
༄༅།།འཇིག་ ེན་ཁམས་བཀོད་པའི་ལོ་ ས་བ གས་སོ།།

འགོ་བ ོད།

གཤམ་འོག་ ་འཆད་པར་འདི་དག་ནི་དམ་པའི་ག ང་རབ་འཛམ་ ིང་མཐའ་ ་གསལ་བའི་འོད་ ང་ཞེས་པའི་

ནང་ག་ིའགོད་པའ་ིམད་ོལས་བ ས་ཤིང༌། དམ་པའ་ིག ང་རབ་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིག ངས་པའ་ིབཀའ་ཡིན་ལ་ད་ེན་ིམིའ་ི

རིགས་ཡོངས་ལ་གནང་བའི་བདེན་པའི་བཀའ་ཞིག་ ང་རེད།

དཀར་ཆག

ས་བཅད་དང་པོ། འཇིག་ ེན་ཁམས་བཀོད་པའི་ལོ་ ས་བ གས་སོ།

1. འཇིག་ ེན་ཁམས་བཀོད་པའི་ ོར། (འགོད་པ། 1:1-2:1-4a)

2. ཨེ༷་དེན་ ི་ མ་རའི་ ོར། (འགོད་པ། 2:7-25)

3. མིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པའི་ ོར། (འགོད་པ། 3:1-24)

4. ཀ༷་ཡིན་དང་ཧ༷་བེལ་ ི་ ང༌། (འགོད་པ། 4:1-16)

ས་བཅད་གཉིས་པ། དཀོན་མཆོག་དང་ ་ལོག་ཆེན་པོའི་ ོར་བ གས་སོ།

1. ནོ༷་ཨའི་ ད་ ་ལོག་ལས་ཐར་ཐབས་ ི་ ་ ིག (འགོད་པ། 6:5-22)

2. ་ལོག་ཆེན་པོའི་ ོར། (འགོད་པ། 7:1-24)

3. ་ལོག་ཆད་པའི་ ོར། (འགོད་པ། 8:1-22)

4. དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ཆད། (འགོད་པ། 9:1-17)

ས་བཅད་ག མ་པ། བ༷་བེལ་ཟེར་བའི་མཁར་མཐོ་པོ། (འགོད་པ། 11:1-9)

ས་བཅད་བཞི་པ། ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ལོ་ ས་བ གས་སོ།

1. ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ༷བ་རམ་ལ་ཞལ་གཟིགས་གནང་བའི་ ོར། (འགོད་པ། 12:1-8)

2. དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ༷བ་རམ་ལ་ཀ༷་ ན་ ལ་གནང་བའི་ ོར། (འགོད་པ། 13:14-18)

3. ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་དང་ཨ༷བ་རམ་བར་ ི་ཞལ་ཆད་དང་པོ། (འགོད་པ། 15:1-6)

4. དཀོན་མཆོག་དང་ཨ༷བ་རམ་བར་ ི་ཞལ་ཆད་གཉིས་པ། (འགོད་པ། 17:1-8)

5. དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་ ་ཞིག་གནང་བའི་ ོར། (འགོད་པ། 21:1-6)

6. དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་ཉམས་ཚད་བཞེས་པ། (འགོད་པ། 22:1-19)



2 འགོད་པ། 1:1 – 20

ལེ ་དང་པོ།

འཇིག་ ེན་ཁམས་བཀོད་པའི་ ོར།

1 ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་ ེན་ཁམས་དང་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་གསར་ ་བཀོད་གནང་བ་རེད།

2 ཡང་ས་ནི་ད ིབས་མེད་ ོང་པ་ཡིན་པ་དང༌། ་མཚ་ཆེན་པོའི་ ེང་ལ་ ན་ནག་ཡིན་ཞིང་དཀོན་མཆོག་ག་ིདགོངས་པ་

ནི་ ་མཚའི་ ེང་ ང་ ར་ ་བཞིན་ཡོད་དོ། 3 དེ་ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་“འོད་འ ང་ཞིག་”ཅེས་ག ངས་པས། འོད་

ང་ངོ༌། 4 དཀོན་མཆོག་གིས་འོད་དེ་ལེགས་པ་ཡིན་པར་གཟིགས་ཏེ་ ན་པ་ལས་འོད་ད ེ་བ་ ེ། 5 དཀོན་མཆོག་

གིས་འོད་ ི་མིང་ལ་ཉིན་མོ་ཞེས་བཏགས། ན་པའི་མིང་ལ་མཚན་མོ་ཞེས་བཏགས། མཚན་མོ་དང་ཉིན་མོ་ ང་བ་དེ་

ནི་ཉི་མ་དང་པོའོ། 1 6–7 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་“ ་ཁག་གཉིས་ ་འ ར་ ིར་དེའི་ད ིལ་ནས་བར་མཚམས་ཤིག་འ ང་

ཞིག་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌། བར་མཚམས་ ང་ངོ༌། བར་མཚམས་ ི་འོག་ལ་ཡོད་པའི་ ་ མས་བར་མཚམས་ ི་ ེང་

ལ་ཡོད་པའི་ ་ མས་ལས་ད ེ་བར་གནང་བས་དེ་བཞིན་ ་ ང༌། 8 དཀོན་མཆོག་གིས་བར་མཚམས་དེའི་མིང་ལ་ནམ་

མཁའ་ཞེས་བཏགས། ཡང་མཚན་མོ་དང་ཉིན་མོ་ ང་བ་དེ་ནི་ཉི་མ་གཉིས་པའོ། 9 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་“ མ་ས་

ཡོང་བའི་ ིར་ནམ་མཁའི་འོག་ ་ཡོད་པའི་ ་ མས་གནས་གཅིག་ ་འ ས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས་པས། དེ་བཞིན་ ་ ང་

ངོ༌། 10 དཀོན་མཆོག་གིས་ མ་ས་ལ་ས་ཞེས་བཏགས། ་ མས་གནས་གཅིག་ ་འ ས་པ་དེ་ལ་ ་མཚ་ཞེས་བཏགས།

དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ལེགས་པ་ཡིན་པར་གཟིགས་སོ། 11 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་“ ི་ཤིང་ས་ལ་ ེ་བར་ ོས་ཤིག ས་

བོན་ཡོད་པའི་ ོ་ཚད་དང་ས་བོན་ཡོད་པའི་འ ས་ འི་ཤིང་ ོང་སོ་སོའི་རིགས་ ར་ ེ་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས་པས་དེ་

བཞིན་ ་ ང་ངོ༌། 12 ཡང་ ི་ཤིང་ས་ལ་ ེས་ཏེ། ས་བོན་ ེ་བའི་ ོ་ཚད་དང་ས་བོན་ཡོད་པའི་འ ས་ ་ ེ་བའི་ཤིང་

ོང་སོ་སོའི་རིགས་ ར་ ེས་ནས། དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ལེགས་པ་ཡིན་པར་གཟིགས་སོ། 13 ཡང་མཚན་མོ་དང་ཉིན་མོ་

ང་བ་དེ་ནི་ཉི་མ་ག མ་པའོ། 14 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་“ཉིན་མཚན་ད ེ་བའི་ ིར་ནམ་ཁའི་བར་མཚམས་ལ་འོད་

མས་དང༌། འོད་དེ་ཚ་བ ད་ནས་ནམ་ ས་དང༌། ཉིན་མོ། ལོ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་ ི་ བ་པ་འ ང་ཞིག 15 ཡང་

འོད་དེ་ མས་ནམ་མཁར་འ ོ་བའི་ ོ་ནས་ས་ལ་འོད་ཕོག་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་པ་དང་དེ་བཞིན་ ་ ང་ངོ༌། 16 དཀོན་

མཆོག་གིས་མཛད་པའི་འོད་ཆེན་པོ་གཉིས་ནི། ཉིན་མོར་དབང་ ེད་པའི་ ིར་ཆེ་བ་དང༌། མཚན་མོར་དབང་ ེད་པའི་

ིར་ ང་བ། ད་ ང་ ར་མ་ མས་ ང་མཛད། 17 ས་ལ་འོད་འ ོ་བའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ་ནམ་མཁའི་བར་

མཚམས་ལ་བཀོད། 18 དེ་ཚ་ནི་ཉིན་དང་མཚན་ལ་དབང་ ེད་པའི་ ིར་དང༌། འོད་དང་ ན་ནག་ད ེ་བའི་ ིར་

རོ། ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ལེགས་པ་ཡིན་པར་གཟིགས་སོ། 19 མཚན་མོ་དང་ཉིན་མོ་ ང་བ་དེ་ནི་ཉི་མ་བཞི་པའོ།

20 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་“ ་ཡི་ནང་ ་ ོག་ཆགས་ ི་རིགས་ ་ཚགས་ ེས་ནས་ ་ མས་གང་ཞིག ནམ་མཁའི་བར་

1འདི་ནི་གནའ་ ས་ཨིབ་རི་པ་ཚས་ཉིན་ཞག་ ིལ་པོ་གཅིག་ ི་ བས་ ོན་ལ་མཚན་མོ་དང་དེ་ ེས་ཉིན་མི་ ི་པའི་ གས་ཤིག་ཡིན།
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མཚམས་ལ་ ་ ་ཚགས་ ང་ནས་ ར་ཞིག་”ཅེས་ག ངས། 21 དེ་བཞིན་དཀོན་མཆོག་གིས་ ་མཚའི་སེམས་ཅན་ཆེན་

མོ་དང༌། འི་ནང་གི་ ོག་ཆགས་སོ་སོའི་རིགས་ ར་དང༌། ནམ་མཁའི་ ེང་གི་ ་སོ་སོའི་རིགས་བཞིན་ ་བཀོད་

གནང་ངོ༌། དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ལེགས་པ་ཡིན་པར་གཟིགས་སོ། 22 དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ་ལ་ ིན་ བས་གནང་ནས་

“ ད་དང་ ན་ཞིང་མང་པོ་འཕེལ་ཏེ་ ་མཚ་ མས་གང་བར་ ོས་ཤིག ་ མས་འཕེལ་བར་ ར་ཞིག་”ཅེས་ག ངས།

23 ཡང་མཚན་མོ་དང་ཉིན་མོ་ ང་བ་དེ་ནི་ཉི་མ་ ་པའོ། 24 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་“ ོག་ཆགས་ཆེ་ ང་སོ་སོའི་རིགས་

ར་ས་ལ་འ ང་བར་ ར་ཞིག གས་རིགས་དང༌། འ ་ ིན་གཅན་གཟན་བཅས་སོ་སོའི་རིགས་བཞིན་ ་ས་ལ་འ ང་

བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས་པས་དེ་བཞིན་ ་ ང༌། 25 དཀོན་མཆོག་གིས་ ོག་ཆགས་ཆེ་ ང་དང༌། གས་རིགས་འ ་

ིན་བཅས་སོ་སོའི་རིགས་ ར་མཛད་པ་དང༌། དེ་ལེགས་པ་ཡིན་པར་གཟིགས་སོ། 26 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་“ ་

མཚའི་ཉ་ མས་དང༌། ནམ་མཁའི་ ་ མས། ས་ལ་ཡོད་པའི་ གས་རིགས། འ ་ ིན་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ ེད་པའི་

ིར། ང་ཚ་རང་དཔེ་ ་ ས་ཏེ་མིའི་རིགས་བཟོ་བར་ ་”ཞེས་ག ངས་སོ།

27 དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་རང་ཉིད་ལ།།

དཔེར་ ས་ཕོ་མོ་གཉིས་མཛད་དོ།།

ཕོ་མོ་གཉིས་པོའི་ག གས་དེ་ནི།།

དཀོན་མཆོག་ཉིད་ལ་དཔེར་མཛད་དོ།།

28 ཡང་ཁོང་གིས་དེ་ཚ་ལ་ ིན་ བས་གནང་ནས་“ ོད་ཚའི་རིགས་ ད་མང་པོ་འཕེལ་ཞིང་ས་གཞི་ཚང་མར་ བ་ནས་

དབང་ ་ ར་ཏེ། ་མཚའི་ཉ་དང༌། ནམ་མཁའི་ ། ས་ལ་ཡོད་པའི་ ོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ ོས་ཤིག་”ཅེས་

ག ངས། 29 དཀོན་མཆོག་གིས་“ ོས་ཤིག ངས་ས་ལ་ཡོད་པའ་ིས་བོན་ ་ེབའ་ི ་ོཚད་ཐམས་ཅད་དང༌། ས་བོན་ཡོད་

པའི་འ ས་ འི་ཤིང་ ོང་ཐམས་ཅད་ ོད་ཚའི་ཟས་ ་ ེར་བ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 30 “ཡང་སའི་ ད་འ ོ་

དང༌། ནམ་མཁའི་ ། འ ་ ིན་སོགས་ ོག་གི་ད གས་དང་ ན་པའི་སེམས་ཅནཐམས་ཅད་ ི་ ིར་ ོ་ཚད་ ི་རིགས་

ཚང་མ་ངས་ཁོ་ཚ་ལ་ཟས་ ་ ེར་བ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས་པས་དེ་བཞིན་ ་ ང༌། 31 དཀོན་མཆོག་གིས་ཇི་མཛད་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་པ་དང་དེ་ཤིན་ ་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། ཡང་མཚན་མོ་དང་ཉིན་མོ་ ང་བ་དེ་ནི་ཉི་མ་ ག་པའོ།།

ལེ ་གཉིས་པ།

1 ད་ེ ར་འཇིག་ ེན་ཁམས་དང་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ བ་བོ། 2 དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་ ེན་ ་ིནང་ལ་ཇ་ི

