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༢་ བཅའ་ིམས་འདི་ཆ་འཇོག་6བ་པའི་ཉིནམ་ལས་ བཅའ་ིམས་འདི་དང་འRེལ་ཆགས་མེད་
པའི་ིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་ yིགས་གཞི་ Kབ་བyགས་ བཀོད་=་g་ ཆ་མེ ེད་འ`ོཝ་
ཨིན།

ལེ[་ ༢ པ།
ིར་བཏང་དགོངས་དནོ །
=བ་9ནོ ་`་ི དབང་འཛིན་པ།
a་ བཅའ་ིམས་འདི་ལག་ལནེ ་འཐབ་ནི་དང་ བདག་ ོང་འབད་ནིའ་ི དོན་ལས་ ནང་Hདི ་དང་
Hོལ་འཛིན་Vན་ཁག་འོག་I་ ི་མི་ནང་ དོ ་ལས་bངས་ཅིག་ གཞི་བnགས་འབད་དགོ།
༤་ བཅའ་ིམས་'ི་དགོངས་དོན་g་ yིང་yིང་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའ་ི དོན་I་ ི་མི་ནང་ ོད་
ལས་bངས་'ིས་ ི་མི་ནང་ དོ ་ཡིག་ཚང་g་I་ ི་མི་ནང་ ོད་ལག་ལེན་`་ི དབང་ཚད་དང་
དབང་འཛིན་ལི ་པོར་Zོད་དགོ།

༥་

བཅའ་ིམས་'ི་དགོངས་དོན་g་ ལག་ལནེ ་འཐབ་ནིའ་ི དོན་I་ Vན་ཁག་གསི ་མ་ི ངམོ ་ཅིག་
ཡང་ན xེ་ཚན་ཅིག་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་འབད་བཀོད་དགོ།

༦་

ིམས་བ,ར་ོད་འབད་མ་ི ལས་xེ་ཁག་ དཔེར་ན་ ི་འRེལ་Vན་ཁག་ འག་ག་ི ིམས་
{ང་འགག་པ་ ལས་མ་ི དང་མ་ི ,ོབས་Vན་ཁག་ འག་གི་ས་ོ ནམ་དང་བཟའ་ོད་མི ས་དོན་
དབང་འཛིན་ ནགས་ཚལ་ལས་bངས་ འོང་བབས་དང་ཅ་དམ་ལས་bངས་ མཁའ་འ6ལ་
ལས་འཛིན་ འག་ོ་ས་བཀག་འཛིན་ལས་xེ་བཅས་'སི ་ ི་མི་ནང་ ོད་ལས་bངས་I་
བཅའ་ིམས་བ,ར་ོད་འབད་ནི་I་ འགོ་འ%ེན་དང་ =བ་ ོར་ མཉམ་འRེལ་འབད་དགོ།
ལེ[་ a པ།
ི་མ་ི ནང་ དོ ་འགོ་དཔོན་ག་ི དབང་ཚད་དང་འགན་bར།

ི་མ་ི ནང་ དོ ་འགོ་དཔོན་`་ི དབང་ཚད།
༧་ བཅའ་ིམས་འདི་གི་འོག་I་ བLོས་བཞག་འབད་དེ་ཡོད་མ་ི ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་I་
བཅའ་ིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་g་ བ,ར་ོད་འབད་ནིའི་ དབང་ཚད་ིལ་པོར་ཡདོ །
༨་

མི་ངོམ་གཅིག་གསི ་ བཅའ་ིམས་འདི་དང་འིལ་ཏ་ེ འགོ་དཔོན་གཅིག་I་ འ]ལ་ ོད་
འབད་ནིའི་དོན་ལས་ 8་ཡིག་Qལ་བ་ཅིན་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་`ིས་བYག་ཞིབ་འབད་
ཆོག། དེ་ཡང་ི་མི་གཅིག་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་8གས་ ཡང་ན་འ]ལ་ ོད་འབད་ནིའི་8་
ཡིག་འདི་ དགོས་མཁོའི་ཚད་གཞི་g་དང་མ@ན་འRེལ་ཡོད་མེད་ ཁོ་གིས་Qལ་ཏ་ེ ཡདོ ་མི་ཡིག་
ཆས་ཁོ་ན་I་གཞིར་བཞག་,་ེ བYག་ཞིབ་འབད་དགོ།

༩་

ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་I་ བཅའ་ིམས་'ི་དགོངས་དོན་g་དང་འིལ་ ི་མི་འཛིན་བ:ང་
འབད་ནི་དང་ དོ་དམ་་འོག་I་བཞག་ནི་ ལོག་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ ནང་ ོད་'ི་ཉེས་ོད་བYག་
ཞིབ་འབད་ནའི ི་དོན་I་ ིམས་བ,ར་ོད་འགོ་དཔོན་`ི་ དབང་འཛིན་དང་ དབང་ཚད་ཡོད།

༡༠་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་I་ ིམས་'་ི འFན་སར་བཅར་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོདཔ་ལས་ བཅའ་
ིམས་དང་ བཅའ་ིམས་འདིའི་བཅའ་ཡགི ་དང་yིགས་གཞི་g་ག་ི འོག་I་ གནོད་འགེལ་
འབད་མི་I་ ཉེས་བཤེར་ཡང་འབད་ཆོག།
༡༡་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་I་ =ལ་ཁབ་'ི་ིམས་དང་འིལ་ཏེ་ བཙན་འཚོལ་ ཡང་ན་འཛིན་
བ:ང་ བཙན་ལེན་ དོ་དམ་འགོ ་I་བཞག་ནི་ འ%ི་Sད་འབད་ནི་ ཡང་ན་ མ་འཁོར་དང་
རེ་ལི་ 6འམ་ཧདོ ་ཆས་དང་གནམ་6་ ཅ་ཆས་སོགས་ ག8ང་བཞེས་གཏང་ནའི ི་དོན་ལས་
pེར་Kིམ་དང་ ག8ང་གི་ཡིག་ཚང་gའི་ས་pོ་ནང་འ]ལ་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོད།
༡༢་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་`ིས་ =ལ་ཁབ་ནང་ི་མི་ནང་འ%ེན་འབད་མ་ི ེལ་འ%ེན་རིགས་
ནང་འ]ལ་ཏ་ེ ཞིབ་དvད་འབད་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ེལ་འ%ེན་འདི་ནང་I་འོང་མི་མ་ི དང་ དེ་
དང་འRེལ་བའི་ཡིག་ཐོ་ ཡང་ན་ཡིག་ཆས་g་བYག་དvད་འབད་ད་ེ འ%་བས་དང་ བད་
བཏོན་འབད་ནིའ་ི དོན་I་ བཙན་ལེན་ཐོག་ལེན་ཆོག་པའི་ཁར་ ཞིབ་དvད་དང་བYག་དvད་
འབད་མ་ཚར་gན་ ེལ་འ%ེན་འདི་བཀག་བཞག་ཆགོ །

༡a་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་`ིས་ འཛིན་བ:ང་འབད་དེ་ཡོད་པའམ་ དོ་དམ་འོག་I་བཞག་,ེ་
ཡོད་མི་ ཡང་ན་ ིར་བཏོན་གཏང་ན་ི གི་བཀོད་=་འགོ ་I་ཡོད་པའི་ ི་མི་ཅིག་ལས་བཅའ་
ིམས་འདི་དང་འིལ་ ཁོ་གི་ང་ོ Yགས་བདེན་bངས་བཀལ་gགས་པའི་ བ་oེད་ང་ོ པར་དང་
མ]བ་པར་ ཡང་ན་ གཞན་རིགས་g་མཁོ་གལ་དང་བན་ལེན་ཆོག།
༡༤་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་`ིས་ ཁོ་རའི་གོ་གནས་ཐོག་ h་གཡོག་འབད་བའི་Lབས་ ཡིད་
ཆེས་བཟང་པའོ ི་pོ་ལས་དང་བཅའ་ིམས་'ི་དགོངས་དནོ ་དང་འིལ་ཏ་ེ འབད་མི་I་ཉནེ ་ཁ་མི་
ཕོག།
ི་མ་ི ནང་ དོ ་འགོ་དཔོན་`་ི འགན་bར།
༡༥་ བཅའ་ིམས་'ི་དགོངས་དོན་g་ yིང་yིང་འབད་བ,ར་ོད་འབད་ནིའ་ི དོན་I་ ངེས་པར་F་
མཁོ་བའི་h་དང་o་བ་g་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
༡༦་ བཅའ་ིམས་འདིའི་བཅའ་ཡགི ་དང་yིགས་གཞི་g་དང་འིལ་ཏེ་ བYག་དvད་འབད་དགོ།
༡༧་ བཅའ་ིམས་'ི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཐོན་མ་ི g་ བYག་ཞིབ་འབདདགོ།
འ]ལ་8གས་སམ་འ]ལ་ དོ ་8་མའི ་ི འགན་bར།ར།
༡༨་ 8་ཡིག་Qལ་མ་ི མི་ངོམ་`སི ་ བYག་དvད་འབད་ནིའ་ི དོན་ལས་ ཁོ་I་བཀོད་དེ་ཡདོ ་མི་%ི་བ་
g་I་ %ང་བདེན་`ི་p་ོ ལས་8་ལན་འབད་དགོཔ་དང་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་`ི་འསོ ་ཤིང་
མཚམས་པར་མཁོ་བའི་ འRེལ་ཡོད་'ི་བ་oེད་དང་ ཡིག་ཆས་g་,ོན་དགོ།

ལེ[་ ༤ པ།
ི་མ་ི ནང་ དོ ་པ།
ི་མ་ི ནང་ དོ ་པ།
༡༩་ =ལ་ཁབ་ནང་I་xོད་མ་ི ི་མ་ི g་ ི་མི་ནང་ ོད་པ་འབད་བSི་འཇོག་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་
=ལ་ཁབ་ནང་I་xོད་ནིའ་ི གནས་ཚིག་g་ཡང་ གཤམ་གསལ་`ི་དoེ་ཁག་g་ནང་བཀོད་དོ་
བ:མ་ཨིན།
(ཀ)

ི་མི་གཅིག་ འག་མི་ཕོ་ ེས་ཅིག་ཁར་ གཉེན་བབས་ཏེ་xོད་ཆོག་པའི་
དམིགས་བསལ་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི།

(ཁ)

ི་མི་དང་ཅིག་ཁར་གཉེན་བབས་ཏ་ེ ཡོད་པའི་ འག་པའི་ཨམ་{་ཅིག་ག་ི
འམ་མོ་ xོད་ཆོག་པའི་དམིགས་བསལ་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི།
xོད་ནིའི་Fས་Xན།
(༡)

གོང་གསལ་དོན་ཚན་ (ཀ) དང་ (ཁ) པའི་ནང་ xོད་ཆོག་
པའི་དམིགས་བསལ་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་g་ འག་I་xོད་ནའི ི་
ཐོབ་དབང་ཡོད།

(༢) དེ་བ:མ་མའི་མི་g་ =ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་འ3ོ་འ6ལ་འབད་ཆོག།

(ག)

ི་མི་གཅིག་ འག་མི་ཅིག་ཁར་གཉེན་བབས་ཏེ་ཡོད་མི་ ཡང་ན་དེ་བ:མ་
མའི་ཕམ་གི་འམ་མོ་ ི་མི་ནང་ ོད་པའི་ཤོག་oང་འཆང་མི།
xོད་ནིའི་Fས་Xན།
(༡)

ི་མི་ནང་ ོད་པའི་ཤོག་oང་འཆང་མི་g་ ག8ང་གིས་@གས་ཐག་
བཅད་དེ་གནང་མི་དང་འིལ་ Fས་འཚམས་ཐོག་xོད་ཆོག་པའི་
ཆོག་ཐམ་Zོད་ནི།

(༢) དེ་བ:མ་མའི་མི་g་ xོད་གནས་ཚར་ར་ེ སརོ ་Lབས་ ཉེ་འདབས་
'ི་ིམས་{ང་འགག་པའི་ཡིག་ཚང་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།
(a)

ག8ང་གསི ་ངོས་འཛིན་འབདཡོད་པའི་ས་p་ོ ལས་ གཞན་ཁར་
འ3ོ་འ6ལ་འབདཝ་ད་ ལམ་འ6ལ་ཆོག་ཐམ་ལེན་དགོ།

(ང་) ཤོག་oང་Nང་b་འཆང་མ་ི ཡང་ན་ བས་བཅོལ་པའི་ཤོག་oང་འཆང་མི།
xོད་ནིའི་Fས་Xན།
(༡) གོང་གསལ་དོན་ཚན་ (ང) པའི་ནང་I་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་
ཤོག་oང་འཆང་མ་ི g་ =ལ་ཁབ་ནང་ལས་ཐོན་མ་འ`ོ་རིང་དང་
ཡང་ན་ ག8ང་གིས་@གས་ཐག་མ་བཅད་རིང་I་xོད་ཆོག།
(༢) དེ་g་=ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་འ3ོ་འ6ལ་འབད་ཆོག།

(ཅ)

=ལ་ཁབ་ནང་I་xོད་ནི་དང་ ཚོང་ལས་འཐབ་ནིའི་གནང་བ་ཡོད་པའི་ ཚོང་
པའི་ཤོག་oང་འཆང་མི།
xོད་ནིའི་Fས་Xན།
(༡) དེ་བ:མ་མའི་ཤོག་oང་འཆང་མི་g་ ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ཚོང་
ལས་jེ་བ་ ནང་xོད་ད་ེ ཚོང་ལས་འཐབ་ཆོག།
(༢) ཁོང་g་ ཁངོ ་རའི་ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ས་pོ་ལས་ིར་འ`ོ་དགོ་པ་
ཅིན་ ལམ་འ6ལ་ཆོག་ཐམ་ལེན་དགོ།

༢༠་ འRེལ་ཡོད་ལས་xེ་ཁག་ལས་ དོན་གཅོད་འགོ་དཔོན་I་8་བ་Vོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ི་མ་ི
ནང་ ོད་པ་I་ h་གཡོག་གི་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་Zོད་ནའི ི་འོས་འབབ་མེད།
ལེ[་ ༥ པ།
ི་མ་ི གནས་Lབས་གཞི་གནས་པ།
ི་མ་ི གནས་Lབས་གཞི་གནས་པ།
༢༡་ ི་མི་ཅིག་ =ལ་ཁབ་ནང་I་ ི་མི་གནས་Lབས་གཞི་གནས་པ་Wེ་ འ]ལ་8གས་འབད་ནིའི་
ཐད་ ལས་bངས་'ི་ བཅའ་ཡིག་དང་yགི ས་གཞིའ་ི ནང་བཀོད་མི་Fས་Xན་དང་ གནས་ཚིག་
g་དང་འིལ་དགོ། དེ་Wེ་རི ་བཏང་Fས་Xན་`ི་ཐད ལོ་ངོ་ག2མ་ལས་བལ་ཏེ་མདེ །

༢༢་ ི་མི་གནས་Lབས་གཞི་གནས་པ་Wེ་xོད་ཆགོ ་པའི་Fས་ཚོད་ཡང་ བཅའ་ིམས་འདི་གི་འོག་I་
བཅའ་ཡིག་དང་yིགས་གཞི་g་ནང་I་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དང་འིལ་དགོ།
༢a་ ི་མི་ག་ར་ འ]ལ་8གས་ཆགོ ་ཐམ་ ཡང་ན་ འ]ལ་ ོད་ཆགོ ་ཐམ་8་ནིའ་ི དོན་ལས་8་ཡིག་
Qལ་Lབས་2་ ཁོ་གིས་དོན་གཅོད་ག8ང་ཚབ་ ཡང་ན་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་I་ ི་མི་
གནས་Lབས་གཞི་གནས་པའི་ཐོབ་ལམ་ཡདོ ་པའི་བདེན་bངས་བཀལ་མ་gགས་gན་ ི་མི་
ནང་ ོད་པ་Wེ་བSི་འཇོག་འབད་དགོ།
༢༤་ ལས་bངས་'སི ་ ི་མི་གནས་Lབས་གཞི་གནས་པ་g་ག་ི Qལ་བའི་8་ཡིག་ ཆ་ཚང་W་ེ ཐོབ་པའི་
ཉིན་3ངས་བཅོ་་གི་ནང་འཁོད་ བཅའ་མི ས་འདི་གི་འོག་I་ བ ར་ཞབི ་འབད་ནི་དང་ངོས་
ལེན་འབད་ནའི ི་o་pོའི་རམི ་པ་བyིག་དགོ།
Kད་པར་ཅན་`་ི eགོ ས་6བ་ Kད་རགི ་དང་ འfལ་རགི ་མཁས་མཆོག་པ་g་I་ h་གཡོག་ག་ི འ]ལ་
8གས་ཆགོ ་ཐམ།
༢༥་ ི་མི་ཅིག་I་ h་གཡོག་ག་ི འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་Zོད་ནིའ་ི འོས་འབབ་ དེ་ཡང་
(ཀ)

