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ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱག་ལ་ཡོད་པའི་དེབ་འདི་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་གསུང་རབ་ལས་ཞལ་ཆད་གསར་པ་ཞེས་ཟེར།  དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་

གསུང་རབ་ནི་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་ཡོད་པའི་དེབ་རྩ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན།  ཞལ་ཆད་གསར་པ་འདི་ཡིག་སྒྱུར་མཁན་ང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱིས་གང་གི་ཕྱིར་དེབ་འདི་
ཀློག་དགོས་པ་དང༌།  དེས་ཁྱེད་ལ་བྱིན་རླབས་ཇི་ལྟར་གནང་ཐུབ་པ་གསལ་བཤད་བྱེད་པར་འདོད།  དམ་པའི་གསུང་རབ་ནི་བོད་རིགས་ཚུད་པའི་
མི་རིགས་ཀུན་ལ་གནང་བའི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཡིན།

བཀའ་དེ་ཀློག་མཁན་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འཐོབ་སྲིད།  དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌།  གཅིག་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ནི་བདེན་པའོ།  
དེ་མི་ཡིས་བརྩམས་པའི་བསླབ་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ།  འཇིག་རྟེན་ཁམས་དང་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་འགོད་གནང་མཁན་བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་
གསུངས་པའི་བཀའ་ཡིན།  དེས་ངེད་རྣམས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐོར་བདེན་པར་གསུངས་པ་དང༌།  གཉིས་ནས་དམ་པའི་གསུང་རབ་ནང་དཀོན་
མཆོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟར་འཐོབ་པའི་སྐོར་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ།  བཀའ་དེ་ནི་ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་བྱས་ནས་ཐར་པ་འཐོབ་
ཅིང་དུས་རྒྱུན་དུ་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྤྲོའི་ངང་ནས་ཁོང་དང་འཚོ་བའི་ཆེད་དུ་བྲིས།  གསུམ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ནི་ང་ཚོར་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་
གནང༌།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་“བདེན་པ་ཉིད་ཅི་ཡིན་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་ཁྱེད་ཚོ་སྒྲོལ་བར་འགྱུར་”ཞེས་གསུངས།  དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མི་རྣམས་Sample Sample Sample Sample Sample Sample Sample
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སྐྱོབ་པའི་ནུས་མཐུ་ཆེན་པོ་ཡོད།  གང་ཡིན་ཟེར་ན།  ལས་ངན་གྱི་འབྲས་བུ་ནས་སྒྲོལ་ཐུབ་པས་སོ།  དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཡིས་ངེད་རྣམས་དམོད་
མོའི་མཐུ་དང༌།  གདོན་འདྲེ།  འཆི་བའི་སོགས་ཀྱི་འཇིགས་པས་མི་ཚུགས།  དེས་ལོག་གཡེམ་དང་དྲག་སྤྱོད་ཅིའང་མེད་པར་མི་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ཞི་
བདེར་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་སྟོན།  མ་ཟད་དེང་སང་མི་མང་པོས་མི་ཚེ་ནི་དོན་མེད་ཡིན་པར་སེམས་པས་རེ་བ་ཟད།  འོན་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་
ཡིས་ཁོ་ཚོར་རེ་བ་གནང་ཐུབ།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་“ཁྱེད་ཡིད་ཐང་ཆད་པ་དང་ཁུར་ཆེན་གྱིས་གནོན་པ་ཐམས་ཅད་ངའི་རྩར་ཤོག  ངས་ཁྱེད་ལ་ངལ་གསོ་
སྟེར་བར་བྱ།  ངའི་གཉའ་ཤིང་འཁུར་ཞིང༌།  ང་ལས་ཤེས་པར་གྱིས།  ང་ནི་སེམས་དུལ་ཞིང་སྙེམས་ཆུང་ཡིན་པས་ཁྱེད་ཚོའི་སེམས་ལ་ངལ་གསོ་
འཐོབ་པར་འགྱུར།  རྒྱུ་མཚན་ནི་ངའི་གཉའ་ཤིང་འཇམ་ཞིང་ངའི་ཁུར་ཡང་ཡང་མོ་ཡིན་པས་སོ་”ཞེས་གསུངས།  བཞི་ནས་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གི་
དམ་པའི་གསུང་རབ་ནི་མི་ཚང་མས་བཀླགས་ཏེ་ཧ་གོ་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་གནང་བས།  སྐད་རིགས་གཞན་ཤེས་མཁན་ནམ།  ཡང་ན་མཁས་པ་ཡིན་
མི་དགོས།  སུས་ཀློག་པའམ་ཉན་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འཐོབ་ཐུབ་བོ། །

དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་གསུང་རབ་ནང་འཁོད་པའི་འཕྲིན་བཟང་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན།  ཡོངས་སུ་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་
པའི་མི་རྣམས་ལ་བྱམས་པར་མཛད།  འོན་ཀྱང་མི་རྣམས་དམ་པ་མིན་ལ།  སྡིག་པའི་རང་གཤིས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་མི་རུང་བའི་སྤྱོད་པ་ཡང་ཡང་བྱེད།  ངེད་
རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་རྩིས་མེད་དུ་གཏོང༌།  ངེད་ཚོ་ནི་ངན་པ་ཀུན་དང༌།  སེར་སྣ།  ངན་སྤྱོད།  ཕྲག་དོག  མི་སྲོག་གཅོད་པ།  འཁྲུག་རྩོད།  
མགོ་སྐོར།  གནོད་སེམས་སོགས་ཀྱིས་གང་ཞིང༌།  རྒྱབ་བཤད་རྒྱག་མཁན་དང༌།  སྨད་ར་གཏོང་མཁན།  དཀོན་མཆོག་ལ་སྡང་མཁན།  རང་
མཐོང་ཅན།  ང་རྒྱལ་ཅན།  རང་བསྟོད་བྱེད་མཁན།  ངན་ཐབས་འཚོལ་མཁན།  ཕ་མའི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་མཁན།  ཁ་དན་ཚིག་ལ་མི་གནས་པ།   
བྱམས་སེམས་མེད་པ།  སྙིང་རྗེ་མེད་པ་བཅས་ཡིན། འཇིག་རྟེན་འདིར་གཟྱིགས་དང༌།  དེ་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་མིན་ནམ།

སྤྱོད་པ་ངན་པ་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ངེད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཉིན་ལྟར་ཕོག་ཐུག་གཏོང༌།  དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ང་ཚོ་ཁོང་དང་
འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་མེད་པ་མ་ཟད།  དཀོན་མཆོག་གི་ཆད་པ་མཛད་འོས་པར་གྱུར་ཡོད།  བོད་པའི་གཏམ་དཔེར།  ལས་ཀྱིས་དེད་ན་གཡོལ་ཐབས་
མེད་ཅེས་པ་ལྟར་ངེད་རྣམས་ལས་ཀྱི་དབང་ནས་ཐར་མི་སྲིད།  འོན་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གིས་ལས་དབང་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་མཛད།  དེ་
ནི་མིའི་རིགས་དང་བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་བར་གྱི་འདུམ་སྒྲིག་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་པ་བྱེད་པ་དེ་ཡིན།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་མི་
རྣམས་དང་དཀོན་མཆོག་གི་འབྲེལ་བ་སླར་གསོ་མཛད་པ་མ་ཟད།  སྤྱོད་པ་ངན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆད་པ་ལས་ང་ཚོ་སྐྱོབ་པར་མཛད་ཅིང༌།  ཞི་བདེ་དང་
དགའ་བའི་ངང་ནས་དཀོན་མཆོག་དང་རྒྱུན་དུ་གནས་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་མཛད།  དེ་ནི་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་འཕྲིན་བཟང་ཡིན།

དཀོན་མཆོག་གིས་འཕྲིན་བཟང་དེ་འདི་ལྟར་མངོན་པར་མཛད།  བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡི་གེར་མ་བཀོད་པའི་སྔོན་གྱི་དུས་རབས་མང་པོར་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཞེས་ཟེར་བའི་མི་རིགས་ཤིག་བརྒྱུད་ནས་རང་ཉིད་མིའི་རིགས་ལ་མངོན་པར་དགོངས།  ཡི་སི་ར་ཨེལ་པ་རྣམས་ལ་ཡ་ཧུ་
དཱ་པ་ཡང་ཟེར།  དཀོན་མཆོག་གིས་ཆེད་དུ་བདམས་གནང་བའི་ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་བརྒྱུད་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་མི་རིགས་ལ་གསུངས།  དུས་རབས་བཅུའི་
རིང་དཀོན་མཆོག་གིས་ལུང་སྟོན་པ་རེ་རེ་ལ་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་ཁོ་ཚོས་དཀོན་མཆོག་གི་གསུང་རྣམས་ནན་ཏན་གྱིས་བྲིས།  མདོ་དེ་རྣམས་ལ་རིགས་
མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡོད།  དཔེར་ན་འགོད་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་དང་པོ་ལ་འཇིག་རྟེན་དང་སྡིག་ཉེས།  སྡུག་བསྔལ་བཅས་བྱུང་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བྲིས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་དང༌།  ཨི་སཱག  ཡ་ཀོབ།  ཡོ་སེབ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་ཡོད།  མདོ་དང་པོ་སྟེ་འགོད་པ་ནས་
ལྔ་པ་བཀའ་ལུང་བར་གྱི་བསྡུས་མིང་ལ་ཆོས་ཁྲིམས་ཟེར།  གང་ལགས་ཤེ་ན།  དེར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ལ་གནང་བའི་ཆོས་ཁྲིམས་
འཁོད་ཡོད།  ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་མདོ་ལྔ་ཕུད།  ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མདོ་བཅུ་གཉིས་དང༌།  ཤེས་རབ་ཀྱི་མདོ་ལྔ།  ལུང་སྟོན་པའི་མདོ་བཅུ་བདུན་ཡང་ཡོད།   
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དེ་བསྡུས་ན་མདོ་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་ཡོད།  མདོ་དེ་རྣམས་ཞལ་ཆད་རྙིང་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ཆེན་མོ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས།  (དེབ་འདིའི་མཇུག་ཏུ་ཞལ་ཆད་
རྙིང་པའི་མདོ་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཐོ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་ )

ཞལ་ཆད་རྙིང་པ་བྲིས་ཚར་རྗེས་ཀྱི་ལོ་ 400 ཙམ་སྟེ་ཀྲུང་གོའི་ཧན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་འཛམ་གླིང་གི་སྐྱབས་མགོན་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་
ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས།  ཁོང་ནི་ཆོས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཉེ་གནས་མི་བཅུ་གཉིས་བདམས་པར་མཛད།  ཁོ་
ཚོའི་ནང་ནས་མད་ཐཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་ཁྲལ་སྡུད་མཁན་ཞིག་དང༌།  པེ་ཏྲོ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་ཞེས་ཟེར་བའི་ཉ་པ་གཉིས་ཡོད།  སྐུ་ཚབ་མད་ཐཱ་དང་སྐུ་ཚབ་
ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཚེ་དང་བཀའི་སྐོར་གྱི་མདོ་རེ་རེ་བྲིས།  སྐུ་ཚབ་པེ་ཏྲོ་ལ་མར་ཀུ་ཞེས་ཟེར་བའི་ལས་རོགས་ཤིག་ཡོད་ཅིང༌།  ཁོང་
གིས་ཀྱང་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུའི་རྣམ་ཐར་ཞིག་བྲིས།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་འཆི་བ་ནས་སླར་གསོན་པའི་རྗེས་སུ་ཁོང་གིས་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་འཕྲིན་བཟང་
སྒྲོག་པའི་ཆེད་དུ་པའུ་ལུ་ཞེས་ཟེར་མཁན་ཞིག་བདམས།  སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ལ་ལུ་ཀཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་ལས་རོགས་ཤིག་ཡོད་དེ།  ཁོང་གིས་གཙོ་བོ་ཡེ་
ཤུའི་རྣམ་ཐར་དང༌།  སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱིས་གང་མཛད་པའི་སྐོར་གྱི་མདོ་གཉིས་བྲིས།  མད་ཐཱ་དང༌།  མར་ཀུ  ལུ་ཀཱ  ཡོ་ཧ་ནན།  སྐུ་ཚབ་རྣམས་
ཀྱི་མཛད་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལྔ་ནི་ཞལ་ཆད་གསར་པའི་མདོ་ཁག་དང་པོ་རྣམས་ཡིན།

གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་རང་གི་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་སློབ་མར་འཇུག་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བས།  དད་ལྡན་པ་གཞན་དང་
བཅས་པར་ཁོང་ཚོ་ས་དབུས་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་ཕེབས།  གང་སར་ཕྱིན་ནས་ཁོང་ཚོས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུའི་འཕྲིན་བཟང་ཁྱབ་བསྒྲགས་
མཛད་པས་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བྱས།  དད་ལྡན་པ་དེ་རྣམས་ཆོས་ཚོགས་ཞེས་ཟེར་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ནང་འཛོམས།  སྐུ་ཚབ་

རྣམས་ཀྱིས་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཡུལ་ནས་ཐག་རིང་བའི་ས་ཆ།  དཔེར་ན།  ག་ལད་ཡཱ་ཡུལ་དང༌།  ཨེ་ཕེ་སུ་དང་ཀོ་ལོ་སུ་གྲྲོང་ཁྱེར་(དེང་དུས་ཐུར་ཁེ་
རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཆགས་ )  ཀོ་རིན་ཐུ་དང༌།  ཕི་ལིབ་པཱི།  ཐེ་ས་ལོ་ནི་ཀེ་ཞེས་ཟེར་བའི་གྲྲོང་ཁྱེར་(དེང་དུས་གྷི་རིག་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་)  དབྱི་ཏ་ལི་
ཞེས་པའི་ཡུལ་གྱི་རོ་མཱ་གྲྲོང་ཁྱེར་སོགས་སུ་ཆོས་ཚོགས་བཙུགས།

སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡིས་སྐབས་སྐབས་སུ་ས་ཆ་དེ་ཚོར་སྡོད་མཁན་མཱ་ཤི་ཀ་པ་རྣམས་ལ་འཕྲིན་ཡིག་བཏང༌།  པེ་ཏྲོ་དང༌།  ཡོ་ཧ་ནན།  ཡ་ཀོབ།  
ཡུ་དཱ་ལ་སོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་མཁན་རྣམས་ལ་འཕྲིན་ཡིག་བྲིས།  མདོར་བསྡུས་ན་སྐུ་ཚབ་རྣམས་དང་
ཁོང་ཚོའི་ལས་རོགས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་དང་ཁོང་གི་ཐར་ལམ་སྐོར་གྱི་མདོ་ལྔ།  འཕྲིན་ཡིག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག  མ་འོངས་པའི་ལུང་བསྟན་ཟེར་བའི་
ལུང་བསྟན་གྱི་མདོ་ཞིག་བཅས་བྲིས།  མདོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ཞལ་ཆད་གསར་པའི་ནང་བསྡུས་ཡོད།  ངེད་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གི་སྐོར་གང་ཤེས་
དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ཞལ་ཆད་རྙིང་པ་དང་གསར་པའི་ནང་འཁོད་ཡོད།

