
༄༅། །ཡོ་ཧ་ནན་ིས་ིས་པའི་འིན་བཟང་བགས་སོ། །
འགོ་བོད།

ོམ་པ་པོ། གཙོ་བོ་ཡེ་འི་ཉེ་གནས་ཡོ་ཧ་ནན། ་ཚབ་ཡོ་ཧ་ནན་ཡང་ཟེར། ་ཚབ་ཡོ་ཧ་ནན་ིས་འིན་ཡིག་ང་་གམ་དང༌། ཡོ་ཧ་ནན་
ལ་མངོན་པར་མཛད་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ཡང་ིས།
ོམ་ས། ི་ལོ་ གཡས་གཡོན་ལ་ིས། (ལོ་ས་དོན་ཆེན་རེ་མིག་ལ་གཟིགས་)
ོམ་རིག་གི་མ་ངས། འིན་བཟང༌།
ཐོག་མའི་ོག་མཁན། ས་དས་་མཚོའི་ཤར་ོགས་་ོད་མཁན་ཡ་་་པ་དང་ཡ་་་པ་མིན་པ་མས།
ནང་དོན་གཙོ་བོ། བོད་རིགས་ད་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ིས་གཙོ་བོ་ཡེ་་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ས་དང༌། འཛམ་ིང་གི་བས་མགོན་ཡིན་པར་
དད་པ་ས་ནས་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་འཐོབ་པའི་ཆེད་་་ཚབ་ཡོ་ཧ་ནན་ིས་མ་ཐར་འདི་ིས། ་ཚབ་ཡོ་ཧ་ནན་ིས་གཙོ་བོ་ཡེ་་་ཡིན་
པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་གནང་ིན་ཏེ་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ། གཙོ་བོ་ཡེ་འི་ཆོས་ཚོགས་ིས་འཛམ་ིང་ལ་གང་ཞིག་ེད་དགོས་པའི་ོར་
ལ་སོགས་པ་ིས་ཡོད། མདོ་འདིར་གཙོ་བོ་ཡེ་འི་འིན་བཟང་མདོར་བས་ལ་ན་གས་ཆེ་ཤོས་ཡོད། (ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས་)



ཡོ་ཧ་ནན། : -

ལེ་དང་པོ།
དཀོན་མཆོག་མིའི་ས་ཐོག་ནས་ོན་པ།

1 ཐོག་མར་བཀའ་ཡོད་ལགས་པ་དང༌། བཀའ་ནི་དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་་བགས། བཀའ་དེ་དཀོན་མཆོག་ལགས་པ་ཡིན། ཁོང་
ནི་ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་་བགས་ཏེ། ཁོང་བད་ནས་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ང་བ་དང༌། ཁོང་མེད་པར་ཅི་ཡང་མ་ང༌།
ཁོང་གི་ནང་ན་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ཡོད་པ་དང༌། ཚེ་དེ་ནི་མི་ཐམས་ཅད་ི་འོད་ཡིན་ནོ། འོད་དེ་ན་པའི་ནང་་འོ། ན་པས་དེ་མནན་

པར་མ་བ། དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ཞིག་མངགས་ཏེ། ཁོང་གི་མིང་ལ་ཡོ་ཧ་ནན་ཞེས་ཟེར། མི་ཐམས་ཅད་ཁོང་བད་ནས་དད་པ་ེད་
པའི་ིར་ཁོང་ནི་འོད་དེ་ལ་དཔང་པོ་ེད་པའི་ཆེད་་ཕེབས། ཁོང་རང་ནི་འོད་དེ་མ་ཡིན་མོད། འོད་དེ་ལ་དཔང་པོ་ེད་པའི་ིར་འོངས།
བདེན་པའི་འོད་མི་ཐམས་ཅད་ལ་འོད་གནང་བའི་ིར་འཇིག་ེན་ལ་ོན། ཁོང་ནི་འཇིག་ེན་འདིར་བགས་ཏེ། ཁོང་ཉིད་བད་ནས་

འཇིག་ེན་བཀོད་ན་ཡང༌། འཇིག་ེན་ི་མི་མས་ིས་ཁོང་ངོ་མ་ཤེས། ཁོང་ནི་རང་གི་ལ་ལ་ཕེབས་ན་ཡང༌། རང་གི་ལ་མི་མས་
ིས་ཁོང་མ་བས། འོན་ང་ཁོང་བས་ནས་ཁོང་གི་མཚན་ལ་དད་པ་ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁོང་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་ས་དང་ས་
མོར་འར་བའི་དབང་ཆ་གནང་བ་དང༌། དེ་མས་ནི་མ་ཡི་མངལ་ལས་ེས་པ་མ་ཡིན་ལ། མི་ཡི་འདོད་པའི་དབང་གིས་མ་ེས་ཤིང་ོ་
གའི་བསམ་འན་བཞིན་འང་ེས་པ་མིན། དཀོན་མཆོག་ལས་ེས་སོ། །

བཀའ་ཞེས་པ་དེ་མི་་ར་བ་དང༌། གས་ེ་དང་བདེན་པ་ཉིད་ིས་གང་བ་ཡིན་ཏེ་ང་ཚོའི་ོད་་གནས། ཁོང་གི་གཟི་བིད་ཡབ་
ནས་ང་བའི་ས་གཅིག་པོའི་གཟི་བིད་དེ་ང་ཚོས་མཐོང༌། ཡོ་ཧ་ནན་ིས་“ང་ཡི་ེས་་ཕེབས་མཁན་ནི། ང་ལས་ོན་་ཡོད་པས་
ང་ལས་ཆེ་བ་ཡིན་ཞིང༌། ངས་ོན་ས་པའི་ེས་་ནི་ཁོང་ཉིད་ཡིན་”ཞེས་ཁོང་གི་ོར་གངས་ནས་དཔང་པོ་ས་ཤིང་འབོད་་བགས།
ཁོང་གི་ན་མ་ཚོགས་པ་ལས་ང་ཚོ་ཚང་མར་གས་ེ་ཡང་ཡང་ཐོབ། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ོན་པ་མོ་ཤེ་བད་ནས་ཡ་་་པའི་

ཆོས་ིམས་གནང་མོད། གས་ེ་དང་བདེན་པ་ཉིད་ནི་ཡེ་་་ཤི་ཀ་བད་ནས་ང༌། མི་ས་ང་དཀོན་མཆོག་གཏན་ནས་མ་མཐོང༌།
ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་་པང་ལ་བགས་པའི་ས་གཅིག་པོས་འཇིག་ེན་ན་ལ་ཁོང་གི་ོར་གསལ་ོན་མཛད།

ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ིས་དཔང་པོ་ས་པ།
ཡེ་་ཤ་ལེམ་ོང་ེར་ལ་ཡོད་པའི་ཡ་་་པའི་ཆོས་དཔོན་རིགས་ིས་ཡ་་་པའི་་མ་མས་དང་ལེ་ཝི་པ་ཟེར་བའི་མཆོད་

གཡོག་པོ་མས་ཡོ་ཧ་ནན་ི་ང་་བཏང་ནས། ཁོང་ལ་ེད་་ཡིན་ཞེས་འི་བའི་ིར། ཡོ་ཧ་ནན་ིས་་གསང་ཅི་ཡང་མེད་པར་ང་
པོར་གངས་ཏེ་“ང་ནི་བས་མགོན་་ཤི་ཀ་མིན་”ཞེས་དཔང་པོ་ས། མི་དེ་ཚོས་“ས་ན་ེད་་ཡིན། ེད་ང་ོན་པ་ཨེ་ལི་་ཡིན་
ནམ་”ཞེས་ཟེར་བ་དང་ཁོང་གིས་“མ་ཡིན་”ཞེས་གངས། ཁོ་ཚོས་“ེད་ང་ོན་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ིས་པ་དང་ཁོང་གིས་“མ་
ཡིན་”ཞེས་གངས། མི་དེ་མས་ིས་“ང་ཚོ་གཏོང་མཁན་མས་ལ་ལན་འདེབས་དགོས་པས། ེད་རང་གིས་ེད་་ཡིན་པ་ཤོད་
རོགས་”ཞེས་ས་པ་དང༌། ཁོང་གིས་“ང་ོན་པ་ཡེ་ཤ་་ཡི་མདོ་ལས་གངས་པ་ར།

དབེན་ོང་ནང་ལ་གས་པའི་འབོད་་ཡིས། །
གཙོ་བོའི་ཕེབས་ལམ་བདེ་མོ་བཟོ་བར་ིས། །

ཞེས་གང་བའི་་དེ་ནི་ང་ཡིན་”ཞེས་ལན་བཏབ། ་་ཤི་ཟེར་བའི་ོགས་ཁག་གིས་བཏང་ཡོད་པའི་མི་འདི་མས་ིས་ཡོ་ཧ་ནན་ལ་
“ད་ེད་བས་མགོན་་ཤི་ཀ་མ་ཡིན་ན། ང་ོན་པ་ཨེ་ལི་་ཡང་མ་ཡིན་ན། ང་ོན་པ་ཟེར་མཁན་དེ་ཡང་མ་ཡིན་པས། ཅིའི་ིར་

མི་ལ་ས་གསོལ་གནང་ངམ་”ཞེས་ིས། དེའི་ལན་་ཡོ་ཧ་ནན་ིས་“ངས་མི་མས་ལ་་ཡིས་ས་གསོལ་ེད་བཞིན་ཡོད། འོན་ང་

ཡེ་་་ཤི་ཀ་ནི་ཡེ་་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།
ང་ོན་པ་ཡེ་ཤ་་ཡིས་ིས་པའི་མདོ་ལེ་ ཨང་ངས་ ལ་གཟིགས།



ཡོ་ཧ་ནན། : -

ེད་མས་ིས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ེས་་དེ་ནི་ེད་ཚོའི་ོད་་ཡོད། ཁོང་ངའི་ེས་་འོན་ང་ང་ནི་ཁོང་གི་མ་ོག་འོལ་བར་ཡང་མི་
འོས་”ཞེས་བཤད། དོན་འདི་མས་ཡོ་ཧ་ནན་ིས་ས་གསོལ་གནང་བའི་གནས་པེ་ཐན་་ཞེས་་བ་ཡོར་དན་གཙང་པོའི་ཕར་ོགས་་
ང་ངོ༌། །

ོན་པ་ཡེ་་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་་་ཡིན་པའི་ོར།
དེའི་ི་ཉིན་ཡོ་ཧ་ནན་ིས་ཡེ་་རང་གི་མན་་ཕེབས་པར་མཐོང་ེ་“ོས་དང༌། འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་་་ཡིན་ཏེ་འཇིག་ེན་

ི་ིག་ཉེས་སེལ་མཁན་ནི་ཁོང་ཉིད་ཡིན་ནོ། ར་ངས་ང་ཡི་ེས་་ཕེབས་མཁན་ནི། ང་ལས་ོན་་ཡོད་པས་ང་ལས་ཆེ་བ་ཡིན་ཞིང༌།
ངས་ོན་ས་པའི་ེས་་ནི་ཁོང་ཉིད་ཡིན། ང་རང་གིས་ཁོང་ངོ་མ་ཤེས། འོན་ང་ཁོང་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ལ་ངོ་ོད་ེད་པའི་ིར་་ཡིས་
ས་གསོལ་ེད་་ང་འོངས་”ཞེས་བཤད། – ཡང་ཡོ་ཧ་ནན་ིས་དཔང་པོ་ས་ཏེ་“དམ་པའི་གས་ཉིད་ག་རོན་ར་དཀོན་མཆོག་གི་
ཞིང་ཁམས་ནས་བབ་ེ་ཁོང་གི་ེང་་གནས་པར་ངས་མཐོང་ོང༌། ངས་ཁོང་ངོ་མ་ཤེས་ཡོད་ང་ང་་ཡིས་ས་གསོལ་་མངགས་མཁན་
ིས་ངར་འདི་ད་གངས། ོད་ིས་འི་ཐོག་་དམ་པའི་གས་ཉིད་བབ་ནས་བགས་པར་མཐོང་བ་དེ་ནི་དམ་པའི་གས་ཉིད་ིས་ས་
གསོལ་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་གངས། ཁོང་གིས་“ང་རང་གིས་དེ་བཞིན་་མཐོང་ོང་བས། མི་འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ས་ཡིན་པར་
དཔང་པོ་ས་ཡོད་”ཅེས་གངས་སོ། །

ཉེ་གནས་ཐོག་མ།
དེའི་ི་ཉིན་ཡང་ཡོ་ཧ་ནན་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་གཉིས་དང་མཉམ་་དེར་ཡོད་དེ། ཡེ་་ཕེབས་པ་མཐོང་ེ་ཡོ་ཧ་ནན་ིས་“ོས་

དང༌། འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་་་ཡིན་ནོ་”ཞེས་གངས། ཉེ་གནས་དེ་གཉིས་ིས་ཁོང་གིས་གངས་པ་དེ་ཐོས་ནས་ཡེ་འི་ེས་་
འངས། ཡེ་ས་ཞལ་ིར་བོར་ཏེ་ེས་་འང་མཁན་དེ་གཉིས་གཟིགས་ཏེ་“ེད་ཚོས་ཅི་འཚོལ་བ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་གངས་པས་དེ་
གཉིས་ིས་“རབ་བི། (རབ་བི་ཟེར་ན་ཡ་་་པའི་ཆོས་ི་ོབ་དཔོན་ཡིན་) ེད་རང་ག་པར་བགས་ི་ཡོད་”ཅེས་བཤད། ཁོང་གིས་
“ཤོག་ལ་ོས་དང་”ཞེས་གངས། ཁོ་གཉིས་འོངས་པ་དང་ཁོང་གི་བགས་ས་མཐོང་ནས་ི་ོའི་་ཚོད་བཞི་ཙམ་ཡོད་པས་ཉིན་མོ་དེ་ཁོང་
དང་མཉམ་་བད། ཡོ་ཧ་ནན་ིས་གངས་པ་དེ་ཐོས་ནས་ཡེ་འི་ེས་་འང་མཁན་དེ་གཉིས་ི་ནང་ནས་གཅིག་ནི་སི་མོན་པེ་ོ་ཡི་
ན་ཨན་ི་་ཡིན། ཨན་ི་ས་ཐོག་མར་རང་གི་ན་སི་མོན་ག་ནས་དེ་ལ་“ང་ཚོས་བས་མགོན་་ཤི་ཀ་མཇལ་ང་”ཞེས་ཟེར། (་
ཤི་ཀ་ཟེར་ན་གས་པའི་མི་ཡི་དོན་ཡིན་) དེ་ནས་ཨན་ི་་ཡིས་སི་མོན་ཡེ་འི་་ང་་ིད། ཡེ་ས་ཁོ་ལ་གཟིགས་ནས་“ེད་ནི་ཡོ་
ཧ་ནན་ཞེས་་བའི་་སི་མོན་ཡིན་ཏེ། ེད་ི་མིང་ལ་ཀེ་་ཞེས་གདགས་་ཡིན་”ཞེས་གངས། (ཀེ་་ཡི་དོན་ནི་པེ་ོ་ཡིན་)

ཕི་ལིབ་དང་ན་ཐན་ཨེལ་ཉེ་གནས་་ོང་བ།
དེའི་སང་ཉིན་ཡེ་་ག་ལིལ་ལ་་ཕེབས་པར་དགོངས་ཏེ། ཕི་ལིབ་དང་ག་ནས་ཁོ་ལ་“ངའི་ེས་་འོངས་”ཞེས་གངས།

ཕི་ལིབ་ནི་པེ་སད་་པ་ཡིན་པས། ཨན་ི་་དང་པེ་ོ་གཉིས་དང་ཕ་ལ་གཅིག་པ་ཡིན། ཕི་ལིབ་ན་ཐན་ཨེལ་དང་ག་ནས་ཁོ་ལ་
“ང་ོན་པ་མོ་ཤེས་བཀའ་ིམས་ི་མདོའི་ནང་ིས་ཡོད་པ་དང༌། ང་ོན་པ་མས་ིས་ང་ང་བན་ལས་ེས་་དེའི་ོར་ིས་ཡོད་
པའི་ན་ཙ་རེལ་ོང་ེ་ནས་ཡིན་པ་ཡོ་སེབ་ི་་ཡེ་་ང་ཚོས་མཇལ་ང་”ཞེས་བཤད། ན་ཐན་ཨེལ་ིས་“ན་ཙ་རེལ་ནས་དོན་ལེགས་པོ་
ཞིག་འང་བར་ིད་དམ་”ཞེས་ཟེར་བས་ལན་་ཕི་ལིབ་ིས་“ཤོག་ལ་ོས་དང་”ཞེས་གངས། ཡེ་ས་ན་ཐན་ཨེལ་ང་་འོང་བར་
གཟིགས་ནས་“ོས་དང༌། འདི་ནི་བདེན་པའི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ལ་གཡོ་་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་”ཞེས་གངས། ན་ཐན་

ཚིག་འེལ་ནང་་ཚོད་ི་ངས་ི་མཆན་འེལ་ལ་གཟིགས།
གནའ་བོའི་ས་་ལ་པོ་བོ་གཞག་ེད་པའི་བས་་ང་ོན་པས་ལ་པོ་ལ་མ་ིས་གས་པའི་གས་ོལ་ཡོད། གས་པ་ནི་ཨིབ་རི་ད་་་ཤི་ཀ་དང་གྷི་རིག་
ད་་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཟེར།
ཀེ་་འམ་པེ་ོ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་ག་ཡིན།



ཡོ་ཧ་ནན། : - :

ཨེལ་ིས་ཁོང་ལ་“ེད་ིས་ང་ཇི་ར་མེན་”ཞེས་ས་པས་ཡེ་ས་“ེད་བསེ་ཡབ་ཤིང་གི་འོག་ལ་བད་ཡོད་པའི་ཚེ། ཕི་ལིབ་ིས་ེད་
མ་བོས་པའི་ོན་ལ་ངས་ེད་མཐོང་ང་”ཞེས་གངས་པ་དང༌། ན་ཐན་ཨེལ་ིས་“རབ་བི། ེད་རང་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ས་དང་ཡི་
སི་ར་ཨེལ་ི་ལ་པོ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། དེའི་ལན་་ཡེ་ས་“ངས་ེད་བསེ་ཡབ་ཤིང་གི་འོག་ལ་མཐོང་ང་ཞེས་ེད་ལ་བཤད་པས་
ེད་ིས་དད་པ་ེད་དམ། ེད་ིས་དོན་དེ་ལས་ཆེ་བ་མཐོང་བར་འར་”ཞེས་གངས། ཡང་ཁོང་གིས་“ངས་ེད་མས་ལ་བདེན་པ་
བདེན་པར་ཟེར་་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ེ་ནས། དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་མས་མིའི་རིགས་ི་་ཟེར་མཁན་ི་ཐོག་་འབབ་
པ་དང་འཛེག་པར་ེད་མས་ིས་མཐོང་གི་རེད་”ཅེས་གངས་སོ། །

ལེ་གཉིས་པ།
ཀ་་ོང་ེར་ི་བག་ོན།

2 དེ་ནས་ཉི་མ་གམ་པ་ལ་ག་ལིལ་ལ་ི་ཀ་་ཟེར་བའི་ོང་ེར་ལ་བག་ོན་ཅིག་ཡོད་དེ། ཡེ་འི་མ་དེ་་ཡོད་པ་ཡིན། ཡེ་
་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་མས་ང་བག་ོན་་མོན་ལ་བོས། ན་ཆང་ོགས་བས། ཡེ་འི་མ་ིས་ཁོང་ལ་“ཁོ་ཚོར་ན་ཆང་
མེད་”ཅེས་གངས། ཡེ་ས་ཁོང་ལ་“ཨ་མ་ལགས། ེད་ིས་ཅིའི་ིར་ང་རང་དོན་དེ་དང་འེལ་བ་ཡོད་པར་་འདོད་དམ། ངའི་ས་
ཚོད་ད་ང་མ་ེབས་”ཞེས་གངས། ཁོང་གི་མ་ིས་དེར་ཡོད་པའི་གཡོག་པོ་མས་ལ་“ཁོང་གིས་ེད་ཚོ་ལ་གང་གང་པ་བཞིན་་ོས་
ཤིག་”ཅེས་བཤད། ད་ཡ་་་པ་མས་ི་གཙང་བར་ེད་པའི་ཆོས་ིམས་བཞིན་་ོའི་་བན་རེ་རེ་ལ་ཧ་ལམ་ེང་བ་གཤོང་བ་ག་
དེར་བཞག་ཡོད་པ་ཡིན། ཡེ་ས་གཡོག་པོ་ཚོར་“བན་འདི་ཚོ་་ཡིས་ོངས་”ཞེས་བཀའ་གནང་བས་ཁོ་ཚོས་བན་ཡོངས་་ཁེངས་པར་ས་
བཀང༌། ཁོང་གིས་“ད་བས་ནས་གསོལ་དཔོན་ལ་ོལ་དང་”ཞེས་གངས་པ་དང་གཡོག་པོས་དེ་ར་ས། གསོལ་དཔོན་དེས་་ན་
ཆང་་ར་བའི་ོ་བ་ངས་ནས། དེ་ག་ནས་ང་མིན་མ་ཤེས་ང༌། གཡོག་པོ་་འ་མཁན་ིས་ཤེས། གསོལ་དཔོན་ིས་མག་པ་བོས་
ཏེ་ “མི་གཞན་དག་ཚང་མས་ོན་ལ་ན་ཆང་ས་ལེགས་ེར་ནས་མོན་པོ་མས་ིས་མང་པོ་བངས་པའི་ེས་་ན་ཆང་ཞན་པ་ཞིག་
ེར། འོན་ང་ེད་ིས་ན་ཆང་ལེགས་པོ་ད་་བར་ཉར་ཚགས་ས་”ཞེས་བཤད། དེ་ར་ཡེ་ས་ག་ལིལ་ལ་ི་ོང་ེར་ཀ་་ལ་
ངོ་མཚར་བའི་གས་དང་པོ་བན་ཏེ། རང་གི་གཟི་བིད་མངོན་པར་མཛད་པས་ཉེ་གནས་མས་ིས་ཁོང་ལ་དད་པ་ས་སོ། དེའི་ེས་
་ཡེ་་རང་གི་མ་དང་་མཆེད་དང༌། ཉེ་གནས་མས་དང་མཉམ་་ཀ་ཕར་ན་མ་ཞེས་པའི་ོང་ེར་ལ་མར་ཕེབས་ནས། དེར་ཉིན་ཤས་
བགས་སོ། །

ཚོང་པ་མས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་བད་པ།
ཡང་པེ་སག་ཟེར་བའི་ཡ་་་པའི་ས་ཆེན་ཉེ་བས། ཡེ་་ཡེ་་ཤ་ལེམ་ལ་ཡར་ཕེབས་པ་དང༌། དེར་ཁོང་གིས་ཡ་་་

པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ོ་ར་ལ་བ་ང་དང༌། ག ག་རོན་བཅས་ཚོང་མཁན་དང༌། དལ་ེ་མཁན་མས་བད་ཡོད་པར་གཟིགས།
ཁོང་གིས་ཐག་པའི་་ག་ཅིག་མཛད་ནས། ོ་རའི་ནང་ནས་ག་དང་བ་ང་ཐམས་ཅད་ིར་བཏོན་པ་དང༌། དལ་ེ་མཁན་ི་ོག་ཙེ་

མགོ་ིང་བོགས་ནས་དལ་ོར་གཏོར། ག་རོན་ཚོང་མཁན་མས་ལ་“འདི་ཐམས་ཅད་འདི་ནས་ིར་ེར་ཞིག ངའི་ཡབ་ི་གནས་
མཆོག་ནི་ཚོང་རར་མ་ོས་”ཞེས་བཀའ་གནང༌། ེད་ི་ཕོ་ང་གི་ཆེད་་བོན་སེམས་ིས་ང་མེད་པ་བཟོ་བར་་ཞེས་མདོ་ལས་ིས་
འག་པ་དེ་ཉེ་གནས་མས་ིས་ན། དེ་ནས་ཡ་་་པའི་ཆོས་དཔོན་མས་ིས་“ེད་ིས་ལས་འདི་འ་མཛད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་
ོན་པའི་ིར་ང་ཚོ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་དོན་གང་ོན་པར་མཛད་དམ་”ཞེས་ིས་པས། ལན་་ཡེ་ས་“མཆོད་ཁང་འདི་བཤིག་ན་ངས་ཉིན་
ཞག་གམ་ལ་ར་ཡང་ིག་པར་འོ་”ཞེས་གངས། ཡ་་་པའི་ཆོས་དཔོན་མས་ིས་“མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་འདི་ནི་ལོ་བཞི་བ་ཞེ་

ང་ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ིས་པའི་མདོ་དང་པོ་ེ་འགོད་པ་ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས།
གང་མར་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས།



ཡོ་ཧ་ནན། : - :

ག་རིང་ལ་བིགས་པ་ཡིན། ེད་ིས་ཞག་གམ་ལ་ར་ཡང་བིག་་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ིས། འོན་ང་ཡེ་ས་རང་གི་་ས་ཡིན་
པའི་མཆོད་ཁང་ལ་དཔེ་མཛད་དེ་གངས་པ་ཡིན། དེས་ཁོང་འཆི་བ་ནས་་གསོན་པོར་བཞེངས་བས་ཉེ་གནས་མས་ིས་གངས་དེ་
ན་པ་དང༌། མདོ་དང་ཡེ་ས་གངས་པའི་བཀའ་དེ་གཉིས་ལ་དད་པ་ས།

ཡང་ཡེ་་པེ་སག་གི་ས་ཆེན་ལ་ཡེ་་ཤ་ལེམ་ལ་བགས་པའི་ཚེ། མི་མང་པོས་ཁོང་གིས་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་བའི་གས་མཐོང་
བས་ཁོང་གི་མཚན་ལ་དད་པ་ས། – འོན་ང་ཡེ་ས་མི་ཐམས་ཅད་མེན་པས་ས་ང་གཞན་ི་ོར་ཁོང་ལ་་མ་དགོས་པར། མི་
མས་ི་སེམས་ནང་ཅི་ཡོད་པ་མེན་པས་དེ་ཚོར་ོ་གཏད་མ་མཛད་དོ། །

ལེ་གམ་པ།
ི་ཀོ་དེམ་ིས་ོན་པ་ཡེ་་མཇལ་བ།

3 དེའི་ཚེ་་་ཤི་ཟེར་བའི་ོགས་ཁག་ནང་ནས་མི་ི་ཀོ་དེམ་་བ་ཡ་་་པའི་ད་ིད་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། མཚན་མོར་ཡེ་་མཇལ་་
འོངས་ནས་“རབ་བི། ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་མན་ནས་ཕེབས་པའི་ོན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ཤེས། ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ེད་ིས་ོན་པར་
མཛད་པའི་གས་འདི་ཚོ་དཀོན་མཆོག་དང་འལ་ཏེ་ས་ང་ོན་པར་མི་ིད་”ཅེས་གངས་པ་ན། ལན་་ཡེ་ས་“ངས་ེད་ལ་བདེན་
པ་བདེན་པར་ཟེར་ར། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་ཡང་བར་མ་ེས་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ལ་ིད་མཐོང་བར་མི་ིད་དོ་”ཞེས་གངས། ི་ཀོ་
དེམ་ིས་ཁོང་ལ་“མི་ཞིག་ས་ནས་ཡང་བར་ཇི་ར་ེ་ིད། ཁོའི་ཨ་མའི་མངལ་་འལ་ནས་ཐེངས་གཉིས་པར་ེ་ིད་དམ་”ཞེས་ིས།
ལན་་ཡེ་ས་“ངས་ེད་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་་དང་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་གས་ཉིད་བད་ནས་མ་ེས་

ན། དཀོན་མཆོག་གི་ལ་ིད་་འལ་བར་མི་ིད་དོ། ས་ནས་ེས་པ་ནི་ས་ཡིན་པ་ར། དམ་པའི་གས་ཉིད་ལས་ེས་པ་དེ་ནི་
སེམས་ཉིད་ཡིན་ནོ། ངས་ེད་རང་ལ་ེད་ཚོ་ཡང་བར་ེ་དགོས་ཞེས་བཤད་པས་ཡ་མཚན་མ་ེད། གས་པ་ནི་རང་འདོད་པ་བཞིན་
་ག་པ་དང་དེའི་་ེད་ིས་ཐོས་ང༌། དེ་ག་ནས་ང་དང་གང་་འོ་མི་ཤེས། དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་གས་ཉིད་ནས་ེས་པ་ཐམས་
ཅད་ནི་དེ་བཞིན་ཡིན་”ཞེས་གངས། ཡང་ི་ཀོ་དེམ་ིས་“དེ་ཇི་ར་ིད་”ཅེས་བཤད་པ་དང༌། ལན་་ཡེ་ས་“ེད་ཡི་སི་ར་ཨེལ་
ི་ོབ་དཔོན་ཡིན་ཞིང་དོན་དེ་ཡང་མི་ོགས་སམ། ངས་ེད་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར། ང་ཚོས་གང་ཤེས་པ་དེ་བཤད། གང་མཐོང་
ཡོད་པ་དེའི་དཔང་པོ་ེད་ང༌། དཔང་པོ་དེ་ལ་ེད་མས་ིས་དང་ལེན་མི་ེད། ངས་ེད་མས་ལ་ས་ེང་་ང་བའི་དོན་བཤད་ནས་
ེད་མས་ཡིད་མ་ཆེས་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ལ་ང་བའི་དོན་བཤད་ན་ེད་མས་ཇི་ར་ཡིད་ཆེས་པར་། དཀོན་མཆོག་གི་
ཞིང་ཁམས་ནས་བབ་པའི་མིའི་རིགས་ི་་མ་གཏོགས་པར། འང་ཞིང་ཁམས་ལ་ཡར་ཕེབས་མ་ོང༌། ང་ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་འོག་
ོང་་ལ་ི་གགས་བན་ཡར་བགས་པ་ར། མིའི་རིགས་ི་་ཡང་འཕགས་པར་འར་དགོས་ཏེ། མིའི་རིགས་ི་་ལ་དད་པ་
ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ཐོབ་པར་འར་བའི་ིར་རོ། དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་ས་གཅིག་པོ་གནང་བ་ཙམ་ིས་
འཇིག་ེན་ི་མི་མས་ལ་མས་པར་མཛད་པས། ས་ལ་དད་པ་ེད་མཁན་ཚང་མར་འཇིག་པར་མི་འར་བར་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ཐོབ་
ངེས་པའོ། ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་ས་འཇིག་ེན་ི་མིར་ིམས་གཅོད་མཛད་ར་མ་མངགས་ིས། འཇིག་ེན་ི་མི་ཁོང་བད་
ནས་བས་མཛད་ར་མངགས། ས་ལ་དད་པ་ེད་མཁན་ཚོ་ལ་ིམས་བཅད་མེད་དེ། ས་ལ་དད་པ་མི་ེད་མཁན་ཚོ་ལ་ིམས་བཅད་
ཟིན། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ས་གཅིག་པོའི་མཚན་ལ་དད་པ་མ་ས་པས་སོ། ཡང་ིམས་གཅོད་དེ་འདི་ར་ཡིན། འོད་དེ་འཇིག་ེན་
་ཕེབས་ཡོད་ང༌། མི་མས་ི་ོད་པ་ངན་པས་དེ་ཚོ་འོད་དེ་ལས་ིག་ཉེས་ི་ན་ནག་ལ་དགའོ། ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ལས་ངན་ེད་
པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ོད་ངན་མས་མི་མངོན་པའི་ིར་འོད་དེ་ལ་ང་ཞིང་འོད་ི་ར་མི་འོང༌། འོན་ང་བདེན་པའི་དོན་ལག་ལེན་ེད་
མཁན་མས་ི་་བ་དཀོན་མཆོག་ལས་ང་བ་གསལ་བར་མཐོང་བའི་ིར་མི་དེ་མས་འོད་ལ་འོང་”ཞེས་གངས་སོ། །



ཡོ་ཧ་ནན། : - :

ོན་པ་ཡེ་་དང་ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན།
དེའི་ེས་་ཡེ་་དང་ཉེ་གནས་ཚོ་ཡ་་་ལ་་ཕེབས་ནས། དེར་ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་་བགས་ཤིང་མི་ཚོར་ས་གསོལ་གནང་

བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། དེའི་ཚེ་ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ཡང་ས་ལིམ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་གནས་ཨེ་ནོན་ཞེས་པ་ལ་་མང་པོ་ཡོད་པས་ས་
གསོལ་གནང་བཞིན་ཡོད། མི་མས་དེར་ིན་ཏེ་ས་གསོལ་ཐོབ་བཞིན་པ་དང༌། (དེའི་ས་་ཡོ་ཧ་ནན་ནི་ད་ང་བཙོན་་བག་མེད་)
དེའི་ཚེ་ཡོ་ཧ་ནན་ི་ཉེ་གནས་མས་ཆོས་ི་གཙང་ས་ེད་པའི་ོར་ལ་ཡ་་་པ་ཞིག་དང་ོད་ེང་ཞིག་ང༌། མི་དེ་ཚོ་ཡོ་ཧ་ནན་