ཡོད་པ་བ བས་ཚར་བའི་ ེས་ ི་ཉི་མ་བ ན་པ་ལ་ངལ་གསོས་ནས་བ གས་སོ། 3 དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་བ ན་པ་དེ་
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དམ་པ་ཞིག་ ་ ིན་ ིས་ བས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཉི་མ་དེ་ལ་ཁོང་གིས་མཛད་པའི་འ ིན་ལས་ཐམས་ཅད་བ བས་

ནས་ངལ་གསོས་ཏེ་བ གས་པའི་ ིར། 4 དེ་ནི་འཇིག་ ེན་ཁམས་བཀོད་པའི་ལོ་ ས་ཡིན་ནོ།།

ཨ་ེདེན་ ི་ མ་རའི་ ོར།

7 དེ་ནས་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ས་ ེང་གི་ཐལ་བ་ལས་མི་བཟོས་གནང་ ེ་དེའི་ ་ ང་ལ་ ོག་གི་ད གས་

གས་པས། མི་དེ་ ོག་དང་ ན་པ་ཞིག་ ང་ངོ༌། 8 ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཤར་ ོགས་ ་ཡོད་པའི་ཨེ༷་དེན་ཞེས་

པའི་ ལ་ལ་ མ་ར་ཞིག་བཟོས་གནང་ ེ། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་མི་དེ་ མ་ར་དེར་བཞག 9 དེ་ཡང་ མ་ར་དེའི་ནང་

ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ས་ནས་ཤིང་ ོང་ལེགས་པོ་ ་ཚགས་དང༌། དེ་ མས་ལ་འ ས་ ་ཞིམ་པོ་ ་ཚགས་ ེ་ ་བ ག

མ་ར་དེའི་ད ིལ་ལ་ ོག་དང་ ན་པའི་ཤིང་དང༌། བཟང་ངན་ ོགས་པའི་ཤིང་ཡང་ ེ་བ ག་པར་མཛད། 10 ཨེ༷་

དེན་ཞེས་པའི་ ལ་ནས་ ་ཞིག་ མ་རའི་ནང་ གས་ཏེ་ ེས་ ་ ིར་ཐོན་ནས་གཙང་པོ་བཞི་ ་ ར། 11 གཙང་པོ་དང་

པོའི་མིང་ལ་པི༷་ཤོན་ཟེར་ཞིང༌། དེ་ནི་ཧ༷་བི་ལ་ཞེས་པའི་ ལ་ ི་མཐའ་ནས་ ག་གོ 12 ས་ཆ་དེར་ ད་མེད་པའི་གསེར་

དང༌། དཀོན་པོའི་ ི་ཞིམ་ ི་ ། གཟི་བཅས་ཐོན་ ི་ཡོད། 13 གཙང་པོ་གཉིས་པའི་མིང་ལ་གི༷་ཧོན་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་

༷་ཤེ་ཞེས་པའི་ ལ་ ི་མཐའ་ནས་ ག 14 གཙང་པོ་ག མ་པའི་མིང་ནི་ཏི༷་ཀེ་ལི་སི་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཨ༷་ ར་ཞེས་པའི་ས་

ཆའི་ཤར་ ོགས་ ་ ག གཙང་པོ་བཞི་པའི་མིང་ལ་ ༷་ ྥ་ལ་ཏི་ཅེས་ཟེར་རོ། 15 ཨེ༷་དེན་ ི་ མ་རའི་ནང་འདེབས་ལས་

ེད་པ་དང་ མ་ར་ ང་བའི་ ིར་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་དེ་དེར་བཞག་གནང༌། 16 ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་དེ་

ལ་“ མ་རའི་ཤིང་ ོང་གི་འ ས་ ་ཐམས་ཅད་ ོད་ ིས་ཟ་ཆོག 17 འོན་ ང་བཟང་ངན་ ོགས་པའི་ཤིང་གི་འ ས་

་ཟ་མི་ཆོག གལ་ ིད་དེ་བཟས་ན་ཉིན་དེར་ ོད་འཆི་བར་འ ར་ངེས་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 18 དེ་ནས་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་

མཆོག་གིས་“མི་འདི་གཅིག་ ར་བ ད་ཚ་མི་ལེགས་པས། ངས་ཁོང་དང་འཚམས་པའི་རོགས་པ་ ེད་མཁན་ཅིག་བཟོ་

བར་ ་”ཞེས་ག ངས། 19 ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ས་ ེང་གི་ཐལ་བ་ནས་ ད་འ ོ་ཐམས་ཅད་དང༌། ནམ་མཁའི་ ་

ཐམས་ཅད་མཛད། དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་ ི་མིང་ཇི་ ར་བཏགས་པ་གཟིགས་པའི་ ིར་མི་དེའི་ ར་ ིད་ནས། མི་དེས་དེ་

ཚ་ལ་མིང་བཏགས་པ་དེ་བཞིན་ ོག་ཆགས་རེ་རེ་ལ་མིང་རེ་རེ་ ང་ངོ༌། 20 མི་དེས་ གས་རིགས་དང༌། ་ ི ་ ད་

ོ་ཐམས་ཅད་ ི་མིང་བཏགས། འོན་ ང་རང་གི་ཆེད་ ་གཏན་ ོགས་འཚམས་པོ་ཞིག་མ་ ང༌། 21 དེའི་ ིར་ཡ༷་ཝེ་

དཀོན་མཆོག་གིས་མི་དེ་གཉིད་ ིད་པོ་ཞིག་ ག་བ ག་ ེ། ཁོ་གཉིད་ ག་ ས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོའི་ ིབ་མ་གཅིག་

བཏོན་ནས་ ལ་དེ་ནི་ཤ་ཡིས་བ ོན། 22 ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ ིབ་མ་དེ་ལ་ ད་མེད་གཅིག་བཀོད་ནས་མི་དེའི་ ར་

ིད་པ་དང༌། 23 མི་དེས་

འདི་ནི་ང་ཡི་ ས་པའི་ནང་གི་ ས།།
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ཤ་ཡི་ནང་གི་ཤ་ཡིན་དེ་ལ་ནི།།

ད་མེད་ཅེས་པའི་མིང་བཏགས་ ་མཚན་ནི།།

ཁོ་མོ་ཕོ་ནས་བཏོན་པར་ ས་བའི་ ིར།།

ཞེས་བཤད། 24 དེའི་ ེན་ ིས་ ེས་པས་རང་གི་ཕ་མ་བཞག་ནས་རང་གི་ ད་མེད་དང་མཉམ་ ་འ ས་ཞིང༌། ཁོང་

གཉིས་ཤ་ ས་གཅིག་ ་འ ར། 25 མི་དེ་དང་རང་གི་ ད་མེད་གཉིས་ཀ་གཅེར་ ར་ཡོད་ ང་ངོ་ཚ་མེད་དོ།།

ལེ ་ག མ་པ།

མིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པའ་ི ོར།

1 དེ་ཡང་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ ོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ལས་གཡོ་ ་ཅན་ ི་ ལ་ ིས། ད་

མེད་ལ་“དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ཚས་ མ་རའི་ཤིང་འ ས་ཐམས་ཅད་མ་ཟ་ཞེས་དངོས་གནས་ག ངས་སམ་”ཞེས་

བཤད། 2 དེའི་ལན་ ་ ད་མེད་ ིས་ ལ་ལ་“ མ་རའི་ནང་གི་ཤིང་ ོང་གི་འ ས་ ་ཚང་མ་ང་ཚས་ཟ་ཆོག 3 འོན་

ང་ མ་རའི་ད ིལ་ ི་ཤིང་འ ས་དེ་ང་ཚས་ཟ་མི་ཆོག ལག་པ་ཡང་འཆང་མི་ཆོག གལ་ ིད་ང་ཚས་དཀོན་མཆོག་གི་

བཀའ་ལ་མ་མཉན་ན་ང་ཚ་ཤི་ཡོང་”ཞེས་ཁོང་གིས་ག ངས། 4 ལ་ ིས་ ད་མེད་ལ་“ ེད་ཚ་ཤི་མི་ཡོང༌། 5 གང་

ལགས་ཟེར་ན། ེད་ཚས་ཤིང་འ ས་དེ་ལས་བཟས་ན། ོགས་པ་འཐོབ་ཅིང་དཀོན་མཆོག་དང་འ ་བར་བཟང་ངན་

ཤེས་པར་འ ར་བ་དེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མ ེན་ནོ་”ཞེས་བཤད། 6 དེ་ནས་ ད་མེད་ ིས་ཤིང་ ོང་གི་འ ས་ ་དེ་ལ་

བ ས་ཏེ། འ ས་ ་ལེགས་པོ་དང༌། ཟ་བ་ལ་ཞིམ་པོ་མཐོང་བ་དང༌། ོགས་པ་འཐོབ་པའི་ ིར་ཡིད་ལ་བབ་ནས།

འ ས་ ་དེ་ ངས་ཏེ་བཟས་པ་མ་ཟད། རང་གི་ ོ་བོ་ལ་ཡང་ ེར་ནས་ཁོས་ ང་བཟས། 7 དེ་མ་ཐག་ ་ཁོང་གཉིས་

ལ་ ོགས་པ་ཐོབ་ཅིང་རང་ཉིད་གཅེར་ ར་ཡོད་པ་ཧ་གོ་ ེ། བསེ་ཡབ་ཟེར་བའི་ཤིང་གི་ལོ་མ་ ེལ་ཏེ་འདོམས་ད ིས་

བཟོས། 8 དགོང་ ོའི་ ས་ ་ མ་རའི་ནང་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ཕེབས་པའི་ ་ཐོས་ནས། མི་དེ་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ ་

ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གི་ ང་ནས་ ོས་ཤིང་ མ་རའི་ཤིང་ ོང་གི་ད ིལ་ ་ཡིབས། 9 འོན་ ང་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་

མི་དེ་བོས་ཅིང་“ ོད་རང་གང་ ་ཡོད་དམ་”ཞེས་བཀའ་འ ི་གནང༌། 10 ཁོས་ལན་ ་“ ེད་ཕེབས་པའི་ ་ཐོས་ཏེ་ང་

འཇིགས། གང་ལགས་ཞེ་ན། ང་གཅེར་ ར་ཡོད་པ་ཤེས་ཏེ་ཡིབས་པ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 11 “ ོད་གཅེར་ ར་འ ག་

ཅེས་ ས་བ ོད་དམ། ོད་ ིས་ཟ་མི་ཆོག་པའི་ཤིང་འ ས་ལས་བཟས་པ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་འ ི་

གནང་བས། 12 “ ེད་ ིས་ང་ལ་གནང་བའི་ ད་མེད་ ིས་ཤིང་འ ས་ང་ལ་ ེར་བས། ངས་བཟས་པ་ཡིན་”ཞེས་ ས།

13 ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ ད་མེད་ལ་“ ོད་རང་གིས་ ས་པའི་ལས་ཀ་འདི་ག་རེ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་པས། ད་མེད་

ིས་“ ལ་ ིས་ང་ལ་མགོ་བ ོར་བཏང་བས་ངས་ཤིང་འ ས་བཟས་པ་ཡིན་”ཞེས་ ས། 14 ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་
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ལ་ལ་“ ོད་ ིས་ལས་ངན་དེ་ ར་ ས་པའི་ ེན་ ིས་ ད་འ ོ་དང་གཅན་གཟན་ཐམས་ཅད་ ི་ནང་ནས་ ོད་གཅིག་

ར་ཆད་པ་ཕོག་པ་ཡིན། ད་ནས་ ིན་ཆད་ ོད་ ོ་བས་འ ོ་དགོས། ཡང་ནམ་འཚ་བའི་བར་ ་ཐལ་བ་ཟ་བར་ ར་

ཞིག 2 15 ངས་ ོད་དང་ ད་མེད་གཉིས་ད ་བོར་འ ང་བར་ ། ོད་ ི་ ད་དང་མོའ་ི ད་ ི་བར་ཕན་ ན་ ང་བར་

་དང༌། ཁོང་གིས་ ོད་ ི་མགོ་བ ་ིཡོང༌། ཡང་ ོད་ ིས་ཁོང་གི་ཞབས་ ིང་ལ་ས་ོབཏབ་ཡོང་”ཞེས་ག ངས། 16 ཡ་༷

ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ ད་མེད་ལ་“ངས་ ོད་ ི་ ་ ་འཁོར་བའི་དཀའ་ངལ་དང་ ེ་བའི་ ག་བ ལ་མང་ ་གཏོང་བར་

་ ེ། འོན་ ང་ ོད་ ིས་ ོ་བོ་མཉམ་ ་ ོད་འདོད་པ་དང༌། ཁོས་ ོད་ལ་དབང་ ེད་ཡོང་”ཞེས་ག ངས། 17 ཡང་

དཀོན་མཆོག་གིས་མི་དེ་ལ་“ ོད་ ིས་རང་གི་གཏན་ ོགས་ ི་ཁ་ལ་ཉན་ཏེ། ངས་ཟ་མི་ཆོག་ཅེས་བཤད་པའི་ཤིང་འ ས་

ལས་ ོད་ ིས་བཟས་པས། ངས་ ོད་ ི་འདེབས་ལས་དཀའ་ལས་ ་འ ར་བར་ ། ས་ཞིང་ལས་ ོན་ཐོག་ ད་པའ་ིཆེད་