ཐོག་མར་དམ་པའི་གསུང་རབ་ནི་ཨིབ་རི་དང་གྷི་རིག་གི་ཡིག་ལམ་དུ་བྲིས་ཀྱང༌།  ད་བར་སྐད་རིགས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་བསྒྱུར་ཟྱིན།  བོད་ཡིག་
གི་དམ་པའི་གསུང་རབ་གསར་པ་འདིར་གཙོ་ཆེར་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེ་བའི་དེང་རབས་ཀྱི་འབྲི་སྲོལ་སྤྱད་ཅིང༌།  ཚིག་སྦྱོར་ཁ་གསལ་ལ་
གོ་བདེ་བས་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་བཞི་པ་ཡན་གྱི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་གཉེར་བ་ཚོས་བལྟ་ཀློག་བྱ་རྒྱུར་འཚམ་པོ་ཡོད།  འདི་ཉིད་ལྷ་སར་བསྒྱུར་བར་འཛམ་
གླིང་མཐའ་གྲུ་གསལ་བའི་འོད་སྣང་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་བཏགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ད་དུང་མཁྱེན་འདོད་ན།  www� gsungrab�org  
དྲ་ཚིགས་ལ་གཟྱིགས་རོགས།  དེར་གསུང་རབ་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་དང༌།  སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང༌།  དེ་མིན་རྒྱུ་ཆ་གཞན་བཅས་རིན་མེད་དུ་ཕབ་ལེན་གནང་ན་ཆོག
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ཁྱེད་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀློག་མ་མྱོང་ན།  ཞལ་ཆད་གསར་པའི་མདོ་ཁག་དང་པོ་རྣམས་ལས་མད་ཐཱ་དང༌།  ཡང་ན་མར་ཀུ  ལུ་ཀཱ  ཡོ་ཧ་
ནན་ཞེས་ཟེར་བའི་འཕྲིན་བཟང་ཞིག་ཀློག་རོགས་གནང༌།  མི་གཞན་དང་མཉམ་དུ་ཀློག་པའམ་ཉན་ནས་གང་ཐོས་པའི་སྐོར་བགྲྲོ་གླེང་བྱེད།  ཁྱེད་
ཀྱིས་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀློག་དུས་མདོ་རེར་ལེའུ་དང་ལེའུ་རེ་རེར་ཨང་གྲངས་ཡོད་པ་གཟྱིགས་པར་འགྱུར།  གསུང་རབ་ཀྱི་ཨང་གྲངས་འཚོལ་
བར་རིམ་པ་གསུམ་ཡོད་དེ།  དང་པོ་མདོ།  དེ་ནས་ལེའུ།  དེ་ནས་ཨང་གྲངས་འཚོལ་རྒྱུ།  དཔེར་ན་ཡོ་ཧ་ནན་ལེའུ་གསུམ་པ་ཨང་བཅུ་དྲུག་འཚོལ་
བར་ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྲིས་པའི་འཕྲིན་བཟང་གི་མདོ་རྙེད་རྗེས་ལེའུ་གསུམ་པར་གཟྱིགས་པ་དང༌།  དེ་ནས་ཨང་བཅུ་དྲུག་པར་འཚོལ།  དེ་ལྟར་བྱས་ན་
གསུང་རབ་ཀྱི་ཨང་གྲངས་གང་རུང་ཞིག་རྙེད་ཐུབ།

281

280

ཡོ་ཧ་ནན། འིན་བཟང་།

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་
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་མོ་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་

ཡོ་ཧ་ནན།
འིན་བཟང་།

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་

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་མོ་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་

ཡོ་ཧ་ནན། འིན་བཟང་།

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་
་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།
འིན་བཟང་།

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་

་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།།

76 དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་ནང་དོན་གསལ་པོ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་གལ་ཆེ་བ་དང་གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་རྣམས་ནི་ཚོས་གཞི་སྔོན་པོ་བཟོས་ཡོད།  ཚིག་
དེ་རྣམས་དེབ་འདིའི་མཇུག་གི་ཚིག་འགྲེལ་ནང་འཁོད་ཡོད་པས་དེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང༌།  ཁྱེད་ཀྱིས་དམ་པའི་གསུང་རབ་བཀླགས་ནས་དཀོན་
མཆོག་གིས་ཁྱེད་ལ་ཐར་པའི་བྱིན་རླབས་གནང་བར་ཤོག་ཅིག །

835

834
ཚིག་འགྲེལ།

ཀ་ནཱ།

ཚིག་འགྲེལ།
ཀ་་་ོ།

ཀ
ཀ་ནཱ།
1)	 ནོ་ཨ་ཡི་ཚ་བོ་དང་ཧམ་གྱི་བུ་ཀ་ན ་ཱལ་གོ
2)	པཱ་ལེ་ོ་ཐ ་ཱཡུལ་གྱི་གཱའ་བོའི་མིང༌།

ཀ་པ་དོག་ཡཱ།
རོ་མཱ་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ཆེ ་ཱཞིག་ཡི ་ཱཏེ།		དེང་སྐབས་ཀྱི་ཐུར་ཁེ་རྒྱལ་ཁབ་
ཏུ་ཆགས་ཡོད།		དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་དད་ལྡ ་ཱརྣམས་ལ་འབབ་པའི་ཚེ་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་
ལ་འཛོམས་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ཀ་པ་དོག་ཡཱ་ཡུལ་ཱས་ཡོང་བའི་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་ཁ་ཤས་
ཡོད།		སྐུ་ཚབ་པེ་ཏྲོ་ཡིས་ཀ་པ་དོག་ཡཱ་ཡུལ་གྱི་མཱ་ཤི་ཀ་པ་རྣམས་ལ་འཕྲི ་ཱཡིག་ཅིག་
བྲིས།

ཀ་ཕར་ ་ཱཧུམ།
ག་ལིལ་ཡུལ་གྱི་མཚོའི་ནུབ་བྱང་འགྲམ་ལ་ཆགས་པའི་གྲྲོང་གསེབ་ཞིག་ཡི ་ཱལ།		གཙོ་
བོ་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་དུས་སུ་དེ་ལ་མི་འབོར་ 1,500 ཙམ་ཡོད།		གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་རེ་ཤིག་གི་བར་
དེར་བཞུགས།	(མད་ཐཱ་ 9:11 ལ་གཟྱིགས་ )		ཀ་ཕར་ ་ཱཧུམ་གྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་འཕྲི ་ཱ
བཟང་ལ་དད་པ་མ་བྱས་པས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་བཀའ་བཀྱོ ་ཱགཱང༌།		(མད་ཐཱ་ 
11:23 ལ་གཟྱིགས་ པ་དང་།		ས་བཀྲ་ལ་གཟྱིགས་ )

ཀ་ལིག་ཡཱ།
རོ་མཱ་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ཆེ ་ཱདང༌།		སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུའི་ཕ་ཡུལ་ཡཱི།		གཱའ་
བོའི་དུས་སུ་དེའི་རྒྱལ་ས་ཊར་སཱུ་གྲྲོང་ཁྱེར་ཡཱི།		དེང་སྐབས་ཀ་ལིག་ཡཱ་ཡུལ་ཐུར་ཁེ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས།

ཚིག་འགྲེལ།

ཚིག་འགྲེལ།

ཀ་་་ོ།
ཐུར་ཁེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚོ་འགྲམ་དང་ཉེ་བའི་ས་དབུས་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ཕྲ ་ཱཞིག་ཡཱི།		
སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཏྲོ་ཡཱ་ཱས་པ་ཏ་རཱ་ལ་འགྲྲོ་དུས་ཁོང་གི་གྲུ་གཟྱིངས་ཀ་་་ོ་གླིང་ཕྲ ་ཱ
དང་ཉེ་བར་གཏིང་རྡོ་ཕབ་ཱས་བསྡད།

ཀབ་རུ།
ས་དབུས་རྒྱ་མཚོའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་པའི་གླིང་ཕྲ ་ཱཞིག་ཡཱི།		ོ་རི་ཡཱ་ཡུལ་གྱི་
ནུབ་ཕྱོགས་མཚོ་འགྲམ་དང་ཐུར་ཁེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚོ་འགྲམ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཱས་རྒྱང་ཐག་
སྤྱི་ལེ་ 100 ཙམ་ཡོད་དེ།		རིང་ཚད་ལ་སྤྱི་ལེ་ 225 དང་ཞེང་ཚད་ལ་སྤྱི་ལེ་ 100	ཡཱི།		
གཱའ་བོའི་དུས་སུ་དེ་ལ་ཟངས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་མང་པོ་ཡོད།		སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་དང་ཁོང་
གི་ལས་རོགས་པར་ ་ཱཔཱ་ཡིས་འཕྲི ་ཱབཟང་བསྒྲགས་ཏེ་སཱ་ལ་མཱྱི་གྲྲོང་ཁྱེར་ཱས་ཀབ་
རུ་གླིང་ཕྲ ་ཱཡོངས་སུ་བརྒྱུད་ཱས་པཱ་ཕོ་གྲྲོང་ཁྱེར་ཙམ་ལ་ཕེབས།

ཀེ་ཕཱ།
པེ་ཏྲོའི་མཆ ་ཱའགྲེལ་ལ་གཟྱིགས།

ཀེ་རེ་ཊེ།
ས་དབུས་རྒྱ་མཚོའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་པའི་རི་བོ་དང་ལྡ ་ཱཔའི་གླིང་ཕྲ ་ཱཞིག་ཡཱི།		
དེའི་རིང་ཚད་སྤྱི་ལེ་ 250 ཙམ་ཡོད།		དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་དད་ལྡ ་ཱརྣམས་ལ་འབབ་
པའི་ཚེ་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལ་འཛོམས་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ཀེ་རེ་ཊེ་ཱས་ཡོང་བའི་ཡ་ཧུ་དཱ་
པ་ཁ་ཤས་ཡོད།		རྒྱལ་ས་རོ་མཱ་ལ་འགྲྲོ་བའི་སྐབས་སུ་སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུས་ལ་སེ་ཡཱ་གྲྲོང་
ཁྱེར་དང་ཉེ་བའི་གྲུ་ཁ་བདེ་ཅ ་ཱཞེས་བྱ་བའི་ས་ཆར་ཀེ་རེ་ཊེ་གླིང་ཕྲ ་ཱདུ་ཕེབས།		དེའི་
རྗེས་སུ་ཁོང་ཚར་མེད་པའི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དང༌།	 	འག ་ཱའཁུར་བ་རྣམས་
སྐོ་བའི་ཕྱིར་ཐེ་ཏུ་ཞེས་ཟེར་བའི་ལས་རོགས་ཀེ་རེ་ཊེ་གླིང་ཕྲ ་ཱདུ་བཞག		ཀེ་རེ་ཊེ་ནི་
སྙ ་ཱངག་མཁ ་ཱདང་མཚ ་ཱཉིད་རིག་པ་སྨྲ་བ་ཨེ་པི་མེ་ནེ་དེ་ོའི་ཕ་ཡུལ་ཡཱི།		སྐུ་
ཚབ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་ལེའུ་ 17 ཨང་ 28 དང༌།		ཐེ་ཏུ་ལ་བྲིས་པའི་འཕྲི ་ཱཡིག་ལེའུ་ 
1 ཨང་ 12 ཱང་སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡིས་ཁོང་གི་དཔེ་ཆ་ཱས་ལུང་དུ་དྲངས་ཡོད།
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མད་། འིན་བཟང་།

ལེ་དང་པོ།
ོན་པ་ཡེ་་་ཤི་ཀའི་གང་ད།

1 མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ི་ས་ལ་པོ་་བིད་ི་ས་ཡེ་་་ཤི་ཀའི་གང་ད་ནི། ཨབ་ར་ཧམ་ནི་ཨི་ག་ཅེས་་བའི་ཕ་དང༌། ཨི་
ག་ནི་ཡ་ཀོབ་ཅེས་་བའི་ཕ། ཡ་ཀོབ་ནི་་་དང་ཁོའི་་འི་ཕ་ཡིན། ་་དང་ཁོའི་་བོ་་ར་ནི་པེ་རེ་ཟི་དང་་་ཞེས་་བའི་ཕ་མ་
དང༌། པེ་རེ་ཟི་ནི་ཧེ་ཟི་རོན་ཞེས་་བའི་ཕ། ཧེ་ཟི་རོན་ནི་རམ་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན། རམ་ནི་ཨ་མི་ན་དབ་ཅེས་་བའི་ཕ་དང༌། ཨ་མི་ན་དབ་
ནི་་སོན་ཞེས་་བའི་ཕ། ་སོན་ནི་སལ་མོན་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན། སལ་མོན་དང་ཁོའི་་བོ་ར་ཧབ་ནི་པོ་ཨ་ཟི་ཞེས་་བའི་ཕ་མ་ཡིན། པོ་
ཨ་ཟི་དང་ཁོའི་་བོ་ད་ནི་ཨོ་པེད་ི་ཕ་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཨོ་པེད་ནི་ཡེ་སེ་ཞེས་་བའི་ཕ་དང༌། ཡེ་སེ་ནི་ལ་པོ་་བིད་ི་ཕ་ཡིན། ་བིད་
དང་་རི་་ཡི་་བོ་ནི་ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ི་ཕ་མ་ཡིན་ཞིང༌། སོ་ལོ་མོན་ནི་རེ་ཧབ་ཨམ་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན་པ་དང༌། རེ་ཧབ་ཨམ་ནི་ཨ་བི་
་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན། ཨ་བི་་ནི་ཨ་་ཞེས་་བའི་ཕ་དང༌། ཨ་་ནི་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ཅེས་་བའི་ཕ། ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ནི་ཡོ་མ་ཞེས་་བའི་
ཕ་ཡིན་ཞིང༌། ཡོ་མ་ནི་་ཟི་་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན། ་ཟི་་ནི་ཡོ་ཐམ་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན་པ་དང༌། ཡོ་ཐམ་ནི་ཨ་ཧ་ཟི་ཞེས་་བའི་ཕ་
ཡིན། ཨ་ཧ་ཟི་ནི་ཧེ་ཟེ་ཀི་་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན་པ་དང༌། ཧེ་ཟེ་ཀི་་ནི་་ན་ཟེ་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན། ་ན་ཟེ་ནི་ཨ་མོ་ཟི་ཞེས་་བའི་ཕ་
ཡིན་པ་དང༌། ཨ་མོ་ཟི་ནི་ཡོ་ཟི་་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན། ཡ་་་པའི་མི་རིགས་་བི་ལོན་ཞེས་པའི་ལ་ལ་ང་འད་གཏོང་བའི་བས་་
ཡོ་ཟི་་ནི་ཡེ་ཀོ་ནི་་དང་ཁོའི་གཅེན་གང་གི་ཕ་ཡིན། དེའི་ེས་་ཡེ་ཀོ་ནི་་ནི་ཤེ་ཨལ་ཐི་ཨེལ་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན་ཞིང༌། ཤེ་ཨལ་ཐི་
ཨེལ་ནི་བཟེ་་པ་པེལ་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན་པ་དང༌། བཟེ་་པ་པེལ་ནི་ཨ་ི་ད་ཅེས་་བའི་ཕ། ཨ་ི་ད་ནི་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་ཞེས་་བའི་ཕ་
ཡིན། ཨེལ་ཡ་ཀིམ་ནི་ཨ་ཟོར་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན་པ་དང༌། ཨ་ཟོར་ནི་་དོག་ཅེས་་བའི་ཕ་ཡིན། ་དོག་ནི་ཨ་ཀིམ་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན་
པ་དང༌། ཨ་ཀིམ་ནི་ཨེ་ལི་ད་ཅེས་་བའི་ཕ་ཡིན། ཨེ་ལི་ད་ནི་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན་ཞིང༌། ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ནི་་ཐན་ཞེས་