ི་ང་་ཡོང་ནས་“རབ་བི་གཟིགས་དང༌། ེད་ིས་དཔང་པོ་མཛད་པའི་མི་ཡོར་དན་གཙང་པོའི་ཕ་རོལ་ལ་ེད་དང་མཉམ་་ཡོད་པ་དེས་
ས་གསོལ་གནང་བཞིན་ཡོད་དེ། མི་མང་པོ་ཁོང་གི་ང་་འོ་བཞིན་ཡོད་”ཅེས་ས་པས། ལན་་ཡོ་ཧ་ནན་ིས་“དཀོན་མཆོག་གི་
ཞིང་ཁམས་ནས་མ་གནང་ན་མི་ཞིག་ལ་ཅིའང་ཐོབ་མི་ིད། ངས་ང་ནི་བས་མགོན་་ཤི་ཀ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་གི་ོན་་བཏང་བ་དེ་ཡིན་
ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་པ་ལ་ེད་ཚོ་རང་ངའི་དཔང་པོ་ཡིན། ་ལ་བག་མ་ཡོད་པ་དེ་ནི་མག་པ་ཡིན། མག་པའི་ོགས་པོ་ལངས་ནས་བད་
ཅིང་མག་པའི་ད་ཐོས་པས་སེམས་ཤིན་་དགའ། དེའི་ིར་ངའི་དགའ་བས་ཁེངས་སོ། ཁོང་ནི་འཕེལ་བར་དགོས་ཤིང་ང་ནི་འིབ་པར་
དགོས་”ཞེས་གངས། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་ོན་པ་དེ་མི་ཐམས་ཅད་ལས་མཆོག་ཉིད། ས་གཞི་ལ་གཏོགས་པ་ནི་ས་ནས་ཡིན་
ཞིང་སའི་དོན་ེང་བ་ེད། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་ོན་པ་དེ་་ན་མེད་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་གང་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དེ་ལ་དཔང་
པོ་མཛད་མོད། མི་ས་ང་དཔང་པོ་དེ་ཁས་མི་ལེན། ཁོང་གིས་དཔང་པོ་མཛད་པ་ལ་དང་ལེན་ེད་མཁན་ིས་དཀོན་མཆོག་བདེན་པ་
ཡིན་པ་ར་ོད་ས། དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་པའི་གས་ཉིད་ཚད་མེད་་གནང་བས། དཀོན་མཆོག་གིས་མངགས་པ་དེས་དཀོན་མཆོག་གི་
བཀའ་གང༌། ཡབ་ིས་ས་ལ་མས་པར་མཛད་པ་དང༌། ཡོད་དོ་ཅོག་ཁོང་གི་ག་་གནང་བ་ཡིན། ས་ལ་དད་པ་ེད་མཁན་
དེ་ལ་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ཡོད། ས་ལ་དད་པ་མི་ེད་པ་དེས་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་མི་ོང་བར། དཀོན་མཆོག་གི་ཉེས་ཆད་དེ་ལ་གནས་པར་
འར་རོ། །

ལེ་བཞི་པ།
ོན་པ་ཡེ་་དང་ས་མར་་ལ་ི་ད་མེད།

4 དེའི་ཚེ་་་ཤི་ཟེར་བའི་ོགས་ཁག་གིས་ཡེ་ས་ོབ་མ་བས་ཤིང་ས་གསོལ་ལེན་པ་མས་ཡོ་ཧ་ནན་ལས་མང་བའི་གཏམ་ཐོས་པ་
ཡེ་ས་མེན་ནས། (དོན་དམ་་ཡེ་་རང་ཉིད་ིས་ས་གསོལ་མ་གནང༌། ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ཁོ་ནས་ས་གསོལ་གནང་བ་ཡིན་) ཁོང་
ཡ་་་ལ་དང་ལ་ནས་ག་ལིལ་ལ་་ིར་ཕེབས། དེའི་ས་་ཁོང་ས་མར་་ལ་བད་ནས་ཕེབས་དགོས་པས། ཁོང་ས་མར་
་ལ་ི་ོང་ཚོ་སི་གར་ལ་ཕེབས། ོང་དེ་ར་ཡ་་་པའི་མེས་པོ་ཡ་ཀོབ་ིས་ཁོང་གི་་ཡོ་སེབ་ལ་གནང་བའི་ཞིང་དང་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད།
ཡ་ཀོབ་ི་ོན་པ་དེར་ཡོད་ཅིང༌། ཡེ་་འལ་ནས་་ཐང་ཆད་དེ་ོན་པའི་ར་བགས་བས་ཉིན་ང་ཙམ་ཡིན།

– ཉེ་གནས་མས་ོང་ཚོ་ལ་ཟས་ཉོ་བར་སོང་བའི་ེས་། ས་མར་་ལ་ི་ད་མེད་ཅིག་་ལེན་་ཡོང་བ་དང༌། ཡེ་ས་ཁོ་
མོར་“ང་ལ་འང་་ཏོག་ཙམ་ེར་དང་”ཞེས་གངས། ད་མེད་དེས་ཁོང་ལ་“ེད་ཡ་་་པ་རེད། ང་ས་མར་་མ་་་ལས་འང་
་ོང་བ་དེ་ཅི་ལ་ིད་”ཅེས་བཤད། (གང་ལགས་ཟེར་ན། ཡ་་་པའི་མི་རིགས་ས་མར་་ཡི་མི་རིགས་དང་མི་འོགས་) ལན་་ཡེ་
ས་ཁོ་མོར་“གལ་ཏེ་ོད་ིས་དཀོན་མཆོག་གི་གནང་ིན་དང༌། ོད་ལ་་ེར་རོགས་ཟེར་མཁན་དེ་་ཡིན་པ་ཤེས་ན། ོད་ིས་ཁོང་
ལ་ས་ནས་ཁོས་ོད་ལ་གསོན་པའི་་ེར་བ་ཡིན་”ཞེས་གངས། ལན་་ད་མེད་དེས་“་ཞབས་ལགས། ོན་པ་འདི་གཏིང་རིང་
པོ་ཡིན་ཞིང་ེད་ལ་་འ་བའི་ོད་ང་མི་འག་པས་གསོན་པའི་་དེ་གང་ནས་ལེན། ང་ཚོའི་མེས་པོ་ཡ་ཀོབ་ིས་ང་ཚོ་ལ་ོན་པ་འདི་
གནང་ེ། ཁོང་རང་དང་ཁོང་གི་་མས་དང་གས་དེ་ཚོས་དེ་ནས་བངས་པས། ེད་ཁོང་ལས་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་བཤད། ལན་་
ཡེ་ས་“ས་ང་་འདི་ལས་བངས་ན་ཡང་བར་ོམ་པར་འར། འོན་ཏེ་ས་ང་ངས་ེར་བའི་་དེ་ལས་བངས་ན་ནམ་ཡང་མི་



ཡོ་ཧ་ནན། : -

ོམ་ེ། ངས་ེར་བའི་་དེ་ཁོའི་ནང་ན་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ལ་་འར་བའི་་མིག་ཅིག་་་ཡིན་པར་འར་”ཞེས་གངས། ད་
མེད་དེས་“་ཞབས་ལགས། ་དེ་ང་ལ་གནང་རོགས། དེས་ང་ོམ་པར་མི་འར་ཏེ་་ལེན་་འདི་་ཡང་ཡང་ཡོང་མི་དགོས་”ཞེས་ཟེར་བ་
དང༌། ཡེ་ས་“སོང་ལ་ོད་ི་ོ་ག་བོས་ནས་འདིར་ཤོག་”ཅེས་གངས་པ་ན། ད་མེད་དེས་“ང་ལ་ོ་ག་མེད་”ཅེས་བཤད་པ་དང་
ཡེ་ས་“ོད་ིས་ང་ལ་ོ་ག་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་དེ་བདེན་པ་ཡིན། ོན་ཆད་ོད་ལ་ོ་ག་་ཡོད་ོང༌། ད་་ཡོད་པ་དེ་ནི་ོད་ི་ོ་ག་
མ་ཡིན། ོད་ིས་གཏམ་བདེན་པར་བཤད་”ཅེས་གངས་པ་དང༌། ད་མེད་དེས་“་ཞབས་ལགས། ངས་ེད་རང་ནི་ང་ོན་པ་
ཞིག་ཡིན་པར་མཐོང༌། ང་ཚོའི་མེས་པོས་རི་བོ་འདིའི་ེང་་དཀོན་མཆོག་ལ་བེན་བར་ས་པ་ཡིན། འོན་ང་ཡ་་་པ་ེད་ཚོས་
དཀོན་མཆོག་ལ་བེན་བར་ེད་དགོས་པའི་གནས་ནི་ཡེ་་ཤ་ལེམ་ོང་ེར་ཡིན་ཟེར་”ཞེས་བཤད། ཡེ་ས་“ཨ་ཅག་ལགས། ང་ལ་
ཡིད་ཆེས་ོས་དང༌། རི་བོ་འདི་དང་ཡེ་་ཤ་ལེམ་་ེད་ཚོས་ཡབ་ལ་བེན་བར་མི་་བའི་ས་ཤིག་ཡོང་བར་འར། ེད་ཚོས་གང་
མི་ཤེས་པ་དེ་ལ་བེན་བར་ེད་ཅིང༌། ང་ཚོས་གང་ཤེས་པ་དེ་ལ་བེན་བར་ེད། ཅི་ལགས་ཤེ་ན། ཐར་པ་ནི་ཡ་་་པ་མས་ནས་
འང་ངོ༌། འོན་ང་བཅོས་མིན་ི་བེན་བར་ེད་པ་མས་ིས་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་གས་ཉིད་དང་བདེན་པ་ཉིད་ི་ོ་ནས་ཡབ་
དཀོན་མཆོག་ལ་བེན་བར་་བའི་ས་ཤིག་འོང་བར་འར་ལ། འོང་བཞིན་པ་ཡང་ཡིན། ཡབ་དཀོན་མཆོག་ནི་དེ་་འི་མི་མས་ལ་
དེས་ཤིང་གཟིགས་སོ། དཀོན་མཆོག་ནི་གས་ཉིད་ཡིན་པས། ཁོང་ལ་བེན་བར་ེད་མཁན་མས་ིས་དམ་པའི་གས་ཉིད་དང་
བདེན་པ་ཉིད་ི་ོ་ནས་བེན་བར་ེད་དགོས་”ཞེས་གངས། ད་མེད་དེས་ཁོང་ལ་“བས་མགོན་་ཤི་ཀ་(ཁོང་ནི་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་
ཟེར་) ཕེབས་ཡོད་པར་ངས་ཤེས། ཁོང་ཕེབས་བས་ང་ཚོར་དོན་ཐམས་ཅད་ོག་པར་འར་”ཞེས་བཤད། ཡེ་ས་ཁོ་མོར་“ང་ནི་ེད་
དང་ེང་མོལ་ེད་མཁན་བས་མགོན་་ཤི་ཀ་དེ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་གངས།

དེའི་ཚེ་ཉེ་གནས་ཚོ་ལོག་ཡོང་ནས། ཡེ་ས་ད་མེད་ཅིག་དང་གཏམ་ེད་ི་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ཡ་མཚན་ེས་མོད། ས་ང་
ེད་རང་ཅི་དགོངས་སམ། ད་མེད་འདི་དང་ཅི་ལ་གང་ེང་མཛད་ཅེས་བཀའ་འི་མ་ས། ད་མེད་དེས་རང་གི་་ོད་དེར་བཞག་
ེ། ོང་ེར་་སོང་ནས་མི་ཚོ་ལ་ “ཤོག་ལ་ོས་དང༌། འདི་ལ་མི་ཞིག་ཡོད་དེ་ངས་ས་པའི་ལས་ཀ་ཐམས་ཅད་ང་ལ་གངས་ང་བས།
བས་མགོན་་ཤི་ཀ་ཡིན་ིད་དམ་”ཞེས་ས་པ་དང༌། མི་དེ་ཚོ་ོང་ེར་ི་ི་རོལ་་སོང་ནས་ཡེ་འི་ང་་ཡོང༌།

དེའི་ས་་ཉེ་གནས་མས་ིས་ཁོང་ལ་“རབ་བི། ཞལ་ཟས་བཞེས་”ཞེས་ས་ང༌། ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་“ེད་ཚོ་ལ་ས་
མེད་པའི་ཟས་ཤིག་ང་ལ་ཡོད་”ཅེས་གངས། དེའི་ིར་ཉེ་གནས་མས་ིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ཟས་ཤིག་བལ་
ལམ་”ཞེས་འི་བཞིན་ཡོད། ཡེ་ས་ཁོ་ཚོར་“ང་མངགས་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་གས་དགོངས་བཞིན་་ེད་པ་དང་ཁོང་གི་འིན་ལས་
བ་པ་ནི་ངའི་ཟས་ཡིན། ེད་ཚོའི་གཏམ་དཔེ་ར་ད་ང་་བ་བཞི་ཡོད་དེ་དེ་ནས་ཞིང་་རན་ཡོང་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ། འོན་ང་ངས་
ེད་མས་ལ་ཟེར་ར། ཞིང་ལ་ོས་དང༌། ད་་ལོ་ཏོག་གསེར་ི་མདོག་་ར་བས་་རན་ནོ། ་མཁན་ལ་་ཐོབ་ཅིང་དཔག་་མེད་
པའི་ཚེའི་ིར་འས་་ད་བཞིན་ཡོད། དེར་བེན་ས་བོན་འདེབས་མཁན་དང་ཞིང་་མཁན་གཉིས་ཀ་མཉམ་་དགའ་བར་ེད། གཅིག་
གིས་འདེབས། གཅིག་གིས་་ཞེས་པའི་གཏམ་དཔེ་དེ་བཞིན་བདེན་པ་ཡིན། ེད་ཚོས་ལས་མ་ས་པའི་ཞིང་ལ་ངས་ེད་མས་་བའི་
ིར་བཏང༌། གཞན་མས་ིས་དེར་ལས་ཀ་ས་ནས། ེད་ཚོར་ནི་ལས་དེའི་ཁེ་བཟང་ཐོབ་”ཅེས་གངས།

ད་མེད་དེས་ཁོང་གིས་ངས་ས་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ང་ལ་གངས་པ་ཡིན་ཞེས་དཔང་པོ་ས་པས་ོང་ེར་དེའི་ས་མར་་པ་མང་
པོས་ཡེ་་ལ་དད་པ་ས། དེའི་ིར་ས་མར་་པ་མས་ཁོང་གི་ང་་ཡོང་བས་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་་བགས་་གསོལ་ཞེས་ས་པས་
ཁོང་ཉིན་གཉིས་དེར་བགས། ཁོང་གིས་བཀའ་གངས་པས་མི་ར་ལས་ཇེ་མང་བས་དད་པ་ེས་པ་དང༌། མི་དེ་ཚོས་ད་མེད་དེར་
“ད་ང་ཚོས་ོད་ི་གཏམ་ཁོ་ན་ཐོས་པས་དད་པ་མི་ེད་དེ། ང་ཚོ་རང་གིས་ཐོས་པའི་ེན་ིས་ཁོང་ནི་དངོས་གནས་འཇིག་ེན་ི་བས་མགོན་
ཡིན་པར་ཤེས་སོ་”ཞེས་བཤད།



ཡོ་ཧ་ནན། : - :

དཔོན་རིགས་ཤིག་གི་འི་ནད་གསོས་པ།
ཉིན་གཉིས་དེའི་ེས་་ཁོང་ལ་དེ་ནས་ག་ལིལ་ལ་་ཕེབས། ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ཡེ་་ཉིད་ིས་ཕ་ལ་ན་ང་ོན་པ་ལ་

བར་ི་མེད་དོ་ཞེས་གངས། ག་ལིལ་པ་ཚོ་པེ་སག་གི་ས་ཆེན་བས་་ཡེ་་ཤ་ལེམ་ལ་སོང་ནས་ཁོང་གིས་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་བའི་
དོན་ཐམས་ཅད་མཐོང་བས། ཡེ་་ག་ལིལ་ལ་་ོན་བས་ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་དགའ་བ་ས། ཡེ་་ཡང་བར་ག་ལིལ་ལ་ི་ཀ་་
ཟེར་བའི་ོང་ཚོར་ཕེབས། ར་ཁོང་གིས་གནས་དེར་་ན་ཆང་་འར་བར་མཛད། ག་ལིལ་ལ་་ལ་པོའི་དཔོན་རིགས་ཤིག་གི་་ཀ་
ཕར་ན་མ་ོང་ེར་་ན་ཡོད། དཔོན་རིགས་དེས་ཡེ་་ནི་ཡ་་་ལ་ནས་ག་ལིལ་་ཕེབས་པའི་གཏམ་ཐོས་པས་ཁོང་གི་ང་་ིན།
ཁོའི་་འཆི་བ་ལ་ག་པས་ཡེ་་ཀ་ཕར་ན་མ་་མར་ཕེབས་ནས་འི་ནད་གསོ་བར་མཛད་པའི་ིར་་བ་ལ། ཡེ་ས་མི་དེར་“གལ་ཏེ་
ེད་མས་ིས་གས་དང་ངོ་མཚར་བའི་དོན་མས་མ་མཐོང་ན་དད་པ་མི་ེད་”ཅེས་གངས། ལན་་ལ་པོའི་དཔོན་རིགས་དེས་“་
ཞབས་ལགས། ངའི་་མ་འཆི་གོང་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་”ཞེས་ས། ཡེ་ས་“སོང་ལ་ེད་ི་་གསོན་ནོ་”ཞེས་གངས། དཔོན་པོ་
དེས་ཡེ་ས་གངས་པའི་བཀའ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཏེ་ིར་ལོག་སོང་བ་དང༌། ཁོང་ིར་ལོག་ས་དེའི་གཡོག་པོ་མས་ར་ཡོང་བ་དང་ཁོང་ག་
ནས་་གསོན་པའི་གཏམ་བཤད། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ནད་གསོ་བའི་་ཚོད་ིས་པ་ན་ཁོ་ཚོས་“ཁ་སང་ི་ོའི་་ཚོད་དང་པོར་ཙམ་ལ་ཚ་བ་
འཇགས་”ཞེས་བཤད། དེ་ནས་ཡེ་ས་ེད་ི་་གསོན་ནོ་ཞེས་གངས་པའི་་ཚོད་དེ་རང་ལ་་གསོས་པར་ར་བ་ཕ་ཡིས་ཤེས་ཏེ། ཕ་
རང་ཉིད་དང་ིམ་མི་ཐམས་ཅད་ིས་ཡེ་་ལ་དད་པ་ས། འདི་ནི་ཡེ་་ཡ་་་ལ་ནས་ག་ལིལ་་ཕེབས་ནས་བན་པའི་ངོ་མཚར་བའི་
གས་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། །

ལེ་་པ།
ཞ་བོ་ཞིག་གསོས་པ།

5 དེའི་ེས་་ཡ་་་པའི་ས་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་དང༌། ཡེ་་ཡེ་་ཤ་ལེམ་ོང་ེར་ལ་ཡར་ཕེབས། ཡེ་་ཤ་ལེམ་ི་ག་ོའི་ར་
ིང་་ཞིག་ཡོད་པ་ཡ་་་པའི་ད་་པེ་ཐེས་་ཞེས་་བ་གཡབ་་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ནད་པ་དང༌། ལོང་བ་དང༌། ཞ་བོ་
དང༌། ཡན་ལག་བམས་པ་སོགས་མང་པོ་ཉལ་ཡོད་པ་ཡིན། མི་ཞིག་ཞ་བོ་ཆགས་ནས་ལོ་མ་་སོ་བད་སོང་བ་ཞིག་དེར་ཡོད། ཡེ་
ས་ཞ་བོ་དེ་ཉལ་ཡོད་པ་གཟིགས་ཏེ་ན་རིང་པོ་དེ་ར་གནས་པ་མེན་ནས་མི་དེར་“ེད་ག་པར་འར་འདོད་དམ་”ཞེས་གངས། ཞ་
བོ་དེས་ཁོང་ལ་“་ཞབས་ལགས། ་ོམ་བས་ང་ིང་ར་འག་པའི་མི་ང་ལ་མེད་པས། ང་ཡོང་ས་ངའི་ོན་ལ་གཞན་ཞིག་འི་ནང་་
འལ་ཟིན་”ཞེས་བཤད། ཡེ་ས་“ཡར་ལོངས་ལ་ཉལ་ི་ར་ཏེ་གོམ་པར་ོབ་དང་”ཞེས་གངས་མ་ཐག མི་དེ་ག་པར་ར་ནས།
རང་གི་ཉལ་ི་ར་ཏེ་ིར་སོང༌། ཉིན་དེ་ནི་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས། ཡ་་་པའི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ནད་གསོས་པར་ར་བའི་མི་
དེར་“དེ་རིང་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས་ིམས་ར་ོད་ིས་ཉལ་ི་འར་མི་ཆོག་”ཅེས་བཤད། མི་དེས་“ངའི་ནད་སེལ་མཁན་དེས་
ང་ལ་ཉལ་ི་ར་ཏེ་སོང་དང་ཞེས་གངས་པ་ཡིན་”ཞེས་བཤད་པས། ཁོ་ཚོས་“ཉལ་ི་ར་ཏེ་སོང་དང་ཞེས་ཟེར་བའི་མི་་ཡིན་”ཞེས་
ིས་ང༌། ནད་ལས་ཐར་བའི་མི་དེས་ཁོང་་ཡིན་པ་ངོ་མ་ཤེས། གནས་དེར་མི་ཚོགས་མང་བས་ཡེ་་ཕེབས་ཟིན་པའི་ིར་རོ། དེའི་
ེས་་ཡེ་ས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ལ་མི་དེ་གཟིགས་ནས་ཁོ་ལ་“ོས་དང༌། ེད་རང་ག་པར་ར་བས། ད་ནས་བང་ིག་ཉེས་མ་
ོས་ཤིག གལ་ཏེ་ས་ན་ེད་ལ་ག་བལ་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་འཕོག་ིད་”ཅེས་གངས། མི་དེ་ཕར་ིན་ནས་ཡ་་་པའི་དཔོན་རིགས་
ཚོར་རང་གི་ནད་སེལ་མཁན་དེ་ནི་ཡེ་་རེད་ཅེས་བཤད།

ཡོ་ཧ་ནན་ིས་ིས་པའི་འིན་བཟང་བས་ཡིག་་ཤོས་མས་ལ་གཤམ་ི་ཚིག་མེད། ཁ ་འོམས་པ་ག ་འོམས་པའི་་མཚན་ནི་བས་བས་་དཀོན་
མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་་འཛིང་ལ་མར་ཕེབས་ཏེ་་བམས་ནས། ནད་པ་་འི་ནང་་ོན་ལ་འལ་བ་དེའི་ནད་གང་ཡང་གསོ་བར་ར།



ཡོ་ཧ་ནན། : -

ཡེ་ས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་དེ་ར་མཛད་པས་ཡ་་་པའི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཁོང་ལ་གནོད་ེལ་བར་འགོ་བགས། འོན་
ང་ཡེ་ས་ཁོ་ཚོར་“ངའི་ཡབ་ིས་ད་འི་བར་་ཡང་འིན་ལས་མཛད་དེ། ངས་ང་འིན་ལས་བ་བཞིན་ཡོད་”ཅེས་གངས་པས།
ཡ་་་པའི་དཔོན་རིགས་ིས་དེ་བས་ང་ཁོང་གསོད་ཐབས་བཙལ། ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ཡེ་ས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོའི་ིམས་ལས་

འགལ་བ་མ་ཟད། དཀོན་མཆོག་ང་རང་གི་ཡབ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བས་ཁོང་རང་དཀོན་མཆོག་དང་གཅིག་ནང་བཞིན་མཛད་པའི་ིར་རོ། །
དཀོན་མཆོག་གི་ས་ི་དབང་ཆ།

ཡང་ཡེ་ས་“ངས་ེད་མས་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར། ས་ིས་ཡབ་ལ་མ་བེན་པར་ཅིའང་ེད་བ་མི་ིད། ཡབ་ིས་
གང་མཛད་པ་བཞིན་་ས་ིས་ང་མཛད། ཡབ་ིས་ཅི་མཛད་པ་དེ་མ་གཟིགས་པར་ས་ིས་ཅིའང་ེད་མི་ིད། གང་ལགས་ཟེར་
ན། ཡབ་ིས་ས་ལ་མས་པས་ཁོང་རང་གིས་གང་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ས་ལ་ོན་པ་མ་ཟད། དེ་ལས་ང་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་འིན་ལས་
ཁོང་ལ་ོན་པར་མཛད་དེ་ེད་ཚོ་ཡ་མཚན་ེད་པར་འར། ཡབ་ིས་ཇི་ར་གཤིན་པོ་མས་ོང་ཞིང་དེ་ཚོར་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་གནང་
བ་བཞིན། དེ་ར་ས་ིས་ང་་ལ་དེས་པ་དེར་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་གནང་ངོ༌། ཡབ་ཉིད་ིས་་ལའང་ིམས་གཅོད་མི་མཛད། དེ་
ཡོངས་་ས་ལ་གནང་བ་ཡིན་པས། མི་ཐམས་ཅད་ཡབ་ལ་བར་ི་་བ་ར། ས་ལ་ཡང་ཐམས་ཅད་ིས་བར་ི་་བར་འར།
ས་ལ་བར་ི་མི་་མཁན་དེས་ས་མངགས་མཁན་ཡབ་ལའང་བར་ི་མི་ས། ངས་ེད་མས་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར།
ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་ཅིང་ང་མངགས་མཁན་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་ེད་མཁན་ལ་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ཡོད་པ་དང༌། མི་དེ་མས་ིམས་
གཅོད་མི་ོང་བར་འཆི་བ་ནས་གསོན་པོར་ར་ཡོད་དོ་”ཞེས་གངས། ཡང་ཡེ་ས་“ངས་ེད་མས་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར།
ཚེ་མེད་པ་ནང་བཞིན་ི་མི་མས་ིས་དཀོན་མཆོག་གི་ས་ི་གང་ད་ཐོས་པའི་ས་ལ་འབབ་པར་འར་བ་མ་ཟད། ས་དེ་ད་་ཡིན།
ཡང་ད་དེ་ཐོས་པ་མས་གསོན་པར་འར། ཡབ་ཉིད་ཚེ་དཔག་་མེད་པའི་འང་ངས་ཡིན་པ་ར། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་ས་ལའང་
མི་མས་ལ་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་གནང་འི་དབང་ཆ་ིན་ནོ། ཡང་ཁོང་མིའི་རིགས་ི་་ཡིན་པས། ཡབ་ིས་ས་ལ་ལེགས་ཉེས་ི་
ིམས་གཅོད་ེད་པའི་དབང་ཆ་གནང་ངོ༌། ར་ཁང་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ས་ི་གང་ད་ཐོས་ནས་འཐོན་པའི་ས་ལ་འབབ་ཡོང་བ་
ལ་ེད་ཚོ་ཡ་མཚན་མ་ེད། ལས་བཟང་པོ་ས་པ་ཚོར་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ཐོབ་པའི་ིར་ར་གསོན་པར་འར་བ་དང༌། ལས་ངན་ས་
པ་ཚོ་ིམས་གཅད་ོང་བའི་ིར་ར་གསོན་པར་འར་རོ་”ཞེས་གངས།

ོན་པ་ཡེ་་ལ་དཔང་པོ་ས་པ།
ཡེ་ས་“ཡབ་ལ་མ་བེན་པར་ངས་ཅིའང་ེད་མི་ིད་དེ། ཡབ་ི་བཀའ་ཇི་ར་ཐོས་པ་བཞིན་་ིམས་གཅོད་ེད། དེའི་ིར་

ངའི་ིམས་ཆད་དེ་ང་པོ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ངས་རང་གི་བསམ་ལ་བཞིན་་མི་ེད་དེ། ང་མངགས་མཁན་ི་དགོངས་པ་བཞིན་་
ེད། གལ་ཏེ་ངས་རང་གིས་རང་ལ་དཔང་པོ་ས་ན། ངའི་དཔང་པོ་དེ་བདེན་པ་མ་ཡིན། འོན་ང་ང་ལ་དཔང་པོ་ེད་མཁན་གཞན་
ཞིག་ཡོད། ཡང་ཁོང་གིས་ང་ལ་དཔང་པོ་མཛད་པ་ངས་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཤེས། ེད་མས་ིས་ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ི་ང་་
བང་ཆེན་བཏང་བ་དང༌། ཡོ་ཧ་ནན་ིས་བདེན་པ་ལ་དཔང་པོ་ས། འོན་ང་ངས་ནི་མི་ཡིས་དཔང་པོ་ེད་པ་ལ་མི་ེན། ེད་ཚོར་ཐར་
པ་ཐོབ་པའི་ིར་ངས་དོན་འདི་ཚོ་བཤད། ཡོ་ཧ་ནན་ནི་མར་མེ་འབར་ཞིང་འོད་འོ་བ་་་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ེད་ཚོ་ནི་འོད་དེའི་ནང་
རེ་ཞིག་དགའ་ཞིང་མོས། འོན་ང་ང་ཡོ་ཧ་ནན་ི་དཔང་པོ་ལས་ཆེ་བར་ེན། ཡབ་ིས་ང་ལ་འིན་ལས་བ་་གནང་བ་དང་ངས་ེད་
བཞིན་པའི་འིན་ལས་དེ་ཉིད་ིས་ང་མངགས་མཁན་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་དཔང་པོ་ེད། ཡང་ང་མངགས་མཁན་ཡབ་དཀོན་མཆོག་
ཉིད་ིས་ང་ང་ལ་དཔང་པོ་མཛད། ོད་ཚོས་ཁོང་གི་གང་ད་ང་གཏན་ནས་མ་ཐོས། ཁོང་གི་་དིབས་ང་གཏན་ནས་མ་མཐོང༌།
ོད་ཚོས་ཁོང་གིས་མངགས་པ་དེ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པས། ཁོང་གི་བཀའ་ོད་ི་སེམས་་མི་གནས་”ཞེས་གངས། ཡེ་ས་“ོད་ཚོས་

གང་རབ་ནང་ལ་དཔག་་མེད་པའི་ཚེའི་ལམ་ཡོད་བསམས་ནས་དེ་འཚོལ་ཞིབ་ེད། དེ་ཉིད་ིས་ང་ལ་དཔང་པོ་ེད་ང༌། ོད་ཚོ་ལ་



ཡོ་ཧ་ནན། : - :

དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ཐོབ་པའི་ིར་ངའི་སར་ཡོང་བ་མི་མོས། ངས་མིའི་བར་ི་མི་འཚོལ། འོན་ང་ངས་ོད་ཚོ་ོགས་པ་དང༌།
ོད་ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་མི་བེ་བ་དེ་ངས་ཤེས། ང་ནི་ཡབ་ི་མཚན་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཏེ་ོད་ཚོས་ང་རང་དང་ལེན་མི་ེད། གཞན་
ཞིག་རང་གི་མིང་ཐོག་ནས་ཡོང་ན་ོད་ིས་མི་དེ་དང་ལེན་པར་། ོད་ཚོ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བོད་ར་ེད་པ་ལ་དགའ་ེ། དཀོན་
མཆོག་གཅིག་པོ་དང་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ལས་འང་བའི་བོད་ར་མ་བཙལ་ན། ོད་ཚོས་ཡིད་ཆེས་ཇི་ར་ེད། ངས་ཡབ་ི་ང་་ོད་ཚོ་
ལ་ོན་འགས་ེད་པར་འར་རོ་ཞེས་མ་སོམས་ཤིག ོད་ཚོར་ོན་འགས་ེད་མཁན་ནི་ོད་ཚོས་རེ་ོས་ས་སའི་ང་ོན་པ་མོ་ཤེ་རང་
ཡིན། གལ་ཏེ་ོད་ཚོ་མོ་ཤེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ས་པ་ཡིན་ན། ང་ལའང་ཡིད་ཆེས་ེད་པར་འར། ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་ངའི་ོར་ིས་
སོ། འོན་ང་ཁོང་གིས་གང་ིས་པར་ཡིད་ཆེས་མ་ས་ན། ངས་བཤད་པའི་གཏམ་ལ་ཡིད་ཆེས་ེད་པ་ཅི་ལ་ིད་”ཅེས་གངས་སོ། །

ལེ་ག་པ།
མི་་ོང་ཙམ་ི་བེས་ོགས་བསལ་བ།

6 དེའི་ེས་་ཡེ་་ག་ལིལ་མཚོའི་ཕར་ོགས་་ཕེབས། (ག་ལིལ་མཚོ་ནི་ཏི་པེར་་མཚོ་ཡང་ཟེར་) མི་ཚོགས་མང་པོས་ཁོང་གིས་ནད་
པ་ཚོ་ལ་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་བའི་དོན་མཐོང་བས་ཁོང་གི་ེས་་འངས། ཡེ་་རི་ཞིག་ལ་ཕེབས་ནས་རང་གི་ཉེ་གནས་དང་མཉམ་་དེར་
བགས། དེའི་ཚེ་པེ་སག་ཟེར་བའི་ཡ་་་པའི་ས་ཆེན་ེབས་པར་ཉེ་བ་ཡིན། ཡེ་ས་མི་ཚོགས་མང་པོ་ཁོང་གི་ང་་ཡོང་བཞིན་པ་
གཟིགས་ནས་ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ཕི་ལིབ་ལ་“ང་ཚོས་མི་འདི་ཚོས་ཟ་འི་བག་ལེབ་ག་ནས་ཉོ་བར་ིད་”ཅེས་གངས། ཁོང་གིས་ཅི་ར་
མཛད་་ཡིན་པ་མེན་ནས། ཕི་ལིབ་ལ་ཉམས་ཚོད་ལེན་པའི་ིར་དེ་ར་གངས། ལན་་ཕི་ལིབ་ིས་ཁོང་ལ་“དེ་ཎ་རིའི་དལ་ོར་
ཉིས་བའི་བག་ལེབ་མི་རེ་རེ་ལ་ང་ཟད་ཅིག་ཐོབ་ང་མི་འདང་”ཞེས་ས། ཁོང་གི་ཉེ་གནས་མས་ི་ནང་ནས་གཞན་གཅིག་སི་མོན་པེ་
ོ་ཡི་ན་ཨན་ི་ས་ཁོང་ལ་ “འདིར་ཡོད་པའི་་ཞིག་ལ་ནས་ེའི་བག་ལེབ་་དང་ཉ་ཤ་གཉིས་ཡོད་ང༌། མི་འདི་ཙམ་མང་པོ་ལ་ཅི་
ཕན་”ཞེས་བཤད། ཡེ་ས་“མི་དེ་ཚོ་ོད་་ག་དང་”ཞེས་གངས། ས་ཆ་དེར་་མང་པོ་ཡོད་དེ་མི་ཚོ་དེར་བད། མི་ཚོགས་དེར་ེས་
པ་་ོང་ཙམ་ཡོད། དེ་ནས་ཡེ་ས་བག་ལེབ་ག་་བམས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ིན་ཆེ་ས་པའི་ེས་ལ་ས་ལ་བད་ཡོད་པའི་
མི་མས་ལ་བག་ལེབ་དེ་བགོད་་བག ཉ་ཤ་དེ་ཚོ་ལས་ང་ཁོ་ཚོས་འདོད་པ་ཙམ་ལ་བགོད་་བག མི་ཚང་མས་བཟས་ནས་འངས་
པར་ར་ཏེ་ཡེ་ས་ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་མས་ལ་“ད་ཅིའང་ད་ཟོས་མི་འོ་བའི་ིར་ཟས་ག་ས་དང་”ཞེས་གངས་པས། ཁོ་ཚོས་
བས་ཏེ་མི་ཚོས་བཟས་པའི་ནས་ེའི་བག་ལེབ་་པོ་ལས་ས་པའི་ཆག་མ་ིས་ེ་པོ་བ་གཉིས་བཀང༌། མི་ཚོགས་ིས་ཡེ་ས་མཛད་
པའི་ངོ་མཚར་བའི་གས་དེ་མཐོང་བས་“འདི་ནི་དངོས་གནས་འཇིག་ེན་ལ་ཕེབས་་ཡོད་པའི་ང་ོན་པ་དེ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། ཡེ་ས་
ཁོ་ཚོས་ཁོང་རང་བང་ནས་བཙན་ཡོད་ིས་ལ་པོར་བོ་ིས་ཡོད་པ་མེན་ནས་གཅིག་ར་རི་ལ་ར་ཕེབས།

