
 
 
 
 
 
 

 

༄༅ ། ། �ོ་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཞིང་གི་�ིམས་ག�ང་
ཆེན་པོ། ། 



( འ�ག་�ལ་ཁབ ) 
འ�ག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཞིང་གི་�ིམས་ག�ང་ཆེན་མོ་དགེ། 

 
༄༅༅།  ། !ན་མ"ེན་ཡེ་ཤེས་ཉི་མའི་གཉེན་མཆོག་དང་།  །!ན་གསལ་'ི་མེད་རབ་འ)མས་འ*ས་མ་)ས། །!ན་
ནས་འཕགས་ཚོགས་.་/ར་0མ་བ1་བ། །!ན་2་མཆོག་ག3མ་དམ་པའི་�་ལ་འ*ད། །བ4ན་5ང་དམ་ཅན་�་མཚ་ོཚགོས་པའི་
7ེས། །བ4ན་ད8་ཚར་གཅོད་བ1ིས་གཡང་ཆར་འབེབས། །བ4ན་འཛིན་;ེས་<འི་=་ཚེ་?ེལ་བ་དང་། །བ4ན་པའི་�ལ་ཁང་
མངའ་ཐང་�ས་པར་གསོལ། །གསང་བདག་A་འBལ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེས། །གཞན་ཕན་)ང་Cབ་Dགས་Eིས་Fགས་གཉིས་
འ'ེན། གཡོ་དང་Gོགས་རིས་རབ་Hལ་'ངས་པོའི་�ིམས།  །འདི་མཛད་མD་ཡིས་!ན་Iོ་གསལ་Jར་ཅིག།  །། 
 
དེ་ཡང་ ཉི་འོག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་  དཔལ་Kན་འ�ག་པའི་�ལ་ཁབ་འདིར་ Lོན་)ོན་གངོ་མའི་Gག་Mེས་བཅའ་
ཡིག་2་མཛད་པའི་�ིམས་ཡིག་ཆེན་མོ་མཆིས་ནའང་ དེ་ལ་Iགས་འདོར་N་ཞིབ་དམིགས་བསལ་*་ག3ངས་པ་མེད་པར་བOེན་ 
Pིགས་མཐའི་;ེ་བོ་ཐམས་ཅད་རང་གཞན་*ས་དང་བསོད་ནམས་Eིས་མ་འ"ོངས་པར་ བཟང་པའིོ་སེམས་.ད་དང་Kན་པ་ཤིན་2་
དཀའ་བ་ལས་་ཐམས་ཅད་Eང་ཆགས་7ང་Gགོས་རིས་Eི་དབང་*་Rང་ཞིང་ ཅི་ཞིག་གང་ལའང་ 'ངས་པོའི་ཚང་ཐགི་ལ་ དབབ་
པར་མ་Jར་གཤིས། ;ེ་འ8ོའི་བད་ེ;དི་Eི་ཉི་མ་Sབ་ལ་ཉ་ེཞིང་ !ན་Eང་ཡིད་Tགས་Uག་བLལ་ཆེ་བའ་ིརང་བཞིན་*་Dག་པ་ལ། 
མངའ་བདག་མིའི་དབང་པོ་Gག་ན་Vོ་Mེའི་0ོམ་རོལ་ཆོས་Wིད་དང་�ལ་Wིད་Eི་བ4ན་པ་གཅིག་2་འཁོར་ལོས་བAར་བའི་ མངའ་
བདག་རིགས་བ.ད་Eི་�ལ་པོ་ག3མ་པ་ ཆོས་�ལ་ཆེན་པ་ོདཔལ་༧ འཇིགས་མདེ་Vོ་Mེ་དབང་Zག་རིན་པ་ོཆའིེ་ཞལ་L་ནས་Pིང་
Mེས་མི་བཟོད་པའི་Dགས་བ;ེད་དཔག་2་མེད་པའི་[ོ་ནས་ ;ེ་\ད་མཐའ་དག་Iངས་འདོར་]ི་གནས་ལ་མི་^ོངས་ཤིང་ )་)ེད་
Eི་ལམ་ལ་འ_ག་[ོ་བདེ་བ་མ་ཚད་ ཐམས་ཅད་!ན་Eང་'ངས་པའིོ་ཚངས་ཐགི་ལ་བ4ེན་པས་གཡ་ོAར་དང་ ཉེ་རིང་Gགོས་Rང་
ལ་སོཊ་པའི་ Uག་བLལ་a་ཙམ་མི་bོང་བར་ བདེ་;ིད་Eི་བ4ན་པ་ དcང་*་བPེགས་པར་འJར་པའི་དགོངས་པ་�་ཆེར་
བཞེད་དེ་ Dགས་Eི་ངལ་བ་དང་ མཛད་དཀའི་གཞི་ལ་མ་གཟགིས་པར་བ4ེན་པ་དང་ སེམས་ཅན་]ི་དོན་ལ་དཅསེ་3་གནང་4ེ་ 
ངན་འདོར་བཟང་དdངས་Eི་[ོ་ནས་ བ4ན་Wིད་Eི་dས་ལ་མི་^ོངས་པའཕིན་དནོ་0ོམས་Dགས་ལ་ཅ་ིའཆར་ཐོལ་dང་*་བཀོད་
པའི་ �ིམས་ཡིག་ཟིན་ཏིག་ཞིག་མཛད་ཅིང་ fོང་ཁག་སོ་སོའི་དཔོན་ཁག་ཡོངས་ལ་འ'་རེ་?ེལ་ཏེ་ �ས་དག་མཆན་7ེབས་
སོགས་རང་སའི་བསམ་འཆར་གང་བཟང་བཀོད་*་བgག་ཅིང་། 
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དེ་ལ་hར་ཡང་དགོངས་པ་བཏང་4ེ་བཟོ་བཅོས་མཛད་པ་མ་ཚད་ འབངས་ག�ང་�་མི་Wིད་7ེའི་ཚོགས་འ*་ཆེན་མོ་ལའང་ སོ་
སོའི་ཆོས་Fགས་དང་ལམ་Fགས་ལ་འ_ག་དང་མི་འ_ག་ རང་སའི་Iོ་བབས་Eི་བསམ་འཆར་འཐད་དང་མི་འཐད་པ་སོགས་ 
ཞིབ་འ_ག་གོ་འ*ར་ཐེངས་ག3མ་]ི་རིང་*་ནན་ཏན་དiད་པ་ནས་ !ན་]ིས་མི་མཁོ་ཞིང་ མི་དགོས་པར་བMོད་པ་ཐམས་ཅད་ 
ཡིག་7ེབས་ལས་བཏོན་ཏེ་འདོར་ཞིང་ དེ་དང་དེ་བཞིན་དགོས་གལ་ཆེ་ཞེས་བMོད་པ་ཐམས་ཅད་ གསར་*་ཡིག་7ེབས་ལ་བཀོད་
པར་མཛད་དེ་འ�ག་�ལ་ཁབ་Eི་ མངའ་ཞབས་3་གཏོགས་པའི་ མཐའ་ད<ས་མི་རིགས་j་ཚགོས་Eི་ དཔོན་འབངས་མི་སེར་
�་7ེ་མི་7ེ་ཡངོས་Eིས་ ཆ་གནས་)ས་kབ་པའི་ �མིས་ག�ང་ཆནེ་མོ་ འདོད་དནོ་!ན་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་)་བ་7བེས་ཚན་དང་ 
ལེl་0མ་པ་རང་སར་ད)ེས་པ་བཞིན་ གཤམས་3་རིམ་པར་གསལ།། །། 
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(�ིམས་ག�ང་) 
 
ༀ༔ འ�ག་གི་མངའ་བདག་�ལ་པོ་མ་གཏོགས་ གཞན་འ�ག་�ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་Eི་ཆེ་འHིང་Cང་ག3མ་ ཡང་ན་ ག་

གནས་Eི་མཐོ་དམའ་ .འི་ཆེ་Cང་ ངོའི་ཆེ་Cང་ རིགས་Eི་'ག་ཞན་ འགན་oར་དང་ ལས་གཡོག་ཆེ་Cང་འ'་དང་
མི་འ'་ )ས་pལ་ཡོད་མེད་སོགས་ཇི་qར་ཡང་ཐམས་ཅད་གང་ཡང་"ད་པར་མེད་ཅིང་ གཅིག་མrངས་�ིམས་ཡིག་
འདིའི་འོག་2་འཁོད་པ་ཡིན། 

 
s༔ འ�ག་གི་མངའ་བདག་�ལ་པོས་མ་གཏོགས་ གཞན་3་དང་3ས་Eང་ ཉསེ་�མིས་ཡར་སེང་མར་ཕབ་བཟོ་བ་ �ིམས་

ཡིག་བཅོས་པ་ གསར་བཀོད་)ས་པ་ Pིང་པ་བཏོན་པ་ ཡར་?ོ་མར་?ོ་)ས་པ་སོགས་)་མི་ཆོག། 
 
tཾ༔ མངའ་བདག་�ལ་པོའི་ཞབས་ལས་ བཀག་དོམ་གནང་བའམ་ ཆོད་vམ་གནང་བ་ ཆོག་དང་མི་ཆོག་གི་བཀའ་�་ 

བབས་དང་བwན་ཏེ་གནང་བའི་རིགས་སོགས་གང་ཡང་མི་དམང་ངམ་ fོང་ཁག་ལ་ ཡིལ་8ོང་དམང་ལ་[རེ་པ་གཅིག་
ལ་གནང་བ་སོགས་ཇི་qར་ཡང་ དེ་རིགས་ཐམས་ཅད་གཤམ་གསལ་�ིམས་ག�ང་ལ་འཁོད་པ་དང་ "ད་པར་ཅི་ཡང་
མེད་མོད་Eིས་བཀའ་དོན་དེ་རིགས་0མས་hར་ཡང་དགོངས་པ་མ་8ོལ་]ི་བར་*་ �ིམས་ག�ང་ལ་འཁོད་པའི་�ིམས་
དོན་0མས་དང་ ད)ེ་བ་མེད་པའི་xིས་oར་)་དགོས་པ་བཞིན་ དེ་ལས་འགལ་མི་ཆོག། 
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�ིམས་ག�ང་ 
7ེ་ཚན་སོ་སོའི་དཀར་ཆག། 

 
ཀ ༡ རང་མིང་�་འཁོད་Eི་ས་ཞིང་དང་x་འHོག་ �་ཤིང་ རི་བཅས་དབང་ཞིང་ zོད་Fགས་ལོ་ཐོག་དང་ C་{ར་]ི་/ོར་ 

རང་དབང་གི་ས་ལས་.་དངོས་ཐོན་རིགས་Eི་/ོར། 
 
ཀ ༢ ཞིང་ས་དང་ }་འHོག་ �་ཤིང་བཅས་ས་ཆའི་རིགས་ བག་ོམDན་དང་ཐགོ་�བ་ }་རནི་C་རིན་སོགས་ལེན་.འི་ཆེད་

*་ གཞན་ལ་~ོད་ལེན་)་)ེད་Eི་/ོར། 
 
ཀ � སེམས་ཅན་བདག་;ོང་དང་ཐོག་རིན་/ོར། 
 
ཀ ༤ ཞིང་ས་དང་}་འHོག་  
 �་ཤིང་བཅས་0མས་ཉོ་འཚོང་འཐབ་ལེན་]ི་/ོར། 
 
ཀ ༥ ཞིང་ས་དང་}་འHོག་ �་ཤིང་བཅས་0མས་ <་ལོན་]ི་གཏའ་མར་བ�ག་བཏོན་]ི་/ོར། 
 
ཀ ༦ ཞིང་ས་དང་}་འHོག་ �་ཤིང་བཅས་0མས་/ལ་བ་བགོ་ཤག་ qོ་ཞིང་བཅས་Eི་/ོར། 
 
ཀ ༧ ཞིང་ས་དང་}་འHོག་ �་ཤིང་ཁང་"ིམ་བཅས་0མས་ཐེབས་x་ཡོ་)ས་�ར་Fགས། 
 
ཀ ༨ ཞིང་ས་དང་}་འHོག་ �་ཤིང་ ཁང་"ིམ་ལ་སོགས་པ་"ོ་pག་ཡ་Hལ་/བས་3་ཐོབ་ལམ། 
 
ཀ ༩ གཤིན་པོའི་pལ་*་ཞིང་ས་དང་}་འHོག་ �་ཤིང་ ཁང་"ིམ་བཅས་ཐོབ་ལམ་/ོར། 
 
ཀ ༡༠ x་4ོང་ས་ཆའི་/ོར་དང་ x་4ོང་�ལ་ཚབ་ལ་འ�ལ་Fགས། 
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ཀ ༡༡ ས་འོག་ལས་གསེར་ ད�ལ། ཟངས་�གས། རག། ཞ་xི། Vོ་མེ་ལོང་ལ་སོགས་པས་དཙོས་གཏེར་ཁ་ཐོན་རིགས་Eི་
/ོར། 

 
ཀ ༡༢ ས་ཆ་ག�ང་བཞེས་དང་ Gི་མིར་ས་ཆ་མི་~ོད་ཅིང་ མི་oངས་Kོག་Fགས་Eི་/ོར། 
 
ཁ ༡ གཉེན་�ོར་བཟའ་ཚང་བ7ོམས་Fགས་དང་ དེ་ལ་ངེས་ཐམས་དགོས་Fཊ། 
 
ཁ ༢ བཟའ་ཚང་ཉེས་འ�ལ་ལ་བOེན་པའི་དགའ་བོའི་ཐོབ་ལམ་/ོར། 
 
ཁ � "ོ་pག་ཡ་Hལ་/བས་ཡིག་ཐི་~ོད་Fགས། 
 
ཁ ༤ "ོ་pག་ཡ་Hེལ་]ི་ཡིག་ཐི་ལ་ཡིག་Oེན་~ོད་Fགས་Eི་/ོར། 
 
ཁ ༥ "ོ་pག་ཡ་Hལ་/བས་བགོ་ཤག་ཐོབ་ལམ། 
 
ཁ ༦ <ད་མེད་དབང་ཤེད་Eིས་zོད་པ་དང་ མ་�ིན་པ་zོད་པ། 
 
ཁ ༧ ནང་མི་"ིམ་ལས་�ར་*་འ]ེད་/བས་Eི་ཐོབ་ལམ་/ོར། 
 
ག ༡ ཚེ་ལས་འདས་པོའི་pལ་]ི་ཐོབ་ལམ་/ོར། 
 
ག ༢ .་ནོར་སེམས་ཅན་བཅོལ་མར་གཏམས་Fགས་དང་ བདག་འཛིན་ཉར་Fགས། 
 
ང ༡ .་ནོར་སེམས་ཅན་གཡར་པོར་~ོད་ལེན་/ོར། 
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ཅ ༡ <་ལོན་དཏོང་Fགས་/ོར། 
 
ཅ ༢ <་ལོན་ལ་གཏའ་མ་བ�གས་ལེན་/ོར། 
 
ཅ � <་ལོན་ལ་;ེས་xིས་འཐབ་Fགས་/ོར། 
 
ཅ ༤ <་ལོན་བཏབ་.འི་/ོར། 
 
ཆ ༡ ཚོང་ལ་མགོ་/ོར་ དབང་ཉོབ་དང་ Hེ་Wང་fས་མའི་/ོར། 
 
ཆ ༢ ཚོང་རིན་ཕར་འ]ངས་སམ ཞག་*ས་འ]ངས་rལ། 
 
ཇ ༡ ག�ང་མདའ་འཆང་zོད་/ོར། 
 
ཇ ༢ ག�ང་མདའ་མིན་པའི་གོ་ཆ་འཆང་zོད་/ོར། 
 
ཉ ༡ "ི་ར་ལ་འ_ག་)ེད་/ོར། 
 
ཏ ༡ ཆབ་ལ་འ_ག་)ེད་Eི་/ོར། 
 
ཐ ༡ �་ཁང་དགོན་ཁང་གི་xིས་~ོད་ ཞབས་ཏོག་ གསར་བཞེངས་Eི་/ོར། 
 
ཐ ༢ ཐེབས་x་ཡོ་)ད་Eི་/ོར། 
 
ཐ � འHེལ་�་ཞལ་འདེབས་Eི་/ོར། 
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ཐ ༤ མི་ཤི་དགེ་xའམ་ གཤིན་4ོན་]ི་/ོར། 
 
ད ༡ xོད་གཞི་ད)ེ་ཞིབ་ཆོག་དང་མི་ཆོག་ཁར་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ཆོག་དང་མི་ཆོག་/ོར། 
 
ད ༢ �ིམས་ཁང་གི་)་བའི་གནད་zོད། 
 
ད � འཁོན་པ་ནང་བUམ་དང་ གན་�་ �ང་ད1ོགས་མགོ་/ོར་བཅས་Eི་/ོར། 
 
ན ༡ ཧམ་བཤད་མགོ་/ོར་དང་ ཡིག་ཐི་�ས་མའི་/ོར། འཐབ་འཛིང་/ོང། 
 
པ ༡ ཨར་�ན་]ི་/ོར་དང་ བདག་མེད་སེམས་ཅན་]ི་/ོར། 
 
ཕ ༡ འNོག་བཅོམ་]ི་/ོར། 
 
བ ༡ མི་བསད་Eི་/ོར། 
 
མ ༡ �ིམས་འགལ་]ི་)་)ེད་དང་ དེའི་ཁོངས་གཏོགས་/ོར། 
 
ཙ ༡ རང་�ོངས་�ལ་ཁབ་ལ་ངོ་ལོག་གནོད་སེམས་དང་ད8་�བ་Eི་/ོར། 
 

'ན་བ=ལ་�་བ་'ན་བ=ལ་�་བ་'ན་བ=ལ་�་བ་'ན་བ=ལ་�་བ་::::----    
 
�ིམས་ག�ང་ཀ་Oགས་ (ཀ) ལས་ (ཆ) rན་ལོགས་3་གསར་བxམས་གནང་ཡོད་པ་ལས་ �ིམས་ག�ང་ཆེན་མོར་
གཟིགས་མི་དགོས་�ང་ འདི་ནང་ཀ་Oགས་ (ཅ) མན་ཆད་rད་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ། 
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�ིམས་ག�ང་། 
ལེl་�་པའི་ དང་པོ་ 

<་ལོན་གཏོང་Fགས་Eི་/ོར། 
 
ཅ ༡-༡  བ;ི་ཚབ་བམ་ རིན་ད�ལ་Mེས་3་~ོད་འོང་ཟེར་ཞིང་ གཞན་ལས་ད�ལ་དང་ ཟོང་ འ�་ ཤ་ མར་ 

བཅའ་ཆས་ O་ནོར་སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་.་ནོར་གང་རང་ལེན་པ་ཡོད་�ང་ དེ་ནི་ཐམས་ཅད་<་ལོན་]ི་
8ངས་3་ཡིན། 

 
ཅ ༡-༢  <་ལོན་བ;ི་འདོད་མེད་པ་0མས་ལ་ དབང་བཙོང་གིས་<་ལོན་~ོད་མི་ཆོག། བ;ི་འkལ་གཏོང་འདོད་མེད་

པའི་མི་ལས་དབང་བཙོང་གིས་བ;ི་མི་ཆོག། 
 
ཅ ༡-�  ཕོ་ལོ་བཅོ་བ�ད་དང་མོ་ལོ་བg་�ག་མ་ལོན་པའི་རིགས་ལ་ <་ལོན་~ོད་ལེན་)་མི་ཆོག། 
 
ཅ ༡-༤ <་ལོན་གཏོང་ལེན་བ]ིས་པའི་རིགས་ལ་ གན་�་ཡིག་ཐི་བཟོ་དགོས། 
 
ཅ ༡-༥  གན་�་ཡིག་ཐི་Hིས་བ3བ་བཟོ་བའམ་ ཐིl་ལ་;ོན་)ས་པ་སོཊ་གན་�་;ོན་ཅན་དང་ 1ི་ཀེ�་མེད་པའི་གན་

�་བཅས་པ་ནི་�ིམས་ཁང་ནས་xིས་འཇོག་མི་)། དེ་/ོར་ཁ་གསལ་�ིམས་དོན་(ད་� པའི་ནང་*་བq) 
 
ཅ ༡-༦  <་ལོན་ཞག་*ས་བཟོས་པའི་*ས་ཚོད་ལ་མ་rད་ནའང་ ངོ་;ེས་དེ་རང་མ་གཏོཊ་ ཞག་*ས་3་མ་rད་པ་ལ་ 

ལོག་བqབ་སོགས་ལེན་.འི་/ོར་ བཙན་ཚིག་བ�ག་པའི་གན་�་ལ་ �ིམས་ཁང་ནས་བxིས་འཇོག་མི་)། 
 
ཅ ༡-༧  གན་�་བ�ག་4ོར་ཤོར་བ་སོག་dང་ན་ Lར་བ;ིན་འkལ་བཏང་/བས་Eི་ འཛོམས་དཔང་oངས་དག་མི་

གཉིས་སམ་ དེ་ལས་མང་བར་བཏོན་.་ཡོད་ཚེ་དང་། <་ལོན་བ;ི་བ་པོ་ནས་དེ་qར་<་ལོན་~ོད་.་ཡོད་པ་
བདེན་ཟེར་བMོད་ན་ <་ལོན་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་ཚང་8ིགས་ཐོབ། དེ་ལ་;ེས་མི་ཐོབ། 
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ཅ ༡-༨  གན་�་བ�ག་4ོང་ཤོར་སོང་བ་ཡིན་ཟེར་བMོད་ནའང་ གོང་གི་�ིམས་དོན་ནང་གསལ་qར་ ར་oངས་དག་
པོར་;ོལ་.་མེད་ན་<་ལོན་~ོད་ལེན་མེད་པའི་8ངས་3་xིས་.། 

 
ཅ ༡-༩  ཤོ་དང་�་ས་ིལ་སོགས་པའི་xེད་མོ་xེད་མི་0མས་ གཅགི་ནས་གཅགི་ལ་xདེ་མོ་xེད་སར་འNི་བའ་ི<་ལོན་ཐབོ་

ཤོར་]ི་རིགས་�ིམས་ཁང་ནས་xིས་oངས་མི་)། 
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�ིམས་ག�ང་། 
ལེl་�་པའི་ གཉིས་པ། 

<་ལོན་ལ་གཏའ་མ་བ�གས་ལེན་/ོར། 
 
ཅ ༢-༡  འ�ག་གི་མི་x་མིན་པའི་རིགས་ལས་<་ལོན་བ;ི་ན་ <་ལོན་]་ིགཏའ་མར་ཁང་"ིམ་དང་ ཞིང་ས་ལ་སོགས་

པ་བ�ཊ་མི་ཆོག། དེ་/ོར་�ིམས་དོན་(ཀ) ༡༢ པའི་ནང་གསལ། 
 
ཅ ༢-༢ <་ལོན་]ི་གཏའ་མར་བ�གས་རིགས་ Mེས་3་གཏའ་མ་དེ་ཉིད་བ�་ཚིག་མེད་པའི་གན་�་བཟོ་མི་ཆོག། 
 
ཅ ༢-� <་ལོན་གཏའ་མ་ལ་ རང་ཉིད་7ོད་གནས་Eི་ཁང་"ིམ་ངོ་མ་དང་ "ིམ་དེའི་ས་གཞི་ངོ་མ་ �ར་"ིམ་ བ་

"ིམ་ ཚོང་"ིམ་ �ང་"ིམ་བཅས་0མས་~ོད་ལེན་)་ཆོག། 
 
ཅ ༢-༤ �ར་"ིམ་ ཚོང་ཁང་ ཞིང་ས་ལ་སོགས་པ་ གཏའ་མར་བ�གས་རིགས་ དེའི་བབས་oངས་ཇི་ཡོད་། ཡང་

ན་བབས་oངས་ད་ེསགོས་ <་ལོན་ལས་ཕབ་ཆག་)་དོགས་པའི་ ལ་ོང་ོཞག་�་ད་ེཙམ་<་ལོན་ཐོག་ལས་བཅད་
དེ་ <་ལོན་]ི་བདག་པོས་~ོད་.་ཡིན་ཟེར་བ་སོགས་ གན་�་ནང་ཁ་གསལ་མེད་ན་ Mེ�ས་3་བབས་oངས་
ཅན་ཡིན་Fགས་Eི་xིས་�བ་མི་ཆོག། 

 
ཅ ༢-༥ བབས་oངས་ཅན་]ི་དངོས་པོ་ གཏའ་མར་ལེན་པའི་གན་�འི་ནང་གསལ་ཡོད་མེད་ཇི་qར་ཡང་ ;ེས་xིས་

�བ་མི་ཆོག། 
 
ཅ ༢-༦ .་ནོར་དང་་ཁང་"ིམ་ སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་གང་རང་ཡིན་�ང་ གཏའ་མར་rད་པ་ནས་ གཏའ་མར་