ཚན་རིག་དང་རིག་Sལ་ ཤེས་རིག་དང་ཚངོ ་ལས་ ཡང་ན་ Sེད་རིགས་ད་ེ g་
I་ ཡ་མཚན་ཆ་ེ བའི་eོགས་6བ་འདི་ =ལ་ཡོངས་དང་ =ལ་ིའ་ི ནང་
གཏམ་Dན་3གས་Xན་རིང་གི་ཐོག་ལས་ ཐོབ་ཡོད་མ་ི དང་ མི་ངོམ་གི་6བ་
འRས་g་ དར་Kབ་ཆེ་བའི་ངོས་ལེན་`་ི ཡགི ་ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་I།

(ཁ)

=ལ་ཁབ་ནང་I་ ཡ་མཚན་ཅན་`ི་eགོ ས་6བ་འདི་ kན་མ@ད་བབ་པར་
འ]ལ་8གས་འབད་མི་I།
ཡང་ན་

(ག)

མི་ངོམ་ ཐབས་རིག་མཁས་པའི་h་འབད་མི་ Kད་རིག་པ་དང་ ཡང་ན་
ལས་མི་གཞན་`ིས་=ལ་ཁབ་I་ཕན་པ་Wམོ ་Wེ་ཐོགས་gགས་མ་ི I།
xོད་ནིའི་Fས་Xན།
(༡) མི་དེ་g་ =ལ་ཁབ་ནང་I་ Fས་Xན་རིང་ཤོས་ལོ་ང་ོ ག2མ་`ི་
རིང་I་ =ལ་ཁབ་ནང་I་xོད་དེ་h་འབད་ཆོག།

ལག་Sལ་ཅན་དང་ འfལ་རགི ས་'་ི ལས་ས་མ་ི I་ h་གཡོག་ག་ི འ]ལ་8གས་ཆགོ ་ཐམ།
༢༦་ ི་མི་ཅིག་I་ h་གཡོག་ག་ི འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་Zོད་ནིའ་ི འོས་འབབ་དེ་ཡང་
(ཀ)

ལག་Sལ་ཅན་དང་ འfལ་རིགས་'ི་ལས་མི་I།

(ཁ)

=ལ་ཁབ་I་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མ་ི I་ཨིན།
xོད་ནིའི་Fས་Xན།
(༡) མི་དེ་g་ Fས་Xན་རིང་ཤོས་ལོ་ང་ོ གཅིག་གི་རིང་I་ =ལ་ཁབ་
ནང་I་xོད་དེ་h་འབད་ཆགོ །

ལེ[་ ༦ པ།
འ]ལ་8གས་'་ི དནོ ་I་ དགོས་མཁོའ་ི རགི ས།
=ལ་ཁབ་ནང་I་Vདོ ་མ་ི g་I་དགོས་མཁོའ་ི རགི ས།
༢༧་ མི་ངོམ་གཅིག་གསི ་ འ]ལ་ ོད་འབད་བའི་Lབས་ ཡང་ན་ =ལ་ཁབ་ནང་I་Vདོ ་པའི་Lབས་
I་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་`སི ་ མཁོ་མངགས་འབད་མི་རགི ས་Zོད་དགོཔ་དེ་ཡང་
(ཀ)

ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་=ལ་ཡོངས་'་ི ལམ་ཡིག་ ཡང་ན་ ཁོ་རའི་ངོ་Yགས་དང་མ་ི
bངས་ངོས་འཛིན་འབད་gགས་པའི་ཡིག་ཆས་གཞན། དང་

(ཁ)

ཁོ་I་ =ལ་ཁབ་ནང་ འ]ལ་ ོད་འབད་ནིའི་གནང་བ་དགོས་Iགས་'ི་བདེན་
bངས་བཀལ་ནིའི་དནོ ་I་ མཁོ་ཆེ་བའི་གནས་gལ་་དང་ གལ་Hིད་ འ]ལ་
ོད་འབད་ནིའ་ི གནང་བ་དགོ་པ་ཅིན་ Fས་Xན་དང་གནས་ཚགི ་ག་ཅ་ི གི་ཐགོ ་
ལས་ འ]ལ་ ོད་འབད་ན་ི ཨིན་པའི་Lརོ །

༢༨་ འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་`ི་མ་ི bངས་g་I་ འ]ལ་8གས་ཆགོ ་ཐམ་དང་ འ]ལ་8གས་ཆོག་
ཐམ་མེན་པའི་མ་ི bངས་g་I་ འ]ལ་ ོད་ཆོག་ཐམ་`ིས་ འ]ལ་ ོད་ཉོགས་མེད་Kད་ཆོདཔ་
ཨིན། ཉོགས་མེད་འཆང་མི་ =ལ་ཁབ་ནང་འ]ལ་ ོད་འབད་ནིའི་འསོ ་འབབ་འདི་ ཡིག་ཆས་
དེ་g་གིས་བ་oདེ ་ཆོདཔ་ཨིན།
༢༩་ འ]ལ་ ོད་ཉོགས་མེད་8་མི་གཅིག་ 8་ཡགི ་Qལ་བའི་Lབས་ =ལ་ཁབ་'ི་ི་ཁར་xདོ ་དགོ།

a༠་ འ]ལ་ ོད་ཉོགས་མེད་'་ི 8་ཡགི ་འདི་ བཅའ་ིམས་'ི་དགོངས་དོན་དང་ འདི་གི་འགོ ་I་བཟོ་
,ེ་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་yིགས་གཞི་g་དང་འིལ་ཏ་ེ ངོས་ལེན་འབད་དགོ།
a༡་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་`ིས་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་g་ངེས་ཤསེ ་འ%ོངས་པ་ཅནི ་ འ]ལ་
ོད་ཉོགས་མེད་འདི་ ཆ་མེད་གཏང་ཆོག་པའི་འོས་འབབ་ཡོདཔ་ དེ་ཡང་
(ཀ)

ཉོགས་མེད་འདི་ ཧམ་ན་འབད་དེ་ཐབོ ་ཡདོ ་པའམ་ དངོས་ 2་ཟིན་པའི་བདེན་
པ་g་ W་གསང་འབད་ད་ེ ཐོབ་,་ེ ཡོད་པ་ ཡང་ན་

(ཁ)

ཉོགས་མེད་འཆང་མ་ི འདི་ =ལ་ཁབ་ནང་མ་བnགས་པར་བཞག་པ་ཅིན་ མི་
མང་གི་ཁ་ེ ཕན་དང་ =ལ་ཡོངས་{ང་ ོབས་I་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ།

a༢་ Fས་ཚོད་'་ི ཚད་འཛིན་དང་ གནས་ཚིག་གཞན་g་ བq་ལེན་འབད་ནིའི་ཐད་ འRེལ་ཡོད་མ་ི
ངོམ་འདི་I་Zོད་ད་ེ ཡོད་པའི་ཡིག་ཐོག་གསལ་བyགས་ཐོག་ ཡང་ན་ ི་མི་ནང་ དོ ་འགོ་
དཔོན་`ིས་ གནང་བ་6བ་,ེ་ཡོད་པའི་ མི་ངོམ་ཁ་ོ རའི་ལམ་ཡགི ་ནང་I་ གཞན་ཡང་ འ3ོ་
འ6ལ་འབད་ནིའི་ཡགི ་ཆས་ནང་I་ བཅའ་ིམས་འདིའི་བཅའ་ཡགི ་དང་ yིགས་གཞི་g་ནང་
འབད་ཆོག་པའི་ལམ་Iགས་དང་འིལ་ བq་ལེན་འབད་དགོ།
j་Lརོ ་པ་I་དགོས་མཁོའ་ི རགི ས།
aa་ མི་ངོམ་གཅིག་ =ལ་ཁབ་ནང་I་ j་Lོར་པ་འབད་ འ]ལ་ ོད་འབད་ནིའི་གནང་བ་8་མི་
འབད་བ་ཅིན་ གཤམ་གསལ་`ི་དགོས་མཁོ་g་མཐར་ ེལ་དགོཔ་ དེ་ཡང་

(ཀ)

འ]ལ་ ོད་འབད་མ་ི འདི་ ངེས་བདེན་འབད་རང་ ཚད་འཛིན་Fས་ཚོད་ནང་
འཁོད་I་ j་Lོར་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ཨནི ་པ་ དང་

(ཁ)

ཁོ་རང་གིས་lབ་མི་དང་འིལ་ཏ་ེ j་Lོར་འབད་ཚར་བའི་Fས་ཚོད་ཚངམ་ཅིག་
=ལ་ཁབ་ནང་ལས་ཐོན་འ`ོ་ནི་ཨིན་པ།

(ག)

=ལ་ཁབ་ནང་I་ h་གཡོག་འབད་ནིའི་བསམ་wོ་མདེ ་པ།

(ང)

=ལ་ཁབ་ནང་I་ k་དངོས་དང་ ལས་རགི ས་བཟོ་བའམ་ ཚོང་འRེལ་འཐབ་
ནིའི་བསམ་wོ་མེད་པ།

(ཅ)

lར་ལོག་,ེ་འ`ོ་ནིའི་ ཡང་ན་ ད་ལས་ཕར་`ི་འ6ལ་ ོད་ཟད་3ོན་g་
བདའ་:ན་པ།

༤་ h་གཡོག་བཀག་བxམས་ཡོད་མི་དང་འིལ་ཏེ་དང་ བཅའ་ིམས་'ི་འོག་I་འཁོད་དེ་ཡོད་མ་ི
དགོས་མཁོ་g་ཚངམ་Wེ་ཡོད་པར་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་`སི ་ངེས་ཤེས་འ%ོངས་པ་ཅིན་
མི་ངོམ་ཅགི ་ =ལ་ཁབ་ནང་I་ j་Lོར་པ་འབད་འ]ལ་ ོད་འབད་ནིའི་གནང་བ་8་མ་ི དེ་
Fས་ཚོད་ཉིན་3ངས་ད*་བ་gན་བnགས་ཆོག།
=ལ་ཁབ་གཞན་ཅགི ་I་ བkད་འ6ལ་འབད་དནོ ་ j་LོLརོ ་པ་W་ེ འ]ལ་ དོ ་འབད་མ།ི
a༥་ མི་ངོམ་གཅིག་ =ལ་ཁབ་གཞན་ཅིག་I་བkད་འ6ལ་འབད་ནིའ་ི j་བLོར་པ་ཅིག་ཨནི ་པ་ཅིན་
གཤམ་གསལ་`ི་དགོས་མཁོ་g་མཐར་ ེལ་དགོཔ་ དེ་ཡང་
(ཀ)

=ལ་ཁབ་གཞན་ཅགི ་I་ བkད་འ6ལ་འབད་མི་ཅིག་དང་

(ཁ)

=ལ་ཁབ་གཞན་ཅགི ་I་ དེ་འལ་ལས་ར་འ`ོ་gགས་པའི་ k་དལ་ཡོད་
པའམ་འ`ོ་ནི་ག་ི བསམ་wོ་ཡོད་མི།

(ག)

=ལ་ཁབ་གཞན་ཁར་ འ]ལ་ ོད་འབད་ནའི ི་གཏན་འཁེལ་སོང་བ།

(ང)

Fས་Xན་ U་ཚོད་བཞི་བ་ཞ་ེ བ=ད་'་ི ནང་འཁོད་I་ =ལ་ཁབ་ནང་ལས་
ཐོན་འ`ོ་gགས་མི་དང་བསམ་w་ོ ཡོད་མི།

lོབ་fགཔ་W་ེ འ]ལ་ དོ ་འབད་མ།ི
a༦་ མི་ངོམ་གཅིག་=ལ་ཁབ་ནང་I་ lོབ་fགཔ་Wེ་འ]ལ་ ོད་'ི་གནང་བ་8་མི་འདི་ གཤམ་
གསལ་`་ི དགོས་མཁོ་g་མཐར་ ེལ་དགོཔ་ དེ་ཡང
(ཀ)

ག8ང་ལས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ lོབ་རིག་གི་གnག་xེ་ནང་ lོབ་ོང་འབད་
ནིའི་ལས་རིམ་ནང་I་ལེན་ནི་འབད་ཐོན་པ་ཅིན་ དང་

(ཁ)

lོབ་ོང་འབད་ཚར་བའི་ལ་I་ =ལ་ཁབ་ནང་ལས་ཐོན་འ`ོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན།

(ག)

ཚོང་ལས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ན་ི དང་ ཡང་ན་ h་གཡོག་འབད་དེ་xོད་
ནིའི་བསམ་wོ་མེད་པ་ དང་

(ང)

h་གཡོག་འབད་མ་དགོ་པར་ ཡང་ན་ ཚོང་ལས་འཐབ་མ་དགོ་པར་ གཞན་
ཡང་མི་མང་ལས་མ་དལ་འཚོལ་མ་དགོ་པར་ lོབ་ོང་འབད་ནི་དང་xོད་
གནས་'ི་ཟད་3ོན་དང་ kན་ ོད་ཁངོ ་ར་གིས་འབད་gགས་པ་ཅིན།

༧་ མི་ངོམ་གཅིག་ =ལ་ཁབ་ནང་I་ lོབ་fགཔ་Wེ་འ]ལ་ ོད་འབད་ནིའི་གནང་བ་8་མི་འདི་
lོབ་ོང་འབད་ནིའི་Fས་Xན་དང་ ཟད་3ོན་གཏང་gགས་པ་I་རག་ལསཔ་ལས་ ངོས་ལེན་
འབད་བའི་Fས་ཚོད་རིང་བnག་དགོ།
a༨་ 8་ཡིག་Qལ་མ་ི འདི་I་ lོབ་fག་པའི་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་`་ི Fས་Xན་ཕར་འ`ངས་'ི་
གནང་བ་oིན་དགོ། དེ་ཡང་
(ཀ)

(ཁ)
(ག)
(ང)

(ཅ)

=ལ་ཁབ་ནང་ ཧེ་མ་བnགས་པའི་Lབས་2་ ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་lོབ་fག་གི་
འ]ལ་ ོད་ཉོགས་མེད་དང་ ཡང་ན་ བཅའ་ིམས་འདིའི་བཅའ་ཡིག་དང་
yིགས་གཞི་g་དང་འིལ་ཏེ་ ཆ་འཇོག་ཡདོ ་པའམ་ར་ེ ན་lོབ་fག་གི་ འ]ལ་
ོད་ཉོགས་མེད་ཡོད་མི་དང་
lོབ་fགཔ་འབད་འ]ལ་8གས་འབད་ནི་ག་ི དགོས་མཁོ་g་ཚངམ་W་ེ gད་ད་ེ ཡོད་
པ་ཅིན།
lོབ་ོང་ག་ི ལས་རིམ་ནང་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་བ་oེད་ཡོད་པཅིན།
lོབ་ོང་ག་ི ལས་རིམ་ འགོ་བnགས་ཏ་ེ ཡདོ ་མི་འདི་ནང་ kན་ཆད་མེད་པར་
འ`ོ་དོ་ཡོད་པའི་w་ོ བདེ་ག་ི བ་oེད་,ོན་gགས་པ་དང་ གཞན་ཡང་ཁ་ོ གིས་ཧེ་
མ་ལས་ མིང་ཐོ་བཀོད་ད་ེ ཡོད་པའི་ lོབ་ོང་གི་ལས་རིམ་སོ་སོ་ཅིག་ནང་
Fས་kན་འ`ོ་དོ་ཡོད་པའི་ར་bངས་,ོན་gགས་པ་ཅིན།
ཁོ་གིས་lབོ ་ོང་ལས་རིམ་འདི་ནང་6བ་འRས་ངལ་རང་ཏོག་ཏོ་འ`ོ་དོ་ཡོད་
པའི་བ་oེད་,ོན་gགས་པ་མ་ཚད་ འRེལ་ཡོད་'་ི ཆོས་kགས་Qལ་ན་ི དང་
མཐར་འKོལ་ཏེ་ཡདོ ་པ་ཅནི །

ལག་Sལ་`་ི ལས་གཡོག་འབད་འ]ལ་ དོ ་འབད་མ།ི
a༩་ མི་ངོམ་གཅིག་ =ལ་ཁབ་ནང་I་ h་གཡོག་འཚོལ་བར་ ཡང་ན་ h་གཡོག་ལནེ ་མི་འབད་
འོང་པ་ཅིན།
(ཀ)
(ཁ)
(ག)
(ང)
(ཅ)
(ཆ)
(ཇ)