མཚོ་ེང་ལ་ཞབས་ིས་བཅགས་པ།
དགོང་ོ་ེབས་ས་ཡེ་འི་ཉེ་གནས་མས་མཚོའི་འམ་ལ་མར་སོང་ས། ་ཞིག་ལ་གས་ནས་མཚོའི་ཕར་ོགས་་ཀ་

ཕར་ན་མ་་འོ་བར་བམས། ན་བ་ང་ཡེ་་ཁོ་ཚོའི་ར་ད་ང་མ་ོན། ང་ཆེན་པོ་ཞིག་ལངས་བས་མཚོའི་་བས་ག་་
འར་བ་དང༌། ཉེ་གནས་ཚོས་་བ་བབ་ནས་་དེ་ི་ལེ་་ག་ཙམ་ེབས་བས་ཁོ་ཚོས་ཡེ་་མཚོའི་ེང་ལ་ཞབས་བཅགས་ཏེ་་
དང་ཉེ་བར་ཕེབས་པ་མཐོང་བས་ཁོ་ཚོ་ཤིན་་འཇིགས། འོན་ང་ཡེ་ས་“ང་རང་ཡིན་པས་མ་ཞེད་ཅིག་”ཅེས་གངས་པས། ཁོ་ཚོ་
འའི་ནང་་ཁོང་བས་འདོད་དེ། དེ་མ་ཐག་་གང་་འོ་བའི་གནས་་་ེབས།

ས་དེར་དེ་ཎ་རི་གཅིག་ནི་ཉིན་གཅིག་གི་་ཆ་ཡོད་པ་ཡིན།
གྷི་རིག་ཡིག་གི་གནའ་བོའི་བས་ཡིག་ལ་ ཡང་ན་ ས་ཊ་དི་་ཞེས་ཟེར། ས་ཊ་དི་་གཅིག་ལ་ ི་ཡོད།



ཡོ་ཧ་ནན། : -

དེའི་ི་ཉིན་ག་ལིལ་མཚོའི་ཕ་རོལ་་བད་ཡོད་པའི་མི་ཚོགས་ིས་་གཅིག་མ་གཏོགས་པར་གཞན་མེད་པ་དང༌། ་དེ་ལ་ཡེ་་མ་
ཕེབས་པར་ཉེ་གནས་ཚོ་གཅིག་པོར་སོང་ཟིན་པར་ཤེས། ཏི་པེར་་ཞེས་པའི་ོང་ེར་ནས་་གཞན་དག་མས་ཡེ་ས་བཀའ་ིན་ཆེ་ས་
ནས་ཁོ་ཚོས་བག་ལེབ་བཟས་སའི་གནས་དང་ཉེ་བར་ེབས། མི་ཚོགས་ིས་ཡེ་་ཡང་མ་མཐོང༌། ཉེ་གནས་མས་ང་མ་མཐོང་བས།
་དེ་ཚོར་ཞོན་པ་དང༌། ཡེ་་འཚོལ་བའི་ིར་ཀ་ཕར་ན་མ་ལ་ིན།

ཚེའི་བག་ལེབ་ི་ོར།
མཚོའི་ཕར་ོགས་་ཁོང་མཇལ་བས་ཁོ་ཚོས་“རབ་བི། ེད་འདིར་ནམ་ཕེབས་པ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། ལན་་ཡེ་ས་“ངས་

ོད་ཚོར་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར། ོད་མས་ང་འཚོལ་དོན་ནི་གས་མས་མཐོང་བས་མ་ཡིན་པར་བག་ལེབ་བཟས་ནས་འངས་པའི་
ིར་རོ། ཟས་མི་ག་པ་དེ་ལ་འབད་ོལ་མ་ེད་ིས། དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་གནང་བའི་ཟས་དེ་ལ་འབད་ོལ་ིས་ཤིག ང་མིའི་རིགས་
ི་་ཡིས་ེད་ཚོ་ལ་ཟས་དེ་ེར་བར་། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཡབ་དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ི་་ལ་ཁོང་གི་ག་ཐེལ་བོན་ཡོད་པ་
ཡིན་”ཞེས་གངས། ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་“དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོར་བ་དགོས་པའི་ལས་མས་བ་པའི་ིར་ང་ཚོས་ཅི་ེད་དགོས་”ཞེས་
ས་པ་དང༌། ཡེ་ས་ཁོ་ཚོར་“དཀོན་མཆོག་གིས་བཏང་གནང་བ་དེ་ལ་དད་པ་ེད་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བ་དགོས་པའི་ལས་དེ་ཡིན་
ནོ་”ཞེས་གངས། ཁོ་ཚོས་“འོ་ན་ང་ཚོས་དེ་མཐོང་ནས་ེད་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ིར་ེད་ིས་ངོ་མཚར་བའི་གས་གང་ཞིག་མཛད་པར་།
ེད་ིས་ལས་ཅི་ཞིག་མཛད། ང་ཚོའི་ཕ་མེས་ིས་འོག་ོང་ལ་མན་་ཟེར་བའི་ཁ་ཟས་བཟས། མདོ་ལས་ིས་ཡོད་པ་ར་ཁོང་གིས་
ཁོ་ཚོར་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་བག་ལེབ་ཟས་་གནང་”ཞེས་བཤད། ཡེ་ས་ཁོ་ཚོར་“ངས་ེད་མས་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་
ཟེར་ར། ང་ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ེད་མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་བག་ལེབ་གནང་མཁན་མ་ཡིན། ངའི་ཡབ་ིས་ེད་ཚོར་ཞིང་
ཁམས་ནས་བདེན་པའི་བག་ལེབ་གནང་མཁན་དེ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གི་བག་ལེབ་དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབ་ེ་འཇིག་ེན་
ལ་ཚེ་གནང་མཁན་དེ་ཡིན་”ཞེས་གངས།

ཁོ་ཚོས་“་ཞབས་ལགས། ས་ན་་དེ་་འི་བག་ལེབ་ང་ཚོ་ལ་གནང་རོགས་”ཞེས་ས་པ་དང༌། ཡེ་ས་“ང་ནི་ཚེའི་
བག་ལེབ་དེ་ཡིན་ནོ། ངའི་ར་ཡོང་མཁན་དེ་མི་ོགས། ང་ལ་དད་པ་ེད་མཁན་དེ་ནམ་ཡང་མི་ོམ། འོན་ང་ངས་ར་བཤད་པ་
བཞིན་་ོད་མས་ིས་ང་མཐོང་ཡང་ང་ལ་ད་ང་དད་པ་མི་ེད། ཡབ་ིས་ང་ལ་གནང་བ་ཐམས་ཅད་ངའི་ར་ཡོང་ངེས་ཡིན། ་
ངའི་ར་ཡོང་ན་ཡང་དེ་ངས་ནམ་ཡང་བད་པར་མི་། ང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབ་དོན་ནི་ང་རང་གི་བསམ་པ་བ་་མ་ཡིན་
ཏེ། ང་མངགས་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་བཞིན་་བ་པའི་ིར་ཡིན། ང་མངགས་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་
ན། ཁོང་གིས་ང་ལ་གནང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གཅིག་ང་མ་བག་པར། དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ས་ི་ཐ་མའི་ཉིན་མོར་ོང་དགོས་པ་དེ་ཡིན།
ས་ང་ས་མཇལ་ནས་ཁོང་ལ་དད་པ་ས་ན་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ཐོབ་ེ་ས་ི་ཐ་མའི་ཉིན་ལ་ངས་དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་གཤིན་པོའི་ོད་

ནས་ོང་བར་། དེ་ནི་ངའི་ཡབ་ི་དགོངས་པ་ཡིན་”ཞེས་གངས་སོ། །
ཡེ་ས་ང་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབ་པའི་བག་ལེབ་ཡིན་ཞེས་གངས་པས་ཡ་་་པས་མ་རངས་པའི་གཏམ་ེད་

བཞིན་ཡོད་དེ། “ཡེ་་ཁོ་ཡོ་སེབ་ི་་མ་ཡིན་ནམ། ཁོའི་ཕ་མ་ང་ཚོས་ངོ་མི་ཤེས་སམ། ད་་ཁོས་ང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་
ནས་བབ་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ཇི་ར་ཡིན་”ཞེས་བཤད། དེའི་ལན་་ཡེ་ས་“ོད་ཚོའི་ོད་་མ་རངས་པའི་གཏམ་མ་ཤོད། ང་
མངགས་མཁན་ཡབ་ིས་མི་འེན་པར་་ཡང་ངའི་ར་ཡོང་མི་ིད། ཡང་ངས་ས་ི་ཐ་མའི་ཉིན་ལ་མི་དེ་གཤིན་པོའི་ོད་ནས་ོང་བར་
། ང་ོན་པའི་མདོ་ལས། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ལ་ོབ་པར་མཛད་པར་འར་ཞེས་ིས་ཡོད། ཡབ་ི་བཀའ་ལ་ཉན་

ཐེགས་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ་ ཨང་ དང༌། གང་མར་ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས།



ཡོ་ཧ་ནན། : -

ཅིང་ཁོང་ལས་ངས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ངའི་ར་ཡོང༌། མི་ས་ང་ཡབ་མཐོང་ོང་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་
གི་ང་ནས་ཡོང་བ་དེས་མ་གཏོགས་ས་ང་ཡབ་མཐོང་མ་ོང༌། ངས་ོད་མས་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར། ང་ལ་དད་པ་ེད་
མཁན་དེ་ལ་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ཡོད་དོ། ང་ནི་ཚེའི་བག་ལེབ་ཡིན་ནོ། ོད་ཚོའི་མེས་པོས་འོག་ོང་ལ་མན་་ཟེར་བའི་ཁ་ཟས་
བཟས་ང་ཤི འོན་ང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབ་པའི་བག་ལེབ་དེ་འདི་་་ཡིན། མི་ཞིག་གིས་དེ་ལས་བཟས་ན་འཆི་མི་
ིད། ང་ནི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབ་པའི་ཚེ་དཔག་་མེད་པའི་བག་ལེབ་ཡིན། མི་ས་ང་བག་ལེབ་འདི་ལས་བཟས་ན་ས་གཏན་་
གསོན་པར་འར། ཡང་འཇིག་ེན་གསོན་པར་་བའི་ིར་ངས་ིན་པར་་བའི་བག་ལེབ་དེ་ནི་ངའི་ཤ་ཡིན་”ཞེས་གངས།

དེའི་ིར་ཡ་་་པས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ོད་ེང་ས་ཏེ་“མི་འདིས་ཁོའི་ཤ་ང་ཚོར་ཟས་་ེར་བ་དེ་ཅི་ལ་ིད་”ཅེས་བཤད་
པས། ཡེ་ས་“ངས་ོད་མས་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར། གལ་ཏེ་ོད་ཚོས་མིའི་རིགས་ི་འི་ཤ་དེ་མ་བཟས་ཤིང༌། ག་ཡང་
མ་བངས་ན། ོད་ཚོར་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་མེད་དོ། ངའི་ཤ་ཟ་ཞིང་ངའི་ག་འང་མཁན་ལ་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ཡོད་དེ། ས་ི་
ཐ་མའི་ཉིན་ལ་ངས་ཁོ་ཚོ་གཤིན་པོའི་ོད་ནས་ོང་བར་། ངའི་ཤ་ནི་བདེན་པའི་ཟས་ཡིན་ཞིང༌། ངའི་ག་བདེན་པའི་བང་བ་ཡིན་ནོ།
ངའི་ཤ་ཟ་ཞིང་ངའི་ག་འང་མཁན་མས་ང་དང་འོགས་ཏེ་གནས་ཡོད། ང་ཡང་ཁོ་མས་དང་འོགས་ཏེ་གནས་སོ། གཏན་ནས་

གསོན་པའི་ཡབ་ིས་ང་མངགས་པ་ཡིན་ཏེ། ང་ཡབ་ལ་བེན་ཏེ་གསོན་པ་བཞིན། དེ་ར་ང་ཟ་མཁན་ནི་ང་ལ་བེན་ཏེ་གསོན་པར་འར།
འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབ་པའི་བག་ལེབ་ཡིན། བཟས་པ་དང་ཐ་མར་ཤི་བའི་ོད་ི་མེས་པོའི་བག་ལེབ་དང་མི་འ།

བག་ལེབ་འདི་ཟ་མཁན་གཏན་་གསོན་པར་འར་རོ་”ཞེས་གངས། ཁོང་གིས་དོན་འདི་ཚོ་ཀ་ཕར་ན་མ་ལ་ཡོད་པའི་ཡ་་་པའི་འ་
ཁང་ནང་་ཆོས་ོན་ས་གངས་སོ། །

ེས་་འང་མཁན་མང་པོས་ིར་ལོག་པ།
ཁོང་གི་ེས་་འང་མཁན་ི་ནང་ནས་མང་པོས་དེ་ཐོས་ནས་“གང་འདི་ཁག་པོ་ཡིན་པས་ས་ཁས་ལེན་བ་”ཅེས་བཤད།

འོན་ང་ཡེ་ས་ེས་་འང་མཁན་མས་མ་རངས་པའི་གཏམ་ཤོད་བཞིན་པ་མེན་ནས་ཁོ་ཚོར་“ངས་བཤད་པ་དེས་ོད་ི་དད་པ་
ཉམས་་འག་གམ། ོད་མས་ིས་མིའི་རིགས་ི་་ར་ཡོད་པའི་གནས་་ལོག་འོ་བར་མཐོང་ན་ཅི་བསམ་ཡོང༌། མི་མས་
ལ་ཚེ་གནང་མཁན་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་གས་ཉིད་ཡིན་ཏེ་མི་མས་ི་འབད་ོལ་ཕན་མེད་དོ། ངས་ེད་ཚོར་བཤད་པའི་གཏམ་དེ་ནི་
ཚེ་དང་གས་ཉིད་ཡིན། འོན་ང་ོད་ཚོའི་ནང་ནས་ཁ་ཅིག་གིས་དད་པ་མི་ེད་”ཅེས་གངས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཡེ་ས་ཐོག་མ་
ནས་དད་པ་མི་ེད་པ་མས་དང༌། ཁོང་རང་དའི་དབང་་གཏོང་མཁན་་ཡིན་པ་མེན། ཡང་ཁོང་གིས་“དེའི་ིར་ངས་ོད་མས་
ལ་ངའི་ཡབ་ིས་མི་གནང་བར་་ཡང་ངའི་ར་ཡོང་མི་ིད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་”ཞེས་གངས།

དེའི་ིར་ཁོང་གི་ེས་་འང་མཁན་མས་ལས་མི་མང་པོ་ིར་ལོག་ནས་ཁོང་དང་མ་འོགས། དེའི་ེན་ིས་ཡེ་ས་ཉེ་
གནས་བ་གཉིས་པོ་ལ་“ད་ེད་ཚོ་ཡང་ཕར་འོ་འདོད་དམ་”ཞེས་བཀའ་འི་གནང༌། སི་མོན་པེ་ོས་“གཙོ་བོ་ལགས། ང་ཚོ་འི་ང་
་འོ་བར་། ེད་ལ་དཔག་་མེད་པའི་ཚེའི་གང་ཡོད། ང་ཚོས་དད་པ་ས་ཤིང་ེད་ཉིད་དཀོན་མཆོག་གི་ང་ནས་ཕེབས་པའི་ེས་
་དམ་པ་དེ་ཡིན་པར་ཤེས་”ཞེས་ཟེར། ཡེ་ས་“ངས་ོད་བ་གཉིས་པོ་བདམས་པ་མ་ཡིན་ནམ། འོན་ང་ོད་ཚོའི་ནང་ནས་གཅིག་ནི་
བད་ཅིག་ཡིན་”ཞེས་གངས། ཁོང་གིས་གངས་པའི་དོན་ནི་སི་མོན་དི་སི་ཀར་རེའི་་་་ཡིན། མི་འདི་ནི་བ་གཉིས་པོའི་ནང་ནས་
གཅིག་ཡིན་ང་ེས་མ་ཡེ་་དའི་དབང་་གཏོང་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ། །

ང་ོན་པ་ཡེ་ཤ་་ཡིས་ིས་པའི་མདོ་ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས།



ཡོ་ཧ་ནན། : -

ལེ་བན་པ།
ིལ་འི་ས་ཆེན་་ཕེབས་པ།

7 དེའི་ེས་ལ་ཡེ་་ག་ལིལ་ལ་ི་གནས་སོ་སོར་ཕེབས། ཁོང་ཡ་་་ལ་་དེ་ར་ཕེབས་མི་མཉེས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཡ་་་
པའི་དཔོན་རིགས་མས་ིས་ཁོང་དོང་བའི་གོ་བས་བཙལ་ི་ཡོད་པའི་ིར་རོ། དེའི་ཚེ་ཡ་་་པའི་ིལ་འི་ས་ཆེན་ཉེ་བར་ེབས་
པས། ཁོང་གི་་བོ་མས་ིས་ཁོང་ལ་“ད་ེད་ི་ེས་་འང་མཁན་མས་ིས་ེད་ིས་ེད་པའི་ལས་མས་མཐོང་བའི་ིར། ས་
ཆ་འདི་དང་འལ་ནས་ཡ་་་ལ་་སོང་དང༌། མི་ས་ང་ན་གས་ཅན་་འར་འདོད་ན་དོན་གང་ཡང་ོག་་མི་ེད། གལ་ཏེ་
ེད་ིས་ལས་འདི་མས་མཛད་ན། འཇིག་ེན་ལ་མངོན་པར་མཛོད་”ཅེས་ས། ཁོང་གི་་བོ་མས་ིས་ང་ཁོང་ལ་དད་པ་མ་ས་པས་
སོ། དེའི་ིར་ཡེ་ས་ཁོ་ཚོར་“ོད་ལ་ན་་གོ་བས་ཡོད་ང༌། ངའི་ས་ལ་ད་ང་མ་བབ། འཇིག་ེན་ི་མི་ཚོས་ོད་ཚོར་ང་བའི་
་མཚན་ཅི་ཡང་མེད། འོན་ང་ངས་ཁོ་ཚོས་ེད་པའི་ལས་ངན་པ་ཡིན་པར་དཔང་པོ་ེད་པས་ང་ལ་ང༌། ོད་ཚོ་ས་ཆེན་ལ་སོང་ཞིག
ངའི་ས་ལ་ད་ང་མ་བབ་པས། ང་ནི་ས་ཆེན་འདི་ལ་ད་་མི་འོ་”ཞེས་གངས་ནས་ ག་ལིལ་ལ་་གནས། འོན་ང་ཁོང་གི་་
བོ་མས་ས་ཆེན་དེ་ལ་སོང་བའི་ེས་་ཁོང་ཡང་མངོན་མ་་མ་ཕེབས་པར་གསང་བས་ིས་དེར་ཕེབས། ཡ་་་པའི་དཔོན་རིགས་
ཚོས་ས་ཆེན་གཏོང་སར་ཁོང་བཙལ་ཏེ་“ཁོ་གང་་ཡོད་”ཅེས་བཤད། མི་ཚོགས་ི་ནང་ཁོང་གི་ོར་ལ་བ་བ་་་བའི་གཏམ་མང་པོ་
ང་ེ། ཁ་ཅིག་གིས་“ཁོང་མི་བཟང་པོ་ཡིན་”ཞེས་བཤད་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་གིས་“དེ་ར་མ་ཡིན། མི་མང་པོར་མགོ་ོར་གཏོང་མཁན་ཞིག་
ཡིན་”ཞེས་བཤད། འོན་ང་ཡ་་་པའི་དཔོན་རིགས་ལ་འཇིགས་པས་ས་ང་མངོན་མ་ི་ོ་ནས་ཁོང་གི་ོར་གཏམ་མ་ས།

དེ་ནས་ས་ཆེན་ི་ེད་ཙམ་ལ་ཡེ་་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ོ་རར་ཕེབས་ནས་ཆོས་བན་འགོ་བགས། དེར་ཡ་་་པའི་དཔོན་
རིགས་ཡ་མཚན་ེས་ནས་“མི་འདིས་ཆོས་ནམ་ཡང་མ་བབས་ང༌། ཅི་ར་ཆོས་ལ་མཁས་པར་ར་བ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། ལན་་ཡེ་
ས་“ངའི་བན་པ་འདི་ནི་ང་རང་གི་བན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ང་མངགས་མཁན་དཀོན་མཆོག་ནས་ང་བ་ཡིན། ་ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་
གས་དགོངས་བཞིན་་བ་པར་ཆོད་སེམས་བགས་ན། བན་པ་འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་ནས་ང་ངམ། ཡང་ན་ངས་རང་ཐོག་ནས་བཤད་
པ་ཡིན་ཤེས་པར་འར། རང་ལ་བེན་ནས་གཏམ་བཤད་པ་ནི་རང་གི་གས་པ་གཉེར། འོན་ང་རང་གཏོང་མཁན་ི་གས་པ་གཉེར་
བ་དེ་ནི་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ནང་ལ་བཅོས་མ་ཅི་ཡང་མེད། ང་ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ོད་མས་ལ་བཀའ་ིམས་གནང་བ་མ་ཡིན་ནམ།
ོད་ཚོའི་ནང་ནས་མི་གཅིག་ང་བཀའ་ིམས་མི་ང༌། ོད་མས་ིས་ང་གསོད་པའི་གོ་བས་འཚོལ་བ་ཅིའི་ིར་ཡིན་”ཞེས་གངས་པ་
དང༌། ལན་་མི་ཚོགས་ིས་“ོད་ལ་འེ་ཞིག་གས་འག ས་ོད་གསོད་པར་འབད་བཞིན་ཡོད་”ཅེས་བཤད། ཡེ་ས་“ངས་
ངོ་མཚར་བའི་ལས་ཤིག་ས་པས་ོད་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་ེས། ང་ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ོད་ཚོར་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་ཞལ་
ཆད་དེ་ང་བའི་གས་ག་པའི་བཀའ་ིམས་གནང་ཡོད་པས། ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ལའང་ོད་ཚོས་རང་གི་་ལ་གས་དེ་ག་པའི་གས་
ོལ་ང༌། (འོན་ང་དོན་དམ་་གས་ོལ་དེ་ནི་མོ་ཤེ་རང་ནས་མ་ང༌། མེས་པོའི་ས་ནས་ང་) ད་མོ་ཤེའི་བཀའ་ིམས་དང་མི་
འགལ་བའི་ིར་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ལ་མི་ཞིག་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་དེ་ང་བའི་གས་ལེན་ན། ངས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་
ལ་མི་ཞིག་གི་ས་ཡོངས་་གསོ་བར་ས་པས་ོད་ཚོ་ང་ལ་ོས་སམ། ངོ་ལ་བས་ཏེ་ིམས་གཅོད་མ་ོས། ཡང་དག་པའི་ོ་ནས་
ིམས་གཅོད་ོས་ཤིག་”ཅེས་གངས།

ོན་པ་ཡེ་་ནི་བས་མགོན་་ཤི་ཀ་ཡིན་མིན་ི་ོར།
དེའི་ིར་ཡེ་་ཤ་ལེམ་པ་ཁ་ཅིག་གིས་“དཔོན་རིགས་ཚོས་གསོད་ཐབས་ེད་པའི་མི་འདི་མ་ཡིན་ནམ། ད་ོས་དང༌། ཁོང་

གིས་མངོན་མ་་གཏམ་གངས་བཞིན་པ་ལ་ཁོ་ཚོས་ཅི་ཡང་མི་ཟེར། དཔོན་རིགས་ཚོས་མི་འདི་བས་མགོན་་ཤི་ཀ་ཡིན་པ་དངོས་གནས་

གས་འདི་ནི་ཕོ་མཚན་ི་མན་གས་གཅོད་པ་ཡིན།



ཡོ་ཧ་ནན། : -

ཤེས་སམ། ང་ཚོར་མི་འདི་གང་ནས་ང་བ་ས་ཡོད། འོན་ང་བས་མགོན་་ཤི་ཀ་འོན་པའི་ཚེ་ཁོང་གང་ནས་འང་ས་ང་མི་
ཤེས་”ཞེས་ཟེར། མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ོ་རར་ཆོས་བན་པའི་བས་ཡེ་ས་གང་ད་ཆེན་པོས་“ེད་ཚོས་ང་རང་་ཡིན་པ་དང་གང་
ནས་ང་བའང་ཤེས། ངས་རང་ཉིད་ལ་བེན་ནས་མ་ཡོང༌། ང་མངགས་མཁན་དཀོན་མཆོག་ཉིད་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། ེད་ཚོས་ཁོང་ངོ་མི་ཤེས་
ང༌། ངས་ཁོང་ངོ་ཤེས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ཁོང་ནས་ང་ེ། ཁོང་གིས་ང་མངགས་པ་ཡིན་”ཞེས་གངས་པས། ཁོ་
ཚོས་ཡེ་་འཛིན་བང་བར་བཙལ་ཡང༌། ཁོང་གི་ས་ལ་ད་ང་མ་ེབས་པས་མི་ས་ང་ཁོང་ལ་ལག་པ་མ་རེག འོན་ང་མི་ཚོགས་ི་
ནང་ནས་མི་མང་པོས་ཡེ་་ལ་དད་པ་ས་ནས་“བས་མགོན་་ཤི་ཀ་འོན་པའི་ཚེ་མི་འདིས་བན་པའི་གས་ལས་མང་པོ་ོན་པར་འར་
རམ་”ཞེས་ཟེར།

་་ཤི་པ་མས་ིས་མི་ཚོགས་ིས་ཁོང་གི་ོར་ལ་བ་བ་་་བ་ཐོས་ནས། ཡ་་་པའི་་ཆེན་དང་་་ཤི་པ་ཚོས་ཁོང་
འཛིན་པའི་ཆེད་་མཆོད་ཁང་གི་ང་དམག་བཏང༌། ཡེ་ས་“ང་ད་ང་ོད་ཚོ་དང་མཉམ་་ས་ང་་ཞིག་ོད་པར་འར། དེ་ནས་
ང་མངགས་མཁན་ི་ང་་འོ ས་དེར་ོད་ཚོས་ང་བཙལ་ཡང་མི་ེད། ང་གང་་ཡོད་པའི་སར་ོད་ཚོ་ཡོང་མི་བ་”ཅེས་གངས།
ཡ་་་པའི་དཔོན་རིགས་ིས་ཕན་ན་བར་“མི་འདི་ང་ཚོས་མི་ེད་པའི་ས་ཆ་གང་་འོ་ི་ཡོད། ཁོ་རང་ི་ལ་ལ་ིན་ནས་ི་པ་ཚོར་

ཆོས་ོན་ནམ། ོད་ཚོས་ང་བཙལ་ཡང་མི་ེད་ཅིང༌། ང་གང་་ཡོད་པའི་སར་ོད་ཚོ་ཡོང་མི་བ་ཅེས་བཤད་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་”ཞེས་
ཟེར།

ཚེ་ོག་གི་་དང་ན་པའི་གཙང་པོའི་ོར།
དེ་ནས་ས་ཆེན་ི་མཐའ་མ་ཡིན་ཏེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པའི་ཉིན་ལ་ཡེ་་བཞེངས་ནས་གང་ད་ཆེན་པོས་“མི་་ོམ་ཡང་དེ་ངའི་

མན་་ཤོག་ལ་འང་ཞིག ས་ང་ལ་དད་པ་ེད་ང༌། གང་རབ་ིས་མི་དེའི་ོར་གངས་པ་ར། མི་དེ་ལས་ཚེ་ོག་གི་་
དང་ན་པའི་གཙང་པོ་མས་འབབ་ཡོང་”ཞེས་གངས་པའི་དོན་ནི། ཡེ་་ལ་དད་པ་ེད་མཁན་ཚོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་གས་ཉིད་
འཐོབ་་ཡིན་པ་དེ་ཡིན། ཡེ་་ད་ང་གཟི་བིད་མ་འཕག་པས་དམ་པའི་གས་ཉིད་ད་ང་མ་གནང་བའི་ིར་རོ། །

ཁོང་གིས་གངས་པ་དེ་ཐོས་ནས་མི་ཚོགས་ི་ནང་ནས་ལ་ལས་“མི་འདི་ང་ོན་པ་ཞེས་པ་དེ་དངོས་གནས་ཡིན་”ཞེས་བཤད་པ་
དང༌། ལ་ལས་“ཁོང་བས་མགོན་་ཤི་ཀ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། འོན་ང་ཁ་ཅིག་གིས་“ག་ལིལ་ལ་ནས་་ཤི་ཀ་འང་ངམ། གང་
རབ་ི་ནང་བས་མགོན་་ཤི་ཀ་ནི་ལ་པོ་་བིད་ི་གང་ད་དང༌། ་བིད་ི་ཕ་ལ་བེད་ལེ་ཧེམ་ནས་འང་བར་འར་ཞེས་གངས་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་བཤད། དེ་ར་མི་ཚོགས་ི་ནང་ན་ཁོང་གི་ོར་ལ་་ལ་མི་མན་པ་ང༌། ཁོ་ཚོའི་ནང་ནས་ཁ་ཅིག་གིས་
ཁོང་འཛིན་གང་ེད་པར་འདོད་ནའང༌། ས་ང་ཁོང་ལ་ལག་པ་མ་རེག

ད་ིད་མས་ིས་ོན་པ་ཡེ་ར་དད་པ་མ་ས་པ།
དེར་མཆོད་ཁང་གི་ང་དམག་ཚོ་ཡ་་་པའི་་ཆེན་དང་་་ཤི་པ་ཚོའི་ང་་ིར་ཡོང་བ་དང༌། ཁོ་ཚོས་“ོད་ཚོ་ཅིའི་ིར་མི་དེ་

ིད་མ་ཡོང་ངམ་”ཞེས་ིས་པ་དང༌། མཆོད་ཁང་གི་ང་དམག་ཚོས་“མི་ས་ང་དེ་ར་ཆོས་གངས་མ་ོང་”ཞེས་ལན་བཏབ། ་
་ཤི་པ་ཚོས་“ཁོས་ོད་ཚོར་ཡང་མགོ་ོར་བཏང་ངམ། ད་ིད་པ་ཚོའམ་་་ཤི་པ་ལས་་ཞིག་གིས་དེ་ལ་དད་པ་ས་སམ། འོན་
ང་ཆོས་ིམས་མི་ཤེས་པའི་མི་ཚོགས་འདི་དཀོན་མཆོག་དང་ལ་བའོ་”ཞེས་བཤད། ་་ཤི་ོགས་ཁག་ནང་ནས་ི་ཀོ་དེམ་་བའི་མི་
ཞིག་ར་ཡེ་་མཇལ་་ིན་པ་དེས་ཁོ་ཚོར་ “ང་ཚོས་ིམས་གང་ར་མིས་ཅི་ཞིག་ས་པ་མ་གོ་བར་དང་མ་ཤེས་གོང་མི་ལ་ིམས་གཏོང་
ཆོག་གམ་”ཞེས་ིས་པ་དང༌། ཁོ་ཚོས་“ོད་ང་ག་ལིལ་པ་ཡིན་ནམ། གང་རབ་ལ་འཚོལ་ཞིབ་ོས་ཤིག ག་ལིལ་ལ་ནས་ང་ོན་
པ་་ཡང་མི་འང་”ཞེས་ལན་བཏབ་བོ། །

ི་པ་ཟེར་ན་གྷི་རིག་མི་རིགས་རང་ཡིན་པ་མ་ཟད། གྷི་རིག་མི་རིགས་མ་ཡིན་པའི་གྷི་རིག་ད་ཤོད་མཁན་དང་གྷི་རིག་གས་ོལ་ང་མཁན་ཡང་ཡིན།



ཡོ་ཧ་ནན། : - :

ཡོ་ཧ་ནན་ིས་ིས་པའི་འིན་བཟང་བས་ཡིག་་ཤོས་མས་ལ་གཤམ་་ཡོད་པའི་ལེ་ ཨང་ངས་ ནས་ལེ་ ཨང་ བར་མེད་དོ། །
མི་རེ་རེ་བཞིན་ིམ་་ིན།

ལེ་བད་པ།
ལོག་གཡེམ་ས་པའི་ད་མེད།

8 དེ་ནས་ཡེ་་ར་་ཤིང་གི་རི་ལ་ཕེབས། ཐོ་རེངས་བས་་ཁོང་ཡང་བར་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ར་ཕེབས་པ་དང༌། མི་ཐམས་
ཅད་ཁོང་གི་ང་་འཛོམས་ནས་ཁོང་བགས་ཏེ་ཁོ་ཚོར་ཆོས་གངས། ཡ་་་པའི་ཆོས་ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང་་་ཤི་པས་
ལོག་གཡེམ་ེད་བཞིན་པའི་ད་མེད་ཅིག་བང་ེ་ཡེ་འི་ང་་ིད་ཡོང་ནས། མི་ཚོགས་ི་མན་ལ་ཁོ་མོ་ལང་་བག་ནས་ཁོང་ལ་
“ོན་པ་ལགས། ད་མེད་འདིས་ལོག་གཡེམ་ེད་བཞིན་པའི་བས་བང་བ་ཡིན། ད་ཆོས་ིམས་ར་མོ་ཤེ་ཡིས་ད་མེད་འདི་འ་

བ་མས་ོ་བ་གཏོང་བའི་ོ་ནས་གསོད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བས། ེད་ིས་ཅི་ར་གང་”ཞེས་ས། ཁོང་ལ་ོན་གདོགས་པ་
དང་བོན་འགས་པའི་ཆེད་་དེ་ར་ས། འོན་ང་ཡེ་ས་་གགས་ར་ནས་ག་མབ་ིས་ས་ལ་ིས། ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་ཡང་
ཡང་བཀའ་འི་ས་པ་དང༌། ཁོང་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ཁོ་ཚོར་“ོད་ཚོའི་ནང་ནས་ིག་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གིས་ཁོ་མོ་ལ་ོ་དང་པོ་ག་བར་
ཆོག་”ཅེས་གངས། དེ་ནས་ཡེ་ས་ཡང་བར་་གགས་ར་ནས་ས་ལ་ིས། ཁོང་གིས་གང་གངས་པ་ཐོས་ནས་ཁོ་ཚོ་ན་ཤོས་
ནས་གཞོན་པའི་བར་་རིམ་བཞིན་ི་་སོང་ཞིང༌། ཡེ་འི་ང་་ད་མེད་དེ་གཅིག་པོ་ལངས་ཏེ་ས། ཡེ་ས་ཡར་བཞེངས་ནས་ཁོ་
མོར་“་མོ། ཁོ་ཚོ་གང་་ཡོད། ས་ང་ོད་ལ་ིམས་མ་བཅད་དམ་”ཞེས་གངས། ཁོ་མོས་“་ཞབས་ལགས། ས་ང་ང་ལ་
ིམས་མ་བཅད་”ཅེས་བཤད་པ་དང་ཡེ་ས་“འོ་ན་ངའང་ོད་ལ་ིམས་མི་གཅོད། སོང་ལ་ད་ིན་ཆད་ིག་ཉེས་མ་ོས་ཤིག་”ཅེས་གངས།

