན་དེ་ཚ�ས་�ན་དབང་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོ་ལོག་�ེད་པ་དང། ཁོང་གི་�ོབ་�ོན་�མས་ལ་�ིས་མེད་
�ས་པ་ཡིན། 12དཀའ་�ག་ལས་�ིས་དེ་ཚ�་ཐང་ཆད་ཡོད། དེ་ཚ�་ས་ཁར་འ�ེལ་ཡང་�ོབ་མཁན་�་ཡང་མེད། 
13དེ་ནས་དཀའ་ངལ་ནང་�་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་དཀའ་ངལ་�ན་ལས་
�བས་པ་གནང་། 14ཁོང་གི་དེ་ཚ�་ཡད་�ག་དང་�ན་ནག་ལས་ནི་བཏོན། དེ་ཚ�འི་�གས་�ོག་�མས་ནི་�མ་�ར་
བཟོས་པ་གནང་། 15དེ་ཚ�ས་ཁོང་གི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་གནང་བའི་མཛད་འ�ིན་�ིར་
�་གཏང་རག་འ�ལ་དགོས་སོ། 16ཁོང་གིས་ལིའི་�ོ་ཚ�་གཅོག་པ་གནང་། �གས་�ི་མ�ང་མ་�མས་�མ་�ར་
བཟོས་པ་གནང་། 17དེ་ཚ�་འགའ་ཤས་རང་གི་�ིག་�ོད་དང་ངན་པའི་�ེན་�ིས་ནི། དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་པའི་
�ེན་པ་�མས་�ང་ཡོད། 18དེ་ཚ�་ཟས་�ང་བ�་མི་�བ་པ་ཆགས་ཡོད། དེ་ཚ�་འཆི་བའི་�ོའི་�ར་�ེབས་ནས་ཡོད། 
19དེ་ནས་རང་ཉིད་དཀའ་ངལ་ནང་�་ཡོད་�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བོས། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་དཀའ་
ངལ་�ན་ལས་�བས་པ་གནང་། 20ཁོང་གི་རང་གི་བཀའ་ཡིས་དེ་ཚ�ར་གསོ་བར་གནང་། དེ་ཚ�ར་འཆི་བ་ལས་ནི་
ཁོང་གིས་�བས་པ་གནང་། 21དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་
གནང་བའི་མཛད་འ�ིན་�ིར་�་གཏང་རག་འ�ལ་དགོས་སོ། 22དེ་ཚ�ས་དམར་མཆོད་འ�ལ་ནས་ཁོང་ལ་གཏང་
རག་འ�ལ་དགོས། དགའ་བའི་�་ལེན་ཁོང་གི་མཛད་པའི་�ོར་ལ་ཤོད་དགོས་སོ། 23འགའ་ཤས་�་མཚ�ར་�་
གཟིང་བཏང་ནས་འ�ོ་བ་དང། �་མཚ�འི་�ེང་�་རང་གི་འཚ�་བ་�ེལ་བར་�ས། 24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་
གིས་གང་གནང་�བ་དེ་ཚ�ས་མཐོ་བ་དང་། �་མཚ�འི་�ེང་�་ཁོང་གི་མཛད་པ་ཡ་མཚན་མཐོང་། 25ཁོང་གི་
བཀའ་ཡིས་�ང་འ�བ་�ག་པོ་�བ་འགོ་�གས་པ་དང་། �་ཡི་�་�བ་�གས་ཆེན་ད�གས། 26�་�མས་�ག་
པས་ནམ་མཁའི་ཐོག་�་ཡར་འདེགས་ཤིང་། �་མཚ�འི་གཏིང་འོག་བར་�་ཐིམ་ནས་འ�ོ་བ་དང་། དེ་འ�འི་ཉེན་
ཁའི་�ས་�་�་པ་ཚ�ས་�ིང་�ོབས་�ལ། 27ར་བཟི་མི་�ར་དེ་ཚ�་འ�ོར་བཞིན་རིལ། དེ་ཚ�འི་�ལ་ཡོངས་�ོགས་ཅི་
ཡང་མི་ཕན་ནོ། 28དཀའ་ངལ་�ས་�་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བོས་པ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་
དཀའ་ངལ་�ན་ལས་�བས་གནང་ངོ་། 29�ང་དམར་�ག་པོར་ཁོང་གིས་འགོག་གནང་ཞིང་། �་ཡི་�་�བ་
�མས་ནི་ཞི་འཇམ་བཟོས་གནང་ངོ་། 30ཚང་མ་ཞི་འཇམ་�ང་བས་དེ་ཚ�་དགའ་བ་�ང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་དེ་



ག�ང་མ�ར 

ཚ�ས་འདོད་པའི་�་ཁར་ཁམས་བཟང་ཐོག་ནས་�ེལ། 31དེ་ཚ�ས་ཁོང་གི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་
ཚ�འི་ཆེད་�་གནང་བའི་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་མཛད་ཆེད་�་བཏང་རག་འ�ལ་དགོས། 32མི་ཚ�གས་�ི་�ོད་�་ཁོང་
གི་�བས་ཆེན་�ོར་གསལ་�གས་�ེད་དགོས་སོ། དཔོན་�མས་འ�་ཚ�གས་ས་�་ཁོང་ལ་བ�ོད། 33གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གི་གཙང་པོ་�མས་ནི་ཡོངས་�་�མ་བ�ག་ཅིང་། �་མིག་�མས་ནི་�ག་མ་བ�ག། 34ས་གནས་དེ་�་
�ོད་མིའི་ལས་ངན་�ིས། ས་�ད་འཛ�མས་པོ་དེ་ནི་ཁོང་གིས་�་�་མི་མེད་�ང་�ོང་བཟོས། 35ཁོང་གིས་འ�ོག་
�ོང་འདི་ཚ�་�་ཡི་མཀོང་གནང་ངོ་། �མ་ས་འདི་ཚ�་�་མིག་ལ་ནི་�ར་�་བ�ག། 36ཁོང་གིས་�ོགས་པའི་མི་ཚ�ར་
གནས་དེར་�ོད་�་བ�ག། དེ་ཚ�་རང་ཉིད་�ོད་�ིར་�ོང་�ེར་ཞིག་བཟོས་སོ། 37དེ་ཚ�ས་ས་ཞིང་ཁག་�་འ�ས་�་
ལ་སོགས་བ�གས། �ན་ཤིང་བ�གས་ནས་ལོ་ཐོག་མང་པོ་བ�་བར་�ས། 38ཁོང་གིས་རང་གི་མི་འབངས་ལ་�ིན་
�བས་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་�མས་ནི་མང་པོ་འཕེལ་བ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་ཟོག་�མས་�ང་
�་འ�ོ་མ་བ�ག་གོ། 39མནར་གཅོད་དང་ནི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་�ང་བའི་�ེན། ནམ་ཞིག་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་
མི་འབངས་ལ་འཕམ་ནས་དམའ་འབེབས་�ང་�ས། 40དེ་ཚ�ར་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་ཚ�ར་ཁོང་གིས་དམད་
པ་དང། དེ་ཚ�ར་ལམ་མེད་འ�ོག་�ོང་ཁག་�་འ�མས་�་བ�ག། 41འོན་�ང་དགོས་མཁོ་ཅན་ཚ�ར་ཁོང་གིས་དེ་
ཚ�འི་�ག་བ�ལ་ནས་�བས་གནང་ནས། དེ་ཚ�འི་�་བ�ད་�མས་ནི་�ག་�་�ར་འཕེལ་བར་མཛད། 42�ང་
བདེན་མི་ཚ�ས་དེ་དག་མཐོང་ནས་དགའ་བ་དང་། འོན་�ང་�ིག་ཅན་ཚ�་ནི་ཁ་རོགས་�ོད་དགོས་བཟོས། 43ཤེས་
རབ་ཅན་ཚ�ས་འདི་ཚ�འི་ཐོག་བསམ་�ོ་བཏང་ནས། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་
�ོར་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་བར་ཤོག།  
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ད�་བོ་ལས་�ང་�ོབ་ཐོབ་པའི་�ིར་�ོན་ལམ།  

1ང་ནི་�ེད་ལ་�ོ་གཏད་ཡོད་�ེ་དཀོན་མཆོག། ང་ནི་�ེད་ལ་�་ལེན་པ་དང་བ�ོད་�་ཡིན། ང་ཡི་�ོག་�ོད་ད་ནི་
གཉིད་སད་ཡར་ལོངས་ཤིག། 2ང་ཡི་པི་ཝང་དང་ནི་�་�ན་གཉིད་སད་ཅིག། ད་ནི་ཉི་མ་ལ་ནི་ཡར་བ�ང་ངོ་། 
3�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་མི་རིགས་�མས་�ི་�ོད་�་�ེད་ལ་གཏང་རག་འ�ལ། ང་ནི་མི་མང་�ོད་�་�ེད་
ལ་བ�ོད་ད�ངས་འ�ལ་�ིས་ཡིན། 4�ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་མཐོ་རིས་ལས་�ང་མཐོ་བ་ཡིན། �ེད་�ི་དམ་
ཚ�ག་ཅན་ནི་ནམ་མཁའ་བར་�་�ག། 5�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�བས་ཆེན་ནམ་མཁའ་ལ་དང། ས་གཞི་�ན་�་
�ེད་�ི་གཟི་བ�ིད་�ོན་རོགས་གནང་། 6�ེད་�ི་བ�ེ་བས་མི་འབངས་ཐར་བའི་�ིར། ང་ཡི་�ོན་ལམ་གསན་ནས་
ལེན་འདེབས་གནང། �ེད་�ི་མ�་�ོབས་�ིས་�ོ་ནས་ང་ཚ�་ལ་ནི་�བས་པ་གནང་རོགས་གནང་། 7ཁོང་གི་དམ་
པའི་གནས་ནས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ག�ངས། �ལ་ཁའི་ངང་ང་ཡིས་ཤེ་ཀེམ་བགོ་�་དང། �་ཀོད་�ང་གཤོང་
ནི་ང་ཡི་མི་འབངས་ལ་བགོ་�་ཡིན། 8གྷིལ་ཨད་ང་ཡི་ཡིན་མ་ན་ཤེ་ཡང་ང་ཡི་ཡིན། ཨེཕ་ར་ཡིམ་ནི་ང་ཡི་�ོག་
ཡིན་པ་དང་། ཡ་�་�་ནི་ང་ཡི་�ལ་པོའི་�ག་འབེར་ཡིན། 9འོན་�ང་མོ་ཨབ་ང་ཡིས་འ�ད་ཞོང་བཞིན་�ོད་�་
ཡིན། ཨེ་དོམ་ནི་ང་ལ་བདག་པའི་�གས་�། དེའི་ཐོག་ང་ཡི་�མ་དེ་ད�གས་�་ཡིན། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ཐོག་ང་ནི་
�ལ་བའི་�ད་�གས་�བ་�་ཡིན། 10འཛ�ང་ར་བ�བ་པའི་�ོང་�ེར་�་ང་ལ་�ས་�ེལ་ལམ། ང་ལ་ཨེ་དོམ་�་�་
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ཡི་འགོ་�ིད་�ེད་དམ། 11�ེད་�ིས་བདེན་པར་ང་ཚ�་ལ་ནི་�ངས་གནང་ངམ། ང་ཚ�འི་དམག་ད�ང་མཉམ་�་
�ེད་ནི་མི་ཕེབས་སམ། 12ད�་བོའི་ལག་ནས་ང་ཚ�ར་�ོབ་པ་གནང་རོགས་གནང་། མི་ཡི་�བས་རོགས་ནི་ཕན་
མེད་ཡིན། 13དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ངེས་པར་�ལ། ཁོང་གིས་ང་ཚ�འི་ད�་བོར་ཕམ་�་བ�ག་
པར་མཛད༎  

ག�ང་མ�ར 109 

དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་པའི་མིའི་�ེ་�གས།  

1ང་ནི་�ེད་ལ་བ�ོད་དོ་�ེ་དཀོན་མཆོག། �ེད་�ི་ཞལ་ནི་མ་འ�མས་བ�གས་རོགས་གནང་། 2�ན་ཅན་མི་ངན་
�མས་ནི་ངའི་ཐོག་�ོལ། དེ་ཚ�ས་ང་ཡི་�ོར་ལ་�ན་གཏམ་བཤད། 3དེ་ཚ�ས་ང་ཡི་�ོར་ལ་གཏམ་ངན་�། དོན་
གནད་ཅི་ཡང་མེད་པར་ང་ལ་�ོལ། 4ང་ཡིས་དེ་ཚ�ར་གཅེས་ནས་�ོན་ལམ་འདེབས། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་ད�་
�་འཛ�ན། 5བཟང་པོའི་ལན་�་དེ་ཚ�ས་ངན་ལན་འཇལ། �མས་བ�ེའི་ཚབ་�་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ང་། 6ང་ཡི་ད�འི་
ཐོག་�ིམས་གཅོད་གཏོང་བའི་�ིར། �ིམས་དཔོན་ངན་པ་ཞིག་ལ་འདམས་རོགས་གནང་། ཁོ་ཡི་རང་གི་ད�་བོའི་
�ོད་ནས་ཅིག་གིས་ཁོ་ལ་�ོན་མཛ�ད་�ེད་�་བ�ག། 7ཁོ་ལ་�ིམས་གཅོད་�ེད་ནས་ཉེས་ཅན་བ�ེད་པར་ཤོག། ཁོ་
ཡི་�ོན་ལམ་དེ་ཡང་�ིམས་འགལ་�ི་བར་ཤོག། 8ཁོ་ཡི་མི་ཚ�་མ�ོགས་པོ་ཟད་པར་ཤོག། ཁོ་ཡི་གོ་གནས་གཞན་�ི་
འ�ོག་པར་ཤོག། 9ཁོ་ཡི་�་�ག་�་�ག་བཞིན་�་འ�ར། ཁོ་ཡི་�ེ་དམན་�གས་ས་མ་�ར་འ�ར། 10ཁོ་ཡི་�་�ག་
�ིམ་མེད་�ོང་མཁན་འ�ར་བར་ཤོག། རང་ཉིད་བ�ད་པའི་�ང་གོག་གནས་ནས་དེད་པར་ཤོག། 11ཁོ་ཡི་�་
དངོས་�ན་�ི་བདག་པོས་འ�ེར་བར་ཤོག། རང་གི་�ེད་པའི་ལས་ཡི་འ�ས་�་�ི་མིས་འ�ེར་བར་ཤོག། 12�་ཞིག་
ཁོ་ལ་�ིང་�ེ་མ་�ེད་ཤོག། ཡང་ན་ཁོ་ཡི་བཞག་པའི་�་�ག་དེ་ཚ�ར་�ིང་�ེ་མ་�ས་ཤོག། 13ཁོ་ཡི་རིགས་བ�ད་
ཡོངས་�་འཆི་བར་ཤོག། �ེས་མའི་མི་རབས་�ིས་ཁོའི་མིང་�ེད་པར་ཤོག། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཡི་ཕ་
མེས་�ི་ངན་སེམས་�གས་�ན་མཛ�ད། ཁོ་ཡི་ཨ་མའི་�ིག་པ་ནམ་ཡང་སེལ་མ་གནང་། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་�ན་�་�ན་པར་ཤོག། འོན་�ང་དེ་ཚ�་ལ་ནི་ཆ་ཚང་�ེད་པར་ཤོག། 16མི་དེས་�ིང་�ེ་�ས་པ་
ནམ་ཡང་མི་བསམ་ཞིང་། ད�ལ་པོ་དང་ནི་དགོས་མཁོ་ཅན་དང་ཐབས་ཟད། དེ་ཚ�ར་བ�བ་སིགས་གཏང་�ེ་ཁོས་
ཚར་བཅད། 17ཁོ་ནི་�ོན་ལམ་ལོག་པར་འདེབས་པར་དགའ། �ིན་�བས་�ད་པར་ཁོ་ནི་མི་དགའ་ཞིང་། ཁོ་ལ་
�ས་�ང་�ིན་�བས་མ་�ད་ཤོག། 18�ས་�ི་གོས་�ར་ཁོ་ཡིས་�ོན་ལོག་འདེབས། ཁོ་ཡི་�ོན་ལོག་ག�གས་ནང་
�་�ར་ཁེངས། �མ་དང་འ�་བ་ཁོ་ཡི་�ས་པར་འ�ལ། 19གོས་�ར་དེ་ལ་དམོད་པས་འགེབས་པར་ཤོག། �ེ་རག་
བཞིན་�་ཁོ་ཡི་�ེད་པར་བཅིངས། 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ཡི་ད�་བོ་ལ། ང་ལ་གཏམ་ངན་ཟེར་མིར་
ཉེས་ཆད་དེ་�ར་གཏོང་བར་མཛ�ད། 21འོན་�ང་ང་ཡི་�་མེད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལགས། �ེད་�ི་ཞལ་ཆེ་
བཞིན་�་ང་ལ་�བས་པར་མཛ�ད། �ེད་�ི་�མས་བཟང་�ེན་�ིས་ང་ལ་�བས་པར་མཛ�ད། 22ང་ནི་ད�ལ་པོ་དང་
ནི་དགོས་མཁོ་ཅན་ཡིན་པས། ང་ཡི་སེམས་�ི་གཏིང་ནས་�ས་�ོན་ཤོར་ནས་ཡོད། 23དགོང་�ོའི་�ིབ་མ་�་�་ང་
ནི་ཡལ་�བ་ཡོད། �་�་�་ང་ནི་�ང་ནང་འ�ེར་ནས་འ�ོ། 24ཁ་ཟས་�ང་བས་ང་ཡི་�ས་མོ་�གས་མེད་སོང་། ང་
ནི་�གས་པ་དང་ནི་�ས་པ་མ་གཏོགས་མེད། 25མི་�མས་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་མཐོང་ནས་གད་མོ་ཤོར། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་



ག�ང་མ�ར 

�ད་གསོད་�ས་ནས་མགོ་ག�གས་པ་དང་། 26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�བས་�ོགས་
གནང། �ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེའི་�ེན་�ིས་ང་ལ་�ོབ་�་གསོལ། 27ང་ལ་�བས་མཁན་�ེད་རང་གཅིག་པོ་
ཡིན་པ་དེ། ང་ཡི་ད�་བོ་ཚ�་ཡིས་ཤེས་�་འ�ག་རོགས་གནང་། 28དེ་ཚ�ས་དམོད་�ང་�ེད་�ིས་ང་ལ་�ིན་�བས་
གནང་། ང་ལ་བ�བ་སིགས་གཏོང་མཁན་དེ་ཚ�་འཕམ་པར་ཤོག། �ེད་�ི་�ན་གཡོག་ང་ནི་དགའ་ཞིང་མ�་བར་
ཤོག། 29ང་ཡི་ད�་བོ་�མས་ལ་�ད་�ས་འགེབས་པར་ཤོག། དེ་ཚ�ས་ངོ་ཚ་�ོན་གོས་�ར་�ོན་པར་ཤོག། 30ང་ནི་
�ད་�གས་ཆེན་པོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གཏང་རག་འ�ལ། མི་ཚ�གས་�ོད་�་ང་ནི་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�གས་
འ�ལ། 31གང་ལགས་ཟེར་ན་ད�ལ་པོར་ཁོང་གིས་�ང་�ོབས་གནང་། ཁོ་ཚ�འི་�ོག་ལེན་མཁན་ལས་ཁོང་གིས་དེ་
ཚ�ར་�བས་པར་མཛད༎  

ག�ང་མ�ར 110 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་ཁོང་གིས་འདམས་པའི་�ལ་པོ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ཡི་གཙ�་བོ་ལ་ག�ངས། �ོད་�ི་ད�་�མས་�ོད་�ི་�ང་འོག་མ་བ�ག་བར། 
འདི་�་ང་ཡི་ལག་གཡས་ལངས་ནས་�ོད་ཅིག། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཛ�་ཡོན་�ི་གནས་ནས། �ོད་�ི་
�ལ་པོའི་�ོབས་�ག་འཕེལ་�་བ�ག་པ་དང་། ཁོང་གིས་ད�་བཽའི་ཐོག་�་�ོད་�ིས་�ིད་�ོང་ག�ངས། 3རང་གི་
ད�་བོ་�མས་དང་འཐབ་པའི་ཉིན་མོ་དེར། �ེད་�ི་མི་མང་རང་ཉིད་�ེས་�་འ�ངས་ནས་ཡོང་། �ོད་�ི་ན་
གཞོན་�མས་ནི་�་�ོའི་ཟིལ་པ་�ར། དམ་པའི་རི་བོའི་གནས་�་དེ་ཚ�་ཡོང་བར་འ�ར། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་གི་ཞལ་ཆེ་�ག་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་དང་དེ་ནི་�ིར་མི་བཞེས། མེལ་ཀི་ཛ�་དེག་གི་གོ་གནས་�་�ོད་ནི་�ན་
�་�་མར་འ�ར། 5�ོད་�ི་གཡས་�་གཙ�་བོ་བ�གས་ཡོད་དོ། ཁོང་ནི་�ོ་�ས་�ལ་པོ་�མས་ལ་འཕམ་བ�ག་གོ། 
6མི་རིགས་�མས་�ི་�ོད་�་ཞལ་ཆེ་གཅོད་པ་དང་། དམག་སའི་ཐང་ནི་མི་རོས་ཡོངས་�་གང་བར་འ�ར། ས་
གཞི་�ན་�ི་�ལ་པོ་�མས་ལ་འཕམ་བ�ག་ཡོང་། 7ལམ་འ�མ་�ི་�ག་�འི་�་�ལ་པོས་འ�ང་བ་དང་། �ོབས་
�གས་�ེས་ནས་ཁོང་ནི་�ལ་ཁ་ཐོབ་པར་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 111 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་བ�ོད་པ་འ�ལ་�ག། ཁོང་གི་མི་འབངས་�མས་�ི་ད�ས་�་ངའི་སེམས་ནས། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་གཏང་རག་འ�ལ་བར་�། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཛད་འ�ིན་ཇི་�ར་ངོ་མཚར་
ཆེ། དེ་ཚ�་དགའ་མཁན་ཚང་མས་དེ་ཚ�་ཤེས་པར་འདོད། 3ཁོང་གི་མཛད་པ་ཚང་མ་�ས་ཞབས་དང་གཟི་བ�ིད་
�ིས་གང་ནས་ཡོད། ཁོང་གི་�ང་བ་ཉིད་ནི་མཐའ་མེད་ཡིན་པ་དང་། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ངོ་མཚར་
མཛད་འ�ིན་�མས་ང་ཚ�ར་བ�ེད་མ་བ�ག། ཁོང་ནི་�ིན་ཆེན་དང་�ིང་�ེ་ཅན་ཡིན། 5ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་�ས་



ག�ང་མ�ར 

མིར་ཁོང་གིས་ཁ་ཟས་གནང་། ཁོང་གི་དམ་བཅའ་དེ་ནི་ཁོང་གི་ནམ་ཡང་བ�ེད་མི་ཡོང་། 6�ི་�ལ་བའི་ས་ཞིང་
རང་གི་འབངས་ལ་གནང་ནས། ཁོང་གིས་རང་གི་མ�་�ོབས་དེ་ཚ�ར་�ོན་གནང་ངོ་། 7ཁོང་གིས་མཛད་པ་ཚང་
མར་ཁོང་ནི་དམ་ཚ�ག་ཅན་དང་�ིམས་�ང་པོ་ཡོད། ཁོང་གི་བཀའ་�་ཚང་མ་�ོས་འཁེལ་པོ་ཡོད། 8དེ་ཚ�་བདེན་
པ་དང་�ང་བདེན་ངང་གནང་བ་ཡིན། �ས་གཏན་�ི་�ིར་�་གནས། 9རང་གི་མི་འབངས་ལ་ཁོང་གིས་རང་
དབང་གནང་བ་དང་། �ས་མཐའ་མེད་པའི་དམ་བཅའ་དེ་ཚ�་མཉམ་�་འཇོག་གནང་ངོ་། ཁོང་ནི་དམ་པ་དང་ནི་
མ�་�ོབས་ཅན་ལགས་སོ། 10ཤེས་རབ་�ན་པར་ཡོང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་�ས། ཁོང་གི་
བཀའ་�་དེ་ཚ�་�ང་མཁན་�མས་ལ་ནི། ཤེས་རབས་�ི་�ིན་�བས་གནང་བར་འ�ར། ཁོང་ལ་�ས་ནི་�ག་�་
བ�ོད་དགོས་སོ༎  

ག�ང་མ�ར 112 

མི་བཟང་པོ་ཞིག་གི་བདེ་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་བ�ོད་པ་འ�ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ས་ཞབས་�་མཁན་དང། ཁོང་གི་
བཀའ་�་ཉན་�ིར་དགའ་བ་�ིས། མི་དེ་ཤིན་�་བདེ་བ་ཡིན། 2བཟང་པོའི་མི་ཡི་�་�་�ལ་�་�ོབས་�ན་འ�ར། 
དེ་ཡི་རིགས་བ�ད་དེ་ཚ�ར་�ིན་�བས་ཐོབ། 3ཁོ་ཡི་ནང་མིར་�་དངོས་གསོགས་པ་དང་། �ན་�་ཁོ་ལ་�ན་�མ་
ཚ�གས་པར་འ�ར། 4མི་བཟང་པོའི་�ིར་དང་�ིང་�ེ་ཅན་དང་�ིན་ཅན་དང་�ང་པོའི་ཆེད་�་�ན་པར་འོད་
འཚ�ར་རོ། 5གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོ་�ས་ཏེ་�་ལོན་�ོད་མཁན་དང་། རང་གི་ཚ�ང་ཟོག་ལ་�ང་པོར་�ོད་མཁན་མི་དེ་
བདེ། 6བཟང་པོའི་མི་ནི་ནམ་ཡང་འ�ོར་མི་ཡོང་། མི་ཚ�ས་ཁོ་ལ་�ན་�་�ན་པར་འ�ར། 7གནས་�ལ་ངན་པ་
ཐོས་�ང་ཁོ་མི་འཇིགས། ཁོ་ཡི་དད་པ་�ོབས་ཅན་དང་ཁོ་ཡིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་�ི་ཡོད་དོ། 8ཁོ་
ལ་སེམས་འ�ལ་འཇིགས་པ་�ང་མེད། ད�་�མས་འཕམ་པ་ཁོ་ཡིས་ངེས་པར་མཐོང་བར་འ�ར། 9དགོས་མཁོ་
ཅན་ལ་གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་�ིན་པར་བཏང་། ཁོ་ཡི་�ིན་ནམ་ཡང་ཉམས་མི་ཡོང་། ཁོ་ནི་�ོབས་དང་
�ན་ཞིང་�ས་ཞབས་ཐོབ། 10ངན་པས་དེ་ཚ�་མཐོང་ནས་�ོས། མིག་གིས་མིག་ལོག་བ�་བཞིན་དེ་ཚ�་ཡལ། དེ་ཚ�འི་
རེ་བ་ཚང་མ་མེད་པར་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 113 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཟང་བ་ཉིད་ལ་བ�ོད་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་པ་འ�ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་�ི་�ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་མཚན་ལ་
བ�ོད་པ་འ�ལ་ཞིག། 2ད་ནས་བ�ང་�ེ་�ན་�་ཁོང་གི་མཚན་བ�ོད་པར་ཤོག། 3ཉི་མ་ཤར་བའི་�ས་ནས་དེ་
�བ་བར་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཚན་ལ་བ�ོད་པ་འ�ལ་དགོས་སོ། 4མཐོ་རིས་�ེང་�་ཁོང་གི་མཟི་
བ�ིད་ཡོད། མི་རིགས་ཡོངས་ཐོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ལ་�ིད་�ོང་། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་



ག�ང་མ�ར 

དཀོན་མཆོག་ཁོང་འ�་�་ཡང་མེད། ཁོང་ནི་ས་གནས་མཐོ་སར་བ�གས་གནང་ངོ་། 6འོན་�ང་ཁོང་ནི་མཐོ་རིས་
དང་ནི་ས་གཞི་�། གཟིགས་པའི་�ིར་�་ད�་ཡང་�ར་བར་མཛད། 7ཁོང་གི་ད�ལ་པོ་ལ་�ལ་དང། དགོས་མཁོ་
ཅན་ཚ�་ལ་དེ་ཚ�འི་�ག་བ�ལ་ལས་ཡར་བ�ང་བ་དང་། 8དེ་ཚ�ར་�ལ་�ས་མཉམ་�། རང་གི་མི་འབངས་�ི་�ལ་
�ས་མཉམ་�་འཇོག་གནང་ངོ་། 9ཁོང་གིས་རབས་ཆད་མ་ལ་�ིམ་�་�ས་ཞབས་གནང། མོ་ལ་�་�་གནང་ནས་
དགའ་�་བ�ག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་འ�ལ༎  

ག�ང་མ�ར 114 

ཐར་�ོལ་�ི་གཞས།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་�ལ་དེ་�ངས་�བས། ཡ་ཀོབ་རིགས་བ�ད་�ི་�ལ་དེ་ལས་�ིར་ཐོན་�བས། 2ཡ་
�་ད་ནི་གཙ�་བོའི་དམ་པའི་མི་འབངས་�་འ�ར། ཨིསི་�ཱཨེལ་ནི་རང་གི་བདག་དབང་འ�ར། 3དེ་ཚ�་མཐོང་ནས་
�་མཚ�་དམར་པོ་�ོས། ཡོར་དན་གཙང་པོ་�ག་�་འགག། 4རི་བོ་�མས་ནི་ར་�ར་ཡར་ལ་འཕགས། རི་�ན་
�མས་�་�་�ར་ཡར་ལ་མཆོང་བ་དང་། 5�་མཚ�་�ོད་ནི་�ོས་འ�ོ་�་ཅི་�ང་ངམ། �ེ་ཡོར་དན་�ོད་ནི་ཅི་ལ་
�ག་�་འགག། 6�ོད་རི་བོ་�མས་ནི་ར་�ར་ཅི་ལ་འཕགས། �ོད་རི་�ན་�མས་�ོད་ཚ�་�་�་�ར་ཅི་ལ་མཆོང་། 
7ས་གཞི་�ོད་ནི་གཙ�་བོ་ཕེབས་པའི་�ས། ཡ་ཀོབ་དཀོན་མཆོག་�ང་�་�ོད་འདར་ཞིག། 8ཁོང་གིས་�ག་�མས་
�་�ིང་�་འ�ར་གནང་ཞིང་། �ག་ངོས་གཟར་པོ་དེ་ཚ�་�ག་བཞིན་པའི་�་མིག་�་བ�ར་མཛད༎  

ག�ང་མ�ར 115 

དཀོན་མཆོག་བདེན་པ་གཅིག་རང་།  

1�ེད་གཅིག་པོ་�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་མ་གཏོགས་ང་ཚ�ར་མིན། �ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་དང་དམ་ཚ�ག་�ིར་
གཟི་བ�ིད་ཐོབ། 2�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གང་�་ཡོད་ཟེར་ཞིང་། ཅི་ལ་མི་རིགས་དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་�ིས། 3ང་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་མཐོ་རིས་�་བ�གས་པ་དང་། རང་གི་�གས་འདོད་བཞིན་�་ཁོང་གིས་གནང་། 4དེ་ཚ�འི་�་�མས་
མི་ཡིས་ལག་པས་གསེར་དང་ད�ལ་�ིས་བཟོས་པ་ཡིན། 5དེ་ཚ�ར་ཁ་ཡོད་�ང་�་མི་�བ། དེ་ཚ�ར་མིག་ནི་ཡོད་
�ང་མཐོང་མི་�བ། 6དེ་ཚ�ར་�་ཡོད་�ང་ཐོས་མི་�བ། �་ནི་ཡོད་�ང་དེ་ཚ�ས་�མ་མི་�བ། 7དེ་ཚ�ར་ལག་པ་ཡོད་
�ང་ཚ�ར་མི་�བ། �ང་པ་ཡོད་�ང་དེ་ཚ�་འ�ལ་མི་�བ། དེ་ཚ�ས་�་�ང་�ང་�ང་འདོན་མི་�བ། 8�་འ�་དེ་ཚ�་
བཟོས་མཁན་དང་དེ་ཚ�ར་�ོ་བཅོལ་�ེད་ནི། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�་འ�་བཞིན་�་འ�ར། 9ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�ོད་
ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོ་བཅོལ་ཞིག། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�བས་�ོགས་དང་�ང་�ོབ་གནང་ངོ། 10དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གི་�་མ་�མས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ོ་བཅོལ་ཞིག། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�བས་�ོགས་དང་
�ང་�ོབ་གནང་ངོ། 11ཁོང་ལ་མཆོད་པ་འ�ལ་མཁན་ཚང་མ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་ཞིག། ཁོང་གིས་
�ོད་ཚ�ར་�བས་�ོགས་དང་�ང་�ོབས་གནང་ངོ། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་�ན་ཞིང་�ིན་�བས་



ག�ང་མ�ར 

གནང་བར་འ�ར། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་དང་། དཀོན་མཆོག་གི་�་མ་ཡོངས་ལ་�ིན་�བས་གནང་
བར་འ�ར། 13ཁོང་གིས་ཆེ་�ང་མེད་པར་ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་�་མཁན་ཚ�ར། དེ་ཚ�ར་ཁོང་གིས་�ིན་�བས་གནང་
བར་འ�ར། 14�ོད་དང་�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་ལ་ནི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�་�ག་གནང་བར་
ཤོག། 15མཐོ་རིས་དང་ནི་ས་གཞི་བཀོད་མཁན་�ིས། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག། 16མཐོ་རིས་
ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གཅིག་པོའི་ཡིན། འོན་�ང་ཁོང་གིས་ས་གཞི་འདི་ནི་མི་ཚ�ར་གནང་། 17གཤིན་
ཁམས་�་འ�ོ་མཁན་གཤིན་པོས། དེ་ཚ�་�་ཞིག་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་མི་ཡོང་། 18འོན་�ང་ང་
ཚ�་གསོན་པོས་ད་ནས་�ས་�ན་�། ཁོང་ལ་གཏང་རག་འ�ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག།  

ག�ང་མ�ར 116 

འཆི་བ་ནས་ཐར་པའི་མིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ།  

1ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�མས་�ི་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁོང་གིས་ང་ལ་གསན་པ་དང་། ཁོང་གིས་
ང་ཡི་�ོན་ལམ་གསན། 2ང་ཡི་ཇི་ཙམ་འབོད་�ང་ཁོང་གིས་གསན། 3�ོགས་བཞིར་ང་ལ་འཆི་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། 
འཆི་བའི་དངངས་�ག་གི་ང་ལ་འགེབས། ང་ལ་འཇིག་�ང་དང་སེམས་འ�ལ་གང་ཡོད་དོ། 4དེ་ནས་ང་ཡིས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་འབོད། �གས་�ེས་གཟིགས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�ོབ་རོགས་གནང། 5གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་བཀའ་�ིན་ཅན་དང་བཟང་པོ་ཡིན། ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�ིང་�ེ་ཅན་ཡིན་ནོ། 6གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གིས་�ོགས་མེད་�མས་ལ་�ང་། ཁོང་གིས་ང་ལ་ཉེན་ཁའི་�ས་�་�བས། 7ང་ཡི་སེམས་ཉིད་�ོད་ནི་
�ོ་ཁལ་པོ་�ོས་ཞིག། གང་ལ་ཟེར་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་བཟང་པོ་གནང་། 8གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གིས་འཆི་བ་ལས་ནི་ང་ལ་�བས། ཁོང་གིས་ང་ཡི་མིག་�་�ི་གནང་ཞིང་། ང་ལ་ཕམ་�ད་སོགས་ལས་
�བས་པ་གནང་། 9དེར་བ�ེན་ང་ནི་གསོན་པོ་�མས་�ི་�ིང་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་�ང་འ�ལ་�ི་ཡོད། 
10ང་ནི་ཆ་ཚང་མེད་པར་སོང་ཡོད། �ས་�བས། 11ང་འཇིགས་ནས། �་ལ་ཡང་�ོ་ཁལ་མི་�བ། ཞེས་�ས་པའི་
�བས་�། དེ་�ས་ཡང་ངས་ཡིད་ཆེས་�ེད་�་�ངས་མེད་དོ། 12ང་ཡི་�ོགས་�་ཁོང་གི་བཀའ་�ིན་�ིར། ང་ནི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ཅི་འ�ལ་�བ། 13ང་ལ་�བས་�ིར་གཏང་རག་འ�ལ་བའི་�ིར། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་�ང་�ན་ཆང་འ�ལ་བ་འ�ལ་�ི་ཡིན། 14ང་ནི་ཁོང་གི་མི་མང་ཡོངས་�ི་ཚ�གས་�ོད། དམ་བཅའ་
�ས་པ་�མས་ཁོང་ལ་འ�ལ། 15ཁོང་གི་མི་མང་ནས་མི་ཞིག་འཆི་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་དཀའ་
ངལ་ཇི་ཙམ་ཡོང་། 16ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ན་གཡོག་ཡིན། ངའི་ཨ་མའི་གནང་བ་�ར་ངས་�ེད་
ལ་ཞབས་�ི་�་གི་ཡིན། ང་ལ་འཆི་བ་ལས་�ེད་�ིས་�བས་གནང་�ང་། 17ང་ནི་�ེད་ལ་�གས་�ེའི་དམར་མཆོད་
འ�ལ། �ེད་ལ་ང་ཡི་�ོན་ལམ་འདེབས་�ི་ཡིན། 18-19�ེད་�ི་མི་འབངས་ཡོངས་�ོགས་ཚ�གས་པའི་སར། དམ་
པའི་མཆོད་ཁང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�། ང་ཡིས་དམ་བཅའ་�ེད་པ་�མས་�ེད་ལ་འ�ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་
བ�ོད་བ�གས་ཤིག།  

ག�ང་མ�ར 117 



ག�ང་མ�ར 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ།  

1མི་རིགས་�ན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་ཅིག། མི་མང་�ན་�ི་ཁོང་ལ་བ�ོད་པ་འ�ལ། 2ཁོང་གི་�མས་
པ་ང་ཚ�ར་བ�ན་པོ་ཡོད། ཁོང་གི་དམ་ཚ�ག་�ན་�ལ་ནི་ཐོག་མཐའ་མེད་པ་གནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་
བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག།  
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�ལ་ཁ་ཐོབ་པའི་�ིར་གཏང་རག་གི་�ོན་ལམ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་གཏང་རག་འ�ལ། གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁོང་ནི་བཟང་པོ་ཡིན། ཁོང་གི་�མས་པ་
�ན་�་གནས། 2ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་འདི་�ར་�ས་པར་ཤོག། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 3དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གི་�་མ་ཚ�་ཡིས་འདི་�ར་�ས་པར་ཤོག། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 4ཁོང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་
མཁན་ཡོངས་ནས་འདི་�ར་�ས་པར་ཤོག། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 5ང་ཡི་དཀའ་ངལ་�ས་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བོས། ཁོང་གིས་བཀའ་ལན་གནང་ནས་ང་ཐར་རོ། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་ང་མཉམ་
ཡོད་པས་ང་མི་འཇིགས། ང་ལ་�་ཡི་ཅི་ཞིག་�ེད་�བ་བམ། 7ང་ལ་མགོན་�བས་གནང་མཁན་དེ་ནི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། ངས་རང་གི་ད�་�མས་ཕམ་པ་མཐོང་བར་འ�ར། 8མི་ལ་�ོ་བཅོལ་བ་ལས། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ོ་བཅོལ་�ེད་པ་ལེགས་པ་ཡིན། 9མི་ཡི་འགོ་པར་�ོ་གཏད་�ེད་པ་ལས། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་ལ་�ོ་བཅོལ་�ེད་པ་ལེགས་པ་ཡིན། 10ང་ལ་�ོགས་བཞིར་ད�་བོ་མང་པོས་བ�ོར། འོན་�ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དབང་གིས་ང་ཡིས་དེ་ཚ�ར་ཚར་བཅད་དོ། 11དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ོགས་བཞིར་བ�ོར་ནས་ཡོད། 
འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དབང་གིས་ང་ཡིས་དེ་ཚ�ར་ཚར་བཅད་དོ། 12�ང་ཚ�གས་བཞིན་�་དེ་ཚ�ས་
ང་ལ་བ�ོར། འོན་�ང་དེ་ཚ�་ཚ�ར་�ོད་མེ་�ར་འཚ�ག་ནས་�ར་�་འཆི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དབང་གིས་
ང་ཡིས་དེ་ཚ�ར་ཚར་བཅད་དོ། 13ང་ལ་འཇིགས་�་�ང་བར་ཐབ་�ོལ་�ེད་པ་དང་ང་འཕམ་བཞིན་ཡོད། འོན་
�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་�བས། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་�ོབས་ཅན་བཟོས་པ་
གནང་། ཁོང་གིས་ང་ལ་�བས་པ་གནང་། 15དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་�ི་�ར་ནང་�། �ལ་ཁའི་དགའ་བའི་
�ད་འབོད་ཉོན་ཞིག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ོབས་�ིས་འདི་�མས་�ང་བ་ཡིན། 16ཁོང་གི་མ�་�ོབས་
�ིས་ནི་དམག་ས་�། �ལ་ཁའི་ངང་ནས་ང་ཚ�ར་འ�ིད་གནང་ངོ་། 17ང་ནི་འཆི་མི་ཡོང་། དེའི་ཚབ་�་ང་གསོན་
པོར་བ�ད་པ་དང། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཛད་འ�ིན་�མས་ནི་ང་ཡིས་བ�ོད། 18ཁོང་གིས་ང་ལ་ཉེས་
ཆད་�ག་པོ་བཏང་། འོན་�ང་ཁོང་གིས་ང་ནི་འཆི་མ་འ�ག། 19མཆོད་ཁང་�ོ་�མས་ངའི་�ིར་�ེ་བར་མཛད། 
ང་ནང་�་འ�ལ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་གཏང་རག་འ�ལ། 20འདི་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་
�ལ་�ོ་ཡིན། �ང་བདེན་མི་�མས་གཅིག་�་དེ་ནང་འ�ལ་�བ། 21ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་བ�ོད་པ་
འ�ལ། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ིས་ང་ལ་གསན་པ་དང། �ེད་�ིས་ང་ལ་�ལ་ཁ་གནང་ཡོད། 22�ིམ་བཟོ་པ་ཚ�ས་
ཕན་མེད་ཟེར་ནས་ད�གས་པའི་�ོ། �ང་གཞི་�ེ་བའི་�ར་�ོར་འ�ར་ཡོད་དོ། 23འདི་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
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ཁོང་གི་གནང་བ་ཡིན། དེ་ནི་ཇི་�ར་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 24དེ་རིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ལ་བའི་
ཉིན་མོ་ཡིན། ང་ཚ�་དགའ་ཞིང་�ིད་པོ་�་དགོས་སོ། 25གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་�བས་རོགས་
གནང་། ང་ཚ�ར་དར་ཞིང་�ས་མཛ�ད་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། 26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཚན་ནང་ཕེབས་
མཁན་ལ། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་ནས། ང་
ཚ�ས་�ེད་ལ་�ིན་�བས་འ�ལ། 27གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ཁོང་གི་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་བཟང་
པོ་གནང་། ལག་�་ཡལ་ག་འ�ར་ནས་�ས་ཆེན་�གས། དེ་ནས་མཆོད་�ིའི་�ོགས་བཞིར་བ�ོར་བ་བ�བ། 
28�ེད་ནི་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང། ང་ནི་�ེད་ལ་གཏང་རག་འ�ལ། �ེད་�ི་�ན་�གས་�ོར་ལ་ང་ཡི་
བ�ོད། 29གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་གཏང་རག་འ�ལ། གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁོང་ནི་བཟང་པོ་ཡིན། ཁོང་གི་
�མས་པ་�ན་�་གནས་པར་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 119 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ་�ིམས་བཞིན་�་�ོད་མཁན་དང་། ཉེས་མེད་མི་ཚ�་�ེལ་མཁན་དེ་ཚ�་བདེའོ། 
2ཁོང་གི་བཀའ་�་བཞིན་�་འ�ལ་མཁན་དང་། རང་གི་སེམས་�ི་གཏིང་ནས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་བ�ིས་མཁན་དེ་
ཚ�་བདེའོ། 3དེ་ཚ�ས་ནམ་ཡང་ནོར་འ�ལ་མི་�ེད་ཅིང་། དེ་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་འ�ལ་ལམ་ནང་�་འ�ོ། 
4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་རང་གི་བཀའ་�ིམས་གནང་། དེ་ནི་དམ་ཚ�ག་�ན་པའི་�ོ་ནས་�ང་ང་
ཚ�ར་ག�ངས། 5�ེད་�ི་བཀའ་�ོབ་�མས་ནི་དམ་ཚ�ག་ངང་། ང་ཡིས་�ང་བར་�བ་པའི་རེ་བ་ང་ལ་ཡོད། 6�ེད་
�ི་བཀའ་�་ཚང་མ་ང་ཡིས་�ང་�བ་ན། ང་ངོ་ནི་ཚ་མི་དགོས་སོ། 7�ེད་�ི་�ང་བདེན་�ིམས་�མས་ང་ཡི་བ�བ་
པའི་�ས། ང་ཡི་སེམས་ནི་གཙང་མའི་�ོ་ནས་�ེད་ལ་བ�ོད། 8�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�མས་ནི་ང་ཡི་�ང་གིས་ཡིན། 
ང་ལ་ནམ་ཡང་�ངས་བར་མ་གནང་ཞིག།  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ང་བ།  

9ན་གཞོན་ཚ�ས་རང་གི་མི་ཚ�་ཇི་�ར་གཙང་མ་བཞག་�བ་བམ། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�མས་�ང་ནས་ཡིན། 10ང་
ཡི་སེམས་�ི་གཏིང་ནས་�ེད་ལ་ཞབས་ཏོག་�་ཐབས་�ེད་�ི་ཡོད། �ེད་�ི་བཀའ་�་�མས་�ང་�་ལས་ངའི་
སེམས་ལོག་མ་བ�ག། 11ངས་�ེད་དང་འགལ་བའི་�ིག་པ་མི་�ེད་�ིར། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་རང་གི་སེམས་ནང་
བཞག་གི་ཡོད། 12�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་�ེད་ལ་བ�ོད་�ི་ཡོད། �ེད་�ི་ལམ་�་འ�ལ་�ིར་ང་ལ་�ོབ། 
13�ེད་�ི་གནང་བའི་བཀའ་�ིམས་ཚང་མ། ང་ནི་ཡང་ནས་ཡང་�་�གས་ཆེར་བ�ོད་�ིས་ཡིན། 14�་དངོས་
མང་པོ་ཡོད་པར་དགའ་བ་ལས། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�མས་�ང་�་ང་ལ་དགའ་བ་མང་བ་ཐོབ། 15ང་ནི་�ེད་�ི་
�ོབ་�ོན་�མས་ལ་�ངས་�ི་ཡོད། �ེད་�ི་བཀའ་�ོབ་དེ་ལ་ང་ནི་བ�ག་ད�ད་�ེད་�ི་ཡོད། 16�ེད་�ི་བཀའ་
�ིམས་དེ་ལ་ང་ནི་དགའ་�་ཡིན། �ེད་�ི་བཀའ་�་�མས་ང་ཡིས་ནམ་ཡང་མི་�ེད་དོ༎  



ག�ང་མ�ར 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ལ་དགའ་བ་ཐོབ་པ།  

17ང་ནི་འཚ�་ཞིང་�ེད་�ི་བཀའ་�མས་�ང་བའི་�ིར། �ེད་�ི་�ན་གཡོག་ང་ལ་བཟང་པོ་མཛ�ད། 18�ེད་�ི་
བཀའ་�ིམས་ནང་གི་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་བདེན་པ་�མས་མཐོང་བའི་�ིར། �ེད་�ིས་ང་ཡི་མིག་དེ་�ེ་བར་མཛད་
�་གསོལ། 19ང་ནི་ས་གཞིར་�ས་�ན་�ང་ཙམ་�ི་�ིར་�་གནས། �ེད་�ི་བཀའ་�་�མས་ང་ལས་མ་�ས་ཤིག། 
20ངའི་�ིང་�ན་�་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�མས་ཤེས་པའི་�ིར་�་�ན་�ག་བ�བ་བཞིན་འ�ག། 21ང་�ལ་ཅན་
ལ་�ེད་�ི་བཀའ་�ོན་གནང་བ་དང་། བཀའ་�ིམས་མི་�ང་མཁན་ཚ�ར་དམོད་པ་འཕོག་ཡོད། 22ང་ལ་དེ་ཚ�འི་
དམའ་འབེབས་དང་འ�་བ་ནས་ཐར་པ་གནང་བར་མཛད། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ང་ཡི་�ང་། 
23�ལ་པོ་�མས་�ི་ངའི་�ིར་འ�ལ་�་�ས་ངན་བ�མས། འོན་�ང་ང་ནི་�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་�མས་�ངས་�ིས་
ཡིན། 24�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་�ིས་ང་ལ་དགའ་�ོ་ཐོབ་�ི་ཡོད། དེ་ཚ�་�མས་ནི་ང་ཡི་�ོས་བ�བ་མཁན་ཡིན༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ང་�་�ོ་ཐག་ཆོད་པ།  

25ང་ནི་འཕམ་ཞིང་ཐལ་བར་བ�ད་ཡོད་ཅིང་། �ེད་�ི་ཞལ་ཆེ་བཞིན་�་ང་ལ་�ང་བར་མཛ�ད། 26ང་ཡིས་�ེད་
པ་�མས་ཁས་ལེན་ནས་�ེད་�ིས་བཀའ་ལན་གནང་། �ེད་�ི་ཕེབས་ལམ་ནང་�་འ�ལ་�ིར་ང་ལ་�ོབ། 27�ེད་
�ི་བཀའ་�ིམས་�ོགས་�ིར་ང་ལ་རོགས་མཛ�ད་ཅིག། �ེད་�ི་ངོ་མཚར་ཅན་�ོབ་�ོན་ཐོག་�ོམ་�ི་ཡིན། 28ང་ནི་
�ག་བ�ལ་�ག་པོས་མནར་ནས་ཡོད་པ་དང་། �ེད་�ི་ཞལ་ཆེ་བཞིན་�་ང་ལ་�ོབས་ཆེན་བཟོས། 29ངན་པའི་
ལམ་�་འ�ོ་བར་ང་ལ་�ོབ་རོགས་གནང་། �ེད་�ི་བཟང་བ་ཉིད་�ི་ངང་ང་ལ་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་བ�བ་པར་
མཛ�ད། 30ང་ཡིས་བདེན་པའི་ལམ་དེ་འདམས་ཡོད། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�མས་ལ་ནི་ང་ཡིས་དོ་�་�ེད་ཡོད། 
31གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་�མས་ལ་ང་ཡིས་ཉན། ང་ལ་ངོ་ཚའི་ནང་�་�ད་�་མ་འ�ག་ཅིག། 
32ང་ནི་འདོད་མོས་ཆེན་པོས་�ེད་�ི་བཀའ་�མས་�ང་གི་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ི་ང་ལ་ད་�ང་�ོ་�ོས་
གནང་༎  

�ོ་�ོས་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

33གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ིམས་�ི་དོན་དེ་ང་ལ་�ོབ། ང་ནི་དེ་ལ་�ས་�ན་�་�ང་�་ཡིན། 34�ེད་�ི་
བཀའ་�ིམས་དེ་ཡི་འ�ེལ་བཤད་ང་ལ་གནང་། ང་ཡི་�ིང་ནི་�ིལ་པོས་བཀའ་�མས་ཡོངས་�་�ང་། 35�ེད་�ི་
བཀའ་�་�ང་�ིར་ང་ལ་ཉན་པོ་བཟོས་རོགས་གནང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་དེའི་ནང་ང་ལ་དགའ་བ་ཐོབ། 36ང་ནི་
�ག་པོ་འ�ར་འདོད་ལས་�ང་�ག་པ་ནི། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ང་བའི་འདོད་པ་ང་ལ་གནང་། 37ང་ལ་དོན་
མེད་གཏམ་ལ་དོ་�ང་�ེད་མ་འ�ག་རོགས་གནང། �ེད་�ི་ཞལ་ཆེ་བཞིན་�་ང་ལ་བཟང་པོ་མཛ�ད། 38�ེད་�ི་
བཀའ་�ིམས་�ང་མཁན་མཉམ་�་འཇོག་པའི་ཞལ་ཆེ་དེ། ང་�ེད་�ི་�ན་གཡོག་མཉམ་�་འཇོག་པར་མཛ�ད། 
39ངས་འཇིགས་པའི་དམའ་འབེབས་ནས་ང་ལ་�ོབ་�་གསོལ། �ེད་�ི་�ིམས་ད�ོད་�མས་ཇི་�ར་ཡ་མཚན་ཆེ་



ག�ང་མ�ར 

བ་ཡོད། 40ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་�མས་�ང་བའི་འདོད་པ་ཡོད། ང་ལ་མི་ཚ�་གསར་པ་གནང་གང་ལགས་ཟེར་ན་
�ེད་ནི་�ང་བདེན་ཡིན༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ལ་�ོ་བཅོལ་བ།  

41གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་ཇི་�ར་གཅེས་པར་�ོན། རང་གི་ཞལ་ཆེ་བཞིན་�་ང་ལ་�ོབ་�་གསོལ། 42དེ་ནས་
ང་ལ་འ�་མཁན་དེ་ཚ�ར་ངས་ལན་�ོད་�བ་བོ། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ི་བཀའ་ལ་ངས་�ོ་གཏད། 43�ན་�་
�ང་གཏམ་བཤད་པས་�ས་པ་ང་ལ་གནང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ི་�ིམས་ད�ོད་ལ་རེ་བ་ཡོད། 44ང་ནི་�ན་
�་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ང་གི་ཡིན། 45ང་ནི་རང་དབང་�ོ་ནས་གསོན་པོར་གནས་�ི་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན་
ངས་�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་�ང་ཐབས་�ས། 46�ེད་�ི་བཀའ་�་�མས་�ལ་པོ་�མས་�ི་�ོད་�་ཤོད་�ི་ཡིན། ང་ནི་ངོ་
ཚའི་ནང་�་�ད་མི་འ�ར། 47�ེད་�ི་བཀའ་�་�མས་�ང་�ས་ང་ལ་དགའ་བ་ཐོབ། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ནི་དེ་
ལ་གཅེས་�ི་ཡོད། 48�ེད་�ི་བཀའ་�་�མས་ལ་ང་ནི་�ས་ཤིང་གཅེས་པ་ཡིན། ངས་�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་དེ་ཚ�ར་ང་
ཡིས་�ོམ་�ི་ཡོད༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ལ་�ོས་གཏད།  

49�ེད་�ི་�ན་དང་བཞག་པའི་ཞལ་ཆེ་�ན་པར་མཛ�ད། དེ་ཡིས་ང་ལ་རེ་བ་གནང་ཡོད་དོ། 50དཀའ་ངལ་�ས་
�་ཡང་ང་ལ་སེམས་གསོ་ཐོབ་�ང་བས། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ི་ཞལ་ཆེས་ང་ལ་མི་ཚ�་གནང་། 51ང་�ལ་ཅན་
ཚ�ས་ང་ལ་�ན་�་�ད་གསོད་�ས། འོན་�ང་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་དེ་ལ་ངས་�ངས་མེད། 52�ོན་�ི་�ེད་�ི་
�ིམས་ད�ོད་�མས་ང་ཡིས་�ན་པ་དང་། དེ་ཡིས་ང་ལ་སེམས་གསོ་ཐོབ་�ང་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། 53ངན་
པས་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ོར་བ་མཐོང་བའི་�ས། དེ་�ས་ང་ལ་ཁོང་�ོ་ཧ་ཅང་ལངས་�ང་ངོ་། 54ས་གཞི་འདི་
ནང་ང་ཡི་མི་ཚ�་�ང་�འི་ནང་། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ོར་ལ་ང་ཡིས་མ�ར་མ་བ�མས། 55ང་ནི་མཚན་མོར་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་�ན། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ོར་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་གི་ཡོད། 56�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་
�ང་�ས་ང་ཡི་དགའ་�ིད་ཐོབ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ལ་མོས་པ།  

57ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་རང་གཅིག་པོར་འདོད་�ི་ཡོད། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ང་�ིར་དམ་བཅའ་
འ�ལ་�ི་ཡོད། 58རང་གི་�ིང་ནས་�ེད་ལ་�་བ་འ�ལ་�ི་ཡོད། �ེད་�ི་ཞལ་ཆེ་བཞིན་�་ང་ལ་�ིང་�ེ་གནང། 
59ང་ནི་རང་གི་�ོད་པར་བསམ་�ོ་གཏོང་ཡོད། �ེད་�ི་�ོབ་�ོན་�ང་�ིར་ང་དམ་བཅའ་འ�ལ་�ི་ཡོད། 60ང་ནི་
�ེད་�ི་བཀའ་�་�ང་བ་ལ་མ་འགོར་བར་�ེལ་བ་ཚབ་ཚབ་�ས་བཞིན་ཡོད། 61ངན་པས་ང་ལ་�ི་བ�གས་ཡོད་
ཅིང་། འོན་�ང་ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་མི་�ེད་དོ། 62�ེད་�ི་�ང་བདེན་�ི་�ིམས་ད�ོད་�ིར་�་�ེད་ལ་ནི། 
བ�ོད་�ིར་ང་ནི་མཚན་�ེད་ལངས་ནས་བ�ད་�ི་ཡོད། 63ང་ནི་�ེད་ལ་ཞབས་ཏོག་�ེད་མི་དེ་ཚ�་དང་། བཀའ་



ག�ང་མ�ར 

�ིམས་�ང་མཁན་ཚང་མའི་�ོགས་པོ་ཡིན། 64གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེས་ས་གཞི་གང་
ཡོད་ཅིང་། �ེད་�ི་བཀའ་�་�མས་ང་ལ་བ�བ་�་གསོལ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ི་རིན་ཐང།  

65གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ཞལ་ཆེ་ཚང་མ་�བ་གནང་ཞིང་། �ེད་�ི་�ན་གཡོག་ང་ལ་བཟང་པོ་གནང་
ཡོད་དོ། 66ང་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཡོན་ཏན་གནང་རོགས་གནང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ི་བཀའ་�ར་ངས་�ོ་
གཏད། 67�ེད་�ིས་ཉེས་ཆད་མ་གནང་�ོན་�་ངས་ཉེས་�ས། འོན་�ང་ད་�་ང་ཡི་�ེད་�ི་བཀའ་ལ་ཉན། 
68�ེད་ནི་ཇི་�ར་བཟང་ཞིང་�ིང་�ེ་ཅན་ལགས་པས། རང་གི་བཀའ་�་འདི་ཚ�་ང་ལ་བ�བ་�་གསོལ། 69ང་�ལ་
ཅན་ཚ�ས་ངའི་�ོར་�ན་གཏམ་བཤད་ཡོད་ཅིང་། འོན་�ང་ང་ཡི་�ིང་ནས་�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་�མས་�ང་གི་ཡོད། 
70མི་�མས་འདི་ཚ�འི་�ོ་�ོས་གང་ཡང་མེད། འོན་�ང་ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་དེ་ལ་དགའ་བ་ཐོབ། 71ང་ལ་
ཉེས་ཆད་བཏང་བ་དེ་ནི་ལེགས་པ་དང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་ཡིས་�ེད་�ི་བཀའ་�་ང་ལ་�ངས་�་འ�ག། 
72�ེད་�ི་གནང་བའི་བཀའ་�ིམས་དེ་ནི་ངའི་�ིར་�། ས་གཞི་ཡོངས་�ི་�་དངོས་ལས་�ང་ཆེ་བ་ཡིན༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ནང་�་ཡོད་པའི་�ིམས་�ང།  

73�ེད་�ིས་ང་ལ་བཀོད་པ་གནང་ནས་ཁམས་བཟང་བཞག། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ངས་བའི་�ིར་ང་ལ་�ོ་�ོས་
གནང་རོགས་གནང། 74�ེད་ལ་�ས་བ�ར་�ས་མིས་ང་ལ་མཐོང་ནས་དགའ། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ི་ཞལ་
ཆེར་ངས་�ོས་བཅོལ། 75�ེད་�ི་�ིམས་ནི་�ང་པོ་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་ཤིང་། དེའི་�ིར་�ེད་�ིས་ང་ལ་ཉེས་ཆད་
གནང་བ་དང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་ནི་དམ་�ན་ཡིན་ནོ། 76�ེད་�ི་�ན་གཡོག་ང་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་
བཞིན། �ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེས་ང་ལ་སེམས་གསོ་གནང་བར་མཛད། 77ང་ལ་�ིང་�ེ་གནང་བས་ང་ནི་
འཚ�་བར་འ�ར། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ལ་ནི་ཡིད་རངས་སོ། 78ང་ལ་བ�ན་�་�ོན་
བ�ོད་�ེད་མཁན་དེ་ཚ�། ང་�ལ་ཅན་�མས་ངོ་ཚའི་ནང་�་�ད་པར་ཤོག། ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་�ོབ་དེ་ཚ�ར་�ོམ་
�ི་ཡིན། 79�ེད་ལ་�ས་ཤིང་�ེད་�ི་བཀའ་�་�མས་ཤེས་མཁན་ཚ�། དེ་དག་ཡོངས་�་ང་ཡི་�་�་ཡོང་བར་ཤོག། 
80ང་ཡིས་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ཡོངས་�་�བ་�བ་པར་ཤོག། ཕམ་པའི་ངོ་ཚ་ལས་�ོབས་པར་ཤོག།  

ཐར་པའི་�ིར་�་�ོན་ལམ།  

81གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ག་�ས་�བས་ཡོང་ཟེར་ཞིང་�ག་བ�ད་བཞིན་ང་ནི་ཐང་ཆད་ཡོད། ང་ནི་�ེད་
�ི་བཀའ་ལ་�ོ་བཅོལ་�ེད་�ི་ཡོད། 82�ེད་�ིས་ང་ལ་ཞལ་ཆེ་གནང་བའི་གཏམ་�ི་�ིར། བ�་བཞིན་བ�་བཞིན་
ང་ཡི་མིག་�ང་ཐང་ཆད་ཡོད། �ེད་�ི་ང་ལ་ག་�ས་རོགས་གནང་ཡོང་ཞེས་ངས་འ�ིས་བཞིན་ཡོད། 83ང་ནི་
ཕངས་པའི་�ལ་པ་�་�་ཕན་མེད་ཆགས་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ེད་མེད་དོ། 84ད་�ང་
ང་ཡི་ག་�ས་བར་�་�ག་དགོས་སམ། ང་ལ་འཚ�་མིར་ག་�ས་ཉེས་ཆད་གནང་ཡོང་ངམ། 85�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་
མི་ཉན་ང་�ལ་ཅན་དེ་ཚ�ས། ང་ལ་�ི་ནང་�ད་�ིར་དོང་ཞིག་�ས་ནས་ཡོད། 86�ེད་�ི་བཀའ་�་ནི་ཡོངས་�་�ོ་



ག�ང་མ�ར 

ཁལ་འོས་པ་ཡིན་ཞིང་། མི་ཡིས་ང་ལ་�ན་གཏམ་�ས་ནས་འཚ�ར་བཞིན་འ�ག། ང་ལ་�བས་མཛ�ད་ཅིག། 87ང་
ལ་གསོད་�ིར་དེ་ཚ�འི་དོན་�མས་�བ་�བས་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ེད་མེད་དོ། 88�ེད་
�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེས་ང་ལ་བཟང་པོ་མཛ�། དེའི་�ིར་ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ང་ཐོབ་ཤོག།  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ལ་དད་པ་�ེད་པ།  

89གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་བཀའ་ནི་�ན་�་གནས་པར་འ�ར། འདི་ནི་མཐོ་རིས་གནས་�་མཐའ་མེད་
གནས་པར་འ�ར། 90�ེད་�ི་དམ་ཚ�ག་བ�ལ་པའི་བར་�་གནས་པ་དང་། �ེད་�ིས་ས་གཞི་གནས་�་འཇོག་
པས་འདི་ནི་གཡོ་མི་འ�ར། 91ད་བར་�ེད་�ི་བཀའ་ཡིས་ཚང་མ་�ས་ཡོད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་�མས་�ེད་
�ི་�ན་གཡོག་ཡིན། 92�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ངའི་དགའ་བའི་འ�ང་�ངས་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ང་ངའི་�ག་
བ�ལ་ནང་འཆི་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། 93ང་ནི་�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་ནམ་ཡང་�ང་མེད་�་གཏོང་གི་མིན། གང་ལགས་ཟེར་
ན་དེ་ཡི་�ོ་ནས་�ེད་�ིས་ང་ལ་གསོན་པོར་འཇོག། 94ང་ནི་�ེད་�ི་ཡིན་པས་ང་ལ་�ོབ་�་གསོལ། ངས་�ེད་�ི་
བཀའ་�་�མས་�ང་བའི་ཐབས་ཤེས་�ེད་�ི་ཡོད། 95ང་ལ་གསོད་�ིར་ངན་པས་འཇབ་ནས་�ག་བ�ད་ཡོད། 
འོན་�ང་ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ཐོག་�ོམ་�ི་ཡིན། 96དོན་གནད་ཚང་མར་མཐའ་མ་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་པས། 
འོན་�ང་�ེད་�ི་བཀའ་�་ནི་ཡོངས་�་�ོན་མེད་ལགས༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ལ་གཅེས་པ།  

97ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ལ་ཧ་ཅང་གཅེས་བཞིན་ཡོད། ཉིན་གང་དེ་ཡི་�ོར་ལ་ང་ནི་བསམ་�ི་ཡོད། 98�ེད་
�ི་བཀའ་�་གཏན་�་ང་དང་མཉམ་�་ཡོད། དེ་ཡིས་ང་ལ་ད�་བོ་ལས་�ང་ཤེས་རབ་ཅན་�་འ�ར། 99�ོབ་
དཔོན་�ན་ལས་�ག་པ་ང་ཡི་ཤེས་�ི་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་�མས་ང་ཡིས་�ོམ། 100མི་�ན་
�ན་ལས་�ག་པས་ཤེས་རབ་ང་མཉམ་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་�་�མས་�ང་། 101ང་ཡི་
�ོད་ལམ་ངན་པ་འདི་ཚ�་ལེན་མེད་ཅིང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་ཉན་འདོད་ཡོད། 102�ེད་�ི་
�ོབ་�ོན་�མས་ང་ཡིས་�ང་མེད་�ེད་མེད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་ཉིད་ནི་ང་ཡི་�ོབ་དཔོན་ཡིན། 103�ེད་
�ི་�ོབ་�ོན་�མས་ཇི་�ར་མངར་མོ་ཡོད། �ང་�ི་ལས་�ང་མངར་བ་ཡོད། 104�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ནས་ང་ལ་
ཤེས་རབ་ཐོབ་�ི་ཡོད། དེའི་�ེན་ང་ཡིས་�་�ོད་ངན་པ་ཚང་མར་�ང་པོ་�ས༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ལས་འོད་ཟེར་ཐོབ་པ།  

105�ེད་�ི་བཀའ་ནི་ང་ལ་�ེ་འ�ིད་�ེད་མཁན་བ�་མར་དང། ང་ལ་འ�ོ་ལམ་�ོན་མཁན་འོད་ནི་དེ་རང་ཡིན། 
106�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་�ང་པོ་�མས་�ང་བའི་�ིར་�་ངས། �ལ་བའི་དོ་དམ་�ི་ཁས་ལེན་ཚང་མ་�བ་�་ཡིན། 
107གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�ག་བ�ལ་�མས་ཤིན་�་འཇིགས་�་�ང་བ་ཡོད། �ེད་�ི་ཞལ་ཆེ་བཞིན་�་ང་
ལ་གསོན་པོ་འཇོག་རོགས་གནང། 108�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�གས་�ེ་�ོན་ལམ་ངོས་ལེན་གནང་རོགས་
གནང། �ེད་�ི་བཀའ་�་�མས་ང་ལ་�ོབ་�ོན་གནང་�་གསོལ། 109ང་ཡི་�ོག་ནི་ཉན་ཁ་གདོང་ལེན་�ེད་པར་



ག�ང་མ�ར 

�་�ིགས་ཡོད། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ང་ཡི་�ེད་མེད་དོ། 110མི་ངན་འདི་ཚ�ས་ང་ལ་�ི་བ�གས་ཡོད། འོན་�ང་ང་
ཡི་�ེད་�ི་བཀའ་�་�མས་�ང་ཡོད་དོ། 111�ེད་�ི་བཀའ་�་�མས་ནི་ང་ཡི་མཐའ་མེད་པ་བདག་བ�ང་དང་། 
དེ་ནི་ང་ཡི་སེམས་�ི་དགའ་བའི་�་ཡིན་ནོ། 112ང་ནི་འཆི་བའི་ཉིན་མོ་དེ་ཡི་བར་�་ནི། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་
�ང་�ིར་ང་ཡི་སེམས་ཐག་བཅད༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ི་ནང་�་�ང་�ོབ།  

113�ེད་མཉམ་དམ་ཚ�ག་བ�ེན་པོ་མི་�ེད་མཁན་ཚ�ར་ང་�ང་གི་ཡོད། འོན་�ང་ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ལ་
གཅེས་པོ་ཡོད། 114�ེད་ནི་ང་ལ་�བས་ཤིང་�ང་�ོབ་�ེད་མཁན་ཡིན། �ེད་�ི་ཞལ་ཆེ་དེ་ལ་ང་ནི་རེ་བ་བཅོལ་
�ིས། 115�ིག་ཅན་མི་�མས་�ོད་ཚ�་ང་ནས་ཕར་སོང་ཞིག། ང་ནི་ངའི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ་�མས་�ང་གི་
ཡིན། 116ཞལ་ཆེ་བཞིན་�་ང་ལ་�ོབས་གནང་ང་ནི་འཚ�་བར་འ�ར། ང་ཡི་རེ་བ་�ོང་ལོག་�་མ་བཏང་རོགས་
གནང། 117ང་ལ་བ�ང་རོགས་གནང་ང་ནི་ཁམས་བཟང་གནས་པར་འ�ར། ང་ནི་�ན་�་�ེད་�ི་བཀའི་ནང་དོ་
�ང་�ེད་�ི་ཡིན། 118བཀའ་�ིམས་མི་�ང་མཁན་ལ་�ེད་�ི་�ངས་གནང་ཡོད། དེ་ཚ�འི་གཡོ་�འི་�ས་�མས་
ཕན་མེད་�་འ�ར་རོ། 119མི་ངན་�མས་ལ་�ེད་�ིས་�ོག་པ་�་�ར་གནང་། དེའི་�ིར་ང་ནི་�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་
�མས་ལ་གཅེས། 120ང་ནི་�ེད་ལ་འཇིགས་ཤིང་འདར་བཞིན་ཡོད། �ེད་�ི་�ིམས་�ི་ད�ད་མཚམས་དེ་ལ་ང་ནི་
འཇིགས༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ང་བ།  

121ང་ཡིས་�ང་པོ་དང་ནི་བཟང་པོ་ལ་སོགས་�ིས། ང་ལ་ད�་བོའི་ལག་�་གཏོང་བ་མ་གནང་ཞིག། 122རང་གི་
�ན་གཡོག་ལ་ནི་རོགས་�ེད་�ིར་ཞལ་ཆེ་མཛ�ད། ང་ལ་ང་�ལ་ཅན་ཚ�ས་དབང་གནོན་�ེད་མ་འ�ག། 123�ེད་
�ིས་ཐར་ལམ་ཆེད་�་ཞལ་ཆེ་གནང་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལ་བ�་བཞིན་ང་ཡི་མིག་ནི་ཐང་ཆད་ཡོད། 124རང་གི་�ན་
�ན་�གས་བ�ེ་བཞིན་�་ང་ལ་�ོད་ལམ་གནང་། ང་ལ་�ེད་�ི་བཀའ་�་�མས་བ�བ་པར་མཛ�ད། 125ང་ནི་
�ེད་�ི་�ན་གཡོག་ཡིན་ང་ལ་�ོ་�ོས་གནང་�་གསོལ། �ེད་�ི་�ོབ་�ོན་�མས་ནི་ཤེས་པའི་�ིར། 126གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་འ�ིན་ལས་མཛད་པའི་�ས་ལ་བབས། གང་ལགས་ཟེར་ན་མི་ཚ�ས་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་
ལ་ནི་མི་�ང་ངོ། 127དེའི་�ིར་ང་ཡིས་�ེད་�ི་བཀའ་དེ་�མས་ལ་ནི། རིན་ཐང་ཅན་�ི་གསེར་ལས་གཅེས་པར་
འཛ�ན་�ི་ཡོད། 128དེའི་�ིར་ང་ནི་�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་ཚང་མ་�ང་། ངན་པའི་ལམ་ཚང་མར་�ང་པོ་�ས་�ི་ཡོད༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ང་�འི་འདོད་པ།  

129�ེད་�ི་བཀའ་�ོབ་�མས་ནི་ཇི་�ར་ངོ་མཚར་ཆེ། དེ་�མས་རང་གི་སེམས་ནས་�ང་གི་ཡོད། 130�ེད་�ི་
བཀའ་�ོབ་�མས་�ི་འ�ེལ་བཤད་�ིས་འོད་�ིན་པ་དང་། �ན་�ོངས་ཅན་ལ་ཤེས་རབ་ཐོབ། 131�ེད་�ི་བཀའ་
�མས་�ང་འདོད་ཡོད་པའི་�ེན། ང་ཡི་ཁ་ནི་གདངས་ནས་ད�གས་ཡང་ཧལ་ནས་ཡོད། 132�ེད་ལ་གཅེས་
མཁན་�མས་�ི་�ོགས་�་གཟིགས་པ་དང། དེ་ལ་�ིང་�ེ་གནང་བ་བཞིན་�་ང་ལ་གནང། 133�ེད་�ི་ཞལ་ཆེ་



ག�ང་མ�ར 

བཞིན་�་ང་ནི་འ�ེལ་བ་ལས། �བས་ནས་ངའི་ཐོག་ངན་པས་དབང་�་�ད་མ་འ�ག། 134ང་ལ་�ག་པོ་གཏོང་
མཁན་ལག་ནས་�ོབ་�་གསོལ། �ེད་�ི་བཀའ་�མས་ང་ཡིས་�ང་བའི་�ིར། 135�ེད་ནི་ང་མཉམ་བ�གས་པའི་
�ིན་�བས་གནང་�་གསོལ། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་དེ་ཚ�འི་�ོབ་�ོན་གནང་�་གསོལ། 136ང་ཡི་མིག་�་དེ་ནི་
གཙང་པོ་�་�ར་�ག། གང་ལགས་ཟེར་ན་མི་མང་ཚ�ས་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་མི་�ང་ངོ་༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ནི་�ང་པོ་ཡིན།  

137གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་�ང་བདེན་ཡིན་ཞིང་། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�མས་ནི་�ང་བ་ཉིད་ལགས་སོ། 
138�ེད་�ི་ང་ཚ�ར་གནང་བའི་བཀའ་�ིམས་དེ་ཚ�་ནི། �ང་ཞིང་ཡང་དག་ཉིད་ལགས་སོ། 139ང་ཡི་ནང་�་�ོ་བ་
མེ་�ར་འབར་བ་དང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་ངའི་ད�ས་�ེད་�ི་བཀའ་མི་�ང་། 140�ེད་�ི་ཞལ་ཆེ་དེ་ནི་ཇི་�ར་
ངེས་གཏན་ཡིན་པ་དང་། ང་ནི་དེ་ལ་ཅི་�ར་བ�ེ་སེམས་�ེད་བཞིན་ཡོད། 141ང་ནི་གལ་ཆེ་མིན་པར་བ�ས་པ་
ཡིན། འོན་�ང་�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་�མས་ནི་ང་ཡིས་�ངས་མེད་དོ། 142�ེད་�ི་�ང་བ་ཉིད་ནི་གཏན་�་གནས་པ་
དང་། �ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ན་�་བདེན་པ་ཡིན་ལགས་སོ། 143ང་ལ་�ག་བ�ལ་དང་ནི་སེམས་�ལ་སོགས་�ི་
གང་། འོན་�ང་�ེད་�ི་བཀའ་�ས་ང་ལ་དགའ་བ་ཐོབ། 144�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་དེ་ཚ�་�ན་�་�ང་བདེན་ལགས། 
ང་ལ་�ོ་�ོས་གནང་བས་ང་ནི་འཚ�་བར་འ�ར༎  

ཐར་པའི་�ིར་�་�ོན་ལམ།  

145ང་ནི་རང་གི་སེམས་ནས་�ེད་ལ་འབོད་�ིས་ཡོད། བཀའ་ལན་གནོང་ཞིག་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ཚང་མ་�ང་
གིས་ཡིན། 146ང་ནི་�ེད་ལ་འབོད་པས་ང་ལ་�ོབ་�་གསོལ། ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ང་གིས་ཡིན། 147ཉི་
ཤར་�ོན་�་ང་ལ་�བས་�ིར་�ེད་ལ་འབོད། �ེད་�ི་ཞ་ཆེ་དེ་ལ་ང་ཡི་རེ་བ་�ས། 148ང་ནི་�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་
�མས་ལ། �ོམ་�ིར་མཚན་གང་ལངས་ནས་བ�ད་�ི་ཡོད། 149�ེད་�ི་�ན་ཆད་མེད་པའི་�མས་བ�ེའི་�ེན་
�ིས་ནི། ང་ཡི་�་བར་གསན་ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལགས། �ེད་�ི་�ིང་�ེའི་�ོ་ནས་ང་ཡི་མི་ཚ�་�ོབ། 
150�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ནམ་ཡང་མི་�ང་མཁན་�མས་ནི། ང་ཡི་�ག་�བ་ཅན་�ི་བ�བ་སིགས་གཏང་མི་དེ་ཚ�་
ཉེ་བར་འ�ག། 151འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ངའི་འ�མ་ཡོད། �ེད་�ི་བཀའ་�་ཡོངས་�ོགས་�ག་
�་གནས་པར་འ�ར། 152�ོན་ནས་ང་ཡིས་�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་�ོར་�ངས་པ་ཡིན། �ེད་�ིས་དེ་�མས་�ག་�་
གནས་�ིར་བཟོས་གནང་ངོ་༎  

མགོན་�བས་�ི་ཆེད་�་�་བ་འ�ལ་བ།  

153ང་ཡི་དཀའ་ངལ་གཟིགས་ནས་ང་ལ་�ོབ་�་གསོ། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ི་བཀའ་ལ་ངས་�ངས་མེད། 
154ང་ཡི་�་དོན་�ི་�ང་�ོབ་གནང་ནས་ང་ལ་ར་དབང་གནང། རང་གི་ཞལ་ཆེ་བཞིན་�་ང་ལ་�ོབ་�་གསོལ། 
155མི་ངན་�མས་ནི་�བས་མི་འ�ར། གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ལ་ནི་མི་�ང་ངོ་། 
156འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ིང་�ེ་ཆེ་བ་ཡོད། �ེད་�ི་�གས་�ེ་གཟིགས་ནས་ང་ལ་�ོབ་�་གསོལ། 



ག�ང་མ�ར 

157ང་ལ་ད�་བོ་དང་ནི་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་མང་། འོན་�ང�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�མས་ཉན་�་ང་ཡི་
�ངས་མེད་དོ། 158གཡོ་�་ཅན་ཚ�ར་�་�ས་ངའི་སེམས་ཞེན་ལོག་�ང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་
བཀའ་མི་�ང་། 159གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་དེ་�མས་ལ། ང་ཡིས་ཇི་�ར་གཅེས་པ་�ེད་�ིས་
གཟིགས་རོགས་གནང་། �ེད་�ི་�གས་བ�ེ་ནམ་ཡང་བ�ར་མི་ཡོང། དེའི་�ེན་�ིས་ང་ལ་�བས་རོགས་གནང། 
160�ེད་�ི་བཀའ་�མས་ཡོངས་�་བདེན་པ་ཡིན། �ེད་�ི་�ང་བདེན་�ི་ད�ད་མཚམས་�མས་མཐའ་མའི་བར་
�་གནས༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ོགས་�་བ�ོ་འ�ལ་�་བ།  

161�ོབས་�གས་ཅན་ཚ�ས་དོན་མེད་ང་ལ་འཐབ། འོན་�ང་ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ལ་�ས་བཞིན་ཡོད། 
162�་ནོར་མང་པོ་ཐོབ་པའི་མི་ནི་དགའ་བ་�ར། �ེད་�ི་ཞལ་ཆད་�ེན་�ིས་ང་ནི་ཇི་�ར་དགའ་བཞིན་ཡོད། 
163ང་ནི་�ན་གཏམ་ལ་ནི་�ང་ཞིང་ཞེན་ལོག་�ས། འོན་�ང་ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་ལ་གཅེས་�ི་ཡོད། 164�ེད་�ི་
�ང་བདེན་�ི་�ིམས་�ི་ད�ད་མཚམས་�ི་�ིར་�། ཉིན་མ་གཅིག་ལ་ལན་བ�ན་�ེད་ལ་གཏང་རག་འ�ལ། 
165�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་གཅེས་པར་�ེད་མིར་�ང་�ོབ་ཐོབ། དོན་གད་ཞིག་གིས་དེ་ཚ�་འ�ེལ་མི་འ�ར། 
166�ེད་�ི་ང་ལ་�བས་�ིར་ང་ནི་�ག་བ�ད་ཡོད། ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་�ར་�བ་པ་�ེད་�ིས་ཡོད། 167�ེད་�ི་
�ོབ་�ོན་�མས་ལ་ང་ཡིས་�ང་བར་�ིས། ང་ཡི་སེམས་�ི་ནང་ནས་དེ་�མས་གཅེས་འཛ�ན་�ིས། 168ང་ནི་�ེད་
�ི་བཀའ་�ོབ་�མས་ལ་�ང་གི་ཡོད། ང་ཡི་�ིས་པའི་ལས་�མས་ཚང་མ་�ེད་�ིས་གཟིགས༎  

མགོན་�བས་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

169�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�བས་�ིར་ང་ཡི་འོད་�ེད་�ང་�ེབས་པར་ཤོག། �ེད་�ི་ཞལ་ཆེ་བཞིན་�་ང་ལ་�ོ་
�ོས་གནང་བར་མཛ�ད། 170ང་ཡི་�ོན་ལམ་�ེད་�ི་གསོན་རོགས་གནང་། �ེད་�ི་ཞལ་ཆེ་བཞིན་�་ང་ལ་�ོབ་�་
གསོལ། 171ང་ནི་�ན་�་�ེད་ལ་བ�ོད་པ་འ�ལ་�ི་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ང་ལ་བ�བ་
པའི་�ིར། 172ང་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་�ོར་ལ་མ�ར་མ་ལེན། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ི་བཀའ་�་�མས་ནི་
�ང་པོ་ཡིན། 173ང་ལ་�བས་�ིར་�ན་�་�་�ིགས་བ�གས་རོགས་གནང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ི་བཀའ་
�མས་ང་ཡིས་�ང་། 174�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ལ་�བས་པའི་རོགས་རམ་ཆེད་�་ང་ནི་�ེད་ལ་
�ག་བ�ད་ཡོད། �ེད་�ི་བཀའ་�མས་ནང་�་ང་ལ་དགའ་�ོ་ཐོབ། 175�ེད་�ི་ང་ལ་�ོག་གནང་ང་ཡི་�ེད་ལ་
བ�ོད། �ེད་�ི་�ོབ་�ོན་ནང་ནས་ང་ལ་མགོན་�བས་ཐོབ་པར་ཤོག། 176�ག་པའི་�ག་དང་འ�་བ་ང་ནི་
འ�མས་བཞིན་ཡོད། དེར་བ�ེན་ཕེབས་ནས་�ེད་�ི་�ན་གཡོག་ང་ལ་འཚ�ལ་བར་མཛ�ད། གང་ལགས་ཟེར་ན་
�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་ངས་�ང་མེད་�་བོར་མེད་དོ༎  

ག�ང་མ�ར 120 

མགོན་�བས་�ི་�ིར་�་�ོན་ལམ།  



ག�ང་མ�ར 

1ང་ནི་དཀའ་ངལ་�བས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བོས་པ་དང། ཁོང་གིས་ང་ལ་བཀའ་ལན་གནང་�ང་
ངོ་། 2�ན་�ི་མ�་�ོ་དང་ནི་གཡོ་�་ཅན་�ི་�ེ་ལས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ལ་�ོབ་�་གསོལ། 3�ོད་
�ན་�ས་མཁན་ཚ�་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་ཅི་ཞིག་གནང་ཡོང་ངམ། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་ཇི་འ�་
ཞིག་ནི་གཏོང་གནང་ངམ། 4དམག་མིའི་མདའ་�ོ་བོ་དང་མེ་འབར་བཞིན་པའི་སོལ་བས། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་
ཉེས་ཆད་བཏང་གནང་བར་འ�ར། 5�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་�ོད་�་དེ་ནི་མེ་ཤེག་�་ཡང་ན་ཀེ་དར་ཡི་མི་�མས་�ི། 
�ོད་�་�ོད་པ་བཞིན་ངན་པ་འ�ག། 6ཞི་བདེར་ཞེན་ལོག་�ེད་མཁན་ཚ�་དང་མཉམ་�་ནི། ང་ནི་�ན་ཧ་ཅང་
རིང་པོ་བ�ད་པ་ཡིན། 7ང་ཡི་ཞི་བདེའི་ཆེད་�་གཏམ་�ེད་�བས། དེ་ཚ�་འཐབ་འཛ�ང་�ེད་པར་�་�ིག་�ས་
བཞིན་འ�ག།  

ག�ང་མ�ར 121 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ང་ཚ�འི་�ང་�ོབ་མཁན།  

1རི་བོ་�མས་�ི་�ོགས་�་ངའི་མིག་ཡར་ལ་འདེགས། ང་ལ་མགོན་�བས་ས་�ོགས་གང་ནས་�ེབས་ཡོང་ངམ། 
2མཐོ་རིས་དང་ས་གཞི་བཀོད་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས། ང་ཡི་མགོན་�བས་ཐོབ་པར་འ�ར། 3ཁོང་གིས་
�ོད་ནམ་ཡང་རིལ་མི་འ�ག། �ོད་�ི་བ�ང་མཁན་ཁོང་ནི་ནམ་ཡང་མནལ་ཅོག་གཟིམ་མི་འ�ར། 4ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་བ�ང་མཁན་ཁོང་ཉིད་ནི། མནལ་ཅོག་གཟིམ་ནས་ནམ་ཡང་བ�གས་མི་འ�ར། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་
གིས་�ོད་ལ་�ང་�ོབ་གནང་། ཁོང་ནི་�ོད་ལ་�ང་�ིར་�ོད་�ོགས་བ�གས་ཡོད་དོ། 6ཉིན་མོར་ཉི་མས་�ོད་ལ་
གནོད་འཚ�་མི་�ེད་དོ། མཚན་མོར་�་བས་�ོད་ལ་གནོད་འཚ�་མི་�ེད་དོ། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་
འཇིགས་པ་�ན་ལས་�བས་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་ཁམས་བཟང་འཇོག་པར་འ�ར། 8�ོད་ནི་�ི་ལ་ཐོན་
ཞིང་ནང་�་འ�ལ་བ་དང་། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་ད་�་དང་�ན་�་�ང་�ོབ་གནང་བར་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 122 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་བ�ོད་པ།  

1དེ་ཚ�ས་ང་ལ་ང་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི། མཆོད་ཁང་ནང་�་འ�ོའོ་ཟེར་�ས་ང་དགའོ། 2ད་�་ང་ཚ�་འདི་�་
ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི། ག�ང་�ོ་ནང་�་ལངས་བ�ད་ཡོད། 3གཅིག་�་འ�ེལ་བའི་�ོང་�ེར་མཛ�ས་པོ་ཞིག་�་�། ཡེ་�་
ཤ་ལེམ་�ོང་�ེར་�ར་�་བཟོས་ནས་ཡོད། 4ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�ི་�ེ་�མས་ཁོང་གི་བཀའ་བཞིན་�། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་གཏང་རག་འ�ལ་�ིར་གནས་དེར་ཡོང་། 5ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡི་�ལ་པོ་�མས་�ིས་ནི། རང་གི་
འབངས་ལ་�ིམས་གཅོད་�ིར་�་གནས་འདིར་བ�ད། 6ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཆེད་�་ཞི་བདེའི་�ོན་ལམ་བཏབ། �ོད་ལ་
�མས་བ�ེ་�ེད་མིར་�ན་�མ་ཚ�གས་པར་ཤོག། 7�ེད་�ི་�གས་རི་�མས་ནང་�་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་ཤོག། �ེད་�ི་
ཕོ་�ང་�མས་ནང་�་ཁམས་བཟང་ཡོང་བར་ཤོག། 8ང་ཡི་�ན་�མས་དང་�ོགས་པོ་�མས་�ི་དོན་�། ངས་ཡེ་�་



ག�ང་མ�ར 

ཤ་ལེམ་ལ་�ོད་ལ་ཞི་བདེ་�ང་ཤོག་ཟེར། 9ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཕོ་�ང་གི་དོན་�། 
�ེད་�ི་འཕེལ་�ས་�ིར་�་ང་ཡིས་�ོན་ལམ་འདེབས༎  

ག�ང་མ�ར 123 

�ིང་�ེའི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡར་མཐོ་རིས་གནས་�་�ེད་�ིས་�ལ་�ིད་�ོང་སར། ང་ཡི་མིག་ནི་�ེད་�ི་�ོགས་�་
ཡར་འདེགས་ཡོད། 2རང་གི་�ིན་བདག་ལ་ནི་གཡོག་པོས་�ོས་བཅོལ་ཞིང་། གཡོག་མོས་རང་གི་�མ་ལ་�ོ་བཅོལ་
�ེད་པ་བཞིན། དེ་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལགས། �ེད་�ི་�ིང་�ེ་གི་ཆེད་�་�ེད་�ི་
�ོགས་�་ང་ཚ�ས་�་བཞིན་�ོད་�་ཡིན། 3ང་ཚ�འི་�ེང་�་�ིང་�ེ་གནང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ིང་�ེ་གནང་
རོགས་གནང་། ང་ཚ�ར་ཧ་ཅང་�ད་�་མང་པོས་གང་ནས་ཡོད། 4�ན་ཧ་ཅང་རིང་བར་�་�ག་པོ་�མས་�ིས་ང་
ཚ�ར་འ�་བ་དང་། བཙན་གནོན་�ེད་མི་ང་�ལ་ཅན་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་བ�ས་བཅོས་�ས་ཡོད་དོ༎  

ག�ང་མ�ར 124 

དཀོན་མཆོག་ནི་རང་གི་མི་འབངས་ཆེད་�་�ང་�ོབ་གནང་མཁན།  

1ང་ཚ�འི་�ོགས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མེད་པ་ཡིན་ན་ཅི་�ང་ཡོང་། �ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལན་�བ་ཤིག། 2ང་ཚ�འི་
�ེང་�་ད�་བོ་�མས་�ིས་�ོལ་བའི་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་�ོགས་�་མེད་ཡིན་ན། 3ང་ཚ�འི་�ོགས་
�་ཡོད་པའི་འབར་བའི་�ོ་བའི་ནང་། དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་གསོན་པོར་�ར་མིག་གཏོང་བ་ཡོད། 4དེ་ནས་ང་ཚ�ར་�་
ལོག་ནང་�་འ�ེར་བ་དང་། �ས་ང་ཚ�ར་བཀབ་པ་ཡོད། 5འ�གས་པའི་�་ཡི་�་�བ་�ིས་ནི་ང་ཚ�ར་�བ་པ་ཡོད། 
6ང་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་གཏང་རག་འ�ལ་བར་�ིས། ཁོང་གིས་ང་ཚ�འི་ད�་བོར་ང་ཚ�་མེད་པར་བཟོས་
བ�ག་མེད་དོ། 7�ི་རའི་�ི་ལས་ཐར་བའི་�་འ�་ང་ཚ�་ཐར། �ི་ནི་རལ་བའི་�ེན་�ིས་ང་ཚ�་ཐར་བ་ཡིན། 8མཐོ་
རིས་དང་ས་གཞི་བཀོད་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས། ང་ཚ�འི་མགོན་�བས་ཐོབ་�ི་ཡོད༎  

ག�ང་མ�ར 125 

དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་�ི་�ང་�ོབ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་�ོས་བཅོལ་མཁན། དེ་ཚ�་ནི་ནམ་ཡང་མི་གཡོ་བ་དང་མི་�ལ་བའི་ཛ�་ཡོན་རི་བོ་འ�། 
2ཡེ་�་ཤ་ལེམ་རི་�མས་�ིས་བ�ོར་བ་�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་མི་འབངས་ལ། ད་ནས་བ�ང་�ེ་�ན་
�་བ�ོར་ནས་ཡོད། 3�ང་བདེན་�ི་�ལ་�་ངན་པས་�ན་�་�ིད་མི་�ོང། དེ་འ�་�ང་ན་�ང་བདེན་�ིས་ངན་
ལས་�ས། 4བཟང་པོ་�ེད་ཅིང་བཀའ་�་�མས་�ང་མཁན་ལ། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་བཟང་པོ་གནང་



ག�ང་མ�ར 

བར་མཛ�ད། 5འོན་�ང་ངན་པར་�ེད་�ིས་ཉེས་ཆད་གནང་བའི་�ས། �ེད་�ི་འ�ོ་ལམ་�ངས་མིར་ཡང་ཉེས་
ཆད་གནང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་ཤོག།  

ག�ང་མ�ར 126 

ཐར་བའི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�། �ིར་ལོག་འ�ིད་ཕེབས་གནང་བ་གནས་�ལ་དེ་གཉིད་
ལམ་འ�་བ་འ�ག། 2ང་ཚ�ས་གད་ནས་དགའ་བའི་�་ད�ངས་ལེན་པ་དང་། མི་རིགས་གཞན་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་�ོར་ལ་
འདི་�ར་�ས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་�བས་ཆེན་�ི་མཛད་པ་གནང་ངོ། 3བདེན་པར་ཁོང་
གིས་ང་ཚ�འི་ཆེད་�་�བས་ཆེན་�ི། མཛད་པ་གནང་བས་ང་ཚ�ར་དགའ་བ་ཐོབ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གཙང་པོ་
�མ་པོར་ཆར་པས་�་འ�ེར་བ་�ར། དེ་བཞིན་ང་ཚ�ར་ཡང་�ར་དར་�ས་ཡོང་བ་བཟོས་རོགས་གནང། 5མཆི་མ་
མཉམ་�་ས་བོན་འདེབས་མཁན་ཚ�ས། དགའ་བའི་�ོ་ནས་�ོན་ཐོག་དེ་ནི་�་བར་འ�ར། 6�་བཞིན་ས་བོན་
འ�ེར་ནས་འདེབས་པར་འ�ོ་མཁན་ཚ�ས། དགའ་ཞིང་�་ད�ངས་ལེན་བཞིན་�ོན་ཐོག་བ�་ནས་ལོག་ཡོང་བར་
འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 127 

དཀོན་མཆོག་གི་བཟང་བ་ཉིད་ལ་བ�ོད་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཁང་�ིམ་མ་བཟོས་ན། ཁང་བཟོ་པ་ཡི་ལས་�མས་དོན་མེད་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གིས་�ོང་�ེར་དེ་མ་�ང་ན། བ�ང་བ་ཚ�ས་ལངས་ནས་�ང་�་དེ་དོན་མེད་ཡིན 2�་�ོ་ལངས་ནས་
མཚན་མོ་�ི་པོར་ཉལ། དེ་བཞིན་འཚ�་�ིར་ངལ་�ོལ་དོན་མེད་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
གཅེས་པར། ཉལ་�བས་དེ་ཚ�ར་མཁོ་ཆས་ཆ་ཚང་གནང་། 3�་�་�མས་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གནང་�ིན་
ཡིན། དེ་དག་ལ་བདེན་པའི་�ིན་�ིས་�བས་པ་ཡིན། 4ན་སོ་གཞོན་�ས་�ེས་པའི་�་�མས། དཔའ་བོའི་ལག་པར་
ཡོད་པའི་མདའ་ག�་འ�་བ་ཡིན། 5རང་ལ་མདའ་དེ་འ�་བ་མང་པོ་ཡོད་པའི་མི་དེ་དགའ། �ིམས་གཅོད་གནས་
�་རང་གི་ད�་བོ་དང་མཉམ་�། འ�ད་�བས་དེ་ལ་ནམ་ཡང་ཕམ་�ད་�ང་མི་ཡོང་༎  

ག�ང་མ�ར 128 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ང་མཁན་�མས་ལ་�་དགའ་ཐོབ་�།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ་�ང་མཁན་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་�་�མས་བཞིན་འ�ལ་མཁན་ཚ�་བདེའོ། 
2�ོད་�ིས་རང་གི་ལས་�ི་འ�ས་�་ཟ་བ་དང། བདེ་ཞིང་�ོད་ལ་འཕེལ་�ས་ཆེན་པོ་ཡོང་བར་འ�ར། 3�ོད་�ི་



ག�ང་མ�ར 

�ིམ་�་�ོད་�ི་�ང་མ་ནི་འ�ས་�་ཅན་�ན་ཤིང་འ�་བ་དང། �ོད་�ི་�་�ག་�མས་ནི་ཁ་�ར་�ོན་ཤིང་�ང་
�ང་འ�་བ་�ོད་�ི་ཅོག་ག�ིའི་�ོགས་བཞིར་བ�ད། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ་�ང་མཁན་མིས། ངས་
གཏན་དེ་འ�་བ་�ིན་�བས་ཐོབ་པར་འ�ར། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་ཛ�་ཡོན་ནས་�ིན་�བས་གནང་
བར་ཤོག། �ོད་�ིས་ཚ�་གང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཡར་�ས་�ིན་པ་མཐོང་བར་ཤོག། 6�ོད་�ིས་རང་གི་ཚ་བོ་ཚ་མོ་མཐོང་
བར་ཤོག། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ེང་�་ཞི་བདེ་�ང་བར་ཤོག།  

ག�ང་མ�ར 129 

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་ད�་བོ་�མས་�ི་�བ་འགལ་�་�ོན་ལམ།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་ནི་གཞོན་�འི་�ས་ནས་ད་�འི་བར། �ོད་�ི་ད�་བོས་�ོད་ལ་ཇི་�ར་མནར་བ་ང་ཚ�ར་�ོས། 
2ད�་བོས་ང་ལ་ན་གཞོན་�ས་ནས་ག�ག་�བ་�ིས་བ�བ་གསིག་�ས། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་ནམ་ཡང་�ལ་མི་
�བ། 3དེ་ཚ�ས་ང་ཡི་�ལ་པར་�་�ས་བཟོས་པ་དང་། དེ་ལ་�ོས་པའི་ཞིང་དང་འ�་བ་བཟོས་�ང་ངོ་། 4འོན་�ང་
�ང་བ་ཉིད་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ན་གཡོག་�ོལ་ལས་ང་ལ་ཐར་�་འ�ག་པར་མཛད། 5ཛ�་ཡོན་ལ་ནི་
�ང་མཁན་མི་ཐམས་ཅད། ངོ་ཚའི་ངང་�ི་�ར་�བ་པར་ཤོག། 6དེ་ཚ�་ནི་ཁང་�ིམ་�ི་མཐོག་�་�ེས་པའི་�ོན་�་
�མ་པའི་�་དང་འ�་བ་�ང་བར་ཤོག། 7�་ཞིག་གིས་དེ་ལ་བ�ས་པ་དང། ཡང་ན་དེ་ལ་བ�མས་ནས་འ�ེར་མི་
�བ། 8ལམ་དེར་འ�ལ་མིས་དེ་�ར་བ�ོད་མི་ཡོང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ོད་ལ་�ིན་�བས་གནང་
བར་ཤོག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་མཚན་ནང་�་ང་ཚ�ས་�ོད་ལ་�ིན་�བས་�ད༎  

ག�ང་མ�ར 130 

མགོན་�བས་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1�ག་བ�ལ་དང་ནི་དཀའ་ངལ་སོགས་�ི་མནར་བའི་�ས། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་འབོད་�ི་ཡོད། 
2ང་ཡི་�་བར་གསན་ཞིག་གཙ�་བོ་ལགས། མགོན་�བས་�ིར་ང་ཡི་�་བར་གསན་པར་མཛད་�་གསོལ། 3�ེད་�ི་
ང་ཚ�འི་�ིག་པའི་�ིས་�མས་བཞག་གནང་ན། ཉེས་ཆད་དེ་ལས་�་ཞིག་ཐར་བར་�ེད་�ས་སམ། 4འོན་�ང་�ེད་
�ིས་ང་ཚ�ར་�ིག་བཤགས་གནང་བ་དང་། དེ་�ེན་�ིས་ང་ཚ�་འཇིགས་ཤིང་�ེད་�ི་�ང་�་ལངས་�བ་བོ། 5གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མགོན་�བས་ཆེད་�་ང་ནི་འདོད་པ་ཆེན་པོས་�ག་བ�ད་ཡོད། ང་ནི་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་�ོ་
བཅོལ་བཞིན་ཡོད། 6�ོ་�ང་པ་ཡི་ནམ་ལངས་པ་�ག་པ་�ར། �ོ་�ང་པ་ཡིས་ནམ་ལངས་�ག་ལས་�ག། ང་ནི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ག་བ�ད་ཡོད། 7ཨིསི་�ཱཨེལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ོ་བཅོལ་ཞིག། གང་
ལགས་ཟེར་ན་ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�ན་ཡིན་པ་དང། ཁོང་ནི་�ན་�་�ོབ་�ིར་�་�ིགས་བ�གས་ཡོད་དོ། 8ཨིསི་
�ཱཨེལ་རང་གི་མི་འབངས་ལ་ཁོང་གིས་ནི། �ིག་པ་�ན་ལས་དེ་ཚ�ར་�བས་པར་མཛད་གནང་ངོ་༎  

ག�ང་མ�ར 131 



ག�ང་མ�ར 

ཉམས་�ང་�ོ་བཅོལ་བའི་�ོན་ལམ།  

1ངས་རང་གི་ང་�ལ་�ངས་ཡོད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ཧམ་པ་ལས་ང་ཡི་སེམས་ནི་�ིར་ལོག་�ིས། �་བ་ཆེན་པོ་
དང་དཀའ་བའི་དོན་ཚ�ར་ང་ཡིས་དོ་�ང་མི་�ེད་དོ། 2དེ་ཡི་ཚབ་�་ང་ནི་ཚ�མས་པ་དང་ཞི་བདེར་ཡོད། ཇི་�ར་
�་�་ཨ་མའི་པང་པར་�་སིམ་ཉལ་བ་བཞིན། ང་ཡི་སེམས་�ི་ནང་�་རང་ཉིད་ཞི་བདེ་ཡོད། 3ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་ནི་
ད་�་དང་ནི་�ས་�ན་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ོ་བཅོལ་ཞིག།  

ག�ང་མ�ར 132 

མཆོད་ཁང་ལ་བ�ོད་བ�གས་པ།  

1�་བིད་དང་ནི་ཁོང་གི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་འ�ེར་བའི། དེ་ཚ�་�གས་ལ་མ་བ�ེལ་པར་མཛ�ད་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག། 2ཁོང་གིས་མནའ་ཇི་བ�ལ་ཡོད་དེ་�ན་པར་མཛ�ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ཁོང་གིས་�ེད་མ�་�ོབས་�ན་
པའི་ཡ་ཀོབ་�ི་དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་�་ཛ�གས་པའི་དམ་བཅའ། 3-5ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཆེད་
�་བ�གས་གནས་ཞིག། ཡ་ཀོབ་�ི་ནི་དཀོན་མཆོག་མ�་�ན་�ི་ཆེད་�། མཆོད་ཁང་ཞིག་ནི་�་�ིག་མ་�ང་བར། 
ང་རང་གི་�ིམ་ནང་�་ཡང་ན་ཉལ་�ིའི་�ེང་�་ཉལ་བར་མི་འ�ོའོ། རང་གི་མིག་ནང་གཉིད་ཡང་ཡོང་�་མི་
འ�ག་གོ། མིག་གི་�གས་པ་ལ་ཡང་�མས་�་མི་འ�ག་གོ། 6བེད་ལེ་ཧེམ་�་དམ་བཅའི་�ོམ་�ོར་ང་ཚ�ས་ཐོས། ཡ་
རིམ་�ི་ཐང་�མས་�་ང་ཚ�ས་དེ་�ེད། 7ང་ཚ�ས་ཟེར་ང་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ནང་�་འ�ོའོ། 
ཁོང་གི་�ལ་�ིའི་མ�ན་�་ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་མ�་�ོབས་�ི་
�གས་དམ་བཅའི་�ོམ་མཉམ་�། མཆོད་ཁང་ནང་�་ཕེབས་རོགས་གནང་། གནས་དེར་ཇི་�ིད་ནམ་གནས་བར་
�་བ�གས་པར་མཛ�ད། 9�ེད་�ི་�་མ་�མས་�ིས་�ང་པོ་ཇི་ཡིན་གཏན་�་�ིས། �ེད་�ི་མི་འབངས་དེ་ཚ�ས་
དགའ་ཞིང་�ད་འབོད་�ེད་པར་ཤོག། 10�ེད་�ིས་རང་གི་ཞབས་�ི་�་བིད་མཉམ་�་དམ་བཅའ་ཞིག་བཞག་
གནང་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་འདམས་པའི་�ལ་པོར་ངོས་ལེན་ཤིག། 11�ེད་�ིས་�་བིད་མཉམ་�་
དམ་བཅའ་ནན་པོ་བཞེས་པ་དང་། �ེད་�ིས་དམ་བཅའ་དེ་ནི་ནམ་ཡང་�ིར་མི་བཞེས། ང་ཡིས་�ོད་�ི་�་�མས་
�ི་�ོད་ནས་གཅིག་�ལ་པོར་བ�ོས་�་ཡིན། �ོད་�ི་�ེས་�་ཁོ་ཡིས་�ལ་པོ་�ེད་པར་འ�ར། 12གལ་ཏེ་�ོད་�ི་�་
ཚ�ས་ང་ཡི་དམ་བཅའ་དང་། ང་ཡིས་�ད་པའི་བཀའ་�་�མས་དེ་ཚ�ས་�ང་ཞིང་�ང་ན་ནི། དེ་ཚ�འི་�་�མས་
�ང་�ོད་�ི་�ེས་�་�ས་�ན་�ི་ཆེད་�་�ལ་པོར་འ�ར་ཡོང། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཛ�་ཡོན་ལ་
འདམས་ཤིང་། དེ་ལ་རང་གི་བ�གས་གནས་བཟོས་པ་�གས་འདོད་གནང་། 14གནས་དེར་ང་ནི་�ན་�་གནས་
�་ཡིན། ང་ནི་ས་གནས་དེ་�་�ལ་�ིད་�ོང་འདོད་ཡོད། 15ཛ�་ཡོན་�ི་དགོས་མཁོ་�མས་འབོལ་པོར་�ོད་�ིས་
ཡིན། མོ་ཡི་ད�ལ་པོ་�མས་ལ་ཟས་�ིས་ཚ�མས་པར་�ིས། 16མོ་ཡི་�་མ་�མས་�ི་ལས་ལ་ང་ཡིས་�ིན་�བས་�ད་
པ་དང། མོ་ཡི་མི་�མས་མ�ར་མ་ལེན་ཤིང་དགའ་བའི་�ད་འབོད་�ེད། 17འདི་�་ང་ཡིས་�་བིད་རིགས་བ�ད་
གཅིག་ལ་ནི། �ལ་པོ་�བས་ཆེན་ཞིག་�་བ�ོ་�་ཡིན། འདི་�་ང་ཡིས་འདམས་པའི་�ལ་པོའི་�ལ་�ིད་�ང་



ག�ང་མ�ར 

�ོབས་�་�་ཡིན། 18ཁོ་ཡི་�ལ་�ིད་འཕེལ་�ས་�ང་བར་འ�ར། འོན་�ང་ཁོ་ཡི་ད�་བོར་ང་ཡིས་ངོ་ཚར་བ�ག་
�་ཡིན༎  

ག�ང་མ�ར 133 

ཞི་མ�ན་མཉམ་གནས་�ི་བ�ོད་པ།  

1དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་འབངས་�མས་ཞི་མ�ན་མཉམ་གནས་པ་དེ། ཇི་�ར་�ོ་པོ་དང་ཡ་མཚན་�་ཞིག་ཡིན། 
2འདི་ནི་རིན་ཐང་ཅན་དང་བ�ོ་བའི་�ག་�མ། ཨ་རོན་ཁོ་ཡི་མགོ་ནས་ཨོག་ཚ�མ་བར་�་�ག་པ་དང། ཁོང་གི་
གོས་�ི་གོང་བར་�་འཛག་འ�་བ་ཡིན། 3འདི་ནི་ཧར་མོན་རི་�ེང་ཟིལ་པ་�ར། ཛ�་ཡོན་རི་�ན་�མས་�ེང་
འབབ་བཞིན་པ་ཟིལ་པ་�ར་ཡིན། གནས་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ིན་�བས་འཆི་མེད་ཚ�་རིང་
གནང་�འི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་དོ༎  

ག�ང་མ�ར 134 

དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པའི་�ིར་�་བོས་པ།  

1ཁོང་གི་ཞབས་�ི་ཚང་མ་ཁོང་ལ་མཚན་མོར་མཆོད་ཁང་�་ཞབས་�་མཁན་�མས། ཤོག་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 2མཆོད་ཁང་ནང་�་�ོན་ལམ་འདེབས་�ིར་རང་ཉིད་�ིས། ལག་པ་འདེགས་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 3མཐོ་རིས་དང་ནི་ས་གཞི་བཀོད་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས། ཛ�་ཡོན་ནས་�ོད་ཚ�ར་�ིན་�ིས་�ོབ་པར་ཤོག།  

ག�ང་མ�ར 135 

བ�ོད་པའི་མ�ར་མ།  

1-2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་འ�ལ་ཞིག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ཞབས་ཏོག་�་མཁན་�མས། 
�ོད་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཕོ་�ང་�། ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་ནང་�་ལངས་ནས་བ�ད་པ་�མས། ཁོང་གི་
མཚན་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་བ�ོད་པར་�ིས་གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁོང་ནི་བཟང་པོ་
ཡིན་པས། ཁོང་གི་མཚན་ལ་བ�ོད་པ་འ�ལ་བར་�ིས་གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁོང་ནི་�་�ིན་ཅན་ཡིན། 4ཁོང་གིས་ཡ་
ཀོབ་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་འབངས་ལ། ཁོང་གིས་རང་གི་ཆེད་�་འདམས་པར་མཛད་པ་ཡིན། 5ང་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�བས་ཆེན་ཡིན་པར་ང་ཡིས་ཤེས། �་གཞན་�ན་ལས་ཁོང་ནི་�བས་ཆེན་ཡིན། 6ཁོང་གིས་མཐོ་རིས་དང་
ས་གཞི་དང་�་མཚ�་�མས་དང་དེའི་གནས་གཏིང་རིང་�མས་�། རང་གི་�གས་འདོད་བཞིན་�་གནང་ངོ་། 
7ཁོང་གིས་ས་གཞིའི་མཐའ་ནས་�ང་�བ་�ི་�ིན་�མས་བ�་བ་དང་། �ང་�བ་�ི་ཆེད་�་�ོག་འ�ག་བཟོས་
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གནང་ངོ། རང་གི་བང་མཛ�ད་ནང་ནས་�ང་འདོན་པར་གནང་། 8ཨི་ཇིབ་�ལ་�་མི་ཚ�འི་�ོན་�ེས་�མས་དང་། 
�ད་འ�ོའི་�ོན་�ེས་ཚང་མ་ཁོང་གིས་བསད། 9�ལ་པོ་དང་ནི་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་�མས་ལ་ཉེས་པའི་�ིར། ཁོང་
གིས་�ས་དང་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ལས་�མས་མཛད། 10ཁོང་གིས་མི་རིགས་མང་པོར་ཚར་བཅད་གནང་བ་དང། 
�ོབས་�གས་�ན་པའི་�ལ་པོ་�མས་ལ་བསད་གནང་ངོ་། 11ཨ་མོར་པ་�མས་�ི་�ལ་པོ་སི་ཧོན་དང་། བྷ་�ན་
�ལ་�ི་�ལ་པོ་ཨོག་དང་ནི། ཀ་ནན་གི་�ལ་པོ་ཡོངས་�ོགས་ཁོང་གིས་བསད། 12ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་�ལ་�མས་
རང་གི་མི་འབངས་ལ་གནང་ངོ་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་གནང་ངོ། 13མི་རབས་ཡོངས་�ིས་�ེད་�ན་གསོ་
�ས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཟེར་�ན་�་�ོག་པར་འ�ར། 14གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་རང་གི་མི་འབངས་ལ་�ང་�ོབ་གནང་བ་དང་། རང་གི་ཞབས་ཏོག་�ེད་མིར་�ིང་�ེ་མཛད། 15མི་
རིགས་�མས་�ི་�་ནི་གསེར་དང་ད�ལ་ལས་བཟོས། འདི་ཚ�་མི་ཡི་ལག་པས་བཟོས་པ་ཡིན། 16ཁ་�མས་ཡོད་
�ང་དེ་ཚ�ས་�་མི་�བ། མིག་�མས་ནི་ཡོད་�ང་དེ་ཚ�ས་མཐོང་མི་�བ། 17�་བ་�མས་ཡོད་�ང་དེ་ཚ�ས་ཐོས་མི་
�བ། དེ་ཚ�འི་ད�གས་�ང་གཏོང་མི་�བ། 18དེ་ཚ�་བཟོས་མཁན་དང་དེ་ཚ�ར་�ོ་གཏད་�ེད་མི་�མས། རང་གི་
བཟོས་པའི་འ�་�་བཞིན་�་�ར་བར་ཤོག། 19ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད། 
དཀོན་མཆོག་གི་�་མ་�མས་�ེད་�མས་ཁོང་ལ་བ�ོད། 20�ོད་ཚ�་ལེ་ཝི་པ་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་
ཅིག། ཁོང་ལ་མཆོད་མཁན་�ེད་�མས་ཁོང་ལ་བ�ོད། 21ཛ�་ཡོན་ནང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་ཅིག། 
ཁོང་གི་བ�གས་གནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�ོད་ཅིག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག།  
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གཏང་རག་གི་མ�ར་མ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་གཏང་རག་འ�ལ་བར་�ིས། གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁོང་ནི་བཟང་པོ་ཡིན། ཁོང་གི་
�མས་པ་�ན་�་གནས། 2�་�ན་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་གཏང་རག་འ�ལ་ཞིག། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 
3གཙ�་བོ་�མས་�ི་གཙ�་བོ་ལ་གཏང་རག་འ�ལ་ཞིག། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 4ཁོང་ཉིད་གཅིག་�ས་ངོ་
མཚར་ཆེ་བའི་ལས་�མས་མཛད། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 5ཁོང་གི་ཤེས་རབ་�ི་ནི་མཐོ་རིས་བཀོད་
གནང་ངོ་། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 6ཁོང་གིས་�་མཚ�་གཏིང་རིང་�ེང་�་ས་གཞི་འཇོག་གནང་ངོ་། ཁོང་
གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 7ཉི་མ་དང་ནི་�་བ་ཁོང་གིས་བཟོས་གནང་ངོ་། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 
8ཉིན་མོའི་དོན་�་ཉི་མ་བཟོས་གནང་ངོ་། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 9མཚན་མོའི་དོན་�་�་བ་དང་ནི་
�ར་མ་བཟོས། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 10ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�འི་�ོན་�ེས་�་�མས་ཁོང་གིས་བསད། ཁོང་གི་
�མས་པ་�ན་�་གནས། 11ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�ལ་ནས་བཏོན། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་
གནས། 12མ�་�ན་�ག་དང་�ོབས་�ན་�ག་པས་བཏོན་པ་དང་། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 13ཁོང་གིས་
�་མཚ�་དམར་པོ་ཁག་གཉིས་མཛད། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 14རང་གི་མི་འབངས་དེ་བ�ད་འ�ིད། 
ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 15འོན་�ང་ཨི་ཇིབ་�ལ་པོ་དང་ནི་ཁོང་གི་དམག་མི་�་ལ་�ར། ཁོང་གི་�མས་
པ་�ན་�་གནས། 16ཁོང་གིས་རང་གི་མི་འབངས་ལ་འ�ོག་�ོང་བ�ད་ནས་འ�ིད། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་
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གནས། 17�ོབས་དང་�ན་པའི་�ལ་པོ་�མས་ལ་ཁོང་གིས་བསད། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 18�ན་�གས་
�ན་པའི་�ལ་པོ་�མས་ལ་ཁོང་གིས་བསད། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 19ཁོང་གིས་ཨ་མོར་པ་ཚ�འི་�ལ་པོ་
སི་ཧོན་བསད། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 20བྷ་ཤན་�ལ་�ི་�ལ་པོ་ཨོག་ཡང་ཁོང་གིས་བསད། ཁོང་གི་
�མས་པ་�ན་�་གནས། 21ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་�ལ་�མས་ནི་རང་གི་འབངས་ལ་གནང་། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་
གནས། 22ཁོང་གི་ཞབས་�ི་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་དེ་�མས་གནང་ངོ་། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 23ཁོང་གིས་ང་
ཚ�་ཕམ་�ས་ང་ཚ�ར་�ེད་མ་སོང་། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 24ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་ང་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་
ལས་ཐར་པ་གནང། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 25གསོན་པོའི་རིགས་ཚང་མར་ཁོང་གིས་ཁ་ཟས་གནང་། 
ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་�་གནས། 26མཐོ་རིས་�ི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་གཏང་རག་འ�ལ། ཁོང་གི་�མས་པ་�ན་
�་གནས༎  
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བཙན་�ོལ་�་�ིན་པའི་ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་ཚ�ས་�་ངན།  

1ང་ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་གཙང་པོ་�མས་�ི་འ�མ་བ�ད། དེ་གར་ང་ཚ�ས་ཛ�་ཡོན་�ན་ནས་�ས། 2དེ་གའི་འ�མ་�ི་
ཤིང་�ང་�ོང་�ེང། ང་ཚ�ས་རང་གི་པི་ཝང་བཏགས་པ་ཡིན། 3ང་ཚ�ར་བཙ�ན་�་འ�ེར་མཁན་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་�་
ལེན་བ�ག། ཁོ་ཚ�འི་སེམས་དགའ་�ིར་ང་ཚ�ར་འདི་�ར་�ས། ང་ཚ�ར་ཛ�་ཡོན་�ོར་ལ་�་གཏོང་ཞིག་། 4ཇི་�ར་
གཞན་�ི་�ལ་�་ང་ཚ�་ཡིས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�་ལེན་ནམ། 5ང་ཡིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོད་བ�ེད་ན། ང་
ཡིས་ནམ་ཡང་པི་ཝང་གཏོང་མི་�བ་པར་ཤོག། 6ང་ཡིས་�ོད་ལ་�ན་གསོ་མ་�ས་ན། �ོད་ལ་རང་གི་དགའ་�ོ་ཆེ་
ཤོས་དེ་བཞིན་�ིས་ནས་མ་�ན་ན། ང་ཡིས་ནམ་ཡང་མ�ར་མ་ལེན་མི་�བ་པར་ཤོག། 7ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དབང་�་
བ�་བའི་ཉིན། ཨེ་དོམ་པ་ཚ�ས་གང་�ེད་པ་�ན་པར་མཛ�ད། དེ་ཚ�ས་�་མ�ད་འདི་�ར་�ས་པའི་གཏམ་ལ་�ན་
པར་མཛ�ད། དེ་ལ་མེད་པར་�ས་ཏེ་སའི་ཁར་ད�གས། 8བྷེ་བྷི་ལོན་�ོད་མེད་པར་བཟོ་པར་འ�ར། �ོད་�ི་ང་
ཚ�ར་ཇི་�ས་པའི་ཆེད་�། �ོད་ལ་ད�་ཤ་ལེན་མཁན་མི་ཚ�་དགའོ། 9དེ་ཚ�ས་�ོད་�ི་�ེ�་�ང་�མས་�ང་འ�ེར། 
དེ་ནས་དེ་ཚ�་�ག་ཁར་བ�བ་པར་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 138 

གཏང་རག་གི་�ོན་ལམ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་རང་གི་སེམས་�ི་གཏིང་ནས་�ེད་ལ་གཏང་རག་འ�ལ་�ི་ཡོད། �་�མས་མ�ན་�་ང་
ཡིས་�ེད་ལ་བ�ོད་ད�ངས་འ�ལ་�ི་ཡོད། 2�ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་དང་དམ་ཚ�ག་�ན་�ལ་�ི་�ེན་�ིས་
ནི། �ེད་�ི་དམ་པའི་མཆོད་ཁང་�ོགས་�་ང་ཁ་བ�ས་ཡོད། �ེད་ལ་�ག་འཚལ་�་ཞིང་�ེད་མཚན་བ�ོད་�ི་
ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ི་རང་གི་མཚན་དང་། བཀའ་�་�མས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཟེར་�ེད་�ིས་�ོན་པར་



ག�ང་མ�ར 

མཛད་གནང་ཡོད། 3ང་ཡིས་འབོད་�བས་�ེད་�ིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་དང་། �ེད་�ིས་�ས་པས་ང་ལ་�ོབས་
ཆེན་བཟོས་གནང་ངོ་། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ས་གཞི་ནང་གི་�ལ་པོ་ཚང་མས་�ེད་ལ་བ�ོད་པ་འ�ལ་བར་
འ�ར། གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་ཞལ་ཆེ་�མས་ཐོས་ཡོད། 5�ེད་�ི་གནང་བའི་མཛད་པ་�མས་དང་། 
�ེད་�ི་གཟི་བ�ིད་�བས་ཆེན་�ོར་ལ་དེ་ཚ�ས་མ�ར་མ་ལེན། 6�ེད་ནི་འདི་འ�་མཐོན་པོར་བ�གས་ཡོད་ན་
ཡང་། ཉམས་ཐག་ཅན་ཚ�ར་�ེད་�ིས་�གས་འ�ར་བཞེས་པ་དང་། ང་�ལ་ཅན་�མས་�ེད་�ི་�ོགས་ནས་གབ་
མི་�བ། 7དཀའ་ངལ་�མས་�ིས་ང་ལ་བ�ོར་ནས་ཡོད་�བས། �ེད་�ིས་ང་ལ་ཁམས་བཟང་འཇོག་པ་གནང་ངོ་། 
ང་ལ་�ོ་མཁན་ད�་བོའི་ཐོག་�་�ེད་�ིས་�ོལ་བ་དང་། �ེད་�ི་�ས་པས་ང་ལ་�ོབ་པར་མཛད། 8རང་གི་དམ་
བཅའ་གནང་བ་�མས་ནི་�བ་པར་འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མོཆ་�ེད་�ི་�མས་པ་དེ་ནི་�ན་�་གནས། རང་གི་
འགོ་�གས་པ་ཡི་ལས་�མས་ཆ་ཚང་�བ་པར་མཛད༎  

ག�ང་མ�ར 139 

དཀོན་མཆོག་གི་མ�ེན་�་ཆ་ཚང་དང་�མས་�ོང།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ལ་ཚ�ད་�་གནང་བ་དང་�ེད་�ིས་ང་ལ་མ�ེན། 2ང་ཡི་གང་�ས་ལས་�མས་
�ེད་�ིས་མ�ེན། �ེད་�ིས་�ངས་ནས་ང་ཡི་བསམ་�ལ་�མས་མ�ེན། 3ང་ཡི་ལས་�ས་ཡང་ངལ་གསོ་�བ་ཡང་
�ེད་�ིས་ང་ལ་གཟིགས། �ེད་�ིས་ང་ཡི་�་བ་ཐམས་ཅད་མ�ེན། 4ང་ཡིས་གཏམ་�ས་པའི་�ོན། ང་ཡིས་ཇི་�་
�བ་ཡོད་པ་དེ་�ེད་�ིས་མ�ེན་ཚར་རོ། 5ང་ཡི་�བ་མ�ན་�ོགས་བཞིར་�ེད་རང་བ�གས། �ེད་�ི་�ོབས་�ིས་
ང་ལ་�ང་�ོབ་གནང་། 6ངའི་�ོར་�ེད་�ི་ཤེས་�་ཧ་ཅང་གཏིང་རིང་ཡོད། དེ་ནི་ང་ཡིས་�ོགས་པར་ཤིན་�་
དཀའ། 7�ེད་�ི་མ�ན་ནས་ང་ནི་�ོས་ནས་གང་�་འ�ོ་�བ་བམ། �ེད་�ི་གཟི་བ�ིད་ནས་ང་ནི་ག་�་�ོས་�བ་
བམ། 8ང་ནི་མཐོ་རིར་འ�ོ་ཡང་�ེད་དེར་ཡོད། ང་ནི་འཆི་�ལ་�་འ�ོ་ཡང་�ེད་དེར་ཡོད། 9ཐག་རིང་ཤར་
�ོགས་ཕ་རོལ་�་འ�ར་ན་ཡང་། �བ་�ོགས་ཐག་རིང་ཤོས་གནས་�་བ�ད་ན་ཡང་། 10ང་ལ་�ེ་འ�ིད་གནང་
�ིར་�ེད་དེར་ཡོད། ང་ལ་མགོན་�བས་�ེད་�ིར་�ེད་དེར་བ�གས་ཡོད། 11ང་ཡིས་�ན་པར་ང་ལ་�ས་ཟེར་
ལབ་�བ་ཡང། ངའི་�ོགས་བཞིར་འོད་ལ་མཚན་མོར་འ�ར་ཟེར་ན་ཡང། 12�ན་པ་�ེད་�ིར་�ན་པ་མི་ཡོང་ངོ་། 
མཚན་ནི་ཉིན་དང་འ�་བ་འོད་ཟེར་འ�ོ། �ེད་�ིར་�ན་པ་དང་འོད་�ད་མེད་ཡིན། 13�ེད་�ིས་ང་ཡི་ཡན་ལག་
ཡོངས་�ོགས་བཟོས། མ་ཡི་མངལ་ནང་ང་ལ་�ེད་�ིས་མཉམ་�་མ�ད་གནང་ངོ། 14ང་ཡིས་�ེད་ལ་གཏང་རག་
འ�ལ་གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་འཇིགས་དགོས་སོ། �ེད་�ི་མཛད་འ�ིན་�མས་ངོ་མཚར་ཆེ། དེ་ནི་ང་
ཡིས་ཆ་ཚང་ཤེས་�ི་ཡོད། 15ང་ཡི་�་པ་�མས་ནི་བཟོས་པའི་�བས། ང་ཡི་ཨ་མའི་མངལ་ནང་འདི་�མས་གཟབ་
གཟབ་�ིས་མ�ད། དེ་�་ང་ནི་གསང་བའི་ནང་�་འཚར། ང་ནི་དེ་�་ཡོད་པ་�ེད་�ིས་མ�ེན་�ི་ཡོད། 16ང་ནི་མ་
�ེས་�ོན་�་�ེད་�ིས་ང་ལ་གཟིགས། ང་ཡི་ཚ�་ཚད་ཞག་�མས་མགོ་བ�ག་�ོན། དེ་�མས་ཡོངས་�་�ེད་�ི་དེབ་
ནང་�ིས་ནས་ཡོད། 17�ེ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དགོངས་པ་�མས་ཇི་�ར་རིན་ཐང་ཆེ། �གས་དགོངས་དེ་ཚ�་ནི་
ཇི་�ར་མང་། 18ང་ཡིས་དེ་ཚ�འི་�ངས་�ིས་ལེན་པ་ན། དེ་ཚ�འི་�ངས་ནི་�ེ་མ་ལས་�ང་མང་། ང་ནི་གཉིད་ལས་
སད་�ས་�ེད་ང་མཉམ་ཡོད། 19�ེ་དཀོན་མཆོག་མི་ངན་ཚ�ར་�ེད་�ི་�ག་གིས་ཚར་�་གཅོད་པར་ང་ཡིས་འདོད། 



ག�ང་མ�ར 

�ག་པོའི་མི་ཚ�་ང་ལས་ཐག་རིང་བ�ད་པར་ང་ཡིས་འདོད། 20དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་�ོར་ལ་གཏམ་ངན་ལབ། �ེད་�ི་
མཚན་ལ་�ོལ་�ིར་གཏམ་གནོད་ཅན་ཤོད། 21�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་�ང་མཁན་དེ་ཚ�ར་ངས་ཡང་གང་
འ�་�ང་། �ེད་ལ་�ོལ་མིར་ངས་�ང་གང་འ�་�ད་བཞིན་ཡོད། 22ང་ཡིས་དེ་ཚ�ར་ཧ་ཅང་�ང་གི་ཡོད། ང་ནི་དེ་
ཚ�ར་རང་གི་ད�་བོ་བསམ། 23�ེད་�ིས་ང་ལ་བ�ག་ད�ད་མཛ�ད་�ེ་དཀོན་མཆོག། ང་ཡི་སེམས་ཤེས་པར་མཛ�ད། 
ང་ལ་ཚ�ད་བ�་མཛད་ནས་ང་ཡི་བསམ་�ོ་�མས་ཤེས་པར་མཛ�ད། 24ངའི་ནང་ངན་པ་གང་ཞིག་ཡོད་ན་འཚ�ལ་
�་གསོལ། ང་ལ་གཏན་�ི་ལམ་ནང་འ�ིད་པར་མཛ�ད༎  

ག�ང་མ�ར 140 

�ང་�ོབ་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1ང་ལ་མི་ངན་ལས་�ོབ་ཅིག་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ག་པོའི་མི་ལས་ང་ལ་བ�ེན་པོ་ཛ�གས་རོགས་གནང། 
2�ན་�་དེ་ཚ�ས་�ས་ངན་བ�ོམ་ནས་བ�ད་པ་དང་། �ན་�་འ�ག་པ་ད�གས་བཞིན་བ�ད། 3དེ་ཚ�འི་�ེ་ནི་
�ག་�ལ་བཞིན་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ས་པའི་གཏམ་ནི་�ག་�ལ་�ི་�ག་བཞིན་�་ཡོད། 4ང་ལ་ངན་པའི་
�ོབས་ལས་�ང་ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ངའི་�ིར་�ས་ངན་བ�ོམ་མཁན་�ག་པོའི་མི་ལས་བ�ེན་པོར་མཛ�ད། 
5ང་�ལ་ཅན་�ི་མི་ཚ�ས་ང་ལ་�ི་བ�གས་ཡོད། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ི་�མས་བ�མས་ནས་ཡོད། ང་ལ་བ�ང་�ིར་
ལམ་�ི་གཡས་གཡོན་�ི་�མས་བ�གས་ཡོད། 6ང་ཡིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས། �ེད་ནི་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་
ཡིན་པ་དང་། མགོན་�ོབས་�ིར་�་ང་ཡི་�་བར་གསན་པར་མཛ�ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། 7ང་ཡི་�ོབས་དང་�ན་
པའི་�ོབ་མཁན་�་མེད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ེད་�ིས་ང་ལ་དམག་སར་�ང་�ོབ་གནང་ཡོད་དོ། 8ངན་པས་ཇི་
འདོད་དེ་ཚ�ར་མ་གནང་རོགས་གནང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། དེ་ཚ�འི་�ས་ངན་�མས་ལམ་�ོང་ཡོང་མ་བ�ག། 
9ང་ཡི་ད�་བོ་�མས་ལ་�ལ་�་མ་བ�ག་ཅིག། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་བ�ལ་བའི་འཇིགས་བ�་དེ་�མས། དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་
ཕོག་བ�ག་ཅིག། 10འབར་བའི་སོལ་བ་�མས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་བབས་པར་ཤོག། དེ་ཚ�་དོང་�་ད�གས་ནས་མ་
ཐོན་ཤོག། 11གཞན་ལ་�ན་�ི་�ོན་འདོག་མཁན་�མས་ལམ་�ོང་མ་ཡོང་བར་ཤོག། མི་�ག་པོར་�ེན་ངན་�ིིས་
�ེས་ཟིན་ནས་ཚར་གཅོད་ཤོག། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ད�ལ་པོ་�མས་�ི་གནས་�ལ་དང་། དགོས་
མཁོ་ཅན་�ི་དབང་ཆ་གི་�ང་�ོབས་གནང་བ་དེ་ང་ཡིས་ཤེས། 13�ང་བདེན་ཚ�ས་�ེད་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ་
བར་འ�ར། �ེད་�ི་�ང་�་དེ་ཚ�་གནས་པར་འ�ར༎  

ག�ང་མ�ར 141 

དགོང་�ོའི་�ོན་ལམ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་�ེད་ལ་འབོད་�ི་ཡོད། ད་�་ཉིད་�་ང་ལ་མགོན་�བས་མཛད་�་གསོལ། ང་ཡིས་
�ེད་ལ་འབོད་�ས་ང་ལ་གསན་�་གསོལ། 2ང་ཡི་འདེབས་པའི་�ོན་ལམ་བ�ག་�ོས་�ར། ང་ཡིས་འདེགས་པའི་



ག�ང་མ�ར 

ལག་པ་དགོང་�ོའི་དམར་མཆོད་�ར་བཞེས་ཤིག། 3ང་ཡི་ཁ་ལ་�ང་མཁན་འཇོག་ཅིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ང་
ཡི་མ�་�ོའི་�ོར་�ོ་�ང་གཅིག་ནི་འཇོག་པར་མཛ�ད། 4ང་ལ་ངན་ལས་�ེད་པའི་འདོད་སེམས་དང། མི་ངན་པའི་
ངན་ལས་ལ་ལག་འ�ེལ་�ེད་པ་ལས་�ོབ་�་གསོལ། ང་ནི་དེ་ཚ�འི་�གས་�ོར་ནམ་ཡང་མི་བ�ད་ཤོག། 5མི་བཟང་
པོས་ང་ལ་�ིང་�ེ་�ོ་ནས་ཉེས་ཆད་བཀལ་བ་དང་བཀའ་�ོན་གནང་ཡོང། འོན་�ང་མི་ངན་ནས་ང་ནམ་ཡང་
�ས་ཞབས་ལེན་མི་ཡོང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ས་ལས་ངན་�ི་�བ་�ལ་�། ང་ནི་�ན་�་�ོན་ལམ་བཏབ་
བཞིན་ཡོད། 6དེ་ཚ�འི་�ིད་�ོང་པ་�མས་�ག་ངོས་གཟར་པོ་ནས་�ར་བའི་�ས། ང་ཡི་གཏམ་�མས་བདེན་ཟེར་
མི་ཚ�ས་བ�ོད་པར་འ�ར། 7ཤིང་གཤགས་ནས་�མ་�ར་བཟོས་པ་�ར། �ར་�ི་འ�མ་�་དེ་ཚ�འི་�ས་པ་�མས་
གཏོར་ཡོད་དོ། 8འོན་�ང་ང་ནི་�ེད་ལ་�ོ་བཅོལ་བཞིན་བ�ད་ང་ཡི་�་མེད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ང་ནི་�ེད་�ི་
�ང་�ོབ་བཙལ་བཞིན་ཡོད། ང་འཆི་�་མ་འ�ག་ཅིག། 9དེ་ཚ�ས་ངའི་�ིར་བ�གས་པའི་�ི་ལས། ལས་ངན་�ེད་
མིས་ཞགས་པའི་�ི་�མས་ལས་ང་�ང་ཤིག། 10ངན་པས་བ�གས་པའི་�ི་ནང་རང་ཉིད་�ད་པར་ཤོག། ང་ནི་
གནོད་པ་མེད་པར་ཐར་བར་ཤོག།  

ག�ང་མ�ར 142 

མགོན་�བས་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་རོགས་པ་གནང་�ིར་འབོད། ང་ནི་ཁོང་དང་མཉམ་�་�་བ་འ�ལ་�ི་ཡོད། 2ང་
ཡི་�ོན་བ�ོད་ཚང་མ་ཁོང་�ང་འ�ེར་ནས་ཡོད། ང་ཡི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་ཁོང་ལ་�་གི་ཡོད། 3ང་ནི་ཉམས་ཐག་
པའི་�ས་�བས་�། ང་ཡིས་ཇི་�ེད་དགོས་ལ་ཁོང་གི་མ�ེན་�ིས་ཡོད། ང་འ�ོ་བའི་ལམ་�་ང་ཡི་ད�་བོ་�མས་
�ིས་ངའི་�ིར་�ི་ཞིག་�ས་ཡོད་དོ། 4ང་ཡིས་འ�མ་ལ་བ�་�ས་ང་ལ་རོགས་པ་�་མཁན་�་ཡང་མི་མཐོང། ང་ལ་
�ང་�ོབ་�་མཁན་�་ཞིག་ཐོབ་མ་�ང་། ང་ལ་�་ཞིག་གིས་�ང་དོ་�ང་མི་�ེད་དོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་
མགོན་�བས་ཆེད་�་�ེད་ལ་འབོད་�ིས་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ང་ཡི་�བས་མཁན་ཡིན། མི་ཚ�་
འདིའི་ནང་ང་ནི་�ེད་རང་གཅིག་�ར་འདོད། 6རོགས་པའི་�ིར་�་ང་ཡི་�་བར་གསན་�་གསོལ། གང་ལགས་
ཟེར་ན་ངའི་སེམས་�ག་བ�ལ་ནང་�ད་ཡོད། ང་ཡི་ད�་བོ་�མས་ལས་ང་ལ་�ོབ་�་གསོལ། ང་ཡི་�ིར་�་དེ་ཚ�་
�ོབས་ཆེན་འ�ར་ཡོད་དོ། 7ང་ཡི་དཀལ་ངལ་�ན་ལས་ང་ལ་�ོལ་�་གསོལ། དེ་ནས་�ེད་�ི་འབངས་�མས་
ཚ�གས་སར་ང་ཡིས་�ེད་ལ་བ�ོད། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་�ིས་ང་ལ་བཟང་པོ་གནང་ཡོད་དོ༎  

ག�ང་མ�ར 143 

རོགས་རམ་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�ོན་ལམ་གསན་རོགས་གནང་། �ེད་�ི་�ང་བདེན་ངང་ང་ཡི་�་བར་གསན། རང་
གི་དམ་ཚ�ག་�ན་�ལ་ནང་ང་ལ་བཀའ་ལན་གནང་�་གསོལ། 2�ེད་�ི་�ན་གཡོག་ང་ལ་ཚ�ད་�་མ་གནང་ཞིག། 



ག�ང་མ�ར 

�ེད་�ི་གཟིགས་�ང་ལ་ནི་�འང་ཉེས་མེད་མེད། 3ང་ཡི་ད�་བོས་ང་ལ་དེད་ནས་བ�ང་ནས་ཡོད། ང་ལ་ཆ་ཚང་
ཕམ་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་བ�ོན་ཁང་ནག་�ང་ནང་�་བ�ག་ཡོད་པ་དང། ང་ནི་�ས་�ན་རིང་པོའི་�ོན་ནས་
འཆི་མཁན་ཚ�་�ར་འ�། 4དེ་འ�་སོང་ཙང་ང་ནི་མི་ཚ�་�ངས་པར་�་�ིགས་ཡོད། ང་ནི་ཧ་ཅང་ཡིད་�ག་ཡོད། 
5ངས་འདས་པའི་ཉིན་མ་དེ་ཚ�་�ན་�ི་ཡོད། �ེད་�ི་མཛད་པ་ཚང་མ་ངས་བསམ་�ོ་གཏོང་གི་ཡོད། �ེད་�ི་
མཛད་པ་ཚང་མ་ངས་སེམས་ནང་�ེན་�ི་ཡོད། 6ངས་�ོན་ལམ་འདེབས་�བས་�ེད་�ོགས་ངའི་ལག་པ་འདེགས་
པར་�ེད། �མ་པའི་ས་བཞིན་ངའི་�ོག་�ེད་�ིར་�ོམ་ནས་ཡོད། 7ད་�་ང་ལ་བཀའ་ལན་གནོང་ཞིག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག། ང་ཡིས་རེ་བ་ཚང་མ་�ལ་ནས་ཡོད། རང་ལ་ང་ལས་�ེད་མ་གནང་རོགས་གནང་། དེ་མིན་ང་ནི་
འཆི་བའི་�ལ་�་འ�ོ་མཁན་�ོད་�་�ེབས་པར་འ�ར། 8�་�ོ་རེ་བཞིན་ང་ལ་�ེད་�ི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་�ན་
གསོ་མཛ�ད། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ནི་�ེད་ལ་�ོ་བཅོལ་�ི་ཡོད། ང་ཡི་�ོན་ལམ་�ེད་�ི་�ང་�་�ེབས་�ི་ཡོད། ང་
ཡི་འ�ལ་བའི་ལམ་དེ་ང་ལ་བ�ན་�་གསོལ། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�ང་�ོབ་ཆེད་�་�ེད་�ར་ཡོང་གི་
ཡོད། ང་ཡི་ད�་བོ་�མས་ལས་ང་ལ་�ོབ་�་གསོལ། 10�ེད་ནི་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ང་ལ་�ེད་�ི་�གས་
དགོངས་བཞིན་�་འ�ལ་བར་�བ་རོགས་གནང། ང་ཡི་�ེང་�་�ེད་�ིས་བཟང་པོ་མཛ�ད། བདེ་བའི་ལམ་�་ང་ལ་
འ�ིད་པར་མཛད་�་གསོལ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་དམ་བཅའ་བཞིན་�་ང་ལ་�ོབ་�་གསོལ། �ེད་�ི་
�ང་བདེན་ངང་ང་ལ་དཀའ་ངལ་�མས་ལས་�ོབ་�་གསོལ། 12�ེད་�ི་�མས་པའི་�ེན་�ིས་ང་ཡི་ད�་�མས་
གསོད། ང་ལ་གནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་ཚང་མ་ཚར་གཅོད་ཅིག། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ནི་�ེད་�ི་�ན་གཡོག་
ཡིན༎  
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�ལ་པོས་�ལ་ཁའི་ཆེད་�་དཀོན་མཆོག་ལ་གཏང་རག་འ�ལ་བ།  

1ང་ཡི་�ང་�ོབ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། ཁོང་གིས་ང་ལ་འཐབ་�ིར་�ོབ་�ོངས་�ད་
པ་དང་། དམག་གི་�ིར་�་ང་ལ་�་�ིགས་བཟོས་གནང་ངོ་། 2ཁོང་ནི་ང་ལ་�ང་ཞིང་�ོབ་པ་གནང་མཁན་ཡིན། 
ཁོང་ནི་ང་ཡི་�བས་གནས་དང་ནི་�བས་མགོན་ཡིན། བ�ན་ཆའི་�ིར་ཁོང་ལ་�ོ་གཏད་�ེད་�ིས་ཡོད། ཁོང་
གིས་མི་རིགས་ཚ�ར་འ�ལ་གནང་ནས་དེ་དག་ང་ཡི་དབང་འོག་གནང་བ་ཡིན། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མི་�ག་
པའི་མི་ཚ�་ནི་ཇི་ཡིན་�ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་དོ་�ང་གནང་ངམ། མི་�ག་པའི་མི་ཚ�ར་ཅིའི་�ིར་�གས་བསམ་བཞེས་�ི་
ཡོད་དམ། 4དེ་ཚ�་ནི་ད�གས་�ར་བ་གང་དང་འ�་བ་ཡོད། དེ་ཚ�འི་ཉིན་�མས་ཡོལ་བའི་�ིབ་ནག་བཞིན་�་
ཡོད། 5ནམ་མཁའ་�ལ་ནས་�ེད་མར་ཕེབས་ཤིག་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། རི་བོ་�མས་ལ་འཆང་ཤིག་དང་དེ་
ལས་�་བ་ཐོན། 6�ོག་འ�ག་བཏང་ནས་རང་གི་ད�་�མས་ཐོར་�་བ�ག། �ག་མདའ་�བ་ནས་དེ་ཚ�་དེད་པར་
མཛད་�་གསོལ། 7མཐོ་སར་ནས་�ེད་�ིས་�ག་མར་�ོབ་རོགས་གནང་། ང་ལ་གཏིང་རིང་�་ལས་འཐེན་ནས་
བཏོན་པར་མཛ�ད། �ི་�ལ་པ་ཚ�ས་�ོབས་ལས་ང་ལ་�ོབ་པར་མཛ�ད། 8དེ་ཚ�ས་ནམ་ཡང་�ང་གཏམ་མ་བཤད་
ཅིང་། དེ་ཚ�ས་མནའ་�ེལ་ཡང་�ན་གཏམ་བཤད། 9�ེ་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་�ེད་ལ་མ�ར་མ་གསར་པ་འ�ལ་�ི་
ཡིན། ང་ནི་པི་ཝང་བཏང་ནས་�ེད་ལ་མ�ར་མ་འ�ལ་�ི་ཡིན། 10�ེད་�ིས་�ལ་པོ་�མས་ལ་�ལ་ཁ་གནང་



ག�ང་མ�ར 

ཞིང་། རང་གི་�ན་གཡོག་�་བིད་ལ་ནི་�ོབས་གནང་ངོ། 11ང་ཡི་�ག་�བ་ཅན་�ི་ད�་བོ་�མས་ནས་ང་�ོབ་
ཅིག། �ང་ཏམ་མི་ཤོད་མཁན་དང་མནའ་�ེལ་ཡང་�ན་གཏམ་ཤོད་མཁན་�ི། �ི་�ལ་པ་ཚ�འི་�ོབས་ལས་ང་ལ་
�ོབ་པར་མཛ�ད། 12ང་ཚ�འི་�་�ག་�མས་ནི་གཞོན་�ས། བ�ན་པོར་�ེས་པའི་�ི་ཤིང་འ�་བ་�ང་ཤོག། ཕོ་�ང་
གི་�ར་�་མཛ�ས་པའི་བཀོད་�ན་�ིས། ཀ་བ་འ�་བ་ང་ཚ�འི་�་མོ་�མས་�ང་ཤོག། 13ང་ཚ�འི་འ�་ཁང་�་�ོན་
ཐོག་འ�་མིན་གང་བར་ཤོག། ང་ཚ�འི་�ག་ཚ�འི་བེ�་�ོང་�ོང་�ེས་བར་ཤོག། 14མངལ་ནས་�མ་ཤིང་མ་འཆི་
བར་ང་ཚ�འི་�གས་ཟོག་གིས་མང་པོ་བ�ར་�་�ན་པར་ཤོག། ང་ཚ�འི་�ང་ལམ་ཁག་�་�ག་�ད་མ་ཐོས་ཤོག། 
15�ིན་�བས་འདི་�ར་ཐོབ་པའི་མི་ཚ�་བདེའོ། �་ཡི་དཀོན་མཆོག་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་མི་ཚ�་བདེའོ༎  
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བ�ོད་པའི་མ�ར་མ།  

1ང་ནི་�ེད་�ི་མངའ་ཐང་�ོར་ལ་�བ་�གས་�ེད་�ིས་ཡིན། ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་དང་ནི་�ལ་པོ་ལགས། ང་ནི་
�ན་�་�ེད་ལ་གཏང་རག་འ�ལ་�ི་ཡིན། 2ང་ནི་ཉིན་རེར་�ེད་ལ་གཏང་རག་འ�ལ་�ི་ཡིན། �ས་ནི་�ན་�་
�ེད་ལ་བ�ོད་པར་�་�་ཡིན། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�བས་ཆེན་ཡིན་ཞིང་བ�ོད་པར་འོས་ལགས་སོ། ཁོང་གི་
�བས་ཆེན་�ོར་ལ་ང་ཚ�ས་�ོགས་མི་�བ། 4མི་རབས་གཅིག་ནས་གཞན་�ིས་�ེད་�ི་མཛད་པར་བ�ོད་པ་དང་། 
�ེད་�ི་མ�་�ོབས་�ན་པའི་མཛད་པའི་�ོར་ལ་དེ་ཚ�ས་�་བར་འ�ར། 5དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་དཔལ་དང་གཟི་བ�ིད་
�ོར་ལ་�ས་པར་འ�ར། ང་ནི་�ེད་�ི་མཛད་པ་ངོ་མཚར་ཅན་ལ་ནི་�ོམ། 6�ེད་�ི་མ�་�ོབས་�ན་པའི་མཛད་
པའི་�ོར་ལ་མི་ཚ�ས་�ས་པར་འ�ར། ང་ནི་�ེད་�ི་�བས་ཆེན་�ོར་ལ་ནི་�བ་�གས་�ེད་�ི་ཡིན། 7�ེད་�ི་
བཟང་པོའི་�ོར་ལ་དེ་ཚ�ས་�ས་པ་དང་། �ེད་�ི་�ིན་ཅན་�ོར་ལ་�་ད�ངས་ལེན་པར་འ�ར། 8གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ནི་�མས་པོ་དང་�ིང་�ེ་ཅན་ལགས་ཏེ། �ོ་བར་འགོར་ཞིང་�ན་�ན་�གས་བ�ེས་ཁེངས་པ། 9ཁོང་གིས་
ཚང་མར་བཟང་པོ་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་བཀོད་པ་�ན་ལ་�ིང་�ེསས་གནང་ངོ་། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�ེད་�ི་བཀོད་པ་�ན་�ིས་�ེད་ལ་བ�ོད་པར་�ིས། རང་གི་མི་འབངས་�ིས་�ེད་ལ་གཏང་རག་འ�ལ་བར་�ིས། 
11�ེད་�ི་�ལ་པོའི་མ�་�ོབས་�ི་གཟི་བ�ིད་�ོར་ལ་དེ་ཚ�ས་�ས་པ་དང་། �ེད་�ི་མ�་�ོབས་�ི་�ོར་ལ་དཔང་
པོ་�ེད་པར་འ�ར། 12དེ་�ར་ཚང་མས་�ེད་�ི་མ�་དང་�ན་པའི་མཛད་པ་དང་། �ེད་�ི་�ལ་�ིད་�ི་དཔལ་
དང་ནི་གཟི་བ�ིད་ཤེས་པར་འ�ར། 13�ེད་�ི་�ལ་�ིད་དེ་ལ་མཐའ་མེད་དོ། �ེད་ནི་�ན་ནས་�ན་�་�ལ་པོ་
ཡིན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་བཅའ་�མས་ནི་�ང་ཞིང་�བ་པ་གནང་། ཁོང་ནི་ཁོང་གི་མཛད་འ�ིན་
ཡོངས་�ོགས་ལ་�ིང་�ེ་ཅན་ཡིན་ལགས་སོ། 14�ག་བ�ལ་ནང་�ད་མཁན་ཚ�ར་ཁོང་གིས་རོགས་གནང་བ་དང་། 
འ�ེལ་བ་�མས་ལ་ཁོང་གིས་ཡར་ལ་�ང་བར་མཛད། 15�ོག་ཆགས་�ན་�ི་�ེད་ལ་རེ་བ་�ེད་བཞིན་�། དེ་ཚ�ར་
མཁོ་བའི་ཁ་ཟས་�ེད་�ིས་གནང་། 16�ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་ཁ་ཟས་འ�ང་བ་གནང་བ་དང་། ཚང་མའི་དགོས་མཁོ་
�མས་གནང་བར་མཛད། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མཛད་པ་�མས་ནི་�ང་བདེན་�ོ་ནས་གནང་། རང་
གི་མཛད་པ་�ན་ནང་�ིང་�ེ་ཅན་ལགས་སོ། 18བདེན་པ་དང་ནི་སེམས་ནས་ཁོང་ལ་འབོད་མཁན་�མས། དེ་ཚ�་
ཚང་མའི་ཉེ་འ�མ་ཁོང་བ�གས་སོ། 19ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་�་མིའི་དགོས་མཁོ་�མས་ཁོང་གིས་བཀང་། དེ་ཚ�འི་



ག�ང་མ�ར 

�་བར་གསན་ནས་ཁོང་གིས་�བས་པར་གནང་། 20ཁོང་ལ་གཅེས་མི་རེ་རེར་ཁོང་གིས་�ང་བ་དང་། འོན་�ང་
ངན་པ་�མས་ལ་ཁོང་གིས་ཚར་བཅད་དོ། 21ང་ནི་�ན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད། ཁོང་གི་�ོག་
ཆགས་�ན་�ིས་ནི་ཁོང་གི་དམ་པའི་མཚན་ལ་�ན་�་བ�ོད་པར་ཤོག།  

ག�ང་མ�ར 146 

�བས་མགོན་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་པར་�ིས་ཤིག། ང་ཡི་�ོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་ཅིག། 2ང་ནི་
གསོན་རིང་ཁོང་ལ་བ�ོད་�་ཡིན། ང་ནི་ཚ�་གང་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་མ�ར་མ་ལེན་�་ཡིན། 3མི་ཡི་འགོ་�ེད་
�མས་ལ་�ོ་གཏད་མ་�ེད་ཅིག། མི་�ག་པ་མིས་�ོད་ལ་�བས་མི་�བ། 4དེ་ཚ�་འཆི་�ས་ཐལ་བའི་ནང་�་�ིར་
ལོག་པ་དང་། དེ་ཉིན་དེ་ཚ�འི་འཆར་གཞི་ཡོངས་�་མེད་པར་འ�ོ། 5ཡ་ཀོབ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནས་�བས་རོགས་
ཐོབ་མཁན་ཚ�་དང། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་གཏད་�ེད་མཁན་བདེའོ། 6མཐོ་རིས་ས་
གཞི་�་མཚ�་དང་ནི་དེའི་ནང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད། བཀོད་པར་མཛད་མཁན་དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་ཡིན། 
ཁོང་གིས་�ན་�་དམ་བཅའ་ཆ་ཚང་�བ། 7མནར་པ་�མས་�ི་ཚབ་�་ཁོང་གིས་�ིམས་གཅོད་མཛད་པ་དང་། 
�ོགས་པ་�མས་ལ་ཁོང་གིས་ཁ་ཟས་གནང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བ�ོན་པ་�མས་ལ་རང་དབང་�་གཏོང་
བ་དང། 8ལོང་བ་ལ་མིག་གནང་ཞིང་། འ�ེལ་བ་�མས་ཁོང་གིས་བ�ང་བ་དང། ཁོང་གིས་རང་གི་�ང་བདེན་�ི་
མི་ཚ�ར་�མས་པར་མཛད། 9ཁོང་གིས་�ལ་�་གནས་པའི་�ི་པ་�མས་ལ་�ང་། �་�ག་མོ་�ེལ་མ་ཚ�ར་ཁོང་གིས་
མགོན་�བས་གནང་། འོན་�ང་ངན་པའི་�ས་ལ་དོན་མེད་བཟོས་བར་འ�ར། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ས་
�ན་�ི་ཆེད་�་�ལ་པོ་ཡིན། �ེ་ཛ�་ཡོན་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་�ས་�ན་�ིར་�ལ་�ིད་�ོང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག།  

ག�ང་མ�ར 147 

�ན་དབང་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་བ�ོད་པ་�ལ་ཞིག། ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་བ�ོད་ད�ངས་འ�ལ་�་ལེགས། 
ཁོང་ལ་བ�ོད་�་དེ་ནི་ཡིད་�་འོང་བ་དང་འོས་པ་ཡིན། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ར་�་བཟོས་
གནང་ཞིང་། བཙན་�ོལ་བ་�མས་ལ་ཁོང་གིས་�ིར་འ�ིད་ཕེབས་བཞིན་འ�ག། 3སེམས་ཆགས་པ་�མས་ལ་ཁོང་
གིས་གསོ་གནང་ངོ་། དེ་ཚ�ས་�་ལ་ཁོང་གིས་�་རས་ད�ི་བར་མཛད། 4ཁོང་གིས་�ར་མའི་ཚ�གས་�ི་�ངས་ཐག་
བཅད་གནང་ཡོད་ཅིང་། �ར་མ་རེ་རེ་ལ་ནི་མིང་ཡང་བཏགས་ཡོད་དོ། 5ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཆེ་ཞིང་མ�་
�ོབས་�ན་པ་ལགས། ཁོང་གི་ཤེས་རབ་དེ་ལ་�ས་�ང་ཚད་མི་�བ། 6ཉམ་�ང་�ལ་�ན་�མས་ལ་ཁོང་གིས་ཡར་
འདེགས་ཤིང་། འོན་�ང་ངན་པར་ས་གཞིར་ད�གས་ནས་�མ་�ར་བཟོས། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་བ�ོད་



ག�ང་མ�ར 

པའི་མ�ར་མ་ལེན། ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་པི་ཝང་གིས་�་ད�ངས་ལེན། 8ཁོང་གིས་ནམ་མཁར་�ིན་�ི་
ཡོངས་�་�བ་པར་གནང་། ས་གཞི་ཡོངས་�་ཁོང་གིས་ཆར་�་གཏོང་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་རི་བོ་�མས་�་�་
�མས་�ེས་�་བ�ག། 9ཁོང་གི་སེམས་ཅན་�མས་ལ་ཁ་ཟས་གནང་བ་དང་། ཕོ་རོག་�་�་�ད་འབོད་�ེད་�ས་
ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་ཟས་�ིན་ནོ། 10ཁོང་ནི་�ོབས་དང་�ན་པའི་�་ལ་�གས་མི་མཉེས། དམག་མི་དཔའ་བོ་�མས་
ལ་ཡང་�གས་མི་མཉེས་སོ། 11འོན་�ང་ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་�ེད་མཁན་དང། ཁོང་གི་�ན་�ན་�གས་བ�ེར་�ོ་
གཏད་�ེད་མི་�མས་ལ་�གས་མཉེས་སོ། 12�ེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་ཅིག། �ེ་ཛ�་ཡོན་�ོད་
�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་ཅིག། 13ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་�ོ་�མས་བ�ན་པོར་འཇོག་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་�ོད་�ི་
མི་ཚ�ར་�ིན་�བས་གནང་ངོ། 14ཁོང་གིས་�ོད་�ི་ས་མཚམས་དེ་ཚ�་བ�ན་པོ་འཇོག་གནང་བ་དང་། �ོ་བ�ད་
བཟང་ཤོས་�ོད་ལ་ཚ�མ་པར་མཛད་པར་འ�ར། 15ཁོང་གིས་ས་གཞི་ལ་བཀའ་བཀོད་གནང་བ་དང་། ལམ་སང་
དེ་ཚ�ས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་�ང་བར་�ས། 16ཁོང་གིས་མལ་གཟན་དང་འ�་བ་གངས་བ�མས་བ�ག་ཅིང་། ཐལ་
བ་འ�་བ་བ་མོ་�ོར་གནང་ངོ་། 17སེར་བ་�ོ་�ག་�་�་ཁོང་གིས་ཕབ་པ་དང་། ཁོང་གིས་བཏང་བའི་�ང་མོ་�་
ཡི་བཟོད་མི་�བ། 18དེ་ནས་ཁོང་གིས་བཀའ་�་གནང་བས་གངས་ནི་བ�ར། ཁོང་གིས་�ང་བཏང་བས་�་ནི་
�ག། 19རང་གི་མི་འབངས་ལ་ཁོང་གིས་རང་གི་འ�ིན་གནང་བ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ནི་རང་གི་བཀའ་�ིམས་
གནང་ངོ་། 20མི་རིགས་གཞན་ལ་ཁོང་གི་དེ་འ�་གནང་མེད་ཅིང་། ཁོང་གི་བཀའ་�ིམས་�མས་དེ་ཚ�ས་མི་ཤེས་
སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག།  

ག�ང་མ�ར 148 

དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་བར་འཇིག་�ེན་ལ་འབོད་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། མཐོ་རི་གནས་�་�ོད་མི་དེ་ཚ�ས་མཐོ་རིས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་ཅིང་བ�ོགས་པར་�ིས། 2ཁོང་གི་ཕོ་ཉ་ཚང་མ་དང་། ཁོང་གི་མཐོ་རིས་�ི་དམག་ད�ང་ཚང་
མས་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 3ཉི་མ་དང་ནི་�་བས་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། �ར་མ་བ�ག་ཅན་�མས་
�ིས་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 4མཐོ་ཤོས་མཐོ་རིས་�མས་དང་ནམ་མཁའི་�ེང་�་ཡོད་པའི་�་དེ་ཚ�ས། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་ཅིང་བ�ོགས་པར་�ིས། 5དེ་དག་ཡོངས་ལ་ཁོང་གི་མཚན་བ�ོད་བ�ོགས་བ�ག་
ཅིག། ཁོང་གི་བཀའ་གནང་བ་དང་དེ་དག་ཡོངས་�་བཀོད་དོ། 6ཁོང་གི་བཀའ་ཡིས་�ན་�་དེ་ཚ�ར་རང་གནས་
འཇོག། དེ་ཚ�ས་བཀའ་ལ་�ིས་མེད་�ེད་མི་�བ། 7�་མཚ�འི་སེམས་ཅན་�མས་དང་�་མཚ�་ཆེན་པོའི་གཏིང་རིང་
�མས་དང། ས་གཞི་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་ཅིག། 8�ོག་དང་སེར་བ་ཁ་བ་དང་�ིན་�མས་དང། 
ཁོང་གི་བཀའ་བཞིན་�ང་མཁན་�ང་�བ་ཁོང་ལ་བ�ོད། 9རི་�ན་རི་བོ་ཤིང་ཏོག་�ན་པའི་�ོང་པོ་དང་། ཤིང་
ནགས་ཡོངས་�ིས་ཁོང་ལ་བ�ོད་ཅིང་བ�ོགས་པར་�ིས། 10�ིམ་དང་ནགས་�ི་སེམས་ཅན་�མས་དང། �ོ་
འ�ལ་ཅན་དང་�་�ི�་�མས་�ིས་ཁོང་ལ་བ�ོད་ཅིང་བ�ོགས་པར་�ིས། 11�ལ་པོ་དང་འབངས་ཚང་མས་
དང་། �ལ་�ས་དང་གཞན་�ིད་�ོང་པ་ཚང་མས་ཁོང་ལ་བ�ོད་ཅིང་བ�ོགས་པར་�ིས། 12གཞོན་�་ཕོ་མོ་དང་
ན་སོ་�ས་པོ་དང་། �་�་�ང་�ང་�མས་�ིས་�ང་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 13དེ་ཚ�་ཚང་མས་གཙ�་བོ་དཀོན་



ག�ང་མ�ར 

མཆོག་མཚན་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། ཁོང་གི་མཚན་ནི་གཞན་�ན་ལས་�བས་ཆེན་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་གཟི་
བ�ིད་གནམ་ས་གཉིས་ལས་མཐོ་བ་ཡིན། 14རང་གི་�ལ་ནི་ཁོང་གིས་�ོབས་ཆེན་བཟོས་གནང་ཞིང་། དེའི་�ེན་
ཁོང་གི་མི་འབངས་ཚང་མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�མས། ཁོང་གིས་གཅེས་པ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་སོ། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག།  

ག�ང་མ�ར 149 

བ�ོད་པའི་མ�ར་མ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་བ�ོད་ཅིང་བ�ོགས་པར་�ིས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མ�ར་མ་གསར་པ་ཞིག་ལེན་
ཞིག། ཁོང་གི་དམ་ཚ�ག་�ན་པའི་མི་འབངས་�ི་ཚ�གས་ནང་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 2ཨིསི་�ཱཨེལ་རང་གི་
བཀོད་པ་པོའི་�ིར་དགའ་བར་�ོས། ཛ�་ཡོན་པ་ཚ�་�ོད་�ི་�ལ་པོའི་�ིར་�་དགའ་�ོ་�ིས། 3ཞབས་�ོ་�བ་ཅིང་
ཁོང་གི་མཚན་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། �་དང་པི་ཝང་�མས་གཏོང་བཞིན་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 4གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་རང་གི་མི་འབངས་ཚ�ར་མཉེས་པོ་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཉམ་�ང་�མས་ལ་�ལ་ཁ་
གནང་ནས་�ས་ཞབས་གནང་། 5དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མི་འབངས་�ལ་བར་དགའ་བ་དང་། དགའ་བའི་�ོ་ནས་
མཚན་གང་མ�ར་མ་ལེན་བ�ག་ཅིག། 6དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་�བས་དེ་ཚ�ས་�ད་�གས་�བ་པར་ཤོག། དེ་ཚ�འི་
ལག་�་�ོ་བའི་རལ་�ི་�མས་འ�ར་ནས། 7མི་རིགས་ཚ�ར་ཕམ་པར་ཤོག། མི་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་ཤོག། 8དེ་
ཚ�འི་�ལ་པོར་�གས་�ོག་གིས་ནི་བ�མས་པར་ཤོག། དེ་ཚ�འི་འགོ་�ེད་ཚ�ར་�གས་�ོག་གིས་ནི་བ�མས་པར་ཤོག། 
9དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ་བཞིན་མི་རིགས་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་ཤོག། འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མི་
འབངས་�ི་�ལ་ཁ་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་ཅིང་བ�ོགས་པར་�ིས༎  

ག�ང་མ�ར 150 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་ནང་�་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་ཅིག། མཐོ་རིས་
གནས་�་ཁོང་གི་མ�་�ོབས་ལ་བ�ོད་ཅིག། 2ཁོང་གིས་གནང་བའི་�ོབས་�གས་�ན་པའི་མཛད་པའི་�ིར་�་
ཁོང་ལ་བ�ོད། ཁོང་གི་�་ན་མེད་པའི་�བས་ཆེན་�ོར་ལ་བ�ོད་པར་�ིས། 3�ང་ཆེན་གཏོང་བཞིན་ཁོང་ལ་
བ�ོད་ཅིང་བ�ོགས་པར་�ིས། པི་ཝང་དང་ནི་�་�ན་གཏོང་བཞིན་ཁོང་ལ་བ�ོད། 4�་བ�ང་ནས་�བ་བཞིན་
ཁོང་ལ་བ�ོད་པར་�ིས། པི་ཝང་དང་ནི་�ིང་�་གཏོང་བཞིན་ཁོང་ལ་བ�ོད། 5རོལ་མོ་འ�ོལ་བཞིན་ཁོང་ལ་
བ�ོད་ཅིང་བ�ོགས་པར་�ིས། རོལ་མོའི་�་�ད་ཆེན་པོ་བ�ང་བཞིན་ཁོང་ལ་བ�ོད། 6ད�གས་ཡོད་གསོན་པོའི་
རིགས་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�ོགས་ཤིག། 

 



 

Proverbs 

ལེགས་བཤད 1 

ལེགས་བཤད་�ི་རིན་ཐང།  

1�་བིད་�ི་�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ི་ལེགས་བཤད་ནི། 2ཤེས་རབ་དང་བ�བ་�་བཟང་པོ་ངོ་ཤེས་
པ་དང་གཏམ་དཔེའི་དོན་ཟབ་མོ་�ོགས་པར་ཕན་པའི་ལེགས་བཤད་འདིར་ཡོད་དོ། 3དེ་ཚ�ས་�ོད་ཤེ་རབས་དང་
�ན་པར་གནས་�་དང་�ང་པོ་དང་�ན་པར་�ོགས་རིས་མེད་པ་དང་། ཇི་�ར་�་དགོས་པ་བ�ོབ་པར་�ེད། 
4དེ་ཚ�ས་ཉམས་�ོང་མེད་པའི་མི་ལ་�ང་པོ་བཟོ་�བ་པ་དང་མི་ན་གཞོན་ཚ�ར་ཐབས་ཤེས་�་�་�ོབ་པར་�ེད་དོ། 
5ལེགས་བཤད་འདི་ཚ�ས་ཤེས་རབ་�ན་པ་ཚ�འི་ཤེས་�་འཕེལ་བ་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་ལམ་�ོན་�ེད་དོ། 6དེ་
བས་ན་དེ་ཚ�ས་ལེགས་བཤད་�ི་གསང་བའི་དོན་�མས་དང་ཤེས་རབ་ཅན་ཚ�ས་བཤད་པའི་གབ་ཚ�ག་�མས་
�ོགས་པར་འ�ར་རོ༎  

ན་གཞོན་ཚ�ར་བ�བ་�།  

7ཡོན་ཏན་ཐོབ་པར་�་བ་ལ་ཐོག་མར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ི་�་དགོས། འོན་�ང་མི་�ེན་པ་ཚ�ས་
ཤེས་རབ་ལ་�ས་ཞབས་མི་�ེད་པ་དང་�ངས་�ར་ངོས་ལེན་མི་�ེད་དོ། 8ངའི་�། �ོད་�ི་ཕ་དང་མས་ག�ངས་
པར་ཉོན་ཞིག། 9མགོ་ད�ི་མཛ�ས་པོ་ཡང་ན་�ད་�ན་�ིས་�ོད་ལ་ཡིད་�་འོང་བ་བཟོས་བ་�ར། དེ་ཚ�འི་�ོབ་
�ོན་�ིས་�ོད་�ི་�ོད་ལམ་ཡར་�ས་འ�ོ་བར་འ�ར 10ངའི་�། �ིག་ཅན་�ིས་�ོད་ལ་བ�་འ�ིད་�་�བས་དེ་
ལ་མ་ཉན་ཞིག 11དཔེར་ན་དེ་ཚ�ས་�ས་ཡོང། ཤོག་ལ་ང་ཚ�་�་ཞིག་ལ་གསོད་པར་འཚ�ལ་�་འ�ོའོ། ང་ཚ�ས་�ེད་
མོའི་ཆེད་�་མི་ནོངས་མེད་འགའ་ཞིག་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་དོ། 12ང་ཚ�ས་དེ་ཚ�་�ེད་�བས་གསོན་པོ་དང་བདེ་
ཐང་ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚ�འི་ལས་ཀ་ཚར་བའི་�ེས་�་དེ་ཚ�་འཆི་ཚར་ཡོང་། 13ང་ཚ�ས་མི་�ག་པོའི་�་ནོར་འ�་
མིན་�མས་བ�ས་ནས། ང་ཚ�འི་ཁང་པ་བཅོམ་ནོར་�ི་བཀང་བར་�ེད་དོ། 14ང་ཚ�་མཉམ་�་ཤོག་དང་ང་ཚ�ས་
�ས་པ་�མས་བགོ་བཤའ་�བ་པར་�འོ། 15ངའི་�། མི་དེ་འ�་དང་མཉམ་�་མ་སོང་ཞིག། དེ་ཚ�་ལས་ཐག་རིང་
�་�ོད་ཅིག། 16དེ་ཚ�་ལས་ངན་�་�ར་�ག་མི་�བ། དེ་ཆོས་�ོག་གཅོད་�་�ར་�ག་�་�་�ིགས་ཡོད། 17�ོད་
�ིས་བ�ང་འདོད་པའི་�་དེས་མཐོང་སར་�་བ་�བ་པས་ཕན་ཐོག་མེད་དོ། 18འོན་�ང་མི་དེ་�་�ས་རང་གིས་
རང་ལ་�ི་�བ་པ་དང་�ི་དེར་རང་ཉིད་འཆི་བར་�ེད་དོ། 19ཇག་བཅོམ་�ིས་�ག་�་ཇག་པའི་�ོག་ལེན་པར་
�ེད་དོ། �ག་ལས་�ི་མི་ཚ�་བ�ེལ་མཁན་�་ཞིག་ལ་ཡང་དེ་�ར་ཡོང་བར་འ�ར་རོ༎  

ཤེས་རབ་�ིས་འབོད་པ།  

20�་ལམ་དང་�ོམ་ག�ང་ནང་ཤེས་རབ་�ིས་འབོད་བཞིན་འ�ག 21�ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོ་དང་མི་མང་འ�་
འཛ�མས་�ེད་སར་�ད་�གས་ཆེན་པོས་འབོད་བཞིན་ཡོད་པར་ཉོན་ཞིག 22མི་�ེན་པ་ཚ�། �ོད་ཚ�་�ས་ཚ�ད་ཇི་



ལེགས་བཤད 

ཅམ་རིང་�ེན་པར་གནས་�ོད་ཡོད་དམ། �ོད་ཚ�ས་�ས་ཚ�ས་ཇི་ཙམ་རིང་ཤེས་�་ལ་�ང་�ང་�་�ར་ལོངས་�ོད་
�་ཡིན་ནམ། �ོད་ནམ་ཡང་�ོངས་�ི་མིན་ནམ། 23ངས་�ོད་ལ་ཁ་བ�ང་གཏོང་�བས་ཉོན་ཞིག། ངས་�ོད་ལ་
བ�བ་�་བཟང་པོ་�ད་�་དང་། ངའི་ཡོན་ཏན་�ོད་ལ་བགོ་�་ཡིན་ནོ། 24ངས་�ོད་ལ་�ད་གཏོང་བ་དང་ཡོང་
བར་མ�ོན་འབོད་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། འོན་�ང་�ོད་�ིས་དེ་ལ་ཉན་�ི་མེད། �ོད་�ིས་ང་ལ་དོ་�ང་�ས་མེད་དོ། 
25�ོད་�ིས་ངའི་བ�བ་�་�མས་ལ་བ�ི་མེད་�ས་པ་དང་། �ོད་ལ་ངས་བ�ན་པར་འདོད་པ་མེད་དོ། 26དེ་བས་
ན་�ོད་དཀའ་ངལ་ནང་�ང་�བས་ངས་�ོད་ལ་གད་པར་�ེད་དོ། �ོད་ལ་འཇིགས་�ག་�ང་�བས་ངས་�ོད་ལ་
འ�་བར་�ེད་དོ། 27དེ་ཚ�་�ང་འ�བ་�ར་ཡོང་�བས་དེ་ཚ�ས་དཀའ་�ག་གི་�ང་�ག་པོ་འ�ེར་ཡོང་ནས་�ོད་
ལ་ནད་�ག་དང་�ག་བ�ལ་�ིན་ནོ། 28དེ་�ས་�ོད་�ིས་ཤེས་རབ་ལ་འབོད་�བས་ངས་�ོད་ལ་ཡ་མི་�ེད་དོ། 
�ོད་�ིས་ང་གང་�་འཚ�ལ་ན་ཡང་�ེད་པར་མི་འ�ར། 29�ོད་�ིས་ཡོན་ཏན་ལ་�་བ་ནས་བེད་�ོད་�ས་མེད་པ་
དང་། �ག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་མེད་དོ། 30�ོད་ངའི་བ�བ་�ར་འདོད་པ་�་བ་ནས་མེད་
པ་དང་། ངས་�ོད་ལ་བ�ན་�བས་�་བ་ནས་དོ་�ང་�ས་མེད་དོ། 31དེ་བས་ན་�ོད་ལ་�ོད་�ིས་�ེད་�ངས་ལ་
འོས་པ་ཞིག་ཡོང་�་དང་། �ོད་�ི་�་བས་�ོད་རང་ཉིད་མནར་བར་འ�ར། 32ཉམས་�ོང་མེད་པའི་མི་འཆི་བར་
འ�ར་རོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་ཤེས་རབ་ལ་ཁས་ལེན་མ་�ས་པ་དང་། མི་�ེན་པ་�མས་དོ་�ང་མ་�ེད་
པའི་�ེན་�ིས་མེད་པར་བཟོས་སོ། 33འོན་�ང་ང་ལ་ཉན་མཁན་ཚ�་ལ་�ང་�ོབ་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་བདེ་བར་གནས་
པ་དང་འཇིགས་དགོས་དོན་མེད་དོ༎  

ལེགས་བཤད 2 

ཤེས་རབ་�ི་�་དགའ།  

1ངའི་�། ངས་བ�བ་པ་�མས་ལ་�ོངས་ཤིག། ངས་�ེད་དགོས་བ�ོད་པ་�མས་�་བ་ནས་མ་བ�ེད་པར་�ོས་ཤིག 
2ཤེས་རབ་�ན་པ་ཇི་ཡིན་ལ་ཉོན་ཞིག་དང་། དེ་�ོགས་ཐབས་�ོས་ཤིག། 3ཡོན་ཏན་�ི་ཆེད་�་�་བ�ལ་�ོས་ལ། 
ནང་�ས་�ི་ཆེད་�་ཡང་�་འ�ལ་�ོས་ཤིག། 4དེའི་དོན་ལ་ད�ལ་དང་�ས་པའི་གཏེར་འཚ�ལ་བ་�ར་ཧ་ཅང་
ནན་ཏན་�ིས་འཚ�ལ་ཞིག 5�ོད་�ིས་དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་དགོས་
དོན་ཤེས་པར་འ�ར་བ་དང་། �ོད་�ིས་དཀོན་མཆོག་གི་�ོར་ལ་�ོབ་�ོང་�་�ར་ལམ་�ོང་ཡོང་བར་འ�ར། 
6ཤེས་ཤབ་གནང་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་�ོགས་པ་ཁོང་ནས་ཐོབ་ཡོང། 7ཁོང་
གིས་མི་མཆོད་སེམས་ཅན་དང་�ང་�ན་ལ་རོགས་དང་�ང་�ོབ་གནང་ངོ། 8ཁོང་གིས་�ོགས་ཞེན་མི་�་མཁན་
ཚ�ར་�ང་�ོབ་གནང་བ་དང་། ཁོང་ལ་�ས་�ས་དང་�ན་པ་ཚ�་ལ་�ང་བར་མཛད་དོ། 9�ོད་�ིས་ང་ལ་ཉན་པ་
ཡིན་ན། བདེན་པ་དང་�ང་བདེན་དང་�ོགས་རིས་ཇི་ཡིན་ཤེས་པར་འ�ར། �ོད་�ིས་ཇི་�ར་�ེད་དགོས་པ་ཤེས་
པར་འ�ར། 10�ོད་ཤེས་རབ་དང་�ན་པར་འ�ར་བ་དང་། �ོད་�ི་ཡོན་ཏན་�ི་�ོད་ལ་བདེ་བ་�ིན་ནོ། 11�ོད་
�ི་ནང་�ས་དང་�ེན་དབང་གིས་�ོད་ལ་�ོབ་པར་�ེད་པ་དང་། 12�ོད་ལ་ལས་ངན་�ེད་པ་ལས་འགོག་པ་དང་། 
དེ་ཚ�ས་�ོག་�ེང་བཟོ་མཁན་ཚ�་ལས་ཐག་རིང་འཇོག་གོ 13མི་དེ་ཚ�་ནི་�ང་པོའི་མི་ཚ�་�ོང་ནས་�ིག་པའི་�ན་
ནག་ནང་�་�ོད་དོ། 14དེ་ཚ�ས་ནོར་འ�ལ་�ེད་པར་བདེ་བ་ཐོབ་པ་དང་། བསམ་ཤེས་མེད་པ་ངན་ལས་�ོད་དོ། 



ལེགས་བཤད 

15དེ་ཚ�་�ོ་བཅོལ་མི་�བ་པའི་ལམ་ལོག་�་འ�ོ་མཁན་ཡིན། 16�ད་མེད་�ལ་མིན་�ི་གཏམ་�ན་པོས་བ�་
འ�ིད་�་མཁན་ལས་�ོད་ལ་�ོབ་པར་�ེད་དོ། 17�་མེད་དེ་ནི་རང་གི་�ོ་ལ་དམ་ཚ�ག་མི་�ང་མཁན་དང་རང་
གི་�་ཆེ་དམ་བཅའ་ལ་བ�ེད་འ�ོ་མཁན་ཡིན། 18�ོད་མོའི་�ིམ་�་སོང་བ་ཡིན་ན་�ོད་འཆི་བའི་ལམ་�་འ�ོ་བ་
ཡིན་ནོ། དེར་འ�ོ་བ་དེ་ནི་འཆི་བའི་�ིང་�་འ�ོ་བ་ཡིན་ནོ། 19མོའི་སར་འ�ོ་མཁན་�་ཡང་�ིར་ལོག་པར་མི་
�ེད་དོ། ཁོ་ནི་མི་ཚ�འི་ལམ་�་ནམ་ཡང་�ིར་ལོག་མི་�ེད་དོ། 20དེར་བ�ེན་�ོད་�ིས་མི་བཟང་པོ་དང་�ང་
བདེན་�ི་མི་ཚ�་བ�ེལ་མཁན་�ི་དཔེའི་�ེས་�་འ�ག་དགོས། 21མི་�ང་བདེན་དང་མཆོད་སེམས་ཅན་�མས་ང་
ཚ�འི་�ལ་འདིར་གནས་པར་�ེད་དོ། 22འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ངན་ཚ�ར་�ལ་ནས་�ིར་བཏོན་གནང་
བ་དང་། �ིག་ཅན་ཚ�་ལ་�ེ་ཤིང་ས་ནས་བཀོག་གནང་བ་�ར་བཀོག་པར་མཛད་དོ༎  

ལེགས་བཤད 3 

ན་གཞོན་ཚ�་ལ་བ�བ་�།  

1ངའི་�། ངའི་བ�བ་�་�མས་མ་བ�ེད་ཅིག། ངས་ཇི་�ར་�་དགོས་�ས་པ་�མས་�ག་�་�ན་པར་�ོས་ཤིག 
2ངའི་�ོབ་�ོན་�ིས་�ོད་ལ་མི་ཚ�་རིང་པོ་དང་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་�ིན་པར་�ེད་དོ། 3ཤ་ཞན་དང་དམ་ཚ�ག་ཅན་
ལ་ནམ་ཡང་མ་�ོངས་ཤིག དེ་ཚ�་རང་གི་�ེ་ལ་འདོགས་ལ་�ིང་ལ་བཀོད་ཅིག 4�ོད་�ིས་དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་
དཀོན་མཆོག་དང་མི་གཉིས་ཀ་�ོད་ལ་དགའ་བར་འ�ར་རོ། 5�ོད་�ིས་སེམས་�ི་གཏིང་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་�ོས་ཤིག �ོད་རང་གིས་ཤེས་�ི་ཡོད་བསམ་པར་ཡིད་ཆེས་མ་�ེད་ཅིག 6�ོད་�ིས་�ས་པ་
ཚང་མར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡོད་པ་�ན་ནས་�ོས་ཤིག ཁོང་གིས་�ོད་ལ་ལམ་བདེན་པ་�ོན་པར་མཛད་དོ། 
7�ོད་�ིས་རང་ཉིད་ཤེས་རབས་ཅན་ཡིན་ཟེར་མ་བསམ་ཤིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལ་ཉོན་ལ་ནོར་
འ�ལ་�་�ར་ཁས་ལེན་མ་�ེད་ཅིག 8�ོད་�ིས་དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་�ོད་�ི་�་གསོ་མཁན་དང་�ག་
འཇོམ་མཁན་�ི་�ན་བཟང་པོ་�་�ར་འ�ར་རོ། 9�ོད་�ིས་ས་ནས་ཐོན་པའི་ལེགས་ཤོས་ཚང་མ་ནས་མཆོད་པ་
�ལ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�ས་ཤིག 10དེ་�ར་�ོད་�ིས་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ི་འ�་ཁང་
�མས་འ�ས་ཁེངས་པ་དང་། �ོད་�ིས་གསོག་འཇོག་�ེད་�བ་པ་ལས་ཧ་ཅང་མང་བའི་�ན་ཆང་ཡོང་བར་
འ�ར་རོ། 11ངའི་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་བ�ན་གནང་�བས། ཤིན་�་དོ་�ང་ལེགས་པར་�ས་
ནས་ཉེན་བ�་�་�་ཡིན་པར་ངོས་འཛ�ན་�ིས་ཤིག 12ཕས་རང་གི་�ོབས་པ་�ེད་པའི་�་ལ་བ�ན་པ་�ར། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བ�ེ་བ་ནང་མཁན་ཚ�་ལ་བ�ན་པ་གནང་ངོ་། 13ཤེས་རབ་�ན་པར་འ�ར་མཁན་�ེ་བོ་
དང་�ོ་�ོས་ཐོབ་པར་�་མཁན་དེ་དགའ་�ིད་ཅན་ཡིན་ནོ། 14དེ་ནི་ད�ལ་ལས་�ག་པའི་མཁེ་བཟང་དང་དེ་ནི་
�ོད་ལ་གསེར་ལས་རིན་ཐང་ཆེ། 15ཤེས་རབ་ནི་རིན་ཆེན་ནོར་�་ལས་ཧ་ཅང་རིན་ཐང་ཆེ། �ོད་�ིས་འདོད་པའི་
ཇི་འ�་ཞིག་དང་མཉམ་�་བ�ར་མི་�བ་བོ། 16ཤེས་རབ་�ིས་�ོད་ལ་ཚ�་རིང་པོ་དང་�་ནོར་དང་�ས་བ�ར་
�ིན་པར་�ེད་དོ། 17ཤེས་རབ་�ིས་�ོད་ལ་དགའ་�ིད་དང་། བ�ན་པོའི་ཐོག་མི་ཚ�་བ�ེལ་�བ་པ་�ེད་དོ། 
18ཤེས་རབ་�ན་པ་འ�ར་མཁན་ཚ�་དགའ་�ིད་�ན་ནོ། ཤེས་རབ་�ིས་དེ་ཚ�ར་མི་ཚ�་�ིན་ནོ། 19གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཤེས་རབ་�ི་�ོ་ནས་ས་གཞི་བཀོད་པར་མཛད། ཁོང་གི་མ�ེན་ཡོན་�ིས་ནམ་མཁའ་རང་གནས་�་



ལེགས་བཤད 

འཇོག་གནང་ངོ། 20ཁོང་གི་ཤེས་རབ་�ིས་གཙང་པོ་ཚ�་�གས་བ�ག་པ་དང་། �ིན་པས་ས་གཞིར་ཆར་པ་
འབེབས་པར་མཛད་དོ། 21ངའི་�། རང་གི་ཤེས་རབ་དང་ནང་དོན་�ོགས་�བ་པའི་�ས་པ་བ�ང་ཞིག དེ་ཚ�་
�ོད་ལས་ནམ་ཡང་མི་�ལ་བ་�ོས་ཤིག། 22དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་ཉམས་དགའ་པོ་དང་མི་ཚ�་�ིད་པོ་ཞིག་གནང། 
23�ོད་རང་ལམ་�་�ོན་མེད་བདེ་བར་འ�ོ་�བ་པ་དང་ནམ་ཡང་འ�ེལ་བར་མི་�ེད་དོ། 24�ོད་ཉལ་བའི་
�བས་�་མ་འཇིགས་པར་མཚན་གང་གཉིད་�ིད་པོ་�ག་པར་འ�ར། 25ངན་པའི་ཐོག་�་�ང་�བ་ཡོང་བ་�་�་
�ོ་�ར་�་ཡོང་བའི་�ེན་ངན་དེ་ལ་�ོད་�ིས་སེམས་�ལ་�ེད་མི་དགོས་སོ། 26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་
བདེ་བར་འཇོག་པར་མཛད་པ་དང་། ཁོང་གིས་�ོད་�ིའི་ནང་འ�ད་�་འ�ག་པར་མི་མཛད་དོ། 27�ོད་�ིས་
དགོས་ངེས་ཅན་ལ་གང་�བ་�བ་ཡག་པོ་�ོས་ཤིག 28�ོད་�ིས་ད་�་རོགས་པ་�་�བ་ན་�ོང་པ་�ིམ་མཚ�ས་
ཚ�ར་སང་ཞོག་བར་�་�ག་�ོད་ཅིག་ཅེས་ནམ་ཡང་མ་བ�ོད་ཅིག 29�ོད་�ིས་�ོང་པ་�ིམ་མཚ�ས་ལ་གནོད་པའི་
འཆར་གཞི་ནམ་ཡང་མ་བཟོ་ཞིག ཁོ་�ོད་�ི་ཉེ་འ�མ་�་�ོད་ཅིང་�ོད་ལ་�ོས་འགེལ་�ེད་བཞིན་ཡོད། 30�་
ཞིག་གིས་�ོད་ལ་གནོད་འཚ�་�ས་མེད་ན་དེ་ལ་དོན་མེད་�ི་�ོད་�ེང་མ་�ེད་ཅིག 31མི་�ག་གཙ�ད་ཅན་ལ་�ག་
དོག་དང་དེ་ཚ�ས་�ས་པ་�ར་�་�་ཐག་གཅོད་མ་�ེད་ཅིག 32གང་ལགས་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ངན་པ་�་མཁན་ཚ�ར་�ང་པོ་གནང་ངོ་། འོན་�ང་ཁོང་གིས་�ེ་བོ་�ང་བདེན་ཚ�ར་�གས་ཡིད་ཆེས་པ་གནང་ངོ་། 
33གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེ་བོ་�ོད་ངན་ཚ�འི་�ིམ་ཚང་ལ་དམོད་པ་གནང་ངོ་། འོན་�ང་�ང་བདེན་�ི་�ིམ་
ཚང་ལ་�ིན་�བས་གནང་ངོ་། 34ཁོང་གིས་�ེ་བོ་རང་མཐོང་ཅན་ཚ�ར་བེད་མེད་དོ། འོན་�ང་ཉམ་�ང་ཚ�ར་
གཟིགས་པ་གནང་ངོ་། 35ཤེས་རབ་�ན་པའི་མི་ཚ�ར་�ས་ཞབས་�ི་�ན་�གས་ཐོབ་ཡོང། འོན་�ང་མི་�ེན་པ་ཚ�་
ལ་རང་གི་དམའ་འབེབས་ཐོག་མར་བ�ན་པར་�འོ༎  

ལེགས་བཤད 4 

ཤེས་རབ་�ི་ཕན་ཐོག།  

1ངའི་�་�མས། �ོད་ཚ�འི་ཡབ་�ི་�ོད་ཚ�་ལ་�ོབ་�ོན་གནང་བར་ཉོན་ཞིག དེ་ལ་དོ་�ང་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�་
ལ་�ོ་�ོས་ཐོབ་བར་འ�ར། 2ངས་�ོད་�མས་�ོབ་�ོན་�ེད་པ་དེ་བཟང་པོ་ཡིན་པས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ན་པར་�ོས་
ཤིག 3ང་ནི་ཕ་མའི་�་�ང་ཤོས་གཅིག་�་དེ་ཡིན་�བས། 4ངའི་ཡབ་�ིས་ང་ལ་�ོབ་�ོན་གནང་ནས། ཁོང་གིས་
ང་ལ་ག�ངས་པ། ངས་ཅི་བཤད་པ་�མས་�ན་པར་�ིས་ལ་�་བ་ནས་མ་བ�ེད་པར་�ེད་དགོས་སོ། ངས་ཇི་�ར་
བཤད་པ་�ར་�ིས་པ་ཡིན་ན་�ོད་འཚ�་བར་འ�ར་རོ། 5ཤེས་རབ་དང་ནང་དོན་�ོགས་པའི་�ས་པ་ལེན་ཞིག 
ངས་ཇི་�ར་བཤད་པ་�མས་མ་བ�ེད་པར་དེ་ལ་བ�ི་མེད་མ་�ེད་ཅིག 6�ོད་�ིས་ཤེས་རབ་མ་�ོངས་ཤིག། མོས་
�ོད་�ོབས་པར་�ེད་དོ། དེ་ལ་བ�ེ་བ་�ས་པ་ཡིན་ན་དེས་�ོད་བདེ་བར་འཇོག་པར་�ེད་དོ། 7�ོད་�ིས་�ེད་
�བ་པ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ནི་ཤེས་རབ་�ངས་�་དེ་ཡིན་ནོ། གཞན་�ོད་�ིས་ལེན་�བ་པ་ནང་དོན་�ོགས་�བ་པའི་
�ས་པ་ལེན་ཞིག 8ཤེས་རབ་ལ་བ�ེ་བ་�ས་པ་ཡིན་ན། མོས་�ོད་ལ་�བས་ཆེན་བཟོ་བར་�ེད་པ་དང་། མོ་ལ་�ོས་
�ིས་འཐམས་པ་ཡིན་ན་མོས་�ོད་ལ་�ས་ཞབས་�ེར་བར་�ེད་དོ། 9དེ་ནི་�ོད་�ི་ག�ག་�ན་�ི་གཟི་བ�ེད་དེ་
ཡིན་ནོ། 10ངའི་�་ང་ལ་ཉོན་ཞིག། ངས་ཇི་�ར་བཤད་པ་�མས་སེམས་�ི་ནང་ནས་ཉན་པ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�་རིང་
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པོ་འཚ�་བར་འ�ར། 11ངས་�ོད་ལ་ཤེས་རབ་དང་འཚ�་བའི་ཆེད་ལམ་བདེན་པ་བ�བ་ཡོད་དོ། 12�ོད་�ི་ཤེས་
རབ་�ན་པའི་ཐོག་�ིན་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ི་ལམ་�་འགག་�་གང་ཡང་མི་ཡོང་། �ོད་�གས་�ང་འ�ེལ་བར་མི་
འ�ར། 13�ོད་�ིས་�ངས་པ་�མས་�ག་�་�ན་པར་�ོས་ཤིག �ོད་�ི་ཡོན་ཏན་དེ་�ོད་�ི་མི་ཚ�་ཡིན་པས། དེ་
ལ་�ང་�ོབ་ཡག་པོ་�ིས་ཤིག། 14�ེ་བོ་ངན་པ་འ�ོ་སར་མ་འ�ོ་ཞིག། �ེ་བོ་�ོད་ངན་�ི་དཔེའི་�ེས་�་མ་འ�ག་
ཅིག 15དེ་�ར་མ་�ས་པར་ངན་པ་ལས་ཐག་རིང་�ོད་ཅིག དེ་ལ་ཁས་ལེན་མ་�ས་པར་རང་གི་ལམ་�་སོང་ཞིག 
16མི་ངན་པ་ཚ�ས་ངན་ལས་མ་�ས་པར་གཉིད་�ག་པར་མི་�ེད་དོ། དེ་ཚ�ས་གཞན་ལ་གནོད་འཚ�་ཞིག་མ་�ས་
བར་�་གཉིད་མ་ཉལ་བར་བ�ད་དོ། 17�ོད་ངན་དང་�ག་ཟིང་ནི་དེ་ཚ�འི་བཟའ་འ�ང་�་�་ཡིན་ནོ། 18�ང་
བདེན་�ི་ལམ་�་འ�ོ་�་ནི་ཉི་མ་ཤར་བ་�་�་ཡིན་པ་དང་། ཉིན་ད�ང་འོད་མ་�ེབས་བར་དེ་ཇེ་གསལ་ཇེ་
གསལ་�་འ�ོ་བ་ཡིན། 19འོན་�ང་�ོད་ངན་�ི་ལམ་དེ་མཚན་མོ་�ར་�ན་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་འ�ེལ་ན་ཡང་གང་
གི་ཐོག་�་འ�ེལ་ཡོད་མེད་མི་མཐོང་ངོ་། 20ངའི་�། ངས་ཇི་�ར་བཤད་པར་དོ་�ང་�ས་ནས་ངའི་བཀའ་ལ་
ཉོན་ཞིག 21�ོད་དེ་ལས་ནམ་ཡང་�ལ་�་མ་འ�ག་ཅིག། དེ་ཚ�་�ན་པ་�ིས་ལ་སེམས་�ི་ནང་�་ཞོག་ཅིག 22དེ་
ཚ�་ཤེས་མཁན་ཚ�་ལ་དེ་ཚ�ས་མི་ཚ�་དང་འ�ོད་བ�ེན་�ིན་པར་�ེད་དོ། 23�ོད་�ིས་ཇི་�ར་བསམ་�ོ་བཏང་བར་
ཟབ་ཟབ་�ིས་ཤིག་དང་། �ོད་�ི་བསམ་�ོས་�ོད་�ི་མི་ཚ�འི་བཟོ་ད�ིབས་འདོན་ནོ། 24བདེན་པ་མ་ཡིན་པ་གང་
ཡང་�་བ་ནས་མ་�ས་ཞིག �ན་དང་གཡོ་�འི་གཏམ་ལས་ལོག་�་�ོད་ཅིག 25�ང་པོའི་�ོ་�ོབས་�ི་ངང་ནས་
མ�ན་�་བ�ོས་ཤིག �ོད་�ི་མགོ་ནི་ངོ་ཚ�ས་མ་�ར་ཤིག། 26�ོད་�ིས་ཇི་�ར་�་�་ཡིན་པ་ལ་ཟབ་ཟབ་�ིས་
འཆར་གཞི་བཏིང་ཞིག་དང་། �ོད་�ིས་�ིས་པ་ཚང་མ་ལེགས་པར་འ�ར། 27ངན་པ་�མས་�ངས་ནས་མ�ན་�་
ཐེད་ཀར་འ�ལ་ཞིག གཡས་སམ་གཡོན་�་མ་གཡོ་བར། རང་གི་�ང་པ་ངན་པ་ལས་�ངས་ཤིག།  
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ལོག་གཡེམ་�ི་�ོར་ལ་ཉེན་བ�།  

1ངའི་�། ངའི་ཤེས་རབ་ལ་དོ་�ང་�ིས་ཤིག་དང་། ངའི་ནང་དོན་�ོག་པའི་བཀའ་�མས་དོ་�ང་གིས་ཉོན་ཞིག 
2དེ་ནས་�ོད་�ིས་�ོད་ལམ་ཇི་�ར་ལེགས་པར་�་དགོས་ཤེས་པར་འ�ར་བ་དང་། �ོད་�ི་གཏམ་�ི་�ོད་ཡོན་
ཏན་ཅན་ཡིན་པ་བ�ན་ནོ། 3མི་གཞན་�ི་�ང་མའི་མ�་ཏོ་ནི་�ང་�ི་�ར་མངར་བར་དང་། མོའི་ཁ་བ�ལ་བ་དེ་
�་�འི་�མ་�ར་འཇམ་པོ་ཡོད་�ིད། 4འོན་�ང་ཚང་མ་ཚར་བའི་�ེས་�་མོས་ཁག་ཏིག་དང་ན་�ག་མ་གཏོགས་
གཞན་གང་ཡང་འཇོག་པར་མི་�ེད་དོ། 5མོས་�ོད་ལ་མར་འཆི་བའི་�ིང་�་འ�ིད་པ་དང་། མོས་གོམ་པ་�ོས་
པའི་ལམ་ནི་འཆི་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ། 6མོས་གསོན་པོའི་ལམ་�་མི་�ོད་པར། འ�མས་འ�ོ་བ་དང་ཇི་འ�་ཡོང་
བཞིན་ཡོད་པ་མོས་མི་ཤེས་སོ། 7ད་ངའི་�་ཚ�་ང་ལ་ཉོན་ཞིག། ངས་ཇི་�ར་བཤད་པར་�་བ་ནས་མ་�ེད་པར་�ིས་
ཤིག 8�ད་མེད་དེ་ལས་འ�ངས་རིང་�་�ོད་ཅིག། མོའི་�ོའི་ཉེ་འ�མ་�་མ་འ�ོ་ཞིག། 9དེ་མིན་�ོད་ལ་ཡོད་པའི་
�ས་ཞབས་དེ་གཞན་ལ་ཐོབ་པར་འ�ར་བ་དང་། �ེ་བོ་�ིང་�ེ་མེད་པ་ཚ�འི་ལག་�་�ོད་ན་གཞོན་�་�་འཆི་
བར་འ�ར་རོ། 10མི་ངོ་མི་ཤེས་པ་ཚ�ས་�ོད་�ི་�་ནོར་འ�ེར་བ་དང་། �ོད་�ིས་དཀའ་ལས་�བ་པ་�མས་གཞན་
ལ་བདག་པར་འ�ར་རོ། 11�ོད་འཆི་ཁའི་ཉལ་སར་འ�ན་�ད་�བ་བཞིན་བ�ད་པ་དང་། �ོད་�ི་ཤ་དང་ཤ་�་
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མེད་པར་འ�ར། 12�ོད་�ིས་འདི་�ར་�འོ། ངས་ཅི་ལ་མ་�ངས་པ་ཡིན་ནམ། ང་ཡིས་གཞན་ནས་ནོར་བ�ན་མ་
འ�ག་པ་ཡིན་ནམ། 13ངས་ངའི་དགེ་�ན་ཚ�ར་ཉན་མེད་པ་དང་། ངས་དེ་ཚ�་ལ་དོ་�ང་�ས་མེད་དོ། 14དེ་བས་
ན་ང་ནི་�ོ་�ར་�་མང་ཚ�གས་�ི་�ོད་�་དམའ་འབེབས་�་འ�ར་སོ། 15རང་གི་�ང་མ་དང་དམ་ཚ�ག་ཙང་བར་
�ོད་ཅིག མོ་གཅིག་པོར་བ�ེ་བ་�ིས་ཤིག། 16�ད་མེད་གཞན་ནས་�ེད་པའི་�ོད་�ི་�་�ས་�ོད་ལ་ཕན་ཐོག་མི་
�ེད་དཽ། 17རང་གི་�་�་འཚར་ལོངས་�ང་ནས་�ོད་ལ་རོགས་�ེད་དགོས་སོ། ངོ་མི་ཤེས་པ་ཚ�ར་མ་ཡིན། 18དེ་
བས་ན་རང་གི་�ང་མ་དང་མཉམ་�་དགའ་བདེར་�ོད་ལ། �ོད་�ིས་ཆང་ས་�བ་པའི་�ད་མེད་དང་མཉམ་�་
དགའ་བར་�ོས་ཤིག 19མོ་ནི་ཤ་བ་�་�་མཛ�ས་པོ་དང་ཉམས་དོད་པོ་ཡོད། མོའི་ཡིད་�་འོང་བ་ནས་དགའ་བ་
ཐོབ་བར་�ིས་ལ། མོས་བ�ེ་བས་�ོད་ལ་མཐའ་བ�ོར་�་འ�ག། 20ངའི་�། �ོད་�ིས་�ད་མེད་གཞན་ལ་བ�ེ་བ་
ཅི་ལ་�ེད་དགོས་སམ། �ོད་�ིས་�ེ་བོ་གཞན་�ི་�ང་མ་ཡིད་�་འོང་བར་ཅི་ལ་འདོད། 21�ོད་�ིས་�ས་པ་ཚང་
མ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གཟིགས་པ་དང་། �ོད་གང་�་སོང་ཡང་ཁོང་གིས་གཟིགས་བཞིན་ཡོད། 22�ེ་བོ་
ངན་པའི་�ིག་པ་�མས་�ི་�ར་ཡིན་ནོ། ཁོ་རང་ཉིད་�ི་�ིག་པའི་�ང་བར་འ�ད་པར་�ེད་པ་དང་། 23ཁོ་འཆི་
བར་འ�ར། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་པར་རང་གི་རང་ལ་དབང་བ�ར་�ེད་པའི་�ས་པ་མེད་དོ། ཁོ་པའི་ཤིན་�་
�ག་�གས་�ིས་ཁོ་པ་�ར་སར་གཏོང་བར་�ེད་དོ༎  

ལེགས་བཤད 6 

ཉེན་བ�་གཞན་�མས།  

1ངའི་�། གཞན་གི་�་ལོན་ལ་�ོད་�ིས་འགན་�ར་�་མནའ་འ�ལ་ཡོད་དམ། 2�ོད་�ི་གཏམ་�ིས་རང་ཉིད་
བ�ང་ཡོད་དམ། རང་གི་མནས་�ིད་ནང་འ�ད་ཡོད་དམ། 3དེ་བས་ན་ངའི་�། �ོད་མི་གཞན་�ི་དབང་འོག་�་
ཡོད་དོ། འོན་�ང་དེ་ལས་དེ་�ར་ཐར་བར་�་དགོས། མ�ོགས་པོར་ཁོའི་�ར་སོང་ནས་ཁོ་ལ་�ོད་རོགས་གནང་
ཞེས་�་བ་འ�ལ་ཞིག 4�ོད་རང་ཉིད་གཉིད་�ག་པའམ་ངལ་གསོ་བར་མ་འ�ག་ཅིག 5�ི�་ཞིག་�ི་ལས་ཐོན་པ་
འམ་ཤ་བ་ཞིག་�ོན་པ་ལས་�ོས་པ་�ར་ཐོན་ཞིག 6ལེ་ལོ་ཅན་�ི་�ེ་བོ་ཆོས་�ོག་མའི་མི་ཚ�་ནས་�ོབ་�ོང་�ེད་
དགོས། 7དེ་ཚ�་ལ་འགོ་འ�ིད་དང་དཔོན་པོ་དང་�ལ་པོ་བཅས་པ་གང་ཡང་མེད་དོ། 8འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ད�ར་
ཁའི་རིང་ཟ་ཆས་གསོགས་པ་དང་ད�ན་ཁའི་ཆེད་�་�་�ིགས་�ེད་དོ། 9ལེ་ལོ་ཅན་ནི་�ས་ཚ�ད་ཇི་ཙམ་རིང་
ཉལ་སར་གཉིད་ལོག་ནས་�ོད་དམ། ཁོ་ག་�ས་ཡར་ལངས་�ི་རེད་དམ། 10ཁོས་རང་ཉིད་�ས་ཆོད་�ང་ཙམ་
ཞིག་ཉལ་�ི་ཡིན། ངས་ལག་པ་�ེབ་བ�ེག་�བ་ནས་ངལ་གསོ་�ང་ཙམ་ཞིག་�ེད་ཟེར་རོ། 11འོན་�ང་ཁོ་ཉལ་
བའི་�བས་ལ་ད�ལ་འཕོང་གིས་ཁོ་ལ་མཚ�ན་ཆ་�ན་པའི་�ན་མ་�ར་འཐབ་པར་�ེད་དོ། 12མི་ཕན་མེད་མི་
ངན་ནི་�ན་ཤོད་བཞིན་འ�ོ་བར་�ེད་དོ། 13དེ་ཚ�ས་མིག་བ�མ་�བ་ནས་�ོད་ལ་བ�་འ�ིད་�་�འི་བ�་གཏོང་
བར་�ེད་པ་དང་། 14དེ་ཚ�ས་ངན་པའི་སེམས་ནང་�་མ�ད་འཆར་གཞི་ངན་པ་གཏིང་བ་དང་། ས་�ལ་ཡོངས་
�་ཟིང་འ�གས་�ོང་བར་�ེད་དོ། 15དེའི་�ེན་�ིས་ཉེན་བ�་མེད་པར་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�ེན་ངན་འ�ང་བར་འ�ར་་
བ་དང་དེ་ཚ�་འཆི་བར་འ�ར། 16-19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་མི་མཉེས་པ་དང་བཟོད་�ན་གནང་མི་�བ་
པ་�་བ་བ�ན་ཡོད་པ་ནི། �ོབས་པ་ཅན་�ི་བ�་�ལ། �ན་བཤད་པའི་�ེ། མི་�ོན་མེད་བསད་པའི་ལག་པ། 



ལེགས་བཤད 

འཆར་གཞི་ངན་པ་གཏིང་བའི་སེམས། ངན་ལས་�ེད་པར་འ�ོ་བའི་�ང་པ། གཅིག་འ�ག་གཉིས་འ�ག་གིས་
�ན་བཤད་མཁན་དཔང་པོ། �ོགས་པོ་ཚ�འི་�ོད་�་ཟིང་འ�གས་�ོང་མཁན་�ི་མི་བཅས་སོ༎  

ལོག་གཡེམ་�ི་�ོར་ལ་ཉེན་བ�།  

20ངའི་�། �ོད་�ི་ཡབ་�ིས་ཇི་�ར་ག�ངས་པར་�ོས་ཤིག �ོད་�ི་�མ་�ི་བ�བ་པ་�མས་�་བ་ནས་མ་�ེད་པ་
�ིས་ཤིག 21�ག་�་དེ་ཚ�འི་བཀའ་ལ་བདག་པོ་�ིས་ལ་སེམས་�ི་ནང་ལ་�ང་ནས་འཇོག་ཅིག 22དེ་ཚ�འི་�ོབ་
�ོན་�ིས་�ོད་འ�ལ་�བས་�་ལམ་�ོན་དང་། མཚན་མོར་�ང་�ོབ་དང་ཉིན་མོའི་རིང་བ�བ་�་�བ་པར་�ེད་
དོ། 23དེ་ཚ�འི་�ོབ་�ོན་�མས་འཚ�ར་བའི་འོད་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་བ�ན་པ་དེས་ཇི་�ར་འཚ�་དགོས་�ོབ་པར་
�ེད་དོ། 24དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་�ད་མེད་ངན་པ་དང་གཞན་�ི་�ང་མའི་བ�་འ�ིད་�ིས་གཏམ་ལས་ཐག་རིང་
འཇོག་པར་�ེད་དོ། 25དེ་ཚ�འི་མཛ�ས་�ག་ལ་མགོ་མ་འཁོར་ལ། དེ་ཚ�འི་འ�ལ་ཚ་པོའི་མིག་གི་�ི་ནང་མ་འ�ད་
ཅིག 26མི་ཞིག་གིས་མད་འཚ�ང་མ་ཞིག་གི་ཆེད་�་རང་གི་བག་ལེབ་མཐའ་མའི་རིན་ལ་�ད་དོ། འོན་�ང་གཞན་
�ི་�ང་མ་མཉམ་�་�ེད་པའི་ལོག་གཡེམ་�ིས་ཁོ་ཡི་མི་ཚ�་རིང་�ག་བ�ལ་འ�ེར་ཡོང་བར་འ�ར། 27�ོད་�ི་
�ང་ཁོག་�ེང་�་མེ་བཞག་ནས་�ོན་གོས་མ་འཚ�ག་པར་�ེད་�བ་བམ། 28�ོད་�ིས་སོལ་བ་ཚ་པོའི་�ེང་�་གོམ་
པ་�ོས་ནས་�ང་པ་མ་ཚ�ག་པར་�ེད་�བ་བམ། 29དེ་�ར་གཞན་�ི་�ང་མ་མཉམ་�་ཉལ་�་ནི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་
ཡོད་པ་དང་། དེ་�ར་�་མཁན་ཚ�ར་�ག་པོ་�ོང་བར་འ�ར་རོ། 30�ན་མ་ཞིག་གིས་�ོགས་ནས་བ�་བ་ཡིན་ན་
མིས་�ང་པོ་�ེད་མི་ཡོང་། 31འོན་�ང་ཁོ་བ�ང་བ་ཡིན་ན་ཁོས་�བ་བ�ན་མང་བ་འཇལ་དགོས་པ་དང་། ཁོ་ལ་
ཡོད་པ་ཚང་མ་�ོས་གཏོང་དགོས་སོ། 32འོན་�ང་ལོག་གཡེམ་�་མཁན་�ེ་བོ་དེ་ལ་�ོ་�ོས་མེད་དོ། ཁོ་རང་རང་
ཉིད་མེད་པ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་དོ། 33ཁོ་ལ་དམའ་འབེབས་དང་བ�ང་བར་འ�ར། ཁོ་ནི་གཏན་�་ཞབས་འ�ེན་�་
འ�ར་རོ། 34�ོ་ཞིག་�་དོག་�ེད་�བས་ཧ་ཅང་�ོ་བ་དང་། ཁོའི་ད�་ཤ་ལེན་�ར་ཚད་མེད་དོ། 35ཁོས་ད�ལ་
གང་ཡང་མི་ལེན་པ་དང་ཁོའི་�ོ་བ་དེ་�ན་པ་ཇི་འ�་ཞིག་གིས་�ང་ཞི་བར་མི་འ�ར༎  

ལེགས་བཤད 7 

1ངའི་�་ངས་ཇི་�ར་�ེད་དགོས་�ས་པ་�མས་མ་�ེད་པར་�ན་པར་�ིས་ཤིག 2ངས་�ས་པ་�ར་�ིས་པ་ཡིན་
ན་�ོད་འཚ�་བར་འ�ར། �ོད་�ིས་མིག་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་པ་�ར་ངའི་�ོབ་�ོན་ལ་�ངས་ལེན་�་�ར་ཟབ་ཟབ་
�ོས་ཤིག 3ངའི་�ོབ་�ོན་�མས་�ན་�་བདག་ཉར་�ིས་ལ་དེ་ཚ�་སེམས་ནང་བཀོད་ཅིག 4ཤེས་རབ་�ོད་�ི་�ིང་
མོ་�ར་ངོས་འཛ�ན་�ིས་ལ། ནང་དོན་�ོགས་པའི་�ས་པ་ནི་�ོད་�ི་�ོགས་པོ་ཉེ་ཤོས་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ིས་ཤིག 
5དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་མི་གཞན་�ི་�ང་མ་དང་�ད་མེད་�ི་བ�་འ�ིད་�ི་གཏམ་ལས་ཐག་རིང་འཇོག་པར་�་ཡོང་༎  

�ད་མེད་�ལ་མིན།  

6ང་ཐེངས་གཅིག་ངའི་ཁང་པའི་�ེ་�ང་ནས་བ�་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 7ངས་ཉམས་�ོང་མེད་པའི་�ེ་པ་ན་
གཞོན་མང་པོ་མཐོང་བ་དང་། དེའི་ནང་ནས་�ེ་བོ་�ེན་པ་ཞིག་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་དོ་�ང་�ང་། 8ཁོ་�་ལམ་



ལེགས་བཤད 

�ི་�ར་ལ་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ད་མེད་ཞིག་གི་�ོད་སའི་ཉེ་འ�མ་�་གོམ་པ་�བ་ནས་འ�ོ་བཞིན་འ�ག་གོ ཁོ་
མོའི་ཁང་པའི་ཉེ་འ�མ་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་�བས། 9དེ་�ས་�ི་�ོ་ས་�བ་ནས་ནག་�ང་གི་�བས་ཡིན་ནོ། 10དེ་
ནས་མོས་ཁོ་ལ་འ�ད་པ་དང་། མོ་ནི་�ད་འཚ�ང་མའི་�ོན་གོས་�་�་�ོན་ནས་འཆར་གཞི་བཟོ་བཞིན་ཡོད་དོ། 
11མོ་�ོ་ཁོག་ཆེན་པོ་དང་ངོ་ཚ་མེད་མཁན་�ི་�ད་མེད་�ག་�་�་ལམ་�་འ�ལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། 
12ལམ་�ི་�ར་�་ལངས་ནས་�ག་བ�ད་པའམ། �བས་རེ་�་ལམ་དང་�བས་རེ་�ོམ་རར་�ག་པར་�ེད། 13མོས་
�ེ་པ་ན་གཞོན་ལ་འཐམས་ནས་ཁ་བ�ལ་བ་དང་། ཁོའི་མིག་ལ་ཐད་ཀར་བ�ས་ནས་�ས་པ། 14ངས་དེ་རིང་
མཆོད་པ་�ལ་བའི་དམར་མཆོད་�ི་ཤ་ང་དང་མཉམ་�་ཡོད། 15དེར་བ�ེན་ངས་�ོད་ལ་འཚ�ལ་བཞིན་ཡོང་བ་
ཡིན། ངས་ཁོད་འཚ�ལ་འདོད་ཡོད་པ་དང་�ོད་ནི་འདིར་འ�ག་གོ 16ངས་མལ་�ི་ལ་ཨི་ཇིབ་�ལ་�ི་ཀ་ཅིའི་
མཚ�ན་�་ཅན་�ི་རས་�ིས་ཁེབས་གཡོགས་ཡོད་དོ། 17ངས་དེ་ལ་�་�ལ་དང་ཨ་ག་�་དང་ཤིང་མངར་བཅས་�ི་
ཞིམ་�ིས་གཏོར་ནས་ཡོད། 18ད་ཤོག་དང་ང་གཉིས་མཚན་གང་བ�ེ་བ་�ེད་དོ། ང་གཉིས་གཅིག་གི་གཅིག་ལ་
ཐམ་ནས་དགའ་བདེར་�ོད་དོ། 19ངའི་�ོ་�ིམ་�་མེད། ཁོ་ཐག་རིང་�་�ོགས་ཐོན་�ས་སོང་། 20ཁོས་ད�ལ་མང་
པོ་འ�ེར་སོང་བས། གཟའ་འཁོར་གཉིས་ཙམ་ལོག་མི་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 21དེར་བ�ེན་མོའི་ཡིད་འ�ོག་གི་�ས་
པས་ཁོ་ལ་བ�་འ�ིད་�ས་པ་དང་། མོའི་གཏམ་�ན་པོར་ཁོ་མགོ་འཁོར་རོ། 22�ོ་�ར་�་ཁོ་�ང་གོག་གསོད་སར་
འ�ོ་བ་�ར་དང་། ཤ་བ་�ི་ལ་བང་འ�ོས་�བ་བ་�ར་དང་། 23ཁོའི་�ིང་ལ་མདའ་�ག་པ་�ར་མོ་དང་མཉམ་�་
�ིན་ནོ། ཁོ་�ི�་�་བའི་ནང་འ�ོ་བ་�་�་ཡོད་པ་དང་། ཁོའི་�ོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་མ་ཤེས་སོ། 24དེ་བས་ན་ངའི་
�་ཚ�་ང་ལ་ཉོན་ཞིག། ངས་བཤད་པར་དོ་�ང་�ིས་ཤིག། 25�ད་མེད་དེ་�་�་ལ་�ོད་�ིས་སེམས་ཤོར་�་མ་
བ�ག་ཅིག མོའི་�ེས་�་འ�མས་ནས་མ་འ�ོ་ཞིག 26མོས་མི་མང་པོ་འ�ོག་བ�ག་བཏང་ཡོད་པ་དང་། མི་�ངས་
མེད་འཆི་�ེན་འ�ར་ཡོད་པ་དང་། 27�ོད་མོའི་�ིམ་�་སོང་བ་ཡིན་ན་�ོད་འཆི་བའི་�ིང་གི་ལམ་�་ཡོད། དེ་ནི་
འཆི་བའི་མ�ོགས་ལམ་ཡིན་ནོ༎  
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ཤེས་རབ་ལ་བ�ོད་བ�གས།  

1ཉོན་དང་ཤེས་རབ་�ི་འབོད་བཞིན་འ�ག། �ོ་�ོས་�ིས་�ད་ཅོར་བ�བ་བཞིན་འ�ག། 2ལམ་�ི་ཉེ་འ�མ་�ི་རི་
�ེར་དང་། ལམ་འཛ�མས་ཁག་�་མོ་ལངས་ཡོད། 3�ོང་�ེར་ནང་�་འ�ལ་�ོ་དང་། �ལ་�ོའི་ཉེ་འ�མ་མོས་འདི་
�ར་�ད་འབོད་�ས། 4�ོད་ཚ�་ཚང་མར་ང་ཡིས་འབོད་པ་དང་། ས་གཞིར་ཡོད་པ་ཚང་མར་ང་ཡིས་འབོད། 5�ོད་
ཚ�་ན་ཚ�ད་མ་ལོན་པ་ཡིན་ནམ། ན་ཚ�ད་ལོན་�ར་�ོངས་དར་�ིས། �ོད་རང་�ེན་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། �ོ་�ོས་ཡོང་
�ར་�ོངས་དར་�ིས། 6ངའི་གཏམ་�ེ་�་ལ་ཉོན་ཞིག། ངས་�ས་པ་�མས་�ང་པོ་ཡིན། 7ངས་�ས་པ་�མས་
བདེན་པ་ཡིན། �ན་�མས་ལ་ངས་�ང་བར་�། 8ངས་བཤད་པ་�མས་བདེན་པ་ཡིན། �ན་དང་བ�་འ�ིད་གང་
ཡང་མེད། 9ནང་དོན་�ོགས་པའི་�ས་པ་ཡོད་པ་ཚ�ར། དེ་�མས་ཚང་མ་གསལ་པོ་ཡིན། ཤེས་ཡོན་མ�ེན་མི་ཚང་
མ་ལ། དེ་�མས་ཚང་མ་�ན་གསལ་ཡིན། 10ད�ལ་�ི་ཚབ་ལ་ངའི་�ོབ་�ོན་འདམས། ལེགས་པའི་གསེར་ལས་
ཡོན་ཏན་འདམས། 11ང་ནི་རང་ཉིད་ཤེས་རབ་ཡིན། ང་ནི་ནོར་�་ལས་ལེགས་སོ། �ོད་ཚ�ས་འདོད་པའི་གང་ཞིག་
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ང་དང་བ�ར་མི་�བ། 12ང་ནི་རང་ཉིད་ཤེས་རབ་ཡིན། ང་ལ་ནང་དོན་�ོགས་པའི་�ས་པ་ཡོད། ང་ལ་ཡོན་ཏན་
དང་ནི། �ིམས་�ང་གཅོད་པའི་ཤེས་�་ཡོད། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ི་�་�་ནི། ངན་པར་�ང་པོ་�་
�་ཡིན། ང་ནི་�ོབས་པ་ཅན་དང་ང་�ལ་དང་། ངན་པའི་ལམ་དང་�ན་ལ་�ང་། 14ང་ཡིས་འཆར་གཞི་བཟོ་བ་
�མས་ལ། དེ་ཚ�་ལག་ལེན་�ིས་བཞིན་ཡོད། ང་ལ་�ོ་�ོས་ཡོད་པ་དང་། ང་ནི་�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་ཡིན། 15�ལ་
པོ་ཚ�་ལ་འཛ�ན་�ོངས་དང་། དབང་བ�ར་མཁན་ཚ�ར་�ིམས་བཟང་པོ། བཟོ་�ར་རོགས་རམ་ངས་�ེད་ཡོད། 16ང་
ཡི་རོགས་�ིས་འཛ�ན་�ོང་པ་�མས་�ིས། ས་གཞིར་�ིད་�ོང་�ེད་བཞིན་ཡོད། ལས་�ེད་པ་དང་ནི་�་�ག་ཚ�ར་
ཡང་དེ་བཞིན་�ེད། 17ང་ལ་བ�ེ་མཁན་�མས་ལ་ངས་བ�ེས། ང་ལ་འཚ�ལ་མཁན་�མས་ལ་ང་�ེད་པར་འ�ར། 
18ང་ལ་�་ནོར་ཆེ་མཐོང་དང་། འཕེལ་�ས་ལམ་�ོང་�ོད་�་ཡོད། 19ང་ལས་ཐོབ་པ་གསེར་�ས་ལེགས་ལས་�ག། 
�ས་ལེགས་ད�ལ་ལས་�ང་ལེགས་སོ། 20ང་ནི་�ང་བདེན་ལམ་�་�ོད། �ིམས་�ང་�ེས་�་ང་ནི་འ�ག། 21ང་ལ་
བ�ེ་བར་�་ནོར་�ིན། དེ་ཚ�འི་�ིམ་ནི་གཏེར་�ི་བཀང་། 22ཐོག་མར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ལ་བཀོད་པར་
མཛད་པ་ཡིན། �ར་�ི་མཛད་པ་དང་པོ་�། 23ཐོག་མར་འཛམ་�ིང་�ང་བའི་�ོན། དང་པོ་ང་ལ་བཟོས་པར་
གནང་། 24�་དང་�་མིག་མེད་པའི་�ོན། ང་ནི་�་མཚ�འི་�ོན་�་�ེས། 25རི་�ན་རང་གནས་�གས་པའི་�ོན། རི་
ཡི་�ོན་�་ང་�ེས་སོ། 26དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་འཛམ་�ིང་དང་། ས་ཞིང་དང་ནི་ས་སོགས་མ་བཟོ་�ོན་ང་�ེས་སོ། 
27ཁོང་གིས་ནམ་མཁའི་གནས་དེ་�་�གས་�ས། མཁའི་ད�ིངས་དེ་མཚ�འི་ཐོག་བ�མ་�ས་ང་དེར་ཡོད། 28�ིན་
�མས་ནམ་མཁར་འཇོག་�ས་དང་། མཚ�་ནས་�་མིག་འདོན་�བས་དང་། 29�་མཚ�འི་�་ལ་ག�ངས་གནང་བ། 
མཐོ་བར་འ�ོ་མི་�ང་བ་སོགས། བཀའ་ནི་གནང་�བས་ང་ནི་དེར་ཡོད། ཁོང་གིས་འཛམ་�ིང་གི་�ང་གཞི་�གས་
�ས་ང་དེར་ཡོད་དོ། 30ང་ནི་ཁོང་གི་འ�མ་�་ལག་ཤེས་མཁས་པ་�ར། ཉིན་དར་ཁོང་ལ་དགའ་བ་�ད། ཁོང་
�ང་�ག་�་ང་ནི་དགའ་བདེར་གནས། 31འཛམ་�ིང་མཉམ་�་དགའ་ཞིག་མ�། མི་རིགས་བ�ད་ལ་དགའ་ཞིང་
གནས། 32ད་ནི་ན་གཞོན་�་ཚ�་ང་ལ་ཉོན། ང་ཡིས་�ས་པ་�ར་�ིས་ཤིག། དེ་ཡིས་�ོད་ནི་དགའ་�ིད་�ན། 33�ོབ་
�ོན་ཇི་�ར་�ིས་པར་ཉོན། ཤེས་རབ་དང་ནི་�ན་འ�ར་ནས། དེ་ལ་�ང་མེད་མ་�ེད་ཅིག། 34ང་ལ་ཉན་ནས་
ཉིན་རེ་བཞིན། ངའི་�ོར་བ�ད་ཅིང་ངའི་�ིམ་�ི། འ�ལ་�ོར་�ག་མཁན་མི་དེ་བདེ། 35ང་ལ་�ེད་ན་མི་ཚ�་�ེད། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོ་ལ་ད�ེད་པར་འ�ར། 36ང་ལ་མི་�ེད་མཁན་དེ་རང་ལ་གནོད། ང་ལ་�ང་མཁན་འཆི་
བར་བ�ེ་བའོ༎  
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ཤེས་རབ་དང་�ེན་�གས།  

1ཤེས་རབ་�ིས་ཉིད་�ི་ཁང་པ་བཟོས་ནས། དེ་ལ་ཀ་བ་བ�ན་བཟོས་ཡོད། 2ཁོས་�གས་�ོའི་ཆེད་སེམས་ཅན་
ཞིག་བསད་ཅིང་�ན་ཆང་དང་�ན་�་བ�ེས་ནས་�་�ོག་གི་�ེང་བཤམས་སོ། 3ཁོས་རང་གི་གཡོག་མོ་�མས་དེ་
�ོང་�ེར་�ི་ས་མཐོ་ཤོས་ནས་འབོད་པར་བཏང་ངོ་། 4མི་�ོ་དམན་པ་�མས་�ར་ཤོག་ལ། �ེན་པ་�མས་ལ་མོས་
�ས་པ། 5ངའི་ཁ་ལ་ཟ་བ་དང་བ�ེས་པའི་�ན་ཆང་འ�ང་བར་ཤོག་ཅིག 6མི་�ོ་དམན་པ་ཚ�་དང་འ�ལ་ལས་
�ངས་ནས་འཚ�་ཞིག ཡོན་ཏན་�ི་ལམ་�་�ངས་ཤིག། 7�ོད་�ིས་རང་མཐོང་ཅན་�ི་�ེ་བོར་བ�ན་པ་ཡིན་ན། 
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�ོད་ལ་�ར་དམའ་འབེབས་�ེད་པར་འ�ར། �ོད་�ིས་�ེ་བོ་ངན་པ་ཞིག་ལ་ཁ་བ�ང་བཏང་བ་ཡིན་ན། �ོད་
རང་རང་ཉིད་�ས་པར་འ�ར། 8རང་མཐོང་ཅན་�ི་མི་ལ་ནམ་ཡང་མ་བ�ན་ཞིག ཁོས་�ོད་ལ་�ང་བར་�ེད་དོ། 
འོན་�ང་�ོད་�ིས་མི་ཤེས་རབ་�ན་པ་ཞིག་ལ་བ�ན་པ་ཡིན་ན། དེས་�ོད་ལ་�ས་ཞབས་�ེད་དོ། 9�ེ་བོ་ཤེས་
རབ་�ན་པ་ཞིག་ལ་�ོད་�ིས་བཤད་པ་�མས་�ིས་ཁོ་ནི་དེ་བས་ཤེས་རབ་ཆེ་བར་འ�ར། �ོད་�ིས་�ེ་བོ་�ང་
�ན་ཞིག་ལ་ཇི་འ�་བཤད་པ་དེས་ཁོའི་ཡོན་ཏན་འཕེལ་བར་འ�ར་རོ། 10ཤེས་རབ་�ན་པ་ཡོང་བ་�་�ར་ཐོག་
མར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ས་ཞབས་�ེད་དགོས། �ོད་�ིས་དམ་པ་མཆོག་དེ་ངོས་ཤེས་�ི་ཡོད་ན་�ོད་ལ་�ོ་
�ོས་ཡོད་དོ། 11ཤེས་རབ་�ིས་�ོད་�ི་མི་ཚ�ར་འཕེལ་བར་འ�ར། 12�ོད་ལ་ཤེས་རབ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། �ོད་ནི་
མཁེ་བཟང་ཐོབ་མཁན་དེ་ཡིན། �ོད་�ིས་དེ་ལ་དང་ལེན་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་ནི་�ག་བ�ལ་�ོང་མཁན་དེ་
ཡིན་ནོ། 13�ེན་པ་ནི་�ད་ཆེན་པོ་དང་�ོ་དམན་པ་ངོ་ཚ་མེད་པའི་�ད་མེད་�་�་ཡིན། 14མོ་ནི་རང་གི་ཁང་
པའི་�ོར་བ�ད་པའམ། ཡང་ན་�ོང་�ེར་�ི་ས་གནས་མཐོ་ཤོས་�་བ�ད་པ་དང་། 15མི་ཡར་མར་འ�ོ་མཁན་
རང་གི་ལས་དོན་�་མཁན་ཚ�་ལ་འབོད་པར་�ེད་དོ། 16མི་�ོ་དམན་པ་�མས་�ར་ཤོག་ལ། �ེན་པ་ལ་མོས་�ས་
པ། 17�ས་པའི་�་མངར་བ་ཡོད། �ས་པའི་བག་ལེབ་ཞིམ་པོ་ཡོད། 18མོའི་�ིམ་�་འ�ོ་མཁན་ཚ�་ཤི་བ་དང། མོའི་
�ིམ་�་འ�ལ་ཚར་མཁན་�མས་ནི་འཆི་བའི་�ིང་�་�ེབས་ཚར་བ་མོའི་ལག་�་�ད་པ་�མས་�ིས་མི་ཤེས་སོ༎  
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སོ་ལོ་མོན་�ི་ལེགས་བཤད་�མས།  

1སོ་ལོ་མོན་�ི་ལེགས་བཤད་ནི་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། �་ཤེས་རབ་ཅན་ཞིག་གིས་རང་གི་ཕ་ལ་�ོབས་པ་�ེད་དགོས་
པ་བཟོའོ། �་�ེན་པ་ཞིག་གིས་རང་གིས་རང་གི་མ་ལ་�ག་བ�ལ་འ�ེར་རོ། 2�ང་མིན་�ི་ཐོག་ལེན་པའི་�་ནོར་
�ིས་�ོད་ལ་ཕན་མི་ཐོག། འོན་�ང་�ང་བདེན་�ིས་�ོད་�ི་�ོག་�ོབ་པར་�ེད་དོ། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེ་
བོ་བཟང་པོར་�ོགས་པར་འཇོག་པར་མི་གནང་བ་དང་། �ོད་ངན་ཚ�་ལ་རང་གི་འདོད་པ་�ར་ཐོབ་�ར་འགག་
�་གནང་ངོ་། 4ལས་ཀར་ལེ་ལོ་�ེད་པས་�ོད་ད�ལ་པོར་འ�ར་ལ། ལས་ཀ་�ར་པོ་�ས་པས་�ོད་�ག་པོར་
འ�ར་བར་�ེད་དོ། 5མི་�ོ་�ོས་ཅན་ཞིག་གིས་�ོན་ཐོག་�ིན་�བས་བ�་བར་�ེད་དོ། �ོན་ཐོག་�་བའི་�བས་�་
གཉིད་ལོག་པ་དེ་ཞབས་འ�ེན་ཡིན་ནོ། 6མི་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་�ིན་�བས་ཐོབ་པ་དང་། མི་ངན་པའི་གཏམ་ཚ�་
�ག་ཟིང་གི་�མ་པས་འགེབ་པར་�ེད་དོ། 7མི་བཟང་པོ་ཚ�་ནི་�ིན་�བས་�ར་�ན་པར་�ེད་ལ། མི་ངན་པ་ཚ�་ནི་
མ�ོགས་པོ་�ེད་པར་�འོ། 8�ོ་�ོས་ཅན་མི་ཚ�ས་བ�བ་�་བཟང་པོ་ལེན་པ་དང་། �ེན་པའི་གཏམ་�་མཁན་�ི་
�ེ་བོ་ཚ�་ཉམ་པར་འ�ར་རོ། 9མི་�ང་པོ་�མས་བདེ་པོ་དང་བ�ེན་པོ་ཡོད་ན་ཡང་། �ང་མིན་�མས་�ང་བར་
འ�ར། 10བདེན་པར་བཀབ་མཁན་ཚ�ས་དཀའ་ངལ་བཟོ་བ་དང་། �ོན་བ�ོད་ལ་གསལ་པོར་བ�ོད་མཁན་ཚ�་ཞི་
བདེའི་ཆེད་�་ལས་�ེད་དོ། 11མི་བཟང་པོའི་གཏམ་�མས་�ོག་གི་�་མིག་ཡིན་པ་དང་། མི་ངན་པའི་གཏམ་ཚ�་
�ག་ཟིང་གི་�མ་པས་འགེབ་པར་�ེད་དོ། 12ཞེན་ལོག་གིས་འ�ག་�ོད་�ང་བ་དང་། བ�ེ་བས་�ོན་�མས་
འགེབ་པར་�ེད་དོ། 13རིགས་པ་དང་�ན་པ་ཚ�ས་དོན་ཡོད་�ི་གཏམ་�་བ་དང་། མི་�ེན་པ་ཚ�ར་ཉེས་པ་གཏོང་
དགོས་སོ། 14ཤེས་རབ་�ན་པས་ཡོན་ཏན་གང་�བ་ལེན་པར་�ེད་པ་དང་། �ེན་པས་གཏམ་�་�བས་�ོག་�་
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�ོང་བ་ཐག་ཉེར་ཡོད། 15�་ནོར་�ིས་�ག་པོར་�ོབ་པ་དང་། ད�ལ་ཕོངས་�ིས་ད�ལ་པོ་མེད་པར་�ེད་དོ། 
16བཟང་པོ་�ས་པའི་�་དགའ་�ོག་ཡིན་ལ། �ིག་པས་�ིག་པ་འཕེལ་བར་�ེད་དོ། 17ནོར་འ�ལ་བ�ན་པར་ཉན་
མཁན་�ི་མི་ཚ�་འཚ�་བར་འ�ར། ནོར་འ�ལ་ལ་ངོས་ལེན་མི་�་མཁན་ཚ�་ཉེན་ཁར་ཡོད་དོ། 18རང་གི་འཁོན་
སེམས་བཀབ་མཁན་�ི་�ེ་བོ་དེ་ནི་�ན་ཅན་ཡིན་པ་དང་། འཆལ་གཏམ་�ེལ་མཁན་དེ་ནི་�ེན་པ་ཡིན་ནོ། 
19�ོད་�ིས་ཇི་ཙམ་མང་བ་བཤད་པས་�ིག་པ་མང་བ་བཟོ་ཉེན་ཡོད། �ོད་ཤེས་རབ་�ན་པ་ཡིན་ན་�་སིམ་མེར་
�ོད་ཅིག 20མི་བཟང་པོའི་གཏམ་�མས་ད�ལ་�ས་ལེགས་�ར་ཡིན་ལ། མི་ངན་པའི་བསམ་�ོ་ཕན་ཐོག་མེད་དོ། 
21མི་བཟང་པོ་ཞིག་གི་གཏམ་�ིས་མི་མང་པོར་ཕན་ཐོག་ཡོང་བ་དང་། འོན་�ང་�ེན་�གས་གི་རང་ཉིད་ལ་
གསོད་�བ་བོ། 22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིན་�བས་�ིས་�ོད་�ག་པོར་འ�ར་བ་ཡིན་པ་དང་། ལས་ཀ་�ར་པོ་
�ས་པས་དེ་ལས་�ག་པོ་བཟོ་མི་�བ་བོ། 23ནོར་འ�ལ་�ེད་ནས་ལོངས་�ོད་པ་དེ་�ེན་པ་ཡིན། རིགས་པ་�ན་
པའི་མི་ཚ�ས་ཤེས་རབ་ནས་དགའ་བ་ལེན་ནོ། 24�ང་བདེན་ཚ�་ལ་འདོད་པ་�ར་ཐོབ་བོ། འོན་�ང་ངན་པས་གང་
ལ་འཇིགས་པ་དེ་ཐོབ་པར་འ�ར་རོ། 25�ང་འ�བ་ཡོང་བ་དང་�ོད་ངན་�མས་འ�ེར་ཡང་། �ེ་བོ་�ང་བདེན་
�མས་བ�ན་པོར་གནས་ཡོང་། 26ལེ་ལོ་ཅན་ལ་�ོད་�ི་ཆེད་�་�་བ་ནས་ལས་གང་ཡང་�ེད་�་མ་འ�ག་ཅིག 
དེ་ནི་སོ་ལ་�ར་ཙ�་དང་མིག་ལ་�་བ་�་�་ཁོང་�ོ་�ོང་མཁན་�་འ�ར་རོ། 27གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་
ཉན་ན་�ོད་ཚ�་རིང་པོར་འཚ�འོ། �ོད་ངན་རང་གི་�ས་ཚ�ད་�ི་�ོན་ལ་འཆི་བར་འ�ར་རོ། 28མི་བཟང་པོའི་རེ་
བས་དགའ་བདེར་�ེ་འ�ིད་�ེད་ལ། �ེ་བོ་ངན་པ་ཚ�་གང་ལ་ཡང་བ�་�་མེད་དོ། 29གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེ་
བོ་བཟང་པོ་ཚ�ར་�ོབ་པར་མཛད་པ་དང་། ནོར་འ�ལ་�་མཁན་ཚ�་ནི་འཇིགས་པར་མཛད་དོ། 30�ང་བདེན་�ི་
�ེ་བོ་ཚ�ར་�ག་�་�ང་�ོབ་ཡོད་པ་དང་། �ོད་ངན་ཚ�་�ལ་�་འཚ�་བར་མི་འ�ར་རོ། 31མི་�ང་བདེན་ཚ�ས་ཤེས་
རབ་�་བ་དང་། ངན་པ་�་མཁན་�ི་�ེ་ནི་འགོག་པར་�ེད་དོ། 32མི་�ང་�ན་ཚ�ས་�ིང་ཇེ་གཏམ་�་དགོས་ཤེས་
པ་དང་། འོན་�ང་ངན་པ་ཚ�ས་�ག་�་གནོད་པའི་གཏམ་བཤད་དོ༎  
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1�ང་པོ་མ་ཡིན་པའི་�་མ་བེད་�ོད་�་མཁན་�ི་མི་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ང་བ་དང་། ཁོང་ནི་�ིད་ཚད་�ང་
པོ་ལ་མཉེས་པ་ཡིན་ནོ། 2�ོབ་པ་ཅན་�ི་མི་ཚ�ས་མ�ོགས་པོར་དམའ་འབེབས་�ེད་པ་དང་། དམའ་ས་བ�ང་
མཁན་ནི་ཤེས་རབ་དང་�ན་པ་ཡིན། 3�ོད་བཟང་པོ་ཡིན་ན་�ང་བདེན་�ིས་�ོད་ལ་ལམ་�ོན་�ེད་ཡོང་། �ོས་
མི་འཁེལ་བའི་མི་�མས་ནི་རང་གི་�ང་མིན་�ིས་འཇིགས་པར་�ེད་དོ། 4�ོད་འཆི་བ་དང་འ�ད་�བས་�་�་
ནོར་�ིས་ཕན་མི་ཐོག། འོན་�ང་�ང་པོས་�ོད་�ི་�ོག་�ོབ་པར་�ེད་དོ། 5�ང་བདེན་�ི་མི་བཟང་པོའི་མི་ཚ�་
ལས་�་བ་བཟོ་བ་དང་། མི་ངན་པས་རང་�ད་པར་�ེད་དོ། 6�ང་བདེན་�ི་མི་�ང་པོ་�ོབ་པར་�ེད་དོ། འོན་
�ང་�ོས་བཀལ་མི་�བ་པའི་མི་འབའ་ཞིག་རང་ཉིད་�ི་སེར་ནའི་�ི་ནང་འ�ད་པར་�ེད་དོ། 7མི་ངན་པ་འཆི་
�བས་ཁོའི་རེ་བ་ཡང་འཆི་བར་འ�ར། ནོར་ལ་�ོས་བཀལ་བས་ཕན་མི་ཐོག་གོ། 8�ང་བདེན་�མས་དཀའ་ངལ་
ལས་�བས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཚབ་�་དཀའ་ངལ་དེ་ངན་པར་ཕོག་པར་འ�ར་རོ། 9དཀོན་མཆོག་ཡོད་པ་ཁས་མི་
ལེན་མཁན་�ི་མིའི་གཏམ་�ིས་�ོད་འཇིགས་པར་�ེད་དོ། འོན་�ང་�ང་བདེན་�ི་ཤེས་རབ་�ིས་�ོད་�བས་
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པར་�ེད་དོ། 10མི་�ང་པོ་ཚ�་དབང་ཐང་ཡག་པོ་ཡོད་�བས་�ོང་�ེར་ཞིག་དགའ་བདེར་འ�ར་བ་དང་། མི་ངན་
པ་འཆི་�བས་དགའ་བའི་�ད་འབོད་�ེད་དོ། 11མི་�ང་པོ་ཚ�ས་�ིན་�བས་�ད་�བས་�ོང་�ེར་ཞིག་བ�བས་
ཆེན་�་འ�ར་རོ། འོན་�ང་མི་ངན་པའི་གཏམ་�ིས་�ོང་�ེར་འཇིགས་པར་�ེད་དོ། 12གཞན་ཚ�ར་བ�ས་བཅོས་
�ི་གཏམ་�ེང་�་�་དེ་�ེན་པ་ཡིན་པ་དང་། �ོད་རང་བསམ་ཤེས་ཡོད་ན་�ོད་ཁ་རོག་དགོས་སོ། 13ཁབ་ལས་
ཤོད་མཁན་མི་ལ་གསང་གཏམ་དེ་�ོས་བཀལ་ནས་ཤོད་མི་�བ་བོ། འོན་�ང་ཡིད་ཆེས་ཅན་ལ་�ིང་གཏམ་�ོས་
བཀལ་�བ། 14�ལ་ཁབ་ཞིག་ལ་ལམ་�ོན་�་མཁན་མེད་ན་�ད་པར་འ�ར། �ོབ་�ོན་པ་མང་བ་དེ་�ང་�ོབ་
ཡིན་ནོ། 15�ོད་�ིས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་མི་ཞིག་གི་�་ལོན་�ོད་�ར་ཁས་ལེན་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་འ�ོད་པ་�ེས་
པར་འ�ར། �ོད་�ིས་དེ་དང་འ�ེལ་བ་མ་�ས་པར་གནས་�བ་ན་ཧ་ཅང་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། 16བཀའ་�ིན་ཅན་
�ད་མེད་ལ་�ས་ཞབས་�ེད་དོ། འོན་�ང་�ད་མེད་�ོད་ལམ་བཟང་པོ་མེད་མཁན་དེ་ཞབས་འ�ེན་པ་ཡིན་ནོ། 
ལེ་ལོ་ཅན་�ི་མི་ལ་ད�ལ་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་བ་དང་། འོན་�ང་མི་�་�གས་ཚ་པོ་�ག་པོར་འ�ར་རོ། 17�ོད་�ིང་
�ེ་ཅན་ཡིན་ན་རང་ལ་ཕན་ཐོག་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། �ོད་�ག་�བ་ཅན་ཡིན་ན་�ོད་རང་ཉིད་ལ་གནོད་
�ོན་བཏང་བར་འ�ར་རོ། 18མི་ངན་པ་ལ་དན་དམ་�་ཕན་ཐོག་གང་ཡང་ཐོབ་མི་ཡོང། འོན་�ང་�ང་བདེན་
�ིས་པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་�ོད་ལ་གསོལ་རས་ཐོབ་པར་འ�ར། 19�་ཞིག་�ང་པོ་�་�ར་ཐག་ཆོད་�ས་ན་འཚ�་
བར་འ�ར་རོ། འོན་�ང་�་ཞིག་གིས་ནོར་འ�ལ་�་�ར་ནན་བ�ལ་�ས་ན་འཆི་བར་འ�ར། 20གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ངན་སེམས་ཡོད་མཁན་ཚ�ར་�ང་བར་མཛད་པ་དང་། �ང་པོ་�་མཁན་ཚ�ར་�གས་བ�ེ་བར་མཛད་
དོ། 21�ེ་བོ་ངན་པ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་�ར་�ོད་རང་ཡིད་ཆེས་�ེད་ཆོག འོན་�ང་�ེ་བོ་�ང་�ན་ཚ�་ཐར་བར་
འ�ར་རོ། 22�ོ་�ོས་བཟང་པོ་མེད་པའི་�ད་མེད་�ི་མཛ�ས་�ག་ནི། ཕག་པའི་�་ལ་གསེར་�ི་ཨ་ལོང་བཏག་པ་�་
�་ཡིན་ནོ། 23མི་བཟང་པོ་ཚ�ས་འདོད་པའི་མཐའ་མ་དེ་འ�ས་�་�ག་�་བཟང་པོ་�ང་བ་དང་། འོན་�ང་ངན་
པ་ཚ�་ལ་ཁོས་འདོད་པ་�ར་�ང་བ་ཡིན་ན། ཚང་མ་�ོ་བར་འ�ར་རོ། 24�ེ་བོ་འགའ་ཞིག་གིས་ད�ལ་འཕང་མེད་
འ�ོ་སོང་བཏང་ན་ཡང་ད་�ང་�ག་པོར་འ�ོ་བཞིན་ཡོད། གཞན་ཚ�ས་སེར་�་�ས་ན་ཡང་ད་�ང་ད�ལ་བར་
འ�ར། 25གཏོང་ཕོད་ཅན་�ི་�ོད་ལ་འཕེལ་�ས་ཡོང་བ་དང་། གཞན་ལ་རོགས་�ིས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ལ་ཡང་
རོགས་ཐོབ་པར་འ�ར་རོ། 26བཟའ་བཅའི་འ�་གསོགས་འཇོག་�ིས་རིང་གོང་མཐོ་པོའི་ཆེད་�་�ག་མཁན་ཚ�་ལ་
མི་མང་གིས་དམོད་པར་�ེད་དོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�ར་�ར་འདོན་མཁན་ཚ�་ལ་བ�ོད་པར་�ེད་དོ། 27�ོད་�ི་
དམིགས་�ལ་དེ་བཟང་པོ་ཡོན་ན་�ོད་ལ་�ས་ཞབས་�ེད་དོ། འོན་�ང་�ོད་�ིས་དཀའ་ངལ་འཚ�ལ་བ་ཡིན་ན་
�ོད་ལ་དེ་�ར་ཐོབ་པར་འ�ར། 28རང་གི་�་ནོར་ལ་�ོས་འགེལ་མཁན་ཚ�་�ོན་ཀའི་ལོ་མ་�ར་མར་ཟག་པར་
འ�ར། འོན་�ང་�ང་བདེན་�མས་ནི་ད�ར་�ི་ལོ་མ་�ར་འཕེལ་�ས་འ�ོའོ། 29རང་གི་�ིམ་ལ་དཀའ་�ག་བཟོ་
མཁན་དེ་ཚ�་མཐའ་མར་གང་ཡང་མེད་པར་འ�ར། མི་�ེན་པ་ནི་�ག་�་ཤེས་རབ་�ན་པའི་གཡོག་པོར་འ�ར་རོ། 
30�ང་བདེན་�ིས་�ོག་�ིན་ན་ཡང་�ག་པོས་དེ་འ�ེར་བར་�ེད་དོ། 31བཟང་པོ་ཡིན་པ་ཚ�ར་ས་གཞིར་�་
དགའ་�ིན་པ་དང་། དེ་བས་ན་�ོད་�ིས་ངན་པ་དང་�ིག་ཅན་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན་པར་ངེས་གཏན་�ོས་
ཤིག།  
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1ཡོན་ཏན་ལ་དགའ་མཁན་དེ་ཚ�ར་ནོར་འ�ལ་�ོན་པ་དེ་འདོད་དོ། བ�ན་པ་ལ་མི་དགའ་བ་དེ་�ེན་པ་ཡིན་ནོ། 
2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ེ་བོ་བཟང་པོ་ཚ�་ལ་མཉེས་པ་དང་། འཆར་གཞི་ངན་པ་གཏིང་མཁན་ལ་�ིམས་གཅོད་
མཛད་དོ། 3ངན་�ོད་ལ་�ང་�ོབ་མེད་དོ། འོན་�ང་མི་�ང་�ན་ཚ�་ནི་བ�ན་པོར་ལངས་བར་�ེད་དོ། 4�ང་མ་
བཟང་པོ་ཞིག་ནི་མོའི་�ོད་གའི་�ོབས་པ་དང་དགའ་བ་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་�ད་མེད་རང་གི་�ོ་ལ་ངོ་ཚ་བཟོ་
མཁན་དེ་ཁོའི་�ས་པ་�ལ་བ་�་�་ཡིན་ནོ། 5མི་�ང་པོ་ཚ�ས་�ོད་ལ་�ལ་བཞིན་�་�ོང་བ་དང་། མི་ངན་�ིས་
�ོད་ལ་བ�་འ�ིད་ཁོ་ན་�ེད་དོ། 6མི་ངན་ཚ�ས་�ོག་གཅོད་�ི་གཏམ་�འོ། འོན་�ང་�ང་�ན་ཚ�འི་གཏམ་�ི་
འཇིག་བ�ལ་དེ་དེ་ཚ�་�ོབ་པར་�ེད་དོ། 7མི་ངན་ཚ�ར་ཉམས་�ད་ཕོབ་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་རིགས་�ད་�ག་པར་མི་
འ�ར། འོན་�ང་�ང་�ན་�ི་�ིམ་ཚང་ཚ�་འཚ�་བར་འ�ར། 8�ོད་ཤེས་རབ་དང་�ན་པ་ཡིན་ན་�ོད་ལ་བ�ོད་པ་
ཐོབ་པར་འ�ར། �ོད་�ེན་པ་ཡིན་ན་མི་མང་གིས་�ད་པར་འ�ར། 9མི་ཆེན་པོའི་ཆ་�གས་�ེད་བཞིན་�ོད་པ་
�ོགས་པར་བ�ད་པ་ལས། མི་�ས་མས་རང་གི་འཚ�་བའི་ལས་དོན་�ས་པ་ནི་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། 10མི་བཟང་པོ་
ཞིག་གིས་རང་གི་སེམས་ཅན་ཚ�་ལ་བ�་�ོགས་ཡག་པོ་�ེད་དོ། འོན་�ང་�ོད་ངན་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་�ག་�བ་གཏོང་
ངོ་། 11ལས་ཀ་�ར་པོ་�་མཁན་�ི་ཞིང་པ་ཚ�་ལ་ཟ་�་མང་པོ་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ཕན་མེད་�ི་འཆར་གཞི་ལ་�ས་
ཚ�ད་�་ཟོས་གཏོང་མཁན་དེ་ནི་�ེན་པ་ཡིན་ནོ། 12མི་ངན་ཚ�ས་ངན་ལས་�་�་འཚ�ལ་བཞིན་འ�ོ་བ་དང་། འོན་
�ང་�ང་བདེན་�མས་བ�ེན་པོ་ལངས་བར་�ེད་དོ། 13མི་ངན་ཞིག་རང་གི་གཏམ་�ིས་�ིད་ནང་�ད་པར་�ེད་
དོ། འོན་�ང་མི་�ང་པོ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་དཀའ་�ག་ལས་�ོལ་བར་�ེད་དོ། 14�ོད་�ི་�ན་པ་ནི་�ོད་�ི་ཅི་
བཤད་པ་དང་ཅི་�ས་པར་རག་�ས་ཡོད་པ་དང་། �ོད་ལ་ག་རེ་འོས་པ་དེ་ཐོབ་པར་འ�ར། 15�ེན་པ་ཚ�ས་རང་
ཉིད་�ག་�་བདེན་པ་ཡིན་བསམ་པ་དང་། �ེ་བོ་ཤེས་རབ་�ན་པ་ཚ�ས་བ�བ་�ར་ཉན་པར་�ེད་དོ། 16�ེན་པ་
ཞིག་ཁོང་�ོད་ལངས་པ་ཡིན་ན། ཁོས་དེ་མ�ོགས་པོར་ཤེས་པར་�ེད་དོ། བསམ་ཤེས་ཡོད་པའི་�ེ་བོ་ཚ�ས་དམའ་
འབེབས་ལ་བ�ི་མེད་�ེད་དོ། 17�ོད་�ིས་བདེན་པ་ཤོད་�བས་�ང་པོ་�ས་པ་ཡིན་པ་དང་། འོན་�ང་�ན་�ིས་
�ང་པོ་མིན་པར་འ�ིད་པར་�ེད་དོ། 18བསམ་ཤེས་མེད་པའི་གཏམ་�ིས་རལ་�ི་�ར་གཏིང་རིང་པོ་�ས་པར་
�ེད་དོ། འོན་�ང་ཤེས་རབ་�ན་པའི་�ས་པའི་གཏམ་�ིས་གསོ་བར་�ེད་དོ། 19�ན་ཤོད་མཁན་ཞིག་ལ་མི་ཚ�་
�ང་�ང་ལས་མེད་པ་དང་། འོན་�ང་བདེན་པ་ཤོད་མཁན་དེ་གཏན་�་གནས་པར་འ�ར། 20འཆར་གཞི་ངན་
པ་གཏིང་གཁན་དེ་ནི་�ེན་ངན་ནང་�ད་པ་དང་འ�འོ། འོན་�ང་བཟང་པོའི་ཆེད་�་ལས་�ེད་མཁན་ཚ�་ལ་
དགའ་�ིད་ཐོབ་བོ། 21�ང་�ན་�ི་�ེ་བོ་ཚ�་ལ་�ེན་ངན་གང་ཡང་མི་ཡོང་། འོན་�ང་�ོད་ངན་ལ་དཀའ་�ག་མ་
གཏོགས་གང་ཡང་མི་ཡོང་། 22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ན་ཤད་མཁན་ལ་�ང་བར་མཛད་པ་དང་། རང་གི་
གཏན་�ང་པོ་�་མཁན་ཚ�་ལ་�གས་ད�ེས་པར་འ�ར། 23བསམ་ཤེས་ཡོད་པའི་�ེ་བོ་ཚ�ས་རང་གི་ཤེས་པའི་�ོར་
ལ་བ�ོད་པར་མི་�ེད་དོ། འོན་�ང་�ེ་བོ་�ེན་པ་ཚ�ས་རང་གི་�ོངས་པ་�བ་�གས་�ེད་དོ། 24བ�ོན་འ�ས་�ིས་
�ོད་ལ་འགོ་�ིད་བཟོ་བ་དང་། ལེ་ལོས་�ོད་ལ་ཚ�་གཡོགས་བཟོ་བར་�ེད་དོ། 25སེམས་འ�ལ་�ིས་�ོད་�ི་དགའ་
�ིད་བཅོམ་པར་�ེད་དོ། འོན་�ང་�མས་བ�ེའི་གཏམ་�ིས་དགའ་�ོ་འཕེལ་ལོ། 26�ེ་བོ་�ང་�ན་ནི་རང་གི་
�ོགས་པོའི་ལམ་�ོན་ཡིན། འོན་�ང་�ོད་ངན་�ིས་ལམ་ལོག་�་འ�ིད་དོ། 27�ོད་ལེ་ལོ་ཅན་ཡིན་ན་�ོད་�ིས་
དགོས་པ་དེ་མི་ཐོབ། འོན་�ང་�ོད་རང་ལས་ཀ་�ར་པོ་�ེད་པ་ཡིན་ན་�ད་དངོས་མང་པོ་ཐོབ་པར་འ�ར་རོ། 
28�ང་�ན་ནི་�ོག་གི་ལམ་ཡིན་པ་དང་། �ོད་ངན་ནི་འཆི་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ༎  
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1�་ཤེས་རབ་ཅན་ཞིག་གིས་རང་གི་ཕས་བ�ན་�བས་དེ་ལ་དོ་�ང་�ེད་དོ། འོན་�ང་ངར་�ལ་ཅན་�ིས་ནོར་བ་
ལ་ནམ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ནོ། 2མི་བཟང་པོས་ཇི་�ར་�ས་པར་�་དགའ་ཐོབ་པར་འ�ར། འོན་�ང་བ�་འ�ིད་
ཅན་ཚ�་ནི་�ག་ལས་�ེས་པར་�ོགས་ནས་བ�ད་དོ། 3�ོད་�ིས་གང་�ས་པར་ཟབ་ཟབ་�ིས་ལ་རང་གི་�ོག་�ོབ་
ཅིག གང་�ང་�ང་མེད་�་མཁན་�ིས་རང་ཉིད་འཇིག་པར་�ེད་དོ། 4�ེ་བོ་ལེ་ལོ་ཅན་ཞིག་གིས་ཇི་�ར་འདོད་
པར་�ས་ན་ཡང་། ཁོ་ལ་དེ་ནམ་ཡང་ཐོབ་པར་མི་འ�ར། ལས་ཀ་�ར་པོ་�་མཁན་ཞིག་ལ་ཁོས་འདོད་པ་�མས་
ཐོབ་པར་འ�ར། 5�ེ་བོ་�ང་པོ་ཚ�ས་�ན་ལ་�ང་བར་�ེད་དོ། འོན་�ང་�ོད་ངན་�ི་གཏམ་�མས་ངོ་ཚ་དང་
ཞབས་འ�ེན་ཡིན་ནོ། 6�ང་བདེན་�ིས་ཉེས་མེད་ལ་�ོབ་པར་�ེད་པ་དང་། ངན་�ོད་�ིས་�ིག་ཅན་ཚ�་ལ་ཉམས་
�ད་གཏོང་ངོ་། 7འགའ་ཤས་�ིས་�ག་པོ་ཡིན་མདོག་མདོག་�ས་པ་དང་། འོན་�ང་ཁོ་ལ་གང་ཡང་མེད་དོ། 
གཞན་ཚ�ས་ད�ལ་པོ་ཡིན་མདོག་མདོག་�ས་པ་དང་། འོན་�ང་ཁོ་ལ་�་ནོར་�ོན་ཆེ་ཡོད་དོ། 8མི་�ག་པོ་ཞིག་
གིས་རང་གི་�ོག་�ོབ་པའི་ཆེད་�་ནོར་ལ་བེད་�ོད་�ེད་དགོས། འོན་�ང་�ེ་བོ་ད�ལ་པོ་ཞིག་ལ་�ས་�ང་
འཇིགས་�ང་མི་བ�ལ་ལོ། 9�ང་བདེན་ནི་ཤིན་�་འཚ�ར་བའི་འོད་གསལ་པོ་�ར་ཡིན། མི་ངན་ནི་འཆི་�བ་ཡོད་
པའི་�་མ་�་�་ཡིན། 10ངར་�ལ་ཅན་�ི་དཀའ་�ག་མ་གཏོག་གང་ཡང་མི་བཟོའོ། བ�བ་�་ལེན་པ་ནི་ཤེས་རབ་
དང་�ན་པ་ཡིན་ནོ། 11ལས་�་པོར་ཐོབ་པའི་ནོར་�མས་མ�ོགས་པོར་བ�ག་པར་�ེད་དོ། དཀའ་ལས་�བ་ནས་
བསགས་པའི་ནོར་དེ་ད་�ང་འཕེལ་བར་�ེད་དོ། 12རེ་བ་མེད་པར་འ�ོ་�བས་སེམས་�ང་མེད་པར་འ�ོའོ། འོན་
�ང་བསམ་དོན་འ�བ་པས་�ོད་ལ་དགའ་བ་བཀང་བར་�འོ། 13�ོད་�ིས་བ�བ་�་བཟང་པོར་ངོས་ལེན་མ་
�ས་པ་ཡིན་། �ོད་�ིས་དཀའ་�ག་འབོད་བཞིན་ཡོད་དོ། བ�བ་�འིི་�ེས་�་འ�ག་ན་�ོད་བདེ་བར་གནས་
ཡོང་། 14ཤེས་རབ་ཅན་�ིི་བ�ོབ་�ོན་དེ་�ོག་གི་�་མིག་�་�་ཡིན་པ་དང་། �ོད་�ི་�ོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་�བས་
དེས་�ོད་ལ་�ོག་ཐར་བར་�་�ར་རོགས་�ེད་དོ། 15ཤེས་རབ་ལ་�ས་ཞབས་ཐོབ་པ་དང་། འོན་�ང་�ོས་འགེལ་
�ེད་མི་འོས་པ་�མས་ནི་འཇིགས་པའི་ལམ་�་ཡོད་དོ། 16བསམ་ཤེས་ཡོད་པའི་�ེ་བོ་ཚ�ས་ལས་�ེད་པའི་�ོན་�་
�ག་�་བསམ་�ོ་གཏོང་བར་�འོ། འོན་�ང་�ེ་བོ་�ེན་པ་ཚ�ས་རང་ཉིད་�ི་�ོངས་པ་�བ་�གས་�ེད་དོ། 17ཡིད་
བ�ན་མེད་པའི་བང་ཆེན་�ིས་དཀའ་�ག་བཟོ་བར་�ེད་པ་དང་། �ོས་འགེལ་འོས་པ་ཚ�ས་ཞི་བདེ་�ིན་པར་�ེད་
དོ། 18མི་�ངས་པར་མི་འདོད་མཁན་ཚ�་ནི་ད�ལ་པོ་དང་ཞབས་འ�ེན་�་འ�ར་བ�ན་པར་ཉན་མཁན་ཚ�་ལ་
�ས་ཞབས་�ེད་དོ། 19�ོད་�ི་བསམ་དོན་འ�བ་པ་དེ་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་ཡིན་�ང་། �ེ་བོ་�ེན་པ་ཚ�ས་ངན་པ་
�ོངས་�ར་ངོས་ལེན་མི་�ེད་དོ། 20�ོད་ཤོས་རབ་དང་�ན་པ་མཉམ་�་བ�ད་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ང་ཤེས་རབ་
དང་�ན་པར་འ�ར་རོ། �ེན་པ་དང་མཉམ་�་�ོགས་པོ་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་འཇིགས་པར་འ�ར་རོ། 21དཀའ་
�ག་ནི་�ིག་ཅན་ཚ�འི་�ེས་�་གང་སར་�གས་པ་དང་། འོན་�ང་�ེ་བོ་�ང་�ན་ཚ�ར་དངོས་པོ་བཟང་པོའི་
གསོལ་རས་ཐོབ་བོ། 22མི་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་རང་གི་ཚ་བོ་ཚ་མོ་འཇོག་པའི་�་ནོར་ཡོད་པ་དང་། འོན་�ང་�ིག་
ཅན་�ི་�་ནོར་དེ་མི་�ང་�ན་ཚ�་ལ་ཐོབ་པར་འ�ར་རོ། 23བེད་�ོད་མ་�ས་པའི་ས་ཞིང་ནས་ད�ལ་པོའི་ཆེད་�་
ཁ་ཟས་དཔག་མེད་ཐོབ་པ་དང་། འོན་�ང་མནར་གཅོད་ཅན་�ི་མི་ཚ�ས་དེ་ལ་ས་བོན་འདེབས་�་བཤོལ་བར་
�ེད་དོ། 24�ོད་�ིས་རང་གི་�་ལ་�ིག་ལམ་�ི་མ་བ�ན་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ིས་ཁོ་ལ་བ�ེ་བ་མི་�ེད་དོ། �ོད་�ིས་
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ཁོ་ལ་བ�ེ་བ་�ེད་བཞིན་ཡོད་ན་�ོད་�ིས་ཁོ་ལ་བ�ན་པར་�ེད་དོ། 25�ང་བདེན་ལ་ཟ་�་�ང་བ་ཡོད་དོ། འོན་
�ང་མི་ངན་�མས་�ག་�་�ོགས་པར་འ�ར་རོ༎  
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1ཤེས་རབ་ཅན་�ི་�ད་མེད་�ིས་རང་གི་ཁང་�ིམ་བཟོས་ཡོང་། འོན་�ང་�ད་མེད་�ན་མོས་རང་གི་ལག་པས་
མེད་པར་བཟོའོ། 2�ང་པོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་པ་དང་། �ང་མིན་�ིས་ཁོང་ལ་བ�ས་བར་�ེད་དོ། 
3�ེན་པ་ངར་�ལ་ཅན་�ིས་གཏམ་མང་པོ་མཛ�ད་པ་དང་། མི་ཤེས་རབ་�ན་པའི་གཏམ་�ིས་ཁོ་རང་ཉིད་ལ་
�ང་བར་�ེད་དོ། 4བ་�ང་མེད་པས་�ོན་པ་�བ་པས་འ�་ཁང་�ོངས་པར་འ�ར། འོན་�ང་�ོན་པ་�བ་པར་བ་
�ང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་འ�ས་ཁེངས་པར་འ�ར། 5�ོས་འཁེལ་བའིི་དཔང་པོས་�ག་�་བདེན་པ་�་བར་�ེད་དོ། 
འོན་�ང་�ོས་མི་འཁེལ་བས་�ན་གཏམ་མ་གཏོགས་མི་ཤོད་དོ། 6ངར་�ལ་ཅན་�ི་མི་དེ་ནམ་ཡང་ཤེས་རབ་�ན་
པ་མི་ཡོང་། འོན་�ང་ཤེས་རབ་�ན་པས་མིས་ལས་�་པོར་�ངས་བར་�ེད་དོ། 7མི་�ེན་པ་ཚ�་ལས་ཐག་རིང་ཙམ་
�ོད་ཅིག་དང་། དེ་ཚ�་ནས་�ོད་ལ་�ོབ་�ོན་�་�་གང་ཡང་མེད་དོ། 8�ེ་བོ་�ང་པོ་ཚ�་ཤེས་རབ་�ན་པ་ཅི་�ར་
�ང་བ་ཡིན་ནམ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོས་ཅི་�ད་དགོས་ཤེས་�ི་ཡོད་པ་དང་། �ེ་བོ་�ེན་པ་ཚ�་ཅི་ལ་�ག་པ་
�ང་བ་ཡིན་ནམ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོས་རང་ཉིད་ཤེས་རབ་ཅན་ཡིན་པ་ཁོ་ནར་བསམ་�ོ་གཏོང་བར་�ེད་དོ། 
9�ེ་བོ་�ེན་པ་ཚ�ས་རང་གི་�ིག་པ་�ིས་པར་དོ་�ང་མི་�ེད་པ་དང་། �ེ་བོ་བཟང་པོ་ཚ�ས་རང་�ིག་པར་བཟོད་
གསོལ་�ེད་པར་འདོད་དོ། 10�ོད་�ི་དགའ་བ་དེ་རང་ཉིད་�ི་ཡིན་པ་དང་། རང་གི་དཀའ་�ག་དེ་ནི་རང་ཉིད་
�ི་ཡིན་ནོ། �ས་�ང་དེ་ཚ�ར་�ོད་དང་བགོས་མི་�བ་བོ། 11མི་ངན་པའི་ཁང་པ་འཇིག་པའི་�ེས་�། མི་བཟང་
པོའི་ཁང་པ་�ག་�་གནས་པར་འ�ར། 12�ོད་�ིས་ལམ་�ང་བདེན་ཡིན་བསམ་པ་དེ་འཆི་བའི་ལམ་ལ་འ�ིད་
�ིད་དོ། 13གད་མོ་ཤོར་བས་སེམས་�ོ་བ་�ས་�བ་པ་དང་། འོན་�ང་དགའ་�ིད་�ོགས་པ་�ེས་�་�ག་�་དེར་
�ག་བ�ལ་ཡོད་དོ། 14ངན་པར་འོས་པའི་འ�ས་�་དེ་ཐོབ་པར་འ�ར། མི་བཟང་པོ་ཚ�འི་རང་ལས་�ི་�་དགའ་
ཐོབ་པར་འ�ར། 15�ེན་པ་ཞིག་གིས་གང་ཡིན་�ང་ཡིད་ཆེས་པ་དང་། བསམ་ཤེས་ཅན་�ི་མིས་རང་གི་གོམ་
བ�ོད་ལ་བ�ག་ད�ད་�ེད་དོ། 16མི་ཤེས་རབ་�ན་པས་དཀའ་�ག་ལས་ལོགས་�་�ོད་�ར་ཟབ་ཟབ་�ེད་དོ། 
འོན་�ང་མི་�ེན་པ་དོ་�ང་མེད་མཁན་ཡིན་པ་དང་། ཤིན་�་མ�ོགས་པོ་ལས་འ�ལ་�ེད་དོ། 17མི་�་�ང་དེ་
ཚ�ས་�ེན་པའི་�་བ་�ས་པ་དང་། མི་ཤེས་རབ་�ན་པ་�ིང་འཇགས་ངང་བ�ད་དོ། 18མི་�ོངས་པ་ཚ�ར་དེ་ཚ�འི་
�ེན་པའི་ལས་ལ་འོས་པ་ཐོབ་པར་འ�ར་རོ། འོན་�ང་མི་�ང་པོར་ཡོན་ཏན་�ི་�་དགའ་�ིན་པར་�ེད་དོ། 19མི་
ངན་པ་�ང་�ན་�ི་མ�ན་�་�ག་འ�ལ་�་དགོས་པ་དང་། ཉམ་�ང་ངང་དེ་ཚ�འི་�གས་�ེ་ཆེད་�་�་འབོད་�་
དགོས་སོ། 20ད�ལ་པོར་རང་གི་�ིམ་མཚ�ས་དང་བཅས་པ་�ས་�ང་མི་དགའ་བ་དང་། འོན་�ང་�ག་པོར་
�ོགས་པོ་མང་པོ་ཡོད་དོ། 21�ོད་ལ་དགའ་�ིད་འདོད་ན་ད�ལ་པོར་�ིང་�ེ་�ེད་དགོས། �་ལ་ཡང་བ�ས་
བཅོས་�་�་དེ་ནི་�ིག་པ་ཡིན་ནོ། 22�ོད་�ིས་བཟང་པོའི་ཆེད་�་ལས་ཀ་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ལ་གཞན་�ི་ཡིད་
ཆེས་དང་�ས་ཞབས་ཐོབ་པར་འ�ར། �ོད་�ིས་ངན་པའི་ཆེད་�་ལས་ཀ་�ེད་བཞིན་ཡོད་ན་�ོད་�ིས་དེ་ནི་ནོར་
འ�ལ་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 23ལས་ཀ་�ས་ན་འཚ�་བ་�ལ་�བ་པ་དང་། �ོད་�ི་�ད་ཆ་ཤོད་བཞིན་བ�ད་པ་ཡིན་
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ན་ད�ལ་པོར་འ�ར་རོ། 24མི་ཤེས་རབ་ཅན་ལ་�་ནོར་�ི་�་དགའ་ཐོབ་པ་དང་། འོན་�ང་�ག་པ་�མས་ནི་
རང་གི་�ེན་�གས་�ིས་ངོས་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 25དཔང་པོ་ཞིག་གིས་�ང་པོ་ཤོད་�བས་�ོག་�ོབ་པར་�ེད་དོ། 
འོན་�ང་ཁོས་�ན་ཤོད་�བས་མི་མང་ལ་བ�་བཞིན་ཡོད། 26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་ཞབས་�ས་པས་མི་
ཞིག་དང་། དེའི་�ིམ་ཚང་ལ་�ོས་འགེལ་དང་�ང་�ོབ་ཐོབ་བོ། 27�ོད་འཆི་བ་ནས་ཐར་བར་འདོད་དམ། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་ཞབས་�་བ་ནི་མི་ཚ�འི་�་མིག་ཡིན་ནོ། 28�ལ་པོའི་�བས་ཆེན་ནི་�ལ་པོས་མི་མང་ཇི་ཙམ་
ལ་དབང་བ�ར་�ེད་པར་རག་�ས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་མེད་ན་ཁོང་ནི་གང་ཡང་མིན། 29�ོད་�ིང་འཇག་ངང་
གནས་པ་ཡིན་ན་ཤེས་རབ་དང་�ན་པ་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་�་�ང་དང་�ང་ལངས་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། �ོད་ནི་
�ེན་པ་ཅི་ཙམ་ཡིན་པ་བཏོན་བཞིན་ཡོད་དོ། 30སེམས་�ི་ཞི་བདེས་ག�གས་པོ་བདེ་བར་བཟོ་བ་དང་། འོན་�ང་
�ག་དོག་གིས་�ས་པ་�ལ་བར་�ེད་དོ། 31�ོད་�ིས་ད�ལ་པོར་མནར་གཅོད་བཏང་བ་ཡིན་ན། �ོད་�ིས་དེ་ཚ�་
བཟོ་མཁན་དཀོན་མཆོག་ལ་དམའ་འབེབས་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ད�ལ་པོར་�ིང་�ེ་�ས་པ་ནི་མཆོད་
པའི་�་ཞིག་ཡིན་ནོ། 32མི་ངན་རང་ཉིད་�ི་�་བ་ངན་པས་རང་ཉིད་�ད་པར་�ེད་དོ། འོན་�ང་མི་བཟང་པོ་
�མས་དེ་ཚ�འི་�ང་བདེན་�ི་མ�ས་�ོབ་པར་�ེད་དོ། 33མི་རིགས་པ་ཅན་�མས་གིས་བསམ་�ོ་ཚང་མར་ཤེས་
རབ་�ན་པ་ཡོད། འོན་�ང་�ེན་པ་ཞིག་གིས་ཤེས་རབ་�ི་�ོར་ལ་གང་ཡང་མི་ཤེས་སོ། 34�ང་བདེན་�ིས་�ལ་
ཁབ་�བས་ཆེན་བཟོ་བ་དང་། �ིག་པ་ནི་�ལ་ཁབ་ཇི་འ�་ཞིག་གི་�ང་ཞབས་འ�ེན་ཡིན་ནོ། 35�ལ་པོ་�མས་
རང་གི་འ�ོན་�ངས་ཅན་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་ལ་མཉེས་པར་འ�ར་བ་དང་། འོན་�ང་འ�ོན་�ངས་མེད་མཁན་ཚ�་
ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་�འོ༎  
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1ལན་འཇམ་པོ་ཞིག་གིས་ཁོང་�ོ་ཞི་བར་�ེད་པ་དང་། འོན་�ང་ལན་�བ་པོ་ཞིག་གིས་ཁོང་�ོ་�ང་བར་�ེད་དོ། 
2མི་ཤེས་རབ་དང་�ན་པས་གཏམ་�་�བས་དེས་ཡོན་ཏན་འཕེལ་བར་�ེད་དོ། འོན་�ང་�ེན་པས་དོན་མེད་�ི་
གཏམ་�གས་�ིས་འཐོན་པར་�ེད་དོ། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གང་སར་ཇི་�ང་བ་ཚང་མ་གཟིགས་པ་དང་། 
ཁོང་གིས་ང་ཚ�ས་བཟང་པོ་དང་ངན་པ་�ས་པ་ཚང་མ་གཟིགས་བཞིན་ཡོད་དོ། 4�ིང་�ེའི་གཏམ་�ིས་མི་ཚ�་�ིན་
པ་དང་། �ག་�བ་ཅན་�ི་གཏམ་�ིས་�ོད་�ི་སེམས་�ོ་པོ་བཟོའོ། 5�ོད་�ི་ཕས་�ོབ་�ོན་གང་གནང་བ་ལ་བ�ི་
མེད་�་�་དེ་�ེན་པ་ཡིན། བ�ན་པ་ལ་ཁས་ལེན་�་�་དེ་ནི་ཤེས་རབ་དང་�ན་པ་ཡིན་ནོ། 6མི་�ང་བདེན་�ི་
རང་གི་�་ནོར་ལ་བདག་པོ་�ེད་པ་དང་། འོན་�ང་མི་ངན་པ་ལ་དཀའ་�ག་�ང་�བས་དེ་ཚ�འི་ནོར་ཚང་མ་
བ�ག་པར་�ེད་དོ། 7ཤེས་རབ་�ན་པས་མིས་ཡོན་ཏན་�ེལ་བར་�ེད་པ་དང་། འོན་�ང་�ེན་པས་དེ་�ར་མི་
�ེད་དོ། 8�ེ་བོ་བཟང་པོས་�ོན་ལམ་�བ་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་འ�ར། འོན་�ང་མི་ངན་
�ིས་ཁོང་ལ་འ�ེར་ཡོང་བའི་དམར་མཆོད་ལ་ཁོང་�ང་བར་འ�ར། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མི་ངན་པ་ཚ�འི་�ོད་
ལམ་ལ་�ང་ངོ་། འོན་�ང་�ང་བདེན་�་མཁན་ཚ�་ལ་ཁོང་གིས་�མས་པར་མཛད་དོ། 10�ོད་�ིས་ནོར་འ�ལ་
�ེད་པ་ཡིན་ན། �ོད་ལ་ཉེས་ཆད་ཚབ་ཆེ་གཏོང་བར་འ�ར། �ོད་རང་ཉིད་�ིས་བ�ན་པར་མ་ཉན་ན་�ོད་འཆི་
བར་འ�ར་རོ། 11ད�ལ་མཁམས་�ིས་�ང་དེ་གའི་གཏམ་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་བཀག་མི་�བ། དེ་
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བས་ན་མི་ཞིག་གིས་རང་གི་བསམ་�ོ་དེ་དཀོན་མཆོག་ལས་ཇི་�ར་བཀག་�བ་བམ། 12ང་�ལ་ཅན་�ི་�ེ་བོས་
བ�ན་པ་ལ་མི་དགའ་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་ཚ�་ལས་བ�བ་�་ནམ་ཡང་མི་ལེན་ནོ། 13མི་ཚ�་དགའ་ན་
འ�མ་�ོན་�ེད་པ་དང་། འོན་�ང་དེ་ཚ�་�ོ་�བས་ཡིད་�ག་མཐོང། 14རིགས་པ་ཅན་�ི་མི་�མས་ནི་�ངས་
འདོད་ཡོད། འོན་�ང་མི་�ེན་པ་�མས་ནི་�ོངས་པར་འཚ�མ་པར་འ�ར་རོ། 15ད�ལ་པོའི་མི་ཚ�་དེ་བཞིན་གཏན་
�ི་འཐབ་�ོད་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། འོན་�ང་དགའ་�ིད་�ན་པའི་མི་ནི་�ག་�་མི་ཚ�ར་དགའ་�ོ་�ེད་དོ། 16�ག་
པོར་འ�ར་ནས་དཀའ་�ག་ཅན་ནང་�ད་པ་ལས། ད�ལ་ཞིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་�་དེ་ནི་ལེགས་
པ་ཡིན་ནོ། 17�ང་པོས་ཁེངས་སར་ལེགས་ཤོས་ཤ་ཟ་བ་ལས། �ོད་�ིས་བ�ེ་བའི་མི་མཉམ་ངོ་ཚལ་ཟ་བ་དེ་ལེགས། 
18�ང་ལངས་པོས་�ོད་པ་བཟོ་བ་དང་། འོན་�ང་བཟོད་སེམས་ཅན་�ིས་ཞི་བདེ་�ིན། 19ལེ་ལོ་ཅན་ལ་གང་སར་
དཀའ་ངལ་འ�ད། འོན་�ང་�ང་�ན་ཅན་ལ་དཀའ་�ག་མི་འ�ད་དོ། 20ཤེས་རབ་�ན་པའི་�་ཡི་རང་གི་ཕ་ལ་
དགའ་བདེར་འཇོག། རང་གི་མ་ལ་བ�ས་བཅོས་�ེད་མཁན་དེ་�ེན་པ་ཡིན། 21�ེ་བོ་�ེན་པ་ཚ�་ཡིས་རང་གི་�ེན་
�ོད་དེ་ལ་དགའ། འོན་�ང་ཤེས་རབ་�ན་པས་�ང་པོ་ཇི་ཡིན་�ེད་པར་འ�ར། 22བ�བ་�་ཇི་ཡོད་ལེན་ན་�ོད་
ལ་ལམ་�ོང་ཡོང་། བ�བ་�་མེད་ན་བསམ་དོན་�བ་མི་ཡོང་། 23འོས་པའི་�ས་�་འོས་པའི་གཏམ་ཚ�ག་�ེད་པ་
དེར། དགའ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་དོ། 24ཤེས་རབ་�ན་པའི་མི་ཚ�་ཡར་�ོགས་�་འ�ོ་བའི་ལམ་འ�ོ་བ་ལས། 
མར་�ོགས་�་འཆི་བའི་ལམ་�་འ�ིད་སར་མི་འ�ོའོ། 25�ེ་བོ་ང་�ལ་ཅན་ཚ�འི་�ིམ་�མས་ནི། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གིས་འཇིགས་པར་མཛད། འོན་�ང་�ག་མོའི་�་ནོར་�བས་པར་མཛད། 26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་གིས་བསམ་�ོ་ངན་པར་�ང་། འོན་�ང་མཛའ་བ�ེའི་གཏམ་ལ་ཁོང་�གས་མཉེས། 27�ོད་�ིས་�ང་མིན་
མཁེ་སང་ལེན་པར་ཐབས་�ས་ན་�ོད་�ི་�ིམ་ཚང་དཀའ་�ག་ངང་�་འ�ད། �ོག་�ན་མ་ལངས་�ོད་ནི་ཚ�་
རིང་གནས་པར་འ�ར། 28བཟང་པོའི་མི་ཚ�ས་ལན་འདེབས་�ོན་�་བསམ་�ོ་བཏང་། ངན་པ་ཚ�ས་ལན་མ�ོགས་
པོ་�ད་ན་ཡང་དེས་དཀའ་�ག་བཟོའོ། 29བཟང་པོའི་མི་ཚ�ས་�ོན་ལམ་བཏབ་པ་དེ། གཙ�་བོདཀོན་མཆོག་ཁོང་
གིས་གསན་པར་མཛད། འོན་�ང་ཁོང་གིས་ངན་པར་�ང་མེད་མཛད། 30དགའ་ངོམ་ཅན་�ི་གདོང་པས་�ོད་ནི་
དགའ་བར་�ེད། འ�ིན་བཟང་གི་�ོད་�ོ་བདེ་བར་བཟོའོ། 31�ོད་ལ་བ�ན་�བས་དོ་�ང་�ས་པས་ན། �ོད་ཤེས་
རབ་དང་�ན་པ་ཡིན། 32�ོད་�ིས་�ོང་�ར་ཁས་ལེན་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ིས་རང་ལ་�ས་བཞིན་ཡོད། �ོད་
ལ་བ�ན་པར་ངོས་ལེན་�ས་པས་ན། �ོད་ཤེས་རབ་ཅན་དང་�ན་པར་འ�ར། 33གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མོས་
�ས་�་བ་དེ་ནི་�ོབ་�ོང་ཞིག་ཡིན་ནོ། �ོད་ལ་�ས་བ�ར་ཐོབ་པའི་�ོན་�་�ོད་རང་ཉམ་�ང་�་དགོས་སོ༎  
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1ང་ཚ�ས་རང་གི་འཆར་གཞི་བཟོས་ན་ཡང་། མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཡིན། 2�ོད་�ིས་
བསམ་�ོར་གང་�ས་ཚང་མ་�ང་པོ་ཡིན་བསམ་ཡང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ོད་�ི་དམིགས་�ལ་དེ་
ལ་ཞིབ་ད�ོད་གནང། 3�ོད་�ི་འཆར་གཞིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། �ིན་�བས་གནང་བའི་འབོད་བ�ལ་�ས་
པས་ན། དེ་ཚ�་�བ་�ར་�ོད་ལ་ལམ་�ོང་ཡོང་། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་རང་གི་དམིག་�ལ་ཆེད་�་ཚང་
མ་མཛད། ངན་པ་ལ་ཡང་འཇིགས་པའི་ཉིན་�ི་ཆེད་�་འཛ�ག་གནང་ཡོད། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་
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�ལ་ཅན་ཚ�ར་�ང་བར་མཛད། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ཉེས་ཆད་ལས་ཐར་�་མི་འ�ག་གོ། 6ཤ་ཤེན་ཅན་དང་དམ་ཚ�ག་
གཙང་མ་�ིས་པ་ཡིན་ན། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ོད་�ི་�ིག་པར་བཟོད་གསོལ་གནང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉོན་ཞིག་དང་། �ོད་ལ་ངན་པ་ལ་སོགས་གང་ཡང་མི་ཡོང་ངོ། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་
�གས་མཉེས་པར་�ོས་ཞིག �ོད་�ི་ད�་�མས་�ོད་�ི་�ོགས་པོར་འ�ར། 8�ང་མིན་�ིས་ཐོབ་པའི་ཡོང་�ོ་ཆེན་
པོ་ལས། �ང་པོའི་�ོ་ནས་བསགས་པའི་�ང་�ང་དེ་ནི་ལེགས་པ་ཡིན། 9�ོད་རང་ཉིད་�ི་འཆར་གཞི་བཟོས་ན་
ཡང་། �ོད་�ི་�་བར་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ལམ་�ོན་མཛད། 10�ལ་པོ་དམ་པའི་�་དབང་ཐོག་ནས་བཀའ་
གནང་བ། ཁོང་གི་ཐག་ཆོད་�མས་ནི་�ག་�་བདེན་པ་ཡིན། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ིད་ཚད་�ང་པོ་
དང་། ཚ�ང་ཟོག་ཚང་མ་�ིམས་�ང་ཐོག་ནས་ཙ�ང་བ་�གས་དགོངས་ཡོད། 12�ལ་པོ་ཚ�ས་ངན་ལས་ལ་བཟོད་
�ན་�ེད་མི་�བ། གང་ལགས་ཟེར་ན་�ིམས་�ང་པོས་ག�ང་དེ་བ�ན་པོར་གནས་�བ་བོ། 13�ལ་པོས་བདེན་པ་
ཡིན་པ་ལ་ཉན་འདོད་ཡོད་པ་དང་། བདེན་པ་བ�ོད་མཁན་དེ་ལ་ཁོང་གིས་�གས་�ེ་གནང། 14ཤེས་རབ་ཅན་�ི་
མིས་�ལ་པོ་ལ། དགའ་�ིད་ངང་�་འཇོག་ཐབས་�ེད་པ་དང་། �ལ་པོ་�ོ་བས་�་ཞིག་འཆི་�ིད་དོ། 15�ལ་པོའི་
�གས་�ེ་དེ་ད�ིད་ཀར་ཆར་�་འ�ེར་ནས་ཡོང་མཁན་�ིན་�ར་ཡིན་ཅིང། དེ་ལ་�ོག་ཡོད། 16གསེར་དང་ད�ལ་
ཡོད་པ་ལས་ཤེས་རབ་དང་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ལེགས་སོ། 17བཟང་པོ་ཚ�་ནི་ངན་པ་�ངས་པའི་ལམ་�་
འ�ལ་ལོ། �ོད་གང་�་འ�ོ་གི་ཡོད་མེད་�ོས་ཤིག། དེས་�ོད་�ི་�ོག་�ོབ་�ིད་དོ། 18ང་�ལ་�ིས་འཇིགས་པའི་
ལམ་�་འ�ིད། �ོབ་པ་ཆེན་པོས་�ད་པའི་ལམ་�་འ�ིད། 19ང་�ལ་ཅན་དང་མ�ན་ནས་བཅོམ་ནོར་བགོ་ནས་
�ལ་བ་ཐོབ་པ་ལས། ཉམ་�ང་�ས་ནས་ད�ལ་པོར་གནས་པ་ལེགས་པ་ཡིན། 20�ོད་ལ་�ོབ་�ོན་�ས་པར་དོ་
�ང་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་ལ་�་བ་ལམ་འ�ོ་ཡོང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་ན་�ོད་ལ་དགའ་�ིད་ཐོབ་
ཡོང་། 21ཤེས་རབ་ཅན་དང་ལོ་ན་�ས་པོ་ལ་ཁོ་ཡི་�ེན་དབང་དེ་ཡིས་ངོ་ཤེས་ཡོང་། ཁོ་ཡི་གཏམ་�མས་ཇི་�ར་
མཛ�ས་པ་དང་། ཁོ་ནི་ཧ་ཅང་འབོད་བ�ལ་ཅན་ཡིན་ནོ། 22ཤེས་རབ་ནི་�ོག་�་�་མིག་ཡིན་ན་ཡང་། �ེན་པར་
�ོབ་�ོངས་�ོད་�ར་ནི་�ས་ཚ�ད་�ད་ཟོས་ཡིན། 23རིགས་པ་�ན་པ་མི་ཚ�ས་�་བའི་�ོན་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་བ་
དང་། དེའི་�ེན་དེ་ཚ�ས་བ�ོད་པ་�མས་ཧ་ཅང་འབོད་བ�ལ་ཅན་ཡིན་ནོ། 24�མས་བ�ེའི་གཏམ་ནི་�ང་�ི་
�ར་�ོག་གི་ཆེད་�་མངར་བ་དང་། �ོད་�ི་འ�ོད་�ེན་ཆེད་�་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། 25�ོད་�ིས་བདེན་པ་ཡིན་
བསམ་པའི་ལམ་�ིས་འཆི་བའི་ལམ་�་འ�ིད་�ིད་དོ། 26ངལ་�ོལ་ཅན་�ི་�ོད་པས་ཁོ་ལ་�ར་པོ་བཟཽ། གང་
ལགས་ཟེར་ན། ཁོའི་�ོགས་པ་དེ་འཚ�མ་པར་�་འདོད་ཡོད་དོ། 27�ེ་བོ་ངན་པ་ཚ�ས་གཞན་ལ་གནོད་པ་�ེལ་�་
འཚ�ལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་གཏམ་ལ་ཡང་ངན་པ་ཁོ་ན་ཡོད། 28མི་ངན་ཚ�་ཡིས་ཆོ་མེད་གཏམ་�མས་
�ེལ་བར་�ེད། དེ་ཚ�ས་དཀའ་�ག་�ོང་ཞིང་�ོགས་པོའི་འ�ེལ་བ་�མས་ནི་�ོར། 29མི་ངན་ཚ�་ཡིས་རང་གི་
�ོགས་པཽར་བ�་འ�ིད་�ེད། དེ་ཚ�ར་�ེན་ངན་ནང་�་འ�ིད་པར་�ེད། 30ཁ་ཚ�ག་ཚ�ག་�་མཁན་དང་མིག་འ�མ་
�བ་མཁན་ཚ�ར་དོག་ཟོན་�ིས་ཤིག དེ་ཚ�་ལ་ངན་སེམས་ཡོད་དོ། 31ཚ�་རིང་པོ་དེ་�ང་བདེན་�ི་�་དགའ་ཡིན། 
�་དཀའ་ནི་ཅོད་པན་�ི་གཟི་བ�ིད་ཡིན་ནོ། 32བཟོད་�ན་�་�་དེ་�ོབས་�གས་ཅན་ལས་ལེགས་པ་ཡིན། �ོང་
�ེར་ཡོངས་�ོགས་དབང་བ�ར་�ེད་པ་ལས་རང་གིས་རང་ལ་དབང་བ�ར་�ེད་པ་ལེགས་པ་ཡིན། 33དཀོན་
མཆོག་གི་དགོངས་པ་ཤེས་ཐབས་�་མི་ཡིས་མོ་�བ་པ་དང་། འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ིས་དེའི་ལན་ཐག་
ཆོད་གནང་ངོ་༎  
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1�ོག་�ས་ཁེངས་པའི་ཁང་པའི་ནང་གི་གསོལ་�ོན་ཟ་བ་ལས། སེམས་ནང་ཞི་བདེའི་ངང་བག་ལེབ་�མ་པོ་ཟ་བ་
ལེགས་པ་ཡིན། 2�ིན་བདག་གི་�་ཕན་མེད་དེ་ཐོག་གཡོག་པོ་�ང་པོ་ཞིག་ལ་དབང་ཆ་ཐོབ་པ་དང་ཁོ་ལ་ནོར་
�ལ་�ི་ཆ་ཤས་ཐོབ་པར་འ�ར་རོ། 3གསེར་ད�ལ་ལ་མེས་�གས་ད�ད་�ེད་པ་�ར ་མིའི་སེམས་ལ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་ད�ད་གནང་ངོ་། 4མི་ངན་�མས་�ི་བསམ་འཆར་ངན་པར་ཉན་པ་དང་། �ན་ཤོད་
མཁན་�ིས་�ན་�ི་གཏམ་ལ་ཉན། 5�ོད་�ིས་ད�ལ་པོར་གད་མོ་ཤོར་བ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�ར་བཀོད་མཁན་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་ལ་དམའ་འབེབས་�ེད་བཞིན་ཡོད། �་ཞིག་གི་�ག་བ�ལ་ལ་དགའ་བ་�ེད་པ་ཡིན་ན། �ོད་ལ་ཆད་
པ་གཏོང་བར་འ�ར། 6�་�་ཚ�ས་རང་གི་ཕ་མ་ཚ�ར་�ོབས་པ་�ེད་པ་�ར། �ས་པོ་ཚ�ས་རང་གི་ཚ་བོ་ཚ་མོ་ཚ�ར་
�ོབས་པ་�ེད་དོ། 7�ས་ཞབས་ཅན་�ི་མི་ཚ�ས་�ན་གཏམ་མི་ཤོད་དོ། �ེན་པ་ཚ�་ལ་དོན་གནད་ཡོད་པའི་�ད་ཆ་
གང་ཡང་ཤོད་�ད་མེད། 8�ོག་�ན་�ི་ལས་ཚང་མ་�་འ�ལ་�ར་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལས་ལས་ཚང་མ་
ལམ་�ོང་ཡོང་ཟེར་མི་འགའ་ཤས་�ིས་བསམ་བཞིན་ཡོད། 9མི་ཡིས་�ོད་ལ་དགའ་བར་�་འདོད་ན། དེ་ཚ�ས་ནོར་
འ�ལ་�་�བས་བཟོད་གསོལ་�ོས། ནོར་འ�ལ་དེ་ལ་བསམ་ནས་བ�ད་པ་ཡིན་ན། �ོགས་པོའི་འ�ེལ་བ་དེ་ཆད་
པར་འ�ར། 10�ེན་པ་ཞིག་ལ་ཐེངས་བ�་ཐམ་པ་ཉེས་བ�ང་བཏང་ན་ཡང་�ངས་མི་�བ། མི་རིགས་པ་�ང་པོ་
ཞིག་ལ་གཤེ་གཤེ་ཐེངས་གཅིག་བཏང་ན་�ག་པར་�ངས་པར་�ེད་དོ། 11མི་ངན་�ག་�་�ོག་�་�ོང་མཁན་ལ། 
�ག་�བ་ཅན་�ི་བང་ཆེན་བཞིན་�་འཆི་བ་�ེབས། 12�ེན་པའི་འཆར་གཞི་ཡོད་མཁན་�ེན་པར་འ�ད་པ་ལས། 
དོམ་�ག་ཤོར་བའི་དོམ་མ་དང་འ�ད་པ་ལེགས་སོ། 13�ོད་�ིས་བཟང་ལན་ངན་པས་འཇལ་བ་ཡིན་ན། �ོད་�ི་
�ིམ་ནས་ངན་པ་ནམ་ཡང་འདེད་མི་�བ་བོ། 14འ�གས་པ་འགོ་�གས་པ་དེ་�་རགས་གིས་སེར་ཁ་གས་པ་�་�་
ཡིན་ནོ། གས་པ་དེ་ཆེ་�་འ�ོ་བའི་�ོན་མཚམས་འཇོག་�ིས་དགོས་སོ། 15�ོང་མེད་ལ་�ིམས་གཅོད་�ེད་པ་དང་། 
�ོད་ངན་ལ་�ོད་བ�ོལ་བཏང་བ་གཉིས་ཀར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་བར་མཛད་དོ། 16�ེན་པ་ཞིག་གིས་
�ོབ་�ོང་ལ་ད�ལ་འ�ོ་སོང་བཏང་བ་ཕན་མི་ཐོག། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་ལ་�ིར་�ངས་�ི་ཤེས་�་མེད་དོ། 
17�ོགས་པོ་ཚ�ས་�ག་�་བ�ེ་བ་བ�ོན་པ་དང་། �ན་ཚ�ས་དཀའ་�ག་�བས་�་ཕན་ཐོག་�ེད་ཡོང་། 18མི་བསམ་
ཤེས་མེད་པ་གཅིག་�ས་གཞན་�ི་�་ལོན་ལ་འགན་ལེན་�ེད་དོ། 19�ིག་པར་དགའ་བ་དེས་�ག་བ�ལ་བཟོ་�ར་
དགའ་བ་ཡིན། �ོད་�ིས་�ག་�་འབོར་ཤོད་བཤད་པ་དེས་�ོད་�ིས་དཀའ་�ག་འབོད་བཞིན་ཡོད། 20ངན་པ་
བསམ་ཞིང་ངན་པ་�་མཁན་�ིས་�ེན་ངན་མ་གཏོགས་གཞན་བཟང་པོ་གང་ཡང་མི་ཐོབ་བོ། 21�་�ེན་པའི་�་
བ་�ེད་མཁན་�ིས་རང་གི་ཕ་མ་ལ་�ོ་ཕམ་དང་�ག་བ�ལ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མི་�ད་དོ། 22�ིད་ཉམས་དོད་
པོར་གནས་པས་�ོད་བདེ་ཐང་ངང་འཇོག། �ག་�་ཡིད་�ག་པའི་སེམས་�ིས་དལ་པོར་འཆི་བ་འ�ེར་ཡོང། 
23�ིམས་དཔོན་�ང་མིན་�ིས་གསང་བའི་�ོག་�ན་ལེན་པ་དང་དེས་�ང་པོ་མི་�ེད་དོ། 24མི་རིགས་པ་�ང་པོ་
ཞིག་གིས་ཤེས་རབ་�ི་�་བར་དམིགས་པར་�ེད་པ་དང་། འོན་�ང་�ེན་པ་ཞིག་གིས་�ོགས་མང་པོར་འགོ་འ�ག་
གོ 25�་�་�ེན་པ་ཚ�ས་རང་ཕ་ལ་དཀའ་ངལ་�ད་པ་དང་། མ་ལ་ཧ་ཅང་�ོ་ཕམ་ཆེན་པོ་�ད་དོ། 26མི་�ོང་མེད་
ཞིག་ལ་�ན་ཚབ་མཛལ་བ�ག་�་དེ་�ང་པོ་མ་ཡིན། མི་བཟང་པོར་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་ཡིན་ན། �ིམས་བཅོད་
ལོག་པར་�ིས་པ་ཡིན་ནོ། 27ཤེས་རབས་�ན་པའི་མི་ཞིག་�ས་�ག་�་གཏམ་�ེང་མི་�ེད་དོ། �ོད་པོར་�ོད་



ལེགས་བཤད 

མཁན་དེ་ལ་ནང་དོན་�ོགས་པའི་�ས་པ་ཡོད་དོ། 28གལ་�ིད་མི་�ེན་པ་ཞིག་གིས་�་སིམ་མེར་བ�ད་པ་ཡིན་ན། 
ཁོ་ཤེས་རབ་དང་�ན་པ་ཡིན་པ་མཐོང་ངོ༎  

ལེགས་བཤད 18 

1མི་གཞན་དང་མ�ན་ལམ་མེད་མཁན་ཚ�་ནི་རང་རང་སོ་སོའི་མཁེ་ཕན་གཅིག་�ར་བ�་བ་�ེད་དོ། ཚང་མས་
�ང་�ན་ཡིན་པ་ཤེས་པ་དེ་ལ་ཁོས་ཁས་ལེན་མི་�ེད་དོ། 2�ེན་པ་ཞིག་གིས་ཁོས་ཤེས་�ོགས་ཡོད་མེད་ལ་�ང་བ་
མི་�ེད་དོ། ཁོས་�་འདོད་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཁོ་རང་�ང་པོ་ཇི་འ�་ཡོད་པ་དེ་བ�ོན་�་དེ་ཡིན་ནོ། 3�ིག་པ་དང་ངོ་ཚ་
མཉམ་�་འ�ོ་བ་ཡིན། �ོད་�ི་�ས་ཞབས་བ�ག་ནས་དེའི་ཚབ་ལ་�ོད་ལ་འ�་�ས་ཐོབ་བར། 4མི་ཞིག་གི་གཏམ་
ནི་ཤེས་རབ་�ི་འ�ང་�ངས་ཡིན་པ་དང་། �་མཚ�་�་�འི་གཏིང་རིང་པོ་དང་�གས་བཞིན་པའི་�གས་�་�་
�འི་གཙང་མ་ཡོང་�ིད་དོ། 5ཉེས་ཅན་ལ་�ོགས་ཞེན་�ེད་པ་དང་�ོང་མེད་ལ་�ང་བདེན་ཡོང་�ར་འགག་པ་�་
�་ནི་�ང་པོ་མ་ཡིན་ནོ། 6�ེན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་�ོད་པ་འགོ་�གས་པ་ཡིན་ན། ཁོས་རང་ལ་ཉེས་བ�ང་ཡོང་བ་
ཚ�ལ་བ་ཡིན་ནོ། 7�ེན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་གཏམ་�་�བས་ཁོ་རང་ཉིད་ལ་འཇིགས་པར་�ེད་པ་དང་། ཁོ་རང་
ཉིད་གཏམ་�ིས་�ིད་ནང་འ�ད་པར་འ�ར་རོ། 8�ོག་གཏམ་ནི་ཧ་ཅང་�ོ་བ་ཆེ་བ་དང་། དེ་ལ་�ར་མིག་གཏོང་
�་ང་ཚ�་ཇི་ཙམ་དགའ་བ་ཡོད། 9མི་ལེ་ལོ་ཅན་ནི་འཇིག་པར་�་མཁན་ཞིག་�་�་ངན་པ་ཡིན་ནོ། 10གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ནི་གན་དྷོ་ལ་�ོབས་ཅན་དང་འ�་བ། �ང་བདེན་�མས་དེར་སོང་ན་�ང་�ོབ་ཐོབ་བོ། 11མི་�ག་
པོ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་མཐའ་འཁོར་�ི་�ིག་པ་མཐོ་པོ་དང་བ�ན་པོ་བཞིན་�་དེ་ཚ�འི་�་ནོར་�ིས་དེ་ཚ�ར་�ང་�ོབ་
�ེད་�བ་བསམ་མོ། 12�་ཞིག་ཉམ་�ང་ཡིན་ན་�ས་ཞབས་ཐོབ་པ་དང་། ང་�ལ་ཅན་�ི་མི་�མས་ནི་འཇིག་པའི་
ལམ་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད། 13�ོད་�ིས་ལན་འདེབས་�ོན་�་ལེགས་པར་ཉོན་ཞིག དེ་�ར་མ་�ས་པ་ཡིན་ན་�ེན་
པ་དང་དམའ་འབེབས་�ེད་པའི་�་ཡིན་ནོ། 14�ོད་ན་བའི་�བས་�་�ོད་�ིས་འཚ�་བར་�་�འི་སེམས་�གས་
�ིས་�ོད་འཚ�་བར་�ེད་དོ། འོན་�ང་དེ་མེད་པ་ཡིན་ན་�ོད་�ི་རེ་བ་མཐའ་མ་དེ་བ�ག་པར་འ�ར་རོ། 15རིགས་
པ་དང་�ན་པ་ཚ�ར་�ག་�་�ོངས་�་ལ་འདོད་པ་དང་�་�ིགས་ཡོད་དོ། 16�ོད་�ིས་མི་གཙ�་ཆེ་ཞིག་ལ་�ག་
འ�ད་�་འདོད་ཡོད་དམ། དེ་ལ་�ན་པ་ཞིག་འ�ེར་ཞིག་དང་�ག་�་ལས་�་པོ་ཡིན་ནོ། 17ཐོག་མར་�ིམས་ནང་
ཕ་�ོགས་ནས་�ི་བ་མ་འ�ི་�ོན་ལ་�ད་ཆ་ཤོད་མཁན་དེ་�ག་�་བདེན་པ་�ར་ཡོད་དོ། 18མི་�ོབས་�གས་ཅན་
གཉིས་�ིམས་ཁང་ནང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་བཞིན་ཡོད་ན། �ན་�བ་ནས་དེ་ཚ�འི་�ོད་�ོག་སེལ་
�བ་བོ། 19�ོད་�ི་�ན་ལ་རོགས་པ་�ས་ན་དེས་�ོང་�ེར་�ི་�ིག་པ་བ�ན་པོ་�ར་�ོད་ལ་�ང་�ོབས་�ེད་དོ། 
ཁོ་ལ་འ�གས་�ོད་�ས་པ་ཡིན་ན་ཁོས་�ོད་�ི་ཆེད་�་�ོ་�བ་པར་�ེད་དོ། 20�ོད་�ིས་�ས་པ་ཚང་མའི་འ�ས་
�་ལས་�ོད་འཚ�་ཞིང་གནས་དགོས་སོ། 21�ོད་�ི་ཇི་�ར་�ས་པ་དེས་�ོད་�ི་�ོག་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་པ་དང་
འཇིག་པ་ཡང་�ེད་དོ། དེར་བ�ེན་�ོད་�ིས་རང་གི་གཏམ་�ི་འ�ས་�་ལ་ངོས་ལེན་�ེད་དགོས་སོ། 22�ང་མ་
ཐོབ་མཁན་�ི་དངོས་པོ་བཟང་པོ་ཞིག་�ེད་པར་འ�ར། དེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་�གས་�ེ་ཐོབ་པ་ཁོས་
ཤེས་པར་འ�ར། 23ད�ལ་པོས་�་�བས་ངག་འཇམ་པོའི་ཐོག་ནས་�ང་བ་དང་། འོན་�ང་�ག་པོ་ཞིག་གིས་



ལེགས་བཤད 

ལན་འདེབས་�་�བས་ཁོས་�བ་པོར་�འོ། 24མཛའ་�ོགས་འགའ་ཤས་�ན་རིང་མི་གནས་སོ། འོན་�ང་མཛའ་
�ོགས་འགའ་ཤས་རང་གི་�ན་ལས་�ང་ཧ་ཅང་ཤ་ཞེན་ཆེ་བ་ཡོད་དོ༎  
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1�ེན་པ་�ན་ཤོད་མཁན་ལས་ད�ལ་པོ་�ང་པོ་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། 2ཡོན་ཏན་མེད་པའི་ག�ང་�གས་དེ་ཡག་པོ་
མ་ཡིན། �ལ་བས་�ོད་ལ་དཀའ་ངལ་ནང་�ད་བ�ག་གོ 3མི་འགའ་ཤས་རང་གི་�ེན་པའི་�་�ོད་�ིས་རང་ཉིད་
མེད་པར་བཟོས་པ་དང་། དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁ་ད�ི་�ལ་ལོ། 4མི་�ག་པོ་ཚ�ས་�ག་�་�ོགས་པོ་
གསར་པ་�ེད་པ་དང་། འོན་�ང་ད�ལ་པོ་ཚ�་ལ་�ོགས་པོའི་འགའ་ཤས་ཡོད་�ང་བདག་པོ་�ེད་མི་�བ་བོ། 
5�ོད་�ིས་�ིམས་ཁང་ནང་�་�ན་བཤད་པ་ཡིན་ན། �ོད་ལ་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་དང་�ོད་ཐར་མི་�བ་བོ། 6མི་
ཚང་མས་མི་གཙ�་ཆེ་ཁག་ནས་�གས་�ེ་ཐོབ་ཐབས་�ེད་པ་དང་། ཚང་མས་�ན་པ་�ོད་མཁན་དང་འ�ེལ་བ་
�ེད་དོ། 7ད�ལ་པོ་ལ་�ན་�ིས་�ང་�ང་བ་དང་། དེ་བས་ན་ཁོ་ལ་�ོགས་པོ་ཡང་མེད་དོ། ཁོས་ཐབས་ཤེས་གང་
ཡོང་�ས་�ང་ཁོ་ལ་གང་ཡང་མི་ཐོབ་བོ། 8རང་གིས་རང་ལ་རོགས་�ིས་དགོས་པ་དེ་�ོད་�ིས་གང་�བ་�ོངས་
ཤིག་དང་། དེ་ནས་�ོད་�ིས་�ངས་པ་�མས་�ན་པ་�ིས་ལ་�ོད་ལ་འཕེལ་�ས་ཡོང་ངོ་། 9�ིམས་ཁང་�་�ན་
ཤོད་མཁན་དེ་�་ཡང་ཉེས་ཆད་ནས་མི་ཐར་ཞིང་། ཁོ་ནི་འཇིགས་པར་འ�ར་རོ། 10�ེན་པ་ཚ�་ལོངས་�ོད་ངང་མི་
བ�ད་པ་དང་། ཚ�་གཡོག་ཚ�ས་�་�ག་གི་ཐོག་དབང་བ�ར་�ེད་མི་�ང་ངོ་། 11�ོད་ལ་བསམ་ཤེས་ཡོད་པ་ཡིན་
ན་རང་གི་ཁོང་�ོ་འཇོམས་པར་�ེད་དགོས། �་ཞིག་གིས་�ོད་ལ་ནོར་འ�ལ་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ིས་དེ་བ�ི་
མེད་�་�་ནི་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན། 12�ལ་པོའི་�ོ་བ་ནི་སེང་གེའི་ངར་�ད་�་�་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་�གས་�ེ་ནི་ཆར་
པ་ལེགས་པ་�་�་ཡིན་ནོ། 13�་�་�ེན་པ་ཚ�ས་རང་གི་ཕ་མ་ལ་འཇིགས་པ་འ�ེར་ཡོང་བ་དང་། �ང་མ་�ན་པོ་
ནི་ཐིག་པ་ཟག་པའི་�་�་�་ཡིན་ནོ། 14ལ་རང་གི་ཕ་མའི་ཁང་པ་དང་�་ནོར་�ི་�ལ་ཐོབ་�ིད་དོ། འོན་�ང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་�ིས་དེས་ལ་བསམ་ཤེས་ཡོད་པའི་�ང་མ་གནང་�བ་བོ། 15�ོད་རང་ལེ་ལོ་�ེད་འདོད་
ཡོད་ན་�ོས་ཤིག གཉིད་ལོག་ནས་�ོད་ཅིག། འོན་�ང་�ོད་�ོགས་པར་གནས་པར་འ�ར་རོ། 16དཀོན་མཆོག་གི་
བཀའ་�ིམས་�ང་ཞིག་དང་�ོད་ཚ�་རིང་པོ་འཚ�་བར་འ�ར། �ོད་�ིས་དེ་ལ་བ�ི་མེད་�ས་ན་�ོད་འཆི་བར་
འ�ར་རོ། 17�ོད་�ིས་ད�ལ་པོར་�ིན་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གཡར་བ་�་�་ཡིན་པ་དང་། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་ཧཡ།◌ིན་པ་གནང་ངོ་། 18རང་གི་�་�ག་ན་�ང་�ངས་པའི་�ས་ལ་�ེབས་པ་
དང་�ིགས་ལམ་�ོབ་ཅིག དེ་�ར་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ིས་དེ་ཚ�་མེད་པར་�་�ར་རོགས་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 
19�་ཞིག་�ང་ལངས་པོ་ཡད་ན་ཁོ་ལ་དེའི་འ�ས་�་དཀའ་ངལ་�ོང་�་འ�ག་ཅིག གལ་�ིད་�ོད་�ིས་ཁོ་ལ་
དཀའ་ངལ་དེ་ལས་ཐེངས་གཅིག་�བས་པ་ཡིན་ན་�ོད་�ིས་ཡང་ཡང་དེ་�ར་�ེད་དགོས་སོ། 20�ོད་�ིས་བ�བ་
�་ལ་ཉན་ནས་�ོངས་འདོད་ཡོད་ན། ཉིན་ཞིག་�ོད་ཤེས་རབ་ཅན་�་འ�ར་�ིད་དོ། 21མི་ཚ�ས་འཆར་གཞི་འ�་
མིན་མང་པོ་བཀོད་པར་�ེད་དོ། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་བཞིན་�་འ�བ་པར་འ�ར་
རོ། 22འདོད་�མ་�་�་ནི་ཞབས་འ�ེན་ཞིག་ཡིན་ནོ། �ན་ཤོད་མཁན་ལས་ད�ལ་པོ་ཚ�་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། 23གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་རིང་པོ་འཚ�་བ་དང་འདོད་པ་ཁེངས་པ་དང་གནོད་འཚ�་
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ལས་འདེ་བར་གནས་པར་འ�ར་རོ། 24མི་འགའ་ཤས་རང་གི་ཁའི་ནང་�་ཁ་ཟས་ལག་�ག་�ར་ཡང་ཧ་ཅང་ལེ་
ལོ་�ེད་དོ། 25ང་�ལ་ཅན་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་དགོས་སོ། དེ་བས་ན་མི་གང་ཡང་མི་ཤེས་མཁན་ཚ�ས་བ�བ་�་
ལེན་པར་�ེད་དོ། �ོད་ཤེས་རབ་ཅན་ཡིན་ན་�ོད་ལ་བ�ན་�བས་�ོད་�ིས་�ོང་བར་�ེད་དོ། 26མི་ངོ་ཚ་མེད་པ་
དང་ཞབས་འ�ེན་�ས་མཁན་དེ་རང་གི་ཕ་ལ་�ག་པོ་གཏོང་བ་དང་། རང་གི་མ་ཡང་�ིམ་ནས་�ིར་འ�ར་�ེད་
དོ། 27�་�ོད་�ིས་�ོངས་�ར་མཚམས་འཇོག་�ེད་�བས་�། �ོད་�ིས་མ�ོགས་པོར་རང་གི་ཤེས་པ་�མས་ལ་དོ་
�ང་མི་�ེད་དོ། 28དཔང་པོས་�་ཞིག་ལ་གནོད་འཚ�་�་�འི་ཐག་གཅོད་�ེད་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་�ང་བདེན་མེད་དོ། 
མི་�ོད་ངན་ཚ�་�ོ་བ་ངན་པ་ལ་བ�ེ་བར་�ེད་དོ། 29ང་�ལ་ཅན་�ི་�ེན་པ་ལ་ཉེས་བ�ང་ངེས་པར་ཕོག་པར་
འ�ར་རོ༎  
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1ཆང་ཧ་ཅང་མང་པོ་འ�ང་ན་�ོད་ལ་ཅ་ཅོ་ཅན་དང་�ེན་པ་བཟོའོ། ར་བཟི་�་ནི་�ེན་པ་ཡིན་ནོ། 2�ོད་�ིས་
ངར་�ད་འདོན་པའི་སེང་གེ་ལ་འཇིགས་པ་�ར། �ོ་བའི་�ལ་པོ་ལ་འཇིག་དགོས་སོ། ཁོང་ལ་�ོ་�་འ�ག་�་ནི་
རང་�ོག་གཅོད་པ་དང་འ�འོ། 3�ེན་པ་�་ཞིག་གིས་�ོད་པ་འགོ་འ�ག་�ིད་དོ། དེས་ལས་ཐར་�་ནི་�ས་ཞབས་
དང་�ན་པ་ཡིན་ནོ། 4ལེ་ལོ་ཅན་�ི་ཞིང་པས་�ས་�་ཞིང་མ་�ོས་ན་དེ་ལ་�ོན་ཐོག་�་�་གང་ཡང་ཐོབ་མི་ཡོང་། 
5མི་ཞིག་གི་བསམ་�ོ་ནི་�ོན་པ་གཏིང་རིང་པོ་ཞིག་གི་�་�་�་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་ནང་དོན་�ོགས་�བ་པ་ཞིག་
གིས་དེ་ཚ�་�ིར་བཏོན་�བ་བོ། 6ཚང་མས་རང་རང་སོ་སོ་ཤ་ཞེན་ཅན་དང་དམ་ཚ�ག་�ན་པ་ཇི་འ�་ཡིན་པའི་
�ོར་བ�ོད་པར་�ེད་དོ། འོན་�ང་དེ་�་�འི་མི་ཞིག་གང་�་ཐོབ་བམ། 7�ང་པོ་དང་བདེན་པ་ཇི་ཡིན་པ་�་
མཁན་ཕ་ཞིག་གི་�་�་�མས་བསོད་ནམ་ཅན་ཡིན་ནོ། 8�ལ་པོ་�ིམས་གཅོད་གནང་བར་བ�གས་པའི་�བས་�། 
ཁོང་གིས་གཟིགས་�བས་ངན་པ་ཇི་ཡིན་པ་མ�ེན་ནོ། 9མི་�་ཞིག་གིས་དངོས་འ�ེལ་�ིས་རང་གི་བསམ་པ་�མ་
དག་ཡོད་པ་དང་ཁོས་རང་གི་�ིག་པ་�མས་�ངས་ཡོད་ཅེས་ལབ་�བ་བམ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་
མིན་�ི་ཡང་�ིད་འདེགས་མཁན་དང་ཚད་འཇལ་མཁན་ལ་�ང་བར་མཛད་དོ། 11�་�་ཞིག་གིས་�ང་ཁོ་ཇི་
ཡིན་པ་དེ་ཁོས་ལས་�ི་�ོ་ནས་�ོན་པར་�ེད་དོ། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་བ�་བའི་མིག་དང་ཉན་
པའི་�་བ་གནང་ཡོད་དོ། 13�ོད་�ིས་�ས་ཚ�ད་དེ་གཉིད་ལོག་ནས་བེད་�ོད་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ད�ལ་པོར་
འ�ར་རོ། ལས་ཀ་�ར་པོ་ངང་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ལ་ཟ་�་དཔག་མེད་ཐོབ་བོ། 14ཚ�ང་ཤག་གིས་�ག་�་གོང་ཧ་
ཅང་ཆེན་པོ་འ�ག་ཅེས་�ོན་བ�ོད་�ེད་དོ། འོན་�ང་དེ་ནས་ཁོ་སོང་ནས་ཁོས་གོང་ཇི་�ིག་�བ་པར་འབོར་ཤོད་
�ེད་དོ། 15�ོད་�ིས་གང་�་བཞིན་ཡོད་�ོར་ཤེས་པ་ཡིན་ན། �ོད་ལ་གསེར་དང་ནོར་�་ལས་ཧ་ཅང་རིང་ཐང་ཆེ་
བ་ཞིག་ཡོད་དོ། 16ངོ་མི་ཤེས་པའི་མིའི་�་ལོན་�ི་འགན་ལེན་�ས་མཁན་མི་�ེན་པ་�་ཞིག་གིས། རང་གི་�་ནོར་
གཏའ་མར་འཇོག་དགོས་སོ། 17�ོད་�ིས་�ང་མིན་�ོ་ནས་སགས་པའི་�་ནོར་དེ། ཁ་ཟས་ལེགས་ཤོས་�ར་�ོད་
བཞིན་ཡོད་ན་ཡང་། དེ་�་�ི་མ་གཏོགས་དེ་ནི་�ེ་མ་ཁ་གང་�་�ར་འ�ར་རོ། 18�ོད་�ིས་བ�བ་�་བཟང་པོ་
ལེན་པ་ཡིན་ན་�ོད་ལ་�་བ་ལམ་འ�ོ་ཡོང་བ་དང་། འཆར་གཞི་མེད་པར་དམག་སར་མ་�ག་ཤིག 19�ོག་གཏམ་
�ིས་ནམ་ཡང་གསང་བ་ཉར་མི་�བ། མི་�ད་ཆ་མང་པོ་ཤོད་མཁན་ལས་འ�ངས་རིང་�ོད་ཅིག 20�ོད་�ིས་རང་



ལེགས་བཤད 

གི་ཕ་མར་དམོད་པ་�བ་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ི་མི་ཚ�་དེ་�ན་པའི་ནང་�་མ་ཤི་བ་�ར་�ོགས་པར་�ེད་དོ། 21ཇི་
ཙམ་ལས་�་པོར་ཐོབ་པའི་�་ནོར་�ིས་�ོད་ལ་དེ་ཙམ་�ི་ཕ་ཐོག་�ང་བ་ཡོང་ངོ་། 22ངན་ལན་རང་ཉིད་�ི་
འཇལ་�འི་འགན་མ་ལེན་ཞིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་ན་ཁོང་གིས་རོགས་པ་གནང་བར་འ�ར། 
23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ཚད་གཞི་དང་�ིད་འདེགས་�ང་མིན་�་མཁན་�ི་�ེ་བོ་ཚ�་ལ་�ང་བར་མཛད་དོ། 
24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�འི་ལམ་�ི་ཐག་གཅོད་མཛད་དོ། དེ་བས་ན་�་ཞིག་གིས་རང་གི་མི་ཚ�འི་ཁ་
�ོགས་གང་�་བ�ར་�ི་ཡོད་པ་ཇི་�ར་�ོགས་�བ་བམ། 25དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་�འི་ཁས་ལེན་�ས་པའི་�ོན་
ལ་བསམ་�ོ་ཟབ་ཟབ་གཏོང་ཞིག �ོད་ལ་�ེས་�་འ�ོད་པ་�ེད་�ིད་དོ། 26ཤེས་རབ་�ན་པའི་�ལ་པོ་ཞིག་གིས་
ནོར་འ�ལ་�ས་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་པ་དང་། དེ་ལ་�ིང་�ེ་མེད་པར་ཆད་པ་བཏང་བར་�ེད་དོ། 27གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་སེམས་དང་རིགས་པ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�་རང་ཉིད་དེ་ལས་ཡིབ་མི་�བ་བོ། 
28�ལ་པོ་�ང་བདེན་དང་འ�་མཉམ་ཐོག་�ལ་�ིད་�ོངས་བ་ཡིན་ན། དེའི་�ལ་�ིད་བ�ན་པོར་གནས་�བ་བོ། 
29ང་ཚ�ས་ན་གཞོན་�ི་�ོབས་�གས་ལ་བ�ོད་བ�གས་�ེད་དགོས་པ་དང་། ལོ་ན་ལོན་པའི་�་དཀར་ལ་�ས་
ཞབས་�ེད་དགོས། 30�བས་རེ་ང་ཚ�འི་�ོད་ལམ་ལ་བ�ར་བ་གཏོང་�་དཀའ་�ག་གི་ཉམས་�ོང་�ེད་དགོས༎  
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1�ལ་པོའི་�གས་སེམས་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ག་�་ཡོད་པས། ཁོང་གིས་�ག་�་ཁ་བ�ར་བ་�ར་ལས་�་
པོར་བ�ར་བ་གནང་ངོ་། 2�ོད་�ིས་གང་�ིས་པ་ཚང་མ་�ང་བདེན་ཡིན་བསམ་ན་ཡང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ོད་�ི་སེམས་�ི་དམིགས་�ལ་དེ་ལ་ཞིབ་ད�ོད་གནང་�་དེ་�ན་པར་�ོས་ཤིག 3�ང་པོ་དང་བདེན་པ་ཇི་
ཡིན་�ིས་ཤིག་དང་། དེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་བ་ལས་�ག་པ་མཉེས་པར་འ�ར་རོ། 4མི་
ངན་པ་�མས་ང་�ལ་དང་�ོབ་པས་དབང་བ�ར་�ེད་པ་དེ་ནི་�ིག་ཅན་ཡིན་ནོ། 5འཆར་གཞི་ཟབ་ཟབ་�ི་
གཏིང་བ་ཡིན་ན། �ོད་ལ་ཁེ་སང་འབོལ་པོ་ཡོང་བར་འ�ར། �ོད་�ིས་�་བ་མ�ོགས་པོར་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་
ལ་ནམ་ཡང་�ང་བ་མི་ཡོང་ངོ་། 6�ང་མིན་�ི་�ོད་ལ་ཐོབ་པའི་�་ནོར་�མས་མ�ོགས་པོར་�ག་པར་འ�ར་རོ། 
འོན་�ང་དེ་མ་�ོགས་པའི་�ོན་�་�ོད་ལ་འཆི་ཁར་འ�ིད་པར་འ�ར། 7�ོད་ངན་�མས་རང་གི་�ག་ལས་�ིས་
འཇིག་པར་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ང་བདེན་ཇི་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་མི་�ེད་དོ། 8ཉེས་ཅན་�ི་མི་ལམ་�ོག་�་འ�ོ་
བར་�ེད་པ་དང་། མི་�ོང་མེད་�་བདེན་ཇི་ཡིན་�ེད་པར་འ�ར་རོ། 9�ང་མ་�ན་པོ་མཉམ་�་ཁང་པའི་ནང་
བ�ད་པ་ལས། ཁང་པའི་�ེ་ཐོག་�་བ�ད་པ་ལེགས། 10མི་�ོད་ངན་�མས་�ག་�་ངན་པ་�ེད་པ་ལ་�མ་པར་
�ེད་དོ། དེ་ཚ�ས་�་ལ་ཡང་�ིང་�ེ་མི་�ེད་དོ། 11�་ཞིག་ང་�ལ་ཅན་�་འ�ར་ན་དེ་ལ་རང་གི་ཉེས་ཆད་འབབ་
པར་འ�ར། བསམ་�ོ་མི་གཏོང་མཁན་ཞིག་གིས་�ང་བ�བ་�་ལེན་པར་�ེད་དོ། ཤེས་རབ་�ན་པ་ཞིག་གིས་�ོབ་
�ོན་�ིས་པ་ལ་�ོང་བར་�ེད་དོ། 12�ང་བདེན་�ི་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ིས་�ོད་ངན་�ི་�ིམ་�་ཇི་�ང་བ་མ�ེན་
པ་དང་། ཁོང་གིས་�ོད་ངན་ལ་འཇིག་པར་མཛད་དོ། 13�ོད་�ིས་ད�ལ་པོའི་�་འབོད་ལ་མ་ཉན་པ་ཡིན་ན། 
�ོད་�ི་�་འབོད་ལ་�ས་�ང་མི་ཉན་ནོ། 14�་ཞིག་གིས་�ོད་ལ་�ོ་བ་ཡིན་ན་གསང་བའི་�ན་པ་ཞིག་�ད་པས་
�ོ་བ་ཞི་བར་འ�ར་རོ། 15�ང་བདེན་ཐོག་ཐག་ཆོད་�ིས་�བས་�ེ་བོ་བཟང་པོ་�མས་དགའ་བར་འ�ར་རོ། འོན་
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�ང་�ེ་བོ་ངན་པ་�མས་ཡིད་�ག་པར་�ེད་དོ། 16�་ཞིག་སེམས་བཟང་པོ་ལས་གཡོལ་འ�ོ་མཁན་དེ་འཆི་བ་
�ག་བཞིན་ཡོད་དོ། 17ལོངས་�ོད་དང་�ན་ཆང་དང་ཁ་ཟས་བཟང་པོར་ལང་ཤོར་སོང་བ་དེས་�ོད་ལ་ནམ་ཡང་
�ག་པོར་མི་འ�ར་རོ། 18�ོད་ངན་�ིས་མི་བཟང་པོ་ལ་�ག་བ�ལ་�ེལ་བར་འདོད་པ་དེ་ནི་རང་གི་ཐོག་�་
བབས་པར་འ�ར། 19�ང་མ་�ན་པོ་�ོན་བ�ོད་ཅན་ཞིག་དང་མཉམ་�་བ�ད་པ་ལས་�ེ་ཐང་�་བ�ད་པ་
ལེགས་སོ། 20ཤེས་རབ་�ན་པའི་མི་དེ་�་ནོར་དང་ལོངས་�ོད་ནང་གནས་པར་�ེད་དོ། འོན་�ང་མི་�ེན་པ་ཚ�ས་
ད�ལ་�ང་མ་ཐག་�་མ�ོགས་པོར་བེད་�ོད་�ེད་དོ། 21�ིང་�ེ་དང་�ང་པོ་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�་རིང་བར་
འ�ར་རོ། གཞན་ཚ�ས་�ོད་ལ་�ས་ཞབས་�ེད་པ་དང་�ང་པོའི་ཐོག་ངོས་འཛ�ན་�ེད་དོ། 22དམག་�ི་གཅང་པོ་
ཞིག་གིས་�ོབས་�གས་ཅན་�ི་མིས་�ང་བའི་�ོང་�ེར་ལེན་�བ་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ོས་བཀལ་བའི་�ིག་པར་
འཇིགས་པར་�ེད་དོ། 23�ོད་དཀའ་ངལ་ལས་�ད་འདོད་མེད་ན་�ོད་�ིས་ཇི་�་བ་ལ་ཟབ་ཟབ་�ོས་ཤིག 

24གཏམ་འདོད་ཅན་�ི་�ེ་བོ་ཞིག་�ོན་ལ། ངས་�ོད་ལ་ང་�ལ་ཅན་དང་�ོབས་པ་ཅན་དང་སེམས་�ར་མེད་པ་
ཅིག་�ོན་པར་�འོ། 25མི་ལེ་ལོ་ཅན་ལས་ཀ་�ེད་མི་འདོད་མཁན་དེས་རང་གིས་རང་ལ་གསོད་བཞིན་ཡོད་དོ། 
26ཁོས་ཁོ་རང་གཅིག་�འི་ཇི་འདོད་པ་བསམ་�ོ་གཏོང་བར་�ེད་དོ། གང་�ར་མི་�ང་བདེན་ཞིག་གིས་�ིན་�ས་
པ་དང་སེར་�་མེད་པར་�ིན་པར་�ེད་དོ། 27གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་མི་�ོད་ངན་�ིས་ཁོང་ལ་དམར་མཆོད་
འ�ལ་བ་དང་། དམིགས་བསལ་�ི་དེ་ཚ�འི་�ན་�ོང་ངན་པའི་ཐོག་ནས་དེ་�ར་�ས་པར་�གས་ཧ་ཅང་�ང་ངོ། 
28�ན་�ི་དཔང་པོར་�་ཞིག་གིས་ཡིད་ཆེད་མི་�ེད་དོ། འོན་�ང་�་ཞིག་གིས་གནད་དོན་དེར་བསམ་�ོ་ཞིབ་
པར་བཏང་ནས་�ས་པའི་གཏམ་ལ་ཚང་མས་ངོས་ལེན་�ེད་དོ། 29མི་�ང་བདེན་རང་གིས་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་
པ་དང་། �ོད་ངན་�ིས་ཟོག་�་གང་�བ་�བ་�ེད་དོ། 30གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐོག་�་འ�ོ་བ་མིའི་ཤེས་རབ་
དང་ནང་�ས་དང་འཆར་གཞི་གང་ཡང་ཕན་མི་ཐོག་གོ 31�ོད་�ིས་དམག་ཆེད་�་�་�་�ིགས་�ེད་�བ་བོ། 
འོན་�ང་�ལ་ཁ་གནང་མཁན་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ༎  
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1�ོད་�ིས་�ན་�གས་བཟང་པོ་དང་�་ནོར་མང་པོ་གཉིས་�ི་དབར་འདམ་དགོས་ན། �ན་�གས་བཟང་པོ་དེ་
འདམས་དགོས་སོ། 2�ག་པོ་དང་ད�ལ་པོ་གཉིས་ཀར་འ�་མ�ངས་ཡོད་པ་ནི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་
གཉིས་ཀ་བཟོས་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 3བསམ་ཤེས་ཡོད་པའི་མི་ཚ�ས་དཀའ་�ག་ཡོང་བ་མཐོང་བ་དང་མཐར་བར་
�ེད་དོ། འོན་�ང་མི་བསམ་མེད་ཞིག་གིས་དེའི་ནང་འ�ོ་བ�ོད་�ེད་པ་དང་�ེས་�་འ�ོད་པ་�ེད་དོ། 4གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་ཉམ་�ང་�ིས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ལ་�་ནོར་དང་�ས་ཞབས་དང་ཚ�་རིང་པོ་
ཐོབ་པར་འ�ར་རོ། 5�ོད་�ིས་རང་གི་�ོག་ལ་བ�ེ་ཞིང་ཡོད་ན། �ོད་ངན་�ི་ལམ་�་ཡོད་པའི་�ི་ལས་ཐག་རིང་
�ོད་ཅིག 6�་�་ཚ�་ལ་ཇི་�ར་འཚ�་དགོས་བ�བ་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�འི་མི་ཚ�འི་རིང་དེ་�ན་པར་�ེད་དོ། 7མི་ད�ལ་
པོ་ཚ�་ནི་�ག་པོ་ཚ�འི་ཚ�་གཡོག་ཡིན་ནོ། ད�ལ་གཡར་བ་ཡིན་ན་�ོད་གཡར་�ིན་གཏོང་མཁན་�ི་ཚ�་གཡོག་�་
འ�ར། 8�ོད་�ི་�ང་མིན་�ི་ས་བོན་འདེབས་པ་ཡིན་ན་�ེན་ངན་�ེས་བ་དང་། �ོད་�ིས་གཞན་ལ་གནར་གཅོད་
�་�་�ོགས་པར་འ�ར་རོ། 9གཏོང་ཕོད་ཅན་འ�ར་ནས་རང་གི་ཁ་ཟས་དེ་ད�ལ་པོ་མཉམ་�་བགོས་ཤིག་དང་། 



ལེགས་བཤད 

�ོད་ལ་�ིན་�ོབ་ཐོབ་པར་འ�ར། 10མི་རང་མཐོང་ཅན་�མས་ཐར་�ོད་གཏོང་ལ། �ོད་�ེང་འ�གས་�ོད་དང་
མིང་འབོད་བཅས་�ོགས་པར་འ�ར་རོ། 11�ོད་�ིས་སེམས་གཙང་མ་དང་�མས་བ�ེའི་གཏམ་ལ་བ�ེ་བ་�ེད་
བཞིན་ཡོད་ན། �ལ་པོ་ཡང་�ོད་�ི་�ོགས་པོར་འ�ར་རོ། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ན་ཤོད་མཁན་�ི་
གཏམ་ལ་འགག་པ་གནང་ནས་བདེན་པར་�ང་�ོབ་གནང་ངོ་། 13མི་ལེ་ལོ་ཅན་�ིམ་ནང་བ�ད་པ་དང་། ཁོས་ཁོ་
�ི་�་སོང་བ་ཡིན་ན་སེང་གེས་ཟའོ་ཟེར་རོ། 14ལོག་གཡེམ་ནི་�ི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�ོ་བ་མཛད་མཁན་ཚ�་ལ་བ�ང་བར་�ེད་དོ། 15�་�་ཚ�ས་རང་བཞིན་�ི་�གས་པ་དང་དོ་�ང་མེད་པའི་�་བ་
�ེད་དོ། འོན་�ང་ཉེས་�ང་ལེགས་པ་ཞིག་གི་�ོད་ལམ་ཇི་�ར་�ེད་དགོས་པ་�ོབ་པར་�ེད་དོ། 16�ོད་�ིས་�ག་
པོ་ལ་�་དགའ་�ིན་པ་དང་། ཡང་ན་�ག་པོ་འ�ར་བའི་ཆེད་�་ད�ལ་པོར་མནར་གཅོད་བཏང་བ་ཡིན་ན། �ོད་
རང་ཉིད་ད�ལ་པོར་འ�ར་རོ༎  

ཤེས་རབ་�ན་པའི་གཏམ་དཔེ་�མ་�།  

17ཉོན་ཞིག། ངས་�ོད་ལ་�ེ་བོ་ཤེས་རབ་�ན་པ་ཚ�ས་ག�ངས་ཡོད་པ་བ�བ་པར་�འོ། དེ་ཚ�འི་�ོབ་�ོན་�མས་
ལ་�ོངས་དར་�ིས་ཤིག 18�ོད་�ིས་དེ་ཚ�་�ན་ནས་ངག་ཐོག་ནས་མཛ�ད་�བ་ན་དགའ་བར་འ�ར་རོ། 19ང་ནི་
�ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་བར་འདོད་དོ། དེ་བས་ན་ད་�་ངས་དེ་ཚ�་�ོད་ལ་བ�ོད་བཞིན་ཡོད་
དོ། 20ངས་�ོད་�ི་ཆེད་�་གཏམ་དཔེ་�མ་བ�་�ིས་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་ནང་ཡོན་ཏན་དང་བ�བ་�་བཟང་པོ་ཡོད་
དོ། 21དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་དངོས་�་�ང་བདེན་ཇི་ཡིན་པ་དེ་�ོབ་པར་�ེད་དོ། དེ་ནས་�ོད་ལ་གཏོང་མཁན་ཚ�ར་
�ོད་�ིས་ལན་�ང་པོ་�ད་�བ་ཡོང༎  

གཏམ་དཔེ་དང་པོ།  

22�ོད་�ིས་ལེན་�བ་�ི་འ�ག་བསམ་ནས་ད�ལ་པོའི་ཁེ་ཕན་མ་ལེན་ཞིག �ིམས་ཁང་ནས་�བས་མེད་�ས་པ་
ཚ�་ལས་ཁེ་ཕན་མ་ལེན་ཞིག 23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་ཁ་མ�་�ོད་པར་མཇད་པ་དང་། �་
ཞིག་གི་འཇིགས་ནང་བ�ལ་ན་དེ་ལ་ཁོང་གིས་འཇིགས་ནང་བ�ལ་བར་མཛད་དོ༎  

གཏམ་དཔེ་གཉིས་པ།  

24�ེ་བོ་ངར་པོ་�ང་ལངས་པོ་ཚ�ར་�ོགས་པོ་མ་བཟོ་ཞིག 25�ོད་�ིས་དེ་ཚ�འི་གོམ་�ོལ་�ངས་བ་དང་དེ་ལ་
བ�ར་བ་གཏོང་མ་�བ་པ་ཡོང་�ིད་དོ༎  

གཏམ་དཔེ་�མ་པ།  

26�་ཞིག་གིས་�་ལོན་�ི་ཁས་ལེན་�ེད་འ�ར་མནའ་མ་�ེལ་ཞིག 27�ོད་�ིས་དེ་འཇལ་མ་�བ་ན་དེ་ཚ�ས་�ོད་
�ི་ཉལ་�ི་ཡང་འ�ེར་བར་�ེད་དོ༎  



ལེགས་བཤད 

གཏམ་དཔེ་བཞི་པ།  

28�ོད་�ི་མེས་པོ་ཚ�ས་བ�ག་པའི་ས་མཚམས་�ིང་པའི་�ོ་མ་�ོས་ཤིག།  

གཏམ་དཔེ་�་པ།  

29ལས་བཟང་པོ་�་མཁན་�ི་མི་ཞིག་ང་ལ་�ོན་དང་། ངས་�ོད་ལ་མི་མང་ཆེ་བ་ལས་�ག་པ་�ལ་པོའི་རོགས་པ་
འོས་པ་ཞིག་�ོན་པར་�འོ༎  

ལེགས་བཤད 23 

གཏམ་དཔེ་�ག་པ།  

1�ོད་�ིས་མི་གཙ�་ཆེན་ཞིག་མཉམ་�་ཁ་ཟས་ཟ་བར་�ོད་�བས། �ོད་�ི་ཁོང་�་ཡིན་པ་དེ་སེམས་ནང་འཇོག་
ཅིག། 2�ོད་�ོད་ཁོག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཟ་བར་ཚ�ས་�ིས་ཤིག 3ཁོང་གིས་ཁ་ཟས་བཟང་པོ་�ིན་པ་དེ་ལ་
འདོད་པ་ཆེན་པོ་མ་�ེད་ཅིག ཁོང་གིས་མགོ་བ�ོར་གཏོང་གི་ཡོད་�ིད་དོ༎  

གཏམ་དཔེ་བ�ན་པ།  

4�ོད་རང་�ག་པོ་འ�ར་བ་ལ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་མ་�བ་ཅིག ཤེས་རབ་ཅན་�་འ�ར་ནས་འདི་�ར་�་�་
�ངས་ཞིག 5�ོད་�ི་ནོར་དེ་�ིབ་ཅམ་ལ་�ག་འ�ོ་�བ་ཡོང་། དེ་ལ་ཤོག་པ་�ེས་ནས་�་�ག་འ�ར་བ་བཞིན་
འ�ར་བར་འ�ར༎  

གཏམ་དཔེ་བ�ད་པ།  

6མི་སེར་�་ཅན་�ི་ཁ་ཟས་བཟའ་བར་མ་འ�ོ་ཅིག ཁོས་བཤམས་པའི་ཁ་ཟས་�་ལེགས་ལ་འདོད་�མ་མ་�ེད་
ཅིག 7ཁོས་མང་ཙམ་ཞིག་ཟ་ཞིག་ཟེར་ཡོང་། འོན་�ང་ཁོས་དེ་�ར་བསམ་�ི་མེད། དངོས་འ�ེལ་ཁོ་ཇི་�ར་ཡིན་
པ་�ར་བསམ་�ོ་གཏོང་བར་�ེད་དོ། 8�ོད་�ིས་ཟ་བ་�མས་�ག་པར་འ�ར་ལ་�ོད་�ིས་དཔལ་ལས་བཤད་པ་
�མས་�ད་ཟོས་�་འ�ོའོ༎  

གཏམ་དཔེ་ད�་པ།  

9�ེན་པ་ལ་ཤེས་རབས་�ན་པ་�ད་ཆ་མ་�ེད་ཅིག ཁོས་དེ་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ེད་མི་�བ་བོ༎  

གཏམ་དཔེ་བ�་པ།  



ལེགས་བཤད 

10�ོད་�ི་མེས་པོ་ཚ�ས་བ�ག་པའི་ས་མཚམས་�ིང་པའི་�ོ་ནམ་ཡང་མ་�ོས་ཤིག ད་�ག་ཚ�ས་དབང་བའི་ས་ཆ་
མ་འ�ོག་ཅིག 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་དེ་ཚ�འི་�ོབས་�གས་ཅན་�ི་�ང་�ོབ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་�ོད་�ི་
ཁ་ཐེབ་�་ཁོ་ཚ�འི་ཆེད་�་ཁ་མ�་�ོན་པར་མཛད་དོ༎  

གཏམ་དཔེ་བ�་གཅིག་པ།  

12རང་གི་དགེ་�ན་ལ་དོ་�ང་�ིས་ལ། �ོད་�ིས་གང་�ངས་�བ་པ་ཚང་མ་�ོངས་ཤིག།  

གཏམ་དཔེ་བ�་གཉིས་པ།  

13�་�ར་�ིགས་ལམ་�ོད་�ར་ཐེ་ཚ�མ་མ་�ེད་ཅིག ཉེས་�ང་ལེགས་པ་ཞིག་གིས་ཁོ་མི་ཤིའོ། 14ག�གས་�ི་
�ིགས་ལམ་དེས་ཁོའི་�ོག་�ོབ་�ིད་དོ༎  

གཏམ་དཔེ་བ�་�མ་པ།  

15�་ཤེས་རབ་�ན་པར་འ�ར་ན་ང་ཤིན་�་དགའ་བར་འ�ར་རོ། 16�ོད་�ི་ཤེས་རབ་�ི་གཏམ་�་བར་ཐོས་
�བས་ང་ལ་�ོབས་པ་ཡོང་བར་འ�ར༎  

གཏམ་དཔེ་བ�་བཞི་པ།  

17མི་�ིག་ཅན་ལ་�ག་དོག་མ་�ེད་ཅིག། �ོད་�ི་མི་ཚ�འི་དམིགས་�ལ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མོས་�་�ས་
�ས་ཡིན་པ་�ིས་ཤིག 18དེ་�ར་�ིས་པ་ཡིན་ན་�ོད་�ི་མ་འོངས་པ་འོད་དངས་འཚ�ར་བར་འ�ར༎  

གཏམ་དཔེ་བཅོ་�་པ།  

19ངའི་�་ཉོན་ཞིག། ཤེས་རབ་དང་�ན་པར་�ར་ལ། �ོད་�ིས་འཚ�་ལ་བསམ་�ོ་ཞིབ་�་གཏོང་ཞིག 20མི་ཆང་ཧ་
ཅང་མང་པོ་འ�ང་མཁན་དང་ཁ་ཟས་ཚ�ད་མེད་བཟའ་མཁན་དང་མཉམ་�་མ་འ�ོགས་ཤིག 21ར་བཟི་ཅན་
དང་�ོགས་�མ་ཅན་�མས་ད�ལ་འཕོངས་�་འ�ར། གལ་ཏེ་�ོད་�ིས་ཟ་�་དང་ཉལ་�་གཅིག་པོ་�ེད་པ་ཡིན་
ན། �ོད་མ�ོགས་པོར་�ལ་གོས་�ོན་མཁན་�་འ�ར་རོ༎  

གཏམ་དཔེ་བ�་�ག་པ།  

22རང་གི་ཕ་ལ་ཉོན་ཞིག། ཁོང་གི་�ོད་ལ་མི་ཚ�་གནང་བ་དང་། �ོད་�ི་མ་�ས་�བས་མའི་�ིན་ལེན་�ེན་ཞིག 

23བདེན་པ་དང་ཤེས་རབ་དང་�ོངས་དར་དང་�ེན་དབང་བཟང་པོ་བཅས་ལ་རིན་གོང་�ོད་འོས་པ་ཡིན་ནོ། 
འོན་�ང་ཚ�ང་�ར་ཧ་ཅང་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། 24མི་�ང་བདེན་ཞིག་གི་ཕ་ནི་དགའ་�ིད་ངང་གནས་པ་



ལེགས་བཤད 

དང་། �ོད་�ིས་ཤེས་རབ་�ན་པའི་�་ལ་�ོབས་པ་�ེད་དགོས་སོ། 25རང་གི་ཕ་མ་�ོད་ཐོག་�ོབས་པ་ཡོང་བ་
བཟོས་ཤིག རང་གི་མ་ལ་དགའ་�ིད་�ོད་ཅིག།  

གཏམ་དཔེ་བ�་བ�ན་པ།  

26�་�ོད་ཟབ་ཟབ་ཐོག་ནས་དོ་�ང་�ིས་ལ། ངའི་མི་ཚ�་ལ་དཔེར་འཇོག་ཅིག། 27�ད་འཚ�ང་མ་དང་�ལ་མིན་�ི་
�ད་མེད་�མས་ནི་འཆི་བའི་�ི་ཡིན་ནོ། 28དེ་ཚ�ས་ཇག་པ་�ར་�ོད་ལ་�ག་པ་དང་། མི་མང་པོ་དམ་ཚ�ག་མི་�ན་
པ་བཟོ་བར་�ེད་དོ༎  

གཏམ་དཔེ་བཅོ་བ�ད་པ།  

29-30ང་ལ་�་ཞིག་གིས་ཆང་ཧ་ཅང་མང་པོ་འ�ང་མཁན་དང། ཆང་གསར་པ་�ོ་བ་ལེན་དགོས་མཁན་ཞིག་�ོན་
དང་། ངས་�ོད་ལ་�་ཞིག་�ག་བ�ལ་ཅན་དང་རང་གི་རང་ལ་འ�ོད་སེམས་�ེས་མཁན་དང་�ག་�་�ོག་�་
བཟོ་མཁན་དང་�ག་�་�ོན་བ�ོད་�་མཁན་ཞིག་�ོན་པར་�འོ། ཁོའི་མིག་དམར་པོ་དང་ཁོ་ལ་�ང་མ་དགོས་
པའི་�་བཟོས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 31ཆང་དམར་པོ་གར་པོ་ཞིག་ཕོར་པའི་ནང་འོད་�བ་ན་ཡང། དེ་འཇམ་ཤིག་གེར་
མར་འ�ོ་ན་ཡང་དེ་ལ་མགོ་མ་འཁོར་ཞིག 32སང་ཞོག་�ོད་�ག་�ལ་�ིས་སོ་�བ་�་�་འཚ�ར་བ་ཡོང་�ིད་དོ། 
33�ོད་�ི་མིག་གི་མ�ན་�་ཡ་མཚན་�ི་�ས་�མས་མཐོང་བ་དང་། �ོད་�ིས་བསམ་�ོ་གཏོང་མི་�བ་པ་ལ་
གསལ་པོ་ཡང་�་མི་�བ་བོ། 34�ོད་འ�ོར་བའི་�་གཟིང་གི་དར་ཆེན་�ེང་ཕར་�ར་འ�ལ་བ་དང། མཚ�་འ�ལ་
ཁམས་འ�གས་ཤིང། �་མཚ�འི་ནང་ཡོད་པ་�་�འི་འཚ�ར་བ་ཡོང་བར་འ�ར། 35�ོད་�ིས་འདི་�ར་�ས་ཡོང་། 
ང་ལ་བ�ང་ཡོད་�ི་རེད། ང་ལ་ཉེས་བ�ང་བཏང་ཡོད་�ི་རེད། དེ་ངས་�ན་�ི་མི་འ�ག། ང་ཅི་ལ་གཉིད་མ་སད་
དམ། ང་ལ་ད་�ང་ཆང་དགོས་འ�ག།  

ལེགས་བཤད 24 

གཏམ་དཔེ་བ�་ད�་པ།  

1མི་ངན་པ་ལ་�ག་དོག་མ་�ེད་ཅིག། དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ོགས་པོ་བཟོ་ཐབས་མ་�ེད་ཅིག 2དེ་ཚ�ས་བསམ་�་ནི་
དཀའ་�ོག་བཟོ་�་གཅིག་པོ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་�ས་�ག་�་ཁ་ནམ་གདངས་�བས་�་ཞིག་ལ་གནོད་པ་�ེད་དོ༎  