ཉར་པོ་དེས་གཏའ་མ་དེ་ཉིད་ བབས་oངས་Lར་ལས་ཆེ་བར་བཟོས་བའམ་Lར་ལས་ལེགས་3་བཟོས་པ་ཇི་
qར་ཡང་། <་ལོན་དེ་ཉིད་ཚང་8ིགས་འ)ོར་པའི་/བས་ གཏའ་མ་དེ་སོགས་hར་ལོག་~ོད་.་མ་གཏོགས་ 
ལོགས་3་བཅོས་པ་དང་ བབས་oངས་མཐོ་བར་བཟོས་པ་བཅས་Eི་ཟད་8ོན་སོགས་ གང་ཡང་ཉོཊ་བཤད་
དང་~ོད་ལེན་)་མི་ཆོག། 
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ཅ ༢-༧ གདའ་མར་ལེད་པའི་.་ནོར་དངོས་པོའམ་ སེམས་ཅན་སོགས་ཤི་ཆད་དང་ �ག་4ོར་སགོས་ར་མེད་ཐལ་ན་ 

གཏའ་མ་ལེན་པ་པོས་ གཏའ་མ་བ�གས་མི་དེ་ལ་ ར་མེད་ཐལ་སོང་བའི་དངོས་པོ་དེའི་རིན་བབས་ཚང་
8ིགས་~ོད་དགོས་། <་ལོན་Eང་�ིམས་Fགས་ཇི་བཞིན་ཚང་8ིགས་ཐོབ། 

 
ཅ ༢-༨  གཏའ་མར་ལེན་པའི་.་ནོར་དངོས་པོའམ་ སེམས་ཅན་དེ་དག་མེ་ ེན་དང་ C་ ེན་]ིས་འཇིག་པ་འdང་ན་ 

གཏའ་མའི་བདག་པོ་དེའང་ རིན་བབས་མི་ཐོབ་4ེ་ གཏའ་མ་དེ་ཉིད་<་ལོན་གང་ཞིག་ལ་བOེན་པ་ ཡནི་�ང་ 
<་ལོན་དེའང་བ;ི་ཚབ་མི་ཐོབ་། གཏའ་མའི་བདག་པོ་དེ་དང་ <་ལོན་]ི་བདག་པོ་བཅས་གཉིས་ཀ་ ~ོད་
ལེན་གང་ཡང་)་མི་ཆོག། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 



�ིམས་ག�ང་། 
ལེl་�་པའི་ ག3མ་པ། 

<་ལོན་;ེས་xིས་འཐབ་Fགས་/ོར། 
   
ཅ �-༡  བ;ི་འkལ་སོགས་<་ལོན་]ི་རིགས་ལ་ ;ེས་དེ་རང་མ་གཏོཊ་;ེས་ལ་;ེས་gང་བཏགས་མི་ཆོག། 
 
ཅ �-༢ བ;ིས་འkལ་སོགས་<་ལོན་]ི་རིགས་ལ་ <་ལོན་]ི་�བ་ཡིན་ཞེས་ལས་གཡོག་བཀོལ་བ་དང་ .་དངོས་

སོགས་ཅི་དང་གང་ཡང་ལེན་མི་ཆོག། 
 
ཅ �-�  �ིམས་དོན་ (ཅ) ༢-༥ པའི་ནང་གསལ་qར་ བབས་oངས་ཅན་]ི་དངོས་པོ་ གཏའ་མར་ལེན་པའི་

རིགས་ལ་ གན་�་ནང་ཁ་གསལ་ཡོད་མེད་ཇི་qར་ཡང་ ;ེས་xིས་�བ་མི་ཆོག། 
 
ཅ �-༤ <་ལོན་བ;ིས་ཏེ་མ་~ོད་པར་{ན་རིང་འ]ངས་ན་ ལོ་བ*ན་]ི་བར་*་ག3མ་;ེས་དང་ དེ་ལས་ལོ་ངོ་ཁག་

གཅིག་གི་བར་*་གཉིས་;ེས་ ལོ་ངོ་ཁལ་གཅིག་ལས་གལ་ན་  ང་;ེས་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་xིས་མི་ཆོག། 
 
ཅ �-༥  བ;ི་འkལ་བཏང་བ་པོ་ནས་ བི་ལོན་ངོ་བོ་ལས་སམ། ཡང་ན་;ེས་ལས་བཅད་དེ་ ལས་གཡོག་བཀོལ་ན་ 

ལས་གཡོག་ཉིན་ཇི་ཙམ་)ས་པ་དེ་ ཉིན་རེ་ལ་�་¡ན་ Fང་Wོལ་ལ་ཇི་qར་ཡིན་པ་བཞིན་*་ xིས་�བ་4ེ་
ཕབ་དགོས། 
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�ིམས་ག�ང་། 
ལེl་�་པའི་ བཞི་པ། 
<་ལོན་བཏབ་.འི་/ོར། 

 
ཅ ༤-༡ <་ལོན་ཚང་8ིགས་བཏབ་པའམ་ <་ལོན་ཐོག་ལས་Nན་<་ཞིག་བཏབ་པ་སོགས་ཇི་ཙམ་བཏབ་�ང་ བཏབ་

པའི་རིགས་0མས་འ)ོར་Oགས་ལེན་དགོས། 
 
ཅ ༤-༢ <་ལོན་བཏབ་.་དེ་ བ;ི་བ་པོ་3་ཡིན་དེ་ཁོ་ནས་བཏབ་.་མ་གཏགོས་ བ;ི་བ་པོ་ལ་གཞན་ལས་ཐབོ་.་ཡོད་པ་

0མས་དང་ཁ་འཐབ་བ]ིས་པ་སོགས་མི་ཆོག། 
 
ཅ ༤-� <་ལོན་བ;ི་བ་པོ་དེ་ཉིད་ བ;ི་ཚབ་མ་བཏབ་པར་ Hོས་�ར་ཐལ་བའམ་ Gིའི་�ལ་ཁབ་2་སོང་བ་སོགས་

dང་ཚེ་ <་ལོན་ངོ་གང་ཡིན་དེ་ ;ིན་འkལ་གན་�འི་ནང་*་ ཁག་དཔང་གི་མིང་གསལ་3འམ་3་འཁོད་པ་
དེས་ ཚང་8ིགས་བཏབ་དགོས་ཏེ་དེ་ལ་;ེས་xིས་མི་ཆོག། 

 
ཅ ༤-༤ <་ལོན་བ;ི་བ་པོ་དེ་ཉིད་Eིའམ་ དེ་དང་མཁེ་\ད་གཅིག་པའི་"ིམ་པའི་"ིམ་ངོ་མ་དེ་ མེ་ ེན་C་ ེན་]ིས་

འཇིག་སོང་ཚེ། "ིམ་དེ་ ེན་*་མ་ཤོར་བའི་གོང་ནས་ལེན་པའི་<་ལོན་རིགས། ངོ་བོ་དེ་རང་བཏབ་.་མ་
གཏོགས་ ;ེས་xིས་མི་ཆོག། 

 
ཅ ༤-༥ <་ལོན་བ;ི་འkལ་གཏོང་བ་པོ་ ཁོ་རང་འདས་པའི་Mེས་3་འདས་པའ་ིཡསི་རགིས་ལས་ ;ནི་འkལ་བཏང་

བའི་གན་�་;ོན་མེད་ཐོན་ན་ བ;ི་བ་པོ་ནས་<་ལོན་བཏབ་ཟིན་པ་ཡིན་ཞེས་འཛོམས་དཔང་བཅས་ འ)ོར་
Oགས་;ོན་མེད་བཏོན་.་མེད་ན་་འཛོམས་དཔང་ཁོ་ན་ལ་xིས་oངས་མི་)། 

 
ཅ ༤-༦ བ;ི་བ་པོ་ནས་ <་ལོན་བཏབ་ཟིན་པ་ཡིན་ཞེས་བMོད་ནའང་འ)ོར་Oགས་;ོན་མེད་ཡོད་པའམ་ འཛོམས་

དཔང་བཅས་ར་oངས་དག་པོར་;ོལ་.་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་qར་མེད་ན་ <་ལོན་ད་ེཉདི་ཚང་8གིས་~ོད་
ལེན་)་དགོས། 
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ཅ ༤-༧ <་ལོན་བ;ི་བ་པོར་ <་ལོན་མ་བཏབ་པའི་/ོར་ལ་བPད་དེ་ <་ལོན་]ི་བདག་པོས་བ;ི་བ་པོའི་.་དངོས་ལ་

སོགས་པ་ དབང་བཙོང་གིས་འNོག་མི་ཆོག། དེ་ལས་གལ་ན་<་ལོན་དེའི་Gེད་ཀ་ཉེས་)་ཕོག། 
 
ཅ ༤-༨ བ;ི་བ་པོས་ཡ་མེད་བཙོང་4ེ་ <་ལོན་བཏབ་མ་ཉན་ཚེ་ <་ལོན་]ི་བདག་པོས་གན་�་;ོན་མེད་དང་ གཏའ་

མ་སོགས་ཚང་8ོཊ་�ིམས་ཁང་*་;ེལ་ཏེ། <་ལོན་དེ་�ིམས་ཁང་ནས་བདའ་4ེ་གནང་བ་ནས་ <་ལོན་;ེས་
ལས་མ་ཡིན་པར་ <་ལོན་ངོ་བོ་དེ་ལས་བg་དiའ་གཅིག་ག�ང་བཞེས་མཛད་.། 

 
ཅ ༤-༩ བ;ི་བ་པོས་<་ལོན་ཚང་8ིགས་བཏབ་འདོད་ཡོད་Eང་ <་ལོན་]ི་བདག་པོས་ལེན་*་མ་ཉན་ཚ་ེ བ;ི་བ་པོས་

<་ལོན་ངོ་;ེས་ཚང་8ིགས་�ིམས་ཁང་*་�ལ་བ་ནས་ �ིམས་ཁང་ནས་འ)རོ་Oཊ་�་.་དང་ <་ལོན་ད་ེཉདི་
བདག་པོ་དེ་ལ་གནང་ཞིང་ ;ེས་ལས་མ་ཡིན་པར་ <་ལོན་ངོ་བོ་བg་དiའ་གཅིག་ག�ང་བཞེས་མཛད་.། 

 
ཅ ༤-༡༠ <་ལོན་ཐོབ་ལམ་ཡོད་དེ་ <་ལོན་ཕོག་པའི་མི་དེ་ལས་ཐོན་oངས་མེད་ཚེ། �ིམས་ཁང་ནས་བབས་qོས་Eིས་ 

<་ལོན་]ི་;ེས་ལས་སམ། ཡང་ན་ ངོ་བོའི་ཐོག་ལས་Eང་ཡངས་ཆག་)་ཆོག། 
 
ཅ ༤-༡༡ Lོན་*ས་བ;ི་བའི་/བས་3་ བོད་1མ་བ;ི་ཞིང་ Mེས་3་བ;ི་ཚབ་~ོད་/བས་ ཏི་�བ་~ོད་པ་སགོས་dང་

ན་ དེའི་འཛབ་Eི་ཐད་ Lོན་*ས་<་ལོན་བ;ི་ཚབ་Eི་འཛབ་མིན་པར། ད་q་བ;་ིཚབ་~ོད་/བས་3་ Fང་
པའ་ི{ལ་Wོལ་ཏ་ི�བ་རེ་ལ་ བོད་1མ་ཇ་ིཙམ་རེ་xསི་པ་དེའི་དབང་*་~ོད་ལནེ་)་དགོས། གཞན་ཡང་ཏི་�བ་
དང་བོད་1མ་q་<འི་འཛབ་Eི་xིས་ཅན་ཡོད་རིཊ་ཐམས་ཅད་གོང་ལས་རིགས་འ8ེ། 

 
ཅ ༤-༡༢ ཕན་rན་གཉིས་ཀ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ <་ལོན་~ོད་ལེན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཚ།ེ བཅད་ཁ་མདོ་ཁ་གང་འགབ་

བཟོས་ཤིང་ དེ་�ག་གང་ཤར་~ོད་ལེན་)ེད་.འམ། བཅད་ཁ་མདོ་ཁ་མ་བཟོ་བར་ རང་སའི་<་ལནོ་ཁ་ཚང་
རང་སར་~དོ་ལེན་)ེད་.་བཅས། གང་ཡང་བཏབ་གཅགི་གི་ཐོག་2་ <་ལོན་གཉིས་ཀ་¢ངས་སངས་དག་པར་
)་དགོས་ཤིང་། ~ོད་.འི་<་ལོན་དེ་ཉིད་མི་~ོད་པར་བཞག་4ེ་ ཐོབ་.འི་<་ལོན་བདའ་འདེད་བ]ིས་པ་
སོགས་)་མི་ཆོག། 
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ཅ ༤-༡� <་ལོན་བ;་ིའkལ་བདའ་བར་འོང་/བས་3་ <་ལོན་j་ཁག་གཅིག་ལ་ <་ལོན་བདའ་མི་གཉསི་ལས་གལ་ཏེ་ 

མི་མང་འ)ོར་ན་ དེ་0མས་ལ་བཟའ་བ2ང་སོགས་ <་ལོན་]ི་x་བོ་དེ་ལས་མི་ཐོབ། 
 
ཅ ༤-༡༤ x་4ོང་ག་ི�ལ་ཚབ་2་འ�ལ་ཚ་ེ �ལ་ཚབ་འཛབ་མི་དེ་ཉདི་x་4ོང་དའིེ་Mེས་འ_ག་བU་མི་ཡིན་ན་མ་གཏགོས་ 

དེ་མིན་x་4ོང་དེ་ཡིས་བཟོས་པའི་<་ལོན་~ོད་ལེན་]ི་རིགས་དང་ .་ཆས་སོགས་�ལ་ཚབ་ད་ེལས་གང་ཡང་
~ོད་མི་ཆོག། 

 
ཅ ༤-༡༥ <་ལོན་ཐོབ་ཤོར་ཡོད་མིའི་རིགས་འཆི་བའམ་ བཟའ་ཚང་ཡ་Hལ་]ིས་"ིམ་ནས་ཟརི་*་ཐོན་པ་ལ་སོགས་)དེ་

/བས་ <་ལོན་ཐོབ་ཤོར་]ི་རིགས་བཅས་སོ་སོར་ཐོབ་ལམ་ �ིམས་དོན་ (ཀ-པ་དང་ ཁ-པ་ ག-པ་
བཅས་Eི་ནང་གསལ་qར་ཡིན། 
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�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་�ག་པའི་ དང་པོ་ 

 
ཚོང་དོན་ལ་མགོ་བ/ོར་དང་ དབང་ཉོབ་ Hེ་ལོག་Wང་ལོག་ག�ང་གི་བཀག་ཆ་བཅས་Eི་/ོར། 

 
ཆ ༡-༡  ག�ང་ནས་བཀག་འཛིན་གནང་བའི་ས་གནས་3་དང་ བཀག་འཛིན་ཡོད་པོའ་ིརིགས་ཉོ་འཚངོ་)་མ་ིཆགོ། དེ་

ལས་གལ་ཚེ་ཞིང་སའམ་ དངོས་པོ་དང་རིན་བབས་བཅས་ག�ང་བཞེས་ཁར་ ཉོ་འཚོང་)ེད་པོ་གཉིས་དང་ 
འཛོམ་དཔང་བཅས་པ་�་བ་ག3མ་ནས་ལོ་ག3མ་རིན་བཙོན་*། 

 
ཆ ༡-༢  ཚོང་གི་རིགས་ལ་དགའ་མ་དགའ་ཚོང་དེ་རང་མ་གཏོགས་ ངོ་ཚ་ངོ་�ང་དང་ ~་~ོད་aས་Aར་ལ་སོགས་པ། 

ཡང་ན་ དབང་བཙངོ་གིས་ཉོ་བgག་པའམ་ བཙངོ་བgག་པ་སགོས་མི་ཆོག། ད་ེལས་གལ་ན་ང་ོབ་ོ.་ནརོ་གང་
ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ རིན་ཐང་{ལ་Wོལ་ཇི་བཞིན་xིས་ཏེ་ དེ་L་~ོད་པའི་4ེང་*་ཁ་/ོང་�བ་4ེ་ཚང་8ིགས་~ོད་
ལེན་)་དགོས་ཁར། རནི་བབས་དེའི་Gེད་ཀ་ག�ང་ལ་ཉེས་)་�ལ་.། དེ་ཡང་�ིམས་གལ་]ི་)་བ་ད་ེqར་dང་
4ེ་ ཞག་བ*ན་ལས་མ་འ]ངས་པར་རང་གི་"ིམ་ལས་ཐོན་ཏ་ེ �ིམས་ཞབས་ལ་Pན་£ོན་�་བར་འ8ོ་དགོས། 
དེ་ལས་འ]ངས་ན་�ིམས་ཁང་ལས་xིས་འཇོགས་མི་)། 

 
ཆ ༡-�  རག་ལ་གསེར་ཡིན་ཟེར་ཏེ་བཙོང་པའམ་ གཟི་གསར་དང་d་གསར་ལ་སོགས་པ་ལ་གཟི་¤ིང་དང་ d་¤ིང་

ཡིན་ཟེར་ཏེ་བཙོང་བ་སོགས་ ཚདོ་མདེ་Eི་མགོ་བ/ོར་�བ་མི་ཆགོ། གང་qར་ཡང་�ན་མའི་རགིས་ལ་ ང་ོམ་
ཡིན་ཞསེ་མགོ་བ/ོར་གཏངོ་མི་ཆོག། ད་ེལས་གལ་ན་དངོས་པའིོ་རིན་བབས་ཇི་གནས་hར་ལགོ་x་བོ་དེ་ལ་~ོད་
པ་ནས་ ཉེས་)་�་བ་གཅིག་ནས་ལོ་ག3མ་བར་བཙོན་*། 

 
ཆ ༡-༤ Hེ་དང་Wང་ ཤེར་ལ་སོགས་པ་Fང་པའི་ལམ་Wོལ་qར་]ི་ངོ་མ་དེ་རང་མ་གཏོགས། དེ་ལས་ཆེ་Cང་བཟོ་4ེ་

བ�ན་མ་zོད་མི་ཆོག། དེ་ལས་གལ་ན་�་ངོ་གཅིག་ནས་�་ངོ་ག3མ་བར་བཙོན་*། 
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ཆ ༡-༥  མ་x་zི་ཁར་བཏོན་ཏེ་ zི་ཚོང་)་རིགས་ལ་མཁེ་\ད་Eང་སོ་སོའི་མ་x་དང་བwན་ཏེ་བགོ་དགོས། ཐོག་མར་
མཉམ་�བ་Eིས་མ་x་བཟོ་*ས་ འཛོམ་དཔང་བཅས་མཁེ་\ད་Pོམས་Fགས་གང་ཡང་ཁ་གསལ་གན་�་�ི་
ཀེ�་ཅན་བཟོ་དགོས། གན་�་དང་དཔང་པོ་སོགས་དེ་qར་མེད་ན་xིས་oངས་མེད། 
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�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་�ག་པའི་གཉིས་པ་ 

ཚོང་རིན་ཕར་འ]ངས་སམ་ ཞག་*ས་འ]ངས་Fགས་/ོར། 
 

ཆ ༢-༡  དངོས་པོའི་རིགས་དང་ སེམས་ཅན་སོགས་ ཅི་དང་གང་ཡང་རིན་བབས་ལག་~ོད་མིན་པའི་ ཞག་*ས་)ེད་
དེ་བཙོང་རིགས་ལ་ གཏའ་མ་ལེན་ཆོག་པ་མ་གཏོཊ་;ེས་xིས་མི་ཆོག། 

 
ཆ ༢-༢ ཚོང་ཟོག་ཉོས་པའི་རིན་ད�ལ་ཞག་*ས་བཟོས་པ་0མས་Lོན་*་ཚོང་ཟོག་ཉ་ོའཚངོ་ག་ོ/བས་3་ རིན་ཐང་ཇི་

qར་£ིགས་པ་དེ་རང་མ་གཏོགས་ དེ་ལས་གལ་ཏེ་རིན་ཐང་ཡར་འཕར་མར་འབེབས་Eི་/རོ་ཉོགས་བཤད་)་
མི་ཆོག། 

 
ཆ ༢-� ཚངོ་ཟགོ་ཉོས་པའི་རིན་ཞག་*ས་ཐངེ་གཉསི་བཟོས་པ་ནས་ དེ་ལ་མ་rད་ན་ ཞག་*ས་ཐེང་གཉིས་པ་ད་ེfོགས་

མཚམས་ལས། ཉིན་དང་ཞག་གི་xིས་འགོ་བ�གས་ཏེ་;ེས་xིས་�བ་ཆོག། 
 
ཆ ༢-༤ གཞན་ཞག་*ས་བཟོས་ཏེ་ རིན་བབས་ལེན་.འི་རིགས་ གོང་གི་�ིམས་དོན་ཅ་༡-༦ ལས་རིགས་འ8ེའོ། 
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�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་བ*ན་པའི་-དང་པོ་ 

ག�ང་མདའ་ - གོ་ཆ་འཆང་zོད་/ོར། 
 
ཇ ༡-༡  གོ་ཆ་མེ་fས་ཅན་ཁ་ ང་དང་ ཁ་གཉིས་མ་ དེ་ལས་Eང་ཁ་མང་རིགས་དང་། ཁ་རིང་ ཁ་Dང་ མེ་མདའ་ 

ཚ་མདའ་དཔའ་*མ་ལ་སོགས་པ་ མདོར་ན་མེ་fས་Eི་pགས་ལས་བ=ལ་*་�ང་བའ་ིགོ་ཆ་ཡོད་རགིས་གང་
ཡང་ ད1ོགས་མདའི་8ངས་3་ཡིན། 

 
ཇ ༡-༢  ད1ོགས་མདའི་fས་མདེl་ཆེ་Cང་ཇི་qར་ཡང་། ཟངས་མདེl་དང་ ཤོག་མདེl་ fས་དང་ཕོར་gང་བཅས་

པའི་ཁར་། མདེl་བཟོ་.འི་ལག་ཆས་Eི་རིཊ་ཐམས་ཅད་Eང་ fས་མདེལ་]ི་8ངས་3་ཡིན། 
 
ཇ ༡-�  4ོབས་ཆེ་Cང་གི་རིགས་ མོ་1ར་དང་ བེ་རེན་¥ན་ལ་སོགས་པ་དང་ བམ་]ི་རིགས། ད1ོགས་མདའ་ཁ་

¦ེལ་ཅན་ 1ོ་མི་¥ན་སི་§ིན་¥ན་ ལེན་k་བག་བག་ ཕག་མགོ་ཅན་ (༩-ཨེམ་ཨེམ) སོགས་ག�ང་
མདའ་ཨང་དང་པོའི་8ངས་3་ཡིན། 

 
ཇ ༡-༤ ད1ོགས་མདའ་ནམ་བར་3མ་བ�་ག3མ་མ། (ཤལ་པའི་ལག་མདའ་Gག་ཁར་ཝl) ལམ་བར་བཞི་བg་ཞེ་

�་མ། (འཁོར་ལོ་ཅན་ཆེ་བ་ཕག་མགོ་ཅན་ཆེ་བ་) ལམ་བར་3མ་g་སོ་བ�ད་མ། (འཁོར་ལོ་ཅན་བར་མ་
ཕག་མགོ་ཅན་བར་མ་) སོགས་ག�ང་མདའ་དང་ ག�ང་མདེl་ཨང་གཉིས་པའི་8ངས་3་ཡིན། 

 
ཇ ༡-༥  ག�ང་མདའ་ཨང་དང་པའིོ་རགིས་ 'ག་པོའི་དཔོན་ཁག་དང་དམག་མི་སགོས་ག�ང་དོན་*་འཆང་zོད་)་ཆོག་

མ་གཏགོས། ཞི་བའ་ིདཔོན་ཁག་དང་གཞན་ཡང་3་དང་3ས་Eང་འཆང་zོད་)ེད་པ། མཉམ་*་"ེར་བ་གཡས་
གཡོན་*་;ེལ་ཏེ་བཏང་བ། གཡར་པོ་~ོད་པ་སོགས་མི་ཆོག། 
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ཇ ༡-༦  ག�ང་མདའ་ཨང་གཉིས་པའི་རིགས་ ག�ང་དོན་ཁོ་ན་F་བOེན་ཏེ་ འཆང་zོད་)དེ་པ་དང་མཉམ་*་"ེར་བ། 
གཡས་གཡོན་*་;ེལ་ཏེ་བཏང་བ། གཡར་པོ་~ོད་པ་སོགས་)་དགོས་dང་ན། fོང་བདག་ནས་དེ་Fགས་)་
ཆོག་མ་གཏོགས་ fངོ་བདག་ནས་jང་བ་མེད་པར་ གཞན་3ས་Eང་ད་ེFགས་)་མི་ཆགོ། ད་ེལས་གལ་ན་�་
ངོ་གཅིག་ལས་ �་ངོ་�ག་rན་བཙོན་*། 

 
ཇ ༡-༧  ག�ང་མདའ་དང་ག�ང་མདེལ་རིགས་0མས་ནི། འཆང་zོད་)་ཆོག་པའི་ ©འི་སེནསི་ ཡན་ན་ (ཆོག་