ོན་པ་ཡེ་་ནི་འཇིག་ེན་ི་འོད་ཡིན།
དེ་ནས་ཡེ་ས་ཡང་བར་ཁོ་ཚོར་“ང་ནི་འཇིག་ེན་ི་འོད་ཡིན། ་ངའི་ེས་་འངས་ང་དེ་ན་པའི་ནང་ལ་མི་འལ་བར་

ཚེ་ཡི་འོད་དང་ན་པར་འར་རོ་”ཞེས་གངས། ་་ཤི་པས་ཁོང་ལ་“ོད་ིས་རང་ལ་དཔང་པོ་ེད་པས། ོད་ི་དཔང་པོ་དེ་མི་
བདེན་”ཞེས་ཟེར། ཡེ་ས་“ངས་རང་ལ་དཔང་པོ་ས་ང་ངའི་དཔང་པོ་བདེན་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་རང་གང་ནས་ང་
བ་དང་གང་་འོ་བ་ཤེས་ི་ཡོད། འོན་ང་ོད་ཚོས་ང་གང་ནས་ང་བ་དང་གང་་འོ་བ་མི་ཤེས། ོད་མས་ིས་ངོ་ལ་བས་ཏེ་
ིམས་གཅོད་ེད། ངས་་ལ་ཡང་ིམས་གཅོད་མི་ེད། གལ་ིད་ངས་ིམས་གཅོད་ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་བདེན་པ་ཡིན། གང་
ཡིན་ཟེར་ན། ང་གཅིག་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། ང་མངགས་མཁན་ཡབ་ང་དང་མཉམ་་ཡོད་པས་སོ། ོད་ཚོའི་བཀའ་ིམས་ར་མི་གཉིས་ིས་
དཔང་པོ་ེད་པ་ནི་བདེན་ནོ་ཞེས་ིས་འག ངས་ང་རང་ལ་དཔང་པོ་ེད། ང་མངགས་མཁན་ཡབ་ིས་ང་ང་ལ་དཔང་པོ་མཛད་”ཅེས་
གངས་པ་དང༌། ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་“ོད་ི་ཡབ་གང་་ཡོད་”ཅེས་ས། ཡེ་ས་“ོད་མས་ིས་ང་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། ངའི་ཡབ་ང་ངོ་
མི་ཤེས། ོད་མས་ིས་ང་ངོ་ཤེས་ན། ངའི་ཡབ་ང་ངོ་ཤེས་”ཞེས་གངས། གང་དེ་ནི་ཡེ་ས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་དལ་འལ་
ས་དང་ཉེ་བར་ཆོས་ོན་ས་གངས་པ་ཡིན་ང༌། ཁོང་གི་ས་ལ་ད་ང་མ་བབ་པས་མི་ས་ང་ཁོང་འཛིན་བང་མ་ས།

དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཡང་ཁོ་ཚོར་“ང་ཕར་འོ་ེ། ོད་ཚོས་ང་བཙལ་ཡང༌། ོད་ཚོ་རང་གི་ིག་ཉེས་ནང་་འཆི་བར་འར་རོ། ང་
གང་་འོ་བའི་གནས་་ོད་ཚོ་ཡོང་མི་ིད་”ཅེས་གངས། དེའི་ིར་ཡ་་་པ་ཚོས་“ང་གང་་འོ་བའི་གནས་་ོད་ཚོ་ཡོང་མི་བ་
ཅེས་ཟེར་ནི་རང་གི་ོག་རང་གིས་གཅོད་དམ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ིས་པ་དང༌། ཡེ་ས་ཁོ་ཚོར་“ོད་མས་འོག་ནས་ཡིན། ང་
ནི་ེང་ནས་ཡིན། ོད་མས་འཇིག་ེན་འདི་ལ་གཏོགས་ཏེ། ང་ནི་འཇིག་ེན་འདི་ལ་མི་གཏོགས། དེའི་ིར་ངས་ོད་ཚོར་ོད་ཚོ་རང་གི་



ཡོ་ཧ་ནན། : -

ིག་ཉེས་ནང་་འཆི་བར་འར་ཞེས་བཤད། གལ་ིད་ོད་ཚོས་ང་ཁོང་ཡིན་པར་དད་པ་མ་ས་ན། ོད་ཚོ་རང་གི་ིག་ཉེས་ནང་་འཆི་བར་
འར་”ཞེས་གངས་པ་དང༌། ཁོ་ཚོས་“ེད་་ཡིན་”ཞེས་ས་པས། ཡེ་ས་“ངས་ཐོག་མ་ནས་ོད་ཚོར་གང་བཤད་དམ། ངར་
ོད་ཚོའི་ོར་ི་གཏམ་དང་ིམས་གཅོད་་་མང་པོ་ཡོད། འོན་ང་ང་མངགས་མཁན་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པས། ངས་ཁོང་ནས་གང་ཐོས་པ་ཁོ་
ན་དེ་ཚོ་ནི་འཇིག་ེན་ལ་ོག་”ཅེས་གངས། ཁོང་གིས་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་ོར་གངས་པ་ཁོ་ཚོས་ཧ་མ་གོ་བས། ཡེ་ས་“ོད་
མས་ིས་མིའི་རིགས་ི་་འཕགས་པའི་ཚེ། ང་ནི་ཁོང་ཡིན་པར་ཤེས་ཤིང༌། ངས་ཡབ་ལ་མ་བེན་པར་ཅི་ཡང་མི་ེད་དེ། ཡབ་ིས་ང་ལ་
གངས་གནང་བ་ཁོ་ནར་ངས་དེ་འོ། ཡང་ང་མངགས་མཁན་དེ་ང་དང་མཉམ་་ཡོད། ངས་ག་་ཡབ་ི་གས་མཉེས་པར་ེད་པས།
ཁོང་གིས་ང་གཅིག་ར་མ་ས་པར་མཛད་”ཅེས་གངས། ཁོང་གིས་དེ་ར་གངས་ས་མི་མང་པོས་ཁོང་ལ་དད་པ་ས་སོ། །

མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ི་་ད་ི་ོར།
དེ་ནས་ཡེ་ས་ཁོང་ལ་དད་པ་ཡོད་པའི་ཡ་་་པ་ཚོར་“གལ་ིད་ེད་མས་ིས་ངའི་བཀའ་ལ་་མད་ནས་ཉན་ན། ེད་ཚོ་ངའི་

ོབ་མ་དངོས་གནས་ཡིན་ཏེ། བདེན་པ་ཉིད་ཅི་ཡིན་ཤེས་པའི་ོ་ནས་ེད་ཚོ་ོལ་བར་འར་”ཞེས་གངས། ལན་་ཁོ་ཚོས་“ང་ཚོ་
མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ི་་ད་ཡིན་ཞིང་མི་གཞན་ི་ན་གཡོག་གཏན་ནས་ེད་མ་ོང་བས། ེད་ིས་ེད་ཚོ་ོལ་བར་འར་ཞེས་གངས་
པའི་དོན་ཅི་ཡིན་”ཞེས་ས། ཡེ་ས་“ངས་ེད་ཚོ་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར། ས་ང་ིག་ཉེས་ེད་པ་དེ་ིག་པའི་ན་གཡོག་
ཡིན། ན་གཡོག་དེ་བདག་པོའི་ིམ་ལ་ག་་མི་གནས། འོན་ང་ས་ནི་ག་་གནས། དེའི་ིར་ས་ིས་ེད་ཚོ་བལ་ན་ེད་
ཚོ་དངོས་་ོལ་བར་འར་རོ། ངས་ོད་ཚོ་ཨབ་ར་ཧམ་ི་་ད་ཡིན་པར་ཤེས་ང༌། ངའི་བཀའ་ོད་ཚོའི་སེམས་ི་ནང་ལ་གནས་ས་
མེད་པས་ོད་ཚོས་ང་གསོད་པའི་གོ་བས་འཚོལ། ངས་ང་རང་གི་ཡབ་ི་ང་ནས་གང་མཐོང་ཡོད་པ་དེའི་ོར་ཤོད་པར་ེད། འོན་ང་
ོད་ཚོས་རང་གི་ཕ་ནས་གང་ཐོས་པ་བཞིན་་ེད་”ཅེས་གངས།

ཁོ་ཚོས་“ང་ཚོའི་ཕ་ནི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ཡིན་”ཞེས་བཤད་པ་དང་ཡེ་ས་“ོད་ཚོ་ཨབ་ར་ཧམ་ི་་ད་ཡིན་ན། ོད་ཚོས་ཁོང་
གི་ོད་ལམ་བཞིན་་ེད་པར་འར། ད་ངས་དཀོན་མཆོག་ནས་ཐོས་པའི་བདེན་པ་དེ་ོད་ཚོ་ལ་བཤད་ཡོད་པས་ོད་ཚོས་ང་གསོད་་
འབད། ཨབ་ར་ཧམ་ིས་དེ་ར་མ་ས། ོད་ཚོས་རང་གི་ཕའི་ལས་བཞིན་་ེད་”ཅེས་གངས། ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་“ང་ཚོ་ནི་ི་ག་མ་
ཡིན། དཀོན་མཆོག་ཉིད་ང་ཚོའི་ཡབ་གཅིག་པོ་ཡིན་”ཞེས་བཤད་པ་དང༌། ཡེ་ས་ཁོ་ཚོར་“གལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ོད་ཚོའི་ཡབ་ཡིན་ན།
ོད་ཚོས་ང་ལ་གཅེས་པར་འར། གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་དཀོན་མཆོག་ནས་ཡོང་ེ་ད་་འདིར་ཡོད། ང་ནི་རང་ལ་བེན་ནས་མ་ཡོང་ེ།
དཀོན་མཆོག་གིས་ང་མངགས་པ་ཡིན་པའི་ིར་རོ། ོད་ཚོས་ཅིའི་ིར་ངའི་གཏམ་ཧ་མི་གོ དེ་ནི་ངའི་བཀའ་དེ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ིར་རོ།
ོད་ཚོའི་ཕ་བད་ཡིན་པས། ོད་རང་གི་ཕའི་འདོད་པ་བཞིན་་ེད་པར་དགའ། བད་ནི་ཐོག་མ་ནས་ོག་གཅོད་མཁན་ཡིན་ཏེ། བདེན་

པ་ཉིད་དང་འལ་བས་ཁོའི་ནང་བདེན་པ་ཅི་ཡང་མེད། ཁོས་ན་ཤོད་པའི་བས་་ཁོའི་རང་བཞིན་ར་ོད། ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་ན་
གཏམ་ཤོད་མཁན་ཡིན་ཏེ། ན་ི་ཕ་ཡང་ཡིན་ནོ། འོན་ང་ངས་བདེན་གཏམ་ཤོད་ི་ཡོད་པས། ོད་ཚོ་ང་ལ་ཡིད་མི་ཆེས། ོད་
ཚོའི་ནང་ནས་ས་ང་ིག་ཅན་ཡིན་པར་ར་ོད་ེད་བ། ངས་ོད་ཚོར་བདེན་པ་བཤད་ན་ོད་ཅིའི་ིར་ང་ལ་ཡིད་མི་ཆེས། དཀོན་
མཆོག་ལ་གཏོགས་པའི་མི་ཚོས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན། ོད་ཚོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མི་གཏོགས་པས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་”ཞེས་གངས།

ལན་་ཡ་་་པས་ཁོང་ལ་“ང་ཚོས་ོད་ནི་ས་མར་་པ་ཡིན་ཏེ་འེ་ཡིས་ཟིན་པ་ཡིན་བཤད་པ་དེ་མི་བདེན་ནམ་”ཞེས་བཤད།
ཡེ་ས་“ང་ནི་འེ་ཡིས་མ་ཟིན། ངས་ཡབ་ལ་བར་ི་ེད། འོན་ང་ོད་ཚོས་ང་ལ་ོད་བཞིན་འག ངས་རང་གི་བར་ི་མི་

འཚོལ། འོན་ང་དེ་འཚོལ་མཁན་ཞིག་ཡོད་ཅིང་ཁོང་ནི་ིམས་དཔོན་ཡིན། ངས་ོད་ཚོ་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར། མི་ཞིག་གིས་
ངའི་བཀའ་ང་མཁན་འཆི་བ་ནམ་ཡང་མི་ོང་”ཞེས་གངས། ཡ་་་པས་ཁོང་ལ་“ད་ོད་འེ་ཡིས་ཟིན་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ངེས་པར་
་ཤེས། མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ང་ོན་པ་ཚོ་འདས་ཟིན་མོད། འོན་ང་ོད་ིས་ངའི་བཀའ་ང་མཁན་འཆི་བ་ནམ་ཡང་མི་ོང་ཞེས་



ཡོ་ཧ་ནན། : - :

བཤད། ོད་ནི་ང་ཚོའི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ོངས་པ་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ། ང་ོན་པ་ཚོ་ཡང་ོངས། ོད་ིས་རང་་ཡིན་པར་
སེམས་”ཞེས་བཤད་པ་དང༌། ཡེ་ས་“ངས་ང་རང་ལ་བར་ི་ས་ན་བར་ི་དེ་ནི་དོན་མེད་དོ། ངའི་ཡབ་ིས་ང་ལ་བར་ི་མཛད།
ོད་ཚོས་དེ་ནི་ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡང༌། ོད་ཚོས་ཁོང་ངོ་མི་ཤེས། ངས་ཁོང་ངོ་ཤེས་སོ། གལ་ིད་ངས་དཀོན་མཆོག་
ངོ་མི་ཤེས་ཞེས་བཤད་ན་ོད་དང་འ་བར་ན་ཤོད་མཁན་ཡིན། འོན་ང་ངས་ཁོང་ངོ་ཤེས་ཏེ་ཁོང་གི་བཀའ་ང༌། ོད་ཚོའི་ཕ་མེས་
ཨབ་ར་ཧམ་ིས་ངའི་འཇིག་ེན་་ཡོང་བའི་ས་བས་མཐོང་བས་དགའ་མ་ཡི་རངས་ཏེ། དེ་མཐོང་ནས་དགའ་བར་ར་”ཞེས་གངས།
ཡ་་་པས་ཁོང་ལ་“ོད་ནི་ལོ་་བ་མ་ལོན་ང་ཨབ་ར་ཧམ་མཐོང་ོང་ངམ་”ཞེས་ས། ཡེ་ས་“ངས་ོད་ཚོ་ལ་བདེན་པ་བདེན་

པར་ཟེར་ར། ཨབ་ར་ཧམ་མ་ེས་པའི་ོན་ལ་ངའོ་”ཞེས་གངས་པས། ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་ོ་བ་གཏོང་བའི་ིར་ོ་བགས། འོན་ང་
ཡེ་་གསང་བའི་ངང་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་ཕར་ཕེབས་སོ། །

ལེ་ད་པ།
ོན་པ་ཡེ་ས་ལོང་བ་ཞིག་གསོ་བར་མཛད་པ།

9 ཡེ་་ལམ་ལ་ཕེབས་བས་ེས་ས་ནས་ལོང་བ་ཡིན་པའི་མི་ཞིག་གཟིགས་པ་དང༌། ཁོང་གི་ཉེ་གནས་མས་ིས་ཁོང་ལ་“རབ་བི།
མི་དེ་ལོང་བར་ེས་པའི་་ེན་ཅི་ཡིན། ཁོ་རང་ངམ་ཁོའི་ཕ་མ་ས་ིག་ཉེས་བསགས་སམ་”ཞེས་ས་པ་དང༌། ཡེ་ས་“མི་འདིས་ིག་
ཉེས་བསགས་པས་མ་ཡིན་ལ། ཕ་མས་བསགས་པས་ང་མ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གི་མཛད་པ་ཁོའི་ཚེ་ལ་མངོན་པར་འར་བའི་ིར་ཁོ་ནི་ལོང་
བར་ེས་སོ། ང་ཚོས་ང་མངགས་མཁན་ི་མཛད་པ་དེ་ཉིན་མོའི་ས་་ེད་དགོས། མཚན་མོ་ཤར་བའི་ས་་མི་ས་ང་ལས་ཀ་ེད་མི་
བ། ང་འཇིག་ེན་་ཡོད་པའི་ས་་ང་ནི་འཇིག་ེན་ི་འོད་ཡིན་ནོ་”ཞེས་གངས་པའི་ེས་། ཡེ་ས་ས་ལ་གས་ཆབ་དོར་ནས་
འདམ་བག་ཅིག་མཛད་དེ་འདམ་བག་དེ་ལོང་བ་དེའི་མིག་ང་ལ་བས་ནས་དེ་ལ་ “སི་ལོམ་ིང་་ལ་སོང་ནས་ངོ་ས་དང་”ཞེས་གངས།
(སི་ལོམ་ཞེས་པ་མངགས་པའི་དོན་ཡིན་) དེའི་ིར་ཁོ་སོང་ནས་བས་པས་མིག་གིས་མཐོང་བར་ར་ཏེ་ར་ཡོང༌། དེར་ིམ་མཚེས་དང་
ར་ཁོ་ོང་མཁན་ཡིན་པར་མཐོང་ཡོད་པ་ཚོས་“འདི་ནི་བད་ནས་ོང་མཁན་དེ་མ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ིས། ལ་ལས་“ཁོ་རང་ཡིན་”ཞེས་ཟེར་
བ་དང༌། ལ་ལས་“ཁོ་མ་ཡིན། ཁོ་དང་འ་བ་ཞིག་ཡིན་”ཞེས་བཤད། ཁོ་རང་ཉིད་ིས་“ང་དེ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། མི་དེ་ཚོས་“འོ་ན་ེད་
ི་མིག་དབང་ཇི་ར་གསོས་སམ་”ཞེས་ིས་པ་ལ། མི་དེས་“མི་ཡེ་་ཟེར་མཁན་ིས་འདམ་བག་མཛད་ནས་ངའི་མིག་ང་ལ་བས་ཏེ།
སི་ལོམ་ིང་ར་སོང་ནས་ས་དང་ཞེས་གངས་པ་དང༌། ང་སོང་ནས་བས་པས་ངའི་མིག་གིས་མཐོང་ང་”ཞེས་བཤད། ཁོ་ཚོས་“མི་
དེ་གང་་ཡོད་”ཅེས་ིས་པས་ཁོས་“ངས་མི་ཤེས་”ཞེས་ལན་བཏབ།

ཁོ་ཚོས་ར་ལོང་བ་ཡིན་པ་དེ་་་ཤི་པ་ཚོའི་མན་་ིད། ཡེ་ས་འདམ་བག་མཛད་ཅིང་མི་དེའི་མིག་ང་གསོས་པར་མཛད་
པའི་ཉིན་ནི་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན། ་་ཤི་པ་ཚོས་ང་ཡེ་ས་མིག་ཇི་ར་གསོས་པར་མཛད་པའི་ོར་ཁོ་ལ་ིས་པ་དང་ལན་་
ཁོས་“ཁོང་གིས་ངའི་མིག་ང་ལ་འདམ་བག་བས་ཏེ་ངས་བས་ནས་མིག་གིས་མཐོང་བ་”ཅེས་ཟེར། ་་ཤི་པ་ཚོའི་ནང་ནས་ཁ་ཅིག་
གིས་“མི་དེས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོའི་བཀའ་ིམས་མི་ང་བས། དཀོན་མཆོག་ནས་ང་བ་མི་ིད་”ཅེས་བཤད། འོན་ང་ཁ་ཅིག་གིས་“མི་
ིག་ཅན་ཅིག་གིས་དེ་་འི་གས་ོན་པ་ཅི་ལ་ིད་”ཅེས་བཤད་པས་དེ་ཚོར་་བ་མི་མན་པ་ང༌། དེ་ནས་ཡང་་་ཤི་པ་ཚོས་ོན་མ་
ལོང་བ་ཡིན་པ་དེར་“མི་དེས་ོད་རང་གི་མིག་གསོས་པར་མཛད་པས་ོད་ིས་ཅི་ར་སེམས་”ཞེས་ིས་པ་དང་མི་དེས་“ཁོང་ང་ོན་པ་ཞིག་
ཡིན་”ཞེས་བཤད། ཡ་་་པ་ཚོས་མི་དེ་ར་ལོང་བ་ཡིན་ཏེ་ད་མཐོང་བ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པས་དེའི་ཕ་མ་བོས་ནས། དེ་གཉིས་ལ་“འདི་
ནི་ོད་ཚོའི་ཟེར་བའི་ེས་ས་ནས་་ལོང་བ་དེ་ཡིན་ནམ། ད་ཅི་ར་མཐོང་བར་ར་རམ་”ཞེས་ིས་པ་ལ། ཕ་མ་གཉིས་ིས་“འདི་ནི་
ང་ཚོའི་་ཡིན་ཞིང་ེས་པའི་ས་ནས་ལོང་བ་ཡིན་པར་ང་ཚོས་ཤེས། འོན་ང་ད་་ཅི་ར་མཐོང༌། ཡང་ན་མིག་ས་གསོས་པར་མཛད་
པ་མི་ཤེས། ཁོ་ན་ཚོད་ལོན་པས་ཁོ་རང་ལ་ིས་དང༌། ཁོ་རང་གིས་གཏམ་བཤད་ཡོང་”ཞེས་ཟེར། ཁོའི་ཕ་མས་ཡ་་་པའི་དཔོན་རིགས་



ཡོ་ཧ་ནན། : - :

ལ་འཇིགས་པའི་ེན་ིས་དེ་ར་བཤད། ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ས་ང་ཡེ་་ནི་བས་མགོན་་ཤི་ཀ་ཡིན་བཤད་པ་དེ་ཡ་་་པའི་འ་ཁང་
ནས་འད་་ཡིན་པ་ཁོ་ཚོས་ོན་ནས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། དེའི་ིར་ཁོའི་ཕ་མས་ཁོ་ན་ཚོད་ལོན་པས་ཁོ་རང་ལ་ིས་དང་ཞེས་བཤད།

དེའི་ིར་་་ཤི་པ་ཚོས་མི་ར་ལོང་བ་ཡིན་པ་དེ་ཡང་བར་བོས་ནས་ཁོ་ལ་“ོད་ིས་དཀོན་མཆོག་གི་མན་་བདེན་པ་ཤོད་ཅིག
ང་ཚོས་མི་དེ་ནི་ིག་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་ཤེས་”ཞེས་ཟེར། ཁོས་“ཁོང་ིག་ཅན་ཡིན་མིན་ངས་མི་ཤེས། ང་ནི་ར་ལོང་བ་ཡིན་ཡང་ད་་
མིག་གིས་མཐོང་བ་འདི་ངས་ཤེས་”ཞེས་བཤད། དེར་་་ཤི་པ་ཚོས་ཡང་བར་ཁོ་ལ་“ཁོས་ོད་ལ་གང་ས། ོད་ི་མིག་ཅི་ར་
གསོས་པར་ས་”ཞེས་ིས། མི་དེས་“ངས་ར་བཤད་ང་ེད་ཚོས་མ་ཉན། ཅིའི་ིར་ཡང་བར་ཐོས་པར་དགའ། ེད་རང་ཚོའང་
ཁོང་གི་ཉེ་གནས་་འར་བར་འདོད་དམ་”ཞེས་བཤད། ཁོ་ཚོ་ོས་ནས་ཁ་ངན་བཤད་དེ་“ོད་ནི་མི་དེའི་ཉེ་གནས་ཡིན། འོན་ང་ང་ཚོ་
ནི་ང་ོན་པ་མོ་ཤེའི་ཉེ་གནས་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གང་གནང་ཡོད་པ་དེ་ནི་ང་ཚོས་ཤེས། འོན་ང་མི་འདི་གང་ནས་ང་
བ་མི་ཤེས་”ཞེས་བཤད། ཡང་མི་དེས་“ད་མཚར། ེད་ཚོས་ཁོང་གང་ནས་ང་མི་ཤེས་ང༌། ཁོང་གིས་ངའི་མིག་གསོས་པར་མཛད།
དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ིག་ཅན་ལ་མི་གསན། འོན་ང་དཀོན་མཆོག་ལ་བེན་བར་ེད་ཅིང་ཁོང་གི་དགོངས་པ་བཞིན་་ེད་མཁན་དེའི་

ོན་ལམ་ལ་གསན་པར་ང་ཚོས་ཤེས། འཇིག་ེན་ི་ཐོག་མ་ནས་བང་་ཞིག་གིས་ེས་ས་ནས་ལོང་བ་ཞིག་གསོས་པར་མཛད་པའི་ལོ་
ས་གཏན་ནས་ཐོས་མ་ོང༌། མི་འདི་དཀོན་མཆོག་ནས་མ་ང་ན། ཅི་ཡང་མཛད་པར་མི་ིད་”ཅེས་བཤད། ལན་་ཁོ་ཚོས་“ོད་
ེས་ས་ནས་ིག་ཅན་རང་ཡིན་ཡང༌། ང་ཚོར་བབ་་ེད་ི་ཡོད་དམ་”ཞེས་ཟེར་ནས་ཁོ་ི་རོལ་་བད།

ཡེ་ས་མི་དེ་ཚོས་ཁོ་བད་པའི་ོར་གསན་ནས། ཁོ་བཙལ་ནས་ེད་དེ་ཁོ་ལ་“ེད་མིའི་རིགས་ི་་ལ་དད་པ་ཡོད་དམ་”ཞེས་
གངས། མི་དེས་“་ཞབས་ལགས། ངས་ཁོང་ལ་དད་པ་ེད་པའི་ིར་ཁོང་་ཡིན་པ་ང་ལ་གང་དང་”ཞེས་ས། ཡེ་ས་མི་དེར་
“ེད་ིས་ཁོང་མཐོང་ོང་ཞིང༌། ེད་ལ་གཏམ་ེད་མཁན་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ་”ཞེས་གངས་པ་དང༌། མི་དེས་“གཙོ་བོ་ལགས། ང་དད་
དོ་”ཞེས་ས་ནས་ཁོང་ལ་བེན་བར་ས། ཡེ་ས་“ང་ནི་ིམས་གཅོད་ེད་པའི་ཆེད་་འཇིག་ེན་འདི་་ཡོང་ེ། ལོང་བ་ཚོས་མཐོང་
བར་ེད་ཅིང༌། མཐོང་བ་ཚོ་ལོང་བར་འར་བའི་ིར་རོ་”ཞེས་གངས། ཡེ་་དང་མཉམ་་ཡོད་པའི་་་ཤི་པ་འགའ་ཞིག་གིས་གང་
དེ་ཐོས་ནས་ཁོང་ལ་“ང་ཚོ་ཡང་ལོང་བ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ས། ལན་་ཡེ་ས་“གལ་ཏེ་ོད་ཚོ་ལོང་བ་ཡིན་ན་ིག་ཉེས་ང་མེད། འོན་ང་
ོད་ིས་ང་ཚོས་མཐོང་ཞེས་ཟེར་བས། ོད་ཚོའི་ིག་ཉེས་ནི་ས་སོ་”ཞེས་གངས་སོ། །

ལེ་བ་པ།
ོན་པ་ཡེ་་ནི་ག་ི་བཟང་པོ་ཡིན།

10 ཡེ་ས་“ངས་ེད་ཚོ་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར། ་ཡང་ག་རའི་ོ་ནས་ག་རའི་ནང་་མ་འལ་བར། ོགས་གཞན་ནས་
འཛེག་པ་དེ་ནི་ན་མ་དང་ཇག་པ་ཡིན། འོན་ང་ོ་ནས་ག་རའི་ནང་་འལ་བ་དེ་ནི་ག་ི་ཡིན། ོ་ང་མཁན་ིས་ག་ི་ལ་ོ་
ེ། ག་ཚོས་ག་ིའི་ད་ལ་ཉན། ག་ིས་རང་གི་ག་ཚོའི་མིང་ནས་འབོད་དེ་ི་རོལ་་འིད། དེ་ནས་རང་གི་ག་ཚང་མ་བཏོན་
ཚར་ེས། དེ་ཚོའི་མན་་འོ་བ་དང༌། ག་ཚོས་ཁོའི་ད་ངོ་ཤེས་པས་ཁོའི་ེས་་འང༌། འོན་ང་མི་ས་མེད་ི་ད་ངོ་མི་ཤེས་
པས། ག་ཚོས་ཁོའི་ེས་་མི་འང་ེ་འོས་ཡོང་”ཞེས་གངས། དཔེ་འདི་ཡེ་ས་གངས་ང༌། ་་ཤི་པ་ཚོས་དེའི་དོན་ཧ་མ་གོ །

དེའི་ིར་ཡེ་ས་ཁོ་ཚོར་ཡང་བར་“ངས་ེད་ཚོར་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར། ག་རའི་ོ་དེ་ནི་ང་ཡིན། ངའི་ོན་་ཡོང་
བ་ཐམས་ཅད་ན་མ་དང་ཇག་པ་ཡིན་ཏེ། ག་མས་དེ་ཚོར་མ་ཉན། ང་ནི་ོ་དེ་ཡིན། ་ཡང་ང་བད་ནས་འལ་ན་ཐར་བར་འར།
ཡང་ི་འོ་ནང་འལ་ེད་ཅིང་་ཁ་ེད་པར་འར། ན་མས་་བ་དང་གསོད་པ་དང་མེད་པར་ེད་པ་ཁོ་ནའི་ིར་ཡོང༌། འོན་ང་ང་
ནི་དེ་ཚོར་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ན་མ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པའི་ིར་ཡོང༌། ང་ནི་ག་ི་བཟང་པོ་ཡིན། ག་ི་བཟང་པོས་ག་གི་དོན་་རང་
གི་ོག་གཏོང་ངོ༌། ་པ་ནི་ག་ི་མ་ཡིན། ག་གི་བདག་པོ་ཡང་མ་ཡིན་པས། ང་ཀི་ཡོང་བ་མཐོང་བས་ཁོས་ག་མས་དོར་ནས་



ཡོ་ཧ་ནན། : -

འོས་པ་དང༌། ང་ཀིས་ག་འེར་ཞིང་ག་་གཏོར། ཁོ་ནི་་པ་ཡིན་པས་ག་་ལ་སེམས་ར་མི་ེད་པར་འོས། ང་ནི་ག་
ི་བཟང་པོ་ཡིན། ཇི་ར་ངས་རང་གི་ག་མས་ངོ་ཤེས་པ་དང༌། ངའི་ག་མས་ིས་ང་ང་ངོ་ཤེས། དེ་ར་ཡབ་ིས་ང་ངོ་མེན་པ་
དང༌། ངས་ང་ཡབ་ི་ཞལ་ངོ་ཤེས། ཡང་ངས་ག་གི་དོན་་ང་རང་གི་ོག་ོས་གཏོང༌། ག་ར་འདི་ལ་མི་གཏོགས་པའི་ག་གཞན་
པ་ཡང་ཡོད། ངས་དེ་ཚོའང་འིད་དགོས། དེ་ཚོས་ང་ངའི་ད་ཉན་ཏེ་ག་་གཅིག་ལ་ི་བོ་གཅིག་ཡོད་པར་འར། ངས་རང་གི་ོག་
ོས་གཏོང་བས་ཡབ་ིས་ང་ལ་མས། ངས་རང་ོག་གཏོང་བའི་་ེན་ནི་དེ་ར་ལེན་པའི་ིར་རོ། ས་ང་ངའི་ོག་མི་འོག ང་
ནི་རང་ོག་རང་གིས་གཏོང༌། ང་ལ་ོག་ོས་གཏོང་བའི་དབང་ཆ་ཡོད་ཅིང་ར་གསོན་པའི་དབང་ཆ་ཡང་ཡོད། དེ་ར་ངའི་ཡབ་ིས་ང་ལ་
བཀའ་གནང་”ཞེས་གངས། ཡེ་ས་དེ་ར་གངས་པས་ཡ་་་པའི་ནང་ན་ཡང་བར་་བ་མི་མན་པ་ང༌། དེ་ཚོའི་ནང་ནས་
མི་མང་པོས་“མི་འདི་འེ་གས་ཏེ་ོས་པས་ོད་ཚོས་ཅིའི་ིར་ཉན་”ཞེས་བཤད། འོན་ང་གཞན་མས་ིས་“གཏམ་འདི་ནི་འེ་གས་
པ་ཞིག་གི་གཏམ་མ་ཡིན། འེ་ཡིས་མི་ལོང་བའི་མིག་གསོ་བར་ེད་པ་དེ་ཅི་ལ་ིད་”ཅེས་བཤད།

ཡ་་་པ་མས་ིས་ོན་པ་ཡེ་་དང་ལེན་མ་ས་པ།
དེ་ནས་དན་ས་་ཡེ་་ཤ་ལེམ་ོང་ེར་ལ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་བོ་བའི་ས་ཆེན་ི་བས་ལ། ཡེ་་མཆོད་ཁང་ཆེན་