གཏམ་དཔེ་གཉིས་�་པ།  

3ཤེས་རབ་དང་�ོ་�ོས་�ི་�ང་གཞིའི་ཐོག་ཁང་པ་�ིག་པ་དང་། 4ཡོན་ཏན་ཡོད་པའི་ཁང་མིག་�མས་རིན་ཐང་
ཆེན་པོ་དང་མཛ�ས་�ག་ཅན་�ི་དངོས་པོས་�ན་�ོས་�ས་ཡོད་དོ༎  

གཏམ་དཔེ་གཉེར་གཅིག།  



ལེགས་བཤད 

5ཤེས་རབ་ཅན་�་འ�ར་བ་ནི་�ོབས་�གས་ཅན་ལས་ལེགས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ནི་�ས་�གས་ལས་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། 6གང་�ར་�ོད་�ིས་དམག་ཞིག་�བ་པའི་�ོན་ལ་འཆར་གཞི་ཟབ་ཟབ་གཏིང་དགོས་པ་དང་། ཇི་
ཙམ་�ོད་ལ་བ�བ་�་བཟང་པོ་ཐོབ་ཡོད་པས། �ོད་ལ་དེ་ཙམ་�ལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རེ་བ་ཡོད༎  

གཏམ་དཔེ་གཉེར་གཉིས།  

7ཤེས་རབ་�ན་པའི་གཏམ་དཔེ་མི་�ེན་པས་�ོགས་�ར་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་པོ་ཡོད་དོ། གལ་ཆེའི་གནད་དོན་
�མས་ལ་�ོས་བ�ར་�ེད་�བས་ཁོ་ལ་ཤོད་�་གང་ཡང་མེད་དོ༎  

གཏམ་དཔེ་གཉེར་ག�མ།  

8�ོད་�ི་�ག་�་འཆར་གཞི་ངན་པ་གཏིང་ཞིང་ཡོད་ན། �ོད་ནི་དཀའ་�ག་བཟོ་མཁན་�ི་མིང་ཐོབ་པར་འ�ར་
རོ། 9མི་�ེན་པ་�་ཞིག་གིས་བསམ་པའི་�ོག་�ས་�མས་ལ་�ིག་པ་ཡོད་དོ། མི་ཞིག་ལ་གང་ཡང་མེད་ན་ཡང་། 
གཞན་ལ་�ད་གསོ་གཅིག་པོར་�ེད་མཁན་ལ་མི་�མས་�ིས་�ང་བར་�ེད་དོ༎  

གཏམ་དཔེ་གཉེར་བཞི།  

10དཀའ་ངལ་�ི་�བས་�་�ོད་�ོབས་�ང་བ་ཡིན་ན། �ོད་ངེས་གཏན་�ོབས་�ང་ཡིན་ནོ༎  

གཏམ་དཔེ་གཉེར་�།  

11�་ཞིག་ལ་�ང་བདེན་མིན་པར་�ོག་ཐོག་གཏོང་�བ་ཡོད་ན་དེ་ལ་�ོབ་�ར་ཐེ་ཚ�མ་མ་�ེད་ཅིག 12དེ་ནི་�ོད་
�ི་ལས་འགན་མ་རེད་ཅེས་བ�ོད་�ིད་དོ། འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་མ�ེན་པ་དང་། �ོད་�ི་�ན་�ོང་ལ་
ཞིབ་ད�ོད་མཛད་དོ། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་མ�ེན་�ི་ཡོད། ཁོང་གིས་�ོད་
�ིས་ཇི་�ར་�ས་པ་�ར་གསོལ་རས་གནང་ངོ་༎  

གཏམ་དཔེ་གཉེར་�ག།  

13�་�ོད་�ང་�ི་ཟ་ཞིག་དེ་ནི་ལེགས་པ་ཡོད། �ོད་�ི་�ེ་ལ་�ང་ཚང་གི་�ང་�ི་མངར་མོ་ཡོད་པ་�ར། 14�ོད་
�ི་�མ་ཤེས་ལ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་ཡོད་པར་ངེས་གཏན་ཡོད། �ོད་�ིས་ཤེས་རབ་དེ་ལེན་པ་ཡིན་ན་�ོད་�ི་མ་
འོངས་པ་འོད་དངས་འཚ�ར་བར་འ�ར༎  

གཏམ་དཔེ་གཉེར་བ�ན།  



ལེགས་བཤད 

15མི་�ང་པོ་ལ་ཇག་བཅོམ་མམ་ཡང་ན་དེའི་ཁང་�ིམ་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་པའི་�ོག་�ས་གཏིང་མཁན་མི་�ོད་
ངན་�་�་མ་�ེད་ཅིག 16མི་�ང་པོ་དེ་ཐེངས་ཇི་ཙམ་མང་པོ་འ�ེལ་ན་ཡང་ཁོ་�ག་�་�ར་ཡང་ལངས་བར་�ེད་
དོ། འོན་�ང་མི་�ོད་ངན་ལ་�ེན་ངན་�ིས་འཇིགས་པར་�ེད་དོ༎  

གཏམ་དཔེ་གཉེར་བ�ད།  

17�ོད་�ིས་ད�་བོ་ལ་�ེན་ངན་འ�ད་�བས་དགའ་པོ་མ་�ེད་ལ། ཁོ་འ�ེལ་�བས་དགའ་�ོ་ཡང་མ་�ེད་ཅིག 
18�ོད་�ིས་དགའ་�ོ་�ེད་བཞིན་ཡོད་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ེན་པ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་ལ་མི་དགའ་བ་
དང་། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཁོ་ལ་ཉེས་པ་གཏོང་མི་�ིད་དོ༎  

གཏམ་དཔེ་གཉེར་ད�།  

19མི་ངན་པས་�ོད་ལ་སེམས་འ�ལ་�ེད་མ་འ�ག་ལ། དེ་ཚ�་ལ་�ག་དོག་ཡང་མ་�ེད་ཅིག། 20མི་�ོད་ངན་ཞིག་
ལ་མ་འོངས་པར་�་�་གང་ཡང་མེད་དོ༎  

གཏམ་དཔེ་�མ་�་པ།  

21ངའི་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་ཤིགས་དང་�ལ་པོར་�ས་བ�ར་�ས་ཤིག དེ་ཚ�་ལ་ངོ་�ོལ་�་མཁན་
ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ེལ་བ་གང་ཡང་མ་�ེད་ཅིག 22མི་དེ་�་�་�ག་ཙམ་ལ་འཇིག་པར་�ེད་�ིད་དོ། �ོད་�ིས་
དཀོན་མཆོག་གམ་�ལ་པོས་�ེན་ངན་གཏོང་�བ་བ་དེ་ཤེས་�ི་ཡོད་དམ༎  

ཤེས་རབ་ཅན་�ི་གཏམ་དཔེ་གཞན་�མས།  

23མི་ཤེས་རབ་�ན་པ་ཚ�ས་འདི་�ར་ཡང་ག�ངས་ཡོད། �ིམས་དཔོན་ཞིག་གིས་འཁོན་སེམས་�་�་ནོར་འ�ལ་
ཡིན་ནོ། 24དེས་མི་ཉེས་ཅན་ཞིག་ལ་ཉེས་མེད་གསལ་�གས་�ིས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ལ་ཚང་མས་དམོད་པར་�ས་པ་
དང་�ང་བར་�ེད་དོ། 25ཉེས་ཅན་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་མཁན་�ིམས་དཔོན་དེ་འཕེལ་�ས་ལམ་འ�ོ་ཡོང་བ་དང་
མཚན་�ན་�གས་འཕེལ་བར་འ�ར་རོ། 26ལན་�ང་པོ་དེ་མཛའ་�ོགས་ངོ་མའི་�གས་ཡིན་ནོ། 27�ོད་�ིས་རང་
གི་ཁང་པ་བཟོས་པའི་�ོན་�་འཚར་གཞི་ཡག་པོ་གཏིང་ཞིག ས་གཞི་�་�ིགས་�ོས་ཤིག། 28�་ཞིག་ལ་གནད་
དོན་བཟང་པོ་མེད་བཞིན་�་དེའི་ཁ་ཐད་�་དཔང་པོ་མ་�ེད་ཅིག ཁོའི་�ོར་ལ་འ�ན་�ི་གཏམ་མ་ཤོད་ཅིག། 
29འདི་�ར་མ་�ས་ཤིག། ཁོས་ང་ལ་�ས་པ་�ར་ང་ཡང་ཁོ་ལ་�ེད་�ི་ཡིན། ངས་ཁོ་ལ་ད�་ཤ་ལེན་�་ཡིན། 
30ངས་མི་�ེན་པ་དང་ལེ་ལོ་ཅན་ཞིག་གི་ཞིང་ཁ་དང་�ན་ཚལ་བ�ད་ནས་�ིན་པ་ཡིན། 31དེ་ཚ�་ཚ�ར་མའི་�ོང་
�ང་དང་�་ཡར་རིང་པོ་�ེས་ནས་ཁེངས་འ�ག དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོའི་�ིག་པ་�མས་བཞིགས་ནས་མར་
འ�ེལ་འ�ག 32ངས་དེར་བ�ས་ནས་དེའི་�ོར་བསམ་�ོ་བཏང་བ་དང་། དེ་ནས་བ�བ་�་ཞིག་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། 



ལེགས་བཤད 

33�ོད་གཉིད་�ག་འདོད་ན་གཉིད་ལོག་ཅིག། ལག་པ་�མ་ནས་ངལ་གསོ་�ན་�་གསོས་ཤིག 34འོན་�ང་�ོད་
གཉིད་ལོག་པའི་རིང་ད�ལ་འཕོང་གིས་�ོད་ལ་གོ་མཚ�ན་�ན་པའི་ཇག་པ་བཞིན་�་འཐབ་�ོ་�ེད་དོ༎  

ལེགས་བཤད 25 

སོ་ལོ་མོན་�ི་ལེགས་བཤད་གཞན་�མས།  

1ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་�ལ་ཁང་ནས་མི་�མས་གིས་བ�ས་པའི་སོ་ལོ་མོན་�ི་ལེགས་བཤད་གཞན་ཚ�་
འདི་�མས་ཡིན། 2དཀོན་མཆོག་གི་�ས་གནང་བར་ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ས་བ�ི་�འོ། �ལ་པོ་�མས་�ིས་འ�ེལ་
བཤད་ཇི་གནང་བར་ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ས་བ�ི་�འོ། 3�ལ་པོས་�གས་བསམ་ཇི་བཞེས་བཞིན་ཡོད་པ་�ོད་�ིས་
ནམ་ཡང་མི་ཤེས། ཁོང་གི་�གས་བསམ་ནམ་མཁའ་ལས་མཐོ་བ་དང་�་མཚ�་ལས་གཏིང་ཟབ་པ་ཡོད་པ་དེ་ང་
ཚ�འི་བསམ་ཚ�ས་ལས་འགལ་བ་ཡོད་དོ། 4བཟོ་པས་ད�ལ་ལས་�ད་འདོན་ནས་མཛ�ས་�ག་�ན་པའི་དངོས་པོ་
བཟོ་�བ་ཡོང། 5�ལ་པོ་ལ་བ�བ་�་ངན་པ་�ས་མཁན་�མས་ཁོང་ནས་ཐག་རིང་འཇོག་ལ། ཁོང་གི་ག�ང་དེ་
�ིམས་�ང་པོའི་�ན་�གས་�་འ�ར་རོ། 6�ོད་�ལ་པོའི་�ང་�་ལངས་བ�ད་�ས། ང་ནི་མི་གལ་ཆེན་ཡིན་དོག་
�ས་ནས་ཁོང་ལ་�གས་མ�་ཐབས་མ་�ེད་ཅིག 7མི་གལ་ཆེན་ཞིག་ལ་རང་གི་གནས་དེ་�ོད་རོགས་གནང་ལབ་
པ་ལས་�ེད་མཐོ་བའི་གནས་དེ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་བ�ོད་པ་དེ་ལེགས་སོ། 8�ོད་�ིས་ཇི་ཞིག་མཐོང་བ་
ཙམ་�ིས་�ིམས་ཁང་�་འ�ོ་�ར་མ�ོགས་པོ་མ་�ེད་ཅིག དཔང་པོ་གཞན་ཞིག་གིས་�ོད་ནོར་འ�ལ་ཡིན་པར་
�ངས་བ�ེལ་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ཅི་�ེད་�ི་ཡིན་ནམ། 9�ོད་དང་�ོད་�ི་�ིམ་མཚ�འི་དབར་བསམ་�ོ་མི་མ�ན་
པ་ཡོད་ན། �ོད་གཉིས་དབར་དེ་ཞི་བར་�ིས་ཤིག་ལ། གསང་བ་གང་ཞིག་གཞན་ལ་མ་ཤོད་ཤིག། 10དེ་མིན་ཚང་
མས་�ོད་�ི་གསང་བ་ཉར་མི་�བ་པར་ཤེས་པ་དང་ངོ་ཚ་དེ་�ོད་�ིས་�བ་མི་�བ་བོ། 11བསམ་�ོ་ལེགས་པར་
བཏང་ནས་བ�ོད་པ་ནི། ད�ལ་�ི་ཐོག་གསེར་�ི་�་�་�མས་�ིག་པ་�་�་ཡིན་ནོ། 12ཉན་འདོད་ཡོད་མཁན་�ི་
མི་ལ་མི་ཉམས་ཉོང་�ན་པ་ཞིག་གིས་ཉེན་བ�་བཏང་བ་ནི། གསེར་�ི་ཨ་ལོང་དང་གསེར་�ས་དག་ལས་བཟོས་
པའི་�ན་ཆ་ལས་ཧ་ཅང་རིན་ཐང་ཆེའོ། 13�ོས་འཁེལ་བའི་བང་ཆེན་ནི་�ོན་ཐོག་�་བའི་�ས་�་ཚ་བའི་�ོད་�ི་
�་�ང་མོ་�ར་དེ་གཏོང་མཁན་ལ་སོས་བར་འ�ར་རོ། 14དངོས་པོའི་ཁས་ལེན་�ས་ནས་�་བ་ནས་མི་�ོད་
མཁན་�ི་མི་�མས་ནི། ཆར་པ་འ�ེར་མི་ཡོང་མཁན་�ི་�ིན་དང་�ང་�་�་ཡིན་ནོ། 15བཟོད་�ན་�ི་�ོ་ནས་�་
འབོད་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོབས་�གས་ཅན་�ི་འགག་�་ཡང་འཇོམས་པར་�ེད་པ་དང་། �ིད་�ོང་པ་ཚ�ར་�ོ་
འ�ག་�བ་བོ། 16�ོད་ལ་དགོས་པ་ལས་�ག་པའི་�ང་�ི་ནམ་ཡང་མ་ཟ་ཞིག མང་པོ་ཟན་�ོད་�ག་པར་�ེད་དོ། 
17�ོད་�ི་�ིམ་མཚ�ས་སར་ཡང་ཡང་མ་འ�ོ་ཞིག ཁོས་�ོད་ལ་ཡིད་ཐང་ཆད་ནས་�ོད་ལ་མི་དགའ་བར་�ེད་
�ིད་དོ། 18�ོན་བ�ོད་�ན་མ་ནི་རལ་�ི་དང་ད�ག་པ་དང་མདའ་�ོ་པོ་�་�འི་�ག་�བ་ཅན་ཡིན་ནོ། 19དཀའ་
�ོག་གི་�བས་�་�ོས་མི་འཁེལ་བའི་མི་ལ་རེ་བཅོལ་�་�་ནི། སོ་བ�ན་པོ་མེད་པས་�ར་�ར་�་བ་དང་། �ང་པ་
ཞ་བོས་གོམ་པ་�ོས་ཐབས་�ས་པ་�་�་ཡིན་ནོ། 20སེམས་�ག་ཅན་ལ་�་གཞས་གཏོང་�་ནི་�ང་མོའི་�བས་�་
�ོན་གོས་�ད་པ་དང་�་ལ་ཚ་འ�ར་བ་�་�་ཡིན་ནོ། 21�ོད་�ིི་ད�་བོ་�ོགས་བཞིན་ཡོད་ན་ཁོ་ལ་ཁ་ཟས་�ིན་
ཞིག ཁོ་བ�ོམ་བཞིན་ཡོད་ན་ཁོ་ལ་འ�ང་�་�ིན་ཞིག 22�ོད་�ིས་ཁོ་ལ་ངོ་ཚས་མེ་འབར་བར་�ེད་པ་དང་། 



ལེགས་བཤད 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་�ན་པ་གནང་ངོ་། 23�ང་�ང་གིས་ཆར་པ་ཡོང་བ་�ར་ཆོ་མེད་པའི་གཏམ་
�ིས་ཁོང་�ོ་ངེས་གཏན་འ�ེར་བར་�ེད་དོ། 24�ང་མ་�ན་པོ་དང་མཉམ་�་ཁང་པར་བ�ད་པ་ལས། ཁང་པའི་
�ེ་ཐོག་�་བ�ད་པ་ལེགས་སོ། 25མཐའ་མར་ཐག་རིང་�ལ་ནས་གཏམ་བཟང་ཐོས་པ་དེ་�ོད་ལ་ཁ་�ོམ་པའི་
�བས་�་�་�ང་མོ་འ�ང་�་�ེད་པ་�་�་ཡིན་ནོ། 26ངན་པས་འདོད་�ར་�ས་མཁན་མི་བཟང་པོ་དེ་ནི། �་
མིག་བཙ�ག་པ་ཡང་ན་�ག་བཏབ་པའི་�ོན་པ་�་�་ཡིན་ནོ། 27�ང་�ི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཟ་�་ནི་ཡག་པོ་མ་ཡིན། 
རང་ལ་བ�ོད་བ�གས་མང་པོ་ཐོབ་པ་�་�་ནི་དེ་བཞིན་ཡིན་ནོ། 28�ོད་�ིས་ཁོང་�ོར་བཟོད་�ོམ་�ེད་མ་�བ་
པ་ཡིན་ན། �ོད་�གས་རིགས་མེད་པའི་�ོང་�ེར་�་�་�བས་�ོགས་མེད་པར་འ�ར༎  

ལེགས་བཤད 26 

1�ེན་པ་ལ་བ�ོད་བ�གས་�་�་ནི། ད�ར་�ས་�ི་ཁ་བ་དང་�ོན་ཐོག་�་བའི་�བས་�ི་ཆར་པ་དང་འ�འོ། 
2�ོད་ལ་འོས་བབས་མེད་ན་དམོད་པས་�ོད་ལ་མི་གནོད་དོ། དེ་ནི་འ�ར་བའི་�ི�་ནམ་ཡང་མ་བབས་མཁན་�་
�་ཡིན་ནོ། 3�ོད་�ིས་�་ལ་�་�གས་�ས་པ་དང་། བོང་�་ལ་�བ་བེད་�ོད་�ེད་པ་དང་། �ེན་པ་ལ་ཉེས་བ�ང་
གཏོང་དགོས་སོ། 4�ོད་�ིས་�ེན་པའི་�ིས་བ་ལ་ལན་འདེབས་�ས་པ་ཡིན་ན། �ད་ཆ་འདི་འ�ི་མཁན་དེ་�ར་
�ོད་�ང་�ེན་པ་ཡིན་ནོ། 5�ེན་པའི་�ི་བ་ལ་�ེན་པའི་ལན་འདེབས་�ིས་ཤིག་དང་། འ�ི་བ་�ེད་མཁན་དེས་
ཁོའི་བསམ་པ་�ར་ཁོ་རང་�ང་པོ་མ་ཡིན་པ་�ོགས་པར་འ�ར། 6�ོད་�ིས་�ེན་པ་ལ་ལན་བ�ེལ་�་བ�ག་པ་
ཡིན་ན། �ོད་རང་ཉིད་�ི་�ང་པ་འ�ེག་པ་�་�་ཡིན། �ོད་�ིས་དཀའ་�ོག་ལ་འབོད་བཞིན་ཡོད་དོ། 7�ེན་པ་
ཞིག་གིས་ལེགས་བཤད་བེད་�ོད་�ེད་པ་དེ། མི་ཞ་བོས་རང་གི་�ང་པ་བེད་�ོད་�ེད་ཐབས་�ེད་པ་�་�་ཡིན། 
8�ེན་པ་ལ་བ�ོད་བ�གས་�ེད་�་ནི། �ར་�ོའི་ནང་�ོ་�མ་པ་�་�་ཡིན་ནོ། 9�ེན་པས་ཤེས་རབ་�ན་པའི་
གཏམ་དཔེ་�་བ་དེས། མི་ར་བཟི་ཅན་གིས་རང་གི་ལག་པ་ནས་ཚ�ར་མ་བཏོན་ཐབས་�ེད་པ་�་�་ཡིན། 10ལས་
བ�ལ་མཁན་གིས་�ེན་པ་ཡང་ན་འ�ལ་པ་ལ་�ས་པ་ཡིན་ན། འ�ེལ་ཡོད་ཚང་མ་མནར་བར་�ེད་དོ། 11�ེན་
པས་�་བ་�ེན་པ་ཐེངས་གཉིས་པ་�ས་པ་ནི། �ིས་རང་གི་�གས་པ་རང་གིས་བཟས་པ་�་�་ཡིན་ནོ།། 12རང་
ཉིད་ཤེས་རབ་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཡིན་བསམ་མཁན་ལས། �ེན་�ག་ཆེ་ཤོས་དེས་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། 13ལེ་ལོ་ཅན་�ི་
མི་རང་གི་�ིམ་ནས་�ིར་ཅི་ལ་མི་ཐོན་པ་ཡིན་ནམ། ཁོ་�་ལ་འཇིགས་�ི་ཡོད་པ་རེད་དམ། སེང་གེ་ལ་འཇིགས་�ི་
ཡོད་པ་རེད་དམ། 14བཀབ་�ར་ལ་�ོ་ཕར་�ར་�ག་པ་བཞིན་མི་ལེ་ལོ་ཅན་ཉལ་�ིའི་�ེང་ཨ་ལོག་བ�བ་བོ། 
15མི་འགའ་ཤས་རང་གི་ཁའི་ནང་ཁ་ཟས་�ག་�ར་ཡང་ཧ་ཅང་ལེ་ལོ་�ེད་དོ། 16མི་ལེ་ལོ་ཅན་ཞིག་གིས་ཁོའི་
རང་གི་བསམ་�ོར། གནད་དོན་�ི་བསམ་�ལ་བཟང་པོ་བ�ོད་�བ་མཁན་བ�ན་ལས་ཁོ་རང་ཤེས་རབ་�ན་པ་
ཡིན་བསམ་པར་�ེད་དོ། 17གཞན་�ི་�ོད་�ོག་ལ་ལག་པ་འ�ས་�་ནི། �་ལམ་�་སོང་ནས་�ིའི་�་བ་བ�ང་བ་
�་�་ཡིན་ནོ། 18-19མི་ཞིག་ལམ་ལོག་�་འ�ིད་དེ་དེ་ནས་ཁོས་བ�ན་བཤིག་�ེད་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་ནི། ཉེན་ཁ་
ཅན་�ི་མཚ�ན་ཆ་དང་�ེད་མོ་�ེད་མཁན་�ོན་པ་�་�་ཡིན་ནོ། 20ཤིང་མེད་ན་མེ་ཤི་བར་འ�ར། དོན་མེད་�ི་
ད�ོག་གཏམ་མེད་ན་འཁོན་འ�གས་མཚམས་ཆད་དོ། 21སོལ་བས་མེ་�ངས་འཚ�ར་བར་�ེད་པ་དང་། ཤིང་གི་མེ་
འབར་�་འ�ག་པ་དང་། �ོག་ཟིང་�ོང་མཁན་�ིས་�ོད་�ེང་�ོང་བར་�ེད་དོ། 22ད�ོག་གཏམ་ནི་ཧ་ཅང་�ོ་བ་



ལེགས་བཤད 

ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�་དེ་�ར་མིག་གཏོང་བ་ཇི་འ�་དགའམ། 23�ག་བསམ་�ལ་བའི་གཏམ་�ིས་�ོད་�ི་
སེམས་�ི་བསམ་�ོ་ངན་པ་འགེབས་�་ནི། �་�ོད་ད�ལ་�ི་བ�མ་ནས་ཡིད་�་འོང་བ་�་�་ཡིན་ནོ། 24མི་ཟོག་
པོ་ཞིག་གིས་ཁོའི་�ང་བ་དེ་དཔེ་ལས་�ི་གཏམ་ནང་�ས་པར་�ེད་དོ། 25ཁོའི་གཏམ་དེ་ལེགས་པར་མཐོས་ན་
ཡང་ཁོ་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་�ེད་ཅིག གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོའི་སེམས་�ང་པོས་ཁེངས་ཡོད། 26ཁོ་རང་གི་�ང་བ་དེ་
བཀབ་ཡོད་ན་ཡང་། ཚང་མས་ཁོས་ངན་ལས་�ིས་པ་�མས་མཐོང་བར་འ�ར་རོ། 27མི་གཞན་ལ་�ི་�བ་མཁན་
ཚ�་རང་ཉིད་�ི་དེར་འ�ར་བར་འ�ར། གཞན་�ི་ཐོག་�ོ་�ང་མཁན་ཚ�་རང་ཉིད་བ�ན་པར་འ�ར་རོ། 28�ན་
བཤད་མཁན་�ིས་རང་གི་�ན་ནས། གནོད་མཁན་དེ་ལ་�ང་བར་�ེད་དོ། �ག་བསམ་མེད་པའི་གཏམ་�ིས་
འཇིག་པ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་འ�ེར་མི་ཡོང་ངོ་༎  

ལེགས་བཤད 27 

1སང་ཉིན་�ི་དོན་�་ནམ་ཡང་འབོར་ཤོས་མ་གཤོད་ཅིག ད་�་དང་སང་ཉིན་�ི་དབར་ལ་ཇི་ཡོང་�ོད་�ི་མི་
ཤེས་སོ། 2མི་གཞན་དང་ངོ་མི་ཤེས་པ་ཚ�ས་�ང་�ོད་ལ་བ�ོད་�་འ�ག་ཅིག རང་གི་རང་ལ་ནམ་ཡང་དེ་�ར་མ་
�ེད་ཅིག 3�ོ་དང་�ེ་མའི་�ིད་ཚད་དང་བ�ར་ན་�ེན་པས་བཟོས་པའི་དཀའ་�ག་དེ་ལས་�ིད། 4ཁོང་�ོད་ནི་
�ག་�བ་དང་�ོར་བཤིགས་ཅན་ཡིན། འོན་�ང་�ག་དོག་དང་བ�ར་བ་ཡིན་ན་དེ་ནི་གང་ཡང་མིན། 5གསང་
བའི་�མས་བ�ེ་ལས་གསལ་བའི་འཤེ་འཤེ་ལེགས་པ་ཡིན། 6�ོགས་པོའི་�ད་པའི་�་ཡི་གནོད་�ོན་མི་�ེད་དོ། 
འོན་�ང་ད�་བོས་ལག་པས་འཐམས་པ་ཡིན་ན་ཟབ་ཟབ་�ིས་ཤིག 7�ོད་འ�ངས་ཡོད་ན་�ང་�ི་ཡང་མི་ཟའོ། 
འོན་�ང་�ོད་�ོགས་ཡོད་ན་ཁ་ཟས་ཁ་ཏིག་ལ་ཡང་མངར་བའི་རོ་ཡོད་དོ། 8�་ཞིག་�ིམ་ནས་ཐག་རིང་ཡོད་པ་
ནི། �་རང་གི་ཚང་ནས་ཐག་རིང་ཡོད་པ་�་�་ཡིན། 9�ི་བཟང་དང་�ི་མངར་�ི་�མ་�ིས་�ོད་དགའ་བར་�ེད་
དོ། འོན་�ང་དཀའ་�ོག་གིས་�ོད་�ི་སེམས་ཞི་བདེ་བསིལ་�ར་�ོར་རོ། 10�ོད་�ི་�ོགས་པོ་ཚ�འམ་ཡང་ན་�ོད་
�ི་ཕའི་�ོགས་པོ་ཚ�་ལ་མ་�ེད་པར་�ིས་ཤིག �ོད་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་�བས་�ོད་�ི་�ན་ལ་རོགས་རམ་�ི་
འབོད་བ�ལ་མ་�ེད་ཅིག �ོད་�ི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ིམ་མཚ�ས་�ི་ཐག་རིང་གི་�ན་ལས་�ག་པའི་རོགས་�ེད་�བ་བོ། 
11ངའི་�་ཤེས་རབ་དང་�ན་པ་�ིས་ན་ང་དགའ་བར་འ�ར། ང་ལ་�ོན་བ�ོད་�་མཁན་ཚང་མར་ངས་ལན་
འདེབས་�་�་ཡོད། 12བསམ་ཡོད་�ི་�ེ་བོ་ཚ�ས་དཀའ་�ོག་མཐོང་བ་དང་དེ་ལས་གཡོལ་བར་�ེད་དོ། འོན་�ང་
བསམ་ཤེས་མེད་པའི་�ེ་བོ་ཚ�ས་ཐད་ཀར་དེའི་ནང་འ�ོ་བ་དང་�ེས་�་འ�ོད་པ་�ེད་དོ། 13�་ཞིག་མི་ངོ་མི་ཤེས་
པའི་�་ལོན་�ི་འགན་ལེན་�འི་དམ་བཅའ་འཇོག་མཁན་�ེན་པ་དེའི་�་དངོས་�མས་�་ལོན་འཇལ་�འི་
གཏའ་མར་འོས་པ་ཡིན་ནོ། 14�ོད་�ིས་རང་གི་�ོགས་པོ་ལ་ཞོག་པ་�་པོར་�ད་�གས་ཆེན་པོས་ཤིས་པ་བ�ོད་
པ་ཡིན་ན་དམོད་པར་�ེད་དོ། 15�ང་མ་�ན་པོ་ནི་ཆར་�ས་�བས་�ི་�་ཐིག་ཟག་པ་�་�་ཡིན། 16�ོད་�ིས་མོ་
ལ་ཇི་�ར་ཁ་བ�མ་�བ་བམ། �ོད་�ིས་�ག་པ་འགོག་ཐབས་དང་། �མ་�ར་ར་གང་བ�ང་ཐབས་�ེད་�ོང་
ངམ། 17�གས་�ིས་�གས་�ོ་བར་�ེད་པ་�ར་མིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ནས་�ོངས་�བ་བོ། 18�ོད་�ི་སེ་ཡབ་ཤིང་
ལ་བདག་པོ་�ིས་ལ་�ོད་ལ་སེ་ཡབ་ཟ་�་ཡོང་། རང་གི་�ིན་བདག་ལ་བ�་�ོགས་�་མཁན་གཡོག་པོ་ཚ�ས་�ས་
ཞབས་ཐོབ་བོ། 19�འི་ནང་རང་གི་མདོང་འོད་འ�ོད་པ་�ར། མིའི་སེམས་ནང་ཁོའི་རང་གི་�ོད་ལམ་མཐོང་བར་
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འ�ར། 20མིའི་འདོད་པ་ནི་ད�ལ་ཁམས་�་�་ནམ་ཡང་འཚ�མ་པར་མི་འ�ར་རོ། 21མེས་ནང་གསེར་དང་ད�ལ་
ལ་�གས་ད�ད་�ས་པ་�ར། མི་ཞིག་གི་�ན་�གས་ལ་ཡང་�གས་ད�ད་�ེད་�བ་ཡོང་། 22�ོད་�ིས་�ེན་པ་
ཞིག་ལ་མ་ཤི་ཙམ་བ�ང་བ་ཡིན་ན་ཡང། �ོད་�ིས་ཁོའི་�ེན་�གས་དེ་ཁོ་ལས་བ�ང་�ེ་བཏོན་མི་�བ་བོ། 
23�ོད་�ིས་�ག་དང་�གས་�མས་ལ་གང་ཟབ་ཟབ་བ�་�ོགས་�ིས་ཤིག། 24གང་ལགས་ཟེར་ན། �་ནོར་ནི་
གཏན་�་གནས་མཁན་མ་ཡིན་པ་དང་། �ལ་ཁབ་ཚ�་ཡང་གཏན་�་གནས་པར་མི་འ�ར་རོ། 25�ོན་�་སོག་མ་
བཅད་ནས་དེ་�ེས་�་རི་�ལ་�་�་བཅད་�ས་�ོན་ཏོག་�ེས་མའི་སོག་མ་�ེ་ བཞིན་ཡོད་པ་�ང་ཡོང་། 26�ོད་
�ི་�ག་གི་བལ་�ི་�ོན་གོས་བཟོས་�བ་པ་དང་། �ོད་�ི་ར་འགའ་ཤས་ཚ�ང་ནས་དེའི་ད�ལ་�ི་ས་ཆ་ཉོ་�བ་བོ། 
27ར་�ག་འ�ོས་�ིས་�ོད་�ི་�ིམ་ཚང་དང་གཡོག་མོ་བཅས་པར་འོ་མ་�ད་པར་�ེད་དོ༎  
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1ངན་པར་�་�ང་དེད་མཁན་མེད་ཡང་�ོས་པར་�ེད། འོན་�ང་�ང་པོའི་མི་ནི་སེང་གེ་ཞིག་�ར་�ོ་�ོབས་དང་
�ན་ནོ། 2མི་རིགས་ཞིག་གིས་�ིག་པ་�་�བས་དབང་བ�ར་མཁན་གཅིག་གི་�ེས་ལ་གཅིག་ཡོང་ངོ་། འོན་�ང་མི་
རིགས་ཤིག་གི་ནང་ཤེས་རབ་དང་�ན་པའི་བསམ་ཤེས་ཡོད་མཁན་འགོ་འ�ིད་�མས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་
�ོབས་�གས་ཅན་�་འ�ར་བ་དང་བ�ན་པོར་འ�ར་རོ། 3དབང་ཆ་ཡོད་མཁན་�་ཞིག་གིས་ད�ལ་པོར་མནར་
གཅོད་གཏོང་བ་ནི། �ོན་ཐོག་འཇིག་པར་�་བའི་ཆར་པ་�ག་པོ་�་�་ཡིན་ནོ། 4�ོད་རང་བཀའ་�ིམས་ལ་�ིས་
�ང་མ་�ེད་པ་ཡིན་ན། ངན་པའི་�ོགས་�་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་�ོད་�ིས་བཀའ་�ིམས་ལ་ཉན་པ་ཡིན་ན་
�ོད་དེ་ཚ�འི་�བ་འགལ་�་ཡོད་དོ། 5མི་ངན་པ་ཚ�ས་�ིམས་�ང་བདེན་ཇི་ཡིན་མི་ཤེས་སོ། འོན་�ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་མཁན་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལེགས་པར་ཤེས་སོ། 6�ག་པོ་�ང་མིན་ལས་ད�ལ་པོ་�ང་པོ་ལེགས་པ་
ཡིན་ནོ། 7�ེ་བོ་ན་གཞོན་བཀའ་�ིམས་ལ་�ང་བ�ི་�་མཁན་དེ་ཤེས་རབ་དང་�ན་པ་ཡིན་ནོ། ཕན་མི་ཐོག་པ་ཚ�་
དང་མཉམ་�་�ོགས་པོ་�་མཁན་དེ་ནི་རང་གི་ཕ་ལ་དམའ་འབེབས་ཡིན་ནོ། 8�ོད་�ིས་�ེད་ཁ་ལེན་པ་དང་། 
མིའི་མཁེ་ཕན་བ�ང་ནས་�ག་པོར་�ར་བ་ཡིན་ན། �ོད་�ི་�་ནོར་�མས་�མས་�ོང་�་མཁན་ཞིག་ལ་ཐོབ་པར་
འ�ར། 9�ོད་�ིས་བཀའ་�ིམས་ལ་བ�ི་བ�ར་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ིས་�་བའི་�ོན་ལམ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ང་བའི་�ར་འ�ར་རོ། 10�ོད་�ིས་མི་�ང་པོ་ཞིག་ངན་པ་�་�ར་བ�་འ�ིད་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་རང་རང་
ཉིད་�ི་�ིད་ནང་འ�ར་པར་འ�ར། �ོན་མེད་ལ་�ན་པ་ལེགས་པར་�ིན་པར་�ེད་དོ། 11མི་�ག་པོ་ཚ�ས་རང་
ཉིད་�ག་�་ཤེས་རབ་�ན་པ་ཡིན་བསམ་པར་�ེད་དོ། འོན་�ང་མི་ནང་དོན་�ོགས་�བ་པའི་ད�ལ་པོ་དེས་�ོད་
�ལ་ལེགས་པ་ཤེས་སོ། 12མི་བཟང་པོ་ཚ�ར་དབང་ཆ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་ཚང་མས་དགའ་�ོན་�ེད་པ་དང་། འོན་�ང་
མི་ངན་པས་དབང་བ�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་མི་�མས་གབ་ནས་བ�ད་པར་�ེད་དོ། 13�ོད་�ིས་རང་གི་�ིག་པ་
�མས་ལ་འགེབས་ཐབ་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ི་མི་ཚ�འི་ནང་ནམ་ཡང་ལམ་འ�ོ་མི་ཡོང་། དེ་ཚ�་ངོས་ལེན་�ིས་
ནས་�ོངས་ཤིག་དང་། དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་�ིང་�ེ་གནང་བར་མཛད་དོ། 14�ག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་ཡིན་ན་�ོད་དགའ་བདེར་འ�ར། གལ་ཏེ་སེམས་མ�ེགས་པོ་ཅན་�་འ�ར་བ་ཡིན་ན་�ོད་
མེད་པར་འ�ར། 15ད�ལ་པོ་�མས་ནི་�ོད་ངན་དབང་བ�ར་མཁན་�ི་�ང་�་མགོན་�བས་མེད་པ་ཡིན་ནོ། ཁོ་
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ནི་ངར་བཞིན་པའི་སེང་གེ་དང་ཕར་�ོལ་བཞིན་པའི་དོམ་�ར་ཉེན་ཁ་ཡོད་དོ། 16བསམ་ཤེས་མེད་པའི་དབང་
བ�ར་མཁན་ནི་�ག་�བ་ཅན་�ི་དབང་བ�ར་མཁན་ངན་པ་ཞིག་ཡོང་། �ང་མིན་ལ་�ང་བར་�་མཁན་དེས་
�ན་རིང་བར་དབང་བ�ར་�ེད་དོ། 17མི་གསོད་�ི་ཉེས་ཅན་ཡིན་པའི་�ེ་བོ་དེས་རང་གི་�ར་�ང་གང་མ�ོགས་
�ས་བཞིན་ཡོད། ཁོ་ལ་འགོག་ཐབས་མ་�ེད་ཅིག། 18�ང་པོ་�ིས་ལ་�ོད་བདེ་བར་འ�ར། �ོད་�ང་པོ་མེད་ན་�ོ་
�ར་�་མར་ཟག་པར་འ�ར། 19ལས་ཀ་�ར་པོ་�་མཁན་ཞིང་པ་ལ་ཟ་�་འབོལ་པོ་ཡོད་པ་དང་། �ས་ཚ�ས་�་
ཟོས་�་གཏོང་མཁན་�ི་�ེ་བོ་�མས་�ག་�་ད�ལ་པོར་གནས་པར་འ�ར་རོ། 20མི་�ང་པོ་ཚ�་མི་ཚ�་རིང་པོ་དང་
དགའ་�ིད་ངང་�ེལ་བར་�ེད་དོ། འོན་�ང་�ོད་�ག་པོ་འ�ར་�་�ེལ་བ་ཡོད་ན་�ོད་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་
འ�ར། 21འཁོན་སེམས་ནི་ནོར་འ�ལ་ཡིན་པ་དང་། འོན་�ང་�ིམས་དཔོན་འགའ་ཤས་�ིས་�ོག་�ན་�ང་�ང་
ཡང་ལེན་ནས་ནོར་འ�ལ་�ེད་དོ། 22མི་རང་འདོད་ཅན་ཚ�་�ག་པོ་འ�ར་�ར་�ལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་�བས། དེ་
ཚ�ས་ད�ལ་འཕོངས་�་ནམ་འ�ར་བ་མི་ཤེས་སོ། 23�་ཞིག་ལ་བ�ན་པ་ཡིན་ན་�ེས་�་ཁོས་དཔལ་ལས་བཤད་
པ་ལས་�ག་པའི་དགའ་ངོམ་�ེད་དོ། 24�་ཞིག་གིས་རང་གི་ཕ་མ་ལས་�ས་ནས་ནོར་འ�ལ་མིན་བསམ་མཁན་
དེ་�ན་མ་ད�ས་མ་ལས་�ག་པ་མིན། 25རང་འདོད་�ེད་པ་དེ་ནི་དཀའ་�ོག་གི་�ེན་ཡིན་ནོ། �ོད་�ིས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་བ་ཡིན་ན་�ོད་ཧ་ཅང་ལེགས་པར་འ�ར་རོ། 26�ོད་རང་རང་ཉིད་�ི་བསམ་�ལ་�ི་
�ེས་�་འ�ག་�་ནི་�ེན་པ་ཡིན། མི་ཤེས་རབ་ཅན་ཚ�འི་�ོབ་�ོན་�ི་�ེས་�་འ�ག་ན་�ང་�ོབས་འོག་མཛ�ག་
པར་�འོ། 27ད�ལ་པོར་�ིན་པ་ཡིན་ན་�ོད་ལ་དགོས་མཁོ་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་ངོ་། �ོད་�ིས་ད�ལ་པོ་ལ་དོ་�ང་
མ་�ེད་པར་བ�ད་ན་མི་མང་པོས་�ོད་ལ་དམོད་པར་�ེད་དོ། 28མི་ངན་པར་དབང་ཆ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། མི་�མས་
གབ་ནས་བ�ད་ཡོང་། འོན་�ང་དེ་ཚ�་དབང་ཆ་ནས་མར་ཟག་�བས་མི་�ང་�ན་ཚ�ས་�ར་ཡང་�ིད་དབང་�ེད་
དོ༎  
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1�ོད་ལ་བ�ན་�བས་�ོད་�ོང་པོ་�ས་པ་ཡིན་ན། ཉིན་ཞིག་�ོད་འཇིག་པ་དང་ནམ་ཡང་�ར་གསོ་མི་�བ་བོ། 
2�ང་�ན་མི་ཡིས་དབང་�ར་�བས། མི་མང་�མས་དགའ་�ིད་�ེད་དོ། ངན་པས་དབང་�ར་�བས། མི་མང་
�མས་�ག་བ�ལ་�ོང་ངོ། 3�ོད་�ིས་ཤེས་རབ་ལ་དགའ་ངོམ་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད�ི་ཕ་ཡིས་�ོབས་པ་�ེད་དོ། 
�ད་ཚ�ང་མ་ལ་ད�ལ་�་ཟོས་�་གཏོང་མཁན་དེ་ནི་�ེན་པ་ཡིན་ནོ། 4�ལ་པོས་�ིམས་�ང་བདེན་ལ་དོ་འ�ར་
གནང་བ་ཡིན་ན། �ལ་ཁབ་�ོབས་�གས་ཅན་�་འ�ར་རོ། འོན་�ང་ཁོང་གིས་ད�ལ་གཅིག་�་ལ་དོ་འ�ར་�ས་
པ་ཡིན་ན་�ལ་དེ་འཇིག་པར་�ེད་དོ། 5�ོད་�ིས་རང་གི་�ོགས་པོར་དཔལ་ལས་བཤད་པ་ཡིན་ན། �ོད་རང་རང་
ཉིད་�ི་ཆེད་�་�ི་�མ་པ་ཡིན་ནོ། 6མི་ངན་པ་�མས་རང་གི་�ིག་པའི་ནང་�ད་པ་དང་། མི་�ང་�ན་�མས་
དགའ་�ིད་དང་རང་དབང་�་གནས་པར་�ེད་དོ། 7མི་བཟང་པོ་ཞིག་གིས་ད�ལ་པོའི་ཐོབ་ཐང་ཤེས་པ་དང་། 
འོན་�ང་མི་ངན་པ་ཚ�ས་དེ་�ར་�ོགས་པར་མི་�ེད། 8�ེ་བོ་གཞན་ལ་བཙ�་མཐོང་མ་�ེད་མཁན་ཚ�ས་�ོང་�ེར་
ཡོངས་�ོགས་�ོག་ཟིང་�ོང་བར་�ེད་པ་དང་། ཤེས་རབ་�ན་པ་ཚ�ས་ཞི་བདེ་བཟོ་བར་�ེད་དོ། 9ཤེས་རབ་དང་
�ན་པ་ཞིག་གིས་�ེན་པ་ཞིག་ལ་ཁ་མ�་�བ་པ་ཡིན་ན། �ེན་པ་དེས་གད་མོ་གད་པར་�ེད་པ་དང་�ད་ཆེན་པོ་
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དང་�འ་འབེབས་�་མཁན་�་འ�ར་རོ། 10�ོག་གཅོད་པ་ཚ�ས་མི་�ང་པོར་མི་དགའ་བ་�ེད་པ་དང་། འོན་�ང་
�ང་བདེན་ཚ�ས་མི་�ང་པོའི་�ོག་�ོབས་པར་�ེད་དོ། 11མི་�ེན་པ་ཚ�ས་རང་གི་ཁོང་�ོ་མངོན་གསལ་�ི་འདོན་
པར་�ེད་དོ། འོན་�ང་བསམ་ཤེས་ཡོད་མཁན་�ིས་བཟོད་�ན་�ེད་པ་དང་དེ་འགོག་པར་�ེད་དོ། 12�ིད་�ོངས་
བ་ཞིག་གིས་གནས་�ལ་�ན་མ་ལ་དོ་�ང་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚང་མ་�ན་གཤོད་མཁན་ཡིན་
པར་འ�ར། 13མི་ད�ལ་པོ་ཞིག་དང་དེ་ལ་མནར་གཅོད་�་མཁན་གཉིས་ཀར་འ�་མ�ངས་ཡོད་པ་ནི། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�ར་མིག་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 14�ལ་པོ་ཞིག་གིས་ད�ལ་པོའི་ཐོབ་ཐང་ལ་�ང་�ོབས་
གནང་བ་ཡིན་ན། ཁོང་གི་�ལ་�ིད་�ན་རིང་པོ་གནས་�བ་བོ། 15བ�ན་པ་དང་�ིགས་ལམ་ནི་�་�ག་ཚ�འི་ཆེད་
�་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། �་�་ཞིག་གིས་རང་འདོད་�ེད་�ི་ཡོད་ན་ཁོས་རང་གི་མ་ལ་ངོ་ཚ་བ་བཟོའོ། 16མི་ངན་པ་
ཚ�ར་དབང་ཆ་ཡོད་རིང་�ིམས་འགལ་འཕེལ་བ་དང་། འོན་�ང་མི་�ང་བདེན་ཚ�ས་ངན་པར་མ་�ད་�ང་བ་
མཐོང་བར་གསོན་པོ་གནས་པར་འ�ར། 17�ོད་�ིས་རང་གི་�་�ག་ཚ�་ལ་�ིགས་ལམ་�ོབ་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ིས་
ཁོ་ཚ�ར་�ག་�་�ོབས་པ་�ེད་�བ་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་�ོད་ལ་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་�ེན་མི་�ད་དོ། 18དཀོན་མཆོག་གི་
ལམ་�ོན་མེད་པའི་�ལ་ཁབ་དེ་�ིམས་�གས་མེད་པའི་�ལ་ཁབ་ཡིན་ནོ། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�ང་
མཁན་དེ་ནི་དགའ་�ིད་�ན་པ་ཡིན་ནོ། 19�ོད་�ིས་གཡོག་པོ་ཞིག་ལ་�ད་ཆ་བཤད་ནས་བ�ན་མི་�བ། ཁོས་དེ་
�ོགས་ན་ཡང་དོ་�ང་མི་�ེད་དོ། 20བསམ་�ོ་མ་བཏང་བར་གཏམ་�ེང་�་མཁན་ལས། �ེན་པ་ཞིག་ལ་རེ་བ་ཆེའོ། 
21�ོད་�ིས་གཡོག་པོ་ཞིག་ལ་ཁོའི་�་�འི་�བས་ནས་གང་འདོད་ཚང་མ་�ད་པ་ཡིན་ན། ཉིན་ཞིག་ཁོས་�ོད་ལ་
བདག་པ་ཚང་མ་འ�ེར་བར་འ�ར་རོ། 22མི་�ོ་�ང་ཞིག་གིས་འཁོན་འ�གས་དང་དཀའ་�ག་ཚད་མེད་བཟོ་
བར་�ེད་པ་དང་། 23�ོབ་པས་�ོད་ལ་ཉམ་�ད་ཡོང་བར་�ེད་དོ། འོན་�ང་�ོད་ཉམ་�ང་ཡིན་ན་�ོད་ལ་�ས་
བ�ར་�ེད་པར་འ�ར་རོ། 24�ན་པོའི་རོགས་པ་�ེད་�་ནི་རང་གི་ད�་བོ་�ག་ཤོས་དེ་ཡིན། ཁོས་�ིམས་ཁང་�་
�ང་པོ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཁོ་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་�ེད་དོ། ཁོས་དེ་�ར་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་
ཁོ་ལ་དམོད་པར་མཛད་དོ། 25གཞན་�ིས་�ོད་ལ་ཇི་�ར་བསམ་�ི་ཡོད་པར་དོ་�ང�ེས་པ་ཡིན་ན་ཉེན་ཁ་ཆེན་
པོ་ཡོད་དོ། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོས་བཅོལ་ན་�ོད་�ང་�ཽབས་�་གནས་པར་འ�ར། 26ཚང་མས་
�ིད་�ོངས་�ི་�གས་�ེ་ཐོབ་འདོད་པ་དང་། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་གཅིག་པོ་�ོད་ལ་�ིམས་�ང་
པོ་ཐོབ་པར་འ�ར་རོ། 27�ང་བདེན་�ིས་ངན་པར་�ང་བར་�ེད་པ་དང་། ངན་པས་�ང་བདེན་ལ་�ང་བར་
�ེད་དོ༎  

ལེགས་བཤད 30 

ཨ་�ར་�ི་གཏམ་�མས།  

1འདི་དག་ནི་ཡ་�ེའི་�་ཨ་�ར་�ི་�ིང་ཐག་པའི་གཏམ་ཡིན་ནོ། དཀོན་མཆོག་ང་དང་མཉམ་�་མེད། དཀོན་
མཆོག་ང་དང་མཉམ་�་མེད། ང་ནི་�བས་མེད་ཡིན། 2ང་ནི་མི་ལས་སེམས་ཅན་འ�་བ་ཡིན། མི་ལ་དགོས་པའི་
བསམ་ཤེས་དེ་ནི་ང་ལ་མེད། 3ངས་ཤེས་རབ་གང་ཡང་�ངས་མེད་དོ། དཀོན་མཆོག་�ོར་ལ་ང་ཡིས་ཅི་མི་ཤེས་སོ། 
4�་ཞིག་མཐོ་རིས་�་�ིན་ནས་མར་ཡོང་ཡོད་དམ། �ང་�ར་རའི་ནང་�་�ས་བ�ས་�བ། གོས་�ག་ནང་�་�་



ལེགས་བཤད 

ཡིས་�་བ�ིལ་�བ་བམ། �་ཡིས་ས་གཞིའི་མཚམས་ནི་གཏན་འབེབས་གནང་�བ་བམ། ཁོ་ཡི་མིང་ཅི་ཡིན་ནམ། 
ཁོང་གི་�ས་ཡི་མིང་ཅི་ཡིན་ནམ། �ོད་�ི་ཤེས་ན་�ོས་ཤིག། 5དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་�མས་
འ�བ་པར་མཛད་པ་དང་། ཁོང་ལ་�ང་�ོབ་�་མཁན་ཚང་མའི་ཆེད་�་ཁོང་ནི་�བ་�་�་ཡིན། 6�ོད་�ིས་ཁོང་
གིས་ནམ་ཡང་བཀའ་མ་གནང་བ་ཞིག་གནང་སོང་ཞེས་�གས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་བཀའ་�ོན་གནང་བ་
དང་�ོད་�ན་ཅན་ཡིན་པ་�ོན་པར་མཛད་དོ༎  

ལེགས་བཤད་གཞན་�མས།  

7དཀོན་མཆོག། ང་འཆི་བའི་�ོན་ལ་དོན་གནད་གཉིས་གནང་རོགས་གནང་�་�་ཡིན། 8ང་�ན་བཤད་པ་ལས་
ཐག་རིང་�་འཇོག་རོགས་གནང་། ང་�ག་པོ་ཡང་མིན་པ་ད�ལ་པོ་ཡང་མིན་པ་ཞིག་བཟོས་རོགས་གནང་། དེར་
བ�ེན་ང་ལ་དགོས་ངེས་�ི་ཁ་ཟས་གཅིག་�་གནང་རོགས་གནང་། 9ང་ལ་མང་པོ་�ང་བ་ཡིན་ན་ང་ཡིས་�ེད་ནི་
ང་ལ་མི་དགོས་ཤེས་�་�ིད་དོ། ང་ད�ལ་པོ་ཡིན་ན་ངས་�་མ་བ�ས་ནས་ངའི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཞབས་འ�ེན་�་
�ིད་དོ། 10གཡོག་པོ་ཞིག་གི་�ོར་ལ་ཁོའི་�ིན་བདག་ལ་ནམ་ཡང་�ོན་བ�ོད་མ་�ེད་ཅིག �ོད་ལ་གཡོག་པོས་
དམོད་པར་�ར་ལ་དེའི་ཆེད་�་དཀའ་ངལ་�ོང་དགོས་སོ། 11རང་གི་ཕ་ལ་དམོད་མཁན་དང་རང་གི་མ་ལ་
བཀའ་�ིན་མ་�ེན་མཁན་�ི་མི་ཡང་ཡོད་དོ། 12�ི་ངན་བཙ�ག་པ་ཡིན་བཞིན་�་གཙང་མ་ཡིན་བསམ་མཁན་�ི་
མི་ཡང་ཡོད་དོ། 13མི་རང་ཉིད་ནི་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཡིན་བསམ་མཁན་ཡང་ཡོད། 14ད�ལ་པོ་དང་ཉམ་ཐག་ཐོག་
�ག་�བ་�ིས་གོ་�བས་ལེན་མཁན་�ི་�ེ་བོ་ཡང་ཡོད། དེ་འ�འི་ཐོག་ནས་དེ་ཚ�ས་རང་གི་འཚ�་བ་བ�ེལ་ལོ། 
15འ�་པད་པ་ཞིག་ལ་�་མོ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། གཉིས་ཀར་ང་ལ་�ོད་རོགས་ཞེས་མིང་བཏགས་ཡོད། ནམ་ཡང་
འདོད་པ་མ་འཚ�མས་པའི་དངོས་པོ་བཞི་ཡོད། 16འཆི་བའི་�ིང་དང་། �་�ག་མེད་པའི་�ད་མེད་དང་། ཆར་པ་
དགོས་པའི་ས་�མ་པོ་དང་། བསད་མི་�བ་པའི་འབར་བཞིན་པའི་མེ་བཅས་སོ། 17�་ཞིག་རང་གི་ཕ་ལ་འ�་བ་
དང་། རང་གི་མ་ལོ་ན་མཐོ་བར་�ེབས་�བས་བ�ས་བཅོད་�་མཁན་དེ་ལ་�་�ོས་�ི་ཟ་བ་དང་ཡང་ན་ནགས་�ི་
ཕོ་རོག་གིས་མིག་གཉིས་བཏོན་པར་འོས་སོ། 18ངས་�ོག་པར་དཀའ་བའི་གསང་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ཡོད། 19ནམ་
མཁར་འ�ར་བའི་�་�ག་ཅིག། �ག་�ེང་བ�ོད་པའི་�ལ་ཞིག། �་མཚ�ར་ལམ་�ེད་པའི་�་གཟིང་། �ོ་དང་�ེ་
དམན་ཞིག་བ�ེ་ག�ང་�ེད་པ་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། 20དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བའི་�ང་མའི་འདི་�ར་�ེད་དོ། མོས་
ལོག་གཡེམ་�ས་ནས་�ས་�བ་པ་དང་། དེས་ངས་གང་ཡང་ནོར་འ�ལ་�ས་མེད་ཅེས་ཟེར་རོ། 21ས་གཞིས་རང་
གི་བཟོད་�ན་མི་�བ་པའི་དངོས་པོ་བཞི་ཡོད། 22ཚ�་གཡོག་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་། རང་གི་འདོད་པའི་ཟ་�་
ཚང་མ་ཡོད་མཁན་�ེན་པ་དང་། 23བ�ེ་བ་མ་ཐོབ་པའི་�ད་མེད་ཆང་ས་�བ་མཁན་དང་། གཡོག་མོ་ཞིག་གིས་
རང་གི་�ིན་བདག་གི་�ང་མའི་ཚབ་�་མཁན་བཅས་སོ། 24འཛམ་�ིང་ནང་�ང་�ང་ཡིན་ཡང་ཤིན་�་�ང་པོའི་
སེམས་ཅན་བཞི་ཡོད། 25�ོག་མ་དེ་ཚ�་ནི་ཉམ་�ང་ཡིན་ལ་ད�ར་�ས་�་རང་གི་ཟས་�མས་གསོགས་པར་�ེད་
དོ། 26འ�ི་བ་དེ་ཚ�་�ོབས་�གས་ཅན་མིན་�ང་། �ག་ཁར་དོང་�ས་ནས་�ོད་མཁན་ཡིན་ནོ། 27ཆ་ག་འ�་དེ་ཚ�་
ལ་�ལ་པོ་མེད་དོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�་�ན་ཅིག་�་འ�ས་ནས་�ོའོ། 28�ང་པ་ཁ་རལ་དེ་ཚ�་�ོད་�ིས་རང་གི་ལག་
པའི་ནང་བ�ང་�བ་བོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�་ཕོ་�ང་ཚ�འི་ནང་�་ཡང་�ེད་པར་འ�ར་རོ། 29གོམ་པ་�ོས་ནས་འ�ོ་
�བས་བ�་བར་ཡིད་འ�ོག་པར་�་མཁན་བཞི་ཡོད་དོ། 30སེང་གེ་ནི་སེམས་ཅན་ཚང་མའི་ནང་ནས་�ོབས་



ལེགས་བཤད 

�གས་ཆེ་ཤོས་དང་�་ལ་ཡང་མི་འཇིགས་མཁན་ཡིན། 31ར་ཕོ་དང་། ཉམ་དོད་པོར་འ�ོ་མཁན་�་ཕོ་དང་། རང་
གི་མི་མང་ཚ�འི་མ�ན་�་�ལ་པོ་བཅས་སོ། 32གལ་ཏེ་�ོད་ང་�ལ་ཅན་དང་�ེན་པར་འ�ར་ནས་འཆར་གཞི་
ངན་པ་བཏིང་བཞིན་ཡོད་ན། དེ་མཚམས་འཇོག་�ིས་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་ཞིག 33�ོད་�ིས་འོ་མ་ད�ོག་ན་མར་
ཐོན་པ་དང་། �ོད་�ིས་�་ཞིག་གི་�ར་ལ་�ས་པ་ཡིན་ན་�ག་ཐོན་པ་དང་། �ོད་�ིས་ཁོང་�ོ་�ང་པ་ཡིན་ན་
�ོད་དཀའ་ངལ་ནང་�ང་བར་འ�ར་རོ༎  

ལེགས་བཤད 31 

�ལ་པོ་ལ་བ�བ་�།  

1�ལ་པོ་ལེ་�་ཨེལ་�ི་�མ་�ིས་ཁོང་ལ་�ིང་ཐག་པ་ནས་ག�ངས་པའི་གཏམ་�མས་འདི་�ར་ཡིན། 2ང་ཡི་བ�ེ་
བའི་�་�ོད་ངའི་�ོན་ལམ་�ི་ལེན་དེ་ཡིན་ནོ། ངས་�ོད་ལ་ཅི་ཤོད་དམ། 3�ོད་�ི་�ོབས་�གས་དེ་འདོད་ཆགས་
དང་ད�ལ་�མས་�ད་མེད་ལ་མ་གཏོང་ཞིག དེ་ཚ�ས་�ལ་པོ་ཚ�་ཡང་འཇིགས་པར་�ས་ཡོད། 4ལེ་�་ཨེལ་ཉོན་
ཞིག། �ལ་པོ་ཚ�ས་�ན་ཆང་འ�ང་མི་�ང་ལ་ཆང་རག་ལ་འདོད་པ་ཆེན་པོ་�ེད་མི་�ང་། 5དེ་ཚ�ས་འ�ང་�བས་
བཀའ་�ིམས་�མས་བ�ེད་པ་དང་། མི་མང་གི་དགོས་ངེས་�ི་ཐོབ་ཐང་ལ་བ�ི་མེད་�ེད་དོ། 6ཆང་རག་ནི་�ེ་བོ་
འཆི་�བ་ཡོད་པ་ཚ�་དང་�ག་བ�ལ་ནང་ཡོད་པའི་�ེ་བོ་ཚ�འི་ཆེད་�་ཡིན་ནོ། 7དེ་ཚ�་ལ་འ�ང་འ�ག་ལ། དེ་ཚ�ས་
རང་གི་ད�ལ་འཕོང་དང་དཀའ་�ག་བ�ེད་པར་འ�ར། 8�ེ་བོ་�་མི་�བ་མཁན་ཚ�འི་ཆེད་�་�ོས་ཤིག། �བས་
དང་མགོན་མེད་པ་ཚ�འི་ཆེད་�་�ང་�ོབ་�ིས་ཤིག 9དེ་ཚ�ས་ཆེད་�་�ོས་ལ། �ིམས་དཔོན་�ང་བདེན་�ིས་ཤིག། 
ད�ལ་པོ་དང་དཀའ་�ག་ཅན་ཚ�འི་ཐོབ་ཐང་ལ་�ང་�ོབ་�ིས་ཤིག།  

�ང་མ་འ�ོན་པོ་ནི།  

10�ང་མ་འ�ོན་པོ་ཞིག་འཚ�ལ་�ར་ཇི་�ར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད། མོ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་ནོར་�ན་ལས་ཧ་ཅང་
�ག་པ་ཡོད་པ་དང་། 11མོའི་�ོ་ཡིས་མོ་ལ་�ོས་བཀལ་བ་དང་ཁོ་ནི་ནམ་ཡང་ད�ལ་པོར་མི་འ�ར། 12མོ་འཚ�་
བའི་རིང་མོས་ཁོ་ལ་ཡག་པོ་�ེད་པ་དང་ནམ་ཡང་གནོད་པ་མི་�ེད་དོ། 13མོས་བལ་དང་ཀ་ཅིའི་རས་�ིས་�ོན་
གོས་བཟོས་པར་རང་ཉིད་�ེལ་ཚབ་ནང་མཛ�ག་གོ 14ཚ�ང་པའི་�་�ར་མོས་ཐག་རིང་གནས་ནས་ནང་�་ཁ་ཟས་
འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 15མོས་�ིམ་ཚང་གི་ཁ་ལག་བཟོ་བའི་ཆེད་ནམ་མ་ལངས་གོང་ལ་ལངས་ནས། �་མེད་གཡོག་མོར་
ཇི་�ེད་དགོས་བ�བ་�་�ེད་དོ། 16མོས་ས་ཆར་བ�ས་ནས་ཉོ་བར་�ས་པ་དང་བསགས་པའི་ད�ལ་�ིས་�ན་
ཚལ་འདེབས་པར་�ེད་དོ། 17མོ་ནི་ལས་ཀ་�ར་པོ་�་མཁན་དང་། �ོབས་�གས་ཅན་དང་�ང་པོ་ཡིན་ནོ། 
18མོས་གང་བཟོས་པ་�མས་�ི་རིན་ཐང་ཤེས་པ་དང་། མཚན་�ི་པོའི་བར་�་ཡང་ལས་ཀ་�ེད་དོ། 19མོས་རང་
གི་�ན་དོག་འཁེལ་བ་དང་རས་གོས་ཐག་པར་�ེད་དོ། 20མོ་ད�ལ་པོ་དང་དཀའ་�ག་ཅན་ཚ�་ལ་གཏོང་ཕོད་
ཅན་�ི་�ད་དོ། 21མོས་གངས་�བ་�བས་སེམས་�ལ་མི་�ེད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། མོའི་ནང་མི་ཚ�ར་�ོན་གོས་
�ོ་པོ་�ོན་ཡག་ཡོད། 22མོས་ཉལ་�ིའི་ཁེབས་བཟོ་བ་དང་། �་མེན་མདོ་གི་རས་�་ལེགས་�ི་གོས་�ོན་པར་�ེད་



ལེགས་བཤད 

དོ། 23མོའི་�ོ་ནི་�ལ་�ི་གནས་ཡོད་མི་�་�ད་�གས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནོ། 24མོས་རས་དང་�ེ་རག་བཟོས་ནས་དེ་
ཚ�་ཚ�ང་པ་ཚ�་ལ་ཚ�ང་བར་�ེད་དོ། 25མོ་ནི་�ས་�གས་ཅན་དང་�ས་ཞབས་�ན་པ་དང་། མོ་འོངས་པར་མི་
འཇིགས་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནོ། 26མོས་ཞི་འཇམ་�ིས་ཤེས་རབ་�ན་པའི་ཐོག་�་བར་�ེད་དོ། 27མོ་�ག་�་�ེལ་བ་
ཚ་པོ་ཡོད་པ་དང་། རང་གི་�ིམ་ཚང་གི་དགོས་མཁོ་�བ་པར་�ེད་དོ། 28མོའི་�་�ག་ཆོས་རང་གི་མའི་བཀའ་
�ིན་�ེན་པ་དང་། མོའི་�ོ་ཡིས་མོ་ལ་བ�ོད་པར་�ེད་དོ། 29ཁོས་�ད་མེད་མང་པོ་�ང་མ་བཟང་མོ་ཡོད་ན་ཡང་། 
�ོད་ནི་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ལས་�ག་པ་ཡིན་ནོ། 30མཚར་�ག་ཅན་ནི་བ�་འ�ིད་ཅན་ཡིན་པ་དང་། མཛ�ས་�ག་ཅན་
ནི་ཡལ་བར་�ེད་དོ། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ི་�ས་མཁན་�ད་མེད་ལ་བ�ོད་དགོས་སོ། 
31མོས་�ིས་པའི་ཚང་མའི་མཁེ་སང་མོ་ལ་�ོད་ཅིག མོ་ལ་ཚང་མས་�ས་ཞབས་�ེད་འོས་པ་ཡིན་ནོ༎ 

 



འཆད་པ་པོ 

Ecclesiastes 

འཆད་པ་པོ 1 

མི་ཚ�་ལ་�ིང་པོ་མེད་པ།  

1འདི་�མས་�་བིད་�ི་�ས་�ོབ་དཔོན་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་པོ་ཡིན་པ་དེའི་བཀའ་ཡིན་ནོ། 2�ོབ་དཔོན་�ི་
ག�ངས་པ། མི་ཚ�་ལ་�ིང་པོ་མེད་ཅིང་�ིང་པོ་�་བ་ནས་མེད་དོ། 3�ོད་�ི་མི་ཚ�འི་ནང་ལས་�ེད་པ་དང་ངལ་
�ོལ་�ེད་བཞིན་མི་ཚ�་དེས་�ོད་ལ་ཕན་ཐོག་ཅི་�ང་ངམ། 4མི་རབས་ཡོང་བ་དང་མི་རབས་�ིན་ན་ཡང། འཛམ་
�ིང་འདི་འ�ར་བ་མེད་པར་�ན་�་གནས་སོ། 5ཉི་མ་ཤར་བ་དང་ཉི་མ་དེ་�བ་པར་འ�ར། དེ་ནས་�ར་ཡང་
ཤར་བའི་གནས་�་ལོག་ནས། ཡང་ཤར་བར་འ�ར། 6�ང་ནི་�ོ་དང་�ང་ནས་�བ་པ་དང་བ�ོར་བ་�བ་བཞིན་
�ར་�ིར་ཡོང་བར་�ེད་དོ། 7གཙང་པོ་ཐམས་ཅད་�་མཚ�འི་ནང་�ག་ན་ཡང། �་མཚ�་ནི་ནམ་ཡང་མི་ཁེངས་སོ། 
�་དེ་ཐོག་མར་གཙང་པོ་ཡོད་སར་�ིར་ལོག་འ�ོ་བ་དང་�ར་ཡང་�ར་བཞིན་�ག་པར་�ེད་དོ། 8དེ་ཚང་མ་ནི་
ཚ�ག་གི་བ�ོད་མི་�བ་པའི་ཐང་ཆད་པའི་གནས་�ངས་�་འ�ར། ང་ཚ�འི་མིག་གི་མཐོང་ནས་ནམ་ཡང་ཚ�མ་པར་
མི་འ�ར་རོ། ང་ཚ�འི་�་བས་ཐོས་ནས་ནམ་ཡང་ཚ�མ་མི་ཡོང་། 9�ར་ཇི་�ང་བ་�ར་ཡང་དེ་�ར་�ང་བར་འ�ར། 
�ོན་�་ཇི་�ེད་པ་�ར་�ར་ཡང་དེ་�ར་�ེད་པར་འ�ར། འཛམ་�ིང་ཚང་མའི་ནང་གསར་པ་གང་ཡང་མེད་དོ། 
10དེ་ཚ�ས་�ས་པ། �ོས་དང། འདིར་གསར་པ་ཞིག་འ�ག་ཅེས་བ�ོད་ན་ཡང། དེ་ནི་མིན་ནོ། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ནི་ང་
ཚ�་མ་�ེས་པའི་�ས་རིང་�ོན་�་�ང་ཟིན་ཡོད། 11འདས་པའི་རིང་ཇི་འ�་�ང་བ་�ས་�ང་མི་�ན་པ་དང། མ་
འོངས་པར་ད་�་དང་དེའི་རིང་ཇི་འ�་�ང་བ་ཧ་མི་གོའོ༎  

�ོབ་དཔོན་�ི་ཉམས་�ོང་།  

12�ོབ་དཔོན་ང་རང་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�ེད་བཞིན་ཡོད། 13ངས་འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་
གང་�ིས་པ་ཚང་མར་�གས་ད�ད་�ས་ནས་�ོབ་�ོངས་�་�འི་ཐག་ཆོད་�ིས་པ་ཡིན་ནོ། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་
ཚ�འི་�ེང་�ར་པོ་�ིད་པོ་འཛ�ག་གནང་ཡོད། 14འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་ལ་ལས་ཇི་�ིས་པ་ཚང་མ་ངས་མཐོང་
�ང། ངས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ལ་�ིང་པོ་མེད་པ་དང་�ང་ལ་དེད་པ་དང་འ�འོ་ཞེས་བ�ོད་�་ཡིན། 15�ོད་�ིས་�ོག་
�ོག་ཞིག་འ�ོང་པོ་བཟོ་མི་�བ་པ་དང། �ོད་�ིས་དངོས་པོ་མེད་པ་ཞིག་ལ་�ངས་�ིས་མི་�བ་བོ། 16ངས་རང་གི་
སེམས་ལ་ངའི་�ོན་�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་�་འ�་ཞིག་ང་ལས་�ང་�ེ་བོ་�བས་ཆེན་དང་
ཤེས་རབ་ཅན་ཞིག་�ང་མེད་དོ། ངས་དངོས་�་ཤེས་རབ་དང་ཡོན་ཏན་ཇི་ཡིན་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད་བཅས་
�ས་པ་ཡིན། 17ང་རང་གིས་ཡོན་ཏན་དང་�ེན་པའི་�ད་པ་དང་ཤེས་རབ་དང་�ན་པོའི་�ད་པ་ལ་�ངས་�ར་
ཐག་ཆོད་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་དེ་ནི་�ང་ལ་�ེས་དེད་�ེད་པ་དང་འ�་བ་ངས་ཤེས་�ང། 18ཇི་�ར་�ོད་ནི་
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ཤེས་རབ་དང་�ན་པས་�ོད་ལ་སེམས་འ�ལ་མང་བ་�ང་བར་འ�ར་རོ། �ོད་�ིས་ཇི་�ར་མང་ཙམ་ཤེས་པས་དེ་
ཙམ་�ོད་ལ་དཀའ་ངལ་མང་བ་�ང་བར་འ�ར་རོ༎  

འཆད་པ་པོ 2 

1ངས་རང་ཉིད་ལོངས་ད�ོད་ནས་བདེ་�ིད་གང་ཡིན་པ་ཤེས་པར་ཐག་ཆོད་ཟིན་པ་ཡིན། འོན�ང་ངས་དེ་ལ་
ཡང་�ིང་པོ་མེད་པ་ཤེས་�ང། 2ངས་གད་མོ་གད་�་དེ་ནི་�ེན་པ་དང། དགའ་�ོས་�ོད་ལ་ཅི་ཡང་ལེགས་པ་མི་
ཡོང་བ་དེ་ཤེས་�ང། 3ཤེས་རབ་�ེད་པའི་ཆེད་�་ངས་�ན་ཆང་�ང་བ་དང་�ིད་པོ་�ས་ནས་དགའ་བར་�་�ར་
ཐག་བཅད་པ་ཡིན། ངའི་བསམ་�ོར་མི་མང་ཚ�ས་ས་གཞིའི་�ེང་རང་གི་མི་ཚ�་�ང་�ང་དེ་�ེལ་�འི་ཐབས་ལམ་
ལེགས་ཤོས་དེ་རང་རེད་བསམ་�ང། 4ངས་�་བ་ཆེན་པོ་�མས་�བ་པ་ཡིན། ངའི་ཆེད་�་ཁང་པ་�མས་བཟོས་པ་
དང་�ན་ཚལ་�མས་བཏབ་པ་ཡིན། 5ངས་�མ་ར་དང་ཤིང་ཏོག་གི་�མ་རའི་ནང་ཤིང་ཏོག་གི་�ོང་པོ་འ�་མིན་
བ�གས་པ་ཡིན། 6ངས་དེ་ཚ�ར་�་འ�ེན་པར་�་�ིང་�ས་པ་ཡིན། 7ངས་ཚ�་གཡོག་ཕོ་དང་མོ་མང་པོ་ཉོ་བ་དང་
ངའི་�ིམ་ཚང་ནང་�ེས་པའི་ཚ�་གཡོག་ཡང་ཡོད། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ོད་�ོང་མཁན་�་ཞིག་ལས་�ང་�ོ་�གས་
མང་བ་ང་ལ་ཡོད། 8ངས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་�ལ་�་�ལ་པོའི་བང་མཛ�ད་ནང་གསེར་ད�ལ་བསགས་པ་ཡིན། 
�ེས་པ་དང་�ད་མེད་ཚ�ས་ང་ལ་�ིད་པོ་བཟོ་བའི་ཆེད་�་ལེན་པ་དང་ང་རང་ལ་དགོས་པའི་�ད་མེད་ཚང་མ་
ཡོད། 9ང་རང་�བས་ཆེན་ཡིན་པ་དང། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ོད་�ོང་མཁན་�་ཞིག་ལས་�ང་ང་�བས་ཆེན་ཡིན་པ་
དང། ང་རང་གི་ཤེས་རབ་�ི་ང་རང་ལ་ནམ་ཡང་བ�ས་མེད་དོ། 10ངའི་འདོད་པ་ཚང་མ་ང་ལ་ཐོབ། ངས་རང་
ཉིད་དགའ་�ོ་�ས་པ་ལ་འགག་པ་�ེད་མེད་དོ། ངའི་ལས་གང་�ིས་པ་ཚང་མར་�ོབས་པ་ཡོད་པ་དང་དེ་ཚ�་ཚང་
མ་ངའི་�་དགའ་ཡིན་ནོ། 11དེ་ནས་ངས་ལས་གང་�ིས་པའི་�ོར་དང། དཀའ་ངལ་ཇི་�ར་�ས་པའི་�ོར་ལ་
བསམ་�ོ་བཏང་བས་དེ་ཚ�ར་�ིང་པོ་གང་ཡང་མེད་པ་ཤེས་པ་དང་། དེ་ཚ�་ནི་�ང་ལ་དེད་པ་�་�་ཕན་ཐོག་གང་
ཡང་མེད་པ་ཤེས་�ང། 12མཐའ་མར་�ལ་པོ་ཞིག་གིས་�ོན་�ི་�ལ་པོ་ཚ�ས་གང་གནང་བ་གཅིག་པོ་གནང་�བ་
བོ། དེར་བ�ེན་ངས་ཤེས་རབ་ཅན་ནམ་ཡ་མེད་ཅན་ནམ་�ེན་པ་བཅས་ཇི་ཡིན་�ོར་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་འགོ་
�གས་པ་ཡིན་ནོ། 13དེ་བས་ན་འོད་དེ་�ན་པ་ལས་ལེགས་པ་ཡོད་པ་�ར་ངས་ཤེས་རབ་དེ་�ེན་པ་ལས་ལེགས་པ་
ཡོད་པ་ཤེས་སོ། 14ཤེས་རབ་ཅན་�ི་�ེ་བོ་དེ་ཚ�ས་སོ་སོ་གང་�་འ�ོ་བ་མཐོང་བ་དང། �ེན་པ་ཚ�ས་དེ་ནི་མི་
མཐོང་ངོ། འོན་�ང་�ལ་བ་དེ་ཀ་རང་གིས་ང་ཚ�་ཚང་མར་�ག་བཞིན་ཡོད་པ་ཡང་ངས་ཤེས་སོ། 15ང་�ེན་པའི་
�ལ་བ་དེ་�ང་�་ཡིན་པ་རང་གི་བསམ་�ོར་འཁོར་རོ། དེར་བ�ེན་ང་རང་ཧ་ཅང་ཤེས་རབ་ཅན་ཡིན་པས་རང་
ལ་ཕན་པ་ཅི་�ང་ཡོད་དམ། ང་ལ་ཕན་ཐོག་གང་ཡང་�ང་མེད་ཅེས་ངས་ལན་འདེབས་�ིས་པ་ཡིན། 16�ེ་བོ་
ཤེས་རབ་ཅན་ཚ�ར་�ས་�ང་མི་�ན་པ་དང། �ེན་པ་ཚ�ར་�་ཞིག་གི་�ང་མི་�ན་ནོ། མ་འོངས་པར་ཡོང་�་དེ་ང་
ཚ�་ཚང་མ་ལ་བ�ེད་པར་འ�ར། ང་ཚ�་ཚང་མ་ཤེས་རབ་ཅན་ནམ་�ེན་པ་ཚང་མ་འཆི་དགོས་སོ། 17དེར་བ�ེན་
ང་ལ་ངའི་མི་ཚ�འི་གནད་དོན་གང་ཡང་མེད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན་། དེའི་ནང་ཡོད་པ་ཚང་མས་ང་ལ་�ག་
བ�ལ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་�ིན་མེད་དོ། དེ་ཚ�་ལ་�ིང་པོ་གང་ཡང་མེད་པ་དང་ངས་ནི་�ང་ལ་དེད་བཞིན་
འ�ག་གོ 18ངའི་ལས་ཀ་དང་བསགས་པའི་ནོར་�ི་ང་ལ་ཕན་ཐོག་མེད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ངའི་
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�ེས་འཛ�ན་པ་ལ་འཇོག་དགོས་�ི་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད་དོ། 19ཁོ་ཤེས་རབ་ཅན་དང་ཡང་ན་�ེན་པ་བཅས་
གང་ཡང་�ང་�ིད་པ་དེ་�ས་ཤེས་�ི་རེད་དམ། འོན་�ང་འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་ངས་ལས་གིས་པ་ཚང་མ་དང་
ངའི་ཤེས་རབ་�ིས་བསགས་པ་�མས་ཁོས་དབང་བར་�ེད། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ལ་�ིང་པོ་མེད་དོ། 20དེར་བ�ེན་ངས་
དཀའ་ལས་ཆེན་པོ་�བ་ནས་འབད་�བ་�ིས་པར་འ�ོད་པ་�ེད་དོ། 21�ོད་�ི་ཤེས་རབ་དང་ཡོན་ཏན་དང་། 
�ལ་�ོངས་�ི་ཅི་ཞིག་ལ་འབད་བ�ོན་�ིས་པ་�མས། �ོད་�ི་དེའི་ཐོག་ལས་ཀ་གང་ཡང་མི་�་མཁན་ཞིག་ལ་དེ་
འཇོག་དགོས་སོ། དེ་ལ་�ིང་པོ་དང་�ང་བདེན་མེད་དོ། 22�ོད་�ི་མི་ཚ�འི་རིང་ལས་ཀ་�ས་པ་དང་སེམས་འ�ལ་
�ིས་ཡོད་པས། དེའི་ཆེད་�་�ོད་ལ་འདོན་�་ག་རེ་ཡོད་དམ། 23�ོད་གསོན་རིང་ལ་�ོད་�ི་གང་�ས་པ་ཚང་
མར་�ིང་པོ་མེད་པ་དང་སེམས་འ�ལ་དང་�ིང་ན་བར་�ེད་དོ། མཚན་མོ་�ོད་�ི་སེམས་ལ་ངལ་གསོ་མེད་པ་
དང། དེ་ཚ�་ཚང་མར་ཕན་ཐོག་མེད་དོ། 24�ེ་བོ་ཞིག་ལ་ལེགས་པ་�་�་དེ་ནི་ཁོས་ཇི་བསགས་པ་�མས་བཟའ་
འ�ང་ལ་�ོད་�་དེ་ཡིན་ནོ། དེ་ཡང་དཀོན་མཆོག་ནས་�ང་བ་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་�ང། 25ཁོང་གི་མ་གནང་བ་
ཡིན་ན་�ོད་ལ་ཟ་འ�ང་ཚང་མར་ལོངས་�ོད་�་དེ་ཇི་�ར་ཐོབ་བམ། 26དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་མཉེས་པར་
�་མཁན་ཚ�ར་ཤེས་རབ་དང་ཡོན་ཏན་དང་དགའ་བདེ་གནང་ངོ། འོན་�ང་�ིག་ཅན་ཚ�་ལ་ལས་�ེད་�་འ�ག་
གནང་བ་དང། དེ་ཚ�ས་གང་ཐོབ་བ་དང་གསོགས་མཛ�ད་�ེད་པ་�མས་ཁོང་གིས་མཉེས་པ་ཚ�ར་གནང་ངོ་། དེ་ཚ�་
ཚང་མ་�ིང་པོ་མེད་ཅིང་�ང་ལ་དེད་པ་�་�་ཡིན་ནོ༎  

འཆད་པ་པོ 3 

�་བ་ཐམས་ཅད་�ི་ཆེད་�་�ས་ཤིག་ཡོད།  

1འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་�་བ་གང་�ང་བ་�མས་དཀོན་མཆོག་གིས་འདམས་གནང་བའི་�ས་ཚ�ད་ནང་�ང་བ་
ཡིན་ནོ། 2�ེས་པའི་�ས་ཤིག་དང་འཆི་བའི་�ས་ཤིག། འ�གས་པའི་�ས་ཤིག་དང་བཀོག་པའི་�ས་ཤིག། 3བསད་
པའི་�ས་ཤིག་དང་གསོ་བའི་�ས་ཤིག། བཤིགས་པའི་�ས་ཤིག་དང་བཞེངས་པའི་�ས་ཤིག། 4�ག་བ�ལ་�ེད་
པའི་�ས་ཤིག་དང་དགའ་བའི་�ས་ཤིག། �་ངན་�ེད་པའི་�ས་ཤིག་དང་གར་�བ་པའི་�ས་ཤིག། 5�ོ་ད�གས་
པའི་�ས་ཤིག་དང་དེ་�ས་བའི་�ས་ཤིག། འཐམ་པའི་�ས་ཤིག་དང་མ་འཐམ་པའི་�ས་ཤིག། 6�ེད་པའི་�ས་
ཤིག་དང་�ག་པའི་�ས་ཤིག། བཞག་པའི་�ས་ཤིག་དང་ད�གས་པའི་�ས་ཤིག། 7�ལ་བའི་�ས་ཤིག་དང་འཚ�མ་
པའི་�ས་ཤིག། �་སིམ་མེར་བ�ད་པའི་�ས་ཤིག་དང་�ད་ཆ་ཤོད་པའི་�ས་ཤིག། 8བ�ེ་བའི་�ས་ཤིག་དང་�ང་
བའི་�ས་ཤིག། དམག་གི་�ས་ཤིག་དང་ཞི་བདེའི་�ས་ཤིག། 9ང་ཚ�འི་ལས་�ེད་པར་ང་ཚ�ར་མཁེ་ཕན་ཅི་ཡོད་དམ། 
10དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�འི་�ེང་�་ཁལ་�ིད་པོ་བཀལ་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། 11ཁོང་གིས་�་བ་ཚང་མའི་
ཆེད་�་�ས་ཚ�ད་ངེས་ཏན་ཞིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་མ་འོངས་པའི་�ོར་ལ་ཤེས་འདོད་
གནང་ཡོད་ན་ཡང་ང་ཚ�ར་ཁོང་གི་ཇི་འ�་གནང་བ་དེ་ཤེས་པ་ལ་ཡིད་ཚ�མ་པ་ནམ་ཡང་གནང་མེད་དོ། 12དེ་
འ�་སོང་ཙང་ང་ཚ�ས་གང་�ེད་�བ་པ་ནི་�ིད་པོ་�་�་དང། ང་ཚ�་གསོན་པོའི་རིང་ང་ཚ�ས་�་བ་ལེགས་ཤོས་�་
�་ཡིན་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ང། 13ང་ཚ�ས་ལས་�ེད་པ་དེ་ལ་ང་ཚ�་ཚང་མས་ཟ་འ�ང་ལ་ལོངས་�ོད་དགོས་པ་དང་། 
དེ་ཚ�་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་གནང་�ིན་ཡིན་ནོ། 14དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་གནང་བ་�མས་གཏན་�་གནས་�་ཡིན་



འཆད་པ་པོ 

པ་དེ་ངས་ཤེས་�ང། �ོད་�ིས་དེ་ལ་གང་ཡང་�ོན་ཕན་བ�བ་པའམ་�ང་བར་གཏོང་མི་�བ། དཀོན་མཆོག་གི་
མཛད་པ་གཅིག་ནི་ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་བགས་སེམས་�་�་དེ་ཡིན་ནོ། 15ཇི་�ར་�ང་བ་དང་ཡང་ན་ཇི་�ར་�ང་�་
ཡིན་པ་�མས་�ོན་�་�ང་ཚར་ཡོད། དཀོན་མཆོག་གིས་�་བ་གཅིག་རང་ཡང་ཡང་�ང་བར་མཛད་དོ༎  

འཛམ་�ིང་ནང་�ང་བདེན་མེད་པ།  

16དེའི་ཐོག་�་ང་ལ་འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་ལ་�ང་བདེན་དགོས་སར་ངན་པ་ཡོད་པར་དོ་�ང་�ང། 17དཀོན་
མཆོག་གིས་�ང་བདེན་དང་ངན་པ་གཉིས་ཀར་འ�་མཉམ་ཞིབ་ད�ོད་གནང་ངོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། �་བ་
ཐམས་ཅད་དང་ལས་�མས་ལ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་�ས་ཚ�ད་དེ་རང་ལ་འ�ང་ངོ་ཞེས་ངས་རང་ཉིད་ལ་
�ས་པ་ཡིན། 18ངས་དཀོན་མཆོག་གི་ང་ཚ�་སེམས་ཅན་ལས་ལེགས་པ་མེད་པ་�ོན་གནང་བའི་ཆེད་�་ང་ཚ�ར་
�གས་ད�ད་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་མཐའ་བ�ོམས་�ིས་པ་ཡིན་ནོ། 19གང་�ར་མི་དང་སེམས་ཅན་གཉིས་
ལ་�ལ་བ་འ�་མ�ངས་ངང་འ�ག་བཞིན་ཡོད། གཅིག་དེ་གཞན་�ར་འཆི་བ་དང་། དེ་ཚ�་གཉིས་ཀ་སེམས་ཅན་
འ�་མ�ངས་ཡིན་ནོ། འ�ོ་བ་མི་ལས་སེམས་ཅན་ལེགས་པ་མེད། གང་ལགས་ཟེར་ན། གཉིས་ཀའི་�ོག་ལ་དོན་
གནད་མེད་དོ། 20དེ་ཚ�་གཉིས་ཀ་གནས་གཅིག་�་ཐལ་བར་འ�ོ་བ་དང། དེ་ཚ�་གཉིས་ཀ་དེ་ལས་ཡོང་བ་དང་
གཉིས་ཀ་དེར་འ�ོ་བར་�ེད་དོ། 21�་ཞིག་གིས་མིའི་�མ་ཤེས་�ེང་�་འ�ོ་བ་དང་སེམས་ཅན་�ི་�མས་ཤེས་
མར་འ�ོ་བ་དེ་�ས་ངེས་གཏན་�ེད་�བ་བམ། 22དེར་བ�ེན་ང་ཚ�ས་ལེགས་ཤོས་�ེད་�བ་�་དེ་ནི་ང་ཚ�ས་
འབད་�བ་�ིས་པ་ལ་ལོངས་�ོད་�་ཡིན་པར་ང་ལ་ངེས་ཤེས་�ང། དེ་མིན་ང་ཚ�ས་�ེད་�བ་པ་གཞན་གང་ཡང་
མེད། ང་ཚ�་འཆི་བའི་�ེས་ལ་ཇི་འ�་ཡོང་�་ཤེས་པ་�་�་ལམ་གང་ཡང་མེད་དོ༎  

འཆད་པ་པོ 4 

1དེ་ནས་ངས་འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་ལ་�ིམས་�ང་མིན་པ་�ང་བཞིན་པ་�མས་ལ་མཐོང་བ་དང། མནར་གཅོད་
�ོང་མཁན་ཚ�་�་བཞིན་ཡོད་པ་དང་དེ་ཚ�་ལ་�ས་�ང་རོགས་མི་�ེད་དོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། མནར་གཅོད་
གཏོང་མཁན་ཚ�འི་�ོགས་�་དབང་�གས་ཡོད། དེ་ཚ�་ལ་�ས་�ང་རོགས་མི་�ེད་དོ། 2འཚ�་ནས་འ�ོ་ཟིན་པ་ཚ�ར་
ངས་ཡིད་�ོན་�ེད། ད་�་གསོན་པོར་གནས་ཡོད་པ་ཚ�་ལས་དེ་ཚ�་ལེགས་པ་ཡོན། 3དེ་ཚ�་གཉིས་ལས་�ང་ནམ་
ཡང་མ་�ེས་པ་འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་ལ་�ང་བདེན་མིན་པ་མི་མཐོང་མཁན་ཚ�་བདེའོ། 4མི་ཚ�ས་ཅིའི་�ིར་ལམ་
འ�ོ་ཡོང་བའི་ཆེད་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་�བ་�ི་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་�ང། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ིམ་མཚ�ས་ཚ�ར་�ག་དོག་
�ེད་�ི་ཡོད་པའི་�ེན་�ི་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་དེ་ལ་ཕན་ཐོག་མེད་པ་དང། དེ་ནི་�ང་ལ་དེད་པ་�་�་ཡིན་ནོ། 5དེ་
ཚ�ས་�་ཞིག་རང་གི་ལག་པ་བ�མས་ནས་རང་ཉིད་�ོགས་ཤི་�བ་འ�ག་མཁན་དེ་�ེན་པ་རེད་ཟེར་རོ། 6ཕལ་
ཆེར་དེ་ཡིན་�ིད་ན་ཡང་�་ར་གང་ཡོད་ནས་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་ཡོད་པ་དེ་ནི་�ག་�་ལག་པ་གཉིས་�ེལ་ཟིང་�ེད་
ནས་�ང་ལ་འཛ�ན་ཐབས་�ེད་པ་དེ་ལས་ལེགས་སོ། 7མི་ཚ�འི་ནང་ཕན་ཐོག་མེད་པའི་�་བ་གཞན་ཞིག་ང་ལ་དོ་
�ང་�ང་ངོ། 8འདིར་མི་གཅིག་རང་�ོད་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་དང། ཁོ་ལ་�་དང་�ན་མེད་དོ། འོན་�ང་ཁོ་�ག་�་
ལས་ཀ་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་ཁོ་ལ་ཡོད་པའི་�་ནོར་དེས་ཁོའི་འདོད་པ་ཁེངས་�ི་མེད་དོ། ཁོས་�འི་ཆེད་�་



འཆད་པ་པོ 

དཀའ་ལས་དེ་�ར་�བ་�ི་ཡོད་པ་དང་རང་ཉིད་ལ་བདེ་བ་གང་ཡང་�ོད་�ི་མེད་པ་རེད་དམ། དེ་ལ་ཡང་�ིང་
པོ་གང་ཡང་མེད་པ་དང་དེ་དཀའ་�ག་ངང་ལ་འཚ�་�་ཡིན་ནོ། 9གཉིས་ནི་གཅིག་ལས་བཟང་ངོ། གང་ལགས་ཟེར་
ན། དེ་གཉིས་�ི་ལས་ཧ་ཅང་�བ་འ�ས་ཆེ་བ་�ེད་�བ། 10གཉིས་ནས་གཅིག་འ�ེལ་བ་ཡིན་ན་གཞན་དེས་ཁོ་ལ་
ཡར་�ོང་�ར་རོགས་�ེད་�བ་བོ། འོན་�ང་�་ཞིག་གཅིག་པོ་ཡིན་པ་དེ་འ�ེལ་བར་འ�ར་བ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་
ཐབས་ཞན་པོ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་ལ་རོགས་�ེད་མི་�་ཡང་མེད་དོ། 11�ང་བའི་�བས་�་མི་གཉིས་
མཉམ་�་ཉལ་བ་ཡིན་ན་�ོ་པོར་གནས་�བ་ཡོང། འོན་�ང་ཁོ་རང་ཉིད་གཅིག་པོས་�ོ་པོ་ཇི་�ར་བཟོ་�བ་བམ། 
12མི་གཅིག་ལ་འཕམ་�བ་པ་དང་གཉིས་�ིས་ཕར་ལ་བདོང་ལན་�ེད་�བ་པར་འ�ར། �ད་པ་ག�མ་�ི་བཟོས་
པའི་ཐག་པ་དེ་ཆད་�་ཁག་པོ་ཡོད་དོ། 13-14�ེ་བོ་ཞིག་ད�ལ་པོ་ནས་རང་གི་�ལ་�ི་�ལ་པོར་འ�ར་�ིད་
པའམ། བཙ�ན་ནས་�གས་�ིར་གནས་�ིད་དོ། འོན་�ང་ཁོ་ལོ་�ས་པའི་�བས་�་བ�བ་�་མ་ལེན་པར་�ེན་པ་
�ར་�ེད་པ་ཡིན་ན། མི་ན་གཞོན་ཞིག་ད�ལ་ཞིང་ཤེས་རབ་དང་�ན་པ་ཡིན་ན་ཁོ་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། 15ངས་
འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་�ོད་པའི་མི་ཚང་མའི་�ོར་བསམ་�ོ་བཏང་ནས། དེ་ཚ�འི་�ོད་�་�ེ་བོ་ན་གཞོན་ཞིག་གི་
�ལ་ཚབ་བ�ང་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་ཤེས་�ང། 16�ལ་པོ་ཞིག་གིས་དབང་བ�ར་�ས་པའི་འོག་�་མི་མང་གི་
�ངས་འབོར་�ི་ཚད་མེད་ན་ཡང། ཁོང་�ོང་ཟིན་�བས་ཁོང་གིས་ཇི་�ར་གནང་བ་ལ་�ས་�ང་བཀའ་�ིན་
བསམ་ཤེས་མི་�ེད་དོ། དེ་ལ་�ིང་པོ་མེད་ཅིང་དེ་ནི་�ང་གིས་�ེས་�་དེད་པ་�་�་ཡིན་ནོ༎  

འཆད་པ་པོ 5 

�ེལ་ཟིང་ངང་མནའ་�ལ་མི་�ང།  

1མཆོད་ཁང་ལ་འ�ོ་�འི་�ོར་ཟབ་ཟབ་�ོས་ཤིག། �ེ་བོ་�ེན་པ་ཚ�ས་དམར་མཆོད་འ�ལ་བ་ལས་�ོབ་�ོངས་�ེད་
པར་འ�ོ་བ་ལེགས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ས་བདེན་�ན་ཇི་ཡིན་མི་ཤེས་སོ། 2�ོད་�ིས་�་བའི་�ོན་�་
བསམ་�ོ་ཐོང་ཞིག་དང། དཀོན་མཆོག་གི་མ�ན་�་�ེལ་ཟིང་ངང་ནས་མནའ་གང་ཡང་མ་�ལ་ཞིག ཁོང་ནི་མཐོ་
རིས་�་ཡོད་པ་དང་�ོད་ནི་ས་གཞིའི་�ེང་�་ཡོད་པའི་�བས་�ི་�ོད་�ི་བཤད་དགོས་པ་ལས་�ག་པ་མ་ཤོད་
ཅིག 3�ོད་�ིས་སེམས་�ལ་ཇི་ཙམ་མང་བ་�ས་ན་ཡང་དེ་ཙམ་�ིས་�ོད་ལ་�ི་ལམ་ངན་པ་གཏོང་�ིད་པ་དང། 
�ོད་�ིས་ཇི་ཙམ་མང་བ་བཤད་པས་དེ་ཙམ་�ིས་�ོད་�ིས་�ེན་གཏམ་མང་བ་བཤད་�ིད་དོ། 4དེར་བ�ེན་�ོད་
�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་མནའ་�ལ་བ་དེ་�ོད་�ི་དེ་གང་མ�ོགས་�བ་པར་�ོས་ཤིག ཁོང་ལ་�ེན་པ་ཞིག་གི་ཕན་
ཐོག་མེད་དོ། �ོད་�ིས་ཇི་�ར་མནའ་�ལ་བ་དེ་�བ་པར་�ོས་ཤིག 5ཁས་ལེན་�ས་ནས་�བ་མ་�བ་པ་ལས། 
ཁས་ལེན་ཙ་བ་ནས་མ་�ས་པ་དེ་ལེགས་སོ། 6�ོད་རང་ཉིད་�ི་གཏམ་�ི་�ིག་པའི་ནང་�ད་�་མ་བ�ག་ཅིག 
ངས་དེ་�ར་�་�་མ་�ང་ཞེས་དཀོན་མཆོག་གི་�་མའི་མ�ན་�་དེ་�ར་�་མ་དགོས་པར་�ིས་ཤིག �ོད་ཐོག་
དཀོན་མཆོག་ཅི་ལ་�ོ་འ�ག་གམ། �ོད་�ིས་ཇི་�ར་འབད་�བ་�ིས་པ་དེ་ཅིའི་�ིར་ཁོང་ལ་མེད་པར་བཟོ་�་
འ�ག་གམ། 7�ོད་�ིས་�ི་ལམ་མང་པོ་བཏང་བ་དང་ཕན་མེད་�ི་ལས་ཀ་མང་པོ་�ས་པ་དང། ཡང་ན་�ོད་�ིས་
གཏམ་མང་པོ་བཤད་ན་ཡང་ཕན་ཐོག་མེད། �ོད་རང་ངེས་པར་�་དཀོན་མཆོག་ལ་བགས་སེམས་�ས་དགོས་སོ༎  



འཆད་པ་པོ 

མི་ཚ�་ལ་ཕན་ཐོག་མེད།  

8�ོད་�ིས་ད�ལ་པོར་ག�ང་གི་མནར་གཅོད་གཏོང་བ་དང་དེ་ཚ�ར་�ིམས་�ང་དང་ཐོབ་ཐང་མ་�ད་པ་མཐོང་
�བས། དེ་ལ་�ོད་ཧ་ལས་མི་དགོས་སོ། ལས་�ེད་པ་ཚང་མ་ལ་དེ་ཚ�འི་གོང་མས་�ང་�ོབ་�ེད་པ་དང། དེ་ཚ�་
གཉིས་ལ་དེ་ཡི་གོང་མས་�ང་�ོབ་�ེད་དོ། 9�ལ་པོ་ཞིག་ཡིན་�ང་�ོན་ཐོག་ལ་�ོས་འགེལ་�ེད་དགོས་སོ། 
10�ོད་ད�ལ་ལ་དགའ་ན་ནམ་ཡང་འདོད་པ་མ་ཁེངས་སོ། �ོད་�ག་པོར་འ�ར་འདོད་ན་�ོད་�ིས་འདོད་པ་
�མས་�ོད་ལ་མི་ཐོབ་བོ། དེ་ནི་ཕན་ཐོག་མེད་དོ། 11�ོད་རང་ཇི་ཙམ་�ག་པོར་འ�ར་བས་དེ་ཙམ་�ི་མང་བ་
�ོད་�ིས་གསོས་དགོས། �ོད་ལ་མཁེ་བཟང་ཐོབ་�་དེ་ནི་�ོད་�ག་པོ་ཡིན་པའི་ཤེས་�་གཅིག་པོ་དེ་ཡིན་ནོ། 
12ལས་མི་ཚ�་ལ་ཟ་�་�ང་ན་ཡང་མི་�ང་ན་ཡང། ཁོ་ལ་མཚན་མོ་གཉིད་�ིད་པོ་�ག་པར་�ེད་དོ། མི་�ག་པོ་
ཞིག་ལ་�་དངོས་མང་པོ་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་སེམས་འ�ལ་�ེད་བཞིན་གཉིད་མ་�ག་པར་�ོད་�ི་ཡོད་དོ། 13ངས་
ཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་ལ་འཇིགས་�ང་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གིས་འ�ག མི་ཚ�ས་རང་ལ་ད�ལ་དགོས་མཁའི་�བས་
�་ཕན་ཐོག་པའི་ཆེད་�་གསོགས་པར་�ེད་དོ། 14འོན་�ང་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཚ�ང་འ�ེལ་ཐབས་�ག་ཞིག་ནང་�ག་
པར་�ེད་པ་དང། རང་གི་�་�ག་ཚ�ར་�ག་མ་གང་ཡང་འཇོག་�་མེད་པར་�ོགས་པར་�ེད་དོ། 15ང་ཚ�་འཛམ་
�ིང་འདིའི་ནང་ཇི་�ར་ཡོང་བ་�ར་གང་ཡང་མེད་པར་འ�ོ་དགོས་སོ། ང་ཚ�ས་དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་�བ་ན་ཡང་
རང་དང་མཉམ་�་གང་ཡང་འ�ེར་མི་�བ་བོ། 16དེ་བདེན་པ་མ་ཡིན། ང་ཚ�་ཡོང་བ་�ར་འ�ོ་དགོས་སོ། ང་ཚ�ས་
དཀའ་ལས་�བ་པ་དང་�ང་ལ་འ�ས་ཐབས་�ས་ན་ཡང་ང་ཚ�་ལ་�བ་འ�ས་ཇི་ཐོབ་བམ། 17ང་ཚ�འི་མི་ཚ�་ནི་
�ན་པའི་ནང་དང་�ག་བ�ལ་དང་སེམས་�ལ་དང་ཁོང་�ོ་དང་ན་ཚའི་ངང་ལ་�ེལ་དགོས་སོ། 18ངས་ཤེས་པ་
�མས་ནི། དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ཞིག་ལ་མི་ཚ�་�ང་�ང་ཞིག་གནང་བ་དེ་ལ་དཀའ་ལས་�བ་པ་�མས་ཟ་འ�ང་
�་བ་དང་ལོངས་�་�ོད་�་དེ་ལེགས་ཤོས་ཡིན་ནོ། དེ་ནི་མིའི་�ལ་བ་ཡིན་ནོ། 19གལ་�ིད་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་
ཞིག་ལ་�་ནོར་ལོངས་�ོད་སོགས་གནང་ཡོད་ན། ཁོ་ངལ་�ོལ་�ེད་པ་དེ་ཚ�ར་བཀའ་�ིན་བསམ་ནས་ལོངས་�་
�ོད་�་འ�ག་དགོས་སོ། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་གསོལ་རས་ཡིན་ནོ། 20དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་དགའ་�ིད་�ེད་
�་འ�ག་ཡོད་�བས་ཁོའི་མི་ཚ�་�ང་�ང་ཡིན་པར་དེ་ལ་སེམས་�ལ་�ེད་མི་དགོས་སོ༎  
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1འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་�ིམས་མི་�ང་བའི་ལས་ཚབ་ཆེ་ཞིག་�ེད་པར་ང་ལ་དོ་�ང་�ང། 2དཀོན་མཆོག་གིས་�་
ཞིག་ལ་�་དངོས་དང་�ས་བ�ར་དང་ཅི་འདོད་པ་ཚང་མ་གནང་ཡོད་�ང། དེ་ལ་བེད་�ོད་�ེད་�་འ�ག་མི་
གནང་ཞིང། དེའི་ཚབ་ལ་མི་ངོ་མ་ཤེས་མཁན་ཞིག་གིས་དེ་ལ་�ོད་པར་�ེད་དོ། དེ་ལ་�ིང་པོ་མེད་ཅིང་དེ་ཚ�་ཚང་
མ་ནོར་འ�ལ་ཡིན་ནོ། 3མི་ཞིག་�་�ག་བ�་ཡོད་པ་དང་མི་ཚ�་རིང་པོ་བ�ད་�ིད་ན་ཡང། ཁོ་ལ་བདེ་�ིད་�ི་གོ་
�བས་མ་ཐོབ་པ་དང་དགོས་ངེས་�ི་རང་གི་�ང་པོ་དེ་ས་ལ་མ་�ེད་པ་ཡིནན། ངས་�ིས་པ་ཤི་རོ་�ེས་པ་དེ་
ལེགས་པ་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་�་ཡིན་ནོ། 4�ིས་པ་དེ་�ེས་པ་ལེགས་པ་གང་ཡང་མ་�ང་ངོ། དེ་�ན་པའི་ནང་�གས་
པར་འ�ར་བ་དང་དེར་དེ་ལ་བ�ེད་པར་འ�ར། 5དེས་ཉིན་མོའི་འོད་མི་མཐོང་བ་དང། ཡང་ན་མི་ཚ�་ཇི་འ�་
ཡོད་མེད་མི་ཤེས་སོ། འོན་�ང་�ང་མཐར་དེ་ལ་ངལ་གསོ་ཐོབ་ཡོད། 6�ེ་བོ་དེ་ལོ་ཉིས་�ོང་གསོན་པོར་བ�ད་ན་
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ཡང། ཁོས་བདེ་�ིད་ལ་ལོངས་�ོད་མི་�བ། མཐའ་མར་དེ་ཚ�་གཉིས་ཀ་གནས་གཅིག་�་འ�ོ་བར་�ེད་དོ། 7�ེ་བོ་
ཞིག་གིས་ཟ་�་�ན་�་ཐོབ་པའི་ཆེད་�་རང་གི་ལས་ཚང་མ་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ཁོ་ལ་�ང་ངེས་�་བ་ནས་
ཐོབ་མི་�བ། 8�ེ་བོ་ཤེས་རབ་ཅན་ཞིག་�ེན་པ་ཞིག་ལས་ཇི་�ར་ལེགས་པ་ཡོད་དམ། �ེ་བོ་ད�ལ་པོ་ཞིག་གིས་མི་
ཚ�འི་གདོང་ལེན་ཇི་�ར་�་�་ཤེས་པ་དེས་ཕན་ཐོག་ཅི་�ེད་དམ། 9དེ་ལ་�ིང་པོ་གང་ཡང་མེད། དེ་ནི་�ང་ལ་
�ེས་དེད་�ས་པ་�ར་ཡིན། �ག་�་གང་ཞིག་འདོད་པར་�ེད་པ་ལས། �ོད་ལ་ཇི་ཡོད་པར་ཚ�མ་པ་དེ་ལེགས་སོ། 
10ཇི་�ར་�ང་བ་�མས་�ན་རིང་�ོན་ནས་ཐག་ཆོད་ཟིན་ཡོད་པ་དང། �ེ་བོ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལས་�ོབས་�གས་ཆེ་
བ་དེ་ལ་�ོད་མི་�བ་པ་ང་ཚ�ས་ཤེས་སོ། 11�ོད་�ིས་ཇི་�ར་རིང་པོ་�ོད་པས་དེ་ལ་དེ་ཙམ་�ིས་�ིང་པོ་མེད་པ་
དང་�ོད་ལ་ཕན་ཐོག་གང་ཡང་མེད་དོ། 12�ིབ་ནག་�ར་ཡོལ་བའི་མི་ཚ�་�ང་�ང་དང་�ིང་པོ་མེད་པ་དེའི་ནང་
ལེགས་ཤོས་ཇི་ཡིན་པ་�ས་ཤེས་�ི་རེད་དམ། ཤི་བའི་�ེས་ལ་འཛམ་�ིང་ནང་གང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་�ས་ཤེས་
སམ༎  
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མི་ཚ�འི་�ོར་ལ་བསམ་�ོ།  

1མིང་བཟང་པོ་ནི་རིན་ཐང་ཅན་�ི་�ི་བཟང་ལས་ལེགས་པ་ཡིན། �ོད་འཆི་བའི་ཉིན་མོ་དེ་ནི་�ོད་�ེས་བའི་ཉིན་
དེ་ལས་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། 2�གས་�ོ་གཏོང་སར་འ�ོ་བ་ལས་�་ངན་�ེད་པའི་ཁང་�ིམ་�་འ�ོ་བ་ལེགས་པ་ཡིན་
ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། གསོན་པོར་�ོད་མཁན་ཚ�ས་ང་ཚ�་ཚང་མར་འཆི་བས་འ�ག་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་དེ་�ས་
�ག་�་�ན་དགོས་སོ། 3�ག་བ�ལ་གད་མོ་ཤོར་བ་ལས་ལེགས། �ོད་�ི་གདོང་པོར་�ོ་སེམས་�ང་ན་ཡང་དེས་
�ོད་�ི་གོ་དོན་�ོགས་པར་�ོ་བར་བཟོས་སོ། 4�ས་�ག་�་བདེ་�ིད་�ི་བསམ་�ོ་གཏོང་མཁན་དེ་�ེན་པ་ཡིན་པ་
དང། �ེ་བོ་ཤེས་རབ་ཅན་�ིས་འཆི་བའི་�ོར་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་ངོ། 5�ེ་བོ་�ེན་པ་ཚ�ས་�ོད་ལ་བ�ོད་པའི་�་
ལེན་པ་ལས། �ེ་བོ་ཤེས་རབ་ཅན་ཚ�ས་�ོད་ལ་ཁ་བ�ང་གཏོང་བ་དེ་ལེགས། 6�ེན་པ་ཞིག་གིས་གད་མོ་གད་
�བས་ཚ�ར་མ་མེའི་ནང་གས་པ་དང་མ�ངས། དེ་ལ་དོན་གནད་གང་ཡང་མེད་དོ། 7�ེ་བོ་ཤེས་རབ་ཅན་ཚ�ས་�་
ཞིག་ལ་མགོ་བ�ོར་གཏོང་�བས་ཁོས་�ན་པོ་ཞིག་�ར་�་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད། �ོད་�ིས་�ོག་�ན་ལེན་པ་ཡིན་
ན་�ོད་རང་ཉིད་�ི་�ོད་ལམ་མེད་པར་བཟོ་བཞིན་ཡོད་དོ། 8གང་ཞིག་གིས་ཐོག་མ་ལས་མཐའ་མ་དེ་ལེགས་པ་
ཡིན་ནོ། བཟོད་�ན་དེ་ང་�ལ་ལས་ལེས་སོ། 9རང་ཉིད་�ི་ཁོང་�ོ་དེ་ཞི་དབང་�་འཛ�ག་དགོས་སོ། འཁོན་སེམས་
�་�་དེ་ནི་�ེན་པ་ཡིན་ནོ། 10�ར་�ི་ཉིན་དེ་ཚ�་ད་�་ལས་ཅི་�ིར་ཧ་ཅང་ལེགས་པ་ཡོད་ཅེས་མ་འ�ི་ཞིག དེ་ནི་
ཤེས་རབ་ཅན་�ི་འ�ི་བ་མ་ཡིན་ནོ། 11འཚ�་བར་�ོད་མཁན་ཚང་མ་ཤེས་རབ་དང་�ན་པ་དགོས་པ་དེ་ནི་ནོར་
�ལ་ཞིག་ཐོབ་པ་�ར་ལེགས་སོ། 12�་ད�ལ་�ི་�ོད་ལ་�ོབ་པ་�ར། ཤེས་རབ་�ི་�ང་�ོད་ལ་བདེ་བར་འཇོག་པ་
དང་དེ་ནི་ཤེས་རབ་�ི་ཁེ་ཕན་ཡིན་ནོ། 13དཀོན་མཆོག་གི་ཇི་གནང་བར་བསམ་�ོ་གཏོང་ཞིག དཀོན་མཆོག་གིས་
�ོག་�ོག་བཟོས་གནང་བ་ཞིག་ལ་�ས་འ�ོང་པོ་བཟོ་�ས་སམ། 14�་བ་ལམ་འ�ོ་ཡོང་བའི་�བས་�་དགའ་བ་
�ོས་ཤིག་དང། དཀའ་�ག་�ང་�བས་ དཀོན་མཆོག་གི་བདེ་�ག་གཉིས་ཀ་གཏོང་གནང་བ་དེ་�ན་པར་�ོས་
ཤིག་དང། �གས་�་ཇི་འ�ང་བ་�ས་�ང་�ོགས་པར་མི་�ས་སོ། 15ངའི་མི་ཚ�་ལ་�ིང་པོ་མ་�ང་ན་ཡང་དེའི་
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རིང་ངས་ཚང་མ་མཐོང་�ང། �ེ་བོ་བཟང་པོ་འགའ་ཤས་འཚ�་བ་དང་གཞན་ཚ�་ངན་པ་ཡིན་ན་ཡང་འཚ�་བཞིན་
བ�ད་དོ། 16དེ་བས་ན་�ོད་ཧ་ཅང་བཟང་པོའམ་ཧ་ཅང་ཤེས་རབ་ཅན་མ་འ�ར་ཤིག �ོད་རང་ཉིད་ཅི་ལ་
གསོད་དམ། 17འོན་�ང་ཧ་ཅང་�ོད་�ལ་ངན་པའམ་ཧ་ཅང་�ེན་པ་མ་འ�ར་ཤིག �ས་ཚ�ད་མ་�ེབས་�ོན་�་
ཅི་ལ་འཆིའམ། 18དེ་ཚ�་གཉིས་ཀར་ཚ�ད་མེད་མ་�ེད་ཅིག། �ོད་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་
གང་�ར་�ོད་ལ་ལམ་འ�ོ་ཡོང་བར་འ�ར། 19�ལ་པོ་བ�་ཐམ་པས་�ོང་�ེར་ཞིག་གི་ཆེད་�་�ེད་�བ་པ་ལས་
�ག་པ་ཤེས་རབ་�ན་པའི་�ེ་བོ་ཞིག་གིས་�ེད་�བ་བོ། 20ས་གཞི་འདིའི་�ེང་�་�ག་�་�ང་པོ་ཇི་ཡིན་�་མཁན་
དང་ནོར་འ�ལ་ནམ་ཡང་མི་�་མཁན་�་ཡང་མེད་དོ། 21མི་མང་གི་ཇི་�ས་པ་ཚང་མར་དོ་�ང་མ་�ེད་ཅིག 
�ོད་�ི་གཡོག་པོས་�ོད་ལ་དམའ་འབེབས་�ས་པ་ཐོས་�ིད་དོ། 22�ོད་�ིས་མི་གཞན་ཚ�ར་ཐེངས་མང་པོར་
དམའ་འབེབས་�ས་པ་�ོད་�ིས་ཤེས་�ི་ཡོད་དོ། 23དེ་ཚ�་ཚང་མ་�གས་ད�ད་�ེད་པར་ངས་ངའི་ཤེས་རབ་ལ་
བེད་�ོད་�ས་པ་ཡིན། ང་ཤེས་རབ་ཅན་�་�ར་ཐག་ཅོད་ཟིན་ན་ཡང། དེ་ནི་ངའི་ཚད་ལས་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། 
24�་ཞིག་གིས་མི་ཚ�འི་དོན་གནད་ཇི་ཡིན་ཇི་�ར་ཤེས་�བ་བམ། དེ་ནི་ང་ཚ�འི་ཆེད་�་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་པོ་
ཡིན་པའི་�ོགས་པར་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡོད་དོ། 25འོན་�ང་ངས་ཤེས་�་དང་�ོབ་�ོངས་�ི་ཆེད་�་�ར་བ�ོན་�ི་
ལབ་པ་ཡིན། ངས་ཤེས་རབ་འཚ�ལ་�་དང་ངའི་�ི་བ་ཚ�ར་ལན་འཚ�ལ་�་དང་�ོད་ངན་དང་�ེན་པ་ཅན་ཇི་འ�་
ཡོད་�ངས་པའི་ཆེད་�་ཐག་བཙད་པ་ཡིན། 26ངས་འཆི་བ་ལས་�ང་ཧ་ཅང་ཁག་ཏི་ཅན་ཞིག་�ེད་�ང། དེ་ནི་
�ད་མེད་ཞིག་ཡིན་པས་མོ་ནི་�ིད་�ར་ཡིན་ནོ། མོས་�ོད་ལ་བ�ེ་བ་�ས་པ་དེས་�ོད་ལ་�ི་�ར་བ�ང་བ་དང་། 
མོའི་ལག་པ་�ོད་ལ་འཐམས་པ་དེས་�གས་ཐག་�ར་�ོད་ལ་བ�ང་ཞིང། དཀོན་མཆོག་མཉེས་པར་�་མཁན་�ེ་
བོ་ཞིག་ཐར་བར་འ�ར་རོ། འོན་�ང་མོས་�ིག་ཅན་ལ་བ�ང་བར་�ེད་དོ། 27�ོབ་དཔོན་�ིས་དེ་�ར་�ས་པ། 
ངས་ལན་འཚ�ལ་�བས་དེ་ཚ�་དལ་�ར་�ས་ནས་�ེད་�ང་ཞེས་�ས་སོ། 28ངས་ལན་གཞན་ཚ�་འཚ�་�ང་གང་ཡང་
�ེད་མ་�ང་། �ོང་�ག་གི་ནང་ནས་�ས་བ�ར་�ས་འོས་པའི་�ེ་བོ་གཅིག་�ེད་�ང། འོན་�ང་�ད་མེད་གཅིག་
�ང་�ེད་མ་�ང། 29ངས་ཇི་�ངས་པ་ནི་དེ་ཚ�་ཡིན་ནོ། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་�མ་པོ་དང་ཉམ་�ང་བཟོས་
གནང་ཡོད་ན་ཡང་ང་ཚ�་རང་ཉིད་�ི་ཧ་ཅང་མགོ་�ོག་པོ་བཟོས་ཡོད་དོ༎  

འཆད་པ་པོ 8 

1�ེ་བོ་ཤེས་རབ་ཅན་གཅིག་�ས་དངོས་པོའི་དོན་གནད་ཇི་ཡིན་ཤེས་པ་དང། ཤེས་རབ་�ི་ཁོ་འ�མ་�ལ་�ལ་
བཟོ་བ་དང་དེས་�ོ་བའི་གདོང་པར་�ིད་ཉམས་དོད་པོ་བཟོས༎  

�ལ་པོའི་བཀའ་ཉན་དགོས།  

2�ལ་པོས་བཀའ་ཇི་�ར་གནང་བར་ཉོན་ཞིག། �ོད་�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་�ེལ་འ�བ་�ི་ངང་ནས་དམ་བཅའ་
ནམ་ཡང་མ་འཇོག་ཅིག 3�ལ་པོས་རང་གི་�གས་འདོད་�ར་གནང་�བ་ཅིང། ཁོང་གི་�ང་ནས་ཐོན་ནས་དེ་�་
�་ཉེན་ཁ་ཅན་�ི་ས་གནས་�་མ་�ོད་ཅིག 4�ལ་པོས་�་དབང་�ར་གནང་བས་ཁོང་གིས་ཇི་གནང་བར་འ�ན་
མི་�ས། 5�ོད་�ིས་ཁོང་གི་བཀའ་ཉན་པའི་རིང་�ོད་བདེ་བར་གནས་པ་དང། �ེ་བོ་ཤེས་རབ་�ན་པ་ཞིག་གིས་



འཆད་པ་པོ 

དེ་བཞིན་ཇི་�ར་�ེད་པ་དང་དེ་ནམ་�ེད་དགོས་ཤེས་སོ། 6�་བ་ཚང་མ་�ེད་པའི་�ས་ཚ�ད་ངེས་གཏན་དང་
ཐབས་ལམ་ངེས་གཏན་ཞིག་ཡོད། འོན་�ང་ང་ཚ�ས་དེའི་�ོར་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ཤེས་�ི་ཡོད། 7ཇི་�ར་ཡོང་�་
ཡིན་པ་དེ་ང་ཚ�་�ས་�ང་མི་ཤེས་པ་�ར། ང་ཚ�་ལ་བ�ོད་མཁན་�་ཡང་མེད་དོ། 8རང་ཉིད་འཆི་བ་ལས་�ང་�་
ཞིག་ཐར་མི་�བ་ཅིང། རང་ཉིད་འཆི་�འི་ཉིན་མོ་དེ་�ས་�ང་�ས་བཤོལ་མི་�བ་བོ། དམག་འཐབ་དེ་ལས་ཐར་
མི་�བ་ཅིང་ང་ཚ�ས་དེ་ལས་གཡོ་ཡང་མི་�བ་པ་ཞིག་ཡོན་ནོ༎  

�ོད་ངན་དང་�ང་བདེན།  

9འཛམ་�ིང་ནང་�ེ་བོ་འགའ་ཤས་ལ་དབང་ཆ་ཡོད་ཅིང། དེ་ཚ�འི་དབང་ཆའི་འོག་མི་གཞན་ཚ�་�ག་པོ་�ོང་
དགོས་པའི་འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་ཇི་�ར་�ེད་པའི་�ོར་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་�བས་ངས་འདི་ཚ�་ཚང་མ་མཐོང་
�ང། 10ངས་�ེ་བོ་�ོད་ངན་ཚ�་�ར་�ང་ནང་�ས་ཞབས་ངང་�ས་པ་མཐོང་�ང། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་མི་�མས་དམ་པའི་�ོང་�ེར་�ངས་ནས་འ�ོ་དགོས་པ་དང། དེ་ཚ�་ལ་ཚང་མས་�ེད་དོ། དེ་བས་ན་དེ་
ཚ�ར་�ིང་པོ་གང་ཡང་མེད་དོ། 11�ེ་བོ་ཚ�ས་ཤེས་བཞིན་�་�ིམས་འགལ་ཅི་ལ་�ེད་བཞིན་ཡོད་དམ། གང་ལགས་
ཟེར་ན། �ིམས་འགལ་�ི་ཉེས་ཆད་དགོས་ངེས་འ�ལ་�་གཏོང་གི་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 12�ིག་ཅན་ཞིག་གིས་�ིམས་
འགལ་བ�་ཐམ་པ་�ིས་ན་ཡང་ད་�ང་འཚ�་བཞིན་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�ས་ཇི་�ར་བ�ོད་བཞིན་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་�ི་
ཡོད། �ོད་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་�ི་ཡོད་ན་ཚང་མ་ལེགས་པར་འ�ར་རོ། 13འོན་�ང་�ོད་ངན་ཚ�་
དེ་�ར་མིན་ནོ། དེ་ཚ�འི་མི་ཚ�་�ིབ་ནག་�ར་འ�་བས་དེ་ཚ�་གཞོན་�ར་འཆི་བར་འ�ར་རོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། 
དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་�ི་མེད་དོ། 14འོན་�ང་དེ་ཚ�་ནི་�ིང་པོ་མེད་པ་ཡིན། འཛམ་�ིང་འདི་ཇི་
འ�་ཡོད་པར་�ོས་དང། �བས་རེ་�ེ་བོ་�ང་�ན་ལ་�ོད་ངན་�ི་ཉེས་ཆད་ཕོག་པ་དང། �ེ་བོ་�ོད་ངན་ཚ�་ལ་
�ང་�ན་�ི་�་དགའ་ཐོབ་པ་དང། ངས་དེ་ལ་�ིང་པོ་མེད་ཟེར་བ�ོད་�་ཡིན་ནོ། 15དེའི་�ེན་�ི་ང་ལ་ཡིད་ཆད་
ངེས་གཏན་ཡོད་པས་ང་ཚ�ས་ལོངས་�ོད་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ཚ�འི་མི་ཚ�འི་ནང་བདེ་�ིད་ཡོང་�་དེ་ཟ་
�་དང་འ�ང་�ར་དང་�ི་ལོངས་�ོད་�་དེ་རང་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གིས་འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་ང་ཚ�་ལ་གནང་
བའི་མི་ཚ�་རིང་ལ་ལས་ཀ་�ར་བ�ོན�ེད་�བས་ང་ཚ�ས་འདི་ཙམ་�ེད་�བ་བོ། 16ངས་རང་ཉིད་�ེ་བོ་ཤེས་རབ་
ཅན་ཞིག་འ�ང་ཐབས་དང་འཛམ་�ིང་ནང་ཇི་ཡོང་ཤེས་ཐབས་�ས་�བས་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀར་གཉིད་མ་
�ག་པར་བ�ད་ན་ཡང། 17དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་�་བ་ནས་�ོགས་མི་�བ་པ་ཤེས་
�ང། �ོད་�ིས་འབད་བ�ོན་ཇི་�ར་�ས་ན་ཡང་�་བ་ནས་དེ་�ོགས་མི་�བ་བོ། ཤེས་རབ་ཅན་�ི་�ཻ་བོ་ཚ�ས་
�ོགས་�བ་པར་�ས་ན་ཡང་དེ་ཚ�ས་�ོགས་མེད་དོ༎  

འཆད་པ་པོ 9 

1དེ་ཚ�འི་�ོར་ལ་ངས་�ན་རིང་པོར་བསམ་�ོ་ནན་ཏན་བཏང་བ་དང། དཀོན་མཆོག་གིས་�ེ་བོ་ཤེས་རབ་ཅན་ཚ�་
དང་�ང་�ན་ཚ�འི་�ོད་�ལ་�མས་དབང་བ�ར་གནང་བ་དང། དེ་ཚ�འི་�མས་པ་དང་འཁོན་འཛ�ན་ཡང་དབང་
བ�ར་གནང་བ་མཐོང་�ང། �་ཞིག་གིས་ཁོ་པའི་མ�ན་�་ཇི་འ�་ཡོད་པ་མི་ཤེས་པ་དང། 2དེ་ལ་�ད་པར་གང་



འཆད་པ་པོ 

ཡང་མེད། �ེ་བོ་�ང་�ན་དང་། �ོད་ངན་དང་། �ེ་བོ་བཟང་པོ་དང་། ངན་པ་དང་། �ེ་བོ་ཆོས་པ་དང་ཆོས་པ་མ་
ཡིན་པ་དང་། དམར་མཆོད་འ�ལ་མཁན་དང་མི་འ�ལ་མཁན་ཚ�འི་�ལ་བ་འ�་མ�ངས་ཡིན། �ེ་བོ་བཟང་པོ་
ཞིག་ནི་�ིག་ཅན་ཞིག་ལས་ལེགས་པ་མེད། �ེ་བོ་མནའ་�ེལ་མཁན་དེ་མནའ་མི་�ེལ་མཁན་ཞིག་ལས་ལེགས་པ་
མ་ཡིན་ནོ། 3ཚང་མར་�ལ་བ་འ�་མ�ངས་ཡོད་པ་དང་དེ་ནི་འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་འ�ང་བཞིན་པའི་�་བ་
གཞན་�ར་ནོར་འ�ལ་ཡིན། མི་�མས་ནམ་འཚ�འི་རིང་སེམས་ནང་�ོ་འ�ལ་དང་ངན་པས་ཁེངས་པ་དང་�ོ་
�ར་�་དེ་ཚ�་འཆིའོ། 4འོན་�ང་�་ཞིག་གསོན་པའི་འཛམ་�ིང་ནང་གནས་མཁན་ཞིག་ལ་རེ་བ་�ན་�་ཡོད་ཅིང། 
�ི་གསོན་པོ་ཞིག་ནི་འཚ�་བའི་སེང་གེ་ཞིག་ལས་ལེགས་སོ། 5གསོན་པོས་རང་ཉིད་འཆི་�་ཡིན་པ་ཤེས་ཤིང། འདས་
པ་ཚ�ས་གང་ཡང་མི་ཤེས་སོ། དེ་ཚ�ར་�་དགའ་མེད་ཅིང་ཆ་ཚང་བ�ེད་ཡོད། 6དེ་ཚ�འི་�མས་པ་དང་འཁོན་
སེམས་དང་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་ཚང་མ་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་འཆི་ཡོད། �ར་དེ་ཚ�་འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་ཇི་
འ�་འ�ང་�ར་�ེ་བ་མི་ལེན་ནོ། 7�ོན་�་སོང་ལ་རང་གི་ཁ་ཟས་ཟས་ནས་དགའ་བདེར་�ོད་ཅིག རང་གི་�ན་
ཆང་འ�ང་ལ་�ོ་བདེར་�ོད་ཅིག དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ལ་མོས་མ�ན་གནང་ཡོད། 8�ག་�་�ིད་པོ་དང་�ོ་བདེ་
པོ་མཐོང་�་བ�ག་ཅིག 9འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་དཀོན་མཆོག་གི་�ོད་ལ་ཕན་མེད་�ི་མི་ཚ�་གནང་བ་དེ་ལ་འཚ�་
བའི་རིང་�ོད་�ིས་དགའ་བའི་�་མེད་མཉམ་�་མི་ཚ�་�ོད་ཅིག དེའི་ཉིན་ཞག་ཕན་མེད་ཚང་མ་ལ་ལོངས་�ོད་
ཅིག གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་�ི་དཀའ་�ག་ཚང་མ་ལ་ཐོབ་�་དེ་རང་ཡིན་ནོ། 10�ོད་�ི་གང་�ེད་པར་འབད་
བ�ོན་�ོས་ཤིག། གང་ལགས་ཟེར་ན། འཆི་བའི་�ལ་�་�་བ་དང་བསམ་�ོ་དང་ཡོན་ཏན་དང་ཤེས་རབ་བཅས་
པ་གང་ཡངམེད་པ་དང་དེ་ནི་�ོད་འ�ོ་བཞིན་པའི་�ལ་དེ་ཡིན་ནོ། 11ང་ཡིས་གནས་�ལ་གཞན་ཞིག་ཤེས་�ང་། 
དེ་ནི་འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་�ག་མཁན་མ�ོགས་ཤོས་དེ་ལ་�ག་�་�ལ་ཁ་མི་ཐོབ་པ་དང། �ོ་ཁོག་ཆེན་པོ་དེ་ལ་
�ག་�་དམག་ལ་�ལ་ཁ་མི་ཐོབ་བོ། �ེ་བོ་ཤེས་རབ་ཅན་ཚ�ས་�ག་�་ཟས་གོས་བ�བ་མི་�བ་པ་དང། ཤེས་རིགས་
�ན་པའི་�ེ་བོ་ཚ�་�ག་�་�ག་པོར་མི་འ�ར་བ་དང། འ�ོན་�ང་ཅན་�ི་�ེ་བོ་ཚ�་�ག་�་གོ་གནས་མཐོ་པོར་མི་
�ེབས་སོ། ཚང་མར་�བས་ངན་འ�ང་�ིད། 12�ོད་�ི་�ས་�བས་ངན་པ་དེ་ནམ་ཡོང་�་བ་ནས་�ོད་�ིས་མི་
ཤེས་ཤིང། �ོ་�ར་�་�་�ིའི་ནང་བ�ང་བ་�ར་ཉ་�་བའི་ནང་བ�ང་བ་�ར་ང་ཚ�ར་དེ་འ�་ཡོང་�འི་བསམ་�ོ་
མེད་�བས་�ས་�བས་ངན་པ་ཞིག་གི་�ི་ནང་ང་ཚ�་འ�ད་དོ༎  

ཤེས་རབ་ཅན་དང་�ེན་པའི་བསམ་�ལ།  

13དེ་ནས་ངས་གནས་�ལ་གཞན་ཞིག་མཐོང་�ང། དེ་ནི་འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་ཤེས་རབ་ལ་ཇི་�ར་�ི་བའི་
དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན། 14མི་�ང་�ང་བ�ད་པའི་�ོང་�ེར་�ང་�ང་ཞིག་ཡོད་པ་དང། �ལ་པོ་�ོབས་�གས་
ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་དམག་�ང་པ་དང། ཁོང་གིས་�ོང་�ེར་དེ་མཐའ་བ�ོར་ནས་�ིག་པ་�ོར་ཞིང་ནང་�་བ�ག་
�འི་�་�ིགས་�ས་སོ། 15དེར་�ེ་བོ་ད�ལ་པོ་ཞིག་ཡང་ཡོད་ཅིང། ཁོ་ཧ་ཅང་�ང་པོ་ཡོད་�བས་ཁོས་�ོང་�ེར་དེ་
�ོབ་�བ་�ི་ཡོད་ཅིང། འོན་�ང་�ས་�ང་ཁོའི་�ོར་ལ་བསམ་�ོ་བཏང་མེད་དོ། 16ངས་�ག་�་ཤེས་རབ་ནི་
�ོབས་�གས་ལས་�ག་པ་ཡོད་�ས་ཡོད། འོན་�ང་�ས་�ང་�ེ་བོ་ད�ལ་པོ་ཡང་ཤེས་རབ་ཅན་�ང་�ིད་པའི་
�ོར་ལ་བསམ་�ོ་བཏང་མེད་པ་དང། ཁོས་གང་�ས་པར་དོ་�ང་མ་�ས་སོ། 17�ན་པོ་ཚ�འི་�ོད་�་�ད་�གས་
ཆེན་པོས་གཏམ་ཤོད་མཁན་�ིད་�ོངས་པའི་གཏམ་ཉན་�་ལས། བཞི་དེའི་ཐོག་ནས་གཏམ་ཤོད་མཁན་ཤེས་རབ་



འཆད་པ་པོ 

�ན་པའི་མིས་གཏམ་ཉོན་�་ལེགས་པ་ཡིན། 18མཚ�ན་ཆ་ལས་ཤེས་རབ་ནི་ཕན་པ་ཆེ་ཐོག་ཡོད་ཅིང། �ིག་ཅན་
གཅིག་གིས་ལས་བཟང་པོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་�ོངས་�་འ�ག་གོ།  

འཆད་པ་པོ 10 

1�ང་མ་ཤི་རོ་ཚ�ས་�ི་བཟང་གི་�མ་པ་ཡོངས་�ོགས་ལ་�ི་ངན་�ོ་�་འ�ག་པ་དང། �ེན་པའི་�ོད་ལམ་�ན་
�ས་ཤེས་རབ་ཆེ་ཤོས་མེད་པར་བཟོས་པའོ། 2ཤེས་རབ་ཅན་ཞིག་གི་�་བ་བཟང་པོ་�་�་དང་�ེན་པ་ཞིག་གིས་
ནོར་འ�ལ་�་�་དེ་རང་བཞིན་�ི་གཤིས་ཀ་ཡིན་ནོ། 3ཁོའི་�ེན་པའི་�གས་དེ་ཁོ་ལ་ལམ་�་འ�ད་མཁན་�ས་
མེད་�ེ་བོ་ཚ�ས་�ང་ཤེས་པར་འ�ར། ཁོས་ཚང་མར་ཁོ་རང་�ེན་པ་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་�་འ�ག་གོ 4�ིད་�ོངས་པས་
�ོད་ལ་�ོ་ཡོད་ན་�ོད་�ིས་དགོངས་པའི་�་ཡིག་ཁོང་ལ་མ་�ལ་ཞིག �ོད་�ིང་འཇགས་ངང་གནས་པ་ཡིན་ན་
ཉེས་པ་ཚབ་ཆེ་ལ་ཡང་བཟོད་གསོལ་གནང་�ིད་དོ། 5འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་ངས་མཐོང་བའི་�ིད་�ོངས་མཁན་
ཚ�ས་བཟོས་པའི་�ང་མིན་ཞིག་འདིར་ཡོད། 6�ེ་བོ་�ེན་པ་ཚ�ར་དབང་ཆའི་གོ་གནས་�ད་པ་དང། �ེ་བོ་�ག་པོ་
ཚ�་ལ་�ད་མེད་དོ། 7ངས་ཚ�་གཡོག་ཚ�་�འི་�ེང་དང་�་�ག་ཚ�་ཚ�་གཡོག་�ར་�ང་པའི་གོམ་བ�ོད་�ི་འ�ོ་
བཞིན་པ་མཐོང་�ང་། 8�ོད་�ིས་དོང་ཞིག་འ�་བ་ཡིན་ན་�ོད་ནི་དེའི་ནང་�ང་བར་འ�ར། �ོད་�ིས་�ིག་པ་
བཤིགས་པ་ཡིན་ན་�ལ་�ིས་སོ་�བ་པར་འ�ར། 9�ོད་�ོ་གཤགས་སའི་ནང་ལས་ཀ་�ེད་�ི་ཡོད་ན་�ོད་ལ་�ོས་
�ས་པར་འ�ར། �ོད་�ིས་ཤིང་བཤགས་པ་ཡིན་ན་དེ་�བས་�ོད་�ས་པར་འ�ར། 10�ོད་�ི་�་རེ་ལ་�ོ་མེད་པ་
དང་�ོད་�ི་དེ་ལ་�ོ་མ་འདོན་པ་ཡིན་ན་�ོད་�ིས་དེ་བེད་�ོད་�་�བས་�གས་མང་པོ་�བ་དགོས་སོ། འཆར་
གཞི་�ོན་ལ་གཏིང་ན་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཅན་ཡིན་ནོ། 11�ལ་འ�ལ་�་ཤེས་ན་ཡང་དེ་�ོན་�་�ལ་ལ་སོ་�བ་�་
འ�ག་ན་ཕན་ཐོག་མེད་དོ། 12�ེ་བོ་ཤེས་རབ་ཅན་ཞིག་གིས་ཇི་�ར་�ས་པ་ལ་ཆེ་མཐོང་ཡོང་བ་དང། �ེན་པ་
ཞིག་གིས་གཏམ་�ིས་རང་ཉིད་མེད་པར་བཟོ་བ་དང། 13ཁོས་�ེན་གཏམ་�ིས་འགོ་འ�གས་པ་དང་�ོ་�ོད་�ིས་
མཐའ་�ོགས་པར་འ�ར། 14�ེན་པ་ཞིག་གིས་�་མ�ད་གཏམ་�ེན་�ེད་དོ། �ེས་�་ཇི་�ར་ཡོང་བ་�ས་�ང་མི་
ཤེས་ཤིང་ང་ཚ�་འཆི་བའི་�ེས་ལ་ཇི་འ�་ཡོང་བ་�ས་�ང་བ�ོད་མི་�བ་བོ། 15རང་གི་�ིམ་�་འ�ོ་བའི་ལམ་
ཡང་ངོ་མ་ཤེས་མཁན་ཧ་ཅང་�ེན་པ་ཞིག་གི་གཅིག་པོ་ཐང་མ་ཆེད་བར་�་ལས་ཀ་�ེད་དོ། 16�ལ་ཞིག་ལ་
ཉམས་�ོང་མེད་པ་�ལ་པོ་ན་གཞོན་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེའི་དཔོན་རིགས་�མས་མཚན་གང་�གས་�ོ་གཏོང་
མཁན་�ང་བ་ཡིན་ན་དེ་དཀའ་ངལ་ངང་�ང་ངོ། 17�ལ་པོ་རང་གི་�ལ་�ང་ཐག་ཆོད་གནང་མཁན་དང། དེའི་
དཔོན་རིགས་�ས་ཚ�ད་རན་པོར་ཁ་ཟས་ཟ་བ་དང། རང་ཉིད་ཚ�ད་ཟིན་ནས་ར་མ་བཟི་མཁན་�ལ་དེ་བསོད་བདེ་
ཅན་ཡིན་ནོ། 18�ེ་བོ་ཞིག་རང་གི་ཁང་པའི་ཐོག་བཟོ་བཅོས་�་�ར་ཧ་ཅང་ལེ་ལོ་ཅན་ཡིན་ན། དེ་ནས་ཐིགས་པ་
�བ་ཅིང་ཁང་པ་གཞིགས་པར་འ�ར་རོ། 19�གས་�ོས་�ོད་དགའ་བར་�ེད་པ་དང་�ན་ཆང་�ི་�ོ་བར་�ེད་ན་
ཡང་ད�ལ་མེད་ན་དེ་ཆོ་གཉིས་ཀ་མི་ཡོང་ངོ། 20�་སིམ་པོའི་ངང་ནས་�ལ་པོར་�ོན་བ�ོད་དང་ངོ་�ོལ་མ་�ེད་
ཅིག �ོད་རང་ཉིད་�ི་ཉལ་ཁང་�་གསང་བའི་ཐོག་ནས་�ག་པོར་ཡང་�ོན་བ�ོད་མ་�ེད་ཅིག དེ་མིན་�ི�་ཞིག་
གིས་འ�ིིན་དེ་འ�ེར་ནས་དེ་ཚ�་ལ་�ོད་�ི་�ས་པ་དེ་ལབ་�ིད་དོ༎  



འཆད་པ་པོ 

འཆད་པ་པོ 11 

�ེ་བོ་ཤེས་རབ་�ན་པ་ཞིག་གི་ལས་ཀ།  

1�ོད་རང་གི་ད�ལ་དེ་�ི་�ལ་�ི་ཚ�ང་ལ་མ་�་གཏོང་ཞིག་དང། ཉིན་ཞིག་�ོད་ལ་མཁེ་བཟང་མང་པོ་ཡོང་བར་
འ�ར། 2�ོད་�ི་�་དངོས་�མས་ས་�ལ་མང་པོར་མ་�་གཏོང་ཞིག གང་ལགས་ཟེར་ན། འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་
�ེས་ལ་ཇི་ཡོང་�ོད་�ིས་ནམ་ཡང་ཤེས་མི་ཡོང། 3ཤིང་�ོང་ཞིག་ས་�ོགས་གང་�་འ�ེལ་ན་ཡང་གནས་དེ་རང་
ལ་�ས་པར་འ�ར། �ིན་པ་�འི་ཁངས་ན་ཆར་པ་འབབ་པར་འ�ར། 4�ོད་�ིས་�ང་དང་གནམ་གཤིས་�ས་མ་
རན་བར་�་�ག་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ིས་�ོན་ཐོག་བཏབ་པ་དང་གང་ཡང་�་བར་མི་འ�ར་རོ། 5དེ་ཚ�་ཚང་མ་
དཀོན་མཆོག་གིས་བཟོས་གནང་བ་དང། �ོད་�ི་�ད་མེད་�ི་མངལ་�ི་ནང་�་�་ཇི་�ར་ཆགས་པ་དེ་མི་ཤེས་པ་
�ར། ཁོང་གིས་ཇི་�ར་གནང་བ་�ོད་�ིས་ཤེས་པར་མི་འ�ར་རོ། 6�ོད་�ིས་ས་བོན་བཏབ་�་དེ་�་�ོ་དང་�ི་�ོ་
ཡང་བཏབས་ཤིག �ོད་�ིས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ེས་པའམ་ཡང་ན་བཏབ་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཚང་མ་ལེགས་པ་�ེ་ཡོང་མི་
ཡོང་མི་ཤེས་སོ། 7ཉི་འོད་�ིད་པོ་དེ་ལ་ལོངས་�ོད་�བ་པ་བཟང་ངོ། 8ལོ་�ར་རེ་བཞིན་�ོད་འཚ�་བར་གནས་པ་
ལ་མཆོག་ཤེས་�ོས་ཤིག �ོད་�ན་རིང་པོ་ཇི་�ར་འཚ�་ན་ཡང་དེ་ལས་རིང་བ་�ོད་�ི་འཚ�་བ་དེ་ཡིན་པ་�ན་ཞིག 
རེ་བ་�་�་གང་ཡང་མེད་དོ༎  

�ེ་བོ་ན་གཞོན་ཚ�ར་བ�བ་�།  

9�ེ་ན་གཞོན་ཚ�། རང་གི་ན་གཞོན་�ས་�་རང་ཉིད་ལོངས་ད�ོད་ཅིག ན་གཞོན་�བས་�་དགའ་བའི་ངང་འཚ�་
ཞིག། �ོད་�ིས་ཇི་�ར་འདོད་པར�ོས་ཤིག། �ོད་�ི་སེམས་�ི་འདོད་པའི་�ེས་�་འ�ག་ཅིག། འོན་�ང་�ོད་�ི་
ཇི་�ར་�ིས་པ་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་ཞིབ་ད�ོད་གནང་�་ཡིན་པ་དེ་�ན་ཞིག 10�ོད་ལ་ཅི་ཞིག་གི་�ང་
སེམས་འ�ལ་དང་�ག་བ�ལ་ཡོང་�་མ་འ�ག། �ོད་རང་�ན་རིང་པོ་ན་གཞོན་རང་ལ་གནས་མི་ཡོང༎  

འཆད་པ་པོ 12 

1དེར་བ�ེན་�ོད་ན་གཞོན་ཡིན་པའི་�ས་�་དཀའ་ངལ་�ི་ཉི་མ་དང་ལོ་�ས་པའི་�བས་�་�ོད་�ིས་ངའི་མི་ཚ�་
ལ་ལོངས་�ོད་མེད་བ�ོད་�འི་�ོན་�་�ོད་�ི་བཀོད་པ་པོ་ལ་�ན་པར་�ོས་ཤིག 2དེ་ནི་ཉི་�་དང་�ར་མའི་འོད་
�ོད་ལ་མི་གསལ་ཞིང་ཆར་པའི་�ིན་དེ་ནམ་ཡང་མི་ཡལ་བའི་�བས་ཡིན་ནོ། 3དེ་ནས་�ོད་�ོབ་པའི་ལག་ངར་
འདར་བ་དང། ད་�་�ོད་�ི་�ང་པ་�གས་ཆེན་པོ་ཡོ་པ་དེཉམ་�ད་�་འ�ར་བ་དང། �ོད་ཁ་ཟས་ཟ་བར་�ོད་
�ི་སོ་�ང་�གས་པ་དང། �ོད་�ིས་གསལ་པོ་བ�་བར་མིག་ཧ་ཅང་མི་གསལ་བར་འ�ར་རོ། 4�་ལམ་�ི་�་དེ་
�ོད་�ི་�་བས་མི་ཐོས་སོ། རང་འཐག་འཐག་པའི་�་ཡང་ན་རོལ་མོ་ད�ོལ་�བས་�ི་�་དེ་�ོད་�ིས་ཐོས་པར་
དཀའ་བ་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་�ི�ས་གཞས་�ི་�ོད་�ི་གཉིད་ད�ོག་པར་�ེད་དོ། 5�ོད་ས་མཐོ་པོར་འ�ོ་�ར་
འཇིགས་པ་དང་གོམ་པ་�ོས་�ར་ཉེན་ཁར་འ�ར་བ་དང། �ོད་�ི་�་དཀར་པོར་འ�ར་བ་དང། �ོད་རང་ཉིད་



འཆད་པ་པོ 

འ�ོ་མི་�བ་པ་དང་�ོད་�ི་འདོད་པ་�མས་�གས་པར་འ�ར་རོ། ང་ཚ�འི་མཐའ་མའི་ངལ་གསོའི་གནས་�་འ�ོ་
བ་དང་དེ་ནས་�་ལམ་�ེང�་�་ངན་�ེད་མཁན་ཡོང་བར་འ�ར། 6ད�ལ་�ི་�གས་ཐག་ད�ོལ་བ་དང་གསེར་
�ི་�་མར་འ�ེལ་ནས་ཆགས་པར་འ�ར། �ོན་པའི་ཐག་པ་ཆད་པར་འ�ར་བ་དང། �་�ོད་�མ་�ར་ཆགས་པར་
འ�ར་རོ། 7ང་ཚ�འི་�ས་པོ་སའི་�ལ་�་�ིར་ལོག་པ་དང། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་གནང་བའི་མི་ཚ�འི་ད�གས་
དེ་ཁོང་སར་�ིར་འ�ོ་བར་འ�ར། 8�ིང་པོ་མེད། �ིང་པོ་མེད། �ོབ་དཔོན་�ིས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ལ་�ིང་པོ་མེད་ཅེས་
�ས་སོ༎  

མཐའ་བ�ོམས།  

9འོན་�ང་�ོབ་དཔོན་ནི་ཤེས་རབ་ཅན་ཡིན་�བས། ཁོང་གིས་ཇི་�ར་ཤེས་པར་མི་མང་ཚ�ར་�་མ�ད་�ོབ་�ོན་
�ིས་སོ། ཁོང་གིས་གཏམ་དཔེ་�མས་�ོབ་�ོངས་�ས་ནས། དེ་ཚ�འི་བདེན་པའི་�ོར་ལ་�ང་པོའི་ཐོག་ནས་�གས་
ད�ད་�ེད་དོ། 10�ོབ་དཔོན་�ིས་སེམས་གསོའི་ཚ�ག་འཚ�ལ་ཐབས་�ས་ན་ཡང་དེས་�ིས་པའི་ཚ�ག་�མས་�ང་
པོ་ཡིན་ནོ། 11�ེ་བོ་ཤེས་རབ་ཅན་ཚ�འི་ག�ང་�མས་�ག་�ི་ཚ�འི་�ག་ལ་ལམ་�ོན་�ེད་པའི་བེར་ཀ་ནོ་པོ་�་�་
ཡིན་ཞིང། མཁོ་�བ་�ིས་པའི་གཏམ་དེ་�མས་དམ་པོར་བ�གས་པའི་ཟཻར་�ར་བ�ན་པོར་གནས་སོ། དེ་ཚ�་ནི་ང་
ཚ�་ཚང་མའི་�ག་�ི་གཅིག་པོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བ་དེ་ཡིན་ནོ། 12ངའི་�། ཟབ་ཟབ་�་�་གནས་�ལ་
གཞན་ཞིག་ཡོད། དེབ་�མས་�ིས་�་ལ་མཐའ་མེད་པ་དང་�ོབ་�ོངས་མང་པོ་�ས་པ་ལ་�ོད་ཐང་ཆད་པར་
འ�ར། 13འདི་ཚ�་ཚང་མའི་�ེས་�་ཤོད་�་གཅིག་རང་ཡོད། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་ཤིག་དང་ཁོང་གི་
བཀའ་�་�མས་ལ་ཉོན་ཞིག གང་ལགས་ཟེར་ན། མི་�མས་བཀོད་པའི་དོན་ནི་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཡིན་ནོ། 14དཀོན་
མཆོག་གིས་ང་ཚ�ས་�ིས་པ་ཚང་མ་ལ་བཟང་ངན་ཅི་ཡིན་�ང་གསང་བའི་ཐོག་�་�ིས་པ་བཅས་ལ་ཞིབ་ད�ོད་
གནང་བར་འ�ར་རོ༎ 



 

Song of Solomon 

ག�ང་� 1 

1སོ་ལོ་མོན་�ི་ཤིན་�་�ན་པའི་ག�ང་�།  

ག�ང་�་དང་པོ།  

�ད་མེད།  

2�ོད་�ི་མ�་�ོས་ང་ལ་འོ་བ�ེལ་ནས། �ོད་�ི་བ�ེ་བ་�ན་ཆང་ལས་�ང་ཞིམ། 3�ོད་ལ་�ི་ཞིམ་ཡོད་དོ། �ོད་�ི་
མིང་ནི་�བ་བཞིན་པའི་�ི་ཞིམ་�་�་ཡིན། དེས་�ེན་�ད་མེད་ཚ�ས་ཉིད་ལ་དགའ་�ར་འགོག་མི་�བ། 4ང་ནི་
�ོད་མཉམ་འ�ིད་ནས་�ོས་ནས་འ�ོ། ང་ཡི་�ལ་པོར་འ�ར་ནས་ང་ལ་�ིམ་�་འ�ིད། འ�ང་ནས་ང་གཉིས་
བ�ེ་བ་གཏིང་ཟབ་འ�ོ། ང་ཚ�་མཉམ་�་དགའ་�ིད་ངང་�་གནས། �ད་མེད་ཚང་མས་�ོད་ལ་བ�ེ་བ་�ེད། དེ་
ལ་ཡ་མཚན་�ེད་དགོས་དོན་ཅི་ཡང་མེད། 5ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ད་མེད་�མས། ང་ནི་ནག་པོ་ཡིན་ཡང་མཛ�ས་�ག་
ཡིན། ཀེ་དར་�ེ་ཐང་�ར་�ར་ནག་པོ་ཡོད། འོན་�ང་སོ་ལོ་མོན་�ི་ཕོ་�ང་གི། ཡོལ་བ་�་�་མཛ�ས་�ག་ཅན་ཡིན་
ནོ། 6ང་ཡི་མདོག་ལ་བ�ས་ནས་བ�ས་མ་བཅོས། གང་ལགས་ཟེར་ན་ཉི་མས་ཚ�ག་པ་ཡིན། ང་ཡི་�ན་ཚ�ས་ང་ལ་
�ོ་བར་�ེད། ང་ལ་�ན་ཚལ་ནང་�་ལས་�ེད་བ�ག། སོ་སོར་�་�ོང་�་�འི་གོ་�བས་མེད། 7ང་ཡི་བ�ེ་�ན་ང་
ལ་ག�ང་། �ེད་�ི་ར་�ག་གང་�་འཚ�་བར་འ�ིད། ཉིན་�ང་གི་ཉི་མ་ལས་དེ་ཚ�་གང་�་ངལ་གསོས་སམ། �ག་�ི་
གཞན་ཚ�འི་�་ཚ�གས་�ི་�ོད་�། ཅིའི་�ིར་ང་ཡིས་�ོད་ལ་འཚ�ལ་དགོས་སམ། �ེ་པ། 8�ད་མེད་ད�ིལ་ནས་
མཛ�ས་ཤོས་�ོད། ས་གནས་དེ་ཧ་གོ་གི་མེད་དམ། �་ཚ�གས་ཚ�་ཡི་�ེས་�་སོང་ཞིག་དང་། �ག་�ི་ཚ�་ཡི་�ར་�ི་ཉེ་
འ�མ་ལ། �ོད་�ི་ར་ཚ�ར་�་ཁ་ཞིག་འཚ�ལ་ཞིག། 9�ོད་ང་ཡི་བ�ེ་�ན། ཕ་�ཱོའི་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་�་གསེབ་
མཉམ་�་བ�ར་�་ཡིན། 10�ོད་�ི་�་ནི་འ�མ་པའི་�ེང་མཛ�ས་ཤིང་། �ོད་�ི་�ེ་ནི་ནོར་�ན་�ི་�ེ་ཐག་གིས་
�ན་ཡོད། 11འོན་�ང་ང་ཚ�ས་�ོད་�ི་ཆེད་�་ནི། གསེར་�ི་རག་ཐག་ད�ལ་�ི་�ན་བཟོའོ། �ད་མེད། 12ང་ཡི་
�ལ་པོ་གཟིམ་�ི་�ེང་གཟིམ་བ�གས། �ང་�མས་ང་ཡི་�ི་བཟང་�ིས་�བ་ནས་ཡོད། 13བ�ེ་�ན་ང་ཡི་�་�ེང་
གཟིམ་བ�གས་�བས། ཁོང་ནི་�་�ལ་�ི་ནི་�ི་བཟང་ཁ། 14ང་ཡི་བ�ེ་�ན་ཨེན་གྷེ་ཌི་དེའི་�ན་ཚལ། འ�མ་
བཞད་ནགས་�ི་མེ་ཏོག་ཤར་བ་�་�་ཡིན། �ེ་པ། 15ང་ཡི་བ�ེ་�ན་�ོད་ནི་ཇི་�ར་མཛ�ས། �ོད་�ི་མིག་ནི་བ�ེ་
བས་འཚ�ར་བཞིན་འ�ག།  

�ད་མེད།  

16ང་ཡི་བ�ེ་ཤོད་�ོད་ནི་ཇི་�ར་མཛ�ས། ང་ལ་�ེད་�ི་དགའ་�ོ་ཇི་འ�་གནང་། �་ནི་�ོན་པོ་ང་ཚ�འི་ཉལ་�ི་
ཡིན། 17འ�མ་ཤིང་ང་ཚ�འི་ཁང་པའི་ག�ང་མ་ཡིན། �ག་ཤིང་ང་ཚ�འི་ཁང་པའི་�ང་ཐོག་ཡིན༎ 



ག�ང་� 

ག�ང་� 2 

1ང་ནི་ཤ་རོན་�ང་གཤོང་མེ་ཏོག་དང་། རི་ཡི་�ང་གཤོང་�་�ད་མེ་ཏོག་ཡིན། �ེ་པ། 2ཚ�ར་མའི་�ོད་�ི་�་�ད་
མེ་ཏོག་འ�། ང་ཡི་�ིང་�ག་�ད་མེད་�ོད་�་ཡིན། �ད་མེད། 3ནགས་�ི་�ོང་པོའི་�ོད་�ི་�་�འི་ཤིང་�ོང་�ར། 
�ེས་པ་གཞན་དང་བ�ར་ན་ང་ཡི་བ�ེ་�ན་ལེགས་ཤོས་ཡིན། ང་ནི་དེ་ཡི་བསིལ་�ིབ་འོག་�ོད་དགའ། དེ་ཡི་ཤིང་
ཏོག་�ོ་བ་མངར་ཞིང་འ�ག། 4ཁོང་གིས་ང་ལ་�གས་�ོའི་ཁང་�་འ�ིད། དེ་�་ངའི་�ེང་བ�ེ་བའི་དར་ཆ་
བ�ེངས། 5�ན་འ�མ་�ིས་ནི་ངའི་�ོབས་�ར་གསོ་�ོས། �་�་དེ་ཡིས་ང་ཡི་ངལ་�བ་སངས་ཞིག། ང་ཡི་བ�ེ་
བའི་�ས་པ་ཞན་�་འ�ར། 6ཁོང་གི་�ག་གཡོན་ང་ཡི་མགོའི་འོག་ཡོད། �ག་གཡས་པ་ཡིས་ང་ལ་�མས་བ�ེ་
མཛད། 7ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ད་མེད་ཚ�་ངར་མནའ་�ོལ། ང་གཉིས་བ�ེ་བར་བར་ཆད་མི་ཡོང་�ིར། འ�གས་པའི་ཤ་
བ་དང་གནའ་བའི་མནའ་�ེལ་ཞིག།  

ག�ང་�་གཉིས་པ།  

�ད་མེད།  

8ང་ཡི་བ�ེ་�ན་�ད་དེ་ཐོས་ཤིང་འ�ག། ཁོང་ནི་རི་བོའི་�ེང་ནས་ངའི་སར་�གས། རི་�ན་�ལ་ཞིང་�གས་ནས་
ཕེབས་བཞིན་འ�ག། 9ང་ཡི་བ�ེ་�ན་གནའ་�ར་ཤ་ཕོ་གཞོན་འ�། ཁོང་ནི་�ིག་པའི་ཉེ་འ�མ་ལངས་ནས་
འ�ག། ཁོང་གིས་�ེ་�ང་ནས་ནང་�་བ�་བཞིན་འ�ག། �་�་ནང་ནས་གབ་ནས་བ�་བཞིན་འ�ག། 10ང་ཡི་
བ�ེ་�ན་ང་ལ་གཏམ་ལབ་བོ། �ེས་པ། ང་ཡི་བ�ེ་�ན་ཤོག་ཅིག། ང་ཡི་�ིང་�ག་ང་དང་མཉམ་�་ཤོག། 11ད�ན་
ཁ་ཡོལ་ནས་ཆར་པ་ཡང་ཆད་འ�ག། 12�ོང་གསེབ་�ལ་�་མེ་ཏོག་འ�མ་ཞིང་ཤར། འདི་ནི་�་གཞས་བཏང་
བའི་�ས་ཚ�ད་ཡིན། ཞིང་ནང་�ག་རོན་གཞས་བཏང་བ་ཐོས་བཞིན་འ�ག། 13ཁ་�ར་འ�ས་�་�ིན་འགོ་�གས་
བཞིན་འ�ག། �ང་གི་ནང་�་འ�མ་བཞད་�ན་ཤིང་�ི་ཞིམ་ཁེངས། ང་ཡི་བ�ེ་�ན་ངའི་སར་ཤོག། ང་ཡི་�ིང་
�ག་ང་དང་མཉམ་�་ཤོག། 14�ོད་ནི་�ག་གསེབ་ཡིབ་པའི་�ག་རོན་འ�། ང་ལ་�ོད་�ི་ཡིད་འོང་གདོང་མཐོང་
འ�ག། �ོད་�ི་�ོ་མ�་�ད་དེ་ངར་ཐོས་འ�ག། 15�ན་ཚལ་མེ་ཏོག་འཇིགས་པར་�ེད་པའི་�ོན། ཝ་མོ་�ང་�ང་
�མས་ལ་བ�ང་བར་�ིས། �ད་མེད། 16བ�ེ་�ན་ང་ཡི་ཡིན་ཞིང་ང་ཁོའི་ཡིན། ཁོ་ཡིས་�་ཚ�གས་�་�ད་མེ་ཏོག་
�ོད་འཚ�་ཞིང་འ�ག། 17ཞོག་པའི་�ང་�བ་བཞིན་པའི་བར་�་དང་། �ན་ནག་མ་ཡལ་བར་�་འཚ�་�ོངས་�ེད། 
ང་ཡི་�ིང་�ག་�ོད་ནི་གནའ་བར་�ར། བེ་ཐར་རི་ཡི་ཤ་ཕོ་�ར་ལོག་ཤོག།  

ག�ང་� 3 

1མཚན་མོ་གཅིག་འ�ག་གཉིས་འ�ག་ཉལ་�ིའི་�ེང་། ང་ཡི་བ�ེ་�ན་�ི་ལམ་ནང་�་མཐོང་། ང་ཡིས་ཁོ་ལ་
འཚ�ལ་ཡང་ཁོ་མ་�ེད། 2ང་ཡིས་�ོང་�ེར་ནང་�་དང། དེ་ཡི་�་ལམ་དང་ནི་ལམ་�ང་�མས་�་འ�མས། ང་ཡི་
བ�ེ་བར་འཚ�ལ་བ་ཡིན། ང་ཡིས་འཚ�ལ་�ང་ཁོ་མ་�ེད། 3�ོང་�ེར་�ང་མཁན་ཚ�་ཡིས་ང་མཐོང་�ང་། ང་ཡི་བ�ེ་



ག�ང་� 

�ན་མཐོང་ངམ་དེ་ཚ�ར་�ིས། 4དེ་ཚ�་ནས་ཐོན་མ་ཐག་�་ངས་ཁོ་�ེད། ཁོ་ལ་ང་ཡི་ཨ་མའི་ཁང་པར། ང་�ེས་སའི་
ཁང་མིག་མ་འ�ིད་བར། ང་ཡིས་ཁོ་ལ་བ�ང་ནས་མ་བཏང་ངོ། 5ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ད་མེད་ཚ�་ངར་མནའ་�ོལ། ང་
གཉིས་བ�ེ་བར་བར་ཆད་མི་ཡོང་�ིར། འ�གས་པའི་ཤ་བ་དང་གནའ་བའི་མནའ་�ེལ་ཞིག། ག�ང་�་ག�མ་པ། 
�ད་མེད། 6ཚ�ང་པ་�མས་�ི་ཚ�ང་བའི་�ོས་�་�། �ོས་དང་�་�ལ་�ི་�ི་བཟང་གི་ཁེངས་བ། �ེ་ཐང་ནང་ནས་
ཡོང་བ་�་བ་མ�ག་པོ་འདི་ཅི་ཡིན། 7སོ་ལོ་མོན་ནི་འ�ོགས་ད�ང་�ེང་ཕེབས་འ�ག། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་དམག་
མི་ལེགས་ཤོས་ནས། དམག་མི་�ག་�་�་�ང་པར་བ�ོས་ཡོད། 8དེ་ཚ�་ཚང་མ་རལ་�ིའི་�ལ་དང་�ན། དེ་ཚ�་
དམག་ལ་ཉམས་�ོང་�ན་པ་ཡིན། མཚན་མོའི་འཐབ་�ོལ་�ང་�ོབ་�ེད་པའི་ཆེད། དེ་ཚ�ས་རལ་�ིའི་གོ་མཚ�ན་
བཏགས་ཡོད་དོ། 9�ས་ལེགས་ཤིང་གི་བཟོས་པའི་འ�ོགས་ད�ང་�ེང་། �ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ལ་འ�ར་བཞིན་ཡོད། 
10དེ་ཡི་ཀ་བ་�མས་ནི་ད�ལ་�ི་གཡོགས། དེའི་�ེང་གསེར་�ི་འཚ�མ་�ག་གོས་གཡོགས་ཡོད། འབོལ་གདན་
�མས་ལ་�་མན་རས་�ི་གཡོགས། དེ་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ད་མེད་ཚ�ས། མཛའ་བ�ེའི་ངང་ལ་འཐག་པ་འབའ་ཞིག་
ཡིན། 11�ེ་ཛ�་ཡོན་�ད་མེད་�མས། �ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ལ་བ�་བར་ཤོག། ཁོང་གི་དགའ་�ིད་�ན་པའི་ཉིན་མོ། 
ཁོང་གི་འ�ངས་ས་�ོན་པའི་ཉིན་མོ་དེར། ཁོང་གི་�མ་�ི་ཁོང་གི་ད�འི་�ེང་�། བཞག་པའི་ཅོད་པན་དེ་ནི་ཁོང་
གིས་བཞེས༎  

ག�ང་� 4 

�ེ་པ།  

1ང་ཡི་བ�ེ་�ན་�ོད་ནི་ཇི་འ�་མཛ�ས། གདོང་ཁེབས་�བ་�་བ�ེ་བའི་མིག་འཚ�ར་ཞིང་། �ོད་�ི་�་ནི་གྷིལ་ཨད་
རིར། ར་�་མར་མཆོང་བཞིན་བབས་པ་�་�་�བ་བཞིན་འ�ག། 2�ོད་�ི་སོ་ནི་དེ་མ་ཐག་�་བལ་�ེགས་ཏེ། 
བ�ས་པའི་�ག་�་�་�་དཀར་བ་ཡོད། གཅིག་�ང་ཆད་མེད་ཚང་མ་མ�ངས་པ་ཡིན། 3�ོད་�ི་མ�་�ོས་�ད་
ཆ་ཤོད་པའི་�བས། དམར་བའི་�་�ག་�་�་ཡིད་འོང་ཡོད། �ོད་�ི་འ�མ་ནི་གདོང་ཁེབས་ནང་ནས་རབ་�་
འཚ�ར། 4�ོད་�ི་�ེ་ནི་�་བིད་གན་དོཧ་�ར། �མ་ཞིང་འཇམ་ལ་དེའི་མཐའ་འཁོར་�ེ་ཐག་�ན། དེ་ནི་�བ་�ོང་
གཅིག་བཀལ་བ་�་�་ཡོད། 5�ོད་�ི་�་མ་�མས་ནི་མེ་ཏོག་�་�དའི་�ོད། ཤ་བ་ན་གཞོན་མཚ�་མ་འཚ�་བ་འ�། 
6ཞོག་པའི་�ག་པ་�བ་པའི་�ས་རིང་དང་། �ན་པ་ཡལ་བར་འ�ར་བའི་རིང་བར་དང་། �་�ལ་རི་དང་�ོས་�ི་
རི་�ེང་ང་�ོད་�ི་ཡིན། 7ང་ཡི་བ�ེ་�ན་�ོད་ནི་ཇི་�ར་མཛ�ས། �ོད་ནི་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་ཇི་�ར་ཡོད། 8ངའི་
མནའ་མ་ང་མཉམ་ལེ་བ་ནོན་རི་ནས། ང་མཉམ་ལེ་བ་ནོན་�ི་རི་ནས་ཤོག། རི་བོ་ཨ་མ་ན་�ེ་ནས་མར་ལ་ཤོག། 
སེང་གེ་གཟིག་གི་�ོད་�ལ་རི་བོ་སེ་ནིར་དང་། ཧར་མོན་བཅས་ནས་མར་ཤོག། 9ང་ཡི་�ིང་�ག་མནའ་མ་�ོད་�ི་
མིག་གི་བ�་�ངས་དང། �ོད་�ི་བཏགས་པའི་�ེ་�ན་�ིས་ངའི་�ིང་བ�ས། 10ང་ཡི་�ིང་�ག་མནའ་མ་�ོད་
བ�ེ་བས། �ོད་�ི་བ�ེ་བས་ང་ལ་མ�་བར་�ེད། �ན་ཆང་ལས་�ང་ཤིན་�་ལེགས་པ་ཡོད། �ོད་�ི་�ི་བཟང་དེ་
ནི་�ན་�་གཞན་ལས་ཞིམ། 11�ིང་�ག་�ོད་�ི་མ�་�ོར་�ང་�ི་རོ། �ོད་�ི་�ེ་ནི་འོ་མ་�་�་དང་། ང་ཡི་ཆེད་�་
�ང་�ི་�་�་ཡིན། ཉིད་�ི་གོས་ལ་ལེ་བ་ནོན་�ི་བཟང་ཡོད། 12ང་ཡི་�ིང་�ག་མནའ་མ་�ོད་གསང་བའི་�མ་ར། 
�གས་རི་བ�ོར་བའི་�མ་ར་�ེར་�ི་�་མིག་ཡིན། 13དེ་�་�ེ་ཤིང་�ོན་པ་འཕེལ་�ས་ཡོང་། དེ་གར་�ེད་ཚལ་སེ་



ག�ང་� 

�འི་�ོང་པོ་�ར། དེ་�་ཤིང་འ�ས་�་ལེགས་�ེས་པར་འ�ར། དེ་�་�ི་བཟང་གི་ཤིང་�ོང་�མས་དང། 14�ར་
�མ་�་ཐག་དང་ཤིང་�་དང། �ི་བཟང་འ�་བ་ཡོངས་�ི་དཀོན་པ་མེད། �་�ལ་དང་ནི་ཨ་ག་�་དང། �ི་ཞིམ་
�ི་བཟང་ཡོངས་དེར་བ�ེས། 15�ོད་ནི་�མ་རའི་ནང་གི་�་མིག་དང་། �་གསོས་པའི་�ོམ་པ་ཡིན་དང། ལེ་བ་
ནོན་རི་ནས་�ག་པའི་�གས་�་ཡིན། �ད་མེད། 16�ང་�ང་ལོངས་�ོ་�ང་ངའི་�མ་རར། �ག་ནས་�ག་པ་
�མས་�ི་�ི་བཟང་བཀོང་ཤིག། ང་ཡི་བ�ེ་�ན་�མ་རར་ཡོང་འ�ག་ལ། དེ་ཡི་ཤིང་ཏོག་ལེགས་ཤོས་ཟ་�་འ�ག།  

ག�ང་� 5 

�ེས་པ།  

1ང་ཡི་�ིང་�ག་དང་མནའ་མ། ང་ཡི་�མ་རའི་ནང་�་འ�ལ་ཡོད། ང་ཡིས་�ན་�་དང་ནི་�་�ལ་བ�། ང་ཡི་
�ང་�ི་དང་ནི་�ང་ཚང་ཟ། ང་ཡིས་�ན་ཆང་དང་འོ་མ་འ�ང་བཞིན་ཡོད། �ད་མེད་�མས། ཟ་ཞིག་དང། བ�ེ་
�ན་�མས། འ�ང་ཞིག། �ོད་ཚ�་བ�ེ་བས་མ་བཟི་བར་འ�ང་ཞིག། ག�ང་�་བཞི་པ། �ད་མེད། 2གཉིད་ལོག་
�བས་�་ང་ཡི་སེམས་གཉིད་སད་ཡོད། �ི་ལམ་ནང་�་བ�ེ་�ན་�ོ་བ�ང་མཐོང་། �ེས་པ། ང་ཡི་བ�ེ་�ན་�ིང་
�ག་བ�ེ་�ོགས་ང་ནང་�་ཡོང་འ�ག། ང་ཡི་མགོ་ནི་ཟིལ་པས་�ོན་པར་འ�ར། ང་ཡི་�་ནི་�ག་པས་�ོན་པར་
འ�ར། �ད་མེད། 3ང་ཡི་གོས་�ད་�ར་�་ཅི་ལ་�ོན། �ང་པ་འ�ས་པས་�ར་�ོག་ཅི་ལས་བཟོ། 4ང་ཡི་བ�ེ་�ན་
ལག་པ་�ོར་བཞག་སོང་། ཁོང་ནི་ཉེ་འ�མ་ཡོད་པས་ང་དགའ་འོ། 5ཁོ་ནི་ནང་�་ཡོང་འ�ག་�་�ིགས་ཡོད། ང་
ཡིས་�ོ་ཡི་�ང་དེ་འ�་བའི་�བས། ང་ཡི་ལག་པ་�་�ལ་�ིས་བ�མ་ཡོད། མ�བ་མོ་�་�ལ་�ོན་པས་བ�མ་ནས་
ཡོད། 6བ�ེ་�ན་ཆེད་�་ང་ཡི་�ོ་འ�ེད་�བས། འོན་�ང་ཁོང་ནི་དེ་ནས་ཐོན་ཟིན་འ�ག། ཁོང་གི་ག�ང་དེ་ཐོས་
�ར་ང་འདོད་དོ། ང་ཡིས་ཁོང་ལ་�ལ་�ང་ཁོང་མ་�ེད། ང་ཡིས་ཁོང་ལ་འབོད་�ང་ལན་མ་ཐོས། 7�ོང་�ེར་�ོར་
�ང་བ�ོད་མཁན་ཚ�་ང་དང་འ�ད། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་བ�ང་ཞིང་�ས་པར་�ས། �ོང་�ེར་དེ་ཡི་�གས་རི་�ང་
མཁན་ཚ�ས། ང་ཡི་�ོད་ཁེབས་དེ་ནི་�ལ་ནས་སོང་། 8ཡེ་�་ཤ་ལེམ་པ་ཡི་�ད་མེད་ཚ�་ང་ལ་དམ་བཅའ་�ོས། ང་ཡི་
བ�ེ་�ན་དེ་དང་འ�ད་འ�ར་ན། ང་ནི་འདོད་ཆགས་ཉམ་�ང་འ�ར་ཡོད་�ོར་ཁོང་ལ་�། �ད་མེད་�མས། 
9�ད་མེད་�ོད་ནས་ཤིན་�་མཛ�ས་པོ་�ོད་�ི་ནི། བ�ེ་�ན་གཞན་དང་མི་འ�་ཅི་ཡོད་དམ། ང་ཚ�ས་�ོད་ལ་དམ་
བཅའ་�ེད་དགོས་པའི། ཁོའི་�ོར་ངོ་མཚར་�ན་པ་ཅི་ཡོད་དམ། �ད་མེད། 10ང་ཡི་�ིང་�ག་མཚར་ཞིང་�ོབས་
�གས་�ན། ཁོང་ནི་�ི་གཅིག་ནང་ནས་ཁོང་འ�་མེད། 11ཁོང་གི་ཞལ་རས་དམར་ཞིང་འཇམ་པོ་ཡོད། ཁོང་གི་�་
ནི་�་�་དང་ནག་པོ་ཕོ་རོག་�ར་ཡོད། 12ཁོང་གི་�ན་ནི་�་འ�མ་�ག་རོན་�ར། འོ་མས་འ�ས་པ་དང་�ག་
�འི་འ�མ། ལངས་ནས་ཡོད་པ་�ག་རོན་�་�་མཛ�ས་�ག་�ན། 13ཁོ་ཡི་འ�མ་པ་�་དང་�ན་ནས་ཁེངས། �མ་
ར་�་�་ཡིད་�་འོང་བ་ཡོད། ཁོ་ཡི་མ�་�ོ་ནི་�་�ལ་�་ཡིས། �ོན་པ་�ས་པ་�་�ད་མེ་ཏོག་འ�། 14ཁོང་གི་�ག་
ནི་ད�ིབས་དང་�ན་པ་ཡོད། ནོར་�ས་�ན་པས་ཚ�གས་ཁོག་�ོན་པར་�ེད། ག�གས་པོར་ཨིན་�་ལི་ནི་�ན་པ་
བ་སོ་�་�་འཇམ། 15ཁོ་ཡི་བ�་ཤ་ཀ་མ་�་པའི་ཀ་བ། གསེར་�ི་�ང་ནང་�་བ�ག་ཡོད་དོ། ཁོ་ཡི་གཟི་བ�ིད་ལེ་
བ་ནོན་རིའི་�ེང་། འ�མ་ཤིང་རིང་པོ་བ�ིད་ཉམ་�ན་�ར་རོ། 16ཁོང་གི་ཁ་ལ་འོ་�ལ་མངར་མོ་ཡོད། ཁོང་ནང་
ཡོད་པ་ཚང་མས་ང་ལ་མ�་བར་�ེད། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཡི་�ད་མེད་�མས། ང་ཡི་�ིང་�ག་འདི་�ར་འ�་བ་ཡིན༎  



ག�ང་� 

ག�ང་� 6 

�ད་མེད་�མས།  

1�ད་མེད་ཚ�འི་ནང་ནས་ཤིན་�་མཛ�ས་�ག་�ན་པ། �ོད་�ི་�ིང་�ག་གང་�་�ིན་སོང་ངམ། ང་ཚ�ས་འཚ�ལ་
བར་�ོད་ལ་རོགས་�ེད་�ིར། བ�ེ་�ན་གང་གི་ལམ་ནས་སོང་བར་བ�ོད། �ད་མེད། 2ང་ཡི་བ�ེ་�ན་ཁོ་ཡི་�མ་
རར་སོང་། དེར་�ན་�འི་ཤིང་�ོང་�ེ་ཡོད་དོ། ཁོ་ནི་�མ་ར་དེའི་ནང་�གས་འཚ�་ཞིང་། �་�ད་མེ་ཏོག་�མས་ནི་
བ�་བར་མཛད། 3ང་ཡི་བ�ེ་�ན་ངའི་ཡིན་ང་ཁོའི་ཡིན། ཁོ་ནི་�་�ད་མེ་ཏོག་གི་�ོད་�། ཁོ་པའི་�གས་�མས་
དེ་གར་འཚ�་ཞིང་འ�ག། ག�ང་�་�་པ། �ེས་པ། 4བ�ེ་�ན་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ར་�ོད་མཛ�ས། �ོད་ནི་�ོང་�ེར་
ཏིར་�ཱ་�ར་ཡིད་འོང་། �ོང་�ེར་�བས་ཆེན་དེ་ཚ�་�་�ར་གཟི་�མ་�ན། 5�ོད་�ི་མིག་དེས་ང་ནས་ཕར་�ར་
ཤིག། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་བཙ�ན་�་བ�ང་བཞིན་འ�ག། �ོད་�ི་�་ནི་གྷིལ་ཨད་རིའི་�ར་�གས། ར་ཡི་�་ཚ�གས་�་
�ར་�བ་བཞིན་འ�ག། 6�ོད་�ི་སོ་ནི་ད་�་འ�ས་མ་ཐག། �ག་�འི་ཚ�གས་�ར་དཀར་བཞིན་ཡོད་པ་འ�ག། 
གཅིག་�ང་ཆད་མེད་ཚང་མ་མ�ངས་པ་ཡིན། 7གདོང་ཁེབས་ནང་�་�ོད་�ི་འ�མ་པ་འཚ�ར། 8�ལ་པོར་བ�ན་
མོ་�ག་�་ཐམ་པ་དང་། �ར་�ོགས་མ་བ�ད་�་དང་། �ད་མེད་ན་གཞོན་�ངས་མེད་བཞག་བ�ག། 9འོན་�ང་
ང་ནི་གཅིག་�ར་དགའ། མོ་ནི་�ག་རོན་�ར་མཛ�ས། མོ་ནི་མ་ཡི་�་མོ་གཅིག་�་ཡིན། མོ་ནི་མ་ཡི་�་མོ་བ�ེ་ཤོས་
ཡིན། �ད་མེད་ཚང་མས་མོ་ལ་བ�་ཞིང་བ�ོད། བ�མ་མོ་དང་ནི་�ར་�ོགས་མ་ཚ�ས། མོ་ལ་བ�ོད་པའི་�་གཞས་
གཏོང་། 10ཐོ་རང་�་�་�ང་བ་འདི་�་རེད་དམ། ཉི་མ་དང་ནི་�་�ར་འོད་འཚ�ར་ཞིང་། མོ་ནི་མཛ�ས་�ག་�ན་
ཞིང་བ�ག་མདངས་ཆེ། 11�ང་གཤོང་ལ་ནི་�ེ་ཤིང་�་�་བ�། �ན་ཤིང་�ེང་�་ལོ་མ་གསར་པ་བ�། སེ་འ�་
�ོན་ཤིང་འ�མ་གཞད་བ�་བའི་�ིར། ང་ནི་ཁམ་འ�ས་ཤིང་�ོད་མར་ཡོང་ངོ། 12ང་འདར་བཞིན་ཡོད། ཤིང་
�འི་ཁ་ལོ་པ་ནི་དམག་འཐབ་པར་འདོད་�ན་ཆགས་པ་�ར། ང་�ོད་ལ་བ�ེ་བ་�ེད་པར་འདོད་�ན་ཆགས་ཡོད། 
�ད་མེད་�མས། 13�བ་དང་�བ་དང་ཤ་�མ་�ི་�་མོ། ང་ཚ�ས་�ོད་ནི་�བ་པར་བ�་བར་�། �ད་མེད། ང་ལ་
བ�་མཁན་�མས་�ི་�ལ་�ོད་�། �བ་�བས་ང་ལ་བ�་བར་ཅི་འདོད་དམ༎  

ག�ང་� 7 

�ེས་པ།  

1�ོད་ནི་མཚར་ཆེ་བ་�་མོ་ཇི་འ�་ཡིན། �ོད་�ི་�མ་གོན་�ང་པ་ཇི་�ར་མཛ�ས། �ོག་པའི་བ�་ཤ་�ལ་�ན་ལས་
འ�འོ། 2�ོད་�ི་�ེ་བ་ཕོར་པ་�ོར་�ོར་�་�་ཡོད། དེར་�ན་�་�བ་པའི་�ན་ཆང་ནམ་ཡང་མི་�ོགས། �ོད་ཡི་
�ོད་པར་�་�ད་མེ་ཏོག་བ�ོར་བའི་�ོ་ཡི་ཆག་པ་�་�་ཡོད། 3�ོད་�ི་�་མ་ཤ་བའི་མཚ�་མ། གནའ་བ་གཉིས་པོ་
�་�ར་ཡོད་པ་ཡིན། 4�ོད་�ི་�ེ་ནི་བ་སོའི་གན་དཧོ་འ�། �ོད་�ི་མིག་ནི་�ོང་�ེར་ཆེན་པོ་དེ། �ལ་�ོའི་འ�མ་
�་ཧེཤ་བྷོན་�ོང་�ེར་�ི། �་ཡི་�ིང་�་�མས་དང་མ�ངས་པ་ཡིན། �ོད་�ི་�་ནི་དྷ་མསེ་ཀསེ་�ང་མཁན། ལེ་བ་
ནོན་གན་དཧོ་�ར་ཡིད་�་འོང་། 5�ོད་�ི་མགོ་ནི་རི་བོ་ཀར་མེལ་�ར། མཐོ་པོར་འདེགས་ཤིང་�ས་པའི་�་དེ་ནི། 



ག�ང་� 

��་�ེ་�་ལེགས་�་�་འཚ�ར་བ་ཡོད། མཛ�ས་�ག་དེ་ཡིས་�ལ་པོ་དབང་བ�ང་�ེད། 6�ོད་ནི་ཡིད་འོང་ཇི་�ར་
མཛ�ས་པོ་ཡོད། �ོད་�ི་བ�ེ་བ་ནས་དགའ་�ོ་ཇི་འ�་ཆ་ཚང་ཐོབ། 7�ོད་ནི་ཁ་�ར་ཤིང་�ར་ཉམས་དོད་པོ། �་མ་
�མས་ནི་ཁ་�ར་ཤིང་འ�ས་གཅིག་བ�ས་འ�། 8ང་ནི་ཁ་�ར་ཤིང་འཛ�གས་འ�ས་�་འ�། �ེད་�ི་�་མ་�མས་
ནི་�ན་འ�མ་ཆག་པ་འ�། �ོད་�ི་ད�་ནི་�་�འི་�ི་བཟང་�ར། 9�ོད་�ི་ཁ་ནི་�ན་ཆང་ལེགས་ཤོས་མ�ངས༎  

�ད་མེད།  

དེ་ནས་�ན་ཆང་ང་ཡི་བ�ེ་�ན་�ར། ཐད་ཀར་ཁོང་གི་མ�་�ོ་དང་། སོ་ཡི་�ེང་�་�ག་ནས་འ�ོ་�་བ�ག། 
10ང་ནི་ང་ཡི་བ�ེ་�ན་ལ་བདག་པས། ཁོ་ཡིས་ང་ལ་འདོད་པར་�ེད། 11བ�ེ་�ན་ཤོག་དང་ང་ཚ�་�ོང་ནང་འ�ོ། 
�ོང་གསེབ་ནང་�་མཚན་མོར་གནས་�ོད་�། 12ང་ཚ�ས་�་པོ་ལངས་ནས་�ན་ཚལ་ཚ�ར། དེ་ཚ�་�ེ་འགོ་�གས་པ་
ཡོད་དང་མེད། དེ་ཚ�་འ�མ་བཞད་ཁ་འ�ེད་ཡོད་མེད་དང་། སེ་འ�་�ོང་པོ་འ�མ་བཞད་བ�་བར་འ�ོ། ང་ཡི་
བ�ེ་བ་�ེད་ལ་དེ་གར་�ིན། 13�ོད་�ིས་�ི་ཞིམ་ཡོད་པའི་�ི་ཤིང་�མ་�འི་�ི་བཟང་�མ་�ས། ང་ཚ�འི་�ོའི་
འ�ིད་ཤིང་ཏོག་ཞིམ་པོ་འ�་མིན། བ�ེ་�ན་�ེད་�ི་ཆེད་�་བཞག་ཡོད་དོ༎  

ག�ང་� 8 

1ང་ཡི་མ་ཡི་�ོད་ལ་�་མ་�ེར། འཚ�་�ོང་�ིས་པའི་�ོད་དང་ང་གཉིས་ནི། �ན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཅི་མ་�ང་། 
�ོད་དང་ང་གཉིས་�་ལམ་�་འ�ད་�བས། གལ་�ིད་ང་ཡི་�ོད་ལ་ཁ་�ེལ་ན། གཞན་�ི་དེ་ལ་དོ་�ང་མི་�ེད་དོ། 
2ང་ཡི་ཨ་མའི་ཁང་པར་�ོད་འ�ིད་ཡོང། �ོད་�ི་ང་ལ་དེ་�་བ�ེ་བ་�ེད་�བ་�བ་ཡོང། �ན་ན་�བ་པའི་�ན་
ཆང་དང་སེ་འ�འི་ཆང་། ང་ཡིས་�ོད་ལ་འ�ང་བའི་ཆེད་�་�ིན། 3�ེད་�ི་�ག་གཡོན་ང་ཡི་མགོའི་འོག་ཡོད། 
�ག་གཡས་ང་ལ་བ�ེ་བས་�་�་�ེད། 4ང་ཚ�འི་བ�ེ་བར་བར་ཆད་མི་�ེད་ཅིང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ད་མེད་དམ་
བཅའ་�ོས། ག�ང་�་�ག་པ། �ད་མེད་�མས། 5རང་གི་བ�ེ་�ན་ལ་ལག་པ་བཏང་ནས། �ེ་ཐང་ནང་ནས་ཡོང་
བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ནི་�་རེད་དམ། �ད་མེད། �ོད་ཉིད་�ེས་སའི་ས་�ལ་�ི་ནང་�། �་�འི་�ོང་འོག་ང་ཡིས་�ོད་
གཉིས་སད། 6ང་རང་མ་གཏོགས་གཞན་�ི་བ�ེ་བ་ལ། ཚང་མར་�ེད་�ི་སེམས་�ི་�ོ་�ོབ་ཅིག། ང་རང་མ་
གཏོགས་གཞན་ལ་ལག་མ་འཐམས། བ�ེ་བ་འཆི་བ་�ར་�ོབས་�གས་�ན། འདོད་ཆགས་འཆི་བ་�ར་�ས་
�ོབས་ཆེ། དེ་མེ་�ེ་�ར་འབར། �ོ་བའི་མེ་�ར་འཚ�ག། 7�་ཡིས་�ང་ནི་དེ་ལ་གསོད་མི་�བ། �་ལོག་གིས་�ང་དེ་
ལ་�བ་མི་�ས། འོན་�ང་ནོར་�ིས་བ�ེ་བ་ཉོ་ཐབས་�ིས་ན། དེ་ལ་དམའ་འབེབས་གཅིག་�་ཐོབ་པར་འ�ར། 
�ད་མེད་�ི་�ན་ཚ�། 8ང་ཚ�་ལ་ག�ང་མོ་ཡོད་པའི་�་མ་�ང་། ན་གཞོན་གཉེན་�ིགས་ཡོང་�བས་ཅི་�ེད་དམ། 
9གལ་ཏེ་མོ་ནི་�གས་རི་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་མོ་ལ་ད�ལ་�ི་�ོག་མཁར་བཟོ། འོན་�ང་གལ་�ིད་མོ་ནི་
�ལ་�ོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་མོ་ལ་འ�མ་ཤིང་�ང་ལེབ་�ིས། བཙན་པོར་བཟོས་ནས་�ང་�ོབ་�ེད་པར་
འ�ར། �ད་མེད། 10ང་ནི་�གས་རི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ང་ཡི་�་མ་�མས་ནི་དེའི་�ོག་མཁར་�མས། ང་ལ་ཁོ་
མཉམ་�ིང་ཚ�མ་པ་དང་། ཞི་བདེ་ཡོང་བ་ང་ཡི་བ�ེ་�ན་�ིས་ཤེས་སོ། �ེས་པ། 11བྷལ་ཧ་མོན་ཞེས་པའི་ས་གནས་
�། སོ་ལོ་མོན་ལ་�ན་ཚལ་ཞིག་ཡོད་དོ། དེ་ནི་ཁོང་ནས་གཡར་མཁན་ཞིང་པ་རེས། ད�ལ་�ི་ཊམ་ཀ་ཆིག་�ོང་རེ་



ག�ང་� 

�ོད་དོ། 12སོ་ལོ་མོན་�ིས་ནི་ཊམ་ཀ་ཆིག་�ོང་འ�ེར་བ�ག། ཞིང་པ་རང་གི་�ལ་བ་ཉིས་བ�་དེས། ང་ལ་ནི་རང་
གི་�ན་ཚལ་ཞིག་ཡོད་དོ། 13ང་ཡི་བ�ེ་�ན་�ོད་�ི་�ད་དེ་�མ་ར་ནས་ང་ལ་ཐོས་འ�ག། �ོད་�ད་ཉན་པའི་
ཆེད་ང་ཡི་རོགས་པ་ཚ�་ནི་�ག་ནས་ཡོད། �ད་མེད། 14ང་ཡི་བ�ེ་�ན་�ོད་ནི་�ན་�་�ེས་པའི་རིར། གནའ་བ་ཤ་
གཞོན་�་�ར་ངའི་�ར་ཤོག། 



 

Isaiah 

ཡེ་ཤ་�ཱ 1 

1མདོ་འདིའི་ནང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་མོཛའི་�་ཡེ་ཤ་�ཱ་ལ་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་�མས་�་ཛ�་�ཱ་དང་ཡོ་ཐམ་དང་
ཨ་ཧཛ་དང་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་བཅས་�ི་�ིད་�ོངས་�བས་�་མངོན་པར་མཛད་པའི་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོར་
ག�ང་འ�ིན་ཁག་གསལ་ཡོད༎  

དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་མི་མང་ལ་བཀའ་�ོན་གནང་བ།  

2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ེ་གནམ་དང་ས་གཞི་ངས་གང་�ས་པར་ཉོན་ཞིག ངས་གསོ་�ོང་�ས་པའི་�་�ག་
ཚ�ས་ང་ལ་ངོ་ལོག་�ས་�ང། 3�གས་ཟོག་སེམས་ཅན་ཚ�ས་�ང་རང་གི་བདག་པོ་�་ཡིན་ཤེས་པ་མ་ཟད། བོང་�་
ཚ�ས་རང་གི་�ིན་བདག་གི་�་ཆག་གང་�་�ད་�ི་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ཚ�ས་ཤེས་�ི་ཡོད། འོན་�ང་ངའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་
མང་ཚ�ས་མི་ཤེས་པ་དང་གང་ཡང་ཤེས་�ོགས་�ེད་མི་�བ་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ། 4�ོད་ནི་ཉེས་�ིག་ཅན་�ི་མི་
རིགས་ངན་པ་�ོད་ཚ�་རང་གི་�ིག་པས་འཇིགས་པ་དང། �ོད་ཚ�འི་�ིག་པས་�ོད་ཚ�་ལ་མར་འ�ད་ཡོད། �ོ་ཚ�ས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམ་པའི་དཀོནམཆོག་�ངས་ནས་རང་གི་�བ་བ�ན་ཡོད་དོ། 5�ོད་ཚ�ས་
ཁོང་ལ་ཅིའི་�ིར་�་མ�ད་དེ་ངོ་�ོལ་�་བར་�ེད་དམ། ད་�ང་�ོད་ཚ�་ཉེས་ཆད་�ོང་བར་འདོད་དམ། �ེ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�ོད་�ི་མགོ་བོ་�ོན་ནས་�་ཡིས་གང་ཡོད་པ་དང། �ོད་�ི་�ིང་དང་སེམས་ཉིད་ནད་གཞིས་མནར་དོ། 
6�ོད་�ི་མགོ་ནས་�ང་མཐིལ་བར་�་ནད་གཞི་མེད་པའི་གནས་ནི་གཅིག་�ང་མེད། �ོད་�ི་�ས་པོ་�་�ེས་དང་
�་ཁ་གསོ་�་མེད་པའི་�་དང་�་བ་གང་ཞིང། དེ་ཚ�་གཙང་མ་བཟོས་མེད་ཅིང་�་རས་�ང་ད�ིས་མེད་དོ། དེའི་
ཁར་�་�ན་སོགས་�ག་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 7�ོད་ཚ�འི་�ལ་�ང་�ོངས་ཤིང་�ོང་�ེར་མེས་འཚ�གས་ཡོད་པ་དང། �ི་
�ལ་བ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་སར་�ོད་ཚ�འི་ས་ཆ་བཙན་འ�ོག་དབང་བ�ར་�ས་ཏེ་�ང་གོག་�་གཏོང་བར་
�འོ། 8ཡེ་�་ཤ་ལེམ་གཅིག་�་�ག་ཡོད་དོ། འོན་�ང་དེ་མཐའ་�ོར་ཡོད། དེ་�ན་ཚལ་ནང་�ང་�་བའི་ཁང་�ང་
ངམ་ཀག་རའི་ཚལ་ཞིང་�་ཡབ་བཞིན་�ང་�ོབ་མེད་པར་�ས་ཡོད། 9གལ་ཏེ་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་མི་མང་ཁ་ཤས་ཚ�་ཐར་མ་གནང་བ་ཡིན་ན། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནི་སོ་དྷོམ་དང་གོ་མོ་ར་�་�་ཆ་ཚང་�ལ་
མེད་�་འ�ར་ངེས་སོ། 10�ེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོད་�ི་�ིད་�ོང་པ་ཚ�་དང་མི་མང་�མས་སོ་དྷོམ་པ་དང་གྷོ་མོ་�ཱ་པ་
བཞིན་ཡིན་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་བཀའ་གང་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཉོན་ཞིག ང་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�ོབ་�ོན་གནང་བར་དོ་�ང་�ོས་ཤིག 11ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བར། �ོད་ཚ�འི་
བསམ་�ོར་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་�ལ་བཞིན་པའི་དམར་མཆོད་འདི་ཚ�་ལ་ངས་འདོད་�ི་རེད་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། ང་
ལ་�ོད་ཚ�འི་�ག་གི་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་དང་ཡིད་�་འོང་བའི་སེམས་ཅན་�མས་�ི་ཚ�ལ་�ས་ཞེན་པ་ལོག་
ཡོད། ང་ནི་བ་�ང་དང་�ག་དང་རའི་�ག་གིས་ཡིད་ཐང་ཆད་སོང། 12�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་མཆོད་པར་ཡོང་�བས་
�ས་དེ་ཚ�་ངའི་སར་འ�ེར་ཤོག་ཅེས་བ�ོད་�ང་ངམ། �ོད་ཚ�ར་ངའི་མཆོད་ཁང་ནང་�ས་ཕར་�ར་འ�ལ་
དགོས་ཟེར་བ�ོད་�ང་ངམ། 13�ོད་ཚ�ས་མཆོད་པ་འ�ེར་ཡོང་བ་དེ་ཕན་མེད་ཡིན། �ོད་ཚ�ས་བ�ག་པའི་�ོས་�ི་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

�ི་མར་ང་ཞེན་པ་ལོག་སོང། ངས་�ོད་ཚ�འི་�་བ་གསར་པའི་�ས་ཆེན་དང། ངལ་གསོ་བའི་ཞག་�ས་ཆེན་དང་
གཞན་ཆོས་�ི་འ�་འཛ�མས་ཁག་ལ་བཟོད་�ན་�ེད་མི་�བ། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོད་ཚ�འི་�ིག་པས་ངན་�ད་�་འ�ར་
ཡོད་དོ། 14�ོད་ཚ�འི་�་བ་གསར་པའི་�ས་ཆེན་དང་ཉི་མ་དམ་པ་�མས་ལ་ངས་�ང་པོ་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�་ངས་
འ�ར་མ་�བ་པའི་�ར་པོ་འཛ�་པོ་�་�་ཆགས་ཡོད་དོ། 15�ོད་ཚ�ས་ལག་པ་ཡར་འདེགས་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་
�བས་། ངས་�ོད་ཚ�ར་མི་བ�འོ། �ོད་ཚ�ས་�ོན་ལམ་ཇི་མང་�བ་ཡང་ངས་མི་ཉན་ནོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་
ཚ�འི་ལག་པ་�མས་�ག་གིས་བ�མ་ཡོད་དོ། 16�ོད་རང་ཚ�་གཙང་མ་�ས་ཤིག། ངས་མཐོང་སར་�ོད་ཚ�ས་�ས་
པའི་�་བ་ངན་རིགས་�མས་�ངས་ནས་མཚམས་འཇོགས་�ོས་ཤིག 17�ང་བདེན་�་�ར་�ོབས་ཤིག། �ིམས་
ད�ོད་�ང་པོ་གཏོང་ཤིག་དང་། མནར་གཅོད་�ོང་མཁན་ཚ�ར་རོགས་རམ་དང། ད་�ག་ཚ�ར་རང་གི་ཐོབ་ཐང་
དང་�ག་མོ་ཚ�ར་�ང་�ོབ་�ོས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ད་ང་ཚ�་གནས་�ངས་�ོར་
ལ་�ོས་བ�ར་�་དགོས། �ོད་ཚ�་�ིག་པས་ཐིག་དམར་པོར་འ�ར་ཡོད་ན་ཡང་ངས་�ོད་ཚ�་ཁ་བ་�ར་དཀར་པོ་
འ�་�་ཡིན། �ོད་ཚ�་�ིག་པའི་ཐིག་�་�ག་�ར་ཡོད་ན་ཡང་�ོད་ཚ�་བལ་�ར་དཀར་པོར་འ�ར་ཡོང། 19གལ་
�ིད་�ོད་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�འི་ས་ཞིང་ནས་ཐོན་པའི་འ�ས་�་བཟང་པོ་ཟ་བར་འ�ར། 
20�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�་འཆི་བར་ངེས་སོ། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་
ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ༎  

�ིག་པས་གང་བའི་�ོང་�ེར།  

21�ར་དམ་ཚ�ག་ཅན་�ི་�ོང་�ེར་དེ་ད་ཆ་�ད་འཚ�ང་མའི་�་�ོད་�་བཞིན་ཡོད། �ས་�བས་ཤིག་ལ་དེར་མི་
�ང་བདེན་�མས་�ི་ཁེངས་ཡོད་པ་དང། ད་ཆ་དེར་མི་གསོད་མཁན་�མས་གཅིག་པོའི་�ག་ཡོད། 22ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�ོད་�ར་ད�ལ་�ར་ཡོད་པ་ད་ཆ་ཕན་མེད་�་འ�ར་ཡོད། �ར་�ན་ཆང་ཞིམ་པོ་དང་འ�་བ་ཡོད་ཅིང་ད་
ཆ་�་དང་འ�་བ་ཡིན་ནོ། 23�ོད་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་ངོ་ལོག་མཁན་དང་�ན་ཇག་གི་�ོགས་པོ་ཡིན་པ་དང། �ན་
པ་དང་�ོག་�ན་�ག་�་ལེན་བཞིན་ཡོད། དེ་ཚ�ས་�ིམས་ཁང་ནང་ད་�ག་ཚ�ར་�ང་�ོབ་མི་�ེད་པ་དང་�ག་མོ་
ཚ�འི་ཁ་མ�ར་ཉན་�ི་མེད་དོ། 24ད་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་
དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བར་ཉོན་ཞིག ངའི་ད�་བོ་�ོད་ཐོག་ངས་ད�་ཤ་ལེན་�་ཡིན་པ་དང་�ོད་�ིས་
ང་ལ་�ར་ཡང་དཀའ་ངལ་བཟོ་མི་�བ་བོ། 25ངས་�ོད་ཐོག་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་དང། ངས་གསེར་ད�ལ་ཟང་
�གས་ནི་�ད་མེད་བཟོ་བ་�ར་�ོད་ཚ�་ཡང་གཙང་མ་བཟོ་�་དང། �ོད་ཚ�འི་མི་གཙང་བ་ཚང་མ་�ིར་འདོན་�་
�་ཡིན། 26�ོད་ཚ�་མཉམ་�་�ར་ཡོད་པ་�ར་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ིད་�ོང་པ་དང་�ོས་�ོན་པ་�མས་�ོད་�་ཡིན། 
དེ་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནི་�ང་བདེན་དང་དམ་ཚ�ག་ཅན་�ི་�ོང་�ེར་ཞེས་�གས་པར་འ�ར་རོ། 27གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ནི་�ང་བདེན་ཡིན་�བས། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་འ�ོད་བཤགས་�ལ་མཁན་�མས་�ོབས་པར་
གནང་ཡོང་ངོ། 28འོན་�ང་�ིག་པ་�་མཁན་དང་ཁོང་ལ་ངོ་ལོག་�་མཁན་ཚང་མ་�བ་པར་མཛད་�་དང་ཁོང་
ལ་�ོང་མཁན་�མས་གསོད་པར་མཛད་པར་འ�ར་རོ། 29�ོད་ཚ�ས་ཤིང་�ོང་�མས་ལ་མཆོད་པ་དང་�མ་ར་
དམ་པ་�མས་འདེབས་པ་དེ་ལ་འ�ོད་པ་བ�ེད་པར་འ�ར། 30�ོད་ཚ�་བེར་ཤིང་�ས་ནས་�ལ་བར་འ�ར་བ་
དང་�་�གས་མཁན་མེད་པའི་�མ་ར་བཞིན་ཡལ་བར་འ�ར། 31མེ་ཚག་གིས་སོག་མ་ལ་མེ་འབར་བ་�ར་མི་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་ཚ�་ཡང་དེ་ཚ�འི་ལས་ངན་�ིས་མེད་པར་བཟོ་བར་འ�ར་བ་དང་�ས་�ང་དེ་ཚ�འི་འཇིགས་
པ་ལ་འགོག་མི་�བ་བོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 2 

མཐའ་མེད་པའི་ཞི་བ།  

1དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་མོཛའི་�་ཡེ་ཤ་�ཱ་ལ་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོར་ལ་འ�ིན་འདི་དག་གནང་ངོ། 2མ་
འོང་�ས་�་། མཆོད་ཁང་ཡོད་པའི་རི་བོ་དེ་ནི་ཚང་མ་ལས་ནི་མཐོ་བར་འ�ར། དེ་ནི་རི་བོ་ཡོངས་ལས་མཐོ་བར་
འ�ར། མི་རིགས་མང་པོ་དེ་ཡི་�ོགས་�་ཡོང། 3དེར་མི་མང་�མས་ནས་འདི་�ར་�ས། ང་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་རི་བོར་�ལ་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་ཁང་ནང་�་འ�ོ། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་�ེད་དགོས་ལམ་
�ོན་གནང། ཁོང་གིས་བ�ན་པའི་ལམ་�་ངེད་འ�ོའོ། གང་ལ་ཟེར་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི། �ོབ་�ོན་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�ོགས་ནས་ཡོང། ཛ�་ཡོན་�ོགས་ནས་ཁོང་གིས་མི་མང་ལ་ནི་བཀའ་གནང་ངོ། 4ཁོང་གིས་མི་རིགས་�ོབས་
ཅན་�མས་�ི་�ོད་འཁོན་འ�གས་ཞི་�ིགས་གཙང་མ་གནང། དེ་ཚ�ས་རང་གི་རལ་�ི་�མས་�ང་ནས་ཐོང་
གཤོལ་བཟོ་བར་�། མ�ང་�མས་�ང་ནས་ཟོར་བ་བཟོ་བར་�། མི་རིགས་ཡོངས་ནས་དམག་འ�གས་མི་�ེད་
པར། དམག་གི་ཆེད་�་�་�ིགས་མི་�ེད་དོ། 5ད་�་ཡ་ཀོབ་རིགས་བ�ད་�མས། ང་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་གནང་བའི་འོད་�ི་ནང་�་གོམ་པ་�ོ་བར་�༎  

ང་�ལ་མེད་པར་འ�ོའོ།  

6�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་རང་གི་མི་མང་ཡ་ཀོབ་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་�ངས་བར་མཛད་ཡོད། ཤར་
�ོགས་ནས་དང་ཕེ་ལེ་ཤེད་ནས་ངན་�གས་ལག་ལེན་�ིས་�ལ་འདི་ཁེངས་འ�ག མི་མང་�མས་ནས་�ི་�ལ་
བའི་�གས་�ོལ་�ི་�ེས་�་འ�ངས་བཞིན་འ�ག 7དེ་ཚ�འི་�ལ་ནི་གསེར་ད�ལ་�ི་ཁེངས་ཡོད་པ་དང། དེ་ཚ�འི་
ནོར་�མས་མཐའ་མེད་དོ། དེ་ཚ�འི་�ལ་ནི་�ས་ཁེངས་ཡོད་པ་དང། ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་�ངས་མེད་དོ། 8དེ་ཚ�འི་
�ལ་ནི་�་འ�ས་ཁེངས་ཡོད་པ་དང། དེ་ཚ�ས་རང་གི་ལག་པས་བཟོས་པའི་དངོས་པོར་མཆོད་�ི་ཡོད་དོ། 9ཚང་མ་
�ང་�ང་དང་དམའ་འབེབས་�ང་ངེས་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�་ལ་བཟོད་གསོལ་མ་གནང་བར་མཛ�ད། 
10དེ་ཚ�་�ག་རིའི་ནང་ཡིབ་པ་དང་ས་ལ་ཨི་�ང་�ས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་ལས་ཐར་ཐབས་
དང་ཁོང་གི་མ�་�ོབས་དང་གཟི་བ�ིད་ལས་ཡིབ་ཐབས་�ེད་དོ། 11འ�ོ་བ་མིའི་�ོབ་པ་�ོགས་ནས་ང་�ལ་
འཛ�གས་པར་�ེད་པའི་ཉི་མ་ཞིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་�་ལ་བ�ོད་པར་འ�ར། 
12ཉིན་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་ཅན་�ིས། �ོབས་�གས་ཅན་དང་ང་�ལ་ཅན་དང་�ོབ་པ་ཅན་
�མས་ལ་ཉམས་�ང་བཟོས་པར་འ�ར། 13ཁོང་གིས་ལེ་བ་ནོན་�ི་འ�མ་ཤིང་རིང་པོ་དང་བྷ་�ན་�ལ་�ི་བེ་
ཤིང་�མས་མེད་པར་མཛད་དོ། 14ཁོང་གིས་རི་མཐོ་པོ་དང་རི་�ན་�མས་�ོམ་པར་མཛད་དོ། 15གན་དྷོ་ལ་མཐོ་
པོ་དང་མཁར་བཙན་པོ་�གས་རི་�མས་�ོམ་པར་མཛད་དོ། 16ཁོང་གིས་�་འཟིངས་ཆེན་པོ་དང་ཤིན་�་མཛ�ས་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

པོ་�མས་�ང་�བ་པར་མཛད་དོ། 17-18འ�ོ་བ་མིའི་�ོབ་པ་འཛ�གས་པ་དང་། འ�ོ་བ་མིའི་ང་�ལ་མེད་པར་
མཛད་དོ། �་འ�་ཆ་ཚང་ཡལ་བར་འ�ར་བ་དང་ཉིན་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོ་ལ་བ�ོད་དོ། 19གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ས་གཞིར་གཡོ་འ�ལ་གཏོང་བར་ཕེབས་�བས་�། མི་མང་�མས་�ག་�ག་�་ཡིབ་པ་དང་ས་ལ་
དོང་�ས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་བ་ལས་གཡོལ་ཐབས་དང་ཁོང་གི་མ�་�ོབས་དང་གཟི་བ�ིད་
ལས་ཡིབ་ཐབས་�ེད་དོ། 20ཉིན་དེ་�ེབས་�བས་དེ་ཚ�ས་གསེར་ད�ལ་�ི་བཟོས་པའི་�་འ�་ཚ�་ད�གས་པ་དང། 
�ི་བ་དང་ཙ�་ཙ�་�མ་པོ་ཚ�ར་དེ་ཚ�་བཞག་པར་�འོ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ས་གཞིར་གཡོ་འ�ལ་གཏོང་བར་
ཕེབས་�བས་�་མི་མང་�མས་དོང་དང་�ག་�ག་ནང་ཡིབ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་དང་ཁོང་གི་
མ�་�ོབས་དང་གཟི་བ�ིད་ནས་གཡོ་ཐབས་�ེད་དོ། 22འཆི་�འི་མི་ལ་�ོས་འགེལ་མ་�ེད། དེ་ཚ�་ལ་རིན་ཐང་ཅི་
ཡོད་དམ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 3 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་ཟིང་�ང།  

1ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་�་�་ནས་མི་མང་
�མས་�ིས་�ོ་བཅོལ་བའི་ཐམས་ཅད་དང། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་ཁ་ཟས་དང་�་དང། 2དེ་ཚ�འི་དཔའ་བོ་དང། དམག་
མི་ཚ�་དང། �ིམས་དཔོན་དང། �ང་�ོན་པ་དང། མངོན་ཤེས་མཁན་དང། �ིད་�ས་མཁས་པ་ཚ�་དང། 3དེ་ཚ�འི་
ད�ང་དམག་དང། ཞི་བའི་འགོ་པ་དང། དེ་ཚ�འི་�ིད་དོན་པ་དང། ངན་�གས་�ི་གནས་�ངས་དབང་�ར་མཁན་
ཚང་མ་བ�མ་�ི་རེད། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། མི་མང་�མས་ལ་ལོ་ཚ�ད་མ་ལོན་པའི་�་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�འི་ཐོག་�་
�ིད་�ོངས་�ེད་�་འ�ག་པར་འ�ར། 5ཚང་མས་གཅིག་གིས་གཅིག་ནས་མཁེ་ཕན་ལེན་པ་དང། མི་མང་ལོ་�ང་
ཚ�ས་�ན་པར་�ས་ཞབས་མི་�ེད་པ་དང་མི་མང་ཕན་མེད་མི་རབས་ཚ�ས་གོང་མ་�མས་ལ་�ས་ཞབས་མི་�ེད་དོ། 
6རིགས་�ས་ཞིག་གི་འ�ས་མི་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་འ�ས་མི་གཅིག་ལ་འདམས་ནས། �ོད་ལ་གོན་�འི་གོས་ཤིག་ཡོད་
�བས་ང་ཚ�འི་དཀའ་ངལ་�ི་�ས་�བས་འདིར་ང་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་�ེད་རོགས་ཤེས་�་བའི་�ས་�བས་ཤིག་ཡོང་
ངོ། 7འོན་�ང་ཁོས་ངས་�ོད་ཚ�ར་རོགས་�ེད་མི་�བ། ང་ལ་ཁ་ཟས་དང་གོས་�ང་མེད། ང་ལ་�ོད་ཚ�འི་འགོ་
འཛ�ན་�་མ་བ�ོ་རོགས་ཤེས་ལན་འདེབས་པར་འ�ར་རོ། 8ཡེ་�་ཤ་ལེམ་འཇིགས་པ་དང་ཡ་�་�་འ�ེལ་བཞིན་
ཡོད། དེ་ཚ�ས་�ས་པ་དང་�་ད�ོད་གཉིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�བ་འགལ་ཡིན་པ་དང། དེ་ཚ�ས་མངོན་
གསལ་དོད་པོས་དཀོན་མཆོག་ལ་དམའ་འབེབས་�ས་སོ། 9དེ་ཚ�འི་འཁོན་སེམས་�ིས་དེ་ཚ�་རང་ཉིད་ལ་�བ་�ལ་
�ེད་པར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་སོ་དྷོམ་མི་མང་བཞིན་མངོན་གསལ་དོད་པོས་�ིག་པ་�ིས་པ་དང། དེ་ཚ�་འཇིགས་པ་ནི་
དེ་ཚ�་རང་གི་ལག་པའི་འ�ེར་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ། 10མི་�ང་བདེན་�མས་དགའ་བའི་ངང་ལ་གནས་པ་དང། དེ་ཚ�་
ལ་�་བ་ལམ་འ�ོ་ཡོང་བ་དང། དེ་ཚ�ས་�ིས་པའི་འ�ས་�ར་ལོངས་�ོད་�བ་བོ། 11འོན་�ང་མི་ངན་པ་�མས་
འཇིགས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་གཞན་ལ་ཇི་�ར་�ིས་པ་དེ་�ར་དེ་ཚ�་ལ་ཡོང་བར་འ�ར། 12ད�ལ་གཡར་མཁན་�ིས་
ངའི་མི་མང་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་ཡོད་པ་དང། དེ་ཚ�འི་�ན་བདག་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་མགོ་�ོར་བཏང་ཡོད་དོ། �ེ་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

ངའི་མི་མང་ཚ�་�ོད་ཚ�འི་འགོ་དཔོན་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་ལམ་ལོག་པར་འ�ིད་པའི་�ེན་�ིས་གང་�་འ�ོ་དགོས་པ་མི་
ཤེས་སོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་མི་མང་ལ་�ིམས་ད�ོད་གནང་བ།  

13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་ཁ་མ�་གནང་�ར་�་�ིགས་ཡོད་པ་དང། ཁོང་གི་རང་གི་མི་མང་ལ་�ིམས་
ད�ོད་གཏོང་གནང་�ར་�་�ིགས་ཡོད་དོ། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ན་པོ་ཚ�་དང་མི་མང་གི་འགོ་འཛ�ན་
ཚ�ར་�ིམས་གཏོང་གནང་བར་འ�ིད་ཕེབས་ཏེ། ཁོང་གིས་�ོན་བ�ོད་འདི་�ར་གནང། �ོད་ཚ�ས་�ན་ཚལ་བཅོ་
ཡོད་པ་དང། �ོད་ཚ�འི་�ིམ་ནང་ལ་�ོད་ཚ�ས་ད�ལ་པོ་ཚ�འི་ས་ནས་འ�ོག་པའི་�་ནོར་�མས་�ིས་ཁེངས་འ�ག་
གོ། 15�ོད་ཚ�ར་ངའི་མི་མང་�མས་ལ་གཉའ་གནོན་གཏོང་བའི་དབང་ཆ་མེད་པ་དང། ད�ལ་པོ་�མས་ནས་
མཁེ་ཕན་ལེན་པའི་དབང་ཆ་ཡང་མེད། ང་�་ན་མེད་པའི་�ན་དབང་ཅན་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་
ཡིན་ཞེས་སོ༎  

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ད་མེད་ཚ�ར་ཉེན་བ�་ཞིག་གནང་བ།  

16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ོས་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ད་མེད་ཚ�་གཏམ་འདོད་ཆེན་པོ་ཇི་
�ར་འ�ག དེ་ཚ�འི་གདོང་�ེན་�་བ�ན་ནས་འ�ོ་བ་དང། དེ་ཚ�་�ག་�་�ལ་བཤད་པ་དང། དེ་ཚ�ས་གོམ་པ་དལ་
པར་�ོ་བ་དང་དེ་ཚ�འི་�ང་པའི་ཚ�གས་ལ་�ོག་ག�བ་�ོན་པ་དེས་སིར་སིར་ཚ�ང་ཚ�ང་ཞེས་�་འདོན་ནོ། 17འོན་
�ང་ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། ངས་དེ་ཚ�འི་མགོ་བོའི་�་གཞར་ནས་མགོ་རིལ་བཟོ་�་ཡིན་ཞེས་སོ། 
18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ད་མེད་ཚ�་ནས་དེ་ཚ�ས་གཏམ་འདོད་�ེད་པའི་�ང་པའི་ཚ�ག་
དང་མགོ་དང་�ེ་ལ་�ོན་པའི་�ན་ཆ་དང། 19དེ་ཚ�འི་ལག་ངར་ལ་�ོན་པའི་�ན་ཆ་བཅས་བཞེས་པའི་ཉིན་ཞིག་
ཡོང་བ་ཡོད། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་གདོང་ཁེབས་དང། 20ཞ་མོ་དང་ངན་�གས་�ི་�ང་བ་ལག་ངར་�ད་པར་�ོན་པ་
དང། 21མ�བ་མོར་�ོན་པའི་སོར་ག�བ་དང་�་ལ་�ོན་པའི་�་ལོང་དང། 22ན་བཟའ་�ས་ལེགས་དང་�་གམ་
དང་�་པ་དང་ད�ལ་�ག་དང། 23དེ་ཚ�འི་�ངས་གསལ་གོས་དང་ཀ་ཤི་ཀའི་ཨ་ཅོ་དང་མགོ་ལ་�ོན་པའི་ཁ་
ད�ིས་དང་མགོ་ལ་�ོན་པའི་ཁེབས་རིང་པོ་བཅས་བཞེས་པར་�འོ། 24�ི་ཞིམ་བེད་�ོད་�ེད་པའི་ཚབ་�་དེ་ཚ�་
ལ་�ི་ངན་�ོ་བ་དང་�ེ་རག་�ས་ལེགས་�ི་ཚབ་�་དེ་ཚ�ས་ཐག་པ་�བ་པོ་�ོན་པ་དང། �་ཡིད་�་འོང་བའི་ཚབ་
�་དེ་ཚ�་མགོ་རིལ་�་འ�ར་བ་དང་�ོན་གོས་ལེགས་པའི་ཚབ་�་དེ་ཚ�ས་�་རས་�ོན་པ་དང་དེ་ཚ�ས་མདོག་
མཛ�ས་པོ་དེ་ངོ་ཚ་བའི་�་�་འ�ར་རོ། 25�ོང་�ེར་�ི་�ོ་�མས་�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་ཚ�་ཡང་དམག་�་གསོད་
པར་�འོ། 26�ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོ་ཚ�་�་ངན་�་ཞིང་�་བ་དང་�ོང་�ེར་དེ་ནི་�ད་མེད་ཐང་�་དམར་�ང་�་
�ོད་པ་དང་འ�འོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 4 



ཡེ་ཤ་�ཱ 

1�ས་དེ་�ེབས་�བས་�ད་མེད་བ�ན་�ིས་�ོ་ཞིག་བ�ང་ནས་�ས་པ། ང་ཚ�་རང་གི་ཁ་ཟས་ཟ་བ་དང་གོས་�ོན་
�་བཅས་ཡོད་པས། འོན་�ང་ང་ཚ�་ཆང་ས་མ་�བ་པར་ངོ་ཚ་ལས་�ོལ་�ིར་�ེད་ང་ཚ�འི་�ོ་ཡིན་ཞེས་ང་ཚ�ར་�་
བ�ག་རོགས་ཤེས་བ�ོད་དོ༎  

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ར་གསོ་བ།  

2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་�་�ེ་ཤིང་དང་ཤིང་�ོང་ཚང་མ་ཆེན་པོ་དང་ཡིད་�་འོང་བའི་འཚར་བའི་�ས་
�བས་ཤིག་ཡོང་བ་དང། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་གསོན་པོར་ཐར་བ་�མས་�ིས་�ལ་ནས་ཐོན་པའི་�ོན་ཐོག་ལ་
དགའ་བ་དང་�ོབས་པ་�ེད་དོ། 3དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གསོན་པོར་འདམ་གནང་བའི་མི་�ག་�ས་
ཚང་མར་དམ་པ་ཅེས་བ�ོད་པར་འ�ར་རོ། 4གཙ�་བོའི་མ�་�ོབས་�ིས་�ལ་ཁབ་ལ་�གས་ཞིབ་དང་གཙང་མ་
བཟོས་པ་གནང་ནས། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཉེས་�ེག་དང་དེར་�ག་འཐོར་བའི་ཐིག་�མས་འ�ས་པར་མཛད་དོ། 5དེ་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་�ི་�ེང་དང་དེར་འ�ས་པའི་མི་མང་ཚང་མའི་�ེང་ཉིན་མོར་�ིན་
དང་མཚན་མོར་�་བ་དང་མེ་�ེ་གསལ་པོར་གཏོང་གནང་ཡོང། དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་�ིས་�ོང་�ེར་
ཡོངས་�་�བ་པ་དང་�ོབས་པར་མཛད་དོ། 6ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་�ིས་�ོང་�ེར་�ི་ཉིན་མོའི་�ོད་ལ་བསིལ་�ིབ་
�ེད་པ་དང་ས་གནས་དེ་བ�ན་པོར་�ར་ནས་ཆར་པ་དང་�ང་འ�བ་ནས་�ོབས་པར་�ེད་དོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 5 

�ན་ཚལ་�ི་�་གཞས།  

1ང་ཡིས་གཞས་འདི་གཏོང་�བས་�ོད་ཉོན་ཞིག། ང་ཡི་�ོགས་དང་ཁོ་ཡི་�ན་ཚལ་�ོར་ལ་ཡིན། ཤིན་�་ས་�ས་
འཛ�མས་པའི་རི་བོའི་�ེང། ང་ཡི་�ོགས་པོར་�ན་ཚལ་ཞིག་ཡོད་དོ༎ 2ཁོ་ཡིས་ས་�ས་�ོ་�མས་གཙང་མར་འདོན། 
�ན་ཚལ་ལེགས་ཤོས་ཁོ་ཡིས་དེར་བ�གས་སོ། དེ་ཚ�་�ང་ཆེད་ཁོ་ཡིས་གན་�ོ་བ�ིགས། �ན་འ�མ་འཆག་�ིར་ས་
དོང་ཞིག་�ང་�ས། ཁོ་ཡིས་�ན་འ�མ་�ིན་�ིར་ངང་�ག་�ས། འོན་�ང་�ན་འ�མ་�མས་ནི་�ར་མོའོ། 3དེ་
འ�་སོང་ཙང་ངའི་�ོགས་པོས། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་�་�ར་�ོད་མཁན་ཚ�་ལ་ངའི་�ན་ཚལ་དང་ངའི་དབར་
ཞིབ་ད�ོད་གནང་རོགས། 4དེའི་ཆེད་�་ངས་མ་�ེད་པ་གང་ཡོད་དམ། དེ་བས་ན་དེ་ཚ�་ལ་�ན་འ�མ་�ར་མོ་
�ེས་ནས་ངས་རེ་བ་�ས་པ་�ར་�ན་འ�མ་བཟང་པོ་ཅི་�ིར་མ་�ེས་པ་རེད་དམ་ཞེས་�ས་སོ། 5ད་ང་ངའི་�ན་
ཚལ་ལ་འདི་�ར་�་�་ཡིན། ངས་དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་ར་བ་�ིར་འཐེན་�་�་དང་དེ་�ང་བའི་�གས་རི་
བཤིགས་�་དང་སེམས་ཅན་�ོད་པོ་�མས་ནས་དེ་ཟ་བ་དང་�ོག་བ�ེས་གཏོང་བ�ག་�་ཡིན་ནོ། 6ངས་དེའི་
�ེང་�་ངན་�ེས་བ�ག་�་ཡིན། ངས་�ན་འ�མ་�ི་ཤིང་དེ་�ེ་�ེག་�་མིན། ས་ལ་འཇོར་མི་�བ་པ་དང། དེའི་
ཚབ་ངས་དེ་ཚ�འི་�ེང་�ང་ཚ�ར་དང་ཚ�ར་མས་བཀབ་འ�ག་�་ཡིན། ངས་�ིན་པ་ཚ�་ལ་ཡང་དེར་ཆར་པ་འབབ་
འ�ག་�་མིན། 7ཨིསི་�ཱཨེལ་ནི་མ�་�བོས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་ཚལ་ཡིན། ཡ་�་�་པའི་མི་མང་
ནི་ཁོང་གིས་བཏབ་པའི་�ན་ཚལ་ཡིན། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ས་ལེགས་པའི་�་བ་འབའ་ཞིག་�ེད་པའི་རེ་བ་གནང་ན་
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ཡང། དེ་ཡི་ཚབ་�་དེ་ཚ�ས་མི་གསོད་�ས། དེ་ཚ�ས་�ང་པོ་ཇི་ཡིན་�ེད་ཡོང་ཞེས་ཁོང་གིས་རེ་བ་གནང་ན་ཡང། དེ་
ཚ�འི་མནར་གཅོད་ནང་�་�ལ་མཁན་ཚ�ས་�ིམས་�ང་གི་ཆེད་�་�ེ་ངག་འདོན་བཞིན་འ�ག།  

མི་ཡི་བ�ིས་པའི་ལས་ངན།  

8�ོད་ཚ�་འཇིགས་པ་ཡིན། �ོད་ཚ�ར་ཡོད་པའི་ཐོག་�་ཁང་པ་དང་ས་ཞིང་ཕར་མ་མང་�་ཉོས་པས། མ�ོགས་
པོར་ཚང་མར་�ོད་�ལ་མེད་པར་འ�ར་བ་དང་�ལ་�་�ོད་ཚ�་གཅིག་�་གནས་པར་འ�ར་རོ། 9�ན་དབང་
�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་�ར་བཀའ་གནང་བ་ངས་ཐོས་�ང། ཁང་པ་ཆེན་པོ་དང་ལེགས་པོ་འདི་
ཚ�་ཚང་མ་ཁང་�ོང་�ང་གོག་�་འ�ར་རོ། 10�ན་ཚལ་ས་ཆ་ཧེག་�ར་བ�་ནང་�ན་ཆང་ལི་�ར་བ�ད་གཅིག་
པོ་�ད་ཡོང། ས་བོན་ལི་�ར་ ༡༨༠ �ིས་འ�་ལི་�ར་བཅོ་བ�ད་�ེས་པར་འ�ར་རོ། 11�ོད་ཚ�་འཇིགས་པ་ཡིན། 
�ོད་ཚ�་ཆང་རག་འ�ང་ཆེད་ཞོག་པ་�་པོ་ལངས་བ་དང། ར་བཟི་ཆེད་མཚན་མོ་�ི་པོ་བ�ད་དོ། 12�ོད་ཚ�འི་
�གས་�ོར་ལག་�་དང་པི་ཝང་དང་�ིང་�་དང་�ན་ཆང་བཅས་ཡོད་དོ། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཇི་�ར་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་�ོད་ཚ�ས་�ོགས་མི་�བ་བོ། 13དེ་འ�་སོང་ཙང་�ོད་ཚ�་བཙ�ན་�་འ�ིད་པར་འ�ར། 
�ོད་ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་�ོགས་ཤི་བ�བ་པ་དང་�ེ་བོ་ཕལ་པ་�མས་�ོམ་ནས་འཆིའོ། 14འཆི་བའི་འཇིག་�ེན་དེ་
ཚ�འི་ཆེད་�ོགས་པ་དང། དེས་ཁ་ཆེན་པོ་གདངས་ཡོད། དེས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཐོ་རིམ་མི་�་�མས་དང་མི་མང་
�་མ་ཅ་ཅོ་ཅན་�ི་ཚ�གས་�མས་�ར་མིག་གཏོང་བར་འ�ར་རོ། 15ཚང་མ་ཞབས་འ�ེན་�ང་ནས་མི་ང་�ལ་
ཅན་�མས་ཉམ་�ང་�་འ�ར་རོ། 16འོན་�ང་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ལས་�ང་པོ་གནང་
ནས་རང་གི་�བས་ཆེན་�ོན་གནང་བ་དང། ཁོང་གི་མི་མང་ལ་�ིམས་ཞིབ་གནང་ནས་ཁོང་ནི་དམ་པ་ཡིན་པ་
མངོན་པར་མཛད་དོ། 17�ོང་�ེར་�ང་རོང་�ང་ནས་�ག་�ས་�་ཟ་བ་དང་ར་�ག་ལ་�་ཁ་�ེད་པར་འ�ར་རོ། 
18�ོད་ཚ�་འཇིགས་པ་ཡིན། �ོད་ཚ�་�ིག་པ་ལས་ཁ་�ལ་མི་�བ་བོ། 19�ོད་ཚ�ས་�ས་པ། ང་ཚ�ས་མཐོང་བའི་ཆེད་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་འ�་གནང་གི་ཡིན་ག�ངས་པ་མ�ོགས་པོ་གནང་�་བ�ག་ཅིག ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་དམ་པས་ཁོང་གི་འཆར་གཞི་�ར་གནང་�་འ�ག་ཅིག ཁོང་གི་�གས་དགོངས་ལ་ཇི་ཡོད་ང་ཚ�ས་
བ�་དགོས། 20�ོད་ཚ�་འཇིགས་པ་ཡིན། �ོད་ཚ�ས་ངན་པར་བཟང་པོ་དང། བཟང་པོར་ངན་པ་བ�ོད་�ི་ཡོད། 
�ོད་ཚ�ས་�ན་པ་འོད་�་འ�ར་བ་དང་འོད་དེ་�ན་པར་འ�ར་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་ཁ་ཏིག་མངར་མོ་བཟོ་བ་དང་
མངར་མོ་ཁ་ཏིག་བཟོ་བཞིན་ཡོད་དོ། 21�ོད་ཚ�་འཇིགས་པ་ཡིན་། �ོད་ཚ�འི་བསམ་�ོར་�ོད་ཚ�་ཤེས་རབ་ཅན་
དང་ཧ་ཅང་གཅང་པོ་ཡིན་བསམ་�ི་ཡོད་དོ། 22�ོད་ཚ�་འཇིགས་པ་ཡིན། ཆང་འ�ང་བའི་�ིར་དཔའ་བོ་དང། 
ཆང་བ�ེས་�ར་�ོ་�ོབས་ཆེན་པོ་དང་མི་འཇིགས་མཁན་དང། 23�ོག་�ན་�ི་ཆེད་�་�ོད་ཚ�ས་ཉེས་ཅན་རང་
དབང་ངང་འ�ོར་བ�ག་པ་དང། �ོན་མེད་མི་ལ་�ིམས་�ང་�ོད་�ར་བཀག་འགོག་�ེད་དོ། 24དེ་འ�་སོང་ཙང་
ད་སོག་མ་དང་�་�མ་ནས་མེ་ལ་འབར་བ་བཞིན་�ོད་ཚ�འི་�་བ་�ལ་བ་དང་མེ་ཏོག་ཤར་བ་�མས་�མ་ནས་
�ང་གིས་འ�ེར་རོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོབ་�ོན་གནང་བ་�མས་ལ་དང་ལེན་�ས་མེད་དོ། 25གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་
གིས་མི་མང་ལ་�གས་�ོས་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་ལ་ཆད་པ་གཏོང་�ིར་�ག་བ�ངས་ཡོད་པས། རི་བོ་འ�ལ་བ་
དང་འཆི་བའི་རོ་�མས་གད་�ིགས་བཞིན་�་ལམ་�་དོར་བར་འ�ར། ད་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ཽ་
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མི་ཞི་བར་ཆད་པ་གཏོང་བར་ཁོང་གི་�ག་བ�ངས་ཡོད་དོ། 26གཙ�་བོ་དཀོནམཆོག་གིས། ཐག་རིང་གི་མི་རིགས་
�མས་འབོད་གནང་བའི་བ�་གཏོང་གནང་བ་དང། ཁོང་གི་དེ་ཚ�་ལ་ས་གཞི་མཐའ་ནས་ཡོང་དགོས་པའི་སི་བ�་
གཏོང་གནང་བ་དང། འདིར་དེ་ཚ�་མ�ོགས་པོར་�ག་ནས་ཡོང་ངོ། 27དེ་ཚ�་�་ཡང་ཐང་མི་ཆད་ཅིང་མི་འ�ེལ་བ་
དང། དེ་ཚ�་གཉིད་ཙ�ག་མི་བ�བ་པ་དང་གཉིད་མི་ཉལ་བ་དང། �ེ་རག་�ག་�ག་མི་ཆགས་པ་དང་�མ་�ོག་�ང་
མི་ཆད་དོ། 28དེ་ཚ�འི་མདའི་�ེ་པོ་དང་ག�་�མས་�བ་�ར་�་�ིགས་ཡོད་པ་དང། དེ་ཚ�འི་�འི་�ིག་པ་�མས་
མེ་�ོ་བཞིན་མ�ེགས་པོ་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་འཁོར་ལོ་�མས་�ང་འ�བ་བཞིན་འཁོར་རོ། 29སེམས་ཅན་
བསད་ནས་�ས་�ང་དེ་ཚ�་ནས་�ིར་འ�ོག་མི་�བ་པའི་ས་ཆ་�་འ�ེར་བཞིན་པའི་སེང་གེ་�མས་�ར་དམག་མི་
�མས་ནས་ངར་�ད་འདོན་ནོ། 30ཉིན་དེ་�ེབས་�བས་�། དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེང་�་�་མཚ�འི་�་�ད་
�གས་ཆེན་པོ་�ར་ངར་�ད་འདོན་ནོ། �ལ་འདིར་�ོས་དང་། �ན་པ་དང་དཀའ་�ག་གཅིག་པོ་ཡོད་དོ། �ན་
པས་འོད་�ར་མིག་བཏང་ཡོད་དོ༎  
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གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་ཤ་�ཱ་ལ་�ང་�ོན་པ་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ།  

1�ལ་པོ་�་ཛ�་�ཱ་�ོངས་པའི་ལོ་དེ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བ�གས་�ི་མཐོ་པོ་�ད་�་�ང་བའི་�ེང་བ�གས་
ཡོད་པ་དང། ཁོང་གི་ན་བཟས་མཆོད་ཁང་ཆ་ཚང་ཁེངས་ཡོད་པ་ངས་མཇལ་�ང། 2ཁོང་གི་མཐའ་འཁོར་�་སེ་
རཕེ་�མས་ལངས་ཡོད་པ་དང་དེ་ཚ�་རེ་རེར་ཤོག་པ་�ག་�ག་འ�ག དེ་ཚ�་རེ་རེས་ཤོག་པ་གཉིས་�ིས་རང་གི་
གདོང་བཀབ་པ་དང་གཉིས་�ིས་ག�གས་བཀབ་པ་དང་གཞན་གཉིས་པོ་དེས་འ�ར་བཞིན་འ�ག 3དེ་ཚ�་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལ་། དམ་པ་དམ་པ་དམ་པ་། �ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ཡིན། ཁོང་གི་གཟི་
བ�ིད་�ིས་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�་�བ་བོ་ཅེས་�་བཞིན་འ�ག་གོ། 4དེ་ཚ�འི་�ད་�ི་�ས་མཆོད་ཁང་གི་�ང་གཞི་
གཡོ་བ་དང་མཆོད་ཁང་དེ་ཉིད་�་བས་ཁེངས་པར་འ�ར་རོ། 5ངས་�ས་པ་ཡིན། ང་ལ་རེ་བ་གང་ཡང་མེད། ང་
འཇིགས་ནས་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། ངའི་མ�་�ོ་ནས་ཐོན་པའི་ཚ�ག་རེ་རེ་བཞིན་�ིག་ཅན་ཡིན་པ་དང་ང་མི་མང་
�ིག་ཅན་�ི་ཚ�ག་རེ་རེ་ཤོད་མཁན་�ི་�ོད་�་བ�ད་ཡོད་དོ། ཡིན་ན་ཡང་ངའི་མིག་གིས་�ལ་པོ་�ན་དབང་ཅན་
�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་མཇལ་�ང་ངོ། 6དེ་ནས་སེ་རཕེ་གཅིག་གིས་�མ་པས་མཆོད་�ིད་ནས་མེ་འབར་
བཞིན་ཡོད་པའི་སོལ་ལ་འ�ེར་ཡོང་ནས་ངའི་སར་འ�ར་ཡོང་ངོ། 7ཁོང་གིས་མེ་འབར་བཞིན་པའི་སོལ་ལ་དེ་
ངའི་མ�་�ོར་རེག་ནས་�ས་པ། འདིས་�ོད་�ི་མ�་�ོར་རེག་ཡོད་པ་དེས་�ོད་�ི་ཉེས་པ་སེལ་ཡོད། �ོད་�ི་�ིག་
པར་བཟོད་གསོལ་མཛད་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་�ང། 8དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ངས་�་མངགས་པར་�། ང་ཚ�འི་
བང་ཆེན་�ས་�ེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ངས་ཐོས་�ང། དེ་ནས་ངས་ང་འ�ོ་གི་ཡིན། ང་གཏོང་རོགས་གནང་�ས་
པ་ཡིན། 9དེ་འ�་སོང་ཙང་ཁོང་གིས་ང་ལ་སོང་ནས་མི་ཚ�ར་འ�ིན་འདི་ཤོད་ཅིག �ོད་ཚ�་ཇི་�ར་ཉན་�ང་
�ོགས་མི་�བ། �ོད་ཚ�ས་ཇི་�ར་བ�་ཡང་གང་�ང་ཡོང་བ་ཤེས་མི་�བ་ཅེས་བཀའ་གནང་�ང། 10དེ་ནས་ཁོང་
གིས་ང་ལ་མི་�མས་�ི་རིགས་པ་�ེན་པ་དང་དེ་ཚ�འི་�་བ་འོན་པ་དང་མིག་ལོང་བ་བཟོས་ཤིག དེ་མིན་དེ་ཚ�ས་
མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་�ོགས་པ་དང་དེ་ཚ�་ངའི་�ོགས་�་�ར་ནས་གསོ་བར་འ�ར་ཞེས་བཀའ་གནང་�ང། 



ཡེ་ཤ་�ཱ 

11ངས་གཙ�་བོ་ལ་དེ་�ར་�ས་�ན་ཇི་ཙམ་རིང་ཡོང་བར་འ�ར་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་
བཀའ་ལེན་�། �ོང་�ེར་�མས་�ང་གོག་�་འ�ར་ནས་�ོངས་པར་མ་འ�ར་བར་དང། ཁང་པའི་ནང་�ོད་མི་
མེད་པའི་བར་དང་�ལ་�ོང་�་མ་འ�ར་བར་�་དེ་�ར་�ང་ཡོང། 12ངས་མི་མང་�མས་ཐག་རིང་པོར་བཏང་
ནས་�ལ་ཡོངས་�་�ོང་པར་བཟོ་བར་འ�ར། 13�ལ་དེར་མི་བ�འི་ནང་ནས་གཅིག་གནས་པ་ཡིན་ན་ཁོ་ཡང་
མེད་པར་འ�ར། ཁོ་བེ་ཤིང་བཅད་པའི་མ�ང་མ་བཞིན་�་འ�ར་རོ། (མ�ང་མ་དེས་དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་གི་
མི་ཚ�་གསར་�་བཞད་པའི་མཚ�ན་�གས་ཡིན་ནོ།)  
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�ལ་པོ་ཨ་ཧཛ་ལ་འ�ིན་ཞིག།  

1�་ཛ�་�ཱའི་ཚ་བོ་དང་ཡོ་ཐམ་�ི་�ས་ཨ་ཧཛས་ཡ་�་�ར་�ལ་�ིད་�ོངས་�བས་དམག་འ�གས་ཤིག་ལངས་སོ། 
སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་རེ་ཛ�ན་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་རེ་མལ་�ཱའི་�་�ལ་པོ་པེ་�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་དམག་འཐབ་�ས་
�ང། དེ་ཚ�ས་དེ་དབང་འཛ�ན་�ེད་མ་�བ་བོ། 2ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོས་སི་རི་ཡའི་དམག་མི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མངའ་
�ལ་�་འ�ོར་ཡོད་པ་ཐོས་པ་དང། ཁོང་དང་ཁོང་གི་མི་མང་�མས་ཧ་ཅང་འཇིགས་པ་དང་དེ་ཚ�་ཤིང་�ོང་�ང་
གིས་གཡོ་བ་�ར་འཇིགས་ཤིང་འདར་རོ། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་ཤ་�ཱ་ལ། �ོད་�ི་�་ཤེར་ཡ་�བ་འ�ིད་
ནས་�ལ་པོ་ཨ་ཧཛ་མཇལ་�་�གས་ཤིག �ོད་�ིས་ཁོང་ལ་�ག་ལོག་བཟོ་མཁན་�ི་ལས་ཀ་�་�ལ་ཐོད་�ི་�་
ཛ�ང་ནས་�་འ�ེར་ཡོང་བའི་�ར་བའི་མཐའ་དེའི་ལམ་�་མཇལ་བར་འ�ར་རོ། 4ཁོ་ལ་གཅང་པོ་�ེད་དགོས་པ་
དང། �ིང་བ�ད་�ི་འཇིགས་�ང་མེད་པ་དང་མ་�ག་པར་བ�ོད་ཅེས་�ོས་ཤིག �ལ་པོ་རེ་ཛ�ན་དང་ཁོའི་སི་རི་
ཡ་པ་ཚ�་དང་�ལ་པོ་པེ་�འི་�ོ་བ་ནི་འབར་�བ་ཡོད་པའི་ད�གས་པ་གཉིས་�ི་�་བའི་ཉེན་ཁ་ལས་�ག་པ་མེད་
དོ། 5སི་རི་ཡས་ཨིསི་�ཱ་ཨེལ་དང་དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་དང་མཉམ་�་གཡོ་�ས་བ�མས་ཡོད་དོ། 6དེ་ཚ�ས་ཡ་�་�་པར་
བཙན་འ�ལ་�ས་ནས་མི་མང་ལ་ཁོ་ཚ�འི་�ོགས་�་འ�ག་པའི་�ིར་འཇིགས་�ང་བ�ལ་ཏེ་ཏ་བྷིལ་�ི་�་�ལ་
�ིར་བ�ོས་འདོད་ཡོད་དོ། 7འོན་�ང་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�ར་ནམ་ཡང་�ང་འ�ག་�་མིན། 8ཅི་
�ིར་ཡིན་ནམ། གང་ལ་ཟེར་ན། སི་རི་ཡ་ནི་དེའི་�ལ་སའི་�ོང་�ེར་དྷ་མསེ་ཀསེ་ལས་�ོབས་ཆེ་བ་མེད་པ་དང། དྷ་
མསེ་ཀསེ་�ལ་པོ་རེ་ཛ�ན་ལས་�ོབས་ཆེ་བ་མེད། ཨིསི་�ཱཨེལ་དེ་བཞིན་ལོ་�ག་�་རེ་�འི་ནང་�ལ་ཁབ་གཅིག་ལ་
གནས་�ར་ཧ་ཅང་དཀའ་བ་ཡོད་དོ། 9ཨིསི་�ཱཨེལ་ནི་དེའི་�ལ་ས་ས་མར་ཡ་ལས་�ོབས་ཆེ་བ་མེད་པ་དང་ས་
མར་ཡ་ནི་�ལ་པོ་པེ་�་ལས་�གས་ཆེ་བ་མེད་དོ། �ོད་�ི་དད་པ་བ�ན་པོ་གནས་མ་�བ་ན་�ོད་�ང་བ�ན་པོ་
གནས་མི་�བ་བོ༎  

ཨིམ་མ་�་ཨེལ་�ི་�གས།  

10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་ཧཛ་ལ་འ�ིན་གཞན་ཞིག་བཏང་བ་དེའི་ནང། 11འཆི་བའི་�ལ་གཏིང་རིང་ནམ་
ཡང་ན་མཐོ་བའི་མཐོ་རིས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་ཤིག་གནང་རོགས་�ས་ཤིག 



ཡེ་ཤ་�ཱ 

12ཨ་ཧཛས་ལན་�། ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ག་ད�ད་�་�་མིན་པས། ངས་ཁོང་ལ་�གས་ཤིག་གནང་
རོགས་�་གི་མིན་ཞེས་�ས་སོ། 13དེ་ལ་ཡེ་ཤ་�ཱས། ད་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་རིགས་བ�ད་�ོད་ཚ�་ཉོན་ཞིག། མི་ལ་
�ན་འ�ག་པར་�་�་དེས་�ང་མ་སོང་ངམ། ད་�ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལའང་�ན་འ�ག་པར་�འམ། 
14དེ་བས་ན་གཙ�་བོ་ཁོང་རང་�ིས་�ོད་ལ་�གས་ཤིག་གནང་བར་�འོ། �་མོ་ན་�ང་མ་མངལ་དང་�ན་ནས་�་
ཞིག་བ�ེས་བས་དེའི་མིང་ལ་ཨིམ་མ་�་ཨེལ་ཞེས་�གས་པར་འ�ར། 15རང་གི་�་བའི་ཐག་ཅོད་རང་གི་�ེད་
�བ་པའི་ལོ་ན་ལཽན་�བས་ཁོས་འོ་མ་དང་�ང་�ི་ཟ་བར་འ�ར། 16�ས་དེའི་�ོན་�་�ོད་ཚ�ར་འཇིགས་�ང་
བ�ལ་མཁན་�ལ་པོ་གཉིས་པོའི་�ལ་�ོངས་བར་�འོ། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་དང་�ེད་�ི་མི་མང་
དང་�ལ་པོའི་�ིམ་ཚང་ཡོངས་ལ་�ག་བ�ལ་�ི་ཉིན་�མས་འ�ེར་ཡོང་བ་དང། དེ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་
�འི་�ལ་ཁབ་སོ་སོར་ཁ་�ེས་པའི་�བས་ནས་བ�ང་�ག་བ�ལ་དེ་ལས་ཆེ་བ་�ང་བར་འ�ར། ཁོང་གིས་ཨ་�ར་
�ི་�ལ་པོར་འ�ིད་གནང་ངོ། 18�ས་ཚ�ད་དེ་�ེབས་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཨི་ཇིབ་པ་�མས་�ང་�་
�མས་�ར་ན་ཨེལ་གཙང་པོའི་ཡན་ལག་ཐག་རིང་ཤོས་ནས་ཡོང་བ་དང། ཨ་�ར་པ་�མས་རང་གི་�ལ་ནས་
�ང་ནོར་�་�མས་�ར་ཡོང་བའི་སི་བ�་གཏོང་གནང་བར་�འོ། 19དེ་ཚ�་�ང་གཤོང་�བ་པོ་ཁག་དང་�ག་རིའི་
�ག་�ག་�མས་�་�་ཚ�གས་�་སོང་བ་དང་དེ་ཚ�་ཚ�ར་མའི་�ོ་ཚལ་དང་�་ཁ་བཅས་པར་ཐམས་ཅད་ལ་�བ་བོ། 
20�ས་ཚ�ད་དེ་�ེབས་�བས། གཙ�་བོས་གཙང་པོ་�བ་རད་ཕ་རོལ་ནས་�་བཞར་མཁན་ཞིག་�ས་�་ཡང་ན་ཨ་
�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་འ�ིད་ཡོང་�་ཡིན་པ་དང། ཁོ་པས་�ེད་�ི་ཨ་ར་དང་མགོའི་�་དང་ག�གས་པོའི་�་
�མས་བཞར་བར་�འོ། 21�ས་ཚ�ད་དེ་�ེབས་�བས། ཞིང་པ་ཞིག་གིས་བ་�གས་གཞོན་གཅིག་དང་ར་གཉིས་
�ང་�བ་པ་ཡིན་ན་ཡང། 22དེ་ཚ�ས་ཁོ་པར་འོ་མ་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེ་�ད་པ་དེས་ཁོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་�བ་�་
དང། �ལ་�་གསོན་པོར་�ག་པ་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་ཚ�ས་འོ་མ་དང་�ང་�ི་ཟའོ། 23�ས་ཚ�ད་དེ་�ེབས་�བས། 
�ན་ཚལ་ལེགས་པོ་�མས་�ི་རེར་�ན་ཤིང་ ༡,༠༠༠ དང་དེ་ཚ�འི་རིན་ད�ལ་ ༡,༠༠༠ གི་རིན་ཐང་ཡོད་པ་དེར་
ཚ�ར་མའི་�ོ་ཚལ་དང་�ང་ཚ�ར་བཅས་�ེས་བར་འ�ར་རོ། 24དེར་མི་�མས་མདའ་ག�་འ�ེར་ནས་�ི་ར་�བ་�་
འ�ོའོ། �ང་པ་ཐམས་ཅད་ཚ�ར་མའི་�ོ་ཚལ་དང་�ང་ཚ�ར་བཅས་�ི་ཁེངས་བར་འ�ར་རོ། 25འ�་རིགས་�ེས་
བའི་རི་ཚང་མར་ཚ�ར་མ་�ེས་ནས་ཁེངས་ཡོད་�བས་དེར་�་ཡང་མི་འ�ོའོ། དེ་ནི་�གས་ཟོག་དང་�ག་�མས་
འཚ�་�ལ་�་འ�ར་རོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 8 

ཡེ་ཤ་�ཱའི་�་མི་མང་གི་ཆེད་�་�གས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། ཡི་གེ་�ིས་པའི་�ིར་ཤོག་�ིལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལེན་ནས་དེའི་�ེང་
�་ཡིག་འ�་ཆེན་པོས་མ་ཧེར་ཤ་ལལ་ཧཤེ་བྷཛ་ཞེས་�ིས་ཤིག 2མི་�ོས་འཁེལ་པོ་གཉིས་�་མ་�་རི་�ཱ་དང་ཡེ་བེ་
རེ་ཀི་�ཱའི་�་ཛ་ཀར་�ཱ་དཔང་པོ་�ེད་པར་འ�ིད་ཤོག་ཅེས་སོ། 3�ས་ཚ�ད་ཁ་ཤས་�ེས་ལ། ངའི་�ང་མར་�་�་�ེ་
�་ཆགས་ནས། ང་ཚ�འི་�་�ེས་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཁོའི་མིང་མ་ཧེར་ཤ་ལལ་ཧཤེ་བྷཛ་ཞེས་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

མིང་བཏགས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་�ང། 4�་དེས་ཨ་མ་ལགས་དང་པ་ལགས་ཟེར་བའི་ལོ་ནར་མ་�ེབས་པའི་
�ོན་ལ་དྷ་མེས་ཀསེ་གི་�་ནོར་�མས་དང་ས་མར་ཡའི་བཅོམ་ནོར་�མས་ཨ་�ར་�ལ་པོས་འ�ེར་བར་འ�ར༎  

ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཕེབས་པ།  

5ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་�ང། 6ཁོང་གིས་མི་མང་དེ་ཚ�ས་ཤི་ལོ་ཨའི་�ག་�་�ང་�ང་
�ངས་ནས་�ལ་པོ་རེ་ཛ�ན་དང་�ལ་པོ་པེ་�་མཉམ་�་དགའ་�ོ་�ས་པས། 7ང་གཙ�་བོས། ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་
པོ་དང་ཁོང་གི་ད�ང་དམག་ཚ�་ཡ་�་�ར་དམག་འ�ེན་པར་འ�ིད་པར་�། དེ་ཚ�་གཙང་པོ་�བ་རད་�་ལོག་
བཞིན་གཙང་པོའི་འ�མ་�ི་ས་�ལ་ཡོངས་�ི་�ེང་�་�གས་པ་བཞིན་ཡོང་བར་�འོ། 8དེ་ཚ�་ཡ་�་�་�ད་�་
ལོག་�ར་�གས་པ་དང་ད�ང་པ་བར་ཕེལ་ནས་ཚང་མ་བཀབ་པར་འ�ར་རོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�་མཉམ་
�་ཡོད། ཁོང་གི་འདབ་ཤོག་བ�ངས་པས་�ལ་�ོབས་པར་མཛད་དོ། 9མི་རིགས་�མས་�ོད་ཚ�་འཇིགས་ཏེ་�བ་
�བ་�ས་ནས། ས་གཞིའི་ཐག་རིང་ས་�ལ་�མས་ལེགས་པར་ཉོན་ཞིག་དམག་འཐབ་�་�ར་�་�ིགས་�ེད་ཅིག 
འོན་�ང་འཇིགས་ཤིག། �་�ིགས་ལེགས་པར་�ས་ནས་འཇིགས་པར་�ོས་ཤིག 10�ོད་རང་ཚ�འི་འཆར་གཞི་
བཟོས་ཤིག། འོན་�ང་དེ་ཚ�་ལམ་�ོང་མི་ཡོང། �ོད་ཚ�ས་འདོད་པ་�ར་གཏམ་�ེང་�འོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�་ལ་ཕན་
ཐོགས་མེད། གང་ལ་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�་མཉམ་�་ཡོད་དོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོན་པར་ཉེན་བ�་གནང་བ།  

11མ�་�ོབས་ཆེན་པོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ལ་མི་མང་ཚ�ས་འ�ོ་བའོ་ལམ་�་མི་འ�ོ་�འི་ཉེན་བ�་
གཏོང་གནང་�ང། 12ཁོང་གིས་�ོད་རང་མི་མང་གི་འཆར་གཞིའི་ནང་མཉམ་བ�གས་མ་�ེད་ལ། ཁོ་ཚ�ས་
འཇིགས་པ་�ེད་པ་དེར་མ་འཇིགས་ཤིག། 13ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མ�་�ོབས་�ན་པ་དང་དམ་པ་ཡིན་པ་དེ་
�ན་ཞིག ང་ལ་�ོད་འཇིགས་དགོས་སོ། 14ངའི་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་དམ་པའི་དབང་གིས་ང་ནི་མི་མང་གི་�བ་སའི་
�ོ་�ར་ཡིན། ཡ་�་�་པ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་ཁབ་�ི་མི་མང་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་བཅས་ལ་བ�ང་�ིར་
ང་�ི་ཞིག་�ར་ཡིན་ནོ། 15མང་པོ་བ�བ་པ་དང་དེ་ཚ�་རིལ་ནས་བ�ིསི་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་�ིའི་ནང་འ�ད་ནས་
འཛ�ན་པར་འ�ར་རོ༎  

གཤིན་པོ་�མས་ལ་�ོས་�ིས་�ོལ་ལ་ཉེན་བ�།  

16དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་གནང་བའི་ག�ང་འ�ིན་�མས་ལ་ངའི་�ོབ་མ་�ེད་�མས་�ིས་�ང་བ་དང་བདག་
ཉར་�་དགོས་སོ། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་མི་མང་ནས་ཡིབ་གནང་ཡོད། འོན་�ང་ངས་ཁོང་ལ་�ོ་
བཀལ་�་དང་ཁོང་ལ་རེ་བ་�་གི་ཡིན་ནོ། 18ང་ནི་འདི་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་གནང་བའི་�་�་ཚ�་
དང་མཉམ་�་ཡོད། རི་བོ་ཛ�་ཡོན་�་ཁོང་གི་བ�གས་�ི་ཡོད་པའི་མ�་�ོབ་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་
ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ལ་གསོན་པོའི་ག�ང་འ�ིན་�མས་གནང་ཡོད་དོ། 19འོན་�ང་མི་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་ལ་
མངོན་ཤེས་ཤོད་མཁན་དང་�་པ་བཅས་པར་�ང་བ�ན་�་བའི་འབོད་བ�ལ་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཅ་ཅོ་དང་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

�་ཅོ་�འོ། དེ་ཚ�ས་ག�ང་འ�ིན་�མ་ཤེས་ནས་དང་གསོན་པོའི་ཆེད་�་གཤིན་པོར་�ོས་�ིས་དགོས་ཤེས་�ས་
ཡོང། 20�ོད་�ི་དེ་ཚ�་ལ་འདི་�ར་ལེན་བ�བ་ཤིག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོབ་�ོན་གནང་བར་�ོད་�ིས་
ཉོན་ཞིག �་པས་ལབ་པར་མ་ཉོན་ཞིག། དེ་ཚ�ས་བཤད་པའི་གཏམ་�ིས་�ོད་ལ་དཀའ་ངལ་ནས་�བས་མི་ཡོང༎  

དཀའ་ངལ་�ི་�ས་�བས།  

21མི་མང་�མས་ས་གནས་ཡོངས་�་སེམས་�གས་ཆགས་ཤིང་�ོགས་ནས་འ�མ་ཞིང་འ�ོ་བ་དང། �ོགས་ནས་
ཁོང་�ོ་ལངས་པའི་�བས་�། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ལ་པོ་དང་རང་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་དམོད་དོ། དེ་ཚ�འི་ཡར་ནམ་
མཁར་བ�་བ་དང། 22ཡང་ན་ས་གཞིར་མིག་བ�་ན་ཡང་དེ་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་དང་�ན་པ་དང་རང་ཉིད་�ལ་
�བ་ཡོད་པའི་འཇིགས་�་�ང་བའི་�ན་པ་མ་གཏོག་གཞན་གང་ཡང་མཐོང་བར་མི་འ�ར༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 9 

1དེ་ཚ�་ལ་�ག་བ�ལ་�ི་�ས་�་དེ་ནས་ཐར་བའི་ལམ་མེད་དོ༎ མ་འོངས་པའི་�ལ་པོ། ཛ�་�་�ན་དང་ནབ་ཏ་
ལིའི་�ེ་རིགས་དེ་གཉིས་�ི་�ལ་ཐེངས་གཅིག་དམའ་འབེབས་�ང་ན་ཡང། མ་འོངས་པར་མེ་ཌེ་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�ི་
ས་�ལ་འདི་ལ་ཤར་�ོགས་དང་ཡོར་དན་ཕར་�ོགས་�ི་�ལ་དང་ག་ལིལ་�ི་�ི་�ལ་བ་�ོད་�ལ་ས་�ལ་ནས་
�ས་བ�ར་�ས་བར་འ�ར་རོ། 2�ན་པའི་ནང་�་འ�ོ་མཁན་མི་མང་ཆོས། འོད་ཟེར་�བས་ཆེན་ཞིག་མཐོང་
ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་�ིབ་ནག་�ལ་�་བ�ད་ན་ཡང། ད་�་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་འོད་འཚ�ར་རོ། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་
�ི་དེ་ཚ�ར་དགའ་བ་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་དོ། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་བདེ་�ིད་གནང་ཡོད་དོ། མི་མང་རང་གི་ལོ་ཏོག་
བ�་�བས་དང། ཡང་ན་བཅོམ་ནོར་བགོ་�བས་དགའ་ངོམ་�ེད་པ་བཞིན། �ེད་�ིས་མཛད་པར་དེ་ཚ�ས་དགའ་
ངོམ་�ེད། 4གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་ཚ�འི་དོད་པོའི་གཉའ་ཤིང་དང། དེ་ཚ�འི་ད�ང་པ་བ�ང་�ེད་ད�ག་པ་བཅས། 
�ེད་�ིས་བཅག་པར་མཛད་ཡོད་དོ། �ན་རིང་�ོན་�་མིད་ཡན་དམག་མི་�མས། �ེད་�ིས་ཇི་�ར་ཕམས་པར་
མཛད་པ་�ར། �ེད་�ི་མི་མང་�མས་ལ་མནར་བཅོད་དང། ལོག་པར་བེད་�ོད་�་མཁན་�ལ་ཁབ་དེ། �ེད་�ིས་
དེ་ཚ�་ཕམ་པར་མཛད་ཡོད་དོ། 5བཙན་འ�ལ་ཅན་�ི་དམག་མིའི་�མ་གོག་དང། དེ་ཚ�འི་�ག་གི་ཐིག་པའི་�ོན་
གོས་�མས་མེ་ཡིས་བ�ེག་ནས་མེད་པར་ཆགས་པར་འ�ར། 6ང་ཚ�འི་ཆེད་�་�་�་ཞིག་�ེས་ཡོད་དོ། ང་ཚ�་ལ་�་
ཞིག་གནང་ཡོད་པ་དང། ཁོང་གིས་ང་ཚ�འི་�ེང་�་�ལ་�ིད་�ོངས་བར་འ�ར། ཁོང་ལ་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་�ོས་
ཏོན་པ་དང་། �བོས་�ན་དཀོན་མཆོག་མཐའ་མེད་པ་ཡི་ཡབ། ཁོང་ལ་ཞི་བདེའི་�ལ་�ས་�གས་པར་འ�ར། 
7ཁོང་གི་�་དབང་གོང་�་འཕེལ་བར་འ�ར། ཁོང་གི་�ལ་�ིད་�ག་�་ཞི་བདེར་གནས། �ལ་པོ་�་བིད་�ི་ནི་
�ལ་འཛ�ན་བཞིན། ཁོང་གི་�་དབང་�ང་པོ་དང་�ིམས་�ང་གཞིར་བཞག་གོ་། ད་ནས་བ�ང་�ེ་�ས་�ི་མཐའ་
མའི་བར། ཁོང་གིས་�ིད་�ལ་བཞིན་�ོང་གནང་ངོ། �ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་ཚ�་ཡོང་བ་
གནང་�ར་ཐག་བཅད་དོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་ཆད་པ།  



ཡེ་ཤ་�ཱ 

8གཙ�་བོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ཁབ་ཡ་ཀོབ་�ི་རིགས་བ�ད་ལ་�ིམས་�ི་ད�ད་མཚམས་ཤིག་གསལ་�གས་
གནང་ངོ། 9ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ས་མར་ཡ་�་�ོད་མཁན་ཚང་མས་ཁོང་གིས་དེ་�ར་མཛད་པ་ཤེས་པར་འ�ར། 
ད་�་དེ་ཚ�་�ོབས་པ་ཅན་དང་ང་�ལ་ཅན་ཡིན་ནོ། 10དེ་ཚ�ས་ས་ཕག་གིས་བཟོས་པའི་ཁང་པ་བཞིག་ན་ཡང། ང་
ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་ཚབ་�་�ོ་�ིག་གི་ཁང་པ་བཟོ་བར་�འོ། སེ་ཡབ་ཤིང་གི་མ�ང་མ་བཅད་ན་ཡང་། ང་ཚ�ས་དེའི་ཚབ་
�་ལེགས་པའི་འ�མ་ཤིང་�མས་འཛ�ག་པར་�འོ་ཞེས་�ས་སོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�འི་ད�་བོ་ཚ�ར་
དེ་ཚ�་ལ་འཐབ་པར་བ�ལ་མ་གནང་ངོ། 12ཤར་�་སི་རི་ཡ་དང་�བ་�་ཕེ་ལེ་ཤེད་བཅས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་
ལ་ཟ་�ར་ཁ་གདངས་ཡོད། ད་�ང་ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་མ་ཞི་བས་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་ཁོང་
གི་�ག་བ�ངས་གནང་ཡོད་དོ། 13�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་ཚ�་ལ་ཆད་པ་གཏོང་གནང་
ཡོད་ན་ཡང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ནས་འ�ོད་སེམས་�ས་མེད་པ་དང་ཁོང་གིས་�ོགས་�་ལོག་མེད་དོ། 
14ཉིན་གཅིག་རང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་དང་མི་མང་བཅས་པར་ཆད་པ་
གཏོང་གནང་བ་དང། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་མགོ་དང་འ�ག་མ་ཡང་བཅད་པར་གནང་ངོ། 15ལོ་ན་བ�ེས་པོ་དང་
བ�ར་འོས་པ་མི་ཚ�་ནི་མགོ་ཡིན་པ་དང་�ན་�ི་�ོབ་�ོན་�བ་མཁན་�ང་�ོན་པ་ཚ�་ནི་མ�ག་མ་ཡིན་ནོ། 16མི་
འདི་ཚ�་ལ་�ེ་�ིད་�་མཁན་ཚ�ས་བ�་�ིད་�ས་ནས་དེ་ཚ�་མགོ་བོ་�ོངས་�་བ�ག་ཡོད་དོ། 17དེའི་�ིར་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས། མི་ན་གཞོན་�་ཞིག་�ང་�ོས་མི་འ�ག་པ་དང། ཁོང་གིས་�ག་མོ་དང་ད་�ག་ཚ�་ལ་ཡང་�ིང་
�ེ་མི་�ོན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། མི་མང་ཚང་མར་དཀོན་མཆོག་མེད་མཁན། �ོད་ངན་�ེད་མཁན་ཡིན་པ་དང། དེ་
ཚ�ས་གང་�ས་པ་�མས་ངན་པ་ཡིན་ཞིང། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་བ་མ་ཞི་བར་ཁོང་གིས་ཆད་པ་
གཏོང་གནང་�ར་�ག་བ�ངས་ཡོད་དོ། 18མི་མང་གི་�ོད་ངན་དེ་ཚ�ར་ཤིང་དང་�ང་ཚ�ར་བ�ེག་པའི་མེ་�ར་
འབར་རོ། དེ་ནི་ནགས་�ི་མེ་འབར་ནས་�་བ་ཀ་མ�ང་ཐོན་པའི་མེ་�ར་འབར་རོ༎ 19�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་�ོ་ཡོད་�བས་ཁོང་གི་ཉེས་ཆད་དེ་ནི་�ལ་ཡོངས་�་མེ་�ར་འབར་ནས་མི་མང་�མས་
མེད་པར་མཛད་གནང་པ་དང། ཚང་མས་གཅིག་གི་གཅིག་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་པར་འ�ར། 20�ང་པ་ཚང་མའི་ནང་
མི་མང་གིས་�ེད་པའི་ཁ་ཟས་�མ་�་ཇི་ཡོད་འ�ོག་ནས་ཟ་ན་ཡང་དེ་ཚ�འི་བ�ེས་�ོམ་�་བ་ནས་སེལ་མི་�བ། དེ་
ཚ�ས་རང་གི་�་�་�ང་ཟ་བར་�འོ། 21མ་ནསེ་�ཱེ་དང་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་མི་མང་�མས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཐབ་
པར་�་བ་དང། དེ་ཚ�་མ�ན་མོང་གིས་ཡ་�་�་པར་འཐབ་བོ། ད་�ང་ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་མ་
ཞི་བས་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་ཁོང་གི་�ག་བ�ངས་གནང་ཡོད་དོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 10 

1�ོད་ཚ�་འཛ�གས་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་ངའི་མི་མང་ལ་མནར་གཅོད་�ེད་པའི་ཆེད་�ང་མིན་པའི་�ིམས་�མས་བཟོས་
ཡོད་དོ། 2དེ་�ར་�ོད་ཚ�ས་ད�ལ་པོ་�མས་�ི་ཐོབ་ཐང་དང་དེ་ཚ�་ལ་�ང་བདེན་ཡོང་བར་བཀག་འགོག་�ེད་�ི་
ཡོད་པ་དང། དེ་�ར་�ོད་ཚ�ས་�ག་མོ་དང་ད་�ག་ཚ�ར་བདག་པའི་�་དངོས་སོགས་ལེན་�ི་ཡོད་དོ། 3�ོད་ཚ�ར་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉེས་ཆད་གཏོང་གནང་�བས་�ོད་ཚ�ས་ཅི་�ེད་དམ། ཁོང་གིས་ཐག་རིང་�ལ་ནས་
�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་�ེན་ངན་འབེབས་གནང་ན་�ོད་ཚ�་ཅི་�ེད་དམ། �ོད་ཚ�་�བས་རོགས་�་བར་གང་�་�ོས་སམ། 



ཡེ་ཤ་�ཱ 

�ོད་ཚ�འི་�་ནོར་�མས་གང་�་�ས་�ི་ཡིན་ནམ། 4�ོད་ཚ�་ག�ལ་�་གསོད་པ་དང་ཡང་ན་བཙ�ན་�་འ�ིད་པར་
�། ད་�ང་ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་མ་ཞི་བས་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་ཁོང་གི་�ག་བ�ངས་གནང་
ཡོད་དོ༎  

ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡོ་�ད།  

5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ེ་ཨ་�ར། ངས་�་ལ་�ོ་བ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་བའི་ཆེད་ཨ་�ར་ལ་ད�ག་པ་
བཞིན་�་བེད་�ོད་�་བཞིན་ཡོད། 6ང་ལ་ཁོང་�ོ་�ོང་མཁན་དཀོན་མཆོག་མེད་པའི་མི་རིགས་�མས་ལ་འཐབ་
པའི་ཆེད་�་ངས་ཨ་�ར་ལ་གཏོང་ཡོད། ལམ་�་�ལ་�ར་མི་ཚ�ར་�ོག་བ�ིས་གཏོང་བ་དང་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་
པར་ངས་དེ་ཚ�ར་གཏོང་བ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ། 7འོན་�ང་ཨ་�ར་པ་�ལ་པོ་ཆེན་པོའི་རང་གི་�གས་ལ་
འཆར་གཞི་�ག་པོ་ཁག་ཡོད་པ་དང། ཁོང་གིས་མི་རིགས་མང་པོ་མེད་པར་བཟོ་�འི་ཐག་གཅོད་�ེད་ཡོད་དོ། 
8ཁོས་གཏམ་འདོད་�ེད་བཞིན་�ས་པ། ངའི་དམག་�ི་རེ་རེ་�ལ་པོ་ཡིན། 9ངས་�ལ་ནོ་དང་ཀར་ཀེ་མིཤའི་�ོང་
�ེར་�མས་དང་ཧ་མད་དང་ཨར་པད་�ི་�ོང་�ེར་�མས་དབང་�་བ�ས་པ་ཡིན། ངས་ས་མར་ཡ་དང་དྷ་མསེ་
ཀསེ་ཡང་དབང་�་བ�ས་པ་ཡིན་ནོ། 10ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ས་མར་ཡ་ལས་�་འ�་ཧ་ཅང་མང་བ་ཡོད་མཁན་
དང་�་འ�ར་མཆོད་མཁན་�ལ་ཁབ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་�ར་ལག་པ་བ�ངས་ཡོད་དོ། 11ས་མར་ཡ་དང་དེའི་�་
འ�་ཚང་མ་མེད་པར་བཟོས་པ་�ར། ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་མཆོད་པའི་འ�་�་�མས་ལ་ཡང་དེ་�ར་�་�་ཡིན་
ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ། 12འོན་�ང་གཙ�་བོས། ངས་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཇི་�ར་�ེད་བཞིན་པའི་�ེས་
�། ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོའི་རང་བ�ོད་དང་ང་�ལ་ལ་བ�ེན་ནས་ཁོ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན་ཞེས་བཀའ་
གནང་ངོ། 13ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་ངས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་རང་ཉིད་ནས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་
�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་དང་ཤེས་རབ་ཅན་དང་གཅང་པོ་བཅས་ཡིན། ངས་མི་མང་དབར་�ི་ས་མཚམས་མེད་པར་
བཟོས་པ་དང། དེ་ཚ�ས་བསགས་པའི་�་ནོར་�མས་�ངས་བ་ཡིན། ངས་བ་�ང་བཞིན་དེར་གནས་པའི་མི་མང་ལ་
�ོག་བ�ིས་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། 14འཛམ་�ིང་གི་མི་རིགས་�མས་�ི�་འི་ཚང་�་�་ཡིན་པ་དང། ངས་དེ་ཚ�འི་�་
ནོར་�མས་�ོ་ང་བ�་བ་�ར་ལས་�་པོ་བ�ས་པ་ཡིན། ང་ལ་ཞེད་�ང་བ�ལ་བར་དེ་ཚ�འི་ཤོག་པ་ཙམ་ཡང་�བ་
�བ་�ས་མེད་པ་དང་�ད་�བ་པར་མ�་�ོ་ཡང་མ་�ེས་སོ་ཅེས་རང་བ�ོད་�ས་སོ། 15འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས། �་རེ་ཞིག་ལ་བེད་�ོད་�་མཁན་མི་དེ་ལས་�་རེ་དེ་�ོབས་ཆེ་བ་ཡོད་ཅེས་བ�ོད་�བ་བམ། སོག་ལེ་
ཞིག་ལ་བེད་�ོད་�་མཁན་མི་ཞིག་ལས་སོག་ལེ་གལ་ཆེ་བ་ཡོད་དམ། ད�ག་པ་ཞིག་གིས་མི་ཡར་བཏེགས་པ་མ་
ཡིན་ཞིང་མིས་ད�ག་པ་ཡར་བཏེགས་པ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ། 16�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས། ཟ་བ�ང་ལེགས་པོ་ཡོད་མཁན་ཚ�ར་ནད་གཞི་བཏང་ནས་ཉེས་ཆད་གཏོང་གནང་བ་དང། དེ་ཚ�འི་�ས་ལ་
མེ་ཞིག་ཡང་ཡང་འབར་བར་འ�ར་རོ། 17ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འོད་དཀོན་མཆོག་ནི་མེ་�་འ�ར་བ་དང། ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་དེས་མེ་�ེར་འ�ར་བ་དང། ཉི་མ་གཅིག་རང་ལ་ཚ�ར་མ་དང་�ང་ཚ�ར་བཅས་ཚང་མ་
བ�ེགས་པར་འ�ར། 18ནད་ཚབ་ཆེ་བའི་མི་མེད་པར་བཟོ་བ་�ར་ཤིང་ནགས་�མས་དང་�ེ་མོས་ཚལ་ལེགས་པོ་
�མས་ཡོད་པ་�མས་ཆ་ཚང་མེད་པར་བཟོ་བར་འ�ར་རོ། 19ཤིང་�ོང་དེ་�་�་�ང་�་�ིན་པའི་�ེན་�ག་�ས་
�མས་�་�་ཞིག་གིས་�ང་�ངས་ཀ་�བ་�བ་བོ༎  



ཡེ་ཤ་�ཱ 

མི་འགའ་ཤས་�ིར་ལོག་པ།  

20ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་གསོན་པོར་གནས་མཁན་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ཧ་ལམ་�་མེད་བཟོ་མཁན་�ི་མི་རིགས་ལ་�ོས་མི་
འཁེལ་བའི་�ས་ཤིག་ཡོང་ངོ། དེ་ཚ�ས་ཏན་ཏན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་དམ་པར་ཡིད་
ཆེས་�ེད་པར་འ�ར། 21ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་འགའ་ཤས་�ན་དབང་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་�ིར་ལོག་པར་
�འོ། 22ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་�་མཚ�འི་ཁར་�ེ་མ་�ར་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང། དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་
�ངས་�ང་�ང་ཞིག་�ིར་ལོག་�འོ། མི་མང་འཇིགས་པར་�་�་�་�ིགས་ཡོད་པ་དེ་ཏན་ཏན་འོས་པ་ཡིན་ནོ། 
23�་དབང་ཅན་�ི་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་�་ཡོངས་�་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་�ར་
འཇིགས་པ་འ�ེར་ཡོང་བར་འ�ར༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་�ར་ལ་ཆད་པ།  

24�་དབང་ཅན་�ི་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཛ�་ཡོན་�་�ོད་པའི་ཁོང་གིས་མི་མང་�མས་ལ་
�ར་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་�ས་པ་�ར་ཨ་�ར་པ་ཚ�ས་མནར་གཅོད་བཏང་ན་ཡང་�ོད་ཚ�་མ་འཇིགས་ཤིག 25ངས་
�ོད་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་ཟིན་པའི་�ས་�ན་�ང་�འི་�ེས་�་དེ་ཚ�་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན། 26ང་�་དབང་ཅན་
�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨོ་རེབ་�ི་�ག་རིར་མིད་ཡན་པའི་མི་མང་�མས་ལ་བ�ང་བ་�ར་ངས་དེ་ཚ�་ལ་
ཡང་ངའི་�་�ག་གིས་བ�ང་�་ཡིན། ངས་ཨི་ཇིབ་ལ་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་�ར་ཨ་�ར་ལ་ཡང་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་
ཡིན་ནོ། 27�་ཚ�ད་དེ་�ེབས་�བས་�། ངས་�ོད་ཚ�་ལ་ཨ་�ར་�ི་དབང་འོག་ནས་�ོད་བ�ོལ་གཏོང་�་ཡིན། དེ་
ཚ�འི་གཉའ་ཤིང་གིས་�ོད་ཚ�འི་ད�ང་པའི་�ེང་�་དོད་པོར་ནམ་ཡང་མི་འ�ར་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ༎  

བཙན་འ�ལ་བས་དམག་འཐབ་པ།  

28ད�་བོའི་དམག་ད�ང་གིས་ཨེ་�ོང་�ེར་དབང་བ�ང་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་མིག་རོན་བ�ད་ནས་ཐོན་ནོ། དེ་ཚ�འི་
མཁོ་ཆས་�མས་མིག་མཤ་�་བཞག་གོ 29དེ་ཚ�ས་ལ་�བ་པ་དང་མཚན་མོར་གྷེ་�ཱ་�་ཞག་�ོད་�ས་སོ། ར་�ཱའི་
�ོང་�ེར་གི་མི་མང་�མས་ཤིན་�་འཇིགས་པ་དང་�ལ་པོ་ས་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་གྷི་བི་ཡེའི་མི་མང་�མས་�ོས་སོ། 
30གྷལ་ལིམ་�ི་མི་མང་ཚ�་�ད་�ོབ་ཅིག། ལའི་ཤའི་མི་མང་�མས་ཉོན་ཞིག། ཨ་ན་ཐོད་�ི་མི་མང་ཚ�་ལན་�ོབ་
ཅིག། 31མད་མེ་�འི་མི་མང་དང་གྷེ་བྷིམ་�ི་མི་མང་�མས་རང་གི་�ོག་གི་�ིར་�ོས་བཞིན་འ�ག་གོ 32དེ་རིང་
ད�་བོ་�མས་ནོབ་�ི་�ོང་�ེར་�་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་�ོང་�ེར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་ལ་�ར་མཛ�ག་
བ�ན་བཞིན་འ�ག་གོ 33ཤིང་�ོང་ནས་ཡལ་ག་གཅོད་ནས་�གས་�ི་མར་ཟག་པ་�ར་ད�ན་དབང་ཅན་�ི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཡང་དེ་�ར་�་�་ཡིན། ང་�ལ་ཆེ་ཤོས་དང་གོ་གནས་མཐོ་པོ་�མས་མར་ཕབ་
ནས་དམའ་འབེབས་མཛད་དོ། 34ཤིང་ནགས་�ི་ད�ིལ་�་ཤིང་�ོང་�་རེ་གཅོད་པ་�ར་�། ལེ་བ་ནོན་�ི་ཤིང་
ལེགས་ཤོས་�མས་གཅོད་པ་�ར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་གཅོད་པར་མཛད་པར་འ�ར་རོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 11 



ཡེ་ཤ་�ཱ 

ཞི་བའི་�ལ་ཁབ།  

1�་བིད་�ི་�ལ་བ�ད་ནི་བཅད་པའི་ཤིང་དང་འ�འོ། འོན་�ང་�ོང་�མ་ནས་ཡལ་ག་གསར་པ་�མས་�ས་པ་
�ར་�་བིད་�ི་རིགས་བ�ད་ནས་�ལ་པོ་གསར་པ་ཞིག་ཡོང་བར་འ�ར་རོ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་
�གས་ཉིད་�ིས། མི་མང་ཐོག་�་�ལ་�ིད་�ོང་བའི་�ིར། ཁོང་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཡོན་ཏན་དང་རིགས་�ལ་བཅས་
གནང་བར་འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�གས་དགོངས་ཁག། ཁོང་གིས་མ�ེན་ནས་ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་
�ས་པ་དང། 3ཁོང་གི་བཀའ་�མས་�ང་�ར་དགའ་བ་ཐོབ། ཁོང་གིས་�ང་འཆར་དང་ད�ོག་གཏམ་ཁག་ཐོས་
ནས། �ིམས་�ི་ད�ད་མཚམས་གཏོང་བར་མི་མཛད་དོ། 4ད�ལ་པོར་�ིམས་�ང་ཐོག་ནས་ད�ད་མཚམས་
གཏོང། མགོན་མེད་�མས་�ི་ཐོབ་ཐང་�ང་བར་མཛད། ཁོང་གི་བཀའ་�མས་ཐོས་ནས་མི་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གནང། 
མི་ངན་�མས་ནི་འཆི་བར་འ�ར། 5ཁོང་གི་རང་གི་མི་མང་ཡོངས་�ི་ཐོག། �ང་བདེན་གཅིག་�ིལ་ཐོག་ནས་�ལ་
�ིད་�ོངས༎ 6�ང་ཀི་དང་ནི་�ག་�མས་�ན་�་གནས། གཟིག་ནི་ན་གཞོན་ར་�མས་མཉམ་�་ཉལ། བེ�་དང་
ནི་སེང་�ག་མཉམ་ཟ་�ས་། �་�་�ང་�ས་དེ་ཚ�ར་བ�་�ོགས་�ེད། 7བ་དང་དོམ་�མས་མཉམ་�་ཟ་བར་�ེད། 
དེ་ཚ�འི་བེ�་�མས་དང་དོམ་�ག་�མས། ཞི་བདེའི་ངང་�་མཉམ་�་ཉལ་བར་�ེད། སེང་གེ་བ་�ང་བཞིན་�་�་
ཟའོ། 8�ག་�ལ་ཉེས་འ�མ་�ེད་མོ་�ེར་ཡོང་བའི། �ིས་པ་�ང་�་ལ་ཡང་གནོད་མི་�ེད། 9དཀོན་མཆོག་གི་དམ་
པའི་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་ལ། གནོད་འཚ�་ཅན་དང་ངན་པ་གང་ཡང་མེད་པར་འ�ར། �་མཚ�་�ས་གང་བ་�ར། �ལ་ནི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཡོན་ཏན་�ིས་ཁེངས་བར་འ�ར། བཙན་�ོལ་�་འ�ིད་པའི་མི་མང་�ིར་ལོག་པ། 
10�་བིད་�ི་�ལ་བ�ད་ནས་�ལ་པོ་གསར་པ་ཞིག་མི་རིགས་�མས་�ི་ཆེད་�་�གས་ཞིག་�ང་བའི་�ས་ཤིག་
ཡོང་བཞིན་ཡོད། དེ་ཚ�་�ལ་པོའི་�ོང་�ེར་�་བ�ས་ནས་ཁོང་ལ་ཆེ་མཐོང་�འོ། 11ཉིན་དེ་�ེབས་�བས་གཙ�་
བོས། ཡང་�ར་ཁོང་གི་མ�་�ོབས་བེད་�ོད་གནང་ནས་ཁོང་གི་མི་མང་ཨ་�ར་དང། ཨི་ཇིབ་དང། པ་ཐོ་རོསེ་
དང། ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་དང། ཨེ་ལམ་དང། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་དང། ཧ་མད་དང། �་མཚ�འི་མཐའ་མཚམས་དང། �་མཚ�འི་
�ིང་�ན་ཁག་བཅས་པར་�ག་�ས་པ་�མས་རང་�ལ་�་�ིར་ལོག་གནང་བར་འ�ར། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས། ཁ་འཐོར་བའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་དང་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་ས་གཞིའི་�ོགས་བཞི་ནས་བ�ས་ནས་�ིར་
ལོག་འ�ིད་ཡོང་�་མི་རིགས་ཁག་ལ་བ�ེན་པའི་ཆེད་�་དར་ཆེན་ཞིག་བ�ེངས་གནང་བར་འ�ར། 13དེ་ནས་
བ�ང་�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ཁབ་�ིས་ཡ་�་�་པར་�ག་དོག་མི་�ེད་པ་དང། ཡ་�་�་པ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ད�་
བོར་�ེད་པར་མི་འ�ར་རོ། 14དེ་ཚ�་མཉམ་�་ཕེ་ལེ་ཤད་པར་�བ་�ོགས་ནས་འཐབ་པ་མ་ཟད་ཤར་�་�ོད་པའི་
མི་མང་�མས་བཅོམ་མོ། དེ་ཚ�ས་ཨེ་དྷོམ་དང་མོ་ཨབ་�ི་མི་མང་ལ་དབང་བ�ར་�ེད་པ་དང། ཨམ་མོན་�ི་མི་
མང་ནས་དེ་ཚ�འི་བཀའ་ལ་ཉ་ནོ། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཨི་ཇིབ་�ི་�་མཚ�འི་ཆ་ཤས་ཤིག་�མ་པར་མཛད་
པ་དང། ཁོང་གིས་�བ་རད་གཙང་པོ་ཡང་�མ་པ་གནང་�ར་�ང་ཚ་པོ་�བ་བ�ག་ནས། དེ་ལ་�་མིག་�ང་�ང་
བ�ན་�་བགོས་ཡོང། མི་�་ཡང་དེ་�ལ་ནས་བ�ོད་�བ་ཡོང། 16དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�ལ་བཞག་ནས་ཡོང་
�བས་�ང་བ་�ར། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�ག་པ་ཚ�འི་ཆེད་�་ཨ་�ར་ནས་འཐོན་སའི་�་ལམ་ཞིག་�ང་བར་
འ�ར་རོ༎  
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�གས་�ེའི་མ�ར་མ།  

1མི་མང་མ�ར་མ་ལེན་པའི་�ས་ཤིག་ཡོང། ང་ཡིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་བ�ོད། �ེད་�ི་�གས་དགོངས་
ང་ལ་�ོ་ཡོད། �ེད་�ི་�གས་�ོ་ཞི་བར་འ�ར་བས་ན། ད་ཆ་�ེད་�ི་ང་ལ་སེམས་གསོ་གནང། 2དཀོན་མཆོག་ང་
ཡི་�བས་མགོན་ཡིན། ང་ནི་ཁོང་ལ་�ོས་འགེལ་མི་འཇིགས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མ�་དང་�ས་པ་གནོང། 
ཁོང་ནི་ང་ཡི་�བས་མགོན་ཡིན་ནོ། 3�་གཙང་མས་ཁ་�ོམ་པོར་དགའ་བ་�ིན་པ་�ར། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མི་
མང་ལ། �ོབ་�བས་དེ་ཚ�་དགའ་ངོམས་�ེད། 4མི་ཚ�ས་མ�ར་མ་ལེན་པའི་�ས་ཤིག་ཡོང། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་ལ་�གས་�ེ་�ས། �ོད་ལ་རོགས་པ་གནང་བར་ཁོང་ལ་བ�ལ། ཁོང་གིས་ཇི་མཛད་མི་མང་ཡོངས་ལ་�ོགས། 
ཁོང་ནི་�བས་ཆེན་ཇི་ཡིན་དེ་ཚ�ར་�ོགས། 5ཁོང་གིས་�བས་ཆེན་ཇི་�ར་མཛད་པའི་�ེན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་ལ་མ�ར་མ་�ལ། འ�ིན་དེ་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་ཐོས་པར་�ོས། 6ཛ�་ཡོན་ནང་�་�ོད་པ་ཐམས་ཅད་ནས། 
�ད་�གས་ཆེན་པོས་ཁོང་ལ་མ�ར་ལེན། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་དང་ནི་�བས་ཆེན་ཡིན། ཁོང་
ནི་རང་གི་མི་མང་�ོད་�་བ�གས་པར་འ�ར༎  
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དཀོན་མཆོག་གིས་བྷེ་བྷི་ལོན་ལ་ཉེས་ཆད།  

1དཀོན་མཆོག་ནས། ཨ་མོཛའི་�་ཡེ་ཤ་�ཱ་ལ་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�ོར་ལ་ག�ང་འ�ིན་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། 2རི་
�ོང་པའི་�ེང་�་དམག་གི་དར་ཆེན་�ེངས་ཤིག། དམག་མི་ཚ�ར་�ད་འབོད་�ས་ནས་ང་�ལ་ཅན་�ི་�ོང་�ེར་�ི་
�ལ་�ོར་འཐབ་པའི་བ�་གཏོང་བའི་ཆེད་�ེད་�ིས་ལག་པ་ཡར་�ང་ཞིག། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོབ་པ་
�ན་པ་དང་གདེངས་ཡོད་པ་དམག་མི་�མས་ལ་དམ་པའི་དམག་�བ་པ་དང། ཁོང་�གས་�ོས་པ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་
གཏོང་བར་བཀའ་འ�ག་གནང་ངོ། 4རི་བོའི་�ེང་�་མི་མང་བ�་ཚ�གས་ཆེན་པོའི་�ད་དང། མི་རིགས་�མས་
དང་�ལ་ཁབ་ཁག་འ�་འཛ�མས་�ེད་པའི་�ར་ཉོན་ཞིག དམག་མི་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ིས་དམག་ད�ང་
�མས་ག�ལ་�ི་ཆེད་�་�་�ིགས་�ེད་བཞིན་འ�ག་གོ 5དེ་ཚ�་ས་གཞིའི་མཐའ་ནས་ས་ཐག་རིང་པོའི་�ལ་�་
ཁག་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་བས་ཁོང་གིས་�ལ་ཆ་ཚང་མེད་པར་མཛད་པར་
ཕེབས་བཞིན་ཡོད་དོ། 6ཉི་མོ་དེར་ནད་�ག་ཆེ་བས་�ད་ངན་འདོན་ཅིག། �ན་དབང་ཅན་�ིས་འཛ�གས་པར་
འ�ེར་ཡོང་བར་འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཉིན་མོ་ཐག་ཉེ་བར་ཡོད་པ་དང། 7ཚང་མས་ལག་པ་འ�ོར་བ་
དང་�ིང་�ོབས་�མ་མོ། 8དེ་ཚ�་�ད་མེད་�ེ་�ག་�བ་པ་�ར་འཇིགས་པ་དང་ནད་�ག་གིས་མནར་རོ། དེ་ཚ�་
འཇིགས་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བ�་བ་དང་དེ་ཚ�འི་གདོང་ངོ་ཚས་འཚ�གས་པར་འ�ར། 9གཙ�་བོ་དཀོན་
མཚ�ག་གི་ཉིན་མོ་�ེབས་བཞིན་ཡོད། ཉི་མོ་དེ་ནི་�གས་�ོ་�ག་པོ་དང་�་�ང་�ག་པོའི་�ག་�བ་ཅན་�ི་ཉིན་མོ་
ཡིན། ས་གཞི་�མས་མི་མེད་�ང་�ོང་བཟོ་གནང་བ་དང། �ིག་ཅན་ཚང་མ་ཚར་གཅོད་པ་གནང་ངོ། 10�ར་མ་རེ་
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རེ་དང་�ར་ཚ�གས་རེ་རེའི་འོད་ཟེར་འ�ོ་བར་བཀག་པར་འ�ར་བ་དང། ཉི་མ་ཤར་�བས་�ན་པར་འ�ར་བ་
དང་�་བས་འོད་མི་�ིན་ནོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ངས་ས་གཞིར་�ེན་ངན་གཏོང་བ་དང་མི་ངན་�མས་
�ི་�ིག་པའི་ཆེད་�་དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་འ�ར། �ོབས་པ་ཅན་ཚང་མར་ཉམས་�ང་བཟོས་པ་དང་ང་
�ལ་ཅན་དང་�ག་�བ་ཅན་ཚང་མར་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན། 12གསོན་པོར་གནས་པ་�མས་གསེར་བཙ�་མ་ལས་
�ང་དཀོན་པོ་�ང་བར་འ�ར། 13ང་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་�ོ་བའི་ཉིན་དེ་ལ་
མཐོ་རིས་འདར་བ་དང་ས་གཞི་རང་གནས་ནས་འ�ལ་བར་འ�ར། 14བྷེ་བྷི་ལོན་�་�ོད་པའི་�ི་�ལ་བ་�མས་
རང་གི་�ལ་�་�ོས་ནས་འ�ོའོ། �་བ་�ི་ར་བའི་ལག་ནས་�ོས་བ་�་�་དང་�ི་བོ་མེད་པའི་�ག་�་�ར་དེ་ཚ�་ཁ་
ཐོར་བར་འ�ར། 15ལག་�་ཟིན་པ་ཡིན་�ང་�ིས་གསོད་པར་�འོ། 16དེ་ཚ�་མགོན་མེད་�་�ར་བ�་བཞིན་�ད་
�བས་དེ་ཚ�འི་�ིས་པ་�མས་གང་མང་�བས་ནས་གསད་པ་དང། དེ་ཚ�འི་�ིམ་བཅོམ་པ་དང་དེ་ཚ�འི་�ང་མ་
�མས་ལ་བཙན་གཡེམ་�ེད་པར་འ�ར་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། 
ངས་མིཌསི་ལ་བྷེ་བྷི་ལོན་�་བཙན་འ�ལ་�ེད་�ར་�ད་བ�ལ་�་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་ད�ལ་ལ་དོ་�ང་མི་�ེད་པ་
དང་གསེར་ལ་ཡང་མི་ཆགས་སོ། 18དེ་ཚ�ས་མི་གཞོན་�་�མས་མདའ་དང་ག�ས་གསོད་པར་འ�ར། ཡང་དེ་
ཚ�འི་�་�་�ང་�ང་�མས་ལ་�ིང་�ེ་མི་�ེད་པ་དང། �ིས་པར་ཡང་�ིང་�ེ་མི་�ེད་དོ། 19བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ནི་ཚང་
མའི་ནང་ནས་ཤིན་�་མཛ�ས་�ག་ཅན་�ི་�ལ་ཁབ་ཡིན་པ་དང་མི་མང་གི་�ོབ་པ་�་�ལ་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་བྷེ་བྷི་ལོན་དེ་བཞིན་སོ་དྷོམ་དང་གྷོ་མོ་�ཱ་གཉིས་ལ་�ས་པ་�ར་འཇིགས་པར་�་�་ཡིན་ནོ། 
20དེར་�ར་�་ཡང་གནས་པར་མི་འ�ར་རོ། �མས་�ལ་བ་ཨ་རབ་པས་ཁོའི་�ར་ནམ་ཡང་དེར་མི་�བ་པ་དང། 
�ག་ཛ�་�་ཞིག་གིས་�ང་དེར་�གས་འཚ�་བར་མི་འ�ར་རོ། 21ས་གནས་དེ་ནི་�ོག་�ོང་ཁག་�་�ད་པའི་སེམས་
ཅན་དང་�ག་པའི་ཚང་བཟོ་བའི་�ལ་�་འ�ར་རོ། དེར་�་ཨོསེ་�ི་རིཅེ་གནས་པ་དང་ར་�ོད་ཚ�ས་�ང་གོག་�་
ཚ�མས་ཞིང་�ེ་བར་�ེད་དོ། 22གྷན་དྷོ་ལ་དང་ཕོ་�ང་ཁག་ནང་�ེད་དང་�ི་�ང་གི་ངར་རོའི་�ག་ཆ་�ོགས་པ་
དང། བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�ས་དེ་�ེབས་ཡོད་པ་དང། མོའི་ཉིན་�མས་�ོགས་བཞིན་ཡོད་དོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 14 

བཙན་�ོལ་ནས་�ིར་ལོག་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ལ་�ར་ཡང་�ིང་�ེ་གནང་ནས། དེ་ཚ�ར་ཁོང་རང་ཆེད་
�་འདམས་གནང་ངོ། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་རང་གི་�ལ་�་�ར་ཡང་�ོད་འ�ག་གནང་བ་དང། �ི་�ལ་བ་ཚ�་ཡང་དེར་
ཡོང་ནས་ཁོ་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ོད་པར་འ�ར། 2མི་རིགས་མང་པོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་གནང་བའི་�ལ་�་�ིར་ལོག་�ེད་�ིར་རོགས་�ེད་པ་དང། མི་རིགས་དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�ེན་གཡོག་
གི་�ལ་�་དེར་ཞབས་�ི་�་བར་འ�ར། �ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་བཙ�ན་�་བ�ང་མཁན་ཚ�ར་ད་ཆ་ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་ཚ�ས་བཙ�ན་�་བ�ང་བ་དང། �ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་དེ་ཆོའི་�ེང་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་ཚ�ས་�ལ་�ིད་�ོངས་བར་�འོ༎  



ཡེ་ཤ་�ཱ 

བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་�ོངས་པ།  

3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཆོར་དེ་ཚ�འི་དཀའ་ངལ་དང་�ག་བ�ལ་དང་བཙན་བ�ལ་
�ི་ལས་ཀ་�ེད་དགོས་པ་ལས་�་ཡངས་གནང་ངོ། 4ཁོང་གིས་དེ་�ར་མཛད་�བས། དེ་ཚ�ས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་
པོར་འ�་ཞིང་འདི་�ར་�་དགོས། �ག་�བ་ཅན་�ི་�ལ་པོ་�ོངས་སོང། ད་ནས་བ�ང་ཁོང་གིས་�་ལ་ཡང་
མནར་གཅོད་གཏོང་བར་མི་འ�ར་རོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་པོ་ངན་པ་ཚ�འི་དབང་�གས་དེ་མེད་པར་
བཟོ་གནང་ངོ། 6དེ་ཚ�ས་�ོ་བཞིན་མི་མང་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་བ་དང། དེ་ཚ�ས་བཙན་བ�ང་�ས་པའི་མི་མང་
ཚ�ར་�ག་པོ་གཏོང་�་མཚམས་འཇོག་ནམ་ཡང་�ེད་མེད་དོ། 7ད་ཆ་མཐའ་མར་འཛམ་�ིང་ཡོངས་ལ་ངལ་གསོ་
དང་ཞི་བདེར་�ོད་པ་དང། ཚང་མས་དགའ་བའི་�་ད�ངལ་ལེན་ནོ། 8ལེ་བ་ནོན་�ི་�ག་ཤིང་�མས་དང་འ�མ་
ཤིང་�མས་ནས་�ལ་པོ་ཕམ་པར་ད�ེས་�ོན་�ེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་མེད་པའི་�ེས་�་དེ་ཚ�་ལ་གཅོད་
མཁན་�་ཡང་མེད་དོ། 9གཤིན་པོའི་�ལ་ཁམས་�ིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི�ལ་པོ་ཕེབས་པར་དགའ་བ�་�་�ར་�་
�ིགས་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། ས་གཞིར་�ོབས་�གས་ཅན་ཚ�འི་སེམས་ཉིད་�མས་ཕར་�ར་འ�ལ་བཞིན་ཡོད་པ་
དང། �ལ་པོ་ཚ�འི་སེམས་ཉིད་�མས་�ལ་�ི་ནས་ལངས་བཞིན་ཡོད་དོ། 10དེ་ཚ�་ཚང་མས་ཁོང་ལ་འདི་�ར་
འབོད་དོ། ད་ཆ་�ོད་རང་ཡང་ང་ཚ�་�ར་ཉམ་�ང་ཡིན་པ་དང། ང་ཚ�་དང་གཅིག་པ་ཡིན་ནོ། 11�ར་�ོད་ལ་�་
�ན་�ི་རོལ་ད�ངས་�ིས་ཆེ་བ�ོད་�་བཞིན་ཡོད་ན་ཡང་ད་ཆ་�ོད་གཤིན་པོའི་�ིང་�་ཡོད། �ོད་ནི་ཤ་འ�འི་
ཉལ་�ིའི་�ེང་�་ཉལ་ཡོད་པ་དང་འ�འི་ཉལ་ཟན་�ིས་འགེབས་ཡོད་དོ། 12བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་�ོད་ཞོག་
པའི་བ�་མདངས་ཅན་�ི་�ར་མ་�ོད་མཐོ་རིས་ནས་ཇི་�ར་�ང་ངམ། འདས་པའི་རིང་�ོད་�ི་མི་རིགས་�མས་
ལ་དབང་བ�ང་གནང་ཡོད་ན་ཡང་ད་ཆ་�ོད་ས་གཞིར་འཕང་ཡོད་དོ། 13�ོད་�ི་བསམ་པར་མཐོ་རིས་འཛ�ག་�ེ་
�ོད་རང་གི་བ�གས་�ི་�ར་མ་མཐོ་ཤོས་�ི་�ེང་�་འཇོག་གནང་�ར་�གས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང། �ོད་�ལ་
པོ་བཞིན་�་�མས་འཛ�མས་པའི་�ང་�ོགས་�ི་རི་བོའི་�ེང་བ�ད་�ི་ཡིན་ཟེར་བསམ་བཞིན་ཡོད་དོ། 14�ོད་
�ིས་�ིན་པ་�མས་�ི་�ེང་འཛ�གས་ནས་�ན་དབང་ཅན་�ར་འ�ར་�ི་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 15འོན་�ང་དེའི་ཚབ་
ལ་�ོད་གཤིན་པོའི་�ིང་གི་དོང་གཏིང་རིང་ཤོས་ནང་མར་ཕབ་ཡོད་དོ། 16གཤིན་པོ་ཚ�ས་�ེད་ལ་ཁ་གདངས་ནས་
མིག་བ�ས་པ་དང། དེ་ཚ�ས་མི་འདི་ས་གཞི་འ�ལ་བ�ག་མཁན་དང་�ལ་ཁབ་�མས་འདར་བ�ག་མཁན་དེ་མ་
རེད་དམ། 17མི་འདིས་�ོང་�ེར་�མས་མེད་པར་བཟོས་ནས། འཛམ་�ིང་�ེ་ཐང་�་བ�ར་མཁན་དེ་མ་རེད་དམ། 
མི་འདི་བཙ�ན་པ་�མས་�ོད་བ�ོལ་�་བ་ནས་མ་བཏང་བའམ་�ིམ་�་འ�ོར་མི་བ�ག་མཁན་དེ་མ་རེད་དམ་
ཞེས་འ�ི་བ་�ེད་དོ། 18ས་གཞིའི་�ལ་པོ་�མས་རང་རང་གི་ཡིད་�་འོང་བའི་�ར་ཁང་ནང་བཞག་ཡོད་དོ། 
19འོན་�ང་�ེད་ལ་�ར་ཁང་མེད་པ་དང་�ེད་�ི་�་�ང་དེ་�ལ་བའི་�ིར་འཕངས་ཡོད་དོ། དེ་ནི་དམག་སར་
བསད་པའི་དམག་མི་�མས་�ི་རོའི་བཀབ་ཡོད་པ་དང། རོ་ཚང་མ་�ག་དོང་ནང་བ�ར་ནས་�ོག་བ�ིས་བཏང་
ཡོད་དོ། 20གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་�ིས་རང་གི་�ལ་གཞིགས་�ལ་�་བཏང་བ་དང་རང་གི་མི་མང་�མས་བསད་
པའི་�ེན་�ིས་�ོད་�ལ་པོ་གཞན་ཚ�་�ར་�ས་པར་མི་འ�ར་རོ། �ོད་�ི་�ིམ་ཚང་ངན་པ་ནས་�་ཡང་འཚ�་བར་
མི་འ�ར་རོ། 21གསོད་འགོ་�གས་ཤིག། �ལ་པོ་འདིའི་�ས་�མས་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་འཆིའོ། 
དེ་ཚ�་�ས་�ང་ས་གཞི་འདིར་�ལ་�ིད་མི་བ�ང་བའམ་�ོང་�ེར་�མས་ཡང་མི་བཟོའོ༎  



ཡེ་ཤ་�ཱ 

དཀོན་མཆོག་གིས་བྷེ་བྷི་ལོན་མེད་པར་བཟོ་�།  

22�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ངས་བྷེ་བྷི་ལོན་ལ་འཐབ་ནས་དེ་�ང་གོག་བཟོས་�་
ཡིན། ངས་�་�་དང་མི་གསོན་པོ་སོགས་གང་ཡང་འཇོག་�་མིན། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 
23ངས་བྷེ་བྷི་ལོན་དེ་བཞིན་འདམ་སར་བ�ར་ནས་དེར་�ག་པ་གནས་པར་�ེད་དོ། ངས་�ག་མས་བྷེ་བྷི་ལོན་
འ�ག་�་དང་དེས་ཚང་མ་འ�ག་པར་�ེད་དོ། ང་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་
ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ༎  

དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་�ར་པ་ཚ�་མེད་པར་བཟོ་གནང་�།  

24�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་བཅའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། ངས་འཆར་གཞི་གཏིང་བ་
�མས་�བ་པར་འ�ར་�་དང། ངས་�་བ་�ེད་�ར་ཐག་བཅོད་ཟིན་པ་�མས་�ེད་�་ཡིན། 25ངས་ངའི་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ལ་�་ཡོད་པའི་ཨ་�ར་པ་�མས་ལ་མེད་པར་བཟོས་�་དང། ངའི་རི་བོའི་�ེང་�་ཡོད་པ་དེ་ཚ�་�ོག་
བཛ�ས་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། ངས་ངའི་མི་མང་�མས་ལ་ཨ་�ར་པའི་གཉའ་ཤིང་དང་དེ་ཚ�ས་འ�ེར་དགོས་པའི་
འ�ར་པོ་�མས་ལས་�ོད་བ�ོལ་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 26དེ་ཚ�་ནི་ངའི་འཛམ་�ིང་གི་ཆེད་�་འཆར་གཞི་ཡིན་པ་
དང། ངས་མི་རིགས་ཚ�ར་ཆད་པ་གཏོང་བའི་ཆེད་ལག་པ་དེ་བ�ངས་ཡོད། 27�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས། དེ་�ར་མཛད་�ར་�གས་ཐག་བཅད་ཡོད་། ཁོང་གིས་ཉེས་ཆད་གཏོང་གནང་�ར་�ག་བ�ངས་
ཡོད་པ་དེ་ལ་�ས་�ང་འགོག་མི་�བ་བོ༎  

དཀོན་མཆོག་གིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་མེད་པར་བཟོ་གནང་�།  

28�ལ་པོ་ཨ་ཧཛ་�ོངས་པའི་ལོར་ག�ང་འ�ིན་དེ་གསལ་བ�གས་གནང་ཡོད་དོ། 29ཕེ་ལེ་ཤེད་�ི་མི་མང་ཚ�་
�ོད་ཚ�ར་བ�ང་བའི་ད�ག་པ་དེ་ཆག་ཡོད་ན་ཡང་�ོད་ཚ�་དགའ་ངོམ་�ེད་དོན་གང་ཡང་མེད། �ལ་ཞིག་འཆི་
བ་ཡིན་ན་དེའི་ཚབ་ལ་དེ་ལས་ངན་པ་ཞིག་�ེབས་ཡོང། �ལ་གི་�ོ་ང་ནང་ནས་འ�ར་བའི་�ག་ཞིག་ཐོན་པར་
འ�ར་རོ། 30གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་རང་གི་མི་མང་ད�ལ་འཕོང་�མས་�ི་�ག་�ིར་འ�ར་བ་དང། ཁོང་
གིས་དེ་ཚ�་བདེ་བར་གནས་འ�ག་པར་གནང་ངོ། འོན་�ང་ཁོང་གིས་�ོད་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ར་�་གེ་ཚབ་ཆེ་ཞིག་
གཏོང་གནང་ནས། དེས་�ོད་ཚ�་གཅིག་�ང་གསོན་པོར་གནས་མི་བ�ག་གོ 31ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ོང་�ེར་ཚང་མ་
�ོད་ཚ�་�བས་རོགས་�ི་ཆེད་�ད་�གས་ཆེན་པོས་འབོད་ཤིག �ོད་ཚ�་ཚང་མ་འཇིགས་ཤིག། �ང་�ོགས་ནས་
�ལ་�ི་�ིན་པ་ཡོང་བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་དམག་ད�ང་ཞིག་ཡིན་པས་དེའི་གོ་གནས་ནང་�ིང་�ོབས་མེད་པ་གཅིག་
�ང་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 32ང་ཚ�ས་ཕེ་ལེ་ཤེད་ནས་ཡོང་བའི་བང་ཆེན་ཚ�ར་ལན་འདེབས་ཇི་�ར་�ེད་དམ། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཛ�་ཡོན་བཞེངས་པ་དང་དེར་ཁོང་གིས་�ག་བ�ལ་�ོང་བའི་མི་མང་�མས་�ང་�ོབ་ནང་
གནས་པའི་�ོར་ང་ཚ�ས་�་བར་�འོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 15 



ཡེ་ཤ་�ཱ 

དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཨབ་མེད་པར་མཛད་�།  

1མོ་ཨབ་པའི་�ོར་ལ་ག�ང་འ�ིན་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། ཨར་དང་ཀིར་�ི་�ོང་�ེར་མཚན་གཅིག་ལ་འཇིགས་པར་
མཛད་པ་དང། མོ་ཨབ་པའི་�ལ་ནི་ཁ་�་སིམ་པོར་ཆགས་སོ། 2དྷི་བྷོན་�ི་མི་མང་�མས་�་བའི་ཆེད་རི་བོའི་�ེང་
མཆོད་ཁང་�་འཛ�གས་སོ། མོ་ཨབ་�ི་མི་མང་�མས་ནེ་བྷོ་དང་མེ་དྷེ་བྷ་�ོང་�ེར་�ི་ཆེད་�་�་ངན་�ིས་�་བ་
དང། དེ་ཚ�འི་�་ངན་ངང་�་དང་�་ར་གཉིས་�ེགས་སོ། 3ལམ་�་ཡོད་པའི་མི་མང་�མས་�་རས་�ི་གོས་
�ོནཡོད་པ་དང། �ོང་�ེར་�ི་�མས་ར་དང་ཁང་པའི་ཐོག་ཁར་བཅས་པར་མི་མང་�མས་�་ངན་�ེད་ཅིང་
བ�ད་ཡོད་དོ། 4ཧེཤ་བྷོན་དང་ཨེ་ལི་�ཱེའི་མི་མང་�མས་�ད་འབོད་�ེད་པ་དང་དེ་ཚ�འི་�ད་ཐག་རིང་ཡ་ཧཛ་
བར་�་གོ་བ་དང། དམག་མི་ཚ�་ཡང་འདར་བ་དང་དེ་ཚ�འི་�ིང་�ོབས་ཡང་�ག་པར་ཡོད་དོ། 5ངའི་སེམས་ནི་མོ་
ཨབ་�ི་ཆེད་�་�་འབོད་�ེད་དོ། མི་མང་�མས་ཛ�་ཨར་དང་ཨེག་ལད་ཤེ་ལི་ཤི་�ཱའི་�ོང་�་�ོས་སོ། འགའ་ཤས་
�་ཧིདའི་ལམ་�་འཛ�གས་�བས་�་བཞིན་ཡོད་པ་དང། འགའ་ཤས་�་ངན་�ི་�ད་ཆེན་པོ་འདོན་བཞིན་ཧོ་རོ་
ནེམ་�་�ོས་སོ། 6ནིམ་རིམ་�ི་�གས་�་�མ་ཡོད་པ་དང། དེའི་ཉེ་འ�མ་�ི་�་�མ་ནས་�ོ་རིགས་གང་ཡང་�ག་
མེད་དོ། 7མི་མང་རང་གི་�་དངོས་ཡོངས་�ོགས་འ�ེར་ནས་�ོས་ཐབས་�ིས་ཝི་ལོའི་�ང་གཤོང་�ལ་ནས་�ིན་
ནོ། 8མོ་ཨབ་�ི་ས་མཚམས་ཡོངས་�་�་�ད་གོ་བ་དང། དེ་ཨེག་ལེམ་དང་བྷིར་ཨེ་ལིམ་�ི་�ོང་�་ཡང་གོའོ། 9དྷི་
བྷོན་�ི་�ོང་གི་�གས་�་�ག་གིས་དམར་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང། ད་�ང་དེ་�ལ་�ི་མི་མང་�མས་�ི་ཆེད་�་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དེ་ལས་ཆེ་བ་�ག་བ�ལ་�ི་�་བ་ཞིག་�ར་�་འཇོག་གནང་ཡོད་པ་དང། མོ་ཨབ་�་�ག་�ས་
གསོན་པོ་ཚང་མ་ཧ་ཅང་�ག་�བ་ཅན་�ི་འདེབས་གསོད་�ེད་པར་འ�ར་རོ༎  
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མོ་ཨབ་�ི་རེ་བ་མེད་པའི་གནས་�ངས།  

1�ེ་ཐང་གི་སེ་ལའི་�ོང་�ེར་ནས་མོ་ཨབ་པའི་མི་མང་�མས་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ིམས་དཔོན་�ལ་�ིད་�ོངས་
མཁན་�ི་ཆེད་�་�ག་�་ཞིག་�ག་�གས་�་བཏང་ངོ། 2�་ཚང་ནས་�་འཐོར་བ་�ར་དེ་ཚ�་�་བོ་ཨར་ནོན་�ི་
མཐར་�ག་ནས་ཕར་�ར་འ�ལ་བ་རེད། 3དེ་ཚ�ས་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་ལ་ང་ཚ�ས་ཅི་�ེད་དགོས་�ོས་�ོན་གནང་
རོགས་གནང། ཉིན་�ང་གི་ཉི་མ་ཚ་པོའི་�ས་�་ཤིང་�ོང་ཞིག་གི་འོག་�་�ིབ་ནག་སིལ་པོ་ཡོང་བ་�ར་ང་ཚ�ར་
�ོབ་གནང་ནས་�ེད་�མས་�ི་�ིབ་ནག་ནང་ངལ་གསོ་�ེད་�་བ�ག་རོགས་གནང། ང་ཚ�་�བས་བཅོལ་བ་ཡིན་
པས་�ས་�ང་མི་མཐོང་བའི་གནས་�་�ས་རོགས་གནང། 4ང་ཚ�་�ེད་�ི་�ལ་�་�ོད་བ�ག་ནས་ང་ཚ�་ལ་མེད་
པར་བཟོ་འདོད་ཡོད་པ་ཚ�་ནས་�བས་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། (མནར་གཅོད་དང་འཇིགས་པའི་མཐའ་མ་
�ང་བ་དང་�ལ་མེད་པར་བཟོ་མཁན་�མས་གནས་པར་མི་འ�ར་རོ། 5དེ་ནས་�་བིད་�ི་རིགས་བ�ད་ནས་
ཅིག་�ལ་པོར་འ�ར་ནས། ཁོང་གིས་མི་མང་�མས་དམ་ཚ�ག་དང་བ�ེ་བའི་ཐོག་ནས་�ལ་�ིད་�ོངས་བ་དང། 
ཁོང་གིས་�ང་བདེན་གནང་�ར་མ�ོགས་པོ་དང་�ིམས་�ི་�ང་�ོབ་གནང་བར་འ�ར།) 6ཡ་�་�འི་མི་མང་
�མས་ནས་�ས་པ། ང་ཚ�ས་མོ་ཨབ་པའི་མི་མང་�མས་ཇི་�ར་�ོབས་པ་ཅན་ཡིན་པ་ཐོས་�ང། ང་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ང་
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�ལ་ཅན་དང་�ོབས་པ་ཅན་ཡིན་པ་ཤེས་�ི་ཡོད། འོན་�ང་དེ་ཚ�འི་གཏམ་འདོད་�མས་�ོང་པ་ཡིན། 7མོ་ཨབ་
པའི་མི་མང་�མས་�ོང་པའི་དཀའ་�ག་གི་�ེན་�ིས་�འོ། དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ཀིར་ཧེ་རེསེ་�་ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་ཟ་བ་
�མས་�ན་ནས་ཚང་མས་�་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་རེ་བ་མེད་པའི་ངང་འ�ར་བར་�འོ། 8ཧེཤ་བྷོན་ཉེ་འ�མ་�ི་ཞིང་
དང་སིབ་�ཱའི་�ན་ཚལ་ཁག་མེད་པར་ཆག་ཡོད་དོ། �ན་ཚལ་འདིའི་�ན་ཆང་གིས་�ལ་ཁབ་�མས་�ི་�ལ་པོ་
ཚ�་ལ་ར་བཟི་�་འ�ག་ཡོད། �ས་�བས་ཤིག་ལ་�ན་ཚལ་དེ་ཡ་ཛ�ར་�ི་�ོང་�ེར་དང་ཤར་�ོགས་�ི་�ེ་ཐང་�ལ་
དང་�བ་�ོགས་�་འཆི་བའི་�་མཚ�འི་ཕ་རོལ་བར་�བ་ཡོད་དོ། 9ད་ངས་ཡ་ཛ�ར་�ི་ཆེད་�་�་བ་�ར་སིབ་�ཱའི་
�ན་ཚལ་�ི་ཆེད་�་�འོ། ངའི་མིག་�་ཧེཤ་བྷོན་དང་ཨེ་ལི་�ཱེའི་ཆེད་�་ཡང་བབས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ལ་
དགའ་བར་བཟོ་བའི་ཆེད་ཏོན་ཐོག་མེད་དོ། 10ད་ས་ཞིང་ས་�ད་འཛ�མས་པོའི་ནང་�་ལ་ཡང་དགའ་བ་མེད་
པར་འ�ར། �ན་ཚལ་�ི་ནང་�་ཞིག་གིས་�ང་�ད་འབོད་དང་�་ད�ངས་མི་ལེན་ཞིང། �ས་�ང་�ན་ཆང་བཟོ་
བར་�ན་འ�མ་མི་བ�ིའོ། དགའ་བའི་�ད་འབོད་�ོགས་པ་ཡིན་ནོ། 11ངས་མོ་ཨབ་�ི་ཆེད་�་�ོ་བའི་�ད་ངན་
འདོན་པ་དང་ཀིར་ཧེ་རེསེ་ཆེད་�་�་ངན་�ེད་དོ། 12མོ་ཨབ་པའི་མི་མང་ཚ�ས། དེ་ཚ�འི་རི་བོའི་�ེང་གི་མཆོད་
�ལ་དང་དེ་ཚ�་རང་གི་མཆོད་ཁང་ཁག་ནང་གསོལ་བ་འདེབས་པར་སོང་ནས་རང་ཉིས་ཐང་ཆད་དོ། འོན་�ང་
དེས་དེ་ཚ�་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་�ང་བར་མི་འ�ར། 13�ོན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། མོ་ཨབ་པའི་�ོར་ལ་
ག�ང་འ�ིན་གནང་བ་དེ་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། 14ད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཏན་ཏན་ལོ་ག�མ་
�ི་ནང་མོ་ཨབ་པའི་�་ནོར་འཕོན་ཆེ་�མས་�ོགས་པར་འ�ར་རོ། དེ་ཚ�་མི་མང་པོའི་འ�ོད་ནས་�ང་�ང་ཞིག་
གསོན་པོར་འཚ�་ན་ཡང་ཉམ་�ང་�་འ�ར་ཡོང་ཞེས་སོ༎  
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དཀོན་མཆོག་གིས་སི་རི་ཡ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ཉེས་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། དྷ་མསེ་ཀསེ་དེ་�ན་རིང་པོར་�ོང་�ེར་�་མི་གནས་པར་�ང་པའི་�ང་
གོག་�་འ�ར་རོ། 2སི་རི་ཡའི་�ོང་�ེར་ཁག་གཏན་�ི་ཆེད་�་�ོངས་པར་འ�ར། དེ་ཚ�་ནི་�ག་དང་�གས་ཟོག་
གི་�་ཁར་འ�ར་བ་དང་�ས་�ང་ད�ོགས་པར་མི་འ�ར་རོ། 3ཨིསི་�ཱཨེལ་ནི་�ང་�ོབ་མེད་པར་འ�ར་བ་དང། 
དྷ་མསེ་ཀསེ་ནི་རང་གི་རང་དབང་�ག་པར་འ�ར། ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་མི་མང་�ར་སི་རི་ཡ་�ག་�ས་�མས་དམའ་
འབེབས་ངང་གནས་ཡོང། ང་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�བས་ཆེན་�མས་�ོགས་པའི་�ས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང། དེ་ཚ�འི་�་ནོར་�མས་ཉམ་
ནས་ད�ལ་འཕོང་འ�ར་རོ། 5ཨིསི་�ཱཨེལ་ནི་ལོ་ཏོག་ཚ�ད་ནས་�ད་མ་�ས་ཟིན་པའི་ཞིང་ཁ་�ར་�ང་བར་
འ�ར། རེ་ཕ་ཨིམ་�ི་�ང་གཤོང་�་ལོ་ཐོག་བ�་ཟིན་པའི་ཞིང་ཁ་བཞིན་མི་མེད་�ང་�ོང་�་འ�ར། 6མི་འགའ་
ཤས་གཅིག་པོར་གསོན་པོར་གནས་པ་དང། ཨིསི་�ཱཨེལ་ནི་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་�ོང་གི་�ེ་མོར་འ�ས་�་གཉིས་
ག�མ་མ་གཏོགས་ཚང་མ་ཏོག་ཟིན་པའམ་ཡང་ན་ཡལ་ག་འོག་མར་འ�ས་�་འགའ་ཤས་�ག་པ་དང་འ�འོ། ང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཚ�ག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ། 7ཉིན་དེ་�ེབས་�བས་
མི་མང་ཚ�ས་བཀོད་པ་པོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་དམ་པར་�བས་རོགས་�ས་�ིར་ཁ་བ�ར་ཡོང། 8དེ་ཚ�ས་
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རང་གི་ལག་པས་བཟོས་པའི་མཆོད་�ིར་�ོས་མི་འགེལ་བའམ། དེ་ཚ�འི་རང་གི་ལག་པས་བཟོས་པའི་ལག་ཆ་�་མོ་
ཨ་ཤེ་�ཱ་དང་�ོས་བ�ག་པའི་མཆོད་�ི་�མས་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་སོ།། 9ཉིན་དེ་�ེབས་�བས་�ོང་�ེར་བཙན་པོ་
བཟོས་པ་དང་�ང་�ོབས་ལེགས་པར་�ས་པ་�མས་�ང་�ོང་�་འ�ར་བ་དང། དེ་ཚ�་ཧི་ཝི་པ་དང་ཨ་མོར་པ་
ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ནས་�ོས་�བས་�ངས་པའི་�ོང་�ེར་�ར་�ང་�ལ་ཁག་�ག་པར་འ�ར་རོ། 10ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�་�ོད་ཚ�ས་�ོབས་ཆེན་�ག་བཞིན་�ོད་ཚ�ར་�ོབས་པ་དང་�ང་�ོབས་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་དེ་
བ�ེད་ཡོད་པ་དང། དེའི་ཚབ་ལ་�ོད་ཚ�ས་�ི་�ལ་བའི་�་ལ་མཆོད་པའི་ཆེད་�མ་ར་�་ཆེ་�མས་འ�གས་ཡོད་
དོ། 11འོན་�ང་དེ་ཚ�་འདེབས་པའི་ཞོག་པ་དེ་རང་ལ་�ེས་པ་དང་མེ་ཏོག་ཤར་ན་ཡང་དེ་ལ་�ོན་ཐོག་མི་ཡོང། 
དེར་བཀའ་ངལ་དང་མི་�ག་པའི་ནད་�ག་གཅིག་པོ་ཡོང་བར་འ�ར་རོ༎  

ད�་བོའི་མི་རིགས་ཕམ་པར་མཛད་པ།  

12�ོབས་ཆེན་མི་རིགས་ཚ�་�་མཚ�འི་�་�བ་ཆེན་པོའི་�་�་�ིགས་པ་�ར་�ར་�་ཐོས་བཞིན་འ�ག 13མི་རིགས་
ཁག་�་�བ་�གས་ཡོང་བ་�ར་ཡོང་ངོ། འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་བ�ོན་གནང་བ་དང་དེ་ཚ�ས་�ི་�ར་
བ�བ་བོ། རི་བོའི་�ེང་�་�ལ་�ར་དང་�ང་ནང་སོག་མ་�ར་དེ་ཚ�་�ིར་དེད་པར་འ�རོ། 14དགོང་�ོ་དེ་ཚ�ས་
འཇིགས་�ག་བ�ལ་ན་ཡང་ཞོག་པ་དེ་ཚ�་མེད་པར་འ�ར། ང་ཚ�འི་�ལ་�་འ�ོག་བཅོམ་�་མི་ཚ�ར་�ལ་བ་ནི་དེ་
�ར་ཡིན་ནོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 18 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་ལ་ཉེས་ཆད་གནང་�།  

1ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡའི་གཙང་པོ་�མས་�ི་ཕ་རོལ་�་ཤོག་པའི་�་ཐོས་པའི་�ལ་ཞིག་ཡོད་དོ། 2�ལ་དེ་ནས་�་ཚབ་
�མས་�ག་མས་བཟོས་པའི་�འི་ནང་�་ན་ཨེལ་�ད་ཡོང་ངོ། བང་ཆེན་�ག་པོ་ཚ�་�ིམ་�་�ིར་ལོག་ཅིག། གཙང་
པོ་�མས་�ི་བགོས་པའི་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�ོབས་དང་དབང་�གས་�ན་པའི་�ོད་ཚ�འི་མི་རིགས། ག�གས་རིང་ཤ་
འཇམ་པོའི་�ོད་ཚ�འི་མི་མང་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�་འཇིགས་�ང་�ེད་མཁན་ཚ�ར་འ�ིན་ཞིག་འ�ེར་ཞིག 3ས་
གཞིར་�ོད་མཁན་�མས་ཉོན་ཞིག། རི་བོའི་�ེང་�་མཚ�ན་�གས་ཅན་�ི་དར་ཆེན་བ�ེངས་པར་�ོས་ཤིག་དང། 
�ང་འ�ད་པ་ལ་ཉོན་ཞིག། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ལ་འདི་�ར་ག�ངས་སོ། བཙས་མ་�་བའི་ཚ་�ོད་
ཅན་�ི་མཚན་མོར་ཟིལ་པ་�་སིམ་མིར་ཆགས་པ་�་�། ཉིན་མོའི་ཚ་བར་ཉི་མ་དལ་�ར་ཤར་བ་བཞིན་ངས་ནམ་
མཁའ་ནས་མར་�ོད་པོར་བ�འོ། 5�ན་འ�མ་བ�་བའི་�ོན་�་མེ་ཏོག་ཤར་བ་ཚང་མ་མར་�ང་ནས། �ན་
འ�མ་�ིན་པའི་�བས་�ན་ཤིང་གི་ཡལ་ག་�ིས་ལས་�་པོར་བཅད་པ་�ར་ད�་བོས་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་པ་ཚ�ར་
འཛ�གས་པར་�ེད་དོ། 6དེ་ཚ�འི་དམག་མིའི་རོ་�མས་�་དང་གཅན་གཟན་ཚ�ར་�ས་པར་འ�ར། ད�ར་ཁ་�་
�མས་�ིས་དེ་ཚ�་ཟ་བ་དང་ད�ན་ཁ་གཅན་གཟན་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ཟའོ། 7�ས་ཚ�ས་�ེབས་བཞིན་ཡོད། �ན་དབང་
ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། གཙང་པོ་�མས་�ི་བགོས་པའི་�ལ་འདི་དང་�ོབས་�ན་དང་དབང་ཆེན་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

པོའི་མི་རིགས་འདི། ག�གས་རིང་ཤ་འཇམ་པོའི་མི་མང་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�་འཇིགས་�ང་�ེད་མཁན་དེ་ཚ�་
ནས་འ�ལ་བ་ངོས་ལེན་གནང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ལ་རི་བོ་
ཛ�་ཡོན་�་ཡོང་བར་�འོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 19 

དཀོན་མཆོག་གི་ཨི་ཇིབ་ལ་ཉེས་ཆད།  

1ག�ང་འ�ིན་འདི་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�འི་�ོར་ལ་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ིན་པར་ཆིབས་ནས་ཨི་ཇིབ་�ལ་�་�ག་
པོར་ཕེབས་བཞིན་ཡོད། ཁོང་གི་མ�ན་�་ཨི་ཇིབ་པའི་འ�་�་�མས་འདར་བ་དང་ཨི་ཇིབ་�ི་མི་མང་�མས་�ི་
སེམས་�གས་ཆགས་ཡོད་དོ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ངས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་མིའི་དབར་དམག་
འ�གས་�ོང་�་དང་�ན་�ིས་�ན་དང་�ིམ་མཚ�ས་�ིམ་མཚ�ས་ལ་�ོལ་བ�ག་�་ཡིན། �ོང་�ེར་�མས་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལ་འཐབ་པ་དང། �ལ་པོ་�མས་དབང་ཆེའི་ཆེད་�་འཐབ་པར་འ�ར་རོ། 3ངས་ཨི་ཇིབ་པའི་འཆར་
གཞི་�མས་འ�ག་�་འ�ག་�་དང་དེ་ཚ�འི་སེམས་�གས་མེད་པ་བཟོ་�་ཡིན། དེ་ཚ�འི་�་འ�ར་རོགས་�ེད་
དགོས་བ�ོད་�་དང། དེ་ཚ�ས་�་པར་བཀའ་བ�ར་�་བར་འ�ོ་བ་དང་གཤིན་པོའི་�མ་ཤེས་ལ་�ོབ་�ོན་�་བར་
འ�ར་རོ། 4ངས་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�་ལ་མནར་གཅཽད་ཅན་དང་�ག་�བ་ཅན་�ི་�ལ་པོ་ཞིག་ལ་�ིས་�ོད་�་�་དང་
ཁོས་དེ་ཆོའི་ཐོག་�་�ལ་�ིད་�ོངས་བར་འ�ར། ང་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན། 
5ན་ཨེལ་�ི་གཙང་པོ་དེ་�ང་�ར་སོང་ནས་རིམ་བཞིན་དེ་�མ་པར་འ�ར་རོ། 6�གས་�་འ�ོ་སའི་�ར་བ་དེ་ག་
ལེར་�མ་ནས་�ི་མ་�ོ་བ་དང། འདམ་�་དང་�ག་�་�མས་�མ་པར་འ�ར་རོ། 7ན་ཨེལ་གཙང་པོའི་འ�མ་�་
བཏབ་པའི་�ོན་ཐོག་�མས་�མ་ནས་�ང་གིས་འ�ེར་རོ། 8ན་ཨེལ་གཙང་པོ་ནས་ཉ་ཟིན་ནས་མི་ཚ�་�ེལ་མཁན་
�མས་�ད་ངན་འདོན་ནས་�འོ། དེ་ཚ�འི་�གས་�་དང་�་བ་�མས་ཕན་མེད་�་འ�ར་རོ། 9ཀ་ཤི་ཀའི་རས་བཟོ་
མཁན་�མས་ཡིད་�ག་པར་འ�ར་རོ། 10ཐག་མཁན་དང་ལག་�ལ་�ན་པའི་ལས་མི་�མས་སེམས་�གས་ཆགས་
པ་དང་ཡིད་�ག་པར་འ�ར་རོ། 11ཛ�་ཨན་�ོང་�ེར་�ི་འགོ་འཛ�ན་�མས་�ེན་པ་ཡིན། ཨི་ཇིབ་�ི་�ེ་བོ་ཤེས་
རབ་ཆེ་ཤོས་ཚ�ས་�ང་�ེན་པའི་�བ་�་�ད་དོ། དེ་ཚ�ས་�ལ་པོ་ལ་དེ་ཚ�་�ོན་�ི་མཁས་དབང་དང་�ལ་པོ་ཚ�འི་
�ལ་འཛ�ན་ཡིན་ཞེས་ཇི་�ར་�་�ས་སམ། 12ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་�ེད་�ི་�ོབ་�ོན་པ་�ང་པོ་ཚ�་གང་�་སོང། ཕལ་
ཆེར་དེ་ཚ�ས་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་�ི་ཆེད་�་འཆར་གཞི་ཇི་འ�་གཏིང་གནང་བ་
བ�ོད་�བ་བོ། 13ཛ�་ཨན་དང་མེམ་ཕིསིའི་འགོ་འཛ�ན་�མས་�ེན་པ་ཡིན། དེ་ཚ�་ནི་�ལ་ཁབ་�ི་�ེ་འ�ིད་མཁན་
ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཚ�ས་ལམ་ནོར་�་འ�ིད་ཡོད་དོ། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་�ོ་�ངས་པའི་ལམ་�ོན་
�ེད་�་འ�ག་གནང་ཡོད། དེའི་�ེན་�ིས་ཨི་ཇིབ་�ིས་ནོར་འ�ལ་འབའ་ཞིག་�ེད་པ་དང། མི་ར་བཟི་བ་བཞིན་
འ�ོར་ནས་རང་གི་�ག་པའི་�ེང་འ�ེད་དག་ཤོར་རོ། 15ཨི་ཇིབ་�་མི་ད�ལ་པོའམ་�ག་པོ་དང་མི་གཙ�་ཆེའམ་
�ས་མེད་བཅས་�ས་�ང་རོགས་�ེད་མི་�བ་བོ༎  

ཨི་ཇིབ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་འ�ལ་�།  



ཡེ་ཤ་�ཱ 

16ཨི་ཇིབ་�ི་མི་མང་�མས་�ད་མེད་�་�ར་�ོ་ཁོག་�ང་བར་འ�ར་བའི་�ས་ཤིག་ཡོང། དེ་ཚ�ར་�ན་དབང་
ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉེས་ཆད་གཏོང་འ�ར་�ག་བ�ངས་གནང་བ་མཐོང་ནས་དེ་ཚ�་འཇིགས་�ང་
ངང་འདར་བར་འ�ར་རོ། 17�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་�ི་མི་མང་�མས་ལ་ཇི་�ར་
མཛད་འཆར་ཡོད་�ོར་�ན་གསོ་�ེད་�བས་དེ་ཚ�་ཡ་�་�་པར་ཤིན་�་འཇིགས་པར་འ�ར་རོ། 18�ས་ཚ�ད་དེ་
�ེབས་�བས་�། ཨི་ཇིབ་པའི་�ོང་�ེར་�འི་ནང་ལ་ཨིབ་རི་པའི་�ད་དེ་བེད་�ོད་�ེད་པ་དང། དེར་ཡོད་པའི་མི་
མང་ཚ�ས་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་མནའ་བ�ེལ་བར་�ེད་དོ། �ོང་�ེར་ཞིག་ལ་ཉི་
མའི་�ོང་�ེར་ཞེས་�གས་པར་འ�ར་རོ། 19�ས་ཚ�ད་དེ་�ེབས་�བས་�། ཨི་ཇིབ་�ལ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་མཆོད་�ིད་ཞིག་�ང་བ་དང། ཨི་ཇིབ་�ི་ས་མཚམས་�་ཁོང་ལ་�ོའི་ཀ་བ་ཞིག་བ�ོ་བར་འ�ར། 20དེ་ཚ�་ནི་
�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨི་ཇིབ་�་བ�གས་པའི་�གས་�་འ�ར། དེར་ཡོད་པའི་མི་མང་�མས་
ལ་མནར་གཅོད་�ང་�བས་�བས་རོགས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འབོད་བ�ལ་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་�་
ཞིག་ལ་�ོབ་པར་གཏོང་གནང་ངོ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་ཨི་ཇིབ་པའི་མི་མང་�མས་ལ་མངོན་པར་
མཛད་�་དང། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ངོས་ལེན་�ས་ནས་མཆོད་པ་དང་དམར་མཆོད་དང་འ�ལ་བ་�མས་�ལ་བར་
འ�ར། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་དམ་བཅའ་བ�ན་པོ་�ལ་བ་�ར་�ས་པར་འ�ར། 22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་
པ་ཚ�ར་ཆད་པ་གཏོང་གནང་ན་ཡང་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་གསོ་བར་མཛད་དོ། དེ་ཚ�་ཁོང་གི་�ོགས་�་ཁ་�ར་ནས་དེ་
ཚ�ས་�བས་�་བ་དང་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་གསོལ་འདེབས་ལ་གསན་ནས་གསོ་བར་མཛད་དོ། 23�ས་ཚ�ད་དེ་�ེབས་
�བས་�། ཨི་ཇིབ་དང་ཨ་�ར་�ི་དབར་�་ལམ་ཞིག་ཡོང་བར་འ�ར། �ལ་དེ་གཉིས་�ི་མི་མང་ཚ�་ཕར་�ར་
འ�ལ་བ�ད་�ེད་པ་དང། �ལ་ཁབ་གཉིས་པོས་མཉམ་�་མཆོད་འ�ལ་�ེད་པར་འ�ར། 24�ས་ཚ�ད་དེ་�ེབས་
�བས་�། ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡང་ཨི་ཇིབ་དང་ཨ་�ར་དང་འ�་མཉམ་�ང་བ་དང། �ལ་ཁབ་འདི་ཚ�་ག�མ་འཛམ་
�ིང་ཡོངས་�ི་�ིན་�བས་�་འ�ར་རོ། 25�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་�ིན་�བས་
གནང་�་དང། ངས་ངའི་མི་མང་ཨི་ཇིབ་དང་ངས་བཀོད་པའི་ཨ་�ར་དང་ངས་འདམས་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་
མང་ལ་�ིན་�ིས་�བས་�ི་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་བར་འ�ར༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 20 

ཨི་ཇིབ་�ལ་དང་ཨི་ཐི་ཡོ་པི་ཡའི་�ོར་ལ་�ང་བ�ན།  

1ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་སར་གོན་�ི་བཀའ་�ར་ཨ་�ར་པ་དམག་ད�ང་གི་དམག་�ི་ཆེན་པོས་ཕེ་ལེ་ཤེད་
པའི་�ོང་�ེར་ཨཤ་དྷོད་ལ་དམག་འཐབ་གནང་ངོ། 2ལོ་ག�མ་�ི་�ོན་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཨ་མོཛའི་�་
ཡེ་ཤ་�ཱ་ལ་ཁོས་�ོན་པའི་�མ་དང་�་ཕད་�ི་�ོན་གོས་�ད་ཅིག་ག�ངས་སོ། ཁོས་དེ་བཞིན་�ས་ཏེ་དམར་�ང་
ང་དང་�ང་�ན་མར་འ�ལ་ལོ། 3ཨཤ་དྷོད་འཛ�ན་བ�ང་�བས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ངའི་ཞབས་�ི་ཡེ་
ཤ་�ཱ་ལོ་ག�མ་རིང་དམར་�ང་དང་�ང་�ེན་མར་འ�ལ་བཞིན་ཡོད་དོ། དེ་ནི་ཨི་ཇིབ་དང་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་
གཉིས་ལ་ཇི་ཡོང་བའི་�གས་མཚན་ཡིན་ནོ། 4ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་�ལ་དེ་ཚ�་གཉིས་ནས་བ�ང་བའི་
བཙ�ན་པ་མི་�ན་གཞོན་ཚང་མ་�ང་�ེན་མ་དང་དམར་�ང་ང་དེ་ཚ�ར་�བ་�ོན་ནས་ཡོད་པར་�ེ་འ�ིད་གནང་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

ནས། ཨི་ཇིབ་ཐོག་ངོ་ཚ་བ་བཟོས་བར་འ�ར། 5ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་ལ་�ོ་གཅོལ་�ེད་མཁན་དང་ཨི་ཇིབ་�ི་�ོར་ལ་
�ོབས་པ་�ེད་མཁན་�མས་འཇིག་པ་དང་ངོ་འཚ�འི་ནང་�ད་པར་འ�ར་རོ། 6�ས་ཚ�ད་དེ་�ེབས་�བས་�། �་
མཚ�འི་མཐའ་འཁོར་�་བ�ད་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་�ི་མི་མང་�མས་�ིས། �ོས་དང་། ང་ཚ�་ལ་ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་
པོ་ནས་�ོབས་ཡོང་ཞེས་�ོ་འགལ་བའི་མི་མང་ཚ�ར་ག་རེ་�ང་སོང་ངམ། ད་ང་ཚ�་ཇི་�ར་འཚ�་�བ་བམ་ཞེས་�ས་
ཡོང༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 21 

བྷེ་བྷི་ལོན་ཉམ་པའི་ཞལ་གཟིགས།  

1ག�ང་འ�ིན་འདི་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ོར་ལ་ཡིན། �ེ་ཐང་བ�ད་�ང་འ�བ་�ག་པོ་ཡོང་བ་�ར་འཇིགས་�་�ང་
བའི་�ལ་ཞིག་ནས་�ེན་ངན་ཡོང་ངོ། 2ངས་�ག་�བ་ཅན་དང་བ�་འ�ིད་དང་འཇིག་པའི་�ོར་ཞལ་གཟིགས་
ཤིག་མཐོང་�ང། ཨེ་ལམ་�ི་དམག་ད�ང་འཐབ་ཅིག། མ་�འི་དམག་ད�ང་�ོང་�ེར་ཁག་མཐའ་བ�ོར་ཞིག བྷེ་
བྷི་ལོན་�ིས་�ད་པའི་�ག་བ�ལ་�མས་དཀོན་མཆོག་གིས་མཚམས་འཇོགས་མཛད་པར་འ�ར། 3ངས་ཞལ་
གཟིགས་དེ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པའི་�ེན་�ིས་ང་ལ་འཛ�གས་�ང་དང་�ད་མེད་�ེ་�གས་�བ་པ་�ར་�ག་�བ་
�ང། 4ང་མགོ་�་འཁོར་བ་དང་ང་འཇིགས་ནས་འདར་བཞིན་འ�ག ངས་དགོང་�ོ་ཡོང་བར་�ག་ན་ཡང་དེས་
ང་ལ་འཇིགས་�ང་མ་གཏོགས་གང་ཡང་འ�ེར་མི་ཡོང། 5ཞལ་གཟིགས་ནང་�གས་�ོ་�་�ིགས་ཡོད་པ་དང། �་
མ�ོན་ཚ�་བ�གས་པའི་གདན་བཏིང་འ�ག། དེ་ཚ�་ཟ་ཞིང་འ�ང་ངོ། �ོ་�ར་�་འདི་�ར་�ས་པའི་བཀའ་ཕེབས་
སོ། དཔོན་པོ་ཚ�་�ོད་ཚ�འི་�བ་�མས་�་�ིགས་�ོས་ཤིག 6དེ་ནས་གཙ�་བོས་ང་ལ་ག�ངས་པ། �ིན་ནས་�ོ་�ང་
བ་ཞིག་འཇོག་ཅིག། ཁོས་ཇི་མཐོང་བ་�མས་�ན་སེང་�་དགོས། 7ཁོ་པས་མི་�ར་ཞོན་ནས་ཆ་ཆ་�ས་ནས་ཡོང་
བ་དང་བོང་�་དང་�་མོང་ལ་ཞོན་པའི་མི་མཐོང་བ་ཡིན་ན། ཁོས་དེ་ཚ�་ལ་ཟབ་ཟབ་�ས་ནས་བ�་དགོས་�ོས་
ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་�ང། 8�ོ་�ང་པས་�་ཞབས་ལགས། ངས་ཉིན་མཚན་རང་གི་ས་གནས་�་ལང་ནས་�ང་
བཞིན་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 9�ོ་�ར་�་དེ་ཚ�་ལེབས་སོང་། �་ལ་ཞོན་པའི་མི་ཆ་ཆ་�ས་ནས་�ེབས་སོ། �ོ་�ང་བས་
བྷེ་བྷི་ལོན་ཤོར་སོང། དེ་ཚ�ས་མཆོད་པའི་�་འ�་�མས་ས་ལ་�མ་�ར་ཆགས་ནས་�ང་འ�ག་ཅེས་�ན་གསེང་
�ས་སོ། 10ངའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་ག�ལ་ཐག་�བས་�་�ོ་བ�ང་བ་�ར་�ོད་ཚ�་བ�ང་ཡོད་ན་ཡང་ད་
ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་ཇི་�ར་ཐོས་པའི་གཏམ་བཟང་
�མས་�ོད་ཚ�ར་གསལ་�གས་�་བཞིན་ཡོད༎  

ཨེ་དྷོམ་�ི་�ོར་ལ་ག�ང་འ�ིན།  

11འདི་ནི་ཨེ་དྷོམ་�ོར་ལ་ག�ང་འ�ིན་ཡིན་ནོ། ཨེ་དྷོམ་ནས་མི་ཞིག་གིས་ང་ལ། �ེ་�ོ་�ང་བ་མཚན་འདི་ག་�ས་
ཡོལ་�ི་རེད། དེའི་མཐའ་ག་�ས་ཡོང་གི་རེད་ང་ལ་ཤོད་རོགས་ཤེས་�ས་པ་དང། 12�་�ོ་ཡོང་བཞིན་ཡོད། འོན་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

�ང་མཚན་མོ་ཡང་�ར་ཡོང་བར་འ�ར། �ོད་�ིས་ང་ལ་ཡང་�ར་འ�ི་འདོད་ན། �ིར་ལོག་ནས་�ིས་ཤིག་ཅེས་
ངས་ལེན་འདེབས་པ་ཡིན༎  

ཨ་ར་བི་ཡའི་�ོར་ག�ང་འ�ིན།  

13འདི་ནི་ཨ་ར་བི་ཡའི་�ོར་�ི་ག�ང་འ�ིན་ཡིན་ནོ། ཨ་ར་བི་ཡའི་ས་�མ་པོར་�ར་བ�བ་ནས་འ�ལ་�ོད་�ེད་
མི་ཚ�གས་ཁག་དྷེ་དན་�ི་མི་�ོད་ཚ�། 14�ོད་�ར་ཡོང་མཁན་མི་མང་ཁ་�ོམ་པ་ཚ�ར་�་�ོད་ཅིག། ཏེ་མ་�ལ་�ི་
མི་མང་�ོད་ཚ�ས་བཙན་�ོལ་པ་ཚ�ར་ཁ་ཟས་�ོད་ཅིག། 15མི་མང་�མས་དེ་ཚ�་གསོད་པར་�་�ིགས་ཡོད་པའི་
རལ་�ི་དང་དེ་ཚ�་ལ་�བ་�བ་ཡོད་པའི་མདའ་དང་དམག་གི་ཉེན་ཁ་ཚང་མ་ནས་ཐར་བའི་ཆེད་�ོས་བཞིན་
ཡོད་དོ། 16དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ག�ངས་པ། ལོ་གཅིག་ནང་ཀེ་དར་�ི་�ན་�གས་�ོགས་པར་
འ�ར་རོ། 17ཀེ་དར་�ི་མདའ་པ་�མས་མི་�ོ་�ོབས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཚ�་ཧ་ཅང་�ང་�ང་�ག་པར་འ�ར། 
ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 22 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོར་ལ་ག�ང་འ�ིན།  

1ག�ང་འ�ིན་འདི་ཞལ་གཟིགས་�ི་�ང་གཤོང་�ོར་ལ་ཡིན། ད་ག་རེ་ཡོང་བཞིན་ཡོད། �ོང་�ེར་�ི་མི་མང་
�མས་ཁང་པའི་�ེ་ཐོག་�་གང་གི་དོན་�་�ས་�ོན་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 2�ོང་�ེར་ཡོངས་�ོགས་�ད་�་དང་
ངར་�ོབས་�ི་ཟང་ཟིང་གིས་ཁེངས་ཡོད་དོ། �ོད་�ི་མི་ཚ�་དམག་དེའི་ནང་�་ཤི་ཡོད་པ་�མས་འཐབ་�ོད་ནང་
ཤི་མེད་ཅིང། 3�ོད་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཚང་མ་�ོས་འ�ོ་བ་དང་དེ་ཚ�ས་མདའ་གཅིག་མ་འཕེན་པའི་�ོན་�་བ�ང་
ངོ་། 4ད་ང་མི་མང་ཤི་བ་དེ་ཚ�་ཚང་མའི་ཆེད་�་ང་ལ་གཅིག་�ར་བཞག་ནས་རབ་�་�་�་བ�ག་ཅིག་ ང་ལ་
སེམས་གསོ་གཏོང་ཐབས་མ་�ེད་ཅིག 5ཞལ་གཟིགས་�ི་�ང་གཤོང་ནང་མགོ་�ོག་དང་དངངས་�ག་དང་ཕམ་
པའི་�ས་�བས་ཡིན། འདི་ནི་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་ཅན་�ི་གིས་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་
གཏོང་གནང་བ་ཡིན། ང་ཚ�འི་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་�མས་�ོར་ཡོད་པ་དང་རི་བོ་�མས་�ི་�ོད་�་རོགས་པ་�་
བའི་ཆེད་�་�ད་�ིས་�ག་ཆར་འཐབ་བོ། 6ཨེ་ལམ་�ལ་�ི་དམག་མི་�མས་�ར་ཞོན་ནས་མདའ་དང་ག�འི་གོ་
མཚ�ན་དང་བཅས་ཡོང་བ་དང། ཀིར་�ལ་�ི་དམག་མི་�མས་ནས་དེ་ཚ�འི་�བ་�་�ིགས་ཡོད་དོ། 7ས་�ས་
འཛ�མས་པའི་ཡ་�་�འི་�ང་གཤོང་དེ་ཚ�་ཤིང་�་འཁོར་ལོས་ཁེངས་པ་དང། �་ལ་ཞོན་པའི་དམག་མི་�མས་ཡེ་
�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་�ོ་�མས་�ི་མ�ན་�་ལངས་སོ། 8ཡ་�་�འི་�ང་�ོབས་ཡོངས་�ོགས་གཞིགས་སོ། དེ་�ར་�ང་
�བས་�ོད་�ི་གོ་མཛ�ད་ཁང་ནས་མཚ�ན་ཆ་�མས་འ�ེར་ཡོང་ངོ། 9-10�ོད་�ིས་ཉམས་གསོ་�ེད་དགོས་པའི་ཡེ་
�་ཤ་ལེམ་�ི་�གས་རི་�མས་�ེད་དོ། �ོད་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཁང་�ིམ་ཚང་མར་�གས་ཞིབ་�ས་ནས་�ོང་
�ེར་�ི་�གས་རི་�མས་ཉམས་གསོ་�ེད་པའི་ཆེད་�ོ་ཐོབ་པའི་�ིར་ཁང་�ིམ་ཁ་ཤས་བཤིགས་སོ། �་གསོག་པའི་
ཆེད་�། 11�ོང་�ེར་�ི་ནང་�་�ིང་�ིང་པ་�མས་�་�གས་ནས་གསོགས་པའི་ཆེད་�་མཛ�ད་ཞིག་བཟོས་སོ། 