མད་།
འིན་བཟང་།

ལེ་དང་པོ།
ོན་པ་ཡེ་་་ཤི་ཀའི་གང་ད།

1
མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ི་ས་ལ་པོ་་བིད་ི་ས་ཡེ་་་ཤི་ཀའི་གང་ད་ནི།

ཨབ་ར་ཧམ་ནི་ཨི་ག་ཅེས་་བའི་ཕ་དང༌།ཨི་
ག་ནི་ཡ་ཀོབ་ཅེས་་བའི་ཕ།ཡ་ཀོབ་ནི་་་དང་ཁོའི་་འི་ཕ་ཡིན།

་་དང་ཁོའི་་བོ་་ར་ནི་པེ་རེ་ཟི་དང་་་ཞེས་་བའི་ཕ་མ་
དང༌།པེ་རེ་ཟི་ནི་ཧེ་ཟི་རོན་ཞེས་་བའི་ཕ།ཧེ་ཟི་རོན་ནི་རམ་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན།

རམ་ནི་ཨ་མི་ན་དབ་ཅེས་་བའི་ཕ་དང༌།ཨ་མི་ན་དབ་
ནི་་སོན་ཞེས་་བའི་ཕ།་སོན་ནི་སལ་མོན་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན།

སལ་མོན་དང་ཁོའི་་བོ་ར་ཧབ་ནི་པོ་ཨ་ཟི་ཞེས་་བའི་ཕ་མ་ཡིན།པོ་
ཨ་ཟི་དང་ཁོའི་་བོ་ད་ནི་ཨོ་པེད་ི་ཕ་མ་ཡིན་ཞིང༌།ཨོ་པེད་ནི་ཡེ་སེ་ཞེས་་བའི་ཕ་དང༌།

ཡེ་སེ་ནི་ལ་པོ་་བིད་ི་ཕ་ཡིན།་བིད་
དང་་རི་་ཡི་་བོ་ནི་ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ི་ཕ་མ་ཡིན་ཞིང༌།

སོ་ལོ་མོན་ནི་རེ་ཧབ་ཨམ་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན་པ་དང༌།རེ་ཧབ་ཨམ་ནི་ཨ་བི་
་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན།ཨ་བི་་ནི་ཨ་་ཞེས་་བའི་ཕ་དང༌།

ཨ་་ནི་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ཅེས་་བའི་ཕ།ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ནི་ཡོ་མ་ཞེས་་བའི་
ཕ་ཡིན་ཞིང༌།ཡོ་མ་ནི་་ཟི་་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན།

་ཟི་་ནི་ཡོ་ཐམ་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན་པ་དང༌།ཡོ་ཐམ་ནི་ཨ་ཧ་ཟི་ཞེས་་བའི་ཕ་
ཡིན།ཨ་ཧ་ཟི་ནི་ཧེ་ཟེ་ཀི་་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན་པ་དང༌།

ཧེ་ཟེ་ཀི་་ནི་་ན་ཟེ་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན།་ན་ཟེ་ནི་ཨ་མོ་ཟི་ཞེས་་བའི་ཕ་
ཡིན་པ་དང༌།ཨ་མོ་ཟི་ནི་ཡོ་ཟི་་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན།

ཡ་་་པའི་མི་རིགས་་བི་ལོན་ཞེས་པའི་ལ་ལ་ང་འད་གཏོང་བའི་བས་་
ཡོ་ཟི་་ནི་ཡེ་ཀོ་ནི་་དང་ཁོའི་གཅེན་གང་གི་ཕ་ཡིན།

དེའི་ེས་་ཡེ་ཀོ་ནི་་ནི་ཤེ་ཨལ་ཐི་ཨེལ་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན་ཞིང༌།ཤེ་ཨལ་ཐི་
ཨེལ་ནི་བཟེ་་པ་པེལ་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན་པ་དང༌།

བཟེ་་པ་པེལ་ནི་ཨ་ི་ད་ཅེས་་བའི་ཕ།ཨ་ི་ད་ནི་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་ཞེས་་བའི་ཕ་
ཡིན།ཨེལ་ཡ་ཀིམ་ནི་ཨ་ཟོར་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན་པ་དང༌།

ཨ་ཟོར་ནི་་དོག་ཅེས་་བའི་ཕ་ཡིན།་དོག་ནི་ཨ་ཀིམ་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན་
པ་དང༌།ཨ་ཀིམ་ནི་ཨེ་ལི་ད་ཅེས་་བའི་ཕ་ཡིན།

ཨེ་ལི་ད་ནི་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ཞེས་་བའི་ཕ་ཡིན་ཞིང༌།ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ནི་་ཐན་ཞེས་

མད་། འིན་བཟང་།

་བའི་ཕ་ཡིན་པ་དང༌། ་ཐན་ནི་ཡ་ཀོབ་ཅེས་་བའི་ཕ་ཡིན། ཡ་ཀོབ་ནི་མིར་ཡམ་ི་་བོ་ཡོ་སེབ་ི་ཕ་ཡིན་ཞིང༌། མིར་ཡམ་ནི་་ཤི་
ཀ་ཞེས་ཟེར་བའི་ཡེ་འི་མ་ཡིན་ནོ། དེ་བས་ན་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ནས་ལ་པོ་་བིད་བར་་མི་རབས་བ་བཞི་ཡིན་ཞིང༌། ལ་པོ་་
བིད་ནས་ཡ་་་པའི་མི་རིགས་་བི་ལོན་ལ་ལ་ང་འད་བཏང་བའི་བར་་མི་རབས་བ་བཞི་ཡིན། ས་དེ་ནས་་ཤི་ཀ་འང་བའི་བར་
་མི་རབས་བ་བཞི་ཡིན་ནོ། །

ོན་པ་ཡེ་་་ཤི་ཀ་འངས་པའི་ོར།
ཡེ་་་ཤི་ཀ་འངས་པའི་ལོ་ས་འདི་ར་ཡིན་ཏེ། ཁོང་གི་མ་མིར་ཡམ་དང་ཡོ་སེབ་གཉེན་ིག་ེད་འི་ཐག་བཅད་ཟིན་ཡང༌།

ཁོ་གཉིས་མཉམ་་མ་འས་པའི་གོང་་མིར་ཡམ་ིས་རང་ཉིད་ལ་དམ་པའི་གས་ཉིད་ི་ས་མ་ཡིས་མངལ་དང་ན་པར་ར་བར་ཤེས།
རང་གི་ོ་བོ་ཡོ་སེབ་ནི་མི་ང་ན་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་མིར་ཡམ་ལ་མིང་གས་ངན་པ་བཟོ་མ་འདོད་པར་ཁ་་སིམ་མེས་ོག་་ཁ་

འལ་བར་ཐག་གཅོད་ས། དེ་ར་བསམ་བཞིན་པའི་བས། གཙོ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ཁོང་གི་ི་ལམ་ནང་མངོན་པར་ར་ཏེ་“ེ་་
བིད་ི་་ཡོ་སེབ། མིར་ཡམ་རང་གི་་བོར་ལེན་ར་མ་འཇིགས་ཤིག ཁོ་མོའི་མས་་བགས་པ་ནི་དམ་པའི་གས་ཉིད་ལས་ཆགས་པ་
ཡིན། ཁོ་མོ་ལ་ས་ཤིག་འང་ཡོང༌། ེད་ིས་དེ་ལ་ཡེ་་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་རང་གི་མི་མས་
ཁོ་ཚོའི་ིག་ཉེས་ལས་ཐར་བར་མཛད་པར་འར་”ཞེས་གངས། དེ་ཐམས་ཅད་ནི་གཙོ་བོས་ང་ོན་པ་བད་ནས་གངས་པ་དེ་བ་
པའི་ིར་ཡིན། འདི་ར་ཏེ།

ོས་དང་ན་ང་མངལ་བཅས་ས་ཤིག་འོང༌། །
མཚན་ཡང་ཨིམ་མ་་ཨེལ་ཞེས་་གསོལ། །

ཚིགས་བཅད་འདི་ང་ོན་པ་ཡེ་ཤ་་ཡིས་ིས་པའི་མདོ་ལེ་ ཨང་ ལ་འཁོད་ཡོད། ན་ང་ཞེས་པ་ནི་འདིར་ེས་པ་དང་འས་མ་ོང་བའི་ད་མེད་གཞོན་་མ་ལ་གོ

མད་།
འིན་བཟང་།

་བའི་ཕ་ཡིན་པ་དང༌།་ཐན་ནི་ཡ་ཀོབ་ཅེས་་བའི་ཕ་ཡིན།
ཡ་ཀོབ་ནི་མིར་ཡམ་ི་་བོ་ཡོ་སེབ་ི་ཕ་ཡིན་ཞིང༌།མིར་ཡམ་ནི་་ཤི་

ཀ་ཞེས་ཟེར་བའི་ཡེ་འི་མ་ཡིན་ནོ།
དེ་བས་ན་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ནས་ལ་པོ་་བིད་བར་་མི་རབས་བ་བཞི་ཡིན་ཞིང༌།ལ་པོ་་

བིད་ནས་ཡ་་་པའི་མི་རིགས་་བི་ལོན་ལ་ལ་ང་འད་བཏང་བའི་བར་་མི་རབས་བ་བཞི་ཡིན།ས་དེ་ནས་་ཤི་ཀ་འང་བའི་བར་
་མི་རབས་བ་བཞི་ཡིན་ནོ།།

ོན་པ་ཡེ་་་ཤི་ཀ་འངས་པའི་ོར།
ཡེ་་་ཤི་ཀ་འངས་པའི་ལོ་ས་འདི་ར་ཡིན་ཏེ།ཁོང་གི་མ་མིར་ཡམ་དང་ཡོ་སེབ་གཉེན་ིག་ེད་འི་ཐག་བཅད་ཟིན་ཡང༌།

ཁོ་གཉིས་མཉམ་་མ་འས་པའི་གོང་་མིར་ཡམ་ིས་རང་ཉིད་ལ་དམ་པའི་གས་ཉིད་ི་ས་མ་ཡིས་མངལ་དང་ན་པར་ར་བར་ཤེས།
རང་གི་ོ་བོ་ཡོ་སེབ་ནི་མི་ང་ན་ཞིག་ཡིན་པས།ཁོང་གིས་མིར་ཡམ་ལ་མིང་གས་ངན་པ་བཟོ་མ་འདོད་པར་ཁ་་སིམ་མེས་ོག་་ཁ་

འལ་བར་ཐག་གཅོད་ས།
དེ་ར་བསམ་བཞིན་པའི་བས།གཙོ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ཁོང་གི་ི་ལམ་ནང་མངོན་པར་ར་ཏེ་“ེ་་

བིད་ི་་ཡོ་སེབ།མིར་ཡམ་རང་གི་་བོར་ལེན་ར་མ་འཇིགས་ཤིག
ཁོ་མོའི་མས་་བགས་པ་ནི་དམ་པའི་གས་ཉིད་ལས་ཆགས་པ་

ཡིན།
ཁོ་མོ་ལ་ས་ཤིག་འང་ཡོང༌།ེད་ིས་དེ་ལ་ཡེ་་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ་དགོས།གང་ཡིན་ཟེར་ན།ཁོང་གིས་རང་གི་མི་མས་

ཁོ་ཚོའི་ིག་ཉེས་ལས་ཐར་བར་མཛད་པར་འར་”ཞེས་གངས།
དེ་ཐམས་ཅད་ནི་གཙོ་བོས་ང་ོན་པ་བད་ནས་གངས་པ་དེ་བ་

པའི་ིར་ཡིན།
འདི་ར་ཏེ།

ོས་དང་ན་ང་མངལ་བཅས་ས་ཤིག་འོང༌།།
མཚན་ཡང་ཨིམ་མ་་ཨེལ་ཞེས་་གསོལ།།

ཚིགས་བཅད་འདི་ང་ོན་པ་ཡེ་ཤ་་ཡིས་ིས་པའི་མདོ་ལེ་ཨང་
ལ་འཁོད་ཡོད།ན་ང་ཞེས་པ་ནི་འདིར་ེས་པ་དང་འས་མ་ོང་བའི་ད་མེད་གཞོན་་མ་ལ་གོ

དམ་པའི་གསུང་རབ་འདི་བཞིན་ཡིག་སྒྱུར་མཁན་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་མི་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དུས་ཡུན་སྤྱད་དེ།  གྷི་རིག་དང༌།  དབྱིན་ཇི།  རྒྱ།  
བོད་སོགས་ཀྱི་ཡིག་རིགས་མི་འདྲ་བའི་དཔྱད་གཞི་དུ་མར་ཁུངས་བཅོལ་ནས་གཟབ་ནན་གྱིས་ཡིག་བསྒྱུར་དང༌།  གཤིབ་བསྡུར།  ཞུ་དག་བཅས་
ལན་མང་པོ་བྱས་ཀྱང༌།  ལེགས་སྤེལ་ཉེས་འགོག་བྱ་ཕྱིར་གཟུར་གནས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་སློབ་གནང་བའི་རེ་བ་སྙིང་ཁོང་ནས་ཞུའོ། །