ཆ་་འཇོག་ཡོད་པའི་h་གཡོག་གི་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་ ཡང་ན་ འRེལ་ཡོད་
Vན་ཁག་ལས་ h་གཡོག་འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་དགོ།
h་གཡོག་འབད་ཆགོ ་པའི་ ེས་ལོའི་ཚད་གཞི་དང་ན་མི་ཅིག་དགོ།
h་གཡོག་འབད་ཆགོ ་པའི་ཆོག་ཐམ་ནང་I་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་h་གཡོག་ འདི་
འབད་gགས་པའི་eགོ ས་6བ་ཡོད་མི་ཅིག་དགོ།
h་གཡོག་གི་འ]ལ་8གས་ཆགོ ་ཐམ་ ཡང་ན ལས་མ་ི ཆོག་ཐམ་ནང་I་བཀོད་
དེ་ཡོད་པའི་h་ངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ h་གཡོག་གཞན་ནང་འ]ལ་་ནིའི་
བསམ་wོ་མེད་མི་དགོ།
h་གཡོག་ཆོག་ཐམ་`་ི Fས་Xན་ོགསཔ་ཅགི ་ =ལ་ཁབ་ནང་ལས་ཐོན་ཏེ་འ`ོ་
ནི་ཨིན་མ་ི ཅིག་དགོ།
འRེལ་ཡོད་ལས་xེ་ཁག་ལས་ ངོ་ོར་འབད་དེ་ཡོད་མི་དང་འིལ་ཏ་ེ
ག:གས་ཁམས་དང་སེམས་ཁམས་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མ་ི ཅིག་ དགོ།
མི་bངས་ལག་Kེར་དང་ ཡང་ན་ ཆ་་འཇོག་ཡོད་པའི་ངོ་Yགས་'ི་ཡིག་ཆས་g་
ཡོད་མི་ཅགི ་དགོ།

༤༠་ དoེ་ཁག་འདི་གི་འགོ ་I་ མི་ངོམ་གཅིག་h་གཡོག་ནང་ འ]ལ་ནིའི་ དོན་ལས་=ལ་ཁབ་ནང་
འ]ལ་ ོད་འབད་བ་ཅིན་ Fས་Xན་རིང་ཤོས་ལོ་ང་ོ གཅིག་གི་རིང་ བnག་ཆོག།

ི་=ལ་
=ལ་ག8ངགི་ལས་ས་གཡོག་པ་W་ེ འ]ལ་ དོ ་འབད་མ།ི
༤༡་ མི་ངོམ་གཅིག་ ི་མི་ལས་གཡོག་པ་Wེ་ =ལ་ཁབ་ནང་འ]ལ་ ོད་འབད་ནི་I་གནང་བ་ oིན་
ནི་གི་ཐད།
(ཀ)

འ]ལ་ ོད་འབད་ནིའ་ི དོན་I་ ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་འ]ལ་ དོ ་ཉོགས་མེད་
ཡང་ན་ ི་མི་ལས་གཡོག་པའི་གནས་ཚད་རིམ་པ་ག་ི ངེས་ཤེས་འ%ོངསཔའི་
ཡིག་ཐོ་བ་oེད་,ོན་ནི་ཡོད་པ་ཅིན།

(ཁ)

h་གཡོག་གཞན་མ་འབད་བ་ཅིན།

(ག)

ཁོ་གི་ཡིག་ཚང་འདི་pོ་བxམ་པའི་ལ་ལས་ ཡང་ན་ ཁོ་གི་Fས་Xན་ཚང་པའི་
ལ་I་ =ལ་ཁབ་ནང་ལས་ཐོན་འ`ོ་ནི་ཨནི ་པ་ཅིན།

ིའ་ི =ལ་ཁབ་བ་མཁའ་འ6ལ་`་ི ས་,ངེ ་ལས་གཡོགཔ་འ@ས་མ་ི W་ེ འ]ལ་ དོ ་འབད་མ།ི
༤༢་ མི་ངོམ་གཅིག་ ིའི་=ལ་ཁབ་མཁའ་འ6ལ་`ི་ ས་,ེང་ལས་གཡོགཔ་འ@ས་མི་ཅགི ་Wེ་
=ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་ ོད་ འབད་ནིའ་ི གནང་བ་Zོད་ནིའི་ཐད།
(ཀ)

(ཁ)

=ལ་ཁབ་་ི ནང་གཉིས་I་འQར་འ6ལ་འབད་མི་ ིའི་=ལ་ཁབ་་'ི་མཁའ་
འ6ལ་ ལས་x་ེ ཁག་ཅགི ་གིས་=ལ་ཁབ་ནང་I་ =ལ་ིའ་ི གནམ་6་ཐང་གི་
འཛིན་ ོང་པ་ ཡང་ན་ འfལ་ལས་འཛིན་ ོང་པ་Wེ་ གནས་སརོ ་I་བཏང་
,ེ་ཡོད་པ་ཅིན།
འRེལ་ཡོད་'ི་མཁའ་འ6ལ་I་ ལས་གཡོག་ིལ་་འབད་ནི་གི་བསམ་w་ོ ཡོད་
པ་ཅིན།

(ག)

h་གཡོག་གཞན་མ་འབད་བ་ཅིན།

(ང)

འདིའི་3ངས་2་ འ]ལ་ ོད་འབད་ནིའི་ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་་ི མི་ནང་ ོད་'ི་
ཡིག་ཆས་ འཆང་མི་ཅིག་འབད་བ་ཅིན།

(ཅ)

ཁོ་གི་ཡིག་ཚང་འདི་pོ་བxམ་པའི་ལ་ལས་ ཡང་ན་ Fས་Xན་ཚང་པའི་ལ་
I་ =ལ་ཁབ་ནང་ལས་ཐོན་འ`ོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན།

=ལ་ཁབ་ནང་ ཚོང་ལས་གཞི་བnགས་དང་ ཚོང་འRེལ་འཐབ་ནའི ་ི དནོ ་I་ འ]ལ་ དོ ་འབད་མ།ི
༤a་ མི་ངོམ་གཅིག་=ལ་ཁབ་ནང་ ཚོང་ལས་གཞི་བnགས་འབད་ན་ི དང་ ཚོང་འRེལ་འཐབ་ནིའི་
དོན་I་ འ]ལ་ ོད་'ི་གནང་བ་Zོད་ན་ི ཨནི ་ དེ་འབདཝ་ད་
(ཀ)

ཁོ་གིས་ བཅའ་མི ས་འདི་གི་འགོ ་I་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའམ་ ཡང་ན་ =ལ་
ཁབ་'ི་མི ས་གཞན་g་གི་ནང་I་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་དགོས་མཁོ་g་མཐར་ ལེ ་
དགོཔ་དང་

(ཁ)

ཁོ་གིས་ འདིའི་3ངས་2་ འ]ལ་ ོད་འབད་ནིའི་ ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་ི་མ་ི
ནང་ ོད་'་ི ཡིག་ཆས་ འཆང་མ་ི ཅིག་དགོ།

(ག)

ཁོ་གིས་ གནས་Lབས་གང་ཡོད་'ི་Hིད་Aས་དང་ ིམས་g་དང་འིལ་ཏ་ེ
=ལ་ཁབ་ནང་I་ཚོང་ལས་གཞི་བnགས་འབད་ནི་I་ ག8ང་ལས་གནང་བ་ཐོབ་
,ེ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཐོག་བ་oེད་,ོན་ན་ི ཡདོ ་པ་།

(ང)

ཁོ་གིས་ ཁོ་རའི་རང་དབང་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ གཞན་དང་ཅགི ་ཁར་མཉམ་
Tབ་'ི་ཐོག་ལས་ ཚོང་བzར་འཐབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ h་གཡོག་འབད་དེ་oིན་
ནི་གི་ཚོང་ལས་ནང་ ཡང་ན་ ལས་x་ེ འདི་ཡར་ ེད་གཏང་ནི་དང་འཛིན་ ོང་
འཐབ་ནི་I་ དགོས་མཁོའ་ི Fས་Xན་རིང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་xོད་ནི་ཨིན་པ།

(ཅ)

=ལ་ཁབ་ནང་ ཁོ་རའི་ མ་S་བnགས་བཞག་ནི་དང་ h་གཡོག་གི་དགོས་
མཁོ་ཡོདཔ་ངསེ ་བདེན་ཨིན་མི་ཅིག་དགོ།

འ]ལ་ དོ ་འབད་ནའིིའ་ི ཐབོ ་དབང་ག་ི དགོ
དགོས་མཁོའ་ི རགི ས།
༤༤་ མི་ངོམ་ཅགི ་ འག་མི་ཨིན་ཟརེ ་lབ་,ེ་ཐནོ ་པ་ཅིན་ =ལ་ཁབ་ནང་I་xོད་ནི་ག་ི ཐོབ་དབང་
ཡོད་པའི་བདེན་bངས་ ེལ་ནིའི་དོན་I་གསལ་,ོན་འབད་དགོཔ་ དེ་ཡང་
(ཀ)

འག་པའི་མི་bངས་ལག་Kེར་ ཡང་ན་

(ཁ)

འག་གི་མི་སེར་ཨིན་ཟེར་བའི་འག་པའི་ལམ་ཡིག།

(ག)

ག8ང་གིས་ ཡང་ན་ ག8ང་གི་ང་ོ ཚབ་ཅགི ་གིས་ འག་གི་མི་སེར་ཨིན་ཟེར་
འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་ལག་Kེར་g་བཏོན་དགོ།

ལེ[་ ༧ པ།
ཐོ་བཀོད།
ཐོ་བཀོད།
༤༥་ མི་ངོམ་ག་ར་ བཅའ་མི ས་འདི་དང་ གཞན་ིམས་g་ ཡང་ན་ བཅའ་ིམས་འདིའི་བཅའ་
ཡིག་དང་yགི ས་གཞི་g་དང་འིལ་ཏེ་ རང་སོའི་ཐ་ོ བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་
འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་ ཡང་ན་ xོད་གནས་ཆོག་ཐམ་འདི་ Fས་ཚོད་ཡར་སེང་འབད་ནི་མེད།
༤༦་ =ལ་ཁབ་ནང་I་ཡོད་མ་ི བj་བཤལ་པ་g་མ་གཏོགས་གཞན་ི་མི་ག་ར་ ཉིན་3ངས་བ་ཐམ་
`ི་ནང་འཁོད་ ཉེ་འདབས་'་ི ིམས་{ང་འགག་པའི་ཡིག་ཚང་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་དང་
དེ་ལ་ཁ་oང་ར་ེ སོར་Lབས་2་ཡང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ་པའི་འགན་bར་ཕོགཔ་ཨིན།
༤༧་ =ལ་ཁབ་ནང་I་xོད་མ་ི བj་བཤལ་པ་g་མ་གཏོགས་ གཞན་ི་མ་ི ག་ར་གི་ཕམ་ ཡང་ན་
ིམས་མ@ན་བདག་འཛིན་པ་ག་ར་ ཉིན་3ངས་བ་ཐམ་`་ི ནང་འཁོད་ ཉེ་འདབས་'ི་ིམས་
{ང་འགག་པའི་ཡགི ་ཚང་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་ལ་ཁ་oང་རེ་སོར་Lབས་2་
ཡང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ་པའི་འགན་bར་ཕོགཔ་ཨིན།
ཐོ་བཀོད་o་pའོ ་ི རམི ་པ།
༤༨་ ི་མི་ནང་ ོད་ལས་bངས་'ིས་ ི་མི་g་I་ཐོ་བཀོད་Rིས་ཤོག་ར་ེ Zོད་དགོ། དེ་བ:མ་མའི་
Rིས་ཤོག་Zོད་མ་ི ནང་I་gད་དགོཔ་ དེ་ཡང་
(ཀ)

=ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་ ོད་འབད་བའི་^་ཚེས་དང་ས་pོ་དང་

(ཁ)
(ག)
(ང)
(ཅ)
(ཆ)
(ཇ)

འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་དང་ འ]ལ་ ོད་ཆོག་ཐམ་ ཡང་ན་ ལས་མིའི་ཆོག་
ཐམ་gའི་ཨང་3ངས་དང་Zོད་པའི་^་ཚསེ །
མི་ངོམ་འདི་ ལས་རིགས་ག་ཅ་ི ནང་I་བnགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ཡང་ན་
བnགས་ནི་ཨིན་པའི་བསམ་wོ་ཡོད་པ་ཅིན།
=ལ་ཁབ་ནང་I་ ག་འདེམ་ཅིག་xོད་ན་ི ཨནི ་པའི་Fས་ཚདོ །
xོད་གནས་དང་h་འབད་སའི་ས་pོ།
ིམས་{ང་འགག་པ་དང་ ཉེས་འགལ་ཡོད་པའི་ཐོ་གང་ཡོད།
བཀོད་=་དང་འིལ་བའི་ གནས་gལ་ཐེབས་གཞན་ག་ཅི་ར་ཡོད་Tང༌།

༤༩་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཐ་ོ g་ གསང་བའི་ཐགོ ་I་བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ ག8ང་གིས་
མིང་Yགས་འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་དང་ ཡང་ན་ ལས་bངས་g་I་ངམ་ཅིག་oིན་ཆོག།
༥༠་ མི་ངོམ་ རང་དང་གཞན་ག་ར་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅནི ་ གནས་gལ་གང་དགོས་
Qལ་དགོ།
༥༡་ འག་I་xོད་མ་ི ི་མ་ི ག་ར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཚར་བའི་ེས་2་ བཅའ་ིམས་འདིའ་ི བཅའ་
ཡིག་དང་ yིགས་གཞི་g་ནང་འཁོད་དེ་ཡདོ ་མི་དང་འིལ་ཏ་ེ ི་=ལ་ཐ་ོ བཀོད་'ི་ཤགོ ་oང་
ཅིག་Zོད་དགོ།

ཁ་oང་གནས་སརོ ་`་ི བq་བrལ།
༥༢་ བཅའ་ིམས་འདི་དང་ ིམས་གཞན་g་ ཡང་ན་ བཅའ་མི ས་འདིའི་བཅའ་ཡིག་དང་
yིགས་གཞི་g་དང་འིལ་ཏེ་ =ལ་ཁབ་ནང་I་ཐོ་བཀོད་ཡོད་མི་ ི་མི་ག་ར་གིས་ རང་སོའི་
ཁ་oང་སོར་བའི་ཉིམ་ལས་འགོ་བnགས་ཏ་ེ h་འབད་ནི་གི་ཉིན་3ངས་བ་ཐམ་`ི་ནང་འཁོད་
I་ དེ་jར་སོར་ཡོད་པའི་Lོར་ལས་ ི་མི་ནང་ ོད་ལས་bངས་I་ ཡིག་ཐོག་ཁར་བq་
བrལ་འབད་དགོ།
༥a་ ི་མི་ག་ར་ག་ི ཕམ་དང་ ཡང་ན་ ིམས་མ@ན་བདག་འཛིན་པ་g་I་ རང་སོའ་ི ཁ་oང་སོར་
བའི་Lོར་ལས་ བq་བrལ་འབད་དགོ་པའི་འགན་bར་ཕོགཔ་ཨིན།
ལེ[་ ༨ པ།

འ]ལ་མ་ཆགོ པ་དང་ འ]ལ་ དོ ་བཀག་ཆ།
བཀག་ཆ་འབད་
འབད་ནའི ་ི གནད་དནོ །
༥༤་ =ལ་ཁབ་ནང་འ]ལ་ ོད་ ཡང་ན་ འ]ལ་ ོད་འབད་ནིའི་གནང་བ་འoིན་ནིའ་ི བཀག་ཆ་
འབད་བཞག་དགོཔ་ དེ་ཡང་
(ཀ)

=ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་ ོད་8་མི་ མི་ངོམ་འདི་ ད་j་ོ ལོག་གཏང་ནའི ི་བཀོད་
=་ཡོད་པ་ ཡང་ན་

(ཁ)

མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་=ལ་ཡོངས་ལམ་ཡིག་ ཡང་ན་ ཁོ་རའི་
ངོ་Yགས་དང་མི་bངས་ ཡིད་ཆེས་'ི་བདེན་bངས་ ལེ ་gགས་པའི་ལམ་
འ6ལ་ཡིག་ཆས་གཞན་,ོན་མ་gགས་པ།

(ག)

མི་ངོམ་འདི་གིས་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་`ིས་8་བ་འབད་མི་ གནས་gལ་
དང་ཡིག་ཆས་ ཡིག་ཆས་'ི་འ%་ས་ ཡང་ན་ གསོ་བའི་Dན་8་Zོད་མ་
gགས་པ།

(ང)

མི་ངོམ་ཅགི ་གིས་ འ]ལ་ ོད་འབད་ནིའ་ི གནང་བ་དགོས་Iགས་ཡོད་མེད་ཐག་
བཅད་ནི་དང་ གལ་Hིད་oིན་དགོཔ་འབད་ཐོན་པ་ཅིན་ གནས་ཚད་ག་ཅིའི་ཐགོ ་
་I་གནང་བ་oིན་དགོཔ་ཨིན་ན་ འདི་གི་དནོ ་I་གནས་gལ་ཐེབས་རེ་དགོ་མི་
འདི་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་I་Zོད་མ་gགས་པ།