ཡེ་ཤ་�ཱ 

འོན་�ང་�ས་�ན་རིང་པོའི་�ོན་ནས་འཆར་གཞི་དེ་�ར་བཟོ་གནང་བ་དང། དེ་�ར་�ང་བ་མཛད་མཁན་
དཀོན་མཆོག་ལ་�ོད་�ིས་དོ་�ང་མི་�ེད་དོ། 12�ས་�བས་དེ་ལ་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་
དབང་ཅན་�ིས། �ོད་ཚ�་�་བ་དང་�་ངན་�ེད་པ་དང་�ོད་ཚ�འི་�་བཞར་བ་དང་�་ཕད་�ི་གོས་�ོན་པའི་ཆེད་
འབོད་བཞིན་ཡོད་དོ། 13དེའི་ཚབ་ལ་�ོད་ཚ�ས་གད་མོ་གད་པ་དང་�ས་�ོན་�ེད་དོ། �ོད་ཚ�ས་ཟ་བའི་ཆེད་�ག་
དང་བ་�གས་གསོད་པ་དང་�ན་ཆང་འ�ང་བ་དང། �ོད་ཚ�ས་ང་ཚ�་ཟ་བ་དང་འ�ང་བ་�་དགོས། སང་ཉིན་ང་
ཚ�་འཆི་བར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 14�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་ཅན་�ིས་ཁོང་རང་ཉིད་ནས་
ང་ལ་བཀའ་གནང་བར། དེ་ཚ�ས་�ས་པས་ལས་ངན་�ི་ཆེད་�་དེ་ཚ�་ཇི་�ིད་ནམ་གནས་བར་བཟོད་གསོལ་ནམ་
ཡང་ཐོབ་མི་ཡོང། ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་ཅན་�ིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཤེབ་ན་ལ་ཉེན་བ�།  

15�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་ཅན་�ིས། ང་ལ་�ལ་པོའི་�ིམ་ཚང་གི་�ག་མཛ�ད་ཤེབ་ན་
�ར་�ིན་ནས་འདི་�ར་�ས་པར་བཀའ་གནང་�ང། 16�ོད་�ི་བསམ་པར་�ོད་�་ཡིན་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། 
�ོད་�ི་ཆེད་�་�ག་རིར་རོ་ཁང་བཀོས་བའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་དམ། 17�ོད་གཙ�་བོ་ཡིན་ན་ཡང། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ོད་ལ་ཡར་�ག་གནང་ནས་ཕར་འཕེན་པར་མཛད་དོ། 18ཁོང་གིས་�ོད་ལ་པོ་ལོ་བཞིན་ཡར་�ག་
གནང་ནས་�ལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་ནང་འཕེན་པར་མཛད་དོ། �ོད་�ིས་ཧ་ཅང་�ོབས་པ་�ེད་པའི་ཤིང་�་འཁོར་
ལོ་ཚ�འི་ཉེ་འ�ིས་�་�ོད་འཆི་བར་འ�ར། �ོད་�ི་�ིན་བདག་གི་�ིམ་ཚང་ནང་�ོད་རང་ཞབས་འ�ེན་ཡིན་ནོ། 
19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་ལས་�ངས་ནས་�ིར་འ�ད་གནང་བ་དང་�ོད་�ི་གོ་གནས་མཐོ་རིམ་ནས་
མར་འབེབས་པར་གནང་ངོ། 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཤེབ་ན་ལ་ག�ངས་པ། དེ་�ར་�ང་�བས་ངས་ཧིལ་ཀི་
�ཱའི་�་ངའི་ཞབས་�ི་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་ལ་�ད་གཏོང་�་ཡིན། 21ངས་ཁོ་ལ་�ོད་�ི་ལས་�ེད་པའི་གོས་དེ་བ�ོན་ནས་
�ེ་རག་དེ་བཅིངས་ནས་�ོད་�ི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཁོ་ལ་�ོད་�་ཡིན་ནོ། ཁོ་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་�་�འི་མི་
མང་གི་ཆེད་�་ཕ་བཞིན་�་འ�ར་རོ། 22ངས་�་བིད་�ི་རིགས་བ�ད་�ི་�ལ་པོའི་འོག་ཁོ་པར་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་
�ད་ནས། ཁོ་ལ་ལས་�ངས་�ི་�ེ་མིག་ཡོད་པ་དང་ཁོས་�ེས་པ་�མས་�ས་�ང་�བ་མི་�བ་པ་དང་ཁོས་�བ་པ་
�མས་�ས་�ང་�ེས་མི་�བ་བོ། 23ངས་ཁོ་ལ་�ར་པ་�ར་ས་གནས་བ�ན་པོར་བ�གས་པ་དང། ཁོ་རང་གི་�ིམ་
ཚང་གི་�ས་བ�ི་འ�ང་�ངས་�་འ�ར་རོ། 24འོན་�ང་ཁོ་པའི་གཉེན་ཉེ་བ་དང་�ོ་བཅོལ་བ་�མས་ཁོ་པའི་
འ�ར་པོ་�་�ར་འ�ར། དེ་ཚ�་ནི་�ོད་དང་�ང་ཕན་སོགས་�ར་པར་འཁོན་པ་�་�ར་ཁོ་པའི་�ེང་འཁོན་པར་
འ�ར་རོ། 25དེ་�ར་�ང་�བས་�ར་པ་དམ་པོར་བ�གས་པ་དེ་�ག་�ག་ཆག་པ་དང་འ�ེལ་བར་འ�ར། དེ་ནི་
དེ་ལ་བཀལ་བ་ཐམས་ཅད་�ི་མཐའ་མར་འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ངོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 23 

ཕོ་ནི་སི་ཨའི་�ོར་ལ་ག�ང་འ�ིན།  



ཡེ་ཤ་�ཱ 

1འདི་ནི་ཊ་ཡར་�ི་�ོར་ལ་ག�ང་འ�ིན་ཡིན། �་མཚ�་ནས་ཡོང་བའི་�་པ་ཚ�་�་ངན་�ི་�ེ་ངག་འདོན་ཞིག �ོད་
ཚ�འི་ཊ་ཡར་�ི་�ལ་�ི་�་ཁ་དེ་མེད་པར་བཟོས་ཡོད་པ་དང། དེའི་ཁང་པ་�མས་དང་�ོང་�ེར་གཙ�་བོ་�མས་
�ང་འཁོག་�་འ�ར་ཡོད། ས་ཡི་པེརེསཻ་�ལ་ནས་�་�མས་ལོག་ཡོང་�བས་�ོད་ཚ�ས་གནས་�ལ་དེ་ཤེས་པར་
འ�ར་རོ། 2སི་དོན་�ི་ཚ�ང་པ་�ོད་ཚ�་�ེ་ངག་འདོན་ཞིག། �ོད་ཚ�ས་མི་�མས་ལ། 3�་ཚ�འི་ཕ་རོལ་�་ཨི་ཇིབ་�་
�ེས་པའི་འ�་ཉོ་ཚ�ང་དང་�ལ་ཁབ་ཡོངས་ལ་ཚ�ང་�ེད་པར་བཏང་ངོ། 4སི་དོན་�ི་�ོང་�ེར་ལ་དམའ་འབེབས་
�ང་ཡོད། �་མཚ�་དང་�་མཚ�་ཆེན་པོའི་གཏིང་ནས་�ོད་ཚ�ར་བདག་�ོད་མ་�ས་པར་ང་ལ་�་�་�་བ་ནས་�ང་
མེད་པ་དང། ངས་�་དང་�་མོ་ཚ�་འཚར་ལོངས་�་བ་ནས་�ས་མེད་�་བར་འ�ར། 5ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�་ཡང་ཊ་ཡར་
མེད་པར་བཟོ་བའི་�ོར་ཤེས་པ་དང་དེ་ཚ�་ཧང་སང་ནས་སེམས་�གས་ཆག་པར་འ�ར། 6ཕོ་ནི་སི་ཨའི་མི་མང་
�མས་�་ངན་�ི་�་འབོད་�ོས་ཤིག ཨིསི་པེན་�་�ོས་ཐབས་�ོས་ཤིག། 7ཊ་ཡར་�ི་�ོང་�ེར་དེ་ལོ་མང་པོའི་
�ོན་ནས་ཆགས་པའི་དགའ་�ིད་ཅན་དེ་ཡིན་ནོ། �་མཚ�འི་ཕ་རོལ་�་མི་�མས་གཞིས་ཆགས་པར་གཏོང་ནས་
�ོང་�ེར་གསར་པ་བཟོས་མཁན་�ོང་�ེར་འདི་རེད་དམ། 8ཊ་ཡར་�ལ་པོའི་�ོང་�ེར་དེའི་ཚ�ང་པ་�ལ་�ས་
�མས་ས་གཞི་འདིའི་�ེང་�ས་བ�ར་�་བའི་�ེ་བོ་ཡིན། �ོང་�ེར་འདི་ཐོག་འདི་�ར་ཡོང་བའི་འཆར་གཞི་�ས་
གཏིང་པ་རེད་དམ། 9�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འཆར་གཞི་དེ་གཏིང་བ་ཡིན་ནོ། ཁོང་གིས་
དེ་ཚ�ས་དེ་�ར་�ོབས་པ་�ེད་པར་མཚམས་འཇོག་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ས་བ�ར་�་བའི་མི་ཚ�ར་དམའ་
འབེབས་མཛད་པའི་�ིར་འཆར་གཞི་བཏིང་གནང་ངོ། 10�ོད་ཚ�་ཨིསི་པེན་�ི་�ོང་�ེར་གསར་པ་ཁག་ནང་སོང་
ལ་ས་གནས་དེར་ཞིང་འདེབས་ཤིག དེར་�ོད་ཚ�་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་མཁན་�་ཡང་མེད་དོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས། �་མཚ�འི་�ེང་�་ཁོང་གིས་�ག་བ�ངས་ནས་�ལ་ཁབ་�མས་ཕམ་པར་མཛད་ཡོད་དོ། ཁོང་གིས་ཕོ་ནི་སི་
ཡན་�ི་ཚ�ང་རའི་�ི་གནས་མེད་པར་བཟོ་བའི་བཀའ་གནང་ཡོད་དོ། 12སི་དོན་�ི་�ོང་�ེར་�ོད་�ི་བདེ་�ིད་
�ོགས་ཡོད་པ་དང། �ོད་ཚ�འི་མི་མང་�མས་མནར་གཅོད་�ོང་ཡོད་པ་དང། དེ་ཚ�་ས་ཡི་པེརེསེ་�་�ོས་ན་ཡང་
དེར་ཡང་�ང་�ོབས་མེད་དོ། 13ཊ་ཡར་�ེང་�་གཅན་གཟན་�མས་�ིས་ཁེངས་བ�ག་མཁན་དེ་ནི་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་
ཨ་པ་ཚ�་ཡིན་པ་དང་ཨ་�ར་པ་ཚ�་མ་ཡིན་ནོ། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཨ་པ་ཚ�ས་མཐའ་བ�ོར་�་གན་དྷོ་ལ་བཟོས་པ་དང་ཊ་
ཡར་�ི་འཛ�ངས་རག་�མས་གཤིགས་པ་དང་�ོང་�ེར་�མས་�ང་གོག་བཟོས་པ་རེད། 14�་མཚ�ར་ཡོད་པའི་
�ད་པ་ཚ�་�་ངན་�ི་�ེ་ངག་འདོན་ཞིག �ོད་ཚ�ས་�ོས་འགེལ་བའི་�ོང་�ེར་མེད་པར་བཟོས་ཡོད་དོ། 15�ལ་པོ་
ཞིག་གིས་�་ཚ�འི་�ས་�ན་ལོ་བ�ན་�འི་རིང་ཊ་ཡར་བ�ེད་པའི་�ས་�བས་ཤིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད། ལོ་�ས་དེ་
ཡོལ་བའི་�ེས་�་ཊ་ཡར་ནི་གཞས་ནང་གི་དེ་བཞིན་�ད་འཚ�ང་མ་�ར་འ�ར་རོ། 16བ�ེད་པའི་�ད་འཚ�ང་མ་
�ོ་པོ་�ོད། པི་ཝང་ཐོག་�ེ་�ོང་�ེར་ནང་�་�གས། �ོ་�མས་ཡང་�ར་�ི་�་བ�ག་པའི་ཆེད། པི་ཝང་གཏོང་
ནས་ཡང་�ར་གཞས་�མས་གཏོང། 17ལོ་བ�ན་�་ཐམ་པ་�ོགས་པའི་�ེས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཊ་ཡར་
ལ་�ར་�ི་ཚ�ང་�ེད་�་འ�ག་གནང་བ་དང། མོ་ནི་རང་ལ་འཛམ་�ིང་གི་�ལ་ཁབ་ཚང་མར་�་ཆར་�ད། 
18མོས་ཚ�ང་ནས་བསགས་པའི་ད�ལ་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་བར་�ེད་དོ། མོས་ད�ལ་གསོག་འཇོག་མི་
�ེད་པ་དང་། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་མཁན་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་དགོས་པའི་ཟས་དང་གོས་ཉོ་བར་
མོའི་ད�ལ་�མས་བེད་�ོད་�ེད་པར་འ�ར༎  
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གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ས་གཞིར་ཆད་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ས་གཞིར་�ང་རོང་�་བཏང་གནང་ནས་དེ་མི་མེད་�ང་�ོང་�་འཇོག་གནང་བར་
འ�ར། ཁོང་གིས་ས་གཞིའི་ད�ིབས་ལ་བ�ར་བ་གཏོང་གནང་ནས་དེར་གནས་པའི་མི་མང་�མས་ཁ་འཐོར་�་
གཏོང་གནང་བར་�འོ། 2�་མ་ཚ�་དང་མི་མང་ཚ�་དང་ཚ�་གཡོག་ཚ�་དང་�ིན་བདག་ཚ�་དང་ཉོ་མཁན་ཚ�་དང་
ཚ�ང་མཁན་ཚ�་དང་�་ལོན་ལེན་མཁན་ཚ�་དང་གཏོང་མཁན་ཚ�་དང་འ�ོར་�ན་དང་ད�ལ་ཕོངས་དང་བཅས་
པ་ཚང་མའི་�ལ་བ་འ�་མཉམ་ཡོང་བར་འ�ར་རོ། 3ས་གཞི་�མ་�ར་འ�ར་ནས་�ང་གོག་�་གནས་པ་དང། 
འདི་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་པ་དང། དེ་ནི་�བ་པར་མཛད་པར་འ�ར་རོ། 4ས་གཞི་
�མ་ནས་�ིད་པ་དང། འཛམ་�ིང་ཡོངས་�་ཉམས་པ་དང་། ས་གཞི་དང་ནམ་མཁའ་གཉིས་ཀ་�ལ་བར་འ�ར་
རོ། 5མི་མང་�མས་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་དང། ཁོང་གིས་ཇི་�ིད་ནམ་གནས་བར་འཇོག་གནང་བའི་
དམ་བཅའ་ཁག་དང་འགལ་བའི་�ེན་�ིས་ས་གཞི་མི་གཙང་བ་བཟོས་སོ། 6དེ་འ�་སོང་ཙང་དཀོན་མཆོག་གིས་
ས་གཞིར་དམོད་པ་མཛད་ཡོད་། དེར་གནས་པའི་མི་མང་�མས་ནས་ཇི་�ས་པར་རིམ་པ་འཇལ་བཞིན་ཡོད། མི་
�ང་�ང་གསོན་པོར་འཚ�་�བ་ཡོང། 7�ན་ཚལ་�ིད་པ་དང་�ན་ཆང་དཀོན་པོར་འ�ར་ཡོད། �ར་དགའ་�ིད་
ཡོད་མཁན་ཚང་མ་ད་ཆ་སེམས་�ག་�་འ�ར་རོ། 8ད་དེ་ཚ�འི་དགའ་བའི་པི་ཝང་གི་ད�ངས་དང་�་�་�ོགས་
པར་མི་འ�ར་རོ། 9�ན་ཆང་འ�ང་ནས་དགའ་པོའི་གཞས་གཏོང་མཁན་མེད་པ་དང། �ས་�ང་དེའི་�ོ་བར་
�ར་ཡང་�ོང་བར་མི་འ�ར་རོ། 10�ོང་�ེར་ནང་གནས་�ལ་ཚང་མ་ཟིང་�ང་ཡོད་པ་དང་མི་མང་�མས་རང་
གི་�ང་�བས་�ི་ཆེད་�་�ིམ་ནང་�་�ོ་�གས་�བ་ནས་བ�ད་དོ། 11མི་མང་�མས་�ོམ་ལམ་�་�ད་ཅོར་�བ་
པར་�འོ། གང་ལག་ཟཻར་ན། དེ་ཚ�་ལ་�ན་ཆང་མེད་དོ། བདེ་�ིད་གཏན་�ི་ཆེད་�་མེད་པ་དང། དེས་�ལ་ནས་
�ང་�ད་གཏོང་ཡོད་དོ། 12�ོང་�ེར་�ང་གོག་�་འ�ར་ཡོད་པ་དང་དེའི་�ལ་�ོ་�མས་བཅག་ཡོད་དོ། 13དེ་
�ར་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་�ལ་ཁབ་ཚང་མར་�ང་ཡོང། དེ་ནི་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་�ོང་ཚང་མ་ད�ག་ཟིན་པ་དང་
�ན་ཤིང་ནས་�ན་འ�མ་�ག་ཟིན་ནས་�ོན་ཐོག་གི་མཐའ་མ་�་�ར་�ང་ཡོང། 14གསོན་པོར་གནས་མཁན་
�མས་ནས་དགའ་བའི་ཆེད་�་གཞས་གཏོང་བར་འ�ར། �བ་�ོགས་�་ཡོད་མཁན་�མས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཇི་�ར་�བས་ཆེན་ཡིན་པའི་�ོར་བ�ོད་པ་དང། 15ཤར་�ོགས་�་ཡོད་མཁན་ཚ�་ཁོང་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་
བར་འ�ར། �་མཚ�འི་ཉེ་འ�ིས་�་ཡོད་པའི་མི་མང་�མས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་
མཆོག་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་བར་འ�ར། 16འཛམ་�ིང་ཐག་རིང་ཤོས་�ལ་�་�མས་ནས་�ང་བདེན་�ི་�ལ་ཁབ་
ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་བ�ོད་པའི་གཞས་ང་ཚ�ས་ཐོས་ཡོང། འོན་�ང་ང་ལ་རེ་བ་གང་ཡང་མེད། ང་�ད་ཟོས་�་འ�ོ་
བཞིན་ཡོད། བ�་འ�ིད་མཁན་�ིས་�་མ�ད་བ�་འ�ིད་�ེད་པ་དང། དེ་ཚ�འི་བ�་འ�ིད་ཇེ་�ག་�་འཕེལ་བར་
འ�ར་རོ། 17ཚང་མས་ང་ལ་ཉོན་ཞིག། འཇིགས་�ག་དང་ས་དོང་དང་�ིད་�ིས་�ོད་ཚ�ར་�ག་བཞིན་ཡོད་དོ། 
18འཇིགས་�ག་ནས་�ོས་ཐབས་�ེད་མཁན་�མས་ས་དོང་ནང་�ང་བ་དང། དོང་ནས་�ོས་ཐར་བ་�མས་�ིས་
བ�ང་བར་�། ནམ་མཁའ་ནས་ཆར་�གས་ཆེན་པོ་བབས་པ་དང་ས་གཞིའི་�ང་གཞི་�མས་འ�ལ་བར་�ེད་དོ། 
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19ས་གཞི་གས་པ་དང་གཞིགས་པ་དང་�མ་�ར་གས་ནས་ཁ་�ེ་བར་འ�ར་རོ། 20ས་གཞི་དེ་ར་བཟི་བའི་མི་
བཞིན་འ�ོར་བ་དང། �ང་འ�བ་ནང་�་གཡབ་�ི་ཁང་�ང་གཡོ་བ་�ར་གཡོ་བར་འ�ར། འཛམ་�ིང་རང་གི་
�ིག་པས་མར་འདེགས་པ་དང་དེ་མར་�ིབ་ནས་ཡར་�་བ་ནས་ལང་བར་མི་འ�ར་རོ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས། མཐོ་བའི་�ས་�ོབས་དང་ས་གཞིའི་�ལ་པོ་�མས་ལ་ཆད་པ་གཏོང་བའི་�ས་ཚ�ད་ཅིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད་དོ། 
22དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་པོ་�མས་ས་དོང་ནང་ཡོད་པའི་བཙ�ན་པ་�ར་བཀོང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་ཆད་
གཏོང་བའི་�ས་ཚ�ད་དེ་མ་�ེབས་བར་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་བཙ�ན་ཁང་ནང་བ�ག་པར་གནང་ངོ། 23�་བ་�ན་པར་
འ�ར་བ་དང། ཉི་མ་�ར་ཡང་འཆར་བར་མི་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་ཅན་�ལ་
པོར་�ར་ནས། ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་ནས་�ལ་�ིད་�ོངས་གནང་བ་དང། མི་མང་གི་འགོ་པ་
ཚ�ས་ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་མཐོང་བར་འ�ར་རོ༎  
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བ�ོད་པའི་མ�ར་མ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ངའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ང་ཡིས་�ེད་ལ་�ས་བ�ར་�་�་དང། �ེད་�ི་མཚན་ལ་
བ�ོད་པ་�ལ་�་ཡིན། �ེད་�ི་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་�་བ་མཛད། �ས་རིང་�ོན་ནས་བཟོས་པའི་འཆར་གཞི་�མས། 
�ེད་�ིས་དམ་�ན་ཐོག་�་�ག་ལེན་མཛད། 2�ེད་�ིས་�ོང་�ེར་�མས་ནི་�ང་གོག་མཛད། དེ་ཚ�འི་འཛ�ང་རག་
�མས་ནི་མེད་པར་མཛད། ང་ཚ�འི་ད�་བོས་བཞེངས་པའི་ཕོ་�ང་�མས། གཏན་�ི་ཆད་�་མེད་པར་འ�ར་ཡོད་
དོ། 3�ོབས་ཆེན་�ལ་ཁབ་�མས་�ི་མི་མང་ནས། དེ་ཚ�ས་�ེད་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་བར་འ�ར། �ག་�བ་ཅན་�ི་
�ལ་ཁབ་དེ་�མས་�ིས། �ོང་ནང་�ེད་ལ་འཇིགས་ཤིང་�ག་པར་འ�ར། 4ད�ལ་འཕོང་མགོན་མེད་�མས་ནི་
�ེད་�ི་སར་�ོས་ནས་ཡོང་བ་དང། དཀའ་ངལ་�ས་ཚ�ད་�བས་དེ་ཚ�་བདེ་བར་གནས་པར་འ�ར་བར་�། �ེད་
�ིས་དེ་ཚ�་�ང་འ�བ་ནས་�བས་པའི་ཆེད་�བས་གནས་དང། འབར་བའི་ཚ་�ོད་ཆེད་�་བསིལ་�ིབ་གནང། 
�ག་�བ་ཅན་�ི་ད�་བོ་�མས་�ིས་ནི། ད�ན་�ི་�ང་འ�བ་�་�་དང་། 5ས་�མ་�ལ་�ི་ཐེན་པ་འ�་འཐབ་
པར་�ིས། འོན་�ང་�ིན་པས་ཉིན་�ི་ཚ་�ོད་བསིལ་བ་�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ནི། ང་ཚ�འི་ད�་བོའི་
ཁ་�མས་འགོག་པ་དང། �ག་�བ་མི་ཡི་�ད་ཅོར་འགོག་པར་མཛད། དཀོན་མཆོག་གིས་མ�ོན་ཞིག་བཤམས་པ། 
6རི་བོ་ཛ�་ཡོན་འདིའི་�ེང་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། འཛམ་�ིང་གི་�ལ་ཁབ་ཚང་མའི་ཆེད་
�་ཁ་ཟས་ཡག་ཤོས་�ི་མ�ོན་འབོད་དང། �ན་ཆང་ལེགས་ཤོས་�ི་མ�ོན་འབོད་ཞིག་�་�ིགས་གནང་བར་
འ�ར། 7དེར་ཁོང་གིས་�ོ་�ར་�་�ལ་ཁབ་ཚང་མའི་�ེང་�་�བ་པའི་�ག་བ�ལ་�ི་�ིན་པ་དེ་མེད་པར་མཛད་
དོ། 8�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འཆི་བ་དེ་གཏན་�ི་ཆེད་�་མེད་པར་མཛད་པ་དང། ཁོང་གིས་མི་
ཚང་མའི་མིག་�་�ིས་གནང་བ་དང། འཛམ་�ིང་�ན་�་ཁོང་གི་མི་མང་གིས་�ོང་བའི་དམའ་འབེབས་�མས་
མེད་པར་བཟོས་གནང་བར་འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིས་�ིས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 9དེ་�ར་�ང་
�བས། ཚང་མས་ཁོང་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས། ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ོ་བཅོལ་�ས་པ་དང་ཁོང་གིས་ང་ཚ�་
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�ོབས་པ་གནང་ཡོད། ཁོང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་། ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ོ་བཅོལ་�ས་པ་དང་ང་ཚ�་�ིད་པོ་
དང་དགའ་པོ་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་ང་ཚ�་�ོབས་གནང་ཡོད་ཅེས་�ས་བར་�འོ༎  

དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཨབ་ལ་ཆད་པ།  

10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། རི་བོ་ཛ�་ཡོན་ལ་�བས་པར་མཛད་དོ། འོན་�ང་མོ་ཨབ་�ི་མི་མང་�མས་�ད་ནང་
སོག་མ་�ོག་�ིས་བཏང་བ་�ར་�ོག་�ིས་གཏོང་བར་མཛད་དོ། 11དེ་ཚ�ས་�ལ་�བ་ཐབས་�ེད་པ་�ར་ལག་པ་
བ�ངས་བར་�ེད་དོ། འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་དམའ་འབེབས་མཛད་པ་དང། དེ་ཚ�འི་ལག་པ་རང་
དབང་མེད་པར་དིམ་པར་འ�ར། 12ཁོང་གིས་མོ་ཨབ་པའི་འཛ�ང་རག་�གས་རི་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་�མས་མེད་པར་
མཛད་པ་དང། དེ་ཚ�་སའི་�ལ་�་�ོག་པར་མཛད་དོ༎  
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དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མི་མང་ལ་�ལ་ཁ་གནང་བ།  

1ཡ་�་�འི་�ལ་�་མི་མང་ནས་གཞས་འདི་གཏོང་བའི་ཉིན་ཞིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད། ང་ཚ�འི་�ོང་�ེར་བཙན་པོ་
ཡིན། དེའི་�གས་རི་�མས་ནི་དཀོན་མཆོག་ཉིས་�ིས་�ང། 2�ོང་�ེར་འདི་ཡི་�ལ་�ོ་�མས་�ེ་ཞིག། དམ་ཚ�ག་
ཅན་�ི་མི་རིགས་དང་། �ང་བདེན་�ེད་མི་�མས་ལ་འ�ལ་�་བ�ག། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་�་ཞིག་གིས། 
�ེད་དང་དམིགས་�ལ་བ�ན་པོར་�ང་མཁན་དང། �ེད་ལ་ཡིད་ཆེས་�ོས་འགེལ་�་མཁན་ལ། �ེད་�ིས་ཞི་བདེ་
�ན་ཚ�གས་གནང་བར་འ�ར། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ག་�་ཡིད་ཆེས་�ོས། ཁོང་གིས་�ན་�་ང་ཚ�་�ང་
བར་མཛད། 5ཁོང་གིས་ང་�ལ་ཅན་�མས་ཉམ་�ང་བཟོ་། དེ་ཚ�་�ོད་པའི་�ོང་�ེར་བཙན་པོ་�མས། མེད་པར་
མཛད་ནས་དེའི་�གས་རི་�མས། ཐལ་བའི་�ལ་�་�ོག་པར་མཛད་པར་འ�ར། 6མནར་བའི་མི་�མས་དེའི་�ེང་
གོམ་པ་�ོས། དེ་ཚ�འི་�ང་པའི་འོག་�་�ོག་�ིས་བཏང། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་མི་བཟང་པོ་�མས་�ི་
ཆེད། ལམ་དེ་ཐང་�་འ�ར་བ་དང། དེ་ཚ�་འ�ོ་བའི་ལམ་དེ་�ང་པོར་མཛད། 8ང་ཚ�ས་�ེད་�ི་�གས་དགོངས་
བཞིན་�་�ས། ང་ཚ�འི་རེ་བ་�ེད་ལ་བཅོལ་ནས་ཡོད། �ེད་ནི་ང་ཚ�འི་འདོད་པ་�མས་ཡིན་ནོ། 9�ེད་�ིས་ས་གཞི་
དང་ནི་དེའི་མི་ཚ�ར། �ིམས་ཞིབ་མཛད་�བས་མཚན་མོའི་�ས་�བས་�། ངའི་སེམས་གཏིང་ནས་�ེད་ལ་�ན་
པར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་�ང་བདེན་�ངས་པར་འ�ར། 10�ེད་�ི་�ོད་ངན་མི་ཚ�ར་�མས་ན་ཡང། དེ་ཚ�ས་
�ེད་�ི་�ང་བདེན་�ོངས་མི་�བ། �ང་པོའི་�ང་པ་འདི་ཡི་མི་མང་�མས། ད་�ང་དེ་ཚ�ས་ནོར་འ�ལ་འགའ་
ཞིག་�ས། དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་ཆེ་མཐོང་མཁས་མི་ལེན། 11�ེད་�ིས་ད�་བོར་ཆད་པ་གཏོང་�་དེ། དེ་ཚ�་རང་གི་ཧ་
ནིམི་གོའོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�་ངོ་ཚར་བ�ག། �ག་པོ་�ོང་�་འ�ག་པར་གནང་རོགས་གནང། ཐག་
གཅོད་མཛད་པའི་ཉེས་ཆད་�ོང་�་འ�ག། �ེད་�ི་མི་མང་�མས་ལ་�གས་བ�ེ་དེ། ཇི་�ར་མཛད་པ་དེ་ཚ�ར་
�ོན་རོགས་གནང། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�ར་འཕེལ་�ས་དང། ང་ཚ�ས་�བ་འ�ས་ཇི་འ�་ཐོན་པ་�མས། 
�ེད་�ིས་ཇི་�ར་མཛད་པའི་འ�ས་�་ཡིན། 13ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ང་ཚ�ར་གཞན་�ིས་
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དབང་འཛ�ན་�ས་ན་ཡང། �ེད་ཉིད་གཅིག་པོ་ང་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 14དེ་ཚ�་འཆི་ནས་ཡང་�ར་
གསོན་མི་འ�ར། དེ་ཚ�འི་ནམ་ཤེས་ནམ་ཡང་ལང་མི་འ�ར། གང་ལགས་�་ན་�ེད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ། ཉེས་ཆད་བཏང་
ནས་མེད་པར་བཟོས་གནང་ངོ། �་ཞིག་གི་�ང་དེ་ཚ�ར་�ེན་མི་འ�ར། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་
མི་རིགས་འདི། �ེལ་ཞིང་དེ་ཚ�འི་ས་མཚམས་�ོགས་གང་ནས། �་�ེད་མཛད་པའི་�ེད་�ི་�ས་མ�འི་�ེན། �ེད་
ལ་མཚན་མཐོང་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད་དོ། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་མི་མང་ལ། �ེད་�ི་ཆད་པ་གཏོང་བར་
མཛད་པ་ཡིན། དེ་ཚ�་�ག་བ�ལ་�ང་�ས་�ེད་ལ་གསོལ། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ཚ�་ལ། �ད་མེད་
�ེས་�ག་�ང་�བས་�་ཤོར་�ར། �ེད་�ིས་ང་ཚ�་�་�་བ�ག་པར་མཛད། 18ང་ཚ�་�ག་དང་�ག་བ�ལ་ནང་
ཡོད་ཅིང། འོན་�ང་ང་ཚ�་གང་ལའང་�ེས་མེད་དོ། ང་ཚ�ར་རང་�ལ་ཆེད་�་�ལ་མ་ཐོབ། ང་ཚ�ར་�བ་འ�ས་
གང་ཡང་ཐོན་མེད་དོ། 19ང་ཚ�འི་མི་མང་འདས་�ོངས་�ར་བ་�མས། �ར་ཡང་གསོན་པོར་འ�ར་ཞིང་དེ་ཚ�་ཡི། 
�ས་པོ་�མས་ནི་གསོན་པོར་འ�ར། རང་གི་�ར་ཁང་ནང་�་ཉལ་བ་�མས། གཉིད་ནས་སད་དེ་དགའ་བའི་�་
གཞས་ལེན། འོད་ཚ�ར་ཟིལ་པས་ས་གཞིར་�ས་�ིན་�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་རིང་འདས་�ོངས་�མས། 
གསོན་པོར་འ�ར་བ་མཛད་པ་གནང་བར་འ�ར༎  

�ིམས་�ི་ད�ད་མཚམས་དང་�ར་གསོ།  

20ངའི་མི་མང་�མས་རང་གི་�ིམ་�་སོང་ལ་ནང་གི་�ོ་�ོབ་ཅིག དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་བ་མ་ཞི་བར་�གས་
ཙམ་རིང་ཡིབ་ནས་�ོད་ཅིག 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་མཐོ་རིས་�ི་བ�གས་གནས་ནས་ས་གཞིའི་མི་མང་
གི་�ིག་པར་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་ཕེབས་ཡོང། ས་གཞིར་�ོག་གསོད་�་མཁན་མི་�མས་མངོན་པར་འ�ར་བ་
དང། བསད་པའི་མི་�མས་ས་ཡིས་འགེབས་པར་མི་�འོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 27 

1ཉིན་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོབས་�གས་ཅན་དང་�ག་�བ་ཅན་�ི་རལ་�ིས་�་མཚ�འི་སེམས་ཅན་ལེ་

ཝི་ཡ་ཐན་�་མཚ�འི་ནང་བ�ད་མཁན་འཇིགས་�ང་ཅན་�ི་ས་ཁར་ག�ས་རིལ་བ�བ་ནས་འ�ལ་མཁན་འ�ག་

བསད་པའི་ཆེད་བེད་�ོད་གནང་བར་འ�ར། 2ཉིན་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཡིད་�་འོང་བའི་�ན་ཚལ་

ལ་འདི་�ར་ག�ངས་བར་འ�ར། 3ངས་དེ་ལ་བ�་�ོགས་�ེད་པ་དང་�་མ�ད་ནས་�་�བ་པར་�འོ། དེ་ལ་

�ས་�ང་གནོད་པ་�ེད་མ་�བ་པའི་ཆེད་ངས་དེ་ལ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་�ང་བར་�འོ། 4ང་ནི་�ན་ཚལ་དེ་ལ་

ད་ནི་�ོ་མེད་དོ། གལ་ཏེ་འཐབ་པའི་ཆེད་�་དེར་ཚ�ར་མ་དང་�ང་ཚ�ར་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ངས་དེ་ཚ�ར་ཆ་ཚང་

བ�ེག་པར་�འོ། 5འོན་�ང་གལ་ཏེ་ངའི་མི་མང་གི་ད�་བོ་ཚ�ར་ངའི་�ང་�ོབ་དགོས་ན་དེ་ཚ�་ང་དང་མཉམ་�་

ཞི་བདེ་�ེད་�་བ�ག་ཅིག ངེས་པར་�་ང་མཉམ་�་ཞི་བདེ་�ེད་�་བ�ག་ཅིག། 6མ་འོངས་པའི་�ས་�་ཡ་ཀོབ་

�ི་རིགས་བ�ད་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ནས་ཤིང་�ོང་�ར་�་བ་�གས་པ་དང། དེ་ཚ�འི་མེ་ཏོག་དང་འ�ས་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

�་�ས་པ་དང། ས་གཞི་འ�ས་�་ཁེངས་པར་འ�ར་རོ། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ། 

ད�་བོ་�ར་ཆད་པ་�ག་པོ་གཏོང་གནང་མེད་པ་དང། དེ་ཚ�་�ར་མི་མང་པོ་ཡང་བསད་མེད་དོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་

མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མི་མང་�མས་བཙན་�ོལ་�་གཏོང་གནང་ནས་ཆད་པ་གཏོང་གནང་ཡོད། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་

ཤར་�ི་�ག་�བ་ཅན་�ི་�ང་འ�བ་ལས་�ིར་འ�ིད་གནང་ཡོད་དོ། 9�ི་པའི་མཆོད་�ིའི་�ོ་�མས་ས་དཀར་�ི་

�ལ་�ར་མ་འ�ར་བ་དང། བ�ག་�ོས་�ི་མཆོད་�ི་�མས་དང། ཡང་ན་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་འ�་�་མ་གཤིགས་བར་

�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�ིག་པར་བཟོད་གསོལ་གནང་བར་མི་འ�ར་རོ། 10བཙན་པོའི་�ོང་�ེར་�ང་གོག་�་�ར་

ནས། དེ་མི་མེད་�ང་�ོངས་�ར་དོར་ནས་ཡོད། དེ་ནི་�གས་འཚ�་�ལ་�ི་�་ཁར་འ�ར་བ་དང་། དེར་དེ་ཚ�་�་ཟ་

ཞིང་ངལ་གསོ་བར་�ེད་དོ། 11ཤིང་�ོང་དེ་ཚ�་�མ་ནས་ཆག་ཡོད་པ་དང། �ད་མེད་ཚ�ས་དེ་ཚ�་མེ་ཤིང་ཆེད་�ག་

པར་�ེད་དོ། མི་མང་དེ་ཚ�ས་གང་ཡང་�ོགས་མེད་པས། དེ་ཚ�འི་བཀོད་པ་པོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་�ིང་�ེ་

མི་གནང་བ་དང། དེ་ཚ�་ལ་�གས་�ེ་མི་གནང་བ་དང། 12ཉིན་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གཙང་པོ་ཆེན་པོ་

�བ་རད་ནས་ཨི་ཇིབ་པའི་ས་མཚམས་བར་འ�་སོག་མ་ནས་འ�ལ་བ་�ར་ཁོང་གིས་མི་མང་�མས་རེ་རེ་བཞིན་

�ས་ནས་བ�་བར་མཛད་དོ། 13ཉིན་དེ་�ེབས་�བས་ཨ་�ར་དང་ཨི་ཇིབ་�་བཙན་�ོལ་�་ཡོད་པ་ཨིསི་�ཱཨེལ་

པ་ཚང་མ་�ིར་འབོད་པའི་ཆེད་�ང་འ�ད་པར་�འོ། དེ་ཚ�་ཡོང་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་དམ་པའི་རི་བོའི་�ེང་གཙ�་

བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པར་འ�ར༎ 

ཡེ་ཤ་�ཱ 28 

�ང་�ོགས་�ི་�ལ་ཁབ་ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་ཉེན་བ�།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ཁབ་འཇིགས་སོ། དེའི་གཟི་བ�ིད་ནི་ར་བཟི་བའི་འགོ་འཛ�ན་�ི་མགོ་ལ་ཡོད་པའི་མེ་ཏོག་གི་
ཅོད་པན་�ར་ཡལ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཚ�འི་ང་�ལ་ཅན་�ི་མགོ་བོ་�མས་�ི་ཞིམ་ལེགས་པར་�ག་ཡོད་ན་ཡང་དེར་
དེ་ཚ�་ཚ�ད་མེད་ར་བཟི་ནས་ཉལ་ཡོད་དོ། 2གཙ�་བོས་དེ་ཚ�ར་�ོལ་�ིར་�ོབས་དང་�ས་�གས་�ན་པ་ཞིག་�་
�ིགས་ཡོད་དོ། ཁོ་ནི་སེར་བའི་�ང་འ�བ་དང་། ཆར་ཤོད་�ག་པོ་དང་�གས་པའི་�་ལོག་�ག་པོ་�ར་ཡོང་ནས་
�ལ་དབང་�་�ད་པར་འ�ར། 3ར་བཟིའི་འགོ་འ�ིད་�མས་�ི་ང་�ལ་དེ་�ང་པའི་འོག་�་བ�ི་བར་�འོ། 4ང་
�ལ་ཅན་�ི་འགོ་འ�ིད་ཚ�འི་ཉམ་�ད་འ�ར་བཞིན་པའི་གཟི་བ�ིད་དེ་ནམ་�ས་�་ཤར་བ་དང་�ིན་མ་ཐག་�་
�ག་ནས་ཟ་བའི་སེ་ཡབ་�ོན་མ་བཞིན་ཡལ་བར་འ�ར་རོ། 5�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་
གི་མི་མང་གསོན་པོ་གནས་པ་ཚ�འི་ཆད་�་གཟི་བ�ིད་ཅན་�ི་མེ་ཏོག་གི་ཅོད་པན་�་འ�ར་བའི་ཉིན་ཞིག་ཡོང་
བཞིན་ཡོད་དོ། 6ཁོང་གིས་�ིམས་དཔོན་�ི་ལས་འགན་ཡོད་པ་ཚ�ར་�ང་བདེན་�ི་�ོ་�ོས་གནང་བ་དང། བཙན་
འ�ལ་�ེད་མཁན་ཚ�་ནས་�ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོ་�ང་མཁན་ཚ�ར་�ོ་�ོབས་གནང་བར་འ�ར་རོ༎  



ཡེ་ཤ་�ཱ 

ཡེ་ཤ་�ཱ་དང་ཡ་�་�འི་ར་བཟི་ཅན་�ི་�ང་�ོན་པ་�མས།  

7�ང་�ོན་པ་ཚ�་དང་�་མ་ཚ�་ཡང་ཧ་ཅང་ར་བཟི་ཡོད་�བས་ཕར་�ར་འ�ོར་བར་�ེད། དེ་ཚ�ས་ཆང་དང་ཨ་
རག་ཧ་ཅང་མང་པོ་འ�ང་ཡོད་�བས་མགོ་འཐོམས་ཤིང་འ�ེལ་བར་�ེད། �ང་�ོན་པ་�མས་ཧ་ཅང་ར་བཟི་
ཡོད་�བས་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་ཞལ་གཟིགས་�མས་ཧ་གོ་�་�ལ་བ་དང། �་མ་ཚ�་ཡང་ཧ་ཅང་ར་བཟི་
ཡོད་�བས་དེ་ཚ�འི་སར་འ�ེར་ཡོང་བའི་ཁ་མ�་ཐག་གཅོད་�ེད་མི་�བ་བོ། 8དེ་ཚ�་བ�ད་པའི་�་�ོག་�མས་
�གས་པས་ཁེངས་ཡོད་པ་དང་གཙང་བའི་གནས་གང་ཡང་�ག་མེད་དོ། 9དེ་ཚ�ས་ངའི་�ོར་ལ་�ོན་བ�ོད་�ེད་
དོ། དེ་ཚ�ས་ཁོང་གི་�་ལ་�ོབ་�ོན་�ེད་�ི་ཡོད་བསམ་�ི་ཡོད་དམ། ཁོང་གི་ག�ང་འ�ིན་དེ་�་ལ་དགོས་སམ། དེ་
ནི་�་�་འོ་ཐག་བཅད་ཙམ་�ི་དོན་ལ་ཡིན་ནོ། 10ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་ཡི་གེ་རེ་རེ་དང་ཐིག་རེ་རེ་དང་�ོབ་ཚན་རེ་
བཞིན་�ོབ་ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོད་ཅེས་�་བཞིན་ཡོད་དོ། 11གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་མི་ཉན་པ་ཡིན་ན། དཀོན་
མཆོག་གིས་�ི་�ལ་བའི་མི་རིགས་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་�ེད་པའི་ཆེད་�ད་�འི་མདངས་�ད་ཚར་�བ་མཁན་
ཚ�་བེད་�ོད་གནང་བར་འ�ར་རོ། 12ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་ཚང་མར་ངལ་གསོ་དང་སེམས་གསོ་གནང་ཡོད་�ང། �ོད་
ཚ�ས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་འ�ར་ངོས་ལེན་མི་�ེད་དོ། 13དེའི་�ེན་�ིས་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་ཡི་གེ་རེ་རེ་
དང་ཐིག་རེ་རེ་དང་�ོབ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་�ོབ་པར་གནང་ཡོང། དེ་ནས་�ོད་ཚ�་གོམ་པ་རེ་རེ་�ོས་ཚད་འ�ེལ་
བར་འ�ར། �ོད་ཚ�་�ས་པ་དང་�ིད་ནང་�ད་པ་དང་བཙ�ན་�་བ�ང་བར་�འོ༎  

ཛ�་ཡོན་�ི་ཆེད་�་�ར་�ོ་ཞིག།  

14ད་དེར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་འདིའི་ནང་མི་མང་གི་�ེང་�་�ལ་�ིད་བ�ང་མཁན་�ོད་ཚ�་གཏམ་འདོད་ཅན་�ི་མི་
�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཡོད་པར་ཉོན་ཞིག 15�ོད་ཚ�ས་འཆི་བ་དང་
མཉམ་�་ཆིང་�ིགས་དང། གཤིན་པོའི་�ིང་དང་མཉམ་�་ཁ་ཆད་�ས་པར་རང་ངོམ་�ེད་དོ། �ོད་ཚ�་བདེ་བར་
ཡོང་བའི་ཆེད་�ན་དང་བ�་འ�ིད་ལ་�ོས་འགེལ་�ས་ཡོད་�བས། �ེན་ངན་འ�ང་�བས་དེས་�ོད་ཚ�་ལ་
�ོབས་པར་ཡིད་ཆེས་�ེད་དོ། 16ད་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། 
ངས་ཛ�་ཡོན་ལ་�ང་གཞི་བ�ན་པོ་དང་�ོབས་�གས་ཅན་ཞིག་གཏིང་བཞིན་ཡོད། དེར་ངས་�ར་�ོ་མ�ེགས་པོ་
ཞིག་བཞག་�་ཡིན་པས་དེའི་�ེང་�་དད་པ་བ�ན་པོ་ཡོད་པ་དེ་བཟོད་�ན་ཡང་ཡིན་ཞེས་པའི་ཚ�ག་�མས་འ�ི་
བར་�འོ། 17�ིམས་�ང་ནི་�ང་གཞིའི་འཇལ་བའི་ཐིག་ཚད་དང་�ང་པོ་ནི་དེའི་ཚད་�ོ་ཡིན་ནོ། སེར་བའི་�ང་
འ�བ་�ིས་�ོད་ཚ�ས་�ོས་འགེལ་�ེད་པའི་�ན་�མས་འ�ེར་བ་དང། �ོད་ཚ�འི་�ང་�ོབ་ནི་�་ལོག་གིས་མེད་
པར་བཟོའོ། 18�ོད་ཚ�ས་འཆི་བ་མཉམ་�་བཞག་པའི་ཆིང་�ིགས་དེ་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་�ོད་ཚ�ས་གཤིན་པོའི་
�ིང་མཉམ་�་བཞག་པའི་ཁ་ཆད་དེ་�ིར་འཐེན་པར་འ�ར། �ེན་ངན་ལེབས་�ས་དེས་�ོད་ཚ�་འཕམ་པར་
འ�ར། 19དེས་�ོད་ཚ�་�་�ོ་རེ་རེ་བཞིན་ཡང་ཡང་བ�ང་བར་�འོ། དེ་�ོད་ཚ�ས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་�ོང་
དགོས། དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ང་འ�ིན་གསར་པ་རེ་རེས་�ོད་ཚ�ར་འཇིགས་�ག་གསར་པ་རེ་འ�ང་བར་འ�ར་
རོ། 20�ོད་ནི་གཏམ་དཔེ་ནང་གི་མི་�ར་�ོད་ནི་མལ་�ི་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ཡོད་པའི་�ེང་�་�ང་ལག་བ�ངས་
ནས་ཉལ་ཐབས་�་མཁན་བཞིན། ཧ་ཅང་�ང་བའི་མལ་གོས་�ི་�ས་བ�མ་ཐབས་�་མཁན་�་�ར་འ�ར་རོ། 



ཡེ་ཤ་�ཱ 

21རི་བོ་པེ་ར་ཛ�མ་དང་གྷི་བི་ཨོན་�ི་�ང་གཤོང་�་དམག་འཐབ་གནང་བ་�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་
གི་ལས་ཇི་�ར་ཡ་མཚན་ཡིན་ན་ཡང་གནང་བར་མཛད་དོ། ཁོང་གི་གསང་བའི་མཛད་པ་�མས་ངེས་པར་�བ་
པར་མཛད་དོ། 22ངས་�ོད་ལ་ཉེན་བ�་གཏོང་བར་གད་མོ་མ་གད་ཅིག། གལ་�ིད་�ོད་�ིས་དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་
ན་�ོད་�ོས་ཐར་�ར་ཁག་པར་འ�ར། �ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ང་པ་ཡོངས་�ོགས་མེད་
པར་བཟོ་གནང་�འི་�གས་ཐག་བཅད་པ་དེ་ངས་ཐོས་�ང༎  

དཀོན་མཆོག་གི་ཤེས་རབ།  

23ངས་ཇི་�ར་བཤད་པ་�མས་ལ་ཉན་ནས། དོ་�ང་�ོས་ཤིག། 24ཞིང་པ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཞིང་�་གཏན་�་�ོན་
པ་�བ་པ་དང་ས་བོན་འདེབས་པར་ཡང་ཡང་�་�ིགས་མི་�ེད་དོ། 25ཁོས་ཐེངས་གཅིག་རང་གི་ས་ཞིང་�་
�ིགས་�ས་པའི་�ེས་�། ཁོས་�བ་དང་གོ་�ོད་�་�ན་�ི་ས་བོན་འདེབས་པར་�ེད་དོ། ཁོས་�ོ་དང་ནས་དང་
ཞིང་ཁའི་མཐའ་འཁོར་�་འ�་རིགས་གཞན་འདེབས་པར་�ེད་དོ། 26དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་རང་གི་ལས་ཀ་ཇི་
�ར་�ེད་དགོས་པ་བ�བ་པའི་�ེན་�ིས་ཁོས་ཤེས་སོ། 27ཁོས་མེ་ཏོག་སེར་པོའི་ས་བོན་�མས་ཡང་ན་གོ་�ོད་�ི་
ས་བོན་�མས་བ�ང་བའི་ཆེད་ད�ག་པ་�ིད་པོ་བེད་�ོད་མི་�ེད་དོ། དེའི་ཚབ་ལ་ཁོས་བེར་ཀ་ཡངས་པོ་ཚད་
�ན་ཞིག་བེད་�ོད་�ེད་དོ། 28ཁོས་�ོ་ཚ�ད་མེད་པར་བ�ང་ནས་དེ་མེད་པར་མི་བཟོ་བ་དང། ཁོས་དེའི་�ེང་�་
ཤིང་�་འཁོར་ལོ་བཏང་ནས་འ�་ལ་�ོན་མ་ཤོར་བ་�ས་ནས་བ�ང་�་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་སོ། 29ཤེས་རབ་དེ་ཚ�་ཚང་
མ་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་�ང་བ་ཡིན་ནོ། དཀོན་མཆོག་གིས་འཆར་གཞི་བཟོ་གནང་བ་
�མས་ཤེས་རབ་དང་�ན་པ་དེ་ཚ�་�ག་�་�བ་པར་འ�ར་རོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 29 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ལས་འ�ལ།  

1དཀོན་མཆོག་གི་མཆོག་�ི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དེ་ཉིད་འཇིགས་ཡོད། �་བིད་�ིས་�ར་བ�བ་ནས་བ�ད་ཡོད་པའི་
�ོང་�ེར་དེ་འཇིགས་ཡོད། ལོ་གཅིག་གཉིས་�ི་རིང་དེ་ཚ�འི་�ས་�ོན་�ི་�གས་�ོ་འཁོར་བར་བ�ག་ཅིིག། 2དེ་
ནས་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་�ི་ཞེས་པའི་�ོང་ཁེར་ལ་�ེན་ངན་བ�མས་ཕེབས་ཡོང། དེར་�་འབོད་དང་�་ངན་
ཡོང་བ་དང་�ོང་�ེར་ཡོངས་�ོགས་�ག་གིས་བཀབ་པའི་མཆོད་�ི་�ར་འ�ར་རོ། 3དཀོན་མཆོག་གིས་�ོང་�ེར་
ལ་འཐབ་གནང་བ་དང་དེའི་�ོགས་བཞིར་བཀག་ནས་མཐར་བ�ོར་གནང་ངོ། 4ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དེ་བཞིན་གདོང་
འ�ེ་སའི་འོག་ནས་�ད་ཆ་ཤོད་པར་འཐབ་�ོད་�་མཁན་དང་�ལ་�ི་ནང་ནས་�ད་ཙ�་རེ་རེ་འཐོན་མཁན་�་
�ར་འ�ར་རོ། 5ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོད་ལ་འཐབ་མཁན་�ི་�ི་�ལ་བ་�མས་�ལ་�ར་འ�ེར་བ་དང། དེ་ཚ�འི་འཇིགས་
�་�ང་བའི་དམག་ད�ང་�མས་སོག་མ་�ར་�ིར་འ�ར་རོ། མ་བསམ་པའི་�ས་དང་�ོ་�ར་�། 6�ན་དབང་
ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འ�ག་�འི་�ང་འ�བ་�ག་པོ་དང་ས་གཡོམ་�ི་�ོ་ནས་�ོད་ལ་�བས་པར་
འ�ར། ཁོང་གིས་�ང་འ�བ་�ག་པོ་དང་མེ་�ེ་�ག་པོར་འབར་བ་གཏོང་གནང་ངོ། 7དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

མཆོད་�ིའི་�ོང་�ེར་ལ་འཐབ་མཁན་�ལ་ཁབ་ཡོངས་�ི་དམག་ད�ང་�མས་དང། དེ་ཚ�འི་གོ་མཚ�ན་དང་ཅ་
དངོས་ཚང་མ་�ི་ལམ་བཞིན་མཚན་�ི་དམིགས་�ང་བཞིན་ཡལ་བར་འ�ར་རོ། 8ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་འཐབ་པར་
འཛ�མས་མཁན་མི་རིགས་ཡོངས་འཛ�གས་�ོད་པ་�ོགས་པའི་མི་ཞིག་གིས་�ི་ལམ་�་ཟས་ཟ་བ་�ིས་པའི་དཔེ་
�ར། གཉིད་སད་�བས་�་�ོགས་པ་རང་ཡིན་ནོ། ཡང་ན་ཁ་�ོམ་ནས་ཤི་�བ་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་གིས་�ི་ལམ་�་
�་འ�ང་བ་བཞིན་ཡོད་པའི་དཔེ་�ར། ཁོ་གཉིད་སད་�བས་�་མིག་པ་�མ་པོར་ཡོད་པ་དང་འ�འོ༎  

བ�ི་མེད་�ས་པའི་ཉེན་བ�་�མས།  

9ད་�ང་�ེན་པར་འ�ར་ཅིག། ད་�ང་ལོང་བར་འ�ར་ཅིག། �ན་ཆང་མེད་པར་ར་བཟི་ཤིག། ཐིག་པ་གཅིག་མ་
འ�ང་བར་གོམ་པ་འ�ོར་ཞིག 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་གཉིད་�ི་བཟི་བ�ག་གནང་ཡོད། �ོད་ཚ�་
གཉིད་�ིད་པོ་�ག་�བ་ཡོད། �ང་�ོན་པ་�མས་མི་ཚ�་མིག་�ང་དགོས། འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�འི་
མིག་རས་གཡོག་གནང་ཡོད་དོ། 11�ང་བ�ན་རེ་རེའི་ཞལ་གཟིགས་�ི་དོན་�མས་དམ་�ག་�བ་པའི་ཤོག་�ིལ་
�ར་�ོད་ཚ�་ནས་གསང་བར་བཞག་ཡོད། གལ་ཏེ་�ོད་�ི་དེ་�ོག་ཤེས་མཁན་�ི་མི་ཞིག་གི་སར་འ�ེར་ནས་དེ་ལ་
�ོག་རོགས་བ�ོད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་ངས་དེ་�ོག་མི་�བ་བོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ལ་དམ་�ག་�བ་འ�ག་ཅེས་�ས་
ཡོང། 12�ོད་�ིས་དེ་�ོག་མི་ཤེས་མཁན་ཞིག་གི་སར་འ�ེར་ནས། ཁོ་ལ་དེ་�ོག་རོགས་ལབ་པ་ཡིན་ན། ཁོས་ངས་
�ོག་ཤེས་�ི་མེད་ཅེས་ལན་�བ་ཡོང། 13གཙ�་བོས་བཀའ་གནང་བ། མི་མང་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་མཆོད་�ི་ཡོད་བ�ོད་
�ང། དེ་ཚ�འི་ཚ�ག་ལ་དོན་མེད་དང་དེ་ཚ�འི་སེམས་ནི་གཞན་�་ཡོད་པ་དང། དེ་ཚ�འི་ཆོས་ནི་ངག་ཐོག་ཟིན་པའི་
འ�ོ་བ་མིའི་�ིམས་�གས་ལས་གཞན་མེད་དོ། 14དེ་འ�་སོང་ཙང་ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ོ་�ར་�་གཅིག་འ�ག་གཉིས་
འ�ག་�ིས་ད�ོགས་�་ཡིན་པ་དང། ཤེས་རབ་ཅན་�མས་�ན་པོར་འ�ར་བ་དང་དེ་ཚ�འི་ཤེས་རབ་�མས་ཕན་
ཐོགས་མེད་པར་འ�ར༎  

མ་འོངས་པའི་ཆེད་�་རེ་བ།  

15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་རང་གི་འཆར་གཞི་�མས་�ས་ཐབས་�་མཁན་�མས་མེད་པར་འ�ར། དེ་ཚ�འི་
འཆར་གཞི་�མས་གསང་བའི་ཐོག་�ས་ནས། དེ་ནི་�ས་�ང་མཐོང་གི་མེད་པ་དང་དེ་ཚ�ས་�ས་པ་�མས་�ས་
�ངཤེས་�ི་མེད་བསམ་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 16དེ་ཚ�ས་ལས་ཚང་མ་འགོ་འ�ག་�ོག་པ་དང། �་མཁན་དང་�་ས་
གཉིས་ནས་�་གལ་ཆེའམ། དངོས་གང་ཞིག་གིས་དེས་བཟོས་མཁན་ལ་�ོད་�ི་ང་ལ་བཟོས་པ་མ་ཡིན། ཡང་ན་
དེས་ཁོ་ལ་�ོད་�ིས་ཇི་�ེད་པ་ཤེས་�ི་མི་འ�ག་ཅེས་བ�ོད་�བ་བམ། 17ཤོད་�ོལ་ལ་�ན་རིང་མ་སོང་བའི་�ོན་
�་ཤིང་ནགས་�ག་པོ་དེ་ཞིང་ཁའི་ས་ཆར་འ�ར་�བ་པ་དང། ཞིང་ཁའི་ས་ཆ་དེ་ཤིང་ནགས་�་འ�ར་�བ་ཅེས་
སོ། 18ཉིན་དེ་�ེབས་�བས། འོན་པས་ཁོའི་མ�ན་�་�ད་ཆེན་པོས་དེབ་�ོག་པ་ཐོས་པར་འ�ར་བ་དང། ནག་
�ང་ནང་�ོད་མཁན་ལོང་བ་དེ་ཚ�ས་མིག་�ེ་ནས་མཐོང་ངོ། 19ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་བདེ་�ིད་�ོ་པོ་དང་ཉམ་�ང་གི་མི་མང་�མས་�ི་�ར་ཡང་ཐོབ་པར་འ�ར་རོ། 
20དེ་ནི་གཞན་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�་མཁན་�མས་�ི་མཐའ་མ་ཡིན་ནོ། �ིག་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

ཅན་ཚང་མ་མེད་པར་འ�ར་རོ། 21དཀོན་མཆོག་གིས་གཞན་ལ་�ད་མཁན་དང། ཉེས་ཅན་ལ་�ིམས་གཅོད་�་
�ར་བཀའ་འགོག་�་མཁན་དང། མི་�ང་པོར་བདེན་པ་ཐོབ་�་དེ་ལ་འགོག་པར་�ན་ཤོད་མཁན་�མས་མེད་
པར་བཟོ་གནང་ངོ། 22དེར་བ�ེན་ད་�་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་དཀའ་ངལ་ལས་�ོབས་གནང་མཁན། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ངའི་མི་མང་ཚ�། ད་�ང་�ོད་ཚ�ར་དམའ་འབེབས་མི་ཡོང་བ་
དང། �ོད་ཚ�འི་གདོང་པ་ངོ་ཚས་སེར་པོར་ནམ་ཡང་འ�ར་མི་ཡོང། 23ངས་�ོད་ཚ�ར་�ོད་�འི་�་�་ཚ�་�ོད་ཚ�ས་
མཐོང་�བས། �ོད་ཚ�ས་ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་�ེད་ཡོང། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་
�ས་བ�ར་�་བ་དང་ཟིལ་�ིས་གནོན་པར་�ེད་དོ། 24མི་�ེན་པ་ཚ�ས་ཧ་གོ་བ་ཤེས་པ་དང། �ག་�་�ོག་�་
བཤད་མཁན་�མས་�ིས་�ོབ་�ོན་�་བ་ལ་དགའ་བར་འ�ར་རོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 30 

ཨི་ཇིབ་མཉམ་�་ཕེན་མི་ཐོག་པའི་འཆིང་ཡིག།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཡ་�་�ར་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་ཚ�་འཇིགས་པར་འ�ར། གང་ལ་
ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་ངོ་ལོག་�ེད་ཡོད། དེ་ཚ�ས་ངས་མ་བཟོས་པའི་འཆར་གཞིའི་�ེས་�་འ�ག་པ་དང། ངས་མི་
འདོད་པའི་འཆིང་ཡིག་ལ་མིང་�གས་བཀོད་ནས་�ིག་པ་གཅིག་གི་ཐོག་�་གཅིག་�ངས་ཡོད་དོ། 2དེ་ཚ�ས་ང་ལ་
མ་�ིས་པར་ཨི་ཇིབ་�་རོགས་རམ་�ོང་བར་�ིན་ཡོད། དེ་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་�ིས་དེ་ཚ�ར་�ོབས་པའི་འདོད་པ་ཡོད། དེ་
འ�་སོང་ཙང་དེ་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་�ིི་�ལ་པོར་�ོས་འགེལ་ཡོད། 3འོན་�ང་�ལ་པོས་དེ་ཚ�་ལ་རོགས་པ་�་�ར་�ས་
�གས་མེད་པར་འ�ར་བ་དང། ཨི་ཇིབ་�ི་�ང་�ོབས་དེ་ནི་གནོད་�ོན་ཆེན་པོར་འ�ར་རོ། 4དེ་ཚ�འི་ག�ང་ཚབ་
པ་ཨི་ཇིབ་པའི་�ོང་�ེར་�མས་ཛ�་ཨན་དང་ཧ་ནེསེ་ལ་�ེབས་ཡོད་ན་ཡང། 5ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་ནས་དེ་
ཚ�་ནམ་ཡང་�ོས་འགལ་མེད་པའི་�ལ་ཁབ་དེ་ལ་དགོས་པའི་�བས་ལ་རོགས་པ་�ེད་མི་�བ་མཁན་�ལ་ཁབ་
ཞིག་ལ་�ོས་འགལ་�ས་པར་འ�ོད་པ་�འོ། 6དཀོན་མཆོག་གི་�ོ་�ོགས་�་�ེད་ཐང་གི་སེམས་ཅན་ཚ�འི་�ོར་ལ་
ག�ང་འ�ིན་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། ག�ང་ཚབ་པ་ཚ�་ཉེན་ཁ་ཅན་�ི་�ལ་སེང་གེ་�མས་�ི་གནས་�ལ་དང་
�ག་�ལ་�མས་དང་འ�ར་བའི་འ�ག་�མས་�ི་གནས་�ལ་བ�ད་འ�ལ་བ�ད་�ེད་དགོས་པས། དེ་ཚ�ས་�ང་
�་དང་�་མོང་�མས་ལ་དེ་ཚ�་ལ་རོགས་�ེད་མི་�བ་མཁན་�ི་�ལ་ཁབ་ཚ�་ལ་འ�ལ་�འི་རིན་ཐང་ཅན་�ི་
འ�ལ་བ་�མས་བཀལ་ཡོད་དོ། 7ཨི་ཇིབ་�ལ་�ི་རོགས་པ་�ེད་པ་དེ་ཕན་མེད་ཡིན། དེ་འ�་སོང་ཙང་ངས་ཨི་
ཇིབ་ལ་གནོད་�ོན་�ེད་མི་�བ་པའི་འ�ག་ཅེས་མིང་�ོག་བཏགས་ཡོད་ཅེས་སོ༎  

ཁ་ལ་མི་ཉན་པའི་མི་མང།  

8དཀོན་མཆོག་གིས་མི་མང་�མས་ཇི་�ར་ངན་པ་ཡོད་པའི་ལོ་�ས་དེ་གཏན་འཇགས་ཡོང་བའི་ཆེད་ང་ལ་མི་
མང་�མས་ཇི་�ར་ཡོད་�ོར་དེབ་ཞིག་འ�ི་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་�ང། 9དེ་ཚ�་ནི་�ག་�་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོ་
ལོག་�བ་མཁན་དང་�ན་ཤོད་མཁན་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོབ་�ོན་ལ་�ག་�་མི་ཉན་མཁན་འབའ་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

ཞིག་ཡིན་ནོ། 10དེ་ཚ�ས་�ང་�ོན་པ་ཚ�ར་ཁ་རོག་�ོད་ཅེས་�ས་པ་དང། དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�་�ང་པོ་ཇི་ཡིན་�ོར་མ་ཤོད་
ཅིག། ང་ཚ�་ལ་ཉན་འདོད་ཇི་ཡོད་པ་�མས་ཤོད་ཅིག། ང་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་�་མ་ཉར་བར་�འོ། 11ང་ཚ�འི་ལམ་ནས་
ཕར་སོང་ཞིག་དང། ང་ཚ�འི་ལམ་འགོག་�་ལ་མཚམས་འཇོག་�ོས་ཤིག། �ོད་�ི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་དམ་
པའི་�ོར་ང་ཚ�་ལ་ཉན་འདོད་མེད་ཅེས་སོ། 12འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་
བ་འདི་�ར་ཡིན། �ོད་ཚ�ས་ངས་�ས་པར་བ�ི་མེད་�ས་པ་དང་ཟིང་འ�གས་དང་བ�་འ�ིད་ལ་�ོ་བཅོལ་ཡོད་
པས། 13�ོད་ཚ�་ཉེས་ཅན་ཡིན། �ོད་ཚ�་�གས་རི་མཐོ་པོ་ལ་མར་སེར་ག་གས་ནས་ཡོད་པ་དང་འ�་བས་�ོ་�ར་
�་བཞིགས་པར་འ�ར་རོ། 14�ོད་ཚ�་�འི་ཁོག་མ་�ར་�མ་�་�མ་�ར་ཆགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཧ་ཅང་ངན་
པར་ཆགས་པའི་�ེན་�ི་�ོ་སོལ་ཚ་པོ་ལེན་པའམ་�་དོང་ནས་�་བ�ས་�ས་པ་ཆགས་�མ་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་མ་
�ེད་པར་འ�ར་རོ། 15�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས། �ར་ཤོག་
ལ་�ོད་�ོད་�ེད་ནས་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་བ�ན་པོ་�ོས་ཤིག དེ་ནས་�ོད་ཚ�་�གས་ཆེན་པོ་དང་བ�ན་པར་འ�ར་
རོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་དེ་�ར་�་�ར་ངོས་ལེན་མི་�ེད་དོ། 16དེའི་ཚབ་ལ་�ོད་ཚ�་�་
མ�ོགས་པོའི་�ེང་ཞོན་ནས་�ོད་ཚ�འི་ད�་བོ་ལས་�ོས་པའི་འཆར་གཞི་བཟོའོ། �ོད་ཚ�ས་�ོས་ཐབས་�ེད་དགོས་
པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན། �ོད་ཚ�འི་བསམ་པར་�ོད་ཚ�འི་�་དེ་མ�ོགས་པོ་ཡོད་བསམ་�ི་ཡོད་དོ། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ར་
དེད་མཁན་ཚ�་དེ་བས་མ�ོགས་པོ་ཡོད་དོ། 17�ོད་ཚ�ས་ད�་བོའི་དམག་མི་གཅིག་མཐོང་�བས་�ོད་ཚ�་ཆིག་�ོང་
ཐམ་པ་�ོས་པ་དང། �ོད་ཚ�་�ོས་�་བཟོ་བར་དམག་མི་�་ལས་མི་དགོས་སོ། རི་བོའི་�ེང་�་�ོད་ཚ�འི་དམག་
ད�ང་ལ་དར་ཆ་གཅིག་རང་གི་ག�ང་མ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་�ག་པར་མི་འ�ར་རོ། 18ཡིན་ན་ཡང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོད་ཚ�ར་�ིང་�ེ་ཆེན་པོས་�ག་ནས། ཁོང་གི་�ོད་ཚ�ར་�གས་བ�ེ་མཛད་�ར་�་�ིགས་
ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་�ག་�་�ང་བདེན་གང་ཡིན་པ་དེ་གནང་ངོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ལ་�ོ་
བཅོལ་མཁན་ཚ�་དགའ་བར་འ�ར་རོ༎  

དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་མི་མང་ལ་�ིན་�བས།  

19ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ོད་མཁན་ཚ�་ད་ནས་བ�ང་�་བར་མི་�འོ། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ིང་�ེ་
ཅན་ཡིན་པ་དང། �ོད་ཚ�ས་�བས་རོགས་ཆེད་འབོད་བ�ལ་�ས་པ་ཡིན་ན་ཁོང་གི་དེ་གསན་པར་འ�ར་རོ། 
20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་གིས་�ོད་ཚ�་དཀའ་ངལ་ངང་�་�ང་བ�ག་པ་གནང་ན་ཡང། ཁོང་རང་�ོད་
ཚ�ར་�ོབ་�ོན་གནང་བ་དེར་ཡོད་པ་དང་�ོད་ཚ�ས་ཁོང་�ར་ཡང་ཚ�ལ་མི་དགོས་སོ། 21�ོད་ཚ�་ལམ་�ི་གཡས་
སམ་གཡོན་གང་�་འ�ལ་ཡང། �ོད་�ི་�བ་ནས་ལམ་འདིར་ཡོད་པས་དེའི་�ེས་�་ཤོག་ཅེས་ཁོང་གིས་ག�ངས་
པ་ཐོས་པར་འ�ར་རོ། 22�ོད་རང་ཉིད་�ི་�་འ�་ད�ལ་�ི་�ག་པ་དང་གསེར་�ི་བཀབ་པའི་�་འ�་�ངས་
ནས་དེ་ཚ�་�ིབ་ཅན་བཙ�ག་པ་བཞིན་ད�གས་པ་དང་ངའི་མཐོང་སར་ནས་ཕར་�གས་ཤིག་ཅེས་�ད་བ�བ་པར་
�འོ། 23�ོད་�ིས་ས་བོན་ནམ་འདེབས་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་�ེས་བར་ཆར་པ་འབེབས་གནང་
བ་དང། �ོད་ལ་�ོན་ཐོག་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོང་བ་དང་�ོད་�ི་�གས་ཚ�ར་�་ཁ་ཧ་ཅང་འབོལ་པོ་ཡོང་ངོ། 24�ོད་
�ི་བ་�ང་དང་བོང་�་ས་ཞིང་�ོ་མཁན་�མས་�་ཆག་བཟང་ཤོས་ཟ་བར་�འོ། 25�ོད་ཚ�འི་ད�་བོ་ཚ�འི་མཁར་
�ོང་བ�ང་བ་དང། དེ་ཚ�འི་མི་�མས་གསོད་པའི་ཉིན་མོ་དེར་རི་མཐོ་པོ་ཚང་མ་དང་རི་�ང་ཚང་མ་ནས་�ག་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

�འི་�་བོ་�གས་པར་�འོ། 26�་བ་ཉི་མ་�ར་གསལ་བ་དང་ཉི་མ་ནམ་�ན་ལས་�བ་བ�ན་�ིས་གསལ་བ་དང། 
ཉིན་བ�ན་�ི་འོད་ཉི་མ་གཅིག་ལ་འཚ�ར་བ་�ར་�ང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་
གི་མི་མང་�མས་ལ་�་བཟོས་པ་�མས་ལ་�་རས་ད�ི་གནང་ནས་གསོ་གནང་�བས་འ�ང་བར་འ�ར་རོ༎  

དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་�ར་ལ་ཆད་པ་གཏངོ་གནང་བ།  

27གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�་�ོབས་དང་གཟི་བ�ིད་ཐག་རིང་པོར་མཐོང་བ་དང། མེ་དང་�་བས་�ོ་ནས་ཁོང་
�གས་�ོ་བ་ཤེས་སོ། ཁོང་གི་བཀའ་དང་ཚ�ག་�མས་མེ་�ར་ཚ�གས་པར་འ�ར་རོ། 28ཁོང་གིས་�ང་ནི་�་ལོག་
གིས་ཚང་མ་འ�ེར་བ་�ར་གཏོང་གནང་ངོ། དེས་མི་རིགས་�མས་འ�གས་ནས་འཇིགས་པ་དང་དེ་ཚ�འི་འཆར་
གཞི་ངན་པ་�མས་མཐའ་མར་འ�ར་བར་�འོ། 29འོན་�ང་�ོད་ཚ�་དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་�མས་དམ་པའི་
�ས་�ོན་�ི་མཚན་མོར་�ེད་པ་�ར་དགའ་ཞིང་གཞས་གཏོང་བར་�ེད་དོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོབ་པ་པོ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་གི་ལམ་�་�ིང་�འི་རོལ་ཆའི་�་ལ་འ�ོ་མཁན་�ར་�ོད་ཚ�་དགའ་�ོ་�ེད་པར་
འ�ར་རོ། 30གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དཔའ་བ�ིད་ཅན་�ི་ག�ང་དེ་ཚང་མར་གོ་བ�ག་པ་དང། ཁོང་གི་
�གས་�ོ་བའི་�ས་�གས་འཚ�ར་བར་མཛད་དོ། དེར་མེ་�ེ་དང་�ོག་འ�གས་པ་དང་སེར་བ་དང་ཆར་�ང་�ག་
པོ་འོང་བར་འ�ར་རོ། 31ཨ་�ར་པ་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་ཐོས་པ་དང། ཁོང་གི་ཆད་པ་གཏོང་
བའི་�ས་པ་འཚ�ར་བ་དང་འཇིགས་ཤིང་�ག་པར་འ�ར་རོ། 32གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཡང་ཡང་�ང་
གནང་�བས། ཁོང་གི་མི་མང་ཚ�ས་�་�མས་དང་པི་ཝང་�མས་�ི་རོལ་ཆས་དང་མཉམ་�་�ེན་འ�ེལ་�ེད་པར་
འ�ར། དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་ཉིད་�ིས་ཨ་�ར་པ་ཚ�་དང་མཉམ་�་འཐབ་པར་མཛད་དོ། 33�ས་�ན་རིང་
པོའི་�ོན་ལ་མེ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་བ�ེག་�ལ་�་�ིགས་�ས་ཡོད། དེ་ནི་ཧ་ཅང་གཏིང་
རིང་པོ་དང་ཞེང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། དེར་�ད་ཤིང་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་�ིག་པ་ཞིག་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�གས་ད�གས་�ིས་མེ་�ེའི་�ག་�་དེར་མེ་�ར་བར་མཛད་དོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 31 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོབས་�།  

1ཨི་ཇིབ་�་རོགས་རམ་ཐོབ་�ིར་འ�ོ་མཁན་ཚ�་མེད་པར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་�ི་དམག་མིའི་�ོབས་�གས་
དང། �་�མས་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་�མས་དང་དམག་མི་�མས་ལ་�ོས་འགེལ་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། འོན་�ང་
དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་དམ་པར་�ོས་འགེལ་མི་�ེད་པའམ་ཁོང་ལ་རོགས་
རམ་�བས་འ�ག་སོགས་�ས་མེད་དོ། 2ཁོང་གིས་ཇི་འ�་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་གི་མ�ེན་�ི་ཡོད། ཁོང་
གིས་�ེན་ངན་�མས་གཏོང་གནང་ངོ། ཁོང་གིས་མི་ངན་ཚ�་དང་དེ་ཚ�ར་�ང་�ོབས་�་མཁན་�མས་ཆད་པ་
གཏོང་�འི་ཉེན་བ�་དེ་�བ་པར་གནང་ངོ། 3ཨི་ཇིབ་པ་�མས་དཀོན་མཆོག་མིན་པ་དང། དེ་ཚ�་མི་གཅིག་པོ་
ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�འི་�་�མས་ག�གས་ཡིན་པ་དང་སེམས་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ག་བ�ངས་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

གནང་�བས་མི་རིགས་�ོབས་�གས་ཅན་དེ་འ�ེལ་བར་མཛད་པ་དང་། དེས་རོགས་�ེད་པའི་མི་རིགས་�ོ་པོ་དེ་
�ོངས་པར་འ�ར། དེ་ཚ�་གཉིས་ཀ་མེད་པར་འ�ར་རོ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བར། སེང་
གེ་ཞིག་རང་གིས་བསད་པའི་སེམས་ཅན་�ི་ཐོག་�་ཡོད་�བས། �ག་�ི་�མས་�ི་ཇི་�ར་�ད་�གས་ཆེན་པོ་�བ་
ན་ཡང། ཁོང་ཚ�ས་སེང་གེ་ལ་འཇིགས་�ང་བ�ལ་ནས་དེད་མི་�བ། དེ་�ར་ང་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་�ང་�ོབས་�་�ར་�ས་�ང་འགོག་མི་�བ་བོ། 5ཇི་�ར་�ི�་ཞིག་གིས་རང་གི་�ི་�ག་
ཚ�་�ོབས་པའི་ཆེད་ཚང་གི་�ེང་�་�ིང་བ་�ར་ང་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་
�ོབས་པ་དང་�ང་བར་�འོ། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�ོད་ཚ�ས་ངའི་
�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པ་དང་ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་ཡོད། འོན་�ང་ད་ཆ་ངའི་སར་�ར་ལོག་ཤོག། 7�ོད་ཚ�་ཚང་མས་
ད�ལ་དང་གསེར་ལས་བཟོས་པའི་�ིག་ཅན་�ི་�་འ�་�མས་འདོར་བའི་�ས་�བས་ཤིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད་དོ། 
8ཨ་�ར་དམག་སར་མེད་པར་བཟོས་ན་ཡང། དེ་ནི་མིའི་�ོབས་�གས་�ི་མ་ཡིན་ནོ། ཨ་�ར་པ་�མས་དམག་ས་
ནས་�ོས་འ�ོ་བ་དང། དེ་ཚ�འི་མི་གཞོན་པ་�མས་�ེན་གཡོག་བཟོས་པར་འ�ར་རོ། 9དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་
འཇིགས་�ག་ངང་�ོས་འ�ོ་བ་དང། དཔོན་པོ་�མས་ཧ་ཅང་འཇིགས་�བས་དེ་ཚ�འི་དམག་གི་དར་ཆ་�མས་
�ངས་པར་�འོ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་མཆོད་པ་དང་དེར་ཁོང་གི་མེས་དམར་མཆོད་བ�ག་པར་གནང་མཁན་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་ཡོད་དོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 32 

�ང་�ན་�ི་�ལ་པོ།  

1ཉིན་ཞིག་རིང་�ལ་པོ་�ང་པོའི་ངང་ནས་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་ཞིག་�ང་བ་དང། འགོ་འཛ�ན་ཚ�ས་�ིམས་�ང་
པོའི་ཐོག་འཛ�ན་�ོངས་�ེད་པར་འ�ར། 2དེ་ཚ�་རེ་རེ་�ང་ནས་�བས་�ལ་དང་�ང་འ�བ་�ག་པོའི་ནང་ཡིབ་
�ལ་�་�་ཡིན་པར་འ�ར། དེ་ཚ�་�ེ་ཐང་ལ་�ག་པའི་�ག་�་�་�་དང། ས་ཆ་�མ་པོའི་ནང་�ག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་
ཞིག་གི�ིབ་མ་�་�་ཡོང་བར་འ�ར། 3མི་�མས་�ི་དགོས་མཁོ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པའི་ཆད་�་དེ་ཚ�འི་མིག་དང་
�་བ་�ེ་ནས་འཇོག་པར་འ�ར། 4དེ་ཚ�་བཟོད་སེམས་མེད་པར་མི་འ�ར་བ་དང་བསམ་ཤེས་ཅན་�ར་ཡོད་པ་
དང་དེ་ཚ�ས་ཇི་བསམ་པ་�མས་བ�ོད་པར་�འོ། 5�་ཞིག་གིས་�ེན་པ་ཞིག་ལ་བ�ར་འོས་པ་ཡིན་པར་མི་བསམ་
པ་དང། ཡང་ན་མི་འཛབ་ཅན་ཞིག་ལ་�ང་པོ་རེད་ཅེས་མི་བ�ོད་དོ། 6�ེན་པ་ཞིག་གིས་�ེན་པའི་ཐོག་�ས་པ་
དང་། ཁོས་ངན་རིགས་�ས་པར་བསམ་པ་དང་། ཁོས་གང་�ས་པ་དང་གང་ལབ་པ་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་དམའ་འབེབས་ཡིན་ནོ། མི་�ོགས་པ་ལ་ཁ་ཟས་མི་�ེར་བ་དང། �ོམ་པའི་མི་ལ་�་མི་�ེར་རོ། 7�ན་པོ་ཞིག་ནི་
མི་ངན་པ་ཡིན་པས་ངན་ལས་�ེད་པ་དང། ཁོས་�ན་�ི་�ོ་ནས་ད�ལ་པོ་མེད་པར་བཟོ་�འི་འཆར་གཞི་ངན་པ་
གཏིང་བ་དང། དེ་ཚ�་ལ་རང་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་�མས་བཀག་འགོག་�ེད་དོ། 8འོན་�ང་བ�ར་འོས་ཅན་�ི་མི་
ཞིག་གིས་�ང་པོའི་ངང་ནས་ལས་�ེད་པ་དང། �ང་བདེན་གང་ཡིན་པར་བ�ན་པོའི་ངང་གནས་སོ༎  

�ིམས་�ི་ད�ད་མཚམས་དང་�ར་གསོ།  



ཡེ་ཤ་�ཱ 

9�ད་མེད་�ོད་ཚ�་སེམས་�ལ་མེད་པར་མི་ཚ�་ལས་�་པོའི་ངང་ལ་བ�ེལ་མཁན་ཚ�་ངས་བཤད་པར་ཉོན་ཞིག་། 
10ད་�་�ོད་ཚ�་འདོད་པ་ཁེངས་ཡོད་ན་ཡང་ལོ་�ེས་མ་�ས་ཚ�ས་འདིའི་�བས་�་�ོད་ཚ�ར་ཡིད་�ག་པར་འ�ར། 
གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�ས་བ�ས་པའི་�ིར་�ན་འ�མ་མེད་པར་འ�ར་རོ། 11�ོད་ཚ�་སེམས་�ལ་མེད་པར་མི་ཚ�་
ལས་�་པོར་བ�ེལ་བཞིན་ཡོད། འོན་�ང་ད་ཆ་འཇིགས་ཤིང་འདར་ཞིག། �ོད་ཚ�འི་གོས་�མས་བ�ས་ནས་�ེད་
པར་�་རས་ད�ི་ཞིག 12�་ངན་�ི་�ོད་ཚ�འི་�ང་བ�ང་ཞིག། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�འི་ས་�ད་འཛ�མས་པོའི་
ཞིང་ཁ་དང་�ལ་ཚལ་མེད་པར་བཟོས་ཡོད་དོ། 13ངའི་མི་མང་གི་ས་ཆར་ཚ�ར་མའི་�ོང་པོ་�ང་�ང་དང་སེ་བ་
�ེ་ཞིང་ཡོད། �ིམ་ནང་བདེ་�ིད་ཡོད་པ་དང་�ོང་�ེར་ནང་མི་ཚ�་བཟང་པོ་ཡོད་པ་ཚ�འི་ཆེད་�་�་ཞིག 14ཕོ་
�ང་ཡང་�ང་བར་འ�ར་བ་དང། �ལ་སའི་�ོང་�ེར་ཡང་�ོངས་བར་འ�ར་། དེ་ཚ�་ལ་�ང་བའི་ཁང་པ་དང་
མཁར་�ོང་�མས་གཏན་�ི་ཆེད་�་�ང་གོག་�་གནས་པར་འ�ར། དེར་�ང་�མས་འ�མ་པ་དང་�ག་�མས་
ལ་�་ཁ་�ེད་པར་�ེད་དོ། 15འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡང་�ར་ཐེང་གཅིག་ང་ཚ�ར་ཁོང་གི་�གས་ཉིད་
གཏོང་བར་གནང་ཡོང། ཕན་མེད་ས་�མས་ས་�ད་འཛ�མས་པོར་འ�ར་བ་དང་ཞིང་ནས་�ོན་ཐོག་ཧ་ཅང་
ལེགས་པོ་ཐོན་ཡོང། 16�ལ་ཚང་མ་ལ་�ང་བདེན་དང་�ིམས་�ང་པོ་ཡོང་བར་འ�ར། 17གང་ལ་ཟེར་ན། ཚང་
མས་�ང་པོ་འབའ་ཞིག་�ེད་པར་འ�ར་བ་དང་དེར་གཏན་�ི་ཆེད་�་ཞི་བདེ་དང་�ང་�ོབ་ཡོང་བར་�ེད་དོ། 
18དཀོན་མཆོག་གིི་མི་མང་�མས་སེམས་�ལ་མེད་པར་འ�ར་བ་དང། དེ་ཚ�འི་�ིམ་ནང་ཞི་བདེ་དང་�ང་�ོབ་
འ�ང་བར་འ�ར་རོ། 19(འོན་�ང་ཤིང་ནགས་ཐོག་སེར་བ་བབས་པ་དང། �ོང་�ེར་�མས་མེད་པར་འ�ར་རོ།) 
20�ོན་ཐོག་གི་ཆེད་�་�་འབོལ་པོ་དང་བོང་�་དང་�གས་ལ་ས་གནས་གང་སར་�་ཁ་བཟང་པོ་ཐོབ་པས་ཚང་
མ་ཇི་�ར་དགའ་�ོ་�ེད་དོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 33 

རོགས་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ།  

1ང་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་འཇིགས་ཡོད། དེ་ཚ�་ལ་�ས་�ང་འ�ོག་བཅོམ་དང་བ�་མེད་ན་ཡང་དེ་ཚ�ས་འ�ོག་
བཅོམ་དང་བ�་ཡོད་དོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�འི་འ�ོག་བཅོམ་དང་བ�་�་�ས་ཚ�ད་འཛ�ག་པར་འ�ར་བ་དང། དེ་ཚ�་
རང་ཉིད་ལ་འ�ོག་བཅོམ་དང་བ�་འ�ིད་�ེད་པར་འ�ར་རོ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་�ིང་�ེ་གནང་
རོགས་གནང། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་རེ་བ་བཅོལ་ཡོད། ང་ཚ�ར་ཉིན་�ར་�ང་�ོབས་དང་ང་ཚ�འི་དཀའ་ངལ་ལས་�བས་
རོགས་གནང། 3�ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་ཆེད་�་དམག་�ོན་གནང་�བས་�ལ་ཁབ་ཚ�་ག�ལ་�ི་�་ལས་�ོས་པར་�ེད་
དོ། 4དེ་ཚ�འི་�་དངོས་�མས་�ི་ཐོག་འ�་འཆོང་བ་�ར་དབང་བ�ང་�ས་པ་དང་བཅོམ་ནོར་�་འ�ེར་རོ། 
5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཇི་འ�་�བས་ཆེན་ཡིན། ཁོང་གི་ཚང་མའི་ཐོག་�་�ལ་�ིད་�ོངས་ཡོང། ཁོང་གིས་ཡེ་�་
ཤ་ལེམ་�་�ིམས་�ང་པོ་དང་�ང་བ་ཉིད་�ིས་གང་བར་མཛད་དོ། 6མི་མང་ལ་བ�ན་པོ་ཡོང་བར་མཛད་པ་
དང། ཁོང་གིས་�ག་�་ཁོང་མི་མང་�མས་�ོབ་པར་མཛད་པ་དང། དེ་ཚ�་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཡོན་ཏན་གནང་བར་
མཛད་དོ། དེ་ཚ�འི་�་ནོར་གཏེར་མཛ�ད་ཆེ་ཤོས་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�་�་དེ་ཡིན་ནོ། 7མི་�ོ་
�ོབས་ཆེན་པོ་�མས་�ི་རོགས་རམ་ཆེད་འབོད་བ�ལ་�་བཞིན་འ�ག ཞི་བདེ་ཡོང་བ་�་མཁན་ག�ང་ཚབ་པ་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

ཚ�་�ག་པོར་�་བཞིན་འ�ག་གོ 8ག�ང་ལམ་�མས་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་�བས་�་ཡང་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་འ�ལ་
བར་མི་�ེད། འཆིང་ཡིག་�མས་ལ་བ�ི་མེད་�ས་པ་དང་མ�ན་�ིགས་�མས་འགལ་བར་�ས་ཡོད། �་ལ་ཡང་
�ས་བ�ི་�་བར་མི་�ེད་དོ། 9ས་ཆར་ལས་མེད་པར་�ོངས་ནས་ཡོད། ལེ་བ་ནོན་�ི་ཤིང་ནགས་�མ་པ་དང་ས་
�ད་འཛ�མས་པོའི་ཤ་རོན་�ི་�ང་གཤོང་དེ་བཞིན་�ེ་ཐང་�་�་དང། བྷ་�ན་དང་རི་བོ་ཀར་མེལ་�ི་ཤིང་�ོང་གི་
ལོ་མ་ཟར་བཞིན་ཡོད་དོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་ད�་བོར་ཉེན་བ�།  

10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་རིགས་ཚ�་ལ་བཀའ་གནང་བ། ད་ང་ལང་�་ཡིན་པ་དང། ང་ཇི་�ར་མ�་�ོབས་
ཅན་ཡིན་པ་དེ་�ོན་�་ཡིན་ནོ། 11�ོད་�ིས་�ང་�ང་མེད་པའི་འཆར་གཞི་བཟོ་བ་དང་�ོད་�ིས་�ས་པ་�མས་
ཕན་ཐོག་མེད་པ་ཡིན་ནོ། ངའི་སེམས་ཉིད་�ོད་ཚ�ར་མེད་པར་བཟོས་བས་མེ་�་�་ཡིན། 12�ོད་ཚ�་�ོ་ཞོ་བཟོ་བར་
ཕ་བོང་�ེག་པ་�ར་དང། ཚ�ར་མ་གོག་ཐལ་འ�ར་�ར་�ེག་པ་�ར་མེད་པར་འ�ར་རོ། 13ངས་ཇི་�ས་པ་ཐག་ཉེ་
དང་ཐག་རིང་�་ཡོད་པ་ཚང་མར་ཉོན་བ�ག་ཅིག་དང། ངས་�ོབས་�གས་ངོས་ལེན་�ེད་�་བ�ག་ཅིག། 14ཛ�་
ཡོན་�་ཡོད་པའི་�ིག་ཅན་�ི་མི་�མས་འཇིགས་�ག་གིས་འདར་བཞིན་ཡོད། དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་�ི་
ད�ད་མཚམས་དེ་མེ་�ར་གཏན་�ི་ཆེད་བ�ེག་གོ ང་ཚ�་�་ཞིག་མེ་དེ་ལས་ཐར་�བ་བམ་ཅེས་�ས་སོ། 15གལ་ཏེ་
�ོད་�ིས་�ང་བདེན་ཇི་ཡིན་�ས་པ་དང་�ས་པ་ཡིན་ན་�ོད་ཐར་�བ་བོ། �ོ་པོར་མགོ་�ོར་གཏོང་�ར་�ོད་�ི་
དབང་ལ་བེད་�ོད་མ་�ེད་ལ་�ོག་�ན་ཡང་མ་ལེན་ཞིག གཞན་�ི་མི་གསོད་པའམ་ངན་ལས་�་�འི་འཆར་གཞི་
བཟོས་པའི་ནང་མ་�གས་ཤིག 16དེ་ནས་�ོད་བདེ་བར་འ�ར། �ོད་ནི་མཁར་�ོང་བཙན་པོའི་ནང་ཡོད་པ་�ར་
བ�ན་པོར་གནས་སོ། �ོད་ལ་ཟ་བའི་ཟས་དང་འ�ང་བའི་�་ཡོད་པར་འ�ར་རོ༎  

གཟི་བ�ིད་ཅན་�ི་མ་འོངས་པ།  

17ཡང་�ར་ཐེངས་ཅིག་�ོད་ཚ�ས་�ལ་པོས་�ོགས་ཚང་མའི་ནང་�བ་པའི་�ལ་�་གཟི་བ�ིད་ངང་�ལ་�ིད་
�ོངས་བ་མཐོང་བར་འ�ར་རོ། 18�ོད་ཚ�ས་དེས་པའི་ཉིན་�ི་�ི་�ལ་བའི་�ལ་བ�་མཁན་དང། སོ་པ་�མས་�ི་
འཇིགས་�ང་�མས་�ན་གསོ་གཅིག་པོར་གནས་པར་འ�ར་རོ། 19ད་ནས་�ང་�ོད་�ིས་ཧ་མི་གོ་བའི་�ད་ཆ་
ཤོད་མཁན་ང་�ལ་ཅན་�ི་�ི་�ལ་བ་མཐོང་བར་མི་འ�ར་རོ། 20ང་ཚ�ས་ཆོས་�ི་�ས་ཆེན་�ང་བ�ི་�་�ལ་�ོང་
�ེར་ཛ�་ཡོན་ལ་�ོས་དང། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་�ོས་ཤིག། དེར་བ�ད་པའི་ས་གནས་བ�ན་པོ་ཇི་འ�་ཞིག་�་འ�ར་
རམ། དེ་ནི་�་བ་ནས་མི་�ོ་བའི་�ར་�་�་དང་། དེའི་�ར་པ་�མས་�་བ་ནས་བཏོན་མེད་པ་དང། ཐག་པ་
�མས་�་བ་ནས་མི་ཆད་པ་�་�ར་འ�ར་རོ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་བཏོན་
གནང་�་ཡིན་པ་དང། ང་ཚ�་གཙང་པོ་དང་�ག་�་ཞེང་ཁ་ཆེན་པོའི་འ�མ་ལ་བ�ད་�་དང་། འོན་�ང་དེར་
ད�་བོའི་�་གཟིང་བ�ོད་པར་མི་�ེད་དོ། 22-23�འི་�ང་གཡོར་�ི་ཐག་པ་�མས་ཕན་མེད་ཡིན་པ་དང། �ང་
གཡོར་�མས་འ�ར་མི་�བ་བོ། ང་ཚ�ས་དམག་མི་ད�་བོའི་�་ནོར་ཡོངས་�ོགས་དབང་བ�ང་�་�་དང། �་ནོར་
ཧ་ཆང་�ོན་ཆེན་པོ་ཡོད་�བས་ཞ་བོ་ཚ�་ལ་ཡང་�ལ་བ་ཐོབ་པར་འ�ར་རོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་ང་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

ཚ�འི་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང། ཁོང་གིས་ང་ཚ�འི་�ེང་�ལ་�ིད་�ོངས་གནང་བ་དང་ང་ཚ�་�ོབས་པར་མཛད་དོ། 
24ང་ཚ�འི་�ལ་�་�ོད་མཁན་�་ཞིག་གིས་ན་བའི་�ོར་ནམ་ཡང་�ོན་བ�ོད་�ེད་མི་ཡོང་བ་དང་�ིག་པ་ཚང་
མར་བཟོད་གསོལ་མཛད་དོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 34 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་ད�་བོར་ཆད་པ་གཏངོ་གནང་�།  

1�ལ་ཁབ་ཚང་མའི་མི་རིགས་�མས་�ར་ཤོག། ཚང་མ་འཛ�མས་ནས་ཉོན་ཞིག། ས་གཞི་ཡོངས་དང་དེའི་�ེང་�་
�ོད་པ་�མས་འདིར་ཡོངས་ནས་ཉོན་བ�ག་ཅིག 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ལ་ཁབ་ཚང་མ་དང་དེ་ཚ�འི་དམག་
མི་ཚང་མ་�གས་�ོས་ཡོད། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ཆ་ཚང་མེད་པར་བཟོ་བའི་�ོན་བ�ོད་གནང་ཡོད། 3དེ་ཚ�འི་�ང་པོ་
ས་ལ་�ས་པར་མི་�་བ་དང། འོན་�ང་དེ་ཚ�་�ལ་ནས་�ི་ངན་�ོ་ཞིང་�ས་པ་དང་རི་བོ་�མས་�ག་གིས་དམར་
པོར་འ�ར་རོ། 4ཉི་མ་དང་�་བའི་�ར་ཚ�གས་བཅས་པ་�ལ་�་བ�ིབས་བར་�། ནམ་མཁའ་ཤོག་�ིལ་�ིལ་བ་
བཞིན་ཡལ་བར་�་བ་དང་�ར་ཚ�གས་�མས་�ན་ཤིང་ངམ་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་བཞིན་ཟག་པར་འ�ར་རོ། 
5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་རལ་�ི་མཐོ་རིས་�་�་�ིགས་གནང་ཡོད་པ་དང། རང་གི་མེད་པར་བཟོས་�་
�ོན་བ�ོད་གནང་བའི་མི་མང་ཨེ་དྷོམ་ཐོག་�་བར་འ�ར། 6�་�་དང་ར་དམར་མཆོད་�ལ་བའིི་�ག་དང་ཚ�ལ་
�་བཞིན་ཁོང་གི་རལ་�ི་དེ་ཚ�འི་�ག་དང་ཚ�ལ་�ས་བཀབ་པར་འ�ར་རོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དམར་
མཆོད་དེ་བྷོཛ་�ཱའི་�ོང་�ེར་ནང་�ལ་བ་གནང་ཡོང། ཁོང་གིས་�བས་ཆེན་�ི་དེབས་གསོད་དེ་ཨེ་དྷོམ་པའི་�ལ་
�་གནང་བར་མཛད་དོ། 7མི་མང་�མས་�ང་�ོད་པོ་དང་�ང་གཞོན་པ་ཚ�་�ར་�ང་བར་འ�ར་བ་དང། ས་
གཞི་�ག་�ར་དམར་པོར་འ�ར་བ་དང་ཚ�ལ་�ས་བཀབ་པར་འ�ར་རོ། 8དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཛ�་
ཡོན་ལ་�ོབ་གནང་བ་དང། མོའི་ད�་བོ་ཚ�་ལས་ད�་ཤ་ལེན་པའི་�ས་�བས་ཡིན་ནོ། 9ཨེ་དྷོམ་�ི་གཙང་པོ་
�མས་�ག་�ན་�་འ�ར་བ་དང་ས་ནི་�་ཟིར་འ�ར། དེ་ཚ�འི་�ལ་ཡོངས་�་�ག་�ན་འབར་བ་�ར་འ�ར་རོ། 
10ཉིན་མཚན་མེད་པར་མེ་འབར་བ་དང་གཏན་�ི་�ིར་�་བ་འདོན་པར་འ�ར། �ས་རབས་ནས་�ས་རབས་
བར་�ོངས་བར་འ�ར་བ་དང། དེ་བ�ད་ནས་�་ཡང་འ�ལ་བར་མེ་�འོ། 11�ག་པ་དང་པོ་རོག་གིས་�ལ་དེ་
ལེན་པར་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེས་ལ་བཀོད་པའི་�ོན་�ར་�ར་ཡང་�མ་པོ་དང་�ོངས་བར་མཛད་དོ། 
12དེར་�ལ་�ིད་�ོང་མཁན་�ལ་པོ་མེད་པ་མ་ཟད་འགོ་འཛ�ན་�མས་�ང་མེད་པར་འ�ར་རོ། 13�ལ་པོས་ཕོ་
�ང་ཚང་མ་དང་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་ཚ�འི་ནང་ཚ�ར་མ་དང་�ང་ཚ�ར་�ེས་པ་དང་དེ་ཚ�འི་ནང་�ི་�ང་དང་
�ག་པ་གནས་པར་�ེད་དོ། 14ནགས་�ི་སེམས་ཅན་�མས་དེར་འ�མས་པ་དང་འ�ེ་�མས་གཅིག་གིས་གཅིག་
ལ་འབོད་པ་དང། མཚན་�ི་སེམས་ཅན་ངལ་གསོ་བའི་གནས་འཚ�ལ་�་ཡོང་ངོ། 15�ག་པ་�མས་དེར་ཚང་�མས་
བཟོས་ནས་�ོ་ང་བཏང་བ་དང་�ོ་ང་བ�ལ་ནས་དེ་ལ་བ�་�ོགས་�ེད་དོ། �་�ོད་�མས་དེར་གཅིག་འ�ག་
གཉིས་འ�ག་འཛ�མས་པར་�ེད་དོ། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དེབ་དེའི་ནང་འཚ�ལ་ནས་དེའི་ནང་ཇི་ཡོད་པ་
�ོག་ཅིག སེམས་ཅན་དེ་ཚ�་གཅིག་�ང་མི་ཚང་བར་མི་འ�ར་བ་དང། དེ་ཚ�་གཅིག་�ང་རང་གི་རོགས་མེད་པར་
མི་འ�ར་རོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་བཞིན་བཀའ་གནང་ཡོད་དོ། ཁོང་རང་ཉིད་�ི་དེ་ཚ�་ལ་བ�་བར་
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གནང་ཡོང་། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་ས་ཆ་བགོས་གནང་�་དང། དེ་ཚ�་རེ་རེར་རང་གི་
ཐོབ་�ལ་གནང་ངོ། དེ་ཚ�་�ལ་�་�ས་རབས་ནས་�ས་རབས་བར་གནས་པར་�ེད་པ་དང། དེ་ནི་�ག་�་དེ་ཚ�་ལ་
བདག་པར་འ�ར་རོ༎  
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དམ་པའི་ལམ།  

1�ེ་ཐང་དགའ་བདེར་�ོད་བར་འ�ར་བ་དང། མེ་ཏོག་�མས་ནི་མི་མེད་�ང་�ོང་ནང་�་བཞད་པར་འ�ར། 
2�ེ་ཐང་གཞས་གཏོང་དགའ་འབོད་�ེད་པ་དང། དེ་ནི་ལེ་བ་ནོན་�ི་རི་�ར་མཛ�ས། ཀར་མེལ་དང་ཤ་རོན་�ི་
ཞིང་�ར་ས་�ད་འཛ�མ། ཚང་མས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་མཐོང། ཁོང་གི་�བས་ཆེན་�ོབས་�གས་
�མས་མཐོང་ངོ། 3ཐང་ཆད་པ་ཡི་ལག་པར་�ས་�གས་གནོང། �ོབས་མེད་འདར་བའི་�ས་མོར་�ས་�གས་
གནོང། 4སེམས་�གས་ཆགས་མཁན་ཚང་མ་ཐམས་ཅད་ལ། འཇིགས་པ་མེད་པར་�ོབས་�གས་�ན་པ་�ོས། 
དཀོན་མཆོག་�ེད་རང་�ོབ་པར་ཕེབས་བཞིན་ཡོད། �ོད་�ི་ད�་ལ་ཆད་པ་གཏོང་�ིར་ཕེབས་བཞིན་འ�ག་ཅེས་
�ོས། 5ལོང་བས་མཐོང་ཞིང། འོན་པས་ཐོས་པར་འ�ར། 6ཞ་བོས་མཆོང་ནས་གར་�བ་�ེད་པར་འ�ར། �་མི་
�བ་པས་དགའ་བས་�ད་འབོད་�ེད། �ེ་ཐང་ནང་�་�ག་�་�གས་པར་�ེད། 7འཚ�ག་པའི་�ེད་མ་མཚ�་�་
འ�ར། ས་གནས་�མ་པོར་�་མིག་�མས་�ི་ཁེངས་པར་འ�ར། �ི་�ང་�མས་�ི་�ོད་པའི་ས་གནས་�། དེ་�་
འདམ་�་དང་ནི་�ག་�་�ེས། 8དེ་�་�་ལམ་ཞིག་�ང་བར་འ�ར། དེའི་མིང་ལ་དམ་པའི་ལམ་ཞེས་�གས། �ིག་
ཅན་�་ཞིག་ལམ་དེའི་�ེང་ནམ་ཡང་མི་འ�ོད་དོ། དེ་�་འ�ོ་མཁན་ལ་ནི་�ེན་པ་�་ཞིག་གིས་ལམ་ནོར་འ�ིད་མི་
�བ། 9དེ་�་སེང་གེ་�ང་མི་ཡོང། འཇིགས་�ང་སེམས་ཅན་�མས་ནི་ལམ་དེར་མི་འ�ོའོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་གིས་�ོབ་པར་མཛད་གནང་བ་ཚ�། ལམ་དེ་བ�ད་ནས་�ིམ་�་ལོག་པར་�། 10དེ་ཚ�་�་དང་�ད་འབོད་�ེད་
བཞིན་པར། དགའ་�ོའི་ངང་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་འ�ོར། དེ་ཚ�་�ག་བ�ལ་དང་ནི་�་ངན་ལས། དེ་ཚ�་གཏན་�ི་
ཆེད་�་རང་དབང་ཐོབ་པར་འ�ར༎  
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ཨ་�ར་པས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་འཇིགས་�ང་བ�ལ་བ།  

1ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་བ�་བཞི་པར་ཨ་�ར་པའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་སེན་ན་ཀེ་རིབ་�ིས་
ཡ་�་�་པའི་�ོང་�ེར་བཙན་པོ་�མས་ལ་འཐབ་ནས་དེ་ཚ�་དབང་བ�ང་�ས་སོ། 2ཁོང་གིས་རང་གི་ལས་�ེད་པ་
གཙ�་བོ་དེ་ལ་ལ་ཀིཤི་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ལ་མགོ་བཏགས་�་�ིར་དམག་མི་�ོན་ཆེ་ཞིག་དང་
མཉམ་�་བཏང་ངོ། ལས་�ེད་པ་དེས་�ིང་�་�ེང་མའི་�་ཡོང་སའི་�ར་བའི་འ�ིས་�་ཡོད་པའི་རས་བཟོ་སའི་
ལམ་དེ་དབང་ངོ། 3ཕོ་�ང་གི་ལས་�ེད་པ་གཙ�་བོ་ཧིལ་ཀི་�ཱའི་�་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་དང། �ིམས་ཁང་གི་�ང་ཡིག་ཤེབ་
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ན་དང། ཨ་སཕའི་�་ཡོ་ཨ་ཐོ་འགོད་�ི་ལས་�ེད་པ་གཙ�་བོ་དང་བཅས་པ་ཡ་�་�་པ་ག�མ་པོ་ཁོ་པར་�ག་པར་
�ིར་ཡོང་ངོ། 4ཨ་�ར་པ་ལས་�ེད་པ་�ིས། �ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ཅིའི་�ིར་�ོས་འཁེལ་པོ་ཡོད་པ་དེ་�ལ་པོ་ཆེན་
པོས་མ�ེན་འདོད་ཡོད་པ་དེ་ཚ�་ལ་�ས་སོ། 5ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་བསམ་�ོར་ཚ�ག་�མས་�ིས་དམག་ད�ང་གི་
�ལ་�ོབས་�ི་ཚབ་�ེད་�བ་�ི་རེད་དམ། �ོད་ཚ�འི་བསམ་�ོར་ཨ་�ར་ལ་ངོ་ལོག་�་�ར་�ས་�ོད་ཚ�ར་རོགས་
རམ་�ེད་�ི་རེད་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། 6ཨི་ཇིབ་�ིས་�ོད་ཚ�ར་རོགས་རམ་�ེད་�ི་རེད་ཞེས་རེ་བ་�ེད་�ི་ཡོད། 
འོན་�ང་དེ་ནི་འདམ་�་དེ་མཁར་�ག་གི་ཚབ་ལ་བེད་�ོད་�་བ་�་�་ཡིན། དེ་ཆག་ནས་�ོད་�ི་ལག་པར་�ག་
གི་རེད། �་ཞིག་གིས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོར་�ོས་བཅོལ་�་བ་ཡིན་ན་ཁོང་ནི་དེ་�་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 7ཨ་
�ར་པ་ལས་�ེད་པ་�་མ�ད་ནས་�ས་པ། ཡང་ན་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོས་
འགེལ་�་གི་ཡོད་ཅེས་ང་ལ་བ�ོད་�ི་ཡིན་ནམ། ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ལ་མཆོད་�ི་
གཅིག་རང་ལ་མཆོད་དགོས་ག�ངས་�བས། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་མཆོད་ཁང་དང་མཆོད་�ི་
མེད་པར་བཟོས་ཡོད་དོ། 8�ལ་པོ་ཆེན་པོའི་མཚན་ནས་ངས་�ོད་ཚ�ར་གོ་�བས་�ོད་�་ཡིན། �ོད་ཚ�ས་�་ཞོན་
མཁན་མི་ ༢,༠༠༠ ཐོབ་པ་ཡིན་ན། ངས་�ོད་ཚ�ར་�་ ༢,༠༠༠ �ོད་�་ཡིན་ནོ། 9�ོད་ཚ�་ཨ་�ར་པ་ལས་�ེད་པ་
ནང་ནས་གོ་གནས་�ང་ཤོས་དེ་དང་འ�ན་མི་�ས་པ་དང། དེ་བས་ན་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�་ནས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་�མས་
དང་�་པ་�མས་�ོད་ཚ�འི་�ར་བཏང་བའི་རེ་བ་�ས་བཞིན་ཡོད་དོ། 10�ོད་ཚ�འི་བསམ་�ོར་ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�བས་�ོགས་མེད་པར་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�་འཐབ་ནས་དེ་མེད་པར་བཟོས་པ་རེ་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་གིས་དེར་འཐབ་ནས་མེད་པར་བཟོས་ཤིག་ཅེས་ང་ལ་བཀའ་གནང་�ང་ཞེས་སོ། 
11དེ་ནས་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་དང་ཤེབ་ན་དང་ཡོ་ཨ་བཅས་ག�མ་པོས་ལས་�ེད་པ་ལ། ང་ཚ�ར་ཨ་རམ་པའི་�ད་དེ་
ཤེས་པས། དེའི་ཐོག་ག�ངས་�ེང་གནང་རོགས། ཨིབ་རི་པའི་�ད་ཐོག་ག�ང་�ེང་མ་གནང་རོགས་། གང་ལ་ཟེར་
ན། �གས་རིའི་�ེང་གི་མི་མང་�མས་ནས་ཉན་བཞིན་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 12ཁོང་གིས་ལན་�། �ོད་ཚ�འི་བསམ་
པར་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་ང་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་�ལ་པོ་གཅིག་�ར་གཏམ་འདི་ཙམ་ཤོད་�་གཏོང་གནང་བ་རེད་
བསམ་�ི་འ�ག་གམ། དེ་�ར་མ་ཡིན། ངས་�གས་རིའི་�ེང་�་�ོད་པའི་མི་མང་�མས་ལ་ཡང་ཤོད་�ི་ཡོད། �ོད་
ཚ�ས་�ེད་དགོས་པ་�ར་དེ་ཚ�ས་�ང་རང་གི་བཙ�ག་པ་ཟ་བ་དང་གཅིན་འ�ང་དགོས་ཅེས་ག�ངས་སོ། 13དེ་ནས་
ལས་�ེད་པ་དེས། ཡར་ལངས་ནས་�ད་ཆེན་པོས་ཨིབ་རི་པའི་�ད་�་�ས་པ། ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་�ོད་
ཚ�ར་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བར་ཉོན་ཞིག 14ཁོང་གིས་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་�ོད་ཚ�ར་བ�་འ�ིད་�ེད་�་མ་བ�ག་�འི་
ཉེན་བ�་གཏོང་གནང་ཡོད། ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་�ོད་ཚ�་ལ་�ོབ་མི་�བ་བོ། 15ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་�ོས་འགེལ་�ེད་�་ཡང་མ་བ�ག་ཅིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ོབ་གནང་བ་དང། ཨ་�ར་པ་
དམག་མིས་�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་བཙན་བ�ང་�་�་འགོག་གནང་གི་རེད་མ་བསམ་ཞིག 16ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ལ་མ་ཉོན་
ཞིག། ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོས། �ོད་ཚ�་�ོང་�ེར་�ི་�ིར་ཐོན་ནས་མགོ་�ར་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད། གནས་
�བས་རིང་�ོད་ཚ�འི་�ན་ཚལ་ནས་�ན་འ�མ་དང་སེ་ཡབ་ཤིང་ནས་སེ་ཡབ་ཟ་བ་དང། �ོད་རང་ཚ�འི་�ོན་པ་
ནས་�་འ�ང་བ་དང། 17�ལ་པོ་ཆེན་པོས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�ར་�ལ་གཞན་ཞིག་�་གཞིས་ཆགས་མ་འ�ག་བར་
�་དེ་བཞིན་�ེད་བ�ག་གནང་ཡོང། དེར་�ན་ཚལ་ནས་�ན་ཆང་དང་བག་ལེབ་བཟོ་ཆེད་འ�་�ང་བར་འ�ར། 
18ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་�ོབ་གནང་གི་རེད་ཅེས་བ�་འ�ིད་�ེད་མ་བ�ག་ཅིག �ལ་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

གཞན་�ི་�་ཚ�ས་རང་གི་�ལ་ཁབ་དེ་ཨ་�ར་�ལ་པོ་ཆེན་པོའི་ལག་ནས་�ོབ་ཡོད་པ་རེད་དམ། 19ཧ་མད་དང་
ཨར་པད་�ི་�་�མས་ད་�་གང་�་ཡོད། སེ་ཕར་ཝེམ་�ི་�་�མས་ད་�་གང་�་ཡོད་དམ། �་ཞིག་གིས་ས་མར་
ཡ་ལ་�ོབ་སོང་ངམ། 20ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཆེན་པོའི་ལག་ནས་�ལ་ཁབ་དེ་ཚ�འི་�་ཚ�ས་རང་གི་�ལ་ཁབ་ག་�ས་
�བས་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་འ�་སོང་ཙང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་�ོབ་གནང་�ི་རེད་ཞེས་
�ོད་ཚ�ས་ཇི་�ར་བསམ་�ོ་འཁོར་རམ། 21�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་བཀའ་གནང་བ་�ར། མི་མང་�མས་�་སི་མེར་
བ�ད་ནས་ཚ�ག་གཅིག་�ང་མ་�ས་སོ། 22དེ་ནས་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་དང་ཤེབ་ན་དང་ཡོ་ཨས་བཅས་ནས་�་ངན་�ིས་
རང་གི་གོས་�ལ་ནས་ཨ་�ར་པ་ལས་�ེད་པས་ཇི་�ར་�ས་པ་�མས་�ལ་པོར་�ན་གསེང་�་བར་�ིན་ནོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 37 

�ལ་པོས་ཡེ་ཤ་�ཱ་ནས་�བ་�་�་བ།  

1�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་གནས་�ལ་དེ་གསན་མ་ཐག་�་�་ངན་�ིས་ན་བཟའ་�ལ་ནས་�་ཕད་�ི་གོས་ཤིག་བཞེས་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མཆོད་ཁང་�་ཕེབས་སོ། 2ཁོང་གིས་ཕོ་�ང་གི་ལས་�ེད་པ་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་དང་
�ིམས་ཁང་གི་�ང་ཡིག་ཤེབ་ན་དང་�་མ་གཙ�་བོ་�མས་དང་བཅས་པར་�་ཕད་�ི་གོས་�ོན་ནས་ཨ་མོཛ་�ི་�་
�ང་�ོན་པ་ཡེ་ཤ་�ཱའི་�ང་�་བཏང་གནང་ངོ། 3ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཡེ་ཤ་�ཱ་ལ་ག�ང་འ�ིན་འདི་�ར་�ལ་
དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ། དེ་རིང་�ག་བ�ལ་�ི་ཉི་མ་ཡིིན། ང་ཚ�ར་ཆད་པ་ཕོག་པ་དང་དམའ་འབེབས་�ང་
ཡོད། ང་ཚ�་�ད་མེད་�་�་�ེ་�བ་ཡོད་མཁན་འོན་�ང་�ེ་བའི་�ས་�ོབས་མེད་མཁན་�་�་ཡིན་ནོ། 4ཨ་�ར་པ་
�ལ་པོ་ཆེན་པོས་ཁོང་གིས་ལས་�ེད་པ་གཙ�་བོ་དེ་ལ། གསོན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ར་བ་འདེབས་�ིར་
བཏང་ངོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་བ�ར་བ་འདེབས་པ་དེ་ཚ�་གསན་ནས། དེ་ཚ�་ཤོད་
མཁན་ལ་ཆད་པ་གཏོང་གནང་བར་ཤོག། དེ་འ�་སོང་ཙང་ང་ཚ�འི་མི་མང་གསོན་པོ་གནས་པ་ཚ�འི་ཆེད་�་
དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་�ོན་གནང་རོགས་ཤེས་�ས་སོ། 5ཡེ་ཤ་�ཱ་ལ་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་ག�ང་འ�ིན་དེ་འ�ོར་
བ་དང། 6ཁོང་གིས་ལན་འདི་�ར་གནང་ངོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་�ོབ་�བ་�ི་མ་རེད་ཅེས་པའི་ཨ་
�ར་པ་ཚ�འི་གཏམ་དེ་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག་ཅེས་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་�ང། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་པོ་
ཆེན་པོ་ལ་ད�ོག་གཏམ་ཞིག་ཐོས་�་འ�ག་གནང་�་དེས་ཁོང་རང་གི་�ལ་�་འ�ོ་དགོས་�ང་བ་དང། དེར་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་དེར་གསོད་�་བ�ག་གནང་ངོ༎  

ཨ་�ར་པ་ཚ�ས་འཇིགས་�ང་གཞན་ཞིག་བཏང་བ།  

8ཨ་�ར་པ་ལས་�ེད་པས། �ལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ་ཀིཤི་ནས་ཐོན་ནས། ལེབ་�འི་�ོང་�ེར་�ི་ཉེ་འ�ིས་�་དམག་
འཐབ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཐོས་པ་དང། ཁོང་དེར་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་དང་གོ་བ�ར་�་བར་�ིན་ནོ། 9ཨ་�ར་པ་ཚ�ར་
འཐབ་པར་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡའི་�ལ་པོ་ཏིར་ཧ་�་ཨི་ཇིབ་པའི་དམག་མི་ཚ�་ལ་�ེ་འ�ིད་�ེད་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་
གཏམ་ཞིག་འ�ོར་བ་དང། �ལ་པོ་ཆེན་པོས་གཏམ་དེ་གསན་པ་དང་ཁོང་གིས་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ལ། 
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10�ག་�ིས་ཤིག་འདི་�ར་བཏང་གནང་ངོ། དེའི་ནང་གསལ་�ོད་�ིས་�ོས་འགེལ་�ེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ོད་ངའི་ལག་འོག་�་�ད་�ི་མ་རེད་ཞེས་�ས་ཡོད། འོན་�ང་དེས་�ོད་ཚ�་ལ་མགོ་མ་འཁོར་ཞིག 11�ོད་�ིས་ཨ་
�ར་པ་�ལ་པོ་ཆེན་པོས་�ལ་ཁབ་མེད་པར་བཟོ་གནང་�འི་ཐག་གཅོད་མཛད་པའི་�ལ་ཁབ་དེར་ཇི་�ར་
མཛད་པ་གསན་ཡོད། �ོད་�ི་�གས་ལ་�ེད་རང་དེ་ནས་ཐར་�ི་རེད་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། 12ངའི་ཕ་མེས་ཚ�ས་
གྷོ་ཛན་དང་ཧ་རན་དང་རེ་ཛ�ཕའི་�ོང་�ེར་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་ཏེ་ལ་སར་�་བ�ད་པའི་བེ་ཨེ་དིན་�ི་མི་མང་
བསད་ཡོད་པ་དེ་ཚ�འི་�་�ས་�ང་དེ་ཚ�་ལ་�ོབ་�བ་མེད་དོ། 13�ོང་�ེར་ཧ་མད་དང་ཨར་པད་དང་སེ་ཕར་
ཝེམ་དང་ཧེ་ན་དང་ཨི་ཝའི་�ལ་པོ་�མས་གང་�་ཡོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད་དོ། 14�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་བང་ཆེན་དེ་
ཚ�་ནས་�ག་�ིས་དེ་བཞེས་ནས་�གས་�ོག་གནང་ངོ། དེ་ནས་ཁོང་མཆོད་ཁང་�་ཕེབས་པ་དང་�ག་�ིས་དེ་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་བཞག་གནང་ངོ། 15དེ་ནས་�གས་�ོན་གནང་ངོ། 16ཀེ་�བ་�ི་�ེང་གི་བ�གས་
�ིར་བ�གས་པའི་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་�ལ་ཁབ་ཡོངས་ལ་
དབང་བ�ར་གནང་མཁན་�ེད་དཀོན་མཆོག་གཅིག་�་ཡིན། �ེད་�ིས་ས་གཞི་དང་ནམ་མཁའ་བཀོད་གནང་
ཡོད་དོ། 17ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�ར་གསན་རོགས་གནང། ང་ཚ�་ཇི་འ�་ཡོང་བར་གཟིགས་རོགས་གནང། 
གསོན་པའི་དཀོན་མཆོག་�ེད་ལ་སེན་ན་ཀེ་རིབ་�ིས་དམའ་འབེབས་�་བར་ཚང་མར་གསན་རོགས་གནང། 
18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་�མས་�ིས་མི་རིགས་མང་པོ་མེད་པར་བཟོས་པ་དང། དེ་ཚ�འི་
�ལ་�ང་�ོང་པ་བཟོས་སོ། 19དེ་ཚ�འི་�་�མས་མེར་བ�ེག་བཏང་ངོ། �་དེ་ཚ�་དཀོན་མཆོག་དངོས་མིན་པ་དང་
དེ་ཚ�་མིའི་ལག་པས་ཤིང་དང་�ོ་ལས་བཟོས་པའི་�་འ�་�མས་ཡིན་ནོ། 20ད་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་�ལ་ཁབ་ཚང་མས་�ེད་དཀོན་མཆོག་གཅིག་�་དེ་ཡིན་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་ང་
ཚ�་ཨ་�ར་པའི་ལག་ནས་�ོབས་རོགས་ཞེས་�ས་སོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱས་�ལ་པོ་ལ་བ�ར་བའི་ག�ང་འ�ིན།  

21དེ་ནས་ཡེ་ཤ་�ཱས། �ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ལ་ག�ང་འ�ིན་འདི་གཏོང་གནང་ངོ། ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་སེན་ན་ཀེ་རིབ་
�ི་�ོར་ལ་�ོད་�ིས་�ེད་པའི་�ོན་ལམ་�ི་ལན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་
�ར་ག�ངས་པ། 22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཁོ་ལ་ངོ་�ོལ་གནང་�ེ་ག�ངས་པ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོང་�ེར་
�ིས་�ོད་ལ་གད་ཅིང་�ད་པར་�ེད་དོ། 23�ོད་�ིས་�་ལ་དམའ་འབེབས་དང་�ད་�ི་ཡོད་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། 
�ོད་�ིས་ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ལ་�ས་བ�ི་�ས་མེད་དོ། 24�ོད་�ིས་རང་གི་གཡོག་པོ་�མས་
བཏང་ནས་�ོད་�ི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ཚང་མའི་བ�ད་དེ་ལེབ་ནོན་�ི་རི་བོ་མཐོ་ཤོས་དབང་བ�ང་�ས་པ་དེས་ང་
ལ་ངོམ་པར་བཏང་ཡོད། �ོད་�ིས་འ�མ་ཤིང་དང་�ག་ཤིང་ལེགས་ཤོས་བཅད་པ་དང་�ོད་ཤིང་ནགས་མ�ག་
ཤོས་ནང་�ེབས་པའི་རང་ངོམ་�ས་ཡོད་དོ། 25�ོད་�ིས་�ི་�ལ་�ི་�ལ་�་�ོན་པ་�ས་ནས་�་འ�ང་བ་དང། 
�ོད་�ི་དམག་མིའི་�ང་པས་�་བོ་ན་ཨེལ་�མ་པར་�ས་པར་རང་ངོམ་�ས་ཡོད་དོ། 26ངས་དེ་�ར་ལོ་མང་པོའི་
�ོན་ནས་འཆར་གཞི་དེ་�ར་གཏིང་ཡོད་པ་དེ་�ོད་�ིས་མི་ཐོས་སམ། ད་ཆ་ངས་དེ་�ར་ལས་ཆ་ཚང་�བ་པ་ཡིན། 
ངས་�ོད་ལ་�ོང་�ེར་བཙན་པོར་�མས་�ོ་�ལ་བཟོ་བའི་�ས་པ་�ད་ཡོད་དོ། 27དེར་གནས་པའི་མི་མང་�མས་
�ས་�གས་�ང་�་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་འཇིགས་ཤིང་ཧོན་ཐོར་ཡོད། དེ་ཚ�་ནི་�ང་ཚ་པོས་�གས་ཆེན་པོ་ཕོག་པའི་ཞིང་
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ཁའི་�་ཡང་ན་ཁང་པའི་ཐོག་�་�ེ་བའི་�ག་�་�་�་ཡིན་ནོ། 28འོན་�ང་�ོད་གང་�་འ�ོ་བ་དང་�ོད་�ི་གང་
�ེད་པ་ཚང་མའི་�ོར་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། �ོད་�ིས་ང་ལ་ཁོང་�ོ་ཇི་�ར་འབར་བ་དེ་ཡང་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། 
29�ོད་�ི་ཁོང་�ོ་དང་ང་�ལ་�ི་གནས་�ལ་ང་ལ་འ�ོར་�ང། ད་ངས་�ོད་�ི་�་ལ་�གས་�་དང་ཁ་ལ་�བ་
�བ་ནས་�ོད་གང་ནས་ཡོང་བའི་ལམ་དེར་�ིར་འ�ིད་པར་�འོ། 30དེ་ནས་ཡེ་ཤ་�ཱས་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ལ་
བཀའ་གནང་བ། འདི་ནི་�ོད་ལ་གང་�ང་�་ཡིན་པའི་�གས་ཡིན། འདི་ལོ་དང་�ི་ལོ་གཉིས་ལ་�ོད་ཚ�ར་ནགས་
�ི་འ�་གཅིག་�་ཟ་�་ཡོང་ངོ། འོན་�ང་�ེས་མའི་ལོར་�ོད་ཚ�ས་འ�་བཏབ་ནས་�ོན་ཐོག་�་�་དང་�ན་ཤིང་
བཏབ་ནས་�ན་འ�མ་ཟ་�བ་བོ། 31ཡ་�་�ར་གསོན་པོར་གནས་པ་�མས་�ེ་ཤིང་གི་�་བ་གཏིང་རིང་པོར་
བཏང་ནས་འ�ས་�་�ེ་བ་�ར་འཕེལ་�ས་འ�ང་ཡོང། 32ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་�་མི་མང་�མས་
གསོན་པོར་གནས་པར་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན། �ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�ར་ཡོང་བ་
མཛད་�ར་�གས་ཐག་བཅད་ཡོད་དོ། 33གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་�ར་པ་�ལ་པོ་ཆེན་པོའི་�ོར་ལ་འདི་�ར་
བཀའ་གནང་ཡོད། ཁོང་�ོང་�ེར་འདིའི་ནང་འ�ག་མི་�བ་པ་དང། ཡང་ན་དེར་མདའ་གཅིག་�ང་འཕེན་མི་
�བ། �ོང་�ེར་�ི་ཉེ་འ�ིས་�་�བ་ཐོག་པའི་དམག་མི་མི་ཡོང་བ་དང། དེའི་མཐའ་འཁོར་�་འཛ�ང་ར་�ིག་པ་
ཡང་མི་ཡོང་ངོ། 34�ོང་�ེར་འདིའི་ནང་མ་འ�ལ་བར་ཁོ་ཡོང་སའི་ལམ་དེ་ནས་�ིར་ལོག་འ�ོ་བར་�། ང་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 35ང་རང་གི་ཚ�་མཐོང་གི་ཆེད་དང་ངའི་ཞབས་�ི་�་བིད་ལ་ཁས་ལེན་�ིས་
པའི་�ེན་�ིས་ངས་�ོང་�ེར་འདི་�ང་བ་དང་�ོབ་པར་�འོ། 36གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཨ་�ར་པའི་
�ོད་�ར་�་�ིན་ནས་དམག་མི་ ༡༨༥,༠༠༠ བསད་དོ། ཉིན་�ེས་མའི་ཐོ་རེངས་ལ་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཤི་ནས་འ�ལ་
ཡོད་དོ། 37དེ་ནས་ཨ་�ར་པ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་སེན་ན་ཀེ་རིབ་�ིས་�ིར་འཐེན་མཛད་ནས་ནི་ན་�ཱེ་�་�ིར་ལོག་གོ 
38ཉིན་ཞིག་ཁོང་�་ཁང་ནང་�་ནིསི་རོག་ལ་མཆོད་པའི་�བས་�། ཁོང་གི་�ས་ཨ་�་ར་མེ་ལེག་དང་ཤ་རེ་ཛ�ར་
གཉིས་�ིས་རལ་�ིས་ཁོང་བ�ོངས་པ་དང། ཨ་ར་རད་�ི་�ལ་�་�ོས་སོ། ཁོང་གི་ཚབ་ལ་ཁོང་གི་�ས་གཞན་པ་
ཨེ་སར་ཧད་དྷོན་�ལ་པོ་ཆེན་པོར་འ�ར་རོ༎  
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�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་�ང་འཞི་དང་�ག་གསོ་བ།  

1�ས་�བས་དེར་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ཧ་ཅང་�ང་ནས་�ོངས་�བ་ཡོད་�བས་�། ཨ་མོཛ་�ི་�་�ང་�ོན་པ་ཡེ་ཤ་
�ཱ་ཁོང་མཇལ་�་ཕེབས་ནས་�ས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་འཆི་བར་�་�ིགས་�ོས་ཤིག་དང། �ོད་གསོ་
བར་མི་འ�ར་བས་ཚང་མ་ལེགས་པར་�་�ིགས་�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ། 2ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་རང་གི་གདོང་པ་
�ིག་པའི་�ོགས་�་�ས་ནས་�ོན་ལམ་བཏབ་གནང་བ། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་�ེད་ལ་དད་པ་དང་དམ་
ཚ�ག་གཅང་མའི་ཐོག་ཞབས་�ི་�ས་པ་དང། �ག་�་ངས་�ོད་�ིས་�གས་འདོད་གནང་བ་�ར་ཆ་ཚང་�ས་
ཡོད་། �གས་�ན་གསོས་པ་གནང་རོགས་ཅེས་�ས་ནས། ཧ་ཅང་�གས་ཆེན་པོས་�མས་འགོ་འ�གས་སོ། 4དེ་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་ཤ་�ཱ་ལ། 5ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་སར་�ིན་ནས་ཁོང་ལ། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་
ཕ་མེས་�་བིད་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�ི་�ོན་ལམ་ཐོས་པ་དང་མིག་�་མཐོང་�ང་བས། ངས་�ོད་�ི་མི་ཚ�་ད་
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�ང་ལོ་བཅོ་�་རིང་�་གཏོང་གི་ཡིན། 6ངས་�ོད་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོང་�ེར་འདི་བཞིན་ཨ་�ར་�ལ་པོ་ཆེན་
པོའི་ལག་ནས་�ོབ་�་དང། ངས་�་མ�ད་ནས་�ོང་�ེར་འདི་�ང་�ོབ་�་�་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ། 7ཡེ་ཤ་
�ཱས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ོད་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་�བ་པའི་ཆེད་�་�གས་མཚན་ཞིག་�ོན་པར་
གནང་ངོ། 8�ལ་པོ་ཨ་ཧཛས་བཟོས་པའི་ཐེམ་�ས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ིབ་ནག་གོམ་པ་བ�་�བ་�་
�ོས་བར་འ�ར་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ། དེ་�ར་�ིབ་ནག་གོམ་པ་བ�་�ིར་ལོག་གོ། 9ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་ནད་ལས་�ག་
གསོ་བའི་�ེས་�་ཁོང་གིས་མ�ར་མ་འདི་�ིས་པ་གནང་ངོ། 10ང་ཡི་ན་སོ་དར་ལ་བབས་པའི་མི་ཚ�་འདིར། གཤིན་
པོའི་�ིང་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང། ད་ནས་�ང་ཏེ་ང་ཡི་�ོག་དེ་གསོན་མི་ཡོང། 11གསོན་པོར་གནས་པའི་
འཛམ་�་�ིང་འདིའི་ནང། ཡང་�ར་དཀོན་མཆོག་ནམ་ཡང་མི་མཇལ་ལམ། མི་ནི་གསོན་པོར་�་ཡང་མི་མཐོང་
བསམ། 12�ར་ཞིག་ས་ལ་�བ་པ་ནང་བཞིན་�ར། འཐག་�ི་ཞིག་ནས་རས་མར་བཅད་ཟིན་�ར། ང་ཡི་ཚ�་�ོག་
བཅད་ནས་མཐར་�ེབས་སོ། ང་ཡི་བསམ་པར་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས། ང་ཡི་མི་ཚ�་མཐའ་མར་འ�ར་བ་གནང། 
13སེང་གེས་ང་ཡི་�ས་པ་བཅག་པ་�ར། ང་ནི་མཚན་གང་ན་ནས་�ས་པ་ཡིན། ང་ཡི་བསམ་པར་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་གིས། ང་ཡི་མི་ཚ�་མཐའ་མར་འ�ར་བ་གནང། 14ང་ཡི་�ད་�གས་�་ཞིང་�ོ་བ་དང། �ག་རོན་�ར་�་ང་ཡི་
�་ངན་�ིས། མཐོ་རིས་བ�་�ེན་ང་ཡི་མིག་ཐང་ཆད། གཙ�་བོས་�ག་བ�ལ་འདི་ནས་�ོབ་པར་མཛད། 15ང་ཡིས་
ཅི་�ས་�བ་བམ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་འདི་�ར་མཛད་གནང་ཡོད། ང་ཡི་�ིང་ནི་ཁག་ཏི་འ�ར་བས་
གཉིད་མི་�ག། 16གཙ�་བོ་ང་ནི་�ེད་�ི་ཆེད་�་གསོན། �ེད་�ི་ཆེད་�་གཅིག་པོ་གསོན་�་ཡིན། ང་ལ་གསོ་བར་
མཛད་ནས་འཚ�་�་འ�ག། 17ང་ཡི་ཁག་ཏི་འདི་ནི་ཞི་བདེར་འ�ར། ཉེན་ཁ་ཡོངས་ནས་�ེད་�ིས་ང་ལ་�བས། 
�ེད་�ས་ང་ཡི་�ིག་པར་བཟོད་གསོལ་གནང། 18�ེད་ལ་གཤིན་�ལ་ནང་ནས་�ས་བ�ོད་�བ། གཤིན་པོས་�ེད་
�ི་དམ་ཚ�ག་ལ་ཡིད་མི་ཆེས། 19ད་�་ང་ཡིས་�ེད་ལ་བ�ོད་པར་�ར། གསོན་པོ་�མས་�ི་�ེད་ལ་བ�ོད་པར་
འ�ར། �ེད་ནི་དམ་�ན་ཇི་�ར་ཡིན་པ་དེ། ཕ་ཡིས་རང་གི་�་�ར་ཤེས་�་འ�ག། 20གཙ�་བོ་�ེད་�ིས་ང་ལ་གསོ་
བར་མཛད། ང་ཚ�ས་པི་ཝང་བཏང་ནས་བ�ོད་�་ལེན། ང་ཚ�་ཇི་�ིད་ནམ་འཚ�་ཡི་བར་�། �ེད་�ི་མཆོད་ཁང་
ནང་�་བ�ོད་�་ལེན། 21ཡེ་ཤ་�ཱས་�ལ་པོ་ལ་གཉན་འ�ར་�ི་�ེང་�་སེ་ཡབ་�ིས་�ོ་མ་བཟོས་ནས་�ག་པ་ཡིན་
ན་ཁོང་�ག་གི་རེད་ག�ང་ངོ། 22དེ་ནས་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་ང་མཆོད་ཁང་�་འ�ོ་�བ་པ་ཡོང་བའི་�གས་
མཚན་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  
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བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ནས་ཡོང་བའི་བང་ཆེན་ཚ�།  

1�ས་�བས་དེར་བྷ་ལ་དྷན་�ི་�ས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་མེ་རོ་དག་བྷ་ལ་དྷན་�་བས་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་�ང་
བའི་�ོར་གསན་པ་དང། ཁོང་གིས་�ག་�ིས་ཤིག་དང་འ�ལ་བ་བཅས་ཁོང་ལ་�ལ་བར་བཏང་ངོ། 2ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་
ཁོ་ཚ�ར་དགའ་བ�་གནང་ནས། ཁོང་གི་�་ནོར་ད�ལ་དང་གསེར་དང་�ན་དང་�ི་བཟང་དང་ཁོང་གི་དམག་
མིའི་ཡོ་ཆས་ཡོངས་�ོགས་ཁོ་ཚ�ར་བ�ན་གནང་ངོ། ཁོང་གི་བང་མཛ�ད་ཁག་ནང་དང། �ལ་ཁབ་ནང་དེ་ཚ�་ལ་མ་
བ�ན་པ་གང་ཡང་མ་�ས་སོ། 3དེ་ནས་ཡེ་ཤ་�ཱ་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་སར་ཕེབས་ནས་ཁོང་ལ། མི་དེ་ཚ�་གང་ནས་
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ཡོང་བ་དང། དེ་ཚ�ས་�ེད་ལ་ག་རེ་�ས་�ང་ངམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བས། ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱས་དེ་ཚ�་ཧ་ཅང་ཐག་
རིང་�ལ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ནས་ཡོང་བ་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 4དེ་ཚ�ས་ཕོ་�ང་ནང་ཅི་མཐོང་སོང་ངམ། དེ་ཚ�ས་ཚང་མ་
མཐོང་སོང། དེ་ཚ�་ལ་མཛ�ད་ཁང་ཁག་ནང་ངས་མ་བ�ན་པ་གང་ཡང་མ་�ས་སོ། 5དེ་ནས་ཡེ་ཤ་�ཱས་�ལ་པོ་ལ་
ག�ངས་པ། �ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། 6�ོད་རང་གི་ཕ་མེས་ཚ�ས་ཉིན་དེ་
རིང་གི་བར་�་�ེད་�ི་ཕོ་�ང་ནང་བསགས་པའི་�་ནོར་ཐམས་ཅད་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ེར་བའི་�ས་�བས་
ཤིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད། དེར་གང་ཡང་�ག་པར་མི་འ�ར་རོ། 7�ེད་�ི་རང་གི་རིགས་བ�ད་ནས་འགའ་ཤས་བྷེ་བྷི་
ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་�་གཡོག་�ེད་པར་འ�ིད་ནས་�ག་�མ་པ་བཟོ་བར་འ�ར་རོ། 8�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་
�ཱས་དེའི་དོན་ནི་ཁོང་རང་གི་�་ཚ�འི་རིང་ཞི་བདེ་དང་བདེ་འཇགས་ཡོང་བ་ཡིན་པ་མ�ེན་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་ག�ང་འ�ིན་�ེད་�ི་ང་ལ་གནང་བ་ལེགས་སོ་ཞེས་ག�ངས་སོ༎  
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རེ་བའི་ཚ�ག་�མས།  

1ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ང་ཡི་མི་མང་ལ་སེམས་གསོ་གཏོང་ལ། དེ་ཚ�ར་སེམས་གསོ་གཏོང། 2ཡེ་�་
ཤ་ལེམ་�་ཡོད་མི་མང་ལ། སེམས་�གས་�ར་ཞིག་དེར་ཡོད་མི་�མས་�ིས། དེ་ཚ�་�ན་རིང་བར་�་�ག་�ོང་ནས། 
ད་ཆ་དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་ཐམས་ཅད་སེལ། བཟོད་གསོལ་མཛད་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་ཚ�ར་�ོས། དེ་ཚ�འི་�ིག་པའི་ཆེད་�་ང་
རང་གིས། ཉེས་ཆད་ཆ་ཚང་བཏང་ཡོད་བཀའ་གནང་ངོ། 3�་ཞིག་གིས་འདི་�ར་འབོད་བཞིན་འ�ག། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཆེད་འ�ོག་�ོང་ནང་�་ལམ་ཞིག་བཟོས་ཤིག། ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཆེད་�ེ་ཐང་ནང་�་�་ལམ་
�ང་པོར་བཟོས་ཤིག། 4�ང་གཤོང་ཚང་མ་བཀང་ཞིག་དང་། རི་ཚང་མ་�ོམས་པར་�ོས། རི་�ང་�མས་ནི་ཐང་
�་འ�ར་བར་�ས། �ལ་�ང་�བ་པོ་�མས་ནི་འཇམ་པོར་བཟོས། 5དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གཟི་
བ�ིད་དེ། མངོན་པར་འ�ར་བ་�ེ་བོ་�ན་�ི་མཐོང། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་ཞལ་བཞེས་དེ་གནང་ངོ། 6�་
ཞིག་གིས་འདི་�ར་འབོད་བཞིན་འ�ག། ག�ང་འ�ིན་ཞིག་�བ་�གས་�ོས། ང་ཡིས་ག�ང་འ�ིན་ཇི་ཞིག་གསལ་
�གས་�་ཞེས་འ�ིས། མི་�མས་�་�ར་ཡིན་པ་�བ་�ག་�ོས། དེ་ཚ�་ནགས་�ི་མེ་ཏོག་ལས་�ང་�ག་པ་མི་གནས་
སོ། 7དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེའི་�ེང་�ང་གཏོང་�བས། �་ནི་�མ་ཞིང་མེ་ཏོག་�ིད་པར་འ�ར་། མི་མང་�་
ལས་�ག་པ་གནས་མི་�བ། 8�་ནི་ངེས་པར་�མ་ཞིང་མེ་ཏོག་�ིད། འོན་�ང་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ། 
གཏན་�ི་ཆེད་�་གནས་པར་འ�ར། 9ཡེ་�་ཤ་ལེམ་རི་བོ་མཐོ་�ེར་སོང། འ�ིན་བཟང་�བ་�གས་�ོས་ཤིག། ཛ�་
ཡོན་�ད་�གས་ཆེན་པོས་འབོད་ཅིག་དང། འ�ིན་བཟང་ཐམས་ཅད་གསལ་�གས་�ེད་པར་འ�ར། �ོད་ཚ�་
འཇིགས་མི་དགོས་པར་ཚང་མར་�ོས། ཡ་�་�་པའི་�ོང་�ེར་ཁག་གི་ནང། དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཕེབས་པའི་�ོར་
ཤོད་ཅིག། 10�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད། �བས་པ་གནང་བའི་མི་མང་�མས་འ�ིད་ནས། 
�ོབས་�གས་ཆེན་པོའི་�ལ་�ིད་�ོངས་བར་ཕེབས། 11ཁོང་གི་�ག་�ི་�ར་�་རང་གི་�། �ོང་བ་གནང་ནས་དེ་
ཚ�འི་�ག་�་�མས། མཉམ་�་བ�ས་ནས་�ག་�་འ�ེར་བ་གནང། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�འི་མ་ལ་དལ་པོར་འ�ིད་པར་
མཛད།  
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ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག།  

12�་ཡིས་�་མཚ�ར་ལག་པའི་�་རས་ཚད་�བ་བམ། ཡང་ན་ལག་པས་ནམ་མཁར་ཚད་�བ་བམ། ས་གཞིའི་ས་ནི་
ཕོར་པའི་ནང་�་འ�ེར་�བ་བམ། རི་དང་རི་�ང་ཉ་གར་བཏེགས་�བ་བམ། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ཇི་
�ེད་�ས་�་�བ། ཁོང་ལ་�་ཡིས་�ོབ་�ོན་དང་ནི་བ�བ་�་�ད་�བ་བམ། 14ལས་�མས་ཇི་�ར་�ེད་དགོས་
ཤེས་པ་དང། �ོགས་ཤིང་�ོངས་བའི་ཆེད་�་དཀོན་མཆོག་གིས། �་ལ་གོ་བ�ར་གནང་བ་ཡོད་�ིད་དམ། 15གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་�ང་�་མི་རིགས་�མས་གང་ཡང་མིན། དེ་ཚ�་�་ཡི་ཐིག་པ་གཅིག་པོ་ཡིན། ཐག་རིང་�ིན་�ན་
�མས་ནི་�ལ་�ར་ཡང་པོ་ཡོད། 16ལེ་བྷ་ནོན་�ི་ནགས་�ི་སེམས་ཅན་�མས། ཁོང་ལ་དམར་མཆོད་�ལ་�ར་མི་
�ང་ངོ། ཡང་ན་ཤིང་ནགས་མེ་ཁ་གསོས་�ར་�ང། 17ཁོང་གི་�ང་�་མི་རིགས་གང་ཡང་མིན། 18དཀོན་མཆོག་
ཁོང་ནི་�་དང་བ�ར་བར་�ས། ཁོང་ནི་ཇི་འ�་ཡོད་པ་བ�ོད་�བ་བམ། 19ཁོང་ནི་བཟོས་པའི་བཟོས་པའི་�་
འ�་འམ། གསེར་�ིས་གཡོགས་ནས་ད�ལ་�ི་ཞབས་�ེགས་�ེང། �ིག་པའི་�་འ�་�་�་མ་ཡིན་ནོ། 20ད�ལ་
དང་གསེར་�ི་དཔལ་འ�ོར་མེད་པའི་མིས། མི་�ལ་བ་ཡི་ཤིང་ཞིག་འདམ་�་ཞིང། མི་རིལ་བ་ཡི་འ�་�་བཟོ་བའི་
ཆེད། �ལ་དང་�ན་པའི་ལག་ཤེས་པ་ཞིག་འཚ�ལ། 21�ོད་�ིས་ཤེས་�ི་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། �ན་རིང་�ོན་�་
�ོད་ལ་བཤད་མེད་དམ། འཛམ་�ིང་ཆགས་�ལ་�ོད་�ིས་མ་ཐོས་སམ། 22ས་དང་གནམ་ལས་མཐོ་བའི་བ�གས་
�ིའི་�ེང། བ�གས་མཁན་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་བཟོས་གནང་ངོ། འོག་�་ཡོད་པའི་མི་མང་�ོག་མ་�ར་�ང་�ང་མཐོང། 
ཁོང་གིས་ནམ་མཁའ་ཡོལ་བ་�ར་བ�མ། ཁོང་ནི་བ�གས་པའི་�ིར་�ར་བཞིན་བཟོས། 23ཁོང་གི་�ོབས་�གས་
ཅན་�ི་�ལ་པོ་�མས། མར་ལ་ཕབས་ནས་གནས་མེད་བ�ར་བར་མཛད། 24དེ་ཚ�་�ི་ཤིང་གསར་�་�ེས་པ་འ�། 
�ེས་ཟིན་ཙམ་ལས་�་བ་བ�ན་པོ་མེད། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ང་ཞིག་གཏོང་གནང་�བས། དེ་ཚ�་�མ་ནས་
སོག་མ་�ར་འ�ེར་རོ། 25དཀོན་མཆོག་དམ་པ་�་དང་བ�ར་བར་�ས། ཁོང་�ར་�་ཞིག་འདི་�་ཡོད་རེད་དམ། 
26�ེན་�་ཡར་ལ་ནམ་མཁར་�ོས་ཤིག་དང། �ོད་�ིས་མཐོང་བའི་ཀར་མ་�ས་བཀོད་དམ། དམག་མི་�ར་�་དེ་
ཚ�འི་�ེ་འ�ིད་མཁན དེ་ཚ�འི་�ངས་ནི་ཡོད་ཤེས་པ་དང། རེ་རེར་རང་གི་མིང་ནས་འབོད་པར་�ེད། ཁོང་གི་
�ོབས་�གས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་ཚ�་གཅིག་�ང་གཏན་ནས་མི་�ས་སོ། 27ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་མི་མང་�ོད་ཚ�་
ནི། �ོད་ཚ�འི་དཀའ་ངལ་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་མ�ེན་ནམ། ཡང་ན་བདེན་མིན་�ག་པོ་�ོང་བ་དེ། མི་
གཟིགས་པའི་�ིར་�ོན་བ�ོད་ཅི་ལ་�ེད། 28�ོད་ཚ�ས་དེ་ནི་མི་ཤེས་མི་ཐོས་སམ། དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་མཐའ་
མེད་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ཁོང་གིས་ས་གཞི་ཡོངས་�ོགས་བཀོད་པར་མཛད། ཁོང་ནི་�་ནས་མི་ངལ་ཡང་མི་ཆེད། 
�ས་�ང་ཁོང་གི་དགོངས་པ་�ོགས་མི་�བ། 29ཁོང་གིས་ཉམས་ཐག་�མས་ལ་�ོབས་�གས་གནང། 30ན་གཞོན་
ཚ�་ཡང་ཉམས་ཐག་འ�ར་བ་དང། ན་གཞོན་ཚ�་ཡང་ཐང་ཆད་པར་�ིད་དོ། 31འོན་�ང་�་ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་�ེང་རོགས་ཆེད་�ོ་བཅོལ་མཁན། དེ་ཚ�ས་�ས་�གས་�ར་ཡང་ཐོབ་པར་འ�ར། དེ་ཚ�་�་�ག་�་�ར་
ཤོག་པའི་�ེང་�་ཡར་�ར། དེ་ཚ�་�གས་ནས་ཐང་ནི་མི་ཆད་དོ། དེ་ཚ�་གོམ་པ་�བ་�ང་མི་ཉམས་སོ༎  
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དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་ཚ�ར་སེམས་�གས་གནང་བ།  



ཡེ་ཤ་�ཱ 

1དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། �ོད་�ིང་�ན་�མས་ཁ་རོག་�ོད་ལ་ང་ལ་ཉོན་ཞིག། �ིམས་སར་འ�ོ་བར་
ཁ་མ�་�་�ིགས་�ོས། �ོད་ཚ�ར་�་བའི་གོ་�བས་ཐོབ་པར་འ�ར། ང་ཚ�་ཚང་མ་མཉམ་�་�ིམས་ད�ོད་ཆེད་�་
འཛ�མས། 2ཤར་ནས་དབང་�ར་�་མཁན་�ས་འ�ིད་ཡོང་ངམ། ཁོ་ནི་གང་�་སོང་ཡང་�ལ་ཁ་ཐོབ། ཁོ་པར་�ལ་
པོ་དང་ནི་མི་རིགས་ཐོག། �་ཡིས་�ལ་ཁ་�ད་པར་འ�ར་བ་ཡིན། ཁོ་ཡི་རལ་�ིས་དེ་ཚ�་�ལ་�ར་�ང། ཁོ་ཡི་
མདའ་ཡི་�ང་གི་མ�ན་�་སོག་མ་�ར་དེ་ཚ�་�ོར། 3ཁོ་ཡིས་དེ་ཚ�་ལ་དེད་བཞིན་བདེ་བར་བ�ོད། ས་ལ་མ་རེག་
ཙམ་�་མ�ོགས་པར་�གས། 4དེ་�ར་�ང་བ་བཟོ་མཁན་�་ཡིན་ནམ། �ལ་རབས་ལམ་དེ་�་ཡིས་ཐག་ཚ�ད་�ས། 
ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཐོག་མའི་�ས་ནས་ཡོད། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མཐའ་མའི་བར་�་གནས་པར་འ�ར། 
5�ིང་�ན་�མས་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ང་ཡི་ཇི་�ས་པ་མཐོང་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་འཇིགས་ཤིང་�ག་ནས་འདར་བཞིན་ཡོད། 
དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�་ཚང་མ་འཛ�མས་ནས་ཡོང། 6དེ་ཚ�་ཕན་�ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ནི། རོགས་རམ་�ེད་པར་
སེམས་�གས་�ེལ་བར་�། 7ཤིང་བཟོ་བ་ཡིས་གསེར་བཟོར་ལས་ཀ་ལེགས་པ་འ�ག་�ས། �་འ�་འཇམ་པོར་
བ�ང་མཁན་མི་དེ་ཡིས། �་འ�་མཉམ་�་�ར་མཁན་ལ་སེམས་�གས་�ེལ། དེ་ཚ�འི་ཚ་ལ་ཡག་པོ་�ང་སོང་�ས། 
དེ་ནས་འ�་�ར་གཟེར་�ིས་བ�ན་པོར་བཟོས། 8འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་ང་ཡི་�ན་པོ་�ོད། ང་ཡིས་འདམས་པའི་
ཡ་ཀོབ། ངའི་�ོགས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་�ི་རིགས་བ�ད་ཡིན་ནོ། 9ང་ཡིས་�ོད་ལ་ས་གཞིའི་མཐའ་ནས་འ�ིད། ང་
ཡིས་�ོད་ལ་ཐག་རིང་ས་ནས་བ�ག། �ོད་ང་ཡི་ཞབས་�ི་ཡིན་ཞེས་ངས་�ས། ང་ཡིས་�ོད་ལ་འདམས་པས་
�ངས་མེད་དོ། 10ང་ནི་�ོད་མཉམ་ཡོད་པས་མ་འཇིགས་ཤིག། ང་ནི་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། གང་གི་�ོད་ལ་
འཇིགས་�ང་མི་བ�ལ་ཤོག། �ོད་ལ་�གས་ཆེན་བཟོས་ནས་རོགས་�ེད་དོ། ང་ཡིས་�ོད་ལ་�ང་ནས་�ོབ་པར་
�ེད། 11�ོད་མཉམ་�་ཡི་�ོ་བར་�ེད་མཁན་�མས། ཕམ་ནས་ངོ་ཚ་ཤེས་པར་འ�ར་བར་�ེད། �ོད་ལ་འཐབ་
མཁན་�མས་ནི་འཆི་བ་དང། 12དེ་ཚ�་ས་གཞི་ནང་ནས་ཡལ་བར་འ�ར། 13ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་
དཀོན་མཆོག་ཡིན། ང་ཡིས་�ོད་ལ་�ས་�གས་འ�ིན་པ་དང། ང་ཡིས་�ོད་ལ་རོགས་�ས་མ་འཇིགས་�ས། 
14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་ནི་�ང་�ང་དང་ཉམས་ཐག་ཡིན་པར་
འ�ར་ན་ཡང། ང་ཡིས་�ོད་ལ་རོགས་�ེད་འཇིགས་མི་དགོས། ང་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་དང། ང་ནི་
�ོད་ལ་�ོབ་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ། 15ངས་ནི་�ོད་ལ་གསར་པ་དང་�ོ་པོ་སོ་ཡོད་པ། འ�་�ང་བའི་པང་ལེབ་བཟོས་
བར་�། �ོད་�ིས་རི་�མས་བ�ང་ནས་མེད་པར་བཟོ། རི་�ང་�མས་ནི་�ལ་�་གཞིགས་པར་འ�ར། 16�ོད་�ིས་
དེ་�མས་�ང་ལ་འ�ར་བ་དང། �ང་གིས་དེ་ཚ�་འ�ེར་བར་�ེད་པར་འ�ར། དེ་ཚ�་�ང་འ�བ་�ིས་�ང་�ོར་བར་
�ེད། དེ་ནས་�ོད་དགའ་བར་�ེད་པར་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན་ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ལ་�ོད་�ིས་བ�ོད་པར་�ེད། 17ང་ཡི་མི་མང་དགོས་མཁོའི་�་འཚ�ལ་�བས། དེ་ཚ�་�ོམ་
ནས་མིག་པ་�མ་པའི་�བས། དེ་ནས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་ཚ�འི་གསོལ་བ་འདེབས་པས་ལན་འདེབས་
�ིས། ང་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་ཚ�་�་བ་ཉིད་ནས་ངས་མི་འདོར། 18ང་ཡིས་རི་�ང་�མ་པོར་
�ག་�་གཏོང། �ང་གཤོང་ནང་�་�་མིག་�གས་�་བ�ག། ང་ཡིས་�ེ་ཐང་�ིང་�ར་འ�ར་�་དང། ས་�མ་�ེང་
�་�་མིག་�གས་པར་འ�ར། 19ང་ཡིས་�ེ་ཐང་ནང་�་འ�མ་ཤིང་དང། ཏིམ་ཤིང་དང་ཧ་དས་དང་ཁ་�ར་པོའི་
ཤིང་བཅས་�ེས་�་བ�ག། ཐང་ཤིང་དང་�ག་ཤིང་དང་སོམ་ཤིང་བཅས་�ེ་བར་�ས། ས་གཞི་�མ་པོར་ཤིང་
ནགས་�ེ་བར་འ�ར། 20མི་མང་�མས་�ི་དེ་ཚ�་མཐོང་བ་དང། དེ་�ར་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། བ�ིས་པ་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

ཡིན་པ་དེ་ཚ�ས་ཤེས་པར་འ�ར། དེ་ཚ�འི་ཨིསི་�ཱཨེལ་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ཡིས། དེ་�ར་མཛད་པ་ཡིན་པ་�ོགས་
པར་འ�ར༎  

�་འ�ན་�མས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་འ�ན་�ར།  

21ཡ་ཀོབ་�ི་�ལ་པོ་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ཁོང་གིས་འདི་�ར་ག�ངས་�་ཡོད། མི་རིགས་�མས་�ི་
དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�་ཡི། ཁ་མ�་�མས་ནི་འ�ེར་ཤོག་དང། �ོད་གཞི་ལེགས་ཤོས་�མས་ནི་འ�ེར་ནས་ཤོག། 
22དེ་�ར་ནམ་ཡོང་ང་ཚ�ས་ཤེས་པའི་ཆེད། འདི་�་ཡོང་ནས་ཇི་ཡོང་�ང་བ�ན་�ོས། འདས་པའི་ལོ་�ས་�ིམས་
ཁང་ནང་�་�ོས། དེ་ཚ�འི་དོན་དེ་ཅི་ཡིན་ང་ཚ�ར་ཤོད། 23མ་འོངས་པར་ཇི་ཡོང་ང་ཚ�ར་ཤོད། དེ་ནས་�ོད་ནི་
དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་ཤེས། ལེགས་པའི་ལས་འདི་འགའ་ཞིག་�ོད་ཤིག་དང། ཡང་ན་�ེན་ངན་འགའ་ཞིག་
འབེབས་པར་�། ང་ཚ�ར་འཇིགས་�ང་དངངས་ཚབ་�ེས་�་བ�ག། 24�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་ལས་�མས་ཅི་ཡང་
མིན། �ོད་ཚ�ར་མཆོད་མཁན་�མས་ནི་ཞེན་ལོག་ཡིན། 25ཤར་�་�ོད་པའི་མི་ཞིག་ངས་འདམས་ཡོད། �ང་ནས་
འཐབ་པའི་ཆེད་�་ངས་ཁོ་འ�ིད། �་མཁན་�ིས་འདམ་ཞིག་བ�ིས་པ་བཞིན། ཁོ་ཡིས་�ལ་པོ་�མས་ནི་འདམ་
�ར་བཛ�། 26�ོད་ཚ�འི་ནང་ནས་དེ་འ�་ཡོང་ཟེར་�་ཡིས་�ང་བ�ན་�ེད། ང་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་བདེན་པ་རེད་བ�ོད་
�ར། དེའི་�ོར་�ོད་ཚ�་�ས་�ང་ཚ�ག་གཅིག་�ས་མེད་དོ། �ས་�ང་�ོད་ཚ�ས་བཤད་པ་ཐོས་མེད་དོ། 27ཛ�་ཡོན་ལ་
གནས་�ལ་དང་པོ་བཤད་མཁན་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ། ང་ཡིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འདི་�ར་བཤད་
པའི་བང་ཆེན་ཞིག་བཏང་ངོ། �ོད་ཚ�འི་མི་མང་ཡོང་བཞིན་འ�ག། དེ་ཚ�་�ིམ་ལ་ཡོང་བཞིན་འ�ག། 28ང་ཡིས་�་
�མས་�ོད་�་བ�་བའི་�བས། �་ལ་གང་ཡང་ཤོད་�་མི་འ�ག་གོ། ང་ཡིས་འ�ི་བར་�ས་�ང་ལན་མི་འདེབས། 
29�་དེ་�མས་ནི་ཕན་ཐོག་མེད་པ་དང། དེ་ཚ�འི་གང་ཡང་�ེད་མི་�བ་པའོ། �་�་དེ་�མས་�ོ་ཞིང་�ས་མེད་
ཡིན༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 42 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་�ི།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ང་ཡིས་�ས་�ོབས་�ིན་པའི་ངའི་ཞབས་�ི་འདིར། ང་ཡིས་དེ་
ལ་འདམས་ཡོད། ཁོ་མཉམ་ང་ནི་དགའ། ང་ཡི་�གས་ཉིད་ཁོའི་ནང་བཀང་ཡོད་པས། མི་རིགས་ཡོངས་ལ་�ིམས་
�ང་�ེལ་ཡོང་ངོ། 2ཁོ་ནི་�ད་�གས་མཐོ་པོར་མི་�འོ། �་ལམ་ཁག་�་�ད་�གས་གཏམ་མི་�ེང། 3�ད་པའི་
འདམ་�་དེ་ལ་ཁོ་ཡིས་མི་ཆག་གོ། �་མར་ཤི་�བ་ཡོད་�ང་མ་བསད་དོ། ཁོང་གིས་ཚང་མར་གཏན་�ི་�ིམས་
�ང་འ�ེར་ཡོང་ངོ། 4ཁོང་གི་རེ་བ་དང་ནི་�ིང་�ོབས་དེ་མི་�ག། ཁོང་གིིས་ས་གཞིར་�ིམས་�ང་འ�ག་པར་�། 
�ིང་�ན་ཚ�ས་ཁོང་གི་�ོབ་�ོན་�ག། 5དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མཐོ་རིས་བཀོད་ནས་དེ་བ�ངས་སོ། ཁོང་གིས་ས་
གཞི་དང་དེར་གནས་�མས་ལ་བཀོད་གནང་ངོ་། ཚང་མར་�ོག་དང་ད�གས་ནི་གནང་བར་མཛད། ད་ནི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག ཁོང་གིས་རང་གི་ཞབས་�ིར་བཀའ་གནང་བ། 6ས་གཞིར་�ིམས་�ང་�ེད་པའི་�ིར་
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ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ོད་ལ་བོས་ནས་�ས་མ�་འ�ིན། �ོད་རང་བ�ད་ནས་ང་མི་མང་ཚང་མ། མཉམ་�་
དམ་བཅའ་འཇོག་�་ཡིན། �ོད་བ�ད་མི་རིགས་ཡོངས་ལ་འོད་གསལ་འ�ིན། 7�ོད་�ིས་ལོང་བའི་མིག་ནི་འ�ེད་
པར་འ�ར། �ན་པའི་བཙ�ན་ནས་བཙ�ན་པ་�མས་�ོལ་ལོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་ང་རང་
གཅིག་�་ཡིན། ང་ཡི་གཟི་བ�ིད་�་གཞན་ཚ�ར་མི་�ད་དོ། ང་ཡི་བ�ོད་པར་འ�་�ར་ཚ�་ལ་མི་�ོད་དོ། 9ང་ཡིས་
�ང་བ�ན་བདེན་པར་�ང་ཡོད་དོ། ད་ངས་�་བ་གསར་པ་མ་�ང་�ོན། དེ་ཚ�འི་�ོར་དེ་�ོད་ལ་ཤོད་�་ཡིན༎  

བ�ོད་པའི་མ�ར་མ།  

10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་མ�ར་མ་གསར་པ་ཞིག་ལེན་ཞིག། འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་ཁོང་ལ་བ�ོད་ད�ངས་
ལེན། �ོད་�མས་�་མཚ�ར་འ�ལ་མཁན་ཁོང་ལ་བ�ོད། �་མཚ�འི་སེམས་ཅན་ཡོངས་�ི་ཁོང་ལ་བ�ོད། �ིང་�ན་
�མས་དང་དེར་གནས་གཞས་ཐོང་ཞིག། 11�ེ་ཐང་དང་དེ་ཡི་�ོང་�མས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད། ཀེ་དར་མི་
མང་ཁོང་ལ་བ�ོད་�་བ�ག། སེ་ལའི་�ོང་�ེར་ནང་�་�ོད་མཁན་ཚ�ས། རི་བོའི་�ེ་ནས་དགའ་བའི་�ད་འབོད་
ཅིག། 12�ིང་�ན་�མས་�་གནས་མཁན་མི་མང་�མས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་གཟི་བ�ིད་དང་བ�ོད་པ་
�ལ་ཞིག། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་དཔའ་བོ་�་�་དམག་འ�ེན་ཕེབས། ཁོང་ནི་ག�ལ་�་�་�ིགས་�གས་
འདོད་ཡོད། ཁོང་གིས་དམག་�ད་ག�ལ་�ི་འབོད་�་�ོགས། ཁོང་གིས་ད�་བོའི་ཐོག་�་རང་�ས་�ོབས་�ོན།  

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མི་མང་ལ་རོགས་གནང་�འི་ཞལ་བཞེས།  

14དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ས་�ན་རིང་པོར་ང་ཡི་ཁ་རོག་བ�ད། ང་ཡིས་མི་མང་�མས་ལ་
ལན་འདེབས་མེད། ད་ཆ་ལས་འ�ལ་�ེད་པའི་�ས་ལ་�ེབས་ནས་ཡོད། �ད་མེད་�ེ་གཟེར་�བ་འ�་ངས་�ད་
འདོན། 15ང་ཡིས་རི་དང་རི་�ན་�མས་ནི་མེད་པར་བཟོ། �་དངཤིང་�ོང་�མས་ནི་�མ་པར་�ེད། ང་ཡིས་�ང་
གཤོང་�ག་�་�ེ་ཐང་བཟོ། �་ཡི་�ིང་�་�མས་ནི་�མ་པར་�ས། 16ང་ཡིས་ང་ཡི་མི་མང་ལོང་བ་�མས། འ�ོ་མ་
�ོང་བའི་ལམ་�་�ེ་འ�ིད་�ད། ང་ཡིས་དེ་ཚ�འི་�ན་པར་འོད་�་འ�ར། དེ་ཚ�འི་མ�ན་�ི་ལམ་�བ་འཇམ་པོར་
བཟོ། དེ་ཚ�་�མས་ནི་ང་ཡི་ཞལ་བཞེས་ཡིན། ང་ཡིས་འགལ་མེད་དེ་�མས་�ང་�་ཡིན། 17འ�་�ར་ཡིད་ཆེས་
�ོས་འགེལ་�་མཁན་�མས། འ�་�ར་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་བ�ོད་མཁན་ཚ�ར། དམའ་འབེབས་དང་ནི་ཞབས་
འ�ེན་གཏོང་�་ཡིན༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ིས་�ོངས་མི་�བ་པ།  

18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ོད་ཚ�་མི་མང་འོན་པ་�མས་ཉོན་ཞིག། �ོད་ཚ�་ལོང་བ་
�མས་ནི་ཞིབ་མོར་�ོས། 19ང་ཡི་ཞབས་�ི་ལས་�ག་པ། གཞན་དག་ལོང་བ་�་ཞིག་ཡོད་རེད་དམ། ང་ཡིས་བཏང་
བའི་བང་ཆེན་ལས། གཞན་དག་འོན་པ་�་ཞིག་ཡོད་རེད་དམ། 20ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་�ིས་མང་པོ་མཐོང་ཡོད་དོ། 
འོན་�ང་དེ་ཡིས་�ོད་�ིས་ཅི་�ོགས་སམ། �ོད་ལ་ཉན་པའི་�་བ་ཡོད་ན་ཡང། �ོད་�ིས་དངོས་འ�ེལ་ག་རེ་གོ་
�ང་ངམ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་�ོབ་པ་གནང་�ར་�གས་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད། དེར་བ�ེན་ཁོང་གི་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

�ིམས་དང་�ོབ་�ོན་�མས་ཡར་ལ་བཏེགས། རང་གི་མི་མང་ནས་དེར་�ས་བ�ི་�་བར་འདོད། 22འོན་�ང་ཁོང་
གི་མི་མང་བཅོམ་ནས་ཡོད། དེ་ཚ�་བཙ�ན་དོང་ནང་�་བ�ག་ནས་ཡོད། བཙ�ན་ཁང་ནང་�་ཡིབ་པར་�ིས་བ�ག་
ཡོད། ཇག་བཅོམ་དང་ནི་འ�ོག་བཅོམ་ནང་�ད་ཡོད་པས། དེ་ཚ�ར་�ོབ་རོགས་�ེད་མི་�་ཡང་མེད། 23�ོད་ཚ�འི་
ནང་ནས་�་ཞིག་དེ་ལ་ཉན་ནམ། ད་ནས་�ང་�ོད་ཚ�ས་ཟབ་ཟབ་ངང་ནས་ཉོན་ནམ། 24ཡ་ཀོབ་ལ་ཇག་པར་�ས་
�ད་དམ། དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ིས་གནང་བ་ཡིན། ཁོང་གི་�ན་�ར་ང་ཚ�ས་�ིག་པ་�ིས། ང་ཚ�་ཁོང་གི་�གས་
འདོད་�ར་གནས་མེད། ཁོང་གིས་�ོབ་�ོན་གནང་བར་ཉན་མེད་དོ། 25དེར་བ�ེན་ཁོང་གི་�གས་�ོའི་�ས་པ་ང་
ཚ�ར་འཚ�ར་�་འ�ག། དམག་གི་དཀའ་ངལ་�ོང་བར་འ�ག་པ་གནང། ཁོང་གི་�གས་�ོ་མེ་�ར་འབར་བ་དེས། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་ལ་འབར་�་འ�ག་ན་ཡང། ཇི་�ར་�ང་བ་ཡིན་པ་ང་ཚ�ས་མི་ཤེས་སོ། དེ་ནས་ང་ཚ�ས་�ོབ་
�ོན་གང་ཡང་མ་ལེན་ནོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 43 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མི་མང་�ོབ་�འི་ཞལ་བཞེས།  

1ཡ་ཀོབ་�ོད་ལ་བཀོད་མཁན། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་ལ་བཀོད་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་འདི་�ད་
ག�ངས། མ་འཇིགས་ཤིག། ང་ཡིས་�ོད་ལ་�ོབ་�་ཡིན། �ོད་ལ་མིང་ནས་འབོད་ཡོད། �ོད་ང་ཡི་ཡིན། 2�ོད་�་
གཏིང་རིང་པོར་འ�ོ་བའི་�བས། ང་ནི་�ོད་ཚ�་མཉམ་�་ཡོད་པར་འ�ར། �ོད་དཀའ་ངལ་�ིས་ནི་བ�ན་མི་�། 
�ོད་མེ་ཡི་ནང་ནས་འ�ལ་བའི་�བས། མེ་ཡིས་�ོད་འཚ�ག་པར་མི་འ�ར་རོ། �ོད་ལ་དཀའ་ཚ�གས་�ག་པོས་
གནོད་མི་ཡོང། 3གང་ལ་ཟེར་ན་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། �ོད་ལ་�ོབ་མཁན་ཨིསི་
�ཱཨེལ་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ། ང་ཡིས་�ོད་ལ་�་བར་�ེད་པའི་ཆེད། ཨི་ཇིབ་�ལ་དེ་�ོང་བར་�ེད་�་
ཡིན། ང་ཡིས་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་དང་ནི་ཤེ་བྷ་ཡང་�ོང་བར་�ེད་�་ཡིན། 4�ོད་�ི་མི་ཚ�་�ོབ་པའི་ཆེད། ང་ཡི་མི་
རིགས་ཡོངས་�ོགས་དོར་བར་�། གང་ལ་ཟེར་ན་ངའི་ཆེད་�ོད་ནི་རིན་ཐང་ཆེ་དང། ངས་ནི་�ོད་ལ་ཆེ་མཐོང་
དང་ནི་བ�ེ་བ་�ིས། 5ང་ནི་�ོད་མཉམ་ཡོད་པས་མ་འཇིགས་ཤིག། ཤར་�ི་�ོགས་དང་�བ་�ོགས་ཐག་རིང་ནས། 
ང་ཡིས་�ོད་�ི་མི་�མས་�ིམ་�་འ�ིད། 6ང་ཡིས་དེ་ཚ�་ལ་འ�ོར་བ�ག་ཅེས་�ང་གི་�ོགས་ལ་ལབ་�་ཡིན། �ོ་ཡི་
�ོགས་ལ་མ་བཀག་�ས། འཛམ་�ིང་ཡོངས་དང་ཐག་རིང་�ལ་�མས་ནས། ང་ཡི་མི་མང་�ིར་ལོག་ཡོང་�་
འ�ག། 7དེ་�མས་ང་རང་ཉིད་�ི་མི་མང་ཡིན། ང་ལ་གཟི་བ�ི་ཡོང་�ིར་དེ་ཚ�་བཀོད་པ་ཡིན༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དཔང་པོ།  

8དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ིམས་ཁང་ནང་�་ང་ཡི་མི་མང་འབོད། དེ་ཚ�ར་མིག་ནི་ཡོད་�ང་ལོང་
བ་ཡིན། དེ་ཚ�ར་�་བ་ཡོད་�ང་འོན་པ་ཡིན། 9མི་རིགས་�མས་ནི་ཞིབ་ད�ོད་�ེད་པར་འབོད། དེ་ཚ�འི་�་�ས་མ་
འོངས་�ང་བ�ན་�ེད། ད་�་ཅི་�ང་དེའི་�ོར་�་�ས་མངོན་ཤེས་བཤད་དམ། དེ་�མས་བདེན་པ་ཡིན་པ་�ོན་
པའི་ཆེད། གཏམ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་�ོགས་པའི་ཆེད། དེ་ཚ�འི་�་�མས་�ིས་དཔང་པོར་འ�ིད་ཡོང་འ�ག། 



ཡེ་ཤ་�ཱ 

10ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�ོད་ཚ�་�མས། ང་ཡི་དཔང་པོ་ཁག་ཚ�་ཡིན་པ་དང། ང་ངོ་ཤེས་ནས་ང་ལ་ཡིད་ཆད་�ོས། 
ང་ནི་དཀོན་མཆོག་གཅིག་�ར་�ོགས་པའི་�ིར། �ོད་ཚ�ར་ང་ཡིས་ཞབས་�ིར་འདམས་ཡོད་དོ། ང་མིན་དཀོན་
མཆོག་གཞན་ནི་�་ཡང་མེད། དེ་�ར་�ང་མེད་�ེས་�་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་ངོ། 11ང་གཅིག་པོ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཡིན། �ོད་ཚ�ར་�ོབ་པར་ང་ནི་གཅིག་�་ཡིན། 12ང་ཡིས་ཇི་ཡོང་�ང་བ�ན་�ིས་པ་དང། དེ་ནས་ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་
རོགས་�་ཡོང། �ི་�ལ་�་ཚ�ས་དེ་�ར་�ས་མེད་དོ། �ོད་ཚ�་�མས་ནི་ང་ཡི་དཔང་པོ་ཡིན། 13ང་ནི་དཀོན་མཆོག་
ཡིན་པས་�ག་�་གནས། �་ཡང་ང་ཡི་དབང་ནས་�ོས་མི་�བ། ང་ཡི་�་བར་�ས་�ང་བ�ར་མི་�བ༎  

བྷེ་བྷི་ལོན་ནས་ཐར་བ།  

14ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག། �ོད་ཚ�ར་�ོབ་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ངོ། �ོད་
�མས་�ོབ་པའི་ཆེད་�་ང་རང་གིས་བྷེ་བྷི་ལོན་ཐོག་དམག་མི་བཏང། �ོང་�ེར་�ལ་�ོ་�མས་ནི་ངས་བཅག་གོ། 
མི་མང་�མས་ནི་�ད་ཆེན་�་འབོད་འ�ར། 15ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ཡིན། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་ལ་ངས་བཀོད་པ་ཡིན། ང་ནི་�ོད་�ི་�ལ་པོ་ཡིན་ནོ། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ན་རིང་
�ོན། �་མཚ�་བ�ད་ནས་�་ལམ་བཟོ་བར་�ས། འ�ིལ་བའི་�འི་ད�ིལ་ནས་འ�ོ་བའི་ལམ། 17ཁོང་གིས་ཤིང་�་
འཁོར་ལོ་�་དང་བཅས། དམག་ད�ང་�ོབས་ཆེན་�མས་ནི་འཇིགས་པར་མཛད། �་མའི་མེ་�ེ་བསད་པ་�ར། 
མར་ལ་རིལ་ནས་ཡར་ལ་ལངས་�་མེད། 18འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ོད་ཚ�་
འདས་པའི་�་བར་མ་�ན་ཞིག། ཡང་ན་�ན་རིང་�ོན་�་�ང་བར་མ་ཆགས་ཤིག། 19ང་ཡིས་�་�འི་�་བ་གསར་
པར་�ོས། �ང་བཞིན་པ་དེ་ད་�་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་�བ། མི་མེད་�ང་�ོང་བ�ད་ནས་ལམ་བཟོས་ཏེ། �ོད་ལ་དེ་�་
�གས་�་�ིན་པར་�། 20ནགས་�ི་སེམས་ཅན་�ང་ནི་ང་ལ་བ�ར། �ི་�ང་དང་ནི་�་ཆེན་ཨོསེ་ཊིརིཆི་ཚ�ས་ང་ལ་
བ�ོད། ང་ཡིས་འདམས་པའི་མི་མང་འ�ང་བའི་�ིར། �ེ་ཐང་བ�ད་ནས་གཙང་པོ་�གས་པར་�ས། 21མི་རིགས་
�མས་ནི་ང་ཡི་ཆེད་�་བཟོས། དེཚ�ས་ང་ལ་བ�ོད་པའི་མ�ར་མ་ལེན༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ིག་པ།  

22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་ནི་ང་མཉམ་ཐང་ཆད་ཡོད། ཡ་
ཀོབ་�ོད་�ིས་ང་ལ་མཆོད་པར་མི་�ེད་དོ། 23�ོད་�ིས་ང་ལ་�ག་གི་�ིན་�ེག་ཡང་མི་�ལ། �ོད་�ིས་དམར་
མཆོད་འ�ལ་ནས་ང་ལ་བ�ར་མེད་དོ། �ོད་ལ་འ�ལ་བ་དགོས་ཟེར་འ�ར་པོ་བཟོས་མེད་དོ། ཡང་ན་བ�ག་�ོས་
དགོས་ཅེས་ཐང་ཆད་བ�ག་མེད་དོ། 24�ོད་ཚ�ས་ངའི་ཆེད་བ�ག་�ོས་ཉོས་མེད་དོ། ཡང་ན་སེམས་ཅན་ཚ�ལ་�ིས་
ཚ�མ་པར་�ས་མེད་དོ། དེ་ཡི་ཚབ་ལ་�ོད་�ི་�ིག་པའི་འ�ར་པོས་ང་ལ་མནན། ལས་ངན་�ིས་པས་ང་ལ་ཐང་
ཆད་བ�ག། 25དེ་བས་ན་�ོད་�ི་�ིག་སེལ་�་མཁན་�ི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ནི་ང་ཡིན་ནོ། ང་ནི་རང་གི་ཆེད་
�་འདི་�ར་�ས། ང་ཡིས་�ོད་ཆོའི་�ིག་པར་�ར་མི་�ན། 26ང་ཚ�་�ན་�་�ིམས་ཁང་ནང་�་བ�ོད། �ོད་�ི་
བདེན་པ་�ངས་བ�ེལ་�་བའི་�ིར། �ོད་�ི་�ོན་བ�ོད་མཉམ་�་འ�ེར་ནས་ཤོག། 27�ོད་�ི་�ོན་�ི་མེ་པོས་
�ིག་པ་�ིས། �ོད་�ི་འགོ་པས་ངའི་�ང་�ིག་པ་�ིས། 28�ོད་ཡི་�ིད་�ོང་པ་�མས་�ིས་ང་ཡི་ས་གནས་དམ་པར་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

མི་གཙང་བ་བཟོས་པའི་�ེན། ང་ཡིས་ཡ་ཀོབ་�ེང་�་འཇིགས་པ་འབེབས། ང་ཡིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ེང་དམའ་
འབེབས་�ང་དགོས་བཟོས༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 44 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་�་དཀོན་མཆོག་ཡིན།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ང་ཡི་�ན་པོ་ཡ་ཀོབ་ཉོན། ང་ཡིས་འདམ་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་ད་ཉོན་
ཞིག། 2ང་ནི་�ོད་�ི་བཀོད་པ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། �ོད་�ེས་ནས་བ�ང་�ེ་ངས་རོགས་�ིས། མ་འཇིགས་
�ོད་ང་ཡི་�ན་པོ་ཡིན་། ང་ཡིས་བ�ེ་ཞིང་འདམས་པའི་མི་མང་ཡིན། 3�ོམ་པའི་ས་ཆར་ང་ཡིས་�་འ�ིན་ནོ། ས་
�མ་�ེང་�་�གས་�་�གས་�་འ�ག། �ོད་�ི་�་�ར་ང་ཡི་�གས་ཉིད་�ག་�་ཡིན། �ོད་�ི་རིགས་བ�ད་
�མས་ལ་ངས་�ིན་�བས། 4དེ་ཚ�་�གས་�འི་འ�མ་�ི་�ང་�ོང་�ར། �་ནི་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་�་�ར་འཕེལ། 
5རེ་རེས་�ེས་ནས་མི་ཚ�ས་ཟེར། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཡིན། དེ་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མཉམ་མ�ན་
�ིར་ཡོང། དེ་ཚ�་རེ་རེས་རང་གི་ལག་པའི་�ེང། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཚན་བཀོད་ཅིང། རང་ལ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གི་�ེ་བོར་འབོད། 6ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�ལ་�ིད་�ོངས་ཤིང་། �ོབ་པར་མཛད་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག། �ན་དབང་�ན་པ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་འདི་�ད་ག�ངས། ང་ནི་ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་དཀོན་
མཆོག་གཅིག་པོ་ཡིན། ང་མིན་དཀོནམཆོག་གཞན་ཞིག་�་ཡང་མེད། 7ང་ཡིས་�ས་པ་�་�་�ས་�ས་�བ་བམ། 
ཐོག་མའི་�ས་ནས་མཐའ་མའི་བར་དེ་�། དེ་�ར་འ�ང་�འི་མངོན་ཤེས་�ས་ཤེས་�བ། 8ང་ཡི་མི་མང་�ོད་ཚ�་
མ་འཇིགས་ཤིག། �་མོའི་�ས་ནས་ད་�འི་བར་དེ་ལ། འ�ང་བ་�མས་ནི་ང་ཡིས་�ོན་�་བཤད། �ོད་�ིས་ཤེས་
ཤིང་ང་ཡི་དཔང་པོ་ཡིན། ང་མིན་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཞིག་�་ཡོད་དམ། ང་ཡིས་མ་ཐོས་པ་ཡི་དཀོན་མཆོག་ནི། 
�ོབས་ཆེན་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཞིག་�་ཡོད་དམ༎  

འ�་�ར་མཆོད་པ་ལ་�ད་པ།  

9�་འ�་བཟོ་མཁན་�མས་�ིང་པོ་མེད་པ་དང། དེ་ཚ�ས་རིང་ཐང་ཆེན་པོར་བ�ི་བའི་�་�མས་ཕན་མེད་ཡིན། �་
དེ་ཚ�་ལ་མཆོད་མཁན་�མས་ལོང་བ་དང་�ོངས་པ་ཡིན་པ་དང། དེ་ཚ�་ལ་དམའ་འབེབས་�་བར་འ�ར་རོ། 10�་
བཞིན་མཆོད་�ར་�གས་རིགས་�ིས་བཟོས་པ་�མས་ཕན་ཐོག་མེད་དོ། 11དེ་ཚ�་མཆོད་མཁན་�མས་ལ་དམའ་
འབེབས་�་བར་འ�ར་། �་འ�་བཟོ་མཁན་�མས་ནི་མི་རང་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མིན། དེ་ཚ�་
མཉམ་�་ལང་བ�ག་ནས་ཞིབ་ད�ོད་�ེད་�་འ�ག་དང་དེ་ཚ�་འཇིགས་ཤིང་�ག་པ་དང་མཉམ་�་དམའ་
འབེབས་�ོང་བར་�འོ། 12�གས་རིགས་�ི་ལག་ཤེས་པ་ཚ�ས་�གས་རིགས་ཤིག་�ངས་ནས་མེའི་�ེང་�་བ�ར་བ་
དང། དེ་ལས་�གས་རིགས་ལ་བཟོ་འདོན་པའི་ཆེད་ཁོའི་�ོབས་ཅན་ལག་ངར་�ིས་ཐོ་བས་�ས་སོ། ཁོས་ལས་�ེད་
བཞིན་པའི་�བས་�ོགས་པ་དང་�ོམ་པ་དང་ཐང་ཆད་པར་འ�ར་རོ། 13ཤིང་བཟོ་པས་ཤིང་ལ་ཚད་�བ་ནས། ས་
དཀར་�ིས་ད�ིབས་�ིས་ནས་ཁོ་པའི་ལག་ཆས་དེ་ལ་�ོས་�བ་པ་དང་ཁོ་པའི་�ིམ་�་འཇོག་�ེད་མིའི་བཟོ་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

ད�ིབས་མཛ�ས་པོ་ཞིག་བཟོ་བར་�ེད་དོ། 14ཁོས་ཤིང་ནགས་ནས་བེད་�ོད་ཆེད་�་འ�མ་ཤིང་བཅད་པའམ་བེ་
ཤིང་ངམ་སོམ་ཤིང་འདམ་པར་�ེད་�ིད་དོ། ཡང་ན་ཁོས་འོ་རིན་ཤིང་འདེབས་ནས་དེ་�ེས་བའི་�ིར་ཆར་པ་�ག་
�ིད་དོ། 15མི་ཞིག་གིས་ཤིང་�ོང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་མེ་ཤིང་ལ་བེད་�ོད་�ེད་པ་དང། ཆ་ཤས་ཤིག་�་འ�་བཟོ་བར་
བེད་�ོད་�ེད་དོ། ཆ་ཤས་ཤིག་ཁོ་རང་�ོ་བའི་མེ་དང་བག་ལེབ་བཟོའོ། ཆ་ཤས་གཞན་དེས་ཁོས་�་ཞིག་བཟོས་
ནས་དེ་ལ་མཆོད་པར་�ེད་དོ། 16ཤིང་�ན་�ས་ཤིག་མེ་�ར་ནས་དེ་ལ་ཤ་�ེག་�ེ། དེ་ཟས་ནས་འདོད་པ་འཚ�མ་
པར་�ེད་དོ། ཁོ་རང་མེས་�ོ་བར་�ས་ནས་ད་ག་འ�་�ིད་པོ་དང་�ོ་པོ་འ�ག མེ་ག་འ�་ལེགས་པོ་འ�ག་ཅེས་
�་བར་�ེ་དོ། 17ཤིང་�ག་འ�ོས་དེས་འ�་�་ཞིག་བཟོས་ནས་དེ་ལ་�ག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་པར་�ེད་དོ། ཁོས་དེ་
ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་�ེད་ནི་ངའི་�་ཡིན་པས་ང་ལ་�ོབ་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 18མི་དེ་ཚ�་ནི་དེ་ཚ�ས་ག་
རེ་�ེད་པ་མི་ཤེས་མཁན་�ེན་པ་�མས་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་བདེན་པ་ལ་མིག་དང་སེམས་ཉིད་བ�མ་ནས་ཡོད་དོ། 
19�་འ�་བཟོ་མཁན་�ིས་ངས་ཤིང་འགའ་ཤས་མེར་བ�ེག་པ་ཡིན། དེའི་�ེང་�་ངས་བག་ལེབ་བ�ེགས་པ་དང་
ཤ་�མས་བ�ེགས་ནས་ཟས་པ་ཡིན། ཤིང་�ག་འ�ོས་དེས་ངས་�་འ�་ཞིག་བཟོས་པ་ཡིན། ང་འདིར་ཤིང་�མ་�་
ཞིག་ལ་�ག་འཚལ་�ི་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བའི་�ོ་�ོས་མེད་དོ། 20དེར་གོག་ཐལ་འགམ་པ་�་�འི་ཤེས་རབས་ཡོད། ཁོ་
�ེན་པའི་བསམ་�ོས་འདི་�ར་ལམ་ནོར་�་འ�ིད་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་ཁོ་རོགས་རམ་ནས་�ལ་ཡོད་དོ། ཁོས་ཁོ་
རང་གི་ལག་�་བ�ང་བའི་�་འ�་དེ་�་�་བ་ནས་མིན་པར་ཁས་ལེན་མི་�ེད་དོ༎  

བཀོད་པ་པོ་དང་�བས་མགོན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག།  

21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ེ་ཡ་ཀོབ་འདི་ལ་�ན་པར་�ོས། �ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་ང་ཡི་
ཞབས་�ི་ཡིན་པ་�ན་ཞིག། ང་ཡི་ཞབས་�ིའི་�ིར་�་�ོད་བཀོད་ཡོད། �ོད་�་བ་ནས་ངས་མི་བ�ེད། 22ང་ཡིས་
�ོད་ཚ�འི་�ིག་པ་�ིན་�ར་འ�ག། �ོད་ལ་�ོབ་མཁན་ང་ཡིན་ངའི་སར་ལོག་ནས་ཤོག། 23མཐོ་རིས་དགའ་བའི་
�ད་འབོད་�ོས་ཤིག་དང། ས་གཞི་གཏིང་རིང་གནས་ནས་�ད་འབོད་ཅིག། རི་དང་ནགས་�ི་ཤིང་�མས་�ད་
འབོད་�ོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་ལ། �ོབ་ནས་ཁོང་གི་�བས་ཆེན་འདོན་གནང་ངོ། 
24ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་�བས་མགོན་ཡིན། ང་ནི་�ོད་ལ་བཀོད་མཁན་དེ་རང་ཡིན། དངོས་རིགས་
�མས་ནི་བཀོད་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་རང་ཡིན། མཐོ་རིས་ཡོངས་ནི་ང་རང་གཅིག་�ས་བ�ངས། ང་
ཡིས་ས་གཞི་བཀོད་�བས་རོགས་མེད་དོ། 25མངོན་ཤེས་མཁན་�མས་ང་ཡིས་�ེན་པ་བཟོས། �ིས་པའི་�ང་
བ�ན་�ངས་�ང་མེད་པ་བཟོས། ཤེས་རབ་ཅན་�ི་གཏམ་ནི་ནོར་འ�ལ་བཟོས། དེ་ཚ�འི་ཤེས་རབ་�མས་ནི་�ེན་
པར་བཟོས། 26འོན་�ང་ང་ཡི་ཞབས་�ིས་�ང་བ�ན་�བས། ང་ཡི་འཆར་གཞི་�ོན་པར་བང་ཆེན་བཏང་བའི་
�བས། ང་ཡིས་�ང་བ�ན་འཆར་གཞི་དེ་ཚ�་དངོས་�་བ�ན། མི་�མས་�ར་�་གཞི་ཆགས་ཡོང་ཟེར་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་ལ་ནི་ང་ཡིས་�ས། ཡ་�་�་ཡི་�ོང་�ེར་ཡོངས་ལ་བ�ོད་བཞིན་ཡོད། འདི་ནི་གསར་�་�ར་བཞེངས་�ས་
པར་འ�ར། �ོང་�ེར་དེ་ཚ�་གཞིག་�ལ་ནས་ལངས་པར་འ�ར། 27ང་ཡི་�ས་པའི་བཀའ་དེ་ཚ�ག་གཅིག་གིས། �་
མཚ�་�མས་ནི་�མ་པར་�ེད་�་བ�ག། 28ང་ཡིས་སའི་རསེ་ལ་འདི་�ར་�ས། �ོད་ནི་ང་ཡི་ཆེད་�་�ལ་�ིད་
�ོངས། ང་ཡི་ཇི་འདོད་�ོད་�ིས་�ེད་པ་དང། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ར་བཞེངས་�་�་དང་། མཆོད་ཁང་�ང་གཞི་
འདིང་བར་�ོད་�ིས་བཀའ་གཏོང་ཡོང༎  
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ཡེ་ཤ་�ཱ 45 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་སའི་རསེ་བ�ོས་གནང་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་སའི་རསེ་�ལ་པོར་འདམས། ཁོང་གིས་མི་རིགས་དབང་འོག་བ�་བར་བ�ོས། 
ཁོང་གིས་ཁོ་ལ་�ལ་པོ་ཚ�འི་�ོབས་�གས་འ�ོག་པར་བཏང་གནང་ངོ། ཁོ་ཡི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ོང་�ེར་�མས་�ི་�ལ་�ོ་�མས་འ�ེད་པར་མཛད། སའི་རསེ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། 
2རི་དང་རི་�ན་�མས་ནི་�ོམ་པར་�ས་ནས། ང་ཡིས་�ོད་�ི་ལམ་དེ་བཟོ་བར་�། ང་ཡིས་ལིའིི་�ོ་�མས་བཅག་
པར་�ས། དེ་ཡི་�གས་�ི་མ�ང་མ་�མས་�མ་�ར་བསིལ། 3ང་ཡིས་�ོད་ལ་�ན་པ་དང་ནི་གསང་བའི་�ལ་ནས་
གཏེར་�ིན་ནོ། �ོད་�ིས་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་ཤེས། ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡི་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་ལ་
�ོད་�ི་མིང་ནས་འབོད་པ་ཤེས། 4ང་ཡི་�ན་གཡོག་ཨིསི་�ཱཨེལ། ང་ཡིས་འདམས་པའི་མི་མང་ལ། རོགས་པ་�ེད་
�ིར་ངས་�ོད་བ�ོས་པ་ཡིན། �ོད་�ིས་ང་ངོ་ཤེས་�ི་མེད་ན་ཡང། ང་ཡིས་�ོད་ལ་ཆེ་མཐོང་ཆེན་པོ་�ིན། 5གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིན་གཞན་ཞིག་དཀོན་མཆོག་མེད། �ོད་�ིས་ང་ངོ་ཤེས་�ི་མེད་ན་ཡང། ང་ཡིས་�ོད་ལ་
དགོས་པའི་�ས་�གས་�ིན། 6ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང། དཀོན་མཆོག་གཞན་ཞིག་མེད་པ་འཛམ་
�ིང་མཐའ་གཅིག་ནས། གཞན་�ི་བར་ཚང་མས་ཤེས་པའི་�ིར་ངས་འདི་�ར་�་བཞིན་ཡོད། 7འོད་དང་�ན་པ་
གཉིས་ཀ་ངས་བཟོས་པ་ཡིན། �ིན་�བས་དང་ནི་�ེན་ངན་ངས་འ�ེར་ཡོང་བ་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་
དེ་�མས་�ིས། 8ང་ཡིས་གནམ་ནས་�ལ་ཁ་ཆར་�ར་གཏོང། ལེན་པའི་ཆེད་�་ས་གཞིས་ཁ་འ�ེད། དེ་ཡི་རང་
དབང་དང་ནི་�ིམས་�ང་བཞད་པར་འ�ར། དེ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་�བ་པར་�ས༎  

བཀོད་པ་དང་�ལ་རབས་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག།  

9�་�ོད་གཞན་�ར་�་ཡི་�ོད་གཅིག་གིས། བཟོ་མཁན་དེ་ལ་�ོད་པ་�ེད་�ས་སམ། ས་ཡི་�་མཁན་དེ་ལ་�ེད་ག་
རེ་�ེད་�ི་ཡོད་དམ་ཞེས་འ�ིས་སམ། �་�ོད་�ིས་�་མཁན་དེ་ལ་�ོང་དར་མེད་ཟེར་�ོན་མ�ོད་དམ། 10�་ཞིག་
རང་གི་སོ་སོའི་ཕ་མ་ལ། ང་ལ་ཅིའི་�ིར་འདི་�ར་བཟོས་པ་ཡིན་ཞེས་འ�ིས་སམ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཡི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་དེས། མ་འོང་ད�ིབས་འདོན་པ་ཡིས་འདི་�ར་ག�ངས། ང་ཡི་�་�འི་�ོར་ལ་
�ི་བའམ། ཇི་�ར་�ེད་དགོས་ང་ལ་་བ�ོད་པ་དེ། �ོད་ལ་ཐོབ་ཐང་�་བ་ཉིད་ནས་མེད། 12ས་གཞི་བཀོད་མཁན་
ང་ཡིན་ནོ། མི་�མས་དེར་གནས་པའི་ཆེད་�་ངས་བཀོད་པ་ཡིན། ང་ཡི་�ས་མ�ས་མཐོ་རིས་བ�ངས་པར་�ས། 
ང་ཡིས་ཉི་�་�ར་ག�མ་དབང་བ�ར་�ེད། 13ང་ཡི་དམིགས་�ལ་�བ་ཆེད་ལམ་�ོང་ཆེད། ང་ཡིས་སའི་རསེ་ལ་
ད�གས་པ་ཡིན། ཁོ་ནི་འ�ལ་བའི་ལམ་ཚང་མ་ངས་�ང་པོ་བཟོས། ང་ཡི་�ོང་�ེར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཁོ་ཡིས་�ར་
བཞེངས་པར་འ�ར། ང་ཡི་བཙ�ན་པ་�མས་ནི་བ�ོལ་བར་�། དེ་�ར་�ེད་པར་ཁོ་ལ་�་ཞིག་གིས། �ས་པ་དང་ནི་
�ོག་�ན་�ངས་མེད་དོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་ཅན་�ིས་ག�ངས། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ག�ངས་པ། ཨི་ཇིབ་དང་ནི་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡའི་�་ནོར་�ོད་�ི་ཡིན་པར་འ�ར། སེ་བྷའི་མི་ག�གས་
རིང་མི་�མས་�ོད་�ི་ཚ�་གཡོག་འ�ར། དེ་ཚ�་�གས་�ོགས་ངང་�་�ོད་�ི་�ེས་�་འ�ག། དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་མགོ་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

�ར་ཁས་ལེན་�ེད། �ོད་མཉམ་དཀོན་མཆོག་བ�གས་ཡོད་ཅིང། ཁོང་ནི་གཅིག་པོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 15རང་གི་
མི་མང་�ོབ་པར་མཛད་མཁན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ནི། གསང་བར་བ�གས་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 
16�་འ�་བཟོ་མཁན་�མས་ནི་ངོ་ཚར་འ�ར། དེ་ཚ�་ཚང་མར་དམའ་འབེབས་�ེད་པར་འ�ར། 17འོན་�ང་ཨིསི་
�ཱཨེལ་ལ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�བས། མོའི་�ལ་ཁ་གཏན་�ི་ཆེད་�་གནས། མོའི་མི་མང་ནམ་ཡང་
དམའ་མི་འབེབས། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མཐོ་རིས་བཀོད་ཡོད་དོ། དེ་�ར་མཛད་མཁན་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་རང་ཡིན། ཁོང་གིས་ས་གཞིའི་བཟོས་ནས་བཀོད་པར་མཛད། ཁོང་གིས་དེ་ནི་�ན་�་བ�ན་པོར་
བཟོས། ཁོང་གིས་དེ་ནི་ཕན་མེད་བཟོས་མེད་དོ། མི་མང་�ོད་པའི་ཆེད་�་བཟོས་གནང་ངོ། ཁོང་རང་ཉིད་�ིས་ང་
ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཡིན། ང་མིན་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཞིག་�་ཡང་མེད། 19གསང་བའི་ཐོག་ནས་གཏམ་
�ེང་ངས་མ་�ས། ང་ཡི་དམིགས་�ལ་�ས་ནས་བཞག་མེད་དོ། ང་ཡིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ལ། ང་ལ་དོན་མེད་
འཚ�ལ་�་བ�ག་མེད་དོ། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས་བདེན་པར་�། ང་ཡིས་�ང་བདེན་ཇི་ཡིན་�ོན་
པར་�་ཞེས་ག�ངས་སོ༎  

འཛམ་�ིང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�་འ�་�མས།  

20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ལ་ཁམས་�ོངས་བར་�ང་བ་ལས་གསོན་པོར་�ས་པ་�མས། 
མི་རིགས་སོ་སོ་མཉམ་�་འཛ�མས་པར་ཤོག། �ོད་ཚ�་ཞིབ་ད�ོད་ཆེད་�་�ན་�ང་�ས། ཤིང་གི་�་འ�་མཉམ་
བ�ོད་མི་མང་ཚ�། �ོབ་མི་�ས་པའི་�་ལ་གསོལ་འདེབས་མཁན། མི་རིགས་དེ་ཚ�ས་གང་ཡང་ཤེས་�ི་མེད། 21�ོད་
ཚ�འི་ཁ་མ�་�ིམས་ཁང་ནང་འ�ལ་ཞིག། དེ་ཚ�་གཅིག་གི་གཅིག་ལ་གོ་བ�ར་�ེད་�་འ�ག། �ན་རིང་�ོན་�་ཇི་
ཡོང་�ས་མངོན་ཤེས་སོ། རང་གི་མི་མང་�ོབ་མཁན་དཀོན་མཆོག་དེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་མངོན་ཤེས་པ་
མ་ཡིན་ནམ། དཀོན་མཆོག་གཞན་ཞིག་�་ཡང་མེད། 22འཛམ་�ིང་ཡོངས་�་ཡོད་པའི་མི་མང་ཚ�། ང་ཡི་�ོགས་�་
བ�ར་ནས་�ོབ་པར་�ོས། ང་ནི་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོ་དེ་རང་ཡིན། 23ང་ཡི་ཁས་ལེན་དེ་ནི་བདེན་པ་ཡིན། དེ་
ནི་ནམ་ཡང་བ�ར་བར་མི་�འོ། ང་ཡི་�ོག་གི་མནའ་�ེལ་�་ཡིན། ཚང་མ་ཡོངས་ནས་ངའི་མ�ན་�ས་མོ་
བ�གས་པ་དང། ང་ལ་དམ་གཙང་གནས་�ར་དམ་བཅའ་�ིས་བར་འ�ར། 24ང་བ�ད་གཅིག་པོ་�ལ་ཁ་དང་
�ས་�ོབས་ཐོབ་བོ་ཅེས། དེ་ཚ�་�མས་�ིས་�་བར་�ེད། འོན་�ང་ང་ལ་�ང་མཁན་དམའ་འབེབས་�ང་བར་
འ�ར། 25ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི། རིགས་བ�ད་ཡོངས་ལ་�ོབ་པར་�ས། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་བ�ོད་
བ�གས་�ེད་པར་འ�ར༎  
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1འདི་ནི་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�་ཚ�འི་མཐའ་མ་ཡིན། བྷེལ་དང་ནེ་བྷོ་ལ་ནི་�ོན་ནས་མཆོད་པར་�ིས། འོན་�ང་ད་ཆ་དེ་
ཚ�་བོང་�ར་ཁལ་བཀལ་ཡོད། ཐང་ཆད་པ་ཡི་སེམས་ཅན་�ི་�ལ་པར་འ�ར་པོར་འ�ར། 2�་འ�་ཚ�་ཡིས་དེ་ཚ�་
རང་ལ་�ོབ་མི་�བ། དེ་ཚ�་དབང་བ�ང་�ས་ནས་འ�ེར་རོ། དེ་ནི་བྷེ་བྷི་ལོན་�་ཚ�འི་མཐའ་མ་ཡིན། 3ང་ཡི་མི་
མང་�ག་མར་�ས་པ་ཚང་མ། ཡ་ཀོབ་རིགས་བ�ད་�མས་ནི་ང་ལ་ཉོན། �ོད་ཚ�་�ེས་ནས་�ང་ང་ཡིས་བ�་
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�ོགས་�ས། 4�ོད་ཚ�་�ས་ནས་�་དཀར་མ་བ�ར་བར། �ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་བ�་�ོགས་�ས། ང་ཡིས་
�ོད་ཚ�་བཟོས་ནས་བ�་�ོགས་�ས། ང་ཡིས་�ོད་ཚ�ར་རོགས་དང་�ོབ་པར་�་�་ཡིན། 5�ོད་ཚ�ས་ང་ནི་�་དང་
བ�ར་བར་�། ང་དང་འ�་བའི་གཞན་ཞིག་�་ཡོད་དམ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་ངོ། 6མི་
མང་ད�ལ་�ག་�ེས་ནས་གསེར་འདོན་ནོ། དེ་ཚ�ས་ད�ལ་�མས་ཉ་གའི་�ེང་�་འདེགས། གསེར་བཟོ་བ་ཞིག་
�ས་ནས་�་ཞིག་བཟོ། དེ་ནས་དེ་ལ་�ག་འཚལ་མཆོད་པར་�ེད། 7དེ་ཚ�ས་དེ་ནི་གཉའ་བར་བཏེགས་ནས་འ�ར། 
དེ་ནི་གང་�་བཞག་�ང་དེར་གནས་སོ། འ�ལ་མི་�བ་པ་དེ་�་གནས་པར་འ�ར། �་ཞིག་དེ་ལ་�ོན་ལམ་
འདེབས་�་ན་། དེ་ཡིས་ལན་འདེབས་�ས་མི་�བ་པ་དང། ཡང་ན་�ེན་ངན་སོགས་ནས་�ོབ་མི་�བ། 8�ིག་ཅན་
�མས་ཚ�་འདི་ལ་�ན་པར་�ོས། ང་ཡིས་ཇི་འ�་�ས་པར་བསམ་�ོ་གཏོང། 9�ས་རིང་�ོན་�་ཇི་�ར་�ང་�ན། 
ང་གཅིག་པོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང། ང་�ར་གཞན་ཞིག་མེད་པར་ངོས་ལེན་�ོས། 10�ོན་ནས་ང་ཡིས་མཐའ་
མའི་འ�ས་�་གང་�ང་ངས་�ང་བ�ན། �ན་རིང་�ོན་�་ང་ཡིས་ཇི་ཡོང་མངོན་ཤེས་བཤད། ང་ཡི་འཆར་གཞི་
མ་�བ་མི་ཡོང་�ས། ང་ཡི་འཆར་གཞི་ཇི་ཡོད་ཚང་མ་�ིས། 11ཤར་�ི་�ོགས་ནས་ང་ཡིས་མི་ཞིག་འབོད། ཁོ་ནི་�་
�ར་མཐོ་གཤོག་བ�བ་ནས་མར་བབ་ཡོང། ང་ཡིས་འཆར་གཞི་བཀོད་པ་�མས་�བ་�ེད། ང་ཡི་�ས་པ་དེ་�ར་
�་བར་འ�ར། 12�ེ་�ོང་པོའི་མི་�མས་ང་ལ་ཉོན། �ལ་ཁ་ཐག་རིང་ཡོད་ཟེར་�ོད་ཚ�ས་བསམ། 13ང་ཡིས་�ལ་
ཁའི་ཉི་མ་ཉེ་བར་འ�ེན། དེ་ནི་ཐག་རིང་�་བ་ཉིད་ནས་མེད། ང་ཡིས་�ལ་ཁ་དེ་བཞིན་འ�ངས་མི་འ�ར། ང་
ཡིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོབ་�་ཡིན། ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ནི་ཆེ་མཐོང་�ོད་�་ཡིན༎  
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བྷེ་བྷི་ལོན་ལ་�ིམས་�ི་ད�ད་མཚམས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། བྷེ་བྷི་ལོན་�ོད་�ི་�ི་ནས་མར་བབས་ཤིག། ས་ཡི་�ེང་�་ཐལ་བའི་
�ོད་�་�ོད། �ོད་ནི་དབང་བ�ང་མེད་པའི་�ོང་�ེར་ཞིག། �ས་ཤིག་ལ་གཞོན་�་མོ་ཞིག་�་�་ཡོད། འོན་�ང་
ཤ་འཇམ་མཉེན་པོར་གནས་མེད་དོ། ད་ཆ་�ོད་ནི་ཚ�་གཡོག་ཞིག་ཡིན་ནོ། 2རང་འཐག་བ�ོར་ནས་�ོ་ཞིབ་བཏག་
པར་�ིས། གདོང་ཁེབས་འ�ེད་ལ་�ོན་བཟང་�ད་པར་�ིས། �གས་�་�ལ་�ས་�ོད་�ི་གོས་ཡར་མ�ས་ཞིག། 
3མི་མང་�ོད་ལ་གཅེར་�ར་མཐོང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་ཉམས་�ང་ངོ་ཚར་མཐོང། ད�་ཤ་ལེན་པར་ངར་
�ས་བཀག་མི་ཡོང། 4ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་དམ་པས་ང་ཚ�ར་རང་དབང་མཛད། ཁོང་མཚན་�ན་དབང་
ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བྷེ་བྷི་ལོན་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ན་པའི་ནང་
�་ཁ་�་སིམ་པོར་�ོད། ད་ནས་�ང་�ོད་ལ་�ལ་ཁབ་�མས་�ི་བ�ན་མོར་�ས་�ང་མི་བ�ོད་དོ། 6ང་ཡི་མི་མང་
ཐོག་�་ང་�ོ་བས། ད་ནས་དེ་ཚ�་ང་ཡིས་མིན་པ་བ�ི་བས། དེ་ཚ�་�ོད་�ི་དབང་འོག་ངས་བ�ག་ཡོད། �ོད་�ིས་དེ་
ཚ�ར་�ིང་�ེ་མི་བ�ན་ནོ། �ས་ཁོག་ཚ�་ལ་�ང་�བ་པོས་�ོངས་བར་�ེད། 7�ོད་�ི་�ག་�་བ�ན་མོར་གནས་ཡོང་
བསམ། འདི་ཆོ་སེམས་�ི་ནང་�་མ་བཞག་པས། ཡང་ན་མཐའ་མར་ཇི་�ར་ཡོང་བ་ཡང་མ་བསམ། 8ལོངས་�ོད་
�མས་ལ་དགའ་མཁན་འདིར་ཉོན་ཞིག། �ོད་�ི་བསམ་�ོར་བ�ན་ཅིང་བདེ་བ་བསམ། དཀོན་མཆོག་�ར་�་
�ོད་ཆེན་པོར་མངོན། �ོད་�་�ར་�་ཡང་མེད་པར་�གས། �ོད་�ི་བསམ་པར་�ོད་ནི་�གས་ས་མར། ནམ་ཡང་
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མི་འ�ར་བསམ་ཡོད་དོ། ཡང་ན་རང་གི་�་�ག་�མས་བོར་བའི། �ག་བ�ལ་དེ་ནི་�ོང་མི་དགོས་པ་བསམ། 
9འོན་�ང་�ག་ཙམ་ཞིག་ལ་ཉིན་གཅིག་ནང་�། གནས་�ལ་དེ་ཚ�་གཉིས་ཀ་འ�ང་བར་འ�ར། �ོད་�ིས་ངན་
�གས་ཚང་མ་བེད་�ོད་�ས་ན་ཡང། �ོད་�ི་�ོ་དང་�་�ག་�ག་པར་�ེད། 10�ོད་�ི་ལས་ངན་ཐོག་ལ་�ོས་
གཙང་ཁེལ། �ོད་རང་�ས་�ང་མཐོང་བར་མི་འ�ར་བསམ། ཤེས་རབ་དང་ནི་ཡོན་ཏན་�ོད་ལམ་ལོག་�་འ�ིད། 
�ོད་ནི་རང་ཉིད་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་ཟེར། ང་�ར་གཞན་ཞིག་མེད་ཅེས་རང་ལ་�ས། 11�ོད་�ིས་ཐོག་�་
�ེན་ངན་བབས་�ར་བས། �ོད་�ི་ངན་�གས་�མས་�ིས་འགོག་མི་�བ། �ོད་ལ་�ོ་�ར་འཇིགས་པ་�ང་བས་ན། 
འཇིག་པ་དེ་ནི་�ོད་�ི་�ི་ལམ་ནང་�་མཐོང་མེད་དོ། 12�ོད་ནི་ན་གཞོན་�བས་ནས་བེད་�ོད་པའི། ངན་�གས་
�་འ�ལ་ཐམས་ཅད་ཉར་ར་�ོས། དེ་ཡིས་�ོད་ལ་ཕན་ཐོག་�ན་�ས་ཡོང། �ོད་�ི་ད�་བོར་འཇིགས་བ�ལ་�ེད་
�བ་�ིད། 13�ོབ་�་ཇི་འ�་ཐོབ་�ང་�ོད་�ས་མེད། �ར་མའི་ཚ�གས་ལ་�ོབ་�ོང་�་མཁན་�མས། མཐོ་རིས་�་
འ�ད་ས་བ�་བཀོད་མཁན་དང། �ོད་ལ་ཇི་ཡོང་�་རེར་�ས་ཡོང་མཁན། �ོད་�ི་�ིས་པས་�ོབ་པར་ཡོང་�་
འ�ག། 14�ོད་ཚ�་�མས་སོག་མའི་�མ་�་�་�་ཡིན། མེ་ཡིས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ེག་པར་�ེད། མེ་�ེ་�ོད་ཆེ་ནས་དེ་
ཚ�ས་རང་ལ་�བས་མི་�བ། དེར་མེ་འབར་བའི་སོལ་བ་ཐོབ་མི་ཡོང། �ོད་པར་�ེད་པས་མེ་ཐོབ་མི་ཡོང། 15�ོད་
�ིས་མི་ཚ�་རིང་�ིས་པར་�ོས་བ�ིས་པར། �ོད་ལ་དེ་ལས་�ག་པ་བཟང་པོ་མི་ཡོང་། �ོད་ལ་�ངས་ནས་དེ་�མས་
རང་ལམ་འ�ོ། �ོད་ལ་�ོབ་པར་�་ཡང་�ག་མི་འ�ར༎  
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དཀོན་མཆོག་ནི་མ་འོངས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་འདི་ལ་ཉན་པར་�ིས། �ོད་ཚ�་ཡ་�་�འི་རིགས་བ�ད་འདི་ཉོན་ཞིག། �ོད་ཚ�ས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མཚན་ལ་མནའ་བ�ེལ་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་ཟེར། འོན་�ང་�ོད་�ི་
བ�ོད་པའི་ཚ�ག་མི་བདེན། 2�ོད་ཚ�་�ོང་�ེར་དམ་པའི་�ལ་མི་ཡིན་པ་དང། �ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གི་མཚན་ཡིན་པར། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ིི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོས་འགེལ་�ེད་ཅེས་བ�ོད་�ར་�ོབས་པ་�ེད་
དོ། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ག�ངས་པ། �ན་རིང་�ོན་�་ཇི་ཡོང་ངས་�ང་བ�ན། དེ་
ནས་�ོ་�ར་དེ་�མས་ཡོང་བར་�ས། 4�གས་�ར་མ�ེགས་པོ་དང་ད�ག་མི་�བ་པའི་ལི་�ར། �ོད་�ོང་པོ་ཡོད་
བ་ངས་ཤེས་སོ། 5�ོད་�ི་�ག་པའི་�་དང་འ�་�་ཡིས། ཇི་�ང་�ིས་པ་�ོད་�ིས་�གས་�་འགོགས་པའི་ཆེད། མ་
�ང་�ོན་�་གནས་�ལ་གསལ་�གས་�ིས། ང་ཡིས་�ན་རིང་�ོན་�་�ོད་�ི་མ་འོངས་�ང་བ�ན་ཡོད། 6ང་ཡིས་
�ང་བ�ན་�ིས་པ་�མས་ད་�བ་ཡོད། ང་ཡི་�ང་བ�ན་དངོས་བདེན་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་དགོས། ང་ཡི་�ོན་�་མ་
བཤད་པའི་གནས་�ལ། ད་གནས་�ལ་གསར་པ་ཁག་ནི་�ོད་ལ་གཤོད་�་ཡིན། 7འདས་པའི་རིང་ལ་དེ་�ར་�ང་
མེད་དོ། ང་ཡིས་ད་�་གཞི་ནས་�ང་བར་�། གལ་ཏེ་འདི་ནི་�ོན་ནས་�ང་བ་ཡིན་ན། �ོད་�ིས་དེ་�ོར་ཤེས་ནས་
བ�ོད་པར་�ེད། 8�ོད་ནི་�ག་�་ངོ་ལོག་མཁན་�་�ིས། �ོད་ལ་�ོ་བཀལ་�་མི་�ང་བ་ང་ཡིས་ཤེས། དེ་�ེན་
�ོད་�ིས་དེ་�ོར་ནམ་ཡང་ཐོས་མེད་དོ། དེ་�ིར་�ོད་�ིས་�་བར་ཚ�ག་ཅིག་ཐོས་མེད་དོ། 9མི་མང་ང་ཡི་མཚན་ལ་
བ�ོད་པའི་ཆེད། ང་ཡི་�ོ་བར་བཟོད་ནས་འགོག་གིས་ཡོད། ངས་དེ་བཀག་ནས་�ོད་ལ་འཇིགས་པར་མི་བཟོ་འོ། 
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10ད�ལ་ནི་མེ་ནང་�ས་གཙང་བཟོ་བ་�ར། ང་ཡིས་�ོད་ལ་མེ་ཡི་�ག་བ�ལ་ནང་�་ཚ�ད་བ�་བ�ིས། འོན་�ང་
ངས་�ོད་ཕན་མེད་�ེད་�ང། 11ང་ཡིས་�་�་དེ་ནི་ངའི་ཆེད་�ིས། ང་ཡིས་ངའི་མཚན་མཐོང་མེད་འ�ར་མི་
འ�ག། ཡང་ན་ང་དང་རང་ཉིད་གཅིག་�འི་གཟི་བ�ིད་དེ། གཞན་དང་མཉམ་�་བེད་�ོད་�ེད་མི་འ�ག།  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདམས་གནང་བའི་འགོ་འ�ིད་སའི་རསེ།  

12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ང་ཡིས་འབོད་པའི་མི་མང་ཨིསི་�ཱཨེལ། �ོད་ཚ�་�མས་ནི་ང་
ལ་ཉོན་ཞིག་དང། ང་ནི་ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གཅིག་�་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཡིན། 
13ང་ཡི་ལག་གིས་ས་གཞིའི་�ང་དེ་བཏིང། ལག་པས་མཐོ་རིས་�མས་ནི་བ�ངས་པ་ཡིན། ང་ཡི་ས་དང་ནམ་
མཁར་�ད་གཏོང་�བས། དེ་ཚ�་འ�ལ་�་ཡོང་ནས་ངའི་�ང་བཅར། 14�ོད་ཚ�་ཚང་མ་འཛ�མས་ནས་ཉན་པར་
�ིས། �་ནི་�་ཞིག་གིས་�ང་�ང་མི་བ�ན། ང་ཡིས་འདམས་པའི་�ེ་བོ་དེས། བྷེ་བྷི་ལོན་ལ་འཐབ་པར་�ེད་པར་
འ�ར། ང་ཡི་ཇི་�ར་འདོད་པ་ཁོས་�ེད་དོ། 15ཁོ་ལ་�་ནས་འབོད་མཁན་ང་ཡིན་ནོ། ང་ཡིས་ཁོ་ལ་�ི་�་�ེ་�ིད་
�ེད་ནས་ལམ་�ོང་�ད་པ་ཡིན། 16�ོད་�མས་ཉེ་བར་ཤོག་ལ་ང་ཡིས་བཤད་པར་ཉོན། �ོན་ནས་ང་ཡིས་གསལ་
པོར་བཤད་པ་དང། ང་ཡིས་གཏམ་�མས་གཏན་�་དངོས་བདེན་�ང་བ་བཟོས། (�་ན་མེད་པའིི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཁོང་གི་�ས་མ�་གནང་ནས་ང་ལ་གཏོང་གནང་ངོ།) གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཁོང་གི་མི་མང་ཆེད་
འཆར་གཞི། 17ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ཡིས། �ོད་ཚ�ར་�ོབ་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ག�ངས། �ོད་ཚ�འི་ཕན་ཐོག་ཆེད་�་�ོབ་�ོན་མཁན། �ོད་ཚ�་�ོད་པའི་ལམ་�་འ�ོ་བར་བཀའ་བཀོད་མཁན། 
�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིན་ནོ། 18�ོད་ཚ�ས་ང་ཡི་བཀའ་ལ་ཉན་འ�ར་ན། �ིན་�བས་
�ོད་�ི་ཆེད་�་�གས་ནས་ཡོང་། �གས་�་�་�་ནམ་ཡང་�མ་མིན་ཡོང་། �་མཚ�འི་མཐའ་�་�་�བས་�གས་
པ་བཞིན། �ལ་ཁ་ཡང་ནི་�ོད་སར་ཡོང་བར་�ེད། 19�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་�ེ་མ་�་�ར་མང། དེ་ཚ�་མི་འཇིགས་
ང་ཡིས་ངས་བ�ེན་�ེད། 20བྷེ་བྷི་ལོན་ནས་ཐོན་�ེ་རང་དབང་སོང། དགའ་བའི་གནས་�ལ་�ོགས་ལ་ཡོངས་�བ་
�ོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཞབས་�ི་ཡ་ཀོབ་ལ་�ོབ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མི་མང་�མས། 
ཚ་�ོད་ཆེན་པོ་�ེ་ཐང་�མ་པོའི་བ�ད། �ེ་འ�ིད་གནང་�བས་ཁོང་གི་དེ་ཚ�་ལ། �ོམ་པའི་�ག་བ�ལ་ནམ་ཡང་
�ོང་མེད་དོ། དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་�ག་ནས་�་འདོན་གནང། ཁོང་གིས་�ག་དེ་�ོལ་བས་�་�གས་ཡོང་ངོ། 22གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ིག་ཅན་�མས་ནི་བ�ན་པོ་མེད་ཅེས་ག�ངས༎  
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གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་�ི།  

1ཐག་རིང་གནས་�ོད་�ེད་པའི་མི་མང་�མས། ཐག་རིང་མི་རིགས་�མས་ང་ལ་ཉོན། ང་ནི་མ་�ེས་�ོན་�་ཁོང་
གིས་འདམས། ཁོང་གི་ཞབས་�ིར་ང་ལ་བ�ོས་པ་གནང། 2ཁོང་གིས་ང་ཡི་གཏམ་ནི་�ི་�ོར་མཛད་གནངོ། རང་གི་
�ག་གིས་ང་ལ་�ོབ་པར་མཛད་གནངོ། ཁོང་གིས་ང་ནི་མདའ་�ར་�ོ་བར་མཛད་གནངོ། བེད་�ོད་ཆེད་�་�་
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�ིགས་ཡོང་བར་མཛད་གནངོ། 3ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་ནི་ང་ཡི་ཞབས་�ི་ཡིན་པས་�ེན། མི་མང་�མས་�ིས་
ང་ལ་བ�ོད་དོ་ག�ངས། 4ང་ཡི་�ས་པ། ང་ཡིས་�ིས་པའི་ལས་དེ་རེ་མེད་འ�ར། ང་ཡི་�ས་�གས་ཡོངས་�ོགས་
བེད་�ོད་�ང། དེ་ལ་�བ་འ�ས་གང་ཡང་མ་ཐོན་ནོ། ཡིན་ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ནི། ང་ཡི་དོན་ལ་
�བ་�ོར་གནང་བ་�ོས་འ�ལ་ཡོད། ཁོང་གིས་ང་ཡིས་ལས་�ེད་པའི་ཆེད་�་དགའ་གནང། 5མ་�ེ་�ོན་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་བཀོད། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཁ་འཐོར་�མས། ཁོང་ཙར་�ིར་ལོག་བཞེས་པའི་ཆེད་
�་ང་ལ་ཞབས་�ི་བཟོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཆེ་མཐོང་གནང་། ང་ཡི་�ས་�གས་འ�ང་�ངས་
ཁོང་རང་ཡིན། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ེ་ངའི་ཞབས་�ི་�ོད་ཆད་ལས་དོན་ཆེན་
པོ་ཞིག་ཡོད། ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གསོན་པོ་�ས་པ་ཚ�འི། ཆེ་མཐོང་�ོད་�ིས་�ར་གསོ་�ེད་པའི་ཁར། �ོད་ནི་མི་
རིགས་�མས་�ི་ཆེད། ང་ཡིས་�ོད་ལ་འོད་ཅིག་བཟོ་�་ཡིན། དེར་བ�ེན་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ོགས་�ོབ་པར་
འ�ར། 7མི་རིགས་�མས་�ིས་�ང་པོ་�ེད་པ་དང་�ང་བ་ལ། �ལ་པོ་�མས་�ི་གཡོག་པོ་དེ་ལ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་དང་�བས་མགོན་�ིས་ག�ངས་པ། �ལ་པོ་�མས་�ིས་�ོད་ནི་�ོད་བ�ོལ་�ང་བ་མཐོང། 
�ོད་ལ་�ས་ཞབས་�་�ིར་དེ་ཚ�་ལངས། �ལ་�ས་ཚ�ས་�ང་དེ་མཐོང་བ་དང། �ས་བ�ར་�ས་�ིར་དེ་ཚ�་མགོ་
�ར་རོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་ཞབས་�ི་ལ་ནི་འདམས་པ་དང། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་
ནི། དམ་ཚ�ག་ཅན་ཡིན་པའི་�ེན་འདི་�ར་�ང་བར་འ�ར། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ར་གསོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་
གིས་བཀའ་གནང་བ། �ོད་ལ་�ོབ་པའི་�ས་ལ་�ེབས་པའི་�བས། ང་ཡིས་�ོད་ལ་�གས་�ེ་བ�ེན་པར་�། �ོད་
�ི་�་འབོད་�་བར་ལན་འདེབས་�ིས། ང་ཡིས་�ོད་ལ་�ང་ཞིང་�ོབ་པར་�ེད། �ོད་�ི་བ�ད་ནས་མི་མང་
ཡོངས་�ོགས་ལ། དམ་བཅའ་ཞིག་ནི་འཇོག་པར་�་�་ཡིན། ད་�་�ོངས་པར་�ས་པའི་�ོད་�ི་�ལ། �ར་ཡང་
གཞིས་�་ཆགས་པར་འ�ག་�་ཡིན། 9ང་ཡིས་བཙ�ན་པར་རང་དབང་སོང་ཞེས་�ས། �ན་ནག་མི་�མས་འོད་
ནང་ཤོག་ཅེས་�ས། དེ་ཚ�་རི་�ན་�་ཁའི་�ག་འ�འོ། 10དེ་ཚ�་�ོགས་�ོམ་ནམ་ཡང་མི་འ�ར་རོ། དེ་ཚ�ར་ཉི་དང་
�ེད་ཐང་�ོད་�ི་མི་མནར་རོ། དེ་ནི་�མས་པས་འ�ིད་པའི་�ེན་ཡིན་ནོ། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་�་མིག་ཁར་འ�ིད་དོ། 
11རི་བ�ད་�་ལམ་ཁག་ནི་ངས་བཟོའོ། མི་མང་འ�ལ་བའི་�ིར་�་ངའི་ལམ་བཟོ། 12ང་ཡི་མི་མང་ཐག་རིང་�ང་
དང་�བ། �ོ་ཨསེ་ཝན་བཅས་ནས་ཡོང་བར་�ེད། 13མཐོ་རིས་གཞས་གཏོང་ས་གཞིར་དགའ་འབོད་�ོས། རི་
�མས་�ད་འབོད་ཆེན་པོས་གཞས་གཏོང་བ�ག་ཅིག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་རང་གི་མི་ཚ�ར་སེམས་གསོ་
མཛད། �ག་བ�ལ་ནང་ཡོད་མི་�མས་ཁོང་གིས་�ིང་�ེ་མཛད། 14འོན་�ང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་མི་�མས་�ས། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ཚ�་�ངས་བར་མཛད་ཡོད་དོ། ཁོང་གིས་ང་ཚ�་བ�ེད་པར་འ�ར་ཡོད་དོ། 15དེར་བ�ེན་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ལན་འདེབས་གནང་བ་ལ། �་མེད་ཞིག་གིས་རང་�ག་བ�ེད་�བ་བམ། མོ་ལ་�ེས་
པའི་�་�ར་མི་བ�ེའམ། མ་ཞིག་རང་གི་�་�ར་བ�ེད་ན་ཡང། ང་ཡིས་�ོད་ཚ�ར་ནམ་ཡང་བ�ེད་མི་འ�ར། 
16ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ངས་�ོད་ནམ་ཡང་བ�ེད་མི་འ�ར། ང་ཡི་ལག་མཐིལ་�ོད་མིང་�ིས་ཡོད་དོ། 17�ོད་ལ་�ར་
བཟོ་གནང་མཁན་མ�ོགས་པོར་ཕེབས། �ོད་ལ་འཇིག་པར་�་མཁན་ཐོན་པར་འ�ར། 18�ོད་�ི་མཐའ་འཁོར་ཇི་
�ང་བཞིན་ལ་�ོས། �ོད་�ི་མི་མང་འཛ�མས་པར་�ིམ་ལ་ཡོང། ང་ནི་གསོན་པོའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ངེས་པས། 
མནའ་མས་རང་གི་�ན་ཆར་�ོབས་པ་�ེད་པ་�ར། �ོད་�ིས་རང་གི་མི་མང་�ོབས་པ་�ེད། 19�ོད་�ི་�ལ་ནི་
�ང་གོག་�ང་�ོང་�་འ�ར་ཡོད། དེ་�་གནས་�ོད་�ེད་པར་ཡོང་མི་ཚ�ར། ད་ཆ་དེ་ནི་ཧ་ཆང་�ང་བར་འ�ར། 



ཡེ་ཤ་�ཱ 

�ོད་ལ་�ང་གོག་ནང་�་�ངས་མཁན་ཚ�། �ོད་ནས་ཧ་ཅང་ཐག་རིང་བ�ེལ་བར་འ�ར། 20བཙན་�ོལ་�བས་�་
�ེས་པའི་�ོད་�ི་མིས། �ལ་འདི་བཞིན་�་ཧ་ཅང་�ང་�ག་འ�ག། ང་ཚ�་�ོད་པའི་ས་གནས་མང་བ་དགོས། ཅེས་
པ་དེ་ཚ�ས་ཉིན་ཞིག་�་བར་�ེད། 21དེ་ནས་རང་གིས་རང་ལ་འདི་�ར་�། ང་ཡི་ཆེད་�་�་�་འདི་ཚ�་�་ལས་�ེས་
པ་ཡིན། ང་ཡི་�་�ར་བོར་བས་ཡང་མི་ཡོང་། ང་ནི་བཙན་�ོལ་འ�ར་ནས་�ིར་དེད་ཡོད། �་�་དེ་ཚ�ར་�་ཡིས་
འཚར་ལོངས་�ས། ང་ལ་གཅིག་�ར་བཞག་པར་�ས་ཡོད་དོ། �་�་འདི་ཚ�་གང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། 22�་ན་མེད་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཁོང་གིས་མི་�མས་ལ་བཀའ་གནང་བ། ང་ཡི་མི་རིགས་�མས་ལ་བ�་གཏོང་�། 
�ོད་�ི་རང་གི་�་�་�ིམ་�་འ�ེར། 23�ལ་པོ་�མས་ནི་�ོད་�ི་ཕ་�ར་འ�ར། བ�ན་མོ་�མས་ནི་�ོད་�ི་མ་
�ར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་�ོད་�ི་མ�ན་�་ད�ར་ནས་�ས་ཞབས་�་པ་དང། ཉམས་�ང་ཐོག་ནས་དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་
རང་གི་�ས་ཞབས་བ�ན་པར་འ�ར། དེ་ཡི་�ེས་�་�ོད་�ིས་ང་ནི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་
འ�ར། ང་ལ་�ོ་བཅོལ་མཁན་རེ་�ོང་མི་འ�ར་རོ། 24�ོད་�ིས་དམག་མིའི་བཅོམ་ནོར་འ�ོག་�བ་བམ། དབང་
ཅན་ལག་ནས་བཙ�ན་པ་�ོབ་�བ་བམ། 25གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་ལན་གནང། དེ་ནི་ཇི་�ར་�ང་
བར་འ�ར་བ་ཡིན། དམག་མིའི་བཙ�ན་པ་�མས་ནི་�ིར་འ�ིད་དང་། དབང་ཅན་ལག་ནས་བཅོམ་ནོར་འ�ོག་
པར་�ེད། �ོད་ལ་འཐབ་མཁན་�མས་ལ་ངས་འཐབ་ཆིང་། �ོད་�ི་�་�་�མས་ནི་ངས་�ོབ་བོ། 26ང་ཡིས་�ོད་
ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་�མས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གསོད་�་འ�ག་པར་�ེད། དེ་ཚ�་�ོག་གཅོད་�ོ་བ་
�ག་པོས་བཟིའོ། དེ་ནས་འ�ོ་བ་མི་རིགས་ཚང་མ་ཡིས། �ོད་ལ་�བས་ནས་རང་དབང་གཏོང་མཁན་ང་། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར། ང་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་ཚ�ས་ཤེས༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 50 

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ོད་ཚ�་�ོ་དང་�ེ་དམན་ཁ་�ལ་�ར། ང་ཡི་མི་མང་�ིར་ལོག་
གཏོང་བར་བསམ། དེ་�ར་ཡིན་ན་ཁ་�ལ་ཡིག་ཆ་ཁག། �ལ་ཡིག་དེ་ཚ�་གང་ན་ཡོད་རེད་དམ། མི་ཡིས་�་�་ཚ�་
གཡོག་ཆེད་ཚ�ང་�ར། ཡིས་�ོད་ཚ�ར་བཙ�ན་པར་ཚ�ང་བསམ་མམ། དེ་མ་ཡིན། �ོད་ཚ�འི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་
བཙ�ན་པར་�ིན། �ོད་ཚ�འི་ཉེས་པའི་�ེན་�ིར་གཏོང་བ་ཡིན། 2ང་ཡིས་མི་མང་�ོབ་པར་ཡོང་བའི་�བས། ཅིའི་
�ིར་དེ་ཚ�ས་ལན་འདེབས་མ་�བ་བམ། འབོད་�བས་ལན་འདེབས་ཅིའི་�ིར་མ་�ས་སམ། དེ་ཚ�་�ོབ་�ར་ང་ལ་
�ོབས་མེད་དམ། ངའི་བཀའ་གཅིག་གིས་�་མཚ�་�མ་པར་དང་། གཙང་པོ་�མས་ནི་�ེད་ཐང་�་འ�ར་�བ་པ་
དང། �་ནི་མེད་�ེན་ཉ་�མས་འཆི་བར་འ�ར། 3འཆི་བའི་ཆེད་�་�་ངན་�ེད་པ་�ར། ང་ཡིས་ནམ་མཁའ་དེ་ནི་
�ན་པར་བ�ར་�བ༎  

བཀའ་ལ་ཉན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་�ི།  

4ཐང་ཆད་པ་ལ་ང་ཡིས་�ས་�གས་�ིན་�བ་�ིར། ང་ཡིས་ཇི་�ར་�་དགོས་�་ན་མེད་པའིི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ངར་�ོབ་གནང། �་�ོ་རེ་བཞིན་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཇི་�ོབ་པར། ཉན་འདོད་ཡོད་པ་ཅན་ཞིག་བཟོས་
པར་མཛད། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་�ེན་དབང་གནང། ང་ཡི་ཁོང་ལ་ངོ་ལོག་�ས་མེད་དོ། ཡང་ན་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

ཁོང་ནས་�ོ་ཁ་བ�ར་བ་�ས་མེད་དོ། 6ང་ལ་བ�ང་མཁན་དེ་ལ་ངས་�བ་བ�ན། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་དམའ་འབེབས་
�་བ་དང་། ང་ཡི་ཁ་�་�མས་ནི་འཐེན་པའི་�བས། ང་ཡི་གདོང་པར་མཆིལ་མ་�ོར་བའི་�བས། ང་ཡིས་དེ་ཚ�ར་
འགོག་པར་�ས་མེད་དོ། 7འོན་�ང་�་མེད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ལ་ཁོང་གི་རོགས་པ་གནང་ཡོད་ཙང་། 
དེ་ཚ�འི་དམའ་འབེབས་ང་ལ་གནོད་མི་�བ། དེ་ཚ�ར་བཟོད་�ན་�་�ར་�ོ་�ོབས་�ས། ང་ལ་ཞབས་འ�ེན་མི་
ཡོང་ངས་ཤེས་སོ། 8གང་ལ་ཟེར་ན་དཀོན་མཆོག་ཉེ་བར་ཡོད། ཁོང་གིས་ང་ལ་�ོན་མེད་འདོན་པར་མཛད། ང་ལ་
�ོན་འདོགས་�ས་མཁན་�་ཡོད་དམ། ང་ཚ�་མཉམ་�་�ིམས་ཁང་ནང་�་འ�ོ། ཁོ་ཡི་�ོན་བ�ོད་�མས་ནི་
འ�ེར་ཡོང་འ�ག། 9�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཁོང་གི་ཉིད་�ིས་ང་ལ་�ོབ་མཛད་པས། �་ཞིག་
ང་ཡི་ཉེས་པ་�ངས་བ�ེལ་�བ། ང་ལ་�ོན་བ�ོད་པ་�མས་ཡལ་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་�ག་པས་ཟས་པས་གོས་�ར་
ཡལ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ས་བ�ར་�་མཁན་དང་། ཁོང་གི་ཞབས་�ིའི་བཀའ་ལ་ཉན་མཁན་�མས། 
�ོད་ཚ�འི་འ�ལ་ལམ་�ན་ནག་ཡིན་ན་ཡང་། དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་�ོས་འགེལ་�ས། 11གཞན་ལ་
འཇིག་པའི་�ས་ངན་བ�མ་མི་�ོད་ཚ�་ཚང་མ། �ས་ངན་དེ་ཡིས་རང་ཉིད་འཇིག་པར་�ེད། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཉིད་�ིས་དེ་�ར་�ང་བར་མཛད། �ོད་ནི་�ག་བ�ལ་�ག་པོས་�ོང་བར་འ�ར༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 51 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་སེམས་གསོའི་བཀའ་�མས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ོད་ཚ�་�ོབ་པར་འདོད་མཁན་�མས། ངའི་སར་རོགས་�ིར་
ཡོང་མི་�མས་ནི་ང་ལ་ཉོན། �ོད་ཚ�་ཡོང་བའི་�ག་དེ་དང་། �ོད་ཚ�་�ོན་པས་�ོ་གཏེར་དེ་�ན་པར་�ིས། 2�ོད་
ཚ�འི་ཕ་མེས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་�ོད་ཚ�འི་མི་རིགས་�ེས་མཁན་ས་�ཱ་�ན། ང་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་འབོད་�བས་�། 
ཁོ་ལ་�་�་མེད་ཅིང་ངས་ཁོ་ལ། �ིན་�ི་�བས་ནས་�་�་�ིན་པར་མཛད། ཁོ་ལ་རིགས་བ�ད་�ངས་མེད་ངས་
བཟོས་པ་ཡིན། 3ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ནི་དེའི་གཞིགས་�ལ། བཅས་པའི་ནང་�་�ོད་མི་ཚང་མར་ངས་�ིང་�ེ། �ལ་
དེ་�ེ་ཐང་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཡིས་ཨེ་དྷེན་ནང་བཟོས་�མ་ར་�ར། དེ་ཡི་ས་གཞི་�མ་ར་བཟོ་བར་�ེད། དེ་
གར་དགའ་བ་དང་ནི་�ིད་པ་བཅས། ང་ལ་བ�ོད་པ་དང་ནི་�གས་�ེའི་མ�ར་མ་ལེན། 4ང་ཡི་མི་མང་�མས་ནི་
ང་ལ་ཉོན། ང་ཡིས་ཇི་�ར་�ས་པར་ཉན་པར་�ིས། ང་ཡིས་མི་རིགས་�མས་ལ་�ོབ་�ོན་�ེད། ང་ཡི་�ིམས་�ི་དེ་
ཚ�ར་འོད་ཐོབ་བོ། 5ང་ནི་མ�ོགས་པོར་ཡོང་ནས་དེ་ཚ�ར་�ོབ། ང་ཡི་�ལ་ཁའི་�ས་ཚ�ད་ཉེ་བར་ཡོད། རང་ཉིད་མི་
རིགས་ཐོག་�་�ལ་�ིད་�ོངས། �ིང་�ན་�མས་ནི་ང་ལ་�ག། དེ་ཚ�ར་�ོབ་པའི་རེ་བར་ང་�ག་གོ། 6ཡར་མཐོ་
རིས་�་�ོས་དང་མར་ས་གཞི་དག་ལ་�ོས། མཐོ་རིས་�་བ་�ར་�་ཡལ་བར་འ�ར། ས་གཞི་གོས་�ིང་�ར་�་ཟད་
པར་འ�ར། དེ་ཡི་མི་མང་ཚང་མ་�ང་�་�ར་�་འཆི་བར་འ�ར། འོན་�ང་ང་ཡི་ཐར་པ་གཏན་�་གནས། ང་ཡི་
�ལ་ཁ་མཐའ་མ་�ང་བར་འ�ར། 7�ང་པོ་ཇི་ཡིན་ཤེས་མཁན་�ོད་ཚ�་�མས། ང་ཡི་�ོབ་�ོན་སེམས་�ི་གཏིང་
�་ཡོད་མཁན་�མས་ནི་ངར་ཉོན། མི་མང་�ོད་ལ་�ེལ་�ོད་དམའ་འབེབས་སོགས། �ས་པར་�ོད་རང་འཇིགས་
པར་མ་�ེད་ཅིག། 8དེ་ཚ�་�ག་པས་ཟས་པས་གོས་�ར་ཡལ། འོན་�ང་ང་ཡི་ཐར་པ་གཏན་�་གནས། ང་ཡི་�ལ་
ཁ་གཏན་�་གནས་པར་འ�ར། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བཞེངས་ནས་ང་ཚ�ར་རོགས་མཛ�ད་ཅིག། �ེད་�ི་མ�་
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�ོབས་བེད་�ོད་མཛད་ནས་ང་ཆོར་�ོབ། �ོན་�ས་མཛད་�ར་དེས་ལ་བེད་�ོད་མཛད། �ོད་�ི་�་མཚ�འི་སེམས་
ཅན་ར་ཧབ་ཅེས་ལ། �མ་�་མང་པོར་བ�བ་པར་མཛད་གནང་ངོ། 10�ེད་�ིས་�ས་པ་�མས་ནི་འ�ལ་�བ་
ཆེད། �ེད་�ིས་�་མཚ�་�མ་པར་མཛད་པ་དང། �་བོའི་ད�ིལ་�་ལམ་ཞིག་མཛད་མཁན་�ེད་ཉིད་ཡིན། 11�ེད་
�ིས་�ོབ་པར་མཛད་པ་དེ་ཚ�་�མས། དགའ་བའི་�་ལེན་�ད་འབོད་�ེད་བཞིན་�། དགའ་�ོའི་ངང་�་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་འ�ོར། དེ་ཚ�་གཏན་�ི་ཆེད་�་�ིད་པར་འ�ར། གཏན་�་�ག་བ�ལ་�་ངན་ལས་�ལ་ལོ། 12གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ་། ང་ནི་�ོད་ཚ�ར་�ས་�གས་�ོད་མཁན་ཡིན། �་ལས་�ག་པ་�ན་རིང་གནས་
མི་�བ་མཁན། མི་�ག་མི་ལ་�ོད་ཚ�་ཅིའི་�ིར་འཇིགས། 13�ོད་ཚ�་བཀོད་པར་མཛད་མཁན་དང་། མཐོ་རིས་
བ�ངས་མཁན་དང་། ས་གཞིའི་�ང་གཞི་བཏིང་བར་མཛད་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བ�ེད་དམ། �ོད་ལ་
མནར་བར་�་མཁན་དེ་ཚ�་དང་། �ོད་ལ་མེད་པར་བཟོ་�འི་�་�ིགས་ཅན། �ོ་གཏན་འཇིགས་པའི་འོག་�་ཅིའི་
�ིར་�ོད། དེ་ཚ�འི་�ོ་བས་�ོད་ལ་མི་རེག་གོ། 14བཙ�ན་པ་ཡིན་པ་�མས་ནི་�ར་�་རང་དབང་ཐོབ། དེ་ཚ�་མི་ཚ�་
རིང་པོར་�ོད་པ་དང། དེ་ཚ�ར་དགོས་པའི་ཟས་�མས་ཐོབ་པར་འ�ར། 15ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་ཡིན། ང་ཡིས་�་མཚ�་དེ་བཞིན་ད�ག་པ་དང་། དེ་ཡི་�་�བས་�ར་�་�ོགས་པར་�ེད། ང་ཡི་མིང་
ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་ཟེར། 16ང་ཡིས་མཐོ་རིས་�མས་ནི་བ�ངས་པར་�ིས། ས་གཞིའི་�ང་གཞི་
�མས་ནི་བཏིང་བ་ཡིན། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོད་ལ་ང་ཡི་�ས། �ོད་ནི་ང་ཡི་མི་མང་ཡིན་པས་ན། ང་ཡི་�ོད་ལ་�ོབ་
�ོན་�ད་ཡོད་དོ། ང་ཡི་ལག་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ོབ་�་བཞིན་ཡོད༎  

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ག་བ�ལ་�ི་མཐའ་མ།  

17ཡེ་�་ཤ་ལེམ་གཉིད་ནས་ཡར་ལོངས་ཤིག། �ོད་རང་རང་ཉིད་གཉིད་སད་ཡར་ལོངས་ཤིག། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�གས་�ོའི་�བས་�་འ�ང་འ�ག་པའི། ཉེས་ཆད་ཕོར་པ་དེ་ནི་�ོད་འ�ང་ཡོད། �ོད་�ིས་འ�ང་བས་
�ོད་ནི་འ�ོར་བར་�ས། 18�ོད་�ི་ལག་པ་བ�ང་ནས། �ེ་འ�ིད་�་མཁན་�་ཡང་མེད། �ོད་�ི་�་�མས་གཅིག་
�ང་གསོན་པོ་མེད། 19�ེན་ངན་གཉིས་ནི་�ོད་ཐོག་མཉམ་�་�ང་། �ོད་�ིས་ས་ཞིང་དམག་གིས་�ོར་བཅོམ་
�ས། �ོད་�ི་མི་མང་�མས་ནི་�ོགས་ཤི་�བ། �ོད་ལ་�ིང་�ེ་བ�ན་མཁན་�་ཡང་མེད། 20ལམ་�ི་གཡས་གཡོན་
ཐམས་ཅད་�ི་ནང་�། �ོད་�ི་མི་མང་�ོབས་ཞན་�་�ིན་ནས་འ�ེལ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཚ�་ཤ་བ་�ི་རའི་�ི་ནང་
�ད་པ་འ�། དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་�གས་�ོའི་�ས་པ་འཚ�ར། 21ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ག་བ�ལ་�ོང་བའི་མི་མང་
�མས། ར་བཟི་�ར་�་འ�ོར་བར་�ེད་མཁན་ཚ�། 22�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་ཚ�ར་
�ང་�ོབ་གནང་བཞིན་བཀའ་གནང་བ། ང་ནི་�ོ་བའི་�བས་�་�ོད་ཚ�་ལ། �ད་པའི་ཕོར་པ་དེ་ནི་ངས་�ིར་ལེན། 
�ོད་�མས་འ�ོར་བར་�ེད་མཁན་�ན་ཆང་དེ། དེ་ནས་�ོད་ཚ�ས་འ�ང་བར་མི་དགོས་སོ། 23�ོད་ཚ�ར་མནར་
གཅོད་�་མཁན་དང་། ལམ་�་�ོད་ཚ�ར་ཉལ་�་འ�ག་མཁན་དང་། �ོད་ཚ�་�ལ་�ར་བ�ི་མཁན་ཚ�་ལ་ངས་དེ་
འ�ང་བ�ག་�་ཡིན༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 52 



ཡེ་ཤ་�ཱ 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོབ་པར་མཛད་�།  

1ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ར་ཡང་�ོབས་�གས་ཆེ། �བས་ཆེན་ཡོང་བར་�ོད་�ིས་ཤིག། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དམ་པའི་
�ོང་�ེར་དེ། གཟི་བ�ིད་�ན་པའི་�ོན་གོས་རང་ཉིད་�ོན། �ོད་�ི་�ལ་�ོར་�ི་པ་�ར་མི་འ�ལ། 2ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
རང་དབང་�་སོང་ཞིག། �ལ་ནས་ལངས་ཤིང་རང་གི་�ལ་�ིར་�ོད། ཛ�་ཡོན་�ི་བཙ�ན་ནང་�ད་པའི་མི་མང་ཚ�། 
�ོད་ལ་བ�ིག་པའི་�གས་ཐག་�མས་�ོལ་ཞིག། 3�་མེད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མི་མང་ལ་བཀའ་
གནང་བ། �ོད་ཚ�་ཚ�་གཡོག་�་འ�ར་�བས་�ོད་ཚ�འི་ཆེད་ད�ལ་�ད་མེད། དེ་�ར་�ོད་ཚ�་རང་དབང་�་
གཏོང་�བས་ད�ལ་�ོད་མི་དགོས་སོ། 4�ི་�ལ་བ་�ར་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་གནས་�ོད་�ེད་པར་འ�ོ་�བས། དེ་
�ར་�ོད་རང་གི་རང་འདོད་�ར་�ས་ཡོད་། འོན་�ང་ཨ་�ར་�ིས་�ོད་ཚ�་བཙན་དབང་�་འ�ིད་�བས་�ོད་
ཚ�འི་ཆེད་�་གང་ཡང་�ད་མེད་དོ། 5ད་ཆ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་ཡང་དེ་བཞིན་�ང་ཡོད། �ོད་ཚ�་བཙ�ན་པ་ཡིན་པ་
དང་�ོད་ཚ�འི་ཆེད་�་རིམ་པ་གང་ཡང་�ད་མེད། �ོད་ཚ�འི་ཐོག་དབང་བ�ར་�་མཁན་ཚ�ས་རང་བ�ོད་�ེད་པ་
དང་དཔའ་ངོམ་�ེད་པ་དང་ང་ལ་�ན་ཆད་མེད་པར་བ�ར་བ་འདེབས་སོ། 6�ས་ཚ�ད་�ེབས་�བས་�ོད་ཚ�ས་
ང་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་ངས་�ོད་ཚ�་དང་�ས་ཡོད་པར་ངོས་ལེན་�ེད་དོ། 7འ�ིན་བཟང་དང་ནི་ཞི་བདེའི་
གཏམ་འ�ེར་ནས། བང་ཆེན་ཞིག་ནི་རི་བོ་བ�ད་ནས་ཡོང། མཐོང་བ་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་ཇི་འ�་ཡིན། དེ་ཡི་�ལ་
ཁ་གསལ་�གས་ཛ�་ཡོན་ལ། �ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་�ལ་པོ་རེད་ཅེས་�ས། 8�ོང་�ེར་�ང་�ོབ་མཁན་ཚ�ས་�ད་
འབོད་�ེད། དགའ་བའི་ཆེད་�་མཉམ་�་�ད་འབོད་�ེད། དཀོན་མཆོག་ཛ�་ཡོན་ནང་�་�ིར་ཕེབས་པ། དེ་ཚ�འི་
རང་གི་མིག་གིས་མཐོང་བར་འ�ར། 9ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཉམས་ཆག་�ང་ཁག་ཚ�། དགའ་བའི་�ད་འབོད་པར་�ིས། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ོང་�ེར་�ོབ། མི་མང་�མས་ལ་ཁོང་གིས་སེམས་གསོ་མཛད། 10གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་རང་གིས། དམ་པའི་མ�་�ོབས་བེད་�ོད་མཛད་ནས་ནི། ཁོང་གི་མི་མང་�ོབ་པར་མཛད་པ་དང་། 
འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་དེ་ནི་མཐོང་བར་འ�ར། 11མཆོད་ཁང་ནང་གི་མཆོད་�ས་འ�ེར་མཁན་ཚ�། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་
ནས་ཐོན་�ར་ངེས་བ�ན་�ོས། དངོས་པོ་རེག་མི་ཆོག་པ་ལ་མ་རེག་ཅིག། རང་ཉིད་དམ་པར་�ས་ནས་�ིར་ཐོན་
ཞིག། 12ད་ལེན་�ོད་ཚ�་�ེལ་ཚབ་ངང་ནས་ཐོན་མི་དགོས། �ོད་རང་�ོས་པའི་ཐབས་ཤེས་�ེད་མི་དགོས། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ོད་ལ་ལམ་�ོན་ནོ། ས་�ོགས་ཡོངས་ལ་�ོད་ལ་�ོབ་པར་མཛད༎  

�ག་བ�ལ་�ོང་མཁན་ཞབས་�ི།  

13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ་གནང་བ། ང་ཡི་ཞབས་�ིས་རང་ལས་ལེགས་པར་�བ། ཁོང་ལ་ཆེ་མཐོང་
ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འ�ར། 14ཁོང་ལ་མཐོང་མཁན་མང་པོ་ཧ་ལས་འ�ར། ཁོང་གི་ད�ིབས་ནི་འདི་�་�་བཟོ་�་
�ག་ཡོད་པས། མི་འ�་བ་མི་མཐོང་ངོ། 15འོན་�ང་ད་�་མི་རིགས་མང་པོས་ཁོ་ལ་ངོ་མཚར་�ེས། �ལ་པོ་ཚ�་ཡང་
ཡ་མཚན་�་མི་�ས། �ར་ནས་མ་ཤེས་པ་ཡི་གནས་�ལ་དེ། དེ་ཚ�ས་མཐོང་བ་དང་ནི་�ོགས་པར་འ�ར༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 53 



ཡེ་ཤ་�ཱ 

1མི་མང་ཚ�་ཡི་ལན་�་�ས་པ་ལ། ད་�་ང་ཚ�ས་�ས་པར་�་ཡིད་ཆེས། གནས་�ལ་དེའི་ཐོག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག། ཁོང་གི་�ག་ཡོད་པ་དེ་ནི་�་ཡིས་མཐོང། 2ས་�མ་ནང་ལ་�་བ་འ�གས་པའི་�ི་ཤིང་�ར་ཁོང་གི་ཞབས་
�ི་ཡར་�ེས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�གས་དགོངས་ཡིན། ཁོ་ལ་ང་ཚ�ས་དོ་�ང་�ེད་པའི་�ིར། གཟི་
བ�ིད་ཡང་ན་མཛ�ས་�ལ་གང་ཡང་མེད། ཁོ་ཡི་�ོར་ལ་ཡིད་འ�ོག་�་�་གང་ཡང་མེད། ཁོང་གི་གང་ཞིག་གིས་
ང་ཚ�ར་བ�གས་མི་�བ། 3ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ད་ཅིང་�ངས་བར་�། ཁོ་ཡི་�ག་བ�ལ་ན་ཚར་བཟོད་�ན་�ས། �ས་
�ང་ཁོ་ལ་བ�་བར་མི་�ེད་དོ། ཁོ་ལ་ང་ཚ�ས་རིང་ཐང་བ�ི་མེད་�ས། 4འོན་�ང་ང་ཚ�ས་�ོང་དགོས་�ག་བ�ལ་
དང་། ང་ཚ�ས་ན་ཚ་འ�ེར་དགོས་ཁག་བཅས་དང་། ཁོང་གིས་བཟོད་�ན་�ས་པར་འ�ར་བ་ཡིན། ཁོང་གིས་�ོང་
བའི་�ག་བ�ལ་ཚང་མ། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་གཏོང་བའི་ཉེས་ཆད་ཡིན་ཞེས་ང་ཚ�ས་བསམ་�ང། 5ང་ཚ�ས་
�ིག་པའི་�ེན་�ིས་ཁོང་ལ་�ས། ང་ཚ�ས་ལས་ངན་�ེན་�ིས་ཁོང་ལ་བ�ང་། ཁོང་གི་�ོང་བའི་ཉེས་ཆད་�ེན་ང་
ཚ�ར་�ིད་པོ་དང་ཞི་བདེ་ཐོབ། ཁོང་གི་�ས་ང་ཚ�་�ག་ཡོད། 6ང་ཚ�་ཚང་མ་�ག་�ར་�ག་ཡོད་དོ། ང་ཚ�་རང་རང་
སོ་སོའི་ལམ་�་འ�ོ། འོན་�ང་ང་ཚ�ར་ཕོག་དགོས་ཉེས་ཆད་དེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་རང་གི་ཐོག་ཕོག་
པར་མཛད། 7ཁོང་ལ་མནར་�ོད་�བ་པོ་�ས་ན་ཡང་། ཉམས་�ང་ངང་ནས་བཟོད་�ན་གནང་བ་དང་། ཁོང་གི་་
ཚ�ག་གཅིག་ཙམ་ཡང་�ས་མེད་དོ། གསོད་�བ་ཡོད་པའི་�ག་�་�་�་དང་། བལ་ནི་འ�ེག་�བ་ཡོད་པའི་�ག་
�ར། ཁོང་གི་ཚ�་གཅིག་�་ནས་�ས་མེད་དོ། 8ཁོང་ནི་བ�ང་�ེ་�ིམས་གཅོད་�ེས་ནས་བསད་པར་འ�ིད། ཁོང་གི་
�ལ་བའི་�ོར་�ས་�ང་དོ་�ང་�ེད་མེད་དོ། ང་ཚ�འི་མི་མང་�མས་�ི་�ིག་པའི་ཆེད། ཁོང་ལ་འཆི་བའི་ཉེས་ཆད་
བཏང་ཡོད་དོ། 9ཁོང་གིས་�ིམས་འགལ་�ི་ལས་ནམ་ཡང་མ་�ས་�ང་། ཡང་ན་�ན་ཚ�ག་གཅིག་�ང་བཤད་མེད་
དོ། ཁོང་ནི་�ར་�་མི་ངན་མཉམ་�་བཞག། ཁོང་ནི་�ག་པོའི་རོ་དང་མཉམ་�་�ས། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཁོ་ཡི་�ག་པོ་�ོང་དགོས་དེ་ནི་ང་ཡི་འདོད་ཡིན། ཁོང་གི་འཆི་བ་ནི་�ིག་བཤགས་
འ�ེར་བའི་ཆེད་�་དམར་མཆོད་ཡིན། ཁོང་གིས་རང་གི་རིགས་བ�ད་�མས་ལ་མཐོང་བ་དང་། ཁོང་ནི་ཚ�་རིང་
གནས་པར་འ�ར་བ་དང། ཁོང་གི་�ད་ནས་ང་ཡི་དམིགས་�ལ་�བ། 11ཁོང་གི་མི་ཚ�་�ག་བ�ལ་�ང་བའི་�ེས། 
ཡང་�ར་ཁོང་ལ་དགའ་བ་ཐོབ་པར་འ�ར། ཁོང་གི་�ག་བ�ལ་དོན་མེད་�ོང་མེད་པ་ཤེས། ང་ཡི་དགའ་བའི་
མོས་�ས་ཅན་�ི་ཞབས་�ི་དེ། མང་པོའི་ཆེད་�་ཁོང་གིས་ཉེས་ཆད་�ོང་། ཁོང་གི་ཆེད་�་ང་ཡི་དེ་ཚ�ར་བཟོད། 
12དེར་བ�ེན་�བས་ཆེན་དང་ནི་�ོབས་ཆེན་�ོད། ང་ཡིས་ཁོང་ལ་ཆེ་མཐོང་གོ་གནས་�ད། ཁོང་གི་�གས་འདོད་
བཞིན་�་རང་གི་མི་ཚ�་�ལ། མི་ངན་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ག་བ�ལ་�ོང་། ཁོང་ནི་�ིག་ཅན་མང་པོའི་ས་གནས་
བ�ང། དེ་ཚ�ར་བཟོད་གསོལ་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་�ས༎  
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གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་�གས་བ�ེ།  

1ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོད་ནི་�ད་མེད་མོ་གཤམ་འ�། འོན་�ང་ད་�ོད་དགའ་�ོའི་�ད་�ི་�་ལེན་ཞིག། �ད་མེད་
གཏན་�་�ོ་མཉམ་�ོད་པ་ལས། ད་ནི་�ོད་ལ་�་�་མང་བ་ཡོང་བར་འ�ར། 2�ོད་�ོད་པའི་�ར་དེ་ཆེ་�་
གཏོང་། ཐག་པ་རིང་�་བཏང་ནས་�ར་བ�ན་བཟོས། 3ས་�ོགས་ཡོངས་ནས་ས་མཚམས་�་བ�ེད་�ེད། མི་
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རིགས་གཞན་�ིས་ད་�་དབང་བའི་ས་ཆ་དེ། �ོད་�ི་མི་མང་�མས་ལ་�ིར་ལོག་ཐོབ་པར་འ�ར། ད་�་�ོངས་
པའི་�ོང་�མས་མིས་ཁེངས་འ�ར། 4�ོད་མ་འཇིགས་ཞབས་འ�ེན་ནང་ཡང་མི་�ད། �ོད་ལ་�ས་�ང་དམའ་
འབེབས་�ེད་མི་འ�ར། �ང་མ་ན་�ང་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བ་དང་། �ག་མོའི་�བས་�་གཅིག་པོར་�ས་པ་�ོད་
�ིས་བ�ེད་ཡོང། 5བཀོད་པ་པོ་ནི་�ོད་�ི་�ོ་�ར་འ�ར། ཁོང་གི་མཚན་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་ཅན་
ཡིན། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ིི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་དེས། ཁོང་ནི་�ོད་རང་�ོབ་པར་མཛད་�་དང་། ཁོང་ནི་འཛམ་�ིང་
ཡོངས་�ི་�ལ་པོ་ཡིན། 6ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་ནི་�ོ་ཡིས་�ངས་ནས། �ག་བ�ལ་ནང་ཡོད་པ་�ང་མ་ན་�ང་�ར། 
འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ནི། �ོད་ལ་འབོད་ནས་ཁོང་གིས་བཀའ་འདི་ག�ངས། 7�ས་�ན་�ང་
�འི་རིང་ལ་ངས་�ོད་�ངས། བ�ེ་བ་ཆེན་པོས་ང་ཡིས་�ོད་ལ་�ིར་ལོག་ལེན་�་ཡིན། 8ང་ཡིས་ཁོང་�ོ་�ག་ཙམ་
ལངས་ནས་ཁ་བ�ར་ན་ཡང་། ང་ཡིས་�ོད་ལ་གཏན་�ི་བ�ེ་བ་�ོན་�་ཡིན། དེར་བ�ེན་�ོད་ལ་�ོབ་མཁན་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་འདི་གནང་། 9ནོ་ཨའི་�ས་�་ཡང་�ར་ས་གཞི་འདིར། �་ལོག་མི་གཏོང་ང་
ཡིས་དམ་བཅའ་�ས། ད་�་�ར་�་ཁོང་�ོ་མི་�ེད་དམ་བཅའ་�་�་ཡིན། ང་ཡིས་�ོད་ལ་བཀའ་�ོན་ཡང་ན་
ཉེས་ཆད་མི་གཏོང་ངོ་། 10རི་དང་རི་�ན་�མས་འ�ལ་ན་ཡང་། ང་ཡི་�མས་པར་མཐའ་མེད་དོ། ང་ཡི་ཞི་བདེའི་
དམ་བཅའ་ངས་གཏན་�ང་། �ོད་ལ་�མས་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་འདི་གནང་། འོངས་
པའི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ག་པོ་�ོང་མཁན་དང་། 
�བས་མེད་སེམས་གསོ་མེད་པའི་�ོང་�ེར་�ོད། ང་ཡི་རིན་ཆེན་�ོ་ཡིས་�ིག་�ང་བཟོས། 12�ོད་�ི་�ེ�་པད་མ་
ར་གས་བཞེངས། མེ་�ར་འབར་བའི་�ོ་ཡིས་�ལ་�ོ་བཟོས། མཐའ་འཁོར་�གས་རི་རིན་ཆེན་ནོར་�ས་བཟོས། 
13�ོད་�ི་མི་མང་�མས་ལ་ང་རང་ཉིད་�ིས་བ�བ། དེ་ཚ�ར་དར་�ས་དང་ནི་ཞི་བདེ་�ིན། 14�ིམས་�ང་བདེན་
པས་�ོད་ལ་�ོབས་ཅན་བཟོ། �ོད་ལ་མནར་གཅོད་འཇིགས་�ག་ལས་བདེ་བ་�ེད། 15�་ཡིས་�ོད་ལ་འཐབ་པ་
ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཡི་བཀའ་�ོལ་མེད་པར་ཁོས་�ས་ཡོད། �ོད་ལ་འཐབ་མཁན་�མས་ནི་ཕམ་པར་འ�ར། 16མེ་
ཡི་ཐབ་ལ་མཚ�ན་ཆ་བཟོ་མཁན་དང་། མགར་བ་དེ་བཞིན་ང་ཡིས་བཀོད་པ་ཡིན། མི་གསོད་ཆེད་�་མཚ�ན་ཆ་བེད་
�ོད་མཁན། དམག་མི་དེ་ཡང་ང་ཡིས་བཀོད་པ་ཡིན། 17འོན་�ང་�ོད་ལ་མཚ�ན་ཆ་ཇི་འ�་ཡིས། �ོད་ལ་དེ་ཡིས་
གནོད་པ་�ེད་མི་�བ། �ོད་ལ་�ོན་བཏགས་�ེད་མི་ཚང་མ་ལ། �ོད་�ི་དེ་ལ་ལན་འདེབས་�ེད་པར་འ�ར། ང་
ཡི་�ན་པོ་ཚ�ར་�བས་ནས་�ལ་ཁ་�ོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་ངོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 55 

དཀོན་མཆོག་གིས་�ིང་�ེ་གནང་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཁ་�ོམ་ཚང་མ་ཤོག་ཅིག་འདིར་�་ཡོད། ད�ལ་མེད་མཁན་ཚ�་
ཤོག་ལ་འ�་ཉོས་ནས་བཟའ་ཤིག། �ར་ཤོག་�ན་ཆང་དང་ནི་འོ་མ་ཉོས། དེ་ལ་རིན་འབབ་གང་ཡང་མི་གནས་སོ། 
2མ་མཚ�མ་པ་ཡི་�་བར་ཅིའི་�ིར་ད�ལ་གཏོང་ངམ། �་ཆར་བེད་�ོད་�ིས་ནས་ཅིའི་�ིར་�ོགས་པར་�ོད། ང་ལ་
ཉན་ནས་ངས་བཤད་�ར་�ིས་ཤིག་དང། �ོད་ཚ�ས་ཁ་ཟས་ལེགས་ཤོས་ལོང་�ོད་དོ། 3ང་ཡི་མི་མང་ངའི་�ར་ཉན་
པར་ཤོག། ངའི་�ར་ཡོང་ན་�ོད་ལ་ཚ�་ཐོབ་བོ། ང་ཡིས་�ོད་ཚ�ར་གཏན་གནས་དམ་བཅའ་འཇོག། ང་ཡིས་�་བིད་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

ལ་དམ་བཅའ་�ིས་པའི་�ིན་�བས་དེ་�ོད་ལ་�ིན། 4ང་ཡིས་ཁོ་ལ་མི་རིགས་�ིི་འགོ་པ་དང། དམག་ད�ིར་བཀོད་
ནས་ཁོ་བ�ད་ངས། དེ་ཚ�ར་ང་ཡི་མ�་�ོབས་�ོན་པ་ཡིན། 5ད་ཆ་�ོད་ཚ�ས་�ི་�ལ་མི་རིགས་ཚ�་ལ་འབོད། �བས་
ཤིག་དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་ངོ་མི་ཤེས། ད་ཆ་�ོད་ཚ�་མཉམ་བ�གས་�གས་ནས་ཡོང་། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ཡིས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�བ་པར་�་�་ཡིན། ང་ཡིས་
�ོད་ཚ�ར་ཆེ་མཐོང་གཟི་བ�ིད་�ོད། 6ཁོང་གི་�ོགས་�་བ�ར་ནས་ཁོང་ལ་�ོན་ལམ་འདེབས། ད་�་ཁོང་ནི་ཐག་
ཉེར་ཡོད་པ་ཡིན། 7�ོད་ངན་རང་གི་�ེད་�གས་དོར་བ�ག་ནས། དེ་ཚ�འི་བསམ་�ོ་གཏོང་�ལ་བ�ར་�་བ�ག། 
དེ་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ོགས། དེ་ཚ�་�ོ་ཁ་བ�ར་�་འ�ག་ཅིག་དང་། ཁོང་ནི་
�མས་བ�ེ་བཟོད་གསོལ་གནང་�ར་མ�ོགས། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ང་ཡི་བསམ་�ོ་
�ོད་ཚ�འི་བསམ་�ོ་�ར་མེད། ང་ཡི་ལམ་ནི་�ོད་ཚ�འི་ལམ་མི་འ�། 9ས་ལས་མཐོ་རིས་ཇི་�ར་མཐོ་བ་�ར། �ོད་
�ེང་ང་ཡི་ལམ་དང་བསམ་�ོ་མཐོ། 10ང་ཡི་བཀའ་ནི་ཁ་ཆར་བབ་པ་བཞིན། དེ་ཚ�་གནམ་ནས་ས་གཞིར་�་�ིན་
བབས། དེ་ཚ�ས་�ོན་ཐོག་�ེས་�་འ�ག་པ་དང་། སོ་ནམ་པ་ལ་སོན་དང་ཟ་མཁན་ལ་ཟས་�ིན་ནོ། 11དེར་བ�ེན་
ང་ཡི་�ས་པའི་བཀའ་འང་དེ་�ར་�ས། དེ་ཡིས་ང་ཡི་འཆར་གཞི་མི་འགལ་ལོ། ང་ཡིས་�་�ར་བཏང་བ་ཚང་མ་
དེ་ཡིས་�ིས། 12�ོད་ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོན་ནས་དགའ་ཞིང་ཏོན། �ོད་ཚ�་�ོང་�ེར་ནང་ནས་ཞི་བདེར་འ�ིད། རི་དང་རི་
�ན་�མས་ནི་གཞས་གཏོང་ངོ་། ཤིང་�ོང་�མས་ནི་དགའ་�ོའི་�ད་འབོད་�ེད། 13ད་�་ཚ�ར་ཤིང་ཡོད་པའི་ས་
གནས་�་སོམ་ཤིང་�ེས་པར་འ�ར། ཚ�ར་མའི་�ལ་�་ཧ་དས་ཤིང་�ེས་འ�ར། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་
�ིས་�ན་གསོ་ཆེད། �ག་�་གནས་པའི་མཚན་མར་�ར་བར་འ�ར༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 56 

དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་ནང་མི་རིགས་ཚང་མ་�ད་ཡོང།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་མི་མང་�མས་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ིམས་�ང་དང་�ང་པོ་ཇི་ཡིན་པ་�མས་
�ིས་ཤིག གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་མ�ོགས་པོར་�ོད་ལ་�ོབ་�་ཡིན་ནོ། 2ངས་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་གཏན་�་�ང་
མཁན་དང་། དེ་ལོག་པར་བེད་�ོད་མི་�་མཁན་ལ་�ིན་�ིས་�བས་�་ཡིན། ངན་ལས་ཅི་ཡང་མི་�ེད་མཁན་ལ་
�ིན་�ིས་�བས་�་ཡིན་ནོ། 3�ི་�ལ་བ་ཞིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་དང་མཉམ་�་བ�ད་མཁན་�ིས། ང་
ཁོང་གི་མི་མང་མཉམ་�་མཆོད་པ་�ེད་�་འ�ག་གནང་གི་མ་རེད་ཅེས་བ�ོད་མི་�ང་། མི་�ག་�མ་པ་ཞིག་གིས་
ཁོ་པར་�་�་མེད་�བས་དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་གི་ཆ་ཤས་�་མི་ཡོང་བསམ་པ་�་བ་ནས་�ེད་མི་�ང་། 4མི་དེ་
ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་�ར་ག�ངས་པ། �ོད་�ིས་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་�ང་བ�ི་�ས་པ་དང་། ང་
མཉེས་པ་འབའ་ཞིག་གི་ལས་�ས་པ་དང་། དམ་ཚ�ག་བ�ན་པོས་ངའི་དམ་བཅའ་�ང་ནས་ང་ལ་�ས་བ�ར་�་
བ་ཡིན་ན། 5�ོད་�ི་མིང་ངའི་མཆོད་ཁང་ནང་ངའི་མི་མང་གི་�ོད་�་�ོད་ལ་�་དང་�་མོ་ཡོད་པ་ལས་�ས་
�ན་རིང་བ་�ན་པར་�ེད་དོ། �ོད་ལ་ནམ་ཡང་བ�ེད་པར་མི་འ�ར་ཞེས་སོ། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ི་�ལ་
བ་ཚ�་ཁོང་གི་ཆ་ཤས་�་འ�ར་བ་དང་། ཁོང་ལ་བ�ེ་བའི་ཞབས་�ི་�་མཁན་དང་། ངལ་གསོ་བའི་ཞག་�ང་
མཁན་དང་། དམ་ཚ�ག་བ�ན་པོས་ཁོང་གི་དམ་བཅའ་�ང་མཁན་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 7�ོད་ལ་ངས་ངའི་དམ་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

པའི་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་�་འ�ིད་པ་དང་། ངའི་�ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ཁང་པར་�ོད་ལ་དགའ་�ོ་�ིན་པ་དང་། �ོད་
�ིས་ངའི་མཆོད་�ིའི་�ེང་�ལ་བའི་དམར་མཆོད་�མས་ལ་ངས་ངོས་ལེན་�འོ། ངའི་མཆོད་ཁང་དེ་མི་རིགས་
ཡོངས་�ི་�ོན་ལམ་འདེབས་སའི་ཁང་ཞེས་�གས་པར་འ�ར་རོ། 8�་ན་མེད་པའིི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་བཙན་�ོལ་ནས་�ིམ་�་འ�ིད་ཕེབས་མཁན་�ིས། དེ་ཚ�་མཉམ་�་བ�གས་པར་ད་�ང་མི་མང་པོ་
འ�ིད་ཕེབས་�འི་དམ་བཅའ་གནང་བ་ཡོད་དོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་འགོ་པ་ཚ�ར་�ོན་བ�ོད་གནང་བ།  

9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ི་�ལ་བའི་མི་རིགས་ཚ�ར། ནགས་�ི་སེམས་ཅན་�ར་ཡོང་ནས་ཁོང་གི་མི་མང་ལ་ཟ་
བའི་�ིར་ཤོག་ཅིག་ག�ངས་ཡོད། 10ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངའི་མི་མང་ལ་ཉེན་བ�་གཏོང་བར་�་མཁན་
འགོ་པ་�མས་ལོང་བ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་གང་ཡང་མི་ཤེས་སོ། དེ་ཚ�་འཆང་མི་�བ་མཁན་འདོགས་�ི་�ར་ཡིན་པ་
དང་། དེ་ཚ�་ཉལ་ནས་གཉིད་ལམ་གཅིག་པོ་མཐོང་བར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�་ཇི་�ར་ཉལ་�ར་དགའོ། 11དེ་ཚ�་ནམ་ཡང་
�ོད་པ་མི་�གས་མཁན་�ི་འདོད་�མ་ཅན་�ི་�ི་�ར་ཡོད། འགོ་པ་དེ་ཚ�་ལ་གོ་ཤེས་མེད་པ་དང་། དེ་ཚ�་རེ་རེས་
རང་གིས་འདོད་པ་�ར་�ེད་པ་དང་། རང་གི་མཁེ་ཕན་ཤ་�གས་འཚ�ལ་ལོ། 12ར་བཟི་པ་ཚ�ས་ང་ཚ�་ལ་�ན་ཆང་
�ན་�་ལེན་དགོས་ཟེར་བ་དང་། གང་འ�ང་�བ་པ་འ�ང་དགོས། སང་ཉིན་དེ་རིང་ལས་ལེགས་པ་ཡོང་ཞེས་
�ས་སོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 57 

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�་འ�ར་མཆོད་པར་�ོན་བ�ོད།  

1མི་བཟང་པོ་འཆི་བ་ལ་�ས་�ང་མི་ཤེས་པ་དང་དོ་�ང་མི་�ེད་དོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�་འཆི་བའི་�བས་�་�ེན་ངན་
གང་གི་�ང་དེ་ཚ�ར་གནོད་པར་མི་�ེད་དོ། 2མི་ཚ�་བཟང་པོའི་ངང་གནས་མཁན་ཚ�ར་འཆི་བར་ཞི་བདེ་དང་ངལ་
གསོ་�ེད་དོ། 3�ོད་ཚ�་�ིག་ཅན་ཚ�་�ིམས་ཞིབ་ཡོང་བའི་ཆེད་�་འདིར་ཤོག་ཅིག �ོད་ཚ�་ངན་�གས་མཁན་དང་
ལོག་གཡེམ་པ་དང་�ད་འཚ�ང་མ་ལས་བཟང་བ་མེད་དོ། 4�ོད་ཚ�ས་�་ལ་འ�་ལས་བ�བ་�ི་ཡོད་དམ། �ན་
ཅན་�ོད་ཚ�་�་ལ་འ�་འམ། 5�ོད་ཚ�འི་ཤིང་�ོང་དམ་པ་དེ་ཚ�འི་འོག་�་འ�ིག་�ོད་�ས་ནས་�་�་�ིན་མཁན་
�ིི་�་�མས་ལ་མཆོད་དོ། �ག་�ག་ཚ�འི་�་འ�མ་�་རང་གི་�་�་�མས་ལ་དམར་མཆོད་�་�ལ་ལོ། 6དེ་ནས་
�ོད་ཚ�ས་�ོ་འཇམ་པོ་�ངས་ནས་�་�ར་དེ་ཚ�་ལ་མཆོད་དོ། �ོད་ཚ�ས་�ན་ཆང་དེ་ཚ�་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ི་�ལ་�་
�ག་པ་དང་དེ་ཚ�་ལ་འ�འི་མཆོད་པ་འ�ེར་ཡོང་ངོ། �ོད་ཚ�འི་བསམ་པར་ངས་དེ་ཚ�ར་དགའ་གི་རེད་བསམ་�ི་
འ�ག་གམ། 7�ོད་ཚ�ས་རི་མཐོ་པོའི་�ེང་དམར་མཆོད་འ�ལ་བ་དང་། འ�ིད་�ོད་�ེད་པར་�ིན་ནོ། 8�ོད་�ི་
�ག་�ོའི་�་འ�་�མས་�ོའི་མ�ན་ནང་ལ་�ིགས་ནས། �ོད་�ིས་ང་ལ་�ངས་སོ། �ོད་རང་གི་�ོན་གོས་�ད་
ནས་�ོད་�ི་�ིང་�ག་དེ་མཉམ་�་ཉལ་བའི་ཆེད་ད�ལ་�ད་ནས་དེ་མཉམ་�་ཉལ་�ི་�་ཆེན་པོའི་�ེང་�་
འཛ�གས་སོ། དེར་�ོད་�ི་འདོད་ཆགས་�ོ་ཁེངས་བར་�ེད་དོ། 9�ོད་�ིས་�ི་ཞིམ་�ི་�མ་�ག་ནས་མོ་ལེག་�་ལ་



ཡེ་ཤ་�ཱ 

མཆོད་པར་འ�ོའོ། མཆོད་པའི་�་འཚ�ལ་བའི་ཆེད་�ོད་�ིས་ཐག་རིང་དང་གཤིན་པོའི་�ིང་བཅས་པར་བང་ཆེན་
བཏང་ངོ། 10�་གཞན་�མས་འཚ�ལ་�བས་ཐང་ཆད་པར་འ�ར་ན་ཡང་�ོད་�ི་རེ་ཐག་བཅད་པར་མི་�འོ། �ོད་
�ི་བསམ་�ོར་�ག་�ོའི་�་འ�་ཚ�ས་�ོད་ལ་�ོབས་�གས་�ད་ནས་�ོད་�ོ་པོར་འ�ར་�ི་མ་རེད་བསམ་མམ། 
11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ོད་�ིས་ང་ལ་�ན་ཤོད་པ་དང་ང་ཆ་ཚང་བ�ེད་པར་འ�ར་བ་
དང་�ོད་འཇིགས་པར་བཟོ་མཁན་�་འདི་ཚ�་�་རེད་དམ། ངས་�ས་ཚ�ད་རིང་པོའི་བར་�་སིམ་མེར་བ�ད་
�བས་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་�ས་བ�ར་�་�་མཚམས་འཇོག་�ེད་པ་རེད་དམ། 12�ོད་ཚ�ས་གང་�ས་པ་�མས་�ང་
བདེན་ཡིན་བསམ་�ི་ཡོད་ན་ཡང་། ངས་�ོད་�ི་�་�ོད་�མས་འཐེར་འདོན་�་�་ཡིན་པ་དང་། �ོད་�ི་�་འ�་
ཚ�ས་�ོད་ལ་རོགས་�ེད་མི་�བ་བོ། 13�ོད་�ིས་རོགས་རམ་�ི་ཆེད་�་འབོད་�བས་�་�ོད་�ི་�་འ�་ཚ�ར་�ོབ་
�་འ�ག་ཅིག དེ་ཚ�་�ང་འ�བ་ཡང་པོ་ཞིག་གིས་འ�ེར་བར་འ�ར་རོ། འོན་�ང་ང་ལ་�ོ་བཀལ་�་མཁན་ཚ�་
�ལ་�་བ�ད་ནས་ངའི་མཆོད་ཁང་�་ང་ལ་མཆོད་པར་�ེད་དོ༎  

དཀོན་མཆོག་གིས་རོགས་རམ་དང་གསོ་བ་གནང་�འི་ཞལ་བཞེས།  

14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངའི་མི་མང་�མས་ངའི་སར་ལོག་�་འ�ག་ཅིག། ལམ་འགོག་�ེན་
�མས་�ིར་འ�ད་ཅིག། ལམ་བཟོས་ནས་དེ་�་�ིགས་�ོས་ཤིག། 15ང་�ན་�་གནས་པའི་དཀོན་མཆོག་མཐོ་པོ་
དང་དམ་པ་དེ་ཡིན། ང་གནས་མཐོ་པོ་དང་དམ་པར་�ོད་དོ། འོན་�ང་�ོ་�ོབས་དང་རེ་བ་�ར་གསོ་�ེད་པའི་
ཆེད་�་ང་མི་མང་ཉམས་�ང་དང་འ�ོད་སེམས་ཅན་ཚ�འི་མཉམ་�་ཡང་བ�ད་དོ། 16ངས་ངའི་མི་མང་ལ་�ོག་
�ད་པ་དང་ངས་�་མ�ད་ནས་དེ་ཚ�་ལ་�ོན་བ�ོད་དང་�ས་གཏན་�་དེ་ཚ�་ལ་མི་�ོའོ། 17དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་དང་
འདོད་�མ་�ི་�ེན་�ི་ངས་དེ་ཚ�ར་�ོ་བ་དང་ཉེས་ཆད་གཏོང་ནས་�ངས་བ་ཡིན། འོན་�ང་དེ་ཚ�འི་སེམས་�ོང་
པོ་ཡིན་�བས་དེ་ཚ�་རང་གི་ལམ་�་�་མ�ད་ནས་�ིན་ཡོད་དོ། 18ངས་དེ་ཚ�ས་ལས་ཇི་�ས་ཡོད་པ་ཤེས་�ི་ཡོད། 
འོན་�ང་ངས་དེ་ཚ�་གསོ་བར་�ེད་དོ། ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ེ་འ�ིད་དང་རོགས་རམ་�ེད་པ་དང་། �་ངན་�ེད་མཁན་
�མས་ལ་སེམས་གསོ་�ེད་དོ། 19ངས་ཉེ་འཁོར་དང་ཐག་རིང་�་ཡོད་པ་ཚང་མར་ཞི་བདེ་�ོད་པ་དང་། ངའི་མི་
མང་ཚ�ར་ངས་�ག་གསོ་བར་�ེད་དོ། 20འོན་�ང་མི་ངན་པ་�མས་�་མཚ�་འ�གས་པ་དང་འ�་བས་དེའི་�་
�བས་�ིས་བཙ�ག་པ་དང་འདམ་�བ་འ�ེར་ཡོང་བ་མཚམས་མི་ཆད་དོ། 21�ིག་ཅན་ལ་བ�ན་ཆ་མེད་ཅེས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ཡོད་དོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 58 

�ང་གནས་ངོ་མ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ད་�གས་གང་�བ་�བ་�བ་ནས། ངའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ལ་
དེ་ཚ�འི་�ིག་པའི་�ོར་ལ་ཤོད་ཅིག 2དེ་ཚ�ས་ང་ལ་ཉིན་�ར་མཆོད་པ་དང་། ངའི་ལམ་ཤེས་འདོད་དང་། ངའི་
བཀའ་�ིམས་�མས་ལ་�ང་བ�ི་�་འདོད་ཡོད་�ོར་བ�ོད་�ི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་ལ་ངས་�ིམས་�ང་པོ་�ོད་
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པའི་འདོད་པ་ཡོད་པ་དང་ང་ལ་དེ་ཚ�ས་མཆོད་�ར་དགའ་བ་ཡོད་ཅེས་བ�ོད་དོ། 3མི་མང་གིས་འ�ིས་པ། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་�ང་མི་གནང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་ཅིའི་�ིར་�ང་གནས་�ང་དགོས་སམ། ཁོང་གིས་ང་
ཚ�་ལ་ཡ་མ་གནང་བ་ཡི་ན་ང་ཚ�ས་ཟས་མི་ཟ་བར་ཅིའི་�ིར་�ོད་དམ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་བཀའ་
གནང་བ། བདེན་པ་ཅི་ཡིན་ཟེར་ན་�ོད་�ིས་�ང་གནས་�ང་བ་དང་། �ས་མ�ངས་�ོད་�ིས་རང་གི་ཁེ་ཕན་
�ང་བ་དང་ལས་མིར་མནར་གཅོད་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 4�ོད་�ི་�ང་གནས་�ི་�ོད་�ག་པོར་འ�ར་བ་དང་འ�ག་
�ོད་དང་འཁོན་འཛ�ན་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང་། �ོད་�ི་འདོད་པས་�ང་གནས་དེ་�ར་�ིས་པས་ངས་�ོད་ཚ�འི་
�ོན་ལམ་ལ་ཉན་�ི་རེད་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། 5�ོད་ཚ�ས་�ང་གནས་�ང་�བས་རང་གི་རང་ལ་�ག་པོ་གཏོང་
གི་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་�འི་འདབ་མ་�ར་རང་གི་མགོ་�ར་བ་དང་། དེའི་�ང་ལ་ཉལ་བའི་ཆེད་�་ཕད་དང་གོག་
ཐལ་བ�མ་�ི་ཡོད། དེ་ལ་�ོད་ཚ�ས་�ང་གནས་ཟེར་�ི་ཡོད་དམ། �ོད་ཚ�འི་བསམ་�ོར་དེས་ང་དགའ་གི་རེད་
བསམ་�ི་འ�ག་གམ། 6ངས་འདོད་པའི་�ང་གནས་ནི། �ོད་ཚ�འི་མནར་གཅོད་�ི་�གས་�ོག་དང་�ང་མིན་�ི་
མཉའ་ཤིང་�ིར་འ�ད་ནས་མནར་གཅོད་�ོང་མཁན་�མས་རང་དབང་�་གཏོང་ཞིག 7མི་�ོགས་པ་དང་མཉམ་
�་རང་གི་ཁ་ཟས་མཉམ་བགོས་�ེད་པ་དང་། �ིམ་མེད་ད�ལ་པོར་རང་གི་�ིམ་�ི་�ོ་�ེས་ཤིག། �ོན་ཆས་གང་
ཡང་མེད་མཁན་ཚ�ར་�ོན་གོས་�ིན་པ་དང་། རང་གི་གཉེན་མཚན་ཚ�ར་རོགས་ཕན་�་�ར་ཁས་ལེན་མེད་པ་མ་
�ེད་ཅིག 8དེ་ནས་�ོད་ལ་ངའི་�གས་�ེ་དེ་�་�ོའི་ཉི་མ་�ར་འཚ�ར་བ་དང་། �ོད་�ི་�་མ�ོགས་པོར་གསོས་
པར་འ�ར། �ོད་�ོབ་པའི་ཆེད་ང་�ག་�་�ོད་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་སོ། ང་མ�ན་�་ཡོད་པ་ལས་�ོད་�ི་
�ོགས་ཐམས་ཅད་ནས་�ང་བར་�འོ། 9�ོད་�ིས་�ོན་ལམ་འདེབས་པར་ངས་ལན་འདེབས་�་བ་དང་། �ོད་
�ིས་ང་ལ་འབོད་�བས་ངས་�ོད་ལ་ལན་འདེབས་པར་�འོ། �ོད་�ིས་མནར་གཅོད་དང་། གཉའ་ཤིང་བཀལ་བ་
དང་། ཚ�ག་ངན་�མས་མཚམས་འཇོག་�ས་པ་ཡིན་ན། 10�ོད་�ིས་�ོགས་པར་ཟས་�ིན་པ་དང་དེ་ཚ�འི་དགོས་
དོན་�བ་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ི་མཐའ་འཁོར་�ི་�ན་པ་�མས་ཉིན་�ང་གི་འོད་�་འ�ར་རོ། 11ངས་�ོད་ལ་�ག་
�་ལམ་�ོན་པ་དང་། བཟང་པོའི་རིགས་�ི་�ོད་�ི་འདོད་དོན་�མས་�བ་པར་�། ངས་�ོད་�གས་ཆེན་པོ་དང་
བདེ་པོར་གནས་པར་�་�་དང་། �ོད་�་འབོལ་པོ་ཡོད་པའི་�མ་ར་དང་ནམ་ཡང་མི་�མ་པའི་�་མིག་�་�ར་
འ�ར་རོ། 12�ོད་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ལོ་མང་རིང་�་�ང་གོག་�་གནས་པ་�མས་�ར་བཞེངས་དང་�ིག་�ང་�ིང་
པའི་�ེང་བཟོ་བར་འ�ར། �ོད་ཚ�་ལ་�ིག་པ་�ར་གསོ་�ེད་མཁན་དང་ཁང་པ་�ང་གོག་�མས་�ར་གསོ་�་
མཁན་�ི་མི་མང་ལ་ངོ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ༎  

ངལ་གསོ་བའི་ཞག་�ང་མཁན་ཚ�ར་�་དགའ།  

13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ོད་ཚ�ས་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དེ་དམ་པར་�ིས་པ་དང་། ཉིན་དེར་
རང་གི་ཁེ་ཕན་�ི་�ེས་�་མ་�ངས་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་འ�ལ་�ོད་མ་�ེད་པ་དང་ལས་སོགས་གང་ཡང་མ་�ས་
པར་ཉིན་དེར་ལེ་ལོའི་གཏམ་མི་�་ཞིང་ངའི་ཉིན་དམ་པ་དེར་རིན་ཐང་�ིས་ནས་ཆེ་མཐོང་�ས་པ་ཡིན་ན། 14དེ་
ནས་�ོད་ཚ�ར་ང་ལ་ཞབས་�་�་བའི་དགའ་བ་དེ་�ེད་པར་འ�ར་རོ། ངས་�ོད་ཚ�ར་འཛམ་�ིང་ཡོངས་ལ་�ས་
བ�ར་ཡོང་བ་�་�་དང་། ངས་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་ཡ་ཀོབ་ལ་�ད་པའི་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ལོངས་�ོད་པར་འ�ར་
ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  



ཡེ་ཤ་�ཱ 

ཡེ་ཤ་�ཱ 59 

�ང་�ོན་པས་མི་མང་གི་�ིག་པར་�ོན་བ�ོད་གནང་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ོད་ཚ�ར་�ོབ་�ར་ཧ་ཅང་�ོ་པོ་ཡང་ན། �ོད་ཚ�འི་�བ་རོགས་�ི་ཆེད་�་�ད་འབོད་
གསན་�ར་ཤིན་�་འོན་པ་རེད་མ་བསམ་ཞིག 2�ོད་ཚ�འི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་ཁོང་གིས་�ོད་ཆོའི་�ད་འབོད་མི་
ཐོས་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་ལ་མཆོད་ཐོབས་�་�བས་�ོད་ཚ�འི་�ིག་པས་�ོད་ཚ�་དང་དཀོན་མཆོག་གི་དབར་ཁ་
�ལ་ནས་ཡོད་དོ། 3�ོད་ཚ�ར་�ན་བཤད་པ་དང་�ག་ལས་དང་�ོག་གཅོད་པའི་ཉེས་�ོན་ཡོད་དོ། 4�ོད་ཚ�་
�ིམས་ཁང་�་སོང་ན་ཡང་�ོད་�ི་�ོགས་�་�ིམས་�ང་མེད་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་ཁ་མ�་ཐོབ་པར་�ན་ལ་རེ་བ་
བཅོལ་ལོ། �ོད་ཚ�ས་གཞན་ལ་གནོད་པའི་འཆར་གཞི་�ར་�ེད། 5-6�ོད་ཚ�ས་�ས་ངན་བ�ོམ་པ་�མས་�ག་�ལ་
�ི་�ོ་ང་�ར་ཉེན་ཅན་ཡིན་པ་དང་། �ོ་ང་དེ་བཅག་པ་ཡིན་ན་�ལ་ཐོན་པར་འ�ར། འོན་�ང་�ོད་ཚ�འི་�ས་
ངན་�ིས་�ོད་ཚ�ར་ལེགས་པར་མི་ཡོང་བ་དང་། དེ་ཚ�་�ོམ་ཐག་གི་བཟོས་པའི་�ོན་གོས་�ར་ཕན་མེད་ཡིན་ནོ། 
7�ོད་ཚ�ས་�ག་�་ངན་པ་འབའ་ཞིག་�་�འི་འཆར་གཞི་གཏིང་བ་དང་། དེ་�ར་�་�ར་�ག་�ང་མི་�བ་བོ། 
�ོད་ཚ�ས་མི་�ོན་མེད་གསོད་པར་ཡང་ཐེ་ཚ�མ་མི་�ེད་པ་དང་། �ོད་ཚ�་གང་�་སོང་ཡང་ལམ་�མས་�ང་གོག་
བཟོ་བ་དང་�ོར་�ོན་གཏོང་ངོ། 8�ོད་ཚ�་ཉེ་འཁོར་ཡོད་�ས་�་ལ་ཡང་བ�ན་པོ་མེད་པ་དང་། �ོད་�ིས་ལས་
གང་�ས་པ་�མས་�ིམས་�ང་པོ་མེད་པ་དང་། �ོད་ཚ�་ལམ་�ོག་�ོག་ནང་འ�ོ་བ་དང་། ལམ་དེའི་ནང་འ�ོ་མི་
�་ཡང་བ�ེན་པོ་མེད་དོ༎  

མི་མང་གིས་རང་གི་�ིག་པར་ཁས་ལེན་�ས་པ།  

9མི་མང་གིས་�ས་པ། ད་ང་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་ལས་མི་�ོབ་པའི་དོན་
ཤེས་སོ། ང་ཚ�་འོད་ཡོང་བའི་རེ་བ་�ས་�ང་དེར་�ན་པ་འབའ་ཞིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་དང། 10ང་ཚ�་མི་ལོང་བ་
�ར་�ར་�ལ་བ�བ་བོ། མཚན་མོ་�ར་�་ང་ཚ�་འཆི་བའི་�ལ་�ི་�ན་པའི་ནང་ཡོད་པ་�ར་ཉིན་�ང་ཡང་�ང་
པ་ཐོག་ནས་འ�ལ་ལོ། 11ང་ཚ�་འཇིགས་པ་དང་�ག་བ�ལ་ནང་ཡོད་པས། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་མནར་གཅོད་
དང་ནོར་བ་ལས་�ོབ་པར་རེ་བ་�ས་ན་ཡང་དེ་�ར་�ང་མི་�བ་བོ། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ང་ཚ�ས་�ེད་�ི་
�ན་�ར་�ིས་པའི་ཉེས་པ་མང་པོ་ཡོད། ང་ཚ�འི་�ིག་པས་ང་ཚ�ར་�ོན་བ�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དེ་ཚང་མ་ང་ཚ�ས་
ཤེས་�ི་ཡོད་དོ། 13ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་ངོ་ལོག་�ས་པ་དང་། �ེད་ལ་�ངས་བ་དང་�ེད་�ི་�ེས་�་འ�ག་�ར་ཁས་
ལེན་�ས་མེད་པ་དང་། ང་ཚ�ས་གཞན་ལ་བཙན་གནོན་�ས་པ་དང་�ེད་ལས་�ོ་ཁ་བ�ར་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�འི་
བསམ་�ོ་�མས་ནོར་འ�ལ་དང་ང་ཚ�འི་གཏམ་�མས་�ན་ཡིན་ནོ། 14�ིམས་�ང་�ིར་འ�ད་�ས་པ་ཡིན་ན་
�ང་བདེན་ཉེ་འ�ིས་�་ཡོང་མི་�བ་བོ། བདེན་པ་�་ལམ་�་འ�ལ་བ་དང་དེར་�ང་པོ་གནས་མི་�བ་བོ། 
15�ང་པོ་ཧ་ཅང་�ང་�ང་ཡོད་�བས་ངན་པ་མཚམ་འཇོག་�་མཁན་དེ་�མས་གནོད་�ོན་�ང་བའི་མི་�མས་
�་འ�ར་རོ༎  



ཡེ་ཤ་�ཱ 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མི་མང་ལ་�ོབ་པ་གནང་�འི་�་�ིགས་གནང་བ།  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་དག་གཟིགས་གནང་ནས་�ིམས་�ང་མེད་པ་དེ་ལ་�གས་མ་ད�ེས་སོ། 16ཁོང་གིས་
མནར་གཅོག་�ོང་མཁན་ལ་རོགས་�་མཁན་�་ཞིག་མེད་པ་གཟིགས་ནས་ཡ་མཚན་གནང་ངོ་། དེ་འ�་སོང་ཙང་
དེ་ཚ�་�ོབ་ཆེད་དང་�ལ་ཁ་ཐོབ་ཆེད་ཁོང་གི་རང་ཉིད་�ིས་མ�་�ོབས་བེད་�ོད་གནང་ངོ། 17ཁོང་གིས་�ིམས་
�ང་ནི་�བ་�ི་�ོད་�ང་�ར་དང་�བ་པའི་མ�་�ོབས་�ོག་�ར་�ོན་པ་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་ཚང་མ་�ང་
བདེན་བཟོ་བ་དང་མི་མང་གི་ནོར་འ�ལ་�ི་ཆེད་�ག་བ�ལ་�ོང་བར་ཉེས་ཆད་གཏོང་བ་དང་། ད�་ལེན་གནང་
བར་�གས་འདོད་ཆེན་པོའི་ན་བཟའ་བཞེས་གནང་ཡོང། 18ཁོང་གིས་ད�་བོ་�མས་�ིང་�ན་�་�ོད་མཁན་
དང་བཅས་པར་དེ་ཚ�འི་ལས་དང་བ�ན་ནས་ཉེས་ཆད་གཏོང་གནང་ཡོང་། 19ཤར་ནས་�བ་བར་�ོད་མཁན་
ཚང་མས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་མ�་�ོབས་ཆེན་པོ་ལ་འཇིག་པར་འ�ར། ཁོང་ནི་�གས་�་དང་�ང་�གས་ཆེན་པོ་
�ར་ཕེབས་པར་འ�ར་རོ། 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མི་མང་ལ་བཀའ་གནང་བ། ང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་
�ོད་ཚ�ར་�ང་བ་དང་རང་གི་�ིག་པ་ལས་�ིར་ལོག་མཁན་�མས་ལ་�བ་པའི་ཆེད་ཡོང་གི་ཡིན། 21ངས་�ོད་ཚ�་
དང་མཉམ་�་དམ་བཅའ་ཞིག་འཇོག་�་ཡིན་ནོ། ངས་གཏན་�ི་ཆེད་�ོད་ཚ�ར་ངའི་མ�་�ོབས་དང་�ོབ་�ོན་
�ིན་པ་དང་། ད་ནས་བ�ང་�ོད་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་དང་�ོད་ཚ�འི་�་�ག་དང་རིགས་བ�ད་ཚ�ར་�ས་
�ག་�་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས་པའི་�ོབ་�ོན་�འོ༎  
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ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མ་འོངས་པའི་གཟི་བ�ིད།  

1�ེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལངས་ཞིག། ཉི་མ་�ར་འཚ�ར་ཞིག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་�ོད་�ེང་ཤར་
བཞིན་འ�ག། 2མི་རིགས་གཞན་�མས་�ན་པས་བཀབ་པར་འ�ར། འོན་�ང་�ོད་�ེང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་གི་འོད་ཤར་རོ། ཁོང་བ�གས་པའི་འོད་དེ་�ོད་མཉམ་གནས་པར་འ�ར། 3མི་རིགས་�མས་ནི་�ོད་�ི་འོད་
ལ་འཁོར། �ལ་པོ་�མས་ནི་�ོད་�ི་ཉི་གསར་འོད་ལ་འཁོར། 4ད་�་ཇི་�ང་�ོད་�ི་མཐའ་འཁོར་ལ་�ོས་ཤིག། 
�ོད་�ི་མི་�མས་�ིམ་�་ཡོང་བར་འཛ�མས། �ོད་�ི་�་�མས་ཐག་རིང་ནས་ཡོང་ངོ་། �ོད་�ི་�་མོ་�མས་ནི་�་
�་�ར་འ�ེར་ནས་ཡོང། 5�ོད་�ིས་འདི་མཐོང་ནས་ཡིད་འ�ོག་འ�ར། �ོད་�ི་སེམས་ནི་དགའ་ཞིང་�ས་འདར་
འ�ར། མི་རིགས་�མས་�ི་�་ནོར་�ོད་སར་འ�ེར། དེ་ཚ�འི་�་ནོར་�་མཚ�འི་ཕར་�ོགས་ནས་ཡོང་བར་འ�ར། 
6མིད་ཡན་དང་ཨེ་�ཱའི་ས་�ལ་ནས། �་མོང་�མས་�ི་�་ཚ�གས་ཆེན་པོ་ཡོང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་གསེར་དང་
�ོས་ནི་ཤེ་བྷ་ནས་འ�ེར་ཡོང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཇི་�ར་མཛད་པའི་�ོར། འ�ིན་བཟང་དེ་ནི་མི་
མང་�མས་�ིས་བཤད། 7ཀེ་དར་དང་ནི་ནེ་བ་ཡོད་�ི་�ག་ཡོངས་ནི། �ོད་སར་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ིར་འ�ེར་
ཡོང་ངོ་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མཉེས་�ིར་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་�ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་
ནི། �ོན་ལས་�ག་པའི་གཟི་བ�ིད་ཅན་བཟོ་གནང་། 8�ིན་�ར་ཡོང་མཁན་ཡང་ན་འཚང་�་�ར་བཞིན། ལོག་
ཡོང་མཁན་�ག་རོན་�ར་དེ་ཚ�་�་ཡིན་ནམ། 9�་དེ་ཚ�་�ིང་�ན་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མི་མང་
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�ིམ་�་འ�ེར། ཁོང་གི་རང་གི་མི་མང་ལ་མི་རིགས་ཚང་མས། �ས་བ�ར་�་བར་མཛད་མཁན། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་དམ་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཚན་ལ་�ས་བ�ར་�་བའི་ཆེད། དེ་ཚ�ས་གསེར་དང་ད�ལ་
�མས་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་ག�ངས་པ། �ི་�ལ་བ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་
�གས་རི་�ར་�་བ�ིགས། དེ་ཚ�འི་�ལ་པོས་�ོད་ཚ�ར་ཞབས་�་�ེད། ང་ནི་�ོ་�བས་�ོད་ཚ�ར་ཆད་པ་བཏང་། 
འོན་�ང་ད་ངས་�ོད་ལ་�གས་�ེ་དང་ནི་�ིང་�ེ་བ�ན། 11�ལ་ཁབ་ཚ�་ཡི་�ལ་པོ་ཚ�ས་རང་གི་ནོར། �ོད་ཚ�འི་
�ང་�་འ�ེར་ནས་ཡོང་བའི་ཆེད། �ོད་ཚ�འི་�ལ་�ོ་�མས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་འ�ེད། 12འོན་�ང་�ོད་ཚ�ར་
ཞབས་�ི་མི་�ེད་མཁན་མི་རིགས་�མས། ཆ་ཚང་ཚར་�་གཅོད་པར་�ེད་པར་འ�ར། 13ལེ་བ་ནོན་�ི་ནགས་�ི་
ཤིང་ལེགས་ཤོས། ཐང་ཤིང་�ག་ཤིང་དང་ནི་སོམ་ཤིང་བཅས། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོད་ལ་�ར་བཞེངས་ཆེད། ང་ཡི་
མཆོད་ཁང་མཛ�ས་�ག་ཅན་བཟོ་ཆེད། ང་ཡི་�ོང་�ེར་གཟི་བ�ིད་བཟོས་ཆེད་འ�ེར་ཡོང་ངོ། 14�ོད་ཚ�ར་མནར་
གཅོད་གཏོང་མཁན་རིགས་�ད་ཚ�་ཡོང་ནས། �ོད་ཚ�ར་�ས་ཞབས་�ས་�ིར་མགོ་�ར་ཡོང་། �ོན་�་�ོད་ཚ�ར་
�ད་པར་�ེད་མཁན་ཚ�ས། �ོད་ཚ�འི་�ང་པར་མཆོད་པ་�ེད་པར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་�ེད་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོང་
�ེར། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ཡི། �ོང་�ེར་ཛ�་ཡོན་ཞེས་ཟེར་འབོད་པར་�ེད། 15�ོད་�ས་�བས་
ཤིག་ལ་མི་མེད་�ང་�ོང་ཆགས་པའི་�ོང་�ེར་ཡོད་ན་ཡང། ད་ནས་�ང་�ོད་ལ་�ངས་ཤིང་�ང་པོ་མི་�ེད་པར་
འ�ར། ང་ཡིས་�ོད་ལ་གཏན་�ི་དགའ་བའི་གནས། �བས་ཆེན་དང་ནི་མཛ�ས་�ག་ཅན་བཟོའོ། 16མ་ཡིས་རང་
�ག་�་�ོངས་�ེད་པ་�ར། �ོད་ལ་མི་རིགས་�མས་དང་ནི་�ལ་པོ་�མས་�ིས་�ོངས། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ོད་ཚ�་ལ་�ོབས་པ་དང། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་ཅན་�ིས། �ོད་ལ་རང་དབང་�་གཏོང་
བ་ཡིན་ཞེས་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་པར་འ�ར། 17ང་ཡིས་�ོད་ལ་ལི་ཡི་ཚབ་�་གསེར། �གས་དང་ཤིང་གི་ཚབ་�་ད�ལ་
དང་ལི། �ོ་ཡི་ཚབ་�་�གས་ནི་འ�ེར་བར་�། �ོད་�ི་�ིད་�ོང་པ་ཚ�ས་�ོད་ལ་མནར་མི་ཡོང་། ང་ཡིས་དེ་ཚ�ར་
�ིམས་�ང་དང་ནི་ཞི་བདེའི་ངང་། �ལ་�ིད་�ོངས་བར་�ེད་�་འ�ག་པར་�། 18�ོད་�ི་�ལ་�་�ག་པོའི་�་
མི་ཐོས། འཇིགས་པའི་�ོད་�ི་�ལ་འདི་ནམ་ཡང་�མ་�ར་བཟོས་མི་འ�ར། ང་ཡིས་�གས་རི་�ར་�་�ོད་ལ་
�ང་ཞིང་�ོབ། ངས་�ོད་�ོབ་པས་�ོད་�ིས་བ�ོད་པར་�ེད། 19ཉི་མས་�ོད་ལ་ཉིན་མོར་�ར་ཡང་འོད་མི་�ིན། 
ཡང་ན་�་བས་�ོད་ལ་མཚན་མཽར་འོད་མི་�ིན། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་མཐའ་མེད་འོད་�་འ�ར། ང་ཡི་
གཟི་བ�ིད་འོད་དེ་�ོད་�ེང་ཤར། 20�ོད་�ི་�་ངན་ཉི་མོ་མཐའ་མར་འ�ར། ཉི་�་གཉིས་ལས་�ན་རིང་དཀོན་
མཆོག་གནས། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ོད་�ི་མཐའ་མེད་འོད་�་འ�ར། 21�ོད་�ི་མི་མང་�ང་བདེན་
འབའ་ཞིག་�ེད། དེ་ཚ�ར་གཏན་�ི་ཆེད་�་�ལ་དེ་བདག། ཚང་མར་ང་ཡི་�བས་ཆེན་མངོན་པར་�ེད། ང་ཡིས་དེ་
ཚ�་བ�གས་པ་དང་། ང་ཡིས་དེ་ཚ�་བཟོས་པ་ཡིན། 22�ོད་�ི་�ིམ་ཚང་�ང་ཤོས་དང་ནི་ཉམས་�ང་ནི། མི་རིགས་
�བས་ཆེན་དང་ནི་�ོབས་ཆེན་འ�ར། �ས་ཚ�ད་ངེས་གཏན་དེ་ནི་�ེབས་པའི་�བས། ང་ཡིས་དེ་ནི་མ�ོགས་པོར་
�བ་པར་�ེད། ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཡིན་ནོ༎  
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ཐར་པའི་འ�ིན་བཟང།  
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1�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ལ་ཁོང་གི་�གས་ཉིད་�ིས་བཀང་བར་མཛད། �ོ་པོ་�མས་ལ་
འ�ིན་བཟང་འ�ེར་བའི་ཆེད། ཁོང་གིས་ང་ལ་བ�ོ་འ�ལ་མཛད་ནས་ནི། སེམས་ཆག་པ་�མས་གསོ་བའི་ཆེད་�་
དང་། བཙ�ན་པར་�ོད་བ�ོལ་དང་ནི་བཙ�ན་ཡོད་�མས། རང་དབང་གསལ་�གས་�ེད་པར་ང་ལ་ཁོང་གིས་
གཏོང་གནང་ངོ་། 2དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་རང་གི་མི་མང་ལ། �ོབ་པ་དང་ནི་དེ་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས། ཕམ་པར་�ེད་
པའི་�ས་ལ་�ེབས་ཡོད་པའི། གསལ་�གས་�ེད་�་ང་ལ་ཁོང་གིས་གཏོང་བར་མཛད་གནང་ངོ་། �་ངན་ཅན་
ཚ�ར་སེམས་གསོ་�ེད་པར། 3ཛ�་ཡོན་�་�་ངན་�ེད་མཁན་མི་�མས་ལ། �་ངན་ཚབ་�་དགའ་�ོ་དང་། སེམས་
�ག་ཚབ་�་བ�ོད་པའི་མ�ར་མ་�ོ་�ིར་ཁོང་གི་ང་ལ་བཏང་། དེ་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�་ཉིད་�ིས། འདེབས་
པར་མཛད་པའི་ཤིང་�ོང་�་�་འ�ར། དེ་ཚ�ས་�ང་བདེན་ཇི་ཡིན་�ེད་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཇི་
གནང་བར་བ�ོད་པ་�ལ། 4དེ་ཚ�ས་�ན་རིང་�ོན་�ི་�ང་གོག་�། འ�ར་བའི་�ོང་�ེར་�མས་ནི་�ར་བཞེངས་
�ེད། 5�ེ་ང་ཡི་མི་མང་�མས་�ི་�ལ་བས། �ོད་ཚ�ར་ཞབས་�་�ེད་པར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་སེམས་ཅན་�་
ལ་མིག་�་�ེད་པར་འ�ར། ས་ཞིང་འདེབས་པའི་�ན་ཚལ་བ�་�ོགས་�ེད། 6�ོད་ཚ�་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་གི་�་མ་དང་། ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཞབས་�ིར་བ�ི་བར་འ�ར། �ོད་ཚ�ས་མི་རིགས་གཞན་�ི་ནོར་
ལ་�ོད། ནོར་�མས་�ོད་ཚ�འི་ཡིན་པར་�ོབས་པ་�ེད། 7�ོད་ཚ�འི་ངོ་ཚ་དང་ནི་ཞབས་འ�ེན་�ོགས། �ོད་ཚ�་ནི་
རང་གི་�ལ་�་�ོད་པར་�ེད། �ོད་ཚ�འི་�་ནོར་�མས་ནི་ཉིས་�བ་འ�ར། �ོད་ཚ�འི་དགའ་�ོ་གཏན་�ི་ཆེད་�་
གནས། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ང་ནི་�ིམས་�ང་ལ་ནི་དགའ་བ་དང་མནར་གཅོད་
དང་ནི། �ིམས་འགལ་རིགས་ལ་�ང་བར་�ེད་�ི་ཡོད། མི་མང་�མས་ལ་དམ་�ན་�་དགའ་�ིན། ང་ཡིས་དེ་ཚ�ར་
མཐའ་མེད་དམ་བཅའ་འཇོག། 9མི་མང་�ོད་�་དེ་ཚ�་�ན་�གས་འ�ར། ངས་དེ་ཚ�ར་�ིན་�ིས་�བས་པའི་མི་
མང་ཡིན་པ། དེ་ཚ�ར་མཐོང་མཁན་ཚ�་ཡིས་ཤེས། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཇི་�ར་མཛད་པར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
དགའ་ཞིང་�ོ་བ་�ས། མོ་ནི་ཆང་སའི་ཆེད་�་མནའ་མའི་གཟབ་�ོས་�ོན་པ་འ�། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མོ་ལ་
ཐར་པ་དང་�ལ་ཁའི་གོས་གཡོག་གོ། 11ས་གཞིས་སོན་འ�ར་ཐོན་ཆེད་�ེ་བ་�ར། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས། ཁོང་གི་མི་མང་�ོབ་པར་མཛད་པ་དང་། མི་རིགས་ཚང་མས་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ༎  
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1ང་ཡིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དེ་ལ་ནི། སེམས་�གས་འཕར་བའི་ཆེད་�་�་བར་�། ང་ཡི་མོ་ལ་མ་�ོབ་པ་ཡི་བར། མོ་ཡི་
�ལ་ཁ་དེ་ནི་མཚན་�ི་དཔལ་འབར་�་�ར་མ་འཚ�ར་བར། ང་ནི་ཁ་རོགས་མི་�ོད་དོ། 2མི་རིགས་ཚང་མས་ཡེ་�་
ཤ་ལེམ་�ོད། �ལ་ཁ་ཐོབ་པ་ཡིན་པར་མཐོང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཚང་མས་�ོད་�ི་གཟི་བ�ིད་མཐོང་། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ོད་ལ་མིང་གསར་ཞིག། གནང་བ་དེ་ནས་�ོད་ལ་འབོད་པར་�ེད། 3�ོད་ཚ�་ནི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཆེད། མཛ�ས་�ག་ཅན་�ི་ཅོད་པན་�་�ར་འ�ར། 4�ར་ཡང་�ོད་ལ་�ངས་བ་ཅེས་
འབོད་མི་ཡོང་། ཡང་ན་�ོད་�ི་�ལ་ལ་�ངས་བའི་�ང་མ་ཞེས་འབོད་མི་ཡོང། �ོད་མིང་གསར་པ་ནི་དཀོན་
མཆོག་མོར་མཉེས་ཟེར། �ོད་�ི་�ལ་ལ་དགའ་བའི་�ོ་ནས་ཆང་ས་བ�བ་བ་ཟེར། གང་ལ་ཟེར་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�ོད་ལ་མཉེས། ཁོང་ནི་�ོད་�ི་�ལ་�ི་�ོ་�ར་འ�ར། 5མོ་གསར་ན་གཞོན་མནའ་མར་ལེན་པ་�ར། 
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བཀོད་པ་པོ་ཡིས་�ོད་མཉམ་ཆང་ས་བ�བ། མག་པ་རང་གི་མནའ་མར་དགའ་བ་བཞིན། �ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་
�ོད་ལ་དགའ་བར་འ�ར། 6ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོད་�ི་�གས་རིའི་ཁར། ང་ཡི་�ང་�་བཞག་ཡོད་དེ་ཚ�་ཡིས། ཉིན་
མཚན་གཉིས་པོར་ཁ་རོག་�ོད་མི་�ང་། དེ་ཚ�ས་ཁོང་གི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ལ། �ན་བ�ལ་�ིས་ནས་དེ་ཚ�་ཁོང་
ལ་བ�ེད་བ�ག་མི་�ང་། 7ཁོང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ར་གསོ་དང་། འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ིས་བ�ོད་པའི་�ོང་�ེར་
ལ། མི་མཛད་བར་�་ངལ་གསོ་འ�ག་མི་�ང་། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དམ་བཅའ་ནན་པོ་གནང་། ཁོང་
གི་མ�་ཡིས་དེ་�ར་�བ་པར་མཛད། �ོད་�ི་འ�་ནི་ད�་བོས་ཟས་མི་འ�ར། �ི་�ལ་བ་ཡིས་�ོད་�ི་�ན་ཆང་
མི་འ�ང་། 9འོན་�ང་�ོད་ཚ�་འ�་ནི་འདེབས་མཁན་དང་། �་མཁན་�མས་�ིས་བག་ལེབ་དེ་ཟ་ཞིང་། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་པར་�། �ོད་ཚ�་�ན་འ�མ་ལ་ཡང་མིག་བ�་མཁན་དང་བ�་མཁན་ཚ�ས། ང་ཡི་
མཆོད་ཁང་འ�མས་རའི་ནང་�་འ�ང་བར་�། 10�ོད་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་མི་མང་ཚ�། �ོང་�ེར་དེ་ནས་�ི་རོལ་སོང་
ཞིག་དང་། མི་མང་�ིར་ལོག་ཆེད་�་ལམ་བཟོས་ཤིག། ག�ང་ལམ་བཟོས་ནས་�ོ་�མས་�ིར་ད�ག་ཅིག། �ལ་
ཁབ་ཡོངས་�ི་ཤེས་�ིར་�གས་�ོབ་ཅིག། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་འདི་གསལ་�གས་
གནང་བཞིན་ཡོད། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་མི་མང་ཡོངས་�ོགས་ལ་�ོས་ཤིག གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�བས་པའི་མི་
མང་ལ་རང་མཉམ་�། འ�ིས་ནས་�ོད་ཚ�་�ོབ་ཆེད་ཕེབས་བཞིན་འ�ག། 12�ོད་ཚ�་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མི་མང་
དམ་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�བས་པའི་མི་མང་ཅེས་འབོད་དོ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དཀོན་མཆོག་གིས་
བ�ེ་བའི་�ོང་�ེར་དང། དཀོན་མཆོག་གིས་ནམ་ཡང་�ངས་བར་མཛད་མེད་པའི་�ོང་�ེར་ཅེས་འབོད་དོ༎  
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�ལ་ཁབ་ཚ�འི་ཐོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ལ་ཁ།  

1ཨེ་དྷོམ་�ི་བྷོཛ་�ཱའི་�ོང་�ེར་ནས་ཕེབས་མཁན་དེ་�་རེད་དམ། ན་བཟའ་ཧ་ཅང་གཟི་བ�ིད་ཅན་�ི་དམར་པོ་
བཞེས་ནས་མ�་དང་�ོབས་�གས་མཉམ་ཕེབས་མཁན་དེ་�་རེད་དམ། དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ཁོང་ནི་
�ོབ་པར་མ�་�ོབས་�ན་པ་ཁོང་གི་�ལ་ཁའི་ཆེད་གསལ་�གས་གནང་བར་ཕེབས་བཞིན་ཡོད་དོ། 2�ན་ཆང་
བཟོ་ཆེད་�ན་འ�མ་�ོག་བ�ིས་གཏོང་མཁན་�ི་མི་�་�། ཁོང་གི་ན་བཟའ་ཧ་ཅང་དམར་པོ་ཅི་ལ་ཡིན་ནམ། 
3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་གནང་བ། ངས་མི་རིགས་ཚ�་�ན་འ�མ་�ར་�ོག་བ�ིས་བཏང་བ་དང་། 
�བས་དེར་ང་ལ་རོགས་�ེད་པར་�་ཡང་�ེབས་མ་�ང་། ང་�ོ་བའི་�བས་�་དེ་ཚ�་ལ་བ�ིས་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་
�ག་གིས་ངའི་�ོན་གོས་ནག་ཐིག་�བ་སོང་། 4ངའི་མི་མང་�ོབ་པའི་�ས་ཚ�ད་�ེབས་པའི་ངས་ཚ�ད་�ིས་པ་དང་། 
དེ་ནི་དེ་ཚ�འི་ད�་བོར་ཆད་པ་གཏོང་བའི་�ས་ཚ�ད་ཡིན་ནོ། 5ངས་བ�་བའི་�བས་�། ང་ལ་རོགས་�ེད་མཁན་
�་ཡང་མེད་�ོབས་ང་ཧ་ལས་�ང་། འོན་�ང་ངས་�ོ་བས་ང་ལ་�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་བཟོས་ནས། ང་རང་ཉིད་
�ིས་�ལ་ཁ་ཐོབ་�ང་། 6ང་�ོ་བའི་ངང་�་ངས་མི་རིགས་ཚང་མ་བ�ིས་ནས་བསིལ་�ར་བཏང་བ་ཡིན། ངས་དེ་
ཚ�འི་�ོག་གི་�ག་དེ་སའི་�ེང་གཤོས་པ་ཡིན༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་གནང་བ།  



ཡེ་ཤ་�ཱ 

7ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�གས་བ�ེ་བ�ན་པོའི་�ོར་ལ་�། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་ཇི་མཛད་ངས་བ�ོད་དོ། 
ཁོང་གི་�ིང་�ེ་དང་ནི་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་ཡིས། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་མི་མང་ཚ�ར། ཤིན་�་�ག་པའི་�ིན་
�བས་གནང་བར་མཛད། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་ཚ�་ངའི་མི་མང་ཡིན་པས། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་བ�་བར་མི་
�ེད་ཅེས་ག�ང་སོ། དེར་བ�ེན་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ། 9�ག་བ�ལ་ཡོངས་ལས་�ོབ་པ་གནང་ངོ། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་རང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་�ོབ་པ་གནང་བ་དང་ཕོ་ཉས་མ་ཡིན་ནོ། ཁོང་གི་�གས་བ�ེ་དང་�ིང་�ེས་དེ་ཚ�་
ལ་�ོབ་པ་གནང་ངོ། ཁོང་གིས་འདས་པའི་རིང་�ག་�་དེ་ཚ�་ལ་གཟིགས་�ོངས་གནང་ངོ། 10འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་
ཁོང་ལ་ངོ་ལོག་�བ་པ་དང་། ཁོང་གི་དམ་པའི་�གས་ཉིད་ལ་�ོ་�་བ�ག་གོ། དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
དེ་ཚ�འི་ད�ར་འ�ར་བ་དང་། དེ་ཚ�་དང་འཐབ་པར་མཛད་དོ། 11འོན་�ང་དེ་ཚ�ས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
ཞབས་�ི་མོ་ཤེའི་�ས་�བས་�ི་འདས་པའི་�ོར་�ན་གསོས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ི་བ་�ས་པ་ནི། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་རང་གི་མི་མང་གི་འགོ་འ�ིད་ཚ�་�་མཚ�་ནས་�ོབ་པ་གནང་མཁན་དེ་གང་�་ཡོད། མོ་ཤེ་ལ་ཁོང་གིི་
�གས་ཉིད་གནང་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་གང་�་ཡོད་དམ། 12-13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མཐའ་མེད་པའི་
མཚན་�ན་�གས་ཐོབ་པར་གནང་མཁན་ཁོང་གིས་མ�་�ོབས་�ིས་མོ་ཤེ་བ�ད་ལས་�བས་ཆེན་གནང་ནས་�་
མཚ�འི་�་བོ་ཁག་གཉིས་�་བགོས་ནས། �་བོ་གཏིང་རིང་པོ་བ�ད་ནས་ཁོང་གི་མི་མང་གི་�ེ་འ�ིད་གནང་
མཁན་དེ་གང་�་ཡོད་དམ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་འ�ིད་�ིས། དེ་ཚ�འི་�ང་པ་ནགས་�ི་�་བཞིན་བ�ན་པོ་
ཡོད་པ་དང་�་བ་ནས་�བ་མེད་དོ། 14�ད་འ�ོ་�མས་ས་�ད་འཛ�མས་པོའི་�ང་གཤོང་�་འ�ིད་པ་�ར་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མི་མང་ལ་ངལ་གསོ་གནང་ངོ་། ཁོང་གི་མཚན་ཆེ་མཐོང་ཐོབ་པའི་ཆེད་�་རང་གི་མི་
མང་འ�ིད་གནང་ངོ་༎  

�ིང་�ི་དང་རོགས་རམ་ཆེད་�ོན་ལམ།  

15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་བ�གས་�ལ་དམ་པ་དང་གཟི་བ�ིད་ཅན་མཐོ་རིས་ནས་ང་ཚ�ར་གཟིགས་རོགས་
གནང་། �ེད་�ི་ང་ཚ�ར་�གས་�ར་ཆེ་བཞེས་གནང་བ་དེ་གང་�་ཡོད། �ེད་�ི་མ�་�ོབས་དང་�མས་དང་�ིང་
�ེ་གང་�་ཡོད་དམ། ང་ཚ�་ལ་�ང་མེད་�་འཇོག་པ་མ་གནང་རོགས་གནང་། 16�ེད་ང་ཚ�འི་ཡབ་ཡིན། ང་ཚ�འི་
མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཡ་ཀོབ་བཅས་�ིས་ང་ཚ�ར་ངོ་ལེན་མི་�ས་སོ། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ང་
ཚ�ར་�ག་�་�ོབས་མཁན་ང་ཚ�འི་ཡབ་ཡིན་ནོ། 17�ེད་�ིས་ཅིའི་�ིར་�ེད་�ི་ཕེབས་ལམ་ནས་ང་ཚ�་ལ་ལམ་ནོར་
�་འ�ོ་བ�ག་གནང་ངོ་། �ེད་�ི་ཅིའི་�ིར་ང་ཚ�་ལ་སེམས་�ོང་པོ་བཟོས་ནས་�ེད་ལས་ཁ་འ�ར་བ�ག་གནང་
ངམ། �ེད་ལ་�ག་�་ཞབས་�ི་�་མཁན་དང་�ེད་�ི་མི་མང་�ག་�་�ེད་རང་གི་ཡིན་པ་ཚ�འི་ཆེད་�་�ིར་ལོག་
ཕེབས་པར་མཛ�ད། 18ང་ཚ�་�ེད་�ི་མི་མང་དམ་པ་�མས་རེ་ཞིག་ད�་བོ་ཚ�་�ིར་འ�ད་�ས་པ་དང་�ེད་�ི་
གནས་དམ་པར་དེ་ཚ�ས་�ོག་བ�ིས་གཏོང་ཡོད་དོ། 19�ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་�་བ་ནས་གནང་མེད་པ་དང་། 
ང་ཚ�་�ེད་�ི་འབངས་�་བ་ནས་འ�ར་མེད་པ་�ར་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་ཆ་འཛ�ན་གནང་ཡོད་དོ༎  

ཡེ་ཤ་�ཱ 64 



ཡེ་ཤ་�ཱ 

1�ེད་�ིས་ནམ་མཁའ་�ལ་ནས་མར་ཅིའི་�ིར་མི་ཕེབས་སམ། རི་བོ་�མས་�ིས་�ེད་མཐོང་ནས་འཇིགས་ཤིང་
གཡོ་བར་འ�ར་རོ། 2དེ་ཚ�་མེ་ཚ་པོའི་�ེང་�་འཁོལ་བ་�ར་འདར་བར་འ�ར། �ེད་ཕེབས་ནས་�ེད་�ི་ད�་བོ་
ཚ�ར་�ེད་�ི་མ�་�ོབས་མངོན་པར་མཛད་ནས། �ེད་བ�གས་ཡོད་པ་ལས་�ལ་ཁབ་�མས་འདར་འ�ག་པར་
མཛ�ད། 3�ས་�བས་ཤིག་ལ་�ེད་ཕེབས་ནས་ང་ཚ�ས་�་བ་ནས་བསམ་�ོར་མ་འཁོར་བའི་འཇིགས་�་�ང་བའི་
མཛད་པ་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་�ས་རི་བོ་ཚ�ས་�ེད་མཇལ་ནས་འཇིགས་ཤིང་གཡོས་སོ། 4�ེད་ལ་རེ་བ་�་
མཁན་ཚ�འི་ཆེད་མཛད་པ་དེ་�ར་དཀོན་མཆོག་�ེད་�་�་�ས་�ང་ནམ་ཡང་མཐོང་མེད་པ་དང་ཐོས་མེད་དོ། 
5�ེད་�ིས་�ང་བདེན་�ེད་པར་དགའ་མཁན་ཚ�་དང་། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�་ཇི་�ར་འཚ�་བར་�གས་འདོད་གནང་བ་
�ན་མཁན་ཚ�ར་དགའ་བ�་གནང་ངོ། �ེད་ང་ཚ�ར་�གས་�ོས་ན་ཡང་ང་ཚ�ས་�་མ�་�ིག་པ་�ས་ཡོད། �ེད་ཧ་
ཅང་�ོ་བཞིན་ཡོད་བཞིན་�་ང་ཚ�ས་�་�ས་ནས་�་མ�ད་ནོར་འ�ལ་�ིས་ཡོད་དོ། 6ང་ཚ�་ཚང་མ་�ིག་ཅན་�་
འ�ར་ཡོད། ང་ཚ�འི་�་བ་བཟང་ཤོས་�ང་�ིབ་ཅན་�་འ�ར་ཡོད། ང་ཚ�འི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་ང་ཚ�་�ིད་ནས་
�ང་གིས་འ�ེར་བའི་ལོ་མ་�ར་ཡིན་ནོ། 7�་ཡང་�ེད་ལ་གསོལ་བ་མི་འདེབས་པ་དང་། �ས་�ང་�ེད་�ི་སར་
�བས་རོགས་�་བར་�ིན་མེད་དོ། ང་ཚ�འི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་�ེད་ང་ཚ�་ནས་ཡིབ་གནང་བ་དང་ང་ཚ�་�ངས་
གནང་ཡོད་དོ། 8འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ང་ཚ�འི་ཡབ་ཡིན་ནོ། ང་ཚ�་�་མའི་ས་�་�་དང་�ེད་ནི་
�་མཁན་�་�་ཡིན་ནོ། �ེད་�ི་ང་ཚ�་བཀོད་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 9དེ་འ�་སོང་ཙང་�ེད་ང་ཚ�ར་�གས་ཧ་ཅང་མི་
�ོ་རོགས་གནང་། ཡང་ན་ང་ཚ�འི་�ིག་པ་�མས་གཏན་�ི་ཆེད་�་�ན་གསོ་མ་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚ�་�ེད་
�ི་མི་མང་ཡིན་པས་ང་ཚ�ར་�ིང་�ེ་གཟིགས་གནང་རོགས། 10�ེད་�ི་�ོང་�ེར་�་ཆེ་ཁག་�མས་�ེ་ཐང་�་�་
དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནི་�ངས་བའི་�ང་གོག་�་འ�ར་ཡོད། 11ང་ཚ�འི་མེས་པོ་ཆོས་�ེད་ལ་བ�ོད་�ལ་ང་ཚ�འི་
མཆོད་ཁང་�་ཆེ་ཁག་དང་མཛ�ས་�ག་ཅན་�མས་མེས་མེད་པར་བཟོས་ཡོད། ང་ཚ�ས་དགའ་བའི་གནས་�མས་
�ང་�ང་གོག་�་འ�ར་ཡོད་དོ། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་འདི་ཚ�་ཚང་མ་ནས་�ེད་�ི་�གས་མི་གཡོ་འམ། ང་ཚ�ས་
བཟོད་�ན་�བ་པ་ལས་�ག་པ་�ོང་འ�ག་གནང་ནས་�ེད་�ིས་གང་ཡང་གནང་བར་མི་མཛད་དམ༎  
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དཀོན་མཆོག་གི་ངོ་ལོག་མཁན་ཚ�ར་ཉེས་ཆད།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངས་ངའི་མི་མང་གི་གསོལ་འདེབས་ལ་ལན་འདེབས་�་�ར་�་
�ིགས་ཡོད་ན་ཡང་། དེ་ཚ�ས་གསོལ་བ་མི་འདེབས་སོ། ང་དེ་ཚ�་ལ་�ེད་པར་�་�ར་�་�ིགས་ཡོད་ན་ཡང་། དེ་
ཚ�ས་དེ་�ར་ཐབས་ཤེས་ཙམ་ཡང་མི་�ེད་དོ། ངས་�ག་�་ང་འདིར་ཡོད་ངས་�ོད་ལ་རོགས་པ་�་�་ཡིན་ཞེས་
ལན་འདེབས་�་�ར་�་�ིགས་ཡོད་ན་ཡང་། མི་རིགས་དེས་ང་ལ་གསོལ་འདེབས་མི་�ེད་དོ། 2ངའི་མི་དམང་
སེམས་�ོང་པོས་ནོར་འ�ལ་�་མཁན་དང་རང་འདོད་�ི་ལམ་�་འ�ོ་མཁན་�མས་ལ་དགའ་བ�་�་�ར་�ག་
�་�་�ིགས་ཡོད་དོ། 3དེ་ཚ�ས་ངོ་ཚ་མེད་པའི་ཐོག། ང་�ོ་�་བ�ག་ཡོད། དེ་ཚ�ས་�་�ོའི་དམར་མཆོད་�་ཆེའི་
�མ་རའི་ནང་�ལ་བ་དང་། �་�ོའི་མཆོད་�ིའི་�ེང་�ོས་བ�ག་ཡོད་དོ། 4མཚན་མོ་དེ་ཚ�་གཤིན་པོའི་�མ་ཤེས་
ལ་�ོས་�ར་�ེད་པར་�ག་�ག་དང་�ར་ཁང་�་འ�ོ་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་ཕག་ཤ་ཟ་ཞིང་�་�ོའི་དམར་མཆོད་
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�མས་�ི་ཆེད་�་�ལ་བའི་ཤའི་ཤ་�་འ�ང་ངོ་། 5དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་གཞན་ལ་ང་ཚ�་ལས་ཐག་རིང་�ོད་ཅིག་ཅེས་
ཟེར་བ་དང་། ང་ཚ�་�ོད་ཚ�་ལས་ཧ་ཅང་དམ་པ་ཡིན་པས་མ་རེག་ཅིག་ཅེས་�ས་སོ། ངས་མི་དེ་འ�ར་བཟོད་�ན་
མི་�བ་པ་དང་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་ངའི་ཁོང་�ོ་ལངས་ཏེ་�་བ་ནས་མ་ཤི་བའི་མེ་�ར་འབར་རོ། 6ངས་�ོན་ནས་དེ་
ཚ�ར་ཉེས་ཆད་ཇི་འ�་ཞིག་བཏང་དགོས་ཟེར་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་ཉེས་པ་�མས་ཡིག་ཐོག་�་བཀོད་
ཟིན་ཡོད། ངས་དེ་ཚ�ས་ཇི་�ས་པར་དོ་�ང་མ་�ེད་པར་�་�་མིན། འོན་�ང་ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་
ཡིན། 7འོན་�ང་ངས་དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་དང་ཕ་མེས་�ི་�ིག་པའི་ལན་འཇལ་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་�ི་པའི་རི་བོའི་�་ཁང་
�་�ོས་བ�ག་པ་དང་ང་ལ་གཏམ་ངན་པ་�ས་ཡོད་དོ། དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�འི་འདས་པའི་�་�ོད་ལ་གཞིགས་པའི་
དགོས་ངེས་�ི་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། �་ཞིག་གིས་�ན་འ�མ་
ཡག་པོ་�མས་མེད་པར་མི་བཟོ། དེའི་ཚབ་ལ་དེ་ཚ�ས་དེས་�ན་ཆང་བཟོའོ། དེ་�ར་ངས་ངའི་མི་མང་ཚང་མ་མེད་
པར་མི་བཟོ་བ་དང་། ང་ལ་ཞབས་�ི་�་མཁན་�མས་ངས་�ོབ་�་ཡིན་ནོ། 9ངས་ཨིསི་�ཱ་ཨེལ་པ་ཡ་�་�འི་�ེ་
རིགས་ལ་�ིན་�བས་�ོད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ལ་ངའི་རི་བོའི་�ལ་�མས་བདག་པར་�ེད་པ་དང་། ང་
ལ་ཞབས་�་�་མཁན་ངས་འདམས་པའི་མི་�མས་དེར་གནས་པར་འ�ར་རོ། 10དེ་ཚ�ས་ང་ལ་མཆོད་ཅིང་རང་གི་
�ག་དང་�ད་འ�ོ་�མས་�བ་�ོགས་�་ཤ་རོན་�ི་ཐང་གའི་�་ཁ་དང་། ཤར་�་�ག་བ�ལ་�ི་�ང་གཤོང་གི་�་
ཁའི་བར་འ�ིད་པར་འ�ར་རོ། 11འོན་�ང་ང་ལ་�ོངས་མཁན་དང་། ངའི་དམ་པའི་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་ལ་བ�ི་མེད་
�ེད་ནས་ལས་འ�ས་དང་བསོད་བདེའི་�་གྷཌ་དང་མེ་ནི་ལ་མཆོད་མཁན་ལ་དེ་�ར་མི་ཡོང་ངོ་། 12�ོད་ཚ�འི་
�ལ་བ་དེ་�ག་པོའི་དབང་གིས་འཆི་�་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་འབོད་�བས་�ོད་ཚ�ས་ལན་འདེབས་�ས་
མེད། ང་�་བའི་�བས་�་ཉན་མེད་དོ། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་མི་ཉན་པ་དང་ངན་ལས་�་�་འདམས་ཡོད་དོ། 13དེ་ཡིན་
ཙང་ངས་བ�ོད་�ར། ང་ལ་མཆོད་མཁན་དང་ང་ལ་ཉན་མཁན་�མས་ལ་ཟ་�་དང་འ�ང་�་འབོལ་པོ་ཡོང་ངོ་། 
འོན་�ང་�ོད་ཚ�་�ོགས་པ་དང་�ོམ་པར་འ�ར། དེ་ཚ�་དགའ་མ�ར་�ོད་པར་འ�ར་རོ། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ར་
དམའ་འབེབས་�ང་ཡོང་། 14དེ་ཚ�ས་དགའ་བའི་�་ལེན་པ་དང་། འོན་�ང་�ོད་ཚ�་སེམས་ཆགས་ནས་�་བར་
འ�ར། 15ངས་འདམས་པའི་མི་མང་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་མིང་དམོད་པ་�ར་བེད་�ོད་�ེད་དོ། ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་གསོད་�་ཡིན། འོན་�ང་ང་ལ་ཉན་མཁན་�མས་ལ་ངས་མིང་གསར་པ་ཞིག་�ོད་�་
ཡིན་ནོ། 16�ལ་�ི་ནང་�ིན་�བས་འབོད་བ�ལ་�་མཁན་�ི་དམ་ཚ�ག་ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་ནས་�ིན་�བས་�་
བར་འ�ར། མནའ་བ�ལ་མཁན་�་ཞིག་གི་དམ་ཚ�ག་ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ལ་མནའ་བ�ལ་བར་འ�ར། 
འདས་པའི་�ག་བ�ལ་�མས་ཡོལ་བ་དང་བ�ེད་དོ༎  

བཀོད་པ་གསར་པ།  

17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངས་ས་གཞི་གསར་པ་དང་མཐོ་རིས་གསར་པ་བཟོ་བཞིན་ཡོད། 
འདས་པའི་�་བ་�མས་ཆ་ཚང་བ�ེད་པར་འ�ར་རོ། 18ངས་བཀོད་པར་�ག་�་དགའ་བ་དང་�ོ་བ་�ོས་ཤིག 
ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་གསར་པ་བཟོས་པ་དེར་དགའ་�ོས་ཁེངས་པ་དང་། དེའི་མི་མང་�མས་ལ་བདེ་�ིད་ཡོང་ངོ་། 
19ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་དེའི་མི་མང་ལ་བ�ེན་ནས་ང་རང་ཡང་དགའ་�ོས་ཁེངས་པར་འ�ར། དེར་�ེ་ངག་དང་
�བས་རོགས་འབོད་བ�ལ་མི་ཡོང་ངོ་། 20�་�་�ིས་པའི་�ས་�་མི་ཤི་བ་དང་མི་མང་�མས་མི་ཚ�འི་�ས་�བས་
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ཆ་ཚང་འཚ�འོ། ལོ་བ�ར་�ེབས་མཁན་ཚ�་ཡང་ན་གཞོན་�་བ�ིའོ། དེའི་�ོན་�་འཆི་མཁན་�མས་ངས་ཉེས་ཆད་
བཏང་བའི་�གས་ཡིན་ནོ། 21-22མི་མང་གིས་རང་གི་�བ་པའི་ཁང་པའི་ནང་�་�ོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་མི་གཞན་
�ིས་བེད་�ོད་མི་�ེད་དོ། དེ་ཚ�ས་�ན་ཚལ་འདེབས་པ་དང་�ན་ཆང་ལ་�ོད་པར་�ེད་དོ། མི་གཞན་�ིས་དེ་
འ�ང་བར་མི་�ེད་དོ། ཤིང་�ོང་�ར་ངའི་མི་མང་ཚ�་རིང་པོ་�ོད་དོ། དེ་ཚ�ས་དཀའ་ལས་བ�བ་པའི་འ�ས་�་ལ་
དེ་ཚ�་རང་གི་ལོང་�ོད་པར་འ�ར་རོ། 23དེ་ཚ�འི་ལས་�མས་ལམ་�ོང་ཡོང་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་�་�ག་ཚ�ར་�ེན་
ངན་དང་མི་འ�ད་དོ། ངས་�ས་�ག་�་དེ་ཚ�་དང་དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ལ་�ིན་�ིས་�ོབ་པར་འ�ར་རོ། 24དེ་
ཚ�འི་�ོན་ལམ་མ་ཚར་�ོན་ལ་ངས་དེ་ཚ�ར་ལན་འདེབས་�་�་ཡིན་ནོ། 25�ང་ཀི་དང་�་�་མཉམ་�་ཟ་བ་དང་། 
སེང་གེས་�གས་�ར་སོག་མ་ཟ་བ་དང་། �ལ་�ང་ཉེན་ཁ་ཅན་�་མི་འ�ར། ངའི་དམ་པའི་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་ལ་
གནོད་འཚ�་ཅན་དང་ངན་པའི་རིགས་གང་ཡང་ཡོང་བར་མི་འ�ར་རོ༎  
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གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་རིགས་ཚ�ར་�ིམས་ཞིབ་གནང་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། མཐོ་རིས་ནི་ངའི་�ི་ཡིན་པ་དང་། ས་གཞི་ནི་ངའི་ཞབས་�ེགས་
ཡིན་ནོ། དེ་ཡིན་ཙང་�ོད་ཚ�ས་ངའི་ཆེད་�་ཁང་པ་ཇི་འ�་ཞིག་བཞེངས་�བ་བམ། ང་�ོད་པའི་ས་གནས་ག་འ�་
ཞིག་བཟོ་�བ་བམ། 2ང་རང་རང་ཉིད་ནས་ས་གཞི་ཡོངས་�་བཀོད་པ་ཡིན། ཉམས་�ང་དང་འ�ོད་སེམས་ཅན་
དང་ང་ལ་འཇིགས་མཁན་དང་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་མཁན་ལ་ང་མཉེས་པ་ཡིན་ནོ། 3མི་མང་གིས་རང་གི་འདོད་པ་
�ར་�ེད་དོ། དམར་མཆོད་འ�ལ་�བས་དེ་ཚ�ས་�ང་གོག་ཞིག་བསད་པ་ཡང་ན་མི་བསད་པ། �་�་དམར་མཆོད་
�་�ལ་བ་ཡང་ན་�ིའི་�ེ་བཅད་པ། འ�འི་མཆོད་པ་�ལ་བ་ཡང་ན་ཕག་པའི་�ག་�ལ་བ། �ོས་བ�ག་པ་ཡང་
ན་�་འ�ར་�ོན་ལམ་འདེབས་པ། དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་དེ་ཚ�་ཚང་མ་འ�་མཉམ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་
ལམ་ནས་མཆོད་པ་�ལ་�ར་དགའོ། 4དེ་འ�་སོང་ཙང་དེ་ཚ�ས་གང་ཞིག་ལ་འཇིགས་པའི་�ེན་ངན་དེ་ཆོའི་�ེང་
�་འབེབས་པར་�འོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་འབོད་�བས་�ས་�ང་ལན་འདེབས་�ས་མེད། ཡང་ན་ངས་�་�བས་
�ས་�ང་ཉན་མེད། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་མི་ཉན་པ་དང་ངན་ལས་�་�ར་འདམས་སོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིག་
མཁན་དང་། ཁོང་�ི་བཀའ་ལ་ཉན་མཁན་�མས་�ོད་ཚ�་ཁོང་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བར་ཉོན་ཞིག �ོད་ཚ�་
ང་ལ་དམ་ཚ�ག་�ན་པ་ཡིན་�བས། �ོད་ཚ�་ལ་�ོད་ཚ�་རང་གི་མི་འགའ་ཞིག་གིས་�ང་པོ་�ེད་པ་དང་། �ོད་ཚ�ར་
འ�ེལ་བར་གང་ཡང་མི་�ེད་དོ། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་�ད་གསོད་�ེད་ནས་འདི་�ར་�ས་པར་འ�ར། ང་ཚ�ས་�ོད་
ཚ�་དགའ་བདེར་�ོད་པ་མཐོང་བའི་ཆེད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་མ�་�ོབས་བ�ན་ནས་�ོད་ཚ�་�ོབ་
�་འ�ག། འོན་�ང་དེ་ཚ�་རང་ཉིད་ལ་ངོ་ཚ་ཡོང་བར་འ�ར་རོ། 6�ོད་ཚ�་ཉོན་ཞིག། �ོང་�ེར་�ི་�་�གས་ཆེན་
པོ་དེ། མཆོད་ཁང་ནང་�་ཡོད་པའི་�་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་ད�་བོ་ཚ�ར་ཆད་པ་གཏོང་བའི་�་
ཡིན་ནོ། 7ངའི་�ོང་�ེར་དམ་པ་འདི་བཞིན་�ེས་གཟེར་མེད་པར་�ོ་�ར་�་�་�་ཞིག་�ེས་པའི་�ད་མེད་ཞིག་
དང་འ�འོ། 8�་ཞིག་གིས་དེ་�ར་མཐོང་བ་དང་ཐོས་ཡོད་དམ། མི་རིགས་ཤིག་ཉིན་གཅིག་ལ་�ེས་ཡོད་དམ། མི་
རིགས་དེ་�ེས་པའི་�ོན་�་ཛ�་ཡོན་�ི་�ར་�ག་བ�ལ་�ོང་མི་དགོས་སོ། 9�ོད་ཚ�འི་བསམ་�ོར་ངས་ངའི་མི་མང་
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�་�་�ེ་རན་པར་བཞག་ནས་དེ་ཚ�ར་�ེར་འ�ག་གི་མ་རེ་མ་བསམ་ཞིག ཅེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་
གནང་ངོ། 10ཡེ་�་ཤ་ལེམ་མཉམ་�་དགའ་ངོམ་�ིས། མོའི་ཆེད་�་དགའ་ངོམ་�ོས། �ོང་�ེར་འདི་ལ་བ�ེ་བ་�་
མཁན་�མས། མོ་ཡི་ཆེད་�་�་ངན་�ེད་མཁན་�མས། ད་�་མོ་དང་མཉམ་�་དགའ་ངོམ་�ོས། 11�་�་མ་ཡི་�་
ག�ར་ཡོད་པ་�ར། �ོད་�ིས་མོ་ཡི་ལམ་�ོང་�ོད་པར་འ�ར། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། 
ངས་�ོད་ཚ�ར་གཏན་�ི་ཕལ་�ས་�ད་པར་�། མི་རིགས་ཚ�འི་�་ནོར་�མས་ནམ་ཡང་མི་�མ་པའི་�ག་�་�ར་
�ོད་ཚ�འི་སར་ཡོང་བར་འ�ར། �ོད་ཚ�་མས་རང་གི་�་�ར་འོ་མ་�ད་པ་དང་ལག་པར་འ�ེར་ནས་བ�ེ་བ�ན་
པའི་�་�་�་�་ཡོང་ངོ། 13མས་རང་གི་�་�ར་སེམས་གསོ་�ས་པ་�ར། ངས་�ོད་ཚ�ར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་སེམས་
གསོ་�ེད་དོ། 14�ོད་�ིས་དེ་�ར་མཐོང་�བས་�ོད་དགའ་བར་འ�ར། དེས་�ེད་ཚ�་�གས་ཆེན་པོ་དང་བདེ་ཐང་
བཟོ་བར་�འོ། དེ་ནས་�ོད་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་མཁན་�མས་ལ་རོགས་�ེད་པ་
དང་། ངའི་ད�་བོ་ཚ�ར་�ོ་བ་�ོན་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མེ་དང་མཉམ་�་
ཕེབས་ཡོང། ཁོང་�གས་�ོས་ཡོད་པ་�མས་ལ་ཆད་པ་གཏོང་བའི་ཆེད་�ང་གི་ཤོག་པར་འཆིབས་པ་གནང་ངོ། 
16ཁོང་གིས་མེ་དང་རལ་�ིས་འཛམ་�ིང་གི་མི་མང་ཉེས་ཅན་གཟིགས་པ་�མས་ལ་ཆད་པ་གནང་བ་དང་མང་པོ་
ཞིག་གསོད་པ་གནང་ངོ། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ི་པའི་མཆོད་པ་�་�ར་དག་�ང་�་
མཁན་དང་། �མ་ར་དམ་པའི་ནང་�་�ིག་ཏེ་འ�ོ་མཁན་དང་ཕག་ཤ་དང་�ི་�ི་དང་གཞན་�ག་�ོའི་ཟས་ཟ་
མཁན་ཚ�འི་མཐའ་ཉེ་བར་ཡོད་དོ། 18ངས་དེ་ཚ�འི་བསམ་�ོ་དང་ངན་ལས་�མས་ཤེས་སོ། ང་མི་རིགས་ཡོངས་�ི་
མི་མང་�མས་བ�་བར་ཡོང་བཞིན་ཡོད། དེ་ཚ�་མཉམ་�་འཛ�མས་�བས་དེ་ཚ�ས་ངའི་མ�་�ོབས་�ིས་ཇི་འ�་
�ེད་�བ་པ་མཐོང་བར་འ�ར་རོ། 19དེ་ཚ�་ལ་ཆད་པ་གཏོང་མཁན་དེ་ང་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། འོན་�ང་
ངས་དེ་ཚ�་འགའ་ཤས་ཐར་བར་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ངའི་�ན་�གས་མི་ཐོས་པ་དང་ཡང་ན་ངའི་�བས་ཆེན་
དང་མ�་�ོབས་ལ་མི་མཐོང་བའི་མི་རིགས་�མས་དང་�ིང་�ན་ཨིསི་པེན་དང་ལིབ་ཡ་དང་ལི་ཌི་ཡ་བཅས་པར་
དེས་�ལ་དང་�ན་པའི་མདའ་པ་མཉམ་�། �་བྷལ་དང་གྷིརིསི་བཅས་པར་མངགས་པར་�འོ། དེ་ཚ�ས་མི་རིགས་
དེ་ཚ�འི་�ོད་�་ངའི་ཆེ་མཐོང་�བ་�གས་�འོ། 20དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་གཅིག་པའི་མི་�མས་ལ་མི་རིགས་
�མས་ནས་ངའི་འ�ལ་བའི་�ལ་�་འ�ིད་ཡོང་བར་�འོ། ཇི་�ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཆོ་ག་�ར་�ོད་གཙང་མའི་
ནང་ངའི་མཆོད་ཁང་�་འ�འི་མཆོད་པ་འ�ེར་ཡོང་བ་�ར། དེ་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ངའི་དམ་པའི་རི་བོར་�་
དང་�ེལ་དང་�་མོང་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་འ�ོག་ད�ང་བཅས་པའི་ནང་དེ་ཚ�ར་འ�ེར་ཡོང་བར་�འོ། 
21ངས་དེ་ཚ�་ནས་འགའ་ཤས་�་མ་�མས་དང་ལེ་ཝི་པ་�མས་བཟོ་བར་�འོ། 22ཇི་�ར་ངའི་མ�་�ོབས་�ིས་ས་
གཞི་གསར་པ་དང་མཐོ་རིས་གསར་པ་གནས་པ་�ར། �ོད་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་དང་�ོད་ཚ�འི་མིང་གནས་པར་
འ�ར་རོ། 23�་བ་གསར་པའི་�ས་�ོན་དང་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་རེ་བཞིན་མི་རིགས་ཡོངས་�ོགས་�ི་མི་མང་
�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ང་ལ་མཆོད་པར་ཡོང་བར་འ�ར་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་ངོ། 24དེ་ཚ�་
ལོག་ནས་འ�ོ་�བས་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་ངོ་ལོག་�་མཁན་ཚ�འི་རོ་�མས་མཐོང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་ཟ་མཁན་�ི་འ�་
�མས་ནམ་ཡང་མི་འཆི་བ་དང་། དེ་ཚ�་�ེག་པའི་མེ་ནམ་ཡང་གསོད་པར་མི་�། དེ་ཚ�འི་མཐོང་�ལ་དེ་བཞིན་
འ�ོ་བ་མི་ཡོངས་ལ་ཞེན་ལོག་ཅན་�་འ�ར་རོ༎ 