ཡིག་སྒྱུར་མཁན་རྣམས་ཀྱིས།
སྤྱི་ལོ་ 2018 ལོའི་ཟླ་བ་ 2 པར།
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༄༅། །མར་་ཡིས་ིས་པའི་འིན་བཟང་བགས་སོ། །
འགོ་བོད།

ོམ་པ་པོ། ཡོ་ཧ་ནན་མར་ བཤད་ོལ་ར་ཁོང་ནི་་ཚབ་པེ་ོའི་ང་ཡིག་ཡིན།
ོམ་ས། ི་ལོ་ གཡས་གཡོན་་ིས། (ལོ་ས་དོན་ཆེན་རེ་མིག་ལ་གཟིགས་) འིན་བཟང་བཞིའི་ནང་ནས་མར་ས་ིས་པའི་
འིན་བཟང་ནི་་ཤོས་ཡིན་ིད།
ོམ་རིག་གི་མ་ངས། འིན་བཟང༌།
ཐོག་མའི་ོག་མཁན། ཡ་་་པ་མིན་པའི་་ཤི་ཀ་པ་མས།
ནང་དོན་གཙོ་བོ། ོམ་པ་པོས་ོན་པ་ཡེ་འི་་ཚེ་དང་གང་གཉིས་བས། འིན་བཟང་འདི་ང་ཞིག་ོག་བདེ་བ་མ་ཟད། ཡ་ཝེ་དཀོན་
མཆོག་གི་ཐར་ལམ་ཡང་གསལ་པོར་བན།

མར་ཀུ་ཡིས་བྲིས་པའི་འཕྲིན་བཟང༌།
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མར་ འིན་བཟང་།

ལེ་དང་པོ།
ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ིས་ཆོས་བགས་པ།

1 དཀོན་མཆོག་གི་ས་ཡེ་་་ཤི་ཀའི་འིན་བཟང་གི་ཐོག་མ་ནི། ང་ོན་པ་ཡེ་ཤ་་ཡིས་ིས་པའི་མདོའི་ནང་དཀོན་མཆོག་གིས་
འདི་ར་གངས།

ོས་ཤིག ང་ཡི་ཕོ་ཉ་ེད་ི་མན་་གཏོང༌། །
དེ་ཡིས་ེད་ི་ལམ་ནི་བསལ་བར་། །
དབེན་ོང་ལ་ནང་གས་པའི་འབོད་་ཡིས། །
གཙོ་བོའི་ཆེད་་ཕེབས་ལམ་་ིག་ོས། །
ལམ་་དེ་ནི་བདེ་བར་བཟོས་ཤིག་ཨང༌། །

ཅེས་གངས། དེའི་ིར་ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་དབེན་ོང་ལ་བགས་ཏེ། མི་མས་ལ་ས་གསོལ་གནང་ནས། ིག་ཉེས་སེལ་
བའི་ཆེད་ོད་པ་ངན་པ་མས་ངས་ནས་སེམས་བར་བའི་གས་་ས་གསོལ་ལེན་དགོས་པར་བགས། ཡ་་་ལ་དང་ཡེ་་ཤ་
ལེམ་ོང་ེར་ི་མི་ཤིན་་མང་པོ་ཡོ་ཧ་ནན་ི་ང་་འོ་བཞིན་ཡོད་པས། ཁོ་ཚོས་རང་གི་ལས་ངན་ཁས་ངས་པ་དང་ཡོར་དན་གཙང་པོ་ལ་
ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་ས་གསོལ་གནང༌། ཡོ་ཧ་ནན་ིས་་མོང་གི་་ཡི་གོས་ོན་པ་དང་ེད་པ་ལ་ཀོ་བའི་ེ་རགས་བཅིངས། ཟས་ལ་འ་ཆ་
ག་པ་དང་ཤིང་ནགས་ི་ང་ི་བཟས། ཡོ་ཧ་ནན་ིས་“ངའི་ེས་ལ་ང་ལས་དབང་ཆེ་བ་ཞིག་ཕེབས་ཡོང་བར་ངེས་ཏེ། ང་བར་ནས་ཁོང་

ཚིགས་བཅད་འདི་ནི་ང་ོན་པ་མ་ལ་ཀི་ཡིས་ིས་པའི་མདོ་ལེ་ ཨང་ངས་ དང༌། ང་ོན་པ་ཡེ་ཤ་་ཡིས་ིས་པའི་མདོ་ལེ་ ཨང་ངས་ ནས་བཀོད་པ་ཡིན།

མར་
འིན་བཟང་།

ལེ་དང་པོ།
ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ིས་ཆོས་བགས་པ།

1
དཀོན་མཆོག་གི་ས་ཡེ་་་ཤི་ཀའི་འིན་བཟང་གི་ཐོག་མ་ནི།

ང་ོན་པ་ཡེ་ཤ་་ཡིས་ིས་པའི་མདོའི་ནང་དཀོན་མཆོག་གིས་
འདི་ར་གངས།

ོས་ཤིགང་ཡི་ཕོ་ཉ་ེད་ི་མན་་གཏོང༌།།
དེ་ཡིས་ེད་ི་ལམ་ནི་བསལ་བར་།།
དབེན་ོང་ལ་ནང་གས་པའི་འབོད་་ཡིས།།
གཙོ་བོའི་ཆེད་་ཕེབས་ལམ་་ིག་ོས།།
ལམ་་དེ་ནི་བདེ་བར་བཟོས་ཤིག་ཨང༌།།

ཅེས་གངས།
དེའི་ིར་ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་དབེན་ོང་ལ་བགས་ཏེ།མི་མས་ལ་ས་གསོལ་གནང་ནས།ིག་ཉེས་སེལ་

བའི་ཆེད་ོད་པ་ངན་པ་མས་ངས་ནས་སེམས་བར་བའི་གས་་ས་གསོལ་ལེན་དགོས་པར་བགས།
ཡ་་་ལ་དང་ཡེ་་ཤ་

ལེམ་ོང་ེར་ི་མི་ཤིན་་མང་པོ་ཡོ་ཧ་ནན་ི་ང་་འོ་བཞིན་ཡོད་པས།ཁོ་ཚོས་རང་གི་ལས་ངན་ཁས་ངས་པ་དང་ཡོར་དན་གཙང་པོ་ལ་
ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་ས་གསོལ་གནང༌།

ཡོ་ཧ་ནན་ིས་་མོང་གི་་ཡི་གོས་ོན་པ་དང་ེད་པ་ལ་ཀོ་བའི་ེ་རགས་བཅིངས།ཟས་ལ་འ་ཆ་
ག་པ་དང་ཤིང་ནགས་ི་ང་ི་བཟས།

ཡོ་ཧ་ནན་ིས་“ངའི་ེས་ལ་ང་ལས་དབང་ཆེ་བ་ཞིག་ཕེབས་ཡོང་བར་ངེས་ཏེ།ང་བར་ནས་ཁོང་

ཚིགས་བཅད་འདི་ནི་ང་ོན་པ་མ་ལ་ཀི་ཡིས་ིས་པའི་མདོ་ལེ་ཨང་ངས་དང༌།ང་ོན་པ་ཡེ་ཤ་་ཡིས་ིས་པའི་མདོ་ལེ་
ཨང་ངས་ནས་བཀོད་པ་ཡིན།

མར་ འིན་བཟང་།

གི་མ་ོག་ང་འོལ་བར་མི་འོས། ངས་ེད་ཚོར་་ཡིས་ས་གསོལ་ས་པ་ཡིན། འོན་ང་ཁོང་གིས་ེད་ཚོར་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་
པའི་གས་ཉིད་ིས་ས་གསོལ་གནང་བར་འར་རོ་”ཞེས་ཆོས་བགས།

ོན་པ་ཡེ་ས་ས་གསོལ་བཞེས་པ།
དེའི་ས་་ཡེ་་ག་ལིལ་ལ་ི་ན་ཙ་རེལ་ོང་ཚོ་ནས་ཕེབས་ཤིང༌། ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ིས་ཡེ་་ཡོར་དན་གཙང་པོའི་

ནང་ས་གསོལ་གནང་མ་ཐག ཡེ་་་ནས་ཡར་ཕེབས་བས་ནམ་མཁའ་རལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་གས་ཉིད་ག་རོན་ར་རང་
གི་ེང་ལ་བབས་པ་གཟིགས། ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་“ེད་ནི་ངའི་གཅེས་པའི་་ཡིན། ང་རང་ེད་ལ་ཤིན་་དགའོ་”ཞེས་
པའི་གང་ད་གཅིག་ང༌། དེ་ར་གངས་མ་ཐག་་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་གས་ཉིད་ིས་བལ་ཏེ་ཡེ་་དབེན་ོང་ལ་མངགས།
ཉིན་ཞག་བཞི་བའི་རིང་བད་་ཏན་ིས་དབེན་ོང་་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚོད་ངས། ཁོང་གཅན་གཟན་ོད་་བགས་ཤིང༌། དཀོན་

མཆོག་གི་ཕོ་ཉས་ཁོང་ལ་ཞབས་ི་ས་སོ། །
ོན་པ་ཡེ་ས་ཐོག་མའི་ཉེ་གནས་ོང་བ།

ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་བཙོན་་བག་པའི་ེས་་ཡེ་་ག་ལིལ་ལ་་ཕེབས་ནས། དཀོན་མཆོག་གི་འིན་བཟང་བ་
བགས་མཛད། ཁོང་གིས་“ད་ས་ལ་བབས་འག དཀོན་མཆོག་གི་ལ་ིད་འཐོན་ལ་ཉེ་བར་ེབས་པས། ེད་ཚོས་ོད་པ་ངན་
པ་ངས་ནས་སེམས་བར་ཏེ་འིན་བཟང་ལ་དད་པ་ིས་ཤིག་”ཅེས་གངས། དེ་ནས་ཡེ་་ག་ལིལ་ལ་ི་མཚོ་འམ་བད་ནས་
ཕེབས་ས། སི་མོན་དང་ཁོང་གི་གང་པོ་ཨན་ི་་ཞེས་་བའི་ཉ་པ་གཉིས་ིས་མཚོ་ནང་་་་འཕེན་བཞིན་པ་གཟིགས་ཤིང༌། ཡེ་
ས་ཁོ་ཚོ་ལ་“ངའི་ེས་་ཤོག ེད་ིས་ད་་ཉ་འཚོལ་བ་ར་ེས་མ་ངས་ེད་ཚོ་མི་མས་འཚོལ་་འག་”ཅེས་གངས་མ་ཐག
ཁོང་གཉིས་ིས་རང་གི་་་བཞག་ནས་ཁོང་གི་ེས་་འངས། ཡེ་་ཕར་ཙམ་ཕེབས་བས་ཁོང་གིས་ཟེ་བད་་ཟེར་མཁན་དེའི་་

མར་
འིན་བཟང་།

གི་མ་ོག་ང་འོལ་བར་མི་འོས།
ངས་ེད་ཚོར་་ཡིས་ས་གསོལ་ས་པ་ཡིན།འོན་ང་ཁོང་གིས་ེད་ཚོར་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་

པའི་གས་ཉིད་ིས་ས་གསོལ་གནང་བར་འར་རོ་”ཞེས་ཆོས་བགས།
ོན་པ་ཡེ་ས་ས་གསོལ་བཞེས་པ།

དེའི་ས་་ཡེ་་ག་ལིལ་ལ་ི་ན་ཙ་རེལ་ོང་ཚོ་ནས་ཕེབས་ཤིང༌།ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ིས་ཡེ་་ཡོར་དན་གཙང་པོའི་
ནང་ས་གསོལ་གནང་མ་ཐག

ཡེ་་་ནས་ཡར་ཕེབས་བས་ནམ་མཁའ་རལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་གས་ཉིད་ག་རོན་ར་རང་
གི་ེང་ལ་བབས་པ་གཟིགས།

ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་“ེད་ནི་ངའི་གཅེས་པའི་་ཡིན།ང་རང་ེད་ལ་ཤིན་་དགའོ་”ཞེས་
པའི་གང་ད་གཅིག་ང༌།

དེ་ར་གངས་མ་ཐག་་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་གས་ཉིད་ིས་བལ་ཏེ་ཡེ་་དབེན་ོང་ལ་མངགས།
ཉིན་ཞག་བཞི་བའི་རིང་བད་་ཏན་ིས་དབེན་ོང་་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚོད་ངས།

ཁོང་གཅན་གཟན་ོད་་བགས་ཤིང༌།
དཀོན་

མཆོག་གི་ཕོ་ཉས་ཁོང་ལ་ཞབས་ི་ས་སོ།།
ོན་པ་ཡེ་ས་ཐོག་མའི་ཉེ་གནས་ོང་བ།

ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་བཙོན་་བག་པའི་ེས་་ཡེ་་ག་ལིལ་ལ་་ཕེབས་ནས།
དཀོན་མཆོག་གི་འིན་བཟང་བ་

བགས་མཛད།
ཁོང་གིས་“ད་ས་ལ་བབས་འག

དཀོན་མཆོག་གི་ལ་ིད་འཐོན་ལ་ཉེ་བར་ེབས་པས།
ེད་ཚོས་ོད་པ་ངན་

པ་ངས་ནས་སེམས་བར་ཏེ་འིན་བཟང་ལ་དད་པ་ིས་ཤིག་”ཅེས་གངས།
དེ་ནས་ཡེ་་ག་ལིལ་ལ་ི་མཚོ་འམ་བད་ནས་

ཕེབས་ས།སི་མོན་དང་ཁོང་གི་གང་པོ་ཨན་ི་་ཞེས་་བའི་ཉ་པ་གཉིས་ིས་མཚོ་ནང་་་་འཕེན་བཞིན་པ་གཟིགས་ཤིང༌།
ཡེ་

ས་ཁོ་ཚོ་ལ་“ངའི་ེས་་ཤོག
ེད་ིས་ད་་ཉ་འཚོལ་བ་ར་ེས་མ་ངས་ེད་ཚོ་མི་མས་འཚོལ་་འག་”ཅེས་གངས་མ་ཐག