ཐམས) ཞེས་པའི་བཀའ་ཤོག་ ས་གནས་Eི་�ིམས་ཁང་སོ་སོ་ལས་~ོད་མི་ཆོག། 
 
ཇ ༡-༨  ག�ང་གི་ག་ོགནས་ཅན་གཅགི་གམ་ ག�ང་གི་འགན་oར་ཅན་ལ་ རང་དབང་གིའམ་ག�ང་ལས་གནང་བའི་

གོ་ཆ་མེད་དེ། ག�ང་དོན་ལ་གཡས་གཡོན་འ8ོ་/བས་ གོ་ཆ་མཁོ་འདོད་dང་ན། fོང་བདག་ནས་བབས་
qོས་Eིས་ག�ང་མདའ་ཨང་དང་པ་ོམིན་པར་ ཨང་གཉིས་པའི་8ངས་ལས་ གཅིག་གམ་གཉིས་ཙམ་གཡར་པོ་
~ོད་ཆོག་4ེ། hར་ལོག་འ)ོར་མོད་xིས་འ<ལ་)་དགོས། 
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�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་བ*ན་པའི་-གཉིས་པ་ 

ག�ང་མདའ་མིན་པའི་ - གོ་ཆ་འཆང་zོད་/ོར། 
 
ཇ ༢-༡  ད1ོགས་མདའ་དང་fས་མདེl་བཅས་ལ་ (©འི་སེནསི) ཞེས་པའམ། བདག་པོ་སོ་སོ་ལ་འཆང་zོད་)་

ཆོག་པའི་ (ཆོག་ཐམས) དགོས་.་4ེ། ཆགོ་ཐམས་དེ་ཉདི་ ས་གནས་སོ་སོའི་�ིམས་ཁང་ལས་ཐབོ་.་ཡོད་
པས། དེ་ཡང་ད1ོགས་མདའ་ངོ་བོ་�ིམས་ཁང་*་མ་4ོན་པར་ཆོག་ཐམས་མི་ཐོབ། ཆོག་ཐམས་ལེན་*ས་་ 
ད1ོགས་མདའ་ངོ་བོ་དེ་རང་�ིམས་ཁང་*་བ4ན་ཏེ་ལོ་qར་ཆོག་ཐམས་གསར་པ་བMེ་ལེན་)་དགོས། ཆོག་
ཐམས་མ་�་བར་ª་གསང་བཞག་ཚ་ེ ད1གོས་མདའ་མདེl་དང་བཅས་པ་ག�ང་བཞསེ་ཁར་ བཙོན་*་�་བ་
ག3མ་ལས་�་བ་�ག་rན། དེ་ཁར་ས་Lོན་ཆད་ཆོག་ཐམས་�ས་Eང་ ནམ་ཞིག་ཆོག་ཐམས་གསར་པ་�ས་
པའི་*ས་3་མ་འ)ོར་བར་ {ན་འ]ངས་ཚེ། ཇི་ཙམ་འ]ངས་པའི་ཉིན་རེ་ལ་ཨ་ན་བ�ད་རེ་xསི་ཏེ་�ིམས་
ཁང་*་ཉེས་)་འ<ལ་.། 

 
ཇ ༢-༢ �་ཁང་མགོན་ཁང་0མས་ལ་ཡོད་པའི་ ད1ོགས་མདའི་རིགས་ཐོ་ཡིག་ཁ་གསལ་བཀོད་ཅངི་། དེ་ལ་ག�ང་གི་

Gག་ཐམས་�ས་ཏེ་བཞག་.་མ་གཏོགས། ལོགས་3་ཆོག་ཐམས་ལེན་མི་དགོས་Eང་ ཐ་ོཡིག་ད་ེཉདི་ལོ་qར་
བཞིན་གསར་པ་བཟོས་ཏེ་�ིམས་བདག་གི་ཐིl་ལེན་དགོས། 

 
ཇ ༢-� <་ཚ་ལོ་བg་�ག་མ་ལོན་པའི་རིགས་དང་ I་མ་ དག་ེhོང་[ོམ་ཆེན་ ཨ་ན་ི བཅས་ལ་ད1ོགས་མདའི་ཆོག་

ཐམས་མི་ཐོབ། 
 
ཇ ༢-༤ མི་བསད་Eི་/ོར་ལས་སམ་ �་ཇག་འNོག་ག3མ་ ^་བཏོན་�ག་བཏོན་བཅས་པའི་/ོར་དང་། ཡང་ན་

གནད་དོན་གཞན་ལས་བཅས་ད1ོགས་མདའམ་ fས་མདེl་0མས་Eི་རིགས་ལས་ ཅི་ཞིག་L་གོང་ག�ང་
བཞེས་བཏང་4ེ་ Gིར་ལོག་མ་གནང་བའི་མི་རིགས་ལ། Gིན་ཆད་ད1ོགས་མདའ་དང་ fས་མདེལ་]ི་ཆོག་
ཐམས་མི་ཐོབ། 
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ཇ ༢-༥ ད1ོགས་མདའ་དང་fས་མདེl་ནི། ཆོག་ཐམས་Eི་ནང་གསལ་*་མི་གཉིས་Eི་ མིང་གསལ་འཁོད་དགོས་ཏ།ེ 
དའེང་ད1གོས་མདའི་བདག་པ་ོགཙོ་བོ་དེ་དང་ དེའ་ིཁ་ེ\ད་གཅིག་པའི་མི་གཅིག་བཅས་ མི་གཉསི་པོ་དེ་ཉདི་ཁོ་
ནའི་ལག་2་ཉར་.་མ་གཏོགས། གཞན་]ིས་འཆང་བ་དང་ ཉར་བཅོལ་)་Gིར་;ེལ་བ་སོགས་ གཡར་པོ་
གཏོང་མི་ཆོག། གོང་གསལ་�ིམས་དོན་དེ་ལས་གལ་ན་ ཉེས་)་ད1ོགས་མདའ་ག�ང་བཞེས། 

 
ཇ ༢-༦  fོང་གཞིའི་ཉེ་འདབས་ མེ་ལི་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་*་ ད1ོགས་མདའ་�བ་མི་ཆོག། མི་སེར་]ི་8ོང་{ལ་

0མས་ལའང་ 8ོང་"ིམ་ནས་མེ་ལི་Gེད་Eི་ནང་*་ ད1ོགས་མདའ་�བ་མི་ཆོག། གལ་ཏེ་ཞིང་ཐོག་དང་ 
«མ་རར་གཅན་གཟན་]ིས་གནོད་པའམ་Lར་Fགས་8ོང་{ལ་*་ ད1ོགས་མདའ་�བ་དགོས་པའི་ལམ་
Fགས་ཡོད་པ་སོགས་ལ་�བ་ཆོག་4ེ། དེ་Fགས་ལས་འགལ་ན་ཉེས་)་ད1ོགས་མདའ་ག�ང་བཞེས། 

 
ཇ ༢-༧ �་ཁང་ མགོན་ཁང་དང་ དགོན་7ེ་ jག་ཚང་ལ་སོགས་པ་ནས་མེ་ལི་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་*་ད1ོགས་མདའ་

�བ་མི་ཆོག། གལ་ཏེ་ཞིང་ཐོག་དང་ «མ་རར་ གཅན་གཟན་དང་རི་¢ཊ་Eིས་གནོད་པའམ། Lར་Fགས་
8ོང་{ལ་*་ད1ོགས་མདའ་�བ་དགོས་པའི་ལམ་Fགས་ཡོད་པ་སོགས་ལ་�བ་ཆོག་4ེ། དེ་Fགས་ལས་
འགལ་ན་ ད1ོགས་མདའ་ག�ང་བཞེས། 

 
ཇ ༢-༨  ག�ང་ལམ་ལས་ གཛི་བཞི་བ�འི་ནང་འཁོད་*་ད1ོགས་མདའ་�བ་མི་ཆོག་པ་བཞིན་ དེའང་ ཇ༢-༦ 

པའི་ནང་གསལ་qར་ཏེ། དེ་ལས་འགལ་ན་ ད1ོགས་མདའ་ག�ང་བཞེས། 
 
ཇ ༢-༩ fོང་གཞིར་འ8ོ་འོང་གི་/བས་3འམ་ དབང་དང་qས་མོ་ལ་འ8ོ་འོང་གི་/བས། མི་དམང་�ོམ་ཚོགས་3་

འ8ོ་འོང་)ེད་/བས་བཅས་ལ་ ག�ང་ལས་གོ་གནས་ཡོད་པའི་མི་རིཊ་0མས་Eིས་མ་གཏགོས། གཞན་]ིས་
ད1ོཊ་མདའ་དང་མདེl་"ེར་ཏེ་འ8ོ་འkལ་)་མི་ཆོག། དེ་Fགས་ལས་འགལ་ན་ད1ོཊ་མདའ་དང་མདེl་
ག�ང་བཞེས། 
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ཇ ༢-༡༠ ག�ང་གི་ལས་དོན་)ེད་པོ་0མས་ལ་ ག�ང་ལས་ད1ོཊ་མདའམ་fས་མདེl་གནང་བ་ཡོད་ན། ལས་དོན་མ་
ཟིན་]ི་བར་*འམ་དགོངས་པ་མ་�་བར་*་ ད1ོཊ་མདའ་དང་fས་མདེl་བཅས་པ་ མ་ཡིག་བཀོད་ཅིང་ དེ་
ལ་Gག་ཐམས་�ས་ཏེ་བཞག་.་མ་གཏོགས་ལོ་qར་ཆོག་ཐམས་Iངས་མི་དགོས། དེའང་ག�ང་གི་ལས་དོན་
kབ་ཟིན་པའམ་ དགོངས་པ་�་མ་ཐག་2་ མདlེ་དང་ད1ོགས་མདའ་བཅས་པ་ hར་ལོག་ག�ང་ལ་འ�ལ་
དགོས། 

 
ཇ ༢-༡ ༡ ད1ོགས་མདའ་དང་ fས་མདེl་ཉོ་འཚོང་)ེད་ན། མ་ཉོ་གོང་ལས་ཉོ་བ་པོས་ �ིམས་ཁང་ལས་ཆོག་ཐམས་

ལེན་དགོས་ཤིང་། �ིམས་ཁང་*་དེ་Fཊ་Eི་མ་ཡིག་ལའང་ ཉ་ོའཚངོ་)ེད་པོ་ཕན་rན་གཉིས་ཀའ་ིཐlི་བཞག་
དགོས། དེ་Fགས་ལས་འགལ་ན་ཉོ་འཚོང་བ]ིས་པའི་ད1ོགས་མདའ་ག�ང་བཞེས། 

 
ཇ ༢-༡ ༢ ད1ོགས་མདའ་དང་མདlེ་4ོང་པར་)ནི་ན་ 4ངོ་པར་ལེན་པ་པསོ་ མ་ལེན་པའ་ིགངོ་ལས་ ཆགོ་ཐམས་ལེན་

Fཊ་ གོང་གསལ་�ིམས་དོན་ ཇ ༢-༡༡ དང་མrངས། 
 
ཇ ༢-༡ � 3འམ་གང་ཞིག་ལ་ད1ོགས་མདའ་;ོན་ཅན་སོགས། ཡང་ན་ད1ོགས་མདའ་གས་པའམ་ ªེད་པ་ཆད་པ་ 

fས་ལོག་པའི་རིགས། ད1ོགས་མདའ་�བ་མི་དེ་ལ་ ཉེན་ཁག་ཡོད་པའི་གོ་ཆ་མཆིས་ན་ དེ་ཐམས་ཅད་
ག�ང་བཞེས་མཛད་.། 

 
ཇ ༢-༡ ༤ 3འམ་གང་ཞིག་ལ་གོ་ཆ་ཡོད་དེ་ དེས་མི་གཅིག་ལ་གནོད་ཉེན་ཆེ་བའམ་ དམང་ལ་གནོད་ཉེན་ཆེ་བ་སོཊ་Eི་ 

¢ོགས་ཟོན་དེ་ཉིད་མ་8ོལ་]ི་བར་*་ �ིམས་ཁང་ནས་མི་དེའི་གོ་ཆ་ལེན་པའམ་ ག�ང་བཞེས་བ]ིས་ཏེ་
བཞག་ཆོག། 

 
ཇ ༢-༡ ༥ 3འམ་གང་ཞིག་ལ་གོ་ཆ་ཡོད་དེ་ དེས་མི་གཅིག་ལ་གནོད་ཉེན་ཆེ་བའམ་ དམང་ལ་གནོད་ཉེན་ཆེ་བ་སོཊ་Eི་

¢ོཊ་ཟོན་འཆར་ཚེ། དེའི་གོ་ཆ་ནི་ ས་གནས་Eི་འགན་oར་ཡོད་པའི་)ེད་པོ་ དེ་དག་གིས་ལེན་Eང་ཆོག་4ེ། 
དེ་qར་ལེན་པ་ནས་ ཞག་གཅིག་ལས་མི་འ]ངས་པར་ གོ་ཆ་དེ་ཉིད་�ིམས་ཁང་*་;ེལ་དགོས། 
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ཇ ༢-༡ ༦ 3་ཞིག་ལ་ �ིམས་Fཊ་ལས་གལ་ཏེ་ འཆང་བའི་ད1ོཊ་མདའམ་fས་མདེl་ཡོད་པའི་སེམས་¢ོཊ་dང་4ེ་ 
�ིམས་ཁང་ནས་ དེའི་"ིམ་དང་བཅའ་ཆས་སོཊ་ གཡེངས་ཏེ་བq་ཞིབ་)ེད་ན་དང་། ད་ེམrངས་ ས་གནས་
Eི་འགན་oར་ཡོད་པའི་ )ེད་པོ་0མས་Eིས་Eང་ བq་ཞིབ་)ེད་ཆོག་པའི་jང་བ་ �ིམས་ཁང་ནས་�ས་ཏ།ེ 
སེམས་¢ོགས་ཅན་]ི་"ིམ་དང་ བཅའ་ཆས་གཡེངས་ཤིང་ བq་ཞིབ་)ེད་པ་ལ་3ས་Eང་ཉོགས་བཤད་)་མི་
ཆོག། 

 
ཇ ༢-༡ ༧ འཐབ་འཛིང་)ས་ཏེ་ ^་བཏོན་�ག་བཏོན་བཟོས་པའམ་ བག་མེད་ ེན་]ིས་ དེ་བཞིན་བཟོས་ཏེ་ �ིམས་

ཁང་*་Dག་པ་སོགས་བཙོན་*་rད་ན། ^་བཏོན་�ག་བཏོན་བཟོས་པ་པོ་དེའམ་དེ་ཚོའི་མིང་ལ་ཡོད་པའི་ 
ད1ོཊ་མདའ་དང་ fས་མདེl་རིགས་མ་ཚད། འHེལ་གནད་དེ་ལ་rད་པའི་ད1ོགས་མདའ་དང་ fས་
མདེl་བཅས་པའི་རིཊ་ ཐམས་ཅད་�ིམས་ཁང་*་ ;ེལ་དགོས་ཤིང་ གོ་ཆ་དེ་སོཊ་ hར་ལོག་~ོད་དང་མི་
~ོད་Eི་བབས་qོས་�ིམས་དཔོན་ནས་)་ཆོག། 

 
ཇ ༢-༡ ༨ མི་བསད་Eི་/ོར་རམ་ འNོག་བཅོམ་]ི་/ོར་ �ིམས་ཁང་*་Dག་པ་སོཊ་བཙོན་*་rད་ན། )ེད་གཙོ་ནག་

ཅན་ལག་དམར་པ་དེའམ་ དེ་ཚོའི་མིང་ལ་ཡོད་པའི་ ད1ོཊ་མདའ་དང་fས་ མདེl་མ་ཚད། འHེལ་གནད་
དེ་ལ་rད་པའི་ད1ོགས་མདའ་དང་ fས་མདེl་ཐམས་ཅད་ག�ང་བཞེས་གཏོང་.། 

 
ཇ ༢-༡ ༩ བག་མེད་Eི་[ོ་ནས་ མི་བསད་dང་བ་ཡིན་ཚེ་ ལག་དམར་པ་དེའམ་དེ་ཚོའི་མིང་ལ་ཡོད་པའི་ ད1ོཊ་མདའ་

དང་མདེl་མ་ཚད་གནད་དོན་དེའི་8ལ་*་rད་པའི་ ད1ོཊ་མདའ་དང་ མདེl་སོཊ་གང་ཡང་ hར་ལོག་
~ོད་དང་ མི་~ོད་པའི་འོས་བབས་�ིམས་དཔོན་ནས་ཞིབ་qོས་)། 

 
ཇ ༢-༢༠ Gིའི་�ལ་ཁང་ནས་ གོ་ཆ་"ེར་ཏེ་འོང་/བས་ གོ་ཆ་ཅན་]ི་མི་དེ་ཉིད་ ཁ་Lོན་�ལ་ཁབ་འད་ིལས་ Gིའི་�ལ་

ཁབ་2་འ8ོ་/བས་ ཆོག་ཐམས་དང་¦ཊ་ཏེ་ "ེར་བའི་གོ་ཆ་ཡིན་ན་མ་གཏོཊ་ཆོག་ཐམས་མེད་པའི་གོ་ཆ་ 
Gིའི་�ལ་ཁབ་ལས་ གསར་པ་"ེར་ཏེ་འོང་རིགས་ནི་ ཤར་�གས་�ལ་ཁབ་Eི་ནང་*་ "ེར་འོང་མ་ིཆོག་4།ེ 
�ལ་ཁབ་Eི་མཚམས་3་ དམག་མིའི་xར་བཞག་པ་ནས་གོ་ཆའི་བདག་པོ་དེ་ཉིད་ �ིམས་ཁང་*་སོང་4ེ་ཆོག་
ཐམས་Iངས་ཤིང་། གོ་ཆ་གསར་པ་དེ་ཉིད་ཆོག་ཐམས་དང་བཅས་�ལ་ཁབ་ནང་*་"རེ་འོང་ཆོག་པ་ཡིན། དེ་
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qར་ �ལ་ཁབ་Eི་ནང་*་འ)ོར་པ་ནས་Eང་ གོ་ཆ་གསར་པ་དེ་སོཊ་ �ིམས་ཁང་*་"ེར་ཏེ་ ངོ་བོ་དེ་རང་
�ིམས་དཔོན་ལ་བཏོན་དགོས། དེ་Fཊ་ལས་འགལ་ན་ ད1ོགས་མདའ་དང་ མདེl་ག�ང་བཞེས་ཁར་ཉེས་
)་ད1ོགས་མདའི་རིན་བབས་Gེད་ཀ་ཕོག། 

 
ཇ ༢-༢༡ ད1ོཊ་མདའ་དང་ fས་ མདེl་0མས་ Gིའི་�ལ་ཁབ་2་"ེར་ཏེ་བཙོངས་པའམ་ �ལ་ཁབ་འདིའི་མི་

རིགས་ མིན་པ་0མས་ལ་བཙོངས་པ་དང་ རིན་མེད་4ོང་པར་)ིན་པ། གཡར་པོ་གཏོང་བ་ ཉར་བཅོལ་*་
བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་)་མི་ཆོག། དེ་Fགས་ལས་འགལ་ན་ ཉེས་)་བཙོན་*་ལོ་ག3མ་ལས་�འི་བར། 

 
ཇ ༢-༢༢ �ལ་ཁབ་ནང་གི་ད1ོགས་མདའ་དང་ མདེl་བཅས་པ་0མས། Gིའི་�ལ་ཁབ་2འམ་ Gིའི་མི་རིགས་ལ་

བཙངོས་དགོས་པའམ་བཅོལ་དགསོ་པ་ གཡར་*་བgག་དགོས་པ་རེ་dང་ན་ མངའ་བདག་�ལ་པའིོ་དགངོས་
པ་མ་8ོལ་བར་མི་ཆོག། 

 
ཇ ༢-༢� འ�ག་གི་�ལ་ཁབ་འདི་ལ་Gི་ལས་ད8་ལོང་བར་Jར་ན། �ལ་ཁབ་འདིའི་མི་རིཊ་Eིས་ ད1ོཊ་མདའ་དང་ 

fས་མདེl་སོཊ་ད8་ལ་བཙོངས་པའམ་བཅོལ་བ་ གཡར་*་)ིན་པ་སོགས་བ]ིས་ཚེ་ཉེས་)་ག�ང་�ིམས་
གཏོང་.། 

 
ཇ ༢-༢༤ འ�ག་�ལ་ཁབ་Eི་དོན་*་ ད1ོགས་མདའ་མཁོ་ཆས་dང་ཚེ། ད1ོགས་མདའ་ཡོད་རིགས་སམ། ག�ང་གི་

Dགས་བཞེད་Eི་བབས་དང་བwན་པའི་ད1ོཊ་མདའ་དང་ མདེl་རིགས་ག�ང་བཞེས་གཏོང་.། 
 

 25 



�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་བ�ད་པའི་ དང་པོ་ 
"ི་ར་ལ་འ_ག་)ེད་/ོར། 

 
ཉ ༡-༡  མངའ་བདག་�ལ་པོའི་བཀའ་ཤོག་གམ་ �ིམས་ཁང་ལས་)་བ་དེ་ཉིད་)་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམས་མེད་ན། )་

དང་རི་¢གས་གཅན་གཟན་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་བསད་པ། བ�ང་བ་ ལག་ཉསེ་བཀལ་བ་སོགས་)་མི་ཆོག། 
ད་ེFགས་ལས་འགལ་ན་)ེད་པ་ོནག་ཅན་]ི་ད1ོགས་མདའ་དང་ མདེl་ག�ང་བཞསེ་ཁར་ཉེས་)་�བ་�་བg། 

 
ཉ ༡-༢  ཤའི་ཆོག་ཐམས་ ས་གནས་སོ་སོའི་�ིམས་ཁང་ལས་ཐོབ་4ེ།་ཆོག་ཐམས་དེ་ཉིད་ �ིམས་ཁང་གང་ལས་ལེན་

�ང་ �ིམས་ཁང་དེའི་མངའ་འོག་གི་ས་གནས་དེ་རང་ལ་མ་གཏོགས། �ིམས་ཁང་གཞན་]ི་ས་ཁོངས་རི་
ཁོངས་3་ ཤ་སོགས་སེམས་ཅན་གང་ཡང་བསད་མི་ཆོག། སེམས་ཅན་ལ་ལ་ཞིག་ཡེ་ནས་བསད་མི་ཆགོ་པའི་
བཅགས་དམ་ ག�ང་ལས་fོང་བདག་སོ་སོར་བཀའ་གནང་བ་ཡོད་པས། དེ་ནི་ཆོག་ཐམས་རང་ཡོད་�ང་
བསད་མི་ཆོག། བཅགས་དམ་*་བཀའ་གནང་བའ་ིསེམས་ཅན་ཡང་ ས་Gོགས་ཐམས་ཅད་ལ་གཅིག་མrངས་
མིན་པ་4།ེ fོང་ཁག་ར་ེལ་0མ་པ་འ'་མིན་སོ་སོར་ཡོད་པས་བསད་མི་ཆོག་པའ་ིསམེས་ཅན་གང་དང་གང་ཡིན་ 
fོང་བདག་0མས་ལ་'ིས་ཞིབ་)་དགོས། ག�ང་ལས་བསད་མི་ཆོག་པའི་བཅཊ་དམ་གནང་བའི་བཀའ་ལས་
གལ་ཞིང་ སེམས་ཅན་བསད་ན་ ད1ོགས་མདའ་ག�ང་བཞེས་དང་ ཉེས་)་�བ་�་བ�འི་ཁར་བཙོན་*་�་
ངོ་�ག། �ིམས་ཁང་གི་ཆགོ་ཐམས་ལེན་པ་ནས་�མིས་ཁང་དའིེ་ས་ཁོངས་ལས་གལ་ཏ་ེ �ིམས་ཁང་གཞན་]ི་
ཁོངས་3་ཤ་བདའ་ཚེ་ ཤ་བདའ་.འི་ཆོག་ཐམས་ག�ང་བཞསེ་ཁར། ཆགོ་ཐམས་ལ་རིན་བབས་ཇི་གནས་Eི་
ལོག་བqབ་ཉེས་)་ཕོག། 

 
ཉ ༡-�  ཤའི་ཆོག་ཐམས་ལ་3འི་མིང་གསལ་འཁོད་པ་ དེ་ཉིད་ཁོ་ནས་བསད་པ་དང་ བ�ང་བ་ ལག་ཉེས་བཀལ་བ་

བཅས་)་ཆོག་པ་མ་གཏོགས། ཆོག་ཐམས་མེད་པའི་མི་ནས་བསད་པ་དང་། ལག་ཉེས་བཀལ་བ་ བ�ང་བ་
བཅས་པ་མ་ཚད། ལག་ཆ་དང་བཅས་ཆོག་ཐམས་ཡོད་པའི་མི་དང་མཉམ་པོར་¦གས་ཏེ་ "ི་ར་ལ་འ8ོ་བ་
སོགས་མི་ཆོག། 
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ཉ ༡-༤  ཤའི་ཆོག་ཐམས་དེ་བཞིན་*་གཡར་པོ་གཏངོ་བ་དང་། ཆགོ་ཐམས་ཅན་]ི་མ་ིནས་ ཆོག་ཐམས་མེད་པའ་ིམ་ི"ི་
ར་ལ་བཏང་བའམ་ ཤ་བསད་*་བgག་པ་སོཊ་མི་ཆོག། 