 

Jeremiah 

ཡེར་མི་�ཱ། 1 

1དེབ་འདིའི་ལོ་�ས་�མས་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མངའ་�ལ་�ི་ཨ་ན་ཐོད་�ི་�ོང་�ེར་གི་�་མའི་ཁོངས་�་གཏོགས་པ་
ཧིལ་ཀི་�ཱའི་�་ཡེར་མི་�ཱས་ག�ངས་པ་ཁག་ཡིན་ནོ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་མོན་�ི་�ས་ཡོ་ཤི་�ཱ་ཡ་�་
�་པའི་�ལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་བ�་ག�མ་པར་ཡེར་མི་�ཱ་ལ་བཀའ་གནང་བ། 3ཡང་�ར་ཁོང་གིས་ཡོ་ཤི་�ཱའི་
�ས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ལ་པོ་ཡིན་�བས་ཁོང་ལ་བཀའ་གནང་ཡོད། དེའི་�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོ་ཤི་�ཱའི་
�ས་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་ལོ་ངོ་བ�་གཅིག་བར་ཐེངས་མང་པོར་ཁོང་ལ་བཀའ་གནང་ཡོད། ལོ་
དེའི་�་བ་�་པར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་�མས་བཙན་�ོལ་�་འ�ིད་དོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ་འབོད་པ།  

4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། 5ངས་�ོད་ལ་�ོག་མ་�ིན་པའི་�ོན་�་�ོད་ལ་འདམས་པ་
དང་། �ོད་མ་�ེས་པའི་�ོན་ལ་ངས་�ོད་མི་རིགས་ཚ�འི་ཆེད་�་�ང་�ོན་པར་འདམས་པ་ཡིན་ནོ། 6�ེ་�་ན་མེད་
པའིི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ང་ཧ་ཅང་�ང་བས་ངས་ཇི་�ར་�་དགོས་པ་མི་ཤེས་ཅེས་ངས་ལན་�ས་པ་ཡིན། 
7འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ོད་ཧ་ཅང་ལོ་�ང་བ་ཡིན་ཞེས་མ་ཟེར་ཞིག། ངས་
�ོད་ལ་གཏོང་བའི་མི་མང་ཚ�འི་སར་སོང་ལ་ངས་�ོད་ལ་ཇི་�ར་བཀའ་བ�ོ་བ་�མས་དེ་ཚ�་ལ་ཤོད་ཞིག 8�ོད་
དེ་ཚ�་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་�ོད་དང་མཉམ་�་�ོབས་པའི་�ིར་འ�ོག་པར་�་ཞེས། ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 9དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ག་བ�ངས་ནས་ངའི་མ�་�ོ་ལ་རེག་
ནས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། ཉོན་ཞིག། ངས་�ོད་�ིས་�་དགོས་པའི་གཏམ་�མས་�ོད་ལ་�ེར་བར་�འོ། 10དེ་
རིང་ངས་�ོད་ལ་མི་རིགས་དང་�ལ་ཁབ་ཚ�་�་བཀོག་གཏང་བ་དང་མར་�ོག་པ་དང་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་མགོ་
མ�ག་�ོག་པ་དང་བཞེངས་པ་དང་འ�གས་པ་བཅས་�ི་དབང་ཆ་�ོད་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ༎  

ཞལ་གཟིགས་ཁག་གཉིས།  

11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ེ་ཡེར་མི་�ཱ་�ོད་�ིས་ག་རེ་མཐོང་ངམ་ཟེར་ང་ལ་བཀའ་འ�ི་གནང་�ང་། ངས་
ལན་�་�ར་གའི་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཞིག་མཐོང་གི་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་�ིས་
མཐོང་བ་དེ་བདེན་པ་རེད། ངས་ངའི་བཀའ་�མས་དངོས་�་�བ་པ་དེ་བ�་བར་འ�ག་བ�ད་ཡོད་ཅེས་བཀའ་
གནང་ངོ་། 13དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ལ་ཡང་�ར་བཀའ་གནང་�ང་། ཁོང་གིས། ད་�ོད་�ིས་ཅི་
མཐོང་ངམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བས། ངས་�ང་�་�ོད་ཅིག་འཁོལ་བ་མཐོང་བ་དང་། དེ་འདིའི་�ོགས་�ད་
�བ་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ལ་འདིར་�ོད་མི་�མས་ཐོག་
�ང་�ོགས་ནས་འཇིག་པ་ཁོལ་ནས་�ད་�བ་འ�ག 15གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་�ང་�ོགས་�་ཡོད་པའི་�ལ་ཁབ་



ཡེར་མི་�ཱ། 

ཚང་མར་ཡོང་བར་འབོད་བཞིན་ཡོད། དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཚ�ས་རང་གི་�ལ་�ི་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་�ོ་�མས་
དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་�གས་རི་�མས་དང་ཡ་�་�་པའི་�ོང་�ེར་གཞན་ཚ�འི་མཐའ་འཁོར་�་�བ་པར་
�འོ། 16ངས་ངའི་མི་མང་ལ་ཆད་པ་གཏོང་བར་�། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་�ིག་པ་�ིས་ཡོད། དེ་ཚ�ས་ང་�ངས་
ནས་�་གཞན་ལ་དམར་མཆོད་�ལ་བ་དང་�་འ�་བཟོས་པ་དང་དེ་ཚ�་ལ་མཆོད་འ�ལ་�ེད་ཡོད་དོ། 17ཡེར་མི་
�ཱ་�་�ིགས་�ོས་ཤིག། �ོད་སོང་ལ་�ོད་ལ་ཇི་�ར་བཀའ་བ�ོ་བ་�མས་དེ་ཚ�་ལ་�ོས་ཤིག ད་�ོད་དེ་ཚ�་ལ་མ་
འཇིགས་ཤིག དེ་མིན་ངས་�ོད་དེ་ཚ�་མཉམ་�་ཡོད་�བས་�་ཧ་ཅང་འཇིག་དགོས་པ་བཟོ་�་ཡིན། 18-19ཡེར་མི་
�ཱ་ཉོན་ཞིག། �ལ་འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཚ�་དང་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་�་མ་ཚ�་དང་མི་མང་ཚ�་
བཅས་ཚང་མ་�ོད་�ི་�བ་འགལ་�་ཡིན་པར་འ�ར། འོན་�ང་ངས་�ོད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་གདོང་ལེན་�ེད་པའི་
�ས་�ོབས་�ོད་�་ཡིན། �ོད་ནི་བཙན་པོར་བཟོས་པའི་�ོང་�ེར། �གས་�ི་ཀ་བ་དང་ལིའི་�གས་རི་�་�ར་
�ང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་ཕམ་པར་མི་�ེས། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་�ོབས་པར་ང་�ོད་དང་མཉམ་�་ཡོད་དོ། 
ང་གཙ�་བ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ཞེས་སོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 2 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་�གས་འ�ར།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། 2ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནང་གི་ཡོངས་�ོགས་ལ་ག�ང་འ�ིན་
འདི་�བ་�གས་�་དགོས་སོ། �ོད་ནི་གཞོན་�ས་དམ་�ན་ཇི་ང་ཡི་�ན། ཐོག་མར་ཆང་ས་�བས་པའི་�བས་�་
�ོད་ངར་ཇི་འ�་བ�ེ། �ེ་ཐང་དང་ཞིང་མི་འདེབས་པའི་�ལ་�ད། �ོད་�ིས་ང་ཡི་�ེས་�་འ�ག། 3ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ོད་ནི་ང་ཡི་གཅིག་�་ཡིན། �ོད་ནི་ང་ཡི་�་ཆེ་བདག་�་བ�ང་བ་ཡིས། ང་ཡིས་�ོད་ཚ�ར་གནོད་འཚ�་�་མཁན་
ཚང་མར། �ག་བ�ལ་དང་ནི་�ེན་ངན་གཏོང་བ་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་�ས་པ་ཡིན༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་ཕ་མེས་ཚ�འི་�ིག་པ།  

4�ོད་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་�ེ་རིགས་�མས། ཡ་ཀོབ་རིགས་བ�ད་ཡིན་པ་ཡོངས་�ོགས་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
བཀའ་ལ་འདིར་ཉོན་ཞིག། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། �ོད་ཚ�འི་མེས་པོས་ངའི་�བ་འགལ་�་
ཉེས་�ོན་ཅི་འ�ེར་ཡོང་ངམ། དེ་ཚ�་ཅི་�ིར་ང་ལས་ཁ་བ�ར་བ་ཡིན་ནམ། དེ་ཚ�ས་ཕན་མེད་�་འ�ར་མཆོད་པས་
ན། དེ་ཚ�་སོ་སོ་ཡང་ནི་ཕན་མེད་འ�ར། 6ང་ཡི་དེ་ཚ�ར་ཨི་ཇིབ་�ལ་ནས་�ོབས། མི་མད་�ང་�ོང་དང་�ེ་ཐང་
དང་ནི་�ེ་མའི་རི་�མས་ཡོད་པའི་གནས། མི་ནི་�་ཡང་མི་�ོད་པ་དང་�་ཡང་འ�ོད་མི་�་བའི་ས་�མ་དང་
ཉན་ཅན་�ལ་བ�ད་ནས་ང་ཡི་དེ་ཚ�་�ེ་འ�ིད་�ས། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་བ�ི་མི་�ེད། 7�ོན་ཐོག་བཟང་
རིགས་བེད་�ོད་�ེད་པའི་�ིར། ང་ཡི་དེ་ཚ�་ས་�ད་འཛ�མས་སར་འ�ིད། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ངའི་�ལ་མེད་པར་
བཟོས། ང་ཡི་�ད་པའི་�ལ་དེ་བཙ�ག་པ་བཟོས། 8�་མ་�མས་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི། གང་ན་བ�གས་ཤེས་



ཡེར་མི་�ཱ། 

འ�ི་བར་མི་�འོ། �་མ་ཉིད་�ི་ང་ལ་ངོ་མི་ཤེས། �ིད་�ོང་�མས་�ིས་ང་ལ་ངོ་ལོག་�ས། �ང་�ོན་པ་ཡིས་བྷལ་
མིང་ནས་�། དེ་ཚ�ས་ཕན་མེད་འ�་�ར་མཆོད་པར་�ེད༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཁོང་གི་མི་མང་གི་ཐོག་�་ཁ་མ�།  

9དེ་བས་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ར་ཡང་ང་ཡི་མི་མང་ཐོག་�་ཁ་མ�་�་�་ཡིན། ང་ཡིས་དེ་ཚ�འི་
རིགས་ལ་འགལ་�ོན་འདོན། 10�བ་�་ས་ཡི་པེརེསེ་�ིང་�ན་ལ་སོང་ཤིག། ཤར་�ོགས་ཀེ་དར་�ལ་�་མི་ཞིག་
གཏོང་། དེ་�ར་�ོན་�་མ་�ང་བ་ཞིག་�ོད་�ིས་མཐོང་། 11མི་རིགས་གཞན་�ས་རང་གི་�་�མས་ལ། ངོ་མིན་
�ང་�ེད་པར་�ས་མེད་དོ། འོན་�ང་ང་ཡི་ཆེ་མཐོང་�ིན་པའི་མིས། དེ་ཚ�ར་ཅི་ཡང་�ེད་མི་�བ་པ་ཡིས། �་ཚ�་
མཉམ་�་ང་ལ་བ�ེ་པོ་�བ། 12ཧང་སང་བ་དང་ངོ་མཚར་�ེས་པའི་�ིར། ང་ཡིས་ནམ་མཁར་འཇིགས་�ག་ཆེན་
པོའི་ངང་། གཡོ་འ�ལ་�ས་པའི་བཀའ་ཚ�ག་བཏང་བ་ཡིན། 13གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་ཡི་མི་མང་�ིག་པ་གཉིས་
བ�ིས་ཡོད། ང་ནི་གསོས་པའི་�་�ིང་དེ་ནས་དེ་ཚ�་ཁ་འ�ར་ཡོད། �་�མས་�་བ་ཉིད་ནས་མི་གནས་པའི། �ོན་
པ་གས་ཆགས་ཅན་ཁག་�ས་ཡོད་དོ།།  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བའི་འ�ས་�།  

14ཨིསི་�ཱཨེལ་ནི་ཚ�་གཡོག་ཡིན་ནམ། ཁོ་ནི་ཚ�་གཡོག་ནང་ལ་�ེས་པ་མིན། ཁོ་ལ་ད�་བོས་ཅིའི་�ིར་�ོལ་ནས་
འ�ེར་�ིན་ནོ། 15དེ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་སེང་གེའི་ངར་�ད་�ོགས། དེ་ཚ�ས་ཁོ་ཡི་ས་ཆ་�ེ་ཐང་བཟོས། ཁོ་ཡི་�ོང་�ེར་
�མས་�ང་གོག་བཟོས་པ་དང་ཆ་ཚང་�ངས་ཡོད། 16མེམ་ཕིསི་དང་ཏ་ཕན་ཧེསེ་�ི་མིས། ཁོ་ཡི་ཐོད་པར་དེ་
བཞིན་གས་ཆགས་བཏང་། 17ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་ནི་ལམ་ནས་འ�ིད་པའི་�ས་�བས་
དེར། �ོད་�ིས་ང་ལ་�ངས་བ་ཡིན་པས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་�ིས་རང་ཉིད་ཐོག་�་དེ་འ�ེར་ཡོང་ངོ། 18�ོད་�ིས་
ཨི་ཇིབ་�ལ་�ི་ན་ཨེལ་�། འ�ང་བར་�ིན་ནས་�ོད་ལ་ཅི་ཐོབ་བསམ། �ོད་�ིས་ཨ་�ར་�་�བ་རད་�། འ�ང་
བར་�ིན་ནས་�ོད་ལ་ཅི་ཐོབ་བསམ། 19�ོད་�ི་ལས་ངན་�ོད་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་། �ོད་�ིས་ང་ལ་�ངས་བས་
�ོད་ལ་�ོན་མཛ�ད་�ིས། ང་ནི་�ོད་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། �ངས་ནས་དམ་ཚ�ག་ཅན་�་མི་གནས་པར། �ག་
�བ་དང་ནི་�ོན་ཅན་ཇི་ཡིན་�ོགས། ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས། �ན་དབང་ཅན་དང་�ན་
པས་�ས་པ་ཡིན༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ར་ཁས་ལེན་མ་�ས་པ།  

20�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོས་བཀའ་གནང་བ། �ན་རིང་�ོན་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་�ིས། ང་ཡི་དབང་ཆའི་ཚད་ལ་
བ�ི་མེད་�ས། �ོད་�ིས་ང་ཡི་བཀའ་ལ་ཉན་�་དང་། ང་ལ་མཆོད་�ར་ཁས་ལེན་�ས་མེད་དོ། �ོད་�ིས་རི་བོ་
མཐོ་པོ་ཚང་མའི་�ེང་། ཤིང་�ོང་�ང་�་ཚང་མ་ཡི་འོག་�། ས་�ད་འཛ�མས་པོའི་�་ཚ�ར་�ོད་�ིས་མཆོད་ཡོད། 
21ངས་�ོད་ཤིན་�་ལེགས་ཤོས་སོན་ངང་ནས། འདམས་པའི་�ན་ཤིང་བཞིན་�་བ�ག་ཡོད་དོ། འོན་�ང་�ོད་
ནི་ཇི་�ར་འ�ར་ལ་�ོས། �ོད་ནི་�ལ་བའི་ཕན་མེད་�ན་ཤིང་�ར། 22ཡི་�ེ་�ས་པ་ཆེ་ཤོས་�ོད་འ�ད་�ང་། ང་



ཡེར་མི་�ཱ། 

ཡིས་�ོད་�ི་ཉེས་�ོན་བཙ�ག་པ་མཐོང་། 23�ོད་ནི་རང་ལ་�ིབ་ཅན་བཟོས་མེད་ཇི་�ར་བ�ོད། བྷལ་ལ་མཆོད་
མེད་ཇི་�ར་བ�ོད། �ང་གཤོང་ནང་�་�ིག་པ་ཇི་�ིས་�ོས། �ོད་�ིས་ཇི་�ར་�ས་པར་�ོས་ཤིག་དང་། �ོད་ནི་
འདོད་ཆགས་ཅན་ནགས་གི་�་མོང་�ོད་པོ་�ར། བདག་མེད་ཕར་�ར་གང་�ང་མང་�ང་�གས། 24�ེ་ཐང་ནང་
�་�ེལ་ཟིང་�ེད་ཅིང་�གས། མོ་ལ་ཆགས་པ་ཡོད་�བས་�ས་དབང་བ�ར། ཕོ་མོ་འདོད་མཁན་རང་ཉིད་དཀའ་
ལས་�བ་མི་དགོས། མོ་ལ་�ག་�་ཆགས་�ོད་�བས་�ེད་འ�ར། 25�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་གཞན་�ི་�ེས་�་འ�ངས་
ནས། རང་གི་�ང་པ་�་མ་བ�ག། ཡང་ན་རང་གི་མིག་པ་�མ་�་མ་འ�ག་ཅིག། འོན་�ང་�ོད་�ིས་བ�ོད་
གསལ་དེ་�ར་མིན། ང་ནི་�ིར་ལོག་�བ་པ་�་ནས་མེད། ང་ནི་�ི་�ལ་�་ལ་དགའ་བའི་�ེན། ང་ནི་དེ་ཚ�འི་�ེས་
�་འ�ངས་�ི་ཡིན༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་ཉེས་ཆད་ཕོག་འོས་པ།  

26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ན་མ་ཞིག་བ�ང་བའི་�ེས་ལ་ངོ་ཚ་པོ་�ང་བ་�ར། ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་དང་�ོད་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཚ�་དང་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་�ང་�ོན་པ་ཚ�་དང་བཅས་པར་ངོ་ཚ་�ང་
བར་འ�ར་རོ། 27ཤིང་�ོང་ནི་ཕ་དང་�ག་ནི་མ་ཡིན་བ�ོད་མཁན་�ོད་ཚ�་ཚང་མ་དམའ་འབེབས་�ང་བར་
འ�ར། �ོད་�ིས་ངའི་�ོགས་�་ཡོང་�འི་ཚབ་ལ་ང་ལ་�བ་བ�ར་བའི་�ེན་�ིས་དེ་�ར་ཡོང་བར་འ�ར། འོན་
�ང་�ོད་དཀའ་ངལ་ནང་ཡོད་�བས་�་�ོད་�ིས་ང་ཡོང་ནས་�ོབས་པའི་འབོད་བ�ལ་�ེད་དོ། 28�ོད་རང་
ཚ�འི་ཆེད་�་བཟོས་པའི་�་�མས་གང་�་ཡོད་དམ། དེ་ཚ�་ལ་�ོབས་པའི་�ས་པ་ཡོད་ན་�ོད་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་
�བས་དེ་ཚ�ར་�ོབས་�་འ�ག་ཅིག �ེ་ཡ་�་�་�ོད་ལ་�ོང་�ེར་མང་པོ་ཡོད་པ་�ར་�་ཡང་མང་པོ་ཡོད་དོ། 
29�ོད་�ི་�ོན་བ�ོད་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ། �ོད་�ིས་ང་ལ་ཅིའི་�ིར་ངོ་ལོག་�ས་སམ། 30ངས་�ོད་ལ་ཉེས་ཆད་
བཏང་ཡོད། འོན་�ང་དེ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། �ོད་�ི་ང་ལ་�ོན་སེལ་�ེད་�་མ་འ�ག་གོ། ཤིན་�་�ོ་བའི་སེང་
གེ་�ར་�ོད་�ིས་�ང་�ོན་པ་ཚ�ར་བསད་དོ། 31ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་ངས་ཇི་�ར་བཤད་པར་ཉོན་ཞིག ང་
�ོད་ཚ�འི་ཆེད་�་�ེད་ཐང་�ར། �ལ་�ན་ནག་ཉེས་ཅན་བཞིན་�ང་ཡོད་དམ། དེ་བས་ན་ཅིའི་�ིར་�ོད་�ིས་
འདོད་པ་�ར་�ེད་པ་དང་། ངའི་�ོགས་�་�ོ་ཁ་བ�ར་བར་མི་�ེད་ཅེས་ཟེར་རོ། 32�ད་མེད་ན་�ང་ཞིག་གིས་
རང་གི་�ན་ཆ་དང་། བག་མ་ཞིག་གིས་རང་གི་བག་གོས་བ�ེད་�བ་བམ། འོན་�ང་ངའི་མི་མང་ཚ�འི་�ངས་�ིས་
�བ་པའི་ཉིན་�ངས་ལས་�ག་པའི་རིང་ང་ལ་བ�ེད་ཡོད་དོ། 33�ོད་�ིས་�ིང་�ག་ཇི་�ར་དེད་�་ཏན་ཏན་
ཤེས་སོ། དེ་�ར་�ད་མེད་ངན་ཤོས་�ིས་�ང་�ོད་ལས་�ངས་སོ། 34�ོད་�ི་གོས་�མས་ཇག་པའི་�ག་མིན་པར་
ད�ལ་པོ་དང་ཉེས་མེད་ཚ�འི་�ག་ཐིག་�བ་ཡོད་དོ། འོན་�ང་དེ་�ར་ཡོད་བཞིན་�། 35�ོད་�ིས་�ས་པ་། ང་
�ོང་མེད་ཡིན་པས་ངེས་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་མཉམ་�་�ོ་མེད་དོ། འོན་�ང་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས། �ོད་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་�ིས་�ིག་པ་�ིས་པར་ངོས་ལེན་�ིས་མེད་དོ། 
36�ོད་�ལ་ཁབ་གཞན་�ི་�་ཚ�འི་�ོགས་�་སོང་ནས་�ོད་རང་རང་ཉིད་དམར་�་བཏང་ཡོད་དོ། ཨ་�ར་�ིས་
�ེད་པ་�ར་ཨི་ཇིབ་�ིས་�ོད་�ོ་ཕམ་བཟོའོ། 37�ོད་ངོ་ཚས་མགོ་�ར་ནས་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་ལོག་པར་འ�ར། 
�ོད་�ིས་�ོས་འགེལ་�ས་པ་དེ་ལ་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁས་ལེན་མི་�ེད་དོ། �ོད་ལ་དེ་ཚ�་ལས་ཕན་ཐོག་
གང་ཡང་མི་ཡོང་ངོ་༎  



ཡེར་མི་�ཱ། 

ཡེར་མི་�ཱ། 3 

དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བའི་ཨིསི་�ཨཱེལ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། མི་�་ཞིག་གིས་རང་གི་�ང་མ་དང་ཁ་�ལ་ནས་�ང་མ་དེས་ཁོ་
�ངས་ནས་མི་གཞན་ཞིག་གི་�ང་མར་འ�ར་བ་ཡིན་ན། ཁོས་མོ་�ིར་ལོག་ལེན་མི་�བ་བོ། དེས་�ལ་ཆ་ཚང་མི་
གཙང་བར་བཟོའོ། འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་ལ་བ�ེ་བ་�་མཁན་མང་པོ་ཡོད་ནའང་ད་ཆ་�ོད་ངའི་�ོགས་�་
བ�ར་འདོད་ཡོད་དོ། 2རིའི་�ེ་མོ་ཚ�ར་�ོས་ཤིག། �ོད་�ིས་�ད་ཚ�ང་མའི་ལས་�ར་མ་�ིས་པའི་གནས་ཤིག་
འ�ག་གམ། �ོད་�ིས་ཨ་རབ་པ་ཞིག་གིས་�ེ་ཐང་�་འ�ོག་ཅོམ་�ེད་པར་མི་�ག་པ་�ར་�ོད་�ི་ལམ་�ི་�ར་�་
རང་གི་�ིང་�ག་ལ་�ག་ཡོད་དོ། �ོད་�ི་�ད་ཚ�ང་མས་ལས་�ིས་�ལ་མི་གཙང་བ་བཟོས་སོ། 3དེའི་�ེན་�ིས་
ཆར་པ་ཆད་པ་དང་། ད�ིད་ཀའི་ཆར་པ་ཡང་མི་འབབས་པ་དང་། �ོད་�ད་ཚ�ང་མ་�ར་མཐོང་ནས་�ོད་ལ་ངོ་
ཚ་མེད་དོ། 4ད་�ོད་�ིས་ང་ལ་བ�ོད་གསལ། �ེད་ངའི་ཡབ་ཡིན་པ་དང་ང་�་�འི་�བས་ནས་�ེད་�ིས་ང་ལ་
�མས་བ�ེ་གནང་ཡོད་དོ། 5�ེད་�ན་�་�གས་མི་�ོ་ཞིང་ང་ལ་�བ་འགལ་མི་མཛད་དོ་ཅེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་
�ིས་དེ་�ར་བ�ོད་ན་ཡང་�ོད་�ིས་ཅི་�ས་�ི་ངན་ལས་�ིས་ཡོད་དོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་དང་ཡ་�་�ས་འ�ོད་བཤགས་འ�ལ་དགོས།  

6ཡོ་ཤི་�ཱ་�ལ་པོ་�ེད་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་དམ་ཚ�ག་མི་
གཙང་བ་�ད་མེད་དེས་ཇི་�ས་པ་མཐོང་�ང་ངམ། མོས་ང་ལས་�ིར་ལོག་ནས་རི་བོ་མཐོ་པོ་ཚང་མའི་�ེང་དང་། 
ཤིང་�ོང་�ང་�་ཚང་མའི་འོག་�་�ེ་ཚ�ང་མ་�ར་�ིས་ཡོད་དོ། 7ངའི་བསམ་�ོར་མོས་དེ་�ར་�ིས་པའི་�ེས་ལ་
ཏན་ཏན་ངའི་�ར་ལོག་ཡོང་གི་རེད། འོན་�ང་མོ་�ིར་ལོག་མ་ཡོང་བ་དང་། མོའི་དམ་ཚ�ག་མེད་པའི་�ིང་མོ་ཡ་
�་�ས་དེ་ཚང་མ་མཐོང་ཡོད་དོ། 8ཡ་�་�ས། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ིས་ང་ལས་ཁ་བ�ར་ཏེ་�ད་འཚ�ང་མ་ཞིག་
འ�ར་�ེན་ངས་མོ་དང་ཁ་�ལ་བ་ཡང་མཐོང་ཡོད། འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམ་ཚ�ག་མེད་པའི་�ིང་མོ་ཡ་�་�་
འཇིགས་མེད་དོ། མོ་ཡང་�ད་འཚ�ང་མར་འ�ར་རོ། 9�་བ་ནས་ངོ་ཚ་མེད། མོས་�ོ་དང་ཤིང་�ོང་ལ་མཆོད་ནས་
ས་གཞི་མི་གཙང་བ་བཟོས་པ་དང་ལོག་གཡེམ་�ིས་ཡོད། 10དེ་ཚ�་ཚང་མའི་�ེས་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམ་ཚ�ག་མེད་
པའི་�ིང་མོ་དེས་ངའི་སར་ལོག་ཡོང་བའི་གཡོ་�་�ིས་ཡོད། མོ་�ང་པོ་མིན། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་
ཡིན་ནོ། 11དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཆོས་ཁོང་ལས་ཁ་བ�ར་ན་ཡང་མོ་དམ་ཚ�ག་
མེད་པ་ཡ་�་�་ལས་ལེགས་པ་ཡོད་པ་མངོན་པ་�ེད་དོ་ག�ངས་�ང་། 12ཁོང་གིས་ང་�ིན་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་
འདི་�ར་�ོས་ཤིག་ག�ངས་�ང་། དམ་ཚ�ག་མེད་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་ངའི་སར་ལོག་ཤོག། ང་�ིང་�ེ་ཅན་ཡིན་པ་
དང་མི་�ོའོ། ང་�ོད་མཉམ་�་�ས་�ན་�་�ོ་བར་མི་འ�ར། 13�ོད་ཉེས་ཅན་ཡིན་པ་དང་། �ོད་�ིས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོ་ལོག་�ིས་པར་ངོས་ལེན་�ིས་ཤིག �ོད་�ིས་ཤིང་�ོང་�ང་�འི་འོག་�་
�ོད་�ིས་�ི་�ལ་�ི་�་ཚ�ར་བ�ེ་བ་�ིས་པ་དང་། ངའི་བཀའ་ལ་མ་བ�ི་བ་ངོས་ལེན་�ིས་ཤིག་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 14དམ་ཚ�ག་མེད་པའི་མི་མང་�མས་�ོད་ངའི་ཡིན་པའི་ངའི་�ར་�ར་ལོག་ཤོག 



ཡེར་མི་�ཱ། 

ངས་�ོང་�ེར་རེ་རེ་ནས་�ོད་ཚ�་རེ་རེ་དང་། �ིམ་�ེ་རེ་རེ་ནས་གཉིས་གཉིས་འ�ིད་ནས་རི་བོ་ཛ�་ཡཽན་�་�ིར་
འ�ིད་པར་�འོ། 15ངས་�ོད་ཚ�ར་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་མཁན་དང་ཤེས་རབ་དང་གོ་�ོབས་ཅན་�ི་�ོ་ནས་�ོད་
ཚ�འི་�ེང་�་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་�ིད་�ོང་པ་ཞིག་�ོད་�་ཡིན། 16དེ་ནས་�ོད་�ལ་དེར་�ངས་མང་�་
འ�ར་�བས་�། མི་མང་ཚ�འི་ངའི་དམ་བཅའི་�ོམ་�ི་�ོར་�ེང་བར་མི་�འོ། དེ་ཚ�ས་དེའི་�ོར་བསམ་�ོ་མི་
གཏོང་བ་དང་དེ་མི་�ན་ནོ། དེ་ཚ�་ལ་དེའི་དགོས་པ་མེད་པ་དང་གཞན་ཞིག་ཡང་མི་བཟོའོ། 17�ས་�བས་དེ་
�ེབས་�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བ�ག་�ི་ཞེས་འབོད་པ་དང་། མི་རིགས་ཚང་མ་དེར་ང་ལ་
མཆོད་པར་འཛ�མས་པར་�འོ། དེ་�ེས་དེ་ཚ�ས་སེམས་�ོང་པོ་དང་བསམ་ངན་�ི་ལས་མི་�ེད་དོ། 18ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ིས་ཡ་�་�་མཉམ་�་འཛ�མས་ནས། དེ་ཚ�་མ�ན་མོང་ཐོག་�ང་�ོགས་�ི་�ལ་�་བཙན་�ོལ་ནས་ཡོང་བ་དང་། 
ངས་�ོད་�ི་ཕ་མེས་ཚ�ར་གཏན་�་བདག་�ིར་�ད་པའི་�ལ་དེར་ལོག་པར་�འོ༎  

དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་ནས་འ�་�ར་མཆོད་�གས།  

19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་ནི་ང་ཡི་�་�ར་�། ངོས་ལེན་�ེད་པར་
འདོད་པའི་ཐོག་ནས་ནི། འཛམ་�ིང་ཡོངས་ལ་ཤིན་�་མཛ�ས་པའི་�ལ། དགའ་�ོའི་�ལ་ཞིག་�ོད་ལ་�ད་འདོད་
ཡོད། ང་ལ་�ོད་�ིས་ཡབ་ཅེས་འབོད་པ་དང་། ཡང་�ར་ང་ནས་ནམ་ཡང་མི་�ལ་བ་ངས་འདོད་དོ། 20འོན་�ང་
དམ་ཚ�ག་མེད་པའི་�ང་མ་བཞིན། �ོད་ནི་ང་ལ་དམ་�ན་འ�ར་མེད་དོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་�ས་པ་
ཡིན། 21རི་བོའི་�ེང་ནས་�་ཞིག་ཐོས་བཞིན་�། དེ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�ིས། �ས་འབོད་�ེད་པའི་�་ཡིན་ནོ། 
གང་ལ་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ས་�ིག་ཅན་�ི། ལམ་ནས་མི་ཚ�་བ�ེལ་བཞིན་དེ་ཚ�་ཡི། རང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བ�ེད་
ནས་ཡོད། 22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནས་ངོ་ལོག་ཐག་རིང་�། �ིན་པ་�ོད་ཚ�ར་ཁོང་�ར་�ར་ལོག་ཤོག། �ོད་
�མས་�ག་ཅིང་དམ་�ན་བཟོ་བར་�། �ོད་�ིས་�ས་པ། ང་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་སར་ལོག་བཞིན་ཡོད། 
གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་ནི་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ། 23ང་ཚ�ས་རི་བོའི་�ེང་�་�་�ོའི་�་ལ་མཆོད་པས་ཕན་
ཐོག་གང་ཡང་�ང་མེད་དོ། ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་ཉིད་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་རོགས་
རམ་ཐོབ་བོ། 24�ས་རབས་རིང་པོའི་�ོན་ནས་ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་གསོག་ཛ�གས་�ེད་པ་ཐམས་ཅད་�གས་�ི་�་
ཚ�གས་དང་། �་དང་�་མོ་�མས་ངོ་ཚ་ཅན་�ི་�་བྷལ་�ི་མཆོད་པས་ང་ཚ�་ནས་བོར་�ག་སོང་བར་འ�ར་ཡོད་དོ། 
25ང་ཚ�་ངོ་ཚའི་ངང་རིལ་ནས་ང་ཚ�འི་དམའ་འབེབས་�ིས་ང་ཚ�་ལ་འགེབ་བ�ག་ཅིག ང་ཚ�་དང་ང་ཆོའི་ཕ་མེས་
ཚ�ས་གཏན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་པ་མ་ཟད། ང་ཚ�ས་ཁོང་གི་
བཀའ་ལ་ནམ་ཡང་ཉན་མེད་དོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 4 

འ�ོད་བཤགས་�ེད་པར་འབོད་པ།  



ཡེར་མི་�ཱ། 

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�ོད་ཚ�་ཁ་ལོག་འདོད་ཡོད་ན། ངའི་�ོགས་�་
ལོག་ཅིག། གལ་ཏེ་�ོད་�ིས་ངས་�ང་བར་�ེད་པའི་�་འ�་�མས་�ིར་ད�གས་ནས། ང་ལ་དམ་�ན་�་འ�ར་
ན། 2�ོད་�ིས་ངའི་མིང་ནས་མནའ་བ�ེལ་བ་དེ་འོས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་མི་རིགས་ཡོངས་ནས་ང་ལ་�ིན་�བས་
�ེར་བར་འབོད་པ་དང་། ཚང་མས་ང་ལ་བ�ོད་པར་�ེད་དོ། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�ི་མི་མང་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ོད་�ིས་ཞིང་མ་�ོས་པ་�མས་�ོས་ཤིག། ཚ�ར་མའི་�ོད་�་རང་གི་ས་བོན་
མ་འདེབས་ཤིག། 4ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ཚ�་�ོད་�ི་དམ་བཅའ་�ོད་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་
ལ་འཇོག་ཅིང་�ོད་རང་ཉིད་ང་ལ་བ�ོས་ཤིག དེ་�ར་�ོད་�ིས་མ་�ིས་པ་ཡིན་ན་ངའི་�ོ་བ་མེ་�ར་འབར་རོ། 
གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་�ིས་ལས་ངན་�ིས་པའི་�ེན་�ིས་ཡིན་ནོ། དེ་འབར་བ་དང་དེ་གསོད་པར་�་མཁན་�་ཡང་
མེད་པར་འ�ར་རོ༎  

ཡ་�་�ར་བཙན་འ�ལ་�ི་ཉེན་བ�་གཏངོ་བ།  

5�ལ་དེ་ཡོངས་�་དམག་�ང་འ�ད་པར་�ོས། གསལ་པོ་དང་ནི་�ད་�གས་ཆེན་པོ་�ོབ། ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�ི་མི་མང་ལ། �ོང་�ེར་བཙན་པོ་བཟོས་པའི་ནང་�གས་ཤིགས་ཅེས་�ོས་ཤིག 6ཛ�་ཡོན་�ོགས་ལ་ལམ་
བ�ན་ཤིག། བཙན་སར་�གས་ལ་འགོར་པོ་མ་�ེད་ཅིག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ང་�ོགས་ནས། �ེན་ངན་
དང་ནི་འཇིགས་ཆེན་འབེབས་པར་མཛད། 7སེང་གེ་ཡིབ་པའི་�ལ་ནས་ཐོན་པ་�ར། མི་རིགས་མེད་པར་བཟོ་
མཁན་དེ་ཐོན་ཡོད། ཡ་�་�་ནི་མེད་པར་མཛད་ཁོང་ཕེབས། ཡ་�་�་ཡི་�ོང་�ེར་�མས་ནི་�ང་གོག་འ�ར། 
དེའི་ནང་�་ཡང་�ོད་པར་མི་�ེད་དོ། 8དེར་བ�ེན་�་ཕད་�ོན་ནས་�་ཞིང་�་ངན་�ོས། གང་ལ་ཟེར་ན་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས། �གས་�ོ་�ག་པོ་ཡ་�་�་ནས་ཡོལ་མེད་དོ། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པར། ཉིན་
དེར་�ལ་པོ་ཚ�་དང་ལས་�ེད་པ་ཚ�འི་སེམས་�གས་ཆགས་པ་དང་། �་མ་ཚ�་ཧོན་ཐོར་ཞིང་�ང་�ོན་པ་�མས་ཧ་
ལས་པར་འ�ར། 10དེ་ནས་ངས་�ས་པ་ཡིན། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་
མང་ཚ�ར་བ�་འ�ིད་ཆ་ཚང་གནང་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་�ིས་ཞི་བདེ་ཡོང་ག�ངས་ན་ཡང་དེ་ཚ�འི་མཛ�ང་
པར་རལ་�ི་འ�ག 11ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ལ་ཤིན་�་འབར་བའི་�ང་འ�བ་�ེ་ཐང་ནས་དེ་ཚ�འི་�ོགས་�་
ཡོང་ཟིན་ཡོད་པ་བཤད་པའི་�ས་ཚ�ད་�ེབས་བཞིན་ཡོད། དེ་སོག་མ་འ�ེར་མཁན་�ང་དལ་པོ་�ར་མ་ཡིན་ནོ། 
12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ར་ཡོང་བའི་�ང་དེ་དེ་ལས་ཧ་ཅང་�གས་ཆེ་བ་ཡོད། དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�་ཉིད་ནས་ཁོང་གི་མི་མང་ལ་�ིམས་�ིས་ད�ད་མཚམས་གསལ་�གས་གནང་བ་དེ་ཡིན་ནོ༎  

ཡ་�་�་ལ་ད�་བོ་ཚ�ས་མཐའ་བ�ོར་བ།  

13�ོས་དང་ད�་བོ་�ིན་�ར་ཡོང་ཟིན་འ�ག། ཁོའི་དམག་གི་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དེ་�ང་འ�བ་འ�ིལ་བ་�ར་
དང་། ཁོའི་�་�མས་�་�ག་ལས་མ�ོགས་པ་ཡོད་དོ། ང་ཚ�་ཕམ་སོང་། ང་ཚ�་འཇིགས་སོང་ངོ་། 14ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
�ོད་�ོབས་པའི་ཆེད་�ོད་�ི་སེམས་ནས་ངན་པ་�མས་འ�ས་ཤིག �ོད་�ིས་�ིག་པའི་ལས་�ི་བསམ་�ོ་དེ་
བཞིན་�ས་�ན་ཇི་ཙམ་བར་བསམ་བཞིན་�ོད་དོ། 15�ན་�ི་�ོང་�ེར་ནས་བང་ཆེན་ཚ�ས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་



ཡེར་མི་�ཱ། 

བོའི་�ེ་ནས་གཏམ་ངན་�མས་གསལ་�གས་�ས་སོ། 16ཐག་རིང་�ལ་ནས་ད�་བོ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ཚ�ས་མི་
རིགས་ཚ�ར་ཉེན་བ�་གཏོང་བ་དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་ཤོད་�་ཡོང། ད�་བོ་དེ་ཚ�ས་ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་ཚ�་ལ་�ད་
ཆེན་པོས་ངོ་�ོལ་�ེད་པ་དང་། 17མི་དེ་ཚ�ས་ཞིང་ཁ་�ང་བ་�ར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཐའ་བ�ོར་རོ། གང་ལ་ཟེར་ན། 
མོའི་མི་མང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོ་ལོག་�ས་ཡོད་ཅེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ངོ་། 
18ཡ་�་�་�ོད་�ིས་�ེད་�ངས་དང་�ོད་ལམ་ཇི་�ར་�ིས་པའི་དབང་གིས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་རང་གི་�ེང་�་འ�ེར་
ཡོང་བ་ཡིན། �ོད་�ི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་�ག་བ�ལ་དེ་�ོང་དགོས་�ང་། དེས་�ོད་�ི་�ིང་ལ་�ི་�ག་ཡོད་དོ༎  

ཡེར་མི་�ཱས་ཁོང་གི་མི་མང་གི་དོན་ལ་�་ངན་གནང་བ།  

19ན་ཚ་དེ་ལ་ང་ཡི་བཟོད་མི་�བ། ཚབ་�བ་ངང་ནས་ངའི་�ིང་བ�ང་བཞིན་འ�ག། ང་ཡི་དམག་�ང་དམག་�་
ཐོས་པས་ན། ང་ནི་ཁ་�་སིམ་པོར་�ོད་མི་�བ། 20�ེན་ངན་གཅིག་གིས་�ེས་ལ་གཅིག་�ང་བས། �ང་པ་ཡོངས་
�ོགས་�ང་གོག་�་�ར་འ�ར། �ོ་�ར་ང་ཚ�འི་�ར་�མས་མེད་པར་བཟོས། དེ་ཚ�འི་ཡོལ་བ་�མས་ནི་�མ་�ར་
�ལ། 21ང་ཡི་�ས་�ན་ཇི་ཙམ་དམག་འཐབ་བ�། དམག་�ང་འ�ད་པ་ཉན་བཞིན་�ོད་དགོས་སམ། 22གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ང་ཡི་མི་མང་�ེན་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་ངོ་མི་ཤེས་པར་�ེད། 
དེ་ཚ�་�མས་ནི་�་�་�ེན་པ་ཡིན། དེ་ཚ�་ལ་ནི་གོ་ཤེས་མེད་པ་ཡིན། དེ་ཚ�་ལས་ངན་�་�ར་མཁས་པ་ཡིན། འོན་
�ང་བཟང་ལས་�་�ར་མི་ཤེས་སོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་འཇིགས་པའི་ཞལ་གཟིགས།  

23ང་ཡི་ས་གཞི་ལ་ནི་བ�་�བས་�། དེ་ནི་�ོངས་པ་ཕན་མེད་ཞིག་རེད་འ�ག། ནམ་མཁར་བ�་�བས་དེ་ལ་འོད་
མི་འ�ག། 24ང་ཡི་རི་བོར་ཚ�ར་བ�ས་པས་དེ་འ�ལ་འ�ག། རི་�ན་�མས་ནི་ཕར་�ར་གཡོ་འ�ལ་�ེད། 25དེ་�་
མི་མང་ཡོད་པ་ངས་མ་མཐོང་། �ེ�་ཚ�་ཡང་དེ་ནས་འ�ར་ཟིན་འ�ག། 26ས་�ད་འཛ�མས་པོའི་ས་དེ་�ེ་ཐང་
འ�ར། དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་�མས་ནི་�ང་གོག་འ�ར། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་�ག་པོ་�ོས་�ེན་ཡིན། 27(གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས། ས་གཞི་ཡོངས་�་འ�ོག་�ོང་�་འ�ར་རོ། འོན་�ང་ཁོང་གིས་དེ་ཆ་ཚང་མེད་པར་བཟོ་གནང་གི་
མིན་ག�ངས་ཡོད་པ་ཡིན།) 28ས་གཞིས་�་ངན་�ེད་པར་འ�ར་བ་དང་། ནམ་མཁའ་དེ་ནི་�ན་པར་བ�ར་བར་
�ེད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ་གནང་བ། ཁོང་གི་�གས་ལ་འ�ར་བ་འ�ོ་མི་�ིད། ཁོང་གིས་�གས་
ཐག་བཅད་པས་�ིར་མི་གཟིགས། 29�་དང་མདའ་པའི་�་ཐོས་ཚང་མ་�ོས། འགའ་ཤས་ཤིང་ནགས་ནང་�་�ོས་
པ་དང་། འགའ་ཤས་�ག་གི་�ོད་�་འཛ�གས་པར་�ེད། �ོང་�ེར་ཚང་མ་�ོང་པར་�ས་པར་འ�ར། དེ་ཚ�འི་ནང་
�་�་ཡང་�ར་�ོད་མི་འ�ར། 30ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོད་ནི་འཇིགས་པར་འ�ར། �ོད་�ི་�ོན་གོས་དམར་པོ་ཅི་ལ་
�ོན། �ན་ཆ་�ོན་ཞིང་མིག་མཚ�ན་ཅི་ལ་�ག། �ོད་ནི་རང་ཉིད་དོན་མེད་མཛ�ས་ཅན་བཟོས། �ོད་�ི་�ིང་�ག་
�མས་�ིས་�ོད་ལ་�ངས་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་གསོད་པར་འདོད་པ་ཡིན། 31�ེ་གཟེར་ཅན་�ི་�ད་མེད་�ི་
�ད་�ར། �ད་མེད་�ོན་�ེས་�ེད་པའི་�ད་�ར་ངས་ཐོས། དེ་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ད�གས་�བ་གཏོང་ཡིན། མོ་ཡི་
ལག་བ�ངས་ང་ནི་འཇིག་སོང་ཞེས། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་གསོད་པའི་ཆེད་�་ཡོང་ཟེར་�ས༎  



ཡེར་མི་�ཱ། 

ཡེར་མི་�ཱ། 5 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ིག་པ།  

1ཡེ་�་ཤ་ལེམ་པ་ཚ�་རང་ལམ་ཚ�ར་ཕར་�ར་�གས་ཤིག། �ོགས་བཞིར་བ�ས་ནས་བསམ་�ོ་གཏོང་ཞིག། �ོམ་
སའི་ས་�ལ་དེ་ཚ�ར་འཚ�ལ་ཞིབ་�ིས། དཀོན་མཆོག་ཁོང་དང་དམ་གཙང་གནས་མཁན་དང། �ང་བདེན་ཡིན་
པའི་མི་ཞིག་ཐོབ་�བ་བམ། གལ་�ིད་�ོད་�ིས་དེ་�ར་འཚ�ལ་�བ་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ིས་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་ལ། བཟོད་གསོལ་གནང་བར་མཛད་པར་འ�ར་�་ཡིན། 2�ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་མཆོད་ཟེར་
ཡང་། �ོད་�ིས་བ�ོད་པ་�ར་�་སེམས་ནང་མེད། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་དམ་ཚ�ག་�ན་�ལ་ལ་ངས་
གཏན་འཚ�ལ། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་བ�ང་། འོན་�ང་�ོད་�ིས་དོ་�ང་མ་�ེད་དོ། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་བ�ི། འོན་�ང་
�ོད་�ིས་དེ་ལས་མི་ལབས་སོ། �ོད་�ི་སེམས་ནི་�ོང་པོ་ཞིག་ཡིན་�བས། �ིག་པའི་ལས་ནས་ཁ་མ་འ�ར་རོ། 4དེ་
ནས་ང་ལ་བསམ་�ོ་འདི་�ར་འཁོར། འདི་ཚ�་ད�ལ་འཕོང་དང་ནི་ཤེས་�ོངས་ཅན། ཡིན་པས་དེ་ཚ�ས་�ེན་པའི་
�་�ོད་�ེད། དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ལམ་མི་ཤེས། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ིམས་�མས་
�ོགས་མི་�བ། 5ང་ནི་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་མི་མང་སར། �ིན་ནས་དེ་ཚ�་མཉམ་�་གཏམ་�ེང་�། ཏན་ཏན་དེ་ཚ�ས་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ལམ་�མས་ཤེས་པ་དང། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ིམས་�མས་�ོགས། འོན་�ང་ཚང་མས་
ཁོང་གི་དབང་ཆ་ལ། ཁས་ལེན་མ་�ས་པ་དང་ཁོང་ལ་མི་ཉན་ནོ། 6དེའི་�ེན་ནགས་�ི་སེང་གེས་དེ་ཚ�་གསོད། 
འ�ོག་�ོང་�ང་ཀིས་དེ་ཚ�་�མ་�ར་�ལ། གཟིག་ཚ�་�ོང་�ེར་ནང་�་འཇབ་ནས་ཡོང་། མི་མང་དེ་ཚ�་�ིར་�་
ཡོང་འ�ར་ན། དེ་ཚ�་ལ་�མ་�ར་�ལ་བར་�། གང་ལ་ཟེར་ན་དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་མང་། དེ་ཚ�ས་ཡང་ཡང་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་ལ་�བ་ལོག་གོ། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་འ�ི་གནང་། ང་ཡི་མི་མང་�མས་�ི་�ིག་
པར་ཅིའི་�ིར་བཟོད། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ོང་བར་�ེད་པ་དང་། ངོ་མ་མིན་པའི་�་ལ་མཆོད་ཡོད་དོ། མི་མང་མ་འ�ང་
བར་�་ང་ཡིས་�ེར། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ལོག་གཡེམ་�ིས་ཡོད་ཅིང་། �ད་འཚ�ང་མཉམ་�་�ས་ཚ�ད་བེད་�ོད་�ིས། 
8དེ་ཚ�་ལེགས་པར་འ�ང་བ་དང་འདོད་ཆགས་ཁེངས་བའི་�་དང་འ�། རེ་རེ་རང་གི་�ིམ་མཚ�འི་�ང་མར་
འདོད་ཆགས་�ིས། 9དེ་ཚ�ས་�ིས་པའི་�་བ་དེ་ཚ�་ལ། ང་ཡི་ཅིའི་�ིར་ཉེས་ཆད་མི་གཏོང་ངམ། མི་རིགས་དེ་ཚ�ར་
ད�་ཤ་མི་ལེན་ནམ། 10ང་ཡི་མི་མང་�ན་ཚལ་བཅད་པའི་�ིར། ང་ཡིས་ད�་ཚ�་གཏོང་བར་�་�་ཡིན། འོན་�ང་
ཆ་ཚང་མེད་པར་བཟོ་�ིར་མིན། དེ་ཚ�ར་ཡལ་ག་བཅད་ཤིག་ཅེས་ངས་�ས། གང་ལ་ཟེར་ན་ཡལ་ག་ངའི་མིན་ནོ། 
11ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་དང་ཡ་�་�་པ་ཡི། མི་མང་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ད་དེ་བ�་འ�ིད་�ས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་
�ས་པ་ཡིན༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་�ངས་གནང་བ།  

12དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་གིས་ཁོང་ལ་ངོས་ལེན་མ་�ས་པར། དངོས་འ�ེལ་ཁོང་གིས་གང་ཡང་
གནང་མི་ཡོང་། ང་ཚ�ར་དཀའ་ངལ་�ི་�ས་�བས་མི་ཡོང་། ང་ཚ�ར་དམག་དང་�་གེ་མི་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 13-

14དེ་ཚ�འི་�ང་�ོན་པ་�མས་�ང་དང་འ�་བ་ཡིན་པ་ལས། དེ་ཚ�་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་ག�ང་འ�ིན་



ཡེར་མི་�ཱ། 

གང་ཡང་མེད་�ས་སོ། �ན་དབང་ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཡེར་མི་�ཱ་མི་དེ་ཚ�ས་དེ་�ར་
བ�ོད་ཡོད་�བས། ངས་ང་ཡི་བཀའ་�ོད་�ི་ཁའི་ནང་གཏམ་མེ་�ར་བཟོ་�་ཡིན། མི་རིགས་དེ་�མས་ཤིང་�ར་
འ�ར་བ་དང་། མེས་དེ་ཚ�་�ེགས་པར་འ�ར་རོ། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་ལ། ཐག་
རིང་ནས་མི་རིགས་ཤིག་�ོད་ཚ�འི་�ེང་�་འཐབ་པར་འ�ེན་ནོ། དེ་ནི་�ོབས་ཆེན་དང་�ར་�ི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་
པ་དང་། མི་རིགས་དེ་ཚ�འི་�ད་དེ་�ོད་ཚ�འི་མི་ཤེས་སོ། 16དེ་ཚ�འི་མདའ་པ་�མས་�ོབས་�གས་ཅན་�ི་དམག་
མི་�ིང་�ེ་མེད་པར་གསོད་མཁན་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 17དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་�ོན་ཐོག་དང་ཁ་ཟས་ཟ་ཞིང་�ོད་
ཚ�འི་�་དང་�་མོ་ཚ�་ཡང་གསོད་པར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་�ག་�་དང་བ་�གས་སོགས་གསོད་པར་�ེད་པ་
དང་། �ོད་ཚ�འི་�ན་འ�མ་དང་སེ་ཡབ་�ི་ཤིང་�མས་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་། �ོད་ཚ�འི་�ོས་འཁེལ་བའི་བཙན་
པོར་བཟོས་པའི་�ོང་�ེར་�མས་དེ་ཚ�འི་དམག་མིས་མེད་པར་བཟོའོ། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་
བ། �ས་ཚ�ད་དེའི་�བས་ལ། ཡང་ངས་ངའི་མི་མང་ཆ་ཚང་མེད་པར་བཟོ་བར་མི་�ེད་དོ། 19ཡེར་མི་�ཱ། དེ་ཚ�ས་
ངས་དེ་�ར་ཅིའི་�ིར་�ས་པ་རེད་ཅེས་�ིས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�ས་ངའི་�ོགས་ནས་ཁ་བ�ར་ཏེ་རང་�ལ་�་�ི་�ལ་
བའི་�་ལ་གཡོག་�གས་པ་�ར། དེ་ཚ�ས་རང་�ལ་མིན་པར་མི་ངོ་མི་ཤེས་པ་ཚ�འི་གཡོག་�གས་�ི་རེད་ཅེས་�ོས་
ཤིག།  

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མི་མང་ལ་ཉེན་བ�།  

20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཡ་ཀོབ་�ི་རིགས་བ�ད་ལ་གསལ་�གས་�ོས་ཤིག། ཡ་�་�འི་མི་
མང་ལ་�ོས་ཤིག 21མིག་ཡོད་�ང་མཐོང་མི་�བ་མཁན། �་བ་ཡོད་�ང་གོ་མི་�བ་མཁན། མི་�གས་པ་དང་�ེན་
པ་�ོད་ཚ�་ཟབ་ཟབ་�ས་ནས་ཉོན་ཞིག 22ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། �ོད་ཚ�་ང་ལ་མི་འཇིགས་སམ། ངའི་
མ�ན་�་ཅིའི་�ིར་མི་འདར་རམ། ངས་�ལ་མི་�བ་པའི་ས་མཚམས་གཏན་འཇགས་�ེ་མའི་ས་མཚམས་�་
བཞག་ཡོད། �་མཚ�་�གས་�ང་དེ་ནས་�ལ་མི་�བ། �་�བས་�གས་�ང་དེ་བཅག་ནས་ཡོང་མི་�བ་བོ། 23འོན་
�ང་མི་དེ་ཚ�་སེམས་�ོང་པོ་དང་ངོ་ལོག་ཅན་�ི་མི་མང་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ཁ་བ�ར་ནས་སོང་ངོ་། 24ངས་�ོན་�ི་
ཆར་པ་དང་ད�ིད་�ི་ཆར་པ་བཏང་ནས་ལོ་�ར་�ོན་ཐོག་ལེན་པའི་�ས་�བས་�ད་ན་ཡང་ང་ལ་�ས་ཞབས་�་
�འི་བསམ་�ོ་བཏང་མེད་དོ། 25དེ་ལས་�ོག་ཏེ་�ོད་�ི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་དངོས་པོ་བཟང་པོ་དེ་�མས་�ོད་
ལས་འགོག་ཡོད་དོ། 26མི་ངན་པ་�མས་ངའི་མི་མང་གི་�ོད་�་�ོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ི�་བ�ང་�ིར་�་བ་
བ�མ་ནས་བ�ད་མཁན་མི་�ར་ཉལ་�ག་�བ། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་�ི་�བ་ནས་མི་བ�ང་གིས་ཡོད། 27�ོན་པས་
རང་གི་�གས་�འི་ནང་�་�ི�འི་བཀང་བ་�ར། དེ་ཚ�ས་ཁང་པ་བཅོམ་ནོར་�ིས་བཀང་ཡོད། དེའི་�ེན་དེ་ཚ�་
�ོབས་�གས་ཅན་དང་�ག་པོར་འ�ར་ཡོད། 28དེ་ཚ�་ཁ་ཟས་ལེགས་པོ་ཟས་ནས་�ག་པ་འབའ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
དོ། དེ་ཚ�ར་ངན་ལས་ལ་ཚད་མེད་དོ། དེ་ཚ�ས་ད་�ག་ཚ�ར་ཐོབ་ཐང་མི་�ོད་པ་དང་། ཡང་ན་མནར་གཅོད་�ོང་བ་
པོ་དང་བདེན་མི་�ེད། 29འོན་�ང་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �་བ་དེ་ཚ�འི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�ར་ཆད་པ་གཏོང་
ཡིན། མི་རིགས་དེ་ཚ�ར་ངས་ད�་ཤ་ལེན་�་ཡིན། 30�ལ་དེར་འཇིགས་�་�ང་བ་དང་ཧང་སང་དགོས་པ་ཞིག་
�ང་ཡོད། 31�ང་�ོན་པས་�ན་མ་གཏོགས་མི་�། �ང་�ོན་པས་བཀའ་གནང་བ་�ར། �་མས་�ལ་�ིད་�ོངས་
བ་དང་། ངའི་མི་མང་གིས་འགག་�་མི་�ེད་དོ། འོན་�ང་ཚང་མའི་མཐའ་མར་�ེབས་�བས་དེ་ཚ�ས་ཅི་�ེད་དམ༎  



ཡེར་མི་�ཱ། 

ཡེར་མི་�ཱ། 6 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ད�་བོས་མཐའ་བ�ོར་བ།  

1བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མི་མང་ཚ�་�ང་�ོབ་�ི་ཆེད་�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་�ོས་ཤིག ཊེ་ཀོ་ཨ་�་དམག་�ང་འ�ད་ལ། 
བྷེད་ཧག་ཀེ་རེམ་�་མེའི་བ�་གཏོང་ཞིག། �ང་�ོགས་ནས་�ེན་ངན་དང་འཇིགས་པ་ཡོང་�བ་ཡོད། �གས་
རིགས 2ཛ�་ཡོན་�ི་�ོང་�ེར་མཛ�ས་པོ་ཡོད་ན་ཡང་དེ་འཛ�གས་པར་འ�ར། 3�ལ་པོ་ཚ�་དམག་མི་མཉམ་�་དེར་
�ར་བཏབ་ཡོང། དེ་ཚ�འི་རང་གི་�ར་�ོང་�ེར་�ི་མཐའ་འཁོར་�་�བ་པ་དང་། རང་གི་འདོད་པ་གང་ཡོད་སར་
�ར་བཏབ་ཡོང། 4དེ་ཚ�ས་�ས་ཡོང། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འཐབ་�ིར་�་�ིགས་�ོས་ཤིག། �་�ིགས་�ིས་ཤིག། ང་ཚ�ས་
ཉིན་�ང་ལ་འཐབ་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། འོན་�ང་ཡང་�ར་དེ་ཚ�ས་བ�ོད་�ར། ད་ཧ་ཅང་�ིས་སོང་། གང་ལ་
ཟེར་ན། ཉི་མ་ཡོལ་�བ་ཡོད་པ་དང་�ི་�ོའི་�ིབ་ནག་ཉེ་བར་ཡོང་བཞིན་འ�ག 5ང་ཚ�ས་མཚན་མོའི་�ས་�་
འཐབ་�་ཡིན་པས། ང་ཚ�ས་�ོང་�ེར་�ི་�ོང་�མས་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན་ཞེས་སོ། 6�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས། �ལ་པོ་དེ་ཚ�་ལ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་མཐའ་�ོར་བའི་ཆེད་ཤིང་གཅོད་པ་དང་ས་�ོའི་�ང་པོ་�ིག་
པར་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངས་�ོང་�ེར་དེ་ཆེད་པ་གཏོང་�་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ནི་མནར་གཅོད་�ིས་
ཁེངས་ཡོད། 7�ོན་པ་ཞིག་གིས་རང་གི་�་གཙང་མ་ཉར་བ་�ར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ིས་དེའི་ངན་པ་�མས་གསོས་པ་
ཉར་བར་�ེད། ངས་�ོང་�ེར་ནང་ཟང་ཟིང་དང་འཇིག་པའི་�ད་ཐོས་བཞིན་འ�ག ནད་པ་དང་�་ཡོད་པ་
འབའ་ཞིག་མཐོང་བཞིན་འ�ག། 8ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ཚ�་�ག་བ�ལ་འདི་ཚ�་�ོད་�ི་ཉེན་བ�ར་མངོན་ཞིག 
དེ་མིན་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ོང་བར་�། ངས་�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་དེ་�་ཡང་མི་�ོད་པའི་གནས་འ�ོག་�ོང་�ར་འ�ར་
བར་�འོ༎  

ངོ་ལོག་ཅན་ཨིསི་�ཨཱེལ།  

9�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ན་ཤིང་ནས་�ན་འ�མ་ཆ་ཚང་�ག་པ་
�ར་གཙང་མར་འདོན་པར་�འོ། དེར་བ�ེན་�ོད་�ི་�ས་ཚ�ད་ཡོད་རིང་གང་�བ་�བ་ཚང་མར་�ོབས་ཅིག་
ག�ངས་སོ། 10ལན་�། ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ད་ཆ་བཤད་ནས་ཉེན་བ�་བཏང་བ་ཡིན་ན་�ས་ང་ལ་ཉན་�ི་རེད་དམ། 
དེ་ཚ�་�ོང་པོ་ཡིན་�བས་�ེད་�ི་ག�ང་འ�ིན་ལ་མི་ཉན། �ེད་�ིས་ང་ལ་བ�ོད་དགོས་ག�ངས་པ་དེ་ལ་དེ་ཚ�ས་
གད་མོ་བགད་པར་འ�ར་རོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་�གས་�ོ་བས་ང་ཡང་འཚ�ག་
བཞིན་འ�ག་པས་ངས་དེ་�ན་རིང་བར་འགོག་མི་�བ་བོ། དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་
བ། ངའི་�ོ་བ་�མས་�་ལམ་�ེང་གི་�་�་ཚ�་དང་མི་ན་གཞོན་འ�་འཛ�མས་ཡོད་སར་འབེབས་ཤིག �ོད་དང་�ེ་
དམན་ཚ�་ཡང་བ�ང་བར་འ�ར་བ་དང་ལོ་ན་མཐོ་པོ་ཚ�་ཡང་ཐར་བར་མི་འ�ར། 12དེ་ཚ�འི་�ིམ་དང་ཞིང་དང་
�ང་མ་བཅས་པ་གཞན་ལ་�ད་པར་�ེད་དོ། ངས་�ལ་འདིའི་མི་མང་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། 13ཆེ་�ང་ཚང་
མས་�ལ་མིན་�ིས་ད�ལ་བཟོ་ཐབས་�ེད་པ་དང་། �ང་�ོན་པ་དང་�་མ་ཚ�ས་�ང་མི་མང་ལ་མགོ་བ�ོར་
གཏོང་ངོ་། 14དེ་ཚ�ས་ངའི་མི་མང་གི་�་�མས་�ར་ཤས་�བ་�ལ་གཅིག་པོ་ཡིན་པ་�ར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�ས་ཚང་མ་



ཡེར་མི་�ཱ། 

ལེགས་པར་མེད་བཞིན་�་ལེགས་པར་ཡོད་ཅེས་ཟེར་རོ། 15དེ་ཚ�ས་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་བ་དེ་�ར་�ས་པ་ངོ་མི་
ཚའམ། དེ་ཚ�་�་བ་ནས་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ངོ་ཇི་�ར་ཚ་དགོས་པའམ་མི་ཤེས་སོ། གཞན་�མས་མར་�ང་
བ་�ར་དེ་ཚ�་ཡང་མར་�ང་བར་འ�ར། ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�བས་དེ་ནི་དེ་ཚ�འི་མཐའ་མ་ཡིན་ཞེས། 
ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ིས་དཀོན་མཆོག་གི་ལམ་ལ་ཁས་ལེན་མ་�ས་པ།  

16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མི་མང་ལ་�ོད་ཚ�་ལམ་བཞི་འཛ�མས་སར་ལོངས་ལ་�ོས་ཤིག �ོན་�ི་ལམ་
དང་ལམ་ལེགས་ཤོས་འཚ�ལ་ཤིག། དེའི་ཁར་སོང་ལ་�ོད་ཚ�་བདེ་བར་གནས་�བ་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། འོན་
�ང་དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�་དེ་�ར་�ེད་�ི་མིན་ཞེས་�ས་སོ། 17དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དམག་�ང་གི་ཉེན་
བ�་ཉན་མཁན་�ང་�་བ་ཞིག་བ�ོ་བཞག་གནང་ངོ་། འོན�ང་དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�་ཉན་�ི་མིན་ཞེས་�ས་སོ། 18དེར་
བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། མི་རིགས་�ོད་ཚ�་ཉོན་ཞིག་དང་ངའི་མི་མང་ལ་ཇི་�ང་�ོགས་
པར་�ིས་ཤིག 19ས་གཞི་ཉོན་ཞིག། དེ་ཚ�འི་གཡོ་འ�ལ་�མས་�ི་�ེན་�ིས་ངས་མི་མང་འདི་ཚ�འི་ཐོག་ཆད་པ་
འཇིག་པ་འ�ེར་ཡོང་�་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་ངའི་�ོབ་�ོན་ཁས་ལེན་མ་�ས་པ་དང་ངའི་བཀའ་ལའང་
ཉན་མེད་དོ། 20དེ་ཚ�ས་ཤེ་བྷ་ནས་འ�ེར་ཡོང་བའི་བ�ག་�ོས་དང་ཡང་ན་ཐག་རིང་�ལ་ནས་འ�ེར་ཡོང་བའི་
�ན་�ར་ང་མི་དགའོ། ངས་དེ་ཚ�འི་འ�ལ་བ་མི་ལེན་པ་དང་དེ་ཚ�འི་དམར་མཆོད་མཉེས་པར་མི་�ེད་དོ། 21དེ་
བ�ེན་ངས་མི་མང་འདི་ཚ�་�བ་པ་དང་འ�ེལ་བ�ག་�་ཡིན། ཕ་མ་ཚ�་དང་�་�་ཚ�་དང་�ོགས་པོ་ཚ�་དང་�ིམ་
མཚ�ས་�མས་�ང་ཤི་བར་འ�ར་རོ༎  

�ང་ནས་བཙན་འ�ལ།  

22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ང་གི་�ལ་ནས་མི་མང་ཡོང་བཞིན་འ�ག། ཐག་རིང་�ལ་�ི་
�ོབས་ཆེན་མི་རིགས་ཞིག་གིས་དམག་གི་�་�ིགས་�ེད་བཞིན་འ�ག་གོ 23དེ་ཚ�ས་ག�་དང་རལ་�ི་ཐོག་ཡོད་དོ། 
དེ་�མས་�ག་�བ་ཅན་དང་�ིང་�ེ་མེད་མཁན་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�འི་�་བཞོན་�བས་�་མཚ�འི་ངར་�ད་བཞིན་�་
�ོགས་པར་�ེད། དེ་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཐོག་དམག་�བ་�ར་�་�ིགས་ཡོད་དོ། 24ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་�ས་
པ། ང་ཚ�ས་གནས་�ལ་ཐོས་�ང་། ང་ཚ�འི་ཡན་ལག་འ�ར་ཞིང་ང་ཚ�་�ད་མེད་�ེ་�ག་ཅན་�ར་སེམས་ནད་ཆེན་
པོ་དང་ན་�ག་གིས་མནར་སོང། 25ང་ཚ�་�ོང་གསེབ་�ི་�ལ་�་འ�ོ་མི་�ས་པ་མ་ཟད་�་ལམ་�ོང་�་བ�ོད་པར་
མི་�ས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་གོ་མཚ�ན་ཐོག་ཡོད་པ་དང་ང་ཚ�འི་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་�་
འཇིགས་�ག་གིས་བ�ོར་ཡོད་དོ། 26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མི་མང་ལ་བཀའ་གནང་བ། �་ཕད་�ི་
གོས་�ོན་ལ་གོག་ཐལ་ནང་�ིལ་ཞིག་དང་། �ོད་�ི་�་གཅིག་�འི་ཆེད་�་ངན་�ེད་པ་�ར་མིག་�་�ག་པོས་�་
ངན་�ོས་ཤིག གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�་མེད་པར་བཟོ་བར་ཡོང་མཁན་དེས་�ོ་�ར་�་�ོད་ཚ�ར་འཐབ་པར་�ེད་
དོ། 27ཡེར་མི་�ཱ་�ོད་�ིས་�གས་རིགས་ཁག་�གས་ད�ད་�ེད་པ་�ར་ངའི་མི་མང་ལ་ཇི་�ར་ཡོད་�གས་
�གས་ད�ད་�ོས་ཤིག 28དེ་ཚ�་ལི་དང་�གས་མ�ེགས་པོ་�ར་ཚང་མ་�ོང་པོ་ངོ་ལོག་ཅན་ཡིན། དེ་ཚ�་ཚང་མ་



ཡེར་མི་�ཱ། 

�ད་ཅན་ད�ོག་གཏམ་�བ་�ེལ་�་ཞིང་འ�ོ་མཁན་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 29ཐབ་�ི་མེ་ད�ང་རབ་�་འབར་ན་
ཡང་ཕན་མེད་�གས་རིགས་�མས་མི་བ�་བར་�ིར་�ད་པ་�ར། ངའི་མི་མང་�མས་དག་�ངས་�་�་དེ་ཕན་
མེད་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། ངན་པ་�མ་�ིར་འ�ད་�ས་མེད་དོ། 30དེ་ཚ�་ལ་ཕན་མེད་ད�ལ་ཅེས་�་བར་འ�ར། 
གང་ལ་ཟེར་ན། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་�ངས་བ་ཡིན་ནོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 7 

ཡེར་མི་�ཱས་མཆོད་ཁང་�་ཆོས་བཤད་པ།  

1-3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཡ་�་�འི་མི་�མས་མཆོད་འ�ལ་�ེད་སའི་མཆོད་ཁང་གི་�ལ་�ོར་བཏང་
གནང་�ང་། ཁོང་གིས་ང་དེར་ལངས་ནས་དེ་ཚ�་ལ་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་གསལ་�གས་�ོས་ཤིག་ག�ངས་�ང་། �ོད་ཚ�འི་�ོད་�ངས་དང་
ལས་ཀ་�ེད་�ངས་ལ་བ�ར་བ་གཏོང་ཞིག་དང་། ངས་�ོད་ཚ�་འདིར་གནས་བ�ག་�་ཡིན་ནོ། 4ང་ཚ�་བ�ན་པོ་
ཡོད། འདི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ཡིན། འདི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ཡིན། འདི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་རེད་ཅེས་པར་�་འ�ིད་�ི་གཏམ་དེ་ཚ�་ལ་ཡིད་ཆེས་�་�་མཚམས་འཇོགས་
�ོས་ཤིག 5�ོད་ཚ�འི་�ོད་�ངས་ལ་བ�ར་བ་དང་�ོད་ཚ�ས་�ེད་བཞིན་པའི་�་བ་�མས་མཚམས་འཇོགས་�ོས་
ཤིག �ོད་ཚ�ས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་�ིམས་�ང་པོ་�ོས་ཤིག། 6�ི་�ལ་བ་དང་�་�ག་དང་�ག་མོ་�མས་མཐོང་
�ང་�་�་མཚམས་འཇོགས་�ོས་ཤིགལ་འདིར་མི་�ོན་མེད་གསོད་�ར་མཚམས་འཇོགས་�ེད་དགོས། �་གཞན་
ལ་མཆོད་�ར་མཚམས་འཇོགས་�ེད་དགོས། དེས་�ོད་ཚ�་མེད་པར་བཟོས་ཡོང་། 7�ོད་�ིས་ལས་ལ་བ�ར་བ་
བཏང་བ་ཡིན་ན་ངས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་གཏན་�ི་ཆེད་�་བདག་པར་�ད་པའི་�ལ་འདིར་�ོད་ཚ�་�ོད་�་
འ�ག་�་ཡིན་ནོ། 8�ོས་དང་�ོད་ཚ�ས་བ�་འ�ིད་�ི་གཏམ་ལ་�ོ་བཅོལ་བ་དང་། 9�ོད་�ིས་�ས་པ་དང་མི་
གསོད་པ་དང་ལོག་གཡེམ་དང་�ན་�ི་མནའ་�ེལ་བ་དང་། བྷལ་ལ་དམར་མཆོད་�ལ་བ་དང་�ོན་ལ་མ་ཤེས་
པའི་�་ལ་མཆོད་པ་བཅས་�ས་ཡོད། 10�ོད་�ིས་ངས་མི་དགའ་བ་འདི་ཚ�་�ེད་ཅིང་དེ་ནས་ཡོང་ནས་ངའི་
མཆོད་ཁང་�་ངའི་�ང་�་ལངས་ནས་ང་ཚ�་བ�ེན་པོ་ཡོད་ཅེས་སོ། 11�ོད་ཚ�འི་བསམ་�ོར་ངའི་མཆོད་ཁང་
འདི་ཇག་པ་ཡིབ་པའི་ས་གནས་རེད་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། �ོད་ཚ�ས་ཇི་�ར་�ས་པ་ངས་མཐོང་ཡོད། 12ངས་
འདམས་པའི་མཆོད་�ལ་དང་པོར་ཤི་�ཱོར་སོང་ལ། ངིའ་མི་མང་ཨིསི་�ཱཨེལ་གི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་ངས་དེར་ཇི་
འ�་�ས་ཡོད་པར་�ོས་ཤིག 13�ོད་ཚ�ས་�ིག་པ་འདི་ཚ�་ཚང་མ་�ས་པ་དང་། ངས་�ོད་ཚ�ར་ཡང་ཡང་གཏམ་
�ེང་�ས་ན་ཡང་�ོད་ཚ�ས་ཉན་མེད། ངས་བོས་�བས་�ོད་ཚ�ས་ལན་འདེབས་�ེད་མེད་དོ། 14དེ་འ�་སོང་ཙང་
ངས་ཤི་�ཱོ་ལ་ཇི་�ར་�ས་པ་�ར་�ོད་ཚ�ས་�ོ་བཅོལ་�་�ལ་ངའི་མཆོད་ཁང་འདིར་ཡང་དེ་�ར་�་�་ཡིན། ངས་
�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�ར་�ད་པའི་གནས་འདིར་ངས་ཤི་ལོར་�་པ་�ར་�་�་ཡིན་ནོ། 15ངས་�ོད་ཚ�འི་
�ན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ངའི་མཐོང་�ལ་ནས་�ིར་འ�ད་�ས་པ་�ར་�ོད་ཚ�་ཡང་ངའི་མཐོང་�ལ་
ནས་�ིར་འ�ད་�་�་ཡིན་ཞེས། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  



ཡེར་མི་�ཱ། 

བཀའ་ལ་མི་ཉན་པའི་མི་མང།  

16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཡེར་མི་�ཱ་�ོད་�ིས་མི་མང་འདི་ཚ�འི་ཆེད་�་�ོན་ལམ་མ་འདེབས་ཤིག་ག�ངས་
སོ། དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་�ེ་ངག་འདོན་པ་དང་�ོན་ལམ་མ་འདེབས་ཤིག �ོད་�ིས་ང་ལ་�་བ་མ་འ�ལ་ཞིག་ངས་�ོད་
�ི་�་བ་ལ་ཉན་�་མིན་ནོ། 17�ོད་�ིས་དེ་ཚ�ས་ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་ནང་དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�་ལམ་�ི་�ེང་
ཇི་འ�་�ེད་བཞིན་པ་མི་མཐོང་ངམ། 18དེ་ཚ�ས་མཐོ་རིས་�ིི་�ལ་མོ་ཞེས་འབོད་པའི་�་མོར་བག་ལེབ་བཟོ་བའི་
ཆེད་�་�་�་ཚ�ས་མེ་ཤིང་�ག་པ་དང་�ོད་ཚ�ས་མེ་�ར་བ་དང་�ད་མེད་ཚ�ས་�ོ་ཞིབ་བ�ིའོ། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་
གནོད་བ�ལ་བའི་ཆེད་�་གཞན་ལ་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་ཡང་འ�ལ་ལོ། 19འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་དངོས་
འ�ེལ་གནོད་བ�ལ་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ། མ་ཡིན། དེ་ཚ�་རང་གིས་རང་ལ་གནོད་བ�ལ་བ་དང་དེ་ཚ�་རང་གི་ཐོག་
�་ངོ་ཚ་འབེབས་པ་ཡིན་ནོ། 20དེ་བས་ན་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། མཆོད་ཁང་འདིའི་�ེང་ངའི་
ཁོང་�ོ་�ག་པོ་འབེབས་�་ཡིན་ནོ། ངས་དེ་�ར་མི་དང་སེམས་ཅན་དང་ཤིང་�ོང་དང་�ོན་ཐོག་ཚ�འི་ཐོག་ལ་
ཡང་འབེབས་�་ཡིན། ངའི་�ོ་བ་དེ་མེ་འབར་བ་�ར་�ས་�ང་གསོད་མི་�བ་བོ། 21ངའི་མི་མང་ཚ�་དམར་མཆོད་
འགའ་ཤས་�ོད་ཚ�ས་མཆོད་�ིའི་�ེང་ཆ་ཚང་�ེག་པ་དང་། འགའ་ཤས་�ོད་ཚ�ས་ཟ་ཆོག་པ་ཡིན། འོན་�ང་ང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བ�ོད་�ར་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོད་ཚ�་རང་གི་ཟ་ཞིག 22ངས་�ོད་ཚ�་ཕ་མེས་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་
འདོན་�བས་ངས་ཁོ་ཚ�ར་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དང་ཡང་ན་གཞན་དམར་མཆོད་ཁག་�ོར་བཀའ་གང་ཡང་�ད་
མེད་དོ། 23འོན་�ང་ངས་དེ་ཚ�་ལ་ང་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་དང་། དེ་ཚ�་ངའི་མི་མང་ལ་འ�ར་བའི་ཆེད་ངའི་
བཀའ་ལ་ཉན་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ཡོད། དེ་ཚ�འི་�་བ་ལམ་འ�ོ་ཡོང་བའི་ཆེད་ངས་དེ་ཚ�་ལ་བཀའ་བཏང་
བ་�ར་འཚ�་དགོས་�གས་བཤད་ཡོད་དོ། 24འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་མ་ཉན་པ་མ་ཟད་དོ་�ང་ཡང་�ས་མེད་དོ། དེ་
ལས་�ོག་ཏེ་དེ་ཚ�ས་སེམས་�ོང་པོ་དང་ངན་སེམས་�ིས་ཇི་�ར་བ�ོད་པ་�ར་�ས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་ལེགས་
པའི་ཚབ་ལ་ངན་པར་འ�ར་ཡོད། 25�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་པའི་ཉིན་མ་ནས་�ས་དེ་རིང་གི་བར་
�་ངས་ངའི་ཞབས་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�་�་མ�ད་�ོད་ཚ�འི་སར་བཏང་ཡོད། 26འོན་�ང་�ས་�ང་ཉན་མེད་པ་
དང་དོ་�ང་�ས་མེད། དེའི་ཚབ་ལ་�ོད་ཚ�་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་ལས་�ག་པའི་�ོང་པོ་དང་ངོ་ལོག་མཁན་�་
འ�ར་ཡོད་དོ། 27དེར་བ�ེན་ཡེར་མི་�ཱ་�ོད་�ིས་གཏམ་འདི་�མས་ཚང་མ་ངའི་མི་མང་ལ་བཤད་ན་ཡང་དེ་
ཚ�ས་�ོད་ལ་མི་ཉན། �ོད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་འབོད་ན་ཡང་ལན་འདེབས་མི་�ེད་དོ། 28�ོད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་�ོས་ཤིག། དེ་
ཚ�ས་མི་མང་གི་དེ་ཆོའི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་མི་ཉན་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་ཉེས་ཆད་ལས་བ�བ་�་
མི་ལེན་བ�ོད་དོ། དམ་ཚ�ག་དང་�ན་པ་འཆི་ཡོད། �ས་�ང་དེའི་�ོར་མི་བཤད་དོ༎  

ཧིན་ནོམ་�ི་�ང་གཤོང་�་�ེད་པའི་�ིག་པའི་ལས་�མས།  

29ཡེ་�་ཤ་ལེམ་པ་ཚ�་�་ངན་�ོས་ཤིག། རང་གི་�་དེ་�ེག་ནས་ཕར་ད�གས་ཤིག། རི་�ེང་རོ་འདོན་པའི་མ�ར་
མ་འདོན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང། ང་ཡི་མི་མང་�མས་ལ་�ངས་བ་
ཡིན། 30ཡ་�་�འི་མི་མང་�མས་ནས་ངན་པའི་�་བ་ཞིག་�ས་ཡོད། དེ་ཚ�ས་ངས་�ང་བར་�ེད་པའི་དེ་ཚ�འི་�་
འ�་ངའི་མཆོད་ཁང་ནང་བཞག་པ་དང་དེ་མི་གཙང་བ་བཟོས་ཡོད་དོ། 31དེ་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་�་དང་�་མོ་ཚ�་མེ་ལ་



ཡེར་མི་�ཱ། 

དམར་མཆད་འ�ལ་བའི་ཆེད། ཧིན་ནོམ་�ི་�ང་གཤོང་�་དེ་ཚ�ས་མཆོད་�ི་ཏོ་ཕེད་ཟེར་བ་ཞིག་བ�ིགས་སོ། ངས་
དེ་ཚ�་ལ་དེ་�ར་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་མེད། དེ་�ར་ངའི་སེམས་ལ་ཡང་འཁོར་མ་�ང་། 32དེ་བས་ན་དེ་
ལ་ཏོ་ཕེད་དམ་ཧིན་ནོམ་�ི་�ང་གཤོང་ཞེས་མིང་འབོད་པར་མི་འ�ར། འོན་�ང་�ོག་གཅོད་�ི་�ང་གཤོང་ཞེས་
འབོད་པའི་�ས་ཤིག་ཡོང་། དེ་ཚ�ས་མི་མང་དེར་�ས་པར་�ེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �ས་པའི་ས་�ལ་གཞན་གང་
�་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 33རོ་�མས་�་དང་གཅན་གཟན་�ི་ཟས་�་འ�ར་བ་དངདེར་དེ་ཚ�་ད�ོག་མཁན་�་
ཡང་མེད་དོ། 34�ལ་དེ་�ང་�ོང་ཞིག་�་འ�ར་ཡོང་། ངས་ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་ཁག་ནང་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་
�་ལམ་�ེང་�ིད་པ་དང་དགའ་བའི་�་དང་ཆང་སའི་�གས་�ོའི་དགའ་�་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན་ནོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 8 

1�ས་�བས་དེར་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཚ�་དང་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་�་མ་ཚ�་དང་�ང་�ོན་པ་ཚ�་དང་གཞན་མི་མང་
ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ོད་པ་�མས་�ི་�ས་པ་�ར་ཁང་ནས་འདོན་པར་�ེད་དོ། 2དེ་ཚ�་བ�ས་ནས་�ས་�འི་ཚབ་ལ་
དེ་ཚ�འི་�ས་པ་སའི་�ེང་�་�ད་�ས་པ་�ར་འ�ར། དེ་ཚ�་མི་མང་ཚ�ས་བ�ེ་བ་དང་ཞབས་�ི་�ས་པ་དང་དེ་ཆོས་
�གས་བ�ག་�ས་པ་དང་། མཆོད་པའི་ཉི་མ་དང་�་བ་དང་�ར་ཚ�གས་�ི་མ�ན་�་བ�མ་པར་�འོ། 3མི་རིགས་
ངན་པ་འདིའི་མི་མང་ཚ�་ཐར་བ་�མས་ངས་དེ་ཚ�་བ�མ་པའི་གནས་�་�ོད་མཁན་ཚ�་གསོན་པོར་�ོད་པ་ལས་
འཆི་བ་ལ་དགའོ། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་ཅན་�ིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ིག་པ་དང་ཉེས་ཆད།  

4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། ཁོང་གི་མི་མང་ལ་འདི་�ར་ཤོད་ཅིག་ག�ངས་སོ། མི་ཞིག་འ�ེལ་�བས་ཡར་
ལངས་�ི་མ་རེད་དམ། མི་ཞིག་གིས་ལམ་ནོར་བ་ཡིན་ན། �ི་བ�ས་�ེད་�ི་མ་རེད་དམ། 5དེ་�ར་བས་ན་ངའི་མི་
མང་ཚ�་ང་ལ་�ི་བ�ས་ཙམ་མ་�ས་པར་ང་ལས་ཅིའི་�ིར་ངོ་ལོག་པ་ཡིན་ནམ། �ོད་ཚ�་�ོད་ཚ�འི་�་འ�ར་འ�ས་
ནས་ངའི་སར་ཅི་ནས་མི་ལོག་པ་ཡིན་ནམ། 6ངས་ཟབ་ཟབ་�ས་ནས་ཉན་ན་ཡང་�ོད་ཚ�ས་བདེན་པ་མི་�འོ། 
�ོད་ཚ�་�་ཡང་རང་གི་�ོད་ངན་ལ་འ�ོད་པ་མི་�ེད་དོ། �ོད་ཚ�་�ས་�ང་ངས་ནོར་འ�ལ་ཅི་�ས་ཡོད་ད་ཞེས་
མ་འ�ིའོ། དམག་སར་�ག་�ག་པ་�ར་ཚང་མ་རང་གི་ལམ་�་�ག་གོ། 7�་�ང་�ང་གིས་�ང་�ིར་ལོག་པའི་
�ས་ཚ�ད་ཤེས་པ་དང་། �ག་རོན་དང་�ག་�་དང་ཐི་བ་བཅས་�ིས་གནས་�ོ་བའི་�ས་ཚ�ས་ཤེས་སོ། འོན་�ང་
ངའི་མི་མང་ཚ�་�ོད་ཚ�ས་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ལ་�ིད་�ོངས་བའི་བཀའ་�ིམས་མི་ཤེས་སོ། 8�ོད་ཚ�་ཤེས་རབ་ཅན་
དང་ངའི་བཀའ་�ིམས་ཤེས་མཁན་ཡིན་ཞེས་ཇི་�ར་བ�ོད་�བ་བམ། �ོས་དང་བཀའ་�ིམས་�མས་�ང་བདེན་
མེད་པའི་�ིས་པ་�མས་�ིས་བ�ར་བཅོས་བཏང་ཡོད། 9�ོད་ཚ�ས་མི་ཤེས་རབ་ཅན་�མས་ངོ་ཚ་�་འ�ག་ཡོད། 
དེ་ཚ�་མགོ་འཐོམས་པ་དང་�ི་ནང་�ད་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་�མས་ལ་�ངས་ཡོད་དོ། ད་ཆ་དེ་ཚ�་ལ་ཤེས་
རབ་ཇི་འ�་ཞིག་ཡོད་དམ། 10དེར་བ�ེན་ངས་དེ་ཚ�འི་ཞིང་ཀ་�མས་བདག་པོ་གསར་པ་དང་། �ང་མ་ཚ�་�ོ་
གཞན་ཚ�ར་�ད་དོ། ཆེ་�ང་ཚང་མས་�ང་བདེན་མིན་པར་ད�ལ་གསོག་འཇོག་�ེད་དོ། �ང་�ོན་པ་དང་�་མ་
ཚ�ས་�ང་མི་མང་ལ་མགོ་བ�ོར་བཏང་ངོ་། 11དེ་ཚ�ས་ངའི་མི་མང་གི་�་�མས་�ར་ཤས་�བ་�ལ་གཅིག་པོ་ཡིན་



ཡེར་མི་�ཱ། 

པ་�ར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�ས་ཚང་མ་ལེགས་པར་མེད་ན་ཡང་ལེགས་པར་ཡོད་ཅེས་ཟེར་རོ། 12ངའི་མི་མང་ཚ�་�ོད་ཚ�ས་
�ག་�ོའོ་ལས་འདི་ཚ�་�ས་�ེན་ངོ་ཚ་བཞིན་མི་འ�ག་གམ། ཏན་ཏན་�ོད་ཚ�་�་བ་ནས་ངོ་ཚ་མེད་པ་མ་ཟད། 
�ོད་ཚ�ས་ངོ་ཇི་�ར་ཚ་བ་ཡང་མི་ཤེས་སོ། དེར་བ�ེན་གཞན་ཚ�་འ�ེལ་བ་�ར་�ོད་ཚ�་ཡང་འ�ེལ་བར་འ�ར། 
ངས་�ོད་ཚ�ར་ཉེས་པ་གཏོང་�བས་དེ་ནི་�ོད་ཚ�འི་མཐའ་མ་ཡིན་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་
ནོ། 13སོ་ནམ་པ་ཞིག་གིས་�ོན་ཐོག་བ�་བ་�ར་ངས་ངའི་མི་མང་�མས་བ�་འདོད་ཡོད། འོན་�ང་དེ་ཚ�་�ན་
འ�མ་མེད་པའི་�ན་ཤིང་དང་སེ་ཡབ་མེད་པའི་སེ་ཡབ་ཤིང་འ�་བ་དང་ལོ་མ་ཡང་�ིད་ཡོད་དོ། དེ་འ�་སོང་
ཙང་ངས་�ི་མི་�མས་དེ་ཚ�འི་�ལ་ལེན་�་བ�ག་པ་ཡིན་ནོ། 14དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་ཚ�ས་�ིས་པ། ང་ཚ�་ད་
�ང་ཅི་ལ་འདིར་�ོད། ང་ཚ�་�ོང་�ེར་བཙན་པོར་བཟོས་པ་ཚ�འི་ནང་ལ་�ོས་ནས་དེར་འཆིའོ། ང་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་འཆི་བར་�ིམས་གཅོད་གནང་ཡོད། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་འ�ང་བའི་�ག་
གནང་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ཚ�ས་ཁོང་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་དོ། 15ང་ཚ�ས་ཞི་བདེ་དང་གསོ་བའི་�ས་
ཤིག་རེ་བ་ཡོད་ན་ཡང་དེ་ཕན་པ་མེད་པར་དེའི་ཚབ་ལ་འཇིགས་�ག་�ེབས་ཡོད་དོ། 16ང་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་
�ན་�ི་�ོང་�ེར་ནང་�ེབས་ཡོད། ང་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་�་�ད་ཐོས་པར་འ�ར། དེ་ཚ�འི་�་�ད་�ིས་�ལ་ཚང་མ་
གཡོའོ། ང་ཚ�འི་ད�་བོ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་�ལ་དང་དེའི་ནང་ཡོད་པ་ཚང་མ་�ོང་�ེར་དང་དེའི་མི་མང་བཅས་པར་
མེད་པར་བཟོ་བར་ཡོང་ངོ་། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོས་ཤིག། ངས་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་�ག་�ལ་�གས་�ིས་
འ�ལ་མི་�བ་མཁན་གཏོང་�་དང་། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་སོ་�བ་ཡོང་ག�ངས་སོ༎  

ཁོང་གི་མི་མང་གི་དོན་ལ་ཡེར་མི་�ཱའི་�ག་བ�ལ།  

18ང་ཡི་�ག་བ�ལ་གསོ་བར་�ེད་མི་�བ། ང་ཡི་སེམས་ཉིད་དེ་ནི་ནད་པ་ཡིན། 19�ལ་ཁམས་ཡོངས་�ོགས་
ལེགས་པར་ཉོན་ཞིག་དང་། ང་ཡིས་མི་མང་�མས་ནི་�་བ་གོ། ཛ�་ཡོན་�་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མེད་ཡིན་ནམ། 
ཛ�་ཡོན་�ི་�ལ་པོ་ད་དེར་མེད་ཡིན་ནམ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་�ལ་པོས་ལན་གནང་བ། �ོད་ཚ�ས་�ོད་
ཚ�འི་�་འ�ར་མཆོད་བཞིན་�། ཕ་མེས་�ི་�ལ་�་མ�ན་�ག་འཚལ་ཞིང་། ང་ལ་ཅི་�ིར་�ོད་ཚ�འི་�ོ་འ�ག་གམ། 
20མི་མང་�མས་ནས་�་འབོད་�ས་པ་ལ། ད�ར་�ས་ཡོལ་ནས་�ོན་ཐོག་�ས་ཟིན་པས། ང་ཚ�་ཚང་མ་ལ་ནི་
�ོབས་པར་འ�ར་མེད་དོ། 21ངའི་སེམས་འཐོར་ཞིག་སོང་ཡོད་གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ཡི་མི་མང་�མས་འཐོར་ཞིག་
སོང་ཡོད་དོ། �་ངན་�ེད་ཅིང་ང་ལ་ཡིད་�ག་ཡོད། 22གྷིལ་ཨད་ནང་�་�ན་ཞིག་མེད་རེད་དམ། དེ་�་ཨེམ་ཆི་
ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། དེ་བས་ང་ཡི་མི་མང་ཅི་�ིར་�ག་མེད་དོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 9 

1ང་ཡི་མི་མང་བསད་པ་�མས་�ི་ཆེད། ཉིན་མཚན་མེད་པར་�་ནི་�བ་པའི་ཆེད། ང་ཡི་འདོད་པར་ངའི་མགོ་
�འི་�ོན་པ་དང། མིག་ནི་མིག་�འི་�་མིག་�་�་འ�ར་བར་འདོད། 2ང་ཡི་མི་མང་ཚ�་ལས་ཐག་རིང་�ོད། ང་ལ་
�ོད་�ལ་འ�ོག་�ོང་�་ཡོད་འདོད། དེ་ཚ�་ཐམས་ཅད་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བའི། བ�་འ�ིད་�་མཁན་�མས་�ི་
ཚ�གས་ཤིག་ཡིན། 3དེ་ཚ�་�ག་�་�ན་�ར་�་�ིགས་ཡོད། �ང་པོའི་ཚབ་�་�ང་མིན་�ལ་ཁམས་�ོངས། གཙ�་བོ་



ཡེར་མི་�ཱ། 

དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ང་ཡི་མི་ཚ�ས་ངན་ལས་གཅིག་�ེས་གཉིས་�ེད། ང་ལ་དེ་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་ཁས་མི་ལེན། 4ཚང་མས་རང་གི་�ོགས་པོར་�ོགས་ཟོན་དགོས། �ས་�ང་རང་གི་�ན་ལ་�ོ་བ�ལ་མི་�བ། 
�ན་�མས་ཡ་ཀོབ་�་�་བ�་ཅན་ཡིན། ཚང་མས་རང་གི་�ོགས་པོར་དམའ་འབེབས་�ེད། 5-6དེ་ཚ�ས་རང་གི་
�ོགས་ལ་བ�་འ�ིད་�ས། �ས་�ང་�ང་པོ་ཤོད་པར་མི་�ེད་ཅིང་། དེ་ཚ�འི་�ེ་ལ་�ན་ཤོད་བ�བ་ཡོད་ཅིང་། དེ་
ཚ�ས་�ིག་པ་�་�་�ངས་མི་ཡོང་། དེ་ཚ�ས་�ག་ལས་གཅིག་�ེས་གཉིས་�ེད་ཅིང་། གཡོ་�འི་�་བ་གཅིག་�ེས་
གཞན་�ེད་དོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་རང་མིས་ཁོང་�ངས་ག�ངས། 7དེ་ཡི་�ེན་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ནི། �ན་དབང་ཅན་�ི་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་གསལ། ང་ཡི་རང་གི་མི་མང་�གས་རིགས་�ར། �ས་
གཙང་བཟོ་ཞིང་དེ་ལ་�གས་ད�ད་�ེད། ང་ཡི་མི་མང་ངན་པའི་ལས་�ིས་ནས། དེ་མིན་ང་ཡི་དེ་ཚ�ར་ཅི་�ེད་
�བ། 8དེ་ཚ�འི་�ེ་ནི་�ག་�བ་མདའ་དང་འ�། དེ་ཚ�ས་�ན་�་�ན་གཏམ་ཤོད་པར་�ེད། ཚང་མས་�ིམ་མཚ�ར་
མ�ན་པའི་གཏམ་�འོ། འོན་�ང་ཁོའི་ཆེད་�་དངོས་�་�ི་བ�གས་སོ། 9ང་ཡིས་ལས་དེར་ཆད་པ་མི་གཏོང་ངམ། 
མི་མང་དེ་ཚ�ར་ད�་ཤ་མི་ལེན་ནམ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་�ས་པ་ཡིན། 10ང་ཡིས་རི་བོའི་ཆེད་�་�་ངན་
�ེད། �་ཁ་ཁག་གི་ཆེད་�་�་བར་�ེད། གང་ལ་ཟེར་ན་དེ་ཚ�་�མ་ཡོད་དོ། �་ཡང་དེ་ལ་བ�ད་ནས་མི་འ�ོའོ། 
�ད་འ�ོའི་�ད་�ང་ཐོས་པར་མི་འ�ར་ཞིང་། �་དང་གཅན་གཟན་�ོས་ནས་སོང་ཡོད་དོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ང་�ོད་པའི་གནས། ང་ཡིས་�ང་གོག་�ང་པོ་བཟོ་བར་�། ཡ་
�་�་ཡི་�ོང་�ེར་ཁག་གི་ནང་། �་ཡང་མེད་པའི་འ�ོག་�ོང་ཞིག་�་འ�ར། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ལ་
�ོར་�ག་�་འ�ར་ནས་�ེ་ཐང་�ར་�མ་ནས་དེ་བ�ད་�་ཡང་མི་འ�ོ་བ་ཅི་ལ་ཡོད། དེ་�ར་�ོགས་པར་འ�ར་
བའི་ཤེས་རབ་�་ལ་ཡོད། �ེད་�ིས་དེ་�ར་གཞན་ལ་ཤོད་པའི་གསལ་བཤད་�་ལ་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་ངས་
བཀའ་འ�ི་�ས་པ་ཡིན། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་གནང་བ། ངའི་མི་མང་�མས་ནས་ངས་�ོབ་
�ོན་�ིས་པ་�མས་�ངས་ཡོད་�བས་དེ་�ར་�ང་བ་ཡིན། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་མ་ཉན་པར་ངས་བཤད་པ་�ར་�ིས་
མེད་དོ། 14དེ་ལས་�ོག་ཏེ་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་�ོབ་�ོན་�ིས་པ་�ར་�ོང་པོར་འ�ར་བ་དང་། བྷལ་�ི་�་འ�ར་
མཆོད་ཡོད་དོ། 15དེ་བས་ང་�ན་དབང་ཅན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་
�ས་པ་ལ་ཉོན་ཞིག ངས་ངའི་མི་མང་ལ་ཟ་བར་�ི་ཤིང་ཁ་ཏིག་དང་འ�ང་བར་�ག་�་�ོད་�་ཡིན། 16ངས་དེ་
ཚ�་དང་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་�ང་མ་ཐོས་པའི་མི་མང་ཚ�འི་�ོད་�་ཁ་�ོར་བ་དང་། དེ་ཚ�་ཚང་མ་མེད་པར་མ་
བཟོས་བར་�་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་དམག་མི་གཏོང་�་ཡིན་ནོ༎  

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་རོགས་རམ་ཆེད་�་འབོད་�ས་པ།  

17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཇི་�ར་ཡོང་བཞིན་པ་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་། �་ངན་�ེད་མི་
ཡོང་བའི་ཆེད། རོ་འདོན་ཆེད་�་མ�ར་ལེན་མཁན་�ད་མེད་བོས། 18མི་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་མིག་ལ་མིག་�ས་ཁེངས་བ་
དང། མིག་�གས་�་བ་�ོན་�་མི་འ�ར་བར་�། དེ་ཚ�་མ�ོགས་པར་ཡོང་ནས་ང་ཚ�འི་ཆེད། རོ་འདོན་ཆེད་�་
མ�ར་མ་ལེན་ཞིག་ག�ངས། 19ཛ�་ཡོན་�་�་བའི་�་ལ་ཉན་པར་�ིས། ང་ཚ�་མེད་པར་འ�ར་སོང་། ང་ཚ�ར་
དམའ་འབེབས་ཆ་ཚང་�ང་སོང་བས། ང་ཚ�འི་�ིམ་�མས་བཤིགས་པར་འ�ར་ཡོད། ང་ཚ�་ཚང་མ་�ལ་ནས་ཐོན་
པར་�། 20ངས་�ས་པ་ཡིན། �ད་མེད་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཉན་ཞིག། ཁོང་གི་བཀའ་ལ་དོ་�ང་ལེགས་པར་



ཡེར་མི་�ཱ། 

�ིས། �ོད་�ི་�་མོར་�་ངན་�ེད་�ངས་�ོབ། �ོགས་ཚ�ར་རོ་འདོན་མ�ར་མ་ལེན་�ངས་�ོབ། 21འཆི་བ་ང་ཚ�འི་
�ེ་�ང་ནས་ཡོང་ངོ་། ང་ཚ�འི་ཕོ་�ང་ནང་�་འ�ལ་སོང་ངོ་། དེ་ཡིས་�་ལམ་�་�་�་ཚ�ར་དང་། �ོམ་རར་ན་
གཞོན་ཚ�་ཡི་�ོག་གཅོད་དོ། 22གཤིང་པོའི་རོ་ནི་ཞིང་�ེང་�ད་�ང་�ར། �་མཁན་�ས་ནས་དོར་བའི་འ�་�ར་
�། བ�་མི་མེད་པའི་འ�་�ར་གང་སར་འཐོར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ང་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཞིག་ག�ངས། 
23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཤེས་རབ་ཅན་�ིས་རང་གི་ཤེས་རབ་དང་། �གས་ཆེན་མི་
ཡིས་རང་གི་�ོབས་�གས་དང་། �ག་པོ་�མས་ནས་རང་གི་�་ནོར་དང་། བཅས་ལ་�ོབ་པ་ངོམ་པར་�ེད་མི་
�ང་། 24�་ཞིག་དེ་ལ་ངོམ་པར་འ�ར་འདོད་ན། དེ་ཚ�ས་ང་ངོ་ཤེས་པ་དང་�ོགས་པར་ངོམ་དགོས་སོ། གང་ལ་
ཟེར་ན་ང་ཡི་�མས་བ�ེ་�ན་�ན་ཡིན་པ་དང། ང་ཡིས་�ིམས་�ང་དང་�ང་བདེན་འབའ་ཞིག་�ེད། �་བ་དེ་
ཚ�ར་ང་ནི་དགའ་བ་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངཡིས་�ས་པ་ཡིན། 25-26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ངས་ཨི་
ཇིབ་དང་ཡ་�་�་དང་ཨེ་དྷོམ་དང་ཨམ་མོན་དང་མོ་ཨབ་དང་�་�ང་�ང་བཅད་མཁན་�ོང་�ོང་གི་མི་མང་
བཅས་པར་ཆད་པ་གཏོང་བའི་�ས་�བས་�ེབས་བཞིན་ཡོད། མི་མང་དེ་ཚ�་ཚང་མས་མ�ན་�གས་�ེག་ཡོད་ན་
ཡང་དེས་མཚ�ན་པའི་དམ་བཅའ་�ང་མེད། མི་མང་དེ་ཚ�འི་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་བཅས་པ་�ས་�ང་གི་
སེམས་�ི་མ�ན་�གས་�ེག་མེད་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 10 

�་འ�་མཆོད་�ོལ་དང་�ང་བདེན་�ི་མཆོད་པ།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་�ི་མི་མང་�ོད་ཚ�་ནི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ོད་ཆོའི་ཆེད་�་གནང་བའི་ག�ང་
འ�ིན་ཉོན། 2དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་བཀའ་གནང་�ར། མི་རིགས་གཞན་�ི་ལམ་ལ་མ་འ�ོ་ཞིག། མི་
རིགས་གཞན་ཞིག་འཇིགས་ཤིང་�ག་ན་ཡང་། �ོད་ཚ�་�ོན་�་�ང་མེད་ནམ་མཁའ་ལ། མཐོང་�ལ་དེ་ཚ�ས་བར་
ཆད་�ེད་མ་འ�ག། 3མི་མང་དེ་ཚ�འི་ཆོས་ནི་ཕན་མེད་ཡིན། ནགས་ཚལ་ནང་�་ཤིང་�ོང་ཞིག་བཅད་ཡོང་། ཤིང་
བཟོའི་ལག་ཆས་དེ་ལ་བ�ོད་�བ་ཅིང་། 4གསེར་དང་ད�ལ་�ི་དེ་ལ་�ན་�ོད་�ས། དེ་ནི་མར་ལ་ཟག་པར་
�ོབས་པའི་ཆེད། གཟེར་ཞིག་�བ་ནས་བ�ན་པོར་བཟོས་ནས་ཡོད། 5�་འ�་དེ་ཚ�་�འི་ཤིང་ཏོག་གི་ཞིང་གར་
ཡོད་པའི་ཞིང་�ང་མི་གསོབ་འ�། དེ་ཚ�་གཏམ་སོགས་གཤོད་མི་�བ། དེ་ཚ�་འ�ོ་མི་�བ་པ་འ�ར་དགོས་སོས། དེ་
ཚ�ས་�ོད་ལ་གནོད་པ་མི་�ེད་ཅིང་། �ོད་ལ་ཕན་ཐོག་ལ་སོགས་�ེད་མི་�བ། དེ་ཚ�ར་�ོད་ནི་འཇིགས་པར་མ་
�ོས་ཤིག། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་དང་འ�་བ་�་ཡང་མེད། �ེད་ནི་མ�་�ོབས་�ན་པ་ཡིན། �ེད་མཚན་
�བས་ཆེན་དང་ནི་�ོབས་ཆེན་ཡིན། 7མི་རིགས་ཡོངས་�ི་�བ་པོ་�ེད་ཉིད་ལ། �་འ�་ཞིག་གིས་�ས་བ�ར་མི་
�འམ། �ེད་ལ་�ས་བ�ར་�ས་པ་འོས་པ་ཡིན། མི་རིགས་ནང་ནས་ཤེས་རབ་ཅན་ཡོངས་དང་། དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་
ཚང་མའི་�ོད་�་ཡང་། �ེད་དང་འ�་བ་�་ཞིག་ཡོད་མི་འ�ར། 8དེ་ཚ�་�མས་ནི་�ོངས་ཤིང་�ེན་པ་ཡིན། དེ་
ཚ�ས་ཤིང་གི་�་ལས་ཅི་ཞིག་�ོངས། 9དེ་ཚ�འི་�་འ�ར་ཨིསི་པན་ད�ལ་�ི་གཡོག། �་ཕཛ་�ལ་�ི་གསེར་�ི་
ག�མ་ནས་ཡོད། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ལག་ཤེས་མཁས་པས་བཟོས་ནས་�བ་པའོ། དེ་�མས་འཐག་པར་ལག་�ལ་མཁས་
པ་ཡིས། གོས་ནི་�ོ་ནག་�་མན་གཡོགས། 10འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་བདེན་པ་ཡིན། འཚ�་ཞིང་



ཡེར་མི་�ཱ། 

གསོན་པོར་བ�གས་པའི་དཀོན་མཆོག་དང་། �ས་མཐའ་མེད་པའི་�ལ་པོ་�ེད་ཡིན་ནོ། �ོད་ནི་�ོ་�བས་འཛམ་
�་�ིང་འདར་ཞིང་། �ེད་�ི་�གས་�ོ་མི་རིགས་�མས་�ིས་བཟོད་མི་�བ། 11(མི་མང་�ོད་ཚ�ས་ངེས་པར་�་ས་
གཞི་དང་ནམ་མཁའ་མི་བཟོ་མཁན་�ི་�་�མས་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་། ས་གཞི་འདིའི་ཐོག་དེ་ཚ�་ནམ་ཡང་
གནས་མི་འ�ག་ཅེས་དེ་ཚ�་ལ་ཤོད་དགོས་སོ།)  

དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པའི་མ�ར་མ་ཞིག།  

12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མ�་ཡིས་ས་གཞི་བཀོད། ཁོང་གི་མ�ེན་�ས་འཛམ་�ིང་བཟོས་གནང་ངོ་། དེ་
�ེས་ཁོང་གིས་མཐོ་རིས་བ�ངས་པར་མཛད། 13ཁོང་གི་བཀའ་ཡིས་ནམ་མཁའི་�ེང་�་ནི། �་བོ་�མས་ནི་�ར་
�་�ོགས་པར་�ེད། ས་གཞིའི་མཐའ་ནས་�ིན་པ་འ�ེར་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཆར་ནང་�ོག་ནི་འ�གས་པར་མཛད། 
རང་གི་བང་མཛ�ད་ནང་ནས་�ང་གཏོང་མཛད། 14མཐོང་�ང་དེ་ཡིས་མི་�ེན་བསམ་མེད་འཚ�ར། �་འ�་བཟོས་
མཁན་�མས་ནི་ངོ་འཚའི་ནང་�་�ད། གང་ལ་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ས་བཟོས་པའི་�། �ན་མ་དང་ནི་�ོག་མེད་འབའ་
ཞིག་ཡིན། 15དེ་�མས་ཕན་ཐོག་མེད་པར་�ད་ར་གཏོང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�ར་�ིམས་གཅོད་གནང་
ཕེབས་�བས། ཁོང་གིས་དེ་�མས་མེད་པར་བཟོ་གནང་ངོ་། 16ཡ་ཀོབ་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་གཞན་མི་འ�། ཁོང་
ནི་ཚང་མ་བཟོ་བ་གནང་མཁན་ཡིན། ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་དེ་ཚ�་ལ། ཁོང་གི་འབངས་�་འདམས་པར་
མཛད་པ་ཡིན། ཁོང་གི་མཚན་ནི་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན༎  

བཙན་�ོལ་�་འ�ོ་�བ་ཡོད་པ།  

17ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ཚ�་�ོད་�མས་�ི་མཐའ་ནས་བ�ོར་ནས་ཡོད་དོ། �ོད་ཚ�འི་རང་དངོས་�མས་བ�ས་
ཤིག། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�མས་�ལ་དེ་ནས་མཐར་�ོད་གནང་�་ཡིན། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་གཅིག་
�ང་མ་�ག་པར་གཅོག་པར་མཛད་�་རེད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 19ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
པ་ཡི་�ེ་ངག་འདོན། ང་ཚ�ར་�ས་�ོན་ཚབ་ཆེ་ཇི་�ར་�ང་། ང་ཚ�འི་�་�མས་གསོ་བར་མི་ཡོང་ངོ་། ང་ཚ�ས་དེ་
�མས་བཟོད་�ན་�བ་ཡོང་བསམ། 20ང་ཚ�འི་�ར་�མས་འ�ོ་�ག་�་འ�ར་རོ། དེ་�མས་འཐེན་པའི་ཐག་པ་
�མས་ཆད་ཡོད། ང་ཚ�འི་�་�ག་�མས་ནི་ཐག་རིང་སོང་། ང་ཚ�འི་�ར་�མས་�ར་�་�བ་མཁན་མེད། དེ་ཡི་
ཡོལ་བ་གཏོང་མཁན་�་ཞིག་མེད། 21ངས་ལན་�ས་པར་ང་ཚ�འི་འགོ་འ�ིད་�མས། �ེན་པ་ཡིན་པས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ། དེ་ཚ�ས་ལམ་�ོན་གནང་རོགས་ཤེས་�ས་མེད། དེའི་�ེན་དེ་ཚ�་གོ་མ་ཆོད་པར་འ�ར། ང་ཚ�འི་མི་
མང་�མས་ནི་ཁ་འཐོར་གནས། 22གསར་འ�ར་འ�ོར་བས་དེ་ལ་ཚང་མས་ཉོན། �ང་�་མི་རིགས་ཞིག་ནང་�ད་
ཆེན་འ�ག། དེ་ཡི་དམག་ད�ང་ཡ་�་�འི་�ོང་ཚ�་ལ། �ི་�ང་�ོད་�ལ་�ེ་ཐང་�་འ�ར་རོ། 23�་ཡང་རང་གི་
མ�ན་ལམ་ཁོ་ཡི་ལག་པར་མེད། རང་གི་མི་ཚ�ར་དབང་བ�ར་མི་�བ་པ། བཅས་ངས་ཤེས་སོ་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག། 24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་མི་མང་�མས། ལེགས་བཅོས་མཛ�ད་ལ་ཧ་ཅང་བཙ�ན་པོ་མ་མཛ�ད་ཅིག། 
ཡང་ན་�གས་�ོའི་�བས་�་ང་ཚ�ར་ཆད་པ་མ་གནང་ཞིག དེ་མིན་ང་ཚ�འི་མཐའ་མར་འ�ར་�་ཡིན། 25�ེད་ལ་
མི་མཆོད་མཁན་�ི་མི་རིགས་དང་། �ེད་ལ་ཁས་མི་ལེན་པའི་མི་མང་ལ། �ེད་�ི་�གས་�ོ་དེ་ཚ�ར་འབེབས་པར་



ཡེར་མི་�ཱ། 

མཛ�ད། དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་མི་མང་ཚ�་བསད་ཅིང་། ང་ཚ�་ཚང་མ་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་། ང་ཚ�འི་�ང་པ་�ང་གོག་
བཏང་ཡོད་དོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 11 

ཡེར་མི་�ཱ་དང་དམ་བཅའ།  

1-2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། དམ་བཅའིི་ཚ�ག་དོན་�མས་ལ་ཉོན་ཞིག། ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�ི་མི་མང་ཚ�ར་�་�ར། 3ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱ་ཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། དམ་བཅའ་�ི་ཚ�ག་
དོན་ལ་མི་ཉན་མཁན་ཚང་མར་དམོད་པ་�ིས་ཡོད། 4དེ་ནི་ངས་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་འབར་བའི་མེ་ཐབ་
�་�་ནས་འདོན་�བས་དེ་ཚ�་མཉམ་�་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་ཡིན་ནོ། ངས་དེ་ཚ�་ལ་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་
བཀའ་བཀོད་པ་�མས་�་དགོས་ཞེས་�ས་པ་ཡིན། ངས་དེ་ཚ�་ལ་གལ་�ིད་དེ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་ཡིན་ན། 
དེ་ཚ�་ངའི་མི་མང་དང་ང་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ར་ཡོང་། 5དེ་ནས་ད་�་དེ་ཚ�ས་དབང་བའི་ས་ཆ་�ག་པོ་
དང་ས་�ད་འཛ�མས་པོ་དེ་ངས་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་ལ་�ོད་�་ཡིན་ཞེས་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་�ང་�་ཡིན། ངས་
�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་�ར་ལེགས་སོ། 6དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་། ཡ་�་
�འི་�ོང་�ེར་ཁག་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�་ལམ་ཁག་�་སོང་ཞིག དེར་ངའི་ག�ང་འ�ིན་གསལ་�གས་�ས་ནས་
མི་མང་ཚ�ས་དམ་བཅའི་ཚ�ག་དོན་�མས་ཉན་ནས་དེ་ཚ�་�ང་བར་�ོས་ཤིག 7ངས་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་
འདོན་�བས་ངས་དེ་ཚ�་ལ་ངའི་བཀའ་ཉན་དགོས་པའི་ཉེན་བ�་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། �ས་དེ་རིང་གི་བར་�་
ཡང་ངས་ཉེན་བ�་གཏོང་�ས་ཡིན། 8འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་མི་ཉན་པ་དང་�ང་བ�ི་�ས་མེད་དོ། དེའི་ཚབ་ལ་དེ་ཚ�་
�་མ�ད་�ོང་པོ་དང་�ར་�ར་ངན་པར་གནས་སོ། ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཞལ་ཆད་�ང་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ཡང་དེ་
ཚ�ས་ཁས་ལེན་མ་�ས་སོ། དེར་བ�ེན་དེའི་ནང་འ�ེལ་བཤད་�བ་པ་ཆད་པ་ཚང་མ་ངས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་འ�ེར་
ཡོང་བ་ཡིན། 9དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་
ཚ�ས་ང་ལ་གཡོ་�ས་བ�ོམས་བཞིན་འ�ག 10དེ་ཚ�ས་རང་གི་ཕ་མེས་ཚ�ར་ངས་བཤད་པར་མི་ཉན་མཁན་ཚ�འི་
�ིག་པར་ཡང་�ར་�ིར་ལོག་�ས་འ�ག དེ་ཚ�ས་�་གཞན་པར་མཆོད་ཡོད་དོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་གཉིས་
ཀས་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་ངས་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་�མས་དང་འགལ་ཡོད་དོ། 11དེ་འ�་སོང་ཙང་ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས། ད་�་དེ་ཚ�་ལ་མེད་པར་བཟོ་�་མ་ཟད། དེ་ཚ�་དེ་ལས་མི་ཐར་བའི་ཉེན་བ�་གཏོང་�་ཡིན། དེ་
ཚ�་�བས་པའི་ཆེད་ང་ལ་རེ་འབོད་�ས་�བས་ངས་དེ་ཚ�་ལ་མི་ཉན་ནོ། 12དེ་ནས་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་
མི་མང་�མས་དེ་ཚ�ས་མཆོད་པའི་�་ཚ�འི་སར་སོང་ནས་དེ་ཚ�་ལ་�བས་རོགས་�་འབོད་�་གི་རེད། འོན་�ང་
�ོར་�ོན་�ིས་�ེན་ངན་དེ་�ེབས་�བས་�་�་དེ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་�ོབས་མི་�བ་བོ། 13ཡ་�་�་པ་�མས་ལ་�ོང་
�ེར་མང་པོ་ཡོད་པ་�ར་དེ་ཚ�་ལ་�་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་པ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་ནང་
�་ལམ་ཡོད་པ་�ར་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་བྷལ་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་སའི་མཆོད་�ི་བཟོས་ཡོད། 14ཡེར་མི་�ཱ་
�ོད་�ིས། མི་མང་དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་ང་ལ་�ོན་ལམ་དང་�་བ་མ་�ལ་ཞིག དེ་ཚ�་དཀའ་ངལ་ངང་�ང་ནས་ང་ལ་
�བས་རོགས་�ས་པར་ངས་ཉན་�་མིན་ནོ། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངས་བ�ེ་བའི་མི་མང་



ཡེར་མི་�ཱ། 

ཚ�ས་ལས་ངན་�་བཞིན་འ�ག་དེ་ཚ�་ངའི་མཆོད་ཁང་ནང་ཡོང་�ར་ཐོབ་ཐང་ཅི་ཡོད་དམ། དེ་ཚ�འི་བསམ་�ོར་
དེ་ཚ�ས་ང་ལ་ཁས་ལེན་དང་སེམས་ཅན་�ི་དམར་མཆོད་�ལ་ནས་�ེན་ངན་འགོག་�བ་�ི་རེད་བསམ་�ི་ཡོད་པ་
རེད་དམ། དེས་དེ་ཚ�་དགའ་བར་འ�ར་རམ། 16ངས་�ར་དེ་ཚ�་ལ་ལོ་མ་ཅན་�ི་�་�འི་ཤིང་�ོང་ཡིད་�་འོང་
བའི་འ�ས་�ས་ཁེངས་པ་ཅེས་མིང་བཏགས་ཡོད། འོན་�ང་ད་ཆ་འ�ག་�ད་�ར་�ིས་�ར་�ས་དེའི་ལོ་མ་
�མས་མེར་�ེག་གཏོང་�་དང་ཡལ་ག་�མས་བཅོག་�་ཡིན་ནོ། 17ང་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས། ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་གཉིས་བ�གས་ན་ཡང་། ད་ཆ་ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ེན་ངན་�ི་ཉེན་བ�་གཏོང་�་ཡིན། 
འདི་ཚ�་རང་གི་བཟོས་པའི་ལས་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་ནོར་འ�ལ་�ིས་པ་དང་བྷལ་ལ་དམར་མཆོད་
�ལ་ནས་ང་�ོ་�་འ�ག་ཡོད༎  

ཡེར་མི་�ཱའི་�ོག་ལ་གཡོ་�ས་བ�ོམས་པ།  

18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་ད�་བོ་ཚ�ས་ང་ལ་གཡོ་�ས་བ�ོམ་པའི་�ོར་ལོན་གནང་�ང་། 19ང་གསོད་
པར་འ�ིད་པ་ཞི་�ལ་ཅན་�་�་�ར་དང་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ས་ངན་�ིས་འཆར་གཞི་བཟོ་བཞིན་པ་ངས་ཤེས་མ་
�ང་། དེ་ཚ�ས་ཤིང་�ོང་དེ་�ས་བཞིན་པའི་�བས་ལ་རང་གཅོད་དགོས། ང་ཚ�ས་ཁོ་�ས་�ང་ནམ་ཡང་�ན་གསོ་
�་མི་�བ་པའི་ཆེད་གསོད་དགོས་ཤེས་བ�ོད་བཞིན་འ�ག་གོ 20དེ་ནས་ངས་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�ེད་ནི་�ིམས་དཔོན་�ང་པོ་ཞིག་ཡིན། �ེད་�ིས་མི་མང་གི་བསམ་�ོ་དང་འཚ�ར་བ་ལ་ཞིབ་ད�ོད་གནང་
གི་རེད། �ེད་�ིས་མི་མང་འདི་ཚ�་ལ་ད�་ཤ་བཞེས་པ་ངས་བ�་�་འ�ག་གནང་བའི་ཆེད། ངའི་�་�ེན་�མས་
�ེད་�ི་�ག་�་�ལ་ཡོད་ཅེས་�ོན་ལམ་འདེབས་པ་ཡིན་ནོ། 21ཨ་ན་ཐོད་�ི་མི་ཆོས་ང་ལ་བསད་འདོད་ཡོད་པ་
དང་། དེ་ཚ�ས་ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་འ�ིན་�་མ�ད་གསལ་�གས་�ིས་པ་ཡིན་ན་གསོད་�ི་ཡིན་
ཞེས་�ས་�ང་། 22དེར་བ�ེན་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཆད་
པ་གཏོང་�་ཡིན། དེ་ཚ�འི་ན་གཞོན་�མས་དམག་སར་གསོད་པར་འ�ར་བ་དང་། �་�ག་�མས་�་གེས་འཆི་
བར་འ�ར། 23ངས་ཨ་ན་ཐོད་�ི་མི་མང་�མས་ལ་�ེན་ངན་གཏངོ་�འི་�ས་ཚ�ད་གཏན་འབེབས་ཟིན་པ་དང་། 
�ས་ཚ�ད་དེ་�ེབས་�བས་དེ་ཚ�་�་ཡང་གསོན་པོར་གནས་མི་�བ་བོ་ཅེས་སོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 12 

ཡེར་མི་�ཱའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ི་བ་�ས་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་མཉམ་ང་ཡི་�ོད་པས་ན། �ེད་ཉིད་བདེན་པ་ཡིན་པར་�ངས་བ�ེལ་གནང། འོན་
�ང་�ིམས་�ང་�ོར་ལ་ངས་�ིས་པས། �ོད་ངན་མི་�མས་ཅིའི་�ིར་�ན་�མ་ཚ�གས། �ང་མིན་མི་�མས་ཅི་ལ་
ལམ་�ོང་�ང། 2�ེད་�ི་དེ་�མས་བ�གས་པས་�་བ་�ས། དེ་ཚ�་�ེས་ནས་འ�ས་�་བཏགས་པར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་
�ན་�་�ེད་�ོར་བཟང་པོ་བ�ོད། དངོས་�་�ེད་ལ་བ�ི་མཐོང་�ེད་མི་འ�ར། 3འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�ེད་�ིས་ང་ངོ་མ�ེན། ང་ཡིས་ཇི་�ིས་པ་�ེད་�ིས་མཐོང། ང་ཡི་�ེད་ལ་ཇི་འ�འི་སེམས་བ�ེ་བ། གསོད་པར་



ཡེར་མི་�ཱ། 

འ�ིད་པའི་�ག་�ར་མི་ངན་དེ་ཚ�ར་�ད་ནས་འ�ིད་ཅིག གསོད་པའི་�ས་�བས་མ་�ེབས་བར་�་དེ་ཚ�ར་�ང་
བར་མཛ�ད། 4�ས་�ན་ཇི་རིང་ང་ཚ�འི་ས་�མ་ཞིང་། ང་ཚ�འི་ཞིང་གི་�་�མས་མེད་པར་འ�ར། ང་ཚ�ས་ཇི་�ིས་
དཀོན་མཆོག་གིས་མི་གཟིགས། མཛ�ད་མཁན་མི་ཚ�ས་�ོད་ངན་�ིས། སེམས་ཅན་དང་ནི་འདབ་ཆགས་�མས་ནི་
འཆི་བཞིན་འ�ག། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཡེར་མི་�ཱ་མི་མཉམ་�གས་ཆད་ན། �་དང་
མཉམ་�་ཇི་�ར་�གས་�བ་བམ། �ོད་ནི་ཐང་�ོང་�ལ་�་ལངས་�ང་མ་�ས་ན། ཇི་�ར་ཡོར་དན་འ�མ་�ི་
ནགས་�་�ོད་ལངས་�བ་བམ། 6�ོད་�ི་གཉན་ཚན་ཚ�་དང་ནང་མི་ཚ�ས། �ོད་ལ་བ�་འ�ིད་འཐབ་�ོད་མཉམ་
བ�གས་ཡོད། དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་ཉེ་བའི་གཏམ་�ས་�ང་། དེ་ཚ�ར་�ོད་�ིས་�ོ་བཅོལ་མ་�ེད་ཅིག།  

ཁོང་གི་མི་མང་གི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་ངན།  

7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ང་ཡིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་�ངས་པ་ཡིན། ང་ཡིས་འདམས་པའི་
མི་རིགས་དོར་བ་ཡིན། བ�ེ་བའི་མི་མང་དེ་ཚ�འི་ད�འི་དབང་�ད། 8ང་ཡི་འདམས་པའི་མི་ཚ�ས་ང་�ོལ་ནས། 
ནགས་�ི་སེང་གེ་�ར་�་ང་ལ་ངར་�ད་འདོན། དེའི་�ེན་ང་ཡིས་དེ་ཚ�ར་�ང་བར་�ེད། 9ང་ཡི་འདམས་པའི་མི་
མང་�ི�་བཞིན། �་ཚ�ས་�ོགས་ལ་ཡོང་ནས་འཐབ་པ་�ར། གཅན་གཟན་�མས་ནི་�གས་�ོ་�ོད་པར་འབོད། 
10�ི་�ལ་�ིད་�ོང་པ་མང་པོས་ང་ཡི་�ན་ཚལ་བཤིགས། དེ་ཚ�ས་ང་ཡི་ཞིང་ཁར་�ོག་བ�ིས་བཏང་། ང་ཡི་ཡིད་
འོང་�ལ་དེ་�ེ་ཐང་བཟོས། 11དེ་ཚ�ས་དེ་ནི་མི་མེད་�ང་�ོང་བཟོས། དེ་ནི་�ང་�ོང་ཞིག་�་ངའི་མ�ན་གནས། 
�ལ་ནི་ཡོངས་�ོགས་�ེ་ཐང་ཞིག་�་འ�ར། �་ཞིག་གིས་�ང་དོ་�ང་མི་�ེད་དོ། 12�ེ་ཐང་ནང་གི་�ེ་མཐོ་པོར། 
མི་ཚ�ས་བཅོམ་པའི་ཆེད་�་ཡོང་ཡོད་དོ། �ལ་�མས་མེད་པར་བཟོ་ཆེད་ཡོང་ཡོད་དོ། �་ཞིག་�ང་ནི་ཞི་བདེར་
གནས་མི་�བ། 13ང་ཡི་མི་ཚ�ས་�ོ་བཏབ་�་ཡན་བ�། �ར་ཐག་ལས་�ང་གང་ཡང་མི་ཐོབ་བོ། གང་ལ་ཟེར་ན་ང་
ཡི་�ོ་བ་དེས། དེ་ཚ�འི་�ོན་ཐོག་དོན་འ�ས་མ་�ང་ངོ་༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ིམ་མཚ�ས་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ཆད།  

14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཚ�ར་�ད་པའི་�ལ་མེད་པར་བཟོ་མཁན་
�ི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ིམ་མཚ�ས་ཚ�འི་�ོར་�ན་�འི་བ�ོད་�་ཡོད། ངས་མི་ངན་དེ་ཚ�་�ེ་ཤིང་�་བཀོག་བཏང་བ་
�ར་དེ་ཚ�འི་�ལ་ནས་འདོན་�་དང་། དེ་ཚ�་ནས་ཡ་�་�་པ་�མས་�ོབས་�་ཡིན་ནོ། 15འོན་�ང་དེ་ཚ�་བཏོན་
པའི་�ེས་ལ་དེ་ཚ�་ལ་ངས་�ིང་�ེ་�་�་ཡིན། ངས་མི་རིགས་དེ་ཚ�་རེ་རེ་བཞིན་དེ་ཚ�འི་�ལ་དང་�ང་པར་འ�ིད་
ཡོང་�་ཡིན་ནོ། 16དེ་ཚ�ས་སེམས་�ི་གཏིང་ནས་ངའི་མི་མང་གི་ཆོས་ཁས་ལེན་ནས། དེ་ཚ�ས་ངའི་མི་མང་ལ་བྷལ་
�ི་མིང་ནས་མནའ་བ�ེལ་�ངས་བ�བ་པ་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གསོན་པོ་ཡིན་�བས་�་བཞིན་མནའ་
བ�ེལ་བ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�་ངའི་མི་མང་གི་ཆ་ཤས་�་འ�ར་བ་དང་དེ་ཚ�་ལ་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཡོང་བར་འ�ར་རོ། 
17འོན་�ང་མི་རིགས་ཤིག་གིས་ང་ལ་མ་ཉན་པ་ཡིན་ན། ངས་དེའི་�་བཀོག་ཆ་ཚང་གཏོང་�་དང་དེ་མེད་པ་
བཟོ་�་ཡིན་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  



ཡེར་མི་�ཱ། 

ཡེར་མི་�ཱ། 13 

ཀ་ཅིའི་རས་�ི་�ེ་རག།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་སོང་ནས། རེས་ཀ་ཤི་ཀའི་�ད་གོས་ཉོས་ནས་�ོན་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་
དང་། འོན་�ང་དེ་�འི་ནང་�་མ་�ང་ཞེས་བཀའ་གནང་�ང་། 2དེ་འ�་སོང་ཙང་ང་སོང་ནས་དེ་ཉོས་ནས་�ོན་
པ་ཡིན། 3དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཡང་�ར་བཀའ་གནང་བ། 4གཙང་པོ་�བ་རད་ལ་སོང་ལ་�ག་
གི་ཨི་�ང་ནང་�ད་གོས་དེ་�ས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 5དེ་འ�་སོང་ཙང་ང་�ིན་ནས་དེ་�བ་རད་གཙང་
པོ་ཉེ་འ�ིས་�་�ས་པ་ཡིན། 6དེ་ནས་�ས་ཚ�ད་�ན་རིང་�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། གཙང་པོ་�བ་
རད་ལ་སོང་ནས་�ད་གོས་དེ་ལེན་ཞིག་ག�ངས་�ང་། 7དེ་ནས་ང་�ིར་སོང་ནས་དེ་ཚ�་�ས་པའི་ས་�ལ་དེ་�ེད་
�བས་དེ་ཚ�་འ�ོག་�ག་�ིན་ནས་ཕན་མེད་�་འ�ར་འ�ག་གོ 8དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ང་ལ་ཡང་�ར་
བཀའ་གནང་�ང་། 9ངས་ཡ་�་�འི་�ོབ་པ་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོབ་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཚ�་དེ་�ར་མེད་པར་བཟོ་�་
ཡིན། 10མི་ངན་དེ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་ཞིང་། དེ་ཚ�་�ར་�ར་�ོང་པོ་དང་�ོད་ངན་�་གནས་ནས་�་
གཞན་ཚ�ར་མཆོད་པ་དང་ཞབས་�ི་�་ཡོད། དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�་ད་ནས་�ང་�ད་གོས་དེ་བཞིན་ཕན་མེད་�་འ�ར་
རོ། 11�ད་གོས་དེ་ཚ�་�ེ་པར་དམ་པོར་གནས་པ་�ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་ནས་ང་ལ་
དམ་པོར་བ�ང་བར་འདོད་དོ། ངས་དེ་�ར་�ེད་དོན་ནི་དེ་ཚ�་ངའི་མི་མང་ལ་འ�ར་བ་དང་ངའི་མཚན་ལ་
བ�ོད་པ་དང་མཆེ་མཐོང་ཡོང་�ིར་ཡིན། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ཉན་མེད་དོ༎  

�ན་ཆང་གི་�མ་པ།  

12དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། ཡེར་མི་�ཱ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ར་�ན་
ཆང་གི་�མ་པ་�མས་�ན་ཆང་གིས་བཀང་བ་ཞིག་�ང་དགོས་ཅེས་�ོས་ཤིག དེ་ཚ�ས་དེ་�ར་ལན་�ད་བ�བ་
ཡོང་�ན་ཆང་གི་�མ་པར་�ན་ཆང་གིས་བཀང་དགོས་པའི་ང་ཚ�ས་ཤེས་�ི་ཡོད། 13དེ་ནས་དེ་ཚ�་ལ་ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�་བིད་�ི་བ�ད་པའི་�ལ་པོ་ཚ�་དང་�་མ་དང་�ང་�ོན་པ་ཚ�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་
�མས་དང་བཅས་པ་�ལ་འདིའི་མི་མང་ཚ�་�ན་ཆང་གི་ར་མ་བཟ་བར་�་འ�ང་�་ཡིན་�ོས་ཤིག་ཅས་ང་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 14དེ་ནས་ངས་དེ་ཚ�་�མ་པ་�ར་�ན་པ་དང་ན་གཞོན་འ�་མཉམ་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལ་བ�ས་ནས་གཅོག་�་ཡིན། དེ་ཚ�་གསོད་པར་ང་ལ་�མས་བ�ེ་དང་�ིང་�ེ་བཅས་གང་གི་�ང་
འགོག་མི་�བ་ཅེས་སོ༎  

ཡེར་མི་�ཱས་ང་�ལ་�་�་ལས་ཉེན་བ�།  

15ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་མི་མང་ཚ�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཉམས་�ང་�ས་ནས་ཁོང་ལ་
ཉན་པར་�ིས། 16ཁོང་གིས་�ན་ནག་འ�ེར་ཡོང་བའི་�ོན། �ོད་ནི་རི་�ེང་བ�བ་པའི་�ོན་�་དང་། �ོས་�ིས་རེ་
བ་�ེད་པའི་འོད་དེ་བཞིན། ཁོང་གིས་�ན་པར་བ�ར་བའི་�ོན། �ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་དཀོན་



ཡེར་མི་�ཱ། 

མཆོག་ལ་ཆེ་བ�ོད་�ས། 17གལ་�ིད་�ོད་�ིས་ཉན་པར་མ་�ས་ན། �ོད་�ི་ང་�ལ་ཆེ་བའི་�ེན་�ིས་ནི། ང་ནི་
གསང་བའི་གནས་�་�་བར་�། ང་ནི་རབ་�་�་བའི་མིག་�་�གས། གང་ལ་ཟེར་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། 
མི་མང་�མས་ནི་བཙ�ན་པར་འ�ིད་ཟིན་ནོ། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ལ་པོ་དང་
ཁོང་གི་�མ་ལ་�ོས་ཤིག། �ི་ནས་མར་བབས་ཤིག་གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�འི་ཡིད་�་འོང་བའི་ཅོད་པན་དེ་ཚ�་མགོ་
ནས་མར་ཟག་ཡོད། 19ཡ་�་�འི་�ོ་�ོགས་�ི་�ོང་�ེར་�མས་མཐའ་བ�ོར་ཡོད། �་ཡང་དེ་ཚ�འི་སར་འ�ོ་མི་
�བ། ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་བཙན་�ོལ་�་འ�ིད་ཡོད་དོ། 20ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོས་ཤིག། �ང་�ོགས་ནས་�ོད་
�ི་ད�་བོ་�མས་ཡོང་བཞིན་འ�ག། �ོད་ཚ�ས་�ོབ་པ་�ེད་པའི་མི་མང་དང་�ོད་ཚ�ས་བ�་�ོགས་�ོ་བཅོལ་�ེད་
པ་ཚ�་གང་�་ཡོད་དམ། 21�ོད་ཚ�ས་�ོགས་པོ་ཡིན་བསམ་པའི་མི་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་�ེང་�་དབང་བ�ར་�ས་པ་
ཡིན་ན། �ོད་ཚ�ས་ཅི་བ�ོད་དམ། �ོད་ལ་�ད་མེད་�ེ་�ག་གིས་མནར་བ་�ར་ན་�ག་�བ་པར་འ�ར་རོ། 22དེ་
�ར་ཅིའི་�ིར་�ོད་ལ་�ང་བ་དང་། �ོད་�ི་གོས་�མས་ཅི་ལ་རལ་བ་དང་། �ོད་ལ་བཙན་གཡེམ་�ས་པ་རེད་
དམ་ཟེར་�ོད་�ིས་འ�ིས་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ི་�ིག་པ་�མས་ཧ་ཅང་འཇིགས་�་�ང་བ་ཡོད་�བས་དེའི་�ེན་�ིས་
ཡིན་ནོ། 23མི་ནག་པོ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཤ་མདོག་བ�ར་�བ་བམ། གཟིག་གི་པགས་པའི་ཐིག་ལེ་བ�ར་�བ་བམ། 
དེ་�མས་�བ་པ་ཡིན་ན་�ོད་ངན་པ་�ེད་མཁན་ཚ�་ཡང་�ང་བདེན་�་�་�ོངས་�བ་བོ། 24གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས། �ོད་ཚ�་�ེ་ཐང་གི་�ང་གི་སོག་མ་འ�ེར་བ་�ར་�ོར་བར་མཛད་དོ། 25ཁོང་གིས་དེ་ནི་�ོད་�ི་�ལ་
བ་ཡིན་ག�ངས་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་བ�ེད་པ་དང་�་�ན་མ་ཚ�ར་�ོ་བཅོལ་�ས་�བས་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་དེ་
�ར་མཛད་�་�གས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་ནོ། 26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ིས། �ོད་ཚ�འི་གོས་�མས་�ས་
ནས་�ོད་ཚ�་ངོ་ཚ་�་འ�ག་གནང་གི་རེད། 27�ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་�གས་མ་མཉེས་པ་�ེད་པ་�མས་ཁོང་གིས་
གཟིགས་ཡོད། མི་ཞིག་གིས་རང་གི་�ིམ་མཚ�ས་�ི་�ང་མ་ལ་འདོད་ཆགས་�ས་པ་�ར་དང་། ཡང་ན་�་ཕོ་ཞིག་
གིས་�་�ོས་མར་�ས་པ་�ར་�ོད་ཚ�་རི་�ེང་དང་ཞིང་གར་ཡོད་པའི་�ི་པའི་�་ཚ�འི་�ེས་�་སོང་བ་ཁོང་གིས་
གཟིགས་ཡོད། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་�ོད་ཚ�་འཇིགས་ཡོད། �ོད་ཚ�་གཅང་མར་ནམ་འ�ར་རམ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 14 

འཐེན་པ་ཚབ་ཆེ།  

1འཐེན་པའི་�ོར་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་ག�ངས། 2ཡ་�་�་ནི་�་ངན་ངང་�་ཡོད། དེ་ཡི་�ོང་
�ེར་ཚ�་ནི་འཆི་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡི་མི་མང་�ག་བ�ལ་ངང་ས་�་ཉལ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་རོགས་རམ་ཆེད་�་འབོད། 
3�ག་པོའི་མི་ཚ�ས་རང་གཡོག་�་ལེན་བཏང་། �ོན་པའི་ཁར་�་སོང་ཡང་�་མ་�ེད། �ོད་�ོང་འ�ེར་ནས་དེ་ཚ�་
�ིར་ལོག་ཡོང་། སེམས་�གས་ཆགས་ཤིང་མགོ་ནི་འཐོམས་པར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་རང་གི་གདོང་པ་འགེབས་པར་
�ེད། 4ཆར་པ་མ་བབས་�ེན་�ིས་ས་�མ་མོ། ཞིང་པ་ཚ�་ཡི་སེམས་འ�ལ་�ེད། དེ་ཚ�ས་རང་གི་གདོང་པ་འགེབས་
པར་�ེད། 5ཞིང་ཁའི་ནང་�་�་བ་ཨ་མ་ཡིས། རང་གི་�་�ག་གསར་�ེས་དོར་བར་�ེད། གང་ལ་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ར་
�་མེད་དོ། 6�ང་�མས་རི་བོའི་�ེང་ལངས་ཤིང་། �ི་�ང་བཞིན་�་ད�གས་�ང་གཏོང་བར་�ེད། དེ་ཡི་མིག་གི་
མཐོང་བའི་�ས་པ་མེད། གང་ལ་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ར་ཟས་མེད་དོ། 7ང་ཡི་མི་མང་ང་ལ་�་འབོད་�ེད། ང་ཚ�འི་�ིག་



ཡེར་མི་�ཱ། 

པས་ང་ཚ�ར་�ོན་འདོན་ཡང་། �ེད་�ིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་དེ་བཞིན་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་
ཚ�ར་�ོབས། ང་ཚ�ས་ཐེངས་མང་�ེད་ལ་�ངས་ཡོད་པས། �ེད་�ི་�ན་�ར་ང་ཚ�ས་�ིག་པ་�ིས། 8�་ཉིད་�ེད་ནི་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི། རེ་བ་གཅིག་པོ་དེ་ནི་�ེད་ཡིན་ནོ། ང་ཚ�་�ེན་ངན་�མས་ལས་�ོབས་མཁན་ཡིན། འ�ལ་
པ་མཚན་གཅིག་གནས་སར་�ོད་མཁན་�ར། �ལ་འདི་ངོ་མ་ཤེས་�ར་ཅི་ལ་མཛད། 9དམག་མི་རོགས་�ེད་�ས་
པ་མེད་པ་�ར། མི་ཡི་�་�ར་ཡ་མཚན་ཅི་ལ་མཛད། ཐེ་ཚ�མ་མེད་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད། ང་ཚ�་མཉམ་�་
ཡོད་ཅིང་ང་ཚ�་ནི། �ེད་�ི་མི་ལ་ཡི་�ོང་བར་མ་མཛ�ད་ཅིག། 10མི་མང་འདི་ཚ�འི་�ོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
བཀའ་གནང་བ། དེ་ཚ�་ང་ལས་�ོས་འ�ར་དགའ་བ་དང་རང་ཚ�ད་ཟིན་མི་�བ། དེའི་�ེན་ང་དེ་ཚ�ར་མི་དགའ་
བས་ངས་དེ་ཚ�འི་ནོར་འ�ལ་�ན་�་དང་། དེ་ཚ�འི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�ར་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 11གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ོད་�ིས་ང་ལ་མི་དེ་ཚ�ར་རོགས་�ེད་རོགས་མ་ལབ་ཅིག། 12དེ་ཚ�ས་
�ང་གནས་�ས་ན་ཡང་ངས་དེ་ཚ�འི་�་འབོད་ལ་ཉན་�་མིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དང་འ�འི་
མཆོད་པ་�ལ་ན་ཡང་ང་དེ་ཚ�་ལ་དགའ་བར་མི་�ེད། དེ་ལས་�ོག་ཏེ་ངས་དེ་ཚ�་ལ་དམག་འ�གས་ནང་དང་�་
གེ་དང་ནད་ཡམས་བཅས་�ི་གསོད་�་ཡིན། 13དེ་ནས་ངས་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ེན་པ་
�ར། �ང་�ོན་པ་ཚ�ས་�ེད་�ིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་�ར་དམག་དང་�་གེ་མི་ཡོང་བ་དང་ང་ཚ�འི་�ལ་�་བདེ་
�ིད་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་མི་མང་ལ་ཤོད་བཞིན་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 14འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་
བཀའ་གནང་བ། �ང་�ོན་པ་ཚ�ས་ངའི་མིང་ཐོག་�ན་�ི་�ང་�ོན་ནོ། ངས་དེ་ཚ�་བཏང་མེད་པ་མ་ཟད་བཀའ་
གང་ཡང་བཏང་མེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ར་ཚ�ག་ཅིག་�ང་བཤད་མེད། དེ་ཚ�ས་�་བའི་ཞལ་གཟིགས་�མས་ངས་�ོན་
པ་མ་ཡིན། དེ་ཚ�འི་མངོན་ཤེས་�མས་དེ་ཚ�འི་བསམ་�ོ་བཏང་བ་�ར་ཕན་མེད་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 15གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་ལ་ངས་མ་བཏང་བའི་�ང་�ོན་པ་དེ་ཚ�་ངའི་མིང་ནས་�ལ་འདིར་དམག་དང་�་གེ་མི་
ཡོང་ཟེར་མཁན་ཚ�ར་ཇི་�་�་ཡིན་པ་དེ་�ོད་ལ་ཤོད་�་ཡིན་ནོ། ངས་དེ་ཚ�ར་དམག་དང་�་གེས་གསོད་�་ཡིན་
ནོ། 16དེ་ཚ�ས་ཤོད་སའི་མི་ཚ�་ཡང་དེ་�ར་གསོད་པར་�ེད་དེ། དེ་ཚ�འི་རོ་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�་ལམ་�ེང་�་
དོར་བ་དང་། དེ་ཚ�་ལ་�ས་མཁན་�་ཡང་མི་ཡོང་ངོ་། དེ་ཚ�འི་�ང་མ་དང་�་དང་�་མོ་ཚ�་ཚང་མར་དེ་�ར་ཡོང་
བར་འ�ར། ངས་དེ་ཚ�འི་�ོད་ངན་�ི་ལན་འཇལ་�་འ�ག་�་ཡིན་ནོ། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་མང་ལ་
ངའི་�ག་བ�ལ་�ི་�ོར་ཤོད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་དང་། འདི་�ར་ཤོད་ག�ངས་�ང་། ང་ཡི་མིག་�་ཉིན་
མཚན་མེད་པར་ཐོན། ང་ཡི་�་�་བར་མཚམས་མ་ཆད་ཤོག། གང་ལ་ཟེར་ན་ང་ཡི་མི་མང་�མས། གཏིང་ཟབ་
�ས་ཤིང་ཚབ་ཆེན་མནར་ཡོད་དོ། 18ང་ནི་ཞིང་ཁར་འ�ོ་བའི་�བས་དེ་ལ། དམག་�་བསད་པའི་མི་ཡི་རོ་མཐོང་
ངོ་། ང་ནི་�ོང་�ེར་�མས་ནང་�་འ�ོ་བའི་�བས། ང་ཡིས་མི་མང་�་གེས་འཆི་བ་མཐོང་། �ང་�ོན་པ་དང་�་
མ་�མས་�ི་རང་ལས་�ེད། �ེད་མི་དེ་ཚ�ས་ཅི་�ེད་མི་ཤེས་སོ༎  

མི་མང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་བ་�ལ་བ།  

19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�་ཉིད་ངེད་ཚ�་ལ། ཡ་�་�་�མས་�ོང་བར་མཛད་ཡིན་ནམ། ཛ�་ཡོན་མི་མང་�ང་བར་
�ེད་ཡོད་དམ། ངེད་ཚ�་ནམ་ཡང་གསོ་བར་མི་འ�ར་བའི། �ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་�ག་པོས་ཅི་ལ་མནར། ངེད་ནི་ཞི་
བདེར་འདོད་�ང་མ་ལེགས་སོ། ང་ཚ�ས་གསོ་བའི་རེ་བ་�ས་ན་ཡང་། དེ་ཡི་ཚབ་�་འཇིགས་�ག་འབའ་ཞིག་�ང་། 



ཡེར་མི་�ཱ། 

20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�ན་�་�། ང་ཚ�ས་�ིག་པ་�ིས་པ་ཡིན་པའི་�བས། ང་ཚ�་དང་ནི་ང་ཚ�འིི་ཕ་མེས་
ཚ�ས། �ིག་པ་�མས་ལ་ཁས་ལན་�ས་�་ཡིན། 21�ེད་�ིས་ཞལ་བཞེས་མཛད་པ་�ན་པར་མཛ�ད། �ེད་�ིས་ང་
ཚ�ར་�ད་པར་མ་མཛ�ད་ཅིག། �ེད་�ི་བ�གས་�ི་གཟི་བ�ིད་ཅན་ཡོད་ནས། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་ནི་དམའ་འབེབས་
མ་གནང་ཤིག། ང་ཚ�་མཉམ་�་གནང་བའི་དམ་བཅའ་མ་�ངས་ཤིག། 22མི་མང་ཚ�་ཡི་�་འ�་ཞིག་ལ་ནི། ཆར་བ་
འབེབས་པས་�ས་པ་དེ་ཚ�ར་མེད། ནམ་མཁའ་ཉིད་�ིས་ཆར་པ་འབེབས་མི་�བ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་�ེད། དེ་�ར་མཛད་མཁན་གཅིག་པོ་�ེད་ཡིན་པས། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་རེ་བ་བཅོལ་ཡོད་དོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 15 

ཡ་�་�་པའི་མི་མང་ལ་འཇིགས་པ།  

1དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། མོ་ཤེ་དང་ཤ་�་ཨེལ་གཉིས་འདིར་ལངས་ནས་ང་ལ་
�་བ་�ལ་ན་ཡང་ངས་མི་མང་འདི་ཚ�ར་�ིང་�ེ་མི་�ེད་དོ། དེ་ཚ�་ལ་ཕར་གཏོང་ཞིག། དེ་ཚ�་ངའི་མཐོང་�ལ་ནས་
ཕར་གཏོང་ཞིག 2�ོད་ལ་དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�་གང་�་འ�ོ་དགོས་ཤེས་འ�ིས་པ་ཡིན་ན་ངས་ཇི་�ར་�ས་པ་དེ་ཚ�ར་
ཤོད་ཅིག འགའ་ཤས་ནད་�ི་�ེན་�ིས་འཆི་བར་འ�ར། དེ་ནི་དེ་ཚ�འི་འ�ོ་�ལ་ཡིན། གཞན་ཚ�་དམག་�་�ིན་
ནས་འཆི་བར་འ�ར། དེ་ནི་དེ་ཚ�འི་འ�ོ་�ལ་ཡིན། འགའ་ཤས་�་གེས་�ེན་�ིས་འཆི་བར་འ�ར། དེ་ནི་དེ་ཚ�འི་
འ�ོ་�ལ་ཡིན། གཞན་ཚ�་བ�ང་ནས་བཙ�ན་པར་འ�ིད་པར་འ�ར། དེ་ནི་དེ་ཚ�འི་འ�ོ་�ལ་ཡིན། 3ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་འཇིགས་�་�ང་བ་བཞི་ཡོང་བའི་ཐག་གཅོད་�ས་པ་ཡིན། དེ་ཚ�་དམག་�་གསོད་
པར་འ�ར། དེ་ཚ�འི་རོ་�མས་�ིས་འ�ད་པར་འ�ར། དེ་ཚ�་�་ཚ�ས་ཟ་བར་འ�ར། �ག་མ་�མས་གཅན་གཟན་
�ིས་ཟ་བར་འ�ར་རོ། 4ཧི་ཛ�་ཀི་ཡའི་�་མ་ནསེ་�ཱེ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་�ེད་�བས་�། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གང་�ས་
པའི་�ེན་�ིས་ངས་འཛམ་�་�ིང་གི་མི་མང་�མས་ལ་དེ་ཚ�ར་འཇིགས་པར་�་�་ཡིན་ནོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་མི་མང་�ོད་ཚ�་ལ། �་ཞིག་གིས་ནི་�ོད་ཆོར་�ིང་�ེ་�ེས། �ོད་ཚ�འི་ཆེད་
�་�་ངན་�ེད་འ�ར་རམ། �ོད་ཚ�་ཇི་འ�་ཡོད་མེད་�ས་�ིས་སམ། 6མི་མང་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་�ོང་བར་�ས། �ོད་
ཚ�ས་ང་ལ་�བ་བ�ར་འ�ར་ནས། ང་ཡི་�ོ་བར་བཟོད་�ན་�ིས་ཆད་པས། ང་ཡི་ལག་པ་བ�ངས་ནས་�ོད་ཚ�་
མནར། 7�ལ་�ི་�ོང་�ེར་ཚང་མ་ཡི་ནང་�། �ོད་ཚ�་སོག་མ་�ར་ངས་�ང་བ�ར། ང་ཡི་རང་གི་མི་མང་མེད་
པར་བཟོས། �ོད་ཚ�འི་�་�ག་ང་ཡིས་བསད་པར་�ིས། གང་ལ་ཟེར་ན་�ོད་ཚ�་ཚང་མ་ཡིས། རང་གི་ངན་ལས་
མཚམས་འཇོགས་�ས་མེད་དོ། 8�་མཚ�འི་འ�མ་�ི་�ེ་མའི་�ངས་ཀ་ལས། �ོད་ཚ�འི་�ལ་ནང་�གས་ཟ་མ་ནི་
མང་། �ོད་ཚ�འི་ན་གཞོན་དར་མའི་�བས་བསད་ནས། དེ་ཚ�འི་མ་�མས་�ག་བ�ལ་�ོང་�་བ�ག། དེ་ཚ�ར་�ོ་
�ར་སེམས་ནད་འཇིགས་�ག་ཕབ། 9�་�་བ�ན་ཙམ་ཤི་བའི་མ་�མས་འ�ེལ། ད�གས་ནི་གཏོང་ལེན་�ེད་
�བས་འཐབ་�ོད་�ེད། མོ་ཡི་ཉིན་མོའི་འོད་�མས་�ན་པར་འ�ར། དམའ་འབེབས་�ང་ཞིང་སེམས་ལ་ནད་
�ང་ངོ་། ང་ཡི་�ོད་ཚ�འི་�ག་�ས་ད�ས་གསོད་འ�ག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�ས་པ་ཡིན༎  

ཡེར་མི་�ཱས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་བ�ོད་�་བའི་�ོར།  



ཡེར་མི་�ཱ། 

10ང་ནི་དགའ་�ིད་མེད་པའི་མི་�ར་ཡིན། ངའི་ཨ་མས་འཛམ་�ིང་འདིར་ཅི་ལ་�ེས་�་འ�ག་པ་ཡིན་ནམ། �ལ་
འདིའི་ནང་ངས་མི་ཚང་མ་དང་འ�གས་�ོད་�བ་དགོས་�ི་འ�ག ངས་�་ལ་ཡང་ད�ལ་�་ལོན་བཏང་བ་དང་
གཡར་བ་སོགས་�ིས་མེད་དོ། ཚང་མས་ང་ལ་དམོད་�ིས་འ�ག། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་�ེད་ལ་ཞབས་�ི་
གང་ལེགས་�ས་མེད་པ་དང་། ངའི་ད�་བོ་ཚ�་དཀའ་ངལ་དང་�ག་བ�ལ་ནང་ཡོད་�བས་�། ངས་ཁོ་ཚ�འི་ཆེད་
�ེད་ལ་�་འ�ལ་�ས་མེད་པ་ཡིན་ན་དམོད་པ་�མས་དངོས་�་འ�ར་བ་མཛ�ད་ཅིག 12(�ས་�ང་�ང་�ོགས་�ི་
�གས་ལི་དང་འ�ེས་པ་གཅོག་པར་མི་�ས་སོ།) 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། ངའི་མི་མང་
ཚ�་�ལ་ཡོངས་�ོགས་�་�ིག་པ་�ིས་པའི་ཆེད་ཆད་པ་གཏོང་བའི་�ིར་ངས་དེ་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་ལ་དེ་ཚ�འི་�་
ནོར་དང་གཏེར་མཛ�ད་�མས་འ�ོག་པར་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 14ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ས་མེད་པའི་�ལ་�་དེ་ཚ�འི་ད�་
བོ་ཚ�འི་གཡོག་�གས་�་འ�ག་གི་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། ངའི་�ོ་བ་མེ་�ར་ཡིན་པ་དང་དེ་ནི་གཏན་�ི་ཆེད་
འབར་བར་འ�ར་རོ། 15དེ་ནས་ངས་�ས་པར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་མ�ེན་པ་ཡིན་པས། ང་ལ་�ན་པ་
གནང་ནས་རོགས་གནང་བར་མཛ�ད། ང་ལ་དེད་མཁན་ཚ�ར་ད�་ཤ་ལེན་�་འ�ག་པ་གནང་རོགས་གནང་། དེ་
ཚ�ས་ང་གསོད་�བ་�ར་�ེད་�ི་བཟོད་�ན་མ་མཛད་རོགས་གནང་། �ེད་�ི་དོན་�་ང་ལ་དམའ་འབེབས་�ས་པ་
�གས་�ན་གསོས་པར་མཛ�ད། 16�ེད་�ིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་�ར་ངས་བཀའ་ཚང་མ་�བ་ཡོད། �ན་དབང་
ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་�ེད་ལ་བདག་པ་ཡིན་པས། �ེད་�ི་བཀའ་ཡིས་ངའི་སེམས་དགའ་
བ་དང་བདེ་�ིད་�ིས་ཁེངས་པར་འ�ར་རོ། 17ངས་མི་གཞན་མཉམ་�་ངའི་�ས་ཚ�ད་དེ་གད་མོ་གད་ཅིང་�ིད་
པོ་�ས་ནས་བ�ད་མེད། �ེད་�ི་བཀའ་ལ་ཉན་�ིར་ང་གཅིག་�ར་གནས་པ་དང་�ོ་བས་ཁེངས་པར་འ�ར་རོ། 
18ཅི་ལ་ང་�ག་བ�ལ་�་མ�ད་�ོང་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། ངའི་�་�མས་མི་གསོ་བ་ཅི་ཡིན་ནམ། དེ་ཚ�་མི་གསོ་བ་
ཅི་ཡིན་ནམ། �་མིག་ད�ར་�ས་�་ཡང་�མ་པོ་གནས་པ་�ར། �ེད་�ིས་ང་ཡིད་མ་རངས་པར་�ོ་ཕམ་�་འཇོག་
པར་གནང་འདོད་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། 19དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ོད་ལོག་ཡོང་བ་ཡིན་
ན། ངས་�ོད་ལ་ངོས་ལེན་�་�་དང་། �ོད་ཡང་�ར་ངའི་ཞབས་�ིར་འ�ར་རོ། དོན་མེད་�ི་གཏམ་�་བའི་
ཚབས་�ིང་པོ་ཅན་�ི་འ�ིན་གསལ་�གས་�ོས་ཤིག་དང་། �ོད་ཡང་�ར་ངའི་�ང་�ོན་པར་འ�ར། མི་མང་�ོད་
�ི་སར་ཡོང་བས་�ོད་ཁོ་ཚ�འི་སར་འ�ོ་མི་དགོས་སོ། 20དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་ངས་�ོད་ལིའིི་�གས་རི་བ�ན་པོ་ཞིག་
�ར་བཟོ་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་འཐབ་ན་ཡང་�ོད་ཕམ་པར་�ེད་མི་�བ། ངས་�ོད་�ོབས་པ་དང་�ོན་མེད་
བ�ན་པོར་འཇོག་པའི་ཆེད་�ོད་མཉམ་�་ཡོད། 21ངས་�ོད་�ོད་ངན་ཚ�འི་མ�་དང་�ག་�གས་ཅན་�ི་མི་ཚ�་
ལས་�ོབས་�་ཡིན་ཞེས། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 16 

ཡེར་མི་�ཱའི་མི་ཚ�་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་འདོད།  

1ཡང་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་ག�ངས་པ། 2ཆང་ས་མ་�ོབ་ཅིག། �ལ་འདི་
�་�ར་�་�་མ་བཟོས་ཤིག། 3འདིར་�ེས་པའི་�་�་དང་དེ་ཚ�འི་ཕ་མ་ཚ�ར་ཇི་�ར་ཡོང་�་ཡིན་པ་ངས་�ོད་ལ་
ཤོད་�་ཡིན་ནོ། 4དེ་ཚ�་ནད་ཚབ་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་འཆི་བ་དང་། �་ཡང་དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་�ང་ངན་མི་�ེད་པ་དང་



ཡེར་མི་�ཱ། 

�ས་པར་མི་�ེད། དེ་ཚ�འི་རོ་�མས་ས་�ེང་གི་�ད་�ང་�ང་འ�འོ། དེ་ཚ�་དམག་�་གསོད་པ་དང་། �་གེས་འཆི་
བར་འ�ར་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་རོ་�མས་�་དང་གཅན་གཟན་གིས་ཟས་�་འ�ར་རོ། 5�ོད་�་ངན་�་སའི་�ིམ་�་
འ�ོ་བར་མི་�འོ། �འི་ཆེད་�་ཡང་�་ངན་མ་�ེད། ངའི་མི་མང་ལ་ཞི་བདེའི་ངང་�ིན་�བས་�ོད་པ་དང་བ�ེ་
བ་དང་�ིང་�ེ་འདོན་པ་བཅས་ངས་ད་ནས་�ང་ནམ་ཡང་མི་�ེད། 6�ལ་འདིར་�ག་པོ་དང་ད�ལ་པོ་�མས་
འཆི་བ་དང་�ས་�ང་དེ་ཚ�་�ས་པ་དང་དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་�་ངན་མི་�ེད་དོ། �་ཞིག་གིས་�ང་�་ངན་�ེད་པའི་
ཆེད་རང་ལ་�་གཏིང་ཟབ་དང་�་ཞར་བ་སོགས་མི་�ེད་དོ། 7རང་གི་ཉེ་བ་དང་བ�ེ་བ་ཞིག་�ོངས་�བས་དེར་
སེམས་གསོ་�ེད་པར་�ས་�ང་ཟ་འ�ང་མི་�ེད་དོ། �་ཞིག་གི་ཕ་མ་ཤི་ན་ཡང་དེ་ལ་�ས་�ང་སེམས་གསོ་གཏོང་
བར་མི་�ེད་དོ། 8�ོད་མི་མང་�གས་�ོ་གཏོང་བའི་�ིམ་�་མ་སོང་ཞིག དེ་ཚ�་མཉམ་�་�ོད་པ་དང་ཟ་བ་དང་
འ�ང་བ་བཅས་མ་�ེད་ཅིག 9ང་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་
�ར་�་བར་ཉོན་ཞིག ངས་�ིད་པོ་དང་དགའ་བའི་�་དང་ཆང་སའི་�གས་�ོའི་དགའ་�ིད་�ི་�་�མས་
མཚམས་འཛ�ག་�་�་ཡིན། འདིར་ཡོད་པའི་མི་�མས་�ིས་རང་ཉིད་མ་འཆི་བའི་�ོན་�་དེ་�ར་�ང་བ་མཐོང་
ཡོང། 10�ོད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་འདི་ཚ�་ཚང་མ་ཤོད་�བས་དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་པ་ཧ་ཅང་�བ་པོ་དེ་�ར་
གཏོང་�ར་ཐག་གཅོད་ཅི་ལ་�ེད་པ་རེད་དམ་ཞེས་འ�ིས་པར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ིམས་འགལ་གང་གི་�ོན་
བ�ོད་དང་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་�ོར་འ�ི་པར་འ�ར། 11དེ་
�ས་དེ་ཚ�་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཤོད་ཅིག �ོད་�ི་ཕ་མེས་ཚ�ས་ང་ལས་ངོ་ལོག་
ཏེ་�་གཞན་ཚ�ར་མཆོད་ཅིང་ཞབས་�ི་�ས་ཡོད། དེ་ཚ�ས་ང་�ངས་ནས་ངའི་�ོབ་�ོན་ཚ�་ལ་ཉེན་མེད་དོ། 12འོན་
�ང་�ོད་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་རང་གི་ཕ་མེས་ཚ�་ལས་�ང་ཧ་ཅང་�ག་པོ་�ས་ཡོད། �ོད་ཚ�་ཚང་མ་�ོང་པོ་དང་ངན་
པ་ཡིན་པས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་�ི་མེད་དོ། 13དེ་འ�་སོང་ཙང་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་མ་ཤེས་པའི་
�ལ་ཞིག་�་�ིར་འ�ད་གཏོང་�་ཡིན། དེར་�ོད་ཚ�ས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་�་གཞན་ཚ�འི་ཞབས་�ི་�་བ་དང་
ངས་�ོད་ཚ�ར་�ིང་�ེ་�ེད་�་མིན་ནོ༎  

བཙན་�ོལ་ནས་�ིར་ལོག་པ།  

14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། མི་མང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ཨི་ཇིབ་�ལ་ནས་འདོན་མཁན་
ང་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་མཆན་ནས་མནའ་མི་བ�ེལ་བའི་�ས་ཚ�ད་ཅིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད། 15དེའི་
ཚབ་ལ་དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་�ང་གི་�ལ་དང་ངས་ཁ་�ོར་བའི་�ང་པ་�མས་ནས་འདོན་མཁན་
འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་ངའི་མིང་ཐོག་མནའ་བ�ེལ་བར་�ེད་དོ། ངས་དེ་ཚ�་རང་གི་�ལ་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་
ཚ�ར་�ོད་པ་དེར་འ�ིད་པར་�་ཞེས། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

མ་འོངས་པའི་ཉེས་ཆད།  

16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངས་ཉ་པ་མང་པོ་མི་མང་དེ་ཚ�་བ�ང་བའི་�ིར་དེར་གཏོང་བཞིན་
ཡོད། དེ་ནས་ངས་�ི་ར་བ་མང་པོ་རི་བོ་�མས་དང་རི་�ན་�མས་དང་�ག་རིའི་�ོད་�ི་�ག་�ག་བཅས་�ི་ནང་



ཡེར་མི་�ཱ། 

དེ་ཚ�་འཚ�ལ་ཞིབ་�་བར་གཏོང་�་ཡིན། 17ངས་དེ་ཚ�ས་གང་�ས་པ་�མས་མཐོང་གི་འ�ག། ང་ནས་གང་ཡང་
�ས་མི་�བ་བོ། དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་�མས་ངའི་མིག་ནས་ཐར་མི་�བ། 18ངས་དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་དང་�ོད་ངན་�མས་
ལན་གཉིས་�བ་འཇལ་�་འ�ག་�་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་ངའི་�ལ་དེ་�ོག་མེད་པའི་རོ་�ར་�ི་�་འ�ས་
མི་གཙང་བ་བཟོས་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�་�ན་མ་ཚ�ས་བཀང་ཡོད་དོ༎  

ཡེར་མི་�ཱའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོས་འཁེལ་བའི་�ོན་ལམ།  

19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ང་�ོབས་མཁན་དང་ང་ལ་�ས་�གས་གནང་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ། ང་ལ་དཀའ་
ངལ་�ང་�བས་�ེད་�ིས་ང་ལ་རོགས་རམ་གནང་ཡོད། མི་རིགས་ཚ�་ས་གཞིའི་མཐའ་ནས་ཡོང་ཞིང་�ེད་ལ་འདི་
�ར་�ས་ཡོང་། ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་�་�ན་མ་དང་ཕན་ཐོག་མེད་པའི་�་འ�་ཚ�་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་
མེད་དོ། 20མི་རང་ཉིད་�ིས་རང་གི་�་བཟོ་�བ་བམ། ཁོས་ཏན་ཏན་དེ་�ར་བཟོ་མི་�བ། ཁོས་བཟོས་པ་ཡིན་ན་
དེ་ཚ�་�་ངོ་མ་མ་ཡིན་ནོ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དེར་བ�ེན་ངས་གཏན་�ི་ཆེད་�་མི་རིགས་ཚ�་ལ་ངའི་
�ས་�གས་དང་མ�་�ོབས་ངོ་ཤེས་པ་བཟོ་�་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་
ག�ངས་སོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 17 

ཡ་�་�་པའི་�ིག་པ་དང་ཉེས་ཆད།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་�ོད་ཚ�འི་�ིག་པ་�མས་�གས་�ི་�་
�ས་�ིས་ཡོད་དོ། དེས་�ོད་�ི་སེམས་ནང་�ོ་�ེ་ཕ་ལམ་�ི་�ེས་�ོས་ཡོད་པ་དང་། �ོད་�ི་མཆོད་�ིའི་�ར་ཚ�ར་
�ོད་�བ་ཡོད། 2�ོད་�ི་མི་མང་ཚ�ས་མཆོད་�ིད་ཚ�་དང་�་མོ་ཨ་ཤེ་�ཱའི་མཚན་མ་ཤིང་�ོང་�ང་�་ཚ�་དང་རི་
མཐོ་པོའི་�ེང་དང་། 3རི་�ེང་ལ་ཡོད་པའི་�ལ་�ོང་པ་བཅས་ལ་མཆོད་དོ། �ོད་ཚ�ས་�ལ་ཁམས་ཡོངས་�་�ིག་
པ་�ིས་པའི་�ེན་�ིས་ངས་�ོད་ཚ�འི་�་ནོར་དང་ནོར་མཛ�ད་�མས་�ོད་ཚ�འི་ད�་བོར་འ�ོག་�་འ�ག་�་ཡིན་
ནོ། 4ངས་�ོད་ཚ�ར་�ས་པའི་�ལ་དེ་�ོད་ཚ�ས་�ོང་དགོས་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་མ་ཐོས་པའི་�ལ་�་ད�་བོའི་
གཡོག་�ག་�་འ�ག་�་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ངའི་�ོ་བ་མེ་�ར་ཡོད་པ་དང་དེ་གཏན་�་འབར་བར་འ�ར་
རོ༎  

བཤད་�ོལ་འ�་མིན།  

5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ང་ལས་ཁ་�ོགས་བ�ར་མཁན་ཚ�ར་དང། མི་ཏག་པའི་འ�ོ་བ་
མིའི་�ས་�གས་ལ་�ོ་བཅོལ་མཁན། དེ་ཚ�་ལ་ནི་ང་ཡིས་དམོད་�་ཡིན། 6དེ་ཚ�་ནི་�ེ་ཐང་ནང་�་�ེས་པའི་ཤིང་
�མ་�ར། གང་ཡང་མི་�ེས་�་ཡི་�ོ་བ་ཡོད་པའི་ས། �ང་�ོང་�མ་པོར་�ེས་མཁན་དེ་དང་འ�། ཁོ་ཚ�་ལ་ལེགས་
པར་ཅི་ཡང་ཡོང་མི་འ�ར། 7འོན་�ང་ང་ལ་�ོ་བཅོལ་�་མཁན་�ི། �ེ་བོ་དེ་ཚ�ར་ང་ཡིས་�ིན་�བས་�ོད། 8ཁོ་ཚ�་



ཡེར་མི་�ཱ། 

ནི་�་ཡི་འ�མ་�་�ེས་པའི་ཤིང་། �་ཡི་ནང་�་�་བ་གཏོང་མཁན་འ�། དེ་ལ་ཚད་པ་�ེབས་�བས་མི་འཇིག་གོ། 
གང་ལ་ཟེར་ན་ལོ་མ་�ང་�ར་གནས། ཆར་པ་མེད་�ང་དེ་ལ་སེམས་�ལ་མེད། དེ་ལ་འ�ས་�་ཐོག་བཞིན་གནས་
པར་འ�ར། 9འ�ོ་བ་མི་ཡི་སེམས་ནི་�ས་�ོགས་�ས། དེ་ནི་བ�་འ�ིད་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མེད། དེ་ལ་�ག་
གསོ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡིན། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་མི་ཡི་སེམས་འཚ�ལ་ཞིང་། མི་ཚ�འི་སེམས་ལ་�གས་ད�ད་
�ེད་པ་ཡིན། ང་ཡིས་ཚང་མ་སོ་སོའི་མི་ཚ�འི་མ�ན་ལམ་�། ཁོ་ཡིས་ཇི་�ར་�ིས་པ་ནང་�ར་ཆ་འཛ�ན་�ེད། 
11�ང་མིན་ད�ལ་དེ་གསོག་འཛ�ག་�ེད་མཁན་མི་དེ་ནི། རང་གི་མ་བཏང་བ་ཡི་�ོ་ང་བ�ལ་བའི་�་དང་འ�། 
ན་གསོ་དར་མར་ཁོ་ཡི་�་ནོར་�ག། མཐའ་མར་ཁོ་ནི་�ེན་པ་ཞིག་�་འ�ར། 12ང་ཚ�འི་མཆོད་ཁང་ཐོག་མར་རི་
མཐོའི་�ེར། གནས་པའི་གཟི་བ�ིད་ཅན་�ི་�ལ་�ི་འ�། 13ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད། རེ་ས་
ཡིན་ཞིང་�ོད་ལ་�ོང་མཁན་�མས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ངོ་ཚར་འ�ག་པར་�ེད། དེ་ཚ�་�ལ་�ེང་�ིས་པའི་མིང་�ར་
ཡལ། གང་ལ་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ས་�ེད་གཙ�་བོ་དཀོན་ཆོག། �་མིག་�་གཙང་དེ་ནི་�ངས་ཡོད༎  

ཡེར་མི་�ཱས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་རོགས་རམ་འབོད་བ�ལ་�ས་པ།  

14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�ག་པར་མཛ�ད་དང་ང་མངོན་�མ་བདེ་ཐང་�་འ�ར། ང་ལ་�ོབས་པར་མཛ�ད་
དང་ང་ཧ་ཅང་�ོན་མེད་བ�ན་པོར་འ�ར། ངས་བ�ོད་པ་འ�ལ་ས་གཅིག་�་དེ་ནི་�ེད་ཡིན་ནོ། 15མི་མང་གིས་
ང་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ཚ�ར་འཛ�གས་�ང་བ�ལ་གནང་བ་དེ་ཚ�་གང་�་ཡོད་དམ། ཁོང་ལ་དེ་ཚ�་ད་
�་རང་བཏོན་�་བ�ག་ཅེས་ཟེར་རོ། 16འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ངས་�ེད་ལ་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་�ེན་ངན་
གཏོང་བར་�་བ་ནས་�ས་མེད་དོ། ང་ལ་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་དཀའ་ངལ་�ི་�ས་�བས་ཡོང་བའི་འདོད་པ་མེད་དོ། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་དེ་�ར་མ�ེན་ནོ། ངས་ཇི་འ�་�ས་པ་�ེད་�ིས་མ�ེན་ནོ། 17�ེད་ནི་ངའི་
འཇིགས་པའི་�ེན་ཞིག་�་མ་འ�ར་རོགས་གནང་། �ེད་ནི་ང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་�བས་�ི་�བས་གནས་ཤིག་
ཡིན་ནོ། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་མནར་གཅོད་�་མཁན་ཚ�ར་དམའ་འབེབས་�ང་�་འ�ག་ནས་ང་ལ་ཐར་
བར་མཛད་རོགས། དེ་ཚ�་ལ་འཇིགས་�ག་བ�ལ་རོགས་གནང་། འོན་�ང་ང་ལ་འཇིགས་�ག་བ�ལ་མ་གནང་
རོགས། དེ་ཚ�འི་�ེང་�་�ེན་ངན་འབེབས་ནས་དེ་ཚ�་�མ་�ར་གཏོང་རོགས་གནང་༎  

ངལ་གསོ་བའི་ཞག་�ང་བ།  

19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། ཡེར་མི་�ཱ་མི་མང་གི་�ལ་�ོ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཚ�་�ོང་
�ེར་ནང་འ�ལ་ཐོན་གནང་�ལ་དེར་སོང་ནས་ངའི་བཀའ་འ�ིན་�མས་གསལ་�གས་�ོས་ཤིག དེ་ནས་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�ི་�ལ་�ོ་གཞན་ཚང་མའི་ནང་སོང་ཞིག 20�ལ་པོ་ཚ�་དང་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་ཚ�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་
�ོད་མཁན་ཚང་མ་དང་�ལ་�ོ་དེ་ཚ�་ནང་འ�ལ་མཁན་ཚ�ར་ངས་བ�ོད་པར་ཉོན་ཞིག་ཅེས་�ོས་ཤིག 21དེ་ཚ�ས་
རང་གི་�ོག་ལ་བ�ེ་བཞིན་ཡོད་ན་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་ལ་དེ་ཚ�ས་ཁལ་འ�ར་མི་ཆོག དེ་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་
�ོ་བ�ད་གང་ཡང་འ�ེར་མི་ཆོག་གོ 22ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དེར་རང་གི་�ིམ་ནས་གང་ཡང་འ�ེར་མི་ཆོག་ཅེས་
�ོས་ཤིག ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དེར་དེ་ཚ�ས་ལས་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག་ཅིང་། ངས་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་བཀའ་



ཡེར་མི་�ཱ། 

བཏང་བ་�ར་དེ་ཚ�ས་ཉིན་དེ་དམ་པར་�ང་བ�ི་�་དགོས་སོ། 23དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་ང་ལ་ཉན་པ་དང་དོ་�ང་
གང་ཡང་�ས་མེད་དོ། དེའི་ཚབ་ལ་དེ་ཚ�་�ོང་པོ་འ�ར་བ་དང་དེ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པ་དང་ང་ལས་
གང་ཡང་�ངས་མེད་དོ། 24མི་མང་དེ་ཚ�ར་ངའི་བཀའ་ཚང་མ་ཉན་དགོས་�ོས་ཤིག། དེ་ཚ�ས་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་
�ོང་�ེར་འདིའི་�ལ་�ོའི་ནང་ཁལ་གང་ཡང་འ�ེར་མི་ཆོག དེ་ཚ�ས་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དེ་དམ་པར་�ང་བ�ི་�་
དགོས་ཤིང་ལས་ཀ་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག་གོ 25དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་�ལ་པོ་ཚ�་དང་�ལ་�ས་ཚ�ར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་
�ལ་�ོའི་ནང་འ�ལ་བ་དང་�་བིད་�ར་�ལ་�ིད་�ི་དབང་ཆ་ཡོང་བར་འ�ར་རོ། ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
�ི་མི་མང་མཉམ་�་དེ་ཚ�ས་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་�་ཞོན་པ་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོང་�ེར་འདི་བཞིན་�ག་�་
མི་མང་གིས་ཁེངས་པ་འ�ར། 26མི་མང་�མས་ཡ་�་�་པའི་�ོང་�ེར་ཚ�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཉེ་འཁོར་�ི་�ོང་
གསེབ་ཚ�་ནས་ཡོང་བར་འ�ར་རོ། དེ་ཚ�་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མངའ་�ལ་�ི་རི་གཤམ་དང་གང་རི་དང་ཡ་�་�འི་�ོ་
�ོགས་�ལ་བཅས་ནས་�ང་ཡོང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་ངའི་མཆོད་ཁང་ནང་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དང་དམར་
མཆོད་དང་འ�འི་མཆོད་པ་དང་བ�ག་�ོས་དང་གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་བཅས་འ�ེར་ཡོང་བར་འ�ར་རོ། 
27འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས། ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དམ་པ་�ར་�ང་བ�ི་�ས་དགོས་སོ། དེ་ཚ�ས་
ཉིན་དེར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་�ོ་བ�ད་དངོས་པོ་གང་ཡང་འ�ེར་མི་ཆོག དེ་ཚ�ས་དེ་�ར་�ས་པ་མ་ཡིན་ན། 
ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་�ོ་འ�ེགས་པར་�འོ། མེ་དེས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཕོ་�ང་ཚ�་�ེག་པར་འ�ར་བ་དང་�ས་
�ང་དེ་གསོད་མི་�བ་བོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 18 

ཡེར་མི་�ཱ་�་མཁན་�ི་�ིམ་ནང།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། 2ཛ་མཁན་�ི་�ིམ་ནང་སོང་ཞིག། དེར་ངས་�ོད་ལ་ངའི་
འ�ིན་�ོད་པར་�་ཅེས་སོ། 3དེར་བ�ེན་ང་ཛ་མཁན་དེའི་ནང་སོང་བ་དང་། ཛ་མཁན་དེས་དེར་འཁོར་ལོར་ལས་
ཀ་�ེད་བཞིན་པ་མཐོང་�ང་། 4�་�ོད་ཞིག་ཡག་པོ་མ་�ང་�བས། ཁོས་འདམ་དེ་ལེན་ནས་དེས་དངོས་པོ་གཞན་
ཞིག་བཟོ་བར་�ེད་དོ། 5དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོནམཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། 6ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་
�མས་�་མཁན་�ིས་འདམ་ལ་ཇི་�ར་�ེད་པ་�ར་�ེད་པའི་དབང་ཆ་ང་ལ་མེད་དམ། �ོད་ནི་ངའི་ལག་�་�་
མཁན་�ི་ལག་�་ཡོད་པའི་འདམ་�ར་ཡིན་ནོ། 7གལ་�ིད་�ས་�བས་ཞིག་ལ་ངས་མི་རིགས་དང་�ལ་ཁབ་�་
བཀོག་བཏང་བ་དང་�ོར་བ་ཡང་ན་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་ཡིན་ན། 8ཡང་མི་རིགས་དེས་ངན་ལས་�་
�་དེ་ལས་བ�ར་བ་ཡིན་ན་ངས་བ�ོད་པར་�ར་དེ་�ར་�་�་མིན་ནོ། 9�ས་�བས་གཞན་ཞིག་ལ་ངས་མི་རིགས་
སམ་�ལ་ཁབ་གང་ཞིག་འདེབས་�་ཡང་ན་བཟོ་�་ཡིན་ཞེས་�ས་ན་ཡང་། 10མི་རིགས་དེས་ངའི་བཀའ་ལ་མ་
ཉན་པར་ངན་རིགས་�ས་པ་ཡིན་ན། ངས་ཇི་�ར་�་�་ཡིན་བ�ོད་པ་�ར་�ེད་�་མིན་ནོ། 11དེ་འ�་སོང་ཙང་
ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ལ་ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཆད་པ་གཏོང་�འི་འཆར་གཞི་བ�ོམ་ཞིང་�་�ིགས་�་
བཞིན་ཡོད་�ོས་ཤིག དེ་ཚ�་ལ་དེ་ཚ�འི་�ིག་ཅན་�ི་མི་ཚ�་མཚམས་འཇོག་�ེད་ནས་དེ་ཚ�འི་ལམ་དང་དེ་ཚ�ས་�ེད་



ཡེར་མི་�ཱ། 

པའི་ལས་ལ་བ�ར་བ་གཏོང་དགོས་ཤེས་�ོས་ཤིག 12དེ་ཚ�ས་དེ་�ར་�་�་མིན། དེ་�ར་ཅི་ལ་�ས། ང་ཚ�ས་འདོད་
པ་�ར་ང་ཚ�་�ོང་པོ་དང་ངན་ལས་�ེད་ཅེས་ལན་འདེབས་�ས་པར་འ�ར༎  

མི་མང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁས་ལེན་མ་�ས་པ།  

13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། མི་རིགས་ཡོངས་ལ་དེ་�ར་�ོན་�ང་དང་། �ང་མེད་ཚང་
མར་�ད་ཆ་འ�ིས་ཤིག་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་མི་མང་དེ་ཚ�་ཡིས། འཇིགས་�་�ང་བའི་�་བ་ཞིག་�ས་ཡོད། 
14ལེབ་ནོན་�ག་མཐོར་གངས་མེད་གནས་ཡོད་དམ། རི་བོའི་�་�ང་�ང་མོ་�མ་ཡོད་དམ། 15འོན་�ང་ང་ཡི་མི་
མང་ང་ལ་བ�ེད། དེ་ཚ�ས་�་འ�ར་བ�ག་�ོས་�ལ་བར་�ེད། དེ་ཚ�་འ�ོ་སའི་ལམ་�་འ�ེལ་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་ལམ་
ནི་�ིང་པར་འ�ག་མི་�ེད། དེ་ཚ�ས་མ་བཟོས་པའི་�ར་ལམ་�ེང་འ�ོ་ཡོད་དོ། 16དེ་ཚ�འི་�ལ་འདི་འཇིགས་�་
�ང་བའི་གནས། གཏན་�་�ད་པར་འ�ར་བ་ཞིག་བཟོས་ཡོད། དེ་བ�ད་འ�ོ་མཁན་མཐོང་བས་ཧང་སང་
འ�ར། དེ་ཚ�་ཡ་མཚན་�ང་ནས་མགོ་ད�ག་�ེད། 17ཤར་�ི་�ང་གིས་�ལ་�མས་འ�ེར་བ་བཞིན། ང་ཡི་མི་མང་
ད�འི་མ�ན་ངས་གཏོར་རོ། ང་ཡི་དེ་ཚ�ར་རང་གི་�བ་�ོན་ནས། �ེན་ངན་�ང་�བས་ང་ཡིས་རོགས་མ་�ེད༎  

ཡེར་མི་�ཱ་ལ་གཡོ་�ས་བ�ོམ་པ།  

18དེ་ནས་མི་མང་གིས། ང་ཚ�་ཡེར་མི་�ཱའི་�ོར་ལ་ལས་འ�ལ་ཞིག་�་དགོས། ང་ཚ�ར་�ག་�་�ོབ་�ོན་གནང་
མཁན་�་མ་ཚ�་དང་། �ོས་�ོན་མཁན་མི་ཤེས་རབ་ཅན་ཚ�་དང་། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གསལ་�གས་གནང་
མཁན་�ང་�ོན་པ་ཚ�་ཡོད། ང་ཚ�་ཁོ་ལ་�ོན་བ�ོད་བ�གས་ནས་ཁོས་བཤད་པར་ཉན་�་མཚམས་འཇོག་�་
དགོས་ཤེས་�ས་སོ། 19དེར་བ�ེན་ངས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་ཇི་�ར་གསོལ་བར་
དགོངས་བཞེས་གནང་ནས། ངའི་ད�་བོ་ཚ�ས་ངའི་�ོར་ཇི་�ར་�་བཞིན་པར་དགོངས་བཞེས་གནང་བར་མཛ�ད། 
20ལས་བཟང་པོའི་�་དགའ་དེ་ངན་པ་ཡིན་ནམ། དེ་ཚ�ས་ང་�ང་བའི་ཆེད་ས་དོང་ཞིག་�ས་ཡོད། �ེད་�ིས་
�གས་�ོའི་ངང་ནས་དེ་ཚ�་ལ་གཟིགས་ཞིབ་མི་གནང་བའི་ཆེད་ང་ཇི་�ར་�ེད་�ི་�ང་�་བཅར་ནས་དེ་ཚ�འི་
ཆེད་�་�་འབོད་�ས་པར་�གས་ལ་�ན་གསོས་པར་མཛ�ད། 21འོན་�ང་ད་ཆ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེཚ�འི་�་
�ག་ཚ�ར་�་གེས་འཆི་�་འ�ག་རོགས་གནང་། དེ་ཚ�་དམག་གི་ནང་�་གསོད་�་འ�ག་རོགས་གནང་། དེ་ཚ�འི་
�ད་མེད་ཚ�་རང་གི་�ོད་ཚ�་དང་�་�ག་ཚ�་དང་ཁ་འ�ལ་�་འ�ག་རོགས་གནང་། �ེས་པ་ཚ�་ནད་�ི་འཆི་བ་
དང་མི་ན་གཞོན་ཚ�་ག�ལ་�་གསོད་�་འ�ག་རོགས་གནང་། 22ཉེན་བ�་མེད་པར་མི་ཚ�གས་ཤིག་དེ་ཚ�འི་�ིམ་
�་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་པར་གཏོང་གནང་ནས། དེ་ཚ�་འཇིག་�ག་ངང་�་�་འ�ག་རོགས་གནང་། དེ་ཚ�ས་ང་�ང་
བའི་ཆེད་ས་དོང་�ས་པ་དང་ང་བ�ང་བའི་ཆེད་�ི་�བ་ཡོད་དོ། 23འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་དེ་
ཚ�ས་ང་གསོད་�འི་གཡོ་�ས་བ�ོམ་པ་དེ་�ེད་�ི་མ�ེན་གསལ་རེད། �ེད་�ི་དེ་ཚ�འི་ངན་ལས་ལ་བཟོད་གསོལ་མ་
གནང་རོགས། ཡང་ན་དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་མ་�བ་རོགས་གནང། དེ་ཚ�་ཕམ་�་འ�ག་ནས་འ�ལ་བ�ག་བ་དང་�ེད་
�གས་�ོ་བའི་�བས་�་དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་ཆེད་བཏང་བར་མཛ�ད༎  
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�མ་པ་ཆག་�ོག་དེ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་སོང་ནས་�་�མ་ཞིག་ཉོས་ཤིག་ག�ངས་�ང་། ཁོང་གིས་ང་ལ་མི་མང་ནས་མི་
�ན་པ་འགའ་ཞིག་དང་�་མ་ལོ་ན་�ས་པོ་འགའ་ཞིག་འ�ིད་ནས། 2ཧིན་ནོམ་�ི་�ང་གཤོང་གི་�ི་རོལ་�་�་
ཆག་གི་�ལ་�ོ་བ�ད་སོང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། དེར་ངས་ཁོང་གི་གནང་བའི་ག�ང་འ�ིན་དེ་གསལ་
�གས་�་དགོས་སོ། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་འདི་�ར་བ�ོད་དགོས་ཤེས་བཀའ་གནང་�ང་། ཡ་�་�་
པའི་�ལ་པོ་ཚ�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ཚ�་ང་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱ་ཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཇི་�ར་ཤོད་�་ཡོད་པར་ཉོན་ཞིག ངས་�ལ་འདིར་�ེན་ངན་གཏོང་�་ཡིན་པས་དེ་�ར་
ཐོས་མཁན་ཚ�་ཡང་ཧོན་ཐོར་བར་འ�ར་རོ། 4མི་མང་ཚ�ས་ང་�ངས་ནས་དེ་ཚ�་དང་ཕ་མེས་ཚ�་དང་ཡ་�་�འི་
�ལ་པོ་ཚ�ས་�ང་ངོ་མི་ཤེས་པའི་�་གཞན་ཚ�ར་མཆོད་པ་�ལ་ནས་མི་གཙང་བ་བཟོས་ཡོད་�བས་ངས་དེ་�ར་�་
�་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་གནས་འདི་མི་ནོངས་མེད་ཚ�འི་�ག་གིས་བཀང་ཡོད་དོ། 5དེ་ཚ�ས་རང་གི་�་�ག་དམར་
མཆོད་�་མེར་�ེག་པའི་ཆེད་བྷལ་ལ་མཆོད་�ི་�མས་བཞེངས་ཡོད་དོ། ངས་དེ་�ར་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་
བཏང་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་�ར་ངའི་སེམས་ལ་ནམ་ཡང་མ་འཁོར་རོ། 6དེ་འ�་སོང་གཙང་གནས་འདིར་ཏོ་ཕེད་
དམ་ཧིན་ནོམ་�ི་�ང་གཤོང་ཞེས་མི་�གས་པའི་�ས་ཤིག་ཡོང་བར་འ�ར། དེའི་ཚབ་ལ་ས་གནས་འདིར་�ོག་
གཅོད་�ི་�ང་གཤོང་ཞེས་�གས་པར་འ�ར། 7འདིར་ངས་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་�མས་�ི་འཆར་
གཞི་�མས་ལམ་�ོང་མེད་པ་བཟོའོ། ངས་དེ་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�ལ་�་འ�ག་པ་དང་། དེ་ཚ�་དམག་
གི་ནང་�་གསོད་འ�ག་ནས་དེ་ཚ�འི་རོ་�མས་�་དང་གཅན་གཟན་�ི་ཟས་�་�ོད་�་ཡིན་ནོ། 8ངས་�ོང་�ེར་
འདིར་ཧ་ཅང་ཚབ་ཆེའི་འཇིག་པ་གཏོང་�་ཡིན་པས་�ོང་�ེར་འདི་བ�ད་ནས་འ�ོ་མི་�མས་ཧ་ལས་པ་དང་
ཧོན་འཐོར་བར་འ�ར་རོ། 9ད�་བོས་�ོང་�ེར་�ི་མཐའ་བ�ོར་བ་དང་དེའི་མི་མང་གསོད་ཐབས་�ེད་པ་དང་། 
དམག་ད�ང་གིས་བ�ོར་ནས་དེ་བཞིན་ཧ་ཅང་འཇིགས་�ང་ཡོད་�བས་�ོང་�ེར་�ི་ནང་�་ཡོད་པའི་མི་མང་
ཚ�ས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཟ་བ་དང་རང་གི་�་�ག་�ང་ཟ་བར་�ེད་དོ། 10དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་
ལ། ང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་མི་ཚ�འི་མ�ན་�་�མ་པ་དེ་གཅོག་ཅིག་ཅེས་ག�ངས་པ་དང་། 11�ན་དབང་ཅན་�ི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཤོད་ག�ངས་པ་དང། ངས་མི་མང་འདི་ཚ�་དང་�ོང་�ེར་
འདི་བཞིན་�འི་�མ་པ་ཆག་པ་དེ་�ར་ཡང་�་�ིགས་མི་�བ་མཁན་�ར་བཅོག་�་ཡིན། རོ་�ས་�ལ་གང་�་
ཡང་མེད་�བས་དེ་ཚ�འི་རང་གི་གཤིན་པོའི་རོ་ཚ�་ཏོ་ཕེད་�་�ས་པར་�ེད་དོ། 12ངས་�ོང་�ེར་འདི་དང་འདིའི་
ནང་གནས་�ོད་�ེད་པ་�མས་ཏོ་ཕེད་�ར་བཟོ་�འི་མནའ་བ�ལ་�་ཡིན། 13ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཁང་པ་ཚ�་དང་ཡ་
�་�་པའི་�ལ་པོ་ཚ�འི་ཕོ་�ང་�མས་དང་ཁང་པ་ཚང་མའི་ཐོག་ཁའི་�ེང་�་�ར་ཚ�གས་ལ་བ�ག་�ོས་�ལ་ནས། 
�་གཞན་ཚ�ར་མཆོད་པར་�ན་ཆང་�ལ་བའི་ཁང་པ་ཚང་མ་ཏོ་ཕེད་�ར་མི་གཙང་བར་འ�ར་ཞེས་སོ། 14དེ་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ང་འ�ིན་གསལ་�གས་�ེད་པར་ཏོ་ཕེད་�་གཏོང་གནང་བས་དེ་ནས་ང་ཐོན་
པ་ཡིན། ང་སོང་ནས་མཆོད་ཁང་གི་�མས་རར་ལངས་ནས་མི་མང་ཚང་མར། 15�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་



ཡེར་མི་�ཱ། 

དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། �ོད་ཚ�་�ོང་པོ་ཡིན་པ་དང་ཇི་
�ར་�ས་པར་མི་ཉན་པས་ངས་�ོང་�ེར་འདི་དང་དེའི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ོང་�མས་ལ་ངས་བ�ོད་པ་�ར་ཉེས་ཆད་
གཏོང་�་ཡིན་ནོ༎  
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�་མ་པ་�ར་དང་མཉམ་�་ཡེར་མི་�ཱའི་གཉིས་�ི་བར་འཁོན་འ�གས།  

1ཨིམ་མེར་�ི་�་པ་�ར་མཆོད་ཁང་གི་དཔོན་པོ་གཙ�་བོས་ངས་གསལ་�གས་�ིས་པ་དེ་ཚ�་ཐོས་�བས་�། 2ཁོས་
ང་ལ་ཉེས་བ�ང་བཏང་ནས་མཆོད་ཁང་ནང་�་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ལ་�ོ་གོང་མར་�གས་ཐག་�བ་�ེ་འཇོག་
དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 3སང་ཞོག་དེར་པ་�ར་�ིས་ང་�གས་ཐག་ནས་�ོད་པའི་�ེས་ལ་ངས་ཁོ་ལ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་པ་�ར་ཞེས་མིང་གནང་བ་མ་ཡིན་ནོ། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་གནང་བའི་མིང་དེ་ས་གནས་
གང་སར་འཇིགས་�ག་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་གིས་འདི་�ར་བཀའ་གནང་
ཡོད། ངས་�ོད་རང་དང་�ོད་རང་གི་�ོགས་པོ་ཚ�ར་འཇིགས་�ག་ཅན་བཟོ་�་དང་། �ོད་�ིས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ད�་
བོའི་རལ་�ིས་གསོད་པར་མཐོང་བར་འ�ར། ངས་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་ཚང་མ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་དབང་
འོག་�་འཇོག་�་དང་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚ�་འགའ་ཤས་རང་གི་�ལ་�་བཙ�ན་པར་འ�ིད་པ་དང་གཞན་�མས་གསོད་
པར་�ེད་དོ། 5ངས་དེ་ཚ�འི་ད�་བོ་ཚ�ར་�ོང་�ེར་འདིའི་�་ནོར་ཐམས་ཅད་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་�་འ�ག་�་དང་། 
དེའི་ཁར་དབང་དང་�་དངོས་�མས་དང་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཚ�འི་གཏེར་མཛ�ད་དང་བཅས་པ་དབང་བ�ང་
�ས་ནས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ེར་�་འ�ག་�་ཡིན་ནོ། 6པ་�ར་�ོད་རང་དང་ནང་མི་ཚང་མ་འཛ�ན་བ�ང་གིས་
བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ིད་པར་འ�ར། དེར་�ོད་འཆི་བ་དང་�ོད་རང་གི་�ན་ཐེངས་མང་པོ་བཤད་པའི་�ོགས་པོ་
ཚ�་མཉམ་�་�ས་པར་འ�ར་རོ་ཞེས་སོ༎  

ཡེར་མི་�ཱས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་བ�ོད་�ས་པ།  

7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ལ་བ�་འ�ིད་གནང་། ང་ནི་བ�་འ�ིད་འོག་�་�ད་སོང་ངོ་། �ེད་ནི་ང་ལས་
�ོབས་�གས་ཆེ་བ་ཡོད། �ེད་�ིས་ང་ལ་�གས་�ོན་མཛད་སོང་ངོ་། ཚང་མས་ང་ལ་འ�ར་བཞིན་འ�ག། དེ་ཚ�ས་
ཉིན་གང་ང་ལ་�ད་གསོད་�ེད། 8ང་ཡི་�ད་ཆ་ཤོད་པའི་�བས། �ག་�གས་དང་ནི་�ོར་�་ཅེས་�ད་ཆེན་པོས་
�ས་དགོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་�ས་�ག་�། �ད་གསོད་དང་ནི་བ�ས་བཅོས་འབའ་ཞིག་�ང་། ང་ཡི་
�ེད་�ི་ག�ང་འ�ིན་གསལ་�གས་�ེན། 9འོན་�ང་ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་བ�ེད་ནས། �ེད་�ི་མཚན་
ནས་མི་�་ཅེས་བ�ོད་�བས། �ེད་�ི་བཀའ་དེ་མེ་�ར་ངའི་ཁོག་འབར། ང་ཡི་འགོག་ཐབས་གང་�ས་�ང་། ང་
ཡི་དེ་ལ་�་མ�ད་འགོག་མི་�བ། 10ང་ཡིས་ཚང་མས་ཤབ་ཤོབ་�ས་པ་ཐོས། �ོགས་བཞིར་འཇིགས་པས་�བ་
ནས་འ�ག། ང་ཚ�ས་ཁོའི་�ོར་འགོ་འཛ�ན་ལ་�ས་དགོས། �ོགས་པོ་ཉེ་ཤོས་ཚ�ས་�ང་ང་ཕམ་�ག། དེ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་
ང་ཚ�ས་བ�་འ�ིད་�བ། དེ་�ེས་ཁོ་ལ་བ�ང་ནས་ད�་ཤ་ལེན། 11འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་�ོགས་
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ཡོད། �ོབས་�གས་ནི་དང་མ�་�ན་ཡོད་འ�ར་བས། ང་ལ་མནར་གཅོད་�་མཁན་དོན་མི་�བ། དེ་ཚ�་�མ་ནི་
�ལ་བར་འ�ར་མི་�བ། གཏན་�ི་ཆེད་�་དམའ་འབེབས་ཡོང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�འི་དམའ་འབེབས་ནམ་ཡང་
བ�ེད་མི་ཡོང་། 12འོན་�ང་�ན་དབང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ནི། �ིམས་�ང་�ོ་ནས་མི་ཚ�ར་ཞིབ་
ད�ོད་གནང་། དེ་ཚ�འི་སེམས་ནང་ཇི་ཡོད་�ེད་�ིས་མ�ེན། �ེད་�ིས་ད�་ཤ་བཞེས་པ་ང་ལ་མཐོང་�་བ�ག། 
གང་ལགས་ཟེར་ན་�ེད་ལ་ང་ཡི་�་�ེན་�མས་�ས་ཡོད། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་མ�ར་མ་�ལ། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བ�ོད་པ་�ལ། ཁོང་གིས་མནར་གཅོད་�ོང་མཁན་མི་�མས་ལ། མི་ངན་ལག་ནས་ཁོང་གིས་
�ོབས་པར་མཛ�ད། 14ང་ནི་�ེས་པའི་ཉིན་དེར་དམོད་འ�ར་ཅིག། ང་ནི་མ་ནས་�ེས་པའི་ཉིན་བ�ེད་འ�ར། 
15ང་ཡི་ཡབ་ལ་དེ་ནི་�་ཞིག་རེད། �ེད་ལ་�་ཞིག་�ང་སོང་ཞེས་�ས་ནས། ཁོང་ནི་མཉེས་པར་བཟོ་མི་དམོད་
པར་ཤོག། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མི་དེ་ལ། �མས་མེད་འཇིགས་མཛད་�ོང་�ར་འ�ར་བར་ཤོག། ཞོག་
པར་ཁོ་པར་ནད་�ག་�ང་བའི་�ད་ངན་དང་། ཉིན་�ང་དམག་གི་འཇིགས་བ�་ཐོས་པར་ཤོག། 17གང་ལ་ཟེར་
ན་ཁོ་ཡི་ང་ལ་ནི། མ་�ེས་�ོན་�་ང་ལ་བསད་མེད་དོ། དེ་མིན་མ་ཡི་མངལ་ནི་ངའི་�ར་འ�ར། 18ང་ནི་གང་གི་
དོན་�་�ེས་ཡིན་ནམ། དཀའ་ངལ་དང་�ག་ངལ་ཐོབ་�་དང་། ང་ཡི་མི་ཚ�་དམའ་འབེབས་ངང་�ོགས་�ར་�ེས་
པ་ཡིན་ནམ༎  
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ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཕམ་�འི་�ང་བ�ན་གནང་བ།  

1ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་མལ་ཀི་ཨའི་�་པ་�ར་དང་མ་སི་ཨའི་�་�་མ་ཛ�་ཕན་�ཱ་ངའི་སར་འདི་�ར་
�བས་འ�ག་�་བར་བཏང་ངོ་། 2�གས་�ེས་གཟིགས་ནས་ང་ཚ�འི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོནམཆོག་དང་བཀའ་མོལ་
�ས་རོགས་གནང་། གང་ལ་ཟེར་ན། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་དང་ཁོང་གི་དམག་ད�ང་ཚ�ས་ང་
ཚ�འི་�ོང་�ེར་དམག་ད�ང་གིས་བ�ོར་ནས་བ�ང་བཞིན་འ�ག ཕལ་ཆེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�འི་
ཆེད་�་�་འ�ལ་ཞིག་བ�ན་གནང་ནས་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིར་འཐེན་�ེད་འ�ག་ཡོང། 3-4དེ་ནས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དང་། ངའི་སར་བཏང་བའི་མི་ཚ�ར་�ས་པ་ཡིན། ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ལ་
�ོས་ཤིག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ངས་
བྷེ་བྷི་ལོན་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་དམག་ད�ང་དང་མཉམ་�་འཐབ་མཁན་�ོད་�ི་དམག་མི་�མས་ཕམ་
པར་�་�་ཡིན། ངས་�ོད་�ི་དམག་མིའི་མཚ�ན་ཆ་�མས་�ོང་�ེར་�ི་ད�ིལ་�་�ངས་འ�ག་�་ཡིན། 5ངས་�ོད་
དང་མཉམ་�་ངའི་�ོབས་�གས་ཡོངས་དང་�ོ་བ་དང་�ོ་བ་�ག་པོ་བཅས་འཐབ་�་ཡིན། 6ངས་�ོང་�ེར་
འདིའི་ནང་�ོད་མཁན་ཚང་མ་གསོད་པར་�འོ། མི་དང་སེམས་ཅན་འ�་མ�ངས་ནད་ཡམས་�ག་པོས་འཆི་བར་
འ�ར་རོ། 7འོན་�ང་�ོད་དང་�ོད་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་གཞན་མི་མང་བཅས་དམག་དང་�་གེ་དང་ནད་ཡམ་
བཅས་ནས་ཐར་མཁན་�མས་�ོད་�ི་ད�་བོ་�ོད་ལ་གསོད་པར་འདོད་མཁན་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ི་ལག་
�་�ོད་�་ཡིན། ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་�ོད་ལ་བསད་ཡོང། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་�་ཡང་ཚ�་ཐར་མི་གཏོང་བ་ཡང་ན་
�་ཡང་ལ་�ིང་�ེ་ཡང་ན་བ�ེ་བ་མི་མཛད་དོ། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 8དེ་ནས་གཙ�་བོ་
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དཀོན་མཆོག་གིས་མི་མང་ཚ�ར་འདི་�ར་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ང་ལ་ག�ངས་སོ། ཉོན་ཞིག་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ོད་ཚ�ར་གསོན་པོའི་ལམ་དང་འཆི་བའི་ལམ་གཉིས་ལ་འདམས་ཁ་�ེད་�་འ�ག་པར་�འོ། 9�ོང་�ེར་ནང་�ོད་
མཁན་�མས་དམག་དང་�་གེ་ནད་ཡམས་�ིས་འཆི་བར་འ�ར་རོ། འོན་�ང་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�ོང་�ེར་ལ་བཙན་
འ�ལ་�་མཁན་ཆོར་མགོ་བཏགས་�ས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཚ�་གསོད་པར་མི་�ེད་པ་དང་དེ་ཚ�་ཚ�་ཐར་གཏོང་ཐར་
འ�ར་རོ། 10ངས་�ོང་�ེར་འདི་ཐར་མི་འ�ག་པ་དང་དེ་མེད་པར་བཟོ་�་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་བྷེ་བྷི་ལོ་
ནི་ཡ་�ི་�ལ་པོའི་ལག་�་�ོད་པ་དང་ཁོང་གིས་དེ་མེར་�ེག་གིས་ཐལ་བར་འ�ར་བར་�ེད་དོ་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་ཆམོག་གིས་�ས་པ་ཡིན༎  

ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་�མས་ལ་�ིམས་གཏངོ་བ།  

11-12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་འ�ིན་འདི་�་བིད་�ི་རིགས་བ�ད་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོའི་�ིམ་ཚང་ལ་
�ོད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་�ང་། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�་བཞིན་པར་ཉོན་ཞིག ཉིན་རེ་བཞིན་
�ིམས་�ང་ཡོང་བ་�ོས་ཤིག། མགོ་བ�ོར་ཐེབས་པ་ཚ�ར་མགོ་བ�ོར་གཏོང་མཁན་ལས་�ང་ཞིག �ོད་�ིས་དེ་
�ར་མ་�ས་པར་ངན་ལས་�ིས་པ་ཡིན་ན། དེས་ངའི་�ོ་བ་དེ་མེ་�ར་འབར་ནས་�ས་�ང་གསོད་མི་�བ་པ་�ར་
འབར་བར་འ�ར་རོ། 13ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོད་�ང་གཤོང་མཐོ་པོའི་�ེང་ཐང་ནས་�ག་མཐོ་པོ་ཐོན་པ་�ར་གནས་
ཡོད། འོན་�ང་�ོད་དང་འཐབ་པར་�། �ོད་�ིས་རང་ལ་�ས་�ང་འཐབ་པ་དང་�ོད་�ི་འཛ�ང་རག་�ས་�ང་
གཅོག་མི་�བ་ཅེས་�འོ། 14འོན་�ང་ངས་�ོད་ལ་�ོད་�ིས་ལས་ཇི་�ར་�ས་པ་�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། 
ངས་�ོད་�ི་ཕོ་�ང་ལ་མེ་�ར་བ་དང་མེ་དེས་མཐའ་འཁོར་�མས་འཚ�ག་པར་འ�ར་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ཞེས་སོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 22 

ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་�མས་ལ་ཡེར་མི་�ཱའི་འ�ིན།  

1-2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་རིགས་བ�ད་�ི་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་�་སོང་ལ། 
དེར་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་བཅས་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་
�ར་བཀའ་གནང་བ་འདིའི་�ོར་�ོས་ཤིག་ག�ངས་སོ། 3ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་�ང་པོ་དང་
བདེན་པ་ཡིན་པ་དེ་�ེད་པར་བཀའ་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། མགོ་བ�ོར་ཐེབས་པ་ཚ�ར་མགོ་བ�ོར་གཏོང་མཁན་ལས་
�ང་ཞིག �ི་�ལ་བ་དང་�་�ག་དང་�ག་མོ་བཅས་ལ་ངན་སེམས་ཡང་ན་མནར་གཅོད་མ་གཏོང་ཞིག མི་�ོན་
མེད་ཚ�ར་དམ་པའི་གནས་�་མ་གསོད་ཅིག། 4�ོད་�ིས་ངས་ཇི་�ར་བཀའ་བ�ོ་བ་�ར་དངོས་�་�ིས་པ་དང་། 
�་བིད་�ི་རིགས་ཚ�་�ལ་པོ་�་མ�ད་ཡོང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་རང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་མི་མང་ཚ�་མཉམ་�་
མ�ད་�ལ་�ོ་འདི་�ད་ནས་ཕོ་�ང་�་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་�འི་�ེང་བཞོན་ནས་འ�ོ་བར་�འོ། 5འོན་�ང་
�ོད་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པ་ཡིན་ན། ངས་ཕོ་�ང་འདི་�ང་གོག་ཞིག་�་འ�ར་�འི་དམ་བཅའ་�་�་ཡིན་



ཡེར་མི་�ཱ། 

ནོ་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 6ང་ལ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་འདི་བཞིན་གྷིལ་ཨད་
�ི་ས་ཆ་དང་ལེ་བ་ནོན་�ི་རི་བོ་�ར་མཛ�ས་�ག་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་ངས་དེ་�་ཡང་མི་གནས་པའི་མི་
མེད་�ང་�ོང་ཞིག་བཟོ་བར་�འོ། 7ངས་དེ་མེད་པར་བཟོ་�ར་མི་གཏོང་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་�་རེ་འ�ེར་ཡོང་ནས་
ཡིད་�་འོང་བའི་འ�མ་ཤིང་གི་ཀ་བ་བཅད་ནས་མེའི་�ེང་ད�གས་པར་�འོ། 8དེའི་�ེས་�་�ི་�ལ་བ་མང་པོ་དེ་
བ�ད་ནས་འ�ོ་མཁན་ཚ�ས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོང་�ེར་�བས་ཆེན་འདི་ལ་འདི་
�ར་ཅི་ལ་མཛད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་བར་�ེད་དོ། 9དེ་�ས་དེ་ཚ�ས་དེ་�ར་ལན་བཏབ་བོ། ང་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་དང་མཉམ་�་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་�ོད་ཚ�ས་�ངས་ནས་�་གཞན་ཚ�ར་མཆོད་ཅིང་ཞབས་�ི་�ས་པ་
རེད༎  

ཡེར་མི་�ཱའི་ཡོ་ཨ་ཧཛའི་�ོར་ལ་འ�ིན།  

10ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མ་པ་ཚ�། �ལ་པོ་ཡོ་ཤི་�ཱའི་ཆེད་མ་�་ཞིག། ཁོང་�ོང་�་ངན་མ་�ེད་ཅིག། འོན་�ང་ཡོ་
ཨ་ཧཛ་ཁོང་གི་�ས། ཁོང་གཉིས་ཆེད་�་�ག་པོར་�ས་ཤིག་དང་། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ནམ་ཡང་�ིར་མི་ཕེབས་ཆེད་
འ�ིད་གནང་བས། ཁོང་ནི་འ�ངས་པའི་�ལ་�་�ར་མི་མཇལ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཡོ་ཤི་�ཱའི་�ེས་�་
�ལ་པོར་འ�ར་མཁན་ཁོང་རང་གི་�ས་ཡོ་ཨ་ཧཛས་�ོར་འདི་�ར་བཀའ་གནང་ཡོད། ཁོ་ནི་ས་གནས་འདི་ནས་
�ིན་ཡོད་པས་ནམ་ཡང་�ིར་ལོག་པར་མི་འ�ར། 12ཁོང་འ�ིད་པའི་�ལ་དེར་�ོངས་ནས་ཁོང་གིས་�ལ་འདི་
ཡང་�ར་མཐོང་བར་མི་འ�ར་རོ༎  

ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ོར་ཡེར་མི་�ཱའི་འ�ིན།  

13�ལ་མིན་ཐོག་�་རང་�ིམ་བཟོ་བ་དང་། �ང་པོ་མིན་པའི་ཐོག་ཁོའི་ཁང་མིག་བཟོ་མི། རང་གི་�ལ་མིར་�་
མེད་ལས་བ�ག་མཁན། �་མི་�ོད་མཁན་དེ་འཇིགས་པར་འ�ར། 14ང་ནི་རང་གི་ཆེད་�་ཁང་ཆེན་ཞིག། དེའི་
�ེང་ཁང་མིག་ཆེན་པོ་ཁག་བཟོའོ། ཅེས་སོ་�་མཁན་མི་དེ་འཇིག་པར་འ�ར། དེར་བ�ེན་ཁོ་ཡི་ཁང་པའི་�ེ་�ང་
འདོན། འ�མ་ཤིང་ཐོག་ཅིག་�བ་ནས་མཚ�ན་དམར་�གས། 15འ�མ་ཤིང་ཁང་པ་དེ་ནི་གཞན་ལས་ལེགས། ཁང་
པ་ཞིག་ནི་�ོད་�ིས་བཟོས་འ�ར་ན། དེ་ཡིས་�ོད་�ི་�ལ་པོ་ལེགས་འ�ར་རམ། �ོད་�ི་ཡབ་�ིས་མི་ཚ�་ཆ་ཚང་
�ོད། ཁོང་ནི་�ག་�་�ིམས་�ང་དང་�ང་པོ་ཡོད། ཁོང་གིས་ཇི་�ར་མཛད་པ་ལམ་འ�ོ་�ང་། 16ཁོང་གིས་
ད�ལ་པོར་�ང་པོའི་�ིམས་ཞིབ་གནང་། ཁོང་ལ་�་བ་ཚང་མ་གང་ལེགས་�ང་། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་ཤེས་པའི་
དོན་ཡིན་ནོ། 17འོན་�ང་�ོད་�ིས་རང་འདོད་ཁོ་ན་མཐོང་། �ོད་�ི་རང་གིས་�ོན་མེད་མི་བསད་ཅིང་། རང་གི་
མི་ཚ�ར་མནར་གཅོད་�ག་པོ་བཏང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་ངོ་། 18དེ་འ�་སོང་ཙང་ཡོ་ཤི་
�ཱའི་�ས། ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ོར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་འདི་�ར་བཀའ་གནང་ངོ་། �ས་�ང་ཁོང་
�ངས་�་ངན་མི་�ེད་དོ། ཐབས་�ག་ཇི་འ�་རེད་དམ་ཙམ་མི་ཟེར། �ས་�ང་ཁོངགི་ཆེད་�་མི་�་ཞིང་། ང་ཡི་
གཙ�་བོ་�ལ་པོ་ཅེས་མི་ཟེར། 19ཤི་བའི་བོང་�་�ར་ཁོ་�ས་པར་འ�ར། ཁོ་ཡི་རོ་ལ་�ད་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི། 
�ལ་�ོའི་�ི་རོལ་�་ནི་ད�གས་པར་འ�ར༎  



ཡེར་མི་�ཱ། 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོར་ལ་ཡེར་མི་�ཱའི་འ�ིན།  

20ཡེ་�་ཤ་ལེམ་མི་མང་�ོད་ཚ�་ཡི། ལེ་བ་ནོན་�་སོང་ནས་�ད་�ོབ་ཅིག། བྷ་�ན་�ལ་དི་སོང་ལ་�ས་ཤིག་དང་། 
མོ་ཨབ་པ་ཡི་རི་ནས་འབོད་པར་�ོས། གང་ལ་ཟེར་ན་�ོད་ཚ�འི་མ�ན་�ོགས་ཕམ། 21�ོད་ཚ�་ཡར་�ས་ཐོག་�་
གནས་པའི་�བས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་�ོད་ཚ�ར་ག�ང་གནང་�ང་། �ོད་ཚ�འི་ཉན་�ར་ཁས་ལེན་�ས་
མེད་དོ། �ོད་ཚ�ས་ཚ�་གང་དེ་�ར་�ས་ཡོད་དོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བཀའ་ལ་ནམ་ཡང་ཉན་མེད་དོ། 22�ོད་
ཚ�འི་འགོ་འཛ�ན་�མས་ནི་�ང་གིས་འ�ེར། �ོད་ཚ�འི་མ�ན་�ོགས་དམག་སར་བཙ�ན་�་བ�ང་། �ོད་ཚ�འི་�ོང་
�ེར་དམའ་འབེབས་ངོ་མཚར་འ�ག། དེ་ནི་�ོད་ཚ�འི་ངན་ལས་�ེན་�ིས་ཡིན། 23�ོད་ཚ�་ལེ་བ་ནོན་ནས་འ�ེར་
ཡོང་། འ�མ་ཤིང་�ོད་�་བདེ་བར་གནས་ཡོད་�ང་། འོན་�ང་�ད་མེད་�ེ་�ག་�བ་པ་�་�། ནད་�ག་�ོད་ལ་
�བ་�བས་འ�ན་�ད་འདོན་པར་འ�ར༎  

དཀོན་མཆོག་གི་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་ལ་�ིམས་གནང་བ།  

24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ི་�ས་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་ལ་བཀའ་གནང་བ། 
ང་ནི་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་ངོ་མ་ཡིན་པས་�ོད་ངའི་ལག་པ་གཡས་པའི་མིང་�གས་ཡོད་པའི་སོར་
ག�བ་ཡིན་�ང་ངས་�ོད་�ད་ནས། 25�ོད་ལ་གསོད་པར་འདོད་མཁན་དང་�ོད་�ི་འཇིག་པའི་མི་མང་དེ་ཚ�འི་
ལག་�་�ོད་�ོད་པར་�འོ། ངས་�ོད་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་དང་ཁོའི་དམག་མི་ཚ�འི་ལག་�་
�ོད་པར་�འོ། 26ངས་�ོད་དང་�ོད་�ི་མ་བཙན་�ོལ་�་འ�ོ་དགོས་པ་བཟོ་�་ཡིན། �ོད་ཚ�་གཉིས་མ་�ེས་པའི་
�ལ་�་�ོད་གཉིས་འ�ོ་བ་དང་དེར་�ོད་ཚ�་གཉིས་འཆི་བར་འ�ར་རོ། 27�ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ལ་དེ་�ར་�་
མཐོང་བར་འདོད་ན་ཡང་�ོད་ཚ�་ནམ་ཡང་�ིར་ལོག་མི་�བ་བོ། 28�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་�མ་པ་ཆག་�ོག་�ིར་
ད�གས་པ་དེ་�་ཡང་མི་འདོད་མཁན་�ར་ཡིན་ནམ། དེའི་�ེན་�ིས་ཁོང་དང་ཁོང་གིས་�་�ག་ཚ�ས་�ར་�་བ་
ནས་ཤེས་�ོང་མེད་པའི་�ལ་�་བཙན་�ོལ་�་འ�ོ་དགོས་པ་�ང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ངས་�ས་པ་ཡིན། 29�ེ་�ལ་
ཁམས་�ལ་ཁམས་�ལ་ཁམས་�ེད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བར་ཉོན། 30མི་འདི་
ནམ་ཡང་ལམ་འ�ོ་མི་ཡོང་མཁན། རང་གི་�་�ག་མེད་པའི་ཉེས་ཆད་འཕོག་ཡོད། �་བིད་ཁོང་གི་�ལ་འཛ�ན་�་
འ�ར་མཁན། ཡ་�་�་ཡི་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་�ི། ཁོ་ཡི་རིགས་བ�ད་ཡོང་བར་མི་འ�ར་རོ། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ང་ཡིས་�ས་པ་ཡིན༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 23 

མ་འོངས་པའི་རེ་བ།  

1ཁོང་གི་མི་མང་ཚ�་མེད་པར་བཟོ་མཁན་དང་ཁ་�ོར་གཏོང་མཁན་�ི་�ལ་པོ་ཚ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�ིམས་�ི་ད�ད་མཚམས་དེ་འཇིགས་�ག་ཅན་ཇི་�ར་ཆེ་བ་ཡོད། 2ཁོང་གི་མི་མང་ཚ�ར་བ�་�ོངས་�ེད་པའི་
�ལ་པོ་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་�ར་བཀའ་གནང་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་ངའི་



ཡེར་མི་�ཱ། 

མི་མང་ལ་བ�་�ོགས་�ས་མེད་པ་མ་ཟད། �ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ཁ་�ོར་ནས་�ིར་འ�ད་�ས་ཡོད་པས། ད་ཆ་�ོད་ཚ�ས་
ཇི་�ར་ངན་པ་�ས་པར་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན། 3ངའི་མི་མང་�ག་འ�ོས་�མས་ངས་ཁ་�ོར་བཏང་བའི་�ལ་ཚ�་
ནས་�ིར་བ�་བ་དང་དེ་ཚ�་རང་རང་སོ་སོའི་�ལ་�་�ིར་ལོག་འ�ིད་�་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་ལ་�་�ག་མང་པོ་�ང་
ནས་�ངས་འཕེལ་བར་འ�ར་རོ། 4ངས་དེ་ཚ�་ལ་བ�་�ོགས་�་མི་�ིད་�ོང་པ་ཞིག་བ�ོ་བར་�འོ། �ར་ངའི་མི་
མང་འཇིགས་པ་དང་�ག་པར་མི་འ�ར་བ་དང་ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་མིན་ནོ་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངས་�ལ་པོ་�་བིད་�ི་རིགས་བ�ད་
ནས་�ང་བདེན་�ི་�ལ་པོར་བ�ོ་བའི་�ས་ཤིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད། �ལ་པོ་དེས་ས་�ལ་ཡོངས་�་ཤེས་རབ་དང་
�ན་པའི་�ོ་ནས་�ལ་�ིད་�ོངས་བ་དང་�ང་བདེན་དང་�ིམས་�ང་འབའ་ཞིག་�ེད་པར་འ�ར། 6ཁོང་�ལ་
པོར་འ�ར་�བས་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་�ང་�ོབ་ཐོབ་པར་འ�ར། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ཞི་བདེར་
གནས་སོ། ཁོང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་�ང་བདེན་ཞེས་འབོད་པར་འ�ར་རོ། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་བཀའ་གནང་བ། མི་མང་ནས་�ར་ང་ནི་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ཨི་
ཇིབ་�ལ་ནས་འདོན་མཁན་ཞེས་ངའི་མིང་ནས་མནའ་མི་བ�ེལ་བའི་�ས་ཚ�ད་ཅིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད་དོ། 8དེའི་
ཚབ་�་དེ་ཚ�ས་ང་ནི་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་�ང་�ོགས་�ི་�ལ་�་དང་
གཞན་ངས་ཁ་�ོར་�་བཏང་བའི་�ལ་�མས་ནས་འདོན་གནང་མཁན་ངའི་མིང་ནས་མནའ་བ�ེལ་བར་འ�ར། 
དེ་ནས་དེ་ཚ�་རང་གི་�ལ་�་དོད་པར་�ེད་དོ༎  

�ང་�ོན་པ་ཚ�འི་�ོར་ལ་ཡེར་མི་�ཱའི་འ�ིན།  

9ང་ཡི་སེམས་ཆག་ང་ནི་འདར་བཞིན་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དམ་པའི་ག�ང་དེ་ཡིས། ང་ནི་ར་བཟི་བ་ཡི་མི་
ཞིག་�ར། ཆང་ནི་ཧ་ཆང་མང་པོ་འ�ང་ཡོད་འ�། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་དད་མེད་མི་ཡི་�ལ་�མས་
ཁེངས། དེ་ཚ�ས་མི་ཚ�་�ོད་ངན་ངང་�་�ོད། རང་གི་དབང་ཆ་བེད་�ོད་ལོག་པར་�ས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་
གི་དམོད་པ་ཡིས། �ལ་�ི་�་ངན་�ེད་ཅིང་�ལ་�ི་�་ཁ་�མ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། 
དཀོན་མཆོག་མེད་པའི་�ང་�ོན་པ་དང་�་མ་ཚ�། ཁོ་ཚ�་རང་གི་ངན་ལས་�ིས་པའི་�བས། ང་ཡིས་མཆོད་ཁང་
ནང་�་བ�ང་བ་ཡི། 12དེ་ཚ�འི་བ�ོད་ལམ་�ན་པར་འ�ེད་ཤོར་�ར། ང་ཡིས་དེ་ཚ�་འ�ེལ་ཞིང་བ�བ་པར་�ེད། 
དེ་ཚ�འི་�ེང་�་ང་ཡིས་�ེན་ངན་འབེབས། དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་ཕོག་པའི་�ས་ཤིག་ཡོང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་
ཡིས་�ས་པ་ཡིན། 13ས་མར་ཡའི་�ལ་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�ས། �ིག་པ་�ིས་པ་ང་ཡིས་མཐོང་བ་ཡིན། དེ་ཚ�ས་བྷལ་�ི་
མིང་ནས་གཏམ་�ས་སོ། ང་ཡི་མི་མང་ཚ�ར་ཁ་འཐོར་�ེ་འ�ིད་དོ། 14ཡེ་�་ཤ་ལེམ་པ་ཡི་�ང་�ོན་ཚ�ས། དེ་ལས་
�ག་པ་ལས་ངན་�ེད་པ་ང་ཡི་མཐོང་། དེ་ཚ�ས་ལོག་གཡེམ་�ེད་ཅིང་�ན་�ས་སོ། ངན་ལས་�ེད་པར་འགོག་མི་
�བ་པའི་ཆེད། དེ་ཚ�ས་ནོར་འ�ལ་�་�ར་རོགས་�ེད་དོ། སོ་དྷོམ་དང་ནི་གྷོ་མོ་�ཱའི་མི་མང་�ར། ངའི་མ�ན་དེ་
ཚ�་ངན་པ་གཅིག་བ�ར་ཡིན། 15དེ་ནས་ང་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ང་
�ོན་པ་ཚ�འི་�ོར་ལ་འདི་�ར་བ�ོད་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་ཟ་ཆེད་ང་ཡི་�ི་ཤིང་ཁག་ཏིག་�ད། འ�ང་བའི་ཆེད་�་
�ག་�་�ོད་�་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ས་�ལ་ཡོངས་�། དེ་ཚ�ས་ཆོས་མིན་�ོད་�ལ་འབའ་ཞིག་�ེལ། 16�ན་
དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ང་�ོན་པ་ཚ�ས་བཤད་པ་



ཡེར་མི་�ཱ། 

ཚ�་ལ་མ་ཉོན་ཞིག། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་རེ་བ་�ན་མར་�ོན་ནོ། དེ་ཚ�ས་ངས་བཤད་�མས་�ོད་ཚ�ར་མི་�་བ་དང་ཁོ་
ཚ�འི་བསམ་�ལ་འབའ་ཞིག་བཤད་དོ། 17ངས་བཤད་པར་མི་ཉན་མཁན་ཚ�ར་དེ་ཚ�ས་ཚང་མ་གང་ལེགས་ཡོང་
ཞེས་�་མ�ད་�འོ། དེ་ཚ�ས་�ོང་པོ་ཚ�ར་�ེན་ངན་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་ཞེས་�འོ། 18ངས་�ས་པ། �ང་�ོན་པ་དེ་ཚ�་
�ས་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གསང་བའི་དགོངས་པ་ཁག་མི་ཤེས་སོ། དེ་ཚ�་�ས་�ང་ཁོང་གི་འ�ིན་ནམ་
ཡང་ཐོས་མེད་པ་དང་། ཤེས་�ོགས་མེད་པ་དང་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བར་ཉན་པ་དང་དོ་�ང་ཙམ་ཡང་�ས་
མེད་དོ། 19ཁོང་གི་�གས་�ོ་ནི་�ང་འ�བ་དང་�ག་པ་�ག་པོ་�ར་�ོད་ངན་ཚ�འི་མགོའི་�ེང་�་འབབ་པར་
འ�ར། 20དེ་ཁོང་གི་�གས་དགོངས་�ར་མཛད་�་�མས་ལ་མ་�བ་བར་�་ཁོང་གི་�ོ་བ་བཞི་བར་མི་འ�ར། མ་
འོངས་པར་ཁོང་གི་མི་མང་�མས་ནས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་གསལ་པོར་�ོགས་པར་འ�ར་རོ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་བཀའ་གནང་བ། ངས་�ང་�ོན་པ་དེ་ཚ�་མ་མངགས་�ང་དེ་ཚ�་རང་ཉིད་སོང་བ་ཡིན་ནོ། ངས་དེ་ཚ�་ལ་
འ�ིན་གང་ཡང་�ད་མེད་ན་ཡང་དེ་ཚ�ས་ངའི་མིང་ནས་གཏམ་�ས་སོ། 22དེ་ཚ�ས་ངའི་གསང་བའི་བསམ་�ོ་ཁག་
�ོགས་ཡོད་ན། དེ་ཚ�ས་ངའི་ག�ང་འ�ིན་མི་མང་ལ་གསལ་�གས་�ས་པ་ཡོད། དེ་ཚ�འི་མི་ཚ�་ངན་པ་དང་�ོད་
�ལ་ངན་པ་�མས་�ོངས་�་འ�ག་�བ་བོ། 23ང་ནི་ས་གནས་ཅིག་རང་མ་ཡིན་པར་ས་གནས་ཚང་མར་ཡོད་
མཁན་དཀོན་མཆོག་དེ་ཡིན་ནོ། 24ཡང་ངས་མི་མཐོང་བའི་�ལ་�་�་ཞིག་ཡིབ་མི་�བ་པ་དང་། ང་ནི་མཐོ་རིས་
དང་ས་གཞི་ཚང་མར་ཡོད་པ་�ོད་�ིས་ཤེས་�ི་ཡོད་དམ། 25ངའི་མིང་ནས་�ན་�་མཁན་�ང་�ོན་པ་དེ་ཚ�འི་�ི་
ལམ་ནང་�། ངས་ག�ང་འ�ིན་�ད་�ང་བ�ོད་མཁན་ཚ�ས་ཇི་�ར་�ས་པ་�མས་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། 26�ང་�ོན་
པ་དེ་ཚ�ས་བཟོས་པའི་�ན་�ིས་ངའི་མི་མང་�མས་�ས་�ན་ཇི་ཙམ་རིང་བ�་འ�ིད་�ེད་�བ་བམ། 27དེ་ཚ�འི་
བསམ་�ོར་དེ་ཚ�ས་བཟོས་པའི་�ི་ལམ་བ�ོད་པས་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་ང་བ�ེད་ནས་བྷལ་ལ་�ོ་ཁ་བ�ར་བ་�ར་
ངའི་མི་མང་གིས་ང་བ�ེད་�་འ�ག་�བ་�ི་རེད་བསམ་�ི་ཡོད་དམ། 28�ང་�ོན་པ་�ི་ལམ་�ི་མཁན་ཚ�ས་དེ་�ི་
ལམ་རེད་ཅེས་བ�ོད་དགོས་སོ། འོན་�ང་ངའི་འ�ིན་ཐོས་མཁན་�ང་�ོན་པ་ཚ�ས་དམ་ཚ�ག་བ�ན་པོས་ངའི་
ག�ང་འ�ིན་གསལ་�གས་�ེད་དགོས་སོ། �ོ་དང་སོག་མ་བ�ར་�ིད་དམ། 29ངའི་ག�ང་འ�ིན་དེ་མེ་དང་ཐོ་བ་
འ�་བས་�ག་�མ་�ར་གཅོག་པར་�ེད་དོ། 30ངས་�ང་�ོན་པ་ཚ�ས་གཅིག་གིས་གཅིག་ནས་གཏམ་ལེན་ནས་དེ་
ཚ�་ངའི་འ�ིན་རེད་ཅེས་གསལ་�གས་�་མཁན་ཚ�ར་ངོ་�ོལ་�ེད་�ི་ཡོད། 31ཡང་�ང་�ོན་པ་ཚ�ས་རང་གི་གཏམ་
�ས་ནས་དེ་ཚ�་ང་ནས་�ང་བའི་འ�ིན་རེད་ཅེས་བ�ོད་མཁན་ཚ�ར་�ང་ངོ་�ོལ་�ེད་�ི་ཡོད། 32ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�ས་པར་ཉོན་ཞིག། �ང་�ོན་པས་རང་གི་�ན་མའི་�ི་ལམ་�་མཁན་ཚ�ར་ངས་ངོ་�ོལ་
ཡོད། དེ་ཚ�ས་�ི་ལམ་དེ་ཚ�་བ�ོད་ནས་དེ་ཚ�འི་�ན་དང་གཏམ་འདོད་�ིས་ངའི་མི་མང་�མས་ལམ་ནོར་�་
འ�ིད་པར་�ེད་དོ། ངས་དེ་ཚ�་ལ་བཏང་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་ཚ�་འ�ོ་དགོས་པའི་བཀའ་ཡང་�ད་མེད་�བས། དེ་ཚ�་
ངའི་མི་མང་ལ་ཕན་ཐོག་མེད་ཅེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་འ�ར་པོ།  

33གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། ཡེར་མི་�ཱ་ངའི་མི་ཞིག་གམ་�ང་�ོན་པ་ཞིག་གམ་�་མ་ཞིག་
གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་འ�ིན་ཇི་ཡིན་ཞེས་�ིས་པ་ཡིན་ན་�ོད་�ིས་ཁོ་ལ་འདི་�ར་བ�ོད་དགོས། 
�ོད་ཚ�་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་�་འ�ར་པོ་ཞིག་ཟེར་བ་ཡིན་�བས་ཁོང་གིས་�ོད་�ོང་བར་མཛད་དོ། 



ཡེར་མི་�ཱ། 

34ངའི་མི་ཞིག་གམ་�ང་�ོན་པ་ཞིག་གམ་�་མ་ཞིག་བཅས་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་འ�ར་པོ་ཞེས་པའི་
ཚ�ག་བེད་�ོད་�ས་པ་ཡིན་ན། ངས་ཁོ་དང་ཁོའི་�ིམ་ཚང་ལ་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན། 35དེའི་ཚབ་ལ་གཅིག་གིས་
གཅིག་ལ་རང་གི་�ོགས་པོ་དང་�ན་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་གང་གནང་ཡོད་དམ། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ག་རེ་ག�ངས་ཡོད་དམ་ཞེས་འ�ིས་དགོས་སོ། 36དེ་བས་ན་�་མ་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་འ�ར་པོ་ཅེས་པའི་ཚ�ག་བེད་�ོད་�་མི་�ང། གང་ལ་ཟེར་ན། �་ཞིག་གིས་དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན། ངས་དེ་ཚ�་
ལ་ངའི་ག�ང་འ�ིན་དེ་ཁོ་ལ་འ�ར་པོ་ངོ་མ་བཟོ་བར་�འོ། མི་མང་དེ་ཚ�ས་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་�ན་
དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལོག་པར་བེད་�ོད་�ས་ཡོད་དོ། 37ཡེར་མི་�ཱ། �ང་�ོན་པ་ཚ�ར་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་ག་རེ་གནང་སོང་ངམ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག་རེ་ག�ངས་སོང་ངམ་
ཞེས་འ�ིས་ཤིག 38དེ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་འ�ར་པོ་ཅེས་པའི་ཚ�ག་བེད་�ོད་
�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�ར་�ོས་ཤིག། 39ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ག་ནས་དེ་ཚ�་དང་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་�ད་པའི་�ོང་�ེར་
གཉིས་ཀ་ང་ལས་ཐག་རིང་�་ད�གས་པར་�འོ། 40ངས་དེ་ཚ�་ལ་དེ་ཚ�ས་ནམ་ཡང་མ་བ�ེད་པའི་གཏན་�ི་ངོ་ཚ་
དང་དམའ་འབེབས་གཏོང་བར་�་ཞེས་སོ༎  
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སེ་ཡབ་�ི་�ེ་པོ་གཉིས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། མཆོད་ཁང་གི་མ�ན་�་བཞག་ཡོད་པའི་སེ་ཡབ་�ི་�ེ་པོ་གཉིས་ང་ལ་�ོན་གནང་
�ང་། (དེ་ནི་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ི་�ས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་
ཀིན་དང་། ཡ་�་�་པའི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་དང་ལག་ཤེས་པ་ཚ�་དང་ལག་�ལ་ཅན་�ི་ལས་མི་བཅས་པ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
ནས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་བཙ�ན་�་འ�ིད་པའི་�ེས་ལ་ཡིན།) 2�ེ་པོ་དང་པོ་དེའི་ནང་�ིན་ཚར་བའི་སེ་ཡབ་ཡག་པོ་
ཁག་ཡོད། གཞན་པ་དེའི་ནང་ཟ་མི་ལོ་བའི་སེ་ཡབ་ཧ་ཅང་�ག་པོ་ཁག་ཡོད། 3དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ང་ལ། ཡེར་མི་�ཱ་�ོད་�ིས་ག་རེ་མཐོང་ངམ་ཞེས་ག�ངས་པས། ངལ་ལན་�་སེ་ཡབ་འ�ག། སེ་ཡབ་ཡག་པོ་
�མས་ནི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་། �ག་པ་ཁག་ནི་ཧ་ཅང་གི་�ག་པོ་ཟ་བར་མི་ལོ་བ་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། 
4དེ་འ�་སོང་ཙང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། 5ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་གིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ིད་པའི་མི་མང་ཚ�་སེ་ཡབ་བཟང་པོ་�ར་ཆ་འཛ�ན་�་�་དང་དེ་ཚ�ར་�ིན་
�ོང་�་�་ཡིན་ནོ། 6ངས་དེ་ཚ�་ལ་�་�ོག་�ིས་�ལ་འདིར་�ར་འ�ིད་ཡོང་�་ཡིན། ངས་དེ་ཚ�་བཟོ་�་ལས་
བཤིགས་པར་མི་�འོ། ངས་དེ་ཚ�་འདེབས་�་ལས་བཀོག་པར་མི་�འོ། 7ངས་དེ་ཚ�་ལ་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་
པ་ངོ་ཤེས་པའི་འདོད་པ་�ེད་པ་བཟོ་�་ཡིན། དེ་ནས་དེ་དག་ངའི་མི་མང་ལ་འ�ར་བ་དང་། ང་དེ་དག་གི་དཀོན་
མཆོག་�་འ�ར་རོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་དག་སེམས་�ི་གཏིང་ནས་ངའི་སར་ལོག་པར་འ�ར། 8ཡ་�་�་པའི་�ལ་
པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་དང་ཁོང་གི་�ིད་དོན་པ་ཚ�་དང་གཞན་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་�ག་འ�ོས་�ལ་འདིར་གནས་�ོད་
མཁན་ནམ། ཨི་ཇིབ་�་འ�ོ་མཁན་ཚ�ར་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཟ་བར་མི་ལོ་བའི་སེ་ཡབ་ཧ་ཅང་�ག་པོ་
�ར་འཛ�ན་ནོ། 9ངས་དེ་ཚ�འི་�ེང་�ེན་ངན་དེ་འ�་འབེབས་པར་�་�་ཡིན་དེ་མཐོང་ནས་འཛམ་�ིང་གི་མི་
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རིགས་�མས་འཇིག་པར་འ�ར། མི་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་འ�་བ་དང་དེ་ཚ�འི་�ོར་ལ་བ�ན་བཤིག་ལངས་བ་དང་�ད་
གསོད་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་མིང་ངས་དེ་ཚ�་�ོར་བ་ཁག་ལ་དམོད་པ་�ར་བེད་�ོད་�ེད་དོ། 10ངས་དེ་ཚ�་དང་དེ་
ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་�ད་པའི་�ལ་�་དེ་ཚ�་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་དམག་དང་�་གེ་དང་ནད་ཡམས་གཏོང་བར་
�འོ༎  
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�ང་�ོགས་ནས་ད�་བོ་ཡོང་བ།  

1ཡོ་ཤི་�ཱའི་�ས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་བཞི་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་ང་ལ་ཡ་�་
�་པའི་མི་མང་ཚང་མའི་�ོར་ག�ང་འ�ིན་ཞིག་འ�ོར་�ང། (དེ་ནི་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོར་
འ�ར་བའི་ལོ་དང་པོ་དེ་ཡིན་ནོ།) 2ངས་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ཚང་མར་�ས་པ་ཡིན། 3ལོ་ཉི་�་
�་ག�མ་རིང་ཨ་མོན་�ི་�ས་ཡོ་ཤི་�ཱ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་ནས་ལོ་བ�་ག�མ་འཁོར་བ་ནས་�ས་དེ་
རིང་གི་བར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ག�ང་�ེང་གང་གནང་བ་དང་། ཁོང་གི་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་
ངས་�ོད་ཚ�ར་ཡང་ཡང་བཤད་ན་ཡང། �ོད་ཚ�ས་དོ་�ང་ཙམ་ཡང་�ས་མེད་དོ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ན་
ཆད་མེད་པར་ཁོང་གི་ཞབས་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�་གཏོང་གནང་ཡོད་ན་ཡང་། �ོད་ཚ�ས་མི་ཉན་པ་ཡང་ན་དོ་�ང་
ཙམ་ཡང་�ེད་མེད་དོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་གནང་བའི་�ལ་དེ་གཏན་
�ི་�ིར་གནང་ནས། �་མ�ད་གནས་པའི་ཆེད་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་�ག་�བ་ཅན་�ི་མི་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�ས་�ེད་
པའི་ལས་ངན་པ་ལས་བ�ར་བ་གཏོང་དགོས་ག�ངས་ཡོད། 6ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ས་�་གཞན་ལ་མཆོད་ནས་ཞབས་
�ི་�་བ་དང་། �ོད་ཚ�ས་བཟོས་པའི་�་འ�་མཆོད་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ས་�ོ་�་མ་འ�ག་ཅེས་ག�ངས་
ཡོད། �ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ན་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་མི་གནང་ངོ་། 
7འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ཁོང་གིས་བཀའ་ལ་ཉན་�ར་ཁས་ལེན་�ས་མེད་ཅེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་གིས་
ག�ངས་ཡོད། དེའི་ཚབ་ལ་�ོད་ཚ�འི་�་འ�འི་�ོ་ནས་ཁོང་གི་�གས་�ོ་�་བ�ག་པ་དང་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་ཉེས་
ཆད་འབེབས་ཡོད། 8དེར་བ�ེན་�ོད་ཚ�ས་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པའི་�ེན་
�ིས་ཁོང་གིས་འདི་�ར་བཀའ་གནང་ངོ་། 9ངས་�ང་�ོགས་�ི་མི་མང་�མས་དང་ངའི་ཞབས་�ི་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་
ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་ལ་འབོད་�་ཡིན། ངས་དེ་ཚ�་ཡ་�་�་དང་དེར་གནས་པ་�མས་དང་དེའི་�ིམ་
མཚ�ས་�ི་མི་མང་ཚང་མ་དང་འཐབ་པར་འ�ིད་ཡོང་ངོ་། ངས་མི་རིགས་འདི་དང་འདིའི་�ིམ་མཚ�ས་བཅས་པ་
མེད་པར་བཟོ་བ་དང་། དེ་ཚ�་འཇིགས་�་�ང་བ་དང་ཧང་སང་དགོས་པའི་ས་གནས་�ང་གོག་ཞིག་�་གཏོང་�་
ཡིན་ནོ་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 10ངས་དེ་ཚ�འི་དགའ་བའི་�ད་�་དང་ཆང་སའི་
�གས་�ོའི་དགའ་�ིད་�ི་�་�མས་མེད་པར་བཟོ་བར་�འོ། དེ་ཚ�འི་�་མར་�ི་ཆེད་དེ་ཚ�་ལ་�མ་མེད་པར་
འ�ར་བ་དང་འ�་ཡང་མེད་པར་འ�ར་རོ། 11�ལ་འདི་ཡོངས་�ོགས་�ང་གོག་དང་ཧང་སང་དགོས་པའི་
གནས་�་འ�ར་བ་དང་། �ིམ་མཚ�ས་�ི་མི་མང་ཚ�ས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོར་ལོ་བ�ན་�འི་རིང་གཡོག་�ེད་
པར་�ར་རོ། 12དེའི་�ེས་ལ་ངས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་དང་དེའི་�ལ་པོར་དེ་ཚ�འི་�ིག་པའི་ཆེད་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་



ཡེར་མི་�ཱ། 

�འོ། ངས་�ལ་དེ་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་དེ་ནི་གཏན་�ི་ཆེད་�ང་གོག་�་འཇིག་�་ཡིན། 13ངས་ཡེར་མི་�ཱ་
བ�ད་�ས་པའི་�ེན་ངན་ཚང་མ་མི་རིགས་ཚ�ར་འ�ེར་ཡོང་�་ཉེན་བ�་དེ། ཡང་ན་མདོ་འདིའི་ནང་བཀོད་ཡོད་
པའི་�ེན་ངན་�མས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་ཐོག་འ�ེར་ཡོང་ནས་དེ་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། 14ངས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་
པ་ཚ�ར་དེ་ཚ�ས་ཇི་�ར་�ིས་པར་ལན་འཇལ་བ་དང་། མི་རིགས་མང་པོ་དང་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་ཚ�་
གཡོག་བཟོ་བར་�འོ༎  

མི་རིགས་ཚ�འིི་�ེང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་གཅོད།  

15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། འདིར་ངས་�ོ་བས་བཀའ་བའི་
�ན་ཆང་གི་དཀའ་ཡོལ་ཞིག་ཡོད། དེ་ངས་�ོད་གཏོང་སའི་�ལ་ཁབ་ཚང་མའི་སར་འ�ེར་ནས་དེ་ཚ�་ལ་དེ་ནས་
འ�ང་འ�ག་ཅིག 16དེ་ཚ�ས་དེ་ནས་འ�ང་�བས་འ�ོར་བ་དང་�ན་མེད་�་འ�ར་རོ། གང་ལགས་ཟེར་ན་ངས་
དེ་ཚ�འི་ཐོག་དམག་འཐབ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། 17དེར་བ�ེན་ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ག་ནས་�ར་ཡོལ་དེ་
�ངས་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་གཏོང་གནང་�ལ་མི་མང་ཚང་མའི་སར་སོང་ནས་དེ་ཚ�་ལ་དེ་ནས་
འ�ང་�་བ�ག་པ་ཡིན། 18ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་�མས་དང་དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་དང་འགོ་པ་ཚ�་
དང་བཅས་པ་�ེ་ཐང་དང་འཇིགས་�་�ང་བའི་ཧང་སང་དགོས་པའི་གནས་�་འ�ར་བ་དང་། དེང་སང་ཡང་དེ་
ཚ�འི་མིང་དམོད་ཚ�ག་�་བེད་ད�ོད་�ས་བའི་ཆེད་དེ་ནས་འ�ང་�་འ�ག་པ་ཡིན་ནོ། 19-26དཀར་ཡོལ་དེ་ནས་
འ�ང་འ�ག་པའི་མིང་ཐོ་གཞན་ཚང་མ་ནི། ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་
དང་། ཨི་ཇིབ་པ་ཚང་མ་དང་ཨི་ཇིབ་�་གནས་�ོད་�ས་མཁན་�ི་�ལ་བ་ཚང་མ་དང། �ཛ་�ལ་�ིི་�ལ་པོ་ཚང་
མ་དང་། ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ོང་�ེར་�མས་ཨཤ་ཀེ་ལོན་དང་གྷ་ཛ་དང་ཨེག་རོན་དང་ཨཤ་དྷོད་�ི་�ག་�ོས་
བཅས་པའི་�ལ་པོ་ཚང་མ་དང། ཨེ་དྷོམ་དང་མོ་ཨབ་དང་ཨམ་མོན་�ལ་�ི་མི་མང་ཚང་མ་དང་། ཊ་ཡར་དང་སི་
དོན་�ི་�ལ་པོ་ཚང་མ། མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�ལ་�མས་�ི་�ལ་པོ་ཚང་མ་དང། དྷེ་དན་དང་ཏེ་མ་དང་བྷཛ་�ི་
�ོང་�ེར་�མས་དང་། �་�ང་�ང་ག�བ་མཁན་མི་མང་ཚང་མ་དང། ཨ་ར་བི་ཡའི་�ལ་པོ་ཚང་མ་དང་། �ེ་
ཐང་�ེ་རིགས་ཁག་གི་�ལ་པོ་ཚང་མ། ཛ�མ་རི་དང་ཨེ་ལམ་དང་མ་�འི་�ལ་པོ་ཚང་མ་དང་། �ང་�ོགས་�ི་ཐག་
རིང་�ང་དང་གཅིག་�ེས་གཉིས་མ�ད་�ི་�ལ་པོ་ཚང་མ་དང་། ས་གཞིའི་�ེང་�་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཡོངས་
ནས་འ�ང་དགོས་པས་མཐའ་མར་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོས་�ང་དེ་ནས་འ�ང་བར་འ�ར། 27དེ་ནས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། ངས་དེ་ཚ�་ལ་དམག་གཏོང་�ར་བ�ེན། མི་མང་ཡོངས་ལ་ང་མ�་
�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ར་མ་བཟི་བར་དང་�ག་པ་མ་ཤོར་
བར་དང་མ་འ�ེལ་བར་དང་ཡར་ལངས་མ་�བ་བར་དེ་ནས་འ�ང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་སོང་�ོས་ཤིག 
28དེ་ཚ�ས་�ོད་�ིས་ལག་ནས་དཀར་ཡོལ་མ་ལེན་ནས་མ་འ�ང་བ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�་ལ་ང་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ནས་ངས་པར་�་འ�ང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་ཞེས་�ོས་ཤིག 29ངས་ང་རང་ཉིད་
�ི་�ོང་�ེར་མེད་པར་བཟོ་�འི་ལས་འགོ་བ�གས་�་ཡིན། དེ་ཚ�འི་བསམ་པར་ཉེས་ཆད་མེད་པར་ཐར་�ི་རེད་
བསམ་�ི་ཡོད་དམ། དེ་�ར་མིན་ནོ། དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་ས་གཞིའི་མི་མང་
ཡོངས་ལ་དམག་གཏོང་�་ཡིན་ཞེས་ང་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 30ཡེར་མི་
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�ཱ་�ོད་�ིས་ངས་བ�ོད་པ་�མས་གསལ་�གས་�ེད་དགོས་སོ། �ོད་�ིས་མི་དེ་ཚ�་ལ་འདི་�ར་བ�ོད་དགོས་སོ། 
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཐོ་རིས་ནས་ངར་�ད་འདོན། མཐོ་རིས་�ི་ད�ང་ནས་འ�ག་�་�ོགས། ཁོང་གིས་རང་གི་
མི་ལ་ངར་�ད་འདོན། �ན་འ�མ་བ�ི་མཁན་མི་�ར་ག�ང་�ད་�ོན། ས་གཞིའི་ཡོངས་�ིས་ཁོང་གི་ག�ང་�ད་
ཐོས། 31ག�ང་གི་�གས་ཆར་ས་གཞིའི་མཐའ་བར་ཐོས། མི་རིགས་�མས་�ི་ཐོག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་
ཁ་མ�་ཡོད། ཁོང་གིས་མི་མང་ཡོངས་ལ་ཞིབ་ད�ོད་གནང་། �ོད་ངན་�མས་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་གནང་། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་ངོ་། 32�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ེན་ངན་དེ་བཞིན་
མི་རིགས་གཅིག་འ�ག་གཉིས་འ�ག་ལ་འ�ང་བ་དང་། ས་གཞིའི་ས་ཐག་རིང་པོའི་མཐའ་དག་ལ་�ང་འ�བ་
�ག་པོ་གསོགས་བཞིན་ཡོད་ག�ངས་སོ། 33ཉིན་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བསད་གནང་བའི་རོ་�མས་ས་
གཞིའི་མཐའ་གཅིག་ནས་གཞན་བར་འཐོར་བར་འ�ར། དེ་ཚ�འི་ཆེད་�ས་�ང་�་ངན་མི་�ེད་པ་དང་དེ་ཚ�་ལེན་
ནས་�ས་པར་མི་�ེད་དོ། དེ་ཚ�་སའི་�ེང་�་�ད་�ི་�ང་པོ་�ར་�ས་པར་འ�ར་རོ། 34�ོད་ཚ�་འགོ་འ�ིད་ཚ�་
དང་ངའི་མི་མང་གི་�ག་�ི་ཚ�་�་ཞིག། �ད་ཆེན་པོས་�་ཞིག། �་ངན་�ེད་ཅིང་�ལ་�ེང་�ིལ་ཞིག། �ོད་ཚ�་
གསོད་པའི་�ས་ལ་�ེབས་ཡོད་པའི་�ོད་ཚ�་�ག་�ག་�ར་གསོད་པར་�འོ། 35�ོད་ཚ�་ལ་ཐར་བའི་ལམ་མེད་དོ། 
36-37�ོད་ཚ�་�་ངན་�་བཞིན་�ག་བ�ལ་�ིས་�་ཞིག། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་�ོ་བའི་
�བས་�ོད་ཚ�འི་མི་རིགས་�ོར་གནང་བ་དང་�ོད་ཚ�འི་ཞི་བདེའི་�ལ་དེ་བཞིན་�ང་གོག་�་གཏོང་གནང་ངོ་། 
38སེང་གེས་རང་གི་�ག་�ག་དོར་བ་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མི་མང་�ོང་གནང་ངོ་། དམག་གི་
འཇིགས་�ག་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་�ག་པོས་�ལ་དེ་བཞིན་�ེ་ཐང་�་འ�ར་ཡོད་དོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 26 

ཡེར་མི་�ཱ་ལ་�ིམས་ཞིབ་�ེད་པ།  

1ཡོ་ཤི་�ཱའི་�ས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་མ་ཐག་�། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་
གནང་བ། མཆོད་ཁང་གི་འ�མས་རར་ལངས་ནས་དེར་མཆོད་པར་ཡོང་བའི་ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་�ི་མི་མང་ཚ�་
ལ་ངས་�ོད་ལ་ཇི་�ར་ཤོད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏབ་བ་�མས་གསལ་�གས་�ོས་ཤིག �ོད་�ིས་གང་ཡང་མ་
�ས་པ་ཤོད་ཅིག། 3མི་མང་གིས་ཉན་ནས་རང་གི་ལམ་ངན་པ་�མས་�ོང་�ིད་དོ། དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་ངས་དེ་
ཚ�འི་�་�ོད་ངན་པའི་ཆེད་འཇིག་�ག་གཏོང་�འི་འཆར་གཞི་�ོར་ངའི་སེམས་བ�ར་བ་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 4གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། མི་མང་ཚ�་ལ་འདི་�ར་ཤོད་དགོས་བཀའ་གནང་�ང་། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། 
�ོད་ཚ�ས་ངའི་�ོབ་�ོན་�ིས་པའི་�ེས་�་འ�ག་པ་དང་། 5�ོད་ཚ�འི་སར་ངས་བཏང་བའི་ངའི་ཞབས་�ི་�ང་
�ོན་པ་ཚ�འི་བཀའ་ལ་ངེས་པར་�་ཉན་དགོས་�ས་ཡོད། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�ར་ནམ་ཡང་ཉན་མེད་དོ། 
6�ོད་ཚ�ས་�་མ�ད་མི་ཉན་པ་ཡིན་ན། ངས་ཤི་�ཱོ་ལ་�ས་པ་�ར་མཆོད་ཁང་འདིར་�་�་དང་། འཛམ་�ིང་གི་
མི་རིགས་ཡོངས་�ིས་�ོང་�ེར་འདིའི་མིང་དམོད་�ར་བེད་�ོད་པར་�འོ། 7�་མ་ཚ�་དང་�ང་�ོན་པ་ཚ�་དང་མི་
མང་�མས་ནས་ངས་མཆོད་ཁང་ནང་དེ་�ར་བཤད་པ་ཐོས་པ་དང་། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཤོད་
དགོས་ག�ངས་པའི་བཀའ་གནང་བ་�མས་བཤད་ཟིན་མ་ཐག་�་དེ་ཚ�ས་ང་བ�ང་ནས་�ད་ཅོར་�བས་སོ། �་
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བ་འདིའི་�ེན་�ིས་�ོད་གསོད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 9�ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་མཆོད་ཁང་
འདི་བཞིན་ཤི་�ཱོ་�ར་འ�ར་བ་དང་། �ོང་�ེར་འདི་བཞིན་འཇིག་�ོར་�ིས་འདིའི་ནང་�་ཡང་མི་�ོད་ཅེས་ཅི་
ལ་བ�ོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར་ནས་མི་མང་ངའི་མཐའ་འཁོར་�་འ�ས་སོ། 10ཡ་�་�་པའི་འགོ་འ�ིད་ཚ�ས་ཇི་
�ར་�ང་བ་ཐོས་པ་དང་། དེ་ཚ�་མ�ོགས་པོར་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་ནས་མཆོད་ཁང་�་སོང་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ལ་�ོ་
གསར་པར་རང་རང་གི་ས་གནས་བ�ང་ངོ། 11དེ་ནས་�་མ་ཚ�་དང་�ང་�ོན་པ་ཚ�ས་འགོ་འ�ིད་ཚ�་དང་མི་མང་
ཚ�ར་མི་འདི་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་གཏོང་འོས་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོས་ང་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་
ཡོད། �ོད་ཚ�ས་རང་གི་�་བས་ཐོས་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 12དེ་ནས་ངས་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་�ོད་
ཚ�འི་མཆོད་ཁང་འདི་དང་�ོང་�ེར་འདི་ལ་ངོ་�ོལ་�ི་གསལ་�གས་�ེད་པར་གཏོང་གནང་ཡོད། 13ད་�་�ོད་
ཚ�འི་�ོད་�ངས་དང་�ོད་ཚ�ས་�ེད་བཞིན་པར་བ�ར་བ་བཏང་ནས། �ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ཞིག �ོད་ཚ�ས་དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་འ�ེར་ཡོང་གི་ཡིན་
ག�ངས་བའི་འཇིག་�ོར་�ི་�ོར་དགོངས་པ་བ�ར་བ་གཏོང་གནང་ཡོང་། 14ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དབང་འོག་�་ཡོད། 
�ོད་ཚ�ས་�ང་བདེན་ཇི་ཡིན་བསམ་པ་ང་ལ་�ས་ན་�ིགས་སོ། 15འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་དེར་ངེས་ཏན་�ིས་ཤིག། 
�ོད་ཚ�ས་ང་བསད་པ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�་དང་�ོང་�ེར་འདིའི་མི་མང་ཚ�ར་མི་�ོན་མེད་གཅིག་བསད་པའི་ཉེས་པ་
ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�ོད་ཚ�ར་ཉེན་བ�་འདི་གཏོང་བར་བཏང་ཡོད་ཅེས་
�ས་སོ། 16དེ་ནས་འགོ་འ�ིས་ཚ�་དང་མི་མང་ཚ�ས་�་མ་ཚ�་དང་�ང་�ོན་པ་ཚ�་ལ་མི་འདིས་ང་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་གཏམ་�ེང་�ས་ཡོད་�བས་ང་ཚ�ས་ཁོ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་གཏོང་མི་
�ང་ཞེས་�ས་སོ། 17དེའི་�ེས་ལ་མི་�ན་པ་འགའ་ཤས་ཡར་ལངས་ནས་དེར་འ�ས་པའི་མི་མང་ཚ�ར་�ས་པ། 
18ཧི་ཛ�་ཀི་ཡ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་གནང་�བས་མོ་རེ་ཤེད་པའི་�ང་�ོན་པ་མི་�ས་མི་མང་ལ་�ན་དབང་ཅན་
�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་འདི་�ར་གནང་ཡོད་ག�ངས་སོ། ཛ�་ཡོན་ཞིང་ཁ་�ར་�་�ོན་པ་�བ། ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�ང་གོག་�ང་པོར་འ�ར། མཆོད་ཁང་རི་བོ་ནགས་ཚལ་�་འ�ར་རོ། 19�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་དང་ཡ་�་�་
པའི་མི་མང་གིས་མི་�་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་�་བཏང་མེད་དོ། དེ་ལས་�ོག་�ེ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
འཇིག་ནས་ཁོང་གི་�གས་�ེ་ཐོབ་ཐབས་གནང་ངོ་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�འི་�ེང་�ེན་ངན་གཏོང་
གནང་�འི་དགོངས་པར་བ�ར་བར་མཛད་དོ། ད་ཆ་ང་ཚ�ས་རང་གི་ཐོག་�་�ེན་ངན་འཇིགས་�་�ང་བ་ཞིག་
འ�ེར་ཡོང་�བ་ཡོད་ཅེས་སོ། 20(ཀིར་ཡད་ཡ་རིམ་�ི་ཤེ་མ་�ཱའི་�་�་རི་�ཱ་�་བ་ཡེར་མི་�ཱས་�ས་པ་�ར། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་�ོང་�ེར་འདི་དང་མི་མང་འདིའི་ཐོག་ངོ་�ོལ་�་མཁན་�ེ་བོ་གཞན་ཞིག་ཡོད་
དོ།) 21�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་དང་ཁོང་གི་དམག་མི་དང་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་�་རི་�ཱས་ཇི་�ར་�་བ་གསན་པ་དང་
�ལ་པོས་ཁོང་གསོད་ཐབས་གནང་ངོ་། འོན་�ང་�་རི་�ཱས་དེའི་�ོར་ཐོས་ནས་འཇིག་�ག་ངང་ཨི་ཇིབ་�་�ོས་
སོ། 22འོན་�ང་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ིས་ཨག་བྷོར་�ི་�་ཨེལ་ན་ཐན་དང་གཞན་མི་འགའ་ཤས་བཅས་པ་ཨི་
ཇིབ་�་�་རི་�ཱ་ལེན་པར་བཏང་ངོ་། 23དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ི་སར་�ིར་འ�ིད་ཡོང་བ་དང་། 
ཁོང་གིས་ཁོ་བསད་ནས། ཁོའི་རོ་དེ་བཞིན་མི་མང་གི་�ང་པོ་�ས་�ལ་�་ད�གས་སོ།) 24འོན་�ང་ང་ལ་ཤ་ཕན་
�ི་�་ཨ་ཧི་ཀམ་�ི་�བ་�ོར་ཡོད་�བས་མི་མང་ལ་གསོད་པར་�ིས་�ོད་�ས་མེད་དོ༎  
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ཡེར་མི་�ཱས་�ང་གི་གཉའ་ཤིང་ཞིག་�ོན་པ།  

1ཡོ་ཤི་�ཱའི་�ས་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་�་བ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་མ་ཐག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། 2ང་
རང་གི་ཆེད་�་ཀོ་བའི་ཐག་པ་དང་ཤིང་གི་�་�མ་�ི་གཉའ་ཤིག་ཞིག་བཟོས་ནས་རང་གི་�ེ་ལ་�ོན་ཞིག་
ག�ངས་སོ། 3དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་དྷོམ་དང་མོ་ཨབ་དང་ཨམ་མོན་དང་ཊ་ཡར་དང་སི་དོན་
བཅས་�ི་�ལ་པོ་ཚ�ར་དེ་ཚ�འི་ག�ང་ཚབ་པ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་མཇལ་བར་ཡོང་མཁན་ཚ�ར་
འ�ིན་ཞིག་གཏོང་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 4�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་
གིས་འདི་�ར་བ�ོད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 5ངའི་མ�་དང་�ོབས་�གས་ཆེན་པོས་འཇིག་�ེན་འདི་དང་
འ�ོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་བཅས་པ་ས་གཞི་འདིའི་�ེང་གནས་པར་བཀོད་དོ། དེ་ནི་ངས་འདམས་པ་འབའ་ཞིག་
ལ་�ིན་ནོ། 6མི་རིགས་འདི་ཚ�་ཚང་མ་ངའི་ཞབས་�ི་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ི་དབང་འོག་
འཇོག་མཁན་དེ་ང་ཡིན་པ་དང་། ནགས་�ི་གཅན་གཟན་ཚ�ས་�ང་ཁོང་གི་ཞབས་�ི་�ས་དགོས་པ་ངས་བཟོས་པ་
ཡིན། 7མི་རིགས་ཚང་མས་ཁོང་གི་ཞབས་�ི་�་བ་དང་དེ་ཚ�ས་ཁོང་གི་�ས་དང་ཁོང་གི་ཚ་བོ་བཅས་པར་ཁོང་
རང་གི་མི་རིགས་དེ་བཞིན་ཉམས་�ད་མ་སོང་བར་ཞབས་�ི་�ས་ཡོང། དེ་ནས་ཁོང་གི་མི་རིགས་�ི་�ལ་ཁབ་
�ོབས་ཆེན་ཚ�་དང་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཚ�འི་ཞབས་�ི་�ས་ཡོང། 8འོན་�ང་མི་རིགས་སམ་�ལ་ཁབ་�་འ�་ཞིག་གི་
ཁོའི་དབང་འོག་�་མ་བ�ད་པ་ཡིན་ན། ངས་མི་རིགས་ཚ�ར་དམག་དང་�་གེ་དང་ནད་ཡམས་�ིས་ནེ་�་ཀད་ནེ་
ཛར་དེ་ཚ�་ཚང་མེད་པར་མ་བཟོ་བར་ཉེས་པ་གཏོང་�་ཡིན། 9�ོད་ཚ�ས་�ང་�ོན་པ་འམ་གཉིད་ལམ་དང་གཤིན་
པོའི་�མ་ཤེས་བ�ག་པའམ་ཡང་ན་�ར་འ�ལ་བཅས་མ་འོངས་པའི་�ོར་ཤོད་�བ་�ི་ཡོད་བ�ོད་མཁན་ལ་མ་
ཉོན་ཞིག དེ་ཚ�་ཚང་མས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་དབང་འོག་མ་བ�གས་ཅེས་བ�ོད་ཡོང་། 10དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་
ལ་བ�་འ�ིད་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། �ོད་རང་ཚ�འི་�ལ་ནས་ཐག་རིང་པོར་འ�ིད་པའི་�ེན་�་འ�ར། ངས་
�ོད་ཚ�་�ིར་འ�ད་�་�་དང་�ོད་ཚ�་མེད་པར་བཟོའོ། 11འོན་�ང་མི་རིགས་�་ཞིག་གིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་
པོའི་དབང་འོག་�་བ�གས་པ་ཡིན་ན། ངས་དེ་ཚ�ར་དེ་ཚ�འི་�ལ་�་ས་ཞིང་འདེབས་པ་དང་དེར་གནས་�ོད་�ེད་
�་འ�ག་�་ཡིན་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 12ངས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ལ་
ཡང་དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་དབང་འོག་�་བ�གས་ཤིག། ཁོང་དང་ཁོང་གི་མི་མང་ཚ�འི་
ཞབས་�ི་�ས་ཤིག་དང་�ོད་འཚ�་བར་འ�ར་རོ། 13�ེད་དང་�ེད་�ི་མི་མང་ལ་དམག་དང་�་གེ་དང་ནད་
ཡམས་ལས་ཅི་ལ་འཆི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་དབང་འོག་མ་བ�གས་མཁན་མི་
མང་ལ་དེ་�ར་ཡོང་ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོད། 14�ེད་�ིས་ཁོང་གི་དབང་འོག་མ་བ�གས་ཅེས་བ�ོད་མཁན་�ང་
�ོན་པ་ཚ�་ལ་ཡང་མ་ཉན་ཞིག དེ་ཚ�ས་�ེད་ལ་བ�་འ�ིད་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་
གིས་ངས་དེ་ཚ�་ལ་བཏང་མེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་ངའི་མིང་ནས་�ན་ཤོད་བཞིན་ཡོད་ག�ངས་སོ། དེར་
བ�ེན་ཁོང་གིས་�ོད་�ིར་འ�ད་གནང་བ་དང་�ོད་གསོད་པར་འ�ར། �ོད་དང་�ོད་ལ་�ན་ཤོད་མཁན་�ང་
�ོན་པ་ཚ�ར་དེ་བཞིན་�ེད་པར་འ�ར། 16དེ་ནས་ངས་�་མ་ཚ�་དང་མི་མང་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
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བཀའ་གནང་བ་དེ་འདི་�ར་�ས་པ་ཡིན། �ང་�ོན་པ་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་གི་གཏེར་མཛ�ད་�མས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་
ནས་མ�ོགས་པོ་�ིར་འ�ེར་འོང་ངོ་ཟེར་མཁན་ལ་མ་ཉོན་ཞིག དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་�ན་ཤོད་བཞིན་ཡོད་པས། 17དེ་
ཚ�ར་མ་ཉོན་ཞིག། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་དབང་འོག་�་བ�གས་ཤིག་དང་�ོད་ཚ�་འཚ�་བར་འ�ར། �ོང་�ེར་
འདི་བཞིན་ཅི་ལ་�ང་གོག་གི་�ང་པོར་འ�ར་རམ། 18གལ་�ིད་དེ་ཚ�་�ང་�ོན་པ་ངོ་མ་ཡིན་པ་དང། དེ་ཚ�་ལ་
ངའི་འ�ིན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། མཆོད་ཁང་དང་�ལ་པོའི་
ཕོ་�ང་ནང་ཡོད་པའི་�ག་ཡོད་གཏེར་མཛ�ད་�མས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ེར་�་མ་འ�ག་རོགས་�་བ་ཐེན་
བ�ག་ཅིག 19-20(�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ི་�ས་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་དང་ཡ་
�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་གནས་ཡོད་མི་�་ཁག་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ིད་�བས་ཁོང་གིས་ཀ་བ་ཚ�་དང་ལིའི་�་
མཛ�ད་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ཚ�་དང་གཞན་མཆོད་ཁང་གི་གཏེར་མཛ�ད་འགའ་ཤས་བཅས་བཞག་ཡོད་དོ།) 21ང་
�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། མཆོད་ཁང་ནང་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་
�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་ནང་�་བཞག་པའི་གཏེར་མཛ�ད་�ག་ཡོད་�ི་�ོར་ཇི་�ར་བ�ོད་�་ཡོད་པར་ཉོན་ཞིག 22དེ་
ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ེར་བ་དང་ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ན་གསོ་མ་�ེད་བར་དེར་གནས་པར་འ�ར། དེ་ནས་ངས་དེ་ཚ�་
�ིར་འ�ེར་ཡོང་ནས་རང་གནས་འདི་�་�ར་གསོ་�ེད་དོ་ཅེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  
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ཡེར་མི་�ཱ་དང་�ང་�ོན་པ་ཧ་ནན་�ཱ།  

1-2ལོ་དེར་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་�ལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་བཞི་པའི་�་བ་�་པར་གྷི་བི་ཨོན་�ོང་�ེར་�ི་ཨ་�ར་�ི་�་ཧ་ནན་
�ཱས་མཆོད་ཁང་ནང་ང་ལ་�ད་ཆ་བཤད་�ང་། �་མ་ཚ�་དང་མི་མང་ཚ�་ཡོད་སར་ཁོང་གིས་ང་ལ། �ན་དབང་
ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་�ར་བཀའ་གནང་�ང་། ངས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་
པོའི་�ོབས་�གས་བཅག་པ་ཡིན། 3ལོ་གཉིས་�ི་ནང་ངས་ས་གནས་འདིར་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་མཆོད་
ཁང་གི་གཏེར་མཛ�ད་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ེར་བ་�མས་�ིར་ལོག་འ�ེར་ཡོང་�་ཡིན། 4དེ་མིན་ངས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་
�ི་�ས་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་དང་མཉམ་�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་བཙན་�ོལ་�་�ིན་པའི་ཡ་�་�འི་མི་
མང་�མས་�ིར་འ�ིད་ཡོང་�་ཡིན། ངས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་�ོབས་�གས་བཅོག་�་ཡིན་ནོ་ཞེས་ང་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 5དེ་ནས་ངས་�་མ་ཚ�་དང་མི་མང་ཚ�་མཆོད་ཁང་ནང་བཞེངས་ཡོད་སར་
ཧ་ནན་�ཱ་ལ་འདི་�ར་�ས་པ་ཡིན། 6དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�རགནང་བའི་
རེ་བ་ང་ལ་ཡོད། ཁོང་གིས་�ོད་�ི་�ང་བ�ན་དེ་བཞིན་དངོས་�་�བ་པར་མཛད་ནས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ནས་མཆོད་
ཁང་གི་གཏེར་མཛ�ད་�མས་དང་མི་མང་བཙ�ན་པར་འ�ིད་པ་�མས་�ིར་འ�ིད་འཕེབས་པའི་ང་ལ་རེ་བ་བ�ན་
པོ་ཡོད། 7འོན་�ང་ངས་�ོད་ཚ�་དང་མི་མང་ཚ�ར་�ས་པར་ཉོན་ཞིག། 8ང་དང་�ོད་�ི་�ན་རིང་�ོན་�ི་�ས་
ཚ�ད་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�ས་མི་རིགས་མང་པོ་དང་�ལ་ཁབ་�ོབས་ཆེན་ཚ�ར་དམག་དང་�་གེ་དང་ནད་ཡམས་
བཅས་ཡོང་�འི་�ང་བ�ན་གནང་ཡོད་དོ། 9འོན་�ང་ཞི་བདེའི་�ང་བ�ན་དངོས་�་�བ་པ་ཡིན་ན། �ང་�ོན་
པ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དངོས་�་བཏང་བའི་�ང་�ོན་པར་ཡིན་པར་ངོས་འཛ�ན་�་དགོས་ཤེས་ག�ངས་
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སོ། 10ཧ་ནན་�ཱས་ངའི་མཇིང་པ་ནས་གཉའ་ཤིང་དེ་�ངས་ནས་དེ་�མ་�ར་བཅག་ནས། 11དེར་ཡོད་པའི་མི་
མང་�མས་ལ་འདི་�ར་�ས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཁོང་གིས་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ི་མི་རིགས་ཚང་
མའི་མཇིང་པའི་�ེང་གཡོག་པའི་གཉའ་ཤིང་དེ་དེ་�ར་བཅག་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་དེ་�ར་ལོ་གཉིས་�ི་
ནང་གནང་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། དེ་ནས་ང་�ིན་པ་ཡིན། 12�ས་ཚ�ད་�ན་�འི་�ེས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ང་ལ། 13ཧ་ནན་�ཱའི་སར་སོང་ནས་འདི་�ར་�ོས་ཤིག་ག�ངས་�ང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་�ིས་
ཤིང་གི་གཉའ་ཤིང་བཅག་�བ་ན་ཡང་། ཁོང་གི་དེའི་ཚབ་�་�གས་�ི་གཉའ་ཤིང་འཇོག་�་ཡིན་ག�ངས་སོ། 
14�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། མི་རིགས་ཚང་མའི་མཇིང་པར་
�གས་�ི་གཉའ་ཤིང་གཡོག་གནང་�་དང་། དེ་ཚ�ས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ི་ཞབས་�ི་�་
བར་�ེད་དོ་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཁོང་གི་ནགས་�ི་སེམས་ཅན་�མས་ལ་ཡང་ནེ་�་
ཀད་ནེ་ཛར་�ི་ཞབས་�ི་�་བ�ག་གོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 15དེ་ནས་�་མ�ད་�ིས་ཧ་ནན་�ཱ་ཉོན་ཞིག་�ས་སོ། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་བཏང་བ་མིན་པ་དང་། �ོད་�ིས་མི་མང་འདི་ཚ�ར་�ན་ལ་ཡིད་ཆེས་�ེད་�་འ�ག་
ཡོད་དོ། 16དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་གི་�ོད་མེད་པར་མཛད་�་ཡིན་ག�ངས་པ་དང་། ལོ་འདི་
�ོགས་པའི་�ོན་ལ་�ོད་འཆི་བར་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་�ིས་མི་མང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོ་ལོག་
�ེད་དགོས་ལབ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 17ལོ་དེ་རང་གི་�་བ་བ�ན་པར་ཧ་ནན་�ཱ་�ོངས་སོ༎  
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བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་ཡ་�་�་པ་ཚ�་ལ་ཡེར་མི་�ཱའི་ཡི་གེ་བཏང་བ།  

1ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་བཙ�ན་པར་འ�ིད་པའི་�་མ་ཚ�་དང་�ང་�ོན་པ་ཚ�་
དང་མི་མང་གི་འགོ་འ�ིད་ཚ�་དང་གཞན་ཚང་མར་ངས་ཡི་གེ་ཞིག་�ིས་པ་ཡིན་ནོ། 2ངས་ཡི་གེ་དེ་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་
ཡ་ཀིན་དང་ཁོང་གི་�མ་དང་ཕོ་�ང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་འགོ་འ�ིད་ཚ�་དང་
ལག་ཤེས་པ་ཚ�་དང་ལས་མི་མཁས་པོ་ཚ�་བཅས་ལ་བཙན་�ོལ་�་འ�ིད་པའི་�ེས་�་�ིས་པ་ཡིན། 3ངས་ཡི་གེ་
འདི་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་ལ་ཡི་གེ་བཏང་བ་དེ་ཤ་ཕན་�ི་
�་ཨེ་ལ་�ཱ་དང་ཧིལ་ཀི་�ཱའི་�་གྷེ་མར་�ཱ་ལ་�ད་པ་ཡིན། དེའི་ནང་འདི་�ར་�ིས་ཡོད་དོ། 4�ན་དབང་ཅན་�ི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་ལ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་
བཙ�ན་པར་འ�ིད་བ�ག་པའི་མི་མང་ཚང་མ་ལ་བཀའ་འདི་�ར་གནང་ཡོད། 5ཁང་པ་བ�ིགས་ནས་གནས་�ོད་
�ོས་ཤིག། �མ་རའི་ནང་སོན་བཏབ་ནས་དེའི་ནང་གང་�ེས་པ་�མས་ཟ་ཞིག 6ཆང་ས་�བ་ནས་�་�ག་�ེས་
པར་�ོས་ཤིག། དེ་ནས་�ོད་ཚ�འི་�་�ག་ཚ�་ཆང་ས་�བ་བ�ག་ནས་དེ་ཚ�་ལ་ཡང་�་�་�ེས་�་འ�ག་ཅིག �ོད་
ཚ�འི་�ངས་འབོར་ནི་འཕེལ་དགོས་པ་ལས་ཆགས་མི་�ང་། 7ངས་�ོད་ཚ�ར་བཙ�ན་པར་འ�ོ་�་འ�ག་པའི་�ོང་
�ེར་ལེགས་པར་ཡོང་བའི་ཆེད་ལས་འ�ལ་�ིས་ཤིག དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་ང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིག། གང་ལ་ཟེར་ན། 
དེ་ཚ�་དར་�ས་�ང་བ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�་ཡང་དར་�ས་�ང་བར་འ�ར། 8ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་ཚ�འི་�ོད་�་ཡོད་པའི་�ང་�ོན་པའམ་གཞན་མ་འོངས་�ང་བ�ན་�ེད་མཁན་ཚ�ས་



ཡེར་མི་�ཱ། 

�ོད་ཚ�ར་བ�་འ�ིད་�ེད་མི་བ�ག་པའི་ཉེན་བ�་གཏོང་�་ཡིན། དེ་ཚ�འི་�ི་ལམ་ལ་�ོད་ཚ�ས་དོ་�ང་མ་�ེད་
ཅིག 9དེ་ཚ�ས་ངའི་མིང་བ�ོད་ནས་�ོད་ཚ�ར་�ན་ཤོད་བཞིན་ཡོད། ངས་དེ་ཚ�་བཏང་མེད་དོ་ཅེས་ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་ལོ་བ�ན་�་
སོང་བའི་�ེས་�་ངས་�ོད་ཚ�ར་བ�་�ོགས་�ེད་ཅིང་ངས་�ོད་ཚ�ར་རང་�ིམ་�་འ�ིད་�འི་དམ་བཅའ་དེ་�ང་
�་ཡིན་ནོ། 11ངས་�ོད་ཚ�འི་ཆེད་�་འཆར་གཞི་དེ་�ོད་ཚ�་དར་�ས་བཟོ་�་དང་�ེན་ངན་མི་ཡོང་�འི་འཆར་
གཞི་དང་�ོད་ཚ�འི་མ་འོངས་པའི་རེ་འ�ས་�བ་པ་�་�་འཆར་གཞི་བཅས་ང་གཅིག་�ས་ཤེས་བཞིན་ཡོད། 12དེ་
ནས་�ོད་ཚ�་ང་ལ་འབོད་པ་དང་། ངའི་སར་ཡོང་ནས་ང་ལ་གསོལ་འདེབས་�ེད་པ་དང་། ངས་�ོད་ཚ�ར་ལན་
འདེབས་�ེད་དོ། 13�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་འཚ�ལ་བ་དང་ང་�ེད་པར་འ�ར་རོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�འི་སེམས་�ི་
གཏིང་ནས་ང་འཚ�ལ་བཞིན་ཡོད་དོ། 14�ོད་ཚ�ས་ང་�ེད་པ་དང་། ངས་�ོད་ཚ�འི་རང་�ལ་�་�ར་གསོ་�་�་
ཡིན་ཞེས་བ�ོད་�་ཡིན། ངས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་ཚང་མ་དང་ངས་�ོད་ཚ�་ཁ་�ོར་བའི་ས་�ལ་ཚང་མ་ནས་བ�ས་ཏེ་
ངས་�ོད་ཚ�་བཙན་�ོལ་�་གཏོང་�ལ་དེ་ནས་�ར་འ�ིད་ཡོང་�་ཡིན་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་
ཡིན་ནོ། 15�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་ཚ�ར་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་�ང་�ོན་པ་ཚ�་གནང་ཡོད་ཅེས་�ས་
སོ། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �་བིད་�ིས་�ིད་�ོང་གནང་བའི་�ལ་�་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་�ལ་པོ་དང་
�ོང་�ེར་འདིའི་མི་མང་�ོད་ཚ�་མཉམ་�་བཙ�ན་�་མ་འ�ིད་པའི་གཉན་ཚན་ཚ�འི་�ོར་ལ་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་
ཡོད་པར་ཉོན་ཞིག 17�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངས་དེ་ཚ�འི་�ེང་དམག་
དང་�་གེ་དང་ནད་ཡམས་བཏང་ནས་དེ་ཚ�ར་ཧ་ཅང་�ལ་བའི་སེ་ཡབ་ཟ་བར་མི་�ང་བ་�ར་བཟོ་�་ཡིན། 
18ངས་དེ་ཚ�་ལ་དམག་དང་�་གེ་དང་ནད་ཡམས་བཅས་པས་དེད་ནས་འཛམ་�ིང་གི་མི་རིགས་�མས་ནས་དེ་
ཚ�ས་ཇི་�ར་མཐོང་བར་འཇིགས་�ག་�ེས་པར་འ�ར་རོ། དེ་ཚ�་ས་�ལ་ཡོངས་�་ཁ་�ོར་�་ཡིན་པས་མི་མང་
�མས་ནས་དེ་ཚ�་ལ་ཇི་འ�་�ང་བར་ཧང་སང་བ་དང་འཇིགས་དངངས་�ེས་པར་འ�ར། མི་མང་ནས་དེ་ཚ�་ལ་
�ད་གསོད་�ེད་པ་དང་དེ་ཚ�འི་མིང་ནི་དམོད་པ་�ར་འབོད་པར་འ�ར། 19དེ་ཚ�་ལ་དེ་�ར་ཡོང་�་ཡིན། གང་
ལ་ཟེར་ན། ངས་ངའི་ཞབས་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�་བ�ད་�་མ�ད་འ�ིན་བཏང་བར་དེ་ཚ�ས་ཉན་མེད་དོ། དེ་ཚ�ས་
ཉན་�ར་ངོས་ལེན་�ས་མེད་དོ། 20ངས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་བཙན་�ོལ་�་�ོང་མཁན་ཚ�་ཚང་མར་ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པར་ཉོན་ཞིག 21�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་
གིས། ཁོང་གི་མཚན་ནས་�ན་ཤོད་མཁན་ཀོ་ལ་�ཱའི་�་ཨ་ཧབ་དང་མ་སི་ཨའི་�་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱའི་�ོར་ལ་བཀའ་
གནང་བ། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛ�ར་�ི་དབང་འོག་�་�ིས་�ོད་གནང་�་དང་། 
ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་�ོད་ཚ�འི་མིག་གི་མཐོང་སར�ོག་ཐོག་གཏོང་གི་རེད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 22ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་བྷེ་བྷི་
ལོ་ནི་ཡ་�་བཙ�ན་�་འ�ིད་པའི་མི་མང་གིས་�་ཞིག་ལ་དམོད་པ་�བ་�བས་ཁོ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ོད་ལ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོས་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་དང་ཨ་ཧབ་གཉིས་གསོན་པོར་�ེགས་པ་�ར་མཛད་པར་ཤོག་ཅེས་
བ�ོད་དོ། 23དེ་ཚ�འི་ཐོབ་�ལ་དེ་�ར་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་ཚབ་ཆེན་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་ལོག་གཡེམ་
�ིས་པ་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་�ན་�ས་ཡོད་དོ། དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་
དང་འགལ་བ་ཡིན། དེ་ཚ�ས་ཇི་�ིས་པར་ཁོང་གིས་མ�ེན་ནས་ཁོང་དེའི་དཔང་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ནོ་ཞེས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎  
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ཤེ་མ་�ཱའི་ཡི་གེ།  

24-25�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། ནེ་ཧེ་ལམ་ནས་ཡིན་པ་ཤེ་མ་
�ཱའི་ཆེད་�་ང་ལ་འ�ིན་ཞིག་གནང་�ང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་དང་མ་སི་ཨའི་�་�་མ་ཛ�་ཕན་�ཱ་དང་
གཞན་�་མ་ཚང་མར་ཁོ་རང་གི་མིང་ཐོག་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་ཡོད། ཡི་གེའི་ནང་ཤེ་མ་�ཱས་ཛ�་ཕན་�ཱ་ལ་འདི་�ར་
�ིས་ཡོད། 26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཡེ་ཧོ་ཡ་དྷའི་ཚབ་�་�་མར་བ�ོས་གནང་བ་དང་། ད་ཆ་�ོད་
མཆོད་ཁང་གི་དཔོན་པོ་གཙ�་བོ་ཡིན། �ོད་�ིས་�ང་�ོན་པ་ཡིན་མདོག་�ེད་མཁན་མི་�ོན་པ་ཚང་མར་�ེ་ལ་
�གས་�ི་གོ་ང་བཅས་�གས་�ོག་�བ་�འི་ལས་འགན་ཡིན་ནོ། 27�ོད་�ིས་ཨ་ན་ཐོད་�ི་ཡེར་མི་�ཱས་མི་མང་
�ང་�ོན་པ་�ར་�་མཁན་དེ་ལ་དེ་�ར་མ་�ས་པ་ཡིན་ནམ། 28ཁོ་ལ་ངེས་པར་�་བཀག་འགོག་�ེད་དགོས་སོ། 
གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་མི་མང་དེ་ཚ�་�ན་རིང་པོ་དེར་བཙ�ན་པར་�ོད་དགོས་པའི་ཁང་པ་བ�ིགས་
ནས་གཞིས་ཆགས་དགོས་པ་དང་། �མ་རར་ཚལ་�ི་ས་བོན་བཏབ་ནས་དེར་གང་�ེས་པ་�མས་ཟ་དགོས་ཅེས་
�ས་ཡོད། 29ཛ�་ཕན་�ཱས་ངལ་ཡི་གེ་དེ་བཞིན་�ོག་�ང་། 30དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། 31-32ཤེ་མ་
�ཱའི་�ོར་ལ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་བཙ�ན་པ་ཚ�ར་འ�ིན་འདི་�ར་གཏོང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཤེ་མ་�ཱ་དང་ཁོའི་རིགས་བ�ད་ཚང་མར་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན། ངས་ཁོ་ལ་བཏང་མེད་ན་ཡང་། ཁོས་
�ང་�ོན་པ་�ར་�ོད་ཚ�ར་གཏམ་�ེང་�ས་པ་དང་�ོད་ཚ�ར་�ན་ལ་ཡིད་ཆེས་�ེད་�་འ�ག་ཡོད། �ོད་ཚ�འི་
�ོད་�་ཁོའི་རིགས་བ�ད་�ང་བར་མི་འ�ར་རོ། ཁོས་ངའི་མི་མང་�མས་ལ་�་བ་བཟང་པོ་�་�་མཐོང་མི་�བ། 
གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོས་དེ་ཚ�ར་ང་ལ་ངོ་ལོག་�བ་དགོས་ཅེས་�ས་ཡོད། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་
ནོ༎  
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གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཁོང་གི་མི་མང་ལ་ཞལ་བཞེས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། 2ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། ངས་�ས་པ་ཚང་མ་དེབ་ཞིག་
ནང་�ིས་ཤིག། 3གང་ལ་ཟེར་ན། ངའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་ངས་�ར་གསོ་�ེད་པའི་�ས་
ལ་བབས་བཞིན་ཡོད། ངས་དེཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་�ད་པའི་�ལ་�་�ིར་འ�ིད་ཡོང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཡང་�ར་དེ་ལ་
བདག་བ�ང་�ེད་དོ་ཅེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་དང་། ཡ་�་�་པའི་མི་ཚ�ར་བཀའ་གནང་བ། 5ཞི་བདེ་མིན་པའི་འཇིགས་�ག་�ད་ཅིག་དང་། འཇིགས་
�ང་�ད་ཅིག་ང་ཡི་ཐོས་�ང། 6ད་ཆ་མཚམས་འཇོག་�ས་ཏེ་བསམ་�ོ་གཏོང་། �ེས་པ་ཞིག་ལ་�་�་�ེས་�ིད་
དམ། དེ་བས་�ེས་པ་ཚང་མས་རང་ཉིད་�ི། �ད་མེད་�ེས་�ག་བ�བ་�ར་ལག་པ་�ོད་པའི་�ེང་། འཇོག་བཞིན་
ཡོད་པ་ང་ཡིས་ཅི་ལ་མཐོང་། ཚང་མའི་གདོང་པ་སེར་པོ་ཅི་ལ་ཡིན། 7འཇིགས་�ག་གི་ཉིན་མོ་དེ་ནི་ཡོང་བཞིན་
ཡོད། ཉི་མོ་གཞན་དང་བ�ར་མི་�བ། ང་ཡི་མི་ལ་�ག་བ�ལ་�ས་ཞིག་ཡོང་། འོན་�ང་དེ་ཚ�་གསོན་པོར་གནས་
ཡོང། 8�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཉིན་དེ་�ེབས་�བས་�། ངས་དེ་ཚ�འི་
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མཇིང་པར་གཡོག་པའི་གཉའ་ཤིང་དེ་བཅག་ནས་དེ་ཚ�འི་�གས་�ོག་བ�ོལ་�་ཡིན་པས། དེ་ནས་�ང་དེ་ཚ�་�ི་
�ལ་བའི་ཚ�་གཡོག་�་གནས་པར་མི་འ�ར་རོ། 9དེའི་ཚབ་ལ་དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་དང། ངས་བ�ོས་པའི་�་བིད་�ི་རིགས་བ�ད་�ི་�ལ་པོར་དེ་ཚ�ས་ཞབས་�ི་�་བར་འ�ར། 10ང་ཡི་མི་
མང་�ོད་ཚ�་མ་འཇིགས་ཤིག། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་མི་མང་�ོད་ཚ�་ནི། འཇིགས་པ་དང་ནི་�ག་པ་སོགས་མ་�ེད། ང་
ཡི་�ོད་ཚ�་བཙ�ན་�་གནས་�ོད་�ལ། ཐག་རིང་�ལ་ནས་�ོད་ཚ�་�ོབས་�་ཡིན། �ོད་ཚ�་རང་�ིམ་ལོག་ནས་ཞི་
བདེར་གནས། �ོད་ཚ�་བ�ན་པོར་འ�ར་ནས་�་ཡིས་�ང་། �ོད་ཚ�ར་འཇིགས་�ང་བ�ལ་བར་མི་�ེད་དོ། 11ང་
ཉིད་ཡོང་ནས་�ོད་ཚ�་�ོབས་�་ཡིན། ང་ཡིས་�ོད་ལ་�ོར་བའི་མི་རིགས་ཚང་མར་འཇིགས་པར་�་�་ཡིན། འོན་
�ང་�ོད་ཚ�་འཇིགས་པར་མི་�ེད་དོ། �ོད་ཚ�་ཉེས་ཆད་མེད་པར་ངས་མི་འཇོག། འོན་�ང་ཉེས་ཆད་གཏོང་�བས་
�ང་པོ་�་�་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་�ས་པ་ཡིན། 12དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་རང་མིར་བཀའ་གནང་བ། 
�ོད་ཚ�འི་�་�མས་�ག་པར་མི་�ེད་དོ། �ོད་ཚ�འི་�ད་�ོན་�མས་ནི་གསོ་མི་འ�ར། 13�ོད་ཚ�ར་བ�་�ོགས་�་
མཁན་�་ཡང་མེད། �ོད་ཚ�འི་�་�མས་བཅོས་ཐབས་མེད་པ་དང་། �ོད་ཚ�་གསོ་བར་�་�འི་རེ་བ་མེད། 14�ོད་
ཚ�འི་�ིང་�ག་ཚང་མའི་�ོད་ཚ�ར་བ�ེད། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་དོ་�ང་ཙམ་མི་�ེད། ང་ཡི་�ོད་ཚ�ར་ད�་བོ་�ར་�་
འཐབ། �ོད་ཚ�འི་ཉེས་པ་�མས་ནི་�བ་པོ་�ང་། གང་ལ་ཟེར་ན་�ོད་ཚ�འི་�ིག་པ་མང་། �ོད་ཚ�འི་�ོད་ངན་
�མས་ནི་ཚབ་ཆེན་ཡིན། 15�ོད་ཚ�འི་�ས་�ོན་�ོར་ལ་�ོག་གཏམ་མ་བ�ོད་ཅིག། དེ་ཚ�་�ག་པའི་ཐབས་ཤེས་
གང་ཡང་མེད། དེ་�ར་ང་ཡི་�ོད་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་བཏང་། གང་ལ་ཟེར་ན་�ོད་ཚ�འི་�ིག་པ་མང་། �ོད་ཚ�འི་�ོད་
ངན་�མས་ནི་ཚབ་ཆེན་ཡིན། 16འོན་�ང་�ོད་ཚ�་མིག་མཁན་མིག་པར་འ�ར། �ོད་ཚ�འི་ད�་�མས་བཙ�ན་�་
འ�ིད་པར་འ�ར། �ོད་ཚ�ར་མནར་གཅོད་གཏོང་མིར་མནར་གཅོད་གཏོང་། �ོད་ཚ�ར་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་པོར་
འ�ོག་བཅོམ་�ེད། 17�ོད་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་�ིས་ཛ�་ཡོན་རིགས་ངན་ཡིན། �ས་�ང་མོ་ལ་བ�་�ོགས་མི་�ེད་
ཞེས་�ས་�ང། �ོད་ལ་ང་ཡི་ཡང་�ར་�ག་པར་�། �ོད་ཚ�འི་�་ནི་ང་ཡིས་གསོ་བར་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་
ཡིས་�ས་པ་ཡིན། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ང་ཡི་མི་མང་རང་�ལ་�་�ར་གསོ་�ས། 
�ིམ་ཚང་རེ་རེར་�ིང་�ེ་བ�ན་�་ཡིན། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཡང་�ར་བཞེངས་པ་དང་། དེ་ཡི་ཕོ་�ང་�མས་ནི་�ར་
གསོ་�ེད། 19དེར་གནས་མི་མང་གིས་ནི་བ�ོད་ད�ངས་�ལ། དེ་ཚ�ས་དགའ་བའི་�ད་འབོད་�ེད་པར་འ�ར། ང་
ཡི་�ིན་�བས་དེ་ཚ�འི་�ངས་འཕར་རོ། ང་ཡི་�ིན་�བས་དེ་ཚ�ར་�ས་�ིས་ཐོབ། 20ང་ཡིས་མི་རིགས་ཚ�་ཡི་�ོན་�ི་
�ོབས་�གས་�ར་གསོ་�ིས། དེ་ནི་�ར་ཡང་བ�ན་པོ་འ�གས་�་ཡིན། དེ་ཚ�ར་མནར་གཅོད་�ེད་མིར་ང་ཡིས་
ཉེས་ཆད་གཏོང། 21-22དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་རང་གི་ནང་ནས་ཡོང་། དེ་ཚ�འི་�ལ་�ས་རང་གི་མི་ནས་ཡོང་། ང་ཡི་ཁོ་
ལ་གདན་�་�་བས་ན། ཁོ་ནི་ང་ཡི་�ར་�་ཡོང་བར་འ�ར། དེ་མིན་གདན་�་མེད་པར་�་ཡོང་�ས། དེ་ཚ�་�མས་
ནི་ང་ཡི་མི་མང་འ�ར། ང་ནི་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ར་རོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་�ས་པ་ཡིན། 23-

24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་ནི་�ང་འ�བ་ཡིན་ཞིང་། �ང་འ�བ་�ག་པོ་དེ་�ོད་ངན་ཚ�འི་མགོ་བོར་
འབབ་པར་འ�ར། ཁོང་གི་�གས་འདོད་ཡོད་པ་དེ་མ་�བ་པར་དེ་ནི་ཞི་བར་མི་འ�ར། མ་འོངས་�ས་�་ཁོང་གི་
མི་མང་ཚ�ས་དེ་གསལ་པོར་�ོགས་པར་འ�ར་རོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 31 



ཡེར་མི་�ཱ། 

ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་�ིམ་�་�ིར་ལོག་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་ཚང་མའི་དཀོན་མཆོག་དང་ཁོ་ཚ�་ངའི་
མི་མང་�་འ�ར་བའི་�ས་ཚ�ད་�ེབས་བཞིན་ཡོད། 2འཆི་བ་ནས་ཐར་བ་ཚ�ར་�ེ་ཐང་ནང་ངས་�ིང་�ེ་བཏོན་
ཡོད། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ང་ལ་གསོ་�ེད་འདོད་པའི་�བས་�། 3ཐག་རིང་ནས་ང་དེ་ཚ�ར་མངོན་བསལ་
�ིས་པ་ཡིན། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་ངས་�ོད་ཚ�ར་�ག་�་�མས་བ�ེ་�ིས་ཡོད། དེར་བ�ེན་ངས་�ོད་ཚ�ར་
ངའི་གཏན་�ི་�མས་བ�ེ་�་མ�ད་བཏོན་བཞིན་ཡོད། 4ཡང་�ར་ངས་�ོད་ཚ�་�ར་གསོ་�་�་ཡིན། �ོད་ཚ�ས་
ཡང་�ར་ལག་�་�མས་ལེན་ནས་དགའ་བའི་ཆེད་ཞབས་�ོ་�བ་པར་�ེད་དོ། 5ཡང་�ར་�ོད་ཚ�ས་ས་མར་ཡའི་
རི་བོ་�མས་�ི་�ེང་�ན་ཚལ་འ�གས་པ་དང་། འ�གས་མཁན་ཚ�ས་�ན་ཚལ་ནང་�ེས་པ་�མས་�ོད་པར་�ེད། 
6ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ི་རི་བོ་�མས་�ི་�ེང་ནས་�ང་མཁན་ཚ�ས་ང་ཚ�་ཛ�་ཡོན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གི་�ང་�་འ�ོའོ་ཞེས་འབོད་པའི་�ས་�བས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་དོ། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་
གནང་བ། མི་རིགས་ནང་ནས་�བས་ཆེན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་ཆེད། དགའ་ཞིང་�ོ་བའི་�་ད�ངས་ལེན་པར་�ིས། 
�ོད་ཚ�འི་བ�ོད་ད�ངས་�་གཞས་ལེན་པར་�ི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མི་མང་ཚ�་ལ་�བས། �ག་�ས་
�མས་ལ་ཐར་བར་མཛད་ཡོད་དོ། 8དེ་ཚ�་ང་ཡི་�ང་ནས་འ�ིད་ཡོང་ཞིང་། ས་གཞིའི་མཐའ་ནས་�ར་�་བ�ས་
པར་�། དེ་ཚ�་མཉམ་�་ཞ་བོ་ལོང་བ་དང་། མངལ་�ན་�ེས་�བ་ཡོད་མཁན་�ད་མེད་�ང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་མི་
རིགས་�བས་ཆེན་འ�ར་ནས་ལོག་ཡོང་བར་འ�ར། 9མི་མང་དེ་ཚ�་ང་ཡི་འ�ིད་ཡོང་�བས། �ས་ནས་�ོན་ལམ་
འདེབས་ཤིག་�ིར་ལོག་ཡོང་། ང་ཡི་དེ་�མས་�་མིག་གི་�་དང་། མ་བ�བ་ལམ་འཇམ་བ�ད་ནས་�ེ་འ�ིད་�་
�་ཡིན། ང་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་ཕ་�ར་དང་། ཨེཕ་ར་ཡིམ་ངའི་�་ནི་�ན་ཤོས་�ར། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། མི་རིགས་ཚ�་ནི་ང་ལ་�ར་ཉོན་ཞིག། ཐག་རིང་མཚ�་འ�མ་ལ་ངའི་བཀའ་�བ་�གས་
�ོས། ང་ཡི་མི་མང་ཁ་�ོར་དེ་ཚ�་བ�ས། �ག་�ིས་�ག་�་�ང་�ར་ངས་དེས་�ང་། 11ང་ཡི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་
རང་དབང་བཏང་། �ོབས་ཆེན་མི་རིགས་ལག་ནས་དེ་ཚ�་�བས། 12དེ་�མས་ཛ�་ཡོན་རི་བོ་དགའ་གཞས་གཏོང་། 
འ�་དང་ཆང་དང་�ར་�མ་གནང་�ིན་དང་། �ག་དང་�གས་ཟོག་ང་ཡི་གནང་�ིན་�ིས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་དགའ་
བར་འ�ར་བར་�ེད། �ེད་མོས་ཚལ་�་�་བཟང་གཏོང་བ་�ར། དེ་ཚ�ས་འདོད་པ་གང་ཡོད་ཐོབ་པར་འ�ར། 
13�་མོ་ཚ�་ཡི་�ོ་�བ་དགའ་�ོ་�ེད། �ེས་པ་�ན་གཞོན་�མས་ནི་དགའ་བདེར་�ོད། དེ་ཚ�་�མས་ལ་ང་ཡི་
སེམས་གསོ་�ེད། དེ་ཚ�འི་�་ངན་�མས་ནི་དགའ་བར་བཟོས། དེ་ཚ�འི་�ག་བ�ལ་�མས་ནི་�ིད་�་འ�ར། 14ང་
ཡི་�་མར་བ�ད་�ན་ཟས་ཚ�མ་�། ང་ཡི་མི་མང་དགོས་པ་�མས་�བ་�ེད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་�ས་པ་
ཡིན༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་ཐོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིང་�ེ།  

15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ར་�ཱའི་ནང་ནས་�ད་ཅིག་ཐོས་པ་དང་། དེ་ནི་�་བའི་�ད་ཅིག་
ཡིན་པ་དང་། ར་ཧེལ་རང་གི་�་�་ཚ�འི་ཆེད་�་�་། དེ་ཚ�་�ིན་ནས་�་ཡང་མེད་པ་དང་། མོ་ལ་སེམས་གསོ་�ེད་
པར་མི་འདོད་དོ། 16�་མཚམས་བཞག་ནས་མིག་ནས་མིག་�་�ིས། �་�འི་ཆེད་�་ཇི་�ེད་�་དགའ་ཐོབ། དེ་ཚ�་



ཡེར་མི་�ཱ། 

ད�་བོའི་�ལ་ནས་ལོག་པར་འ�ར། 17�ོད་�ི་མ་འོངས་ཆེད་�་རེ་བ་ཡོད། �ོད་�ི་�་�་�ིམ་�་ལོག་པར་
འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་�ས་པ་ཡིན། 18ང་ཡི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡི་མི་མང་�མས། �ག་བ�ལ་ངང་ནས་
འདི་�ར་�ས་པ་ཐོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�་སེམས་ཅན་མ་�ལ་འ�། ཡིན་པས་�ོད་�ིས་བཀའ་ལ་ཉན་�་
�ོབ། ང་ཚ�་ཚང་མ་�ིར་ལོག་འ�ིད་པར་མཛ�ད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ི་�་�ང། ང་ཚ�་
�ིར་ལོག་�་�ར་�་�ིག་ཡོད། 19ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་�ོ་ཁ་བ�ར་ཡོད་པས། མ�ོགས་པར་ང་ཚ�་�ེད་�ང་ལོག་འདོད་
ཡོད། �ེད་�ིས་ང་ཚ�་ཆད་པ་གཏོང་བའི་�ེས། ང་ཚ�འི་མགོ་བོ་�་ངན་ངང་ནས་འ�ར། ང་ཚ�་ངོ་ཚ་དམའ་
འབེབས་�ང་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན་ང་ཚ�་གཞོན་�ས་�ས་�་�ིག་པ་�ིས། 20ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་ནི་ང་ཡི་�་བ�ེ་
ཤོས་ཡིན། ངའི་�་�་བ�ེ་བ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ནོ། �བས་རེ་�བས་རེ་�ོད་�ི་མིང་ལེན་�བས། བ�ེ་བའི་ཐོག་�་
ངས་�ོད་བསམ་བཞིན་ཡོད། ངའི་སེམས་�ག་�་�ོད་�ི་སར་ཡོད་དོ། ང་ནི་�ོད་ལ་�ིང་�ེ་�་�་ཡིན། 21ལམ་
དེར་བ�་སོགས་བཞག་ནས་�གས་�ོབ་ཅིག། �ོད་རང་ཐོན་པའི་ལམ་དེ་ཡང་�ར་�ེད་པར་�ོས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཡི་མི་མང་�ར་ལོག་ཤོག། �ོད་ཚ�ས་བཞག་པའི་�ོང་གི་�ིམ་�་ལོག། 22དད་པ་མེད་པའི་མི་མང་�ོད་ཚ�་�མས། 
�ས་�ན་ཇི་ཙམ་རིང་ལ་ཐེ་ཚ�མ་�ེད། �ད་མེད་�ོ་ལ་�ོབ་�ར་མི་འ�་ཞིག། ང་ཡི་མི་འ�་བ་གསར་པ་ཞིག་
བ�ན་ཡོད༎  

དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་ལ་མ་འོངས་པའི་འཕེལ་�ས།  

23�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངས་ངའི་མི་མང་
གི་�ལ་�ར་གསོ་�་�བས་དེ་ཚ�འི་�ར་ཡང་ཡ་�་�འི་�ལ་དང་དེའི་�ོང་�ེར་ཚ�་ནང་དེ་�ར་�ས་ཡོང་། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་བ�གས་པའི་གནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་རི་བོ་དམ་པ་འདིར་�ིན་�ིས་�ོབས་པར་ཤོག་
ཅེས་བ�ོད་པར་�འོ། 24མི་མང་�མས་ཡ་�་�་དང་དེའི་�ོང་�ེར་�མས་ནང་�ོད་པ་དང་། དེའི་ནང་ཞིང་པ་
དང་�ག་�་ཡོད་པའི་�ག་�ི་བཅས་གནས་ཡོང་། 25ངས་ཐང་ཆད་པ་�མས་ལ་སངས་པར་�ེད་ཅིང་�ོགས་ནས་
�ོ་པོ་ཡོད་པ་ཚ�ར་ཟས་�ིས་ཚ�མ་པར་�་�་ཡིན་ནོ། 26དེ་བས་ན་མི་མང་ཚ�ས་ང་གཉིད་ཉལ་�་སོང་བ་དང་སི་
སང་སང་�ས་ནས་གཉིད་སད་�ང་ཞེས་བ�ོད་པར་�འོ། 27ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་�ར། ངས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�འི་�ལ་ནང་ལ་མི་དང་སེམས་ཅན་�ི་ཁེངས་པར་�་�འི་�ས་ཚ�ད་�ེབས་བཞིན་ཡོད། 
28ངས་ཇི་�ར་�་འགོག་�་�་དང་། �ིབ་�་དང་དོར་�་དང་། མེད་པར་བཟོ་�་དང་། བཤིགས་�་བཅས་པར་
ཟབ་ནན་�ིས་པ་�ར་ངས་དེ་ཚ�་འདེབས་�་དང་བཟོ་�་ཡང་ཟབ་ནན་�་�་ཡིན་ནོ། 29�ས་ཚ�ས་དེ་�ེབས་
�བས་མི་ཚ�ས་དེ་�ར་ནམ་ཡང་�་མི་ཡོང། ཕ་མེས་�ན་འ�མ་�ར་པོ་བཟའ་བ་དང། འོན་�ང་�་�་ཚ�ར་�ར་
པོའི་�ོ་བ་འཚ�ར་རོ། 30དེའི་ཚབ་ལ་�ན་འ�མ་�ར་པོ་ཟ་མཁན་ཚ�འི་སོ་གཙ�ད་པར་འ�ར་བ་དང་རང་གི་�ིག་
པའི་�ེན་�ིས་འཆི་བར་འ�ར་ཞེས་བ�ོད་དོ། 31གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་
�་�་པའི་མི་མང་ལ་ངས་དམ་བཅའ་གསར་པ་ཞིག་འཇོག་པའི་�ས་ཚ�ད་�ེབས་བཞིན་ཡོད། 32དེ་ནི་ངས་དེ་
ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�འི་ལག་ནས་འ�ས་ཤིང་ཨི་ཇིབ་�ལ་ནས་འདོན་�བས་འཇོག་པའི་དམ་བཅའི་�ིང་པ་དེ་དང་མི་
འ�འོ། ང་དེ་ཚ�འི་�ོ་�ར་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཚ�ས་དམ་བཅའ་དེ་�་འཛ�ན་�ས་མེད་དོ། 33ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་
མང་མཉམ་�་འཇོག་པའི་དམ་བཅའ་གསར་པ་དེ་ངས་ངའི་�ིམས་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་འཇོག་�་དང་། དེ་ཚ�འི་



ཡེར་མི་�ཱ། 

སེམས་ནང་དེ་�ིས་�་ཡིན་ནོ། ང་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�་འ�ར་བ་དང་དེ་ཚ�་ངའི་འབངས་�་འ�ར་རོ། 34དེ་
ཚ�་�ས་�ང་རང་གི་�ལ་མི་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངོ་ཤེས་པར་�ོབ་མི་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། �ང་བ་ནས་ཆེ་
ཤོས་བར་ཚང་མས་ང་ངོ་ཤེས་སོ། ངས་དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་སེལ་བ་དང་དེ་ཚ�འི་ནོར་འ�ལ་�ར་�ན་པར་མི་�འོ། ང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 35གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཉི་འོད་ཆེད་�་ཉི་མ་གནང་། མཚན་
�་ཤར་ཆེད་�་བ་�ར་མ་གནང་། �་མཚ�་ད�ག་ནས་�ད་�་�ོགས་�་བ�ག། ཁོང་མཚན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�ན་དབང་ཅན་ཡིན་ནོ། 36�ར་�ོལ་ནམ་གནས་བར་�་ཨིསི་�ཱཨེལ། མི་རིགས་ཞིག་�་གནས་པའི་ཞལ་བཞེས་
གནང་། 37གལ་�ིད་ཉིན་ཅིག་ནམ་མཁར་ཚད་�བ་�བ་པ་དང་། ས་གཞིའི་�ང་གཞི་�མས་�ད་གཅོད་�བ་པ་
ན། དེ་ནས་གཅིག་པོ་ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ལ་དེ་ཚ�ས་ཇི་�ས་�མས་�ི་�ེན་�ོང་བར་མཛད། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་ངོ་། 38གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཧ་ན་ནེལ་�ི་གན་
དོ་ལ་ནས་�ར་�ི་�ལ་�ོ་བར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཡོངས་ཛ�གས་ངའི་�ོང་�ེར་བཞིན་�ར་བཟོ་བའི་�ས་ཚ�ད་�ེབས་
བཞིན་ཡོད། 39དེའི་ས་མཚམས་ནི་གྷ་རེབ་རི་བོ་ནས་འགོ་�གས་ནས་གོ་�ཱའི་མཐའ་འཁོར་བར་ཡིན། 40�ང་
གཤོང་ཡོངས་�ོགས་གཤིན་པོ་�ས་�ལ་དང་གས་�ིགས་ད�གས་�ལ་དང་ཀིད་རོན་�་�ང་ཡན་�ི་ཞིང་ཁ་
ཡོངས་�ོགས་�འི་�ལ་�ོའི་བར་ང་ལ་དམ་པར་འ�ར། �ིན་ཆད་�ོང་�ེར་དེ་བཤིགས་པ་དང་མེད་པར་མི་
བཟོའོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 32 

ཡེར་མི་�ཱས་ཞིང་ཁ་ཞིག་ཉོས་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ཡ་�་�འི་�ལ་པོར་འ�ར་ནས་ལོ་བ�་པ་དང་། �ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་
ཛར་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་བཅོ་བ�ད་པར་ང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ། 2�བས་དེར་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་
ཡའི་�ལ་པོའི་དམག་མིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་འཐབ་པའི་�བས་དེར། ང་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་གི་�མས་རའི་ནང་བ�ག་
ཡོད་པའི་�བས་ཡིན་ནོ། 3ངས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ལ་�ོང་�ེར་འདི་དབང་བ�ང་�ེད་�་འ�ག་�་ཡིན་ཞེས། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་འདི་�ར་གནང་བ་གསལ་�གས་�ིས་པར་བ�ེན་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་�ོན་
འ�ག་གནང་ནས་ང་ལ་དེར་བཙ�ན་འ�ག་གནང་ངོ་། 4�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་�ོས་མི་�བ་པ་དང། ཁོ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་
ཡའི་�ལ་པོའི་ལག་�་�ིས་�ོད་�ེད་པ་དང་། ཁོ་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བ�ས་ནས་གཏམ་�་བར་འ�ར། 
5ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ིད་པ་དང་། ངས་ཁོ་དང་མཉམ་�་འ�ེལ་བ་མ་�ས་བར་ཁོ་དེར་�ས་པར་
འ�ར། ཁོས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་ཚ�་དང་མཉམ་�་འཐབ་ན་ཡང་�ལ་བར་མི་འ�ར་རོ་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 6-7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། ངའི་ཨ་�་ཤལ་�མ་�ི་�་ཧ་ན་མེལ་ངའི་སར་ཡོང་ནས་
བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མངའ་�ལ་�་ཨ་ན་ཐོད་�་ཡོད་པའི་ཁོའི་ཞིང་ཞིག་ཉོ་རོགས་�་བར་ཡོང་། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོ་
ངའི་�ན་ཉེས་ཤོས་ཡིན་པས་ངའི་ཆེད་�་ཉོ་བའི་ཐོབ་ཐང་ང་ལ་ཡོད་ག�ངས་སོ། 8དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་�ར ཧ་ན་མེལ་ངའི་སར་�མས་རར་ཡོང་ནས་ཁོའི་ཞིང་ཁ་ཉོ་རོགས་ཅེས་�ས་སོ། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་དངོས་�་བཀའ་གནང་བ་ངས་ཤེས་སོ། 9དེ་ནས་ངས་ཧ་ན་མེལ་ནས་ཞིང་ཁ་ཉོས་



ཡེར་མི་�ཱ། 

ཏེ་ཁོ་ལ་ད�ལ་འདེགས་ནས་�ད་པ་ཡིན། རིན་གོང་ད�ལ་�ོག་�ོག་བ�་བ�ན་གནས་སོ། 10ངས་གན་�ར་མིང་
�གས་བཀོད་ནས་ཐེ�་ཙ�་བ�བ་�ེ་དེར་དཔང་པོ་བཞག་ནས་�་མའི་�ེང་ད�ལ་འདེགས་ནས་�ད་པ་ཡིན། 
11དེ་ནས་ངས་ཉོས་པའི་གན་�་ཁག་དང་ཐེ�་ཙ�་�བ་པའི་ཡིག་ཆ་དང་ཁས་ལེན་གཅད་དོན་ཡིག་ཆ་�ངས་ཏེ་
ཁ་�ེས་ནས། 12མ་ཨ་སེའི་ཚ་བོ་དང་ནེ་རི་�ཱ་མའི་�་ཡིན་པ་བྷ་�ག་ལ་�ད་དོ། ངས་དེ་ཚ�་ཁོ་ལ་ཧ་ན་མེལ་�ི་
མ�ན་�་ཉོས་པའི་ཡིག་ཆར་མིང་�གས་བ�བ་མཁན་དཔང་པོ་ཚ�་དང་�མས་རའི་ནང་བ�ད་པའི་མི་ཚང་མའི་
མ�ན་�་�ད་པ་ཡིན། 13དེ་ཚ�་ཚང་མའི་མ�ན་�་ངས་བྷ་�ག་ལ་�ས་པ། 14�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་ནས་ཐེ�་�བ་ནས་ཉོས་པའི་གན་�་དང་ཁ་�ེས་པའི་གན་�་འདི་
ཚ�་�ངས་ནས་མ་འོངས་པའི་ལོ་མང་པོའི་རིང་བདག་ཉར་�ེད་�བ་པའི་ཆེད་�་�འི་�མ་པའི་ནང་འཇོག་ཅེས་
བཀའ་གནང་ངོ་། 15�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། �ལ་འདིར་ཡོད་
པའི་ཁང་པ་ཚ�་དང་ཞིང་ཁ་དང་�ན་ཚལ་བཅས་པ་ཡང་�ར་ཉོ་ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎  

ཡེར་མི་�ཱའི་�ོན་ལམ།  

16ཉོས་པའི་གན་�་བྷ་�ག་ལ་�ད་པའི་�ེས་ལ་ངས་�ོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིན། 17�ེ་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�ེད་�ི་མ�་དང་�ས་པ་ཆེན་པོས་ས་གཞི་དང་ནམ་མཁའ་བཀོད་པར་མཛད་དོ། �ེད་ལ་�་བ་གང་ཡང་
དཀའ་བ་མེད་དོ། 18�ེད་�ིས་�ོང་�ག་མང་པོར་ཡང་ཡང་�མས་པ་གནང་ཡོད་ན་ཡང་། �ེད་�ིས་མི་མང་གི་
རང་གི་ཕ་མེས་�ི་�ིག་པའི་ཆེད་�་ཉེས་ཆད་�ང་གཏོང་གནང་ཡོད། �ེད་ནི་�ོབས་ཆེན་དང་�ན་དབང་ཅན་
�ི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ། 19�ེད་�ི་ཤེས་རབ་�ན་པའི་འཆར་གཞི་བཟོ་གནང་ནས་�བས་ཆེན་�ི་�་བ་མཛད་དོ། 
�ེད་�ི་མི་མང་གིས་�ིས་པ་ཚང་མ་གཟིགས་�བ་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཇི་�ར་ལས་�ས་པ་�ར་གནང་�ིན་གནང་ངོ་། 
20�ན་རིང་�ོན་�ེད་�ིས་ཨི་ཇིབ་�་�་འ�ལ་དང་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་མཇད་པ་བཏོན་གནང་ངོ་། ཚང་མས་�ེད་
ལ་ཤེས་པའི་ཆེད་�ེད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་མི་མང་གཞན་ཚ�འི་�ོད་�་�ས་དེང་སང་ཡང་དེ་�ར་མཛད་བཞིན་
ཡོད་དོ། 21�་འ�ལ་དང་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་མཛད་པ་དེ་�ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་ད�་བོ་ཚ�་འཇིགས་པར་མཛད་པ་དང་། 
�ེད་�ིས་མི་མང་ལ་ཨི་ཇིབ་ནས་འདོན་གནང་བའི་�ིར་མ�་དང་�ོབས་�གས་བེད་�ོད་མཛད་ཡོད་དོ། 22�ེད་
�ིས་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་ཞལ་བཞེས་མཛད་པ་�ར་དེ་ཚ�་ལ་ས་ཆ་�ག་པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པོ་འདི་གནང་ངོ་། 
23འོན་�ང་དེ་ཚ�་�ལ་འདིར་�ེབས་ནས་དེ་ཚ�ས་བདག་�་བ�ང་ནས། དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་བཀའ་མ་ཉན་པ་དང་། 
�ེད་�ི་བཀའ་�ར་གནས་�ོད་�ས་མེད། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་�མས་གང་ཡང་
�ས་མེད་དོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་�ེད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་�ེན་ངན་འདི་�ར་འབེབས་པར་མཛད་དོ། 24བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་
ཚ�ས་�ོང་�ེར་དབང་བ�ང་�ེད་པིའ་ཆེད་དེའི་མཐའ་འཁོར་�་ས་�ོའི་�ང་པོའི་བ�ོར་བ་དང་དེ་ཚ�ས་འཐབ་
བཞིན་ཡོད། དམག་དང་�་གེ་ནད་ཡམས་བཅས་�ིས་དེ་ཚ�འི་ལག་ནས་�ོང་�ེར་ཤོར་བ་�ེད་དོ། �ེད་�ི་ཇི་�ར་
ག�ངས་པ་�མས་དངོས་�་�བ་པ་�ེད་�ིས་གཟིགས་སོ། 25འོན་�ང་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་དབང་
བ�ང་�་�བ་ཡོད་ན་ཡང་། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�་ཉིད་�ིས་དཔང་པོ་ཚ�འི་མ�ན་�་ང་ལ་ཞིང་
ཁ་དེ་ཉོ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་�ང་ཞེས་སོ། 26དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། 27ང་
ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མི་ཚང་མའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ། �་བ་གང་ཡང་ང་ལ་ཁག་པོ་མེད་དོ། 28ངས་�ོང་



ཡེར་མི་�ཱ། 

�ེར་འདི་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་དང་ཁོང་གི་དམག་མིའི་ལག་�་�ོད་�་དང་། དེ་ཚ�ས་དེ་
དབང་བ�ང་�ས་ནས། 29དེར་མེར་བ�ེགས་པ་དང། དེ་ཚ�ས་དེ་མི་མང་གི་ཁང་པའི་�ེ་ཐོག་�་བྷལ་ལ་�ོས་
བ�ག་པ་དང་�་གཞན་ཚ�ར་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་འ�ལ་བ་བཅས་�ས་ནས་ངའི་ཁོང་�ོ་ད�གས་པའི་དེ་ཚ�ས་
ཁང་པ་བཅས་མཉམ་�་མེར་བ�ེག་པར་འ�ར། 30ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་གི་
�ལ་རབས་ནས་ཇི་�ར་�ིས་པའི་ལས་ལ་ང་མ་དགའ་བ་བཟོས་པ་དང། ང་ལ་�ོ་�་འ�ག་ཡོད་དོ། 31�ོང་�ེར་
འདི་བཟོས་པའི་ཉིན་མོ་དེ་རང་ནས་�ོང་�ེར་དེའི་མི་མང་གིས་ང་ཁོང་�ོ་དང་�ོ་བ་�ག་པོ་�ངས་ཡོད་པས། 
ངས་�ོང་�ེར་དེ་མེད་པར་བཟོ་�འི་ཐག་ཆོད་�ིས་པ་ཡིན་ནོ། 32གང་ལ་ཟེར་ན། ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་
མི་མང་དང་དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཚ�་དང་འགོ་འ�ིད་ཚ�་དང་�་མ་ཚ�་དང་�ང་�ོན་པ་བཅས་�ིས་ལས་ངན་ཁག་
བ�ིས་པའི་�ེན་�ིས། 33དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�བ་བ�ར་བ་དང་། ངས་དེ་ཚ�་ལ་�་མ�ད་�ོབ་�ོན་�ིས་ན་ཡང་། དེ་
ཚ�ས་མ་ཉན་པ་དང་བ�བ་མེད་དོ། 34ང་ལ་མཆོད་�ིར་བཞེངས་པའི་མཆོད་ཁང་ནང་�་དེ་ཚ�ས་ཞེན་ལོག་ཅན་
�ི་�་འ�་ཚ�་བཞག་ནས་དེ་མི་གཙང་བ་བཟོས་ཡོད། 35དེ་ཚ�འི་�་དང་�་མོ་ཚ�་མོ་ལེག་�་ལ་དམར་མཆོད་�་
འ�ལ་བའི་ཆེད་ཧིན་ནོམ་�ི་�ང་གཤོང་�་བྷལ་ལ་མཆོད་�ིད་བཞེངས་སོ། ངས་དེ་ཚ�་ལ་དེ་�ར་�ས་�་བཀའ་
�ད་མེད་པ་དང། དེ་ཚ�ས་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་ལ་དེ་�ར་�ེད་ནས་�ིག་པ་�ེད་�་འ�ག་�་�ོར་ངས་
བསམ་�ོ་ཡང་འཁོར་མེད་དོ༎  

རེ་བའི་ཞལ་བཞེས།  

36གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། ཡེར་མི་�ཱ། མི་མང་ཚ�ས་དམག་
དང་�་གེ་ནད་ཡམས་བཅས་�ི་�ེན་�ོང་�ེར་འདི་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་ལག་�་ཤོར་�་འ�ག་གི་རེད་ཅེས་
�་བཞིན་ཡོད། དེ་མིན་ང་ལ་ཇི་�ར་�་�་ཡོད་པར་ཉོན་ཞིག། 37ང་�ོ་བ་དང་ཁོང་�ོ་ལངས་པའི་�བས་མི་མང་
ཚ�་ཁ་�ོར་བའི་�ང་པ་�མས་ནས་དེ་ཚ�་�བ་�བ་བཟོས་ནས་�ལ་འདིར་འ�ིད་ཡོང་ནས་དེ་ཚ�་འདིར་བདེ་བར་
�ོད་�་འ�ག་�་ཡིན་ནོ། 38དེ་ནས་དེ་ཚ�་ངའི་མི་མང་དང་ང་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�་འ�ར་�། 39དེ་ཚ�་རང་གི་
ཕན་ཐོག་དང་དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ཚ�འི་ཕན་ཐོག་ཆེད་དེ་ཚ�འི་མི་ཚ�འི་ནང་ང་ལ་�ག་�་�ས་བ�ི་�་�འི་དོན་
གནས་གཅིག་ནས་དེ་ཚ�་ལ་�ོད་�་ཡིན་ནོ། 40ངས་དེ་ཚ�་མཉམ་�་མཐའ་མེད་པའི་དམ་བཅའ་ཞིག་འཇོག་�་
ཡིན། ངས་དེ་ཚ�འི་ཆེད་བཟང་པོ་�་�་མཚམས་འཇོགས་མི་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�་ང་ལས་ནམ་ཡང་ཁ་མི་འ�ེལ་
བའི་ཆེད་ངས་དེ་ཚ�འི་སེམས་�ི་གཏིང་ནས་ང་ལ་འཇིགས་�ང་ཡོང་བ་བཟོ་�་ཡིན། 41དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་བཟང་པོ་
�་�ར་ངས་དགའ་བར་�ེད་�་དང་། ངས་དེ་ཚ�་�ལ་འདིར་གཏན་�ི་ཆེད་�་འཇོག་པར་�འོ། 42ངས་མི་མང་
འདི་ཚ�འི་�ེང་ཇི་�ར་�ེན་ངན་�ངས་པ་�ར་ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཁས་ལེན་�ིས་པའི་བཟང་པོ་ཐམས་ཅད་ཡང་�ོད་�་
ཡིན། 43མི་མང་ནས་�ས་པ། �ལ་འདི་མི་དང་སེམས་ཅན་གང་ཡང་མི་གནས་པའི་�ེ་ཐང་ཞིག་�་འ�ར་བ་
དང་། དེ་ལ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་ཚ�འི་ལག་�་�ོད་�ི་རེད་ཅེས་བ�ོད་བཞིན་ཡོད། འོན་�ང་འདིར་�ར་ཡང་ཞིང་ཁ་
ཉོ་བར་�ེད་དོ། 44མི་མང་གིས་དེ་ཚ�་ཉོ་བ་དང་། གན་�ར་མིང་�གས་བ�བ་པ་དང་ཐེ�་བ�བ་ནས་དཔང་པོ་
འཇོག་པར་�ེད་དོ། དེ་�ར་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མངའ་�ལ་དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་གསེབ་དང་། 
ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་དང་། རི་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་དང་། རི་གཤམ་�ི་�ོང་�ེར་དང་ཡ་�་�འི་�ོ་�ོགས་བཅས་པར་



ཡེར་མི་�ཱ། 

དེ་�ར་�ེད་དོ། ངས་མི་མང་�མས་རང་གི་�ལ་�་�ར་བསོ་�་�་ཡིན་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་
ཡིན་ནོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 33 

རེ་བའི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ།  

1ང་�མས་རའི་བཙ�ན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་�བས་�། �ར་ཡང་ང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་འ�ིན་ཞིག་
འ�ོར་�ང་། 2ས་གཞི་བཀོད་ནས་རང་གནས་�་འཇོག་གནང་མཁན་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་མོལ་
གནང་བ། ཁོང་གི་མཚན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེས་ང་ལ་འདི་�ར་བཀའ་གནང་ངོ་། 3ང་ལ་འབོད་དང་
ངས་�ོད་ལ་ལན་འདེབས་�ེད། ངས་�ོད་�ི་གང་ཡང་མི་ཤེས་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་དང་�བས་ཆེན་�ི་�་བ་ཁག་
བ�ོད་པར་�འོ། 4ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཁང་པ་�མས་དང་། 
ཡ་�་�འི་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་ལ་མཐའ་�ོར་བ་དང་འཐབ་�ོལ་�ེད་པའི་�ེན་�ིས་དེ་བཤིགས་པར་འ�ར་ཟེར་
བ�ོད་�་ཡིན་ནོ། 5འགའ་ཤས་�ིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་ཚ�་མཉམ་�་འཐབ་�ོལ་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ངའི་ཁོང་�ོ་
དང་�ོ་བ་�ག་པོ་ལངས་བཞིན་པའི་�བས་�་བསད་�བ་ཡོད་པའིི་རོས་ཁང་པ་�མས་ཁེངས་པར་འ�ར་རོ། 
�ོང་�ེར་འདིའི་མི་མང་ཚ�ས་ལས་ངན་�ིས་པའི་�ེན་�ིས་ངས་�ོང་�ེར་འདི་ནས་ཁ་བ�ར་བ་ཡིན་ནོ། 6འོན་
�ང་ངས་�ོང་�ེར་འདི་དང་འདིའི་མི་མང་ཚ�་གསོ་བར་�་ཞིང་། དེ་ཚ�འི་འ�ོད་བ�ེན་�ར་གསོ་�་�་ཡིན། ངས་
དེ་ཚ�་ལ་པག་�་མེད་པ་ཞི་བདེ་དང་�ང་�ོབ་�ོད་�་ཡིན་ནོ། 7ངས་ཡ་�་�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་གཉིས་ཧ་ཅང་
འཕེལ་�ས་བཟོ་བ་དང་དེ་ཚ�་�ར་�ར་�ར་གསོ་�་�་ཡིན། 8དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ིས་པའི་�ིག་པ་�མས་ངས་གཙང་
མ་བཟོ་�་དང་། དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་དང་ངོ་ལོག་བཅས་ལ་བཟོད་གསོལ་�་�་ཡིན་ནོ། 9ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དེ་བཞིན་
དགའ་བ་དང་�ས་བ�ི་འ�ང་�ངས་དང་ངའི་�ོབས་པ་�་�ལ་�་འ�ར་བ་དང་། འཛམ་�ིང་གི་མི་རིགས་ཚང་
མའི་ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ལ་བཟང་པོ་�ས་པ་ཁག་དང་། �ོང་�ེར་དེར་འཕེལ་�ས་བཟོས་ཡོད་པའི་�ོར་
ཐོས་�བས་འཇིགས་ཤིང་འདར་བར་འ�ར་རོ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། མི་མང་གི་�ོང་
�ེར་འདི་�ེ་ཐང་�ར་མི་དང་སེམས་ཅན་གང་ཡང་གནས་�ོད་མི་�ེད་པའི་�ེ་ཐང་རེད་ཅེས་བ�ོད་པ་དེ་ཚ�་
བདེན་པ་ཡིན་ནོ། ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོམ་ལམ་ལ་མི་དང་སེམས་ཅན་གང་ཡང་གནས་�ོད་
�་མཁན་མེད་པ་�ོང་པ་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་ས་གནས་འདིར་ཡང་�ར། 11དགའ་བ་དང་�ོ་བའི་�ད་དང་ཆང་
སའི་�གས་�ོའི་�་ཐོས་པར་འ�ར་རོ། �ོད་�ིས་མི་མང་གི་ངའི་མཆོད་ཁང་�་�གས་�ེའི་མཆོད་པ་འ�ེར་ཡོང་
�བས་ལེན་པའི་མ�ར་མ་ཐོས་པར་འ�ར། དེ་ཚ�ས། �ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་�ེ་ཆེ་�ས་
ཤིག། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་ནི་བཟང་པོ་དང་། ཁོང་གི་�གས་བ�ེ་མཐའ་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ། ངས་�ལ་འདི་
�ར་�ར་འཕེལ་�ས་བཟོ་�་ཡིན་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 12�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ས་གནས་འདིར་མི་དང་སེམས་ཅན་གནས་�ོད་མི་�ེད་པའི་�ེ་ཐང་�ར་
ཡོད་པ་�ལ་འདིར་�ར་ཡང་�ག་�ི་ཚ�ས་རང་གི་�ག་�མས་འ�ིད་�བ་པའི་ཆེད་�་ཁ་�མས་ཡོང་བར་འ�ར་
རོ། 13རི་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་དང་རི་གཤམ་དང་ཡ་�་དའི་�ོ་�ོགས་དང་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མངའ་�ལ་དང་ཡེ་�་ཤ་
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ལེམ་�ི་མཐའ་འཁོར་�ི་�ོང་གསེབ་�མས་དང་ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་བཅས་པའི་ནང་�ར་ཡང་�ག་�ི་ཚ�ས་རང་་
གི་�ག་�ངས་གཤེར་�ེད་དོ་ཅེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
བཀའ་གནང་བ། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�འི་མི་མང་ལ་ཁས་ལེན་�ིས་པ་�མས་�བ་པར་�ེད་པའི་�ས་
ཚ�ད་དེ་�ེབས་བཞིན་ཡོད། 15�ས་�བས་དེར་ངས་�་བིད་�ི་རིགས་བ�ད་�ང་བ་ཉིད་�ི་�ལ་པོར་འདམས་�་
ཡིན། �ལ་པོ་དེས་�ལ་ཡོངས་�་�ང་པོ་དང་བདེན་པ་འབའ་ཞིག་གནང་ངོ་། 16ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་
མང་�ོབས་པ་དང་དེ་ཚ�་བདེ་འཇགས་�་གནས་སོ། �ོང་�ེར་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་ཐར་པ་ཅེས་
འབོད་པར་�འོ། 17ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ས་�ག་�་�་བིད་�ི་མི་བ�ད་ཅིག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོར་
འ�ར་བ་དང་། 18�ག་�་ལེ་ཝའི་�ེ་རིགས་�ི་�་མ་ཚ�ས་ངའི་ཞབས་�་དང་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དང་འ�འི་
མཆོད་པ་དང་དམར་མཆོད་བཅས་�་མཁན་ཡོང་བའི་དམ་བཅའ་�་�་ཡིན་ནོ། 19གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
བཀའ་གནང་བ། 20དེ་ཚ�་�ག་�་རང་རང་གི་�ས་ཐོག་ཡོང་བ་དང་དམ་བཅའ་ནམ་ཡང་མི་འགལ་བའི་ཆེད་
ངས་ཉིན་མཚན་གཉིས་ལ་དམ་བཅའ་འཇོག་ཡོད་དོ། 21དེ་�ར་ངས་ངའི་ཞབས་�ི་�་བིད་ལ་ཁོའི་མི་བ�ད་
ཅིག་�ག་�་�ལ་པོར་འ�ར་�འི་དམ་བཅའ་དང་ལེ་ཝིའི་རིགས་བ�ད་�ི་�་མ་ཚ�ར་དེ་ཚ�ས་�ག་�་ངའི་ཞབས་
�ི་�་�འི་དམ་བཅའ་བཞག་པ་དང་། དམ་བཅའ་དེ་ཚ�་ནམ་ཡང་མི་འགལ་ལོ། 22ཇི་�ར་ནམ་མཁའི་�ར་ཚ�གས་
ལ་�ངས་�ི་མི་�བ་པ་དང་། �་མཚ�འི་མཐའའི་�ེ་མ་�ངས་ཀ་�བ་མི་�བ་པ་�ར་ངས་ངའི་ཞབས་�ི་�་བིད་
�ི་མི་བ�ད་�ི་མི་བ�ད་�ི་མི་འབོར་དང་ལེ་ཝའི་རིགས་བ�ད་�ི་�་མ་ཚ�འི་�ངས་འབོར་�ིས་མི་�བ་པ་འཕར་
�་ཡིན་ནོ། 23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། 24ངས་འདམས་པའི་�ིམ་ཚང་གཉིས་པོ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་ངས་�ངས་བ་རེད་ཅེས་�ོད་�ིས་མི་མང་གི་བ�ོད་པར་དོ་�ང་�ང་ངམ། དེར་བ�ེན་དེ་
ཚ�ས་ངའི་མི་མང་ལ་དམད་ནས་དེ་ཚ�་མི་རིགས་ཞིག་ལ་ངོས་འཛ�ན་མི་�ེད་དོ། 25འོན་�ང་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ལ་ཉིན་མཚན་གཉིས་མཉམ་�་དམ་བཅའ་ཡོད་པ་དང་། ངས་ས་གཞི་དང་ནམ་མཁར་དབང་བ�ར་�ེད་
པའི་�ིམས་བཟོས་ཡོད་དོ། 26ངས་དེ་�ར་ངེས་བ�ན་�ས་པ་�ར་ཡ་ཀོབ་�ི་མི་བ�ད་དང་ངའི་ཞབས་�ི་�་
བིད་ལ་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་ངས་�ང་བ�ི་�་�་ཡིན། ངས་�་བིད་�ི་མི་བ�ད་ནང་ནས་གཅིག་འདམས་
ནས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་�ཱག་དང་ཡ་ཀོབ་�ི་མི་བ�ད་ཆོའི་�ེང་�་དབང་བ�ར་�ེད་�་འ�ག་�་ཡིན། ངས་
ངའི་མི་མང་ལ་�ིང་�ེ་�ས་ནས་དེ་ཚ�་ཡང་�ར་འཕེལ་�ས་བཟོ་�་ཡིན་ཞེས་སོ༎  
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ཛ�་དེ་ཀི་�ཱའི་ཆེད་�་འ�ིན།  

1བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་དང་ཁོང་གི་དམག་མི་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�བ་�ོར་�ེད་མཁན་�ལ་ཁབ་
ཚང་མའི་དམག་ད�ང་དང་ཁོང་གི་མངའ་འོག་�་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཚ�་མཉམ་�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་དེའི་ཉེ་
འཁོར་�ི་�ོང་�ེར་ཁག་ཐོག་དམག་�བ་�བས་�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ངོ་། 2གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ལ་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱའི་སར་སོང་ནས་འདི་�ར་
�ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་�ང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་�ོང་�ེར་དེ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་ལག་�་
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�ིས་�ོད་�་དང་ཁོང་གིས་དེ་བ�ེགས་པར་�ེད་དོ། 3�ོད་�ོས་མི་ཐར་བ་དང་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ནས་ཁོང་གི་
ལག་�་�ིས་�ོད་�ེད་དོ། �ོད་�ིས་ཁོང་ངོ་�ག་�ས་ཏེ་གཏམ་�ེང་�ེད་དོ། དེ་ནས་�ོད་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ོ་
བར་འ�ར། 4ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ། ངས་�ེད་�ི་�ོར་གང་�ས་པར་ལེགས་པར་ཉོན་ཞིག། �ེད་དམག་�་གསོད་པར་མི་
འ�ར་རོ། 5�ེད་ཞི་བདེའི་ངང་�ོངས་པ་དང་། མི་མང་ཚ�ས་�ོད་�ི་ཕ་མེས་ཚ�་�ོད་�ི་�ོན་�ི་�ལ་པོ་ཚ�་ལ་�ས་
�བས་�་�ོས་བ�ག་པ་�ར་�ེད་ལ་ཡང་�ོས་བ�ག་པར་�ེད། དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་�ོངས་སོང་ཞེས་�་ངན་
�ེད་ཡོང་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 6དེ་ནས་ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ལ་
འ�ིན་དེ་�ལ་ལོ། 7�བས་དེར་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་དམག་མིས་�ོང་�ེར་དེ་ལ་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པ་དང། 
དམག་མི་ཚ�ས་ལ་ཀིཤི་དང་ཨ་ཛ�་�་ལ་ཡང་འཐབ་ཅིང་ཡོད། ཡ་�་�འི་བཙན་པོར་བཟོས་པའི་�ག་�ོས་�ོང་
�ེར་གཉིད་གཅིག་པོ་དེ་རང་ཡིན་ནོ༎  

ཚ�་གཡོག་ཚ�ར་གཡོ་�འི་�་�ོད་�ས་པ།  

8�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་དམ་བཅའ་ཞིག་བཞག་པའི་ནང་འཁོད། 9ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�་ཡང་ཚ�་གཡོག་�་མི་ཉར་�་དང་། ཁོ་ཚ�འི་ཨིབ་རི་པའི་ཚ�་གཡོག་ཕ་མོ་ཚ�་�ོད་བ�ོལ་གཏོང་�་�ས་སོ། 10མི་
མང་ཚང་མ་དང་དེ་ཚ�འི་འགོ་འ�ིད་ཚ�ས་རང་གི་ཚ�་གཡོག་ཚ�་�ོད་བ�ོལ་གཏོང་�་དང་། དེ་ཚ�་ཡང་�ར་ཚ�་
གཡོག་མི་བཞག་�འི་མོས་མ�ན་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་རང་དབང་�་བཏང་ངོ་། 11འོན་�ང་�ེས་�་དེ་ཚ�ས་
བསམ་�ོར་བ�ར་བ་བཏང་ནས། དེ་ཚ�་�ིར་ལེན་ནས་�ར་ཡང་བཙན་དབང་གི་ཚ�་གཡོག་�ེད་�་བ�ག་གོ 12-

13དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ལ་མི་མང་ལ་འདི་�ར་བ�ོད་དགོས་པའི་
བཀའ་གནང་ངོ་། ངས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་�བས་ཏེ་ཚ�་གཡོག་ནས་རང་དབང་�་གཏོང་�བས་
ངས་དེ་ཚ�་མཉམ་�་དམ་བཅའ་ཞིག་བཞག་པ་ཡིན། ངས་དེ་ཚ�་ལ། 14ལོ་བ�ན་རེ་མཚམས་ལ་ཨིབ་རི་པའི་ཚ�་
གཡོག་དེ་ཚ�་ལ་ལོ་�ག་རིང་གཡོག་�་མཁན་�མས་རང་དབང་�་གཏོང་དགོས་�ས་ཡོད། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ཕ་
མེས་ཚ�ས་ང་ལ་དོ་�ང་གང་ཡང་མ་�ས་པ་དང་ངས་བཤད་པར་ཉན་མེད་དོ། 15ཉི་མ་ཁ་ཤས་�ོན་�་�ོད་ཚ�ས་
རང་གི་བསམ་�ོར་བ�ར་བ་བཏང་ནས་ང་དགའ་བ་ཁག་�ིས་ཡོད། �ོད་ཚ�་ཚང་མས་�ོད་ཚ�འི་�ོགས་པོ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�་རང་དབང་�་གཏོང་�ར་མོས་མཐོན་�ས་པ་དང་། ང་ལ་མཆོད་པའི་མཆོད་ཁང་�་ངའི་མ�ན་�་
དམ་བཅའ་བཞག་ཡོད་དོ། 16འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་�ར་ཡང་བསམ་�ོར་བ�ར་བ་བཏང་ནས་ང་ལ་�ས་བ�ར་
�ས་མེད་དོ། �ོད་ཚ�་ཚང་མས་�ོད་ཚ�འི་ཚ�་གཡོག་ཚ�འི་འདོད་པ་�ར་རང་དབང་�་བཏང་བ་�མས་�ིར་�ངས་
ནས་ཡང་�ར་བཙན་དབང་གིས་ཚ�་གཡོག་�ེད་�་བ�ག་ཡོད། 17དེར་བ�ེན་ད་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། 
�ོད་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པ་དང་། �ོད་ཚ�འི་�ོགས་པོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་རང་དབང་�ད་མེད་བ�ོད་�་
ཡིན་ནོ། དེར་བ�ེན་ངས་�ོད་ཚ�ར་རང་དབང་�ོད་�་ཡིན། དམག་དང་ནད་ཡམས་དང་�་གེ་ལས་འཆི་�་ར་
དབང་�ོད་�་ཡིན། ངས་�ོད་ཚ�ར་ཇི་�ར་�ིས་པར་འཛམ་�ིང་གི་མི་རིགས་�མས་འཇིགས་�ག་�ེས་པ་བཟོ་�་
ཡིན་ནོ། 18-19ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་ཕོ་�ང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་�་མ་ཚ�་དང་འགོ་
འ�ིད་ཚ�་བཅས་པས། དེ་ཚ�ས་�ང་གོག་�མ་�་གཉིས་�་ག�བ་པའི་�མ་�་�ེད་ཀ་གཉིས་རེ་བར་གོམ་པ་�ོས་
ནས་ང་དང་མཉམ་�་དམ་བཅའ་ཞིག་བཞག་ཡོད། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་ནས་དེའི་དོ་གནད་