ཁོང་གཉིས་ིས་རང་གི་་་བཞག་ནས་ཁོང་གི་ེས་་འངས།
ཡེ་་ཕར་ཙམ་ཕེབས་བས་ཁོང་གིས་ཟེ་བད་་ཟེར་མཁན་དེའི་་

Sample Sample Sample Sample Sample Sample Sample
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མར་ འིན་བཟང་།

ཡ་ཀོབ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་ིས་འི་ནང་ལ་་་བཟོ་བཅོས་ག་བཞིན་པ་གཟིགས་ནས། ཡེ་ས་ལམ་སེང་ཁོ་ཚོར་“ར་ཤོག་”ཅེས་
གངས་པས། ཁོ་གཉིས་ིས་རང་གི་ཕ་ཟེ་བད་་དང་་པ་མས་་ལ་བཞག་ནས་ཁོང་གི་ེས་་འངས་པ་རེད།

ོན་པ་ཡེ་ས་གདོན་འེ་བད་པ།
དེ་ནས་ཁོང་ཚོ་ོང་ེར་ཀ་ཕར་ན་མ་་ོན་ནས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ེབས་མ་ཐག་ཡེ་་ཡ་་་པའི་འ་ཁང་་ཕེབས་ཏེ། ཆོས་

བན་གནང་བ་རེད། ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་ཆོས་ོན་ངས་ནི་ཡ་་་པའི་ཆོས་ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་མས་དང་མི་འ་ེ། དབང་ན་
ཞིག་གིས་གངས་པ་དང་འ་བར་འག་པས། དེ་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་ཆེན་པོར་ར། དེའི་བས་གདོན་འེ་མི་གཙང་བ་ཡིས་
ཟིན་པའི་མི་ཞིག་འ་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་པ་དང༌། དེས་ད་ཆེན་པོས་“ེ། ན་ཙ་རེལ་པ་ཡེ་། ང་ཚོ་ེད་དང་འེལ་བ་གང་ཡོད། ེད་
ིས་ང་ཚོ་མེད་པ་བཟོ་བར་ཕེབས་སམ། ེད་་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་ི་ཡོད། ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ེས་་དམ་པ་དེ་ཡིན་”ཞེས་བཤད།
འོན་ང་ཡེ་ས་གདོན་འེ་དེར་བཀའ་གནང་ནས་“ཁ་རོག་ོད། མི་དེའི་ས་ནས་ཐོན་ཅིག་”ཅེས་གངས་པ་དང༌། མི་དེ་གཟའ་

ཕོག་པ་ར་ས་ལ་འེལ་ནས་ཁོས་ད་ངན་ཆེན་པོ་བཏོན་ཞིང་གདོན་འེ་མི་གཙང་བ་དེ་མི་དེའི་ས་ནས་ིར་ཐོན། མི་ཐམས་ཅད་ཧ་ལས་
ཏེ་ཕན་ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ད་ཆ་ིས་པར་“འདི་ཅི་ཡིན། འདི་བན་པ་གསར་པ་ཡིན་ནམ། ཁོང་གིས་དབང་ཆ་ཆེན་པོས་གདོན་འེ་
མི་གཙང་བ་ལ་ཡང་བཀའ་གནང་ེ། གདོན་འེས་ང་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་ེད་”ཅེས་བཤད། དེ་མ་ཐག་་ཁོང་གི་ན་གས་ག་
ལིལ་ི་ས་ོགས་གང་སར་བ་པ་རེད།

ོན་པ་ཡེ་ས་ནད་མི་འ་བ་སེལ་གནང་བ།
ཁོང་ཚོ་ཡ་་་པའི་འ་ཁང་ནས་ཐོན་མ་ཐག་ཡ་ཀོབ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་མཉམ་་སི་མོན་དང་ཨན་ི་་ཡི་ིམ་་ཕེབས།

དེའི་ས་་སི་མོན་ི་བཟའ་འི་ཨ་མ་ཚ་བ་ས་ཏེ་ཉལ་ིའི་ེང་་ཉལ་ཡོད། ཡེ་་ཕེབས་བས་ིམ་མི་མས་ིས་ཁོ་མོའི་གནས་

མར་
འིན་བཟང་།

ཡ་ཀོབ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་ིས་འི་ནང་ལ་་་བཟོ་བཅོས་ག་བཞིན་པ་གཟིགས་ནས།
ཡེ་ས་ལམ་སེང་ཁོ་ཚོར་“ར་ཤོག་”ཅེས་

གངས་པས།ཁོ་གཉིས་ིས་རང་གི་ཕ་ཟེ་བད་་དང་་པ་མས་་ལ་བཞག་ནས་ཁོང་གི་ེས་་འངས་པ་རེད།
ོན་པ་ཡེ་ས་གདོན་འེ་བད་པ།

དེ་ནས་ཁོང་ཚོ་ོང་ེར་ཀ་ཕར་ན་མ་་ོན་ནས་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ེབས་མ་ཐག་ཡེ་་ཡ་་་པའི་འ་ཁང་་ཕེབས་ཏེ།ཆོས་
བན་གནང་བ་རེད།

ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་ཆོས་ོན་ངས་ནི་ཡ་་་པའི་ཆོས་ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་མས་དང་མི་འ་ེ།དབང་ན་
ཞིག་གིས་གངས་པ་དང་འ་བར་འག་པས།དེ་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་ཆེན་པོར་ར།

དེའི་བས་གདོན་འེ་མི་གཙང་བ་ཡིས་
ཟིན་པའི་མི་ཞིག་འ་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་པ་དང༌།

དེས་ད་ཆེན་པོས་“ེ།ན་ཙ་རེལ་པ་ཡེ་།ང་ཚོ་ེད་དང་འེལ་བ་གང་ཡོད།ེད་
ིས་ང་ཚོ་མེད་པ་བཟོ་བར་ཕེབས་སམ།

ེད་་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་ི་ཡོད།
ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ེས་་དམ་པ་དེ་ཡིན་”ཞེས་བཤད།

འོན་ང་ཡེ་ས་གདོན་འེ་དེར་བཀའ་གནང་ནས་“ཁ་རོག་ོད།མི་དེའི་ས་ནས་ཐོན་ཅིག་”ཅེས་གངས་པ་དང༌།
མི་དེ་གཟའ་

ཕོག་པ་ར་ས་ལ་འེལ་ནས་ཁོས་ད་ངན་ཆེན་པོ་བཏོན་ཞིང་གདོན་འེ་མི་གཙང་བ་དེ་མི་དེའི་ས་ནས་ིར་ཐོན།
མི་ཐམས་ཅད་ཧ་ལས་

ཏེ་ཕན་ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ད་ཆ་ིས་པར་“འདི་ཅི་ཡིན།འདི་བན་པ་གསར་པ་ཡིན་ནམ།ཁོང་གིས་དབང་ཆ་ཆེན་པོས་གདོན་འེ་
མི་གཙང་བ་ལ་ཡང་བཀའ་གནང་ེ།གདོན་འེས་ང་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་ེད་”ཅེས་བཤད།

དེ་མ་ཐག་་ཁོང་གི་ན་གས་ག་
ལིལ་ི་ས་ོགས་གང་སར་བ་པ་རེད།

ོན་པ་ཡེ་ས་ནད་མི་འ་བ་སེལ་གནང་བ།
ཁོང་ཚོ་ཡ་་་པའི་འ་ཁང་ནས་ཐོན་མ་ཐག་ཡ་ཀོབ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་མཉམ་་སི་མོན་དང་ཨན་ི་་ཡི་ིམ་་ཕེབས།

དེའི་ས་་སི་མོན་ི་བཟའ་འི་ཨ་མ་ཚ་བ་ས་ཏེ་ཉལ་ིའི་ེང་་ཉལ་ཡོད།
ཡེ་་ཕེབས་བས་ིམ་མི་མས་ིས་ཁོ་མོའི་གནས་

མར་ འིན་བཟང་།

ལ་ཁོང་ལ་ས། ཡེ་་ཁོ་མོའི་མན་་ཕེབས་ཏེ་ལག་པ་ནས་འས་ཤིང་ཡར་བོར་ཏེ་ལངས་་བག་པ་དང༌། ཚ་བ་འཇགས་ཏེ་ཁོ་
མོས་ཁོང་མས་ལ་ཞབས་ི་ས་སོ། །

དེ་ནས་ཉི་མ་བད་དེ་ས་མ་བ་ཙམ་ལ། མི་ཚོས་ནད་པ་དང་གདོན་འེས་ཟིན་པའི་མི་མས་ཡེ་འི་ང་་ིད་ཡོང༌། ོང་
ེར་ི་མི་ཐམས་ཅད་ོའི་འམ་་འཛོམས་པ་དང༌། ཡེ་ས་དཀོན་མཆོག་གི་དབང་གི་ོ་ནས་ནད་རིགས་མི་འ་བ་མང་པོ་སེལ་གནང་
བ་མ་ཟད། གདོན་འེ་མང་པོ་བད་དེ། གདོན་དེ་ཚོ་ད་ཆ་ལབ་་མ་བག གང་ཡིན་ཟེར་ན། གདོན་འེས་ཁོང་ངོ་ཤེས་ི་ཡོད་པས་རེད།
དེའི་སང་ཉིན་ནམ་མ་ལངས་པའི་ོན་་ཡེ་་ཡར་བཞེངས་ཏེ་དབེན་གནས་ཤིག་་ཕེབས་ནས་དེར་ོན་ལམ་བོན། སི་མོན་དང་ཁོང་

གི་རོགས་པ་མས་ིས་ཡེ་་བཙལ་ནས། ཁོང་དང་མཇལ་ེས་“མི་ཚང་མས་ེད་རང་འཚོལ་བཞིན་འག་”ཅེས་ས་པ་དང༌། ཁོང་
གིས་“ང་ཚོ་ཉེ་འཁོར་ི་ོང་ེ་ལ་འོ་དགོས། ངས་དེ་ཚོ་ལ་ཡང་ཆོས་བཤད་པར་། ང་དོན་འདིའི་ཆེད་་ཡོང་བ་ཡིན་”ཞེས་གངས།
དེའི་ིར་ཁོང་ག་ལིལ་ལ་ཡོངས་ི་ཡ་་་པའི་འ་ཁང་་ཕེབས་ནས་ཆོས་གངས་ཤིང༌། གདོན་འེ་མས་ཕར་བད་དོ། །

ོན་པ་ཡེ་ས་མཛེ་ནད་དག་པར་མཛད་པ།
དེའི་ཚེ་མཛེ་ནད་ཅན་ཅིག་ཁོང་གི་ང་་ཡོང་ནས་ས་མོ་སར་བགས་ཏེ་“གལ་ཏེ་ེད་གས་མཉེས་པ་ཡིན་ན་ེད་ིས་ང་རང་གི་

མཛེ་ནད་དག་པར་མཛད་བ་བོ་”ཞེས་་བ་ཆེན་པོ་ལ་བས། ཡེ་་ིང་ེ་ེས་ཏེ་ག་བངས་ཤིང་མི་དེར་རེག་ནས་“ང་དེ་བཞིན་
་ེད་འདོད་ཡོད། དག་པར་ར་ཅིག་”ཅེས་གངས་མ་ཐག་མི་དེའི་མཛེ་ནད་དག་པར་ར། ཁོང་གིས་ནན་ཏན་ིས་མི་དེར་“ོས་
དང༌། ོད་ིས་མི་གཞན་ལ་ཅི་ཡང་ལབ་པར་མ་ོས་ཤིག སོང་ལ་རང་གི་ས་ཡ་་་པའི་་མར་ོན་དང༌། ཁོ་མས་ལ་བདེན་དཔང་
ེད་པའི་ིར་ང་ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་བཞིན་མཆོད་པ་ལ་ཅིག་”ཅེས་བཀའ་གནང་ེ་མི་དེ་ལམ་སེང་ིར་བཏོན། འོན་
ང་མི་དེ་ི་ལ་སོང་ནས་གཏམ་མང་པོ་བཤད་ཅིང་གནས་ལ་འདི་བ་བགས་ས་པས། དེའི་ེས་་ཡེ་་ོང་ེར་གང་ལ་ཡང་མངོན་

མར་
འིན་བཟང་།

ལ་ཁོང་ལ་ས།
ཡེ་་ཁོ་མོའི་མན་་ཕེབས་ཏེ་ལག་པ་ནས་འས་ཤིང་ཡར་བོར་ཏེ་ལངས་་བག་པ་དང༌།ཚ་བ་འཇགས་ཏེ་ཁོ་

མོས་ཁོང་མས་ལ་ཞབས་ི་ས་སོ།།
དེ་ནས་ཉི་མ་བད་དེ་ས་མ་བ་ཙམ་ལ།མི་ཚོས་ནད་པ་དང་གདོན་འེས་ཟིན་པའི་མི་མས་ཡེ་འི་ང་་ིད་ཡོང༌།

ོང་
ེར་ི་མི་ཐམས་ཅད་ོའི་འམ་་འཛོམས་པ་དང༌།

ཡེ་ས་དཀོན་མཆོག་གི་དབང་གི་ོ་ནས་ནད་རིགས་མི་འ་བ་མང་པོ་སེལ་གནང་
བ་མ་ཟད།གདོན་འེ་མང་པོ་བད་དེ།གདོན་དེ་ཚོ་ད་ཆ་ལབ་་མ་བག

གང་ཡིན་ཟེར་ན།གདོན་འེས་ཁོང་ངོ་ཤེས་ི་ཡོད་པས་རེད།
དེའི་སང་ཉིན་ནམ་མ་ལངས་པའི་ོན་་ཡེ་་ཡར་བཞེངས་ཏེ་དབེན་གནས་ཤིག་་ཕེབས་ནས་དེར་ོན་ལམ་བོན།

སི་མོན་དང་ཁོང་
གི་རོགས་པ་མས་ིས་ཡེ་་བཙལ་ནས།

ཁོང་དང་མཇལ་ེས་“མི་ཚང་མས་ེད་རང་འཚོལ་བཞིན་འག་”ཅེས་ས་པ་དང༌།
ཁོང་

གིས་“ང་ཚོ་ཉེ་འཁོར་ི་ོང་ེ་ལ་འོ་དགོས།
ངས་དེ་ཚོ་ལ་ཡང་ཆོས་བཤད་པར་།

ང་དོན་འདིའི་ཆེད་་ཡོང་བ་ཡིན་”ཞེས་གངས།
དེའི་ིར་ཁོང་ག་ལིལ་ལ་ཡོངས་ི་ཡ་་་པའི་འ་ཁང་་ཕེབས་ནས་ཆོས་གངས་ཤིང༌།གདོན་འེ་མས་ཕར་བད་དོ།།