(ཅ)

ཧེ་མ་ག་ི འ]ལ་ ོད་དང་ xོད་ཆོག་པའི་གནང་བ་འདི་ གཡོ་zའི་ཐགོ ་ལས་
ལེན་ཡོད་པ།

(ཆ)

ག8ང་གིས་ མི་ངོམ་འདི་ =ལ་ཁབ་ལས་ིར་བཏོན་གཏང་དགོ་པའི་བཀའ་=་
ཁ་གསལ་Wེ་བཀོད་དེ་ཡོད་པ།

(ཇ)

ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་I་ཡོད་པའི་གནས་gལ་ནང་ འ]ལ་ ོད་བཀག་ཆ་
འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་`ི་བདེན་bངས་g་དང་འིལཝ་ད་ =ལ་ཁབ་ནང་
མ་བnགས་པར་བཞག་པ་ཅིན =ལ་ཡོངས་'ི་{ང་ ོབས་དང་ མི་མང་ག་ི ཁེ་
ཕན་I་འསོ ་མ@ན་ཡོད་པ།

༥༥་ ི་མི་གཅིག་ =ལ་ཁབ་ནང་འ]ལ་8གས་'ི་བཀག་ཆ་འབད་ནིའི་ཐད་ དེ་ནང་k་མཚན་དང་
ན་པའི་གནད་དོན་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ད་ེ འ]ལ་8གས་འབད་མ་ི མི་ངོམ་`སི =ལ་ཁབ་'ི་ི་
འRེལ་Hིད་Aས་I་ གནོད་པ་Wམོ ་W་ེ ར་བཀལ་ནི་ཨིན་པའི་གནས་bངས་ཐོན་པ་ཅནི །
༥༦་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་`ིས་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་g་ངེས་ཤསེ ་འ%ོངས་པ་ཅནི ་ ི་མི་
གཅིག་I་འ]ལ་ ོད་ཉོགས་མེད་འདི་ 5ོན་མ་ལས་འཆང་,ེ་ཡོད་Tང་ འ]ལ་ ོད་བཀག་ཆ་
འབད་ཆོགཔ་ དེ་ཡང་
(ཀ)

འ]ལ་ ོད་ཉོགས་མེད་འདི་ ཧམ་ན་`་ི ཐོག་ལས་ཐོབ་,་ེ ཡོད་པ་ ཡང་ན་

(ཁ)

དངོས་2་ཟིན་པའི་བདེན་Yགས་g་ མ་,ོན་པར་W་གསང་Wེ་བཞག་པ།

(ག)

གནས་,ངས་'ི་འར་བ་ལས་བYེན་ཏེ་ཨནི ་པ།

(ང)

མི་ངོམ་འདི་lར་ལོག་འ`ོ་gགས་པའི་eོགས་6བ་འདི་གསོ་བའི་གནད་ལས་
དང་ ཡང་ན་ ཉེས་ལས་'ི་ཐོ་བཀོད་I་བYེན་ཏེ་ བཀག་བxམ་ཡོདཔ་འབད་
ཐོན་པ།

(ཅ)

འ]ལ་ ོད་'ི་གནང་བ་ལེན་མི་མི་ངོམ་འདི་ ལོག་གཏང་ནིའི་བཀོད་=འི་དོན་
ཚན་ཅིག་ཨིན་པ།

(ཆ)

=ལ་ཡོངས་'ི་{ང་ ོབས་དང་ མི་མང་ཁེ་ཕན་`ི་མཐའ་དོན་I་ཨིན་པ།

༥༧་ མི་ངོམ་ཅགི ་ =ལ་ཁབ་ནང་I་Vོད་ཡོད་པ་དང་ ཡང་ན་ =ལ་ཁབ་'་ི ི་ཁར་xོད་ད་ེ འབད་
Tང་ འ]ལ་ ོད་'ི་གནང་བ་ ཆ་མེད་གཏང་དགོཔ་ དེ་ཡང་
(ཀ)
(ཁ)
(ག)

གནས་,ངས་'ི་འར་བ་ལས་བYེན་ཏེ་ ཆོག་ཐམ་oནི ་དགོ་པའི་གནང་བ་
Zོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ཆ་མེད་གཏང་དགོཔ་W་ེ ཨིན་པ་ ཡང་ན་
ཆོག་ཐམ་འདི་ གནས་gལ་ན་མ་oིན་པའི་ཐོག་ལས་དང་ ཡང་ན་ མི་ངོམ་
འདི་གིས་དངོས་2་ཟིན་པའི་བདེན་Yགས་g་ W་,ེ་བཞག་ཐོག་ལས་ཐོབ་པ།
མི་ངོམ་འདི་ གསོ་བའི་གནད་ལས་བYེན་ཏ་ེ ནང་ན་འ]ལ་མ་བག་པར་
བཞག་དགོཔ་Wེ་ཐོན་པ།

(ང)

ཆོག་ཐམ་`ི་གནང་བ་འདི་ ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་
ཐོན་ཏེ་ =ལ་ཁབ་ལས་རི ་བཏོན་གཏང་ནི་འདི་ མི་མང་གི་ཁེ་ཕན་I་འོས་
མ@ན་ཡོདཔ་Wེ་ཐོན་པ།

(ཅ)

ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་ཅགི ་གིས་8་བ་འབད་མི་དང་འིལ་ཏ་ེ མི་ངོམ་འདི་
གིས་གནས་gལ་ ཡིག་ཆས་དང་ ཡིག་ཆའི་འ%་བས་ ཡང་ན་ གསོ་བའི་
Dན་8་g་Zོད་མ་gགས་པ།

(ཆ) =ལ་ཡོངས་'ི་{ང་ ོབས་དང་ མི་མང་ཁེ་ཕན་`ི་མཐའ་དོན་I་ཨིན་པ།
༥༨་ ི་མི་གཅིག་ ག8ང་གིས་བཀོད་ད་ེ ཡོད་པའི་ས་གནས་ཁག་ལས་མིན་པར་ལོགས་ཅི་ཁ་ལས་
འཐོན་ཏེ་ =ལ་ཁབ་ནང་འ]ལ་ ོདའབད་མི་འདི་མི ས་འགལ་ཨིན།

༥༩་ ི་མི་གཅིག་ {ང་ ོབ་'ི་གནད་ལས་བYེན་ཏེ་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་མ་ཆོགཔ་ དེ་ཡང་
(ཀ)

o་བj་ནིའ་ི h་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏ་ེ འབད་མི་ཅགི ་ ཡང་ན་ གསང་བའི་
ཐོག་ལས་=ལ་ཁབ་མེདཔ་གཏང་ནིའ་ི h་o་འཐབ་མི་ཅགི ་ ཨིན་པ་ དང་

(ཁ)

ག8ང་གཞན་ག་འབད་Tང་ཅགི ་གིས་ དབང་བཙོང་གི་pོ་ལས་ =ལ་ཁབ་'ི་
འགལ་^ར་མགོ་མག་lོག་ོད་འཐབ་པ་ ཡང་ན་ གསང་བའི་ཐོག་ལས་
མེདཔ་གཏང་ན་ི I་ kད་བrལ་འབད་བ།

(ག)

%ག་ལ་དབང་བཙན་`ི་h་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་པ།

(ང)

=ལ་ཁབ་'ི་{ང་ ོབ་I་ ཉེན་ཁ་བཀལ་མི་ཅིག་འབད་བ་།

(ཅ)

=ལ་ཁབ་ནང་གི་མི་སེར་gའི་ཚེ་Hོག་དང་ཉནེ ་{ང་I་ གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་བ་
ོད་'ི་h་དང་o་བའི་རགི ས་g་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏ་ེ ཐོན་པ།

(ཆ)

གོང་གསལ་དོན་མཚམས་ (ཀ) (ཁ) ཡང་ན་ (ག) g་ནང་བཀོད་ད་ེ
ཡོད་པའི་h་དང་o་བའི་རགི ས་g་འབད་ད་ེ ཡོད་པའམ་ འབད་དེ་ཡོད་པ་ ཡང་
ན་ འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཚོགས་པའི་འ@ས་མི་ཅིག་འབད་བ།

༦༠་ ི་མི་གཅིག་=ལ་ཁབ་ནང་I་ འ]ལ་མ་ཆགོ ་པའི་གནད་དོན་ད་ེ ཡང་
(ཀ)

=ལ་ཁབ་'ི་ི་ཁར་ འ3ོ་བ་མི་I་གནོད་པའི་གནོད་འགེལ་h་དང་ ཡང་ན་
དམག་འCག་གི་ཉསེ ་ལས་Wེ་བSི་འཇོག་འབད་བའི་h་ངན་འབད་དེ་ འ3ོ་བ་མི་
དང་=ལ་འི ི་དབང་ཆ་བས་ཡོད་པ་དང༌། ཡང་ན་

(ཁ)

ི་=ལ་ ག8ང་ཅགི ་གི་ནང་ h་འབད་མི་ འགོ་དཔོན་མཐོ་ཤསོ ་ཅིག་ =ལ་
ག8ང་གི་འཆར་9ང་I་ %ག་བལ་དབང་བཙན་`་ི h་ངན་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགས་མ་ི ཅིག་ ཡང་ན་ གཏོགས་ཏེ་ཡོད་པ་ འ3ོ་བ་མ་ི ཡི་དབང་ཆ་I་གནོད་
པ་བཀལ་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ མི་རིགས་དམར་གསད་འབད་བ་ དམག་འCག་གི་
ཉེས་ལས་འབད་དེ་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ འ3ོ་བ་མི་I་གནོད་པའི་ཉེས་ལས་འབད་དེ་
ཡོད་པ།

༦༡་ ི་མི་གཅིག་ ཉེས་ལས་'ི་གནད་I་བYེན་ཏེ་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་མ་ཆོགཔ་ དེ་ཡང་
(ཀ)

=ལ་ཁབ་ནང་ འག་གི་ིམས་'ི་འོག་I་ ཉེས་ཆེན་h་གི་གནོད་འགེལ་
འབད་དེ་ ིམས་གཅོད་6བ་པ།

(ཁ)

=ལ་ཁབ་'ི་ི་ཁར་ གནོད་འགེལ་འབད་དེ་ ིམས་གཅོད་6བ་ཡོད་མི་ད་ེ
འག་གི་ིམས་'ི་འོག་I་ ཉེས་ཆེན་གནོད་འགེལ་Wེ་བSི་འཇོག་འབད་མི་
ཅིག་ཨིན་པ།

(ག)

=ལ་ཁབ་'ི་ི་ཁར་ h་o་འཐབ་མི་འདི་ ས་གནས་ད་ེ ཁར་གནོད་འགེལ་`་ི h་
Wེ་བSི་འཇོག་འབད་མི་དེ་ འག་གི་མི ས་'ི་འོག་I་ ཉེས་ཆེན་`ི་གནོད་
འགེལ་W་ེ བSི་འཇོག་འབད་མི་ཅིག་ཨིན་པ།

༦༢་ ི་མི་གཅིག་ ཚོགས་པ་བཟོ་,་ེ ཉེས་ལས་h་འབད་བའི་གནད་ལས་བYེན་ =ལ་ཁབ་ནང་I་
འ]ལ་མ་ཆོགཔ་ དེ་ཡང་

(ཀ)

འག་ི་ཚོགས་'ི་བཅའ་ིམས་ཅིག་གི་འགོ ་I་ ཉེས་ིམས་ཕོག་པའི་གནོད་
འགེལ་h་གི་3ངས་2་gད་པའི་ ཉེས་ལས་h་གི་འཆར་གཞི་བSམ་,ེ་ཡདོ ་
པའམ་ མི་3ངས་ཁ་ཤས་ཅིག་ ཁ་བxོམས་ཏེ་འབད་བའི་h་འདི་ འོ་མ@ད་
དེ་འབད་བག་ནི་ག་ི དོན་ལས་ ཚོགས་yགི ་གི་h་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་
ཡོད་པའི་ཚགོ ས་པ་ཅིག་ག་ི འ@ས་མི་ཨིན་པ་ ཡང་ན་

(ཁ)

=ལ་ཁབ་ཕན་gན་ ཉེས་ལས་h་འབད་མི་གི་གོ་བ་ལེན་ཐོག་I་ མི་དང་ོ་
ས་'ི་ཚངོ ་ལས་འཐབ་ན་ི དང་ ཡང་ན་ དལ་ཟོལ་འཐབ་ན་ི ལ་སོགས་པའི་
h་ངན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་འབད་མ་ི ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན།

༦a་ ི་མི་ཅིག་གསོ་བའི་གནད་ལས་བYེན་ཏེ་ ཁོ་གི་གསོ་བའི་གནས་,ངས་དང་འིལཝ་ད་ =ལ་
ཁབ་ནང་I་འ]ལ་མ་ཆགོ ་པའི་གནད་དོན་དེ་ཡང་
(ཀ)

མི་མང་ག་ི འཚོ་ཁམས་ཉེན་{ང་I་ ཉེན་ཁ་Aང་པ་ ཡང་ན་

(ཁ)

གསོ་བ་དང་ ཡང་ན་ མི་xེའི་གཞི་Yེན་ལས་རིགས་g་I་ གནོན་གས་eི་
%གས་Wེ་ར་Aང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཅིན།

༦༤་ ི་མི་གཅིག་ འཚོ་བ་ ེད་མ་gགས་པ་དང་ ཡང་ན་ འཚོ་བ་ ེད་ན་ི I་Z་ོ བ་མེད་པའི་ཁར་ ི་
མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་གཅིག་གི་སེམས་ཁར་I་ མི་xེའ་ི 3ོགས་རམ་མེན་པའི་གཞན་ཁོ་རང་
གཙོས་པའི་ཁོ་རའི་འཚོ་ ོང་དང་=བ་ ོར་འབད་ནིའི་བཅའ་yིགས་g་ ལངམ་Wེ་བབ་,ེ་
མེད་པའི་འཚོར་9ང་Aང་པ་ཅིན་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་མི་ཆོག།

༦༥་ ི་མི་གཅིག་ གོ་བq་་ི འར་Wེ་Zོད་དེ་ཐནོ ་པ་ཅིན་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་མ་ཆོགཔ་
དེ་ཡང་
(ཀ)

(ཁ)

བཅའ་ིམས་'ི་བདག་ ོང་འབད་ན་ི I་ ནོར་འCལ་8གས་ནི་དང་ ནོར་
འCལ་Aང་Hིད་པའི་འRེལ་ཡོད་གནད་དོན་`ི་Lོར་ལས་ དངོས་ག:གས་'་ི
བདེན་པ་g་ ཐད་ཁར་F་ ཡང་ན་ kད་rལ་ཐོག་མ་oིན་པར་བཞག་པ་
ཡང་ན་
5ོན་མ་འ]ལ་8གས་'་ི གནང་བ་ 3ོས་ཐག་བཅད་དེ་ཡོད་མ་ི འདི་ མཐའ་
མག་སོངམ་དང་ཆ་མེད་བཏང་,ེ་ཐོན་པ།

༦༦་ ི་མི་གཅིག་=ལ་ཁབ་ནང་I་ འ]ལ་མ་ཆགོ པ་དེ་ཡང་།
(ཀ)

ི་པའི་ཆོས་Iགས་ེལ་མི་ ཡང་ན་ =ལ་ཁབ་'ི་ཆོས་Iགས་I་དམའ་
འབེ ེབས་བ་མི་ཅིག་འབད་བ་ཅིན།

(ཁ)

མི་མང་ག་ི ཞི་བདེ་I་གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་ ཆོས་ཚོགས་འབད་བ་ དང་

(ག)

Hིད་དོན་དང་འRེལ་བའི་གཞན་ མ་བབ་པའི་h་o་འཐབ་པ་ཅིན།

༦༧་ ི་མི་ག་ར་འབད་Tང་ གནོད་འགེལ་`་ི h་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་པ་ གཏོགས་ཏེ་ཡདོ ་པ་
ཡང་ན་ =ལ་ཁབ་ནང་འ]ལ་ ོད་འབད་ད་ེ གནོད་འགེལ་`་ི h་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་
ཡང་ན་ ཆ་རོགས་འབད་ན་ི ངན་བrལ་འབད་ནི་ 3ོགས་རམ་འབད་ནི་ `ོས་བLོར་བSམ་
ནི་ ཡང་ན་ ཁ་འཆམ་,་ེ གནོད་འགེལ་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་8གས་
འབད་མི་ཆགོ །