ཡེར་མི་�ཱ། 

�མས་�ང་མེད་དོ། དེ་འ�་སོང་ཙང་ངས་མི་འདི་ཚ�་ལ་དེ་ཚ�ས་�ང་གོག་ལ་�ས་པ་�ར་ངས་�་�་ཡིན་ནོ། 
20ངས་དེ་ཚ�འི་ད�་བོ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་གསོད་པར་འདོད་མཁན་ཚ�འི་ལག་�་དེ་ཚ�་�ིས་�ོད་�་�་དང་། དེ་ཚ�འི་རོ་
�མས་�་དང་གཅན་གཟན་ཚ�ས་ཟ་བར་འ�ར་རོ། 21ངས་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་
དེ་ཚ�་ལ་གསོད་པར་འདོད་མཁན་ཚ�འི་ལག་�་�ོད་�་�་ཡིན། ངས་དེ་ཚ�་�ོད་ལ་འཐབ་པར་མཚམས་འཛ�ག་�་
མཁན་བྷེ་བྷི་ལོན་པའི་དམག་མི་ལག་�་�ིས་�ོད་�་�་ཡིན། 22ངས་བཀའ་བཏང་བས་དེ་ཚ�་�ོང་�ེར་ནང་�ིར་
ལོག་པར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�ས་དེར་འཐབ་པ་དང་བཙན་བ�ང་�ས་ནས་མེར་བ�ེགས་པར་�ེད་དོ། ངས་ཡ་�་�འི་
�ོང་�ེར་དེ་མི་�་ཡང་མི་�ོད་པའི་�ེ་ཐང་�་�་བཟོ་�་ཡིན་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 35 

ཡེར་མི་�ཱ་དང་རེ་ཀབ་པ་�མས།  

1ཡོ་ཤི་�ཱའི་�ས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཡིན་པའི་�བས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་
གནང་བ། 2རེ་ཀབ་པའི་རིགས་�ས་�ི་འ�ས་མི་ཚ�འི་སར་སོང་ལ། དེ་ཚ�་ལ་གཏམ་�ེང་�ོས་ཤིག། དེ་ནས་དེ་ཚ�་
མཆོད་ཁང་གི་ཁང་མིག་གཅིག་ནང་འ�ིད་ནས་དེ་ཚ�་ལ་�ན་ཆང་�ན་�་�ོད་ཅིག་ཅེས་སོ། 3དེར་བ�ེན་ངས་རེ་
ཀབ་པའིི་རིགས་�ས་ཆ་ཚང་ཡ་ཛན་�ཱ་ (ཡེར་མི་�ཱ་གཞན་ཞིག་གི་�་དང་། དེ་ནི་ཧ་བ་ཛ�་ནའི་�་) དང་ཁོའི་
�ན་དང་�་ཚང་མ་མཆོད་ཁང་�་འ�ིད་པ་ཡིན། 4ངས་དེ་ཚ�་ཨིག་དལ་�ཱའི་�་�ང་�ོན་པ་ཧ་ནན་�ི་ཉེ་གནས་
�ི་ཁང་མིག་ནང་འ�ིད་པ་ཡིན། ཁང་མིག་དེ་མཆོད་ཁང་གི་ལས་�ེད་པ་གཙ�་ཆེ་ཤལ་�མ་�ི་�་མ་སི་ཨའི་ཁང་
མིག་�ེང་དང་གཞན་ལས་�ེད་པ་ཚ�འི་ཁང་མིག་གི་ཉེས་འ�མ་�་ཡོད་དོ། 5དེ་ནས་ངས་རེ་ཀབ་པ་ཚ�འི་མ�ན་
�་�ན་ཆང་གི་བཀང་བའི་དཀར་ཡོལ་དང་ཕོར་པ་བཞག་ནས་དེ་ཚ�་ལ་�ན་ཆང་�ན་�་མཆོད་ཅིག་ཅེས་�ས་
པས། 6ལན་�་དེ་ཚ�ས། ང་ཚ�་�ན་ཆང་འ�ང་གི་མེད། ང་ཚ�འི་མེས་པོ་རེ་ཀབ་�ི་�་ཡོ་ན་དྷབ་�ིས་ང་ཚ�་དང་ང་
ཚ�འི་�་�ག་བཅས་པས་ཆང་འ�ང་མི་ཆོག་ཅེས་ང་ཚ�ར་བཀའ་གནང་ཡོད། 7ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་ཁང་པ་མ་བཟོ། 
ཞིང་ཡང་མ་འདེབས་ཤིག། �ན་ཚལ་ཡང་མ་འདེབས་ཤིག། དེ་ཚ�་མ་ཉོས་ཤེས་བཀའ་གནང་ཡོད། ཁོང་གིས་ང་ཚ�་
�ལ་འདིར་�ི་པ་�ར་གནས་�ོད་�ེད་པའི་ཆེད་�ག་�་�ར་ནང་�ོད་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 8ཡོ་ན་དྷབ་�ིས་
ང་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་གནང་བ་ཚང་མར་ང་ཚ�ས་ཉན་ཡོད། ང་ཚ�་དང་ང་ཚ�འི་�ང་མ་དང་�་དང་�་མོ་བཅས་པས་
�ན་ཆང་ནམ་ཡང་འ�ང་མེད་དོ། 9-10ང་ཚ�ས་�ོད་ཁང་གི་ཆེད་ཁང་པ་བཟོས་མེད་པ་དང་། ང་ཚ�་�ར་ནང་
གནས་�ོད་�ིས་ང་ཚ�ར་�ན་ཚལ་དང་ཞིང་འ�་བཅས་མེད་དོ། ང་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་མེས་པོ་ཡོ་ན་དྷབ་�ིས་ང་ཆོར་ཇི་
�ར་བཀའ་གནང་བ་�ར་ང་ཚ�ས་ཆ་ཚང་ཉན་ཡོད་དོ། 11འོན་�ང་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ང་ཚ�འི་�ལ་
ལ་བཙན་འ�ལ་�་�བས་བྷེ་བྷི་ལོན་པ་དང་སི་རི་ཡ་པ་ལས་ཐར་བའི་ཆེད་ང་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཡོང་�་ཐག་
ཆོད་�ིས་པ་ཡིན། ང་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�ད་པའི་གནད་དོན་དེ་ཡིན་ནོ། 12-13དེ་ནས་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ལ་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིན་ནས་འདི་�ར་�ོས་
ཤིག་ག�ངས་�ང་། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ཉན་�ར་ངོས་ལེན་མི་�ེད་པ་དང་ངའི་�ོབ་
�ན་ཁག་ལ་ཅིའི་�ིར་མི་ཉན་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་�་ཡིན་ནོ། 14ཡོ་ན་དྷབ་�ི་རིགས་བ�ད་ཚ�ས་ཁོང་གིས་�ན་
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ཆང་མ་འ�ང་ཞེས་བཀའ་གནང་བར་ཉན་ནས་�ས་དེང་སང་བར་ཁོ་ཚ�་�ས་�ང་�ན་ཆང་མི་འ�ང་ངོ་། འོན་
�ང་ངས་�ོད་ཚ�ར་�་མ�ད་བ�བ་�་�ས་ན་ཡང་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ཉན་མེད་དོ། 15ངས་ངའི་ཞབས་�ི་�ང་�ོན་
པ་�མས་�་མ�ད་བཏང་ནས། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་ལམ་ངན་པ་�མས་�ངས་ནས་�ང་པོ་འབའ་ཞིག་�ེད་དགོས་
ཤེས་�ས་ཡོད། ཁོང་ཚ�ས་ངས་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་ཚ�ར་�ད་པའི་�ལ་དེར་གནས་�ོད་�བ་པའི་ཆེད་
�ོད་ཚ�ར་�་གཞན་ཚ�ར་མཆོད་པ་དང་ཞབས་�ི་མ་�་ཞེས་ཉེན་བ�་བཏང་ཡོད། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ཉན་
མེད་པ་དང་ང་ལ་དོ་�ང་ཡང་�ས་མེད་དོ། 16ཡོ་ན་དྷབ་�ི་རིགས་བ�ད་ཚ�ས་རང་གི་མེས་པོས་བཀའ་ལ་ཉན་
ཡོད། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་མེད་དོ། 17དེ་འ�་སོང་ཙང་ད་ང་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། ཇི་�ར་དམ་བཅའ་�ས་བ་�ར་�ོད་ཚ�་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་
མང་�ེང་�ོར་བཤིགས་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། ངས་དེ་�ར་�་དགོས་དོན་ནི་ངས་�ོད་ཚ�ར་�་བའི་�བས་ཉན་མེད་པ་
དང་། ངས་འབོད་པའི་�བས་�་ལན་མ་�ས་པའི་�ེན་ཡིན་ནོ། 18དེ་ནས་ངས་རེ་ཀབ་པའི་རིགས་�ས་ལ་�ན་
དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་�ས་པ་ཡིན། �ོད་
ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་ཡོ་ན་དྷབ་�ི་�ས་པའི་བཀའ་ལ་ཉན་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་�ོབ་�ོན་གནང་བ་ཚང་མའི་
�ེས་�་འ�ག་ཡོད་ཅིང་། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་གང་�ས་པ་ཚང་མ་�བ་ཡོད་དོ། 19དེ་འ�་སོང་ཙང་ང་�ན་དབང་
ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། རེ་ཀབ་�ི་�་ཡོ་ན་དྷབ་�ི་རིགས་བ�ད་�ེས་པ་
ཞིག་�ག་�་ངའི་ཞབས་�ི་�་མཁན་ཡོང་བའི་དམ་བཅའ་�་�་ཡིན་ནོ༎  
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བྷ་�ག་གིས་མཆོད་ཁང་ནང་ཤོག་�ིལ་�ོག་པ།  

1ཡོ་ཤི་�ཱའི་�ས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་བཞི་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་
གནང་བ། 2ཤོག་�ིལ་ཞིག་�ངས་ནས་དེའི་�ེང་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་དང་མི་རིགས་ཚང་མའི་�ོར་ངས་
�ས་པ་�མས་�ིས་ཤིག ཡོ་ཤི་�ཱ་�ལ་པོ་ཡིན་�བས་ངས་�ོད་ལ་ཐོག་མར་�ས་པ་ནས་བ�ང་ད་�འི་བར་�་
�ས་པ་�མས་ཚང་མ་�ིས་ཤིག 3ཕལ་ཆེར་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་གིས་ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ོར་བཤིགས་གཏོང་�འི་
འཆར་གཞི་ཡོད་པ་ཐོས་�བས་དེ་ཚ�ས་ལམ་ངན་པ་ལས་བ�ར་བ་གཏོང་བར་�ེད་ཡོང་། དེ་ནས་ངས་དེ་ཚ�འི་
�ོད་�ལ་ངན་པ་དང་�ིག་པར་བཟོད་གསོལ་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 4དེ་འ�་སོང་ཙང་ངས་ནེ་རི་�ཱའི་�་བྷ་�ག་�ད་
བཏང་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་�མས་ངག་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན། བྷ་�ག་གིས་དེ་
ཚ�་ཚང་མ་ཤོག་�ིལ་�ེང་�ིས་སོ། 5དེ་ནས་ངས་བྷ་�ག་ལ་གཤམ་གསལ་�ོབ་�ོན་ཁག་�ད་པ་ཡིན། ད་ང་མཆོད་
ཁང་ནང་འ�ོ་ཆོག་གི་མེད་དོ། 6མི་མང་ཚ�་�ང་གནས་ལ་བ�ད་པའི་ཉིན་མོར་�ོད་དེར་འ�ོ་དགོས་སོ། དེར་
�ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་དང་། ངས་�ོད་ལ་ངག་ཐོག་ནས་བཤད་པ་�མས་ཆ་
ཚང་ཚང་མས་ཐོས་པའི་ཆེད་ཤོག་�ིལ་དེ་�ད་ཆེན་པོས་�ོག་དགོས་སོ། དེ་�ར་�ོད་ལས་ཐོས་པ་ཚང་མ་དང་
རང་རང་གི་�ོང་�ེར་ནས་དེར་ཡོང་བ་ཡ་�་�འི་མི་མང་�མས་བཅས་�ིས་ཐོས་པའི་ཆེད་�ོག་ཤིག 7ཕལ་ཆེར་
དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་རང་གི་ལམ་ངན་པ་ལས་བ�ར་གཏོང་�ིད་དོ། གང་ལ་
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ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་མང་དེ་ཚ�་ལ་�གས་�ོ་དང་�ོ་བ་�ག་པོས་ཉེན་བ�་གཏོང་གནང་ཡོད་དོ། 
8དེར་བ�ེན་བྷ་�ག་གིས་ངས་ཇི་�ར་�ས་པ་�ར་མཆོད་ཁང་ནང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�གས་སོ། 9ཡེ་
ཧོ་ཡ་ཀིམ་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་�་པའི་�་བ་ད�་པར་མི་མང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟིགས་
པ་ཐོབ་པའི་ཆེད་�ང་གནས་�་བ�ད་དོ། �ང་གནས་དེ་བཞིན་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ོད་མཁན་ཡོངས་དང་། དེར་ཡ་
�་�འི་�ོང་�ེར་ཁག་ནས་ཡོང་མཁན་ཚང་མས་�ང་ངོ་། 10དེ་ནས་མི་མང་�མས་ནས་ཉན་པའི་�བས་�། བྷ་
�ག་གིས་ཤོག་�ིལ་ནས་ངས་�ས་པ་�མས་ཚང་མ་�ོག་�ང་�ས་སོ། ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་ནང་ཤ་ཕན་�ི་�་
�ིམས་ཁང་གི་�ང་ཡིག་གྷེ་མར་�ཱའི་ཁང་པའི་ནང་�ོག་�ང་གནང་ངོ་། ཁོའི་ཁང་པ་དེ་�ིམས་ཁང་གོང་མའི་
མཆོད་ཁང་གི་�ལ་�ོ་གསར་པའི་འ�ལ་�ོའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་དོ༎  

ལས་�ེད་པ་ཚ�་ལ་ཤོག་�ིལ་�ོག་པ།  

11ཤ་ཕན་�ི་ཚ་བོ་གྷེ་མར་�ཱའི་�་མི་ཀ་ཡས། བྷ་�ག་གིས་ཤོག་�ིལ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་
བ་ཁག་�ོག་པ་ཐོས་སོ། 12དེ་ནས་ཁོས་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་གི་�ིམས་ཁང་གི་�ང་ཡིག་གི་ཁང་མིག་�་སོང་བས། 
དེར་ལས་�ེད་པ་ཚང་མ་ཚ�གས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེར་�ིམས་ཁང་གི་�ང་ཡིག་ཨེ་ལི་ཤ་མ་དང་ཤེ་མ་�ཱའི་�་དྷེ་
ལའི་�ཱ་དང་ཨག་བྷོར་�ི་�་ཨེལ་ན་ཐན་དང་ཤ་ཕན་�ི་�་གྷེ་མར་�ཱ་དང་ཧ་ནན་�ཱའི་�་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་དང་གཞན་
ལས་�ེད་པ་ཚང་མ་དེར་ཡོད་དོ། 13མི་ཀ་ཡས་བྷ་�ག་གིས་མི་མང་ལ་�ོག་པ་ཁོས་ཐོས་པ་ཚང་མ་དེ་ཚ�་ལ་བཤད་
དོ། 14དེ་ནས་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ཡེ་�་དྷི་ (ནེ་ཐན་�ཱའི་�་དང་ཤེ་ལེམ་�ཱའི་ཚ་བོའམ་�་ཤི་�ི་ཚ་བོའི་�) བྷ་�ག་
སར་བཏང་ནས། ཁོས་མི་མང་ལ་�ོག་པའི་ཤོག་�ིལ་དེ་�ིར་ལོག་འ�ེར་ཡོང་དགོས་ཅེས་བ�ོད་པར་བཏང་ངོ་། 
བྷ་�ག་གིས་ཤོག་�ིལ་དེ་ཁོ་ཚ�འི་སར་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 15དེ་ཚ�ས་མར་�ོད་ལ་ང་ཚ�ར་ཤོག་�ིལ་དེ་�ོག་ཅིག་ཅེས་
�ས་སོ། དེ་�ར་བྷ་�ག་གིས་�ས་སོ། 16ཁོས་དེ་�ོག་པའི་�ེས་ལ་དེ་ཚ�་འཇིགས་�ང་གིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་
བ�ས་ནས་བྷ་�ག་ལ་ང་ཚ�ས་དེ་�ལ་པོར་�ན་གསེང་�་དགོས་ཤེས་�ས་སོ། 17དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་�ོད་�ིས་དེ་ཚ�་
ཚང་མ་ཇི་�ར་�ིས་པ་ཡིན་ནམ། ཡེར་མི་�ཱས་ངག་ཐོག་ནས་བཤད་�ང་ངམ། ང་ཚ�ར་ཤོད་རོགས་ཤེས་�ས་སོ། 
18ལན་�་བྷ་�ག་གིས། དེའི་ཚ�ག་ཚང་མ་ཡེར་མི་�ཱས་ང་ལ་ངག་ཐོག་ནས་བཤད་གནང་བ་དང་ངས་ཤོག་�ིལ་
�ེང་�ག་ཚས་�ིས་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 19དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ོད་དང་ཡེར་མི་�ཱ་སོང་ནས་ཡིབ་དགོས་པ་
དང་། �ོད་ཚ�་གང་�་ཡོད་པ་�ས་�ང་མ་ཤེས་པ་�ེད་དགོས་སོ་ཤེས་�ས་སོ༎  

�ལ་པོས་ཤོག་�ིལ་བ�ེགས་པ།  

20ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་ཤོག་�ིལ་དེ་�ིམས་ཁང་གི་�ང་ཡིག་ཨེ་ལི་ཤ་མའི་ཁང་མིག་ནང་བཞག་ནས། �ལ་པོའི་ཕོ་
�ང་�་�ིན་ནས་�ལ་པོར་�ན་གསེང་ཆ་ཚང་�ས་སོ། 21དེ་ནས་�ལ་པོས་ཤོག་�ིལ་དེ་ལན་�་ཡེ་�་དྷི་ལ་
བཏང་ངོ་། ཁོས་དེ་ཨེ་ལི་ཤ་མའི་ཁང་པ་ནས་�ངས་ཏེ་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་�ང་�་ལངས་ཡོད་པའི་ལས་�ེད་པ་
ཚ�་ཡོད་སར་�ོག་གོ 22�ས་�བས་དེ་ད�ན་ཁའི་�བས་ཡིན་པ་དང་། �ལ་པོ་ད�ན་ཁའི་ཕོ་�ང་ནང་མེའི་
མ�ན་�་བ�གས་ཡོད་པ་དང་། 23ཡེ་�་དྷིས་�ིང་ག�མ་བཞི་ཙམ་�ོག་ཟིན་པ་དང་�ལ་པོས་དེ་�ི་�ང་ཞིག་



ཡེར་མི་�ཱ། 

གིས་བ�བ་ནས་མེར་ད�གས་སོ། ཁོང་གིས་ཤོག་�ིལ་དེ་ཆ་ཚང་མ་འཚ�ག་བར་�་དེ་�ར་གནང་ངོ་། 24འོན་�ང་
དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཐོས་མཁན་�ལ་པོ་དང་གཞན་ལས་�ེད་པ་�་ཡང་འཇིགས་པ་མེད་པ་དང་སེམས་�ལ་�ི་�མ་པ་
ཙམ་�ོན་མེད་དོ། 25ཨེལ་ན་ཐན་དང་དྷེ་ལའི་�ཱ་དང་གྷེ་མར་�ཱ་བཅས་�ིས་�ལ་པོར་ཤོག་�ིལ་དེ་མ་བ�ེག་
རོགས་གནང་ཞེས་�་བ་�ལ་ན་ཡང་ཁོང་གིས་གསན་ཞེས་གནང་མེད་དོ། 26དེ་ནས་�ལ་པོས་�ལ་�ས་ཡེ་ར་
མིལ་དང་ཨཛ་རི་ཨེལ་�ི་�་སེ་ར་�ཱ་དང་ཨབ་དིལ་�ི་�་ཤེ་ལེམ་�ཱ་བཅས་ང་དང་ངའི་�ང་ཡིག་བྷ་�ག་བ�ང་
�་བཏང་ངོ་། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་�ས་གནང་ངོ་༎  

ཡེར་མི་�ཱས་ཤོག་�ིལ་གཞན་ཞིག་�ིས་པ།  

27ངས་བྷ་�ག་ལ་ངག་ཐོག་ནས་�ིས་པའི་ཤོག་�ིལ་དེ་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ིས་མེར་བ�ེགས་བཏང་བའི་�ེས་
ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། 28ཤོག་�ིལ་གཞན་པ་ཞིག་�ངས་ནས། དེ་ལ་ཤོག་�ིལ་དང་པོ་དེའི་ནང་
གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་�ིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 29གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་ལ་�ལ་པོར་འདི་�ར་�་
དགོས་ག�ངས་སོ། �ོད་�ིས་ཤོག་�ིལ་མེར་བ�ེག་བཏང་བ་དང་ཡེར་མི་�ཱ་ལ་ཁོས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་
ཕེབས་ནས་�ལ་འདི་མེད་པར་བཟོ་�་དང་། དེའི་མི་མང་དང་སེམས་ཅན་�མས་གསོད་�ི་རེད་ཅེས་གང་གི་དོན་
�་�ིས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་བ་�ས་ཡོད། 30དེར་བ�ེན་ད་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་
ཀིམ་ལ་�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་�ས་�ང་�་བིད་�ི་�ལ་ཁབ་�ི་ནང་�ལ་�ིད་�ོངས་བར་མི་འ�ར་ཞེས་བ�ོད་�་
ཡིན། �ོད་�ི་རོ་དེ་�ིར་�་ད�གས་པ་དང་། ཉིན་མོར་ཉི་མ་དང་མཚན་མོར་འ�གས་པའི་ནང་�ས་པར་འ�ར། 
31ངས་�ོད་ཚ�་ཚང་མས་�ིག་པ་�ིས་པའི་�ེན་�ིས་�ོད་དང་�ོད་�ི་རིགས་བ�ད་དང་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་
བཅས་པར་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། �ོད་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་�་�འི་མི་མང་བཅས་པས་ངའི་ཉེན་བ�ར་
དོ་�ང་�ེད་མེད་�བས། ངས་ཉེན་བ�་གཏོང་བའི་�ེན་ངན་དེ་ཚ�་�ོད་ཚ�་ཚང་མའི་�ེང་འབེབས་�་ཡིན་ནོ། 
32དེ་ནས་ངས་ཤོག་�ིལ་གཞན་པ་ཞིག་ངས་�ང་ཡིག་བྷ་�ག་ལ་�ད་དེ། ངས་ངག་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཆ་ཚང་
ཁོས་�ིས་སོ། ཁོས་ཤོག་�ིལ་དང་པོའི་ནང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་དང་དེའི་འ�་མ�ངས་འ�ིན་ཞིག་ཁོ་ལ་ངག་ཐོག་
ནས་བཤད་པ་�མས་�ིས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 37 

ཡེར་མི་�ཱ་ལ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱའི་�ས་འ�ལ།  

1བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཡོ་ཤི་�ཱའི་�ས་ཛ�་དེག་ཀི་ཡ་�་བ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ི་�ས་ཡེ་ཧོ་ཡ་
ཀིན་�ི་ཚབ་�་ཡ་�་�འི་�ལ་པོར་བ�ོས་སོ། 2འོན་�ང་ཡང་ན་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་འམ་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་ཡང་ན་
མི་མང་བཅས་པས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་གནང་བའི་ག�ང་འ�ིན་ཁག་ལ་�ང་བ�ི་�ས་མེད་དོ། 
3�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་ངའི་སར་ཤེ་ལེམ་�ཱའི་�་ཡེ་�་ཀལ་དང་མ་སི་ཨའི་�་�་མ་ཛ�་ཕན་�ཱ་གཉིས་�ི་ང་ཚ�འི་མི་
རིགས་གི་ཆེད་�་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་�་བར་བཏང་ངོ་། 4དེ་�ས་ང་



ཡེར་མི་�ཱ། 

བཙ�ན་ཁང་ནང་བ�ག་མེད་པ་དང་། མི་མང་གི་�ོད་�་རང་དབང་གིས་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་དོ། 5བྷེ་བྷི་ལོན་པའི་
དམག་ད�ང་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་མཐའ་བ�ོར་བཞིན་ཡོད་ན་ཡང་། དེ་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་པའི་དམག་ད�ང་ཨི་ཇིབ་
པའི་ས་མཚམས་ནས་ཐོན་ཚར་བ་ཐོས་པ་དང་ཁོ་ཚ�་�ིར་འཐེན་�ས་སོ། 6དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། 7ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ལ་འདི་�ར་བ�ོད་དགོས་ག�ངས་�ང་། ཨི་ཇིབ་པའི་དམག་
ད�ང་གི་�ོད་ལ་རོགས་�ེད་པར་ཡོང་ན་ཡང་། དེ་ཚ�་རང་�ལ་�་�ིར་ལོག་པར་�ེད་དོ། 8དེ་ནས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་
པ་ཚ�་ཡང་�ར་ཡོང་ནས་�ོང་�ེར་འདིར་འཐབ་ནས་དབང་བ�ང་�ས་ཏེ་དེ་མེར་བ�ེགས་ཡོང་། 9ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་�ིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་ཆོ་ཡང་�ར་ཡོང་གི་མ་རེད་བསམ་པའི་རང་གི་རང་ལ་མགོ་བ�ོར་
བའི་ཉེན་བ�་གཏོང་�་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ཡོང་གི་རེད། 10�ོད་�ིས་བྷེ་བྷི་ལོན་པའི་དམག་ད�ང་ཆ་
ཚང་ཕམ་པར་�ས་ནས་མི་�ས་པ་འབའ་ཞིག་ལས་�ག་མེད་ན་ཡང། དེ་ཚ�་རང་གི་�ར་ནང་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་
�ོང་�ེར་ཡོངས་�ོགས་མེས་བ�ེགས་པར་�ེད་དོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ་བ�ང་ནས་བཙ�ན་�་འ�ག་པ།  

11བྷེ་བྷི་ལོན་པའི་དམག་ད�ང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་�ིར་འཐེན་�ས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཨི་ཇིབ་པའི་དམག་ད�ང་
�ེབས་ཡོད་དོ། 12དེར་བ�ེན་ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་མངའ་�ལ་�་ང་རང་གི་�ིམ་ཚང་གི་�ད་
དངོས་�ི་ཐོབ་�ལ་ལེན་པར་ཐོན་འགོ་�གས་པ་ཡིན། 13འོན་�ང་ང་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ལ་�ོར་�ེབས་�བས། 
དེར་དམག་མི་ལས་འགན་�་ཡོད་པ་ཚ�འི་དཔོན་པོ་ཧ་ནན་ཡའི་ཚ་བོ་ཤེ་ལེམ་�ཱའི་�་ཨི་རི་�ཱ་ཟེར་བས་ང་བཀག་
ནས་�ོད་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་�ོས་�་འ�ོ་བཞིན་འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 14ལན་�་ངས་དེ་�ར་མིན་། ང་�ོས་འ�ོ་བ་
མ་ཡིན་ཞེས་�ས་པས། འོན་�ང་ཨི་རི་�ཱས་མ་ཉན་པར་ང་བ�ང་ནས་ལས་�ེད་པ་ཚ�འི་སར་འ�ིད་དོ། 15དེ་ཚ�་
ཧ་ཅང་�ག་�བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་ངར་ནེས་བ�ང་བཏང་ནས་�ིམས་ཁང་གི་�ང་ཡིག་ཡོ་ན་ཐན་�ི་ཁང་པ་
བཙ�ན་ཁང་བཟོས་ཡོད་པ་དེའི་ནང་འ�ག་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ངོ་། 16ང་ལ་ས་དོང་གི་བཙ�ན་ཁང་ནང་
བ�ག་ནས་དེའི་ནང་�ན་རིང་པོའི་བར་བཞག་གོ 17དེའི་�ེས་�་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་ང་འབོད་�་བཏང་ནས་
ཕོ་�ང་ནང་�ོག་�་�ས་པ། �ོད་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ང་འ�ིན་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་
བས། ལན་�་ངས་ཡོད་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། �ེད་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་ལག་�་�ིས་�ོད་�འོ། 18དེ་ནས་ངས་
བཀའ་འ�ི་�་པར། �ེད་�ིས་ང་ལ་བཙ�ན་ཁང་�་འ�ག་དགོས་པའི་ངས་�ེད་ཡང་�ེད་�ི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་ཡང་
ན་མི་མང་བཅས་པར་ངས་ཉེས་�ོན་ག་རེ་�ས་ཡོད་དམ། 19བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོས་�ེད་དང་�ལ་འདིར་
བཙན་�ོལ་�་གི་མ་རེད་ཅེས་�ེད་ལ་�་མཁན་�ེད་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�ར་ག་རེ་�ང་སོང་ང་དམ། 20མི་དབང་
�ེད་ལ་ངས་�་བར་གསན་རོགས་གནང་�་�་ཡིན། ང་ཡོ་ན་ཐན་�ི་�ིམ་�་བཙ�ན་ཁང་�་མ་གཏོང་རོགས་
གནང་། �ེད་�ིས་དེ་�ར་མཛད་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ང་དེར་འཆི་�་རེད་ཅེས་སོ། 21དེར་བ�ེན་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་
�ཱས་ང་ཕོ་�ང་གི་�མས་རའི་ནང་འ�ག་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། ང་དེར་བ�ད་པ་དང་�ོང་�ེར་�ི་བག་
ལེབ་ཚང་མ་མ་�ོགས་བར་�་ང་ལ་ཉིན་རེར་བག་ལེབ་རེར་བཟོས་ས་ནས་�ད་�ང་ངོ་༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 38 



ཡེར་མི་�ཱ། 

ཡེར་མི་�ཱ་�ོན་པ་�མ་པོའི་ནང་�་བ�ད་པ།  

1མཏ་ཏན་�ི་�་ཤེ་ཕཏ་�ཱ་དང་པ་�ར་�ི་�་གྷེ་དལ་�ཱ་དང་ཤེ་ལེམ་�ཱའི་�་ཡེ་�་ཀལ་དང་མལ་ཀི་ཨའི་�་པ་
�ར་བཅས་�ིས་ངས་མི་མང་ལ་བཤད་པ་�མས་ཐོས་སོ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོང་�ེར་ནང་�ོད་མཁན་
�མས་དམག་དང་�་གེ་ནད་ཡམས་བཅས་�ིས་འཆི་བར་འ�ར། འོན་�ང་དེ་ནས་ཐོན་ནས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་
ཚ�ར་མགོ་བཏགས་�་མཁན་�མས་བསད་པར་མི་འ�ར་། དེ་ཚ�་རང་གི་�ོག་�བས་ནས་ཐར་བར་འ�ར་
ག�ངས་ཡོད། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ངས་�ོང་�ེར་འདི་བཞིན་བྷེ་བྷི་ལོན་པའི་དམག་ད�ང་ལ་�ོད་�་
དང་། དེ་ཚ�ས་དེ་དབང་བ�ང་�་གི་རེད་ག�ངས་པ་དེ་ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཤོད་བཞིན་ཡོད་དོ། 4དེ་ནས་ལས་�ེད་པ་ཚ�་
�ལ་པོའི་�ང་�་�ིན་ནས། �ལ་པོ་ལ་མི་འདི་ངེས་པར་�་གསོད་དགོས་སོ། ཁོས་དེ་�ར་བ�ོད་ནས་�ོང་�ེར་�ི་
དམག་མི་ཚ�འི་སེམས་�གས་ཆགས་�་བ�ག་པ་དང་། ཁོས་�ོང་�ེར་ནང་�ག་�ས་ཡོད་པ་ཚང་མ་ལ་དེ་�ར་
�ེད་བཞིན་འ�ག་གོ ཁོས་མི་མང་ལ་རོགས་�་ཐབས་མ་�ས་པར་གནོད་བ�ེལ་འདོད་ཁོ་ན་�ེད་�ི་འ�ག་ཅེས་
�ས་སོ། 5ལན་�་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས། དེ་�ར་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�ས་ཁོ་ལ་ག་རེ་�་འདོད་ཡོད་ན་�ོས་ཤིག ངས་�ོད་
ཚ�ར་བཀག་མི་�བ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 6དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་འ�ིད་ནས་�ལ་�ས་མལ་ཀི་ཨའི་�ོན་པའི་ནང་
ཐག་པས་མར་�ོད་དོ། �ོན་པ་དེ་ཕོ་�ང་གི་�མས་རའི་ནང་ཡོད་དོ། དེ་ནང་འདམ་མ་གཏོགས་�་མེད་པ་དང་
ང་དེའི་ནང་དིམས་སོ། 7ཡིན་ནའི་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་ནང་ལས་�ེད་པ་�ག་�མ་པ་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་པ་ཨེ་བྷེད་མེ་
ལེག་གིས་ང་�ོན་པའི་ནང་�གས་པ་ཐོས་སོ། �བས་དེར་�ལ་པོ་བྷེན་ཡ་མིན་�ི་�ལ་�ོར་ཚ�གས་འ�་ཚ�གས་ཡོད་
པ་ཡིན་ནོ། 8དེ་འ�་སོང་ཙང་ཨེ་བྷེད་མེ་ལེག་དེར་�ིན་ནས་�ལ་པོ་ལ་�ས་སོ། 9མི་དབང་ཆེན་པོ་དེ་ཚ�ས་གང་
�ས་པ་དེ་ནོར་�ལ་ཡིན། དེ་ཚ�ས་ཡེར་མི་�ཱ་ལ་�ོན་པའི་ནང་�ག་སོང་། �ོང་�ེར་ནང་ཁ་ཟས་མེད་�བས་དེར་
ཁོ་�་གེས་འཆི་�་རེད། 10དེ་ནས་�ལ་པོས་ཨེ་བྷེད་མེ་ལེག་ལ་མི་ག�མ་འ�ིད་ནས་ང་འཆི་བའི་�ོན་ལ་�ོན་པ་
ནས་འདོན་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ་། 11དེར་བ�ེན་ཨེ་བྷེད་མེ་ལེག་མི་དེ་ཚ�་མཉམ་�་ཕོ་�ང་གི་མཛ�ད་ཁང་
ནང་�ིན་ནས་གོས་�ལ་ཁ་ཤས་�ངས་ནས། ཁོས་ཐག་པས་བ�མས་ནས་ངའི་སར་མར་བཏང་ངོ་། 12ཁོས་ཐག་
པས་ང་ལ་�་མ་བཟོས་པའི་ཆེད་གོས་�ག་དེ་ཚ�་ངའི་མཆན་�ང་འོག་བ�ག་ཅེས་�ས་པས། ངས་དེ་�ར་�ས་པ་
ཡིན། 13དེ་ཚ�ས་ང་�ོན་པའི་ནང་ནས་བཏོན་པའི་�ེས་�་ང་ལ་�མས་རའི་ནང་བཞག་གོ།  

ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་ཡེར་མི་�ཱ་ནས་བ�བ་�་�ས་པ།  

14�ས་�བས་གཞན་ཞིག་ལ་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས། ང་ལ་མཆོད་ཁང་གི་འ�ལ་�ོ་ག�མ་པར་འ�ིད་ཡོང་ནས། 
ངས་�ོད་ལ་�ི་བ་ཞིག་འ�ི་�་ཡིན་པས་�ོད་�ིས་ང་ལ་�ང་ཤོད་དགོས་ཤེས་བ�ངས་པས། 15ལན་�་ངས། �ེད་
ལ་�ང་པོ་�ས་པ་ཡིན་ན། �ེད་�ིས་ང་ལ་�ོག་ཐོག་གཏོང་�་ཡིན་པ་དང་། ངས་�ེད་ལ་བ�བ་�་�ལ་བ་ཡིན་ན་
�ེད་�ིས་དེ་ལ་�གས་�ང་གང་ཡང་གནང་མི་ཡོང་ཞེས་�ས་སོ། 16དེར་བ�ེན་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་གསང་བའི་
ཐོག་གསོན་པོའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�ར་�ོག་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་དཔང་བ�ག་ནས། ངས་�ོད་�ོག་
ཐོག་མི་གཏོང་བ་དང་�ོད་གསོད་པར་འདོད་མཁན་ཚ�འི་ལག་�་མི་�ོད་པའི་མནའ་འཇོག་�་ཡིན། 17དེ་ནས་
ངས་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ལ། �ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་



ཡེར་མི་�ཱ། 

འདི་ཚ�་�ས་པ་ཡིན། �ེད་�ིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་དཔོན་པོ་ཚ�ར་མགོ་བཏགས་�ས་པ་ཡིན་ན། �ེད་�ི་�་
�ོག་ཐར་བ་དང་�ོང་�ེར་འདི་ཚ�་བ�ེགས་པར་མི་འ�ར། �ེད་དང་�ེད་�ི་�ིམ་ཚང་གཉིས་ཀ་ཐར་བར་འ�ར་
རོ། 18�ེད་�ིས་མགོ་བཏགས་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། �ོང་�ེར་འདི་བཞིན་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་ཚ�འི་ལག་�་�ིས་�ོད་
�ེད་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་དེ་བ�ེགས་པར་འ�ར་བ་དང་�ེད་དེ་ལས་མི་ཐར་རོ་ཞེས་�ས་སོ། 19འོན་�ང་ལན་�། 
�ལ་པོས་ང་ཚ�འི་�ལ་མི་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་�ོས་�ོལ་�་འ�ོ་མཁན་ཚ�ར་འཇིགས་�ི་འ�ག ང་དེ་ཚ�་ལ་�ིས་�ོད་
�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་�ིད་ཅེས་ག�ངས་པས། 20ལན་�་ངས་འདི་�ར་�ས་པ་ཡིན། 
�ེད་ཁོ་ཚ�ར་�ིས་�ོད་�ེད་པར་མི་འ�ར། �ེད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་གསན་རོགས་ཤེས་ངས་�་
འ�ལ་�་�་ཡིན། དེ་ནས་�ེད་�ི་དོན་གནད་ཚང་མ་ལེགས་ཤིང་�ེད་�ི་�་�ོག་ཐར་བར་འ�ར་རོ། 21གལ་�ིད་
�ེད་�ིས་མགོ་བཏགས་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་འ�་ཡོང་�འི་�ོར་ཞལ་གཟིགས་ཤིག་ང་
ལ་�ོན་གནང་�ང་། 22དེའི་ནང་ངས་ཡ་�་�འི་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་ནང་�ག་པའི་�ད་མེད་�མས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་
ཡའི་�ལ་པོའི་དཔོན་པོ་ཚ�འི་སར་འ�ིད་དོ། དེ་ཆོ་འ�ོ་�བས་ཇི་འ�་བ�ོད་བཞིན་པར་གསན་ཞིག། �ལ་པོའི་
�ོགས་པོ་ལེགས་ཤོས་ཚ�ས་ཁོ་ལ། ལམ་ལོག་འ�ིད་ནས་ཁོང་ཐོག་དབང་བ�ར་�ས། ད་�་ཁོང་ཞབས་འདམ་�བ་
ནང་དིམ་མོ། ཁོང་གི་�ོགས་ཚ�ས་ཁོང་�ངས་སོ། 23དེ་ནས་ངས་�་མ�ད་ནས། �ེད་�ི་�ད་མེད་�མས་དང་�་
�་�མས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་ཚ�འི་སར་འ�ིད་པ་དང་�ེད་�ང་དེ་ཚ�་ལས་ཐར་བར་མི་འ�ར། �ེད་ལ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་
ཡའི་�ལ་པོས་བཙ�ན་�་འ�ིད་པ་དང་�ོང་�ེར་འདི་�ལ་བཞིན་བ�ེགས་པར་�འོ། 24ལན་�་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་
ག�ངས་པ། ང་ཚ�འི་དབར་�ི་�ད་ཆ་དེ་བཞིན་�ས་�ང་མ་ཤེས་པ་�ོས་ཤིག་དང་། �ོད་�ི་�ོག་ལ་ཉེན་ཁ་མི་
ཡོང་། 25ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་�ོད་དང་ང་གཉིས་�ད་ཆ་བཤད་པ་དེ་ཚ�ས་ཐོས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�་�ོད་སར་ཡོང་ནས། 
ང་ཚ�འི་�ད་ཆ་ཇི་�ང་བ་�མས་དེ་ཚ�ས་འ�ི་བར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�ར་�ོད་�ིས་ཆ་ཚང་བཤད་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ོག་
ཐོག་མི་གཏོང་བའི་ཁས་ལེན་�ས་པ་དང་། 26དེ་ཚ�ར་�ོད་�ིས་ང་ལ་�ོད་རང་བཙ�ན་�་འཆི་�་མ་གཏོང་རོགས་
གནང་ཞེས་�་བ་�ལ་བ་དེ་བ�ོད་ཅིག 27དེ་ནས་ལས་�ེད་པ་ཚ�་ཡོང་ནས་ང་ལ་�ད་ཆ་�ིས་པ་དང་། ངས་�ལ་
པོས་ང་ལ་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་�ར་ཁོ་ཚ�ར་�ས་པ་ཡིན། དེ་ཚ�ས་གཞན་གང་ཡང་�ེད་མ་�བ་བོ། གང་ལ་ཟེར་
ན། �ས་�ང་ང་ཚ�འི་དབར་�ད་ཆ་�ང་བ་ཐོས་མེད་དོ། 28ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དབང་བ�ང་མ་�ས་བར་�་ང་ལ་ཕོ་
�ང་གི་�མས་རར་གཞག་གོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 39 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ངས་པ།  

1ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་ད�་པའི་�་བ་བ�་པར་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་
ཛར་�ིས་ཁོང་གི་དམག་ད�ང་ཆ་ཚང་དང་བཅས་པས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་བཙན་�ོལ་�ས་སོ། 2ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་�ལ་པོ་
གནང་བའི་ལོ་བ�་གཅིག་པའི་�་བ་བཞི་པའི་ཚ�ས་ད�་པར་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་�མས་བཤིགས་སོ། 3(ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་བཙན་བ�ང་�་�བས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་ལས་�ེད་པ་མཐོ་བ་�མས་དང་། ནེར་གལ་ས་རེ་ཟེར་དང་
སམ་གར་ནེ་བྷོ་དང་སར་སེ་ཀིམ་དང་གཞན་ནེར་གལ་ས་རེ་ཟེར་བཅས་ཡོང་ནས་�ལ་�ོའི་ད�ིལ་�་བ�ད་དོ།) 



ཡེར་མི་�ཱ། 

4�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་དང་ཁོང་གི་དམག་མི་ཚང་མས་དེ་ཚ�་ཇི་�ར་ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང་བ་དང་། མཚན་མོའི་
�བས་�ོང་�ེར་ནས་�ོས་ཐབས་གནང་ངོ་། ཁོང་ཚ�་�ལ་པོའི་�མ་རར་བ�ད་ནས་�གས་རི་གཉིས་འ�ེལ་བའི་
�ལ་�ོའི་ལམ་ནས་ཐོན་�ེ་ཡོར་དན་�ི་�ང་གཤོང་གི་�ོགས་�་�ོས་སོ། 5འོན་�ང་བྷེ་བྷི་ལོན་པའི་དམག་ད�ང་
གིས་ཁོ་ཚ�ར་�ེད་དེད་�ིས། ཡེ་རི་ཀོའི་འ�མ་�ི་ཐང་�་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ལ་བ�ངས་སོ། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ལ་པོ་
ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་ཧ་མད་�ི་མངའ་�ལ་རིབ་�ཱའི་�ོང་�ེར་ནང་བ�གས་ཡོད་སར་འ�ིད་པ་དང་། ནེ་�་ཀད་ནེ་
ཛར་�ིས་ཁོང་ལ་�ིམས་གཏོང་གནང་ངོ་། 6རིབ་�ཱ་�་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་ཁོང་གི་མཐོང་སར་ཁོང་གི་�ས་ཚ�ར་ཉེས་པ་
�ོག་ཐོག་�་བཏང་བ་དང་། ཡ་�་�་པའི་ལས་�ེད་པ་�མས་�ང་བསད་དོ། 7དེ་�ེས་ཁོང་གིས་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱའི་
མིག་གཉིས་བཏོན་ནས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་�གས་ཐག་�བ་ནས་འ�ིད་དོ། 8�བས་དེར་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་ཚ�ས་�ལ་
པོའི་ཕོ་�ང་དང་མི་མང་ཚ�འི་ཁང་�ིམ་�མས་བ�ེགས་པ་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�གས་རི་�མས་བཤིགས་སོ། 
9མཐའ་མར་དམག་�ི་ནེ་�་ཛ་ར་དྷན་�ིས་�ོང་�ེར་�་�ག་པའི་མི་མང་དང་ངོ་�ོལ་�་མཁན་ཚ�་དང་བཅས་
པ་བཙ�ན་པ་�ར་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ིད་དོ། 10ཁོང་གིས་ཡ་�་�འི་�ལ་�་མི་�ོ་ཤོས་�་དངོས་གང་ཡང་མེད་
མཁན་ཚ�་བཞག་པ་དང་ཁོང་ཚ�ར་�ན་ཚལ་�ི་ཞིང་ཁ་�ད་དོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ་�ོད་བ�ོལ་བཏང་བ།  

11�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་དམག་�ི་ནེ་�་ཛ་ར་དྷན་ལ་གཤམ་གསལ་བཀའ་�མས་གཏོང་དགོས་པའི་
བཀོད་�བ་གནང་ངོ་། 12སོང་ལ་ཡེར་མི་�ཱ་འཚ�ལ་ནས་ཁོ་ལ་བ�་�ོགས་ཡག་པོ་�ེད་དགོས། ཁོ་ལ་གནོད་པ་མ་
�ས་པར་ཁོའི་འདོད་པ་�ར་�་དགོས་ཤེས་སོ། 13དེར་བ�ེན་ནེ་�་ཛ་ར་དྷན་དང་མཉམ་�་ལས་�ེད་པ་གཙ�་བོ་
ནེ་�་ཤཛ་བྷན་དང་ནེར་གལ་ཤརེ་ཟེར་དང་གཞན་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་དཔོན་པོ་ཚང་མས། 14ང་ཕོ་�ང་གི་�མས་ར་
ནས་འ�ིད་དེ། དེ་ཚ�ས་ཤ་ཕན་�ི་ཚ་བོ་དང་ཨ་ཧི་ཀམ་�ི་�་གྷེ་དལ་�ཱའི་བ�་�ོགས་འོག་བཞག་པ་དང་། ང་ལ་
�ོན་མེད་བདེ་བར་�ིམ་�་བ�ེལ་�་ཁོའི་ལས་འགན་ཡིན། དེར་བ�ེན་ང་མི་མང་གི་�ོད་�་དེར་བ�ད་དོ༎  

ཨེ་བྷེད་མེ་ལེག་གི་རེ་བ།  

15ང་ཕོ་�ང་གི་�མས་རའི་བཙ�ན་ནང་�་ཡོད་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། 16�ན་
དབང་ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་འདི་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་པ་ཨེ་བྷེད་མེ་
ལེག་ལ་ཤོད་ཅིག་ག�ངས་པ་དང་། ཇི་�ར་ངས་�་�་ཡིན་བ�ོད་པ་�ར་ངས་�ོང་�ེར་འདིར་�ོར་བཤིགས་
གཏོང་�་ཡིན་པ་ལས་འཕེལ་�ས་གཏོང་�་མ་ཡིན་ནོ། དེ་�ར་�ང་�བས་དེ་ཚ�་མཐོང་བར་�ོད་དེར་གནས་
པར་འ�ར་རོ། 17འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་�ོབས་པ་དང་�ོད་�ིས་འཇིགས་པའི་མི་ཚ�འི་ལག་�་
�ོད་�ིས་�ོད་མི་�ེད་དོ། 18ངས་དེ་�ར་�ོད་�ོག་ཐོག་གཏོང་བར་མི་འ�ར་བ་དང་། �ོད་བདེ་བར་འཇོག་པར་
འ�ར། ངས་�ོད་�ི་�ོག་ཐར་བར་�་�་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་�ིས་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་�ས་ཡོད་ཅེས་ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  



ཡེར་མི་�ཱ། 

ཡེར་མི་�ཱ། 40 

ཡེར་མི་�ཱ་གྷེ་དལ་�ཱ་དང་མཉམ་�་བ�གས་པ།  

1དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་དམག་�ི་ནེ་�་ཛ་ར་དྷན་�ིས་ར་�ཱ་ནས་�ོད་བ�ོལ་བཏང་བའི་�ེས་ང་
ལ་བཀའ་གནང་བ། ང་ལ་�གས་�བ་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་�་�འི་མི་�མས་དང་མཉམ་�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་
བཙ�ན་�་འ�ིད་དོ། 2དམག་�ི་དེས་ང་�ར་�་འ�ིད་ནས་ང་ལ་�ས་པ། �ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ལ་འདིར་�ོར་བཤིགས་གནང་�འི་ཉེན་བ�་གཏོང་གནང་ཡོད་དོ། 3ད་�འི་�ེན་ངན་འདི་ཁོང་
རང་གིས་བཀའ་གནང་བ་�ར་མཛད་ཡོད། དེ་ཚ�་ནི་�ོད་�ི་མི་མང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་
པ་�ིས་པ་དང་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པའི་�ེན་�ིས་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 4ད་ངས་�ོད་�ི་ལག་ནས་�གས་ཐག་
བ�ོལ་ནས་�ོད་རང་དབང་�་གཏོང་�་ཡིན། �ོད་ང་དང་མཉམ་�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ོ་འདོད་ཡོད་ན་དེ་
�ར་�ས་ན་འ�ིགས་�་དང་། ངས་�ོད་ལ་བ�་�ོགས་�་�་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་�ོད་ང་མཉམ་�་འ�ོ་འདོད་མེད་
ན་ཡོང་མི་དགོས་སོ། �ོད་ལ་�ལ་ཆ་ཚང་འདམས་�་ཡོད་པ་དང་། �ོད་རང་གང་�་འ�ོ་དགོས་པ་འ�ོ་ན་
འ�ིགས་སོ། 5ངས་ལན་འདེབས་གང་ཡང་མ་�ས་�བས། ནེ་�་ཛ་ར་དྷན་�ིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོས་ཡ་�་
�འི་�ོང་�ེར་ཚ�འི་�ིད་�ོངས་པར་བ�ོས་པ་ཤ་ཕན་�ི་ཚ་བོ་ཨ་ཧི་ཀམ་�ི་�་གྷེ་དལ་�ཱའི་�ར་�ིར་སོང་ཞིག 
�ོད་ཁོ་དང་མཉམ་�་མི་མང་གི་�ོད་�་བ�ད་ན་�ིགས་པ་དང་། ཡང་ན་�ོད་གང་�་འ�ོ་དགོས་བསམ་ན་དེར་
སོང་ཞིག་�ས་པ་དང་། དེ་ནས་ཁོས་ང་ལ་�ན་པ་དང་ཟས་�ན་�་�ད་ནས་ང་རང་གི་འདོད་པའི་ལམ་�་འ�ོ་
�་བ�ག་གོ 6ངས་མིཛ་�ཱའི་གྷེ་དལ་�ཱའི་སར་�ོད་པར་སོང་ནས་�ལ་དེར་�ག་འ�ོས་ཡོད་པའི་མི་མང་ཚ�་
མཉམ་�་བ�ད་དོ༎  

ཡ་�་�་པའི་�ིད་�ོངས་པ་གྷེ་དལ་�ཱ།  

7ཡ་�་�་པའི་དཔོན་པོ་འགའ་ཞིག་དང་དམག་མི་འགའ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་མགོ་བཏགས་�ས་མེད་དེ། དེ་ཚ�ས་བྷེ་
བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོས་གྷེ་དལ་�ཱ་�ལ་དེའི་མི་མང་�ོ་ཤོས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་མ་འ�ིས་པ་ཚ�འི་བ�་�ོགས་�་
མཁན་བཟོས་པ་ཐོས་སོ། 8དེར་བ�ེན་ནེ་ཐན་�ཱའི་�་ཨིཤ་མ་ཨེལ་དང་ཀ་རི་ཨའི་�་ཡོ་ཧ་ནན་དང་ཏན་�་མེད་
�ི་�་སེ་ར་�ཱ་དང་ནེ་ཏོ་�ཱ་ནས་ཨེ་ཕའི་�་ཚ�་དང་མ་�་ནས་ཡེ་ཡེ་ཛ་ནི་�ཱ་རང་གི་འཁོར་དང་བཅས་མིཛ་�ཱ་�་
གྷེ་དལ་�ཱའི་སར་སོང་ངོ་། 9གྷེ་དལ་�ཱས་དེ་ཚ�་ལ་�ས་པ། �ོད་ཚ�ས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་ཚ�ར་མགོ་བཏགས་�་དགོས་
པའི་ཆེད་འཇིགས་མི་དགོས་པའི་ངས་ཁས་ལེན་�་�་ཡིན། �ོད་ཚ�་�ལ་འདིར་གཞིས་ཆགས་ནས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་
ཡའི་�ལ་པོའི་ཞབས་�ི་�ས་ཤིག་དང་�ོད་ཚ�ར་�་བ་ལམ་འ�ོ་ཡོང་ངོ་། 10ང་མིཛ་�ཱ་�་�ོད་ཅིང་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་
པ་ཚ�ར་འདིར་ཡོང་�བས་�ོད་ཚ�འི་�་ཚབ་�ེད་དོ། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་�ན་ཆང་དང་ཤིང་འ�ས་དང་�་�འི་
�མ་བཅས་པ་བ�ས་ནས་གསོག་འཇོག་དང་�ོད་ཚ�ས་དབང་བའི་�ོང་གསེབ་ནང་གནས་�ོད་�ེད་ཆོག་གོ 
11�བས་དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་མོ་ཨབ་�་ཡོང་བ་�མས་དང་ཨམ་མོན་དང་ཨེ་དྷོམ་དང་གཞན་�ལ་ཁག་�་ཡོད་
མཁན་ཚང་མས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་འགའ་ཤས་ཡ་�་�ར་�ོད་བ�ག་པ་དང་། གྷེ་དལ་�ཱ་



ཡེར་མི་�ཱ། 

དེ་ཚ�འི་�ིད་�ོངས་པ་བཟོས་པ་བཅས་ཐོས་སོ། 12དེ་འ�་སོང་ཙང་དེ་ཚ�་ཁ་འཐོར་ནས་གནས་པའི་ས་�ལ་ནས་
ཐོན་�ེ་ཡ་�་�ར་�ིར་ལོག་གོ དེ་ཚ�འི་མིཛ་�ཱ་�་གྷེ་དལ་�ཱའི་སར་�ེབས་པ་དང་དེར་�ན་ཚལ་དང་ཤིང་འ�ས་
�ོན་ཆེ་བ�ས་སོ༎  

གྷེ་དལ་�ཱ་ལ་བསད་པ།  

13དེ་�ེས་ཡོ་ཧ་ནན་དང་མགོ་བཏགས་མ་�ས་པའི་དམག་མིའི་འགོ་འ�ིད་ཚ�་མིཛ་�ཱ་�་གྷེ་དལ་�ཱའི་སར་�ིན་
ནས། 14�ེད་�ིས་ཨམ་མོན་�ི་�ལ་པོ་�ཱ་ལིསི་�ིས་�ེད་གསོད་པར་ཨིཤ་མ་ཨེལ་བཏང་བ་མི་མ�ེན་ནམ་ཞེས་
ཁོང་ལ་�ས་སོ། འོན་�ང་གྷེ་དལ་�ཱས་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་གནང་ངོ་། 15དེ་ནས་ཡོ་ཧ་ནན་�ིས་ཁོང་ལ་�ིག་�་ང་
ཨིཤ་མ་ཨེལ་གསོད་�་གཏོང་རོགས་གནང་། དེ་�ས་�ང་ཤེས་�ི་མ་རེད། ཁོས་�ེད་ལ་གསོད་�་ཅི་ལ་འ�ག། 
དེས་�ེད་�ི་ཉེ་འཁོར་�་ཡོད་པའི་ཡ་�་�་པ་�མས་ཁ་འཐོར་ནས་ཡ་�་�ར་�ག་�ས་མི་མང་གི་�ེང་�་�ེན་
ངན་ཡོང་བར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ། 16འོན་�ང་གྷེ་དལ་�ཱས་ལན་�། དེ་�ར་མ་�ེད་ཅིག། �ེད་�ིས་ཨིཤ་མ་ཨེལ་
�ོར་ལ་བཤད་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པ་མི་�ིད་ཅེས་ག�ངས་སོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 41 

1ལོ་དེའི་�་བ་བ�ན་པར་ཨེ་ལི་ཤ་མའི་ཚ་བོ་དང་ནེ་ཐན་�ཱའི་�་ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ལ་པོའི་�ིམ་ཚང་གི་ནང་མི་
དཔོན་པོའི་གཙ�་བོའི་�ས་ཡིན་པ་དེ། མི་བ�་དང་བཅས་མིཛ་�ཱ་�་གྷེ་དལ་�ཱ་མཇལ་བར་�ིན་ནོ། �བས་དེར་དེ་
ཚ�་ཚང་མ་མཉམ་�་ཁ་ཟས་བཟས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 2ཨིཤ་མ་ཨེལ་དང་ཁོང་གི་མི་བ�་པོས་རང་གི་རལ་�ི་
བཏོན་ནས་གྷེ་དལ་�ཱ་བསད་དོ། 3ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ིས་མིཛ་�ཱ་�་གྷེ་དལ་�ཱ་མཉམ་�་ཡོད་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་དང་བྷེ་བྷི་ལོན་པའི་དམག་མི་དེར་ཡོད་པ་བཅས་ཚང་མ་བསད་དོ། 4སང་ཉིན་དེར་�ས་�ང་གྷེ་དལ་�ཱ་
བ�ོང་པ་མ་ཐོས་པའི་�ོན་ལ། 5ཤེ་ཀེམ་དང་ཤི་�ཱོ་དང་ས་མར་ཡ་ནས་མི་བ�ད་�་ཐམ་པ་འ�ོར་རོ། དེ་ཚ�ས་
རང་གི་�་ར་བཞར་ཡོད་པ་དང་རང་གི་གོས་�ལ་ནས་རང་གི་�ིས་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་འ�་དང་བ�ག་�ོས་
མཆོད་ཁང་�་འ�ལ་བར་འ�ེར་བཞིན་ཡོད། 6དེར་བ�ེན་ཨིཤ་མ་ཨེལ་མིཛ�་�ཱ་ནས་དེ་ཚ�་དང་འ�ད་པར་�་
བཞིན་�ིན་ནོ། ཁོ་དེ་ཚ�་སར་འ�ོར་བ་དང་ཁོས་གྷེ་དལ་�ཱ་ལ་མཇལ་བར་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 7དེ་
ཚ�་�ོང་�ེར་ནང་འ�ོར་མ་ཐག་ཨིཤ་མ་ཨེལ་དང་ཁོའི་མི་ཚ�ས་དེ་ཚ�་བསད་ནས་དེ་ཚ�འི་རོ་�ོན་པའི་ནང་�་
ད�གས་སོ། 8འོན་�ང་དེའི་ནང་ཡོད་མི་བ�་པོས་ཨིཤ་མ་ཨེལ་ལ་ང་ཚ�་མ་གསོད་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། ང་
ཚ�འི་ཞིང་ཁའི་ནང་འ�་དང་�ོ་དང་�་�འི་�མ་དང་�ང་�ི་བཅས་�ས་ཡོད་ཅེས་�ས་པས། དེར་བ�ེན་ཁོས་དེ་
ཚ�་མ་བསད་དོ། 9ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ི་ཁོས་བསད་པའི་རོ་ད�གས་སའི་�ོན་པ་དེ་བཞིན་�ལ་པོ་ཨ་སས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་�ལ་པོ་བྷ་ཤས་ཁོང་ལ་འཐབ་�ོལ་�་�བས་�ས་པས་�ོན་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད། ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ིས་�ོན་པ་དེའི་
ནང་རོས་བཀང་ངོ་། 10དེ་ནས་ཁོས་དམག་�ི་ནེ་�་ཛ་ར་དྷན་�ིས་གྷེ་དལ་�ཱའི་བ�་�ོགས་འོག་བཞག་པའི་�ལ་
པོའི་�ས་མོ་ཚ�་དང་མིཛ་�ཱ་�་�ག་�ས་མི་མང་ཚང་མ་བཙ�ན་པ་བཟོས་སོ། ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ིས་བཙ�ན་པ་�མས་
འ�ིད་ནས་ཨམ་མོན་�ི་མངའ་�ལ་�ི་�ོགས་�་�ིན་ནོ། 11ཡོ་ཧ་ནན་དང་ཁོ་མཉམ་ཡོད་པའི་འགོ་འ�ིད་ཚ�ས་
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ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ིས་�ིམས་འགལ་�ི་ཉེས་པ་�ས་པ་�མས་ཐོས་སོ། 12དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�ས་རང་གི་མི་ཆོ་དང་མཉམ་
�་ཁོ་�ེས་�་སོང་བ་དང་གྷི་བི་ཨོན་�ི་�་�ིང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཉེ་འ�མ་�་�ེས་ཟིན་ནོ། 13ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ི་
བཙ�ན་པ་ཚ�ས་ཡོ་ཧ་ནན་དང་དམག་མི་འགོ་འ�ིད་ཚ�་མཐོང་�བས་དེ་ཚ�་དགའ་བ་དང་། 14ཁ་བ�ར་ནས་དེ་
ཚ�འི་�ོགས་�་�གས་སོ། 15འོན་�ང་ཨིཤ་མ་ཨེལ་དང་ཁོའི་མི་བ�ད་ཡོ་ཧ་ནན་ནས་ཐར་བ་དང་ཨམ་མོན་�ི་
�ལ་�་�ོས་སོ། 16དེ་ནས་ཡོ་ཧ་ནན་དང་དམག་མི་འགོ་འ�ིད་�ིས་ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ིས་གྷེ་དལ་�ཱ་དང་དམག་མི་
ཚ�་དང་�ད་མེད་དང་�་�་དང་�ག་�མ་པ་དང་བཅས་བསད་ནས་མིཛ་�ཱ་ནས་བཙ�ན་�་འ�ིད་པའི་མི་མང་
གི་འགན་�ངས་སོ། 17-18དེ་ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་ཚ�ར་འཇིགས་བཞིན་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་
པོས་�ལ་�ི་�ིད་�ོངས་པར་བ�ོས་པ་གྷེ་དལ་�ཱ་ལ་ཨིཤ་མ་ཨེལ་�ིས་བསད་ཡོད་དོ། དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོ་
ནི་ཡ་པ་ཚ�་ལས་ཐར་བའི་ཆེད་ཨི་ཇིབ་�ོགས་�་ཐོན་ནོ། ལམ་�་དེ་ཚ�་བྷེད་ལེ་ཧེམ་�ི་ཉེ་འ�མ་�་ཀིམ་ཧམ་�་
བ�ད་དོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 42 

མི་མང་གིས་དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་ཡེར་མི་�ཱ་ལ་�ོན་ལམ་�བ་རོགས་�ས་པ།  

1དེ་ནས་ཀ་རི་ཨའི་�་ཡོ་ཧ་ནན་དང་ཧེ་ཤ་ཡའི་�་ཨ་ཛར་�ཱ་བཅས་དམག་མིའི་འགོ་འ�ིད་�མས་དང་མི་ཆེ་
�ང་ཚང་མ་མཉམ་�་ངའི་སར་ཡོང་ནས། 2ང་ལ་འདི་�ར་�ས་�ང་། �གས་�ེ་གཟིགས། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་གང་
�ས་པ་�ེད་རོགས་གནང་། ང་ཚ�འི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་�བ་རོགས་
གནང་། གསོན་པོར་འཚ�་བ་�མས་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ་�བ་རོགས་གནང་། �ེད་�ི་གཟིགས་པ་�ར་�ར་ང་ཚ�་
མང་པོ་ཡོད་པ་དང་ད་ཆ་ང་ཚ�་�ང་�ང་ལས་�ག་མེད་དོ། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་
ཚ�ར་འ�ོ་དགོས་པའི་ལམ་དང་ང་ཚ�ས་ཇི་�ར་�་དགོས་�ོན་གནང་བའི་ཆེད་�ོན་ལམ་�བ་རོགས་གནང་ཞེས་
�ས་སོ། 4ལན་�་ངས་དེ་�ར་ལེགས་སོ། ངས་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
�ོད་ཚ�ས་�ས་པ་�ར་གསོལ་བ་འདེབས་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་�མས་མ་�ས་པར་
�ོད་ཚ�ར་བ�ོད་�ར་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 5དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ས་པ། ང་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་ང་ཚ�འི་ཆེད་�་གནང་བའི་བཀའ་ཚང་མར་མ་ཉན་པ་ཡིན་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་
ཚ�འི་ཐོག་�་དཔང་པོ་བདེན་པ་དང་དམ་ཚ�ག་ཅན་ཡིན་པར་ཤོག 6ང་ཚ�འི་�ོ་ལ་བབས་�ང་མ་བབས་�ང་། ང་
ཚ�ས་�ེད་ལ་གསོལ་འདེབས་གནང་རོགས་�་སའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་
�་ཡིན། ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ཉན་ན་ང་ཚ�འི་�་བ་ཚང་མ་ལམ་འ�ོ་ཡོང་ངོ་༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེར་མི་�ཱའི་�ོན་ལམ་ལ་ལན་འདེབས་གནང་བ།  

7ཉིན་བ�འི་�ེས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་ལན་གནང་�ང་། 8དེར་བ�ེན་ངས་ཡོ་ཧ་ནན་དང་
ཁོང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་དམག་མིའི་འགོ་འ�ིད་ཚ�་དང་མི་མང་ཡོངས་དང་བཅས་�ད་བཏང་ནས། 9ངས་དེ་ཚ�་
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ལ་འདི་�ར་�ས་པ་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་�་བ་འ�ལ་བ་
གཏོང་ས་དེས་བཀའ་འདི་�ར་གནང་�ང་། 10�ོད་ཚ�་�་མ�ད་�ལ་འདིར་གནས་�ོད་�་འདོད་ཡོད་ན་ངས་
�ོད་ཚ�་བཟོ་�་དང་�ོར་བར་མི་�འོ། ངས་�ོད་ཚ�་བཏབ་པ་ལས་བཀོག་པར་མི་�འོ། ངས་�ོད་ཚ�་�ོར་བཤིགས་
བཏང་བས་ང་ལ་སེམས་�ག་ཚད་མེད་�ང་ངོ་། 11བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོར་འཇིགས་�་མཚམས་འཇོགས་�ོས་
ཤིག ང་�ོད་ཚ�་མཉམ་�་ཡོད་པ་དང་ངས་�ོད་ཚ�་ཁོང་གི་དབང་འོག་ནས་�ོབས་�་ཡིན་ནོ། 12གང་ལ་ཟེར་ན། 
ང་�ིང་�ེ་ཅན་ཡིན་པ་དང་ངས་ཁོ་ལ་�ོད་ཚ�ར་�ིང་�ེ་�ོན་འ�ག་�་དང་�ོད་ཚ�་�ིམ་�་�ིར་ལོག་འ�ག་�་
ཡིན་ཞེས། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 13-15འོན་�ང་�ོད་ཚ�་ཡ་�་�ར་�ག་�ས་ཡོད་པའི་མི་
མང་�མས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་པ་དང་། �ལ་འདིར་གནས་
�ོད་མི་�ེད་པ་བཅས་�ེད་མི་�ང་། �ོད་ཚ�ས་ང་ཚ�་འདིར་མི་�ོད་པར་ང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་�ོད་པར་འ�ོ་གི་ཡིན། 
དེར་ང་ཚ�ས་དམག་གི་གདོང་ལེན་�ེད་མི་དགོས་པ་དང་དམག་གི་�་ཡང་མི་ཐོས་པ་དང་�ོགས་པར་�ོད་མི་
དགོས་ཅེས་བ�ོད་མི་�ང་། གལ་�ིད་དེ་�ར་བ�ོད་པ་ཡིན་ན་�ན་དབང་ཅན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་�ར་བཀའ་གནང་ངོ་། �ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་སོང་ནས་དེར་གནས་�ོད་�་�ར་�ོ་ཐག་
ཆོད་ཡོད་ན། 16�ོད་ཚ�ས་འཇིགས་པའི་དམག་དེ་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་ཡོང་�་དང་། �ོད་ཚ�ས་འཇིགས་པའི་བ�ེས་
�ོམ་དེ་�ོད་ཚ�འི་�ེས་�་ཡོང་�་དང་། �ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་འཆི་བར་འ�ར་རོ། 17ཨི་ཇིབ་�་སོང་ནས་དེར་གནས་
�ོད་�་�ར་ཐག་ཆོད་ཟིན་པའི་མི་མང་�མས་དམག་གམ་�་གེའམ་ནད་ཡམས་བཅས་�ིས་འཆི་བར་འ�ར། 
ངས་དེ་ཚ�འི་�ེང་འབེབས་�་�ེན་ངན་ལས་དེ་ཚ�་གཅིག་�ང་མི་འཚ�་བ་དང་གཅིག་�ང་ཐར་བར་མི་འ�ར་རོ། 
18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ཇི་�ར་ངའི་ཁོང་�ོ་�ག་པོས་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�ི་མི་མང་�ེང་ཕོག་པ་�ར། �ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་སོང་བ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�འི་�ེང་ངའི་ཁོང་�ོ་�ག་པོ་ཕོག་པར་
འ�ར། �ོད་ཚ�་འཇིགས་�་�ང་བའི་གནས་ཏངས་�་འ�ར་བ་དང་། དེ་ཧོན་ཐོར་བའི་�ས་མོར་འ�ར་བ་དང་། 
མི་མང་གི་�ོད་ཚ�ར་བ�ས་བཅོས་�ེད་ཅིང་�ོད་ཚ�འི་མིང་དམོད་པར་འབོད་པར་�ེད། �ོད་ཚ�ས་�ལ་འདི་ནམ་
ཡང་�ར་མཐོང་བར་མི་འ�ར་རོ། 19དེ་ནས་ངས་�་མ�ད་ནས་�ས་པ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ཡ་�་
�ར་�ག་པའི་མི་མང་�མས་ཨི་ཇིབ་�་མ་འ�ོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། དེ་འ�་སོང་ཙང་ངས་�ོད་ཚ�ར་ད་�་ཉེན་
བ�་གཏོང་�་ཡིན། 20�ོད་ཚ�ས་ནོར་འ�ལ་ཚབ་ཆེ་�ེད་བཞིན་ཡོད་པས། �ོད་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་ཆེད་ང་ལ་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་རོགས་�ས་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་གི་བཀའ་�མས་
�བ་�འི་ཁས་ལེན་�ས་ཡོད་དོ། 21ད་�་ངས་�ོད་ཚ�ར་བཤད་ཡོད་ན་ཡང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་ཤོད་པར་གཏོང་གནང་བ་�མས་ལ་ཉན་མེད་དོ། 22དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�་སོང་ནས་གནས་�ོད་
�་བའི་�ལ་དེར་�ོད་ཚ�་དམག་དང་�་གེ་དང་ནད་ཡམས་བཅས་�ིས་འཆི་�་ཡིན་པ་དེ་�ན་པར་�ིས་ཤིག།  

ཡེར་མི་�ཱ། 43 

ཡེར་མི་�ཱ་ཨི་ཇིབ་�་འ�ིད་པ།  



ཡེར་མི་�ཱ། 

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་ངས་དེ་ཚ�་ལ་བཀའ་བཤད་པར་གཏོང་གནང་བ་ཐམས་ཅད་
ངས་བཤད་ཚར་བ་ཡིན། 2དེ་ནས་ཧོ་ཤ་�ཱའི་�་ཨ་ཛར་�ཱ་དང་ཀ་རི་ཨའི་�་ཡོ་ཧ་ནན་དང་གཞན་ཏམ་འདོད་
ཅན་�ི་མི་ཚ�ས་ང་ལ་འདི་�ར་�ས་སོ། �ོད་�ིས་�ན་ཤོད་བཞིན་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�་གནས་�ོད་�ེད་པར་མ་འ�ོ་ག�ངས་བར་�ོད་ལ་གཏོང་གནང་མེད་དོ། 3བྷེ་བྷི་ལོ་
ནི་ཡ་པ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་�ེང་དབང་བ�ར་�ེད་�བ་པ་དང་ང་ཚ�་གསོད་པ་དང་ཡང་ན་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ིད་
�བ་པའི་ཆེད་ནེ་རི་�ཱའི་�་བྷ་�ག་གིས་ང་ཚ�འི་�བ་འགལ་�་�ོད་ལ་ད�གས་ཤིང་བ�བ་བོ། 4དེར་བ�ེན་ཡོ་
ཧ་ནན་དང་དམག་མིའི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�་དང་མི་མང་བཅས་པ་�ས་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་�་�ར་�ོད་
ག�ང་པའི་བཀར་མ་ཉན་ནོ། 5དེ་ནས་ཡོ་ཧ་ནན་དང་དམག་མིའི་འགོ་འཛ�ན་ཚང་མས་ཡ་�་�་ནས་�ག་�ས་
�མས་ཨི་ཇིབ་�་འ�ིད་པ་དང། �ལ་ཁབ་གཞན་ནས་ཁ་འཐོར་�་གནས་པའི་མི་མང་�མས། 6�ོ་དང་�ད་མེད་
དང་�་�ག་དང་�ལ་པོའི་�ས་མོ་བཅས་ཁོ་ཚ�་མཉམ་�་འ�ིད་ནས་ཐོན་ནོ། དེ་ཚ�ས་ནེ་�་ཛ་ར་དྷན་�ིས་གེ་ད་
ལི་ཡའི་བ�་�ོགས་འོག་བཞག་པའི་མི་�མས་དང་བྷ་�ག་དང་ང་བཅས་པ་ཚང་མ་འ�ིད་དོ། 7དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར། ཨི་ཇིབ་�ི་�ོང་�ེར་ཏ་ཕན་ཧེསེ་བར་�ིན་ནོ། 8-9དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་འདི་�ར་གནང་ངོ་། �ོ་ཆེན་པོ་འགའ་ཤས་�ང་ནས་�ོང་�ེར་འདིའི་ག�ང་གི་ཁང་
པའི་འ�ལ་�ོའི་མ�ན་�་ཨར་ཁའི་�ོ་བཅལ་འོག་�ས་ཤིག དེ་�ར་�ོད་�ིས་�ས་པ་དེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་འགའ་
ཤས་�ིས་མཐོང་བ་�ོས་ཤིག 10དེ་ནས་དེ་ཚ�་ལ་ང་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་གིས། ངའི་ཞབས་�ི་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་ས་གནས་འདིར་འ�ིད་པ་དང་། 
ཁོང་གིས་�ོད་�ིས་�ས་པའི་�ོ་འདི་ཚ�འི་�ེང་�ལ་�ི་�བ་ནས་ས་�ལ་ཡོངས་�་ཁོང་གི་�ལ་པོའི་�ར་�མས་
�བ་པར་འ�ར་ཞེས་�ས་ཤིག 11ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་ཡོང་ནས་ཨི་ཇིབ་འཕམ་པར་�ེད་པར་འ�ར། མི་མང་ནད་
ཡམས་�ིས་འཆི་�ར་བ�ོས་པ་�མས་ནད་ཡམས་�ི་འཆི་བར་འ�ར། བཙ�ན་�་འ�ིད་པ་དང་བཙ�ན་�་འ�ིད་
པར་འ�ར། དམག་�་གསོད་པར་བ�ོས་པ་�མས་དམག་�་གསོད་པར་འ�ར། 12ངས་ཨི་ཇིབ་�ི་�་ཁང་�མས་
མེར་བ�ེགས་པ་དང་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོས་དེ་ཚ�འི་�་�མས་མེར་བ�ེག་པའམ་ཡང་ན་འ�ེར་བར་�ེད་དོ། 
�ག་�ི་ཞིག་གིས་རང་གི་གོས་ནས་ཤིག་གཙང་མར་�ག་པ་�ར་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོས་ཨི་ཇིབ་�ལ་གཙང་
མར་�ག་ནས་�ལ་ཁའི་ངང་འཇོག་པར་མཛད་དོ། 13ཁོས་ཨི་ཇིབ་�ི་ཧེ་ལི་ཨོ་པོ་ལིསེ་�ི་�ོའི་�ན་�ེན་�་ཆེན་
�མས་མེད་པར་བཟོ་པ་དང་། ཨི་ཇིབ་པའི་�་ཚ�འི་�་ཁང་ཚ�་ཡང་�ེག་པར་མཛད་དོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 44 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་�་ཡོད་པའི་ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་ཚ�ར་ག�ང་འ�ིན་གནང་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་�ི་མིག་དྷོལ་དང་ཐ་ཕན་ཧེས་དང་མེམ་ཕིསི་�ོང་�ེར་�མས་དང་�ོ་�ོགས་
�ལ་�ི་�ང་པར་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་�ོར་ལ་ང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་�ང་། 2�ན་
དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ོད་ཚ�་རང་ཉིད་�ིས་
ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་གཞན་ཡ་�་�་�ོང་�ེར་ཚང་མའི་ནང་�ོར་བཤིགས་བཏང་ཡོད། ད་�་ཡང་དེ་ཚ�་�ང་



ཡེར་མི་�ཱ། 

གོག་�་གནས་ཡོད་པ་དང་། དེར་�ོད་མཁན་�་ཡང་མེད་དོ། 3གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�འི་མི་མང་གིས་ལས་ངན་པ་
�ིས་པ་དང་ང་ལ་�ོ་�་འ�ག་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�ས་�་གཞན་ཚ�ར་མཆོད་པ་�ལ་བ་དང་�ོད་དང་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་
ཚ�ས་�་བ་ནས་མ་མཆོད་པའི་�་གཞན་ཚ�འི་ཞབས་�ི་�་ཡོད་དོ། 4ངས་ངའི་ཞབས་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�་�་མ�་
བཏང་ནས་�ོད་ཚ�ར་ང་མི་དགའ་བའི་�་བ་ཐབས་�ག་དེ་ཚ�་མ་�ེད་ཅིག་�ས་ཡོད་དོ། 5འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་མི་
ཉན་པ་མ་ཟད་དོ་�ང་ཙམ་ཡང་མ་�ས་པར། �ོད་ཚ�ས་�་གཞན་ཚ�ར་དམར་མཆོད་འ�ལ་�་�ོལ་ངན་པ་དེ་ཚ�་
དོར་མེད་དོ། 6དེ་འ�་སོང་ཙང་ངའི་�ོ་བ་དང་ཚ�ག་�ག་པོ་ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་ཁག་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�་
ལམ་�ེང་ཕབ་ནས་དེ་ཚ�་མེར་བ�ེགས་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་�ང་གོག་�་�ག་ཡོད་པ་དང་། དེང་སང་ཡང་
འཇིགས་�་�ང་བའི་མཐོང་�ལ་�་འ�ར་ཡོད་དོ། 7དེ་འ�་སོང་ཙང་ང་�ན་དབང་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ས་�་བ་ངན་པ་དེ་�ར་ཅིའི་�ིར་�ེད་བཞིན་ཡོད་འ�ི་�་ཡིན། 
�ོད་ཚ�ས་�ོ་དང་�ད་མེད་དང་�་�ག་དང་�ིས་པ་བཅས་�ི་�ེང་�ེ་ངན་ཕབ་ནས་�ོད་ཚ�འི་མི་མང་�་ཡང་མི་
�ག་པ་བཟོས་འདོད་ཡོད་དམ། 8�ོད་ཚ�་གནས་�ོད་�ེད་ཡོད་པའི་ཨི་ཇིབ་�ལ་འདིར་�ོད་ཚ�ས་�་འ�ར་
མཆོད་ཅིང་�་གཞན་ཚ�ར་དམར་མཆོད་�ལ་ནས་ང་ཅི་ལ་�ོ་�་འ�ག་གིས་ཡོད་དམ། �ོད་ཚ�ས་ས་གཞིའི་མི་
རིགས་ཡོངས་�ིས་�ོད་ཚ�ར་དམའ་འབེབས་�ེད་པ་དང་། �ོད་ཚ�འི་མིང་དམོད་པར་འབོད་�ིར་�ོད་ཚ�་རང་
ཉིད་མེད་པར་བཟོ་�ར་�ེད་པ་ཡིན་ནམ། 9�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་དང་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཚ�་དང་དེ་ཚ�འི་�ད་མེད་
དང་བཅས་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་�ང་མ་ཚ�ས་ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་ཚ�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�་ལམ་�ེང་�ོད་�ལ་
ངན་པ་�ས་པ་�མས་བ�ེད་སོང་ངམ། 10འོན་�ང་�ས་ད་རིང་བར་�ོད་ཚ�་ཉམ་�ང་�ིས་མེད་དོ། �ོད་ཚ�ས་ང་
ལ་�ས་ཞབས་�ས་མེད་པ་དང་། ངས་�ོད་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་�ད་པའི་བཀའ་�ིམས་�ར་བ�ད་མེད་
དོ། 11དེ་འ�་སོང་ཙང་ང་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག། �ོད་ཚ�འི་�བ་
འགལ་�་འ�ར་ནས་ཡ་�་�་ཚང་མ་མེད་པར་བཟོའོ། 12ཡ་�་�འི་མི་མང་�ག་མ་�མས་ཨི་ཇིབ་�་གནས་�ོད་
�ེད་པར་འ�ོ་མཁན་�མས་ངས་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན། དེ་ཚ�་ཆེ་�ང་ཚང་མ་ཨི་ཇིབ་�་
དམག་འམ་�་གེས་འཆི་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་འཇིགས་�་�ང་བའི་མཐོང་�ལ་�་འ�ར་བ་དང་མི་མང་གིས་དེ་ཚ�་
ལ་དམའ་འབེབས་�ེད་པ་དང་དེ་ཚ�འི་མིང་དམོད་ནས་འབོད་པར་�ེད་དོ། 13ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་དམག་དང་
�་གེ་དང་ནད་ཡམས་བཅས་�ི་ཆད་པ་བཏང་བ་�ར། ངས་ཨི་ཇིབ་�་�ོད་མཁན་�མས་ལའང་ཆད་པ་གཏོང་
�་ཡིན་ནོ། 14ཡ་�་�འི་�ག་�ས་མི་མང་ཨི་ཇིབ་�་གནས་�ོད་�ེད་པར་ཡོང་མཁན་གཅིག་�ང་ཐར་བ་ཡང་ན་
གསོན་པར་མི་འ�ར། དེ་ཚ�་�ར་ཡང་གནས་�ོད་�་བར་�ོད་མཁན་�་ཡང་ཡ་�་�ར་�ིར་ལོག་པར་མི་འ�ར། 
འོན་�ང་བཙན་�ོལ་བ་འགའ་ཤས་�ིར་ལོག་པར་འ�ར་རོ། 15དེ་ནས་�ོ་ཚང་མའི་�ང་མ་ཚ�ས་�་གཞན་ལ་
མཆོད་�ི་ཡོད་པ་ཤེས་མཁན་�མས་དང་། དེར་ལངས་ནས་ཡོད་པ་�ད་མེད་ཡོངས་དང་ཨི་ཇིབ་�ི་�ོ་�ོགས་�་
གནས་�ོད་�ེད་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་དང་། མི་ཚ�གས་ཆེན་པོ་བཅས་ནས་ང་ལ་འདི་�ར་�ས་སོ། 16གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་�ོད་�ིས་ཇི་�ར་བཤད་པར་ང་ཚ�་ཉན་�་མ་ཡིན། 17ང་ཚ�ས་�་གི་ཡིན་བ�ོད་པ་
ཚང་མ་ང་ཚ�ས་�་�་ཡིན། ང་ཚ�འི་�་མོ་མཐོ་རིས་�ི་�ལ་མོར་དམར་མཆོད་དང་། ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་དང་ང་ཚའི་
�ལ་པོ་དང་འགོ་འ�ིད་ཚ�ས་ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་ཚ�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�་ལམ་ལ་�ས་པ་�ར་ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་
�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་འ�ལ་�་ཡིན། དེ་�ས་ང་ཚ�ར་ཁ་ཟས་འབོལ་པོ་དང་ཡར་�ས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་དང་



ཡེར་མི་�ཱ། 

དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མ་�ང་ངོ་། 18འོན་�ང་ང་ཚ�ས་མཐོ་རིས་�ི་�ལ་མོར་དམར་མཆོད་འ�ལ་�་དང་�ན་
ཆང་གི་མཆོད་པ་འ�ལ་�་མཚམས་འཇོག་�ས་པ་ནས་བ�ང་ང་ཚ�ར་གང་ཡང་མེད་པ་�ང་བ་དང་ང་ཚ�འི་མི་
མང་དམག་དང་�་གེས་འཆི་བ་རེད་ཅེས་�ས་སོ། 19�ད་མེད་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་ནམ་མཁའི་�ལ་མོའི་ད�ིབས་�ར་
བག་ལེབ་�བ་པོ་བཟོས་ནས་མོ་ལ་དམར་མཆོད་�ལ་བ་དང་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་འ�ལ་�བས་ང་ཚ�འི་�ོ་ཚ�ས་
ང་ཚ�འི་གང་�ས་པར་ངོས་ལེན་�ས་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 20དེ་ནས་ངས་�ོ་དང་�ེད་དམན་�མས་ནས་ང་ལ་དེ་
�ར་ལན་འདེབས་�་མཁན་�མས་ལ་ངས་འདི་�ར་�ས་པ་ཡིན། 21�ོད་དང་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་དང་�ོད་ཚ�འི་
�ལ་པོ་ཚ�་དང་འགོ་འ�ིད་ཚ�་དང་�ལ་�ི་མི་མང་བཅས་པས། ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�་ལམ་
�་དམར་མཆོད་�ལ་བ་དེ་�ོད་ཚ�འི་བསམ་�ོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་མ�ེན་པ་དང་། ཁོང་གིས་བ�ེད་པ་
རེད་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། 22ཉི་མ་དེ་རིང་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�ང་གོག་�་�ས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་�ོད་མཁན་
�་ཡང་མེད། དེ་ནི་འཇིགས་�་�ང་བའི་མཐོང་�ལ་�་འ�ར་བ་དང་མི་མང་གི་དེའི་མིང་ནས་དམོད་པར་
འབོད་�ལ་ཞིག་�་འ�ར་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་�ོད་ངན་དང་ལག་ལེན་
ངན་པ་ཁག་ལ་�གས་བཟོད་གནང་མི་�བ་བོ། 23�ོད་ཚ�ས་�་གཞན་ལ་དམར་མཆོད་�ལ་བ་དང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་བཀའ་�མས་ལ་མ་ཉན་པར་ཁོང་གི་�ན་�་�ིག་པ་�ིས་པའི་�ེན་�ིས་�ོད་ཚ�ར་ད་�འི་�ེན་ངན་དེ་
�ང་བ་ཡིན་ནོ། 24-25ངས་མི་མང་�མས་དང་དམིགས་བསལ་�་�ད་མེད་ཚ�་ལ་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་�་�ོད་མཁན་ཡ་�་�འི་མི་མང་�མས་ལ་ཇི་�ར་བཀའ་
གནང་བ་འདི་བཤད་པ་ཡིན། �ོད་དང་�ོད་ཚ�འི་�ང་མ་ཚ�ས་མཐོ་རིས་�ི་�ལ་མོ་ལ་དམ་བཅའ་ནན་པོ་�ིས་
ཡོད། �ོད་ཚ�ས་མོ་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་�་དང་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་འ�ལ་�འི་དམ་བཅའ་�ས་ཡོད་པ་དང་
�ོད་ཚ�ས་དམ་བཅའ་དེ་ཚ�་�ང་ཡོད་དོ། དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�ས་དམ་བཅའ་�མས་དང་ཁས་ལན་�ིས་པ་�མས་
�ངས་ཤིག 26འོན་�ང་ད་ཆ་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་མིང་ཐོག་ཨི་ཇིབ་�་ཡོད་
པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་དམ་བཅའ་�ས་པར་ཉོན་ཞིག ད་�ིན་ཆད་ངས་�ོད་ཚ�་�ས་�ང་ལ་ང་གསོན་པའི་
�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ནས་མནའ་བ�ེལ་�་ཡིན་ཟེར་ནས་ངའི་མིང་ནམ་ཡང་བེད་�ོད་
�ེད་�་འ�ག་�་མིན། 27ངས་�ོད་ཚ�་འཕེལ་�ས་མི་འ�ོ་བར་འོན་�ང་མེད་པར་སོང་བར་བ�་�་ཡིན། �ོད་ཚ�་
གཅིག་�ང་མ་�ག་བར་�ོད་ཚ�་ཚང་མ་དམག་ཡང་ན་ནད་ཡམས་�ིས་འཆི་བར་འ�ར་རོ། 28འོན་�ང་�ོད་ཚ�་
འགའ་ཤས་འཆི་བ་ལས་ཐར་བ་དང་ཨི་ཇིབ་ནས་ཡ་�་�ར་�ིར་ལོག་�བ་པར་འ�ར། དེ་ནས་གསོན་པོར་གནས་
པ་ཚ�ས་ངའི་གཏམ་དང་དེ་ཚ�འི་གཏམ་�མས་ལ་�འི་བདེན་པར་ཡིན་པ་�ོགས་པར་འ�ར་རོ། 29ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ལ་འདིར་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་དང་། ངས་�ོད་ཚ�ར་�ོར་བཤིགས་གཏོང་�འི་ཁས་
ལེན་�ིས་པ་དངོས་�་�བ་པའི་�གས་མཚན་�ོད་�་ཡིན། 30ངས་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ཁོང་གི་ད�་
བོས་ཁོང་གསོད་པར་འདོད་མཁན་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ི་ལག་�་�ིས་�ོད་�ིས་པ་�ར། ངས་
ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ཧོཕ་ར་ཡང་ཁོང་གི་ད�་བོ་ཁོང་གསོད་པར་འདོད་མཁན་�ི་ལག་�་�ིས་�ོད་�་�་ཡིན་ནོ༎  
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བྷ་�ག་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ།  

1ཡོ་ཤི་�ཱའི་�ས་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་བཞི་པར་ངས་�ོན་�་དཔོད་པ་�མས་བྷ་�ག་
གིས་�ིས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་ངས་ཁོ་ལ་�ས་པ་ཡིན། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་གིས་བཀའ་གནང་བ་
འདི་ཀད་�། བྷ་�ག། 3�ོད་�ིས་ད་ང་ད�གས་བཞག་གི་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�ག་བ�ལ་དང་
དཀའ་ངལ་ལ་�ོན་ཞིང་འ�ག �ག་�ད་འདོན་འདོན་ཉི་�ིས་ང་ཐང་ཆད་སོང་། ང་ལ་ངལ་གསོ་ཐོབ་�ི་མི་
འ�ག་ཅེས་ཤོད་བཞིན་ཡོད་དོ། 4འོན་�ང་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངས་བཟོས་པ་�མས་བཤིགས་པ་དང་
བ�ག་པ་�མས་བཀོག་བཞིན་ཡོད། ངས་དེ་�ར་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་�་�་ཡིན། 5�ོད་�ིས་དམིགས་བསལ་�ི་
མ�ོན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་འཚ�ལ་བཞིན་ཡོད་དམ། དེ་�ར་མ་�ེད་ཅིག། ངས་འ�ོ་བ་ཡོངས་ལ་�ེན་ངན་གཏོང་
བཞིན་ཡོད་འོན་�ང་�ོད་གང་�་སོང་ཡང་�ོད་�ི་�ོག་ཐར་བར་འ�ར་རོ། ང་གཙ�་བོ་དཀོནམཆོག་གིས་�ས་པ་
ཡིན་ནོ༎  
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ཀར་ཀེ་མིཤ་�་ཨི་ཇིབ་འཕམ་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་མི་མང་ཚ�འི་�ོར་ལ། 2ཨི་ཇིབ་ནས་མགོ་འ�ག་ནས་བཀའ་གནང་བ། ཡེ་ཧོ་ཡ་
ཀིམ་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་བཞི་པའི་�བས་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་གཙང་པོ་�བ་
རད་�ི་ཉེ་འ�མ་ཀར་ཀེ་མིཤ་�་འཕམ་པར་མཛད་པའི་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ནི་ཀོའི་དམག་མིའི་�ོར་བཀའ་གནང་
བ་འདི་�ར་ཡིན། 3ཨི་ཇིབ་པ་ཡི་འགོ་འཛ�ན་�ད་�བ་པ། �ོད་ཚ�འི་�བ་�མས་�་�ིགས་དམག་སར་�གས། 
4�ོད་ཚ�འི་�་ལ་�་ཆས་གཡོག་ནས་ཞོན། �ོད་ཚ�་�ལ་�ིགས་�ས་ནས་�ོག་�ོན་ཞིག། �ོད་ཚ�འི་མ�ང་�མས་�ོ་
བཟོས་�བ་�ོན་ཞིག 5ངས་ཇི་མཐོང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བཀའ་འ�ི་གནང་། དེ་ཚ�་འཇིགས་ནས་�ིར་འཐེན་
བ�ར་བཞིན་འ�ག། དེ་ཚ�འི་དམག་མི་�མས་ནི་ཕམ་པར་�ས། དེ་ཚ�་འཇིགས་ནས་�ི་མིག་མི་བ�་བར། གང་
མ�ོགས་ཅི་མ�ོགས་དེ་ཚ�་�ོས་བཞིན་འ�ག། 6མ�ོགས་པར་�གས་�ང་དེ་ཚ�་�ོས་མི་འ�ར། དམག་མི་�མས་ནི་
ཐར་བར་མི་འ�ར་རོ། �ང་�་�བ་རད་འ�མ་�་འ�ོར་ནས་རིལ། 7ན་ཨེལ་�་�ར་འཕེལ་ཞིང་གཙང་�་�ར། 
�་ལོག་�གས་པ་དེ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། 8ཨི་ཇིབ་�ལ་ནི་ན་ཨེལ་�་�ར་འཕེལ། �གས་�་�་�་གཙང་འ�མ་�་
ལོག་�གས། ཨི་ཇིབ་ང་ནི་འཕེལ་ཞིང་ས་གཞི་འགེབ། �ོང་�ེར་དང་ནི་དེར་གནས་མི་མང་�མས། ང་ཡིས་མེད་
པར་བཟོ་�་ཡིན་ཞེས་�ས། 9�་ཚ�ར་འ�ོ་དགོས་པ་ཡི་བཀའ་གཏོང་ཞིག། ཤིང་�་འཁོར་ལོར་�གས་དགོས་
བཀའ་གཏོང་ཞིག། ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་ལིབ་ཡའི་�བ་ཐོག་མི་�མས་དང་། �ལ་དང་�ན་པའི་ལི་ཌི་ཡའི་མདའ་པ་ཚ�། 
དམག་ད�ང་ཁག་ཚ�་�ིར་�་གཏོང་བར་�ོས། 10ཉིན་མོ་འདི་ནི་�་མེད་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཁོང་གི་ཉིན་མོ་ཡིན། དེ་རིང་ཁོང་གིས་ད�་ཤ་ལེན་པར་མཛད། དེ་རིང་ཁོང་གིས་ད�་བོར་ཆད་པ་གཏོང་། 
ཁོང་གི་རལ་�ིས་མ་ཁེངས་བར་�་ཟ། དེ་ཚ�འི་�ག་ནི་འདོད་པ་མ་ཁེངས་འ�ང་། དེ་རིང་�ང་�་�བ་རད་
འ�མ། �ན་དབང་�ན་པས་ཁོང་གི་ད�་བོ་�མས། དམར་མཆོད་ཆེད་�་འ�ལ་བར་མཛད་�་ཡིན། 11ཨི་ཇིབ་
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�ི་མི་མང་གྷིལ་ཨད་�། སོང་ནས་དེ་�་�ན་དེ་འཚ�ལ་བར་�ོས། �ོད་ཚ�འི་�ན་�མས་ཕན་མེད་�་འ�ར་ཡོད། 
�ོད་ཚ�་གང་གིས་�ང་ནས་�ག་མི་�བ། 12�ོད་ཚ�འི་ངོ་ཚའི་གཏམ་དེ་མི་མང་ཐོས། �ོད་ཚ�་ཚང་མ་ཐམས་ཅད་
�་བ་ཐོས། དམག་མི་དམག་མི་�ེང་�་ཐོག་པར་འ�ར། དེ་ཚ�་གཉིས་ཀ་ས་ལ་འ�ེལ་བར་འ�ར༎  

ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་ཡོང་�།  

13བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་ཨི་ཇིབ་�་འཐབ་པར་�ེབས་�བས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་
ལ་བཀའ་གནང་བར། 14ཨི་ཇིབ་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་ཁག་ནང་དང་། མིག་དྷོལ་མེམ་ཕིསི་ནི་ཏ་ཕན་ནེ། བཅས་�ི་
ནང་�་བཀའ་�་�ོགས་པར་�ོས། �ོད་ཚ�་རང་ཉིད་�ང་�ར་�་�ིགས་�ོས། �ོད་ཚ�ར་ཡོད་པ་དམག་�་མེད་
པར་བཟོ། 15�ོད་ཚ�འི་�ོབས་ཆེན་�་ནི་ཨ་པིསི། གང་གི་དོན་�་�ང་བར་འ�ར་བ་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཁོང་གིས་ཁོ་ལ་མར་བ�བས་གནང་། 16�ོད་ཚ�འི་དམག་མི་ཐོག་ནས་འ�ེལ་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་
འདི་�ར་�། མ�ོགས་པར་རང་�ིམ་མི་མང་སར་ལོག་འ�ོ། ངེད་ཚ�་ད�་བོའི་�ི་ནས་�ོས་ཐར་དགོས། 17ཁོ་པའི་
གོ་�བས་�ག་པའི་�་ཅོ་ཅན་�ི་�ར་ཤོབ་ཤོད་མཁན་ཞེས། ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོར་མིང་གསར་�ོད། 18ང་�ན་
དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ལ་པོ་ཡིན་ནོ། ང་ནི་གསོན་པོའི་དཀོན་མཆོག་དེ་ཡིན་ནོ། རི་�མས་ལས་
མཐོ་བར་ཏ་བྷོར་རི་དང། རི་བོ་ཀར་མེལ་�་མཚ�་ལས་མཐོ་བར་ཡོད་�ར། �ོད་ཚ�ར་འཐབ་མཁན་�ི་�ོབས་
�གས་ཡོད་པར་འ�ར། 19ཨི་ཇིབ་�ལ་�ི་མི་མང་�ོད་ཚ�་�མས། བཙ�ན་�་འ�ོ་བར་�་�ར་�་�ིགས་�ོས། མེམ་
ཕིསི་དེ་བཞིན་�ེད་ཐང་�ང་གོག་འ�ར། �་ཡང་གནས་�ོད་མི་�ེད་མཁན་ཞིག་བཟོས། 20ཨི་ཇིབ་�ལ་འདི་བ་
�གས་�ིག་པོ་ཞིག། �ང་ནས་མ�ང་བ�ག་�ང་མས་འཐབ་�ར་འ�། 21�གས་ནས་བེ�་�ར་�ས་པའི་དམག་
མི་ཡིན། དེ་ཚ�ས་གདོང་ལེན་�ིས་འཐབ་མ་�བ་པར། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཁ་བ�ར་�ོས་ནས་སོ། དེ་ཚ�་�ོར་བཤིགས་�་
བའི་�ས་ཚ�ད་དང་། དེ་ཚ�འི་འཇིག་པའི་ཉི་མ་�ེབས་ཡོད་དོ། 22ད�་བོའི་དམག་ད�ང་ཉེ་འ�མ་�་�ེབས་
�བས། ཨི་ཇིབ་པ་ཡི་�གས་�ས་�ལ་�ར་�ོས། མི་ཚ�ས་ཤིང་�ོང་གཅོད་པ་�་�ར། དེ་ཚ�ས་མོ་ལ་�་རིས་འཐབ་
པར་�ེད། 23ཤིང་ནགས་�ག་པོ་དེ་ཚ�་མེད་པར་བཟོས། དེ་ཚ�འི་མི་�མས་�ངས་ཀ་མང་པོ་ཡོད། དམག་མིའི་
�ངས་འབོར་ཆ་ག་འ�་ལས་མང་། 24ཨི་ཇིབ་པ་ཡི་མི་མང་ངོ་ཚར་འ�ག། དེ་ཚ�་�ང་གི་མི་ཚ�ས་དབང་བར་
འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་�ས་པ་ཡིན། 25མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངས་ཐེ་བེསི་�ི་�་ཨ་མོན་དང་ཨི་ཇིབ་དང་དེའི་�་ཚ�་དང་�ལ་པོ་དང་
བཅས་པར་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། ངས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་དང་ཁོང་ལ་�ོ་གཏད་�་མཁན་�མས་འ�ིད་ནས། 
26དེ་ཚ�་གསོད་པར་འདོད་མཁན་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་དང་ཁོང་གི་དམག་མིའི་ལག་�་�ིས་
�ོད་�་�་ཡིན། འོན་�ང་དེའི་�ེས་�་འདས་པའི་�ས་�བས་�ར་�ར་ཡང་ཨི་ཇིབ་�་མི་མང་�ོད་པར་�ེད་དོ། 
ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་�ོབས་པར་མཛད་�།  



ཡེར་མི་�ཱ། 

27ང་ཡི་མི་མང་�ོད་ཚ�་མ་འཇིགས་ཤིག། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་དངངས་�ག་མ་�ེད་ཅིག། �ོད་ཚ�་བཅོན་�་གནས་
པའི་�ལ་དེ་བཞིན། ཐག་རིང་�ལ་ནས་ང་ཡིས་�ོབས་པར་�ེད། �ོད་ཚ�་�ིམ་�་ལོག་ནས་ཞི་བདེར་གནས། �ོད་
�མས་བཙན་པོར་གནས་པར་འ�ར་བ་དང་། �ས་�ང་�ོད་ཚ�ར་འཇིགས་བ�ལ་མི་�ེད་དོ། 28ང་རང་ཡོང་ནས་
�ོད་ཚ�་�ོབས་�་ཡིན། ང་ཡིས་�ོད་ཚ�་ཁ་འཐོར་བཏང་བའི་མི་རིགས་ཚ�། དེ་ཚ�་ཚང་མ་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན། 
འོན་�ང་�ོད་ཚ�ར་མེད་པར་མི་བཟོའོ། ང་ཡིས་�ོད་ཚ�ར་ཉེས་མེད་ངས་མི་འཇོག། འོན་�ང་ངས་�ོད་ཚ�་ཉེས་
ཆད་གཏོང་�བས་�ང་པོ་�་�་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་�ས་པ་ཡིན༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 47 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཕེ་ལེ་ཤེད་�ི་�ོར་ལ་ག�ང་འ�ིན་གནང་བ།  

1ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོས་གྷ་ཛ་ལ་མ་འཐབ་�ོན་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཕེ་ལེ་ཤེད་�ི་�ོར་ལ་ག�ང་
འ�ིན་གནང་ངོ་། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བར། �ོས་དང་�ང་ནས་�་ནི་འཕེལ་ཞིང་ཡོད། 
�གས་�་�་ལོག་བཞིན་�་�གས་པར་�ེད། དེ་ཡིས་�ལ་དང་དེའི་�ེང་ཡོད་ཚད་དང་། �ོང་ཚ�་དང་ནི་གནས་
�ོད་མང་པོ་འགེབ། མི་མང་རོགས་རམ་ཆེད་�་འབོད་བ�ལ་�ེད། ས་གཞིའི་�ེང་ཡོད་ཚང་མས་�ག་པོས་�་། 
3དེ་ཚ�ས་�་ཚ�འི་�ིག་པའི་�་�ོགས་དང་། ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ཚ�་ཡི་�་�ོགས་དང་། འཁོར་ལོ་འཁོར་བའི་�ིར་�་
བཅས་ཐོས་འ�ར། ཕ་མ་ཚ�ས་�་�ག་ཚ�ར་རོགས་�ེད་�ིར་�ི་མིག་མི་བ�་ཞིང་། དེ་ཚ�འི་ཡན་ལག་དེ་ཚ�ས་�ོགས་
�་འ�ར། 4ཕེ་ལེ་ཤེད་མེད་པར་བཟོ་བའི་�ས་�ེབས་ཡོད། ཊ་ཡར་དང་སི་དོན་ནས་ཡོང་བའི་རོགས་�མས་མེད་
པར་འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་ཀི་རི་ཏི་�ིང་�ན་ནས་ཡོང་མཁན་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚང་མ་མེད་པར་
བཟོས། 5གྷ་ཛའི་མི་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་ཆེན་པོ་�ང་། ཨཤ་ཀེ་ལོན་�ི་མི་�མས་�་སིམ་གནས། ཕེ་ལེ་ཤེད་�ི་�ག་
འ�ོས་གཞན་ཚང་མ། �ས་�ན་ཇི་ཙམ་རིང་ལ་�་ངན་�ེད། 6�ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་རལ་�ི་དེ། �ས་
�ན་ཇི་རིང་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་གཅོད་གནང་ངམ། �ེད་�ི་རལ་�ིའི་�བ་ནང་�ིར་འ�ལ་ནས། དེ་གར་བ�ད་
ནས་ངལ་གསོས་�བ་ཅེས་�ོད་ཚ�ས་འབོད། 7འོན་�ང་ངས་དེར་ལས་འགན་�ེད་དགོས་�ད་ཡོད་�བས། དེ་ཡིས་
ངལ་གསོ་ཇི་�ར་�ེད་�ས་སམ། ཨཤ་ཀེ་ལོན་དང་མཚ�་འ�མ་གནས་པའི་མིར། ང་ཡི་དེ་ཚ�ར་འཐབ་དགོས་
བཀའ་བཏང་ཡོད༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 48 

མོ་ཨབ་�ོར་བཤིགས་བཏང་བ།  

1མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། མོ་ཨབ་�ི་�ོར་ལ་བཀའ་འདི་གནང་། ནེ་བྷོའི་མི་མང་ལ་ནི་�ིང་
རེ་�ེ། དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་དེ་བཞིན་མེད་པར་བཟོས། ཀི་རི་�ཱ་ཐེམ་ལ་ནི་བཙན་བ�ང་�། དེ་ཡི་�ོབས་ཆེན་འཛ�ང་
རག་བཤིགས་པར་མཛད། དེའི་མི་མང་�མས་ནི་ངོ་ཚར་འ�ག། 2མོ་ཨབ་�ི་གཟི་བ�ིད་�ག་ཡོད་དོ། ད�་བོས་



ཡེར་མི་�ཱ། 

ཧེཤ་བྷོན་དབང་བ�ང་�ས་ཡོད་ཅིང་། མོ་ཨབ་�ི་མི་རིགས་ཡང་གཏོར་བའི་�ས་ངན་བ�ོམ། མད་མེན་�ི་�ོང་
�ེར་�་ཟིམ་གནས། དེ་ཡི་ཐོག་�་དམག་ད�ང་འ�ོ་བར་�ེད། 3ཧོ་རོ་ནེམ་མི་ཚ�ས་�ད་འབོད་�ིས། �ག་ཟིངས་
དང་ནི་�ོར་བཤིགས་ཅེས་འབོད་འ�ར། 4མོ་ཨབ་དེ་བཞིན་མེད་པར་བཟོས་ཡོད་པས། �ིས་པ་�མས་ནི་�་
བཞིན་ཡོད་པར་ཉོན། 5�་ཧིད་ལམ་བར་�་�་བའི་�ད་འབོད་དང་། ཧོ་རོ་ནེམ་�ར་�་�ག་�ད་ཐོས། 6དེ་ཚ�ས་
རང་གི་�ོག་གི་�ིར་�ོས་ཤིག། �ང་གི་ཐང་�་�ང་�ོད་�ར་�གས་�ས། 7མོ་ཨབ་�ོད་�ིས་རང་གི་�ོབས་�གས་
དང་། ནོར་ལ་ཡིད་ཆེས་�ོས་འགེལ་�ས་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ད་ཆ་�ོད་�ང་དབང་འོག་�ད། �ལ་�ས་ཚ�་དང་�་
མ་ཚ�་མཉམ་�། �ོད་�ི་�་ནི་ཀེ་མོཤ་བཙན་�ོལ་འ�ོ་བར་འ�ར། 8�ོང་�ེར་གཅིག་�ང་�ོར་བཤིགས་ལས་མི་
ཐར། �ང་གཤོང་དང་ནི་ཐང་གཉིས་མེད་པར་འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་�ས་པ་ཡིན། 9མོ་ཨབ་�ི་
ཆེད་�་�ར་ཁང་ཞིག་བཟོས་ཤིག། དེ་ནི་མ�ོགས་པར་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན་ནོ། དེ་ཡི་�ོང་�ེར་�མས་ནི་�ང་
གོག་འ�ར། ཡང་�ར་དེ་གར་གཅིག་�ང་གནས་མི་�བ། 10(གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ག་ལས་སེམས་�ི་གཏིང་
ནས་མི་�ེད་མཁན་མི་དེ་ལ་དམོད་པར་འ�ར། ག�བ་པ་དང་གསོད་པར་མི་�ེད་མཁན་མི་དེ་ལ་དམོད་པར་
འ�ར་རོ།) མོ་ཨབ་�ི་�ོང་�ེར་ཚ�་མེད་པར་བཟོ་བ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། མོ་ཨབ་�ག་
�་བ�ན་པོར་གནས་ཡོད་པ་དང་བཙན་�ོལ་�་འ�ིད་མེད། མོ་ཨབ་དེ་བཞིན་མ་ད�གས་པར་བཞག་པའི་�ན་
ཆང་�མ་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་�་�་བ་ནས་�ག་མེད་པ་�ར་ཡིན། དེའི་�ོ་བ་�་བ་ནས་འ�ོག་�་མ་�ིན་པ་�ར་
�ར་�ོ་བ་གང་ལེགས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 12ད་ངས་མོ་ཨབ་དེ་བཞིན་�ན་ཆང་�ར་�ག་མཁན་�ི་མི་�མས་གཏོང་
�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་�ན་ཆང་གི་�མ་པ་�ོང་པ་བཟོས་ནས་དེ་ཚ�་�མ་�ར་གཅོག་པར་�ེད། 13དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚ�་དེ་ཚ�ས་ཡིད་ཆེས་�ོས་འགེལ་�ེད་པའི་�་བྷེ་ཐེལ་ལ་�ོ་འ�ལ་བ་དེ་སང་བ་�ར་མོ་ཨབ་པ་ཚ�་རང་གི་�་ཨེ་
མོས་ལ་�ོ་འ�ལ་བ་སང་བ་འ�ར་རོ། 14མོ་ཨབ་པ་ཡི་མི་ཚ�་དཔའ་བོ་དང་། དམག་སར་ཞིབ་ད�ོད་�ོང་བའི་
དམག་མི་དང་། �ོ་�ོབས་ཅན་�ི་ཇི་�ར་བ�ོད་�ས་བསམ། 15མོ་ཨབ་�ི་�ོང་ཚ�་མེད་པར་བཟོས། དེ་ཡི་ན་
གཞོན་ལེགས་ཤོས་བསད་ཡོད་དོ། མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་། �ལ་པོ་ཡིན་པ་དང་ངས་དེ་�ར་
�ས་པ་ཡིན། 16མོ་ཨབ་�ི་འཇིག་པ་ཉེ་འ�མ་ཡོད། དེ་ནི་མ�ོགས་པོར་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན། 17�ོད་ཚ�་ཉེ་
འ�མ་�ོད་མཁན་�མས། མི་རིགས་དེའི་ཆེད་�་�་ངན་�ོས། དེ་ཚ�འི་�ན་�གས་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་�ི་ཡོད། དེ་ཡི་
�ོབས་ཅན་འཛ�ན་�ོངས་བཤིག་ཡོད་ཅེས། གཟི་བ�ིད་དང་ནི་མངའ་ཐང་�ོགས་ཡོད་�ོས། 18དྷི་བྷོན་�ལ་�་
གནས་�ོད་�་མཁན་ཚ�། �ོད་ཚ�འི་�ས་ཞབས་གནས་ནས་མར་ཡོང་ནས། �ལ་�ི་ཐང་གི་�ེང་�་�ོད་ཅིག་དང་། 
མོ་ཨབ་མེད་པར་བཟོ་མཁན་འདིར་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཡིས་མཁར་�ོང་�མས་ནི་�ང་གོག་བཏང་། 19ཨ་རོ་ཨེར་�་
གནས་�ོད་�་མཁན་ཚ�། �ལ་ལམ་ཁར་�་ལངས་ནས་�ག་�ོད་ཅིག། �ོས་ནས་འ�ོ་མཁན་ཚ�་ལ་�ད་ཆ་�ིས། ཇི་
འ�་�ང་བའི་�ོར་ལ་འཚ�ལ་ཞིབ་�ོས། 20དེ་ཚ�ས་ལན་�་མོ་ཨབ་འཕམ་སོང་�ས། དམའ་འབེབས་�ང་བས་དེའི་
�ིར་�་ཞེས་�ས། མོ་ཨབ་དེ་བཞིན་མེད་པར་བཟོས་སོང་ཞེས། �་བོ་ཨར་ནོན་བ�ད་ནས་གསལ་�གས་�ོས། 
21�ིམས་�ི་ད�ད་མཚམས་ས་མཐོའི་ཐང་ཆེན་�ི་�ོང་�ེར་�མས་ཧོ་ལོན་དང་། ཡ་�ཱ་དང་མེ་ཕད་དང་། 22དྷི་
བྷོན་དང་ནེ་བྷོ་དང་། བྷེད་དིབ་ལ་ཐེམ་དང་། 23ཀི་རི་�ཱ་ཐེམ་དང་བྷེད་ག་�ལ་དང་བྷེད་མི་ཨོན་དང་། 24ཀེ་རི་
ཨོད་དང་བྷོཛ་�ཱ་བཅས་ལ་�ེབས་ཡོད། མོ་ཨབ་�ི་�ོང་�ེར་ཐག་རིང་དང་ཐག་ཉེ་ཚང་མར་�ིམས་�ི་ད�ད་



ཡེར་མི་�ཱ། 

མཚམས་�ེབས་ཡོད་དོ། 25མོ་ཨབ་�ི་མངའ་ཐང་�ལ་�་མེད་པར་བཟོད་ཡོད་པ་དང་། དེའི་�ོབས་�གས་དང་
མེད་པར་བཟོས་ཡོད་ཅེས། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

མོ་ཨབ་ཉམས་�ང་ཡོང་བ།  

26གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། མོ་ཨབ་ལ་ར་བཟི་�་བ�ག་ཅིག། གང་ལ་ཟེར་ན། དེས་ང་ལ་ངོ་
ལོག་�བ་�ང་། མོ་ཨབ་རང་གི་�ག་པའི་�ེང་རིལ་བ་དང་མི་མང་གིས་གད་མོ་གད་པར་འ�ར། 27མོ་ཨབ་�ོད་
ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ར་ཇི་�ར་གད་མོ་གད་པ་�ན་�ི་འ�ག་གམ། �ོད་�ིས་དེ་ཚ�ར་ཇག་པའི་ཚ�་འ�ོད་
འཛ�ན་བ�ང་�ས་པ་�ར་�ིས་ཡོད་དོ། 28མོ་ཨབ་�་�ོད་མཁན་མི་མང་ཚ�་�ོད་ཚ�་རང་གི་�ོང་�ེར་�ངས་ནས་
�ག་ངོས་གཟར་པོར་�ོད་ཅིག �ག་རོན་�ོག་རོང་གི་�ར་�་ཚང་བཟོ་མཁན་�ར་འ�ར་ཞིག 29མོ་ཨབ་ཧ་ཅང་
ང་�ལ་ཅན་ཞིག་ཡིན། མི་མང་དེ་�མས་ང་�ལ་ཅན་དང་གཏམ་འདོད་ཅན་དང་རང་མཐོང་ཅན་ཇི་�ར་ཡིན་
པ་དང་དེ་ཚ�་རང་གི་རང་ལ་བསམ་�ོ་ཇི་�ར་བཏང་གི་ཡོད་པ་ངས་ཐོས་�ང་། 30ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
དེ་ཚ�འི་ང་�ལ་ཤེས། དེ་ཚ�འི་རང་བ�ོད་�ེད་པ་དོན་མེད་དང་དེ་ཚ�འི་ཇི་�ར་�ེད་པ་དེ་�ན་རིང་མི་གནས་སོ། 
31དེར་བ�ེན་ངས་མོ་ཨབ་�ི་མི་མང་དང་ཀིར་ཧེ་རེསེ་�ི་མི་མང་གི་ཆེད་�་�འོ། 32ཡ་ཛ�ར་�ི་མི་མང་ལས་�ག་
པ་ངས་སིབ་�ཱའི་མི་མང་གི་ཆེད་�་�འོ། �ེ་སིབ་�ཱའི་�ོང་�ེར་�ོད་ནི་འཆི་བའི་�་མཚ�འི་ཕ་རོལ་དང་ཐག་རིང་
ཡ་ཛ�ར་བར་�་�ེབས་པ་�ན་ཤིང་གི་ཡལ་ག་དང་འ�འོ། འོན་�ང་ད་�་�ོད་�ི་ད�ར་�ི་ཤིང་འ�ས་དང་�ན་
འ�མ་�མས་མེད་པར་བཟོས་ཡོད་དོ། 33མོ་ཨབ་�ི་�ད་འཛ�མས་པོའི་�ལ་ནས་བདེ་�ིད་དང་དགའ་�ོ་�མས་
�ིར་འ�ེར་ཡོད། ངས་ཆང་གཞོང་པ་ནས་�ན་ཆང་འཐོན་�་མཚམས་འཇོག་�ས་ཡོད། �ན་ཆང་བཟོ་མཁན་
དང་དགའ་�འི་�ད་�ོགས་མཁན་�་ཡང་མེད་དོ། 34ཧེཤ་བྷོན་དང་ཨེ་ལེ་�ཱེའི་མི་མང་�་བ་དང་དེ་ཚ�འི་�་�ད་
ཐག་རིང་ཡ་ཧཛ་བར་ཐོས་པ་དང་། དེ་ཚ�ར་ཛ�་ཨར་�ི་མི་མང་གིས་ཐོས་པ་དང་དེ་ཐག་རིང་ཧོ་རོ་ནེམ་དང་ཨེག་
ལད་ཤེ་ལི་ཤི་�ཱའི་བར་ཐོས་སོ། ནིམ་རིམ་�ི་�གས་�་ཡང་�མ་ཡོད་དོ། 35ངས་མོ་ཨབ་�ི་མི་མང་�མས་དེ་ཚ�འི་
མཆོད་�ལ་�་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་འ�ལ་�་དང་། དེ་ཚ�འི་�་ཚ�ར་དམར་མཆོད་འ�ལ་�་བཅས་པ་འགོག་�་
ཡིན། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 36�་ཞིག་གིས་�ིང་�འི་ནང་རོའི་�་ངན་འདོན། མི་ཤི་བའི་
�་ངན་�ི་མ�ར་མ་�ར་ངའི་སེམས་ནང་མོ་ཨབ་དང་ཀིར་ཧེ་རེསེ་�ི་མི་མང་གི་ཆེད་�་�་ངན་�ེད་དོ། གང་ལ་
ཟེར་ན། དེ་ཚ�འི་�་དངོས་ཡོངས་�ོགས་མེད་པར་�ིན་ཡོད། 37དེ་ཚ�་ཚང་མས་རང་གི་མགོའི་�་དང་�་ར་�ེགས་
ཡོད། དེ་ཚ�་ཚང་མས་རང་གི་ལག་པ་བཤགས་ནས་�་ཕད་�ི་གོས་�ོན་ཡོད། 38མོ་ཨབ་པའི་ཁང་པའི་ཐོག་ཚང་
མ་དང་དེའི་ལམ་�ང་ཐམས་ཅད་�ི་ནང་ན་�་ངན་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་མོ་ཨབ་
དེ་བཞིན་�ས་�ང་མི་འདོད་པའི་�མ་པ་�ར་བཅག་ཡོད། 39མོ་ཨབ་བསིལ་�ར་�ོར་ཡོད། ཅེས་�ད་�ོབ་ཅིག། 
མོ་ཨབ་ལ་དམའ་འབེབས་�ས་ཡོད། དེ་�ང་གོག་�་�ར་ཡོད་པ་དང་། དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་མི་རིགས་�མས་
�ིས་དེ་ལ་གད་མོ་གད་པ་�ེད་ཅེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

མོ་ཨབ་�ོས་མི་ཐར་�།  



ཡེར་མི་�ཱ། 

40གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་�ག་ཞིག་གི་ཤོག་པ་བ�ངས་ནས་ཐོ་ཤོག་བ�བ་པ་�ར་མོ་ཨབ་�ེང་མི་རིགས་
ཞིག་གི་ཐོ་ཤོག་བ�བ་པར་འ�ར་བ་དང་། 41�ོང་�ེར་དང་�ོང་ཚ�་དབང་བ�ང་�་�འི་ཞལ་བཞེས་གནང་ངོ་། 
ཉིན་དེར་མོ་ཨབ་�ི་དམག་མི་�མས་�ད་མེད་�ེ་གཟེར་�བ་མཁན་�ར་འཇིགས་པར་འ�ར། 42མོ་ཨབ་དེ་
བཞིན་མེད་པར་བཟོ་�་དང་། དེ་མི་རིགས་ཞིག་�་གནས་པར་མི་འ�ར་རོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེས་ང་ལ་ངོ་ལོག་
�བ་ཡོད་དོ། 43མོ་ཨབ་�ི་མི་མང་ཆེད་�་འཇིགས་�ག་དང་ས་དོང་དང་�ི་�ག་ནས་ཡོད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 44འཇིགས་�ག་ནས་�ོས་ཐབས་�་མཁན་�མས་ས་དོང་ནང་�ང་བ་དང་ས་དོང་
ནས་འཛ�གས་ཐབས་�་མཁན་�མས་�ིར་འ�ད་པར་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཨབ་
ལ་�ོར་བཤིགས་གནང་�འི་�ས་ཚ�ད་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད། 45�བས་མེད་�བས་བཅོལ་བ་ཚ�ས་�ར་�ལ་
པོ་སི་ཧོན་�ི་�ལ་�ིད་�ོངས་�ལ་ཧེཤ་བྷོན་ནང་�ང་�ོབས་ཐོབ་ཐབས་�ེད་ན་ཡང་དེ་མེ་�ེའི་ནང་འབར་
བཞིན་ཡོད། ས་མཚམས་ཁག་དང་དམག་འཐབ་ལ་དགའ་མཁན་མོ་ཨབ་པ་ཚ�འི་རི་ཙ�་�མས་མེས་བ�ེག་པར་
�ེད་དོ། 46མོ་ཨབ་�ི་མི་མང་ལ་�ིང་རེ་�ེ། ཀེ་མོཤ་ལ་མཆོད་མཁན་མི་མང་ཚ�་མེད་པར་བཟོས་ཡོད་པ་དང་དེ་
ཚ�འི་�་དང་�་མོ་ཚ�་བཙ�ན་�་འ�ིད་ཡོད་དོ། 47འོན་�ང་མ་འོངས་པའི་�ས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡང་
�ར་མོ་ཨབ་པ་དར་�ས་�ན་�མ་ཚ�གས་པར་མཛད་�་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་དེ་ཚ�་
ཚང་མ་མོ་ཨབ་ལ་ཡོང་བར་འ�ར་རོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 49 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨམ་མོན་ཐོག་�ིམས་�ི་ད�ད་མཚམས་གནང་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨམ་མོན་�ི་�ོར་ལ་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�མས་གང་
�་ཡོད་དམ། དེ་ཚ�འི་�ལ་�ང་�ོབས་�ེད་མཁན་�་ཡང་མེད་པ་རེད་དམ། མོ་ལེག་ལ་མཆོད་མཁན་མི་མང་ཚ�ས་
གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་�ི་མངའ་�ལ་དབང་བ�ང་�ས་ནས་དེར་གཞིས་ཅི་ལ་ཆགས་པ་ཡིན་ནམ། 2འོན་�ང་ངས་
�ོང་�ེར་རབ་�ཱའི་�ལ་ས་མི་མང་�མས་ནས་དམག་གི་�་ཐོས་པར་�་�འི་�ས་ཚ�ད་�ེབས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 
དེ་�ང་གོག་�་�ག་པར་འ�ར་བ་དང་དེའི་�ོང་གསེབ་ཚ�་�ལ་�་མེ་བ�ེགས་པར་འ�ར། དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་ཚ�ས་རང་གི་�ལ་དེ་འ�ོག་མཁན་ཚ�འི་ལག་ནས་�ིར་ལེན་པར་�འོ། 3ཧེཤ་བྷོན་�ི་མི་མང་ནས་�ག་�ད་
འདོན་ཞིག་ཨེ་མེད་པར་བཟོས་སོ། རབ་�ཱའི་�ད་མེད་�མས་�་ངན་�ེད་ཅིག། �་ཕད་�ི་གོས་�ོན་ནས་�་ངན་
�ོས་ཤིག། མགོ་བོ་�ོངས་ནས་ཕར་�གས་�ར་�གས་�ེད་ཅིག �ོད་ཚ�འི་�་མོ་ལེག་དེ་ཉིད་ནི་ཁོའི་�་མ་ཚ�་དང་
�ལ་�ས་ཚ�་མཉམ་�་བཙན་�ོལ་�་འ�ིད་པར་�ེད་དོ། 4དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བའི་མི་མང་�ོད་ཚ�་ཅིའི་�ིར་ང་
�ལ་�ེད་དམ། �ོད་ཚ�འི་�ོབས་�གས་ཉམས་བཞིན་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་�ོབས་�གས་ལ་�ོ་བཅོལ་ནས་
�ོད་ཚ�ར་�ས་�ང་འཐབ་པར་མི་�ས་ཅེས་ཅིའི་�ིར་བ�ོད་པ་ཡིན་ནམ། 5ངས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་�ོགས་ཐམས་
ཅད་འཇིགས་�ག་�ངས་བར་�། �ོད་ཚ�་ཚང་མ་�ོས་པར་�ེད་དོ། �ོད་ཚ�་རེ་རེ་བཞིན་རང་�ོག་ཆེད་�་�ོས་པ་
དང་�ོད་ཚ�འི་དམག་ད�ང་�ར་ཡང་བ�་མཁན་�་ཡང་མེད་པར་འ�ར་རོ། 6འོན་�ང་�ེས་�་ངས་ཨམ་མོན་
�ར་ཡང་ཡར་�ས་བཟོ་བར་�འོ་ཞེས། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  



ཡེར་མི་�ཱ། 

ཨེ་དྷོམ་པའི་ཐོག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་གཅོད་གནང་བ།  

7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་དབང་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ོར་ལ་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན་
ནོ། ཨེ་དྷོམ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་རང་གི་ཤེས་རབ་�ག་པ་ཡིན་ནམ། དེ་ཚ�འི་�ོབ་�ོན་པ་ཚ�ས་ཇི་�ར་�ེད་དགོས་པ་དེ་
�ོབ་�ོན་མི་�ེད་དམ། དེ་ཚ�འི་ཤེས་རབ་�མས་ཡལ་བ་ཡིན་ནམ། 8དྷེ་དན་�ི་མི་མང་ཚ�་�ིར་ལོག་ནས་�ོས་ནས་
ཡིབ་ཅིག། ངས་ཨེ་སའོ་�ི་རིགས་བ�ད་�མས་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་
གཏོང་བའི་�ས་ལ་�ེབས་ཡོད། 9མི་ཚ�ས་�ན་འ�མ་བ�་�བས་�ན་ཤིང་�ེང་�ན་འ�མ་�ན་�་འཇོག་པ་དང་
མཚན་མོར་ཇག་པ་ཡོང་�བས་དེ་ཚ�ས་གང་འདོད་པ་གཅིག་�་འ�ེར་བར་�འོ། 10འོན་�ང་ངས་ཨེ་སོའི་�ི་
རིགས་བ�ད་ཆ་ཚང་དམར་�ང་བཟོ་ཡོད་པ་དང་དེ་ཚ�་ཡིབ་�ང་མི་�བ་པའི་ཆེད་ཡིབ་ས་ཚང་མ་མངོན་བསལ་
�ེད་ཡོད། ཨེ་དྷོམ་�ི་མི་མང་ཚང་མ་མེད་པར་འ�ར་ཡོད་པ་དང། དེ་ཚ�་གཅིག་�ང་�ག་མེད་དོ། 11�ོད་ཚ�འི་�་
�ག་�མས་ང་མཉམ་འཇོག་ཅིག་དང་ངས་དེ་ཚ�་ལ་བ�་�ོགས་�་�་ཡིན། �ོད་ཚ�འི་�ག་མོ་�མས་ང་ལ་�ོས་
འགེལ་�ེད་�བ་བོ། 12ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་མི་འོས་པ་ཚ�ས་�ང་ཉེས་ཆད་�ི་ཕོར་པ་ལས་འ�ང་དགོས་�བས་
�ོད་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་མེད་པར་ཐར་�ི་རེད་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། དེ་�ར་མིན། �ོད་ཚ�ས་�ང་ཕོར་པ་དེ་ལས་
འ�ང་དགོས་སོ། 13ང་ཉིད་�ིས་བྷོཛ་�ཱས་�ོང་�ེར་དེ་བཞིན་འཇིགས་�ག་�ེས་པའི་ས་གནས་�ེ་ཐང་ཞིག་དང་
མི་མང་གི་འ�་བ་དང་དེའི་མིང་དམོད་པར་འབོད་�འི་དམ་བཅའ་�ེད་ཡོད། དེའི་ཉེ་འ�ིས་�ི་�ོང་གསེབ་
�མས་�ག་�་�ང་གོག་�་འ�ར་རོ་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 14ངས་ཨེ་དྷོམ་ལ་�ས་པ། 
ང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཞིག་འ�ོར་�ང་། ཁོང་གིས་མི་རིགས་ཚ�ར་དེ་ཚ�འི་དམག་ད�ང་བ�་ནས་
�ོད་ལ་འཐབ་�ར་�་�ིགས་དགོས་པའི་འ�ིན་བཤད་པར་བང་ཆེན་བཏང་གནང་ཡོད་དོ། 15གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་�ོབས་�ང་བཟོས་ནས་�་ཞིག་གིས་�ང་�ས་ཞབས་མི་�ེད་མཁན་ཞིག་བཟོ་གནང་ཡོང་། 
16�ོད་ཚ�འི་ང་�ལ་�ིས་�ོད་ཚ�ར་བ�་འ�ིད་�ས་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་བསམ་པ་�ར་�ོད་ཚ�ར་�ས་�ང་འཇིགས་
པར་མི་�ེད་དོ། �ོད་ཚ�་�་�ོད་�ར་ཧ་ཅང་�ག་ངོས་གཟར་པོ་�ེ་ཐོག་�་གནས་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་�ང་། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་མར་འབེབས་པར་མཛད་དོ་ཅེས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�ར་བཀའ་གནང་ཡོད། 
17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཨེ་དྷོམ་ལ་�ོར་བཤིགས་ཡོང་�་དེ་ཧ་ཅང་ཚབ་ཆེ་ཡོད་�བས་དེ་
བ�ད་ནས་འ�ོ་མཁན་ཚ�་ཧང་སང་བ་དང་འཇིགས་�ག་�ེས་པར་འ�ར། 18སོ་དྷོམ་དང་གྷོ་མོ་�ཱ་དང་དེ་ཚ�འི་
ཉེ་འ�མ་�ི་�ོང་�ེར་�མས་མེད་པར་བཟོ་བ་�ར་ཨེ་དྷོམ་ལ་ཡང་དེ་�ར་�ང་བར་འ�ར། �ར་དེར་�་ཡང་
འཚ�་བར་མི་འ�ར་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 19སེང་གེ་ཞིག་ཡོར་དན་�ལ་�ི་ཤིང་
ནགས་མ�ག་པོ་བ�ད་�་ཁའི་སར་ཡོང་བ་�ར། ང་ཡོང་ནས་ཨེ་དོམ་པ་ཚ�་རང་གི་�ལ་ནས་�ོ་�ར་�་�ོས་
དགོས་པ་བཟོ་�་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་ངས་འདམ་པའི་འགོ་འ�ིད་�ིས་�ལ་ཁབ་�ོངས་བར་�ེད་དོ། ང་དང་�་
བ�ར་བར་�ས་སམ། �་ཞིག་གིས་ང་ལ་འ�ན་པར་�ས་སམ། �ལ་པོ་�་ཞིག་གིས་ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་དམ། 
20དེར་བ�ེན་ངས་ཨེ་དྷོམ་པའི་མི་མང་ལ་བ�མས་པའི་འཆར་གཞི་དང་། ངས་ཏེ་མན་�ོང་�ེར་�ི་མི་མང་ཚ�ར་
ཇི་�ར་�ེད་�་ཡིན་པར་ཉོན་ཞིག དེ་ཚ�འི་�་�་ཚ�་ཡང་�ད་ནས་འ�ེར་�ིན་པ་དང་། ཚང་མར་འཇིགས་�ག་
�ེས་པར་འ�ར་རོ། 21ཨེ་དྷོམ་གཞིགས་པའི་�་དེས་ས་གཞི་ཡོངས་�ོགས་འ�ལ་བར་འ�ར་བ་དང་། འཇིགས་



ཡེར་མི་�ཱ། 

�ག་གི་�ད་ངན་ཐག་རིང་�་མཚ�་དམར་པོ་བར་ཐོས་པར་འ�ར་རོ། 22ད�་བོས་བྷོཛ་�ཱ་ལ་�་�ོད་ཤོག་པ་
བ�ངས་ནས་ཐོ་ཤོག་བ�བ་པ་�ར་འཐབ་པར་ཡོང། ཉིན་དེར་ཨེ་དྷོམ་�ི་དམག་མི་�མས་�ད་མེད་�ེ་ཟེར་�བ་
པ་�ར་�ག་པར་འ�ར་རོ༎  

དྷ་མསེ་ཀསེ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་གཅོད་གནང་བ།  

23དྷ་མསེ་ཀསེ་གི་�ོར་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། ཧ་མད་དང་ཨར་པད་�ི་
�ོང་�ེར་�ི་མི་མང་ཚ�་སེམས་འ�ལ་དང་�ག་བ�ལ་�ེད་བཞིན་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་གཏམ་ངན་ཐོས་
ཡོད། དེ་ཆོའི་�ེང་སེམས་འ�ལ་�་མཚ�་�ར་འབབས་པས་དེ་ཚ�་ལ་ངལ་གསོ་མི་�བ་བོ། 24དྷ་མསེ་ཀསེ་གི་མི་
མང་�མས་�ོབས་མེད་ཡིན་�བས་འཇིགས་ནས་�ོས་སོ། དེ་ཚ�་�ད་མེད་�ེ་གཟེར་ཅན་�ར་ན་ག�གས་དང་�ག་
བ�ལ་ངང་ཡོད་དོ། 25�ར་�ན་�གས་ཅན་�ི་�ོང་�ེར་དགའ་བདེའི་ངང་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་མི་མེད་�ང་�ོང་
�་འ�ར་ཡོད་དོ། 26ཉིན་དེར་དེ་ཚ�འི་�ོ་ན་གཞོན་ཚ�་�ོང་�ེར་�ི་�་ལམ་�ེང་གསོད་པར་འ�ར་བ་དང་། དེ་
ཚ�འི་དམག་མི་�མས་མེད་པར་བཟོ་བར་འ�ར་རོ། 27ངས་དྷ་མསེ་ཀསེ་གི་�གས་རི་�མས་མེར་བ�ེག་པ་དང་
�ལ་པོ་བྷེན་ཧ་དྷད་�ི་ཕོ་�ང་ཚ�ར་མེ་�ར་བར་�ེད་དོ་ཅེས་ང་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཀེ་དར་�ི་�ེ་རིགས་དང་ཧ་ཛ�ར་�ོང་�ེར་ལ་�ིམས་གཅོད།  

28གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀེ་དར་�ི་�ེ་རིགས་དང་། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་དབང་
བ�ང་�ས་པའི་ཧ་ཛ�ར་�ི་དབང་འོག་�་ཡོད་པ་�ོང་ཁག་ཚ�འི་�ོར་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། ཀེ་དར་�ི་
མི་མང་ལ་དམག་འཐབ་ནས་ཤར་�ོགས་�ི་མི་མང་གི་�ེ་རིགས་བ�ད་མེད་པར་བཟོས་ཤིག 29དེ་ཚ�འི་�ར་ཚ�་
དང་�གས་དང་�ར་�ི་ཡོལ་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ར་ཚ�འི་ནང་ཡོད་པ་ཚང་མ་དབང་བ�ང་�ོས་ཤིག དེ་ཚ�འི་�་
མོང་ཚ�་འ�ེར་ནས་མི་མང་ཚ�ར་�ོད་ཚ�འི་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་�་འཇིགས་�ག་ཡོད་ཅེས་�ོས་ཤིག 30ཧ་ཛ�ར་�ི་
མི་མང་ཚ�་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ཐག་རིང་�ོས་ནས་ཡིབ་དགོས་པའི་ཉེན་བ�་གཏོང་�་ཡིན། བྷེ་
བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་�ོད་ཚ�ར་�ས་ངན་བ�ོམས་ནས་འདི་�ར་�ས་ཡོད་དོ། 31ཤོག་ལ། 
ང་ཚ�ས་མི་མང་�ོན་མེད་དང་བ�ན་པོ་ཡོད་བསམ་མཁན་ཚ�ར་འཐབ་པར་�འོ། དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ལ་�ལ་�ོ་
དང་�ོ་�གས་མེད་པ་དང་�ང་�་ཡང་�་བ་ནས་མེད་དོ། 32དེ་ཚ�འི་�་མོང་ཚ�་དང་�གས་ཚ�་འ�ེར་ཞིག། ངས་
�་�ང་�ང་�ེག་མཁན་�ི་མི་�མས་�ོགས་ཚང་མར་ཁ་�ོར་བ་དང་དེ་ཚ�་ལ་�ོགས་ཐམས་ཅད་ནས་�ེན་ངན་
འབེབས་�་ཡིན་ནོ། 33ཧ་ཛ�ར་དེ་བཞིན་�ི་�ང་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ལ་དེ་གཏན་�ི་ཆེད་�་�ང་�ོང་ཞིག་
བཟོ་བར་�འོ། དེར་�ར་རང་མི་�་ཞིག་ཡང་�ོད་པར་མི་�ེད་དོ། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཨེ་ལམ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་གཅོད།  



ཡེར་མི་�ཱ། 

34ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ཡ་�་�་པའི་�ལ་པོར་འ�ར་མ་ཐག་�་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་ལམ་�ི་
�ོང་�ེར་�ི་�ོར་ང་ལ་འདི་�ར་བཀའ་གནང་ངོ་། 35ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ངས་ཨེ་ལམ་དེ་ཧ་ཅང་
�ོབས་�གས་ཅན་བཟོ་མཁན་མདའ་པ་ཚང་མ་གསོད་�་ཡིན། 36ངས་ཨེ་ལམ་�ི་�ོགས་�་�ོགས་ཚང་མ་ནས་
�ང་གཏོང་�་ཡིན་པ་དང་དེའི་མི་མང་�མས་ཁ་�ོར་བཏང་ནས་�ོགས་གང་སར་བཙན་�ོལ་�་མ་སོང་བའི་ས་
�ལ་གཅིག་�ང་མ་�ས་སོ། 37ངས་དེའི་མི་མང་�མས་དེ་ཚ�་གསོད་མཁན་�ི་ད�་བོ་ཚ�་ལས་འཇིགས་བ�ག་�་
ཡིན། ང་�ག་པོར་�ོ་བའི་�བས་ངས་ཨེ་ལམ་�ི་མི་མང་�མས་མེད་པར་བཟོ་�་དང་། དེ་ཚ�་�ལ་མེད་མ་བཟོས་
བར་ངས་དེ་ཚ�ར་དམག་མི་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 38ངས་དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཚ�་དང་འགོ་འ�ིད་ཚ�་མེད་པར་བཟོས་ནས་
དེར་ངས་�ི་�བ་�་ཡིན་ནོ། 39འོན་�ང་ངས་�ེས་�་ཡང་�ར་ཨེ་ལམ་�ི་མི་མང་ཚ�་དར་�ས་བཟོ་�་ཡིན། ང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 50 

བྷེ་བྷི་ལོན་ལ་དབང་བ�ང་�ེད་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�ོང་�ེར་དང་དེའི་མི་མང་�ོར་ག�ང་འ�ིན་གནང་བ་འདི་�ར་
ཡིན་ནོ། 2མི་རིགས་ཚ�་ལ་གསར་འ�ར་དེ་�ོས་ཤིག། གསལ་�གས་�ོས་ཤིག། བ�་ཞིག་བཏང་ནས་གསར་འ�ར་
གསལ་�གས་�ོས། དེ་ཚ�་�ོད་�ིས་གསང་བར་མ་འཇོག་ཅིག། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་འཕམ་པར་འ�ར་ཞིང་དེ་ཡི་�། 
མར་�ག་དེ་བཞིན་བསིལ་�ར་འཐོར་ཡོད། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་ནི་�་འ�་ངོ་ཚར་འ�ག་ཡོད། དེའི་�ག་�ོའི་འ�་�་
�ིས་ཡོད་དོ། 3�ང་ནས་མི་རིགས་ཞིག་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འཐབ་པར་ཡོང་ནས་དེས་�ང་�ོང་བཟོ་བར་འ�ར། མི་
དང་སེམས་ཅན་�ོས་ནས་དེར་�་ཡང་མི་གནས་བར་འ�ར༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ིར་ལོག་པ།  

4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ས་ཚ�ད་དེ་�ེབས་�བས། ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་གཉིས་ཀ་�་
ཞིང་ང་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་འཚ�ལ་བཞིན་ཡོང་བར་འ�ར། 5དེ་ཚ�ས་ཛ�་ཡོན་ལ་ལམ་འ�ི་ཞིང་དེ་ནས་དེའི་
�ོགས་�་འ�ོའོ། དེ་ཚ�ས་ང་མཉམ་�་གཏན་�ི་དམ་བཅའ་ཞིག་བཞག་པ་དང་དེ་ནམ་ཡང་འགལ་མི་ཡོང་ངོ་། 
6ངའི་མི་མང་�མས་�ག་�ིས་རིའི་�ེང་�ག་�་བ�ག་པའི་�ག་�ར་ཡོད་པ་དང། དེ་ཚ�་རི་གཅིག་ནས་གཞན་�་
འ�མ་འ�ོ་བ་དང་རང་གི་�ིམ་གང་�་ཡོད་མེད་བ�ེད་ཡོད་དོ། 7དེ་ཚ�་�ེད་མཁན་ཚང་མས་དེ་ཚ�་ལ་འཐབ་
པར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�འི་ད�་བོ་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་�བས་ང་ཚ�ས་ཇི་
�ར་�ིས་པ་�མས་ནོར་འ�ལ་མིན། དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་�ས་ཡོད་པ་དང་དེ་
ཚ�་རང་གི་ཁོང་ལ་དད་�ན་ངང་གནས་དགོས་ཅེས་བ�ོད་པར་�ེད་དོ། 8ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་
ནས་�ོས་�གས་ཤིག། �ལ་དེ་�ོང་ཞིག། དེ་�ངས་མཁན་དང་པོ་ཡིན་པ་�ོས་ཤིག། 9ངས་�ང་གི་མི་རིགས་�ོབས་
�གས་ཅན་ཚ�་ཁག་ཅིག་ལ་�ད་བ�ལ་ནས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ལ་འཐབ་�་འ�ག་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་�ལ་དེ་ཐོག་དམག་



ཡེར་མི་�ཱ། 

བ�བ་པར་�ལ་�ིགས་�ིས་དེ་དབང་བ�ང་�ེད། དེ་ཚ�་�ལ་དང་�ན་པའི་�ོན་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་
ཚ�འི་མདའ་�མས་འབེན་ནས་ནམ་ཡང་�ོག་མི་ཡོང་། 10བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ནས་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་པར་འ�ར་བ་
དང་། འ�ོག་བཅོམ་�་མཁན་ཚ�ས་རང་གི་འདོད་པ་གང་ཡོད་འ�ེར་བར་འ�ར་ཞེས། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

བྷེ་བྷི་ལོན་འཕམ་པ།  

11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་མི་མང་�ོད་ཚ�ས་ངའི་མི་རིགས་བཅོམ་ཡོད། �ོད་ཚ�་
བ་�གས་�ིས་འ�་�གས་ཆག་བ�ོར་བའམ་འཚ�ར་�ད་འདོན་མཁན་�ི་�་�ར་དགའ་མ�་ཞིང་�གས་བཞིན་
ཡོད། 12འོན་�ང་�ོད་ཚ�་རང་ཉིད་�ི་�ོང་�ེར་�བས་ཆེན་དེར་དམའ་འབེབས་དང་ངོ་ཚ་�་འ�ག་པར་�འོ། 
བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་དེ་བཞིན་མི་རིགས་�ང་�ང་ཤོས་�་འ�ར་བ་དང་། དེ་�ལ་�མ་པོ་�་མེད་�ང་�ོང་�་འ�ར་
བར་�ེད་དོ། 13གང་ལ་ཟེར་ན། ང་�ོ་བའི་�ེན་�ིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་�་ཡང་�ོད་པར་མི་�ེད། དེ་�ང་གོག་ཞིག་
�་�ག་པར་འ�ར་བ་དང་། དེ་བ�ད་ནས་འ�ོ་མཁན་�མས་ཧང་སང་བ་དང་ཧོན་ཐོར་བར་འ�ར་རོ། 
14མདའ་པ་ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོན་ལ་དམག་འཐབ་པའི་ཆེད་�ལ་�ིགས་ནས་དེའི་མཐའ་ལ་བ�ོར་ཞིག། �ོད་ཚ�འི་མདའ་
�མས་བྷེ་བྷི་ལོན་ཐོག་འཕེན་ཞིག། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད། 
15�ོང་�ེར་དེའི་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་�་དམག་�་�ོགས་ཤིག། ད་ཆ་བྷེ་བྷི་ལོན་�ིས་མགོ་བཏག་�ས་ཡོད། དེའི་
�གས་རི་ཚ�་འཐོར་ནས་གཞིགས་ཡོད། ངས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་ཚ�ར་ད�་ཤ་ལེན་�་ཡིན། དེར་བ�ེན་�ོད་ཚ�ས་དེ་
ཚ�ར་ད�་ཤ་ལེན་ནས་དེ་ཚ�ས་གཞན་ལ་ཇི་�ར་�ིས་པ་�ར་�ོད་ཚ�ས་�ང་དེ་ཚ�ར་�ོས་ཤིག 16�ོད་ཚ�ས་�ལ་
དེར་ས་བོན་འདེབས་པ་དང་�ོན་ཐོག་བ�་བ་སོགས་མ་�ེད་ཅིག དེར་�ོད་པའི་�ི་�ལ་བ་�མས་དམག་འཐབ་
པར་དམག་མིར་�གས་པ་དང་རང་གི་�ིམ་�་ལོག་པར་�ེད་དོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་�མས་�ིར་ལོག་པ།  

17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་ནི་�ག་�ར་སེང་གེ་ཚ�ས་དེད་ནས་ཁ་
གཏོར་བ་དང་འ�འོ། ཐོག་མར་དེ་ཚ�་ལ་ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོས་འཐབ་�ོལ་�ས་པ་དང་། དེ་ནས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་
�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་དེ་ཚ�འི་�ས་པ་�ར་རོ། 18དེའི་�ེན་�ིས་ང་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས། ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོར་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་�ར་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་
དང་ཁོའི་�ལ་ལ་ཡང་ཉེས་ཆད་གཏོང་�འི་ན་ནོ། 19ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་དེ་ཚ�འི་�ལ་དེ་�ར་གསོ་�་
�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་རི་བོ་ཀར་མེལ་དང་བྷ་�ན་�ི་མངའ་�ལ་�་�ེ་བའི་ཟས་ཟ་བར་འ�ར་བ་དང་དེ་ཚ�ས་ཨེཕ་ར་
ཡིམ་དང་གྷིལ་ཨད་�ི་ལ་�ལ་�་�ེ་བའི་�ོན་ཐོག་དེ་ཚ�ས་འདོད་པ་�མས་ཟ་བར་�ེད་དོ། 20�ས་ཚ�ད་དེ་�ེབས་
�བས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�ིག་པ་གང་ཡང་མི་�ེད་པ་དང་ཡ་�་�ར་�ོད་ངན་�ེད་པར་མི་འ�ར་རོ། གང་ལ་ཟེར་ན། 
ངས་ཚ�་ཐར་བཏང་བའི་དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་ལ་ངས་བཟོད་གསོལ་�་�་ཡིན་ནོ་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ས་
པ་ཡིན་ནོ༎  



ཡེར་མི་�ཱ། 

བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ཚ�ར་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་གཅོད།  

21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། མེ་ར་ཐེམ་དང་པེ་ཀོད་�ི་མི་མང་ཚ�ར་ཕར་�ོལ་�ོས་ཤིག། དེ་ཚ�་
བསད་ནས་མེད་པར་བཟོས་ཤིག། ངས་�ོད་ཚ�ར་བཀའ་བཏང་བ་�མས་�ོས་ཤིག། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ས་པ་ཡིན་ནོ། 22�ལ་�་དམག་�་ཐོས་པ་དང་�ོར་བཤིགས་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད། 23བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡས་འཛམ་�ིང་
ཡོངས་�ོགས་ཐོ་བས་བ�ང་ནས་�མ་�ར་བཟོ་བ་དང་ད་ཆ་ཐོ་བ་དེ་བཞིན་བསིལ་�ར་འཐོར་ཡོད། མི་རིགས་
ཚང་མ་�ལ་དེར་ཇི་འ�་�ང་བར་མཐོང་ནས་ཧང་སང་ཡོད། 24བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�ོད་�ིས་ང་ལ་འཐབ་ཡོད་པ་
དང་། ངས་�ོད་ལ་�བ་པའི་�ིའི་ནང་�ོད་འ�ད་ཡོད། དེ་�ོད་�ིས་མི་ཤེས་སོ། 25ངས་ངའི་མཚ�ན་ཆ་གསོགས་
འཇོག་�་�ལ་དེ་མཛ�ད་�ོ་འ�ེད་པ་དང་ང་�ོ་བའི་�བས་�་ངས་དེ་ཚ�་མར་བཏོན་པ་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་
�ན་དབང་ཅན་�ི་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་�་�ིའ་�་བ་ཞིག་ཡོད། 26དེར་�ོགས་
ཐམས་ཅད་ནས་ཕར་�ོལ་�ས་ནས། འ�་རིགས་གསོགས་འཇོག་�་�ལ་དེ་�ོ་འ�ེད་ཅིག འ�འི་�ང་པོ་�ར་
བཅོམ་ནོར་�ི་�ང་པོ་�ང་ཞིག། �ལ་དེ་མེད་པར་བཟོས་ཤིག། གང་ཡང་མ་བཞག་ཅིག། 27དམག་མི་�མས་
གསོད་ཅིག། དེ་ཚ�་དམར་གསོད་གཏོང་ཞིག། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་མི་མང་�མས་འཇིག་ཡོད། དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་
བའི་�ས་ལ་�ེབས་ཡོད་དོ། 28(བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ནས་�ོས་པའི་�བས་བཅོས་པ་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཡོང་བ་དང་། དེ་
ཚ�ས་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་ཚ�ས་ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་ལ་གང་�ེད་པ་ལ་
ད�་ཤ་ཇི་�ར་ལེན་པར་མཛད་པའི་�ོར་�་བར་�ེད་དོ།) 29མདའ་པ་ཚ�ར་བྷེ་བྷི་ལོན་ལ་ཕར་�ོལ་�ོས་�ོས་ཤིག། 
མདའ་ག�་བེད་�ོད་�ེད་ཤེས་མཁན་མི་�མས་གཏོང་ཞིག། �ོང་�ེར་ལ་མཐའ་བ�ོར་ནས་�་ཡང་�ོས་�་མ་
འ�ག་ཅིག དེ་ཚ�ས་གང་�ས་པ་ཚང་མའི་ལན་འཇལ་ཞིང་དེ་ཚ�ས་གཞན་ལ་ཇི་�ར་�ོངས་བ་�ར་དེ་ཚ�ར་�ོངས་
ཤིག གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམ་པ་མཆོག་ལ་ང་�ལ་�ས་ཡོད་དོ། 30དེར་བ�ེན་དེའི་མི་ན་
གཞོན་ཚ�་�ོང་�ེར་�ི་�་ལམ་�ེང་གསོད་པ་དང་དེའི་དམག་ད�ང་�མས་ཉིན་དེར་མེད་པར་བཟོའོ་ཞེས་ང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 31བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�ོད་ང་�ལ་�ིས་ཁེངས་ཡོད་�བས་ང་�ན་དབང་
ཅན་�ི་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་�བ་འགལ་�་བཞིན་ཡོད། ངས་�ོད་ལ་ཆད་པ་གཏོང་�འི་
�ས་ཚ�ད་�ེབས་ཡོད། 32�ོད་�ི་�ོབས་པ་ཅན་�ི་མི་རིགས་དེ་བཞིན་འ�ེལ་ཞིང་འཕམ་པར་འ�ར་བ་དང་�ོད་
ལ་རོགས་�་མཁན་�་ཡང་ཡོང་བར་མི་འ�ར། ངས་�ོད་�ི་�ོང་�ེར་ཚ�ར་མེ་�ར་བ་དང་�ོད་�ི་མཐའ་འཁོར་
�་ཡོད་པ་ཚང་མ་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན་ནོ། 33མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་
ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�འི་མི་མང་�མས་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་ཡོད། དེ་ཚ�་དབང་བ�ང་�་མཁན་ཚ�ས་བཙན་
པོར་བ�ང་ནས་དེ་ཚ�་འ�ོ་�་མི་འ�ག་གོ 34འོན་�ང་དེ་ཚ�་�ོབས་མཁན་དེ་�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། ཁོང་
གི་མཚན་ལ་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�་བ་ཡིན། ཁོང་�་ཉིད་�ིས་དེ་ཚ�འི་གནས་དོན་ལ་
གཟིགས་�ོངས་གནང་བ་དང་། ས་གཞིར་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་མཛད་ན་ཡང་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ཚ�ར་�ག་བ�ལ་ཡོང་
བར་མཛད་དོ། 35གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་ནང་བ། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ལ་འཆི་བ་ཡོང་བར་འ�ར། དེའི་
མི་མང་ཚ�ར་འཆི་བ་ཡོང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཚ�་དང་ཤེས་རབ་ཅན། བཅས་པ་དེ་ཚ�ར་འཆི་བ་ཡོང་བར་
འ�ར། 36�ན་�ི་�ང་�ོན་ཚ�ར་ཡང་འཆི་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་�མས་ནི་�ེན་པ་ཇི་�ར་ཡིན། དེ་ཡི་དམག་མི་ཚ�་



ཡེར་མི་�ཱ། 

ཡང་འཆི་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་ཇི་�ར་འཇིགས་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན། 37དེའི་�་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་མེད་པར་
བཟོས། དེ་ཚ�འི་�ས་པའི་དམག་མི་འཆི་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་�ོབས་�ང་ཇི་འ�་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ཚ�འི་བང་མཛ�ད་
�མས་ནི་མེད་པར་བཟོས། འ�ོག་བཅོམ་དང་ནི་ཇག་བཅོམ་བཅས་�ོས་ཤིག། 38དེ་ཚ�འི་�ལ་�་ཐན་པ་གཏོང་
བས་ན། དེ་ཚ�འི་�གས་�་�མ་པར་�ོས་ཤིག་དང་། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�་འཇིགས་�ང་�ལ་ཡིན་ནོ། དེ་ཡིས་མི་
མང་�ེན་པ་ཚ�་བཟོས་ཡོད། 39དེར་བ�ེན་བྷེ་བྷི་ལོན་དེ་བཞིན་གདོང་འ�ེ་�མས་དང་�མ་ཤེས་ངན་པ་�མས་
དང་མི་གཙང་བའི་�ི�་�མས་�ི་བ�གས་པར་�ེད། དེར་ཡང་�ར་མི་གནས་�ོད་�ེད་པར་མི་འ�ར། �ས་
གཏན་�ི་ཆེད་�་དེར་གནས་མི་ཡོང་། 40ཇི་�ར་ངས་སོ་དྷོམ་དང་གྷོ་མོ་�ཱ་དང་ཉེ་འ�ིས་�ི་�ོང་�ེར་ཚ�་མེད་
པར་བཟོས་པ་�ར་བྷེ་བྷི་ལོན་ལ་ཡང་དེ་�ར་ཡོང་བར་འ�ར། དེར་�ར་ཡང་�ོད་པར་མི་�ེད་ཅེས། ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 41�ང་�ལ་�ོབས་ཆེན་ཐག་རིང་�ལ་ཁབ་ནས། དེ་ནས་མི་རིགས་ཚ�་ཡང་
ཡོང་བཞིན་འ�ག། �ལ་པོ་མང་པོས་དམག་�་�ིགས་བཞིན་ཡོད། 42དེ་ཚ�ས་རང་གི་མདའ་དང་རལ་�ི་�ངས། 
�ག་�བ་ཅན་དང་�ིང་�ེ་མེད་མཁན་ཡིན། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�་ཚ�་བཞོན་པའི་�བས། �་མཚ�་བཞིན་�་དེ་ཚ�ས་
ངར་རོ་�ོགས། དེ་ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་དམག་འཐབ་�་�ིགས་ཡོད། 43བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�ལ་པོས་གཏམ་དེ་ཐོས་བས་ན། 
ཁོང་གི་�ག་གཉིས་འ�ོག་ནས་�ས་པར་འ�ར། �ེ་གཟེར་�བ་མཁན་�ད་མེད་�་�་ནི། ཁོང་ལ་�ག་བ�ལ་�ག་
པོ་�ང་ངོ། 44ཤིང་ནགས་�ག་པོའི་ཡོར་དན་�ལ་ནས་�་ཁ་�ང་�འི་�ལ་�་སེང་གེ་ཞིག་ཡོང་བ་�ར་ང་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཡོང་ནས་�ོ་�ར་�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་ཚ�་རང་གི་�ལ་ནས་�ོས་དགོས་པ་བཟོ་�་ཡིན། དེ་ནས་
ངས་འདམས་པའི་འགོ་འ�ིད་�ི་�ལ་ཁབ་དེ་དབང་བ�ར་�ེད་དོ། �ས་ང་དང་བ�ར་བར་�ེད་�ས་སམ། ང་ལ་
�་ཞིག་གིས་འ�ན་བ�ར་�ེད་�ས་སམ། �ལ་པོ་�་ཞིག་གིས་ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་�བ་བམ། 45དེར་བ�ེན་ངས་བྷེ་
བྷི་ལོན་�ི་�ོང་�ེར་ཆེད་འཆར་གཞི་ཇི་བཟོས་པ་དང་། ངས་དེའི་མི་མང་ལ་ཇི་�ར་�ེད་པའི་འཆར་གཞི་ཡོད་
པར་ཉོན་ཞིག དེ་ཚ�འི་�་�ག་ཚ�་ཡང་འ�ད་ནས་འ�ེར་བ་དང་ཚང་མ་འཇིགས་�ག་�ེས་པར་འ�ར་རོ། 46བྷེ་
བྷི་ལོན་འཕམ་�བས་དེར་�་ཞིག་�ང་བས་ས་གཞི་ཡོངས་�ོགས་འ�ལ་བར་འ�ར་བ་དང་། གཞན་མི་རིགས་
ཚ�ས་�ག་པའི་�ད་ངན་ཐོས་པར་འ�ར་རོ༎  
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ད་�ང་ཡང་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ལ་�ིམས་གཅོད་གནང་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་དང་དེའི་མི་མང་ལ་�ོར་བཤིགས་�ི་�ང་འ�བ་
�ག་པོ་ཞིག་འ�ེར་ཡོང་བཞིན་ཡོད། 2སོག་མ་འ�ེར་བའི་�ང་འ�བ་�ར་ངས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་མེད་པར་བཟོ་བར་
�ི་�ལ་བ་�མས་གཏོང་�་ཡིན། �ོར་བཤིགས་�་�འི་ཉིན་དེ་�ེབས་�བས་དེ་ཚ�ས་�ོགས་ཐམས་ཅད་ནས་
འཐབ་�ོལ་�ེད་ནས་�ལ་དེ་བཞིན་�ོང་པར་འཇོག་པར་�ེད་དོ། 3དེ་ཚ�འི་དམག་མི་ཚ�་ལ་མདའ་འཕེན་པ་དང་
�བ་�ོན་པའི་�ས་�བས་མ་�ོད་ཅིག ན་གཞོན་ཚ�་ལ་ཚ�་ཐར་མ་གཏོང་ཞིག། དམག་ད�ང་ཡོངས་�ོགས་མེད་
པར་བཟོས་ཤིག། 4དེ་ཚ�་�ས་ནས་རང་གི་�ོང་�ེར་�ི་�་ལམ་�ི་�ེང་�་འཆི་བར་འ�ར་རོ། 5ང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་པས་ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དམ་པ་མཆོག་གི་
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�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་ན་ཡང་ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ངས་མེད་དོ། 6བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ནས་�ོས་ཤིག། �ོད་ཚ�འི་�ོག་གི་
ཆེད་�་�ོས་ཤིག། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་�ོད་ཚ�་འཆི་བར་མ་འ�ར་ཞིག ངས་ད་�་ད�་ཤ་ལེན་�་
དང་དེ་ཚ�་ལ་འོས་པའི་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 7བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ནི་ངའི་ལག་གི་གསེར་�ི་ཕོར་པ་�ར་འཛམ་
�ིང་ཡོངས་ལ་ར་བཟི་བ�ག་ཡོད། མི་རིགས་ཚ�ས་དེས་ལས་�ན་ཆང་འ�ང་ནས་�ོན་པ་ཆགས་སོ། 8བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་
ཡ་�ོ་�ར་�་�ང་ནས་མེད་པར་ཆགས་ཡོད། དེའི་ཆེད་�་�་ངན་�ོས་ཤིག། དེའི་�འི་ཆེད་�་�ན་ལེན་ཞིག་དང་
ཕལ་ཆེར་དེ་གསོད་པར་འ�ར་�ིད་དོ། 9དེར་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ི་�ལ་བ་ཚ�ས་ང་ཚ�ས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ལ་
རོགས་�་�འི་ཐབས་ཤེས་�ས་ཡོད་ན་ཡང་དེ་ཧ་ཅང་�ིས་�ག་འ�ག ད་མོ་བཞག་ནས་ང་ཚ�་རང་གི་�ིམ་�་
ལོག་འ�ོ། དཀོན་མཆོག་གིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ལ་ཁོང་གི་�ས་�གས་ཡོངས་�ིས་ཉེས་ཆད་བཏང་ནས་དེ་ཆ་ཚང་
མེད་པར་བཟོས་གནང་ཡོད་ཅེས་བ�ོད་དོ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་མི་མང་ཚ�ས་�ད་�བ་ནས་ང་ཚ�་
�ང་བདེན་ཡིན་པ་�ོན་གནང་སོང་། ང་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཇི་�ར་མཛད་པ་ཤོད་�་འ�ོ་ཅེས་�ད་�ོབ་�ི་འ�ག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་མ་�འི་�ལ་པོ་ཚ�ར་�ད་བ�ལ་མཛད་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ལ་མེད་པར་མཛད་
�འི་དགོངས་འཆར་ཡོད། དེ་�ར་ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་བཤིགས་པའི་ད�་ཤ་ལེན་པར་མཛད་�་ཡིན་ནོ། བཙ�ན་
�ོལ་མཁན་�ི་འགོ་འཛ�ན་ཚ�ས་འདི་�ར་བཀའ་གཏོང་བར་�ེད། �ོད་ཚ�འི་མདའ་ཚ�ར་�ོ་བཏོན་ཞིག། �ོད་ཚ�འི་
�བ་�་�ིགས་�ོས་ཤིག། 12བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�གས་རི་ཚ�ར་འཐབ་པའི་བ�་བཏོང་ཞིག། �ང་ཆ་�གས་ཆེ་�་གཏོང་
ཞིག། �ོ་�ང་བ་འཇོག་ཅིག། འཇབ་དམག་�མས་འཇོག་ཅིག་ཅེས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་
པའི་མི་མང་ཚ�ར་ཇི་�ར་མཛད་�་བཀའ་གནང་བ་�ར་མཛད་ཡོད། 13�ལ་དེར་�གས་�་མང་པོ་དང་གཏེར་
�ི་ནོར་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང་�ས་ཚ�ད་དེ་�ོགས་ཡོད་པ་དང་མི་ཚ�འི་ཐག་པ་དེ་བཅད་ཡོད་དོ། 14མ�་�ོབས་ཅན་
�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�་ཉིད་�ིས་ཆ་ག་འ�འི་�་ཚ�གས་�ར་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ལ་འཐབ་མཁན་མི་�མས་གཏོང་
བ་གནང་�འི་ད�་མནའ་བཞེས་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ལ་ཁའི་�ད་འབོད་�ེད་པར་འ�ར་རོ༎  

དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་པའི་མ�ར་མ།  

15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�་�ོབས་�ིས་ས་གཞི་བཀོད། ཁོང་གི་ཤེས་རབ་�ིས་འཛམ་�ིང་བ�ན་བ་དང། ཁོང་
གིས་ནམ་མཁའ་བ�མ་པར་མཛད། 16ཁོང་གི་བཀའ་ཡིས་ནམ་མཁར་�་�་�ོགས། ས་གཞིའི་མཐའ་ནས་�ིན་པ་
འ�ེན་པར་མཛད། ཁོང་གིས་ཆར་པར་གནམ་�ོག་འ�ག་པར་མཛད། ཁོང་གི་མཛ�ད་ཁང་ནང་ནས་�ང་འ�བ་
གཏོང་བར་མཛད། 17མཐོང་�ང་འདི་�ང་བས་མི་ཚ�་�ེན་པ་དང་ནི་བསམ་མེད་འཚ�ར་རོ། �་འ�་བཟོ་མཁན་
ཚ�་སེམས་འ�ལ་ཡོང་། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་བཟོས་པས་�་ཚ�་�ན་མ་དང་�ོག་མེད་ཡིན། 18དེ་�མས་ཕན་
མེད་ཡིན་པས་འ�ས་དགོས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�ར་འ�ེལ་བའི་ཆེད། ཕེབས་�བས་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་མེད་
པར་བཟོ་མཛད། 19ཡ་ཀོབ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�་ནང་བཞིན་མེད། ཁོང་ནི་ཐམས་ཅད་བཟོ་བ་གནང་མཁན་ཡིན་ནོ། 
དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ། རང་གི་མི་མང་ཆེད་�་འདམས་པར་མཛད། ཁོང་མཚན་མ�་
�ོབས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན༎  



ཡེར་མི་�ཱ། 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐོ་བ།  

20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�ོད་ངའི་ཐོ་བ་ཡིན། ངའི་དམག་གི་མཚ�ན་ཆ་
ཡིན། ང་ཡིས་མི་རིགས་དང་ནི་�ལ་ཁབ་ཚ�ར། མར་ལ་བ�ན་�ར་�ོད་ལ་བེད་�ོད་�ེད། 21�་དང་ཞོན་མཁན་
བསིལ་�ར་གཏོང་�་དང་། ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་ནི་དེའི་ཁ་ལོ་ཕར། བསིལ་�་�ོར་བར་�་བའི་ཆེད་�་དང་། 
22�ེས་པ་དང་ནི་�ད་མེད་གསོད་པའི་ཆེད། �ས་ཁོག་དང་ནི་ན་གཞོན་གསོད་པའི་ཆེད། �་དང་�་མོ་�མས་ཚ�་
གསོད་པའི་ཆེད། 23�ག་�ི་དང་ནི་�ག་�་གསོད་ཆེད་དང་། ས་ཞིང་�ོ་མཁན་དང་ནི་དེ་ཚ�འི་�་�མས་གསོད་
ཆེད། �ལ་པོ་ཚ�་དང་ལས་�ེད་པ་ཐོ་པོ་ཚ�། བཅས་ལ་བ�ན་ཆེད་བེད་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད༎  

བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་ཉེས་ཆད།  

24གཙ�་བོ་དཀོནམཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་དང་དེའི་མི་མང་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་ངན་པ་
�ིས་པ་ཚང་མའི་ངན་ལན་འཇལ་བ་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་བར་འ�ར་རོ། 25བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�ོད་འཛམ་�ིང་ཡོངས་
མེད་པར་བཟོ་མཁན་རི་དང་འ�འོ། འོན་�ང་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་ད�་བོ་ཡིན། ངས་�ོད་བ�ང་ནས་
ཐང་�ར་�ོམས་ནས་�ོད་གོ་ཐལ་�་འཇོག་�་ཡིན་ནོ། 26�ོད་�ི་�ང་�ལ་�ི་�ོ་གཅིག་�ང་�ར་ཁང་པ་བཟོ་
�ར་བེད་�ོད་མི་�ེད་དོ། �ོད་གཏན་�ི་ཆེད་�ེ་ཐང་དང་འ�་བར་འ�ར་རོ་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ས་པ་ཡིན་ནོ། 27ཕར་�ོལ་�ེད་པའི་བ�་གཏོང་ཞིག། མི་རིགས་ཚ�ས་ཐོས་པའི་ཆེད་�ང་ཆེན་འ�ད་ཅིག། བྷེ་བྷི་
ལོ་ནི་ཡ་ལ་དམག་འཐབ་ཆེད་�་མི་རིགས་ཚ�་�་�ིགས་�ོས་ཤིག ཨ་ར་རད་དང་མིན་ནི་དང་ཨཤ་ཀེ་ནཛ་�ི་
�ལ་ཁབ་ཚ�ར་ཕར་�ོལ་�ོས་ཤིག་�ོས་ཤིག དེ་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་ཆེད་དམག་དཔོན་ཞིག་བ�ོས་ཤིག། ཆ་ག་
འ�འི་�་ཚ�གས་�ར་�་�མས་འ�ིད་ཤོག 28བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ལ་དམག་འཐབ་ཆེད་མི་རིགས་ཚ�་�་�ིགས་�ོས་ཤིག 
མ་�འི་�ལ་པོ་ཚ�་དང་དེ་ཚ�འི་འགོ་འ�ིད་ཚ�་དང་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་དེ་ཚ�ས་དབང་བ�ར་�ས་པའི་�ལ་ཚང་
མའི་དམག་མི་བོས་པར་གཏོང་ཞིག 29གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་དེ་བཞིན་�་ཡང་མི་�ོད་པའི་མི་
མེད་�ང་�ོང་གི་ས་གནས་བཟོ་བའི་ཁོང་གི་འཆར་གཞི་དེ་�ག་ལེན་འགེལ་�ི་ཡོད་�བས་ས་གཞི་འདར་ཞིང་
འ�ལ་བར་འ�ར་རོ། 30བྷེ་བྷི་ལོན་པའི་དམག་མི་ཚ�་དམག་མཚམས་འཇོག་པ་དང་དེ་ཚ�་མཁར་�ོང་�་གནས་སོ། 
དེ་ཚ�་རང་གི་�ོ་�ོབས་�ག་ནས་�ད་མེད་�ར་འ�ར་རོ། �ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོ་ཁག་མར་གཞིགས་པ་དང་ཁང་པ་
ཚ�་མེས་འཚ�གས་སོ། 31བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོར་�ོང་�ེར་དེ་བཞིན་�ོགས་ཚང་མ་ནས་གཞིགས་འ�ག་�་བར་
བང་ཆེན་གཅིག་འ�ག་གཉིས་འ�ག་�གས་སོ། 32ད�་བོ་ཚ�ས་�་བོ་�ལ་�ལ་བཙན་བ�ང་�ས་ནས་འཛ�ངས་
རག་ཚ�་མེར་�ེག་གོ བྷེ་བྷི་ལོན་པའི་དམག་མི་ཚ�ར་འཇིགས་�ང་�ེས་སོ། 33མ�ོགས་པོར་ད�་བོ་ཚ�ས་དེ་ཚ�ར་
མར་གཅོད་པ་དང་། འ�་བ�ང་སར་འ�་�ར་དེ་ཚ�ར་�ོག་�ི་གཏོང་བར་འ�ར། ང་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 34བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�ལ་པོས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ། 
ག�བ་ནས་བཟའ་བ་ཡིན། �མ་པ་�་�་�ོང་�ེར་�ོང་པ་བཟོས། �ལ་�ི་མིག་པ་�་�་ཁོ་ཡིས་མིག། ཁོ་ཡིས་རང་
འདོད་པ་�ར་�ངས་ནས། དེ་འ�ོས་�མས་ཁོས་�ིར་�་ད�གས་པ་ཡིན། 35ཛ�་ཡོན་མི་ཚ�ས་འདི་�ར་བ�ོད་�་
འ�ག། ང་ཚ�འི་ཐོག་�་�ག་ལས་ཇི་�ས་པར། དེ་ཡི་འགན་འ�ིད་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ལ་ཡོང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་མི་ཚ�ས་



ཡེར་མི་�ཱ། 

འདི་བ�ོད་འ�ག། ང་ཚ�ས་�ག་བ�ལ་ཇི་ཞིག་�ོང་དགོས་�ང་། དེ་ཡི་འགན་འ�ིད་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ལ་ཡོང་བར་
ཤོག།  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཨཱེལ་རོགས་གནང་�།  

36དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ཚ�ར་འདི་�ར་བཀའ་གནང་ང་། ངས་�ོད་�ི་
དོན་�་�ོད་�ི་ད�་བོ་ཚ�ས་�ོད་ལ་ཇི་�ར་�ས་པར་ལན་འཇལ་�་འ�ག་�་ཡིན། ངས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�འི་
འ�ང་�ངས་�མ་པར་�ས་ནས་དེའི་�གས་�་ཚ�་�མ་འ�ག་�་ཡིན། 37�ོང་�ེར་དེ་བཞིན་�ང་གོག་གི་�ང་པོ་
གཅན་གཟན་གནས་�ོད་�ེད་�ལ་�་འ�ར། དེ་ནི་འཇིགས་�་�ང་བའི་མཐོང་�ལ་�་འ�ར་བ་དང་དེར་�་
ཡང་གནས་�ོད་མི་�ེད་པ་མ་ཟད། དེ་མཐོང་མཁན་�མས་འཇིགས་�ག་�ེས་པར་འ�ར་རོ། 38བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་
ཚང་མ་སེང་གེ་དང་སེང་�ག་�ར་ངར་�ད་འདོན་པར་�ེད་དོ། 39དེ་ཚ�་འདོད་�མ་ཅན་ཡིན་ནམ། ངས་དེ་ཚ�་
ལ་�གས་�ོ་ཞིག་བཤམས་ནས་དེ་ཚ�་ར་བཟི་བ་དང་དགའ་�ིད་བཟོ་�་ཡིན། དེ་ཚ�་ཉལ་�་�ིན་ནས་ནམ་ཡང་
གཉིད་སད་པར་མི་འ�ར། 40ངས་དེ་ཚ�་�ག་དང་ར་དང་ར་ཕོ་�ར་གསོད་�་འ�ིད་�་ཡིན་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་ལས།  

41གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�ོར་ལ་འདི་�ར་བཀའ་གནང་ངོ་། འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་བ�ོད་པའི་
�ོང་�ེར་དེ་དབང་བ�ང་�ས་ཡོད། བྷེ་བྷི་ལོན་དེ་བཞིན་མི་རིགས་ཚ�་ལ་འཇིགས་�ག་�ེས་པའི་མཐོང་�ལ་ཇི་
འ�་འ�ར་རོ། 42བྷེ་བྷི་ལོན་ཐོག་�་�་མཚ�་�གས་པ་དང་། ངར་�་�ོགས་པའི་�་�བས་�ིས་དེ་ལ་བཀབ་བོ། 
43�ོང་�ེར་ཚ�་འཇིགས་�་�ང་བའི་མཐོང་�ལ་�་འ�ར་བ་དང་། དེར་�་ཡང་གནས་�ོད་མི་�ེད་པ་དང་ཕར་
�ར་འ�ལ་པ་ཙམ་མི་�ེད་པའི་�་མེད་�ེ་ཐང་�་�ར་འ�ར་རོ། 44ངས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�་བྷེལ་ལ་ཆད་པ་
གཏོང་�་ཡིན། ཁོས་�ས་ནས་འ�ེར་བའི་དངོས་པོ་�མས་�ོངས་�་འ�ག་�་དང་�ར་མི་རིགས་�་ཞིག་གིས་
�ང་ཁོ་ལ་མཆོད་པར་མི་�ེད་དོ། བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�གས་རི་ཚ�་བཞིགས་པར་འ�ར་ཡོད། 45ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་
ཚ�་དེ་ནས་�ོས་�གས་ཤིག། �ོད་ཚ�འི་�ོག་�ོབས་པར་ངའི་�ོ་བ་�ག་པོ་ལས་�ོས་ཤིག 46�ོད་ཚ�ས་ད�ོག་གཏམ་
ཐོས་པའི་�ེན་�ིས་སེམས་�གས་ཆགས་པ་དང་འཇིགས་�ང་མ་�ེད་ཅིག �ལ་�་�ག་ལས་དང་�ལ་པོ་གཅིག་
གིས་གཞན་ལ་དམག་འཐབ་�ེད་པའི་ད�ོག་གཏམ་ལོ་རེ་བཞིན་མི་འ�་བ་ཞིག་�བ་པར་�ེད་དོ། 47ངས་བྷེ་བྷི་
ལོ་ནི་ཡའི་�་འ�་ཚ�ར་འ�ེལ་�ེད་པའི་�ས་ཚ�ད་�ེབས་བཞིན་ཡོད། �ལ་ཡོངས་�ོགས་ངོ་ཚ་�་འ�ག་པ་དང་
དེའི་མི་མང་�མས་གསོད་པར་�ེད་དོ། 48�ང་ནས་མེད་པར་བཟོ་བར་ཡོང་མཁན་ཚ�འི་ལག་�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་
ཤོར་བའི་�ས་�བས་ལ་ས་གཞི་དང་ནམ་མཁར་ཡོད་པ་ཚང་མས་དགའ་བའི་�ད་འབོད་�ེད་དོ། 49འཛམ་�ིང་
ཡོངས་�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་མི་མང་པོ་འཆི་�་འ�ག་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་དེ་བཞིན་འཕམ་�་ཡིན། 
གང་ལ་ཟེར་ན། དེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འཆི་�་འ�ག་ཡོད་ཅེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་
ཡིན་ནོ༎  



ཡེར་མི་�ཱ། 

བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་འ�ིན།  

50གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་ཁོང་གི་མི་མང་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ོད་ཚ�་འཆི་བ་ལས་ཐར་ཡོད། 
ད་མ་�ག་པར་སོང་ཞིག། �ོད་ཚ�་རང་�ིམ་ནས་ཐག་རིང་ཡོད་ན་ཡང་�ོད་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་བསམ་པ་
དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་�ན་ཞིག 51�ོད་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་དམའ་འབེབས་�ང་ཞིང་ངོ་ཚ་�་འ�ག་ཡོད། ང་ཚ�ར་�་བ་
ནས་མགོན་�བས་མེད་པ་�་�་འཚ�ར་བཞིན་འ�ག། གང་ལ་ཟེར་ན། �ི་�ལ་བ་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་ནང་གི་གནས་
དམ་པ་�མས་དབང་བ�ང་�ས་ཡོད་ཅེས་�འོ། 52དེར་བ�ེན་ངས་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�་འ�་ཚ�ར་འ�ེལ་བ་�ེད་པའི་
�ས་�བས་�ེབས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། �ས་པ་ཚ�ས་�ལ་ཡོངས་�་�ག་�ད་�ག་པོ་འདོན་པར་�ེད་ཅེས་ངས་
�ས་ཡོད། 53བྷེ་བྷི་ལོན་�ིས་ནམ་མཁར་འཛ�གས་ནས་དེར་མཁར་�ོང་བ�ན་པོ་ཞིག་བཞེངས་�བ་ན་ཡང་། ངས་
དེ་ཚ�་མེད་པར་བཟོ་�ར་མི་�མས་གཏོང་�་ཡིན་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོནམཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ད་�ང་བྷེ་བྷི་ལོན་ལ་�ོར་བཤིགས་བཏང་བ།  

54གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། བྷེ་བྷི་ལོན་�་�ད་དང་ནི་�ོར་བཤིགས་�ིས། �ལ་�ི་ཆེད་�་
�་ངན་�ེད་པར་ཉོན། 55ང་ཡིས་བྷེ་བྷི་ལོན་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན། དེ་ནི་ཁ་�་སིམ་པོར་འཇོག་�་ཡིན། �་�བས་
�ར་�་�་�ར་དམག་ད�ང་�གས་ནས་ཡོང་། དེ་ཚ�ས་�་ཅོའི་�ད་འབོད་མཉམ་འཐབ་བོ། 56དེ་�མས་བྷེ་བྷི་
ལོན་མེད་པར་བཟོ་བར་ཡོང་། དེ་ཡི་དམག་མི་�མས་ནི་འཛ�ན་བ�ང་�ས། དེ་ཚ�འི་ག�་�མས་བཅག་ནས་ཡོད་
པ་ཡིན། ངན་པར་ཆད་པ་གཏོང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ང་། བྷེ་བྷི་ལོན་རང་གི་�ིས་པའི་ལས་ངན་ལ། ང་ཡིས་
དགོས་ངེས་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་�། 57�ལ་པོ་ཚ�་དང་ཤེས་རབ་ཅན་�ི་མི། འགོ་འཛ�ན་དང་ནི་དམག་མི་ར་བཟི་
�་འ�ག། དེ་�མས་གཉིད་�ག་གཉིད་ལས་སད་མི་འ�ར། �ལ་པོ་ང་ཡིས་དེ་�ར་བ�ོད་པ་ཡིན། མ�་�ོབས་
�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 58�ོབས་ཅན་བྷེ་བྷི་ལོན་�གས་རི་སར་�་�ོག། དེ་ཡི་�ལ་�ོ་མཐོ་པོ་མེར་
�ེག་འ�ར། མི་རིགས་ལས་དོན་འ�ས་�་གང་ཡང་མེད། དེ་ཚ�འི་འབད་བ�ོན་�མས་ནི་མེ་�ེ་འབར། �ན་དབང་
�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་�ས༎  

ཡེར་མི་�ཱའི་འ�ིན་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ལ་བཏང་བ།  

59�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱའི་�་�ེར་�ི་�་བཅར་བ་སེ་ར་�ཱ་�་བ་ནེ་རི་�ཱའི་�ས་དང་མ་ཡ་སེ་ཡའི་ཚ་བོ་དེ་ཡིན་ནོ། 
ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་བཞི་པར་སེ་ར་�ཱ་ཁོང་མཉམ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ོ་བཞིན་པ་དང་། 
ངས་ཁོ་ལ་�ོབ་�ོན་�ན་�་�ད་པ་ཡིན། 60ངས་དེབ་ཞིག་ནང་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�ོར་བཤིགས་ཡོང་�་ཚང་མ་དང་། 
བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ོར་གཞན་འདི་ཚ�་ཚང་མའི་ལོ་�ས་�མས་�ིས་ཡོད་དོ། 61ངས་སེ་ར་�ཱ་ལ་འདི་�ར་�ས་པ། 
�ོད་རང་བྷེ་བྷི་ལོན་�་འ�ོར་�བས་འདིར་�ིས་པ་�མས་ཆ་ཚང་མི་མང་ལ་�ད་ཆེན་པོས་ངས་པར་�་�ོག་པར་
�ོས་ཤིག 62དེ་ནས་དེ་�ར་�ོན་འདེབས་�ེད་དགོས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་�ལ་འདིར་འཚ�་བཞིན་
པའི་�ོག་ཆགས་མི་དང་སེམས་ཅན་བཅས་པ་གང་ཡང་མི་ཡོང་བའི་�ིར་མེད་པར་བཟོ་གནང་�་དང་། དེ་ནི་



ཡེར་མི་�ཱ། 

གཏན་�ི་ཆེད་�ེ་ཐང་�་�་ཞིག་�་འ�ར་�་ཡིན། 63སེ་ར་�ཱ་�ོད་�ིས་དེབ་འདི་མི་མང་ལ་�ོག་ཟིན་པ་དང་དེ་
�ོ་ཞིག་ལ་བཏགས་ནས་གཙང་པོ་�བ་རད་�་ད�གས་ནས། 64དེ་�ར་�ོས་ཤིག། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ལ་དེ་�ར་ཡོང་
�་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེའི་�ེང་�་�ོར་བཤིགས་གནང་�་ཡིན་པའི་�ེན་�ིས་དེ་�བ་པར་འ�ར་བ་
དང་དེ་ནམ་ཡང་ལངས་མི་�བ། ཡེར་མི་�ཱའི་ག�ང་འདིར་�ོགས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཡེར་མི་�ཱ། 52 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོངས་པ།  

1ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ད�ང་ལོ་ཉི་�་�་གཅིག་ཡིན་པའི་�བས་�་ཡ་�་�འི་�ལ་པོར་འ�ར་བ་དང་། ཁོང་གིས་ལོ་བ�་
གཅིག་རིང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ལ་�ིད་བ�ངས་སོ། ཁོང་གི་�མ་ནི་ལིབ་�་�ོང་�ེར་�་བ�གས་མཁན་ཡེར་མི་
�ཱའི་�ས་མོ་ཧ་�་ཏལ་�་བ་དེ་ཡིན་ནོ། 2�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ིས་མཛད་པ་�ར་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ན་�ར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་�་�འི་མི་མང་ལ་ཧ་
ཅང་�གས་�ོ་�བས་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ཁོང་གི་�ན་�་ནས་�ང་འ�ད་བཏང་གནང་བ་རེད། ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་བྷེ་བྷི་ལོ་
ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་ལ་ངོ་ལོག་�བ་པ་དང་། 4དེའི་�ེན་�ིས་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་རང་གི་དམག་
ད�ང་འ�ིད་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་�ལ་�ིད་བ�ངས་པའི་ལོ་ད�་པའི་�་བ་བ�་པའི་ཉིན་བ�་
པར་དམག་འཐབ་པར་ཡོང་ངོ་། དེ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་�ི་�ི་རོལ་�་�ར་བཏབ་པ་དང་། དེའི་�ོགས་བཞིར་�གས་
རིས་མཐའ་བ�ོར་བ་དང་། 5ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་�ིད་�ོང་�ས་པའི་ལོ་བ�་གཅིག་གི་བར་�་དམག་ད�ང་གི་བ�ོར་
ཡོད། 6ལོ་དེའི་�་བ་ད�་པའི་ཞག་ད�་པར་�་གེ་ཧ་ཅང་ཚབ་ཆེ་�ང་བས་མི་མང་ལ་ཟ་�་གང་ཡང་�ག་མེད་
�བས། 7�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་བཤིགས་ནས། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་�ི་མཐའ་བ�ོར་ནས་ཡོད་ན་ཡང་། 
མཚན་མོའི་�བས་�་དམག་མི་ཚང་མ་�ོས་སོ། དེ་ཚ�་�ལ་པོའི་�མ་རའི་ལམ་ནས་ཐོན་ཏེ་�ལ་�ོའི་ལམ་བ�ད་
�གས་རི་གཉིས་འ�ེལ་�ི་མཚམས་ནས་སོང་ནས་ཡོར་དན་�ང་གཤོང་�ི་�ོགས་�་�ོས་སོ། 8འོན་�ང་བྷེ་བྷི་
ལོན་པའི་དམག་མིས་�ལ་པོ་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ལ་�ེས་དེད་�ས་ནས། ཡེ་རི་ཀོའི་ཉེ་འ�མ་�ི་ཐང་�་ཁོང་བ�ང་བ་
དང་ཁོང་གི་དམག་མི་�མས་�ི་ཁོང་ལ་�ངས་སོ། 9ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་ལ་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་ཧ་མད་�ི་མངའ་
�ལ་�ི་རིབ་�ཱའི་�ོང་�ེར་�་བ�གས་ཡོད་སར་འ�ིད་པ་དང་། དེར་ཁོང་ལ་�ིམས་�ི་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་རེད། 
10རིབ་�ཱར་ཁོང་གིས་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱས་མཐོང་སར་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱའི་�ས་ཚ�ར་�ོག་ཐོག་�་བཏང་བ་མ་ཟད། ཡ་�་�འི་
ལས་�ེད་པ་ཚ�་ཡང་�ོག་ཐོག་�་བཏང་བ་རེད། 11དེའི་�ེས་ལ་ཁོང་གིས་ཛ�་དེ་ཀི་�ཱའི་�ན་གཉིས་བཏོན་�ེ་
�གས་�བ་ནས་བྷེ་བྷི་ལོན་�་འ�ིད་དོ། ཛ�་དེ་ཀི་�ཱ་བྷེ་བྷི་ལོན་�་མ་ཤི་བར་བཙ�ན་�་བཞག་གོ།  

མཆོད་ཁང་�ོར་བཤིགས་བཏང་བ།  

12བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ི་ལོ་བ�་ད�་པའི་�་བ་�་པའི་ཉིན་བ�་པར་�ལ་པོར་�བས་
�ོན་�་མཁན་ནེ་�་ཛ་ར་དྷན་ཟེར་བ་དམག་མིའི་དམག་ད�ི་དེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ལ་ལོ། 13ཁོའི་མཆོད་ཁང་



ཡེར་མི་�ཱ། 

དང་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་གནས་ཡོད་མི་�་ཚ�འི་ཁང་�ིམ་བཅས་པ་མེར་བ�ེགས་པ་དང། 
14ཁོའི་དམག་མི་ཚ�ས་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་ཚ�་བཤིགས་སོ། 15དེ་ནས་ནེ་�་ཛ་ར་དྷན་�ིས་�ོང་�ེར་�་�ག་པའི་
མི་�མས་དང་ལག་ཤེས་མཁས་པ་�ག་�ས་ཚ�་དང་རང་གི་�ལ་པོར་�ངས་ནས་ཡོང་མཁན་�མས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་
ཡ་�་འ�ིད་དོ། 16འོན་�ང་ཁོས་ཡ་�་�་�་མི་�ོ་ཤོས་�་དངོས་གང་ཡང་མེད་མཁན་འགའ་ཤས་བཞག་པ་
དང་། དེ་ཚ�་�ན་ཚལ་དང་ཞིང་ཁ་བཅས་ལ་ལས་ཀ་�ེད་�་བ�ག་གོ། 17བྷེ་བྷི་ལོན་པ་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་ནང་ཡོད་
པའི་ལི་གན་གི་ཀ་བ་�མས་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་ལི་གན་�ི་�་མཛ�ད་ཆེན་པོ་བཅས་པ་�མ་པོར་བཅག་
ནས་ལི་�མས་བྷེ་བྷི་ལོན་�་འ�ེར་རོ། 18དེ་ཚ�འི་མེ་�ིམ་དང་མཆོད་�ི་གཙང་མ་བཟོ་བར་བེད་�ོད་�ེད་པའི་གོ་
ཐལ་�ི་�ོད་ཚ�་དང་། མཆོད་མེར་བེད་�ོད་�ེད་པའི་ཡོ་�ད་དང་། དམར་མཆོད་�ི་�ག་བསགས་པར་བེད་�ོད་
�ེད་པའི་ཕོར་པ་ཚ�་དང་། �ོས་བ�ག་པར་བེད་�ོད་�ེད་པའི་ཕོར་པ་ཚ�་དང་། མཆོད་ཁང་གི་ལས་ཀར་བེད་�ོད་
�ེད་པའི་གཞན་ལིའི་དངོས་པོ་ཚང་མ་ཡང་འ�ེར་རོ། 19དེ་ཚ�ས་གསེར་ད�ལ་ལས་བཟོས་པའི་ཕོར་པ་�ང་�ང་
ཚ�་དང་། སོལ་བའི་མེར་བེད་�ོད་�ེད་པའི་�་ང་ཚ�་དང་། དམར་མཆོད་�ི་�ག་བཀང་བའི་ཕོར་པ་ཚ�་དང་། གོ་
ཐལ་�ི་�ོད་ཚ�་དང་�་མར་�ི་�ེགས་�་ཚ�་དང་། �ོས་�ི་ཆེད་�་བེད་�ོད་�ེད་པའི་�ོས་ཕོར་ཚ�་དང་། �ན་ཆང་
གི་མཆོད་པ་�ག་པར་བེད་�ོད་�ེད་པའི་ཕོར་པ་ཚ�་ཡང་འ�ེར་རོ། 20�ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་�ིས་མཆོད་ཁང་གི་ཆེད་
�་བཟོས་པའི་ལིའི་དངོས་པོ་�མས་ཀ་བ་གཉིས་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་ཚ�་དང་�་མཛ�ད་ཆེན་པོ་དང་དེ་�ོར་བའི་
�ང་གོག་བ�་གཉིས་བཅས་པ་�མས་འདེགས་པར་ཧ་ཅང་�ིད་པོ་ཡོད་དོ། 21-22ཀ་བ་གཉིས་པོ་དེ་འ�་པོ་ཡོད་
པ་དང་རེ་རེའི་རིང་ཚད་མི་�ར་བ�ད་དང་མཐའ་འཁོར་�་མི་�ར་�་དང་�ངས་ཆ་ག�མ་ཡོད། དེ་ཚ�་ཁོག་
�ོང་ཡིན་པ་དང་དེའི་�་ནི་མི་ལི་མི་�ར་བ�ན་�་དོན་�་མ�ག་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཀ་བ་རེ་རེའི་�ེང་�་ལིའི་གན་
�ི་ཀ་�་མཐོ་ཚད་མི་�ར་གཉིས་དང་�ངས་ཆ་གཉིས་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་�་ལིའི་བཟོས་པའི་�་བ་
དང་སེ་འ�ས་བ�ན་ཡོད་དོ། 23ཀ་བ་རེ་རེའི་�་བར་བ�ོམས་སེ་འ�་�ངས་ ༡༠༠ ཡོད་པ་ནས། �ངས་ད�་བ�་
གོ་�ག་ནི་ས་མཐིལ་ནས་ཡར་མཐོང་�བ་བོ༎  

ཡ་�་�འི་མི་མང་ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ིད་འ�ོ་བ།  

24དེའི་ཐོག་དམག་�ི་ནེ་�་ཛ་ར་དྷན་�ིས་�་མ་ཆེན་པོ་སེ་ར་�ཱ་དང་�་མ་གོ་གནས་འོག་མ་ཛ�་ཕན་�ཱ་དང་། 
གཞན་མཆོད་ཁང་གི་ལས་�ེད་པ་གཙ�་ཆེ་ག�མ་བཅས་བཙ�ན་པར་འ�ིད་དོ། 25�ོང་�ེར་ནས་དམག་ད�ང་གི་
འགོ་འ�ི་�ེད་མཁན་དཔོན་པོ་དེ་དང་�ོང་�ེར་ནང་�ས་ཡོད་པའི་�ལ་པོའི་�་�ེར་�ིས་�ོབ་�ོན་པ་བ�ན་
དང་དམག་�ི་ལས་རོགས་དམག་མིའི་ཡིག་ཆའི་འགོན་འཛ�ན་དང་། གཞན་མི་གཙ�་ཆེ་�ག་�་བཅས་འ�ིད་དོ། 
26-27ནེ་�་ཛ་ར་དྷན་�ིས་དེ་ཚ�་རིབ་�ཱའི་�ོང་�ེར་ཧ་མད་�ི་མངའ་�ལ་�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ཡོད་སར་
འ�ིད་པ་གནང་ངོ་། དེར་�ལ་པོས་དེ་ཚ�་ལ་�ང་ནས་�ོག་ཐོག་�་བཏང་ངོ་༎  

དེར་བ�ན་ཡ་�་�འི་མི་མང་�མས་བཙན་�ོལ་�་འ�ིད་དོ།  



ཡེར་མི་�ཱ། 

28ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་མི་མང་བཙ�ན་པར་འ�ིད་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། ཁོང་�ལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་
བ�ན་པར་མི་�ངས་ ༣,༠༢༣ འ�ིད་དོ། 29ལོ་བཅོ་བ�ད་པར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་མི་�ངས་ ༨༣༢ འ�ིད་པ་དང། 
30ལོ་ཉི་ཉེར་ག�མ་པར་ནེ་�་ཛ་ར་དྷན་�ིས་མི་�ངས་ ༧༤༥ འ�ིད་དོ། �ོན་བ�ོམས་�ངས་ ༤,༦༠༠ འ�ིད་
དོ། 31ཨེ་ཝིལ་མེ་རོ་དག་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོར་འ�ར་བའི་ལོ་དེར་ཁོང་གིས་ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་
ལ་�ིང་�ེ་གཟིགས་ནས་ཁོང་བཙ�ན་ནས་�ོད་བ�ོལ་བཏང་ངོ་། དེ་�ར་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་བཙ�ན་�་འ�ིད་ནས་ལོ་
�མ་�་སོ་བ�ན་པའི་�་བ་བ�་གཉིས་པའི་ཚ�ས་ཉི་�་�་�འི་�ེས་ལ་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 32ཨེ་ཝིལ་མེ་རོ་དག་གིས་
ཁོང་ལ་�ད་འཇམ་པོ་གནང་བ་དང། ཁོང་མཉམ་�་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་བཙ�ན་�་ཡོད་པའི་�ལ་པོ་གཞན་ལས་�ང་
ཁོང་ལ་གོ་གནས་ཆེ་བ་གནང་ཡོད་དོ། 33དེར་བ�ེན་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་ལ་བཙ�ན་པའི་གོས་བ�ེ་�་བ�ག་གནང་བ་
དང་། ཁོང་གི་�་ཚ�འི་རིང་�ལ་པོའི་གསོལ་�ོག་�ེང་གསོལ་ཚ�ག་བཞེས་འ�ག་པ་གནང་བ་རེད། 34ཁོང་གི་�་
ཚ�འི་རིང་ཉིན་རེ་བཞིན་ཁོང་གི་�གས་མཁོ་�མས་�ི་ཆེད་ཕོགས་�ོན་ཆད་མེད་ཐོབ་�ི་ཡོད་དོ༎  

 



 

Lamentations 

�ོ་� 1 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཆེད་�་�ེ་ངག་འདོན་པ།  

1དེ་�་མི་ཚ�གས་�ན་པའི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དེ། ད་ནི་ཡོངས་�་�ོངས་པར་འ�ར། དེ་�་འཛམ་�ིང་�ན་�ི་བ�ར་
བའི་�ོང་�ེར་དེ། ད་ནི་བཟའ་མི་ཤི་བའི་མོ་�ིང་མ་དང་མ�ངས། དེ་�་�ོང་�ེར་�ན་ལས་མངའ་ཐང་ཆེ་བ་དེ། 
ད་�་གཞན་�ི་མངའ་འོག་�ན་འཁོལ་གནས་�་འ�ར། 2མོ་ནི་མཚན་གང་�་ཞིང་མིག་�་འ�མ་པར་འཛག་
བཞིན་འ�ག། མོ་ལ་སེམས་གསོ་གཏོང་མཁན་མཛའ་�ོགས་གཅིག་�ང་མེད། མཛའ་�ོགས་�ན་�ིས་མོ་ལ་�ས་
ཏེ་ངོ་�ོལ་�ིས། 3ཡ་�་�་ཡི་མི་�མས་ཐམས་ཅད་�ན་�་འཁོད། དེ་ཚ�་རང་གི་�ལ་ནས་བཙན་འ�ིད་�ིས། 
གཞན་�ི་�ལ་�་གནས་�ོད་�ེད་དགོས་ཏེ། རང་བདག་ཡིན་པའི་�ལ་ཞིག་དེ་ཚ�ར་མེད། དེ་ཚ�་ད�་བོས་ཡོངས་
�་མཐའ་བ�ོར་ཏེ། �ོས་ནས་ཐར་བའི་ལམ་ཞིག་ཅིག་�ང་མེད། 4དམ་པའི་�ས་ཆེན་ཁག་གི་ཉིན་མོ་�མས་ལ། 
མཆོད་ཁང་ནང་�་མཆོད་འ�ལ་�ེད་པར་ཡོང་མཁན་མེད། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་འ�ོ་བའི་ལམ་�་�་ངན་འ�ག། �ར་
�ི་ན་�ང་མ�ར་མ་ལེན་མཁན་�མས། ད་�་དཀའ་�ག་འཚ�་བ་�ག་པོར་�ད། �་མ་�མས་�ང་�གས་ནར་
འདོན་པ་དང་། �ོང་གི་ག�ང་�ོ་�མས་ཡོངས་�་�ོངས། ཛ�་ཡོན་དཀའ་འཚ�་བཟོད་མེད་ནང་�་�ད། 5མོ་ཡི་
ད�་བོའི་བསམ་དོན་འ�བ་པས་ན། མོ་ནི་དེ་ཚ�འི་དབང་�་�ར་པ་ཡིན། མོ་ཡིས་�ས་པའི་ཉེས་�ིག་མང་པོའི་
�ེན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ལ་དཀའ་འཚ�་�ོང་�་ག�ག། མོ་ཡི་�་�ག་�མས་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ཏེ་
འ�ིད་པར་�ས། 6ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ནི་གཟི་བ�ིད་དེ། �ར་�ི་ལོ་�ས་�ིང་པ་ཞིག་�་འ�ར། མོ་ཡི་འགོ་དཔོན་
�མས་�ོགས་ནས་�ས་�ོབས་ཉམས་པའི་ཤ་བ་དང་འ�། �ོན་པའི་མ�ན་ནས་�ོས་པའི་རི་�གས་བཞིན། �ས་
�ོབས་ཉམས་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་དང་མ�ངས། 7�ོངས་ཤིང་འཇིགས་པའི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ིས། �ར་�ི་གཟི་
བ�ིད་�ིང་པར་�ན་གསོ་�ས། རང་ཉིད་ད�་བོའི་ལག་�་འཐེབ་པའི་�ས། མོ་ལ་�བས་�ོགས་�ེད་མཁན་
�འང་མེད། མོ་ལ་དབང་�ར་�ེད་མཁན་ད�་བོ་ཚ�ས། མོ་རང་ཉམ་�ད་�ིན་པར་འ�་�ད་�ས། 8མོ་ཡི་མིང་
དང་�ན་�གས་�ན་ཡལ་ཏེ། གཅེར་�ར་ཆགས་ཤིང་ངོ་ཚའི་གནས་�་འ�ར། མོས་�གས་ནར་འདོན་པ་དང་། 
རང་གི་ངོ་གདོང་ངོ་ཚའི་�ེན་�ིས་བཀབ་པར་�ས། �ིག་པ་ཉེན་འཚབ་ཆེ་བའི་�ེན་�ིས་ནི། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ིབ་
བཙ�ག་�ན་པར་འ�ར། 9མོ་ཡི་�ིབ་བཙ�ག་ཡོངས་�་མངོན་ནའང་། མོ་ཡིས་རང་གི་�ལ་བར་�ིས་མེད་�ང་�ང་
�ས། མོ་ལ་ཉམ་�ད་ཆེན་པོ་�ང་ནའང་། �ས་�ང་མོ་ལ་སེམས་གསོ་�ེད་མི་�བ། མོ་ཡི་ད�་བོས་�ལ་ཁ་ཐོབ་
པས་ན། མོས་ནི་�་ཞིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་�ེ་�ས། 10ད�་བོས་མོ་ཡི་�་ནོར་ཡོངས་�་བཅོམ། ད�་
�མས་དེ་ཚ�་དམ་པའི་མཆོད་ཁང་ནང་། འ�ལ་�ོད་�ེད་པ་མོ་ཡི་མིག་གིས་མཐོང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་
དེར་འ�ལ་བར་�ི་པ་�མས་ལ་བཀག་�་གནང་ཡོད་དོ། 11མོ་ཡི་མི་�མས་འ�ན་�ད་ཤོར་ཞིང་ཁ་ཟས་འཚ�ལ་
བ་དང་། རང་ཉིད་གསོན་པོར་གནས་ཤིང་འཚ�་བའི་�ིར། �་དངོས་�མས་དང་ཁ་ཟས་བ�ེ་ལེན་�ས། �ོང་�ེར་
�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ང་ཚ�ར་དཀའ་ངལ་�ས་�་གཟིགས་པར་མཛ�ད། ཅེས་པའི་�་བ་འ�ལ་ཞིང་�



�ོ་� 

་འབོད་�ས། 12མོས་ནི་ལམ་�་འ�ལ་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ། ང་ལ་�ོས་ཤིག། ང་ཡི་དཀའ་འཚ�་བཞིན་�་�་
ལའང་མེད། དཀའ་འཚ�་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཉིད་�ི་�གས་�ོའི་ནང་�་ང་ལ་གནང་ཞེས་�་འབོད་
�ས། 13ཁོང་གིས་མཐོ་རིས་གནས་ནས་མེ་ཕབ་�ེ། ང་ཡི་�ས་ག�གས་ནང་�་�ེགས་པར་�ས། ཁོང་གིས་ང་ལ་
�ིད་ནང་�ད་པར་མཛད། ས་ཁར་ང་ལ་ཁོང་གིས་�ར་བར་མཛད། ཁོང་གིས་ང་ལ་ཡོངས་�་�ངས་མཛད་དེ། �་
མ�ད་དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་པར་མཛད། 14ང་ཡི་�ིག་པར་ཁོང་གིས་�ན་གསོས་�ིས། དེ་དག་ས་�ོགས་གཅིག་
�་བ�མས་མཛད་དེ། ང་ཡི་མཇིང་པར་གཉའ་ཤིང་བཞིན་�་བཀལ། དེ་ཡི་འཁལ་�ིད་ཆེན་པོས་རང་�ོབས་
ཉམས། གཙ�་བོས་ང་ལ་ད�་བོའི་ལག་�་གནང་། ཕར་�ོལ་�ེད་�ིར་ང་ནི་ཐབས་�ལ་ལོ། 15གཙ�་བོས་ང་ཡི་
དཔའ་བོར་འ�་�ད་མཛད། ང་ཡི་དམག་མི་གཞོན་པ་བསད་པའི་�ིར། ཁོང་གིས་དམག་མིའི་�ང་ཚ�གས་བཏང་
བར་མཛད། བཙ�ར་གཞོང་ནང་�་�ན་འ�མ་བཙ�ར་བ་�ར། ང་ཡི་འབངས་ལ་ཁོང་གིས་དེ་བཞིན་བཙ�ར། 16དེ་
ཡི་�ེན་�ིས་ང་ཡི་མིག་ནི་མཆི་མས་གང་། �ས་�ང་ང་ལ་སེམས་གསོ་�ེད་མི་�བ། �ས་�ང་ང་ལ་སེམས་�གས་
འ�ིན་མི་�བ། ད�་བོས་ང་ལ་ཕམ་པར་�ས་བ�ག་པས། ང་ཡི་མི་འབངས་ད�ལ་ཞིང་འཕོང་པར་�ས། 17མགོན་
�བས་�་�ིར་ང་ཡིས་ལག་གཉིས་བ�ངས། ང་ལ་�བས་�ོགས་�ེད་མཁན་�འང་མེད། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ས་�ོགས་�ན་ནས་ད�་�མས་བཀོང་། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ིབ་བཅོག་ངན་པ་བཞིན་�་�ས། 18འོན་�ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཉིད་ནི་�གས་�ང་ལགས། ངས་ནི་ཁོང་ལ་�ིས་མེད་�ས་ཡོད། ས་གཞིའི་མི་རིགས་ཚང་མ་�ར་
ཉོན་དང་། ང་ཡི་དཀའ་ངལ་ནང་ང་ལ་�ོས་ཤིག་དང་། �ལ་ནས་ང་ཡི་གཞོན་�་ཕོ་མོ་�མས། བཙ�ན་བ�ང་�ས་
ནས་གཞན་�ི་�ལ་�་འ�ིད། 19ང་ཡིས་མ�ན་�ོགས་�མས་ལ་�བས་�ས་�ང་། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�བས་�ོགས་མ་
�ས་སོ། �་མ་�མས་དང་�ལ་�ི་འགོ་དཔོན་�མས། གསོན་པོར་གནས་�ིར་ཁ་ཟས་འཚ�ལ་བའི་�ས། �ོང་གི་
ག�ང་ལམ་ཁག་�་ཤི་བར་�ས། 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་གཟིགས་པར་མཛ�ད། ང་ཡི་སེམས་�ི་ནད་�ག་དེ་
ལ་གཟིགས། �ིག་པའི་�ེན་�ིས་ང་ནི་འ�ོད་སེམས་�ེས། �ང་ལམ་ཁག་�་�ོག་གཅོད་འ�ང་བ་དང་། ཁང་�ིམ་
ནང་�་འཆི་བའི་འཇིག་ཉེན་གང་། 21ང་ཡིས་�གས་ནར་འདོན་པའི་�་ལ་གསན། ང་ལ་སེམས་གསོ་�ེད་མཁན་
�འང་མེད། �ེད་�ིས་ངའི་ཁར་དཀའ་འཚ�་བཏང་བས་�ེན། ང་ཡི་ད�་བོ་�མས་ནི་དགའ་�ང་ཆེན་པོ་�ས། 
ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་ཉིན་ཞག་དེ་བ�མས་ཕེབས་རོགས་གནང། ང་ཡིས་དཀའ་�ག་�ོང་བ་བཞིན། ང་ཡི་ད�་
བོས་དེ་བཞིན་�ོང་བར་ཤོག། 22དེ་ཚ�ས་�ས་པའི་ལས་ངན་དག་གི་�ིར། �ེད་�ིས་དེ་ཚ�ར་�ོན་བ�ོད་གནང་
བར་མཛ�ད། ང་ལ་�ིག་པའི་ཉེས་ཆད་གནང་བ་བཞིན། དེ་ཚ�ར་དེ་བཞིན་ཆད་པ་གནང་བར་མཛ�ད། ང་ནི་དཀའ་
�ག་�ེན་�ིས་�གས་ནར་འདོན། ང་ནི་�ོ་སེམས་�ོ་བའི་ནང་�ད་དོ༎  

�ོ་� 2 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཐོག་�་ཉེས་ཆད་གནང་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ིས་�གས་�ོའི་ངང་། ཛ�་ཡོན་�ན་པའི་ནང་�་ཡོངས་�་བ�མ། མཐོ་རིས་�་�འི་
དེ་ཡི་གཟི་བ�ིད་དེ། ཁོང་གིས་�ང་གོག་�་འ�ར་བར་མཛད། ཁོང་ཉིད་�གས་དགོངས་�ོས་པའི་ཉིན་མོ་དེར། 
ཉིད་�ི་མཆོད་ཁང་དེའང་དོར་བར་མཛད། 2�ིང་�ེ་མེད་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཡ་�་�་ཡི་�ོང་�ན་



�ོ་� 

�ོག་པར་མཛད། �ལ་�ི་�ང་ཆར་བཟོས་པའི་མཁར་�ོང་�མས། ཁོང་ཉིད་�ིས་དེ་དག་ཡོངས་�་�ོར་བར་
མཛད། མངའ་བདག་�མས་དང་དེ་ཚ�འི་�ལ་ཁམས་ཐོག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་དམའ་འབེབས་མཛད། 
3ཁོང་ཉིད་�ི་�གས་�ོའི་ངང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་�ི་�ས་�ོབས་ཡོངས་�་བཅག། ད�་བོས་ང་ཚ�ར་འཐབ་�ོལ་
�ེད་པའི་�བས། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་�བས་�ོགས་མི་མཛད་དེ། ང་ཚ�འི་ཐོག་�་མེ་བཞིན་�གས་�ོས་ཏེ། ཐམས་
ཅད་ཇི་ཡོད་འཇིག་པར་མཛད། 4ད�་བོར་དམིགས་ཏེ་ཚད་པའི་མདའ་ག�་བཞིན། ཁོང་གི་�ག་མདའ་ང་ཚ�འི་
ཐོག་�་ཚད། ང་ཚ�ར་དགའ་བར་འ�ིན་པའི་�ེ་བོ་�ན། ཁོང་གིས་དེ་དག་ཡོངས་�ོགས་ཚར་བཅད་མཛད། མེ་
བཞིན་འབར་བའི་ཁོང་གི་�གས་�ོ་དེ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོང་�་ང་ཚ�ས་འཚ�ར། 5ད�་བོ་བཞིན་�་གཙ�་བོས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་ཚར་བཅད་མཛད། དེ་ཡི་མཁར་ཛ�ང་ཁག་དང་ཕོ་�ང་བཅས། ཁོང་གིས་དེ་དག་�ང་གོག་བཞིན་�་འ�ར་
བར་མཛད། ཡ་�་�་ཡི་�ལ་མི་�མས་�ི་ཐོག། ཁོང་གིས་�་ངན་�་མཐའ་མེད་པར་གནང་། 6ཁོང་ལ་བ�ེན་
བ�ར་�་བའི་མཆོད་ཁང་དེ། ཁོང་གིས་ཡོངས་�་བཅག་�ེ་�མ་�ར་བཟོས། དམ་པའི་�ས་�ོན་དང་ངལ་གསོ་
བའི་ཞག་ལ་སོགས་པ། ཁོང་གིས་དེ་དག་ཚང་མ་མེད་པར་མཛད། �ལ་པ་�མས་དང་�་མ་�མས་�ིས། ཁོང་གི་
�གས་�ོའི་མ�་དང་�ས་པ་ཚ�ར། 7གཙ�་བོས་མཆོད་�ིར་ངོས་ལེན་མི་མཛད་པར། དམ་པའི་མཆོད་ཁང་དེ་འ�་
�ངས་པར་མཛད། མཆོད་ཁང་དེ་ཡི་�ིག་པ་�ོག་པའི་�ིར། ཁོང་གིས་ད�་བོ་�མས་ལ་དབང་ཆ་གནང། �ས་
�བས་ཤིག་ལ་ང་ཚ�ས་དགའ་ཞིང་བ�ེན་བ�ར་�ེད་�ལ་དེར། ད�་བོ་�མས་�ིས་�ལ་ཁའི་�ད་ཅོར་འདོན། 
8ཛ�་ཡོན་�གས་རི་�ོག་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་�གས་ཐག་བཅད། དེ་དག་མེད་པར་གཏོང་�ིར་ཁོང་
གིས་ཐིག་ཚད་�ོན། ད་�་དེ་ཡི་མཁར་�ོང་�མས་དང་་�གས་རི་བཅས། ཡོངས་�་ཉམ་ནས་�ང་གོག་བཞིན་�་
འ�ར། 9དེ་ཡི་�ལ་�ོ་�མས་ནི་�ོ་�ག་ནང་�་�ད། དེ་ཡི་�ོ་གཏན་�མས་ཆག་�ེ་�མ་�ར་འ�ར། �ལ་པོ་དང་
ནི་�ལ་མི་གཙ�་�ག་�མས། གཞན་�ི་�ལ་�་བཙ�ན་རར་�ད་ནས་ཡོད། ཆོས་�ིམས་�ོར་�ི་�ོབ་�ོན་མི་�ེད་དོ། 
�ང་�ོན་པ་�མས་ཞལ་གཟིགས་མེད་པར་�ས། 10ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ལ་�ི་�ན་པོ་�མས། ས་ཐང་�ང་�་ཁ་རོག་
བ�ད་པ་དང་། མགོ་ལ་ཐལ་བ་�གས་ཏེ་�ས་པོར་�་རས་�ོན། ན་�ང་མ་�མས་ས་ཁར་མགོ་�ར་བ�ད། 11�་
བའི་�ེན་�ིས་ང་ཡི་མིག་ནི་ཚ། ང་ཡི་�ོག་ནི་�ག་བ�ལ་ནང་�་�ད། ང་ཡི་མི་འབངས་འཇིག་པའི་�ག་བ�ལ་
�ིས། ང་ནི་ཡིད་�་ངན་�ི་ནི་ཐང་ཆད་ཡོད། �ོང་ཚ�འི་ནང་གི་�ང་ལམ་གང་ཡོད་སར། �་�ག་ཆེ་�ང་མང་པོ་
�ན་མེད་འ�ེལ། 12དེ་ཚ�་བ�ེས་ཤིང་�ོམ་པའི་�ག་བ�ལ་�ིས། རང་གི་མ་ཡི་མ�ན་�་�་འབོད་�ས། དེ་ཚ�ར་
�ས་�ོན་ཆེན་པོ་�ང་བ་བཞིན། �ང་ལམ་�ལ་�་�ན་པ་མེད་པར་འ�ེལ། དེ་�ེས་དལ་�ས་མ་ཡི་པང་�་འཆི། 
13�ེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ། ང་ཡིས་གཅེས་པའི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོད། ད་ངས་�ོད་ལ་ཅི་ཞིག་�་བར་�། ངས་ནི་�ོད་ལ་
སེམས་གསོ་ཇི་�ར་�། �ོད་�ིས་�ང་བའི་དཀའ་ངལ་འདི་འ�་བ། ད་བར་�ས་�ང་�ོང་དགོས་�ང་མེད་དོ། 
�ོད་�ི་དཀའ་ངལ་�་མཚ�་བཞིན་�་ཆེ་བས་རེ་བ་མེད། 14�ོད་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�ས་�ན་གཏམ་�ས། དེ་ཚ�ས་ཆོས་
བཤད་�ིས་�ོད་�ི་�ིག་པ་མ་མངོན་པའི་�ེན་�ིས། �ོད་ནི་བ�་�ིད་ནང་�་�ད་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�ས་ཆོས་བཤད་
�ེད་�ངས་དེར་བ�ེན་པས། �ིག་པར་འ�ོད་སེམས་�ེ་པའི་སེམས་དང་�ལ། 15�ོང་�ེར་བ�ད་དེ་�ོད་པའི་མི་
�མས་�ིས། �ོད་ལ་�ད་ཅིང་འ�་བའི་མིག་གིས་བ�། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་འཇིག་པའི་གནས་�ངས་ལ། མགོ་ད�གས་
�ེལ་བགད་�ས་ཤིང་འདི་�་�ེ། མཛ�ས་�ོས་�ན་པའི་�ོང་�ེར་འདི་ཡིན་ནམ། ས་གཞིས་�ོབས་པ་�ས་�ལ་འདི་
ཡིན་ནམ། 16ད�་བོ་ཚང་མས་�ོད་ལ་འ�་ཞིང་�ང་བ་དང་། དམའ་འབེབས་�ེད་པའི་�མ་འ�ར་སོགས་བ�ན་
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ཏེ། དེ་ལ་ནི་ང་ཚ�ས་ཡོངས་�་འཇིག་པར་�ས། ང་ཚ�ས་�གས་ནས་བ�ད་པའི་ཉིན་མོ་དེ། དེ་རིང་ཡིན་ཞེས་ཁོ་
ཚ�ས་བ�ོད་པར་འ�ར། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཇི་�ར་ཟོན་བ�ལ་གནང་བ་བཞིན། མཐའ་མར་ཁོང་
གིས་དེ་དག་བ�བས་པར་མཛད། �ན་རིང་�ོན་ནས་ཟོན་བ�ལ་གནང་བ་བཞིན། ཁོང་གི་�ིང་�ེ་དགོངས་ཞེས་
མ་མཛད་པར། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་ཡོངས་�་ཚར་བཅད་མཛད། ང་ཚ�འི་ད�་བོར་�ལ་ཁ་གནང་བ་དང་། ང་ཚ�་
ཉམ་ཤིང་�ད་པའི་གནས་�ངས་ཐོག། ད�་བོ་�མས་ལ་ཁོང་གིས་དགའ་ཚ�ར་འ�ིན། 18�ེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོད་�ི་
�གས་རི་ཚ�ས་གཙ�་བོ་ལ་ནི་�་འབོད་�ོས། ཉིན་མཚན་མེད་པར་�ོད་�ི་མིག་གཉིས་ནས། མིག་མ�་གཙང་པོ་
བཞིན་�་འབབ་པར་ཤོག། �་ངན་དང་ནི་�ེ་ངག་�ེན་�ིས་ནི། �ོད་ནི་ངལ་ཞིང་ཡིད་ཐང་ཆད་པར་ཤོག། 
19མཚན་མོར་ཡང་ནས་ཡང་�་གཉིད་སད་དེ། གཙ�་བོ་ལ་ནི་�་འབོད་�ེད། ཁོང་གི་�ིང་�ེ་དེ་རང་གི་�་�ག་
�མས་ལ་ཐོབ་པའི་�ིར། ག�ང་�གས་�ག་པོས་ཁོང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། གང་ལགས་ཟེར་ན་�་�ག་དེ་དག་ནི། 
�ོགས་ནས་ལམ་�ང་ཁག་�་འཆི་ཁར་�ག། 20�གས་�ེ་གཟིགས་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་ཅི་
�ིར་དེ་�ར་ཆད་པ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་དམ། �ད་མེད་ཚ�ས་རང་གིས་གཅེས་པའི་�་�ག་�ང་ཟ་བཞིན་འ�ག། དེ་
བཞིན་�ང་�ོན་པ་དང་�་མ་�མས། མཆོད་ཁང་ནང་�་གསོད་བཞིན་ཡོད། 21�ེ་བོ་�ན་གཞོན་མེད་པའི་རོ་
�མས་ནི་ག�ང་ལམ་ཁག་�་�ས། ད�་བོའི་རལ་�ིས་ཕོ་མོ་ན་གཞོན་བསད། ཉིད་�ི་�གས་�ོ་བཞེས་པའི་ཉིན་
མོ་ལ། �ིང་�ེ་མེད་པར་དེ་ཚ�་བ�ེབས་གསོད་མཛད། 22དདངས་�ག་འཇིགས་�ང་�ན་པའི་དགའ་�ོན་�ེད་
པའི་�ིར། �ེད་ཉིད་�ིས་ང་ཡི་ད�་བོ་�མས་ལ་འབོད་མཛད་དེ། དེ་ཚ�ས་ང་ཡི་�ོགས་བཞིར་མཐའ་བ�ོར་རོ། 
�ེད་�ི་�གས་�ོ་�ག་པོའི་ཉིན་མོ་ནས། �འང་�ོས་ནས་ཐར་བར་མི་�ས་སོ། ང་ཡིས་གཅེས་�ོང་�ས་པའི་�་
�ག་�མས། དེ་ཚ�ས་�ོག་གཅོད་བཏང་�ེ་མེད་པར་�ས༎  
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ཉེས་ཆད་དང་འ�ོད་བཤགས་དང་རེ་བ།  

1དཀོན་མཆོག་ནས་ཉེས་ཆད་ཐོབ་�་ནི་གང་ཡིན་པ་ང་ཡི་ཤེས། 2ཁོང་གིས་ང་ལ་�ན་པའི་�ག་�མ་�ི། མཐའ་
གཏིང་ཟབ་མོའི་ནང་�་འདེད་པར་མཛད། 3ཁོང་གིས་�ིང་�ེ་མེད་པར་ང་ལ་ནི། ཡང་ནས་ཡང་�་�ག་གིས་ཉེན་
བ�་མཛད། 4ང་ཡི་ཤ་�གས་འ�མས་པར་མཛད་པ་དང་། ང་ཡི་�ས་པ་�མ་�ར་བཅག་པར་མཛད། 5ཁོང་གིས་
ང་ལ་དཀའ་�ག་དང་ནི་�ག་བ�ལ་�ི་བཙ�ན་�་བ�ག། 6ཁོང་གིས་འཆི་བའི་�ན་པའི་ནང་�་ང་ལ་བ�ག། 
7ཁོང་གིས་�གས་ཐག་�ིད་པོས་ང་བཅིངས་པས། ཐར་ཐབས་�ལ་བའི་བཙ�ན་པ་བཞིན་�་འ�ར། 8ང་ནི་�བས་
�ོགས་�་�ིར་�ད་འབོད་འདོན། འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ལ་གསན་མི་མཛད། 9ལམ་�་འ�ལ་�བས་ང་
ཡི་གོམ་པ་འ�ོར། གང་�་�ོགས་�ང་�ོའི་�གས་རིས་འ�ལ་ལམ་བཀག། 10ཁོང་གིས་ང་ལ་དོམ་བཞིན་ལམ་�ག་
མཛད། སེང་གེ་བཞིན་�་ང་ཡི་ཁར་མཚ�ང་ངོ་། 11ང་ལ་�ེས་དེད་མཛད་ཅིང་ང་ཡི་�ས་ག�གས་�མ་�ར་བཟོས་
ནས་བོར། 12ཁོང་གིས་ཉིད་�ི་མདའ་ག�་ཚད་མཛད་དེ། ང་ལ་ཉིད་�ི་�ག་མདའི་འབེན་བཞིན་བཅོས། 13ཁོང་
གིས་�ོན་གནང་མཛད་པའི་�ག་མདའ་ཡིས། ང་ཡི་�ས་པོར་གཏིང་རིང་བར་�་�གས། 14མི་ཚ�ས་ཉིན་གང་ང་
ལ་འ�་ཞིང་བགད། ང་ནི་དེ་ཚ�འི་འ�་�ལ་ཞིག་�་འ�ར། 15བཟའ་བ�ང་གི་ཚབ་ལ་རོ་ཁག་�་�འི་དཀའ་འཚ�་



�ོ་� 

�ག་པོ་གནང་། 16ཁོང་གིས་ང་ཡི་ངོ་གདོང་ས་ཁར་བདར། �ོ་�ག་�ེང་�་སོ་�མས་�བ་�ེ་བཅག། 17འ�ོད་
�ེན་ཞི་བདེ་དང་ནི་བདེ་�ིད་སོགས། དེ་དག་ང་ཡི་སེམས་ནས་ཡོངས་�་བ�ེད། 18ང་ནི་གསོན་པོར་གནས་པའི་
ཉིན་ཞག་�ང། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་རེ་འ�ན་�ན་དང་�ལ། 19ང་ཡི་དཀའ་འཚ�་མང་བའི་
སེམས་འ�ལ་དང་། རང་�ལ་ཁང་�ིམ་�ལ་བའི་�ག་བ�ལ་སོགས། རོ་ཁག་བཙན་�ག་བཞིན་�་སེམས་ལ་
འཕེལ། 20གནས་�ལ་དེ་ནི་ཡང་ཡང་�ན་པས་�ེན། ང་ཡི་སེམས་ཉིད་�ག་ཅིང་ཡོངས་�་འཐིབས། 21འོན་�ང་
ངས་ནི་གནས་�ལ་ཞིག་གི་�ོར། བསམ་�ོ་གཏོང་�ས་རེ་བ་གསར་�་�ེས། 22གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བ�་བ་
མེད་པའི་�གས་བ�ེ་དང་། ཁོང་གི་�ིང་�ེའི་ཚད་ནི་ཟད་མེད་ལགས། 23�་�ོའི་�ས་བཞིན་སོས་པ་དང་། �ན་
ཉི་ཤར་བཞིན་�་ངེས་གཏན་ལགས། 24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་ཐམས་ཅད་ཡིན་པས། ང་ནི་ཁོང་ལ་�ོ་བ�ན་
རེ་བཅོལ་�། 25གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་�ོ་བ�ན་རེ་བཅོལ་�་མཁན་ལ། ཁོང་ནི་�གས་གཤིས་བཟང་པོ་
ལགས། 26དེར་བ�ེན་ངེད་�མས་ངང་རིང་བཟོད་�ན་ཐོག། ཁོང་གི་ཐར་ལམ་�ག་�ོད་�ེད་ན་ལེགས། 27དེ་�ར་
ངང་རིང་བཟོད་�ན་�ེད་�་དེ། གཞོན་�འི་�ས་ནས་�ངས་བ�ོན་�ེད་ན་ལེགས། 28དཀའ་ངལ་�ག་པོའི་ནང་
�་�ད་པའི་�བས། ངང་རིང་བཟོད་�ན་�ེད་དེ་�་སིམ་མེར། རང་ཉིད་གཅིག་པོར་གནས་�ོད་�ེད་ན་ལེགས། 
29ཁོང་གི་�གས་དགོངས་བཞིན་�་ངོས་ལེན་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན་ད་�ང་རེ་བ་ཡོད་�ིད་དོ། 30ང་ཚ�ར་
ཉེས་བ�ངས་འ�་�ད་�ང་ནའང་། བཟོད་�ན་ཆེན་པོས་དེ་དག་ངོས་ལེན་དགོས། 31གཙ�་བོ་�ིང་�ེ་ཆེན་པོ་
ལགས་པས། ཉིད་�ི་ངེད་�མས་གཏན་�་འདོར་མི་མཛད། 32ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་དཀའ་འཚ�་གནང་ནའང། ཉིད་�ི་
�གས་བ�ེ་ངེས་ཤིང་�ས་མ�་ཆེ། 33ང་ཚ�ར་�ོ་སེམས་དཀའ་�ག་�ང་བས་ན། ཉིད་�ི་�གས་�་དགའ་�ོ་
ཅིའང་མེད། 34ང་ཚ�འི་སེམས་ཉིད་བཙ�ན་རར་�ད་པའི་�བས་གཙ�་བོས་མ�ེན་པ་དང། 35ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་
གནང་བའི་ཁེ་དབང་�མས། ལོངས་�ོད་�ེད་དབང་མེད་པར་ཁོང་གིས་མ�ེན། 36�ིམས་རར་�ིམས་གཅོད་�ང་
མིན་ཁོང་གིས་མ�ེན། 37གཙ�་བོ་ཁོང་གི་�གས་དགོངས་གང་ཡིན་པ། དེ་དག་འབའ་ཞིག་�ན་�་�བ་པར་འ�ར། 
38བཟང་ངན་གཉིས་ཀ་ཁོང་གི་བཀའ་ཡིས་མཛད། 39ང་ཚ�ར་�ིག་པའི་ཉེས་ཆད་ཕོག་པའི་�བས། ཁོང་ལ་�ོན་
བ�ོད་�་བ་ཇི་�ར་�ིད། 40ང་ཚ�འི་�་�ོད་�མས་ལ་བ�ག་ད�ད་�ིས། ཁོང་གི་�ོགས་�་�ོ་ཁ་བ�ར་བར་�། 
41མཐོ་རིས་གནས་�་བ�གས་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ། རང་གི་སེམས་མ་གསང་བར་�ོན་ལམ་འདེབས་དགོས་སོ། 
42ང་ཚ�ས་གཙ�་བོར་�ོལ་ཞིང་�ིག་པ་�ས། �ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་�ིག་སེལ་གནང་མེད་དོ། 43�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་འདེད་
དེ་�ོག་གཅོད་མཛད། �ེད་�ི་�ིང་�ེ་�ེད་�ི་�ོ་བའི་ནང་�་གབ། 44རང་ཉིད་�ོ་བོའི་�ིན་�ག་པོས་བ�མ་
མཛད་པས། ང་ཚ�འི་�་བ་�ེད་�ང་མི་�ེབས་སོ། 45�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་འཛམ་�ིང་གི་བཙ�ག་�ིགས་�ངས་པ་�་
�ར་�ངས་མཛད་དོ། 46ད�་བོ་�ན་�ིས་ང་ཚ�ར་འ�་ཞིང་�ད། 47ང་ཚ�་འཇིགས་ཤིང་འ�ངས་པའི་གནས་�་
འ�ར། ཉེན་དང་འཇིགས་པའི་ངང་�་ངེད་�མས་གནས། 48རང་གི་འབངས་�ིས་འཇིག་པ་མཐོང་ནས། གཙང་
པོའི་�་�ན་བཞིན་�་ང་ཡི་མིག་�་ཤོར། 49-50མཐོ་རིས་གནས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་མ་
གཟིགས་བར། ང་ཡི་མིག་ནས་�་མིག་ཟད་མེད་�ར་མིག་�་འདོན་པར་�། 51�ོང་གི་�ད་མེད་�མས་�ི་དཀའ་
ངལ་དག། མཐོང་ནས་ང་ཡི་སེམས་ནང་�ོ་བ་�ེས། 52དོན་མེད་ང་ལ་�ང་བའི་ད�་བོ་ཚ�ས། ང་ནི་འདབ་ཆགས་
བཞིན་�་�ིད་ནང་�ད། 53དེ་ཚ�ས་ང་ལ་གསོན་པོར་དོང་ནང་ད�གས། དོང་གི་ཁ་དེ་�ོ་ཡི་འགེབས་པར་�ས། 
54དེ་ཡི་ནང་�་�་ཡང་ཡར་�ས་པས། ང་ཡི་མགོ་བོ་�་ཡི་�བ་པར་�ེད། �བས་དེར་འཆི་བའི་ཉམས་�ང་ཉེ་བ་



�ོ་� 

�ང་། 55དོང་གི་�ིང་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་�ེད་ལ། �་འབོད་འདོན་ཞིང་�་བ་འ�ལ་བ་དང་། 56ང་ཡི་
�་འབོད་འདོན་པའི་�་བ་ལ། གསན་པར་མཛ�ད་ཅེས་�་འ�ལ་�ས་པས་ན། �ེད་�ིས་དེ་དག་གསན་པར་མཛད་
ལགས་སོ། 57�ེད་�ིས་ང་ལ་བཀའ་ལན་མཛད་གནང་�ེ། འཇིག་�ང་མ་�ེད་ཅེས་པའི་སེམས་གསོ་མཛད། 
58གཙ�་བོ་�ེད་ནི་ངེད་ལ་�ོབས་པར་ཕེབས། ང་ཡི་�ས་�ོག་�ེད་�ིས་�བས་པར་མཛད། 59ངའི་ཐོག་�ལ་མིན་
གང་�ང་�ེད་�ིས་མ�ེན། དེས་ན་ང་ཡི་�ོགས་གཏོགས་མཛད་གནང་ནས། �ེད་�ིས་�ིམས་གཅོད་�ང་པོ་
གནང་བར་མཛ�ད། 60ང་ཡི་ད�་བོས་ང་ལ་�ང་བ་དང་། ཁོ་ཚ�འི་ངའི་ཐོག་�ས་ངན་བ�མས་པ་དེ། �ེད་�ིས་དེ་
དག་ཡོངས་�་མ�ེན་པར་མཛད། 61དེ་ཚ�ས་ང་ལ་འ�་གཏམ་�་བ་དེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་གསན་
གནང་ཡོད། ཁོ་ཚ�འི་�ས་ངན་�མས་�ང་�ེད་�ིས་མ�ེན། 62ཁོ་ཚ�ས་ང་ལ་ཉིན་གང་ཁ་བཏང་ཞིང་། དེ་ཚ�ས་
རང་གི་�ས་�མས་བཙམས་པར་�ས། 63ཞོག་པ་�་�ོའི་�ས་ནས་དགོང་�ོའི་བར། དེ་ཚ�ས་ངའི་ཁར་འ�་ཞིང་
�ེལ་བགད་�ས། 64དེ་ཚ�ས་ལས་ངན་གང་�ས་གཞིར་བ�ང་�ར། གཙ�་བོས་དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གནང་བར་མཛ�ད། 
65དེ་ཚ�ར་�ེད་�ིས་དམོད་པ་བོར་བ་དང་། རེ་ཐབས་ཟད་པའི་གནས་�་�ར་བར་མཛ�ད། 66དེ་ཚ�ར་�ོ་བའི་ངང་
�ེས་འདེད་གནང་�་དང་། འཇིག་�ེན་ཡོངས་ནས་�ལ་མེད་�ོངས་པར་མཛ�ད༎  

�ོ་� 4 

�ོར་བཤིགས་�ིན་པའི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ།  

1ང་ཚ�འི་བ�ག་མདངས་�ན་པའི་གསེར་མདོག་དེ། ད་�་ཉམ་ནས་འོད་མདངས་མེད་པར་འ�ར། མཆོད་ཁང་
�ིགས་པའི་�ོ་�མས་ལམ་�་འཐོར། 2ཛ�་ཡོན་ནང་གི་ན་གཞོན་�་�མས་ནི། གསེར་བཟང་བཙ�མ་བཞིན་�་རིན་
ཐང་ཆེ། འོན་�ང་ད་ནི་ཛ་�ོད་ད�ས་དང་མ�ངས། 3�ང་ཀི་ཡིན་�ང་རང་གི་�་�་�ོང་། འོན་�ང་ང་ཡི་མི་
འབངས་འདི་དག་ནི། �་ཆེན་ཨོསི་ཏི་རཅི་�ར་དེ་ཚ�ས་རང་གི་�་�ར་�ག་�བ་�ས། 4དེ་ཚ�ས་རང་གི་�་�ག་
�མས་�ོགས་�ོམ་དབང་གིས་དེ་དག་ཤི་�་འ�ག། �་�་དེ་ཚ�ས་ཁ་ཟས་�ོང་ན་ཡང་། �ས་�ང་དེ་ཚ�ར་གང་
ཡང་མི་�ིན་ནོ། 5ནམ་ཞིག་ཟས་བཟང་ཁོ་ནར་�ོད་མཁན་�མས། ད་ནི་ལམ་ཆེན་�ལ་�་�ོགས་པར་ཤི། དེ་�་
�ིད་པོའི་ནང་�་འཚར་བ་�མས། ད་ནི་བཙ�ག་�ིགས་ནང་�་ཁ་ཟས་འཚ�ལ། 6སོ་དྷོམ་མིར་ཉེས་ཆད་གང་�ང་བ། 
དེ་ལས་�ག་པར་ང་ཡི་མི་འབངས་ལ། ཉེས་ཆད་ཤིན་�་�ག་པོ་ཕོག་པ་ཡིན། སོ་དྷོམ་ལ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་
ཉེས་ཆད་བཏང་གནང་�ེ། �ོ་�ར་འཇིག་�ོན་�ང་། 7ང་ཚ�འི་�ལ་�ས་�མས་ནི་གངས་ལས་གཙང་། འོ་མ་ལས་
དཀར། དེ་ཚ�འི་�ས་ཁམས་བདེ་ཞིང་�ོབས་�གས་�ས། 8ད་ནི་དེ་ཚ�འི་ངོ་གདོང་ནི་�་�ེག་ལས་ནག་པོ་ཆགས་
ཡོད། དེ་ཚ�ར་ལམ་ཆེན་�ལ་ནང་�་�ས་�ང་ངོ་མི་ཤེས། དེ་ཚ�འི་�ས་�གས་�མ་ཞིང་�ས་པར་འ�ར་�ེ་ཤིང་
�ར་�མ། 9གསོན་�ིར་མཁོ་བའི་ཁ་ཟས་མ་འ�ོར་བར། རིམ་བཞིན་དལ་པོར་འཆི་ཁར་�ག་པ་ལས། དམག་སར་
ཤི་མཁན་�མས་ནི་བདེ་བ་ཡིན། 10ང་ཡི་འབངས་ལ་�ང་བའི་�ེན་ངན་དེས། སེམས་ནང་དདངས་�ག་འཇིགས་
པ་ཆེན་པོ་�ེད། �མས་སེམས་�ན་པའི་ཨ་མ་�མས་�ིས། རང་གི་�་�ག་བཙ�ས་ཏེ་ཟས་�་�ས། 11གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�གས་�ོ་�ག་པོ་བཏོན་གནང། ཛ�་ཡོན་�་མེ་འབར་བ་དང་། དེ་མེ་ཡིས་ཡོངས་�་འཇིག་པར་�ས། 
12ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ལ་�ོའི་�མས་ནས། བཙན་འ�ལ་བ་�མས་འ�ལ་�བ་པ་དེ། �ི་�ལ་�ལ་�ི་�ིད་�ོང་པ་



�ོ་� 

�མས་ཡང་ན་འཛམ་�ིང་གི་�ེ་བོ་�ས་�ང་ཡིད་མི་ཆེས། 13འོན་�ང་དངོས་�་གནས་�ལ་དེ་�ར་�ང་། གང་
ལ་ཟེར་ན་དེ་ཆོའི་�ང་�ོན་པ་�མས་�ིས་�ིག་པ་�ས་པ་དང་། �་མ་�མས་�ང་གནོང་ཅན་ཡིན། དེ་ཚ�ས་�ེ་བོ་
གནོང་མེད་ཚ�ར་�ོག་གཅོད་དོ། 14དེ་ཚ�འི་འགོ་དཔོན་�མས་�ང་ལོང་བ་བཞིན། ག�ང་ལམ་�ལ་�་ཡར་མར་
འ�ལ་�ོད་�ེད། དེ་ཚ�འི་�ས་གོས་སོགས་ལ་�ག་བ�ོས་པས། �ས་�ང་དེ་ཚ�ར་རེག་འཆང་�ེད་མི་འདོད། 
15ཕར་སོང་�ོད་ཚ�་�ིབ་བཙ�ག་ཅན་�མས་ནི། ང་ཚ�ར་རེག་འཆང་མ་�ེད་ཅེས་ཟེར་ཏེ། མི་�མས་�ད་ཅོར་
འདོན་ནས་དེ་ཚ�ར་�ས། དེས་ན་དེ་ཚ�་�ལ་�་གར་སོང་ཡང་། �ས་�ང་དེ་ཚ�ར་དགའ་བ�་མ་�ས་སོ། 16གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�ར་�གས་འ�ར་མི་བཞེས་པར། ཉིད་�ིས་དེ་དག་ཡོངས་�་ཁ་གཏོར་མཛད། ང་ཚ�འི་འགོ་
དཔོན་དང་ནི་�་མ་�མས། ཁོང་གི་�ན་�ར་�ང་མེད་མཐོང་�ང་འ�ར། 17�བས་�ོགས་�ས་�ིར་དོན་མེད་
�ན་རིང་�ག། ང་ཚ�ར་མགོན་�བས་�ེད་པར་མི་�ས་པའི། �ལ་ཁབ་ཅིག་ལ་དོན་མེད་རེ་བཅོལ་�ས། 18ད�་
བོས་ང་ཚ�ར་�ག་�ད་ཡོད། ང་ཚ�་ལམ་�་འ�ལ་�ོད་ཡང་�ེད་མི་�བ། ང་ཚ�འི་ཞག་�ས་ཚང་ཞིང་མཐའ་མར་
�ེབས། 19ནམ་མཁར་འ�ར་བའི་�་�ག་ལས་�ར་བར་དེ་ཚ�་ཡིས། ང་ཚ�འི་�ེས་�་འདེད་ཅིང་ཡོང་། རི་�མས་ལ་
དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�ར་འདེད། འ�ོག་�ོང་�ལ་�་ང་ཚ�ར་�ོ་�ར་འཛ�ན་བ�ང་འཐེབ། 20�ི་མི་བཙན་འ�ལ་མཁན་�ི་
ལག་འོག་ནས། ང་ཚ�ར་�ང་�ོབས་ཆེད་�་ང་ཚ�ས་རེ་བཅོལ་�ས་པའི་མི། ང་ཚ�འི་�ོག་གི་འ�ང་གནས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས། འདེམས་བ�ོས་མཛད་པའི་ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་དེ། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་འཛ�ན་བ�ང་�ས་པ་རེད། 
21�ཛ་དང་ནི་ཨེ་དྷོམ་�ལ་མི་རིགས། ད་�་གོ་�བས་ཡོད་�ས་གད་མོ་བགད་ཅིང་དགའ་མ�ར་�ོད། གང་ལ་
ཟེར་ན་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�འང་། �ེན་ངན་�ག་པོ་ཡོང་�་ངེས་ལགས་སོ། �ེད་�ང་གོས་མེད་གཅེར་�ར་འ�ར་
བས་�ེན། ངོ་ཚའི་དབང་གིས་གོམ་པ་འ�ོར་ཞིང་འ�ལ། 22ཛ�་ཡོན་�ིས་ནི་རང་གི་ཉེས་�ིག་གི། �་རིན་དེ་དག་
ཡོངས་�་འཇལ་ཟིན་པས། ད་ནི་ང་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། གཞན་�ལ་�ེས་�་གནས་�ོད་�ེད་དགོས་
པའི། གནས་�ངས་དེ་ལ་�ན་རིང་འཇོག་མི་མཛད། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་དྷོམ་�ོད་ལ་ནི། �ིག་
པའི་ཆད་པ་གཏོང་གནང་མཛད་�་དང་། �ོན་མཚང་གང་ཡོད་མངོན་པར་མཛད་�་ཡིན༎  

�ོ་� 5 

�ིང་�ེའི་ཆེད་�་�ོན་འ�ན་�ས་པ།  

1ང་ཚ�འི་ཐོག་�་གནས་�ལ་གང་�ང་བར། གཙ�་བོ་�ེད་�ིས་�གས་�ན་གསོ་བར་མཛ�ད། ང་ཚ�ར་དམའ་འབེབ་
ཇི་�ར་�ང་བ་དེར། ཉིད་�ིས་དེ་ལ་�གས་བསམ་བཞེས་པར་མཛ�ད། 2ང་ཚ�འི་�་དངོས་�ི་མིའི་ལག་�་ཐེབས། 
�ི་�ལ་བ་�མས་ང་ཚ�འི་ནང་�་གནས། 3ང་ཚ�འི་ཕ་�མས་ད�་བོས་བསད་པས་ན། ང་ཚ�འི་མ་�མས་�གས་མོར་
བཅོས་པར་�ས། 4ང་ཚ�ས་འ�ང་�ར་རིན་པ་�ོད་དགོས་ཏེ། དེ་བཞིན་མེ་ཤིང་སོགས་�ང་ཉོས་དགོས་སོ། 5ངེད་
�མས་བོང་�་དང་ནི་�་མོང་བཞིན། ངལ་�ོལ་�ས་ཏེ་�ས་ཐང་ཆད་ནའང་། ངལ་གསོ་�བ་པའི་དབང་ཆ་ང་
ཚ�ར་མེད། 6གསོན་�ིར་མཁོ་བའི་ཁ་ཟས་�ོང་བའི་ཆེད། ཨི་ཇིབ་དང་ཨ་�ར་�ལ་�་�ིན། 7མེས་པོས་བསགས་
པའི་�ིག་པའི་འ�བ་འ�ས་�། ཁོ་ཚ�་མེད་�ང་ད་�་ང་ཚ�ས་�ོང་། 8�ན་འཁོལ་མི་ཚ�ས་ངེད་�མས་ལ། དབང་
འ�ར་�ེད་ཡོད་པ་དང། དེ་ཚ�ས་ལག་ནས་�ས་�ང་ང་ཚ�ར་�བས་�ོགས་�ེད་མི་�བ། 9�ོག་གཅོད་མཁན་



�ོ་� 

�མས་�ོང་གསེབ་�ལ་�་འ�ལ། ང་ཚ�ས་ཁ་ཟས་འཚ�ལ་བའི་�བས། རང་�ོག་ཉེན་ཁའི་ནང་�་བཞག་དགོས་སོ། 
10�ོགས་པའི་�ེན་�ིས་མེ་བཞིན་ཚ་བ་འབར། ང་ཚ�འི་པགས་པ་མེ་ཐབ་བཞིན་�་�ོས། 11རི་བོ་ཛ�་ཡོན་རང་གི་
སའི་�ེང་�། ང་ཚ�འི་�ང་མ་�མས་ལ་དབང་ཡོད་�ས། ཡ་�་�་ཡི་�ོང་ཚ�འི་�ོགས་�ན་ལ། ང་ཚ�འི་ན་�ང་�་མོ་
�མས་ལ་དབང་ཡོད་�ས། 12ང་ཚ�འི་འགོ་དཔོན་�མས་ལ་འཛ�ན་བ�ང་གིས། �ེ་ལ་ཐག་པ་བཏགས་ནས་�ོག་
གཅོད་�ས། དེ་བཞིན་ང་ཚ�འི་མི་�ན་�མས་ལ་ནི། �ས་�ང་ཞེ་ས་�ས་བ�ར་མ་�ས་སོ། 13ང་ཚ�འི་གཞོན་�་
�མས་ལ་དབང་ཡོད་�ིས། �ན་འཁོལ་བཞིན་�་རང་འཐག་བ�ོར་�་བ�ག། �་�་�མས་�ང་ཤིང་�ར་�ིད་
པའི་�ེན། ལམ་�་གོམ་པ་འ�ོར་ནས་འ�ོ་བར་འ�ར། 14ད་ནི་�ར་བཞིན་�ོང་གི་�ལ་�ོའི་སར། མི་�ན་
འཛ�མས་ནས་�ོད་པར་མི་�ེད་དོ། དེ་བཞིན་�ལ་�ི་གཞོན་�་�མས་�ིས་�ང་། �་གར་རོལ་ད�ངས་སོགས་�ང་
�ངས་པར་�ས། 15ང་ཚ�འི་མི་ཚ�འི་�ོད་ནས་དགའ་�ིད་ཡལ། ང་ཚ�འི་�་གར་ཞབས་གཞས་�མས་�ི་ཚབ། 
སེམས་�ག་�་ངན་སོགས་�ིས་གང་བར་�ས། 16ང་ཚ�ས་ང་�ལ་�ོབས་པ་�ེད་དགོས་པའི། �་�ེན་གནད་དོན་
སོགས་ནི་གང་ཡང་མེད། ང་ཚ�ས་�ིག་པ་�ས་པའི་ཉེས་ལན་�། ད་ནི་ངེད་�མས་འཇིག་ཅིང་འ�ང་བར་�ས། 
17ང་ཆོའི་སེམས་�གས་ཉམས་ཤིང་ཡིད་ཐང་ཆད། མིག་ནི་མཆིམས་གང་ཞིང་མཐོང་མི་�བ། 18རི་བོ་ཛ�་ཡོན་
ཡོངས་�་�ོངས་པས་�ེན། ནགས་�ི་�ི་�ང་�མས་ཕར་�ར་འ�ལ། 19འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ཉིད་
ནི། �ས་�ན་གཏན་�ི་ཆེད་�་མངའ་བདག་དང་། �ས་རབས་མཐའ་མེད་བར་�་�ིད་�ོངས་མཛད། 20�ས་
�ན་རིང་པོ་བར་�་�ེད་�ིས་ནི། ཅིའི་�ིར་ང་ཚ�་དེ་བཞིན་བོར་བར་མཛད། ད་ནི་�ར་ཡང་�ེད་�ིས་ང་ཚ�་ལ། 
ནམ་ཡང་�གས་�ན་གསོ་བར་མཛད་གནང་ངམ། 21�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ནི། ངེད་�མས་�ེད་
�ོགས་�ོ་ཁ་བ�ར་བར་མཛ�ད། ང་ཚ�ར་�ར་�ི་གཟི་བ�ིད་�ིར་ལོག་མཛ�ད། 22�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་�ས་�ན་གཏན་
�ི་ཆེད། བདག་འཛ�ན་མེད་པར་དེ་�ར་བོར་མཛད་དམ། �ེད་�ི་�གས་�ོའི་མཐའ་དང་མཚམས་མེད་དོ༎ 



 

Ezekiel 

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 1 

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་གཟིགས་དང་པོ།  

༡:༡—༧:༢༧  

དཀོན་མཆོག་གི་�ལ་�ིད།  

1ལོ་བ�་�མ་པའི་�་བ་བཞི་པའི་ཚ�ས་�་པར་ང་�་མ་ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ་�་ཛ�འི་�་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�་བོ་ཀེ་བར་�་ཡ་
�་�་པའི་བཙན་�ོལ་བ་�མས་མཉམ་�་བ�ད་ཡོད་�བས་ནམ་མཁའ་�ེས་པ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་
གཟིགས་ཞིག་ངས་མཐོང་�ང་། 2(དེ་ནི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིན་ལ་བཙན་�ོལ་�་འ�ིད་པའི་ལོ་�་པ་དེ་ཡིན་ནོ།) 
3བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་གཙང་པོ་ཀེ་བར་�ི་ཉེ་འ�མ་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་�མས་ངས་
ཐོས་པ་དང་ང་ལ་ཁོང་གི་མ�་�ོབས་�ི་ཤེས་འཚ�ར་�ང་ངོ་། 4ངས་ཡར་བ�་�བས་�ང་ནས་�ང་འ�བ་ཅིག་
ཡོང་བ་མཐོང་�ང་། �ིན་�ག་པོ་ཞིག་ནས་�ོག་དམར་འ�གས་པ་དང་། དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་ནམ་མཁའ་འོད་
འཚ�ར་བཞིན་འ�ག �ོག་དམར་འ�གས་ས་དེའི་ནང་ལི་�་�་ཞིག་འོད་འཚ�ར་བ་མཐོང་�ང་། 5�ང་འ�བ་དེའི་
ད�ིལ་�་ངས་མིའི་ད�ིབས་ཅན་�ི་�ོག་ཆགས་གསོན་པོ་�་�་བཞི་མཐོང་�ང་། 6འོན་�ང་དེ་ཚ�་རེ་རེར་གདོང་
བཞི་དང་ཤོག་པ་བཞི་འ�ག་གོ 7དེ་ཚ�འི་�ང་པ་�མས་�ོང་པོ་དང་དེ་ཚ�་ནི་�ང་གོག་གི་�ིག་པ་�་�་འ�ག་གོ 
དེ་ཚ�་ནི་ལི་གན་�ར་འོད་འཚ�ར་བཞིན་འ�ག་གོ། 8དེ་ཚ�འི་མདོང་བཞི་དང་ཤོག་པ་བཞི་མ་ཆད་པར་ཤོག་པ་རེ་
རེའི་འོག་�་མིའི་ལག་པ་བཞི་འ�ག་གོ 9�ོག་ཆགས་གསོན་པོ་རེ་རེའི་ཤོག་པ་གཉིས་བ�ངས་ཡོད་པ་དང་། དེ་
ཚ�་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཤོག་པའི་�ེ་ཡིས་འ�ར་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་�་བཞི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་འ�ལ་�བས་ཚ�་
ཞིག་�ར་དེ་ཚ�འི་ག�གས་པོ་མ་བ�ར་བར་འ�ལ་བཞིན་ཡོད་དོ། 10�ོག་ཆགས་གསོན་པོ་རེ་རེར་གདོང་མི་འ�་
བ་བཞི་རེ་ཡོད་པ་ནི། མ�ན་�་མིའི་གདོང་པ་དང་གཡས་�་སེང་གེའི་གདོང་པ་དང་གཡོན་�་�ང་གི་གདོང་པ་
དང་�བ་�་�་�ག་གི་གདོང་པ་འ�་བ་ཡོད་དོ། 11�ོག་ཆགས་གསོན་པོ་རེ་རེའི་ཤོག་པ་གཉིས་པོ་དེའི་ཉེ་འ�མ་
�ི་�ོག་ཆགས་�ི་ཤོག་པའི་�ེ་དང་�ེ་�ག་པའི་ཆེད་ཡར་བ�ངས་ཡོད། ཤོག་པ་གཉིས་པོ་གཞན་དེས་དེ་ཚ�འི་
ག�གས་པོ་ལ་བཀབ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 12ཚ�་དེ་ཚ�་ཁ་བ�ར་མ་དགོས་པར་རང་གི་འདོད་མོས་སར་འ�ོ་�བ་པའི་
ཆེད་�ོག་ཆགས་གསོན་པོ་རེ་རེའི་གདོང་པ་�ོགས་བཞིར་བ�ས་ཡོད་དོ། 13�ོག་ཆགས་གསོན་པོ་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་
གཏན་�་གཡོ་བའི་འོད་འཚ�ར་བའི་པད་འབར་�་�་ཞིག་འ�ག་གོ མེ་འབར་བ་དང་དེ་ལས་�ོག་འ�ག་བཞིན་
ཡོད་པ་འ�ག་གོ 14�ོག་འ�ག་པའི་མ�ོགས་ཚད་�ར་�ོག་ཆགས་གསོན་པོ་དེ་ཚ�་ཕར་�ར་�གས་བཞིན་འ�ག་
གོ 15ངས་�ོག་ཆགས་གསོན་པོ་དེ་ཚ�་བཞི་ལ་བ�་�བས་དེ་ཚ�་རེ་རེའི་ཉེ་འ�མ་�་འཁོར་ལོ་བཞི་ས་ལ་རེག་པ་
མཐོང་�ང་། 16འཁོར་ལོ་བཞི་པོ་དེ་ཚ�་ནི་གཅིག་དང་འ�་བ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་རེ་རེ་བཞིན་རིན་ཆེན་�ོ་�ར་
འོད་འཚ�ར་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། འཁོར་ལོ་རེ་རེའི་ད�ིལ་�་འཁོར་ལོ་གཞན་དེ་འ�ལ་ཡོད་པ་དང་འ�་བ་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

མཐོང་�ང་། 17འཁོར་ལོ་དེ་ཚ�་�ོགས་བཞི་གང་�་ཡང་འ�ོ་�བ་པའི་ཆེད་�་ཡིན་ནོ། 18འཁོར་ལོ་དེ་ཚ�འི་
མཐའ་འཁོར་�མས་མཐོ་པོ་དང་ཞེད་�ང་ཚ་པོ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་མཐའ་འཁོར་�མས་མིག་གིས་བཀབ་ཡོད་
དོ། 19�ོག་ཆགས་གསོན་པོ་དེ་ཚ�་གང་�་འ�ོ་ན་ཡང་འཁོར་ལོ་�མས་ཡང་དེ་ཚ�་མཉམ་�་འ�ོ་བ་དང་�ོག་
ཆགས་ཚ�་ས་ནས་ཡར་ལངས་�བས་འཁོར་ལོ་�མས་ཡང་ལངས་བཞིན་ཡོད་དོ། 20�ོག་ཆགས་གསོན་པོ་དེ་ཚ�་
རང་གི་གང་འདོད་སར་འ�ོ་བ་དང་། འཁོར་ལོ་ཚ�་ཡང་�ོག་ཆགས་གསོན་པོ་དེ་ཚ�ས་�ས་པ་�ར་�ེད་བཞིན་
ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོག་ཆགས་གསོན་པོ་དེ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་དབང་བ�ར་�ེད་�ི་ཡོད། 21དེར་བ�ེན་�ོག་
ཆགས་གསོན་པོ་དེ་ཚ�་ནམ་འ�ོ་བ་དང་བ�ད་པ་དང་ནམ་མཁར་ལངས་བ་སོགས་�་�བས་འཁོར་ལོ་�མས་
ཡང་འ�་མ�ངས་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 22�ོག་ཆགས་དེ་ཚ�འི་མགོའི་�ེང་�ོག་ཐོག་གི་ཡིབ་�ར་�ོ་ཤེལ་འོད་ཤིན་
�་འཚ�ར་བས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡོད་དོ། 23�ོག་ཐོག་དེའི་འོག་�ོག་ཆགས་གསོན་པོ་དེ་ཚ�་རང་གི་ཤོག་པ་གཉིས་
གཉིས་དེའི་འ�མ་�ི་�ོགས་�་བ�ངས་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཤོག་པ་གཉིས་པོ་རང་གི་ག�གས་བཀབ་བཞིན་
ལངས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 24དེ་ཚ�་འ�ར་�བས་ཤོག་པའི་�་�གས་པ་ངས་ཐོས་�ང་། དེ་ནི་�་མཚ�་�གས་པའི་
�གས་�ད་�ར་དང་དམག་ད�ང་ཧ་ཅང་�ོན་ཆེའི་�་�ར་དང་། མ�་�ོབས་ཅན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
ག�ང་�ད་�ར་ངས་ཐོས་�ང་། དེ་ཚ�་འ�ར་མཚམས་འཇོག་�བས་དེ་ཚ�འི་ཤོག་པ་�བ་�ིག་�བ་བཞིན་ཡོད་དོ། 
25འོན་�ང་དེ་ཚ�འི་མགོའི་�ེང་གི་�ོག་ཐོག་གི་�ེང་ནས་�་�་མ�ས་�གས་བཞིན་ཡོད་དོ། 26�ོག་ཐོག་གི་�ེང་
ཨིན་�་ནི་ལས་བཟོས་པའི་�ལ་�ི་�་�་ཞིག་ཡོད། �ལ་�ི་དེའི་�ེང་མིའི་ད�ིབས་དང་འ�་བ་ཞིག་བ�གས་
ཡོད་དོ། 27ད�ིབས་དེ་མེའི་ད�ིལ་�་ལིའི་་འོད་འཚ�ར་བ་�ར་འ�ག་གོ དེའི་འོད་དེ་�ོགས་བཞིར་�བ་ནས་
ཡོད་དོ། 28དེའི་�ོགས་བཞི་ལ་འཇའི་མཚ�ན་མདོག་ཚང་མར་འོད་འ�ག་གོ ཤིན་�་འཚ�ར་བའི་འོད་དེ་ནི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་ཡིན་པ་�ོན་པའི་�ིར་རོ། ངས་འདི་མཐོང་�བས་ང་ས་ལ་ཁ་འ�བས་ནས་འ�ལ་
ལོ། དེ་ནས་ངས་མི་ཞིག་གི་གཏམ་�ེང་གནང་བ་�ད་ཞིག་ཐོས་�ང་༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 2 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ་ལ་�ང་�ོན་པ་�་བར་འབོད་པ།  

1ཁོང་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཡར་ལོངས་ཤིག། ངས་�ོད་མཉམ་གཏམ་�ེང་ཞིག་�་འདོད་
ཡོད། 2�་དེ་�ས་བཞིན་པའི་�བས་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་�གས་ཉིད་ངའི་ནང་བ�གས་ནས་ང་ལ་�ང་པར་
ཡར་བ�ང་གནང་བ་དང་། ངས་�་དེ་�་མ�ད་ནས་འདི་�ར་ག�ངས་པ་ཐོས་སོ། 3མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་ལ་
ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་གི་སར་གཏོང་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་ངོ་ལོག་�བ་ནས་ང་ལ་�བ་འགལ་�ས་ཡོད་པ་
དང་། ད་�ང་ཡང་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་�ར་ངོ་ལོག་མཁན་ཡིན་ནོ། 4དེ་ཚ�་�ིང་�ོང་པོ་ཡིན་པ་དང་ང་ལ་�ས་
ཞབས་མི་�ེད་དོ། དེར་བ�ེན་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོནམ་ཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཇི་�ར་�་བ་�མས་དེ་ཚ�་ལ་
ཤོད་�་ངས་�ོད་ལ་གཏོང་�་ཡིན། 5ངོ་ལོག་པ་དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་ཉན་�ང་མི་ཉན་�ང་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་�ང་�ོན་པ་
ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཚ�ས་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 6འོན་�ང་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་དེ་ཚ�་དང་དེ་ཚ�ས་ཇི་�ར་�་བར་
འཇིགས་མི་�ང་། དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་�ོལ་བ་དང་�ད་པར་�ེད་དོ། དེ་ནི་�ིག་པ་ར་ཛའི་�ོད་�་བ�ད་པ་དང་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

མ�ངས་སོ། འོན་�ང་ངོ་ལོག་པ་དེ་ཚ�་དང་དེ་ཚ�ས་ཇི་�ར་�་བར་མ་འཇིགས་ཤིག 7དེ་ཚ�ས་ཉན་�ང་མི་ཉན་
�ང་ངས་�ོད་ལ་ཇི་�ར་�ས་དགོས་ཤེས་བ�ོད་པ་�ར་�་དགོས་སོ། དེ་ཚ�་ངོ་ལོག་མཁན་ཇི་�ར་ཡིན་པ་�ན་
པར་�ོས་ཤིག 8མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ངས་�ོད་ལ་ཇི་�ར་�ས་པར་ཉོན་ཞིག། དེ་ཚ�་�ར་ངོ་ལོག་མཁན་མ་�ེད་ཅིག། 
�ོད་�ིས་ཁ་གདང་ནས་ངས་གང་�ད་པ་དེ་བཟོ་ཞིག་ཅེས་སོ། 9ངས་ངའི་�ོགས་�་ལག་པ་ཞིག་བ�ངས་བཞིན་
ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་། དེས་ཤོག་�ིལ་ཞིག་བ�ང་ནས་ཡོད། 10ལག་པ་དེས་ཤོག་�ིལ་དེ་�ེས་པ་དང་དེའི་�ོགས་
གཉིས་ཀར་ཡི་གེ་�ིས་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་�ང་། དེའི་ནང་�ག་བ�ལ་�ི་�་འབོད་དང་�་ངན་དང་མནར་
གཅོད་གི་�་�ིས་ཡོད་དོ༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 3 

1དཀོན་མཆོག་གིས་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་�ི་ཤོག་�ིལ་འདི་ཟ་ནས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ལ་�ས་པར་སོང་
ཞིག་ཅེས་ག�ང་སོ། 2དེར་བ�ེན་ནས་ཁ་གདངས་བ་དང་ཁོང་གིས་ཤོག་�ིལ་དེ་ང་ལ་ཟ་�ིར་གནང་�ང་། 3ཁོང་
གིས་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ངས་�ོད་ལ་�ད་པའི་ཤོག་�ིལ་འདི་ཟ་ཞིག་དང་། དེས་�ོད་�ི་�ོད་པ་�ོངས་ཤིག་ཅེས་
ག�ངས་སོ། ངས་དེ་ཟ་བ་དང་དེའི་�ོ་བ་ནི་�ང་�ི་དང་འ�་བ་མངར་བ་འ�ག་གོ 4དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་
བཀའ་གནང་བ། མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་སར་སོང་ནས་དེ་ཚ�་ལ་ངས་�ོད་�ིས་ཇི་�ར་�་
དགོས་ཤེས་�ས་པ་�ར་ཤོད་ཅིག 5ངས་�ོད་ལ་�ི་�ལ་བ་�ད་གོ་ཁག་པོ་�བ་མཁན་ཚ�འི་སར་མིན་པར་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་སར་གཏོང་བཞིན་ཡོད། 6ངས་�ོད་ལས་�ལ་ཁབ་�ོབས་ཆེན་པོ་�ོད་�ིས་མི་ཤེས་པའི་�ད་གོ་
ཁག་པོ་�བ་མཁན་ཚ�འི་སར་བཏང་བ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་ཉན་པར་�ེད་དོ། 7འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་
མང་�ས་�ང་ཉན་འདོད་མི་�ེད། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་ཡང་ཉན་པར་མི་�ེད། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ིང་�ོང་པོ་དང་�་�གས་
ཅན་ཡིན་ནོ། 8ད་ངས་�ོད་ལ་ཡང་དེ་ཚ�་�ར་�ིང་�ོང་པོ་དང་�ོབས་�གས་ཅན་བཟོ་�་ཡིན་ནོ། 9ངས་�ོད་
�ག་�ར་བ�ན་པོ་དང་�ོ་�ེ་ཕ་ལམ་�ར་མ�ེགས་པོ་བཟོ་�་ཡིན་པས་�ོད་ངོ་ལོག་མཁན་དེ་ཚ�ར་མ་འཇིགས་
ཤིག 10དཀོན་མཆོག་གིས་�་མ�ད་ནས་བཀའ་གནང་བར། མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ངས་�ས་པ་�མས་སེམས་ལ་དོ་
�ང་དང་�ན་པར་�ོས་ཤིག 11དེ་ནས་�ོད་�ི་�ལ་མི་བཙན་�ོལ་�་ཡོད་པ་ཚ�འི་སར་སོང་ནས། དེ་ཚ�ས་ཉན་
�ང་ཉན་མི་�ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཇི་�ར་�ས་པ་�མས་ཤོད་ཅིག 12དེ་ནས་
དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་�ིས་ང་ཡར་བཏེགས་པ་དང་། ངའི་�བ་ནས་མཐོ་རིས་�ེང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་གཟི་བ�ིད་ལ་བ�ོད་པ་�ལ་ཞེས་པའི་འབོད་�་�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་ངས་ཐོས་�ང་། 13ངས་�ོག་ཆགས་ཚ�འི་
ཤོག་པ་�ང་ནང་�ོག་པ་དང་འཁོར་ལོའི་�་�ད་ས་གཡོམ་�ི་�ད་�ར་ཐོས་�ང་། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�གས་�བས་ནི་ངའི་�ེང་�་�ས་�གས་ཆེན་པོས་ཕེབས་པ་དང་། ཁོང་གི་�གས་ཉིད་�ིས་ང་ཡར་�ངས་�བས་
ང་ལ་ཁག་ཏི་དང་ཁོང་�ོའི་འཚ�ར་བ་�ང་ངོ་། 15དེར་བ�ེན་ང་�་བོ་ཀེ་བར་�ི་ཉེ་འ�མ་ཏེལ་ཨ་བིབ་�་བཙན་
�ོལ་བ་�མས་གནས་�ལ་�་�ེབས་པ་དང་། དེར་ངས་ཉིན་བ�ན་རིང་བ�ད་ནས་ངས་ཇི་�ར་མཐོང་བ་དང་
ཐོས་ནས་ང་འཐོམ་པར་འ�ར་རོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ་ལ་བ�་�ོགས་�་མཁན་�་བ�ོས་གནང་བ།  



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

16ཉིན་བ�ན་སོང་བའི་�ེས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་�ང་། 17ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་
བར་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ངས་�ོད་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་ཁབ་�ི་བ�་�ོགས་�་མཁན་ལ་བ�ོ་བཞག་�་�་ཡིན། ངས་
�ོད་ལ་ཉེན་བ�་གསལ་བཤད་�ས་པ་དེ་ཚ�་�ོད་�ིས་ཁོ་ཚ�ར་བཤད་པར་�འོ། 18ངས་མི་ངན་པ་ཞིག་འཆི་བར་
འ�ར་ཞེས་གསལ་བ�གས་�ས་ན་ཡང་། �ོད་�ིས་ཁོའི་�ོག་�ོབས་པའི་ཆེད་ཁོའི་ལམ་ངན་པར་བ�ར་བ་
གཏོང་དགོས་�ར་ཉེན་བ�་མ་བཏང་ན། ཁོ་�ིག་ཅན་�ར་འཆི་བར་འ�ར་བ་དང་ངས་ཁོ་འཆི་བའི་ལས་ཁག་
དེ་�ོད་ལ་ད�ི་�་ཡིན། 19�ོད་�ིས་མི་ངན་པ་ཞིག་ལ་ཉེན་བ�་བཏང་བ་དང་ཁོས་�ིག་པ་�་�་མཚམས་འཇོག་
མ་�ས་ན་ཁོ་�ིག་ཅན་�ར་འཆི་བར་འ�ར། འོན་�ང་�ོད་རང་གི་�ོག་�ོབ་པར་འ�ར་རོ། 20མི་དངོས་འ�ེལ་
བཟང་པོ་ཞིག་གིས་ལས་ངན་�ེད་འགོ་འ�གས་པ་དང་། ངས་ཁོ་ཉེན་ཁ་ཅན་�ི་གནས་�ངས་ནང་འཇོག་�བས་
�ོད་�ིས་ཁོ་ལ་ཉེན་བ�་མ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཁོ་འཆི་བར་འ�ར། ཁོ་ནི་རང་གི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་འཆི་བ་ཡིན་
པས། ཁོས་བཟང་པོ་�ས་པ་ངས་མི་�ན་པ་དང་། ངས་ཁོ་འཆི་བའི་ལས་ཁག་དེ་�ོད་ལ་ད�ི་�་ཡིན་ནོ། 21�ོད་
�ིས་མི་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་�ིག་པ་མི་�ེད་�འི་ཉེན་བ�་བཏང་བ་དང་། ཁོས་�ོད་�ིས་ལབ་པར་ཉན་ནས་�ིག་པ་
མ་�ས་པ་ཡིན་ན་ཁོ་གསོན་པོར་གནས་པར་འ�ར་བ་དང་�ོད་རང་གི་�ོག་�ོབས་པར་འ�ར་རོ༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ་�ས་མི་�བ་པར་འ�ར།  

22ང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་�ེང་ལ་བ�གས་ཡོད་པའི་�ས་པ་�གས་ཆེ་ཞིག་�ང་བ་དང་། ཁོང་གི་ང་ལ་
ཡར་ལང་ནས་�ང་གཤོང་�་སོང་ཞིག། དེར་ངས་�ོད་ལ་གཏམ་�ེང་�་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་པ་ཐོས་�ང་། 
23དེར་བ�ེན་ང་�ང་གཤོང་�་�ིན་པ་དང་། དེར་ངས་ཀེ་བར་གཙང་�འི་ཉེ་འ�མ་�་�ོན་ལ་མཐོང་བ་�ར་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་དེ་མཐོང་�ང་། ངའི་གདོང་ས་ལ་འ�བ་ནས་ང་འ�ེལ་ལོ། 24འོན་�ང་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ག་ཉིད་ངའི་ནང་བ�གས་ནས་ངའི་�ང་པར་ཡར་བ�ང་བར་མཛད་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ོད་རང་�ིམ་�་སོང་ནས་ཁང་པའི་ནང་�་འ�ལ་ནས་�ོ་�བ་ནས་�ོད་ཅིག 
25མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་ལ་ཐག་པས་ད�ིག་པར་འ�ར་བ་དང་མང་ཚ�གས་�ི་�ོད་�་�ི་ལོག་�་འ�ོ་མི་�བ་བོ། 
26�ོད་�ིས་ངོ་ལོག་ཅན་�ི་མི་མང་ཚ�ར་ཉེན་བ�་གཏོང་མི་�བ་པའི་ཆེད་�་ངས་�ོད་�ི་�ེ་ལ་གཟའ་ནད་
གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 27དེ་ནས་ངས་�ོད་ལ་ཡང་�ར་གཏམ་�ེང་�་ཞིང་། �ོད་ལ་�་བའི་�ས་པ་�ར་�་�ོད་
�བས་�ོད་�ིས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�་བ་དེ་ཚ�་ལ་�་དགོས་སོ། དེ་ཚ�་འགའ་
ཤས་�ི་ཉན་ན་ཡང་འགའ་ཤས་�ིས་�ོད་ལ་བ�ི་མེད་�ེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ནི་ངོ་ལོག་པའི་མི་རིགས་
ཤིག་ཡིན་ནོ༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 4 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་མཐའ་བ�ོར་བའི་�ོར་ལ་ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ་�ིས་དཔེ་བ�ན་པ།  



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

1དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ས་ཕག་ཅིག་�ངས་ནས་�ོད་�ི་མ�ན་�་བཞག་�ེ་ཡེ་�་
�་ལེམ་�ི་�ོང་�ེར་དང་འ�་བའི་རི་མོ་�ིས་ཤིག 2དེ་ནས་ད�ང་དམག་གི་བ�ོར་བ་དང་འ�་བའི་ས་དོང་དང་
ས་ལས་ཁག་དང་�ོད་�ར་�བ་ཅིང་དེའི་མཐའ་འཁོར་�་�གས་རི་�ོར་བའི་མ�ང་མ་�མས་འཇོག་ཅིག 
3�གས་�ི་�་ང་ཞིག་�ངས་ནས་དེ་�ོད་དང་�ོང་�ེར་�ི་ད�ིལ་�་�གས་རི་�ར་�ོངས་ཤིག �ོད་�ི་གདོང་
�ོང་�ེར་�ོགས་�་�ོས་ཤིག། དེ་ད�ང་དམག་གི་བ�ོར་ཡོད་པ་དང་། བ�ོར་མཁན་དེ་�ོད་རང་ཉིད་ཡིན་ནོ། དེ་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ཁབ་�ི་�གས་�་འ�ར་རོ། 4-5དེ་ནས་�ོད་གཡོན་�ོགས་�་ཉལ་ཞིག་དང་། ངས་�ོད་�ི་
ཐོག་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ཁབ་�ི་ཉེས་པ་འཇོག་�་ཡིན། ཉིན་ ༣༩༠ རིང་�ོད་དེ་ཚ�འི་ཉེས་པའི་�ེན་�ིས་�ག་
བ�ལ་�ོང་བར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�འི་ལོ་རེ་རེའི་ཚབ་ལ་ངས་�ོད་ལ་ཉིན་རེ་རེ་ཆད་པ་གཏོང་བར་�འོ། 6དེ་�ོགས་
པའི་�ེས་ལ་�ོད་�ིས་གཡས་�ོགས་�་ཁ་བ�ར་ནས་ཡ་�་�་པའི་ཉེས་པ་དེ་ཚ�འི་ལོ་རེའི་ཉེས་ཆད་�ོད་�ིས་
ཉིན་རེ་�ིས་པའི་ཉིན་བཞི་བ�་ཐམ་པའི་རིང་�ོང་དགོས་སོ། 7�ོད་�ི་མིག་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་ད�ང་དམག་གི་
བ�ོར་བར་�ོས་ཤིག �ོད་�ི་�ོག་མགོ་�ོང་�ེར་ལ་ག�གས་ནས་དེའི་ངོ་�ོལ་�ི་�ང་�ོན་ཞིག 8ད�ང་དམག་
གི་བ�ོར་བ་མ་�ོགས་པར་�ོད་�ིས་ཁ་�ོགས་གཅིག་ནས་གཞན་�་བ�ར་མི་�བ་པའི་ཆེད་ངས་�ོད་ལ་
བ�མས་ནས་བཞག་�་ཡིན། 9ད་�ོ་ནད་དང་�་�ན་དང་�ན་མ་དང་མོན་འ�་དང་�ོའི་རིགས་གཞན་ཞིག་
བཅས་�ན་�་ལེན་ནས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་མཉམ་�་�ེག་ནས་བག་ལེབ་བཟོས་ཤིག། དེ་ནི་�ོད་ཞག་ ༣༩༠ རིང་
གཡོན་�ོགས་�་ཉལ་བའི་�བས་ཟ་དགོས་པའི་ཁ་ཟས་དེ་ཡིན་ནོ། 10�ོད་ལ་ཉིན་རེའི་གྷ་རམ་ ༢༣༠ བག་ལེབ་
�ིན་པ་དང་། �ོད་�ིས་དེ་སང་ཞོག་བར་འདང་བ་�་དགོས་སོ། 11�ོད་�ི་འ�ང་�་ཡང་ཉིན་རེར་དཀར་ཡོལ་
གཉིས་རེའི་ཚད་ཡིན་ནོ། 12�ོད་�ིས་མིའི་�ག་པ་�མ་པོའི་�ེང་མེ་�ར་ཞིང་མེ་དེའི་�ེང་བག་ལེབ་�ེག་ཅིང་
ཚང་མས་མཐོང་སར་ཟ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། འདི་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ངས་�ི་�ལ་�ི་
�ལ་�་ཁག་�་ཁ་�ོར་�བས་བཀའ་�ིམས་�ིས་འགག་�་གནང་བ་�ར་ཟ་དགོས་པའི་ཟས་�་མཚ�ན་པ་ཡིན་
ཞེས་ག�ངས་སོ། 14འོན་�ང་ལན་�་ངས། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ངས་ནམ་ཡང་དེ་�ར་བ�ོག་པ་
�ིས་མེད། ང་�ང་�ས་ནས་རང་བཞིན་�ི་འཆི་བའི་སེམས་ཅན་དང་གཅན་གཟན་�ིས་བསད་པའི་ཤ་ཙ་བ་ནས་
ཟད་མེད་དོ། ངས་མི་གཙང་བར་�ིས་པའི་ཟས་�ང་ཟས་མེད་ཅེས་�ས་སོ། 15དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས། དེ་�ར་ལེགས་པས་ངས་�ོད་ལ་བ་མོའི་�ི་བ་བེད་�ོད་�ེད་�་འ�ག་�་ཡིན་པ་དང་། �ོད་�ིས་དེའི་�ེང་
བག་ལེབ་�ེག་ཆོག་ག�ངས་སོ། 16ཁོང་གིས་�་མ�ད་བཀའ་གནང་བར། མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་
བག་ལེབ་ཡོང་ཁོངས་བཅད་�་ཡིན། དེར་ཡོད་པའི་མི་མང་ཚ�ས་དེ་ཚ�ས་ཟས་པའི་ཁ་ཟས་དང་འ�ང་བའི་�་ལ་
ཚད་�་�བས་�ག་བ�ལ་དང་སེམས་�ལ་�ེད་དོ། 17དེ་ཚ�འི་བག་ལེབ་དང་འ�ང་�་ཆད་པ་དང་དེ་ཚ�་ཡིད་
�ག་པར་འ�ར། དེ་ཚ�འི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�་�ད་ཟོས་�་འ�ོ་བར་འ�ར༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 5 

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ་�ིས་རང་གི་�་བཞར་བ།  



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་�ིས་�ི་�ོ་པོ་ཞིག་�ངས་ནས་�ོད་�ི་ཁ་�་
དང་�་བཞར་བར་བེད་�ོད་�ོས་ཤིག དེ་ནས་ཡང་�ར་དེ་ཚ�་ཉ་གངལ་འདེགས་ནས་�མ་�་ག�མ་�་ཆ་བགོས་
�ོས་ཤིག 2�མ་�་ག�མ་ཆ་དེ་�ོང་�ེར་ལ་ད�ང་དམག་གི་བ�ོར་བ་�ོགས་�བས་མེར་བ�ེགས་ཤིག ག�མ་ཆ་
གཞན་དེ་�ངས་ནས་�ོད་�ོང་�ེར་�ི་�ི་རོལ་�་འ�ོ་�བས་རང་གི་རལ་�ིས་�མ་�ར་བ�བ་ཅིག �མ་�་
ག�མ་པ་དེ་�ང་ལ་�ོར་ཞིག་དང་ངའི་རལ་�ིས་དེའི་�ེས་དེད་�འོ། 3�་�ན་�་ཉར་ནས་�ོད་�ི་གོས་�ིི་མཐའ་
ཆགས་ནང་�ིལ་ཞིག 4དེ་�ེས་ཡང་�ེར་དེ་ནས་�ན་�་�ངས་ནས་འཚ�ག་�་འ�ག་ཅིག མེ་དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་�ལ་ཁབ་ཡོངས་�ོགས་ལ་�བ་འཕེལ་�་འ�ར་རོ་ཅེས་སོ། 5�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་
གནང་བར། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་�ོས་ཤིག། ངས་དེ་འཛམ་�ིང་གི་ད�ིལ་�་བཞག་པ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་
�་�ལ་ཁབ་གཞན་ཚ�་བཞག་ཡོད་དོ། 6འོན་�ང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ང་ལ་ངོ་ལོག་�ས་པ་དང་དེ་ནི་�ལ་ཁབ་གཞན་
ལས་�ག་�བ་ཆེ་བ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་�ལ་གཞན་ཚ�་ལས་བཀའ་ལ་མི་ཉན་མཁན་ཞིག་གསལ་�ོན་�ས་
ཡོད། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ིས་ངའི་བཀའ་ལ་ཁས་ལེན་མ་�ས་པ་དང་ངའི་བཀའ་�ིམས་�ང་�ར་ངོས་ལེན་�ས་མེད་
དོ། 7ད་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོད་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�ས་པར་ཉོན་ཞིག། ངའི་བཀའ་
�ིམས་ལ་མི་ཉན་པ་དང་ངའི་བཀའ་ལ་མ་�ང་བའི་�ེན་�ིས་�ོད་�ི་མཐའ་འཁོར་�ི་�ལ་ཁབ་ཚ�་ལས་�ག་
པའི་དཀའ་ངལ་�ོད་ལ་ཡོང་བ་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་མི་རིགས་གཞན་�ི་�གས་�ོལ་�ི་�ེས་�་འ�ག་ཡོད་པས། 8དེར་
བ�ེན་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ནི་ངའི་ད�་བོ་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་�་ཡིན། ངས་མི་
རིགས་ཚང་མས་མཐོང་སར་�ོད་ཚ�ར་�ིམས་གཅོད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 9�ོད་ཚ�ས་གང་�ས་པ་ཚང་མར་ང་ཞེན་
པ་ལོག་ཡོད་པ་དང་། དེ་�ེན་�ིས་ངས་�ར་ནམ་ཡང་མ་བཏང་བ་དང་ཡང�ར་ནམ་ཡང་མི་གཏོང་བའི་ཆད་པ་
དེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོད་ལ་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 10དེའི་འ�ས་�ར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཕ་མ་ཚ�ས་རང་གི་�་�་ཟ་བ་དང་
�་�་ཚ�ས་རང་གི་ཕ་མ་ཟ་བར་�ེད་པ་དང་། ངས་�ོད་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་དང་�་ཡང་གསོན་པོར་�ག་པ་དེ་
ས་�ོགས་ཡོངས་�་ཁ་�ོར་�་ཡིན་ནོ། 11དེར་བ�ེན་ང་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པའི་�ེན་�ིས་�་ན་
མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ནི་�ོད་ཚ�ས་ངན་ལས་དང་�ག་�ོ་བའི་�་�ོད་�ིས་ངའི་མཆོད་ཁང་མི་
གཙང་བ་བཟོས་ཡོད་�བས་ངས་�ིང་�ེ་མེད་པར་�ོད་ཚ�་གསོད་�་ཡིན་ནོ། 12�ོད་ཚ�་ག�མ་ཆ་གཅིག་ལ་ནད་
དང་�ོགས་�ོམ་�ིས་�ོང་�ེར་ནང་འཆི་བར་འ�ར་བ་དང་། ག�མ་ཆ་གཅིག་ལ་�ོང་�ེར་�ི་�ི་རོལ་�་རལ་
�ིས་གསོད་པར་འ�ར་བ་དང་། ག�མ་ཆ་མཐའ་མ་དེ་ལ་ངས་�ང་ལ་�ོར་བ་དང་རལ་�ིས་དེ་ཚ�འི་�ེས་དེད་�་
�་ཡིན་ནོ། 13�ོད་ལ་ངའི་འདོད་པ་མ་ཚ�མས་བར་ངའི་�ོ་བ་དང་ཞེ་�ང་གི་�ས་�གས་ཡོངས་ཛ�གས་ཧ་གོ་བ་
ཡོང་བར་འ�ར། འདི་�ར་འ�ང་�བས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་�ས་པར་�ོད་ཚ�་ལ་ཡིད་ཆེས་
ཡོང་བར་འ�ར་རོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�འི་དམ་ཚ�ག་མེད་པར་ང་ཤིན་�་�ོ་བ་ཡིན་ནོ། 14�ོད་ཚ�འི་མཐའ་
འཁོར་�ི་མི་རིགས་ཚ�འི་བ�ད་ནས་འ�ོ་མཁན་ཚང་མས་�ོད་ཚ�ར་མཐོང་�ང་�ེད་པ་དང་། �ོད་ཚ�་ལས་ཐག་
རིང་གནས་པར་�ེད་དོ། 15ང་�ོ་ཞིང་འཇིགས་�ག་ཅན་�་འ�ར་ནས་�ོད་ཚ�ར་ཆད་པ་གཏོང་�བས་�ོད་ཚ�འི་
ཉེ་འཁོར་�ི་མི་རིགས་�མས་ཤིན་�་�ག་པར་འ�ར་རོ། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་ཞེན་ལོག་གི་�མ་པས་བ�་བ་དང་
�ོད་ཚ�ར་�ད་གསོད་�ེད་དོ། 16ངས་�ོད་ཚ�འི་ཟ་ཆའི་འ�ང་�ངས་མཚམས་འཇོག་�ས་ནས་�ོད་ཚ�་�ོགས་ཤི་
�བ་�་འ�ག་�་ཡིན། �ོད་ཚ�་མེད་པར་བཟོ་བར་མདའ་�ོ་པོས་�ོད་ཚ�ར་�བ་པ་�ར་�ོད་ཚ�ར་�ོགས་�ོམ་དང་
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ན་�ག་གི་འཚ�ར་བ་ཡོང་ངོ་། 17ངས་�ོད་ཚ�འི་�་�ག་གསོད་པར་�ོགས་�ོམ་དང་གཅན་གཟན་�ག་པོ་གཏོང་
�་དང་། �ོད་ཚ�་གསོད་པར་ནད་དང་ཟིང་འ�གས་དང་དམག་གཏོང་�་ཡིན་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 6 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་�ར་མཆོད་པར་�ོན་བ�ོད་གནང་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། 2�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རི་བོའི་�ོགས་�་ཁ་
བ�ས་ནས་དེ་ཚ�ར་ངའི་བཀའ་ཤོད་ཅིག 3ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རི་བོར་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ཉོན་ཞེས་
�ོས་ཤིག ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རི་བོ་ཚ�་དང་རོང་ཚ�་དང་�ང་གཤོང་དང་བཅས་པར་ཇི་
�ར་ངས་�ས་པར་ཉོན་ཞེས་�ོས་ཤིག མི་མང་ཚ�་ནས་�་འ�་མཆོད་�ལ་མེད་པར་བཟོ་�ར་ངས་རལ་�ི་གཏོང་
�་ཡིན། 4མཆོད་�ིད་ཚ�་བཤིགས་པར་འ�ར་བ་དང་བ�ག་�ོས་�ི་མཆོད་�ི་ཚ�་དང་བཅས་པར་བཤིགས་པར་
�ེད་དོ། དེར་ཡོད་མི་མང་�མས་ནི་�་འ�་ཚ�འི་མ�ན་�་གསོད་པར་�ེད་དོ། 5ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�འི་
རོ་�མས་གཏོར་ཞིང་དེ་ཚ�འི་�ས་པ་�མས་མཆོད་�ི་ཚ�འི་མཐའ་འཁོར་�་གཏོར་བར་�འོ། 6ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོང་
�ེར་ཚང་མའི་མཆོད་�ི་ཚ�་དང་�་འ�་ཚ�་�མ་�ར་གཏོར་བའི་ཆེད་དང་། དེ་ཚ�འི་བ�ག་�ོས་�ི་མཆོད་�ི་
�མས་བསིལ་�ར་གཏོར་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་བཟོས་པ་ཚང་མ་མི་�ང་བར་འ�ར་བའི་ཆེད་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོང་
�ེར་�མས་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན་ནོ། 7ས་�ལ་ཡོངས་�་མི་མང་�མས་གསོད་པར་འ�ར་བ་དང་། གསོན་པོ་ཡོད་
པ་ཚ�ས་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་ངོས་ལེན་�ེད་དོ། 8ངས་དེ་ཚ�་དམར་གསོད་ལས་འགའ་ཤས་�ོས་
ནས་ཐར་བར་�་�་དང་། དེ་ཚ�་མི་རིགས་ཁག་གི་ནང་ཁ་གཏོར་བར་�ེད་དོ། 9དེར་དེ་ཚ�་བཙན་�ོལ་�་གནས་
པར་འ�ར། ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་དང་དམའ་འབེབས་�ས་པ་�མས་དེ་ཚ�ས་�ན་པ་དང་ཤེས་པར་
འ�ར་རོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་དམ་ཚ�ག་མ་�ང་བའི་�ེན་�ིས་ང་�ོངས་བ་དང་ང་ལས་�་འ�ར་འདམས་
པར་�ས་ཡོད། དེ་ཚ�འི་ལས་ངན་དང་དམའ་འབེབས་�ི་ལས་རིགས་�ས་པའི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�་རང་གི་རང་ལ་ཞེན་
ལོག་�ེད་པར་འ�ར་རོ། 10དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པ་དང་། ངས་ཉེན་བ�་བཏང་བ་�མས་
དོན་མེད་�ི་འཇིགས་བ�ལ་མིན་པར་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 11�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་
གནང་བར། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ག་�ོའི་ངན་ལས་�མས་བ�ིས་པའི་�ེན་�ིས་�ོད་ཚ�ས་ལག་པ་དང་�ང་པ་
བ�བ་ནས་�ག་བ�ལ་�ིས་�་ཞིག དེ་ཚ�་དམག་འ�གས་དང་�་གེ་དང་ནད་ཡམས་བཅས་�ིས་འཆི་བར་འ�ར་
རོ། 12ཐག་རིང་�་ཡོད་པ་ཚ�་ན་ནས་འཆི་བ་དང་། ཐག་ཉེར་ཡོད་པ་ཚ�་དམག་�་གསོད་པར་འ�ར་བ་དང་། 
གསོན་པོར་འཚ�་བ་�མས་�ོགས་ནས་འཆི་བར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་ངའི་�ོ་བའི་�ས་པ་འཚ�ར་བར་འ�ར་རོ། 13དེ་
ཚ�འི་རོ་�མས་�་འ�འི་�ོད་དང་མཆོད་�ིའི་མཐའ་འཁོར་�་གཏོར་བར་འ�ར་བ་དང་། རི་�ན་མཐོ་པོ་ཚང་
མ་དང་གང་རི་�ེ་དང་ཤིང་�ོང་�ང་�་ཚང་མ་དང་བེ་ཤིང་ཆེན་པོ་ཚང་མའི་འོག་དང་དེ་ཚ�འི་�་འ�ར་�ིན་
�ེག་གི་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ལ་ཚང་མར་དེ་ཚ�འི་རོ་�མས་འཐོར་བར་�ེད་པ་དང་། དེ་ནས་ཚང་མས་ང་ནི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 14ངས་ལག་པ་བ�ངས་ནས་དེ་ཚ�འི་�ང་པ་མེད་པར་བཟོ་�་
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དང་། ངས་�ོ་�ོགས་�ི་�ེ་ཐང་ནས་�ང་རིབ་ལའི་�ོང་�ེར་བར་ས་ཆ་ཚང་མ་ཕན་མེད་བཟོ་�་དང་། ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�་�ོད་�ལ་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར�་�་ཡིན། དེ་ནས་ཚང་མས་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་
ཤེས་པར་འ�ར་རོ༎  
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ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་མཐའ་མ་ཉེ་བར་ཡོད་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བར། 2�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ཡོངས་�ོགས་ལ་
ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་འདི་�ར་ཡིན། འདི་ནི་�ལ་ཡོངས་�ོགས་�ི་མཐའ་མ་ཡིན་
ནོ། 3�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་མཐའ་མར་�ེབས་ཡོད། �ོད་�ི་ངའི་�ོ་བ་དེ་འཚ�ར་བར་འ�ར་རོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་�ོད་
�ིས་ཇི་�ས་པ་�མས་ལ་�ིམས་ད�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད། �ོད་�ི་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�ོད་�ལ་ལ་ངས་ལན་འཇལ་
�་ཡིན་ནོ། 4ངས་�ོད་ལ་ཚ�་ཐར་མི་གཏོང་བ་དང་�ིང་�ེ་མི་�ེད་དོ། �ོད་�ིས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཟེར་
ཤེས་པའི་ཆེད་ངས་�ོད་�ི་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་བ་གང་�ས་པ་�མས་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 5�་ན་མེད་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། �ོད་ལ་དཀའ་ངལ་གཅིག་གིས་�ེས་ལ་གཅིག་
ཡོང་བར་འ�ར་རོ། 6འདི་ནི་�ས་�ི་མཐའ་མ་ལེབས་ཡོད་པས། �ོད་ཡང་འཛ�གས་པ་ཡིན་ནོ། 7�ལ་འདིར་�ོད་
མཁན་�ོད་ཚ�་ཚང་མའི་མཐའ་མར་�ེབས་ཡོད། གང་རིའི་མཆོད་ཁང་�་�ས་�ོན་�ང་བར་མི་འ�ར་འོན་�ང་
ཟིང་འ�ང་གཅིག་པོ་ཡོང་བའི་�ས་དེ་ཐག་ཉེར་ཡོད་དོ། 8ད་�ར་�་�ོད་�ིས་ངའི་�ོ་བའི་�ས་པ་ཚང་མ་ཤེས་
པར་འ�ར། ངས་�ོད་�ིས་ཇི་�ར་�ིས་པ་�ར་�ིམས་ད�ོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ངས་�ོད་�ིས་�ག་�ོའི་
�་�ོད་�མས་ལ་ལན་འཇལ་བར་�ེད་དོ། 9ངས་�ོད་ལ་ཐར་པ་མི་གཏོང་བ་དང་�ིང་�ེ་ཡང་མི་�ེད་དོ། �ོད་ལ་
ཉེས་ཆད་གཏོང་མཁན་དེ་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་�ོད་�ིས་ཤེས་པའི་ཆེད་ངས་�ོད་�ི་�ག་�ོའི་ལས་
�མས་�ི་ཆེད་�་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 10ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ལ་�ེན་ངན་�ི་ཉིན་དེ་�ེབས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 
�ག་ད�ོད་འཕེལ་བ་དང་། ང་�ལ་ཆེ་ཤོས་ནང་�ེབས་ཡོད་དོ། 11�ག་ད�ོད་�ི་ངན་ལས་�ེལ་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་
�་ནོར་དང་མངའ་ཐང་དང་གཟི་བ�ིད་དང་བཅས་པ་གང་ཡང་�ག་པར་མི་འ�ར་རོ། 12�ས་ཚ�ད་དེ་�ེབས་
བཞིན་ཡོད། ཉོ་ཚ�ང་ལ་དོན་གནད་གང་ཡང་མེད་པའི་ཉིན་དེ་ཉེ་བར་�ེབས་བཞིན་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། 
དཀོན་མཆོག་གི་ཆད་པ་དེ་ཚང་མར་འ�་མཉམ་ཕོག་པར་འ�ར་རོ། 13ཚ�ང་པས་རང་གི་བོར་�ག་སོང་བ་�མས་
�ིར་ཐོབ་པའི་�ོན་�་ཁོ་འཆི་བར་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ་དེ་ཚང་མའི་ཐོག་�་
ཡོད། ངན་པ་�མས་གསོན་པོར་འཚ�་བར་མི་འ�ར་རོ། 14�ང་འ�ད་ཅིང་ཚང་མས་�་�ིགས་�ས་ན་ཡང་། �་
ཡང་དམག་�་འ�ོ་བར་མི་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གི་�ོ་བ་དེ་ཚང་མའི་ཐོག་�་འ�་མ�ངས་ཡོད་
དོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ིག་པར་ཉེས་ཆད།  



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

15�་ལམ་ཁག་�་འཁོན་འ�གས་དང་�ིམ་མཚ�་ཚ�འི་ནང་�་ནད་དང་བ�ེས་�ོམ་ཡོད། �ོང་ནང་�ོད་མི་�མས་
དམག་འ�གས་ནང་འཆི་བ་དང་�ོང་�ེར་ནང་ཡོད་པ་�མས་ནད་དང་བ�ེས་�ོམ་�ིས་མནར་བར་འ�ར་རོ། 
16�ག་རོན་�ང་གཤོང་ལ་འཇིགས་པ་�ར་འགའ་ཤས་རི་བོར་�ོས་ཐར་བ་དང་། ཚང་མས་རང་གི་�ིག་པར་�་
ངན་�ེད་དོ། 17ཚང་མའི་ལག་པ་�གས་མེད་པ་དང་�ས་མོ་འདར་བར་�ེད་དོ། 18དེ་ཚ�ས་�་ཕད་�ི་གོས་�ོན་
ཞིང་འཇིགས་ནས་འདར་བར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�འི་�་ཞར་ནས་ཚང་མས་དམའ་འབེབས་�་འ�ར་རོ། 19དེ་ཚ�ས་རང་
གི་གསེར་ད�ལ་�མས་མི་གཙང་བ་�ར་�་ལམ་�་ད�གས་པར་�ེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�འི་གསེར་ཡང་ན་
ད�ལ་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་དག་ལ་�གས་�ོ་�བས་�ོབས་མི་�བ། དེ་ཚ�ས་རང་གི་འདོད་པ་�ར་�བ་
པའི་ཆེད་བེད་�ོད་�ེད་པ་ཡང་ན་�ོད་པ་འ�ངས་བར་�ེད་མི་�བ་བོ། གསེར་ད�ལ་�ི་དེ་ཚ�་�ིག་པར་�ེ་
འ�ིད་�ས་ཡོད། 20�ར་དེ་ཚ�་རང་གི་མཛ�ས་�ག་ཅན་�ི་རིན་ཆེན་ནོར་�་སོགས་ལ་ང་�ལ་ཡོད་ན་ཡང་། དེ་
ཚ�ས་དེ་ཚ�་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་འ�་བཟོ་�ར་བེད་�ོད་�ས་ཡོད། དེའི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་
ཚ�འི་�་ནོར་དེ་ཚ�་ལ་ཞེན་ལོག་ཅན་བཟོ་བར་མཛད་དོ། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བར། ངས་�ི་
�ལ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་བཅོམ་�་འ�ག་�་དང་། �ིམས་འགལ་བ་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་�་ནོར་�མས་འ�ེར་ནས་དེ་ཚ�་�ིབ་
ཅན་བཟོ་བར་�ེད་དོ། 22ངའི་རིན་ཐང་ཅན་�ི་མཆོད་ཁང་ལ་ཆོས་མིན་�ི་�་བ་�ིས་པ་དང་ཇག་པ་ཚ�་དེའི་
ནང་འ�ལ་ནས་མི་གཙང་བ་བཟོ་�བས་ངས་�ས་གཏོགས་�་�་མིན་ནོ། 23ཚང་མ་མགོ་�ོག་ནང་ཡོད་པ་དང་
�ལ་ནང་མི་�ོག་ད�ོད་�ིས་ཁེངས་ཡོད་པ་དང་�ོང་�ེར་ཚ�་�ག་ད�ོད་�ིས་ཁེངས་ཡོད་དོ། 24ངས་འདིར་མི་
རིགས་ངན་ཤོས་དེ་ཚ�་འ�ིད་ནས་དེ་ཚ�་�ོད་ཚ�འི་�ིམ་�ི་བདག་པོ་�ེད་�་འ�ག་�་ཡིན། ངས་�ོད་ཚ�ས་མཆོད་
པའི་ས་གནས་དེ་མི་རིགས་ཚ�ས་མི་གཙང་བར་བཟོ་བར་འ�ག་�བས། �ོད་ཚ�འི་མི་�གས་ཆེ་ཤོས་ཚ�་ཡང་སེམས་
�གས་ཆགས་པར་འ�ར་རོ། 25རེ་བ་མེད་པའི་�ས་དེ་�ེབས་བཞིན་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་ཞི་བདེ་འཚ�ལ་ན་ཡང་དེ་�་
བ་ནས་�ེད་པར་མི་འ�ར་རོ། 26�ེན་ངན་གཅིག་གིས་�ེས་ལ་གཅིག་ཡོང་བ་དང་གཏམ་ངན་དེ་�་�ན་བཞིན་
ཡོང་བ་དང་། �ོད་ཚ�ས་�ང་�ོན་པ་ཚ�ར་ཁོང་ཚ�ས་ཇི་�ར་གཟིགས་པ་གསལ་�ོན་ཡོང་བའི་�་བ་དང་། �་མ་
ཚ�ས་ཡང་མི་མང་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་�་�་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། �ན་པ་ཚ�ས་ཡང་བ�བ་�་གང་ཡང་�ོད་ཡག་མེད་
དོ། 27�ལ་པོས་�་ངན་གནང་བ་དང་�་�ས་རེ་བ་དོར་བ་དང་མི་མང་འཇིགས་ཤིང་འདར་རོ། �ོད་ཚ�ས་ཇི་�ར་
�ིས་པར་ངས་ཉེས་པ་གཏོང་�་དང་། �ོད་ཚ�ས་གཞན་ལ་�ིམས་ད�ོད་�ིས་པ་�ར་ངས་�ང་�ོད་ཚ�ར་�ིམས་
ད�ོད་�་�་ཡིན། �་བ་དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་�ོད་ཚ�ར་�ོན་པར་�ེད་དོ༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 8 

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་གཟིགས་གཉིས་པ་�ང་བ།  

༨:༡—༡༠:༢༢  

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�་འ�་མཆོད་�ོལ།  



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

1ང་ཚ�་བཙན་�ོལ་�་ལོ་�ག་པའི་�་བ་�ག་པའི་ཉིན་�་པར་ཡ་�་�་ནས་བཙན་�ོལ་བ་ཚ�འི་འགོ་འ�ིད་ཚ�་
ངའི་�ིམ་ནང་ང་དང་མཉམ་�་�ོད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། �ོ་�ར་�་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�་
�ོབས་དེ་ངའི་�ེང་འབབས་ནས། 2ངས་ཡར་བ�ས་པ་དང་། མེ་འབར་བའི་མིའི་ད�ིབས་ཅན་�ི་ཞལ་གཟིགས་
ཤིག་མཐོང་�ང་། དེའི་�ེད་པ་མན་�ི་ག�གས་ནི་མེ་�་�་དང་། དེའི་�ེད་པ་ཡན་ནི་མདོག་�ོན་པའི་ལི་�ར་
འོད་འཚ�ར་བཞིན་འ�ག་གོ 3དེས་ལག་པ་�་�་ཞིག་བ�ངས་ནས་ངའི་མགོའི་�་ནས་ང་ལ་བ�ང་ངོ་། ཞལ་
གཟིགས་དེའི་ནང་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་�ིས་ང་གནམ་མཐོ་པོར་ཡར་འཕང་ནས་ང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་
འ�ིད་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་ང་�ང་གི་�ལ་�ོའི་འ�ལ་�ོའི་ནང་འ�ིད་གནང་བ་དང་། དེར་དཀོན་མཆོག་
ལ་ཧ་ཅང་�གས་�ོ་ལངས་མཁན་འ�་�་ཞིག་ཡོད་དོ། 4ངས་དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་
མཐོང་�ང་། གཟི་བ�ིད་དེ་�ོན་�་ངས་ཀེ་བར་གཙང་པོའི་འ�མ་�་ཡོད་�ས་མཐོང་བའི་གཟི་བ�ིད་དང་འ�་
པོ་ཡོད་དོ། 5དཀོན་མཆོག་གི་ང་ལ་ག�ངས་པ། �ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ང་�ོགས་�་བ�ོས་ཤིག། ངས་དེའི་�ོགས་
�་བ�ས་པ་དང་། དེར་མཆོད་�ིའི་�ལ་�ོའི་�ང་�ོགས་�་ཡོད་པའི་འ�ལ་�ོའི་འ�མ་�་�་འ�་དེ་མཐོང་
�ང་། དེས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཧ་ཅང་�ོ་བ་བ�ངས་ཡོད་དོ། 6དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ག་རེ་
�ང་བཞིན་ཡོད་པ་�ོད་�ིས་མཐོང་གི་འ�ག་གམ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ང་དམ་པའི་གནས་ནས་ཕར་
འ�ད་�ིར་འདིར་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་བ་ངན་པ་�ས་པར་�ོས་ཤིག �ོད་�ིས་དེ་ལས་དམའ་འབེབས་ཅན་�ི་�་
བ་མང་པོ་མཐོང་བར་འ�ར་རོ། 7ཁོང་གིས་ང་�ིའི་�མས་རའི་འ�ལ་�ོར་འ�ིད་ནས། ང་ལ་�གས་རི་ལ་ཨི་�ང་
ཞིག་�ོན་གནང་�ང་། 8ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ�གས་རི་དེ་བཤིགས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་�ང་། ངས་དེ་
བཤིགས་པ་དང་�ོ་ཞིག་མཐོང་�ང་། 9ཁོང་གིས་ང་ལ་ནང་�་སོང་ནས་དེ་ཚ�ས་ངན་ལས་དང་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་
�་བ་ངན་པ་�ེད་བཞིན་པར་�ོས་ཤིག་ག�ངས་སོ། 10དེར་བ�ེན་ང་ནང་�་འ�ལ་ནས་བ�ས་པ་ཡིན། �གས་
རི་དེ་ལ་�ལ་དང་གཞན་སེམས་ཅན་མི་གཙང་དང་གཞན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་མཆོད་པའི་དངོས་པོ་ཚ�འི་རི་མོས་
བཀབ་ཡོད་དོ། 11ཤ་ཕན་�ི་�་ཡ་ཛན་�ཱའི་�ིས་པས་དེར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་འགོ་འ�ིད་བ�ན་�་ཐམ་པ་ཡོད་པ་
དང་། དེ་ཚ�་རེ་རེ་ནས་སང་ཕོར་རེ་བ�ང་ཡོད་པ་དང་། སང་ཕོར་ནང་�་�་བ་འ�ིགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 
12དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་འ�ི་གནང་བ། �ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་འགོ་འ�ིད་
ཚ�ས་གསང་བའི་ཐོག་ཇི་�ར་�ེད་བཞིན་པ་མཐོང་གི་འ�ག་གམ། དེ་ཚ�་ཚང་མས་�་འ�ས་ཁེངས་པའི་ཁང་པ་
ཞིག་ནང་མཆོད་བཞིན་ཡོད། དེ་ཚ�འི་ཡ་ལ་དེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�་ལ་མི་གཟིགས་ཤིང་ཁོང་གིས་�ལ་
དེ་�ོངས་གནང་ཡོད་ཅེས་ཟེར་རོ། 13དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་�ིས་དེ་ཚ�འི་ལས་ངན་འདི་ལས་ཧ་
ཅང་�ག་�ོའི་ལས་�ེད་པ་མཐོང་བར་འ�ར་ག�ངས་སོ། 14དེར་བ�ེན་ཁོང་གིས་ང་ལ་མཆོད་ཁང་གི་�ང་
�ོགས་�ི་�ོར་འ�ིད་གནང་བ་དང་། དེར་�ད་མེད་ཚ�ས་�་ཏམ་�ཛ་འཆི་བའི་�ེན་�ིས་�་བཞིན་ཡོད་པ་�ོན་
�ང་། 15ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་�ིས་དེ་མཐོང་�ང་ངམ། �ོད་�ིས་དེ་ལས་�ང་�ག་�ོའི་�་བ་མང་
པོ་མཐོང་བར་འ�ར་ག�ངས་སོ། 16དེ་ནས་ཁོང་གིས་ང་ལ་མཆོད་ཁང་གི་�མས་ར་ནང་མའི་ནང་འ�ིད་གནང་
ནས། དེར་དམ་པའི་གནས་�ི་འ�ལ་�ོའི་ཉེ་འ�མ་�ི་མཆོད་�ི་དང་�ོ་འ�ོར་དབར་�ེ་པ་ཕོ་�ངས་ཉི་�་ཙ་�་
ཙམ་ཡོད། དེ་ཚ�ས་གནས་དམ་པའི་�ོགས་�་�བ་ལོག་ནས་�ས་པ་ཆེན་པོས་ཤར་�ོགས་ལ་�ག་འ�ལ་ནས་ཤར་
བའི་ཉི་མ་ལ་མཆོད་བཞིན་ཡོད་དོ། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བར། �ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

�ོད་�ིས་དེ་ཚ�་མཐོང་�ང་ངམ། ཡ་�་�འི་མི་མང་འདི་ཚ�ས་�ོད་�ིས་འདིར་མཐོང་བའི་�་�ོའི་�་བ་དང་�ལ་
ཡོངས་�་ཟང་ཟིང་�ེལ་བའི་འདོད་པ་ཁེངས་མེད་པས། དེ་ཚ�་ཡོངས་ནས་མཆོད་ཁང་འདི་རང་�་དེ་�ར་�ེད་
ཅིང་ང་ལ་དེ་བས་མང་བ་�ོ་�་འ�ག་གོ་དེ་ཚ�ས་ངོ་�ོལ་�ི་�མ་པ་གང་ཡོང་གི་ང་ལ་དམའ་འབེབས་ཇི་�ར་
�ེད་པར་�ོས་ཤིག 18དེ་ཚ�་ལ་ངའི་�ོ་བའི་�ས་�གས་ཚང་མ་ལ་འཚ�ར་བར་འ�ར། ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཐར་པ་མི་
གཏོང་བ་དང་�ིང་�ེ་ཡང་མི་�ེད་དོ། དེ་ཚ�ས་�ད་�གས་ཆེན་པོའི་ངང་ང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་�ང་ངས་དེ་ཚ�་
ལ་ཉན་�་མིན་ནོ༎  
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ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་ཉེས་ཆད་བཏང་བ།  

1དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོང་�ེར་འདིར་ཉེས་ཆད་གཏོང་མཁན་མི་�ོད་ཚ�་འདིར་ཤོག་ཅིག �ོད་ཚ�འི་མཚ�ན་
ཆ་མཉམ་�་འ�ེར་ནས་ཤོག་ཅེས་ག�ང་�ད་གནང་བ་ངས་ཐོས་�ང་། 2དེ་མ་ཐག་མཆོད་ཁང་གི་�ང་གི་�ི་
རོལ་�ི་�ལ་�ོ་ནས་མི་རེ་རེས་རང་གི་མཚ�ན་ཆ་ཐོག་ཡོད་པའི་མི་�ག་ཡོང་ངོ་། དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཀ་ཅིའི་གོས་
�ོན་པ་�ིས་ཡག་གི་དངོས་པོ་ཅིག་འ�ེར་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་འ�ག དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཡོང་ནས་ལིའི་མཆོད་�ིའི་ཉེ་
འ�མ་�་ལངས་སོ། 3དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ེད་�ི་འོད་དེ་ཀེ་�བ་�མས་�ི་བར་ནས་
ཡར་བཞེངས་ནས་མཆོད་ཁང་གི་འ�ལ་�ོར་ཕེབས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀ་ཅིའི་གོས་�ོན་པའི་མི་དེ་ལ་
བཀའ་གནང་བ། 4ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོང་�ེར་ཡོངས་�་སོང་ལ། �ོང་�ེར་ནང་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་ལས་རིགས་�ིས་
པར་�་ངན་དང་�ག་བ�ལ་�་མཁན་ཚ�འི་ད�ལ་བར་�གས་�ོབ་ཅིག 5དཀོན་མཆོག་གིས་མི་གཞན་ཚ�ར་འདི་
�ར་བཀའ་གནང་བ་ངས་ཐོས་�ང་། �ོང་�ེར་ནང་ཁོའི་�ེས་�་སོང་ལ་གསོད་ཅིག། �་ཡང་ཐར་པར་མ་གཏོང་
བར་�་ལ་ཡང་�ིང་�ེ་མ་�ེད་ཅིག 6�ས་པོ་དང་ན་གཞོན་དང་�ད་མེད་ན་གཞོན་དང་�་�ག་ཚ�་དང་བཅས་
པ་གསོད་ཅིག འོན་�ང་ད�ལ་བར་�གས་ཡོད་མཁན་ཚ�ར་ལག་པ་མ་འཆང་ཞིག ངའི་མཆོད་ཁང་འདི་ནས་
འགོ་འ�གས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ངས་ཐོས་�ང་། དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་གི་ནང་ལ་བ�ད་ཡོད་
པའི་འགོ་འ�ིད་ཚ�་ནས་འགོ་འ�གས་སོ། 7དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་མཆོད་ཁང་བ�ོག་པ་བཟོས་ནས་�མས་ར་
ནང་མི་རོས་བཀོང་ཞིག ལས་འགོ་འ�གས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་ནང་མི་
�མས་གསོད་འགོ་�གས་སོ། 8མི་གསོད་བཞིན་པའི་�བས་དེར་ང་གཅིག་�་ཡིན་ནོ། ངས་ས་ལ་ཁ་འ�བ་ནས། �་
ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་�གས་ཧ་ཅང་�ོས་ནས་དེར་�ས་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚང་མ་གསོད་པ་གནང་གི་ཡིན་ནམ་ཞེས་�་འབོད་�ས་པ་ཡིན། 9དཀོན་མཆོག་གིས་དེའི་བཀའ་ལན་ལ། ཨིསི་
�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་པའི་མི་མང་�མས་�ིག་པ་ཚབ་ཆེ་�ིས་པའི་ཉེས་ཅན་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་�ལ་ཡོངས་�་མི་
གསོད་�ིས་པ་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དེ་བཞིན་�ིམས་འགལ་�ི་བཀང་ཡོད། དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ལ་དེ་�ངས་ཡོད་པས། ངས་དེ་ཚ�་ལ་མི་མཐོང་ཅེས་ཟེར་རོ། 10འོན་�ང་ངས་དེ་ཚ�ར་�ིང་�ེ་�་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་
གཞན་ལ་ཇི་�ར་�ིས་པ་�ར་ངས་དེ་ཚ�ར་�་�་མིན། 11དེ་ནས་ཀ་ཅིའི་གོས་�ོན་པའི་�ེ་བོ་དེ་�ིར་ལོག་ནས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ངས་�ེད་�ི་བཀའ་�བ་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ༎  
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གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་མཆོད་ཁང་ནས་ཐོན་པ།  

1ངས་ཀེ་�བ་ཚ�འི་མགོའི་�ེང་ཡོད་པའི་�ོག་ཐོག་ལ་བ�ས་པ་དང་དེ་ཚ�འི་�ེང་ཨི�་ནི་ལས་བཟོས་པའི་�ལ་�ི་
�་�་ཞིག་འ�ག་གོ 2དཀོན་མཆོག་གིས་ཀ་ཅིའི་རས་གོན་པའི་མི་དེ་ལ་ཀེ་�བ་ཚ�འི་འོག་གི་འཁོར་ལོ་ཚ�འི་བར་
སོང་ནས་དེའི་བར་ནས། �ོད་�ི་ལག་པ་མེ་འབར་བཞིན་པའི་སོལ་བས་བཀང་ཞིག། དེ་ནས་སོལ་བ་དེ་ཚ�་�ོང་
�ེར་�ེང་ལ་གཏོར་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ངས་ཁོ་ཐོན་པར་བ�ས་པ་ཡིན། 3ཁོ་ནང་�་འ�ོ་�བས་ཀེ་�བ་
ཚ�་མཆོད་ཁང་གི་�ོ་�ོགས་ལ་ལངས་ཡོད་པ་དང་། ནང་གི་�མས་ར་དེ་བཞིན་�ིན་པས་ཁེངས་སོ། 4གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་�ི་འོད་དེ་བཞིན་ཀེ་�བ་ཚ�འི་�ེང་ནས་ཡར་དོན་ནས་མཆོད་ཁང་གི་འ�ལ་�ོར་
ཕེབས་སོ། དེ་ནས་མཆོད་ཁང་དེ་བཞིན་�ིན་པས་ཁེངས་པ་དང་། �མས་ར་དེ་བཞིན་གཟི་བ�ིད་�ི་འོད་�ིས་
�བ་བཞིན་ཡོད། 5�མས་རའི་�ི་རོལ་�་ཀེ་�བ་ཚ�འི་ཤོག་པའི་�་ཐོས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། �་དེ་ནི་�ན་དབང་
�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་�ར་ཡོད་དོ། 6གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀ་ཅིའི་གོས་�ོན་པའི་མི་དེ་ལ། ཀེ་
�བ་ཚ�འི་འོག་�་ཡོད་པའི་འཁོར་ལོའི་བར་ནས་མེ་ལེན་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་དང་། མི་དེ་སོང་ནས་འཁོར་
ལོ་�མས་�ིི་ཉེ་འ�མ་�་ལངས་སོ། 7ཀེ་�བ་གཅིག་གིས་རང་གི་ལག་པ་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་ཡོད་པའི་མེའི་ནང་�་
བ�ག་ནས། མེའི་སོལ་བ་�ན་�་�ངས་ནས་ཀ་ཅིའི་གོས་�ོན་པའི་མི་དེའི་ལག་པའི་ནང་�ག་ནས། �ེ་བོ་དེས་
སོལ་བ་�ངས་ནས་ཐོན་ནོ། 8ངས་ཀེ་�བ་དེ་ཚ�འི་ཤོག་པ་རེ་རེའི་འོག་མིའི་ལག་པ་�་�་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ་། 9-

10དེ་མིན་ངས་དེར་མཐོང་བས་འཁོར་ལོ་བཞི་པོ་འ�་མ�ངས་ཡོད་པ་དང་ཀེ་�བ་རེ་རེའི་འ�མ་�་འ�ག་གོ 
འཁོར་ལོ་དེ་ཚ�་ནི་རིན་ཆེན་�ོ་�ར་འོད་འཚ�ར་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། འཁོར་ལོ་རེ་རེའི་ནང་འཁོར་ལོ་གཞན་ཞིག་
གཤག་ག�བ་ཡོད་པས། 11ཀེ་�བ་ཚ�་འ�ོ་�བས་དེ་ཚ�་ཁ་མ་བ�ར་བར་�ོགས་གང་�་ཡང་འ�ོ་�བ་�ི་ཡོད་པ་
ཡིན། དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཁ་མ་བ�ོར་བར་རང་འདོད་�ི་�ོགས་�་མཉམ་�་འ�ོ་�ི་ཡོད་པ་དང་། 12དེ་ཚ�འི་ག�གས་
དང་�བ་དང་ལག་པ་དང་ཤོག་པ་དང་འཁོར་ལོ་བཅས་པ་ཚང་མར་མིག་གིས་གང་ཡོད་དོ། 13ངས་འཁོར་བའི་
འཁོར་ལོ་ཞེས་འབོད་པ་ཐོས་�ང་། དེ་ཚ�་ངས་ཞལ་གཟིགས་དང་པོའི་ནང་མཐོང་བ་དང་གཅིག་པ་འ�ག་གོ 

14ཀེ་�བ་རེ་རེར་གདོང་བཞི་རེ་འ�ག། དང་པོར་�ང་གོག་གི་གདོང་དང་གཉིས་པར་མིའི་གདོང་དང་ག�མ་པ་
སེང་གེའི་གདོང་དང་བཞི་པ་�་�ག་གི་གདོང་བཅས་ཡོད་དོ། 15(དེ་ཚ�་ནི་ངས་�་བོ་ཀེ་བར་�་མཐོང་བའི་�ས་
ཅན་དང་འ�་བ་འ�ག་གོ) ཀེ་�བ་དེ་ཚ�་ད�ིངས་�་ལངས་ནས། 16འ�ོ་�བས་འཁོར་ལོ་དེ་ཚ�་ཡང་མཉམ་�་
འ�ོ་བཞིན་འ�ག་པ་དང་། ཀེ་�བ་དེ་ཚ�་འ�ར་�བས་འཁོར་ལོ་དེ་ཚ�་ཡང་མཉམ་�་འ�ར་བཞིན་འ�ག་གོ 
17ཀེ་�བ་དེ་ཚ�་བ�ད་�བས་འཁོར་ལོ་དེ་ཚ�་ཡང་�ོད་�ི་ཡོད་པ་དང་། ཀེ་�བ་དེ་ཚ�་འ�ར་�བས་འཁོར་ལོ་དེ་
ཚ�་ཡང་མཉམ་�་འ�ར་�ི་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཀེ་�བ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་བཀོད་�ས་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 18དེ་ནས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་�ི་འོད་དེ་མཆོད་ཁང་གི་འ�ལ་�ོ་ནས་ཐོན་པ་དང་ཀེ་�བ་ཚ�འི་�ེང་གི་
�ོགས་�་ཕེབས་སོ། 19ངས་བ�་བཞིན་པའི་�བས་�་དེ་ཚ�ས་རང་གི་ཤོག་པ་བ�ེངས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འ�ར་
བ་དང་འཁོར་ལོ་ཚ�་ཡང་དེ་དག་དང་མཉམ་�་འ�ར་རོ། དེ་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་གི་ཤར་�ི་�ལ་�ོར་�ག་པ་དང་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

ཤིན་�་འཚ�ར་བའི་གཟི་བ�ིད་�ི་འོད་དེ་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་ཡོད། 20ངས་དེ་ཚ�་�་བོ་ཀེ་བར་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
དཀོན་མཆོག་གི་འོག་�་མཐོང་བའི་�ས་ཅན་དེ་རང་ཡིན་པ་ངོ་ཤེས་�ང་། 21དེ་ཚ�་རེ་རེར་གདོང་པ་བཞི་རེ་
དང་ཤོག་པ་བཞི་རེ་དང་ཤོག་པ་ཞི་རེའི་འོག་�་མིའི་ལག་པ་�་�་རེ་ཡོད་པ་དང་། 22དེ་ཚ�འི་གདོང་ནི་ངས་�་
བོ་ཀེ་བར་�་མཐོང་བ་�ར་འ�་མ�ངས་འ�ག་གོ དེ་ཚ�་རེ་རེ་བཞིན་མ�ན་�་ཁ་�ག་ལ་འ�ོ་བཞིན་འ�ག་གོ།  
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ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་�ོན་མཛ�ད་མ�ག་པ།  

1དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་�ིས་ང་ལ་ཡར་འདེགས་གནང་ནས་མཆོད་ཁང་གི་ཤར་�ི་�ལ་�ོར་འ�ིད་གནང་
བ་དང་། དེར་�ལ་�ོའི་ཉེ་འ�མ་�་ངས་མི་མང་གི་འགོ་འ�ིད་གཉིས་པོ་ཨ་�ར་�ི་�་ཡ་ཛན་�ཱ་དང་བྷེ་ན་�ཱའི་
�་པེ་ལཏ་�ཱ་དང་བཅས་མི་ཉི་�་�་�་མཐོང་�ང་། 2དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ེ་མི་�ག་པའི་
�ེ་བོ་མི་འདི་ཚ�ས་འཆར་གཞི་ངན་པ་བཟོ་བ་དང་�ོང་�ེར་འདིར་�ོབ་�ོན་ངན་པ་�ོད་པར་�ེད་དོ། 3ང་ཚ�ས་
�ར་ཡང་ཁང་པ་མ�ོགས་པོར་བཟོ་བར་�འོ། �ོང་�ེར་འདི་ནི་ཁ་ཟས་བ�ོལ་བའི་�ོད་འ�་བ་དང་ང་ཚ�་ནི་
དེའི་ནང་གི་ཤ་དང་འ�་བ་དང་། འོན་�ང་�ང་མཐར་དེས་ང་ཚ�་མེ་ལས་�ོབས་�ི་ཡོད་ཅེས་དེ་ཚ�ས་�འོ། 4དེ་
བས་ན་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་�ིས་དེ་ཚ�འི་�བ་འགལ་�་�ང་བ�ན་�ོས་ཤིག 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�གས་ཉིད་�ིས་ང་ལ་དབང་བ�ར་གནང་བ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་མང་ལ་འ�ིན་འདི་�ོད་དགོས་
ཤེས་ང་ལ་བཀའ་གནང་ངོ་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་�ོད་ཚ�ས་ཇི་�ར་བ�ོད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་�ོད་ཚ�ས་
འཆར་གཞི་ཇི་�ར་བཏིང་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། 6�ོད་ཚ�ས་�ོང་�ེར་འདིར་མི་མང་པོ་དམར་
གསོད་བཏང་ཡོད་པ་དང་�་ལམ་ཚང་མ་མི་རོས་ཁེངས་ཡོད་དོ། 7དེར་བ�ེན་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་འདི་�ར་ཤོད་�ི་ཡོད། �ོང་�ེར་འདི་བཞིན་ཏན་ཏན་བ�ོལ་�ོད་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་ཤ་དེ་
ག་རེ་རེད་དམ། �ོད་ཚ�ས་བསད་པའི་རོ་ཚ�འི་ཤ་ཡིན། �ོད་ཚ�་འདིར་མི་གནས་པ་དང་། ངས་�ོད་ཚ�་�ོང་�ེར་
ནས་�ི་རོལ་�་དད་�་ཡིན་ནོ། 8�ོད་ཚ�་རལ་�ི་ལ་འཇིགས་�ི་འ�ག་གམ། ངས་�ོད་ཚ�་འཐབ་པར་རལ་�ི་ཡོད་
པའི་མི་འ�ིད་ཡོང་�་ཡིན་ནོ། 9ངས་�ོད་ཚ�་�ོང་�ེར་�ི་�ི་རོལ་�་འ�ིད་ནས་�ི་�ལ་བ་ཚ�འི་ལག་�་�ི་�ོད་�་
�་ཡིན། ངས་�ོད་ཚ�ར་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་�་བཏང་ཡོད་དོ། 10�ོད་ནི་རང་གི་�ལ་�་དམག་སར་གསོད་པར་�ེད་
དོ། དེ་ནས་ཚང་མས་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར། 11བ�ོལ་�ོད་ཞིག་གིས་དེའི་ནང་གི་ཤ་
�ོབ་པ་�ར་�ོང་�ེར་འདིས་�ོད་ཚ�་ལ་�ོབས་མི་ཡོང་། �ོད་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་གང་�་ཡོད་ན་ཡང་ངས་ཉེས་
ཆད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 12�ོད་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་�ིམ་མཚ�ས་�ལ་ཁབ་
ཚ�འི་�ིམས་�ང་བཞིན་ཡོད་�བས་�ོད་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་�ིམས་དེ་�ོར་བ་དང་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་�ི་མེད་དོ། 
13ངས་�ང་བ�ན་�ེད་པའི་�བས་�་པེ་ལཏ་�ཱ་�་�ར་�་འཆི་བོ། ངས་གདོང་ས་ལ་ཁ་འ�བ་ནས་�ད་ཆེན་
པོས་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་�ར་མ་མཛད་ཅིག �ེད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་ཡོད་པ་�ག་འ�ོས་
�མས་གསོད་གནང་�་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་པ་ཡིན༎  
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བཙན་�ོལ་�་ཡོད་མཁན་�མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་བཞེས།  

14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། 15�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་�ོད་�ེད་
པའི་མི་མང་ཚ�ས། �ོད་དང་�ོད་�ི་རོགས་པ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་བཙན་�ོལ་�་གནས་�ོད་�ེད་པ་ཚ�འི་�ོར་�ེང་
མོལ་�ེད་བཞིན་ཡོད། བཙན་�ོལ་བ་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་�ར་ཐག་རིང་ཡོད། ཁོང་གིས་ང་
ཚ�ར་�ལ་དེ་བདག་དབང་�ེད་འ�ར་གནང་ཡོད་ཅེས་�ས་སོ། 16ད་�ོད་�ིས་བཙན་�ོལ་བ་རོགས་པ་ཚ�ར་ངས་
ཇི་�ར་བ�ོད་པར་ཤོད་ཅིག ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཐག་རིང་གི་�ལ་ཁབ་ཚ�ར་གནས་�ོད་�ེད་པར་གཏོང་མཁན་དང་། 
དེ་ཚ�་�ལ་གཞན་ཚ�ར་ཁ་གཏོར་ནས་འཇོག་མཁན་དེ་ང་ཡིན་ནོ། ཡིན་ན་ཡང་གནས་�བས་རིང་དེ་ཚ�་གང་�་
འ�ོ་�ལ་དེར་ང་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་གནས་�་ཡིན་ནོ། 17དེར་བ�ེན་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ཇི་�ར་�ས་པ་དེ་ཚ�་ལ་ཤོད་ཅིག ངས་དེ་ཚ�་ཁ་གཏོར་བའི་�ལ་�་ཁག་ནས་�ིར་བ�་�་དང་། དེ་ཚ�་ལ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ལ་དེ་བཞིན་�ིར་ལོག་�ོད་�་ཡིན་ནོ། 18དེ་ཚ�་�ིར་ལོག་ཡོང་�བས་དེ་ཚ�ས་དེར་�ེད་པའི་བཙ�ག་པ་
ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་འ�་�མས་�ངས་དགོས་སོ། 19ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ིང་གསར་པ་དང་སེམས་གསར་པ་�ོད་�་
ཡིན། ངས་དེ་ཚ�འི་�ོའི་�ིང་�ོང་པོ་དེ་�ིར་ལེན་ནས་བཀའ་ལ་ཉན་པོ་�ིང་ཞིག་�ོད་�་ཡིན། 20དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་
ངའི་བཀའ་�ིམས་�མས་�ང་ཞིང་ངའི་བཀའ་�མས་དམ་�ན་ཐོག་ཉན་པར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�་ངའི་མི་འབངས་�་
འ�ར་བ་དང་ང་ནི་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�་འ�ར་རོ། 21འོན་�ང་ངའི་མི་འབངས་�ི་ནང་ནས་བ�ོག་པ་དང་
ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་འ�་མཆོད་པར་དགའ་མཁན་ཚ�ར་དེ་ཚ�ས་ཇི་�ར་�ིས་པར་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན་ཞེས་�་
ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎  

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་ཐོན་པ།  

22ཀེ་�བ་ཚ�་འ�ར་འགོ་�གས་པ་དང་འཁོར་ལོ་དེ་ཚ�་ཡང་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོའོ། དེ་ཚ�འི་�ེང་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་�ི་འོད་དེ་འཚ�ར་བཞིན་ཡོད། 23དེ་ནས་འཚ�ར་བཞིན་པའི་འོད་དེ་�ོང་�ེར་ནས་
ཐོན་ཏེ་ཤར་�ི་རིའི་�ོགས་�་ཕེབས་སོ། 24ཞལ་གཟིགས་ནང་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་�ིས་ང་ལ་ཡར་
འདེགས་གནང་ནས། བྷེ་བྷི་ལོན་�་བཙན་�ོལ་�་འ�ིད་གནང་ངོ་། དེ་ནས་ཞལ་གཟིགས་དེ་ཡལ་ལོ། 25ངས་
བཙན་�ོལ་བ་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོན་གནང་བ་ཚང་མ་�ས་པ་ཡིན༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 12 

�ང་�ོན་པ་ཡང་�བས་བཅོལ་བ་�་�།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། 2�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་ནི་ངོ་ལོག་པའི་མི་མང་�ོད་�་
�ོད་བཞིན་ཡོད། དེ་ཚ�་ལ་མིག་ཡོད་�ང་གང་ཡང་མི་མཐོང་བ་དང་། དེ་ཚ�་ལ་�་བ་ཡོད་�ང་གང་ཡང་མི་ཐོས་
སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་དག་ངོ་ལོག་པ་ཡིན་ནོ། 3�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ད་�ོད་�ིས་�བས་བཅོལ་བ་ཞིག་�ར་གོས་
�ིལ་ནས་མཚན་མོ་མ་རན་གོང་ཐོན་ཞིག དེ་ཚ�་ཚང་མས་�ོད་ཐོན་པ་དང་�ལ་གཞན་�་འ�ོ་བ་མཐོང་བར་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

�ིས་ཤིག ཕལ་ཆེ་ངོ་ལོག་པ་ཚ�ས་�ོད་ལ་དོ་�ང་�ེད་�ིད་དོ། 4དེ་ཚ�ས་�ོད་མཐོང་བའི་ཆེད་ཉིན་མོ་འོད་ཡོད་
པའི་རིང་ལ་བཙན་�ོལ་ཆེད་�་�ོད་�ི་གོས་�ིལ་ཞིག་དང་། དེ་ནས་བཙན་�ོལ་�་ཐོན་པ་�་�་�ོད་�ི་�ོར་དེ་
ཚ�ས་མཐོང་སར་སོང་ཞིག 5དེ་ཚ�ས་བ�་�བས་�ོད་རང་གི་ཁང་པའི་�ིག་པར་ཨི་�ང་ཞིག་འབིགས་ནས་�ོད་�ི་
གོས་�ིལ་དེ་འ�ེར་ནས་དེ་ནས་ཐོན་ཞིག 6ཁོ་ཚ�ས་མཐོང་�ིར་�ོད་�ི་གོས་�ིལ་དེ་གཉའ་བར་བཀལ་ནས་�ོད་
གང་�་འ�ོ་བའི་གནས་དེམི་མཐོང་བའི་ཆེད་མིག་འགེབས་ནས་ནག་�ང་ནང་ཐོན་ཞིག �ོད་�ིས་ཇི་�ར་�ེད་
པ་དེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་ཉེན་བ�ར་འ�ར་བར་�ེད་དོ། 7ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་�ར་
�ིས་ནས། ཉིན་དེར་�བས་བཅོལ་བ་ཞིག་�ར་ངས་གོས་�ིལ་ནས་�ི་�ོ་དེར་�ན་པ་ཆག་�བས་�་ངས་ངའི་ལག་
པས་�ིག་པར་ཨི་�ང་ཞིག་འབིགས་ནས་�ིར་ཐོན་པ་ཡིན། ཚང་མས་བ�་�བས་ངས་གཉའ་བར་གོས་�ིལ་
བཀལ་ནས་ཐོན་པ་ཡིན་ནོ། 8སང་ཞོག་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བར། 9ཁོང་གིས་�ེ་མི་
�ག་པའི་�ེ་བོ་ད་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ངོ་ལོག་པ་ཚ�ས་�ོད་�ིས་ཇི་�ར་�ེད་བཞིན་ཡོད་པར་འ�ི་བར་�ེད་དོ། 10དེ་
ཚ�་ལ་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་�ར་བ�ོད་ཅིག འ�ིན་འདི་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་�ལ་
�ིད་�ོངས་བའི་�ལ་�ས་དང་དེར་�ོད་པའི་མི་མང་ཚང་མའི་ཆེད་�་ཡིན་ནོ། 11དེ་ཚ�་�ོད་�ིས་ཇི་�ར་�ས་པ་
�མས་དེ་ཚ�་ལ་ཡོང་�འི་�ོན་�གས་ཡིན་ཞེས་�ོས་ཤིག དེ་ཚ�་བཙན་�ོལ་པ་དང་བཙ�ན་པར་འ�ར་བར་�འོ། 
12དེ་ཚ�་ལ་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་�ལ་�ས་�ིས་མཚན་མོར་རང་གི་གོས་�ིལ་དེ་གཉའ་བར་བཀལ་ནས་དེ་ཚ�ས་
ཁོང་གི་ཆེད་�་�ས་པའི་ཨི་�ང་ནས་�ོས་པར་�ེད་པ་དང་། ཁོང་གིས་རང་གི་མིག་འགེབ་པ་དང་གང་�་འ�ོ་
བཞིན་ཡོད་པ་མི་མཐོང་ངོ་། 13འོན་�ང་ངས་�ི་�བ་�་དང་ཁོ་�ི་དེར་བ�ང་�་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་ཁོ་ལ་བྷེ་བྷི་
ལོན་�ི་�ོང་�ེར་�་འ�ིད་�་དང་། དེར་ཁོང་གིས་དེ་མ་མཐོང་བར་�ོངས་བར་འ�ར་རོ། 14ངས་�ོགས་ཡོངས་
�་ཁོང་གི་ཕོ་�ང་གི་འ�ས་མི་ཚ�་དང་�ོབ་�ོན་པ་ཚ�་དང་�་�ང་བ་བཅས་ཁ་གཏོར་གཏོང་�་དང་། མི་མང་
གིས་ཁོང་ཚ�་གསོད་�ར་འཚ�ལ་བར་�ེད་དོ། 15ངས་དེ་ཚ�་�ལ་ཁབ་གཞན་ཚ�་དང་�ི་�ལ་བའི་�ལ་ཁག་�་ཁ་
གཏོར་གཏོང་�་དང་། དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 16ངས་དེ་ཚ�་འགའ་ཤས་
དམག་དང་�་གེ་དང་ནད་ཡམས་ལས་ཐར་བ་�་�་དང་། དེ་ཚ�ས་�ལ་ཁབ་གཞན་�ི་ནང་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་
བ་ཇི་�ས་པར་�ོགས་པར་འ�ར་བ་དང་། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ལ་ངོས་ལེན་�ེད་པར་འ�ར་རོ༎  

འདར་བཞིན་པའི་�ང་�ོན་པའི་�གས།  

17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 18ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་ཟ་བའི་�བས་�་
འདར་བ་དང་འ�ང་བའི་�བས་�་འཇིགས་ནས་འདར་ཞིག 19�ལ་ཡོངས་�་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ལ་དེར་གནས་�ོད་�་མཁན་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ཚ�ར་འ�ིན་འདི་�ོད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ལ་དེ་
�ོངས་བར་�ེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེར་གནས་�ོད་�་མཁན་�མས་�ིམས་འགལ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 20ད་�་
མིས་ཁེངས་པའི་�ོང་�ེར་�མས་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་�ལ་�མས་མི་མེད་�ང་�ོང་བཟོ་བར་�ེད་དོ། དེ་ནས་དེ་
ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ༎  

�ན་�གས་ཅན་�ི་གཏམ་དཔེ་དང་�ན་�གས་མེད་པའི་འ�ིན།  



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 22ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་
ཚ�ས་གཏམ་དཔེ་ནི་�ས་ཚ�ད་འ�ོ་བ་དང་། མངོན་ཤེས་�མས་གང་ཡང་མ་�ང་ཞེས་ཡང་ཡང་�ར་བ�ོས་ཅི་ལ་
�ེད་དམ། 23ད་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དེའི་�ོར་ཇི་�ར་ཡིན་པ་ཤོད་�་ཡོད་པ་དེ་ཚ�་ལ་�ོས་
ཤིག ངས་གཏམ་དཔེ་དེ་མཚམས་འཇོག་�་�་ཡིན། དེ་ཡང་�ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་�ར་བཟོས་�ེད་པར་མི་འ�ར་རོ། 
དེའི་ཚབ་ལ་དེ་ཚ�་ལ་�ས་ཚ�ད་�ེབས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་�ང་བ�ན་�མས་�བ་པར་འ�ར་ཞེས་�ོས་ཤིག 

24ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གི་�ོད་�་ཞལ་གཟིགས་�ན་མ་དང་ནོར་འ�ལ་ཅན་�ི་�ང་བ�ན་ཡོང་བར་མི་འ�ར་རོ། 
25ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�ར་�་�་དང་ངས་ཇི་�ར་�ས་པ་�མས་དེ་ཚ�ས་�ེད་པར་
འ�ར། ད་ནས་�ས་འ�ངས་མི་ཡོང་། �ོད་ངོ་ལོག་པ་�མས་�ོད་ཚ�འི་མི་ཚ�འི་རིང་རང་ལ་ངས་ཇི་�ར་�་�འི་
ཉེན་བ�་བཏང་བ་དེ་�་�་ཡིན་ཞེས་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 26གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 27�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ོད་�ི་མཐོང་བའི་ཞལ་
གཟིགས་དང་�ང་བ�ན་�མས་མ་འོངས་པའི་ཐག་རིང་པོའི་�ོར་རེད་བསམ་�ི་ཡོད་དོ། 28དེར་བ�ེན་ང་�་ན་
མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�ས་པ་དེ་ཚ�ར་ཤོད་ཅིག ད་�ས་འ�ངས་མི་ཡོང། ངས་ཇི་�ར་�ས་
པ་�ེད་པར་འ�ར་ཞེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  
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�ང་�ོན་པ་�ན་མ་ཕོ་�མས་�ི་ཐོག་�་�ང་བ�ན་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 2ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ང་�ོན་
པ་ཚ�ས་རང་གི་བསམ་�ལ་�ར་�ང་བ�ན་བཟོ་མཁན་ཚ�ར་�ོལ་ཞིག དེ་ཚ�་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་
ལ་ཉོན་ཞིག་ཅེས་�ོས་ཤིག 3�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། �ང་�ོན་
པ་�ེན་པ་ཚ�་འཇིགས་པར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་རང་གིས་ཞལ་གཟིགས་མ་མཐོང་བ་དང་རང་རང་གི་བསམ་�ལ་�ར་
�ི་བཟོ་བར་�ེད་དོ། 4ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་�ོད་ཚ�འི་�ང་�ོན་པ་�མས་ཕན་མེད་ཡིན་ཞིང་། �ོང་�ེར་�ང་
གོག་ཞིག་ནང་�ོད་པའི་ཝ་མོ་�མས་�ར་ཡིན་ནོ། 5དེ་ཚ�ས་�ིག་པ་གཞིགས་པའི་ས་�ལ་མ་�ང་བ་དང་། �ིག་པ་
ཡང་�ར་གསོ་མ་�ེད་དོ། དེར་བ�ེན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཉིན་མོར་དམག་�ང་�བས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�ོབས་
མི་�བ་བོ། 6དེ་ཚ�འི་ཞལ་གཟིགས་�མས་�ན་མ་དང་�ང་བ�ན་�མས་�ན་མ་ཡིན། དེ་ཚ�ས་ངའི་འ�ིན་ཤོད་
བཞིན་ཡོད་ཅེས་�་ན་ཡང་ངས་དེ་ཚ�་ལ་བཏང་མེད། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ང་བ�ན་�མས་བདེན་པར་ཡོང་བའི་རེ་
བ་�ེད་དོ། 7ངས་དེ་ཚ�་ལ་བ�ོད་�ར་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་བའི་ཞལ་གཟིགས་�མས་�ན་མ་དང་�ང་བ�ན་�ིས་པ་
�མས་�ན་མ་ཡིན་ནོ། �ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ངའི་བཀའ་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་ན་ཡང་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་ནམ་ཡང་�ས་མེད་དོ། 
8དེར་བ�ེན་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ོད་ཚ�འི་གཏམ་�མས་�ན་མ་
དང་�ོད་ཚ�འི་ཞལ་གཟིགས་�མས་�ན་མ་ཡིན། ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་�བ་འགལ་ཡིན་ནོ། 9ངས་�ན་�ི་ཞལ་གཟིགས་
མཐོང་མཁན་�ང་�ོན་པ་དང་། ནོར་འ�ལ་�ི་�ང་བ�ན་མཁན་�ོད་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་�བ་ཡོད་དོ། ངའི་
མི་�མས་དེར་ཐག་ཆོད་�ེད་པར་འཛ�མས་�བས་�ོད་ཚ�་དེར་ཡོད་པར་མི་འ�ར་རོ། �ོད་ཚ�འི་མིང་ཨིསི་�ཱཨེལ་
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�ི་མི་བ�ད་ཚ�འི་མིང་ཐོའི་ནང་ཡོད་པར་མི་འ�ར་བ་དང་། �ོད་ཚ�་�ལ་དེར་�ར་ཡང་�ིར་ལོག་�ེད་མི་�བ་བོ། 
དེ་ནས་�ོད་ཆོས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 10�ང་�ོན་པ་ཚ�ས་ངའི་མི་
མང་�མས་ལ། ཚང་མ་ལེགས་པར་ཡོད་ཅེས་བ�ོད་ནས་བ�་འ�ིད་�ས་ཡོད། འོན་�ང་ཚང་མ་ལེགས་པ་�་བ་
ནས་མེད་དོ། ངའི་མི་མང་ཚ�ས་�ོ་བ�ན་པོ་མེད་པས་�ིག་པ་བཟོས་པ་དང་། �ང་�ོན་པ་ཚ�་ཡོང་ནས་དེའི་�ེང་
དཀར་རག་�ག་ནས་དེ་ལ་བཀབ་ཡོད་དོ། 11�ང་�ོན་པ་ཚ�ར་དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་གཞིགས་པར་འ�ར་ཞེས་�ོས་ཤིག 
ངས་�ག་ཆར་གཏོང་�་དང་། དེའི་�ེང་སེར་བ་བབས་�་དང་�ང་�ག་པོ་ཞིག་དེ་ལ་ཕོག་པར་འ�ར་རོ། 12�ིག་
པ་དེ་བཞིན་འ�ེལ་བར་འ�ར་བ་དང་། ཚང་མས་དཀར་རག་བཏང་ནས་ཕན་ཐོག་ཅི་�ང་སོང་ངམ་ཞེས་འ�ི་
བར་�ེད་དོ། 13�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། ང་�ོ་བའི་ནང་ངས་
�ིག་པ་དེ་མེད་པར་བཟོ་�ར་�ང་�ག་པོ་དང་�ག་ཆར་དང་སེར་བ་བཅས་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 14ངས་དེ་ཚ�ས་
དཀར་རག་བཏང་བའི་�ིག་པ་དེ་བཞིན་བཤིགས་པའི་འཆར་གཞི་དང་དེ་ས་ལ་འབེབས་པའི་འཆར་གཞི་དང་
�ང་གཞིའི་�ོ་�མས་གཅེར་�ར་འཇོག་པའི་འཆར་གཞི་ཡོད། དེ་མར་གཞིགས་ནས་�ོད་ཚ�་ཚང་མ་འཆི་བར་
འ�ར། དེ་ནས་ཚང་མས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 15�ིག་པ་དང་དེར་དཀར་རག་
�ག་མཁན་�མས་ལ་ང་�ོ་བའི་�ས་པ་དེ་འཚ�ར་བ་ཡོང་བར་འ�ར། དེ་ནས་�ིག་པ་དང་དེར་དཀར་རག་�ག་
མཁན་�མས་མེད་པར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་སོ། 16�ང་�ོན་པ་དེ་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་ཚང་མ་ལེགས་པ་མེད་ན་
ཡང་ལེགས་པ་ཡོད་ཅེས་�ས་མཁན་ཡང་མེད་པར་འ�ར། ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་
ཡིན་ནོ༎  