ནམ་འཚ་བའི་བར་ ་ ོད་ ིས་དཀའ་ལས་བ ག་དགོས། 3 18 ས་ཞིང་ལས་ ོད་ལ་ཚར་མ་དང་ ་ངན་ ེ་ཡོང༌། དེ་

ེས་པའི་ས་ཞིང་གི་ ོ་ཚད་ མས་ ོད་ ིས་ཟ་དགོས། 19 ོད་ནི་ཐལ་བ་ནས་བཟོས་པའི་ ེན་ ིས་ ོད་ཐལ་བར་མ་

ལོག་པའི་བར་ ་ས་ལས་འ ས་ ་འཐོབ་པའི་ ིར་ ལ་ནག་འདོན་ཏེ་དཀའ་ངལ་ ད་དགོས། མཐའ་མར་ ོད་ནི་ཐལ་

བ་ནས་བཟོས་པ་ཡིན་པས་ ོད་ཐལ་བར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས། 20 དེ་ནས་མིང་ལ་ཨ༷་དམ་ཞེས་པའི་མི་དེས་རང་

གི་གཏན་ ོགས་ ི་མིང་ལ་ཧ༷་ཝ་ཞེས་བཏགས། གང་ལགས་ཟེར་ན། མོ་རང་ནི་མི་ཐམས་ཅད་ ི་ཨ་མ་ཡིན་པས་སོ། 4

21 ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ༷་དམ་དང་ཁོའི་གཏན་ ོགས་ལ་སེམས་ཅན་ ི་ གས་པའི་གོས་བཟོས་གནང་ནས་ཁོང་ཚ་ལ་

གཡོགས་པར་མཛད། 22 དེ་ནས་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་“ ོས་ཤིག མི་དེས་བཟང་ངན་ཤེས་ཏེ་ང་ཚ་དང་འ ་བར་

ར་བས། ད་ཁོས་ ོག་དང་ ན་པའི་ཤིང་གི་འ ས་ ་ལས་ལེན་མི་ཆོག དེ་མིན་ཁོས་དེ་བཟས་ནས་ཚ་དཔག་ ་མེད་

པ་འཐོབ་ཡོང་”ཞེས་ག ངས། 23 དེའི་ ེན་ ིས་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ས་ལས་བཟོས་གནང་བའི་མི་དེ་ཞིང་ལས་ ེད་

པའི་ཆེད་ཨེ༷་དེན་ ི་ མ་ར་ནས་ ིར་བཏོན་གནང༌། 24 ཁོང་གིས་མི་དེ་བ ད་དེ་ མ་རའི་ནང་གི་ ོག་དང་ ན་པའི་

ཤིང་གི་སར་འ ོ་བའི་ལམ་ ང་བའི་ ིར། མ་རའི་ཤར་ ོགས་ ་ཀེ༷་ བ་ཟེར་བའི་ ང་མཁན་ཚ་དང༌། ོགས་བཞིར་

འཁོར་བའི་མེ་འབར་བའི་རལ་ ི་ཞིག་བཞག་གནང་ངོ༌།།

2ནམ་འཚ་བའི་བར་ ་ཟེར་ན་མ་ཤི་བའི་བར་ ་ཡང་ཟེར།
3ནམ་འཚ་བའི་བར་ ་ཟེར་ན་མ་ཤི་བའི་བར་ ་ཡང་ཟེར།
4ཧ་ཝ་ཞེས་པ་ནི་ཚ་ ོག་གི་དོན་ཡིན།
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ལེ ་བཞི་པ།

ཀ་ཡིན་དང་ཧ་བེལ་ ི་ ང༌།

1 དེ་ཡང་ཨ༷་དམ་རང་གི་གཏན་ ོགས་ཧ༷་ཝ་དང་མཉམ་ ་འ ས་པས། མོ་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་ཏེ། ་

ཞིག་ ེས་པས། ཁོ་མོས་“ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གི་ ིན་ བས་ ིས་ང་ལ་ ་ཞིག་ ེས་ ང་”ཞེས་བཤད། ཁོང་གིས་ ་དེའི་

མིང་ལ་ཀ༷་ཡིན་ཞེས་བཏགས། 2 དེ་ནས་ཡང་ཁོང་ལ་ ་ ང་བ་ཧ༷་བེལ་ ེས་ ེ། ཧ༷་བེལ་ ིས་ ག་ ི་ ས་པ་དང༌། ཀ༷་

ཡིན་ ིས་ཞིང་ལས་ ས། 3 ས་འགའ་ཞིག་ག་ི ེས་ ་ཀ་༷ཡིན་ ིས་ཞིང་ག་ིའ ས་ ་ནས་ཡ་༷ཝ་ེདཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་

ཞིག་ ལ། 4 ཧ༷་བེལ་ ིས་ ོན་ ེས་ ག་གི་ཚ་ ས་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ ལ་ཏེ། ཁོ་དང་ཁོའི་མཆོད་པ་ལ་དཀོན་

མཆོག་ གས་ད ེས། 5 འོན་ ང་ཀ༷་ཡིན་ ི་མཆོད་པ་ལ་དཀོན་མཆོག་ གས་མ་ད ེས་པས། ཀ༷་ཡིན་ཤིན་ ་ ོས་ཤིང་

མ་འ ར་ལོག་གོ 6 ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀ༷་ཡིན་ལ་“ ོད་རང་ ང་ལངས་ཏེ་ མ་འ ར་ལོག་པའི་དོན་གང་ཡིན་

ནམ། 7 གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་ ོད་པ་བཟང་པོ་ ས་པ་ཡིན་ན་ངས་ ོད་རང་ངེས་པར་དོར་བར་མི་ ། འོན་ ང་ ོད་ ིས་

ལས་ངན་ ས་པ་ཡིན་ན། ིག་ཉེས་ནི་ ང་ཀིས་ ག་ ་ ག་པ་ ར་ ོད་ ི་འ མ་ལ་ ག་ནས་བ ད་ཡོད། དེས་ ོད་

ལ་དབང་གནོན་ ེད་པར་འདོད་ ང༌། ོད་དེ་ལ་དབང་ ་ ར་དགོས་”ཞེས་ག ངས། 8 དེ་ནས་ཀ༷་ཡིན་ ིས་རང་

གི་ག ང་པོ་ཧ༷་བེལ་ལ་“ང་ཚ་ས་ཞིང་ལ་འ ོ་”ཞེས་བཤད་དེ། ཞིང་ཁར་ཀ༷་ཡིན་ ིས་ཁོའི་ག ང་པོ་ཧ༷་བེལ་བ ངས་ནས་

བསད། 9 དེའི་ ེས་ ་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀ༷་ཡིན་ལ་“ ོད་ ི་ ན་མཆེད་ཧ༷་བེལ་གང་ ་ཡོད་དམ་”ཞེས་བཀའ་

ིས་གནང་བས། དེའ་ིལན་ལ་ཁོས་“ངས་མ་ིཤེས། ཁ་ོགང་ ་ཡོད་མེད་ ་མཁན་ང་རེད་དམ་”ཞེས་བཤད། 10 ད་ེནས་

ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་“ ོད་ ིས་ལས་ངན་དེ་ ར་གང་གི་དོན་ ་ ས་སམ། ོད་ ི་ག ང་པོའི་ ག་གིས་ས་ ེང་ནས་

ང་འབོད་གི་འ ག 11 དེའི་ ེན་ ོད་ལ་ཆད་པ་ཞིག་ཕོག་པར་འོས་པས། ད་ ིན་ཆད་ ོད་ ིས་ཞིང་ལས་ ེད་མི་ཆོག

གང་ལགས་ཟེར་ན། ོད་ ིས་བསད་པའི་ག ང་པོའི་ ག་དེ་སའི་ནང་ཐིམ་ཡོད་པས་སོ། 12 ོད་ ིས་ས་ལས་འ ས་

་ཐོབ་ཐབས་ ས་ ང་འ ས་ ་གང་ཡང་ ེ་མི་ཡོང༌། ོད་ནི་ཆགས་ས་བ ེན་ས་མེད་པར་འཇིག་ ེན་ནང་འ མས་ཏེ་

བ ད་དགོས་ཡོང་”ཞེས་ག ངས། 13 དེ་ནས་ཀ༷་ཡིན་ ིས་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ལ་“ཉེས་ཆད་དེ་ ར་ངས་འ ར་མི་ བ།

14 གཟིགས་དང༌། ེད་ ིས་དེ་རིང་ང་ ེད་རང་གི་ ་ ང་དང་ས་ཞིང་ནས་བ ད་གནང་བས། ང་ནི་ ིམ་མེད་འཇིག་

ེན་ནང་འ མས་ཏེ་བ ད་ན་ ་ཡིན་ཡང་ང་དང་ ད་པ་དེས་ང་གསད་ཡོང་”ཞེས་བཤད། 15 འོན་ ང་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་

མཆོག་གིས་“དེ་ ར་མིན། གལ་ཏེ་གཞན་ ིས་ ོད་བསད་ན་ ོག་གཅོད་མཁན་དེ་ལ་ཆད་པ་ བ་བ ན་ཕོག་ཡོང་”ཞེས་

ག ངས། དེའི་ ེན་ ིས་ཀ༷་ཡིན་མི་གཞན་ ིས་མི་གསོད་པའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་ གས་ཤིག་བ ོན། 16 དེ་

ནས་ཀ་༷ཡིན་ཡ་༷ཝ་ེདཀོན་མཆོག་ག་ི ང་ནས་སོང་ ེ། ཨ༷་ེདེན་ ་ིཤར་ ོགས་ ་ཡོད་པའ་ིས་ཆ་འ མ་ ལ་ཞེས་པར་གནས་

སོ།།
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ལེ ་ ག་པ།

ནོ་ཨའི་ ད་ ་ལོག་ལས་ཐར་ཐབས་ ི་ ་ ིག

5 ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་ ེན་ ི་མིའི་རིགས་ ི་ ོད་ངན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ཚའི་བསམ་

པ་ཐམས་ཅད་ ག་ ་ངན་པ་ཁོ་ན་ཡོད་པ་གཟིགས་ཏེ། 6 ཁོང་གིས་མིའི་རིགས་མཛད་པའི་ ག་ལས་ལ་འ ོད་པ་

དང་ གས་ཤིན་ ་ ོ་ནས་ 7 “མིའི་རིགས་དང་ ད་འ ོ་ ོགས་ཆགས་འ ་ ིན། ནམ་མཁའི་ ་ ི ་སོགས་ཐམས་

ཅད་ངས་བཟོས་པས། ད་ངའི་སེམས་ཤིན་ ་འ ོད་པའི་ ེན་ ིས་དེ་ཚ་ཚང་མ་འཇིག་ ེན་ནས་ངས་མེད་པ་བཟོ་བར་

་”ཞེས་ག ངས། 8 འོན་ ང་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ནོ༷་ཨ་ལ་ གས་ད ེས། 9 འདི་ནོ༷་ཨའི་ལོ་ ས་ཡིན་ཏེ། ནོ༷་ཨ་

ནི་མི་སེམས་ ང་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། དེའི་ ས་ ་ཡོད་པའི་མིའི་ནང་ནས་ཁོང་གཅིག་ ་ ོན་མེད་ཡིན། དཀོན་

མཆོག་དང་མཉམ་ ་འ ོགས་སོ། 10 ནོ༷་ཨ་ལ་ ་ག མ་ཡོད་དེ། ཁོ་ཚའི་མིང་ཤེ༷མ་དང་ཧ༷མ་དང་ཡ༷་ཕེད་བཅས་ཡིན།

11 ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་མིའི་རིགས་ནི་ཡོངས་ ་ངན་ ལ་ ་ ར་ཏེ། ག་ ོད་གང་སར་ བ་ཡོད་པ་དང༌།

12 ཡང་མིའི་རིགས་ ིས་ ོད་པ་ངན་པ་ ས་པས། འཛམ་ ིང་ཡོངས་ ་ལས་ངན་ ིས་གང་ནས་ཡོད་པ་དཀོན་མཆོག་

གིས་གཟིགས་ཏེ། 13 ཁོང་གིས་ནོ༷་ཨ་ལ་“མིའི་རིགས་ ིས་ ས་པའི་ལས་ངན་ ི་ ོ་ནས་ ག་ ོད་གང་སར་ བ་ཡོད་

པས། ོས་ཤིག ངས་མིའི་རིགས་ཡོངས་ ོགས་འཇིག་ ེན་དང་མཉམ་ ་ཡོངས་ ་མེད་པར་ ། 14 ེད་རང་དང་

ེད་ ི་ནང་མིའི་ཆེད་ ་ཁང་མིག་ཡོད་པའི་ཤིང་གི་ ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོས་དང༌། ི་ནང་གཉིས་ཀར་ མ་ནག་ ས་ཤིག

15 བཟོ་ ངས་ནི་ འ་ིརིང་ཚད་ན་ི ི་བ ་དང་ མ་ ། ཞེང་ཚད་ ་ིཉི་ ་ ་གཉིས་དང༌། མཐོ་ཚད་ ་ིབ ་ག མ་ཡོད་

པ་ཞིག་བཟོས་ཤིག 16 ཡང་ ་ལ་ཐོག་ཅིག་བཀབ་ ེ། ཐོག་དང་ ིག་པའི་བར་ལ་ ི་ ེད་ཀ་བར་ ོང་པ་འཇོག འི་

ནང་ཐོག་བ ེགས་ ོད་ ད་བར་ག མ་བཟོས་ནས་ འི་ལོགས་ ་ ོ་ཞིག་བཟོས། 17 ོས་ཤིག འཇིག་ ེན་ནང་ ོག་

