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     ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་རེ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད།  དཔེར་ན་མི་ཁ་ཤས་ལ་བདེ་སྐིད་དང༌།  ཡང་ན་ལམ་

འགོ  ཡང་ན་མི་ཚེ་རིང་པོ་འཐོབ་པའི་འདོད་པ་ཡོད།  མི་ལ་ལར་རྒྱུ་ནོར་རམ།  ཡང་ན་སྙན་གགས།  

དབང་འཐོབ་པ་ལ་སོགས་པའི་འདོད་པ་ཡོད།  འོན་ཀྱང་དོན་འདི་ཚོ་ནི་རང་གི་འབད་བརོན་གི་སོ་

ནས་ཐོབ་དཀའ་བ་ཡིན་པས་མི་རྣམས་ཀྱིས་མཚམས་མཚམས་ལ་སོན་ལམ་འདེབས།  མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་

མིག་གིས་མི་མཐོང་བ་དང༌།  ཡང་ན་རྣ་བ་ཐོས་མི་ཐུབ་པའི་སྐུ་འདྲ་རྣམས་ལ་སོན་ལམ་འདེབས།  མི་

འགས་ནི་ཚིག་གི་དོན་མི་ཤེས་པར་སྔགས་བརོད་བེད།  དེ་ལྟར་གི་སོན་ལམ་ལས་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་

ངམ།  མི་རྣམས་ཀྱིས་སོན་ལམ་འདེབས་པའི་སོ་ནས་ལྷ་རྣམས་ལ་ཤུགས་རྐེན་འདེབས་ཐུབ་བམ།  

གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ཡིས་སོན་ལམ་འདེབས་པའི་སོར་ཡོངས་སུ་མཁེན་པ་མ་ཟད།  དབང་ཀུན་

དང་ལྡན་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་སོན་ལམ་འདེབས་ཚུལ་གསར་པ་ངེད་རྣམས་ལ་གནང་བར་མཛད།

ངོ་སྤོད།
1.1 གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ནི་ལོ་ངོ་གཉིས་སོང་གི་སྔོན་དུ་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཡུལ་ལ་བཞུགས།  ཁོང་

ནི་ཡོངས་སུ་གགས་པའི་སོན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌།  ཁོང་ལ་ཉེ་གནས་ཀྱང་མང་པོ་ཡོད།  ཉིན་ཞིག་ཉེ་

གནས་ཁ་ཅིག་གིས་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ།  གཙོ་བོ་ལགས།  ང་ཚོ་ལ་སོན་ལམ་འདེབས་

སངས་སོབས་དང་ཞེས་སྨྲས་པས།  ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར།  ཁེད་ཚོས་སོན་ལམ་འདེབས་སབས་འདི་ལྟར་

ཤོད།1

1 ལུ་ཀཱ་ཡིས་བིས་པའི་འཕིན་བཟང་ལེའུ་11 ཨང་1-2 ལ་གཟིགས།
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ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ངེད་ཀྱི་ཡབ། །

ཁེད་མཚན་དམ་པར་སྲུང་བར་ཤོག །

ཁེད་ཀྱི་རྒྱལ་སིད་འོང་བར་ཤོག །

ཁེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ནམ་མཁའ་ལ། །

སྒྲུབ་ལྟར་ས་ལའང་སྒྲུབ་པར་ཤོག །

ངེད་ཀྱི་ཉིན་ཞག་རེའི་ཁ་ཟས། །

དེ་རིང་ཡང་ནི་གནང་བར་མཛོད། །

ངེད་ཚོས་གཞན་གི་ཉེས་པ་དག །

གུ་ཡངས་གཏོང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །

ངེད་ཀྱི་སིག་བུན་སེལ་བར་མཛོད། །

ཉམས་ཚོད་ནང་དུ་མ་འཁིད་པར། །

ངན་པ་ལས་ངེད་ཐར་བར་མཛོད། །

རྒྱལ་སིད་དབང་དང་གཟི་བརིད་ཀུན། །

རྒྱུན་ནས་རྒྱུན་དུ་ཁེད་ཀྱི་འོ། །    ཨ་མེན། །  

ཞེས་གསུངས།
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1.2 གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་སོན་ལམ་འདི་སོབ་པར་མཛད་པས་གཙོ་བོའི་སོན་

ལམ་ཞེས་བ་བ་ཡིན།  དམ་པའི་གསུང་རབ་ནང་སྐུ་ཚབ་མད་ཐཱ་ཡིས་བིས་པའི་འཕིན་བཟང་ལེའུ་

6 ཨང་9-13 དང༌།  སྐུ་ཚབ་ལུ་ཀཱ་ཡིས་བིས་པའི་འཕིན་བཟང་ལེའུ་11 ཨང་2-4 ལ་འཁོད་ཡོད།  

སོན་ལམ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཚིག་ཅུང་ཟད་མི་གཅིག་པ་ཡིན།  འདིར་བིས་ཡོད་པ་ནི་སྐུ་ཚབ་མད་ཐཱ་ཡིས་

བིས་པའི་འཕིན་བཟང་ལེའུ་6 ཨང་9-13 གཞིར་བཞག་པའི་སོན་ལམ་ཡིན།

1.3 གཙོ་བོའི་སོན་ལམ་ནི་ང་ཚོས་གསོལ་སོན་ཇི་ལྟར་འདེབས་དགོས་པའི་དཔེ་ཞིག་ཡིན།  

སོན་ལམ་དེ་ཞུ་བའི་སོ་ནས་ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀུར་སི་བེད་པ་དང༌།  ང་ཚོར་གང་དགོས་

ཀྱི་མཁོ་ཆས་གནང་བར་ཞུ་བ་ཕུལ།  ང་ཚོས་མ་བརོད་གོང་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོར་གང་དགོས་

པ་མཁེན་པས།  དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོའི་སོན་ལམ་གསན་པ་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་ཤེས།1  

ཁོང་གི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་དུ་ཅིའང་ཞུས་ན་ཁོང་གིས་གསན་པ་དེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་གིས་