 
ཉ ༡-༥  ཤའི་ཆོག་ཐམས་དེའ་ིནང་འཁོད་Eི་ �་8ངས་དང་ཚསེ་8ངས་ཚང་བ་ནས་ཤ་བསད་པ་དང་ ལག་ཉསེ་བཀལ་

བ་ བ�ང་བ་སོགས་གང་ཡང་)་མི་ཆོག། དེ་qར་�ིམས་དོན་ ཉ༡-� པ་དང་ཉ༡-༤ པ་ ཉ༡-༥ པ་
བཅས་ལས་གལ་ན་ ཤའ་ིཆགོ་ཐམས་དེ་ག�ང་བཞེས་ཁར། )ེད་པ་ོནག་ཅན་མི་རེ་ལ་ཉེས་)་ ཆོག་ཐམས་ལ་
རིན་ཇི་གནས་Eི་ལོག་བqབ་འNི་.། 

 
ཉ ༡-༦  fོང་གཞི་དང་ �་ཁང་ མགོན་ཁང་ དགོན་7ེ་ ¬་ཚང་ jག་ཚང་བཅས་པ་ལས་ མེ་ལི་གཅིག་དང་། 

ག�ང་ལམ་ལས་གཛི་ཉིས་བ�་བཅས་Eི་ནང་འཁོད་*་ཤ་ བསད་པ་དང་ བ�ང་བ་ ལག་ཉེས་བཀལ་བ་
སོགས་མི་ཆོག། དེ་Fགས་ལས་གལ་ན་ཤའི་ཆོག་ཐམས་ག�ང་བཞེས་ཁར་ ཉེས་)་�བ་�་བg། 

 
ཉ ༡-༧  ལོ་qར་བཞིན་�་བ་དང་པོ་དང་། �་བ་ག3མ་པ། བཞི་པ། �་པ། བཅས་ �་ངོ་བཞིའི་རིང་ིལ་པོར་དང་། 

�་བ་གཞན་0མས་ལ་ཚེས་བཅོ་�་དང་། ཚེས་3མ་g་བཅས་ལ་ཤ་བསད་པ་དང་། བ�ང་བ་ ལག་ཉེས་
བཀལ་བ་སགོས་མི་ཆོག། ད་ེFགས་ལས་གལ་ན་ཆོག་ཐམས་ག�ང་བཞེས་དང་ ཆོག་ཐམས་ལ་རིན་ཇ་ིགནས་
Eི་ལོག་བqབ་ཉེས་)་བཞེས་.་མ་ཚད། ད་ནས་Gིན་ཆད་མི་དེ་ལ་ ཤའི་ཆོག་ཐམས་ཡེ་ནས་མི་ཐོབ། 

 
ཉ ༡-༨  ད1ོགས་མདའི་ཁ་�གས་ཐོ་ག3མ་བའམ་ ཨིན་ཅི་བཅོ་བ�ད་པ། དེ་ལས་རིང་བ་0མས་མ་གཏོགས་ དེ་

ལས་Dང་བའི་རགིས་ཤ་ལ་�བ་མི་ཆོག། ད་ེFགས་ལས་གལ་ན་ ད1ོགས་མདའ་དང་མདlེ་བཅས་པ་ག�ང་
བཞེས། 

 
ཉ ༡-༩  )་དང་ཕར་བ་ ཀ་ཤ་ ཨ་ཅོ་ཉེ་ཉེ་ ཝ་མོ་བཅས་ལ་མ་གཏོགས་རི་¢གས་ གཅན་གཟན་གང་ལའང་ མདིལ་

 ང་ཤ་4ག་ལས་མདིལ་�་�་མི་ཆོག། དེ་Fགས་ལས་གལ་ན་ཤའི་ཆོག་ཐམས་ག�ང་བཞེས་ཁར་ ཉེས་)་
�བ་ཉེར་�། དེ་ལས་ལོ་གཅིག་མ་ལོན་རིང་ཤའི་ཆོག་ཐམས་གསར་པ་མི་ཐོབ། 
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ཉ ༡-༡༠ ག�ང་མདའ་དང་ག�ང་མདེལ་0མས་Eང་ཤ་ལ་�བ་མ་ིཆགོ། དེ་Fགས་ལས་ གལ་ན་ཉེས་)་�བ་ཆིག་བ�་
�་བg་ཐམས་པ། 

 
ཉ ༡-༡༡ ཤ་"ི་དཔགས་ཏེ་"ི་ར་)ེད་འདོད་ཡོད་ན་ དེ་Fགས་ཁ་གསལ་ཤའི་ཆོག་ཐམས་ནང་བ�གས་དགོས། 
 
ཉ ༡-༡༢ ཤ་གསོད་Gིར་རམ་ བ�ང་Gིར་*་གནམ་སོར་དང་ གཏམས་དེན་ཅག་ ¤ི་ལ་ སོགས་པ་བཀལ་མི་ཆོག་

ཅིང་ ད་ེརིགས་Eི་ལག་ཆས་Eང་ཉར་མ་ིཆགོ། དེ་Fགས་ལས་གལ་ན་ཉསེ་)་�བ་ཉིས་བ�་4ེ། )་བ�ང་Gིར་
¤ི་བཀལ་བ་ལ་ཉེས་)་ �བ་ཁལ་གཅིག། 

ཉ ༡-༡� ཤ་གསོད་Gིར་ག*ག་མདའི་ཆོག་ཐམས་དང་ བཙན་*ག་གི་ཆོག་ཐམས་བཅས་པ་ �ིམས་ཁང་ལས་ལོགས་
3་�་དགོས། བཙན་*ག་འཆང་.འ་ིཆགོ་ཐམས་ནི་ བཙན་*ག་ཤེར་བཞི་བg་ར་ེལས་གལ་ཏ་ེའཆང་མི་ཆོག། 
ད་ེལས་གལ་ན་བཙན་*ག་ཤེར་ར་ེལ་ཉསེ་)་�བ་བg་ཐམས་རེ་བཞེས་.་དང་། ཤ་གསོད་Gརི་*ག་མདའ་ཆོག་
ཐམས་མེད་པར་འཆང་ན་ ཉེས་)་�བ་�་བg་ཕོགས། 

 
ཉ ༡-༡༤ 8ོང་{ལ་དང་འkལ་ལམ་ }་འHོག་བཅས་Eི་ཉེ་འདབས་3་མིན་པར་། མིའམ་ O་ནོར་འ"མས་དགོས་

མེད་པའི་ས་ལ་4ེ། ཞིང་ངམ་ལོ་ཐོག་གི་མཐའ་�་ནམས་སོས་པ་ནས་ ནམས་ལང་གི་བར་*་གསང་མདའ་
བཀལ་ཆོག། དེ་ལས་གལ་ན་ ཉེས་)་�བ་�་བg་རེ་ཕོག། 

 
ཉ ༡-༡༥ མི་དང་ O་ནོར་"ི་ཕག་སོགས་སེམས་ཅན་ལ་ ཉེན་ཁག་མེད་པའི་སར་ རང་གི་.་ནོར་;ོབ་Gིར་*ག་དང་

ཤེལ་བཏབ་ཆོག། དེ་ལས་གལ་ན་ཉེས་)་�བ་�་བg་ཕོགས། 
 
ཉ ༡-༡༦ འ�ག་�ལ་ཁབ་ལ་གཏོཊ་པའི་ ས་ཁོངས་རི་ཁོངས་གང་*འང་བསེ་�་དང་ �ང་ཆེན་ འHོང་]ིམ་xེ་ �་བ་ 

གཉེན་ རི་�ང་ �ང་gང་ དཔལ་གདོངས་བཅས་0མས་ནི་ཆོག་ཐམས་ཡོད་Eང་མངའ་བདག་�ལ་པོའི་
བཀའ་ཤོག་ཞིབ་གསལ་མེད་ན། གསོད་པ་དང་བ�ང་བ་ ལག་ཉསེ་བཀལ་བ་སོགས་མ་ིཆོག། དེ་Fགས་ལས་
གལ་ན་ ཤའི་ཆོག་ཐམས་དེ་དང་ ད1ོཊ་མདའ་ fས་ མེདl་བཅས་པ་ག�ང་བཞེས་ཁར་ ཉསེ་)་�བ་�་
བ�་དང་བཙོན་*་�་ངོ་�ག། 
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ཉ ༡-༡༧ ག�ང་ལས་ བཅགས་དམ་མཛད་དེ་བཞག་པའི་ས་ཁོངས་3་སེམས་ཅན་འདདེ་པའམ་ བ�ང་བ་ གསོད་པ་ 

ལག་ཉེས་བཀལ་བ་སོགས་མི་ཆོག། དེ་Fགས་ལས་གལ་ན་ཤའི་ཆོག་ཐམས་དང་ད1ོགས་མདའ་ fས་ 
མདེl་བཅས་ག�ང་བཞེས་ཁར་ ཉེས་)་བཙོན་*་�་ངོ་�ག། 

 
ཉ ༡-༡༨ ག�ང་གིས་བཅགས་དམ་མཛད་པའི་ས་ཁོངས་3་འ8་ོ/བས་དེའ་ིས་མཚམས་ལས་ལག་ཆ་"ེར་ཏེ་ འ8ོ་ཆོག་

པའ་ིབཀའ་ཤོག་ག�ང་གི་Gག་ཐམ་ཅན་མ་གཏོཊ་ དེ་མིན་ད1ོཊ་མདའ་ཁ་�གས་ཐོ་དོ་ལས་རིང་བའི་རིཊ་དང་ 
*ག་མདའ་སོགས་"ེར་མི་ཆོག། དེ་Fགས་ལས་གལ་ན་ ཉེས་)་�བ་�་བg་ཕོག། 

 
ཉ ༡-༡༩ ག�ང་གིས་ བཅགས་དམ་མཛད་པའི་ས་ཁོངས་ལས་ གཞན་*་འ8ོ་/བས་་ རི་¢གས་གཅན་གཟན་]་ིཤ་

དང་ ®ཊ་པ་ རོ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་"ེར་མི་ཆོག། དེ་ལས་གལ་ན་ ཉེས་)་བཙོན་*་�་ངོ་�ག། 
 
ཉ ༡-༢༠ ཤའི་ཆོག་ཐམས་མེད་པའི་མི་ནས་ སེམས་ཅན་ཤི་བའི་རོ་དང་གཅན་གཟན་]ིས་བསད་པའི་རོ་ལ་སོགས་པ་

མཐོང་ན། མཐོང་མི་ནས་དེ་qར་འ*ག་ཅེས་ �ིམས་ཁང་*་Pན་£ོན་)་.་མ་གཏོགས། རོ་དེ་འD་མི་ཆོག། 
�ིམས་ཁང་*་Pན་£ོན་dང་ཞིང་རོ་ད་ེལས་རིན་ཐང་ཆེ་བའ་ིདངོས་པོ་རེ་dང་ན་ རིན་བབས་ཇ་ིགནས་དེའི་བg་
ཤག་ཅིག་Pན་£ོན་�་མི་ལ་གསོལ་རས་ཐོབ། Pན་£ོན་མ་�་བར་ གཞན་*་བཙོང་ན་ རིན་བབས་ག�ང་
བཞེས་ཁར་ ཉིན་གཅིག་ལས་�་ངོ་ག3མ་]ི་བར་བཙོན་*་བཞག་.། 

 
ཉ ༡-༢༡ ཤའི་ཆོག་ཐམས་ཡོད་པའི་མི་0མས་ རི་¢གས་གཅན་གཟན་]ི་ཤ་དང་ ®གས་པ་ ¯་བ་སོཊ་རང་ཉིད་ལ་

བཞག་པའམ་ གཞན་ལ་རིན་མེད་4ོང་པར་)ིན་པ་སོགས་)་ཆོག་4ེ། བཙོང་བ་དང་ <་ལོན་]ི་ཐོག་2་
བ�གས་པ་ .་དངོས་ཅི་རིགས་དང་བMེ་སོར་]ི་རིགས་བཅས་མི་ཆོག། དེ་qར་)་དགོས་ཚེ་ �ིམས་ཁང་
ནས་དེ་qར་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམས་�་དགོས། དེ་ལས་གལ་ན་ ཉེས་)་�བ་�་བg་ཕོགས། 
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ཉ ༡-༢༢ ཤའི་ཆོག་ཐམས་དང་ བཀའ་ཤགོ་སགོས་ཡོད་པའ་ིམ་ིཞིག་ཡནི་པའམ་མིན་Eང་�ང་4ེ་ 3་ཞགི་ནས་�ིམས་
དོན་ལས་གལ་བའི་སེམས་ཅན་ཞིག་བསད་པ་ཡིན་འ*ག་ Pམ་པའི་སེམས་¢ོགས་འཆར་ཏེ་ �ིམས་ཁང་
ངམ་ག�ང་ལས་འགན་oར་ཡོད་པའ་ི)དེ་པོ་0མས་Eིས་ ¢གོས་པ་ཅན་དེའི་"ིམ་དང་ བཅའ་ཆས་གཡངེས་
ཏ་ེབq་དགོས་ཟེར་བ་སཊོ་བMོད་ན། ད་ེqར་བq་ཞིབ་)་བgག་དགོས་པ་མ་གཏགོས་ ད་ེལ་ཉགོས་བཤད་)་མི་
ཆོག། 

 
ཉ ༡-༢� ཤའི་ཆོག་ཐམས་དང་ བཀའ་ཤོག་སོཊ་མེད་�ང་ ཕར་བ་དང་ཨ་ཅོ་ཉེ་ཉེ་ འ་ཏ་ �འི་འ་མོ་ )་གཟིག་

བཅས་པ་ཇི་ཙམ་གསོད་�ང་གསོད་ཆོག། 
 
ཉ ༡-༢༤ རང་Wོག་གམ་ .་ནོར་ལ་གནོད་ཉེན་ཆེ་བའི་སེམས་¢ོཊ་dང་ན་.་ནོར་5ང་Gརི་*འམ་ ;ོབ་Gིར་*་གཅན་

གཟན་ལ་ ལག་ཉེས་བཀལ་བ་དང་ བསད་པ་སོཊ་)་ཆོག་ནའང་། 4བས་4ོབས་3་.་Wོག་;ོབ་Gིར་བསད་
དགོས་dང་ན་ དེ་མོད་ལས་དེ་Fགས་�ིམས་ཁང་*་བMོད་དགོས་མ་ཚད། ཞིང་དང་ ལོ་ཐོག་ སེམས་ཅན་
ལ་གནོད་པ་dང་4ེ་ བསད་དགོས་ཐལ་ན་ ད་ེFཊ་ས་གནས་Eི་འགོ་དཔོན་0མས་ལ་བMོད་ད་ེ འགོ་དཔོན་དེ་
ལས་ དེ་Fགས་Eི་ཡིག་gང་རེ་ལེན་དགོས་.། དེ་qར་བསད་པའི་རིགས་Eི་®གས་པ་དང་ མགོ་བཅས་པ་
�ིམས་ཁང་*་;ེལ་དགོས། 
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�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་དc་པའི་ དང་པོ་ 
ཆབ་ལ་འ_ག་)ེད་Eི་/ོར། 

 
ཏ ༡-༡  མངའ་བདག་�ལ་པོའི་བཀའ་ཤོག་གམ། �ིམས་ཁང་ལས་)་བ་དེ་ཉིད་ )་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམས་མེད་ན་ ཉ་

བ�ང་.འམ་ཉ་བ�ང་.འི་ལག་ཆས་རིཊ་ འཆང་zོད་)ེད་པ་སགོས་མི་ཆོག། ད་ེFགས་ལས་གལ་ན་ ལག་
ཆས་Eི་རིགས་ ག�ང་བཞེས་ཁར་ཉེས་)་�བ་�་བg། 

 
ཏ ༡-༢  ཉའི་ཆོག་ཐམས་ནི་ ས་གནས་སོ་སོའི་�ིམས་ཁང་ལས་ཐོབ་4ེ། ཆགོ་ཐམས་དེ་ཉདི་�ིམས་ཁང་གང་ལས་ལེན་

�ང་། �ིམས་ཁང་དེའི་མངའ་ཁོངས་དེ་རང་མ་གཏོགས། �ིམས་ཁང་གཞན་]ི་མངའ་ཁོངས་ལས་ ཉ་བ�ང་
མི་ཆོག། དེ་Fགས་ལས་གལ་ན་ཉེས་)་�བ་�་བg། 

 
ཏ ༡-�  ཉའི་ཆོག་ཐམས་ལའང་ ཀ་པ་དང་ ཁ་པ་ཞེས་འ'་མིན་0མ་པ་གཉསི་3་ཡོད་པ་4ེ། ཆོག་ཐམས་ཀ་པ་དེ་zོད་

ན་ བ°ོ་མ་དང་G་ལི། ¤ི། མདའ་�གས་བཅས་Eིས་ ཉ་བ�ང་ཆོག་ཅིང་ལག་ཆས་དེ་0མས་ཉར་ཆོག་མ་
གཏོགས། དེ་མིན་པའི་ལག་ཆས་གཞན་]ིས་ཉ་བ�ང་མི་ཆོག་ཅངི་ ལག་ཆས་གཞན་0མས་ཉར་ཡང་མི་ཆོག། 
ཆོག་ཐམས་ ཁ་པ་དེ་zོད་ན་བ°ོ་མ་དང་G་ལི། ¤ི། མདའ་�གས། 'འོ། ཨོག་Vོལ་བཅས་Eིས་ ཉ་བ�ང་
མི་ཆོག་ཅིང་ ལག་ཆས་དེ་0མས་ཉར་ཡང་མི་ཆོག། དེ་Fགས་ལས་གལ་ན་ ཉའི་ཆོག་ཐམས་ག�ང་བཞེས་
ཁར་ ཉེས་)་�བ་�་བg་ནས་�བ་ཆིག་བ�འི་བར། 

 
ཏ ༡-༤ ཉའི་ཆོག་ཐམས་དེ་ལ་ 3འི་མིང་གསལ་འཁོད་པ་དེ་ཉིད་ཁོ་ནས་ཉ་བ�ང་བ་དང་ལག་ཆས་ཉར་ཆོག་པ་མ་

གཏོགས། ཆོག་ཐམས་མེད་པའི་མི་ནི་ཆོག་ཐམས་ཅན་དང་ མཉམ་པོར་སོང་4ེ་ཉ་བ�ང་བ་སོགས་མི་ཆོག། 
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ཏ ༡-༥  ཉའི་ཆོག་ཐམས་གཞན་ལ་གཡར་པོ་)ིན་པ་དང་ ཆོག་ཐམས་དའིེ་ནང་གསལ་]་ི �་ཚསེ་ཚངས་�ང་ཉ་བ�ང་
བ། ཆོག་ཐམས་མེད་པའི་མི་ལ་ ཆོག་ཐམས་ཅན་]ིས་བ=ལ་ཏེ་ ཉ་བ�ང་བར་བཏང་བ་བཅས་0མས་མི་
ཆོག། དེ་qར་�ིམས་དོན་ཏ༡-�པ་དང་ ཏ༡-༤པ་ཏ༡-༥ པ་ལས་གལ་ན་ ཆོག་ཐམས་ག�ང་བཞེས་ཁར་ 
)ེད་པོ་ནག་ཅན་རེ་རེ་ལ་ཉེས་)་�བ་�་བg་རེ། 

 
ཏ ༡-༦  ཉའི་ཆོག་ཐམས་ཅན་ཞིག་གམ་ ཆོག་ཐམས་མེད་པ་ཞིག་བཅས་གང་ཡང་�ང་4ེ། 3་ཞིག་གིས་�ིམས་Fཊ་

ལས་གལ་བའི་ ཉ་བ�ང་བ་ཡིན་ཚདོ་འ*ག་Pམས་པའི་ སེམས་¢གོས་མཆིས་ན། �ིམས་ཁང་ངམ་ ག�ང་
ལས་གན་oར་ཡོད་པའི་)ེད་པོ་0མས་Eིས་¢ོགས་པ་ཅན་དེའི་"ིམ་དང་ བཅའ་ཆས་གཡངེས་ཏ་ེབq་དགོས་
ཟེར་བ་སོགས་dང་ཚེ། དེ་qར་བq་ཆོག་པའི་བཀའ་ཤོག་�ིམས་ཁང་ལས་�་དགོས་ཤིང་། �ིམས་ཁང་གི་
བཀའ་ཤོག་ཡོད་ན་བཅའ་ཆས་དང་ "ིམ་གཡེངས་ཏ་ེབq་ཞིབ་)ེད་བgག་དགོས་ཤིང་ དེ་ལ་ཉོགས་བཤད་)་
མི་ཆོག། 

 
ཏ ༡-༧  fོང་དང་ �་ཁང་ དགོན་7ེ་ ¬་ཚང་ jག་ཚང་བཅས་པ་ནས་མེ་ལི་Gེད་རེ། ག�ང་ལམ་ནས་ གཛི་ཁལ་

གཅིག་བཅས་པའི་ནང་འཁོད་*་ཉ་བ�ང་མི་ཆོག། དེ་ལས་གལ་ན་ཆོག་ཐམས་ག�ང་བཞེས་ཁར་ཉསེ་)་�བ་
ཉེར་�། 

 
ཏ ༡-༨  ལོ་qར་�་བ་དང་པོ་དང་�་བ་བཞི་པ། �་བ་�ག་པ། �་བ་དc་པ། �་བ་བg་པ་བཅས་�་ངོ་�་པོ་ིལ་པོར་

དང་ �་བ་གཞན་སོགས་Eི་ཚེས་བཅོ་�་དང་ ཚེས་3མ་g་བཅས་པ་0མས་ལ་ཉ་བ�ང་མི་ཆོག། དེ་ལས་
གལ་ན་ ཆོག་ཐམས་ག�ང་བཞེས་ཁར་ ཆོག་ཐམས་ལ་ རིན་ཇི་གནས་Eི་ལོག་བqབ་ ཉསེ་)་བཞསེ་.་མ་
ཚད། ད་ནས་Gིན་ཆད་མི་དེ་ལ་ ཉའི་ཆོག་ཐམས་ཡེ་ནས་མི་ཐོབ། 

 
ཏ ༡-༩  �ིམས་ཁང་ལས་ཆོག་ཐམས་ཡོད་�ང་ �ལ་པོའི་བཀའ་ཤོག་ཁ་གསལ་མེད་ན་ མི་ཆོག་པའི་རིགས་ 

གཤམས་3་གསལ་བ་qར་ངེས་.། ཉ་བ�ང་བའི་/བས་3་ C་བཅད་པ། fས་འཕང་པ། ད1ོགས་མདའ་
�ོབ་པ། ཉ་ཚང་[ོར་བ། ཉ་ཚང་hོང་བ། *ག་བཏབ་པ། ཉ་རས་བཏགས་པ། 8ོག་གི་རིགས་དཔགས་པ། 
བཟེད་Vོལ་]ི་རིགས་བཟེད་པ། འཕང་�ོབ་པ། ªག་ལེབ་བམ་ ཕེན་ཕེན་མ་བཏགས་པ་ལ་སོགས་པ་0མས་
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ཡེ་ནས་མི་ཆོག་ཅིང་། )་བ་)ེད་ Fགས་ཅི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཆོག་ཐམས་སོ་སོའི་ནང་*་ ཁ་གསལ་ཡོད་པ་དེ་
ལས་ གལ་བའམ་ དེ་དང་མི་མDན་པའི་རགིས་Eི་)་བ་བAར་ཏ་ེ ཉ་བ�ང་མི་ཆོག། ད་ེལས་གལ་ན་ཉེས་)་
�བ་�་བg་ལས་�བ་ཉིས་བ�་�་བgའི་བར། 

 
ཏ ༡-༡༠ ཆོག་ཐམས་ཅན་0མས་Eིས་ཉ་བ�ང་4ེ་ རང་ཉིད་ལ་བཞག་པ་དང་ གཞན་ལ་རིན་མེད་4ོང་པར་)ིན་པ་

སོགས་ )་ཆོག་4ེ། བཙོང་བ་དང་ <་ལོན་]ི་ཐོག་2་བ�གས་པ་ .་དངོས་ཅི་རིཊ་ལ་བMེ་སོར་བ]ིས་པ་
སོགས་ )་མི་ཆོག་ཅིང་། དེ་qར་)་འདོད་dང་ན་ དེ་Fགས་Eི་ཆོག་ཐམས་ �ིམས་ཁང་ནས་ལེན་དགོས། 
དེ་ལས་གལ་ན་ ཉེས་)་�བ་ཉེར་�་ཕོགས། 

 
ཏ ༡-༡༡ ཉ་བ�ང་ཞིང་རང་དོན་དང་ གཞན་ལ་4ོང་པར་)ིན་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམས་ནི་ 0མ་པ་གཉིས་3་ཡོད། ཆོག་