མོའི་ར་སོ་ལོ་མོན་ི་གཡབ་རིང་པོའི་ནང་ལ་ཞབས་བཅགས་བཞིན་པའི་ས་། ཡ་་་པ་ཡིས་ཁོང་བོར་ཏེ་“ེད་ིས་ཇི་ཙམ་བར་
་ང་ཚོར་ཐེ་ཚོམ་ེ་་འག ེད་ནི་བས་མགོན་་ཤི་ཀ་ཡིན་ན་གསལ་པོར་ཤོད་ཅིག་”ཅེས་ས། ཡེ་ས་“ངས་ོད་ཚོར་བཤད་ཟིན་
ཡང་ོད་ཚོས་ཡིད་མི་ཆེས། ངས་ངའི་ཡབ་ི་མཚན་ཐོག་ནས་ས་པའི་ལས་ིས་ང་ལ་དཔང་པོ་ེད། འོན་ང་ོད་ཚོ་ནི་ངའི་ག་མ་
ཡིན་པས་ང་ལ་ཡིད་མི་ཆེས། ངའི་ག་ངའི་ད་ལ་ཉན། ངས་དེ་ཚོ་ངོ་ཤེས་ཤིང་དེ་ཚོ་ངའི་ེས་་འང༌། ཡང་ངས་དེ་ཚོར་དཔག་
་མེད་པའི་ཚེ་ིན་ཞིང་དེ་ཚོ་ནམ་ཡང་འཇིག་པར་མི་འར། ས་ང་ངའི་ལག་ནས་འོག་མི་ིད། ངའི་ཡབ་ིས་དེ་ཚོ་ང་ལ་གནང་
བ་དང༌། ཁོང་ནི་ཐམས་ཅད་ལས་མཆོག་ཡིན། ས་ང་དེ་ཚོ་ངའི་ཡབ་ི་ག་ནས་འོག་མི་ིད། ང་དང་ཡབ་གཅིག་ཡིན་ནོ་”ཞེས་
གངས།

ཡ་་་པ་ཚོས་ཡང་བར་ཁོང་ལ་ོ་བ་གཏོང་བའི་ཆེད་་ོ་བགས། ཡེ་ས་མི་དེ་ཚོར་“ངས་ཡབ་ནས་ང་བའི་འིན་
ལས་མང་པོ་ེད་ཚོར་བན། ལས་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་གང་གི་ཆེད་་ེད་ཚོས་ང་ལ་ོ་བ་གཏོང་ངམ་”ཞེས་གངས་པ་དང༌། མི་དེ་ཚོས་
“ལས་བཟང་པོ་ཞིག་གི་ིར་ང་ཚོས་ོད་ལ་ོ་བ་གཏོང་་མ་ཡིན། ོད་ནི་མི་མ་གཏོགས་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཟེར་ནས་དཀོན་མཆོག་
ལ་ར་བ་བཏབ་པའི་ིར་ཡིན་”ཞེས་བཤད། ཡེ་ས་“ེད་མས་ི་ཆོས་ིམས་ལ་ང་ཡིས་ོད་ཚོ་ནི་་ཡིན་ཟེར་བ་ཡིན་ཞེས་ིས་པ་
མ་ཡིན་ནམ། གང་རབ་ནི་ས་གཏན་་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཐོབ་པའི་མི་ལ་་མས་ཞེས་ཟེར་ཡོད་པ་ཡིན་
ན། ངས་ང་དཀོན་མཆོག་གི་ས་ཡིན་ཞེས་བཤད་པས་ོད་ཚོས་དེ་དཀོན་མཆོག་ལ་ར་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བའི་དོན་ཅི་ཡིན།
དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་པར་མཛད་ནས་འཇིག་ེན་་མངགས་པ་དེ་ང་ཡིན། ངས་ཡབ་ི་འིན་ལས་མ་ས་ན། ང་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་ཤིག
འོན་ང་ངས་འིན་ལས་དེ་ཚོ་ས་ན། ོད་ཚོས་ང་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་ང༌། འིན་ལས་དེ་ཚོར་ཡིད་ཆེས་ཤིག དེ་ནས་ཡབ་ངའི་ནང་ན་ཡོད་

པ་དང༌། ང་ཡབ་ི་ནང་ན་ཡོད་པར་ཤེས་པར་འར་”ཞེས་གངས། དེ་ེས་ཡ་་་པས་ཡང་བར་ཡེ་་འཛིན་་འབད་ང༌། ཁོང་
ཁོ་ཚོའི་ལག་ནས་ཐར་ཏེ་ཕེབས། ཁོང་ཡང་བར་ཡོར་དན་གཙང་པོའི་ཕར་ོགས་་ར་ཡོ་ཧ་ནན་ིས་ས་གསོལ་གནང་བའི་གནས་་
ཕེབས་ནས་དེར་བགས། མི་མང་པོ་ཁོང་གི་ང་་འཛོམས་པ་དང༌། ཁོ་ཚོས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ིས་
གས་གང་ཡང་བན་མེད་ང༌། ཁོང་གིས་མི་འདིའི་ོར་གང་གངས་པ་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། ཡང་ས་ཆ་དེར་མི་མང་
པོས་ཡེ་་ལ་དད་པ་ས་སོ། །

གང་མར་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས། “ང་”ཞེས་པའི་དོན་ནི་ོན་པ་ཡེ་་མ་ཡིན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ཡིན།



ཡོ་ཧ་ནན། : -

ལེ་བ་གཅིག་པ།
་ཟར་ོངས་པའི་ོར།

11 དེ་ཡང་མི་་ཟར་ཟེར་མཁན་པེ་ཐན་་ོང་གསེབ་ལ་ན་ནས་བད་ཡོད། པེ་ཐན་་ནི་མར་་དང་ཁོ་མོའི་་མོ་མིར་ཡམ་ི་ོང་ཚོ་
ཡིན། མིར་ཡམ་ནི་གཙོ་བོའི་་གགས་ལ་ོས་་གས་ནས་ཁོང་གི་ཞབས་རང་གི་་ཡིས་འིས་མཁན་དེ་ཡིན། དེའི་་བོ་་ཟར་ནད་
ིས་བཏབ་པས། མར་་དང་མིར་ཡམ་གཉིས་ིས་ཡེ་་ལ་“གཙོ་བོ་ལགས། ེད་ིས་མས་པའི་ོགས་པོ་ནི་ནད་ིས་བཏབ་”ཅེས་
ལན་ཅིག་བར། ཡེ་ས་དེ་གསན་ནས་ཁོང་གིས་“ནད་དེ་ནི་འཆི་བའི་་མ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བིད་མངོན་པར་འར་བའི་ིར་
ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གི་ས་ལ་མིས་བར་ི་་བའི་ཆེད་་ང་”ཞེས་གངས། ཡེ་ས་མར་་དང༌། དེའི་་མོ་དང༌། ་ཟར་
ན་གམ་ལ་མས་པར་མཛད་ན་ཡང༌། ཁོང་གིས་་ཟར་ནད་ིས་བཏབ་པའི་ལན་དེ་གསན་ནས་ཁོང་གང་་བགས་པའི་གནས་་ད་
ང་ཉིན་གཉིས་བགས། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ཚོར་“ད་ང་ཚོ་ར་ཡ་་་ལ་་ིར་འོ་”ཞེས་གངས་པ་དང༌། ཉེ་གནས་
མས་ིས་“རབ་བི། ཁ་སང་ཡ་་་པས་ེད་ལ་ོ་བ་བཏང་ེ་གསོད་པར་འབད་ང༌། ད་ཡང་དེར་ཕེབས་་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ས་པ་
དང༌། ཡེ་ས་“ཉིན་མོ་གཅིག་ལ་་ཚོད་བ་གཉིས་མེད་དམ། ་ཡང་ཉིན་མོར་ལམ་་ིན་ན། འཇིག་ེན་འདིའི་འོད་མཐོང་བས་ང་
པ་ཐོགས་ནས་སར་མི་འེལ། འོན་ང་་ཡང་མཚན་མོ་ལམ་ལ་ིན་ན། དེ་ཚོར་འོད་མེད་པས་སར་འེལ་བར་འར་”ཞེས་གངས་
ནས། ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་“ང་ཚོའི་ོགས་པོ་་ཟར་གཉིད་ག་ེ། ངས་ཁོང་གཉིད་གསོད་པར་ཆེད་་འོ་”ཞེས་གངས། ཉེ་གནས་
ཚོས་ཁོང་ལ་“གཙོ་བོ་ལགས། ཁོང་གཉིད་ག་ན་ག་ཡོང་”ཞེས་ས་པ་དང༌། ཡེ་ས་་ཟར་ཤི་བའི་ོར་གངས་ང༌། ཁོ་ཚོས་ཁོང་
གཉིད་ག་པའི་ོར་གངས་པ་བསམས། དེའི་ིར་ཡེ་ས་ཁོ་ཚོར་“་ཟར་ཤི་ཚར་བ་ཡིན། ེད་ཚོས་དད་པ་ེད་པའི་ིར་ང་ཁོང་
མཉམ་་དེར་མེད་པ་ལ་དགའ། ད་ང་ཚོ་ཁོའི་་ལ་འོ་”ཞེས་གསལ་པོར་གངས། དེར་ཐོ་་མིང་གཞན་ལ་མཚེ་མར་ཡང་ཞེས་པ་དེས་
ཉེ་གནས་གཞན་ཚོར་“ཁོང་དང་མཉམ་་འཆི་བའི་ིར་ང་ཚོའང་འོ་”ཞེས་བཤད།

ོན་པ་ཡེ་་ནི་ར་གསོན་པ་དང་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ཡིན།
དེ་ནས་ཡེ་་དེར་ོན་ནས་་ཟར་ི་ང་པོ་ར་ཁང་་བག་ནས་ཞག་བཞི་སོང་བ་གཟིགས། པེ་ཐན་་དེ་ཡེ་་ཤ་ལེམ་དང་

ཐག་ཉེ་ཞིང་ི་ལེ་གམ་ཙམ་ཡོད་པས། ཡ་་་པ་མང་པོ་མར་་དང་མིར་ཡམ་ི་་བོ་ཤི་བར་སེམས་གསོ་བའི་ིར་ཡོང༌། མར་
་ཡིས་ཡེ་་ཕེབས་ི་ཡོད་པ་ཐོས་ནས་ཁོང་བ་བར་ིན། འོན་ང་མིར་ཡམ་ཁང་པར་བད། དེ་ནས་མར་་ཡིས་ཡེ་་ལ་“གཙོ་བོ་
ལགས། ེད་རང་འདིར་བགས་པ་ཡིན་ན་ངའི་་བོ་ཤི་མི་ིད། འོན་ང་ད་འང་ེད་རང་གིས་དཀོན་མཆོག་ལ་གང་་བ་དེ་གནང་
བར་འར་བར་ངས་ཤེས་”ཞེས་ཟེར། ཡེ་ས་“ེད་ི་་བོ་གསོན་པོར་ལང་བར་འར་”ཞེས་གངས་པ་དང༌། མར་་ཡིས་“ས་
ི་མཐའ་མའི་ཉིན་མོར་གཤིན་པོ་ཐམས་ཅད་གསོན་པོར་ལང་ས་ཁོ་ཡང་ར་གསོན་པར་འར་བ་ངས་ཤེས་”ཞེས་ས། ཡེ་ས་“ར་
གསོན་པ་དང་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ནི་ངའོ། ་ཡང་ང་ལ་དད་པ་ེད་མཁན་དེ་ཤི་ཡང་གསོན་པར་འར་ལ། ་ཡང་ང་ལ་བེན་ནས་
གསོན་ཞིང་ང་ལ་དད་པ་ེད་མཁན་དེ་འཆི་མི་ིད། དོན་དེ་ལ་ེད་ིས་ཡིད་ཆེས་སམ་”ཞེས་གངས། མར་ས་ཁོང་ལ་“ལགས་སོ།
གཙོ་བོ་ལགས། ེད་ནི་བས་མགོན་་ཤི་ཀ་དཀོན་མཆོག་གི་ས་འཇིག་ེན་་འོན་པ་དེ་ཡིན་པར་ངས་དད་པ་ེད་”ཅེས་ས།

མར་་སོང་ནས་མིར་ཡམ་ར་་བོས་ཏེ་“ོན་པ་འདིར་ཡོད་ཅིང་ོད་འབོད་ི་འག་”ཅེས་བཤད་པ་དང༌། མིར་ཡམ་ིས་དེ་
ཐོས་ནས་མོགས་པོར་ལངས་ཏེ་ཁོང་གི་ང་་སོང༌། ཡེ་་ནི་ད་ང་ོང་གསེབ་ལ་མ་ཕེབས་ཏེ་མར་་ཡིས་ཁོང་མཇལ་བའི་གནས་་
བགས་ཡོད། མིར་ཡམ་དང་མཉམ་་ཁང་པར་བད་ཅིང་ོ་རོགས་ེད་པའི་ཡ་་་པ་དེ་ཚོས་ཁོ་མོ་མོགས་པོར་ལངས་ནས་ི་རོལ་་
སོང་བར་མཐོང་ནས། ར་ཁང་་་བར་སོང་བསམས་ཏེ་དེའི་ེས་་འངས། མིར་ཡམ་ཡེ་་ཡོད་སར་ེབས་པའི་ཚེ་ཁོང་མཇལ་ནས་
ས་མོ་སར་བགས་ཏེ་“གཙོ་བོ་ལགས། ེད་རང་འདིར་བགས་པ་ཡིན་ན་ངའི་་བོ་ཤི་མི་ིད་”ཅེས་ས། ཡེ་ས་མིར་ཡམ་དང་ཡ་་



ཡོ་ཧ་ནན། : -

་པ་གཞན་ཚོའང་་བར་གཟིགས་ཏེ། གས་ཤིན་་འགས་ནས། ཁོང་གིས་“ཁོའི་ང་པོ་གང་་བཞག་ཡོད་”ཅེས་གངས་པས་ལན་
་ཁོ་ཚོས་“གཙོ་བོ་ལགས། འདིར་ཕེབས་ནས་གཟིགས་དང་”ཞེས་ས་པ་དང༌། དེར་ཡེ་་བམས། དེའི་ིར་ཡ་་་པས་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལ་“ོས་དང༌། ཁོང་གིས་ཁོ་ལ་ཤིན་་མས་པ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། འོན་ང་ཁོ་ཚོ་ལས་ཁ་ཅིག་གིས་“མི་འདིས་ལོང་བའི་
མིག་གསོས་བ་པ་ཡིན་ན། ་ཟར་ཡང་འཆི་བ་ལས་ོབ་པར་མཛད་མི་བ་བམ་”ཞེས་ཟེར།

་ཟར་ར་གསོན་་མཛད་པ།
དེར་ཡང་ཡེ་་རང་གི་གས་འགས་ཏེ་ར་ཁང་གི་ར་ཕེབས། ར་ཁང་དེ་ག་ག་ཅིག་ཡིན་ཞིང་དེའི་ཁ་ལ་ོ་ཆེན་པོ་ཞིག་

བཞག་ཡོད་པ་ཡིན། ཡེ་ས་“ད་ོ་ཕར་འཐེན་ཅིག་”ཅེས་གངས་ནས། གཤིན་པོའི་ཨ་ཅག་མར་ས་“གཙོ་བོ་ལགས། ཁོ་ཤི་ནས་
ཉིན་བཞི་སོང་བས་ད་ི་མ་ངན་པ་ཁ་ཡོང་”ཞེས་ས། ཡེ་ས་“ར་ངས་ེད་ལ་གལ་ཏེ་དད་པ་ས་ན་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བིད་མཐོང་
ངེས་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་གངས་པས། ཁོ་ཚོས་ོ་ཕར་འཐེན། དེར་ཡེ་ས་ཡར་གཟིགས་ཏེ་“ངའི་ཡབ། ེད་ིས་ང་
ལ་གསན་པས་གས་ེ་ཆེ། ེད་ིས་ག་་ངས་ས་པ་ལ་གསན་པ་ཤེས་ང༌། འདིར་ཡོད་པའི་མི་ཚོས་ེད་ིས་ང་མངགས་པ་ཡིན་
པར་དད་པ་ེད་པའི་ིར་ངས་དེ་ར་ས་”ཞེས་གངས་པའི་ེས་། ཁོང་གིས་གང་ད་ཆེན་པོས་“་ཟར། ིར་ཐོན་ཤོག་”ཅེས་
གངས་མ་ཐག གཤིན་པོ་ང་ལག་རས་ིས་བམས་པ་དང༌། གདོང་པ་ཡང་རས་ིས་བམས་པ་དེ་ི་རོལ་་ཐོན། ཡེ་ས་ཁོ་ཚོར་
“རས་བོལ་ལ་ཁོང་འོ་་ག་ཅིག་”ཅེས་གངས།

ོན་པ་ཡེ་་གསོད་འི་ས་ངན་བཏིང་བ།
དེའི་ིར་མིར་ཡམ་དང་མཉམ་་ཡོང་བའི་ཡ་་་པ་མང་པོས་ཡེ་ས་མཛད་པའི་དོན་དེ་མཐོང་ནས་ཁོང་ལ་དད་པ་ེས་སོ།

འོན་ང་ཁོ་ཚོ་ལས་འགའ་ཞིག་་་ཤི་པ་ཚོའི་ར་ིན་ནས་ཡེ་ས་གང་མཛད་པའི་ོར་བཤད། དེའི་ིར་ཡ་་་པའི་་ཆེན་དང་
་་ཤི་པ་ཚོས་ོས་ཚོགས་བོངས་ནས་“མི་འདིས་གས་མང་པོ་ོན་པས། ང་ཚོས་ཅི་ར་། གལ་ིད་ཁོ་ལ་དེ་ར་ེད་བག་
ན་མི་ཐམས་ཅད་ིས་ཁོ་ལ་དད་པར་འར་ཞིང༌། རོ་་པ་ཚོ་ཡོང་ནས་ང་ཚོའི་གནས་མཆོག་དང་མི་རིགས་གཉིས་འོག་ཡོང་”ཞེས་ཟེར།
འོན་ང་ཁོ་ཚོའི་ནང་ནས་ཀ་ཡ་་ཞེས་པའི་མི་གཅིག་ལོ་དེར་ཡ་་་པའི་ད་ིད་་ཆེན་ཡིན་ཏེ། མི་དེ་ཚོར་“ོད་ཚོས་ཅིའང་མི་ཤེས།
མི་དམངས་ིལ་པོ་མེད་པར་འར་བ་ལས། མི་གཅིག་མི་དམངས་ི་དོན་་འཆི་བ་དེ་ོད་ཚོ་ལ་ལེགས་པ་ཡིན་པ་དེ་མི་ོགས་”ཅེས་

བཤད། འོན་ང་ཁོང་གིས་གཏམ་དེ་རང་ཐོག་ནས་མ་བཤད་དེ། ལོ་དེར་ད་ིད་་ཆེན་ཡིན་པས་ཡེ་་ནི་ཡ་་་པའི་མི་རིགས་ི་དོན་
་འོངས་་ཡིན་པ་མ་ཟད། གང་སར་འཐོར་བའི་དཀོན་མཆོག་གི་ས་དང་ས་མོ་མས་གཅིག་་ད་པའི་ིར་ཡང་འོངས་་ཡིན་
པ་ང་བན། དེའི་ིར་ཉིན་དེ་ནས་བང་ཡ་་་པའི་དཔོན་རིགས་ིས་ཡེ་་དོང་བའི་ས་ངན་བཏིང༌། དེར་བེན་ཡེ་་ཡ་
་་པའི་ནང་མངོན་མ་་མ་ཕེབས་པར། དབེན་གནས་ས་ལ་དང་ཉེ་བའི་ཨེབ་ར་ཡིམ་ཟེར་བའི་ོང་ེར་ལ་ཉེ་གནས་དང་བཅས་ཕེབས་
ནས་བགས།

དེའི་ཚེ་ཡ་་་པའི་པེ་སག་གི་ས་ཆེན་ཉེ་བར་ེབས་པས། ས་ཆེན་ི་ོན་ལ་མི་མང་པོ་ོང་གསེབ་ནས་ཡེ་་ཤ་ལེམ་་གཙང་
འི་ཆོ་ག་ེད་་ིན། ཁོ་ཚོས་ཡེ་་བཙལ་བ་དང༌། མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་མས་རའི་ནང་ལངས་བད་ཡོད་ས་ཕན་ན་་“ེད་ཅི་
ར་སེམས། ཁོང་ས་ཆེན་འདི་ལ་ཕེབས་ཡོང་ངམ་”ཞེས་ིས། ཡ་་་པའི་་ཆེན་དང་་་ཤི་པ་མས་ིས་ཡེ་་འཛིན་བང་ེད་
པའི་ཆེད་། ས་ཡེ་་གང་་བགས་པའི་ས་ཡོད་ང་དེས་ཁོ་ཚོར་ཤོད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ངོ༌། །



ཡོ་ཧ་ནན། : -

ལེ་བ་གཉིས་པ།
རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ོས་་གས་པ།

12 པེ་སག་གི་ས་ཆེན་ོན་ི་ཉི་མ་ག་པ་ལ་ཡེ་་པེ་ཐན་་ོང་གསེབ་ལ་ོན་པ་དང༌། དེ་ནི་ཁོང་གིས་ར་འཆི་བ་ལས་བངས་
པའི་མི་་ཟར་ི་ཕ་ལ་ཡིན་ཞིང༌། དེར་ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་དགོང་ཟས་ཤིག་བཤམས་ནས། མར་ས་གསོལ་གཡོག་ས་ཏེ། ་ཟར་
ཡང་ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་་བཟས་པ་དང༌། མིར་ཡམ་ིས་ར་ི་ཟེར་བའི་རིན་གོང་ཆེ་བའི་ོས་་ད་མེད་པ་་མ་གང་ཙམ་ངས་ནས།
ཡེ་འི་ཞབས་ལ་གས་ཏེ། རང་གི་་ཡིས་འིས། ཁང་པ་ོས་འི་ི་བཟང་གིས་གང་བར་ར། འོན་ང་ེས་མ་ཡེ་་དའི་
དབང་་གཏོང་མཁན་་་དི་སི་ཀར་རེ་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་མས་ལས་གཅིག་ཡིན་ཏེ་དེས་ “ོས་་འདི་དེ་ཎ་རིའི་དལ་ོར་མ་བར་
བཙོངས་ནས་དལ་ཕོངས་ཚོ་ལ་ིན་པ་བཏང་ན་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ཟེར། ཁོས་དལ་ཕོངས་ཚོར་ིང་ེ་ེས་ནས་དེ་ར་ཟེར་
བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ནི་ན་མ་ཡིན་ཞིང་ཁོས་ན་མོང་གི་དལ་ག་ེར་ཏེ་དེའི་ནང་བག་ཡོད་པའི་དལ་ོག་ལེན་ེད་པའི་གོམས་གཤིས་ཡོད།
དེ་ནས་ཡེ་ས་“ཁོ་མོར་ག་པོ་མ་གཏོང་ཞིག དེ་ནི་ང་ར་་འག་པའི་ཉིན་མོའི་དོན་་ཡིན། དལ་ཕོངས་ཚོ་ནི་ག་་ེད་ཚོ་དང་

མཉམ་་ཡོད་ང༌། ང་ནི་ས་ན་་ེད་ཚོའི་ར་མེད་”ཅེས་གངས་སོ། །
་ཟར་ཡང་གསོད་འི་ས་ངན་ས་པ།

དེའི་ཚེ་ཡ་་་པའི་མི་ཚོགས་མང་པོས་ཡེ་་དེར་བགས་པ་ཐོས་ནས། ཡེ་་མཇལ་བའི་ཆེད་་མ་ཟད། ་ཟར་ཁོང་གིས་འཆི་བ་
ལས་བངས་པ་དེར་ཡང་་བར་ཡོང༌། དེའི་ིར་ཡ་་་པའི་་ཆེན་ཚོས་་ཟར་ཡང་གསོད་པའི་ས་ངན་ས། ཅི་ལགས་ཟེར་ན།
་ཟར་ི་ེན་ིས་ཡ་་་པ་མང་པོ་ཆོས་དཔོན་དང་ཁ་ལ་ནས་ཡེ་་ལ་དད་པ་ེད་པའི་ིར་རོ། །

ཡེ་་ཤ་ལེམ་ོང་ེར་་ཕེབས་པ།
དེའི་སང་ཉིན་པེ་སག་ས་ཆེན་ལ་ཡོང་བའི་མི་ཚོགས་མང་པོས་ཡེ་་ཡེ་་ཤ་ལེམ་ལ་ཕེབས་བཞིན་ཡོད་པའི་གཏམ་ཐོས་ནས།

ཁོ་ཚོས་ཏ་ལའི་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ངས་ནས་ཁོང་བ་བར་ིན་པ་དང་ད་ཆེན་པོས་“ཧོ་ཟན་། དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་ཕེབས་
མཁན་ཡིན་ཏེ་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ི་ལ་པོར་ིན་བས་གནང་བར་ཤོག་”ཅེས་བགས། ཡེ་ས་བོང་གསར་ཞིག་ཐོབ་ནས་དེ་ལ་བཅིབས།
་བ་འདི་ཚོ་གང་རབ་ི་མདོ་ར་ང་ེ།

ེ། ཙི་ཡོན་ས་མོ་འཇིགས་པར་མ་འར་ཞིག །
ེད་ི་ལ་པོ་བོང་གསར་བཅིབས་ནས་ནི། །
ད་་འོན་བཞིན་འག་པར་ོས་ཤིག་ཨང༌། །

ཞེས་མདོ་ལ་ིས་ཡོད། དེའི་བས་་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ཚོས་དོན་འདི་ཚོ་མ་ོགས། འོན་ང་ཡེ་་འཕགས་པའི་གཟི་བིད་མངོན་པའི་
ེས་་དོན་དེ་མས་ཁོང་གི་ོར་ལ་ིས་ཡོད་པ་དང་མི་གཞན་ིས་ཁོང་ལ་གང་ས་པ་ན། ཡེ་ས་་ཟར་ར་ཁང་ནས་བོས་ཤིང་འཆི་
བ་ལས་བངས་པ་མཐོང་བའི་མི་ཚོགས་ིས་མི་གཞན་ལ་ཡེ་འི་ོར་དཔང་པོ་ེད་བཞིན་ཡོད་པས། མི་མང་པོས་ཁོང་གིས་གས་དེ་
བན་པ་ཡིན་པ་ཐོས་ཏེ་ཁོང་མཇལ་བར་སོང༌། ་་ཤི་པ་ཚོས་ཕན་ན་་“ོས་ཤིག འཇིག་ེན་ན་ཁོའི་ེས་་འང་བས། ང་ཚོས་
ང་ཚོའི་དོན་མི་བ་”ཅེས་ཟེར།

ས་དེར་དེ་ཎ་རི་གཅིག་ནི་ཉིན་གཅིག་གི་་ཆ་ཡོད་པ་ཡིན།
གང་མར་ལེ་ ཨང་ དང་ ལ་གཟིགས།
ཟ་ཀར་་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས།



ཡོ་ཧ་ནན། : -

ོན་པ་ཡེ་ས་རང་ཉིད་དོང་འི་ང་བན་པ།
དེའི་ཚེ་དཀོན་མཆོག་ལ་བེན་བར་ེད་པའི་ིར་པེ་སག་གི་ས་ཆེན་ལ་ཡོང་བའི་མི་ཚོའི་ནང་ནས་གྷི་རིག་མི་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་

དང༌། མི་དེ་ཚོ་ག་ལིལ་ལ་ི་ོང་ཚོ་པེ་སད་་ནས་ཡིན་པ་ཕི་ལིབ་ི་མན་་སོང་ནས་“་ཞབས་ལགས། ང་ཚོ་ཡེ་་མཇལ་བར་
འདོད་”ཅེས་ས། ཕི་ལིབ་སོང་ནས་ཨན་ི་་ལ་དོན་དེ་བཤད་དེ། ཨན་ི་་དང་ཕི་ལིབ་གཉིས་སོང་ནས་ཡེ་་ལ་ས། ལན་་ཡེ་
ས་དེ་གཉིས་ལ་“ད་མིའི་རིགས་ི་་ཡི་གཟི་བིད་མངོན་པར་འར་བའི་ས་ལ་འབབ། ངས་ེད་ཚོར་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར།
ོའི་འ་ོག་སའི་ནང་ངས་ནས་མ་ཤི་ན་འ་ོག་ཁོ་ནར་ས། འོན་ང་ཤི་ན་འ་ོག་དེ་འས་་མང་པོ་ེ་བར་འར། ་ཡང་རང་
གི་ོག་ལ་ཆགས་པ་དེ་བག་པར་འར། ས་འཇིག་ེན་འདིར་རང་གི་ོག་ལ་མ་ཆགས་པ་དེ་དཔག་་མེད་པའི་ཚེའི་ིར་ོབ་པར་འར།
ས་ང་ལ་གཡོག་ས་ང་དེ་ངའི་ེས་་འང་དགོས་ཤིང༌། ང་གང་་ཡོད་པའི་གནས་དེར་ངའི་གཡོག་པོའང་ཡོད་པར་འར། ས་ང་

ལ་གཡོག་ས་ན། ཡབ་ིས་མི་དེར་བར་ི་མཛད་དོ། །
ད་ངའི་སེམས་འགས་ཏེ་ཅི་བཤད་པར་། ེ། ཡབ་ེད་ིས་ང་ག་བལ་ི་ས་བས་འདི་ལས་ོབ་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་

ཟེར་རམ། དེ་མི་ིད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་དོན་འདིའི་ིར་འཇིག་ེན་་ཡོང་བ་ཡིན་པས་སོ། ཡབ་ལགས། ེད་ི་མཚན་གཟི་
བིད་དང་ན་པར་མཛོད་ཅིག་”ཅེས་གངས་པ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་གང་ཞིག་ང་བ་ེ་“ངས་གཟི་བིད་དང་ན་པར་
ས་ལ་ར་ཡང་དེ་ར་་”ཞེས་གངས། དེར་ལངས་པའི་མི་ཚོགས་ིས་དེ་ཐོས་པ་དང༌། ལ་ལས་འག་་ིར་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་
དང༌། ལ་ལས་“དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་གངས་པ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། ཡེ་ས་“གང་འདི་ངའི་ིར་མ་ང་གི ེད་
ཚོའི་ཆེད་་ང༌། ད་འཇིག་ེན་འདིའི་ིམས་གཅོད་ི་ས་ལ་འབབ་འག ད་འཇིག་ེན་འདིའི་དབང་ར་མཁན་ོད་ི་ས་ལ་ཡང་
འབབ་འག ཡང་ང་ས་ལས་འཕག་པའི་ཚེ་ངས་མི་ཐམས་ཅད་ང་རང་གི་ང་་འེན་པར་་”ཞེས་གངས་པའི་དོན་ནི། ཁོང་རང་གི་
འོངས་གས་གང་འང་བར་འར་བ་དེ་ཡིན། དེའི་ིར་མི་ཚོགས་ིས་ཁོང་ལ་“ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་གི་གང་རབ་ལས་བས་མགོན་
་ཤི་ཀ་ནི་ན་་གནས་སོ་ཞེས་ིས་ཡོད་པ་ཐོས་པས། ེད་ིས་མིའི་རིགས་ི་་འཕག་དགོས་གང་བ་དེ་ཅི་ཡིན། མིའི་རིགས་ི་་དེ་་
ཡིན་”ཞེས་ཟེར། ཡེ་ས་“ད་ང་ས་ང་་ཞིག་གི་རིང་འོད་ནི་ོད་ཚོ་དང་མཉམ་་ཡོད། འོད་ཡོད་པའི་བར་་འལ་ཞིག ེད་ཚོར་
ན་ནག་མི་བ་པའི་ིར་རོ། ་ཡང་ན་པ་ལ་འལ་བ་དེ་གང་་འོ་མི་ཤེས། འོད་ཡོད་པའི་བར་་འོད་ལ་དད་པ་ིས་ཤིག དེ་ནི་
ེད་ཚོ་འོད་ི་ས་་འར་བའི་ིར་རོ་”ཞེས་གངས་པ་དང་ཡེ་ས་ཕར་ཕེབས་ཏེ། ཁོང་ཁོ་ཚོ་ལ་ཡིབས་ནས་བགས།

ཡ་་་པ་མས་ིས་ོན་པ་ཡེ་ར་དད་པ་མ་ས་པ།
ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོའི་མན་་དེ་ར་གས་མང་པོ་བན་ང་ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་དད་པ་མ་ས། འདི་ནི་ང་ོན་པ་ཡེ་ཤ་འི་ང་

བན་བ་པའི་ཆེད་་ཡིན། ཁོང་གིས།
གཙོ་བོ། ང་ཚོས་བགས་པའི་འིན་ལ་ས་ཡིད་ཆེས། །

གཙོ་བོའི་ས་མ་་ལ་མངོན་པར་ར། །
ཞེས་གངས། དེའི་ིར་ཁོ་ཚོས་དད་པ་ས་མ་བ། ཡང་ཡེ་ཤ་ས།

གཙོ་བོ་ཉིད་ིས་མི་མས་དེ་ཡི་མིག །
ལོང་བར་མཛད་ཅིང་སེམས་ང་མེགས་པོར་མཛད། །
དེ་ར་མིན་ན་མིག་གིས་མཐོང་བ་དང༌། །

གྷི་རིག་མི་འདི་མས་ནི་ཡ་་་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་པའི་ི་ོགས་ི་མི་ཡིན།
ང་ོན་པ་ཡེ་ཤ་་ཡིས་ིས་པའི་མདོ་ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས།



ཡོ་ཧ་ནན། : - :

ོ་ཡིས་ོགས་ཤིང་སེམས་ང་བར་ནས་ནི། །
ང་ཡིས་ཁོ་ཚོ་གསོ་ཞིང་ག་པར་འར། །

ཞེས་གངས། ང་ོན་པ་ཡེ་ཤ་ས་ཡེ་འི་གཟི་བིད་མཐོང་བས་ཁོང་གི་ོར་དེ་ར་གངས། དེ་ཡང་ཡ་་་པའི་དཔོན་
རིགས་ནང་ནས་མི་མང་པོས་ཡེ་་ལ་དད་པ་ས་ང༌། ་་ཤི་པ་ཚོས་ཡ་་་པའི་འ་ཁང་ནས་འད་པར་འཇིགས་ཏེ་མངོན་མ་་དེའི་
ོར་གཏམ་མ་བཤད། ་མཚན་ནི་ཁོ་ཚོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བར་ི་ལས་མིས་བར་ི་ལ་ག་པར་ཆགས།

ོན་པ་ཡེ་ས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གངས་པ།
དེ་ནས་ཡེ་ས་ད་ཆེན་པོས་“ས་ང་ལ་དད་པ་ས་ང་དེས་ང་དང་ང་མངགས་མཁན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ལའང་དད་པ་ེད་པས།