བཞེས།2  ཁོང་ཉིད་ཀྱི་སས་དང་སས་མོ་རྣམས་ལ་བཟང་པོ་ཐམས་ཅད་གནང་བ་ལ་དཀོན་མཆོག་

ཐུགས་དགེས།

1 མད་ཐཱ་ཡིས་བིས་པའི་འཕིན་བཟང་ལེའུ་6 ཨང་8 ལ་གཟིགས།

2 མད་ཐཱ་ལེའུ་7 ཨང་7-11 དང་ལེའུ་21 ཨང་22 ལ་གཟིགས།  ཡོ་ཧ་ནན་གིས་བིས་པའི་ཕིན་བཟང་ལེའུ་14 ཨང་13-14 ལ་

གཟིགས་པ་དང༌།  ཡོ་ཧ་ནན་གིས་བིས་པའི་འཕིན་ཡིག་དང་པོ་ལེའུ་5 ཨང་14 ལ་གཟིགས།
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1.4 གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་དཀོན་མཆོག་མི་ཤེས་པའི་མི་རྣམས་དང་འདྲ་བར་སོན་ལམ་འདེབས་

མི་རུང་བར་གསུངས།  དེ་ཚོས་ཚིག་མང་ཙམ་བེད་སྤོད་བས་ན་སོན་ལམ་གསན་པར་འགྱུར་སྙམ།3  

གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་མཁན་གི་སོན་ལམ་ནི་འདོན་སྔགས་དང་ར་བ་ནས་མི་འདྲའོ།  དེ་ནི་སེམས་ཀྱི་

གཏིང་ནས་འབྱུང་ཞིང༌།  དོན་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་གིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་དང་གསོལ་

སོན་ཞུ།  དཀོན་མཆོག་ལ་སོན་ལམ་འདེབས་པ་ནི་དགེ་བ་མི་གསོག་པ་མིན་པས་ང་ཚོས་གཙོ་བོའི་

སོན་ལམ་ཉིན་གཅིག་ལ་གངས་གསོག་ཕིར་ཡང་ཡང་འདེབས་མི་དགོས།

1.5 ལུགས་སོལ་ལྟར་གཙོ་བོའི་སོན་ལམ་ལ་གཤམ་གི་ཞུ་བ་བདུན་ལ་དབེ་ཡོད།

3 མད་ཐཱ་ལེའུ་6 ཨང་7 ལ་གཟིགས།
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ཞུ་བ་དང་པོ། 

ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ངེད་ཀྱི་ཡབ། །   

ཁེད་མཚན་དམ་པར་སྲུང་བར་ཤོག །

2.1 ཞུ་བ་འདིའི་ནང་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་དཀོན་མཆོག་ནི་ངེད་ཀྱི་ཡབ་ཡིན་པ་བསན་པར་མཛད།  

གལ་ཏེ་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་སྤོད་པ་ངན་པ་སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར་ཏེ་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བས་ན།  

དཀོན་མཆོག་གི་ནང་མི་དང་འདྲ་བར་འགྱུར།  དཀོན་མཆོག་ནི་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བེད་མཁན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡབ་ཡིན་ཞིང༌།  དེ་རྣམས་ཁོང་གི་སས་དང་སས་མོ་ཡིན།1  ཕ་སེམས་བཟང་པོ་ཞིག་

གིས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་གང་དགོས་པ་ཤེས་པ་ལྟར།  ཡབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཉིད་ཀྱི་སས་

དང་སས་མོ་རྣམས་ལ་གང་དགོས་པ་མཁེན།2  དཀོན་མཆོག་ནི་ངེད་རྣམས་ཀྱི་ཡབ་ཡིན་ཞིང༌།  ང་

ཚོ་ལ་གང་དགོས་པ་མཁེན་པས་ང་ཚོས་ཡིད་རོན་བས་ནས་ཁོང་ལ་གསོལ་སོན་ཞུ།  དད་ལྡན་གཞན་

རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སོན་ལམ་འདི་འདེབས་ཤིང༌།  དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས་ང་ཚོའི་

1 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡིས་རོ་མཱ་པ་རྣམས་ལ་བིས་པའི་འཕིན་ཡིག་ལེའུ་8 ཨང་16 ལ་གཟིགས།

2 མད་ཐཱ་ལེའུ་6 ཨང་8 ལ་གཟིགས།
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དོན་ལ་ཞུ་ངོ་མཛད་པས།  ང་ཚོས་ནམ་ཡང་གཅིག་པུར་སོན་ལམ་མི་འདེབས།3  དེའི་ཕིར་གཙོ་བོ་

ཡེ་ཤུས་ངེད་ཀྱི་ཡབ་ཅེས་ཟེར་ཏེ་སོན་ལམ་རྒྱག་དགོས་པ་བསན་པར་མཛད།

2.2 ནམ་མཁའ་ལ་ཡར་བལྟས་ན་ང་ཚོས་གཟི་བརིད་ལྡན་པའི་ཉི་མ་དང༌།  ཟླ་བ།  སར་མ་

རྣམས་མཐོང༌།  དེ་བཞིན་དུ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ལ་ལྟ་བའི་སབས་ཀྱང་ཁད་དུ་འཕགས་

པའི་དཀོན་མཆོག་དད་པའི་ཐོག་ནས་མཐོང༌།  དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ས་

ལ་མར་ཕེབས་ཤིང༌།  རྒྱང་ཤིང་སེང་བཀོངས་ཏེ་སར་གསོན་པོར་གྱུར།  དེ་རེས་ཡང་བསྐར་ཞིང་

ཁམས་སུ་ཕིར་ལོག་ཕེབས།  དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་

དང་ཁོང་གི་ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་ཡིན།  དུས་ཀྱི་མཐའ་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ་དད་ལྡན་རྣམས་

ཁོང་གི་སྐུ་དྲུང་དུ་ཞིང་ཁམས་ནང་རག་ཏུ་གསོན་པར་འགྱུར།  དེའི་ཕིར་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་ངེད་རྣམས་