ཐམས་ཀ་པ་དེ་ལ་�ལ་འ<ལ་�བ་ཁལ་གཅིག། ཁ་པ་དེ་ལ་�ལ་འ<ལ་�བ་3མ་g། ཉ་བ�ང་ཞིང་བཙངོས་
པ་དང་ གཞན་ལ་<་ལོན་སོཊ་ལས་བཅད་དེ་ བ�གས་པ་སགོས་གང་ཡང་ )་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམས་Eི་�ལ་
འ<ལ་�བ་ཉིས་བ�་རེ། 
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�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་བg་པའི་ དང་པོ་ 

�་ཁང་ མགོན་ཁང་གི་xིས་~ོད་དང་ ཞབས་ཏོག་ གསར་བཞེངས་བཅས་Eི་/ོར། 
 
ཐ ༡-༡  རང་དབང་གི་ས་ཆ་ལ་ �་ཁང་དང་ མགོན་ཁང་ མཆོད་Oེན་མ་ཎི་བཅས་པ་ གང་འདོད་qར་གསར་

བཞེངས་)་ཆོག་4ེ། རང་དབང་མ་ཡིན་པའི་ས་ཆ་ལ་ �་ཁང་ མགོན་ཁང་ གསར་བཞེངས་ )་འདདོ་ཡོད་
རིགས་ �ལ་པོར་Pན་£ོན་�་དགོས། མཆོད་Oེན་དང་ མ་ཎི་སོགས་གསར་བཞེངས་)་འདོད་ཡོད་ན་ས་
གནས་Eི་�ིམས་ཁང་ནས་ དེ་Fགས་Eི་ཆོག་ཐམས་�་དགོས། 

 
ཐ ༡-༢  [ེར་པའམ་ དམང་གིས་དབང་བའི་�་ཁང་ མགོན་ཁང་ མཆོད་Oེན་བཅས་ལ་ ཞིག་གསོ་�་འདོད་མཆིས་

ན་ རང་རེའི་Iོ་འདོད་qར་�་ཆོག། 
 
ཐ ༡-�  ག�ང་གིས་དབང་བའི་ �་ཁང་ མགོན་ཁང་སོགས་ནི་མཆོད་པའི་Oེན་དང་ གཞན་ཡང་ ཁང་"ིམ་]ི་

རིགས་ ཅི་དང་གང་ཡང་ [ེར་པའམ་ དམང་གིས་ ཞབས་ཏགོ་�་འདོད་མཆིས་ན་མ་�་གོང་ལས་ ག�ང་
ལས་གནང་བ་�ས་ཏེ་ ཞབས་ཏོག་�་Fཊ་Eང་ རང་སའི་Iོ་འདོད་བཞིན་མིན་པར་ ག�ང་གི་དགོངས་
བཞེད་qར་བཟོ་དགོས། 

 
ཐ ༡-༤ fོང་གཞི་ མེ་ ེན་ C་ ེན་]ིས་འཇིགས་པའམ་ གནོད་;ོན་ཤོར་བ་སོགས་dང་ཚེ། དེ་ནང་=་ག3ངས་

Dགས་Oེན་རིགས་ཅི་དགོས་ཐམས་ཅད་ འ�ག་ནང་འཁོད་*་ 3་དང་3ས་དབང་བའི་�་ཁང་མགོན་ཁང་
ནས་བཞེས་�ང་བཞེས་ཆོག། དེའི་ཚབ་བམ་རིན་ད�ལ་Eང་ ག�ང་གི་Dགས་དགོངས་དང་བwན་.། 

 
ཐ ༡-༥  [ེར་པའམ་ དམང་སོགས་ 3་དང་3ས་དབང་བའི་ �་ཁང་མགོན་ཁང་ མཆོད་Oེན་ མ་ཎི་སོགས་ ཞིག་

རལ་ཤོར་ཏེ། ཞབས་ཏོག་མ་�་བར་བཞག་རིགས་Eི་ =་ག3ང་ Dགས་Oེན་མཆོད་ཆས་སགོས་དང་ ཞིག་
རལ་དེ་ལ་ དབང་བའི་དངོས་པོ་དང་ ཞིང་ས་ ཁང་"ིམ་སོགས་ ག�ང་བཞེས་བཏང་.་ཡིན་པ་མ་གཏགོས་ 
3ས་Eང་zོད་པའམ་བཙོང་བ་དང་ )ིན་པ་ར་མེད་བཟོ་བ་སོགས་)་མི་ཆོག། 
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ཐ ༡-༦  ག�ང་གིས་དབང་བའི་�་ཁང་ མགོན་ཁང་སོགས་Eི་=་གཉེར་0མས་སོར་མཚམས་Eི་xིས་~ོད་/བས་3་ 

xིས་~ོད་Eི་འཛོམ་དཔང་*་ དགེ་hོང་དམང་ནས་ hོབ་དཔོན་གཅིག་དང་ ག�ང་ལས་ མི་གཅིག་བཅས་
མེད་པར་ xིས་~ོད་Eི་~ོད་ལེན་)་མི་ཆོག། 

 
ཐ ༡-༧  ག�ང་གིས་དབང་བའི་�་ཁང་ མགོན་ཁང་སོགས་Eིས་xིས་~ོད་Eི་རིགས། xིས་~ོད་�བ་ཚར་ཏེ་ ཆད་ཐོ་

ཇི་ཐོན་0མས་�་�ག་གི་ནང་འཁོད་*་ �ིམས་ཁང་བ.ད་དེ་ཚང་8ིགས་�ལ་དགོས། དེ་ལས་གལ་ན་xིས་
~ོད་ཆད་Fས་0མས་ ཚང་8ིགས་~ོད་དགོས་པའི་ཁར། ཇི་ཙམ་�་ངོ་�ག་ལས་འ]ངས་པ་དེ་ཉེས་)་ �བ་
ག3མ་རེ་�ིམས་ཁང་*་འ<ལ་.། 

 
ཐ ༡-༨  ག�ང་གིས་དབང་བའི་�་ཁང་ མགོན་ཁང་ལ་ག�ང་ངམ་3ས་Eང་ ཅི་དང་གང་རང་�ལ་dང་�ང་ �ིམས་

ཁང་ནས་དེ་སོཊ་�་མོ་སོ་སོར་བཀོད་དེ་ ཐིl་�བ་4ེ་བཞག་.་མ་གཏོགས། �ལ་པོར་Pན་£ོན་མ་�་བར་ 
�་མོ་གསར་བཟོ་མི་ཆོག། fོང་གཞིའི་/ོར་ལ་ནི་ �ིམས་ཡིག་ཁ་གསལ་ fོང་ནང་གི་�ིམས་བདག་སོ་སོའི་
xར་གནང་བ་དེ་དང་འNི་.། 
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�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་བg་པའི་གཉིས་པ་ 
ཐེབས་x་ཡོ་)ད་Eི་/ོར། 

 
ཐ ༢-༡  fོང་གཞིའི་�་ཁང་མགོན་ཁང་དང་ དགེ་hོང་དམང་ ཡང་ན་8ོང་{ལ་དང་ དགོན་7ེའི་�་ཁང་ མགོན་

ཁང་ངམ་ ཆོས་མི་དམང་བཅས་པ་གང་ཞིག་ལ་ མཆོད་པའི་ཡོ་)ད་Eི་ཐེབས་x་རེ་�ར་འདོད་མཆིས་ཚ།ེ ས་
གཞི་དང་ཁང་"ིམ་�ལ་འདོད་ཅན་0མས་ �ིམས་ཡིག་ཀ་པའི་ནང་གི་�ིམས་དོན་དང་བwན། .་ནོར་ 
དངོས་པོ་ལ་སོགས་པ་0མས་གང་ཡང་ ཆེ་�ོར་Cང་�ོར་ཇི་qར་ཡང་ རང་སོའི་�ོར་པ་ཆེ་Cང་དང་ དད་
Iོས་དཔགས་ཏེ་�ལ་ཆོག། 

 
ཐ ༢-༢ ཐེབས་x་ཡོ་)ད་རིགས་ འབོར་ཆེ་Cང་ཇི་qར་དང་ �ལ་སའི་{ལ་3་དང་3་ལ་ཡིན་�ང་ �་མོའི་ནང་*་

བཀོད་དེ་ �ིམས་ཁང་ནས་ཐིl་ལེན་དགོས། 
 
ཐ ༢-� [ེར་པས་དབང་བའི་�་ཁང་ མགོན་ཁང་ལ་སོགས་པ་ད་ེཉདི་དམ་ དེ་དང་མཁེ་\ད་ཅགི་པའི་མི་ཚསོ་ O་ནོར་

སེམས་ཅན་རིཊ་ཡོ་)ད་*་�ལ་མི་ཆོག། 
 
ཐ ༢-༤ ཐེབས་x་ཡོ་)ད་རིཊ་ དེ་ཚོས་ཇི་འགབ་Eི་མཆོད་འ<ལ་ག3ང་ཆོག་²བ་དགོས། དེ་ལས་གལ་ན་ ཡོ་)ད་

zོད་ཅིང་ཉར་མི་དེ་ཉིད་བhབ་)་7ོམ་པ་ཅན་ཡིན་ཚེ་ ¬་ཚང་གི་7ེ་ལས་བཏོན་ཅིང་། ཉམ་ཆགས་ཤོར་བའི་ 
མཆོད་འ<ལ་གང་ཡིན་དེའང་འགབ་པར་²བ་དགོས་མ་ཚད། དེ་དང་འ'་འ'འི་ཆད་པ་�ིམས་ཁང་*་འ<ལ་
.། བhབ་7ོམ་ཅན་མིན་ཚེ་ཉེས་)་དང་ཉམ་ཆགས་ཇི་ཤོར་²བ་.་གོང་བཞིན་4ེ་ ཁོ་རང་དགོན་7ེ་�་ཁང་
ལས་བཏོན་ཏེ་ 8ོང་{ལ་མི་སེར་]ི་8ངས་3་འ�ཊ་.། 
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ཐ ༢-༥ fོང་གཞིའི་�་ཁང་མགོན་ཁང་ངམ་ དགེ་hོང་དམང་། 8ོང་{ལ་]ི་�་ཁང་ མགོན་ཁང་ངམ་ ཆོས་མི་
དམང་བཅས་པ་གང་ཞིག་ལ་ག3ང་ཆགོ་དང་ ³ང་གནས་སོགས་མཆོད་པའི་ཡོ་)ད་�ར་བ་ཡོད་རིགས་0མས་
�་མོའི་ནང་གསལ་*་ ལོ་qར་�་བ་གང་གི་ཚེས་8ངས་ཅིའི་ཉནི་ལ་ ²བ་དགསོ་ཞསེ་བཀོད་པ་ དེ་ཉིད་ �་
མོ་དང་མDན་པར་)་.་མ་གཏགོས། ཡོ་)ད་ད་ེསོཊ་�་མོའི་ནང་གསལ་]ི་�་ཚསེ་ས་ོསོའ་ི*ས་3་ ²བ་.་ལ་
ཞེན་པ་ལོགས་ཏེ་ ཡོ་)ད་Eིས་²བ་)་ཐམས་ཅད་ ཉིན་གཅིག་གི་ཐོག་2་བ²བ་པའམ། *ས་གཅིག་གི་ཐོག་
2་ བ²བ་པ་སོགས་)་མི་ཆོག། ཡོ་)ད་སོ་སོར་²བ་)་རེ་རེ་བཞིན་མི་²བ་པར་ ཡོ་)ད་ཇི་ཡོད་ཐམས་ཅད་
བUས་ཏེ་ *ས་གཅིག་གི་ཐོག་2་²བ་ན། ཉེས་)་དང་²བ་)་གང་ཡང་ཐ༢-༤ པ་དང་མrངས། 

 
ཐ ༢-༦  ཐེབས་x་ཡོ་)ད་�ར་བ་ཡོད་པའི་རིཊ་ ཡོ་)ད་དེས་མ་Kངས་ཏེ་ ཡོ་)ད་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ བ7བ་

དགོས་dང་ན། དེ་qར་བ7བ་/བས་ �ིམས་དཔོན་དང་ས་གནས་Eི་དག་ེའ*ན་པའམ་དགེ་hོང་དམང་ལས་ 
=་ཚབ་གཅགི་བཅས་འཛོམ་ཐོག་2་བ7བ་.་མ་གཏོགས་ གཞན་3ས་Eང་)་མི་ཆོག། ད་ེལས་གལ་ན་ཉསེ་)་
དང་²བ་)་གང་ཡང་ ཐ༢-༤ པ་དང་མrངས། 

 
ཐ ༢-༧ ཐེབས་x་ཡོ་)ད་Eི་མ་xའམ་ ངོ་བོ་ ;ེས་ སོགས་Eི་ཐོག་ལས་�ལ་སའི་{ལ་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་Eི་ =་Oེན་

དང་མཆོད་ཆས་མཆོད་fས་ བ�གས་ཁང་ �་ཁང་ བཅས་པ་སགོས་བཅསོ་Gརི་རམ། ཡང་ན་ ལེགས་3་
བཟོ་Gིར་ཟད་དགོས་dང་ཚེ། ས་གནས་Eི་�ིམས་དཔོན་དང་ དགེ་hོང་དམང་བཅས་ནས་བq་ཞིབ་Eསི་བཟོ་
ཆོག། 

 
ཐ ༢-༨  Gིའི་�ལ་ཁབ་2་ཆོག་གའམ་ མ་ཎི་ ³ང་གནས་ Gག་མཆོད་སོགས་ལོ་རིམས་སམ། �་རིམས་བཞནི་²བ་

.འི་ཐེབས་x་ ཡོ་)ད་Eི་མ་x་�ར་བའམ། ཡང་ན་ ཡོ་)ད་གཏན་�ར་མ་ཡིན་Eང་�ང་4ེ་ མཆདོ་འ<ལ་
ག3ང་ཆོག་ཐེངས་གཅིག་ ²བ་.་དང་ མཆོད་མེ་ཙམ་འ<ལ་.འི་དངོས་པོ་མ་x་ར་ེབ=ར་Eང་། དངོས་པོ་
དེ་དང་ འ'་འ'འི་ག�ང་�ལ་འ<ལ་དགོས་ཁར་ དེ་ལས་གལ་ན་ Gིའི་�ལ་ཁང་2་དངོས་པོ་ཇི་ཙམ་~ོད་
པ་ དེའི་ལོག་བqབ་ཉེས་)་ཕོགས། 
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�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་བg་པའི་ག3མ་པ་ 

འHེལ་�་དང་ ཞལ་འདེབས་Eི་/ོར། 
 

ཐ �-༡  �་ཁང་མཆོད་Oེན་ལ་སོགས་གསར་བཞེངས་དང་ ཞབས་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ མི་དམང་ལ་ཕན་ཐབས་Eི་)་བ་
དགེ་བའི་ལས་ཀ་)་Gིར་འHེལ་�་ hོང་འདོད་ཡོད་ན་ �ིམས་ཁང་ནས་ཆོག་ཐམས་མེད་པར་hོང་མི་ཆོག། 

 
ཐ �-༢ འHེལ་�་hོང་མིའི་རིགས་ ཆོག་ཐམས་གནང་སའི་�ིམས་ཁང་དེ་ཉིད་Eི་ མངའ་འོག་ལས་གལ་ཏེ་hོང་མི་

ཆོག།  
 
ཐ �-�  འHལེ་�་hངོ་/བས་ ;ེ་བོ་སོ་སོའི་དད་I་ོqར་�ལ་བ་དེ་རང་མ་གཏགོས་ མག་ོབ/ོར་དང་ དབང་བཙོང་གི་

ཐོག་ནས་ བU་ལེན་)་མི་ཆོག། དེ་ལས་གལ་ན་ཇི་ཙམ་ལེན་པ་དེ་ཉིད་ རང་འཇགས་3་x་བོ་དེ་ལ་~ོད་པ་
ནས་ �་ངོ་ག3མ་ལས་ �་ངོ་�ག་གི་རིང་བཙོན་*། 

 
ཐ �-༤ དགེ་བའི་8ོགས་རམ་དང་ འHེལ་�་hོང་བའི་རིགས། hོང་ཟིན་ཏེ་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་*་ ཅི་དང་

ཅིའི་དོན་*་hོང་བ་ཡིན་Eང་དེའི་ལས་འགོ་བ�ག་དགོས། དེ་ལས་གལ་ན་འHེལ་�འི་མ་x་ ག�ང་བཞེས་
མཛད་པ་ནས་ ཡོ་)ད་སོགས་དགེ་ལས་གང་ཞིག་ལའམ་ �ན་ཁང་སོགས་དམང་དོན་ལ་ ཕན་གནད་ཅན་
ཞིག་2་གནང་.། 

 
ཐ �-༥  དེ་qར་དགེ་བའི་8ོགས་རམ་དང་ འHེལ་�་hོང་4ེ་ཞབས་ཏགོ་བ²བ་ཟནི་པའ་ིMསེ་3་ �་ངོ་གཅིག་ལས་མ་

འ]ངས་པར་འHེལ་�འི་�ག་Fས་དང་xིས་�་བཅས་ �ིམས་དཔོན་xར་;ེལ་བར་འོང་དགོས། དེ་ལས་
གལ་ན་ འdང་བཞི་ནད་Eིས་\ད་དེ་འ]ངས་པ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས། ཆད་པ་�བ་ག3མ་g་ནས་ཉསི་བ�འི་
བར་*་ཕོགས། 
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ཐ �-༦  Gིའི་�ལ་ཁབ་2་ ཞབས་ཏོག་�་Gིར་རམ་་�ལ་ཁབ་Gི་ནང་གཉིས་སོགས་ 3འི་དོན་*་ཡིན་ནའང་ Gིའི་
�ལ་ཁབ་Eི་མི་རིཊ་ནས་འHེལ་�་hོང་བར་dང་ན། hོང་ཡིག་དང་�ན་*་�ལ་པོའི་བཀའ་ཤོག་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས། མངའ་བདག་�ལ་པོའི་བཀའ་ཤོག་མེད་ཚེ་ དེ་ལ་འHེལ་�་དང་ 8ོགས་རམ་གསོལ་རས་ལ་
སོགས་པ་3ས་Eང་ གང་ཡང་)ིན་མི་ཆོག། དེ་རིགས་ལ་ནི་ �ིམས་ཁང་ངམ་3ས་Eང་ཆོག་ཐམས་~ོད་མི་
ཆོག། 

 
ཐ �-༧ འ�ག་གི་མི་སེར་ནས་�ལ་ཁབ་Gི་རོལ་*་ �་ཁང་མགོན་ཁང་གཙོས་ ཅི་དང་གང་ཡང་མིང་ངམ་དགེ་བའི་

དོན་*་ ཉམས་གསོའམ་ གསར་བཞེང་གི་ཆེད་*་ འHེལ་�་དང་ཞལ་འདེབས་རེ་�ལ་ན། དེ་ནི་འHེལ་
�འམ་ ཞལ་འདེབས་དེ་དང་འ'་འ'་ག�ང་ལ་�ལ་འ<ལ་�ལ་དགོས། དེ་ལས་གལ་ན་ Gའིི་�ལ་ཁང་2་
ཇི་ཙམ་~ོད་པ་ དེའི་ལོག་བqབ་ཉེས་)་ཕོགས། 
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�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་བg་པའི་བཞི་པ་ 

མི་ཤི་དགེ་xའམ་གཤིན་4ོན་]ི་/ོར། 
 
ཐ ༤-༡ གཤིན་པོ་འདས་པའི་/བས་3་ ;ིད་ལེན་Uག་ལེན་ཞེས་ བVའ་ལབ་4ེ་ མ8ོན་པོ་འ*་འཛོམ་)་མི་ཆོག། 
 
ཐ ༤-༢ གཤིན་པོའི་དོན་*་ Wོག་གཅོད་དང་ ཆང་ཨ་རའི་)་བ་zོད་མི་ཆོག། 
 
ཐ ༤-� གཤིན་པོའི་ཆེད་*་ཐ༤-༡ དང་ཐ༤-༢ པ་ལས་གལ་བའི་ )་zོད་)ེད་ཚེ་ ཉེས་)་�བ་བg་ནས་�བ་

བ�འི་བར་*་ཕོགས། 
 
ཐ ༤-༤ གཤིན་པོའི་མེས་�ངས་/བས་3་ ག3ང་ཆོག་པའི་ད<་བ�ཊ་པ་Mེ་མཁན་པ་ོཡནི་ཚ་ེ x་བོའ་ི�ལ་ཆས་�བ་

བ�་མན་ཆད་དང་ གཞན་ཡང་hོབ་བཞིའི་8ངས་ལས་ཡིན་ཚེ་ �བ་�་བg་མན་ཆད། ཚ་ོཆེན་I་མ་ཡིན་ཚ་ེ 
�བ་བཅོ་�་མན་ཆད། གནས་བOན་ཡིན་ཚེ་�བ་ཁལ་གཅིག་དང་�་མན་ཆད། ག3ང་ཆོག་པ་དམང་གི་Gག་
འ]ེད་ �བ་གཉིས་མན་ཆད་བཅས་པ་མ་གཏགོས་ ད་ེལས་གལ་མ་ིཆགོ། ཅི་4ེ་གོང་གསལ་�ིམས་དོན་ལས་
གལ་བའི་Gག་འ]ེད་'ངས་ན། ག3ང་ཆོག་པ་0མས་ནས་Gག་འ]ེད་ཁ་ཚང་�ིམས་ཁང་*་~ོད་དགོས། 
�ིམས་དཔོན་ནས་Eང་ གོང་གསལ་�ིམས་དོན་]ི་ཁ་8ངས་ ཇི་q་བ་བཞིན་*་ ག3ང་ཆགོ་པར་hར་ལོག་
~ོད་ཅིང་ དེ་�ག་ཇི་ཙམ་ཐེབས་3་ མཆིས་པ་དེ་ཉིད་ག�ང་བཞེས་ཏེ། x་བོ་དེ་ལའང་ཐེབས་དེ་དང་འ'་
འ'འི་ཆད་པ་ཕོགས། གལ་Wིད་ ག3ང་ཆོག་པས་འ]ེད་ཐེབས་'ངས་�ང་ �ིམས་ཁང་*་མི་བཀལ་བར་
གསང་)ར་བཞག་ཚེ། ཇི་ཙམ་�ིམས་གལ་ཐེབས་3་སོང་བའི་ཁ་8ངས་ཚང་8ིགས་ག�ང་བཞེས་ཁར། དེ་
དང་འ'་འ'འི་ཆད་པ་ ག3ང་ཆོག་པར་ཕོགས་ x་བོ་དེ་ལའང་ དེ་བཞིན་ཕོགས། 
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�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་བg་གཅིག་པའི་དང་པོ་ 

xོད་གཞི་ད)ེ་ཞིབ་ཆོག་དང་མི་ཆོག་ཁར་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ཆོག་དང་མི་ཆོག་/ོར། 
 
ད ༡-༡  ག�ང་ནས་�ིམས་དཔནོ་མཛད་ད་ེབ/ོས་ཤིང་ བཀའ་བ[ོ་བའ་ིམི་ད་ེདག་གིས་མ་གཏོགས་ གཞན་དང་ཆེ་N་

3ས་Eང་xདོ་གཞི་བདནེ་བ�ན་ད)་ེབཤེར་བ]ིས་ཤིང་ ཉསེ་ཆད་བཀལ་བ་སོཊ་མི་ཆོག། ད་ེལས་གལ་ཏ་ེད)ེ་
དiད་)་ཚེ་ x་བོ་མིན་པར་xིས་གཞི་Gེ་མི་དེ་རང་�་ངོ་གཅིག་ནས་ལོ་ངོ་གཅིག་rན་བཙོན་*། 

 
ད ༡-༢  �ིམས་དཔོན་ངོ་བོ་དེ་རང་གིས་མ་གཏོཊ་ དེའི་ཚབ་2་མི་གཞན་བཏང་4ེ་ xོད་གཞ་ིབདེན་བ�ན་ད)ེ་བཤེར་

བ]ིས་པའམ་ཉེས་ཆད་བཀལ་བ་སོགས་མི་ཆོག། 
 
ད ༡-�  �ིམས་དཔོན་]ི་མིའམ་ ཉ་ེཚན་xོད་གཞའིི་8ལ་*་rད་པ་དང་�མིས་དཔནོ་ལ་ མཁ་ེ\ད་ཡོད་པའ་ིxདོ་གཞི་

ཡིན་ཚེ་ �ིམས་དཔོན་དེ་ཉིད་Eིས་xོད་གཞི་དེ་ལ་ ད)ེ་བཤེར་)་མི་ཆོག། 
 
ད ༡-༤ xོད་གཞི་ད)་ེབཤེར་བ]ིད་/བས་3་ ག�ང་གི་Gག་ཐམས་ཡདོ་པའ་ི �ིམས་ཡིག་དང་བwན་.་མ་གཏགོས་ 

Gག་ཐམས་མེད་པའི་ �ིམས་ཡིག་འ'་བpས་ལ་xིས་oངས་མི་)། 
 
ད ༡-༥  xོད་གཞི་ད)ེ་བཤེར་)་.འམ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་.་སོཊ་ ཅི་དང་གང་ཡང་ �ིམས་དང་མDན་པར་)་.་མ་