ས་ང་མཐོང་ཡང་དེས་ང་མངགས་མཁན་དེའང་མཐོང༌། ང་ལ་དད་པ་ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ན་པའི་ནང་་མི་ས་པའི་ིར་ང་ནི་
འོད་ར་འཇིག་ེན་་ཡོང༌། མི་་ཞིག་ངའི་བཤད་པའི་བཀའ་ཐོས་ནས་མ་ཉན་ན་ངས་མི་དེ་ལ་ིམས་གཅོད་མི་ེད། ང་ནི་འཇིག་ེན་
ལ་ིམས་གཅོད་ེད་་མ་ཡོང་བར། འཇིག་ེན་ོབ་པའི་ཆེད་་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ། མི་་ཞིག་གིས་ང་དོར་ནས་ངའི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་
མཁན་ལ་ིམས་གཅོད་པ་ཞིག་ཡོད། ངས་བཤད་པའི་བཀའ་དེ་ཉིད་ིས་ས་ི་མཐའ་མའི་ཉིན་མོར་དེར་ིམས་གཅོད་པ་ཡིན། ་
མཚན་ནི་ངས་ང་རང་ཐོག་ནས་གཏམ་མ་བཤད་དེ། ང་མངགས་མཁན་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ིས་ང་ལ་གང་ཞིག་ཟེར་དགོས་པ་གནད་འཁེལ་
པོར་བཀའ་གནང་ང༌། ངས་ཁོང་གིས་གནང་བའི་བཀའ་དེ་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ཡིན་པ་ཤེས་པས། དེའི་ིར་ངས་གང་ཤོད་པ་དེ་ཡབ་
དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཅི་གངས་པ་དེ་རང་ཡིན་ནོ་”ཞེས་གངས་སོ། །

ལེ་བ་གམ་པ།
ོན་པ་ཡེ་ས་ཉེ་གནས་མས་ི་ང་པ་བས་པ།

13 པེ་སག་གི་ས་ཆེན་ི་ོན་ལ་ཡེ་་འཇིག་ེན་འདི་ནས་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་ང་་ཕེབས་དགོས་པའི་ས་ལ་བབ་པར་མེན་
ཏེ། རང་གི་ེས་འང་བ་འཇིག་ེན་འདིར་ཡོད་པ་ཚོར་ར་ཡང་མས་ཤིང་མཐའ་མའི་བར་་ཡང་མས་པར་མཛད། བད་ིས་ཡེ་
་དའི་དབང་་གཏོང་བའི་བསམ་པ་དེ་སི་མོན་ི་་་་དི་སི་ཀར་རེའི་སེམས་་བཞག་ཚར་ནས། དགོང་ཟས་བཞེས་པའི་ཚེ་ ཡེ་
ས་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་དོན་ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་ལག་་གནང་ཡོད་པ་མེན་པ་དང༌། རང་ཉིད་དཀོན་མཆོག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཏེ་
དཀོན་མཆོག་གི་ང་་ལོག་་ཡིན་པར་མེན་ཏེ། དགོང་ཟས་ི་ལ་ནས་བཞེངས་ཏེ་ིའི་ན་བཟའ་ད་དེ་ག་རས་ེད་པར་དིས་
པའི་ེས་། གཞོང་པའི་ནང་་གས་ནས་ཉེ་གནས་རེ་རེ་བཞིན་ི་ང་པ་བས་པ་དང༌། རང་གི་་ལ་དིས་པའི་ག་རས་ིས་
འིས། ཁོང་སི་མོན་པེ་ོའི་ར་ཕེབས་པ་དང༌། ཁོས་ཁོང་ལ་“གཙོ་བོ་ལགས། ེད་ིས་ངའི་ང་པ་བ་་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ས།
ལན་་ཡེ་ས་“ངས་ེད་བཞིན་པའི་ལས་ི་དོན་ེད་ིས་ད་་མི་ོགས་ང༌། ེས་མ་ོགས་པར་འར་”ཞེས་གངས། པེ་ོས་

ཁོང་ལ་“ེད་ིས་ངའི་ང་པ་ཅི་ནས་ང་མི་བ་”ཞེས་ས་པ་དང་ལན་་ཡེ་ས་“གལ་ཏེ་ངས་ོད་མ་བས་ན། ོད་ང་དང་འེལ་བ་
མེད་”ཅེས་གངས་པ་དང༌། སི་མོན་པེ་ོས་“གཙོ་བོ་ལགས། ངའི་ང་པ་ཙམ་མ་ཟད། ལག་པ་དང་མགོ་ཡང་ས་རོགས་མཛོད་”ཅེས་
ས། ཡེ་ས་“ས་ས་ཟིན་པ་ཞིག་ས་ིལ་པོ་གཙང་མར་ར་བ་ཡིན་པས་ང་པ་མ་གཏོགས་འད་དགོས་མེད། ེད་ཚོ་ནི་གཙང་
མ་ཡིན། འོན་ང་ཐམས་ཅད་གཙང་མ་མིན་”ཞེས་གངས། ཡེ་ས་ཁོང་རང་དའི་དབང་་གཏོང་མཁན་དེ་་ཡིན་པ་མེན་པས།
ཁོང་གིས་“ེད་ཚོ་ཐམས་ཅད་གཙང་མ་མིན་”ཞེས་གངས།

དེ་ནས་ཡེ་ས་ཉེ་གནས་མས་ི་ང་པ་བས་ཚར་ནས་ིའི་ན་བཟའ་བཞེས་ཏེ་ར་བགས་པ་དང་ཁོ་ཚོར་“ངས་ེད་ཚོ་ལ་ས་
པ་དེའི་དོན་ནི་ཅི་ཡིན་ོགས་སམ་”ཞེས་བཀའ་འི་གནང༌། “ོད་ཚོས་ང་ལ་ོན་པ་དང་གཙོ་བོ་ཞེས་ཟེར་བ་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། ང་ནི་དེ་

ང་ོན་པ་ཡེ་ཤ་་ཡིས་ིས་པའི་མདོ་ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས།



ཡོ་ཧ་ནན། : -

ཡིན་པས་སོ། དེའི་ིར་ང་ེད་ི་གཙོ་བོ་དང་ོན་པ་ཡིན་ཏེ་ེད་ཚོའི་ང་པ་བས་པ་ཡིན་ན། ེད་ཚོས་ང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་
ང་པ་འད་དགོས། ངས་ེད་ཚོ་ལ་མིག་དཔེ་ཞིག་བན་ཅིང༌། ེད་ཚོས་ང་ངས་ེད་ཚོ་ལ་ས་པ་བཞིན་་ེད་དགོས། ངས་
ེད་ཚོ་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར། གཡོག་པོ་ནི་དཔོན་པོ་ལས་གལ་ཆེ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་བང་ཆེན་དེའང་མངགས་མཁན་ལས་ཆེ་བ་མ་ཡིན།
གལ་ཏེ་ེད་ཚོས་དོན་དེ་མས་ཤེས་ཏེ་དེ་ར་ས་ན་བདེ་བ་དང་ན་པར་འར་རོ། ངའི་གཏམ་འདི་ེད་ཚོ་ཚང་མའི་ོར་བཤད་པ་

མིན། ངས་བདམས་པའི་མི་མས་ངས་ཤེས། འོན་ང་འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་གང་རབ་ི་མདོ་ལས། ངའི་བག་ལེབ་ཟ་མཁན་དེས་
ང་པའི་ིང་པས་ང་བིས་པ་ཡིན། ཞེས་གངས་པ་བཞིན་་བ་པའི་ིར་རོ། ད་དེ་བཞིན་་མ་འབ་པའི་ོན་ལ་ངས་ེད་ཚོར་།
དེའི་ིར་དེ་བཞིན་་འབ་པའི་ཚེ་ེད་ཚོས་ང་ཁོང་ཉིད་ཡིན་པར་དད་པའི་ིར་རོ། ངས་ེད་ཚོ་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར། ས་
ང་ངས་མངགས་པའི་མི་ཞིག་བས་ན་མི་དེ་ངའང་བ། ང་རང་བ་བའི་མི་དེས་ང་མངག་མཁན་ཡང་བ་”ཞེས་གངས།

བ་གཏོད་ེད་འི་ང་བན་པ།
ཡེ་ས་དེ་གངས་ཏེ་གས་འགས་པར་ར་ནས་“ངས་ེད་ཚོ་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར། ེད་ཚོའི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་

ང་བ་གཏོད་ེད་ཡོང་”ཞེས་གསལ་བགས་མཛད་པས། ཉེ་གནས་མས་ིས་ཁོང་གིས་གངས་པའི་མི་་ཡིན་མི་ཤེས་པར་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལ་བས། དེར་ཡེ་ས་མས་པར་འཛིན་པའི་ཉེ་གནས་གཅིག་ཁོང་གི་་འམ་ལ་ཡོད་པས། སི་མོན་པེ་ོས་མི་དེར་
མགོ་བོ་གག་བཞིན་བ་བཏང་ེ་“ཁོང་གིས་འི་ོར་ལ་གངས་པ་བཀའ་ིས་ས་ཤིག་”ཅེས་བཤད། ཉེ་གནས་དེས་ཡེ་འི་ར་
གགས་པོ་ཡོ་ནས་ཁོང་ལ་“གཙོ་བོ་ལགས། མི་དེ་་ཡིན་”ཞེས་ས་པ་དང༌། ཡེ་ས་“ངས་བག་ལེབ་མ་་འདི་་བ་ལ་ངས་ནས་
ེར་བའི་མི་དེ་རང་ཡིན་”ཞེས་གངས་ནས་ཁོང་གིས་བག་ལེབ་མ་་དེ་་བར་ངས་ེས། སི་མོན་དི་སི་ཀར་རེའི་་་་ལ་གནང༌།
བག་ལེབ་མ་་དེ་ངས་ནས་བད་་ཏན་ཁོའི་སེམས་ནང་་གས། ཡེ་ས་་་ལ་“ོད་ིས་ེད་་ཡིན་པ་དེ་མོགས་པོར་ོས་

ཤིག་”ཅེས་གངས། དེར་ཡོད་པ་མས་ི་ནང་ནས་ས་ང་ཅིའི་ིར་དེ་ར་གངས་པའི་དོན་ཧ་མ་གོ ་་ལ་ི་ཐོག་གི་དལ་
ག་ཡོད་པས་ཉེ་གནས་མས་ི་ནང་ནས་ལ་ལས་ཡེ་ས་ཁོ་ལ་ས་ཆེན་ལ་གང་དགོས་པ་ཉོ་་འམ་ཡང་ན་དལ་པོ་མས་ལ་གང་ཞིག་ིན་
པར་བཀའ་གནང་ངོ་ཞེས་བསམས། ་ས་བག་ལེབ་དེ་ངས་མ་ཐག་ི་རོལ་་སོང༌། ས་དེ་ནི་མཚན་མོ་ཡིན་ནོ། །

བཀའ་གསར་པ་ཞིག
་་སོང་བའི་ེས་་ཡེ་ས་“ད་མིའི་རིགས་ི་་ཡི་གཟི་བིད་མངོན་པར་འར་ཞིང་དཀོན་མཆོག་ང་ཁོང་བད་ནས་གཟི་

བིད་དང་ན་པར་འར། དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བིད་ཁོང་བད་ནས་མངོན་པར་ར་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་རང་བད་ནས་མིའི་
རིགས་ི་འི་གཟི་བིད་ར་་མངོན་པར་མཛད། ་་མས། ང་ད་ང་ོད་ཚོ་དང་མཉམ་་ས་ང་་ཞིག་ཡོད། ོད་ཚོས་ང་
བཙལ་ཡང༌། ར་ངས་ཡ་་་པ་མས་ལ་བཤད་པ་བཞིན་་ད་ོད་ཚོར་ཡང་ཟེར་ར། ང་གང་་འོ་བའི་གནས་་ོད་ཚོ་ཡོང་མི་ིད།
ངས་ོད་མས་ལ་བཀའ་གསར་པ་ཞིག་ིན། དེ་ནི་ོད་ཚོས་ཕན་ན་མས་པོ་ོས་ཤིག ངས་ོད་མས་ལ་མས་པ་ར་ོད་མས་

ང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མས་པར་ངས་ཤིག ོད་མས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མས་པར་བང་ན་མི་ཐམས་ཅད་ིས་ོད་ངའི་ཉེ་
གནས་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འར་”ཞེས་གངས།

པེ་ོའི་ོར་ང་བན་པ།
སི་མོན་པེ་ོས་“གཙོ་བོ་ལགས། ེད་གང་་ཕེབས་ི་ཡིན་”ཞེས་ཟེར་བ་དང་ལན་་ཡེ་ས་“ང་གང་་འོ་བའི་གནས་་ོད་ད་

་ངའི་ེས་་འང་མི་བ་ང༌། ེས་མ་འང་བར་འར་”ཞེས་གངས། པེ་ོས་ཁོང་ལ་“གཙོ་བོ་ལགས། ཅིའི་ིར་ང་ད་་ེད་ི་
ེས་་འང་བར་མི་བ། ེད་ི་དོན་་ངའི་རང་ོག་ོས་གཏོང་བའི་སེམས་ཡོད་”ཅེས་བཤད། ཡེ་ས་“ོད་ིས་ངའི་དོན་་ོག་

གང་མར་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས།



ཡོ་ཧ་ནན། : -

ོས་གཏོང་བའི་སེམས་དངོས་གནས་ཡོད་དམ། ངས་ོད་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར། ོད་ིས་་ཕོས་ད་མ་ག་པའི་ོན་ལ་ང་རང་
་ཡིན་མི་ཤེས་ཞེས་ལན་གམ་བཤད་པར་འར་”ཞེས་གངས་སོ། །

ལེ་བ་བཞི་པ།
ོན་པ་ཡེ་་ནི་ལམ་དང་བདེན་པ་དང་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ཡིན།

14 ཡེ་ས་ཉེ་གནས་མས་ལ་“ེད་ཚོའི་སེམས་འག་པར་མ་འར། དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་ོས་ལ་ང་ལ་ཡང་དད་པ་ོས། ངའི་
ཡབ་ི་ཕོ་ང་ལ་གནས་ཁང་མང་པོ་ཡོད། དེ་ར་མ་ཡིན་ན་ངས་ེད་མས་ལ་་མ་ནས་བཤད་ཡོད། ང་ེད་ཚོའི་དོན་་གནས་་ིག་ེད་
་འོ ང་སོང་ནས་ེད་ཚོའི་དོན་་གནས་་ིག་ས་ེས། ང་ིར་ལོག་ེ་ེད་ཚོ་ངའི་ར་འེན་པར་། དེ་ནས་ང་རང་གང་་ཡོད་
པ་དེར་ེད་ཚོའང་ཡོད་པར་འར། ང་རང་འོ་་ཡིན་པའི་ལམ་དེ་ེད་ཚོས་ཤེས་”ཞེས་གངས་པ་དང༌། ཐོ་ས་ཁོང་ལ་“གཙོ་བོ་
ལགས། ེད་རང་གང་་ཕེབས་པ་ང་ཚོས་མི་ཤེས་ཏེ་ལམ་དེ་ཇི་ར་ཤེས་”ཞེས་ས། ལན་་ཡེ་ས་“ང་ནི་ལམ་དང༌། བདེན་པ་ཉིད།
དཔག་་མེད་པའི་ཚེའང་ཡིན། ང་མ་བད་པར་་ཡང་ཡབ་ི་ང་་འོ་བའི་ལམ་མེད་དོ། ེད་ཚོས་ང་ངོ་ཤེས་ཡོད་ན། ངའི་ཡབ་ང་
ངོ་ཤེས་ཡོད། ད་ནས་བང་ེད་ཚོས་ཁོང་ངོ་ཤེས་པ་དང་མཐོང་ོང་ཡོད་དོ་”ཞེས་གངས་པ་དང༌། ཕི་ལིབ་ིས་“གཙོ་བོ་ལགས། ཡབ་
དེ་ང་ཚོ་ལ་ོན་པར་མཛོད་དང༌། ཚིམ་པར་འར་”ཞེས་བཤད། ཡེ་ས་“ཕི་ལིབ། ང་རང་ོད་ཚོ་དང་མཉམ་་ན་རིང་པོར་བད་ང༌།
ོད་ིས་ད་ང་ང་་ཡིན་པ་མི་ཤེས་སམ། ང་མཐོང་མཁན་དེས་ཡབ་མཐོང་བས། ོད་ིས་ཅིའི་ིར་ཡབ་དེ་ང་ཚོ་ལ་ོན་པར་མཛོད་ཅེས་
ཟེར། ོད་ིས་ང་ཡབ་ི་ནང་ན་ཡོད་པ་དང་ཡབ་ངའི་ནང་ན་ཡོད་པར་དད་པ་མི་ེད་དམ། ངས་ོད་ཚོར་བཤད་པའི་གཏམ་དེ་མས་ང་
རང་རང་ཐོག་ནས་མ་བཤད་དེ། ཡབ་ངའི་ནང་་གནས་པ་དེས་རང་གི་ལས་མས་མཛད། ང་ཡབ་ི་ནང་ན་ཡོད་པ་དང་ཡབ་ངའི་ནང་ན་
ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ཤིག དེ་མ་ས་ནའང་ངས་ས་པའི་འིན་ལས་ཉིད་ི་ིར་ཡིད་ཆེས་ོས། ངས་ེད་ཚོ་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་
ར། ང་ལ་དད་པ་ེད་མཁན་དེས་ངས་གང་ས་པ་བཞིན་་ེད་པ་མ་ཟད། དེ་ལས་ཆེ་བའི་འིན་ལས་ང་ེད་པར་འར། ཅི་ལགས་ཟེར་
ན། ང་ཡབ་ི་ང་་འོ་བའི་ིར་རོ། ཡང་ཡབ་ི་གཟི་བིད་ནི་ས་བད་ནས་མངོན་པར་འར་བའི་ིར། ེད་ཚོས་ངའི་མིང་ལ་
བེན་ནས་གང་ཞིག་ས་ང་ངས་དེ་བཞིན་་བ་པར་། ེད་ཚོས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་དོན་གང་ཞིག་ས་ནའང་ངས་དེ་ར་།”

དམ་པའི་གས་ཉིད་གནང་བའི་ཞལ་བཞེས།
“གལ་ཏེ་ེད་ཚོས་ང་ལ་མས་པར་བང་ན་ངའི་བཀའ་མས་ང་བར་འར། ངས་ཡབ་ལ་ས་པ་དང་ཁོང་གིས་ེད་ཚོར་

རོགས་པ་གནང་མཁན་གཞན་པ་ཞིག་གནང་བར་འར། ཁོང་ནི་ས་ན་་ེད་ཚོ་དང་མཉམ་་གནས་པར་འར་རོ། ཁོང་ནི་དཀོན་
མཆོག་གི་བདེན་པ་མངོན་པར་མཛད་མཁན་ཡིན་པའི་གས་ཉིད་ཡིན། དད་པ་མེད་པ་མས་ི་སེམས་ནང་ཁོང་བ་བར་མི་ིད། ཅི་ལགས་
ཟེར་ན། ཁོ་ཚོས་ཁོང་མི་མཐོང་ཞིང་ངོ་མི་ཤེས། འོན་ང་ཁོང་ནི་ེད་ཚོའི་སེམས་ནང་ཡོད་པ་དང་དེར་གནས་་ཡིན་པས་ེད་ཚོས་ཁོང་ངོ་
ཤེས། ངས་ེད་ཚོ་་ག་ར་མི་འཇོག་པར་ེད་ཚོའི་ར་ིར་ལོག་ངེས་ཡིན། ད་ང་ང་ཟད་ཅིག་སོང་ནས་འཇིག་ེན་ི་མི་
ཚོས་ང་མི་མཐོང༌། འོན་ང་ོད་ཚོས་ང་མཐོང་བར་འར། གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ཤི་ནས་ཡང་བར་འཚོ་བས་ེད་ཚོའང་འཚོ་བར་
འར། དེའི་ཉིན་མོར་ེད་ཚོས་ང་ཡབ་ི་ནང་ན་ཡོད་པ་དང༌། ེད་ཚོ་ངའི་ནང་ན་ཡོད་པ་དང༌། ང་ེད་མས་ི་ནང་་ཡོད་པར་ཤེས་
པར་འར། ངའི་བཀའ་མས་ཤེས་ཏེ་ང་བ་དེ་ནི་ང་ལ་མས་པར་འཛིན་མཁན་ཡིན། ཡང་ང་ལ་མས་པར་འཛིན་མཁན་དེ་ནི་ངའི་ཡབ་
ིས་ང་མས་པར་འཛིན་པར་འར། ངས་ང་མི་དེར་མས་པར་འཛིན་ཏེ། ང་རང་ཁོ་ལ་མངོན་པར་འོ་”ཞེས་གངས།

དེར་་་དི་སི་ཀར་རེ་མ་ཡིན་པའི་་་ཡིས་ཁོང་ལ་“གཙོ་བོ་ལགས། ེད་ིས་ེད་རང་འཇིག་ེན་ི་མི་ཚོར་མངོན་་མི་མཛད་
པར་ང་ཚོར་མངོན་་མཛད་པ་དེ་ཅི་ལ་ིད་”ཅེས་ས། ལན་་ཡེ་ས་“ང་ལ་མས་པར་འཛིན་མཁན་ིས་ངའི་བཀའ་ལ་ང་ེ། ངའི་
ཡབ་ིས་མི་དེར་མས་པར་མཛད་་ཡིན་པས། ང་དང་ངའི་ཡབ་ཁོའི་ར་ཕེབས་ནས་ཁོ་དང་མཉམ་་གནས་པར་འར། ཡང་ང་ལ་



ཡོ་ཧ་ནན། : - :

མས་པར་མི་འཛིན་མཁན་ིས་ངའི་བཀའ་ལ་མི་ཉན། ེད་ཚོས་ཐོས་པའི་བཀའ་དེ་ང་རང་ནས་མ་ཡིན་པར། ང་མངགས་མཁན་ཏེ་ཡབ་
དཀོན་མཆོག་ནས་ཡིན། ང་ེད་ཚོ་དང་མཉམ་་ཡོད་ས་གཏམ་དེ་བཤད་པ་ཡིན། ངའི་ཡབ་ིས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་མངག་་ཡིན་
ཞིང་རོགས་པ་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་གས་ཉིད་ིས་ེད་ཚོར་དོན་ཐམས་ཅད་བབ་ཅིང་ངས་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ན་ལ་
གནང་ཡོང༌། ངས་ེད་ཚོ་ཞི་བདེ་གནས་པར་ེད། ངའི་ཞི་བདེ་ེད་ཚོར་ིན། ངས་ཞི་བདེ་ིན་ལ་ནི་འཇིག་ེན་ིས་ཞི་བདེ་ེར་ལ་
དང་མི་འ་བས། ེད་ཚོའི་སེམས་མ་འགས་ཤིང་མ་འཇིགས་ཤིག ངས་ེད་ཚོར་ང་འོ་ན་ཡང་ེད་ཚོའི་ར་ིར་ལོག་ངེས་ཡིན་ཞེས་
བཤད་པ་ེད་ིས་ཐོས། ེད་ཚོས་ང་ལ་བེ་ང་ཡོད་ན། ང་ཡབ་ི་ང་་འོ་བར་སེམས་དགའ་བར་འར་བ་ཡིན། ཅི་ལགས་ཟེར་ན།
ང་ལས་ཡབ་བས་ཆེ་བ་ཡིན། ད་དེ་བཞིན་་མ་ང་བའི་ོན་ལ་ེད་ཚོར་བཤད་པ་ཡིན། དེའི་ིར་དེ་བཞིན་་འང་བའི་ཚེ་ེད་ཚོས་
དད་པ་ེད་པར་། ད་ིན་ཆད་ངས་ེད་ཚོ་ལ་གཏམ་མང་པོ་མི་ེད། འཇིག་ེན་འདིའི་དབང་ར་མཁན་ཡོང་བཞིན་པ་དང་ངའི་ཐོག་ཁོ་
ལ་དབང་ཅི་ཡང་མེད། འོན་ང་འཇིག་ེན་ིས་ངས་ཡབ་ལ་མས་པ་ཤེས་པའི་ིར། ངས་ཡབ་ིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ཇི་བཞིན་བ།
ད་ལོངས་ལ་ང་ཚོ་འདི་ནས་ཕར་འོ་”ཞེས་གངས་སོ། །

ལེ་བཅོ་་པ།
ོན་པ་ཡེ་་ནི་བདེན་པའི་ན་ཤིང་ཡིན།

15 དེ་ནས་ཡེ་ས་ཉེ་གནས་ཚོར་“ང་ནི་བདེན་པའི་ན་འམ་ཤིང་ཡིན་ཞིང༌། ངའི་ཡབ་ནི་ན་ཤིང་མ་ར་གསོ་ོང་གནང་མཁན་
ཡིན། ཁོང་གིས་ངའི་ནང་ན་འས་་མ་ེས་པའི་ཡལ་ག་རེ་བཅད་ནས་དག་ཅིང༌། ངའི་ནང་ན་འས་་ེས་པའི་ཡལ་ག་རེ་རེར་
འས་་འཕེལ་བའི་ིར་དེ་ཤིང་བཅོས་མཛད། ངས་ེད་ཚོར་བཤད་པའི་བཀའ་དེས་ེད་ཚོ་དག་པར་ས་ཟིན། ང་ེད་མས་ི་
ནང་ན་གནས་པ་ར་ེད་མས་ངའི་ནང་ན་གནས་ཤིག ཡལ་ག་ནི་ན་འམ་ཤིང་ལ་མི་གནས་ན་རང་བཞིན་ིས་འས་་མི་ེ་བ་ར།
ེད་ཚོའང་ངའི་ནང་་མི་གནས་ན་འས་་ཆགས་པར་མི་ིད། ང་ནི་ན་འམ་ཤིང་ཡིན་ཏེ་ེད་ཚོ་ཡལ་ག་ཡིན། ་ཡང་ངའི་ནང་་
གནས་ཏེ་ང་ཡང་ཁོའི་ནང་་གནས་ན། དེ་ལ་འས་་མང་པོ་ེ། ང་དང་ལ་ན་ེད་ཚོས་ཅི་ཡང་ེད་མི་བ་པའི་ིར་རོ། ངའི་ནང་ན་
མི་གནས་པ་དེ་ནི་ི་་འཕངས་པའི་ཡལ་ག་ར་མ་པོར་འར། ཡལ་ག་དེ་ཚོ་བས་ནས་མེ་ལ་བཏབ་ེ་འཚིག གལ་ཏེ་ེད་ཚོ་ངའི་
ནང་ན་གནས་པ་དང༌། ངས་བཤད་པའི་བཀའ་ཡང་ེད་ི་ནང་་གནས་ན། ེད་ིས་གང་འདོད་པ་དེ་ས་ནས་འབ་པར་འར། ེད་
ཚོར་འས་་མང་པོ་ེས་ན་ེད་ནི་ངའི་ཉེ་གནས་དངོས་ཡིན་པ་དང༌། དེའི་ོ་ནས་ངའི་ཡབ་ི་གཟི་བིད་མངོན་པར་འར། ཡབ་ིས་
ང་ལ་མས་པར་མཛད་པ་ར་ངས་ང་ེད་ཚོ་ལ་མས་པར་ས། ེད་ཚོ་ངའི་མས་པའི་ནང་གནས་པར་ིས་ཤིག ངས་ཡབ་ི་
བཀའ་མས་བངས་ཡོད་པ་དང༌། ཁོང་གི་མས་པའི་ནང་གནས་པ་ར། ེད་ིས་ང་ངའི་བཀའ་མས་བངས་ན་ངའི་མས་པའི་ནང་
གནས་པར་འར།”

“ངས་ེད་ཚོ་ལ་བཤད་པ་འདི་མས་ནི་ངའི་དགའ་ོ་ེད་ཚོའི་སེམས་ལ་གནས་པ་དང་ེད་ི་དགའ་ོ་ཁེངས་པའི་ིར་རོ།
ངས་ེད་ཚོ་ལ་མས་པ་ས་པ་ར། ེད་ཚོས་ང་ཕན་ན་མས་པར་ིས་ཤིག་ཅེས་པ་དེ་ནི་ངའི་བཀའ་ཡིན་ནོ། མི་ཞིག་གིས་

རང་གི་ོགས་པོའི་དོན་་རང་ོག་བཏང་ན་དེ་ནི་མས་པ་རབ་ཡིན། ཡང་ེད་ཚོས་ངའི་བཀའ་བཞིན་་བབས་ན་ངའི་ོགས་པོ་ཡིན།
ད་ནས་བང་ངས་ེད་ཚོ་ལ་གཡོག་པོ་ཞེས་མི་ཟེར། ་མཚན་ནི་དཔོན་པོས་ཅི་ེད་པ་གཡོག་པོས་མི་ཤེས། ངས་ཡབ་ལས་གང་ཐོས་པ་

ཐམས་ཅད་ེད་ཚོ་ལ་བཤད་པས་ེད་ཚོ་ལ་ོགས་པོ་ཞེས་ཟེར། ེད་ཚོས་ང་མ་བདམས། ངས་ེད་ཚོ་བདམས་ཏེ་བོས་པ་ཡིན་པས།
ེད་ཚོ་སོང་ནས་འས་་ེ་བ་ེ། འས་་དེ་ག་་གནས་པའི་ིར་རོ། དེ་ནས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་ཡབ་ལ་གང་ས་པ་དེ་ེད་ཚོ་ལ་
གནང་བར་འར། ེད་ཚོས་ཕན་ན་མས་པར་ིས་ཤིག འདི་ནི་ངའི་བཀའ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་གངས།



ཡོ་ཧ་ནན། : - :

འཇིག་ེན་ི་མི་ཚོས་ཉེ་གནས་ལ་ང་བ།
ཡང་ཡེ་ས་“གལ་ཏེ་འཇིག་ེན་ི་མི་ཚོས་ེད་ཚོ་ལ་ང་ན། ེད་ཚོའི་ོན་་ང་ལ་ང་བ་ཡིན་པ་ཤེས་དགོས། གལ་ཏེ་ེད་

ཚོ་འཇིག་ེན་ལ་གཏོགས་ན། འཇིག་ེན་ིས་རང་གི་ཡིན་པ་དེ་ལ་གཅེས། འོན་ང་ངས་ེད་ཚོ་འཇིག་ེན་ི་ནང་ནས་བདམས་པས། ེད་
ཚོ་འཇིག་ེན་འདིར་མ་གཏོགས། དེའི་ིར་འཇིག་ེན་ིས་ེད་ཚོ་ལ་ང༌། ར་ངས་ེད་ཚོར་གཡོག་པོ་ནི་དཔོན་པོ་ལས་གལ་ཆེ་བ་
མ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ན་པར་ིས་ཤིག གལ་ིད་ཁོ་ཚོས་ང་ལ་གནོད་འཚེ་ས་ན། ེད་ཚོ་ལ་ཡང་གནོད་འཚེ་ེད་པར་འར། ངས་
བཤད་པའི་བཀའ་བངས་པ་ཡིན་ན། ེད་ཚོའི་གཏམ་ཡང་བང་བར་འར། ཁོ་ཚོས་ང་མངགས་མཁན་དེ་ངོ་མི་ཤེས་པས། ེད་ཚོ་
ང་ལ་གཏོགས་པའི་ེན་ིས་ེད་ཚོ་ལ་དེ་ཐམས་ཅད་ེད་པར་འར། གལ་ཏེ་ང་ཡོང་ནས་ཁོ་ཚོ་ལ་མ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཁོ་ཚོར་ིག་ཉེས་
མེད་པ་ཡིན། འོན་ང་ད་་ཁོ་ཚོས་ང་ཚོས་ིག་ཉེས་མ་ས་ཞེས་ཟེར་བའི་་མཚན་མེད། ས་ང་ང་ལ་ང་ན་དེས་ངའི་ཡབ་ལ་ཡང་
ང༌། གལ་ཏེ་ངས་གཞན་་ཞིག་ང་གཏན་ནས་མ་ས་པའི་འིན་ལས་ཁོ་ཚོའི་མན་་མ་ས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚོ་ལ་ིག་ཉེས་མེད།
འོན་ང་ད་་ཁོ་ཚོ་ངས་གང་ས་པ་དེ་མཐོང་ོང་ཡང་ཁོ་ཚོས་ང་དང་ངའི་ཡབ་གཉིས་ལ་ང༌། འོན་ང་དེ་ནི་གང་རབ་ནང་ཁོ་ཚོས་དོན་
མེད་་ང་རང་ལ་ང་ཞེས་པའི་བཀའ་དེ་འབ་པའི་ིར་རོ། ངས་ེད་ཚོ་ལ་ཡབ་ི་ང་ནས་རོགས་པ་གནང་མཁན་ཟེར་བ་གཏོང་བར་
། ཁོང་ནི་ཡབ་ནས་འང་བའི་དཀོན་མཆོག་གི་བདེན་པ་མངོན་པར་མཛད་མཁན་ཏེ་དམ་པའི་གས་ཉིད་ཡིན། ཁོང་གིས་ངའི་ོར་ལ་དཔང་
པོ་མཛད་པར་འར་བ་དང༌། ེད་ཚོའང་ཐོག་མ་ནས་ང་དང་མཉམ་་ཡོད་པ་ཡིན་པས། ངའི་ོར་ལ་དཔང་པོ་ེད་པར་འར་རོ་”ཞེས་
གངས་སོ། །