ལ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ཡབ་ལ་སོན་ལམ་འདེབས་པར་བསན་པར་མཛད།

2.3 དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་དམ་པར་སྲུང་བ་ནི་ཁོང་ལ་བཀུར་སི་བེད་པ་དེ་ཡིན།  དཀོན་

མཆོག་ནི་འཇིག་རེན་ཁམས་དང་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བཀོད་པར་མཛད་མཁན་ཡིན།  ཁོང་

3 རོ་མཱ་པ་ལེའུ་8 ཨང་26 ལ་གཟིགས།
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ནི་ནམ་ཡང་མི་འགྱུར་བ།  གང་སར་གནས་པ།  ཀུན་མཁེན་པ།  ཅི་ལའང་མི་རེན་པ།  དབང་ཀུན་

དང་ལྡན་པ།  སིག་ཉེས་དང་འབེལ་བ་ཅིའང་མེད་པ།  མི་རྣམས་ལ་བམས་པར་མཛད་མཁན་དེ་

ཡིན་ནོ།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ནི་ངེད་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་མགོན་ཡིན།  ཁོང་གི་བཀའ་ནི་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་

པར་འགོ་བའི་ལམ་ཡིན་པས།  ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ཏེ་ང་ཚོའི་མི་ཚེ་སྐེལ་དགོས།  དེ་ལྟར་བས་ན་

མི་གཞན་གིས་དེ་མཐོང་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀུར་སི་བེད་པར་འགྱུར།  དེའི་ཕིར་ང་ཚོས་དཀོན་

མཆོག་གི་མཚན་དམ་པར་སྲུང་དགོས།

2.4 བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་ནི་ངེད་རྣམས་ཀྱི་ཡབ་ཡིན་ཞིང༌།  ཁོང་གི་མཚན་ཁད་དུ་

འཕགས་པ་ཡིན་པས།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་ང་ཚོ་ལ།  ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ངེད་ཀྱི་ཡབ།  ཁེད་མཚན་

དམ་པར་སྲུང་བར་ཤོག་ཅེས་པའི་སོན་ལམ་འདེབས་པར་བསན་པར་མཛད།
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ཞུ་བ་གཉིས་པ། 

ཁེད་ཀྱི་རྒྱལ་སིད་འོང་བར་ཤོག །

3.1 དཀོན་མཆོག་ནི་ངེད་རྣམས་ཀྱི་ཡབ་དང་རྒྱལ་པོ་ཡིན།  འཇིག་རེན་འདིའི་རྒྱལ་པོ་དང་

དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་མི་གཞན་ལ་དབང་བེད།1  འོན་ཀྱང་དཀོན་

མཆོག་གིས་ཉིད་ཀྱི་མི་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་དབང་མཛད།  ཁེད་ཀྱི་རྒྱལ་སིད་འོང་བར་ཤོག་

ཅེས་པའི་སོན་ལམ་དེ་འདེབས་མཁན་གིས་དཀོན་མཆོག་ཁོའི་སེམས་ནང་དུ་གདན་དྲངས་ནས་

དབང་མཛད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན།  དེ་གསན་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་སོན་ལམ་

འདེབས་མཁན་གི་སེམས་ལ་མངགས།2  དེའི་འབས་བུ་ནི་སྤོད་པ་ངན་པ་སྤངས་ནས་སེམས་སྒྱུར་བ་

དང༌།  དད་པ་དང༌།  བམས་སེམས་དང༌།  དགའ་སྤོ་དང༌།  ཞི་བདེ་བཅས་ཡིན།3

1 མད་ཐཱ་ལེའུ་20 ཨང་24 ལ་གཟིགས།

2 ལུ་ཀཱ་ལེའུ་11 ཨང་1-2 ལ་གཟིགས།

3 རོ་མཱ་པ་ལེའུ་8 ཨང་16 ལ་གཟིགས།
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3.2 གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སིད་འདི་ནི།  མི་ཞིག་གིས་ཞིང་ལ་ས་བོན་གཏོར་

བ་དང་འདྲ་སེ།  མི་འདི་མཚན་མོར་གཉིད་ཉལ་ཞིང་ཉིན་མོར་ཡར་ལངས།  ཁོས་གང་ཡིན་མི་

ཤེས་པར་ས་བོན་རིམ་བཞིན་སྐེས་ནས་མྱུ་གུ་འབུས་སོ།  ས་གཞིས་རང་བཞིན་གིས་འབས་བུ་སྐེད་

དེ།  ཐོག་མར་མྱུ་གུ་འབུས་པ་དང་དེ་ནས་སྙེ་མ་ཐོགས་པ།  མཇུག་མཐར་སྙེ་མ་ལས་འབྲུ་རོག་སིན།  

འབྲུ་རིགས་སིན་ནས་ཞིང་བརྔ་རན་པས་ས་བོན་འདེབས་མཁན་གིས་ཟོར་བས་འབེག་པའོ་ཞེས་

གསུངས།4  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སིད་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ནང་ཡོད་པས།  དེ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བ་

མིག་གིས་ཐད་ཀར་མཐོང་མི་སིད།  འོན་ཀྱང་དེའི་འབས་བུ་སེ།  དཀོན་མཆོག་ལ་བསྙེན་བཀུར་

བེད་པ་དང༌།  མི་གཞན་ལ་བམས་པ་བེད་པའི་བ་བ་ལ་སོགས་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ཐུབ་བོ།།5

3.3 དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སིད་ནི་སེར་གི་སེམས་ཁོ་ནར་མ་གནས་ཏེ།  དད་ལྡན་གཞན་རྣམས་

གི་སེམས་ལའང་གནས་ཡོད།  དཔེར་ན་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྙེན་བཀུར་བེད་པའི་ཕིར་ང་ཚོ་ལྷན་དུ་

འཛོམ་སབས་དང༌།  ཡང་ན་སུ་ཞིག་གིས་མི་གཞན་རྣམས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་འཕིན་བཟང་སྒོག་