གཏོཊ་ �ིམས་དཔོན་]ི་Iོ་སེམས་དང་བwན་པའི་)་བ་གང་ཡང་)་མི་ཆོག། 
 
ད ༡-༦  ས་གནས་གང་ལའང་ xོད་གཞི་གང་ཐོན་ཐམས་ཅད་ ས་གནས་ད་ེརང་སོ་སའིོ་�ིམས་ཁང་ནས་ད)་ེབཤེར་)་

ཆོག་4ེ། �ིམས་ཁང་རང་འོག་མིན་པའི་ �ིམས་ཁང་གཞན་འོག་གི་ས་གནས་ལ་ཐོན་པའི་xོད་གཞི་ནི་ 
�ིམས་ཁང་རང་རང་སོ་སོས་ད)ེ་བཤེར་)་.་མ་གཏོགས། �ིམས་ཁང་གཞན་]ི་རང་གི་ས་གནས་མིན་པའི་ 
xོད་གཞིའི་རིགས་ལ་ཡེ་ནས་ད)ེ་བཤེར་)་མི་ཆོག། 
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ད ༡-༧  མིག་མཐངོ་ལག་ཟིན་དང་ ཡིག་ཐི་གན་�་ འཛོམ་དཔང་སོགས་གང་ཡང་མེད་པའམ་ར་oངས་དག་པོར་;ོལ་
.་མེད་ན་ �ིམས་ཁང་ནས་xོད་གཞི་དེའི་དོན་ x་བོ་གཅིག་ཤོས་དེའི་4ེང་*་སེམས་¢ོགས་འཆར་ནའམ་ 
གཞན་ཡང་3་ཞིག་གི་4ེང་*་སེམས་¢ོགས་འཆར་ནའང་ དེ་q་<་ལ་ཉེས་)་མི་བཀལ། 

 
ད ༡-༨  xོད་གཞི་འགོ་བ�གས་དང་མ་བ�ག་ བདནེ་བ�ན་ད)་ེབཤེར་kབ་དང་མ་འkབ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ཟིན་དང་

མ་ཟིན་སོགས་ ཇི་qར་ཡང་། x་བོ་0མས་སམ་ ཡང་ན་x་བོའི་8ལ་ལས་ �ལ་པོའི་ཞབས་སར་འ8ོ་
འདོད་ཅན་dང་ན་ དེ་སོགས་�ིམས་དཔོན་གཙོས་3ས་Eང་བཀག་ཆ་)་མི་ཆོག། 

 
ད ༡-༩  �ལ་པོའི་ཞབས་3་xོད་གཞིའི་�་ཚིག་�ལ་ཚར་Mེས་ ཞབས་ནས་xོད་གཞི་དེ་ མ_ག་བUས་ཟིན་དང་མ་

ཟིན་ཇི་qར་ཡང་། xོད་གཞི་དེ་/ོར་ �ིམས་ཁང་དང་=་ཚབ་ལ་སོགས་པའི་ཆེ་N་3ས་Eང་ �་ཚགི་ལེན་པ་
དང་ ད)ེ་བ་དiད་པ་སོགས་མི་ཆོག། 
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�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་བg་གཅིག་པའི་ གཉིས་པ་ 
�ིམས་ཁང་གི་)་བའི་གནད་zོད། 

 
ད ༢-༡  xོད་གཞི་�ིམས་ཁང་*་Dག་/བས་ དོན་ཚིག་ཆེ་Cང་ཇི་qར་ཡང་ x་བོ་སོ་སོས་རང་སའི་�་ཚིག་ཡི་གེ་ཁ་

གསལ་Hིས་བ3བ་མེད་པ་�ི་ཀེ�་�ར་ཏེ་ སོ་སོའི་ཐིl་འཁོད་པར་)ས་ཏེ་ �ིམས་དཔོན་ལ་�ལ་དགོས། 
 
ད ༢-༢ �་ཚིག་�ལ་/བས་x་བོ་ངོ་བོ་དེའམ་ དེ་དང་མཁེ་\ད་ཅིག་པའི་མི་ཡིས་�ལ་ན་མ་གཏོགས་ x་བོ་ངོ་བོ་དེའི་

ཚབ་2་གཞན་]ིས་�ལ་བའམ་མི་གཞན་ཞིག་བ.ད་དེ་�ལ་བ་སོཊ་མི་ཆོག། 
 
ད ༢-� �་ཚིག་ཡི་གེ་དང་¦གས་ཏེ་ �་Oེན་སོགས་.་དངོས་Eི་རིགས་ཅི་དང་གང་ཡང་�ལ་མི་ཆོག། 
 
ད ༢-༤ ག�ང་ཞབས་Eི་ལས་གཡོག་ལ་གཏོགས་པའི་མི་ ཆེ་འHེལ་Cང་ག3མ་3ས་Eང་ རང་སའི་ཉེ་ཚན་དང་

དགའ་མDན་ཅན་ ཁ་འོག་གི་མི་སོགས་xོད་གཞི་ལ་Dག་/བས་ �ིམས་དཔོན་ནས་xད་དiོད་གཏོང་བའི་
ལེན་དེ་རང་བ=ར་.་མ་གཏོཊ་ གཞན་�ིམས་དཔོན་ལ་ xོད་གཞི་དེའི་/ོར་གཡོ་འcལ་ཡོད་མེད་ ཇི་qར་
ཡང་ ཁ་ཡིས་ལབ་པའམ་ ཡི་གེ་;ེལ་བ་སོགས་མི་ཆོག། 

 
ད ༢-༥  �་ཚིག་ཡི་གེའི་རིགས་ དོན་གནད་ཆེ་Cང་ཇི་qར་ཡང་ མངའ་བདག་�ལ་པོའི་ ཞབས་ལའམ། རང་སའི་

ས་གནས་E་ི�ིམས་དཔོན། འHལེ་བ་ལོང་སའི་ས་གནས་Eི་�ིམས་དཔནོ་བཅས་Eི་xར་བཀལ་.་མ་གཏགོས། 
གཞན་ག�ང་ཞབས་ནས་བདནེ་བ�ན་ད)་ེབཤེར་ཆོག་པའ་ི བཀའ་�་མ་ཐབོ་པའི་མི་ནི་ཆེ་འHིང་Cང་ག3མ་ 
3འི་xར་ཡང་�་ཚིག་བཀལ་མི་ཆོག། 

 
ད ༢-༦  xོད་གཞི་ད)ེ་བཤེར་བ]ིད་/བས་3་ x་བོ་0ས་དང་འཛོམས་དཔང་། གཞན་ཡང་ད)ེ་)ེད་ལ་མཁོ་བའི་མི་

0མས་ཐམས་ཅད་ �ིམས་ཁང་ནས་*ས་ཚེས་དེ་ཙམ་ལ་ཤགོ་ཅེས་པའི་བVའ་འNནི་འ)ོར་ཚ།ེ *ས་ཚསེ་དེ་
ལས་མ་འ]ངས་པར་�ིམས་ཁང་*་ཚང་བར་འཛོམ་དགོས། དེ་ལས་གལ་ན་*ས་ཚེས་ལ་མ་འོང་མི་དེ་ཉིད་ 
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x་བོ་ཕན་rན་]ི་8ལ་ལས་ཡིན་ཚེ། དམག་མི་ནས་བ�ང་བཅིངས་Eིས་ �ིམས་ཁང་*་བཏནོ་4ེ་ བཙོན་*་
�་ངོ་ག3མ། འཛོམས་དཔང་དང་བར་མི་སོགས་ གཞན་0མས་Eང་�ིམས་ཁང་ལས་བཀའ་ཤོག་གམ་ 
བVའ་ཐན་འ)ོར་བཞིན་*་ {ལ་ཁར་མ་7དོ་པར་གཞན་*་སོང་ཞིང་ �ིམས་ཁང་གི་ཞག་*ས་ལ་མ་འ)ོར་
ཚེ་ ཉེས་)་གོང་བཞིན་བཙོན་*་�་ངོ་ག3མ། འཛོམ་དཔང་དང་ བར་མི་སགོས་ གཞན་0མས་�ིམས་ཁང་
གི་ཞག་*ས་ལས་ མ་འ]ངས་པར་བཅར་xིས་ལས་ཉིན་རེ་གཉིས་ཙམ་འ]ངས་པ་ལ་ ཉནི་རེར་ཉསེ་)་�བ་
�་རེ། �ིམས་ཁང་གི་བཀའ་ཤོག་གམ་ བVའ་ཐན་མ་འ)ོར་བའི་Lོན་ལས་ ཐག་རིང་གི་ས་གནས་3་ཐལ་
ཟིན་པའམ་ འdང་བཞི་ནད་Eིས་\ད་དེ་ མ་�ོགས་པ་སོགས་མཆསི་ན་ བཀའ་ཤོག་བVའ་ཐན་འ)རོ་པའི་
མོད་ལས་ དེའི་གནས་Fགས་.་ ེན་གསལ་4ེ་ �ིམས་ཁང་*་�་བར་བཏང་དགོས། 

 
ད ༢-༧ xོད་གཞི་ལ་བOེན་ཏེ་ �ིམས་ཁང་*་Dག་རིགས་0མས། འ8ོ་འོང་གཉིས་དང་ xོད་གཞི་མཐར་མ་འ"ོལ་

]ི་རིང་*འམ་�ིམས་སར་7ོད་རིང་གི་ཟད་འ8ོ་སོགས་ནི་ གཏམ་]ི་བདེན་བ�ན་ཇ་ིqར་ཡང་ ག�ང་ལས་
སམ་x་བོ་གཅགི་གསི་གཅིག་ནས་གང་ཡང་མི་ཐོབ། x་བོ་རང་ས་སོ་སོས་འཚལོ་བའི་བར་མི་0མས་"ིམ་ལས་
ཐོན་4་ེ hར་ལོག་"ིམ་*་མ་འ)རོ་རིང་ལ་x་བོ་རང་རང་ས་ོསོ་ནས་ ཟ་བ2ང་གི་འDས་ཉནི་རེར་�བ་གཉིས་
རེ་~ོད་.འི་xིས་�་ �ིམས་ཁང་ནས་ཕབས་ཏེ་དེ་ཙམ་~ོན་ཅེས་པའི་བཀའ་�་ཁ་གསལ་�ིམས་དཔོན་ལས་
ཐོབ། དེ་མrངས་'ང་གཏམ་བMོད་པོ་དང་ འཛོམ་དཔང་གི་རིགས་Eང་ཟ་བ2ང་གི་འDས་གོང་བཞིན་x་བོ་
zི་ཐོག་ལས་ཐོབ། 

 
ད ༢-༨  xོད་གཞི་འགོ་འ�ག་ཟིན་པ་ནས་ xོད་གཞི་ལ་rད་པའི་མི་0མས་ �ིམས་དཔོན་ནས་གནང་བ་མ་ཐབོ་པར་

�ང་རིང་གི་ས་ལ་གང་*འང་འ8ོ་མི་ཆོག། 
 
ད ༢-༩ xོད་གཞི་ལ་rད་ཅིང་གཏོགས་པའི་ .་དངོས་སེམས་ཅན་རིགས་གང་ཡང་ xོད་གཞི་མཐར་མ་འ"ོལ་རིང་

ལ་བཙོང་བའམ་)ིན་པ། གཡར་པོ་གཏོང་བ། zོད་པ། མེད་པ་གཏོང་བ་སོགས་གང་ཡང་མི་ཆོག། དེ་ལས་
གལ་ཏེ་བཙོངས་པ་ )ིན་པ་མེད་པར་བཏང་བ་བཅས་dང་ན་ ངོ་བོ་ར་�ོང་)་དགོས་དང་ང་ོབོའི་རིན་བབས་ཇི་
གནས་དང་འ'་འ'འ་ིཆད་པ་ཕོགས། གཡར་པོར་གཏོང་བ་དང་ zོད་པ་བཅས་0མས་ཉིན་8ངས་གང་སོང་གི་
�་¡ན་ཇི་གནས་xིས་པའི་�་ཆའི་4ེང་*་ དེ་དང་འ'་འ'འི་ཆད་པ་ཕོགས། 
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ད ༢-༡༠ xོད་གཞི་�ིམས་ཁང་*་Dག་4ེ་ ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བའི་གོང་*་x་བོ་ཕན་rན་ གཉིས་པོ་བUམས་8ིགས་

dང་ན། xོད་གཞི་དེ་ནང་ག�ང་གི་བཀག་དམ་ལས་གལ་བ་དང་ �་ཇག་འNོག་ག3མ་]ི་/ོར་ མི་བསད་
/ོར་བཅས་པ་མེད་ཚེ་ x་བོ་གཉིས་ཀ་�ིམས་དཔོན་xར་འོང་ཞིང་ ཕན་rན་བUམས་8ིགས་པའི་�་ཚིག་ 
oངས་གསལ་བཀལ་ན་ �ིམས་ཁང་ནས་�ིམས་8ོལ་གཏོང་ཆོག། 

 
ད ༢-༡༡ xོད་གཞི་�ིམས་ཁང་*་Dག་ཚར་Mེས་ ས་གནས་Eི་�ིམས་ཁང་ད་q་Dག་ས་ལས་?ོས་ཏེ་ ད་q་Dག་སའི་

གོང་མ་དེའི་xར་བཀལ་འདོད་dང་ན་བཀལ་ཆོག། 
 
ད ༢-༡༢ x་བོ་0མས་E་ིཉ་ེཚན་དང་ xོད་གཞི་ད་ེཉིད་ལས་མཁ་ེཡདོ་པའ་ིམིའ་ིརགིས་འཛོམ་དཔང་གི་8ངས་3་མི་xིས། 
 
ད ༢-༡� xོད་གཞི་ད)ེ་བཤེར་)ེད་ས་ལ་x་བོ་དང་དཔང་པོ་ qད་མོ་བq་མི་སོགས་Eིས་ �ིམས་དཔོན་དང་ �ིམས་

oངས་ལ་cས་ཞབས་མེད་པའི་)་བ་གང་ཡང་མི་)། 
 
ད ༢-༡༤ ཉེས་པོ་ནག་ལ་ཉེས་ཆད་ཕོགས་རིགས་0མས་ ད�ལ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་ གཞན་གང་ཡང་མི་ལེན། དེ་ཡང་

ད�ལ་ཁ་ོན་འཐོན་oངས་ཡོད་མེད་ �ིམས་དཔོན་ནས་བབས་qོས་Eིས་ངསེ་པར་འཐནོ་oངས་མེད་པ་ཡིན་ཚ་ེ 
དངོས་པོ་སོགས་ཟོང་དང་ སེམས་ཅན་ཡང་རིན་ཐང་ �ིམས་དཔོན་]ིས་བཅད་དེ་ལེན་ཆོག་4ེ། མངའ་
བདག་�ལ་པོའི་བཀའ་�་ལོགས་3་ མ་ཕེབས་ཚེ་ �ིམས་ཁང་གིས་ དངོས་པ་ོསེམས་ཅན་རིགས་བཙོང་མི་
ཆོག། ཆག་པའི་x་བོ་དེ་ལས་གང་dང་ ངོ་བོ་འ�ལ་མེད་ག�ང་ཞབས་3་འ<ལ་དགོས། 

 
ད ༢-༡༥ xོད་གཞི་མཐར་;ོལ་ཏེ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ཟིན་པའི་རིཊ་ མངའ་བདག་�ལ་པོས་དགོངས་ཡངས་གནང་ན་མ་

གཏོགས་ གཞན་�ིམས་དཔོན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སོགས་གང་ཡང་མི་ཆོག། 
 

 45 



�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་བg་གཅིག་པའི་ ག3མ་པ་ 

 
འཁོན་པ་ནང་བUམས་དང་ འཁོན་བUམས་ 
གན་�་�ང་ད1ོཊ་མགོ་བ/ོར་བཅས་Eི་/ོར། 

 
ད �-༡  ག�ང་གི་བཀག་དམ་གནང་བ་ལས་གལ་བ་དང་ �་ཇག་འNོག་ག3མ་ མི་བསད་/ོར་བཅས་པའི་xོད་གཞི་ནི་ 

�ིམས་ཁང་བ.ད་དེ་མ་གཏོགས། ནང་ཁ་ནང་*་ལབ་པའམ་ བར་མི་ནས་བUམས་8ིགས་བཟོ་བ་སོགས་མི་
ཆོག། 

 
ད �-༢ གོང་གསལ་�ིམས་དོན་ ད�-༡ པོའི་ནང་གསལ་qར་མིན་པའི་རིགས་ གནད་དོན་ཇི་qར་ཡང་ ནང་ཁ་

ནང་8ིགས་dང་བའམ་བར་མི་སོཊ་Eིས་ བUམས་བཟོ་བ་སོགས་)་ཆོག། 
 
ད �-�  བར་མ་ིབ�གས་ཏ་ེབUམས་བཟ་ོ/བས་ བUམས་Dབ་dང་ན་མ་གཏོགས། བUམས་མ་Dབ་པ་ལ་བར་གཟན་

མེད་ བUམས་Dབ་ཚེ་ བར་གཟན་�བ་ཁལ་གཅིག་rན་ཐོབ། 
 
ད �-༤ བར་མི་བ�གས་ཏེ་ཁ་ལབ་/བས་ བར་མི་ནས་x་བོ་0མས་སམ་ དེ་ཚོའི་8ལ་]ི་མི་ལ་ མགོ་བ/ོར་བཏང་

བ་དང་ དབང་བཙོང་བ་ x་བོས་མ་ལབ་པའི་�ན་ཚིག་ལབ་4ེ་ �ང་ད1ོཊ་བཟོ་བ་ x་བའི་.་དངོས་ཟ་བ་
སོགས་zོད་ངན་ ]ི་)་བ་ཅི་དང་གང་ཡང་)་མི་ཆོག་ དེ་ལས་གལ་ན་བཙོན་*་�་ངོ་ག3མ། 

 
ད �-༥  ནང་ཁ་ནང་*་ལབ་པའམ་ བར་མི་བ�ཊ་ཏེ་བUམས་པའི་རིཊ་གཉའ་གནོན་དབང་བཙོང་གསི་བUམས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ་ Mེས་3་དེ་/ོར་�ིམས་ཁང་*་ xོད་གཞི་Dག་ཚ།ེ དེ་ལ་�ིམས་གལ་]ི་)་བ་མེད་ན་ད་ེཉདི་རང་ལ་ཆ་
འཇོག་གནང་.་ཡིན། 
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ད �-༦  ནང་ཁ་ནང་*་ལབ་པའམ་ བར་མི་བ�གས་ཏེ་ཁ་ལབ་ཚར་བའི་Mེས་3་ <་ལོན་ཐོབ་ཤོར་]ི་/ོར་རམ་ 
གཞན་ཡང་དོན་གནད་ཇི་qར་ཡང་ གན་�་ཡིག་ཐི་Hིས་པ་དེ་ལ་ཆ་འཇོག་)་དགོས། 

 
ད �-༧ གན་�་ཡིག་ཐི་ལས་Lར་]ི་¤ིང་པ་Hསི་བ3བ་བཟོས་པའམ་ཐིl་;ོན་ཅན་བཅས་དང་ མ་ེ)་ལོའམ་ zི་ལོའི་

འདས་ལོ་གཅིག་4ོང་དc་བ�་�་བg་ང་བ*ན་ནས་བ�ང་4ེ་ བཟོས་པའི་རིཊ་ལ་1ི་ཀེ1་མདེ་པ་དང་ Hིས་
བ3བ་ཅན་ ཐིl་;ོན་ཅན་སོགས་dང་ན་ཡིག་ཐི་ལ་ཆ་འཇོག་མི་)། 

 
ད �-༨  གན་�་ཡིག་ཐི་བཟོ་/བས་3་ x་བོ་དེའི་སེམས་ལ་ ;ོན་ཡོད་པའམ་ ́ ོས་པ་q་<་ཡིན་ཚ་ེ ཡིག་ཐི་གན་�་

དེ་ལ་ ཆ་འཇོག་མེད། 
 
ད �-༩  དབང་བཙོངས་Eིས་བཟོས་པའི་ ཡིག་ཐི་གན་�་ལ་ཆ་འཇོག་མེད། 
 
ད �-༡༠ གན་�་ཡིག་ཐི་བཟོས་ཚར་ཏེ་ ཉིན་བg་ཐམས་པའི་ནང་འཁོད་*་x་བོ་གཉིས་ལས་ 3ས་Eང་�ིམས་ཁང་*་

དབང་བཙངོ་གི་གན་�་བཟསོ་པའི་/ོར་Pན་�་ གང་ཡང་�ས་པ་མེད་པའམ་གན་�་བཟ་ོ/བས་ x་བ་ོགཉིས་
ཀས་�བ་མི་བཙིགས་ཏེ་བཟོས་པའི་རིགས་དབང་བཙོང་གི་གན་�འི་8ངས་3་མི་xིས། 

 
ད �-༡༡ གན་�་ཡིག་ཐ་ིབཟོ་.འི་རིགས་ལ་ x་བོ་ངོ་བོ་དེ་ཉདི་ཁོ་ནས་བཟ་ོ.་མ་གཏགོས་ གཞན་3ས་Eང་བཟོ་མི་ཆོག། 

གཞན་]ིས་བཟོས་པའི་གན་�་ཡིག་ཐི་ལ་ ཆ་འཇོག་མི་)། 
 
ད �-༡༢ དོན་གནད་གཅིག་གི་/ོར་ ཡིག་ཐི་གན་�་གཅིག་ལས་�ག་4ེ་བཟོས་པ་ཡོད་ན་ Mེས་མ་3་ཡིན་དེ་ཉིད་ལ་ཆ་

འཇོག་)་.། 
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ད �-༡� གན་�འི་འ'་བpས་ �ིམས་ཁང་*་�ལ་ཏེ་བཞག་པ་ཡོད་ན་�ིམས་ཁང་*་ཡོད་པའ་ིགན་�་དེ་ལ་མ་གཏགོས་ 
x་བ་སོ་སོའི་ལག་བཞག་གན་�་དེའམ་ དེ་0མས་ལ་ L་Oིང་ཡང་ཆ་འཇོག་མི་)། 

 
ད �-༡༤ �ིམས་གལ་]ི་)་བ་)ེད་Gིར་རམ་ )ས་ཚར་བ་ནས་ དེ་rལ་ª་གསང་)་Gིར་ ཡིག་ཐི་གན་�་བཟོ་རིགས་ 

x་བོ་དེ་ལ་ཉེས་)་�ིམས་དོན་ཕ་༡ པ་འNོག་བཅོམ་/བས་Eི་ཉེས་)་དེའི་Gེད་ཀ་xིས་.་དང་ བར་མི་དང་ 
�བ་མི་ ཡི་གེ་Hིས་མཁན་0མས་ལ་x་བོ་དེའི་Gེད་ཀ་ཕོགས། ད་ེཡང་�ིམས་ཁང་*་Pན་£ོན་�་མ་ིཡང་ཁོང་
རང་ངན་པ་0མས་Eི་8ངས་ལས་ཡིན་ཚ་ེ ད་ེལ་ཕོགས་པའི་ཉེས་)་ཡངས་ཆགས་ཁར་ Pན་£ོན་�་མ་ིད་ེཉདི་
Gིའི་མི་ལས་ཡིན་ཚེ་ དེ་qར་ར་oངས་ཆོད་ཅིང་དོན་ཡོད་*་Jར་ཟིན་ན་ གསོལ་རས་ཞིག་�ིམས་ཁང་ནས་
བབས་qོས་Eིས་གནང་.། 
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�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་བg་གཉིས་པའི་དང་པོ་ 

ཧམ་བཤད་མགོ་བ/ོར་དང་ ཡིག་ཐི་�ས་མ་འཐབ་འཛིང་བཅས་པའི་/ོར། 
 
ན ༡-༡  མི་དཀར་ལ་µ་ནག་aབས་པའམ་ ཧམ་བ�ན་དབང་བཙན་]ི་གཏམ་ལབ་ན། དེ་ནི་མི་བསད་Eི་/ོར་ལས་

དང་�་ཇག་འNོག་ག3མ་]ི་/ོར་ལས། ཡང་ན་ aན་ཚན་ལ་ངོ་ཚ་བཤིག་པ། གཉེན་ད1ོགས་པ། བཀག་
དམ་ལས་གལ་བ། �ལ་ཁབ་ལ་ངོ་ལོག་པ་བཅས་Eི་/ོར་ལས་ མི་དཀར་ལ་µ་ནག་aབ་ན་བཙོན་*་�་ངོ་
གཅིག་ལས་ལོ་ག3མ་rན། གཞན་.་ ེན་གང་ལའང་ མི་དཀར་པོར་µ་ནག་aབ་ན་ ཉེས་)་�བ་བg་ནས་
བ�འི་བར་དང་། x་བོ་དེ་ལ་hོག་འཇལ་Eང་ཉེས་)་དེའི་Gེད་ཀ། 

 
ན ༡-༢  རང་ཉིད་དང་ གཞན་ཡང་3་དང་3་ལ་ ཕན་གནོད་ཇི་qར་ཡང་། ཡི་གེ་དང་ཐlི་ལ་སགོས་པ་བ�ན་མ་དང་