ོན་པ་ཡེ་ས་མཛེ་ནད་དག་པར་མཛད་པ།
དེའི་ཚེ་མཛེ་ནད་ཅན་ཅིག་ཁོང་གི་ང་་ཡོང་ནས་ས་མོ་སར་བགས་ཏེ་“གལ་ཏེ་ེད་གས་མཉེས་པ་ཡིན་ན་ེད་ིས་ང་རང་གི་

མཛེ་ནད་དག་པར་མཛད་བ་བོ་”ཞེས་་བ་ཆེན་པོ་ལ་བས།
ཡེ་་ིང་ེ་ེས་ཏེ་ག་བངས་ཤིང་མི་དེར་རེག་ནས་“ང་དེ་བཞིན་

་ེད་འདོད་ཡོད།དག་པར་ར་ཅིག་”ཅེས་གངས་མ་ཐག་མི་དེའི་མཛེ་ནད་དག་པར་ར།
ཁོང་གིས་ནན་ཏན་ིས་མི་དེར་“ོས་

དང༌།ོད་ིས་མི་གཞན་ལ་ཅི་ཡང་ལབ་པར་མ་ོས་ཤིག
སོང་ལ་རང་གི་ས་ཡ་་་པའི་་མར་ོན་དང༌།ཁོ་མས་ལ་བདེན་དཔང་

ེད་པའི་ིར་ང་ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་བཞིན་མཆོད་པ་ལ་ཅིག་”ཅེས་བཀའ་གནང་ེ་མི་དེ་ལམ་སེང་ིར་བཏོན།
འོན་

ང་མི་དེ་ི་ལ་སོང་ནས་གཏམ་མང་པོ་བཤད་ཅིང་གནས་ལ་འདི་བ་བགས་ས་པས།
དེའི་ེས་་ཡེ་་ོང་ེར་གང་ལ་ཡང་མངོན་

Sample Sample Sample Sample Sample Sample Sample
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མར་ འིན་བཟང་།

མ་་ཕེབས་མ་བ་པར་ི་རོལ་ི་དབེན་གནས་མས་་བགས། ཡིན་ན་ཡང་མི་མས་ོགས་བཞི་མཚམས་བད་ནས་ཡོང་ེ་ཁོང་གི་
ང་་འས་སོ། །

ལེ་གཉིས་པ།
ཞ་བོའི་ནད་སེལ་གནང་བ།

2 དེ་ནས་ཉི་མ་འགའ་ཤས་ིན་པའི་ེས་ལ་ཡེ་་ཡང་བར་ོང་ེར་ཀ་ཕར་ན་མ་ལ་ཕེབས་ནས་ཁོང་ཁང་པའི་ནང་་བགས་ཡོད་
པའི་གཏམ་གས་པ་ཙམ་ིས། མི་མང་པོ་ོའི་འམ་་འཛོམས་ཏེ་ས་ཆ་ོང་པའང་མེད། ཁོང་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བགས་
གནང་བས་མི་འགའ་ཤས་ཡོང་ཞིང༌། དེའི་ནང་ནས་མི་བཞི་ཡིས་གོམ་པ་ོ་མི་བ་པའི་ནད་པ་གཅིག་ར་ནས་ཁོང་གི་ང་་འོངས།
འོན་ང་མི་ཚོགས་མང་བས་ཁོ་ཚོ་ཁོང་གི་ང་་མ་ཐར་བས། ཁང་པའི་ཐོག་ཁ་བས་ཏེ་ཡེ་་བགས་སའི་ང་ལ་ཨི་ང་ཆེན་པོ་

ཞིག་ག་ནས་ནད་པ་དང་ཉལ་ི་མཉམ་་མར་ཕབ་པ་རེད། ཡེ་ས་ཁོ་ཚོའི་དད་སེམས་མེན་ནས་ནད་པ་དེ་ལ་“། ོད་ི་ིག་ཉེས་
བསལ་ཟིན་པ་ཡིན་”ཞེས་གངས། དེར་ཡོད་པའི་ཆོས་ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་འགའ་ཞིག་གི་བསམ་པ་ལ། མི་འདིས་འདི་ར་བཤད་
པ་གང་ཡིན་ནམ། དེས་དཀོན་མཆོག་ལ་ར་བ་འདེབས་པ་རང་རེད། དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོས་མ་གཏོགས་གཞན་ས་ིག་ཉེས་སེལ་བ་
བསམས། དེ་མ་ཐག་་ཡེ་འི་གས་ལ་ཁོ་ཚོའི་བསམ་པ་མེན་ནས་འདི་ར་གངས་“ོད་ཚོས་བསམ་ོ་འདི་ར་གཏོང་དགོས་
པའི་་མཚན་གང་ཡིན། ནད་པ་དེར་ོད་ི་ིག་ཉེས་བསལ་ཟིན་ཟེར་བ་ལས་་པོ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ལོངས་ལ་ཉལ་ི་ེར་ནས་སོང་
ཞིག་ཟེར་བ་ལས་་པོ་ཡིན། འོན་ང་མིའི་རིགས་ི་་ལ་འཇིག་ེན་འདིའི་ེང་ིག་ཉེས་སེལ་བའི་དབང་ཡོད་པ་ོད་ཚོས་ཤེས་པའི་
ིར༌༌༌༌” ཡེ་ས་ནད་པ་དེ་ལ་ “ངས་ོད་ལ་ཟེར་ར། ལོངས་ལ་ཉལ་ི་ེར་ནས་ནང་ལ་ལོག་ཅིག་”ཅེས་གངས། མི་དེས་ལམ་

མར་
འིན་བཟང་།

མ་་ཕེབས་མ་བ་པར་ི་རོལ་ི་དབེན་གནས་མས་་བགས།ཡིན་ན་ཡང་མི་མས་ོགས་བཞི་མཚམས་བད་ནས་ཡོང་ེ་ཁོང་གི་
ང་་འས་སོ།།

ལེ་གཉིས་པ།
ཞ་བོའི་ནད་སེལ་གནང་བ།

2
དེ་ནས་ཉི་མ་འགའ་ཤས་ིན་པའི་ེས་ལ་ཡེ་་ཡང་བར་ོང་ེར་ཀ་ཕར་ན་མ་ལ་ཕེབས་ནས་ཁོང་ཁང་པའི་ནང་་བགས་ཡོད་

པའི་གཏམ་གས་པ་ཙམ་ིས།
མི་མང་པོ་ོའི་འམ་་འཛོམས་ཏེ་ས་ཆ་ོང་པའང་མེད།ཁོང་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བགས་

གནང་བས་མི་འགའ་ཤས་ཡོང་ཞིང༌།
དེའི་ནང་ནས་མི་བཞི་ཡིས་གོམ་པ་ོ་མི་བ་པའི་ནད་པ་གཅིག་ར་ནས་ཁོང་གི་ང་་འོངས།

འོན་ང་མི་ཚོགས་མང་བས་ཁོ་ཚོ་ཁོང་གི་ང་་མ་ཐར་བས།
ཁང་པའི་ཐོག་ཁ་བས་ཏེ་ཡེ་་བགས་སའི་ང་ལ་ཨི་ང་ཆེན་པོ་

ཞིག་ག་ནས་ནད་པ་དང་ཉལ་ི་མཉམ་་མར་ཕབ་པ་རེད།
ཡེ་ས་ཁོ་ཚོའི་དད་སེམས་མེན་ནས་ནད་པ་དེ་ལ་“།ོད་ི་ིག་ཉེས་

བསལ་ཟིན་པ་ཡིན་”ཞེས་གངས།
དེར་ཡོད་པའི་ཆོས་ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་འགའ་ཞིག་གི་བསམ་པ་ལ།

མི་འདིས་འདི་ར་བཤད་
པ་གང་ཡིན་ནམ།དེས་དཀོན་མཆོག་ལ་ར་བ་འདེབས་པ་རང་རེད།དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོས་མ་གཏོགས་གཞན་ས་ིག་ཉེས་སེལ་བ་
བསམས།

དེ་མ་ཐག་་ཡེ་འི་གས་ལ་ཁོ་ཚོའི་བསམ་པ་མེན་ནས་འདི་ར་གངས་“ོད་ཚོས་བསམ་ོ་འདི་ར་གཏོང་དགོས་
པའི་་མཚན་གང་ཡིན།

ནད་པ་དེར་ོད་ི་ིག་ཉེས་བསལ་ཟིན་ཟེར་བ་ལས་་པོ་ཡིན་ནམ།ཡང་ན་ལོངས་ལ་ཉལ་ི་ེར་ནས་སོང་
ཞིག་ཟེར་བ་ལས་་པོ་ཡིན།

འོན་ང་མིའི་རིགས་ི་་ལ་འཇིག་ེན་འདིའི་ེང་ིག་ཉེས་སེལ་བའི་དབང་ཡོད་པ་ོད་ཚོས་ཤེས་པའི་
ིར༌༌༌༌”ཡེ་ས་ནད་པ་དེ་ལ་

“ངས་ོད་ལ་ཟེར་ར།ལོངས་ལ་ཉལ་ི་ེར་ནས་ནང་ལ་ལོག་ཅིག་”ཅེས་གངས།
མི་དེས་ལམ་

མར་ འིན་བཟང་།

སེང་ཡར་ལངས་ནས་ཉལ་ི་ེར་ཏེ་མི་ཚང་མའི་མན་ནས་ལོག་ིན་པས། ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ེས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བོད་པ་
ལ་ཏེ་“འདི་་འི་མཛད་པ་ང་ཚོས་གཏན་ནས་མཐོང་མ་ོང་”ཞེས་བཤད།

ོན་པ་ཡེ་ས་ལེ་ཝི་ཉེ་གནས་ལ་ོང་བ།
དེ་ནས་ཡང་ཡེ་་ག་ལིལ་ལ་ི་མཚོའི་འམ་་ཕེབས་པ་དང༌། མི་ཚང་མ་ཁོང་གི་ང་་འཛོམས་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ཚོ་ལ་ཆོས་

བན། ཡེ་་ཕེབས་བཞིན་པའི་བས་་ཁོང་གིས་ཨལ་་ཡི་་ལེ་ཝི་ཟེར་བ་དེ་ལ་ལེན་སར་བད་ཡོད་པ་གཟིགས་ནས། དེ་ལ་“ེད་
རང་ངའི་ེས་་ཤོག་”ཅེས་གངས་པས་ཁོ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཁོང་གི་ེས་་འངས། ཡེ་ས་ལེ་ཝིའི་ིམ་ལ་ཞལ་ལག་བཞེས་པའི་བས་
། ལ་ལེན་མཁན་དང་ིག་ཉེས་ཅན་མང་པོ་ཞིག་ང་ཡེ་་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་མཉམ་་ཟས་ཟ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་མི་མང་པོ་ཡེ་འི་
ེས་་འངས་པས་སོ། ་་ཤི་ཟེར་བའི་ོགས་ཁག་གི་ཆོས་ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཚོས་ཡེ་ས་ལ་ལེན་མཁན་དང་ིག་ཉེས་ཅན་ཚོ་
མཉམ་་ཞལ་ལག་བཞེས་བཞིན་པ་མཐོང་ེ། ཁོ་ཚོས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ཚོར་“ཁོང་གིས་ལ་ལེན་མཁན་དང་ིག་ཉེས་ཅན་མས་དང་མཉམ་
་བཟའ་བང་ེད་པ་འདི་ཅི་ཡིན་”ཞེས་ཟེར་བས། ཡེ་ས་གཏམ་དེ་གསན་ནས་“ཁམས་བཟང་པོའི་མི་ལ་ན་པ་མི་དགོས་ི། ནད་པ་
ཚོ་ལ་དགོས་སོ། ང་རང་ནི་ཆོས་ང་པོའི་མི་མས་འབོད་་ཡོང་བ་མ་ཡིན་ི། མི་ིག་ཉེས་ཅན་མས་འབོད་་ཡོང་བ་ཡིན་”ཞེས་གངས།

ང་གནས་ི་ོར།
དེ་ཡང་ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ི་ོབ་མ་དང་་་ཤི་པ་མས་ིས་ང་གནས་ང་བཞིན་ཡོད་དེ། མི་འགའ་ཞིག་ཡོང་ནས་

ཡེ་་ལ་“ཡོ་ཧ་ནན་ི་ོབ་མ་དང་་་ཤི་པའི་ོབ་མ་མས་ིས་ང་གནས་ང་བཞིན་ཡོད་ནའང༌། ེད་ི་ོབ་མ་མས་ིས་ང་གནས་
མི་ང་བ་ཅི་ཡིན་”ཞེས་ིས། ཡེ་ས་“ཆང་སའི་བས། མག་པའི་རོགས་མས་མག་པ་དང་མཉམ་་ཡོད་ས་ང་གནས་ང་ིད་དམ།
མག་པ་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་་ཡོད་ས་ཁོ་ཚོས་ང་གནས་ང་མི་ིད། འོན་ང་མག་པ་ཁོ་ཚོ་དང་ཁ་འལ་བའི་ས་ལ་འབབ་ཡོང༌། ས་

མར་
འིན་བཟང་།

སེང་ཡར་ལངས་ནས་ཉལ་ི་ེར་ཏེ་མི་ཚང་མའི་མན་ནས་ལོག་ིན་པས།ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ེས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བོད་པ་
ལ་ཏེ་“འདི་་འི་མཛད་པ་ང་ཚོས་གཏན་ནས་མཐོང་མ་ོང་”ཞེས་བཤད།

ོན་པ་ཡེ་ས་ལེ་ཝི་ཉེ་གནས་ལ་ོང་བ།
དེ་ནས་ཡང་ཡེ་་ག་ལིལ་ལ་ི་མཚོའི་འམ་་ཕེབས་པ་དང༌།

མི་ཚང་མ་ཁོང་གི་ང་་འཛོམས་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ཚོ་ལ་ཆོས་
བན།

ཡེ་་ཕེབས་བཞིན་པའི་བས་་ཁོང་གིས་ཨལ་་ཡི་་ལེ་ཝི་ཟེར་བ་དེ་ལ་ལེན་སར་བད་ཡོད་པ་གཟིགས་ནས།དེ་ལ་“ེད་
རང་ངའི་ེས་་ཤོག་”ཅེས་གངས་པས་ཁོ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཁོང་གི་ེས་་འངས།

ཡེ་ས་ལེ་ཝིའི་ིམ་ལ་ཞལ་ལག་བཞེས་པའི་བས་
།

ལ་ལེན་མཁན་དང་ིག་ཉེས་ཅན་མང་པོ་ཞིག་ང་ཡེ་་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་མཉམ་་ཟས་ཟ་བཞིན་ཡོད།
དེ་ནི་མི་མང་པོ་ཡེ་འི་