༦༨་ ི་མི་ག་ར་ ི་མི་གནས་Lབས་གཞི་གནས་པའི་གནས་ཚད་རིམ་པ་ཐོབ་པའི་ལ་ བཅའ་
ིམས་ ཡང་ན་ བཅའ་ཡིག་དང་yིགས་གཞི་g་གི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་བའི་h་འབད་དེ་
ཐོན་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་འདི་=ལ་ཁབ་'ི་་ི ཁར་ ལོ་ངོ་་ག་ི རིང་འོ་མ@ད་དེ་xོད་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་=ལ་ཁབ་ནང་I་lར་ལགོ ་འ]ལ་ ོད་དང་ ི་མི་ནང་ ོད་'ི་ཆགོ ་ཐམ་མ་
oིན་པར་བཀག་ཆ་འབད་དགོ།
འ]ལ་ནའི ་ི འསོ ་འབབ་མདེ ་པའི་Dན་8།
༦༩་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་ཅགི ་གི་བསམ་འཆར་I་ =ལ་ཁབ་ནང་I་ཡོད་མི་ མི་ངོམ་གཅིག་
xོད་བག་ན་ི གི་འསོ ་འབབ་མེདཔ་Wེ་མཐོང་པ་ཅིན་ ཁོ་གིས་མནོ་བའི་བསམ་འཆར་འདི་I་
བདེན་bངས་གསལ་ནིའི་དོན་ལས་ འRེལ་ཡོད་བདེན་Yགས་དང་k་མཚན་g་བཀོད་པའི་Dན་
8་བཟོ་,་ེ ི་མི་ནང་ དོ ་ལས་bངས་I་Qལ་དགོ།
༧༠་ ལས་bངས་'ིས་འབད་Tང་ ཆ་གནས་འབད་gགས་པའི་Dན་8་ཅགི ་མཐོང་,ེ་ཐོན་པ་ཅིན་
ལས་bངས་'ིས་ ཉེན་{ང་གི་དལ་བnག་བག་པའམ་ ཁ་ཚིག་བཀོད་ད་ེ ཡོད་མ་ི g་I་
གནས་བག་ནིའི་དོན་ལས་ འགན་ལེན་བཞག་བག་ནི་དང་ མི་ངོམ་འདི་བཏོན་གཏང་ནི་
སོགས་'་ི ཐོ་དང་Dན་8་བཞག་དགོ།

ལེ[་ ༩ པ།
ལམ་ཡགི ་དང་འ]ལ་8གས་ཆགོ ་ཐམ།
ལམ་ཡགི །
༧༡་ =ལ་ཁབ་ནང་I་j་Lོར་འབད་བ་འོང་མི་ ི་མི་ག་ར་ ིམས་'ི་ཁ་@ག་ལས་ས་ོ སོ་W་ེ བཀོད་དེ་
ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ རང་སོའི་=ལ་ཁབ་ནང་ལས་Zོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཆ་འཇོག་ཅན་`་ི
ལམ་ཡིག་འབག་དགོ།
༧༢་ ལམ་ཡིག་འདི་ཡང་ =ལ་ཁབ་ནང་ལས་ཐནོ ་ཏེ་འ`ོ་ནིའི་Fས་ཚོད་ལས་ ང་ཤསོ ་^་ངོ་ག་གི་
རིང་ཆ་འཇོག་ཡོད་མི་ཅིག་དགོ།
འ]ལ་8གས་ཆགོ ་ཐམ།
༧a་ ག8ང་གི་ཁ་@ག་ལས་ ཡངས་ཆག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ =ལ་ཁབ་gའི་མི་bངས་g་མ་གཏོགས་
ི་མི་གཞན་1མས་རིགས་ =ལ་ཁབ་ནང་I་j་བLོར་འབད་བ་འོང་ནིའི་ར་ེ བ་ཡོད་མི་g་ རང་
སོའི་=ལ་ཁབ་ལས་མ་འོང་པའི་5ོན་ལས་རང་འག་པའི་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་ལནེ ་དགོ།
༧༤་ འག་པའི་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་འདི་ ི་མི་ནང་ ོད་ལས་bངས་དང་་ི =ལ་I་ཡདོ ་པའི་
འག་ག8ང་ r་ཚབ་ཡགི ་ཚང་ ཡང་ན་ དོན་གཅོད་ཡགི ་ཚང་g་གིས་Zོད་དགོ།
འ]ལ་8གས་ཆགོ ་ཐམ་8་ན་ི I་དགོས་མཁོའ་ི རགི ས།
༧༥་ འ]ལ་་8གས་ཆགོ ་ཐམ་8་མ་ི དེ་གསི ་8་ཡགི ་Qལ་Lབས་ 8་ཡིག་ནང་I་གཤམ་གསལ་`ི་དོན་
ཚན་g་བཀོད་དགོཔ་ དེ་ཡང་

(ཀ)
(ཁ)
(ག)

འོང་དགོ་པའི་གནད་དནོ ་ དང་
xོད་ནི་ག་ི Fས་Xན།
=ལ་ཁབ་'ི་ི་ཁར་གཞི་ཆགས་ཏེ་xོད་པའི་ར་bངས་'ིས་གཙོས་པའི་གཞན་
j་Lོར་འབད་ཚར་བའི་ལ་I་ ི་ཁར་lར་ལོག་འ`ོ་ནི་I་ ཐེ་ཚོམ་མེད་
པའི་གནད་དོན་གལ་ཅན་g་བཀོད་དགོ།

འ]ལ་8གས་ཆགོ ་ཐམ་`་ི དoེ་ཁག།ག།
༧༦་ འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་`ི་དoེ་ཁག་དེ་ཡང་།
(ཀ) ི་འRེལ་Hིད་ ོང་གི་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་ དང་
(ཁ) ག8ང་འRེལ་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ།
(ག) ིར་བཏང་ ཡང་ན་ j་Lོར་`་ི འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ།
(ང) རིན་མེད་,ངོ ་པ་ག་ི འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་g་ཨིན།
༧༧་ ི་འRེལ་Hིད་ ོང་གི་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་Zོད་ན་ི དེ་ཡང་།
(ཀ)

ག8ང་དོན་ ཡང་ན་ pེར་དོན་ ཐོག་I་oོན་མི་ Hིད་ ོང་གི་འ@ས་མ་ི
=ལཔོ་དང་ ཨ་ཞེ་ Hིད་འཛིན་དང་ Hིད་wོན་g་ དང་

(ཁ)

ི་=ལ་ཁབ་'ི་ ི་འRེལ་Hིད་ ོང་ལས་དནོ ་ནང་གི་འ@ས་མི་དང་ ཕན་gན་
འ3ོ་འ6ལ་འབད་མི་ ཡང་ན་ ག8ང་དོན་I་oོན་མི་ དོན་གཅོད་འགོ་དཔོན་
g།

(ག)

Vན་=ས་ག8ང་ཚགོ ས་'་ི Vན་=ས་g་དང་ག8ང་དོན་I་oོན་མི་ ི་=ལ་
ག8ང་གི་འགོ་དཔོན་g།

(ང)
(ཅ)

=ལ་ཁབ་ནང་I་ འདེམས་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ི་འRེལ་Hིད་ ོང་ཡིག་
ཚང་ནང་ག་ི འ@ས་མི་g།
འཛམ་uིང་ི་ཚགོ ས་དང་ གཞན་=ལ་འི ི་ལས་xེ་ཁག་g་ནང་I་ ག་h་
གནང་མི་འགོ་དཔོན་g་I་ ཕན་gན་འ3ོ་འ6ལ་འབད་Lབས་ ི་འRེལ་Hིད་
ོང་`ི་ལམ་ཡགི ་འབག་མི་g།

(ཆ)

གོང་གསལ་མི་ངམོ ་g་དང་གཅིག་ཁར་འངོ ་མི་ བཟའ་^་དང་བཟའ་ཚན་g།

༧༨་ ག8ང་འRེལ་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་Zོད་ནི་དེ་ཡང་།
(ཀ)

r་འཁོར་`ི་མ`ོནམ་g་I་ དང་

(ཁ)

ི་=ལ་ག8ང་ཚབ་ ངལ་གསོ་དང་བj་བཤལ་I་oོན་མ་ི g་I།

(ག)

ི་=ལ་ག8ང་ག་ི འགོ་དཔོན་ ག8ང་དོན་I་oོན་མ་ི ཡང་ན་ ག8ང་གི་
མ`ོནམ་W་ེ oོན་མི་g།

(ང)

ག8ང་གིས་ིན་བདག་མཛད་ཐོག་I་ 3ོས་བན་དང་ཞལ་འཛོམས་ 3ོས་
བར་ཞལ་འཛོམས་དང་ མཁས་མཆོག་གི་ཞལ་འཛོམས་ནང་I་oོན་མ་ི ི་མ་ི
g།

(ཅ)

འག་ག8ང་གི་དོན་ལས་h་འབད་མི་ འཛམ་uིང་ི་ཚོགས་'ི་ངོ་ཚབ་ལས་xེ་
དང་ ལས་རིག་མཁས་མཆོགཔ་ ཁོང་gའི་བཟའ་^་དང་ཨ་ལོ་g།

༧༩་ ིར་བཏང་ ཡང་ན་ j་་Lོར་`ི་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་Zོད་ནི་ད་ེ ཡང་།
(ཀ)
(ཁ)
(ག)
(ང)
(ཅ)
(ཆ)

བj་བཤལ་པ་g།
ི་=ལ་ག8ང་ཚབ་'ི་འགོ་དཔོན་ ངལ་གསོ་ ཡང་ན་ བj་བཤལ་འབད་བ་
འོང་མི་g།
འཛམ་uིང་ི་ཚགོ ས་'་ི ངོ་ཚབ་ལས་xེ་g་དང་ཡིག་ཚང་g་ནང་h་འབད་མ་ི g་
གིས་གཙོས་པའི་འག་=ལ་ཁབ་ནང་I་ h་འབད་མི་ི་མི་g་གི་ ཉེ་ཚན་
ཡང་ན་ མ`ོནམ་g་I།
pེར་xེ་ཐགོ ་j་Lོར་འོང་མི་དང་ lོབ་fགཔ་ ཚོང་པ་དང་ གནས་gལ་བ་
ལེན་འབད་མི་g།
=ལ་ཁབ་ཕན་gན་གཉིས་'ི་བར་ན་དང་ =ལ་ཁབ་ཕལ་ཆེར་`ི་བར་ན་བཟོ་,ེ་
ཡོད་པའི་ལས་འ*ལ་g་དང་འRེལ་བའི་ pེར་xེའི་3ོས་བན་པ་g་དང་
ཡང་ན་ མཁས་མཆོག་པ་g།
ཚོང་xེ་དང་ལས་xེ་ དཔལ་འoོར་`ི་h་གཡོག་g་ནང་ འfལ་ལས་པ་དང་ཁ་
འབག་གི་h་འབད་མི་ འfལ་རགི ་མཁས་མཆོག་པ་དང་ བཀོད་Kབ་འགོ་
དཔོན་Wེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཡང་ན་ བLོས་བཞག་འབད་དེ་ཡདོ ་པའི་
eོགས་6བ་དང་ན་པའམ་ ཤེས་ཚད་དང་ན་པའི་ལས་རིགས་མཁས་མཆོག་
པ་g་དང་མི་ངོམ་g།

(ཇ)

གཞན་ཡང་ ི་འRེལ་དང་ག8ང་འRེལ་ ཡང་ན་ རིན་མེད་,ོང་པ་གི་འ]ལ་
8གས་ཆོག་ཐམ་འོག་I་མ་gད་མི་g།

འ]ལ་8གས་ཆགོ ་ཐམ་`་ི དoེ་བ།
༨༠་ ལན་3ངས་ཅིག་ག་ི འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་ཟེར་མི་འདི་ འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་`ི་Fས་ཚོད་
ཡོད་དེ་འབད་Tང་ j་Lོར་འོང་མ་ི འདི་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་ ོད་ཚར་གཅིག་འབད་ཆོག་
མི་I་གོ།
༨༡་ ལན་3ངས་གཉིས་'ི་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་ཟེར་མ་ི འདི་ འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་དང་ ལམ་
ཡིག་g་ ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་j་Lོར་འངོ ་མི་འདི་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་ ོད་ཚར་གཉིས་
འབད་ཆོག་མི་I་གོ།
༨༢་ ལན་3ངས་ག2མ་`ི་འ]ལ་8གས་ཆགོ ་ཐམ་ཟེར་མ་ི འདི་ འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་དང་ ལམ་
ཡིག་g་ ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་j་Lོར་འངོ ་མི་འདི་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་ ོད་ཚར་ག2མ་
འབད་ཆོག་མི་I་གོ།
༨a་ ལན་3ངས་མང་རབས་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་ཟེར་མི་འདི་ འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་དང་
ལམ་ཡིག་g་ ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་j་Lོར་འངོ ་མི་འདི་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་ ོད་ལན་3ངས་
མང་རབས་འབད་ཆོག་མི་I་གོ།

འ]ལ་8གས་ཆགོ ་ཐམ་`་ི Fས་Xན།
༨༤་ འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་`ི་Fས་Xན་འདི་ ནང་ན་འོང་དགོ་པའི་གནད་དོན་དང་འིལ་དགོཔ་
ཨིན། ི་འRེལ་Hིད་ ོང་པ་དང་ག8ང་འRེལ་ ཡང་ན་ རིན་མེད་,ོང་པ་གི་འ]ལ་8གས་
ཆོག་ཐམ་`ི་Fས་Xན་ ཉིན་3ངས་ད*་བ་ཐམ་པ་དང་ ིར་བཏང་གི་འ]ལ་8གས་ཆོག་
ཐམ་`ི་རགི ས་g་ མཐོ་ཤོས་ཉིན་3ངས་2མ་འི་རིང་I་ འ]ལ་ ོད་འབད་སའི་ས་གནས་
ཁར་ལས་Zོད་དགོ།
༨༥་ =ལ་ཁབ་ནང་I་ h་གཡོག་འབད་མི་ ི་མི་gའི་འ]ལ་8གས་ཆགོ ་ཐམ་ཐད་ཁར་ =ལ་ཁབ་
ནང་I་ འདེམས་བཀོད་འབད་བའི་Fས་ཚདོ ་དང་འིལ་ཏེ་Zོད་དགོ།
༨༦་ བj་བཤལ་པ་I་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་འདི་ མཐོ་ཤོས་ར་ ཉིན་3ངས་ད*་འི་རངི ་I་Zོད་
དགོ།
༨༧་ lོབ་fག་g་I་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་`ི་ Fས་Xན་འདི་ lོབ་ོང་འབད་ན་ི གི་Fས་Xན་དང་
ཡང་ན་ ལོ་ངོ་་gན་ ག་ང་མ་ི འདི་ག་ི ཐོག་I་oིན་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ ག8ང་ག་ི ཁ་@ག་
ལས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་གnག་ལག་lབོ ་ཁང་ཅིག་ལས་ lོབ་fགཔ་འདི་ བnགས་ནི་ཨིན་
པའི་ཡི་*་yིང་yིང་ཡོད་མི་*་ གཞིརབཞག་,ེ་oིན་དགོ།
༨༨་ བkད་འ6ལ་པ་I་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་འདི་ Fས་Xན་མཐོ་ཤོས་ར་ U་ཚོད་བཞི་བ་ཞེ་
བ=ད་'ི་རིང་ oིན་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་བkད་འ6ལ་འབད་མ་ི ངོ་མ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལན་3ངས་
གཅིག་གི་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་oིན་དགོ།

༨༩་ ཚོང་འRེལ་འཐབ་མ་ི I་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་འདི་ ལན་3ངས་མང་རབས་'ི་འ]ལ་8གས་
ཆོག་ཐམ་ ལོ་ངོ་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ དེ་ལས་Vག་པའི་རིང་I་Zོད་དགོ།
འ]ལ་8གས་ཆགོ ་ཐམ་`་ི Fས་Xན་ཕར་འ`ངས།
༩༠་ འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་`ི་Fས་Xན་ཕར་འ`ངས་འབད་ནིའི་ཐད་ མི་ངོམ་འདི་ན་ཚ་ཕོག་པ་
ཅིན་ དམིགས་བསལ་`ི་གནད་དོན་ཐོག་ ཐེངས་རེ་I་Fས་Xན་རིང་ཤོས་ཉིན་3ངས་བཅོ་་
gན་འབད་ཆགོ །
༩༡་ ི་མི་ག་ར་ བཅའ་ིམས་འདི་གི་ ལེ[་ ༧ པ་དང་འིལ་ཏེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ད་ེ མེད་པ་ཅིན་
Fས་Xན་ཕར་འ`ངས་འབད་ནི་མ་ི ཐོབ།
ངོས་ལནེ ་འབད་ནའིིའ་ི རམི ་པ།
༩༢་ བཅའ་ིམས་དང་འིལ་Zོད་ནི་ཡདོ ་པའི་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་g་ འRེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་
པ་I་ 8་ཡིག་Qལ་མི་འགོ་རིམ་དང་འིལ་ཏེ་Zོད་དགོ།
༩a་ ི་མི་g་I་ འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་ ཡང་ན་ འ]ལ་ ོད་ཆོག་ཐམ་g་Zོདཔ་དང་ འRེལ་
ཡོད་དབང་འཛིན་པ་གིས་ དེ་g་Zོད་ནི་དང་འRེལ་བའི་wོ་གཏད་gགས་པའི་བ་oེད་ཐོག་I་
Zོད་དགོ།
༩༤་ འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་ ཡང་ན་ འ]ལ་ ོད་ཆོག་ཐམ་འདི་ འRེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་པའི་
སེམས་ཁར་ བཅའ་ིམས་དང་འིལ་ མི་འདི་I་ ཐོབ་པའི་འོས་འབབ་འFག་མནོ་བའི་wོ་
མ་བདེ་gན་Zོད་མི་ཆོག།