གི་ད གས་དང་ ན་པའི་སེམས་ཅནཐམས་ཅད་མེད་པར་ ེད་པའི་ ིར་ངས་ ་ལོག་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོ་བར་ ། 18 འོན་

ང་ ེད་རང་དང་ཁ་ཆད་ ེད་ ་ཡིན། ེད་དང་ ེད་ ི་བཟའ་ ་དང༌། ེད་ ི་ ་ག མ་དང་དེ་ཚའི་བཟའ་ ་

མས་ འི་ནང་འ ལ་བར་ ། 19–20 ཡང་དེ་ཚ་གསོན་པོར་གནས་པའི་ ིར་ ོག་ཆགས་ ི་རིགས་ཐམས་ཅད་དང༌།

་ ི འི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ི་ནང་ནས་ཕོ་མོ་གཉིས་གཉིས་ ེད་མཉམ་ ་ འི་ནང་ ིད་ཅིག 21 ཡང་དེ་ཚའི་དོན་ལ་

ཟས་ ་ཚགས་དང༌། ེད་ཚའི་ ིར་ཡང་ཁ་ཟས་བསགས་ནས་ ེར་ཞིག་”ཅེས་བཀའ་གནང༌། 22 དཀོན་མཆོག་གི་

བཀའ་གནང་བ་ ར་ནོ༷་ཨས་བ བས་པར་ ས་སོ།།
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ལེ ་བ ན་པ།

་ལོག་ཆེན་པོའི་ ོར།

1 དེ་ནས་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ༷་ཨ་ལ་“མི་རབས་འདི་ལས་ ེད་གཅིག་པོ་ངའི་ ང་ ་སེམས་ ང་པོ་ཡིན་

པས་ ེད་དང་ ེད་ ི་ནང་མི་ འི་ནང་ ་སོང་ཞིག 2–3 ོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དང༌། ་ ི འི་རིགས་ཐམས་ཅད་ས་

གཞིའི་ ེང་གསོན་པོར་གནས་པའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པར་འོས་པའི་ ོག་ཆགས་གཙང་བའི་རིགས་ཐམས་ཅད་

ནས་ཕོ་མོ་བ ན་བ ན། དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པར་མི་འོས་པའི་ ོག་ཆགས་མི་གཙང་བའི་རིགས་ནས་ཕོ་མོ་གཉིས་

གཉིས། ་ ི འི་རིགས་ནས་ཕོ་མོ་བ ན་བ ན་ ིད་ཅིག 4 ད་ནས་ཞག་བ ན་ ི་ ེས་ ་ཉིན་ཚན་བཞི་བ ་བར་

ངས་ཆར་པ་དང་ ་ལོག་ཆེན་པོ་ཞིག་དབབ་པ་དང༌། ངས་སའི་ ེང་ལ་བཟོས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མེད་པར་

་”ཞེས་ག ངས། 5 ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ནོ༷་ཨས་བ བས་པར་ ས་སོ། 6 ཡང་ཆར་པ་དང་

་ལོག་བབ་པའི་ཚ་ནོ༷་ཨ་ད ང་ལོ་ ག་བ ་ལོན་ཡོད། 7 ་ལོག་ནས་ཐར་བའ་ི ིར་ནོ༷་ཨ་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ ། ཁོང་

གི་ ་ག མ་དང་ཁོ་ཚའི་བཟའ་ ་ མས་ འི་ནང་ ་འ ལ། 8–9 དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ ར་ ད་འ ོ་

དང་ ོག་ཆགས་འ ་ ིན་ ི་རིགས་ཐམས་ཅད། ་ ི འི་རིགས་གཙང་བ་དང་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕོ་མོ་རེ་རེ་

ས་ནོ༷་ཨ་དང་མཉམ་ ་ འི་ནང་ལ་ ིན། 10 དེ་ནས་ཞག་བ ན་ ི་ ེས་ ་ས་ལ་ ་ལོག་ཆེན་པོ་ ང༌། 11 ནོ༷་ཨ་

ད ང་ལོ་ ག་བ ་ ་བ་གཉིས་པའི་ཚས་བ ་བ ན་ལོན་པའི་ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་ ་མཚ་ཆེན་པོའི་གཏིང་གི་ ་མིག་ཐམས་

ཅད་ ོལ་བ་དང༌། ནམ་མཁའི་ འི་ ོ་ཚང་མ་ཡང་ ེ། 12 དེ་ནས་ཉིན་མཚན་བཞི་བ འི་བར་ ག་ཆར་འབབ་ འི་

ཆར་པ་འགོ་བ གས། 13 ཡང་ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་ནོ༷་ཨ་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ ། ་ག མ་ཤེ༷མ་ཧ༷མ་ཡ༷་ཕེད་དང་ཁོ་ཚའི་

བཟའ་ ་ མས་ འི་ནང་ ་ཕེབས། 14 ཁོང་ཚ་མཉམ་ ་གཅན་གཟན་དང༌། ད་འ ོ་ ོག་ཆགས་འ ་ ིན་ ་ ི ་

ཐམས་ཅད་ ི་རིགས་སོ་སོ་ ན་ འི་ནང་ ་ ིན། 15 ོག་གི་ད གས་དང་ ན་པའི་སེམས་ཅནཐམས་ཅད་ལས་ཕོ་མོ་

རེ་རེ་ནོ༷་ཨའི་ ར་ ེབས་ནས་ འི་ནང་ ིན། 16 དེ་ཚ་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་ ་ འི་ནང་ ་ ིན་པའི་

ེས་ལ་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ༷་ཨའི་ བ་ནས་ འི་ ོ་བ ོན། 17 ཡང་ཉི་མ་བཞི་བ འི་བར་ ་ལོག་ཆེན་པོ་ ང་བའི་

ེན་ ིས་ ་ ས་ཏེ་གཏིང་རིང་པོ་ ང་བས་ ་ འི་ ང་ལ་འ ོ། 18 ་ཤིན་ ་ ས་པས་ ་ཁ་མཐོ་ ་མཐོ་ ་ ིན་ཏེ་ ་

་མ ད་ འི་ ེང་ལ་གཡེངས། 19 ཡང་ ་དེ་ཤིན་ ་གཏིང་རིང་བ་དང་ ་ཆེ་བ་ ང་བས། ནམ་མཁའི་འོག་ ་ཡོད་

པའི་རི་བོ་མཐོན་པོ་ ན་ འི་ནང་དིམ། 20 ་དེ་རི་བོའི་ ེ་ལས་ ི་བ ན་ཙམ་ ི་མཐོན་པོར་ ེབས། 21 ཡང་ས་ལ་

ཡོད་པའི་ ད་འ ོ་ཚང་མ་དང༌། ོག་ཆགས་འ ་ ིན། གཅན་གཟན། ་ ི ། མི་ཐམས་ཅད་ ་དེའི་ནང་ ་ཤི་ ེ།

22 མདོར་ན་ མ་ས་ལ་ཡོད་པའི་ ོག་གི་ད ག ང་ ན་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤིའོ། 23 ས་ ེང་ལ་ཡོད་པའི་ ད་

འ ོ་དང་ ་ ི ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང༌། མིའི་རིགས་ ན་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མེད་པར་མཛད།
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འོན་ ང་ འི་ནང་ནོ༷་ཨ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་ཚང་མ་གསོན་པོར་གནས། 24 ཡང་ཉི་མ་བ ་དང་ ་བ ་བར་སའི་ ེང་

་ ་ ས་སོ།།

ལེ ་བ ད་པ།

་ལོག་ཆད་པའི་ ོར།

1 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གིས་ད་ ང་ནོ༷་ཨ་དང་ འི་ནང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། འི་

ང་ལ་ ང་ཞིག་ ག་བ ག་པ་དང་ ་དམའ་བར་འ ོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། 2 ་མཚ་ཆེན་པོའི་གཏིང་གི་ ་མིག་

དང་ནམ་མཁའི་ ་ ོ་བཀག་ནས་ ག་ཆར་ཆད། 3 ཉི་མ་བ ་དང་ ་བ འི་རིང་ལ་ ་དལ་པོར་ ང་ ིས་ཏེ། 4 ་བ་

བ ན་པའི་ཚས་བ ་བ ན་ ི་ཉིན་ཨ༷་ར་རཌ་ཟེར་བའི་ ལ་ ི་རི་ ད་ ི་ ེང་ལ་ ་དེ་བ ད། 5 ་དེ་དམའ་བར་འ ོ་

བཞིན་ཡོད་པ་དང་ ་བ་བ ་པའི་ཉིན་དང་པོར་རིའི་ ེ་ མས་ཐོན། 6 ཉི་མ་བཞི་བ འི་ ེས་ ་ནོ༷་ཨས་ འི་ ེ་ ང་ ེ་

ནས། 7 ཕོ་རོག་ཞིག་ ོད་དེ་ས་མ་ མ་པའི་ཙམ་ལ་ཕར་ ར་ ར་རོ། 8 དེ་ནས་ཡང་ ་ མས་ མ་ཡོད་མེད་ཤེས་

ིར་ནོ༷་ཨས་ ག་རོན་གཅིག་བཏང་ནས། 9 ས་ཐམས་ཅད་ལ་ད་ ང་ཡང་ ་ཡོད་པས། ག་རོན་དེ་ལ་ ོད་ས་མེད་

པའི་ ེན་ ིས་ འི་ ར་ལོག་ནས་ཡོང་ཤིང༌། ནོ༷་ཨས་ལག་པ་བ ངས་ནས་ ག་རོན་བ ང་ ེ་ འི་ནང་བཞག 10 ཉི་

མ་བ ན་ ི་ ེས་ ་ཁོང་གིས་ཡང་བ ར་ ག་རོན་ཞིག་ ི་རོལ་ ་བཏང་བས། 11 ག་རོན་དེ་དགོང་ ོ་ལོག་ཡོང་ནས།

ཤིང་ ར་ འི་ལོ་མ་སོས་པ་ཞིག་མ ་ཏོར་ ེར་ཡོད་པ་མཐོང་ ེ། ་དམའ་ ་ ིན་ཡོད་པ་ནོ༷་ཨས་ཤེས། 12 དེ་ནས་

ཡང་ཁོང་གིས་ཉི་མ་བ ན་བ གས་ནས་ ག་རོན་ཞིག་བཏང་བས། དེ་ཁོང་གི་ ར་ ིར་མ་ལོག 13 ནོ༷་ཨ་ད ང་ལོ་

ག་བ ་བ ་མེད་གཅིག་གི་ ་བ་དང་པོའི་ཚས་གཅིག་ལོན་པའི་ཉིན་ ་དམའ་ ་ ིན་ཚར་ཡོད་པས། ནོ༷་ཨས་ འི་ཐོག་

ེ་ཏེ་ ོགས་བཞིར་བ ས་ཤིང་ས་ མ་པོར་འ ོ་བཞིན་ཡོད་པར་མཐོང༌། 14 ་བ་གཉིས་པའི་ཚས་ཉི་ ་ ་བ ན་ ི་

ཉིན་ས་ནི་ཡོངས་ ་ མ་ཡོད། 15 དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ༷་ཨ་ལ་ 16 “ད་ ེད་རང་དང་ ེད་ ི་བཟའ་ ་ ེད་ ི་

་ག མ་དང་ཁོ་ཚའི་བཟའ་ ་ མས་ ་ནས་ཐོན་ཞིག 17 ཡང་ ེད་ཚ་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་ ད་འ ོ་དང་ ོག་ཆགས་

འ ་ ིན་ ་ ི ་ཐམས་ཅད་ཡང་ ་ནས་ ིར་ ིད་ཅིག གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ་ ད་དང་ ན་པར་ ར་ཏེ་མང་པོ་

འཕེལ་ནས་ས་གཞི་འགེངས་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ་”ཞེས་བཀའ་གནང༌། 18 ནོ༷་ཨ་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ ་དང༌། ཁོང་

གི་ ་ག མ་དང་ཁོ་ཚའི་བཟའ་ ་ མས་ འི་ནང་ནས་ཐོན་པ་དང༌། 19 ཡང་ ད་འ ོ་དང་ ོག་ཆགས་འ ་ ིན་ ་

ི ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་རིགས་བཞིན་ ་ ་ནས་ ིར་ཐོན། 20 དེ་ནས་ནོ༷་ཨས་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ལ་ ས་བ ར་

ེད་པའི་ ིར་མཆོད་ ི་ཞིག་བ ིགས་ནས་ ད་འ ོ་དང་ ་ ི ་ ོད་ནས་རིགས་གཙང་བ་རེ་རེ་ ངས་ ེ་བསད་ནས་

མཆོད་ ིའ་ིཁར་ ེག་ཏ་ེམཆོད་པ་ ལ། 21 མཆོད་པ་དེའ་ི ་ིབ ང་ཞིམ་པ་ོབ མས་ནས་ཡ་༷ཝ་ེདཀོན་མཆོག་གིས་ཐོག་མ་



11 འགོད་པ། 8:22 – 9:14

མི་ ང་ ས་ནས་ཁོའི་བསམ་པ་ངན་པ་ཡིན་པ་ཤེས། འོན་ ང་ད་ ིན་ཅད་མིའི་སེམས་ངན་པ་ཡིན་ ང་ངས་ས་གཞིར་

ཆད་པ་གཅོད་པར་མི་ ། ད་ལན་ངས་ཁོ་ཚ་མེད་པ་ ས་པ་ ར་ད་ནས་བ ང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ན་གཅོད་པར་མི་