ེས་་འངས་པས་སོ།
་་ཤི་ཟེར་བའི་ོགས་ཁག་གི་ཆོས་ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཚོས་ཡེ་ས་ལ་ལེན་མཁན་དང་ིག་ཉེས་ཅན་ཚོ་

མཉམ་་ཞལ་ལག་བཞེས་བཞིན་པ་མཐོང་ེ།ཁོ་ཚོས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ཚོར་“ཁོང་གིས་ལ་ལེན་མཁན་དང་ིག་ཉེས་ཅན་མས་དང་མཉམ་
་བཟའ་བང་ེད་པ་འདི་ཅི་ཡིན་”ཞེས་ཟེར་བས།

ཡེ་ས་གཏམ་དེ་གསན་ནས་“ཁམས་བཟང་པོའི་མི་ལ་ན་པ་མི་དགོས་ི།ནད་པ་
ཚོ་ལ་དགོས་སོ།ང་རང་ནི་ཆོས་ང་པོའི་མི་མས་འབོད་་ཡོང་བ་མ་ཡིན་ི།མི་ིག་ཉེས་ཅན་མས་འབོད་་ཡོང་བ་ཡིན་”ཞེས་གངས།

ང་གནས་ི་ོར།
དེ་ཡང་ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ི་ོབ་མ་དང་་་ཤི་པ་མས་ིས་ང་གནས་ང་བཞིན་ཡོད་དེ།མི་འགའ་ཞིག་ཡོང་ནས་

ཡེ་་ལ་“ཡོ་ཧ་ནན་ི་ོབ་མ་དང་་་ཤི་པའི་ོབ་མ་མས་ིས་ང་གནས་ང་བཞིན་ཡོད་ནའང༌།ེད་ི་ོབ་མ་མས་ིས་ང་གནས་
མི་ང་བ་ཅི་ཡིན་”ཞེས་ིས།

ཡེ་ས་“ཆང་སའི་བས།མག་པའི་རོགས་མས་མག་པ་དང་མཉམ་་ཡོད་ས་ང་གནས་ང་ིད་དམ།
མག་པ་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་་ཡོད་ས་ཁོ་ཚོས་ང་གནས་ང་མི་ིད།

འོན་ང་མག་པ་ཁོ་ཚོ་དང་ཁ་འལ་བའི་ས་ལ་འབབ་ཡོང༌།ས་

Sample Sample Sample Sample Sample Sample Sample
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མར་ འིན་བཟང་།

དེར་ཁོ་ཚོས་ང་གནས་ང་ངེས། དཔེར་ན། མི་ས་ང་རས་མག་པོས་གོས་བ་པོར་ན་པ་མི་ག དེ་ར་ས་ན་རས་མག་པོ་
དེས་གོས་བ་པོའི་བས་ཁ་ཇེ་ཆེར་གཏོང༌། ཡང་དེ་ར་མི་་ཞིག་ཡིན་ཡང་ན་འམ་ཆང་གསར་པ་པགས་པའི་ག་མ་ིང་པའི་ནང་
བལ་བར་མི་། གལ་ཏེ་བལ་ཚེ་ཆང་འཕེལ་ནས་ག་མ་ིང་པ་གས་ཏེ་ཆང་དང་ག་མ་གཉིས་ཀ་འོ་བག་འོ་བར་འར་ངེས་པས།
ན་འམ་ཆང་གསར་པ་དེ་ག་མ་གསར་པའི་ནང་་ག་གོ་”ཞེས་གངས།

ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོའི་ོར།
དེ་ནས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ཡེ་་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་མས་ཞིང་ཁ་ཞིག་བད་ནས་ཕེབས་བས། ཉེ་གནས་མས་ིས་

འ་ཡི་ེ་མ་འཐོག་བཞིན་ཡོད་པས། ་་ཤི་པ་ཡིས་“གཟིགས་དང༌། ེད་ི་ཉེ་གནས་མས་ིས་ཅིའི་ིར་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ིམས་ར་ེད་མི་ཆོག་པའི་ལས་ེད་བཞིན་ཡོད་དམ་”ཞེས་བཤད། ཡེ་ས་“ལ་པོ་་བིད་དང་ཁོང་གི་འཁོར་
གཡོག་མས་ོགས་ནས་ཟས་མེད་ཐབས་མེད་པར་ར་ཏེ། ཅི་ཞིག་ས་པ་ོད་ཚོས་དཀོན་མཆོག་གི་གང་རབ་ལས་བགས་མ་ོང་
ངམ། ་ཆེན་གཙོ་བོ་ཨབ་་ཐར་ཟེར་བའི་ས་། ་བིད་ཉིད་དཀོན་མཆོག་གི་ར་མཆོག་་སོང་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་་མན་ི་
བག་ལེབ་བཟས་ཤིང་འཁོར་གཡོག་མས་ལའང་ིན། བག་ལེབ་དེ་བཀའ་ིམས་ར་ན་ཡ་་་པའི་་མ་མས་ལས་གཞན་ས་ང་ཟ་མི་
ཆོག་”ཅེས་གངས་པ་དང༌། དེ་ནས་ཁོང་གིས་“མི་ནི་ངལ་གསོའི་ཉིན་ི་དོན་་མཛད་པ་མ་ཡིན་ི། ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ནི་མིའི་དོན་་
མཛད་པ་ཡིན། དེ་བས་མིའི་རིགས་ི་་ནི་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་གངས་སོ། །

མར་
འིན་བཟང་།

དེར་ཁོ་ཚོས་ང་གནས་ང་ངེས།
དཔེར་ན།མི་ས་ང་རས་མག་པོས་གོས་བ་པོར་ན་པ་མི་ག

དེ་ར་ས་ན་རས་མག་པོ་
དེས་གོས་བ་པོའི་བས་ཁ་ཇེ་ཆེར་གཏོང༌།

ཡང་དེ་ར་མི་་ཞིག་ཡིན་ཡང་ན་འམ་ཆང་གསར་པ་པགས་པའི་ག་མ་ིང་པའི་ནང་
བལ་བར་མི་།གལ་ཏེ་བལ་ཚེ་ཆང་འཕེལ་ནས་ག་མ་ིང་པ་གས་ཏེ་ཆང་དང་ག་མ་གཉིས་ཀ་འོ་བག་འོ་བར་འར་ངེས་པས།
ན་འམ་ཆང་གསར་པ་དེ་ག་མ་གསར་པའི་ནང་་ག་གོ་”ཞེས་གངས།

ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོའི་ོར།
དེ་ནས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ཡེ་་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་མས་ཞིང་ཁ་ཞིག་བད་ནས་ཕེབས་བས།

ཉེ་གནས་མས་ིས་
འ་ཡི་ེ་མ་འཐོག་བཞིན་ཡོད་པས།

་་ཤི་པ་ཡིས་“གཟིགས་དང༌།ེད་ི་ཉེ་གནས་མས་ིས་ཅིའི་ིར་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ིམས་ར་ེད་མི་ཆོག་པའི་ལས་ེད་བཞིན་ཡོད་དམ་”ཞེས་བཤད།

ཡེ་ས་“ལ་པོ་་བིད་དང་ཁོང་གི་འཁོར་
གཡོག་མས་ོགས་ནས་ཟས་མེད་ཐབས་མེད་པར་ར་ཏེ།

ཅི་ཞིག་ས་པ་ོད་ཚོས་དཀོན་མཆོག་གི་གང་རབ་ལས་བགས་མ་ོང་
ངམ།

་ཆེན་གཙོ་བོ་ཨབ་་ཐར་ཟེར་བའི་ས་།་བིད་ཉིད་དཀོན་མཆོག་གི་ར་མཆོག་་སོང་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་་མན་ི་
བག་ལེབ་བཟས་ཤིང་འཁོར་གཡོག་མས་ལའང་ིན།བག་ལེབ་དེ་བཀའ་ིམས་ར་ན་ཡ་་་པའི་་མ་མས་ལས་གཞན་ས་ང་ཟ་མི་
ཆོག་”ཅེས་གངས་པ་དང༌།

དེ་ནས་ཁོང་གིས་“མི་ནི་ངལ་གསོའི་ཉིན་ི་དོན་་མཛད་པ་མ་ཡིན་ི།ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ནི་མིའི་དོན་་
མཛད་པ་ཡིན།

དེ་བས་མིའི་རིགས་ི་་ནི་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་གངས་སོ།།

མར་ འིན་བཟང་།

ལེ་གམ་པ།
ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ནད་སེལ་གནང་བ།

3 དེ་ནས་ཡང་ཡེ་་ཡ་་་པའི་འ་ཁང་་ཕེབས། དེར་ལག་པ་འམས་པའི་མི་ཞིག་ཡོད། ཡེ་་ལ་ནག་ཉེས་བགས་པར་འདོད་
པའི་མི་མས་ིས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ལ་ཁོང་གིས་མི་དེའི་ནད་སེལ་དང་མི་སེལ་བའི་ཆེད་ནན་ཏན་ིས་བས་ཏེ་བད། ཡེ་ས་ལག་
པ་གཅིག་འམས་པའི་མི་དེ་ལ་“ཡར་ལངས་ནས་ར་ཤོག་”ཅེས་གངས་ཤིང༌། ཡང་མི་དེ་མས་ལ་“དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ིམས་
ར་ན་མི་མས་ལ་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ལས་བཟང་པོ་ེད་ཆོག་གམ་ཡང་ན་ལས་ངན་པ་ེད་ཆོག ོག་ོབ་ཆོག་གམ་ཡང་ན་ོག་གཅོད་
ཆོག་”ཅེས་ིས། འོན་ང་དེ་ཚོས་ཁ་རོག་བད། ཡེ་་གས་ོས་ནས་མི་དེ་མས་ལ་རིམ་ིས་གཟིགས་ཤིང་དེ་ཚོའི་སེམས་མེགས་
པོ་ཡིན་པར་གས་ོ་ེ། མི་དེར་“ལག་པ་ོངས་ཤིག་”ཅེས་གངས་པས་ཁོས་ལག་པ་བངས་ཤིང་ནད་སེལ་བར་ར། དེ་ནས་་་
ཤི་པ་མས་ི་ལ་སོང་མ་ཐག་་ལ་པོ་ཧེ་རོ་ེ་ཞེས་་བའི་ོགས་ཁག་གི་མི་དང་མཉམ་་ཡེ་་དོང་འི་ངན་ས་ས།

མི་མང་པོའི་ནད་སེལ་གནང་བ།
དེ་ནས་ཡེ་་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་མས་ིར་མཚོ་འམ་་ཕེབས་པ་ལ། མི་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་ག་ལིལ་ལ་ནས་ཁོང་གི་ེས་་

འངས་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་དོན་མས་ཐོས་པས་གཞན་མི་མང་པོས་ང་ཡ་་་ལ་དང་ཡེ་་ཤ་ལེམ་ོང་ེར། ཨི་མ་
་ལ། ཡོར་དན་གཙང་པོའི་ཕ་རོལ་ི་ས་ཆ་དང༌། ོང་ེར་་ཨེར་དང་ཚི་དོན་སོགས་ས་ཆ་སོ་སོ་ནས་ཁོང་གི་ང་་ཡོང༌། དེར་ཡོད་
པའི་མི་ཚོགས་མང་པོས་ཁོང་མ་བཙིར་བའི་ིར། ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ཚོར་་ང་ཞིག་་ིག་ེད་་བག ཁོང་གིས་མི་མང་པོའི་ནད་
སེལ་བར་མཛད་པས། ནད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ིས་ཁོང་ལ་རེག་པའི་ཆེད་་འཚང་ཁ་བབ། གདོན་འེ་མི་གཙང་བ་དེ་ཚོས་ག་ས་ཡིན་

མར་
འིན་བཟང་།

ལེ་གམ་པ།
ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ནད་སེལ་གནང་བ།

3
དེ་ནས་ཡང་ཡེ་་ཡ་་་པའི་འ་ཁང་་ཕེབས།དེར་ལག་པ་འམས་པའི་མི་ཞིག་ཡོད།

ཡེ་་ལ་ནག་ཉེས་བགས་པར་འདོད་
པའི་མི་མས་ིས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ལ་ཁོང་གིས་མི་དེའི་ནད་སེལ་དང་མི་སེལ་བའི་ཆེད་ནན་ཏན་ིས་བས་ཏེ་བད།

ཡེ་ས་ལག་
པ་གཅིག་འམས་པའི་མི་དེ་ལ་“ཡར་ལངས་ནས་ར་ཤོག་”ཅེས་གངས་ཤིང༌།

ཡང་མི་དེ་མས་ལ་“དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ིམས་
ར་ན་མི་མས་ལ་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ལས་བཟང་པོ་ེད་ཆོག་གམ་ཡང་ན་ལས་ངན་པ་ེད་ཆོག

ོག་ོབ་ཆོག་གམ་ཡང་ན་ོག་གཅོད་
ཆོག་”ཅེས་ིས།འོན་ང་དེ་ཚོས་ཁ་རོག་བད།

ཡེ་་གས་ོས་ནས་མི་དེ་མས་ལ་རིམ་ིས་གཟིགས་ཤིང་དེ་ཚོའི་སེམས་མེགས་
པོ་ཡིན་པར་གས་ོ་ེ།མི་དེར་“ལག་པ་ོངས་ཤིག་”ཅེས་གངས་པས་ཁོས་ལག་པ་བངས་ཤིང་ནད་སེལ་བར་ར།

དེ་ནས་་་
ཤི་པ་མས་ི་ལ་སོང་མ་ཐག་་ལ་པོ་ཧེ་རོ་ེ་ཞེས་་བའི་ོགས་ཁག་གི་མི་དང་མཉམ་་ཡེ་་དོང་འི་ངན་ས་ས།

མི་མང་པོའི་ནད་སེལ་གནང་བ།
དེ་ནས་ཡེ་་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་མས་ིར་མཚོ་འམ་་ཕེབས་པ་ལ།མི་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་ག་ལིལ་ལ་ནས་ཁོང་གི་ེས་་

འངས་པ་མ་ཟད།
ཁོང་གིས་མཛད་པའི་དོན་མས་ཐོས་པས་གཞན་མི་མང་པོས་ང་ཡ་་་ལ་དང་ཡེ་་ཤ་ལེམ་ོང་ེར།ཨི་མ་

་ལ།ཡོར་དན་གཙང་པོའི་ཕ་རོལ་ི་ས་ཆ་དང༌།ོང་ེར་་ཨེར་དང་ཚི་དོན་སོགས་ས་ཆ་སོ་སོ་ནས་ཁོང་གི་ང་་ཡོང༌།
དེར་ཡོད་