པའི་ཆེད་དུ་རང་གི་ནང་མི་བཞག་ནས་ཕིར་ཐོན་པའམ།  དབུས་གཙང་ངམ།  ཨ་མདོ།  ཁམས་

ནས་ཡིན་པའི་སྤུན་ཟླ་དད་ལྡན་རྣམས་འཕད་པའི་ཚེ་ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སིད་ཀྱི་འབས་ 

4 མར་ཀུ་ཡིས་བིས་པའི་འཕིན་བཟང་ལེའུ་4 ཨང་26-29 ལ་གཟིགས།

5 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡིས་ག་ལད་ཡཱ་པ་རྣམས་ལ་བིས་པའི་འཕིན་ཡིག་ལེའུ་5 ཨང་16-25 ལ་གཟིགས།
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བུ་མཐོང་ཐུབ།  རྒྱ་ནག་དང༌།  བལ་ཡུལ།  རྒྱ་དཀར།  ཁའོ་ཤན་ལ་སོགས་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་དད་

ལྡན་པའང་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སིད་ཀྱི་ནང་ཚུད་ཅིང་གནས།  མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དཀོན་

མཆོག་ལ་དད་པ་བེད་པའི་ཕིར་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་གི་རྒྱལ་སིད་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་པའི་སོན་

ལམ་འདེབས་པ་ཡིན་ནོ།།

3.4 བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་ནི་ཞིང་ཁམས་དང་ས་གཞི་གཉིས་ཀར་དབང་མཛད་པའི་

རྒྱལ་པོ་ཡང་དག་པ་དེ་ཡིན་པས།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་ངེད་རྣམས་ལ།  ཁེད་ཀྱི་རྒྱལ་སིད་འོང་བར་ཤོག་

ཅེས་པའི་སོན་ལམ་འདེབས་པར་བསན་པར་མཛད།
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ཞུ་བ་གསུམ་པ། 

ཁེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ནམ་མཁའ་ལ། ། 

སྒྲུབ་ལྟར་ས་ལའང་སྒྲུབ་པར་ཤོག །

4.1 གལ་ཏེ་ལུག་ཁྱུ་ཡིས་རི་བོའི་རེས་སུ་འབངས་ན་རྩྭ་ཁ་དང་འཐུང་ཆུ་རེད།  རེས་སུ་མ་

འབངས་ན་ཁ་ཐོར་ནས་སྤང་ཀིས་ཟ་བར་འགྱུར།  དེ་བཞིན་དུ་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གི་

དགོངས་པ་བསྒྲུབས་ན་དགའ་སྤོ་དང་ཞི་བདེ་འཐོབ་པར་འགྱུར།  དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་

མ་བསྒྲུབས་ན།  སྤང་ཀིས་ལུག་ཟ་བ་ལྟར་སིག་པས་ང་ཚོ་མེད་པར་བེད།  དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་

ཀྱང་སབས་རེ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར་རང་གི་ལུས་ཀྱི་འདོད་པའམ།  དད་མེད་པ་

རྣམས་ཀྱི་བསབ་བའམ།  ཐ་ན་བདུད་ཀྱི་སད་ཆར་ཉན།  དེའི་འབས་བུ་སིག་ཉེས་ཡིན།  དེའི་རྐེན་

གིས་ང་ཚོས་རང་གི་འདོད་པ་སྤངས་ནས་ཁོང་གི་དགོངས་པ་སྒྲུབ་པའི་སོན་ལམ་འདེབས་དགོས།



16

4.2 དེ་ལྟར་མི་གཞན་གིས་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་སྒྲུབ་པར་ང་ཚོས་སོན་ལམ་

འདེབས།  འཇིག་རེན་འདིར་ལོག་གཡེམ་དང༌།  མི་གཙང་བ།  བག་མེད་སྤོད་པ།  ལྷ་ལ་རེན་པ།  

མགོ་སོར།  རྐུ་བ།  རྫུན་བཤད་པ།  མཐུ་སྔགས།  སང་སེམས།  འཁྲུག་རོད།  ཕག་དོག  ཁོང་ཁོ་ལངས་

བདེ་བ།  ཁ་རོད།  མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཁག  འཁོན་སེམས།  ར་བཟི་བ།  བག་མེད་ཅན་གི་ཐུགས་

སྤོ་ལ་སོགས་པའི་སིག་ཉེས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད།  དེ་ལྟར་བེད་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་མ་

ཡིན་གི།  རང་གི་འདོད་པ་ལྟར་བས་པས་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སིད་ལ་འཛུལ་མི་སིད།1  འོན་ཀྱང་

དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ཐམས་ཅད་ཐར་བར་འགྱུར་ཏེ་བདེན་པ་རོགས་པར་འགྱུར་བར་དགོངས།2  

དེའི་ཕིར་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་ལ།  མི་གཞན་རྣམས་

ཐར་བར་འགྱུར་བའི་སོན་ལམ་འདེབས།

4.3 དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་སྒྲུབ་པ་ནི་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་ཕན་པ་ཡིན་པས།  

གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་ཁེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ནམ་མཁའ་ལ།  སྒྲུབ་ལྟར་ས་ལའང་སྒྲུབ་པར་ཤོག་ཅེས་པའི་

སོན་ལམ་འདེབས་དགོས་པ་ང་ཚོར་བསན་པར་མཛད།

1 ག་ལད་ཡཱ་པ་ལེའུ་5 ཨང་19-21 ལ་གཟིགས།

2 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡིས་ཐི་མོ་ཐེ་ལ་བསྐུར་བའི་འཕིན་ཡིག་དང་པོ་ལེའུ་2 ཨང་4 ལ་གཟིགས།