།

22 འཇིག་ ེན་མཐའ་མའི་བར་ ་ནི།།

ཞིང་ལ་སོན་འདེབས་ ོན་ཐོག་ ད།།

ཚ་ ང་ད ར་ད ན་ ས་བཞི་དང༌།།

ཉིན་མཚན་ལ་སོགས་ཆད་མེད་ཡོད།།

ཞེས་ གས་ལ་དགོངས་སོ།།

ལེ ་ད ་པ།

དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ཆད།

1 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ༷་ཨ་དང་ཁོང་གི་ ་ མས་ལ་ ིན་ བས་གནང་ ེ་“ ད་དང་ ན་པར་ ར་ནས་

ེད་ ི་ ་ ད་ མས་ས་གཞིར་འཕེལ་བར་ ར་ཞིག 2 ཡང་ ོག་ཆགས་ཆེ་ ང་དང༌། ། ཉ་རིགས་ཐམས་ཅད་

ེད་ མས་ལ་འཇིགས་ཡོང༌། ངས་དེ་ཚ་ ེད་ མས་ ི་དབང་འོག་ ་འ ག་པར་ ། 3 ཡང་ངས་ས་ལ་འ ོ་བའི་ ོག་

ཆགས་ཐམས་ཅད་ ེད་ཚ་ལ་ཁ་ཟས་ ་ ེར། ར་ངས་ ོ་ཚད་ ད་པ་བཞིན་ད་ ་ཐམས་ཅད་ ེད་ཚ་ལ་ཁ་ཟས་ ་ ེར་

རོ། 4 འོན་ ང་ ག་ཡོད་པའི་ཤ་མ་ཟ། དེ་ནི་ ོག་ ག་གི་ནང་ ་ཡོད་པས་སོ། 5 གལ་ ིད་མི་གཅིག་གིས་མི་གཞན་

བསད་ན། ངས་ཁོ་ལ་ཆད་པ་ཕོག་པར་འ ར། ད་འ ོས་མི་བསད་ན། དེའང་གསོད་པར་འ ར། 6 མི་ནི་དཀོན་

མཆོག་ཉིད་ ི་དཔེ་ ར་བཟོས་ཡོད་པའི་ ེན། ཁོ་བསད་མཁན་དེ་མི་གཞན་ ིས་གསད་ཡོང༌། 7 ེད་ཚ་ ་ ག་མང་

པོ་ ེས་ཤིང་ ད་དང་ ན་པར་ ར་ནས་ས་ལ་འཕེལ་བར་ ར་ཞིག་”ཅེས་ག ངས། 8 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ༷་ཨ་

དང་ཁོང་གི་ ་ མས་ལ་ 9 “ ོས་ཤིག ངས་ ེད་དང་ ེད་ ི་ ་ ད། 10 ེད་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་ ་ ི ་དང༌།

ད་འ ོ ོག་ཆགས་འ ་ ིན་ འི་ནང་ནས་ཐོན་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཉམ་ ་ཁ་ཆད་ ེད་ ་ཡིན། 11 ད་

ིན་ཆད་ ་ལོག་ཆེན་པོ་ཡིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མེད་པར་མི་འ ར་ཞིང༌། ས་གཞི་ཡང་ ་ལོག་གིས་མེད་པར་བཟོ་

བར་མི་ ། འདི་ནི་ངས་ ེད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ ེད་པའི་ཁ་ཆད་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 12 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་“ ེད་

དང་ ེད་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང༌། མ་འོངས་པའི་རིགས་ ད་ ན་མཉམ་ ་ཁ་ཆད་ ེད་པའི་

གས་ནི་འདི་ ར་ཡིན། 13 གནམ་ ི་ ིན་པའི་ད ིལ་ལངས་འཇའ་ཞིག་བ གས་པ་དེ་ནི་འཇིག་ ེན་དང་ངའི་བར་ལ་

ཁ་ཆད་ ས་པའ་ི གས་ཡིན། 14 ཡང་ངས་ནམ་མཁའི་ ེང་ ་ ིན་པ་ད ིག་པའི་ཚ་ ིན་ག་ིནང་ལ་འཇའ་མཐོང་ བས།



12 འགོད་པ། 9:15 – 12:2

15 ེད་ཚ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་ལོག་གིས་མེད་པར་མི་འ ང་བའི་ཁ་ཆད་ ས་པ་དེ་ངས་ ན་པར་ ། 16 ིན་

པའི་ནང་ཡོད་པའི་འཇའ་ལ་བ ས་ཏེ་ང་དཀོན་མཆོག་དང་ས་གཞི་ལ་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་ ་

ན་ཆད་མེད་པའི་ཁ་ཆད་ ན་པར་ ་”ཞེས་ག ངས། 17 དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ༷་ཨ་ལ་“འདི་ནི་མིའི་རིགས་དང་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ང་དང་མཉམ་ ་ ས་པའི་ཁ་ཆད་ ི་ གས་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་གཅིག་པ།

བ་བེལ་ཟེར་བའ་ིམཁར་མཐོ་པོ།

1 ཡང་མི་ ན་ལ་ ད་ཅིག་དང་གཏམ་གཅིག་ཡོད། 2 དེ་ཚ་ཤར་ ོགས་ ་སོང་ བས་ཤི༷་ནེ་ཨར་ཞེས་པའི་ ལ་

ི་ཐང་ཞིག་ལ་ ེབས་ནས་དེར་གཞིས་ཆགས་ ས། 3 ཡང་ཁོ་ཚས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“ད་ང་ཚས་ས་ཕག་བཟོས་ནས་

མེ་ལ་ནན་ ིས་ ེག་དགོས་”ཤེས་ཟེར། དེ་ ར་ ས་ནས་དེ་ མས་ ིས་ ོའི་ཚབ་ལ་ས་ཕག་དང༌། ཨར་འདམ་ ི་ཚབ་

ལ་ མ་ནག་བེད་ ོད་ ས། 4 ཡང་ཁོ་ཚས་“ང་ཚ་མིང་ གས་ཆོད་པའི་ ིར་དང༌། ང་ཚ་འཛམ་ ིང་ཡོངས་ ་གཏོར་

བར་མི་འ ར་བའི་ ིར་ད་ང་ཚས་རང་གི་དོན་ ་ ོང་ ེར་ཞིག་དང་དེའི་ནང་མཁར་མཐོ་པོ་ནམ་མཁའ་ལ་ ག་པ་ཞིག་

ིག་དགོས་”ཤེས་ཟེར། 5 དེ་ནས་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ མས་ ིས་བ ིགས་པའི་ ོང་ ེར་དང་མཁར་མཐོ་པོ་

གཟིགས་པར་མར་ཕེབས་པ་དང༌། 6 ཁོང་གིས་“དེ་ཚ་ ད་གཅིག་དང་མི་རིགས་གཅིག་ཡིན་པས་དེ་ ་ འི་ལས་འགོ་

འ གས་པ་ཡིན། ད་ ིན་ཆད་ཁོ་ཚས་གང་ ེད་འདོད་པ་ཚང་མ་མི་ ིད་པ་གང་ཡང་མེད། 7 ད་ཁོ་ཚའི་ ད་དེ་ཕན་

ན་བ ་མི་འ ོད་བའི་ ིར་ང་ཚ་བབས་ནས་ ད་དེ་ད ག་པར་ ེད་དགོས་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 8 ཡ༷་ཝེ་དཀོན་

མཆོག་གིས་ཁོ་ཚ་ས་ཆ་དེ་ནས་ས་གཞི་ ན་ལ་གཏོར་བས་ཁོ་ཚས་ ོང་ ེར་དེ་བ ིག་ ་མཚམས་བཞག 9 དེའི་ ིར་ ོང་

ེར་དེའི་མིང་ལ་བ༷་བེལ་ཞེས་བཏགས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེར་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ མས་ ི་ ད་ད གས་ནས་

ས་གཞི་ ན་ ་གཏོར་བ་གནང་ངོ༌།། 5

ལེ ་བ ་གཉིས་པ།

ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་རམ་ལ་ཞལ་གཟིགས་གནང་བའི་ ོར།

1 ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ༷བ་རམ་ལ་“ད་ ོད་རང་གི་ཕ་ ལ་དང་གཉེན་ཚན་ ིམ་ཚང་དང་ཁ་ ལ་ཏེ་ངས་

ོད་ལ་བ ན་པའི་ ལ་ ་སོང་ཞིག 2 ངས་ ོད་ལ་ ་རབས་མང་པོ་འཕེལ་བ ག་ ེ་དེ་ཚ་ ལ་ཁབ་ཆེན་པོར་འ ར།

ོད་ནི་མི་གཞན་ལ་ ིན་ བས་ ་འ ར་བའི་ ིར་ངས་ ོད་ལ་ ིན་ ིས་ བས་ནས། ོད་ ན་ གས་དང་ ན་པར་ །

5བ་བེལ་ནི་བ་བི་ལོན་ཡང་ཟེར། བ་བེལ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་མི་རིགས་ ི་ ད་ ་བ་ལལ་ཟེར་ཏེ་ད ག་པ་དང་འཐོམ་པའི་དོན་ཡིན་ནོ།



13 འགོད་པ། 12:3 – 13:18

3 མི་ ་ཞིག་གིས་ ོད་ལ་བདེ་བ་ ེར་ན། ངས་ ང་ཁོ་ལ་བདེ་བ་ ེར་བར་ ། ཡང་ ་ཞིག་གིས་ ོད་ལ་དམོད་པ་བ བ་

ན། དེ་ལ་ངས་ ང་ཆད་པ་གཅོད་པར་ ། ཡང་ ོད་བ ད་ནས་འཛམ་ ིང་གི་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ིན་ ིས་ ོབ་པར་

འ ར་”ཞེས་ག ངས། 4–5 ཨ༷བ་རམ་ད ང་ལོ་བ ན་ ་དོན་ ་ལོན་ བས་ཡ་༷ཝེ་དཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་བཞིན་ ་ཨ༷བ་

རམ་དང༌། ཁོང་གི་བཟའ་ ་ས༷་ར་ཡེ། ཨ༷བ་རམ་ ི་ག ང་པོའི་ ་ལོ༷ཌ་ད། དེ་བཞིན་ ོང་ ེར་ཧ༷་རན་ལ་ཡོད་པའི་

གཡོག་པོ་ མས་ ིད་ནས་བསགས་པའི་ནོར་ཐམས་ཅད་འ ེར་ཏེ། ཧ༷་རན་ ོང་ ེར་ནས་ཐོན་ཏེ་ ལ་ཀ༷་ ན་ ་སོང༌།

ཀ༷་ ན་ ལ་ ་ ེབས་ བས། 6 ཁོང་ཚ་ ལ་དེ་བ ད་ནས་ཕེབས་ཤིང་ཤེ༷་ཀེམ་ཞེས་པའི་གནས་མཆོག་དེར་མོ༷་རེ་ཞེས་

པའི་བེ་ཤིང་ཆེན་མོའི་འ མ་ ་ ེབས། ( བས་དེ་ ས་ཀ༷་ ན་པ་ མས་ ང་ ལ་དེར་གནས་བཞིན་ཡོད་) 7 དེ་ནས་

ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ༷བ་རམ་ལ་མངོན་པར་མཛད་དེ་“ངས་ ོད་ ི་ ་ ད་ མས་ལ་ ལ་འདི་ ོད་པར་ ་”ཞེས་

ག ངས། ས་ཆ་དེར་ཨ༷བ་རམ་ ིས་ཞལ་མཇལ་གནང་བའི་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ལ་ ས་བ ར་ ེད་པའི་ ིར་མཆོད་ ི་

ཞིག་བ ིགས་ནས། 8 ོང་ ེར་བེ༷ཌ་ཨེལ་ ི་ཤར་ ོགས་ ་ཡོད་པའི་རི་ ལ་ལ་ ིན་ཏེ། བེ༷ཌ་ཨེལ་ ི་ཤར་ ོགས་དང་

ོང་ ེར་ཨ༷་ཨི་ཡི་ བ་ ོགས་ ་ཡོད་པའི་གནས་ཤིག་ ་ ར་ བ་པ་དང༌། དེར་ཁོང་གིས་ཡང་བ ར་མཆོད་ ི་ཞིག་

བ ིགས་ཏེ་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་སོ།།

ལེ ་བ ་ག མ་པ།

དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་རམ་ལ་ཀ་ ན་ ལ་གནང་བའི་ ོར།

14 ལོ༷ཌ་ད་ཨ༷བ་རམ་དང་ ེས་པའི་ ེས་ ་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ༷བ་རམ་ལ་“ ོད་ལངས་པའི་ས་ནས་ ོགས་

བཞ་ིལ་ ོས་དང༌། 15 ོད་ ིས་མཐོང་བའ་ི ལ་ཐམས་ཅད་ན་ིངས་ ོད་དང་ ོད་ ་ི ་ ད་ མས་ལ་ ོད་པར་ ་ ་ེད་ེ

མས་ ས་གཏན་ ་ ོད་ཚའི་ཡིན། 16 ོད་ ི་ ་ ད་ ི་ ངས་མི་ ་ཞིག་གིས་ ང་བ ི་མི་ བ། གང་ལགས་ཟེར་ན།

ངས་ ོད་ ་ི ་ ད་ན་ིསའ་ི ལ་དང་མཉམ་པར་འཕེལ་ ་འ ག་པར་ ། 17 ད་ ལ་ཚང་མར་སོང་ནས་ ོས་ཤིག གང་