ལེ་བ་ག་པ།
དམ་པའི་གས་ཉིད་ི་ོར་གངས་པ།

16 ཡང་ཡེ་ས་“དོན་དེ་ཐམས་ཅད་ངས་ེད་ཚོའི་དད་པ་མི་ཉམས་པའི་ིར་བཤད། ཁོ་ཚོས་ེད་མས་འ་ཁང་ནས་འད་པ་མ་
ཟད། ས་ེད་ཚོ་གསོད་པ་དེ་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་བེན་བར་ི་ལས་ེད་པར་བསམ་པའི་ས་ལ་འབབ་ཡོང༌། ཁོ་ཚོས་ངའི་ཡབ་ང་
ངོ་མ་ཤེས། ང་ཡང་ངོ་མ་ཤེས་པས། ེད་ཚོ་ལ་དོན་དེ་བཞིན་་ེད་པར་འར། ས་ལ་འབབ་པའི་ཚེ་ེད་ཚོས་དོན་དེ་ཚོ་ན་པའི་ིར་
ངས་ེད་ཚོ་ལ་བཤད་པ་ཡིན། ཐོག་མ་ནས་ངས་ེད་ཚོ་ལ་གཏམ་དེ་མ་བཤད་པ་དེ་ནི་ང་ེད་ཚོ་དང་མཉམ་་ཡོད་པའི་ིར་རོ། ད་ང་ནི་
ང་མངགས་མཁན་ི་ང་་འོ་ན་ཡང༌། ེད་ཚོ་ས་ང་ང་ལ་གང་་འོ་ཞེས་མི་འི། ངས་དོན་འདི་ཚོ་བཤད་པས་ེད་ཚོའི་སེམས་
་ངན་ིས་གངས། འོན་ང་ངས་ེད་ཚོ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ར། ང་ཕར་འོ་བ་དེ་ེད་ཚོ་ལ་ཕན་པའི་ིར་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན།
གལ་ཏེ་ང་ཕར་མ་སོང་ན། རོགས་པ་གནང་མཁན་ཞེས་པ་དེ་ེད་ཚོའི་ར་མི་ཕེབས། འོན་ང་ང་སོང་ན་ཁོང་ངས་ེད་ཚོའི་ར་གཏོང་་
ཡིན། ཡང་ཁོང་ཕེབས་བས་ིག་པ་དང༌། ང་བདེན་དང༌། ིམས་གཅོད་པ་གམ་ི་ོར་ལ་འཇིག་ེན་ི་མི་ཚོའི་འཛིན་པའི་ོན་
མས་གསལ་ོན་གནང་བར་འར། ིག་པ་ནི། མི་དེ་ཚོས་ང་ལ་དད་པ་མི་ེད་པའི་དོན་དང༌། ང་བདེན་ནི། ང་ཡབ་ི་ང་
་འོ་བས་ད་ིན་ཆད་ེད་ཚོས་ང་མི་མཐོང་བའི་དོན་དང༌། ིམས་གཅོད་པ་ནི། འཇིག་ེན་འདིའི་དབང་ར་མཁན་ལ་ིམས་གཅོད་
ཚར་བས་སོ། ང་ལ་ད་ང་གཏམ་བཤད་་མང་པོ་ཡོད་ང༌། ད་ེད་ཚོ་བཟོད་མི་བ། འོན་ང་དཀོན་མཆོག་གི་བདེན་པ་མངོན་
པར་མཛད་མཁན་ཏེ་དམ་པའི་གས་ཉིད་འོན་པའི་ཚེ། ཁོང་གིས་ེད་ཚོ་དཀོན་མཆོག་གི་བདེན་པ་ཚང་མའི་ནང་་འིད་པར་འར། ཁོང་
གིས་རང་ཐོག་ནས་མི་གང་ེ། ཁོང་གིས་གང་གསན་པ་དེ་གང་བར་འར། ཡང་མ་འོངས་པའི་དོན་མས་ེད་ཚོ་ལ་གང་བར་འར་རོ།
ཁོང་གིས་ངའི་གཟི་བིད་མངོན་པར་མཛད་པར་འར་ཏེ། ངའི་གང་ཡིན་པ་མས་ངས་ནས་ེད་ཚོར་ོན་པར་འར་རོ། ཡབ་ལ་

ཡོ་ཧ་ནན་ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས།
གང་མར་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ་ ཨང་ དང༌། ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས།



ཡོ་ཧ་ནན། : - :

ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ང་རང་གི་ཡིན། དེའི་ིར་དམ་པའི་གས་ཉིད་ིས་ང་རང་གང་ཡིན་པ་ནས་བཞེས་ཏེ་ེད་ཚོ་ལ་ོན་པར་འར་ཞེས་ངས་
བཤད་དོ། ད་ང་ང་ཟད་ཅིག་ནས་ེད་ཚོས་ང་མི་མཐོང་བར་འར། དེ་ནས་ཡང་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ང་མཐོང་བར་འར་”ཞེས་
གངས།

ཉེ་གནས་ཚོའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“ཁོང་གིས་ད་ང་ང་ཟད་ཅིག་ནས་ེད་ཚོས་ང་མི་མཐོང་བར་འར། དེ་
ནས་ཡང་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ང་མཐོང་བར་འར་ཞེས་དང༌། ང་ནི་ཡབ་ི་ང་་འོ་བའི་ིར་རོ་ཞེས་གངས་པའི་དོན་དེ་ཅི་ཡིན་”ཞེས་
ིས་པ་དང༌། ཡང་ཁོ་ཚོས་“ཁོང་གིས་ད་ང་ང་ཟད་ཅིག་ཅེས་གང་བ་དེ་ཅི་ཡིན། ཁོང་གིས་གང་གངས་པ་དེའི་དོན་ཧ་མི་གོ་”ཞེས་
བཤད། ཡེ་ས་ཉེ་གནས་ཚོས་ཁོང་རང་ལ་བཀའ་འི་་འདོད་པ་མེན་ཏེ་“ངས་ེད་ཚོ་ལ་ད་ང་ང་ཟད་ཅིག་ནས་ེད་ཚོས་ང་མི་མཐོང་
བར་འར། དེ་ནས་ཡང་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ང་མཐོང་བར་འར་ཞེས་པའི་དོན་ེད་ཚོས་ཕན་ན་ལ་ོས་སམ། ངས་ེད་ཚོ་ལ་བདེན་
པ་བདེན་པར་ཟེར་ར། ེད་ཚོ་་ཞིང་་ངན་ེད་ང་འཇིག་ེན་ི་མི་ཚོ་དགའ་བར་འར། ེད་ཚོར་ག་བལ་འང་ཡང༌། ེད་ི་
ག་བལ་དགའ་ོ་ལ་འར། ད་མེད་ཅིག་ནི་་བཙའ་བའི་ས་་ེ་ག་གིས་ག་བལ་འང༌། མོ་རང་གི་ས་ཚོད་ལ་བབ་པའི་
ིར་རོ། འོན་ང་དམར་འར་ཞིག་ེས་ཚར་ནས། ་་ཞིག་འཇིག་ེན་་ེས་པ་ཡིན་པས་དགའ་ེ། ག་བལ་དེ་མི་ན། དེ་
བཞིན་་ད་་ེད་ཚོར་ག་བལ་ཡོད་ནའང༌། ང་ེད་ཚོ་དང་ཡང་བར་ག་པའི་ཚེ། ེད་ི་སེམས་དགའ་བར་འར་ཏེ། ེད་ི་དགའ་
ོ་ས་ང་འོག་པར་མི་ིད། དེའི་ཉིན་མོར་ེད་ཚོས་ང་ལ་དོན་ཅི་ཡང་འི་མི་ཡོང༌། ངས་ེད་ཚོར་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ར།
ེད་ཚོས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་གང་ཞིག་ས་ང་ཁོང་གིས་ེད་ཚོར་གནང་བར་འར། ད་བར་ེད་ཚོས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་
ཅི་ཡང་ས་མ་ོང་ལ། ད་ེད་ཚོའི་དགའ་ོ་འབ་པའི་ིར་གསོལ་བ་ཐོབ་དང་འཐོབ་པར་འར་རོ། ངས་དོན་དེ་མས་ེད་ཚོ་ལ་
དཔེའི་ོ་ནས་བཤད་ང༌། དཔེའི་ོ་ནས་མ་ཡིན་པར་ཡབ་ི་ོར་གསལ་པོར་ཤོད་པར་་བའི་ས་ལ་འབབ་པར་འར། དེའི་ཉིན་
མོར་ེད་ཚོས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་ཁོང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་་ཡིན། ངས་ེད་ཚོའི་དོན་་ཡབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་་མི་ཟེར། ཅི་
ལགས་ཟེར་ན། ེད་ཚོས་ང་ལ་བེ་བར་བང་ཞིང༌། ང་དཀོན་མཆོག་ནས་ང་བ་ལ་དད་པ་ས་ོང་བས་ཡབ་ཉིད་ིས་ང་ེད་ཚོ་ལ་
མས། ང་ཡབ་ནས་ང་ེ་འཇིག་ེན་ལ་ཡོང་བ་ར། ད་འཇིག་ེན་དང་ཁ་ལ་ནས་ཡབ་ི་ང་་འོ་”ཞེས་གངས།

ཁོང་གི་ཉེ་གནས་མས་ིས་“ད་ནི་ེད་ིས་དཔེའི་ོ་ནས་མི་གང་བར་གསལ་པོར་གང༌། ད་ང་ཚོས་ེད་ིས་དོན་ཚང་མ་
མེན་པ་ཤེས་པས་ས་ང་ེད་ལ་བཀའ་ི་་མི་དགོས་པར་ང་ཚོས་ཤེས། དེའི་ིར་ང་ཚོས་ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་ནས་ང་བ་ཡིན་པར་ཡིད་
ཆེས་ེད་”ཅེས་ཟེར་བ་དང༌། ལན་་ཡེ་ས་“ད་ེད་ཚོས་ཡིད་ཆེས་ེད་དམ། ེད་ཚོ་རང་རང་གི་གནས་་སོ་སོར་འེས་ཤིང་ང་
གཅིག་ར་འཇོག་པའི་ས་ལ་འབབ་པར་འར་བ་དང༌། ད་འང་འབབ་བོ། འོན་ང་ཡབ་ནི་ང་དང་མཉམ་་བགས་པས་ང་ནི་གཅིག་ར་
མི་གནས། ང་དང་འོགས་པའི་ོ་ནས་ེད་ཚོ་ཞི་བདེར་གནས་པའི་ིར་ངས་ེད་ཚོ་ལ་དེ་ར་བཤད། འཇིག་ེན་ནང་ལ་ེད་ཚོར་ག་
བལ་ཡོད་ང༌། ང་འཇིག་ེན་ལས་ལ་བས་མ་འཇིགས་ཤིག་”ཅེས་གངས་སོ། །

ལེ་བ་བན་པ།
ོན་པ་ཡེ་ས་གསོལ་བ་བཏབ་པ།

17 ཡེ་ས་དེ་ར་གངས་ནས། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ི་ོགས་་ཡར་གཟིགས་ཏེ་“ེ་ཡབ། ད་ས་ལ་འབབ་ེ་ས་ིས་
ེད་ི་གཟི་བིད་མངོན་པར་ེད་པའི་ིར་ེད་ི་ས་ི་གཟི་བིད་མངོན་པར་མཛོད། ་མཚན་ནི་ེད་ིས་ས་ལ་གནང་ཡོད་པ་
ཐམས་ཅད་ལ་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་གནང་བའི་ིར་ེད་ིས་མི་ཐམས་ཅད་ས་ི་དབང་འོག་་བག ེད་རང་བདེན་པའི་དཀོན་མཆོག་
ཁོ་ན་དང༌། ེད་ི་མངགས་པ་ཡེ་་་ཤི་ཀ་ཁོ་ཚོས་ངོ་ཤེས་པ་ནི་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་ཡིན་ནོ། ེད་ིས་ང་ལ་གནང་བའི་འིན་ལས་དེ་



ཡོ་ཧ་ནན། : -

བ་པའི་ོ་ནས་ངས་སའི་ེང་ལ་ེད་ི་གཟི་བིད་མངོན་པར་ས་པ་ཡིན། ེ་ཡབ། འཇིག་ེན་མ་བཀོད་པའི་ོན་ལ་ང་རང་ེད་དང་
མཉམ་་བགས་པའི་ས་ི་གཟི་བིད་དེ་ཉིད་ད་འང་ེད་ི་མན་་ང་ལ་མངོན་པར་མཛོད།

ེད་ིས་འཇིག་ེན་ི་ནང་ནས་ང་ལ་གནང་བའི་མི་མས་ལ་ངས་ེད་ི་མཚན་མངོན་པར་ས། དེ་ཚོ་ར་ནས་ེད་ི་ཡིན་ཏེ།
ེད་ིས་དེ་ཚོ་ང་ལ་གནང་ནས། ཁོ་ཚོས་ེད་ི་བཀའ་བངས་ཡོད། ད་་ེད་ིས་ང་ལ་གང་གནང་ཡོད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ེད་རང་ནས་
ཡིན་པ་ཁོ་ཚོས་ཤེས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ེད་ིས་ང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་མས་ངས་ཁོ་ཚོ་ལ་གཏད་ནས་དེ་ཚོས་དང་་ངས། ང་
ནི་ེད་ནས་དངོས་་ང་བ་དེ་ཚོས་བདེན་པར་ཤེས་ཤིང༌། ང་ེད་ིས་མངགས་པར་ཡང་ཡིད་ཆེས་སོ། ངས་འཇིག་ེན་ི་མིའི་དོན་་
གསོལ་བ་མི་འདེབས་པར་ེད་ིས་ང་ལ་གནང་བའི་མི་འདི་ཚོའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་ཚོ་ེད་ལ་གཏོགས་པའི་
ིར་རོ། ངའི་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ེད་ི་ཡིན་པ་དང༌། ེད་ི་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ངའི་ཡིན། དེ་ཚོའི་ངང་ནས་ངའི་གཟི་བིད་མངོན་་ར་
བ་ཡིན། ད་ིན་ཆད་ང་ནི་འཇིག་ེན་ི་ནང་ལ་མེད། འོན་ང་ཁོ་ཚོ་འཇིག་ེན་ནང་ལ་ཡོད། ང་ནི་ེད་ི་ང་་ཡོང༌། ེ་ཡབ་དམ་པ་
ལགས། ཁོ་ཚོ་ནི་ང་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པ་ར་ཁོ་ཚོའང་གཅིག་་འར་བའི་ིར་ེད་ིས་ང་ལ་གནང་བའི་མཚན་ི་དབང་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོ་ང་
བར་མཛོད། ང་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་་ཡོད་ས་ེད་ིས་ང་ལ་གནང་བའི་མཚན་ི་དབང་ཐོག་ནས་ངས་ཁོ་ཚོ་བངས་ཤིང་བངས་པ་ཡིན།
གང་རབ་ལས་གངས་པ་ར་འབ་པའི་ིར་ོར་་ཡིན་པའི་མི་མ་གཏོགས་པར་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་གཅིག་ང་མ་ོར། འོན་ང་ད་་
ང་ེད་རང་གི་ང་་ཡོང་ཞིང་ངས་འཇིག་ེན་ལ་དེ་ར་བཤད་པ་ནི། ཁོ་ཚོའི་སེམས་ནང་ལ་ངའི་དགའ་ོ་ཚང་བའི་ིར་རོ། ངས་ཁོ་ཚོ་
ལ་ེད་ི་བཀའ་གཏད་ཡོད། ཇི་ར་ང་རང་འཇིག་ེན་ནས་མ་ཡིན་པ་དེ་ར་ཁོ་ཚོའང་འཇིག་ེན་ནས་མ་ཡིན་པས། འཇིག་ེན་ིས་ཁོ་ཚོ་ལ་
ང་བ་ཡིན། ངས་ེད་ིས་ཁོ་ཚོ་འཇིག་ེན་ི་ནང་ནས་འེར་བར་གསོལ་བ་མི་འདེབས་པར། ེད་ིས་ིག་ོད་མཁན་ཞེས་་བ་ལས་
ང་བར་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། ང་རང་འཇིག་ེན་ནས་མ་ཡིན་པ་ར་ཁོ་ཚོའང་འཇིག་ེན་ནས་མ་ཡིན་ནོ། བདེན་པ་ཉིད་ི་ངང་ནས་
ཁོ་ཚོ་དམ་པར་མཛོད། ེད་ི་བཀའ་ནི་བདེན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། ཇི་ར་ེད་ིས་ང་རང་འཇིག་ེན་་མངགས་པ་ར་ངས་ཁོ་ཚོ་འཇིག་
ེན་་བཏང་ཡོད། ཡང་ཁོ་ཚོ་བདེན་པའི་ངང་ནས་དམ་པར་འར་བའི་ིར་ངས་རང་ཉིད་དམ་པ་ཆགས་པར་ེད།

ངས་ཁོ་ཚོ་ཁོ་ནའི་དོན་་མ་ཟད། ཁོ་ཚོས་ཆོས་བན་པའི་ོ་ནས་ང་ལ་དད་པར་འར་བ་མས་ི་དོན་་ཡང་གསོལ་བ་འདེབས།
དེ་ནི་ཁོ་ཚོ་ཐམས་ཅད་གཅིག་་འར་བའི་ིར་རོ། ཇི་ར་ཡབ་ེད་ནི་ངའི་ནང་ན་བགས་ཏེ། ང་ཡང་ེད་ི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ར་དེ་

ཚོའང་ངེད་གཉིས་ི་ནང་ན་གཅིག་་འར་བར་། དེ་ནས་འཇིག་ེན་ི་མི་མས་ིས་ང་ནི་ེད་ིས་མངགས་པ་ཡིན་པར་དད་པ་ེད་པར་
འར། ཡང་ེད་ིས་ང་ལ་གནང་བའི་གཟི་བིད་དེ་ནི་ཁོ་ཚོ་ལ་ཡང་ེར་ཟིན། ངེད་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པ་ར་དེ་ཚོའང་གཅིག་་འར་
བའི་ིར་རོ། དེའི་དོན་ནི་ང་ཁོ་ཚོའི་ནང་ན་ཡོད། ེད་ངའི་ནང་ན་ཡོད། དེ་ནི་ཁོ་ཚོ་ཡང་དག་པར་གཅིག་་འར་བའི་ིར་རོ། དེ་
ནས་འཇིག་ེན་ིས་ེད་ིས་ང་མངགས་པ་དང༌། ེད་ིས་ང་ལ་མས་པ་མཛད་པ་བཞིན་་ཁོ་ཚོ་ལ་ཡང་མས་པར་མཛད་པ་ཤེས་པར་
འར། ེ་ཡབ། ེད་ིས་ང་ལ་གནང་བ་མས་ང་གང་་ཡོད་པ་དེར་ང་དང་མཉམ་་ཡོད་པར་འདོད། དེ་ནི་ེད་ིས་ང་ལ་གནང་བའི་
གཟི་བིད་ཁོ་ཚོས་མཐོང་བར་འར་བའི་ིར་རོ། འཇིག་ེན་མ་བཀོད་པའི་ོན་ལ་ེད་ིས་ང་ལ་མས་པར་མཛད་པ་ཡིན་པས་གཟི་བིད་
དེ་ང་ལ་གནང་ང༌། ེ། ང་བདེན་ི་ཡབ་ལགས། འཇིག་ེན་ི་མི་ཚོས་ེད་རང་ངོ་མི་ཤེས་མོད། ངས་ེད་རང་ངོ་ཤེས། མི་འདི་
ཚོས་ང་ེད་ིས་ང་མངགས་པ་ཡིན་པར་ཤེས། ེད་ིས་ང་ལ་མས་པར་མཛད་པའི་མས་པ་དེ་ཁོ་ཚོའི་སེམས་ལ་བགས་པའི་ཆེད་
དང༌། ང་རང་ཡང་ཁོ་ཚོའི་སེམས་ལ་བགས་པའི་ིར། ངས་ེད་རང་གི་མཚན་ཁོ་ཚོ་ལ་མངོན་པར་ས་ལ། ད་ང་ཡང་མངོན་པར་་”ཞེས་
གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །



ཡོ་ཧ་ནན། : -

ལེ་བཅོ་བད་པ།
ོན་པ་ཡེ་་འཛིན་བང་ས་པ།

18 ཡེ་ས་དེ་ར་གངས་པའི་ེས་། ཉེ་གནས་དང་མཉམ་་ི་རོལ་ལ་ཕེབས་པ་དང་ཀི་ཌ་རོན་ཟེར་བའི་གཤོང་ས་བལ་ནས་
གནས་དེར་ཡོད་པའི་ེད་ཚལ་ཞིག་ལ་ཕེབས། ས་ཆ་དེར་ཡེ་་ལན་མང་པོ་ཉེ་གནས་དང་མཉམ་་འཛོམས་ོང་བས། ཁོང་དའི་
དབང་་གཏོང་མཁན་་་ལ་གནས་དེ་ས་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ནས་་་ཡིས་དང་ཚོགས་དང༌། ་་ཤི་པ་དང་ཡ་་་པའི་་ཆེན་
མས་ིས་བཏང་བའི་མཆོད་ཁང་གི་ང་དམག་མཉམ་་ིད་ནས་ལག་་ང་་དང༌། དཔལ་འབར། མཚོན་ཆ་བཅས་ེར་ནས་དེར་
ེབས་པས། ཡེ་ས་རང་ལ་གང་འང་་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་མེན་ཏེ། མན་ལ་ཕེབས་ནས་མི་དེ་ཚོར་“ེད་ཚོས་་ཞིག་འཚོལ་བཞིན་
ཡོད་”ཅེས་གངས་པ་དང༌། ལན་་མི་དེ་ཚོས་“ན་ཙ་རེལ་པ་ཡེ་་འཚོལ་”ཞེས་ཟེར་བས་ཡེ་ས་“དེ་ནི་ང་ཡིན་”ཞེས་གངས། ཁོང་
དའི་དབང་་གཏོང་མཁན་་་ཡང་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་་དེར་ལངས་བད་ཡོད་པ་ཡིན། ཡེ་ས་ང་དེ་ཡིན་ཞེས་གངས་པ་ཙམ་ིས་ཁོ་
ཚོ་ི་ད་བབ་ནས་ས་ལ་འེལ། ཡེ་ས་ཡང་བར་ཁོ་ཚོར་“ེད་ཚོས་་ཞིག་འཚོལ་”ཞེས་གངས་པས་ཁོ་ཚོས་“ན་ཙ་རེལ་པ་ཡེ་་
འཚོལ་”ཞེས་བཤད། ཡེ་ས་“ངས་དེ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན། ེད་ཚོས་ང་རང་བཙལ་ན་མི་འདི་ཚོ་འོ་་ག་”ཅེས་གངས། དེ་
ནི་ཡེ་ས་ེད་ིས་ང་ལ་གནང་བའི་མི་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་གཅིག་ང་མ་བགས་ཤེས་ར་གངས་པ་དེ་བ་པའི་ིར་ང་ངོ༌། སི་མོན་
པེ་ོ་ལ་རལ་ི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བཏོན་ནས། ་ཆེན་གཙོ་བོའི་གཡོག་པོ་ལ་བབ་ནས་་བ་གཡས་པ་བཅད། གཡོག་པོ་དེའི་མིང་ནི་མལ་་
ཡིན། ཡེ་ས་པེ་ོ་ལ་“རལ་ི་དེ་བས་་ག་ཅིག ཡབ་ིས་ང་ལ་གནང་བའི་ཕོར་པ་གང་པོ་དེ་ངས་མི་འང་ངམ་”ཞེས་གངས།

དེ་ནས་དང་ཚོགས་དང༌། དེ་ཚོའི་དམག་དཔོན་ཡ་་་པའི་མཆོད་ཁང་གི་ང་དམག་བཅས་ིས་ཡེ་་འཛིན་བང་ས་ནས་
བཅིངས་ཏེ། ོན་ལ་ཨ་ན་སི་ཟེར་མཁན་ི་ང་་ིད། ཁོ་ནི་ལོ་དེའི་ཡ་་་པའི་་ཆེན་གཙོ་བོ་ཀ་ཡ་་ཡི་་བོའི་ཕ་ཡིན། ཀ་ཡ་
་ཞེས་པ་དེ་ནི་ར་ཡ་་་པའི་དཔོན་རིགས་མས་ལ་མི་གཅིག་མི་དམངས་ི་དོན་་ཤི་ན་ལེགས་ཞེས་བབ་་ེད་མཁན་དེ་ཡིན།

པེ་ོས་ོན་པ་ཡེ་་ཁས་མ་ངས་པ།
དེ་ནས་སི་མོན་པེ་ོ་དང་ཉེ་གནས་གཞན་པ་ཞིག་ཡེ་འི་ེས་་འངས། ཉེ་གནས་གཞན་པ་དེ་ནི་་ཆེན་གཙོ་བོའི་ངོ་ཤེས་པ་ཡིན་

པས། ཡེ་་དང་མཉམ་་་ཆེན་གཙོ་བོའི་ོ་རའི་ནང་་ཕེབས། འོན་ང་པེ་ོ་ནི་ོའི་འམ་ི་ི་རོལ་་ལངས་ཏེ་བད། དེ་ནས་
་ཆེན་གཙོ་བོས་ངོ་ཤེས་པའི་ཉེ་གནས་གཞན་པ་དེ་ི་ལ་སོང་ནས་ོ་ང་མཁན་གཡོག་མོ་ལ་གཏམ་ས་ནས་པེ་ོ་ཡང་ནང་་ིད། དེ་
ནས་གཡོག་མོ་དེས་པེ་ོ་ལ་“ེད་ང་མི་དེའི་ཉེ་གནས་མས་ི་ནང་ནས་གཅིག་མ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་བཤད་པས་ལན་་ཁོས་“ང་མ་ཡིན་”ཞེས་
བཤད། གནམ་ང་མོ་ཡིན་པས་གཡོག་པོ་མས་དང་མཆོད་ཁང་གི་ང་དམག་ཚོས་སོལ་བའི་མེ་བཏང་ནས་ལངས་ཏེ་མེ་ལ་བོས། པེ་ོ་
ཡང་དེ་ཚོ་དང་མཉམ་་བད་ནས་མེ་ལ་བོས།

་ཆེན་གཙོ་བོས་ོན་པ་ཡེ་ར་ི་ད་ས་པ།
དེ་ནས་་ཆེན་གཙོ་བོས་ཡེ་་ལ་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་དང་བན་པའི་ོར་ིས་པས། ཡེ་ས་“ངས་མངོན་མ་་འཇིག་ེན་ལ་

བཤད་པ་ཡིན། ངས་ག་པར་འ་ཁང་དང༌། ཡ་་་པ་ཐམས་ཅད་འཛོམས་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ོ་ར་གཉིས་ལ་ཆོས་བན་པ་ཡིན། ཅི་
ཡང་གསང་བའི་ངང་ནས་མ་བཤད། ང་ལ་ཅིའི་ིར་འི། ངས་བཤད་པའི་གཏམ་ཐོས་པ་མས་ལ་ིས་ཤིག ངས་གང་བཤད་པ་དེ་ཚོས་
ཤེས་”ཞེས་གངས་པས། དེ་་ལངས་བད་པའི་ང་དམག་མས་ི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་ཡེ་འི་ཞལ་ལ་བས་ཏེ་“ོད་ིས་་ཆེན་
གཙོ་བོ་ལ་ལན་འདི་ར་འདེབས་སམ་”ཞེས་ཟེར། ལན་་ཡེ་ས་“ངའི་བཤད་པའི་གཏམ་དེ་འོས་པ་མ་ཡིན་ན་དེ་ལ་དཔང་པོ་ོས་ཤིག

ཡོ་ཧ་ནན་ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས།
ཡོ་ཧ་ནན་ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས།



ཡོ་ཧ་ནན། : - :

འོས་པ་ཡིན་ན་ེད་ིས་ང་ཅིའི་ིར་བངས་”ཞེས་གངས། ཡེ་་ར་ནས་བཅིངས་ཡོད་དེ་ཨ་ན་སི་ཡིས་ཡེ་་་ཆེན་གཙོ་བོ་ཀ་ཡ་འི་
ང་་ིད་་བག

སི་མོན་པེ་ོ་ད་ང་ལངས་ནས་བད་དེ་མེ་ལ་ོ་བཞིན་ཡོད། དེའི་ིར་ཁོ་ཚོས་ཁོ་ལ་“ོད་ང་མི་དེའི་ཉེ་གནས་ལས་གཅིག་མ་
ཡིན་ནམ་”ཞེས་ིས་པས་ཁོས་ཁས་མ་ངས་ཏེ་“ང་རང་མིན་”ཞེས་བཤད། ་ཆེན་གཙོ་བོའི་གཡོག་པོ་མས་ི་ནང་ནས་གཅིག་པེ་ོས་་
བ་བཅད་པ་དེའི་གཉེན་ཚན་ཡིན་པ་དེས་“ངས་ོད་ེད་ཚལ་ི་ནང་ལ་ཁོང་དང་མཉམ་་མ་མཐོང་ངམ་”ཞེས་བཤད། པེ་ོས་ཡང་བར་
ཁས་མ་ངས་མ་ཐག་་་ཕོས་ད་བབ་བོ། །

ོན་པ་ཡེ་་ི་བ་པི་ལ་འི་ང་་ིད་པ།
དེ་ནས་ཞོགས་་པོར་ཁོ་ཚོས་ཡེ་་ཀ་ཡ་་ཡི་་ནས་ི་བ་ི་ཕོ་ང་་ིད་དེ། མི་དེ་ཚོ་རང་ཉིད་མི་གཙང་བར་མི་འར་བའི་

ིར་དང་པེ་སག་གི་ཞལ་ལག་ཟ་བ་པའི་ཆེད་་ཆོས་ི་གས་ོལ་བཞིན་ཕོ་ང་གི་ནང་་མ་གས། དེའི་ིར་ི་བ་པི་ལ་་ི་རོལ་
་སོང་ནས་“ོད་ཚོས་མི་འདི་ལ་ཉེས་ོན་ཅི་འགས་”ཞེས་ིས་པ་དང༌། ལན་་ཁོ་ཚོས་“གལ་ཏེ་མི་འདི་ཉེས་ཅན་མ་ཡིན་ན་ངེད་ིས་ཁོ་
ེད་རང་ལ་གཏད་པ་མེད་”ཅེས་བཤད། པི་ལ་་ཡིས་“ོད་ཚོ་རང་ཉིད་ིས་ཁོ་ིད་ནས་ོད་རང་གི་ིམས་བཞིན་་ིམས་གཅོད་ོས་
ཤིག་”ཅེས་བཤད་པ་དང༌། ཡ་་་པའི་ཆོས་དཔོན་མས་ིས་“ང་ཚོས་མི་་ཡང་ོག་ཐོག་གཏོང་མི་ཆོག་”ཅེས་བཤད། དེ་ནི་ར་ཡེ་
ས་འོངས་ལ་གང་འང་་ཡོད་པའི་ོར་ལ་གངས་པའི་བཀའ་དེ་བ་པའི་ིར་རོ། དེ་ནས་པི་ལ་་ཡང་བར་ཕོ་ང་གི་ནང་་
སོང་ནས་ཡེ་་བོས་ནས་“ོད་ནི་ཡ་་་པའི་ལ་པོ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ིས། ཡེ་ས་“འདི་ེད་རང་ངོ་ཐོག་ནས་འི་འམ། ཡང་ན་ེད་ལ་
མི་གཞན་ིས་ངའི་ོར་གཏམ་ས་སམ་”ཞེས་གངས། ལན་་པི་ལ་་ཡིས་“ང་ཡ་་་པ་ཡིན་ནམ། ོད་རང་གི་ལ་མི་དང་་ཆེན་
མས་ིས་ོད་ངའི་དབང་་བཏང༌། ོད་ིས་ཅི་ས་”ཞེས་བོད་པ་དང༌། ཡེ་ས་“ངའི་ལ་ཁམས་ནི་འཇིག་ེན་འདིའི་ལ་ཁམས་
མ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཡིན་ན། ངའི་གཡོག་པོ་མས་ིས་ང་རང་ཡ་་་པའི་ལག་་མི་ོད་པའི་ིར་འཐབ་འཛིང་ེད་པ་ཡིན། འོན་ང་ད་ངའི་
ལ་ཁམས་ནི་འཇིག་ེན་འདི་ནས་མ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་གངས། དེའི་ིར་པི་ལ་་ཡིས་“འོ་ན་ོད་ལ་པོ་ཞིག་ཡིན་ནམ་”ཞེས་བོད་པ་
དང༌། ཡེ་ས་“ེད་ིས་གངས་པ་ར་ང་ལ་པོ་ཞིག་ཡིན། ང་ནི་བདེན་པ་ཉིད་ལ་དཔང་པོ་ེད་པའི་ིར་ེས། དེའི་དོན་་ང་འཇིག་ེན་
་ཡོང༌། ་ཡང་བདེན་པ་ཉིད་ནས་ཡིན་པ་དེས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་ནོ་”ཞེས་གངས། པི་ལ་་ཡིས་ཁོང་ལ་“བདེན་པ་ནི་ཅི་ཡིན་”ཞེས་
བཤད་ནས་ཡང་ི་རོལ་་ཡ་་་པའི་ར་སོང་ེ་ཁོ་ཚོ་ལ་“ངས་མི་འདི་ལ་ཉེས་ོན་ཅིའང་མི་ེད། འོན་ང་ོད་མས་ལ་པེ་སག་གི་
ས་ཆེན་ལ་མི་གཅིག་ོད་བོལ་གཏོང་བའི་གས་ོལ་ཞིག་ཡོད། ད་ངས་ཡ་་་པའི་ལ་པོ་འདི་གཏོང་བ་ེད་ཚོ་འདོད་དམ་”ཞེས་ིས།
དེའི་ིར་ཁོ་ཚོས་ད་ཆེན་པོས་“མི་འདི་མ་གཏོང༌། པར་ཨབ་་གཏོང་”ཞེས་ས། པར་ཨབ་་དེ་ནི་ཇག་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

ལེ་བ་ད་པ།
19 དེ་ནས་པི་ལ་་ཡིས་ཡེ་་་ག་གིས་ང་་བག་པ་དང༌། དམག་མི་མས་ིས་ཚེར་མའི་ཅོད་པན་ཅིག་བས་ནས་ཁོང་གི་ད་
ལ་བོན་ཅིང༌། མདོག་་ག་ཅན་ི་ན་བཟའ་ཞིག་ཁོང་ལ་བོན། ཁོ་ཚོ་ཁོང་གི་ང་་ཡོང་ནས་“ཡ་་་པའི་ལ་པོ་ལ་ག་འཚལ་
ལོ་”ཞེས་ཡང་ཡང་ཟེར་ཞིང་འམ་ག་བས། པི་ལ་་ཡང་བར་ི་རོལ་་སོང་ནས་ཁོ་ཚོར་“ོས་ཤིག ངས་ཁོ་ལ་ཉེས་ོན་ཅིའང་མ་
ེད་པ་ོད་ཚོས་ཤེས་པའི་ིར་ངས་ཁོ་ོད་ཚོའི་མན་་ི་ལ་འིད་”ཅེས་བཤད། དེ་ནས་ཡེ་་ཚེར་མའི་ཅོད་པན་དང་མདོག་་ག་ཅན་
ི་ན་བཟའ་བཞེས་ནས་ི་རོལ་་ཕེབས་པ་དང༌། པི་ལ་་ཡིས་ཁོ་ཚོར་“ོས་ཤིག མི་དེ་འདིར་འག་”ཅེས་བཤད། ་ཆེན་དང་མཆོད་
ཁང་གི་ང་དམག་ཚོས་ཁོང་མཐོང་བས་ད་ཆེན་པོས་“ང་ཤིང་ང་ལ་སོད་ཅིག ང་ཤིང་ང་ལ་སོད་ཅིག་”ཅེས་ཟེར། པི་ལ་་ཡིས་ཁོ་
ཚོར་“ངས་ཁོ་ལ་ཉེས་ོན་ཅིའང་མ་ེད། ོད་ཚོས་ཁོང་བང་ནས་ང་ཤིང་ང་ལ་སོད་”ཅེས་ཟེར། ལན་་ཡ་་་པས་“ང་ཚོ་ལ་ཆོས་