17

ཞུ་བ་བཞི་པ།  

ངེད་ཀྱི་ཉིན་ཞག་རེའི་ཁ་ཟས། ། 

དེ་རིང་ཡང་ནི་གནང་བར་མཛོད། །

5.1 ངེད་རྣམས་ལ་ཉིན་རེའི་ཁ་ཟས་དགོས།  ལས་ཀ་བས་ནས་ཐོག་མར་ང་ཚོར་གླ་ཆ་འཐོབ།  

དངུལ་དེ་ཁོམ་ལ་འཁེར་ནས་བཟའ་བཅའ་ཉོ།  གལ་ཏེ་ཞིང་པ་ཡིན་ན་ས་བོན་བཏབ་ནས་ལོ་ཏོག་

རྔ༌།  ངེད་རྣམས་ཀྱིས་ངས་ལས་ཀ་བས་པའི་སོ་ནས་དངུལ་ཐོབ་ཅིང༌།  དེ་ཡིས་བཟའ་བཅའ་ཉོས་

པ་ཡིན་བསམས་པས་བཟའ་བཅའ་དེ་རང་གི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་ཡིན་པར་སྙམ།  བསམ་པ་དེ་འོས་

པ་ཡིན།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡིས་སུ་ཞིག་གིས་ལས་ཀ་བེད་པར་མི་དགའ་ན།  ཟ་

མི་ཆོག་ཅེས་གསུངས།1   འོན་ཀྱང་དངོས་གནས་བས་ན་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་དང༌།  ཆར་ཆུ་

དང༌།  འབྲུ་རིགས་བསྐེད་པའི་སའང་གསར་དུ་བཀོད་པས་དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཁོང་ལ་གཏོགས།  ང་

1 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡིས་ཐེ་ས་ལོ་ནི་ཀེ་པ་རྣམས་ལ་བིས་པའི་འཕིན་ཡིག་གཉིས་པ་ལེའུ་3 ཨང་10 ལ་གཟིགས།
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ཚོས་སོན་ལམ་འདི་འདེབས་པའི་སབས་སུ་ཁོང་ནས་ངེད་རྣམས་ལ་གང་དགོས་པ་གནང་བའི་ཞུ་

བ་ཕུལ།  ཉིད་ཀྱི་སས་དང་སས་མོ་ལ་བཟང་པོ་རྣམས་གནང་བ་དེར་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་དགེས།2

5.2 གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས།  མི་ཚེའི་ཕིར་ཟས་གང་ཞིག་ཟ་རྒྱུ་དང༌།  ལུས་ཀྱི་ཕིར་གོས་གང་ཞིག་གོན་

པ་སེམས་ཁལ་མ་བོས་ཤིག  གང་ལགས་ཟེར་ན།  མི་ཚེ་ནི་ཁ་ཟས་དང༌།  ལུས་པོ་གོན་ཆས་དེ་གཉིས་

ལས་ལྷག་པ་ཡོད་དོ།  ཕོ་རོག་ལ་ལྟོས་ཤིག  དེ་ཚོས་ས་བོན་མི་འདེབས་ལ།  ལོ་ཏོག་ཡང་མི་རྔ༌།  དེ་

ཚོར་མཛོད་ཁང་ངམ་བང་མཛོད་མེད་ཀྱང༌།  དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚོར་ཁ་ཟས་གནང༌།  ཁེད་ཚོ་

བ་རྣམས་ལས་ཇི་ཙམ་གི་གལ་ཆེའོ།  ཁེད་ཚོ་ལས་སུ་ཞིག་གིས་སེམས་ཁལ་བེད་པའི་ངང་ནས་མི་ཚེ་

འདི་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གི་རིང་དུ་གཏོང་ཐུབ་བམ།  དེ་ལྟར་དོན་ཆུང་འདི་ཡང་བེད་མི་ཐུབ་ན།  

དོན་གཞན་ལ་ཅིའི་ཕིར་སེམས་ཁལ་བེད་ཅེས་གསུངས།3  དཀོན་མཆོག་ནི་ང་ཚོ་ལ་དགོས་པ་གནང་

མཁན་ཡབ་ཡིན་པས་ཁོང་ལ་ཡིད་རོན་ནས་གསོལ་སོན་ཞུ།4

2 མད་ཐཱ་ལེའུ་7 ཨང་9 ལ་གཟིགས།

3 ལུ་ཀཱ་ལེའུ་12 ཨང་22-26 ལ་གཟིགས།

4 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡིས་ཕི་ལིབ་པཱི་པ་རྣམས་ལ་བིས་པའི་འཕིན་ཡིག་ལེའུ་4 ཨང་19 ལ་གཟིགས།
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5.3 དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་ལ་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་གནང་བའི་རྐེན་གིས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་

ངེད་ཀྱི་ཉིན་ཞག་རེའི་ཁ་ཟས།  དེ་རིང་ཡང་ནི་གནང་བར་མཛོད་ཅེས་པའི་སོན་ལམ་འདེབས་པར་

བསན་པར་མཛད།
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ཞུ་བ་ལྔ་པ། 

ངེད་ཚོས་གཞན་གི་ཉེས་པ་དག །   

གུ་ཡངས་གཏོང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །   

ངེད་ཀྱིས་སིག་བུན་སེལ་བར་མཛོད། །

6.1 དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལྟར་ན་ང་ཚོ་རེ་རེ་ལ་སིག་པའི་རང་གཤིས་ཡོད།  མི་འོས་པའི་

བསམ་པའམ།  སད་ཆའམ།  བ་བའི་སོ་ནས་ང་ཚོས་ཉིན་ལྟར་སིག་ཉེས་བེད་ཅིང༌།  བླ་ན་མེད་པའི་

དཀོན་མཆོག་ལ་ཕོག་ཐུག་གཏོང༌།  ངེད་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མི་ཉན།1  དེས་

དཀོན་མཆོག་དང་ང་ཚོའི་འབེལ་བ་ཡག་པོ་མེད་པར་སྒྱུར་ཞིང༌།  ངེད་རྣམས་ཁོང་དང་མ་འགོགས་

པར་འགྱུར།  དེའི་ཕིར་ང་ཚོས་ཉིན་ལྟར་དཀོན་མཆོག་ལ་སིག་པ་སེལ་བའི་གསོལ་སོན་ཞུ་དགོས།  དེ་