པའི་མི་ཚོགས་མང་པོས་ཁོང་མ་བཙིར་བའི་ིར།ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ཚོར་་ང་ཞིག་་ིག་ེད་་བག
ཁོང་གིས་མི་མང་པོའི་ནད་

སེལ་བར་མཛད་པས།ནད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ིས་ཁོང་ལ་རེག་པའི་ཆེད་་འཚང་ཁ་བབ།
གདོན་འེ་མི་གཙང་བ་དེ་ཚོས་ག་ས་ཡིན་

Sample Sample Sample Sample Sample Sample Sample
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ཚིག་འགྲེལ།

ཀ་ནན།

ཚིག་འགྲེལ།
ཀ་་་སི།

ཀ
ཀ་ནན།
1) ནོ་ཨ་ཡི་ཚ་བོ་དང་ཧམ་གྱི་བུ་ཀ་ནན་ལ་གོ
2) པཱ་ལེ་སི་ཐན་ཡུལ་གྱི་གནའ་བོའི་མིང༌།

ཀ་པ་དོག་ཡཱ།
རོ་མཱ་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཏེ།  དེང་སྐབས་ཀྱི་ཐུར་ཁེ་རྒྱལ་ཁབ་
ཏུ་ཆགས་ཡོད།  དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་འབབ་པའི་ཚེ་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་
ལ་འཛོམས་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ཀ་པ་དོག་ཡཱ་ཡུལ་ནས་ཡོང་བའི་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་ཁ་ཤས་
ཡོད།  སྐུ་ཚབ་པེ་ཏྲོ་ཡིས་ཀ་པ་དོག་ཡཱ་ཡུལ་གྱི་མཱ་ཤི་ཀ་པ་རྣམས་ལ་འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་
བྲིས།

ཀ་ཕར་ན་ཧུམ།
ག་ལིལ་ཡུལ་གྱི་མཚོའི་ནུབ་བྱང་འགྲམ་ལ་ཆགས་པའི་གྲྲོང་གསེབ་ཞིག་ཡིན་ལ།  གཙོ་
བོ་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་དུས་སུ་དེ་ལ་མི་འབོར་ 1,500 ཙམ་ཡོད།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་རེ་ཤིག་གི་བར་
དེར་བཞུགས། (མད་ཐཱ་ 9:11 ལ་གཟྱིགས་ )  ཀ་ཕར་ན་ཧུམ་གྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་འཕྲིན་
བཟང་ལ་དད་པ་མ་བྱས་པས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་བཀའ་བཀྱོན་གནང༌།  (མད་ཐཱ་ 
11:23 ལ་གཟྱིགས་ པ་དང་།  ས་བཀྲ་ལ་གཟྱིགས་ )

ཀ་ལིག་ཡཱ།
རོ་མཱ་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང༌།  སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུའི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།  གནའ་
བོའི་དུས་སུ་དེའི་རྒྱལ་ས་ཊར་སཱུ་གྲྲོང་ཁྱེར་ཡིན།  དེང་སྐབས་ཀ་ལིག་ཡཱ་ཡུལ་ཐུར་ཁེ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས།

ཚིག་འགྲེལ།

ཚིག་འགྲེལ།

ཀ་་་སི།
ཐུར་ཁེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚོ་འགྲམ་དང་ཉེ་བའི་ས་དབུས་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ཕྲན་ཞིག་ཡིན།  
སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཏྲོ་ཡཱ་ནས་པ་ཏ་རཱ་ལ་འགྲྲོ་དུས་ཁོང་གི་གྲུ་གཟྱིངས་ཀ་་་སི་གླིང་ཕྲན་
དང་ཉེ་བར་གཏིང་རྡོ་ཕབ་ནས་བསྡད།

ཀབ་རུ།
ས་དབུས་རྒྱ་མཚོའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་པའི་གླིང་ཕྲན་ཞིག་ཡིན།  སི་རི་ཡཱ་ཡུལ་གྱི་
ནུབ་ཕྱོགས་མཚོ་འགྲམ་དང་ཐུར་ཁེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚོ་འགྲམ་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱང་ཐག་
སྤྱི་ལེ་ 100 ཙམ་ཡོད་དེ།  རིང་ཚད་ལ་སྤྱི་ལེ་ 225 དང་ཞེང་ཚད་ལ་སྤྱི་ལེ་ 100 ཡིན།  
གནའ་བོའི་དུས་སུ་དེ་ལ་ཟངས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་མང་པོ་ཡོད།  སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་དང་ཁོང་
གི་ལས་རོགས་པར་ན་པཱ་ཡིས་འཕྲིན་བཟང་བསྒྲགས་ཏེ་སཱ་ལ་མཱྱི་གྲྲོང་ཁྱེར་ནས་ཀབ་
རུ་གླིང་ཕྲན་ཡོངས་སུ་བརྒྱུད་ནས་པཱ་ཕོ་གྲྲོང་ཁྱེར་ཙམ་ལ་ཕེབས།

ཀེ་ཕཱ།
པེ་ཏྲོའི་མཆན་འགྲེལ་ལ་གཟྱིགས།

ཀེ་རེ་ཊེ།
ས་དབུས་རྒྱ་མཚོའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་པའི་རི་བོ་དང་ལྡན་པའི་གླིང་ཕྲན་ཞིག་ཡིན།  
དེའི་རིང་ཚད་སྤྱི་ལེ་ 250 ཙམ་ཡོད།  དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་འབབ་
པའི་ཚེ་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལ་འཛོམས་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ཀེ་རེ་ཊེ་ནས་ཡོང་བའི་ཡ་ཧུ་དཱ་
པ་ཁ་ཤས་ཡོད།  རྒྱལ་ས་རོ་མཱ་ལ་འགྲྲོ་བའི་སྐབས་སུ་སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུས་ལ་སེ་ཡཱ་གྲྲོང་
ཁྱེར་དང་ཉེ་བའི་གྲུ་ཁ་བདེ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་ས་ཆར་ཀེ་རེ་ཊེ་གླིང་ཕྲན་དུ་ཕེབས།  དེའི་
རྗེས་སུ་ཁོང་ཚར་མེད་པའི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དང༌།  འགན་འཁུར་བ་རྣམས་
སྐོ་བའི་ཕྱིར་ཐེ་ཏུ་ཞེས་ཟེར་བའི་ལས་རོགས་ཀེ་རེ་ཊེ་གླིང་ཕྲན་དུ་བཞག  ཀེ་རེ་ཊེ་ནི་
སྙན་ངག་མཁན་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་སྨྲ་བ་ཨེ་པི་མེ་ནེ་དེ་སིའི་ཕ་ཡུལ་ཡིན།  སྐུ་
ཚབ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་ལེའུ་ 17 ཨང་ 28 དང༌།  ཐེ་ཏུ་ལ་བྲིས་པའི་འཕྲིན་ཡིག་ལེའུ་ 
1 ཨང་ 12 ནང་སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡིས་ཁོང་གི་དཔེ་ཆ་ནས་ལུང་དུ་དྲངས་ཡོད།Sample Sample Sample Sample Sample Sample Sample
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ཚིག་འགྲེལ།

ཀེན་གྲེ

ཚིག་འགྲེལ།
དཀོན་མཆོག

ཀེན་གྲེ
གནའ་བོའི་ཀོ་རིན་ཐུ་གྲྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲུ་ཁ་གཉིས་ལས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་པ་དེ་ཡིན།  
གྲུ་ཁ་དེ་ནས་གྲུ་གཟྱིངས་རྣམས་ས་དབུས་རྒྱ་མཚོའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཡུལ་དུ་
ཕྱིན།  ཀོ་རིན་ཐུ་ནས་ཨེ་ཕེ་སུ་དང་སི་རི་ཡཱ་ཡུལ་ལ་འགྲྲོ་དུས་སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཀེན་
གྲེ་གྲུ་ཁ་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས།

ཀོ་ཟྱི།
ཐུར་ཁེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚོ་འགྲམ་དང་ཉེ་བའི་གླིང་ཕྲན་ཞིག་ཡིན།  སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཨེ་
ཕེ་སུ་ནས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལ་འགྲྲོ་དུས་ཀོ་ཟྱི་ལ་ཕེབས།

ཀོ་ར་ཟྱིན།
ག་ལིལ་མཚོ་འགྲམ་ལ་ཡོད་པའི་གྲྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཡིན་ཏེ།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་ངོ་མཚར་གྱི་
མཛད་པ་ཀོ་ར་ཟྱིན་ལ་སྟོན་ཡང་དེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད་པ་ངན་པ་རྣམས་མི་སངས་པ་
དང་སེམས་མི་སྒྱུར་བས།  ཁོང་གིས་གྲྲོང་ཁྱེར་དེ་ལ་བཀའ་བཀྱོན་གནང༌།  (ས་བཀྲ་
ལ་གཟྱིགས་ )

ཀོ་རིན་ཐུ།
གནའ་བོའི་གྷི་རིག་ཡུལ་གྱི་གྲྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ།  རོ་མཱ་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཨ་ཀ་ཡཱ་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཡིན།  དེ་ལ་གྲུ་ཁ་གཉིས་ཡོད་དེ།  ལེ་ཀེ་ཡུམ་ཞེས་
ཟེར་བའི་ས་ཆར་ཀོ་རིན་ཐུ་མཚོ་ཁའི་འགྲམ་ལ་གཅིག་དང༌།  ཀེན་གྲེ་ཞེས་ཟེར་བའི་ས་

ཆར་སཱ་རོན་མཚོ་ཁའི་འགྲམ་ལ་གཅིག་བཅས་སོ།  འདོད་ཆགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཨ་ཕྲོ་ཏི་ཊེའི་
ལྷ་ཁང་ཀོ་རིན་ཐུ་གྲྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡོད་པས་དེ་ནི་ལོག་གཡེམ་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་སྙན་གྲགས་ཆེན་
པོར་གྱུར།  སྤྱི་ལོ་ 51-52 བར་ཙམ་ལ་སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡིས་ཀོ་རིན་ཐུ་ལ་ཆོས་བསྟན་
པ་མ་ཟད།  དེའི་ཆོས་ཚོགས་ལ་འཕྲིན་ཡིག་གཉིས་བྲིས།  དེང་དུས་ཀོ་རིན་ཐུ་ནི་གྷི་
རིག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད་པའི་གྲྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཡིན།

དཀོན་མཆོག
ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང༌།  སྲས་དཀོན་མཆོག  དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་དཀོན་མཆོག་
བཅས་ཡིན་ལ།  ངེད་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀའི་ཡབ་ཡིན།  ཁོང་ནི་གཙོ་བོ་
དཀོན་མཆོག་གམ།  ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག  དབང་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་དཀོན་མཆོག  བླ་
ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་ཀྱང་ཟེར།  དཀོན་མཆོག་ནི་ཀུན་མཁྱེན་ཡིན་ཞིང༌།  ཁོང་མ་

གནས་པའི་ས་ཆ་གཅིག་ཀྱང་མེད།  དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་དང་དེར་ཡོད་
པ་ཐམས་ཅད་བཀོད་པ་གནང་ཞིང༌།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྲོག་གནང༌།  (འགོད་
པ་ 1:20-31 ལ་གཟྱིགས་ )  ཁོང་གིས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུར་དད་པ་རྣམས་ལ་དམ་པའི་
ཐུགས་ཉིད་མངགས།  ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ནི་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་དཀོན་
མཆོག་དང་གཅིག་པ་མིན།

དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ།
1) དཀོན་མཆོག་གི་གསུང་ཡིན།  དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཐོག་མཐའ་མེད་པ་ཡིན་
ལ།  ནུས་མཐུ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡོད།  (ལུ་ཀཱ་ 21:33 དང༌།  པེ་ཏྲོ་དང་པོ་ 1:24,25 

དང་ཨིབ་རི་པ་ 4:12 ལ་གཟྱིགས་ )  ཐོག་མར་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་འབའ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་
དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་དང་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པ་ནས་ཡོད་པར་
བཀོད་གནང༌།  གནའ་བོའི་དུས་སུ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་མོ་ཤེ་དང་ཨེ་ལི་
ཡཱ་ལ་སོགས་པའི་ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་མི་རྣམས་ལ་གསུངས།  (ཐེགས་པ་ 
3:4-12 ལ་གཟྱིགས་ )  ཁོང་གི་བཀའ་ཡོངས་སུ་བདེན་པ་ཡིན་པས་མི་རྣམས་ཀྱིས་
དེ་ལ་དད་པ་བྱས་ཏེ་ཉན་དགོས།  (ལེགས་བཤད་ 30:5 ལ་གཟྱིགས་ )  སྟོན་པ་
ཡེ་ཤུས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བསྒྲགས་པར་མཛད།  (ལུ་ཀཱ་ 5:1 ལ་གཟྱིགས་ )  
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཐོས་ནས་སྒྲུབ་མཁན་ཐམས་ཅད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་
འགྱུར།  (ལུ་ཀཱ་ 8:21 ལ་གཟྱིགས་ )  དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དམ་པའི་གསུང་
རབ་ལ་བཀོད་ཡོད།
2) གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་རང་ཉིད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་མིའི་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ་དེ་ཡིན་
ནོ། །  (ཡོ་ཧ་ནན་ 1:14 ལ་གཟྱིགས་ )

Sample Sample Sample Sample Sample Sample Sample
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ས་བཀྲ

ཡི་སི་ར་ཨེལ་གནས་ཡུལ།

ཡི་སི་ར་ཨེལ་གནས་ཡུལ་གྱི་ས་བཀྲ

ཀྲུང་གོཡི་སི་ར་ཨེལ།

ས་བཀྲ

ས་བཀྲ
ཡི་སི་ར་ཨེལ་དང་ཉེ་འཁོར་རྒྱལ་ཁབ།

དེང་དུས་ཡི་སི་ར་ཨེལ་དང་ཉེ་འཁོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་བཀྲ

AJ-)J2,

!J-<J-BJ, !A2-<,

?A-<A-;,
;A-?A-<-AJ=,

?R-+A-A-<2,

.LA-<$

.LA-=%-,

;R<-./,

,<-#J,

=A2-;,

?-.2?-o-35S,

+-9A$-35S-#,

35S-/$

AJ-(A%-35S, +A-!J-=A-?A-$4%-0R, ;-n-=-+A-$4%-0R,

/A-=J-(-2R,

Sample Sample Sample Sample Sample Sample Sample