ལ་ཞ་ེན། ངས་ ོད་ལ་ ལ་ ན་ ེར་བར་ ་”ཞེས་ག ངས། 18 ད་ེནས་ཨ༷བ་རམ་ ིས་ ར་བ ས་ཏ་ེཧེ༷བ་རོན་ཟེར་བའ་ི

ལ་ལ་ ིན་ནས་མ༷མ་རེ་ ་བའི་བེ་ཤིང་གི་འ ིས་ལ་གནས་ཏེ། ས་ཆ་དེར་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་ ི་ཞིག་བ ིགས་

སོ།།



14 འགོད་པ། 15:1 – 17:8

ལེ ་བཅ་ོ ་པ།

ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་དང་ཨབ་རམ་བར་ ི་ཞལ་ཆད་དང་པོ།

1 དེའི་ ེས་ ་ཞལ་གཟིགས་ ི་ བས་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ༷བ་རམ་ལ་“ཨ༷བ་རམ། མ་འཇིགས་ཤིག ངས་

ཉེན་ཁ་ཐམས་ཅད་ལས་ ོབ་ཆེད་ ི་ བ་ ར་ ོད་ ང་བར་ ེད་དེ་ ་དགའ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ོད་ལ་ ོད་བར་ ་”ཞེས་

ག ངས། 2 འོན་ ང་ཨ༷བ་རམ་ ིས་“ ེ་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡ༷་ཝེ་ལགས། ང་ལ་ ་ ་གཅིག་ ང་མེད་པའི་ ེན་

ིས་ ེད་ ི་ ་དགའ་དེས་ང་ལ་ཕན་ཐོག་མི་ཡོང༌། ོང་ ེར་ད༷་མེ་སེག་ནས་ཡིན་པའི་ཨེ༷་ལི་ཨེ་ཟེ་ཞེས་པ་དེ་ནི་ངའི་

ལ་འཛན་པ་གཅིག་ ་དེ་ཡིན། 3 ེད་ ིས་ང་ལ་ ་ ་མ་གནང་བས། ངའི་གཡོག་པོའི་ནང་ནས་གཅིག་ ེས་ ་ངའི་

ལ་འཛན་པར་འ ར་འོང་”ཞེས་ ས། 4 འོན་ ང་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡང་བ ར་ཨ༷བ་རམ་ལ་“ཨེ༷་ལི་ཨེ་ཟེ་ཟེར་

བའི་མི་དེ་ ོད་ ི་ ལ་འཛན་པར་འ ར་མི་ཡོང༌། ོད་རང་གི་ ་ ལ་འཛན་པར་འ ར་ཡོང་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌།

5 ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ ི་རོལ་ ་ ིད་དེ་“ནམ་མཁར་ ོས་དང༌། ར་མ་ མས་ ི་ བ་ན་ ིས་ཤིག ོད་ ི་

་ ད་ ང་ ར་མ་ ར་མང་པོ་འ ང་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 6 ཨ༷བ་རམ་ ིས་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་ ས་

པས། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ མ་པར་དག་པའི་མི་ཞིག་ལ་བ ིས་གནང་ངོ༌།།

ལེ ་བ ་བ ན་པ།

དཀོན་མཆོག་དང་ཨབ་རམ་བར་ ི་ཞལ་ཆད་གཉིས་པ།

1 ཡང་ཨ༷བ་རམ་ད ང་ལོ་ད ་ ་གོ་ད ་ལོན་པའི་ཚ་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མ ན་ལ་མངོན་པར་

མཛད་དེ་“ང་ནི་དབང་ ན་ ན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ངའི་བཀའ་ལ་ ག་ ་མཉན་ནས་མི་ ང་པོ་ ོན་མེད་པ་ཞིག་

ོས་ཤིག 2 ངས་ ོད་དང་ཁ་ཆད་ ས་ནས་ ོད་ ི་ ་ ད་མང་པོ་འཕེལ་ ་འ ག་”ཅེས་ག ངས། 3 ཨ༷བ་རམ་ ིས་

ག་འཚལ་བ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གིས་ 4 “ ོས་ཤིག ངས་ནི་ ོད་མ་ིརིགས་མང་པོའི་མེས་པོར་འ ར་བར་ ། འདི་

ནི་ང་དང་ ོད་མཉམ་ ་ ས་པའི་ཁ་ཆད་དེ་ཡིན། 5 ད་ ིན་ཆད་ ོད་ལ་ཨ༷བ་རམ་མི་ཟེར། ོད་ ི་མིང་ཨ༷བ་ར་ཧམ་

ཟེར་བར་འ ར། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ངས་ ོད་ལ་མི་རིགས་མང་པོའི་མེས་པོར་འ ར་བའི་ ིར། 6 ངས་ ོད་ ི་ ་

ད་ཤིན་ ་མང་པོ་ ེལ་ཏེ་ ལ་ཁབ་མང་པོར་འ ར་བར་ ། ལ་པོ་ མས་ ང་ ོད་ ི་ ་ ད་ལས་འ ང་བར་འ ར།

7 ཡང་ངའི་ ན་ཆད་མེད་པའི་ཁ་ཆད་དེ་ ོད་དང༌། ོད་ ི་མ་འོངས་པའི་ ་ ད་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་ ་ ང་བར་

། ཡང་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ ད་ཐམས་ཅད་ ི་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིན་པར་འ ར། 8 ཡང་ངས་ ོད་ ི་ ལ་བ་ ར་

ོད་བཞིན་པའི་ས་ཆ་ཀ༷་ ན་ ལ་ཡོངས། ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ ད་ མས་ལ་ ེར་བར་ ། ོད་ཚ་དེའི་ ན་ཆད་མེད་

པའི་བདག་པོར་འ ར། ོད་ ི་ ་ ད་ཐམས་ཅད་ ི་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིན་པར་འ ར་”ཞེས་ག ངས་སོ།།
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ལེ ་ཉེར་གཅིག་པ།

དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ ་ཞིག་གནང་བའི་ ོར།

1 ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག ངས་པ་བཞིན་ ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་བཟའ་ ་ས༷་ ཱ་ལ་ གས་བ ེ་བར་དགོངས་པས། 6

2 ཁོང་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་ནས། ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ས་པའི་ཚ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་ ོན་ནས་ག ངས་པའི་ ས་

དེར་ས༷་ ཱ་ལ་ ་ཞིག་ ེས། 3 ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་ ་དེའི་མིང་ལ་ཨི༷་ ཱག་ཅེས་བཏགས། 4 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་

གནང་བ་ ར་ཨི༷་ ཱག་ཉི་མ་བ ད་ལོན་ བས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་ཁོ་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་དེ་ ང་བའི་

གས་ཤིག་བ བ་བོ། 7 5 ཨི༷་ ཱག་ ེས་པའི་ བས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ད ང་ལོ་བ ་ལོན་ཡོད། 6 ཡང་ས༷་ ཱས་“འདི་ནི་དཀོན་

མཆོག་གིས་ང་ལ་དགའ་ ིད་དང༌། གད་མོའི་གོ་ བས་ཤིག་གནང་བས། ་བ་དེའི་ ོར་ཐོས་མཁན་ མས་ ིས་ ང་ང་

དང་མཉམ་ ་དགའ་བའི་གད་མོ་དགོད་ཡོང་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་ཉེར་གཉིས་པ།

དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཉམས་ཚད་བཞེས་པ།

1 ་བ་འདི་ཐམས་ཅད་ ི་ ེས་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་ཉམས་ཚད་བཞེས་ ིར་ཁོང་ལ་“ཨ༷བ་ར་

ཧམ་”ཞེས་ག ངས་པས། ཁོང་གིས་“ང་འདི་ ་ཡོད་”ཅེས་ ས་པ་དང༌། 2 དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་“ད་ ོད་ ིས་

རང་གི་གཅེས་པའི་ ་གཅིག་ ་ཨི༷་ ཱག་ ིད་དེ་མོ༷་རི་ ཱ་ཞེས་པའི་ ལ་ ་སོང་ནས། ང་ལ་ ས་བ ར་ ེད་པའི་ ིར།

ངས་ ོད་ལ་ ོན་པར་ ་བའི་རི་ཞིག་ ་ཁོ་བསད་ནས་ ིན་ ེག་གི་མཆོད་པ་ ལ་ཞིག་”ཅེས་བཀའ་གནང༌། 3 དེའི་ ི་

ཉིན་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ཞོགས་པ་ ་པོར་ལངས་ཏེ་ ིན་ ེག་གི་ཤིང་བཅད། དེ་ནས་བོང་ ་ཞིག་ལ་ ་བ བ་ནས། གཡོག་

པོ་གཉིས་དང་ ་ཨི༷་ ཱག་འ ིད་དེ། དཀོན་མཆོག་གིས་བ ན་གནང་བའི་གནས་ ་ཐོན། 4 ཞག་ག མ་པ་ལ་ཨ༷བ་ར་

ཧམ་ ིས་ས་ཆ་དེ་ཐག་རིང་ནས་མཐོང༌། 5 དེ་ནས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་གཡོག་པོ་ལ་“ ོད་ཚ་བོང་ ་མཉམ་ ་དེར་ ོད་

ཅིག ང་དང་ ་གཉིས་ས་ཆ་དེར་ ིན་ཏེ་བ ེན་བ ར་ ས་ནས་ ོད་ཚའི་ ར་ལོག་ཡོང་”ཞེས་བཤད། 6 ིན་ ེག་གི་

མེ་ཤིང་དེ་ཨི༷་ ཱག་ལ་འ ར་བ ག་ནས། ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་མེ་མདག་དང་ ི་ཞིག་འ ེར་ཏེ་ཁོང་གཉིས་མཉམ་ ་འ ོ་

ས། 7 ཨི༷་ ཱག་གིས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་“ངའི་ཡབ་ལགས་”ཞེས་བཤད་ནས་ལན་ ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་“ངའི་ ་ང་འདི་ ་

ཡོད་”ཅེས་བཤད། ཨི༷་ ཱག་གིས་“མེ་ཤིང་དང་མེ་མདག་ཡོད་ ང༌། ིན་ ེག་གི་ ིར་ ག་ ་གང་ ་ཡོད་”ཅེས་ ིས་

པའི་ལེན་ལ། 8 ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་“དཀོན་མཆོག་རང་གིས་ང་ཚ་ལ་ ག་ ་ཞིག་གནང་ཡོང་”ཞེས་བཤད་ནས། ཁོ་ཚ་

6 བས་དེའི་ ོན་ལ་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ས་ར་ཡེ་ལ་ས་ ཱ་ཞེས་པའི་མིང་གསར་པ་བཏགས་སོ།
7 གས་འདི་ནི་ཕོ་མཚན་ ི་མ ན་ གས་གཅོད་པ་ཡིན།



16 འགོད་པ། 22:9 – 19

གཉིས་མཉམ་ ་ ིན། 9 དཀོན་མཆོག་གིས་བ ན་གནང་བའི་གནས་ ་ ེབས་ བས། ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་དེར་མཆོད་ ི་

ཞིག་བཟོས་ནས་དེའི་ ེང་ལ་མེ་ཤིང་བ ིགས་པ་དང༌། རང་གི་ ་ཨི༷་ ཱག་བ མས་ནས་མེ་ཤིང་གི་ ེང་ ་བཞག 10 དེ་

ནས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་ ་གསོད་པའི་ ིར་ ི་དེ་ལག་ ་བ ངས། 11 འོན་ ང་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་

དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་“ཨ༷བ་ར་ཧམ། ཨ༷བ་ར་ཧམ་”ཞེས་བོས་པ་དང༌། ཁོས་“ང་འདི་ ་ཡོད་” ས་ནས།

12 ཕོ་ཉས་“ ོད་ ི་ལག་པ་ ་ལ་མ་རེག ་དེ་ལ་གནོད་པ་གང་ཡང་མ་ ེད། ད་ ་ངའི་དོན་ ་ ོད་ ིས་རང་གི་ ་

གཅིག་པོ་དེའང་མ་ཉར་བས། ད་ ོད་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བདེན་པར་ཉན་པ་དེ་ངས་ཤེས་ ང་”ཞེས་ག ངས།

13 ཡང་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་ ོགས་བཞིར་བ ས་ནས་ཕོ་ ག་ཞིག་གི་ ་ཅོ་དེ་ ི་ཤིང་མ ག་པོའི་ ོད་ ་འཁོན་ནས་ཡོད་པ་

མཐོང་བས། ག་དེ་ ངས་ཏེ་རང་གི་ འི་ཚབ་ལ་བསད་ནས་ ིན་ ེག་གི་མཆོད་པར་ ལ། 14 ཡང་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་

ས་ཆ་དེའི་མིང་ལ་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མཆོད་པ་གནང་བར་འ ར་ཞེས་བཏགས། དེའི་ ིར་དེ་རིང་བར་ ་མི་ མས་

ིས་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གི་རིའི་ ང་ལ་མཆོད་པ་གནང་བར་འ ར་ཞེས་ཟེར། 15 ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་དེས་ཞིང་

ཁམས་ནས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ཡང་བ ར་བོས་ཏེ་ 16 “ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ིས་ངས་ང་ཡི་མིང་ཐོག་ནས་དམ་བཅའ་

བཞག་ ེ། ེད་ ི་དད་པ་དེ་ ར་མཐོང་ནས་ ེད་རང་གི་ ་གཅིག་ འང་མ་ཉར་བས། 17 ངས་ ེད་ ི་ ་ ད་ལ་