ལྟར་བས་ན་དཀོན་མཆོག་གིས་ངེད་རྣམས་ཀྱི་སིག་ཉེས་ཐུགས་བརེ་ཆེན་པོས་སེལ་བར་མཛད་ངེས་

ཡིན།  སྐུ་ཚབ་ཡོ་ཧ་ནན་གིས་གལ་ཏེ་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་ང་ཚོར་སིག་ཉེས་མེད་ཅེས་ཟེར་ན།  ང་ཚོས་

རང་མགོ་རང་གིས་སོར་ཞིང་བདེན་པ་ངེད་རྣམས་ལ་མེད།  གལ་ཏེ་ང་ཚོས་རང་གི་སིག་ཉེས་ཁས་

1 རོ་མཱ་པ་ལེའུ་3 ཨང་23 ལ་གཟིགས།
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བླངས་ན།  དཀོན་མཆོག་ནི་བློ་གཏད་ཆོག་པ་དང་ཡང་དག་པ་ཡིན་པས་སིག་ཉེས་སེལ་ཞིང་དྲང་

པོ་མེད་པའི་དྲི་མ་ལས་ཡོངས་སུ་འདག་པར་མཛད་ཅེས་གསུངས།2

6.2 དཀོན་མཆོག་གིས་ངེད་རྣམས་ཀྱི་སིག་ཉེས་སེལ་བར་མཛད་པས།  ང་ཚོས་མི་གཞན་གི་

སིག་ཉེས་ལའང་གུ་ཡངས་གཏོང་དགོས།3  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་དེའི་སོར་དཔེ་ཞིག་གསུངས་པ་སེ།  ཁོང་

གིས།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སིད་ནི་རང་གི་བན་གཡོག་རྣམས་དང་རིས་དག་ཞུ་འདོད་པའི་རྒྱལ་

པོ་ཞིག་དང་འདྲ་བ་ཡིན།  དེ་རིས་པའི་ཚེ་ཁོ་ལ་གསེར་གི་སོར་མོ་ས་ཡ་གཅིག་གི་བུ་ལོན་ཡོད་པ་

ཞིག་རྒྱལ་པོའི་རར་ཁིད་དེ།  ཁོ་ལ་འཇལ་རྒྱུ་མེད་པས།  རྒྱལ་པོས་ཁོ་དང༌།  བཟའ་ཟླ།  ཕྲུ་གུ།  ཁོ་

ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བུ་ལོན་དེ་འཇལ་བའི་ཕིར་འཚོང་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས།  དེ་བས་ན་

བན་གཡོག་དེ་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་ཕག་འཚལ་དེ་ཁོང་ལ།  ང་ལ་བཟོད་པར་མཛོད་ཅིག  ངས་ཁེད་

ལ་བུ་ལོན་ཐམས་ཅད་འཇལ་ཡོང་ཞེས་སྨྲས།  དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་སྙིང་རེ་སྐེས་ནས་བན་གཡོག་དེ་གློད་

གོལ་བཏང་སེ་བུ་ལོན་དེ་བསལ།

2 ཡོ་ཧ་ནན་དང་པོ་ལེའུ་1 ཨང་8-9 ལ་གཟིགས།

3 མད་ཐཱ་ལེའུ་6 ཨང་14 ལ་གཟིགས།
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6.3 འོན་ཀྱང་བན་གཡོག་དེ་ཕིར་སོང་ནས་རང་གི་གཡོག་གོགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཁོ་ལ་

དངུལ་སོར་བརྒྱ་ཡི་བུ་ལོན་ཡོད་པ་ཞིག་དང་ཐུག་པས།  སེ་བཙིར་ཏེ་ཁོ་ལ།  བུ་ལོན་འཇོལ་ཞིག་ཅེས་

སྨྲས།  ཁོའི་གཡོག་གོགས་ཀྱིས་པུས་མོ་སར་བཙུགས་ནས་ཁོ་ལ།  ང་ལ་བཟོད་པར་མཛོད་ཅིག  ངས་

ཁེད་ལ་བུ་ལོན་འཇལ་ཡོང་ཞེས་བཤད།  འོན་ཀྱང་ཁོས་མ་ཉན་པར་སོང་ནས་བུ་ལོན་འཇལ་ཚར་

བའི་བར་དུ་གཡོག་གོགས་དེ་བཙོན་དུ་བཅུག  ཁོའི་གཡོག་གོགས་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་མཐོང་ནས་

སེམས་ཤིན་ཏུ་དཀྲུགས་པར་གྱུར་དེ།  རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ཐམས་ཅད་བཤད།  

རྒྱལ་པོས་བན་གཡོག་དེ་བོས་ནས་ཁོ་ལ།  གཡོག་པོ་ངན་པ་ཁོད།  ཁོད་ཀྱིས་ང་ལ་ཞུ་བ་ཆེན་པོ་ཕུལ་

བས་ངས་ཁོད་ཀྱི་བུ་ལོན་ཐམས་ཅད་བསལ།  ངས་ཁོད་ལ་སྙིང་རེ་བས་པ་ལྟར།  ཁོད་ཀྱིས་ཀྱང་རང་

གི་གཡོག་གོགས་ལ་སྙིང་རེ་བེད་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་སྨྲས།  རྒྱལ་པོ་ཁོས་ནས་བུ་ལོན་ཐམས་

ཅད་འཇལ་ཚར་བའི་བར་དུ་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་གཏད།  གལ་ཏེ་ཁོད་ཚོ་མི་རེ་

རེས་སེམས་གཏིང་ནས་རང་གི་སྤུན་ཟླར་གུ་ཡངས་མ་བཏང་ན།  ཞིང་ཁམས་སུ་བཞུགས་པའི་ངའི་

ཡབ་ཀྱིས་ཀྱང་ཁོད་ཚོར་དེ་ལྟར་མཛད་ངེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ།།4