ཡོ་ཧ་ནན། : -

ིམས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ནང་བཞིན་་ཁོ་ལ་གསོད་པའི་ཉེས་ཆད་གཅོད་འོས་སོ། ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ཁོས་ང་རང་དཀོན་མཆོག་གི་ས་ཡིན་ཞེས་
བཤད་པའི་ིར་”ཞེས་བོད།

པི་ལ་་ཡིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་ག་པར་ཡང་འཇིགས་པར་ར་ཏེ། ཡང་བར་ཕོ་ང་ནང་་སོང་ནས་ཡེ་་ལ་“ོད་ག་ནས་
ཡིན་”ཞེས་ཟེར། འོན་ང་ཡེ་ས་ལན་ཅིའང་མ་གངས། དེའི་ིར་པི་ལ་་ཡིས་“ོད་ིས་ང་ལ་གཏམ་མི་ེད་དམ། ང་ལ་ོད་ོད་
བོལ་གཏོང་བའི་དབང་ཆ་དང༌། ོད་ང་ཤིང་ང་ལ་གསོད་པའི་དབང་ཆ་ཡང་ཡོད་པ་མི་ཤེས་སམ་”ཞེས་ིས་པ་དང༌། ཡེ་ས་“ེད་
ལ་ེང་ནས་ང་ལ་དབང་ེད་པར་གནང་བ་མ་ཡིན་ན་ེད་ལ་དབང་མེད། དེའི་ིར་ང་ེད་ལ་གཏད་མཁན་ི་ིག་ཉེས་ེད་ི་ིག་པ་ལས་
ཆེ་”ཞེས་གངས། དེ་ནས་པི་ལ་་ཡིས་ཁོང་ོད་པའི་ཐབས་བཙལ་ཡང༌། ཡ་་་པས་ད་ཆེན་པོས་“་ཞིག་གིས་ང་རང་ལ་པོ་ཡིན་
ཟེར་བ་དེས་ལ་པོ་ཆེན་པོ་སེ་སར་ལ་ངོ་ོལ་ེད་པས། ེད་ིས་མི་འདི་ོད་བཏང་ན་ལ་པོ་ཆེན་པོ་སེ་སར་ི་མཛའ་ོགས་མ་ཡིན་”ཞེས་
ཟེར།

པི་ལ་་ཡིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་ཡེ་་ི་རོལ་་ིད་ཡོང་ནས། ོ་གཅལ་ལ་ཡ་་་པའི་ད་་གབ་བ་་ཟེར་བའི་ས་ཆར་ིམས་
དཔོན་ི་ི་ལ་བད། དེ་ནི་པེ་སག་ས་ཆེན་ི་་ིག་གི་ཉིན་མོའི་ཉིན་ང་ཙམ་ཡིན། པི་ལ་་ཡིས་ཡ་་་པ་ཚོར་“ད་ོད་ཚོའི་ལ་
པོ་ལ་ོས་ཤིག་”ཅེས་བཤད། ཁོ་ཚོས་ད་ཆེན་པོས་“ཁོ་ཕར་ིད། ཕར་ིད། ང་ཤིང་ང་ལ་སོད་ཅིག་”ཅེས་ཟེར། པི་ལ་་ཡིས་ཁོ་
ཚོར་“ངས་ོད་ཚོའི་ལ་པོ་ང་ཤིང་ང་ལ་གསོད་པར་་འམ་”ཞེས་ིས་པའི་ལན་་་ཆེན་ཚོས་“ལ་པོ་ཆེན་པོ་སེ་སར་མ་གཏོགས་ང་ཚོར་
ལ་པོ་མེད་”ཅེས་བཤད། དེ་ནས་པི་ལ་་ཡིས་ཁོང་ང་ཤིང་ང་ལ་གསོད་པའི་ིར་ཁོ་ཚོ་ལ་གཏད་ནས་ཁོ་ཚོས་ཁོང་ཕར་ིད་དོ། །

ོན་པ་ཡེ་་ང་ཤིང་ེང་་བོངས་པ།
ཡེ་་ི་རོལ་་ཕེབས་ནས་རང་གི་ང་ཤིང་འར་ཏེ་ཀ་ལི་ཞེས་པའི་གནས་ཡ་་་པའི་ད་་གོལ་གོ་ཐ་ཞེས་་བ་ལ་ཕེབས།

དེར་ཁོང་དང་གཞན་མི་གཉིས་གཡས་་གཅིག་དང་གཡོན་་གཅིག་ཡེ་་དིལ་་ང་ཤིང་ང་ལ་བངས། པི་ལ་་ཡིས་ན་ཙ་རེལ་
པ་ཡེ་་ཡ་་་པའི་ལ་པོ་ཞེས་པའི་བ་བ་ིས་ནས་ང་ཤིང་གི་ཁར་བཏགས་་བག ཡི་གེ་དེ་ཡ་་་དང་གྷི་རིག་དང་་ཏིན་ི་
ད་གམ་་ིས་པ་དང༌། ཡེ་་ང་ཤིང་ལ་བངས་པའི་གནས་དེ་ོང་ེར་དང་ཐག་ཉེ་བས། ཡ་་་པ་མང་པོས་ཡི་གེ་དེ་བགས།
དེའི་ིར་ཡ་་་པའི་་ཆེན་མས་ིས་པི་ལ་་ལ་“ཡ་་་པའི་ལ་པོ་ཞེས་མི་འི་བར། མི་འདི་ཡིས་ང་ཡ་་་པའི་ལ་པོ་ཡིན་ཞེས་

ཟེར་བཞིན་འི་བར་མཛོད་ཅིག་”ཅེས་ས། ལན་་པི་ལ་་ཡིས་“ངས་གང་ིས་ཡོད་པ་དེ་ཚར་རོ་”ཞེས་བཤད། དམག་མི་མས་
ིས་ཡེ་་ང་ཤིང་ེང་ལ་བངས་ནས། ཁོང་གི་ན་བཟའ་ལ་བ་བཞི་་བགོས་ནས་དམག་མི་རེ་རེར་ཐོབ་པ་དང༌། ཡང་ནང་གོས་ཤིག་
འཚེམ་མེད་རས་ག་ཅིག་ལས་བ་པ་ཡིན་པའི་ིར། ཁོ་ཚོས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“འདི་མི་རལ་བར་་ལ་ཐོབ་པའི་ན་འགས་པར་
་”ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ནི་གང་རབ་ི་མདོ་ལས།

ང་ཡི་གོས་མས་བགོས་ས་ཤིང༌། །
ང་ཡི་གོས་ལ་ན་བབ་བོ། །

ཞེས་གངས་པ་བཞིན་་འབ་པའི་ིར་དེ་ར་ང་བ་དང་དམག་མི་མས་ིས་དེ་ར་ས། བས་དེར་ཡེ་འི་ང་ཤིང་གི་ར་ཡེ་
འི་མ་དང༌། ཁོ་མོའི་ན་མིར་ཡམ་ཀ་ལོ་་ཡི་་བོ་དང་མག་ལ་ནས་ཡིན་པའི་མིར་ཡམ་བཅས་དེར་ལངས་ཏེ་བད། ཡེ་ས་རང་གི་
མ་དང་ཁོང་གིས་དམིགས་བསལ་ིས་མས་པར་འཛིན་པའི་ཉེ་གནས་དེར་ལངས་ཏེ་བད་པར་གཟིགས་ནས་མ་ལ་“ཨ་མ་ལགས། ོས་

སེ་ར་ནི་རོ་་གོང་མའི་ལ་ཁབ་ི་དབང་ར་མཁན་ཡིན།
གང་མར་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས།



ཡོ་ཧ་ནན། : - :

དང༌། འདི་ནི་ེད་ི་་ཡིན་”ཞེས་གངས། ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ལ་“ོས་དང༌། འདི་ནི་ོད་ི་ཨ་མ་ལགས་ཡིན་ནོ་”ཞེས་གངས་པ་
དང༌། ས་དེ་རང་ནས་ཉེ་གནས་དེས་ཡེ་འི་མ་རང་གི་ིམ་ཚང་་བས།

ོན་པ་ཡེ་་་ཚེ་ལས་འདས་པ།
དེའི་ེས་་ཡེ་ས་དོན་ཚང་མ་ཟིན་པར་མེན་ཏེ་གང་རབ་ི་མདོ་ལས་ིས་པ་བཞིན་་འབ་པའི་ིར་“ང་ོམ་མོ་”ཞེས་

གངས་པ་དང༌། ན་ཆང་ར་མོས་གང་བའི་ོད་ཅིག་དེར་ཡོད་པས་ཁོ་ཚོས་དེའི་ནང་ིང་བལ་ངས་ནས་ཧི་སོབ་ཟེར་བའི་ི་ཤིང་
གི་ང་འི་ེ་ལ་བོན་ཏེ་ཁོང་གི་ཞལ་ལ་བཞག ཡེ་ས་ན་ཆང་ར་མོ་དེ་བཞེས་ནས་“ད་བ་བོ་”ཞེས་གངས་པ་དང༌། ད་
བད་དེ་་ོག་བཏང་གནང་ངོ༌། །

དེའི་ཉིན་་ིག་གི་ཉིན་མོ་ཡིན་ཏེ། ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་ཡང་ཡིན་པས་དེ་ནི་ས་གལ་ཆེན་ཅིག་ཡིན་པའི་ིར། ར་མས་
ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ང་ཤིང་ལ་མ་ས་པའི་ཆེད་་ཡ་་་པས་པི་ལ་་ལ་དེ་ཚོའི་ང་པ་བཅག་ནས་ར་དེ་མས་འེར་བའི་ིར་ས།
དེའི་ིར་དམག་མི་མས་ཡོང་ནས་ཁོང་དང་མཉམ་་ང་ཤིང་ལ་བངས་པའི་མི་དང་པོའི་ང་པ་བཅག་ནས་མི་གཞན་པ་དེའི་ང་པའང་

བཅག འོན་ང་ཁོ་ཚོ་ཡེ་འི་ང་་ེབས་ནས་ཁོང་ོངས་ཚར་བ་མཐོང་ེ་ཁོང་གི་ཞབས་མ་བཅག དམག་མི་མས་ལས་གཅིག་
གིས་ཁོང་གི་གཞོགས་ལ་མང་བགས་མ་ཐག་་ག་དང་་ཐོན་ནོ། ་བ་དེ་མས་མཐོང་བའི་མིས་དེའི་དཔང་པོ་ས། ཡང་དཔང་པོ་
དེ་ནི་བདེན་པ་ཡིན། མི་དེས་རང་གིས་བཤད་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཤེས་ེ། ེད་ཚོས་ང་དད་པ་ེད་པའི་ིར་རོ། ་བ་དེ་མས་
ནི་གང་རབ་ི་མདོ་ལས་ཁོང་གི་ས་པ་ལས་གཅིག་ང་གཅོག་པར་མི་འར་ཞེས་དང༌། ཡང་མདོ་གཞན་ཞིག་ལ་དེ་མས་ིས་་ལ་
བགས་པ་དེ་ལ་་བར་འར་རོ་ཞེས་གངས་པ་དེ་འབ་པའི་ིར་ང་བ་ཡིན།

ོན་པ་ཡེ་འི་་ར་ར་ཁང་ནང་བག་པ།
དོན་དེ་མས་ི་ེས་། ཨ་རི་མ་་ཟེར་བའི་ོང་ཚོ་ནས་ཡིན་པ་ཡོ་སེབ་ནི་ཡ་་་པ་ལ་འཇིགས་པས་ཡེ་འི་ཉེ་གནས་གསང་

བ་ཞིག་ཡིན་པ་དེས་པི་ལ་་ལ་ཡེ་འི་་ར་ཕར་འེར་་གནང་བར་ས་པ་དང༌། པི་ལ་་ཡིས་དེ་བཞིན་་ཆོག་མཆན་གནང་བས་ཡོ་སེབ་
ིས་ཡེ་འི་་ར་ཕར་ེར། ི་ཀོ་དེམ་ཟེར་མཁན་ཡང་ར་མཚན་མོར་ཡེ་་མཇལ་མཁན་དེས་ི་ཞིམ་གས་ས་བེས་མ་ི་་མ་
་སོ་བཞི་ཙམ་ར་ཡོང༌། དེ་གཉིས་ིས་ཡེ་འི་་ར་ངས་ཏེ། ཡ་་་མི་རིགས་ི་རོ་ར་་འག་པའི་གས་ོལ་བཞིན་་དེ་
ལ་ོས་ས་དེ་བཏབ་ནས་རས་ས་ལེགས་ིས་བམས། ཡེ་་ང་ཤིང་ལ་བངས་པའི་གནས་དེར་ེད་ཚལ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཚལ་དེའི་
ནང་ན་རོ་གཏན་ནས་བཞག་མ་ོང་བའི་ར་ཁང་གསར་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ཉིན་དེ་ནི་ཡ་་་པའི་་ིག་གི་ཉིན་མོ་ཡིན་པ་དང་ར་ཁང་
དེ་ཐག་ཉེ་བར་ཡོད་པས་ཁོ་ཚོས་ཡེ་འི་་ང་དེར་བཞག་གོ །

ལེ་ཉི་་པ།
གཙོ་བོ་ཡེ་་འཆི་བ་ནས་ར་གསོན་པ།

20 དེ་ནས་གཟའ་འཁོར་ི་ཉིན་དང་པོར་ནམ་ཤིན་་་བ་ད་ང་ན་པ་ཡོད་ས་མག་ལ་ནས་ཡིན་པའི་མིར་ཡམ་ར་ཁང་གི་མན་་
ཡོང་ེ། ཁ་ོ་དེ་ར་ཁང་ནས་ཕར་བིལ་ཚར་ཡོད་པ་མཐོང་བས། བགས་ཏེ་སི་མོན་པེ་ོ་དང༌། ཡེ་ས་དམིགས་བསལ་ིས་མས་
པ་གནང་བའི་ཉེ་གནས་གཞན་དེའི་ར་སོང་ནས་“ཁོ་ཚོས་གཙོ་བོ་ར་ཁང་ནས་ེར་བ་དང༌། ཁོང་གང་་བཞག་ཡོད་པ་ང་ཚོས་མི་ཤེས་”ཞེས་
ཟེར། དེའི་ིར་པེ་ོ་དང་ཉེ་གནས་གཞན་པ་དེ་ི་རོལ་་ཐོན་ནས་ར་ི་ོགས་་སོང༌། ཡང་དེ་གཉིས་མཉམ་་བགས་པ་དང༌།

གང་མར་ལེ་ ཨང་ དང༌། གང་མར་ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས།
ཐེགས་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ་ ཨང་ དང༌། ངས་ཀ་ཡི་མདོ་ལེ་ ཨང་ དང༌། གང་མར་ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས།
ཟ་ཀར་་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ་ ཨང་ ལ་གཟིགས།
ི་ཞིམ་གས་ས་བེས་མ་ི་་མ་་སོ་བཞི་ཙམ་ཞེས་ཟེར་ན་གྷི་རིག་ཡིག་་ར་དང་ཨ་ལོ་ལི་་ ཡིན།



ཡོ་ཧ་ནན། : -

པེ་ོ་ལས་ཉེ་གནས་གཞན་དེ་མོགས་པོར་བགས་པས་ོན་ལ་ར་་ེབས་ཤིང༌། བར་ནས་ནང་་བས་ཏེ་རས་ས་ལེགས་དེར་
ཡོད་པ་མཐོང་ཡང་ནང་་མ་གས། སི་མོན་པེ་ོ་ཡང་ཁོའི་ེས་་དེར་ེབས་པ་དང༌། ར་ཁང་གི་ནང་་གས་ནས་ཁོང་གིས་རས་ས་
ལེགས་དེར་ཡོད་པ་མཐོང་བ་མ་ཟད། ཡེ་འི་ད་ལ་གཡོགས་པའི་ཞལ་ིས་རས་དེ་གཞན་པ་མས་དང་མཉམ་་མེད་པར་གཅིག་་གནས་
གཞན་ཞིག་ན་བིལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཡང་མཐོང༌། དེ་ནས་ཉེ་གནས་གཞན་པ་ར་་ོན་ལ་ེབས་པ་དེ་ཡང་ནང་་གས་ནས་མཐོང་བས་ཡིད་
ཆེས་ས། འོན་ང་དེ་གཉིས་ིས་དཀོན་མཆོག་གི་གང་རབ་ི་མདོ་ལས་ཁོང་གཤིན་པོའི་ནང་ནས་གསོན་པོར་བཞེངས་དགོས་པ་དེ་ད་
ང་མ་ོགས། དེ་ནས་ཉེ་གནས་དེ་གཉིས་རང་གི་ིམ་ལ་ིར་ལོག

གཙོ་བོ་ཡེ་་མག་ལ་མ་མིར་ཡམ་དང་མཇལ་བ།
མིར་ཡམ་ནི་ར་ཁང་གི་ི་ལ་ལངས་ནས་བད་དེ་་བཞིན། བར་ནས་ར་ཁང་གི་ནང་་བས་པ་དང༌། ཡེ་འི་་ར་

བཞག་ཡོད་པའི་གནས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་གོས་དཀར་པོ་ོན་པ་གཉིས་དའི་ོགས་་གཅིག་དང་ཞབས་ི་ོགས་་གཅིག་བགས་
པར་མཐོང༌། ཁོང་ཚོས་མིར་ཡམ་ལ་“་མོ། ོད་རང་ཅི་ལ་་”ཞེས་ིས་པས་ལན་་ཁོ་མོས་“ཁོ་ཚོས་ངའི་གཙོ་བོ་ཕར་ེར་ནས་གང་
་བཞག་པ་མི་ཤེས་”ཞེས་བཤད། མིར་ཡམ་ཁ་ིར་ལོག་ེ་ཡེ་་དེར་བཞེངས་ནས་བགས་ཡོད་པ་མཐོང་ཡང༌། ཡེ་་ཡིན་པ་མ་ཤེས།
ཡེ་ས་ཁོ་མོར་“་མོ། ོད་ཅི་ལ་༌། ོད་་འཚོལ་”ཞེས་གངས་པ་དང༌། མིར་ཡམ་ིས་ཁོང་ནི་ཚལ་ང་མཁན་ཡིན་པར་བསམས་

ཏེ་“་ཞབས་ལགས། གལ་ཏེ་ེད་ིས་ཁོང་འདི་ནས་ཕར་ེར་བ་ཡིན་ན། གང་་བཞག་པ་ཤོད་དང༌། ངས་ཕར་འེར་བར་་”ཞེས་བཤད།
ཡེ་ས་ཁོ་མོར་“མིར་ཡམ་”ཞེས་གངས་པ་དང༌། ཁོ་མོས་ཁོང་གི་ོགས་་བར་ཏེ་ཡ་་་པའི་ད་་“རབ་་ནི་”ཞེས་བོད། (དེ་ནི་

ོན་པ་ལགས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་) ཡེ་ས་“ང་ད་ང་ཡབ་ི་ང་་ཡར་མ་ིན་པས། ོད་ིས་ང་ལ་མ་ངས་ཤིག ངའི་ན་མས་ི་
ང་་སོང་ེ་ཁོ་ཚོར་ང་ནི་ང་རང་གི་ཡབ་དང་ེད་ཚོའི་ཡབ། ངའི་དཀོན་མཆོག་དང་ེད་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་གི་ང་་ཡར་འོའོ་ཞེས་གཏམ་
ོས་ཤིག་”ཅེས་གངས། མག་ལ་ནས་ཡིན་པའི་མིར་ཡམ་ཡོང་ེ་ཉེ་གནས་མས་ལ་“ངས་གཙོ་བོ་མཇལ་ང་”ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། ཁོང་
གིས་ཁོ་མོར་གང་གངས་པ་མས་ང་ཁོ་ཚོ་ལ་བཤད།

ཉེ་གནས་མས་ལ་མངོན་མ་་བན་པ།
བན་ག་གི་ཞག་དང་པོའི་དགོང་མོ་ཉེ་གནས་མས་ཡ་་་པ་ལ་འཇིགས་པས་གནས་དེའི་ོ་མས་ཨ་ཤིང་བབ་ཡོད་ས། ཡེ་

་དེར་ོན་ཏེ་ཁོ་ཚོའི་དིལ་་བཞེངས་ནས་“ེད་ཚོ་ཞི་བདེ་དང་ན་པར་ར་ཅིག་”ཅེས་གངས། ཁོང་གིས་དེ་ར་གངས་ནས་རང་
གི་ག་དང་གཞོགས་ཁོ་ཚོ་ལ་བན་ཅིང༌། ཉེ་གནས་མས་ིས་གཙོ་བོ་མཇལ་བས་སེམས་དགའ་བར་ར་རོ། དེ་ནས་ཡེ་ས་ཡང་
བར་“ེད་ཚོ་ཞི་བདེ་དང་ན་པར་ར་ཅིག ཡབ་ིས་ང་མངགས་པ་ར་ངས་ང་ེད་ཚོ་མངག་”ཅེས་གངས་ེས། ཁོ་ཚོ་ལ་་
བོན་ཏེ་“ེད་མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་གས་ཉིད་འཐོབ་པར་ར་ཅིག ེད་ིས་འི་ིག་ཉེས་བསལ་ན། དེ་ཚོའི་ིག་ཉེས་
བསལ་ཟིན་ནོ། འི་ིག་ཉེས་མི་བསལ་ན། དེ་ས་པར་འར་རོ་”ཞེས་གངས། འོན་ང་ཉེ་གནས་བ་གཉིས་པོའི་ནང་ནས་མཚེ་
མ་ཟེར་བའི་ཐོ་་ནི་ཡེ་་ཕེབས་པའི་ཚེ་ཁོ་མས་དང་མཉམ་་མེད་པས། ཉེ་གནས་གཞན་པ་མས་ིས་ཁོ་ལ་“ང་ཚོས་གཙོ་བོ་མཇལ་
ང་”ཞེས་ཟེར། འོན་ང་ཁོས་ཁོ་ཚོར་“གལ་ཏེ་ངས་ཁོང་གི་ག་ལ་གཟེར་ི་ལ་མཐོང་བ་དང༌། ངའི་མག་་གཟེར་ི་ལ་ལ་འག་
པ། ལག་པ་ཡང་ཁོང་གི་གཞོགས་ི་མང་ལ་ནང་་བག་ན་མ་གཏོགས། ངས་་བ་ནས་ཡིད་ཆེས་མི་ེད་”ཅེས་བཤད། དེ་ནས་ཉིན་
བད་སོང་བ་དང༌། ཁོང་གི་ཉེ་གནས་མས་ཡང་བར་ནང་ལ་ཡོད་ཅིང༌། ཐོ་་ཡང་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་་ཡོད་པ་ཡིན། ོ་མས་ལ་ཨ་ཤིང་
བབ་ཡོད་ང་ཡེ་་དེར་ོན་ནས་ཁོ་ཚོའི་དིལ་་བཞེངས་ཏེ་“ེད་ཚོ་ཞི་བདེ་དང་ན་པར་ར་ཅིག་”ཅེས་གངས། དེ་ནས་ཁོང་གིས་
ཐོ་་ལ་“ད་ོད་ི་མག་་འདིར་ཞོག་ཅིག ངའི་ལག་པ་ལ་ོས། ོད་ིས་ལག་པ་བངས་ཏེ་ངའི་གཞོགས་ི་ནང་་ག་ཅིག དད་མེད་



ཡོ་ཧ་ནན། : - :

ི་སེམས་ོངས་ལ་དད་པ་ོས་ཤིག་”ཅེས་གངས། ལན་་ཐོ་ས་“ངའི་གཙོ་བོ་དང་ངའི་དཀོན་མཆོག་ལགས་”ཞེས་བཤད། ཡེ་
ས་ཁོང་ལ་“ོད་ིས་ང་མཐོང་བས་དད་པ་ེད་པ་ཡིན་ནམ། ང་མི་མཐོང་ཡང་དད་པ་མས་བདེའོ་”ཞེས་གངས།

ཡང་མདོ་འདི་ལ་མ་ིས་པའི་གས་གཞན་མང་པོ་ཡེ་ས་ཉེ་གནས་མས་ི་མན་་མཛད། འོན་ང་ེད་ཚོས་ཡེ་་ནི་
བས་མགོན་་ཤི་ཀ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་ས་དེ་ཡིན་པར་དད་པ་ེད་པའི་ིར་དོན་འདི་ཚོ་ིས་ཡོད་ཅིང༌། ཁོང་ལ་དད་པ་ེད་པའི་ོ་ནས་
ེད་ཚོ་ཁོང་གི་མཚན་ི་ཐོག་ནས་དཔག་་མེད་པའི་ཚེ་འཐོབ་པའི་ིར་རོ། །

ལེ་ཉེར་གཅིག་པ།
ཉེ་གནས་བན་ལ་མངོན་མ་་བན་པ།

21 དེའི་ེས་་ཡེ་ས་ཡང་བར་ཏི་པེར་་མཚོའི་འམ་་ཉེ་གནས་མས་ལ་ཁོང་རང་མངོན་པར་མཛད། མངོན་པར་མཛད་ལ་འདི་
ར་ང༌། སི་མོན་པེ་ོ་དང༌། མཚེ་མ་ཟེར་བའི་ཐོ་། ག་ལིལ་ལ་ི་ཀ་་པ་ན་ཐན་ཨེལ། ཟེ་བད་་ཡི་་གཉིས། ཁོང་གི་ཉེ་
གནས་གཞན་གཉིས་བཅས་མཉམ་་ཡོད། སི་མོན་པེ་ོས་ཁོ་ཚོར་“ང་ཉ་འཛིན་་འོ་”ཞེས་ཟེར་བ་དང་ཁོ་ཚོས་“ང་ཚོ་ཡང་ོད་དང་མཉམ་
་འོ་”ཞེས་བཤད། ཁོ་ཚོ་ི་རོལ་་སོང་ེ་་ལ་བད་ཡང་མཚན་དེ་ལ་ཉ་ཅིའང་མ་བང༌། ནམ་ལངས་པའི་ཚེ་ཡེ་་མཚོའི་འམ་་
བཞེངས་ཡོད་པ་ཡིན། འོན་ང་ཉེ་གནས་ཚོས་ཁོང་ཡིན་པར་ངོ་མ་ཤེས། ཡེ་ས་ཁོ་ཚོར་“་ཚོ། ོད་ཚོས་ཉ་ཟིན་མེད་དམ་”ཞེས་གངས་
པ་དང་ཁོ་ཚོས་“ལགས་མེད་”ཅེས་བཤད། ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་“འི་གཡས་ོགས་་་་ཕོངས་དང་ེད་པར་འར་”ཞེས་གངས་པ་ལ་
ཁོ་ཚོས་་་འཕངས་ནས་ཉ་ཤིན་་མང་པོ་བང་བས་་་་ནས་འཐེན་མ་བ། དེ་ནས་ཡེ་ས་དམིགས་བསལ་ིས་མས་པ་གནང་
བའི་ཉེ་གནས་དེས་པེ་ོ་ལ་“གཙོ་བོ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། སི་མོན་པེ་ོས་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞེས་པ་ཐོས་ཏེ་ནང་གོས་ལས་མེད་པས། ི་གོས་ོན་
པ་དང་མཚོའི་ནང་་མཆོངས། ཉེ་གནས་གཞན་མས་མ་ས་ནས་ི་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད་པས། ཉས་གང་བའི་་་ད་དེ་ཡོང་བ་
ཡིན། ཡང་ཁོ་ཚོ་མ་ས་ལ་ེབས་ནས་སོལ་བའི་མེ་འབར་བའི་ེང་་ཉ་ཤ་བཞག་ཡོད་པ་དང་བག་ལེབ་ང་མཐོང༌། ཡེ་ས་ཁོ་
ཚོར་“ེད་ཚོས་ད་་བང་བའི་ཉ་ཁ་ཤས་འདིར་འེར་ཤོག་”ཅེས་གངས་པ་དང༌། སི་མོན་པེ་ོ་འི་ནང་ལ་སོང་ནས་ཉ་ཆེན་པོ་བ་
དང་་བ་ང་གམ་ིས་གང་བའི་་་དེ་མ་ས་ལ་ད། ཡང་ཉ་དེ་ཙམ་མང་པོ་ཡོད་ང་་་མ་རལ། ཡེ་ས་ཁོ་ཚོར་“ར་ཤོག་ལ་
ཞོགས་ཟས་ཟོ་དང་”ཞེས་གངས། ཉེ་གནས་མས་ིས་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་མོད་ས་ང་ོད་་ཡིན་ཞེས་བཀའ་འི་་བར་མ་ཕོད།
ཡེ་་ཕེབས་ནས་བག་ལེབ་བམས་ཏེ་ཁོ་ཚོ་ལ་གནང་ཞིང་དེ་བཞིན་་ཉ་ཤ་ཡང་གནང༌། ཡེ་་གཤིན་པོ་ནས་་གསོན་པོར་བཞེངས་

་ར་བའི་ེས་་ཉེ་གནས་མས་ལ་ཁོང་མངོན་པར་མཛད་པའི་ལན་གམ་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །
གཙོ་བོ་ཡེ་་དང་སི་མོན་པེ་ོ།

ཁོ་ཚོས་ཞོགས་ཟས་བཞེས་ཚར་ེས་ཡེ་ས་སི་མོན་པེ་ོ་ལ་“སི་མོན་ཡོ་ཧ་ནན་ི་། ོད་ིས་འདི་ཚོ་ལས་ང་ལ་ག་པར་བེ་
འམ་”ཞེས་གངས་པས་ལན་་ཁོས་“གཙོ་བོ་ལགས། ངས་ེད་ལ་བེ་བ་ེད་ིས་མེན་ནོ་”ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། ཁོང་གིས་ཁོ་ལ་“ངའི་
་་མས་འཚོ་བར་ོས་ཤིག་”ཅེས་གངས། ཡང་ལན་གཉིས་པར་ཡེ་ས་“སི་མོན་ཡོ་ཧ་ནན་ི་། ོད་ིས་ང་ལ་བེ་འམ་”ཞེས་
གངས་པས་ཁོས་“གཙོ་བོ་ལགས། ངས་ེད་ལ་བེ་བ་ེད་ིས་མེན་ནོ་”ཞེས་བཤད་པས་ཁོང་གིས་“ངའི་ག་མས་འཚོ་བར་ོས་
ཤིག་”ཅེས་གངས། ཡང་ལན་གམ་པར་ཡེ་ས་“སི་མོན་ཡོ་ཧ་ནན་ི་། ོད་ིས་ང་ལ་བེ་འམ་”ཞེས་གངས་པ་དང༌། ོད་
ིས་ང་ལ་བེ་འམ་ཞེས་ལན་གམ་གངས་པས་པེ་ོ་སེམས་ོ་བར་ར་ནས་ཁོང་ལ་“གཙོ་བོ་ལགས། ེད་ིས་དོན་ཚང་མ་མེན་
ཏེ། ངས་ེད་ལ་བེ་བ་མེན་ནོ་”ཞེས་བཤད་པ་དང་ཡེ་ས་“ངའི་ག་མས་འཚོ་བར་ོས་ཤིག ངས་ོད་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་

ཏི་པེར་་མཚོ་ནི་ག་ལིལ་མཚོ་ཡང་ཟེར།
ི་བ་ཙམ་ཞེས་པ་ནི་གྷི་རིག་ཡིག་གི་གནའ་བོའི་བས་ཡིག་ལ་་བིཊ་ ཙམ་ཞེས་ཟེར།



ཡོ་ཧ་ནན། : -

ཟེར་ར། ོད་གཞོན་པའི་ས་་རང་གི་ེད་རགས་རང་གིས་བཅིངས་ཏེ་གང་་དགའ་བར་སོང་ཡང༌། ས་ས་་ོད་རང་གི་ལག་པ་
བངས་ནས་མི་གཞན་ིས་ོད་ི་ེད་རགས་འཆིང་ེ་ོད་མི་དགའ་བའི་གནས་་འིད་པར་འར་”ཞེས་གངས། ཡེ་ས་པེ་
ོ་ཤི་གས་ནི་གང་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བིད་ོན་པའི་ིར་དེ་ར་གངས་པའི་ེས་་ཁོང་གིས་པེ་ོ་ལ་“ངའི་ེས་་འོངས་
ཤིག་”ཅེས་གངས་སོ། །

པེ་ོ་ཁ་ིར་ོག་པ་དང་ཡེ་ས་དམིགས་བསལ་ིས་མས་པ་གནང་བའི་ཉེ་གནས་དེས་ར་དགོང་ཟས་བཞེས་པའི་ས་་ཡེ་འི་
ར་གགས་པོ་ཡོ་ནས་གཙོ་བོ་ེད་དའི་དབང་་གཏོང་མཁན་་ཡིན་ཞེས་ི་མཁན་དེ་ཡང་ཁོང་གི་ེས་་འངས་པར་མཐོང༌། པེ་
ོས་ཁོ་མཐོང་བས་ཡེ་་ལ་“གཙོ་བོ་ལགས། མི་འདི་ལ་ཅི་འང་ཡོང་”ཞེས་ས། ཡེ་ས་“གལ་ཏེ་ང་མ་ཡོང་བའི་བར་་ཁོ་ས་པར་
དགའ་ན། ོད་ལ་དོན་ཅི་ཡོད། ོད་རང་ངའི་ེས་་འོངས་ཤིག་”ཅེས་གངས། དེའི་ིར་ཉེ་གནས་དེ་འཆི་བར་མི་ར་བའི་གཏམ་
ན་་མས་ི་ནང་ལ་བ། འོན་ང་ཡེ་ས་ཉེ་གནས་དེ་མི་ཤི་ཞེས་མ་གངས་ི། གལ་ཏེ་ང་མ་ཡོང་བའི་བར་་ཁོ་གསོན་པོར་གནས་
པར་དགའ་ན་ོད་ལ་དོན་ཅི་ཡོད་ཅེས་གངས་པ་ཡིན།

མག་བའི་གཏམ།
འདི་ནི་དོན་འདི་ཚོ་ལ་དཔང་པོ་ེད་པ་དང་ཡི་གེ་འི་མཁན་ི་ཉེ་གནས་ཡིན། ཡང་ཁོས་དཔང་པོ་ས་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ངེད་

མས་ིས་ཤེས། ཡེ་ས་མཛད་པའི་འིན་ལས་གཞན་མས་མང་བས། ངའི་བསམ་ལ་ལ་དེ་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་ིས་པ་ཡིན་ན།
ིས་པའི་མདོ་མས་ཐ་ན་འཇིག་ེན་ཡོངས་་མི་ཤོང་ངོ༌། ། ། །
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