ངེས་པར་ ་ ིན་ ིས་བ བས་ནས། ནམ་མཁར་ཡོད་པའི་ ར་མ་དང་ ་མཚའི་མཐའ་ལ་ཡོད་པའི་ ེ་མ་ ར་ ེལ་ཞིང༌།

ེད་ ི་ ་ ད་ད ་བོ་ མས་ལས་ མ་པར་ ལ་བར་འ ར། 18 ེད་ ིས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་པའི་ ེན་ ིས་ ེད་ ི་ ་

ད་ནས་ས་གཞིའ་ིམ་ིརིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ ིན་ བས་འ ང་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 19 ད་ེནས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་གཡོག་

པོ་གཉིས་ ི་ ར་ ིར་ལོག་ནས། དེ་ཚ་དང་མཉམ་ ་རང་གི་ ོད་ས་བེ༷ར་ཤི་ ཱ་ ་ལོག་ནས་གནས་སོ།།



༄༅།།མད་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་བ གས་སོ།།

ལེ ་དང་པོ།

ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ག ང་ ད།

1 མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ ས་ ལ་པོ་ ༷་བིད་ ི་ ས་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ག ང་ ད་ནི། 2 ཨ༷བ་ར་ཧམ་ནི་ཨི༷་ ཱག་

ཅེས་ ་བའ་ིཕ་དང༌། ཨ༷་ི ཱག་ན་ིཡ་༷ཀོབ་ཅེས་ ་བའ་ིཕ། ཡ་༷ཀོབ་ན་ི ་༷ ་དང་ཁོའ་ི ་ འ་ིཕ་ཡིན། 3 ་༷ ་དང་ཁོའ་ི ་

བོ་ ཱ༷་ ཱར་ནི་པེ༷་རེ་ཟི་དང་ ཱ༷་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ཕ་མ་དང༌། པེ༷་རེ་ཟི་ནི་ཧེ༷་ཟི་རོན་ཞེས་ ་བའི་ཕ། ཧེ༷་ཟི་རོན་ནི་ར༷མ་ཞེས་ ་

བའ་ིཕ་ཡིན། 4 ར༷མ་ན་ིཨ་༷མ་ིན་དབ་ཅེས་ ་བའ་ིཕ་དང༌། ཨ་༷མ་ིན་དབ་ན་ི ་༷སོན་ཞེས་ ་བའ་ིཕ། ་༷སོན་ན་ིས༷ལ་མོན་

ཞེས་ ་བའ་ིཕ་ཡིན། 5 ས༷ལ་མོན་དང་ཁོའ་ི ་བ་ོར་༷ཧབ་ན་ིཔོ༷་ཨ་ཟ་ིཞེས་ ་བའ་ིཕ་མ་ཡིན། པ༷་ོཨ་ཟ་ིདང་ཁོའ་ི ་བ་ོ ༷ད་

ན་ིཨོ༷་པེད་ ་ིཕ་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཨ༷་ོཔེད་ན་ིཡ༷་ེས་ེཞེས་ ་བའ་ིཕ་དང༌། 6 ཡ༷་ེས་ེན་ི ལ་པ་ོ ་༷བིད་ ་ིཕ་ཡིན། ་༷བིད་དང་

༷་རི་ ཱ་ཡི་ ་བོ་ནི་ ལ་པོ་སོ༷་ལོ་མོན་ ི་ཕ་མ་ཡིན་ཞིང༌། 7 སོ༷་ལོ་མོན་ནི་རེ༷་ཧབ་ཨམ་ཞེས་ ་བའི་ཕ་ཡིན་པ་དང༌། རེ༷་

ཧབ་ཨམ་ནི་ཨ༷་བི་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ཕ་ཡིན། ཨ༷་བི་ ཱ་ནི་ཨ༷་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ཕ་དང༌། 8 ཨ༷་ ཱ་ནི་ཡེ༷་ཧོ་ཤ་ཕད་ཅེས་ ་བའི་

ཕ། ཡེ༷་ཧོ་ཤ་ཕད་ནི་ཡོ༷་ ཱམ་ཞེས་ ་བའི་ཕ་ཡིན་ཞིང༌། ཡོ༷་ ཱམ་ནི་ ༷་ཟི་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ཕ་ཡིན། 9 ༷་ཟི་ ཱ་ནི་ཡོ༷་ཐམ་

ཞེས་ ་བའ་ིཕ་ཡིན་པ་དང༌། ཡ༷་ོཐམ་ན་ིཨ་༷ཧ་ཟ་ིཞེས་ ་བའ་ིཕ་ཡིན། ཨ་༷ཧ་ཟ་ིན་ིཧ༷་ེཟ་ེཀ་ི ་ཱཞེས་ ་བའ་ིཕ་ཡིན་པ་དང༌།

10 ཧ༷་ེཟ་ེཀ་ི ་ཱན་ི ཱ་༷ན་ཟ་ེཞེས་ ་བའ་ིཕ་ཡིན། ཱ་༷ན་ཟ་ེན་ིཨ་༷མ་ོཟ་ིཞེས་ ་བའ་ིཕ་ཡིན་པ་དང༌། ཨ་༷མ་ོཟ་ིན་ིཡ༷་ོཟ་ི ་ཱཞེས་

་བའི་ཕ་ཡིན། 11 ཡ༷་ ་ ་པའི་མི་རིགས་ ༷་བི་ལོན་ཞེས་པའི་ ལ་ལ་ ང་འ ད་གཏོང་བའི་ བས་ ་ཡོ༷་ཟི་ ཱ་ནི་ཡེ༷་ཀོ་

ནི་ ཱ་དང་ཁོའི་གཅེན་ག ང་ ི་ཕ་ཡིན། 12 དེའི་ ེས་ ་ཡེ༷་ཀོ་ནི་ ཱ་ནི་ཤེ༷་ཨལ་ཐི་ཨེལ་ཞེས་ ་བའི་ཕ་ཡིན་ཞིང༌། ཤེ༷་

ཨལ་ཐི་ཨེལ་ནི་བཟེ༷་ ་པ་པེལ་ཞེས་ ་བའི་ཕ་ཡིན་པ་དང༌། 13 བཟེ༷་ ་པ་པེལ་ནི་ཨ༷་ ི་ ད་ཅེས་ ་བའི་ཕ། ཨ༷་ ི་ ད་

ནི་ཨེ༷ལ་ཡ་ཀིམ་ཞེས་ ་བའི་ཕ་ཡིན། ཨེ༷ལ་ཡ་ཀིམ་ནི་ཨ༷་ཟོར་ཞེས་ ་བའི་ཕ་ཡིན་པ་དང༌། 14 ཨ༷་ཟོར་ནི་ ཱ༷་དོག་ཅེས་ ་

བའི་ཕ་ཡིན། ཱ་༷དོག་ན་ིཨ་༷ཀིམ་ཞེས་ ་བའ་ིཕ་ཡིན་པ་དང༌། ཨ་༷ཀིམ་ནི་ཨེ༷་ལ་ི ད་ཅེས་ ་བའ་ིཕ་ཡིན། 15 ཨེ༷་ལ་ི ད་

ནི་ཨེ༷་ལི་ཨ་ཟར་ཞེས་ ་བའི་ཕ་ཡིན་ཞིང༌། ཨེ༷་ལི་ཨ་ཟར་ནི་ ཱ༷་ཐན་ཞེས་ ་བའི་ཕ་ཡིན་པ་དང༌། ཱ༷་ཐན་ནི་ཡ༷་ཀོབ་ཅེས་

་བའི་ཕ་ཡིན། 16 ཡ༷་ཀོབ་ནི་མི༷ར་ཡམ་ ི་ ་བོ་ཡོ༷་སེབ་ ི་ཕ་ཡིན་ཞིང༌། མི༷ར་ཡམ་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཞེས་ཟེར་བའི་ཡེ༷་ འི་

མ་ཡིན་ནོ། 17 དེ་བས་ན་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ནས་ ལ་པོ་ ༷་བིད་བར་ ་མི་རབས་བ ་བཞི་ཡིན་ཞིང༌། ལ་པོ་ ༷་

བིད་ནས་ཡ་༷ ་ ་པའ་ིམ་ིརིགས་ ་༷བ་ིལོན་ ལ་ལ་ ང་འ ད་བཏང་བའ་ིབར་ ་མ་ིརབས་བ ་བཞ་ིཡིན། ས་ད་ེནས་ ཱ་༷

ཤི་ཀ་འ ང་བའི་བར་ ་མི་རབས་བ ་བཞི་ཡིན་ནོ།།
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ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་འ ངས་པའི་ ོར།

18 ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་འ ངས་པའི་ལོ་ ས་འདི་ ར་ཡིན་ཏེ། ཁོང་གི་ མ་མི༷ར་ཡམ་དང་ཡོ༷་སེབ་གཉེན་ ིག་ ེད་

འི་ཐག་ཅད་ཟིན་ཡང༌། ཁོ་གཉིས་མཉམ་ ་མ་འ ས་པའི་གོང་ ་མི༷ར་ཡམ་ ིས་རང་ཉིད་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་

ས་མ ་ཡིས་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་བར་ཤེས། 19 རང་གི་ ོ་བོ་ཡོ༷་སེབ་ནི་མི་ ང་ ན་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་

མི༷ར་ཡམ་ལ་མིང་ གས་ངན་པ་བཟོ་མ་འདོད་པར་ཁ་ ་སིམ་མེས་ ོག་ ་ཁ་འ ལ་བར་ཐག་གཅོད་ ས། 20 དེ་ ར་

བསམ་བཞིན་པའི་ བས། གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ཁོའི་ ི་ལམ་ནང་མངོན་པར་ ར་ཏེ་“ ེ་ ༷་བིད་ ི་ ་ཡོ༷་སེབ། མི༷ར་

ཡམ་རང་གི་ ་བོར་ལེན་ ར་མ་འཇིགས་ཤིག ཁོ་མོའི་ མས་ ་བ གས་པ་ནི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལས་ཆགས་པ་ཡིན།

21 ཁོ་མོ་ལ་ ས་ཤིག་འ ང་ཡོང༌། ེད་ ིས་དེ་ལ་ཡེ༷་ ་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་

རང་གི་མི་ མས་ཁོ་ཚའི་ ིག་ཉེས་ལས་ཐར་བར་མཛད་པར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 22 དེ་ཐམས་ཅད་ནི་གཙ་བོས་ ང་

ོན་པ་བ ད་ནས་ག ངས་པ་དེ་ བ་པའི་ ིར་ཡིན། 23 འདི་ ར་ཏེ།

ོས་དང་ན་ ང་མངལ་བཅས་ ས་ཤིག་འོང༌།།

མཚན་ཡང་ཨི༷མ་མ་ ་ཨེལ་ཞེས་ ་གསོལ།།

ཞེས་འཁོད་ཡོད། ཨི༷མ་མ་ ་ཨེལ་ནི་དཀོན་མཆོག་དང་ང་ཚ་མཉམ་ ་གནས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། 1 24 ཡོ༷་སེབ་གཉིད་

ལས་སད་ ེས་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་གནང་བའི་བཀའ་བཞིན་ ་མི༷ར་ཡམ་རང་གི་ ་བོར་ ངས་ ང༌། 25 ས་མ་འ ངས་

པའི་བར་ ་མི༷ར་ཡམ་དང་མཉམ་ ་མ་འ ས། ས་དེའི་མཚན་ལ་ཡེ༷་ ་ཞེས་བཏགས་སོ།།

ལེ ་གཉིས་པ།

ར་ ིས་མཁས་ཅན་མཇལ་བ།

1 ལ་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེའི་ ས་ བས་ ་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ི་ ོང་ ེར་བེ༷ད་ལེ་ཧེམ་ ་ཡེ༷་ ་འ ངས་པའི་ ེས། ཤར་

ོགས་ནས་ཡིན་པའི་ ར་ ིས་མཁས་ཅན་འགའ་ཤས་ ལ་ས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཡོང་ ེ་ 2 “ཡ༷་ ་ ་པའི་མི་རིགས་ ི་

ལ་པོ་འ ངས་པ་དེ་གང་ ་བ གས། ཁོང་གི་ ར་མ་ཤར་ ས་ང་ཚས་མཐོང་ ེ་ཁོང་ལ་བ ར་ ི་ ་བར་འོངས་པ་

ཡིན་”ཞེས་ ས། 3 ལ་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་དེ་ཐོས་ནས་སེམས་འ གས་པར་ ར་བ་དང་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མི་ཐམས་ཅད་

ང་སེམས་འ གས་པར་ ར། 4 ཁོང་གིས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་བ ོངས་

1ཚག་བཅད་འད་ིན་ི ང་ ོན་པ་ཡ་ེཤ་ ་ཱཡིས་ ིས་པའ་ིམད་ོལེ ་ 7 ཨང་ 14 ལ་འཁོད་ཡོད། ན་ ང་ཞེས་པ་ན་ིའདིར་ ེས་པ་དང་མཉམ་ ་འ ས་མ་ ོང་བའ་ི ད་མེད་

གཞོན་ ་མ་ལ་གོ



19 མད་ ཱ། 2:5 – 15

ནས། ཱ༷་ཤི་ཀ་ནི་གང་ ་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་ ིས་པ་དང༌། 5 དེ་ཚས་“ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ི་བེ༷ད་ལེ་ཧེམ་ ་འ ངས་