6.4 མི་གཞན་གི་སིག་ཉེས་གུ་ཡངས་གཏོང་བའི་སོ་ནས་ངེད་རྣམས་ནི་ཞིང་ཁམས་སུ་བཞུགས་

པའི་ཡབ་དང་འདྲ་བར་བེད།  ཁོང་གིས་ངན་པ་རྣམས་ལའང་ཉི་མའི་འོད་དང་ཆར་ཆུ་ལ་སོགས་

4 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡིས་ཕི་ལིབ་པཱི་པ་རྣམས་ལ་བིས་པའི་འཕིན་ཡིག་ལེའུ་18 ཨང་23-35 ལ་གཟིགས།
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པའི་ཕག་རགས་གནང༌།5  དེ་བཞིན་དུ་ངེད་རྣམས་ལ་དག་བོ་རྣམས་ཀྱི་སིག་ཉེས་ལའང་གུ་ཡངས་

གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང༌།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས།  ཁེད་ལ་བམས་པ་བེད་མཁན་ལ་གཅེས་ན་ཅི་

ཕན།  སིག་ཉེས་ཅན་ཡང་སོ་སོར་བམས་པ་བེད་མཁན་ལ་གཅེས།  ཁེད་ལ་བཟང་པོ་བེད་མཁན་ལ་

བཟང་པོ་བས་ན་ཅི་ཕན།  སིག་ཉེས་ཅན་གིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བེད།  སྐིན་པ་ལེན་པའི་ཆེད་དུ་མི་གཞན་

ལ་གཡར་ན་ཅི་ཕན།  སྐིན་པ་ལེན་པའི་ཕིར་ཐ་ན་སིག་ཅན་གིས་སིག་ཅན་ལ་གཡར།  གལ་ཏེ་ཁེད་

ཀྱིས་དག་བོ་རྣམས་ལ་བམས་ཤིང༌།  བཟང་པོ་བེད།  སྐིན་པ་ལེན་པའི་རེ་བ་མེད་པར་མི་གཞན་ལ་

གཡར་ན།  ཁེད་ཀྱི་བ་དགའ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ཁེད་ཚོ་བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་སས་

ཡིན་པར་འགྱུར།  གང་ལགས་ཟེར་ན།  ཁོང་གིས་དྲིན་ལན་ལོག་འཇལ་བ་དང་ངན་པ་རྣམས་ལ་

དྲིན་སྐོང་མཛད།  ཁེད་ཀྱི་ཡབ་ཐུགས་རེ་ཅན་ཡིན་པ་ལྟར་ཁེད་ཀྱང་སྙིང་རེ་ཅན་དུ་འགྱུར་དགོས་

ཞེས་གསུངས།6

6.5 ངེད་རྣམས་སིག་ཅན་ཡིན་པས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་ངེད་ཚོས་གཞན་གི་ཉེས་པ་དག  གུ་ཡངས་

གཏོང་བ་ཇི་བཞིན་དུ།  ངེད་ཀྱིས་སིག་བུན་སེལ་བར་མཛོད་ཅེས་པའི་སོན་ལམ་འདེབས་པར་བསན་

པར་མཛད།

5 མད་ཐཱ་ལེའུ་5 ཨང་45 ལ་གཟིགས།

6 ལུ་ཀཱ་ལེའུ་6 ཨང་32-36 ལ་གཟིགས།
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ཞུ་བ་དྲུག་པ།   

ཉམས་ཚོད་ནང་དུ་མ་ཁིད་པར། ། 

ངན་པ་ལས་ངེད་ཐར་བར་མཛོད། །

7.1 གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བེད་མཁན་ཐམས་ཅད་སབས་རེ་བསླུ་ཁིད་མོང༌།  སྐུ་ཚབ་ཡ་

ཀོབ་ཀྱིས།  བསླུ་ཁིད་མོང་སབས་མི་སུ་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བསླུ་ཁིད་མཛད་ཅེས་ཟེར་

མི་རུང༌།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  ངན་པས་དཀོན་མཆོག་ལ་བསླུ་ཁིད་བེད་མི་སིད་ཅིང༌།  ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་

སུ་ལ་ཡང་བསླུ་ཁིད་མཛད་མི་སིད།  འོན་ཀྱང་མི་རྣམས་རང་རང་གི་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་སླུ་ཞིང་

འདྲེན་ཏེ་བསླུ་ཁིད་མོང༌།  དེ་ནས་འདོད་ཆགས་ཀྱི་འབས་བུ་སིན་ཏེ་སིག་ཉེས་སྐེ་ཞིང༌།  སིག་ཉེས་

ཀྱི་འབས་བུ་སིན་ཏེ་འཆི་བ་སྐེ་ཞེས་བིས།1   བསླུ་ཁིད་ལ་འབྱུང་ཁུངས་གསུམ་ཡོད་དེ།  འཇིག་རེན་

འདི་དང༌།  རང་སེམས་ཀྱི་འདོད་པ་དང༌།  སཱ་ཏན་ཞེས་ཟེར་བའི་བདུད་བཅས་ཡིན།  དེ་ཚོ་གསུམ་

ནི་རི་ཤིང་གི་ར་བ་དང་འདྲ་བ་ཡིན།  རི་ཤིང་གི་ར་བ་ངན་རུལ་དུ་གྱུར་ན་རི་ཤིང་དེས་འབས་བུ་

ཡག་པོ་སྐེ་མི་སིད།  བསླུ་ཁིད་ནི་རི་ཤིང་གི་ར་བ་དང༌།  སིག་པ་དེའི་འབས་བུ་དང་འདྲ་བ་ཡིན།  

1 ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་བིས་པའི་འཕིན་ཡིག་ལེའུ་1 ཨང་13-15 ལ་གཟིགས།
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གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ར་བ་དེ་མེད་པ་བཟོས་ན།  རི་ཤིང་དེ་ཤི་ནས་སིག་པ་ཡིན་པའི་འབས་བུ་ངན་པ་སྐེ་

མི་སིད།  ང་ཚོའི་སེམས་ཀྱི་ནང་ལ་བསླུ་ཁིད་ཀྱི་ར་བ་གང་ཡང་ཡོད་ན།  སིག་པ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་

དུ་ར་བ་དེ་མེད་པ་བེད་དགོས།  སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུས་བིས་པ་ལྟར།  དཀོན་མཆོག་ནི་ཐུགས་གཏད་ཆོག་