འ]ལ་8གས་ ཡང་ན་ འ]ལ་ དོ ་བཀག་ཆ།
༩༥་ 8་བ་Qལ་མི་འདི་གིས་ འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་ ཡང་ན་ འ]ལ་ ོད་ཆོག་ཐམ་ཡོད་པ་ཙམ་
`ིས་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་ ོད་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་མེདཔ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ། ི་མི་ནང་
ོད་དབང་འཛིན་པ་གིས་ བཅའ་མི ས་འདི་དང་འིལ་ཏེ་ འ]ལ་8གས་ ཡང་ན་ འ]ལ་
ོད་འབད་ན་ི འདི་བཀག་ཆ་འབད་ཆོག།
འ]ལ་8གས་ཆགོ ་ཐམ་`་ི u་ཡནོ །
༩༦་ འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་`ི་u་ཡོན་ཐད་ Fས་མཚམས་ཐོག་ བཅའ་ིམས་འདིའི་བཅའ་ཡིག་
དང་yིགས་གཞི་g་དང་འིལ་ཏ་ེ བ ར་གསོ་འབད་དགོ།
ལེ[་ ༡༠ པ།
ཞིབ་དvད་ གནས་Lབས་བཀག་ཆ་ ཆ་མདེ ་དང་ Sིས་མདེ །
ཞིབ་དvད།
༩༧་ མི་ངོམ་ཅགི ་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་ ོད་ ཡང་ན་ xོད་ནིའ་ི གནང་བའིཐོག་I་ Vོད་དེ་ཡོད་
Tང་ ཁོ་=ལ་ཁབ་ནང་I་མ་Vདོ ་པའི་ ཧེ་མ་ལས་གནང་བ་ Zོད་ད་ེ ཡོད་པ་ཅིན་ ི་མི་ནང་ ོད་
འགོ་དཔོན་གཅིག་གསི ་བYག་དvད་འབད་དགོ།

༩༨་ འ]ལ་8གས་'་ི 8་བ་Qལ་མ་ི ི་མི་ག་ར་ ཡང་ན་ འ]ལ་ ོད་འབད་མི་ ཡང་ན་ ལོག་
འ]ལ་ ོད་འབད་མ་ི ཡང་ན་ =ལ་ཁབ་བkད་དེ་འ`ོ་མི་g་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་ཅིག་
གིས་ཞིབ་དvད་འབད་དགོ།
༩༩་ འ]ལ་8གས་'་ི 8་བ་འབད་མ་ི གཅིག་གིས་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་`ིས་ %ི་བ་འབད་མི་
འདི་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་8གས་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་དང་ རེ་དོན་ Fས་Xན་ག་
འདེམ་ཅིག་གི་རིང་xོད་ན་ི ཨིན་ནའི་ རེ་འདོད་ཡོད་པའི་གནས་gལ་རིགས་བཤད་དགོ།
༡༠༠་ =ལ་ཁབ་ནང་ ིམས་འགལ་`་ི ི་མི་ནང་ ོད་པ་དང་ གནང་བ་མེད་པའི་་ི མི་ལས་མི་g་
ིར་བཏོན་ནིའ་ི དོན་I་ མི་དམངས་འཛོམས་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ uོ་ར་ཞིབ་དvད་འབད་
ཆོགཔ་མ་ཚད་ Fས་kན་ xོད་Kིམ་དང་ ཚོང་ལས་འཐབ་ས་ pེར་དང་ག8ང་འRེལ་`ི་ས་
ཁོངས་g་ནང་I་ ཞིབ་དvད་འབད་དགོ།
=ལ་ཁབ་ནང་འ]ལ་ དོ ་གནང་བ་ག་ི གནས་Lབས་བཀག་ཆ།
༡༠༡་ བYག་ཞིབ་འབད་བའི་Lབས་2་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་`སི ་ =ལ་ཁབ་ནང་I་མ་བnགས་
པར་བཞག་ནིའི་k་མཚན་ན་པའི་གནད་དནོ ་ཐོན་པ་ཅནི ་ བYག་ཞིབ་འབད་མ་ཚར་gན་
=ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་ ོད་འབད་ནིའི་གནང་བ་oིན་ན་ི དེ་གནས་Lབས་བཀག་ཆ་འབད་དེ་
བཞག་ཆོག།

ཆ་མདེ ་གཏང་ན།ི
༡༠༢་ ལས་bངས་'ིས་བཀའ་=་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་`སི ་ རང་
དབང་ཐོག་ལས་ འ]ལ་ དོ ་དང་ xོད་ནི་གི་གནང་བ་ཆ་མེད་གཏང་མི་ཆོག།
Sིས་མདེ ་གཏང་ན།ི
༡༠a་ Vན་ཁག་གསི ་ Fས་ནམ་ར་འབད་Tང་ k་མཚན་ན་པ་དང་ ཚད་ང་ག་ི k་ནེ ་I་Yེན་ཏེ་
ལས་bངས་'ིས་གནང་བ་6བ་མི་8་ཡིག་འདི་ Sིས་མེད་གཏང་ཆོག།
༡༠༤་ ལས་bངས་'ིས་ Fས་ནམ་ར་འབད་Tང་ k་མཚན་ན་པ་དང་ ཚད་ང་གི་k་ནེ ་I་Yེན་
ཏེ་ Iང་ོགས་་ི མི་ནང་ ོད་ཡགི ་ཚང་g་གིས་ གནང་བ་6བ་མི་8་ཡིག་འདི་ Sིས་མེད་
གཏང་ཆོག།
༡༠༥་ Sིས་མེད་གཏང་ནི་འདི་ དེ་བ:མ་མའི་8་ཡིག་གནང་བ་6བ་,ེ་ཡོད་པའི་^་ཚེས་ལས་ འགོ་
བnགས་ཏེ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ་དང་ ཨིན་Tང་དེ་བ:མ་མའི་Sིས་མེད་བཏང་མི་འདི་ མི་
ངོམ་དེ་གིས་མཐའ་མག་ཁ་oང་I་ Sིས་མེད་'ི་གསལ་བyགས་ཡིག་ཐོག་I་མ་གཏང་gན་ཆ་
འཇོག་མེདཔ་ཨིན།
ར་bངས་བཀལ་ནའི ་ི འགན་bར།
༡༠༦་ མི་ངོམ་གཅིག་གསི ་ འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་ ཡང་ན་ འ]ལ་ ོད་ཆོག་ཐམ་`་ི དོན་I་8་ཡགི ་
Qལ་Lབས་ ཁོ་གིས་དེ་བ:མ་མའི་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་ ཡང་ན་ ི་མི་ནང་ དོ ་'ི་ཆོག་
ཐམ་ཐོབ་ན་ི འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ ར་bངས་བཀལ་ནི་གི་འགན་bར་འདི་ཁོ་རང་I་ཕགོ པ་ཨིན།

ལེ[་ ༡༡ པ།
ིར་བཏོན་དང་ད་ོ དམ།མ།
ིར་བཏོན་ན་ ཡང་ན་ ལོག་གཏང་ན།ི
༡༠༧་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་`ིས་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འོང་མི་ མི་ངོམ་ཅིག་ བཅའ་མི ས་'ི་
དགོངས་དོན་དང་འིལཝ་དང་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་མ་ཆོགཔ་འབད་ཐོན་པ་ཅིན་ =ལ་
ཁབ་'ི་མི ས་གཞན་g་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་8་ནིའི་ག་ོ Lབས་དང་བ ར་
ཞིབ་འབད་Iགས་མེད་པར་ =ལ་ཁབ་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་ནའི ི་བཀོད་=་oིན་དགོ།
༡༠༨་ མི་ངོམ་ཅགི ་ ིར་བཏོན་ ཡང་ན་ ལོག་གཏང་དགོཔ་ དེ་ཡང་
(ཀ) =ལ་ཁབ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་འ]ལ་pོ་བkད་ད་ེ འ]ལ་ ོད་མ་འབད་བ་
ཅིན། ཡང་ན་
(ཁ) ིམས་འགལ་`་ི ཐོག་ལས་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་xོད་འབད་དེ་མཐོང་པ་
ཅིན།
༡༠༩་ མི་ངོམ་གཅིག་ =ལ་ཁབ་ནང་I་ ིམས་འགལ་`་ི ཐོག་ལས་Vོདཔ་ད་ ཡང་ན་ འ]ལ་ ོད་
འབད་མི་ད་ེ གནམ་6་དང་ མ་འཁོར་གང་Tང་འདི་ནང་ འ]ལ་སའི་=ལ་ཁབ་འདི་ཁར་
བཏོན་གཏང་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ =ལ་ཁབ་ནང་I་ འ]ལ་ ོད་མ་འབད་བའི་5ོན་མ་ལས་
མཐའ་མག་=ལ་ཁབ་ནང་ལོག་གཏང་དགོ།

༡༡༠་ ས་གནས་ཞིབ་དvད་འབད་བའི་Lབས་2་ ིམས་འགལ་`ི་ི་མི་ནང་ ོད་པ་ ཡང་ན་ གནང་
བ་མེད་པའི་ི་མ་ི ལས་གཡོག་པ་ཅིག་མཐོང་པ་ཅིན་ བཅའ་ིམས་འདི་དང་ འདིའི་བཅའ་ཡིག་
དང་yིགས་གཞི་g་དང་འིལ་ཏེ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་བའི་ལ་I་=ལ་ཁབ་ནང་ལས་ལགོ ་གཏང་
དགོ།
༡༡༡་ ི་མི་ིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ =ལ་ཁབ་ནང་I་ནང་འའ%ེན་འབད་མི་ ེལ་འ%ེན་`་ི ཇོ་
བདག་ ེལ་འ%ེན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་མི་ངོམ་ག་ར་འབད་Tང་ ི་མི་འདི་ =ལ་ཁབ་ནང་
ལས་ལོག་གཏང་ན་ི གི་ ེལ་འ%ེན་ཟད་3ནོ ་དང་ གཞན་དེ་བན་`་ི ཟད་3ོན་g་ མི་ངོམ་ད་ེ
g་I་ཕགོ པ་ཨིན།
ིར་བཏོན་o་pའོ ་ི རམི ་པ།
༡༡༢་ མི་ངོམ་གཅིག་ འ]ལ་ ོད་འབད་མ་བག་པར་བཞག་ནི་ ཡང་ན་ ལོག་གཏང་ནའི ི་Lོར་ལས་
3ོས་ཐག་བཅད་ནིའ་ི ཐད་ དབང་ཚད་Zོད་དེ་ཡོད་པའི་དབང་འཛིན་པ་གཅིག་གསི ་ འགོ་འ%ེན་
འཐབ་ཐོག་I་ཉེས་བཤེར་འབད་དགོ།
༡༡a་ མི་ངོམ་ཁ་ོ ར་I་ར་ བq་བrལ་ཅིག་ལག་ཐོག་Zོད་དགོཔ་དང་ གལ་Hིད་ དེ་Wེ་Zོད་མ་
gགསཔ་འ%ཝཅིག་འབད་བ་ ཅིན མི་ངོམ་འདི་I་ ཐི[་Yགས་འཁོད་པའི་འ3ེམས་ཡིག་ཐོག་
ལས བq་བrལ་འདི་ ེལ་གཏང་དགོ། དེ་Wེ་འབད་Tང་ མི་ངོམ་འདི་འRེལ་གག་འབད་མ་
gགས་པ་ཅིན་ བq་བrལ་`ི་འ%་བས་འདི་Zོད་ནིའ་ི ཐད།
(ཀ)

བཟའ་ཚང་ནང་མི་ན་ཤོས་ཅིག་I། ཡང་ན་

(ཁ)

དེ་བpང་ མི་ངོམ་འདི་དང་ཅིག་ཁར་xོད་མི་ཅིག་I།

༡༡༤་ བq་བrལ་ནང་I་gད་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ)
(ཁ)
(ག)

མི་ངོམ་འདི་གི་མངི ་དང་ཁ་oང་ དང་
ཉེས་འ]གས་'ི་དoེ་བ་དང་ིམས་ལས་འགལ་བའི་དནོ ་ཚན།
མི་ངོམ་འདི་གིས་ ཁོ་རའི་མནོ་དོན་འདི་བདེན་bངས་བཀལ་gགས་པའི་བ་
oེད་ ག་ཅི་ར་ཡོད་Tང་,ོན་དགོ།

o་pའོ ་ི རམི ་པའི་ལམ་Iགས།
༡༡༥་ o་pོའི་རམི ་པའི་ལམ་Iགས་ག་ར་ འག་གི་ཞི་Sོད་དང་ཉསེ ་Sོད་'ི་o་བའི་གནད་དོ ་དང་
འིལ་ཏེ་ལག་ལནེ ་འཐབ་དགོ།
ཁས་wངས་
ངས་ཐགོ ་ལས་ ིར་ཐནོ ་འ`ོ་ན།ི
༡༡༦་ =ལ་ཁབ་ནང་I་ ིམས་འགལ་`ི་ཐགོ ་ལས་xོད་ད་ེ ཡོད་མ་ི གཅིག་ ག8ང་ལས་ ིར་བཏོན་
འབད་ནི་ག་ི ཚབ་I་ རང་གིས་ཟད་3ོན་གཏང་ཐོག་I་ཐོན་ཏ་ེ འ`ོ་མི་I་ངསེ ་ཤསེ ་ཡོདན་
ིམས་བཤེར་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཁས་wངས་ཐོག་ལས་ཟད་འ3ོ་གཏང་,ེ་འ`ོ་ན་ི I་བཀག་ཆ་
མི་འབད།
༡༡༧་ ཁས་wངས་ཐོག་ལས་ཐོན་ཏ་ེ འ`ོ་ནི་I་ གནང་བ་གནང་ནི་ཐད།
(ཀ)
(ཁ)

མི་ངོམ་འདི་གིས་ཉསེ ་འགེལ་`་ི h་ ག་ཅི་ནང་I་ཡང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏ་ེ
མེདཔ་Wེ་ཐོན་པ་ཅིན།
མི་ངོམ་འདི་གིས་ག་I་ཡང་ དལ་ན་ Zོད་ནི་མེད་པ་ཅིན།

(ག)
(ང)
(ཅ)

མི་ངོམ་འདི་=ལ་ཁབ་ནང་ལས་ཐོན་འ`ོ་ནི་I་ ཟད་འ3ོ་ལངམ་Wེ་ཡོད་པའི་
བ་oེད་གསལ་ཏོག་ཏོ་བཏོན་ནི་ དང་
=ལ་ཁབ་ནང་ལས་ཐོན་འ`ོ་ནི་གི་བསམ་wོ་ཡོད་པ་ཅིན།
Sོད་གཞིའི་རིགས་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་ཅིན།

༡༡༨་ བཅའ་ིམས་'ི་འགོ ་I་ ཁས་wངས་ཐགོ ་ལས་ཐོན་འ`ོ་ན་ི གི་གནང་བ་oིན་ནི་འདི་ ཉིན་
3ངས་བཅོ་་ལས་Vག་,ེ་མེད།
༡༡༩་ ཁས་wངས་ཐོག་ལས་ཐོན་འ`ོ་ན་ི I་ གནང་བ་6བ་,ེ་ཡོད་པའི་མ་ི ངོམ་འདི་གིས་ Fས་ཚོད་
བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དང་འིལ་ཏེ་ འ`ོ་ནི་ཟརེ ་བའི་ཁས་ལེན་འགན་འཛིན་ཅིག་བཟོ་དགོ།
དོ་དམ།མ།
༡༢༠་ ི་མི་ནང་ ོད་ལས་bངས་'ིས་ མི་ངོམ་ཅགི ་ ི་མི་ནང་ ོད་'ི་ད་ོ དམ་འགོ ་ I་ མཐོ་ཤོས་
བFན་ག་ཅགི ་གི་རིང་ བཞག་ཆོགཔ་ཨིན། གལ་Hིད་ བFན་ག་ཅིག་ལས་བལ་སོང་པ་
ཅིན་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་`སི ་ འག་གི་ཞ་ི Sོད་དང་ཉསེ ་Sོད་'ི་o་བའི་གནད་ོད་'ི་
དགོངས་དོན་g་དང་འིལ་དགོ།
༡༢༡་ ལས་bངས་'ིས་ ི་མི་གཅིག་ བདེན་bངས་ཅན་`་ི བདེན་པ་ I་གཞིར་བཞག་,ེ་ དོ་དམ་
འོག་I་བཞག་ཆགོ པ་ དེ་ཡང
(ཀ)