�ང་�ོན་མ་�ན་མ་ཚ�འི་ཐོག་�་�ང་བ�ན་པ།  

17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བར། �ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་ཡོད་པའི་�ད་མེད་�ང་
བ�ན་�་མཁན་ཚ�ར་�ོས་ཤིག དེ་ཚ�་ལ་�བ་འགལ་�ོས་ཤིག། 18�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་
ལ་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་�མས་བ�ོད་ཅིག �ད་མེད་�ོད་ཚ�་འཇིགས་པར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་མི་གཞན་�ི་�ེང་
�ས་པ་ཡོང་�ིར་ཚང་མར་ལག་ངར་ལ་ངན་�གས་�ིས་ད�ི་རས་འཚ�མ་པ་དང་། ཚང་མས་མགོ་ལ་�ོན་�ེད་
ངན་�གས་�ི་ཁ་བ�ི་བཟོས་སོ། �ོད་ཚ�ར་ངའི་མི་མང་�ེང་འཆི་གསོན་�ི་�ས་�ོབས་ཐོབ་འདོད་ཡོད་པ་དང་། 
དེས་�ོད་ཚ�ས་མཁེ་ཕན་ཆེད་བེད་�ོད་�་འདོད་ཡོད་དོ། 19ནས་�ར་ར་ཁ་ཤས་དང་བག་ལེབ་�མ་�་ཁ་ཤས་
ཐོབ་པའི་ཆེད་�ོད་ཚ�ས་ངའི་མི་མང་གི་ད�ིལ་�་ང་ལ་�ས་ཞབས་མི་�ེད་དོ། མི་མང་འཆི་བར་མི་འོས་མཁན་
�ོད་ཚ�ས་བསད་པ་དང་། མི་མང་གསོན་པོར་གནས་པར་མི་འོས་པ་ཚ�་ལ་གསོན་པོར་བཞག་ཡོད། དེར་བ�ེན་
�ོད་ཚ�ས་ངའི་མི་མང་ལ་�ན་�ས་པ་དང་དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་ཡིད་ཆེས་�ས་ཡོད་དོ། 20�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ད་འདི་�ར་བཀའ་གནང་བ། �ོད་ཚ�ས་འཆི་གསོན་གཉིས་ལ་དབང་བ�ར་�ེད་�ར་�ོད་ཚ�ས་
ལག་ངར་ལ་ད�ི་རས་བེད་�ོད་�ེད་པར་ངས་�ང་བར་�འོ། ངས་�ོད་ཚ�འི་ལག་པ་ནས་དེ་�མས་ད�ལ་ནས་
�ོད་ཚ�ས་དབང་བ�ར་�ེད་པའི་མི་མང་ཚ�ར་�ོད་འ�ོལ་གཏོང་�་ཡིན། 21ངས་�ོད་ཚ�འི་ཁ་བ�ི་གཤག་ནས་
ངའི་མི་མང་�མས་གཏན་�ི་ཆེད་�་�ོད་ཚ�འི་དབང་�གས་ལས་ཐར་བ་�་�་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་�ོད་ཚ�ས་ང་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 22ངས་གནོད་པར་�་འདོད་མེད་པའི་མི་བཟང་པོའི་ཚ�འི་�ེང་�ོད་
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ཚ�འི་�ན་�ིས་དེ་ཚ�འི་སེམས་�གས་བཅག་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་མི་ངན་ཚ�ས་ངན་ལས་�ངས་ནས་དེ་ཚ�འི་མི་ཚ�་�ོབས་
�ར་འགག་�་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 23དེར་བ�ེན་ད་ཆ་�ོད་ཚ�འི་ཞལ་གཟིགས་�ན་མ་དང་བ�་འ�ིད་�ི་�ང་
བ�ན་�མས་�ོགས་ཡོད་དོ། �ོད་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་ངས་ངའི་མི་མང་�མས་
�ོད་ཚ�འི་དབང་འོག་ནས་�ོབས་�་ཡིན་ནོ༎  
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དཀོན་མཆོག་གིས་�་འ�ར་མཆོད་པར་�ོན་བཛ�ད་གནང་བ།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་འགོ་འ�ིད་འགའ་ཤས་ངའི་སར་ཡོང་ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་དགོངས་�ི་�ོར་
ལ་གོ་བ�ར་�ེད་པར་ཡོང་ངོ་། 2དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 3ཁོང་གིས་�ེ་མི་
�ག་པའི་�ེ་བོ་མི་འདི་ཚ�ས་རང་གི་སེམས་�་འ�ར་�ད་ཡོད་པ་དང་�་འ�ས་�ང་དེ་ཚ�་ལ་�ིག་པར་�ེ་འ�ིད་
�ེད་�་འ�ག་གི་ཡོད་དོ། �ོད་ཚ�འི་བསམ་�ོར་ངས་དེ་ཚ�་ལ་ལན་འདེབས་�ེད་�ི་རེད་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། 4ད་
དེ་ཚ�་ལ་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�་བ་�མས་བ�ོད་ཅིག ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་སོ་སོས་རང་གི་
སེམས་�་འ�ར�ད་ནས་དེ་ཚ�ར་�ིག་པར་�ེ་འ�ིད་�ེད་�་འ�ག་པ་དང་། དེ་ནས་�ང་�ོན་པར་གོ་བ�ར་�ེད་
པར་ཡོང་མཁན་ཚ�་ལ། དེ་ཚ�འི་�་འ�་ཚ�་ལ་འོས་པའི་ལན་ཞིག་ང་ནས་ཐོབ་པར་འ�ར། 5�་འ�་དེ་ཚ�་ཚང་མས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ང་ལས་ཁ་�ལ་ཡོད་ན་ཡང་། ངའི་ལན་འདེབས་�ད་ངས་དེ་ཚ�འི་ཞེན་ངའི་�ོགས་�་འཛ�ན་
པར་�་�་ཡིན། 6དེ་འ�་སོང་ཙང་ད་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་ཇི་�ར་
�ས་པར་ཉོན་ཞིག �ོད་ཚ�འི་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་འ�་ཚ�ར་�ངས་ནས་ངའི་�ར་�ར་ལོག་ཤོག 7ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཞིག་གམ་ཡང་ན་�ི་�ལ་བ་ཞིག་གི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་མི་�ེའི་ནང་བ�ད་ནས་ང་ལས་ཁ་�ེས་ཏེ་�་འ�་ཚ�ར་
མཆོད་ནས་�ང་�ོན་པར་གོ་བ�ར་�ེད་པར་�ིན་པ་ཡིན་ན། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་ལན་འདེབས་�་
�་ཡིན་ནོ། 8ངས་ཁོ་ལ་ངོ་�ོལ་�་�་དང་། མིག་དཔེ་ཞིག་འཇོག་�་ཡིན་ནོ། �ོད་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཡིན་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་ངས་ཁོ་ལ་ངའི་མི་མང་ཚ�འི་�ོད་ནས་�ིར་འ�ད་�་�་ཡིན་ནོ། 9�ང་�ོན་པ་ཞིག་གིས་
�ང་བ�ན་�ན་མ་�ད་ནས་བ�་བར་འ�ར་ན་དེ་ནི་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་བ�་པར་འ�ར། ངས་
ཁོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་གི་ཁོངས་ནས་�ིར་འ�ད་�་�་ཡིན་ནོ། 10�ང་�ོན་པ་དང་ཁོ་ལ་གོ་བ�ར་�་མཁན་
གཉིས་ཀར་ཉེས་ཆད་འ�་མ�ངས་ཐོབ་པར་འ�ར་རོ། 11ངས་དེ་�ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ང་ལ་�ོང་�་ལས་�ིར་
འཐེན་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�་�ིག་པས་བ�ོག་པ་བཟོ་བ་ལས་�ོབ་པར་�་�་ཡིན། དེ་ཚ�་ནི་ངའི་མི་མང་ཡིན་པ་དང་
ང་ནི་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ནོ་ཨ་དང་�་ནི་ཨེལ་དང་ཡོབ་བཅས།  

12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 13ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་གལ་�ིད་�ལ་ཞིག་གིས་
�ིག་པ་�ིས་པ་དང་ང་ལ་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བར་འ�ར་ན་ངས་རང་གི་ལག་པ་བ�ངས་ནས་དེ་ཚ�འི་ཟས་�ི་
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མཁོ་�བ་མེད་པ་བཟོ་�་ཡིན་ག�ངས་ཤིང་། ངས་�་གེ་བཏང་ནས་མི་མང་དང་སེམས་ཅན་འ�་མ�ངས་གསོད་
�་ཡིན་ནོ། 14ནོ་ཨ་དང་དྷ་ནི་ཨེལ་དང་ཡོབ་དང་བཅས་�ེ་བོ་ག�མ་པོ་དེར་�ོད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�འི་
ཆོས་�ང་པོས་དེ་ཚ�་རང་གི་�ོག་གཅིག་�་�ོབས་�བ་བོ། ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་
ཡིན་ནོ། 15ཡང་ན་ངས་མི་མང་གསོད་�་གཅན་གཟན་གཏོང་�་དང་། �ལ་འདི་ཤིན་�་ཉེན་ཁ་ཅན་�་འ�ར་
ནས་འདི་བ�ད་ནས་�་ཡང་འ�ོ་མི་�བ་པ་བཟོ་�་ཡིན། 16�ེ་བོ་ག�མ་པོ་དེ་�ོད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་ང་�་
ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་ངེས་བ�ན་ཡོད་པ་�ར། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�་
�ག་�ོབ་མི་�བ་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ོག་གཅིག་�་�ོབས་པ་དང་། �ལ་འདི་ནི་མི་མེད་�ང་�ོང་�་འ�ར་
རོ། 17ཡང་ན་ངས་�ལ་དེར་དམག་འ�ེན་ནས་མི་མང་སེམས་ཅན་འ�་མ�ངས་�ལ་མེད་བཟོ་བར་�ོར་
བཤིགས་�ི་མཚ�ན་ཆ་བཏང་བ་དང་། 18�ེ་བོ་ག�མ་པོ་དེར་�ོད་�ི་ཡོད་ན་ཡང་། ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་ངེས་བ�ན་ཡོད་པ་�ར། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ོག་མ་གཏོགས་པར་དེ་
ཚ�འི་�་�ག་ལ་�ོབས་མི་�བ་བོ། 19ངས་�ལ་དེར་ནད་ཡམས་ཤིག་བཏང་བ་དང་། ང་�ོ་བའི་�བས་ངས་�ོག་
མང་པོ་�ངས་ནས་མི་མང་དང་སེམས་ཅན་མང་པོ་བསད་པ་ཡིན་ན། 20ནོ་ཨ་དང་�་ནི་ཨེལ་དང་ཡོབ་བཅས་
དེར་�ོད་�ི་ཡོད་ན་ཡང་། ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་ངེས་བ�ན་
ཡོད་པ་�ར་དེ་ཚ�ས་རང་གི་�་�ག་ཚ�་ཡང་�ོབས་མི་�བ་བོ། དེ་ཚ�འི་ཆོས་�ང་པོའི་�ེན་�ིས་རང་གི་�ོག་གཅིག་
�་�ོབས་�བ་བོ། 21�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་འདི་�ར་ཡིན། ངས་ངའི་ཉེས་པ་�ག་ཤོས་
བཞི་པོ་ནི། དམག་འ�གས་དང་�་གེ་དང་གཅན་གཟན་དང་ནད་ཡམས་བཅས་མི་མང་སེམས་ཅན་འ�་མ�ངས་
མེད་པར་བཟོ་�ར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 22གལ་�ིད་�་ཞིག་ཚ�ར་ཐར་བ་དང་དེ་ཚ�འི་�་�ག་�ོབས་
�བ་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�་�ོད་�ི་སར་ཡོང་�བས་�ོས་ཤིག། དེ་ཚ�་ངན་པ་ཇི་�ར་ཡིན་པར་བ�ས་ནས། ངས་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�་གཏོང་�འི་ཉེས་ཆད་ལ་བདེན་མཐའ་གསལ་བ་ངོས་འཛ�ན་�ོས་ཤིག 23དེ་ནས་�ོད་�ིས་ངས་གང་�ས་
པ་�མས་ལ་དོན་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཤེས་པར་འ�ར་ཞེས་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་
ཡིན་ནོ༎  
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�ན་ཤིང་ཞིག་གི་གཏམ་དཔེ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 2ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ན་ཤིང་དང་ཤིང་�ོད་
ཞིག་མཉམ་�་ཇི་�ར་བ�ར་�བ་བམ། ནགས་�ི་ཤིང་ལས་�ན་ཤིང་གི་ཤིང་བཟང་བ་ཡོད་དམ། 3�ོད་�ི་དེ་ལས་
དངོས་པོ་ཞིག་བཟོ་བར་བེད་�ོད་�ེད་�བ་བམ། �ོད་�ིས་དེ་དོད་པོ་བཀལ་ཆེད་�ར་པ་ཞིག་�ང་བཟོ་�བ་བམ། 
4དེ་ནི་མེ་ཤིང་གཅིག་�ར་བེད་�ོད་�ེད་པར་ལེགས། དེའི་�ེ་�མས་འཚ�གས་པ་དང་ད�ིལ་དེ་མེས་གཞོབ་�་
གཏང་ནས་ནག་པོར་འ�ར་ཡོད་ན་དེ་ལས་དངོས་པོ་གང་ཞིག་བཟོས་�བ་བམ། 5དེ་མ་འཚ�ག་པའི་�ོན་�་ཕན་
མེད་ཡིན་པ་དང་། ད་�་མེས་དེ་ཚ�ག་ནས་ནག་པོར་འ�ར་ཡོད་པས་དེ་ནི་དེ་བས་ཕན་མེད་�་འ�ར་ཡོད་ཅེས་
ག�ངས་སོ། 6ད་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། ཤིང་ནགས་ནས་�ན་
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ཤིང་�ངས་ནས་མེར་�ེག་པ་�ར། ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ོད་པའི་མི་མང་ཚ�་ལ་ཡང་དེ་�ར་�་�་ཡིན་ནོ། 7དེ་ཚ�་
ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། དེ་ཚ�་མེ་གཅིག་ལས་ཐར་ཡོད་�ང་ད་ཆ་དེ་ཚ�་མེ་དེས་ཚ�ག་པར་འ�ར་རོ། ངས་དེ་ཚ�་
ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�བས། �ོད་�ིས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 8དེ་ཚ�ས་ང་ལ་དམ་
ཚ�ག་མི་གཙང་བ་�ིས་པའི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�འི་�ལ་དེ་བཞིན་མི་མེད་�ང་�ོང་ཞིག་�་བཟོ་�་ཡིན། �་ན་མེད་པའི་
གཙ�་བོ་དཀོནམ་ཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  
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དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བའི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཡང་�ར་བཀའ་གནང་བ། 2�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཞེན་ལོག་
ཅན་�ི་�་བ་ཇི་�ས་པ་དེ་ལ་�ོན་ཞིག 3�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�ས་པ་�མས་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་ལ་ཤོད་ཅིག �ོད་�ལ་ཀ་ནན་�་�ེས་པ་དང་། �ོད་�ི་ཕ་ནི་ཨ་མོར་པ་དང་མ་ནི་ཧི་ཏི་པ་ཡིན་ནོ། 4�ོད་
�ེས་�བས་�་�ས་�ང་�ོད་ཚ�འི་�ེ་བ་བཅད་མེད་པ་དང་འ�ས་མེད་པ་དང་། ཚ་�ག་མེད་པ་དང་རས་�ི་�ང་
བ�མ་མེད་དོ། 5�ས་�ང་�ོད་�ིང་�ེ་མ་�ས་པར་ལས་དེ་ཚ�་�ེད་མེད་དོ། �ོད་�ེ་�བས་�་�ས་�ང་�ོད་ལ་
བ�ེ་བ་�ས་མེད་པ་དང་། �ོད་�་ཡངས་�ི་ཐང་ཞིག་གི་�ེང་ད�གས་ཡོད་དོ། 6དེ་ནས་ང་�ོད་�ི་འ�མ་ནས་
འ�ོ་བའི་�བས་�་ངས་�ོད་རང་གི་�ག་གི་ད�ིལ་�་འ�ལ་བཞིན་པ་མཐོང་ངོ་། �ོད་�ག་གིས་འ�མ་ཡོད་ན་
ཡང་ངས་�ོད་འཆི་�་འ�ག་མེད་དོ། 7ངས་�ོད་�ོན་ཤིང་མཚར་�ག་ཅན་ཞིག་�ར་�ེས་�་འ�ག་�་ཡིན། �ོད་
�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་དང་རིང་པོ་ཞིག་�་ལོངས་བ་དང་�ོད་ནི་�་མོ་ན་གཞོན་ཞིག་�་འ�ར། �ོད་�ི་�་མ་
�མས་ད�ིབས་ཅན་�་འ�ར་བ་དང་�ོད་�ི་�་རིང་པོར་�ེས་པར་འ�ར་ཡོད། འོན་�ང་�ོད་གཅེར་�་ཡིན་ནོ། 
8ཡང་�ར་ང་�ོད་�ི་འ�མ་ནས་འ�ོ་བའི་�བས་�་�ོད་བ�ེ་ག�ང་�ེད་པའི་�ས་ལ་�ེབས་པ་ངས་མཐོང་
�ང་། ངའི་�ོད་�ང་གི་�ོད་�ི་�ས་གཅེར་�་དེ་ངས་འགེབས་ནས་�ོད་ལ་བ�ེ་བ་�་�འི་ཁས་ལེན་�ས་པ་ཡིན། 
བདེན་པར་ངས་�ོད་དང་མཉམ་�་ཆང་སའི་དམ་བཅའ་�ིས་པ་དང་�ོད་ངའི་ཆགས་པ་ཡིན། འདི་ནི་�་ན་
མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 9དེ་ནས་ངས་�་�ངས་ནས་�ོད་�ི་�ག་�མས་འ�་བ་ཡིན། 
�ོད་�ི་�ས་ལ་ཁ་�་པོའི་�མ་�གས་པ་དང་། 10ངས་�ོད་ལ་འཚ�མ་�ག་ཅན་�ི་གོས་གཡོགས་པ་དང་། �གས་
པ་ལེགས་ཤོས་�ི་�མ་དང་། ཀ་ཅིའི་རས་�ི་མགོ་རས་དང་། གོས་ཆེན་�ི་གོས་གཡོགས་པ་ཡིན། 11ངས་�ོད་ལ་
ནོར་�འི་�ན་ཆ་དང་�ོག་ག�བ་དང་�ེ་�ན་གཡོགས་པ་དང་། 12ངས་�ོད་ལ་�་�ན་དང་�་ལོང་དང་ཡིད་�་
འོངས་བའི་ཅོད་པན་གཡོགས་པ་ཡིན། 13�ོད་ལ་གསེར་ད�ལ་�ི་�ན་ཆ་ཡོད་པ་དང་། �ག་�་འཚ�མ་�ག་ཅན་
�ི་ཀ་ཅིའི་རས་གོས་དང་གོས་ཆེན་�ོན་ནོ། �ོད་�ིས་�ོ་ཞིབ་ལེགས་ཤོས་�ི་བཟོས་པའི་བག་ལེབ་དང་�ང་�ི་
དང་ཁ་�་པོའི་�མ་བཅས་ཟ་བར་�ེད་པ་དང་། �ོད་ནི་ཤིན་�་མཛ�ས་�ག་ཅན་�ི་མཛ�ས་མ་དང་བ�ན་མོ་ཞིག་
�་འ�ར་རོ། 14�ོད་�ི་མཛ�ས་�ག་དེ་མི་རིགས་ཡོངས་�་�གས་པར་འ�ར་རོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་ཤིན་�་ཡིད་
�་འོང་བ་བཟོ་མཁན་དེ་ནི་ང་ཡིན་པ་དང་། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་�ར་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 
15འོན་�ང་�ོད་�ིས་མཛ�ས་�ག་དང་�ན་�གས་�ི་གོ་�བས་བ�ང་ནས་�ོད་�ི་སར་ཡོང་མཁན་ཚང་མ་དང་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

མཉམ་�་ཉལ་ལོ། 16�ོད་�ིས་གོས་འགའ་ཤས་�ོད་�ི་མཆོད་�ལ་ལ་�ན་�ོད་ཆེད་བེད་�ོད་�ས་པ་དང་། �ད་
ཚ�ང་མ་�ར་ཚང་མ་མཉམ་�་ཉལ་ལོ། 17ངས་�ོད་ལ་�ད་པའི་གསེར་ད�ལ་�ི་�ན་ཆ་�ངས་ནས་�ོད་�ི་དེ་ཚ�་
ཕོ་ཡི་འ�་�་བཟོ་བར་བེད་�ོད་�ིས་པ་དང་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ལོག་པར་�ོད་པ་དང་། 18ངས་�ོད་ལ་�ད་
པའི་འཚ�མ་�ག་ཅན་�ི་གོས་�ངས་ནས་�་འ�་ཚ�ར་གཡོགས་ཏེ་�ོད་�ིས་�་འ�་ཚ�ར་ངས་�ད་པའི་ཁ་�་པོའི་
�མ་དང་�ོས་བ�ག་གོ 19ངས་�ོད་ལ་�ོ་ཞིབ་ལེགས་ཤོས་དང་ཁ་�་པོའི་�མ་དང་�ང་�ི་བཅས་ཁ་ཟས་�ད་
པ་�མས་�་འ�་ཚ�་ལས་མཁེ་ཕན་ལེན་པའི་ཆེད་དམར་མཆོད་�ལ་ལོ། དེ་ཚ�་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 20དེ་ནས་�ོད་�ིས་ང་ནས་�ེས་པའི་ངའི་�་དང་�་མོ་�མས་འ�ིད་ནས་དེ་ཚ�་�་
འ�་ཚ�ར་དམར་མཆོད་�ལ་ལོ། �ོད་�ི་�ད་འཚ�ང་གི་�ོད་པས་དངས་མ་སོང་ངམ། 21ད་�ང་�ོད་�ིས་ངའི་
�ག་�་ཚ�་བསད་ནས་དེ་ཚ�་�་འ�ར་དམར་མཆོད་�ལ་དགོས་སམ། 22�ོད་�ིས་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�ད་ཚ�ང་མའི་
མི་ཚ�འི་�བས་�། �ོད་གཅེར་�་དང་རང་གི་�ག་ནང་འ�ལ་བའི་�་�འི་�བས་དེ་ཐེངས་གཅིག་�ང་�ན་མེད་
དོ༎  

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ད་ཚ�ང་མའི་མི་ཚ�།  

23�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། �ོད་�ིས་ངན་ལས་ཚང་མ་�ས་པས་�ོད་འཛ�གས་སོ། 
འཛ�གས་སོ། 24དེ་ནས་�ོད་�ིས་ལམ་ཚང་མའི་�ར་�་�་འ�ར་མཆོད་�ལ་དང་�ད་ཚ�ང་མའི་ལས་�་�ལ་
བཞེངས་སོ། 25�ོད་�ི་མཛ�ས་�ག་དེ་འདམས་ནང་འ�ེས་ཡོད་པ་དང་། �ོད་སར་ཡོང་མཁན་ཚང་མ་དང་
མཉམ་�་ལོག་པར་�ོད་པ་དང་། ཉིན་�ར་�ོད་�ད་ཚ�ང་མར་འཕེལ་བར་�ེད་དོ། 26�ོད་�ིས་�ིམ་མཚ�ས་
འདོད་ཆགས་ཅན་ཨི་ཇིབ་པ་བཅས་དང་མཉམ་�་ཉལ་ཡོད་པ་དང་། �ོད་�ིས་�ད་ཚ�ང་མའི་ལས་�ིས་ང་�ོ་�་
འ�ག་ཡོད་དོ། 27ད་ངས་�ོད་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་བ་དང་�ོད་�ི་�ིན་�བས་�ི་ཆ་ཤས་དེ་ལེན་པའི་ཆེད་ངས་
ལག་པ་འདེགས་ཡོད་དོ། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�ོད་ལ་�ང་པོ་�་མཁན་དང་�ོད་�ི་�ལ་མིན་�ི་�་�ོད་ལ་ཞེན་ལོག་
མཁན་ཚ�འི་ལག་�་ངས་�ོད་ལ་�ིས་�ོད་པ་ཡིན་ནོ། 28�ོད་གཞན་ཚ�་དང་མཉམ་�་འདོད་པ་མ་ཚ�མས་པར་ཨ་
�ར་པ་ཚ�འི་�ེས་�་�གས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། �ོད་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ད་ཚ�ང་མ་�ེད་ན་ཡང་དེ་ཚ�ས་�ང་
�ོད་�ི་འདོད་པ་ཚ�མས་པར་�ེད་མི་�བ་བོ། 29�ོད་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་ཚ�ང་པ་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ད་ཚ�ང་མ་�ེད་
ན་ཡང་དེ་ཚ�ས་�ང་�ོད་�ི་འདོད་པ་ཚ�མས་པར་�ེད་མི་�བ་བོ། 30�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
བ�ོད་པ་འདི་�ར་ཡིན། �ོད་�ིས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ངོ་ཚ་མེད་པའི་�ད་ཚ�ང་མ་�ར་�ས་ཡོད་དོ། 31�་ལམ་ཚང་
མར་�ོད་�ིས་�་འ�ར་མཆོད་�ལ་བཞེངས་པ་དང་�ད་ཚ�ང་མའི་ལས་འ�ལ་�ིས་ཡོད་དོ། འོན་�ང་�ད་ཚ�ང་
མ་�ས་མ་�ར་�ོད་ལ་ད�ལ་མི་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། 32�ོད་ནི་�ད་མེད་རང་གི་�ོ་མཉམ་�་བ�ེ་བ་�ེད་�འི་ཚབ་
ལ་མི་ངོ་མི་ཤེས་མཁན་མཉམ་�་ལོག་གཡེམ་�་མཁན་�་�་ཡིན་ནོ། 33�ད་ཚ�ང་མར་གཞན་�ི་�་�ོད་�ི་ཡོད་
ན་ཡང་�ོད་མཉམ་�་ཡོང་མཁན་ཚང་མར་�ོད་�ིས་�ན་པ་�ད་པ་དང་། �ོགས་�ན་ནས་�ོད་མཉམ་�་ཉལ་
བར་ཡོང་�ིར་དེ་ཚ�་ལ་ཡང་�ོག་�ན་�ད་ཡོད་པ་དང་། 34�ོད་ནི་དམིགས་བསལ་ཅན་�ི་�ད་ཚ�ང་མ་ཡིན་པ་
དང་། �ོད་�ིས་དེ་�་�ར་�ོད་ལ་�ས་�ང་བཙན་དབང་བཏང་མེད་ཅིང་། �ོད་ལ་�་ཆ་ཐོབ་�ི་མེད་པ་དང་
�ོད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་�་ཆ་�ད་ཡོད་པ་དང་། དེའི་�ིར་�ོད་ནི་མི་འ�་བ་ཡིན་ནོ༎  
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དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་�ིམས་ད�ོད་གནང་བ།  

35དེ་བས་ན་�ད་ཚ�ང་མ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བར་ཉོན་ཞིག 36�་
ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། �ོད་�ིས་རང་གི་གོས་�ད་ནས་�ད་ཚ�ང་
མ་�ར་�ོད་ལ་དགའ་མཁན་ཚ�ར་དང་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་འ�་ཚ�ར་ལོག་གཡེམ་�ེད་བ�ག་པ་དང་། �ོད་�ི་
རང་གི་�་�་ཚ�་ལ་�་འ�ར་དམར་མཆོད་�ི་�ལ་�་བསད་ཡོད་པས། 37དེའི་�ེན་�ིས་�ོད་�ི་�ོན་�ི་བ�ེ་བ་
�ེད་པའི་དགའ་བ་ཚ�་དང་�ང་པོ་�ེད་པ་ཚང་མ་མཉམ་�་འ�ིད་ཡོང་�་ཡིན་ནོ། ངས་དེ་ཚ�་�ོད་�ི་མཐའ་
འཁོར་�་འ�ིད་ཡོང་ནས་�ོད་�ི་གོས་�ད་ནས་གཅེར་�ར་�ེད་ནས་བ�་�་འ�ག་�་ཡིན། 38ངས་�ོད་�ི་ལོག་
གཡེམ་དང་མི་གསོད་�ས་པར་�ོན་བ�ོད་�་�་དང་�ོ་བ་དང་�ང་�ག་པོ་ལངས་བས་�ོད་ལ་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་
གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 39ངས་དེ་ཚ�འི་ལག་�་�ིས་�ོད་�་དང་། དེ་ཚ�ས་�ོད་�ི་�ད་ཚ�ང་མ་�ེད་ས་དང་�་འ�ར་
མཆོད་�ལ་�མས་བཤིགས་པར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�ས་�ོད་�ི་�ོན་གོས་དང་�ན་ཆ་བཅས་འ�ོག་ནས་�ོད་གཅེར་
�ར་འཇོག་གོ 40དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་མང་ཚ�གས་འཁོན་�་འ�ག་ནས་�ོ་�བ་གཏོང་�་འ�ག་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་རང་
གི་རལ་�ིས་�ོད་�མ་�ར་གཅོད་པར་�ེད་དོ། 41ངས་�ོད་�ི་�ིམ་མེར་བ�ེགས་བཏང་ནས་�ད་མེད་ཚ�གས་
�ིས་�ོད་�ི་ཉེས་ཆད་མཐོང་�་འ�ག་�་ཡིན། ངས་�ོད་�ི་�ད་ཚ�ང་མའི་�་བ་མཚམས་འཇོག་�་�་དང་། �ོད་
�ིས་དགའ་པོ་�ེད་པ་ཚ�ར་�ན་པ་�ོད་�་དེ་མཚམས་འཇོག་�་�་ཡིན་ནོ། 42དེ་ནས་ངའི་ཁོང་�ོ་�ོགས་པ་དང་
ཞི་བར་འ�ར་རོ། �ར་ངས་�ོ་བ་དང་ཞེ་�ང་སོགས་�ེད་མི་ཡོང་། 43�ོད་�ིས་�་བ་ཇི་�ར་�ིས་པ་ལས་ང་�ོ་�་
འ�ག། �ོད་ལོ་�ང་�ས་ངས་�ོད་ལ་ཇི་�ར་�ང་འཛ�ན་�ས་པ་�ོད་�ིས་བ�ེད་ཡོད་དོ། དེའི་�ེན་�ིས་ངས་
�ོད་ལ་དེ་ཚ�་ཚང་མའི་ཆེད་�་ལན་འཇལ་�་བ�ག་ཡོད། �ོད་�ིས་གཞན་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་བ་�ས་པའི་ཐོག་
འདོད་ཆགས་�ི་�ོད་�ལ་ངན་པ་ཅི་ལ་�ན་པ་ཡིན་ནམ། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ་
ཡིན་ནོ༎  

མ་དང་འ�་བ་�་མོ།  

44གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོད་ལ་མི་མང་གི་གཏམ་དཔེ་�ར་མ་དང་འ�་བ་�་
མོ་ཟེར་བ་འདི་བེད་�ོད་�ེད་དོ། 45�ོད་ནི་རང་གི་ཨ་མའི་�་མོ་ངོ་མ་རང་རེད་ཤག། མོས་རང་གི་�ོ་དང་�་
�ག་ཚ�་ལ་�ངས་ཡོད་དོ། �ོད་ནི་རང་གི་�ོ་ཚ�་དང་དེ་ཚ�འི་�་�་ཚ�་ལ་�ང་པོ་�་མཁན་�ིང་མོ་ཚ�་�ར་ཡིན། 
�ོད་དང་�ོད་�ི་�ིང་མོ་�ོང་�ེར་ཁག་ལ་མ་ཧི་ཏི་པ་དང་ཕ་ཨེ་མོར་པ་ཡོད་དོ། 46�ོད་�ི་གཅེན་མོ་ས་མར་ཡ་
�ང་�ོགས་�ི་�ོང་གསེབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། �ོད་�ི་ག�ང་མོ་སོ་དྷོམ་�ི་�ོ་�ོགས་�ི་�ོང་གསེབ་པ་ཞིག་ཡིན་
ནོ། 47�ོད་དེ་ཚ�་འ�ོ་བའི་ལམ་�་�ིན་ནས། དེ་ཚ�འི་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་ལས་ཀའི་མིག་དཔེ་ལེན་�འི་འདོད་པ་
ཁེངས་མ་སོང་ངམ། དེ་�ར་མིན་�ག་ཙམ་ལ་�ོད་�ིས་�ས་པ་ཚང་མ་ལ་དེ་ཚ�་ལས་ངན་པ་�ེད་ཡོད་དོ། 48�་ན་
མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བ�ོད་�ར། ང་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་ངེས་བ�ན་ཡོད་པ་
�ར། �ོད་�ི་ག�ང་མོ་སོ་དྷོམ་པ་དང་མོའི་�ོང་གསེབ་�ིས་�ང་�ོད་དང་�ོད་�ི་�ོང་གསེབ་�ི་�ས་པ་�ར་
ངན་པ་ནམ་ཡང་�ས་མེད་དོ། 49མོ་དང་མོའི་�་མོ་ཚ�་�ོབ་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ལ་ཟ་�་འབོལ་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

པོ་ཡོད་པ་དང་ཞི་བདེ་དང་ཁ་�་སིམ་པོའི་ངང་གནས་ཡོད། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ད�ལ་པོ་དང་གོ་�བས་མ་ཐོབ་པ་
ཚ�ར་བ�་�ོགས་�ེད་མེད་དོ། 50དེ་ཚ�་�ོབས་པ་ཅན་དང་�ོང་པོ་ཡོད་པ་དང་། ངས་མི་དགའ་བ་འབའ་ཞིག་�ས་
ཡོད་�བས། �ོད་�ིས་གསལ་པོ་ཤེས་པ་�ར་ངས་དེ་ཚ�་མེད་པར་བཟོས་ཡོད་དོ། 51ས་མར་ཡས་�ོད་�ིས་�ས་པ་
ལས་�ག་པའི་�ིག་པ་�ེད་ཀ་ཡང་�ེད་མེད་པ་དང་། �ོད་�ིས་མོས་�ས་པ་ལས་�ག་པའི་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་
བ་�ིས་ཡོད། �ོད་�ིས་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་ངན་ལས་དང་བ�ར་ན་�ོད་�ི་གཅེན་མོ་དང་ག�ང་མོ་ཚ�་�ོང་མེད་
ཡིན་ནོ། 52ད་�ོད་�ིས་དམའ་འབེབས་ལ་བཟོད་�ན་�་དགོས། �ོད་�ི་ཉེས་པ་�མས་�ོད་�ི་གཅེན་མོ་དང་
ག�ང་མོ་ཚ�་ལས་ཧ་ཅང་ཚབ་ཆེ་བ་ཡོད་�བས། ཁོ་ཚ�་�ོད་�ི་འ�མ་�་�ོན་མེད་འ�ར་�ི་ཡོད། ད་�ོད་ངོ་ཚ་བ་
ནས་དེ་རང་གི་�ོང་ཞིག། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་�ིས་གཅེན་མོ་དང་ག�ང་མོ་གཙང་མ་བ�ན་བཞིན་ཡོད༎  

སོ་དྷོམ་དང་ས་མར་ཡ་�ར་གསོ་གནང་�།  

53གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་བཀའ་གནང་བ། ངས་�ར་ཡང་སོ་དྷོམ་དང་མོའི་�ོང་གསེབ་ཚ�་
དང་ས་མར་ཡ་དང་མོའི་�ོང་�ེར་ཚ�་ཡར་�ས་བཟོ་�་ཡིན། ངས་�ོད་�ང་ཡར་�ས་བཟོ་�་ཡིན་ནོ། 54�ོད་
རང་ཉིད་མཉམ་�་ངོ་ཚ་བར་འ�ར་བ་དང་། �ོད་�ི་དམའ་འབེབས་�ིས་�ིང་མོ་ཚ�ར་དེ་ཚ�་ཇི་�ར་ལེགས་པ་
ཡིན་པར་�ོན་པར་�ེད་དོ། 55དེ་ཚ�་�ར་ཡང་ཡར་�ས་འ�ོ་བ་དང་། �ོད་དང་�ོད་�ི་�ོང་གསེབ་ཚ�་ཡང་�ར་
གསོ་�ེད་དོ། 56�ོད་�ོབས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་�བས་�་�ོད་�ི་སོ་དྷོམ་ལ་མཐོང་�ང་�ས་མེད་དམ། 57�ོད་�ི་
ངན་པ་�ིས་པ་�མས་མངོན་གསལ་མ་�ང་བའི་�ོན་�་དེ་�ར་�ས་མེད་དམ། ད་ཆ་�ོད་མོ་�ར་འ�ར་ཡོད། ཨེ་
དྷོམ་པ་དང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་དང་�ོད་ལ་མི་དགའ་མཁན་�ིམ་མཚ�ས་གཞན་ཚ�འི་མ�ན་�་�ོད་མཐོང་�ང་�་
འ�ར་ཡོད། 58�ོད་�ི་ངོ་ཚའི་�་�ོད་དང་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་བ་�ས་པར་�ག་བ�ལ་�ོང་དགོས་ཤེས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

གཏན་�་གནས་�འི་དམ་བཅའ།  

59�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ངས་�ོད་ལ་ཇི་�ར་འོས་པ་�ར་ཆ་འཛ�ན་�་�་
ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་�ིས་རང་གི་ཞལ་བཞེས་བ�ི་མེད་�ས་པས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་ཡོད། 60འོན་
�ང་ངས་�ོད་གཞོན་�འི་�བས་�་ངས་�ོད་དང་མཉམ་�་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་ལ་�ང་བ�ི་�་�་ཡིན་པ་
དང་། ངས་�ོད་དང་མཉམ་�་གཏན་�་གནས་པའི་དམ་བཅའ་འཇོག་�་ཡིན་ནོ། 61�ོད་�ི་གཅེན་མོ་དང་
ག�ང་མོ་�ིར་ལོག་�བས་�ོད་�ིས་ཇི་�ར་�ོད་�ལ་�ིས་པ་�མས་�ན་ནས་�ོད་དེ་ཚ�་ལ་ངོ་ཚ་བར་འ�ར། 
ངས་�ོད་དང་མཉམ་�་བཞག་པའི་དམ་བཅའི་ནང་མེད་ན་ཡང་ངས་དེ་ཚ�་�ོད་�ི་�་མོ་�ར་ཡོང་བ་�་�་ཡིན་
ནོ། 62ངས་�ོད་དང་མཉམ་�་དམ་བཅའ་དེ་�ར་གསོ་�་�་དང་། �ོད་�ིས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་
ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 63ངས་�ོད་�ིས་ནོར་འ�ལ་�ིས་པ་ཚང་མར་བཟོད་གསོལ་�་�་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་�ོད་
�ིས་དེ་ཚ�་�ན་པ་དང་ངོ་ཚ�ས་རང་གི་ཁ་�ེ་མ་�བ་པར་འ�ར་ཞེས། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  
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�་�ག་དང་�ན་ཤིང་གི་གཏམ་དཔེ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 2�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་གཏམ་དཔེ་ཞིག་
ཤོད་ཅིག 3དེ་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཇི་�ར་�ས་པ་ཤེས་པའི་�ིར་ཡིན། �་�ག་ཧ་
ཅང་ཆེན་པོ་དང་�་�་ཧ་ཅང་མཛ�ས་པོ་དང་ཤོག་པ་ཤིན་�་ཆེན་པོ་ཐག་རིང་པོར་བ�ངས་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་
ཡོད་དོ། དེས་ལེ་བ་ནོན་�ི་རི་བོའི་�ེང་�་འ�ར་ནས་འ�མ་ཤིང་གི་�ེ་མོ་བཅག་པ་དང་། 4དེས་ཚ�ང་པའི་�ལ་
ཞིག་�་འ�ེར་ནས་�ོང་�ེར་ཞིག་�་བཞག་གོ 5དེ་ནས་ཁོས་�ོན་ཤིང་གི་�་�་ཞིག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ནས་
འ�ེར་ཏེ་ས་�ད་འཛ�མས་པོའི་ཞིང་�་�ེས་པའི་ཆེད་�་ཡོད་ས་ཞིག་ལ་བ�གས་སོ། 6�ོན་ཤིང་དེ་ལོ་འདབ་�ས་
ནས་�་ཆེར་�བ་པའི་�ན་ཤིང་ཞིག་�་འ�ར་རོ། དེའི་ཡལ་ག་�་�ག་གི་�ོགས་�་ཡར་�ེས་པ་དང་། �་བ་
གཏིང་རིང་པོར་�ེས་སོ། �ན་ཤིང་དེ་ནི་ཡལ་ག་དང་ལོ་མས་བ�མ་ནས་ཡོད་དོ། 7�་�ག་གཞན་ཞིག་ཧ་ཅང་
ཆེན་པོ་དང་ཤོག་པ་ཡང་ཆེན་པོ་དང་�ོ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་�ང་ཡོད་དོ། �བས་དེར་�ན་ཤིང་གི་�་བ་ནི་དེའི་
�ོགས་�་�གས་པ་དང་། དེའི་ལོ་མའི་�ོགས་�་�ེས་པའི་�མ་ར་ལས་�་མང་བ་ཐོབ་པའི་�ིར་དེའི་�ོགས་�་ཁ་
བ�ར་རོ། 8འོན་�ང་�ན་ཤིང་དེ་ཐོག་མ་ནས་ས་�ད་འཛ�མས་པོ་དང་�་འབོལ་པོ་ཡོད་སའི་ཞིང་ཁར་བ�གས་
ཡོད་པས། དེ་ལ་ལོ་མ་�ས་ནས་�ན་འ�མ་ཆགས་པ་དང་ངོ་མཚར་ཅན་�ི་�ན་ཤིང་ཞིག་�་འ�ར་�བ་བོ། 
9དེར་བ�ེན་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ན་ཤིང་འདི་འཚ�་ཤིང་�ེས་པར་འ�ར་རམ་ཞེས་
འ�ི་�་ཡིན། �་�ག་དང་པོ་དེས་དེའི་�་བ་བཏོན་ནས་�ན་འ�མ་�མས་བཀོག་པ་དང་ཡལ་ག་�མས་བཅག་
ནས་དེ་�མ་�་མི་འ�ག་གམ། དེ་བཀོག་པའི་�ིར་�ོབས་�གས་ཡང་ན་མི་རིགས་�ོབས་ཆེན་ཞིག་མི་དགོས་སོ། 
10དེ་བཏབ་ཡོད་ན་ཡང་དེ་འཚ�་བར་འ�ར་ནས་�ེས་སམ། དེ་ལ་ཤར་�ི་�ང་ཕོག་�བས་དེ་�མ་པར་མི་འ�ར་
རམ། དེ་�ེས་ས་དེར་�མ་པར་མི་འ�ར་རམ༎  

གཏམ་དཔེ་གསལ་བཤད་གནང་བ།  

11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 12ངོ་ལོག་མཁན་དེ་ཚ�ར་གཏམ་དཔེ་དེའི་དོན་ག་རེ་ཡིན་
པ་ཤེས་�ི་ཡོད་མེད་�ིས་ཤིག དེ་ཚ�་ལ་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཕེབས་ནས་�ལ་དེའི་�ལ་པོ་དང་
ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་བྷེ་བྷི་ལོན་�་འ�ིད་སོང་ཞེས་�ོས་ཤིག 13-14ཁོང་གིས་�ལ་པོའི་�ིམ་ཚང་གི་མི་ཞིག་
འ�ིད་ནས། དེ་མཉམ་�་མ�ན་འ�ིགས་བཞག་ནས་ཁོ་དམ་ཚ�ག་ཅན་�་གནས་�ིར་མནའ་བ�ེལ་�་བ�ག་གོ 
ཁོང་གིས་མི་གཙ�་ཆེ་ཚ�་བཙན་ཉར་�ིས་སོ། �ལ་ཁབ་�ར་�་ལངས་པ་ལས་འགོག་པ་དང་མ�ན་འ�ིགས་�ང་
�ར་ངེས་བ�ན་བཟོས་སོ། 15འོན་�ང་ཡ་�་�འི་�ལ་པོས་ངོ་ལོག་�བ་པ་དང་ཨི་ཇིབ་�ལ་�་�་དང་དམག་
ད�ང་འ�ོན་ཆེ་ལེན་པར་བང་ཆེན་བཏང་ངོ་། ཁོ་�ལ་བར་འ�ར་རམ། ཁོའི་བསམ་དོན་�བ་�ི་རེད་དམ། ཁོས་
མ�ན་འ�ིགས་ལ་བ�ི་མེད་�ེད་མི་�བ་པ་དང་ཉེས་ཆད་མེད་པར་ཐར་མི་�བ་བོ། 16�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ང་ནི་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་དངོས་ཡིན་�བས་�ལ་པོ་དེ་བྷེ་བྷི་ལོ་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

ནི་ཡ་�་�ོངས་བར་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་ཁོང་རང་�ལ་�ིར་བཀོད་མཁན་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་
མཉམ་�་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དང་མ�ན་འ�ིགས་ལས་འགལ་ཡོད། 17བྷེ་བྷི་ལོན་པ་ཚ�ས་མི་མང་པོ་གསོད་
པའི་ཆེད་ས་ལས་བཟོས་ནས་ས་དོང་�ས་�བས་ཨི་ཇིབ་�ལ་པོའི་�ོབས་�གས་ཅན་�ི་དམག་ད�ང་གིས་�ང་
དེ་ལ་བྷེ་བྷི་ལོན་པ་མཉམ་�་དམག་འཐབ་�་�ར་རོགས་�ེད་མི་�བ་བོ། 18ཁོང་གིས་རང་གི་བཞག་པའི་དམ་
བཅའ་དང་མ�ན་འ�ིགས་བཅས་ལ་འགལ་ཡོད། འདི་ཚ�་ཚང་མ་ཁོང་གིས་གནང་བའི་�ེན་�ིས་ད་ཆ་ཁོང་ཐར་
མི་�བ་བོ། 19�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ང་ནི་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་
དངོས་ཡིན་�བས་ཁོས་ངའི་མིང་ཐོག་�ང་�་�འི་དམ་བཅའ་�ིས་པའི་མ�ན་འ�ིགས་དང་འགལ་བས་ངས་ཁོ་
ལ་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 20ངས་ཁོ་ལ་བ�ང་�ར་�ོན་པའི་�ི་བ�མ་�་ཡིན། ངས་ཁོ་བྷེ་བྷི་ལོན་�་འ�ིད་
ནས་དེར་ཁོ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོས་ང་ལ་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བ་�ིས་ཡོད་དོ། 21ཁོའི་
དམག་མི་ལེགས་ཤོས་�མས་དམག་སར་གསོད་པ་དང་། གསོན་པོར་གནས་པ་ཚ�་�ོགས་ཚང་མར་ཁ་འཐོར་བར་
འ�ར་རོ། དེ་ནས་�ོད་�ིས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ༎  

དཀོན་མཆོག་གི་རེ་བའི་ཞལ་བཞེས།  

22�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། འ�མ་ཤིང་རིང་པོའི་�ེ་
མོ་ངས་�ངས་ནས། �ེ་བཞིན་པ་ཡི་�་�་བཅོག་པར་�། དེ་ནི་ང་ཡིས་རི་མཐོའི་�ེང་�་འ�གས། 23ཨིསི་�ཱཨེལ་
རི་བོ་མཐོ་ཤོས་�ེང་�་འ�གས། ཡལ་ག་�ེས་ཤིང་ས་བོན་ཐོག་འ�ར་ཞིང་། འ�མ་ཤིང་�ད་�་�ང་བ་ཞིག་�་
འ�ར། �ི�་འ�་མིན་�་ཚ�གས་དེར་གནས་ནས། དེ་ཡི་བསིལ་�ིབ་འོག་�་�ང་�ོབས་�ེད། 24�ལ་�ི་ཤིང་�ོང་
ཡོངས་�ོགས་�ིས་ང་ནི། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར། ང་ཡིས་ཤིང་�ོང་རིང་པོ་ཚ�་བཅད་ཅིང་། 
ཤིང་�ོང་�ང་བར་རིང་པོ་�ེ་བར་�། ཤིང་�ོང་�ང་�་ཚ�་ནི་�མ་པར་�། ཤིང་�ོང་�མ་པོ་�ང་�ར་འ�ར་བར་
�། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིས་�ས་པ་ཡིན། ཇི་�ར་�ས་པ་�མས་ནི་ངས་�འོ༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 18 

རང་རང་གི་ལས་འགན།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ག�ངས་པ། 2ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�་མི་མང་ཚ�་ཡང་ཡང་གཏམ་དཔེ་དེའི་
བཤད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། ཕ་མ་ཚ�་�ན་འ�མ་�ར་པོ་ཟས་ཡོད་མོད། འོན་�ང་དེའི་�ོ་བ་�ར་པོ་�་�ག་ཚ�ར་�ང་
ཡོད་དོ། 3�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་དངོས་ཡིན་�བས། �ོད་
ཚ�ར་གཏམ་དཔེ་འདི་ཡང་ཡང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་བཤད་དགོས་མི་ཡོང་ངོ་། 4མི་ཚང་མའི་མི་ཚ�་ང་ཡི་ལག་པར་ཡོད། 
ཕ་མ་ཚ�་དང་�་�་ཚ�འི་མི་ཚ�་བཅས་པར་ང་ཡི་ལག་པར་ཡོད། �ིག་པ་�ིས་མཁན་མི་དེ་རང་འཆི་�་ཡིན་ནོ། 
5དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན་དངོས་འ�ེལ་�ི་མི་བཟང་པོ་དང་�ང་བདེན་དང་�ང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང། 6ཁོས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�་འ�ར་མི་མཆོད་དོ། ཡང་ན་འགག་�་�ེད་པའི་�་ཁང་�་�ལ་བའི་དམར་མཆོད་མི་ཟའོ། ཁོས་
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མི་གཞན་�ི་�ང་མར་བ�་འ�ིད་མི་�ེད་པ་དང་། �ད་མེད་�ི་�་མཚན་ཡོང་�བས་འ�ིག་�ོད་མི་�ེད་དོ། 
7ཁོས་གཞན་ལ་མགོ་བ�ོར་མི་གཏོང་བ་དང་�་ལ་ཡང་འ�ོག་བཅོམ་མི་�ེད་པ་དང་�ན་ལོན་གཡར་མཁན་�ིས་
གཏའ་མ་བཞག་པ་དེ་�ིར་ལོག་�ེད་དོ། �ོགས་པར་ཁ་ཟས་གཏེར་བ་དང་གཅེར་�ར་གོས་�ིན་པ་དང་། 8ཁོས་
མཁེ་བཟང་གི་ཆེད་�་ད�ལ་མི་གཡར་བ་དང་། ཁོས་ངན་ལས་�ི་�་བ་མི་�ེད་པ་དང་། འ�གས་�ོད་ལ་�ང་
པོའི་ཐག་བཅོད་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 9མི་དེས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་དང་། བཀའ་�ིམས་ལ་ཟབ་ཟབ་�ིས་�ང་བ�ི་
�ེད་པ་དང་། ཁོ་�ང་�ན་ཡིན་པས་འཚ�ར་བར་འ�ར་ཞེས། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་
གནང་ངོ་། 10གལ་ཏེ་མི་དེ་ལ་�་འ�ོག་བཅོམ་�་མཁན་དང་མི་གསོད་མཁན་དང་། 11ཁོའི་རང་གི་ཕས་ནམ་
ཡང་མ་�ས་པའི་ལས་ཀ་དེ་ཚ�་�་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་འགག་�་ཡོད་པའི་�་ཁང་ནང་དམར་མཆོད་
�ལ་བ་�མས་ཟ་བ་དང་གཞན་�ི་�ང་མར་བ�་འ�ིད་�ེད་པ་དང་། 12ཁོས་ད�ལ་པོར་མགོ་བ�ོར་གཏོང་བ་
དང་། འ�ོག་བཅོམ་�ེད་པ་དང་། �ན་ལོན་གཡར་མཁན་�ི་གཏའ་མ་བཞག་པར་བདག་ཉར་�ེད་པ་དང་། ཁོས་
�ི་པའི་�་ལ་མཆོད་�ལ་�ི་�་ཁང་�་འ�ོ་བ་དང་། �ག་�ོའི་�་འ�་ཚ�ར་མཆོད་པ་དང་། 13མཁེ་བཟང་གི་ཆེད་
�་ད�ལ་�་ལོན་གཏོང་བ་དང་། ཁོ་འཚ�ར་བར་འ�ར་རམ། ཁོ་བདེན་པར་འཚ�ར་བར་མི་འ�ར། ཁོས་�་�ོའི་�་
བ་འདི་ཚ�་ཚང་མ་�ིས་པར་བ�ེན། ཁོ་འཆི་བར་འ�ར། ཁོ་རང་འཆི་བའི་འགན་དེ་ཁོ་རང་ལ་ཡོད་དོ། 14ད་
དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན་མི་གཉིས་པ་དེ་ལ་�་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་རང་གི་ཕས་�ས་པའི་�ིག་པ་ཚང་མ་
མཐོང་ན་ཡང་ཁོས་དེའི་མིག་དཔེའི་�ེས་�་མི་འ�ག་གོ 15ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�་འ�་ཚ�ར་མི་མཆོད་པ་
དང་འགག་�་ཡོད་པའི་�་ཁང་�་དམར་མཆོད་�ལ་བ་མི་ཟ་བ་དང་། མི་གཞན་�ི་�ང་མར་བ�་འ�ིད་མི་�ེད་
པ་དང་། 16ཡང་ན་�་ཞིག་ལ་མནར་གཅོད་མི་གཏོང་བ་དང་འ�ོག་བཅོམ་མི་�ེད་པ་དང་། ཁོས་�ན་ལོན་
གཡར་མཁན་�ི་གཏའ་མ་བཞག་པ་དེ་�ིར་ལོག་�ེད་དོ། ཁོས་�ོགས་པར་ཁ་ཟས་�ེར་བ་དང་གཅེར་�ར་གོས་
�ིན་ནོ། 17ཁོས་ངན་ལས་མི་�ེད་པ་དང་། མཁེ་བཟང་གི་ཆེད་�་�ན་ལོན་མི་གཡར་བ་དང་། ཁོས་ངའི་བཀའ་ལ་
ཉན་པ་དང་བཀའ་�ིམས་�ང་བར་�ེད་དོ། ཁོའི་ཕའི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་ཁོ་མི་འཆི་བར་ཁོ་ངེས་གཏན་འཚ�་བར་
འ�ར་རོ། 18�ོགས་གཞན་ལ་ཁོའི་ཕས་གཞན་ལ་མགོ་བ�ོར་བཏང་བ་དང་། འ�ོག་བཅོམ་�ས་པ་དང་། ཚང་
མར་ཏག་�་ངན་པ་�ིས་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་རང་རང་ཉིད་�ིས་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་ཁོ་འཆི་བ་ཡིན་ནོ། 19འོན་�ང་
�ོད་�ིས་ཁོའི་ཕའི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་�ས་ཅི་ལ་�ག་བ�ལ་�ོང་མི་དགོས་སམ་ཞེས་�ིས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ལན་
�་�ས་�ང་པོ་དང་བཟང་པོ་ཡིན་པ་འབའ་ཞིག་�ིས་ཡོད་པ་དང་། ཁོས་ངའི་བཀའ་�ིམས་�ང་བ་དང་ནན་
ཏན་�ིས་དེ་ཚ�འི་�ེས་�་འ�ག་པའི་དབང་གིས་ཁོ་ཏན་ཏན་འཚ�་བར་འ�ར་རོ། 20�ིག་པ་�་མཁན་དེ་འཆི་
བར་འ�ར། ཕའི་�ིག་པའི་�ག་བ�ལ་དེ་�ས་�ོང་མི་དགོས་པ་དང་། �འི་�ིག་པའི་�ག་བ�ལ་དེ་ཕས་�ོང་མི་
དགོས་སོ། མི་བཟང་པོས་ལས་བཟང་པོ་�ིས་པར་�་དགའ་�ིན་པ་དང་། མི་ངན་པས་ལས་ངན་པ་�ིས་པར་�ག་
བ�ལ་�ོང་དགོས་སོ། 21མི་ངན་པ་ཞིག་གིས་�ིག་པ་ཚང་མ་�ངས་ནས་ཁོས་ངའི་བཀའ་�ིམས་�མས་�ང་བ་
དང་། ཁོས་�ང་པོ་དང་བཟང་པོ་ཇི་ཡིན་པ་�ས་པ་ཡིན་ན་ཁོ་འཆི་བར་མི་འ�ར་ཁོ་ངེས་པར་གསོན་པོར་གནས་
པར་འ�ར། 22ཁོའི་�ིག་པ་ཚང་མ་བཟོད་གསོལ་གནང་བ་དང་ཁོ་འཚ�་བར་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོས་�ང་པོ་
ཇི་ཡིན་པ་�ིས་ཡོད་དོ། 23�ོད་�ི་བསམ་�ོར་མི་ངན་པ་ཞིག་འཆི་བར་ང་དགའ་གི་རེད་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། 
ཞེས་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འ�ི་བ་ཡིན། དེ་�ར་མ་ཡིན། ཁོས་འ�ོད་པ་�ེས་ནས་འཚ�་བར་
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འདོད་པ་དེ་ངས་མཐོང་འདོད་ཡོད་དོ། 24འོན་�ང་མི་�ང་�ན་ཞིག་གིས་བཟང་པོ་�་�་མཚམས་འཇོག་�ས་
ནས་མི་ངན་པ་ཚ�ས་�ེད་པའི་�ག་�ོའི་ལས་�མས་�་འགོ་འ�ག་པ་ཡིན་ན། ཁོ་འཚ�་བར་�ོད་�བ་བམ། ངེས་
གཏན་�ོད་མི་�བ། ཁོས་བཟང་པོ་�ས་པ་�མས་གང་ཡང་�ན་པར་མི་འ�ར། ཁོའི་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བ་དང་
�ིག་པ་�ིས་པའི་�ེན་�ིས་ཁོ་འཆི་བར་འ�ར་རོ། 25འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོས་ཇི་�ར་མཛད་པ་�མས་�ང་
བདེན་མིན་ཞེས་ཟེར་རམ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ོད་ཚ�་ང་ལ་ཉོན་ཞིག། �ོད་ཚ�འི་བསམ་�ོར་ངའི་�ེད་�གས་�མས་
�ང་བདེན་མ་རེད་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། �ང་བདེན་མིན་པ་དེ་�ོད་ཚ�འི་�ེད་�གས་དེ་ཡིན། 26མི་�ང་�ན་
ཞིག་གིས་བཟང་པོ་�་�་མཚམས་འཇོག་�ིས་ནས་ངན་པ་�ེད་འགོ་འ�ག་པ་ཡིན་ན་ཁོ་འཆི་བར་འ�ར། ཁོས་
ལས་ངན་པ་�ས་པའི་�ེན་�ིས་ཡིན་ནོ། 27མི་ངན་པ་ཞིག་གིས་�ིག་པ་�་�་མཚམས་འཇོག་�ིས་ནས་�ང་
བདེན་ཇི་ཡིན་�ིས་པ་ཡིན་ན་ཁོས་རང་�ོག་�ོབས་པ་ཡིན་ནོ། 28ཁོས་རང་གིས་ཇི་�ེད་པ་ཤེས་ནས་�ིག་པ་�་�་
མཚམས་འཇོག་པས་ཁོ་ངེས་གཏན་མི་འཆི་བར་�་མ�ད་འཚ�་བར་འ�ར། 29ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོའི་
ཇི་�ར་གནང་བ་�ང་བདེན་མིན་ཞེས་བ་དང་། �ོད་ཚ�འི་བསམ་�ོར་ངའི་�ེད་�གས་དེ་�ང་བདེན་མ་རེད་
བསམ་�ི་འ�ག་གམ། དངོས་འ�ེལ་�ོད་ཚ�འི་�ེད་�གས་�མས་�ང་བདེན་མ་ཡིན་ནོ། 30ད་ང་�་ན་མེད་པའི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ོད་ཚ�ར། �ོད་ཚ�་རེ་རེར་ཇི་�ར་�ིས་པར་�ིམས་གཅོད་�་�་ཡིན 
�ོད་ཚ�ས་�ེད་བཞིན་པའི་ལས་ངན་པ་�མས་ལས་ཁ་བ�ར་ནས་�ོད་ཚ�འི་�ིག་པས་�ོད་ཚ�ར་མེད་པར་བཟོ་�་
མ་འ�ག་ཅིག 31�ོད་ཚ�ས་�ེད་བཞིན་པའི་ལས་ངན་པ་�མས་�ངས་ནས་སོ་སོར་སེམས་དང་�ིང་གསར་པ་
ཐོབ་པར་�ོས་ཤིག ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ོད་ཚ�་ཅི་ལ་འཆི་བར་འདོད་དམ། 32ང་ནི་�ོད་ཚ�་�་ཡང་འཆི་བར་མི་འདོད་
ཅེས་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ངོ་། �ོད་ཚ�འི་�ིག་པ་ལས་ཁ་བ�ར་ནས་འཚ�་བར་
�ོས་ཤིག།  
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�ག་བ�ལ་�ི་མ�ར་མ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�ས་གཉིས་�ི་ཆེད་�་�ག་བ�ལ་�ི་མ�ར་མ་ལེན་ཞིག་
ག�ངས་སོ། 2�ེད་�ི་མ་ནི་སེང་གེའི་མ་དང་འ�། མོ་ཡིས་སེང་�ག་སེང་གེ་གཞོན་པའི་�ོད་�་�ོངས། 3མོ་ཡིས་
སེང་�ག་�ོངས་ཞིང་�ི་ར་�བ་�་བ�བས། ཁོ་ནི་མི་�མས་ཟ་མཁན་ཞིག་�་འ�ར། 4མི་རིགས་ཚ�་ཡིས་ཁོ་ཡི་
�ོར་ལ་ཐོས། དོང་ཞིག་�ས་པས་�ི་ནང་ཁོ་ལ་བ�ང་། དེ་ཚ�ས་�གས་�ས་ཨི་ཇིབ་�ལ་�་འ�ད། 5མོ་ཡིས་རེ་བ་
མ་�ོགས་བར་�་�གས། དེ་ནས་མོ་ཡིས་སེང་�ག་གཞན་ཞིག་�ོངས། ཁོ་ནི་སེང་གེ་འཇིགས་�ང་ཞིག་�་འ�ར། 
6ཁོ་ནི་འཚར་ལོངས་ཆ་ཚང་�ང་བའི་�བས། ཁོ་ནི་སེག་གེ་གཞན་མཉམ་འ�མས་ནས་སོང་། ཁོ་ཡང་�ི་ར་བ�བ་
�་�བ་ནས་མི་ཤ་ཟ་མཁན་འ�ར། 7ཁོ་ཡིས་མཁར་བཤིགས་�ོང་�ེར་�ང་གོག་བཟོས། ཁོ་ཡི་ངར་�ད་ཐོས་
�བས་�ལ་མི་འཇིགས། 8མི་རིགས་ཁོ་ལ་འཐབ་འཛ�ངས་�ེད་པར་འཛ�མས། ས་�ོགས་�ན་ནས་མི་མང་�ེབས་
ཡོང་བས། དེ་ཚ�ས་�ི་ར་�བ་�འི་�་བ་བ�མས། དེ་ཚ�འི་�ིའི་ནང་ཁོ་ལ་བ�ང་ངོ། 9དེ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་�གས་�་ཞིག་
ནང་�གས། ཁོ་ལ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་�ང་�་འ�ིད། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་�ི་རི་བོའི་�མས་�ེང་�། ཁོ་ཡི་ངར་
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�ད་ནམ་ཡང་མི་ཐོས་ཆེད། དེ་ཚ�ས་ཁོ་ལ་�ང་�ོབས་�ིས་ནས་བཞག། 10�ོད་�ི་མ་ནི་�གས་�འི་ཉེ་འ�མ་
བ�གས། �ན་ཤིང་�་�་ཞིག་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན་�་ནི་འབོལ་པོ་ཡོད། �ན་ཤིང་དེ་ལ་ལོ་མ་འ�ས་�ས་
བ�མ། 11དེ་ཡི་ཡལ་ག་�མས་ནི་བ�ན་པོ་ཡོད། �ལ་པོའི་འཁར་�གས་ཡོང་�ིར་�ེས་ཞིང་ཡོད། �ན་ཤིང་�ིན་
པར་�ག་པའི་རིང་པོར་ཆགས། ལོ་མ་རིང་པོ་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཐོང་། 12�ོ་བའི་ལག་པས་དེ་ཡི་�་ནས་བཏོན། 
དེ་ནི་ས་ཡི་ཁ་�་ད�གས་ནས་བཞག། ཤར་�ང་གིས་ནི་དེ་ཡི་འ�ས་�་བ�མ། དེ་ཡི་ཡལ་ག་�མས་ནི་བཅད་དོ། 
དེ་ཚ�་�མ་ནས་མེ་ལ་�ས་ཤིང་ཡོད། 13ས་དེ་�མ་པོ་དང་ནི་�་མེད་�ལ། མི་མེད་�ང་�ོང་ནང་�་བ�གས་ཡོད་
དོ། 14�ན་ཤིང་�ོང་པོར་མེ་ནི་འབར་བ་དང། དེ་ཡིས་ཡལ་ག་དང་ནི་འ�ས་�མས་ཚ�ག། ཡལ་ག་བ�ན་པོ་�ར་
ཡང་མི་ཡོང་ངོ་། དེ་ཡི་�ལ་པོའི་འཁར་�གས་�ར་མི་ཡོང་། འདི་ནི་�ག་བ�ལ་�ི་མ�ར་མ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་དེ་
ཡང་ཡང་ལེན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  
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གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་དང་མིའི་ངོ་�ོལ།  

1དེ་ནི་ང་ཚ�འི་བཙན་�ོལ་�ི་ལོ་བ�ན་དང་�་བ་�་པའི་ཉིན་བ�་པའི་�བས་�། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�ེའི་འགོ་
འ�ིད་འགའ་ཤས་ངའི་སར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་�ོར་གོ་བ�ར་�ེད་པར་ཡོང་བ་དང་། དེ་ཚ�་
ངའི་མ�ན་�་མར་བ�ད་དོ། 2དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ནི། 3ཁོང་གིས་�ེ་མི་
�ག་པའི་�ེ་བོ་འདི་ཚ�་ལ་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་ག�ངས་བཞིན་ཡོད་པ་�ོས་ཤིག �ོད་ཚ�་
འདིར་ངའི་འདོད་པ་འ�ི་བར་ཡོང་བར་རེད་དམ། ང་ནི་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་དངོས་ཡིན་�བས། ངས་
�ོད་ཚ�ར་ང་ལ་�ད་ཆ་གང་ཡང་འ�ི་�་འ�ག་�་མིན་ཞེས། ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་
ཡིན་ནོ། 4�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་�ིམས་གཏོང་�ར་�་�ིགས་ཡོད་དམ། དེ་བཞིན་�ོས་ཤིག། དེ་
ཚ�་ལ། དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་�ག་�ོའི་�་བ་�ས་པ་�མས་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག 5དེ་ཚ�་ལ་ངས་ཇི་�ར་�་བཞིན་ཡོད་
པ་བ�ོད་ཅིག། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་འདམས་པའི་�བས་�་ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཁས་ལེན་ཞིག་�ིས་ཡོད། ང་རང་གི་དེ་ཚ�་
ལ་ཨི་ཇིབ་�་གསལ་�ོན་�ིས་ནས་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་�ས་ཡོད་དོ། 
6�བས་དེར་ངས་དེ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་འདོན་�་དང་དེ་ཚ�ར་ངས་འདམས་པའི་�ལ་ཡོངས་�ི་ནང་ནས་ལེགས་ཤོས་
དང་�ག་པོ་དང་། ས་�ད་འཛ�མས་པོ་དེར་�ེ་འ�ིད་�་�འི་ཁས་ལེན་�ིས་ཡོད། 7ངས་དེ་ཚ�་ལ་དེ་ཚ�ས་བ�ེ་བའི་
�ག་�ོའི་�་འ�་�མས་ད�གས་དགོས་པ་དང་། ཨི་ཇིབ་�ི་�་�ན་མ་མཉམ་�་རང་ཉིད་མི་གཙང་བ་མ་བཟོ་
ཞེས་�ས་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ། 8འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་
ངོ་�ོལ་�ས་ནས་ངས་བཤད་པར་ཉན་�ར་ཁས་ལེན་མ་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་�ག་�ོའི་�་འ�་ཚ�་ཕར་མ་ད�གས་པ་
དང། ཡང་ན་ཨི་ཇིབ་པའི་�་པའི་�་�མས་�ངས་མེད་དོ། དེར་ཨི་ཇིབ་�་ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ོ་བའི་�ས་�གས་�ི་
འཚ�ར་བ་�་�འི་�་�ིགས་ཡོད། 9འོན་�ང་ངས་དེ་�ར་�ས་མེད། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་གནས་�ོད་�་�ལ་�ི་
མི་མང་ཚ�འི་�ོད་�་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་ངས་དེ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་འདོན་�ི་ཡིན་ཞེས་གསལ་�གས་�ས་
ཡོད་�བས་ངའི་མིང་ལ་དམའ་འབེབས་ཡོང་�་ཡིན་ནོ། 10དེར་བ�ེན་ངས་དེ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ནས་འ�ོག་
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�ོང་�་�ེ་འ�ིད་�ས་པ་ཡིན། 11ངས་དེ་ཚ�་ལ་བཀའ་བ�བ་ནས་ངའི་བཀའ་�ིམས་�ོང་དར་�ད་ཡོད་པས། དེ་
ལ་ཉན་མཁན་�མས་ལ་�ོག་ཐོབ་པར་འ�ར་རོ། 12ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�་དམ་པ་བཟོ་མཁན་ཡིན་པ་
�ན་གསོ་�ེད་པའི་ཆེད་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་ལ་�ང་བ�ི་�་�་དེ་ང་ཚ�འི་དབར་�ི་མ�ན་�ིགས་�ི་�ག་མཚན་
འཇོག་ཡོད་དོ། 13འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་འ�ོག་�ོང་ནང་ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་ཡོད། དེ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་�ིམས་དང་
འགལ་བས་ངའི་བཀའ་ལ་ཁས་ལེན་�ིས་མེད་དོ། དེ་ཚ�་ལ་�ང་བ�ི་�་མཁན་ཚ�ར་�ོག་ཐོབ་པར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་
ངལ་གསོ་བའི་ཞག་བ�ི་མེད་ཆ་ཚང་�ས་ཡོད། འ�ོག་�ོང་�་ངས་དེ་ཚ�་ལ་ང་�ོ་བའི་�ས་�གས་�ི་འཚ�ར་བ་
ཡོང་བ་�་�་དང་དེ་ཚ�་མེད་པར་བཟོ་�འི་�་�ིགས་ཡོད་དོ། 14འོན་�ང་ངས་དེ་�ར་�ིས་མེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་
ན། ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཨི་ཇིབ་ནས་�ེ་འ�ིད་�ས་པ་མཐོང་མཁན་�ི་མི་རིགས་ཚ�འི་�ོད་�་ངའི་མིང་ལ་དམའ་
འབེབས་ཡོང་�་ཡིན་ནོ། 15དེར་བ�ེན་ངས་འ�ོག་�ོང་�་དེ་ཚ�་ལ་�ད་པའི་�ལ་�ི་ནང་ནས་ལེགས་ཤོས་དང་
�ག་པོ་དང་ས་�ད་འཛ�མས་པའི་�ལ་དེར་མ་འ�ིད་�འི་དམ་བཅའ་�ིས་པ་ཡིན་ནོ། 16དེ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་
མ་བ�ི་བ་དང་ངའི་བཀའ་�ིམས་དང་འགལ་བ་དང་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་བ�ི་མེད་ཆ་ཚང་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་
�་འ�ར་མཆོད་�ར་འདམས་པ་ཡིན་�བས་དམ་བཅའ་དེ་�ིས་པ་ཡིན་ནོ། 17འོན་�ང་དེ་ཚ�་ལ་�ིང་�ེ་�ེས་
�ང་། ངས་དེ་ཚ�་ལ་འ�ོག་�ོང་�་མི་གསོད་�འི་ཐག་གཅོད་�ས་པ་ཡིན། 18དེའི་ཚབ་ལ་དེ་ཚ�འི་�ོད་�ི་�ེ་བོ་ན་
གཞོན་ཚ�ར་�ོད་རང་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་བཟོས་པའི་�ིམས་ལ་�ང་བ�ི་མ་�ེད་ཅིག དེ་ཚ�འི་�གས་�ོལ་�ི་�ེས་�་
མ་འ�ངས་ཤིག། �ོད་རང་ཚ�ར་དེ་ཚ�འི་�་འ�ས་མི་གཙང་བ་བཟོ་�་མ་འ�ག་ཅིག་ཅེས་ཉེན་བ�་བཏང་ཡོད་དོ། 
19ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ། ངའི་བཀའ་�ིམས་དང་བཀའ་ལ་ཉོན་ཞིག། 
20ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དེ་བཞིན་ང་ཚ�འི་དབར་བཞག་པའི་དམ་བཅའི་�གས་�་མཚ�ན་པ་དང་དེས་ང་གཅོ་བོ་
དཀོནམ་ཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་�ོད་ཚ�་ལ་�ན་གསོ་�ེད་པར་འ�ར། དེ་�ེན་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་
དམ་པར་བཞོག་ཅིག། 21འོན་�ང་མི་རབས་དེ་�ང་ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་སོ། དེ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་�ིམས་དང་འགལ་
བ་དང་། �ས་ཉན་�ང་�ོག་ཐོབ་པའི་ངའི་བཀའ་ལ་�ང་བ�ི་�ིས་མེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་
བ�ི་མེད་�ས་པ་དང་། ངས་འ�ོག་�ོང་དེ་རང་ལ་ང་�ོ་བའི་�ས་�གས་�ིས་འཚ�ར་བ་ཡོང་བ་�་�་དང་ཚང་
མར་གསོད་�ར་�་�ིགས་ཡོད་དོ། 22འོན་�ང་ངས་དེ་�ར་�ས་མེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་
ཨི་ཇིབ་ནས་འ�ིད་པ་མཐོང་མཁན་�ི་མི་རིགས་ཚ�འི་�ོད་�་ངའི་མིང་ལ་དམའ་འབེབས་ཡོང་�་ཡིན་ནོ། 
23དེར་བ�ེན་ངས་འ�ོག་�ོང་�་དམ་བཅའ་གཞན་ཞིག་བཞག་པ་ཡིན། ངས་དེ་ཚ�་ལ་འཛམ་�ིང་ཡོངས་ལ་ཁ་
གཏོར་�འི་དམ་བཅའ་�ིས་ཡོད། 24ངས་དེ་�ར་�ིས་དགོས་དོན་ནི་དེ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་ཁས་ལེན་མ་�ས་པ་
དང་། ངའི་བཀའ་�ིམས་དང་འགལ་ཞིང་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་བ�ི་མེད་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་ཞབས་
�་�ེད་པའི་�་འ�་དེ་ཚ�་རང་ལ་མཆོད་�ི་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས་ཡིན་ནོ། 25དེ་ནས་ངས་དེ་ཚ�་ལ་བཟང་པོ་མེད་
པའི་བཀའ་�ིམས་དང་�ོག་མི་ཐོབ་པའི་བཀའ་�མས་�ད་པ་ཡིན། 26ངས་དེ་ཚ�འི་རང་གི་འ�ལ་བས་དེ་ཚ�་རང་
ཉིད་ལ་མི་གཙང་བ་བཟོས་བ�ག་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་རང་གི་�ོན་�ེས་�ི་�་ཚ�་ཡང་དམར་མཆོད་འ�ལ་�་འ�ག་
གོ དེ་ནི་དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་ཆད་དང་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་�ོན་ཆེད་ཡིན་ནོ། 27དེ་བས་ན་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་
བོ་�ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�་བ་�མས་ཤོད་ཅིག དེ་ནི་
དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བའི་ཐོག་ནས་ང་ལ་དམའ་འབེབས་�ས་པའི་ལམ་གཞན་པ་ཞིག་
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ཡིན་ནོ། 28ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ོད་�་ཁས་ལེན་�ིས་པའི་�ལ་དེར་འ�ིད་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�ས་རི་མཐོ་པོ་དང་ཤིང་�ོང་
�ང་�་མཐོང་�བས་དེ་ཚ�་ཚང་མར་དམར་མཆོད་�ལ་ལོ། དེ་ཚ�ས་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་དང་འ�ལ་བ་�ར་
འ�ེར་ཡོང་བའི་�ན་ཆང་གིས་ང་�ོ་�་འ�ག་གོ 29ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ོད་ཚ�་འ�ོ་སའི་ས་གནས་མཐོ་པོ་དེ་ཚ�་ཅི་
ཡིན་ཞེས་�ིས་པ་དང་། དེ་ནས་བ�ང་ད་�་བར་དེ་ཚ�ར་ས་ཆ་མཐོ་པོ་ཞེས་�གས་སོ། 30ད་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་ང་
�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�་བ་ཤོད་ཅིག �ོད་ཚ�ས་ཅི་ལ་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ས་�ེད་པའི་
�ིག་པ་ད་ག་རང་�ས་ནས་དེ་ཚ�འི་�་འ�འི་�ེས་�་ཅི་ལ་�གས་པ་ཡིན་ནམ། 31�ས་དེ་རིང་གི་བར་�ོད་ཚ�ས་
འ�ལ་བ་ད་ག་རང་འ�ལ་བ་དང་མེའི་ད�ིལ་�་རང་གི་�ག་�་ཚ�་ལ་མཆོད་པར་�ལ་ནས་�་འ�་ད་ག་རང་
མཉམ་�་�ོད་རང་མི་གཙང་བ་བཟོ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་ད་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ོད་ཚ�་ངའི་སར་ངའི་�གས་
དགོངས་ཇི་ཡིན་འ�ི་བར་ཡོང་ངོ་། ངེས་གཏན་ཡོད་པ་�ར་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་འཚ�་བཞིན་
པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་�བས། ངས་�ོད་ཚ�ར་ང་ལ་གང་ཡང་འ�ི་�་འ�ག་�་མིན་ནོ། 32�ོད་ཚ�་མི་རིགས་
གཞན་ཚ�་དང་�ལ་གཞན་ལ་བ�ད་མཁན་ཤིང་�ོང་དང་�ག་ཚ�ར་མཆོད་མཁན་�ར་ཡོང་�ར་ཐག་བཅད་ཡོད། 
འོན་�ང་དེ་�ར་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་ངོ་༎  

དཀོན་མཆོག་གིས་ཉེས་ཆད་དང་བཟོད་གསོལ།  

33བདེན་པར་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་དངོས་ཡིན་�བས། ང་�ོ་
བའི་�བས་�་ངའི་མ�་�ོབས་ཡོངས་�ི་�ས་�གས་ཆེན་པོས་ངས་�ོད་ཚ�འི་�ེང་དབང་བ�ར་�ེད་�ི་ཡིན། 
34ངས་�ོད་ཚ�་མཉམ་�་བ�ས་ནས་�ོད་ཚ�་ཁ་འཐོར་ནས་གནས་�ལ་ཚང་མ་ནས་�ིར་འ�ིད་�བས་�ོད་ཚ�ར་
ངའི་མ�་�ོབས་དང་ངའི་�ོ་བ་�ོན་�་ཡིན་ནོ། 35ངས་�ོད་ཚ�་མི་རིགས་�མས་�ི་འ�ོག་�ོང་�་འ�ིད་ནས་
དེར་�ོད་ཚ�འི་མ�ན་�་�ོན་བ�ོད་�་�་ཡིན་ནོ། 36ངས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་སི་ནཨེའི་འ�ོག་�ོང་�་ཇི་�ར་
�ོན་བ�ོད་�ེད་པ་�ར་ད་ཆ་�ོད་ཚ�ར་�ོན་བ�ོད་�་�་ཡིན་ནོ། ཞེས་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
བཀའ་གནང་ངོ་། 37ངས་�ོད་ཚ�ར་དབང་བ�ར་བ�ན་པོ་�་�་དང་། ངའི་དམ་བཅའ་ལ་བ�ི་བ�ར་�་�་
འ�ག་�་ཡིན་ནོ། 38ངས་�ོད་ཚ�འི་�ོད་ནས་ངོ་ལོག་མཁན་དང་�ིག་ཅན་ཚ�་�ིར་འ�ིད་�་ཡིན་ནོ། ངས་དེ་ཚ�་
ད་�་�ོད་ཚ�་བ�ད་པའི་�ལ་ཚ�་ནས་�ིར་འདོན་�་�་ཡིན་ཡང་ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་�་ལོག་འ�ག་�་
མ་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་�ོད་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 39�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བར། ད་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ོད་ཚ�་སོང་ལ་�ོད་ཚ�ས་འདོད་པ་�ར་�ོས་ཤིག �ོད་
ཚ�འི་�་འ�་ཚ�འི་ཞབས་�ི་�ས་ཤིག། འོན་�ང་ངས་ཉེན་བ�་གཏོང་བའི་�ེས་�་�ོད་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་
དགོས་པ་དང་། �ོད་ཚ�འི་�་འ�་ཚ�ར་འ�ལ་བ་�ལ་ནས་ངའི་མིང་དམ་པར་བ�ི་མེད་�་�་དེ་ཚ�་མཚམས་
འཇོག་�ེད་དགོས་སོ། 40དེའི་�ལ་�ི་རི་བོ་དམ་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རི་མཐོ་པོར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�ོད་ཚ�་
ཚང་མས་ང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་བར་�ེད་དོ། ང་�ོད་ཚ�་མཉམ་�་དགའ་བ་དང་། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་དམར་མཆོད་
�མས་དང་�ོད་ཚ�འི་འ�ལ་བ་ལེགས་ཤོས་དང་�ོད་ཚ�འི་དམ་པའི་འ�ལ་བ་འ�ལ་བའི་ངས་རེ་བ་�ེད་དོ། 
41ངས་�ོད་ཚ�་ཁ་གཏོར་བའི་�ལ་ཚ�་ནས་�ིར་འ�ིད་པ་དང་། �ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�་འཛ�མས་�ས་པའི་
�ེས་ལ་�ོད་ཚ�ས་�ེག་པའི་དམར་མཆོད་ལ་ངས་ངོས་ལེན་�ེད་པ་དང་མི་རིགས་ཚ�ས་ང་དམ་པ་ཡིན་པ་མཐོང་
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བར་འ�ར་རོ། 42ངས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་�ོད་�་ཁས་ལེན་�ིས་པའི་�ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་�ིར་འ�ིད་�བས། 
�ོད་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར། 43ད་ནས་�ོད་ཚ�ས་དམའ་འབེབས་ཅན་�ི་�་བ་�ིས་
པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་རང་ལ་མི་གཙང་བ་ཇི་�ར་བཟོས་པ་�མས་�ན་པར་འ�ར། �ོད་ཚ�ས་ངན་པའི་�་བ་�ིས་
པའི་�ེན་�ིས་རང་གིས་རང་ལ་ཞེན་ལོག་�ེས་པར་འ�ར་རོ། 44ངས་ངའི་མཚན་ལ་�ང་�ོབས་�་�འི་ལས་
འ�ལ་�ེད་�བས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�ོད་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་
�ོད་ཚ�འི་�ོད་ངན་དང་ངན་པའི་�་�ོད་ལ་དགོས་ངེས་�ར་�ས་མེད་ཅེས་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་བཀའ་གནང་ངོ་༎  

�ོ་�ོགས་�་མེ།  

45གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ནི། 46�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོ་�ོགས་�་�ོས་ཤིག། �ོ་
�ོགས་ལ་�ོལ་གཏམ་དང་�ོ་�ོགས་�ི་ཤིང་ནགས་ཚ�འི་ཐོག་�ང་�ོན་ཞིག 47�ོ་�ོགས་�ི་ཤིང་ནག་ཚ�ར་ང་�་
ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�་བ་ཉོན་ཞིག་ཅེས་�ོས་ཤིག �ོས་ཤིག། ངས་མེ་ཞིག་�ར་�་དང་
དེས་�ོད་ཚ�འི་ནང་ཡོད་པའི་ཤིང་�ོང་�ང་�་དང་�མ་པོ་བཅས་པ་ཚང་མ་བ�ེགས་པར་�ེད་དོ། དེ་གང་གིས་
�ང་གསོད་པར་མི་�ས་སོ། དེ་ནི་�ོ་ནས་�ང་�་འཕེལ་བ་དང་ཚང་མར་མེ་�ེ་དེའི་ཚ་�ོད་�ི་འཚ�ར་བ་ཡོང་ངོ་། 
48དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མེ་དེ་�ར་བ་དང་�ས་�ང་དེ་གསོད་མི་�བ་པ་མཐོང་བར་འ�ར་རོ། 
49འོན་�ང་ངས་འགོག་ཐབས་�ས་ནས། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་དེ་�ར་�ེད་�་མ་འ�ག་
རོགས་གནང་། ཚང་མས་ངས་གཏམ་དཔེ་ཐོག་ནས་ཤོད་�ི་འ�ག་ཅེས་�ོན་བ�ོད་�ེད་�ི་ཡོད་དོ་ཅེས་�ས་སོ༎  
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གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་རལ་�ི།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ང་ལ་ག�ངས་པ། 2�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་�ོན་བ�ོད་�ོས་ཤིག མི་མང་
གི་མཆོད་�ལ་ལ་�ོན་བ�ོད་�ོས་ཤིག། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ལ་ཉེན་བ�་གཏོང་ཞིག། 3ང་�ོད་ཚ�འི་ད�་བོ་ཡིན་
ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་བ་བ�ོད་ཅིག ངས་རལ་�ི་བཏོན་ནས་�ོད་ཚ�་ངན་པ་དང་བཟང་པོ་དང་
བཅས་པ་འ�་མ�ངས་གསོད་པར་�འོ། 4ངས་རལ་�ིས་�ོ་�ོགས་དང་�ང་�ོགས་ཚང་མར་བེད་�ོད་�ེད་�ི་
ཡིན། 5ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་རལ་�ི་བཏོན་ནས་�བས་ནང་མི་བ�ག་པ་དེ་ཚང་མས་ཤེས་པར་
འ�ར་རོ། 6�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་�ི་སེམས་ཡིད་�ག་པ་�ར་�ད་ངན་འདོན་ཞིག ཚང་མས་མི་གི་མཐོང་སར་
�ག་བ�ལ་�ི་�ད་འདོན་ཞིག 7དེ་ཚ�ས་�ོད་�ིས་�ད་ངན་ཅི་ལ་འདོན་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པ་ཡིན་ན། འ�ིན་
ཐོས་པའི་�ེན་�ིས་འདོན་པ་ཡིན་ཞེས་�ོས་ཤིག། འ�ིན་དེ་ཡོང་�བས་དེ་ཚ�འི་སེམས་འཇིགས་པས་ཁེངས་པ་
དང་དེ་ཚ�འི་ལག་པ་འ�ར་འ�ོར་ཆགས་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་སེམས་�གས་ཆགས་པ་དང་དེ་ཚ�འི་�ས་མོ་འདར་བར་
�ེད་དོ། �ས་ལ་བབས་ཡོད་པ་དེ་དེར་ཡོད་ཅེས་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་
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ནོ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བར། 9�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ང་�ོན་ཞིག། མི་མང་ལ་ང་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་བ་འདི་�ར་ཤོད། རལ་�ི་ཞིག་བདར་ཞིང་དེ་ལ་�ི་�ག་ཡོད། 10དེ་ནི་གསོད་པའི་བདར་
བ་དང་། འོད་�བ་པའི་ཆེད་�་�ི་�ག་གོ། ང་ཡི་མི་མང་ཉེན་བ�་དང་ནི་ཉེས་ཆད་ལ། བ�ི་མེད་�ས་�ེན་དགའ་
�ོ་མེད། 11རལ་�ི་བེད་�ོད་�ེད་ཆོག་ཡོང་བའི་�ིར། དེ་ལ་�ི་ཡི་�ག་བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་གསོད་པ་ཚ�འི་ལག་�་
�ོད་པའི་�ིར། དེ་ནི་བདར་ཞིང་�ི་ཡིས་�ག་བཞིན་ཡོད། 12�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་�ག་བ�ལ་�ི་�ད་འདོན་
ཞིག། རལ་�ི་འདི་ནི་ངའི་མི་མང་གི་ཆེད་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་འགོ་འ�ིད་ཡོངས་�ི་ཆེད་ཡིན་ནོ། ང་ཡི་གཞན་
མི་ཚང་མའི་དོན་�་ཡིན། དེ་ཚ�་�མས་�ང་གསོད་པར་འ�ར། ཡིད་�ག་པ་�ོད་ཚ�འི་�ང་ཁོག་བ�ངས་ཤིག། 
13ང་ནི་ང་ཡི་མི་ཚ�ར་�གས་ད�ད་�ེད། དེ་ཚ�ས་འ�ོད་སེམས་མ་�ས་ན། འདི་ཚ�་ཚང་མ་དེ་ཚ�ར་�ང་བར་འ�ར། 
14ད་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ང་བ�ན་�ོས་ཤིག། �ོད་�ིས་ལག་པ་�བ་ཅིང་རལ་�ི་ཡང་ཡང་ག�ས་བར་འ�ར། 
དེ་ནི་གསོད་མཁན་རལ་�ི་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་འཇིགས་�ང་བ�ལ་ཞིང་དེབ་གསོད་གཏོང་མཁན་རལ་�ི་ཡིན། 
15དེས་ངའི་མི་མང་ཚ�འི་སེམས་�གས་ཆགས་པ་དང་འ�ལ་བར་�ེད། ངས་དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ལ་�ོག་�ར་འ�ག་
པའི་རལ་�ི་ཞིག་གིས་འཇིགས་�ང་བ�ལ་བ་དང་གསོད་�ར་�་�ིགས་ཡོད། 16རལ་�ི་�ོ་པོ་�ོད་�ིས་གཡས་
དང་གཡོན་ལ་ག�བས་ཤིག �ོད་རང་�ོགས་གང་སར་ཁ་བ�ར་སར་ག�བས་ཤིག། 17ངས་ལག་པ་ཡང་�བ་�་
དང་ངའི་�ོ་བ་ཞི་བར་�ེད་དོ་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་རལ་�ི།  

18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 19�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ཁོ་ནི་རལ་
�ི་དང་མཉམ་�་ཡོང་�བ་པའི་ལམ་གཉིས་ལ་�གས་�ོབ་ཅིག དེ་ཚ�་གཉིས་ཀ་�ལ་གཅིག་ནས་འགོ་འ�གས་པ་
དགོས་སོ། ལམ་དེ་ཁ་�ེས་སར་�གས་ཞིག་�ོངས་ཞིག། 20གཅིག་གིས་�ལ་པོར་ཨམ་མོན་པའི་�ོང་�ེར་རབ་�ཱར་
�ོན་པ་དང་། གཞན་དེས་ཡ་�་�་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་འཛ�ང་རའི་�ོར་བའི་�ོང་�ེར་ལ་�ོན་དགོས། 21བྷེ་བྷི་ལོ་
ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ལམ་གཉིས་�ེལ་སའི་�གས་�ི་འ�མ་བཞེངས་སོ། ལམ་གང་ནས་ཕེབས་དགོས་�གས་ཞིབ་གནང་
བའི་ཆེད་ཁོང་གིས་མདའ་ད�ག་པ་དང་�་འ�་ཚ�ར་�ོས་བ�ོན་�་བ་དང་དམར་མཆོད་�ལ་བའི་སེམས་ཅན་
�ི་མཆིན་པར་�གས་ཞིབ་མཛད་དོ། 22ད་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ཞེས་�གས་�བ་པའི་མདའ་དེ་�ག་གཡས་པར་བ�ང་
ཡོད། དེས་ཐོན་ནས་ཁོ་ལ་�གས་རི་�ོར་བའི་མ�ང་མ་�་�ིགས་�་�་དང་། ག�ལ་�་�ད་�ོགས་�་དང་། �ལ་
�ོར་�གས་རི་�ོར་བའི་མ�ང་མ་འཛ�ག་�་དང་། ས་ལས་བཟོས་�་དང་ས་དོང་�ད་དགོས་པ་བཅས་ཤོད་�ི་
ཡོད་དོ། 23དེ་ཚ�ས་ཚ�ང་�ིག་བཞག་པའི་�ེན་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་མི་�ེད་དོ། འོན་
�ང་�ང་བ�ན་དེས་དེ་ཚ�་ལ་དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་�ན་གསོ་དང་དེ་ཚ�་བཙན་བ�ང་�་�་ཡིན་པར་ཉེན་བ�་གཏོང་
ཆེད་ཡིན་ནོ། 24འདི་ནི་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�ར་�་བ་ཡིན་ནོ། �ོད་ཚ�འི་�ིག་པ་
�མས་མངོན་གསལ་�ང་ཡོད། ཚང་མས་�ོད་ཚ�་ཉེན་ཅན་ཇི་འ�་ཡིན་པ་ཤེས་པ་དང་། �ོད་ཚ�འི་�་བ་ཐམས་
ཅད་ལས་�ིག་པ་བཏོན་པར་�ེད་པ་དང་། �ོད་ཚ�་ཉེས་ཅན་�་འ�ར་ཡོད་པ་དང་། ངས་�ོད་ཚ�་ད�་བོའི་ལག་
�་�ིས་�ོད་�་�་ཡིན་ནོ། 25ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�ོད་ངན་དང་�ང་བདེན་མེད་པ་�ོད། �ོད་�ི་ཉེས་ཆད་�ི་
�ས་ཚ�ད་མཐའ་མ་དེ་�ེབས་བཞིན་ཡོད། 26ང་�་ན་མེད་པའི་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། �ོད་�ི་
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ཅོད་པན་དང་མགོ་ད�ི་�ད་ཅིག། གང་ཡང་�ར་�ར་འ�་བ་མི་ཡོང་། ད�ལ་པོ་ཚ�ར་དབང་ཆ་�ོད། དབང་
བ�ར་�ེད་མཁན་ཚ�ར་མར་ཕོབ་ཆིག། 27�ང་གོག་�ང་གོག། ངས་�ོང་�ེར་དེ་ལ་�ང་གོག་བཟོ་�་ཡིན། འོན་
�ང་ངས་འདམས་པའི་�ོང་�ེར་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་མཁན་དེ་མ་�ེབས་བར་དེ་�ར་ཡོང་བར་མི་འ�ར། དེ་ནས་
ངས་ཁོ་ལ་དེ་�ིས་�ོད་�་�་ཡིན་ནོ༎  

རལ་�ི་ཞིག་དང་ཨམ་མོན་པ་�མས།  

28�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ང་�ོན་ཞིག། ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་དམའ་
འབེབས་�་མཁན་ཨམ་མོན་པ་ཚ�ར་ཇི་�ར་�་བ་�མས་གསལ་�གས་�ོས་ཤིག དེ་ཚ�་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག། རལ་
�ིས་གཏོར་བཤིགས་�་�་�་�ིགས་ཡོད། གསོད་པ་དང་�ོག་�ར་འོད་�བ་པའི་ཆེད་�། དེ་ལ་�ི་དར་�ིས་ཡོད་
པ་ཡིན་ནོ། 29�ོད་�ི་མཐོང་བ་དེ་�ན་མ་ཡིན་པ་དང་། �ོད་�ིས་�ང་བ�ན་�ིས་པ་�མས་�ན་མ་ཡིན་པ་དང་། 
�ོད་�ག་�བ་ཅན་དང་ངན་པ་ཡིན་པ་དང་། �ོད་�ི་ཉི་མོ་�ོད་�ི་མཐའ་མའི་ཉེས་ཆད་བཏང་བའི་ཉིན་དེ་
�ེབས་བཞིན་ཡོད། རལ་�ིས་�ོད་ཚ�འི་མཇིང་པར་འཁེལ་བར་�ེད་དོ། 30རལ་�ི་�བ་ནང་�ག་ཅིག། ངས་�ོད་
ཚ�ར་བཀོད་པ་དང་�ོད་ཚ�་�ེས་པའི་�ལ་�་�ིམས་གཅོད་�་�་ཡིན་ནོ། 31ངས་ངའི་�ོ་བ་དེ་མེ་འབར་བ་�ར་
�ོད་ཚ�འི་�ེང་གཏོང་�བས་�ོད་ཚ�ར་དེའི་འཚ�ར་བ་ཡོང་བར་འ�ར་རོ། ངས་�ོད་ཚ�་�ག་�བ་ཅན་�ི་གཏོར་
བཤིགས་�་�ར་མཁས་པོ་ཚ�འི་ལག་�་�ིས་�ོད་�་�་ཡིན་ནོ། 32�ོད་ཚ�་མེས་འཇིགས་པར་�ེད་པ་དང་། �ོད་ཚ�་
རང་གི་�ལ་�་�ོད་ཚ�འི་�ག་འདོན་པ་དང་�ས་�ང་�ོད་ཚ�་�ན་པར་མི་�ེད་དོ། ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎  
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ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ིམས་འགལ་�མས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 2�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་མི་གསོད་མཁན་�ི་ཁེངས་པའི་
�ོང་�ེར་ལ་�ིམས་གཅོད་�་�་�་�ིགས་ཡོད་དམ། �ོད་�ིས་མོའི་�ག་�ོའི་ལས་�ིས་པ་�མས་གསལ་པོར་ཤོད་
ཅིག 3ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་�ོང་�ེར་ལ་ཤོད་ཅིག གང་ལ་
ཟེར་ན། �ོད་�ིས་རང་གི་མི་མང་པོ་�ོག་གཅོད་�ིས་པ་དང་། �་འ�ར་མཆོད་ནས་�ོད་རང་ཉིད་ལ་མི་གཙང་
བ་བཟོས་པས་�ོད་�ི་�ས་ཚ�ད་�ེབས་བཞིན་ཡོད། 4�ོག་གཅོད་དེ་ཚ�འི་ཉེས་ཅན་�ོད་ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་
བཟོས་པས་�་འ�འི་�ོ་ནས་�ོད་མི་གཙང་བ་འ�ར་ཡོད་པས་�ོད་�ི་�ས་ཚ�ད་�ེབས་ནས་�ོགས་བཞིན་ཡོད། 
དེའི་�ེན་�ིས་ངས་མི་རིགས་ཚ�ས་�ོད་ལ་མཐོང་�ང་དང་�ལ་ཚང་མས་�ོད་ལ་�མ་འ�ར་ངན་པ་འདོན་�་
འ�ག་གོ 5�ོད་�ི་�ིམས་མེད་�ི་�ེན་�ིས་ངས་ཐག་རིང་�ང་གི་�ལ་�་ཚང་མས་�ོད་ལ་�ང་�ང་�ེད་པ་
དང་། 6ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འ�ིད་ཚང་མས་དེ་ཚ�འི་རང་གི་�ས་�གས་ལ་�ོས་འགེལ་�ི་མི་གསོད་�ེད་དོ། 7�ོང་
�ེར་ནང་�ས་�ང་རང་གི་ཕ་མ་ཚ�ར་བ�ི་�ས་མི་�ེད་པ་དང་། �ོད་�ིས་�ི་�ལ་བ་ཚ�ར་མགོ་བ�ོར་བཏང་བ་
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དང་། �ག་མོ་ཚ�་དང་ད་�ག་ཚ�་ནས་ཁེ་ཕན་ལེན་པར་�ེད་དོ། 8�ོད་�ིས་གནས་དམ་པ་ཚ�ར་�ས་ཞབས་མི་�ེད་
པ་དང་། ངལ་གསོ་བའི་ཞག་�ང་བ�ི་མི་�ེད་དོ། 9�ོད་�ི་མི་མང་འགའ་ཤས་�ིས་གཞན་�ི་ཉེས་པ་�ོག་ཐོག་
གཏོང་བའི་ཆེད་དེ་ཚ�འི་�ོར་�ན་ཤོད་པར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�་འགའ་ཤས་�ིས་�་འ�ར་�ལ་བའི་མཆོད་པ་ཟ་བ་
དང་། དེ་ཚ�་འགའ་ཤས་�ིས་འདོད་ལོག་�ོད་པར་�ེད་པ་དང་། 10དེ་ཚ�་འགའ་ཤས་�ིས་རང་གི་ཕའི་�ང་མ་
མཉམ་�་ཉལ་བར་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�་འགའ་ཤས་�ིས་�ད་མེད་ལ་�་མཚན་ཡོང་�བས་བཙན་དབང་གིས་
འ�ིག་�ོད་�ེད་དོ། 11འགའ་ཤས་�ིས་ལོག་གཡེམ་�ེད་པ་དང་། གཞན་ཚ�ས་རང་གི་�འི་མནའ་མ་ཡང་ན་ཕ་
ཡར་འམ་མ་ཡར་ནས་�ེས་པའི་�ིང་མོ་ཚ�ར་བ�་འ�ིད་�ེད་པ་དང་། 12འགའ་ཤས་�ིས་�་ཆ་ཐོབ་པའི་ཆེད་མི་
གསོད་པ་དང་། འགའ་ཤས་�ིས་དེ་ཚ�འི་རོགས་པ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་�་ལོན་གཡར་བ་ལ་�ེད་ཁ་ལེན་པ་དང་། 
དེ་ཚ�་ནས་མཁེ་ཕན་ལེན་ནས་�ག་པོར་འ�ར་བ་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་བ�ེད་ཡོད་ཅེས་�་ན་མེད་པའི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། 13ངས་�ོད་ཚ�འི་ཇག་ལས་དང་�ོག་གཅོད་ལ་�ོལ་�ིར་�ོག་
པ་�བ་�་ཡིན་ནོ། 14ངས་�ོད་ཚ�ར་ཐག་གཅོད་ཟིན་�ེས་�ོད་ཚ�ར་�ོ་�ོབས་�ག་པ་དང་�ོད་ཚ�འི་ལག་པ་
འདེགས་པའི་�ས་པ་�ོད་ཚ�ར་ཡོད་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་པ་དང་ངས་
རང་གི་བཀའ་�བ་པར་�ེད་དོ། 15ངས་�ོད་�ི་མི་མང་ཚ�་�ལ་ཚང་མ་དང་�ལ་ཁབ་ཚང་མར་ཁ་གཏོར་�་
དང་། �ོད་�ི་ངན་པའི་ལས་�མས་�ིས་པར་མཚམས་འཇོགས་�་�་ཡིན་ནོ། 16དེར་བ�ན་�ལ་ཁབ་གཞན་ཚ�ས་
�ོད་ལ་�ས་བ�ི་མི་�ེད་པ་དང་། འོན་�ང་�ོད་�ིས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ༎  

དཀོན་མཆོག་གི་གཙང་མ་བཟོ་གནང་བའི་མེའི་ཐབ།  

17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 18�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ང་ལ་ཕན་ཐོག་
མེད། དེ་ཚ�་ཕན་མེད་�ི་གསེར་ད�ལ་ཟངས་�གས་�ི་�་ཟངས་དང་�གས་�ིན་དང་�གས་དང་ཞ་ཉེ་བཅས་མེ་
ཐབ་ནང་གཙང་མ་བཟོས་པའི་�ག་མ་ད�ལ་�ར་ཡིན་ནོ། 19དེར་བ�ེན་ད་ཆ་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ངས་དེ་ཚ�་གོང་གསལ་�ར་ཕན་མེད་རེད་ཅེས་བ�ོད་�་ཡིན། ངས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་མཉམ་�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་
འ�ིད་�་ཡིན། 20དེར་གསེར་ད�ལ་དང་ཟངས་དང་�གས་དང་ཞ་ཉེ་དང་�གས་�ིན་བཅས་གཙང་མ་བཟོ་
བའི་མེ་ཐབ་ནང་གོང་�ར་�ངས་�་ཡིན། ངའི་�ོ་བ་དང་ཞེ་�ང་�་གཟེངས་གིས་དེ་དག་ལ་གཏེར་�ོ་བ�ར་བ་
�ར་བ�་�་ཡིན་ནོ། 21ངས་དེ་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�་�་དང་། དེ་ཚ�འི་འོག་�་མེ་�ར་ནས་ངའི་�ོ་བས་དེ་ཚ�་
བ�་�་འ�ག་�་ཡི། 22ད�ལ་མེ་ཐབ་ནང་བ�་བ་�ར་དེ་ཚ�་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་བ�་བ་དང་། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོའི་འཚ�ར་བ་དེ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་པའི་འགོ་འ�ིད་ཚ�འི་�ིག་པ།  

23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཡང་�ར་བཀའ་གནང་བ་ནི། 24�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་དེ་
ཚ�འི་�ལ་མི་གཙང་བའི་�ེན་�ིས་ང་�ོ་བའི་ངང་དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་ཅེས་�ོས་ཤིག 25འགོ་
འ�ིད་ཚ�་ནི་དེ་ཚ�ས་སེམས་ཅན་བསད་པའི་�ེང་ངར་�ད་འདོན་མཁན་�ི་སེང་གེ་དང་མ�ངས་སོ། དེ་ཚ�ས་མི་
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མང་གསོད་པ་དང་ད�ལ་དང་�་ནོར་ཚང་མ་གང་འ�ོག་�བ་�བ་འ�ོག་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་མི་བསད་པ་ལས་
�ད་མེད་མང་པོ་�ོ་མེད་པར་འཇོག་གོ 26�་མ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་�ིམས་དང་འགལ་ཞིང་དམ་པ་ཇི་ཡིན་ལ་�ས་
ཞབས་མི་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་དམ་པ་ཇི་ཡིན་མིན་དབར་ད�ེ་�ེད་མི་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�་གཙང་མ་དང་མི་
གཙང་བ་ཇི་ཡིན་�ི་�ད་པར་�ོབ་�ོན་མི་�ེད་པ་དང་། ངལ་གསོ་བའི་ཞག་�ང་བ�ི་མི་�ེད་པ་དང་། དེའི་
འ�ས་�ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ང་ལ་�ས་ཞབས་�་གི་མེད་པ་དང་། 27ག�ང་གི་ལས་�ེད་པ་�མས་�ང་
ཀིས་བསད་པའི་སེམསཅན་�ི་�མ་�ར་སོ་�བ་མཁན་དང་མ�ངས་སོ། དེ་ཚ�ས་�ག་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་མི་གསོད་
�ེད་པ་དང་། 28�ང་�ོན་པ་ཚ�ས་�ིག་པ་འདི་ཚ�་ཁང་པར་དཀར་�ི་�ག་པ་�ར་བཀབ་པར་�ེད་པ་དང་། དེ་
ཚ�ས་ཞལ་གཟིགས་�ན་མ་མཐོང་བ་དང་�ང་བ�ན་�ན་མ་�ོན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་བཀའ་�ོགས་བཞིན་ཡོད་ཅེས་�་བ་དང་། འོན་�ང་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་�ད་ཆ་
བཤད་མེད་དོ། 29�ག་པོ་ཚ�ས་མགོ་བ�ོར་གཏོང་བ་དང་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ད�ལ་པོ་ཚ�ར་�ང་
འཛ�ན་�ེད་པ་དང་། �ི་�ལ་བ་ཚ�འི་ཐོག་ནས་ཁེ་ཕན་ལེན་པར་�ེད་པ་དང་། 30ངས་�གས་རི་བཟོ་�བ་མཁན་
�ི་མི་ཞིག་�གས་རི་གཞིགས་སར་ལངས་�བ་མཁན་དང་ངའི་�ོ་བས་�ལ་དེ་མེད་པར་བཟོ་�བ་ཡོད་�བས་དེ་
ལ་�ང་�ོབས་�་མཁན་ཞིག་བཙལ་ཡང་ང་ལ་དེ་�ར་�་ཡང་མ་�ེད་དོ། 31དེ་བས་ན་ངའི་�ོ་བ་དེ་ཚ�འི་�ེང་
འབེབས་�་དང་། དེ་ཚ�ས་ཇི་�ར་�ིས་པ་ལ་ངས་མེ་�ར་དེ་ཚ�་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན་ཞེས་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎  
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�ིང་མོ་�ིག་ཅན་�མས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 2�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ར་�ིང་མོ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། 
3དེ་ཚ�་གཞོན་�་མ་ཡིན་�ས་ཨི་ཇིབ་�་�ོད་�བས་དེ་ཚ�འི་མོ་གསར་�ག་ནས་�ད་འཚ�ང་མར་འ�ར་བ་དང་། 
4�ན་པ་དེའི་མིང་ལ་ཨོ་ཧོ་�ཱ་ཟེར་བ་དང་། (ཨོ་ཧོ་�ཱས་ས་མར་ཡ་ལ་གོ་དགོས།) �ང་བའི་མིང་ལ་ཨོ་ཧོ་ལི་�ཱ་
ཟེར་བ་དང་། (ཨོ་ཧོ་ལི་�ཱས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་གོ་དགོས།) ངས་དེ་ཚ�་གཉིས་ཀ་དང་ཆང་ས་�བ་ནས་དེ་ཚ�ར་ངའི་
�་�་�ེས་སོ། 5ཨོ་ཧོ་�ཱ་ངའི་ཡིན་ན་ཡང་མོས་�་མ�ད་�ད་འཚ�ང་མར་�ེད་པ་དང་། མོས་ཨ་�ར་དང་དགའ་
པོ་�ེད་མཁན་ཚ�ར་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་�ེད་བཞིན་ཡོད། 6དེ་ཚ�་�་མན་�ི་མདོག་གི་དམག་ཆས་�ོན་མཁན་
དམག་མི་ཚ�་ཡིན་པ་དང་། �་�ག་དང་ལས་�ེད་པ་གོ་རིམ་མཐོ་པོ་ཚ�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�་ནི་ཡིད་�་འོང་བའི་�་
དམག་གི་དཔོན་པོ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 7མོ་ནི་ཨ་�ར་པ་འགོ་འཛ�ན་ཚང་མ་དང་མཉམ་�་�ད་འཚ�ང་མ་�ེད་
པ་དང་། མོའི་འདོད་ཆགས་�ིས་ཨ་�ར་པའི་�་འ�་མཆོད་ནས་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་འ�ར་རོ། 8མོས་ཨི་
ཇིབ་�་མོ་གསར་�ག་པ་དང་། ས་གནས་དེར་�་མ�ད་�ད་ཚ�ང་མ་�ིས་ཡོད་པ་ཡིན། མོ་�་མོ་�ང་�ང་ཞིག་
ཡིན་�ས་ནས་མོ་�ོ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཉལ་བ་དང་། མོ་ལ་�ད་འཚ�ང་མ་�ར་བེད་�ོད་�ེད་དོ། 9དེར་བ�ེན་མོས་
ཧ་ཅང་འདོད་པ་ཡོད་པའི་ཨ་�ར་པ་དགའ་པོ་�ེད་མཁན་ཚ�འི་ལག་�་ངས་�ིས་�ད་པ་ཡིན། 10དེ་ཚ�ས་མོ་
གཅེར་�ར་འདོན་པ་དང་། མོའི་�་དང་�་མོ་ཚ�་བ�ང་བ་དང་། དེ་ནས་མོ་ལ་རལ་�ིས་བསད་དོ། �ད་མེད་གར་
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ཡོད་�ིས་མོས་�ལ་བའི་�ོར་ལ་�ོག་གཏམ་ཤོད་དོ། 11མོའི་�ིང་མོ་ཨོ་ཧོ་ལི་�ཱས་དེ་ཚ�་མཐོང་ན་ཡང་། མོ་ཨོ་ཧོ་
�ཱ་ལས་�ང་ཧ་ཅང་�ག་�བ་ཅན་དང་�ད་འཚ�ང་�་བ་�ེད་མཁན་ཆེ་བ་ཞིག་�་འ�ར་རོ། 12མོ་ཡང་ཨ་�ར་
པ་�་�ག་དང་འགོ་འཛ�ན་དང་དམག་མིའི་དམག་ཆས་�ག་མདངས་ཅན་�ོན་མཁན་དང་། �་དམག་གི་འགོ་
འཛ�ན་�མས་དང་ཡིད་�་འོང་བའི་གཞོན་�་ཚང་མ་དང་མཉམ་�་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་�ེད་ཡོད་དོ། 13�ིང་
མོ་གཉིས་པ་དེ་�ན་པ་�ར་�ག་�བ་ཅན་དང་ཧ་ཅང་གི་�ལ་མིན་�ོད་�ལ་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་མཐོང་�ང་། 14-

15མོ་ནི་�ལ་མིན་�ོད་�ལ་མ་རབས་པ་དེ་ཚབ་ཆེ་�་ཆེ་�་འ�ར་བ་དང་། མོ་ནི་�ེབ་རིས་�་བཀོད་པའི་བྷེ་བྷི་
ལོན་པའི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དམར་མདངས་ཅན་དེ་ཚ�འི་�ེད་པར་�ེ་རགས་ད�ིས་ནས་མགོ་ལ་མགོ་ད�ི་�ོན་ཡོད་
པ་ཚ�ར་ཡིད་འ�ོག་པར་འ�ར་རོ། 16མོས་དེ་ཚ�་མཐོང་མ་ཐག་�་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་�ང་ནས། དེ་ཚ�་ལ་བྷེ་བྷི་
ལོ་ནི་ཡ་�་བང་ཆེན་ཚ�་བཏང་ནས། 17བྷེ་བྷི་ལོན་པ་ཚ�ས་མོ་ལ་ཆགས་པ་�ེད་པར་ཡོང་ངོ་། དེ་ཚ�ས་མོ་ལ་བེད་
�ོད་�ེད་ཅིང་ཧ་ཅང་མི་གཙང་བ་བཟོས་�བས་མཐའ་མར་མོ་དེ་ཚ�་ལ་ཞེན་པ་ལོག་གོ 18མོ་རང་མང་ཚ�གས་ལ་
མངོན་གསལ་དོད་པོ་�ས་པ་དང་། མོ་�ད་འཚ�ང་མ་ཡིན་པ་ཚང་མས་ཤེས་པར་�ིས་སོ། ང་ནི་མོའི་�ིང་མོར་
ཞེན་པ་ལོག་པ་�ར་མོ་ལ་ཡང་ཞེན་པ་ལོག་གོ 19མོ་ནི་ཨི་ཇིབ་�་�ད་འཚ�ང་མ་�་མོ་ཞིག་ཡིན་�ས་�ེད་པ་ལས་
�ག་པའི་�ད་འཚ�ང་མར་འ�ར་རོ། 20མོས་ཚད་ལས་འགལ་བའི་ཆགས་པ་ཅན་�ི་མི་ཕོ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་
མཁན་བོང་�འམ་�འི་ཕོ་མཚན་ཡོད་མཁན་དང་མཉམ་�་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 21(ཨོ་ཧོ་
ལི་�ཱ་�ོད་�་མོ་ཞིག་ཡིན་�ས་ཨི་ཇིབ་�་�ོད་�ི་�་མར་�ེད་མོ་�ེད་ནས་�ོད་�ི་མོ་གསར་མེད་པར་འ�ར་
�བས་ཉེས་ཅན་ཡིན་པ་�ར་�ོད་�ི་�ལ་མིན་�ི་�ོད་�ལ་མ་རབས་དེ་�ར་�ོས་�ེད་འདོད་ཡོད་དོ།) �ིད་མོ་
�ང་བར་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་གཅོད། 22དེ་ནས་ཨོ་ཧོ་ལི་�ཱ། ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་
ལ་བ�ོད་�་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། �ོད་ལ་བ�ེ་བ་�་མཁན་དེ་ཚ�ར་ཐང་ཆད་ཡོད་དོ། འོན་�ང་ངས་དེ་ཚ�་�ོད་ལ་�ོ་
�་འ�ག་ནས་�ོད་�ི་མཐའ་འཁོར་�་དེ་ཚ�་འ�ིད་པར་�འོ། 23ངས་བྷེ་བྷི་ལོན་པ་ཡོངས་དང་ཀལ་དི་པ་ཡོངས་
དང་པེ་ཀོད་དང་ཤོ་ཨ་དང་ཀོ་ཨའི་མི་ཚ�་དང་ཨ་�ར་པ་ཡོང་�ོགས་བཅས་འ�ིད་པར་�འོ། ངས་�་�ག་ན་
གཞོན་ཚ�་དང་དཔོན་པོ་ཚ�་དང་གཙ�་ཆེའི་ལས་�ེད་པ་ཚ�་དང་�་དམག་གི་དཔོན་པོ་ཚ�་གོ་གནས་མཐོ་པོ་ཡིན་པ་
བཅས་བ�ས་པར་�འོ། 24དེ་ཚ�ས་�ང་ནས་དམག་ད�ང་�ོན་ཆེ་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་འོར་འ�ེན་�་མཁན་
བཅས་འ�ིད་ནས་�ོད་ལ་འཐབ་པར་�ེད་དོ། �བ་དང་�ོག་གིས་�ང་�ོབས་�ེད་བཞིན་དེ་ཚ�ས་�ོད་�ི་མཐའ་
བ�ོར་བར་�ེད་དོ། ངས་དེ་ཚ�ར་�ོད་ལ་�ིས་�ོད་�་�་དང་། དེ་ཚ�ས་རང་གི་བཀའ་�ིམས་གཞིར་བ�ང་�ོད་ལ་
�ིམས་གཅོད་�ེད་དོ། 25ང་�ོད་ལ་�ོས་ཡོད་�བས། ངས་དེ་ཚ�་ཡང་�ོ་བཞིན་�་�ོད་ལ་ཞིབ་ད�ོད་�ེད་�་
བ�ག་གོ དེ་ཚ�ས་�ོད་�ི་�་དང་�་བ་གཅོད་ཅིང་�ོད་�ི་�ག་�་ཚ�་གསོད་པར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�ས་�ོད་�ི་�་དང་
�་མོ་ཚ�་�ོད་�ི་ས་ནས་འ�ིད་དེ་གསོན་པོར་བ�ེགས་པར་�ེད་དོ། 26དེ་ཚ�ས་�ོད་�ི་གོས་�ལ་ནས་རིན་ཆེན་
�ན་ཆ་�མས་འ�ོག་པར་�ེད་དོ། 27ངས་�ོད་ཨི་ཇིབ་�་ཡོད་�ས་�ོད་�ིས་འདོད་ཆགས་དང་ངོ་ཚ་བའི་�་བ་
�ེད་བཞིན་པ་�མས་�ི་མཚམས་འཇོག་�་�་ཡིན། �ར་�ོད་�ི་�་འ�་མི་བ�་བ་དང་ཨི་ཇིབ་�ི་�ོར་བསམ་�ོ་
མི་བཏང་ངོ་། 28�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི་འདི་�ར་ཡིན། ངས་�ོད་�ི་མི་
དགའ་བའི་མི་མང་དང་ཞེན་ལོག་�ེས་པ་ཚ�འི་ལག་�་�ིས་�ོད་�་�་ཡིན་ནོ། 29དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་མི་དགའ་བའི་
�ེན་�ིས་དེ་ཚ�ས་�ོད་�ིས་དཀའ་ལས་�བ་པའི་དངོས་པོ་�མས་འ�ེར་ཞིང་�ོད་དམར་�ེང་�་འཇོག་པ་དང་། 



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

�ོད་�ད་འཚ�ང་མ་�ར་འཐེར་�ོན་�ེད་དོ། �ོད་�ི་འདོད་ཆགས་དང་�ད་འཚ�ང་�ས་པའི་�ེན་�ིས་�ོད་�ི་
ཐོག་�་དེ་�ར་�ང་ངོ་། 30�ོད་མི་རིགས་ཚ�འི་�ད་འཚ�ང་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�་འ�་དང་མཉམ་�་�ོད་
རང་ཉིད་མི་གཙང་བ་བཟོས་ཡོད་དོ། 31�ོད་ནི་�ིང་མོ་�ན་པའི་ལམ་�་འ�ག་ཡོད་�བས། ངས་�ོད་�ི་འ�ང་
བའི་ཉེས་ཆད་�ི་ཕོར་པ་ད་ག་རང་�ོད་�་ཡིན་ནོ། 32�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ངས། �ོད་
�ིས་�ིང་མོའི་ཕོར་པ་ནས་འ�ང་ཞིང་། དེ་ནི་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཡང་རིང་པོ་ཡོད། ཚང་མས་�ོད་ལ་འ�་ཞིང་བ�ས་
བཅོས་�ེད། ཕོར་པ་ཡོངས་�་ཁངས་ནས་ཡོད 33�ོད་�ི་�ིད་མོ་ས་མར་ཡའི་ཕོར་པ། འཇིགས་ཤིང་ཟད་པར་
འ�ར་བའི་ཕོར་པ་འདིས། �ོད་ནི་�ག་བ�ལ་ཅན་དང་ར་བཟི་བཟོ། 34�ོད་�ིས་མ་�ོང་བར་�་འ�ང་བར་�ེད། 
དེ་ཡི་ཆག་པའི་�མ་�ས་�་མ་�ལ་བར་�ེད། ཞེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 
35ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། �ོད་�ིས་ང་བ�ེད་ནས་�བ་
བ�ར་ཡོད་�བས། �ོད་�ི་འདོད་ཆགས་དང་�ད་འཚ�ང་གི་�་བས་�ག་བ�ལ་�ོང་བར་འ�ར་རོ༎  

�ིང་མོ་གཉིས་ཀ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་གཅོད།  

36གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨོ་ཧོ་�ཱ་དང་ཨོ་ཧོ་ལི་�ཱ་ལ་�ིམས་
གཅོད་�་�ར་�་�ིགས་ཡོད་དམ། དེ་ཚ�ས་ཞེན་ལོག་ཅན་�ི་�་བ་�ིས་པར་�ོན་འ�གས་ཤིག 37དེ་ཚ�ས་ལོག་
གཡེམ་དང་མི་གསོད་�ས་ཡོད། �་འ�་ཚ�་དང་མཉམ་�་ལོག་གཡེམ་�ས་པ་དང་། ང་ལས་�ེས་པའི་�་ཚ�འི་�ོག་
གཅོད་�ས་ཡོད། དེ་ཚ�ས་ངའི་�་ཚ�་�་འ�་ཚ�་ལ་དམར་མཆོད་�ལ་ཡོད་དོ། 38དེ་ཚ�ས་�ས་པ་ཁག་དེ་ཙམ་མ་
ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་ངའི་མཆོད་ཁང་མི་གཙང་བ་བཟོས་པ་དང་ངས་�ང་འ�ག་པའི་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་�ང་མེད་དོ། 
39དེ་ཚ�ས་ངའི་�་�་ཚ�་ལ་�་འ�ར་དམར་མཆོད་�ལ་བའི་ཉིན་དེ་རང་ལ་དེ་ཚ�་ངའི་མཆོད་ཁང་�་ཡོང་ནས་དེ་
མི་གཙང་བ་བཟོས་སོ། 40དེ་ཚ�ས་ཡང་ཡང་ཐག་རིང་གི་�ེས་པ་ཚ�་ལ་བང་ཆེན་བཏང་ནས་མ�ོན་འབོད་�ས་པ་
དང་�ེས་པ་མང་པོ་ཡོང་ངོ་། �ིང་མོ་གཉིས་ནས་ག�གས་པོ་བ�ས་ནས་མིག་ལ་མིག་�ི་�ག་པ་དང་�ན་�ོས་
�ས་སོ། 41དེ་ཚ�་ཡིད་�་འོང་བའི་ཉལ་�ིའི་�ེང་བ�ད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་མ�ན་�་�་�ོག་�ེང་དངོས་པོ་ཡག་པོ་
ངས་དེ་ཚ�ར་�ད་པའི་�ོས་དང་ཁ་�་པོའི་�མ་བཅས་པས་བཀང་ནས་བཞག་ཡོད། 42རང་འདོད་ཅན་�ི་མི་
ཚ�གས་�ི་�་ཐོས་པ་དང་། �ེས་པ་ཚ�་ཞིག་འ�ོག་�ོང་གི་ནང་ནས་འ�ིད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ད་མེད་ཚ�འི་ལག་�་
�ོག་ག�བ་དང་མཛ�ས་�ག་ཅན་�ི་ཅོད་པན་མགོ་ལ་གཡོགས་པ་དང་། 43ངས་ང་རང་ལ། དེ་ཚ�ས་�ད་མེད་ལོག་
གཡེམ་�ི་ཐང་ཆད་པ་ཞིག་ལ་�ད་འཚ�ང་མར་བེད་�ོད་�ེད་བཞིན་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། 44དེ་ཚ�་�ད་
འཚ�ང་མའི་སར་ཡང་ཡང་འ�ོ་བཞིན་འ�ག། དེ་ཚ�་�ལ་མིན་�ི་�ད་མེད་ཨོ་ཧོ་�ཱ་དང་ཨོ་ཧོ་ལི་�ཱའི་སར་�ིན་
སོང་། 45�ང་བདེན་�ི་�ེས་པ་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་ལོག་གཡེམ་དང་མི་གསོད་�ི་ཉེས་པར་�ོན་མཛ�ད་�ེད་དོ། གང་ལ་
ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་ལོག་གཡེམ་�ི་ལས་འ�ལ་�ས་ཡོད་�བས་དེ་ཚ�འི་ལག་�་�ག་བགོས་ཡོད་ཅེས་སོ། 46�་ན་མེད་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། དེ་ཚ�་ལ་འཇིག་�ག་བ�ལ་བ་དང་འ�ོག་བཅོམ་
�ེད་པའི་ཆེད་མི་ད�ང་ཞིག་འ�ིད་ཤོག 47མི་ད�ང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་�ོ་�བ་བཏང་བ་དང་། རལ་�ིལ་འཐབ་�ོལ་
�ས་པ་དང་། �་�ག་ཚ�་གསོད་པ་དང་དེ་ཚ�འི་ཁང་པ་�མས་མེར་བ�ེགས་�ེད་�་བ�ག་ཅིག 48ངས་�ལ་
ཁམས་ཡོངས་�་�ད་མེད་ཚ�་ལ་དེ་ཚ�ས་�ེད་པའི་ལོག་གཡེམ་མཚམས་འཇོག་�ེད་དགོས་པ་དང་�ལ་མིན་�ི་�་
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�ོད་�མས་འགོག་�ིར་ཉེན་བ�་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 49ངས་�ིང་མོ་�ོད་ཚ�་གཉིས་ལ་�ོད་ཚ�འི་�ལ་མིན་�ི་�་
�ོད་དང་�་འ�་ཚ�་ལ་མཆོད་པར་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། དེ་ནས་�ོད་ཚ�ས་ང་�་ན་མེད་པའི་ཅན་�ིས་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ༎  
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གཡའ་�བ་པའི་�ོད།  

1ང་ཚ�་བཙན་�ོལ་�ིི་ལོ་ད�་པའི་�་བ་བ�་པའི་ཚ�་བ�་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 
2�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་དེ་རིང་གི་ཚ�ས་�ངས་�ིས་ཤིག། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་རིང་གི་ཉིན་མོར་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་
པོས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་མཐའ་བ�ོར་བའི་ཉིན་དེ་འགོ་བ�ག་པ་ཡིན་ནོ། 3ངའི་ངོ་ལོག་ཅན་�ི་མི་མང་ཚ�ར། ང་�་
ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དེ་ཚ�་ལ་གཏམ་དཔེ་འདི་ཡོད་ཅེས་�ོས་ཤིག མེ་ཡི་�ེང་�་�ོད་ཆས་ཤིག་
བཞག་ནས། �ོད་ཆས་དེ་ནི་�་ཡིས་བཀང་བར་�ིས། 4ཤ་ནི་ལེགས་ཤོས་�མ་�་དེའི་ནང་�གས། �ང་ཤ་དང་ནི་
�ང་ཤ་བཅས་�ག་ཅིག། �ས་ཁོག་ལེགས་པའི་�མ་�ས་ཡང་བཀོང་ཞིག། 5�ག་ནི་ཡག་ཤོས་ཤ་ལ་བེད་�ོད་�ོས། 
�ོད་�ི་འགོ་�་ཤིང་�མས་�ངས་བར་�ིས། �་ནི་བ�ོལ་ཞིང་ཤ་�ས་བཅས་བཙ�ས་ཤིག། 6�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་�ར་བཀའ་གནང་ངོ་། མི་གསོད་མཁན་�མས་�ི་�ོང་�ེར་ནི་འཇིགས་པར་འ�ར། དེ་ནི་
གཡའ་ཅན་�ི་�ོད་�་བ་ནས་མ་�ས་པ་�ར་ཡིན། ཤ་�མ་�་གཅིག་གི་�ེས་ལ་གཅིག་�ིར་འདོན་པ་དང་གཅིག་
�ང་�ག་མེད་དོ། 7�ོང་�ེར་ནང་མི་གསོད་�ིས་ཡོད་ན་ཡང་། འོན་�ང་�ག་ནི་�ལ་�ིས་འགེབས་�བ་པའི་ས་
ལ་འབོ་མེད་དོ། དེ་ནི་�ག་རི་དམར་�ེང་�ེང་�་འབོ་ཡོད་དོ། 8ང་ཡིས་�ག་དེ་དེ་གར་མཛ�ག་ཡོད་ཅིང་། དེ་�་དེ་
ནི་འགེབས་མི་�བ། དེས་ཁོང་�ོས་ད�་ཤ་ལེན་པར་བ�ལ་མ་�ེད། 9�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། མི་གསོད་མཁན་�མས་�ི་�ོང་�ེར་འཇིག་པར་འ�ར། ང་རང་རང་ཉིད་�ིས་
མེ་ཤིང་དེ་�ངས་པར་�འོ། 10ཤིང་མང་ཙམ་འ�ེར་ཤོག། མེ་ལ་�ང་�བ་པ་དང་། ཤ་ཚ�ད་�་འ�ག། �ག་པ་
འཁོལ་�་འ�ག། �ས་པ་འཚ�ག་འ�ག་ཅིག། 11ད་�ོད་�ོང་པ་སོལ་བའི་�ེང་བཀབ་ནས་དེ་ཚ་པོ་ཆག་ནས་
དམར་པོ་འ�ར་བ�ག་ཅིག དེ་ནས་གཡའ་འཚ�ག་པའི་�ེས་ལ་�ོད་དེ་ཆོ་ག་�ར་གཙང་མར་འ�ར་རོ། 12གཡའ་
ཚང་མ་མེ་�ེའི་ནང་ཚ�ག་ནས་མ་�ིན་ན་ཡང་འདི་གཙང་བར་འ�ར། 13ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོད་ནི་�ལ་མིན་�ི་�་
�ོད་ལས་�ོད་མི་གཙང་བར་འ�ར་ཡོད། ངས་�ོད་གཙང་མ་བཟོ་ཐབས་�ས་ན་ཡང་�ོད་མི་གཙང་བར་གནས་
སོ། �ོད་ལ་ངའི་�ོ་བའི་�ས་�གས་�ི་འཚ�ར་བ་ཆ་ཚང་མ་�ང་བར་གཙང་མ་མི་འ�ར་རོ། 14ང་�་ན་མེད་པའི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན། ངས་ལས་འ�ལ་�ིས་པའི་�ས་ལ་�ེབས་ཡོད། ངས་�ོད་ཚ�འི་�ིག་པ་�ང་
མེད་�་མི་བཞག་པ་དང་�མས་གཟིགས་དང་�ིང་�ེ་�ོན་པར་མི་�ེད་དོ། �ོད་ཚ�ས་ཇི་�ར་�ིས་པ་�ར་ཉེས་
ཆད་འགེལ་བར་འ�ར། ཞེས་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎  

�ང་�ོན་པའི་�ང་མ་�ོངས་པ།  
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15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 16�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ། ངས་�ར་�ོག་�བ་ཐེངས་གཅིག་
ལ་�ོད་�ི་ཤིན་�་བ�ེ་བའི་མི་ལ་�ིར་འ�ིད་�་ཡིན། �ོད་�ིས་�ོན་བ�ོད་དང་�་བ་དང་མིག་�་འདོན་པ་
བཅས་�ེད་མི་�ང་ངོ་། 17�ོད་�་བ་དེ་�ས་�ང་མ་ཐོས་པ་�ོས་ཤིག་དང་། �་ངན་�ི་�གས་�་�ོད་�ིས་མགོ་
རིལ་དང་�ང་པ་�ང་�ེན་མར་མ་འ�ོ་ཞིག �ོད་�ིས་གདོང་པ་མ་འགེབས་ཤིག་ཡང་ན་�་ངན་�ེད་མཁན་ཚ�ས་
བཟས་པའི་ཁ་ཟས་མ་ཟ་ཞིག 18ཞོག་པ་�་པོ་ངས་མི་མང་ཚ�་དང་གཏམ་�ེང་�ས་པ་དང་། �ི་�ོ་དེར་�ང་མ་
�ོང་བ་དང་། སང་ཞོག་དེར་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་�ར་ངས་�ིས་ཡིན། 19མི་མང་གིས་ང་ལ། �ེད་�ི་དེ་�ར་ཅི་
ལ་གནང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པས། 20དེར་བ�ན་ངས་དེ་ཚ�་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་
ནས་ག�ངས་པ། 21ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་འ�ིན་འདི་�ར་�ོད་ཅིག། �ོད་ཚ�་མཆོད་ཁང་གི་�ས་�གས་ལ་�ོབས་པ་
ཡོད། �ོད་ཚ�་དེར་བ�་བར་ཡོང་འདོད་ཡོད། འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེར་མི་གཙང་བར་མཛད་�་
ཡིན། �ོད་�ི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ངས་པའི་�ིམ་ཚང་གི་ནང་མི་ལོ་�ང་བ་ཚ�་དམག་སར་གསོད་པར་�ེད་དོ། 22དེ་
ནས་�ོད་�ིས་ངས་ཇི་�ར་�ེད་པ་�ར་�་བ་དང་། �ོད་�ི་གདོང་པ་མི་འགེབས་པ་དང་། ཡང་ན་�་ངན་�ེད་
མཁན་ཚ�ས་ཟ་བའི་ཁ་ལག་ལས་མི་ཟའོ། 23�ོད་�ི་མགོ་རིལ་དང་�ང་�ེན་མར་མི་འ�ོ་བ་དང་�་ངན་�ེད་པ་
དང་�་བ་བཅས་མི་�ེད་དོ། �ོད་�ི་�ིག་པའི་�ེན་�ིས་�ད་ཟོས་�་འ�ོ་བ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འ�ན་
པར་�ེད་དོ། 24དེ་ནས་ང་�ོད་ཚ�འི་�གས་�་འ�ར་བ་དང་ངས་ཇི་�ར་�ས་པ་�ར་�ོད་ཚ�ས་�ེད་དོ། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�ར་�ང་བའི་�བས་�་�ོད་�ིས་ཁོང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་
པར་འ�ར་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། 25གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བར། �ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ད་ངས་
དེ་ཚ�་ནས་དེ་ཚ�ས་�ོབས་པ་དང་དགའ་བ་�ེད་པའི་�ོབས་�གས་ཅན་�ི་མཆོད་ཁང་ལ་དེ་ཚ�ས་མཇལ་བར་
འདོད་པ་དེ་འ�ོག་�་ཡིན། དེ་ཚ�འི་�་དང་�་མོ་ཚ�་ཡང་འ�ིད་�་ཡིན། 26ངས་དེ་�ར་�ས་པའི་ཉིན་དེར་མི་
གཅིག་�ོས་ནས་ཐར་མཁན་དེ་�ོད་�ི་སར་ཡོང་ནས་དེའི་�ོར་བ�ོད་པར་�ེད་དོ། 27ཉིན་དེ་རང་ལ་�ོད་�ི་�་
བའི་�ས་པ་�ག་པ་དེ་�ར་ཐོབ་པར་འ�ར་ནས། �ོད་�ིས་ཁོ་དང་མཉམ་�་གཏམ་�ེང་�ེད་དོ། དེ་�ར་�ོད་ནི་
མི་མང་གི་�གས་ཞིག་�་འ�ར་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 25 

ཨམ་མོན་ཐོག་�་�ང་བ�ན།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 2�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨམ་མོན་�ལ་�ི་ཐོག་བ�བ་འགལ་
�ོས་ཤིག 3དེ་ཚ�་ལ་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་ག�ངས་པར་ཉོན་ཞིག་ཅེས་�ོས་ཤིག ངའི་
མཆོད་ཁང་དེ་མི་གཙང་བ་བཟོས་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་དེ་�ོར་�ག་�་བཏང་བ་དང་། ཡ་�་�་པའི་མི་
མང་བཙན་�ོལ་�་ཡོང་བ་མཐོང་བ་ལ་�ོད་ཚ�ས་དགའ་བར་�ེད་དོ། 4�ོད་ཚ�་དགའ་བའི་�ེན་�ི་ངས་ཤར་
�ོགས་�ི་�ང་ཐང་གི་�ེ་རིགས་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་བཙན་འ�ལ་�ེད་�་འ�ག་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�་
�ར་བ�བ་ནས་དེར་གཞིས་ཆགས་པ་དང་། �ོད་ཚ�འི་ཡིན་པའི་ཤིང་ཏོག་�མས་དེ་ཚ�ས་ཟ་བ་དང་འོ་མ་འ�ང་
བར་�ེད་དོ། 5�ོད་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་ཤེས་པར་འ�ར་བའི་ཆེད་ངས་རབ་�ཱའི་�ོང་�ེར་དེ་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

བཞིན་�་མོང་�མས་འཇོག་�ལ་དང་། ཨམ་མོན་�ི་�ལ་ནི་�ག་ར་ཞིག་�་བ�ར་བར་�འོ། 6�་ན་མེད་པའི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན། �ོད་ཚ�ས་ལག་པ་བ�བ་ནས་དགའ་ཞིང་མཆོང་བ་
དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ལ་�ང་པོ་�ས་ཡོད་དོ། 7�ོད་ཚ�ས་དེ་�ར་�ས་པའི་�ེན་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་འ�ོག་བཅོམ་
དང་ཇག་བཅོམ་�་མཁན་�ི་མི་རིགས་གཞན་ཚ�འི་ལག་�་�ིས་�ོད་�་�་ཡིན། ངས་�ོད་ཚ�་ཆ་ཚང་མེད་པར་
བཟོས་ནས། �ར་�ོད་ཚ�་མི་རིགས་ཤིག་མི་ཡོང་བ་ཡང་ན་�ོད་ཚ�འི་རང་གི་�ལ་མི་ཡོང་བར་འ�ར་རོ། དེ་ནས་
�ོད་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ༎  

མོ་ཨབ་པའི་ཐོག་�་�ང་བ�ན།  

8�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། མོ་ཨབ་པས་ཡ་�་�འི་མི་རིགས་གཞན་ཚ�་�ར་
ཡིན་ཞེས་བ�ོད་པའི་�ེན་�ིས། 9ངས་མོ་ཨབ་�ི་ས་མཚམས་�ང་�ོབས་�་མཁན་�ི་�ོང་�ེར་ལེགས་ཤོས་བྷེད་
ཡེ་ཤི་མོད་དང་བྷལ་མི་འོན་དང་ཀི་རི་�ཱ་ཐེམ་བཅས་པར་བཙན་འ�ལ་�ེད་�་འ�ག་�་ཡིན་ནོ། 10�ར་མོ་ཨབ་
པ་�མས་མི་རིགས་ཤིག་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་ངས་ཤར་�ི་�ང་ཐང་གི་�ེ་རིགས་�ིས་མོ་ཨབ་པ་དང་ཨམ་མོན་
བཅས་ལ་བཙན་བ�ང་�ེད་�་འ�ག་�་ཡིན་ནོ། 11ངས་མོ་ཨབ་པ་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་
ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར༎  

ཨེ་དྷོམ་�ི་ཐོག་�་�ང་བ�ན།  

12�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ཨེ་དྷོམ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ཡ་�་�་པར་�ག་�བ་
ཅན་�ི་ད�་ཤ་ལེན་ཡོད་པ་དང་། ད�་ཤ་དེས་ཨེ་དྷོམ་པ་ལ་གཏན་�ི་ཆེད་�་ནག་ཉེས་�ང་ཡོད་དོ། 13ད་ངས་
ཨེ་དྷོམ་པ་ལ་ཉེས་པ་གཏོང་�་དང་། དེར་ཡོད་པའི་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚང་མ་གསོད་�འི་གསལ་�གས་�་�་
ཡིན་ནོ། ངས་ཏེ་མན་�ི་�ོང་�ེར་ནས་དྷེ་དན་�ི་�ོང་�ེར་�ི་བར་�་ཕན་མེད་བཟོ་�་དང་། མི་མང་ཚ�་དམག་
སར་གསོད་པར་འ�ར་རོ། 14ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གིས་ངའི་ཆེད་�་ཨེ་དྷོམ་ལ་ད�་ཤ་ལེན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཨེ་
དྷོམ་ལ་�ོས་ཤིང་འཇིགས་�ག་ཅན་བཟོ་བར་�ེད་དོ། ཨེ་དྷོམ་པ་ཚ�ས་ངའི་ད�་ཤ་ལེན་དོན་ཇི་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་
པར་འ�ར་རོ། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎  

ཕེ་ལེ་ཤེད་�ི་ཐོག་�་�ང་བ�ན།  

15�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ས་རང་གི་�ན་རིང་གི་ད�ར་
�ག་�བ་ཅན་�ི་ད�་ཤ་ལེན་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ང་བའི་�བས་�་དེ་ཚ�་མེད་པར་བཟོས་ཡོད་དོ། 16དེར་བ�ེན་
ངས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚ�ར་འཐབ་ནས་དེ་ཚ�་�ལ་མེད་བཟོ་�འི་གསལ་�གས་�ེད་བཞིན་ཡོད། ངས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་
ཐང་�་�ག་�ས་ཚང་མ་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན། 17ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་པ་ཚབ་ཆེ་གཏོང་�་དང་ད�་ཤ་ཆ་ཚང་
ལེན་�་ཡིན། དེ་ཚ�་ལ་ང་�ོ་བའི་འཚ�ར་བ་�ང་ནས། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་
འ�ར་རོ༎  



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 26 

ཊ་ཡར་ཐོག་�ང་བ�ན།  

1ང་ཚ�་བཙན་�ོལ་�ི་ལོ་བ�་གཅིག་པའི་�་བའི་ཚ�ས་དང་པོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་
ནི། 2�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཊ་ཡར་�ོང་�ེར་�ི་མི་མང་ཚ�ས་དགའ་བར་�ེད་པའི་དོན་ནི་འདི་�ར་ཡིན། དེ་ཚ�ས་
ཡེ་�་ཤ་ལེམ་བསིལ་�ར་འ�ར་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་ཚ�ག་བ�བ་པའི་�ས་�ོབས་མེད་པར་ཆགས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ང་
ཚ�ར་འ�ན་བ�ར་�ེད་མཁན་�ང་བར་མི་འ�ར་ཞེས་�ད་འབོད་�ེད་�ི་ཡོད་དོ། 3དེ་བས་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་�་ནི་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། ཊ་ཡར་�ི་�ོང་�ེར་ང་�ོད་�ིི་ད�་བོ་ཡིན་ནོ། ངས་�ོད་
ལ་འཐབ་མཁན་མི་རིགས་མང་པོ་འ�ིད་ཡོང་�་དང་། དེ་ཚ�་�་མཚ�འི་�་�བས་�ར་ཡོང་བར་འ�ར་རོ། 4དེ་
ཚ�ས་�ོད་�ི་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་�མས་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་། �ོད་ཚ�འི་གན་དོ་ལ་ཚ�་བཤིགས་པར་�ེད་དོ། དེ་
ནས་ངས་�ལ་�མས་འ�ག་ནས་�ག་དམར་�ེང་མར་འཇོག་�་ཡིན་ནོ། 5�་མཚ�ར་དེ་ལངས་ནས་�ད་ཡོད་པས་
ས་གནས་�་ཉ་པ་ཚ�ས་རང་གི་�་བ་�མ་པར་�ེད་དོ། ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་
ནོ། མི་རིགས་ཚ�ས་ཊ་ཡར་ལ་ཇག་བཅོམ་�ེད་པ་དང་། 6དེ་ཚ�ས་�མ་ས་ཆེན་པོའི་�ོང་�ེར་ཚ�འི་ནང་གནས་�ོད་
�་མཁན་ཚ�ར་རལ་�ིས་གསོད་པར་�ེད་དོ། དེ་ནས་ཊ་ཡར་�ིས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་
རོ། 7�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ངས་�ལ་པོ་ཡོངས་�ི་ནང་ནས་�ོབས་�གས་
ཆེ་ཤོས་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་ལ་ཊ་ཡར་ལ་འཐབ་པར་འ�ིད་པར་�འོ། ཁོང་ནི་�ང་�ོགས་
ནས་�་དང་ཤིང་�་འཁོར་ལོ་དང་�་དམག་དང་བཅས་དམག་ད�ང་�ོན་ཆེ་འ�ིད་ནས་ཡོང་བར་འ�ར་རོ། 
8�མ་ས་ཆེན་པོའི་�ོང་�ེར་ཁག་ནང་གནས་�ོད་�་མཁན་ཚང་མ་དམག་འཐབ་ནང་གསོད་པར་འ�ར། ད�་བོ་
ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་�ོལ་�ིར་དོང་�མས་�་བ་དང་ས་ལས་�མས་བཟོས་པ་དང་�བ་བ�ན་པོའི་�ིག་པ་�མས་བཟོས་
པར་�ེད་དོ། 9དེ་ཚ�ས་�གས་རི་ལ་མ�ང་མ་ག�ས་པ་དང་�་རི་�མས་�ིས་�ོད་ཚ�འི་གན་དོ་ལ་བཤིགས་པར་
�ེད་དོ། 10དེ་ཚ�འི་�་ཚ�ས་ཡར་�ང་པའི་�ལ་�ིས་�ོད་ཚ�་འགེབས་པར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�འི་�་�་རིལ་དང་ཤིང་�་
འཁོར་ལོ་�མས་�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་�ང་གོག་�་�ིན་པའི་�ལ་�ོ་བ�ད་ནས་ཡོང་�བས་དེ་ཚ�འི་�་�གས་�ིས་
�ོད་ཚ�འི་�གས་རི་�མས་འ�ལ་བར་�ེད་དོ། 11�་པ་�མས་�་ལམ་�་�ང་�ར་�གས་ནས་དེ་ཚ�འི་རལ་�ིས་
�ོད་ཚ�འི་མི་མང་གསོད་པར་�ེད་དོ། �ོད་ཚ�འི་ཀ་བ་བ�ན་པོ་དེ་ཚ�་ཐང་ལ་ད�གས་པར་�ེད་དོ། 12�ོད་ཚ�འི་
ད�་བོ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་�་ནོར་དང་ཚ�ང་ཟོག་ལ་བེད་�ོད་�ེད་དོ། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་�གས་རི་ཚ�་བཤིགས་པ་དང་
མངའ་ཐང་ཅན་�ི་ཁང་པ་�མས་�ོག་པར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�ས་�ོ་དང་ཤིང་དང་�ོ་�ག་�མས་འ�ེར་ནས་�་
མཚ�འི་ནང་ད�གས་པར་�ེད་དོ། 13ངས་�ོད་ཚ�འི་གཞས་�མས་མཚམས་འཇོག་�་�་དང་པི་ཝང་གི་�་�ན་པོ་
�མས་འགོག་པར་�་�་ཡིན་ནོ། 14ངས་�ག་གཅེར་�་དེ་ཉ་པ་ཚ�ས་�་བ་�མ་ས་གཅིག་�་འཇོག་�་ཡིན། �ོང་
�ེར་དེ་བཞིན་�ར་ཡང་�ར་བཟོ་མི་�ེད་ཅེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 15�་
ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཊ་ཡར་�ོང་�ེར་ལ་བཀའ་འདི་�ར་གནང་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་དབང་བ�ར་
�ེད་པའི་�བས་�་མཚ�འི་འ�མ་�་�ོད་མཁན་�ི་མི་མང་�མས་དམར་གསོད་གཏོང་བ་ཚ�འི་�ད་ངན་ཤོར་བ་
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ཐོས་ནས་འཇིགས་�ག་�ེས་པར་འ�ར་རོ། 16�་མཚ�ར་ལས་ཀ་�ེད་མཁན་མི་རིགས་ཚ�ས་�ལ་པོ་�མས་�ི་ལས་
མར་བབས་པར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་རང་གི་ན་བཟའ་འཚ�མ་འ�ག་ཅན་�ི་�ོན་གོས་�ད་ནས་འདར་བཞིན་ས་ལ་
བ�ད་པ་དང་། དེ་ཚ�་�ོད་�ི་�ས་ཉེས་ལ་ཧ་ཅང་འཇིགས་�ག་�ེས་ཡོད་�བས་འདར་བཞིན་དེ་འགོག་མི་�བ་
བོ། 17དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་�ང་པོ་འདོན་པའི་ཆེད་�་མ�ར་མ་འདི་ལེན་པར་འ�ར་རོ། �ན་�གས་ཅན་�ི་�ོང་
�ེར་མེད་པར་བཟོས། དེ་ཡི་�་གཟིང་�་མཚ�ས་འ�ེར་བ་དང་། �ོང་�ེར་འདི་ཡི་མིས་�་མཚ�ར་དབང་�ར་�ེད། 
དེ་ཡི་མཐའ་འཁོར་�ོད་མིར་འཇིགས་�ག་�ེད། 18ད་�་དེ་ནི་ཕམ་པའི་ཉིན་མོ་ལ། �ིང་�ན་འདར་ཞིང་དེ་ཡི་
མི་མང་�མས། འཇིག་གཏོར་དེ་དང་འ�་བ་ཧང་སང་འ�ར། 19�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་
གནང་བ་ནི། ངས་�ོད་མི་�་ཡང་མི་�ོད་པའི་�ོང་�ེར་ཞིག་�ོང་ནས་�ང་གོག་�་བཟོ་བ་དང། ངས་�ོད་ནི་�་
མཚ�་གཏིང་རིང་པོའི་�་ཡིས་འགེབ་པར་�འོ། 20ངས་�ོད་འཆི་བའི་�ལ་�་གནའ་བའི་�ས་ནས་བ�ད་པའི་མི་
ཚ�འི་སར་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། ངས་�ོ་ས་འོག་གི་འཛམ་�ིང་མཐའ་མེད་པའི་�ང་གོག་�་འཚ�་མཁན་ཚ�འི་རོགས་
�་�ོད་འ�ག་�་ཡིན། དེའི་འ�ས་�ར་�ར་�ོད་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ལ་�་གཏན་ཆགས་གནས་མི་�བ་པ་
དང་གསོན་པོ་ཚ�འི་�ོད་�་རང་གི་ས་གནས་བ�ང་མི་�བ་བོ། 21ངས་�ོད་ནི་འཇིགས་�་�ང་བའི་དཔེ་ཞིག་
བཟོ་�་དང་། དེ་ནི་�ོད་�ི་མཐའ་མར་འ�ར་རོ། མི་ཚ�ས་�ོད་འཚ�ལ་ན་ཡང་�ེད་པར་མི་འ�ར། ཞེས་�་ན་མེད་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ༎  
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ཊ་ཡར་�ི་ཆེད་�ི་�ང་པོ་འདོན་པའི་མ�ར་མ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 2�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཊ་ཡར་�ི་ཆེད་�་�ང་པོ་འདོན་
པའི་མ�ར་མ་ཞིག་འདོན་ཞིག 3�ོང་�ེར་དེ་�་མཚ�འི་མཐའ་�་ཡོད་པ་དང་། �་མཚ�འི་མཐའ་ཚང་མར་�ོད་
མཁན་�ི་མི་མང་མཉམ་�་འཚ�ང་བ�བ་�ི་ཡོད་དོ། མོ་ལ་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་
གནང་བ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག ཊ་ཡར་�ོད་ནི་མཛ�ས་�ག་�ན་པ་ཡིན་ཟེར་ང་�ལ་�ེད། 4�ོད་�ི་�ིམ་ནི་�་མཚ�་
ཡིན། �ོད་ལ་ཡིད་འོང་�་�ར་བཟོ་པས་བཟོས། 5དེ་ཚ�ས་ཤིང་ནི་རི་བོ་ཧར་མོན་�ིས། སོམ་ཤིང་ལ་ནི་བེད་�ོད་
�ས་པ་ཡིན། �་གཟིང་དར་ཤིང་ཆེད་�་ལེ་བ་ནོན་�ི། འ�མ་ཤིང་ཁག་ལ་བེད་�ོད་�ས་པ་ཡིན། 6དེ་ཚ�ས་�་བ་
བཟོ་བར་བྷ་�ན་�ི། བེ་ཤིང་དང་ནི་�་གཟིང་པང་ལེབ་�མས། ས་ཡི་པེརེསེ་�ལ་�ི་�ག་ཤིང་ལས་བཟོས་ཡོད། དེ་
ཚ�འི་�ེང་�་བ་སོས་བ�ན་�ོས་�ས། 7�ོད་�ི་�ང་གཡོར་�མས་ནི་ཀ་ཅིས་རས། ཨི་ཇིབ་�ལ་ནས་འཚ�མ་�ག་
ཅན་�ི་བཟོས། ཐག་རིང་གནས་ནས་�་པོར་ངོ་ཤེས་སོ། �ོད་�ི་�་གཡབ་�མས་ནི་�ས་དག་རས་�ི་བཟོས། �་
མན་རས་དེ་ས་ཡི་པེརེསེ་�ིང་�ན་ནས་འ�ེར་ཡོང། 8�ོད་�ི་�་�་མཁན་�མས་སི་དོན་དང་། ཨར་ཝད་�ོང་
�ེར་ཁག་གི་མི་�མས་ཡིན། �ོད་�ི་རང་གི་�ལ་�ན་མི་ཚ�་�་པ་ཡིན། 9�་ཡི་ཤིང་བཟོ་བ་ཡི་མི་�མས་ནི། བིབ་
ལོསི་ཡི་�ལ་ལ་�ོང་དར་ཟིན། �་མཚ�ར་འ�ོ་མཁན་�་ཡི་�་པ་ཚ�ས། �ོད་�ི་ཚ�ང་ཁང་ནང་ལ་ཚ�ང་བ�བ་བོ། 
10པར་སི་ཡ་དང་ལི་ཌི་ཡ་དང་ལིབ་ཡ་བཅས་�ི་དམག་མི་ཚ�ས་�ོད་�ི་དམག་ད�ང་ནང་དམག་ཞབས་�ས་པ་
དང་། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�བ་དང་�ོག་�ོད་�ི་དམག་�ར་ནང་བཀལ་བར་�ེད། དེ་ཚ�་�ོད་�ི་ཆེད་�་གཟི་བ�ིད་
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�ལ་ཁ་ལེན་མཁན་ཡིན་ནོ། 11ཨར་ཝད་�ི་དམག་མི་ཚ�ས་�ོད་�ི་�གས་རིའི་�མས་�ང་བ་དང་། གྷ་མད་�ལ་
�ི་དམག་མི་ཚ�ས་�ོད་�ི་གན་དོ་ལ་�མས་�ང་བར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�འི་�བ་�མས་�ོད་ཚ�འི་�གས་རིའི་�ེང་�་
བཀལ་བ་དང་། དེ་ཚ�་ནི་�ོད་ལ་མཛ�ས་�ག་ཅན་བཟོ་མཁན་�ི་�ེ་བོ་ཡིན་ནོ། 12ཨིསི་པན་ནང་�ོད་�ིས་ཚ�ང་
�ེད་པ་དང་�ོད་�ི་ཚ�ང་ཟོག་འབོལ་པོ་ཚ�འི་རིན་�་ད�ལ་དང་�གས་དང་�ིང་དང་ཞ་ཉེ་བཅས་ལེན་ནོ། 
13�ོད་�ིས་གྷིརིསི་དང་�་བྷལ་དང་མེ་ཤེག་བཅས་པར་ཚ�ང་བ�བ་ཅིང་�ོད་�ི་ཚ�ང་ཟོག་མཉམ་�་ཚ�་གཡོག་
དང་ལིའི་ཅ་དངོས་�ི་ཚ�ང་བ�ར་�ེད་དོ། 14�ོད་�ིས་བྷེད་ཏོ་གར་�ཱ་ནས་འཁོར་ལོ་འཐེན་པའི་�་དང་དམག་
�་དང་�ེལ་བཅས་པར་�ོད་�ི་ཅ་དངོས་ཚ�་ཚ�ང་འ�ེམ་�ེད་དོ། 15རོ་དྷ་ནིམ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་�ོད་མཉམ་�་ཚ�ང་
�ེད་པ་དང་། �་མཚ�འི་མཐའ་འ�མ་�ི་�ལ་�ི་མི་མང་པོས་�ོད་�ི་ཅ་ལག་ཚ�འི་ཚབ་�་བ་སོ་དང་ཤིང་ནག་པོ་
བཅས་�ོད་དོ། 16སི་རི་ཡའི་མི་མང་ཚ�ས་�ོད་�ི་ཚ�ང་ཟོག་དང་ཐོན་འ�ས་མང་པོ་ཉོ་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ོད་�ི་ཅ་
དངོས་ཚ�འི་ཚབ་�་མ�ད་དང་གོས་ཆེན་�་མན་དང་འཚ�མ་�ག་ཁག་དང་ཀ་ཅིའི་རས་�ས་དག་དང་�་�་དང་
པད་མ་ར་ག་བཅས་�ད་དོ། 17ཡ་�་�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ོད་�ི་དངོས་ཟོག་ཚ�འི་ཚབ་�་�ོ་དང་�ང་�ི་
དང་ཁ་�ར་པོའི་�མ་དང་�ན་�་ཁག་བཅས་�ད་དོ། 18-19དྷ་མསེ་ཀསེ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་�ོད་�ི་ཚ�ང་ཟོག་དང་
ཐོན་འ�ས་�མས་ཉོ་བ་དང་དེའི་ཚབ་�་ཧེལ་བྷོན་གི་�ན་ཆང་དང་ས་ཧར་�ི་བལ་�ད་དོ། དེ་ཚ�ས་�ོད་�ི་ཅ་
དངོས་ཚ�་དང་�གས་ལས་བཟོས་པའི་དངོས་པོ་དང་�ན་�་བཅས་བ�ེད་ལེན་�ེད་དོ། 20དྷེ་དན་�ི་མི་མང་ཚ�ས་
�ོད་�ི་ཚ�ང་ཟོག་དང་�་�འི་རས་བ�ེ་ལེན་�ེད་དོ། 21ཨ་རབ་པ་དང་ཀེ་དར་�ལ་�ི་�ལ་པོ་ཚ�ས་�ོད་�ི་ཚ�ང་
ཟོག་གི་ཚབ་�་�་�་དང་�ག་དང་ར་བཅས་�ད་དོ། 22ཤེ་བྷ་དང་ར་�ཱའི་ཚ�ང་པ་ཚ�ས་རིན་ཆེན་རིགས་དང་
གསེར་དང་�ན་�་ལེགས་ཤོས་བ�ེ་ལེན་�ེད་དོ། 23ཧ་རན་དང་�ན་�ེ་དང་ཨེ་དྷེན་བཅས་�ི་�ོང་�ེར་ཚ�་དང་
ཤེ་བྷའི་ཚ�ང་པ་དང་ཨསེ་�ར་�ི་�ོང་�ེར་ཚ�་དང་ཀིལ་མད་�ི་ཚ�ང་པ་ཚང་མས་�ོད་དང་མཉམ་�་ཚ�ང་�ེད་དོ། 
24དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་�ན་�ོས་ཅན་�ི་ན་བཟའ་དང་འཚ�མ་�ག་ཅན་དང་ཚ�ན་ད�ག་མདངས་ཅན་�ི་གདན་དང་
ལེགས་པར་བཟོས་པའི་ཐག་པ་དང་གོས་བཅས་ཚ�ང་ངོ་། 25�ོད་�ི་ཚ�ང་ཟོག་�མས་དོད་པོ་འ�ེར་འ�ེར་མཁན་
�ི་�་གཟིང་ཆེ་ཤོས་ནང་འ�ེར་རོ། �ོད་ལ་ཤིན་�་�ིད་བའི་དོ་པོ་བཀལ། �་མཚ�འི་ནང་གི་�་གཟིང་ཞིག་དང་
འ�། 26�་�་པ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་མཚ�ར་འ�ེར་�བས། ཤར་�ང་གིས་ནི་ཐག་རིང་མཚ�་�ོད་འཛ�ག། 27�ོད་�ི་�་
གཟིང་ཆག་པར་འ�ར་བའི་�བས། �ོད་�ི་ཚ�ང་ཟོག་དང་ནི་�་ནོར་�མས། �་ཡི་ལས་�ེད་�་པ་ཡོངས་�ོགས་
དང་། �ོད་�ི་�་བཟོ་མཁན་དང་ཚ�ང་པ་�མས། �་གཟིང་ནང་ཡོད་དམག་མི་ཡོངས་�ོགས་བཅས། དེ་ཚ�་ཚང་མ་
�་མཚ�འི་ནང་�་བ�ག། 28མཚ�འི་ནང་དིམ་བཞིན་ཡོད་པའི་�་པའི་�ད། �་མཚ�འི་མཐའ་�་�གས་པར་འ�ར་
བཞིན་ཡོད། 29ད་ཆ་�་གཟིང་�མས་ནི་�ངས་བར་�ིས། �་པ་�མས་ནི་�་མཚ�འི་མཐའ་�་�ིན། 30�ེད་ཆེད་
ཚང་མས་�་ངན་�ག་པོ་�ེད། མགོའི་�ེང་�ལ་འཐོར་གོ་ཐལ་�ེང་�་�ིལ། 31དེ་ཚ�ས་�ེད་�ི་ཆེད་�་�་བཞར་
ཞིང་། རང་ཉིད་�་ཕད་གོས་ནི་�ོན་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་�་�བས་སེམས་�ག་ཚད་མེད་འ�ག། 32དེ་ཚ�ས་�ེད་ཆེད་
�ང་འདོན་མ�ར་མ་བཏང་། ད་�་�་མཚ�འི་ནང་�་�་སིམ་ཡོད། ཊ་ཡར་ལ་ནི་�་ཡི་འ�ན་�ས་སམ། 33�ོད་�ི་
ཚ�ང་ཟོག་�་མཚ�འི་�ེང་འ�ོ་�བས། �ེད་�ིས་�ལ་ཁབས་ཚང་མའི་དགོས་མཁོ་བཀང་། �ོད་�ི་ཅ་ལག་དང་ནི་
�་ནོར་�ིས། �ལ་པོ་ཚ�་ལ་�ག་པོ་བཟོ་ཡོད་དོ། 34ད་ཆ་�ོད་ནི་�་མཚ�ར་འཛ�ག་ནས་ཡོད། �་མཚ�འི་གཏིང་རིང་
ནང་�་�ེད་དིམ་ཡོད། �ོད་�ི་ཅ་དངོས་�མས་དང་ལས་�ེད་�མས། �ོད་རང་མཉམ་�་�་མཚ�འི་ནང་�་ཡལ། 
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35�་མཚ�འི་མཐའ་�་�ོད་མཁན་�མས་�ེད་�ི་�ས་ཉེས་མཐོང་ནས་ཧ་ལས་སོ། དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཚ�་ཡང་འཇིགས་
�ག་�ེས་ཤིང་དེ་ཚ�འི་གདོང་ནི་འཇིགས་པའི་�མ་པ་འདོན་བཞིན་ཡོད་དོ། 36�ོད་གཏན་�ི་ཆེད་མེད་པར་
འ�ར་བ་དང་། འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ི་ཚ�ང་པ་�མས་འཇིགས་ཤིང་�ག་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་�ེད་�ི་�ས་ཉེས་འ�་བ་
རང་ལ་�ང་བར་འཇིགས་ཤིང་ཡོད༎  
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ཊ་ཡར་�ི་�ལ་པོའི་ཐོག་�་ངོ་�ོལ་�ི་�ང་བ�ན།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། 2�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ཊ་ཡར་�ི་�ལ་པོ་ལ་ཇི་�ར་�ས་པ་�མས་བ�ོད་ཅིག �ོད་ང་�ལ་�ིས་ཁེངས་ནས་�ོད་རང་དཀོན་མཆོག་
ཡིན་པ་གསལ་�གས་�ེད་པ་དང་། �ོད་རང་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་�་ཞིང་�་མཚ�ས་མཐའ་བ�ོར་བའི་�ི་ཞིག་
གི་�ེང་བ�ད་པ་དང་། �ོད་དཀོན་མཆོག་ཡིན་�ལ་�ས་ན་ཡང་�ོད་དེ་�ར་མིན་པ་དང་�ོད་མི་�ག་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་ལས་དཀོན་མཆོག་མ་ཡིན་ནོ། 3�ོད་དྷ་ནི་ཨེལ་ལས་�ག་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་ཡིན་པ་དང་། �ོད་ནས་
གསང་གཏམ་གང་ཡང་�ས་མི་�བ་བསམ་བཞིན་ཡོད། 4�ོད་�ིས་ཤེས་རབ་དང་རིག་�ལ་�ིས་གསེར་ད�ལ་�ི་
གཏེར་མཛ�ད་�ི་�ོད་�ག་པོ་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། 5�ོད་�ི་�ང་�ང་གིས་ཚ�ང་�ིས་ནས་མཁེ་སང་གསོགས་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། �ོད་རང་གི་�་ནོར་ལ་�ོབས་པ་ཇི་�ར་ཡོད། 6དེ་བས་ན་ད་ཆ་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་བ�ོད་�་འདི་�ར་ཡིན། �ོད་དཀོན་མཆོག་�ར་ཤེས་རབ་ཅན་ཡིན་བསམ་བཞིན་ཡོད་�བས། 
7ངས་�ོད་ལ་འཐབ་པའི་ཆེད་�ག་�བ་ཅན་�ི་ད�་བོ་�མས་འ�ིད་ཡོང་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་�ོད་�ི་�ལ་དང་ཤེས་
རབ་�ི་ཡིད་�་འོང་བའི་དངོས་པོ་�བ་པ་�མས་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་། 8དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་བསད་ནས་�འི་�ར་
ཞིག་�་གཏོང་བར་�འོ། 9དེ་ཚ�ས་�ོད་གསོད་པར་ཡོང་�བས་ད་�ང་�ོད་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་དམ། 
�ོད་ལ་གསོད་མཁན་མ�ན་�་�ེབས་�བས་�ོད་དཀོན་མཆོག་མིན་པ་དང་�ོད་མི་�ག་པ་ཡིན་ནོ། 10�ོད་
དཀོན་མཆོག་མ་མཆོད་མཁན་�ི་�ི་�ལ་བའི་ལག་�་�ི་�ར་འཆི་བར་འ�ར། ཞེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཊ་ཡར་�ི་�ལ་པོ་ལ་ཉམས་�ད་�ང་བ།  

11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཡང་�ར་བཀའ་གནང་བ་ནི། 12ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་བའི་�ེ་བོ་ཊ་ཡར་�ི་
�ལ་པོའི་ཐོག་�་ཡོང་�བ་ཡོད་པའི་�ས་ཉེས་�ི་ཆེད་�་�་ངན་�ོས་ཤིག ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་འདི་�ར་�་བ་བ�ོད་ཅིག �ར་�ོད་མཚན་�ན་�ན་ཚ�གས་�ི་མིག་དཔེ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། 
�ོད་ཤེས་རབ་ཅན་དང་མཚར་�ག་ཅན་ཇི་�ར་ཡོད་དོ། 13�ོད་དཀོན་མཆོག་གིས་�མ་ར་ཨེ་དྷེན་�་�ོད་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ནོར་�འི་རིགས་འ�་མིན་ནི་པད་མ་ར་ག་དང་�ོ་�ེ་ཕ་ལམ་དང་ནོར་�་སེར་པོ་དང་�་ཤ་
ཀ་ར་དང་མཆོང་དང་གཡང་�ི་དང་ཨི��་�ི་ལ་དང་མ�ད་དང་གྷར་ནེཊེ་བཅས་�ོན་པ་དང་། �ོད་ལ་གསེར་�ི་
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�ན་ཆ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་�ོད་བཀོད་པའི་ཉིན་མོར་བཟོས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 14ངས་�ོད་�ང་བར་འཇིགས་�་
�ང་བའི་ཕོ་ཉ་འཇོག་ཡོད་པ་དང་། �ོད་ངའི་རི་བོ་དམ་པ་�མས་�ི་�ོད་�་�ོད་པ་དང་འོད་འཚ�ར་བཞིན་པའི་
ནོར་�འི་�ོད་�་གོམ་�ོས་�ས་ཡོད་དོ། 15�ོད་ལ་བཀོད་པའི་ཉིན་མོ་ནས་ངན་པ་�ེད་འགོ་མ་བ�ག་གོང་�ོད་
�ི་�ོད་ལམ་མཚན་�ན་�ན་ཚ�གས་ཡོད་དོ། 16�ོད་ཉོ་ཚ�ང་གི་�ོར་�ེལ་འ�བ་ཡོད་པ་དང་། དེས་�ོད་ཟིང་
འ�གས་ཅན་དང་�ིག་པའི་ལམ་ལ་�ེ་འ�ིད་�ས་ཡོད་པ་དང་། དེར་བ�ེན་ངས་�ོད་ལ་ངའི་རི་བོ་དམ་པ་ནས་
�ིར་འདོན་�ས་པ་དང་། �ོད་�ང་མཁན་�ི་ཕོ་ཉས་�ོད་ལ་འོད་འཚ�ར་བཞིན་པའི་ནོར་�འི་�ོད་ནས་�ིར་
འ�ད་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 17�ོད་ཡིད་�་འོང་བར་�ེད་པར་�ོབས་པ་ཡོད་པ་དང་། �ོད་�ི་�ན་�གས་�ིས་
�ོད་ལ་�ེན་པ་�ར་�ེད་འ�ག་ཡོད་པ་དང་། དེའི་�ེན་�ིས་ངས་�ོད་ས་ལ་བ�བས་ནས་�ོད་�ལ་པོ་གཞན་ལ་
ཉེན་བ�་�ར་འཇོག་ཡོད་དོ། 18�ོད་�ིས་ཉོ་ཚ�ང་�བས་ལ་ངན་པ་ཚབ་ཆེ་�ིས་ཡོད་�བས། �ོད་�ི་མཆོད་པ་
འ�ལ་བའི་ས་གནས་དེ་�ད་ཡོད་པ་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། དེར་བ�ེན་ངས་�ོང་�ེར་ལ་མེ་�ར་ནས་དེ་�ལ་�་
འ�ོ་བར་བ�ེགས་ཡོད་པ་དང་། �ོད་ལ་བ�་མཁན་ཚང་མས་�ོད་གོ་ཐལ་�་འ�ར་བ་མཐོང་ངོ། 19�ོད་མེད་
པར་འ�ར་བ་མ་ཟད་གཏན་�ི་ཆེད་མེད་པར་འ�ར་ཡོད། �ོད་ལ་ཤེས་མཁན་�ི་མི་རིགས་�མས་འཇིགས་ཤིང་
�ག་ཡོད་པ་དང་། �ོད་�ི་�ས་ཉེས་འ�་བ་རང་ལ་�ང་བར་དེ་ཚ�་འཇིག་ཡོད་དོ༎  

སི་དོན་ཐོག་�་ངོ་�ོལ་�ི་�ང་བ�ན།  

20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 21�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་སི་དོན་�ི་�ོང་�ེར་ཐོག་�་ངོ་
�ོལ་�ོས་ཤིག 22དེ་ཚ�འི་�ོར་ལ་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�ས་པ་�མས་བ�ོད་ཅིག 
ང་སི་དོན་�ོད་�ི་ད�་བོ་ཡིན་པ་དང་། ངས་�ོད་ལ་ཇི་�ར་�ིས་པ་ལ་མི་མང་གིས་ང་ལ་བ�ོད་བ�གས་�ེད་དོ། 
�ོད་�ི་ནང་ལ་�ོད་མཁན་ཚ�ར་ངས་ཉེས་ཆད་བཏང་ནས། ང་དམ་པ་ཇི་�ར་ཡིན་པ་�ོན་�བས་དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར། 23ངས་�ོད་ལ་ནད་ཡམས་བཏང་ནས་�་ལམ་�་�ག་�གས་�་འ�ག་
�་ཡིན་པ་དང་། �ོགས་ཚང་མ་ནས་�ོད་ལ་འཐབ་ཅིང་�ོད་�ིས་མི་མང་�མས་གསོད་པར་�ེད་དོ། དེ་ནས་�ོད་
�ིས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་�ིན་�བས་གནང་�།  

24གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། མཐའ་འཁོར་�ི་�ལ་ཁབ་�་ཞིག་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་བ�ས་བཅོས་�ེད་མཁན་ཚ�ས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་�ར་ཡང་ཚ�ར་མ་དང་ཚ�ར་ཤིང་�ར་�ས་བར་མི་འ�ར། དེ་ནས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་
དེ་ཚ�ས་ཤེས་པར་འ�ར་ག�ངས་སོ། 25�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ངས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ཁ་གཏོར་�་�ལ་�ལ་ཁབ་ཚང་མ་ནས་�ིར་ལོག་འ�ིད་ཡོང་�་ཡིན་པ་དང་། �ལ་ཁབ་
ཚང་མས་ང་དམ་པ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ངས་ངའི་ཞབས་�ི་ཡ་ཀོབ་ལ་�ད་
པའི་རང་གི་�ལ་དེར་གནས་པར་འ�ར། 26དེ་ཚ�་དེར་བདེ་ཐང་ཐོག་བ�ད་�བ་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཁང་པ་�བ་
ནས་�ན་ཚལ་འདེབས་པར་�ས་པ་དང་། ངས་དེ་ཚ�་ལ་བ�ས་བཅོས་�ས་མཁན་དེ་ཚ�འི་�ིམ་མཚ�ས་ཚང་མར་
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ཉེས་ཆད་གཏོང་�་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ང་�ོབ་ཐོག་གནས་པར་འ�ར། དེ་ནས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་
དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་ཚ�ས་ཤེས་པར་འ�ར་རོ༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 29 

ཨི་ཇིབ་ཐོག་ངོ་�ོལ་�ི་�ང་བ�ན།  

1ང་ཚ�་བཙན་�ོལ་�ི་ལོ་བ�་པའི་�་བ་བ�་པའི་ཚ�ས་བ�་གཉིས་�ི་ཉིན་མོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་
བཀའ་གནང་བ་ནི། 2ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོར་ངོ་�ོལ་�ོས་ཤིག ཁོ་ལ་ཨི་ཇིབ་�ལ་
ཡོངས་ལ་ཉེས་པ་ཇི་�ར་གཏོང་གནང་�་ཡིན་པ་དེ་ཤོད་ཅིག 3�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཨི་
ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ལ་འདི་�ར་བཀའ་གནང་བ་ཤོད་ཅིག �ོད་ནི་�གས་�འི་ནང་ཉལ་མཁན་�ི་བ�ད་�་�ིན་�ར་
ཡིན་པས། ང་ནི་�ོད་�ི་ད�་བོ་ཡིན། གཙང་པོ་ན་ཨེལ་དེ་བཞིན་�ོད་�ི་ཡིན་པ་དང་�ོད་�ིས་དེ་བཟོས་པ་ཡིན་
ཞེས་�ས་�ི་ཡོད་དོ། 4ངས་�ོད་�ི་འ�མ་�ས་ལ་�གས་�ག་ཞིག་�བ་ནས་�ོད་�ི་�གས་�འི་ནང་གི་ཉ་དེ་
�ོད་ལ་དམ་པོར་འ�ར་བ་�་�་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་ངས་གཙང་པོ་ན་ཨེལ་ལས་ཉ་�མས་�ོད་ལ་དམ་པོར་འ�ར་བ་
དང་མཉམ་�་�ིར་འདོན་�་�་ཡིན་ནོ། 5ངས་�ོད་དང་ཉ་དེ་ཚ�་�ེ་ཐང་�་ད�གས་�་ཡིན་པ་དང། �ོད་�ི་�ས་
ས་ལ་�ང་ཞིང་�ེད་མཁན་མེད་པར་�ས་པར་འ�ར། ངས་དེ་�་དང་གཅན་གཟན་ཚ�འི་ཟས་�་�ོད་�་ཡིན་ནོ། 
6དེ་ནས་ཨི་ཇིབ་�ི་མི་མང་�མས་ནས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་བཀའ་གནང་བ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་པ་�ོད་ཚ�་ལ་�བ་�ོར་�ི་ཆེད་�ོ་བཅོལ་�ེད་ན་ཡང་�ོད་ཚ�་
ད�ག་པ་�ོ་པོ་ཞིག་ལས་�ག་པ་མེད་དོ། 7དེ་ཚ�ས་�ོད་ལ་�ེད་�བས་�ོད་ཆག་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་མཆན་�ང་�་
ཨི་�ང་བིག་པ་དང་དེ་ཚ�འི་�བ་ཚ�ག་འ�ད་པར་�ེད་དོ། 8དེ་ནས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། 
�ོད་ཚ�ར་རལ་�ིས་འཐབ་པར་མི་གཏོང་�་དང་དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་མི་མང་དང་སེམས་ཅན་�མས་གསོད་པ་དང་། 
9ཨི་ཇིབ་�ལ་འདི་བཞིན་�ོང་པ་�་ཟོས་�་འ�ར། དེ་ནས་�ོད་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་
འ�ར། �ོད་�ི་གཙང་པོ་ན་ཨེལ་འདི་བཞིན་�ོད་�ི་ཡིན་པ་དང་དེ་�ོད་�ིས་བཟོས་པ་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་�བས། 
10ང་ནི་�ོད་དང་�ོད་�ི་གཙང་པོ་ན་ཨེལ་�ི་ད�་བོ་ཡིན། ངས་ཨི་ཇིབ་�ལ་�ི་�ང་�ོགས་�ི་མིག་དྷོལ་�ི་�ོང་
�ེར་ནས་�ོ་�ོགས་ཨསེ་ཝན་�ི་�ོང་�ེར་དང་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་པའི་ས་མཚམས་བར་ཡོངས་�ོགས་�ོང་པ་�་ཟོས་
�་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 11མི་དང་སེམས་ཅན་གང་ཡང་དེ་བ�ད་འ�ོ་བར་མི་�ེད་དོ། ལོ་བཞི་བ�འི་རིང་དེ་�་�་
ཡང་གནས་�ོད་མི་�ེད་དོ། 12ངས་ཨི་ཇིབ་དེ་བཞིན་འཛམ་�ིང་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གི་�ང་�ོང་ཞིག་བཟོ་�་ཡིན་པ་
དང་། ལོ་བཞི་བ�འི་རིང་ཨི་ཇིབ་�ི་�ོང་�ེར་�མས་�ོང་�ེར་གཞན་ལས་�ག་པའི་�ང་གོག་�་གནས་པར་
འ�ར། ངས་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�་ལ་བཙན་�ོལ་བ་བཟོ་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�་�ལ་ཚང་མར་�ོས་འ�ོ་བ་དང་མི་རིགས་
གཞན་པ་ཚ�་དང་མཉམ་�་བ�ད་པར་�ེད་དོ། 13�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། 
ལོ་བཞི་བ�འི་�ེས་�་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་ངས་ཁ་གཏོར་བའི་�ལ་ནས་�ིར་འ�ིད་ཡོང་�་དང་། 14ངས་དེ་ཚ�་རང་
གི་ཐོག་མའི་ཁང་�ིམ་ཨི་ཇིབ་�ི་�ོ་�ོགས་�་�ོད་འ�ག་�་ཡིན་པ་དང་། དེར་དེ་ཚ�་མི་རིགས་�ོ་པོ་ཞིག་ཡོང་
བར་འ�ར་རོ། 15�ལ་ཁབ་ཚང་མའི་ནང་ནས་�ོ་ཤོས་�་འ�ར་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ལ་ཁབ་གཞན་ཚ�འིི་ཐོག་�ལ་
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�ིད་�ོངས་བར་མི་�འོ། ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཧ་ཅང་�ང་�ང་བཟོ་�་དང་དེ་ཚ�ས་�ལ་ཁབ་གཞན་�་ལ་ཡང་དེ་ཚ�འི་
མངའ་འོག་�་འ�ག་པར་མི་�ས་སོ། 16�ར་ཡང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ནམ་ཡང་དེ་ཚ�་ལ་རོགས་རམ་ཆེད་རེ་བཅོལ་
མི་�ེད་དོ། ཨི་ཇིབ་ལ་�ོ་བཅོལ་བའི་འ�ས་�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་རང་གི་ནོར་འ�ལ་ཇི་�ར་�ིས་པ་དེ་འ�ེན་
པར་འ�ར། དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར༎  

�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཨི་ཇིབ་དབང་བ�ར་བར་འ�ར།  

17ང་ཚ�འི་བཙན་�ོལ་�ི་ལོ་ཉི་�་�་བ�ན་པའི་�་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་གཅིག་ཉིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་
བཀའ་གནང་བ་ནི། 18ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ། བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཊ་ཡར་ལ་
བཙན་�ོལ་�ེད་པ་དང་། ཁོང་གིས་རང་གི་དམག་མི་ཚ�ར་དོ་པོ་�ིད་པོ་འ�ར་བ�ག་�བས་དེ་ཚ�འི་མགོ་ལ་�་
མེད་པར་འ�ར་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་ད�ང་པའི་པགས་པ་བ�ས་ན་ཡང་། �ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་དམག་མི་ཚ�ས་དེ་
ཚ�འི་དཀའ་ལས་�བ་པའི་འ�ས་�་གང་ཡང་མ་ཐོབ་བོ། 19དེར་བ�ེན་ད་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་བ�ོད་�་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། ངས་ཨི་ཇིབ་�ལ་དེ་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་ལ་�ོད་�་ཡིན་པ་དང་། 
ཁོས་འ�ོག་བཅོམ་�ས་ནས་ཨི་ཇིབ་�ི་�་ནོར་�མས་ཁོའི་དམག་མི་ཚ�འི་�་ཆའི་ཆེད་འ�ེར་བར་�ེད་དོ། 20ངས་
ཁོ་ལ་ཨི་ཇིབ་འདི་བཞིན་ལས་ཀ་�ེད་པའི་�་ཆར་�ོད་�་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོའི་དམག་མི་ཚ�ས་ངའི་ཆེད་
�་ལས་ཀ་�ེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས། ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 21དེ་�ར་�ང་
�བས་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་ལ་�ོགས་�གས་ཆེན་པོ་བཟོ་�་དང་། ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ་�ོད་ལ་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་
ཚང་མས་ཐོས་སར་�ད་ཚ་ཤོད་�་འ�ག་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་
པར་འ�ར༎  
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གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་ཐོག་ཆད་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ར་�་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 2ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ང་�་ན་མེད་པའི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་བ�ན་གནང་ནས་ཇི་�ར་བ�ོད་པ་གསལ་�གས་�ིས་ཤིག �ོད་�ི་ཚ�ག་འདི་ཚ�་
�ད་འབོད་�ེད་དགོས་སོ། འཇིགས་�ག་གི་ཉི་མ་དེ་ནི་�ེབས་བཞིན་ཡོད། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལས་འ�ལ་
མཛད་པའི་ཉིན། མི་རིགས་�མས་ལ་�ིན་དང་�ག་བ�ལ་�ིས། �ིབ་པའི་ཉི་མ་དེ་ནི་ཐག་ཉེར་ཡོད། 4ཨི་ཇིབ་
�ལ་�་དམག་འ�གས་�ང་བ་དང་། ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་�ལ་�་�ག་བ�ལ་ཚབ་ཆེ་ཡོང་། ཨི་ཇིབ་�ལ་�་�ོག་གཅོད་
མང་པོ་�ེད། �ང་པ་དེ་ལ་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་པ་དང་། �ལ་དེ་�ང་གོག་ཞིག་�་�ས་པར་འ�ར། 5དམག་
འ�གས་དེར་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་དང་ལི་ཌི་ཡ་དང་ལིབ་ཡ་དང་ཨ་ར་བི་ཡ་དང་�བ་བཅས་ནས་�ས་པའི་དམག་མི་
�མས་དང་ངའི་རང་གི་མི་མང་གི་�ོད་ནས་�ང་གསོད་པར་འ�ར་རོ། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་
བ། �ང་གི་མིག་དྷོལ་ནས་�ོའི་ཨསེ་ཝན་བར་ཨི་ཇིབ་�ི་�ང་�ོབས་�ེད་མཁན་ཚང་མ་དམག་�་གསོད་པར་
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འ�ར། ཨི་ཇིབ་�ི་�ོབས་པ་ཅན་�ི་དམག་ད�ང་�མས་མེད་པར་བཟོ་བར་འ�ར། ཞེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 7�ལ་དེ་བཞིན་འཛམ་�ིང་ནང་ཧ་ཅང་གི་�ང་�ོང་ཞིག་�་འ�ར་བ་དང་
དེའི་�ོང་�ེར་ཚ�་�ང་གོག་ཞིག་�་�ས་པར་འ�ར། 8ངས་ཨི་ཇིབ་མེར་བ�ེགས་པ་དང་དེའི་�ང་�ོབས་�ེད་
མཁན་ཚ�་བསད་�བས། དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར། 9ཉིན་དེ་�ེབས་�བས་�་ཨི་
ཇིབ་མེད་པར་བཟོས་པའི་�ེས་�་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་པའི་�ལ་�ི་མི་མང་�ང་མེད་�་བ�ད་མཁན་ཚ�་ལ་སེམས་
འ�ལ་གཏོང་བར་�་གཟིང་ནང་བང་ཆེ་�མས་གཏོང་�་དང་། དེ་ཚ�་འཇིགས་ཤིང་�ག་པར་འ�ར། ཉིན་དེ་ནི་
�ེབས་བཞིན་ཡོད་དོ། 10�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ངས་ཨི་ཇིབ་�ི་�་ནོར་
མེད་པར་བཟོ་�ར་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་ལ་བེད་�ོད་�་�་ཡིན་ནོ། 11ཁོ་དང་ཁོའི་�ིང་�ེ་
མེད་པའི་དམག་ད�ང་གི་�ལ་དེ་བཞིན་གཏོར་�ོན་གཏོང་བར་ཡོང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་ལ་རལ་�ིས་
བཙན་�ོལ་�ས་ནས་�ལ་དེ་མི་རོས་ཁེངས་པར་འ�ར་རོ། 12ངས་གཙང་པོ་ན་ཨེལ་�མ་�་འ�ག་�་དང་། ཨི་
ཇིབ་ལ་མི་ངན་ཚ�འི་དབང་འོག་�་འཇོག་�་ཡིན་པ་དང་། �ི་�ལ་བ་ཚ�ས་�ལ་ཡོངས་�ོགས་གཏོར་�ོན་�ེད་
པར་འ�ར། ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 13�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
བཀའ་གནང་བ་ནི། ངས་མེམ་ཕིསིའི་�་འ�་ཚ�་དང་དཀོན་མཆོག་�ན་མ་�མས་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན་པ་དང་། 
ཨི་ཇིབ་ཐོག་�་�ལ་�ིད་�ོང་མཁན་�་ཡང་མེད་པར་འ�ར་བ་དང་། ངས་མི་མང་ལ་འཇིགས་�ག་བ�ལ་�་
ཡིན་ནོ། 14ངས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ོ་�ོགས་དེ་ནི་མི་མེད་�ང་�ོང་བཟོ་�་དང་། �ང་�ོགས་�ི་ཛ�་ཨན་�ོང་�ེར་མེར་
བ�ེགས་�་�་ཡིན་པ་དང་། ངས་ཐེ་བེསི་�ི་�ལ་ས་ལ་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 15ངས་ཨི་ཇིབ་�ི་འཛ�ང་ར་ཆེ་
ཤོས་པེ་�་སི་ཨམ་�ི་�ོང་�ེར་ལ་ངའི་�ོ་བའི་འཚ�ར་བ་�ང་�་འ�ག་�་ཡིན་ནོ། ངས་ཐེ་བེསི་�ི་�་ནོར་�མས་
མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན་ནོ། 16ངས་ཨི་ཇིབ་ལ་མེར་བ�ེགས་གཏོང་�་དང་པེ་�་སི་ཨམ་པ་�མས་�་ངན་ངང་
གནས་�་དང་། ཐེ་བེསིའི་�གས་རི་�མས་གཞིག་པར་འ�ར་བ་དང་། �ོང་�ེར་ནང་�་�་ལོག་�གས་པར་
འ�ར། 17ཧེ་ལེ་ཨོ་པོ་ལིསེ་དང་�་བསི་ཏིསིའི་�ོང་�ེར་�ི་ན་གཞོན་ཚ�་དམག་སར་འཆི་བ་དང་། མི་མང་གཞན་
�མས་བཙ�ན་པར་འ�ིད་པར་འ�ར་རོ། 18ངས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ོབས་�གས་བཅག་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཧ་ཅང་�ོབས་
པ་�ེད་པའི་�ས་�གས་དེ་མཚམས་འཇོག་�་�བས་ཏ་པན་ཧིསིའི་ཐོག་�ན་པས་�བ་པར་འ�ར། ཨི་ཇིབ་�ིན་
པས་བཀབ་པ་དང་མོའི་�ོང་�ེར་ཚང་མའི་མི་མང་�མས་བཙ�ན་པར་འ�ིད་པ་དང་། 19ངས་ཨི་ཇིབ་ལ་ཉེས་པ་
དེ་�ར་གཏོང་�བས་དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར༎  

ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་�ོབས་�གས་ཉམས་པ།  

20ང་ཚ�འི་བཙན་�ོལ་�ི་ལོ་བ�་གཅིག་པའི་�་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་བ�ན་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་
བཀའ་གནང་བ་ནི། 21ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ངས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་ལག་པ་བཅག་ཡོད་པ་དང་། དེ་
གསོ་བ་དང་�ར་རལ་�ི་བ�ང་�བ་པའི་�ས་�གས་�ན་པ་ཡོང་བའི་ཆེད་�ས་�ང་དེ་ལ་�་རས་ད�ིས་མེད་པ་
དང་། ལག་ཅིང་�བ་ནས་�ེ་ལ་བཏགས་མེད་དོ། 22དེར་བ�ེན་ད་�་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་བ�ོད་�་འདི་�ར་ཡིན། ང་ནི་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་ད�་བོ་ཡིན་པ་དང་། ངས་ཁོའི་ལག་པ་�ོན་མེད་པ་དང་
�ོན་ཡོད་པ་གཉིས་ཀ་བཅོག་�་དང་། ཁོའི་ལག་ནས་རལ་�ི་ས་ལ་�ང་བར་འ�ར། 23ངས་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་
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འཛམ་�ིང་ཡོངས་�་ཁ་གཏོར་�་ཡིན་པ་དང་། 24དེ་ནས་ངས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་ལག་པར་�ོབས་�གས་
ཆེན་པོ་བཟོ་�་དང་། ངའི་རལ་�ི་ཁོའི་ལག་པའི་ནང་འཇོག་�་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་ངས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་ལག་
པ་བཅོག་�་དང་། ཁོའི་ད�ོ་བོའི་མ�ན་�་ན་�གས་གིས་ཧད་འདོན་བཞིན་ཤི་བར་འ�ར། 25ངས་ཁོ་ལ་ཉམས་
�ད་གཏོང་�་དང་། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་�ོབས་�གས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་�་ཡིན་པ་དང་། ངས་ཁོ་ལ་ངའི་རལ་
�ི་�ད་�་དང་། ཁོས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ོགས་�་�ེགས་�བས་ཚང་མས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་
འ�ར་རོ། 26ངས་ཨི་ཇིབ་པ་�མས་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�་ཁ་�ོར་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར༎  
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ཨི་ཇིབ་དེ་འ�མ་ཤིང་དང་བ�ར་བ།  

1ང་ཚ�འི་བཙན་�ོལ་�ི་ལོ་བ�་གཅིག་པའི་�་བ་ག�མ་པའི་ཚ�ས་གཅིག་ཉིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་
བཀའ་གནང་བ་ནི། 2ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་དང་མི་མང་ཚ�་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག �ོད་
ནི་�ོབས་ཅན་ཇི་�ར་ཡིན་ན་ཡང་། ངས་�ོད་གང་དང་བ�ར་བར་�ེད་དགོས་སམ། 3�ོད་ནི་ལེ་བ་ནོན་�ི་
འ�མ་ཤིང་འ�། མཛ�ས་ཤིང་བསིལ་�ིབ་�ན་པའི་ཡལ་ག་དང་། �ོང་པོ་ཆེ་ལ་རིང་བས་�ིན་པར་�ག། 4དེ་ལ་
འཚར་ལོངས་འ�ར་བའི་�་ཡོད་ཅིང་། འཚ�་�ོངས་�ེད་ཆེད་ས་འོག་�་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�ས་དེ་ནི་�ེས་སར་�་�བ་
བོ། ནགས་�ི་ཤིང་�ོང་ཚང་མར་�་གཏོང་ངོ་། 5དེ་ལ་�་ནི་ཡག་པོ་�ག་ཡོད་�བས། དེ་ནི་ཤིང་�ོང་གཞན་ལས་
རིང་བ་�ེས། དེ་ཡི་ཡལ་ག་�ོམ་ཞིང་རིང་བ་�ེས། 6དེ་�ེང་�ི�་འ�་མིན་དེ་ཚ�ས་�ི�་ཚང་བཟོས། དེ་འོག་གཅན་
གཟན་ཚ�་ལ་�་�་�ེས། དེ་འོག་འཛམ་�ིང་མི་རིགས་ངལ་གསོའོ། 7ཤིང་�ོང་དེ་ནི་མཛ�ས་�ག་ཅན་�ར་ཡོད། ཧ་
ཅང་མཐོ་ཞིང་ཡལ་ག་རིང་པོ་ཡོད། དེ་ཡི་�་བ་གཏིང་རིང་�་ལ་�ག། 8ཁོང་གི་�མ་རའི་ནང་གི་འ�མ་ཤིང་
དང་། དེ་ཉིད་གང་�་བ�ར་བར་�ེད་མི་�བ། སོམ་ཤིང་གཞན་ལ་ཡལ་ག་དེ་�ར་མེད། ཤིང་�ོང་གང་འ�་ཞིག་
གི་ཡལ་ག་དེ་�ར་མེད། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཉིད་�ི་�མ་རའི་ནང་། མཛ�ས་�ག་ཅན་�ི་ཤིང་�ོང་དེ་�ར་མེད། 
9ངས་དེ་ཡལ་འདབ་�ས་ཤིང་མཛ�ས་པར་བཟོས། དེ་ནི་ཁོང་གི་�མ་ར་ཨེ་དྷེན་�ི། ཤིང་�ོང་ཡོངས་�ི་�་དོག་
�ེད་�ལ་ཡིན༎ 10དེ་བས་ན་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོནམ་ཆོག་གིས། �ིན་པ་བར་�་རེག་ནས་�ེས་པའི་
ཤིང་�ོང་དེར་ཇི་�ར་�ང་བའི་�ོར་ལ་བ�ོད་�་ཡིན། དེ་རིང་�་རིང་�་�ེས་�བས་�ོབས་པ་ཡང་ཆེ་�་འ�ོའོ། 
11དེར་བ�ེན་ངས་དེ་ལ་�ངས་ནས་�ི་�ལ་བའི་�ལ་པོ་ཞིག་ལ་�ོད་�་ཡིན། ཁོང་གིས་ཤིང་�ོང་གི་�་�ོད་ངན་
པ་ལ་དགོས་ངེས་�ི་ལན་འདེབ་�ེད་པ་དང་། 12�ིང་�ེ་མེད་པའི་�ི་�ལ་བ་�མས་�ི་དེ་ལ་བཅད་ནས་དོར་བར་
�ེད་དོ། དེའི་ཡལ་ག་དང་ཆགས་པའི་�ོང་པོ་�མས་�ལ་�ི་རི་དང་�ང་གཤོང་ཚང་མར་�ང་བར་འ�ར། དེའི་
བསིལ་�ིབ་འོག་�ོད་མཁན་མི་རིགས་ཚང་མ་དེ་ནས་འ�ོ་བར་འ�ར། 13�ི�་ཚ�་ཡོང་ནས་ཤིང་�ོང་�ང་བའི་
�ེང་བ�ད་པ་དང་ནགས་�ི་གཅན་གཟན་ཚ�་དེའི་ཡལ་གའི་�ེང་གོམ་པ་�ོས་པར་�ེད་དོ། 14དེར་བ�ེན་ད་ནས་
བ�ང་�་མང་པོ་�གས་ན་ཡང་དེ་�ར་རིང་པོ་མི་�ེས་པ་དང་དེའི་�ེ་མོ་�ིན་པའི་མཐོ་ཚད་དེ་�ར་མི་�ེབས་པ་
དང་། མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ར་ཚང་མ་འཇིགས་ནས་འཆི་བ་དང་འཆི་བའི་�ལ་�་མར་འ�ོ་མཁན་ཚ�་དང་མཉམ་
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�་�ེབས་བར་�ེད་དོ། 15ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོནམ་ཆོག་གིས་བ�ོད་�་འདི་�ར་ཡིན། ཤིང་�ོང་དེ་འཆི་
བའི་�ལ་�་མར་སོང་བའི་ཉིན་མོ་དེར་ངས་�་ངན་�ི་�གས་�་ས་འོག་�ས་འགེབས་པར་�་�་ཡིན་པ་དང་། 
ངས་གཙང་པོ་ཚ�་འགོག་�་དང་�ག་�་�མས་�གས་�་འ�ག་�་མིན་པ་དང་། གང་ལགས་ཟེར་ན་ཤིང་�ོང་དེ་
འཆི་ཡོད་�བས་ངས་ལེ་བ་ནོན་�ི་རི་བོའི་�ེང་�ན་པར་འ�ིད་�་དང་། ཤིང་ནགས་�ི་ཤིང་�ོང་�མས་�མ་�་
འ�ག་�་ཡིན་ནོ། 16ངས་དེ་འཆི་བའི་�ལ་�་མར་གཏོང་�བས་དེ་མར་རིལ་བའི་�་ཡིས་མི་རིགས་ཚ�་གཡོ་བར་
�ེད་དོ། ཨེ་དྷེན་�ི་ཤིང་�ོང་ཡོངས་དང་ལེ་བ་ནོན་�ི་�་ལེགས་པར་�ིན་པའི་ཤིང་�ོང་འདམས་པ་�མས་དང་
བཅས་པ་ས་འོག་�ིང་�་སོང་བ་�མས་དེ་ཕམ་པ་ལ་དགའ་བར་འ�ར། 17དེ་ཚ�་དང་འཆི་བའི་�ལ་�་�ར་དེར་
�ང་ཡོད་པ་ཚ�་དང་མཉམ་�་གནས་�ོད་�ེད་པར་འ�ོའོ། དེའི་�ིབ་བསིལ་འོག་�ོད་མཁན་ཚང་མ་མི་རིགས་
ཚ�འི་�ོད་�་ཁ་ཐོར་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 18ཤིང་�ོང་དེ་ནི་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་དང་དེའི་མི་མང་�མས་ཡིན། ཨེ་དྷེན་
�ི་ཤིང་�ོང་ཚ�་ཡང་དེ་ལས་རིང་པོ་དང་�ོ་ལ་འ�ོ་པོ་མེད་དོ། འོན་�ང་ད་ཆ་ཨེ་དྷེན་�ི་ཤིང་�ོང་�ར་དེ་ཡང་
འཆི་བའི་�ལ་�་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁས་ལེན་མི་�ེད་པ་དང་། དམག་སར་བསད་པ་ཚ�་དང་མཉམ་�་གནས་�ོད་
�ེད་པར་འ�ོའོ་ཞེས། ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎  
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ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་�་�ིན་དང་བ�ར་བ།  

1ང་ཚ�འི་བཙན་�ོལ་�ི་ལོ་བ�་གཉིས་པའི་�་བ་བ�་གཉིས་པའི་ཉིན་དང་པོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་
བཀའ་གནང་བ་ནི། 2ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ལ་ཉེན་བ�་ནན་པོ་ཞིག་གཏོང་ཞིག་དང་། 
ཁོ་ལ་ངའི་འ�ིན་འདི་ཤོད་ཅིག། �ོད་�ིས་མི་རིགས་ཚ�འི་འ�ོད་�་སེང་གེ་�ར་ལས་འ�ལ་�ིས་ཡོད་ན་ཡང་
�ོད་ནི་�གས་�འི་ནང་གི་�་�ིན་འ�གས་པ་དང་འ�འོ། �ོད་�ི་�ང་པས་�་�མས་�ོག་ཅིང་མི་གཙང་བ་
བཟོའོ། 3མི་རིགས་མང་པོ་བ�ས་�བས་ངས་�ོད་�་བས་བ�ང་ཞིང་། དེ་ཚ�་ལ་�་བ་དེ་�འི་མཐར་�་�ད་�་
འ�ག་�་ཡིན་ནོ། 4ངས་�ོད་སའི་ཁར་ད�གས་ནས་འཛམ་�ིང་གི་�ི�་དང་སེམས་ཅན་�མས་འ�ིད་ནས་�ོད་
ལ་ཟ་�་འ�ག་�་ཡིན་ནོ། 5ངས་�ོད་�ི་རོ་�ས་བཞིན་པ་དེ་རི་བོ་དང་�ང་གཤོང་བཅས་པར་འགེབས་�་ཡིན་
ནོ། 6རི་བོ་�མས་�ི་�ེང་�་མ་�བ་བར་དང་། �ག་�་�མས་མ་འཁེངས་བར་ངས་�ོད་�ི་�ག་འདོན་�་ཡིན་ནོ། 
7ངས་�ོད་མེད་པར་བཟོ་�བས་ངས་ནམ་མཁའ་དེ་འགེབས་�་དང་། �ར་མ་ཚ�་�ིབ་པར་�་�་ཡིན་པ་དང་། ཉི་
མ་�ིན་པའི་�བ་�་ཡིབ་པ་དང་། �་བས་འོད་མི་�ིན་ནོ། 8ངས་ནམ་མཁའི་འོད་ཡོངས་�ོགས་གསོད་�་དང་། 
�ོད་�ི་འཛམ་�ིང་ལ་�ན་པའི་ནང་དོར་�་ཡིན་ནོ། ཞེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་
ཡིན་ནོ། 9ངས་�ོད་�ིས་ནམ་ཡང་ཐོས་མ་�ོང་བའི་�ལ་ཚ�་བ�ད་�ོད་མེད་པར་བཟོ་�འི་གཏམ་དེ་འཕེལ་
�བས་མི་རིགས་མང་པོ་ལ་དཀའ་ངལ་�ང་བར་འ�ར། 10ངས་�ོད་ལ་ཇི་�ར་�ིས་པ་དེ་ལ་མི་རིགས་མང་པོ་
ཧང་སང་བར་འ�ར། ངས་ངའི་རལ་�ི་འ�ར་�བས་�ལ་པོ་ཚ�་ཡང་�ག་ནས་འདར་བར་�ེད་དོ། �ོད་ཕམ་པའི་
ཉིན་མོ་དེར་དེ་ཚ�་ཚང་མ་རང་གི་�ོག་གི་�ིར་འཇིགས་ཤིང་འདར་བར་�ེད་དོ། 11�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོར་བཀའ་གནང་བ་ནི། �ོད་�ིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོའི་རལ་�ི་ལ་ཁ་ཐེབས་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

གཅག་དགོས། 12ངས་�ག་�བ་ཅན་�ི་�ལ་ཁབ་ཚ�འི་དམག་མིས་རལ་�ི་འ�ར་ནས་�ོད་�ི་མི་མང་�མས་
གསོད་�་འ�ག་�་ཡིན། �ོད་�ི་མི་མང་�མས་དང་�ོབ་པ་�ེད་པ་�མས་ལ་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན། 13�་འབོལ་
པོ་ཡོད་ས་ཚང་མར་ངས་�ོད་�ི་�གས་�མས་བསད་�་དང་། �་འདམ་�ོག་བཟོ་བར་མི་དང་�གས་�ར་ཡང་
�ང་བར་མི་འ�ར་རོ། 14ངས་�ོད་�ི་�་ཞི་བར་འ�ེད་ཅིང་དངས་སིང་བཟོས་�་དང་�ོད་�ི་�གས་�་ཚ�་དལ་
པོར་�གས་�་འ�ག་�་ཡིན་ནོ་ཞེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 15ངས་ཨི་ཇིབ་
དེ་ཕན་མེད་�ང་�ོང་བཟོ་ནས། དེར་གནས་�ོད་�་མཁན་�མས་མེད་པར་བཟོ་�བས། དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར། 16ཉེན་བ�་�ག་པོ་དེ་�ང་པོ་འདོན་པའི་�་ངན་�ི་མ�ར་མར་འ�ར་བ་དང་། 
མི་རིགས་�མས་�ི་�ད་མེད་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་དང་དེའི་མི་མང་ཚ�འི་ཆེད་�་ངན་�ེད་�བས་མ�ར་མ་དེ་ལེན་པར་
�ེད་ཅེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

འཆི་�ལ།  

17ང་ཚ�་བཙན་�ོལ་�ི་ལོ་བ�་གཉིས་པའི་�་བ་དང་པོའི་ཚ�་བཅོ་�་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་
གནང་བ་ནི། 18ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨི་ཇིབ་�ི་མི་མང་�མས་�ི་ཆེད་�་�་ངན་�ོས་ཤིག དེ་ཚ�་�ོབས་
�གས་ཅན་�ི་མི་རིགས་གཞན་ཚ�་མཉམ་�་འཆི་�ལ་�་གཏོང་ཞིག 19དེ་ཚ�་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག། �ོད་གཞན་
ལས་མཛ�ས་པ་ཡོད་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། �ོད་འཆི་�ལ་�་འ�ོ་བ་དང་དེར་�ིག་ཅན་ཚ�་མཉམ་�་བ�ལ་བར་
འ�ར། 20དམག་སར་བསད་པ་གཞན་ཚ�་དང་མཉམ་�་ཨི་ཇིབ་�ི་མི་མང་�མས་འ�ེལ་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་ཚང་
མ་བསད་པར་རལ་�ི་�་�ིགས་ཡོད་དོ། 21ཚང་མ་ལས་དཔའ་བོ་�བས་ཆེན་ཚ�་དང་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�འི་�ོགས་�་
འཐབ་མཁན་ཚ�ས་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�་ལ་འཆི་�ལ་�་དགའ་བ�་�་བ་དང་། �ིག་ཅན་དམག་སར་བསད་པ་ཚ�་ཡང་
འདིར་�ེབས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་འདིར་བ�ལ་ཡོད་དོ་ཞེས་དེ་ཚ�ས་�ད་འབོད་�ེད་དོ། 22ཨ་�ར་དེར་ཡོད་པ་
དང་མཐའ་འཁོར་�་མོའི་དམག་མི་ཚ�འི་�ར་ཁང་�མས་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་ཚང་མ་དམག་སར་བསད་ཡོད་དོ། 23དེ་
ཚ�འི་�ར་ཁང་�མས་འཆི་�ལ་�ི་གཏིང་རིང་ཤོས་ནང་�་ཡོད་པ་དང་། མོའི་དམག་མི་�མས་དམག་སར་ཤོར་
བ་དང་དེ་ཚ�འི་�ར་ཁང་�མས་དེའི་�ར་ཁང་གི་མཐའ་འཁོར་�་ཡོད་དོ། ཡིན་ན་ཡང་�ས་�བས་ཞིག་ལ་དེ་
ཚ�ས་གསོན་པོའི་�ལ་�་འཇིགས་�ག་བ�ལ་ཡོད་དོ། 24ཨེ་ལམ་དེར་ཡོད་པ་དང་མཐའ་འཁོར་�་མོའི་དམག་མི་
ཚ�འི་�ར་ཁང་�མས་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་ཚང་མ་དམག་སར་བསད་པ་དང་འཆི་�ལ་�་མ�ན་�གས་མ་བཅད་པར་
མར་�ིན་ཡོད་པ་དང་། གསོན་པོ་ཡོད་�བས་དེ་ཚ�ས་འཇིགས་�ག་�ེལ་ཡོད་ན་ཡང་ད་ཆ་དེ་ཚ�་ཤི་ནས་དམའ་
འབེབས་�ང་ཡོད། 25དམག་སར་བསད་པ་ཚ�འི་�ོད་�་ཨེ་ལམ་འ�ེལ་ཡོད་པ་དང་མོའི་དམག་མི་ཚ�འི་�ར་ཁང་
�མས་མོའི་མཐའ་འཁོར་�་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་ཚང་མ་མ�ན་�གས་བཅད་མེད་པ་དང་དམག་སར་བསད་ཡོད་
དོ། གསོན་པོའི་�བས་དེ་ཚ�ས་འཇིགས་�ག་�ེལ་ཡོད་ན་ཡང་། ད་ཆ་དེ་ཚ�་འཆི་ནས་དམའ་འབེབས་�ང་ཡོད་པ་
དང་། དམག་སར་བསད་པ་ཚ�འི་�ལ་བ་བཞིན་འཕོག་ཡོད་དོ། 26མེ་ཤེག་དང་�་བྷལ་དེར་ཡོད་པ་དང་དེ་ཚ�འི་
དམག་མི་ཚ�འི་�ར་ཁང་�མས་མཐའ་འཁོར་�་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་ཚང་མའི་མ�ན་�གས་བཅད་མེད་པ་དང་
དམག་སར་བསད་ཡོད་དོ། ཡིན་ན་ཡང་�ས་�བས་ཞིག་ལ་དེ་ཚ�ས་གསོན་པོ་ཚ�་ལ་འཇིགས་�ག་བ�ལ་ཡོད་དོ། 
27�ོན་�ས་�ི་དཔའ་བོ་ཚ�་འཆི་�ལ་�་གོ་མཚ�ན་རང་�ིག་གིས་དེ་ཚ�འི་རལ་�ི་�མས་མགོའི་འོག་དང་དེ་ཚ�འི་
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�བ་�མས་ག�གས་པོའི་�ེང་�་བཞག་ནས་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་�ར་དེ་ཚ�་ལ་�ས་ཞབས་�ི་ཐོག་�ང་པོ་�ས་
མེད་པ་དང་། �ས་�བས་ཞིག་ལ་གསོན་པོ་ཚ�་ལ་འཇིགས་�ག་བ�ལ་བའི་མ�་�ོབས་དེ་ཚ�་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 
28དེ་�ར་མ�ན་�གས་མ་བཅད་པ་དམག་སར་བསད་པ་ཚ�འི་�ོད་�་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ར་སིལ་�ར་ཆགས་ནས་
འ�ལ་བར་འ�ར་རོ། 29ཨེ་དྷོམ་དེ་ནི་དེའི་�ལ་པོ་ཚ�་དང་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་ཚ�་མཉམ་�་ཡོད་པ་དང་། དེ་
ཚ�་མ�་�ོབས་ཅན་�ི་དམག་མི་ཡིན་ན་ཡང་། ད་ཆ་དེ་ཚ�་འཆི་�ལ་�་མ�ན་�གས་མ་བཅད་པ་དམག་སར་
བསད་པ་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ལ་ཡོད་དོ། 30�ང་�ོགས་�ི་�ལ་�ས་�མས་དང་སི་དོན་པ་ཚ�་ཡང་དེར་ཡོད་པ་
དང་། �ར་དེ་ཚ�འི་མ�་�ོབས་�ི་འཇིགས་�ག་བ�ལ་ཡོད་ན་ཡང་། ད་ཆ་དེ་ཚ�་དམག་སར་བསད་པ་ཚ�་དང་
དམའ་འབེབས་ངང་�་མར་སོང་བ་ཚ�་མཉམ་�་མ�ན་�གས་མ་བཅད་པར་ངལ་གསོ་བར་བ�ལ་ཡོད་དོ། འཆི་
�ལ་�་འ�ོ་མཁན་ཚ�་མཉམ་�་དེ་ཚ�་ལ་ཡང་དམའ་འབེབས་�ང་ཡོད། 31དམག་སར་བསད་པ་ཚ�འི་གནས་
�ངས་མཐོང་ནས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་དམག་ད�ང་ཚ�ར་སེམས་གསོ་ཐོབ་པར་འ�ར། ཞེས་�་ན་མེད་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོས་པ་ཡིན་ནོ། 32ངས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ལ་གསོན་པོ་�མས་ལ་འཇིགས་�ག་
བ�ལ་འ�ག་ན་ཡང་། ཁོ་དང་ཁོའི་དམག་ད�ང་�མས་གསོད་པར་འ�ར་བ་དང་། མ�ན་�གས་མ་བཅད་པ་
དམག་སར་ཤི་མཁན་ཚ�་ཚང་མ་མཉམ་�་ངལ་གསོ་བར་འ�ར། ཞེས་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  
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དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ་ལ་�ང་མཁན་�་བ�ོ་གནང་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 2�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་�ིས་རང་གི་མི་མང་ཚ�ར། ངས་
�ལ་ཞིག་ལ་དམག་འ�གས་གཏོང་�བས་ཇི་འ�་ཡོང་བ་�ོས་ཤིག �ལ་དེའི་མི་མང་ཚ�ས་རང་གི་མི་ཞིག་ལ་བ�་
�ོགས་�ེད་མཁན་�་འདམ་པར་�ེད་དོ། 3ཁོས་ད�་བོ་ཡོང་བ་མཐོང་བའི་�བས་�་ཚང་མར་ཉེན་བ�་གཏོང་
བའི་ཆེད་�ང་འབོད་པར་�ེད་དོ། 4གལ་�ིད་�་ཞིག་གིས་དེ་ཐོས་ནས་དེ་ལ་དོ་�ང་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། ད�་བོ་
ཡོང་ནས་ཁོ་གསོད་པར་འ�ར་བ་དང་། ཁོ་འཆི་བའི་ལེ་ཁག་དེ་ཁོ་རང་ལ་འཕོག་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 5ཁོ་རང་
ཉིད་འཆི་བ་དེ་ཁོ་རང་གི་ནོར་འ�ལ་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོས་ཉེན་བ�་ལ་དོ་�ང་མ་�ས་པ་ཡིན་པ་དང། གལ་
�ིད་ཁོས་དེ་ལ་དོ་�ང་�ས་ཡོད་ན་ཁོ་ཐར་�ིད་དོ། 6འོན་�ང་གལ་�ིད་བ�་�ོགས་�ེད་མཁན་�ིས་ད�་བོ་
ཡོང་བ་མཐོང་ནས་ཁོས་�ང་མ་འབོད་ན་ད�་བོ་ཡོང་ནས་�ིག་ཅན་ཚ�་གསོད་པར་�ེད་དོ། འོན་�ང་ངས་དེ་
ཚ�འི་འཚ�་བའི་�ན་དེ་བ�་�ོགས་�ེད་མཁན་ལ་འགེལ་�་ཡིན་ནོ། 7�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ། ངས་�ོད་ལ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་མི་རིགས་�ི་བ�་�ོགས་�་མཁན་བཟོ་�་ཡིན་པ་དང་། ངས་�ོད་ལ་ཉེན་བ�་བཏང་བ་�མས་དེ་ཚ�་ལ་
ཤོད་དགོས་སོ། 8ངས་མི་ངན་ཞིག་འཆི་གི་རེད་ཅེས་�ོད་ལ་གསལ་�གས་�ིས་པ་ཡིན་ན། འོན་�ང་ཁོས་རང་གི་
�ོག་�ོབས་པའི་ཆེད་ཁོ་པའི་�་�ོད་ལ་བ�ར་བ་གཏོང་�ར་�ོད་�ི་ཁོ་ལ་ཉེན་བ�་མ་བཏང་ན། ཁོ་�ིག་ཅན་
ཡིན་བཞིན་�་འཆི་བ་ཡིན་ན་ངས་ཁོ་འཆི་བའི་འགན་དེ་�ོད་ལ་འགེལ་�་ཡིན་ནོ། 9མི་ངན་ཞིག་ལ་�ོད་�ིས་
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ཉེན་བ�་བཏང་བ་དང་ཁོས་�ིག་པ་�་�་མཚམས་འཇོག་མ་�ས་པར། �ིག་ཅན་ཡིན་བཞིན་�་འཆི་ན་ཡང་
�ོད་�ི་�ོག་ཐར་བར་�ེད་དོ༎  

�ེར་སོ་སོའི་ལས་འགན།  

10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ང་
ཚ�འི་�ིག་པ་དང་ནོར་འ�ལ་�ིས་པས་ང་ཚ�ར་�ར་པོ་བཟོས་ཡོད། ང་ཚ�་མེད་པར་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�་
ཇི་�ར་འཚ�་�བ་ཅེས་ཟེར་བཞིན་པ་དེ་ཚ�་ལ་�ར་�ོས་�ོས་ཤིག 11དེ་ཚ�་ལ་འདི་�ར་�ོས་ཤིག། ང་�་ན་མེད་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་�བས་�ིག་ཅན་འཆི་བར་མི་དགའ་འོ། ང་ནི་ཁོས་
�ིག་པ་མཚམས་འཇོག་�ས་ནས་གསོན་པོར་གནས་པར་འདོད་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་�ིས་�ས་པའི་ངན་
ལས་མཚམས་འཇོག་�ིས་ཤིག་དང་། �ོད་ཚ�་ཅི་ལ་འཆི་བར་འདོད་དམ། 12ད་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་
པ་ཚ�ར་མི་བཟང་པོ་ཞིག་གིས་�ིག་པ་�ིས་པ་ཡིན་ན་ཁོས་བཟང་པོ་�ིས་པས་ལས་དེས་ཁོ་ལ་�ོབས་མི་�བ་ཅེས་
�ོས་ཤིག མི་ངན་ཞིག་གིས་ངན་ལས་མཚམས་འཇོག་�ས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ལ་ཉེས་ཆད་མི་གཏོང་བ་དང་། མི་བཟང་
པོ་ཞིག་གིས་�ིག་ལས་�ེད་འགོ་བ�གས་པ་ཡིན་ན་ཁོའི་�ོག་�ོབས་པར་མི་�ེད་དོ། 13མི་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་ངས་
�ོག་གི་ཁས་ལེན་�ེད་�ིད་ན་ཡང་། ཁོའི་བསམ་པར་ཁོའི་�ར་�ི་བཟང་པོའི་�་བ་�མས་�ི་�ིག་ལས་�་�ར་
འ�ིགས་ངེས་རེད་བསམ་པ་ཡིན་ན། ངས་ཁོས་བཟང་པོ་�ས་པ་གང་ཡང་�ན་པར་མི་�ེད་དོ། ཁོའི་�ིག་པའི་
�ེན་�ིས་འཆི་བར་འ�ར་རོ། 14ངས་མི་ངན་ཞིག་ལ་ཁོ་འཆི་�་རེད་ཅེས་ཉེན་བ�་བཏང་བ་དང་། ཁོས་�ིག་ལས་
མཚམས་འཇོག་�ས་ནས་�ང་པོ་དང་བཟང་པོ་ཇི་ཡིན་པ་�ིས་པ་ཡིན་ན། 15དཔེར་ན་ཁོའི་�་ལོན་�ི་ཆེད་
གཏའ་མ་ལེན་པ་དེ་�ིར་�ོག་པའམ། ཁོས་�་མ་�ས་པ་�ིར་�ོག་པའམ། ཁོས་�ིག་པ་�་�་མཚམས་འཇོག་�ས་
པ་དང་། �ོག་�ིན་པའི་�ིམས་�ི་�ེས་�་འ�ག་པ་ཡིན་ན། ཁོ་འཆི་བར་མི་འ�ར་བ་དང་གསོན་པོར་གནས་པར་
འ�ར་རོ། 16ངས་ཁོས་�ིག་པ་�ིས་པར་བཟོད་གསོལ་�ེད་པ་དང་། ཁོ་གསོན་པོ་གནས་པར་འ�ར་རོ། གང་ལ་
ཟེར་ན། ཁོས་�ང་པོ་དང་བཟང་པོ་ཇི་ཡིན་པ་�ིས་ཡོད་དོ། 17འོན་�ང་�ོད་�ི་མི་ཚ�ས་ངས་ཇི་�ར་�ིས་པ་
�མས་�ང་པོ་མིན་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་�ར་མིན་པ་དང་དེ་ཚ�འི་ལམ་དེ་�ང་པོ་མིན་ནོ། 18མི་�ང་�ན་ཞིག་
གིས་བཟང་པོ་�་�་མཚམས་འཇོག་�ས་ནས་ངན་ལས་�ེད་འགོ་འ�གས་པ་ཡིན་ན་ཁོ་དེའི་�ེན་�ིས་འཆི་བར་
འ�ར་རོ། 19མི་ངན་པ་ཞིག་གིས་�ིག་པ་�ངས་ནས་�ང་པོ་དང་བཟང་པོ་ཇི་ཡིན་�ིས་པ་ཡིན་ན། ཁོས་རང་གི་
�ོག་�ོབས་ཡོད་དོ། 20འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ོད་ངས་�ིས་པ་�ང་པོ་མིན་ཟེར་བ་ཡོད་དོ། ངས་�ོད་ཚ�ས་ཇི་�ར་
�ིས་པ་ལ་ཞིབ་�ོད་�་�་ཡིན་ནོ༎  

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོངས་བའི་གསར་འ�ར།  

21ང་ཚ�འི་བཙན་�ོལ་�ི་ལོ་བ�་གཉིས་པའི་�་བ་བ�་པའི་ཚ�ས་�་པར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་�ོས་ཡོང་བའི་མི་ཞིག་
ཡོང་ནས། ཁོས་ང་ལ་�ོང་�ེར་�ོངས་སོང་ཞེས་�ས་པ་དང་། 22མི་དེ་དགོང་�ོ་�་མ་དེར་ང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

མཆོག་གི་�ག་ངའི་�ེང་འབབ་པ་དང་། སང་ཞོག་�་�ོ་དེར་མི་དེ་འ�ོར་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་
�་བའི་མ�་�ོབས་�ིར་གནང་ངོ་༎  

མི་མང་གི་�ིག་པ།  

23གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 24ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་�ི་�ོང་
�ེར་�ང་གོག་�་གནས་�ོད་�་མཁན་ཚ�ས། ཨབ་ར་ཧམ་�་�ང་ཡིན་པ་དང་ཁོང་ལ་�ལ་ཚང་མ་གནང་ཡོད་པ་
དང། འདིར་ང་ཚ�་མང་པོ་ཡོད་�བས་ད་ཆ་�ལ་དེ་ཚ�་ང་ཚ�ར་རང་གི་ཡིན་ནོ་ཅེས་བ�ོད་�ི་ཡོད་དོ། 25ང་�་ན་
མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�་བ་དེ་ཚ�་ལ་ཤོད་ཅིག �ོད་ཚ�ས་�ག་སོས་པ་ཡོད་པའི་ཤ་ཟ་བཞིན་
ཡོད། �ོད་ཚ�ས་�་འ�ར་མཆོད་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་མི་གསོད་�ེད་པ་དང་། �ལ་དེ་�ོད་ཚ�ར་བདག་གི་ཡོད་པར་
ཇི་�ར་བསམ་�ོ་འཁོར་�ང་ངམ། 26�ོད་ཚ�ས་རལ་�ི་ལ་�ོས་འགེལ་�ེད་�ི་ཡོད། �ོད་ཚ�འི་�་�ོད་�ག་�ོ་པོ་
ཡོད་པ་དང་། ཚང་མས་ལོག་གཡེམ་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། �ལ་དེ་�ོད་ཚ�འི་རེད་བསམ་པའི་བསམ་�ོ་ཇི་�ར་
འཁོར་�ང་ངམ། 27ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཉེན་བ�་གཏོང་�་དང་། ང་འཚ�་
བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་ངེས་གཏན་ཡིན་པ་�ར་�ོང་�ེར་གཞིགས་�ལ་�་�ོད་མཁན་�ི་མི་མང་ཚ�་གསོད་པར་
འ�ར། �ོང་�་�ོད་མཁན་�མས་གཅན་གཟན་�ིས་ཟ་བར་འ�ར། རི་དང་�་�ག་ནང་ཡིབ་�ོད་མཁན་ཚ�་ནད་
ཡམས་�ིས་འཆི་བར་འ�ར་རོ། 28ངས་�ོང་�ེར་འདི་བཞིན་ཕན་མེད་�ང་�ོང་བཟོ་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ོབས་པ་
�ེད་པའི་མ�་�ོབས་�ོགས་པར་འ�ར་བ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རི་བོ་�མས་ཧ་ཅང་ཤིང་ནགས་�ག་པོར་འ�ར་
བ་དང་། དེ་ཚ�འི་བ�ད་ནས་�་ཡང་འ�ལ་བ�ོད་�ེད་མི་�བ་བོ། 29ངས་མི་མང་གི་�ིག་པའི་ཆེད་ཉེས་ཆད་
བཏང་ནས་�ོང་�ེར་ཕན་མེད་བཟོ་�བས་དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ༎  

�ང་�ོན་པའི་འ�ིན་�ི་འ�ས་�།  

30གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། �ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་�ི་མི་མང་ཚ�ས་�ོང་�ེར་�ི་
�གས་རི་དང་རང་གི་�ིམ་�ི་�ོར་�ག་�བས་�ོད་�ི་�ོར་གཏམ་�ེང་�ེད་བཞིན་འ�ག དེ་ཚ�་གཅིག་གིས་
གཅིག་ལ་ད་ང་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་ཉན་པར་འ�ོའོ་ཟེར་�་བཞིན་ཡོད་དོ། 
31དེ་འ�་སོང་ཙང་ངའི་མི་མང་�མས་�ོད་ལ་ཇི་འ�་ལབ་�་ཡོད་པ་དེ་ཉན་པར་བ�་ཚ�གས་�ེད་དོ། འོན་�ང་
དེ་ཚ�ས་�ོད་�ིས་ཇི་�ར་�ེད་དགོས་�ས་པ་�ར་མི་�ེད་དོ། �མས་བ�ེའི་གཏམ་ནི་དེ་ཚ�འི་�་ཏོར་ཡོད་པ་དང་། 
འོན་�ང་དེ་ཚ�འི་འདོད་�མ་ཅན་�ི་ལམ་�་�་མ�ད་འ�ག་གོ། 32དེ་ཚ�་ལ་�ོད་བ�ེ་བའི་གཞས་གཏོང་མཁན་
ནམ་�་�ན་བཏང་ནས་མི་ལ་མགོ་བ�ོར་མཁན་ལས་�ག་པ་མིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་�ོད་�ི་གཏམ་�མས་ཉན་པ་དང་། 
དེ་ཚ�ས་�ོད་�ི་�ས་པ་གཅིག་�ང་མི་�ེད་དོ། 33འོན་�ང་�ོད་�ི་གཏམ་�མས་བདེན་པར་འ�ར་�བས། དེ་ཚ�་
ངེས་པར་བདེན་པར་འ�ར་�་ཡིན་པས། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་�ང་�ོན་པ་ཞིག་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་ཡོད་པ་ཤེས་པར་
འ�ར་རོ༎  
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ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 34 

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ག་�ི་ཚ�།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 2ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་པོ་ཚ�ར་
�ོན་བ�ོད་�ོས་ཤིག་དང་། དེ་ཚ�་ལ་�ང་བ�ན་�ིས་ནས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་
ཇི་�ར་�ས་པ་�མས་ཤོད་ཅིག ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ག་�ི་ཚ�་�ོད་ཚ�་འཇིགས་ཡོད། �ོད་ཚ�་རང་རང་སོ་སོ་དོ་�ང་
�ེད་པ་ལས་�ག་ལ་�་བ་ནས་བ�་�ོགས་མི་�ེད་དོ། 3�ོད་ཚ�ས་འོ་མ་འ�ང་བ་དང་བལ་�ིས་བཟོས་པའི་གོས་
�ོན་པ་དང་�ག་ལེགས་ཤོས་བསད་ནས་ཟ་བར་�ེད་དོ། འོན་�ང་�ག་ལ་�་བ་ནས་བ�་�ོགས་མི་�ེད་དོ། 
4�ོད་ཚ�ས་�ོ་པོ་ཚ�ར་དོ་�ང་�ས་མེད་པ་དང་། ནད་པར་ནད་གསོ་�ས་མེད་པ་དང་། �ས་པ་ཚ�ར་�་རས་ད�ིས་
མེད་པ་དང་། �མས་ནས་སོང་བ་�མས་�ིར་འ�ིད་མེད་པ་དང་། �ག་པ་�མས་བཙལ་མེད་པ་དང་། དེའི་ཚབ་
ལ་དེ་ཚ�ར་�ག་�བ་ངང་བཏང་འཛ�ན་�ས་ཡོད་དོ། 5�ག་ཚ�ར་�ག་�ི་མེད་�བས་དེ་ཚ�་ཁ་འཐོར་ནས་ཡོད་པ་
དང་། ནགས་�ི་གཅན་གཟན་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་བསད་ནས་ཟས་ཡོད་དོ། 6དེ་འ�་སོང་ཙང་ངའི་�ག་ཚ�་རི་�ན་དང་
རི་མཐོ་པོའི་�ེང་འ�མས་པ་དང་། དེ་ཚ�་ས་གཞིའི་�ེང་ཁ་འཐོར་ཡོད་པ་དང་། �ས་�ང་འཚ�ལ་མེད་པའམ་ཡང་
ན་དེ་ཚ�་འཚ�ལ་ཐབས་མེད་དོ 7ད་�ག་�ི་ཚ�། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�ས་པར་ཉོན་ཞིག 8ང་ངེས་
གཏན་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་�བས་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ལེགས་པར་ཉོན་ཞིག་དང། ངའི་�ག་ལ་ནགས་
�ི་གཅན་གཟན་ཚ�ས་འཐབ་ནས་བསད་དེ་ཟས་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ལ་�ག་�ི་མེད་པ་ཡིན་ནོ། ངའི་
�ག་�ི་ཚ�ས་�ག་ལ་འཚ�ལ་ཐབས་མ་�ེད་པ་དང་། �ག་ལ་བ�་�ོགས་མ་�ེད་པར་རང་ཉིད་གཅིག་པོར་�ེད་དོ། 
9དེར་བ�ེན་�ག་�ི་ཚ�་ང་ལ་ཉོན་ཞིག། 10ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ང་�ོད་ཚ�འི་ད�་བོ་ཡིན་
པར་གསལ་�གས་�་�་ཡིན་པ་དང་། ངའི་�ག་ཚ�་�ིར་འ�ིད་ནས་�ོད་ཚ�་ནི་དེ་ཚ�འི་�ག་�ི་ནམ་ཡང་�ེད་
འ�ག་�་མིན་པ་དང་། ངས་�ོད་ཚ�་རང་རང་སོ་སོ་བ�་�ོགས་�ེད་�་ནམ་ཡང་འ�ག་�་མིན་ནོ། ངས་�ག་
�མས་�ོད་ཚ�་ལས་�ོབས་�་དང་�ོད་ཚ�་ལ་དེ་ཚ�་ཟ་�་འ�ག་�་མིན་ནོ༎  

�ག་�ི་བཟང་པོ།  

11ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་བ�ོད་�ར། ངའི་�ག་ལ་ང་རང་གི་འཚ�ལ་�་དང་བ�་
�ོགས་�་�་ཡིན། 12�ག་�ིས་ཁ་འཐོར་བའི་�ག་ཚ�ར་མཉམ་�་བ�་ནས་བ�་�ོགས་�ེད་པ་བཞིན་ང་ངའི་�ག་
�མས་བ�་�ོགས་�་�་ཡིན། ངས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ན་པའི་�ེན་ངན་�ིས་ཉིན་དེར་ཁ་འཐོར་བའི་ས་�ལ་ཁག་
ནས་�ིར་འ�ིད་ཡོང་�་ཡིན་ནོ། 13ངས་དེ་ཚ�་�ི་�ལ་�ི་�ལ་�་ཁག་ནས་�ིར་བཏོན་ཏེ། དེ་ཚ�་མཉམ་�་བ�་
གསོག་�ིས་ནས་རང་གི་�ལ་�་�ིར་འ�ིད་ཡོང་�་ཡིན་ནོ། ངས་དེ་ཚ�་རི་བོའི་�ེང་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�གས་
�འི་འ�མ་�་འ�ིད་�་དང་�་ཁ་བཟང་ཤོས་�་འཚ�་�་ཡིན་ནོ། 14ངས་དེ་ཚ�་རི་བོའི་�ངས་གཤོང་བ�ན་པོ་
དང་�ང་གཤོང་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�་ཁ་�ང་�་ཡོད་པ་ཡོངས་�་འཚ�་�་ཡིན་ནོ། 15ང་རང་ཉིད་ངའི་�ག་གི་
�ག་�ི་�་�་དང་། དེ་ཚ�་ལ་ངལ་གསོ་�་�འི་ས་གནས་འཚ�ལ་�་ཡིན། ཞེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 16ངས་�ག་པ་ཚ�་འཚ�ལ་བ་དང་། འ�མས་ནས་སོང་བ་�མས་�ིར་འ�ིད་ཡོང་བ་
དང་། �ས་པ་ཚ�ར་�་རས་ད�ིས་བ་དང་ནད་པ་ཚ�ར་གསོ་�ོང་�འོ། འོན་�ང་�ག་པ་དང་�གས་ཆེན་པོ་ཡོད་
པ་ཚ�་ངས་མེད་པར་བཟོའོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ནི་�ག་�ི་�ང་པོ་འབའ་ཞིག་�་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ། 17དེ་བས་ན་
ངའི་�་ཚ�་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་ཚ�་ཚང་མར་ཞིབ་ད�ོད་�་�་དང་། བཟང་པོ་
�མས་ངན་པ་ལས་ད�ེ་བ་འ�ེད་�་དང་། �ག་�མས་ར་ལས་ད�ེ་འ�ེད་�་�་ཡིན་ཞེས་བ�ོད་�་ཡིན་ནོ། 
18�ོད་ཚ�་འགའ་ཤས་ནི་�་བཟང་པོ་ཟ་ནས་ཚ�མས་�ི་མེད་པ་དང་�ོད་ཚ�ས་མ་ཟས་པ་ཚ�་ལ་�ོག་བ�ིས་གཏོང་
བར་�ེད་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་�་�ངས་པོ་འ�ང་བ་དང་མ་འ�ང་བའི་�་འདམ་�ོག་བཟོས་བར་�ེད་དོ། 19ངའི་
�ག་གཞན་པ་ཚ�ས་�ོད་�ིས་�ོག་བ�ིས་བཏང་བས་�་ཟ་དགོས་པ་དང་�ོད་�ིས་འདམ་�ོག་བཟིས་པའི་�་
འ�ང་དགོས་པར་�འོ། 20དེར་བ�ེན་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ག་�ོབས་�གས་ཅན་དང་
�ོ་པོ་ཚ�འི་དབར་ཞིབ་ད�ོད་�་�་ཡིན་ཞེས་�ོད་ལ་བ�ོད་�་ཡིན་ནོ། 21�ོད་ཚ�ས་ནད་པ་ཚ�་�ར་�་འ�ད་�ག་
བཏང་བ་དང་�་ཅོས་�ང་ནས་དེ་ཚ�་�་ནས་�ིར་འ�ད་�ེད་དོ། 22འོན་�ང་ངས་�ག་ཚ�་�ོབས་�་དང་དེ་ཚ�་
ལ་�ར་ཡང་བ�ས་བཅོས་གཏོང་འ�ག་�་མིན་ནོ། ངས་�ག་རེ་རེར་ཞིབ་ད�ོད་�་�་དང་བཟང་པོ་�མས་ངན་
པ་ལས་ད�ེ་འ�ེད་�་�་ཡིན་ནོ། 23ངས་དེ་ཚ�ར་ངའི་ཞབས་�ི་�་བིད་དང་འ�་བའི་�ལ་པོ་ཞིག་�ོད་�་ཡིན་
པ་དང་། དེ་ནི་དེ་ཚ�འི་�ག་�ི་གཅིག་པོ་དེ་�ང་�་དང་། དེས་དེ་ཚ�འི་བ�་�ོགས་�ས་པར་འ�ར། 24ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ནི་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་དང་། ་ངའི་ཞབས་�ི་�་བིད་དང་འ�་བ་�ལ་པོ་ཞིག་དེ་ཚ�འི་དབང་
བ�ར་མཁན་�་འ�ར་ཞེས་ངས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 25ངས་དེ་ཚ�་མཉམ་�་དེ་ཚ�འི་བདེ་�ང་གི་ཆེད་འགན་ལེན་�ི་
དམ་བཅའ་ཞིག་འཇོག་�་ཡིན། ངའི་�ག་�མས་ཞིང་ཁའི་ནང་བདེ་བར་བ�ད་པ་དང་ཤིང་ནགས་ནང་ཉལ་
�བ་པའི་ཆེད་�ལ་ནས་གཅན་གཟན་ཉེན་ཁ་ཅན་�མས་�ིར་འ�ད་�་�་ཡིན་ནོ། 26ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ིན་�ིས་
�བས་�་དང་ངའི་རི་བོ་དམ་པའི་མཐའ་འཁོར་�་�ོད་འ�ག་�་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་ལ་དགོས་མཁོ་�མས་ཆར་
�གས་�ག་པོ་བབས་པ་�་�འི་�ིན་�ིས་�བས་�་ཡིན་ནོ། 27ཤིང་�ོང་ཚ�ར་ཤིང་ཏོག་�ེས་པ་དང་ཞིང་ཁར་
�ོན་ཐོག་གི་ཐོན་�ེད་ཡོང་བ་དང་ཚང་མ་རང་གི་�ལ་ནང་བདེ་བར་བ�ད་པ་དང་། ངས་ངའི་མི་མང་གི་�གས་
�ོག་བཅད་ནས་དེ་ཚ�་ཚ�་གཡོག་བཟོ་མཁན་ཚ�་ལས་རང་དབང་�་གཏོང་�བས་དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 28�་�ོའི་�ལ་ཁབ་ཚ�ས་�ར་འ�ོག་བཅོམ་མི་�ེད་པ་དང་། ནགས་�ི་གཅན་གཟན་
ཚ�ས་དེ་ཚ�་བསད་ནས་ཟ་བར་མི་�ད་པ་དང་། དེ་ཚ�་བདེ་བར་གནས་པ་དང་དེ་ཚ�་ལ་�ས་�ང་འཇིགས་�ག་མི་
བ�ལ་ལོ། 29ངས་དེ་ཚ�་ལ་ས་�ད་འཛ�མས་པོའི་ས་ཞིང་�ོད་�་དང་། �ལ་�་�་གེ་མཚམས་འཇོགས་�་�་ཡིན་
པ་དང་། �ལ་ཁབ་གཞན་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་�ར་ཡང་བ�ས་བཅོས་མི་�ེད་པ་དང་། 30ཚང་མས་ངའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ང་�ོབས་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�་ངའི་མི་འབངས་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར། ཞེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 31�ོད་ཚ�་ངའི་�ག་ཚ�་དང་ངས་འཚ�་བའི་�་�མས་ངའི་མི་མང་ཡིན་པ་དང་ང་ནི་
�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོནམཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ངོ་༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 35 



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

ཨེ་དྷོམ་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉེས་ཆད་གནང་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 2ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ལ་ལ་�ོན་
བ�ོད་�ིས་ཤིག 3ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་�ར་�ས་པ་མི་མང་ལ་ཤོད་ཅིག ཨེ་དྷོམ་རི་བོ་
�མས་ང་�ོད་�ི་ད�་བོ་ཡིན། ང་ཡིས་�ོད་ལ་ཕན་མེད་�ང་�ོང་བཟོས། 4ང་ཡིས་�ོད་�ི་�ོང་�ེར་�ང་གོག་
དང་། �ོད་�ི་�ལ་དེ་�ང་�ོང་བཟོ་བར་�། དེ་�ེས་�ོད་�ིས་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར། 
5�ོད་ཚ�་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་གཏན་�ི་ད�་བོ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ེན་ངན་�ིས་�བས་�་དེ་ཚ�འི་�ིག་པར་ཉེས་
ཆད་མཐའ་མ་དེ་གཏོང་བའི་�ས་ཚ�ད་ལ་�ོད་ཚ�ས་དེའི་མི་མང་ལ་དམར་གསོད་གཏོང་�་འ�ག་ཡོད་དོ། 6དེར་
བ�ེན་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་དངོས་ཡིན་�བས། �ོད་ཚ�འི་�ལ་
བ་ལ་འཆི་བ་བ�ོས་ཡོད་པ་དང་། �ོད་དེ་ལས་ཐར་བར་མི་འ�ར། �ོད་ཚ�ར་�ོག་གཅོད་�ི་ཉེས་པ་ཡོད་�བས། 
�ོག་གཅོད་�ོད་ཚ�འི་�ེས་�་འ�ངས་བར་�འོ། 7ངས་ཨེ་དྷོམ་རི་བ�ད་�ི་�ལ་དེ་ཕན་མེད་བཟོ་�་དང་དེ་
བ�ད་ནས་འ�ོ་མཁན་�མས་གསོད་�་ཡིན་ནོ། 8ངས་རི་བོ་�མས་�ང་པོས་བཀང་�་དང་། དམག་སར་བསད་
པའི་རོས་རི་�ན་དང་�ང་གཤོང་�མས་ཁེངས་པར་�ེད་དོ། 9ངས་�ོད་ལ་གཏན་�ི་�ང་�ོང་བཟོ་�་དང་�ོད་
�ི་�ོང་�ེར་ཚ�འི་ནང་�ར་�་ཡང་མི་�ོད་དོ། དེ་ནས་�ོད་�ིས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་
རོ། 10ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ན་ཡང་། �ོད་�ིས་ཡ་�་�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་
ཁབ་གཉིས་པོ་དང་དེ་ཚ�འི་ས་ཆ་དང་བཅས་པ་�ོད་ལ་བདག་པ་དང་�ོད་�ིས་དབང་བ�ང་�་འོ་ཞེས་�ས་སོ། 
11དེར་བ�ེན་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་འཚ�་བཞིན་པའི་དཀོན་མཆོག་དངོས་ཡིན་�བས། �ོད་�ི་
ཁོང་�ོ་དང་�ག་དོག་དང་�ོད་�ི་ངའི་མི་མང་ལ་�ང་སེམས་�ས་པ་བཅས་ལ་ངས་ལེན་འཇལ་�་ཡིན་པ་དང་། 
དེ་ཚ�ར་ཇི་�ར་�ིས་པར་ངས་�ོད་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་�ོད་�ིས་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 12དེ་ནས་ང་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་�ིས་�ས་པ་བཞིན་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རི་བོ་�མས་�ང་�ོང་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�་�ོད་
�ི་ཟ་བའི་ཆེད་རེད་ཅེས་�བ་ཚ�ད་བཏང་ནས་�ས་པ་ངས་ཐོས་པ་དེ་�ོད་�ིས་ཤེས་པར་འ�ར། 13�ོད་�ིས་
ངའི་�ོར་ལ་�་�ོ་�་�་དང་གཏམ་འདོད་�ི་�ས་པ་ངས་ཐོས་སོ། 14�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མོཆག་གིས་
བཀའ་གནང་བ་ནི། ངས་�ོད་ལ་དེ་�་�འི་�ང་�ོང་ཞིག་བཟོ་�་ཡིན་པས། �ོད་འཕམ་པ་དེ་ལ་འཛམ་�ིང་
ཡོངས་�ོགས་�ིས་དགའ་མོས་�ེད་དོ། 15ངའི་རང་གི་�་དངོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་གཏོར་�ག་�ིན་པ་ལ་�ོད་�ིས་
དགའ་མོས་�ས་པ་�ར་དེ་བཞིན་འཛམ་�ིང་ཡོངས་�ོགས་�ིས་�ོད་ལ་མཐོང་ནས་དགའ་མོས་�ེད་པར་འ�ར། 
སེ་ཨིར་�ི་རི་བོ་དང་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ལ་ཡོངས་�ོགས་དང་བཅས་པ་�ོངས་བར་འ�ར་རོ། དེ་ནས་ཚང་མས་ང་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 36 

ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིན་�བས་གནང་བ།  



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་སོ། �ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རི་བོ་ཚ�ར་འ�ིན་འདི་ཉོན་
ཞིག་ཞེས་�ོས་ཤིག་དང། 2དེ་ཚ�་ལ་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་འ�ིན་གང་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཉོན་
ཞིག་ཅེས་�ོས་ཤིག་དང། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ད�་བོ་ཚ�ས་འདོད་མོས་�ི་ད་ཆ་�ོན་�ི་རི་�ན་དེ་ཚ�་ང་ཚ�འི་ཡིན་ཟེར་
འ�་ཞིང་�ས་ཡོད་དོ། 3�ང་བ�ན་�ིས་ནས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཇི་�ར་�ས་པ་�མས་
གསལ་�གས་�ོས་ཤིག �ིམ་མཚ�ས་�ལ་ཁབ་ཚ�ས་དབང་བ�ང་�ས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རི་བོ་ཚ�་འ�ོག་བཅོམ་�་
�བས་དེ་ཚ�་ཚང་མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་དམའ་འབེབས་�ེད་ཡོད། 4དེར་བ�ེན་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས། �ོད་རི་བོ་དང་རི་�ན་ཚ�་དང་�ག་�་ཚ�་དང་�ང་གཤོང་ཚ�་དང་�ང་གོག་�་�ིན་པའི་ས་གནས་
�མས་དང་མིས་�ངས་པའི་�ོང་�ེར་འ�ོག་བཅོམ་�ས་པ་དང་། མཐའ་འཁོར་�ི་�ལ་ཁབ་ཚང་མས་དམའ་
འབེབས་�ས་ཡོད་པ་ཚ�ར་ངས་ཇི་�ར་ཤོད་�་ཡོད་པར་ཉོན་ཞིག 5ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། 
ཤིན་�་�ོ་བོའི་�བས་�་མཐའ་འཁོར་�ི་མི་རིགས་ཚ�་དང་�ག་པར་�་ཨེ་དྷོམ་པའི་ཆེད་�་�བ་འགལ་�ི་�ས་
ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་དགའ་�ོ་དང་བ�ས་བཅོས་�ིས་ངའི་�ལ་དབང་བ�ང་�ས་པ་དང་། དེའི་�་ཁ་ཚ�་ཡང་
བདག་བ�ང་�ས་ཡོད་པ་དང་། 6དེར་བ�ེན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ལ་�ང་བ�ན་�ོས་ཤིག རི་བོ་�མས་དང་རི་
�ན་�མས་དང་�ག་�་�མས་དང་�ང་གཤོང་�མས་དང་བཅས་པར་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས། �ག་དོག་གིས་�ོ་བར་ངས་འདི་�ར་ཤོད་བཞིན་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན་མི་རིགས་དེ་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་དམའ་
འབེབས་�ས་པ་དང་མཐོང་�ང་�ས་ཡོདདོ། 7ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། མཐའ་འཁོར་�ི་མི་
རིགས་ཚ�ར་དམའ་འབེབས་�་�འི་དམ་བཅའ་ནན་པོ་�་�་ཡིན། 8འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རི་བོའི་�ེང་གི་ཤིང་
�ོང་ཚ�ར་ངའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�འི་ཆེད་�་�ར་ཡང་ལོ་མ་དང་ཤིང་འ�ས་�ེས་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་
མ�ོགས་པོ་�ིམ་�་ལོག་པར་འ�ར། 9ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་�ོགས་�་ཡོད་པ་དང་། ངས་�ོད་ཚ�འི་ས་ལ་�ར་ཡང་ཞིང་
�ོ་བ་དང་སོན་འདེབས་�ར་ངེས་བ�ེན་�་�་ཡིན་ནོ། 10ངས་�ོད་ཚ�འི་མི་འབོར་འཕར་བར་�་�་དང་། �ོད་ཚ�་
�ོང་�ེར་ནང་བ�ད་པ་དང་། གཞིགས་�ལ་�ས་པ་�མས་�ར་བཞེངས་�ེད་�་དང་། 11ངའི་མི་མང་དང་�ོ་
�གས་�ི་�ངས་ཀ་འཕེལ་བ་�་�་ཡིན་ནོ། �ོད་ཚ�་�ར་ལས་མང་བ་ཡོང་བ་དང་�ོད་ཚ�ར་�་�ག་མང་པོ་ཡོད་
པ་དང་། ངས་�ོད་ཚ�་ལ་དེར་�ར་�ར་�ོད་འ�ག་�་དང་། ངས་�ོད་ཚ�་�ར་ལས་�ག་པའི་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་
བཟོ་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནས་�ོད་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 12ངའི་མི་མང་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་�ོད་ཚ�་�ར་ཡང་�ལ་�་�ོད་�ིར་འ�ིད་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་�ོད་ཚ�་རང་�ལ་�་འ�ར་བ་དང་། 
དེས་�ོད་ཚ�འི་�་�ག་�མས་�ར་�ོགས་ཤི་ཐེབས་པར་མི་འ�ག་གོ 13ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་བ�ོད་�ར། མི་མང་གིས། �ལ་དེ་ནི་མི་ཟ་མཁན་དང་དེ་ཚ�ས་�ལ་ཁབ་�ི་�་�ག་�མས་འ�ོག་བཅོམ་�ས་
སོང་ཟེར་བ་བདེན་པ་ཡིན་ནོ། 14འོན་�ང་ད་ནས་བ�ང་�ོད་�ིས་མི་ཟ་མཁན་དང་�ོད་ཚ�འི་�་�ག་�མས་
འ�ོག་བཅོམ་�་མཁན་ཞིག་�་མི་འ�ར། ཞེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 15ད་
ནས་�ལ་དེས་མི་རིགས་གཞན་ཚ�ས་�ས་པར་ཉན་མི་དགོས་པ་དང་བ�ས་བཅོས་�ེད་པར་བ�་མི་དགོས་སོ། ད་
ནས་�ལ་�ི་�་�་�མས་འ�ོག་བཅོམ་མི་�ེད་ཅེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་མི་ཚ�་གསར་པ།  



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 17ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་དེ་
ཚ�འི་�ལ་�་�ོད་�བས། དེ་ཚ�་�ོད་�ལ་དང་�་�ལ་�ིས་�ལ་དེ་མི་གཙང་བ་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། ངས་དེ་ཚ�འི་
�ོད་�ལ་དེ་�ད་མེད་�་མཚན་�བས་�ི་ཆོ་ག་�ར་མི་གཙང་བར་ཆ་འཛ�ན་�་�་ཡིན་ནོ། 18དེ་ཚ�ས་�ལ་�་
�ོག་གཅོད་�ིས་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�་འ�ས་དེ་ལ་མི་གཙང་བ་བཟོས་པའི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་ངའི་�ོ་བའི་�ས་
�གས་�ི་འཚ�ར་བ་ཡོང་�་འ�ག་�་ཡིན་ནོ། 19དེ་ཚ�འི་�ོད་�ལ་དང་�་�ལ་�ི་�ེན་�ིས་ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ོན་
བ�ོད་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�་�ི་�ལ་�ི་�ལ་ཁབ་ཡོངས་�་ཁ་�ོར་གཏོང་�་ཡིན། 20དེ་ཚ�་གང་�་སོང་ཡང་ངའི་
མཚན་དམ་པར་དམའ་འབེབས་�ས་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། མི་མང་ཚ�ས། མི་འདི་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོནམཆོག་གི་མི་
མང་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཚ�འི་ཁོང་གི་�ལ་�ངས་དགོས་�ང་ངོ་ཞེས་བ�ོད་བཞིན་ཡོད་དོ། 21དེས་�ེན་�ི་ངའི་
མཚན་དམ་པར་དོ་�ང་�ེད་དགོས་པ་�ང་ངོ་། གང་ལ་ཟེར་ན། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་གང་�་སོང་ཡང་ངའི་མཚན་
དེ་ལ་དམའ་འབེབས་�ང་ཡོད་དོ། 22དེ་བས་ན་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ས་པའི་འ�ིན་འདི་ཤོད་ཅིག ངས་ཇི་�ར་�་�་དེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་ཆེད་�་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་�ོད་ཚ�་
གང་�་སོང་ཡང་ངའི་མཚན་དམ་པ་ལ་དམའ་འབེབས་�ང་བའི་ཆེད་�་ཡིན། 23�ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་
དམའ་འབེབས་བཟོས་པའི་ངའི་མཚན་�བས་ཆེན་�ི་དམ་པའི་�ོར་ངས་མི་རིགས་ཚ�ར་འ�ེམ་�ོན་�་�བས། དེ་
ཚ�ས་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར། ཞེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་
པ་ཡིན་ནོ། ང་ནི་དམ་པ་ཡིན་ཟེར་མི་རིགས་ཚ�་ལ་བ�ན་�་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་བེད་�ོད་�་�་ཡིན་ནོ། 24ངས་�ོད་
ཚ�་མི་རིགས་དང་�ང་པ་ཚང་མ་ནས་ལེན་ནས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�་�ིར་འ�ིད་�་ཡིན་ནོ། 25ངས་�ོད་ཚ�འི་�ེང་�་
གཙང་མ་གཏོར་ནས་�ོད་ཚ�་�་འ�་དང་�ོད་ཚ�་མི་གཙང་བ་བཟོ་བ་ཚང་མ་ནས་གཙང་མ་བཟོ་�་ཡིན་ནོ། 
26ངས་�ོད་ཚ�་ལ་�ིང་གསར་པ་དང་སེམས་གསར་པ་�ོད་�་ཡིན། ངས་�ོད་�ི་�ོའི་�ིང་�ོང་པོ་དེ་�ོན་ནས་ཁ་
ལ་ཉན་པའི་�ིང་ཞིག་�ོད་�་ཡིན་ནོ། 27�ོད་ཚ�་ནས་ངའི་བཀའ་�ིམས་�མས་དང་ངས་�ད་པའི་བཀའ་�མས་
�ང་བར་ངའི་�གས་ཉིད་�ོད་�ི་ནང་�་འ�ག་�་ཡིན། 28དེ་ནས་ངས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�ར་�ད་པའི་�ལ་�་
གནས་�ོད་�ེད་འ�ག་པ་དང་། �ོད་ཚ�་ངའི་མི་མང་�་འ�ར་བ་དང་ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�་འ�ར་�་
ཡིན། 29ངས་�ོད་ཚ�་མི་གཙང་བ་ཚང་མ་ནས་�ོབས་པར་�་བ་དང་། �ོད་ཚ�ར་ཡང་�ར་�་གེ་མི་འ�ང་བའི་
ཆེད་ངས་འ�་ཤིན་�་འབོལ་པོ་ཡོང་བའི་བཀའ་གཏོང་བར་�འོ། 30�་གེ་ཡང་�ར་�ང་ནས་མི་རིགས་�མས་�ི་
�ོད་�་�ོད་ཚ�ར་དམའ་འབེབས་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་�། ངས་�ོད་�ི་འ�ས་�འི་�ོང་པོ་དང་ས་ཞིང་བཅས་�ི་ཐོན་
�ེད་�ེལ་�་ཡིན་ནོ། 31�ོད་�ི་�ོད་�ལ་ངན་པ་དང་ནོར་འ�ལ་�ིས་པ་�མས་�ོད་�ིས་�ན་པར་འ�ར་བ་
དང་། རང་གི་�ིག་པ་དང་ལས་ངན་�ེན་�ིས་རང་ཉིད་ལ་�ག་�ོ་བར་འ�ར། 32ཨིསི་�ཱཨེལ། ངས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་
�ོད་�ི་ཆེད་�་�ས་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་�ོད་�ིས་ཤེས་པ་ངས་འདོད་དོ། �ོད་�ིས་ཇི་�ར་�ིས་པ་ལ་�ོད་རང་ངོ་ཚ་
བ་དང་དམའ་འབེབས་�ི་འཚ�ར་བ་ཡོང་བར་ངས་འདོད་དོ། ཅེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ས་པ་ཡིན་ནོ། 33�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ངས་�ོད་ཚ�འི་�ིག་པ་ཚང་མ་
ནས་གཙང་མ་བཟོས་ནས། ངས་�ར་ཡང་�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་�་�ོད་བ�ག་པ་དང་གཞིག་�ལ་�མས་�ར་བཟོ་
�ེད་�་འ�ག་�་ཡིན་ནོ། 34�་ཞིག་གིས་�ོད་ཚ�འི་ཞིང་ཁ་བ�ད་ནས་འ�ོ་མཁན་དེ་ཚ�ས་�ར་ཞིང་ཁ་དེ་ཚ�་�་
རིང་པོ་�ེས་པ་དང་ཤིང་ནགས་�་ཆགས་པ་མཐོང་ན་ཡང་། ངས་�ོད་ཚ�ར་�ར་ཡང་ཞིང་ཁ་དེ་ཚ�་འདེབས་
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འ�ག་�་ཡིན་ནོ། 35ཚང་མས་�ར་�ང་�ོང་གི་ས་�ལ་འདི་བཞིན་ཇི་�ར་ཨེ་དྷེན་�ི་�མ་ར་�་�་འ�ར་བ་
དང་། �ོང་�ེར་གཞིགས་�ལ་དང་འ�ོག་བཅོམ་�ས་པ་དང་�ང་�ལ་�ས་པ་�མས་ད་ཆ་ཇི་�ར་�ང་ཆ་བ�ེན་
པོར་འ�ར་ནས་མི་�མས་གནས་�ོད་�ེད་དམ་ཞེས་�འོ། 36དེ་ནས་�ིམ་མཚ�འི་མི་རིགས་གསོན་པོ་གནས་པ་
ཚ�ས། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོང་�ེར་གཞིགས་གོག་�མས་�ར་བཟོ་�ས་པ་དང་། ཕན་མེད་ཞིང་ཁ་ཚ�ར་
�ར་འདེབ་�ས་པ་ཤེས་པར་འ�ར། ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་�ར་�་�ར་ཁས་ལེན་�ས་ཡོད་པ་དང། 
ངས་དེ་�བ་པར་�་�་ཡིན་ནོ། 37�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ངས་�ར་ཡང་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་ང་ལ་རོགས་རམ་ཆེད་འབོད་བ�ལ་�ེད་འ�ག་�་དང་། དེ་ཚ�འི་�ངས་ནི་�ག་གི་�་�ར་
�ེལ་བ�ག་�་ཡིན། 38དེ་ནས་ད་�འི་�ོང་�ེར་གཞིགས་གོག་ངང་ཡོད་པ་དེ་ཚ�་�ར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ས་�ོན་
�བས་�། དམར་མཆོད་�ལ་བར་�ག་གིས་ཁེངས་པ་�ར་མིས་ཁེངས་པར་འ�ར་རོ། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ༎  
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�ས་ཁོག་�མ་པོ་�མས་�ི་�ང་གཤོང་།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ག་ངའི་�ེང་ཡོད་པ་ང་ལ་འཚ�ར་བ་�ག་པོ་�ང་བ་དང་། ཁོང་གི་�གས་ཉིད་�ིས་ང་
འ�ེར་ནས་�ང་གཤོང་ཞིག་�་�ས་པས་ཁེངས་པའི་ས་ཞིང་�་མར་འབེབས་པར་མཛད་དོ། 2ཁོང་གིས་ང་ལ་
�ང་གཤོང་གི་མཐའ་འཁོར་ལ་འ�ིད་གནང་བ་དང་། དེར་ངས་ཧ་ཅང་མང་པོ་དང་ཤིན་�་�མ་པའི་�ས་པ་
མཐོང་�ང་། 3ཁོང་གིས་ང་ལ་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ། �ས་པ་འདི་ཚ�་གསོན་པོར་འ�ར་�ིད་དམ་ཞེས་ག�ངས་
�ང་། ངས་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལན་འདེབས་�ེད་གཅིག་�ས་གནང་�བ་ཅེས་�ས་པ་ཡིན། 
4ཁོང་གིས་�ས་པ་དེ་ཚ�ར་�ང་བ�ན་�ོས་ཤིག་དང་། �ས་པ་�མ་པོ་དེ་ཚ�་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་
ལ་ཉོན་ཞིག་ཅེས་�ོས་ཤིག 5དེ་ཚ�་ལ་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ངས་�ོད་ཚ�ར་ད�གས་�ིན་
ནས་�ར་གསོན་པོར་བཟོ་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་བཞིན་འ�ག་ཅེས་�ོས་ཤིག 6ངས་�ོད་ཚ�ར་�ས་པ་དང་ཤ་�ིན་
ནས་པགས་པས་བཀབ་�་ཡིན། ངས་�ོད་ཚ�ར་ད�གས་�ིན་ནས་�ར་གསོན་པོར་བཟོ་�་ཡིན་པ་དང། དེ་ནས་
�ོད་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར། 7དེར་བ�ེན་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་�ར་ངས་�ང་
བ�ན་�ིས་པ་དང་། ངས་�་བཞིན་པའི་�བས་�་ངས་�ོག་�ོག་ཅེས་པའི་�་ཐོས་པ་དང་། �ས་པ་ཚ�་གཅིག་གིས་
གཅིག་ལ་འ�ད་འགོ་�གས་པ་དང་། 8ངས་བ�་བཞིན་པའི་�བས་�་�ས་པ་ཚ�ར་�ས་པ་དང་ཤས་བ�མ་པ་
དང་། དེ་ནས་པགས་པས་བ�མས་སོ། འོན་�ང་ག�གས་པོ་ལ་ད�གས་མེད་དོ། 9དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། �ེ་མི་
�ག་པའི་�ེ་བོ། �ང་ལ་�ང་བ�ན་�ིས་ཤིག། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོགས་ཚང་མ་ནས་�ང་
ཡོང་ནས་རོའི་�ས་པོ་དེ་ཚ�ར་ད�གས་བཏང་ནས་དེ་ཚ�་གསོན་པོ་བཟོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་�ང་ཞེས་�ོས་
ཤིག 10དེར་བ�ེན་ཇི་�ར་བཀའ་གནང་བ་�ར་ངས་�ང་བ�ན་�ིས་པ་དང་། ག�གས་པོའི་ནང་ད�གས་
བ�གས་པ་དང་དེ་ཚ�་ལ་�ོག་�ེབས་ནས་ཡར་ལངས་པ་དང་། དེ་ཚ�་དམག་ད�ང་�ོན་ཆེན་པོ་ཞིག་�ང་ངོ། 
11དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། �ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�མས་�ས་པ་དེ་ཚ�་�ར་ཡིན། དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�་
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�མ་ནས་ང་ཚ�་ལ་རེ་བ་དང་མ་འོངས་པ་མེད་ཟེར་རོ། 12དེར་བ�ེན་ངའི་མི་མང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་�ང་བ�ན་
�ིས་ནས། ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དེ་ཚ�འི་�ར་ཁང་ཁ་འ�ེད་བ་དང་། ངས་དེ་ཚ�་�ིར་བཏོན་
ནས་དེ་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�་�ིར་འ�ིད་�་ཡིན་ཞེས་�ོས་ཤིག 13ངའི་མི་མང་�མས། �ེད་པའི་�ར་ཁང་
འ�ེད་ནས་དེ་ཚ�་�ིར་བཏོན་�བས། དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 14ངས་དེ་ཚ�་ལ་
ངའི་ད�གས་�ིན་པ་དང་གསོན་པོར་བཟོས་ནས་དེ་ཚ�་རང་གི་�ལ་�་�ོད་འ�ག་�་ཡིན། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་ང་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར། ངས་དེ་�ར་�་�་ཁས་ལེན་�ིས་པ་�ར་�་�་ཡིན་ནོ། དེ་�བ་པར་
�་�་ཡིན། ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ལ་ཁབ་གཅིག་གི་ནང་ཡ་�་�་དང་ཨིསི་�ཨཱེལ།  

15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཡང་�ར་བཀའ་གནང་བ་ནི། 16ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ། ད�ག་པ་ཞིག་
�ངས་ནས་དེའི་�ེང་�་ཡ་�་�་པའི་�ལ་ཁབ་ཅེས་པའི་ཚ�ག་འདི་�མས་�ིས་ཤིག དེ་ནས་ད�ག་པ་གཞན་ཞིག་
�ངས་ནས་དེའི་�ེང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ཁབ་ཅེས་ཚ�ག་འདི་�མས་�ིས་ཤིག 17དེ་ནས་ད�ག་པ་གཉིས་པོའི་
མཐའ་གཉིས་མ�ད་ནས་ལག་པའི་ནང་ད�ག་པ་གཅིག་�ར་མཐོང་བ་�ང་ཞིག 18�ོད་�ི་མི་མང་ཚ�ས་དེའི་
དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཤོད་རོག་བ�ོད་�བས། 19དེ་ཚ�་ལ་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་ཚབ་�་ད�ག་པ་དེ་བཞེས་ནས་གཞན་ཡ་�་�་པའི་ཚབ་�ི་ད�ག་པ་དང་མཉམ་�་བཞག་ནས། དེ་ཚ�་གཉིས་
པོ་ནས་ངས་ད�ག་པ་གཅིག་བཟོས་ནས་དེ་ངའི་ལག་པའི་ནང་བ�ང་�་ཡིན། 20�ོད་�ི་ལག་པའི་ནང་ད�ག་པ་
དེ་གཉིས་བ�ང་ནས་མི་མང་ལ་མཐོང་�་འ�ག་ཅིག 21དེ་ནས་དེ་ཚ�་ལ་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ངའི་མི་མང་�མས་�ལ་ཁབ་ཚ�་ནས་�ིར་འ�ིད་ནས། དེ་ཚ�་མཉམ་�་བ�ས་ནས་དེ་ཚ�་རང་གི་�ལ་�་
འ�ིད་གནང་གི་རེད་ཅེས་�ོས་ཤིག 22ངས་དེ་ཚ�འི་�ལ་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རི་བོ་ཚ�འི་�ེང་མི་རིགས་གཅིག་�་
མདའ་བ�ིལ་གཏོང་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ེང་�་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་�ལ་པོ་གཅིག་ཡོད་པར་འ�ར་བ་
དང་། དེ་ཚ�་�ར་ཡང་མི་རིགས་གཉིས་�་མི་�ེས་པ་དང་�ལ་ཁབ་གཉིས་�་བགོས་པར་མི་འ�ར་རོ། 23དེ་ཚ�ས་
རང་ཉིད་�ག་�ོ་བའི་�་འ�ས་�ར་ཡང་མི་གཙང་བ་མི་བཟོ་བ་དང་�ིག་པས་�ོན་ཅན་བཟོ་བར་མི་�ེད་དོ། དེ་
ཚ�ས་�ིག་པ་�ིས་པ་དང་ང་ལ་བ�་འ�ིད་�ིས་པའི་ལམ་ཚང་མ་ནས་ངས་ཐར་བ་�་�་ཡིན་ནོ། ངས་དེ་ཚ�་
གཙང་མ་བཟོ་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�་ངའི་མི་མང་�་འ�ར་བ་དང་། ང་ནི་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�་འ�ར་རོ། 
24ངའི་ཞབས་�ི་�་བིད་�་�་ཞིག་དེ་ཚ�འི་�ལ་པོར་འ�ར་ནས། དེ་ཚ�་�ལ་པོ་གཅིག་གི་འོག་�་གཅིག་བ�ིལ་
ཡོང་བ་དང་�ག་བསམ་�མ་དག་གིས་ངའི་བཀའ་�ིམས་�ང་བར་�ེད་དོ། 25དེ་ཚ�་ངའི་ཞབས་�ི་ཡ་ཀོབ་ལ་
�ད་པའི་�ལ་དེ་དེ་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་�ོད་�ལ་དེར་�ོད་པར་�ེད་དོ། དེ་ཚ�་དེར་གཏན་�་གནས་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་
�་�ག་ཚ�་དང་དེ་ཚ�འི་རིགས་བ�ད་ཚང་མ་ཡང་གཏན་�་གནས་པར་�ེད་དོ། ངའི་ཞབས་�ི་�ལ་པོ་�་བིད་�་
�་ཞིག་གིས་གཏན་�་དེ་ཚ�འི་�ེང་�ལ་�ིད་�ོངས་བར་�ེད་དོ། 26དེ་ཚ�འི་བདེ་�ང་ལ་གཏན་�་འགན་ལེན་�་
�འི་དམ་བཅའ་ཞིག་ངས་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་འཇོག་�་ཡིན་ནོ། ངས་དེ་ཚ�་ལ་འ�གས་�་དང་དེ་ཚ�འི་མི་འབོར་
�ར་�་དང་། དེ་ཚ�འི་�ལ་�་ངའི་མཆོད་ཁང་འ�ག་�་དང་། དེར་དེ་ཚ�་གཏན་�་གནས་�ོད་�ེད་དོ། 27ང་དེ་
ཚ�་དང་མཉམ་�་དེར་�ོད་�་ཡིན་ནོ། ང་ནི་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་དང་དེ་ཚ�་ངའི་མི་མང་�་འ�ར་རོ། 28ངས་དེ་
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ཚ�འི་�ོད་�་གཏན་�ི་མཆོད་ཁང་ཞིག་འ�ག་�བས་མི་རིགས་ཚང་མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་འདམ་པའི་ཉིད་�ི་མི་མང་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ༎  
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དཀོན་མཆོག་གི་མཚ�ན་ཆའི་�ལ་�་གྷོག།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། 2ཁོང་གིས་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ། མ་གྷོག་�ལ་�ི་མེ་ཤེག་
དང་�་བྷལ་མི་རིགས་�ི་�ིད་�ོང་པ་གཙ�་བོ་གོག་ལ་�ོན་བ�ོད་�ོས་ཤིག་དང་། ཁོ་ལ་�ོན་བ�ོད་�ས་ནས། 3ཁོ་
ལ་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ཁོའི་ད�་བོ་ཡིན་ཞེས་�ོས་ཤིག 4ངས་ཁོ་ལ་ཁ་བ�ར་ཞིང་འ�མ་
པར་�གས་�་�བ་ནས་ཁོ་དང་ཁོའི་དམག་ད�ང་�མས་�ང་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་དམག་ད�ང་དང་དེ་ཚ�འི་
�་དང་�ིགས་ཆས་�ོན་པའི་དམག་ད�ང་�མས་ཧ་ཅང་�ོན་ཆེ་ཡོད་པ་དང་། དམག་མི་ཚང་མས་�བ་དང་
རལ་�ི་ཐོག་ཡོད་དོ། 5པར་སི་ཡ་དང་། ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་དང་། ལིབ་ཡ་བཅས་�ི་མི་�མས་ཁོ་མཉམ་�་ཡོད་པ་དང་། 
ཚང་མར་�བ་དང་�ོག་ཡོད་དོ། 6གྷོ་མེར་དང་�ང་གི་བྷེད་ཏོ་གར་�ཱའི་དམག་འཐབ་མཁན་�ི་མི་�མས་ཁོ་དང་
མཉམ་�་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་�ལ་ཁབ་གཞན་མང་པོའི་མི་�མས་�ང་མཉམ་�་ཡོད་དོ། 7ཁོའི་དམག་ད�ང་
�མས་ཁོའི་བཀའ་བཞིན་�་�ིགས་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ོས་ཤིག 8མི་རིགས་མང་པོ་ནས་འ�ིད་ཡོད་པ་དང་དམག་ལ་
འཇིགས་�ང་མེད་པར་�ོད་མཁན་མི་�མས་ལ་བཙན་འ�ལ་�ེད་དགོས་པའི་ལོ་མང་�ེས་ལ་ངས་ཁོ་ལ་བཀའ་
གཏོང་�་ཡིན་ནོ། ཁོས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རི་བོར་བཙན་འ�ལ་�ེད་པ་འ�ར། དེ་�ན་རིང་བར་�་�ང་�ོང་དང་
དེར་�་ཡང་གནས་མེད་པ་དང་། འོན་�ང་ད་ཆ་དེར་མི་�མས་བདེ་འཇགས་ངང་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད་
དོ། 9ཁོ་དང་ཁོའི་དམག་ད�ང་དང་ཁོ་དང་མཉམ་�་ཡོད་པའི་མི་རིགས་མང་པོས་�ང་འ�བ་�ར་འཐབ་ནས་
�ལ་དེ་�ིན་�ར་འགེབས་པར་�ེད་དོ། 10�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། གྷོག་ལ་བཀའ་གནང་བ་
འདི་�ར་ཡིན། �ས་དེ་�ེབས་�བས་�ོད་�ིས་འཆར་གཞི་ངན་པ་ཞིག་བཟོས་འགོ་�གས་པར་འ�ར། 11�ོད་
�ིས་�ོང་�ེར་�མས་ལ་�གས་རི་མེད་པའི་�ང་�་མེད་པ་དང་། མི་མང་ཞི་བདེའི་ངང་གནས་�ོད་�་�ལ་ལ་
བཙན་འ�ལ་�་�འི་ཐག་གཅོད་�ེད་པར་འ�ར། 12�ོད་�ིས་�ར་�ང་གོག་ཡིན་པའི་�ོང་�ེར་�མས་ནང་
�ོད་མཁན་མི་མང་ཚ�ར་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་པར་འ�ར། དེ་ཚ�་�ལ་ཁབ་ཁག་ནས་འཛ�མས་པ་དང་། ད་ཆ་དེ་ཚ�་ལ་
སེམས་ཅན་དང་�་ནོར་སོགས་ཡོད་པ་དང་། འཛམ་�ིང་གི་�་ལམ་འཛ�མས་སར་གནས་�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 
13ཤེ་བྷ་དང་དྷེ་དན་�ི་མི་�མས་དང་ཨིསི་པེན་�ི་�ོང་�ེར་�མས་�ི་ཚ�ང་པ་ཚ�ས་�ོད་ལ་འ�ོག་བཅོམ་�་�ར་
�ོད་ཚ�ས་དམག་མི་བ�་གསོགས་�་ཡོད་དམ། �ོད་ཚ�ས་གསེར་ད�ལ་དང་�གས་དང་�་ནོར་ལེན་ནས་དེ་ཚ�་
དང་མཉམ་�་�ིར་ལོག་པར་�་འདོད་ཡོད་དམ་ཞེས་འ�ི་པར་འ�ར། 14དེར་བ�ེན་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་གྷོག་ལ་བཀའ་གནང་བ་འདི་ཚ�་ང་ལ་ཤོད་�་བཏང་གནང་བ་རེད། ད་ཆ་ངའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
མི་མང་�མས་བདེ་འཇགས་ངང་གནས་པ་�ོད་ཚ�ས་ཧ་གོ་བར་འ�ར། 15�ོད་�ིས་�ལ་ཐག་རིང་�ང་ནས་�ལ་
ཁབ་མང་པོའི་དམག་ད�ང་ཚང་མ་�་ལ་ཞོན་པ་�ོན་ཆེ་དང་�ོབས་�གས་ཅན་�མས་འ�ིད་པར་�ེད་དོ། 
16�ོད་ཚ�ས་ངའི་མི་མང་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཐོག་�ང་འ�བ་�ག་པོ་�བ་པ་�ར་འཐབ་པར་འ�ར། �ས་ལ་�ེབས་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

�བས་མི་རིགས་དེ་ཚ�ར་ང་�་ཡིན་པ་�ོན་པ་དང་། �ོད་ཚ�འི་བ�ད་ངས་�ེད་པའི་ལས་ནས་ང་དམ་པ་ཡིན་པ་
�ོན་པའི་ཆེད་ངས་�ོད་ཚ�ར་ངའི་�ལ་ལ་བཙན་འ�ལ་�ེད་པར་གཏོང་�་ཡིན། 17ངའི་ཞབས་�ི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
�ང་�ོན་པ་ཚ�་བ�ད་ནས་མ་འོངས་པར་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་བཙན་འ�ལ་�ེད་པར་�་ཞིག་གཏོང་�་ཡིན་ཞེས་
གསལ་�གས་�ེད་�བས་�། �ས་�ན་རིང་པོ་དེའི་�བས་�་ངས་�ོད་�ི་�ོར་ཤོད་�ི་ཡོད། ཅེས་�་ན་མེད་པའི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

གྷོག་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉེས་ཆད་བཏང་བ།  

18�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། གྷོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་བཙན་འ�ལ་�ས་པའི་
ཉིན་མོ་དེར་ང་ཤིན་�་�ོ་�ི་ཡིན། 19ངས་ཉིན་དེར་ངའི་�ོ་བ་�ག་པོའི་ངང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�་ས་གཡོམ་
ཚབ་ཆེ་ཞིག་ཡོང་བར་འ�ར་ཞེས་གསལ་�གས་�་བཞིན་ཡོད། 20ས་གཞིར་ཡོད་པའི་ཉ་དང་�ི་�་དང་སེམས་
ཅན་ཆེ་�ང་དང་འ�ོ་བ་མི་དང་བཅས་པ་�མས་ང་ལ་འཇིགས་ནས་འདར་བར་�ེད་དོ། རི་བོ་�མས་མར་�ང་
བ་དང་�ག་ངོས་གཟར་པོ་�མས་གས་པ་དང་། �གས་རི་�མས་གཞིགས་པར་འ�ར། 21ངས་གྷོག་ལ་�ེན་ངན་
འ�་མིན་བཏང་ནས་འཇིགས་�ག་བ�ལ་བར་�། ཞེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་
ནོ། ཁོའི་མི་ཚ�ས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རལ་�ིས་འདེགས་པར་�ེད་པ་དང་། 22ངས་ཁོ་ལ་ནད་ཡམས་དང་�ོག་
གཅོད་�ི་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་�འོ། �ག་ཆར་དང་སེར་བ་དང་མེ་དང་�་ཟི་བཅས་ཁོ་དང་ཁོའི་�ོགས་�ོགས་མི་
རིགས་མང་པོའི་�ེང་བབས་པར་འ�ར་རོ། 23དེ་�ར་ངས་མི་རིགས་ཚང་མར་ང་�བས་ཆེན། དམ་པ་ཡིན་པར་
�ོན་པར་�འོ། དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 39 

གྷོག་ལ་ཕམ་ཉེས།  

1�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། �ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ། མེ་ཤེག་དང་�་བྷལ་མི་
རིགས་�མས་�ི་གཙ�་བོ་�ིད་�ོང་པ་གྷོག་ལ་�ོན་བ�ོད་�ོས་ཤིག ང་ནི་ཁོའི་ད�་བོ་ཡིན་ཞེས་�ོས་ཤིག། 2ངས་ཁོ་
ལ་�ོགས་གསར་པ་ཞིག་�་ཁ་བ�ར་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རི་བར་མ་�ེབས་བར་ཐག་རིང་�ང་�་བཏོན་ནས་
འ�ིད་པར་�འོ། 3དེ་ནས་ངས་ཁོའི་ལག་པ་གཡོན་ནས་ག�་དང་གཡས་ནས་མདའ་ད�གས་�་ཡིན། 4གྷོག་དང་
ཁོའི་དམག་ད�ང་དང་ཁོའི་མ�ན་ཚ�གས་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རི་བོའི་�ེང་�་འཆི་བར་འ�ར། ངས་དེ་ཚ�འི་
�ས་�མས་�་དང་ནགས་�ི་གཅན་གཟན་�མས་�ིས་ཁ་ཟས་�་བཟོ་བར་�འོ། 5དེ་ཚ�་�་ཡངས་གི་ཞིང་གའི་
�ེང་འཆི་ནས་�ང་བར་འ�ར། ཞེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 6ངས་མ་གྷོག་
གི་�ལ་དང་�་མཚ�འི་མཐའ་འ�མ་ཡོངས་�། མི་མང་�ིང་འཇགས་ངང་གནས་�ོད་�་�ལ་�་མེ་�ར་བ་དང་། 
དེ་ནས་ཚང་མས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 7ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་ངའི་མཚན་
དམ་པ་ཤེས་པར་ངས་གཏན་�་�་དང་། དེ་ཚ�ས་�ར་ངའི་མཚན་ལ་དམའ་འབེབས་�ད་འ�ག་�་མིན་ནོ། དེ་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

ནས་མི་རིགས་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 
8�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ངས་བ�ོད་པའི་ཉིན་དེ་ངེས་པར་�་�ེབས་ཡོང་། 
9ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོང་�ེར་ཚ�འི་ནང་�ོད་མཁན་མི་མང་ཚ�་�ི་རོལ་�་སོང་ནས། �ར་བའི་གོ་མཚ�ན་ཚ�་མེ་ཤིང་
ཆེད་བ�་བར་འ�ོའོ། དེ་ཚ�ས་�བ་དང་ག�་དང་མདའ་དང་མ�ང་དང་ད�ག་པ་བཅས་�ིས་མེ་�ར་བ་དང་དེ་
ཚ�་ལ་ལོ་བ�ན་�ང་བ་ཡོད་དོ། 10དེ་ཚ�འི་ཞིང་ཁའི་ནང་ནས་མེ་ཤིང་བ�་མི་དགོས་པ་དང་། ཤིང་ནགས་ནང་
ཤིང་�ོང་བཅད་མི་དགོས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ལ་�ད་ཤིང་བ�ར་བའི་གོ་མཚ�ན་ཡོད་པར་འ�ར། དེ་ཚ�ར་
ཇག་བཅོམ་དང་འ�ོད་བཅོམ་�་མཁན་ཚ�ར་དེ་བཞིན་དེ་ཚ�ས་ཇག་བཅོམ་དང་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་པར་འ�ར། 
ཞེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

གྷོག་ལ་�ར་�་�ད་པ།  

11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། འདི་ཚ�་ཚང་མ་�ང་བའི་�བས་�། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
འཆི་བའི་�་མཚ�འི་ཤར་�ོགས་�་འ�ལ་མཁན་�ི་�ང་གཤོང་�་གྷོག་ལ་�ར་ཁང་ཞིག་�ོད་�་ཡིན། གྷོག་དང་
དེའི་དམག་ད�ང་�མས་དེར་�ེད་པར་འ�ར་བ་དང་། �ང་གཤོང་དེ་གྷོག་གི་དམག་ད�ང་གི་�ང་གཤོང་ཞེས་
�གས་པར་འ�ར་རོ། 12ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་རོ་�མས་�ེད་པ་དང་ས་ཆ་�ར་ཡང་གཙང་མ་བཟོ་བར་�་བ་
བ�ན་འགོར་བར་�ེད་དོ། 13དེ་ཚ�་�ེད་�ིར་�ལ་�་ཡོད་པ་ཚང་མས་རོགས་�ེད་པ་དང་། ངའི་�ལ་ཁའི་ཉིན་
མོ་དེར་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ལ་�ས་བ�ར་�ེད་དོ། ཞེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 
14དེ་ཚ�ས་�ལ་གཙང་མ་བཟོ་བའི་ཆེད་�་བ་བ�ན་�ོགས་�ེས་ས་�ེང་�་རོ་�མས་�ག་�ས་འཚ�ལ་བ་དང་། དེ་
ཚ�་�ེད་པའི་ཆེད་�ལ་ཡོངས་�་བ�་བའི་ཆེད་མི་འདམ་པར་�ེད་དོ། 15དེ་ཚ�་�ོང་�ེར་ནང་ཡར་མར་འ�ོ་
�བས་�ར་ཁང་�ས་མཁན་ཚ�་ཡོང་ནས། �ས་ཁོག་�མས་གྷོག་གི་དམག་ད�ང་གི་�ང་གཤོང་�་�ེད་པའི་ཆེད་
དེ་ཚ�ས་མིའི་�ས་པ་མཐོང་མ་ཐག་�་དེའི་ཉེ་འ�མ་�་�གས་ཤིག་བ�བ་པར་འ�ར། 16(དམག་ད�ང་ཚ�འི་མིང་
ཐོག་པའི་�ོང་�ེར་ཞིག་དེའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོང་བར་འ�ར།) དེ་�ར་�ར་ཡང་�ལ་དེ་གཙང་མ་བཟོ་བར་འ�ར། 
17�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། �ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ། ངས་�་�ིགས་�ས་
པའི་དམར་མཆོད་ཟ་བའི་ཆེད་�་དང་སེམས་ཅན་ཡོང་དགོས་པའི་བ�་�ོད་ཅིག དེ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རི་བོའི་
�ེང་�་དེ་ཚ�ས་ཤ་ཟ་བ་དང་�ག་འ�ང་བའི་�གས་�ོ་�་ཆེ་ཞིག་ཡོང་བར་འ�ར་རོ། 18དེ་ཚ�ས་�ག་�ག་དང་
�་�་དང་ར་དང་�ང་གོག་�ག་པ་བསད་པ་�ར། དམག་མི་ཚ�འི་�ས་�ི་ཤ་ཟ་བ་དང་ས་གཞིའི་དབང་འཛ�ན་པ་
ཚ�འི་�ག་འ�ང་བར་�ེད་དོ། 19ངས་མི་མང་དེ་ཚ�་དམར་མཆོད་�ར་གསོད་�བས་�་དང་སེམས་ཅན་ཚ�ས་ཚ�ལ་
�་གང་ཐོབ་ཚང་མ་ཟ་བ་དང་�ག་གི་ར་བཟི་བཟི་བར་འ�ང་བ་དང་། 20ངའི་�་�ོག་�ེང་དེ་ཚ�ས་�་དང་དེ་ཚ�་
ལ་ཞོན་མཁན་ཚ�་དང་དམག་མི་ཚ�་དང་དམག་�བ་མཁན་ཚ�་དང་བཅས་པ་གང་ཐོབ་ཟ་བར་�ེད་དོ། ཞེས་ང་�་
ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ར་གསོ་བ།  



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ངས་མི་རིགས་ཚ�ར་ངའི་གཟི་བ�ིད་མཐོང་བར་�་�་དང་། 
ངའི་ཐག་ཆོད་�ང་པོའི་ལས་�ར་�་�ར་ངའི་མ�་�ོབས་ཡང་བེད་�ོད་�ེད་པ་�ོན་�་ཡིན། 22དེ་ནས་བ�ང་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོནམ་ཆོག་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 23མི་རིགས་ཚ�ས་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་བཙན་�ོལ་�་འ�ོ་དགོས་པ་དེ། དེ་ཚ�ས་ང་ལས་�ིག་པ་�ིས་པའི་�ེན་�ིས་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་པར་
འ�ར་རོ། ང་དེ་ཚ�་ལས་ཁ་བ�ར་ནས་དེ་ཚ�འི་ད�་བོ་ལས་ཕམ་�་འ�ག་པ་དང་། དེ་ཚ�་དམག་སར་གསོད་�་
འ�ག་པ་ཡིན་ནོ། 24དེ་ཚ�འི་མི་གཙང་བ་དང་�ོད་ངན་ལ་ཇི་�ར་འོས་པ་དེ། དེ་ཚ�་ལ་�ིན་པ་དང་དེ་ཚ�་ལས་ང་
ཁ་བ�ར་བ་ཡིན་ནོ། 25�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། འོན་�ང་ད་ནས་ཡ་ཀོབ་
�ི་རིགས་བ�ད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ལ་�ིང་�ེ་�ས་ནས་དེ་ཚ�་�ར་ཡང་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་བཟོ་�་ཡིན་
པ་དང་། ངའི་མཚན་དམ་པ་དེ་ངས་�ང་�ོབས་�་�་ཡིན་ནོ། 26དེ་ཚ�་ལ་འཇིགས་�ག་བ�ལ་མཁན་�་ཡང་
མེད་པར། དེ་ཚ�་�ར་ཡང་རང་གི་�ལ་�་བདེ་བར་�ོད་�བས་�་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་བ�་འ�ིད་�ས་�ེན་དམའ་
འབེབས་ཇི་�ར་�ོང་དགོས་�ང་བ་བ�ེད་པར་འ�ར་རོ། 27མི་རིགས་མང་པོའི་�ོད་�་ང་དམ་པ་ཡིན་པར་�ོན་
པའི་ཆེད། ངའི་མི་མང་དེ་ཚ�་ནི་ད�་བོ་ཚ�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ལ་ཚང་མ་ནས་�ིར་འ�ིད་པར་�་�་དང་། 
28དེ་ནས་ངའི་མི་མང་ཚ�ས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་
འདི་�ར་ཤེས་པར་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་དེ་ཚ�་བཙན་བ�ང་འོག་�་བཏང་བ་དང་། ད་ཆ་དེ་ཚ�་གཅིག་
�ང་མ་�ས་པར་བ�ད་ནས་རང་གི་�ལ་�་�ིར་འ�ིད་པ་ཡིན། 29ངའི་�གས་ཉིད་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�ེང་
�་འབེབས་པ་དང་། ང་�ར་ནམ་ཡང་དེ་ཚ�་ལས་ཁ་བ�ར་བ་མི་�ེད་ཅེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 40 

མ་འོངས་པའི་མཆོད་ཁང་གི་ཞལ་གཟིགས།  

༤༠:༡—༤༨:༣༥  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ་ལ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་འ�ིད་པ།  

1ང་ཚ�འི་ལོ་གསར་�ི་ཚ�ས་བ�་པའི་ཉིན་དང་། ང་ཚ�་བཙན་�ོལ་�་འ�ིད་པའི་ལོ་ཉི་�་�་�འི་�ེས་དང་ཡེ་�་
ཤ་ལེམ་བཙན་བ�ང་�ས་པའི་ལོ་བ�་བཞིའི་�ེས་�། དེའི་ཉིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ག་ངའི་�ེང་ཡོད་པ་
འཚ�ར་བ་�ག་པོ་ཞིག་�ང་བ་དང་ཁོང་གིས་ང་ལ་ལངས་ནས་འ�ིད་གནང་སོང་། 2ཞལ་གཟིགས་ཞིག་ནང་
དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ནང་འ�ིད་གནང་བ་དང་ང་རི་མཐོ་པོ་ཞིག་གི་�ེང་འཇོག་གནང་ནས། 
ངའི་མ�ན་�་ཁང་པའི་ཚ�གས་�ོང་�ེར་�་�་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་བ་དང་། 3ཁོང་གིས་ང་དེ་དང་ཉེ་བར་འ�ིད་
གནང་བ་དང་། ངས་མི་ལི་�ར་འོད་འཚ�ར་བ་ཞིག་མཐོང་�ང་། ཁོས་ཀ་ཅིའི་རས་�ི་ཐིག་�ད་ཅིག་དང་ཐིག་
ཚད་�བ་�ེད་ད�གས་པ་ཞིག་བ�ང་ནས་�ལ་�ོའི་ཉེ་འ�མ་�་ལངས་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་མཐོང་�ང་། 4ཁོས་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

ང་ལ་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོས་ཤིག། ཟབ་ཟབ་ཉོན་ཞིག་ལ། ངས་�ོད་ལ་གང་བ�ན་པ་ཚང་མ་ལ་དོ་�ང་�ོས་
ཤིག། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེས་�ེན་�ི་�ོད་ལ་དེར་འ�ིད་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ། �ོད་�ི་རང་གི་གང་མཐོང་བ་ཚང་མ་
ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�མས་ལ་�ས་དགོས་སོ༎  

ཤར་�ི་�ལ་�ོ།  

5ངས་མཆོད་ཁང་ཞིག་མཐོང་བ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་�་�གས་རི་ཞིག་འ�ག མི་དེས་ཁོ་པའི་ཐིག་ཚད་�བ་
�ེད་ད�ག་པ་རིང་�ང་མི་�ར་ག�མ་ཡོད་པ་དེ་�ངས་ནས་�གས་རི་ལ་ཐིག་ཚད་�བ་སོང་། དེའི་མཐོ་ཚད་མི་
�ར་ག�མ་དང་ཞེང་ཁ་མི་�ར་ག�མ་འ�ག་གོ 6དེ་ནས་ཁོ་ཤར་�ོགས་ལ་�ས་པའི་�ལ་�ོ་ཡོད་སར་སོང་བ་
དང་། ཁོས་ཐེམ་�ས་�ེང་འཛ�གས་ནས་དེའི་�ེང་ཁོས་འ�ལ་སའི་�ོར་ཐིག་ཚད་�བ་པ་དང་། དེར་གཏིང་རིང་
�ང་མི་�ར་ག�མ་འ�ག་གོ། 7དེ་�ལ་ནས་�ོ་འ�ོར་ཞིག་ཡོད་པར་�ོགས་རེར་�ང་�་བའི་ཁང་པ་ག�མ་རེ་
འ�ག ཁང་པ་ཚང་མ་�་བཞི་ཡིན་པ་དང་། �ོགས་རེར་མི་�ར་ག�མ་རེ་དང་དེའི་དབར་�གས་རི་མ�ག་ལོད་
མི་�ར་གཉིས་དང་�ེས་ཡོད་པ་འ�ག �ང་�་བའི་ཁང་པ་�ལ་ནས་�ོ་འ�ོར་རིང་�ང་མི་�ར་ག�མ་ཡོད་པ་དེ་
ནས་མཚ�ད་ཁང་ལ་ཁ་�ས་པའི་ཁང་མིག་ཆེན་པོ་ཞིག་ནང་�ེབས་པ་དང་། 8-9ཁོས་ཁང་མིག་དེར་ཐིག་ཚད་�བ་
པ་དང་དེར་གཏིང་རིང་�ང་མི་�ར་བཞི་འ�ག་གོ དེ་ནི་�ལ་�ོའི་མཐའ་མར་འ�ར་བ་དང་མཆོད་ཁང་ཉེ་ཤོས་
ཡིན་པ་དང་། དེའི་མཐའི་�གས་རིའི་མ�ག་ལོད་མི་�ར་རེ་ཡོད་པ་དང་། 10(�ོ་འ�ོར་�ི་�ོགས་དེའི་ནང་ཡོད་
པའི་�ང་�་བའི་ཁང་པ་དེ་ཚ�་དང་ཆེ་�ང་འ�་མཉམ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་དབར་�ི་�གས་རི་ཚང་མའི་མ�ག་
ལོད་འ�་མཉམ་ཡོད་དོ།) 11དེ་�ེས་མི་དེས་�ལ་�ོའི་�ོ་འ�ོར་�ི་ཞེང་ཁའི་ཐིག་ཚད་�བ་པ་དང་། དེ་ལ་
བ�ོམས་མི་�ར་�ག་དང་�ེད་ཁ་ཡོད་པ་དང་། �ལ་�ོ་འ�ེད་པའི་དབར་ས་�ེང་མི་�ར་�་ཡོད་དོ། 12�ང་�་
བའི་ཁང་པ་རེ་རེའི་མ�ན་�་�གས་རི་དམའ་པོ་མཐོ་ཚད་སན་�ི་མི་�ར་�་བ�་དང་མ�ག་ཚད་སན་�ི་མི་
�ར་�་བ�་ཡོད་པ་དང་། (ཁང་མིག་ཚ�་ནི་མི་�ར་ག�མ་རེའི་ཡོད་པའི་�་བཞི་ཡིན་ནོ།) 13དེ་ནས་ཁོས་ཁང་
མིག་གཅིག་གི་�བ་�ི་�གས་རི་ནས་�ོ་འ�ོར་�ི་མ�ན་�ི་ཁང་མིག་གི་�བ་�ི་�གས་རི་དབར་ཐིག་ཚད་�བ་པ་
དང་། དེར་མི་�ར་བ�་གཉིས་དང་�ེད་ཡོད་པ་དང་། 14ཁང་མིག་མཐའ་མ་དེ་ནས་�མས་རའི་ནང་�ེབས་�ི་
ཡོད་པ་དང་། ཁོས་ཁང་མིག་དེའི་ཐིག་ཚད་�བ་�བས་དེའི་ཞེང་ཀ་མི་�ར་བ�་ཡོད་པ་དང་། 15�ལ་�ོའི་
�གས་རིའི་�ི་རོལ་ནས་ཁང་མིག་མཐའ་མ་དེའི་བར་�ལ་�ོའི་ལམ་�ི་རིང་�ང་བ�ོམས་མི་�ར་གཉི་�་�་�་
ཡོད་པ་དང་། 16ཁང་མིག་ཚང་མའི་�ིའི་�གས་རི་དང་ཁང་མིག་ནང་གི་�གས་རིའི་དབར་དཀར་�ང་�ང་
�ང་རེ་ཡོད་པ་དང་། �ོ་འ�ོར་ལ་ཁ་བ�ས་པའི་ནང་གི་�གས་རི་ཚ�འི་�ེང་ཁ་�ར་ཤིང་གི་�ོད་�བ་ཡོད་དོ༎  

�ིའི་�མས་ར།  

17མི་དེས་ང་ལ་�ལ་�ོའི་ལམ་བ�ད་ནས་�མས་རའི་ནང་�་འ�ིད་པ་དང་། དེར་�ིའི་�གས་རིའི་མཐའ་འཁོར་
�་ཁང་མིག་�མ་�་ཐམ་པ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་མ�ན་�་�ོ་བཅལ་�ིག་པའི་ས་�ལ་ཞིག་ཡོད་དོ། 18དེ་ནི་
�མས་རའི་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་�་�ིགས་ཡོད་པ་དང་། �མས་ར་�ི་མ་དེ་�མས་ར་ནང་མ་ལས་དམའ་བའི་ས་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

�ལ་ཞིག་ཡིན་ནོ། 19དེར་�ལ་�ོའི་ལམ་མཐོ་བ་ནས་�མས་ར་ནང་མར་འ�ོ་ས་ཡོད་པ་དང་། མི་དེས་�ལ་�ོའི་
ལམ་གཉིས་�ི་དབར་�ི་རིང་�ང་ཐིག་ཚད་�བ་�བས་དེ་ལ་མི་�ར་�་བ�་ཐམ་པ་ཡོད་དོ༎  

�ང་གི་�ལ་�ོ།  

20དེ་ནས་མི་དེས་�ང་�ོགས་�ལ་�ི་�ལ་�ོའི་ལམ་ནས་�མས་ར་�ི་མར་�ེབས་ས་དེར་ཐིག་ཚད་�བ་པ་དང་། 
21�ོ་འ�ོར་�ི་�ོགས་རེར་�ང་�འི་ཁང་པ་ག�མ་ཡོད་པའི་དབར་�ི་�གས་རི་དང་ཁང་མིག་ཆེན་པོ་གཅིག་
བཅས་དང་། ཤར་�ི་�ལ་�ོའི་ལམ་བཅས་པར་ཐིག་ཚད་འ�་མཉམ་ཡོད་པ་དང་། �ལ་�ོའི་ལམ་�ི་རིང་�ང་
བ�ོམས་མི་�ར་ཉི་�་�་�་དང་། ཞེང་ལ་མི་�ར་བ�་གཉིས་དང་�ེད་ཡོད་དོ། 22ཁང་མིག་ཆེན་པོ་དང་�ེ་�ང་
ཚ�་དང་ཁ་�ར་ཤིང་ལ་�ོད་�བ་པ་བཅས་ཤར་�ི་�ལ་�ོའི་ནང་ཡོད་པ་དང་འ�་མཉམ་ཡོད་དོ། �ལ་�ོ་འདིའི་
དབར་�ས་འཛ�གས་བ�ན་ཡོད་པ་དང་། མཐའ་མ་དེར་ཁང་མིག་ཆེན་པོ་�མས་ར་ལ་ཁ་བ�ས་པ་ཞིག་ཡོད་དོ། 
23�ང་གི་�ལ་�ོའི་ལམ་འདི་ནས་�མས་ར་དེ་བ�ད་གཞན་�ལ་�ོའི་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནས་ནང་གི་�མས་
རའི་ནང་�ེབས་�ི་ཡོད་པ་དེ་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པ་�ར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། མི་དེས་�ལ་�ོའི་ལམ་གཉིས་པོ་དེར་
ཐིག་ཚད་�བ་ནས་མི་�ར་�་བ�་ཐམ་པ་ཐོན་ནོ༎  

�ོའི་�ལ་�ོ།  

24དེ་�ེས་མི་དེས་ང་ལ་�ོ་�ོགས་�་འ�ིད་པ་དང་། དེར་ང་ཚ�ས་�ལ་�ོའི་ལམ་གཞན་པ་ཞིག་མཐོང་�ང་། ཁོས་
དེར་ཐིག་ཚད་�བ་�བས་དེ་ནི་གཞན་ཚ�་དང་འ�་མཉམ་འ�ག་གོ། 25�ལ་�ོའི་ལམ་དེར་གཞན་ཚ�་དང་འ�་
བའི་�ེ་�ང་ཡང་འ�ག �ལ་�ོའི་ལམ་དེའི་རིང་�ང་བ�ོམས་མི་�ར་ཉི་�་�་�་དང་ཞེང་ཁ་མི་�ར་བ�་
གཉིས་དང་�ེད་ཀ་འ�ག་གོ 26འདིར་འ�ོ་�ར་�ས་འཛ�ག་བ�ན་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁང་མིག་ཆེན་པོ་དེ་ཚ�་ནི་
�མས་རར་བ�ན་ཡོད་པ་དང་། འདིར་ནང་གི་�གས་རིའི་ནང་ཁ་�ར་ཤིང་ལ་�ོད་�བ་ཡོད་པ་ཚ�་ནི་�ོ་འ�ོར་
ལ་བ�ན་ཡོད། 27འདིར་ཡང་ནང་གི་�མས་ར་�ེབས་�ིར་�ལ་�ོའི་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། མི་དེས་�ལ་�ོའི་
ལམ་གཉིས་པ་དེའི་རིང་�ང་ཚད་�བ་པ་དང་དེ་ལ་མི་�ར་�་བ�་ཐམ་པ་ཡོད་དོ༎  

�་�ོགས་�ི་�ལ་�ོའི་�མས་ར་ནང་མ།  

28མི་དེས་ང་ལ་�ོ་�ོགས་�ི་�ལ་�ོའི་ལམ་བ�ད་ནས་ནང་གི་�མ་རར་འ�ིད་དོ། ཁོས་�ལ་�ོའི་ལམ་ལ་ཐིག་
ཚད་�བ་པ་དང་དེ་ནི་�ིའི་�གས་རིར་ཡོད་པ་�ལ་�ོའི་ལམ་�ར་ཆེ་�ང་འ�་མཉམ་འ�ག་གོ 29-30དེའི་�ང་
�འི་ཁང་པ་ཁང་མིག་ཆེ་བ་དང་ནང་གི་�གས་རི་བཅས་པ་�ལ་�ོ་གཞན་�ི་ལམ་�ར་ཆེ་�ང་འ�་མཉམ་འ�ག 
�ལ་�ོའི་ལམ་�་ཡོད་པའི་ཁང་མིག་ཚ�ར་�ེ་�ང་ཡང་འ�ག དེའི་རིང་�ང་བ�ོམས་མི་�ར་ཉི་�་�་�་དང་
ཞེང་ཁ་མི་�ར་བ�་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་འ�ག 31དེའི་ཁང་མིག་ཆེན་པོ་དེ་�མས་ར་གཞན་པར་ཁ་བ�ན་ཡོད་
པ་དང་། �ོ་འ�ོར་བར་�ི་�ིག་པར་ཁ་�ར་ཤིང་གི་�ོད་�བ་ཡོད་པ་དང། �ལ་�ོ་བར་�་འ�ོ་བ་ལ་�ས་འཛ�ག་
བ�ད་ཡོད་དོ། ཤར་�ི་�ལ་�ོའི་�མས་ར་ནང་མ། 32མི་དེས་ང་ལ་ཤར་�ི་�ལ་�ོ་བ�ད་�མས་ར་ནང་མར་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

འ�ིད་པ་དང་། ཁོས་�ལ་�ོའི་ལམ་�ི་ཐིག་ཚད་�བ་པ་དང་། དེ་ནི་གཞན་�ར་ཆེ་�ང་འ�་མཉམ་འ�ག་གོ། 
33དེའི་�ང་�འི་ཁང་པ་དང་ཁང་མིག་ཆེ་བ་དང་ནང་གི་�ིག་པ་བཅས། གཞན་�ལ་�ོའི་ལམ་དང་འ�་བ་
འ�ག་གོ། མཐའ་འཁོར་ཚང་མ་དང་ཁང་མིག་ཆེ་བ་བཅས་པར་�ེ་�ང་ཡང་འ�ག་གོ དེའི་རིང་�ང་བ�ོམས་མི་
�ར་ཉི་�་�་�་དང་ཞེང་ལ་མི་�ར་བ�་གཉིས་དང་�ེད་འ�ག་གོ 34ཁང་མིག་ཆེན་པོ་དེ་�མ་ར་�ི་མར་ཁ་
བ�ས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་�ོ་འ�ོར་�ི་�ིག་པ་ཡོངས་ལ་ཁ་�ར་ཤིང་གི་�ོད་�བ་ཡོད་པ་དང་�ལ་�ོ་བར་�་
འ�ོ་བ་ལ་�ས་འཛ�ག་བ�ད་ཡོད་དོ༎  

�ང་གི་�ལ་�ོའི་�མས་ར་ནང་མ།  

35དེ་ནས་མི་དེས་ང་ལ་�ང་གི་�ལ་�ོའི་ལམ་�་འ�ིད་པ་དང་། ཁོས་�ལ་�ོའི་ལམ་དེ་ཚད་འཇལ་བ་དང་དེ་ནི་
གཞན་ཚ�་དང་ཆེ་�ང་འ�་བ་འ�ག་གོ 36དེ་ཚ�་�ར་དེ་ལ་ཡང་�ང་�འི་ཁང་པ་ཁག་དང་�ན་�ོས་�ས་པའི་
ནང་གི་�ིག་པ་དང་། ཁང་མིག་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་�་�ེ་�ང་བཅས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་རིང་
�ང་བ�ོམས་མི་�ར་ཉི་�་�་�་དང་ཞེང་ལ་མི་�ར་བ�་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་འ�ག 37ཁང་མིག་ཆེ་བ་དེ་�མས་
ར་�ི་མར་ཁ་བ�ས་ཡོད་པ་དང་། �ོ་འ�ོར་�ི་�ིག་པ་ཚ�ར་ཁ་�ར་ཤིང་གི་�ོས་�བ་ཡོད་པ་དང་། �ལ་�ོ་འདིར་
འ�ོ་བ་ལ་�ས་འཛ�ག་བ�ད་འ�ག་གོ།  

�ང་གི་�ལ་�ོའི་ཉེ་འ�མ་�ི་ཁང་པ་�མས།  

38�མས་ར་�ི་མར་�ང་�ོགས་�ི་�ལ་�ོའི་འ�ོ་ལམ་ནང་མར་འ�ེལ་བའི་ཁང་�ང་འཕར་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། 
དེ་ནི་ཁང་མིག་ཆེ་བ་�མས་རར་ཁ་བ�ས་པར་�ོ་འ�ེད་ཡོད་པ་དང་། དེར་དེ་ཚ�འི་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་
�མས་ཆ་ཚང་འ�ལ་བའི་སེམས་ཅན་�ི་�ང་པོ་འ�ས་�ི་ཡོད་པ་དང་། 39ཁང་མིག་ཆེ་བ་དེར་�་�ོག་བཞི་ཡོད་
པ་དང་�ར་རེ་རེ་ལ་�་�ོག་གཉིས་རེ་ཡོད་དོ། �་�ོག་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་དམར་མཆོད་�ི་ཆེད་�་འ�ལ་བའི་སེམས་
ཅན་�མས་གསོད་�ི་ཡོད་དོ། སེམས་ཅན་དེ་ཚ�་ནི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་ཆ་ཚང་�ེག་པའམ་�ིག་པའི་ཆེད་�་
དམར་མཆོད་ཡང་ན་�ིན་ཚབ་�ི་མཆོད་པ་བཅས་འ�ལ་�ི་ཡོད་དོ། 40ཁང་མིག་དེའི་�ི་རོལ་�་�་�ོག་འ�་
མ�ངས་བཞི་ཡོད་པ་དང་། �ང་གི་�ལ་�ོའི་འ�ལ་�ོའི་�ོགས་སོ་སོར་གཉིས་རེ་ཡོད་པ་དང་། 41དམར་མཆོད་
འ�ལ་�འི་སེམས་ཅན་གསོད་པའི་ཆེད་�་�ོག་ཚང་མ་བ�ོམས་བ�ད་ཡོད་པ་ནས། བཞི་ཁང་མིག་ནང་�་ཡོད་
པ་དང་། བཞི་ནི་�མས་རའི་�ི་རོལ་�་ཡོད་དོ། 42ནང་�ང་འཕར་མའི་ནང་�་�ོག་བཞི་ཡོད་པའི་�ེང་སེམས་
ཅན་ཆ་ཚང་�ེག་པའི་མཆོད་པ་�་�ིགས་�་�ར་བེད་�ོད་�ེད་པ་དེ་ཚ�་ནི་�ོ་ལས་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་
མཐོ་ཚད་སན་�ི་མི་�ར་�་བ�་ཐམ་པ་དང་དེའི་�ེ་ཐོག་ནི་སན་�ི་མི་�ར་བ�ན་�་དོན་�་�ེད་པ་�་བཞི་
ཡིན། དམར་མཆོད་�ི་མཆོད་པར་འ�ལ་�འི་སེམས་ཅན་གསོད་པར་བེད་�ོད་�ེད་པའི་ཅ་དངོས་�མས་�་�ོག་
དེ་ཚ�འི་�ེང་�་འཇོག་གི་ཡོད། 43�་�ོག་གི་མཐའ་འཁོར་�་ཞེང་ཁ་མི་ལི་མི་�ར་བ�ན་�་དོན་�་ཡོད་པའི་
�ོར་ཡོད་པ་དང་། དམར་མཆོད་འ�ལ་�འི་ཤ་�མས་�་�ོག་དེའི་�ེང་འཇོག་གི་ཡོད་དོ། 44དེ་ནས་ཁོས་ང་ལ་
�མས་ར་ནང་མའི་ནང་འ�ིད་པ་དང་། དེར་�མས་ར་ནང་མའི་ནང་ལ་ཁང་མིག་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། གཅིག་ནི་
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�ང་གི་�ལ་�ོའི་ལམ་�ི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ོ་�་ཁ་བ�ས་ཡོད་པ་དང་། གཞན་དེ་ནི་�ོ་�ོའི་ལམ་�ི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ང་
ལ་ཁ་བ�ས་ཡོད་དོ། 45མི་དེས་ང་ལ་ཁང་མིག་�ོ་�་ཁ་བ�ས་པ་དེ་མཆོད་ཁང་ནང་�་ཞབས་�ི་�་མཁན་�་མ་
ཚ�འི་ཆེད་དང་། 46ཁང་མིག་ཁ་�ང་ལ་བ�ས་པ་དེ་མཆོད་�ིར་ཞབས་�ི་�་མཁན་�་མ་ཚ�འི་ཆེད་�་ཡིན་ཞེས་
�ས་སོ། �་མ་�མས་ཛ་�ོག་གི་རིགས་བ�ད་ལས་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�་ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་�ི་འ�ས་མི་ཡིན་པ་དང་། 
དེ་ཚ�་གཅིག་�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་ཞབས་�ི་�་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ༎  

�མས་ར་ནང་མ་དང་མཆོད་ཁང་གི་ཁང་པ།  

47མི་དེས་�མས་ར་ནང་མར་ཚད་འཇལ་བ་དང་། དེ་ནི་�་བཞི་མི་�ར་�་བ�་ཡིན་པ་དང་། མཆོད་ཁང་�བ་
�ོགས་�་ཡོད་པ་དང་། དེའི་མ�ན་�་མཆོད་�ི་ཞིག་ཡོད་དོ། 48དེ་ནས་མི་དེས་ང་ལ་མཆོད་ཁང་གི་འ�ལ་�ོར་
འ�ིད་ནས། དེས་འ�ལ་�ོར་ཚད་འཇལ་བ་དང་། དེའི་གཏིང་རིང་�ང་མི་�ར་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་དང་། ཞེང་�་
མི་�ར་བ�ན་དང་�ོགས་རེར་�གས་རི་�བ་མ�ག་མི་�ར་གཅིག་དང་�ེད་ཀ་ཡོད་དོ། 49�ས་འཛ�ག་བ�ད་
འ�ལ་�ོ་ལ་�ེབས་པ་དང་། དེར་ཞེང་�་མི་�ར་བ�་དང་གཏིང་རིང་�ང་མི་�ར་�ག་ཡོད་པ་དང་། དེར་ཀ་བ་
གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ནི་འ�ལ་�ོའི་�ོགས་རེར་རེ་རེ་ཡོད་དོ༎  
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1དེ་�ེས་�ེ་བོ་དེས་ང་ལ་གནས་དམ་པའི་ད�ས་�ི་ཁང་མིག་ནང་འ�ིད་ནས། ཁོས་དེར་འ�ོ་བའི་�ོ་འ�ོར་དེར་
ཚད་འཇལ་བ་དང་དེར་གཏིང་རིང་�ང་མི་�ར་ག�མ་དང་། 2ཞེང་ལ་མི་�ར་�་དང་དེའི་གཡས་གཡོན་རེར་མི་
�ར་གཉིས་དང་�ེད་�ི་�བ་མ�ག་ཡོད་པའི་�གས་རི་ཡོད། ཁོས་ཁང་མིག་དེ་ལ་ཚད་འཇལ་ནས་དེའི་རིང་�ང་
མི་�ར་ཉི་�་དང་ཞེང་ལ་མི་�ར་བ�་འ�ག་གོ 3དེ་ནས་ཁོ་ཁང་མིག་ནང་མའི་ནང་མ་དེར་�ིན་ནས། ཁོས་དེར་
འ�ོ་བའི་�ོ་འ�ོར་ཚད་འཇལ་བ་དང་། དེ་ལ་གཏིང་རིང་�ང་མི་�ར་གཅིག་དང་ཞེང་�་མི་�ར་ག�མ་དང་
གཡས་གཡོན་གཉིས་ལ་�བ་མ�ག་མི་�ར་ག�མ་དང་�ེད་ཀ་ཡོད་པའི་�གས་རི་འ�ག་གོ 4ཁོས་ཁང་མིག་དེར་
ཚད་འཇལ་བ་དང་། དེ་ནི་�་བཞི་མི་�ར་བ�་རེ་ཡོད་པ་དང་། ཁང་མིག་དེ་ནི་ད�ས་�ི་ཁང་མིག་ཕར་�ོགས་�་
ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་ཁོས་འདི་ནི་ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་རེད་ཅེས་�ས་སོ༎  

མཆོད་ཁང་གི་�ིག་པ་དང་�ལ་ནས་བཟོས་པའི་ཁང་མིག་ཁག།  

5�ེ་བོ་དེས་མཆོད་ཁང་ནང་གི་�ིག་པའི་�བ་མ�ག་ཚ�ར་འཇལ་བ་དང་དེ་ལ་མི་�ར་ག�མ་འ�ག་གོ མཆོད་
ཁང་མཐའ་འཁོར་�ི་�ིག་པའི་�ོགས་�་ཁང་མིག་�ང་�ང་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚ�ར་ཞེང་�་མི་�ར་གཉིས་རེ་
ཡོད་པ་དང་། 6ཁང་མིག་དེ་ཚ�ར་ཐོག་�ེ་ག�མ་རེ་ཡོད་པ་དང་ཐོག་�ེ་རེར་ཁང་མིག་�མ་�་རེ་ཡོད་པ་དང་། 
མཆོད་ཁང་གི་ཐོག་�ེ་སོ་སོའི་�ིའི་�ིག་པ་དེ་ཚ�་ཐོག་�ེག་འོག་མ་ལས་�བ་པ་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁང་མིག་
ཚ�་�ིག་པ་དང་མི་འ�ེལ་བར་གནས་པའི་ཆེད་�་ཡིན་པ་དང་། 7དེར་བ�ེན་མཆོད་ཁང་གི་�ིག་པ་�ི་ནས་བ�་
�བས་�ེ་བར་�བ་མ�ག་འ�་མཉམ་ཡོད་པ་�་�་དང་། མཆོད་ཁང་གི་�ིའི་�ིག་པ་ནི་ཁང་མིག་དེ་ཚ�འི་�ི་རོལ་
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�་�ས་འཛ�ག་ཞེང་ཁ་ཆེན་པོ་གཉིས་རེ་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་�ེན་ཐོག་�ེ་འོག་མ་ནས་བར་མ་དང་�ེ་ཐོག་
བར་འ�ོ་�བ་�ི་ཡོད་དོ། 8-11ཁང་མིག་དེ་ཚ�འི་�ིའི་�ིག་པའི་�བ་མ�ག་མི་�ར་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་ཡོད་པ་
དང་། མཆོད་ཁང་གི་�ང་�ོགས་�ི་ཁང་མིག་ཚ�་ལ་�ོ་གཅིག་རང་ཡོད་པ་དང་། �ོ་�ོགས་ལ་�ོ་གཅིག་རང་
བཅས་ཡོད་པ་དང་། ངས་དེར་མཆོད་ཁང་གི་མཐའ་འཁོར་�་ཞེང་�་མི་�ར་གཉིས་དང་�ེད་ཡོད་པའི་བར་
�མས་ཤིག་མཐོང་བ་དང་། དེའི་�ེང་ནས་མི་�ར་ག�མ་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་དང་། མཆོད་ཁང་གི་�ིག་པའི་ཉེ་འ�མ་
�ི་ཁང་མིག་ཚ�འི་�ིག་�ང་དང་མཐོ་ཚད་ཡང་མཉམ་པོ་ཡོད་པ་དང་། བར་�མས་དེ་དང་�་མ་ཚ�ས་བེད་�ོད་
གནང་བའི་ཁང་པའི་མཐའ་འཁོར་�་ས་�ོང་མི་�ར་བ�་ཡོད་པ་དེ་ནི་མཆོད་ཁང་གི་�ར་�་ཡོད་དོ༎  

�བ་�ི་ཁང་པ།  

12�བ་�ོགས་�ི་མཆོད་ཁང་གི་བར་�ེང་དེའི་མཐར་ཁང་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་རིང་�ང་མི་�ར་བཞི་བ�་ཞེ་�་
དང་ཞེང་�་མི་�ར་�མ་�་སོ་�་ཡོད་པ་དང་། དེའི་�ིག་པའི་མཐའ་འཁོར་ཡོང་ས་�་�ིག་ཞེང་མི་�ར་གཉིས་
དང་�ེད་ཀ་ཡོད་དོ༎  

མཆོད་ཁང་གི་ཁང་པའི་ཐིག་ཚད་བ�ོམས།  

13�ེ་བོ་དེས་མཆོད་ཁང་གི་�ི་རོལ་�་ཚད་འཇལ་བ་དང་དེའི་རིང་�ང་མི་�ར་�་བ�་ཐམ་པ་ཡོད་པ་དང་། 
མཆོད་ཁང་གི་�བ་ནས་ས་�ོང་བ�ད་�བ་�ོགས་�ི་ཁང་པ་དེའི་དབར་རིང་�ང་མི་�ར་�་བ�་ཐམ་པ་ཡོད་པ་
དང་། 14མཆོད་ཁང་གི་མ�ན་བ�ད་གཡས་གཡོན་གཉིས་�ི་བར་�ེང་བཅས་པའི་དབར་�ང་རིང་�ང་མི་�ར་
�་བ�་ཐམ་པ་ཡོད་དོ། 15ཁོས་ཁང་པ་དེའི་རིང་�ང་�བ་�ི་བར་དེའི་�ོགས་གཉིས་�ི་ཀ་ཕིབ་བཅས་པར་ཚད་
འཇལ་བ་དང་དེར་ཡང་མི་�ར་�་བ�་ཐམ་པ་འ�ག་གོ།  

མཆོད་ཁང་གི་ཁང་པའི་ཞིབ་ཆ།  

མཆོད་ཁང་གི་འ�ལ་�ོའི་ཁང་མིག་དང་གནས་དམ་པ་དང་ཤིན་�་གནས་དམ་པར། 16�ང་བཅལ་ནས་�ེ་�ང་
བར་ཚང་མར་ཤིང་གི་�ང་ལེབ་�ི་བཀབ་ཡོད་པ་དང་། �ེ་�ང་ཚ�་ཡང་�ང་ལེབ་�ི་བཀབ་ཡོད་པ་དང་། 
17མཆོད་ཁང་ནང་གི་�ིག་པ་མཐོ་ལོས་�ོའི་ཐོད་བར་ཆ་ཚང་�ོད་བ�བ་ནས་བཀབ་ཡོད་དོ། 18ཁ་�ར་ཤིང་
དང་ཀེ་�བ་�ི་�ོས་�བ་ནས་བ�མ་ཡོད་པ་དང་། ཁ་�ར་ཤིང་གི་དབར་ཀེ་�བ་ཡོད་པ་དེ་ཚ�་གཅིག་གི་�ེས་ལ་
གཅིག་མ�ད་ནས་ཁང་མིག་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་�་ཡོད་པ་དང་། ཀེ་�བ་རེར་གདོང་གཉིས་རེ་ཡོད་པ་དང་། 19-

20མིའི་གདོང་པ་དེ་ཁ་�ར་ཤིང་གི་�ོགས་གཅིག་�་བ�ན་ཡོད་པ་དང་། སེང་གེའི་གདོང་པ་ཤིང་དེའི་�ོགས་
གཞན་དེར་བ�ན་ཡོད་པ་དང་། �ིག་པའི་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་�་�ང་གཅལ་ནས་ཐོད་�ི་�ོ་ཚ�འི་བར་དེ་�ར་
ཡོད་དོ། 21དམ་པའི་གནས་�ི་�ོའི་ཀ་བ་�མས་�་བཞི་ཡིན་ནོ༎  

ཤིང་གི་མཆོད་�ི།  
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ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་�ི་འ�ལ་�ོའི་མ�ན་�་དངོས་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ད�ིས་ནི། 22ཤིང་གི་མཆོད་�ི་�་�་
ཡོད་པ་དང་། ཤིང་གི་མཆོད་�ི་དེའི་མཐོ་ཚད་མི་�ར་གཅིག་དང་�ེད་དང་ཞེང་�་མི་�ར་གཅིག་ཡོད་པ་དང་། 
དེའི་�ར་�ི་ཀ་བ་ཚ�་དང་�ེགས་དང་�ར་�མས་ཚང་མ་ཤིང་ལས་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། �ེ་བོ་དེས་ང་ལ་གསོལ་
�ོག་འདི་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ�ན་�་གནས་པ་རེད་ཅེས་�ས་སོ༎  

�ོ་�མས།  

23དམ་པའི་གནས་�་འ�ོ་བའི་མཐའ་མའི་�ོ་འ�ོར་ལ་�ོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་�་འ�ོ་
བའི་མཐའ་མའི་�ོ་འ�ོར་ལ་ཡང་�ོ་ཞིག་ཡོད་དོ། 24དེ་དག་�ོ་ཉི་�ིག་ད�ིལ་ནས་འ�ེད་པར་འ�ར་བ་ཡིན་པ་
དང་། 25�ིག་པའི་�ེང་�ོས་�བ་པ་�ར་དམ་པའི་གནས་�ི་�ོ་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་ཡང་ཁ་�ར་ཤིང་དང་ཀེ་�བ་ཚ�་
�ོད་�བ་ཡོད་པ་དང་། འ�ལ་�ོའི་ཁང་མིག་གི་�ོའི་ལམ་�ི་�ི་རོལ་�ི་�ེང་ཤིང་གི་ཁེབས་ཡོད་དོ། 26ཁང་མིག་
དེའི་�ར་�་�ེ་�ང་ཁག་ཡོད་པ་དང་། �ིག་པ་�མས་ལ་ཁ་�ར་ཤིང་གི་མཛ�ས་�ན་�ིས་�ོས་�བ་ཡོད་དོ༎  
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མཆོད་ཁང་ཉེ་འ�མ་�ི་ཁང་མིག་གཉིས།  

1དེ་ནས་མི་དེས་ང་ལ་�མས་རའི་�ི་མར་འ�ིད་ནས། མཆོད་ཁང་གི་�བ་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ཁང་པ་དང་ཐག་
ཉེ་བའི་མཆོད་ཁང་གི་�ང་�ོགས་�ི་ཁང་པ་ཞིག་གི་ནང་འ�ིད་ནས། 2ཁང་པ་དེའི་རིང་�ང་མི་�ར་�་བ�་
དང་ཞེང་�་མི་�ར་ཉི་�་ཙ་�་ཡོད་དོ། 3�ོགས་གཅིག་�་མཆོད་ཁང་དེའི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་ས་�ོང་མི་�ར་
བ�་ཡོད་པ་ལ་ཁ་བ�ན་ཡོད་པ་དང་། �ོགས་གཞན་�་དེ་ནི་�ིའི་�མས་རའི་�ོ་གཅལ་ལ་ཁ་བ�ན་ཡོད་པ་
དང་། དེའི་མཐོ་ཚད་ནི་རིམ་པ་ག�མ་�་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། གཅིག་དེ་ནི་འོག་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལས་�བ་�ི་�ོགས་
�་ཡོད་པ་དང་། 4ཁང་པའི་�ང་�ོགས་�ི་�ོ་འ�ོར་�ི་ཞེང་ལ་མི་�ར་�་དང་རིང་�ང་མི་�ར་�་�་ཐམ་པ་
དང་�ར་ལ་འ�ལ་�ོ་�མས་ཡོད་དོ། 5ཁང་པའི་རིམ་པ་གོང་མར་ཡོད་པའི་ཁང་མིག་�མས་རིམ་པ་བར་མ་དང་
འོག་�་ཡོད་པ་ལས་དོག་པོ་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་�བ་�ོགས་�་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། 6ཁོད་�ོམས་པོ་
ག�མ་�་ཡོད་པའི་ཁང་མིག་�མས་བང་རིམ་�་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�་�མས་རའི་ནང་ཡོད་པའི་ཁང་པ་གཞན་
�ར་མ�ང་མས་�ོར་མེད་དོ། 7-8ཁང་པའི་ཁོད་�ོམས་པོ་འོག་མའི་�ིའི་�གས་རི་དེ་མ�ེགས་པོ་རིང་�ང་མི་
�ར་ཉི་�་�་�་ཡོད་པ་དང་། དེ་འ�ོས་མི་�ར་ཉི་�་�་�་ནང་ཁང་མིག་�མས་ཡོད་དོ། ཁོད་�ོམས་པོ་གོང་མའི་
ཁང་པའི་རིང་�ང་�ར་ཡོངས་�་ཁང་མིག་ཡོད་པ་དང་། 9-10ཁང་པའི་ཤར་�ི་མཐའ་�་ཡོད་པའི་ཁང་མིག་
གཉིས་པོའི་འོག་�མས་ར་�ི་མར་འ�ལ་སའི་�ོ་ཞིག་ཡོད་དོ། ཁང་པའི་ཤར་�ི་མཐའ་ནས་�མས་རའི་�ིག་པ་
འགོ་�གས་ཡོད་དོ། མཆོད་ཁང་གི་�བ་�ོགས་�ི་མཐའི་ཁང་པ་དང་ཐག་མི་རིང་བར་ཁང་པ་འ�་མ�ངས་ཤིག་
མཆོད་ཁང་གི་�ོ་�ོགས་�་ཡོད་པ་དང་། 11ཁང་མིག་ཚ�འི་མ�ན་�་�ང་�ོགས་�་ཡོད་པ་�ར་�ོ་འ�ོར་ཞིག་
ཡོད་དོ། དེ་ལ་ཐིག་ཚད་དང་བཟོ་ད�ིབས་དང་འ�ལ་�ོ་བཅས་པ་ཚང་མ་འ�་མ�ངས་ཡོད་དོ། 12ཤར་�ོགས་
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�ི་མཐའ་�་�ིག་པ་འགོ་�གས་སར་ཁང་པའི་�ོ་�ོགས་�ི་ཁང་མིག་ཚ�འི་འོག་ལ་�ོ་ཞིག་ཡོད་དོ། 13མི་དེས་ང་
ལ་�ས་པ། ཁང་པ་འདི་ཚ�་གཉིས་ཀ་དམ་པ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་ནང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་བཅར་
མཁན་�་མ་ཚ�ས་ཤིན་�་དམ་པའི་མཆོད་པ་དེ་བཞེས་�ི་ཡོད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁང་མིག་དེ་ཚ�་དམ་པ་ཡིན་པ་
དང་། དེར་�་མ་ཚ�ས་ཤིན་�་དམ་པའི་དངོས་པོ་འཇོག་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�་ནི་འ�འི་འ�ལ་བ་དང་�ིག་པའི་
ཆེད་�་འ�ལ་བའི་དམར་མཆོད་ཡང་ན་�ིན་ཚབ་�ི་འ�ལ་བ་བཅས་ཡིན་ནོ། 14�་མ་ཚ�་མཆོད་ཁང་ནང་ཡོད་
�བས་�མས་ར་�ི་མར་ཕེབས་འདོད་ན་དེ་ཚ�ས་ཁང་མིག་དེ་ཚ�འི་ནང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞབས་�་
�བས་�ོན་པའི་ན་བཟའ་དེ་ཚ�་འཇོག་དགོས་སོ། དེ་ཚ�་�ི་རོལ་�་མི་མང་འ�་འཛ�མས་�ི་ས་�ལ་�་འ�ོ་བའི་
�ོན་ལ་ངེས་པར་�་ན་བཟའ་གཞན་པ་�ོན་དགོས་སོ༎  

མཆོད་ཁང་ས་�ལ་�ི་ཐིག་ཚད།  

15མི་དེས་མཆོད་ཁང་ནང་གི་ས་�ལ་ཁག་ཚད་འཇལ་ཟིན་པ་དང་། དེས་ང་ལ་ཤར་�ོགས་�ི་�ལ་�ོ་བ�ད་�ི་
རོལ་�་འ�ིད་པ་དང་། དེ་ནས་�ིའི་ས་�ལ་ལ་ཐིག་ཚད་�བ་བོ། 16དེས་ཐིག་ཚད་�བ་�ེད་�་ད�ག་པ་དེ་
�ངས་ནས་ཤར་�ི་�ོགས་�་ཐིག་ཚད་�བ་པ་དང་། དེར་མི་�ར་ ༢༥༠ ཐམ་པ་ཡོད་པ་དང་། 17-19དེ་ནས་དེས་
�ང་�ོགས་དང་�ོ་�ོགས་དང་�བ་�ོགས་བཅས་པར་ཐིག་ཚད་�བ་པ་དང་། དེ་ཚ�་རེ་རེར་རིང་�ང་མི་�ར་ 
༢༥༠ ཐམ་པ་རེ་འ�་མཉམ་འ�ག་གོ 20དེར་བ�ེན་�གས་རི་དེ་�་བཞི་�ོགས་རེར་མི་�ར་ ༢༥༠ ཐམ་པ་ཡོད་
པས་བ�ོར་ཡོད་པ་དང་། �ིག་པ་དེ་དམ་པ་ཇི་ཡིན་མིན་�ི་དབར་ད�ེ་འ�ེད་�ེད་�ི་ཡོད་དོ༎  
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གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་མཆོད་ཁང་�་�ིར་ཕེབས་པ།  

1�ེ་བོ་དེས་ང་ལ་�ལ་�ོ་ཤར་ལ་ཁ་བ�ན་པ་དེར་འ�ིད་ནས། 2དེར་ངས་ཤར་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་
གི་གཟི་བ�ིད་དེར་ཕེབས་པ་མཐོང་བ་དང་། དཀོན་མཆོག་གི་ག�ངས་�ད་དེ་�་མཚ�འི་�ར་�་�་�་ཡོད་པ་
དང་ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་�ིས་ས་གཞི་གསལ་ལོ། 3ཞལ་གཟིགས་དེ་བཞིན་�ར་དཀོན་མཆོག་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་མེད་
པར་བཟོ་བར་ཕེབས་�བས་དང་། ངས་�་བོ་ཀེ་བར་�་མཐོང་བ་�་�་འ�ག། དེ་ནས་ངས་ངའི་གདོང་ས་ལ་ཁ་
འ�བ་པ་ཡིན་ནོ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་དེ་ཤར་�ི་�ལ་�ོ་བ�ད་མཆོད་ཁང་ནང་�་སོང་ངོ་། 
5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་�ིས་ང་འདེགས་གནང་ནས། �མས་ར་ནང་མར་འ�ིད་གནང་བ་དང་དེར་
ངས་མཆོད་ཁང་དེ་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་�ིས་ཁེངས་པ་མཐོང་�ང། 6མི་དེ་ངའི་ཉེ་འ�མ་
�་ལངས་བ་དང་ངས་མཆོད་ཁང་གི་�ི་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཐོས་སོ། 7ཁོང་
གིས་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་འདིར་ངའི་བ�གས་�ི་ཡོད། ང་འདིར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་གི་�ོད་�་བ�ད་པ་དང་
གཏན་�ི་ཆེད་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་�ལ་�ིད་�ོངས་བ་དང། �ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་དང་དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཚ�ས་�་
གཞན་ཚ�ར་མཆོད་པ་དང་། ཡང་ན་གནས་འདིར་དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཚ�འི་�ང་པོ་�ེད་ནས་ངའི་མཚན་དམ་པར་
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དམའ་འབེབས་མི་�ེད་དོ། 8�ལ་པོ་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་ཕོ་�ང་གི་ཐེམས་�ས་དང་�ོའི་རེ་བཞི་�མས་ངའི་མཆོད་ཁང་
གི་ཐེམས་�ས་དང་རེ་བཞིའི་མཉམ་�་འ�ར་ནས་ང་ཚ�འི་དབར་�ིག་པ་གཅིག་�་�ས་སོ། ལས་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་
དབར་ཐད་ཀར་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ག་�ོའི་�་བ་ཐ་དག་�ས་པ་ལས་ངའི་མཚན་དམ་པར་དམའ་
འབེབས་�ིས་ཡོད་པར་བ�ེན། ང་�ོ་བའི་ངང་ངས་དེ་ཚ�་མེད་པར་བཟོས་པ་ཡིན་ནོ། 9ད་ཆ་དེ་ཚ�ས་�་གཞན་
ཚ�ར་མཆོད་�་མཚམས་འཇོག་�ེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཚ�འི་�ང་པོ་�མས་�ིར་འ�ད་�ེད་དགོས་པ་
དང་། དེ་ཚ�ས་དེ་�ར་�ིས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཚ�འི་�ོད་�་གཏན་�ི་ཆེད་�་ང་བ�ད་པར་�འོ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�་མ�ད་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནི། �ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ར་མཆོད་ཁང་
འདིའི་�ོར་ལ་ཤོད་ཅིག དེ་ཚ�་ལ་དེའི་བཟོ་འཆར་�ོངས་�་འ�ག་ཅིག། དེ་ཚ�འི་�ིག་ཅན་�ི་�་བ་ཚ�འི་ཆེད་�་ངོ་
ཚ་བ་བཟོས་ཤིག 11དེ་ནས་དེ་ཚ�་རང་གི་ཇི་�ར་�ིས་པར་ངོ་ཚ་བར་འ�ར་ན། དེ་ཚ�་ལ་མཆོད་ཁང་གི་འཆར་
གཞི་དང་དེའི་བཀོད་པ་དང་འ�ལ་�ོ་དང་�ིར་འདོན་པའི་�ོ་དང་དེའི་ད�ིབས་ཚང་མའི་གོ་�ིག་�ིམས་དང་
�གས་�ོལ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་�་འ�ེལ་བ�ོད་�ོས་ཤིག དེ་ཚ�ས་ཇི་�ར་ཚང་མ་གོ་�ིག་�ིས་ཡོད་པ་མཐོང་བ་
དང་། དེ་ཚ�འི་�ིག་�ིམས་ཚང་མ་�ང་�བ་པའི་ཆེད་�་གོང་གསལ་�མས་�ིས་ཤིག 12འདི་ནི་མཆོད་ཁང་གི་
བཀའ་�ིམས་ཡིན། རི་བོའི་�ེང་གི་མཐའ་འཁོར་�ི་ས་�ལ་ཡོངས་�ོགས་ཤིན་�་དམ་པ་ཡིན་ཞེས་སོ༎  

མཆོད་�ི།  

13མཆོད་ཁང་ལ་ཐིག་ཚད་�བ་པ་�ར་ཐིག་ཚད་�བ་�གས་འ�་མཉམ་�ིས་པར་མཆོད་�ིའི་ཐིག་ཚད་འདི་
�ར་ཡིན། མཆོད་�ིའི་ཞབས་རའི་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་�་�ར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེའི་གཏིང་རིང་�ང་སན་
�ི་མི་�ར་�་བ�་དང་ཞེང་�་སན་�ི་མི་�ར་�་བ�་ཡོད་པར་�ི་ལོག་གི་མཐར་ཁ་མཚམས་ཤིག་ཡོད་པའི་མཐོ་
ཚད་སན་�ི་མི་�ར་ཉི་�་�་�་ཡོད་པ་དང་། 14མཆོད་�ིའི་�ོགས་ཁག་དམའ་ཤོས་ནི་ཞབས་མཐིལ་�ི་�ེ་ནས་
མཐོ་ཚད་མི་�ར་གཅིག་ཡོད་པ་དང་། �ོགས་ཁག་�ེས་མ་དེ་�ར་ནས་�བ་�་�ིག་པར་མཐའ་འཁོར་�་སན་�ི་
མི་�ར་�་བ�་ཡོད་པ་དང་མཐོ་ཚད་མི་�ར་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། དེ་�ེས་�ི་�ོགས་ཁག་གཞན་དེ་ཡང་�ར་ནས་
�བ་�་�ིག་པར་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་�་སན་�ི་མི་�ར་�་བ�་ཐམ་པ་ཡོད་པ་དང་། 15�ེའི་�ོགས་ཁག་ལ་�ིན་
�ེག་གི་དམར་མཆོད་བ�ེག་གནས་དེར་ཡང་མཐོ་ཚད་མི་�ར་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། �ར་བཞིའི་�ེང་གི་ར་ཅོ་
�མས་�ེ་ཐོག་གཞན་ཚ�་ལས་མཐོ་བ་ཡོད་པ་དང་། 16མཆོད་�ིའི་�ེང་གི་�ར་རེ་རེ་མི་�ར་�ག་�ག་ཡོད་པ་
དང་དེ་ནི་�་བཞི་ཡོན་ནོ། 17བར་�ི་�ོགས་ཁག་དེ་ཡང་�་བཞི་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡི་�ོགས་རེར་མི་�ར་བ�ན་
རེར་ཡོད་པ་དང་། �ི་རོལ་�ི་མཐར་ཁ་མཚམས་ཡོད་པར་མཐོ་ཚད་སན་�ི་མི་�ར་ཉི་�་�་�་ཡོད་པ་དང་། 
(�ར་བའི་ཞེང་ནི་སན་�ི་མི་�ར་�་བ�་ཐམ་པ་ཡོད་པ་དང་།) མཆོད་�ིར་འ�ོ་བའི་�ེས་འཛ�ག་ཁག་ནི་ཤར་
�ོགས་�་ཡོད་དོ༎  

མཆོད་�ིའི་བ�ོ་འ�ལ།  



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

18�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། �ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་ངས་ཇི་�ར་�ས་པར་
ཉོན་ཞིག མཆོད་�ི་དེ་བཞེངས་�བས་དེའི་�ེང་�ིན་�ེག་གི་དམར་མཆོད་བ�ེགས་པ་དང་། དམར་མཆོད་�ལ་
བའི་སེམས་ཅན་ཚ�འི་�ག་དེ་དེའི་�ེང་གཏོར་ནས་�ོད་�ིས་དེ་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་དགོས་སོ། 19ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་�ི་
ཛ་�ོག་གི་རིགས་བ�ད་�ི་�་མ་ཡིན་པ་གཅིག་�ས་ངའི་�ན་�ར་ཡོང་ནས་ངའི་ཞབས་�་�ེད་དགོས་སོ། ང་�་
ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་འདི་�ས་པ་ཡིན་ནོ། �ོད་�ིས་�ིག་པའི་མཆོད་པར་འ�ལ་�ེད་
�ང་གོག་དར་མ་ཞིག་དེ་ཚ�ར་�ོད་དགོས་སོ། 20�ོད་�ིས་དེའི་�ག་�ན་�་�ངས་ནས་མཆོད་�ིའི་�ེ་ཐོག་གི་
�ར་ཚ�འི་ར་ཅོ་དང་། མཆོད་�ིའི་ད�ིལ་�ི་�ོགས་ཁག་གི་�ར་ཚ�་དང་དེའི་མཐའ་ཁོར་ཡོངས་�ོགས་དང་བཅས་
པར་�གས་དགོས་སོ། དེ་�ར་�ོད་�ིས་མཆོད་�ི་དེ་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་དགོས་སོ། 21�ོད་
�ིས་�ིག་པའི་དམར་མཆོད་�ལ་བའི་�ང་དེ་འ�ེར་ནས་མཆོད་ཁང་གི་�ི་རོལ་�་ཆེད་མངགས་བཟོས་པའི་ས་
�ལ་དེར་དེ་བ�ེག་དགོས། 22སང་ཉིན་དེར་�ོད་�ི་ར་ཕོ་�ོན་མེད་ཅིག་འ�ེར་ནས་དེ་�ིག་པའི་དམར་མཆོད་�་
�ལ་དགོས་པ་དང་། �ོད་�ིས་�ང་གི་�ག་གིས་གཙང་མ་བཟོས་བ་བཞིན་དེའི་�ག་གི་ཡང་མཆོད་�ི་དེ་གཅང་
མ་བཟོས་དགོས་སོ། 23�ོད་�ིས་དེ་�ར་�ས་ཟིན་པ་དང་�ོད་�ིས་�ང་དར་མ་ཞིག་དང་�ག་�ག་དར་མ་ཞིག་
བཅས་དེ་ཚ�་གཉིས་ཀར་�ོན་མེད་འ�ིད་ནས། 24དེ་ཚ�་ངའི་སར་འ�ིད་ཤོག། �་མ་ཚ�འི་དེ་ཚ�འི་�ེང་ཚ་གཏོར་
ནས་ང་ལ་འ�ལ་ཆེད་དེ་ཚ�་བ�ེག་པར་�འོ། 25ཉིན་བ�ན་�ི་རིང་ལ་ཉིན་�ར་�ོད་�ིས་ར་རེ་དང་�ང་རེ་དང་
�ག་�ག་རེ་བཅས་�ིག་པའི་དམར་མཆོད་�་འ�ལ་དགོས་སོ། དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོན་གང་ཡང་མེད་པ་དགོས་སོ། 
26ཉིན་བ�ན་�ི་རིང་ལ་�་མ་ཚ�ས་མཆོད་�ིར་བ�ོ་འ�ལ་�ིས་ནས་ཤ་དེ་ཚ�་བེད་�ོད་�་�ར་�་�ིགས་�ེད་
དགོས་སོ། 27བ�ན་�ག་གཅིག་སོང་བའི་�ེས་�་�་མ་ཚ�ས་མཆོད་�ིའི་�ེང་མི་མང་ཚ�འི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་
དང་མཆེད་�ོགས་�ི་མཆོད་པ་བཅས་འ�ལ་འགོ་འ�ག་དགོས་སོ། དེ་ནས་ང་�ོད་ཚ�་ཚང་མ་དང་དགའ་བར་
འ�ར་རོ། ཞེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 44 

ཤར་�ི་�ལ་�ོའི་བེད་�ོད།  

1མི་དེས་ང་ལ་མཆོད་ཁང་གི་ཤར་�ོགས་�ི་ས་�ལ་�ི་�ལ་�ོ་�ི་མར་འ�ིད་པ་དང་། �ལ་�ོ་དེ་�བ་ནས་ཡོད་
པ་དང་། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། �ལ་�ོ་འདི་�བ་ནས་ནམ་ཡང་�ེ་མི་ཡོང་། འ�ོ་
བ་མི་�་ལ་ཡང་བེད་�ོད་�་མི་འ�ག་གོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་
དེ་ནས་འ�ལ་ཟིན་པ་ཡིན་པས། དེ་�བ་ནས་བཞག་དགོས་སོ། 3འོན་�ང་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་�ི་�ལ་�ས་དེ་
དེའི་ནང་�ིན་ནས་ངའི་�ན་�ར་དམ་པའི་ཟས་ཟ་ཆོག་པ་དང་། ཁོ་�ལ་�ོ་དེའི་ལམ་ནས་ནང་གི་མཐའི་ཁང་
མིག་ཆེན་པོ་དེ་བ�ད་ནས་འ�ལ་བ་དང་ཐོན་པ་བཅས་�ེད་ཆོག་གོ།  

མཆོད་ཁང་ནང་འ�ལ་�འི་�ིམས།  



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

4དེ་ནས་མི་དེས་ང་ལ་�ང་གི་�ལ་�ོ་བ�ད་ནས་མཆོད་ཁང་གི་མ�ན་�་འ�ིད་པ་དང་། ངས་བ�་བའི་�བས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་དེ་བཞིན་ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་�ིས་ཁེངས་པ་མཐོང་�ང་། ངའི་གདོང་པ་ས་
ལ་ཁ་འ�བ་ནས་རིལ་ལོ། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། �ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ་�ོད་�ིས་
མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་�མས་ལ་དོ་�ང་�ོས་ཤིག ངས་�ོད་ལ་མཆོད་ཁང་གི་�ིམས་དང་�གས་�ོལ་�མས་
བཤད་�་ཡིན། �ེ་བོ་ཇི་འ�་ཞིག་མཆོད་ཁང་ནང་ཡོང་ཆོག་པ་དང་། མི་ཆོག་པ་�མས་ལ་ཟབ་ཟབ་�ིས་དོ་�ང་
�ོས་ཤོད། 6ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ངོ་ལོག་མཁན་�ི་མི་ཚ�ར་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�ས་�ས་
པའི་�ག་�ོ་བའི་�་བར་ད་ནས་�ང་བཟོད་པ་མི་�ེད་ཅེས་�ོས་ཤིག 7ང་ལ་དམར་མཆོད་�ི་ཚ�ལ་�་དང་�ག་གི་
མཆོད་པར་�ལ་བའི་�བས་�། དེ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་མཁན་མ�ན་�གས་མ་བཅད་པའི་�ི་�ལ་བ་ཚ�་
མཆོད་ཁང་ནང་འ�ལ་བ�ག་ནས་ངའི་མཆོད་ཁང་མི་གཙང་བ་བཟོས་ཡོད། དེར་བ�ེན་ངའི་མི་མང་ཚ�ས་�ག་
�ོའི་�་བ་�མས་�ས་ནས་ངའི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་ཡོད་པ་དང་། 8དེ་ཚ�ས་ངའི་མཆོད་ཁང་ནང་གི་དམ་པའི་
ཆོ་གའི་འགན་མ་ལེན་པར་དེའི་ཚབ་�་�ི་�ལ་བ་ཚ�ར་འགན་འ�ར་བར་བ�ོས་ཡོད་དོ། 9ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ངའི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་མཁན་དང་མ�ན་�གས་མ་བཅད་པའི་�ི་�ལ་བ་ངའི་མཆོད་ཁང་
ནང་འ�ལ་མི་ཆོག ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་གི་�ོད་�་�ོད་མཁན་�ི་�ལ་བ་�་ཡང་�ང་ངའི་མཆོད་ཁང་ནང་
འ�ལ་མི་ཆོག་པའི་གསལ་�གས་�་�་ཡིན་ནོ༎  

ལེ་ཝ་ིཔ་ཚ�་�་མའི་ཁོངས་ནས་�ིར་འ�ད་�ེད་པ།  

10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནི། ངས་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་དང་མཉམ་�་
ང་ལ་�ངས་ནས་�་འ�་མཆོད་མཁན་དེ་ཚ�་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 11དེ་ཚ�ས་�ལ་�ོ་ཚ�འི་འགན་ལེན་པ་
དང་། མཆོད་ཁང་ནང་གི་ལས་ཀ་བཅས་�ས་ནས། ངའི་ཞབས་�་�ེད་ཆོག་གོ། དེ་ཚ�ས་མི་མང་གི་�ལ་བའི་�ིན་
�ེག་དང་དམར་མཆོད་གི་སེམས་ཅན་གསོད་པ་དང་། མི་མང་ལ་ཞབས་�་�་�འི་འགན་འ�ར་བཅས་�ེད་ཆོག་
གོ 12འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གི་ཆེད་�་�་འ�་ལ་མཆོད་�འི་ལས་འ�ལ་�ིས་ནས་མི་མང་ཚ�་ལ་
�ིག་པའི་ལམ་�་འ�ིད་ཡོད་�བས། ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་དགོས་
པའི་མནའ་བ�ན་པོ་�ེལ་�་ཡིན་ནོ། 13དེ་ཚ�ས་�་མའི་ལས་འ�ལ་ཐོག་ངའི་ཞབས་�་�ེད་མི་ཆོག་པའམ། ངས་
དམ་པར་འཛ�ན་པ་�མས་�ི་ཉེ་འ�མ་�་འ�ོ་མི་ཆོག་པའམ། ཤིན་�་དམ་པའི་གནས་�་འ�ལ་མི་ཆོག་གོ། འདི་
ནི་དེ་ཚ�ས་�་�ོའི་�་�ིས་པའི་ཉེས་ཆད་ཡིན་ནོ། 14ངས་དེ་ཚ�་ལ་མཆོད་ཁང་ནང་�་ལས་ཀ་�་མ་�ོད་�་ཡིན་
ནོ༎  

�་མ་ཚ�།  

15�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་�ི་ཛ་�ོག་གི་རིགས་�ི་�་མ་
ཚ�ས། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་ང་ལ་ཁ་བ�ར་�བས་མཆོད་ཁང་ནང་�་ང་ལ་�་མ�ད་ནས་དམ་ཚ�ག་�ན་པའི་
ཐོག་ཞབས་�ི་�ས་ཡོད་པ་དང་། དེར་བ�ེན་ད་ཆ་དེ་ཚ�ས་ངའི་ཞབས་ཏོག་དང་ངའི་�ང་�་བཅར་ནས་ང་ལ་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