མི་གཞན་]་ིམིང་ནས་བཏནོ་ཅིང་བMོད་པ་སོཊ་)ེད་ད་ེ མགོ་བ/རོ་གཏོང་མ་ིཆོག། དེ་ལས་གལ་ན་བཙོན་*་�་
ངོ་ག3མ་ལས་ལོ་�ག་rན། 

 
ན ༡-�  འཐབ་འཛིང་གི་/བས་3་མཚོན་ཆ་Gིར་བཏོན་ཙམ་ལ་ ཉེས་)་�བ་�་བg་དང་། གཞན་]ི་4ེང་*་^་�ག་

བཏོན་པ་dང་ན་ཉེས་)་�བ་བ�་ནས་ བཞི་བ�འི་བར་*་4ེ། ^་དང་;ོན་]ི་གནད་ལ་བOེན་པའི་གསོ་�ན་
རིན་དང་ མDན་ ེན་གང་ཡང་Fང་པའི་མི་ནས་ མDན་£ིགས་བཟོས་པ་dང་ན་མ་གཏོགས། �ིམས་སར་
Dག་ཚེ་ མཚོན་ཆ་ཕོགས་མི་དེ་ཉིད་Eི་ ^འི་གནད་དང་བwན་པའི་ འོས་བབས་�ིམས་ཁང་ལས་དiད་དེ་ 
~ོད་ལེན་)་.་མ་ཚད་ བ¶ངས་འཛོབ་བ]ིས་པ་dང་Eང་དེ་དང་མrངས། 
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�ིམས་ག�ང་། 
ལེl་བg་ག3མ་པའི་དང་པོ་ 

ཨར་�ན་]ི་/ོར། 
 

པ ༡ .་དང་དངོས་པོ་ ལོ་ཐོག་ O་ནོར་ སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་ རང་དབང་མ་ཡིན་པའི་.་ནོར་]ི་
རིགས། བདག་པོ་དེ་ལས་jང་བ་མེད་པར་ རང་སའི་ ཐག་གིས་བཅད་དེ་འD་བའམ་zོད་པ། རང་འདོད་
ཁོང་ཚང་ལ་བOེན་ཅིང་ བདག་འཛིན་*་ཉར་བ་བཅས་ནི་ གང་ཡང་ཐམས་ཅད་�ས་པའི་8ངས་3་ཡིན། 

 
པ ༢ བདག་པོ་3་ཡིན་མ་dང་བའི་སེམས་ཅན་རེ་འ)ོར་པའམ། ཡང་ན་ ད་ེq་<འ་ིསེམས་ཅན་]ིས་ ལ་ོཐགོ་དང་

}་འHོག་ལ་སོགས་པར་གནོད་པ་བཀལ་ཚེ་ སེམས་ཅན་དེ་འ)ོར་ཏེ་ ཉིན་བ*ན་ལས་མ་འ]ངས་པར་ ས་
གནས་Eི་�ིམས་ཁང་ངམ། ཡང་ན་ འགན་ཅན་]ི་ལག་2་~ོད་དགོས། དེ་ལས་གལ་ན་�ས་པའི་8ངས་3་
ཡིན། 

 
པ � ལམ་བར་*འམ་ ས་གནས་གང་*འང་ བདག་པོ་མེད་པའི་.་ནརོ་ཅི་དང་གང་རང་ཐོབ་�ང་། དེ་ཐོབ་4ེ་ཉནི་

བ*ན་ལས་མ་འ]ངས་པར་�ིམས་ཁང་*་ དེ་qར་ཐབོ་Fགས་�་དགོས། དེ་qར་�ིམས་ཁང་*་�ས་པ་ནས་ 
བདག་པོ་མ་ཐོན་བར་*་མཐོང་བ་པོས་ཟ་zོད་)་ཆོག། བདག་པོ་ཐོན་པ་ནས་ དངོས་པོ་བདག་པོར་ཐོབ། 
དངོས་པོ་དེའི་ བg་དiའ་གཅིག་མཐོང་བ་པོས་ཐོབ། 

 
པ ༤ ལམ་བར་*འས་ ས་གནས་གང་*འང་ བདག་པོ་མེད་པའི་ད1ོགས་མདའ་དང་ མདེl་ལ་སོགས་པ་ གོ་

ཆའི་རིགས་ཅི་དང་གང་རང་ཐོབ་�ང་། ཐོབ་མོད་*་�ིམས་ཁང་ལ་;ེལ་དགོས་མ་གཏོགས་ དེ་ནི་zོད་པ་
སོགས་མི་ཆོག། ཐོབ་མི་ལ་གསོལ་རས་�ིམས་ཁང་ནས་བབས་qོས་Eིས་གནང་.། 
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པ ༥ �་མི་དེའམ་ ཡང་ན་ �ས་པའི་.་ནོར་ཟིན་Gིར་*་ ¢ོགས་ཟོན་ཆགས་པའི་མི་དེའམ། དེའི་ཁང་"ིམ། 
ཡང་ན་ �ན་པོ་དེས་གཞན་*་གཏམས་པའི་¢ོགས་ཟོན་]ིས། མི་གཞན་]ི་ཁང་"ིམ་སོགས་Eང་ ¢ོགས་
ཟོན་ལ་བOེན་ཅིང་ �ིམས་བདག་ནས་གཡེང་4ེ་བq་ཆོག་མ་ཟད། ཡང་ན་ �ིམས་ཁང་གི་ཆོག་ཐམས་ངོ་བོ་
"ེར་ཏེ་dང་ན། འགན་ཅན་]ི་མི་དང་ ས་གནས་Eི་·ེད་zི་ དམང་བཅས་པ་ གང་�ང་གིས་གཡེར་4ེ་ 
བq་བར་dང་�ང་ དེ་ལ་ཉགོས་བཤད་མེད་པར་བq་བgག་དགོས། གཡེང་སར་འཛམོ་དཔང་མ་ིགཉིས་སམ་ 
དེ་ལས་མང་དགོས་ཤིང་། དེ་qར་rལ་བཞིན་བq་བ་ལ་ནི། �ས་པའི་.་ནོར་ཐོན་�ང་  མ་ཐོན་�ང་ མི་
དཀར་ལ་µ་ནག་aབ་པའི་ཉེས་པ་མེད། 

 
པ ༦ .་དངོས་སེམས་ཅན་གང་ཡིན་རིང་། དེ་ནི་Lོན་ཆད་4ོར་�ག་ཤོར་བ་ད་ེརང་ཡིན་འ*ག་Pམས་པའ་ི སེམས་

¢ོགས་ཆགས་པ་བཞིན། དེ་qར་སེམས་¢ོགས་ཆགས་པའི་ .་ནརོ་དངསོ་པོ་སེམས་ཅན་གང་ཞིག་�ར་ཙམ་
དང་། ཡང་ན་དེ་དང་འ'་བ་ཞིག་3་ལས་ཐོན་�ང་། སེམས་¢ོགས་ལ་བOེན་ཅིང་ �ིམས་ཁང་ངམ་འགན་
ཅན། ཡང་ན་ Lོན་ཆད་4ོར་�ག་ཤོར་བ་པོ་དེ་ཉིད་བཅས་Eིས། སེམས་དོགས་ཅན་]ི་.འི་/ོར་ 'ིས་xོད་
dང་/བས་ .་དེའི་འdང་oངས་0མས་ ཉོགས་བཤད་མེད་པར་ར་གསལ་oངས་དག་བཤད་དགོས། 

 
པ ༧ .་དངོས་སེམས་ཅན་སོགས་གང་ཡིན་Eང་། ཉོས་ཟིན་པ་ནས་སམ་4ོང་པར་ཐོབ་ཟིན་པ་ནས། ཡང་ན་ 

བཅོལ་མ་ལེན་ཟིན་པ་ནས་ དེ་ནི་ གཞན་ལས་�ས་པའ་ི.་ནོར་ཞགི་མིན་ནམ་Pམས་པའི་སེམས་དོཊ་འཆར་
ན། དེ་མོད་ལས་.་ནོར་དེ་ཉིད་ �ིམས་ཁང་*་4ོན་ཏེ་ དེའི་dང་oངས་དང་བཅས་ མ་ཡིག་བཀོས་དགོས་
ཤིང་། དེ་qར་�ིམས་ཁང་*་4ོན་ཅིང་ མ་ཡིག་བཀོད་ཟིན་པའ་ི.་ནརོ་སེམས་ཅན་སོགས་ནི་ Gསི་3་བཙོང་
བ་དང་)ིན་པ་སོགས་ གང་རང་)ེད་�ང་�ིམས་ཁང་*་jང་བ་�ས་ཏེ་མ་གཏོགས་མི་ཆོག། 

 
པ ༨ �ས་པའི་.་ཆས་དང་སེམས་ཅན་རེ། 3འམ་གང་ཞིག་ལས་ཉོས་པ་དང་ ཐོབ་པ་སོགས་ཡིན་�ང་ དེ་ནི་ 

�ས་པའི་.་ཡིན་པ་ཤེས་པའི་མོད་ལས་ .་ཆས་སམེས་ཅན་གང་ཡིན་དེ་སཊོ་ �ིམས་ཁང་*་བཀལ་ཞིང་ དེ་
དག་གི་འdང་oངས་ཐམས་ཅད་ ཁ་གསལ་�་ཚིག་�ལ་དགོས། 
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པ ༩ �ིམས་དོན་ པ་༧ པ་དང་༨ པའི་ནང་གསལ་qར་)ས་པའི་Mེས་3་ .་ནོར་0མས་ག�ང་བཞེས་སམ་ 
བདག་པོ་ལ་hར་ལོག་~ོད་དགོས་dང་ན། .་ནོར་དེ་རིགས་ལ་རིན་བབས་ཇི་གནས་xིས་ཏེ་ཚངས་8ིགས་
གནང་.འམ་བཞེས་.འོ། རིན་བབས་དེའི་བg་དiའ་གཅིག་ �ིམས་སར་Pན་གསོལ་rལ་བཞིན་�ར་ཏེ་ 
འdང་oངས་Eི་�་ཚིག་�ལ་མི་དེ་ལ་གསོལ་རས་ཐོབ། 

 
པ ༡༠ �ས་པའི་.་ཆས་སེམས་ཅན་རེ། 3་དང་གང་གིས་ཉོས་པ་དང་ཐོབ་པ་རེ་ཡོད་�ང་། �ན་པ་ོད་ེཉདི་བ�ང་ཚར་

བའི་Mེས་3འམ་ �ན་པོ་3་ཡིན་ངོ་ཤེས་པའི་Mེས་3་བཅས་�ིམས་ཁང་གིས་ �ས་པའ་ི.་ད་ེདག་xད་དiད་
Eིས་ལེན་པར་བཏང་4ེ། སོ་སོའི་ལག་ཐོག་ལས་�ིམས་ཁང་*་བUས་པའི་.་ཆས་སེམས་ཅན་]ི་རིགས་ལ། 
Lར་ཉོས་/བས་རིན་ཇི་~ོད་དེ་ �ིམས་ཁང་ནས་ བབས་qོས་Eིས་~ོད་.། གསོལ་རས་གང་ཡང་མི་ཐོབ། 

 
པ ༡༡ �ས་པའི་.་ཡིན་པ་ཤེས་བཞིན་*་ ཉོས་པའམ་ལེན་པ། �ིམས་ཁང་ནས་ཞིབ་དiད་/བས་ ª་གསང་*་

བཞག་པའི་རིགས་བཅས་0མས་ �ས་པའི་.་ནོར་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་ ངོ་བོ་བདག་པོ་3་ཡིན་པ་ལ་གནང་ཞིང་ 
ཉོ་མིའམ་ལེན་མི་ལ་ ཉེས་)་�ན་པོ་ལ་ཇི་ཕོགས་Eི་Gེད་ཀ་ལས་ིལ་པོར་rན་ཕོགས། 

 
པ ༡༢ སེམས་¢ོཊ་ཡོད་པའི་མི་དེའམ་ ད་ེསོགས་�ན་པོའ་ིxད་དiདོ་མ་ཟིན་]ི་བར་*་ �ིམས་ཁང་*་བདག་འཛིན་

)ེད་དེ་བཞག་ཆོག། xད་དiོད་ཚར་Mེས་ �ན་པོ་མ་ཟིན་ཚེ་ སེམས་¢ོགས་ཡོད་པའི་མི་དེ་ ཁག་དཔང་
བ�ག་4ེ་hར་ལོག་བཏང་དགོས། 

 
པ ༡� �་)འི་Gིར་*་ གཞན་]ི་7ོད་གནས་3་Gིན་པ་དང་ [ོའམ་£ོམ། གཟེབ། ¸ད་£ིལ། Kེ་མིག། ཐིl་ལ་

སོགས་པ་ཁ་Gེས་པའམ་དཔོགས་པ་སོགས་བ]ིས་ན། .་ནོར་དངོས་པོ་སེམས་ཅན་སོགས་�་4ེ་མ་ཐོབ་�ང་ 
ངེས་པར་�་Gིར་བ]ིས་པ་ཡིན་བwན། དེ་ལ་ཉེས་)་�་ངོ་གཅིག་ལས་ ལོ་གཅིག་rན་བཙོན་*། 
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པ ༡༤ ཉེད་ཅན་]ི་གོ་ཆ་ ད1ོགས་མདའ་དང་མདེl་སོགས་མིན་པའི་.་ཆས་སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པའི་ དངོས་པོ་
གཞན་]ི་རིགས་�ས་ན། �ས་པའི་.་དེ་ཉིད་རིན་ཐང་ལ་ཕབས་ཤིང་ �བ་གཅིག་ལས་�་བ�འི་བར་]ི་ 
ཉེས་)་�་ངོ་གཅགི་ལས་ལོ་གཅིག་rན་བཙོན་*། ད་ེམrངས་�བ་�་བ�་ནས་ཆིག་4ོང་བར་]ི་ཉེས་)་བཙོན་
*་ ལོ་གཅིག་ནས་ལོ་གཉིས་rན། �བ་ཆིག་4ོང་ལས་�ག་སོང་བའི་རིགས་ལ་ ཉེས་)་བཙོན་*་ལོ་གཉིས་
ནས་ལོ་�འི་བར་དང་ <་ཚ་ལོ་བཅོ་བ�ད་མ་ལང་བའི་རིགས་Eི་ཉེས་)་ནི་དེའི་Gེད་ཀ་ཕོཊ། 

 
པ ༡༥ ཉེན་ཅན་]ི་གོ་ཆ་ ད1ོགས་མདའ་དང་fས་མདེl་�ས་ན་ དེ་ལ་ཉེས་)་�་ངོ་གཉིས་ལས་ལོ་བ*ན་]ི་རིང་

བཙོན་*། 
 
པ ༡༦ ག�ང་མདའ་དང་ག�ང་མདེl་�ས་ན་ དེ་ལ་ཉེས་)་�་ངོ་བཞི་ལས་ལོ་བg་ཐམས་Eི་རིང་བཙོན་*། 
 
པ ༡༧ ག�ང་གི་ཡི་གེ་གལ་ཅན་�ས་པའམ་ ཡི་གེ་ཁ་Gསེ་ཏེ་བq་ན། དེ་ལ་ཉསེ་)་ ལ་ོ�་ལས་ལོ་བཅོ་�་rན་བཙོན་

*་དང་། དེ་མrངས་མི་སེར་སོགས་Eི་ཡི་གེ་ གཞན་0མས་ལ་;ོན་)ས་པའི་ཉེས་)་�་བ་ག3མ་ནས་ལ་ོ�་
rན་བཙོན་*། 
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�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་བg་བཞི་པའི་ དང་པོ་ 

འNོག་བཅོམ་/ོར། 
 

ཕ ༡ དོན་གནད་ཆེ་Cང་ཇི་qར་ཡང་ དབང་བཙོང་གི་བPེད་པའི་[ོ་ནས། གཞན་]ི་.་དངོས་སེམས་ཅན་སོགས་ 
གང་ཡང་འNོག་མི་ཆོག། དེ་ལས་གལ་ན་ ངོ་བ་ོགང་ཡིན་ཁར་ དེ་དང་འ'་འ'འི་ཆད་པ་དང་ བཙོན་*་�་ངོ་
གཅིག་ལས་ལོ་�་rན། 

 
ཕ ༢ གཞན་]ི་.་ནོར་འNོག་འདོད་བ;ེད་དེ་ ལམ་*་བ¹གས་པ་དང་། གཞན་]ི་7ོད་གནས་3་སོང་བ། Mེས་

འདེད་བ]ིས་པ་སོགས་བ]ིས་ཚེ། དེ་ལ་ཉེས་)་ ལོ་Gེད་དང་ག3མ་བཙོན་*། 
 
ཕ � འNོག་བཅོམ་)ེད་པའི་/བས་ )ེད་པོ་དེ་དག་ལ་ལག་ཆས་མཚནོ་ཆའ་ིརིགས་ཡོད་ན། )དེ་པོ་མི་རེལ་ཉེས་)་

ལོ་�་ལས་ལོ་བg་ཐམས་rན་བཙོན་*། 
 
ཕ ༤ ལག་ཆ་དང་བཅས་ཏེ་ འNོག་བཅོམ་)ེད་པའི་/བས་ )ེད་པོ་0མས་Eིས་ .འི་བདག་པོའམ་དེའི་མཉམ་

རོགས་0མས་ལ་བ¶ང་འཛོབ་དང་ ̂ ་བཏོན་�ག་བཏོན་བཟོས་ན། ལག་ཆས་དང་བཅས་ འNོག་པའི་ཉེས་)་ 
ལོ་�་ནས་བg་ཐམས་rན་བཙོན་*་དང་འNོག་པའི་.་hར་ལོག། བ¶ང་འཛོབ་དང་ ^་�ག་བཏོན་པ་ལ་
བOེན་ཅིང་ བཙོན་*་གོང་གི་ཁ་/ོང་ལོ་ག3མ་ནས་བ*ན་བར་4ེ། འNོག་པའི་.་དངོས་ངོ་བོ་hར་ལོག་མ་
dང་ན་ དེའི་ཉེས་པ་�ིམས་དཔོན་ནས་བབས་qོས་Eིས་)་.། 

 
ཕ ༥ དེ་qར་འNོག་བཅོམ་)ེད་པའི་རིགས་ )ེད་པོ་0མས་ལ་འNོག་བཅོམ་)ས་པའི་ཉེས་)འི་4ེང་*་ འNོག་

བཅོམ་)ས་པའི་.་ནོར་]ི་རིན་བབས་ནི་.་གང་ཡིན་ དེའི་ཆེ་Cང་དང་བwན་.། 
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ཕ ༦ ལག་ཆས་དང་བཅས་ འNོག་བཅོམ་*་འོང་མིའི་4ེང་*་ .འི་བདག་པོ་སོགས་Eིས་ བ¶ང་འཛོབ་དང་^་
�ག་བཏོན་པ་ མ་ཚད། འཛིང་པའི་/བས་3་ལག་ཐལ་]ིས་ དབང་པོ་ལ་ཐོ་ཕོཊ་པ་དང་ བསད་པ་སོགས་
dང་Eང་ དེ་ལ་ཉེས་)་མེད། ལག་ཆས་མེད་པར་འNོག་བཅམོ་*་འངོ་བ་0མས་ལ་ .འི་བདག་པོ་སོཊ་Eིས་ 
�ན་མ་ལག་2་མ་ཐེབས་པར་འཛིང་པའི་/བས་3་བ¶ང་འཛོབ་དང་ ^་བཏོན་�ག་བཏོན་བཟོས་པ་dང་ན་ 
དེ་ལ་ཉེས་)་མེད། 

 
ཕ ༧ �ས་པའམ་ འNོག་བཅོམ་བ]ིས་པའི་/ོར་ལས་ བཙོན་*་ཐེངས་གཅིག་rད་པའི་ མི་0མས་ནི་ག�ང་གི་

གཡོག་2་བཞག་པའམ། 8་ཚང་སོ་སོའི་དགེ་hོང་གི་ 8ལ་*་བ�ཊ་པ་དང་བཞག་པ་སོགས་མི་ཆོག། དེ་q་
<འི་མི་རིགས་ལ་གོ་ཆའི་ཆོག་ཐམས་Eི་/ོར་ཡང་ གོ་ཆ་འཆང་zོད་Eི་�ིམས་ཡིད་ནང་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་དེ་
བཞིན་)། 
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�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་བཅོ་�་པའི་ དང་པོ་ 

མི་བསད་/ོར། 
 

བ ༡-༡  འdང་ཁམས་ནད་Eི་ཐེབས་ཏེ་ ཤི་བ་མིན་པའི་རིགས། འཆི་ ེན་ཇི་qར་dང་ཡང་ མཉམ་*་ཡོད་པའི་
རོགས་�་0མས་ནས་ཚེ་འདས་ད་ེཉདི་ ཤ་ིབའི་མོད་ལས། ད་ེའNལ་�ིམས་ཁང་*་སོང་ཞིང་�མིས་ཁང་གི་ཐོ་
ཡིག་ལ། འདས་པོ་དེ་ཉིད་འཆི་ ེན་dང་Fགས་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་�ལ་དགོས། 

 
བ ༡-༢  འdང་ཁམས་ནད་Eིས་ཐེབས་ཏེ་ འཆི་བ་མིན་པའི་རིགས། འཆི་ ེན་ཇི་qར་dང་�ང་ �ིམས་ཁང་ངམ་ 

fོང་བདག་ལས་jང་བ་མེད་པར་ �ང་པོ་མེས་�ངས་)་མི་ཆོག། 
 
བ ༡-�  3འམ་གང་ཞིག་གིས་ གཞན་ཞིག་ཤི་བའི་མི་རོ་མཐོང་ཚེ། རོ་དེའི་xར་ཡོད་པའི་བཅའ་ཆས་སོགས་ མ་

ད1ོགས་པར་བཞག་4ེའམ། ཡང་ན་ བཅའ་ཆས་"ེར་ཞིང་ འNང་འNང་�ིམས་ཁང་*་4ོན་པ་ནས་ དེ་
rལ་Pན་འ<ལ་)་དགོས། 

 
བ ༡-༤ བག་མེད་ ེན་]ིས་མི་བསད་dང་བའི་རིགས། ལག་དམར་པ་ད་ེཉདི་ {ལ་མི་འགན་ཅན་0མས་Eིས་�ིད་དེ་ 

�ིམས་ཁང་*་;ེལ་དགོས། 
 
བ ༡-༥  མདའ་དང་Vོས་[ོར། �ིག་Vིམ། སོག་སོག་མ་ལ་སོགས་པའི་xེད་མོ་བxེད་/བས་ འཐབ་འཛིང་ཤོར་ཏེ་

�ོབ་པ་མ་ཡིན་པར་ལག་པ་འ�ལ་ཏེ་ཕོགས་ ེན་]ིས་ 3་དང་3་རང་བསད་Eང་། དེ་ནི་ བག་མེད་ ེན་
]ིས་བསད་པའི་8ངས་3་ཡིན། 
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བ ༡-༦  �ིམས་དོན་ བ༡-༤ པའི་ནང་གསལ་qར་]ི་ མི་གསད་རིགས། མནོ་ཞིང་བསམ་ཞིང་བསད་པ་མ་ཡིན་
ཁར་ 'ན་པ་གང་ཤར་བག་གཡེངས་3་བཏང་བའི་ ེན་]ིས་བསད་པའང་མ་ཡིན་ཚ།ེ ལག་དམར་པ་དེ་ལས་ 
རོ་བU་�བ་བཞི་བ�་དང་ �་ངོ་གཅིག་བཙོན་*། ཡང་ན་ བཙོན་འDས་3་ཉིན་ར་ེལ་ �བ་ག3མ་རེ་xིས་
པའི་ཆད་པ་ཕོགས། གོང་གི་རོ་བUའི་ད�ལ་དེ་ འཐོན་oངས་མེད་ཚེ། ཉིན་རེ་ལ་�བ་གཉིས་རེ་xེས་ཏེ་ 
བཙོན་*་འ�གས་.། 

 
བ ༡-༧  �ིམས་དོན་ བ༡-༤ པའི་ནང་གསལ་qར་]ི་ མི་བསད་པའི་རིགས། མནོ་ཞིང་ བསམ་ཞིང་ བསད་པ་

མ་ཡིན་�ང་། 'ན་ཤེས་བག་ཡོད་Eི་)་བ་མ་)ེད་པར་ 'ན་པ་གང་ཤར་བག་གཡངེས་3་བཏང་བའི་ )་zོད་
ལས་བOེན་ཅིང་ བསད་པ་ཡིན་ཚ།ེ 'ན་པ་བག་གཡངེས་3་བཏང་བའ་ིར་ོབU་�བ་�ག་བ�་དང་ཤི་མིའི་"ིམ་
པ་ལ་�བ་བཞི་བ�་hོག་.། ལག་དམར་]ི་ཉེས་)་�་ངོ་གཅིག་ལས་ལོ་ག3མ་རིང་བཙོན་*། ཡང་ན་བཙོན་
]ི་འDས་3་ ཉིན་རེར་�བ་ག3མ་རེ་xིས་པའི་ ཆད་པ་ཕོགས། གོང་གི་hོག་/ལ་དང་ རོ་བU་བཅས་
པའང་ད�ལ་འཐོན་oངས་མེད་ཚེ། ཉིན་རེ་ལ་ �བ་གཉིས་རེ་xིས་ཏེ་ བཙོན་*་འ�གས་.། 