=ལ་ཁབ་ནང་I་ འ]ལ་ ོད་འབད་མ་ཆགོ ་པའི་མ་ི གཅིག་འབད་བ་ཅིན།

(ཁ)

=ལ་ཁབ་ནང་I་ ིམས་འགལ་`ི་ཐགོ ་ལས་འ]ལ་ ོད་འབད་དེ་ ིམས་
འགལ་`་ི ཐོག་ལས་xོད་མི་ཅགི ་འབད་བ་ཅནི །།

(ག)

ཆ་འཇོག་མེད་པའི་ལས་མི་ཆོག་ཐམ་དང་ ི་མི་ནང་ ོད་'་ི ཡིག་ཆས་མེད་པར་
ིམས་འགལ་`་ི ཐོག་ལས་h་འབད་བའམ་ ཚོང་ལས་འཐབ་,ེ་xོད་མི་ཅིག་
འབད་བ་ཅིན།

(ང)

ིར་བཏོན་གཏང་ནིའི་བཀོད་=་ཐོབ་པའི་ལ་I་ འ`ོ་མ་བབ་པར་xོད་མི་
གཅིག་འབད་བ་ཅིན།

༡༢༢་ ི་མི་གཅིག་ དོ་དམ་འོག་I་བཞག་དགོ་པའི་གནད་དོན་དེ་ཡང་།
(ཀ)

བYག་དvད་འབད་ནིའི་དོན་I།

(ཁ)

ལོག་གཏང་ནིའི་ དoེ་བ་དvད་ནིའ་ི དོན་I།

(ག)

ིན་བདག་དང་ཉེ་ཚན་ ཡང་ན་ h་གཡོག་oིན་མི་དང་=བ་མི་དེ་g་ འ%ི་
དvད་འབད་ནིའ་ི དོན་I་མ་འོང་gན།

(ང)

ིན་བདག་དང་ཉེ་ཚན་ ཡང་ན་ h་གཡོག་oིན་མི་ ཡང་ན་ =བ་མི་གིས་
ཉེས་ཆད་Zོད་བག་ནི་གི་དནོ ་I་ཨིན།

ལེ[་ ༡༢ པ།
གནོད་འགེལ་དང་
དང་ ཉེས་མི ས།
༡༢a་ འག་གི་ཉསེ ་འགེལ་ིམས་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ི་མི་ནང་ ོད་དང་འRེལ་བའི་
གནོད་འགེལ་h་ཅགི ་འབད་དེ་ཐོན་པ་ཅིན་ ཉེས་འགེལ་ིམས་དེབ་དང་འིལ་ཏེ་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ།
༡༢༤་ ི་མི་ ཡང་ན་ ཁོ་གི་ཕམ་དང་ ིམས་མ@ན་བདག་འཛིན་འབད་མི་ ག་ར་ བཅའ་ིམས་
གི་ལེ[་ ༧ པ་དང་འིལ་ཏེ་ Fས་ཚོད་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ནང་འཁོད་I་ ཐོ་བཀོད་འབད་མ་
gགས་པ་དང་ ཡང་ན་ མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན་F་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་བཞག་པ་ཅིན་
ིམས་འགལ་`་ི ཉེས་ཆད་ཕོག།
༡༢༥་ མི་ངོམ་ཅགི ་གིས་
(ཀ)

ཤེས་བཞིན་F་ དོན་མེད་'་ི pོ་ལས་ ིམས་མ@ན་`ི་ལས་འགན་འབད་མི་ི་
མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་I་ོལ་བགོག་འབད་བ་ ཡང་ན་

(ཁ)

ཤེས་བཞིན་F་ མ*་Lོར་བབ་ན་ི I་དམིགས་ཏེ་ ི་མི་ནང་ ོད་དབང་འཛིན་
པ་I་གནས་gལ་ན་མ་oིན་པ་ཅིན་ ཉེས་པ་ཡངས་་Mིན་དགོ།

༡༢༦་ མི་ངོམ་ཅགི ་གིས་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་ ོད་འབད་བའམ་ འ]ལ་ ོད་ལེན་ནི་ ཡང་ན་
xོད་ནི་g་ངོ་ན་ ཡང་ན་ གཡོ་z་མ*་Lརོ ་`ི་ཐོག་ལས་གོ་བq་Zོད་པ་ ཡང་ན་ དངོས་ཆས་
g་W་གསང་འབད་བ་ ཡང་ན་ ཆ་མཇོག་མེད་པའི་་ི མི་ནང་ ོད་'་ི ཡིག་ཆས་g་མཁོ་བ་
འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་པ་ཡངས་་Mིན་དགོཔ་མ་ཚད་ མི་འདི་ལོག་གཏང་དགོ།
༡༢༧་ མི་ངོམ་ཅགི ་གིས་
(ཀ)

ི་མི་ཅིག་ =ལ་ཁབ་ནང་I་xོད་མ་ཆོག་མ་ི ཨིནམ་ཤེས་བཞིན་F་u་ཁར་ལེན་
པའམ་ h་གཡོག་ནང་བnགས་པ་ ཡང་ན་

(ཁ)

བཅའ་ིམས་གི་དགོས་མཁོ་I་ མ་གནས་པར་ི་མ་ི ཅིག་u་ཁར་ལེན་པའམ་
h་གཡོག་ནང་བnགས་པ་ཅིན།

(ག)

ི་མི་ ཅགི ་ ཤེས་བཞིན་ ཆ་འཇོག་མེད་པའི་ལམ་འ6ལ་ཡིག་ཆས་ཐོག་=ལ་
ཁབ་ནང་ལས་ཐོན་འ`ོ་ན་ི དང་ ཡང་ན་ འ]ལ་ ོདའབད་ནི་I་3ོགས་རམ་
དང་ ངན་བrལ་འབད་བ་ ཡང་ན་ རོགས་རམ་འབད་དེ་ཐནོ ་པ་ཅནི །
=ལ་ཁབ་ནང་ལས་ིམས་འགལ་ཐོག་ཐནོ ་འ`ོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ འ]ལ་ ོད་
འབད་ནིའི་་ི མི་ཅགི ་I་ ཤེས་བཞིན་p་ོ ལས་ ཡིག་ཆས་ན་མ་བཟོ་,ེ་
3ོགས་རམ་དང་ ངན་བrལ་འབད་བ་ ཡང་ན་ རོགས་རམ་དང་ ཐབས་
ཤེས་གཞན་,ོན་པ་ཅིན།

(ང)

(ཅ)

འ]ལ་མ་ཆོག་པའི་མི་ངམོ ་ཅིག་ བཞག་པ་ཅིན་ དoེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉེས་ཆེན་
Mིན་དགོ།

༡༢༨་ མི་ངོམ་ཅགི ་གིས་
(ཀ) ཁེ་ཕན་ ཡང་ན གནད་དོན་གཞན་ག་ི དོན་I་ གོ་བq་ི་འར་Zོད་དེ་ ཡང་
ན་ ཁོ་རང་ཡང་ =ལ་ཁབ་'ི་མི་bངས་ཨནི ་པའི་ག་ོ བq་ི་འར་Zོད་དེ་
འབད་བ་ ཡང་ན་
(ཁ)

=ལ་ཁབ་ནང་འ]ལ་8གས་འབད་ནིའི་དོན་I་ གཡོ་zའི་ཐགོ ་ལས་ ཡང་ན་
དངོས་ག:གས་'ི་བདེན་པ་g་མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན་ གོ་བq་ི་འར་W་ེ
Zོད་དེ་ འ]ལ་8གས་ཆགོ ་ཐམ་ ཡང་ན་ གཞན་ི་མི་ནང་ ོད་'་ི ཡིག་ཆས་
མཁོ་བ་འབད་བ་ཅནི །

(ག)

=ལ་ཁབ་ནང་ གནང་བ་མེད་པའི་ཐགོ ་ལས་xོད་མ་ི ཅིག་ W་གསང་འབད་དེ་
བཞག་པ་ཅནི ་ ཉེས་་Mིན་དགོ།

༡༢༩་ མི་ངོམ་ཅགི ་ འ]ལ་ ོད་འབད་ནའི ི་འོས་འབབས་བYག་ཞིབ་འབད་བའི་མཐའ་མ་ འ]ལ་
8གས་འབད་མ་ཆགོ ་པའི་ ི་མི་ཅིག་ =ལ་ཁབ་ནང་ན་ ནང་འ%ེན་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་་Mིན་
དགོ།།
༡a༠་ མི་ངོམ་ཅགི ་གིས་མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན་`ི་pོ་ལས་གནས་མ་བབ་པ་དང་ ཡང་ན་ ཉན་མ་
བབ་པ་
(ཀ) ཁོ་རང་འ3ོ་འ6ལ་འབད་ན་ི I་ ཡིད་ཆེས་'ི་pོ་ལས་ Fས་ཐོག་8་ཡིག་ ཡང་ན་
ིར་ཐོན་འ`ོ་ནིའི་དོན་I་ དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆས་g་ མ་Zོད་པར་བཞག་པ་
ཡང་ན་

(ཁ) དབང་འཛིན་ཅགི ་གིས་ ིར་བཏོན་གཏང་ནི་འི་བཀོད་=་དང་འིལ་ཏེ་ ིར་
བཏོན་ནིའི་དོན་I་ Fས་ཚོད་ཁར་དང་ ས་pོ་ནང་I་ འོང་མ་བབ་་འབད་བ་
ཅིན་ ཉེས་་Mིན་དགོ།
༡a༡་ མི་ངོམ་ཅགི ་གིས་
(ཀ) ཤེས་བཞིན་F་ =ལ་ཁབ་ནང་ ི་མི་ཅགི ་ ངོས་འཛིན་འབད་ད་ེ ཡོད་པའི་འ]ལ་
pོ་ ཡང་ན་ ས་གནས་ལས་བkད་དེ་མིན་པར་ ཐབས་ཤེས་ཐོག་ ས་གནས་
གཞན་ཅིག་ལས་ འKིད་དེ་འོང་པ་དང་ ཡང་ན་ འKིད་འོང་ནིའི་བSི་བབ་པ་
ཡང་ན་
(ཁ)

ི་མི་ཅིག་ =ལ་ཁབ་ནང་ིམས་འགལ་ཐགོ ་ལས་འ]ལ་ ོད་འབད་བ་ ཡང་
ན་ xོད་དེ་ཡོད་པའི་བདེན་པ་ མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན་ 9ང་མེད་བར་ཏེ་
བཞག་པ་ ཡང་ན་ ིམས་འགལ་དེའི་ཐགོ ་I་ དེ་བ:མ་མའི་མ་ི ཅིག་ =ལ་
ཁབ་ནང་འཁོད་I་ ཕན་gན་ ེལ་འ%ེན་ ཡང་ན་ གཞན་ག་ཅི་p་ོ ལས་འབད་
Tང་ ཕར་gར་ ལེ ་ཏེ་ཐོན་པ་ཅནི ། ཡང་ན་

(ག)

ི་མི་ཅགི ་ =ལ་ཁབ་ནང་ འ]ལ་8གས་འབད་ནི ཡང་ན་ xོད་ནིའི་དོན་I་
ག8ང་འRེལ་གནང་བ་མ་ཐབོ ་པའི་བདེན་པ་ མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན་ 9ང་
མེད་བར་ཏ་ེ =ལ་ཁབ་ནང་ཐབས་ཤེས་གང་Tང་ག་ི ཐོག་ལས་འKིད་འོང་པ་
ཅིན་ དoེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉེས་ཆེན་Mིན་དགོ།

༡a༢་ མི་ངོམ་ཅགི ་གིས་ ི་མི་ནང་ ོད་ཡིག་ཆས་g་ ལོག་ོད་འབད་ནིའི་དབང་འཛིན་མེདཔ་
ཨིནམ་ཤསེ ་བཞིན་F་ ིར་བཏོན་ན་ི ཡང་ན་ ོན་8གས་བབ་པ་ མེདཔ་གཏང་བ་
གཡིབ་བཞག་པ་ ཐོ་བཀོད་ན་མ་བཟོ་བ་ ཡང་ན་ ན་མའི་ཐོག་ལས་ཡིག་ཐོ་སོར་བཅོས་
འབད་བ་ ཡང་ན་ ི་མི་ནང་ ོད་ཡིག་ཚང་གི་ཐོ་ཡིག་ཨནི ་པའི་ཡིག་ཆས་g་ བཅོས་ཁ་བབ་
པ་ཅིན་ མི་ངོམ་འདི་I་ དoེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉེས་ཆེན་Mིན་དགོ།
༡aa་ མི་ངོམ་ཅགི ་གིས་
(ཀ) ཁོ་I་དབང་ཚད་Zོད་དེ་མེད་Tང་ དབང་ཚད་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་ཅིག་ག་ི དབང་
ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་,ེ་ ི་མི་ནང་ ོད་ཡགི ་ཆས་ བཟོ་བ་དང་Rིས་བ2བ་
འབད་བ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་དང་bངས་དག་བཟོ་བ་ ཡང་ན་ Zོད་པ་སོགས་
འབད་བ་ ཡང་ན་
(ཁ) ིམས་མ@ན་དབང་འཛིན་པ་ཅིག་I་ ིམས་དvད་འབད་བའི་Lབས་2་
བ་oེད་W་ེ ,ོན་ན་ི I་དམིགས་ཏ་ེ གནས་,ངས་མེད་མི་འདི་ཡོདཔ་བཟོ་བ་
ཡིག་ཆ་ ཡང་ན་ ཐོ་ཡིག་ ག་ཅི་ནང་འབད་Tང་མི་བདེན་པའི་ཐོ་བཀོད་འབད་
བ་ ཡང་ན་ ངག་བོད་ན་མ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་རིགས་བཟོ་བ་ཅིན་ དoེ་
རིམ་ག2མ་པའི་ཉསེ ་ཆེན་Mིན་དགོ།
༡a༤་ ིམས་འFན་ཞིག་གིས་ མི་ངོམ་ཅིག་ k་ེན་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་I་བYེན་ཏ་ེ བཅའ་ིམས་ག་ི
འོག་I་ ཉེས་ིམས་ཕོག་ཡོདཔ་འདི་ ཕར་འQལ་བབ་,་ེ གཏང་ནའི ི་བཀའ་=་གནང་ཆོག།
དེ་ཡང་ མི་ངོམ་འདི་གཏང་ནི་I་ k་མཚན་དང་ན་་པའི་ k་ེན་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཡོད་མེད་
གཏན་ཏན་བཟོ་ནི་I་ིམས་འFན་`ིས་ དེ་བ:མ་མའི་གནད་དོན་g་I་བYག་ཞིབ་འབད་ནིའི་
ཐད།

(ཀ)

མི་ངོམ་`་ི ེས་ལོ་དང་འཚོ་ཁམས་ དོ་དམ་འོག་I་བཞག་པའི་Fས་Xན་
ཡང་ན་

(ཁ)

མི་ངོམ་འདི་གཏང་པ་ཅིན་ =ལ་ཁབ་'ི་{ང་ ོབ་དང་ མི་མང་གི་ ིད་ཉམས་
ཡང་ན་ ཉེན་{ང་I་ གནོད་པ་གང་ཡོད།

(ག)

མི་ངོམ་འདི་གིས་ ལོག་གཏང་དགོ་པའི་o་ོད་འདི་ lར་ཡང་འགོ་བnགས་མི་
བnགས་ ཡང་ན་ དེ་བ:མ་མའི་h་ཅིག་འབད་མི་འབད།

(ང)

མི་ངོམ་འདི་=ལ་ཁབ་ནང་ལས་ གང་མ`ོགས་ཐོན་འ`ོ་ནི་I་ དེ་བ:མ་མའི་
མི་ངོམ་དང་ིར་བཏོན་འབད་སའི་=ལ་ཁབ་'ི་ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ =ལ་ཁབ་g་
གིས་?ས་གས་,ོན་མ་ི ,ོན།

(ཅ)

མི་ངོམ་འདི་ིར་བཏོན་འབད་དགོ་པའི་=ལ་ཁབ་ ཡང་ན་ =ལ་ཁབ་གང་Tང་
g་ནང་ལས་ ག8ང་གིས་ལམ་ཡིག་ ཡང་ན་ གཞན་འ3ོ་འ6ལ་འབད་ནིའི་
ཡིག་ཆས་ ཡང་ན་ ིར་བཏོན་གཏང་ནིའི་མ@ན་ེན་g་ མ་ཐོབ་པའི་གནད་
དོན།