དམར་མཆོད་�ི་ཆེད་ཚ�ལ་�་དང་�ག་འ�ལ་དགོས། 16དེ་ཚ�་གཅིག་�་ངའི་མཆོད་ཁང་ནང་འ�ལ་བ་དང་། 
ངའི་མཆོད་�ིའི་ཞབས་ཏོག་�་བ་དང་། མཆོད་ཁང་གི་མཆོད་འ�ལ་�ི་ལས་འ�ར་�ེད་པར་འ�ར། 17དེ་ཚ�་
མཆོད་ཁང་གི་�མས་ར་ནང་མའི་�ལ་�ོའི་ལམ་ནང་བ�གས་�བས། དེ་ཚ�ས་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་གོས་�ོན་དགོས་སོ། 
དེ་ཚ�་ལ་�མས་ར་ནང་མ་དང་མཆོད་ཁང་ནང་མ་བཅས་པར་ལས་འགན་ཡོད་�བས་བལ་�ི་བཟོས་པ་ཇི་ཡིན་
�ོན་མི་ཆོག 18དེ་ནི་དེ་ཚ�་�ལ་ན་མ་དོན་པའི་ཆེད་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་ཀ་ཅིའི་རས་�ི་མགོ་རས་དང་གོས་�ང་�ོན་
དགོས་ན་ཡང་�ེ་རག་བཅིང་མི་ཆོག 19དེ་ཚ�་མི་མང་ཡོད་སར་�མས་ར་�ི་མར་འ�ོ་བའི་�ོན་�་ཐོག་མར་
མཆོད་ཁང་ནང་ལས་འགན་�བས་�་�ོན་པའི་�ོན་གོས་དེ་�ད་ནས་དེ་ཚ�་དམ་པའི་ཁང་མིག་�མས་ནང་
འཇོག་དགོས་སོ། གོས་དེ་ཚ�་དམ་པ་ཡིན་པས། མི་�མས་ལ་མ་གནོད་པའི་�ིར་དེ་ཚ�ས་�ོན་གོས་གཞན་དག་�ོན་
དགོས་སོ། 20�་མ་ཚ�ས་རང་གི་�་བཞར་མི་�ང་བ་དང་�་རིང་པོ་ཡང་�ེས་�་འ�ག་མི་�ང་། དེ་ཚ�ས་�་དེ་ཚད་
�ན་ངང་འཇོག་དགོས། 21�་མ་ཚ�ས་�མས་ར་ནང་མའི་ནང་ཕེབས་པའི་�ོན་�་�ན་ཆང་འ�ང་མི་ཆོག 22�་
མ་�་ཞིག་གིས་�ང་གཞན་དང་ཁ་�ལ་བའི་�ད་མེད་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་མི་ཆོག་པ་དང་། དེས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ད་མེད་མོ་གསར་རམ་གཞན་�་མ་�ོངས་ཟིན་པའི་�ང་མ་དང་མཉམ་�་ཆང་ས་བ�བ་དགོས་སོ། 
23�་མ་ཚ�ས་མི་མང་ལ་དམ་པ་ཇི་ཡིན་དང་ཇི་མིན་དབར་�ི་�ད་པར་དང་། ཆོ་ག་�ར་ཇི་གཙང་མ་ཡིན་པ་དང་
གཙང་མ་མིན་པའི་དབར་�ི་�ད་པ་གང་ཡིན་པར་�ོབ་�ོན་�ེད་དགོས་སོ། 24�ོད་�ོག་�བས་�་�ིམས་ཐོག་ལ་
�་མ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་�ིམས་�ར་ཐག་གཅོད་�ེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ངའི་�ིག་�ིམས་དང་�ག་�ོལ་�ར་
ཆོས་�ི་�ས་ཆེན་ཁག་�ང་བ�ི་�ེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དམ་པ་དེ་ཡང་�ང་བ�ི་�ེད་
དགོས་སོ། 25�་མ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཕའམ་མ་དང་རང་གི་�་�་ཡང་ན་�་�ན་ཡང་ན་ཆང་ས་མ་བ�བ་པའི་
�ིང་མོ་ཞིག་གི་མ་གཏོགས་གཞན་�ང་པོར་ལག་པ་རེག་ནས་ཆོ་ག་�ར་མི་གཙང་བ་�ེད་མི་�ང་ངོ་། 26ཁོ་ཡང་
�ར་གཙང་མར་འ�ར་ཟིན་པའི་�ེས་ལ་ཉིན་བ�ན་�ག་དགོས་པ་དང་། 27དེ་�ེས་ཡང་�ར་མཆོད་ཁང་ནང་
ཞབས་�་�ེད་ཆོག་པའི་ཆེད་�། མཆོད་ཁང་གི་�མས་ར་ནང་མར་�ིན་ནས་ཁོ་རང་གཙང་མར་འ�ར་བའི་
དམར་མཆོད་འ�ལ་དགོས་སོ། ཤེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 28ངས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�ར་མི་རབས་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་�ིས་�ོད་དགོས་པ་དེ་�་མ་ཚ�འི་ཐོབ་�ལ་ནི་�་མ་�་�་དེ་རང་
ཡིན། དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ནང་�་ནོར་བདག་བ�ང་�་མི་�ང་། དེ་ཚ�འི་དགོས་པ་ཚང་མ་ནི་ང་རང་ཡིན་ནོ། 
29འ�འི་མཆོད་པ་དང་�ིག་པའི་འ�ལ་བ་དང་། �ིན་ཚབ་�ི་འ�ལ་བ་བཅས་པ་�་མ་ཚ�འི་ཁ་ཟས་ཡིན་པ་དང་། 
ཨིསི་�ཱཨེལ་ནང་ངའི་ཆེད་�་ལོགས་�་འཇོག་པ་ཚང་མ་དེ་ཚ�ས་ལེན་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། 30�་མ་ཚ�ར་ལོ་ཐོག་གི་
�ད་ལེགས་ཤོས་ཚང་མ་དང་ང་ལ་�ལ་བ་ཚང་མ་དེ་ཚ�་ལ་བདག་པ་ཡིན། མི་མང་ཚ�ས་བག་ལེབ་ནམ་བཟོ་�བས་
དེ་ཚ�ས་བག་ལེབ་དང་པོ་དེ་�་མ་ཚ�ར་འ�ལ་བར་འ�ལ་དགོས་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ིམ་�་ངའི་�ིན་�བས་གནས་
པར་འ�ར་རོ། 31�་མ་ཚ�ས་�ི�་དང་སེམས་ཅན་རང་བཞིན་�ིས་འཆི་བ་དང་ཡང་ན་སེམས་ཅན་གཞན་�ིས་
བསད་པ་ཟ་མི་�ང་ངོ་༎  
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�ལ་�ི་བགོ་བཤའ།  

1ས་ཆ་དེ་ནི་�ེ་རིགས་སོ་སོར་ཆ་བགོས་�བ་�བས་�མ་�་གཅིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་དགོས། དེའི་
རིང་�ང་ནི་ཀི་ལོ་མི་�ར་བ�་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་དང་། ཞེང་ཁ་ནི་ཀི་ལོ་མི་�ར་བ�་དགོས་སོ། ས་ཆ་དེ་ནི་
ཡོངས་�ོགས་དམ་པར་འ�ར་རོ། 2ས་�ལ་དེར་མཆོད་ཁང་གི་ཆེད་�་ས་ཆ་�་བཞི་�ོགས་རེར་མི་�ར་ ༢༥༠ 
�ས་པ་ཞིག་དགོས་པ་དང་། ས་�ོང་ཡོངས་�ོགས་ཞེང་�་མི་�ར་ཉི་�་�་�་�ས་པ་ཞིག་གིས་བ�ོར་དགོས་སོ། 
3ས་�ོན་དེའི་�ེད་རིང་�ང་ཀི་ལོ་མི་�ར་བ�་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་དང་ཞེང་�་ཀི་ལོ་མི་�ར་�་�ས་པ་ཞིག་ཚད་
འཇལ་དགོས་པ་དང་། དེར་མཆོད་ཁང་བཞེངས་པ་དང་དེ་ནི་ས་གནས་ཚང་མའི་ནང་ནས་དམ་པ་ཡིན་པར་
འ�ར། 4དེ་ནི་�ལ་�ི་དམ་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་མཆོད་ཁང་ནང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཞབས་�ི་�་མཁན་�་
མ་ཚ�འི་ཆེད་�་�ར་འཇོག་�ས་པ་ཞིག་�་འ�ར་རོ། དེར་དེ་ཚ�ས་ཁང་�ིམ་�མས་དང་མཆོད་ཁང་བཟོས་པའི་ས་
ཆ་བཅས་ཡོད་པར་འ�ར། 5ས་�ལ་�ེད་ཀ་གཞན་དེ་མཆོད་ཁང་ནང་ལས་ཀ་�་མཁན་ལེ་ཝི་པ་ཚ�ར་བདག་པར་
�ར་འཇོག་�ེད་པར་འ�ར། དེ་ཚ�་དེར་�ོད་པའི་ཆེད་�ོང་�ེར་ཁག་ཡོད་པར་འ�ར། 6དམ་པའི་ས་�ལ་�ི་ཉེ་
འ�མ་�་�ོགས་ཁག་གཞན་པ་དེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�་གནས་�ོད་�ེད་པའི་�ོང་�ེར་�ི་ཆེད་�་�ར་འཇོག་
�་�ར་རིང་�ང་ཀི་ལོ་མི་�ར་བ�་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་དང་ཞེང་�་ཀི་ལོ་མི་�ར་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་ཡོད་པར་
འ�ར་རོ༎  

�ལ་�ས་�ི་ཆེད་�་ས་ཆ།  

7�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་�ལ་�ས་�ི་ཆེད་�འང་ས་ཆ་�ར་འཇོག་�ེད་དགོས་པ་དང་། དམ་པའི་ས་གནས་�བ་
�ོགས་ས་མཚམས་ནས་�བ་�་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�་མཚ�འི་བར་�བ་པར་འ�ར་བ་དང་། ཤར་�ོགས་ས་
མཚམས་ནས་�ལ་�ི་ཤར་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་བར་�བ་པར་འ�ར། དེ་བས་ན་དེའི་རིང་�ང་དེ་བཞིན་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་ཚ�ར་�ད་པའི་ས་�ལ་�ི་རིང་�ང་དང་མཉམ་པར་འ�ར་རོ། 8ས་གནས་དེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
�ལ་�་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་�ལ་�ས་ཚ�འི་�ལ་བ་ཡིན་ནོ། དེ་�ེན་�ི་�ིད་�ོངས་པས་མི་མང་ལ་�ར་ཡང་
མནར་གཅོད་མི་གཏོང་བའི་ཆེད་དང་�ལ་�ག་འ�ོས་�མས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་ཚ�ར་འཇོག་པར་འ�ར༎  

�ལ་�ས་ཚ�འི་ཆེད་�་�ིམས།  

9�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཚ�་�ོད་ཚ�ས་ཧ་ཅང་�ས་
�ན་རིང་པོའི་བར་�ིག་པ་�ིས་ཡོད་པ་དང་། �ོད་ཚ�འི་�ག་�གས་དང་མནར་གཅོད་མཚམས་འཇོག་�ོས་ཤིག་
དང་། བདེན་པ་དང་�ང་པོ་ཇི་ཡིན་པ་�ིས་ཤིག། �ར་�ོད་ཚ�ས་ནམ་ཡང་ངའི་མི་མང་དེ་ཚ�འི་ས་ཆ་ནས་�ིར་
འ�ད་མ་�ེད་ཅེས། འདི་�ར་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�ར་�་བཞིན་ཡོད་དོ། 10ཚང་
མས་�ིད་ཚད་�ག་�་དང་ཐིག་ཚད་�ང་པོ་ལ་བེད་�ོད་�ེད་དགོས་སོ། 11�མ་པོའི་རིགས་འཇལ་�ེད་ཨེ་ཕ་དེ་
བཞིན་�ོན་པའི་རིགས་འཇལ་�ེད་བྷད་དང་འ�་མཉམ་དགོས་སོ། ཧོ་མར་ནི་ཚད་�ན་ཡིན། ཚད་འཇལ་�འི་
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�བ་འ�ས་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། ཧོ་མར་གཅིག་ནི་ཨེ་ཕ་བ�་དང་མཉམ་པ་དང་དེ་ཡང་བྷད་བ�་དང་
མཉམ་མོ། 12�ོད་ཚ�འི་ཡང་�ིད་གཤམ་གསལ་�ར་དགོས་སོ། གེ་ར་ཉི་�་ནི་ཤེ་ཀེལ་གཅིག་དང་མཉམ་པ་དང་། 
ཤེ་ཀེལ་�ག་�་མི་ན་གཅིག་དང་མཉམ་པ་ཡིན་ནོ། 13-15�ོད་ཚ�ས་འ�ལ་བ་�མས་གཤམ་གསལ་�ིས་�ར་
འ�ལ་དགོས་སོ། �ོའི་�ོན་ཐོག་གི་�མ་�་�ག་�་ནས་གཅིག་དང་། ནས་�ི་�ོན་ཐོག་གི་�མ་�་�ག་�་ནས་
གཅིག་དང་། ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་�ོང་ཚ�་ནས་ཐོན་པའི་�མ་�མ་�་བ�་ནས་གཅིག། (དེ་ནི་བྷདའིི་འཇལ་དགོས་
ཤིང་། བྷད་བ�་ནི་ཧོ་མར་གཅིག་མཉམ་པ་དང་དེ་ནི་ཀོར་གཅིག་དང་མཉམ་པ་ཡིན་ནོ།) ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�་ཁ་
ནས་�ག་�ངས་ ༢༠༠ ནས་གཅིག་�ིས་འ�ལ་དགོས་སོ། �ོད་ཚ�འི་�ིག་པར་བཟོད་གསོལ་ཡོང་བའི་ཆེད་�ོས་
ཚ�ས་འ�འི་འ�ལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་�ིལ་�་བ�ེག་པའི་འ�ལ་བ་དང་། མཆེད་�ོགས་�ི་འ�ལ་བའི་སེམས་
ཅན་བཅས་འ�ེར་ཡོང་དགོས་སོ། ཤེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 16�ལ་�ི་མི་
མང་�མས་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་�ི་�ལ་�ས་སར་འ�ལ་བ་འདི་ཚ�་འ�ེར་དགོས་སོ། 
17ཁོང་གི་ལས་འགན་ནི་ཆ་ཚང་བ�ེག་�་སེམས་ཅན་�མས་དང། འ�འི་འ�ལ་བ་དང་�ན་ཆང་གི་འ�ལ་བ་
དང་བཅས་པ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཡོངས་�ི་ཆེད་�་བ་གསར་པའི་�ས་ཆེན་དང་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དང་། 
�ས་ཆེན་གཞན་ཁག་ལ་མཁོ་�བ་�་�་ཡིན་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�འི་�ིག་པ་�མས་དག་པའི་ཆེད་�། 
ཁོང་གིས་�ིག་པའི་འ�ལ་བ་དང་འ�འི་འ�ལ་བ་དང་ཆ་ཚང་བ�ེག་�འི་འ�ལ་བ་དང་མཆེད་�ོགས་�ི་འ�ལ་
བ་བཅས་མཁོ་�བ་�ེད་དགོས་སོ༎  

�ས་ཆེན་ཚ�།  

18�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། �་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་དང་པོར་�ོད་ཚ�ས་�ང་
�ོན་མེད་གཅིག་དམར་མཆོད་�་འ�ལ་ནས་མཆོད་ཁང་གཙང་མ་བཟོས་དགོས་སོ། 19�་མས་�ིག་པའི་འ�ལ་
བ་ནས་�ག་�ན་�འི་�ངས་ནས། དེ་མཆོད་ཁང་གི་�ོའི་མ�ང་མ་ཚ�་དང་མཆོད་�ིའི་�ར་བཞི་དང་�མས་ར་
ནང་མའི་�ོའི་ལམ་�ི་མ�ང་མ་བཅས་�ི་�ེང་�གས་དགོས། 20�་བ་དེའི་ཚ�ས་བ�ན་པར་�ོད་ཚ�ས་མ་འདོད་
པར་�ིག་པ་�་མཁན་དང་། ཤེས་�ོང་ཐོག་�ིག་པ་�་མཁན་ཚ�འི་ཆེད་�་གོང་�ར་གཅིག་པ་�་དགོས་སོ། དེ་
�ར་�ོད་ཚ�ས་མཆོད་ཁང་དམ་པར་འཇོག་པར་�ེད་དོ། 21�་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་བ�་བཞི་པར་�ོད་ཚ�ས་པེ་སག་
གི་�ས་ཆེན་�ང་བ�ི་�ེད་འགོ་འ�ག་དགོས། ཉིན་བ�ན་རིང་ཚང་མས་ཚ�་མན་མེད་པར་བཟོས་པའི་བག་ལེབ་
ཟ་བར་�ེད་པ་དང་། 22�ས་ཆེན་�ི་ཉིན་མོ་དེར་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་�ི་�ལ་�ས་དེས་ཁོང་རང་གི་�ིག་པ་
དང་མི་མང་ཚང་མའི་�ིག་པའི་ཆེད་�་�ང་ཞིག་དམར་མཆོད་�་འ�ལ་དགོས་སོ། 23�ས་ཆེན་ཉི་མ་བ�ན་�ི་
རིང་ཉིན་རེ་བཞིན་ཁོང་གིས་�ོན་མེད་པའི་�ང་བ�ན་དང་�ག་�ག་བ�ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་
མཆོད་�་འ�ལ་དགོས་པ་དང་དེ་ཚ�་ཆ་ཚང་བ�ེགས་དགོས་སོ། ཁོང་གིས་�ིག་པའི་འ�ལ་བར་ཉིན་རེ་བཞིན་ར་
ཕོ་རེར་དམར་མཆོད་�་འ�ལ་དགོས་པ་དང་། 24དམར་མཆོད་འ�ལ་བའི་�ང་རེ་དང་�ག་�ག་རེར་འ�འི་
འ�ལ་བ་ཀི་ལོ་བ�་བ�ན་དང་�ེད་ཀ་དང་ཁ་�ར་པོའི་�མ་ལི་�ར་ག�མ་དགོས་སོ། 25�་ཡབ་�ི་�ས་�ོན་�་
བ་བ�ན་པའི་ཚ�ས་བཅོ་�་ལ་འགོ་�གས་�་དེར་�ལ་�ས་�ི་ཉིན་བ�ན་�ི་རིང་ཉིན་རེ་བཞིན་�ིག་པའི་མཆོད་
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པ་འ�་མཉམ་དང་ཆ་ཚང་བ�ེགས་པར་�་�འི་མཆོད་པ་འ�་མཉམ་དང་འ�་དང་ཁ་�ར་པོའི་�མ་�ི་འ�ལ་
བ་འ�་མཉམ་འ�ལ་བར་�འོ༎  

ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 46 

�ལ་�ས་དང་�ས་ཆེན་�མས།  

1�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། �མས་ར་ནང་མར་འ�ོ་བའི་ཤར་�ི་�ལ་�ོའི་
ལམ་དེ་བཞིན་ལས་ཀ་�ེད་པའི་ཉིན་�ག་གི་རིང་�ོ་�བ་དགོས་སོ། འོན་�ང་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དང་�་བ་
གསར་པའི་�ས་ཆེན་ལ་�ོ་འ�ེད་དགོས་སོ། 2�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་�ི་�ལ་�ས་�མས་ར་�ི་མ་ནས་�ོའི་ལམ་
�ི་ཁང་མིག་ཆེ་བའི་ནང་ཕེབས་ནས། �་མ་ཚ�ས་རང་གི་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་བ�ེག་པ་དང་མཆེད་�ོགས་�ི་
མཆོད་པ་འ�ལ་�བས་�ལ་�ོའི་ཀ་བའི་ཉེ་འ�མ་�་བཞེངས་པ་དང་། �ལ་�ོ་དེར་ཁོང་གིས་མཆོད་འ�ལ་�ེད་
པ་དང་། དེ་ནས་ཡང་�ར་�ིར་ཕེབས་དགོས། �ི་�ོ་བར་�ལ་�ོ་�བ་མི་དགོས་སོ། 3ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དང་�་བ་
གསར་པའི་�ས་ཆེན་སོ་སོར་�ལ་�ོའི་མ�ན་�་མི་མང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ག་འཚལ་ནས་མཆོད་
དགོས་སོ། 4ངལ་གསོ་བའི་ཞག་�ལ་�ས་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པར་�ག་�་�ག་དང་
�ག་�ག་གཅིག་བཅས་པ་དེ་ཚ�་ཚང་མ་�ོན་མེད་པ་ཆ་ཚང་བ�ེག་ནས་འ�ལ་དགོས་སོ། 5�ག་�ག་རེ་རེ་དང་
མཉམ་�་ཁོང་གིས་འ�་ཀི་ལོ་བ�་བ�ན་དང་�ེད་ཀའི་འ�ལ་བ་འ�ེར་ཡོང་དགོས་པ་དང་། �་�་རེ་མཉམ་�་
ཁོང་གིས་འ�ལ་བ་ཇི་འ�་འ�ལ་འདོད་ཡོད་པ་འ�ེར་ནས་ཡོང་དགོས་སོ། དེ་�ར་འ�འི་འ�ལ་བ་རེ་རེར་ཁོང་
གིས་�་�འི་�མ་ལི་�ར་ག�མ་རེ་འ�ེར་ཡོང་དགོས་སོ། 6�་བ་གསར་པའི་�ས་ཆེན་ལ་ཁོང་གིས་�ང་གཞོན་པ་
ཞིག་དང་�ག་�་�ག་དང་�ག་�ག་གཅིག་བཅས་ཚང་མ་�ོན་མེད་པ་འ�ལ་གནང་ངོ། 7�ང་རེ་དང་�ག་�ག་
རེ་རེར་འ�འི་འ�ལ་བ་ཀི་ལོ་བ�་བ�ན་དང་�ེད་ཀ་དང་�ག་�་རེ་རེར་�ལ་�ས་�ི་འ�ལ་བ་ཇི་འ�་འ�ལ་
འདོད་ཡོད་པ་�ར་འ�ལ་དགོས་སོ། འ�འི་ཞལ་ཟས་�ི་འ�ལ་བ་དེ་�ར་རེ་རེར་�་�འི་�མ་ལི་�ར་ག�མ་རེ་
འ�ལ་དགོས་པ་དང་། 8�ལ་�ས་�ི་�ལ་�ོའི་ལམ་�ི་ཁང་མིག་ཆེན་པོ་ནས་ནང་�་ཇི་�ར་ཕེབས་པ་�ར་�ིར་
ཡང་དེ་བཞིན་ཐོན་དགོས་སོ། 9�ས་ཆེན་ཇི་འ�་ཞིག་ལ་མི་མང་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པར་ཡོང་
�བས་�། དེ་ཚ�ས་མཆོད་པ་ཚར་བའི་�ེས་ལ་�ང་�ོ་ནས་ཡོང་མཁན་ཚ�། �ོ་�ོ་ནས་ཐོན་དགོས་པ་དང་། �ོ་�ོ་
ནས་ཡོང་མཁན་ཚ�་�ང་�ོ་ནས་ཐོན་དགོས་སོ། �་ཡང་འ�ལ་ས་དེ་ནས་�ིར་ཐོན་མི་�ང་བ་དང་ངེས་པར་�་ཁ་
�ོགས་�ོག་ནས་འ�ོ་དགོས་སོ། 10མི་མང་ཡོང་�བས་�ལ་�ས་ཡང་ཕེབས་དགོས་པ་དང་དེ་ཚ�་འ�ོ་�བས་�ལ་
�ས་ཡང་ཕེབས་དགོས་སོ། 11�གས་�ོ་དང་�ས་ཆེན་ཁག་ལ་�ང་ངམ་�ག་�ག་རེ་རེར་མཉམ་�་འ�འི་འ�ལ་
བ་ཀི་ལོ་བ�་བ�ན་དང་�ེད་ཀ་དང་། མཆོད་མཁན་ཚ�ས་�་�་རེར་མཉམ་�་རང་གི་འདོད་�ར་འ�ལ་བ་
འ�ལ་དགོས་སོ། འ�འི་འ�ལ་བ་རེར་ཁ་�ར་པའི་�མ་ལི་�ར་ག�མ་རེ་འ�ལ་དགོས་སོ། 12�ལ་�ིད་�ོངས་
མཁན་�ལ་�ས་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དང་�ངས་ཐོག་འ�ལ་བ་འ�ལ་འདོད་ན། མཆོད་པ་དེ་ཆ་ཚང་
བ�ེག་ནས་འ�ལ་�འི་མཆོད་པའམ་མཆེད་�ོགས་�ི་མཆོད་པ་བཅས་ཁོང་གི་ཆེད་�་�མས་ར་ནང་མར་འ�ོ་
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བའི་ཤར་�ི་�ལ་�ོ་�ེ་བར་འ�ར། ཁོང་གིས་ངལ་གསོ་བའི་ཞག་འ�ལ་བ་འ�ལ་བ་�ར་འ�ལ་དགོས་པ་དང་། 
ཁོང་ཡང་�ར་�ིར་ཕེབས་པའི་�ེས་�་�ལ་�ོ་དེ་�བ་དགོས་སོ༎  

ཉིན་རེའི་འ�ལ་བ།  

13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ཉིན་�ར་�་�ོ་རེ་བཞིན་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་�་�་�ོན་མེད་
ཅིག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཆ་ཚང་བ�ེག་ནས་འ�ལ་བར་འ�ལ་དགོས་སོ། འ�ལ་བ་འདི་ཉིན་�ར་འ�ལ་
དགོས་སོ། 14དེ་མ་ཟད་�་�ོ་རེ་བཞིན་�ོ་ཞིབ་ཀི་ལོ་གཉིས་དང་མཉམ་�ེག་�་�འི་ཁ་�ར་པོའི་�མ་ལི་�ར་
གཅིག་འ�ལ་དགོས་སོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ལ་བའི་འ�ལ་བ་འདིའི་�ིམས་གཏན་�་ལག་ལེན་�ེད་
དགོས་སོ། 15�་�་དང་�ོ་ཞིབ་དང་ཁ་�ར་པོའི་�མ་བཅས་གཏན་�་�་�ོ་རེ་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
འ�ལ་དགོས་སོ༎  

�ལ་�ས་དང་ས་ཆ།  

16�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། གལ་�ིད་�ིད་�ོངས་པ་�ལ་�ས་�ི་རང་ལ་
བདག་པའི་ས་ཆ་རང་གི་�་ཞིག་ལ་�ན་པར་�ད་པ་ཡིན་ན། �་དེ་ལ་རང་གི་�ིམ་ཚང་གི་�་ནོར་�ར་དེ་བདག་
པ་ཡིན་ནོ། 17འོན་�ང་�ིད་�ོངས་པ་�ལ་�ས་�ིས་ས་ཆ་ཞིག་ཁོང་གི་ཞབས་�་བ་ཞིག་ལ་གནང་བ་ཡིན་ན། 
�ར་གསོའི་ལོ་དེ་�ེབས་�བས་དེ་�ར་ཡང་�ལ་�ས་�ི་�་ནོར་�་འ�ར་རོ། 18�ིད་�ོངས་པ་�ལ་�ས་�ིས་མི་
མང་གི་�་ནོར་གང་ཡང་དེ་ཚ�་ནས་ལེན་མི་ཆོག ཁོང་གིས་ངའི་མི་མང་གི་ས་ཆ་ལེན་ནས་དེ་ཚ�་ལ་མནར་གཅོད་
མི་�ེད་པའི་ཆེད་�། ཁོང་གིས་�ས་ཚ�ར་གནང་བའི་ས་ཆ་�མས་ཁོང་རང་ལ་བདག་པའི་ས་ཆ་ནས་ཡིན་དགོས་
སོ༎  

མཆོད་ཁང་གི་གསོལ་ཐབ་�མས།  

19དེ་ནས་མི་དེས་�ང་ལ་ཁ་བ�ས་པའི་འ�ལ་�ོའི་ཁང་མིག་�མས་ར་ནང་མའི་�ོ་�ོགས་�ི་�ལ་�ོའི་ཉེ་འ�མ་
�་འ�ིད་གནང་ངོ་། ཁང་མིག་དམ་པ་དེ་ཚ�་�་མ་ཚ�འི་ཆེད་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་ཁང་མིག་�བ་�ོགས་�ི་ས་
ཆ་ཞིག་ལ་�ོན་གནང་ནས། 20�ས་སོ། འདི་ནི་�་མ་ཚ�ས་�ིག་པའི་མཆོད་པར་�ལ་བའི་ཤ་འམ་�ན་ཚབ་འཇལ་
བའི་འ�ལ་བ་དང་། འ�འི་འ�ལ་བ་�མས་བ�ེག་པའི་ས་གནས་ཡིན། དེ་�ེན་�ི་དམ་པ་ཇི་ཡིན་གང་ཡང་
�མས་ར་�ི་མར་མ་འ�ེར་ཤིག་དེ་མིན་མི་མང་ལ་གནོད་�ེལ་�ིད་དོ། 21-22དེ་ནས་ཁོང་གིས་ང་ལ་�མས་ར་�ི་
མར་འ�ིད་པ་དང་། ང་ལ་དེའི་�ར་བཞིར་ཡོད་པའི་�མས་ར་�ང་�ང་�མས་�ོན་གནང་ངོ་། �མས་ར་དེ་
�མས་རིང་�ང་མི་�ར་ཉི་�་དང་ཞེང་�་མི་�ར་བཅོ་�་ཡོད་དོ། 23དེ་ཚ�་རེ་རེའི་མཐའ་འཁོར་�་�ོའི་�ིག་པ་
ཡོད་པ་དང་�ིག་པ་དེ་དང་འ�ར་ནས་ཐབ་བཟོས་ཡོད་དོ། 24མི་དེས་ང་ལ་འདི་ཚ�་མཆོད་ཁང་གི་ཞབས་�ི་ཚ�ས་
�ལ་བའི་དམར་མཆོད་�ོལ་སའི་ཐབ་ཚང་རེད་ཅེས་�ས་སོ༎  
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མཆོད་ཁང་ནས་�ག་པའི་�ག་�།  

1མི་དེས་ང་ལ་མཆོད་ཁང་གི་འ�ལ་�ོ་�ི་�་འ�ིད་ནས། འ�ལ་�ོའི་འོག་ནས་�་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 
མཆོད་ཁང་ལ་ཁ་བ�ས་ནས་དེའི་�ོགས་�་ཤར་�་�ག་བཞིན་འ�ག་གོ དེ་མཆོད་ཁང་གི་�ོ་�ོགས་འོག་ནས་
�ག་པ་དང་མཆོད་�ིའི་�ོ་�ོགས་�་�ག་གོ 2དེ་ནས་མི་དེས་ང་ལ་མཆོད་ཁང་གི་ས་�ལ་�ི་�ི་རོལ་�་�ང་�ོའི་
ལམ་ནས་འ�ིད་པ་དང་། ཤར་ལ་ཁ་བ�ན་པའི་�ལ་�ོའི་མཐའ་འཁོར་�་འ�ིད་�ང་། �ག་�་�ང་�ང་ཞིག་
�ལ་�ོའི་�ོ་�ོགས་ནས་�ག་བཞིན་ཡོད་དོ། 3དེའི་ཐིག་ཚད་�ི་ད�ག་པས་�ག་�འི་འོག་�་ཤར་�་མི་�ར་ 
༥༠༠ ཚད་འཇལ་ནས་ང་ལ་དེར་ཡོད་པའི་�ག་�་བ�ད་�ལ་ཞིང་འ�ོ་ཞེས་�ས་སོ། �་དེ་ངའི་�ང་པའི་ཚ�ག་
བར་�་�ེབས་པ་དང་། 4དེ་ནས་དེས་ཡང་�ར་མི་�ར་ ༥༠༠ ཚད་འཇལ་བ་དང་�་དེ་ངའི་�ས་མོའི་བར་�ེབས་
པ་དང་། གཞན་མི་�ར་ ༥༠༠ མར་འཇལ་བས་དེ་ངའི་�ེད་པའི་བར་�ེབས་པ་དང་། 5དེས་ད་�ང་མི་�ར་ ༥༠༠ 
ཚད་འཇལ་བ་དང་�ག་�་ཧ་ཅང་གཏིང་རིང་པོར་འ�ར་བ་དང་ངས་དེ་བ�ད་ནས་�ལ་མ་�བ་བོ། དེ་གཏིང་
རིང་བས་�ལ་�བ་ནས་མ་གཏོགས་�ལ་མི་�བ་བོ། 6ཁོང་གིས་ང་ལ་�ེ་མི་�ག་པའི་�ེ་བོ། འདི་ཚ�་ཚང་མར་དོ་
�ང་ཟབ་ཟབ་�ོས་ཤིག་ཅེས་�ས་སོ། དེ་ནས་མི་དེས་ང་ལ་གཙང་པོའི་འ�མ་�་�ིར་འ�ིད་དོ། 7ང་དེར་�ེབས་
�བས་ངས་གཙང་པོའི་འ�མ་གཉིས་�་ཤིང་�ོང་ཧ་ཅང་མང་པོ་མཐོང་ངོ་། 8དེས་ང་ལ་�ས་པ། �་འདི་ཤར་�ི་
ས་ཆའི་བ�ད་ནས་�ག་�ེ་ཡོར་དན་�ང་གཤོང་དང་འཆི་བའི་མཚ�ར་�ག་གོ དེ་ནི་འཆི་བའི་མཚ�ར་�ག་�བས་
�་མཚ�འི་བ་ཚ་ཅན་�ི་�་དེ་�ངས་བར་འ�ར་རོ། 9གཙང་པོ་དེ་�ག་ས་ཚང་མར་སེམས་ཅན་འ�་མིན་དང་ཉ་
བཅས་ཡོང་བར་འ�ར། �ག་�་དེས་འཆི་བའི་�་མཚ�འི་�་དེ་�ངས་བ་དང་དེ་གང་�་�ག་སར་�ོག་�ེད་པར་
འ�ར་རོ། 10ཨེན་གྷེ་ཌིི་�་མིག་ནས་ཨེ་ནེག་ལེམ་�ི་�་མིག་བར་�་མཚ�འི་མཐའ་གཉིས་�་ཉ་པ་ཚ�་ཡོང་བར་
འ�ར་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་དེར་ཉ་དོལ་�མ་པའི་ཆེད་བ�མ་པར་�ེད་དོ། མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�ི་�་མཚ�ར་ཡོད་པ་
�ར་དེར་ཡང་ཉ་འ�་མིན་མང་པོ་ཡོད་བར་འ�ར་རོ། 11འོན་�ང་�འི་འ�མ་�་ཡོད་པའི་འདམ་�ི་�་དང་
�ིང་�་ཡོད་པའི་�་གཙང་མ་བཟོས་བརམི་འ�ར། དེ་ཚ�་དེར་�འི་འ�ང་ཁོངས་�་གནས་པར་འ�ར་རོ། 12�ག་
�འི་འ�མ་གཉིས་ཀར་ཤིང་�ོང་འ�་མིན་ཚང་མ་ཟས་�ིན་པར་�ེ་བར་འ�ར། དེ་ཚ�འི་ལོ་མ་ནམ་ཡང་མི་�ིད་
པ་དང་ནམ་ཡང་འ�ས་�་�ེས་�་མཚམས་འཇོག་མི་�ེད་དོ། �་བ་སོ་སོར་དེ་ཚ�་ལ་ཤིང་ཏོག་གསོས་པ་ཡོང་བར་
འ�ར་རོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ལ་མཆོད་ཁང་ནས་�ག་པའི་�ག་�་བབས་བཞིན་ཡོད། ཤིང་�ོང་ཚ�ས་ཟས་�ིན་
པ་དང་ལོ་མ་དེ་ཚ�ས་མིའི་ནད་�ག་པར་�་�ར་བེད་�ོད་�ེད་དོ༎  

�ལ་�ི་ས་མཚམས་�མས།  

13�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་བ�་གཉིས་ལ་བགོས་
�འི་ས་ཆའི་ས་མཚམས་ནི་འདི་�ར་ཡོད་པ་དང་། ཡོ་སེབ་�ི་�ེ་རིགས་ལ་ཉིས་�ལ་ཐོབ་བོ། 14ངས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་
མེས་ཚ�་ལ་ས་ཆ་འདིའི་དབང་ཆ་�ོད་ཚ�ར་�ོད་�འི་དམ་བཅའ་ནན་པོ་�ིས་ཡོད་པས་ད་�ོད་ཚ�་ཚང་མས་ས་ཆ་
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དེ་འ�་མཉམ་བགོས་ཤིག 15�ང་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་དེ་ཤར་�ོགས་ནས་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�ི་�་མཚ�་ནས་
ཧེད་ལོན་�ི་�ོང་�ེར་དང་ཧ་མདའི་ལ་དང་ཛ�་དྷད་�ི་�ོང་�ེར་དང་། 16བྷེ་རོ་�ཱ་དང་སིབ་རེམ་�ི་�ོང་�ེར་
ནས་ (དེ་ཚ�་དྷ་མསེ་ཀསེ་དང་ཧ་མད་�ལ་ཁབ་བར་�ི་ས་�ལ་�་ཆགས་ཡོད་དོ།) ཏི་ཀོན་བར་འ�ོ་བར་འ�ར། 
(དེ་ནི་ཧོ་རན་�ོང་གི་ས་འཚམས་�་ཡོད་དོ།) 17དེར་བ�ེན་�ང་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་དེ་བཞིན་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་
ཡན་ནས་ཤར་�ོགས་�་ཨེ་ནན་�ི་�ོང་�ེར་བར་དང་དྷ་མསེ་ཀསེ་དང་ཧ་མད་ས་འཚམས་�ི་ས་�ལ་དེའི་�ང་
�ོགས་�་འཁེལ་�ི་ཡོད་དོ། 18ཤར་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་དེ་བཞིན་�ོ་ནས་དྷ་མསེ་ཀསེ་དང་ཧོ་རན་�ི་མངའ་
�ལ་དབར་དང་། �བ་�་�་བོ་ཡོར་དན་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ས་ཆའི་ས་མཚམས་�་འ�ར་བ་དང་། ཤར་�་གྷིལ་
ཨད་ནས་འཆི་བའི་མཚ�འི་ཏ་�ཱར་བར་�བ་ཡོད་དོ། 19�ོ་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་དེ་བཞིན་ཏ་�ཱར་�ོ་�བ་ནས་ཀ་
དྷེཤི་མེ་རི་�ཱའི་�ེ་ཐང་ཤིང་ཚལ་བར་དང་ཨི་ཇིབ་པའི་ས་མཚམས་མཉམ་�་�ང་�བ་ནས་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�ི་
མཚ�འི་བར་�བ་ཡོད་དོ། 20མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་ནི་�བ་�ོགས་�ི་ས་མཆམས་�་འ�ར་�ི་ཡོད་པ་དང་དེ་ནི་�ང་
�་ཧ་མད་ལའི་�བ་�ོགས་�ི་ས་གནས་ཞིག་�་འ�ོའོ། 21�ོད་ཚ�འི་�ེ་རིགས་�ི་དབར་ས་ཆ་འདི་བགོས་ཤིག། 
22དེ་ནི་�ོད་ཚ�འི་གཏན་�ི་བདག་དངོས་པོར་འ�ར་རོ། �ོད་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་�ོད་�་མཁན་�ི་�ལ་བ་དང་
འདིར་�ེས་པའི་�་�ག་ཡོད་མཁན་དང་བཅས་པར་�ོད་ཚ�ས་ས་ཆ་བགོས་�བས་དེ་ཚ�་ལ་ཡང་�ལ་བ་ཐོབ་
དགོས། དེ་ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་སེར་ངོ་མ་�ར་ངོས་འཛ�ན་�ེད་དགོས་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་ཚ�་དང་
མཉམ་�་དེ་ཚ�་ལ་ས་�ལ་�ི་ཆེད་�་�ན་བ�བ་དགོས། 23�ི་�ལ་བ་གནས་�ོད་�་མཁན་ཚ�ར་ཁོ་ཚ�་གནས་�ོད་
�་�ལ་�ི་�ེ་རིགས་�ི་མི་མང་གི་�ོ་ནས་རང་གི་�ལ་བ་ཐོབ་པར་འ�ར། ཤེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  
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�ེ་རིགས་ཚ�འི་དབར་ས་ཆའི་ཆ་བགོས་�ེད་པ།  

1-7�ང་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་ནི་ཤར་�ོགས་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�་མཚ�་ནས་ཧེད་ལོན་�ི་�ོང་�ེར་ནས་ཧ་མདའི་
ལ་དང་ཨེ་ནོན་�ི་�ོང་�ེར་དང་དྷ་མསེ་ཀསེ་དང་ཧ་མདའི་�ལ་ཁབ་�ི་ས་མཚམས་དབར་�བ་ཡོད་པ་དང་། �ེ་
རིགས་རེ་རེར་ས་ཆའི་ཆ་ཤས་ཤར་�ོགས་�ི་ས་མཚམས་དང་�བ་�ོགས་ནས་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�་མཚ�འི་བར་
�བ་པ་གཤམ་གསལ་གོ་རིམ་�ར་�ང་ནས་�ོ་བར་ཐོབ་དགོས་སོ། �ན ཨ་ཤེར ནཕ་ཏ་ལི མ་ནསེ་�ཱེ ཨེཕ་ར་ཡིམ 
�་བྷེན ཡ་�་�་བཅས་སོ༎  

ས་ཆའི་ད�ས་�ི་དམིགས་བསལ་�ི་ཆ་ཤས།  

8ས་ཆའི་ཆ་ཤས་�ེས་མ་དེ་དམིགས་བསལ་�ི་བེད་�ོད་�་�ར་འཇོག་�ེད་དགོས་པ་དང་། དེའི་ཞེང་�་�ང་ནས་
�ོ་བར་ཀི་ལོ་མི་�ར་བ�་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་དང་རིང་�ང་ཡང་ཤར་ནས་�བ་བར་�ེ་རིགས་ཚ�ར་�ད་ཡོད་པའི་
ཆ་ཤས་དེ་འ�་མ�ངས་ཡོད་པ་ལ་མཆོད་ཁང་ཡང་ཆ་ཤས་དེའི་ནང་ཡོད་པར་འ�ར་རོ། 9ཆ་ཤས་འདིའི་ད�ས་
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�་དམིགས་བསལ་�ི་ས་�ལ་རིང་�ང་ཀི་ལོ་མི་�ར་བ�་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་དང་ཞེང་�་ཀི་ལོ་མི་�ར་བ�་ཡོད་
པ་འདི་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོའོ། 10ས་�ལ་དམ་པ་འདིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་�་མ་ཚ�ར་ཐོབ་པར་འ�ར། 
དེ་ཚ�འི་ཆ་ཤས་དེའི་ཐིག་ཚད་ཤར་ནས་�བ་བར་ཀི་ལོ་མི་�ར་བ�་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་དང་། �ང་ནས་�ོ་བར་
ཀི་ལོ་མི་�ར་�་ཡོད་དགོས་སོ། ས་�ལ་དེའི་ད�ས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ཡོད་དགོས་སོ། 11ས་
�ལ་དམ་པ་འདི་ཛ་�ོག་གི་བ�ད་པའི་�་མ་ཚ�འི་ཆེད་�་ཡིན་པ་དང་། གཞན་ལེ་ཝིའི་�ེ་རིགས་�ི་འ�ས་མི་
ཚ�ས་�ིས་པ་�ར་དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་གཞན་ཚ�་དང་མཉམ་�་ནོར་འ�ལ་�་�ར་མཉམ་བ�གས་མ་�ས་པ་
དང་། ང་ལ་དམ་ཚ�ག་གཙང་མའི་ངང་ཞབས་�ི་�་ཡོད་དོ། 12དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�་ལ་དམིགས་བསལ་�ི་ས་�ལ་ལེ་
ཝི་པ་ཚ�ར་བདག་པའི་ས་�ལ་�ི་ཉེ་འ�མ་�་ཐོབ་དགོས་པ་དང་། དེ་ནི་ཚང་མའི་ནང་ནས་ཤིན་�་དམ་པ་དེ་
ཡིན་པར་འ�ར་རོ། 13�་མ་ཚ�འི་�ོ་�ོགས་�་ལེ་ཝི་པ་ཚ�་ལ་ཡང་དམིགས་བསལ་�ི་ས་�ལ་ཞིག་ཐོབ་དགོས་པ་
དང། དེ་ཡང་ཤར་ནས་�བ་�་�ི་ལོ་མི་�ར་བ�་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་དང་། �ང་ནས་�ོ་བར་ཀི་ལོ་མི་�ར་�་
དགོས་སོ། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོ་བའི་ས་�ལ་དེ་ནི་ས་ཆ་དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་ལེགས་ཤོས་ཡིན་པ་དང་། དེ་
གཞན་ལ་ཚ�ང་བ་དང་བ�ེ་བ་དང་�ོད་པ་སོགས་གང་ཡང་�ེད་མི་�ང་། དེ་ནི་དམ་པ་ཡིན་པ་དང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ལ་བདག་པ་ཡིན་ནོ། 15དམིགས་བསལ་�ི་ས་�ལ་�ི་ཆ་ཤས་�ག་འ�ོས་དེ་རིང་�ང་ཀི་ལོ་མི་�ར་
བ�་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་དང་ཞེང་�་ཀི་ལོ་མི་�ར་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་དེ་ནི་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་མི་མང་
�ིར་�ངས་�ི་བེད་�ོད་�ེད་པའི་ཆེད་�་ཡིན། དེ་ཚ�་དེར་གནས་�ོད་�ས་ནས་ས་ཆ་དེ་བེད་�ོད་�ེད་ཆོག་གོ 
དེའི་ད�ས་�་�ོང་�ེར་དགོས་པ་དང་། 16དེ་ནི་�་བཞི་ཡིན་པ་ལ་�ོགས་རེ་རེར་ཐིག་ཚད་མི་�ར་ ༢༢༥༠ ཡོད་
དགོས་སོ། 17�ོང་�ེར་�ི་མཐའ་འཁོར་ཡོངས་�་�ོགས་རེར་ས་�ོང་དགོས་པ་དང་ཐད་ཀར་མི་�ར་ ༡༢༥ ཡོད་
པར་འ�ར། 18དམ་པའི་ས་�ལ་�ི་�ོ་�ོགས་�་�ོང་�ེར་བཟོས་པའི་�ེས་�་�ག་པའི་ས་ཆ་ནི་ཤར་�་རིང་�ང་
ཀི་ལོ་མི་�ར་�་དང་ཞེང་�་ཀི་ལོ་མི་�ར་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་དང་། �བ་�་རིང་�ང་ཀི་ལོ་མི་�ར་�་དང་ཞེང་
�་ཀི་ལོ་མི་�ར་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་ཡོད་པ་དེ་�ོང་�ེར་ནང་གནས་�ོད་�་མཁན་མི་ཚ�ས་ས་ཞིང་འདེབས་�ི་
�ིར་བེད་�ོད་�ེད་དགོས་སོ། 19�ོང་�ེར་དེའི་ནང་�ོད་མཁན་�ེ་རིགས་ཇི་འ�་ཞིག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ཡང་
ས་ཆ་དེར་ས་ཞིང་འདེབས་ཆོག་གོ 20དེར་བ�ེན་�ར་འཇོག་�ས་པའི་ས་ཆ་�་བཞི་ད�ས་�ི་ས་�ལ་�ི་�་�ོན་
དེ་བཞིན་�ོགས་རེར་ཀི་ལོ་མི་�ར་བ�་གཉིས་དང་�ེད་ཀ་ཡོད་པ་དང་། �ོན་དེའི་ནང་�ོང་�ེར་ཆགས་པའི་ས་
�ལ་ཡང་�ད་ཡོད་དོ། 21-22མཆོད་ཁང་དང་�་མ་ཚ�འི་ས་ཆ་དང་ལེ་ཝི་པའི་ས་ཆ་དང་�ོང་�ེར་བཅས་ཡོད་
པའི་ཤར་དང་�བ་�ི་ས་�ལ་ནས་དེ་�ོད་�ལ་�ིད་�ོངས་མཁན་�ལ་�ས་ལ་བདག་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཤར་�ོགས་
�་ཤར་�ི་ས་མཚམས་དང་། �བ་�་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�་མཚ�འི་བར་�བ་ཡོད་པ་དང་། �ང་�་ཡ་�་�་ལ་
བདག་པའི་ཆ་ཤས་དང་�ོར་བྷེན་ཡ་མིན་ལ་བདག་པའི་ཆ་ཤས་�ི་བ�ོར་ནས་ཡོད་དོ༎  

�ེ་རིགས་གཞན་ཚ�འི་ཆེད་�་ས་ཆ།  

23-27དམིགས་བསལ་�ི་ཆ་ཤས་འདི་�ོ་�་�ེ་རིགས་�ག་འ�ོས་ཚ�ར་ས་ཆའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཤར་�ོགས་�ི་ས་
མཚམས་ནས། �བ་�་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�་མཚ�འི་བར་དང་�ང་ནས་�ོ་བར་གཤམ་གསལ་གོ་རིམ་�ར་ཐོབ་
དགོས་པ་དང་། བྷེན་ཡ་མིན སིམ་ཨོན ཨི་ས་ཀར ཛ�་�་�ན གྷཌ་བཅས་སོ། 28�ོ་�ོགས་�་གྷཌ་�ི་�ེ་རིགས་ལ་



ཨི་ཛ�་ཀི་ཨེལ 

�ད་པའི་ཆ་ཤས་�ི་ས་མཚམས་ནི། �ོ་�བ་�་ཏ་�ཱར་ནས་ཀ་དྷེཤི་�ི་�ེ་ཐང་ཤིང་ཚལ་དང་། དེ་ནས་�ང་�བ་�་
ཨི་ཇིབ་པའི་ས་མཚམས་ནས་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�ི་�་མཚ�འི་བར་�བ་ཡོད་པ་དང་། 29�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་�ར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ེ་རིགས་ཚ�ར་བདག་པར་ས་ཆ་དེ་ཆ་ཤས་ཁག་�་བགོས་དགོས་སོ་ཅེས་
བཀའ་གནང་ངོ་༎  

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་�ོ་ཁག།  

30-34ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོང་�ེར་ནང་�་འ�ལ་�ོ་བ�་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། �ིག་པ་བཞི་ཡོད་པ་རེ་རེར་ཐིག་ཚད་
མི་�ར་ ༢,༢༥༠ ཡོད་པ་དང་། དེར་�ོ་ག�མ་རེ་ཡོད་པ་དང་། རེ་རེ་བཞིན་�ེ་རིགས་ཚ�འི་མིང་གི་བཏགས་ཡོད་
པ་དང་། �ང་གི་�ིག་པའི་�ལ་�ོ་ཁག་ནི་�་བྷེན་དང་ཡ་�་�་དང་ལེ་ཝི་མིང་གི་བཏགས་ཡོད་པ་དང་། ཤར་�ི་
�ིག་པ་ཡོད་པ་ནི་ཡོ་སེབ་དང་བྷེན་ཡ་མིན་དང་�ན་�ི་མིང་གི་བཏགས་ཡོད་པ་དང་། �ོའི་�ིག་པར་ཡོད་པ་ཚ�་
ནི་སིམ་ཨོན་དང་ཨི་ས་ཀར་དང་ཛ�་�་�ན་�ི་མིང་གི་བཏགས་ཡོད་པ་དང་། �བ་�ི་�ིག་པར་ཡོད་པ་ཚ�་ནི་གྷཌ་
དང་ཨ་ཤེར་དང་ནཕ་ཏ་ལིའི་མིང་གི་བཏགས་ཡོད་དོ། 35�ོང་�ེར་�ི་�ོགས་བཞིའི་�ིག་པ་ཚང་མའི་རིང་�ང་
བ�ོམས་མི་�ར་ ༩,༠༠༠ ཡོད་པ་དང་། ད་ནས་བ�ང་�ོང་�ེར་དེའི་མིང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་འདིར་
བ�གས་ཡོད་ཅེས་�གས་པར་འ�ར་རོ༎ 



 

Daniel 

དྷ་ནི་ཨེལ 1 

དྷ་ནི་ཨེལ་དང་ཁོའི་�ོགས་པོ་�མས།  

༡:༡—༦:༢༨  

ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ི་ཕོ་�ང་�་བ�ེབས་པའི་མི་གཞོན་པ་�མས།  

1ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་�ིས་�ལ་�ིད་�ོང་ལོ་ག�མ་པར། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་
�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་འཐབ་�ོལ་�ས་ཏེ་�ོང་�ེར་དེ་མཐའ་བ�ོར་རོ། 2དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་པོ་ཡེ་ཧོ་ཡ་ཀིམ་
དང་མཆོད་ཁང་གི་མཆོད་�ས་གང་ཙམ་ཞིག་ཁོ་ལ་བ�ག་བ�ག་གནང་བ་དང་། ཁོས་བཙ�ན་པ་འགའ་ཤས་རང་
དང་མཉམ་�་བྷེ་བྷི་ལོན་ལ་ཡོད་པའི་སོ་སོའི་�་�ེན་�མས་�ི་�་ཁང་�་འ�ིད་དེ། འ�ོག་བཅོམ་�ས་པའི་
དངོས་པོ་�མས་རང་གི་�་ཁང་གི་བང་མཛ�ད་�་བཞག་གོ 3རང་�ལ་ནས་བཏོན་ཏེ་བཙ�ན་�་འ�ིད་ཡོང་བའི་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�འི་�ོད་ནས་�ལ་བ�ད་དང་མི་ཚང་ཆེན་པོའི་རིགས་བ�ད་ནས་ཡིན་པའི་མི་གཞོན་པ་འགའ་
ཤས་འདམས་དགོས་ཅེས་�ལ་པོས་རང་གི་ལས་�ེད་པ་ཆེ་བ་ཨཤེ་པེ་�ཛ�་ལ་བཀའ་གནང་བ་རེད། 4གཞོན་པ་དེ་
ཚ�་ནི་བ�་ན་མཛ�ས་པ་དང་། ཤེས་རབ་�ི་དོན་�ན་ལ་མཁས་པ་�ོབ་�ོང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་ཚ�འི་
ག�གས་པོར་�ོན་མཚང་གང་ཡང་མེད་པ་བཅས་དགོས་ཤིང་། ཡང་དེ་ཚ�་ནི་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་�་ཞབས་�་འོས་
པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། ཨཤེ་པེ་�ཛ�ས་དེ་ཚ�ར་བྷེ་བྷི་ལོན་པའི་�ད་ཡིག་བ�བ་དགོས་སོ། 5�ལ་པོས་བཀའ་
གནང་བ། གཞོན་པ་དེ་ཆོར་ཉིན་རེ་བཞིན་ཕོ་�ང་ནང་གི་མི་གཞན་�ི་ཁ་ཟས་དང་འ�་བའི་ཁ་ཟས་བཟང་པོ་
དང་འ�ང་�ད་�ན་ཆང་བཅས་�ོད་དགོས། དེ་ཚ�ར་ལོ་ག�མ་བར་�་�ོབ་�ོང་�ད་པའི་�ེས་�། �ལ་པོའི་�ང་
�་འ�ིད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 6འདེམས་�ག་�ས་པའི་མི་གཞོན་པ་དེ་ཚ�འི་ཁོངས་�། ཡ་�་�་པའི་རིགས་ནས་
ཡིན་པ་དྷ་ནི་ཨེལ་དང་། ཧ་ནན་�ཱ་དང་། མི་ཤ་ཨེལ་དང་། ཨ་ཛར་�ཱ་བཅས་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། 7ལས་�ེད་པ་གཙ�་
བོས་དེ་ཚ�ར་མིང་གསར་པ་བཏགས་པ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། བྷེལ་ཏེ་ཤ་ཛར་དང་། ཤད་རག་དང་། མེ་
�ག་དང་། ཨ་བྷེད་ནེ་གྷོ་བཅས་སོ། 8དྷ་ནི་ཨེལ་�ིས་སེམས་ལ། ང་ནི་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་གི་ཁ་ཟས་དང་�ན་ཆང་
འ�ང་ནས་རང་ཉིད་ལ་མི་གཙང་བར་བཟོ་གི་མིན་ཞེས་ཐག་གཅོད་�ས་ཏེ། དེའི་�ོར་ཁོ་ལ་རོགས་གནང་རོགས་
གནང་ཞེས་ཨཤེ་པེ་�ཛ�་ལ་�ས་སོ། 9དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོའི་སེམས་ནང་དྷ་ནི་ཨེལ་�ི་�ོགས་�་�ིང་�ེ་
�ེད་�་བ�ག་གོ 10འོན་�ང་ཨཤེ་པེ་�ཛ�་ནི་�ལ་པོ་ལ་ཞེད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་པས་ཁོས་དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་�ས་པ། �ོད་
�ི་བཟའ་བ�ང་ག་རེ་�ེད་དགོས་�ོར་�ལ་པོས་ཐག་ཆོད་གནང་ཟིན་པ་ཡིན་པས། �ོད་རང་གཞོན་�་གཞན་
དང་འ�་བར་�་�ས་བདེ་ཞིང་ག�གས་�ོབས་�ས་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་�ལ་པོས་མ་གཟིགས་ན། ཁོང་གིས་ངའི་�ོག་
དེ་ལེན་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། 11དེར་བ�ེན་དྷ་ནི་ཨེལ་རང་ཉིད་དང་རང་གི་�ོགས་པོ་�མས་ལ་བ�་�ོགས་�ེད་
མཁན་ཨཤེ་པེ་�ཛ�་བ�ོས་པའི་�ང་མཁན་�ར་དྷ་ནི་ཨེལ་�ིན་ནས། 12ཁོ་ལ་ང་ཚ�ར་ཉིན་ཞག་བ�འི་བར་�་ཁ་
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ཟས་�་�ོ་ཚ�ད་དང་བ�ང་བར་�་གནང་ནས། ང་ཚ�ར་བ�ག་ད�ད་གནང་་རོགས་གནང་། 13དེ་�ེས་�ལ་པོའི་
ཕོ་�ང་གི་ཁ་ཟས་ཟ་མཁན་གཞོན་�་གཞན་དང་ང་ཚ�འི་བར་ལ་�ད་པ་ག་རེ་ཡོད་མེད་གཟིགས་ནས་ཐག་གཅོད་
གནང་བར་མཛ�ད་ཅེས་�ས་པ་བཞིན། 14ཁོང་གི་ཉིན་ཞག་བ�འི་བར་�་དེ་ཚ�ར་བ�ག་ད�ད་�ེད་�་བ�ག་གོ 
15བ�ག་ད�ད་�ེད་པའི་ཞག་�ས་ཚང་བའི་�ེས་�། �ལ་པོའི་ཁ་ཟས་ཟ་མཁན་གཞོན་�་གཞན་ལས་�ང་དེ་ཚ�་
�་�ས་བདེ་ཞིང་�ོབས་�གས་ཆེ་བ་མཐོང་ངོ། 16དེ་ནས་བ�ང་�ང་མཁན་དེས་�ལ་པོས་གནང་བའི་ཁ་ཟས་�ི་
ཚབ་�་དེ་ཚ�ར་�ན་�་�ོ་ཚ�ད་འབའ་ཞིག་�ད་དོ། 17དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་གཞོན་�་བཞི་ལ། ཡོན་ཏན་
དང་། �ོམ་རིག་�ལ་དང་། མཚན་མ་རིག་ཙལ་གནང་བ་མ་ཟད། དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་ཞལ་གཟིགས་དང་�ི་ལམ་�ི་དོན་
བཤད་�བ་པའི་ཤེས་རབ་གནང་ངོ་། 18�ལ་པོས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ལོ་ག�མ་�ི་�ེས་�་ཨཤེ་པེ་�ཛ�ས་
གཞོན་�་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ི་�ར་འ�ིད་པ་དང་། 19�ལ་པོས་དེ་ཚ�་ཚང་མར་ག�ང་�ེང་གནང་
བས། གཞོན་�་དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་དྷ་ནི་ཨེལ་དང་། ཧ་ནན་�ཱ་དང་། མི་ཤ་ཨེལ་དང་། ཨ་ཛར་�ཱ་བཅས་ལ་�གས་
མཉེས་ཏེ། དེ་ཚ�་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་གི་འཁོར་གཡོག་པའི་གོ་གནས་�་བ�ོ་གཞག་གནང་ངོ། 20�ལ་པོ་ལ་�ི་བ་
འམ་དཀའ་ངལ་གང་འ�་ཞིག་ཡོད་ནའང་། དེའི་�ོར་ལ་གཞོན་�་བཞི་པོ་དེ་ཚ�་�ལ་�ི་ནང་�་ཡོད་པའི་�ིས་པ་
དང་�་མ་མཁན་ཚང་མ་ལས་བ�་�བ་�ིས་མང་བ་ཤེས་�ི་ཡོད་དོ། 21�ལ་པར་སི་ཡའི་�ལ་པོ་སའི་རསེ་�ིས་
བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ལ་དབང་བ�ར་བའི་ལོ་དང་པོ་བར་�་དྷ་ནི་ཨེལ་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་གི་ཞབས་ཏོག་པ་�ས་ནས་
བ�ད་དོ༎  
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ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ི་�ི་ལམ།  

1ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་�ལ་�ིད་�ོང་ལོ་གཉིས་པར་�ི་ལམ་ཞིག་མཐོང་བ་དང་། དེས་�ལ་པོའི་སེམས་ཧ་ཅང་
འ�གས་ཤིང་མཚན་མོར་གཉིད་�ང་�ག་མ་�བ་བོ། 2དེར་བ�ེན་ཁོང་གིས་�ལ་�་ཡོད་པའི་མོ་པ་དང་མངོན་
ཤེས་མཁན་དང་། �་མ་མཁན་དང་། ངན་�གས་མཁན་�མས་ལ་�ི་ལམ་�ི་དོན་ཤོད་�ིར་བོས་པ་གནང་བས། 
དེ་ཚ�་�ལ་པོའི་མ�ན་�་བཅར་བ་དང་། 3�ལ་པོས་དེ་ཚ�ར། ངས་�ི་ལམ་ཞིག་མཐོང་བས་ངའི་སེམས་མི་བདེ་བ་
�ང་སོང་། �ི་ལམ་དེའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ། ངས་དེ་ཤེས་པར་འདོད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 4དེ་ཚ�ས་ཨ་རམ་པའི་�ད་
�་�ལ་པོར་�ས་པ། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོའི་�་ཚ�་བ�ན་པར་ཤོག། �་ཉིད་�ི་�ི་ལམ་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་ང་ཚ�ར་
ག�ངས་གནང་ན། ང་ཚ�ས་དེའི་དོན་འ�ེལ་�ས་�ི་ཡིན། 5�ལ་པོས་དེ་ཚ�་ལ། ངས་�ི་ལམ་གང་མཐོང་བ་དང་། 
དེའི་དོན་འ�ེལ་གཉིས་ཀ་�ོད་ཚ�ས་ཤོད་དགོས། གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་བཤད་མ་�བ་ན། ངས་�ོད་ཚ�འི་ཡན་ལག་
ཚང་མ་�མ་�ར་བ�བ་�་ཡིན་པ་མ་ཟད། �ོད་ཚ�འི་ཁང་�ིམ་�མས་�ང་གོག་གི་�ང་པོར་བཟོས་�་ཡིན། 6འོན་
�ང་�ོད་ཚ�ས་ངའི་�ི་ལམ་དང་དེའི་དོན་འ�ེལ་གཉིས་ཀ་བཤད་�བ་པ་ཡིན་ན། ངས་�ོད་ཚ�ར་�་དགའ་དང་
གཟེངས་བ�ོད་སོགས་�ོད་�་ཡིན་པས། ད་ངས་�ི་ལམ་གང་མཐོང་བ་དང་དེའི་དོན་འ�ེལ་དེ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་
ག�ངས་པས། 7དེ་ཚ�ས་�ར་�་�ལ་པོ་ལ། �ེད་�ིས་�ི་ལམ་གང་གཟིགས་པ་དེ་འབའ་ཞིག་ང་ཚ�ར་ག�ངས་པ་
ཡིན་ན། ང་ཚ�ས་དེའི་དོན་འ�ེལ་དེ་ངེས་པར་�་�ས་ཆོག་ཅེས་�ས་པས། 8-9དེའི་ལན་�་�ལ་པོས། ངས་གང་
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བསམ་པ་བཞིན་�་�ང་བཞག། �ོད་ཚ�ས་�ད་ཆ་གཡོལ་ཐབས་�ེད་དེ་�ས་ཚ�ད་འ�ོ་�ག་གཏོང་གི་འ�ག གང་
ལ་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�ས་ངའི་�ི་ལམ་དེ་བཤད་མ་�བ་པ་ཡིན་ན། ངས་�ོད་ཚ�་ཚང་མར་ཇི་�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་
ཐག་གཅོད་�ས་ཟིན་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་�ི་ཡོད་པས། ང་ལ་�ན་གཏམ་བཤད་�འི་�ོས་�ེད་�ི་འ�ག གང་ལ་
ཟེར་ན། �ོད་ཚ�འི་བསམ་པར་ནམ་ཞིག་�ེས་�་གནས་�ལ་དེ་དག་འ�ར་འ�ོ་གི་རེད་ཅེས་བསམ་པ་རེད། ད་
�ོད་ཚ�ས་ངའི་�ི་ལམ་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་བཤད་�བ་པ་ཡིན་ན། དེའི་དོན་འ�ེལ་ཡང་བཤད་�བ་�ི་ཡོད་པ་དེ་ངས་
ཡིད་ཆེས་�ེད་ཅེས་ག�ངས་སོ། 10དེའི་ལན་�་�ོས་དཔོན་ཚ�ས་�ལ་པོ་ལ། �ེད་�ི་གང་མ�ེན་འདོད་གནང་བ་
དེའི་�ོར་ལ་ཤོད་�བ་པའི་མི་ནི་འཇིག་�ེན་འདིའི་ནང་�་�་ཞིག་�ང་མེད་པ་མ་ཟད། ད་བར་�ལ་པོ་གཞན་
ནམ་�ན་ལས་མངའ་ཐང་མཐོ་བའི་�ེ་བོ་ཞིག་གིས་�ང་རང་གི་མོ་པ་དང་། �་མ་མཁན་དང་། ངན་�གས་
མཁན་�མས་ལ་དེ་�་�འི་བཀའ་གནང་མེད་དོ། 11�ལ་པོས་མ�ེན་འདོད་གནང་བའི་གཏམ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་
དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ནི་�་�མས་�ིས་མ་གཏོགས་གཞན་མི་�ས་�ང་�བ་མི་�བ། ཡང་�་�མས་ནི་མིའི་
ད�ིལ་�་མི་གནས་སོ་ཞེས་�ས་སོ། 12དེར་�ལ་པོ་�གས་ཤིན་�་�ོས་ཏེ། བྷེ་བི་ལོན་�་ཡོད་པའི་�ལ་པོའི་�ོས་
དཔོན་ཚང་མ་གསོད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། 13དྷ་ནི་ཨེལ་དང་ཁོང་གི་�ོགས་པོ་�མས་བ�ིས་པའི་
�ོས་དཔོན་ཚང་མ་གསོད་དགོས་པའི་བཀའ་�་བ�མ་མོ༎  

དཀོན་མཆོག་གིས་དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་�ི་ལམ་�ི་དོན་�ོན་གནང་བ།  

14དེ་ནས་དྷ་ནི་ཨེལ་གསོད་�ིར་བ�ོ་གཞག་�ས་པའི་�ལ་པོའི་�་�ང་�ེ་དཔོན་ཨ་རི་ཨོག་གི་�ར་�ིན་ནས། 
ཐབས་མཁས་པོའི་�ོ་ནས་ཁོ་ལ། 15ཅིའི་�ིར་�ལ་པོས་བཀའ་བཙན་པོ་དེ་འ�་གནང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ིས་པས། 
ཨ་རི་ཨོག་གིས་དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་ལོ་�ས་ཚང་མ་བཤད་དོ། 16དེ་�ེས་དྷ་ནི་ཨེལ་ལམ་སང་�ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་
ནས། �ལ་པོའི་�ི་ལམ་�ི་དོན་འ�ེལ་ཤོད་�ིར་�ས་ཚ�ད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་སོ། 17དེ་ནས་དྷ་ནི་ཨེལ་
རང་གི་ནང་ལ་ལོག་�ེ། རང་གི་�ོགས་པོ་ཧ་ནན་�ཱ་དང་། མི་ཤ་ཨེལ་དང་། ཨ་ཛར་�ཱ་བཅས་ལ་གནས་�ལ་གང་
�ང་བ་ཚང་མ་བཤད་དེ། 18བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�ོས་དཔོན་གཞན་དང་མཉམ་�་ཁོ་ཚ�་ཤི་མ་དགོས་པའི་�ིར། མཐོ་
རིས་�ི་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ེས་�ི་ལམ་�ི་གསང་དོན་དེ་ཁོ་ཚ�ར་མངོན་པར་མཛད་�་གསོལ་ཞེས་�ོན་ལམ་
འདེབས་དགོས་ཅེས་རང་གི་�ོགས་པོ་�མས་ལ་�ས་པ་དང་། 19མཚན་མོ་དེ་རང་ལ་ཞལ་གཟིགས་�ི་ནང་དྷ་ནི་
ཨེལ་ལ་�ི་ལམ་�ི་གསང་དོན་དེ་མངོན་པར་�ང་བས། མཐོ་རིས་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ་བ་
འདི་�་�ེ། 20དཀོན་མཆོག་�ེད་ནི་ཤེས་རབ་མངའ་ཐང་�ན། �ན་ནས་�ན་�་ཁོང་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ། 
21�ས་དང་ནམ་�ས་ཁོང་གིས་དབང་�ར་གནང་མཛད། ཁོང་གིས་�ལ་པོ་བ�ོ་གཞག་མཛད་པ་དང་། དེ་དག་
�ི་ལས་མར་ཡང་འབེབས་པར་མཛད། �ོ་དང་ཤེས་རབ་གནང་མཁན་ཁོང་ཉིད་ཡིན། 22གསང་དོན་གཏིང་ཟབ་
ཚང་མ་ཁོང་གིས་མངོན་པར་མཛད། �ན་པའི་ནང་�་གང་ཡོད་ཁོང་གིས་མ�ེན། ཁོང་ཉིད་ནི་འོད་�ིས་མཐའ་
�ོར་ཡོད། 23ང་ཡི་ཕ་མེས་དཀོན་མཆོག་ངས་�ེད་ལ་བ�ོད། �ེད་�ིས་ང་ལ་མ�་དང་ཤེས་རབ་གནང་། ང་ཡིས་
�ོན་ལམ་�་བར་བཀའ་ལན་གནང་། ང་ཚ�ས་�ལ་པོར་�་དགོས་གང་ཡིན་�ོར། �ེད་�ིས་དེ་དག་ངོས་ལ་མངོན་
པར་མཛ�ད།།  



དྷ་ནི་ཨེལ 

དྷ་ནི་ཨེལ་�ིས་�ལ་པོ་ལ་�ི་ལམ་དང་དེའི་དོན་འ�ེལ་བཤད་པ།  

24དེར་བ�ེན་དྷ་ནི་ཨེལ་�ལ་པོའི་�ོས་དཔོན་�མས་གསོད་�ིར་བ�ོ་གཞག་�ས་པའི་དཔོན་པོ་ཨ་རི་ཨོག་གི་
�ར་�ིན་ནས་ཁོ་ལ། དེ་ཚ�་མ་གསོད་རོགས་གནང་། ང་ལ་�ལ་པོའི་�ང་�་འ�ིད་པ་གནང་ན། ངས་ཁོང་གི་�ི་
ལམ་�ི་དོན་འ�ེལ་ཤོད་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 25དེ་ནས་ལམ་སང་ཨ་རི་ཨོག་གིས་དྷ་ནི་ཨེལ་�ལ་པོའི་�ང་�་
འ�ིད་ནས། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། ངས་ཡ་�་�་པའི་བཙན་�ོལ་བའི་ཁོངས་ནས་མི་ཞིག་�ེད་�ང་བས། ཁོས་�ལ་པོ་
�ེད་�ི་�ི་ལམ་�ི་དོན་འ�ེལ་བཤད་�བ་�ི་རེད་ཅེས་�ས་པས། 26དེ་ནས་�ལ་པོས་དྷ་ནི་ཨེལ་ལ། (ཁོའི་མིང་ལ་
བྷེལ་ཏེ་ཤ་ཛར་ཡང་ཟེར་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།) ངས་�ི་ལམ་གང་མཐོང་བ་དང་དེའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ང་ལ་
དངོས་གནས་ཤོད་�བ་པ་འ�ག་གམ་ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། 27དེའི་ལན་�་དྷ་ནི་ཨེལ་�ིས། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། 
ངན་�གས་མཁན་དང་། �་འ�ལ་མཁན་དང་། �་པ་མོ་པ་དང་�ིས་པ་སོགས་�ིས་�་ཉིད་ལ་དེ་ཅི་ནས་�ང་
བཤད་མི་�བ། 28འོན་�ང་མཐོ་རིས་ལ་བ�གས་པའི་དཀོན་མཆོག་དེས་ནི་གསང་དོན་ཚང་མ་མངོན་པར་
མཛད་གནང་གི་རེད། ཁོང་གིས་མ་འོངས་པར་འ�ང་�འི་གནས་�ངས་�ི་�ོར་ལ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་�ེད་ལ་
ག�ངས་ཡོད། ད་�ལ་པོ་�ེད་རང་མནལ་གཟིམས་པའི་�ས་�་གཟིགས་པའི་ཞལ་གཟིགས་དེའི་�ོར་ངས་�་གི་
ཡིན། 29�ལ་པོ་�ེད་རང་མནལ་གཟིམས་པའི་�བས་�། མ་འོངས་པར་འ�ང་�འི་�ོར་ལ་�ི་ལམ་ཞིག་གཟིགས་
པ་དང་། གསང་དོན་ཚང་མ་མངོན་པར་མཛད་མཁན་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་གང་འ�ང་�འི་�ོར་བ�ན་པ་
གནང་ཡོད། 30ད་གསང་བ་དེ་ནི་ང་ལ་མངོན་པར་མཛད་ཡོད། དེ་ནི་ང་མི་གཞན་ལས་ཤེས་རབ་ཅན་ཡིན་པའི་
�ེན་�ིས་མ་ཡིན། འོན་�ང་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་�ེད་�ིས་�ི་ལམ་འདིའི་གསང་དོན་དང་ཉིད་�ི་�གས་�ི་བསམ་�ོ་
�མས་མ�ེན་�ོགས་ཡོང་�ིར་ཡིན་ནོ། 31�ལ་པོ་ཆེན་པོས་ཞལ་གཟིགས་�་ཉིད་�ི་�་མ�ན་�་འོད་དང་�ན་
པའི་འ�་�་ཆེ་ལ་འཇིག་�ང་ཆེ་བ་ཞིག་གཟིགས་པ་དང་། 32དེའི་མགོ་ནི་གསེར་བཙ�་མ་ལས་བཟོས་པ་དང་། 
�ང་དང་ལག་པ་�མས་ད�ལ་ལས་བཟོས་པ་དང་། �ེད་པ་དང་ད�ི་མགོ་�མས་ལི་དང་། 33�ང་པའི་�ོད་ནི་
�གས་དང་། �ད་ནི་འགའ་ཤས་�གས་དང་འགའ་ཤས་ས་ལས་བཟོས་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། 34�ེད་�ིས་གཟིགས་
བཞིན་ཡོད་པའི་�བས་�། �ས་�ང་འཆང་མཁན་མེད་པར་རི་ལས་�ོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆག་ནས་མར་�ང་�ེ། �གས་
དང་ས་ལས་བཟོས་པའི་�་འ�འི་�ང་པར་འཕོག་ནས་དེ་དག་�མ་བཅག་གོ 35དེ་མ་ཐག་�་�གས་དང་། ས་
དང་། ལི་དང་། ད�ལ་དང་གསེར་�མས་ཡོངས་�་�མ་�ར་ཆགས་ཏེ། ད�ར་�ས་ག�ལ་ཐག་གི་སོག་མ་དང་
འ�་བ་དེ་དག་�ང་གིས་གཏོར་ནས་�ལ་ཙམ་ཡང་མ་�ས་སོ། འོན་�ང་འ�་�་དེ་ལ་འཕོག་པའི་�ོ་དེ་ནི་�ག་
རི་ཆེན་པོ་ཞིག་�་འ�ར་ནས་འཇིག་�ེན་ཡོངས་�་�བ་པ་ཡིན་ནོ། 36�ེད་�ིས་གཟིགས་པའི་�ི་ལམ་ནི་དེ་རང་
ཡིན་ཏེ། ད་ངས་དེའི་དོན་འ�ེལ་�ས་�ི་ཡིན། 37ཀེ་མི་དབང་ཆེན་པོ། �ེད་ནི་�ལ་པོ་�ན་ལས་མངའ་ཐང་ཆེ་
ཞིང་། མཐོ་རིས་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་ལ་�ལ་པོ་ཚང་མའི་ཐོག་�་གོང་མར་བ�ོ་གཞག་མཛད་དོ། �ེད་ལ་
མ�་�ོབས་དང་། དབང་དང་། མངའ་ཐང་སོགས་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 38ཁོང་གིས་�ེད་ལ་འཇིག་�ེན་མི་�ལ་
�ི་ཁམས་དང་། དེའི་ནང་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་དང་འདབ་ཆགས་�ན་�ི་མངའ་བདག་�་བ�ོས་གནང་མཛད་
པ་ཡིན་ནོ། གསེར་�ི་མགོ་བོ་དེ་ནི་�ལ་པོ་རང་ཉིད་ཡིན་པ་དང་། 39�་ཉིད་�ི་�ེས་�་�ལ་ཁམས་གཞན་ཞིག་
ཡོང་�་ཡིན། དེ་ནི་�ེད་�ི་�ལ་ཁམས་དང་འ�་བ་མངའ་ཐང་ཆེན་པོར་མི་འ�ར་རོ། དེའི་�ེས་�་ལིའི་�ལ་



དྷ་ནི་ཨེལ 

ཁམས་ག�མ་པ་ཞིག་འ�ང་�ེ། དེས་འཇིག་�ེན་ཡོངས་�་�ལ་�ིད་�ོང་བར་འ�ར། 40དེ་�ེས་�ལ་ཁམས་བཞི་
པ་ཞིག་འ�ང་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་�གས་�་�འི་�་ཞིང་བ�ན་པོར་འ�ར་ཏེ། དེས་དངོས་�ས་ཚང་མ་བཅག་
ནས་�མ་�ར་བཟོ་�་ཡིན། �གས་�ི་དངོས་�ས་ཚང་མ་�མ་�ར་བཟོས་པ་�ར། དེས་�ོན་�ི་�ལ་ཁམས་ཚང་
མ་�མ་�ར་བཅག་པར་འ�ར། 41�ེད་�ི་�ང་པ་དང་དེའི་མ�བ་མོ་བཅས་པ་�གས་དང་ས་ལས་བཟོས་པ་ཞིག་
གཟིགས་པའི་དོན་ནི། �ལ་ཁམས་དེ་སོ་སོར་ཁ་འཐོར་�་འ�ོ་�་ཞིག་ཡིན་ནོ། དེའི་ནང་�་�གས་�ི་�ས་པའང་
གང་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པར་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན། སའི་ནང་�་�གས་འ�ེས་ཡོད་པས་�ིར་རོ། 42མ�བ་མོ་འགའ་
ཤས་ནི་�གས་དང་འགའ་ཤས་ས་ལས་བཟོས་ཡོད་པའི་དོན་ནི། �ལ་ཁམས་དེའི་ཆ་ཤས་གཅིག་ནི་�ོབས་ཆེན་�་
འ�ར་ཏེ། ཆ་ཤས་གཞན་དེ་ཉམ་ཞིང་�ད་པར་འ�ར། 43�ེད་�ིས་�གས་དང་ས་གཉིས་འ�ེས་ཡོད་པར་
གཟིགས་པའི་དོན་ནི། �ལ་ཁམས་དེའི་�ལ་པོ་ཚ�ས་སོ་སོ་ནང་ཁོངས་�་བག་མ་གཏོང་ལེན་�ས་ཏེ། �ལ་བ�ད་
སོ་སོ་མ�ན་འ�ེལ་ཡོང་ཐབས་�ས་�ང་། �གས་དང་ས་གཉིས་འ�ེས་མ་�བ་པ་བཞིན། དེ་ཚ�འང་ཕན་�ན་
མ�ན་ལམ་�་གནས་མི་�བ་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། 44�ལ་པོ་དེ་ཚ�འི་�ས་�། མཐོ་རིས་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ནམ་
ཡང་འཇིག་�་མེད་པའི་�ལ་�ིད་ཅིག་འཛག་བ�ན་གནང་�་ཡིན་པ་དང། �ལ་�ིད་དེ་ནི་�ས་�ང་དབང་�ར་
�ེད་མི་�བ་པ་དང། འོན་�ང་དེས་�ལ་ཁམས་གཞན་�མས་མེད་པར་�ས་ཏེ། མཐར་�ལ་�ིད་དེ་རང་�ས་�ན་
�་གནས་པར་འ�ར། 45�ེད་�ིས་གཟིགས་པ་བཞིན། ཇི་�ར་�ས་�ང་འཆང་མཁན་མེད་པར་རི་ལས་�ོ་ཞིག་
ཆག་ནས། �གས་དང་ལི་དང་། ས་དང་ད�ལ་དང་གསེར་ལས་བཟོས་པའི་འ�་�་དེར་འཕོག་པའི་དོན་ནི། 
མངའ་ཐང་ཆེན་པོའི་དཀོན་མཆོག་གིས་མ་འོངས་པར་གང་འ�ང་�་ཡིན་པའི་�ོར་�ེད་ལ་བ�ན་པ་གནང་བ་
ཡིན། �ེད་�ིས་�ི་ལམ་གང་གཟིགས་པ་དང་། དེའི་དོན་འ�ེལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ངས་�ེད་ལ་�ང་པོར་�ས་ཡོད༎  

�ལ་པོས་དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་གཟེངས་བ�ོད་གནང་བ།  

46དེ་ནས་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་�ས་ས་ལ་བ�བས་ནས་�ག་འཚལ་ཞིང་དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་དམར་མཆོད་
དང་མཆོད་འ�ལ་�མས་�ེད་དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ། 47�ལ་པོས། �ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་ནི་�་�ེན་�ན་
ལས་མངའ་ཐང་ཆེ་ཞིང་། མངའ་བདག་�མས་�ི་གཙ�་བོ་དང་། གསང་དོན་ཚང་མ་མངོན་པར་མཛད་མཁན་�ི་
དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། �ེད་�ིས་གསང་བའི་དོན་�མས་བཤད་�བ་པས་�ིར་
རོ། 48དེ་ནས་ཁོང་གིས་དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་གོ་གནས་མཐོ་པོ་ཞིག་དང་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་�་དགའ་མང་པོ་གནང་ནས། 
བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་ས་�ལ་ཡོངས་�ི་�ིད་ཚབ་དང་། �ལ་པོའི་�ོས་དཔོན་�མས་�ི་གཙ�་བོར་བ�ོ་གཞག་གནང་ངོ། 
49དྷ་ནི་ཨེལ་�ི་�་བར་གསན་ཏེ། �ལ་པོས། ཤད་རག། མེ་�ག། ཨ་བྷེད་ནེ་གྷོ་ག�མ་ལ་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་འགོ་དཔོན་
�་བ�ོ་གཞག་མཛད་དོ། ཡིན་ནའང་དྷ་ནི་ཨེལ་ནི་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་རང་�་བ�ད་དོ༎  

དྷ་ནི་ཨེལ 3 

ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཚང་མར་གསེར་�ི་འ�་�ར་མཆོད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ།  



དྷ་ནི་ཨེལ 

1�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་གསེར་�ི་འ�་�་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ཉི་�་ཙ་བ�ན་དང་། ཞེང་ཚད་མི་ཊར་ག�མ་
ཙམ་�ས་པ་ཞིག་བཟོ་�་བ�ག་ནས། མངའ་�ེ་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�་ར་ཞེས་པའི་ཐང་�་�་འ�་དེ་ཡར་བ�ེངས་ནས་
བཞག་གོ 2དེ་ནས་�ལ་པོས་རང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚང་མ་དེར་འཛ�མས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། �ལ་
�ས་�མས་དང་། �ིད་ཚབ་�མས་དང་། �ིད་ཚབ་ལས་རོགས་�མས་དང་། �ོང་དཔོན་�མས་དང་། ད�ལ་
གཉེར་�ོན་ཆེན་�མས་དང་། �ིམས་དཔོན་ཁག་དང་། དེ་བཞིན་མངའ་�ེའི་ལས་�ེད་པ་གཞན་�མས་�ང་�་
འ�འི་རབ་གནས་�ི་མཛད་�ོར་འཇོམས་སོ། 3དེ་ནས་ལས་�ེད་པ་ཚང་མ་འ�་�འི་མ�ན་�་རབ་གནས་�ི་
མཛད་�ོའི་ཆེད་�་ལངས་པའི་�བས། 4བཀའ་�་�ོག་�ང་�ེད་མི་ཞིག་གིས་�ད་�གས་ཆེན་པོས་�ས་པ། �ེ་མི་
རིགས་འ�་མིན་དང་། མི་�ེ་སོ་སོ་དང་། དེ་བཞིན་�ད་རིགས་མི་འ�་བའི་མི་�མས། 5�ོད་ཚ�ས་�ང་འ�ད་པའི་
�ད་དང་། �་�ིང་དང་། པི་ཝང་དང། �ིང་�་དང། �་�ན་�་ཚ�གས་�ི་�་སོགས་ཐོས་ཡོང་། རོལ་གཞེས་འགོ་
བ�གས་མ་ཐག་�་�ལ་པོས་བཞེངས་པའི་གསེར་�ི་འ�་�་དེ་ལ་�ག་དང་མཆོད་འ�ལ་�ེད་དགོས་སོ། 6�ག་
དང་མཆོད་འ�ལ་མི་�ེད་མཁན་�མས་ནི་དེ་མ་ཉིད་�་འབར་བཞིན་པའི་མེ་དོང་ནང་�་ད�གས་པར་འ�ར། 
7དེར་བ�ེན་རོལ་�འི་�་ཐོས་མ་ཐག་�་མི་རིགས་འ�་མིན་དང་། �ད་རིགས་མི་འ�་བའི་མི་�ེ་སོ་སོས་�ས་ས་
ལ་བ�བས་ནས་�ལ་པོས་བཞེངས་པའི་འ�་�་དེ་ལ་�ག་དང་མཆོད་པ་�ས་སོ༎  

དྷ་ནི་ཨེལ་�ི་�ོགས་པོ་ག�མ་ལ་�ལ་པོའི་བཀའ་བཅག་པའི་�ོན་འ�ག་�ེད་པ།  

8�བས་དེར་བྷེ་བྷི་ལོན་པ་འགའ་ཤས་�ིས་ཡ་�་�་པ་�མས་ལ་མངོན་ག�མ་�་�ོན་བ�ོད་�ེད་པའི་གོ་�བས་
�ེད་ནས། 9དེ་ཚ�ས་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་ལ། �ལ་པོ་ཆེན་པོ་�་ཚ�་བ�ན་པར་ཤོག། 10རོལ་�འི་�་ཐོས་མ་
ཐག་�་ཚང་མས་འ�་�འི་མ�ན་�་�ག་བཙལ་ནས་མཆོད་འ�ལ་�ེད་དགོས་པ་མ་ཟད། 11མི་�ས་�ང་འ�་
�འི་མ�ན་�་�ག་དང་མཆོད་འ�ལ་མ་�ེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་འབར་བཞིན་པའི་མེ་དོང་ནང་�་ད�གས་པར་
འ�ར་ཞེས་�ལ་པོ་�ེད་�ིས་བཀའ་གནང་ཡོད་�ང་། 12�ེད་�ིས་མངའ་དེ་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་དཔོན་པོར་བ�ོ་གཞག་
མཛད་པའི། ཤད་རག། མེ་�ག། ཨ་བྷེད་ནེ་གྷོ་ཞེས་པའི་ཡ་�་�་པ་འགའ་ཤས་�ིས་�་ཉིད་�ི་བཀའ་ལ་མ་བ�ིས་
པར། �ེད་�ི་དཀོན་མཆོག་དང་། �ེད་�ིས་བཞེངས་པའི་འ�་�ར་�ག་དང་མཆོད་མི་�ེད་དོ་ཞེས་�ས་སོ། 
13དེར་�ལ་པོ་ཤིན་�་�གས་�ོས་ཏེ། ཤད་རག། མེ་�ག། ཨ་བྷེད་ནེ་གོ་ག�མ་ལ་རང་གི་མ�ན་�་འ�ིད་ཡོང་
དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་ཞིང་། 14�ལ་པོས་དེ་དག་ལ། �ེ། ཤད་རག། མེ་�ག། དང་ཨ་བྷེད་ནེ་གྷོ་�ོད་ཚ�་ག�མ་
�ིས་ངའི་དཀོན་མཆོག་དང་། ངས་བཞེངས་པའི་འ�་�ར་�ག་དང་མཆོད་པ་�ེད་�ི་མེད་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་
ནམ། 15ད་�ོད་ཚ�ས། �ང་དང་། �་�ིང་། པི་ཝང་། �་�ན་སོགས་པའི་རོལ་�་�་ཚ�གས་�ི་�་ཐོས་མ་ཐག་�་
འ�་�་དེ་ལ་�ག་དང་མཆོད་འ�ལ་�ོས་ཤིག དེ་མིན་�ོད་ཚ�་འབར་བཞིན་པའི་མེ་དོང་ནང་�་ལམ་སང་
ད�གས་�་ཡིན་པ་དེ་ངེས་པ་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ར་�ོབ་�བ་པའི་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཞིག་ཡོད་ཅེས་བསམ་�ི་
འ�ག་གམ་ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། 16དེའི་ལན་�་ཤད་རག། མེ་�ག། ཨ་བྷེད་ནེ་གྷོ་ག�མ་�ིས། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། 
ང་ཚ�ས་རང་གི་�ང་�ོབ་�ི་ཆེད་�་�་�་གང་ཡང་མེད། 17ང་ཚ�་ལ་འབར་བཞིན་པའི་མེའི་དོང་ནང་ད�གས་ན་
ང་ཚ�ས་མཆོད་པའི་དཀོན་མཆོག་དེས་ང་ཚ�ར་�ོབ་�བ་པ་དང་�ལ་པོ་�ེད་�ི་�ག་ནས་ཐར་བར་གནང་ཡོང། 



དྷ་ནི་ཨེལ 

18གལ་ཏེ་ཁོང་�ིས་ང་ཚ�ར་�ོབ་པ་མ་གནང་ནའང་། �ེད་�ི་�་དང་། �ེད་�ིས་བཞེངས་པའི་གསེར་�ི་འ�་
�འི་མ�ན་�་ང་ཚ�ས་�ག་དང་མཆོད་འ�ལ་མི་�ེད་པ་དེ་ནི་�ེད་�ིས་མ�ེན་པར་མཛ�ད་ཅེས་�ས་སོ༎  

དྷ་ནི་ཨེལ་�ི་�ོགས་པོ་ག�མ་ལ་�ོག་ཐོག་གི་ཉེས་ཆད་�ང་བ།  

19དེ་ནས་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས། ཤད་རག། མེ་�ག། ཨ་བྷེད་ནེ་གྷོ་ག�མ་ལ་ཤིན་�་�ོས་ཏེ། ཞལ་རས་དམར་
པོར་བ�ར་ཞིང་། རང་གི་འཁོར་གཡོག་�མས་ལ། མེ་དོང་དེ་�ར་ལས་�ག་པའི་བ�ན་�བ་�ིས་ཆེ་�་གཏོང་
དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་མ་ཟད། 20རང་གི་དམག་མིའི་ཁོངས་ནས་མི་�ོབས་�གས་ཆེ་ཤོས་དག་ལ་ཁོ་ཚ�་
ག�མ་ཀ་བ�མས་ནས་མེ་དོང་ནང་�་ད�གས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། 21དེ་དག་གིས་ཁོ་ཚ�་ག�མ་
ལ་�ོད་�ང་དང་། གོས་�ང་དང་། ཞ་མོ་སོགས་�ོན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བ�མས་ནས་མེ་དོང་ནང་�་ད�གས་སོ། 
22�ལ་པོས་མེ་དེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བཟོས་དགོས་པའི་བཀའ་བཙན་པོ་གནང་བའི་�ེན་�ིས་ཁོ་ཚ�་ག�མ་པོ་མེ་དོང་
ནང་�་ད�གས་མཁན་མི་དེ་ཚ�འང་མེས་ཚ�ག་ནས་ཤི་བ་དང་། 23ཤད་རག། མེ་�ག། ཨ་བྷེད་ནེ་གྷོ་ག�མ་ནི་ཐག་
པས་བ�མས་བཞིན་པའི་གནས་�ངས་དེ་རང་ལ་མེ་དོང་ནང་�་�ང་ངོ་། 24དེ་ནས་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ོ་
�ར་�་ཡར་བཞེངས་ནས། ཡ་མཚན་ཆེན་པོས་རང་གི་ལས་�ེད་པ་�མས་ལ། ང་ཚ�ས་མི་ག�མ་བ�མས་ནས་མེ་
དོང་ནང་�་ད�གས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་ལེན་�། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་ལགས། 
དེ་ག་རང་ཡིན་ཞེས་�ས་པ་དང་། 25�ལ་པོས། དེ་འ�་ཡིན་ན། ངས་མེའི་ནང་�་མི་བཞི་ཕར་�ར་འ�ལ་བཞིན་
པ་མཐོང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། དེ་ཚ�་དེ་ཚ�ར་�ས་�ོན་སོགས་གང་ཡང་�ང་མི་འ�ག དེ་ཙམ་མ་ཟད་མི་བཞི་པ་
དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་དང་འ�་བ་མཐོང་གི་འ�ག་ཅེས་ག�ངས་སོ༎  

མི་ག�མ་པོ་དེ་ཚ�་ཐར་ནས་གོ་གནས་ཕར་བ།  

26དེ་ནས་�ལ་པོ་འབར་བཞིན་ཡོད་པའི་མེ་དོང་ཆེན་པོའི་�ོའི་འ�མ་�་ཕེབས་ནས་ག�ང་�ད་ཆེན་པོས། �ེ་
ཤད་རག། མེ་�ག། ཨ་བྷེད་ནེ་གྷོ། �་ན་མེད་པའི་དཀོན་མོཆག་གི་ཞབས་ཏོག་པ་�ོད་ཚ�་�ི་�་ཐོན་ཤོག་ཅེས་
ག�ངས་པ་དང་། དེ་ཚ�་ལམ་སང་�ི་�་ཐོན་ནོ། 27དེ་ནས་�ལ་�ས་ཚང་མ་དང་། �ིད་ཚབ་�མས་དང་། �ིད་
ཚབ་ལས་རོགས་�མས་དང་། དེ་བཞིན་�ལ་པོའི་ལས་�ེད་པ་གཞན་�མས་དེ་ཚ�་ག�མ་ལ་�ས་མོ་བ�་�ིར་ཡོང་
བ་དང་། དེ་ཚ�ར་མེས་འཚ�ག་�ོན་སོགས་གང་ཡང་�ང་མེད་པ་དང་། མགོའི་�་ཡང་འཚ�ག་མེད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་
�ོན་གོས་དང་�ས་ལ་མེའི་�ི་མ་ཙམ་ཡང་འགོས་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 28�ལ་པོས། ཤད་རག། མེ་�ག། ཨ་བྷེད་ནེ་གྷོའི་
དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་པར་ཤོག ཁོང་ལ་�ོ་གདེང་�ས་པའི་ཞབས་ཏོག་པ་ག�མ་ལ་�ང་�ོབ་གནང་
�ིར་ཁོང་གིས་ཉིད་�ི་ཕོ་ཉ་གཏོང་གནང་མཛད་པ་ཡིན། དེ་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལའང་མ་བ�ིས་པར་རང་�ོག་ཉེན་
ཁའི་ནང་�་བ�ག་�ེ། �་�ེན་གཞན་ལ་�ག་དང་མཆོད་འ�ལ་མ་�ས་པར། སོ་སོའི་དཀོན་མཆོག་འབའ་ཞིག་
ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་པ་རེད། 29ད་ངས་བཀའ་�ད་�་དེ་ནི་ད་ནས་བ�ང་མི་རིགས་�་འ�་ཞིག་གམ། མི་�ེ་གང་
ཡིན་དང་། �ད་རིགས་མི་གཅིག་པ་�་འ�་ཞིག་གིས་�ང་། ཤད་རག། མེ་�ག། ཨ་བྷེད་ནེ་གྷོ་ག�མ་�ི་དཀོན་
མཆོག་ལ་འ�་ཞིང་�ད་པ་ཡིན་ན། ཁོའི་ཡན་ལག་�མ་�ར་བ�བ་�་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁོའི་ཁང་�ིམ་�ང་པོར་



དྷ་ནི་ཨེལ 

�ར་བར་�འོ། དེ་�་�འི་�བས་�ོགས་མཛད་�བ་པའི་དཀོན་མཆོག་ནི་གཞན་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
ག�ངས་སོ། 30དེ་ནས་�ལ་པོས། ཤད་རག། མེ་�ག། ཨ་བྷེད་ནེ་གོ་ག�མ་ལ་མངའ་�ེ་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་དཔོན་པོའི་གོ་
གནས་མཐོ་སར་བ�ོ་གཞག་མཛད་དོ༎  

དྷ་ནི་ཨེལ 4 

ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ི་ཞལ་གཟིགས་གཉིས་པ།  

1དེ་ནས་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་�ལ་�ི་མི་རིགས་�ན་དང་། �ེ་དང་�ད་རིགས་འ�་མིན་�་མཁན་ཚང་
མར་བཀའ་འ�ིན་བཏང་གནང་བ་འདི་�་�ེ། �ོད་ཚ�ར་བདེ་�ིད་ཡོང་བའི་མཚམས་འ�ི་དང་བཅས། 2�་ན་
མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་མངོན་པར་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་�གས་མཚན་�མས་�ིས་�ོར་ངས་
�ོད་ཚ�ར་བཤད་�་ཡིན་པས། དེར་ལེགས་པར་ཉན་དགོས། 3དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ང་ཚ�ར་བ�ན་གནང་བའི། 
�གས་མཚན་དེ་དག་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ལགས། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་�་འ�ལ་�མས་ཇི་འ�་�ོབས་�གས་�ན། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ན་�་མངའ་བདག་མཛད། ཉིད་�ིས་�ས་རབས་�ན་�་�ལ་�ིད་�ོང་། 4ང་ནི་ཕོ་�ང་
ནང་�་བདེ་�ིད་དཔལ་ལ་ལོངས་�ོད་ཅིང་གནས་ཡོད་པ་དང་། 5འོན་�ང་ང་ཉལ་ནས་བ�ད་ཡོད་པའི་�ས་�། 
�ི་ལམ་ཞེད་�ང་ཆེན་པོ་ཞིག་�་ཞལ་གཟིགས་�ད་མཚར་པོ་ཞིག་མཐོང་�ང་། 6ངས་བྷེ་བྷི་ལོན་�ི་�ོས་དཔོན་
མཁས་པ་ཚང་མ་བཀོང་ནས་ངའི་�ི་ལམ་�ི་དོན་འ�ེལ་ཤོད་དགོས་པའི་བཀའ་བ�ོས་�ས་པ་བཞིན། 7མོ་པ་
དང་། �་མ་མཁན་དང་། �ིས་པ་�མས་ངའི་མ�ན་�་འ�ིད་ཡོང་བ་དང་། ངས་དེ་ཚ�ར་�ི་ལམ་གང་མཐོང་བ་དེ་
བཤད་�ང་། དེ་ཚ�ས་�ི་ལམ་�ི་དོན་འ�ེལ་བཤད་མ་�བ་བོ། 8དེ་ནས་དྷ་ནི་ཨེལ་ངའི་�ར་ཡོང་ནས། (ཁོའི་མིང་
ལ་བྷེལ་ཏེ་ཤ་ཛར་ཡང་ཟེར་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། མིང་དེ་ནི་ངའི་�་�ེན་�ི་མིང་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ།) ཁོའི་
ནང་�་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་�གས་ཉིད་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས། ངས་ཁོ་ལ་རང་གི་�ི་ལམ་�ི་�ོར་ལ་བཤད་པ་
ཡིན་པས། 9ངས་ཁོ་ལ། �ེ་བྷེལ་ཏེ་ཤ་ཛར། མངོན་ཤེས་མཁན་�མས་�ི་གཙ�་བོ། དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་�གས་
ཉིད་དེ་�ོད་�ི་ནང་�་གནས་ཡོད་པས། �ོད་�ིས་གསང་དོན་ཚང་མ་�ོགས་�བ་པ་དེ་ངས་ཤེས་�ི་ཡོད། ངས་
མཐོང་བའི་�ི་ལམ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་པས། ང་ལ་དེའི་དོན་འ�ེལ་ཤོད་དགོས་ཅེས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 10ང་
ཉལ་བའི་�བས་�ི་ལམ་�་ས་གཞིའི་ད�ས་�་ངས་ཤིང་�ོང་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་�ང་། 11ཤིང་�ོང་དེ་ནི་ཇེ་ཆེར་
�ིན་ཏེ། མཐར་ནམ་མཁར་�ག་པས། འཇིག་�ེན་�ི་མི་རིགས་ཚང་མས་དེ་མཐོང་�བ་པ་ཞིག་ཆགས་པ་དང་། 
12དེའི་ལོ་འདབ་མཛ�ས་ཤིང་། དེར་ས་གཞིའི་མི་རིགས་ཚང་མས་ཟ་ནའང་�ང་ངེས་བཞིན་པའི་ཤིང་འ�ས་མང་
པོ་�ིན་པ་དང་། དེའི་སིལ་�ིབ་འོག་�་ནགས་�ི་གཅན་གཟན་�མས་གནས་�ོད་�ས་པ་དང་། དེའི་ཡལ་གར་�་
དང་�ི�་�མས་�ིས་མཚང་བཟོས་པ་དང་། �ོག་ཆགས་འ�་མིན་�་ཚ�གས་�ིས་དེའི་འ�ས་�་ལས་བཟས་སོ། 
13ངས་ཞལ་གཟིགས་དེའི་�ོར་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་བཞིན་བ�ད་ཡོད་པའི་�བས་�། ངས་མཐོ་རིས་ནས་ཕོ་ཉ་
�ང་པོ་དང་དོགས་ཟོན་ཅན་ཞིག་མར་བབ་བཞིན་པ་མཐོང་�ང་། 14དེས་�ད་�གས་ཆེན་པོས་བ�ོད་གསལ། 
ཤིང་�ོང་དེའི་ཡལ་ག་དང་བཅས་པ་ཆོད་ཅིག། དེའི་ལོ་མ་�མས་�གས་ནས་འ�ས་�་�མས་གཏོར་ཞིག དེའི་
འོག་�་གནས་པའི་སེམས་ཅན་དང་དེའི་ཡལ་ག་ནས་�་�མས་འདེད་ཅིག 15འོན་�ང་བཅད་འ�ོས་�ས་པའི་
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�ོང་པོའི་�་བ་དེ་ལ་�གས་དང་ལིའི་ཤན་བ�བ་ནས་ཐང་ཀར་�འི་�ོད་�་བཞག་དགོས། ནམ་མཁའི་ཟིལ་པ་མི་
དེའི་�ེང་�་འཕོག་བ�ག་པ་དང་། ཁོ་ལ་�ད་འ�ོ་སེམས་ཅན་དང་�་ཤིང་�་ཚ�གས་�ི་ད�ིལ་�་གནས་བ�ག་
ཅིག 16ཁོ་ལོ་བ�ན་བར་�་མིའི་བསམ་ཤེས་དང་�ལ་ཏེ། �ད་འ�ོའི་བསམ་ཤེས་བཞིན་�་གནས་དགོས་�་ཡིན། 
17དེ་ནི་�ང་པོ་དང་དོགས་ཟོན་ཅན་ཕོ་ཉ་དེས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཡིན་པས། ད་�ིན་ས་�ོགས་�ན་�ི་མི་ཚང་
མས་ཤེས་�ོགས་�ེད་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། མིའི་�ལ་ཁབ་�མས་�ི་ཐོག་�་�་མེད་དཀོན་མཆོག་གིས་
དབང་�ར་མཛད་�བ་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་�ལ་ཁབ་དེ་དག་ཉིད་�ི་�གས་འདོད་བཞིན་�་�ེ་བོ་�་ཞིག་ལའང་
གནང་བར་�ིད། �ེ་བོ་�ང་�ང་�ན་ལས་ཕལ་པ་ཞིག་ཡིན་�ང་། དེ་ལའང་�ལ་�ིད་གནང་བར་�ིད་པ་ཡིན་ནོ། 
18�ལ་པོས། ངས་མཐོང་བའི་�ི་ལམ་ནི་དེ་�ར་ཡིན་པས། ད་བྷེལ་ཏེ་ཤ་ཛར་�ོད་�ིས་ང་ལ་དེའི་དོན་འ�ེལ་
ཤོད་དགོས། ངའི་�ོས་དཔོན་མཁས་པ་�ས་�ང་དེའི་དོན་བཤད་མ་�བ་མོད། འོན་�ང་�ོད་�ིས་བཤད་�བ་པ་
ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་དེ་�ོད་�ི་ནང་�་གནས་ཡོད་པས་�ིར་རོ་ཞེས་
ག�ངས་སོ༎  

དྷ་ནི་ཨེལ་�ིས་�ི་ལམ་�ི་དོན་འ�ེལ་བཤད་པ།  

19དེ་ནས་དྷ་ནི་ཨེལ་ལམ་བྷེལ་ཏེ་ཤ་ཛར་ནི་ཧ་ཅང་འཇིགས་ཏེ། �ན་ཙམ་རིང་�་གང་ཡང་བ�ོད་མ་�བ་པར་
གནས་པ་དང་། �ལ་པོས་ཁོ་ལ། �ི་ལམ་དེ་དང་དེའི་དོན་འ�ེལ་�ི་�ོད་ལ་འཇིགས་མི་བ�ག་ཅིག་ཅེས་ག�ངས་
པ་དང་། ལན་�་བྷེལ་ཏེ་ཤ་ཛར་�ིས། �ི་ལམ་དེ་ནི་�ལ་པོ་�ེད་�ི་�ོར་ལ་མ་ཡིན་པར། �ེད་�ི་ད�་བོའི་�ོར་ལ་
�ང་བ་ཡིན་ན་ཅི་མ་�ང་། 20ནམ་མཁའ་བར་�་བ�ེབས་པའི་ཤིང་�ོང་རིང་ལ་ས་གཞིའི་མི་རིགས་ཚང་མས་
མཐོང་�བ་པ་དང་། 21དེའི་ལོ་འདབ་མཛ�ས་ཤིང་། དེའི་ཤིང་འ�ས་འཕེལ་ཏེ་འཇིག་�ེན་�ི་མི་ཚང་མས་ཟ་
ནའང་�ང་ངེས་བཞིན་པ་ཡོད་དང་། དེའི་འོག་�་ནགས་�ི་སེམས་ཅན་�མས་གནས་ཏེ། དེའི་ཡལ་གར་�་
�ི�ས་མཚང་བཟོས་ཡོད་དོ། 22�ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། ཤིང་�ོང་རིང་ལ་�ོབས་ཆེ་བ་དེ་ནི་�ལ་པོ་རང་ཉིད་ཡིན་ཅིང། 
�ེད་�ི་མངའ་ཐང་མཐོ་ཞིང་ནམ་མཁར་བ�ེབས་པ་�་�ར་འ�ར་ཞིང། �་ཉིད་�ི་དབང་ཐང་ནི་འཇིག་�ེན་
ཡོངས་�་�བ་ནས་ཡོད་པ་ཡིན། 23�ེད་�ིས་གཟིགས་བཞིན་བ�གས་ཡོད་པའི་�བས་�་མཐོ་རིས་ནས་ཕོ་ཉ་
ཞིག་�ང་ནས། ཤིང་�ོང་དེ་བཅད་ནས་�་མེད་བཏང་ཞིང་། བཅད་འ�ོས་�ས་པའི་ཤིང་�ོང་གི་�མ་�་དེ་ལ་
�གས་དང་ལིའི་ཤན་བ�བ་ནས་ཐང་ཀར་�འི་ད�ིལ་�་བཞག་པ་དང་། ནམ་མཁའི་ཟིལ་པས་མི་དེ་འབང་ཞིང་། 
དེ་ནི་ལོ་བ�ན་བར་�་�ད་འ�ོ་དང་མཉམ་�་གནས་དགོས་པར་འ�ར་ཞེས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 24�ེ་�ལ་པོ་ཆེན་
པོ། དེའི་དོན་ནི་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། �་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་མ་འོངས་པར་�ལ་པོ་�ེད་�ི་ཐོག་�་གང་
�ང་བའི་�ོར་ལ་གསལ་བ�གས་གནང་བ་ཡིན་ཅིང་། 25�ེད་ནི་མི་�ེའི་�ོད་ནས་མཐར་�ོད་ཡོང་�་མ་ཟད། 
ནགས་�ི་�ད་འ�ོ་དང་མཉམ་�་གནས་དགོས་ཤིང་། ལོ་བ�ན་བར་�་�ེད་ནི་བ་�ང་བཞིན་�་�་ཟ་དགོས་�་
དང་། �ེད་ནི་ཐང་�ོང་�ལ་�་ཉལ་དགོས་ཤིང། གནམ་�ི་ཟིལ་པས་འབང་དགོས་�་ཡིན་པ་དང། དེ་ནས་�་
མེད་དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་�ལ་ཁབ་�ན་�ི་ཐོག་�་དབང་བ�ར་མཛད་�བ་པ་དང་། ཁོང་རང་ཉིད་�ིས་
�གས་འདོད་གནང་བའི་�ེ་བོ་�་འ�་ཞིག་ལའང་�ལ་ཁབ་དེ་ཚ�་གནང་�ིད་པ་དེ་ལ་�ེད་�ིས་ངོས་ལེན་གནང་
བར་འ�ར། 26བཅད་འ�ོས་�ས་པའི་ཤིང་�ོང་�ི་�་བ་ཐང་ལ་བཞག་ཡོད་པའི་དོན་ནི། དཀོན་མཆོག་གིས་
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འཇིག་�ེན་�ན་ལ་�ལ་�ིད་�ོང་�ས་པ་དེར་�ེད་�ིས་ངོས་ལེན་གནང་བའི་�ེས་�། �་ཉིང་�ར་ཡང་�ལ་པོ་
གནང་�་ཡིན། 27དེ་བས་ན་�ལ་པོ་�ེད་�ིས་�ིག་པའི་ལས་�མས་�ངས་ཏེ་ངས་གང་�ས་པའི་གཏམ་ལ་གསན་
ནས། ཉམ་ཐག་�མས་ལ་�ིང་�ེ་གནང་�་ལ་སོགས་པའི་མཛད་བཟང་འབའ་ཞིག་གནང་ན། �་ཉིད་�ི་མཛད་
དོན་�ན་ལ་ལམ་འ�ོ་ཡར་�ས་ཡོང་ངེས་སོ་ཞེས་�ས་སོ། 28གོང་གསལ་གནས་�ལ་དེ་དག་�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་
ཛར་�ི་ཐོག་�་ཆ་ཚང་�ང་ངོ། 29དེ་ནས་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་�ེས་ལ། བྷེ་བྷི་ལོན་�་ཡོད་པའི་རང་གི་ཕོ་�ང་གི་
ཐོག་�་ཕར་�ར་འ�ོ་བཞིན་པའི་�བས་�། 30ཁོང་གིས། �ོས་དང་བྷེ་བྷི་ལོན་ནི་ཇི་�ར་�བས་ཆེན་འ�ག ངས་
རང་གི་གཟི་བ�ིད་དང་མ�་�ོབས་�ོན་པའི་�ིར་�་བྷེ་བྷི་ལོན་དེ་རང་གི་�ལ་ས་བཟོས་པ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 
31�ལ་པོའི་ཞལ་ནས་གཏམ་དེ་མ་�ོགས་པའི་�ོན་�་མཐོ་རིས་ནས་�་ཞིག་�ང་ཞིང་། དེས་�ེ་�ལ་པོ་ནེ་�་
ཀད་ནེ་ཛར། ངས་གང་�ས་པ་དེ་ལ་�ར་ཉོན་ཞིག། ད་�ོད་ལས་�ལ་པོའི་དབང་ཆ་དེ་ལེན་ཟིན་པ་དང། 32�ོད་
ནི་མི་�ེའི་�ོད་ནས་ཐར་�ོད་གཏོང་�་ཡིན་པ་དང་། ནགས་�ི་�ད་འ�ོ་�མས་དང་མཉམ་�་གནས་�ོད་�ེད་
དགོས་ཏེ། བ་�ང་བཞིན་�་ལོ་བ�ན་བར་�་�་ཟ་དགོས་པར་འ�ར། དེ་�ེས་�་མེད་དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་
�ལ་ཁབ་ཚ�འི་ཐོག་�་�་དབང་མཛད་�བ་པ་མ་ཟད། �ལ་ཁབ་དེ་དག་ཁོང་གི་�གས་འདོད་གནང་བའི་�ེ་བོ་
�་འ�་ཞིག་ལའང་གནང་�ིད་པ་དེ་ལ་�ོད་�ིས་ངོས་ལེན་�ེད་པར་འ�ར་ཅེས་ག�ངས་སོ། 33གཏམ་དེ་ལམ་
སང་འ�བ་བོ། �ལ་པོ་མི་�ེའི་�ོད་ནས་ཐར་�ོད་�ང་�ེ། བ་�ང་བཞིན་�་�་ཟ་དགོས་པ་དང་། ཁོང་གི་�ེང་�་
ཟིལ་པ་བབས་ཏེ། �་རིང་ཞིང་�་�ག་གི་�་དང་འ�་བ། དེ་བཞིན་སེན་མོའང་�འི་�ེར་མོ་བཞིན་�་རིང་པོར་
ཆག་གོ།  

�ལ་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ་བ།  

34དེ་ནས་�ལ་པོས་ག�ངས་པ། ལོ་བ�ན་�ི་�ེས་�་ངས་ནམ་མཁར་བ�ས་པ་དང་ངའི་�ན་པ་�ིར་�ེད་�ང། 
�ས་�ན་�་བ�གས་པའི་�་མེད་དཀོན་མཆོག་ལ་ངས་བ�ོད་བ�གས་དང་�ས་བ�ད་དང་གཟི་བ�ིད་འ�ལ་
བ་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། ཁོང་གི་�ས་�ན་�་�ལ་�ིད་�ོང་ཞིང་། དེ་ནི་�ས་མཐའ་མེད་བར་�་གནས་པར་
འ�ར། 35ཁོང་གི་�ན་�ར་འཇིག་�ེན་�ི་མི་�མས་ནི་ཐོང་�ང་ལགས་ཏེ། མཐོ་རིས་�ི་ཕོ་ཉ་དང་ས་གཞིའི་མི་
�མས་ཁོང་གིས་མངའ་འོག་�་ཡོད་ཅིང་། �ས་�ང་ཁོང་གི་�གས་དགོངས་ལ་འགལ་�་�་མི་�བ་ཅིང་། ཁོང་གི་
མཛད་འ�ིན་དག་ལ་�ས་�ང་འ�ི་�ད་�ེད་མི་�ས་སོ། 36ངའི་�ན་པ་�ིར་�ེད་པ་དང་། ངའི་མངའ་ཐང་དང་
དཔལ་དང་ངའི་�ལ་�ིད་�ི་གཟི་བ�ིད་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ང་ལ་�ིར་�ོག་གནང་�ང་། ངའི་ལས་�ེད་པ་དང་
ངའི་མི་གཙ�་�ག་�མས་�ིས་ང་ལ་དགའ་བ�་�ས་ཏེ། �ར་ལས་�ང་�ིས་ཐང་ཆེན་པོའི་�ོ་ནས་ང་ལ་�ལ་པོའི་
དབང་དེ་�ིར་�ོད་�ས་�ང་། 37ད་ང་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་མཐོ་རིས་�ི་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་དེ་ལ་བ�ོད་པ་
དང་�ས་བ�ད་དང་གཟི་བ�ིད་འ�ལ་�ི་ཡོད། ཁོང་གི་མཛད་འ�ིན་ཚང་མ་�ང་ཞིང་�ིམས་�ང་པོ་ཡིན་པ་
དང་། ང་�ལ་ཅན་ལ་ཁོང་གིས་དམའ་བར་མཛད་གནང་ངོ༎  
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བྷེལ་ཤ་ཛར་�ིས་མ�ོན་ཆེན་བཤམས་པ།  

1མཚན་གཅིག་�ལ་པོ་བྷེལ་ཤ་ཛར་�ིས་རང་གི་ག�ང་ཞབས་གཙ�་�ག་�ོང་�ག་གཅིག་ལ་གསོལ་�ོན་ཆེན་པོ་
ཞིག་�་བོས་ནས། དེ་ཚ�་མཉམ་ཚ�གས་�ིས་�ན་ཆང་འ�ང་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། 2�བས་དེར་བྷེལ་ཤ་ཛར་
�ིས་རང་གི་མེས་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཆོད་ཁང་ནས་འ�ེར་ཡོང་བའི་གསེར་དང་ད�ལ་
�ི་ཕོར་པ་དང་གཞོང་པ་�མས་དེར་འ�ེར་ཡོང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ། �ལ་པོས་དེ་�ར་བཀའ་གནང་
དགོས་དོན་ནི། �ལ་པོ་རང་ཉིད་དང་། ཁོང་གི་མི་�་གཙ�་�ག་དང། རང་གི་�ང་མ་�མས་དང་། རང་གི་�ར་
�ོགས་མ་�མས་�ིས་དེ་དག་ལས་འ�ང་བའི་�ིར་ཡིན་ནོ། 3དེ་མ་ཉིད་�་གསེར་�ི་ཕོར་པ་དང་གཞོང་པ་�མས་
འ�ེར་ཡོང་ནས་དེ་ཚ�་ཚང་མས་�ོད་དེ་དག་ནང་འ�ང་བ་དང་། 4གསེར་དང་། ད�ལ་དང་། ལི་དང་�གས་
དང་། ཤིང་དང་�ོ་ལས་བཟོས་པའི་�་�ེན་སོགས་ལ་བ�ོད་བ�གས་�ས་སོ། 5དེ་ནས་�ོ་�ར་�་མིའི་ལག་པ་
ཞིག་�ང་ནས། དེས་�ིག་པའི་�ེབས་ལོགས་ལ་ཡི་གེ་�ིས་སོ། �ིག་པའི་�ེབས་ལེགས་དེར་�ན་མར་འབར་བའི་
འོད་�ང་གསལ་པོར་འཕོག་བཞིན་ཡོད་པས། ཡི་གེ་འ�ི་བཞིན་པའི་ལག་པ་དེ་�ལ་པོས་གཟིགས་པ་དང་། 6ཁོང་
གི་ཞལ་མདངས་སེར་པོར་འ�ར་ཞིང་། ཧ་ཅང་འཇིགས་ནས་�ས་མོ་འདར་བ་དང་། 7�ལ་པོས་ག�ང་�ད་ཆེན་
པོས། �་མ་མཁན་དང་་�གས་པ་དང་�ར་�ིས་པ་�མས་བོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། དེ་ཚ�་ཕོ་�ང་
ནང་�་བ�ེབས་པ་དང་། �ལ་པོས་དེ་ཚ�་ལ། �ས་�ང་ཡི་གེ་དེ་�ོག་ནས་དེའི་དོན་བཤད་�བ་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་
�ལ་གོས་�་མན་དེ་བ�ོན་�་མ་ཟད། གཟེངས་བ�ོད་མཚ�ན་�ིར་�ེ་ལ་གསེར་�ི་�ེ་�ན་བ�ོན་�་དང་། ཡང་
�ལ་�ི་ནང་�་དེ་ལ་བཀའ་�ོན་རིམ་པ་ག�མ་པའི་གོ་གནས་�་�ིས་པར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་སོ། 8དེ་ནས་�ལ་
པོའི་�ོས་དཔོན་�མས་�ི་མ�ན་�་ཡོང་མོད། འོན་�ང་�་ཞིག་གིས་�ང་གང་�ིས་པ་དེ་�ོག་མ་�བ་ཅིང་། �ལ་
པོ་ལ་དེའི་འ�ེལ་པའང་�་མ་�བ་པས། 9�ལ་པོའི་ཞལ་མདངས་ནི་དངངས་�ག་གིས་ད་�ང་སེར་པོར་བ�ར་
ཞིང་། �ོན་པོ་�མས་�ང་ཅི་�་གཏོལ་མེད་�་གནས་སོ། 10�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་བཀའ་�ོན་�མས་�ིས་�ོས་
གཏམ་གང་�ས་པ་དེ་�ལ་�མ་�ིས་ཐོས་ཏེ། གསོལ་�ོན་ཁང་�་ཕེབས་ནས། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་�་ཚ�་བ�ན་པར་
ཤོག། �་ཉིད་�གས་འ�ལ་གནང་མི་དགོས། �་ཉིད་�ི་ཞལ་མདངས་ནི་དངངས་�ག་མི་དགོས། 11�་ཉིད་�ི་
�ལ་ཁབ་ནང་�་མི་ཞིག་ཡོད་པས། དེ་དང་མཉམ་�་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་�གས་ཉིད་དེ་གནས་ཡོད་པ་
ཡིན། མེས་�ལ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་�ིས་�ལ་�ིད་�ོང་�ས། མི་དེས་དཀོན་མཆོག་དང་འ�་བའི་བསམ་ཤེས་བཟང་
པོ་དང་། �ོ་དང་ཤེས་རབ་�ན་པའི་རིག་�ལ་དག་བ�ན་པ་ཡིན་པས། མེས་�ལ་ཆེན་པོས། ཁོ་ལ་མོ་པ་དང་�་
འ�ལ་ཅན་དང་�གས་པ་�མས་�ི་གཙ�་བོར་བ�ོས་གནང་མཛད་པས། 12མི་དེའི་མིང་ལ་དྷ་ནི་ཨེལ་ཟེར་བ་
དང་། �ལ་པོས་གནང་བའི་མིང་གསར་པ་ནི་བྷེལ་ཏེ་ཤ་ཛར་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ཏེ། �ེ་བོ་དེ་ལ་གཞན་དང་
མ�ངས་མེད་པའི་མ�་དང་ཤེས་རབ་ཡོད་པས། ཁོས་དཀའ་�ོག་སེལ་�བ་པ་དང་། �ི་ལམ་�ི་དོན་�མས་བཤད་
�བ་པ་མ་ཟད། གསང་དོན་ཚང་མ་བཤད་པར་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་བས་ན་མི་དེ་འབོད་པར་གཏོང་བ་གནང་ན། 
ཁོས་གནས་�ལ་འདི་དག་གི་གསང་དོན་ཚང་མ་གསལ་པོར་བཤད་པར་འ�ར་ཞེས་�ས་སོ༎  

དྷ་ནི་ཨེལ་�ིས་�ིག་པའི་ཡི་གེར་དོན་འ�ེལ་བཤད་པ།  



དྷ་ནི་ཨེལ 

13དེ་མ་ཐག་�་དྷ་ནི་ཨེལ་�ལ་པོའི་�ང་�་འ�ིད་ཡོང་བ་དང་། �ལ་པོས། ངའི་མེས་པོས་ཡ་�་�་ནས་འ�ིད་
ཡོང་བའི་ཡ་�་�་པ་བཅན་�ོལ་བ་དྷ་ནི་ཨེལ་ཟེར་བ་དེ་�ོད་རང་ཡིན་ནམ། 14དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་
ཉིད་དེ་�ོད་�ི་ནང་�་ཡོད་པ་དང་། �ོད་ནི་�ོ་�ོས་དང་ཤེས་རབ་�ན་པའི་མི་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་�ོར་
ངས་ཐོས་�ང་བས། 15�ིག་པར་�ིས་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་དེ་�ོག་ནས་དེ་ལ་དོན་འ�ེལ་བཤད་�ིར་མི་མཁས་པ་དང་
�་མ་མཁན་དང་�གས་པ་�མས་ངའི་�ར་འ�ིད་ཡོང་མོད། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་དོན་འ�ེལ་གང་ཡང་བཤད་མ་
�བ་ཅིང་། 16�ོད་�ིས་གསང་དོན་ཚང་མ་བཤད་�བ་�ི་ཡོད་པའི་�ོར་ངས་གོ་ཐོས་�ང་བས། ད་�ོད་�ིས་ཡི་
གེ་དེ་�ོག་ནས་དེའི་དོན་དེ་ང་ལ་བཤད་�བ་པ་ཡིན་ན། �ོད་ལ་�ལ་གོས་�་མན་དེ་བ�ོན་�་མ་ཟད། གཟེངས་
བ�ོད་མཚ�ན་�ིར་�ེ་ལ་གསེར་�ི་�ེ་�ན་བ�ོན་ཏེ། �ོད་ནི་�ལ་ནང་བཀའ་�ོན་�ི་གོ་གནས་ག�མ་པར་བ�ོ་
གཞག་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 17དེའི་ལན་�་དྷ་ནི་ཨེལ་�ིས། �ེད་�ི་�་དགའ་�མས་ནི་�ེད་རང་མཉམ་
�་བཞག་རོགས་གནང་། ཡང་ན་མི་གཞན་ལ་གནང་ནའང་ཆོག། འོན་�ང་�ིག་པར་གང་�ིས་ཡོད་པ་དེ་ངས་
�ེད་�ི་དོན་�་�ོག་ནས་དེའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ངས་�ེད་ལ་�་གི་ཡིན། 18�་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ེད་�ི་མེས་པོ་ནེ་�་ཀད་ནེ་ཛར་ལ་�ལ་པོ་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་ཞིག་�་བ�ོས་པ་གནང་�ེ། ཁོང་ལ་ད�་འཕང་
དང་དཔལ་གནང་བ་དང་། 19ཁོང་ནི་ཤིན་�་མངའ་ཐང་ཆེ་བས། མི་རིགས་འ�་མིན་དང་། མི་�ེ་�་ཚ�གས་དང་། 
�ད་རིགས་མི་གཅིག་པའི་མི་�མས་ཁོང་ལ་འཇིགས་ཤིང་འདར་བ་དང་། ཁོང་གིས་བསད་འདོད་གནང་བའི་མི་
དེ་བསད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གསོན་པོར་བཞག་འདོད་གནང་བའི་མི་དེ་གསོན་པོར་བཞག་པ་མ་ཟད། ཁོང་གི་
�གས་འདོད་བཞིན་�་མི་�མས་ལ་ཆེས་བ�ོད་དང་དམའ་འབེབས་གནང་གི་ཡོད་དོ། 20འོན་�ང་ཁོང་ནི་ང་
�ལ་དང་རང་འདོད་ཆེ་ཞིང་སེམས་གཤིས་ངན་པའི་�ེན་�ིས། རང་གི་�ལ་�ི་དང་གཟེངས་བ�ོད་�ི་གནས་
བཅས་པ་ཤོར་དགོས་�ང་ཞིང་། 21ཁོང་མི་�ེའི་�ོད་ནས་�ིར་�ོད་�ང་དགོས་པ་མ་ཟད། �ད་འ�ོའི་སེམས་
གཤིས་བཞིན་�་འ�ར་ཏེ། ནགས་�ི་བོང་�་�མས་དང་མཉམ་�་གནས་�ོད་�ས་པ་དང་། བ་�ང་བཞིན་�་�་
ཟ་དགོས་པ་�ང་ཞིང་། ཐང་�ོང་�ལ་�་ཉལ་ཏེ། ནམ་མཁའི་ཟིལ་པས་ག�གས་པོ་འབང་དགོས་པ་�ང་ངོ། 
མཐར་དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་�ལ་ཁབ་�ན་�ི་ཐོག་�་དབང་�ར་མཛད་�བ་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་�གས་
འདོད་གནང་བའི་�ེ་བོ་�་འ�་ཞིག་ལའང་�ལ་ཁབ་དེ་ཚ�་གནང་�ིད་པར་ངོས་ལེན་�་དགོས་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 
22འོན་�ང་�ེད་ཁོང་གི་�་བ�ད་ཡིན་བཞིན་�། གནས་�ལ་དེ་དག་མ�ེན་ནས་�ང་། �ེད་�ི་�གས་སེམས་མ་
�ལ་བར། 23མཐོ་རིས་�ི་གཙ�་བོའི་�གས་དགོངས་དང་འགལ་བའི་ལས་ཤིག་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་
མཆོད་ཁང་ནས་འ�ེར་ཡོང་བའི་ཕོར་པ་དང་གཞོང་པ་སོགས་�ེད་�ི་མ�ན་�་འ�ེར་ཡོང་ཞིང་། �ེད་དང་�ེད་
�ི་མི་�་གཙ�་�ག་ཁག་དང་། �ེད་�ི་�ང་མ་�མས་དང་། �ར་�ོགས་མ་�མས་�ིས་དེ་དག་ནང་�ན་ཆང་
འ�ང་ཞིང། གསེར་ད�ལ་ལི་�གས། ཤིང་དང་�ོ་ལས་བཟོས་པའི་�་�མས་ལ་བ�ོད་བ�གས་�ས་མོད། འོན་
�ང་�་དེ་ཚ�ས་ནི་མཐོང་ཐོས་ཤེས་�ོགས་སོགས་གང་ཡང་�ེད་མི་�བ་བོ། འོན་�ང་�ེད་�ི་�ོག་དང་འཆི་བ་
ཐག་གཅོད་མཁན་དང་། �ེད་�ི་མཛད་�ོད་ཚང་མར་དབང་�ར་མཛད་མཁན་དཀོན་མཆོག་དེ་ལ་�ེད་�ིས་
�ས་ཞབས་མ་�ས་པ་ཡིན་པས། 24ཚ�ག་འ�ིན་འདི་དག་�ིས་པའི་�ིར་དཀོན་མཆོག་གིས་ལག་པ་དེ་གཏོང་
གནང་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། 25དེར་�ིས་ཡོད་པའི་ཡི་གེའི་བ�ོད་ཚ�ག་ནི། �ངས་ཀ། �ངས་ཀ། �ིད་ཚད། ཆ་བགོས། 
བཅས་ཡིན་ནོ། 26དེའི་དོན་ནི་འདི་�ར་ཡིན། �ངས་ཀ། དཀོན་མཆོག་གིས་�ེད་�ི་�ལ་�ིད་�ོང་བའི་ཞག་�ས་
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མང་�ང་གི་ཁ་�ངས་�ིས་ཟིན་པ་དང། དེའི་མཐའ་མར་བ�ེབས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 27ཡང་�ིད། �ེད་རང་�ང་ལ་
ཡང་�ིད་བ�གས་ཟིན་ཏེ། ཡང་ཞིང་�ིད་ཚད་མ་ལོན་པ་ཡིན་ནོ། 28ཆ་བགོས་�ི་དོན་ནི། �ེད་�ི་�ལ་ཁབ་ནི་ཆ་
བགོས་བ�བ་�ེ། མ་�་པ་དང་པར་ཤི་ཡའི་�ལ་མི་�མས་ལ་བགོས་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། 29དེ་ནས་�ོ་�ར་�་�ལ་པོ་
བྷེལ་ཤ་ཛར་�ིས་རང་གི་འཁོར་གཡོག་�མས་ལ། དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་ཆེས་བ�ོད་�་�ིར་�ལ་གོས་�་མན་དེ་དང་�ེ་ལ་
གཟེངས་བ�ོད་�ི་གསེར་�ི་�ེ་�ན་བ�ོན་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ནས། ཁོང་གིས་དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་�ལ་�ི་བཀའ་
�ོན་གོ་རིམ་ག�མ་པར་བ�ོ་གཞག་གནང་ངོ། 30དེ་�ེས་མཚན་མོ་དེ་རང་ལ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་�ལ་པོ་བྷེལ་ཤ་
ཛར་བསད་དེ། 31མ་�འི་�ལ་�ི་�ལ་པོ་དྷ་རི་ཡསེ་�ིས་�ལ་�ིད་དེ་དབང་བ�ར་�ས་པ་དང་། �བས་དེར་�ལ་
པོ་དེ་ནི་རང་ལོ་�ག་�་རེ་གཉིས་ལོན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  
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དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་སེང་གའི་ཚང་�་བ�ག་པ།  

1དེ་ནས་�ལ་པོ་དྷ་རི་ཡསེ་རང་གི་�ལ་ཁམས་ཡོངས་�་�ིད་ཚབ་ ༡༢༠ བ�ོ་གཞག་�ས་པར་ཐག་བཅད་པ་
རེད། 2འདི་ཐོག་�ིད་ཚབ་�མས་�ི་ལས་དོན་དང་�ལ་པོའི་བདེ་དོན་ལ་བ�་�ོགས་�ེད་�ིར་དྷ་ནི་ཨེལ་དང་མི་
གཞན་དག་གཉིས་ལ་འདེམས་བ�ོས་�ས་སོ། 3དྷ་ནི་ཨེལ་ནི་བ�་�ོགས་�ེད་མཁན་གཞན་གཉིས་ཡང་ན་�ིད་
ཚབ་ཚ�་ལས་�ང་ལས་ཀ་ཡག་ག་�ེད་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་པས། �ལ་པོས་ཁོང་ལ་�ལ་ཁམས་ཡོངས་�ི་བ�་�ོགས་
�ེད་མཁན་�་བ�ོ་གཞག་གནང་�་དགོངས་པ་བཞེས་སོ། 4དེ་ནས་བ�་�ོགས་�ེད་མཁན་གཞན་ཚ�་དང་�ིད་
ཚབ་ཚ�ས་དྷ་ནི་ཨེལ་�ི་ག�ང་འ�ེལ་ལས་དོན་�ེད་�ལ་�ོར་ལ་�ོན་བ�ོད་�ེད་པའི་ཐབས་བཙལ་�ང་། དེ་ཚ�ས་
�ོན་འ�གས་གང་ཡང་�ེད་མ་�བ་བོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དྷ་ནི་ཨེལ་ནི་�ོས་འཁེལ་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། རང་གི་
ལས་དོན་ལ་ནོར་འ�ལ་དང་གཡོ་ཐབས་སོགས་ནམ་ཡང་མི་�ེད་དོ། 5དེ་ཚ�ས་ནང་ཁོངས་�། ད་ང་ཚ�ས་དྷ་ནི་
ཨེལ་�ི་ཆོས་དོན་�ོར་ལ་�ོན་བ�ོད་ཅིག་�ེད་�བ་ན་མ་གཏོགས། དེ་མིན་ཐབས་ཤེས་གང་འ�་ཞིག་གི་�ོ་ནས་
�ང་�ོན་འ�གས་�ེད་མི་�བ་བོ་ཞེས་�ས་སོ། 6དེར་བ�ེན་ཁོ་ཚ�་�ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་ནས། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་
པོ་དྷ་རི་ཡསེ་�་ཚ�་བ�ན་པོར་ཤོག 7�ེད་�ིས་�ལ་�་�ིད་�ོང་�ེད་�ིར་བ�ོ་གཞག་མཛད་པའི་ང་ཚ�་བ�་
�ོགས་�ེད་མཁན་�མས་དང་། �ིད་ཚབ་�མས་དང་། �ིད་ཚབ་ལས་རོགས་�མས་དང་། དེ་བཞིན་གཞན་ལས་
�ེད་པ་བཅས་ནས་�ན་མོང་གིས་�ོས་འཆར་ཞིག་�་�་ཡོད། དེ་གང་ཡིན་�ས་ན། �ལ་པོ་�ེད་�ིས་བཀའ་�་
ཞིག་གཏན་འབེབས་གནང་�་གསོལ། བཀའ་�་དེའི་ནང་�་�ལ་པོ་�ེད་ལ་མ་གཏོགས་�འམ་མི་�་འ�་ཞིག་
ལའང་ཉིན་ཞག་�མ་�འི་རིང་�་�ོན་ལམ་�་མི་ཆོག་པ་དང་། གལ་ཏེ་�་ཞིག་གིས་བཀའ་�་དེ་ལ་�ིས་མེད་
�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་སེང་གེའི་དོང་ནང་�་ད�གས་�་ཡིན་ཞེས་འཁོད་དགོས། 8དེར་བ�ེན་�ལ་པོས་གོང་
གསལ་�ར་བཀའ་�་ཞིག་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་དེ་ལ་མཚན་�གས་�ོན་པ་གནང་ན། དེ་ནི་མ་�་པ་དང་
པར་ཤི་ཡའི་�ལ་�ིམས་འ�ར་བཀོད་མ་�བ་པ་ཞིག་�་འ�ར་�་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 9དེར་བ�ེན་�ལ་
པོ་དྷ་རི་ཡསེ་�ིས་བཀའ་ཤོག་དེ་ལ་མཚན་�གས་བ�བ་བོ། 10དྷ་ནི་ཨེལ་�ིས་བཀའ་�་དེ་ལ་མཚན་�གས་
འཁོད་ཟིན་པའི་�ོར་ཐོས་པ་དང་ཁོང་རང་གི་ཁང་�ིམ་�་ལོག་གོ ཁོང་གི་ཁང་མིག་�ེང་ཐོག་གི་�ེ་�ང་�མས་
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ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོགས་�་བ�ན་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། དེར་ཁོང་གིས་�ེ་�ང་�ེས་ནས་�ས་�ན་བཞིན་�་
�ས་མོ་བ�གས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་ལ་ཉིན་རེར་ལན་ག�མ་རེ་�ོན་ལམ་འདེབས་སོ། 11དྷ་ནི་ཨེལ་�ིས་དཀོན་
མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་འདེབས་བཞིན་པ་ཁོང་གི་ད�་བོས་མཐོང་བ་དང། 12དེ་ཚ�་ཚང་མ་དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་�ོན་
འ�གས་�ེད་�ིར་�ན་ཅིག་�་�ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་ནས། དེ་ཚ�ས། �ེ་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། ཉིན་ཞག་�མ་�འི་རིང་
�་�ས་�ང་�ེད་ལ་མ་གཏོགས་�་དང་མི་�་འ�་ཞིག་ལའང་�ོན་ལམ་�་མི་ཆོག་པ་དང། གལ་�ིད་དེ་�ར་�ས་
པ་ཡིན་ན། མི་དེ་སེང་གེའི་དོང་ནང་�་ད�གས་དགོས་པའི་བཀའ་�ིམས་གནང་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་པ་
དང་། �ལ་པོས། དེ་ནི་བདེན་པ་ཡིན། བཀའ་�་དེ་ནི་བཙན་ཞིང་བ�ན་པོ་ཡིན་པས། མ་དྷ་པ་དང་པར་ཤི་ཡའི་
�ལ་�ིམས་འ�ར་བཀོད་མེད་པ་དེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 13དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་�ལ་པོ་ལ། ཡ་�་�་ནས་ཡོང་
བའི་བཙན་�ོལ་བ་མིང་ལ་དྷ་ནི་ཨེལ་ཟེར་བ་དེས་�ལ་པོ་�ེད་ལ་བ�ི་�ས་མ་�ས་པ་མ་ཟད། �ེད་�ིས་གཏན་
འབེབས་མཛད་པའི་བཀའ་�་དེ་ལའང་�ང་�ིས་མ་�ས་པར། ཉིན་རེར་ལན་ག�མ་རེ་�ོན་ལམ་འདེབས་�ི་
འ�ག་ཅེས་�ས་སོ། 14གནས་�ལ་དེ་ཐོས་ནས་�ལ་པོ་ཧ་ཅང་�གས་འ�གས་ཤིང་། དགོང་�ོ་ཉི་མ་མ་�བ་བར་
�་ཁོང་གི་ཐབས་ཤེས་�་ཚ�གས་�ི་�ོ་ནས་དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་�བས་ཐབས་གནང་ངོ་། 15དེ་ནས་དྷ་ནི་ཨེལ་�ི་ད�་བོ་
ཚ�་�ལ་པོའི་�ང་�་བཅར་ནས་�ས་པ་། མ་�་པ་དང་པར་ཤི་ཡའི་�ིམས་�ོལ་�ར་�ལ་པོའི་ལན་གཅིག་བཀའ་
གནང་བ་དེ་ནམ་ཡང་འ�ར་བཀོད་�ེད་�་མེད་པ་དེ་ནི་�ེད་�ིས་མ�ེན་གསལ་ཡིན་ནོ། 16དེར་བ�ེན་�ལ་པོས་
དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ནས་སེང་གའི་དོང་ནང་�་ད�གས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ངོ། ཁོང་གིས་དྷ་ནི་
ཨེལ་ལ། �ན་�་�ོད་�ིས་དད་�ས་ཆེན་པོས་བ�ེན་བ�ར་�ས་པའི་དཀོན་མཆོག་དེས་�ོད་ལ་�ོབ་པར་ཤོག་
ཅེས་ག�ངས། 17སེང་གེའི་ཚང་དོང་གི་�ོ་�་�ོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞག་ནས། དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་�ས་�ང་�ོབ་མི་�བ་
པའི་�ིར་�ལ་པོས་ཉིད་�ི་�ག་དམ་དང་མི་�་གཙ�་�ག་ཁག་གིས་�ང་རང་རང་སོ་སོའི་ཐེ་ཙ�་�ོ་དེའི་ཁར་
བ�བས་སོ། 18དེ་�ེས་�ལ་པོ་རང་གི་ཕོ་�ང་�་ཕེབས་ཏེ། གསོལ་བ་དང་�་གར་ལ་སོགས་པའི་�ོ་སེང་དག་
�ངས་ནས་མཚན་གང་གཉིད་མེད་པར་བ�གས་སོ། 19�་�ོ་ནམ་ལངས་�བས་�་�ལ་པོ་ཡར་བཞེངས་ནས་
མ�ོགས་པོར་སེང་གེའི་ཚང་དོང་�་ཕེབས་ནས། 20�གས་འ�ལ་ཆེན་པོས། �ེ་དྷ་ནི་ཨེལ། གསོན་པོའི་དཀོན་
མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་པ། �ོད་�ིས་�ན་�་དད་�ས་ཆེན་པོས་བ�ེན་བ�ར་�ས་པའི་དཀོན་མཆོག་དེས་�ོད་ལ་
སེང་གེ་ལས་�ང་�ོབ་གནང་�བ་སོང་ངམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བས། 21ལན་�་དྷ་ནི་ཨེལ་�ིས། �ེ་�ལ་པོ་
ཆེན་པོ་�་ཚ�་བ�ན་པར་ཤོག། 22སེང་གེས་ང་ལ་གནོད་�ོན་གཏོང་མ་�བ་པའི་�ིར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་
ཕོ་ཉ་གཏོང་བ་གནང་ནས་སེང་གེའི་ཁ་བཀག་པ་གནང་�ང་། ང་ལ་གནོད་ཉེས་མེད་པ་དང་། ངས་�ལ་པོ་�ེད་
ལ་གནོད་པའི་ལས་སོགས་གང་ཡང་�ས་མེད་པ་དེ་ཁོང་གིས་མ�ེན་ནས་དེ་བཞིན་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 
23དེ་ནས་�ལ་པོ་ཤིན་�་�གས་མཉེས་ཏེ། དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་སེང་གེའི་ཚང་དོང་ནས་ཡར་འདོན་དགོས་པའི་བཀའ་
གནང་བ་བཞིན། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་དོང་ནས་ཡར་བཏོན་པ་དང་། ཁོང་ལ་�ས་�ོན་སོགས་གང་ཡང་�ང་མེད་པ་
ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་ཡོད་པས་�ིར་རོ། 24དེ་ནས་�ལ་པོས་དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་
�ོན་འ�གས་�ེད་མཁན་ཚང་མ་འཛ�ན་བ�ང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བས་། དེ་ཚ�འི་�ང་མ་�་�ག་དང་
བཅས་པ་སེང་གེའི་ཚང་དོང་�་ད�གས་�བས། ཚང་དོང་གི་གཏིང་�་མ་�ེབས་གོང་ནས་སེང་གེས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་
�་མཆོང་�ེ། དེ་ཚ�འི་�ས་པ་བཅག་ནས་�མ་�ར་བཟོས་པ་རེད། 25དེ་ནས་�ལ་པོ་དྷ་རི་ཡསེ་�ིས་འཇིག་�ེན་
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�ན་�་གནས་པའི་མི་རིགས་འ�་མིན་དང་། མི་�ེ་�་ཚ�གས་དང་། དེ་བཞིན་�ད་རིགས་མི་གཅིག་པའི་མི་�མས་
ལ་གཤམ་གསལ་�ར་འ�ིན་ཡིག་ཞིག་བཏང་ངོ། �ོད་ཚ�ར་བདེ་�ིད་ཡོང་བའི་མཚམས་འ�ི་དང་བཅས། 26ངའི་
�ལ་ཁམས་ཡོངས་�ི་མི་ཚ�ས་དྷ་ནི་ཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་ལ་བག་སེམས་ཆེན་པོས་བ�ེན་བ�ར་�་དགོས་པའི་
བཀའ་བ�ོས་�ེད་�་ཡིན། ཁོང་ནི་གསོན་པོར་བ�གས་པའི་དཀོན་མཆོག་ལགས། ཁོང་གིས་�ན་�་�ལ་�ིད་
�ོང་བར་མཛད། �ལ་�ིད་དེ་ནི་ནམ་ཡང་མི་འཇིག་ཅིང་། ཁོང་གི་མ�་དང་�ས་པའི་མཐའ་མེད་དོ། 27ཁོང་
གིས་�བས་ཤིང་ཉེན་ཁ་�ན་ལས་འ�ོལ། ཁོང་གིས་གནམ་དང་ས་གཞིའི་�ོགས་�ན་�། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་�ས་
�མས་�ོན་པར་མཛད། དྷ་ནི་ཨེལ་སེང་གེའི་ཉེན་ལས་�བས་མཛད་དོ། 28དེ་ནས་�ལ་པོ་དྷ་རི་ཡསེ་དང་པར་ཤི་
ཡའི་�ལ་པོ་སའི་རསེ་�ི་�ིད་�ོང་�བས་�་དྷ་ནི་ཨེལ་ལ་ཡར་�ས་གོང་འཕེལ་ཆེན་པོ་�ང་བ་ཡིན་ནོ༎  
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དྷ་ནི་ཨེལ་�ིས་ཞལ་གཟིགས་འ�ལ་བཤད་བ�བ་པ།  

༧:༡—༡༢:༡༣  

ཞལ་གཟིགས་ནང་སེམས་ཅན་བཞི་མཐོང་བ།  

1བྷེལ་ཤ་ཛར་�ིས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་�ལ་�ིད་�ོང་བའི་ལོ་དང་པོར། ངས་མཚན་མོའི་�ི་ལམ་ཞིག་གི་ནང་ཞལ་
གཟིགས་ཤིག་མཐོང་�ང་། ངས་�ི་ལམ་དེ་བཞིན་ཡིག་ཐོག་�་བཀོད་པ་ནི་གཤམ་གསལ་�ར་ཡིན་ནོ། 2མཚན་མོ་
དེར་ངས་མཐོང་བའི་ཞལ་གཟིགས་ནང། ས་�ོགས་�ན་ནས་�ང་འ�བ་ལངས་ཏེ་�་མཚ�འི་ཐོག་�་བ�བ་པ་
དང་། 3�་མཚ�འི་ནང་ནས་སེམས་ཅན་མི་འ�་བ་ག�གས་�ོབས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་བཞི་ཐོན་ཞིང་། 4སེམས་ཅན་དང་
པོ་དེ་ནི་སེང་གེ་དང་འ�་བ་ཡིན་པ་ལ་�ག་དང་འ�་བའི་ཤོག་པ་�མས་ཡོད་པ་དང་། ངས་བ�་བཞིན་�་ཤོག་
པ་དེ་དག་ཆད་དེ། སེམས་ཅན་དེའི་�ང་པ་གཉིས་མར་བ�གས་ཏེ་མི་དང་འ�་བ་ཡར་བ�ངས་ནས་དེ་ལ་མིའི་
སེམས་གཤིས་�ད་པ་ཡིན་ནོ། 5སེམས་ཅན་གཉིས་པ་དེས་ནི་�ང་པ་གཉིས་བ�གས་ནས་ཡར་ལངས་པའི་དོམ་
དང་འ�་བ་ཡོད་པ་དང་། དཻས་རང་གི་སོས་�ིབ་མ་ག�མ་བ�ང་ནས་ཡོད་པ་དང་། �་ཞིག་གིས་དེ་ལ་བ�ོད་
གསལ། �ོད་�ིས་ཤ་དེ་ལས་འདོད་པ་མ་ཚ�མས་བར་�་ཟ་ཤིག 6ངས་བ�་བཞིན་བ�ད་ཡོད་�བས་སེམས་ཅན་
གཞན་ཞིག་མཐོང་�ང་བས། དེ་ནི་གཟིགས་དང་འ�་བ་ཡིན་པ་ལ། དེའི་�ལ་པར་�་དང་འ�་བའི་ཤོག་པ་བཞི་
ཡོད་པ་དང་། དེ་ལ་མགོ་བཞི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་མ�་དང་དབང་ཆ་སོགས་�ད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 7ངས་བ�་
བཞིན་བ�ད་ཡོད་�བས་སེམས་ཅན་བཞི་པ་ཞིག་མཐོང་�ང་བས། དེ་ནི་�ོབས་�གས་ཆེ་ཞིང་�མ་གཟི་�ན་ལ་
འཇིགས་�་�ང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་�གས་�ི་སོ་ཆེན་པོས་རང་གིས་བསད་པའི་སེམས་ཅན་�མས་�མ་
�ར་བཟོས་པ་དང་། �ང་པས་བ�ིས་�ི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ལ་སེམས་ཅན་གཞན་དང་མི་འ�་བ་ར་ཅོ་བ�་ཡོད་
ཅིང་། 8ངས་�་ཅོ་དེ་ཚ�ར་ཞིབ་པར་བ�ས་པ་ལས། དེ་ཚ�འི་ད�ིལ་ནས་�་ཅོ་�ང་�་ཞིག་�ེས་བཞིན་ཡོད་པ་
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མཐོང་�ང། དེས་�ོན་�ི་�་ཅོའི་ཁོངས་ནས་ར་ཅོ་ག�མ་�་བཀོག་བཏང་ཞིང་། �་ཅོ་དེ་ལ་མིའི་མིག་དང་རང་
བ�ོད་ཆེ་བའི་གཏམ་�ེང་�་བའི་ཁ་ཞིག་�ང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

�ན་�་གསོན་པོར་བ�གས་ཡོད་པ་དེའི་ཞལ་གཟིགས།  

9ངས་བ�་བཞིན་བ�ད་ཡོད་�བས། �ི་མང་པོ་ཞིག་�ིག་ནས་བཞག་པ་དང་། �ས་�ན་�་གསོན་པོར་བ�གས་
ཡོད་པ་དེ་ནི་�ི་ཞིག་གི་�ེང་�་བ�གས་ཤིང་། ཁོང་གི་ན་བཟའ་ནི་ཁ་བ་དང་མ�ངས་ཤིང་། ཁོང་གི་ད�་�་�ད་
མེད་པ་བལ་བཞིན་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་བ�གས་�ི་ནི་མེ་�ེའི་འཁོར་ལོའི་ཐོག་�་བཞག་ཡོད་པ་དང་དེ་
འབར་བཞིན་ཡོད་དོ། 10བ�གས་�ི་དེ་ལས་མེའི་གཙང་པོ་ཞིག་ཐོན་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། མི་�ོང་�ག་མང་པོས་
ཁོང་ལ་བ�ར་�ི་�་�ིར་དེར་འཛ�མས་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གི་མ�ན་�་མི་�ེ་བ་མང་པོ་ཡར་ལང་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་
ཡིན་ནོ། �ིམས་རའི་ས་དེར་�ན་ཚ�གས་མགོ་�གས་ཤིང་�ིམས་དེབ་�མས་ཁ་�ེས་སོ། 11ངས་བ�་བཞིན་བ�ད་
ཡོད་�བས། ར་ཅོ་�ང་�་དེས་རང་བ�ོད་ཆེན་པོའི་གཏམ་�ེང་�ེད་བཞིན་པ་དེ་ངས་ད་�ང་ཐོས་�ང་། བ�ས་
བཞིན་པ་དང་། སེམས་ཅན་བཞི་པ་དེ་བསད་ནས་དེའི་རོ་དེ་མེའི་ནང་�་ད�གས་ཏེ་འཇིག་པར་�ས་སོ། 
12སེམས་ཅན་གཞན་ཚ�འི་དབང་�མས་འ�ོག་པ་རེད། འོན་�ང་དེ་ཚ�ར་�ས་�ན་གང་ཙང་ཞིག་གི་ཆེད་�་
གསོན་པོར་གནས་བ�ག་གོ 13མཚན་མོའི་ཞལ་གཟིགས་དེའི་ནང་�་ངས་མིའི་ག�གས་དང་འ�་བ་ཞིག་མཐོང་
�ང་། ཁོང་ནི་ངའི་�ོགས་�་ཕེབས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ལ་�ོགས་བཞི་ནས་�ིན་པས་བ�ོར་ཡོད་པ་དང། 
ཁོང་ནི་�ན་�་གསོན་པོར་བ�གས་ཡོད་པ་དེའི་�ང་�་བཅར་ནས་དེར་བ�གས་སོ། 14�ལ་ཁམས་�ན་�ི་མི་
རིགས་འ�་མིན་དང་། �ེ་དང་�ད་རིགས་མི་འ�་བའི་མི་ཐམས་ཅད་�ིས་ཁོང་ལ་ཞབས་ཏོག་�་�ིར། ཁོང་ལ་
དབང་ཆ་དང་གཟེངས་བ�ོད་དང་མངའ་དབང་བཅས་འ�ལ་བ་ཡིན་ནོ། ཁོང་གི་དབང་ཆ་�ན་�་གནས་ཤིང་། 
ཁོང་གི་ཆབ་�ིད་�ི་མཐའ་ནི་ནམ་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཞལ་གཟིགས་�ི་འ�ེལ་བཤད་�ས་པ།  

15ངས་ཞལ་གཟིགས་�མས་དེ་མཐོང་ནས་སེམས་ནང་འཇིགས་�ང་དང་དངངས་ཚབས་ཆེན་པོ་བ�ེད་དེ། 
16དེར་ལང་ནས་བ�ད་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་གི་�ར་�ིན་ནས་དེའི་དོན་འ�ེལ་ཤོད་�ིར་�ས་པས། ཁོས་ང་
ལ་དེའི་དོན་བཤད་�ང་། 17དེས་བ�ོད་གསལ། སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་བཞི་ནི་མ་འོངས་པར་འཇིག་�ེན་�་ཡོང་�་
ཡིན་པའི་�ལ་ཁམས་བཞི་པོ་དེ་ཡིན་པ་དང་། 18�་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་�་�མས་ལ་�ལ་�ིད་�ི་
མངའ་དབང་ཐོབ་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་�ས་�ན་�་རང་གི་ལག་�་གནས་པར་འ�ར་རོ། 19དེ་�ེས་ངས་སེམས་
ཅན་བཞི་པ་དེའི་�ོར་ལ་ཤེས་འདོད་�ས་ཤིང་། དེ་ནི་སེམས་ཅན་གཞན་དང་མི་འ�་བ་འཇིགས་�ང་�ན་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེས་བསད་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ལ་�གས་�ི་སོ་དང་ལིའི་�ེར་མོས་�མ་�ར་བཟོས་པའི་�ེས་
�་�ང་པས་བ�ིས་�ི་ཡོད་པ་དང། 20ངས་དེའི་མགོ་ལ་ཡོད་པའི་�་ཅོ་བ�་དང་། �ེས་�་�ེས་པའི་�་ཅོ་དེས། 
�ོན་མའི་�་ཅོ་ག�མ་�་བཀོག་བཏང་བ་དེའི་�ོར་ལ་ཤེས་འདོད་�ས་པ་ཡིན། �་ཅོ་དེ་ལ་མིག་�མས་དང་
ཁའང་ཡོད་པ་དང་། དེས་ང་�ལ་�ི་གཏམ་�ེང་�ས་ཤིང་། དེ་ནི་སེམས་ཅན་གཞན་དག་ལས་�ང་འཇིགས་�་
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�ང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 21ངས་བ�ས་བཞིན་བ�ད་ཡོད་པ་ལས། �་ཅོ་དེས་དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་�་�མས་ལ་
དམག་འཐབ་�ས་ཏེ་�ལ་ཁ་ཐོབ་པ་དང་། 22�ས་�ན་�་གསོན་པོར་བ�གས་པ་དེ་ཕེབས་ནས། �་ན་མེད་པའི་
དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་�་�མས་�ི་�ོགས་མཛད་དེ་ཞལ་ཆེ་གཅོད་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་�་�མས་�ིས་�ལ་
�ིད་�ི་མངའ་དབང་ཐོབ་པའི་�ས་ལ་བབས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 23ང་ལ་དོན་འ�ེལ་བཤད་པ་ནི། སེམས་ཅན་བཞི་
པ་དེ་ནི་མ་འོངས་པར་འཇིག་�ེན་�་འ�ང་�འི་�ལ་ཁམས་བཞི་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། དེ་ནི་�ལ་ཁམས་གཞན་དག་
ལས་མི་འ�་བ་ཞིག་ཡོང་�་དང་། དེས་འཇིག་�ེན་ཚང་མ་དབང་གནོན་�ས་ཏེ་�ང་�ིས་གཏོང་�་དང་། 24�་
ཅོ་བ�འི་དོན་ནི་�ལ་ཁམས་དེའི་ཐོག་�་�ལ་�ིད་�ོང་མཁན་�ལ་པོ་བ�་ལ་མཚ�ན་པ་དང་། དེ་�ེས་�ལ་པོ་
གཞན་ཞིག་འ�ང་�་ཡིན་པས། དེ་ནི་�ལ་པོ་�ོན་མ་�མས་དང་མི་འ�་བ་མ་ཟད། དེས་�ལ་པོ་ག�མ་�ི་ཐོག་
�་�ལ་ཁ་ཐོབ་པར་འ�ར། 25དེས་�་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ར་བ་འདེབས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་�་
�མས་ལ་གནོད་འཚ�་གཏོང་ཞིང་། ཆོས་�ིམས་དང་�ས་�ོན་�མས་ལ་�ར་བཅོས་གཏོང་ཐབས་�ེད་པ་དང་། ལོ་
ག�མ་དང་�ེད་ཀའི་བར་�་དཀོན་མཆོག་གི་འབངས་�མས་དེའི་མངའ་འོག་�་གནས་དགོས་�་དང། 26དེ་
�ེས་མཐོ་རིས་�ི་ཞལ་ཆེའི་འ�་ཚ�གས་ཚ�གས་ཏེ། ཁོའི་མངའ་ཐང་འ�ོག་ནས་དེ་ལ་�་མེད་གཏངོ་བར་འ�ར། 
27འཇིག་�ེན་ཡོངས་�ི་�ལ་ཁབ་�མས་�ི་དབང་དང་མངའ་ཐང་ཚང་མ་�་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་�་
�མས་ལ་�ོད་�་ཡིན་པ་དང། དེ་ཚ�འི་�ལ་�ིད་�ི་མངའ་ཐང་ནི་མཐའ་མེད་པ་ལགས་ཤིང་། འཇིག་�ེན་ཡོངས་
�ི་�ལ་པོ་ཚང་མས་དེ་ཚ�ར་�ི་�་ཞབས་ཏོག་�ས་ཏེ། དེ་ཚ�འི་བཀའ་ལ་�ིས་�ང་�་བར་འ�ར། 28ངས་�་�འི་
གནས་�ལ་�ི་མཐའ་བ�ོམས་ནི་དེ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། ང་ཧ་ཅང་འཇིགས་ཤིང་། ངའི་ངོ་མདངས་�ང་སེར་པོར་བ�ར་
བ་དང་། གནས་�ལ་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ངའི་སེམས་ནང་བཞག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  
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དྷ་ནི་ཨེལ་�ིས་ཞལ་གཟིགས་ནང་ཕོ་�ག་ཞིག་དང་ར་ཞིག་མཐོང་བ།  

1�ལ་པོ་བྷེལ་ཤ་ཛར་�ི་�ལ་�ིད་�ོང་ལོ་ག�མ་པར་ངས་ཞལ་གཟིགས་གཉིས་པ་མཐོང་�ང་བས། 2ཞལ་
གཟིགས་དེའི་ནང་ང་ནི་�ོ་�ར་�་ཨེ་ལམ་ཞིང་ཆེན་�ི་�གས་རིས་བ�ོར་བའི་�ོང་�ེར་�་སའི་ནང་�་བ�ེབས་
འ�ག རང་ཉིད་གཙང་པོ་�་ལཨེའི་འ�མ་�་ལངས་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། 3གཙང་པོའི་ཉེ་འ�མ་�་�་ཅོ་
རིང་པོ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕོ་�ག་ཅིག་མཐོང་�ང་། དེའི་�་ཅོ་ཡ་གཅིག་ནི་གཞན་དེ་ལས་རིང་བ་དང་གསར་�་
�ེས་པ་�་�་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏ།ེ 4ཕོ་�ག་དེས་�བ་དང་�ང་དང་�ོ་�ོགས་�ན་�་རང་གི་�་ཅོ་ད�གས་པས། 
སེམས་ཅན་གཞན་དག་�ས་�ང་དེ་ལ་བཀག་ཐབས་�ེད་པའམ། རང་ཉིད་ལ་དེའི་�ས་�ོབས་ལས་�ོབ་�བ་
མཁན་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་པས། དེ་ནི་བག་སེམས་མེད་པར་རང་འདོད་བཞིན་�་�ོད་ཅིང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 5ང་ནི་
དེའི་དོན་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་བསམ་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་ལས། �ོ་�ར་�་�བ་�ོགས་�ལ་ནས་ར་ཞིག་�ག་ཡོང་
ཞིང་། དེའི་བང་�ག་�ངས་ནི་�ང་པ་ས་ལ་མ་རེག་པ་�་�འི་མ�ོགས་པོར་�ག་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ར་ཕོ་དེའི་
མིག་གཉིས་�ི་ད�ས་�་�་ཅོ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། 6ར་དེ་ནི་�ར་ངས་གཙང་པོའི་འ�མ་�་
མཐོང་བའི་ཕོ་�ག་དེའི་�ོགས་�་�ས་�གས་ཆེན་པོས་�ག་ཡོང་བ་དང་། 7ངས་བ�་ཞིང་བ�ད་ཡོད་པ་ལས། 
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དེས་ཕོ་�ག་དེ་ལ་�ོ་བ་ཆེན་པོས་བ�ངས་ནས་དེའི་ར་ཅོ་གཉིས་ཀ་བཅག་པ་དང། ཕོ་�ག་དེ་ལ་གདོང་ལེན་�ེད་
�བ་པའི་�ས་�གས་མེད་པས། ར་དེས་ཕོ་�ག་དེ་ས་ལ་བ�བས་ནས་�ང་པས་བ�ིས་�ང་། དེ་ལ་�བས་�ོགས་
�ེད་�བ་མཁན་�འང་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 8ར་དེ་ཧ་ཅང་ངར་སེམས་ཆེ་�་�ེད་དེ། ཁོའི་�ས་�ོབས་ཤིན་�་དར་
བའི་�བས་�་ཁོའི་�་ཅོ་དེ་ཆག་པ་དང་། དེའི་ཚབ་ལ་�་ཅོ་གསར་པ་མངོན་གསལ་ཆེ་བ་བཞི་�ེས་ཤིང་། �་ཅོ་
དེ་དག་གི་�ེ་ནི་ས་�ོགས་སོ་སོར་�ོགས་ནས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 9ར་ཅོ་དེ་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་གཅིག་ལས་�་ཅོ་�ང་�་
ཞིག་�ེས་ཏེ། དེའི་�ས་མ�་ནི་�ོ་དང་ཤར་དང་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་�ལ་བར་�་�བ་བོ། 10དེའི་�ས་�ོབས་
ཧ་ཅང་�ས་ཏེ་མཐོ་རིས་�ི་ད�ང་ཚ�གས་སམ་�་�ར་�ི་ཚ�གས་ལའང་འཐབ་�ོལ་�ེད་�ས་པར་འ�ར་བ་དང། 
དེས་�ར་མ་འགའ་ཤས་ས་ལ་མར་�ང་བར་�ས་ཏེ་�ང་པའི་འོག་�་བ�ིས་སོ། 11དེས་མཐོ་རིས་�ི་ད�ང་
ཚ�གས་�ི་�ས་ལའང་�ོལ་བ་དང། དེ་ལ་ཉིན་རེར་�ལ་བའི་དམར་མཆོད་�མས་�ང་བཀག་ཅིང་། དེའི་མཆོད་
ཁང་ཡང་མི་གཙང་བར་�ས་སོ། 12དེར་མི་�མས་�ིས་ཉིན་རེར་�ལ་བཞིན་དམར་མཆོད་འ�ལ་�འི་ཚབ་ལ་
�ིག་པའི་ལས་ངན་ཤ་�ག་�ས་ཏེ། བདེན་པའི་ཆོས་དེ་ས་ལ་�ར་བ་�་�འི་�ིས་མེད་�ས་ཤིང་། �་ཅོ་དེས་�ས་
པའི་ལས་དོན་ཚང་མར་ལམ་འ�ོ་�ང་ངོ་། 13དེ་�ེས་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ཕོ་ཉ་གཞན་ཞིག་ལ་འ�ི་�ེང་�ེད་བཞིན་
པར་ངས་ཐོས་གསལ། ཞལ་གཟིགས་ནང་�་གང་མཐོང་བ་�མས་ག་�ས་བར་�་གནས་སམ། ཉིན་རེའི་དམར་
མཆོད་�ི་ཚབ་�་ཉེན་ཚབ་ཆེ་བའི་�ིག་ལས་ངན་པ་ག་�ས་བར་�་གནས་སམ། མཐོ་རིས་�ི་ད�ང་ཚ�གས་དང་
དེའི་མཆོད་ཁང་བཅས་ག་�ས་བར་�་�ང་འོག་�་བ�ིས་པར་འ�ར་རམ། 14ཕོ་ཉ་གཞན་དེས་ལན་འདེབས་
�ེད་པ་ངས་ཐོས་གསལ། དེ་ནི་�་དགོང་ ༢,༣༠༠ བར་�་�་མ�ད་དེ་གནས་�་དང་། དེའི་རིང་ལ་�ས་�ང་�་
དགོང་གཉིས་�ི་དམར་མཆོད་མི་འ�ལ་ཞིང་། དེ་�ེས་མཆོད་ཁང་དེ་�ར་�ི་གནས་�ངས་དེ་བཞིན་གསོ་བར་
འ�ར་�་ཡིན༎  

ཕོ་ཉ་གྷབ་རི་ཨེལ་�ིས་ཞལ་གཟིགས་�ི་�ོར་འ�ེལ་བཤད་གནང་བ།  

15ངས་ཞལ་གཟིགས་དེའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་བསམ་ཞིང་བ�ད་ཡོད་�བས། �ོ་�ར་�་ངའི་མ�ན་ན་�ེ་བོ་
ཞིག་ལངས་ནས་བ�ད་འ�ག 16ངས་གཙང་པོ་�་ལཨེ་�ོགས་ནས་ག�ང་�ད་ཅིག་ཕེབས་པ་ཐོས་གསལ། �ེ་
གྷབ་རི་ཨེལ། ཁོས་གང་མཐོང་བ་དེའི་དོན་ཤོད་ཅིག 17དེ་ནས་གྷབ་རི་ཨེལ་ངའི་�ར་ཡོང་�ེ་ངའི་འ�མ་�་
ལངས་པས། ང་ཧ་ཅང་འཇིགས་ཤིང་ས་ལ་མར་འ�ེལ་�ང་། ཁོང་གིས་ང་ལ། �ེ་མི་�གས་པའི་མི། ཞལ་གཟིགས་
དེའི་དོན་ཤེས་པར་�ོས་ཤིག། ཞལ་གཟིགས་དེ་ནི་འཛམ་�ིང་གི་མཐའ་མའི་�ས་�ི་�ོར་ལ་ཡིན་ནོ། ཞེས་�ས་སོ། 
18ཕོ་ཉ་དེས་གཏམ་�ེང་�ེད་བཞིན་པའི་�བས་�་ང་ནི་ས་ཁར་�ན་མེད་�་འ�ེལ་མོད། འོན་�ང་དེས་ང་ལ་
ཡར་བ�ངས་ཏེ་�ས་པ། 19དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོའི་འ�བ་འ�ས་གང་�ང་�ོར་ངས་�ོད་ལ་�ོན་�་ཡིན་པ་
དང་། ཞལ་གཟིགས་དེ་ནི་མཐའ་མའི་�ས་�ི་�ོར་ལ་ཡིན་ཅིང་། 20�ོད་�ིས་ཞལ་གཟིགས་ནང་མཐོང་བའི་ཕོ་
�ག་ར་ཅོ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ནི་མ་�་དང་པར་སི་ཡའི་�ལ་ཁབ་གཉིས་ལ་མཚ�ན་པ་དང་། 21ར་དེ་ནི་གྷིརིསི་�ི་
�ལ་ཁབ་དང། དེའི་མིག་གཉིས་�ི་ད�ས་�་ཡོད་པའི་�་ཅོ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་དེ་ནི་�ལ་ཁབ་དེའི་�ལ་པོ་
དང་པོ་དེ་ལ་མཚ�ན་པ་ཡིན་ཏེ། 22�་ཅོ་དང་པོ་དེ་ཆག་ནས་གསར་�་�་ཅོ་བཞི་�ེས་པ་དེ་ནི། �ལ་ཁབ་དེ་�ལ་
ཁམས་�ང་ཁག་བཞི་ལ་ཆ་བགོས་�ེད་�འི་�གས་མཚན་ཡིན་པ་དང་། �ལ་ཁམས་བཞི་པོ་དེ་དག་ནི་�ར་�ི་
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�ལ་ཁབ་དེ་བཞིན་�ོབས་ཆེན་པོར་གནས་པར་མི་འ�ར་རོ། 23�ལ་ཁབ་དེ་ཚ�འི་མཐའ་མའི་�ས་ལ་བ�ེབས་
�བས། དེ་དག་གི་ངན་�ོད་ཚད་ལས་འགལ་ཞིང་། དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་འོས་པར་འ�ར་�་དང་། དེར་�ལ་
པོ་རང་འདོད་ཆེ་ལ། ངན་སེམས་�ན་ཞིང་གཡོ་�་ཆེ་བ་ཞིག་འ�ང་�་དང་། 24དེ་ནི་མ�་�ོབས་དང་�ན་པར་
འ�ར་�་ཡིན་མོད། འོན་�ང་མ�་�ོབས་དེ་ནི་རང་གི་�ས་པ་ལས་མ་ཡིན་ནོ། དེས་འཇིག་�ོན་ཆེན་པོ་གཏོང་�་
ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁོས་�ས་པའི་ལས་དོན་ཚང་མར་ལམ་འ�ོ་�ང་ཡོང། དེས་མི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་�མས་དང་
དཀོན་མཆོག་གི་�ེ་�་�མས་ལའང་གནོད་�ོན་གཏོང་ཉེན་ཡོད། 25ཁོ་ནི་གཡོ་�་ཆེ་བས་མི་གཞན་ལ་མགོ་�ོར་
གཏོང་བར་མཁས་པ་དང་། ང་�ལ་བ�ེད་དེ་ཟོན་བ�་མ་�ེད་པར་མི་མང་པོར་འཇིག་�ོན་གཏོང་བར་འ�ར། 
དེས་མངའ་བདག་�མས་�ི་གཙ�་བོ་ལའང་�ོལ་སེམས་�་�་ཡིན་མོད། འོན་�ང་ཁོ་ནི་མིའི་�ས་མ�ས་མ་ཡིན་
པར་འཇིག་�་ཡིན་ནོ། 26�ོད་ལ་བཤད་ཟིན་པའི་�་དགོང་གཉིས་�ི་དམར་མཆོད་�ི་�ོར་�ི་ཞལ་གཟིགས་དེ་ནི་
དངོས་�་འ�བ་�་ཡིན་མོད། འོན་�ང་དེ་ནི་ད་�་གསང་བར་བཞག་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ནི་�ན་རིང་
�ེས་�་མ་གཏོགས་འ�བ་པར་མི་འ�ར་རོ། 27ང་ནི་ཡིད་�ག་�ེ་ཉིན་ཞག་མང་པོའི་བར་�་�ས་ཁམས་མི་བདེ་
བར་འ�ར་རོ། དེ་�ེས་ང་ལངས་ནས་�ལ་པོས་ང་ལ་བ�ལ་བའི་ལས་�ེད་པར་�ིར་ལོག་�ས་མོད། འོན་�ང་
ཞལ་གཟིགས་དེའི་�ོར་ལ་ང་ནི་མགོ་འཐོམས་ཤིང་། དེའི་�ོར་གང་ཡང་�ོགས་མ་�བ་བོ༎  
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དྷ་ནི་ཨེལ་�ིས་མི་མང་གི་དོན་�་�ོན་ལམ་འདེབས་པ།  

1མ་�་པའི་རིགས་བ�ད་ལས་ཡིན་པ་ཨ་ཧ་�་རསེ་�ི་�་དྷ་རི་ཡསེ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་�ིད་�ོང་�ེད་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་། 2ཁོང་གིས་�ལ་�ིད་�ོང་ལོ་དང་པོར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ར་�ང་�ོན་པ་ཡེར་མི་�ཱ་ལ་ཡེ་�་
ཤ་ལེམ་ནི་ལོ་ངོ་བ�ན་བ�འི་རིང་ལ་འཇིགས་�་ཡིན་པའི་�ོར་�ི་�ང་བ�ན་གནང་བའི་དམ་པའི་མདོ་�མས་
ངས་�ོག་�ེ། དེའི་�ོར་བསམ་�ོ་གཏོང་ཞིང་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། 3ངས་�ང་གནས་�ང་ཞིང་�ས་ལ་�་རས་�ོན་
ཏེ། གོ་ཐལ་ནང་བ�ད་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ག�ང་�གས་�ག་པོས་�ོན་ལམ་འདེབས་པ་ཡིན། 4ངས་
རང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་བ་འ�ལ་ཞིང་རང་གི་མི་འབངས་�ི་ཉེས་�ིག་�མས་ངོས་ལེན་
�ས་ཏེ་མཐོལ་བཤགས་འ�ལ་བ་ཡིན། ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ེད་ནི་མངའ་
ཐང་ཆེ་ཞིང་། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་�ས་བ�ར་�ས་ཏེ། �ེད་�ི་བཀའ་ལ་བ�ི་�ང་�ས་ཤིང་། �ེད་ལ་བ�ེ་�ས་�ས་
མཁན་�མས་ལ་�ེད་�ིས་�ན་�ན་�གས་བ�ེ་གནང་བ་དང། �ེད་ནི་ཉིད་�ི་དམ་བཅའ་�ང་བར་�གས་�ང་
པོ་ཡིན་ནོ། 5ང་ཚ�ས་ཉེས་�ིག་བསག་�ེ། ལས་ངན་�ས་ཤིང་ནོར་འ�ལ་ཁོ་ན་�ས་པ་དང་། �ེད་�ི་བཀའ་ལ་བ�ི་
མེད་�ས་ཤིང་། �ེད་�ི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་�ི་ལས་བཟང་པོ་�མས་�ངས་པ་མ་ཟད། 6ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་�མས་
དང་། �ིད་�ོང་པ་དང་། ང་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་དང་། དེ་བཞིན་ང་ཚ�འི་མི་རིགས་ཡོངས་ལ་�ེད་�ི་མཚན་བ�ོད་
ཅིང་ག�ང་�ེང་མཛད་མཁན་�ེད་�ི་ཞབས་ཏོག་པ་�ང་�ོན་པ་�མས་ལ་ང་ཚ�ས་བ�ི་མེད་�ས་པ་ཡིན། 7གཙ�་
བོ་�ེད་�ིས་�ས་�ན་�་�ང་པོ་ཤ་�ག་མཛད་པ་དང་། འོན་�ང་ང་ཚ�ས་ནི་�ས་�ན་�་རང་ཉིད་ཐོག་�་
དམའ་འབེབས་འ�ེར་ཡོང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ང་ཚ�་ཡ་�་�་དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་ཡོངས་�་གནས་
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�ོད་�ེད་མཁན་ཚ�ས་�ེད་ལ་དད་ལོག་�ས་པའི་�ེན་�ིས། �ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་�ལ་�་ཉེ་འ�ང་�ན་�་ཁ་འཐོར་
ནས་འ�ོ་དགོས་པར་མཛད། 8�ེ་གཙ�་བོ། ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་དང་། �ིད་�ོང་པ་དང་། དེ་བཞིན་ང་ཚ�འི་མེས་པོ་
�མས་�ིས་ངོ་ཚ་དང་�ལ་བའི་ལས་ངན་�ས་ཏེ། �ེད་�ི་�གས་དགོངས་དང་འགལ་བའི་ཉེས་�ིག་�ས་ཡོད། 
9ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་�ོལ་སེམས་ཇི་�ར་�ས་�ང་། �ེད་ནི་�ིང་�ེ་ཆེ་ལ་�གས་བཟོད་དང་�ན་པ་ཡིན་ཏེ། 10�ེ་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག། �ེད་�ི་ཞབས་ཏོག་པ་�ང་�ོན་པ་ཚ�འི་བ�ད་ནས་ང་ཚ�ར་�ལ་
བཞིན་མི་ཚ�་�ེལ་དགོས་པའི་བཀའ་�ིམས་གནང་བ་དེ་ལ་ང་ཚ�ས་བ�ི་མེད་�ས་ཤིང་། 11ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཡོངས་
ནས་�ེད་�ི་བཀའ་�ིམས་དང་འགལ་ཞིང་�ེད་�ིས་བཀའ་གནང་བར་ཉན་སེམས་མ་�ས་པས། ང་ཚ�ས་མི་དགེ་
བ་�ིས་པ་དང་�ེད་�ི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེའི་བཀའ་�ིམས་ནང་�ིས་ཡོད་པའི་དམོད་པ་དེ་དག་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་
གཏོང་བ་གནང་ཞིང་། 12�ེད་�ི་ང་ཚ�་དང་ང་ཚ�འི་�ལ་པོ་ཚ�ར་ཇི་�ར་མཛད་�འི་བཀའ་ཕེབས་པ་�ར། ཡེ་�་
ཤ་ལེམ་ལ་འཛམ་�ིང་�ལ་�་གཞན་�ི་�ོང་�ེར་ལས་ཚབ་ཆེ་བའི་ཉེས་ཆད་གནང་ཞིང་། 13མོ་ཤེའི་བཀའ་
�ིམས་ནང་གསལ་བའི་ཆད་པ་�མས་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་གཏོང་བ་གནང་མོད། འོན་�ང་�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། 
ང་ཚ�ས་ད་�ང་རང་གི་ཉེས་�ིག་�ངས་ནས་�ེད་�ི་བདེན་པའི་�ེས་�་འ�ངས་ཤིང་། �ེད་�གས་མཉེས་པའི་
ཐབས་ལམ་སོགས་གང་ཡང་�ས་མེད་པ་དང་། 14�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་བ་
གནང་�འི་�གས་ཐག་བཅད་པ་�ར་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་གནང་�ང་། གང་ལ་ཟེར་ན། �ེད་�ིས་�ན་�་བདེན་
པ་ཇི་ཡིན་པ་དེ་རང་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�ས་ནི་�ེད་�ི་བཀའ་ལ་�ིས་�ང་མ་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 15�ེ་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག། �ེད་�ིས་རང་གི་མི་འབངས་ལ་ཨི་ཇིབ་ནས་གཏོན་གནང་མཛད་པའི་�ོ་
ནས་�ེད་�ི་མ�་�ོབས་དེ་མངོན་པར་མཛད་པ་དང་། �ེད་�ི་མ�་�ོབས་དེ་ལ་ད་བར་ཚང་མས་�ན་གསོ་�ེད་
བཞིན་ཡོད། ང་ཚ�ས་ནི་�ིག་པ་དང་ནོར་འ�ལ་ཤ་�ག་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 16འདས་པའི་�ས་�་�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་
�ང་�ོབ་གནང་བ་ཡིན་པས། ད་�ེད་�ིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་�གས་�ོ་མ་གནང་བར་མཛ�ད། དེ་ནི་�ེད་�ི་�ོང་
�ེར་དང་རི་བོ་དམ་པ་དེ་ཡིན་ནོ། ང་ཚ�འི་ཉེས་�ིག་དང་ང་ཚ�འི་ཕ་མེས་�ི་ལས་ངན་དག་ལ་བ�ེན་ནས་�ིམ་
མཚ�ས་�ལ་�་ཁག་གི་མི་མང་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་�ེད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་འ�་�ད་གཏོང་བ་ཡིན་པས། 
17�ེ་དཀོན་མཆོག་ངའི་�ོན་ལམ་དང་�་བར་གསན་�་གསོལ། �ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་�ན་�ིས་ཤེས་�ིར། 
ཉིད་�ི་མཆོད་ཁང་འཇིག་�ོན་�ང་བ་དེ་ལ་�ར་གསོ་གནང་བར་མཛ�ད། 18�ེ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་�་བར་
གསན་ཏེ་ང་ཚ�ར་གཟིགས་རོགས་གནང་། ང་ཚ�འི་དཀའ་ངལ་དང་དེ་བཞིན་�ེད་�ི་མཚན་བཟང་འཁོད་པའི་
�ོང་�ེར་དེས་�ོང་བཞིན་པའི་�ག་བ�ལ་ལ་གཟིགས་པར་མཛ�ད། ང་ཚ�་�ང་པོ་ཡིན་པའི་�ེན་�ིས་མ་ཡིན་པར། 
�ེད་ནི་�ིང་�ེ་དང་�ན་པ་ཡིན་པས། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་�ི་ཡོད། 19�ེ་གཙ�་བོ་ང་ཚ�ར་གསན་
རོགས་གནང། �ེ་གཙ�་བོ་ང་ཚ�ར་བཟོད་གསོལ་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚ�འི་�་བར་གསན་ཏེ་དེ་བཞིན་�ག་
བཞེས་གནང་བར་མཛ�ད། �ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་ཚང་མས་ཤེས་�ིར་�ས་འ�ངས་མེད་པར་མཛད་
འ�ིན་བ�ན་�་གསོལ། �ོང་�ེར་འདི་དང་མི་མང་འདི་�མས་ནི་�་ཉིད་རང་གི་ཡིན་ནོ༎  

གྷབ་རི་ཨེལ་ནས་�ང་བ�ན་�ི་འ�ེལ་བཤད་གནང་བ།  



དྷ་ནི་ཨེལ 

20ངས་�་མ�ད་དེ་�གས་�ོན་�ས་ཤིང་། སོ་སོ་རང་གི་ཉེས་�ིག་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་�ིག་པར་
མཐོལ་བཤགས་འ�ལ་ཏེ། ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཉིད་�ི་མཆོད་ཁང་དམ་པ་དེ་�ར་
གསོ་གནང་བར་མཛ�ད་ཅེས་�་འ�ལ་�ས་པ་ཡིན། 21ངས་�ོན་ལམ་འདེབས་བཞིན་པའི་�བས་�། ངས་ཞལ་
གཟིགས་�ོན་མར་མཐོང་བའི་གྷབ་རི་ཨེལ་དེ་ངའི་�ར་འ�ར་ནས་བ�ེབས་པ་དང་། དེ་ནི་�ི་�ོའི་དམར་མཆོད་
འ�ལ་བའི་�ས་�བས་རན་པ་ཡིན་པ་དང་། 22ཁོང་གིས་འ�ེལ་བ�ོད་གནང་གསལ། �ེ་དྷ་ནི་ཨེལ། �ོད་�ིས་
�ང་བ�ན་དེའི་གོ་དོན་�ོགས་པར་རོགས་�ེད་པའི་�ིར་ང་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན། 23�ོད་�ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་�་
འབོད་གང་�ས་པར་ཁོང་གིས་བཀའ་ལན་གནང་ཡོད། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་�གས་བ�ེ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་པས། 
ངས་�ོད་ལ་ལན་འདི་�ེལ་བར་ཡོང་བ་ཡིན། ད་ངས་ཞལ་གཟིགས་�ི་འ�ེལ་བཤད་བ�བ་�་ཡིན་པས། དེར་དོ་
�ང་�ེད་ནས་ཉོན་ཞིག། 24དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�ི་མི་མང་དང་། �ོང་�ེར་དམ་པ་དེ་བཞིན་�ིག་པ་དང་ངན་
ལས་�ན་ལས་འ�ོལ་བ་གནང་�འི་�ས་�ན་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེ་ནི་ལོ་ངོ་བ�ན་�བ་བ�ན་�་ཡིན་པ་
དང་། ཞལ་གཟིགས་དེའི་�ང་བ�ན་དངོས་�་འ�བ་ནས། མཆོད་ཁང་དམ་པ་དེ་�ར་�་བ�ོ་འ�ལ་�ེད་�ིར་
�ིག་སེལ་གནང་�་ཡིན་པ་མ་ཟད། མཐའ་མེད་པའི་བདེན་པའི་�ིམས་གཅོད་�ང་པོ་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་
�་ཡིན་ནོ། 25ད་ངས་གང་བཤད་�་ཡིན་པ་དེ་ལ་དོ་�ང་ཆེན་པོས་གོ་དོན་�ོགས་ཐབས་�ོས་ཤིག ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
�ར་བཞེངས་�ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་ནས་བ�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་འདེམས་བ�ོས་གནང་བའི་ད�་
འ�ིད་དེ་མ་ཕེབས་བར་�་ལོ་ངོ་བ�ན་�བ་བ�ན་འགོར་�་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་དེའི་�ང་ལམ་དང་
དེའི་�ང་�ོབ་�ི་�གས་རི་བཅས་པ་�ར་བཞེངས་�ེ་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་ལོ་ངོ་བ�ན་�བ་�ག་�་རེ་གཉིས་
བར་�་གནས་�ངས་དེ་རང་ལ་གནས་�་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་�ས་�ན་དེ་ནི་དཀའ་ངལ་�ི་�ས་ཤིག་�་འ�ར་�་
ཡིན་པས། 26�ས་�བས་དེའི་མཐའ་མར་དཀོན་མཆོག་གིས་འདེམས་བ�ོས་མཛད་པའི་ད�་འ�ིད་དེ་ནི་�ིམས་
འགལ་�ལ་མིན་�ི་�ོ་ནས་བ�ོང་�་ཡིན་པ་དང། �ལ་པོ་�ོབས་ཆེན་ཞིག་གི་དམག་མིས་བཙན་འ�ལ་�ས་ཏེ། 
�ོང་�ེར་དང་མཆོད་ཁང་བཅས་པར་�ོར་བཤིགས་�ེད་པར་འ�ར། དཀོན་མཆོག་གིས་�་�ིག་མཛད་པའི་
དམག་གི་འཇིག་�ོན་དང་�ན་པའི་�ས་�ི་མཐའ་མ་དེ་ནི་�་�ད་ཡོང་བ་བཞིན་�ོ་�ར་�་ཡོང་བར་འ�ར། 
27�ལ་པོ་དེས་མི་མང་པོ་དང་མཉམ་�་ལོ་བ�ན་�ི་རིང་ལ་མ�ན་ལམ་ཡག་པོ་�ེད་�་ཡིན་མོད། �ས་�ན་�ེད་
ཀ་�ོགས་མཚམས་�། དེས་དམར་མཆོད་དང་མཆོད་འ�ལ་�མས་མཚམས་འཇོག་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། མཆོད་
ཁང་གི་གནས་མཐོ་ཤོས་དེར་འཇིག་པར་�ེད་པ་ཤིན་�་འཇིགས་�་�ང་བ་དེ་བཞག་པར་འ�ར་རོ། དེ་བཞག་
མཁན་དེའི་ཐོག་�་དཀོན་མཆོག་གིས་�་�ིག་མཛད་པའི་མཐའ་མའི་འཇིག་པ་མ་འཕོག་བར་�་དེ་གནས་དེ་
རང་�་བཞག་པར་འ�ར་རོ༎  
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གཙང་པོ་ཊཡེ་གྷིརིསེའི་འ�མ་�་དྷ་ནི་ཨེལ་�ིས་ཞལ་གཟིགས་མཐོང་བ།  

1(པར་སི་ཡའི་�ལ་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་སའི་རསེས་�ལ་�ིད་�ོང་ལོ་ག�མ་པར་དྷ་ནི་ཨེལ་ལམ་བྷེལ་ཏེ་ཤ་ཛར་ལ་
ཞལ་གཟིགས་�ི་ནང་�་ག�ང་འ�ིན་ཞིག་�ང་ཞིང་། ག�ང་འ�ིན་དེ་ནི་བདེན་པ་ཡིན་ནའང་ཤིན་�་གོ་དཀའ་
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བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འ�ེལ་བཤད་�ང་ཁོ་ལ་ཞལ་གཟིགས་རང་གི་�ོ་ནས་�ས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།) 2�བས་
དེར་ང་ནི་བ�ན་�ག་ག�མ་བར་�་�་ངན་�ེད་བཞིན་ཡོད། 3བ�ན་�ག་ག�མ་མ་�ོགས་བར་�་ངས་ཁ་ཟས་
བ�ད་�ན་དང་ཤ་དང་�ན་ཆང་སོགས་མ་འ�ང་བར། �་ཡང་མ་ཤད་པར། 4�་བ་དང་པོའི་ཚ�ས་ཉི་�་བཞིའི་
ཉིན་ང་ནི་གཙང་པོ་ཆེན་པོ་ཊཡེ་གྷིརིསེའི་འ�མ་�་ལངས་ནས་བ�ད་དེ། 5ཡར་བ�ས་པ་ལས། ཀ་ཤི་ཀའི་ན་
བཟའ་�ོན་པ་�ེད་པར་གསེར་བཙ�་མའི་�ེ་རག་བཅིངས་པའི་�ེ་�་ཞིག་མཇལ་�ང་། 6ཁོང་གི་�་ག�གས་ནི་
ནོར་�་བཞིན་�་འོད་ཟེར་འ�ོ་ཞིང་། ཞལ་རས་�ོག་འ�ག་པ་�ར་གསལ་ཞིང་། �ན་ཡང་མེ་བཞིན་འབར་བ་
དང་། ཁོང་གི་�ག་ཞབས་གཉིས་ནི་ལི་གཡའ་�ིས་བ�བ་པ་�ར་འོད་ཐོན་པ་མ་ཟད། ག�ང་�ད་�ང་མི་ཚ�གས་
མང་པོའི་�ད་�ར་�ིར་བཞིན་ཡོད་དོ། 7ཞལ་གཟིགས་དེ་མཐོང་མཁན་ནི་ང་རང་གཅིག་པོ་ཡིན་ཅིང་། ང་དང་
མཉམ་�་ཡོད་པའི་མི་ཚ�ས་གང་ཡང་མ་མཐོང་མོད། འོན་�ང་ཁོ་ཚ�་འཇིགས་ཤིང་�ོས་ནས་གབ་བོ། 8ཞལ་
གཟིགས་�ད་མཚར་པོ་དེ་བ�་བཞིན་ང་རང་གཅིག་�་དེར་�ས་ཤིང་། ངའི་�ས་�ོབས་ཚང་མ་ཉམས་ནས་ངོ་
མདོག་�ང་བ�ར་བས། �ས་�ང་ངོ་མི་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 9ངས་ཁོང་གི་ག�ང་�ད་ཐོས་ཏེ། �ན་མེད་�་འ�ེལ་
ཞིང་ས་ལ་ཁ་འ�བ་བ�ོགས་ནས་བ�ད་པ་ཡིན། 10དེ་ནས་ལག་པ་ཞིག་གིས་ང་ལ་འ�ས་ནས་ངའི་�ས་མོ་དང་
ལག་པར་ཡར་�ང་པ་དང་། ང་ད་�ང་འདར་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན། 11དེ་ནས་ཕོ་ཉ་དེས་ང་ལ། �ེ་དྷ་ནི་ཨེལ། 
དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་�གས་བ�ེ་གནང་གི་ཡོད་པས། ད་ཡར་ལོངས་ལ་ངས་�ས་པ་དེར་དོ་�ང་�ས་ནས་
ཉོན་ཞིག ཁོང་གིས་ང་�ོད་�ི་�ར་ཆེས་མངགས་�ིས་གཏོང་བ་གནང་�ང་ཞེས་ག�ངས་པས། ང་ཡར་ལངས་
�ང་ད་�ང་འདར་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 12དེ་ནས་ཁོང་གིས། �ེ་དྷ་ནི་ཨེལ་མ་འཇིགས་ཤིག། �ོད་�ིས་གང་
ཅིའི་གོ་དོན་�ོགས་�བ་པའི་�ིར་རང་ཉིད་ལ་ཉམས་�ང་�ེད་�འི་ཐག་ཆོད་�ས་པའི་ཉིན་ཞག་དང་པོ་དེ་རང་
ནས་བ�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་�ི་�ོན་ལམ་གསན་ཡོད། ང་ནི་�ོད་�ི་�ོན་ལམ་�ི་ལན་འདེབས་�ེད་པར་
འདིར་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་�ང་། 13པར་སི་ཡའི་�ལ་ཁམས་�ི་�ང་མཁན་ཕོ་ཉས་ང་ལ་ཉིན་ཞག་ཉི་�་�་
གཅིག་བར་�་ངོ་�ོལ་�ས་ཤིང་། དེ་ནས་ཕོ་ཉའི་གཙ�་བོ་མི་ཀ་ཨེལ་�ིས་ང་ལ་�བས་�ོགས་མཛད་�ིར་ཕེབས་
�ང་། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ནི་པར་སི་ཡའི་�ལ་�་གཅིག་�ར་�ས་ཡོད་པས་�ིར་རོ། 14མ་འོངས་པར་�ོད་�ི་མི་
མང་ལ་ག་རེ་ཡོང་�་ཡིན་པ་དེ་�ོད་�ིས་ཤེས་�ིར་ང་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན། ཞལ་གཟིགས་དེ་མ་འོངས་པའི་�ོར་ལ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 15ཁོང་གིས་དེ་�ར་ག�ངས་�བས། ང་ནི་ས་ལ་བ�་ཞིང་བ�ད་པ་མ་གཏོགས་ཁ་ནས་
ཚ�ག་�ང་�་�་མེད་པར་�ས་སོང་བས། 16དེ་ནས་མི་དང་འ�་བའི་ཕོ་ཉ་དེས་ལག་པ་བ�ང་ནས་ངའི་མ�་�ོར་
རེག་པ་དང་། ངས་ཁོང་ལ། �་ཇོ་བོ། ཞལ་གཟིགས་དེས་ང་ནི་ཧ་ཅང་�ས་�ོབས་ཉམས་ཤིང་། �ས་ག�གས་
འདར་བས་བཀག་མི་�བ། 17ངའི་གནས་�ངས་དེ་ནི་�ན་གཡོག་�ིན་བདག་གི་མ�ན་�་ལངས་པ་བཞིན་
ཆགས་ཡོད་པས། ངས་�ེད་ལ་ཇི་�ར་བཀའ་མོལ་�་�ས་སམ། ང་ལ་�ོབས་དང་ད�གས་ལེན་པའི་�ས་�གས་
�ང་མི་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 18ཡང་�ར་ཁོང་གིས་ང་ལ་རེག་པས། ངའི་�ས་�ོབས་ཆེ་�་�ིན་པའི་འཚ�ར་
�ང་�ང་ཞིང་། 19ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་�གས་བ�ེ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་པས། �ོད་
�ི་སེམས་འ�ལ་དང་འཇིགས་�ང་�ེད་མི་དགོས། ཁོང་གིས་དེ་�ར་ག�ངས་པའི་�ེས་�་ང་ནི་ད་�ང་�ོབས་
�གས་ཆེ་�་�ིན་པའི་འཚ�ར་�ང་�ང་ཞིང་། ངས་ཁོང་ལ། �ེ་ཇོ་བོ། �ེད་�ིས་ང་ལ་�ོབས་�གས་གནང་�ང་བས། 
ད་ག་རེ་ག�ངས་�་ཡོད་པ་དེ་ང་ལ་ག�ངས་རོགས་གནང་ཞེས་�ས་པ་ཡིན། 20-21ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། ང་�ོད་
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�ི་�ར་ཡོང་དགོས་དོན་དེ་�ོད་�ིས་ཤེས་�ི་ཡོད་དམ། ང་ནི་བདེན་པའི་དེབ་ནང་�་གང་�ིས་ཡོད་པ་དེ་�ོད་ལ་
མངོན་པར་�ེད་པའི་�ིར་ཡོང་བ་ཡིན། ད་ང་�ིར་ལོག་ནས་པར་སི་ཡ་�ང་མཁན་ཕོ་ཉ་དང་འཐབ་�ོལ་�ེད་
དགོས་�་ཡིན་པ་དང། དེ་�ེས་གྷིརིསིའི་�ང་མཁན་ཕོ་ཉ་དེ་མངོན་པར་འ�ར། ང་ལ་�བས་�ོགས་མཛད་མཁན་
ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ཕོ་ཉ་མི་ཀ་ཨེལ་མ་གཏོགས་གཞན་�འང་མེད་དོ༎  
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1ཕོ་ཉ་མཨེ་ཀལ་དེའི་ལས་འགན་ནི་ང་ལ་�བས་�ོགས་དང་�ང་�ོབ་མཛད་�་ཡིན་ཅིང་། 2ད་ངས་�ོད་ལ་གང་
ལབ་�་ཡིན་པ་དེ་ནི་བདེན་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཨི་ཇིབ་དང་སི་རི་ཡའི་�ལ་ཁབ་�མས།  

ཕོ་ཉ་དེས། པར་སི་ཡའི་ཐོག་�་�ལ་པོ་ག�མ་�ིས་དབང་འཛ�ན་�ེད་�་དང་། དེ་�ེས་�ལ་པོ་བཞི་པ་ཞིག་�ང་
ཞིང་། དེ་ནི་�ལ་པོ་གཞན་�མས་ལས་�ག་པར་ནོར་�ག་�ན་པ་ཞིག་�ང་ཞིང་། དེའི་�ོབས་དང་ལོངས་�ོད་
ཤིན་�་�ས་པའི་�བས་�་གྷིརིསིའི་�ལ་ཁབ་ལ་འ�ན་བ�ར་དང་ཤེད་ཚད་�ེད་པར་འ�ར། 3དེ་ནས་�ལ་པོ་
�བས་ཆེན་ཞིག་�ང་ཞིང་། དེས་�ལ་ཁམས་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་དབང་འཛ�ན་�ེད་དེ། �་ལའང་མ་བ�ན་པར་རང་
དགར་�ོད་མོད། 4འོན་�ང་ཁོའི་དབང་ཐང་ཤིན་�་�ས་པའི་�བས་�་ཁོའི་�ལ་ཁམས་དེ་ནི་�མ་�ར་ཆག་�ེ་
�ལ་�ན་བཞི་�་ཆ་བགོས་འཐབ་�་ཡིན་པ་མ་ཟད། �ལ་པོ་དེའི་ཚབ་ལ་རང་གི་རིགས་བ�ད་ནས་མིན་པའི་
�ལ་པོ་གཞན་�མས་�ིས་�ིད་�ོང་�ེད་�། འོན་�ང་དེ་ཚ�་ནི་�ར་�ི་�ལ་པོ་དེ་དང་འ�་བའི་མངའ་ཐང་�ན་
པར་མི་འ�ར་རོ། 5ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་�ོབས་ཆེན་ཡོང་�་དང་། ཁོའི་དམག་དཔོན་ཁོངས་ནས་གཅིག་ནི་དེ་ལས་
�ང་མངའ་ཐང་ཆེ་བར་འ�ར་ཏེ། �ལ་ཁམས་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་�་�ིད་�ོང་�ེད་པར་འ�ར། 6དེ་ནས་ལོ་ཤས་
�ེས་�་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོས་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་དང་མཉམ་�་མ�ན་ལམ་�ས་ཏེ། དེ་ལ་རང་གི་�་མོ་མནའ་མར་
གཏོང་�་ཡིན་མོད། འོན་�ང་མ�ན་ལམ་དེ་ནི་�ན་རིང་མ་གནས་པར་�ས་མོ་དེ་དང་མོའི་བཟའ་�་དང་མོའི་
�ག་�་དང་། དེ་བཞིན་མོ་དང་མཉམ་�་�ིན་པའི་འཁོར་གཡོག་དང་བཅས་པ་གསོད་པར་འ�ར། 7དེ་�ེས་�ན་
རིང་མ་ལོན་པར་མོའི་གཉེན་མཚན་ཞིག་�ལ་པོར་འཁོད་�་དང་། སི་རི་ཡའི་�ལ་པོའི་དམག་ད�ང་ལ་ཕར་
�ོལ་�ས་ཏེ། དེ་ཚ�འི་འཛ�ང་ར་ནང་འ�ལ་ནས་དེ་ཚ�་འཕམ་པར་�ེད་�་དང་། 8ཁོས་དེ་ཚ�འི་�་�མས་�ི་འ�་�་
དང་དེ་ཚ�ར་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པའི་གསེར་དང་ད�ལ་�ི་དངོས་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཨི་ཇིབ་�་འ�ེར་འ�ོ་�་ཡིན་
པ་དང་། ལོ་འགའ་ཤས་ཞི་བདེར་གནས་པའི་�ེས་�། 9སི་རི་ཡའི་�ལ་པོས་ཨི་ཇིབ་�་བཙན་གནོན་�ེད་མོད། 
འོན་�ང་�ི་�ར་�བ་དགོས་པར་འ�ར་རོ། 10སི་རི་ཡའི་�ལ་པོའི་�ས་�མས་�ིས་དམག་ད�ང་ཆེན་པོ་ཞིག་
བཀོང་ནས་དམག་གི་གོ་�ིགས་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། �ལ་�ས་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་གཅིག་གིས་ད�་བོའི་འཛ�ང་ར་
�་ལོག་�གས་པ་བཞིན་�་འཐབ་�ོལ་�ེད་པར་འ�ར། 11ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོ་ཧ་ཅང་�ོས་ཏེ་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་
དང་དམག་འཐབ་�ེད་དེ། ཁོང་གི་དམག་ཚ�གས་ཆེན་པོ་དེ་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་པར་འ�ར། 12ཁོས་དམག་མི་མང་
པོ་བསད་ནས་�ལ་ཁ་ཐོབ་པ་དེ་ལ་�ོབས་པ་�ས་ནའང་། ཁོ་ལ་�་མ�ད་�ིས་�ལ་ཁ་ཐོབ་པར་མི་འ�ར་རོ། 



དྷ་ནི་ཨེལ 

13སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་�ིར་ལོག་�ས་ཏེ་�ོན་ལས་�ག་པའི་དམག་ཚ�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་བ�་བཀོང་�ེད་�་ཡིན་པ་
དང་། �ས་ལ་བབས་�བས་�ལ་པོ་དེས་དམག་ཚ�གས་ཆེ་ལ་གོ་མཚ�ན་ལེགས་�ིགས་�ས་པའི་ད�ང་ཚ�གས་ཤིག་
འ�ིད་ནས་�ིར་ལོག་�ེད་པར་འ�ར། 14དེ་ནས་མི་མང་པོས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོར་ངོ་ལོག་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། 
དྷ་ནི་ཨེལ་�ོད་�ི་མི་རིགས་ཁོངས་ནས་མི་�ག་�ལ་ཆེན་པོ་འགའ་ཤས་�ིས་ཞལ་གཟིགས་ཤིག་མཐོང་བའི་�ེན་
�ིས་ངོ་�ོལ་�ེད་�་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�་འཕམ་པར་འ�ར་རོ། 15དེ་ནས་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོས་�གས་རིས་
བ�ོར་བའི་�ོང་�ེར་ཞིག་རང་གི་དམག་མིས་མཐའ་བ�ོར་ནས་དབང་�ར་�ེད་�བས། ཨི་ཇིབ་�ི་དམག་མི་
ཚ�ས་�་མ�ད་�ིས་ཕར་�ོལ་�ེད་མི་�བ་པ་མ་ཟད། ཁོ་ཚ�འི་དམག་མི་�གས་ཤོས་དེ་ཚ�འང་�ས་�གས་ཉམས་
པར་འ�ར་རོ། 16སི་རི་ཡ་པ་བཙན་འ�ལ་�ེད་མཁན་དེས་ཁོ་ཚ�ར་རང་གི་འདོད་པ་གང་ཡོད་�ེད་པས། དེར་
�ས་�ང་ངོ་�ོལ་�ེད་མཁན་མེད་པར། ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་�ལ་�་ལངས་ནས་དེ་ནི་རང་གི་དབང་�་བ�་
བར་འ�ར། 17སི་རི་ཡའི་�ལ་པོས་རང་གི་ད�ང་དམག་ཚང་མ་བེད་�ོད་�ས་ཏེ། དམག་འཐབ་འ�ལ་བ�ད་
ཤིག་བ�མ་ཞིང་། རང་གི་ད�་བོའི་�ལ་ཁམས་དེ་མེད་པར་བཟོས་�ིར་མ�ན་�ིག་�ེད་�ལ་�ིས། དེ་ལ་རང་གི་
�་མོ་མནའ་མར་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་། ཁོའི་འཆར་གཞི་དེ་ལ་ལམ་འ�ོ་ཡོང་བར་མི་འ�ར་རོ། 18དེ་�ེས་ཁོས་
མཚ�་འ�མ་�ི་མི་རིགས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་དམག་འཐབ་�ས་ཏེ། དེ་ཚ�་མང་ཆེ་བ་ཞིག་རང་དབང་�་བ�་�་ཡིན་
མོད། འོན་�ང་�ི་�ལ་བའི་དཔོན་པོ་ཞིག་གིས་ཁོ་འཕམ་�་འ�ག་�ེ། ཁོའི་ང་�ལ་དེ་འཇོམས་པར་�ེད་�་དང་། 
ངས་པར་�་སི་རི་ཡའི་�ལ་པོའི་ང་�ལ་ཁོའི་རང་གི་ཐོག་�་�གས་པར་འ�ར། 19དེ་ནས་�ལ་པོ་རང་�ལ་�་
ཡོད་པའི་མཁར་�ོང་ཁག་�་�ིར་ལོག་�ེད་�་ཡིན་མོད། འོན་�ང་ཁོ་ནི་འཕམ་ཞིང་མེད་པར་འ�ོ་�་ཡིན་ནོ། 
20ཁོང་གི་�ེས་�་�ལ་པོ་གཞན་ཞིག་ཡོང་�་དང་། དེས་�ལ་�ི་དཔལ་འ�ོར་གོང་འཕེལ་གཏོང་�ིར། ད�་�ལ་
བ�ས་ཏེ་མི་མང་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་�ིར་དཔོན་པོ་ཞིག་གཏོང་�་ཡིན་པ་དང་། རིང་མིན་�ེས་�་�ལ་པོ་དེ་
བསད་�་ཡིན། འོན་�ང་དེ་ནི་མངོན་གསལ་�འམ་དམག་སར་བསད་པར་མི་འ�ར་རོ༎  

སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་ངན་པ།  

21ཕོ་ཉས་དོན་འ�ེལ་�ེད་ཅིང་། སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་�ེས་མ་དེ་ནི་མི་ངན་པ་ཞིག་ཡོང་�་ཡིན་པ་དང་། མི་དེ་�ལ་
པོ་འོས་པ་ཞིག་མེད་བཞིན་�། �ོ་�ར་�་ཡོང་ནས་གཡོ་ཐབས་�ས་ཏེ་�ལ་�ིད་རང་གི་ལག་�་�ངས་པར་
འ�ར། 22ཁོ་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་�་ཆེན་དེ་ཡིན་ནའང་བསད་དེ་མིང་�ལ་ཙམ་ཡང་མེད་
པར་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། 23དེས་ཆིངས་�ིག་�ེད་པའི་�ོ་ནས་མི་རིགས་གཞན་ཚ�་ལ་མགོ་བ�ོར་གཏོང་བ་དང་། 
�ལ་ཁབ་�ང་�་ཞིག་གི་ཐོག་�་�ིད་�ོང་�ེད་པ་ཡིན་ནའང་། ཁོའི་མངའ་ཐང་ནི་ཇེ་ཆེར་འ�ོ་བར་འ�ར། 
24ཁོས་མངའ་�ེ་�ག་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་�་�ོན་ནས་ཟོན་བ�་མ་�ས་པར་�ོ་�ར་�་དབང་གནོན་�ེད་�་ཡིན་ཏེ། 
ཁོའི་ཕ་མེས་�མས་�ིས་དེ་�་�ས་མ་�ོང་བའི་ལས་�མས་�ེད་པར་འ�ར། དེ་ནས་ཁོས་དམག་གི་�བས་�་
བཅོམ་པའི་དངོས་�ས་དང་ས་ཁང་�མས་རང་གི་�ེས་འ�ག་�མས་ལ་ཆ་བགོས་�ེད་�་དང་། ཁོས་མཁར་�ོང་
ཁག་�་འཐབ་འཛ�ང་�ེད་པའི་འཆར་གཞི་གཏིང་མོད། འོན་�ང་ཁོའི་�ས་�ི་མཐའ་མ་དེ་རན་པར་འ�ར་རོ། 
25ཁོས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོའི་ཐོག་�་འཐབ་�ོལ་�ེད་�ིར་�ོ་�ོབས་ཆེན་པོས་དམག་ད�ང་�གས་ཆེ་ཞིག་གོ་
�ིགས་�ེད་པར་འ�ར། དེར་གདོང་ལེན་�ེད་�ིར་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོས་དམག་ད�ང་�ོབས་ཆེན་ཞིག་�་�ིགས་
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�ེད་�་ཡིན་མོད། འོན་�ང་�ལ་པོ་དེ་ནི་གཡོ་ཐབས་�ི་�ོ་ནས་འཕམ་པར་འ�ར། 26ཁོས་�ོས་འཁེལ་བའི་�ོས་
དཔོན་ཚ�ས་ཁོ་ལ་འཇིག་པར་�ེད་�་དང་། ཁོའི་དམག་མིའི་ཁ་�ངས་མང་པོ་ཞིག་བསད་དེ་དམག་ད�ང་དང་
བཅས་པ་�་མེད་བཟོ་བར་འ�ར། 27དེ་ནས་�ལ་པོ་གཉིས་ཀ་�ོག་�ེ་གཅིག་གི་�ེང་�་ཁ་ཟས་ཟ་ནའང་། དེ་
ཚ�ས་བསམ་�ལ་ངན་པ་འ�ེར་བས། ཕན་�ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་�ན་གཏམ་བཤད་པར་འ�ར། འོན་�ང་ཁོ་
ཚ�ས་འདོད་པ་བཞིན་�་འ�བ་པར་མི་འ�ར་རོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེའི་�ས་དེ་�ེབས་མེད་པ་ཡིན་པས་�ིར་རོ། 
28སི་རི་ཡའི་�ལ་པོ་དེ་ནི་རང་གིས་འ�ོག་བཅོམ་�ས་པའི་�་དངོས་ཚང་མ་འ�ེར་ཡོང་ནས། དཀོན་མཆོག་གི་
མི་འབངས་�མས་�ི་ཆོས་དེ་�་མེད་བཟོ་�འི་�ོ་ཐག་བཅད་དེ་ཡོང་�་མ་ཟད། ཁོས་རང་གི་འདོད་པ་གང་ཡོད་
�ས་ཟིན་པའི་�ེས་�་རང་�ལ་�་�ིར་ལོག་�ེད་པར་འ�ར། 29�ེས་�་ཁོས་ཨི་ཇིབ་�ི་ཐོག་�་�ར་ཡང་འཐབ་
�ོལ་�ེད་ནའང་། ད་ལན་�ི་གནས་�ལ་དེ་ནི་�ས་�ན་དང་མི་འ�་བ་འ�ར་�་ཡིན། 30རོམ་པ་�མས་མཚ�་
ཐོག་ནས་ཡོང་�ེ་ཁོའི་ཐོག་�་དམག་འཐབ་�ེད་པས་ཁོ་འཇིགས་པར་འ�ར། དེ་ནས་ཁོ་�ོ་བཞིན་�ིར་ལོག་�ེད་
དེ། དཀོན་མཆོག་གི་འབངས་�མས་�ི་ཆོས་དེ་�་མེད་གཏོང་ཐབས་�ེད་�་དང། ཁོས་ཆོས་དེ་ལ་དད་ལོག་�ེད་
མཁན་ཚ�འི་�ོབ་�ོན་ལ་ཉན་པར་འ�ར། 31ཁོའི་དམག་མི་འགའ་ཤས་�ིས་མཆོད་ཁང་བཙ�ག་པ་བཟོ་བ་དང་། 
ཉིན་རེའི་དམར་མཆོད་དེ་ཚ�་འཚམས་འཇོག་�ེད་དེ། དེར་འཇིག་པར་�ེད་པ་ཤིན་�་འཇིགས་�་�ང་བ་དེ་
འཇོགས་པར་འ�ར། 32�ལ་པོས་བ�་�ིད་�ེད་དེ་ཆོས་ལ་དད་ལོག་�ེད་མཁན་ཚ�འི་�བ་�ོར་ཐོབ་ནའང་། 
དཀོན་མཆོག་ལ་དད་མོས་�་མཁན་ཚ�ས་དེ་ལ་གདོང་ལེན་�ིས་འཐབ་�ོལ་�ེད་པར་འ�ར། 33མི་མང་གི་�ོ་
�ོས་དང་�ན་པའི་འགོ་�ིད་ཚ�ས་གཞན་མང་པོ་ཚ�ར་�ོབ་�ོན་�ེད་�་དང་། འོན་�ང་གནས་�བས་རིང་�་ཁོ་
ཚ�་འགའ་ཤས་དམག་སར་བསད་པའམ་མེར་�ེག་གཏོང་ནས་བསད་པ་དང། འགའ་ཤས་ལ་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་དེ་
བཙ�ན་�་འ�ིད་པར་འ�ར། 34མི་བསད་�ང་བཞིན་པའི་�བས་�་དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་�མས་ལ་རོགས་
རམ་�ན་�་ཞིག་ཐོབ་པར་འ�ར། མང་ཆེ་བ་ནི་རང་དོན་ཁོ་ནའི་ཆེད་�་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ལག་འ�ེལ་�ེད་
པར་འ�ར། 35�ོ་�ོས་�ན་པའི་འགོ་�ིད་དེ་ཚ�་འགའ་ཤས་བསད་�་ཡིན་པ་དང་། འོན་�ང་དེའི་�ེན་�ིས་མི་
མང་པོ་གཙང་ཞིང་དམ་པར་འ�ར་བ་དང་། དཀོན་མཆོག་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་�ས་�ི་མཐའ་མ་དེ་
མ་�ེབས་བར་�་དེ་�ར་�་མ�ད་ནས་འ�ང་བར་འ�ར། 36སི་རི་ཡའི་�ལ་པོས་རང་འདོད་བཞིན་�་�ོད་དེ། 
ཁོ་རང་�་�ེན་གཞན་ལས་མངའ་ཐང་ཆེ་བ་མ་ཟད། �་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་ལས་�ང་ཆེ་བ་ཡིན་�ལ་�ིས་
�ོར་ཤོབ་བཤད་པར་འ�ར། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་ཆད་པ་མ་གནང་བར་�་ཁོས་དེ་བཞིན་�་མ�ད་དེ་�ེད་
ཅིང་། དཀོན་མཆོག་གི་མཛད་འ�ིན་དག་ནི་ཉིད་�ི་འཆར་གཞིའི་དགོང་དོན་�ར་གནང་བར་འ�ར། 37�ལ་
པོས་རང་གི་མེས་པོ་�མས་�ིས་བ�ེན་པའི་�་�ེན་དང་། �ད་མེད་ཚ�ས་བ�ེ་བའི་�་�ེན་དག་ལ་བ�ི་མེད་�ེད་
�་དང་། གང་�ར་ཁོས་�་�ེན་ཚང་མར་བ�ི་མེད་�ེད་པར་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོའི་བསམ་�ལ་�ར་ཁོ་ནི་
�་�ེན་�ན་ལས་ཆེ་བ་ཡིན་པར་བསམ་�ི་ཡོད་དོ། 38དེའི་ཚབ་ལ་ཁོས་མཁར་�ོང་�ང་�ོབ་�ེད་པའི་�་�ེན་དེ་
ལ་དད་�ས་�ེད་དེ། རང་གི་ཕ་མེས་�མས་�ིས་ད་བར་མ་�ེན་པའི་�་�ེན་དེ་ལ་གསེར་དང་ད�ལ་དང་ནོར་�་
ལ་སོགས་པའི་འ�ལ་བ་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་དག་འ�ལ་�་ཡིན་པ་དང་། 39ཁོས་རང་གི་མཁར་�ོང་�ང་�ོབ་ཆེད་
�། �ི་མིའི་�་�ེན་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་མཁན་མི་�མས་ལ་བེད་�ོད་�ེད་པ་དང་། ཁོ་ལ་�ལ་པོར་ངོས་ལེན་
�ེད་མཁན་�མས་ལ་�ིས་མཐོང་ཆེན་པོ་�ེད་དེ་གོ་གནས་�ར་བ་མ་ཟད། ཁོ་ཚ�ར་ས་གཞིས་སོགས་�ན་པར་�ེར་
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བར་འ�ར། 40སི་རི་ཡའི་�ལ་པོའི་�ས་�ི་མཐའ་མ་དེ་ཕལ་ཆེར་རན་�བས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་པོས་ཁོ་ལ་འཐབ་
�ོལ་�ེད་པ་དང་། སི་རི་ཡའི་�ལ་པོས་�ང་ཤིང་�་དང་�་དང་�་མང་པོར་བེད་�ོད་བཏང་ནས་�ས་�གས་
ཆེན་པོས་ཕར་�ོལ་�ེད་པར་འ�ར། �་ལོག་བ�བ་པ་བཞིན་ཁོས་�ལ་�་མང་པོར་བཙན་�ོལ་�ེད་དེ། 41ཞལ་
བཞེས་གནང་བའི་�ལ་དེའང་བཙན་�ོལ་�ེད་ཅིང་། མི་�ི་�ག་མང་པོ་བསད་�་ཡིན་པ་དང་། འོན་�ང་�ལ་ཨེ་
དྷོམ་དང་། མོ་�ཱབ་དང་། �ག་འ�ོས་�ས་པའི་ཨམ་མོན་བཅས་ཐར་བར་འ�ར། 42ཁོས་�ལ་�་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་
བཙན་�ོལ་�ེད་�བས་ཨི་ཇིབ་�ང་ཐར་བར་མི་འ�ར་རོ། 43ཁོས་ཨི་ཇིབ་�ི་�ས་པའི་གཏེར་གསེར་ད�ལ་ལ་
སོགས་པའི་�་ནོར་�་ཆེ་བ་�མས་མཉམ་�་འ�ེར་�་ཡིན་པ་དང་། ལིབ་ཡ་དང་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཨ་ཡང་དབང་�ར་
�ེད་པར་འ�ར། 44དེ་ནས་ཤར་དང་�ང་ནས་ཡོང་བའི་གནས་འ�ིན་ཐོས་ཏེ་ཁོ་ལ་འཇིགས་�ང་�ེ་�་ཡིན་པ་
དང། �ག་�གས་ཆེན་པོས་དམག་འཐབ་�ེད་དེ་མི་མང་པོ་བསད་པར་འ�ར། 45མཆོད་ཁང་ཡོད་པའི་རི་བོ་དང་
�་མཚ�འི་བར་ལ་ཁོས་�ལ་པོའི་�ར་ཆེན་ཁག་�བ་�་ཡིན་མོད། འོན་�ང་དེར་ཁོ་ལ་རོགས་�ེད་མཁན་�འང་
མེད་པར་གཅིག་�ར་�ས་ཏེ་ཤི་བར་འ�ར་རོ་ཞེས་�ས་སོ༎  

དྷ་ནི་ཨེལ 12 

མཐའ་མའི་�ས།  

1ཕོ་ཉ་ཀ་ཤི་ཀའི་ན་བཟའ་བཞེས་པ་ཞིག་གིས་ག�ངས་གསལ། �བས་དེར་�ོད་ཚ�འི་མི་འབངས་ལ་�ང་�ོབ་
�ེད་མཁན་ཕོ་ཉ་�བས་ཆེན་མི་ཀ་ཨེལ་ཞེས་པ་དེ་ཕེབས་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནས་ཐོག་མར་མི་རིགས་�མས་
ཆགས་པ་ནས་བ�ང་ད་བར་�ང་མ་�ོང་བའི་�ག་བ�ལ་�ི་ལོ་�ས་ངན་ཤོས་དེ་ཡོང་�་ཡིན་པ་དང་། �ས་
�བས་དེ་ཤར་�ས་དཀོན་མཆོག་གི་དེབ་ཐོའི་ནང་�་མིང་འཁོད་པའི་�ེད་�ི་�ལ་ཁམས་�ི་མི་ཚང་མ་ཐར་བར་
འ�ར། 2དེ་�་འཆི་ཟིན་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་�ར་གསོན་པོར་ལངས་ཤིང་། འགའ་ཤས་ལ་མཐའ་མེད་པའི་ཚ�་ཐོབ་
པ་དང་འགའ་ཤས་མཐའ་མེད་པའི་དམའ་འབེབས་�ོང་བར་འ�ར། 3འགོ་�ིད་�ོ་�ོས་ཅན་�མས་ནམ་མཁའི་
འོད་�ང་བཞིན་�་འ�ོ་�་དང་། མི་མང་པོར་ལས་བཟང་�ེད་དགོས་པའི་འབོད་བ�ལ་�ོབ་�ོན་�ེད་མཁན་
�མས་ནི་�ར་མའི་ཚ�གས་�ར་�ན་�་འོད་�ང་འ�ོ་བར་འ�ར། 4ཁོང་གིས་ང་ལ་བ�ོད་གསལ། �ེ་དྷ་ནི་ཨེལ། 
�ིད་པའི་མཐའ་བར་�་དེབ་དེ་ཁ་�བ་ནས་དེ་ལ་དམ་�ག་�ོབ་ཅིག �ས་�ན་དེའི་རིང་ལ་གནས་�ངས་གང་
�ང་�ོར་མི་མང་པོས་ཤེས་ཐབས་�ེད་�ང་ཐབས་ཤེས་དེ་ནི་དོན་མེད་�ད་ཟོས་�་འ�ོ་བར་འ�ར། 5དེ་ནས་
ངས་མི་གཉིས་གཙང་པོའི་འ�མ་རེ་ལ་ལངས་ནས་ཡོད་པ་མཐོང་�ང་། 6དེ་གཉིས་�ི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་
གཙང་པོའི་ཐོད་ཙམ་ལ་ལངས་ནས་བ�ད་ཡོད་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་ལ། གནས་�ལ་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་འདི་དག་ག་�ས་
བར་�་གནས་སམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པ་དང་། 7ཕོ་ཉས་�ག་གཉིས་ནམ་མཁའི་�ོགས་�་བཏེགས་ནས་མཐའ་
མེད་པའི་བར་�་བ�གས་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་བ�ོད་དེ་ཞལ་བཞེས་གནང་ཞིང་ག�ངས་པ། དེ་ནི་ལོ་
ག�མ་དང་�ེད་ཀ་འགོར་�་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གི་འབངས་�ི་ཐོག་�་�ང་བའི་མནར་གཅོད་�ག་པོ་དེ་དག་
�ོགས་མཚམས་�་གནས་�ལ་དེ་དག་འ�བ་པར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་པ་ངས་ཐོས་�ང། 8ཁོང་གིས་གང་ག�ངས་
པ་དེ་ངས་ཐོས་�ང་དེའི་གོ་དོན་�ོགས་མ་�བ་པས། ངས་ཁོང་ལ། �ེ་ཇོ་བོ། དེ་ཚ�འི་མཐའ་མ་དེ་ཇི་�ར་འ�ང་�་



དྷ་ནི་ཨེལ 

ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 9དེའི་ལན་�་ཁོང་གིས། �ེ་དྷ་ནི་ཨེལ། ད་�ོད་རང་ཕར་སོང་ཞིག། གང་ལ་ཟེར་ན། 
མཐའ་མའི་�ས་དེ་མ་�ེབ་བར་�་གནས་�ལ་དེ་གསང་བར་�ས་ནས་བཞག་དགོས། 10མི་མང་པོ་ཞིག་དག་
འ�ངས་�ེད་དེ་གཙང་བར་འ�ར་�་དང་། མི་ངན་པས་གང་ཡང་མ་ཤེས་པར་�་མ�ད་�ིས་ངན་ལས་�ེད་�་
ཡིན་མོད། འོན་�ང་ཤེས་རབས་ཅན་དེ་ཚ�་གཅིག་�ས་གནས་�ལ་དེ་ཤེས་པར་འ�ར། 11ཉིན་རེའི་དམར་མཆོད་
�མས་མཚམས་འཇོགས་�ེད་པའམ། འཇིག་པར་�ེད་པ་ཤིན་�་འཇིགས་�་�ང་བའི་ཉིན་ཞག་འགོ་�གས་པ་
ནས་བ�ང་ཉིན་ཞག་ ༡,༢༩༠ �ོགས་པར་འ�ར། 12ཉིན་ཞག་ ༡,༣༣༥ མ་�ོགས་བར་�་རང་གི་དད་པ་མ་
ཉམས་པར་�ག་�ོད་�ེད་པ་�མས་ནི་བདེའོ། 13དེ་བས་ན་དྷ་ནི་ཨེལ་�ོད་རང་མཐའ་མའི་བར་�་བ�ན་པོར་
གནས་པར་�ོས་ཤིག དེ་�ེས་�ོད་རང་འཆི་བར་འ�ར་མོད། འོན་�ང་མཐའ་མའི་�ས་�་རང་གི་�་དགའ་ལེན་
�ིར་གསོན་པོར་ལང་བར་འ�ར་རོ༎ 



 

Hosea 

ཧོ་ཟེ 1 

1ཡ་�་�འི་�ལ་པོ་�་ཛ�་�ཱ་དང་ཡོ་ཐམ་དང་ཨ་ཧཛ�་དང་། ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་བཅས་�ི་�ས་དང་། ཡེ་ཧོ་ཨཤེའི་�་ཡེ་
རོ་བོམ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་�ས་པའི་�ས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བྷི་རིའི་�་ཧོ་ཟེའི་བ�ད་ནས་ག�ང་
འ�ིན་གནང་བ་འདི་�ར་ཡིན་ནོ། ཧོ་ཟེའི་�ང་མ་དང་�་�ག་�མས། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་ཧོ་
ཟེའི་བ�ད་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ག�ང་འ�ིན་གནང་�བས། ཁོང་གིས་ཧོ་ཟེ་ལ་བཀའ་གནང་བ། ད་�ོད་སོང་ལ་
�ད་མེད་ཅིག་ལ་ཆང་ས་�ོབ་ཅིག། ཡང་�ོད་�ི་�ང་མ་དེ་ནི་�ོད་དང་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་ཞིང་། �ོད་ཚ�འི་�་
�ག་�མས་�ང་མོའི་གཤིས་ཁ་དང་མ�ངས་པར་འ�ར། གནས་�ལ་དེ་དང་�ོགས་མ�ངས་པར་ངའི་མི་
འབངས་ཚ�ས་�ང་ང་ལ་�ངས་ཏཻ་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བར་འ�ར་ཡོད། 3དེ་ནས་ཧོ་ཟེས་དྷེབ་�ཱ་ཨེམ་�ི་�་མོ་གྷོ་
མེར་དང་ཆང་ས་�བ་ཏེ། ཁོ་གཉིས་ལ་ཐོག་མར་�་ཞིག་�ང་བའི་�ེས་�། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཧོ་ཟེ་ལ། �་
དེའི་མིང་ལ་ཡེཛ་རིལ་ཞེས་བཏགས་ཤིག། གང་ལ་ཟེར་ན། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོའི་ཕ་མེས་ཡེ་�་ཞེས་པ་དེས་ཡེཛ་
རིལ་�་�ོག་གཅོད་�ས་པའི་ཉེས་ལན་�། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ལ་རིང་མིན་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་དང་། ངས་
ཡེ་�འི་མི་བ�ད་�་མེད་གཏོང་�་ཡིན། 5�བས་དེར་ངས་ཡེཛ་རིལ་�ི་�ང་གཤོང་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ད�ང་
དམག་�མས་མེད་པར་�ེད་�་ཡིན། 6དེ་�ེས་གྷོ་མེར་ལ་�་མོ་ཞིག་�ེས་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཧོ་ཟེ་
ལ་ག�ངས་པ། མོའི་མིང་ལ་ལོ་�་ཧ་མ་ལོ་�་ཧ་མ: ལོ་�་ཧ་མ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་བ�ེ་བ་མི་�ེད་པ་ལ་ཟེར། ཞེས་
བཏགས་ཤིག གང་ལ་ཟེར་ན། ད་�ིན་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ལ་བ�ེ་བ་མི་�ེད་ཅིང་། དེ་ཚ�ར་�ིག་སེལ་
ཡང་མི་�ེད་དོ། 7འོན་�ང་ངས་ཡ་�་�འི་མི་མང་�མས་ལ་བ�ེ་བ་�ེད་ཅིང་། དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ངས་དེ་ཚ�་ལ་�བས་�་ཡིན། འོན་�ང་དམག་གི་རལ་�ི་དང་། མདའ་ག�་དང་། �་དང་�་པ་
བཅས་�ི་�ོ་ནས་�བས་པར་མི་འ�ར་རོ། 8གྷོ་མེར་�ིས་རང་གི་�་མོ་ལ་འོ་མ་བཅད་པའི་�ེས་�། མོ་�ར་ཡང་
མངལ་དང་�ན་ཞིང་�་ཞིག་�ེས་སོ། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཧོ་ཟེ་ལ་ག�ངས་པ། �འི་མིང་ལ་ལོ་ཨམ་མི ལོ་
ཨམ་མི: ལོ་ཨམ་མིའི་དོན་ནི་ངའི་མི་འབངས་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཏགས་ཤིག གང་ལ་ཟེར་ན། ཨིསི་
�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ངའི་མི་འབངས་མ་ཡིན་ཞིང་། ངའང་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་མ་ཡིན་ནོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་�ར་ཡང་ཉམས་གསོ་�ེད་�།  

10ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ནི་�ངས་ལས་འདས་ཤིང་�ིས་དཀའ་བའི་�་མཚ�འི་�ེ་མ་དང་མ�ངས་ཤིང་། ད་
�་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚ�་ལ་ངའི་མི་འབངས་མ་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་�ང་། ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ། �ོད་ཚ�་ནི་གསོན་
པོའི་དཀོན་མཆོག་གི་�་དང་�་མོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་པའི་�ས་དེ་ཉེ་བར་རན་པ་ཡི་ནོ། 11ཡ་�་�འི་མི་མང་
དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གཉིས་གཅིག་�་�་�ིལ་ཏེ། དེ་གཉིས་�ན་མོང་གི་ཐོག་ནས་འགོ་�ེད་གཅིག་བ�ོ་གཞག་



ཧོ་ཟེ 

�ེད་�་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེ་ཚ�་�ར་ཡང་རང་�ལ་�་ཡར་�ས་�ན་�མ་ཚ�གས་པར་འ�ར་�་ཡིན་ནོ། ཡེཛ་རིལ་
�ི་ཉིན་མོ་དེ་ནི་ཉིན་མོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་འ�ར༎  

ཧོ་ཟེ 2 

1དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ན་�ོགས་�མས་ལ། དཀོན་མཆོག་གི་མི་འབངས་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་བ�ེ་བ་གནང་བའི་མི་རིགས་ཞེས་འབོད་ཅིག།  

དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བའི་གྷོ་མེར་དང་ཨིསི་�ཨཱེལ།  

2�ེ་ངའི་�་�ག་�མས། �ོད་ཚ�ས་རང་གི་མ་ལ་�་བ་འཐེན་ཞིག། ད་ནི་མོ་ངའི་�ང་མ་མ་ཡིན་ཏེ། ངའང་མོའི་�ོ་
མ་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་མོ་ལ། ལོག་གཡེམ་དང་�ད་ཚ�ང་མའི་ལས་�ངས་དགོས་པའི་�་བ་འཐེན་ཞིག 
3དེ་མིན་མོ་རང་�ེས་པའི་�ས་�་གཅེར་�ར་ཡོད་པ་བཞིན། ངས་མོ་གཅེར་�ར་བཞག་�་ཡིན། མི་མེད་�ང་�ོང་
�མ་པོ་བཞིན་�་བཟོས་ཏེ། མཐར་མོ་ཁ་�ོམ་ནས་ཤི་བར་འ�ར། 4-5ངས་མོའི་�་�ག་�མས་ལ་བ�ེ་བ་མི་�ེད་
དོ། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་དག་ནི་�ེལ་དང་ངོ་ཚ་མེད་པའི་�ད་འཚ�ང་མའི་�་�ག་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། ཡང་མོ་
རང་གིས་�ས་པ། ང་ངའི་�ིང་�ག་ཚ�འི་�ེས་�་འ�ོ་གི་ཡིན། དེ་ཚ�འི་ང་ལ་ཁ་ཟས་དང་�་དང་། བལ་དང་རས་
ཆའི་�ོན་གོས་དང་། �ར་�མ་དང་�ན་ཆང་སོགས་�ེར་ཡོང་། 6ད་ངས་མོ་ཚ�ར་མའི་ར་བས་བ�ོར་ཏེ་�ིག་པ་
ཞིག་�ིག་ནས་མོའི་འ�ལ་ལམ་བཀག་�་ཡིན། 7དེ་�ེས་མོ་རང་གི་�ིང་�ག་ཚ�འི་�ེས་�་�ག་ནས་�ང་དེ་ཚ�་
བ�ང་མི་�བ་བོ། མོས་དེ་ཚ�་འཚ�ལ་�ང་མ་�ེད་དོ། མཐར་མོས། ད་ང་ནི་རང་གི་ཐོག་མའི་�ོ་ཡོད་སར་�ིར་ལོག་
�ེད་�ི་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་�ས་�ི་གནས་�ངས་དེ་ནི་ད་�་བས་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། 8མོས་བྷལ་ལ་མཆོད་
པའི་འ�་དང་། �ན་ཆང་དང་། �ར་�མ་དང། གསེར་སོགས་གཏེར་མཁན་ང་ཡིན་པ་དེ་མོས་ངོས་ལེན་�་བཞིན་
མེད། 9ད་ངས་�ོན་ཐོག་�་བའི་�ས་�་འ�་དང་། �ན་ཆང་དང་། དེ་བཞིན་མོ་ལ་�ོན་གོས་�ེར་བའི་བལ་དང་
རས་ཆ་སོགས་�ིར་ལེན་�་ཡིན་ནོ། 10མོའི་�ིང་�ག་ཚ�འི་མ�ན་�་ངས་མོ་ལ་གཅེར་�ར་�ེད་�བས། �ས་�ང་
མོ་ལ་ངའི་ལག་པ་ནས་�བས་མི་�བ། 11ཡང་མོའི་ལོ་དང་�་�ས་སོ་སོའི་�ས་�ོན་ཁག་དང་། གཞན་ཡང་ངལ་
གསོ་བའི་ཞག་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་�ི་�ས་�ོན་ཚང་མ་ངས་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན། 12མོའི་�ིང་�ག་ཚ�ས་ང་ལ་
�ེར་བའི་�་ཆ་ཡིན་ཞེས་མོས་ཟེར་བའི་�ན་ཤིང་དང་སེ་ཡབ་ཤིང་�མས་ངས་མེད་པར་�ེད་�་ཡིན། ངས་མོའི་
ཞིང་དེ་�མས་དབེན་གནས་�་བཅོས་�་ཡིན། ནགས་�ི་སེམས་ཅན་�མས་�ིས་དེ་དག་མེད་པར་�ེད་པར་
འ�ར། 13ཡང་མོས་བྷལ་ལ་བ�ག་�ོས་བ�ག་ནས། �ན་ཆ་གོན་ནས་རང་གི་�ིང་�ག་ཚ�འི་�ེས་�་འ�ངས་ཏེ། 
ང་ལ་བ�ེད་པའི་ཉེས་ལན་�། ངས་མོ་ལ་ངེས་པར་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ག�ངས་ཡོད༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་�གས་བ�ེ་གནང་བ།  



ཧོ་ཟེ 

14དེ་བས་ན་ངས་མོ་འ�ོག་�ོང་�་འ�ིད་དེ་�མས་བ�ེའི་གཏམ་བ�ོད་ཅིང་མོའི་སེམས་�ར་བ�ར་�བ་པ་�་
�་ཡིན། 15མོའི་�ན་ཚལ་�མས་�ིར་ལོག་�ད་དེ། དཀའ་ངལ་�ི་�ང་གཤོང་ཞེས་པ་དེ་རེ་བའི་�ོ་ཞིག་�་བཅོས་
�་དང་། �ར་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཞིང། ལང་ཚ�་དར་བའི་�ས་�་མོས་ངའི་ཁ་ལ་ཉན་པ་བཞིན། གནས་དེར་མོས་
�ར་ཡང་ངའི་ཁ་ལ་ཉན་ནོ། 16མོས་�ར་ཡང་ང་ལ་རང་གི་�ོ་ཞེས་འབོད་པ་མ་གཏོགས་རང་གི་བྷལ་ཞེས་ནམ་
ཡང་འབོད་མི་ཡོང་། 17ངས་མོའི་ཁ་ནས་བྷལ་�ི་མིང་དེ་ནམ་ཡང་བ�ོད་མི་བ�ག་གོ 18�བས་དེར་ངས་ནགས་
�ི་སེམས་ཅན་དང་འདབ་ཆགས་ཚ�ར། ངའི་མི་འབངས་�མས་ལ་གནོད་འཚ�་�ས་མི་ཆོག་པའི་དམ་བཅའ་�ེད་
�་ཡིན། ངས་རལ་�ི་དང་ག�་ལ་སོགས་པའི་དམག་གི་གོ་མཚ�ན་ཚང་མ་�ལ་ནས་མེད་པར་�ེད་དེ། ངའི་མི་
འབངས་�མས་ཞི་བདེ་�ིང་འཇགས་�་གནས་བ�ག་�་ཡིན། 19�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་ངས་�ོད་ལ་རང་གི་�ང་མར་
ངོས་འཛ�ན་ཞིང་། ངས་�ོད་རང་ལ་བདེན་པ་དང་དམ་ཚ�ག་གཙང་མ་�་�་ཡིན། �ན་�་བ�ེ་ག�ང་དང་�ིང་�ེ་
�ེད་དེ། �ས་གཏན་�་བདག་འཛ�ན་�ེད་�་ཡིན། 20ངས་�ོད་ལ་རང་གི་�ང་མར་ངོས་ལེན་�ས་པའི་དམ་
བཅའ་དེ་�ང་ཞིང་། �ོད་ནས་�ང་ང་ལ་རང་གི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཞེས་ངོས་འཛ�ན་�ེད་པར་འ�ར། 21-

22�བས་དེར་ངའི་མི་འབངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོན་ལམ་ལ་ངས་ལན་�ད་དེ། ངས་ས་གཞིར་ཆར་�་འབེབས་ཤིང་། 
འ�་དང་�ན་ཆང་དང་�ར་�མ་སོགས་འཕེལ་�ས་�ང་ངོ་། 23ངས་རང་གི་མི་འབངས་�མས་�ལ་�་གཞིས་
�གས་པར་�ས་ཤིང་དེ་དག་ཡར་�ས་གོང་�་འཕེལ་བར་འ�ར། དེ་�་ལོ་�་ཧ་མ་ཞེས་པའི་མི་�མས་ལ་ངས་
གཅེས་�ོང་�ེད་�་ཡིན། ལོ་ཨམ་མི་ཞེས་པ་�མས་ལ་ངའི་མི་འབངས་�་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�་དང་། དེ་ཆོས་�ང་
ང་ལ་རང་གི་དཀོན་མཆོག་�་ངོས་ལེན་�ེད་�་ཡིན་ནོ༎  

ཧོ་ཟེ 3 

ཧོ་ཟེ་དང་�ད་མེད་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བ།  

1ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། �ིང་�ག་གཞན་དང་ལོག་གཡེམ་�ས་པའི་�ོད་�ི་�ང་མ་དེའི་�ར་ཡང་
�ར་སོང་ནས་མོ་ལ་བ�ེ་བ་�ོས་ཤིག ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གི་�་�ེན་གཞན་ལ་�ོ་བཅོལ་ཏེ། དེ་ཚ�འི་�་འ�ར་�ན་
འ�མ་�མ་པོའི་མཆོད་འ�ལ་ �་འ�ར་�ན་འ�མ་�མ་པོའི་མཆོད་འ�ལ: �ོན་ཐོག་གི་�་�ེན་ལ་�ན་འ�མ་
�མ་པོའི་མཆོད་པ་འ�ལ་�ོལ་ཡོད་ཅིང་། དེ་�ར་མཆོད་འ�ལ་�ེད་པའི་འ�བ་འ�ས་�་ལོ་ཐོག་བཟང་པོ་�ིན་
པའི་རེ་འདོད་�ེད་�ོལ་ཡོད་དོ། �ས་�ང་། ངས་ད་�ང་ཁོ་ཚ�ར་བ�ེ་བ་�ས་པ་བཞིན། �ོད་ནས་�ང་མོ་ལ་བ�ེ་
བ་དེ་�ར་�ེད་དགོས་ག�ངས་སོ། 2ངས་མོའི་�་རིན་�་ད�ལ་�མ་�་བཅོ་�་དང་། ནས་ཀི་ལོ་གྷ་རམ་ ༡༥༠ 
�ེར་ནས་ཉོས་པ་ཡིན། 3ཡང་ངས་མོ་ལ། ལོག་གཡེམ་མ་�ས་པར་�ན་རིང་བར་ངའི་དོན་�་�ག་དགོས་ཏེ། དེའི་
རིང་�་ངས་�ང་མོ་ལ་�ག་�་ཡིན་ཞེས་�ས་ཡོད། 4ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ལ་�ལ་པོ་དང་འགོ་�ེད་སོགས་
མེད་པར། དེ་བཞིན་དམར་མཆོད་དང་། དམ་པའི་�ོ་རིང་དང་། གཞན་ཡང་�་འ�་དང་མོ་�ེན་སོགས་གང་ཡང་
མེད་པར་�ས་�ན་རིང་པོའི་བར་�་གནས་དགོས་ཤིང་། 5འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་རང་གི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དང་། �ལ་པོ་�་བིད་�ི་ག�ང་བ�ད་�ི་�ོགས་�་�ར་ཡང་�ོ་བ�ར་བའི་�ས་ཤིག་



ཧོ་ཟེ 

ཡོང་�་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་ནས། ཁོང་ནས་གནང་�ིན་བཟང་པོའི་�ིན་�བས་ཐོབ་
པར་འ�ར་རོ༎  

ཧོ་ཟེ 4 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་�ོན་བ�ོད་གནང་བ།  

1�ལ་འདིའི་མི་མང་�མས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོན་བ�ོད་ཞིག་གནང་བ། �ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཁོང་གི་གང་
ག�ང་ས་པར་ཉོན་ཞིག �ལ་�ི་ནང་�་བདེན་པ་དང་བ�ེ་བ་མེད་དོ། མི་མང་ཚ�ས་ང་ལ་དཀོན་མཆོག་ངོས་
འཛ�ན་མི་�ེད་དོ། 2དེ་ཚ�ས་དམ་བཅའ་�ས་�ང་དེ་བཞིན་བ�ི་�ང་མི་�ེད་དོ། �ན་�་ཞིང་�ོག་གཅོད་�ས་པ་
དང་། �་བ་དང་། གཞན་ཡང་ལོག་གཡེམ་དང་། �ོག་གཅོད་�་མ�ད་ནས་�ས་པའི་�ིམས་འགལ་�ི་ལས་ངན་
གང་མང་འཕེལ་ལོ། 3�ལ་�ི་�་�་�མ་ཞིང་དེར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་དང་། འདབ་ཆགས་དང་ཉ་ལ་སོགས་
པའི་�ོག་ཆགས་ཚང་མ་ཤི་བར་འ�ར༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་མ་�མས་ལ་�ོན་བ�ོད་གནང་བ།  

4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། �ས་�ང་མི་མང་ལ་�ོན་བ�ོད་�ེད་པའམ་ཁ་བ�ངས་མ་བཏང་ཞིག 
འོན་�ང་ངས་�ོད་ཚ�་�་མ་�མས་ལ་�ོན་བ�ོད་�་�་ཡིན། 5�ོད་ཚ�ས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ནོར་འ�ལ་�ས་
ཡོད། �ང་�ོན་པ་ཚ�ས་�ང་�ོད་ལས་�ང་ལེགས་པར་�ས་མེད། ངས་�ོད་ཚ�འི་ཨ་མ་ཨིསི་�ཱཨེལ་དེ་�་མེད་
གཏོང་�་ཡིན། 6ངའི་མི་འབངས་ཚ�ས་ང་ལ་ངོས་འཛ�ན་མ་�ས་པ་ཡིན་པས། དེ་དག་ཡོངས་�་འཇིགས་�་ཡིན། 
དེ་བཞིན་�ོད་ཚ�་�་མ་ཚ�ས་�ང་ང་ལ་ངོས་འཛ�ན་མ་�ས་པར། ངའི་�ོབ་�ོན་ལ་ཁས་མ་ལེན་ནོ། དེར་བ�ེན་
ངས་�ོད་ཚ�་ལ་ཁས་ལེན་�་མིན་པ་དང་�ོད་ཚ�འི་�་�མས་ལ་ངའི་�་མར་ངོས་འཛ�ན་མི་�ེད་དོ། 7�ོད་ཚ�་�་མ་
�མས་�ི་ཁ་�ངས་ཇི་ཙམ་མང་བ་དེ་ཙམ་�ོད་ཚ�འི་ང་ལ་�ོལ་བའི་�ིག་པ་མང་ངོ་། ངས་�ོད་ཚ�འི་�ན་�གས་
དེ་ངོ་ཚའི་�་ཞིག་�་འ�ར་བར་�ེད་�་ཡིན། 8ངའི་མི་འབངས་�ི་�ིག་པའི་�ོ་ནས་�ོད་ཚ�་�ག་པོར་འ�ར་བ་
དང་། དེའི་�ིར་དེ་དག་གི་�ིག་པ་མང་བར་�ེད་པར་�ོད་ཚ�ས་འདོད་དོ། 9དེར་བ�ེན་མི་མང་�ིངས་དང་
མ�ངས་པར་�ོད་ཚ�་ལའང་ཉེས་པ་འཕོག་ངེས་ཤིང་། ངས་�ོད་ཚ�་ལ་ཉེས་པ་གཏོང་�་ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�འི་
�་�ོད་ངན་པའི་རིན་པ་འཇལ་བ�ག་�་ཡིན། 10�ོད་ཚ�ས་མཆོད་འ�ལ་�ི་�ས་ནས་རང་གི་ཐོབ་�ལ་དེ་ཟ་
�ང་མ་ཚ�མ་པ་དང་། དེ་བཞིན་རིགས་བ�ད་འཕེལ་བའི་�་སོགས་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་�ང་། �ོད་ཚ�ར་�་�ག་
�ང་མི་ཡོང་། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ངོ་ལོག་�ས་ཏེ། �་གཞན་�ི་�ེས་�་འ�ངས་སོ༎  

�ི་པའི་�་�ེན་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་�ོགས་�ོར་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོན་བ�ོད་གནང་བ།  

11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། �ན་ཆང་གསར་�ིང་གཉིས་ཀས་ངའི་མི་འབངས་�མས་�ི་འཚ�ར་�ང་
མེད་པར་�ེད་ཡོད། 12དེ་ཚ�ས་ཤིང་�མ་�་ཞིག་ལ་བཀའ་དགོངས་�ས་ཤིང་། འཁར་�ག་གཅིག་གིས་དེ་དག་ལ་



ཧོ་ཟེ 

བཀའ་བ�ོས་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ངས་སོ། �ད་མེད་�ད་ཚ�ང་མ་ཞིག་�ོ་གཞན་ཚ�འི་�ེས་�་འ�ངས་བ་
བཞིན། དེ་ཚ�ས་�་�ེན་གཞན་ཚ�འི་�ེས་�་འ�ངས་སོ། 13རི་�ེ་�ལ་�ི་གནས་དམ་པར་དེ་ཚ�ས་དམར་མཆོད་
འ�ལ་བ་དང་། �ོན་ཤིང་མཐོ་ལ་ཡལ་འདབ་�ས་པ་དང་། བསིལ་�ིབ་�ིན་པའི་ཤིང་�ོང་�མས་�ི་འོག་�་རི་
བོ་�མས་�་�ོས་བ�ག་པས། དེའི་�ེན་�ིས་�ོད་ཚ�འི་�་མོ་�མས་�ིས་�ད་འཚ�ང་མའི་ལས་�ེད་པ་དང་། དེ་
བཞིན་མནའ་མ་ཚ�ས་�ང་ལོག་གཡེམ་�ེད་དོ། 14འོན་�ང་ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཆད་པ་མི་བཅད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན་
�ོད་ཚ�་རང་ཉིད་�་ཁང་གི་�ད་འཚ�ང་མ་ཚ�འི་�ར་�ིན་ནས �་ཁང་གི་�ད་འཚ�ང་མ: ལོ་ཐོག་དང་མི་བ�ད་
འཕེལ་�ས་ཡོང་�ིར་བ�ེན་བ�ར་�ེད་སའི་�་ཁང་ཁག་ལ་དེ་�་�འི་�ད་འཚ�ང་མ་�མས་ཡོད་དོ། ཡང་དེ་ཚ�་
དང་�ས་འ�ེལ་�ས་ན་ལོ་ཐོག་དང་�ོ་�གས་སོགས་འཕེལ་�ས་ཡོང་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ་དང་། ཀ་ནན་པའི་
�་ཁང་ཁག་ལ་དེ་�་�འི་�ོལ་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་མཉམ་�་འ�ོགས་ནས་�ི་པའི་�་�ེན་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ི་
ཡོད་དོ། དེ་ཡང་ལེགས་བཤད་ལས་ག�ངས་པ་བཞིན། འཚ�ར་�ང་མེད་པའི་མི་�ེ་འཇིགས་པར་འ�ར་རོ། 15�ོད་
ཚ�་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་དང་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་�ང་། ཡ་�་�་ནི་དེ་�ར་ཉེས་ཅན་མ་ཡིན་ཤོག། གྷིལ་�ལ་
ལམ་བྷེ་ཐ་བེན་�་བ�ེན་བ�ར་མ་�ེད་ཅིག། ཡང་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་བ�ོད་དེ་མནའ་མ་�ེལ་
ཞིག 16ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ནི་བ་�གས་བཞིན་�་�་�གས་ཆེ་བས། ངས་དེ་ཚ�་ལ་�ག་�་བཞིན་�་�་ཁར་
འ�ིད་དེ་ཇི་�ར་འཚ�་�ོང་�ེད་�བ་བམ། 17ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ལ་�་འ�་སོགས་�ི་ངན་�གས་འཕོག་
ཡོད་པས། དེ་ཚ�་རང་འདོད་བཞིན་�་འ�ོ་�་བ�ག་ཅིག། 18དེ་ཚ�ས་ཆང་རག་མང་པོ་འ�ང་�ེ། �ད་འཚ�ང་མ་
དང་དགའ་མ�ར་ལོངས་�་�ོད་པ་དང་། �ན་�གས་ལས་ངོ་ཚའི་�་ལ་དགའ་བར་�ེད་དོ། 19དེ་ཚ�་�ང་འ�བ་
�ག་པོས་འ�ེར་བ་དང། �ི་པའི་�་�ེན་སོགས་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་བའི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�་ངོ་ཚའི་གནས་�ངས་
�་གནས་དགོས་པར་འ�ར་རོ༎  

ཧོ་ཟེ 5 

1�ེ་�་མ་�མས་�ར་ཉོན་ཞིག། �ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་འདིར་དོ་�ང་�ོས་ཤིག། �ེ་�ལ་པོའི་རིགས་བ�ད་
�མས་�ར་ཉོན་ཞིག། �ོད་ཚ�ས་�ལ་བཞིན་�ིམས་གཅོད་�ེད་དགོས་�ང་དེ་བཞིན་མ་�ས་པས། �ོད་ཚ�འི་ཐོག་
�་�ིམས་འཕོག་ངེས་སོ། �ོད་ཚ�་མིཛ་�ཱ་�་�ིད་དང་། རི་བོ་ཏ་བྷོར་�་བ�མ་པའི་�་བར་�ར་ཡོད། 2�ོང་�ེར་
ཨ་ཀ་སི་ཡ་�་�ོད་ཚ�་ནི་གཞན་ལ་བ�་བའི་�ིར་ས་དོང་གཏིང་རིང་པོར་འ�ར་ཡོད་དོ། ངས་�ོད་ཚ�་ཚང་མར་
ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། 3ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་གནས་�ངས་ངོ་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་ངས་ཤེས་པས། མོ་ང་ནས་གབ་མི་
�བ། མོ་ནི་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་ཞིང། མོའི་�ལ་མི་�མས་ནི་ང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་འོས་པ་མེད་དོ༎  

ཧོ་ཟེས་�ད་ཚ�ང་མའི་ལས་�ི་�ོར་ཟོན་བ�་བཏང་བ།  

4དེ་ཚ�འི་�་�ོད་ངན་པའི་�ེན་�ིས་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་�ོ་བ�ར་མི་�བ་བོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�འི་
བ�ད་ལ་�ད་ཚ�ང་མའི་ལས་�ི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོས་འཛ�ན་མ་�ས་སོ། 5ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
ང་�ལ་�ིས་རང་ལ་དཔང་པོ་�ེད་དོ། དེའི་�ིར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ིག་པའི་ནང་�་�ང་བ་དང་། མཽ་མཉམ་�་ཡ་�་�་



ཧོ་ཟེ 

ཡང་�ང་ངོ་། 6དེ་ཆོས་རང་གི་ར་�ག་དང་�གས་བཅས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་བར་
འ�ེར་ནའང་། དེས་དེ་ཚ�་ལ་ཕན་ཐོག་གང་ཡང་�ང་མི་ཡོང་། དེ་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�ེད་མི་ཡོང་། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་
གིས་དེ་ཚ�ར་�ངས་ཡོད་དོ། 7དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་ཚ�ག་ལོག་པར་�ེད་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�་�་
�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མ་ཡིན་ནོ། དེའི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�་དང་དེ་ཚ�འི་ས་ཞིང་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་�ར་�་
མེད་པར་འ�ར༎  

ཡ་�་�་དང་ཨིསི་�ཨཱེལ་དམག་འཐབ་པ།  

8གྷི་བི་�ཱ་�་དམག་�ང་�ད་ཅིག། ར་�ཱ་�་ཉེན་བ�་བཏང་ཞིག། བྷེ་ཐ་བེན་�་དམག་གི་�ད་�ོབ་ཅིག། �ེ་བྷེན་
ཡ་མིན་པ་�མས་�ེ་འ�ིད་�ོས་ཤིག། 9�ིམས་གཅོད་�ི་ཉིན་དེ་�ེབས་བཞིན་ཡོད་པ་དང། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་
�ོངས་པར་འ�ར་ཞིང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་�ི་�ོད་�་འདི་ནི་ངེས་པར་འ�ང་བར་འ�ར། 10གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ང་ནི་�ོ་བཞིན་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། ཡ་�་�འི་འགོ་དཔོན་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་བཙན་
འ�ལ་�ས་ནས་དེ་ཚ�་ནས་ས་ཞིང་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་ཡོད། དེའི་�ེན་�ིས་ངས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་�་ལོག་�ར་ཆད་
པ་གཏོང་�་ཡིན། 11ཨིསི་�ཱཨེལ་ནི་མནར་གཅོད་ནང་�ད་ཡོད་པ་དང་། རང་ལ་བདག་པའི་ཞིང་དེ་བོར་ཡོད་དོ། 
གང་ལ་ཟེར་ན། རོགས་�ེད་མ་�བ་མཁན་�་འ�་ཚ�འི་�ེས་�་འ�ངས་བར་�་�གས་�ས་སོ། 12ངས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་ཐོག་�་�ེན་ངན་འ�ེར་ཡོང་�་དང་། ཡ་�་�འི་མི་མང་�མས་འཇིགས་པར་�་�་ཡིན། 13ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ིས་རང་གི་ནད་དང་། ཡ་�་�ས་རང་གི་�་�མས་མཐོང་�བས། དེ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ིས་ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་
ཆེན་པོའི་སར་རོགས་�ི་�ིར་མི་�མས་བཏང་ངོ་། འོན་�ང་དེས་�ག་གསོ་མ་�བ་པ་དང་། �་ཡང་གསོ་བར་�ེད་
མ་�བ་བོ། 14ང་ནི་སེང་གེ་�་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�འི་མི་མང་ཐོག་�་འཐབ་�་ཡིན། ང་རང་ཉིད་�ིས་དེ་
ཚ�་ལ་�མ་�ར་�མ་�ར་བཟོས་ནས་�ོད་�་ཡིན། ངས་དེ་ཚ�་ལ་འ�ད་�བས། དེ་ཚ�་ལ་�ས་�ང་�བས་མ་�བ་བོ། 
15དེ་ཚ�ས་རང་གི་ཉེས་�ིག་ལ་ངོས་ལེན་�ས་ནས་ང་ལ་མ་འཚ�ལ་བར་�། ངས་རང་གི་མི་འབངས་�མས་ལ་
�ངས་�་ཡིན། ཅིག་�ེད་ན་དེ་ཚ�ས་རང་ལ་དཀའ་ངལ་�ང་�བས་ང་ལ་འཚ�ལ་ཐབས་�ེད་པར་འ�ར༎  

ཧོ་ཟེ 6 

མི་མང་གི་�ན་�ི་འ�ོད་བཤགས།  

1མི་མང་�མས་�ིས། ཤོག་ལ། ང་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་ལོག་པར་�འོ། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་�ས་ཡོད་
དོ། འོན་�ང་ཁོང་རང་ཉིད་�ིས་ང་ཚ�་ལ་ངེས་པར་�ག་གསོ་བ་གནང་ཡོང་། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་�་བཟོས་ཡོད་པས། 
འོན་�ང་ཁོང་གིས་ང་ཚ�འི་�་ལ་�་རས་�ི་བ�མ་པར་གནང་ཡོང་། ཡང་ན་གནང་མི་ཡོང་ངམ། 2ཞག་གཉིས་
ག�མ་�ི་ཐོག་ཁོང་གིས་ང་ཚ�་ལ་�ར་�་གསོན་པོ་མཛད་གནང་ཡོང་། ང་ཚ�་ཁོང་གི་�ང་�་གསོན་པོར་འཚ�་བར་
འ�ར། 3ཤོག་ལ། ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་ངོ་ཤེས་དགོས། ཁོང་ཕེབས་�་ནི་ཇི་�ར་ཉི་
མ་ཤར་བ་ངེས་གཏན་ཡོད་པ་�ར་ཁོང་ཕེབས་ཡོང་། ཁོང་ང་ཚ�འི་�ར་ཆར་�ས་བཞིན་ས་གཞི་�ང་བ་�ར་



ཧོ་ཟེ 

མཐའ་མའི་ཆར་�་བཞིན་ཕེབས་�་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 4འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཨིསི་
�ཱཨེལ་དང་ཡ་�་�་�ོད་གཉིས་ལ་ཅི་�འམ། �ོད་�ི་ངའི་ཆེད་�་�མས་བ�ེ་ནི་�་�ོའི་�ག་པ་དང་ཟིལ་པ་�ར་
ཡལ་བཞིན་ཡོད། 5དེའི་�ེན་�ིས་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་ངའི་�ང་�ོན་པ་ཚ�འི་�ོ་ནས་�མ་�ར་�མ་�ར་བཅད་པ་ཡིན། 
ངས་ངའི་ཁ་ཡི་བཀའི་�ོ་ནས་�ོད་ཚ�་ལ་བསད་པ་ཡིན། ངའི་�ིམས་ནི་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་�ོག་འ�གས་པ་�ར་
ཤར་ཡོད་དོ། 6གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ནི་དམར་མཆོད་ལ་མ་ཡིན་�ིང་�ེ་ལ་འདོད་དོ། �ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་ལས་
ངའི་མིས་ང་ལ་ངོ་ཤེས་པར་འདོད་དོ། 7འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ཨ་དམ་�ར་ངའི་ཞལ་ཆད་དང་འགལ་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�ས་
ང་ལ་དད་ལོག་�ས་སོ། 8གྷིིལ་ཨད་ནི་མི་ངན་�མས་�ི་�ོང་�ེར་ཡིན་པ་དང་དེ་ནི་�ོག་གཅོད་མཁན་�ི་གང་
ཡོད་དོ། 9�་མ་�མས་ནི་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་མཁན་ཇག་པ་�ར་མི་ཞིག་ལ་�ག་ནས་བ�ད་དོ། དེ་ཚ�ས་ཤེ་ཀེམ་�ི་
ལམ་�་�ོག་གཅོད་�ི་ལས་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཤེས་བཞིན་�་ངན་ལས་�ེད་དོ། 10ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ིམ་ཚང་
ནང་�་ངས་ཞེད་�ང་ཚ་པོ་ཞིག་མཐོང་�ང་། ངའི་མི་འབངས་�ིས་�་འ�་�མས་ལ་མཆོད་ནས་རང་ཉིད་ལ་མི་
གཙང་བ་བཟོས་ཡོད་དོ། 11�ེ་ཡ་�་�་�ོད་�ི་གང་�ས་པ་དེའི་ཆེད་�་�ོད་ལ་ཆད་པ་གཏོང་�འི་�ས་ཚ�ད་
ཤིག་གཏན་འབེབས་�ས་ཡོད༎  

ཧོ་ཟེ 7 

1ངས་ག་�ས་ཡིན་�ང་ངའི་མི་འབངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ིི་ནད་�ག་གསོ་བ་དང་། �ར་ཡང་ཡར་�ས་�ན་�མ་
ཚ�གས་པ་བཟོ་བར་འདོད་�བས། དེ་ཚ�འི་�ོད་ངན་དང་ལས་ངན་པ་ཤ་�ག་མཐོང་བཞིན་འ�ག དེ་ཚ�ས་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལ་མགོ་བ�ོར་གཏོང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ིམ་�མས་�ོར་ནས་བ�་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་�་ལམ་�ེང་�་མི་
�མས་ལ་བཅོམ་�ི་ཡོད་དོ། 2ངས་དེ་ཚ�འི་ངན་ལས་ཚ�་�ན་གསོ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དེ་ཚ�ས་བསམ་�ོ་བཏང་གི་མེད་
པ་དང་། དེ་ཚ�་རང་གི་�ིག་པས་དེ་ཚ�་ལ་བ�ོར་ནས་ཡོད། དེ་ཚ�འི་ལས་�མས་�ན་�་ངའི་མ�ན་�་ཡོད༎  

ཕོ་�ང་ནང་�་�ས་ངན་བ�མས་པ།  

3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། མི་�མས་�ི་�ས་ངན་བ�མས་ནས་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་དཔོན་པོ་�མས་
ལ་བ�་�ིད་�ེད་དོ། 4དེ་ཚ�་ཚང་མ་ལོག་གཡེམ་པ་ཡིན། དེ་ཚ�་ནི་བག་ལེབ་བཟོ་མཁན་�ི་ཐབ་ཚ་པོ་དང་འ�འོ། 
བག་ལེབ་བཟོ་མཁན་�ི་�ོ་ཞིབ་དེ་�ར་མ་ལངས་བར་�་མེ་དེ་ད�ག་མི་དགོས་སོ། 5དགའ་�ོན་�ི་ཉིན་མོར་ང་
ཚ�འི་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་�མས་ལ་�ན་ཆང་གིས་ར་བཟི་བ�ག་ནས་�ེན་པ་བཟོས་སོ། 6དེ་ཚ�འི་�ས་
ངན་ནི་ཐབ་�ར་འབར་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་ཁོང་�ོ་མཚན་གང་འབར་བ་དང་། དེ་ནི་�་�ོའི་མེ་དང་འ�་བ་འབར་
རོ། 7དེ་ཚ�འི་�ོ་བ་མེ་�ར་འབར་�བས། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ིད་�ོང་པ་�མས་མེད་པར་�ེད་པ་དང་། གཅིག་�ེས་
གཉིས་མ�ད་�ི་དེ་ཚ�ས་�ལ་པོ་�མས་བསད་དོ། འོན་�ང་�་ཞིག་གིས་�ང་ང་ལ་�བས་�ོགས་�ི་�ོན་ལམ་མ་
འདེབས་སོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་དང་མི་རིགས་�མས།  



ཧོ་ཟེ 

8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ནི་གཞོག་གཅིག་ཚ�ས་པའི་བག་ལེབ་དང་འ�འོ། དེ་
ཚ�འི་མཐའ་འཁོར་�་ཡོད་པའི་མི་རིགས་�མས་ལ་�ོ་བཅོལ་�ི་ཡོད་དོ། 9�ི་�ལ་བ་�མས་�ིས་དེ་ཚ�འི་�ོབས་
�གས་དེ་འ�ོག་པ་དེ་ཚ�ས་མི་ཤེས་པ་དང་། མགོ་ལ་�་དཀར་ཆགས་པ་མཐོང་ན་ཡང་། རང་གི་མཐའ་མ་དེ་ཉེ་
བར་�ེབས་པ་མ་ཤེས་པའི་མི་�ན་དང་འ�་བ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ང་ཡོད་དོ། 10ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་རང་གི་ང་�ལ་�ིས་
རང་ལ་དཔང་པོ་�ེད་དོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་མ་ལོག་པ་དང་
ཁོང་ལ་མི་འཚ�ལ་ལོ། 11ཨིསི་�ཱཨེལ་ནི་ཤེས་རབ་མེད་པའི་�ག་རོན་�ར་འ�འོ། རོགས་�ི་�ིར་�ོན་�་ཨི་ཇིབ་
དང་དེ་�ེས་ཨ་�ར་ལ་བོས་པར་�གས་སོ། 12འོན་�ང་དེ་ཚ�་འ�ོ་བའི་�བས་�་�་དང་འ�་བ་དེ་ཚ�ར་འ�ས་
པར་�ིད་ཞིག་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་བ�མ་�་ཡིན། ངས་དེ་ཚ�འི་ངན་པའི་ཚབ་�་ཉེས་པ་གཏོང་�་ཡིན། 13ང་ལ་
�ངས་ནས་ངོ་ལོག་�ས་པའི་དེ་ཚ�་བ�་མི་ཤིས། དེ་ཚ�་ངེས་པར་འཇིགས་པར་འ�ར། ངས་དེ་ཚ�་ལ་�བས་པར་
འདོད་�ང་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ན་�ི་མཆོད་འ�ལ་�ས་སོ། 14དེ་ཚ�ས་ང་ལ་�ིང་ནས་འབོད་�ི་མེད་དོ། འོན་�ང་
རང་གི་ཉལ་�ིའི་ཁར་�ེ་ངག་འདོན་པ་དང་། དེ་ཚ�་འ�་དང་�ན་ཆང་གི་ཆེད་�་�ོན་ལམ་འདེབས་པའི་�བས་
�། �ི་པ་�ར་རང་ཉིད་ལ་གཤག་གོ། དེ་ཚ�་ཇི་�ར་ངོ་ལོག་པ་ཡིན་ནོ། 15ངས་དེ་ཚ�་ལ་འཚ�་�ོངས་�ས་ནས་
�ོབས་ཆེན་བཟོས་པ་ཡིན། འོན་�ང་ངའི་�ེང་དེ་ཚ�ས་འཆར་གཞི་ངན་པ་བཏིང་བཞིན་ཡོད་དོ། 16དེ་ཚ�་ང་ནས་
ཕར་ལོག་�ེ་�ོབས་�གས་མེད་པའི་འ�་�འི་�ེས་�་�་མ�ད་འ�ངས་བ་དང་། དེ་ཚ�་ནི་�ོག་པའི་ག�་དང་
འ�་བ་�ོས་འཁེལ་�ེད་མ་�བ་པ་འ�ར་ཡོད། དེ་ཚ�འི་འགོ་དཔོན་�མས་ང་�ལ་�ི་གཏམ་བཤད་པའི་�ེན་�ིས་
འདི་ཚ�་ལ་འཆི་བ་�ག་པོ་ཡོང་བ་དང། ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་གད་མོ་བགད་བར་འ�ར་རོ༎  

ཧོ་ཟེ 8 

ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་ཚ�ས་�་འ�ར་མཆོད་པའི་�ེན་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོན་བ�ོད་གནང་བ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། �ང་�ད་ཅིག། ད�་བོ་�མས་�ལ་�ི་�ེང་�་�ག་�ར་མར་མཐོ་གཤོག་
�བ་བཞིན་འ�ག ངའི་མི་འབངས་�ི་ང་དང་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་ཡོད་ཅིང་། ངའི་བཀའ་�ིམས་
ལ་ངོ་ལོག་�ེད་ཡོད་དོ། 2དེ་ཚ�ས་ང་ལ་ཁོ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་དང་དེ་ཚ�་ངའི་མི་མང་ཡིན་ཟེར་ནས་ང་ལ་ངོ་ཤེས་
�ི་ཡོད་ཟེར་བ�ོད་ན་ཡང་། 3གང་བཟང་པོ་ཡིན་པ་དེ་དེ་ཚ�ས་དོར་ནས་ཡོད། དེའི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�འི་ད�་བོས་དེ་
ཚ�་ལ་དེད་པར་འ�ར། 4དེ་ཚ�ས་ང་ལ་མ་ལབ་པར་�ལ་པོ་དང་འགོ་དཔོན་�མས་བ�ོས་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་རང་གི་
གསེར་ད�ལ་ལས་རང་ཉིད་�ི་དོན་�་�་འ�་བཟོས་ནས་རང་གི་ཐོག་�་འཇིག་པ་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 5ས་མར་ཡའི་
�ོང་�ེར་�ི་མི་འབངས་�མས་�ིས་མཆོད་པའི་གསེར་�ི་བེ�་ལ་ངས་�ང་སེམས་�ས་�ི་ཡོད། ང་�ོ་བ་�ག་པོ་
ལངས་ནས་ཡོད། ནམ་བར་ཁོ་ཚ�་མི་གཙང་བར་གནས་སམ། 6ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་ལག་ཤེས་མཁས་པ་ཚ�ས་�་འ�་དེ་
བཟོས་པ་དང་། འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་མ་ཡིན། ས་མར་ཡ་�་མཆོད་པའི་གསེར་�ི་བེ�་དེ་�མ་�ར་བཟོ་བར་
འ�ར། 7དེ་ཚ�ས་�ང་བ�གས་པ་དང། �ང་འ�བ་�ས་པར་�འོ། ཞིང་ཁར་འ�་མ་ཚ�ས་པ་ཡིན་ན་བག་ལེབ་
བཟོས་མ་�བ་བོ། གལ་�ིད་འ�་ཆགས་ན་ཡང་�ི་�ལ་བ་�མས་�ིས་ཟ་བར་འ�ར་རོ། 8ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་རིགས་
གཞན་དང་འ�་བ་ཆག་པའི་ཕན་མེད་�ི་�ོད་�་འ�ར་ཡོད། 9ནགས་�ི་�ང་སེམས་མ�ེགས་�ར། ཨིསི་�ཱཨེལ་



ཧོ་ཟེ 

པ་�མས་རང་གི་ལམ་�་འ�ལ་ལོ། དེ་ཚ�་རང་ཉིད་ཨ་�ར་�་རོགས་�་བར་�ིན་པ་དང་མི་རིགས་གཞན་ཚ�ར་
རང་ཉིད་ལ་�བས་�ིར་�་རིན་�ད་དོ། 10འོན་�ང་ད་ངས་དེ་ཚ�་ལ་གཅིག་�་བ�ས་ནས་ཉེས་པ་གཏོང་�་ཡིན། 
དེ་ཚ�་མ�ོགས་པོ་ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོའི་མནར་གཅོད་�ིས་ཉམས་ང་བར་འ�ར། 11ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ིག་
པ་སེལ་བའི་�ིར་མཆོད་�ི་ཇི་�ར་མང་པོ་བཞེངས་ན་ཡང་། མཆོད་�ིད་དེ་ཚ�་ནི་�ིག་པ་�ས་སའི་ས་གནས་�་
འ�ར་རོ། 12ངས་དེ་ཚ�འི་ཆེད་�་བ�བ་�་མང་པོ་�ིས་པ་ཡིན། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་དེ་ལ་ནམ་ཡང་མ་ཐོས་པའི་�ི་
�ལ་�ར་བ�ིས་སོང་། 13ང་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་བའི་ཤ་�མས་དེ་ཚ�་རང་ཉིད་�ི་ཟའོ། འོན་�ང་ང་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�་ལ་མི་དགའ་འཽ། ད་ངས་དེ་ཚ�འི་ཉེས་�ིག་�ན་གསོས་ནས་ཉེས་པ་གཏོང་�་ཡིན། ངས་དེ་ཚ�་
ལ་ཨི་ཇིབ་�་�ིར་ལོག་བཏང་བར་འ�ར། 14ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཚ�ས་རང་གི་ཆེད་�་ཕོ་�ང་�མས་བཞེངས་
པ་དང་། འོན་�ང་དེ་ཚ�ར་བཀོད་མཁན་ལ་དེ་ཚ�ས་བ�ེད་དོ། ཡ་�་�་པའི་མི་མང་ཚ�ས་�ོང་�ེར་�ི་མཁར་�ོང་
�མས་�ིགས་སོ། འོན་�ང་ངས་མེ་བཏང་ནས་དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་�མས་དང་ཕོ་�ང་�མས་མེས་འཚ�ག་པར་
འ�ར༎  

ཧོ་ཟེ 9 

ཧོ་ཟེས་ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་ཆད་པའི་གསལ་བ�གས་�ེད་པ།  

1�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་རང་གི་�ས་�ོན་�མས་�ི་པ་�ར་�ང་བར་འགོག་ཅིག �ོད་�ིས་རང་གི་དཀོན་མཆོག་
ནས་ཁ་བ�ར་ནས་ཁོང་ལ་དམ་ཚ�ག་མི་གཙང་བ་�ས་ཡོད། �ལ་ཡོངས་�་རང་ཉིད་�ད་འཚ�ང་མ་ཚ�་�ར་�་
���ལ་ལ་བཙ�ང་པ་དང་། ཁོས་�ད་པའི་འ�་དེ་རིན་པ་རེད་བསམ་ནས་དེ་ལ་�ོད་དགའོ། 2འོན་�ང་མ�ོགས་པོར་
འ�་དང་�ར་�མ་མ་�ང་བར་འ�ར། དེར་�ན་ཆང་གསར་པ་ཡོང་བར་མི་འ�ར། 3ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ལ་�་མི་གནས་སོ། འོན་�ང་ཨི་ཇིབ་�་�ིར་ལོག་འ�ོ་དགོས་པ་དང་། ཨ་�ར་�་ཁ་ཟས་མི་
གཙང་བ་ཟ་དགོས་པར་འ�ར། 4�ི་�ལ་�་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ན་ཆང་གི་མཆོད་འ�ལ་བཟོ་མི་
�བ་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་དམར་མཆོད་�ང་ཁོང་གི་�ར་འ�ེར་ཡོང་མི་�བ་བོ། དེ་ཚ�འི་ཁ་ཟས་�ིས་ཟ་མཁན་ཚང་
མར་�ང་པོ་འདོན་སར་ཁ་ཟས་ཟ་བ་�ར། མི་གཙང་བར་ཆགས་པར་འ�ར། དེ་ནི་དེ་ཚ�འི་�ོགས་པ་ཚ�མས་པའི་
ཆེད་�་བེད་�ོད་�ེད་པ་དང་། ཁ་ཟས་དེ་ལས་གང་ཙམ་ཞིག་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�་འ�ལ་
བ་འ�ེར་བར་མི་འ�ར། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ས་བ�ར་�ི་ཆེད་�་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་�ས་�ོན་�ི་
ཉིན་དེ་�ེབས་�བས་དེ་ཚ�ས་དེའི་�བས་�་ཅི་�འམ། 6འཇིགས་པ་དེ་�ེབས་�བས་མི་མང་ཁ་འཐོར་བ་དང་། ཨི་
ཇིབ་པ་�མས་�ིས་དེ་ཚ�ར་མེམ་ཕིསི་�་དེ་ཚ�་ལ་�ེད་པའི་�ིར་བ�ས་པར་�། དེ་ཚ�འི་ད�ལ་�ི་�་ནོར་དང་
གནས་�ོད་�ས་པའི་ཁང་པ་�མས་འཚ�ར་ཤིང་གིས་བཀབ་པར་འ�ར། 7ཉེས་ཆད་�ི་�ས་དེ་�ེབས་ཡོད་པ་དང་། 
མིས་ཐོབ་འོས་པའི་�ས་དེ་�ེབས་ཡོད་པ་དང་། དེ་�མས་�ང་�བས། ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་དེ་ཤེས་�ོགས་�ང་ཡོང་། 
�ོད་ཚ�ས་�ང་�ོན་པ་ནི་�ེན་པ་དང་། �གས་ཉིད་དང་�ན་པའི་མི་ནི་�ོན་པ་རེད་ཟེར་�འོ། �ོད་ཚ�འི་�ིག་པ་
མང་བའི་�ེན་�ིས་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ཧ་ཅང་�ང་ངོ་། 8དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�ང་�ོན་པའི་�ལ་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་མི་མང་ལ་ཟོན་བ�་�ེད་པར་བཏང་�ང་། ང་ག་�་འ�ོ་ཡང་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་�ི�་�ར་�ི་བ�གས་ནས་ཡོད། 



ཧོ་ཟེ 

དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�་ཡང་མི་མང་ཚ�་�ང་�ོན་པའི་ད�་�མས་ཡིན་ནོ། 9གྷི་བི་�ཱ་�་�ང་བ་�ར་དེ་
ཚ�ས་ཧ་ཅང་གི་ལས་ངན་�ེད་དོ། དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�འི་�ིག་པར་�ན་གསོས་ནས་ཉེས་ཆད་གནང་བར་
འ�ར༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ིག་པ་དང་དེའི་འ�ས་�།  

10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ཐོག་མར་�ེད་�བས། དེ་ནི་འ�ོག་�ོང་�་�ེས་པའི་
�ན་འ�མ་�ེད་པ་�ར་�ང་ངོ་། ངས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་མེས་ཚ�་ལ་ཐོག་མར་མཐོང་�བས། རང་གི་ནམ་�ས་�་�ོན་
�་ཚ�ས་པའི་སེ་ཡབ་�ི་འ�ས་�་མཐོང་བ་དང་འ�འོ། འོན་�ང་རི་བོ་པི་ཨོར་�་�ེབས་�བས། དེ་ཚ�ས་བྷལ་ལ་
མཆོད་འགོ་�གས་སོ། དེ་�ེས་དེ་ཚ�ས་གཅེས་པའི་�་འ�་�ར་རང་ཉིད་�ང་ཞེན་ལོག་�་འ�ར། 11ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་གཟི་བ�ིད་ནི་�་�ར་འ�ར་འ�ོ་བ་དང་། �ད་མེད་�་ལ་ཡང་�་�་མ་�ེས་པ་དང་། མངལ་དང་�ན་པ་�ང་
མི་ཡོང། �་�་ཡང་འཁོར་མི་ཡོང་། 12དེ་ཚ�ས་�་�་�ེས་ནས་འཚར་ལོང་�ས་ན་ཡང་། �་�་གཅིག་�ང་གསོན་
པོར་མ་�ས་པར་�ས་ནས་ངས་དེ་ཚ�་འ�ེར་བར་�འོ། ངས་མི་མང་དེ་ཚ�་�ངས་�བས། དེ་ཚ�འི་ཐོག་འཇིགས་
པའི་�་བ་�མས་�ང་བར་འ�ར། 13ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ཁ་�ར་�ི་�ོང་པོ་གསར་པ་ཞིག་དང་འ�་བ་ས་བ�ད་
བཟང་པོར་བ�གས་པ་མཐོང་�ང་། འོན་�ང་ད་�་མོའི་�་�་འཚ�ལ་ཞིང་འཚ�ལ་ཞིང་གསོད་དགོས་པ་ཡིན། 
14�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ེད་�ིས་དེ་ཚ�་ལ་ཅི་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་�ེད་ལ་�་བ་འ�ལ་ལམ། དེ་ཚ�འི་
�ད་མེད་�མས་ལ་རབས་ཆད་མ་བཟོས་རོགས་གནང་། འོ་འ�ང་�་�་ཚ�འི་ཨ་མའི་འོ་མ་�མ་པར་མཛད་རོགས་
གནང་༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ེང་�ིམས་གཅོད་གནང་བ།  

15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། དེ་ཚ�འི་ལས་ངན་ཚང་མ་གྷིལ་�ལ་�་འགོ་�གས་པ་དང་། དེར་ངས་དེ་
ཚ�་ལ་ཞེན་ལོག་�ེད་འགོ་�གས་པ་ཡིན། དེ་ཚ�འི་�ས་པའི་ལས་ངན་�ི་�ིར་ངས་དེ་ཚ�་ལ་ངའི་�ལ་ནས་བཏོན་�་
ཡིན། �ར་ཡང་ངས་དེ་ཚ�་ལ་ནམ་ཡང་�མས་པ་མི་�འོ། དེ་ཚ�འི་འགོ་དཔོན་ཚང་མས་ང་ལ་ངོ་ལོག་�ས་ཡོད་དོ། 
16ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ནི་�་བ་�མས་�མ་ནས་འ�ས་�་མི་ཆགས་པའི་ཤིང་�ོང་�་�་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ར་�་�་
�ེས་མི་ཡོང་། �་�་�ེས་ན་ཡང་དེ་ཚ�ས་གཅེས་པའི་�་�་�མས་ངས་གསོད་�་ཡིན༎  

�ང་�ོན་པས་ཨིསི་�་ཱཨེལ་�ི་�ོར་ལ་�ས་པ།  

17ངས་ཞབས་�ི་�ས་པའི་དཀོན་མཆོག་དེས། རང་གི་མི་འབངས་ལ་ངོས་ལེན་མི་གནང་ངོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་
ཚ�ས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་མེད་པ་དང་། མི་རིགས་གཞན་�ི་�ོད་�་དེ་ཚ�་འ�མས་ནས་འ�ལ་མཁན་�མས་
�ང་བར་འ�ར༎  

ཧོ་ཟེ 10 



ཧོ་ཟེ 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ིམས་�ི་གསལ་བ�གས་གནང་བ།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ནི་འ�ས་�་མང་པོ་ཡོད་པའི་�ན་ཤིང་འ�་བ་དང་། དེ་ཚ�་ཇི་�ར་འཕེལ་�ས་�ང་བ་
དང་དེ་བཞིན་མཆོད་�ི་མང་བར་བཞེངས་སོ། དེ་ཚ�འི་ས་ཞིང་ཇི་�ར་མང་བར་ཐོན་�ེད་འཕེལ་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་
མཆོད་པའི་དམ་པའི་�ོ་རིང་�མས་ད་�ང་མཛ�ས་པོ་བཟོས་སོ། 2དེ་ཚ�འི་སེམས་ནི་གཡོ་�ས་གང་བའི་�ེན་�ིས་
ད་ཆ་དེ་ཚ�འི་རང་གི་�ིག་པའི་ཉེས་ཆད་དེ་ངེས་པར་�་�ོང་དགོས། དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�འི་མཆོད་�ི་�མས་
�ོར་གནང་ཡོང་། ཡང་དེ་ཚ�འི་དམ་པའི་�ོ་རིང་�མས་མེད་པར་མཛད་པར་འ�ར། 3དེ་ཚ�ས་ང་ཚ�་ལ་�ལ་པོ་
མེད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་�ི་མེད་དོ། འོན་�ང་�ལ་པོ་ཡོད་ན་ཡང་ཁོང་
གིས་ང་ཚ�འི་ཆེད་�་ཅི་�ེད་�བ་བམ་ཞེས་�ས་སོ། 4དེ་ཚ�ས་ཚ�ག་�ོང་པ་ལབ་པ་དང་། དམ་བཅའ་�ན་མ་བཟོས་
པ་དང་། ཕན་མེད་�ི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་གོ། �ོ་བའི་ཞིང་ལ་�ག་�་�ེས་པ་�ར་�ིམས་ནི་�ིམས་མེད་པ་�ར་
འ�ར་རོ། 5ས་མར་ཡ་�་�ོད་མི་�མས་འཇིགས་པ་དང་། བྷེ་ཐ་བེན་�་ཡོད་པའི་གསེར་�ི་བེ�་བ�ག་ནས་�་
ངན་�ེད་པར་འ�ར། དེ་ཚ�་དང་བེ�་དེའི་�་འ�འི་ཞབས་ཏོག་པ་�་མ་�མས་�ིས་དེའི་ཆེད་�་�་བར་འ�ར། 
�་འ�་དེའི་གཟི་བ�ིད་�ད་པའི་�བས་�་དེ་ཚ�ས་�ེ་ངག་འདོན་ཡོང་། 6�ལ་པོ་ཆེན་པོའི་འ�ལ་བའི་�ལ་�་དེ་
ནི་ཨ་�ར་�་འ�ེར་བར་འ�ར། ཨིསི་�ཱཨེལ་ནི་ང་ཚ�འི་ནང་�་�ད་ཡོང་། གང་ལ་ཟེར་ན ཁོ་ཚ�འི་བ�བ་�འི་
�ེས་�་འ�ག་ཡོད། 7དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་�འི་�ེང་�་�ིང་བའི་ཤིང་གི་�མ་�་�ར་འ�ེར་བར་འ�ར། 8ཨིསི་�ཱཨེལ་
�ི་�་འ�་མཆོད་�ལ་ཨ་བེན་�ི་ས་གནས་མཐོ་པོ་�མས་མེད་པར་འ�ར་བ་དང་། དེའི་མཆོད་�ི་�མས་�ི་�ེང་
�་ཚ�ར་མའི་ཟ་ཚ�ད་�ིས་འགེབས་པར་འ�ར། ཡང་དེ་ཚ�ས་རི་�མས་ལ་ང་ཚ�་ལ་�ས་ཤིག་ཅེས་�ས་ཡོང་། རི་�ན་
�མས་ལ་ང་ཚ�ར་འགེབས་ཤིག་ཟེར་བར་འ�ར༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཨཱེལ་པའི་ཐོག་�ིམས་གཅོད་�ི་གསལ་བ�གས་གནང་བ།  

9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། �ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་གྷི་བི་�ཱ་�་�ོད་�ིས་�ིག་པ་�ེད་པ་ནས་བ�ང་། ད་�ང་
ཡང་�ིག་པ་དེ་ག་རང་�ས་ནས་བ�ད་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཚ�་གྷི་བི་�ཱའི་དམག་སར་�ད་བར་འ�ར། 10ངས་འདོད་
པ་�ར་མི་�ིག་ཅན་ཚ�ར་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན། མི་རིགས་�མས་འཛ�མས་ནས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�ོལ་ནས། དེ་ཚ�འི་
�ིག་པ་མང་བའི་�ིར་ཉེས་ཆད་བཏང་བར་འ�ར། 11�ས་�བས་ཤིག་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་ནི་�ོང་དར་ཡོད་པའི་
ག�ལ་འཐག་བ�ོར་བར་འདོད་མཁན་�ི་བ་�གས་གཞོན་པ་དང་འ�འོ། ངས་དེ་ཡི་མཛ�ས་�ན་�ི་ད�ང་པར་
གཉའ་ཤིང་བཏག་ནས། ངས་ད་�ང་ལས་�ིད་པོས་ཁོ་ལ་�ོ་�ར་ཐག་གཅོད་�ེད་ཡོད། ཡ་�་�ས་ཞིང་�ོ་དགོས་
�་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་ཤལ་བ་འཐེན་བ�ག་�་ཡིན། 12ངས་�ས་པ། རང་གི་དོན་�་�ང་བ་ཉིད་�ི་ས་བོན་
འདེབས་ཤིག། �ན་�་གནས་པའི་�མས་བ�ེའི་འ�ས་�་བ�ས་ཤིག། ད་�ོད་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�ོགས་�་ཁ་བ�ར་བའི་�ས་�བས་དེ་རང་ཡིན། ཁོང་ཕེབས་ནས་�ོད་ཚ�འི་�ེང་�་�ིན་�བས་�ི་ཆར་�་
འབེབས་པར་འ�ར། 13འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ངན་པ་འདེབས་པ་དེས་བ�འོ། �ོད་ཚ�ས་�ན་ནས་�ེས་པའི་འ�ས་
�་ཟ་ཡོད་དོ། �ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ོབས་�གས་དང་རང་གི་དམག་མི་ཚ�འི་�ེང་�ོ་བཅོལ་བའི་�ེན་�ིས། 14�ོད་
ཚ�འི་མི་འབངས་�ི་ཐོག་�་ངོ་�ོལ་དང་དམག་འ�གས་�ིས་ངར་�ད་ལངས་པ་དང་། མཁར་�ོང་�མས་�ང་



ཧོ་ཟེ 

མེད་པར་བཟོ་པར་འ�ར། �ལ་པོ་ཤལ་མན་�ིས་བྷེ་ཐར་བེལ་�ི་�ོང་�ེར་མེད་པར་བཟོ་བའི་ཉིན་�ར། དེའི་
�བས་�་ཨ་མ་ཚ�་�་�་ཚ�་དང་མཉམ་�་�མ་�ར་�མ་�ར་བཟོས་ནས་བསད་པའི་ཉིན་�་�་དེ་ཉིན་�ང་བར་
འ�ར། 15�ེ་བྷེ་ཐེལ་པ་�མས། �ོད་ཚ�འི་ལས་ངན་�ེན་�ིས་�ོད་ཚ�་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཡོང་ངོ་། དམག་འ�གས་
འགོ་�གས་པའི་�བས་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་འཆི་བར་འ�ར༎  

ཧོ་ཟེ 11 

དཀོན་མཆོག་གི་རང་གི་མི་འབངས་ངོ་ལོག་པ་�མས་ལ་གཅེས་པ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�་�་ཡིན་པའི་�བས་�་ངས་ཁོ་ལ་གཅེས་པོ་�ས་པ་ཡིན། 
ངས་རང་གི་�་ལ་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་བོས་པ་ཡིན། 2ངས་དེ་ཚ�་ལ་ཇི་ཙམ་བོས་�ང་། དེ་ལས་�ང་དེ་ཚ�་ཐག་རིང་�་
སོང་ངོ་། དེ་ཚ�ས་བྷལ་ལ་དམར་མཆོད་འ�ལ་བ་དང་། �ོས་པའི་འ�་�་�མས་ལ་�ོས་བ�ག་གོ། 3ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
ཚ�ར་ལག་པ་བ�ང་ནས་འ�ལ་བར་�ོབ་མཁན་དེ་ནི་ང་རང་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་ངས་དེ་ཚ�་ལ་�་�ོང་�ེད་པ་དེ་
ཁོ་ཚ�ས་ངོས་ལེན་མ་�ས་སོ། 4ངས་དེ་ཚ�་ལ་�མས་པ་དང་བ�ེ་བས་ཉེ་བར་འ�ེར་ཡོང་བ་ཡིན། ངས་དེ་ཚ�་ལ་
ཡར་�ག་ནས་ངའི་འ�མ་པར་འ�ར་བ་དང་། དེ་ཚ�་ལ་ཁ་ཟས་�ེར་�ིར་ང་�ར་བ་ཡིན། 5དེ་ཚ�་ངའི་�ར་ཡོང་
བར་མ་ཉན་ནོ། དེར་བ�ེན་དེ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་�ལ་�་�ིར་ལོག་དགོས་པ་དང་། ཨ་�ར་�ིས་དེ་ཚ�འི་�ེང་�་�ལ་�ིད་
�ོང་བར་འ�ར། 6དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་�མས་ལ་དམག་�ེབས་པ་དང་། �ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོ་�མས་གཅོག་པར་
འ�ར། དེ་ཚ�འི་བསམ་�ོར་ཇི་ཡོད་པ་དེ་རང་�ེད་པའི་�ེན་�ིས་ངའི་མི་འབངས་མེད་པར་འ�ར། 7དེ་ཚ�་ང་ནས་
�ིར་ལོག་�ེད་པར་�་�གས་�ེད་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�་འབོད་�ས་�ང་དེ་ཚ�འི་ད�ང་པ་ནས་�་ཞིག་གིས་
གཉའ་ཤིང་དེ་བཏོན་པར་མི་འ�ར། 8�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་ངས་�ོད་ལ་ཇི་�ར་�ངས་�ས་སམ། ངས་�ོད་ལ་ཇི་�ར་
ད�་བོའི་ལག་�་�ིས་�ོད་�བ་བམ། ངས་�ོད་ལ་ཇི་�ར་ཨད་མ་དང་འ�་བ་མེད་པར་�ེད་�བ་བམ། ཡང་ན་
ཇི་�ར་ཛ�་བོ་ཨིམ་དང་འ�་བ་�ོད་�བ་བམ། ངའི་�ིང་གིས་ལས་དེ་�་འདོད་མེད། �ོད་�ི་ཆེད་�་ངའི་བ�ེ་བ་
ཧ་ཅང་གི་གཏིང་རིང་པོ་ཡོད་དོ། 9ངས་རང་གི་�ོ་བའི་ནང་�ོད་ཚ�་ལ་ཉེས་ཆད་མི་བཏང་ངོ་། �ར་�་ངས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་ལ་ཚར་མི་བཅད་དོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས་མི་མ་ཡིན་ནོ། ང་དམ་པ་མཆོག་ནི་�ོད་
ཚ�་མཉམ་�་ཡོད། ང་ཡང་�ར་�ོད་ཚ�འི་�ར་�ོ་བའི་ངང་ཡོང་བར་མི་འ�ར་རོ། 10ང་སེང་གེ་�ར་དེ་ཚ�འི་ད�་
བོ་ལ་ངར་�ད་�ོག་�བས། ངའི་མི་མང་ངའི་�ེས་�་འ�ངས་བར་འ�ར། དེ་ཚ�་ངའི་�ར་�བ་�ོགས་ནས་�ར་
�་ཡོང་བར་འ�ར། 11དེ་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་�་�་�་དང་ཨ་�ར་ནས་�ག་རོན་�ར་ཡོང་བར་འ�ར། ངས་དེ་ཚ�་
�ར་ཡང་སོ་སོའི་�ིམ་�་འ�ིད་�་ཡིན་ཞེས་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་དང་ཡ་�་ད་གཉིས་ལ་�ོན་བ�ོད་གནང་བ།  



ཧོ་ཟེ 

12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�མས་�ིས་�ན་དང་གཡོ་�ས་ང་ལ་བ�ོར་ནས་ཡོད་
པ་དང་། ཡ་�་དའི་མི་�མས་�ིས་ད་�ང་དམ་ཚ�ག་�ན་པའི་ང་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་བཞིན་
ཡོད་དོ༎  

ཧོ་ཟེ 12 

1ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�་�ོ་ནས་དགོང་�ོ་བར་གང་�ེད་པ་ཚང་མ་དོན་མེད་དང་འཇིགས་པ་ཡིན། དེ་ཚ�འི་�ོད་
�་�་�ིད་དང་�ག་ལས་�ི་ལས་�ི་�ངས་འཕེལ་བར་�ེད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཨ་�ར་མཉམ་�་མ�ན་ལམ་�ས་པ་
དང་། ཨི་ཇིབ་དང་མཉམ་�་ཚ�ང་�བ་�ི་ཡོད་དོ། 2ཡ་�་�་པ་�མས་�ི་ཐོག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོན་
བ�ོད་གཅིག་ཡོད། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�་ལ་ཡང་དེ་ཚ�འི་�་�ོད་�ར་ཉེས་ཆད་གནང་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་ལས་བཞིན་�་
དེ་ཚ�་ལ་ད�་ལེན་གནང་བར་འ�ར། 3ཨ་མའི་མངལ་ནང་ཡོད་�ས་ནས་དེ་ཚ�འི་མེས་པོ་ཡ་ཀོབ་�ིས་རང་གི་
�ན་�ན་པ་མཚན་མ་ཨེ་སའོ་དང་འཐབ་ཙ�ད་�ས་སོ། ཡ་ཀོབ་འཚར་ལོངས་�ང་�བས། ཁོས་དཀོན་མཆོག་དང་
འཐབ་བོ། 4ཁོས་ཕོ་ཉ་དང་འཐབ་པས་ཁོ་�ལ་བ་དང་། ཁོས་�ས་ནས་�ིན་�བས་�ས་སོ། དཀོན་མཆོག་བྷེ་ཐེལ་
�་ཡ་ཀོབ་�ི་�ར་ཕེབས་ནས་ཁོ་དང་ག�ང་�ེང་གནང་ངོ་། 5ཁོང་རང་ཉིད་�ན་དབང་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ཁོང་གི་མཚན་ཡིན་ནོ། 6དེ་བས་ན་ཡ་ཀོབ་�ི་མི་བ�ད་ནི་
རང་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོ་བཅོལ་ནས་ཁོང་གི་�ོགས་�་ལོག་ཅིག �མས་པ་དང་�ིམས་ཡག་པོ་�ང་ཞིག། �ན་
�་རང་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་�ག་ནས་�ོད་ཅིག།  

�ིམས་�ི་�ོར་བ�བ་�་གཞན་�མས།  

7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ནི་ཀ་ནན་པ་དང་འ�་བ་�ང་པོ་མེད་པ་ཡིན། དེ་
ཚ�ས་ཚ�ང་ཟོག་ཉོ་མི་ཚ�ར་�ན་དང་གཡོ་�འི་�ང་ལ་བེད་�ོད་�་�ར་དགའོ། 8དེ་ཚ�ས་�ས་པ། ང་ཆོ་�ག་པོར་
འ�ར་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚ�ས་�་ནོར་མང་པོ་བཟོས་པ་ཡིན། �ང་པོ་མ་�ེད་པར་ང་ཚ�་�ག་པོར་འ�ར་བ་རེད་
ཅེས་�ས་�ང་�ོན་བ�ོད་�ེད་མི་�བ། 9འོན་�ང་ང་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ལ་ཨི་
ཇིབ་ནས་འ�ིད་ཡོང་མཁན་ཡིན། ངས་�ོད་ལ་གཏན་འབེབས་�ས་པའི་�ས་�ོན་�ི་ཉིན་དེ་ཚ�་དང་འ�་བ་ཡང་
�ར་�ར་�མས་�་གནས་�་འ�ག་གོ 10ངས་�ང་�ོན་པ་ཚ�ར་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�་ལ་ཞལ་གཟིགས་ཡང་མང་པོ་
བ�ན་པ་ཡིན། �ང་�ོན་པ་ཚ�འི་བ�ད་ནས་མི་�མས་ལ་ཟོན་བ�་བཏང་བ་ཡིན། 11འོན་�ང་གྷིལ་ཨད་�་�་
འ�་ལ་མཆོད་དོ། �་ཞིག་གིས་དེ་ལ་མཆོད་ན་དེ་ཚ�་ཤི་བར་འ�ར། གྷིལ་�ལ་�་�ང་གི་དམར་མཆོད་འ�ལ་བ་
དང་། དེ་ཚ�འི་མཆོད་�ི་�མས་�ོ་བའི་ཞིང་�་�ོ་�ངས་པ་དང་འ�་བར་འ�ར། 12ང་ཆོའི་མེས་པོ་ཡ་ཀོབ་མེ་སོ་
པོ་ཊ་མི་ཡ་�་�ོས་དགོས་�ང་ངོ་། ཁོས་�ང་མ་ཐོབ་པའི་དོན་�་མི་གཞན་�ི་�ག་�མས་འཚ�ལ་ལོ། 13གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་�ན་གཡོག་ནས་ཐར་པ་གནང་བ་དང་�་�ོག་�ེད་�ིར་ཨི་ཇིབ་�་
�ང་�ོན་པ་ཞིག་གཏོང་གནང་ངོ་། 14འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�གས་�ག་པོ་



ཧོ་ཟེ 

ད�གས་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�འི་ཉེས་པའི་ཆེད་�་འཆི་བ་འོས་པ་ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐོག་�་དེ་ཚ�ས་དམའ་
འབེབས་འ�ེར་ཡོང་བའི་ཆེད་�་ཁོང་གིས་ཆད་པ་གཏོང་བར་འ�ར༎  

ཧོ་ཟེ 13 

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་ཐོག་�་མཐའ་མའི་�ིམས་གཅོད།  

1�ོན་�ས་�་ཨེཕ་ར་ཡིམ་�ིས་�་བའི་�བས་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་འཇིགས་ནས་འདར་བ་དང་། ཨེཕ་ར་ཡིམ་
ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�་གཙ�་བོར་འ�ར་རོ། འོན་�ང་མི་ཚ�ས་བྷལ་ལ་མཆོད་ནས་�ིག་པ་�ིས་པས་དེའི་ཆེད་�་དེ་ཚ�་ཤི་
བར་འ�ར། 2ད་�ང་དེ་ཚ�ས་�ིག་པ་�་མ�ད་ནས་�ིས་པ་དང་། ལག་ཤེས་མཁས་པ་ཚ�ས་རང་གི་དོན་�་རང་གི་
ད�ལ་�ི་�ག་�བ་པའི་འ�་�་བཟོས་པ་དང་། �ང་པོའི་�ོ་ནས་ད�ིབས་�ོན་པ་དང། མི་དེ་ཚ�འི་�ོར་ལ་འདི་
�ད་�། དེ་ཚ�ས་མིའི་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ི་ཡོད་པ་དང་། བེ�འི་འ�་�་ལ་ཁ་�ེལ་ལོ། 3དེའི་�ིར་མི་འདི་ཚ�་ནི་
�་�ོའི་�ག་པ་དང་ཟིལ་པ་འ�་བ་དེ་ཚ�་ཡང་ཡལ་བར་འ�ར། �ང་གིས་ག�ལ་འཐག་ནས་འ�ེར་བའི་སོག་མ་
དང་། �ར་�ང་ནས་ཐོན་པའི་�་བ་�་�་ཡལ་བར་འ�ར། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། �ོད་ཚ�་ཨི་
ཇིབ་ནས་འདོན་མཁན་ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ང་མ་གཏོགས་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་གཞན་ཞིག་མེད་དོ། ང་གཅིག་�་�ོད་ཚ�འི་�བས་མགོན་ཡིན། 5འ�ོག་�ོང་�་ཉི་མ་ཚ་བའི་�བས་�་ངས་
�ོད་ཚ�་ལ་�་�ོག་�ས་པ་ཡིན། 6�ོད་ཚ�་ས་གནས་བཟང་པོར་འ�ོར་ནས་ཚ�མས་པ་དང་། �ོད་ཚ�ར་ང་�ལ་�ེད་
ནས་ང་ལ་བ�ེད་དོ། 7དེར་བ�ེན་ང་�ོད་ཚ�འི་སར་སེང་གེ་�ར་མཆོངས་�་དང་། གཟིག་�་�་�ོད་ཚ�འི་ལམ་�་
འཇབ་ནས་�ོད་�ིས་ཡིན། 8�་�་འ�ོག་པའི་མོ་དོམ་�ར་�ོད་ཚ�་ལ་འཐབ་ནས་ངས་�ལ་�ིས་ཡིན། སེང་གེ་�ར་
ངས་�ོད་ཚ�་ལ་དེ་ག་རང་�་མིད་�ིས་ཡིན། ནགས་�ི་གཅན་གཟན་དང་འ�་བ་ངས་�ོད་ཚ�ར་�མ་�ར་བཟོ་
བར་འ�ར། 9�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན། དེ་ནས་�ས་�ོད་ཚ�་ལ་�བས་�བ་བམ། 
10�ོད་ཚ�ས་�ལ་པོ་དང་འགོ་དཔོན་�མས་དགོས་ཟེར་རོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ཇི་�ར་མི་རིགས་�ོབ་�བ་བམ། 
11ང་�ོ་བའི་ངང་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་�ལ་པོ་�མས་�ེར་བ་ཡིན། ངའི་�ོ་བ་�ག་པོའི་ངང་ངས་དེ་ཚ�་ལ་འ�ེར་བ་
ཡིན། 12ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ིག་པའི་�ངས་ཐོ་�བ་ཡོད། �ངས་ཐོ་འདི་ཚ�་�ང་ནས་བཞག་ཡོད། 13�་�་�ེ་བའི་
�བས་�་མངལ་ནས་�ིར་ཐོན་པར་མི་འདོད་པ་�ར། ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་གསོན་པོའི་གོ་�བས་ཐོབ་ཡོད་པ་དང་། 
འོན་�ང་དེ་ཚ�་�ོ་�ོངས་པའི་�ེན་�ིས་གོ་�བས་མ་�ངས་སོ། 14ངས་མི་འདི་ཚ�་ལ་འཆི་བའི་�ིང་ནས་�ང་�ོབ་
�་མིན། ཡང་ན་འཆི་བའི་�ོབས་ལས་འདོན་�་མིན། �ེ་འཆི་བ་�ོད་ནད་རིམས་འ�ེར་ཤོག། འཆི་བའི་�ིང་�ོད་
འཇིགས་པ་འ�ེར་ཤོག། མི་འདི་ཚ�་ལ་ངས་ནམ་ཡང་�ིང་�ེ་�་�་མིན། 15གལ་ཏེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�་ངན་�ར་
འཕེལ་ན་ཡང་། ངས་འ�ོག་�ོང་ནས་ཤར་�ང་ཚ་པོ་གཏོང་�་ཡིན། ཡང་དེ་ཡིས་�་མིག་དང་�ོན་པ་�མས་�མ་
པར་�ེད་�་ཡིན། ཁོའི་རིན་ཐང་ཅན་�ི་དངོས་པོ་�མས་འ�ོག་པར་འ�ར། 16ང་ལ་ས་མར་ཡས་�ོལ་བའི་�ེན་
�ིས་ཉེས་ཆད་འ�ེར་དགོས་པ་ཡིན། མི་དེ་ཚ�་དམག་སར་ཤི་དགོས་པ་དང་�་�་�མས་ས་ཁར་བ�བ་ནས་གསོད་
པར་འ�ར། �ད་མེད་�མ་མ་�མས་�ི་�ོད་པ་གཤགས་པར་འ�ར༎  



ཧོ་ཟེ 

ཧོ་ཟེ 14 

ཧོ་ཟེས་ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་�་བ་འ�ལ་བ།  

1�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་�ིར་ལོག་ཅིག �ོད་ཚ�་ནི་རང་གི་�ིག་
པའི་�ེན་�ིས་མེད་པར་སོང་ཡོད། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་ལོག་ཅིག། �ོན་ལམ་འདི་ནི་ཁོང་ལ་�ོད་
ཚ�ས་འ�ལ་ཞིག། ང་ཚ�འི་�ིག་པ་ཚང་མ་བཟོད་གསོལ་གནང་ནས་ང་ཚ�འི་�ོན་ལམ་ལ་གསན་རོགས་གནང་། ང་
ཚ�འི་དམ་བཅའ་�ར་ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་བ�ོད་བ�གས་འ�ལ་ལོ། 3ཨ་�ར་�ི་ང་ཚ�་ལ་ནམ་ཡང་�བས་མི་�བ་པ་
དང་། ཡང་དམག་གི་�་ཚ�ས་ང་ཚ�་ལ་�ང་མི་�བ། ང་ཚ�་རང་གི་བཟོས་པའི་�་འ�་ཚ�་ལ་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་
ཟེར་ཡང་�ར་ནམ་ཡང་བ�ོད་པར་མི་འ�ར། གང་ལ་ཟེར་ན། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�་�ག་ཚ�ས་�ེད་ནས་
གཅིག་�་�ིང་�ཻ་ཐོབ་�ི་ཡོད༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཅོག་གིས་ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་ཆེད་�་མི་ཚ�་གསར་པ་གནང་�འི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ།  

4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ངའི་མི་འབངས་ལ་ངའི་�ར་�ར་�ིར་འ�ིད་ཡོང་�་ཡིན། ངས་དེ་ཚ�་ལ་
སེམས་ནས་�མས་པ་�་�་ཡིན། ངའི་�ོ་བ་དེ་ཚ�་ནས་�ས་�ན་�ི་�ིར་ཡལ་བར་འ�ར། 5ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་
གི་ཆེད་�་ས་�མ་སར་ཆར་�་བབས་པ་�་�ར་འ�ར་�་ཡིན། དེ་ཚ�་མེ་ཏོག་�ར་ཤར་བ་དང་། ལེ་བ་ནོན་�ི་
ཤིང་�ོང་�ར་དེ་ཡི་�་བ་བ�ན་པོ་�གས་པར་འ�ར། 6དེ་ཚ�་གསར་�་�ེས་ནས་གསོན་པོར་འ�ར་བ་དང་། ཨ་
�་རའི་�ོང་པོ་�ར་མཛ�ས་པོ་ཆགས་པར་འ�ར། ལེ་བ་ནོན་�ི་འ�མ་ཤིང་�ར་དེ་ཡི་�ི་བཟང་�བ་པར་འ�ར། 
7ཡང་�ར་དེ་ཚ�་ངའི་�ང་�ོབ་འོག་�་བ�ད་པ་དང་། འ�་�ར་དེ་ཚ�་འཕེལ་བར་འ�ར། �ན་ཤིང་�ར་འཕེལ་
བ་དང་། ལེ་བ་ནོན་�ི་�ན་ཆང་�ར་དེ་ཚ�་�ད་�གས་དང་�ན་པར་འ�ར། 8�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས། ད་�་
འ�་ཚ�་དང་ངའི་དོན་ཅི་ཡོད། ངས་�ོད་ཚ�འི་�ོན་ལམ་�ི་ལན་�ད་ནས་�ོད་ཚ�ར་བ�་�ོང་�ེད་�་ཡིན། ང་ནི་
�ན་�ང་ཤིང་�ོང་དང་འ�་བ་�ོད་ཚ�འི་�བས་གནས་ཡིན། ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་�ིན་�བས་�ི་འ�ང་�ངས་ཡིན་ནོ༎  

མཐའ་བ�ོམས།  

9�ོ་�ོས་ཅན་�་ཡོད་དམ། ཁོས་�་བ་འདི་ཚ�་�ན་གསོ་�བ་ཡོང་། �ོགས་�བ་མཁན་�་ཡོད་དམ། ཁོས་�་བ་
འདི་ཚ�་�ོགས་�བ་ཡོང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ལམ་དེ་�ང་པོ་ལགས། མི་�ང་བདེན་�མས་དེའི་ནང་འ�ལ་
བར་འ�ར་རོ། འོན་�ང་�ིག་ཅན་�མས་དེ་ལ་�ང་མེད་�ེད་པའི་�ེན་�ི་ཐོག་ནས་འ�ེལ་བར་འ�ར་རོ༎ 

 



 

Joel 

ཡོ་ཨེལ 1 

1པེ་�་ཨེལ་�ི་�་ཡོ་ཨེལ་བ�ད་ནས་ཕེབས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་འ�ིན།  

མི་དམངས་�མས་�ོན་ཐོག་མེད་པར་འ�ོ་བའི་�ོར་ལ་�་ངན་�ེད་པ།  

2�ེ་�ན་པོ་�མས་དང་ཡ་�་�འི་�ལ་མི་ཐམས་ཅད་�ར་ཉོན་དང་། �ོད་ཚ�འི་�ས་སམ་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་
�མས་�ི་�ས་�་གནས་�ལ་འདི་འ�་�ང་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། 3�ོད་ཚ�འི་རང་གི་�་�་�མས་དང་། དེ་ཚ�འི་རང་
གི་�་�་�མས་དང་། དེ་བཞིན་�་�་དེ་ཚ�འི་རང་གི་�་�་�མས་ལ་རིམ་བཞིན་བ�ད་དེ་�ར་ཤོད་ཅིག 4�ོན་
ཐོག་གི་�ང་ལ་ཆ་ག་འ�འི་ཚ�གས་ཤིག་འབབ་�ེ། ཆ་ག་འ�འི་ཚ�གས་གཅིག་�་དེས་ཟ་འ�ོ་�ས་པ་དེ། ཚ�གས་
གཞན་�ིས་ཟས་ནས་�ོགས་པར་�ེད་དོ། 5�ེ། ར་བཟི་མཁན་�མས་གཉིད་ནས་སད་དེ་�་ཤིག། �ེ་�ན་ཆང་
འ�ང་མཁན་�མས་�ེ་�གས་འདོན་ཞིག གང་ལ་ཟེར་ན། �ན་ཆང་གསར་པ་བཟོ་བའི་�ན་འ�མ་ཚང་མ་
འཇིག་པར་�ེད་དོ། 6ད�ང་�ོབས་ཆེ་ལ་�ངས་ལས་འདས་པའི་ཆ་ག་འ�འི་ཚ�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་ངའི་�ལ་ལ་
ད�ང་�ོལ་�ེད་�ིར་འོངས་ཤིང་། དེ་ཚ�འི་སོ་ནི་སེང་གེའི་མཆེ་བ་�ར་དང་། སེང་གེ་མོའི་འ�མ་སོ་དང་མ�ངས་
ཏེ། 7དེ་ཚ�ས་ངའི་�ན་ཚལ་�མས་�ོངས་�་བ�ག་པ་མ་ཟད་ངའི་སེ་ཡབ་�ི་ཤིང་�མས་བཅག་�ེ། ཤིང་གི་པགས་
པ་ཚང་མ་བ�ས་ཤིང་། ཡལ་ག་�མས་དཀར་པོ་བཟོས་སོ། 8ཇི་�ར་�་མོ་ན་�ང་མས་རང་ལ་ཆང་ས་�བ་མཁན་
མི་ཤི་ནས་�་རས་�ོན་ཞིང་�་ངན་�ེད་པ་བཞིན། �ོད་ཚ�ས་�ང་དེ་བཞིན་�་ཞིག། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
མཆོད་ཁང་�་འ�ལ་�ིར་འ�་དང་�ན་ཆང་སོགས་མེད་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་ཞབས་ཏོག་�་
མཁན་�་མ་�མས་�་ངན་�ེད་དོ། 10�ོན་ཐོག་འཇིག་ཅིང་། �ན་ཆང་གསར་པ་དང་འ�་དང་�ར་�མ་ཚང་མ་
�ོགས་ཆར་བ་དང་། ས་ཞིང་ཡོངས་�་�ོངས་ཤིང་�ེ་�གས་འདོན་པར་�ེད་དོ། 11�ེ་སོ་ནམ་པ་�མས། �ོད་ཚ�་
�་ངན་�ོས་ཤིག། �ེ་�ན་ཚལ་མཁན་�མས་�ོ་དང་ནས་�ི་�ིར་�་ཞིག གང་ལ་ཟེར་ན། �ོན་ཐོག་ཚང་མ་འཇིག་
པས་�ིར་རོ། 12�ན་ཤིང་�མས་ཤིང་སེ་ཡབ་ཤིང་ནི་�ིད་པ་དང་། དེ་བཞིན་སེ་འ�་དང་ཁ་�ར་དང་། �་�འི་
ཤིང་ལ་སོགས་པའི་ཐང་གི་�ེ་ཤིང་ཚང་མ་ཡང་�ིད་དེ་�མས་པས། མིའི་དགའ་�ོ་ཡོངས་�་�ག་པར་�ེད་དོ། 
13དེ་བས་ན་�ེ་�་མ་�མས། �་རས་�ོན་ནས་�་ངན་�ོས་ཤིག། �ེ་མཆོད་�ིའི་ཞབས་ཏོག་པ་�མས། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�་�ོན་ཐོག་དང་�ན་ཆང་གི་མཆོད་འ�ལ་ཆད་ཡོད་པས་�ེ་�གས་འདོན་ཞིག �ེ་
དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་པ་�མས་མཆོད་ཁང་�་�ིན་ནས་�་རས་�ོན་�ེ་མཚན་གང་�་ངན་�ས་ནས་�ོད་
ཅིག གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་ཚ�འི་དཀོན་ཆོག་ལ་འ�ལ་�འི་འ�་དང་�ན་ཆང་གི་མཆོད་པ་ཆད་ཡོད་པའི་�ིར་རོ། 
14དམ་པའི་�ང་གནས་�ང་�ིར་�བ་བ�གས་�ོས་ཤིག དམ་པའི་ཚ�གས་འ�་ཆེན་པོ་བཀོང་ནས། �ན་པོ་
�མས་དང་�ལ་མི་ཐམས་ཅད་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�་བ�ས་ནས། ཁོང་
ལ་�ད་འབོད་�ོས་ཤིག། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཉིན་མོ་དེ་ནི་ཉེ་བར་�ེབས་པས། ཉིན་མོ་དེའི་དོན་�་�ེ་མ་
�ད། གང་ལ་ཟེར་ན། ཉིན་མོ་དེ་ནི་�ན་དབང་གི་�ོགས་ནས་འཇིག་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོའི་�ལ་�་འོངས་བར་



ཡོ་ཨེལ 

ངེས་སོ། 16ང་ཚ�འི་མིག་གི་མཐོང་སར་ཁ་ཟས་�མས་འ�ོ་�ག་�ིན་པ་མ་ཡིན་ནམ། དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་
ནས་བདེ་�ིད་དང་དགའ་�ོ་མེད་པར་�ིན་པ་མ་ཡིན་ནམ། 17ས་གཞིའི་ས་�མ་པོའི་འོག་�་ས་བོན་�མས་�མ་
པས། འ�འི་བང་མཛ�ད་�མས་ཡོངས་�་�ོངས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། འ�་�མས་མ་�ེས་སོ། 18�ད་འ�ོ་�མས་
�ོགས་ནས་�ད་འབོད་ཇི་�ར་འདོན། �་ཁ་མེད་པའི་�ེན་�ིས་�ང་དང་ར་�ག་ལ་སོགས་པའི་�ོ་�གས་ཚང་མ་
དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་དོ། 19�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ངས་�ེད་�ི་�ན་�ར་�་བ་འ�ལ་�ི་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་
ན། འ�ོག་�ོང་གི་�་ཁ་ཚང་མ་མེས་ཡོངས་�་འཚ�ག་�ེ། �ི་ཤིང་ཐམས་ཅད་མེ་�ེས་འབར་བར་�ས་སོ། 20ནགས་
�ི་གཅན་གཟན་�མས་�ིས་�ང་�ེད་ལ་�་བ་འ�ལ་ལོ། གང་ལ་ཟེར་ན། �ོག་�་�མས་�མས་ཤིང་། འ�ོག་�ོང་
�ི་�་ཁ་ཐམས་ཅད་མེས་ཡོངས་�་འཚ�ག་པར་�ས་པས་སོ༎  

ཡོ་ཨེལ 2 

ཆ་ག་འ�་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཉིན་མོའི་ཉེན་བ�་ཡིན་ནོ།  

1ཛ�་ཡོན་�་�ང་�ས་ཤིག། ངའི་རི་བོ་དམ་པར་ཟོན་བ�འི་ཆེད་�་�ད་�་ཆེན་པོ་�ོག་ཅིག ཡ་�་�འི་�ལ་མི་
ཚང་མ་འཇིགས་ཤིང་འདར་བར་�ོས་ཤིག གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཉིན་མོ་དེ་ནི་ཉེ་བར་�ེབས་
པས། 2�ན་ནག་གི་འཐིབ་པའི་ཉིན་མོ་དེར། གནམ་ལ་�ིན་ནག་འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་དེར། �ན་པས་རི་�ད་ཁག་
�་�བ་པ་བཞིན་�་�ངས་ཚ�གས་ཆེ་བའི་ཆ་ག་འ�ས་མ�ན་�ོད་�ེད་དོ། དེ་དང་འ�་བའི་གནས་�ལ་ནི་�ར་
ནམ་ཡང་མ་�ང་ཞིང་། �ིས་�་ཡང་མི་རབས་མང་པོའི་བར་�འང་དེ་�ར་ནམ་ཡང་�ང་མི་ཡོང་། 3དེ་ཚ�འི་
མ�ན་�ོགས་�་མེས་འཚ�གས་པ་དང་། �བ་�་མེ་�ེ་�ག་པོ་འབར་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་མ�ན་�ོགས་�་ཨེ་དྷེན་
�མ་ར་འ�་བའི་ས་གཞི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�བ་�ོགས་�་དབེན་པའི་འ�ོག་�ོང་ཡོད་དོ། དེ་ཚ�་ནས་�འང་
ཐར་བར་མི་འ�ར་རོ། 4དེ་ཚ�འི་གདོང་གི་ད�ིབས་ནི་�འི་གདོང་གི་ད�ིབས་དང་མ�ངས་ཤིང་། དེ་ཚ�་དམག་�་
བཞིན་�་�ར་བར་�ག་གོ། 5དེ་ཚ�་རི་�ེའི་�ལ་�་མཆོང་ཞིང་�ག་པའི་�བས། ཤིང་�་འཁོར་ལོའི་�་དང་
མ�ངས་པ་དང་། �་�མ་པོ་མེར་བ�ེག་བཏང་བའི་�་དང་མ�ངས་ཤིང་། དམག་འཐབ་ཆེད་�་�ལ་�ིག་པའི་
�ངས་དམག་�ོབས་ཆེན་ཞིག་དང་མ�ངས་པའོ། 6དེ་ཚ�འི་མ�ན་�་མི་�མས་འཇིགས་ཤིང་འདར། ཚང་མའི་
གདོང་སེར་པོར་འ�ར། 7དེ་ཚ�ས་དམག་མི་དཔའ་བོ་བཞིན་�་ཕར་�ོལ་�ེད། དམག་མི་�ལ་མཁས་པ་བཞིན་�་
�ིག་པར་འཛ�ག། རང་གི་�ལ་རིམ་མ་བཤིགས་པར་བང་�ིག་ནས་འ�ོ་འོ། 8དེ་ཚ�ས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་�ད་
�ག་མ་བ�བ་པར་རང་རང་སོ་སོའི་�ལ་རིམ་བཞིན་�་འ�ོ་ཅིང་། ད�་བོའི་མཚ�ན་ཆར་གདོང་ལེན་�ེད་དེ་
མ�ན་�་འ�ོ་�བས་�ས་�ང་དེ་ཚ�ར་བཀག་མི་�བ་བོ། 9དེ་ཚ�་�ོང་�ེར་ནང་�་འཐབ་�ོལ་�ས་པ་དང་། 
�གས་རིའི་�ེང་�་�ག་གོ། �ན་མ་བཞིན་�་�ེ་�ང་ནས་ཁང་པའི་ནང་�་འ�ལ་བར་�ེད་དོ། 10དེ་ཚ�འི་མ�ན་
�་ས་གཞི་འདར་ཞིང་། ནམ་མཁའ་གཡོ་བ་མ་ཟད། ཉི་�་�ིབ་ཅིང་། �་�ར་�མས་�ིས་འོད་འ�ོ་བར་མཚམས་
འཇོག་�ེད་དོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་�ངས་དམག་གི་མ�ན་�་ག�ང་�ད་འདོན་ཞིང་། ཁོང་གི་
དམག་�ངས་ནི་ཧ་ཅང་�ངས་ལས་འདས་པ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་�ང་མཁན་�མས་མ�་�ན་ལགས་ཏེ། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གི་ཉིན་མོ་ནི་�བས་ཆེན་དང་ཤིན་�་འཇིགས་�་�ང་བས། �ས་དེ་ལ་བཟོད་པར་�ས་སམ། 



ཡོ་ཨེལ 

12འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ད་�ང་ཡང་�ོད་རང་ཚ�་སེམས་བ�ར་ནས་�ང་གནས་�ང་
ཞིང་། �་བཞིན་�ེ་�གས་�ག་པོ་འདོན་ཏེ་ངའི་�ོགས་�་�ིར་ལོག་ཅིག 13རང་གི་�ོན་གོས་�ལ་ནས་མ་ཡིན་
པར་རང་སེམས་�ལ་ནས་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་�ིར་ལོག་ཅིག གང་ལ་ཟེར་
ན། ཁོང་ནི་�ིང་�ེ་ཆེ་ཞིང་�གས་�ེ་དང་�ན་ཏེ། �གས་�ོ་དལ་ཞིང་རབ་�་�གས་བ�ེ་ཅན་དང་། �ེན་ངན་
གཏོང་བ་ལ་�གས་མི་མཉེས་སོ། 14�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�གས་སེམས་བ�ར་ཞིང་། 
�ོད་ལ་�ིན་�བས་གནང་བར་ཡང་�ིད། �ོད་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ཐོག་དང་�ན་ཆང་གི་མཆོད་
འ�ལ་�ེད་�ིར་ཁོང་གིས་�ོད་ལ་ལོ་ཐོག་�ས་པར་གནང་�ིད་དོ། 15ཛ�་ཡོན་�་�ང་�ས་ཤིག། �ང་གནས་�ང་
�ིར་བཀའ་བ�ོས་ཤིག། དམ་པའི་ཚ�གས་འ�་བོས་ནས། 16མི་མང་�མས་བཀོང་ཞིག། ཚ�གས་�ེར་གཙང་�་�ེད་
དེ། �ན་པོ་�མས་དང་�་�་དང་�ིས་པ་འོ་འ�ང་དང་བཅས་པ་བཀོང་ཞིག ཡང་�བས་དེར་མག་པ་རང་གི་
ཁང་མིག་དང་། བག་མ་རང་གི་ཁང་མིག་�ག་ནས་�ིར་ཐོན་དགོས་སོ། 17གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་པ་
�་མ་�མས་མཆོད་ཁང་གི་�མས་ར་དང་མཆོད་�ིའི་བར་ལ་ལངས་ཤིང་�ས་ནས་�ོན་ལམ་འདེབས་ཤིག �ེ་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ཉིད་�ི་མི་འབངས་ལ་ཉེས་ཆད་མ་གནང་རོགས་གནང་། ཉིད་�ི་མི་འབངས་ལ་གཞན་
�ིས་འ�་བ་དང་། �ི་པའི་མི་�ད་�མས་�ིས་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གང་�་ཡོད་ཅེས་འ�་གཏམ་དང་�ང་
སེམས་བ�ོད་པའི་གོ་�བས་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�་བ་འ�ལ་དགོས་སོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ས་གཞིར་�ར་�་ས་�ད་འཛ�མས་པོ་བཟོས་གནང་བ།  

18དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་�ལ་�ེའི་ཆེད་�་�གས་འ�ར་ཞེས་དེ། ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་
ལ་�གས་བ�ེ་ཆེན་པོ་གནང་ཞིང་། 19ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། �ོས་ཤིག་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་འ�་དང་�ན་ཆང་དང་
�ར་�མ་བཅས་�ེར་ནས། དེས་�ོད་ཚ�་ཚ�མས་པར་འ�ར་ཏེ། �ི་པའི་མི་�ད་�ི་�ོད་�་�ོད་ཚ�་དམའ་འབེབས་
�ི་གནས་�ངས་�་ནམ་ཡང་གནས་མི་དགོས་པར་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 20�ང་�ོགས་ནས་ཡོང་བའི་ཆ་ག་འ�འི་
�ངས་དམག་དེ་ཚ�་�ོད་ལས་�ང་རིང་�་བ�ད་དེ། དེ་ཚ�་འ�ོག་�ོང་�་འདེད་ཅིང་། དེ་ཚ�འི་�ོན་�ི་�ལ་རིམ་
ཚ�་ཤར་�་མཚ�་དང་། �བ་�ི་�ལ་རིམ་ཚ�་�བ་�་མཚ�འི་ནང་�་འདེད་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་རོ་�མས་�ི་ངན་�ོ་བར་
འ�ར། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་ལ་ཇི་�ར་�ས་པའི་�ེན་�ིས་ངས་དེ་ཚ�་མཐར་�ོད་གཏོང་�་ཡིན། 21�ེ། �ལ་ཁམས་
�མས་མ་འཇིགས་པར་དགའ་མ�་ཡི་རངས་པར་�ོས་ཤིག གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�བས་
ཆེན་མཛད་པ་དག་གནང་ཡོད། 22�ེ། ནགས་�ི་རི་�གས་�མས་འཇིགས་མི་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ཐང་�་�་
ཁ་�ོན་པོ་�ེ་ཞིང་། �ི་ཤིང་ལ་ཤིང་འ�ས་ཆགས་ཏེ། སེ་ཡབ་ཤིང་དང་�ན་ཤིང་ཁག་ལ་འ�ས་�་�ས་པར་�ིན་
པས་�ིར་རོ། 23དེ་བས་ན། �ེ་ཛ�་ཡོན་�ི་�ལ་མི་�མས་དགའ་མ�་ཡི་རངས་ཤིང་། �ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ངང་ན་དགའ་�ོ་�ེད་ཅིག གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་ཆར་�་�་མ་དེ་གང་འདོད་བཞིན་�་
གཏོང་བ་གནང་ཞིང་། �ར་�ན་བཞིན་�་ཆར་ཤོད་�་�ི་གཉིས་ཀ་�ས་པར་གཏོང་བ་གནང་�་ཡིན་ནོ། 24�ེ་
མ་བ�ང་ས་འ�ས་འགེང་ཞིང་། འཆག་གཞོང་�མས་�ན་ཆང་དང་འ�་མར་�ིས་ཁེང་ནས་ཡར་�ད་པར་
འ�ར། 25�ར་ཆ་ག་འ�འི་ཚ�གས་�ིས་འཇིག་�ོན་བཏང་ནས་�ོད་ལ་�ོང་�ད་�ང་བ་ཚང་མར་ངས་�ན་ཚབ་
�ོད་�་ཡིན། ཆ་ག་འ�འི་དམག་ཚ�གས་ཆེན་པོ་དེ་ནི་�ོད་ཚ�ར་གནོད་འཚ�་གཏོང་བའི་ཆེད་�་ངས་བཏང་བ་



ཡོ་ཨེལ 

ཡིན་ནོ། 26ད་ཆ་�ོད་ཚ�ར་ཁ་ཟས་མང་པོ་�ང་བ་དང་�ོ་ཁ་ཚ�མས་པར་འ�ར་རོ། �ོད་ཚ�འི་དོན་�་ངོ་མཚར་ཆེ་
བའི་འ�ིན་ལས་མཛད་མཁན་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ལ་�ོད་ཚ�ས་བ�ོད་
བ�གས་�་�་ཡིན་ནོ། ངའི་མི་མང་�མས་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་གནས་�ངས་�་ནམ་ཡང་གནས་མི་དགོས་སོ། 27ང་
ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གི་�ོད་�་གནས་ཡོད་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་�ོགས་�ེད་�བ་ཅིང་། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས་ང་མ་གཏོགས་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཞིག་མེད་པ་དེའང་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་�བ་
ཡོང་། ངའི་མི་འབངས་�མས་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་གནས་�ངས་�་ནམ་ཡང་གནས་མི་དགོས་སོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཉིན་མོ།  

28དེ་�ེས་ངས་རང་གི་སེམས་ཉིད་དེ་ཚང་མའི་ཐོག་�་འབེབས་པར་�ེད་དེ། �ོད་ཚ�འི་�་�ག་�མས་�ིས་�ང་
བ�ན་བཤད་ཡོང་། �ོད་ཚ�འི་མི་�ན་�མས་�ིས་�ི་ལམ་མཐོང་བ་དང་། �ོད་ཚ�འི་གཞོན་�་ཚ�ས་མངོན་�མ་�་
ཞལ་གཟིགས་མཐོང་བར་འ�ར། 29དེའི་�བས་�་ངས་�ོད་ཚ�འི་�ན་གཡོག་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀའི་ཐོག་�འང་ངའི་
སེམས་ཉིད་འབེབས་པར་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 30ངས་གནམ་དང་ས་གཞི་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་འ�ིན་ལས་�མས་
བ�ན་�་དེ་ནི། �ག་དང་མེ་དང་�་བའི་ཀ་རིང་བཅས་ཡིན་ནོ། 31གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�བས་ཆེན་དང་
འཇིགས་�ང་ཆེ་བའི་ཉིན་མོ་དེ་མ་ཡོང་པའི་�ོན་ལ། ཉི་མའི་འོད་�ིབས་ཤིང་�་བ་ནི་�ག་�ར་དམར་པོར་
བ�ར་�་ཡིན་ནོ། 32འོན་�ང་�་ཞིག་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་བ�ོད་མཁན་དེ་ཐར་བར་འ�ར། གང་
ལ་ཟེར་ན། �ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ་བཞིན་�། རི་བོ་ཛ�་ཡོན་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་ཡོད་པའི་མི་
�མས་ཐར་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་འདམས་པ་གནང་བའི་མི་�མས་གསོན་པོར་གནས་པར་འ�ར༎  

ཡོ་ཨེལ 3 

དཀོན་མཆོག་གི་མ་རིགས་�མས་ལ་�ིམས་གཅོད་གནང་�།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། �ས་ཚ�ད་དེའི་�བས་�་ངས་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ར་�་�ན་�མ་
ཚ�གས་པ་བཟོ་�་ཡིན། 2ངས་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་འཛ�མས་བ�ག་ནས། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ི་�ང་གཤོང་�་འ�ིད་
ཡོང་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་ངའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་འབངས་དེ་ཚ�་�ལ་�་�ན་�་ཁ་�ོར་ཞིང་། �ལ་དེ་�མ་�ར་�མ་
�ར་བཟོས་ནས་བགོས་པའི་ཉེས་ལེན་�་ངས་དེ་ཚ�ར་�ིམས་གཅོད་�ེད་�་ཡིན། 3དེ་ཚ�ས་བཅོན་པ་�མས་�ས་
ཐོབ་�ོར་ལ་�ན་བ�བ་�ེ། �ད་འཚ�ང་མའི་འཆལ་རིན་དང་། �ན་ཆང་འ�ང་བའི་ཆད་�་�་དང་�་མོ་ཚ�ར་
�ན་གཡོག་�་བཙ�ང་ངོ་། 4�ེ། ཊ་ཡར་དང་སི་དོན་དང་ཕེ་ལེ་ཤེད་�ི་ས་�ལ་ཡོངས་ཛ�གས། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ད�་
ཤ་ལེན་�ིས་ཡོད་དམ། དེ་�ར་ཡིན་ན་ངས་�ང་�ོད་ཚ�ས་གང་�ེད་པ་དེ་ལ་ལན་འ�ལ་�་འཇལ་�་ཡིན་ནོ། 
5�ོད་ཚ�ས་ངའི་གསེར་དང་ད�ལ་ལ་སོགས་པའི་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ནོར་�མས་རང་གི་�་ཁང་�་འ�ེར་ནས་
བཞག་པ་དང་། 6�ོད་ཚ�ས་ཡ་�་�འི་རིགས་�ད་དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་མི་�མས་རང་གི་�ལ་ནས་ཐག་
རིང་�་འ�ིད་དེ། དེ་དག་གྷིརིསེ་�ི་མི་�མས་�ི་ལག་�་བཙ�ངས་སོ། 7�ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�་བཙ�ངས་སའི་ས་གནས་དེ་



ཡོ་ཨེལ 

རང་ནས་ངས་ཁོ་ཚ�་�ིར་བཏོན་ཞིང་། �ོད་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་གང་�ས་པ་བཞིན་�། ངས་�ང་�ོད་ཚ�་ལ་དེ་བཞིན་
�ེད་�་ཡིན་ནོ། 8�ོད་ཚ�འི་�་�ག་�མས་ཡ་�་�འི་མི་བ�ད་�མས་�ི་ལག་�་འཚ�ང་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་
དེ་ཚ�་ལ་ས་ཐག་རིང་པོར་གནས་པའི་ཤ་བྷ་ཞེས་པའི་མི་བ�ད་�ི་ལག་�་འཚ�ང་�་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་བཞིན་ག�ངས་ཡོད་པའི་�ིར་རོ། 9མི་རིགས་�མས་�ི་�ོད་�་གཤམ་གསལ་བཀའ་
�མས་གསལ་བ�གས་�ོས་ཤིག དམག་གི་�་�ིག་�ེད་དེ་དམག་མི་དཔའ་བོ་�མས་འབོད་ཅིག དམག་མི་ཚང་
མར་འ�་ཚ�གས་�ེད་ནས་མ�ན་�ོད་�ོས་ཤིག 10རང་གི་ཐོང་གཤོལ་�ི་�གས་བ�ངས་ནས་རལ་�ི་དང་། ཟོར་
བས་མ�ང་བཟོས་ལ། �ོབས་ཞན་པས་�ང་ང་ལ་�ོབས་�གས་ཡོད་ཅེས་བ�ོད་དགོས། 11�ེ། ཉེ་འཁོར་�་ཡོད་
པའི་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་འ�ལ་�་འོངས་ཏེ་�ང་གཤོང་�་འ�་ཚ�གས་�ོས་ཤིག �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་
ཚ�འི་ཐོག་�་འཐབ་པའི་�ིར་�ེད་�ི་དམག་མི་�མས་མར་གཏོང་རོགས་གནང་། 12མི་རིགས་�མས་�་�ིག་�ེད་
དེ་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་�ི་�ང་གཤོང་�་འཛ�མས་པར་�ོས་ཤིག གང་ལ་ཟེར་ན། གནས་དེ་རང་�་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་
ངས་ཉེ་འཁོར་�་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཚང་མར་�ིམས་གཅོད་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 13དེ་ཚ�་ཧ་ཅང་ངན་པ་ཡིན་པས། 
�ེ་མ་�་བ་བཞིན་དེ་ཆོར་ཟོར་བ་�ོབ་ཅིག། གཞོང་པའི་ནང་ནས་�ན་ཆང་མ་དོན་བར་�་�ན་འ�མ་བ�ིས་པ་
བཞིན་དེ་ཚ�་བ�ིས་ཤིག 14�ིམས་གཅོད་�ེད་པའི་�ང་གཤོང་དེར་མི་ཚ�གས་�ོང་�ག་མང་པོ་འཛ�མས་པ་དང་། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཉིན་མོ་དེ་ནི་གནས་དེ་རང་�་འོངས་བར་ཉེ་བ་དང་། 15�བས་དེར་ཉི་མ་དང་�་བ་
�ིབ་ཅིང་། �་�ར་�མས་�ིས་འོད་འ�ོ་བར་མཚམས་འཇོག་�ེད་དོ༎  

དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་�ིན་�བས་གནང་�།  

16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་ནས་ངར་�ད་འདོན་གནང་ངོ་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་འ�ག་�་�ིར་བ་
བཞིན་�་ག�ང་�ད་འདོན་པས། གནམ་དང་ས་གཞི་གཡོ་བར་འ�ར་མོད། འོན་�ང་ཁོང་གིས་ཉིད་�ི་མི་
འབངས་�མས་ལ་�ང་�ོབ་མཛད་པར་འ�ར་རོ། 17དེར་བ�ེན། �ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་
ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་ཡོང་། ང་ནི་ངའི་རིབོ་དམ་པ་ཛ�་ཡོན་�་གནས་ཤིང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནི་
�ོང་�ེར་དམ་པ་ཞིག་�་འ�ར་རོ། ཡང་�ི་པའི་མི་�ད་�མས་�ིས་དེ་�ར་ཡང་དབང་�་འ�ས་མི་ཡོང་། 
18ཉིན་མོ་དེ་ལ་རི་བོ་�མས་ལས་�ན་ཆང་མངར་མོ་འཛག་ཅིང་། རི་�ན་�མས་ལས་འོ་མ་འབབ་པ་དང་། ཡ་�་
�འི་�ོག་�་�མས་�ས་གང་�་ཡིན་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ནས་�་མིག་ཅིག་བ�ོལ་ཏེ། 
ཨ་ཀ་སི་ཡའི་�ང་གཤོང་དེ་ལ་�་�གས་པར་འ�ར་རོ། 19ཨི་ཇིབ་ནི་�ེ་ཐང་�་བ�ར་ཞིང་། ཨེ་དྷོམ་ཡང་དབེན་
པའི་འ�ོག་�ོང་�་འ�ར་�་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�ས་ཡ་�་�འི་�ལ་�་འཐབ་�ོལ་�ས་ཏེ། དེའི་�ལ་མི་
ཉེས་མེད་�མས་བསད་པས་�ིར་རོ། 20-21ངས་དེ་ཚ�ས་བསད་པའི་མི་�མས་�ི་ད�་ཤ་ལེན་�་ཡིན་པས། མི་ཉེས་
ཅན་�མས་ཐར་ཐབས་�ལ་བ་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་�ས་�ན་�་�ལ་མིས་གང་བར་
འ�ར་ཞིང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ནི་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་�་གནས་པར་འ�ར་རོ།། 

 



 

Amos 

ཨ་མོསེ 1 

1ཊེ་ཀོ་ཨ་ཞེས་པའི་�ོང་གསེབ་�ི་�ག་�ི་ཡིན་པ་ཨ་མོསེའི་བ�ད་ནས་�ང་བ�ན་�ང་བ། ཡང་ས་གཡོམ་མ་
བ�བ་པའི་ལོ་གཉིས་�ི་�ོན་�་ཡ་�་�་�་�ལ་པོ་�་ཛ�་�ཱ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�་ཡེ་ཧོ་ཨཤེའི་�་ཡེ་རོ་བོམ་�ིས་
�ལ་�ིད་�ོང་�བས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོར་ལ་ཞལ་གཟིགས་�ི་�ོ་ནས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཨ་མོསེའི་
བ�ད་ནས་�ང་བ�ན་མངོན་པར་མཛད་གནང་བ་ནི། 2ཨ་མོསེས་�ས་པ། རི་བོ་ཛ�་ཡོན་གནས་མཆོག་དམ་པ་
ནས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ག�ང་�ད་�ོན། �ོང་�ེར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས། འ�ག་�ད་བཞིན་�་ཁོང་གི་
ག�ང་�ད་�ིར། �ང་དང་�་ཁ་ཡོངས་�ོགས་�མ་པར་འ�ར། རི་བོ་ཀར་མེལ་�་�མས་�ིད་པར་འ�ར༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ིམ་མཚ�ས་�ལ་ཁབ་�མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་�ིམས་གཅོད།  

སི་རི་ཡ།  

3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དྷ་མསེ་ཀསེ་�ི་�ལ་མི་ཚ�ས་ཡང་ནས་ཡང་�་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན་པས། ངས་དེ་ཚ�ར་
ངེས་པར་�་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་གྷིལ་ཨད་�ི་�ལ་མི་�མས་ལ་�ག་�བ་�ག་པོ་བཏང་བ་ཡིན་པས། 
4ཧ་ཛ་ཨེལ་�ལ་པོས་བཞེངས་པའི་ཕོ་�ང་དེ་ཐོག་�་ངས་མེ་གཏོང་�་ཡིན་པ་དང་། ངས་�ལ་པོ་བྷེན་ཧ་དྷད་�ི་
མཁར་�ོང་�མས་�ང་མེས་ཡོངས་�་བ�ེག་པར་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 5ངས་དྷ་མསེ་ཀསེ་�ོང་�ེར་�ི་ག�ང་�ོ་
�མས་བཅག་�ེ། ཨ་བེན་�ང་གཤོང་�་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་�མས་དང་། བྷེ་ཐེ་དན་�ི་�ིད་�ོང་པ་དེ་�ིར་
འདོན་�ེད་�་དང་། སི་རི་�ཱའི་�ལ་མི་�མས་བཙ�ན་བ�ང་�ས་ཏེ་ཀིར་ཞེས་པའི་�ལ་�་འ�ིད་�་ཡིན་ནོ༎  

ཕེ་ལེ་ཤེད།  

6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། གྷ་ཛའི་�ལ་མི་�མས་�ིས་ཡང་ནས་ཡང་�་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན་པས། 
ངས་དེ་ཚ�་ལ་ངེས་པར་�་ཆད་པ་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་མི་རིགས་ཆ་ཚང་ཞིག་འ�ིད་ནས་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ལ་མི་
�མས་�ི་ལག་པར་�ན་འཁོལ་�་བཙ�ངས་པ་ཡིན་པས། 7དེར་བ�ེན་ངས་གྷ་ཛའི་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་�མས་
ལ་མེ་གཏོང་ཞིང་། �ལ་དེའི་མཁར་�ོང་�མས་མེས་ཡོངས་�་བ�ེག་པར་�ེད་�་མ་ཟད། 8ངས་ཨཤ་དྷོད་དང་། 
ཨཤ་ཀེ་ལོན་�ོང་�ེར་�མས་�ི་�ིད་�ོང་�ེད་མཁན་�མས་ཐར་�ོད་གཏོང་�་ཡིན། དེ་བཞིན་ངས་�ོང་�ེར་
ཨེག་རོན་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་ཞིང་། �ག་འ�ོས་�ས་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ལ་མི་ཚང་མ་ཤི་བར་འ�ར་རོ༎  

ཊ་ཡར། 

 



ཨ་མོསེ 

9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཊ་ཡར་�ི་�ལ་མི་ཚ�ས་ཡང་ནས་ཡང་�་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན་པས། ངས་
དེ་ཚ�་ལ་ངེས་པར་�་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་མ�ན་�ོགས་�ི་འཆིང་ཡིག་ལ་�ིས་མེད་�ས་ཏེ། མི་རིགས་
ཆ་ཚང་ཞིག་བཙ�ན་བ�ང་�ས་ནས་ཨེ་དྷོམ་�ལ་�་འ�ིད་�ིན་པ་ཡིན་པས། 10དེར་བ�ེན་ངས་ཊ་ཡར་�ི་�གས་
རི་�མས་ལ་མེ་གཏོང་ནས། དེའི་ཁར་�ོང་�མས་མེས་ཡོངས་�་བ�ེག་པར་�ེད་�་ཡིན་ནོ༎  

ཨེ་དྷོམ།  

11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཨེ་དྷོམ་�ི་�ལ་མི་ཚ�ས་ཡང་ནས་ཡང་�་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན་པས། ངས་
དེ་ཚ�་ལ་ངེས་པར་�་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་རང་རིགས་གཅིག་པའི་�ན་�་�མས་ལ་�ིང་�ེ་མ་�ས་
པར། རལ་�ིས་དེ་ཚ�ར་�ེས་�་དེད་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་�་མ�ད་དེ་�ོ་བ་�ག་པོ་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 12དེར་བ�ེན་
ངས་�ོང་�ེར་ཏེ་མན་�ི་ཐོག་�་མེ་གཏོང་ཞིང་། བྷོཛ་�ཱའི་མཁར་�ོང་�མས་མེས་ཡོངས་�་བ�ེག་པར་�ེད་�་
ཡིན་ནོ༎  

ཨམ་མོན།  

13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཨམ་མོན་�ི་�ལ་མི་ཚ�ས་ཡང་ནས་ཡང་�་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན་པས། 
ངས་དེ་ཚ�་ལ་ངེས་པར་�་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་རང་གི་ས་མཚམས་�་ཆེར་གཏོང་�ིར་དམག་
བ�བ་�བས་གྷིལ་ཨད་�ལ་�ི་�ད་མེད་མངལ་དང་�ན་པ་�མས་�ི་ཁོག་པ་གཤགས་པ་ཡིན་པས། 14དེར་
བ�ེན་ངས་རབ་�ཱའི་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་�མས་ལ་མེ་གཏོང་ཞིང་། དེའི་མཁར་�ོང་ཐམས་ཅད་མེས་ཡོངས་�་
བ�ེག་པར་�ེད་�་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་དམག་འ�གས་�ི་ཉིན་མོ་དེ་ལ་�ད་འབོད་ཆེན་པོ་འདོན་པ་དང་། འཐབ་
�ོད་དེ་ནི་�ང་འ�བ་�་�ར་འ�ར་ཞིང་། 15དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་དང་དཔོན་རིགས་�མས་བཙན་�ོལ་�་འ�ོ་བར་
འ�ར་རོ༎  

ཨ་མོསེ 2 

མོ་ཨབ།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། མོ་ཨབ་�ི་�ལ་མི་ཚ�ས་ཡང་ནས་ཡང་�་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན་པས། ངས་
དེ་ཚ�་ལ་ངེས་པར་�་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�ས་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ལ་པོའི་�ས་པ་དེ་མེར་བ�ེགས་ནས་གོག་
ཐལ་བཟོས་ནས་དེ་ལ་�ས་བ�ར་མ་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 2དེར་བ�ེན་ངས་མོ་ཨབ་�ལ་�་མེ་གཏོང་ཞིང་། ཀེ་རི་ཨོད་
�ི་མཁར་�ོང་�མས་མེས་ཡོངས་�་བ�ེག་པར་�ེད་�་ཡིན་ནོ། མོ་ཨབ་�ི་�ལ་མི་�མས་ནི་དམག་མིའི་�ད་
འབོད་དང་དམག་�ང་གི་�་ལ་སོགས་པའི་དམག་གི་�ར་�འི་ནང་�་ཤི་�་ཡིན་ནོ། 3ངས་མོ་ཨབ་�ི་�ལ་པོ་
དང་�ལ་དེའི་འགོ་�ེད་ཚང་མ་བསད་�་ཡིན་ནོ༎  