 
བ ༡-༨  �ིམས་དོན་ བ༡-༤ པའི་ནང་གསལ་qར་]ི་ མི་བསད་རིགས། མནོ་ཞིང་བསམ་ཞིང་ བསད་པ་མིན་

པའི་ ར་oངས་དག་པརོ་;ོལ་.་ཡོད་�ང་། ཚེ་འདས་དེ་དང་ ལག་དམར་པ་གཉསི་ཀ་Lར་ནས་མ་འ8ིགས་
པའམ། བར་*་འཁོན་rད་པ་རེ་ཡོད་ཚེ། ལག་དམར་པ་དེ་ལ་ ཉེས་)་ (ཤི་ ེན་dང་Fཊ་ ངེས་པར་
འཁོན་མེད་ བག་མེད་*་སོང་འ*ག་ཚེ། བ༡-༦ པ་དང་མrངས། དེ་མིན) མནོ་ཞིང་བསམ་ཞིང་ བསད་
པའི་8ངས་3་xིས། 

 
བ ༡-༩  མནོ་ཞིང་བསམ་ཞིང་ བསད་པ་མ་ཡིན་�ང་ གཞན་]ི་Wོག་ལ་ཉེན་ཁར་Jར་གཞི་ ཡིན་པ་ཤེས་བཞིན་*་

བ]ིས་པའི་ )་བ་ལས་བOེན། འཆི་ ེན་dང་ན་ ལག་དམར་པ་དེ་ལ་ཉེས་)་༡-༦ པ་དང་མrངས། 
 
བ ༡-༡༠ གོང་ལས་མི་དེ་ གསོད་.་ཡིན་Pམ་པའི་ 8བ་£ིགས་གང་ཡང་མེད་པ་ལ། Oོག་མེད་*་གདངོ་Dག་ འཐབ་

འཛིང་ཤོར་ཏེ་བསད་པའི་ཉེས་)་ བཙོན་*་ལོ་བg་ལས་ལོ་བg་གཉིས་rན། 
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བ ༡-༡༡ མི་·ན་ལོ་�ག་g་ཡན་ཆད་པའང་ མི་བསད་Eི་ཉེས་)་ནི། མི་བསད་ལག་དམར་པ་གཞན་དང་མrངས། <་
ཚ་ལོ་བཅོ་བ�ད་མ་ལང་པའི་རིགས་ ལག་དམར་པ་ གཞན་]ི་Gེད་ཀ་ཕོག། 

 
བ ༡-༡༢ སོ་སོའི་འཁོན་དང་འ8ིཊ་མིན་ལས་བOེན་ཅིང་། མི་དམང་�ན་ཅིག་ བ7ོམས་ཏེ་ མི་གཅིག་བསད་ན། ཚེ་

འདས་དེ་ཉིད་Eིས་·ོལ་དང་མ་·ོལ། ལག་དམར་པ་ཚའིོ་4ེང་*་ ལག་ཉེས་བཀལ་དང་མ་བཀལ་སོཊ་ཇི་qར་
ཡང་། ལག་དམར་པ་ཚོ་ལ་ཉེས་)་བཀལ་/བས། 8ོས་Eི་གཙོ་དཔོན་�ར་*་ཐོན་ཚེ་ དེ་ལ་ཉེས་)་ཚ་ེབཙོན་
དང་། ལག་དམར་པ་ངོ་བོ་0མས་ བཙོན་*་ལོ་�་ལས་ཉེར་�་rན། གཞན་དམང་0མས་བཙོན་*་ལོ་བg་
ལས་བg་གཉིས་ཏེ། �ར་*་8ོས་དཔོན་མ་བཏོན་ཚེ་ ཚེ་བཙོན་*་འ'་འ'ར་ཕོག། 

 
བ ༡-༡� རང་གི་བདེ་ཐབས་3འམ་ .་ནོར་]ི་དོན་*་ གཞན་ཡང་ སོ་སོའི་འ8ིགས་མིན་]ི་དོན་ལ་བOེན་ཏེ། མནོ་

ཞིང་བསམ་ཞིང་བསད་ན་ ལག་དམར་པ་དེ་ལ་ ཉེས་)་ཚེ་བཙོན། 
 
བ ༡-༡༤ �ིམས་འགལ་]ི་མི་ངན་ཡིན་�ང་ དེ་དག་བ�ང་ཞིང་ལག་2་ཐེབས་ཚར་བའི་Mེས་3་བསད་ན། བསད་མི་

0མས་ལ་ཉེས་)་ཚེ་བཙོན། 
 
བ ༡-༡༥ མི་དམང་�ན་གཅིག་བ7ོམས་ཏེ་ མི་གཅིག་གསོད་པར་ཡངོ་བའམ་ལག་ཆས་དང་བཅས་ འNོག་བཅམོ་)ེད་

པར་འོང་བ་ཚོའི་8ངས་ལས་.འི་བདག་པོ་ནས་ རང་Wོག་;ོབ་Gིར་བསད་ན་ཉེས་)་མེད། 
 
བ ༡-༡༦ Lར་ལས་མི་གཅིག་བསད་པའ་ིལག་དམར་]ིས་ hར་ཡང་མི་གཅིག་བསད་ན། བསད་Fགས་བ་༡-༤ པའི་

ནང་གསལ་qར་dང་བ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ལག་དམར་པ་དེ་ཉིད་ག�ང་�ིམས་ཕོག། 
 
བ ༡-༡༧ )་བ་ཐེངས་གཅིག་གི་ཐོག་2་ མི་གཅིག་ལས་�ག་4ེ་བསད་ན། ཉེས་)་ག�ང་�ིམས་ཕོག། 
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བ ༡-༡༨ མི་བསད་/བས་ བསད་Fགས་བ་༡-༤ པའི་ནང་གསལ་qར་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་ གཞན་མི་བསད་Eི་
རིགས་གང་ལའང་ཚ་ེའདས་དེ་ལས་ ལག་དམར་པའི་ཁངོས་3་/ལ་བའམ་<་ལོན་གང་རང་~དོ་.་ཡོད་�ང་། 
དེ་སོགས་ཅི་ཡང་~ོད་མི་དགོས། 

 
བ ༡-༡༩ ཚེ་འདས་དེའི་ཁོངས་3་ ལག་དམར་པ་དེ་ལ་ ~ོད་.་གང་ཡོད་ཐམས་ཅད་ ཚེ་འདས་Eི་pལ་འཛིན་ཐོབ་

ལམ་ཅན་3་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཚང་£ིགས་~ོད་དགོས། 
 
བ ༡-༢༠ qོ་བཅོས་�ོག་ཐབས་ ( ངན ) ཟེར་བ་དེ་ ལག་ལེན་)་མི་ཆོག་ཅིང་ ངན་]ི་ལག་ཆས་སོགས་ དཔེ་

ཆའང་འཆང་མི་ཆོག། དེ་ལས་གལ་ན་ མི་བསད་ལག་དམར་པའི་8ངས་3་བxི་.་བཞིན་ཉེས་)་བ་༡-༡༢ 
པ་དང་མrངས་པའི་ཁར། ལོ་དང་མིང་ཡིག་Hིས་ཏེ་ �འི་ཞབས་འོག་2་བཅོལ་བ་དང་ ལོ་དང་མིང་ཡིག་
Hིས་ཏེ་ ཚོགས་ཤའི་འDས་ལ་�ལ་བ། མནན་པ་�བ་པ་སོགས་Eང་དེ་དང་མrངས། 

 
བ ༡-༢༡ �ར་*ག་བཏབ་4ེ་མི་བསད་.་དེའང་ �ར་*ག་འཆང་བ་དང་ལག་ལེན་བཏབཔ་སོགས་ཡེ་ནས་མི་ཆགོ། དེ་

ལས་གལ་ཏེ་འཆང་བ་དང་ཉོ་བ། བཟའ་བ2ང་ལ་བཏབ་པ་སོགས་གང་ཡང་ར་oངས་གསལ་པོར་dང་ན་བ་༡-
༡༢ པའི་8ངས་3འོ། 
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�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་བg་�ག་པའི་ དང་པོ་ 

�ིམས་གལ་)་)ེད་དང་ དེའི་ཁོངས་གཏོགས་/ོར། 
 

མ ༡-༡  3འམ་གང་ཞིག་གིས་ གཞན་དག་�ིམས་གལ་]ི་)་བ་ ཅ་ིདང་གང་རང་)ེད་ས་མཐངོ་�ང་། ད་ེམདོ་*་ ས་
གནས་Eི་�ིམས་ཁང་ངམ། ཉེ་འདབས་3་ ག�ང་གི་འགན་oར་ཅན་3་ཡོད་དེ་ལ་བMོད་དགོས། 

 
མ ༡-༢ �ིམས་གལ་]ི་)་བ་)ེད་པའི་མི་ངན་ཡིན་པ་ངོ་ཤེས་ན། དེ་ཚོ་རང་གི་"ིམ་*་འོང་བའམ་{ལ་8ོང་*་ཐོན་ཚེ། 

དེ་མོད་ལས་བ�ང་4ེ་ �ིམས་ཁང་*་xིས་འ<ལ་)་དགོས། དེ་qར་བ�ང་མ་Dབ་ཚེ་ ས་གནས་Eི་�ིམས་
ཁང་ངམ་ རང་གི་ཉེ་འདབས་3་ག�ང་གི་འགན་oར་ཅན་3་ཡིན་དེ་ལ་བMོད་དགོས། 

 
མ ༡-�  �ིམས་འགལ་]ི་མི་ཡིན་པ་ཤེས་བཞིན་*་ དེ་ལས་ནང་3ག་གམ་ºོག་བ¶ང་ལེན་ཏེ་ ª་གསང་)ེད་ཅིང་

བཞག་པ་སོགས། མདོར་ན་�ིམས་གལ་]ི་མི་ལ་ 8ོཊ་རམ་བ]ིས་པ་ལ་ཉསེ་)་ནི།་ �ིམས་གལ་ནག་ཅན་དེ་
ཉིད་ལ་ ཇི་ཕོགས་Eི་Gེད་ཀ་ནས་ིལ་པོ་rན། 

 
མ ༡-༤ �ིམས་གལ་]ི་མི་ཡིན་པ་ཤེས་བཞིན་*་ དེ་ལ་གོ་ཆ་~ོད་པའམ་བཙོང་ན་ ~ོད་པ་པོ་དེ་ལ་ཉེས་)་ཚེ་བཙོན། 
 
མ ༡-༥  �ལ་ཁབ་ནང་*་ �ིམས་གལ་]ི་)་བ་)ས་ཏེ་ Gི་Gོགས་3་འ"མས་ཏེ་7ོད་མི་ལ། ཟ་བ2ང་དང་ qོ་གོས་ 

ད�ལ་ལ་སོགས་པ་;ེལ་ན། དེའི་8ས་3་གཏོགས་རིགས་0མས་ཐམས་ཅད་ལ་ �ིམས་གལ་]ི་གཏེ་པོ་ 
�ལ་ཁབ་Gི་Gོཊ་3་འ"མས་མི་དེ་ལ་ ཉེས་)་ཇི་ཕོགས་དེ་རང་ིལ་པོར་ི་.། 

 
མ ༡-༦  �ིམས་གལ་]ི་མི་ངན་བ�ང་/བས་3། མི་ངན་དེ་ཡིས་ངོ་·ོལ་)ས་པའམ་ 8ོས་ཐབས་)ེད་པ་སོཊ་)་ཚེ། 

མི་ངན་ད་ེདག་ཐལ་ཤོར་མེད་པར་བ�ང་ཐབས་ལ་བOེན་ མི་ངན་དེ་དག་ག་ི4ངེ་*་བ�ང་བ་པོས་མཚནོ་ཆ་�བ་
ཆོག་4ེ། མི་གཞན་]ི་Wོག་དང་.་ལ་གནོད་པའི་)་བ་གང་ཡང་མི་ཆོག། 
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མ ༡-༧ �ིམས་གལ་]ི་མི་ངན་བ�ང་ཚར་Mེས། དེ་ཚོས་མ་བ�ང་གོང་*་ངོ་·ོལ་)ས་དང་མ་)ེད། Hོས་ཐབས་)ས་
དང་མ་)ེད་ཅེས་ཇི་qར་ཡང་། བ�ང་ཚར་བའི་Mེས་3་ མི་ངན་དེ་དག་�ིམས་ཁང་*་;ེལ་.་མ་གཏོགས། 
བ¶ང་fོབ་)ེད་པའམ་ མཚོན་ཆ་�བ་པ་སོགས་མི་ཆོག། དེ་ལས་གལ་ན་ཉེས་)་�བ་�་བg་ལས་་ཆིག་4ོང་
བར་ཕོགས། 

 
མ ༡-༨  �ིམས་གལ་]ི་མི་ངན་དེ་དག་ བ�ང་Dབ་དང་མ་Dབ་ ཇི་qར་ཡང་ བ�ང་བ་པོས་ དེ་མདོ་*་�ིམས་ཁང་

*་སོང་4ེ། བ¶ང་fོབ་དང་ མཚོན་ཆ་�བ་དང་མ་�བ་/ོར་]ི་�་བ་ཁ་གསལ་འ<ལ་དགོས། 
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�ིམས་ག�ང་ 
ལེl་བg་བ*ན་པའི་ དང་པོ་ 

རང་�ོངས་�ལ་ཁབ་ངོ་ལོག་གནོད་སེམས་ 
དང་ད8་�བ་/ོར། 

 
ཙ ༡-༡  འ�ག་�ལ་ཁབ། འ�ག་�ལ་པོ། འ�ག་ག�ང་བཅས་ དེ་ག3མ་ནི་ འ�ག་གི་x་བ་ག3མ་པོ་ཡིན། 
 
ཙ ༡-༢  སོ་སོར་ཁེ་\ད་ཡོད་མེད། དོན་གནད་ཅི་དང་གང་གི་/ོར་སོགས་ཆེ་Cང་ཇི་qར་ཡང་། �ིམས་དོན་ (ༀ) 

ནང་གསལ་]ི་ མི་རིགས་ཆེ་འHིང་Cང་ག3མ་ 3ས་Eང་ གོང་གསལ་�ིམས་དོན་ཙ་༡-༡ པོའི་ནང་
གསལ་]ི་ འ�ག་གི་x་བ་ག3མ་པོ་ལའམ། ཡང་ན་ འ�ག་གི་x་བ་ག3མ་པོའི་8ས་ལས་ 3་ཞགི་ལའང་
གནོད་ཐབས་Eསི་ གནད་འགག་ཆ་ེCང་ཇི་qར་བxམས་པ་དང་། གནདོ་rགས་དང་མ་rགས་བཅས་0མས་
གང་qར་ཡང་། གཤམ་གསལ་�ིམས་དོན་ ཙ་༡-� པ་ནས་ཙ་༡-༡༠ rན་]ི་)་zོད་qར་ )ས་པའམ་
)ེད་ཐབས་)་ཚེ། དེ་ནི་ངོ་ལོག་པའི་8ངས་3་ཡིན་བwན་ དེ་qར་)ེད་པ་པོ་དེའམ་དེ་ 0མས་ལ་གཤམ་
གསལ་ �ིམས་དོན་ཙ་༡-༡༡ པའི་ནང་གསལ་qར་]ི་ངོ་ལོག་པའི་ཉེས་)་ཕོགས། 

 
ཙ ༡-�  འ�ག་གི་x་བ་ག3མ་པོར་རམ། x་བ་ག3མ་པོའི་8ངས་ལས་3་ཞིག་ལའང་ ཚེ་Wོག་ལ་གནོད་པའམ། 

གནོད་ཐབས་)ེད་པ། Fས་དང་དབང་པོ་[ོ་�་ལ་ གནོད་པའམ། གནོད་ཐབས་)ེད་པ། 
 
ཙ ༡-༤ འ�ག་གི་x་བ་ག3མ་པོར་རམ། x་བ་ག3མ་པོའི་8ངས་ལས་3་ཞིག་ལ། གོ་མཚོན་ཡོད་མེད་ཇི་qར་ཡང་ 

ངོ་·ོལ་)ས་པ། 
 
ཙ ༡-༥  འ�ག་�ལ་ཁབ་Eི་ནང་འཁོད་*འམ། Gིའི་�ལ་ཁབ་2་འ�ག་གི་x་བ་ག3མ་པོར་རམ། x་བ་ག3མ་པོའི་

8ངས་ལས་3་ཞིག་དམའ་ཕབ་པའམ། དམའ་ ཕབ་ཐབས་)ས་པ། 
 
ཙ ༡-༦  འ�ག་དང་Gིའི་�ལ་ཁབ་Eི་བར་*་ �ང་ད1ོགས་བཟོ་བའམ། བཟོ་ཐབས་)ས་པ། 
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ཙ ༡-༧  འ�ག་གི་x་བ་ག3མ་པོར་རམ། x་བ་ག3མ་པོའ་ི8ངས་ལས་3་ཞགི་ལ་གནོད་ཐབས་3། འ�ག་�ལ་ཁབ་

ནང་གི་མི་ད1ོཊ་པའམ་ ད1གོས་ཐབས་)ས་པ། Gིའ་ི�ལ་ཁབ་Eི་མི་ད1ོགས་པའམ། ད1ོགས་ཐབས་)ས་
པ། 

 
ཙ ༡-༨  འ�ག་གི་x་བ་ག3མ་པོར་རམ། x་བ་ག3མ་པོའི་8ངས་ལས་3་ཞིག་ལ་ གནོད་གལ་ཡོད་པའི་ཡི་གེའམ། 

ཡང་ན་ལོ་.ས་བཅས་ དོན་གནད་ཅི་དང་གང་གི་/ོར་ཡང་། �ལ་ཁབ་Gི་ནང་གཉིས་ཀ་གང་�ང་ལ་ལབ་
པའམ་ ཡི་གེ་;ེལ་བ། ཡང་ན་�ལ་ཁབ་Gི་ནང་གཉིས་Eི་ མི་སེར་སོགས་གཏམ་དང་ལོ་.ས་ལབ་མ་བ2བ་
པའི་མི་ལ་ལབ་པའམ་ཡི་གེ་;ེལ་བ། 

 
ཙ ༡-༩  འ�ག་གི་x་བ་ག3མ་པོར་རམ། x་བ་ག3མ་པོའི་8ངས་ལས་3་ཞིག་ལ་ ངོ་ལོག་)་མིའམ་ད8་dང་ན། 

ད8འམ་ངོ་ལོག་པ་ཡིན་པ་ཤེས་བཞིན་*། དེ་0མས་ལ་གོ་མཚོན་]ི་རིགས་ཅི་དང་གང་ཡང་བཙོང་བ་དང་ 
4ོང་པར་)ིན་པ་~ོད་པ་ གཡར་པོ་~ོད་པ་ ལམ་4ོན་པ། གསང་གཏམ་ལབ་པ་ qོ་�གས་;ེལ་བ་ལ་
སོགས་པ་ཐ་ན་ང་ོལགོ་པའམ་ ད8་ལ་.་¸ངས་སོགས་ཕན་ཐབས་ཅ་ིདང་ གང་གིས་རོགས་རམ་a་ཙམ་)ས་
པ། 

 
ཙ ༡-༡༠ འ�ག་གི་x་བ་ག3མ་པོར་རམ། x་བ་ག3མ་པོའི་8ངས་ལས་ 3་ལའང་གནོད་ཐབས་Eི་8ོས་བwན་)ེད་

སར་གོ་བ། ཡང་ན་མཐོང་བ་ ངོ་ལོག་པ་དེ་ཡིན་ཟེར་བ་ངོ་ཤེས་པ་བཅས་དེ་མདོ་ལས་ག�ང་ལ་ དེ་rལ་]ི་
Pན་£ོན་མ་�་བར་ ª་གསང་གིས་བཞག་པ། 

 
ཙ ༡-༡༡ གོང་གསལ་�ིམས་དོན་ ཙ༡-� པ་ནས་ ཙ༡-༡༠ པ་rན་]ི་ནང་གསལ་qར་ )ེད་མཁན་0མས་དང་ 

)་ཐབས་£ིགས་མི་བཅས་པ་)ེད་པ་པོ་དེའམ། དམང་0མས་ཐམས་ཅད་ ངོ་ལོག་པ་ཡིན་བwན་ངོ་ལོག་པའི་
ཉེས་)། 
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༄༅།  ། དེ་ཡང་ ཁ་བཞི་�ོའི་�ལ་ཁབ་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཞིང་གི་�ིམས་Fགས་Eི་ག�ང་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ལ་ 
མངའ་བདག་མི་དབང་�ལ་པོ་མ་གཏོགས་གཞན་;ེ་འ8ོ་ཆེ་འHིང་Cང་ག3མ་སོགས་ མཆོག་དམན་ཐམས་
ཅད་!ན་ནས་�ིམས་དོན་?ང་Iངས་rལ་བཞིན་)་དགོས་པ་ནི་གཞིར་བཅས། 3ས་Eང་�ིམས་Fགས་Eི་
ག�ང་དེ་ཉིད་ བཤིགས་པ་དང་བཅོས་པ་ �ིམས་ག�ང་ལས་གལ་བ་ མི་མDན་པ་བཅས་པའི་)་བ་ནས་མི་
ཆོག་བཞིན་ ཅི་ཡང་�ིམས་ག�ང་ཆེན་མོར་བwན་དགོས་པ་ནི་ ཁ་བཞི་�ོའི་�ལ་ཁབ་E་ི;ེ་འ8་ོམDན་མོང་
ནས་ཁས་Iངས་kབ་པའོ། ཁ་བཞི་�ོའི་�ལ་ཁབ་འདིའི་ བ4ན་པའི་Wོག་ཤིང་ངམ་ ;ེ་འ8ོའ་ིག�ག་�ན་]ི་
ཏོག་qར་ བLགས་ཤིང་མཆདོ་པའ་ིནརོ་<་ན་ི མངའ་བདག་�ལ་པོ་གཅིག་»་ཡིན་མོད་Eིས་ དའིེ་Nིན་ལས་
Eི་མཛད་[ོ་ཅི་རིགས་ལ་ དགོངས་པའི་འཆར་jང་ཇི་བཞིན་ ཇི་qའི་rལ་*་མཛད་Eང་ མ་ི�ང་བ་དང་མི་
ཆོག་པ་ མི་འོས་པ་སོགས་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་པས་ �ིམས་ག�ང་དེ་ཉིད་Eི་ག�ང་ཐམས་ཅད་Eང་ མངའ་
བདག་ཆེན་པོའི་དགོངས་པའི་འཆར་jང་ཉག་གཅིག་ x་བར་བ4ེན་པ་ལས་བ²བས་པ་ཡནི་གཤིས། མངའ་
བདག་ཆེན་པོས་ནི་ �ིམས་ག�ང་འདི་ཉིད་བཤིགས་པའམ་བཅོས་པར་ཡང་ཆོག་4ེ། �ིམས་ག�ང་འད་ིདནོ་
ལས་གལ་བ་q་<འམ་མི་མDན་པ་q་<འི་མཛད་[ོ་ གང་ཐད་ནས་dང་�ང་ དེ་ཡང་དགོངས་པའི་འོས་3་
བབས་པའི་མཛད་Nིན་ཡིན་མོད་Eིས་ མི་ཆོག་པའམ་མི་�ང་བ་མེད་པའི་ཁར་ མདོར་ན་མངའ་བདག་ཆེན་
པོའི་དགོངས་པར་ཅི་འ�ངས་མཛད་ཆོག་ཡིན་པ་བཅས་དགེའོ།།  །།  
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ཞེས་hད་*འང་ Oེན་འdང་དགེ་བའི་ཟེགས་མས་!ན་2་�ན་Gིར་�ོན་པ་ནི། ཆོས་ད)ིངས་ འོད་གསལ་
འ*ས་མ་)ས་པའི་ངང་། །བདེ་ཆེན་འJར་མེད་གསང་བའི་ཆོ་འBལ་]ིས། །མཐའ་ཡས་འ8ོ་£ོལ་འཇགི་
Oེན་ག3མ་]ི་དཔལ། །མངའ་བདག་�ལ་པོ་བ/ལ་བ�ར་ཞབས་བOན་གསོལ། །^ད་dང་�ིམས་ག�ང་
འདོད་དོན་!ན་གསལ་འདིའི། །རིང་Fགས་'ི་མེད་ཉནི་འ)ེད་མཁའ་ལ་ཤར། །ཆབ་འབངས་མ་Fས་Iོ་རིག་
མེ་ཏོག་�ས། །དཔལ་Kན་འ�ག་པའི་བ4ན་པ་�ས་Jར་ཅིག། །བདེ་;ིད་�ན་ཚོགས་dང་གནས་མཆོག་
ག3མ་�ས། །0མ་!ན་གཡེལ་མེད་5ང་ཞིང་;ོང་བའི་མDས། །ཙན་དན་�ོངས་འདིའ་ིབདེ་ལེགས་དcང་*་
འཕེལ། །མི་མDན་ག{ལ་ལས་0མ་པར་�ལ་Jར་ཅིག།  །། 
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