ཉེས་ཆད།
༡a༥་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་དང་ ཉེས་ཆད་'་ི Kད་པར་Lོར་ལས་ བཅའ་མི ས་'་ི བཅའ་ཡིག་ནང་
བཀོད་དགོ།

ལེ[་ ༡a པ།
9་ཚགོ ས་ས་དགོངས་དོན།
=ལ་ཁབ་ནང་ག་ི ལས་x་ེ ཁག་g་དང་ མི་ངམོ ་g་ག་ི འགན་bར།
༡a༦་ བཟའ་ཁང་ག་ི ཇོ་བདག་དང་ j་བཤལ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཁ་འབག་གི་h་འབད་མི་ ི་མི་
ལས་གཡོག་བཀོལ་མི་ གཞན་མི་ངོམ་ག་ར་འབད་Tང་ བཅའ་ིམས་གི་དགོངས་དོན་དང་
འིལ་ཏེ་ལག་ལནེ ་འཐབ་དགོ།
༡a༧་ བཟའ་ཁང་ནང་I་xདོ ་མི་དང་ རང་སོའི་ལས་xེ་ཁག་བkད་དེ་འོང་མི་ རང་དང་གཅིག་ཁར་h་
འབད་མི་ ཡང་ན་ ཚོང་h་འཐབ་མིའི་ ི་མི་g་གི་ཐོ་བཟོ་,་ེ བཞག་ནའི ི་འགན་bར་འདི་
ལས་གཡོག་oིན་མི་དང་ ཡང་ན་ འཛིན་ ོང་འཐབ་མི་ག་ར་I ཕོགཔ་ཨིན། དེ་Wེ་བཟོ་,ེ་
ཡོད་མི་ཐ་ོ བཀོད་འདི་ ི་མི་ནང་ ོད་འགོ་དཔོན་ཅིག་གསི ་བj་དགོ་པ་ཅིན་,ནོ ་དགོཔ་དང་
ཡང་ན་ དེ་g་འལ་འལ་ཞིབ་དvད་འབད་འོང༌།
ི་མའི ་ི འགན་bར་དང་ཐབོ ་དབང་།
༡a༨་ ི་མི་ཅིག་ བཅའ་ིམས་འདིའི་བཅའ་ཡགི ་དང་yིགས་གཞི་ནང་བཀོད་དེ་ཡདོ ་མི་གནས་ཚིག་
g་དང་འིལ་དགོ།
༡a༩་ ི་མི་ཅིག་ =ལ་ཁབ་'་ི ིམས་I་གནས་དགོཔ་དང་ མི་xེ་གི་ལམ་Hོལ་དང་5ར་Hོལ་ལམ་
Iགས་g་གཙོས་པའི་=ལ་ཁབ་'ི་ཆསོ ་Iགས་I་ བSི་མཐོང་འབད་དགོ།
༡༤༠་ ི་མི་ཅིག་ =ལ་ཁབ་'་ི ིམས་'ིས་ ཉེན་{ང་འབད་ནིའ་ི ཐོབ་དབང་ཡོད།

གནས་gལ་kན་ ངོ ༌།
༡༤༡་ ལས་bངས་'ིས་ =ལ་ཁབ་ནང་I་ཡདོ ་མི་ ི་མི་ནང་ ོད་པ་དང་་ི མི་གནས་Lབས་གཞི་
གནས་པ་gའི་ཐོ་བཟོ་,་ེ བཞག་དགོ།
༡༤༢་ ཞིབ་དvད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ིར་བ དོ ་Rིས་ཤགོ ་མ་ཐོབ་gན་ འ]ལ་ ོད་འབད་བའི་
Lབས་2་ Zོད་དེ་ཡོད་པའི་ནང་ ོད་Rིས་ཤོག་g་བདག་འཛིན་ འབད་དེ་བཞག་དགོ།
༡༤a་ =ལ་ཁབ་ནང་I་འ]ལ་ ོད་འབད་མི་ག་ར་ ིར་ ོད་དང་ནང་ ོད་Rིས་ཤོག་དང་འིལ་ ཐོ་
དེབ་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐོ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་བཞག་དགོ།
བཅའ་ཡགི ་བཟོ་ནའི ་ི དབང་ཚད།
༡༤༤་ Vན་ཁག་གིས་ ིམས་དང་འིལ་ཏེ་ དེའི་o་p་ོ g་ ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་དོན་Mིན་ཅན་
འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་I་ མཁོ་གལ་ཅན་`ི་བཅའ་ཡགི ་g་བཟོ་ཆོག།
གོ་བ་ག་ོ Iགས།
༡༤༥་ བཅའ་ིམས་འདི་ནང་ ཚིག་དོན་`་ི གོ་བ་ལོགས་2་གཏོགས་དགོས་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་
བཅའ་ིམས་འདི་ནང་ གཅིག་ཚིག་འདི་མང་ཚིག་I་གོ་ན་ི དང་ ཁོ་ཟེར་མི་འདི་མོ་I་ཡང་གོ།
དབང་འཛིན་ཡདོ ་པའི་དབེ ་yགི ས།ས།
༡༤༦་ གལ་Hིད་ ོང་ཁ་དང་དoིན་Lད་གཉིས་'ི་བར་ན་ གོ་དོན་མ་འ%ཝ་རེ་འཐོན་ཚེ་ ོང་ཁའི་
དེབ་yིགས་I་ཆ་གནས་བཞག་དགོ།

བzར་བཅོས།
༡༤༧་ བཅའ་ིམས་འདི་I་ བzར་བཅོས་རེ་འབད་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅནི ་ི་ཚོགས་ལས་མཛད་དགོ།
༡༤༨་ བཅའ་ིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་g་ལས་བལ་བའི་ ི་མི་ནང་ ོད་དང་འRེལ་བའི་གལ་ཅན་
`ི་རིགས་ག་ཅ་ི ར་འབད་དགོ་Tང་ ི་ཚོགས་'ི་འ@ས་མ་ི དv་ག2མ་ལས་གཉིས་'ི་ངོས་ལེན་
ཐོག་I་འབད་ཆོག།
ངེས་ཚགི །
༡༤༩་ Lབས་དོན་དང་འིལ་ཏེ་མཁོ་དགོས་ཡོདཔ་Wེ་ཐོན་སོངན་མ་གཏོགས་ད་ེ མིན་ བཅའ་ིམས་
འདི་གོ་དོན་Iཿ
(ཀ)
(ཁ)
(ག)

“དབང་ཚད་གནང་,་ེ ཡདོ ་པའི་དབང་འཛིན་པ་” ཟེར་མི་འདི་ འག་=ལ་
ཁབ་'ི་མི ས་'་ི འFན་ས་གཙོས་པའི་ བཅའ་ིམས་འདི་བ,ར་ོད་འབད་མི་
དབང་ཚད་Zོད་དེ་ཡོད་པའི་དབང་འཛིན་པ་I་གོ།
“མི་bངས་འདོགས་Iགས་'་ི བཅའ་མི ས་” ཟེར་མི་འདི་ འག་=ལ་ཁབ་
'ི་ མི་bངས་འདོགས་Iགས་'ི་བཅའ་མི ས་འདི་I་གོ།
“དོན་གཅོད་ག8ང་ཚབ་འགོ་དཔོན་” ཟེར་མི་འདི་ ི་མི་ནང་ ོང་པ་དང་ི་མི་
གནས་Lབས་གཞི་གནས་པ་g་I་ བཅའ་ིམས་འདི་གི་ནང་I་འཁོད་དེ་ཡདོ ་
པའི་yིགས་གཞི་དང་འིལ་བའི་འ]ལ་8གས་ཆོག་ཐམ་Zོད་ནི་ག་ི དབང་ཚད་
ཅན་`ི་དོན་གཅོད་ག8ང་ཚབ་འགོ་དཔོན་ག་ར་འབད་Tང་དང་ག8ང་ཚབ་ ཡང་
ན་ ག8ང་གི་འགོ་དཔོན་དང་ག8ང་གཡོགཔ་g་I་གོ།

(ང)
(ཅ)
(ཆ)
(ཇ)

“ལས་bངས་” ཟེར་མི་འདི་ི་མི་ནང་ ོད་'ི་ལས་bངས་I་གོ།
“ི་མ”ི ཟེར་མ་ི འདི་ མི་ངོམ་ཅིག་ འག་་པའི་མི་bངས་མེན་མི་ཅིག་དང་
=ལ་ཁབ་མེད་པའི་མི་ངོམ་I་གོ།
“ག8ང་” ཟེར་མ་ི འདི་དཔལ་ན་འག་ག8ང་I་གོ།
“ཤོག་oང་Nང་b” ཟེར་མི་འདི་ བོད་མི་འག་་གཏན་འཇགས་xོད་ཆོག་
པའི་ཆོག་ཐམ་I་གོ།

(ཉ)

“ི་མ་ི ནང་ དོ ་འགོ་དཔོན་” ཟེར་མི་འདི་ ག8ང་གིས་ བཅའ་ིམས་འདི་
གི་འོག་I་ h་འགན་ དབང་ཚད་དང་འགན་འbར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་I་
འདེམས་བLོས་འབད་དེ་ཡོད་མི་འགོ་དཔོན་ཅིག་I་གོ།

(ཏ)

“ི་མ་ི ནང་ ད་ོད་པའི་ཤགོ ་oང་” ཟེར་མ་ི འདི་ ི་མི་ ི་ལོ་ ༡༩༨༥ ^་ ༦
པའི་ཚེས་ ༡༠ `ི་ལ་མ འག་མི་དང་ཅིག་ཁར་གཉེན་ོར་འབད་མི་དང་
འདིའི་ཨ་ལོ་g་I་xོད་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་I་གོ

(ཐ)

“ི་མ་ི ནང་ དོ ་པ་” ཟེར་མ་ི འདི་ གཤམ་I་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་མ་ི ངོམ་g་མེན་
པའི་གཞན་ མི་ངོམ་ག་ར་འབད་Tང་ ཁོ་རའི་xོད་པའི་=ལ་ཁབ་འདི་ངས་ནི་
གི་བསམ་wོ་གཏང་,ེ་ འག་=ལ་ཁབ་ནང་I་ིམས་མ@ན་`་ི pོ་ལས་འ]ལ་
ཏེ་ཡོད་པའམ་xོད་ཆོག་མ་ི ཅིག་I་གོ།

(༡)

r་ཚབ་ ི་འRེལ་Hིད་འཛིན་པ་ དོན་གཅོད་འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་
འག་ག8ང་ལས་ངོས་ལནེ ་འབད་ད་ེ ཡོད་པའི་ ི་ག8ང་ཅིག་
གིས་ འདེམས་བཀོད་འབད་ད་ེ ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་གང་Tང་ཅགི །

(༢) ི་མི་ག་ར་འབད་Tང་ ི་=ལ་ཁབ་ནང་I་xོད་མི་ཅགི ་ཨིན་པ་
དང་=ལ་ཁབ་འདི་བཀོག་བཞག་ནི་གི་མནོ་བསམ་མེད་མི་ འག་
=ལ་ཁབ་ནང་I་གནས་Lབས་ཚོང་ལས་དང་ ཡང་ན་ དགའ་Zོ་
གི་དོན་ལས་འོང་མི་ཅིག་I་གོ།
(a)

ི་མི་གང་Tང་ཅིག་ =ལ་ཁབ་བkད་དེ་གཞན་ཁར་I་ དེ་འོད་
ལས་འོ་མ@ད་བབ་,་ེ འ`ོ་མི་ཅིག།

(༤) 6་དང་གནམ་6་གང་Tང་ཅིག་ནང་ h་གཡོག་འབད་མི་ མཁོ་
དགོས་ཆེ་བའི་ི་མི་ཅིག།
(༥)

ི་མི་ག་ར་འབད་Tང་ འག་=ལ་ཁབ་དང་ི་=ལ་ཁབ་ཅིག་གི་
བར་ནང་ ཚོང་ལས་ཆིངས་ཡིག་བཟོ་,ེ་ཡདོ ་མི་དགོངས་དོན་དང་
འིལ་ཏེ་ འ]ལ་ ོད་འབད་ཆོགཔ་མི་ཅགི ་དང་ ཁོ་དང་གཅིག་
ཁར་འོང་མ་ི ཡང་ན་ འོང་ནི་ཨནི ་མི་གཉེན་3ོགས་དང་ཨ་ལོ་g།

(༦)

ི་མི་ག་ར་འབད་Tང་ =ལ་ཁབ་གཞན་ཅགི ་ཁར་ ཁང་Kིམ་ཡོད་
པའམ་བཀོག་ནི་ག་ི མནོ་བསམ་མེད་མི་ཅིག་ =ལ་ཁབ་ནང་I་
lོབ་ོང་འབད་ནི་ ཡང་ན་ གནས་Lབས་'ི་ལས་དནོ ་ ཡང་ན་
ལས་མི་ ཡང་ན་ གཞན་h་ཅགི ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ འ]ལ་
8གས་འབད་ནི་འཚོལ་མ་ི དང་ ཁོ་པའི་གཉེན་3ོགས་དང་ཨ་ལོ་
Uང་ ་g་I།

(༧) =ལ་ིའ་ི ལས་xེ་ཁག་g་ག་ི འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ ལས་གཡོགཔ་
དང་ཁོང་gའི་བཟའ་ཚང་ནང་མི་ ག་8་མི་ o་རོགས་དང་འགོ་
དཔོན་ འདི་གི་pེར་ོད་h་གཡོགཔ་ ཡང་ན་
(༨)
(ད)
(ན)
(པ)

གཞན་ =ལ་ཁབ་ནང་I་གཏན་འཇགས་xདོ ་ནི་གི་མནོ་བསམ་
མེད་པའི་ གནས་Lབས་གཞི་གནས་པའི་འོག་I་gད་མི།

“=ལ་ཁབ་” ཟེར་མི་འདི་ འག་=ལ་ཁབ་I་གོ།
“Vན་ཁག་” ཟེར་མི་འདི་ ནང་Hིད་དང་Hོལ་འཛིན་Vན་ཁག་I་ག།ོ
“ི་=ལ་ག8ང་ག་ི ལས་གཡོགཔ་” ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོམ་ཅིག་ ི་=ལ་ག8ང་
ཅིག་ལས་ h་གཡོག་གི་དོན་I་འོང་མི་དང་ ཡང་ན་ འག་=ལ་ཁབ་ཡང་
འ@ས་མ་ི ཨིན་པའི་འཛམ་uིང་ི་ཚོགས་དང་གཞན་=ལ་ིའ་ི ལས་xེ་ཁག་g་
གི་ལས་གཡོགཔ་g་I་གོ།

(ཕ)

“ བས་བཅོལ་པའི་ཤགོ ་oང་” ཟེར་མི་འདི་ བོད་མི་འག་I་ བས་
བཅོལ་པ་འབད་ xོད་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་I་གོ།

(བ)

“xོད་ཆགོ ་པའི་དམིགས་བསལ་ཆགོ ་ཐམ”
མ” ཟེར་མི་འདི་ ི་མི་ ི་ལོ་
༡༩༨༥ ^་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༠ `ི་5ོན་མ་འག་མི་དང་ཅིག་ཁར་གཉེན་ོར་
འབད་མི་དང་ འདིའི་ཨ་ལ་ོ g་I་xོད་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་I་ག།ོ

(མ)

“j་Lརོ ་པ་” ཟེར་མི་འདི་ =ལ་ཁབ་'ི་ི་ཁར་xོད་མི་དང་h་གཡོག་འབད་
མི་ འག་=ལ་ཁབ་ནང་I་j་བLོར་འབད་བ་འོང་མི་I་གོ།

Mོན་ཚགི །
༄། lར་¡ས་པ། བ3ང་o་,ོང་ག་F་མའི་འbར་བSེགས་'ང༌།། 5ར་Hོལ་Iགས་བཟང་ཉམས་
པ་མེད་པའི་ཞིང༌།། དཔལ་ན་འག་པའི་=ལ་ཁམས་གཙང་མ་འདི།། བདེ་ ིད་2མ་Sེན་Xལ་`ི་
དཔལ་ལ་འ3ན།།
པB་¢་རའི་@གས་ེ་oིན་£བས་དང༌།། ངག་དབང་1མ་པར་=ལ་བའི་བ¤ིན་ལས།། བkད་འཛིན་བཞི་
པའི་ཆབ་Hིད་བYན་པ་དང༌།། འབངས་1མས་འལ་དང་Xན་F་བདེ་བར་Mནོ །།
དེ་lད་རང་བཙན་མ་འོངས་བLལ་པའི་བར།། འཚོ་བའི་ལམ་བཟང་ནམ་ཡང་མི་འར་བར།། གནས་
ཐབས་ི་མ་ི བཅའ་ིམས་དེ་ཡིས་'ང༌།། མངའ་འབངས་Xན་F་བYན་པའི་kར་ར་ཅིག།