ཨ་མོསེ 

ཡ་�་�།  

4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཡ་�་�འི་�ལ་མི་ཚ�ས་ཡང་ནས་ཡང་�་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན་པས། ངས་
དེ་ཚ�ར་ངེས་པར་�་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་ངའི་�ོབ་�ོན་ལ་�ིས་མེད་�ས་ཤིང་། ངའི་བཀའ་�ིམས་
�མས་མ་�ང་བར། �ར་དེ་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་�ིས་བ�ེན་བ�ར་�ས་པའི་�་�ེན་�ན་མ་�མས་�ི་འགོ་�ིད་
�ིས་ལམ་ལོག་�་འ�ིད་ཡོད། 5དེར་བ�ེན་ངས་ཡ་�་�་�་མེ་གཏོང་ཞིང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མཁར་�ོང་�མས་
མེས་ཡོངས་�་བ�ེག་པར་�ེད་�་ཡིན་ནོ༎  

དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་�ིམས་གཅོད་གནང་བ།  

6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་ཡང་ནས་ཡང་�་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན་པས། ངས་དེ་
ཚ�ར་ངེས་པར་�་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་�་ལོན་འཇལ་མི་�བ་མཁན་དང་། མཐའ་ན་�མ་ཆ་གཅིག་གི་
རིན་བབ་�ང་འཇལ་�བ་པའི་�ས་པ་མེད་པའི་མི་�ང་ཞིང་ད�ལ་པོ་�མས་�ན་འཁོལ་�་བཙ�ངས་པ་དང་། 
7དེ་ཚ�ས་�ོ་པོ་ཉམ་ཐག་�མས་ལ་ཐལ་བར་བ�ིས་ནས། ད�ལ་པོ་�མས་ལ་འ�ད་�ག་�བ་ནས་�ིར་བཏོན་ནོ། 
དེ་བཞིན་�ེས་པ་ཞིག་དང་ཁོའི་ཕས་�ན་མོ་�་མོ་གཅིག་རང་ལ་ཆགས་པ་�ོད་པས། ངའི་མིང་དམ་པ་དེ་མི་
གཙང་བར་�ེད་དོ། 8མཆོད་འ�ལ་�ེད་ས་གར་ཡོད་སར་ད�ལ་པོ་ཚ�་ནས་གཏའ་མར་ལེན་པའི་གོས་�ེང་ཉལ་
ལོ། ཡང་�་ལོན་�ི་ཚབ་�་ལེན་པའི་�ན་ཆང་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�་འ�ང་ངོ་། 9འོན་�ང་�ེ་ངའི་མི་
�མས། ངས་�ོད་ཚ�འི་དོན་�་�ག་ཤིང་�་�འི་ག�གས་ཚད་རིང་ལ་བེ་ཤིང་�་�འི་�ས་�ོབས་ཆེ་བའི་ཨ་མོར་
པ་�མས་ཡོངས་�་ཚར་བཅད་པ་ཡིན་ནོ། 10ངས་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིར་བཏོན་ཏེ་ལོ་ངོ་བཞི་བ�འི་རིང་�་
འ�ོག་�ོང་ནང་�་འ�ིད་དེ། མཐར་ཨ་མོར་པའི་�ང་པ་དེ་�ོད་ཚ�འི་བདག་དབང་�་�ད་པ་ཡིན་ནོ། 11དེ་ཙམ་
མ་ཟད་ངས་�ོད་ཚ�འི་�་འགའ་ཤས་ལ་�ང་�ོན་པ་དང་འགའ་ཤས་ལ་ན་ཛ�ར་ན་ཛ�ར: ན་ཛ�ར་ཞེས་པ་ནི། 
དཀོན་མཆོག་ལ་དད་�ས་�ས་པའི་�ལ་�་རང་གི་�་མ་བཅད་པར་ཆང་རག་སོགས་མི་འ�ང་བའི་དམ་བཅའ་
�ེད་མཁན་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་མི་ཚ�་ཁག་གཅིག་ལ་ཟེར། �ི་གོ་གནས་�་འདེམ་བ�ོ་�ས་པ་ཡིན་ཞིང་། �ེ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ལ་མི་�མས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་གང་�ས་པའི་གནས་�ལ་འདི་ཚ�་བདེན་པ་མ་ཡིན་ནམ། 
12འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ན་ཛ�ར་�ི་གོ་གནས་�་ཡོད་པ་�མས་ལ་�ན་ཆང་འ�ང་བ�ག་པ་དང་། �ང་�ོན་པ་
�མས་ལ་ངའི་ག�ང་འ�ིན་བཤད་མ་བ�ག་པ་ཡིན་པས། 13འ�འི་དོད་པོ་�ིད་པོས་�ང་གི་འཁོར་ལོ་ལ་མནན་
པ་བཞིན། ད་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་མནན་�་ཡིན། 14�བས་དེར་བང་�ག་པ་ལ་མཁས་པ་ཇི་འ�་ཞིག་ཡིན་�ང་། དེ་ནི་
�ོས་ནས་ཐར་ཐབས་མེད་ཅིང་། �ོབས་�གས་�ན་པའི་མི་�མས་�ས་�ོབས་ཉམས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དམག་མི་
ཚ�ས་�ང་རང་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་མི་�བ་པ་དང་། 15ག�་འཐེན་མཁན་ཚ�འང་རང་སར་ལངས་མི་�བ་པ་དང་། 
མ�ོགས་པོར་�ག་མཁན་�ང་མི་ཐར་ཞིང་། �་པ་�མས་�ང་རང་�ོག་�བས་ནས་�ོས་ཐབས་མེད་དོ། 16ཉིན་
མོ་དེ་ལ་དཔའ་ངར་�ན་པའི་དམག་མིས་�ང་མཚ�ན་ཆ་�ངས་ནས་�ོས་པར་འ�ར་རོ། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ༎  



ཨ་མོསེ 

ཨ་མོསེ 3 

1�ེ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�མས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་�ོར་ལ་ག�ངས་པའི་ག�ང་�ིན་འདི་ལ་ཉོན་
དང་། �ོད་ཚ�་མི་རིགས་ཡོངས་�ོགས་ཁོང་གིས་ཨི་ཇིབ་ནས་�ིད་ཕེབས་པ་ཡིན་ནོ། 2འཛམ་�ིང་མི་རིགས་�ན་
�ི་ནང་ནས་ངས་�ོད་ཚ�་གཅིག་པོ་ལ་འདམས་ནས་གཅེས་འཛ�ན་�ས་པར་བ�ེན། མི་རིགས་གཞན་དང་མི་འ�་
བར་�ོད་ཚ�འི་ཉེས་�ིག་དེ་ནི་�ན་ལས་ཉེན་འཚབ་ཆེ་བ་ཞིག་བ�ི་�་ཡིན་པས། ངས་�ོད་ཚ�་ལ་ངེས་པར་�་ཉེས་
ཆད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ༎  

�ང་�ོན་པའི་ལས་འགན།  

3འ�ལ་པ་གཉིས་ཐོག་མར་ཁ་ཆད་མ་�ས་པར་མཉམ་�་�ོགས་ལ་འཐོན་�ིད་དམ། 4ནགས་གསེབ་�་རི་�གས་
མ་མཐོང་བར་སེང་གེས་ངར་�ད་འདོན་�ིད་དམ། དེ་བཞིན་སེང་གེ་དར་མས་གང་ཡང་མ་བ�ང་བར་�ག་�ག་
ནང་ནས་ངར་�ད་འདོན་�ིད་དམ། 5�ི་མ་བ�གས་པར་�་ཞིག་�ི་ལ་འཐེབ་�ིད་དམ། དེ་བཞིན་�ིའི་ནང་�་
གང་ཡང་མ་འཐེབས་པར་�ི་དེ་ཇི་�ར་འཕར་རམ༎ 6ཡང་�ོང་�ེར་ནང་�་དམག་�ང་འ�ད་�བས་�ལ་མི་
�མས་�ི་སེམས་ལ་ཞེད་�ང་མ་�ང་བར་�ིད་དམ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་�གས་དགོངས་མ་འ�ོལ་བར་
�ོང་�ེར་ནང་�་�ེན་ངན་ཞིག་འ�ང་�ིད་དམ༎ 7�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་གསང་བའི་
དོན་�མས་�ང་�ོན་པ་�མས་ལ་མངོན་པར་མ་མཛད་པར། མཛད་འ�ིན་གང་ཡང་མི་གནང་ངོ་། 8སེང་གེས་
ངར་�ད་འདོན་�བས་མི་འཇིགས་མཁན་�་ཡོད་དམ། དེ་བཞིན་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་
ག�ང་འ�ིན་ཕེབས་�བས་�ང་བ�ན་�བ་བ�གས་མི་�ེད་མཁན་�་ཡོད་དམ༎  

ས་མར་ཡ་�་འཇིགས་པ།  

9ཨི་ཇིབ་དང་ཨཤི་དྷོད་�ི་ཕོ་�ང་ཁག་�་བ�ད་མཁན་�མས་ལ་�བ་�གས་�ེད་ནས་འདི་�ར་�ོས་ཤིག ས་
མར་ཡའི་མཐའ་འཁོར་�ི་རི་བ�ད་ཁག་�་འ�་འཛ�མས་�ས་ཏེ། དེའི་ནང་�་ཡོད་པའི་ཟིང་འ�གས་དང་
�ིམས་འགལ་�ི་ལས་ངན་�མས་ལ་�ོས་ཤིག 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། མི་འདི་ཚ�ས་�ིམས་
འགལ་དང་ཟིང་འ�གས་�ི་�ོ་ནས་གསོག་འཇོག་�ས་པའི་དངོས་རིགས་�ིས་རང་གི་�ོད་ཁང་བཀང་ཞིང་། དེ་
ཚ�ས་�ང་སེམས་ཇི་�ར་�ས་དགོས་མི་ཤེས་སོ། 11དེར་བ�ེན་ད�་བོས་དེ་ཚ�འི་�ོགས་བཞི་ནས་བ�ོར་ཏེ། དེ་
ཚ�འི་�ང་�ོབ་�ི་འཛ�ང་རག་ཚང་མ་འཇིག་�ོན་བཏང་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་ཁང་�ིམ་�མས་བཅོམ་པར་འ�ར་རོ། 
12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཇི་�ར་�ི་བོའི་ལག་�་འཐེབ་པའི་སེང་གེའི་ཟ་འ�ོ་�ས་པས་�ག་གི་
�ག་མཐིལ་གཉིས་དང་�་བ་ཞིག་ལས་མི་�ས་པ་�ར། ད་�་འཇིག་�ེན་�ི་དཔལ་ལ་ལོངས་�ོད་བཞིན་པའི་ས་
མར་ཡ་པའི་ནང་ནས་མི་�ངས་�ང་�་ཙམ་ལས་�ག་འ�ོས་�ས་མི་ཡོང་ངོ། 13�་ན་མེད་པའི་�ན་དབང་�ན་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ད་�ར་ཉོན་ལ། ཡ་ཀོབ་�ི་�་བ�ད་�མས་ལ་འདི་�ར་ཉེན་བ�་
གཏོང་ཞིག 14ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་བའི་ཉིན་མོ་དེ་ལ་བེ་ཐེལ་�ི་མཆོད་�ི་�མས་



ཨ་མོསེ 

�ང་�ོར་བཤིགས་གཏོང་�་ཡིན་པ་དང་། མཆོད་�ིའི་�ར་ཚང་མ་བཅག་ནས་ས་ལ་�ང་བར་འ�ར་རོ། 15ངས་
དེ་ཚ�འི་ད�ར་ས་དང་ད�ན་སའི་གནས་ཁང་�མས་གཏོར་�་ཡིན་པ་དང་། བ་སོས་�ན་པའི་ཁང་�ིམ་�མས་
�ང་གོག་�་གཏོང་�་དང་། དེ་བཞིན་ཁང་ཆེན་ཚང་མ་ངས་�ོར་བཤིགས་གཏོང་�་ཡིན༎  

ཨ་མོསེ 4 

1ས་མར་ཡའི་�ད་མེད་�མས་ཉོན་ཞིག། �ོད་ཚ�་བྷ་�ན་�ི་བ་�གས་ཚ�་དང་འ�་བ་བཟས་ནས་�ག་པ་ཆགས་
ཡོད་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་ད�ལ་འཕོང་ཉམས་ཐག་�མས་ལ་འཚ�་ཞིང་མནར་�ོད་བཏང་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་ཆང་རག་
དགོས་ཤེས་�ན་�་རང་གི་�ོ་�མས་ལ་བ�ོད་དོ། 2�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་དམ་པའི་
ནང་དམ་བཅའ་མཛད་དེ་བཀའ་གནང་བ། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�་རེ་རེར་ཉ་བཞིན་�གས་�ས་འཛ�ན་ཏེ་འ�ད་འ�ོ་
བའི་ཉིན་མོ་དེ་ཉེ་བར་རན་ཞིང་། 3དེ་བཞིན་�ོད་ཚ�་ཡང་�གས་རིའི་བར་མཚམས་ནས་�ི་རོལ་�་ད�གས་པར་
འ�ར་རོ༎  

དཀོན་མཆོག་གི་�ོབ་�ོན་གནང་བར་ཨིསི་�ཨཱེལ་པས་བ�ིས་མེད་�ས་པ།  

4�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། �ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་མི་�མས། �ོད་ཚ�ས་མ་�ེད་ཀ་
མེད་�་�ིག་པ་ཞིག་�ེད་དགོས་པ་�ང་ན། བེ་ཐེལ་�ི་གནས་དམ་པ་�་�ིན་ནས་�ིག་པ་�ོས་ཤིག། དེ་བཞིན་གྷིལ་
�ལ་�་�ིན་ནས་�ོ་ཁ་མ་ཚ�མས་བར་�་�ིག་པ་�ོས་ཤིག་དང་། �ོད་ཚ�ས་ཞོགས་�ར་རེ་བཞིན་དམར་མཆོད་
འ�ལ་བའི་�ིར་སེམས་ཅན་འ�ེར་ཤོག ཉིན་ཞག་ག�མ་རེའི་ཐོག་�་རང་གི་ཡོང་�ོའི་བ�་ཆ་བ�འི་མཆོད་
འ�ལ་�ོས་ཤིག་དང་། 5དེ་བཞིན་གཏང་རག་གི་མཆོད་པར་དཀོན་མཆོག་ལ་ཞལ་བག་�ལ་ནས། མི་གཞན་ལས་
མཆོད་འ�ལ་མང་བ་�ེད་�ི་ཡོད་ཅེས་པའི་ང་�ལ་ཆེན་པོ་�ོས་ཤིག དེ་�ར་�ས་པར་�ོད་ཚ�་དགའ་འོ། 6ངས་
�ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་ཚང་མར་�་གེ་བཏང་ནས་ཟོན་བ�་�ས་མོད། འོན་�ང་�ོད་ཚ�་�ོ་ཁ་བ�ར་ནས་ངའི་�ོགས་
�་�ེབས་མ་�ང་། 7�ོད་ཚ�འི་�ོན་ཐོག་ལ་ཆར་�་དགོས་པའི་�བས་�་ངས་ཆར་�་བཅད་པ་དང་། ངས་�ོང་
�ེར་གཅིག་ལ་ཆར་པ་བཏང་ཞིང་གཞན་�་ཆར་�་བཀག་པས། ས་ཞིང་གཅིག་གི་ཐོག་�་ཆར་པ་བབ་ཅིང་གཞན་
དེ་ཐན་པས་ཡོངས་�་བ�མས་སོ། 8�ོང་�ེར་མང་པོའི་མི་�མས་ཁ་བ�ོམས་ནས་�ོང་�ེར་གཞན་ཞིག་�་�་
འཚ�ལ་བར་�ིན་�ང་། དེར་�་མི་�ེད་དོ། དཀའ་ངལ་དེ་�་�་�ང་བའི་�བས་�་ཡང་�ོད་ཚ�་�ོ་ཁ་བ�ར་ནས་
ངའི་�ོགས་�་�ེབས་མ་�ང་ངོ་། 9ངས་�ོད་ཚ�འི་�ོན་ཐོག་�མ་པའི་ཆེད་�་�ང་ནག་ཚ་པོ་བཏང་ཞིང་། �ོ་ཚ�འི་
�ན་ཚལ་ལ་སོགས་པའི་ཚལ་ཞིང་ཁག་དང་། སེ་ཡབ་ཤིང་དང་། ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་�མས་ཆ་ག་འ�ས་ཡོངས་�་
ཟས་�ང་། �ོད་ཚ�་�ོ་ཁ་བ�ར་ནས་ངའི་�ོགས་�་�ེབས་མ་�ང་། 10�ར་ངས་ཨི་ཇིབ་�ལ་�་བཏང་བའི་ནད་
ཡམས་�ག་པོ་དེ་བཞིན་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�འང་བཏང་ཞིང་། ངས་�ོད་ཚ�འི་གཞོན་�་�མས་དམག་�་བསད་ནས། 
�ོད་ཚ�འི་�་�མས་བཅོམ་མོ། ཡང་�ོད་ཚ�འི་དམག་�ར་ཁག་�་མི་རོའི་�ི་མ་ངན་པས་ཡོངས་�་�བ་�ང་། �ོ་
ཚ�་�ོ་ཁ་བ�ར་ནས་ངའི་�ོགས་�་�ེབས་མ་�ང་། 11�ར་ངས་སོ་དྷོམ་དང་གྷོ་མོ་�ཱའི་�ལ་གཉིས་འཇིག་�ོན་
བཏང་བ་བཞིན་། �ོད་ཚ�འི་ནང་ནས་འགའ་ཤས་ལ་དེ་བཞིན་འཇིག་�ོན་བཏང་ཞིང་། དེ་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་�ག་
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འ�ོས་�ས་པ་�མས་ནི་ཐབ་ནས་བཏོན་པའི་མེ་ཤིང་འཚ�ག་འ�ོ་�ས་པ་�མས་དང་མ�ངས་པར་འ�ར་མོད། 
འོན་�ང་�ོད་ཚ�་�ོ་ཁ་བ�ར་ནས་ངའི་�ོགས་�་�ེབས་མ་�ང་། 12དེ་བས་ན་�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས། ངས་
�ོད་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་བ་ངེས་ཅན་ཡིན་པས། དེའི་ཆེད་�་�ོད་ཚ�་�་�ིག་�ོས་ཤིགཅེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་ག�ངས་པ། 13དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་རི་བོ་མཛད་མཁན་དང་། �ང་�མས་བཀོད་པ་གནང་མཁན་ཁོང་ལགས་
ཤིང་། ཁོང་གིས་�གས་དགོངས་མི་ལ་མངོན་པར་གནང་། ཉིན་མོ་དེ་མཚན་མོར་བ�ར་བ་གནང་ཞིང་། ས་གཞིའི་
ས་གནས་མཐོན་པོ་ཁག་�་ཡང་ཞབས་འཆག་མཛད་པ་གནང་མཁན་ཁོང་གི། མཚན་ལ་�ན་དབང་�ན་པའི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཅེས་�ས་སོ༎  

ཨ་མོསེ 5 

འ�ོད་སེམས་�ི་�ིར་འབོད་པ།  

1�ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས། ངས་�ོད་�ི་དོན་�་�ངས་པའི་�་�ང་གདན་�འི་�་འདི་ལ་ཉོན་དང་། 
2ཨིསི་�ཱཨེལ་ན་�ང་མ་ནི། ནམ་ཡང་ལང་མི་�བ་པར་འ�ེལ་ལོ། མོ་ནི་ས་ཁར་འ�ེལ་ཡོད་པས། �ོང་རོགས་�་
མཁན་�་ཡང་མེད། 3�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོང་�ེར་ཞིག་ནས་
དམག་མི་ཆིག་�ོང་ཞིག་�ི་ལ་བཏང་བ་དེའི་ཁོངས་ནས། བ�་�ག་གཅིག་ལས་�ིར་ལོག་མི་�ེད་ཅིང་། དེ་བཞིན་
�ོང་�ེར་གཞན་ཞིག་ནས་དམག་མི་བ�་�ག་ཅིག་�ི་ལ་བཏང་བའི་ཁོངས་ནས་དམག་མི་བ�་ལས་�ིར་ལོག་མི་
�ེད་དོ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་ལ། ངའི་�ར་ཡོང་ན་�ོད་ཚ�་འཚ�་བར་འ�ར། 
5བྷིར་ཤེ་བྷ་�་བ�ེན་བ�ར་�ེད་པར་མ་འ�ོ་ཞིག། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་བྷེ་ཐེལ་�་འཚ�ལ་ཐབས་མ་�ེད་ཅིག། གང་
ལགས་ཟེར་ན། བྷེ་ཐེལ་ནི་རང་གི་�ན་�གས་ཉམས་ཏེ་མཐོང་�ང་�་འ�ར་ཡོང་། དེ་བཞིན་གྷིལ་གྷལ་�འང་མ་
འ�ོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེའི་�ལ་མི་�མས་བཙ�ན་�ོལ་�་འ�ིད་པར་འ�ར་རོ། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་
སོང་བ་ཡིན་ན་�ོད་ཚ�་འཚ�་བར་འ�ར། དེ་མིན་ཁོང་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་གི་ཐོག་�་མེ་�ར་འབར་ཞིང་། 
དེས་བེ་ཐེལ་�ི་�ལ་མི་�མས་ཡོངས་�་འཚ�ག་ཅིང་། མི་�ས་�ང་མེ་དེ་གསོད་པར་མི་�ས་སོ། 7�ོད་ཚ�ས་�ིམས་
ལོག་པར་�ོད་ནས། མི་མང་གི་ཐོབ་ཐང་འ�ོག་མཁན་�ོད་ཚ�་འཇིགས་པར་འ�ར་ཡོད། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ིན་�ག་དང་�ང་�ོང་�མས་�ི་�ར་མའི་ཚ�གས་�མས་ལ་བཀོད་པ་གནང་བ་དང་། �ན་པ་ནི་འོད་�་
བ�ར་བ་གནང་བ་དང་། ཉིན་མོ་མཚན་�བ�ར་བ་དང་། �་མཚ�འི་�་�མས་ལ་འབོད་པ་དང་། ས་གཞིའི་�ེང་
ལ་�གས་པ་གནང་མཁན་དེའི་མཚན་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཅེས་གསོལ་བ་ཡིན། 9ཁོང་གིས་མ�་�ོབས་ཅན་
དང་དེ་ཚ�འི་�བས་གནས་བཙན་པོ་�མས་འཇིག་པར་མཛད་དོ། 10�ོད་ཚ�ས་བདེན་པའི་�ིམས་�ོད་མཁན་ལ་
�ང་བ་དང་�ིམས་སར་བདེན་གཏམ་�་མཁན་ལ་མཐོང་�ང་�ེད་དོ། 11ད�ལ་པོ་ཉམས་ཐག་�མས་ལ་བཙན་
གནོན་�ས་ཏེ། དེ་ཚ�འི་འ�་�མས་འ�ོག་བཅོམ་�ས་པ་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�་�ོ་�ིག་བ�བ་པའི་ཁང་བཟང་ནང་�་
�ོད་ལོང་མེད་ཅིང་། �ོད་ཚ�ས་འདེབས་ལས་�ས་པའི་�ན་ཚལ་བཟང་པོ་�མས་ལས་�ན་ཆང་འ�ང་ལོང་མི་
ཡོང་ངོ་། 12�ོད་ཚ�འི་�ིག་པ་�མས་ཚབས་ཆེན་ཇི་�ར་ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་ནག་ཉེས་ཇི་�ས་�ོར་ངས་
གསལ་པོར་ཤེས་�ི་ཡོད། �ོད་ཚ�ས་མི་བཟང་པོ་�མས་ལ་མནར་�ོད་གཏོང་བ་དང་། �ོག་�ན་ལེན་པ་དང་
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ད�ལ་པོ་�མས་ལ་�ིམས་སར་�ིམས་གཅོད་�ང་པོ་ཐོབ་པར་བཀག་གི་ཡོད་དོ། 13དེ་བས་ན་�ས་ངན་དེ་�་
�འི་�བས་�་ཁ་རོག་�ོད་པ་ནི་�ོ་�ོས་ཅན་ཡིན་ནོ། 14�ོད་ཚ�་འཚ�་བའི་�ིར་ངན་པའི་�ེས་�་མ་འ�ང་བར་
བཟང་པོ་ཁོ་ནའི་�ེས་�་འ�ངས་ཤིག་དང་། དེ་�ར་�ས་ན་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་�་བ་བཞིན་�་�ན་དབང་�ན་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་པར་འ�ར་རོ། 15ངན་པར་�ང་ཞིང་བཟང་པོ་ལ་
གཅེས་པར་འཛ�ན་དགོས་པ་དང་། �ིམས་སར་�ིམས་གཅོད་�ང་པོ་�ེད་དགོས། དེ་�ར་�ས་ན་�ག་འ�ོས་�ས་
པའི་མི་རིགས་འདི་ཚ�་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ིང་�ེ་གནང་�ིད་དོ། 16�་ན་མེད་པའི་�ན་དབང་�ན་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། �ོང་�ེར་�ི་ག�ང་ལམ་ཁག་�་�ེ་�གས་དང་�་འབོད་�ག་པོ་
འདོན་ཞིང་། གཤིན་པོའི་ཆེད་�་�་ངན་�ེད་�ིར་མི་ལག་བ�ིགས་པའི་�་འབོད་མཁན་མཉམ་�་ཞིང་པ་�མས་
�ང་�་ངན་�ེད་�ིར་འབོད་པ་དང་། 17�ན་ཚལ་ཚང་མར་�ེ་�གས་འདོན་པར་དང་། ངས་�ོད་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་
གཏོང་�ིར་ཡོང་བཞིན་པའི་�ེན་�ིས་གནས་�ལ་དེ་ཚ�་ཚང་མ་འ�ང་ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ག�ངས་སོ། 18�ོད་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཉིན་མོ་དེ་ལ་�ག་�ོད་�ེད་མཁན་�མས་འཇིགས་�ག་ཡོང་
བར་འ�ར། �ོད་�ི་ཆེད་�་ཉིན་མོ་དེ་ནི་འོད་མ་ཡིན་པར། �ན་པ་དང་�ན་པར་འ�ར། དེས་�ོད་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཇི་�ར་�ང་ངམ། 19ཉིན་མོ་དེ་ནི་མི་ཞིག་སེང་གེ་ལས་�ོས་ཐར་ན་ཡང་དོམ་དང་འ�ད་པ་�་�་ཡོང་�་
དང་། ཡང་ན་མི་ཞིག་རང་གི་�ིམ་�་བ�ེབས་ནས་�ིག་པར་ལག་པ་བཞག་�བས་�ལ་�ིས་སོ་བ�བ་པ་�་�་
ཡིན་པས། 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཉིན་མོ་དེས་�ན་ནག་འ�ེར་ཡོང་བ་དང་། འོད་མེད་པས་ཡིད་�ག་པའི་
ཉིན་མོ་�ང་བར་འ�ར། 21གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ངས་�ོད་ཚ�འི་ཆོས་�ི་�ས་�ོན་ཁག་ལ་�ང་
ཞིང་ཞེན་ལོག་�ེད་བཞིན་ཡོད། 22�ོད་ཚ�ས་�ིན་�ེག་གི་མཆོད་པ་དང་འ�་�འི་མཆོད་འ�ལ་�ས་པར་ངས་
ངོས་ལེན་མི་�ེད་ཅིང་། �ོད་ཚ�ས་དམར་མཆོད་�ི་ཆེད་�་ངའི་�ར་འ�ེར་ཡོང་བའི་སེམས་ཅན་�གས་པ་�མས་
�ང་ངས་ངོས་ལེན་མི་�འོ། 23�ོད་ཚ�འི་�ད་�གས་ཆེན་པོས་མ�ར་ད�ངས་ལེན་པ་�མས་མཚམས་འཇོག་�ོས་
ཤིག་དང་། �ོད་ཚ�འི་�་�ན་�ི་རོལ་ད�ངས་�མས་ང་ལ་ཉན་འདོད་མེད། 24དེ་ལས་�ིམས་་�ང་པོ་�ག་�་�་
�་དང་། �ང་བ་ཉིད་ནི་ནམ་ཡང་མི་�མ་པའི་�་བོ་བཞིན་�་�ག་བ�ག་ན་དེ་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། 25�ེ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས། ངས་�ོད་ཚ�་ལོ་ངོ་བཞི་བ�་རིང་ལ་འ�ོག་�ོང་བ�ད་ནས་འ�ིད་པའི་�བས་�་ང་ལ་
དམར་མཆོད་དང་མཆོད་པའི་རིགས་སོགས་འ�ལ་དགོས་ཤེས་ལབ་�་མ་�ང་། 26འོན་�ང་ད་�ོད་ཚ�ས་�་�ེན་
�ི་�ལ་པོ་སག་�ད་དང་�་�ར་�ི་�་�ེན་ཀེ་ཝན་བཅས་�ི་�་འ�ར་བ�ེན་བ�ར་�ས་པ་ཡིན་པས། 27ངས་
�ོད་ཚ�་ལ་དྷ་མསེ་ཀསེ་�ལ་ནས་�ལ་ཕ་རོལ་�་�ོད་ཚ�་ལ་བཙ�ན་�་འ�ིད་�བས་�ོད་ཚ�འི་�་འ�་དེ་ཚ�་ཡང་
མཉམ་�་འ�ེར་དགོས་སོ་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་སོ། ཁོང་གི་མཚན་ནི་�ན་དབང་�ན་པའི་
དཀོན་མཆོག་ཡིན༎  

ཨ་མོསེ 6 

ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་འཇིག་པ་�ང་བ།  



ཨ་མོསེ 

1�ེ་�ོད་ཚ�་བ�་མི་ཤིས། �ེ་�ོད་ཚ�་ཛ�་ཡོན་�་དགའ་�ིད་�ོད་གཡེང་�ི་ངང་ལ་མི་ཚ�་�ེལ་ཞིང་། ས་མར་ཡ་�་
�ང་ཆ་བཙན་པོར་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་�ལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཔོན་རིགས་ཆེན་པོ་�མས། �ར་
ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�ར་མགོན་�བས་�་བར་ཡོང་གི་ཡོད་དོ། 2ད་�ོད་ཚ�ས་�ོང་�ེར་ཀལ་�ེདང་། �ོང་
�ེར་ཆེན་པོ་ཧ་མད་དང་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་�ོང་�ེར་གྷད་བཅས་�ི་གནས་�ངས་ལ་�་བར་སོང་ཞིག དེ་ཚ�འི་�ར་
�ི་གནས་�ངས་དེ་ཡ་�་�་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་ཁབ་ལས་ལེགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། དེ་ཚ�འི་ས་
མཚམས་དེ་�ོད་ཚ�འི་ས་མཚམས་ལས་�་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། 3འཇིག་པའི་ཉིན་མོ་ཡོང་�་ཡིན་པ་དེར་
�ོད་ཚ�ས་ཁས་ལེན་མི་�ས་སོ། འོན་�ང་�ོད་ཚ�འི་�་�ོད་ངན་པའི་�ེན་�ིས་ཉིན་མོ་དེ་ནི་ཉེ་བར་རན་པ་ཡིན་
ནོ། 4�ེ་�ོད་ཚ�་བ�ན་�ོས་�ན་པའི་ཉལ་�ི་མཛ�ས་པོའི་�ེང་�་ཉལ་ཏེ། བེ�འི་ཤ་དང་�ག་ཤ་ཟ་ཞིང་�ོ་ཉམས་
�ེད་མཁན་ཚ�་བ�་མི་ཤིས་སོ། 5�ོད་ཚ�ས་�་བིད་�ར་མ�ར་ད�ངས་བ�ོམས་ནས་�་�ན་བཏང་བ་དང་མ�ར་
ད�ངས་�ངས་བར་འདོད་དོ། 6ཕོར་པ་ཆེན་པོའི་ནང་�་�ན་ཆང་འ�ང་ཞིང་། རང་གི་�ས་ལ་�ི་བཟང་�ན་
པའི་�ོས་�་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་�མས་�ག་པ་དང་། འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འཇིག་པའི་�ོར་ལ་�ོད་ཚ�ས་སེམས་
ནང་�ོ་�ང་སོགས་གང་ཡང་མི་�ས་པས། 7�ོད་ཚ�ར་མི་གཞན་པ་ལས་�ོན་�་བཙན་�ོལ་�་འ�ིད་�་ཡིན་པ་
དང་། �ོད་ཚ�འི་དགའ་�ོན་དང་�ོ་ཉམས་ཚང་མ་མཐའ་མར་འ�ར་�་ཡིན་ནོ། 8�་ན་མེད་པའི་�ན་དབང་
�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉེན་ཚབ་ཆེ་བའི་ཟོན་བ�་གནང་ཞིང་ག�ངས་པ། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་མི་མང་གི་
ང་�ལ་ལ་ཞེན་ལོག་�ེད་ཅིང་། དེ་ཚ�འི་�ོ་ཉམས་དང་བ�ན་�ོས་�ན་པའི་ཁང་བཟང་�མས་ངས་�ང་�ང་�་
བ�ི་�་ཡིན། ངས་དེ་ཚ�འི་�ལ་སའི་�ོང་�ེར་དང་དེའི་ནང་�་ཡོད་པའི་དངོས་རིགས་ཇི་ཡོད་ཚང་མ་དེ་ཚ�འི་
ད�་བོའི་ལག་�་�ེར་�་ཡིན་ནོ། 9གལ་�ིད་མི་ཚང་གཅིག་གི་ནང་�་ནང་མི་བ�་ལས་�ག་ཡོད་ན། དེ་ཚ�་ཚང་
མ་ཤི་ངེས་ཤིང་། 10�ང་པོ་མེར་�ེག་གཏོན་མཁན་གཉེན་ཚན་གཅིག་གིས་མི་ཚང་དེའི་མིའི་�ང་པོ་དེ་ཁང་པ་
ནས་�ིར་བཏོན་�་ཡིན་པ་དང་། ད་�ང་གསོན་པོར་�ས་ཡོད་པའི་ནང་མི་གང་�ང་ལ་གཉེན་ཚན་དེས། �ོད་
དང་མཉམ་�་ད་�ང་�་ཡོད་དམ་ཞེས་འ�ི་བའི་ལན་�་དེས། ད་�འང་མེད་ཅེས་ཟེར་ཡོང་། ཡང་གཉེན་ཚན་
དེས། འོ་ན་ཁ་རོག་�ོད་ཅིག། ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ཙམ་ཡང་བ�ོད་མི་�ས་ཞེས་�་བར་འ�ར་
རོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་བཀོད་གནང་�བས། ཁང་པ་ཆེ་�ང་མེད་པར་ཡོངས་�་�མ་�ར་འ�ར། 
12�ག་རིའི་�ེང་�་�་�མས་�ག་པའམ། �་ཞིག་གིས་�་མཚ�ར་�ང་གིས་�ོན་པ་�བ་�ིད་དམ། ཡིན་ཡང་�ོད་
ཚ�ས་�ིམས་�ང་པོ་�མས་�ག་�་བ�ར་ཡོད་པ་དང། �ང་པོ་ལ་ནོར་འ�ལ་�་བ�ར་བར་�ས་སོ། 13ང་ཚ�ས་ལོ་
དྷི་བར་�ོང་�ེར་དབང་�་འ�ས་པ་དང་། ང་ཚ�འི་�ས་�ོབས་�ིས་ཀར་ནེམ་�ང་�ངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་
�ོད་ཚ�ས་ང་�ལ་�ེད་དོ། 14�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ིས། �ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་
�མས། �ོད་ཚ�འི་�ལ་དེ་དབང་འཛ�ན་�ེད་�ིར་ངས་�ི་པའི་མི་རིགས་�ི་�ངས་དམག་ཅིག་གཏོང་�་ཡིན། དེས་
�ང་�ོགས་ཧ་མད་�ི་ལ་བ�ད་ནས་�ོ་�ོགས་ཨ་�ཱ་བའི་�ོག་�་བར་�་�ོད་ཚ�ར་མནར་�ོད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ་
ཞེས་ག�ངས་སོ༎  

ཨ་མོསེ 7 



ཨ་མོསེ 

ཞལ་གཟིགས་ནང་ཆ་ག་འ�་མཐོང་བ།  

1�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་ང་ལ་ཞལ་གཟིགས་ཤིག་བ�ན་གནང་ངོ་། ཞལ་གཟིགས་དེའི་ནང་
གསལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཆ་ག་འ�འི་ཚ�གས་ཤིག་བཀོད་གནང་མཛད་པ་དང་། ཡང་�ས་�བས་དེ་ནི་
�ལ་པོའི་ས་ཞིང་ལས་བཙས་མ་བ�ས་ཟིན་ཡོད་པ་དང་། དེའི་�ེས་�འང་�ང་པ་གསར་པ་�ེ་བཞིན་ཡོད་པ་
ཡིན། 2ཆ་ག་འ�་དེ་ཚ�ས་ནི་�་རིགས་ཡོངས་�ོགས་བཟས་ཚར་བ་དང་། དེ་ནས་ངས་�ས་པ། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་�གས་བཟོད་གནང་�་གསོལ། དེ་མིན་ཁོ་ཚ�་ཇི་�ར་གསོན་པོར་
གནས་�བ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ནི་�ང་ཞིང་�ས་�ོབས་ཉམས་�ང་ཡིན་ནོ། 3དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�གས་དགོངས་བ�ར་ཏེ། �ོད་�ིས་ཞལ་གཟིགས་ནང་གང་མཐོང་བ་དེ་བཞིན་�བ་མི་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་སོ༎  

ཞལ་གཟིགས་ནང་མེ་མཐོང་བ།  

4�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ང་ལ་ཞལ་གཟིགས་གཞན་ཞིག་བ�ན་གནང་ངོ་། ཁོང་གིས་ཉིད་�ི་མི་
འབངས་�མས་ལ་བཀའ་ཆད་གནང་�ིར་མེ་�ང་ཞིག་བཟོ་བ་གནང་ཞིང་། ཡང་མེ་�ང་དེས་འཛམ་�ིང་འོག་གི་
�་མཚ�་ཆེན་པོ་ལ་འཚ�གས་པར་�ས་པ་དང་། ས་གཞི་ལའང་འཚ�གས་པར་འགོ་འ�གས་སོ། 5དེ་ནས་ངས་ཁོང་ལ། 
�ེ་�་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག། དེའ�་མ་གནང་རོགས་གནང་། �ེད་�ི་མི་འབངས་ཇི་�ར་གསོན་པོར་གནས་
�བ་བམ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ཚ�་ནི་�ང་ཞིང་། �ས་�ོབས་ཉམས་�ང་ཡིན་ནོ། 6ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�གས་དགོངས་བ�ར་ཏེ། ཞལ་གཟིགས་འདིའང་�བ་པར་མི་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་སོ༎  

ཞལ་གཟིགས་ནང་ཐིག་�ད་ཅིག་མཐོང་བ།  

7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་ང་ལ་ཞལ་གཟིགས་གཞན་ཞིག་བ�ན་གནང་ངོ་། ཞལ་གཟིགས་དེའི་ནང་�་ཐིག་�ད་
བེད་�ོད་གནང་ནས་བཟོས་པའི་�ིག་པའི་�གས་རི་ཞིག་གི་འ�མ་�་ཁོང་གི་�ག་�་ཐིག་�ད་ཅིག་བ�མས་
ནས་བཞེངས་པ་མཇལ་�ང་། 8ཁོང་གིས་ང་ལ། �ེ་ཨ་མོསི་�ོད་�ི་ག་རེ་མཐོང་གི་འ�ག་གམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་
གནང་བའི་ལན་�་ངས། ཐིག་�ད་ཅིག་མཐོང་གི་འ�ག་ཅེས་�ས་པས། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ག�ངས་པ། ངའི་མི་
འབངས་�མས་ནི་ཐིག་�ད་�ི་ཚད་མ་བཏང་བའི་�གས་རི་བཞིན་�་�ོག་�ོག་ཡིན་པ་དེ་བ�ན་པའི་�ིར་�་
ངས་ཐིག་�ད་དེ་བེད་�ོད་གཏོང་གི་ཡོད། ད་ངས་དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་�ར་ངའི་བསམ་�ོ་མི་�ར་རོ། 9ད་ཨི་
�ཱག་གི་�་བ�ད་ཚ�ས་མཆོད་འ�ལ་�ེད་པའི་གནས་ཚང་མ་ངས་�ོར་གཤིགས་གཏོང་�་ཡིན། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
གནས་དམ་པ་�མས་ཡོངས་�་�ོར་བར་འ�ར། �ལ་པོ་ཡེ་རོ་བོམ་�ི་རིགས་བ�ད་དེ་�་མེད་�་གཏོང་�་ཡིན་
ནོ༎  

ཨ་མོསེ་དང་ཨ་མ་ཛ་�ཱ།  



ཨ་མོསེ 

10དེ་ནས་བྷེ་ཐེལ་�ི་�་མ་ཨ་མ་ཛ་�ཱས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཡེ་རོ་བོམ་ལ་�ན་�་ཞིག་འ�ལ་གསལ། ཨ་མོསེ་
�ིས་མི་མང་གི་ད�ིལ་�་�ིན་ནས་�ེད་ལ་ངོ་ལོག་�ེད་པའི་�ས་ངན་གཤོམ་�ི་འ�ག ཁོས་གང་བཤད་པའི་
གཏམ་�ེང་དེ་ཚ�ས་�ལ་ལ་གནོད་�ོན་ཆེན་པོ་གཏོང་ཉེན་ཆེ་ཞིང་། 11ཁོས་བ�ོད་གསལ། ཡེ་རོ་བྷོམ་ནི་དམག་ལ་
ཤི་�་ཡིན་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་རང་�ལ་�ངས་ནས་བཙ�ན་�་འ�ིད་པར་འ�ར། 12དེ་ནས་ཨ་
མ་ཛ་�ཱས་ཨ་མོསེ་ལ་�ས་པ། �ེ་�ང་�ོན་པ། ད་ཁ་རོག་�ོད་ཅིག། �ོད་ཡ་�་�འི་�ལ་�་�ིན་ནས་�ང་བ�ན་
ཤོད་ཅིག། དེ་གའི་�ལ་མིས་�ོད་ལ་�་ཆ་�ོད་བ�ག་ཅིག། 13ད་�ིན་བྷེ་ཐེལ་�་�ང་བ�ན་བཤད་མི་དགོས་སོ། 
གང་ལ་ཟེར་ན། གནས་འདི་ནི་�ལ་པོའི་མཆོད་འ�ལ་�ེད་ས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། �ལ་ཡོངས་�ི་མཆོད་ཁང་�་�་
ཞིག་ཡིན་པས་སོ། 14ཨ་མོསེ་�ིས་ལན་�། ང་ནི་ད�ལ་�ི་དོན་�་�ང་བ�ན་བཤད་མཁན་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། ང་
�གས་�ི་ཞིག་དང་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་ལས་ཀ་�ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་མོད། 15འོན་�ང་ང་ནི་རང་གི་�གས་�མས་
འཚ�་�ོང་�ེད་བཞིན་པའི་�བས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བོས་པ་གནང་ཞིང་། ཉིད་�ི་མི་འབངས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་ལ་�ང་བ�ན་བཤད་དགོས་པའི་བཀའ་བཀོད་གནང་�ང་། 16དེ་བས་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་
འ�ིན་ལ་ཉོན་ཞིག �ོད་�ིས་ང་ལ་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་གི་འདོད་མོས་དང་འགལ་བའི་�ང་བ�ན་མ་ཤོད་ཅེས་
�ས་མོད། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་ཐོག་�་ངོ་�ོལ་མ་�ེད་ཅིག 17འོན་�ང་�ེ་ཨ་མ་ཛ་�ཱ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ོད་ལ་ག�ངས་གསལ། �ོད་�ི་�ང་མ་ནི་�ོང་�ེར་�་�ད་འཚ�ང་མར་བ�ར་�་ཡིན་པ་དང་། �ོད་�ི་�་
�ག་�མས་དམག་�་ཤི་�་ཡིན་ཅིང་། �ོད་�ི་�ལ་ནི་བགོ་ཤ་བ�བ་�ེ་གཞན་དབང་�་�ད་�་ཡིན་ནོ། དེ་
བཞིན་�ོད་རང་ཡང་�ི་པའི་�ལ་ཞིག་�་ཤི་�་ཡིན་ནོ། མཐར་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་མང་�མས་�ང་རང་�ལ་ནས་
�ིར་བཏོན་�ས་ཏེ། བཙ�ན་�་འ�ོ་དགོས་པ་ངེས་གཏན་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ༎  

ཨ་མོསེ 8 

ཞལ་གཟིགས་ནང་�་ཤིང་འ�ས་ཡོད་པའི་�ེ་པོ་ཞིག་མཐོང་བ།  

1ང་ལ་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་ཞལ་གཟིགས་གཞན་ཞིག་བ�ན་གནང་ངོ་། དེའི་ནང་ངས་ཤིང་
འ�ས་�ེ་པོ་ཞིག་མཐོང་བས། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ེ་ཨ་མོསི་�ོད་�ིས་ག་རེ་མཐོང་གི་འ�ག་གམ་ཞེས་
བཀའ་འ�ི་གནང་བའི་ལན་�་ངས། ཤིང་འ�ས་ཡོད་པའི་�ེ་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་དང་། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ག�ངས་པ། ད་ངའི་མི་མང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མཐའ་མའི་�ས་དེ་རན་པ་ཡིན་པས། ད་ངས་
དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་�འི་ཐག་གཅོད་�ས་ཟིན་ཅིང་། 3ཉིན་མོ་དེ་ལ་ཕོ་�ང་ནང་�་བཏང་བའི་�་གཞས་
�མས་�ེ་�གས་�་བ�ར་ཞིང་། ས་�ོགས་�ན་�་མི་རོས་�བ་�ེ། དེ་ཚ�་�་སིམ་མེར་�ི་རོལ་�་ད�གས་པར་
འ�ར་རོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་འཇིག་པ།  



ཨ་མོསེ 

4�ེ། �ོ་པོ་�མས་ལ་�ང་བ�ིས་གཏོང་མཁན་དང་�ལ་�ི་ད�ལ་པོ་�མས་ལ་ཚར་གཅོད་གཏོང་མཁན་ཚ�་འདི་
ལ་ཉོན་ཞིག 5�ོད་ཚ�འི་སེམས་ལ་�ས་ཆེན་དམ་པ་འདི་ཚ�་ག་�ས་�ོགས་ཡོང་བསམ་མོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ཚ�འི་
འ�་རིགས་འདི་ཚ�་འཚ�ང་དགོས་འ�ག་ཅེས་དང་། ངལ་གསོ་བའི་ཞག་དེ་ག་�ས་�ོགས་ཡོང་ངམ། གང་ལ་ཟེར་
ན། ང་ཚ�ས་དངོས་ཟོག་�མས་འཚ�ང་དགོས་པ་དང་། གོང་ཚད་ཐོལ་པ་ལེན་ཆོག་པ་དང་། ཉག་�ོ་བ�ན་མར་
བེད་�ོད་བཏང་ནས་�ིད་ཚད་�ི་ཐོག་ལ་མགོ་�ོར་གཏོང་ཆོག་གོ 6ང་ཚ�ས་�ོ་ད�ས་མ་ཞིག་ལ་གོང་ཚད་མཐོ་པོ་
ལེན་ནས་འཚ�ང་ཆོག་པ་དང་། མི་ད�ལ་པོ་ཞིག་གིས་�མ་ཆ་གཅིག་གི་རིན་པའང་�ོད་མ་�བ་པས། ང་ཚ�ས་དེ་
�་�འི་མི་ཞིག་ཉོས་ནས་རང་གི་�ན་འཁོལ་�་ཉར་ཆོག་པ་འ�ག་ཅེས་བསམ་མོད། 7འོན་�ང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་བཅའ་མཛད་ཅིང་ག�ངས་པ། ངས་དེ་ཚ�འི་ལས་ངན་དག་ནམ་ཡང་མི་བ�ེད་
པས། 8ས་གཡོམ་�ང་བ་དང་། �ལ་མི་ཚང་མ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོའི་ནང་�་�ད་ཅིང་། གཙང་པོ་ན་ཨེལ་�ི་�་
�བས་འ�ག་པ་བཞིན་�་�ལ་�ོངས་ཚང་མ་ཡར་མར་གཡོ་ཞིང་འ�གས་སོ། 9ད་ངས་ཉིན་�ང་ཉི་མ་�བ་པར་
�ེད་ཅིང་། ས་གཞི་ཚང་མར་ཉིན་མོར་�ན་པའི་ནང་�་�ད་པར་�ེད་�འི་�ས་དེ་ཉེ་བར་རན་པ་ཡིན་ཞེས་ང་
�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 10ངས་�ོད་ཚ�ས་དགའ་�ོན་�མས་གཤིན་པོའི་ཆོ་ག་
�ར་དང་། དགའ་�ིད་�ི་�་གཞས་�མས་�ེ་�གས་�་བ�ར་�་ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་མགོའི་�་�ེག་ནས་�ས་
ལ་�་རས་�ོན་ཞིང་། �་གཅིག་ལས་མེད་པ་དེའང་ཤི་ནས་�་ངན་�ེད་བཞིན་པའི་ཕ་མ་བཞིན་�་འ�ར་�་
དང་། ཉིན་མོ་དེའི་མཐའ་མ་ནི་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་དང་�ན་པར་འ�ར་རོ། 11ད་ངས་�ལ་དེ་ལ་རིང་མིན་�་གེ་
ཞིག་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། �་གེ་དེ་ནི་ཁ་ཟས་དང་འ�ང་བའི་�་གེ་མ་ཡིན་པར། དེ་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
ག�ང་འ�ིན་མ་ཐོས་པའི་�ེན་�ིས་�ོགས་ཅིང་�ོམ་པར་འ�ར་ཞེས་ང་�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་འ�ིན་འཚ�ལ་བའི་�ིར་མི་�མས་འཆི་བའི་�་མཚ�་ནས་མེ་
ཌིི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�་འ�ོ་�ང་། དེ་�ེད་མི་ཡོང་། 13ཉིན་མོ་དེ་ལ་ག�གས་པོ་ཐང་པོ་ཡོད་པའི་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་
ཚ�འང་�ོམ་ཞིང་�ན་མེད་�་�ལ་བ་དང་། 14བྷིར་ཤེ་བྷ་བཅས་ས་མར་ཡའི་�་�ེན་སོགས་�ི་མིང་བ�ོད་དེ་
མནའ་�ེལ་མཁན་�མས་མར་�ལ་ནས་དེ་ཚ�་�ར་�་ལངས་བར་མི་འ�ར་རོ༎  

ཨ་མོསེ 9 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ིམས་གཅོད་གནང་བ།  

1ངས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་མཆོད་�ིའི་འ�མ་�་བཞེངས་ཡོད་པ་མཇལ་�ང་། ཁོང་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་
གསལ། ཀ་ཕིབས་�མས་གཡོ་འ�ལ་གཏོང་�ིར་མཆོད་ཁང་གི་ཀ་བའི་�ེ་ལ་�གས་ཆེན་པོ་�ས་ཏེ། དེ་ཚ�་བཅག་
ནས་མི་�མས་�ི་མགོའི་ཐོག་ལ་�ང་�་�ག་ཅིག �ག་འ�ོས་�ས་པ་�མས་�ང་ངས་དམག་ལ་བསད་�་ཡིན་
པས། དེ་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་མི་གཅིག་�ང་�ོས་ནས་ཐར་ཐབས་མེད་དོ། 2གལ་ཏེ་དེ་ཚ�ས་གཤིན་པོའི་ཁམས་�་
�ེབས་པའི་ལམ་�ས་པ་ཡིན་ནའང་། ངས་དེ་ཚ�ར་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་�་དང་། གལ་ཏེ་ཁོ་ཚ�་མཐོ་རིས་�་འཛ�གས་
པའི་ཐབས་�ས་�ང་། ངས་དེ་ཚ�་མར་འབེབས་�་ཡིན། 3གལ་ཏེ་ཁོ་ཚ�་རི་བོ་ཀར་མེལ་�ི་�ེ་ལ་གབ་པ་ཡིན་
ནའང་། ངས་དེ་ཚ�་བཙལ་ཏེ་འ�ས་�་ཡིན། དེ་ཚ�་�་མཚ�འི་གཏིང་�་གབ་པ་ཡིན་ནའང་། ངས་�་�ིན་ཆེན་པོ་
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བཏང་ཞིང་། དེས་དེ་ཚ�་ཟ་བར་འ�ར། 4གལ་�ིད་དེ་ཚ�་ད�་བོ་ལག་�་�ད་ནས་�ལ་གཞན་�་བཙ�ན་རར་
འ�ིད་�ང་། དེ་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་ལ་ངས་དེ་ཚ�་གསོད་དགོས་ཤེས་བཀའ་བཀོད་�ེད་�་ཡིན། ངས་དེ་ཚ�་འཇིག་
པར་�ེད་�འི་�ོ་ཐག་གཙང་མ་གཅད་ཟིན་པས། ད་ངས་དེ་ཚ�ར་�བས་�ོགས་སོགས་གང་ཡང་�ེད་མི་ཡོང་ངོ་། 
5�་ན་མེད་པའི་�ན་དབང་དཀོན་མཆོག་གིས་ས་གཞིར་རེག་པ་དང། དེ་འདར་ཞིང་གཡོ། དེའི་ནང་གནས་
མཁན་ཚང་མས་�ེ་�གས་འདོན། �་བོ་�་ཨེལ་�ར་ས་གཞི་ཡོངས་�ོགས་ཡར་མར་གཡོ་ཞིང་འ�གས། 6མཐོ་
རིས་�ི་གནས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་བ�གས་གནས་ཕོ་�ང་�ིག་པ་གནང་ཞིང་། ས་གཞིའི་�ེང་�་
མཁའ་ད�ིངས་�ི་�ོག་འཇོག་པར་མཛ�ད། ཁོང་གིས་�་མཚ�འི་�་�མས་བོས་ནས་ས་གཞིའི་�ེང་གཤོས། ཁོང་གི་
མཚན་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན། 7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། �ེ་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས། ངས་
�ོད་ཚ�་ལ་�ན་གསོ་�ས་པ་བཞིན་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡའི་�ལ་མི་�མས་ལའང་དེ་བཞིན་�ན་གསོ་�ེད་�ི་ཡོད། ཨི་
ཇིབ་�ལ་ནས་�ོད་ཚ�་འ�ིད་ཡོང་བ་བཞིན། ཀ་རིཊ་�ལ་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�མས་དང་། ཀིར་�ི་�ལ་ནས་ཨ་
རམ་པ་�མས་འ�ིད་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ། 8�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�ིག་པའི་གང་བའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
�ལ་ཁམས་དེ་ལ་གཟིགས་ཤིང་ག�གས་ཡོད་པས། ངས་དེ་ལ་ས་གཞིའི་ངོས་ནས་མེད་པར་�ེད་�་ཡིན། འོན་�ང་
ངས་ཡ་ཀོབ་�ི་མི་བ�ད་ཚང་མ་མེད་པར་�ེད་མི་ཡོང་། 9དེ་བས་ན་ངས་བཀའ་བཀོད་�ས་ནས་འ�་ཚགས་མའི་
ནང་�་གཡོ་བ�ལ་བཏང་བ་བཞིན། ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་�ང་གཡོ་བ�ལ་བཏང་�་ཡིན། མཁོ་མེད་�མས་
ནི་ད�ེ་བའི་�ིར་མི་རིགས་གཞན་�ི་�ོད་�་དེ་ཚ�ར་གཡོ་བ�ལ་བཏང་�་ཡིན། 10ངའི་མི་མང་གི་ཁོངས་ནས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་གནོད་འཚ�་གང་ཡང་གཏོང་གནང་མི་ཡོང་ཞེས་བ�ོད་མཁན་�ིག་ཅན་
ཚང་མ་དམག་�་ཚར་གཅོད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་ཉམས་གསོ་གནང་�།  

11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ང་གོག་�ིང་པ་�་�ར་འ�ར་བའི་�་བིད་�ི་�ལ་ཁམས་དེ་�ར་ཡང་ཉམས་གསོ་
�ེད་པའི་�ས་དེ་ཉེ་བར་རན་པས། ད་ངས་དེའི་�གས་རི་�མས་�ར་�་བ�ིག་ནས་དེ་ཚ�་ཉམས་གསོ་�ས་ཏེ། 
�ར་བཞིན་ལེགས་པར་བཟོ་�་ཡིན་ནོ། 12དེ་�ེས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་ཚ�ས་�ག་འ�ོས་�ས་པའི་ཨེ་དོམ་་�ི་ཆ་
ཤས་དང་�ར་ངའི་ཁོངས་�་གཏོགས་པའི་མི་བ�ད་ཚང་མ་དབང་འཛ�ན་�ེད་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། དེ་
�ར་འ�བ་པར་གནང་བར་འ�ར། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ད་ནི་�ས་ཉེ་ཞིང་རན་པས། �ོན་
ཐོག་�་བའི་�ས་�ན་ལས་ལོ་ཐོག་�ིན་པར་�ར་ཞིང་། �ན་ཆང་བཟོ་བའི་�ས་�ན་ལས་�ན་འ�མ་�ིན་པ་
�ར་བ་དང་། རི་བོ་ཁག་ནས་�ན་ཆང་མངར་མོ་འཛག་�ེ། དེས་རི་�ན་�མས་ལ་ཡོངས་�་�ག་པར་འ�ར། 
14ངས་རང་གི་མི་མང་�མས་དེ་ཚ�འི་�ལ་�་འ�ིད་ཡོང་ཞིང་། དེ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་�ང་གོག་དེ་ཚ�་ཉམས་གསོ་�ས་
ཏེ། དེར་གནས་�ོད་�ེད་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་�ན་ཚལ་བ�གས་ནས་�ན་ཆང་འ�ང་བ་དང་། ཚལ་ཞིང་འདེབས་
ལས་�ས་ཏེ་�ོན་ཐོག་ལ་ལོངས་�ོད་�ེད་པར་འ�ར། 15�ར་ངས་དེ་ཚ�ར་�ེར་བའི་�ལ་དེར་ངའི་མི་མང་�མས་
ངས་གཞིས་བ�གས་བ�ག་�་ཡིན། ཁོ་ཚ�་ས་གནས་དེ་ནས་ནམ་ཡང་བཏོན་པར་མི་འ�ར་རོ། ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་�ོད་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ།། 
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Obadiah 

ཨོ་བ་དི་�ཱ 1 

1ཨོ་བ་དི་�ཱས་མཐོང་བའི་ཞལ་གཟིགས་ནི། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ོར་ལ་བཀའ་
གནང་བ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་དྷོམ་པ་ལ་ཆད་པ་གཏངོ་གནང་�། ང་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་
ག�ང་འ�ིན་ཞིག་ཐོས་གསལ། མི་རིགས་�མས་�ི་�ར་ཕོ་ཉ་ཞིག་བཏང་བ་གནང་�ེ། ཕོ་ཉ་དེས་དེ་ཚ�་ལ། �་�ིག་
�ོས་ཤིག། ད་ང་ཚ�་ཨེ་དྷོམ་དང་འཐབ་�ོལ་�ེད་པར་འ�ོའོ་ཞེས་�ས་སོ༎ 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཨེ་དྷོམ་ལ་
ག�ངས་པ། ངས་�ོད་ལ་མི་རིགས་�མས་�ི་�ོད་ནས་མཐོང་�ང་བཟོས་ཏེ། ཚང་མས་�ོད་ལ་�ང་བར་འ�ར་རོ། 
3�ོད་ནི་རང་གི་ང་�ལ་�ི་�ེན་�ིས་རང་ལ་མགོ་�ོར་བཏོང་ཞིང་། �ོད་ཚ�འི་�ལ་ས་ནི་�ག་རིའི་མཁར་�ོང་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཡང་�ོད་ཚ�འི་གནས་ཁང་ནི་ས་གནས་མཐོ་སར་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ས་རང་གི་སེམས་ལ། ང་
ཚ�ར་དམའ་སར་འབེབས་མཁན་�་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་བསམ་མོད། 4འོན་�ང་�ོད་ནི་�་ཆེན་གོ་བོ་�ད་དཀར་
�ི་ཚང་�ར་རང་གི་�ིམ་མཐོ་སར་བཟོས་པའི་�ེན་�ིས། �་�ར་�མས་�ི་�ོད་�་ཡོད་པ་བཞིན་མཐོང་ན་ཡང་། 
ངས་�ོད་ལ་དེ་ནས་�ང་མར་འབེབས་པར་�་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་དྷོམ་ལ་ག�ངས་སོ། 5མཚན་ལ་
�ན་མ་འོངས་�ས་དེ་ཚ�ས་རང་ལ་གང་དགོས་པ་མ་གཏོགས་མི་འ�ེར་ཞིང་། དེ་བཞིན་�ན་འ�མ་བ�་�ག་�ེད་
མཁན་ཚ�ས་�ང་�ན་འ�མ་རེ་གཉིས་�ག་འ�ོས་བཞག་�ོལ་ཡོད་�ང་། འོན་�ང་�ོད་�ི་ད�་བོས་�ོད་ལ་
ཡོངས་�་ཚར་གཅོད་པས། �ོད་ལ་�ེན་ངན་ཆེན་པོ་ཇི་�ར་�ང་ངམ། 6�ེ་ཨེ་སའོའི་མི་བ�ད་ཚ�། �ོད་ཚ�འི་�་
དངོས་�མས་བཅོམ་ཡོད་པ་དང་། 7�ོད་�ི་མ�ན་�ོགས་ཚ�ས་�ོད་ལ་མགོ་�ོར་བཏང་�ེ་�ལ་ནས་�ིར་�ོད་
�ེད་པ་དང་། �ོད་དང་ཞི་བདེ་ཡོད་པའི་མི་ཚ�ས་�ང་ད་�་�ོད་ལ་དབང་�ར་�ེད་ཡོད། �ོད་དང་མཉམ་�་ཁ་
ཟས་བཟའ་བའི་�ོགས་པོ་ཚ�ས་�ོད་�ི་ཆེད་�་�ི་བ�གས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་�ོད་�ི་གཅང་�ང་དེ་ཚ�་གང་�་
ཡོད་ཅེས་ཟེར་རོ། 8ངས་ཨེ་དྷོམ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་བའི་ཉིན་མོ་དེ་ལ་དེའི་མི་མཁས་པ་�མས་ཚར་གཅོད་གཏོང་
�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ོ་�ོས་�མས་མེད་པར་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་སོ། 9�ེ་ཏེ་
མན་�ོང་�ེར�ོད་�ི་དཔའ་བོ་�མས་དཔའ་འ�མ་ཞིང་། ཨེ་དྷོམ་�ི་དམག་མི་�མས་ཡོངས་�་གསོད་པར་
འ�ར༎  

ཨེ་དྷོམ་ལ་ཆད་པ་ཕོག་པའི་�་མཚན་�མས།  

10�ོད་�ིས་རང་གི་�ན་ཡ་ཀོབ་�ི་རིགས་�ད་ལ་བཙན་དབང་�ས་པའི་�ེན་�ིས་�ོད་ངོ་ཚས་ཡོངས་�་
འགེབས་ཏེ། �ས་མཐའ་མེད་བར་�་འཇིག་པར་འ�རོ། 11ད�་བོ་�མས་�ིས་ག�ང་�ོ་�ོར་�བས། དེ་ཉིན་�ོད་
ཚ�་ལོགས་�་བ�ད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�་ནོར་འ�ེར་ནས་ནང་�ལ་�་བགོ་བཤའ་�བ་པས། �ོད་
ཚ�འང་དེ་ཚ�་དང་འ�འོ། 12རང་གི་�ན་�ེན་ངན་ནང་�་�ད་�བས་དེ་ལ་�བས་�ོགས་མ་�ེད་པར་�་ནས་
བ�ད་མི་�ང་བ་དང་། ཡ་�་�འི་�་བ�ད་�མས་ལ་འཇིགས་པ་�ང་�བས་�ོད་དགའ་�ང་�ེད་མི་�ང་བ་
དང་། དེ་ཚ�ས་དཀའ་འཚ�་�ོང་�བས་�ོད་�ིས་འ�་གཏམ་�ེད་མི་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 13ངའི་མི་འབངས་ཚ�ས་འཚ�་
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བ་�ང་�ས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་འ�་�་དང་དེ་ཚ�འི་�་ནོར་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་པར་ངའི་མི་འབངས་�ི་�ོང་�ེར་
ནང་�་�ོད་ཚ�་འ�ལ་མི་�ང་ངོ་། 14དེ་ཚ�འི་ཁོངས་ནས་�ོས་འ�ོ་མཁན་�མས་ལ་�ོད་ལམ་འཛ�མས་�་�ག་
ནས་འཛ�ན་བ�ང་�ེད་བ�ག་མི་�ང་པ་དང་། དེ་ཚ�ར་དཀའ་ངལ་�ང་�བས་�ག་འ�ོས་�ས་པའི་དེ་ཚ�འི་མི་
�མས་ལ་�ོད་�ིས་ད�་བོའི་ལག་�་�ངས་མི་�ང་བ་ཡིན་ནོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་རིགས་�མས་ལ་འ�ིམས་གཅོད་གནང་�།  

15མི་རིགས་ཚང་མའི་�ོད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་འ�ིམས་གཅོད་གནང་བའི་ཉིན་མོ་དེ་ནི་ཉེ་བར་རན་པས། 
�ེ་ཨེ་དྷོམ་�ོད་�ིས་མི་གཞན་ལ་གང་�ས་པ་�ར་�ོད་ལའང་དེ་བཞིན་�ེད་ངེས་ཤིང་། �ོད་�ི་ལས་ངན་པའི་
�བ་འ�ས་ནི་རང་གི་ཐོག་�་འཁོར་བར་འ�ར། 16གང་ལ་ཟེར་ན། �ོད་�ིས་རི་བོ་དམ་པའི་�ེང་�་ངའི་�ོ་བའི་
ཕོར་པ་ལས་ཇི་�ར་འ�ང་པ་བཞིན། མི་རིགས་གཞན་ཚ�ས་�ང་དེ་བཞིན་�ག་�་འ�ང་ནས་འ�ོར་ཞིང་། དེ་
ཚ�འི་�ལ་ཙམ་ཡང་གནས་པར་མི་འ�ར་རོ༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་�ལ་ཁ།  

17འོན་�ང་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་�་མི་འགའ་ཤས་ཐར་བར་འ�ར་བ་དང་། གནས་དེ་དམ་པར་�ང་བར་འ�ར། ཡ་ཀོབ་
�ི་མི་བ�ད་ཚ�ས་རང་གི་ཐོབ་�ལ་ལ་བདག་དབང་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་༎ 18ཡ་ཀོབ་�ི་མི་བ�ད་དང་། ཡོ་སེབ་
�ི་མི་བ�ད་ནི་མེ་�ེར་འ�ར་ཞིང་། དེ་ཚ�ས་ཨེ་སའོའི་མི་�མས་ལ་མེས་སོག་རོ་ལ་�ེག་པ་བཞིན་མེད་བར་�ས་
པར་འ�ར། ཨེ་སའོའི་མི་བ�ད་ནང་ནས་མི་གཅིག་�ང་�ས་མི་ཡོང་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ་
ཡིན་ནོ། 19�ོ་�ོགས་�ི་ཡ་�་�འི་�ལ་མི་ཚ�ས་ཨེ་དྷོམ་�ི་�ལ་དབང་བ�ང་�ས་པ་དང་། �བ་�ོགས་ཐང་ཐེར་
�ལ་�ི་�ལ་མི་ཚ�ས་ཕེ་ལེ་ཤེད་དབང་འཛ�ན་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཨེཕ་ར་ཡིམ་དང་ས་མར་ཡའི་ས་�ལ་
ཁག་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ིས་བདག་འཛ�ན་�ེད་�་ཡིན། དེ་བཞིན་བེན་ཡ་མིན་�ི་མི་མང་ཚ�ས་གྷིལ་ཨད་ལ་དབང་
འཛ�ན་�ེད་པར་འ�ར། 20ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ང་�ོགས་�་བཙན་�ོལ་�་�ད་པའི་དམག་མི་ཚ�་�ིར་ལོག་�ས་ཏེ། 
ཕི་ནི་སི་ཨ་ནས་�ང་�ོགས་ཛ་རེ་ཕད་ཅེས་པའི་ས་གནས་བར་དབང་འཛ�ན་�ེད་�་དང་། དེ་བཞིན་སར་དིསེ་�་
ཡོད་པའི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་�ིན་པའི་བཙན་�ོལ་པ་ཚ�ས་ཡ་�་�འི་�ོ་�ོགས་�ི་�ོང་�ེར་ཁག་ལ་དབང་འཛ�ན་
�ེད་�་ཡིན་ནོ། 21ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་ཁ་ཐོབ་པའི་དཔའ་བོ་�མས་�ིས་ཨེ་དྷོམ་ལ་དམག་�བ་�ེ། དེར་�ིད་
�ོང་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་ནི་དེ་ཚ�འི་�ལ་པོ་མཛད་�་ཡིན་ནོ།། 

 



 

Jonah 

ཡོ་� 1 

ཡོ་�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པ།  

1ཉིན་ཞིག་ཨ་མི་ཏེའི་�་ཡོ་�་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཕེབས་ཏེ། 2�ོད་�ོང་�ེར་�བས་ཆེན་ནི་ན་�ཱེ་
ལ་�ིན་ནས་དེར་ཡོད་པའི་མི་�མས་ལ་�ོན་བ�ོད་�ག་པོ་�ོས་ཤིག གང་ལགས་ཟེར་ན་ངས་ཁོ་ཚ�འི་�་�ོད་ངན་
པ་ཚང་མ་མཐོང་�ང་ཞེས་ག�ངས་མོད། 3འོན་�ང་ཡོ་�་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གཡོལ་ནས་ས་�ོགས་
གཞན་ཞིག་�་སོང་བ་དང་ཡོ་པ་�་བ�ེབས་ནས། དེར་ཨིསི་པེན་�ལ་�་འ�ོ་བའི་�་གཟིངས་ཤིག་མཐོང་ནས་�་
གཟིངས་�ི་�་�ད་དེ་�འི་ལས་�ེད་པ་�མས་དང་མཉམ་�་�འི་ནང་འ�ལ་ལོ། ཡང་ཁོ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ནས་ཐག་རིང་�ང་བའི་�ིར། ཨིསི་པེན་�ལ་�་�ོགས་ཐོན་�ས་སོ། 4འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མཚ�་
�ང་�ག་པོ་ཞིག་བཏང་བ་གནང་ནས་མཚ�་ཧ་ཅང་འ�གས་པས་�ེན་�་གཟིངས་དེ་ལ་ཆག་�ོན་ཤོར་བའི་ཉེན་
ཁ་ཆེན་པོ་�ང་བ་དང་། 5�་པ་�མས་དངངས་�ག་ཆེན་པོ་�ེས་ནས་རང་རང་སོ་སོའི་�་ལ་�ོན་ལམ་འདེབས་
པ་དང་། �་གཟིངས་ཡང་�་གཏོང་�ིར་དོད་པོ་�མས་�་ལ་ད�གས་སོ། འོན་�ང་ཡོ་�་�་གཟིངས་�ི་ཁང་མིག་
ཤོད་ལ་�ིན་ཏེ་གཉིད་འ�ག་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། 6�་དཔོན་�ིས་ཁོ་ལ་དེར་མཐོང་ནས། �ོད་གཉིད་འ�ག་
ནས་བ�ད་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། ཡར་ལངས་ནས་རང་གི་�་ལ་�བས་�ོགས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་�ོན་ལམ་
འདེབས་ཤིག གཅིག་�ས་ན་ཁོང་གི་�ིང་�ེས་ང་ཚ�་འཆི་བའི་ཉེན་ཁ་འདི་ནས་ཐར་བར་�ིད་ཅེས་�ས་སོ། 7དེ་
ནས་�་པ་�མས་ཕན་�ན་�ས་པ། �འི་�ེན་�ིས་ང་ཚ�ར་�ེན་ངན་འདི་འ�་�ང་བ་ཡིན་པ་དེ་བ�ག་ད�ད་
�ེད་�ིར་ང་ཚ�ས་�ན་ཤོག་�གས་དགོས་ཅེས་�ས་ནས། དེ་བཞིན་�ས་པས། ཡོ་�འི་མིང་ལ་�ན་ཤོག་བབས་སོ། 
8དེ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་ཡོ་�་ལ། ད་�ེན་འདི་�འི་�ོ་ནས་�ང་འ�ག་ཤོད་ཅིག་�ོད་�ི་འཚ�་ཐབས་གང་ཡིན་པ། �ོད་
རང་�ང་པ་ག་ནས་ཡིན་ནམ། �ོད་རང་མི་རིགས་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་བ་ལེན་པ་དང་། 9ཡོ་�ས་ལན་�་
�ས་པ། ང་ནི་མི་རིགས་ཨིབ་རི་པ་ཞིག་ཡིན་�ེ། ས་གཞི་དང་�་མཚ�་བཀོད་པ་གནང་མཁན་མཐོ་རིས་�ི་དཀོན་
མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་མཁན་ཞིག་ཡིན། 10ཡོ་�ས་�་མ�ད་ནས་ཁོ་རང་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ནས་�ོས་གི་ཡོད་པའི་�ོར་ལའང་བཤད་པ་དང་། �་པ་�མས་ཧ་ཅང་ཞེད་ནས་ཁོ་ལ། དེ་ནི་�ོད་�ིས་
ཉེས་པ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་�ས་བཞག་ཅེས་�ས་པ་རེད། 11ད་�ང་�ང་འ�བ་�གས་ཆེ་�་�ིན་པས་�་པ་ཚ�ས་ཁོ་
ལ། ད་�ང་འ�བ་ཞི་བར་�ེད་པའི་�ིར་ང་ཚ�ས་�ོད་ལ་གང་�ེད་དགོས་ཅེས་�ིས་པའི་ལན་�། 12ཡོ་�ས་ངས་
ཉེས་པ་�ས་པའི་�ེན་�ིས་�ོད་ཚ�་�ང་འ�བ་�ག་པོ་འདི་�་�འི་ནང་�་�ད་དགོས་�ང་བས་ད་�ོད་ཚ�ས་ང་
ལ་མཚ�འི་ནང་�་ད�གས་ཤིག་དང་མཚ�་ཞི་བར་འ�ར་རོ་ཞེས་�ས་པས། 13འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་ཁོས་�ས་པ་�ར་
མ་�ས་པར་�་པ་ཚ�ས་ད་�ང་�་�་�གས་ཆེན་པོ་བཏང་ནས་�་དེ་�མ་སར་�ེབས་ཐབས་�ས་�ང་། �་མཚ�འི་
�་�བས་ད་�ང་�གས་ཆེར་འ�གས་པའི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�་�་མཚ�འི་འ�མ་�་�ེབས་མ་�བ་པ་རེད། 14དེ་ནས་
ཁོ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ད་�གས་ཆེན་པོས། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ང་ཚ�ས་མི་འདིའི་�ོག་ལེན་པའི་



ཡོ་� 

ཉེས་ཆད་�་ང་ཚ�་རང་�ོག་དང་�ལ་དགོས་པ་ཞིག་མ་གནང་རོགས་གནང་། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�ས་
གང་�ས་པ་དེ་ནི་�ེད་�ི་�གས་དགོངས་བཞིན་�་�ས་པ་ཡིན་ནོ། 15དེ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་ཡོ་�་ལ་�ངས་ནས་མཚ�འི་
ནང་�་ད�གས་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་�་�་མཚ�་ཞི་བར་འཇམ་པ་རེད། 16དེ་ནས་ཁོ་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཧ་
ཅང་ཞེད་ནས་དམར་མཆོད་ཅིག་འ�ལ་ཞིང་ཁོང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་�འི་དམ་བཅའ་�ས་པ་རེད། 17དེ་ནས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཉ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་ནས་ཡོ་�་�ར་མིད་བཏང་ཞིང་ཁོ་ཉ་དེའི་
ཁོག་པའི་ནང་�་ཉིན་མཚན་ག�མ་བར་�་གནས་པ་རེད༎  

ཡོ་� 2 

ཡོ་�ས་�ོན་ལམ་འདེབས་པ།  

1ཡོ་�ས་ཉའི་ཁོག་པའི་ནང་ནས་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་�ས་ཤིང་�ས་པ། 
2ངས་རང་གི་དཀའ་�ག་�ག་པོའི་ནང། �ེད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བོས་པས། �ེད་�ི་ང་ལ་བཀའ་ལན་
གནང་། གཤིན་པོའི་གནས་ཁམས་གཏིང་རིང་ནས། མགོན་�བས་�ས་པས་�ེད་�ིས་གསན། 3�ེད་�ིས་ང་ལ་
མཚ�འི་གཏིང་། ཧ་ཅང་མཐིལ་བར་�ེད་�ིས་ང་ལ་ཕངས་གནང་ངོ་། �་ཡིས་ང་ལ་�ོགས་བཞིར་བ�ོར། �ེད་�ིས་
མཛད་པའི་�་�བས་�མས། ང་ཡི་�ེང་�་འཁོར་ཞིང་�ག། 4ང་ཡིས་བསམ་པར་�ེད་�ི་�་མ�ན་ནས། ང་ནི་
གཡོལ་བ་དང་། �ེད་�ི་མཆོད་ཁང་དམ་པ་དེ། ནམ་ཡང་མཇལ་མི་�བ་བོ། 5�་མཚ�འི་�་ཡིས་ཡོངས་བ�ོར་ཏེ། 
ད�གས་�ང་ལེན་པར་�ོ་�བ་�བ། �་མཚ�ས་ང་ནི་ཡོངས་འགེབས་ཤིང་། མགོ་ནི་�་ནང་�་མཚ�འི་�་ཡིས་
ད�ིས། 6ང་ནི་རི་བོའི་མཐིལ་�་བབས། �ལ་དེའི་�ོ་�མས་གཏན་�་�བ། འོན་�ང་�ེད་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། གཤིན་ཁམས་གཏིང་ནས་ང་�བས་མཇོད། 7ང་ནི་འཆི་ཁར་�ག་�ས་�། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ེད་འ�ེན་ནས་ངའི་�ོན་ལམ་འདེབས་པ་ཡིན། �ེད་�ིས་རང་གི་མཆོད་ཁང་དམ་པ་ནས། ང་ཡི་
�་བ་གསན་པར་མཛད། 8�ིང་པོ་མེད་པའི་�་�་དག། བ�ེན་ཅིང་བ�ེན་བ�ར་�ེད་མཁན་ཚ�ས། �ེད་ལ་དད་
�ས་མ་�ས་པར། �ེད་�ི་�གས་�ེ་ཡོངས་�་ཤོར། 9འོན་�ང་ངས་ནི་�ེད་ལ་བ�ོད། �ེད་�ང་དམར་མཆོད་
འ�ལ་བ་དང་། དམ་བཅའ་གང་�ས་བ�བ་པར་�། ཐར་ལམ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོགས་ནས་འ�ང་། 10དེ་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉ་དེ་ལ་བཀའ་གནང་ནས། དེས་ཡོ་�་�གས་ནས་མཚ�་འ�མ་�་བཏོན་པ་རེད༎  

ཡོ་� 3 

ཡོ་�ས་གཅོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བ�ི་འ�ར་�ས་པ།  

1ཡོ་�་ལ་�ར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཕེབས་ནས། 2ད་�ོད་�ོང་�ེར་�བས་ཆེན་ནི་ན་�ཱེ་ལ་�ིན་ནས། 
�ར་ངས་�ོད་ལ་�ས་པའི་འ�ིན་དེ་�བ་བ�གས་�ོས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 3དེར་བ�ེན་ཡོ་�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བ�ི་འ�ར་�ས་ཏེ་ནི་ན་�ཱེ་ལ་�ིན་ནོ། �ོང་�ེར་དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་། དེའི་ད�ས་�ི་རིང་



ཡོ་� 

�ང་ནི་ཉིན་ལམ་ག�མ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 4ཡོ་�་�ོང་�ེར་བ�ད་ནས་ཉིན་ལམ་གཅིག་བར་�ིན་པའི་�ེས་ལ། 
�ད་�གས་ཆེན་པོས་�བ་བ�གས་�ེད་ཅིང་། ད་ཉིན་ཞག་བཞི་བ�འི་ནང་ལ་ནི་ན་�ཱེ་འཇིག་འ�ོ་གི་རེད་ཅེས་
�ས་སོ། 5ནི་ན་�ཱེའི་མི་�མས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཡིད་ཆེས་�ས་ཏེ། ཚང་མས་�ང་གནས་�ང་�འི་ཐག་
ཆོད་�ས་ཤིང་། མི་�ག་ཞན་ཚང་མས་འ�ོད་སེམས་བ�ེད་པའི་�ལ་�་�་་རས་�ི་གོས་�ོན་པ་རེད། 6ཡང་ནི་ན་
�ཱེའི་�ལ་པོས་གནས་�ལ་དེ་ཐོས་�བས་རང་གི་�ི་ལས་ཡར་ལང་ནས་ན་བཟའ་�ད་དེ་�་རས་�ི་གོས་�ོན་
ཅིང་། གོག་ཐལ་གོག་ཐལ: གནའ་�ས་�ི་�ོལ་བཞིན་འ�ོད་སེམས་བ�ེད་པའི་�གས་�་�་རས་�ི་གོས་�ོན་པ་
ཙམ་མ་ཟད་�ས་ལ་གོག་ཐལ་�གས་པ་དང་གོག་ཐལ་ད�ིལ་�་བ�ད་�ོལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ད�ིལ་�་བ�ད་པ་
རེད། 7དེ་�ེས་�ལ་པོ་དང་ཁོང་གི་ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་བཀའ་ཤོག་ཅིག་ནི་ན་�ཱེའི་�ལ་མི་ཚ�ར་�བ་བ�གས་�ས་ཏེ། 
མིའམ་�གས་དང་�ག་�་ཚང་མས་བཟའ་བ�ང་གང་ཡང་�ེད་མི་ཆོག་པ་དང་། 8མི་དང་�ད་འ�ོ་ཚང་མས་�་
རས་�ོན་དགོས། ཚང་མས་དད་སེམས་ཆེན་པོས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་ལམ་�ས་ཏེ། རང་རང་སོ་སོའི་�་
�ོད་དང་ལས་ངན་པ་�མས་ངེས་པར་�ངས་དགོས། 9དེ་�ར་�ས་ན་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་�ར་ཏེ། 
ཁོང་གི་�གས་�ོ་ཞི་ཞིང་ང་ཚ�་འཆི་བ་ལས་ཐར་བར་ཡང་�ིད་ཅེས་�ས་སོ། 10དེ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་�་�ོད་ངན་པ་
�མས་�ངས་བ་དེ་དཀོན་མཆོག་གིས་གཟིགས་ནས་ཁོང་གི་�གས་དགོངས་�ར་ཞིང་�ར་ཁོང་གིས་ཉེས་ཆད་
གནང་�་ཡིན་པ་དེའང་�ི་བཤོལ་གནང་བ་རེད༎  

ཡོ་� 4 

ཡོ་�འི་�ོ་བ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་�ིང་�ེ།  

1དེའི་�ོར་ཡོ་�་མ་དགའ་བར་ཧ་ཅང་�ོས་སོ། 2དེར་བ�ེན་�ོན་ལམ་འདེབས་ཤིང་། �ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། 
�ེད་�ིས་དེ་ཀ་རང་གནང་ཡོང་ཞེས་ངས་�ར་རང་�ལ་ནས་མ་ཐོན་གོང་�་མ་�ས་སམ། དེ་འ�་སོང་ཙང་ང་
ཨིསི་པེན་�ལ་�་�ོས་པ་ཡིན། �ེད་ནི་�མས་པ་དང་�ིང་�ེ་གནང་མཁན་དང་། �གས་བཟོད་ཆེ་ཞིང་�ན་�་
�གས་�ེ་གནང་མཁན། ངན་པར་ཉེས་ཆད་གནང་བར་�གས་སེམས་�ར་བ་ལ་�ན་�་�་�ིག་ཡོད་པའི་དཀོན་
མཆོག་ཡིན་པ་དེ་ནི་ངས་�ར་ནས་ཤེས་�ི་ཡོད། 3�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། དེ་བས་ན་ང་ལ་འཆི་�་འ�ག་རོགས་
གནང་། ང་གསོན་པོར་གནས་པ་ལས་ཤི་བ་དགའ་ཞེས་�ས་པ་དང་། 4དེའི་ལན་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
�ོད་�ོས་དགོས་པའི་དབང་ཆ་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 5དེ་ནས་ཡོ་�་�ོང་�ེར་�ི་ཤར་�ོགས་�་ཐོན་
ནས་དེར་རང་གི་དོན་�་གཡབ་ཤིག་བཟོས་ཏེ་དེའི་�ིབ་འོག་�་བ�ད་ཅིང་�ོང་�ེར་ནི་ན་�ཱེ་ལ་གང་�ང་ཡོང་
ངམ་ཞེས་བ�ས་ནས་བ�ད་པ་དང་། 6དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོ་�་ལ་ཚ་�ག་ལས་�བས་�ིར་
བསིལ་�ིབ་གནང་བའི་ཆེད་�་ཁོའི་ཐོད་ལ་�ི་ཤིང་ཞིག་�ེ་བ�ག་པས། དེར་ཡོ་�ས་�ི་ཤིང་དེའི་�ོར་ལ་ཧ་ཅང་
དགའ་པོ་�ང་བ་རེད། 7འོན་�ང་དེའི་སང་ཉིན་ཐོ་རངས་�བས་�་དཀོན་མཆོག་གི་འ�་ཞིག་བཏང་བ་གནང་
�ེ། དེས་�ི་ཤིང་དེ་ཟས་ནས་དེ་ཡོངས་�་�མ་པ་རེད། 8དེ་�ེས་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཤར་�ོགས་
ནས་�ང་ཚ་པོ་ཞིག་གཏོང་བ་གནང་བས། ཤིན་�་ཚ་བའི་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་དེ་ཡོ་�འི་�ོ་ལ་ཕོག་�ེ་ཁོ་ཕལ་ཆེར་
�ན་མེད་�་བ�ལ་�བ་�ས་པ་དང་། ད་ཤི་ནའང་ཆོག་པ་འ�ག་ཅེས་ཁོས་འདོད་དོ། ང་གསོན་པོར་གནས་པ་



ཡོ་� 

ལས་ཤི་བ་དགའ་ཞེས་�ས་སོ། 9འོན་�ང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། �ོད་�ི་ཤིང་དེའི་�ོར་ལ་�ོས་དགོས་པའི་�ོད་
ལ་དབང་ཆ་ག་རེད་ཡོད་ཅེས་ག�ངས་པའི་བཀའ་ལན་�། ཡོ་�ས་ང་ལ་དབང་ཆ་ཡོད། མ་ཤི་བར་�་�ོས་�ི་
ཡིན་ཟེར་�ས་སོ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། �ི་ཤིང་འདི་ནི་མཚན་གཅིག་ལ་�ེས་ནས་མཚན་�ེས་མར་
�མ་ཞིང་། དེ་ནི་�ོད་�ི་འབད་བ�ོན་�ི་�ོ་ནས་�ེས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་�ང་། དེ་ལ་གང་�ང་བ་དེའི་�ོར་�ོད་ཡིད་
མ་རངས་བར་སེམས་�ོ་དགོས་པ་�ང་ན། 11�་�་མནོང་མེད་ ༡༢༠,༠༠༠ ལས་�ག་ཙམ་གཞན་ཡང་�ད་འ�ོ་
སེམས་ཅན་མང་པོ་ཡོད་པའི་�ོང་�ེར་�བས་ཆེན་ནི་ན་�ཱེའི་�ོར་ལ་ངས་སེམས་�ལ་�ེད་མི་དགོས་སམ་ཞེས་
ག�ངས་སོ།། 



 

Micah 

མི་� 1 

1ཡ་�་�འི་�ལ་�་�ལ་པོ་ཡོ་ཐམ་དང་ཨ་�ཛ་དང་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱ་བཅས་�ི་�ིད་�ོང་�ེད་�བས་�ོང་�ེར་མོ་རེ་
ཤེད་ཞེས་པར་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་མི་�འི་བ�ད་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ང་འ�ིན་གནང་བ། ཁོང་
གིས་ས་མར་ཡ་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོར་ལ་མི་�་ལ་འདི་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་མཛད་གནང་བ། ས་མར་ཡ་
དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཆེད་�་�ེ་�གས། 2མི་རིགས་ཡོངས་�ོགས་�ར་ཉོན་དང་། ས་གཞིར་གནས་མཁན་ཚང་མ་
�ར་ལ་ཉོན། �་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་མཐོ་རིའི་ཞིང་ཁམས་ནས། �ོད་ཐོག་ངོ་�ོལ་�ེད་�ིར་དཔང་
པོ་མཛད། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དམ་པའི་གནས་ནས་མར་ཕེབས་ཤིང་། རི་བོའི་�ེ་མོ་ཁག་�་ཞབས་འཆག་
མཛད། 4མེ་�ང་མ�ན་�་�་ཚ�ལ་བ�་བ་�ར། ཞབས་འཆག་མཛད་པའི་རི་�མས་བ�་བར་འ�ར། རི་�ན་�ེ་
ནས་འབབ་�་འབབས་པ་བཞིན། དེ་དག་བ�ར་ནས་�ང་གཤོང་�ལ་�་འབབས། 5�ེན་ངན་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ཨིསི་
�ཱཨེལ་པ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོ་ལོག་�ས་ཏེ་�ིག་པ་�ས་པའི་�ེན་�ིས་�ང་བ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ིག་པ་
�ས་པའི་�ོན་བ�ོད་དེ་�་ལ་�ེད་དགོས་སམ། དེ་ནི་�ལ་ས་ས་མར་ཡ་རང་ལ་�ེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། ཡ་�་�འི་
�ལ་�་�་འ�་མཆོད་པའི་ཉེས་དམིགས་དེ་�་ལ་ཡོད་ཅེས་ན་དེ་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་རང་ཡིན་པས༎ 6གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས། ངས་ས་མར་ཡ་ནི་ཐང་�་�ོ་�ངས་པ་བཞིན་དང་། �ན་ཤིང་འ�ག་པའི་�ན་ཚལ་�་�ར་བཟོ་�་
དང་། �ོང་�ེར་�ི་�ོ་ཚང་མ་�ང་གཤོང་�་མར་བ�ིལ་ཏེ། �ོང་�ེར་�ི་�ང་གཞི་ཚང་མ་�ིར་འདོན་�་དང་། 
7དེའི་�་འ�་�་ཆེན་ཐམས་ཅད་�མ་�ར་བཅག་ཅིང་། �་ཁང་གི་�ད་འཚ�ང་མ་�མས་ལ་�ད་པའི་དངོས་
རིགས་ཚང་མ་མེར་�ེག་གཏོང་�་དང་། དེའི་�་འ�་ཚང་མ་�ོར་བཤིག་གཏོང་�་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ས་
མར་ཡས་དངོས་རིགས་དེ་�མས་�ད་འཚ�ང་མའི་འཆལ་རིན་ལས་གསོག་འཇོག་�ས་པ་ཡིན་པས། �ར་ཡང་མོའི་
ད�་བོ་�མས་�ིས་འཆལ་རིན་དེ་འ�ེར་ནས་�་ཁང་གཞན་�ི་�ད་འཆོང་མའི་ཆེད་�་འཆལ་རིན་དེ་བེད་�ོད་
�ེད་པར་འ�ར། 8མི་�ས། དེའི་�ེན་�ིས་ངས་�་ངན་�ས་�ིར་གོས་མེད་གཅེར་�ར་འ�ལ་བ་དང་། �ི་�ང་
�ས་པའི་�ད་དང་�་ཆེན་ཨོསི་ཊི་རིཙ�་ཨོསི་ཊི་རིཙ�: ཨཕ་རི་ཀ་དང་ཨ་ར་བི་ཡའི་�ེ་ཐང་ཁག་�་ཡོད་པའི་�་
ཆེན་ཡོངས་�གས་ཤིག་གི་མིང་ཡིན་ཏེ། �་དེ་ནི་ག�གས་�ོབས་ཆེ་ཞིང་འ�ར་�ིང་�ེད་མ་�བ་�ང་། ཧ་ཅང་
མ�ོགས་པོ་�ག་�བ་མཁན་ཞིག་རེད། �ི་�ད་བཞིན་འདོན་ཏེ་�ེ་�གས་འདོན་�་ཡིན། 9ས་མར་ཡའི་�་ཁ་གསོ་
བར་དཀའ་ཞིང་། དེ་ཡ་�་�་�འང་བ�ེབས་ཡོད་པ་དང་། འཇིག་པ་དེ་ནི་ངའི་མི་མང་གནས་པའི་�ོང་�ེར་ཡེ་
�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་�ོ་བར་�་བ�ེབས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

ད�་བོ་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ོགས་�་ཡོང་བ།  

10ང་ཚ�ར་ཕམ་�ད་�ང་བའི་�ོར། �ོང་�ེར་གྷད་ལ་ཡོད་པའི་ང་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་ལ་མ་ཤོད་ཅིག དེ་ཙམ་མ་
ཟད་�ོད་ཚ�་�་བ་དེའང་ཁོ་ཚ�ས་མཐོང་�་མ་�ག་ཅིག �ེ་བྷེད་ལིཕེ་�ཱའི་མི་མང་�མས། �ོད་ཚ�་གནས་�ངས་
ཐབས་�ག་པོ་ཞིག་གི་ནང་�་ཡོད་པ་དེ་�ོན་པའི་�ིར་ས་ལ་འ�ེ་ལོག་�ོབ་ཅིག 11�ེ། ཤ་ཕིར་པ་�མས་�ོད་ཚ�་



མི་� 

གོས་མེད་གཅེར་�ར་�ས་ནས་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་གནས་�ངས་�་བཙན་�ོལ་�་སོང་ཞིག དེ་བཞིན་ཛ་ནན་�ལ་
�་གནས་མཁན་�མས་རང་གི་�ོང་�ེར་ནས་�ིར་མ་དོན་ཅིག བྷེ་ཐེ་ཛ�ལ་�ི་�ལ་མི་�མས་�ིས་�ེ་�གས་འདོན་
པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཐོས་�བས། དེར་�ང་�ོབ་མེད་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་ཡོང་། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་ནས་
�ེན་ངན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཉེ་འ�མ་�བ�ེབས་ཡོད་པའི་�ེན་�ིས། མ་རོད་�ི་�ལ་མི་�མས་ཐར་
པའི་རེ་འདོད་�ེད་ནས་�ག་བ�ད་ཡོད། 13�ེ། �ོང་�ེར་ལ་ཀིཤིའི་�ལ་མི་�མས། �ོད་ཚ�འི་�་�མས་ཤིང་�ར་
�ོར་ཤིག། �ོད་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ིག་པར་དཔེ་�ངས་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལའང་�ིག་པ་�ེད་�་བ�ག་ཡོད། 
14�ེ། ཡ་�་�འི་མི་མང་ཚ�་�ོང་�ེར་མོ་རེ་ཤེད་གྷད་ལ་ག་ལེ་བ�གས་ཟེར་ལབ་ཅིག ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་པོ་ཚ�ས་
�ོང་�ེར་ཨཀ་ཛ�བ་ནས་རོགས་དང་�བ་�ོར་སོགས་གང་ཡང་ཐོབ་�་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 15�ེ། མ་རེ་ཤའི་�ལ་མི་
�མས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་ད�་བོ་ཞིག་གི་ལག་�་�ིས་�ོད་གནང་ཞིང་། ད�་བོ་དེས་�ོད་ཚ�འི་
�ོང་�ེར་དབང་�་བ�ས་ཏེ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་གཟི་བ�ིད་�ན་པའི་འགོ་�ེད་�མས་ཨ་�ལ་ལམ་�ི་�ག་�ག་ཁག་
�་གབ་དགོས་�་ཡིན། 16�ེ། ཡ་�་�འི་�ལ་མི་�མས། �ོད་ཚ�འི་གཅེས་པར་འཛ�ན་པའི་�་�ག་�མས་�ི་ཆེད་
�་�་བཞར་ནས་�་ངན་�ོས་ཤིག དེ་ཚ�་ལ་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ནས་བཙན་�ོལ་�་�ལ་ཐག་རིང་འ�ིད་�་ཡིན་
པའི་�ེན་�ིས། �ོད་ཚ�འི་མགོའི་�་བཞར་ཏེ་�་�ོད་�་�འི་མགོ་རིལ་�ོས་ཤིག།  

མི་� 2 

ཉམས་ཐག་�མས་ལ་དབང་ཡོད་�ེད་པའི་�བ་འ�ས།  

1མཚན་མོ་ཉལ་�ིར་འ�ེལ་ནས་�ས་ངན་�ོམ་མཁན་�མས་བ�་མི་ཤིས་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན་ནམ་ལང་
བ་དང་ཁོ་ཚ�ས་གོ་�བས་�ེད་མ་ཐག་�་�ས་ངན་དེ་དག་ལག་ལེན་�ར་ངེས་ཤིང་། 2དེ་ཚ�ས་མི་གཞན་�ི་ས་ཞིང་
དང་ཁང་�ིམ་�མས་བཙན་འ�ོག་�ས་པས། མི་དང་�་དངོས་སོགས་གང་ལའང་བ�ན་ཆ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 3དེ་
ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ངས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་�ེན་ངན་ཞིག་གཏོང་�་ཡིན་པས། དེ་ལས་�ོད་ཚ�་ཐར་
ཐབས་མེད་ཅིང་། དཀའ་ངལ་དེའི་ནང་�་�ད་པའི་ཚ�་�ོད་ཚ�འི་ང་�ལ་ཡོངས་�་འཇོམས་པར་འ�ར། 4དེ་�ས་
མི་གཞན་�ིས་�ོད་ཚ�ར་�ང་བའི་�ེན་ངན་དེ་ལ་དཔེ་�ངས་ཤིང་། འ�་གཏམ་དང་འ�ེལ་�ེ་�གས་འདི་བཞིན་
�་ལེན་པར་འ�ར། ངེད་�མས་ཡོངས་�་�ོངས་ནས་འཇིག་ཅིང་�བ། ང་ཚ�འི་ས་ཞིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
བཞེས། ང་ཚ�ར་བཙ�ན་བ�ང་�ེད་མཁན་ལ། ས་ཞིང་དེ་དག་ཆ་བགོས་གནང་། 5དེར་བ�ེན་�ེས་�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་མི་འབངས་�མས་ལ་ས་�ལ་�ིར་�ོག་�ེད་�བས་�ོད་ཚ�འི་ནང་ནས་�་ལའང་ས་�ལ་ཐོབ་མི་ཡོང་། 
6མི་མང་ཚ�ས་ང་ལ་བ�ོད་གསལ། ང་ཚ�ར་དེ་�་�འི་�ང་བ�ན་བཤད་མི་དགོས། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་
དམའ་འབེབས་དེ་འ�་ནམ་ཡང་གནང་མི་�ིད། 7ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ལ་དམོད་པ་ཕོག་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་བཟོད་དེ་�ོགས་པ་ཡིན་ནམ། ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་དེ་འ�་གནང་�ིད་དམ། �ང་པོ་
�ེད་མཁན་�མས་ལ་ངའི་བཀའ་ཡིས་བཟང་པོ་མི་�ེད་དམ། 8གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་�། �ོད་
ཚ�ས་ངའི་མི་མང་ལ་ད�་�ར་ཐབས་�ོལ་�ས་ཤིང་། �ང་ཆ་བ�ན་པོ་ཡོད་བསམ་ནས་མི་�མས་དམག་ས་ནས་
�ིམ་�་�ིར་ལོག་གོ འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�འི་�ས་ལ་ཡོད་པའི་�ོད་�ང་�ང་འ�ོག་བཅོམ་�ས་པར་�ག་ནས་



མི་� 

བ�ད་ཡོད། 9ངའི་མི་མང་གི་�ད་མེད་�མས་གནས་ཁང་�ིད་པོ་ནས་�ིར་བཏོན་�ས་ཤིང་། དེ་ཚ�འི་�་�ག་
�མས་ནས་�ིན་�བས་�མས་�ན་�ི་�ིར་བཅོམ་ཡོད་པ་ཡིན། 10ད་�ོད་ཚ�་ལོངས་ལ་ཕར་སོང་ཞིག་�ོད་ཚ�འི་
�ིག་པའི་�ེན་�ིས་གནས་འདི་འཇིག་ཡོད་དོ། ད་ས་�ལ་འདིར་�ས་བདེ་པོ་ཞིག་ནམ་ཡང་ཤར་�་མེད་དོ། 
11�ོད་ཚ�འི་འདོད་པ་བཞིན་�་ཆང་རག་སོགས་འབེལ་པོ་ཡོང་བ་ཡོད་ཅེས་�ང་བ�ན་ལོག་པ་བཤད་མཁན་
�ང་�ོན་པ་�ན་མ་�མས་ལ་མི་བ�ད་འདིས་དགའ་མོས་�ེད་�ི་ཡོད། 12འོན་�ང་ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་
�ག་�ས་ཚང་མ་�ག་�་�ག་རར་འཛ�མས་པ་བཞིན་ས་�ོགས་གཅིག་�་འ�་ཚ�གས་�ས་ཏེ། �ོད་ཚ�འི་�ལ་དེ་
�ར་ཡང་�ག་�འི་ཁེངས་བའི་�་ཁ་བཞིན་མི་ཚ�གས་མང་པོས་གང་བ་ཡོད། 13དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་བཙན་
�ོལ་ལས་�ོལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་མཛད་ནས། �ོང་�ེར་�ི་�ལ་�ོ་�མས་�ོར་ཞིང་�ིར་ཐོན་ནས་རང་དབང་
�ང་བར་འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་དེ་ཚ�འི་�ལ་པོའི་�ལ་�་ཕེབས་ནས་དེ་ཚ�ར་ད�་འ�ིད་གནང་
�་ཡིན༎  

མི་� 3 

མི་�ས་ཨིསི་�ཨཱེལ་�ི་འགོ་འ�ིད་�མས་ལ་�ོན་བ�ོད་�ས་པ།  

1�ེ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འ�ི་�མས། �ོད་ཚ�ས་�ིམས་�གས་དང་བ�ན་ཏེ་�ོད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་�ང་། 2�ོད་
ཚ�ས་བཟང་པོར་�ང་ཞིང་ངན་པར་ཆགས་ཏེ། ངའི་མི་མང་གི་�ས་ནས་གསོན་པོར་པགས་པ་�་ཞིང་�ས་པ་ནས་
ཤ་ཡང་བཏོན་ནས་ཟའོ། 3ངའི་མི་�ེའི་ཤ་ཟ་ཞིང་། �ས་ནས་པགས་པ་བ�་བ་དང་། ཁོག་མའི་ནང་གི་ཤ་�ར་དེ་
ཚ�འི་�ས་པ་ཚང་མ་�མ་�ར་ག�བ་བོ། 4དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�ས་�་འབོད་འདོན་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་བ་
འ�ལ་བའི་�ས་ཆོད་�ེབས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། འོན་�ང་ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�་ལ་བཀའ་ལན་གནང་མི་ཡོང་། �ོད་
ཚ�ས་ལས་ངན་�ས་པ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་�་བར་གསན་མི་ཡོང་། 5ཟ་�་�ེར་མཁན་�མས་ལ་དཀོན་
མཆོག་གི་ཞི་བདེ་ཡོད་ཅེས་དང་། དེ་བཞིན་མི་�ེར་མཁན་�མས་ལ་དམག་གི་�ིག་ར་བ�ལ་མཁན་�ང་�ོན་པ་
�ན་མ་ཚ�ས་ངའི་མི་མང་�མས་ལམ་ནོར་�་འ�ིད་�ས་པ་ཡིན་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་དག་ལ། 6�ེ། 
�ང་�ོན་པ་�མས། ཉི་མ་ལ་ལ་བ�ད་པ་�ར། ད་�ོད་ཚ�འི་�ས་ཚ�ད་�ང་�ོགས་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན་
�ོད་ཚ�ས་ངའི་མི་མང་ལམ་ནོར་�་འ�ིད་པ་ཡིན་པས། ད་�ོད་ཚ�ས་�ང་བ�ན་བཤད་པའི་�ིར་�་�ོན་ཤེས་དང་
ཞལ་གཟིགས་སོགས་གང་ཡང་ཐོབ་མི་ཡོང་། 7གལ་�ིད་མ་འོངས་པའི་�ོར་�ང་བ�ན་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་དེ་
དག་མ་�བ་པས་དེ་ཚ�་ངོ་ཚ་དགོས་པ་�ང་ཞིང་། དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�ར་བཀའ་ལན་མ་གནང་བའི་�ེན་�ིས་
དེ་ཚ�འི་�ོབས་པ་ཆགས་དགོས་པར་འ�ར་ངེས་སོ། 8འོན་�ང་ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་ཉིད་དང་
�ས་མ�ས་ཡོངས་�་�བ་པ་དང་། ཁོང་གིས་གནང་བའི་�ང་བ་ཉིད་དང་�ོ་�ོབས་�ི་�ོ་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་
མང་ཚ�འི་ཉེས་�ིག་�མས་གསལ་པོར་བཤད་�བ་པ་ཡིན་ནོ། 9ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་འ�ིད་�མས་�ར་ཉོན་དང་། 
�ོད་ཚ�ས་�ིམས་�ང་པོར་�ང་ཞིང་བདེན་པ་བ�ན་�་བ�ར་ཏེ། 10�ོད་ཚ�ས་�ོག་གཅོད་དང་�ིམས་འགལ་�ི་
�ང་གཞིའི་ཐོག་�་དཀོན་མཆོག་གི་�ོང་�ེར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དེ་�ིག་བཞིན་པ་དང་། 11�ོང་�ེར་�ི་དཔོན་པོ་ཚ�ས་
�ོག་�ན་ལེན་ཏེ་�ིམས་གཅོད་�ས་པ་དང་། �་མ་�མས་�ིས་ད�ལ་ལེན་ནས་བཀའ་�ིམས་བ�བས་�ིས་ཡོད་



མི་� 

དོ། དེ་བཞིན་�ང་�ོན་པ་�མས་�ིས་�ང་ད�ལ་�ི་ཆེད་�་�ང་བ�ན་བཤད་�ལ་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�་ཚང་མས། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོ་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་ཡོད་ཟེར་ཤོད་�ལ་�ས་པ་དང་། ང་ཚ�ར་གནོད་འཚ�་གང་
ཡང་འ�ང་མི་ཡོང་། གང་ལ་ཟེར་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚ�འི་�ོད་�་བ�གས་ཡོད་ཟེར་ནས་དེ་ཚ�ས་བ�ོད་
དོ། 12དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�འི་�ེན་�ིས་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་ཛ�་ཡོན: ཐོག་མའི་བ�་�ར་�ར་ཛ�་ཡོན་ཞེས་གསལ་ཡོད། དེ་ནི་
ཀིད་རོན་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ང་གཤོང་བར་ལ་ཡོད་པའི་�ག་རི་གཟར་པོ་དེའི་མིང་ཡིན་ཏེ། �ོང་�ེར་ཡེ་�་
ཤ་ལེམ་ཡོངས་ལའང་གོ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། ཞིང་�ར་�ོ་�་དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནི་བཞིག་�ལ་�ི་�ང་པོར་འ�ར་
�་ཡིན་པ་དང་། མཆོད་ཁང་གི་རི་བོ་ཤིང་ནགས་མ�ག་པོ་བཞིན་�་ནགས་ཚལ་�ིས་གང་བར་འ�ར་རོ༎  

མི་� 4 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འཛམ་�ིང་ཡོངས་ལ་ཞི་བདེས་�ིད་�ོང་གནང་བ།  

1མ་འོངས་པའི་ཉིན་ཞག་ཚ�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ཡོད་པའི་རི་བོ་དེ་ནི་རི་�ེ་�ན་ལས་མཐོ་
ཞིང་། རི་�ན་�མས་�ི་ད�ས་�་མཐོ་པོར་མཐོང་�བ་པས། མི་རིགས་མང་པོ་དེར་འཛ�མས་ནས༎ 2མི་རིགས་
�མས་ཡོང་ནས་དེ་�ར་�ས་པ། ང་ཚ�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་རི་བོར་ཡར་འཛ�གས་ཏེ། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་
མཆོག་གི་ཕོ་�ང་�་བཅར་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་ཉིད་�ི་�གས་དགོངས་དང་བ�ན་པའི་
འ�ལ་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་བ�ན་པ་གནང་བ་དེར་ང་ཚ�་འ�ལ་�་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་བཀའ་�ོབ་དེ་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་�ང་ཞིང་། རི་བོ་ཛ�་ཡོན་ནས་ཁོང་གིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་
ག�ང་�ེང་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། 3ཁོང་གིས་མི་རིགས་�མས་�ི་བར་�ི་�ོད་�ེང་�མས་�ིག་འཇགས་གནང་ཞིང་། 
�ལ་�་ཐག་རིང་�ལ་�ི་�ས་�ོབས་�ན་པའི་མི་བ�ད་ཁག་གི་བར་ལ་ཡོད་པའི་�ོད་�ོག་�མས་ཐག་གཅོད་
གནང་གི་རེད། དེ་�ེས་ཁོ་ཚ�ས་རང་གི་རལ་�ི་�མས་ལས་གཤོལ་�གས་དང་། མ�ང་�མས་ལས་ཟོར་བ་བཟོས་
ཏེ། �ལ་ཁམས་ཕན་�ན་�ི་བར་ལ་དམག་འ�གས་སོགས་མཚམས་འཇོག་ཡོང་�་དང་། �ར་ཡང་དམག་གི་�་
�ིག་སོགས་ནམ་ཡང་�ེད་�ི་མ་རེད། 4མི་ཚང་མ་�ས་བདེ་ཞི་འཇམ་�ི་ངང་�་རང་རང་སོ་སོའི་�ན་ཚལ་དང་
སེ་ཡབ་ཤིང་གི་ཚལ་ཞིང་�ལ་�་གནས་ཤིང་། �ས་�ང་ཕན་�ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཇིག་�ང་བ�ལ་མི་
ཡོང་ཞེས་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད། 5མི་བ�ད་གཞན་�ིས་རང་གི་
�་�ེན་སོགས་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་ཏེ་དེ་ཚ�འི་བཀའ་ལ་�ིས་�ང་�ས་མོད། འོན་�ང་ང་ཚ�་ནི་�ས་གཏན་�་
རང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་ཤིང་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་�ིས་�ང་�་�་ཡིན༎  

ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་�མས་བཙན་�ོལ་ནས་�ིར་ལོག་�ེད་པ།  

6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ར་ངས་ཉེས་ཆད་བཏང་ཞིང་བཙ�ན་�་དཀའ་�ག་�ངས་པའི་མི་�མས་ད་ངས་
�ར་ཡང་བ�་འཛ�མས་�ེད་པའི་�ས་རན་པ་ཡིན། 7དེ་ཚ�འི་ཡན་ལག་ཚང་མ་ཆག་�ོན་ཤོར་ཏེ་རང་གི་�ོད་ཁང་
ནས་ཐག་རིང་�་གནས་དགོས་�ང་མོད། འོན་�ང་དེ་ཚ�འི་�ག་�ས་མི་མང་དེ་ལས་ངས་�ལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཞིག་



མི་� 

འ�ག་བ�ན་�ས་ཤིང་། དེ་ཚ�་མི་རིགས་�བས་ཆེན་�་འ�ར་རོ། ཁོ་ཚ�འི་ཐོག་�་ངས་རི་བོ་ཛ�་ཡོན་ཁར་�ས་དེ་
ནས་བ�ང་གཏན་�་�ིད་�ོང་�ེད་�་ཡིན། 8�ོད་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་དཀོན་མཆོག་ནི་�ག་�ི་�ར་ཁོང་གིས་མཁར་
ཛ�ང་ནས་རང་གི་མི་མང་ཐོག་�་གཟིགས་བཞིན་ཡོད་པས། �ོད་ནི་�ར་�་རང་གི་�་ཁབ་�ི་�ལ་སར་འ�ར་རོ། 
9�ོད་ཚ�ས་�ད་མེད་�ེ་�ག་�ན་པའི་�ག་ཟེར་�ིས་མནར་བ་བཞིན་�་འབོད་�གས་ཆེ་�ེད་དགོས་པ་གང་ཡིན་
ནམ། �ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་�ལ་པོ་མེད་པའམ། ཡང་ན་�ོད་ཚ�འི་�ོས་དཔོན་ཐམས་ཅད་ཤི་བའི་�ེན་�ིས་དེ་�ར་
�ང་བ་ཡིན་ནམ། 10�ེ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་མི་�མས། �ོད་ཚ�་�ད་མེད་མངལ་�ག་ཅན་དང་འ�་བར་�ག་
ཟེར་�ིས་ཚ་གི་ཚ�་གི་�ོས་ཤིག གང་ལགས་ཟེར་ན་�ོད་ཚ�་�ོང་�ེར་�ངས་ནས་ཐང་�ོང་�་གནས་དགོས་�ེད་
ཅིང་། དེ་�ེས་�ོད་ཚ�་བེ་བི་ལོན་�་འ�ོ་དགོས་སོ། འོན་�ང་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�འི་ད�་བོའི་
ལག་ནས་�ོད་ཚ�ར་�བས་�ོགས་མཛད་པ་གནང་གི་རེད། 11�ལ་ཁབ་མང་པོ་འཛ�མས་ནས་�ོད་ལ་�ོལ་ཅིང་། 
དེ་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོར་བཤིག་བཏང་ནས་དེ་ནི་�ང་གོག་�་བཏང་བ་མཐོང་བར་འ�ར། 12འོན་�ང་�ལ་
ཁབ་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་དགོངས་མ་ཤེས་པ་དང་། འ�འི་�ེ་མ་བ�ང་�ིར་�ོགས་གཅིག་་�་
�ངས་པ་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གནང་�ིར་ས་�ོགས་གཅིག་�་འ�་འཛ�མས་གནང་
བ་དེའང་ཁོ་ཚ�ས་�ོགས་མ་�བ་བོ། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་མི་�མས། སོང་ནས་
�ོད་ཚ�ས་རང་གི་ད�་བོ་�མས་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་ཞིག ངས་�ོད་ལ་�གས་�ི་ར་ཅོ་དང་ལིའི་�ིག་པ་�ན་པའི་
�ང་�ོབས་ཆེན་ཞིག་དང་འ�་བར་བཟོས་ཏེ། �ོད་ཚ�ས་�ལ་ཁབ་མང་པོ་�་མེད་བཏང་ནས། དེ་ཚ�ས་�ག་�ལ་
�ོ་ནས་བསགས་པའི་བཅོམ་ནོར་དེ་དག་�ོད་ཚ�ས་ས་གཞི་ཡོངས་�ི་གཙ�་བོ་ང་ལ་འ�ལ་བར་འ�ར༎  

མི་� 5 

1�ེ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་མི་�མས། �ོད་ཚ�འི་དམག་ད�ང་�མས་འཛ�མས་བ�ག་ཅིག། གང་ལགས་ཟེར་ན་ང་
ཚ�ར་�ོགས་གང་ས་ནས་མཐའ་�ོར་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་འགོ་�ེད་ལ་ད�ང་�ོལ་�་བཞིན་
འ�ག།  

བྷེད་ལེ་ཧེམ་ནས་ཡོང་མཁན་�ིད་�ོང་པ་ཞིག།  

2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ེ་བྷེད་ལེ་ཧེམ་ཨེཕ་ར་�ཱ་�ོད་ནི་ཡ་�་�འི་�ལ་�ི་ནང་ནས་�ོང་�ེར་�ང་ཤོས་
ཤིག་ཡིན་མོད། འོན་�ང་ངས་�ོད་�ི་ནང་ནས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དོན་�་�ིད་�ོང་གནང་མཁན་ཞིག་གཏོང་�་ཡིན། 
ཁོང་གི་ག�ང་རབས་ནི་གནའ་�ས་ནས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 3�ད་མེད་�ེ་�ག་ཅན་ལ་�་དེ་མ་འ�ངས་བར་�་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་ད�་བོའི་ལག་�་དོར་བ་གནང་ཞིང་། དེ་�ེས་བཙན་�ོལ་�་གནས་
པའི་ཁོང་གི་�ལ་མི་�མས་རང་གི་མི་རིགས་གཅིག་པའི་�ལ་མི་�མས་དང་མཉམ་�་ཡང་�ར་གཅིག་�་�་�ིལ་
བར་འ�ར། 4ཁོང་ཕེབས་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ས་མ�་དང་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་
བ�ིད་�ི་�ོ་ནས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་�ིད་�ོང་མཛད་�་ཡིན་པས། ཁོང་གི་མི་འབངས་�མས་འཇིགས་



མི་� 

པ་དང་�ལ་ཞིང་ཞི་བདེའི་ངང་�་གནས་པར་འ�ར། གང་ལགས་ཟེར་ན། ས་གཞི་ཡོངས་�ི་མི་�ེས་ཁོང་གི་གཟི་
བ�ིད་དང་མངའ་ཐང་ཆེན་པོར་�ས་བ�ར་�ས་ཤིང་། 5ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་ཞི་བདེ་གནང་བར་འ�ར༎  

ཐར་པ་དང་ཉེས་ཆད།  

ཨ་�ར་པ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་�ལ་�་དམག་�བ་ནས་ང་ཚ�འི་མཁར་�ོང་�ོར་ནས་ཡོང་�ས་ང་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་
གདོང་ལེན་�ེད་�ིར། ང་ཚ�་ཆང་མ་ལས་�ོབས་ཆེ་བའི་དམག་དཔོན་དཔའ་�ལ་�ན་པ་�མས་བཏང་གི་ཡིན། 
6དེ་ཚ�ས་ནིམ་རོད་�ི་�ལ་ཨ་�ར་ལ་ད�ང་�གས་ཆེན་པོས་དབང་�་�ད་དེ། ཨ་�ར་པ་ཚ�ས་ང་ཚ�འི་ས་ཐོག་�་
དམག་འ�ེན་�བས། ང་ཚ�འི་དཔའ་བོ་ཚ�ས་ངེད་�མས་ལ་�བས་�ི་རེད། 7�ག་འ�ོས་�ས་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་
�མས་ནི་མི་རིགས་མང་པོའི་ཆེད་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་གནང་བའི་ཟིལ་པ་སོས་པ་དང་འ�་བ་དང་། 
�འི་ཐོག་�་བབས་པའི་�ག་ཆར་དང་མ�ངས་པ་ཡིན། དེ་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ལ་མ་གཏོགས་མི་ལ་�ོ་གཏད་ནམ་
ཡང་�ེད་མི་ཡོང་། 8དེ་བཞིན་མི་རིགས་གཞན་�མས་�ི་�ོད་�་�ག་འ�ོས་�ས་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ནི་
ནགས་གསེབ་བམ་�་ཁར་�ི་ད�ས་�་རི་�གས་ཟ་བའི་སེང་གེ་དང་མ�ངས་ཤིང་། དེས་�ག་�འི་ད�ིལ་�་
མཆོང་ཞིང་དེ་དག་འཛ�ན་ཏེ་�མ་�ར་བཏང་ནས་བསད་པར་འ�ར། དེ་�མས་ཐར་བའི་རེ་ཐབས་དང་�ལ་བ་
ཡིན་ནོ། 9ཨིསི་�ཱཨེལ་�ིས་རང་གི་ད�་བོ་�མས་དབང་�་�ད་ནས་དེ་དག་�ལ་མེད་�་གཏོར་�་གཏོང་�་རེད། 
10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་�ས་ངས་�ོད་ཚ�འི་�་�མས་འ�ོག་ནས་ཤིང་�་�མས་�ོར་བཤིག་གཏོང་�་
དང་། 11�ོད་ཚ�འི་�ལ་�ི་�ོང་�ེར་�མས་�་�ོར་བཏང་ཞིང་�ང་ཆའི་ཁར་�ོང་�མས་�ང་ཡོངས་�་མེད་
པར་བཟོ་�་ཡིན་པ་དང་། 12�ོད་ཚ�འི་མ�་དང་མན་ངག་ཚང་མ་ཚར་གཅོད་�་དང་�་པ་དང་མོ་པ་ཡོང་བར་
མི་འ�ར། 13དེ་བཞིན་�ོད་ཚ�འི་�་འ�་�མས་དང་�ོའི་�ེན་�མས་�་ལག་�་བཏང་བའི་�ེས་ལ་�ོད་ཚ�་རང་
གིས་བཟོས་པའི་�་�ེན་�མས་ལ་ནམ་ཡང་བ�ེན་བ�ར་�ེད་མི་འ�ར། 14ངས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�་ཡོད་པའི་�་མོ་
ཨ་ཤེ་�ཱའི་�་འ�་�མས་�ོར་�ོག་བཏང་ཞིང་། �ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་�མས་�ང་�་ལག་�་གཏོང་�་ཡིན། 15ངའི་
བཀའ་ལ་བ�ི་�ང་མི་�ེད་མཁན་མི་རིགས་�མས་ལ་ངས་�ོ་བ་ཆེན་པོས་ད�་ལེན་འཇལ་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་
སོ༎  

མི་� 6 

ཨིསི་�ཨཱེལ་པའི་ཐོག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཁ་མ�།  

1ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་ཐོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཁ་མ�་ལ་ཉོན་ཞིག �ེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ད་ཡར་བཞེངས་
ནས་ཉིད་�ི་ཁ་མ�་དེ་བཀའ་གནང་བར་མཛ�ད། རི་བོ་དང་རི་�ན་�མས་�ིས་�ེད་�ི་ག�ང་དེ་ཐོས་བ�ག་ཅིག 

2�ེ། རི་བོ་�མས་དང་�ོད་གཏན་�་གནས་པའི་ས་གཞིའི་�ང་�མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཁ་མ�་ལ་ཉོན་
ཞིག ཁོང་གི་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་�ི་ཐོག་�་ཁ་མ�་ཞིག་ཡོད། ཨིསི་�ཱཨེལ་ཐོག་�་ཁོང་གིས་�ོན་བ�ོད་
གནང་བར་འ�ར། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ེ་ངའི་མི་འབངས་�མས། ངས་�ོད་ཚ�་ལ་གནོད་འཚ�་ཇི་�ས་



མི་� 

དང་�ོད་ཚ�འི་དོན་�་ང་དཀའ་ངལ་ཞིག་�་འ�ར་ཡོད་པ་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་དེ་བཞིན་ལན་འདེབས་�ོས་
ཤིག། 4མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་དང་མིར་ཡམ་བཅས་�ི་འགོ་འ�ིད་འོག་�་ངས་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ཏེ་�ན་
འཁོལ་ལས་ཐར་བར་�ས་པ་ཡིན། 5�ེ། ངའི་མི་འབངས་�མས། �ར་མོ་ཨབ་�ི་�ལ་པོ་བ་ལག་གིས་�ོད་ཚ�འི་
ཐོག་�་འཆར་གཞི་གང་�ས་པ་དང་། དེ་བཞིན་བྷི་ཨོར་�ི་�་བ་ལམ་�ིས་ལན་འདེབས་གང་�ས་པའི་�ོར་ལ་
�ན་གསོ་�ོས་ཤིག་དང་། ཨ་ཀ་སི་ཡ་�ར་ས་ནས། གྷིལ་�ལ་�ི་ལམ་བར་ན་གནས་�ལ་གང་�ང་བ་བཅས་�ན་
གསོ་�ས་ན། ངས་�ོད་ཚ�་�བས་པའི་ཆེད་�་ཐབས་ཤེས་གང་�ས་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་�ོགས་�ེད་�བ་ཡོང་༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གང་ལ་�གས་མཉེས་པ།  

6མཐོ་རིས་�ི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་བར་བཅར་�བས་ངས་ཁོང་ལ་འ�ལ་བ་
གང་འ�ལ་དགོས་སམ། བེ�་ཚང་མ་ལས་�ས་ལེགས་དག་ཁོང་ལ་དམར་མཆོད་�ི་�ིན་�ེག་�་འ�ལ་དགོས་
སམ། 7ར་�ག་�ོང་�ག་མང་པོ་དང་། གཙང་པོའི་�་�ན་བཞིན་�་�་�འི་�མ་�ན་ཆད་མེད་པར་འ�ལ་བ་
དང་། རང་གི་ཉེས་པའི་�ིག་བཤགས་�་ངའི་�་�་�ོན་�ེས་དེ་ཁོང་ལ་འ�ལ་ན་�གས་མཉེས་སམ། 8དེ་�ར་མ་
ཡིན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་བཟང་པོ་གང་ཡིན་པ་དེའི་�ོར་�ོབ་�ོན་གནང་ཟིན་ཅིང་། ཁོང་གི་
�གས་དགོངས་བཞིན་�་ང་ཚ�ས་�ོད་ལམ་�ང་ཞིང་�ན་�་�མས་སེམས་�ེད་དགོས་པ་དང་། ང་ཚ�འི་དཀོན་
མཆོག་དང་མཉམ་�་ཉམས་�ང་གི་�ལ་�་འ�ལ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 9གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་�་དེ་ནི་
ཤེས་རབ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནོ། �ོང་�ེར་ལ་འ�་ཚ�གས་�ས་པའི་�ལ་མི་�མས་ཁོང་གིས་བོས་པའི་ག�ང་ལ་ཉོན་
ཞིག 10མི་ངན་�མས་�ི་ཁང་�ིམ་�་�ང་བདེན་མེད་བའི་ཐོག་ནས་ཐོབ་པའི�་དངོས་�མས་ཡོད་དོ། ཁོ་ཚ�ས་
འབོ་དང་�་མར་�ན་མར་བེད་�ོད་བཏང་གི་ཡོད་པས་ངས་དེ་ལ་�ང་བ་�ེད་�ིས་ཡོད། 11�ང་དང་ཉག་�ོ་
བ�ན་མར་བེད་�ོད་གཏོང་མཁན་�མས་ལ་ངས་མནོང་མེད་�་�ིས་�ིད་དམ། 12�ོད་ཚ�་�ག་པོ་�མས་�ིས་སོ་
སོའི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནའི་དོན་�་ད�ལ་ཕོངས་�མས་ལ་བེད་�ོད་ལོག་པ་བཏང་ཞིང་། �ོད་ཚ�་ཚང་མ་�ན་དང་�་མ་
ཅན་ཡིན་ནོ། 13�ོད་ཚ�འི་ཉེས་�ིག་�ེན་�ིས་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་འཇིག་པར་�ེད་པའི་འགོ་བ�གས་ཚར་ཡོད། 
14�ོད་ཚ�ས་ཁ་ཟས་ཇི་ཙམ་བཟས་ནའང་མི་འ�ང་ཞིང་�ོགས་པར་�ས་�་ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་�་དངོས་
མང་པོ་འ�ེར་ཡོང་ནའང་དེ་དག་གསོག་འཇོག་�ེད་མི་�བ་ཅིང་། གལ་ཏེ་གསོག་འཇོག་�ེད་�བ་པ་ཡིན་ནའང་
ངས་དེ་དག་དམག་འཐབ་�ི་�ོ་ནས་མེད་པ་བཟོ་�་ཡིན། 15�ོད་ཚ�ས་ས་བོན་བཏབ་�ང་�ོན་ཐོག་བ�་�་མི་
ཡོང་། �་�འི་འ�ས་�་ནས་�མ་བཙ�ར་�ང་དེ་དག་བེད་�ོད་བཏང་མི་�བ་ཅིང་། དེ་བཞིན་�ན་ཆང་བཟོས་
�ང་ནམ་ཡང་འ�ང་བའི་ལོང་ཐོབ་མི་ཡོང་། 16�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་�ེན་ངན་དེ་འ�་ཡོང་དགོས་པ་དེ་ནི་�ོད་ཚ�ས་
�ལ་པོ་ཨོམ་རི་དང་དེའི་�་�ལ་པོ་ཨ་ཧབ་གཉིས་�ི་�གས་�ོལ་ངན་པའི་�ེས་�་འ�ངས་ཤིང་། དེ་དག་�་
མ�ད་ནས་ལག་ལེན་བ�ར་བ་ཡིན་པས། ངས་�ོད་ཆོ་འཇིག་པར་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�ར་མཐོང་མཁན་
མི་�མས་�ིས་�ོད་ཚ�ར་འ�་ཞིང་�ང་བར་�ེད་�་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་སོ༎  

མི་� 7 



མི་� 

ཨིསི་�ཨཱེལ་པ་ཚ�ས་�ལ་མིན་�ོད་ལོག་�ས་པ།  

1ཨ་ཁ་ཁ། རེ་ཐབས་�ལ་བའི་གནས་�ལ་�ོ་པོ་འདི་འ�་གང་ཡིན་ནམ། ང་ནི་མི་�ོགས་པ་ཞིག་གིས་ཤིང་འ�ས་
མེད་པའི་�ོང་པོར་འ�ས་�་འཚ�ལ་བ་དང་། �ན་འ�མ་མེད་པའི་�ན་ཚལ་�་�ན་འ�མ་འཚ�ལ་མཁན་ཞིག་
དང་མ�ངས་ཤིང་། ཡང་�ན་འ�མ་དང་སེ་ཡབ་ལ་སོགས་པའི་ཤིང་འ�ས་རོ་བ�ད་�ན་པ་ཚང་མ་བ�་�ག་
�ས་ཟིན་ཡོད་པ་རེད། 2�ལ་�ི་ནང་�་མི་�ང་བདེན་གཅིག་�ང་�ས་མེད་ཅིང་། དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་ཚ�ག་
�ས་མཁན་གཅིག་�ང་མེད། མི་ཚང་མས་�ོག་གཅོད་�ེད་�ིར་གོ་�བས་�ག་ནས་བ�ད་�ི་ཡོད་པ་དང་། རང་
གི་�ན་�མས་ལ་�ིད་ནང་འ�གས་པ་དང་། 3དེ་ཚ�་ལས་ངན་�ེད་པར་མཁས་ཤིང་། �ིམས་དཔོན་དང་ལས་�ེད་
པ་ཚ�ས་�ོག་�ན་ལེན་པ་དང་། མི་གཙ�་�ག་ཚ�ས་ག�ང་ཞབས་པ་�མས་དང་ངན་པ་ལག་འ�ེལ་�ས་ཏེ་རང་གི་
འདོད་མོས་བཞིན་�་ངན་�ས་བ�མས་�ི་ཡོད་པ་རེད། 4དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་�ང་ཞིང་བཟང་ཤོས་དེའང་�་ངན་
དང་འ�་བར་ཕན་ཐོག་མེད་པ་ཤ་�ག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། �ར་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོན་པ་ཁོང་ཚ�འི་�ང་ཆ་བ་
བ�ད་ནས་མི་མང་ལ་ཟོན་བ�་གནང་བ་�ར། ད་ཁོ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གནང་བའི་�ས་ཚ�ད་རན་པས། ད་ཁོ་ཚ�་མགོ་
འཐོམས་ནས་བ�ད་ཡོད་པ་རེད། 5�ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ིམ་མཚ�ས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་མཛའ་�ོགས་ལ་�ོ་གཏད་
སོགས་མ་�ེད་ཅིག དེ་ཙམ་མ་ཟད་རང་གི་�ང་མ་ལའང་གཏམ་�ེང་�ེད་�བས་ཟོན་�ེད་དགོས། 6�ས་ཚ�ད་དེ་
ཚ�འི་�བས་དེར་�ས་རང་གི་ཕ་ལ་�ེན་པ་�ར་�ེད་ཅིང་། �་མོས་རང་གི་མ་དང་མནའ་མས་�ོས་མོར་�ོལ་ཞིང་
འ�གས་�ོད་�ེད་པས། དེ་�ས་མིའི་ད�་བོ་ནི་རང་གི་ནང་མིའི་ཁོངས་ནས་འ�ང་བར་འ�ར། 7འོན་�ང་ང་ནི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་འ�ལ་ལམ་བ�་ཞིང་བ�ད་པས། ང་�ོ་གདེངས་ཆེན་པོས་དཀོན་མཆོག་གི་རེ་བ་�ེད་�་
ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་ང་ལ་�བས་གནང་བ་དང་། ངའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་�་བར་གསན་པར་གནང་གི་
རེད༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐར་ལམ་བ�མས་ཕེབས་པ།  

8ད�་བོ་�མས་�ིས་ང་ཚ�ར་འ�་དགོས་དོན་གང་ཡང་མེད། ང་ཚ�་ད་�་མར་འ�ེལ་ཡོད་�ང་�ར་ཡང་ཡར་
ལངས་ངེས་ཤིང་། �ན་པའི་ནང་�་ཡོད་ན་ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ�ར་འོད་གནང་བར་འ�ར། 9ང་
ཚ�ས་ཁོང་གི་�ན་�ར་�ིག་པ་�ས་པ་ཡིན་པས། དེར་བ�ེན་ང་ཚ�ས་གནས་�བས་རིང་�་ཁོང་གི་�གས་�ོར་
བཟོད་�ན་�ེད་དགོས་�ང་། མཐར་ཁོང་གིས་ང་ཚ�ར་�བས་གནང་ཞིང་། ང་ཚ�འི་ཐོག་�་�ེད་པའི་མནར་གཅོད་
�མས་ལ་�ིམས་གཅོད་གནང་ངོ་། ཁོང་གིས་ང་ཚ�་�ིར་འོད་�ི་ནང་�་བཏོན་ཏེ་�བས་པ་ང་ཚ�ས་མཐོང་བར་
འ�ར། 10དེ་མཐོང་ནས་�ོད་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ག་�་ཡོད་ཅེས་བ�ར་བ་འདེབས་ཤིང་འ�་གཏམ་
བ�ོད་མཁན་ང་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་ཤིན་�་ངོ་ཚ་དགོས་�ང་བ་དང་། དེ་དག་འཕམ་ནས་�ང་ལམ་བར་�ི་
འདམ་�བ་བཞིན་�་དེ་ཚ�ར་�ང་བ�ིས་བཏང་བ་ང་ཚ�ས་མཐོང་བར་འ�ར། 11�ེ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་མི་
�མས། �ོད་ཚ�འི་�ོང་�ེར་�ི་�གས་རི་དེ་�ར་�ིགས་�ེད་རན་ཡོད། དེ་�ས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�ི་ས་མཚམས་དེ་�་
ཆེ་�་འ�ོ་�་ཡིན་པས། 12�ོད་�ི་�ལ་མི་�མས་ནི་ཤར་�་ཨ་�ར་དང་། �ོ་�ོགས་�་ཨི་ཇིབ་དང་། �བ་རད་
གཙང་པོའི་�ལ་�ི་ས་གནས་ཁག་དང་། གཞན་ཡང་�ལ་ཐག་རིང་�ལ་�ི་�་མཚ�་དང་རི་བོ་མཐའ་དག་�ན་



མི་� 

ནས་�ོད་�ི་�ར་�ིར་ལོག་�ེད་�་ཡིན་མོད། 13འོན་�ང་ས་གཞིར་གནས་པའི་མི་�མས་�ི་�་�ོད་ངན་པའི་
�ེན་�ིས་ས་གཞི་ཡོངས་�ོགས་འ�ོག་�ོང་�་འ�ར་ངེས་སོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཨཱེལ་ལ་�ིང་�ེ་ཆེན་པོ་གནང་བ།  

14�ེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ཉིད་�ིས་འདམས་གནང་བའི་མི་བ�ད་དེ་ལ་�ི་བོ་�་�་གནང་བར་མཛ�ད། ཁོ་ཚ�་
འ�ོག་�ོང་�ལ་�་གནས་�ོད་�ས་ནའང་། དེའི་ཉེ་འཁོར་�་ས་�ད་འཛ�མས་པོ་དག་ཡོད་པས། �ར་བྷ་�ན་
དང་གྷིལ་ཨད་�ལ་�ི་�་ཁ་བཟང་པོའི་�ལ་�་འཚ�་བ་བཞིན་�ར་ཡང་ས་�ལ་དེ་དག་ལ་འཚ�་�་འ�ག་རོགས་
གནང་། 15�ེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ར་�ེད་�ིས་ངེད་�མས་ཨི་ཇིབ་ནས་བཏོན་ཏེ་འ�ིད་ཕེབས་�བས། ཉིད་
�ི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་�ས་མཛད་པ་�ར། ད་�ང་ཡང་ང་ཚ�འི་ཆེད་�་དེ་བཞིན་མཛད་རོགས་གནང་། 16�ལ་ཁབ་
ཚ�ས་དེ་དག་མཐོང་ནས་�ོབས་�གས་ཉམས་ཤིང་། དངངས་�ག་ཆེན་པོས་ཁ་དང་�་བ་བཀབ་བོ། 17རང་རང་
སོ་སོའི་མཁར་�ོང་ནས་འཐོན་པ་དང་འདར་ཞིང་འཇིག་ནས་�ལ་བཞིན་�་�ལ་�ི་ནང་འ�ལ་བར་འ�ར། 
འཇིགས་�ང་ཆེན་པོས་ང་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་�ིར་ལོག་ཡོང་བར་འ�ར། 18�ེ། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ེད་འ�་བའི་དཀོན་མཆོག་གཞན་�་ཡང་མེད། གསོན་པོར་�ས་པའི་ཉིད་�ི་མི་འབངས་
�མས་ལ་�ེད་�ིས་�ིག་སེལ་གནང་ཞིང་། �ེད་ནི་�ས་གཏན་�་�གས་མི་�ོ་བར། �ན་�་�གས་བ�ེ་གནང་
བར་མཉེས་སོ། 19ཡང་�ེད་ནི་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་�ིང་�ེས་གཟིགས་ཤིང་། ང་ཚ�འི་ཉེས་�ིག་ཚང་མ་ཞབས་འོག་�་
མནན་ཏེ། དེ་དག་�་མཚ�འི་གཏིང་�་བ�ར་བར་མཛད་ཅིང་། 20�ར་�ེད་�ིས་ང་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་ཞལ་
བཞེས་གནང་བ་བཞིན། ཉིད་�ི་མི་འབངས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཡ་ཀོབ་�ི་མི་བ�ད་�མས་ལ་དམ་ཚ�ག་དང་�ན་
ཞིང་དེ་ཚ�ར་�ན་�་�གས་བ�ེ་�ོན་གནང་ཡོང་།། 



 

Nahum 

ན་�མ 1 

1ཨེལ་ཀོཤ་�་�ོད་མི་ན་�མ་�ིས་མཐོང་བའི་ཞལ་གཟིགས་�ི་�ལ་�་�ོང་�ེར་ནི་ན་�ཱེའི་�ོར་ལ་འ�ིན་འདི་
ཡིན་ནོ། ནི་ན་�ཱེའི་ཐོག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོ། 2དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁ་གཏད་
�མས་ལ་�གས་བཟོད་མི་གནང་བ་དང་། ཁོང་ལ་�ོལ་མཁན་�མས་ལ་ཉེས་ཆད་གནང་ངོ་། ཁོང་གི་�གས་�ོའི་
ངང་དེ་ཚ�་ལ་ད�་ལེན་གནང་ངོ་། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་�གས་�ོ་བར་ངང་རིང་བ་དང་། ཁོང་ནི་མ�་�ོབས་
ཆེ་ཞིང་། ཉེས་�ོན་�མས་ནི་�ོན་མེད་�་�ིས་བ་མི་གནང་ངོ་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཆགས་སར་�ང་
འ�བ་ལངས་བ་དང་། ནམ་མཁའི་�ིན་�མས་ནི་ཁོང་གི་ཞབས་�ིས་�ངས་པའི་�ལ་ལས་�ང་བ་ཡིན་ནོ། 4ཁོང་
གི་བཀའ་གནང་བ་ཙམ་�ིས་�་མཚ�་དང་གཙང་པོ་�མས་�མ་ཞིང་། བྷ་�ན་�ལ་�ི་�ང་�མས་�ང་�མ་པ་
དང་། རི་བོ་ཀར་མེལ་�ོངས་པར་འ�ར་བ་དང་། ལེ་བ་ནོན་�ལ་�ི་མེ་ཏོག་�མས་�ང་�ིད་པར་འ�ར། 5གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་�ར་རི་བོ་�མས་འ�ལ་ཏེ་རི་�ན་�མས་བ�ར་བ་དང་། ས་གཞི་ཡོངས་�ོགས་གཡོ་
ཞིང་། དེའི་ནང་�་གནས་བའི་མི་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་འཇིགས་ཤིང་འདར་རོ། 6ཁོང་གི་�གས་�ོའི་མ�ན་
�་གསོན་པོར་�་ཞིག་གནས་�བ་བམ། ཁོང་གི་�གས་�ོ་�ག་པོ་དེ་ལ་�ས་གདོང་ལེན་�ེད་�བ་བམ། ཁོང་གི་
�གས་�ོ་མེ་�ེ་འབར་བ་�་�འི་མ�ན་�་�ག་རི་�མས་མར་བ�ིལ་ནས་�མ་�ར་ཆག་པར་འ�ར། 7གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ནི་བཟང་བས། དཀའ་ངལ་�ི་�ས་�་ཉིད་�ི་མི་མང་�མས་ལ་�ང་�ོབ་མཛད་ཅིང་། ཁོང་གི་
�ོགས་�་�ོ་ཁ་བ�ར་མཁན་�མས་ལ་ཉིད་�ི་གཅེས་�ོང་མཛད་དོ། 8ཁོང་གི་ད�་བོ་ཡོངས་�ོགས་�་ལོག་�ག་
པོ་བཞིན་ཁོང་གིས་ཚར་གཅོད་གནང་བར་འ�ར། ཁོང་ལ་�ོལ་མཁན་�མས་ལ་འཆི་བར་གཏོང་བར་འ�ར། 
9�ོད་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོལ་བར་ཅིའི་�ིར་�ས་ངན་�ོམ་�ི་ཡོད་དམ། ཁོང་གིས་�ོད་ལ་ཡོངས་�་
འཇིག་པར་མཛད་དེ། �ས་�ང་ཁོང་ལ་ལན་ཐེངས་གཉིས་པར་�ོལ་ཐབས་�ེད་མི་�ས། 10�ོད་ཚ�་མ�ད་པ་
ཐེབས་པའི་ཚ�ར་ཤིང་དང་སོག་མ་�མ་པོ་བཞིན་�ོད་ཚ�་ར་བཟི་པ་ཚ�་མེར་བ�ེག་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 11�ེ་ནི་ན་�ཱེ་
�ོད་ལས་�ས་ངན་�ི་ཁེངས་པའི་མི་ཞིག་�ོད་ནས་ཐོན་ཏེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐོག་�་�ོལ་བར་བ�མས་སོ༎ 
12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་�ི་མི་མང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་�མས་ལ་ག�ངས་པ། ཨ་�ར་པ་�མས་�ོབས་ཆེ་ཞིང་ཁ་
�ངས་མང་�་སོང་ཡོད་ནའང་དེ་ཚ�་ཚང་མ་འཇིག་ནས་ཚར་གཅོད་པར་འ�ར། �ེ་ངའི་མི་མང་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་
གནོད་འཚ�་ཡོང་བ�ག་�ང་། ད་ངས་དེ་བཞིན་མི་�ེད་དོ། 13�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་ཨ་�ར་�ིས་དབང་འཛ�ན་�ེད་�་
དེ་ངས་མཚམས་འཇོག་�ེད་བ�ག་ཅིང་། �ོད་ཚ�་བཅིངས་པའི་�གས་ཐག་�མས་ཡོངས་�་བཅག་�་ཡིན་ནོ། 
14ཨ་�ར་པ་ཚ�འི་�ོར་ལའང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་གསལ། ཁོང་ཚ�འི་མི་རབས་ཆད་དེ་མིང་
�ལ་ཙམ་ཡང་མི་�ས་པ་དང་། ངས་ཁོང་ཚ�འི་�་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་�་�ེན་�མས་�་ལག་�་གཏོང་�་དང་། ཨ་
�ར་པ་�མས་གསོན་པོར་གནས་འོས་པ་མ་ཡིན་པས། ངས་ཁོང་ཚ�འི་ཆེད་�་�ར་ཁང་ཞིག་�་�ིག་�ེད་བཞིན་
ཡོད་དོ། 15�ོས་དང་། རི་བ�ད་�ལ་�་འ�ིན་བཟང་�ོག་པའི་བང་ཆེན་ཞིག་ཕེབས་བཞིན་ཡོད། ཁོང་གི་�ལ་ཁ་
ཆེན་པོའི་ཞི་བདེའི་འ�ིན་བཟང་འ�ེར་ཡོང་བཞིན་ཡོད་དོ། �ེ་ཡ་�་�འི་མི་�མས། �ོད་ཚ�ས་�ས་�ོན་�ང་�ེ། 



ན་�མ 

�ར་�ོད་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་�ལ་བ་ཚང་མ་�བ་པར་�ོས་ཤིག ད་མི་ངན་ཡོངས་�ོགས་ཚར་
གཅོད་བཏང་ཟིན་པས། དེ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�་ནམ་ཡང་དབང་འཛ�ན་�ེད་མི་ཡོང་༎  

ན་�མ 2 

ནི་ན་�ཱ་ེལ་ཉམས་�ད་�ང་བ།  

1�ེ་ནི་ན་�ཱེ། �ོད་ལ་�ོར་ཞིག་�་གཏོང་བའི་ད�་བོའི་དམག་ད�ང་བ�ེབས་ཡོད་པས། དམག་�གས་ཆེ་�་
གཏོང་ཞིང་། ལམ་ལ་�ང་ཆ་སོགས་བཞག་�ེ། དམག་གི་�་�ིག་�ོས་ཤིག། 2ད�་བོ་�མས་�ིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་པ་ལ་
འ�ོག་བཅོམ་�ེད་པའི་�ོན་�ི་དེའི་གཟི་བ�ིད་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ར་གསོ་གནང་�བ་ཡོད་པ་
དང་། 3ད�་བོའི་དམག་མི་�མས་�ིས་�བ་དམར་པོ་འ�ེར་ཞིང་། དམག་ཆས་མཚལ་ཁ་�ོན་ཏེ་དམག་�་�ིག་པ་
དང་། དེ་ཚ�འི་ཤིང་�་�མས་ནི་མེ་�ར་མདངས་འ�ོ་བ་དང་། དེ་ཚ�འི་�་�མས་བང་འ�ོས་�བ་�ིར་�ག་ནས་
བ�ད་དོ། 4ཤིང་�་�མས་ལམ་�་�གས་ཆེར་བཏང་ཞིང། �ོང་�ེར་�ི་�མས་རར་ཕར་�ར་�གས་ཤིང་། དེ་ཚ�་
�་འབར་དང་འ�་བ་འོད་འ�ོག་པ་དང་། �ོག་འ�གས་པ་�ར་�ག་གོ། 5དམག་དཔོན་�མས་བོས་ནས་དེ་ཚ�་
མ�ན་�ོད་�ེད་�བས་འ�ོར་ནས་འགེལ་ལོ། ཕར་�ོལ་པ་�མས་�ེལ་ཟིང་ཆེན་པོས་�གས་རིའི་�ོགས་�་�གས་
ཤིང་། �ང་�ོབ་ཆེད་�་�བ་ཆེན་�་�ིག་�ེད་དོ། 6གཙང་པོའི་ངོས་�་ཡོད་པའི་�ལ་�ོ་�མས་�ེས་ཏེ་ཕོ་�ང་
འཇིག་�ག་གིས་ཁེངས་སོ། 7�ལ་མོ་དེའང་བཙ�ན་བ�ང་�ས་པས། ཞལ་�་མ་�མས་�་ངན་�ིས་�ང་�ང་ཞིང་། 
�ག་རོན་�ི་�ད་བཞིན་�ེ་ངག་འདོན་ནོ། 8�ོལ་བའི་�་རགས་ནང་ནས་�་ནི་ཐོན་པ་བཞིན། ནི་ན་�ཱེ་ནས་མི་
�མས་�ེལ་�བ་�ིས་�ིར་ཐོན་�ས། དེ་�མས་ལ་མ་འ�ོ་མ་འ�ོ་ཞེས་བཀག་ཐབས་�ས་�ང་། �་ཡང་�ིར་ལོག་
མ་�ས་སོ། 9�ོང་�ེར་དེའི་ནང་�་ནོར་�ི་བང་མཛ�ད་ཆེན་པོ་ཞིག་འ�ག་པས། དེའི་གསེར་དང་ད�ལ་ལ་འ�ོག་
བཅོམ་�ོས་ཤིག། 10�ོང་�ེར་ནི་ན་�ཱེ་ནི་འཇིག་པས་�ོངས་ཤིང་�ང་�ོང་�་འ�ར། མི་�མས་�ོབས་ཉམས་ཤིང་
ཞེད་�ང་ཆེན་པོས་�ས་མོ་འདར་ཏེ། ངོ་གདོང་སེར་པོར་འ�ར་རོ། 11�ར་སེང་གེའི་ཚང་དང་འ�་བའི་�ོང་
�ེར་དེ་ད་�་གང་�་ཡོད་དམ། སེང་གེ་ཕོ་མོ་སེང་�ག་དང་བཅས་པ་ད�ོག་མཁན་མེད་པར་ཞི་བདེའི་ངང་�་
གནས་�ི་ཡོད་པའི་སེང་གེའི་ཚང་�ར་�ོང་�ེར་དེ་ད་�་གང་�་ཡོད་དམ། 12སེང་གེས་སེང་མོ་དང་སེང་�ག་གི་
དོན་�་རི་དགས་བསད་དེ་དེར་ཤས་བཀང་གི་ཡོད་པ་རེད། 13�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། 
ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་ད�་བོ་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�འི་ཤིང་�་�མས་མེར་�ེག་བཏང་ནས། �ོད་ཚ�འི་དམག་མི་�མས་
དམག་གི་�བས་�་བསད་ཅིང་། �ོད་ཚ�ས་གཞན་ནས་འ�ོག་བཅོམ་�ས་པའི་དངོས་པོ་ཚང་མ་ངས་�ར་ལེན་�་
ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�འི་�་ཚབ་�ི་དགོས་འདོད་དེ་�ད་�ིན་གསན་པར་མི་འ�ར༎  

ན་�མ 3 

1བ�ན་དང་�ོག་གཅོད་�ས་ཤིང་། འ�ོག་བཅོམ་�ས་པའི་ནོར་�ིས་གང་བའི་�ོང་�ེར་�ོད་བ�་མི་ཤིས། 2�་
�ག་གི་བ�ངས་པའི་�ད་དང་། འཁོར་ལོ་འཁོར་བའི་�ད་དང་། དེ་བཞིན་�་�ག་པའི་�ད་དང་།གཞན་ཡང་



ན་�མ 

ཤིང་�་འཁོར་བའི་�་ལ་ཉོན་དང་། 3�་དམག་�མས་�ིས་དམག་�བ་�བས་དེ་ཚ�འི་རལ་�ི་དང་མ�ང་�མས་
�ི་འོད་མདངས་འ�ག་ཅིང་། �ངས་ལས་འདས་པའི་མི་རོའི་�ངས་ཡོད་སར་�ང་པ་ཐོགས་ནས་མི་�མས་
འ�ེལ་ལོ། 4�ོང་�ེར་ནི་ན་�ཱེ་ནི་མཛ�ས་�ག་�ན་ལ་�་འ�ིད་མཁན་�ད་འཚ�ང་མ་དེས་མི་རིགས་མང་པོའི་ཡིད་
དབང་འ�ོག་�ེ། མཐར་དེ་ཚ�་རང་དབང་�་བ�ས་པས་དེ་ལ་ཉེས་ཆད་ཕོགས་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། 5�ན་དབང་�ན་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ེ་ནི་ན་�ཱེ་ངས་�ོད་ལ་ཉེས་ཆད་བཏང་ཞིང་། �ོད་ནི་གོས་མེད་
གཅེར་�ར་འ�ོ་དགོས་�ས་ཏེ། མི་རིགས་ཚང་མའི་མ�ན་�་�ོད་ངོ་ཚའི་ནང་�ད་པ་�ོན་�་ཡིན། 6ངས་�ོད་
ལ་དམའ་འབེབས་�ས་ཏེ། �ོད་�ི་ཐོག་�་གད་�ིགས་འཕངས་པ་དང་། མི་ཚང་མས་�ོད་ལ་ཧ་ལས་ཤིང་འཇིག་
ནས་�་བར་འ�ར། 7�ོད་མཐོང་མ་ཐག་�་མི་ཚང་མ་�ི་ལོག་�བ་�ེ། དེ་ཚ�ས་ནི་ན་�ཱེ་ནི་�ང་གོག་�་འ�ར་
ཡོད་པས། མོ་ལ་�ས་�ིང་�ེ་�ེ་�ེ་སེམས་གསོ་གཏོང་མཁན་�་ཡོད་དམ་ཞེས་བ�ོད་པ་དང་། 8�ེ་ནི་ན་�ཱེ་�ོད་
ཨི་ཇིབ་�ི་�ལ་ས་ཐེ་བེསི་ལས་ལེགས་པ་ཞིག་ཡོད་དམ། �ོང་�ེར་དེའི་མཐའ་�ོར་ལ་གཙང་པོ་ན་ཨེལ་ནི་མོའི་
�ང་�ོབ་�ི་�ིར་�གས་རི་བཞིན་བ�ོར་ཡོད་ཅིང་། 9ཡང་�ལ་ཁབ་དེས་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་དང་ཨི་ཇིབ་ཡོངས་�་
�ིད་�ོང་�ེ། དེའི་མངའ་ཐང་ནི་ཚད་ལས་བ�ལ་ཞིང་། ལིབ་ཡ་ནི་དེའི་མ�ན་འ�ེལ་�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་མོད། 
10འོན་�ང་ཐེ་བེསིའི་�ལ་མི་�མས་ནི་བཙན་�ོལ་�་འ�ིད་དེ། དེ་ཚ�འི་�་�ག་�མས་�ང་ལམ་�ལ་�་
བ�ངས་ནས་བསད་དོ། ཡང་དེ་ཚ�འི་�ལ་མི་གཙ�་�ག་�མས་�གས་ཐག་གིས་བཅིངས་ཏེ། དེ་ཚ�ར་འཛ�ན་བ�ང་
�ེད་མཁན་ཚ�ས་དེ་ཚ�་བགོ་ཤ་བ�བ་ནས་འ�ིད་དོ། 11�ེ་ནི་ན་�ཱེ་�ོད་�ང་ར་བཟི་བ་བཞིན་བཟི་ནས་རང་གི་
ད�་བོའི་ལག་ནས་ཐར་ཐབས་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། 12�ོད་�ི་མཁར་�ོང་ཐམས་ཅད་འ�ས་�་�ིན་པའི་སེ་
ཡབ་ཤིང་�ོང་�མས་དང་མ�ངས་ཏེ། དེ་ཚ�་�ག་མ་ཐག་�་འ�ས་�་�མས་ཐད་ཀར་ཁའི་ནང་�་�ང་�་དང་། 
13�ོད་�ི་དམག་མི་�མས་ནི་�ད་མེད་དང་མ�ངས་པས། ད�་བོའི་མ�ན་�་�ོད་�ི་�ལ་དེ་�ང་�ོབ་མེད་
བར་�ས་�་ཡིན་པ་དང་། �ལ་�ོའི་�ོ་བ�ན་�མས་�ང་མེས་འཚ�ག་�་ཡིན་ནོ། 14�ོད་ལ་དམག་གིས་མཐའ་
བ�ོར་�་ཡིན་པས། དེ་�ས་མཁོ་བའི་འ�ང་�་�་�ིགས་�ེད་དགོས་པ་དང་། མཁར་�ོང་�མས་བ�ན་པོར་�ོས་
ཤིག། འདམ་�ིས་ཏེ་ས་བག་བཟོ་�ིས་�ོས་ཤིག། ས་བག་བཟོ་�ིར་�གས་�་�ིག་�ོས་ཤིག། 15གང་�ར་�ོད་�ིས་
ཐབས་ཤེས་གང་�ས་�ང་�ོད་ནི་མེ་དང་དམག་གིས་ཡོངས་�་འཇིག་ངེས་པ་མ་ཟད། ཆ་ག་འ�ས་ལོ་ཐོག་ཟས་
པ་བཞིན་�ོད་ཚ�་ཚང་མ་�་མེད་�་འ�ོ་�་ཡིན་ནོ། �ོད་ཚ�་ཆ་ག་འ�འི་ཚ�གས་བཞིན་ཁ་�ངས་འཕེལ་ཞིང་། 
16�ོད་ཚ�འི་ཚ�ང་པ་�མས་�ར་མའི་ཚ�གས་ལས་མང་བར་�ས་མོད། འོན་�ང་ཆ་ག་འ�་འ�ར་ནས་འ�ོ་བ་
བཞིན་ད་�་དེ་ཚ�་ཚང་མ་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་�ིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། 17�ོད་�ི་ལས་�ེད་པ་ཁག་གི་ཁ་�ངས་
ནི་གནམ་�ང་མོའི་�བས་�་�ིག་པའི་ལོག་ལ་གནས་པའི་ཆ་ག་འ�འི་ཚ�གས་དང་འ�་�ེ། ཉི་མ་ཤར་བ་དང་དེ་
ཚ�་གར་སོང་ཆ་མེད་�་འ�ར་ནས་འ�ོ་བ་དང་མ�ངས་སོ། 18�ེ་ཨ་�ར་�ི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ། �ོད་�ི་�ིད་ཚབ་
�མས་དང་�ལ་མི་གཙ�་�ག་ཚང་མ་ཤི་�ེ། �ོད་�ི་འབངས་�མས་རི་བ�ད་�ལ་�་ཁ་ཐོར་ཞིང་དེ་ཚ�་རང་
གནས་སོ་སོར་འ�ིད་ཡོང་མཁན་�འང་མེད། 19�ོད་�ི་�་ཁ་གསོ་བའི་ཐབས་ཤེས་གཅིག་�ང་མེད། �ོད་ལ་�ས་
ཉེས་�ང་བའི་�ོར་�ི་གནས་�ལ་ཐོས་མཁན་ཚང་མས་དགའ་�ང་ཆེན་པོས་ལག་པ་�བ་བོ། གང་ལགས་ཟེར་ན་
�ོད་�ི་�ག་�བ་�ག་པོའི་འོག་ནས་ཐར་བའི་མི་�་ཞིག་ཡོད་དམ།། 



 

Habakkuk 

ཧ་བྷ་�ག 1 

1�ང་�ོན་པ་ཧ་བྷ་�ག་ལ་འ�ིན་�ང་བ་�ར་�ང་བ�ན་གནང་བ། �ིམས་མི་�ང་པའི་�ོར་ལ་ཧ་བྷ་�ག་གིས་
�ོན་བ�ོད་�ས་པ། 2�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། ག་�ས་བར་�་�བས་�ོགས་ཆེད་�་འབོད་བ�ལ་�ེད་དགོས་
སམ། འོན་�ང་�ེད་�ིས་ངའི་འབོད་བ�ལ་མ་གསན་པ་དང་། ང་ཚ�་ལ་�ས་ཟིངས་�ག་པོ་དེ་ལས་ག་�ས་�བས་
གནང་ངམ། 3ང་ལ་འདི་�་�འི་ངན་པ་མཐོང་བ�ག་པ་གནང་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། འདི་�་�འི་�ལ་མིན་�ི་
ལས་�མས་�ེད་�ིས་ཇི་�ར་གཟིགས་�བ་བམ། ངའི་མཐའ་འཁོར་བཞི་ལ་འ�གས་ཟིངས་དང་འཇིག་པས་
བ�ོར་ཞིང་�ལ་�་�ན་�་འ�གས་�ོད་ཁོ་ནས་གང་ཡོད་པ་དང་། 4�ལ་�ིམས་ཉམས་ཏེ་�ིམས་གཅོད་མི་�ང་
ཞིང་། མི་ངན་ནི་མི་�ང་བདེན་ལས་མང་བར་འཕེལ་ཡོད། �ིམས་ལ་བེད་�ོད་ལོག་པ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་རེད༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་གནང་བ།  

5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་བཀའ་�ལ་བ། �ོད་ཚ�འི་མཐའ་འཁོར་�་ཡོད་པའི་མི་
རིགས་�མས་ལ་མིག་�ོས་ཤིག་དང་། �ོད་ཚ�ས་མཐོང་བའི་གནས་�ལ་དེ་ལ་�ོད་ཚ�་ཧ་ལས་པར་འ�ར། ངས་
གང་�ེད་�་ཡིན་པ་དེའི་�ོར་ལ་�ོད་ཚ�ས་ཐོས་�ང་ཡིད་མ་ཆེས་སོ། 6ངས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་པའི་མི་རིགས་�ག་པོ་
དང་ཚ་གི་ཚ�་གི་�མས་ལ་�ོབས་�གས་ཅན་བཟོ་གི་ཡིན། དེ་ཚ�་འཛམ་�ིང་�ན་�་�ིན་ཏེ་གཞན་�ལ་དབང་
འཛ�ན་�ས་ཤིང་། 7མི་གཞན་ལ་དངངས་�ག་དང་ཞེད་�ང་བ�ལ་བ་དང་། ང་�ལ་ཆེ་ཞིང་�ིམས་ལ་�ིས་མེད་
�ེད་མཁན་ཞིག་�་འ�ར་བ་དང་། 8དེ་ཚ�འི་ཞོན་�་�མས་ནི་གཟིག་ལས་མ�ོགས་པ་དང་། �ོགས་�མ་ཆེ་བའི་
�ང་ཀི་�མས་ལས་�ང་འཇིགས་�ང་ཆེ་ཞིང་། དེ་ཚ�འི་�་དམག་�མས་ཐག་རིང་�ལ་ནས་ཡོང་�བས་�་�ག་
ཟས་�ི་ཐོག་�་མཐོ་གཤོག་�བ་པ་བཞིན་�ོ་�ར་�་མཆོངས་ཤིང་�གས། 9དེ་ཚ�འི་དམག་མི་�མས་ནི་�ག་�ལ་
ཆེན་པོས་གཞན་�ལ་དབང་འཛ�ན་�ས་ཤིང་མ�ན་�་བ�ོད་�བས་�ལ་མི་ཚང་མར་འཇིགས་�ང་�ེ། དེ་ཚ�ས་
འཛ�ན་བ�ང་�ས་པའི་བཙ�ན་པའི་ཁ་�ངས་ནི་�ེ་མའི་ཚ�གས་དང་འ�་བར་�ངས་ལས་འདས། 10དེ་ཚ�ས་�ལ་
པོ་�མས་ལ་དམའ་བེབས་�ེད་ཅིང་ལས་�ེད་པ་ཆེ་ཁག་�མས་ལ་འ�་ཞིང་གད། མཁར་�ོང་གང་འ�་ཞིག་གིས་
�ང་དེ་ཚ�་བཀག་མི་�བ། སའི་འཛ�ན་རག་�ངས་ནས་མཁར་�ོང་ལེན། 11དེ་ནས་དེ་ཚ�་�ང་འ�བ་བཞིན་�ར་
བར་ཡོང་ནས་འ�ོ་ཡོང་། དེ་ཚ�་མི་ཉེས་ཅན་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ོབས་�གས་ལ་�་�མས་བ�ེན༎  

ཧ་བྷ་�ག་གིས་�ར་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ོན་བ�ོད་�་བ།  

12�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ེད་ནི་ཐོག་མ་ནས་དཀོན་མཆོག་ལགས་ཤིང་། �ེད་ནི་ངའི་དམ་པ་དང་མཐའ་མེད་
པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། �ེ་ངའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དཀོན་མཆོག་དང་�ང་�ོབ་ཡིན། �ེད་�ི་བྷེ་བྷི་ལོན་
པ་�མས་ལ་འདེམས་བ�ོས་གནང་�ེ། ང་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་བའི་ཆེད་�་�ེད་�ིས་དེ་�མས་ལ་�ོབས་�གས་



ཧ་བྷ་�ག 

ཆེན་པོ་བཟོས་གནང་མོད། 13འོན་�ང་�ེད་�ིས་གཡོ་�་�ན་པའི་མི་ངན་འདི་�མས་ལ་�གས་བཟོད་ཇི་�ར་
གནང་�བ་བམ། �ེད་�ི་�ན་ནི་ཤིན་�་དམ་པ་ཡིན་པས། མི་ངན་�ིག་�ོད་�མས་ལ་གཟིགས་མ་�བ་པ་ཡིན་ནོ། 
མི་ངན་འདི་ཚ�ས་རང་ལས་ཆོས་སེམས་ཆེ་བའི་མི་�མས་ལ་འཇིག་པ་གཏོང་བཞིན་པར་གཟིགས་ནས། �ེད་�ིས་
གང་ཡང་མ་ག�ངས་པར་དེ་�ར་བ�གས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 14མི་མང་�མས་ལ་�ིད་�ོང་དང་ལམ་�ོན་�ེད་
མཁན་མེད་པར་ཉ་དང་འ�་�ིན་�་�་ཇི་�ར་བཟོས་གནང་ངམ། 15ཉ་པས་ཉ་འཛ�ན་པ་བཞིན་བྷེ་བྷི་ལོན་པ་
ཚ�ས་མི་�མས་ལ་�གས་�ས་མི་�མས་བ�ང་ངོ་། དེ་དག་ཉ་དོལ་ནང་�་�གས་ནས་དགའ་�ང་ཆེན་པོས་�ད་
བ�བ་པ་དང་། 16དེ་ཚ�ས་རང་གི་ཉ་དོལ་�མས་ལ་མཆོད་ནས་དམར་མཆོད་འ�ལ་�ི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་
ཟེར་ན། ཉ་དོལ་དེ་ཚ�འི་�ོ་ནས་ཁོ་ཚ�ར་དངོས་པོ་བཟང་པོ་དང་འཚ�་བ་འ�ོར་�ི་ཡོད་པས་�ིར་རོ། 17ཁོ་ཚ�ས་
�ིང་�ེ་མེད་པར་�ས་གཏན་�་རང་གི་རལ་�ིས་མི་རིགས་འ�་མིན་�མས་�ི་�ོག་གཅོད་�་མ�ད་ནས་གནང་
བ�ག་གམ༎  

ཧ་བྷ་�ག 2 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཧ་བྷ་�ག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བ།  

1ད་ང་མཁར་�ོང་མཐོན་པོའི་�ེང་�་འཛ�གས་ཏེ་ངའི་�ོན་བ�ོད་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གང་
གནང་བ་དེ་ཉན་�ིར་�ག་ནས་བ�ད་�ི་ཡིན། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བཀའ་ལན་འདི་གནང་བ། ངས་
གང་བ�ན་པ་དེ་�ོད་�ིས་�ང་�་ཞིག་གི་ཐོག་�་གསལ་པོར་�ིས་ཤིག དེ་ནི་མཐོང་མ་ཐག་�་�ོག་�བ་པ་ཞིག་
དགོས། 3འདི་ནི་ད་�་ལམ་སང་འ�བ་པའི་�ས་ལ་མ་རན་པས། དེ་�མས་ཡིག་ཐོག་�་བཀོད་དགོས་པ་ཡིན་
མོད། འོན་�ང་�ས་དེ་�ར་བར་�ེབས་�ི་ཡོད་པས། ངས་གང་བ�ན་པ་དེ་�མས་འ�བ་པར་འགོར་བ་འ�་པོ་
�ང་ན་ཡང་�ག་དགོས། དེ་ནི་ངེས་པར་འ�བ་པ་དང་འགོར་མི་ཡོང་། 4བཀའ་འ�ིན་ནི་འདི་�ར་ཡིན། མི་ངན་
�མས་གསོན་པོར་གནས་མི་འ�ར། འོན་�ང་ཆོས་�ང་�མས་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པའི་�ེན་�ི་གསོན་པོར་
གནས་པར་འ�རོ༎  

ཆོས་མིན་�མས་འཇིག་�་ཡིན་པ།  

5ནོར་ནི་�་�ིད་དང་�ན་ཞིང་། འདོད་�མ་ཅན་�ི་མི་ནི་ང་�ལ་ཅན་དང་ཚ་གི་ཚ�་གི་ཡོད་པས་འཆི་བ་�་�འི་
ནམ་ཡང་�ོ་ཁ་ཚ�མ་�་མེད་པས། དེའི་�ེན་�ིས་དེ་ཚ�ས་མི་རིགས་གཅིག་�ེས་གཉིས་�ེས་ལ་དབང་འཛ�ན་�ས་སོ། 
6དེ་ཚ�འི་དབང་འོག་�་�ད་པའི་མི་�མས་�ིས་དེ་ཚ�ར་མི་དགའ་བའི་�མ་འ�ར་བ�ན་ཏེ་འ�་�ད་�ེད་ཅིང་
�ས་པ། གཞན་ནོར་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་མཁན་�ོད་ཚ�་འཇིག་པར་ཤོག། �ོད་ཚ�ས་བཙན་དབང་ཆེན་པོས་�་ལོན་
དེད་ནས་ག་�ས་བར་�་�ག་པོར་གནས་དགོས་སམ། 7འོན་�ང་�ོད་ཆོས་ཧ་གོ་བའི་�ོན་�་�་ལོན་ནང་�་�ད་
དེ་བཙན་དབང་གིས་�ེད་ཁ་འཇལ་དགོས་�ང་ཡོང་། ད�་བོ་�མས་ཡོང་ནས་�ོད་ཚ�ར་འདར་བ�གོ། དེ་ཚ�ས་
�ོད་ཚ�་ལ་བཅོམ་པར་འ�ར། 8�ོད་ཚ�ས་མི་རིགས་མང་པོ་བཅོམ་པ་ཡིན་པས་�ག་འ�ོས་�ས་པ་�མས་�ིས་



ཧ་བྷ་�ག 

�ོད་ལ་བཅོམ་�་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། �ོད་�ིས་�ོག་གཅོད་�ས་ཤིང་འཛམ་�ིང་�ལ་�་མང་པོའི་མི་དང་
�ོང་�ེར་ཁག་ལ་�ག་གཅོད་�ས་པའི་�ེན་�ིས་སོ། 9�ོད་འཇིག་པར་འ�ར་ཡོད། བཙན་དབང་�ག་པོའི་�ོ་
ནས་�ངས་པའི་ནོར་�ིས་རང་གི་མི་ཚང་�ག་པོར་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། གནོད་འཚ�་དང་ཉེན་ཁ་ལས་རང་ཉིད་
གཅིག་པོའི་ཁང་�ིམ་�བས་ཐབས་�ེད་ཡོད། 10�ོད་�ིས་བཤམས་པའི་�ས་ངན་�མས་རང་གི་ནང་མིའི་ཐོག་
�་ངོ་ཚའི་�་ཞིག་�་འ�ར་ཞིང་། �ོད་�ིས་མི་རིགས་མང་པོར་འཇིག་�ོན་བཏང་བས་ཡང་རང་ཉིད་ཐོག་�་
འཇིག་པ་འ�ེར་ཡོང་ངོ་། 11�ོད་�ིས་�ས་པའི་ལས་ངན་�ི་�ོར་ལ་�ིག་པའི་�ོ་དང་ཐོག་གི་ག�ང་མ་�མས་
�ིས་�ང་�ོད་�ི་ཐོག་�་�ད་�གས་ཆེན་པོས་�ོན་བ�ོད་�ེད་བཞིན་ཡོད། 12�ོད་འཇིག་པར་འ�ར་ཡོད། �ོད་
�ིས་�ོང་�ེར་ནི་�ིམས་འགལ་�ི་�ང་གཞི་ལས་བ�གས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལ་�ོག་གཅོད་�ི་�ོ་ནས་ཡར་�ངས་
ཡོད་པས། 13�ོད་�ིས་དབང་འཛ�ན་�ས་པའི་མི་རིགས་�མས་�ིས་དོན་མེད་འབད་བ�ོན་�ས་ཏེ་དེ་ཚ�་རང་
ཉིད་ནི་ཐང་ཆད་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚ�ས་གང་�ངས་པ་ཚང་མ་མེས་ཡོངས་�་བ�ེགས་ཡོད་དོ། ཡང་དེ་ནི་�ན་
དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་མཛད་འ�ིན་ཞིག་ཡིན་ནོ། 14�་མཚ�་�མས་�ས་གང་བ་
བཞིན་ས་གཞི་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ�ིད་�ན་པའི་ཡེ་ཤེས་�ིས་གང་བར་འ�ར། 15�ོད་ནི་འཇིག་
པར་འ�ར་ཡོད། �ོ་བོའི་ངང་�ོད་�ིས་རང་གི་�ིམ་མཚ�ས་ལ་དམའ་འབེབས་དང་ཞབས་འ�ེན་�ས་པ་དང་། དེ་
ཚ�ར་ར་བཟི་པ་�ར་འ�ོར་བ�ག་པས། 16ད་�ོད་�ི་རེ་མོས་ཡིན་ཙང། �ོད་ནི་�ས་ཞབས་�ི་ཚབ་�་ངོ་ཚས་
ཡོངས་�་བཀབ་པར་འ�ར། རང་ཉིད་ཆང་རག་འ�ང་�ེ་འ�ོར་བ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་རང་
གི་ཉེས་ཆད་�ི་ཕོར་པ་དེ་ལས་འ�ང་�་བ�ག་པས། �ོད་�ི་�ས་ཞབས་ཚང་མ་དམའ་འབེབས་�་འ�རོ། 
17�ོད་�ིས་ལེ་བ་ནོན་�ི་ཤིང་ནགས་ཚང་མ་བཅད་པ་ཡིན་པས་ད་�ོད་�ང་གཅོད་�་དང་། �ོད་�ིས་དེའི་
སེམས་ཅན་�མས་བསད་པ་ཡིན་པས། ད་སེམས་ཅན་�མས་�ིས་�ོད་ལ་དངངས་�ག་བ�ལ་�་ཡིན། དེ་འ�་
�ང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ནི་�ར་�ོད་�ིས་�ོག་གཅོད་�ས་པ་དང་། འཛམ་�ིང་མི་རིགས་ཡོངས་དང་�ོང་
�ེར་�ན་�་�ོད་�ིས་�ག་�ོད་�ས་པའི་�ེན་�ིས་སོ། 18མིས་བཟོས་པའི་�་འ�་ཞིག་ལ་བ�ེན་པས་�ོད་ལ་
ཕན་ཐོག་ག་རེད་ཡོད་དམ། དེས་བ�ན་ཤ་�ག་ཤོད་�ི་ཡོད་དོ། �་འ�་བཟོ་མཁན་དེས་རང་གི་ལག་པས་བཟོས་
པའི་བཀོད་པ་ལ་�ོ་བཏད་�ས་པ་དང་། དེ་ནི་གཏམ་བ�ོད་མ་�བ་མཁན་�་འ�་ཞིག་མ་གཏོགས་མ་ཡིན། 
19�ོད་ཚ�་འཇིག་པ་ཡིན། �ོད་ཚ�ས་ཤིང་གི་�མ་�་ཞིག་ལ་�ེད་མནལ་སད་ཅིག་ཅེས་དང་ཡང་�ོ་ཞིག་ལ། �ེད་
ཡར་བཞེངས་ཤིག་ཅེས་�ས་མོད། འོན་�ང་�་འ�་ཞིག་གིས་གང་ཞིག་མངོན་པར་�ེད་�ིད་དམ། དེ་ལ་ད�ལ་
དང་གསེར་�ིས་བ�ན་ཡོད་ནའང་དེའི་ནང་�་�ོག་མེད་དོ། 20གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ཉིད་�ི་མཆོད་ཁང་དམ་
པར་བ�གས་ཡོད་པས། ས་གཞིའི་མི་རིགས་ཡོངས་�ོགས་ཁོང་གི་�ན་�ར་�་སིམ་མེར་གནས་པར་�ོས་ཤིག།  

ཧ་བྷ་�ག 3 

ཧ་བྷ་�ག་གི་�ོན་ལམ།  

1�ང་�ོན་པ་ཧ་བྷ་�ག་གིས་གཤམ་གསལ་�ར་�ོན་ལམ་འདེབས་པ། 2�ེ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ར་�ེད་�ིས་
མཛད་པའི་མཛད་�ིན་མཐའ་དག་གི་�ོར་ལ་ཐོས་ནས། ངའི་སེམས་ནང་འཇིག་�ང་�ེས་སོ། �ར་བཞིན་ད་�་ང་
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ཚ�འི་�ས་ཐོག་�འང་མཛད་�ིན་�བས་ཆེན་དེ་དག་�ར་�་གནང་བར་མཛ�ད། �ེད་�ི་�གས་�ོའི་ངང་�འང་
ངེད་ལ་�ིང་�ེ་གནང་བར་མཛ�ད། 3ཨེ་དྷོམ་ནས་�ར་ཡང་དཀོན་མཆོག་ཕེབས་ཤིང་། དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་ནི་
པ་རན་�ི་རི་བ�ད་ཁག་ནས་མར་ཕེབས། ཁོང་གི་གཟི་བ�ིད་ཆེན་པོས་མཐོ་རིས་�ི་ཞིང་ཁམས་ཚང་མ་�བ་
ཅིང་། ས་གཞི་ཡོངས་�ོགས་ཁོང་གི་བ�ོད་བ�གས་�ིས་གང་། 4�ོག་འ�གས་པའི་འོད་མདངས་ནང་�་ཁོང་
ཕེབས་ཤིང་། ཁོང་གི་�ག་ནས་འོད་ཟེར་འ�ོས། དེར་ཁོང་གི་མ�་�ོབས་ཡིབ་ནས་ཡོད། 5ཁོང་གིས་ནད་རིམས་
�ོན་�་གཏོང་བ་གནང་ཞིང་། འཆི་བར་ཁོང་གི་�ེས་�་འ�ང་དགོས་ཅེས་བཀའ་བ�ོས་མཛད། 6ཁོང་བཞེངས་
�ས་ས་གཞི་གཡོ་འ�ལ་མཛད། ཁོང་གི་གཟིགས་པ་ཙམ་�ིས་མི་རིགས་�མས་འདར། གནའ་བོའི་རི་བོ་ཚང་མ་
�ོར་ཞིང་བསིལ་�ར་འ�ར། གནའ་�ས་ཁོང་གིས་ཞབས་ཆགས་མཛད་པའི་རི་�ན་ཚང་མ་ཡོངས་�་�བ་པར་
འ�ར། 7�་�ན་�ལ་�ི་མི་�མས་འཇིགས་པ་མཐོང་། མིད་ཡན་�ལ་�ི་མི་�མས་འདར་བ་ང་ཡིས་མཐོང་། 8�ེ་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། གཙང་པོ་�མས་�ིས་�ེད་ལ་�གས་དགོངས་ད�གས་�ང་ངམ། �་མཚ�ས་�ེད་ལ་�གས་
�ོ་བ�ངས་ཡོད་དམ། �ེད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་ཉིད་�ིས་�ལ་ཁ་གནང་�བས་�ང་�བ་ཆེན་པོའི་�ིན་�ི་
ཤིང་�ར་ཆིབས་ནས་ཕེབས་ཏེ། 9ཉིད་�ིས་ག�་ནི་བེད་�ོད་ཆེད་�་བཏོན་པ་དང་། �ེད་�ི་མདའ་ནི་�ས་པར་
�་�ིགས་གནང་། �ེད་�ི་གཙང་པོའི་�ོ་ནས་ས་གཞི་གཤག་གནང་ངོ་། 10རི་བོ་�མས་�ེད་དང་མཇལ་ནས་
འཇིགས་ཤིང་འདར། གནམ་ནས་ཆར་པ་�གས་ཆེ་འབབས་ཤིང་། �་མཚ�འི་�་ཡི་ངར་�ད་འདོན། དེ་ཚ�འི་�་
�བས་�མས་ནི་མཐོ་པོར་ལངས། 11�ེད་�ི་�ར་བར་�ར་བའི་མདའི་འོད་མདང་། �ེད་�ི་འ�གས་པའི་མ�ང་
གི་འོད་མདངས་�ིས་�ེན། གནམ་�ི་ཉི་�་གཉིས་�ང་གཡོ་འ�ལ་མེད་པར་རང་སར་གནས། 12�གས་�ོའི་ངང་
�་�ེད་�ིས་ས་གཞིར་ཞབས་ཆགས་མཛད་གནང་ངོ་། ཡང་རབ་�་�ོས་ནས་མི་རིགས་�མས་ལ་བ�ིས། 13ཉིད་
�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་ཉིད་�ིས་འདམས། �ལ་པོར་�བས་�ིར་�ེད་གཤེགས་ཤིང་། འགོ་འ�ིད་ངན་པར་�ེད་
�ིས་ཉེས་�ང་མཛད་པ་དང་། དེའི་�ེས་འ�ངས་ཡོངས་�ོགས་�་མེད་བཏང་བ་གནང་། 14ཉམས་ཐག་�མས་ལ་
གསང་བའི་ཐོག་�་བཙན་�ོན་�ས་ཏེ། ངར་�ལ་�ི་དགའ་བ་བཞིན། ངེད་�མས་ལ་ཁ་�ོར་གཏོང་�ིར་�ང་�བ་
�ག་པོའི་བཞིན་�། འོང་མཁན་དམག་�ི་ལ་�ེད་�ི་མདའ་�མས་བ�གས་གནང་ངོ་། 15�ེད་�ི་�་ཡིས་�་
མཚ�རབ�ིས། དེ་ཡི་�་དེར་�་བ་འཁོར། 16གནས་�ལ་དེ་ཐོས་ནས་ངའི་�ིང་འདར་བ་དང་། འཇིག་ནས་ངའི་
མ�་ཏོ་�མས་ནི་འདར་བ་དང་། ངའི་�ས་པ་�མས་ནི་ཟད་སོང་། ངའི་�ང་པ་�མས་ནི་འདརོ། ང་ཚ�ར་འཐབ་
�ོལ་�ེད་མཁན་�མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཉེས་ཆད་མ་གནང་བར་�་ང་�་སིམ་མེར་�ག་ནས་�ོད་�་ཡིན། 
17སེ་ཡབ་ཤིང་ལ་ཐེ�་མ་ཆགས་ནའང་། �ན་ཤིང་སོགས་ལ་འ�ས་�་གཅིག་�ང་མ་ཆགས་�ང་། ཁ་�ར་པོའི་
ཤིང་ལ་�ས་�་མ་ཆགས་�ང་། ཞིང་ཁར་�ོན་ཐོག་གང་ཡང་མ་�ིན་�ང་། དེ་བཞིན་�ག་�་ཚང་མ་ཤི་ན་ཡང་། 
�གས་ཚང་ནང་�་�གས་ཟོག་�མས་མ་གནས་ཡང་། 18ང་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་དགའ་བ་དང་། གང་ལ་
ཟེར་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་�བས་མགོན་ཡིན། 19�་ན་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�ས་
མ�་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་ང་ཡི་�ང་པ་ཤ་བའི་�ང་པ་�ར་བཟོས་གནང་ངོ་། ཁོང་གིས་ང་ལ་རི་བོ་མཐོ་སར་
�མས་�་བཙན་པོར་བཞག་གནང་ངོ་།། 



 

Zephaniah 

ཛ�་ཕ་ནི་�ཱ 1 

1ཨམ་མོན་�ི་�་ཡོ་ཤི་�ཱས་ཡ་�་�འི་�ལ་�་�ིད་�ོང་�ེད་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཛ�་ཕན་�ཱའི་བ�ད་
ནས་འ�ིན་གནང་བ། ཡང་ཛ�་ཕན་�ཱ་ནི་�ཤའི་�། �་ཤི་ནི་གྷེ་ད་ལི་�ཱའི་�། གྷེ་དལ་�ཱ་ནི་ཨ་མར་�ཱའི་�། ཨ་�ཱ་
རི་�ཱ་ནི་�ལ་པོ་ཧེ་ཛ�་ཀི་�ཱའི་�་བཅས་ཡིན་ནོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ིམས་གཅོད་�ི་ཉིན་མོ།  

2ངས་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་ཡོད་པ་ཚང་མ་མེད་པ་བཟོ་�་ཡིན་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་སོ། 3མི་དང་
�ད་འ�ོ་དང་འདབ་ཆགས་དང་ཉའི་རིགས་ཚང་མ་མེད་པར་�ེད་�་ཡིན། ངས་མི་ངན་�མས་ཚར་གཅོད་�་
ཡིན། མི་རིགས་�མས་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་མེད་པར་�ེད་�་ཡིན་ཞེས། ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ས་པ་
ཡིན་ནོ། 4ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་�་�འི་�ལ་མི་�མས་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། དེར་ཡོད་པའི་བྷལ་�ི་
མཆོད་པའི་མཐའ་མར་�ལ་�ང་མ་�ས་པར་མེད་པར་བཟོས་ཏེ། དེ་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་མཁན་�ི་པའི་�་མ་
�མས་ལ་�ས་�ང་�ན་གསོ་�ེད་མི་�བ་པ་བཟོ་�་ཡིན། 5དེ་བཞིན་ཁང་པའི་ཐོག་�་འཛ�གས་ནས་ཉི་མ་དང་�་
བ་དང་�་�ར་བཅས་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་མཁན་�མས་ལ་ངས་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན། ང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་
�ལ་�ས་ནས་དམ་ཚ�ག་བ�ང་�འི་ཁ་ཆད་�ས་�ང་། མོ་ལེག་�འི་མིང་བ�ོད་དེ་མནའ་�ེལ་མཁན་�མས་�ང་
ངས་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན། 6དེ་བཞིན་ང་ལ་དད་ལོག་�ས་ཏེ་ངའི་�ེས་�་མི་འ�ངས་བར། ལམ་�ོན་དང་འགོ་
འ�ིད་�་བར་ངའི་�ར་མི་ཡོང་མཁན་�མས་ལའང་ངས་མེད་པར་བཟོ་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 7གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཉིན་མོ་དེ་ནི་ཉེ་བར་རན་པས། དེ་ཉིན་ཁོང་གིས་�ིམས་གཅོད་གནང་�བས་ཁོང་གི་�ན་�ར་�ོད་ཚ�་
�་སིམ་མེར་�ོད་ཅིག གང་ལགས་ཟེར་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་དམར་མཆོད་
འ�ལ་�ིར་�་�ིག་མཛད་བཞིན་པ་ཡིན་ནོ། ཡ་�་�་ལ་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་�ིར་ད�་བོ་�མས་ལ་མ�ོན་འབོད་
གནང་ཡོད་དོ། 8ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དམར་མཆོད་�ི་ཉིན་མོ་དེ་ལ། ངས་ལས་�ེད་པ་�མས་དང་། 
�ལ་�ས་�མས་དང་། གཞན་ཡང་�ི་�ལ་བའི་�གས་�་འ�ངས་མཁན་�མས་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། 
9ཡང་�ི་པའི་བ�ེན་བ�ར་�ེད་�ངས་བཞིན་�་�ེད་མཁན་དང་། འ�ོག་བཅོམ་�ས་ཏེ་�ོག་གཅོད་�ས་པའི་�་
ནོར་�ིས་རང་གི་དཔོན་པོའི་བང་མཛ�ད་བཀང་བར་�ེད་མཁན་�མས་ལ་ངས་ཉེས་ཆད་ངེས་པར་�་གཏོང་�་
ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 10ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་ཉིན་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཉ་�ོའི་འ�མ་�་�་འབོད་
འདོན་པ་གོ་བ་དང་། �ོང་�ེར་�ི་�ོང་གསར་པའི་�ོགས་ནས་�ེ་�གས་�ི་�ད་དང་། དེ་བཞིན་རི་�ན་ཕན་�ན་
ནས་འཇིགས་�ག་གི་�་ཆེན་པོ་འ�ང་�་ཡིན་པ་དང་། 11དེ་ཐོས་�བས་�ོད་ཚ�་�ོང་�ེར་�ི་�ད་�་གནས་�ོད་
�ེད་མཁན་�མས་�ེ་�གས་དང་�་འབོད་འདོན་དགོས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་�ས་ཚ�ང་པ་ཐམས་ཅད་ཤི་
ཚར་བ་ཡིན་པའི་�ིར་རོ། 12�བས་དེར་ངས་�ོན་མེ་ཞིག་འ�ེར་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནང་�་འཚ�ལ་�་ཡིན། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་�ིན་�བས་དང་ཉེས་ཆད་སོགས་གང་ཡང་གནང་མི་ཡོང་ཞེས་བསམ་ནས་བག་མེད་�ོད་
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ཡངས་�་གནས་མཁན་�མས་ལ་ངས་ཉེས་ཆད་ངེས་པར་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 13དེ་ཚ�འི་�་ནོར་ཐམས་ཅད་འ�ོག་
པ་དང་གནས་ཁང་�མས་�ང་�ོར་བཤིག་གཏོང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་ད་�་ཁང་པ་གསར་�ག་�ེད་བཞིན་པའི་
ནང་�་ནམ་ཡང་�ོད་�་མི་ཡོང་ངོ་། ད་�་འདེབས་ལས་�ེད་བཞིན་པའི་�ན་ཚལ་ལས་�ན་ཆང་ནམ་ཡང་
འ�ང་�་མི་ཡོང་ཞེས་ག�ངས་སོ། 14གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཉིན་མོ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་ཉེ་བ་དང་། ཧ་ཅང་ཉེ་བར་
བ�ེབས་བཞིན་ཡོད། དངངས་�ག་ཆེ་བའི་ཉིན་མོ་དེ་ལ་དཔའ་བོ་�ིང་�ོབས་�ན་པ་ཚ�འང་རེ་ཐབས་ཟད་དེ་�་
�ད་འདོན། 15ཉིན་མོ་དེ་ནི། �ོ་བའི་ཉི་མ་དང་། དཀའ་ངལ་དང་�ོ་ཕམ་�ི་ཉི་མ་དང་། �ན་པ་དང་ཡིད་�ག་
བཅས་�ི་ཉི་མ་དང་། གཞན་ཡང་�ིན་པ་ནགས་པོ་འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་�ང་བར་འ�ར། 16དམག་�ང་གི་�་དང་
�གས་རིས་བ�ོར་བའི་�ོང་�ེར་ཁག་དང་མཁར་�ོང་མཐོན་པོ་�མས་ལ་དམག་མི་ཚ�ས་དམག་བ�བ་པའི་�་
ཐོས་པར་འ�ར་རོ། 17ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ངས་མི་རིགས་�ན་�ི་ཐོག་�་�ེན་ངན་དེ་འ�་བཏང་
བའི་�ོ་ནས་དེ་ཚ�་ཚང་མ་ལོང་བ་བཞིན་�་འ�ལ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་�་ཡིན་ནོ། གང་ལ་ཟེར་ན་དེ་ཚ�ས་ངའི་
བཀའ་དང་འགལ་བའི་ཉེས་�ིག་�ས་པས། དེ་ཚ�འི་�ག་ནི་�་བཞིན་འདོན་�་དང་། དེ་ཚ�འི་རོ་�མས་ས་ཁར་
�ལ་ནས་�ས་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 18གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་�ོ་མཛད་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ལ། གསེར་
དང་ད�ལ་�ིས་�ང་དེ་ཚ�་�བས་མི་�བ། ཁོང་གི་�གས་�ོའི་མེ་�ང་�ག་པོས་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་�་
འཇིག་�་ཡིན། ཁོང་གིས་འཛམ་�ིང་གི་མི་རིགས་�ན་ལ་�ོ་�ར་�་ཡོངས་�་ཚར་གཅོད་མཛད་�་ཡིན་ནོ༎  
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འ�ོད་སེམས་�ེད་དགོས་པའི་འབོད་བ�ལ།  

1-2�ེ་ངོ་ཚ་མེད་པའི་མི་རིགས་�མས། �ོད་ཚ�་�བ་མ་�ར་�ང་གི་མ་འ�ེར་གོང་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
�གས་�ོ་འབར་ཞིང་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་མ་ཡོང་གོང་དང་། ཁོང་གི་�གས་�ོ་ཉིན་མོ་དེ་མ་བ�ན་པའི་གོང་�་�ོད་
ཚ�་�ན་པ་གསོས་ཤིག 3�ེ། སེམས་�ལ་ཞིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་�ིས་�ང་�་མཁན་�ི་�ལ་མི་
�མས། �ོད་ཚ�་ཁོང་གི་�ོགས་�་�ོ་ཁ་ཡོངས་�་འ�ར་ཏེ། ལས་�ང་པོ་�ས་ཤིང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་
�ར་སེམས་�ལ་པོ་�ས་ན། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�གས་�ོའི་ཉིན་མོ་དེ་ལ་�ོད་ཚ�་ཉེས་ཆད་དེ་ལས་ཐར་བར་
ཡང་�ིད་དོ༎  

མཐའ་འཁོར་�ི་ཨིསི་�ཨཱེལ་མི་རིགས་�མས་ལ་འཇིགས་པ་�ང་བ།  

4�ོང་�ེར་གྷ་ཛའི་ནང་�་�ལ་མི་གཅིག་�ང་མ་�ས་པ་དང་། ཨཤ་ཀེ་ལོན་�ོངས་ཤིང་། ཨཤ་དྷོད་�ི་�ལ་མི་
�མས་ཉི་མ་�ེད་ཀའི་ནང་�་�ིར་�ོད་གཏོང་�་དང་། དེ་བཞིན་ཨེག་རོན་�ི་�ལ་མི་�མས་�ང་རང་གི་�ོང་
�ེར་ནས་མཐར་�ོད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། 5�་མཚ�འི་འ�མ་�་གནས་པའི་ཕེ་ལེ་ཤེད་�ི་�ལ་མི་�མས་འཇིག་ཡོད། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ཚ�་གཅིག་�ང་མ་�ས་པར་ཡོངས་�་འཇིག་པར་གནང་�་�ིམས་གཅོད་གནང་
ཟིན་པ་ཡིན། 6མཚ�་འ�མ་�་ཡོད་པའི་�ོད་ཚ�འི་�ལ་�་ཁག་ནི་�ག་�ིའི་ཉལ་ཁང་དང་�ག་ར་མ་གཏོགས་མེད་
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པའི་�ང་�ོངས་ཞིག་�་འ�ར་ཞིང་། 7ཡ་�་�འི་�ལ་མི་གསོན་པོར་གནས་པ་ཚ�ས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་དེ་དབང་
འཛ�ན་�ེད་�་ཡིན། དེ་ཚ�ས་རང་གི་�ག་�མས་དེར་འཚ�་ཞིང་། ཨཤ་ཀེ་ལོན་པའི་ཁང་�ིམ་ཚ�ར་དེ་ཚ�ར་མཚན་
མོར་ཉལ་བར་འ�ར། ཡང་དེ་ཚ�འི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་པར་མཛད་དེ། དེ་ཚ�ར་
�ར་ཡང་ཡར་�ས་གོང་འཕེལ་�་གཏོང་བ་གནང་གི་རེད། 8ཡང་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། 
མོ་ཨབ་པ་དང་། ཨམ་མོན་པ་ཚ�ས་ངའི་མི་མང་�མས་ལ་དམའ་འབེབས་དང་འ�་གཏམ་�ེས་ཏེ། དེ་ཚ�འི་�ལ་དེ་
དབང་འཛ�ན་�ེད་�ི་ཡིན་ཞེས་ང་�ལ་�ེད་པ་དེ་ངས་ཐོས་�ང་བས། 9ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་གསོན་པོའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ངས་དམ་བཅའ་�ས་ཤིང་། མོ་ཨབ་པ་དང་། ཨམ་མོན་པ་གཉིས་ནི་སོ་དྷོམ་དང་གྷོ་མོ་�ཱ་བཞིན་�་འཇིག་
�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�་�འི་གཏེར་ཞིག་�་འ�ར་ཞིང་དེར་ཚ�ར་ཤིང་མང་པོ་�ེས་ནས་�ས་གཏན་�་འཇིག་པའི་
གནས་ཤིག་�་འ�ར་�་ཡིན་པ་དང་། གསོན་པོར་གནས་ཡོད་པའི་ངའི་མི་མང་ཚ�ས་དེ་ཚ�འི་�་ནོར་བཅོམ་ཞིང་
�ང་པ་ཚང་མ་དབང་འཛ�ན་�ེད་�་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 10མོ་ཨབ་པ་དང་ཨམ་མོན་པ་�མས་�ིས་�ན་
དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་མང་�མས་ལ་ང་�ལ་ཆེན་པོས་འ�་ཞིང་དམའ་འབེབས་�ས་པའི་
�ེན་�ིས་ཁོ་ཚ�ར་དེ་�་�འི་ཆད་པ་འཕོག་�་ཡིན་ནོ། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�ར་འཇིགས་�ང་བ�ལ་
བ་གནང་�ེ། ས་གཞིའི་�་�ེན་�མས་�ི་གཟི་བ�ིད་ཡོངས་�་མེད་པར་�ེད་ཅིང་། མི་རིགས་�ན་�ིས་རང་རང་
སོ་སོའི་ས་གནས་�་ཁོང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་�་ཡིན་ནོ། 12གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡའི་�ལ་མི་
�མས་�ང་ཚར་གཅོད་གཏོང་བ་གནང་ངེས་སོ། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་�ས་མ�ས་ཨ་�ར་�ི་�ལ་
འཇིག་པར་མཛད་དེ། �ོང་�ེར་ནི་ན་�ཱེའང་ཡོངས་�་�ོངས་ཤིང་། �་མེད་པའི་�ེ་ཐང་བཞིན་�་�མ་པར་
འ�རོ། 14གནས་དེ་ནི་ར་�ག་དང་བ་�ག་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་�ི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གནས་པའི་ས་གནས་
ཤིག་�་འ�ར་�་ཡིན་པ་དང་། དེའི་�ང་གོག་ཁག་�་�་�ག་པ་�མས་གནས་ཤིང་དེའི་�ེ་�ང་ཁག་ནས་�ག་
པས་�ད་འདོན་ཞིང་། �ོ་ཐེམ་ཁག་�་�་རོག་གིས་�ད་�བ་པར་འ�ར། ཡང་དེ་ཚ�འི་ཁང་�ིམ་�མས་ཞིག་ནས་
ནང་གི་�ག་ཤིང་ཚང་མ་དེ་ནས་བཀོག་པར་འ�ར། 15རང་གི་�ོབས་�གས་ལ་�ོ་གཏད་�ེད་དེ་རང་ཉིད་�ང་
�ོབ་བ�ན་པོའི་ནང་�་གནས་ཡོད་ཅེས་བསམ་ནས་ང་�ལ་�ེད་མཁན་�ོང་�ེར་དེ་ལ་�ེན་ངན་དེ་འ�་�ང་
བར་འ�ར། �ོང་�ེར་དེའི་�ལ་མི་ཚ�འི་སེམས་ལ་ཁོ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་དེ་ནི་འཛམ་�ིང་འདིའི་ནང་ནས་�ོང་�ེར་
མངའ་ཐང་དང་�ང་�ོབ་ནང་ཡོད་བཅས་བསམ་�ི་ཡོད་དོ། འོན་�ང་�ོང་�ེར་དེ་ནི་ཡོངས་�་�ོངས་ཤིང་
ནགས་�ི་གཅན་གཟན་འཁོར་བའི་གནས་ཤིག་�་འ�ར་བས། དེའི་ཉེ་�ལ་ནས་འ�ོ་�ོད་�ེད་མཁན་�མས་�ི་
སེམས་ལ་དངངས་�ག་ཆེན་པོས་�ི་�ར་�བ་པར་འ�ར༎  

ཛ�་ཕ་ནི་�ཱ 3 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཉེས་�ིག་དང་ཐར་�ོལ།  

1ངོ་ལོག་ལ་སོགས་པ་�ོད་ངན་�་ཚ�གས་�ིས་གང་ཞིང་རང་གི་མི་མང་�མས་ལ་མནར་�ོད་�ེད་མཁན་�ོང་
�ེར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དེ་ནི་འཇིགས་ཡོད། 2དེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མ་ཉན་པ་དང་། �ིག་ལམ་ལ་�ིས་�ང་མ་
�ས་པ་དང་། ཁོང་ལ་�ོ་གཏད་དང་མགོན་�བས་སོགས་མ་�ས་སོ། 3དེའི་ལས་�ེད་པ་�མས་ནི་ངར་�ད་འདོན་



ཛ�་ཕ་ནི་�ཱ 

པའི་སེང་གེ་དང་། �ིམས་དཔོན་�མས་�ང་�་�ོ་བར་�་འདོད་�མས་ཆེན་པོས་ཤ་དང་�ས་པ་ཙམ་ཡང་མ་
�ས་པར་�ོགས་པའི་�ང་ཀི་དང་མ�ངས་པ་ཡིན་ནོ། 4དེ་བཞིན་�ང་�ོན་པ་ཚ�འང་རང་གི་ལས་འགན་ལ་�ང་
མེད་�ས་ཤིང་། �ོས་མི་ཁས་པ་ཤ་�ག་ཡིན། �་མ་�མས་�ིས་གནས་དམ་པ་�མས་ཡང་མི་གཙང་བར་�ས་ཏེ། 
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་�མས་རང་གི་ཁེ་ཕན་�ི་ཆེད་�་སོ་སོའི་འདོད་མོད་བཞིན་འ�ེལ་བཤད་ལོག་པ་
�བ་ཐབས་�ས་མོད། 5འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ད་�ང�ོང་�ེར་ནང་�་གནས་ཤིང་། བཟང་པོ་འབའ་
ཞིག་གནང་�ེ་ངན་པ་ནམ་ཡང་མ་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་�་�ོ་རེ་བཞིན་ཉིད་�ི་མི་མང་�མས་ལ་�ིམས་
གཅོད་�ང་པོ་གནང་བར་�གས་མ་མཉེལ་བ་རེད། འོན་�ང་མི་ངན་�མས་ནི་འཛ�མས་པ་མེད་པར་�ིག་པ་�་
མ�ད་ནས་�ས་སོ། 6གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ངས་མི་རིགས་ཡོངས་�ོགས་�་མེད་�་བཏང་ཟིན་
པ་དང་། དེ་ཚ�འི་�ོང་�ེར་དང་�ིག་པ་ཁག་དང་གཞན་ཡང་མཁར་�ོང་མཐོན་པོ་�མས་�ོར་བཤིག་བཏང་ནས་
དེ་ཚ�་�ང་གོག་�་འ�ར་ཞིང་། �ོང་�ེར་དང་ག�ང་ལམ་ཚང་མ་མི་མེད་ས་�ོང་�་འ�ར་བས། 7ད་ངའི་མི་མང་
�མས་�ིས་ང་ལ་བ�ི་�ས་�ེད་དེ་ངའི་�ིག་ལམ་�ང་ཞིང་། ངས་�ོབ་�ོན་བ�བ་པ་དེ་�ས་ནམ་ཡང་མི་བ�ེད་
དོ་ཞེས་ངས་བསམ་�ི་ཡོད་དོ། འོན་�ང་དེ་ཚ�་ནི་�ར་བར་�ར་ལས་�གས་པའི་�་�ོད་ངན་པ་ཤ་�ག་�ེད་འགོ་
བ�གས་སོ། 8དེ་བས་ན་ང་ལངས་ནས་ངས་མི་རིགས་�མས་ལ་�ོན་བ�ོད་�ེད་པའི་ཉིན་མོའི་བར་�་�ོད་ཚ�་
�ག་ནས་�ོད་ཅིག ངའི་�ོ་བའི་�ས་�གས་དེ་ཤེས་�བ་པའི་�ིར་ངས་མི་རིགས་དང་�ལ་ཁམས་ཚང་མ་�ོགས་
གཅིག་�་འ�་འཛ�མས་�ེད་�འི་ཐག་གཅོད་�ས་ཤིང་། ས་གཞི་ཚང་མ་ལ་ངའི་�ོ་བའི་མེ་�ངས་�ག་པོས་
ཡོངས་�་འཇིག་པར་འ�ར། 9དེ་�ེས་ངས་�ལ་ཁམས་སོ་སོའི་མི་�མས་ལ་བ�ར་བཅོས་བཏང་བ་དང་། དེ་ཚ�ས་
ང་ལ་མ་གཏོགས་�་�ེན་གཞན་ལ་བ�ེན་བ�ར་མི་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�་ཚང་མས་ངའི་བཀའ་ལ་�ིས་�ང་�ེད་�་
ཡིན་ནོ། 10ཐག་རིང་ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་�ལ་�་ཁ་ཐོར་ནས་ཡོད་པའི་ངའི་མི་འབངས་ཚ�ས་�ང་ང་ལ་འ�ལ་བ་
འ�ེར་ཡོང་�་ཡིན་ནོ། 11�ེ་ངའི་མི་འབངས་�མས། �བས་དེར་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་ངོ་ལོག་�ས་པ་ཡིན་ཞེས་ངོས་
ལེན་�ེད་པར་འཚ�ར་�ང་�ེད་མི་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན་ངས་�ོད་ཚ�འི་ད�ིལ་ནས་ང་�ལ་ཅན་དང་མཐོ་
འདོད་�ེད་མཁན་ཚང་མ་�ིར་འདོན་�ེད་�་ཡིན། ད་�ིན་�ོད་ཚ�ས་ངའི་རི་བོ་དམ་པའི་རི་བོ་དམ་པ: རི་བོ་ཛ�་
ཡོན་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། �ེང་�་ང་ལ་ངོ་ལོག་ནམ་ཡང་�ེད་མི་ཡོང་། 12ངས་མི་�ེམས་�ང་དང་སེམས་�ལ་
པོ་�མས་ང་ལ་མགོན་�བས་�ས་མཁན་དེ་ཚ�་ལ་དེར་བཞག་�་ཡིན་ནོ། 13�ག་འ�ོས་�ས་པའི་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་
མི་མང་ཚ�ས་གཞན་ལ་གནོད་འཚ�་མི་�ེད་པ་དང་། བ�ན་མི་�་བར་བ�་�ིད་མི་�ེད་དོ། དེ་ཚ�འི་དཔལ་འ�ོར་
གོང་�་འཕེལ་ཏེ། ཉེན་མེད་ཞི་འཇམས་�ི་གནས་�ངས་�་གནས་ཤིང་། མི་�་ལའང་མ་འཇིགས་པར་གནས་�བ་
�་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་སོ༎  

དགའ་�ིད་�ི་�་གཞས།  

14�ེ། ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་དགའ་བའི་�་ལེན་ནས་རང་གི་�ད་�གས་འདོན་ཞིག �ེ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ིང་ནས་
དགའ་�ོ་�ོས་ཤིག། 15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉེས་ཆད་མཚམས་འཇོག་མཛད། �ོད་�ི་ད�་བོ་ཆང་མ་�ིར་
�ོད་མཛད། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ལ་པོ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་མཉམ་འ�ོགས། དེའི་�ིར་འཇིགས་པའི་དགོས་དོན་
གང་ཡང་མེད། 16�ས་དེ་རན་བཞིན་ཡོད། དེ་�ས་དེ་ཚ�ས་�ོང་�ེར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ། འདི་�ར་�ས་པར་འ�ར། 



ཛ�་ཕ་ནི་�ཱ 

�ེ། ཛ�་ཡོན་�ོང་�ེར་�ོད་ནི་འཇིགས་མི་དགོས། འཇིགས་པའི་དབང་གིས་ལག་ངར་ཉམས་མི་དགོས། 17གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་�ོད་�ི་དཀོན་མཆོག་�ོད་དང་མཉམ་�་འ�ོགས། ཁོང་གི་�ས་མ�ས་�ོད་ལ་�ལ་ཁ་གནང་བ་
དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ནང་དགའ་�ོ་གནང་བ་དང་། ཁོང་གི་�གས་བ�ེས་�ོད་ལ་མི་ཚ�་གསར་པ་
གནང་། �ོད་�ིར་ད�ེས་�ང་ཆེན་པོས་ག�ང་གཞས་མཛད། 18དགའ་�ོན་ཆེན་པོར་མི་མང་ཚ�ས་དགའ་བ་
བཞིན་གནང་བར་འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་བ། ད་ངས་འཇིགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོངས་སེལ་བས། 
�ོད་ཚ�འི་འ�་�ོད་ཐར་�ོད་ཡོད། 19�ོད་ལ་�ང་བར་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་དང་། དབང་པོ་ཉམས་ཆག་�ན་ལ་
�བས་པ་དང་། བཙན་�ོལ་པ་�མས་རང་གི་�ལ་�་ལོག་�་དང་། དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་ཕོག་པའི་འ�་�ོད་�ན། �ོད་
ཚ�འི་ངོ་ཆ་�ས་ཞབས་�་འ�ར་�་ཡིན། འཛམ་�ིང་མི་རིགས་�ན་�ིས་དེ་ཚ�་ལ། བ�གས་བ�ོད་�ེད་པའི་�ས་
དེ་རན་པ་ཡིན། 20ད་ངས་�ོད་ཚ�འི་ཁ་ཐོར་མི་མང་�མས། རང་གི་�ིམ་�་འ�ིད་ཡོང་�་ཡིན། �ོད་ཚ�ར་ས་གཞི་
�ན་�་�ན་�གས་ཅན་བཟོ་�་ཡིན་པ་དང་། �ར་ཡང་ཡར་�ས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་བཟོ་�་ཡིན་ནོ། གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ་ཡིན་ནོ།། 



 

Haggai 

ཧག་གྷཨེ 1 

མཆོད་ཁང་�ར་�་བཞེངས་�ོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ།  

1པར་སི་ཡའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་དྷ་རི་ཨསེ་�ལ་�ིད་�ོང་བའི་ལོ་གཉིས་པའི་�་བ་�ག་པའི་ཚ�ས་གཅིག་གི་ཉིན་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་�ང་�ོན་པ་ཧག་གྷཨེའི་བ�ད་ནས་ག�ངས་པ། ག�ང་འ�ིན་འདི་ནི་ཤལ་ཏི་ཨེལ་�ི་�་ཡ་�་
�འི་�ིད་ཚབ་ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་དང་ཡེ་ཧོ་ཛ་དག་གི་�་�་ཆེན་ཡོ་�་ཨའི་ཆེད་�་ཡིན་ནོ། 2�ན་དབང་�ན་པའི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཧག་གྷཨེ་ལ་ག�ངས་པ། མི་འདི་ཚ�ས། ད་�་མཆོད་ཁང་དེ་�ར་བཞེངས་�ེད་པའི་�ས་
ལ་བབས་མེད་ཅེས་བ�ོད་�ི་ཡོད་པས། 3དེ་བས་ན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོན་པ་ཧག་གྷཨེའི་བ�ད་
ནས་མི་མང་ལ་ག�ང་འ�ིན་གནང་བ་དེ་ནི། 4�ེ་ངའི་མི་�མས། ངའི་མཆོད་ཁང་དེ་ནི་�ང་གོག་�ིང་པ་ཞིག་�་
འ�ར་ཡོད་པས། �ོད་ཚ�་ནི་ཅིའི་�ིར་ཁང་བཟང་བ�ན་པོའི་ནང་�་གནས་�ོད་�ས་སམ། 5དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�ས་
རང་གི་གནས་�ངས་ལ་བ�ག་ད�ད་�ོས་ཞིག 6�ོད་ཚ�ས་འ�་མང་པོ་བཏབ་�ང་�ོན་ཐོག་�ང་�ང་བ�ས་
ཡོང་། �ོད་ཚ�ས་ཟ་བའི་ཆེད་�་ཁ་བཟས་ཡོད་�ང་�ོད་ཚ�་ཚ�མ་པར་མི་འ�ར། འ�ང་བའི་ཆེད་�་�ན་ཆང་ཡོད་
�ང་ཚ�མས་པ་ལ་�ང་བར་མི་འ�ར། �ོན་གོས་ཡོད་�ང་�ོས་མ་�བ་བོ། དེ་བཞིན་�་པས་འབད་བ�ོན་�ས་
པའི་ནོར་ཨི་�ང་འབིག་པའི་ད�ལ་�ག་ནང་�གས་པ་�ར་ཡིན་ནོ། 7དེ་�ར་�ང་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཙ�་
བོ་དེ་གང་ཡིན་པ་�ོད་ཚ�ས་མི་ཤེས་སམ། 8དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�་རི་ཁར་�ིན་�ེ་ཤིང་བཅད་ནས་མཆོད་ཁང་ཉམས་
གསོ་�ེད་དགོས། གལ་�ིད་དེ་�ར་�ས་པ་ཡིན་ན་ང་ཧ་ཅང་དགའ་བ་དང་། ང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེས་དགོས་པ་
བཞིན་�ང་བར་འ�ར། 9�ོད་ཚ�ས་�ོན་ཐོག་�ས་པོ་ཞིག་གི་རེ་འདོད་�ས་མོད། འོན་�ང་དེ་ནི་�ང་�་ཞིག་ལས་
མ་�ིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་�ོན་ཐོག་དེ་བ�ས་ནས་ནང་�་འ�ེར་�བས་ངས་དེ་ཚ�ར་�་བཏབ་པ་ཡིན། ངས་དེ་
�ར་�ེད་དགོས་དོན་ནི། ངའི་མཆོད་ཁང་དེ་�ང་གོག་ཞིག་�་འ�ར་ཡོད་པས། �ོད་ཚ�་ནི་རང་གི་�ིམ་བཟོས་
�ར་མ་ཁོམ་ཤིག་ཤིག་�ས་སོ། 10དེ་�ེན་�ི་ཆར་�་�ས་�་མི་འབེབས་ཤིང་ལོ་ཐོག་སོགས་གང་ཡང་�ེས་མེད་དོ། 
11ངས་རི་བ�ད་�ལ་དང་། ཞིང་དང་། དེ་བཞིན་�ན་ཚལ་ཁག་དང་། ཁ་�ར་པོའི་�ེ་ཚལ་ཁག་དང་། ས་ལས་�ེ་
ཚད་རིགས་�ི་�ོན་ཐོག་ཁག་དང་། མི་དང་�ད་འ�ོ་�ོག་ཆགས་�ན་�ི་ཐོག་�་ཐན་པ་བཏང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎  

མི་མང་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བ�ི་�ང་བ�ས་པ།  

12དེ་ནས་ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་དང་ཡོ་�་ཨས་གཙ�ས་པས་�ེས་�ལ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ནས་�ིར་ལོག་�ས་པའི་མི་མང་ཚང་
མས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཅི་ག�ངས་བཀའ་འ�བ་�ས་ནས་བ�ི་�ས་�ས་ཤིང་། དེ་ཚ�་
འཇིག་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བང་ཆེན་�ང་�ོན་པ་ཧག་གྷཨེས་གང་�ས་པར་ཉན་ནོ། 13དེ་�ེས་ཧག་
གྷཨེ་ནས་མི་མང་�མས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ང་འ�ིན་གནང་ངོ་། ང་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་གནས་
�འི་དམ་བཅའ་�ེད་�ི་ཡོད། 14དེ་�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་�་�འི་�ིད་ཚབ་ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་དང་�་ཆེན་



ཧག་གྷཨེ 

ཡོ་�་ཨས་གཙ�ས་པས་�ེས་ནས་�ིར་ལོག་�ས་པའི་མི་ཚང་མར་མཆོད་ཁང་བཞེངས་པའི་ལས་ལ་�གས་པའི་
�ིར་སེམས་�གས་ཆེན་པོ་གནང་ངོ་། དེ་ཚ�་ཡོང་ནས་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་དཀོན་
མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�་ལས་�ེད་པར་འགོ་བ�གས་སོ། 15�ལ་པོ་ཆེན་པོ་དྷ་རི་ཨསེ་�ལ་�ིད་�ོང་ལོ་གཉིས་
པའི་�་བ་�ག་པའི་ཚ�ས་ཉི་�་བཞིའི་ཉིན་དེ་ཚ�ས་ལས་མགོ་བ�གས་སོ༎  

ཧག་གྷཨེ 2 

མཆོད་ཁང་གསར་པའི་གཟི་བ�ེད།  

1ལོ་དེ་རང་གི་�་བ་བ�ན་པའི་ཚ�ས་ཉི་�་གཅིག་གི་ཉིན་�ང་�ོན་པ་ཧག་གྷཨེའི་བ�ད་ནས་�ར་�་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་བ་ནི། 2ཁོང་གིས་ཧག་གྷཨེ་ལ་ཡ་�་�འི་�ིད་ཚབ་ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་དང་�་ཆེན་ཡོ་�་ཨ་
དང་མི་མང་�ན་ལ་དེ་�ར་�ས་དགོས་ཅེས་ག�ངས་སོ། 3�ོད་ཚ�འི་ནང་ནས་ཐོག་མའི་མཆོད་ཁང་དེ་གཟི་
བ�ིད་ཆེན་པོ་ཇི་�ར་ཡོད་པའི་�ོར་�ན་གསོ་�ེད་�བ་མཁན་ད་�འང་ཡོད་�ིད་དོ། ད་�་�ོད་ཚ�ས་མཆོད་
ཁང་དེ་གང་འ�་ཞིག་མཐོང་གི་འ�ག་གམ། �ོན་�ི་གནས་�ང་དེ་དང་�ར་�ས་ད་�་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་�ར་
འཚ�ར་རམ། 4འོན་�ང་�ོད་ཚ�་�ས་�ང་སེམས་�གས་མ་ཉམས་པར་ལས་དེ་�ོས་ཤིག་གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་
�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་གནས་ཡོད། 5�ར་�ོད་ཚ�་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་�བས་ང་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་�ག་པར་
གནས་�ི་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་�ས་པ་བཞིན་ད་�འང་ང་དེ་བཞིན་གནས་ཡོད་པས། ད་�ོད་ཚ�་འཇིགས་མི་
དགོས་སོ། 6ངས་རིང་མིན་གནམ་དང་ས་གཞི་དང་། དེ་བཞིན་མཚ�་དང་�མ་ས་བཅས་པ་ཚང་མར་གཡོ་འ�ལ་
ཆེན་པོ་བཏང་�་ཡིན། 7�ལ་ཁབ་ཚང་མའི་ཐོག་�་�ལ་ཁ་ཐོབ་�་ཡིན། དེ་ཚ�འི་�་ནོར་ཚང་མ་འ�ེར་ཡོང་ནས་
ངའི་མཆོད་ཁང་དེས་ཡོངས་�་ཁེངས་པ་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 8ས་གཞི་ནང་ཡོད་པའི་གསེར་དང་ད�ལ་�ི་རིགས་
�ན་�ི་བདག་པོ་ང་ཡིན་ཅིང་། 9ད་�འི་མཆོད་ཁང་གསར་པ་དེ་ནི་�ར་�ི་མཆོད་ཁང་�ིང་པ་དེ་ལས་�ང་གཟི་
བ�ིད་ཆེ་བ་ཞིག་བཟོ་�་དང་། དེར་ངས་རང་གི་མི་མང་�མས་ལ་ཞི་བདེ་དང་ཡར་�ས་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་
�ིན་�བས་ཤིག་�ེར་�་ཡིན་ཞེས་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་སོ༎  

�ང་�ོན་པས་�་མ་�མས་དང་�ོས་�ར་�ེད་པ།  

10ཡང་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་དྷ་རི་ཨསེ་�ལ་�ིད་�ོང་ལོ་གཉིས་པའི་�་བ་ད�་པའི་ཚ�ས་ཉི་�་བཞིའི་ཉིན་�ན་དབང་
�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་�ོན་པ་ཧག་གྷཨེ་བ�ད་ནས་�ར་�་ག�ང་�ེང་གནང་ངོ་། 11�ོད་
�ིས་གཤམ་གསལ་དོན་གནད་ཁག་གི་�ོར་ལ་བཀའ་�ིམས་གཞིར་བ�ང་�ར་�་མ་�མས་�ི་བསམ་�ལ་གང་
ཡོད་�ོར་�ི་བ་འ�ི་དགོས་སོ། 12གལ་�ིད་མི་�་ཞིག་གིས་དམར་མཆོད་ད�ལ་ནས་བ�ོ་འ�ལ་�ས་ཟིན་པའི་
ཤའི་�མ་�་ཞིག་རང་གི་གོས་ལ་བ�ིལ་ནས་འ�ེར་འ�ོ་�བས། གོས་དེ་�ར་ནས་བག་ལེབ་ལ་སོགས་པའི་ཁ་ཟས་
�ི་རིགས་དང་། �ན་ཆང་དང་། �་�འི་�མ་མམ། གཞན་ཡང་ཟ་ཆས་�ི་རིགས་གང་འ�་ཞིག་ལ་རེགས་པ་ཡིན་
ན་ཁ་ཟས་དེ་ཚ�་ཡང་དམ་པར་འ�ར་རམ་ཞེས་�ིས་པ་དང་། ལན་�་�་མ་�མས་�ིས། དེ་�ར་�ང་མི་�ིད་ཅེས་



ཧག་གྷཨེ 

�ས་སོ། 13ཡང་ཧག་གྷཨེས། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་རོ་ལ་ལག་པ་འཆང་ནས་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་འ�ར་ཞིང་། 
ཡང་དེས་གོང་གསལ་ཁ་ཟས་�ི་རིགས་ལ་ལག་པ་འཆང་བ་ཡིན་ན། ཁ་ཟས་དེ་ཚ�་ཡང་མི་གཙང་བར་འ�ར་རམ་
ཞེས་�ིས་པའི་ལན་�། �་མ་�མས་�ིས་དེ་ནི་མི་གཙང་བར་འ�ར་རོ་ཞེས་�ས་སོ། 14དེ་ནས་ཧག་གྷཨེས་�ས་པ། 
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་�ད་�། མི་བ�ད་འདི་དང་དེ་ཚ�འི་ཐོན་�ེད་ཚང་མ་གོང་གསལ་དཔེ་དང་
མ�ངས་ཤིང་། དེ་ཚ�ས་མཆོད་�ིར་�ལ་པའི་�ས་ཚང་མ་མི་གཙང་བ་ཡིན་ནོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ིན་�བས་གནང་�འི་ད�་མནའ་གཞེས་པ།  

15གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ངས་པ། �ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་གནས་�ལ་གང་�ང་བ་དེར་�ོད་ཚ�ས་མཐོང་མི་�བ་
བམ། �ར་མཆོད་ཁང་བཞེངས་འགོ་མ་འ�གས་གོང་�། 16�ར་མཆོད་ཁང་བཞེངས་འགོ་མ་འ�གས་གོང་�་
�ོད་ཚ�ས་འ�་ཀི་ལོ་ ༢༠༠ བ�་བའི་རེ་འདོད་�ས་མོད། འོན་�ང་ཀི་ལོ་ ༡༠༠ ལས་མ་ཐོན་པ་དང་། གཞོང་པའི་
ནང་ནས་�ན་ཆང་ལི་ཊར་ ༡༠༠ འདོན་པའི་རེ་འདོད་�ས་�ང་ལི་ཊར་བཞི་བ�་ལས་མ་ཐོན་ཞིང་། 17�ོད་
ཚ�ས་འདེབས་ལས་�ས་པའི་�ོན་ཐོག་ཚང་མ་མེད་པར་བཟོ་�ིར་ངས་�ང་ཚ་པོ་དང་སེར་བ་བཏང་�ང་�ོད་
ཚ�ས་འ�ོད་སེམས་མ་�ས་མོད། 18འོན་�ང་དེ་རིང་�་བ་ད�་པའི་ཚ�ས་ཉི་�་བཞིའི་ཉིན་མོ་འདི་ནི་མཆོད་ཁང་
གི་�ང་གཞི་བཏིང་ཟིན་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ཡིན་པས། ད་ནས་�ིན་ཆད་གནས་�ལ་གང་�ང་�ོར་�ོད་ཚ�ས་བསམ་�ོ་
གཏོང་ཞིག 19བང་མཛ�ད་ནང་འ�་སོགས་�ག་མེད་ནའང་། �ན་ཤིང་དང་། སེ་ཡབ་ཤིང་དང་། སེ་འ�་དང་། དེ་
བཞིན་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་�ོང་སོགས་ལ་ད་བར་འ�ས་�་མ་�ེས་ན་ཡང་། འོན་�ང་ད་ནས་�ིན་ཆད་ངས་�ོད་
ཚ�ར་�ིན་�བས་�ེར་�་ཡིན་ནོ༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་ལ་ད�་མནའ་གཞེས་པ།  

20ཡང་�་བ་དེ་ཀའི་ཚ�ས་ཉི་�་བཞིའི་ཉིན་ཧག་གྷཨེ་བ�ད་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ང་འ�ིན་གཉིས་
པ་གནང་ཞིང་། 21ཡ་�་�འི་�ིད་ཚབ་ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་ལ་འདི་�ད་�། ད་ངས་གནམ་དང་ས་གཞི་གཡོ་འ�ལ་�ེད་
�བ་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 22�ལ་ཁམས་�མས་�ི་ཐོག་�་�་ཁ་ཐོབ་པ་དང་དེ་ཚ�འི་�ས་�གས་མེད་པར་
བཟོ་�་ཡིན། དེ་ཚ�འི་ཤིང་�་�མས་དང་ཁ་ལོ་པ་བཅས་པ་ཚང་མ་�ོག་ཅིང་། �་�མས་ཤི་བ་དང་། དེ་བཞིན་�་
ཞོན་མཁན་�མས་�ང་ཕན་�ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བསད་པར་འ�ར་རོ། 23ཉིན་མོ་དེ་ལ་ངས་རང་གི་ཞབས་
ཏོག་པ་ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་�ོད་ལ་ངའི་མིང་གི་ངང་ན་�ིད་�ོང་�ེད་�ིར་བ�ོ་བཞག་�ེད་�་ཡིན་ནོ། �ོད་ནི་ངས་
འདམས་པའི་�ེ་�་དེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་སོ༎  

 



 

Zechariah 

ཛ་ཀར་ཡ 1 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ོགས་�་ལོག་དགོས་པའི་འབོད་བ�ལ་།  

1པར་སི་ཡའི་�ལ་པོ་ཆེན་པོ་དྷ་རི་ཨསེ་ཆབ་�ིད་�ོང་ལོ་གཉིས་པའི་�་བ་བ�ད་པར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
བྷེ་རེ་ཀི་�ཱའི་�འམ་ཨིད་དྷོའི་ཚ་བོ་�ང་�ོན་པ་ཛ་ཀར་�ཱ་ལ་ག�ང་འ�ིན་འདི་གནང་ངོ་། 2�ན་དབང་�ན་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཛ་ཀར་�ཱ་ལ་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་ཤིན་�་�ོ་ཡོད། 
3འོན་�ང་ད་�་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་ཤོད་�ར་�ོད་ཚ�་ནི་ངའི་�ོགས་�་�ོ་ཁ་བ�ར་ན། ངའང་�ོད་ཚ�འི་�ོགས་�་
�ིར་ལོག་�་ཡིན། 4�ོད་ཚ�འི་མེས་པོའི་ལམ་ངན་�་མ་འ�ོངས་ཤིག། ལོ་མང་�ོན་ནས་�ང་�ོན་པ་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�་ལ། 
ལས་ངན་�ིག་�ོད་དག་�ོང་དགོས་ཅེས་ངའི་ག�ང་འ�ིན་དེ་ཚ�་ལ་�ད་�ང་། ཁོ་ཚ�ས་ང་ལ་མ་ཉན་པར་བ�ི་
�ང་མ་�ས་སོ། 5�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་དང་�ང་�ོན་པ་དེ་ཚ�་ནི་ད་�་གསོན་པོར་གནས་མེད་དོ། 6�ར་ངས་
རང་གི་ཞབས་ཏོག་པ་�ང་�ོན་པ་ཚ�་བ�ད་ནས་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་ལ་བཀའ་�ིམས་བཤད་ཅིང་ཟོན་བ�་
བ�ལ་�ང་། དེ་ཚ�ས་�ིས་མེད་�ས་པས། དེ་བཞིན་ཁོ་ཚ�ས་དེའི་ཉེས་ལན་འ�ེར་དགོས་པ་�ང་ངོ་། དེ་ནི་གཙ�་བོ་
དཀོན་མཆོག་ངས་�ར་ནས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་བཞིན་ཁོ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་ཚ�ས་�ེས་�་ཤེས་
ཏེ། རང་གིས་�ས་པའི་ལས་ངན་དག་གི་�ོར་ལ་�ོ་འ�ོད་བ�ེད་ཅིང་། ཁོ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་ཕོག་འོས་པ་དེ་ཁོ་ཚ�ས་
ངོས་ལེན་�ས་སོ་ཤེས་མི་�མས་ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ག�ངས་སོ༎  

�ང་�ོན་པས་ཞལ་གཟིགས་�་�་�མས་མཐོང་བ།  

7�ལ་པོ་ཆེན་པོ་དྷ་རི་ཨསེ་ཆབ་�ིད་�ོང་ལོ་གཉིས་པའི་ཤེ་བྷད་ཅེས་པའི་�་བ་བ�་གཅིག་པའི་ཚ�ས་ཉི་�་བཞིའི་
མཚན་མོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཞལ་གཟིགས་�ི་�ོ་ནས་འ�ིན་ཞིག་གནང་བ་ནི་འདི་�་�ེ། 8ངས་མི་
ཞིག་ཞོན་�་དམར་པོ་ཞིག་ལ་ཞོན་ནས་�ང་གཤོང་�་ཡོད་པའི་ཧ་དས་ཤིང་�མས་�ི་�ོད་�་བཀག་ནས་བ�ད་
ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་�ང་། ཡང་དེའི་ག�ག་ལ་�་དམར་པོ་དང་། �་�་དང་། དཀར་པོ་བཅས་�ང་མཐོང་�ང་། 
9དེ་ནས་ངས་ཕོ་ཉ་དེ་ལ། �ེ་གཙ�་བོ། �་དེ་ཚ�་མཐོང་བའི་�གས་མཚན་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་པའི་ལན་�་
ཕོ་ཉས། དེའི་གནད་དོན་གང་ཡིན་པ་ངས་བ�ན་�་ཡིན། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་ལ་འཇིག་�ེན་�་
བ�ག་ད�ད་�ེད་�ིར་བཏང་གནང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 11དེ་ནས་དེ་ཚ�ས་ཕོ་ཉ་དེ་ལ། ང་ཚ�་འཇིག་�ེན་�ན་
�་�ིན་པས། ས་གཞི་ཡོངས་�ོགས་བཙན་གནོན་�ི་འོག་�་གནས་འ�ག་པ་མཐོང་�ང་ཞེས་�ས་པ་དང་། 12དེ་
ནས་ཕོ་ཉ་དེས། �ེ་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག། �ེད་ལོ་ངོ་བ�ན་�འི་རིང་ནས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་
ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་�མས་ལ་�གས་�ོ་བ་གནང་ཞིང་། དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་�ེད་�ིས་�ིང་�ེ་མ་གནང་བར་ནམ་ཞིག་
བར་�་བ�གས་སམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པ་དང་། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཕོ་ཉ་དེ་ལ་སེམས་གསོའི་བཀའ་
ལན་བཟང་པོ་གནང་བ་དང་། 14�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་གང་གནང་བ་དེའི་



ཛ་ཀར་ཡ 

�ོར་ཕོ་ཉས་ང་ལ་བཤད་དེ། དེ་དག་�བ་�གས་�ེད་དགོས་ཅེས་�ས་སོ། ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ནི་
འདི་�་�ེ། ངའི་�ོང་�ེར་དམ་པ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་ངས་བ�ེ་ག�ང་གཏིང་རིང་པོ་དང་དོ་�ང་ཡོད། 15ཞི་བདེ་
�ོད་ཡངས་�་གནས་པའི་�ལ་ཁབ་�མས་ལ་ང་ནི་�ོས་ནས་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན། ངའི་མི་འབངས་�མས་ལ་
ངས་�ོ་བ་ངང་འཐེན་�ེད་�བས། �ལ་ཁབ་དེ་ཚ�ས་ངའི་མི་འབངས་�མས་ལ་དཀའ་�ག་གང་མང་བཏང་བ་
ཡིན་པས་�ིར་རོ། 16དེ་བས་ན་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་�ིང་�ེ་�ེད་�ིར་ད་ང་�ོང་�ེར་དེར་�ིར་ལོག་�ས་ཡོད། ད་ངའི་
མཆོད་ཁང་དེ་ཉམས་གསོ་�ེད་�་དང་། �ོང་�ེར་དེ་�ར་�་འ�ག་བ�ན་�ེད་�་ཡིན། 17ཡང་ཕོ་ཉས་ང་ལ་�ར་
�་�བ་�གས་�ེད་དགོས་ཅེས་ག�ངས་པའི་བཀའ་ནི་འདི་�་�ེ། �ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ག�ངས་གསལ། ཁོང་གི་�ོང་�ེར་�མས་ནི་�ར་བཞིན་ཡར་�ས་གོང་�་འཕེལ་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་
ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་�ར་�་�བས་�ོགས་མཛད་ཅིང་། དེ་ལ་�་ཉིད་རང་གི་�ོང་�ེར་ཞིག་�་ངོས་འཛ�ན་གནང་�་
ཡིན་ནོ༎  

ཞལ་གཟིགས་�་�་ཅོ་�མས་མཐོང་བ།  

18ཡང་ཞལ་གཟིགས་གཞན་ཞིག་ལ་ངས་�ང་གི་�་ཅོ་བཞི་མཐོང་ཞིང་། 19ང་དང་མཉམ་�་གཏམ་�ེང་�ེད་
བཞིན་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་ལ་ངས། �་ཅོ་འདི་ཚ�འི་�གས་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ིས་པའི་ལན་�། ཕོ་ཉ་དེས། དེ་
ཚ�་ནི་ཡ་�་�་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་�མས་�ོགས་གང་སར་ཁ་འཐོར་�་གཏོང་མཁན་
�ོབས་�གས་�ན་པའི་�ལ་ཁབ་དེ་ལ་མཚ�ན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ། 20དེ་�ེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། 
ལག་�་ཐོ་བ་འ�ེར་བའི་བཟོ་པ་བཞི་བ�ན་པ་གནང་ཞིང་། 21ངས་དེ་ཚ�་ག་རེའི་ཆེད་�་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་
བཀའ་འ�ི་�ས་པའི་ལན་�། ཕོ་ཉས། དེ་ཚ�་ནི་ཡ་�་�་ཡོངས་�་འཇིག་�ོན་བཏང་ཞིང་དེའི་�ལ་མི་�མས་ས་
�ོགས་�ན་�་ཁ་འཐོར་བཏང་མཁན་�ལ་ཁབ་�མས་ལ་དངངས་�ག་བ�ལ་ཞིང་དེ་ཚ�འི་�ིད་དབང་འ�ོག་
པའི་ཆེད་�་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ས་སོ༎  

ཛ་ཀར་ཡ 2 

ཞལ་གཟིགས་�་ཐིག་�ད་མཐོང་བ།  

1ཞལ་གཟིགས་གཞན་ཞིག་ལ་ངས་ལག་པར་ཐིག་�ད་འ�ེར་བའི་མི་ཞིག་མཐོང་�ང་བས། 2ངས་མི་དེ་ལ་�ོད་
གང་�་འ�ོ་འམ་ཞེས་འ�ིས་པའི་ལན་�་དེས། ང་ནི་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་རིང་ཚད་དང་ཞེང་ཚད་འཇལ་�་འ�ོའོ་
ཞེས་�ས་སོ། 3དེ་ནས་ང་དང་གཏམ་�ེང་�ེད་བཞིན་པའི་ཕོ་ཉ་དེ་ངའི་མ�ན་�་ཡོང་པ་དང་། ཕོ་ཉ་གཞན་ཞིག་
གིས་ཕོ་ཉ་དེ་ལ་བ�་བ་�ེད་�ིར་འོངས་ཤིང་། 4ཕོ་ཉ་དང་པོ་དེས་གཞན་དེ་ལ། ད་�ོད་�ག་ནས་ཐིག་�ད་
འ�ེར་བའི་གཞོན་�་དེ་ལ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་མི་དང་�ད་འ�ོའི་ཁ་�ངས་�ས་པའི་�ེན་�ིས་�གས་རིས་བ�ོར་
མ་�བ་པའི་�ོང་�ེར་�་ཆེན་པོ་ཞིག་�་འཕེལ་�་ཡིན་པ་དང་། 5གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་མེའི་�གས་



ཛ་ཀར་ཡ 

རིའི་�ལ་�་�ོང་�ེར་དེའི་མཐའ་འཁོར་བཞི་ལ་�ང་�ོབ་གནང་ཞིང་། དེར་གཟི་བ�ིད་ཆེན་པོའི་ངང་�་གནས་
�འི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་ཅེས་�ོས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་སོ༎  

བཙན་�ོལ་�་གནས་པ་�མས་ལ་རང་�ལ་�་བོས་པ།  

6-7གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ། �ར་ངས་�ོད་ཚ�་ས་�ོགས་�ན་�་ཁ་གཏོར་མོད། 
འོན་�ང་ད་�ོད་ཚ�་བཙན་�ོལ་པ་�མས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་ནས་�ོས་ནས། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིར་ལོག་�ོས་ཤིག། 
8�ས་�ོད་ཚ�ར་གནོད་འཚ�་�ེད་པ་དེ་ངས་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་�ིས་པ་དེ་ལ་གནོད་འཚ�་�ས་པ་དང་མ�ངས་པ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། དེར་བ�ེན་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�ར་ཁོང་གི་མི་
འབངས་�མས་ལ་འ�ོག་བཅོམ་�ས་པའི་�ལ་ཁབ་ཚ�་ལ་གཤམ་གསལ་འ�ིན་དེ་ང་ལ་མངགས་གནང་ངོ་། 9ད་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གིས་�ོད་ཚ�ར་འཐབ་�ོལ་གནང་ཞིང་། �ར་�ོད་ཚ�འི་�ན་འཁོལ་�ས་པའི་མི་�མས་
�ིས་�ོད་ཚ�ར་འ�ོག་བཅོམ་�ེད་�་ཡིན་ནོ། �ང་བ�ན་འདི་དག་འ�བ་�བས་ང་ནི་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གིས་མངགས་པ་གནང་བ་ཡིན་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་པར་འ�ར་རོ། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ག�ངས་པ། �ེ། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་མི་�མས། ང་�ོད་ཚ�འི་ད�ིལ་�་གནས་�ིར་ཡོང་གི་ཡོད་པས། ད་�ོད་
ཚ�་དགའ་བ་ཆེན་པོས་�་ད�ངས་ལེན་ཅིག། 11�བས་དེར་�ལ་ཁབ་མང་པོ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་�་
བཅར་ཞིང་ཁོང་གི་མི་འབངས་�་འ�ར་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་�ོད་ཚ�འི་ད�ིལ་�་གནས་པ་དང་ང་ལ་ཁོང་གིས་
མངགས་པ་གནང་བ་ཡིན་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་�ོགས་�ེད་པར་འ�ར། 12�ར་ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡ་�་
�་ནི་དམ་པའི་�ལ་ནང་�་ཁོང་གི་ཐོབ་�ལ་�་བདག་དབང་གནང་བར་འ�ར། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནི་ཁོང་གི་�ོང་
�ེར་�གས་མཉེས་ཤོས་ཤིག་�་འ�ར་�་ཡིན་ནོ། 13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ཁོང་གི་བ�གས་གནས་དམ་པ་ནས་
མར་ཕེབས་བཞིན་ཡོད་པས། �ེ་མི་རིགས་ཚང་མ་ཁོང་གི་�ན་�ར་�་སིམ་མེར་�ོད་ཅིག།  

ཛ་ཀར་ཡ 3 

�་ཆེན་�ི་�ོར་ལ་ཞལ་གཟིགས་མཐོང་བ།  

1ཞལ་གཟིགས་གཞན་ཞིག་གི་ནང་གསལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉའི་
མ�ན་�་�་ཆེན་ཡོ་�་ཨ་ལངས་ནས་བ�ད་པ་བ�ན་གནང་ངོ་། ཡང་ཡོ་�་ཨ་ལ་�ོན་བ�ོད་�ེད་�ིར་བ�ད་
དེའང་ཁོང་གི་འ�མ་�་ལངས་ནས་ཡོད་པ་དང་། 2གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉས་བ�ད་དེ་ལ། �ེ། བ�ད། གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོད་ལ་�ོན་བ�ོད་མཛད་པར་ཤོག། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་གཅེས་པོ་གནང་མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་དེས་�ོད་ལ་�ོན་བ�ོད་གནང་བར་ཤོག། �ེ་བོ་འདི་ནི་མེ་ནས་བཏོན་པའི་ཤིང་འབར་བཞིན་པ་ཞིག་དང་
མ�ངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 3ཡོ་�་ཨ་ནི་�ོན་གོས་བཙ�ག་པ་ཞིག་གོན་ནས་དེར་ལངས་ནས་ཡོད་པས། 
4དེ་ནས་ཕོ་ཉ་དེས་དེར་ལངས་བ�ད་ཡོད་པའི་གཞན་ཚ�་ལ། �ེ་བོ་འདིས་གོན་པའི་�ོན་གོས་བཙ�ག་པ་�མས་
མར་�ད་ཅིག་ཅེས་ག�ངས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཡོ་�་ཨ་ལའང་། ངས་�ོད་�ི་�ིག་པ་སེལ་ཚར་བ་ཡིན་པས། ད་



ཛ་ཀར་ཡ 

ངས་�ོད་ལ་�ོན་གོས་གསར་པ་ཞིག་གཡོག་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ། 5དེ་བས་ན་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�་ལ་ཡོ་�་ཨའི་
མགོ་ལ་ཐོད་རས་གཙང་མ་ཞིག་གཡོགས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། དེ་ཚ�ས་ཁོང་གི་མགོ་ལ་ཐོད་རས་�ོན་ནས་
ག�གས་པོར་�ོན་གོས་གསར་པ་ཞིག་�ོན་ནོ། ཡང་དེའི་རིང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་དེ་ནི་གནས་དེ་
རང་�་བཞེངས་ནས་བ�གས་སོ། 6དེ་�ེས་ཕོ་ཉ་དེས་ཡོ་�་ཨ་ལ། 7�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ག�ངས་གསལ། གལ་ཏེ་�ོད་�ིས་ངའི་བཀའ་�ིམས་ལ་�ིས་�ང་�ས་ཏེ། ངས་མངགས་པའི་ལས་འགན་
�མས་བ�བ་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ར་བཞིན་�་མ�ད་དེ་ངའི་མཆོད་ཁང་དང་ཚ�མས་�ོར་�ི་དོ་དམ་པ་�ེད་�་
ཡིན་པ་དང་། ངའི་�ན་�ར་ཕོ་ཉ་ཚ�འི་�་བར་ཉན་པ་བཞིན། ངས་�ོད་�ི་�་བ་ཡང་ཉན་�་ཡིན་ནོ། 8�ེ་�་ཆེན་
ཡོ་�་ཨ་དང་�་མ་གཞན་�མས་�ར་ཉོན་དང་། �ོད་ཚ�་ནི་མ་འོངས་པའི་�གས་མཚན་བཟང་པོ་དེ་ཡིན་ནོ། 
ངའི་ཞབས་ཏོག་པ་ཡལ་ག་�་བ་དེ་མངོན་པར་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། 9ངས་ཡོ་�་ཨའི་མ�ན་�་གདོང་པ་བ�ན་
�ས་པའི་�ོ་གཅིག་བཞག་�ེ། དེའི་ཁར་ངས་�ོས་�བ་ནས་�ིས་�་ཡིན་པ་དང་། ཡང་�ལ་འདིའི་ཉེས་�ིག་ནི་
ངས་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ནང་�་སེལ་བར་�ེད་�་ཡིན། 10དེ་ཉིན་�ོད་ཚ�ས་རང་རང་སོ་སོའི་�ིམ་མཚ�ས་�མས་
ལ་�ན་ཚལ་དང་སེ་ཡབ་ཤིང་གི་བ�ོར་བའི་བ�ི་གནས་དེར་དགའ་�ིད་དང་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་ལོངས་�ོད་
�ིར་འབོད་པར་�འོ༎  

ཛ་ཀར་ཡ 4 

ཞལ་གཟིགས་�་�ོན་མེའི་�ེགས་�་མཐོང་བ།  

1ང་དང་གཏམ་�ེང་�ེད་མཁན་ཕོ་ཉ་དེ་�ར་�་ངའི་�ར་འོངས་ནས། ང་གཉིད་�ག་ཡོད་པ་�་�འི་ངའི་གཉིད་
ད�ོག་ཐབས་�ས་ཏེ། 2ང་ལ། �ོད་�ིས་ག་རེ་མཐོང་གི་འ�ག་གམ་ཞེས་འ�ི་བའི་ལན་�་ངས། གསེར་�ང་�ང་
གི་�ོན་མེའི་�ེགས་�་ཞིག་དང་། དེའི་�ེང་�་མཆོད་�མ་�ག་པའི་ཏིང་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་�ེགས་�འི་�ེང་�་
མཆོད་བཀོང་བ�ན་ཡོད་པ་ལ་མཆོད་བཀོང་སོ་སོར་�ོང་རས་འ�གས་ས་བ�ན་ཡོད་པ་དང་། 3�ོན་མེའི་�ེགས་
�འི་གཡས་གཡོན་གཉིས་�་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་�ོང་རེ་རེ་འ�ག་ཅེས་�ས་པ་དང་། 4ངས་ཕོ་ཉ་དེ་ལ། �ེ་གཙ�་བོ། 
དངོས་པོ་འདི་ཚ�འི་�གས་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པས། 5ཁོང་གིས་ང་ལ། དེའི་�ོར་ལ་�ོད་
�ིས་གང་ཡང་མི་ཤེས་སམ་ཞེས་ག�ངས་སོ། ངས་�་ལན་�། �ེ་གཙ�་བོ་ངས་གང་ཡང་མི་ཤེས་སོ་ཞེས་�ས་པ་
ཡིན། ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་བཞེས། 6ཕོ་ཉ་དེས་ང་ལ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་ལ་
ཕེབས་པའི་ག�ང་འ�ིན་འདི་�ར་ཡིན། �ག་པོའི་མ་ཡིན་པར་�ས་�ག་གི་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་ངའི་
སེམས་ཉིད་�ིས་ཞེས་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག�ངས་པ་ཡིན་ནོ། 7�་འ�་ཞིག་གི་�ང་། 
�ས་�གས་�ན་པའི་རི་བོའི་�ང་བར་ཆད་གཏོང་བ་ལ་ཟེ་�་བ་བེལ་�ི་མ�ན་�་ལངས་མི་�བ་བོ། ཁོའི་མ�ན་
�་དེ་སེལ་བ་དང་། དེ་�ེས་ཟེ་�་བ་བེལ་�ིས་མཆོད་ཁང་གི་མཐའ་མའི་�ོ་དེ་བཞག་�ས། མི་�མས་�ིས་འདི་
�ར་ཟེར་ཞིང་�ད་�བ་པར་འ�ར། དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་ལ་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག། དཀོན་མཆོག་གིས་
འདི་ལ་�ིན་�བས་གནང་བར་ཤོག། 8ཡང་ག�ང་འ�ིན་གཞན་ཞིག་གི་ནང་གསལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་
ལ། 9ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་�ིས་མཆོད་ཁང་གི་�ངས་གཞི་དེ་བཏིང་ཟིན་པ་དང་། ཁོས་མཆོད་ཁང་དེ་ཆ་ཚང་�བ་ངེས་



ཛ་ཀར་ཡ 

ཤིང་། དེ་�ས་�ོད་ནི་ངས་བཏང་བའི་�ེས་�་ཡིན་པ་དེ་ངའི་མི་འབངས་�ིས་ཤེས་�ོགས་�ེད་�བ་�་ཡིན་པ་
དང་། 10�བས་དེར་ལས་འ�ལ་ཡར་�ས་�ང་�ང་མ་གཏོགས་�ང་མེད་པ་མཐོང་ནས། དགའ་པོ་མ་�ང་བ་
ཡིན་ན་ཡང་། ཛ�་�་བྷ་བྷེལ་�ིས་མཆོད་ཁང་གསར་�ག་གི་ལས་འ�ལ་དེ་�་མ�ད་ནས་�ེད་�ི་ཡོད་པ་མཐོང་
བའི་�ེས་�་དེ་ཚ�་དགའ་བར་འ�ར། ཕོ་ཉ་དེས་ང་ལ། མཆོད་མེ་བ�ན་�ི་�གས་མཚན་ནི་ས་གཞི་�ན་�་
གཟིགས་�ས་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ན་བ�ན་པོ་དེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 11ངས་ཕོ་ཉ་ལ། �ོན་མེའི་
�ེགས་�འི་གཡས་གཡོན་གཉིས་�་ཡོད་པའི་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་�ོང་དེ་དང་། 12ཁ་�ར་པོའི་�མ་ཡོང་ས་གསེར་
�ི་�མ་གདོང་གཉིས་པོའི་གཡས་གཡོན་�་ཡོད་པའི་ཁ་�ར་པོའི་ཤིང་གི་ཡལ་ག་གཉིས་པོའི་དོན་དེ་གང་ཡིན་
ནམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པའི་ལན་�། 13ཁོང་གིས། �ོད་�ིས་དེའི་དོན་དེ་མི་ཤེས་སམ་ཞེས་ག�ངས་པ་དང་། 
�ེ་གཙ�་བོ་ངས་མི་ཤེས་སོ་ཞེས་�ས་པས། 14ཕོ་ཉ་དེས། དེ་གཉིས་�ི་དོན་ནི། ས་གཞི་ཡོངས་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་ཞབས་ཏོག་�་�ིར་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པའི་མི་གཉིས་པོ་དེ་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎  

ཛ་ཀར་ཡ 5 

ཞལ་གཟིགས་�་ཤོག་�ིལ་འ�ར་བཞིན་པ་ཞིག་མཐོང་བ།  

1ངས་�ར་�་ཡར་བ�ས་པ་ལས། བར་�ང་�་ཤོག་�ིལ་འ�ར་བཞིན་པ་ཞིག་མཐོང་བས། 2ཕོ་ཉ་དེས་ང་ལ། �ོད་
�ིས་ག་རེ་མཐོང་�ང་ངམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་གནང་བའི་ལན་�་ངས། བར་�ང་�་འ�ར་བཞིན་པའི་ཤོག་�ིལ་
རིང་ཚད་མི་ཊར་ད�་དང་ཞེང་ཚད་མི་ཊར་བཞི་དང་�ེད་ཀ་�ས་པ་ཞིག་མཐོང་�ང་ཞེས་�ས་པ་དང་། 3ཁོང་
གིས་ང་ལ། དེའི་�ེང་�་ས་གཞིའི་ངོས་ཡོངས་ལ་འཕོག་�འི་དམོད་པའི་ཚ�ག་�མས་�ིས་ཡོད་ཅིང་། ཤོག་�ིལ་
དེའི་ངོས་གཅིག་ལ་�ལ་ནས་�ན་མ་ཚང་མ་�ིར་འདོན་�ེད་�་དང་། དེ་བཞིན་ངོས་གཞན་�་མནའ་�ེལ་ཏེ་
བ�ན་གཏམ་བཤད་མཁན་ཚང་མ་ཚར་བཅད་གཏོང་�་ཡིན་ཞེས་�ིས་ཡོད་པ་དང་། 4ཡང་�ན་དབང་�ན་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ན་མ་དང་མནའ་�ེལ་ཏེ་�ན་གཏམ་བཤད་མཁན་ཚང་མའི་ཁང་པའི་ནང་�་
དམོད་པ་དེ་གཏོང་�་ཡིན། ངའི་དམོད་པ་དེ་ཁོ་ཚ�འི་ཁང་པའི་ནང་�་གནས་�་ཡིན་པ་དང་ཤིང་དང་�ོ་དང་
བཅས་པ་�ིམ་ནང་གི་ཛ�ཡོད་ཚང་མ་འཇིག་པར་བཟོ་བར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་སོ༎  

ཞལ་གཟིགས་�་ཙ�ལ་པོའི་ནང་�་�ད་མེད་ཅིག་མཐོང་བ།  

5ཕོ་ཉ་དེ་�ར་�་ང་ལ་མངོན་ཏེ། �ར་ཡོང་བཞིན་པའི་དངོས་པོ་དེ་ལ་�ོས་དང་ཞེས་ག�ངས་པའི་ལན་�། 6ངས་
དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་པ་དང་། དེའི་ལན་�་ཁོང་གིས། དེ་ནི་ཙ�ལ་པོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ས་གཞི་�ན་�ི་�ིག་
པའི་དཔེ་ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 7ཙ�ལ་པོ་དེ་ལ་ཞ་ཉེའི་ཁེབས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་། ངས་བ�་�བས་ཁེབས་
དེ་ཡར་�ེ་བས། དེའི་ནང་�་�ད་མེད་ཞིག་བ�ད་ཡོད་པ་མཐོང་�ང་། 8ཡང་ཕོ་ཉ་དེས། �ད་མེད་འདི་ནི་ངན་
པའི་དཔེ་ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་ཏེ། �ད་མེད་དེ་ཙ�ལ་པོའི་ནང་�་མར་བ�ག་ནས་ཁེབས་དེ་བ�བ་བོ། 9དེ་
�ེས་ངས་ཡར་བ�ས་པས། �ད་མེད་ཤོག་པ་�ན་པ་གཉིས་ངའི་�ོགས་�་འ�ར་ཞིང་ཡོང་བ་མཐོང་�ང་། དེ་



ཛ་ཀར་ཡ 

ཚ�འི་ཤོག་པ་ནི་�ས་�ལ་དང་�ན་ཞིང་། �་�ང་�ང་གི་ཤོག་པ་དང་མ�ངས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་�ེས་ཁོ་
གཉིས་�ིས་ཙ�ལ་པོ་དེ་འ�ེར་ནས་འ�ར་�ིན་ནོ། 10ངས་ཕོ་ཉ་དེ་ལ། དེ་ཚ�ས་ཙ�ལ་པོ་དེ་གང་�་འ�ེར་འ�ོ་གི་
ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པའི་ལན་�། 11ཕོ་ཉ་དེས། དེ་ནི་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་འ�ེར་འ�ོ་གི་ཡོད། 
དེར་ཁོ་ཚ�ས་དེའི་ཆེད་�་�་ཁང་�་�ིག་�ང་བའི་�ེས་�། མི་ཚ�ས་ཙ�ལ་པོ་དེ་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་�ིར་དེར་བཞག་
�་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་སོ༎  

ཛ་ཀར་ཡ 6 

ཞལ་གཟིགས་�་ཤིང་�་བཞི་མཐོང་བ།  

1ཞལ་གཟིགས་གཞན་ཞིག་གི་ནང་�་ངས་ལིའི་རི་བོ་གཉིས་�ི་བར་ནས་ཤིང་�་བཞི་ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང་�ང་། 
2ཤིང་�་དང་པོ་དེ་�་དམར་པོ་ཚ�ས་དང་། ཤིང་�་གཉིས་པར་�་ནག་པོ་ཚ�ས་དང་། 3ཤིང་�་ག�མ་པར་�་
དཀར་པོ་ཚ�ས་དང་། ཤིང་�་བཞི་པར་�་�་�་ཚ�ས་འཐེན་ནས་ཡོད་དོ། 4ངས་ཕོ་ཉ་ལ། གཙ�་བོ། ཤིང་�་འདི་ཚ�འི་
�གས་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ས་པའི་ལན་�། 5ཁོང་གིས། འདི་ཚ�་ནི་ས་གཞི་�ན་�ི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གི་�ན་�་ནས་ད་�་རང་ཐོན་པའི་�ང་བཞི་པོ་དེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 6�་ནག་པོ་�མས་�ིས་འཐེན་པའི་
ཤིང་�་དེ་ནི་�ང་�ོགས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་དང་། �་དཀར་པོ་�མས་�ིས་འཐེན་པའི་ཤིང་�་དེ་ནི་�བ་�ོགས་དང་། 
དེ་བཞིན་�་�་�་�མས་�ིས་འཐེན་པའི་ཤིང་�་དེ་ནི་�ོ་�ོགས་�ི་�ལ་�་འ�ོ་གི་ཡོད་པ་དང་། 7�ོབས་�གས་
�ན་པའི་�་�མས་ནི་�ིར་ཐོན་ནས་དེ་ཚ�་ས་གཞིར་�ོགས་ཞིབ་�ེད་�ིར་འ�ོ་བར་�ལ་�བ་�ེད་བཞིན་ཡོད་དོ། 
ཕོ་ཉས་དེ་ཚ�་ལ་ ད་�ོད་ཚ�་ས་གཞིར་བ�ག་ཞིབ་�ེད་པར་སོང་ཞིག་ཅེས་ག�ངས་པ་དང་། དེ་ཚ�་�ིན་ནོ། 8དེ་
�ེས་ཕོ་ཉ་དེས་ང་ལ་�ད་འབོད་ཆེན་པོས། �ང་�ོགས་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་�་�ིན་པའི་�་�མས་�ིས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�གས་�ོ་དེ་ཞི་བར་�ས་སོ་ཅེས་ག�ངས་སོ༎  

ཡོ་�་ཨ་ལ་ཅོད་པཎ་གསོལ་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ།  

9དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ག�ང་འ�ིན་ཞིག་གནང་གསལ། 10�ོད་�ིས་བཙན་�ོལ་པ་ཧེལ་དའི་
དང་། ཏོ་བྷི་�ཱ་དང་། ཡེ་དྷ་�ཱ་བཅས་ནས་�ལ་བའི་འ�ལ་བ་�མས་ལེན་ཏེ། ཛ�་ཕན་�ཱའི་�་ཡོ་ཤི་�ཱའི་�ིམ་ལ་ད་
�་ཉིད་�་སོང་ཞིག མི་འདི་ཚ�་ཚང་མ་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་བཙན་�ོལ་ནས་�ིར་ལོག་�ས་ཡོད། 11དེ་ཚ�ས་�ལ་བའི་
གསེར་དང་ད�ལ་ལས་ཅོད་པཎ་ཞིག་བཟོས་ནས་ཡེ་ཧོ་ཛ་དག་གི་�་�་ཆེན་ཡོ་�་ཨའི་མགོ་ལ་གཡོགས་ཤིག 
12ཡང་�ོད་�ིས་དེ་ལ། �ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཡལ་ག་ཞེས་པའི་�ེ་བོ་དེ་ནི་ཁོ་རང་
ཡོད་སའི་གནས་དེར་གོང་�་འཕེལ་ཞིང་། ཁོང་གིས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་དེ་�ར་�་བཞེངས་�་
ཡིན་པ་དང་། 13ཁོང་ནི་མཆོད་ཁང་བཞེངས་མཁན་འདི་ཡིན་པས་ཁོང་ལ་�ལ་པོ་�་�འི་བ�ར་�ི་�་�་དང་། 
དེ་�ེས་ཁོང་གིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་�ིད་�ོང་གནང་ཞིང་། ཁོང་གི་བ�གས་�ིའི་�ང་�་�་མ་ཞིག་
བ�གས་ཏེ། ཁོང་གཉིས་ཞི་བདེ་དང་མ�ན་ལམ་�ི་�ོ་ནས་ལས་�ས་པར་འ�ར་ཞེས་ག�ངས་�ང་ཞེས་�ས་ཤིག 



ཛ་ཀར་ཡ 

14ཅོད་པཎ་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ནང་�་ཧེལ་དའི་དང་། ཏོ་བྷི་�ཱ་དང་། ཡེ་དྷ་�ཱ་དང་། ཡོ་
ཤི་�ཱའི་�ན་�ེན་�ི་ཆེད་�་འ�ར་ཡོང་། 15ཡང་ཐག་རིང་�ལ་�་གནས་པའི་མི་�མས་ཡོང་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་གསར་བཞེངས་�ི་ཨར་ལས་ལ་རོགས་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། མཆོད་ཁང་གསར་བཞེངས་�ི་
ལས་འ�ལ་དེ་འ�བ་པའི་�ོ་ནས། �ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་�ོད་ཚ�་ཡོད་སར་བཏང་
གནང་བ་ཡིན་པ་དེ་�ོད་ཚ�ས་ཤེས་པར་འ�ར། འོན་�ང་དེ་བཞིན་འ�ང་བ་ལ་�ོད་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
རང་གི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་�ིམས་ཆ་ཚང་བ�ིས་�ང་�་དགོས་སོ༎  

ཛ་ཀར་ཡ 7 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་བདེན་མིན་པའི་�ང་གནས་ལ་�ོན་བ�ོད་གནང་བ།  

1�ལ་པོ་ཆེན་པོ་དྷ་རི་ཨསེ་ཆབ་�ིད་�ོང་ལོ་བཞི་པའི་ཀིསེ་ལེབ་ཅེས་པའི་�་བ་ད�་པའི་ཚ�ས་བཞིའི་ཉིན་མོར་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ག�ང་འ�ིན་ཞིག་གནང་�ང་། 2བེད་ཐེལ་�ི་�ལ་མི་ཚ�ས་ཤ་རེ་ཛ�ར་དང་རེ་
གེམ་མེ་ལེག་དང་ཁོ་ཚ�འི་མི་�མས་ལ་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་�་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གི་�ིན་�བས་�ི་ཆེད་�་�ོན་ལམ་འདེབས་པར་བཏང་ངོ་། 3�་མ་དང་�ང་�ོན་པ་�མས་ལ་འ�ི་བ་ཞིག་
�ེད་པའི་�ིར་�་བཏང་ཞིང་། དེ་ནི་འདི་�་�ེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་དེ་འཇིག་�ོན་ཤོར་བའི་�ེན་
�ིས་ལོ་མང་�ོན་ནས་ང་ཚ�ས་�་བ་�་པར་�ང་གནས་བ�ངས་ཤིང་�་ངན་�ེད་བཞིན་པ་དེ་ད་�ང་ཡང་�་
མ�ད་ནས་�ེད་དགོས་སམ། 4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ག�ང་འ�ིན་འདི་གནང་གསལ། 5�ོད་�ིས་�ལ་
མི་�མས་དང་�་མ་�མས་ལ། �ོད་ཚ�ས་ལོ་ངོ་བ�ན་�འི་རིང་ནས་ལོ་རེར་�་བ་�་པ་དང་�་བ་བ�ན་པར་�ང་
གནས་�ང་ཞིང་�་ངན་�ས་པ་དེ་ནི་ངའི་དོན་�་མ་ཡིན་པ་དང་། 6�ང་གནས་�བ་མཚམས་�ོད་ཚ�ས་བཟའ་
བ�ང་སོགས་ལ་ལོངས་�ོད་�ས་པ་དེའང་རང་ཉིད་ཚ�མས་པའི་ཆེད་�་ཡིན་ནོ་ཞེས་�ོས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། 
7�ར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དར་ཞིང་�ས་ཏེ་དེའི་ཉེ་འཁོར་�ི་�ོང་�ེ་ཁག་ཙམ་མ་ཡིན་པར། �ོ་�ོགས་དང་�བ་�ོགས་
�ལ་�ི་རི་�ན་ཁག་�འང་མི་ཚ�གས་མང་པོ་ཆགས་ཡོད་�བས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ོན་�་�ང་བའི་�ང་
�ོན་པ་ཚ�འི་�ད་ནས་�ང་ག�ང་འ�ིན་གོང་བཞིན་གནང་བ་མ་ཡིན་ནམ༎  

དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བ�ི་�ང་མ་�ས་པའི་�ེན་�ིས་བཙན་�ོལ་�་འ�ོ་དགོས་�ང་བ།  

8ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཛ�་ཀར་�ཱའི་�ད་ནས་ག�ང་འ�ིན་འདི་གནང་གསལ། 9ལོ་མང་�ོན་�་ངས་
རང་གི་མི་འབངས་�མས་ལ། �ོད་ཚ�ས་�ིམས་�ོད་�ང་པོ་�ེད་དགོས་པ་དང་། ཕན་�ན་མཛའ་བ�ེ་ཆེ་ཞིང་
�ིང་�ེ་�ེད་དགོས་ཏེ། 10�གས་མོ་དང་། �་�ག་དང་། �ོད་ཚ�འི་�ོད་�་གནས་པའི་�ི་�ལ་�ལ་མི་�མས་དང་
གཞན་ཡང་དགོས་མཁོའི་དཀའ་ངལ་ནང་�་�ད་པའི་མི་�མས་ལ་བཙན་དབང་མ་�ེད་ཅིག དེ་ཙམ་མ་ཟད་
ཕན་�ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གནོད་འཚ�་གཏོང་བའི་�ས་མ་�ེད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་བ�ོས་�ས་མོད།། 11འོན་
�ང་ངའི་མི་འབངས་ཚ�ས་དེར་�ིས་�ང་མི་�ེད་པའི་སེམས་ཐག་བཅད་དེ། 12རང་གི་སེམས་དེ་�ོ་�་�འི་�ོང་
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ཞིང་�་བར་�ས་སོ། ངས་�ར་�ི་�ང་�ོན་པ་ཚ�འི་བ�ད་ནས་�ོབ་�ོན་གང་�ས་པ་དེར་ཁོ་ཚ�ས་�ིས་�ང་མ་
�ས་པར་བ�ེན་ང་ནི་ཧ་ཅང་�ོ་བ་ཡིན། 13ངས་གཏམ་�ེང་�ས་པར་ཁོ་ཚ�ས་མ་ཉན་པར་བ�ེན་ངས་�ང་ཁོ་
ཚ�འི་�་བར་ལན་འདེབས་མ་�ས་པ་དང་། 14�ང་�བ་ཆེན་པོས་དེད་པ་�་�ས་ངས་དེ་དག་ཡོངས་�་�ིར་�ོད་
བཏང་�ེ་�ལ་གཞན་ཁག་�་གནས་དགོས་པར་�ས་པ་ཡིན། �ལ་བཟང་པོ་འདི་ཡོངས་�་མི་མ་གནས་པའི་�ང་
�ོང་ཆགས་སོ་ཞེས་ག�ངས་སོ༎  
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གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ར་གསོ་གནང་�འི་དམ་བཅའ་མཛད་པ།  

1�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཛ་ཀར་�ཱ་ལ་ག�ང་འ�ིན་འདི་གནང་གསལ། 2ངས་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�ི་�ལ་མི་�མས་ལ་བ�ེ་ག�ང་ཆེན་པོས་�བས་�ོགས་�ེད་�ིར་ཧ་ཅང་གི་འདོད་པ་ཡོད་པས། ངས་ཁོ་ཚ�ར་
བ�ེ་སེམས་ཆེ་བའི་�ེན་�ིས་ཁོ་ཚ�འི་ད�་བོ་�མས་ལ་�ོས་ནས་ཡོད། 3ང་ནི་�ོང་�ེར་དམ་པ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་
གནས་�ོད་�ེད་�ིར་ལོག་ནས་ཡོང་�་ཡིན། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ོང་�ེར་དེ་ནི་དམ་ཚ�ག་ཅན་�ི་�ོང་�ེར་ཞེས་�གས་
�་དང་། �ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་རི་བོ་དེ་ནི་རི་བོ་དམ་པ་ཞེས་�གས་པར་འ�ར། 4�ར་
ཡང་ལག་�་འཁར་�ག་འ�ེར་བའི་�ད་པོ་དང་�ད་མོ་�མས་འ�ལ་བ་དང་། �ོང་�ེར་�ི་ག�ང་ལམ་ཁག་�་
བ�ད་པ་དང་། 5�ོང་�ེར་གི་ག�ང་ལམ་ཁག་�་�་�་�ེད་མོ་�ེ་མཁན་�མས་�ིས་གང་བར་འ�ར་རོ། 6ད་�་
�ག་འ�ོས་�ས་པའི་མི་བ�ད་�མས་�ི་སེམས་ལ་གནས་�ལ་དེ་ནི་མ་�ིད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བསམ་མོད། འོན་
�ང་དེ་ནི་ངའི་དོན་�་མ་�ིད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནོ། 7གཞན་�ལ་�་འ�ིད་པའི་ངའི་མི་འབངས་�མས་ལ་ངས་
�བས་�་ཡིན་པ་དང་། 8ཡང་དེ་དག་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གཏན་�ོད་�ེད་�ིར་ངས་ཤར་�ོགས་དང་�བ་�ོགས་�ི་
�ལ་ཁག་སོ་སོ་ནས་དེ་ཚ�་�ིར་ལོག་འ�ིད་ཡོང་�་ཡིན། �བས་དེར་ཁོ་ཚ�་ངའི་མི་འབངས་�་འ�ར་ཞིང་། ང་ནི་
དམ་ཚ�ག་དང་�ང་བདེན་�ི་�ོ་ནས་�ིད་�ོང་�ེད་པའི་ཁོ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་�་འ�ར་�་ཡིན་པས། 9�ོད་ཚ�་
སེམས་�གས་བ�ན་པོར་�ོས་ཤིག། �ར་ངའི་མཆོད་ཁང་�ར་བཞེངས་�ེད་�ིར་དེའི་�ངས་གཞི་བཏིང་�བས་
�ང་�ོན་པ་ཚ�ས་གང་�ས་པའི་ཚ�ག་གཞི་དེ་རང་ད་�་�ོད་ཚ�ས་�ང་དེ་�ར་ཐོས་བཞིན་ཡོད། 10དེ་�ོན་�ས་
�ང་མིའམ་�ས་འ�ོ་སོགས་ལ་ལས་ཀའི་�་ཆ་�ད་�བ་ཐབས་མེད་པ་དང་། མི་�་ཡིན་�ང་ད�་བོའི་འཇིག་
པའི་ངང་�་གནས་དགོས་པ་�ང་བ་དེ་ནི་ངས་མི་�མས་ཕན་�ན་འཁོན་བ�ག་པའི་�ིར་ཡིན་མོད། 11འོན་�ང་
ད་�་�ག་འ�ོས་�ས་པའི་མི་བ�ད་འདི་�མས་ལ་ངས་�ར་བཞིན་མི་�ེད་ཅིང་། 12དེ་ཚ�ས་ཞི་བདེའི་ངང་�་ས་
ཞིང་འདེབས་ལས་�ེད་�་དང་། �ན་ཚལ་ནང་�ན་འ�མ་དང་། ས་གཞིར་ལོ་ཐོག་�ེས་པར་ཆར་�་འབེལ་པོ་
ཡོང་བར་འ�ར། �ག་འ�ོས་�ས་པའི་མི་འབངས་�མས་ལ་ངས་དེ་བཞིན་�ིན་�ིས་�བས་�་ཡིན། 13�ེ་ཡ་�་
�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་མི་�མས། �ར་�ི་�ལ་པ་ཚ�ས་ཡ་�་�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་པའི་ཐོག་�་�ེན་ངན་གང་
�ང་བ་བཞིན་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�འང་དེ་བཞིན་འ�ང་བར་ཤོག་ཅེས་ཕན་�ན་དམོད་པ་འདེབས་�ོལ་ཡོད་མོད། 
འོན་�ང་ངས་�ོད་ཚ�་ལ་�བས་�་དང་། དེ་ནས་�ི་�ལ་པ་དེ་ཚ�ས་ཡ་�་�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་ཐོག་�་�ང་བའི་
�ིན་�བས་དེ་བཞིན་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�འང་�ིན་�བས་དེ་�ར་འ�ང་བར་ཤོག་ཅེས་ཕན་�ན་ལབ་པར་འ�ར། 
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དེར་བ�ེན་�ོད་ཚ�་མ་འཇིག་པར་སེམས་�གས་བ�ན་པོར་�ོས་ཤིག 14�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ག�ངས་གསལ། �ར་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་�ིས་ང་ལ་ཁོང་�ོ་བ�ང་�བས། ངས་ཁོ་ཚ�་མེད་པ་བཟོ་
�འི་�ོ་ཐག་གཙང་མ་བཅད་ཅིང་། དེ་དག་ཚར་བཅད་བཏང་བ་ཡིན་མོད། 15འོན་�ང་ད་ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
དང་ཡ་�་�འི་�ལ་མི་�མས་ལ་�ིན་�ིས་�བས་�འི་འཆར་གཞི་བཟོས་ཡོད་པས། ད་�ོད་ཚ�་ཞེད་མི་དགོས། 
16�ོད་ཚ�ས་�ེད་དགོས་པའི་ལས་འགན་�མས་ནི། ཕན་�ན་གཏམ་�ེང་�ེད་�བས་བདེན་པ་�་དགོས་པ་དང་། 
ཞི་བདེ་འ�ང་�ིར་�ིམས་ཁང་�་�ིམས་�ང་པོ་གཅོད་དགོས་ཤིང་། 17ཕན་�ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གནོད་
ཐབས་མ་�ེད་པར། བ�ན་�ི་དཔང་པོ་མ་�ེད་ཅིག། ང་ནི་བ�ན་གཏམ་དང་�ིམས་གཅོད་ལོག་པ་དང་དེ་བཞིན་
�ག་�ལ་�ི་ལས་ངན་�མས་ལ་མི་དགའོ་ཞེས་ག�ངས་སོ། 18�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཛ་
ཀར་�ཱ་ལ་ག�ང་འ�ིན་འདི་གནང་གསལ། 19དེ་�་�་བ་བཞི་པ་དང་། �་པ་དང་བ�ན་པ་དང་། བ�་པ་སོ་སོར་
བ�ངས་པའི་�ང་གནས་�མས་ནི་ད་�ིན་ཡ་�་�འི་�ལ་མི་�མས་�ི་ཆེད་�་དགའ་བ་དང་�ིད་པའི་�ས་�ོན་
ཞིག་�་འ�ར་�་ཡིན་པས། ད་�ོད་ཚ�་�ང་བ་དང་ཞི་བདེར་�མས་པར་�ོས་ཤིག 20�ར་ཡང་�ན་དབང་�ན་
པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། �ོང་�ེར་ཁག་མང་པོ་ནས་མི་ཚ�གས་�མས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་
ཡོང་བའི་�ས་ལ་བབ་པ་དང་། 21�ོང་�ེར་གཅིག་གི་མི་�མས་�ིས་�ོང་�ེར་གཞན་�ི་མི་�མས་ལ། ང་ཚ�་�ན་
དབང་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་ཞིང་ཁོང་ནས་�ིན་�བས་�་བར་བཅར་�ི་ཡོད་པས་�ོད་ཚ�འང་ངེད་
མཉམ་�་ཤོག་ཅིག་ཅེས་�་བར་འ�ར། 22དེ་བས་ན་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་
�་ཞིང་ཁོང་ནས་�ིན་�བས་�་བར་མི་ཚ�གས་ཆེན་པོ་དང་། མ�་�ོབས་�ན་པའི་མི་རིགས་མང་པོ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་
�་ཡོང་བར་འ�ར། 23ཉིན་དེ་ཚ�ར་ཡ་�་�་པ་རེ་རེའི་མ�ན་�་�ི་�ལ་པ་བ�་རེ་ཡོང་ནས་དེ་ཚ�་ལ། དཀོན་
མཆོག་ནི་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་འ�ོགས་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚ�ས་ཤེས་�ང་བས། ད་ང་ཚ�འང་�ོད་ཚ�་དང་མཉམ་�་
དམིགས་�ལ་གཅིག་པ་�ས་ནས་འ�ོ་�་ཡིན་ཞེས་�་བར་འ�ར་རོ༎  

ཛ་ཀར་ཡ 9 

�ིམ་མཚ�ས་�ལ་ཁབ་ཁག་ལ་�ིམས་གཅོད་གནང་�།  

1ཡང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ང་འ�ིན་འདི་གནང་གསལ། ཁོང་གིས་�ལ་ཧད་རག་དང་�ོང་�ེར་དྷ་མསེ་
ཀསེ་ལ་ཉེས་ཆད་གནང་�འི་�གས་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མི་�ེ་�མས་མ་ཡིན་པར། སི་རི་ཡའི་
�ལ་ས་དེའང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་ནོ། 2ཧད་རག་དང་ས་མཚམས་ཁེལ་བའི་�ལ་ཧ་མད་�ང་ཁོང་གི་
ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཊ་ཡར་དང་། སི་དོན་�ོང་�ེར་�མས་དང་དེའི་ནང་�་ཡོད་པའི་རིག་�ལ་དང་བཅས་
པ་ཁོང་གི་ཡིན་ནོ། 3�ལ་ཊ་ཡར་�ིས་རང་གི་ཆེད་�་མཁར་�ོང་བཙན་པོ་སོགས་བ�ིགས་ནས་སའི་�ལ་བཞིན་
�་གསེར་ད�ལ་གང་མང་གསོག་འཇོག་�ས་མོད། 4འོན་�ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ལ་གང་ཡོད་པ་ཚང་
མ་འ�ོག་�ེ། མོའི་�་ནོར་ཚང་མ་�་མཚ�ར་འཕང་བར་འ�ར། �ོང་�ེར་ནི་མེས་བ�ེགས་པར་འ�ར་རོ། 5�ོང་ཚ�་
ཨཤ་ཀེ་ལོན་�ིས་དེ་མཐོང་ནས་འཇིག་�ང་�ེ་�་ཡིན་པ་དང་། �ོང་ཚ�་གྷ་ཛས་དེ་མཐོང་ནས་དཀའ་�ག་�ག་པོ་
�ོང་�་ཡིན་པ་དང་། ཨེག་རོན་ཡང་དེ་བཞིན་�་འ�ར་ཞིང་། དེའི་རེ་ཐབས་ཚང་མ་ཟད་པར་འ�ར། གྷ་ཛས་



ཛ་ཀར་ཡ 

རང་གི་�ལ་པོ་ཤོར་བ་དང་ཨཤ་ཀེ་ལོན་ནི་མི་མེད་�ང་�ོང་�་འ�ར་ཞིང་། 6ཨཤ་དྷོད་�་མི་རིགས་འ�ེལ་མ་
ཞིག་གནས་�ོད་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ང་�ལ་ཅན་�ི་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་�ལ་
ཚ�ར་ངས་�མ་�ང་བཟོ་�་ཡིན་པ་དང་། 7དེ་ཚ�ས་�ག་འ�ེལ་བའི་ཤ་དང་དེ་བཞིན་ཟ་མི་ཆོག་པའི་ཁ་ཟས་
གཞན་�མས་ད་ནས་མི་ཟའོ། �ག་འ�ོས་�ས་པའི་མི་ཚང་མ་ངའི་མི་འབངས་�ི་ཁོངས་�་གཏོགས་ཤིང་། དེ་
དག་ཡ་�་�འི་�ེ་རིགས་ནང་�་�ས་པ་�་�་ཞིག་�་འ�ར་�་དང་། ཡེ་�སེ་པ་�མས་�ར་ཨེག་རོན་ཡང་ངའི་
མི་འབངས་�ི་ཁོངས་�་གཏོགས་པར་འ�ར། 8ངའི་�ལ་�ི་ནང་�་ད�་བོའི་དམག་མི་མ་ཡོང་བའི་ཆེད་�་ངས་
�ལ་ལ་�ང་�ོབས་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། ངའི་མི་འབངས་ཚ�ས་དཀའ་ངལ་�ོང་ཟིན་པ་ངས་མཐོང་བས། ད་�ིན་
དབང་ཡོད་�ེད་མཁན་ཚ�ས་ངའི་མི་འབངས་�མས་ལ་མནར་�ོད་�ེད་མི་ཆོག་ཅེས་ངས་བཀག་འགོག་�ེད་�་
ཡིན་ནོ༎  

མ་འོངས་པའི་�ལ་པོ།  

9ཛ�་ཡོན་�ལ་�ི་མི་མང་�མས། དགའ་མ�ར་�ོད་ཅིག། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་མང་�མས། དགའ་བ་ཆེན་པོས་�ད་
འབོད་�ོགས་ཤིག། �ོས་ཤིག། གཟི་བ�ིད་དཔལ་དང་�ལ་ཁའི་ངང་། �ོད་�ི་�ལ་པོ་�ོད་�ར་ཕེབས། ཉམས་
�ང་�་བོང་�འི་�ེང་། ཡང་བོང་�འི་�ེ�འི་�ེང་�་འཆིབས་ནས་ཕེབས་པར་འ�ར། 10གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་
ག�ངས་པ། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ནས་དམག་གི་ཤིང་�་�མས་དང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་�་�མས་འ�ེར་�་ཡིན། 
དམག་གི་ག�་�མས་འཇིག་པར་�ེད་�་ཡིན། �ོད་�ི་�ལ་པོས་མི་རིགས་�མས་�ི་�ོད་�་ཞི་བདེ་བ�མས་
ཕེབས་པ་དང་། �་མཚ�་གཅིག་ནས་�་མཚ�་གཞན་བར་�། �བ་རད་�ི་གཙང་པོ་ནས་ས་གཞིའི་མཐའ་བར་�ིད་
�ོངས་མཛད་པར་འ�ར། 11གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། ངས་�ོད་དང་མཉམ་�་�ག་གི་དམ་བཅའ་
�ས་པའི་�ེན་�ིས། ངས་�ོད་ཚ�འི་མི་�མས་ལ་�་མེད་པའི་དོང་ནས་ཐར་བ�ོལ་གཏོང་�་ཡིན། 12ད་�་�ོད་ཚ�་
�ལ་གཞན་ནས་�ིར་ལོག་�ོས་ཤིག �ོད་ཚ�་རེ་འདོད་ཡོད་པ་�མས་ས་གནས་བཙན་སར་�ིར་ལོག་�ོས་ཤིག་
དང་། �ར་�ོད་ཚ�ར་�ོང་�ས་གང་�ང་བ་དེར་�ན་གསབ་མཚ�ན་�ིར་ངས་�ིན་�བས་ཉིས་�བ་�ོད་�་ཡིན། 
13ངས་ཡ་�་�་ལ་དམག་མིའི་ག�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་མདའ་བཞིན་བེད་�ོད་གཏོང་�་ཡིན་པ་དང་། གྷིརིསི་�ི་
�ལ་མི་�མས་ལ་�ོལ་�ིར། ཛ�་ཡོན་�ི་མི་�མས་ལ་རལ་�ི་བཞིན་�་བེད་�ོད་གཏོང་�་ཡིན། 14གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་ནི་ཉིད་�ི་མི་འབངས་ཚ�ར་མངོན་ཏེ། ཉིད་�ི་�ག་མདས་�ོག་འ�ག་བཞིན་�་བ�ད་གནང་བ་དང་། 
�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ང་འ�ད་པ་གནང་�ེ། �ོ་ཡི་�ོགས་ནས་�ང་འ�བ་ནང་
ཕེབས་པར་འ�ར། 15�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་�ང་�ོབས་
མཛད་པར་བ�ེན། དེ་ཚ�ས་རང་གི་ད�་བོ་�མས་འཇིག་པར་�ས་པ་དང་། དེ་ཚ�་ར་བཟི་བ་བཞིན་དམག་སར་
�ད་ཅོར་ཆེན་པོ་འདོན་ཞིང་། རང་གི་ད�་བོའི་�ས་ལས་�ག་བཏོན་ཏེ། ཡང་�ག་དེ་ནི་གཞོང་པའི་ནང་ནས་
དམར་མཆོད་�ི་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་�གས་པའི་�ག་བཞིན་མར་འཛག་�་ཡིན་ནོ། 16ཉིན་མོ་དེ་ལ་�ི་བོས་�ག་
�ར་ཉེན་ཁ་ལས་�བས་པ་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་�ང་�ོབ་གནང་ཞིང་། 
དེ་དག་ཁོང་གི་�ལ་�་ཅོད་པཎ་�ི་�་�ན་བཞིན་�་འོད་འཚ�རོ། 17�ལ་དེ་ནི་ཇི་ཙམ་ལེགས་ཤིང་ཡིད་འོང་



ཛ་ཀར་ཡ 

མཛ�ས་�ག་དང་�ན་པར་འ�ར་ངེས་ལགས། དེའི་ས་�ན་ཆང་དང་འ�ས་གཞོན་�་�མས་�ི་�ས་�ོབས་�ས་
པར་འ�ར་རོ༎  

ཛ་ཀར་ཡ 10 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐར་�ོལ་གནང་�འི་དམ་བཅའ་གནང་བ།  

1ད�ིད་ཀའི་ནམ་�ས་�་ཆར་�་འབེབས་པའི་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་དགོས། ས་ཞིང་བཟང་པོ་ཡོང་
བའི་ཆེད་�་ཆར་�འི་�ིན་པ་ཆར་�་འབེབས་པར་མཛད་མཁན་དེ་ནི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་ཡིན། 2མི་
ཚ�ས་�་དང་�་པ་མོ་པ་སོགས་ལ་བ�ེན་མོད། འོན་�ང་དེ་ཚ�ས་བ�ན་མ་དང་ཆོ་མེད་ཁོ་ན་ལན་འདེབས་�ེད་པ་
དང་། ཡང་འགའ་ཤས་�ིས་�ི་ལམ་�ི་དོན་འ�ེལ་ལོག་པ་བ�བ་ནས་མི་ལ་མགོ་�ོར་ལམ་ལོག་�་འ�ིད་པ་དང་། 
དེ་ཚ�ས་ཕན་ཐོག་མེད་པའི་སེམས་གསོ་བཏང་བས། མི་མང་�མས་�ག་བ�ག་པ་བཞིན་ས་�ོགས་�ན་�་�མ་
ཞིང་། དེ་ཚ�ར་འགོ་�ིད་�ེད་མཁན་མེད་པས་དཀའ་ངལ་�ི་ནང་�་�ད་དོ། 3གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ངའི་མི་
འབངས་�མས་ལ་�ིད་�ོང་�ེད་མཁན་�ི་�ལ་བའི་ཐོག་ང་�ོ་ཡོད་པས་ངས་དེ་ཚ�ར་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན། 
ཡ་�་�འི་�ལ་མི་�མས་ནི་ངའི་མི་འབངས་ཡིན་པས། ང་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་དེ་
ཚ�འི་འཚ�་�ོང་�ེད་�་ཡིན། དེ་ཚ�་ནི་ངའི་�་དམག་གི་ཚ�་བཞིན་�ོབས་�གས་�ན་པ་འ�ར་�་ཡིན། 4དེ་ཚ�འི་
ཁོངས་ནས་�ིད་�ོང་�ེད་མཁན་དང་། འགོ་�ེད་དང་གཞན་ཡང་དམག་�ི་�མས་ཐོན་ཏེ། ངའི་མི་འབངས་
�མས་ལ་�ིད་�ོང་�ེད་�་ཡིན། 5ཡ་�་�འི་�ལ་མི་�མས་ནི་ལམ་�ང་�ལ་�ི་འདམ་�བ་ནང་�་རང་གི་ད�་
བོར་�ང་བ�ིས་གཏོང་མཁན་དམག་མི་�ར་�ལ་ཁ་ཐོབ་པར་འ�ར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཚ�་དང་མཉམ་�་
གནས་ཡོད་པས་�ེན་�ིས། དེ་ཚ�ས་འཐབ་�ོལ་�ས་པ་དང་�་དམག་�མས་�ང་འཕམ་པར་�ས་�་ཡིན། 6ངས་
ཡ་�་�འི་�ལ་མི་�མས་�ོབས་�གས་དང་�ན་པར་�ེད་�་དང་། ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ལ་མི་�མས་ལ་�བས་�་
ཡིན། ངས་དེ་ཚ�ར་�ིང་�ེ་ཆེན་པོས་རང་�ལ་�་�ིར་�ོག་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། ངས་དེ་ཚ�་ནམ་ཡང་དོར་མེད་པ་
བཞིན་�ང་�་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ནི་དེ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས། ངས་དེ་ཚ�འི་
�་བར་ལན་འདེབས་�ེད་�་ཡིན། 7ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ནི་དམག་མི་བཞིན་�་�ོབས་�གས་�ན་པ་དང་། 
�ན་ཆང་འ�ང་མཁན་བཞིན་�་དགའ་མ�ར་�ོད་པས། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚ�ར་གང་གནང་བ་དེ་
མཐོང་ནས་ཁོ་ཚ�འི་�་བ�ད་ཚ�ས་�ལ་ཁ་དེའི་�ོར་ལ་�ན་གསོ་�ེད་དེ་དགའ་མ�ར་�ོད་�་དང་། 8ངས་རང་གི་
མི་འབངས་�མས་བོས་ཏེ། ས་གནས་གཅིག་�་བཀོང་�་ཡིན་པ་དང་། ངས་དེ་ཚ�ར་�བས་ཏེ་དེ་ཚ�འི་ཁ་�ངས་
�ེལ་ནས་�ར་བཞིན་མི་འབོར་ཆེན་པོ་བཟོ་�་ཡིན་ནོ། 9�ར་ངས་དེ་ཚ�་�ལ་ཁབ་�ན་�་ཁ་གཏོར་མོད། འོན་
�ང་�ལ་�་ཐག་རིང་�ལ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་ང་ལ་�ན་གསོ་�ས་པས། ཁོ་ཚ�ས་�་�ག་དང་བཅས་པ་འཚ�་ཞིང་། �ན་
ཅིག་�་རང་�ལ་ལ་�ིར་ལོག་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 10ངས་དེ་དག་ཨི་ཇིབ་དང་ཨ་�ར་�ལ་ནས་འ�ིད་ཡོང་�ེ། དེ་
དག་རང་�ལ་�་གཞིས་ཆགས་ཤིང་། ངས་དེ་ཚ�་གྷིལ་ཨད་དང་ལེ་བ་ནོན་�ལ་�་ཡང་གཞིས་ཆགས་བ�ག་པས། 
�ལ་ཡོངས་�་མིས་གང་བར་འ�ར། 11དེ་ཚ�ས་དཀའ་�ག་གི་�་མཚ�་�ལ་ནས་འ�ོ་�བས། དེའི་�་�བས་�མས་
ངས་ཞི་བར་�ས་པས། གཙང་པོ་ན་ཨེལ་གཏིང་ནས་�མ་པར་འ�ར་བ་དང་། ཨ་�ར་�ི་ང་�ལ་ཞི་ཞིང་�ལ་



ཛ་ཀར་ཡ 

པོར་འ�ར་ཏེ། ཨི་ཇིབ་�ི་དཔལ་ཉམས་པར་འ�ར། 12ངས་རང་གི་མི་འབངས་�མས་�ོབས་དང་�ན་པར་�ས་
ཏེ། དེ་ཚ�ས་ང་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ས་ཤིང་ངའི་བཀའ་ལ་�ིས་�ང་�ེད་པར་འ�ར་ཞེས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
ག�ངས་སོ༎  
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བཙན་དབང་མཁན་�མས་ལ་ཉམས་�ད་�ང་བ།  

1�ེ། ལེ་བ་ནོན། �ོད་�ི་འ�མ་ཤིང་�མས་མེས་འཚ�ག་པའི་�ིར་རང་གི་�ོ་�མས་�ེས་ཤིག 2�ེ། �ག་ཤིང་�མས་
�་འབོད་འདོན་ཤིག། གང་ལ་ཟེར་ན། འ�མ་ཤིང་�མས་མར་འ�ེལ་ཡོད་པ་དང་། གཟི་བ�ིད་�ན་པའི་ཤིང་
�ོང་�མས་འཇིག་ཡོད། བྷ་�ན་�ལ་�ི་བེ་ཤིང་�མས་�་འབོད་འདོན་ཞིག། ནགས་ཚལ་�ག་པོ་དེ་ཡོངས་�་
བཅད་ནས་འ�ལ་ཡོད། 3�ིད་�ོང་�ེད་མཁན་�མས་�ི་མངའ་ཐང་ཉམས་པས། དེ་ཚ�་�་ངན་�ིས་�་འབོད་
�ེད། ཡོར་དན་�ལ་�ི་དེ་ཚ�འི་ནགས་ཚལ་�ི་�ིམ་�མས་ཡོངས་�་འཇིག་པས། སེང་གེ་�མས་�ི་ངར་�ད་ལ་
ཉོན་ཞིག།  

�ག་�ི་གཉིས།  

4གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། གསོད་�ར་འ�ིད་པའི་�ག་�་འཚ�་ཞིག། 5གང་ལགས་ཟེར་
ན། དེ་ཚ�འི་བདག་པོས་དེ་དག་བསད་�ང་ཉེས་ཆད་མ་ཕོག་པ་དང་། ཤ་བཙ�ང་མཁན་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
ལ་བ�ོད་བ�གས་པར་ཤོག། ང་ཚ�་�ག་པོར་འ�ར་ཡོད། རང་གི་�ི་བོས་�ང་དེ་ཚ�་ལ་�ིང་�ེ་མི་�ས་སོ། 6དེ་བས་
ན་ང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ད་�ིན་ཆད་ངས་ས་གཞིར་ཡོད་པའི་མི་�་ལའང་�ིང་�ེ་མི་�ེད་ཅིང་། དེ་ཚ�འི་
དཔོན་པོའི་ལག་�་དེ་དག་ལ་�ིས་�ོད་�ེད་�་དང་། ཡང་མངའ་བདག་དང་དཔོན་རིགས་དེ་ཚ�ས་�ལ་འཇིག་
པར་�ེད་�བས། ཁོ་ཚ�འི་ལག་ནས་ངས་�ལ་དེ་�བས་ཐབས་མི་�ེད་དོ། 7�ག་�་ཉོ་འཚ�ང་�ེད་མཁན་ཚ�ས་ང་ལ་
�ས་ཏེ་�ག་�ི་བཟོས་སོ། ང་ནི་གསོད་�ར་འ�ིད་པའི་�ག་�་�མས་�ི་�ི་བོར་འ�ར་ཞིང་། ངས་�གས་�ེ་དང་
གཅིག་མ�ན་ཞེས་པའི་ད�ག་པ་གཉིས་ལག་�་འ�ེར་ཏེ་�ག་�འི་འཛ�ན་�ོང་�ས་པ་ཡིན། 8ང་ལ་�ང་ད�་
�ེད་མཁན་�ག་�ི་ག�མ་ལ་ངས་བཟོད་བ�ོམ་མེད་པར་�་བ་གཅིག་གི་ནང་�་ཚར་བཅད་ཅིང་། 9དེ་ནས་ངས་
�ག་�་�མས་ལ། ད་�ིན་ང་�ོད་ཚ�འི་�ི་བོ་�ེད་�ི་མིན། ཤི་མཁན་ཤི་�་བ�ག་�་དང་། འཇིག་པར་འ�ར་
མཁན་དེ་འཇིག་པར་ཤོག། �ག་འ�ོས་�ས་པ་ཚ�ས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གནོད་�ོན་གཏོང་�་ཡིན་ཞེས་�ས་སོ། 
10དེ་ནས་�ར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་ཁབ་ཚང་མར་གནང་བའི་དམ་བཅའ་དེ་�ིས་མེད་�ེད་�ིར་ངས་
�གས་�ེ་ཞེས་པའི་ད�ག་པ་དེ་�ངས་ནས་བཅག་པས། 11དེར་བ�ེན་དེ་ཉིན་དམ་བཅའ་དེ་�ིས་མེད་�་�ར་
ཞིང་། �བས་དེར་�ག་�་ཉོ་འཚ�ང་�ེད་མཁན་ཚ�ས་ང་ལ་བ�་ཞིང་བ�ད་ཡོད་པ་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ངའི་�ེད་པའི་ལས་�ི་�ོ་ནས་ག�ང་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ཚ�ས་ཤེས་�ོགས་�བ་པ་ཡིན་ནོ། 12ངས་ཁོ་
ཚ�ར། གལ་�ིད་�ོད་ཚ�ས་�ོད་འདོད་�ེད་ན། ངའི་�་དེ་ང་ལ་�ོད་ཅིག། གལ་�ིད་�ོད་འདོད་མེད་ན། དེ་�ོད་
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ཚ�ས་ཉར་ནའང་ཆོག་ཅེས་�ས་པས། ཁོ་ཚ�ས་ངའི་�་�་ད�ལ་ཊམ་�མ་�་ཐམ་པ་ཞིག་�ད་�ང་། 13དེ་ནས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ། ད�ལ་དེ་མཆོད་ཁང་གི་བང་མཛ�ད་�་�གས་ཤིག་ཅེས་ག�ངས་སོ། དེར་བ�ེན་ཁོ་
ཚ�ས་ངའི་རིན་ཐང་གི་�ལ་�་ད�ལ་འབོར་ཆེན་པོ་ཡིན་ཟེར་ཞིང་ཊམ་ཀ་�མ་�་ཐམ་པ་དེ་ངས་�ངས་ནས་
མཆོད་ཁང་གི་བང་མཛ�ད་�་�གས་པ་ཡིན། 14དེ་�ེས་ངས་གཅིག་མ�ན་ཞེས་པའི་ད�ག་པ་གཞན་དེ་བཅག་པ་
དང་། ཡ་�་�་དང་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་མ�ན་འ�ེལ་�མ་�ར་ཁ་ཐོར་�་�ིན་པ་ཡིན་ནོ། 15དེ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ང་ལ། ད་�ར་ཡང་�ོད་�ིས་�ི་བོ་�ེན་པའི་�ོད་�ལ་�མས་�ོན་ཞིག 16ངས་རང་གི་�ག་�་འཚ�་
བའི་�ིར་�ི་བོ་ཞིག་བ�ོས་མོད། འོན་�ང་དེས་འཇིག་པའི་ཉེན་ཁའི་ནང་�་�ད་པའི་�ག་�མས་ལ་�བས་
�ོགས་མ་�ས་པ་དང་། བ�ག་�ོར་ཤོར་བ་�མས་མ་འཚ�ལ་བར། �ས་�ོན་ཤོར་བ་�མས་ལ་གསོ་ཐབས་མ་�ས་
ཤིང་། དེ་བཞིན་ཐང་པོ་ཚ�་ལ་ཁ་ཟས་མ་�ད་པ་དང་། དེའི་ཚབ་�་�ག་�གས་ཤོས་�མས་བསད་ནས་སོ་སོས་ཟ་
ཤིང་། དེ་ཚ�འི་�ིག་པ་�མས་ཁ་�ལ་བ་དང་། 17ཆོ་མེད་པ་�ག་�ི་དེས་རང་གི་�ག་�་�ངས་ཡོད་པ་ཡིན་པས། 
ཁོ་ནི་འཇིག་པར་འ�ར། ཁོའི་མངའ་ཐང་ཡོངས་�ོགས་དམག་གིས་འཇིག་པར་�ས་ཤིང་། ཁོའི་ལག་པ་�མ་པ་
དང་། ཁོའི་མིག་གཡས་པ་དེ་ལོང་བར་འ�ར་རོ༎  
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མ་འོངས་པ་ན་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་ཐར་�ོལ་གནང་�།  

1གནམ་ལ་�བ་�ེལ་གནང་མཁན་དང་། ས་གཞིར་�ང་གཞི་གདིང་བ་གནང་མཁན་དང་། མི་ལ་�ོག་གནང་
མཁན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་�ོར་ལ་ག�ང་འ�ིན་འདི་གནང་གསལ། 2ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་
�ན་ཆང་གི་ཕོར་པ་བཞིན་�་བཟོས་ཏེ། དེའི་ཉེ་འཁོར་�ི་�ལ་ཁབ་ཚ�ས་དེ་ལས་འ�ང་ཞིང་བཟི་བ་བཞིན་�་
འ�ོར་བར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་མཐའ་བ�ོར་�ས་ཡ་�་�འི་�ོང་�ེར་�མས་�ང་དེའི་ནང་�་�ད་
�་ཡིན་མོད། 3འོན་�ང་�བས་དེར་ངས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནི་�ོ་�ིད་གོ་ཆེན་པོ་བཞིན་�་བཟོས་ཏེ། �ལ་ཁབ་�ས་
�ང་དེ་ཡར་འདེགས་ཐབས་�ས་པ་དེ་ལ་�ས་�ོན་ཡོང་�་དང་། ས་གཞིའི་�ལ་ཁབ་ཚང་མའི་དམག་མི་�མས་
ཁ་མ�ན་ཏེ་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་�ོལ་ཐབས་�་�་ཡིན། 4�བས་དེར་ངས་དེ་ཚ�འི་�་�མས་འ�ོག་བ�ག་པ་དང་། �་
པ་�མས་�ོ་བ�ག་�་ཡིན་ཅིང་། ངས་ཡ་�་�འི་�ལ་མི་�མས་ལ་བ�་�ོང་�་�་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�འི་ད�་བོའི་�་
�མས་�ི་མིག་ལོང་བ�ག་�་ཡིན། 5དེ་ནས་ཡ་�་�འི་རིགས་བ�ད་ཚ�ས་ཕན་�ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ། �ན་
དབང་�ན་པའི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་གནས་པའི་ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་
ལ་མ�་�ོབས་གནང་ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ�ོད་པར་འ�ར་རོ། 6�བས་དེར་ངས་ཡ་�་�འི་རིགས་བ�ད་�མས་
ལ་ནགས་ཚལ་དང་�ོན་ཐོག་�ིན་པའི་ཞིང་ཁར་མེ་ཤོར་བ་�་�ར་བཟོས་པས། དེ་ཚ�ས་རང་གི་ཉེ་འཁོར་�་ཡོད་
པའི་�ལ་ཁབ་ཚང་མ་ཚར་གཅོད་གཏོང་�་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་མི་�མས་ནི་ཉེན་ཁ་གང་
ཡང་མེད་པར་�ོང་�ེར་ནང་�་བ�ན་པོར་གནས་པར་འ�ར་རོ། 7ད་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས། ཐོག་མར་ཡ་�་
�འི་དམག་མི་�མས་ལ་�ལ་ཁ་�ོད་�་ཡིན་པས། �་བིད་�ི་རིགས་བ�ད་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་མི་ཚ�འི་�ས་
བ�ར་དེ་ནི་ཡ་�་�འི་�ས་བ�ར་ལས་ཆེ་བ་ཡོང་བར་མི་འ�ར། 8�བས་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་�་ཤ་
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ལེམ་�་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་�མས་ལ་�ང་�ོབ་མཛད་ཅིང་། དེ་ཚ�འི་ནང་ནས་�ོབས་�གས་�ང་ཤོས་དེའང་
�་བིད་བཞིན་�་�ོབས་ཆེན་�་འ�ར་�་དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉའམ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་�ིས་
ཉིད་�ི་མི་འབངས་�མས་ལ་ད�་འ�ིད་མཛད་པ་བཞིན། �་བིད་�ི་རིགས་བ�ད་ཚ�ས་དེ་ཚ�་ལ་འགོ་འ�ིད་�ེད་
�་ཡིན་ནོ། 9�བས་དེར་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་ཐབས་�ོལ་�ེད་མཁན་�ལ་ཁབ་�མས་ངས་འཇིག་པར་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 
10ཡང་ངས་�་བིད་�ི་རིགས་བ�ད་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་�ལ་མི་གཞན་�མས་ལ་�ིང་�ེ་དང་�ོན་ལམ་�ི་
སེམས་ཉིད་�ིས་གང་བར་�ེད་�་དང་། དེ་ཚ�ས་མཚ�ན་ཆས་བ�གས་པའི་�ེས་�་དེ་ལ་བ�་ཞིང་། རང་ལ་�་
གཅིག་ལས་མེད་པ་དེའི་�ོར་�་ངན་�ས་པ་བཞིན་�་ཁོང་གི་�ོར་ལ་�་ངན་�་�་དང་། �ོན་�ེས་�ི་�་ཤི་བའི་
�་ངན་�ེད་པ་བཞིན་�་ཁོ་ཚ�ས་�་ངན་�ག་པོ་�ེད་པར་འ�ར། 11�བས་དེར་མེ་གི་དྷོའི་ཐང་�ལ་�་ཧ་དྷད་
རིམ་མོན་�ི་དོན་�་�་ངན་�ས་པ་བཞིན་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�འང་དེ་བཞིན་�་ངན་�ག་པོ་�ེད་པར་འ�ར། 12-

14�ལ་�ི་�ིམ་ཚང་ཚང་མས་རང་རང་སོ་སོའི་�་ངན་�ེད་པར་འ�ར། �་བིད་�ི་�ིམ་ཚང་། ན་ཐན་�ི་�ིམ་
ཚང་། ལེ་ཝིའི་�ིམ་ཚང་། ཤི་མེ་ཡིའི་�ིམ་ཚང་དང་། གཞན་�ིམ་ཚང་ཚང་མས་སོ་སོས་�་ངན་�ེད་�་ཡིན་པ་
དང་། �ིམ་ཚང་གི་ནང་མི་�ེ་ཕོ་མོ་སོ་སོས་�ར་�་�་ངན་�ེད་�་ཡིན་ནོ༎  
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1�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། �བས་དེར་�་བིད་�ི་རིགས་བ�ད་དང་། ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་�ི་�ལ་མི་�མས་�ི་�ིག་པ་དང་འ�་�འི་མཆོད་པ་ནས་འདག་པའི་ཆེད་�་�་མིག་ཅིག་�ོལ་ཞིང་།། 
2�བས་དེར་ངས་�ལ་�ི་ནང་ནས་�་འ�འི་མིང་�མས་མེད་པར་�ས་ཏེ། �ས་�ང་དེ་ཚ�་�ར་ཡང་མི་�ན་པ་
དང་། �ང་�ོན་པ་ཡིན་�ལ་�ེད་མཁན་�མས་ལ་ངས་ཚར་གཅོད་བཏང་ཞིང་། མི་�མས་�ི་སེམས་ནས་�་�ར་
མཆོད་པའི་འདོད་པ་�མས་མེད་པར་�ེད་�་ཡིན། 3དེ་�ེས་�ས་�ང་ད་�ང་�ང་བ�ན་བཤད་�ལ་�ས་པ་
ཡིན་ན། ཁོ་ངེས་པར་�་བསད་དགོས་ཅེས་རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ནས་བ�ོད་པར་འ�ར། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོས་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་�ང་བ�ན་བཤད་�ལ་�ས་�ང་། དོན་དམ་�་�ང་བ�ན་བ�ན་མ་བཤད་པས་�ིར་རོ། 
དེ་བཞིན་ཁོས་�ང་བ�ན་བ�ན་མ་བཤད་པ་ཡིན་ན། རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་�ིས་ཁོ་ལ་མཚ�ན་ཆ་བ�གས་ནས་
བསད་པར་འ�ར། 4�བས་དེར་�ང་�ོན་པ་གཅིག་གིས་�ང་ངས་ཞལ་གཟིགས་མཐོང་ཞིང་�ང་བ�ན་བཤད་
�བ་�ི་ཡོད་ཅེས་ང་�ལ་མི་�ེད་ཅིང་། �ང་�ོན་པ་ཡིན་�ལ་�ིས་�ོན་གོས་�བ་པོ་དེ་དག་�ོན་ཏེ་མི་མང་ལ་
མགོ་�ོར་གཏོང་མཁན་གཅིག་�ང་མི་འ�ང་ངོ་། 5�བས་དེར་མི་ཚ�ས། ང་ནི་�ང་�ོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སོ་ནམ་པ་
ཡིན་པས། ངས་ཚ�་གང་ཞིང་ལས་ཁོ་ན་�ས་ནས་བ�ད་པ་ཡིན་ཞེས་�་བར་འ�ར། 6ཡང་འགའ་ཞིག་གིས། �ོད་
�ི་�ང་གི་�་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་འ�ི་བ་ཡིན་ན། དེའི་ལན་�་ཁོས། དེ་ནི་ངའི་མཛའ་�ོགས་�ི་ཁང་པ་ནས་
�ང་བའི་�་ཡིན་ནོ་�ས་ཡོང་༎  

�ི་བོ་ལ་བསད་དགོས་པའི་བཀའ།  



ཛ་ཀར་ཡ 

7�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ེ་རལ་�ི། ངའི་ལས་�ེད་མཁན་�ི་བོ་དེ་ལ་�ོལ་�ིར་ཡར་
ལོང་ཞིག ཁོ་ལ་གསོད་ཅིག། དེ་�ེས་�ག་�མས་ཁ་འཐོར་�་འ�ོ་ཡོང་། ངས་རང་གི་མི་འབངས་�མས་ལ་�ོལ་�་
ཡིན། 8�ལ་ཡོངས་�ི་མི་འབོར་ག�མ་ཆ་གཉིས་ཙམ་ཤི་བར་འ�ར། 9ངས་�ག་འ�ོས་ག�མ་ཆ་གཅིག་པོ་དེ་ལ་
ད�ལ་ལ་མེས་�ངས་�ིག་སེལ་བ་བཞིན་�ད་འདོན་�་དང་། གསེར་ཚ�ད་བ�་�ེད་པ་བཞིན་བ�ག་ད�ད་�ེད་
�་ཡིན། དེ་ནས་ཁོ་ཚ�ས་ང་ལ་གསོལ་འདེབས་�ེད་�བས་ངས་དེ་ཚ�ར་ལན་�ོད་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�་ངའི་མི་
འབངས་ཡིན་ཞེས་ངས་དེ་ཚ�་ལ་�་�་ཡིན་པ་དང་། ང་ནི་ཁོ་ཚ�འི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་དེ་ཚ�ས་ངོས་ལེན་�་�་
ཡིན་ནོ༎  

ཛ་ཀར་ཡ 14 

ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་�ལ་ཁབ་གཞན་�མས།  

1གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ིམས་གཅོད་གནང་བའི་ཉིན་མོ་དེ་ནི་ཉེ་བར་རན་ཞིང་། དེའི་�བས་�་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་བཅོམ་�ེ། དེའི་བཅོམ་ནོར་ཚང་མ་�ོད་ཚ�འི་མིག་གི་མཐོངས་སར་ཆ་བགོས་�ེད་པར་འ�ར། 2ཡང་ཡེ་�་ཤ་
ལེམ་ལ་དམག་འ�ེན་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་ཁབ་ཚང་མ་འ�་ཚ�གས་གནང་�ེ། �ོང་�ེར་དེ་ད�འི་
དབང་�་ཤོར་ཞིང་། ཁང་�ིམ་�མས་བཅོམ་པ་དང་། �ད་མེད་�མས་ལ་བཙན་གཡེམ་�ེད་�་ཡིན་པ་དང་། མི་
འབོར་�ེད་ཀ་ཙམ་བཙན་�ོལ་�་འ�ིད་�་ཡིན་ནོ། འོན་�ང་�ག་འ�ོས་�མས་ནི་�ོང་�ེར་ནས་འ�ིད་པར་མི་
འ�ར་རོ། 3དེ་�ེས་�ར་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�ལ་ཁབ་དེ་ཚ�་ལ་འཐབ་པ་གནང་�་ཡིན་ཞིང་། 
4�བས་དེར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་ཤར་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ཁ་�ར་པོའི་རི་བོར་བཞེངས་�་
ཡིན་པ་དང་། ཁ་�ར་པོའི་རི་བོ་དེ་ནི་ཤར་�ོགས་ནས་�བ་�ོགས་བར་�་ད�ིལ་ནས་�མ་�་གཉིས་�་གས་ཤིང་
དེའི་བར་ན་�ང་གཤོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་�་ཡིན་པ་དང་། རི་བོ་དེ་�ེད་ཀ་�ང་�ོགས་དང་�ེད་ཀ་�ོ་�ོགས་
�་གཤིབས་ཞིང་། 5རི་བོའི་ད�ས་�་ཆགས་པའི་�ང་གཤོང་དེ་ནས་�ོད་ཚ�་�ོས་ཐར་�་ཡིན། �ར་ཡ་�་�འི་
�ལ་པོ་�་ཛ�་�ཱའི་�ས་�་ས་གཡོམ་བ�བ་�བས་�ོད་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་�ོས་པ་བཞིན་�ོད་ཚ�འང་དེ་བཞིན་
�ོས་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནས་ངའི་དཀོན་མཆོག་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ཉིད་�ི་ཕོ་ཉའི་ཚ�གས་བཅས་པ་ཚང་མ་
བ�མས་ནས་ཕེབས་པར་འ�ར། 6དེའི་�ས་�་གནམ་གཤིས་�ང་ངར་ཅན་དང་འ�ག་རོམ་སོགས་གང་ཡང་མི་
འ�ང་ཞིང་། 7དེ་བཞིན་གནས་གང་�འང་�ན་པ་མི་འ�ང་བ་དང་། ཉིན་མཚན་�ན་�་འོད་དང་�ན་པར་
འ�ར། ཉིན་མོ་དེ་ག་�ས་ཡོང་མིན་�ོར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོས་མ�ེན་པར་འ�ར། 8�ས་དེ་ཤར་
�བས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནས་�་གསོས་པ་ཞིག་ཐོན་ཏེ། �ེད་ཀ་འཆི་བའི་�་མཚ�་དང་། �ེད་ཀ་མེ་ཌི་ཊ་རེ་ནི་ཡན་�་
མཚ�འི་བར་�་ད�ར་ད�ན་མེད་པར་�ག་ཅིང་། 9དེ་�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ས་གཞི་�ན་�ི་�ལ་པོར་
འ�ར་ཏེ། ཚང་མས་ཁོང་ལ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་བ�ེན་བ�ར་�་�་དང་། ཁོང་ལ་མཚན་དེ་རང་གི་ངོ་ཤེས་པར་
འ�ར་རོ། 10�ང་�ོགས་གྷེ་�ཱ་ནས་�ོ་�ོགས་རིམ་མོན་བར་�ི་�ལ་�ོངས་ཐམས་ཅད་འཁོད་�ོམས་པོར་བཟོས་
པར་འ�ར། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ནི་དེའི་མཐའ་འཁོར་�ི་�ལ་�ན་ལས་མཐོ་བར་མངོན་ཞིང་། �ོང་�ེར་དེ་ནི་བེན་ཡ་
མིན་�ི་�ལ་�ོ་ནས་�ར་�ལ་�ོ་�ིང་པ་ཆགས་སར་�ར་�ོ་ཞེས་པའི་�ལ་�ོ་བར་དང་། དེ་བཞིན་ཧ་ན་ནེལ་�ི་



ཛ་ཀར་ཡ 

མཁར་�ོང་མཐོན་པོ་ནས་�ལ་པོའི་�ན་ཆང་བཟོ་བའི་ས་གནས་བར་�་�བ་པར་འ�ར། 11�ལ་མི་�མས་
འཇིག་པའི་ཉེན་ཁ་ལས་�ོལ་ཏེ། གནས་�ངས་བ�ན་པོའི་ངང་�་འཚ�་བར་འ�ར། 12ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་དམག་
འ�ེན་མཁན་མི་རིགས་ཚང་མའི་ཐོག་�་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནད་ཡམས་�ག་པོ་གཏོང་བ་གནང་ཞིང་། 
གསོན་པོ་ཡོད་�ས་དེ་ཚ�འི་�ས་�ི་ཤ་�ལ་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�འི་མིག་དང་�ེ་ལ་སོགས་པ་�ལ་བར་འ�ར། 
13དེ་�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ�་མགོ་འཐོམས་པར་མཛད་པར་འ�ར། དངངས་�ག་ཆེན་པོའི་ངང་དེ་
ཚ�ས་རང་གི་ཉེ་འ�མ་�་ཡོད་པའི་མི་ལ་འཛ�ན་བ�ང་གིས་འཐབ་�ོལ་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 14ཡ་�་�འི་�ལ་མི་ཚ�ས་
ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་�ིར་འཐབ་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚ�ས་མཐའ་འཁོར་�ི་�ལ་ཁབ་ཚང་མའི་གསེར་
དང་། ད�ལ་དང་། �ོན་གོས་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་འ�ོག་གཅོམ་�ེད་�་ཡིན་ནོ། 15ད�་བོའི་�ར་སར་ཡོད་པའི་
�་�ེལ་དང་། �་མོང་དང་། གཞན་ཡང་བོང་�་ལ་སོགས་པའི་�ད་འ�ོ་ཚང་མའི་ཐོག་�་ནད་ཡམས་�ག་པོ་
ཞིག་འཕོག་�་ཡིན་ནོ། 16དེ་�ེས་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་ལ་འཐབ་�ོལ་�ེད་མཁན་�ལ་ཁབ་གསོན་པོར་�ག་པ་�མས་ལོ་
�ར་རེ་བཞིན་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�་�ིན་ནས། �ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་པོ་ཆེན་པོའི་�ལ་�་
བ�ེན་བ�ར་�་ཞིང་�་གཡབ་�ི་�ས་�ོན་དེ་�ིས་�ང་�ེད་�་དང་། 17གལ་ཏེ་མི་རིགས་�་ཞིག་གིས་�ན་
དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་པོ་ཆེན་པོའི་�ལ་�་བ�ེན་བ�ར་མ་�ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ�འི་ས་
ཞིང་ཐོག་�་ཆར་�་མི་འབབ་ཅིང་། 18དེ་བཞིན་ཨི་ཇིབ་པ་ཚ�ས་�ང་�་གཡབ་�ི་�ས་�ོན་དེ་�ང་བ�ི་མ་�ས་
པ་ཡིན་ན། �ས་�ོན་�ང་བ�ི་མ་�ས་མཁན་�ལ་ཁབ་གཞན་དང་འ�་བར་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�འང་ནང་ཡམས་�ག་
པོ་དེ་དག་འཕོག་ངེས་ཤིང་། 19ནད་ཡམས་དེ་དག་ནི་ཨི་ཇིབ་དང་�་གཡབ་�ི་�ས་�ོན་མི་�ང་མཁན་�ལ་ཁབ་
ཚང་མར་ཉེས་ཆད་�ི་�ལ་�་འཕོག་�་ཡིན་ནོ། 20�ས་དེར་�་�མས་�ི་�ེ་ལ་འདོགས་པའི་�ིལ་�་སོགས་
ལའང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་�་བ�ོ་འ�ལ་�ས་པའི་ཡི་གེ་�མས་�ོས་ཡོད་དོ། མཆོད་ཁང་གི་བཙ�ད་�ོད་
�མས་�ང་མཆོད་�ིའི་མ�ན་�ི་ཕོར་པ་�་�་དམ་པར་འ�ར་�་ཡིན་ནོ། 21ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་ཡ་�་�འི་བཙ�ས་
�ོད་ཚང་མ་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་བར་བེད་�ོད་�ེད་�ིར་�ར་�་
བཞག་པར་འ�ར། དམར་མཆོད་འ�ལ་བར་ཡོང་མཁན་མི་ཚ�ས་དམར་མཆོད་�ི་ཤ་�མས་�ོལ་�ར་�ོད་འདི་ཚ�་
བེད་�ོད་�ེད་པར་འ�ར། �ས་དེ་རན་�བས་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ནང་�་
ཚ�ང་པ་གཅིག་�ང་�ས་པར་མི་འ�ར་རོ༎ 



མ་ལ་ཀི 

Malachi 

མ་ལ་ཀི 1 

1ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་ལ་བཀའ་བ�ོས་གནང་�ིར་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མ་ལ་ཀིའི་བ�ད་ནས་གནང་
བའི་ག�ང་འ�ིན་འདི་ཡིན་ནོ། ཨིསི་�ཱཨེལ་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�གས་བ�ེ་གནང་བ། 2གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཉིད་�ི་མི་མང་�མས་ལ་བཀའ་གནང་བ། ངས་�ོད་ཚ�ར་�ན་�་བ�ེ་བ་�ེད་ཡོད། འོན་�ང་ཁོ་ཚ�ས། 
�ེད་�ིས་ང་ཚ�ར་�གས་བ�ེ་ཇི་�ར་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འ�ི་�ས་པར། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་
བཀའ་ལན་�། ཨེ་སའོ་དང་ཡ་ཀོབ་གཉིས་�ན་ཡིན་�ང་། ངས་ཡ་ཀོབ་དང་ཁོའི་རིགས་བ�ད་�མས་ལ་གཅེས་
པར་�ས་པ་ཡིན། 3ཨེ་སའོ་དང་ཁོའི་རིགས་བ�ད་�མས་ལ་�ང་བ་ཡིན། ཨེ་སའོའི་རི་བ�ད་ཁག་གི་�ལ་�ོངས་
�ེ་�ི་�ང་ཚ�འི་�ིར་�་�ངས་ནས་ཡོད། 4གལ་ཏེ་ཨེ་སའོའི་རིགས་བ�ད་ཨེ་དྷོམ་པ་ཚ�ས། ང་ཚ�འི་�ོང་�ེར་
�མས་�ོར་ཞིག་�་�ིན་�ང་། དེ་དག་�ར་�་འ�ག་བ�ན་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་�ས་ན་ཡང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་
གིས་ལན་�། དེ་ཚ�ས་འ�ག་བ�ན་�ས་�ང་ངས་ཡང་�ར་བ�ིབས་�་ཡིན་པས། མི་ཚ�ས་དེ་ཚ�ར། �ལ་ངན་པ་
དང་། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�ས་གཏན་�་�གས་�ོ་བའི་མི་རིགས་ཞེས་བ�ོད་ནས་མིང་བཏགས་ཡོང་། 5གནས་
�ལ་དེ་ནི་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་�ི་རང་གི་མིག་གི་མཐོང་བར་འ�ར། དེ་ཚ�ས་ཨིསི་�ཱཨེལ་ཙམ་མ་ཟད་�ི་
རོལ་�འང་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་མངའ་ཐང་ཆེའོ་ཞེས་བ�ོད་ཡོང་༎  

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་མ་�མས་ལ་བཀའ་བ�ོན་གནང་བ།  

6�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་མ་�མས་ལ། �ས་རང་གི་ཕ་དང་གཡོག་པོས་རང་གི་�ིན་
བདག་ལ་�ས་བ�ར་�ས་ཤིང་། ང་ནི་�ོད་ཚ�འི་ཕ་དང་�ིན་བདག་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་�ས་བ�ར་�ེད་མི་
འོས་སམ། �ོད་ཚ�ས་ང་ལ་མཐོང་�ང་�ེད་བཞིན་�། ད་�ང་ང་ཚ�ས་ཇི་�ར་མཐོང་�ང་�ས་སམ་ཞེས་འ�ི་�ད་
�ེད་�ི་ཡོད། 7�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་དེ་�ར་མཐོང་�ང་�ས་སོ། ངའི་མཆོད་�ིའི་�ེང་�་ཞལ་ཟས་མི་�ང་བ་དག་
འ�ལ་བའི་�ོ་ནས་ཡིན་ནོ། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་�ས་བ�ར་མ་�ས་པ་དེ་ཇི་�ར་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ོད་ཚ�ས་འ�ི་བ་�ས་
པས། དེ་ནི་�ོད་ཚ�ས་ངའི་མཆོད་�ིར་མཐོང་�ང་�ས་ནས་ང་ལ་�ས་བ�ར་མ་�ས་སོ། 8�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་སེམས་
ཅན་ལོང་བ་ཞིག་གམ། ནད་པའམ་ཞ་བོ་ཞིག་དམར་མཆོད་�་འ�ལ་ན། དམར་མཆོད་དེར་�ོན་གང་ཡང་མེད་
ཅེས་བསམ་�ི་འ�ག་གམ། �ོད་ཚ�ས་སེམས་ཅན་དེ་འ�་ཞིག་�ི་�བ་ལ་�ལ་ན། ཁོ་དགའ་ཞིང་�ོད་ལ་�ིང་�ེ་
གནང་ཡོང་ངམ། 9ད་�ོད་ཚ�་�་མ་�མས། �ོད་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ལ་ང་ཚ�འི་ཐོག་�་བཟང་པོ་གནང་རོགས་
གནང་ཞེས་�་བ་འ�ལ་ནས་�ོས་ཤིག �ོད་ཚ�ས་དེ་དང་འ�་བའི་འ�ལ་བ་མི་གཙང་བ་འ�ེར་ཡོང་བ་ཡིན་ན། 
ཁོང་གིས་ངོས་ལེན་གནང་ཡོང་ངམ། 10�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་ཚ�ས་ངའི་མཆོད་
�ིའི་�ེང་�་དོན་མེད་�ི་མེ་དེ་འབར་མ་བ�ག་པའི་�ིར། མཆོད་ཁང་གི་�ོ་དེ་�་ཞིག་གིས་�བ་ནའང་ཡོང་ང་
འ�ག་། ང་ནི་�ོད་ཚ�ར་མི་དགའོ། �ོད་ཚ�འི་འ�ལ་བར་ངས་ངོས་ལེན་མི་�ེད་དོ། 11ས་གཞིའི་མཐའ་མཚམས་
གཅིག་ནས་གཞན་བར་�ི་མི་རིགས་ཚང་མས་ང་ལ་�ས་བ�ར་�ེད་ཅིང་། ས་�ོགས་�ན་�་དེ་ཚ�ས་ང་ལ་བ�ག་



མ་ལ་ཀི 

�ོས་བ�ག་�ེ། འ�ལ་བ་�མས་འ�ེར་ཡོང་བ་དང་། ཚང་མས་ང་ལ་�ས་བ�ར་�ེད་དོ། 12འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་
ངའི་མཆོད་�ི་དེ་མི་འོས་པ་རེད་ཟེར་བ་དང་། དེའི་�ེང་�་�ོད་ཚ�ས་རང་ཉིད་ལ་མི་དགའ་བའི་ཞལ་ཟས་འ�ལ་
�བས་ང་ལ་དམའ་འབེབས་�ེད་�ི་ཡོད། 13�ོད་ཚ�ས་ལབ་�ི་ཡོད་དོ། དཀོན་མཆོག་ལ་ཞབས་ཏོག་�་�་ནི་ཧ་
ཅང་ཁག་པོ་རེད་ཟེར་ནས་ཞེན་མེར་ལངས་�ི་ཡོད་དོ། �ོད་ཚ�ས་བ�ས་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་གམ། ཡང་ན་�་
རིལ་ལམ་སེམས་ཅན་ནད་པ་ཞིག་ང་ལ་འ�ལ་བར་�ལ་�བས། དེ་�་�འི་འ�ལ་བར་ངས་ངོས་ལེན་�ེད་དམ། 
14རང་གི་�འི་ཁོངས་ནས་སེམས་ཅན་�ོན་མེད་ཅིག་ང་ལ་འ�ལ་བར་འ�ེར་ཡོང་�འི་དམ་བཅའ་�ས་མོད། 
འོན་�ང་དམ་བཅའ་གཞིར་བ�ང་མ་�ས་པར་སེམས་ཅན་མཁོ་མེད་ཅིག་འ�ལ་བའི་�ེན་�ིས་མགོ་བ�ོར་
གཏོང་མཁན་དེའི་ཐོག་�་དམོད་པ་ཕོག་ངེས་སོ། ང་ནི་མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་�ལ་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་མི་དང་�ལ་
ཁབ་ཚང་མས་ང་ལ་འཇིག་གི་ཡོད་དོ༎  

མ་ལ་ཀི 2 

1�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་�་མ་�མས་ལ་འདི་�ར་ག�ངས་པ། བཀའ་བ�ོ་བ་འདི་ནི་
�ོད་ཚ�འི་དོན་�་ཡིན་ནོ། 2�ོད་ཚ�འི་�་�ོད་�ི་�ོ་ནས་ང་ལ་�ས་བ�ར་�ེད་དགོས་པ་ཡིན་ཅིང་། ངས་�ས་པའི་
ཚ�ག་ལ་མི་ཉན་ན་ངས་�ོད་ཚ�འི་ཐོག་�་དམོད་པ་གཏོང་�་ཡིན། �ོད་ཚ�འི་ཐོབ་པའི་�ིན་�བས་སོགས་ལའང་
ངའི་དམོད་པ་བཏོང་�་ཡིན། དོན་དམ་�་�ས་ན་ངས་དེ་ཚ�འི་ཐོག་�་དམོད་པ་བཏང་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། གང་ལ་
ཟེར་ན། �ོད་ཚ�ས་ངའི་བཀའ་ལ་བ�ི་�ང་ཡག་པོ་མ་�ས་པའི་�ེན་�ིས་ཡིན་ནོ། 3ངས་�ོད་ཚ�འི་�་�ག་�མས་
ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་�་ཡིན་པ་དང་། �ོད་ཚ�ས་དམར་མཆོད་�ས་པའི་སེམས་ཅན་�ི་�ི་བ་ལ་�ོད་ཚ�འི་གདོང་
པར་འ�ར་�་ཡིན། ཡང་�ི་བ་�ངས་སར་�ོད་ཚ�ར་ད�གས་�་ཡིན་ནོ། 4�ར་ངས་ལེ་ཝིའི་རིགས་བ�ད་ནས་
ཡིན་པའི་�་མ་�མས་དང་མཉམ་�་དམ་བཅའ་�ས་པ་དེ་བ�ན་པོར་གནས་པའི་�ིར་�། ངས་�ད་པའི་བཀའ་
བ�ོས་འདི་�ོད་ཚ�ས་ཧ་གོ་བར་འ�ར་རོ། 5ངས་ཁོ་ཚ�ར་�ོག་དང་བདེ་བ་�ོད་�འི་དམ་བཅའ་�ས་པ་བཞིན་
ངས་དེ་�ར་�ད་པས། ཁོ་ཚ�ས་ང་ལ་�ས་བ�ར་�ེད་དགོས་པ་ཡིན། �ར་ཁོ་ཚ�ས་ང་ལ་�ས་ཞབས་�ེད་པ་དང་
འཇིག་གི་ཡོད་དོ། 6དེ་ཚ�ས་ཇི་བདེན་པ་ཡིན་པ་དེ་བ�བ་�ི་ཡོད་པ་དང་། ཇི་བདེན་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བ�བ་�ི་
མེད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚ�་ང་མཉམ་�་ཞི་བདེ་དང་�ང་བ་ཉིད་ནང་འ�ལ་བར་�སོ། དེ་ཚ�ས་མི་མང་པོར་�ིག་པ་
ནས་བ�ར་བ�ག་གོ 7དཀོན་མཆོག་གི་ཤེས་�་བདེན་པའི་�ོར་ལ་�ོབ་�ོན་�ེད་�་དེ་�་མ་�མས་�ི་ལས་
འགན་ཡིན་ཅིང་། དེ་ཚ�་ནི་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བང་ཆེན་ཡིན་པའི་�ེན་�ིས། ངའི་
བསམ་�ལ་�ོགས་པའི་�ིར་�་མི་མང་�མས་ཁོ་ཚ�འི་�ར་འ�ོ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 8འོན་�ང་�ོད་ཚ�་�་མ་�མས་
�ིས་ལམ་བདེན་པ་དེ་�ངས་པས། �ོད་ཚ�འི་�ོབ་�ོན་�ིས་མི་མང་པོ་ལམ་ལོག་�་འ�ིད་ཅིང་། ངས་�ོད་ཚ�འི་ཕ་
མེས་ལེ་ཝི་དང་མཉམ་�་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་�ོད་ཚ�ས་�ོར་བ་ཡིན་ནོ། 9�ོད་ཚ�ས་ངའི་འདོད་པར་མ་�ང་
པ་དང་། ངའི་མི་མང་ལ་�ོབ་�ོན་�ེད་�བས་དེ་ཚ�ར་ཉེ་རིང་�ས་པའི་�ེན་�ིས། ངས་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་
ལ་�ོད་ཚ�ར་མི་དགའ་ཞིང་དམའ་འབེབས་�ེད་བ�ག་�་ཡིན་ནོ༎  

མི་མང་ཚ�ས་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་ལོག་�ས་པ།  



མ་ལ་ཀི 

10ང་ཚ�་ཚང་མའི་ཡབ་གཅིག་རང་མ་ཡིན་ནམ། དཀོན་མཆོག་གཅིག་རང་གིས་ང་ཚ�་ཚང་མ་བཀོད་གནང་མཛད་
པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་�ར་ཡིན་ན་ང་ཚ�ས་ཕན་�ན་ཁ་ཆད་�ས་པ་�མས་ལ་ཅི་�ིར་མ་�བ་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་
གིས་ང་ཚ�འི་མེས་པོ་�མས་དང་དམ་བཅའ་གནང་བ་དེར་ང་ཚ�ས་�ང་སེམས་�ེད་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 
11ཡ་�་�འི་མི་�མས་�ིས་�ར་དཀོན་མཆོག་ལ་�ལ་བའི་དམ་བཅའ་དེ་དང་འགལ་ཞིང་། ཡེ་�་ཤ་ལེམ་དང་
�ལ་�ན་�་ཁོ་ཚ�ས་ལས་�ག་ཅག་ཞེད་པོ་ཅིག་�ས་བཞག། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པའི་མཆོད་ཁང་
དེ་དེ་ཚ�ས་མི་གཙང་བར་�ས་པ་དང་། �ེས་པ་�མས་�ིས་�ི་པའི་�་�ེན་སོགས་ལ་བ�ེན་བ�ར་�ེད་མཁན་
�ད་མེད་�མས་དང་ཆང་ས་�བ་པ་ཡིན་པས། 12དེ་�ར་�ེད་མཁན་�མས་ལ་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་
�ཱཨེལ་�ི་�ེ་ནས་�ིར་བཏོན་གནང་བར་ཤོག། ང་ཚ�འི་མི་རིགས་�ི་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་
འ�ེར་ཡོང་བའི་མཆོད་པའི་ནང་ནམ་ཡང་ག�གས་མ་འ�ག་ཅིག 13�ོད་ཚ�ས་དོན་གནད་གཞན་ཞིག་�ེད་�ི་
ཡོད་པ་དང་། དེ་གང་ཡིན་ན། �ོད་ཚ�ས་�་ངན་དང་�ེ་ངག་འདོན་ཏེ། གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་�ི་དེ་མིག་
�ས་ཡོངས་�་�ངས་བར་�སོ། དེ་གང་ལག་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་�ོད་ཚ�འི་འ�ལ་པར་ངོས་ལེན་མི་གནང་བས་�ིར་
རོ། 14ང་ཚ�འི་འ�ལ་བ་�མས་ཁོང་གི་ཅི་�ིར་ངོས་ལེན་མ་གནང་བ་ཡིན་ནམ་ཟེར་�ིས་བ་�ས་སོ། གང་ཡིན་ཟེར་
ན། �ོད་ཚ�ས་གཞོན་�ས་�་ཆང་ས་�བ་པའི་རང་གི་�ང་མ་དང་དམ་ཚ�ག་འགལ་བ་དང་། �ར་�ོད་ཚ�ས་དཀོན་
མཆོག་གི་�ན་�ར་རང་གི་�ང་མ་དང་དམ་ཚ�ག་�ང་�་དང་། མོ་ལ་རང་གི་མཛའ་�ོགས་�་ཁས་ལེན་པའི་དམ་
བཅའ་�ས་པ་དེ་ད་�་�བ་འགལ་�ིན་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་གིས་མ�ེན་པས་�ིར་རོ། 15ཐོག་མར་གཙ�་བོ་དཀོན་
མཆོག་གིས་�ོད་དང་�ོད་�ི་�ང་མར་�ས་སེམས་གཅིག་བཟོས་གནང་བ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ལ་ཁོང་གི་དམིགས་
�ལ་གང་ཡོད་དམ། དེ་ནི་�ོད་ཚ�འི་�་�ག་�མས་ཁོང་གི་�གས་དགོངས་བཞིན་�་�ོད་མཁན་ཞིག་�ང་�བ་
པའི་�ིར་རོ། དེ་བས་ན་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ང་མར་དམ་བཅའ་�ས་པ་�མས་དང་མི་འགལ་ཞིང་དམ་ཚ�ག་བ�ན་
པོར་�ང་དགོས། 16གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་�ཱཨེལ་�ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་སོ། ང་ནི་བཟའ་ཚང་ཁ་�ལ་
བ་�མས་ལ་�ང་ཞིང་། �ས་�ང་རང་གི་�ང་མར་དེ་�་�འི་�ིང་�ེ་མེད་པའི་ལས་ངན་�ེད་མཁན་�མས་ལ་
ངས་�ང་བ་�ེད་�་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�ས་རང་གི་�ང་མ་དང་དམ་བཅའ་�ས་པ་�མས་མི་འགལ་ཞིང་དམ་ཚ�ག་
བ�ན་པོར་གནས་�བ་པ་ངེས་པར་�་�ེད་དགོས༎  

�ིམས་གཅོད་�ི་ཉིན་མོ་དེ་ཉེ་བར་བ�ེབས་པ།  

17�ོད་ཚ�ས་རང་གི་གཏམ་�ེང་གི་�ོ་ནས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�་ཐང་ཆད་བ�ག་ཡོད་དོ། འོན་�ང་�ོད་
ཚ�ས་�ིས་པ། ང་ཚ�ས་ཁོང་ལ་ཇི་�ར་�་ཐང་ཆད་བ�ག་ཡོད་དམ། དེ་�ར་བ�ོད་ནས། �ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ལས་ངན་�ེད་མཁན་ཚང་མ་ལེགས་པར་དགོངས་པ་དང་། དོན་དམ་�་ཁོང་གིས་དེ་ཚ�ར་
�གས་མཉེས་པ་དང་། ཡང་ན་དེ་�ར་འ�ི་�ད་�ེད་ནས། �ང་བདེན་ཡིན་�ལ་ལགས་པའི་དཀོན་མཆོག་དེ་
གང་�་ཡོད་དམ་ཞེས་བ�ོད་པས། �ོད་ཚ�ས་ཁོང་ལ་�་ཐང་ཆད་བ�ག་གོ།  

མ་ལ་ཀི 3 



མ་ལ་ཀི 

1�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་�། ངས་རང་གི་བང་ཆེན་དེ་ངའི་འ�ལ་ལམ་�་
�ིག་�ེད་�ིར་གཏོང་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་�ེས་�ོད་ཚ�ས་འཚ�ལ་བའི་གཙ�་བོ་དེ་�ོ་�ར་�་ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་ནང་
ཕེབས་པར་འ�ར། �ོད་ཚ�ས་འདོད་པའི་བང་ཆེན་དེ་ཡོང་ནས་ངའི་དམ་བཅའ་�བ་བ�གས་�ེད་པར་འ�ར། 
2འོན་�ང་ཁོང་ཕེབས་པའི་ཉིན་མོ་དེ་�ས་བཟོད་བ�ན་�ེད་�བ་བམ། ཁོང་མངོན་པར་མཛད་�བས་�་ཞིག་
གསོན་པོར་གནས་�བ་བམ། ཁོང་ནི་�ད་འདོན་�ེད་མེ་དངཡི་�ི་མ�ེགས་པོ་�ར་འ�འོ། 3ཁོང་ནི་ད�ལ་བ�ར་
ནས་གཙང་བར་མཛད་མཁན་ཞིག་གི་�ལ་�་ཞལ་ཆད་གཅོད་པར་ཕེབས་�་ཡིན། བཟོ་པས་གསེར་དང་ད�ལ་
སོགས་�ངས་�ིགས་ད�ེ་བ་བཞིན་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བང་ཆེན་�ིས་�་མ་�མས་ལའང་དེ་བཞིན་གཙང་
བར་མཛད་དོ། དེ་�ར་གནང་དགོས་དོན་ནི་དེ་ཚ�ས་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་�ང་བདེན་�ི་འ�ལ་བ་འ�ལ་�བ་
པའི་�ིར་རོ། 4དེ་�ེས་ཡ་�་�་དང་ཡེ་�་ཤ་ལེམ་�ི་མི་�མས་�ིས་འ�ེར་ཡོང་བའི་འ�ལ་བ་�མས་�ར་བཞིན་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་�གས་མཉེས་པར་འ�ར། 5ཡང་�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ངས་ཞལ་
ཆེ་གཅོད་�ིར་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་འོང་ནས། ངན་�གས་མཁན་དང་། ལོག་གཡེམ་�ོད་མཁན་དང་། �ན་�ི་དཔང་
པོ་�ེད་མཁན་དང་། ལས་�ེད་པའི་�་ཆར་མགོ་�ོར་གཏོང་མཁན་དང་། �གས་མོ་དང་�་�ག་དང་གཞན་ཡང་
�ི་�ལ་མི་རིགས་�མས་ལ་དབང་ཡོད་�ེད་མཁན་དང་། དེ་བཞིན་ང་ལ་�ིས་�ས་མི་�ེད་མཁན་ཚང་མར་ངས་
ལམ་སང་�བ་འགལ་�ེད་ཅིང་དཔང་པོ་�ེད་�་ཡིན་ཞེས་ག�ངས་སོ༎  

བ�་ཁག་འ�ལ་བ།  

6ང་ནི་ནམ་ཡང་�ར་�་མེད་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ཡིན་པས། �ོད་ཡ་ཀོབ་�ི་�་བ�ད་ཚ�འང་ད་བར་
ཡོངས་�་འཇིག་མེད་དོ། 7རང་གི་མེས་པོ་བཞིན་�ོད་ཚ�འང་ངའི་བཀའ་�ིམས་ལས་འགལ་ཞིང་དེ་ལ་�ང་�ིས་
མ་�ས་པ་ཡིན་ནོ། �ོད་ཚ�་ངའི་�ོགས་�་�ོ་ཁ་བ�ར་ཅིག་དང་། ང་�ོད་ཚ�འི་�ོགས་�་�ོ་ཁ་བ�ར་�་ཡིན། འོན་
�ང་�ོད་ཚ�ས་འ�ི་བ་�ས་པ། ང་ཚ�་�ེད་�ར་�ོ་ཁ་�ར་བར་གང་�ེད་དགོས་སམ། 8ངས་�ོད་ཚ�་ལ། མིས་དཀོན་
མཆོག་ལ་བཅོམ་པར་རིགས་སམ། དེ་ནི་ནམ་ཡང་མི་རིགས་པ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་�ང་�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་བཅོམ་
བཞིན་པ་ཡིན། ཡང་�ོད་ཚ�ས། ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་ཇི་�ར་བཅོམ་མམ། བ�་ཁག་དང་འ�ལ་བ་མ་�ལ་བའི་�ོ་ནས་
�ོད་ཚ�ས་ང་ལ་བཅོམ་པ་ཡིན། 9�ོད་ཚ�་�ལ་ཁབ་ཡོངས་�ིས་ང་ལ་བཅོམ་པ་ཡིན་པས། �ོད་ཚ�་ཚང་མའི་ཐོག་�་
དམོད་པ་ཕོག་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། 10ངའི་མཆོད་ཁང་ནང་�་ཁ་ཟས་འབེལ་པོ་ཡོང་བའི་�ིར་�ོད་ཚ�ས་རང་གི་བ�་
ཁག་གི་འ�ལ་བ་ཆ་ཚང་ཞིག་དེར་འ�ེར་ཡོང་དགོས། ངས་མཐོ་རིས་�ི་�ེ་�ང་�ེ་ནས་�ོད་ལ་དངོས་པོ་བཟང་
པོ་�མས་�ི་�ིན་�བས་�ས་པ་ཞིག་�ེར་ཡོང་ངམ་མི་ཡོང་ཞེས་ང་ལ་ཚ�ད་བ�་�ོས་ཤིག 11�ོད་ཚ�འི་�ོན་ཐོག་
�མས་འ�ས་གནོད་འཚ�་�ེད་པ་ལས་ངས་�བས་�་ཡིན། �ོད་ཚ�འི་�ན་ཚལ་�མས་�ན་འ�མ་�ིས་ཡོངས་�་
གང་ཞིང་། 12�ོད་ཚ�འི་�ལ་དེ་དགའ་�ིད་�ན་པའི་�ལ་ཞིག་�་འ�ར་�་ཡིན་པའི་�ེན་�ིས། �ལ་ཁབ་ཚང་
མའི་མི་ཚ�ས་�ོད་�མས་ལ་བདེའོ་ཞེས་�ས་པར་འ�ར༎  

དཀོན་མཆོག་གིས་�ིང་�ེ།  



མ་ལ་ཀི 

13གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། �ོད་ཚ�ས་ངའི་�ོར་ལ་ཚ�ག་ངན་སོགས་བ�ོད་དོ། འོན་�ང་ང་ཚ�ས་�ེད་ལ་ཚ�ག་
ངན་གང་�ས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་�ོད་ཚ�ས་�ི་བ་འ�ི་གི་ཡོད། 14�ོད་ཚ�ས་བ�ོད་གསལ། དཀོན་མཆོག་ལ་ཞབས་
�ི་�་�་དེ་ནི་དོན་མེད་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཅི་ག�ངས་བཀའ་�བ་�་�་དང་། �ན་དབང་�ན་པའི་
གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ�ོད་བཤགས་འ�ལ་�་དེ་ནི་དགོས་དོན་མེད་པ་ཡིན་ནོ། 15ང་ཚ�ས་མཐོང་�ལ་བཞིན་
མི་ང་�ལ་ཅན་�མས་བདེ་ཞིང་�ིད་པ་དང་། མི་ངན་�མས་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་�ང་བ་མ་ཟད། འོན་�ང་དེ་
ཚ�ས་ལས་ངན་�ས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་�ི་བཟོད་�ན་ལ་ཚ�ད་�་�ས་�ང་དེ་ཚ�་ཐར་བར་འ�ར་རོ། 16དེ་ནས་གཙ�་
བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིག་མཁན་�མས་ཕན་�ན་�ེང་མོ་�ས་པ་དེ་ཁོང་གིས་གསན་ཏེ། ཁོང་གི་�་མ�ན་�་
ཡོད་པའི་�ག་དེབ་ཞིག་གི་ནང་�་ཁོང་ལ་འཇིག་པ་དང་�ས་བ�ར་�་མཁན་ཚ�འི་�ོར་ལ་�ིས་གནང་མཛད་དོ། 
17�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། དེ་ཚ�་ང་རང་ཉིད་�ི་དབངས་�་འ�ར་�་ཡིན་པ་
དང་། ངས་དེ་ཚ�་ལ་རང་ཉིད་�ི་མི་དབངས་བཟོ་བའི་ཉིན་མོར། དེ་ཚ�་རང་ཉིད་ང་ལ་བདག་པར་འ�ར། རང་
ཉིད་ལ་ཞབས་�་�ེད་མཁན་�་ལ་ཕས་�ིང་�ེ་�ེད་པ་བཞིན་ངས་དེ་ཚ�ར་�ིང་�ེ་�ེད་�་ཡིན། 18དེ་�ར་�ས་
པའི་�ོ་ནས་ཆོས་སེམས་ཅན་དང་ཆོས་མིན་�མས་�ི་བར་དང་། དེ་བཞིན་དཀོན་མཆོག་ལ་བ�ེན་བ�ར་�་
མཁན་དང་མི་�་མཁན་བར་�ི་�ད་པ་དེ་ངའི་མི་འབངས་�ིས་�ར་ཡང་ཤེས་�ོགས་�ེད་�བ་པར་འ�ར་ཞེས་
ག�ངས་སོ༎  

མ་ལ་ཀི 4 

གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཉིན་མོ།  

1�ན་དབང་�ན་པའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག�ངས་པ། �་�མ་པོ་མེས་འཚ�ག་པ་བཞིན་ང་�ལ་ཅན་དང་
མི་ངན་ཚང་མ་མེས་ཡོངས་�་འཚ�ག་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ཡོང་�་ཡིན་པ་དང་། ཉིན་མོ་དེ་ལ་ཁོ་ཚ�་མེས་ཡོངས་�་
འཚ�ག་ཅིང་�ལ་ཙམ་ཡང་མི་གནས་སོ། 2འོན་�ང་�ོད་ཚ�་ངའི་བཀའ་ལ་�ིས་�ང་�་མཁན་ཚ�འི་ཐོག་�་ངས་
�ོབ་པར་�ེད་པའི་�ས་མ�་དེ་ཉི་མ་ཤར་བ་བཞིན་�་ཤར་ཞིང་། དེའི་འོད་ཟེར་�ིས་�ོད་ཚ�་ནད་ལས་གསོ་�་
ཡིན། བ་རའི་ནང་�་བཏགས་པའི་བེ�་�ོད་བ�ོལ་བཏང་བ་བཞིན་�ོད་ཚ�་རང་དབང་དང་དགའ་�ོད་ངང་�་
གནས་�་ཡིན། 3ངས་ལས་�ེད་པའི་ཉིན་མོ་དེར་�ོད་ཚ�ས་མི་ངན་�མས་དབང་�་བ�ས་ཤིང་། དེ་�མས་�ོད་
ཚ�འི་�ང་མཐིལ་�ི་�ལ་བཞིན་�་འ�ར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། 4�ར་ངས་རང་གི་ཞབས་ཏོག་པ་མོ་ཤེའི་བ�ད་ནས་རི་
བོ་སི་ནཨེ་�ང་�་ཨིསི་�ཱཨེལ་མི་མང་�མས་�ིས་�ང་�ིར་�ད་པའི་བཀའ་�ིམས་�ི་�ོབ་�ོན་�མས་�ོད་ཚ�ས་
སེམས་ལ་�ན་གསོ་�ོས་ཤིག 5འོན་�ང་འཇིགས་�་�ང་བའི་གཙ�་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཉིན་ཞག་ཆེན་པོ་དེ་མ་
ཡོང་གོང་�་�ང་�ོན་པ་ཨེ་ལི་�ཱ་དེ་ངས་�ོད་ཚ�འི་�ོད་�་གཏོང་�་ཡིན། 6དེས་ཕ་དང་�་�ག་�མས་�ི་བར་
ལ་མ�ན་ལམ་�ེད་�་ཡིན་པ་ལས། དེ་མིན་ང་ཡོང་ནས་ངས་�ོད་ཚ�འི་�ལ་དེ་འཇིག་པར་�ེད་�་ཡིན་ནོ།།  
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