པ་ཡིན་ཞིང༌།  ཁེད་ཚོར་བཟོད་མི་ཐུབ་པའི་བསླུ་བིད་མོང་དུ་མི་འཇུག  ཁེད་ཚོས་བཟོད་ཐུབ་པའི་

ཆེད་དུ་བསླུ་བིད་མོང་སབས་ཁོང་གིས་དེ་ལས་ཐར་བའི་ལམ་སོན་པར་མཛད་དོ་ཞེས་བིས།2   གཙོ་

བོའི་སོན་ལམ་འདེབས་པའི་སོ་ནས་ང་ཚོས་བསླུ་ཁིད་ནས་སྲུང་ཞིང་ངན་པ་ལས་ཐར་བར་མཛད་

པར་འགྱུར་བའི་ཞུ་བ་ཕུལ།

7.2 ཉིན་རེ་བཞིན་ངེད་རྣམས་ལ་བསམ་པ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སྐེ།  དེ་ཚོའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་

བཟང་ཞིང་ཁ་ཤས་ངན་པ་ཡིན།  ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་ཡེ་ཤུ་པ་གཅིག་གིས་བསམ་པ་ངན་པ་ནི་

བ་བིའུ་དང་འདྲ་བར་བཤད་དེ།  བིའུ་རྣམས་ང་ཚོའི་མགོའི་སེང་ལ་འཕུར་བ་འགོག་མི་ཐུབ་ཀྱང༌།  

སྐྲ་ལ་བ་ཚང་ཟོ་བར་འགོག་ཐུབ་ཅེས་གསུངས།  གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ལོག་གཡེམ་དང༌།  བག་མེད་སྤོད་

པ།  ལྷ་ལ་རེན་པ།  སང་སེམས།  འཁྲུག་རོད།  ཕག་དོག  ཁོང་ཁོ།  འཁོན་སེམས་ལ་སོགས་པའི་

བསམ་པ་ངན་པ་སེམས་ལ་གནས་པར་བཅུག་ན།  ང་ཚོས་རང་གིས་རང་ལ་བསླུ་ཁིད་བེད།  དེའི་

འབས་བུ་སིག་ཉེས་ཡིན།  འོན་ཀྱང་བསམ་པ་ངན་པ་སྤངས་ནས་བསམ་པ་བཟང་པོ་དང་ལེན་བས་

2 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡིས་ཀོ་རིན་ཐུ་གོང་ཁེར་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚོགས་ལ་བིས་པའི་འཕིན་ཡིག་དང་པོ་ལེའུ་10 ཨང་13 ལ་གཟིགས།
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ན།  ང་ཚོ་སིག་པ་ནས་སྲུང་བར་འགྱུར།  དེའི་ཕིར་སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡིས་ང་ཚོས་བདེན་པ་གང་ཡིན་

པ་དང༌།  བཙུན་པ་གང་ཡིན་པ།  དྲང་པོ་གང་ཡིན་པ།  དག་པ་གང་ཡིན་པ།  ཡིད་དུ་འོང་བ་གང་

ཡིན་པ།  སྙན་པ་གང་ཡིན་པ།  བཟང་པོ་གང་ཡིན་པ།  བསོད་འོས་པ་བཅས་དོན་གང་ལའང་བསམ་

བློ་གཏོང་དགོས་པར་གསུངས།3

7.3 ང་ཚོ་ཉིན་ལྟར་བསླུ་ཁིད་མོང་བའི་སིག་ཅན་ཡིན་པས།  གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་ཉམས་ཚོད་ནང་

དུ་མ་འཁིད་པར།  ངན་པ་ལས་ངེད་ཐར་བར་མཛོད་ཅེས་པའི་སོན་ལམ་འདེབས་པར་བསན་པར་

མཛད།

3 ཕི་ལིབ་པཱི་པ་ལེའུ་4 ཨང་8 ལ་གཟིགས།
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ཞུ་བ་བདུན་པ།   

རྒྱལ་སིད་དབང་དང་གཟི་བརིད་ཀུན། །   

རྒྱུན་ནས་རྒྱུན་དུ་ཁེད་ཀྱི་འོ། །  ཨ་མེན། །

8.1 ཚིག་འདི་ཚོ་གསུང་རབ་ཀྱི་མ་དཔེ་ཀུན་ལ་མེད་ཀྱང་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་

གནའ་བོའི་དུས་ནས་བཟུང་སྨྲས་པ་ཡིན།  རྒྱལ་སིད་ཅེས་པའི་དོན་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ངེད་རྣམས་

ཀྱི་སེམས་ལ་དབང་མཛད་པ་དེ་ཡིན།  དབང་ཞེས་པའི་དོན་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་དབང་ཀུན་དང་

ལྡན་པ་ཡིན་ཞིང༌།  གཟི་བརིད་ཅེས་པའི་དོན་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་གི་གགས་པ་འཇིག་རེན་

ཡོངས་སུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཡིན།  ཨ་མེན་ནི་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་སད་ལ་བདེན་པའོ་ཞེས་ཟེར།  གཙོ་

བོ་ཡེ་ཤུ་ཉིད་ཀྱིས་སོན་ལམ་འདི་ང་ཚོ་ལ་བསན་པས་ཁོང་གིས་དེ་གསན་པར་འགྱུར་ངེས་ཡིན།1  

གཙོ་བོའི་སོན་ལམ་འདེབས་ཤིང༌།  དེའི་དོན་ལ་བསམ་ཞིབ་བེད་པའི་སོ་ནས་ཁེད་དཀོན་མཆོག་

དང་འབེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོང་བ་མ་ཟད།  ཁོང་གི་སས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་

བར་ཤོག །

1 མད་ཐཱ་ལེའུ་21 ཨང་22 ལ་གཟིགས།



སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀའི་སོར་དེ་བས་

གཏིང་གཟབ་མཁེན་པ་དང་སོབས་བསྟུན།   

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁེད་ལ་བིན་རླབས་

གནང་བར་ཤོག  