ཡོང༌། ་མཚན་ནི་ ང་ ོན་པས་བཀོད་པ་ ར།

6 ཡ༷་ ་ ་ཡི་བེ༷ད་ལེ་ཧེམ་མི་ མས།།

ེད་ཚ་དཔོན་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།།

ེད་ཚའི་ནང་ནས་དབང་ ར་མཁན་ཞིག་འོང༌།།

དབང་ ར་མཁན་དེས་ང་ཡི་མི་རིགས་ཏེ།།

ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་ཡི་ ི་བོར་འ ར།།

ཞེས་འཁོད་ཡོད་”ཅེས་ག ངས། 2 7 དེ་ནས་ ལ་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་ ར་ ིས་མཁས་ཅན་དེ་ མས་ ོག་ ་བོས་ནས། ར་

མ་དེ་ཤར་བའི་ནམ་ ས་ཞིབ་ ་ ིས། 8 ཁོ་ཚ་བེ༷ད་ལེ་ཧེམ་ ་བཏང་ ེ་ ལ་པོས་“ད་ ེད་ཚ་སོང་ལ་ ་ ་ ང་ ་དེའི་

ོར་ཞིབ་ ་ ད་གཅོད་ ིས་ཤིག ང་ཡང་ཁོ་ལ་བ ར་བ ི་ ་བར་ཡོང་བའི་ ིར་ཁོ་བ ེད་ན་ང་ལ་འ ིན་གཏོང་”ཞེས་

བ ོད། 9 ལ་པོའི་བཀའ་ཐོས་ནས་ཁོ་ མས་སོང་ཞིང༌། ཤར་ བས་ ་མཐོང་བའི་ ར་མ་དེ་ཁོ་ཚའི་ ོན་ ་ ་ ེ་ ་

་ ང་ ་དེ་བ གས་སའི་མཚམས་ ་བ ད། 10 ཁོ་ཚས་ ར་མ་དེ་མཐོང་བས་དགའ་ ོ་རབ་ ་འཕེལ། 11 ཁང་པའི་

ནང་ ་འ ལ་ནས་ ་ ་ ང་ ་དེ་དང་དེའི་ མ་མི༷ར་ཡམ་མཇལ་ཏེ་ ས་མོ་སར་བ གས་ནས་བ ེན་བ ར་ ས་ཤིང༌།

ེན་ མ་ཁ་ ེ་ ེ་གསེར་དང༌། ོས་དཀར། ི་ཞིམ་ གས་ ས་ མས་ ི་ལེགས་ ེས་ཁོང་ལ་ ལ་ལོ། 12 དེ་ མས་ ི་

ལམ་ནང་ནས་ ལ་པོ་ཧེ༷་རོ་དེའི་ ང་ ་མ་ལོག་པའི་ཉེན་བ ་ ང་བ་བཞིན་ ་ལམ་གཞན་ཞིག་བ ད་ནས་རང་ ལ་ ་

ལོག

ཨ་ེཇེབ་ ལ་ ་ ོས་ ོལ་ ་ཕེབས་པ།

13 ཁོ་ མས་སོང་བའི་ ེས་ ་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཡོ༷་སེབ་ ི་ ི་ལམ་ནང་ལ་མངོན་པར་ ར་ནས་ཁོང་ལ་“ ལ་

པོ་ཧེ༷་རོ་ ེས་ ་ ་དེ་གསོད་པའི་ ིར་འཚལ་ བས་འ ག་པས། ལོངས་ལ་ ་ ་དེ་དང་ཁོང་གི་མ་འ ིད་དེ་ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་

ལ་འ ོས་ཏེ། ངས་ ོད་ལ་བཀའ་མ་བཏང་བའི་བར་ ་ ལ་དེར་ ོད་ཅིག་”ཅེས་ག ངས། 14 དེའི་ ིར་ཡོ༷་སེབ་ལངས་

ནས་མཚན་ལ་ ་ ་དང་ཁོང་གི་ མ་འ ིད་དེ་ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་ ་སོང༌། 15 གཙ་བོས་ ང་ ོན་པ་བ ད་ནས་ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་

ནས་ངའི་ ས་བོས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པ་དེ་ བ་པའི་ ིར། ལ་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེ་མ་ཤི་བའི་བར་ ་ཁོང་ མས་ ལ་དེར་

གནས། 3

2ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མི་ ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 5 ཨང་ 2 ལ་འཁོད་ཡོད།
3ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཧོ་ཤེ་ཨ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 11 ཨང་ ངས་ 1 ལ་གཟིགས།



20 མད་ ཱ། 2:16 – 23

ིས་པ་ མས་བསད་པ།

16 དེ་ནས་ ར་ ིས་མཁས་ཅན་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་མགོ་ ོར་བཏང་བ་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་ཤེས་ནས་ཤིན་ ་ ོས། ར་

ིས་པས་ཁོ་ལ་ ས་པའི་ཚས་ ངས་ལ་བ ེན་ནས་དམག་མི་བཏང་ཞིང༌། བེ༷ད་ལེ་ཧེམ་དང་མཐའ་ ོར་ ི་ས་ཆར་ཡོད་

པའི་ལོ་གཉིས་དང་དེ་ལས་ ང་བའི་ ་ཐམས་ཅད་བསད། 17 དེ་ནས་ ང་ ོན་པ་ཡེ༷་རེམ་ ཱ་ཡིས་

18 ར༷་ ཱའི་ ོང་ ་མི་ མས་ལ།།

་ཞིག་ཐོས་པ་གང་དེ་ནི།།

་ ག་ཆེད་ ་ ཱ༷་ཧེལ་ ིས།།

ེ་ གས་འདོན་པའི་ ་ཡིན་ནོ།།

གཞན་ ི་སེམས་གསོ་དགོས་འདོད་མེད།།

ཁོང་གི་ ་ ་འདས་པས་སོ།།

ཞེས་ག ངས་པ་དེ་བ བས། 4

ཨ་ེཇེབ་ ལ་ནས་ ིར་ལོག་ཕེབས་པ།

19 ཧེ༷་རོ་ ེ་ཤི་བའི་ ེས་ ་ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་ལ་ཡོ༷་སེབ་ ི་ ི་ལམ་ནང་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་མངོན་པར་ ར་ནས།

20 “ ་ ་དེ་གསོད་འདོད་མཁན་ མས་ཤི་བས། ལོངས་ལ་ཁོང་དང་ཁོང་གི་མ་འ ིད་དེ་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ལ་

སོང་”ཞེས་ག ངས། 21 དེའི་ ིར་ཡོ༷་སེབ་ལངས་ནས་ ་ ་དང་ཁོང་གི་ མ་འ ིད་དེ་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ ་སོང༌།

22 འོན་ ང་ ལ་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེའི་ ལ་ ་ཁོའི་ ་ཨ༷ར་ཀེ་ ཱ་ཡིས་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ་དབང་ ར་ ེད་པར་ཐོས་པས། ཡོ༷་སེབ་

དེར་འ ོ་བར་འཇིགས་ཤིང༌། ཡང་བ ར་ ི་ལམ་ ་ཉེན་བ ་ ང་ནས་ག༷་ལིལ་ ལ་ ་སོང༌། 5 23 ོང་ ེར་ན༷་ཙ་རེལ་

ཞེས་ ་བ་ཞིག་ ་ ེབས་ཏེ་དེར་བ གས། དེ་ནི་ ང་ ོན་པ་ མས་བ ད་ནས་ཁོང་ལ་ན༷་ཙ་རེལ་པ་ཞིག་ ་བར་འ ར་

ཞེས་ག ངས་པ་དེ་ བ་པའི་ ིར་རོ།།

4 ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 31 ཨང་ 15 ལ་གཟིགས།
5ཡ་ ་ ་ ལ་དང་ག་ལིལ་ ལ་གཉིས་ནི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ི་ཁོངས་ ་གཏོགས། ས་བ ་ལ་གཟིགས།



21 མད་ ཱ། 3:1 – 12

ལེ ་ག མ་པ།

ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ཆོས་བ ན་པ།

1 དེའི་ ས་ ་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ི་དབེན་ ོང་ལ་ཕེབས་ཏེ་ 2 “དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་

ིད་ཉེ་བར་འོངས་པས་ ོད་པ་ངན་པ་ མས་ ངས་ནས་སེམས་ ར་ཞིག་”ཅེས་བ གས། 3 ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ཱ་ཡིས་

དབེན་ ོང་ ལ་ནང་ གས་པའི་འབོད་ ་ཡིས།།

གཙ་བོའི་ཆེད་ ་ཕེབས་ལམ་ ་ ིགས་ ོས།།

ལམ་ ་དེ་ནི་བདེ་བར་བཟོས་ཤིག་ཨང༌།།

ཞེས་ག ངས་པ་འདི་ནི་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ོར་ཡིན། 6 4 ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ ་མོང་གི་ ་ཡི་གོས་ ོན་པ་དང་

ེད་པ་ལ་ཀོ་བའི་ ེ་རགས་བཅིངས་ཤིང༌། ཟས་ལ་འ ་ཆ་ག་པ་དང་ཤིང་ ེང་གི་ ང་ ི་བཟས། 5 ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ོང་

ེར་དང༌། ཡ༷་ ་ ་ ལ། ཡོ༷ར་དན་གཙང་པོའི་མཐའ་ ོར་ ི་ ལ་ལ་བ གས་མཁན་ཤིན་ ་མང་པོ་ཁོང་ ི་ ང་

་འ ོ་བཞིན་ཡོད་པས། 6 ཁོ་ཚས་རང་གི་ ིག་ཉེས་ཁས་ ངས་ཏེ་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་ཡོ༷ར་དན་གཙང་པོར་ ས་གསོལ་

གནང༌། 7 ཱ ༷་ ་ཤི་དང་ ཱ༷་ ་སེ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ོགས་རིས་ལ་གཏོགས་པའི་མི་མང་པོ་ ས་གསོལ་ལེན་པའི་ ིར་ཁོང་གི་

ང་ ་འོང་བར་མཐོང་ནས་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ ག་ ལ་ ི་རིགས་ ོད་ཚ། ིག་པའི་ཉེས་ཆད་ཡིན་ཏེ་མ་འོངས་པའི་

གས་ ོ་ལས་འ ོས་པ་ ོད་ཚར་ ས་བ ན། 8 ོད་པ་ངན་པ་ མས་ ངས་ནས་སེམས་ ར་བའི་འ ས་ ་ལེགས་པ་

ེད་ཅིག 9 ཡང་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ང་ཚའི་མེས་པོ་ཡིན་ཞེས་མ་སོམས། ངས་ ོད་ཚར་ཟེར་ ར། དཀོན་མཆོག་གིས་ ོ་འདི་

ཚ་ལས་ ང་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་ ་ ད་འ ང་བར་མཛད་ བ་པའི་ ིར་རོ། 10 ད་ ་ ་རེ་ཞིག་ཤིང་ ོང་གི་ ་ལ་བཞག་

ཡོད་པས་འ ས་ ་བཟང་པོ་མི་ ེས་པའི་ཤིང་ ོང་རེ་རེ་བཞིན་བཅད་ནས་མེ་ལ་ག ག་པར་འ ར། 11 ོད་ ིས་ ོད་

པ་ངན་པ་ མས་ ངས་ནས་སེམས་ ར་བའི་ ིར་ངས་ནི་ ་ཡིས་ ས་གསོལ་ ེད། འོན་ ང་ངའི་ ེས་ལ་ང་ལས་དབང་

ཆེ་བ་ཞིག་ཕེབས་ཡོང་བར་ངེས་ཏེ། ངས་ཁོང་གི་ཞབས་ མ་ཡང་འ ེར་བར་མི་འོས། ཁོང་གིས་ ོད་ཚར་དཀོན་མཆོག་

གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་མེ་ཡི་ཐོག་ནས་ ས་གསོལ་གནང་བར་འ ར། 12 ཁོང་གི་ག ལ་ཁ་ལེགས་པོར་གཙང་མ་

བཟོ་བའི་ཆེད་དང༌། མཛད་ཁང་ལ་ ོ་ ད་པའི་ ིར་ ར་མོ་ ག་ལ་ཡོད། འོན་ ང་ ་ མས་ཁོང་གིས་གསོད་མི་ ིད་

པའི་མེ་ཡིས་ ེག་པར་ ་”ཞེས་ག ངས།

6ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 40 ཨང་ 3 ལ་འཁོད་ཡོད།



22 མད་ ཱ། 3:13 – 4:6

ཡེ་ ས་ ས་གསོལ་བཞེས་པ།

13 ད་ེནས་ཡ༷་ེ ་ ས་གསོལ་འཐོབ་བའ་ི ིར་ག་༷ལིལ་ ལ་ནས་ཡོ༷ར་དན་གཙང་པོའ་ིའ མ་ལ་ཡ༷་ོཧ་ནན་ ་ི ང་ ་

ཕེབས། 14 ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ཁོང་འགོག་པར་འདོད་དེ་“ང་ལ་ ེད་ ིས་ ས་གསོལ་གནང་བའི་དགོས་པ་ཡོད་ ི། ེད་

ངའི་ ར་ཕེབས་སམ་”ཞེས་ག ངས་པས། 15 ཡེ༷་ ས་ཁོང་ལ་“འདི་ ར་ངེད་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཐམས་

ཅད་ བ་དགོས་པས་ད་ ་འདི་ ར་ ེད་ ་ ག་”ཅེས་ག ངས་པ་ན། ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་དེ་ ར་ ས། 16 ཡེ༷་ ས་ ས་

གསོལ་བཞེས་ཏེ་ ་ནས་ཡར་བཞེངས་མ་ཐག ནམ་མཁའ་ ེ་ ེ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ག་རོན་ ར་རང་

གི་ ེང་ལ་བབས་པ་གཟིགས། 17 ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་“འདི་ནི་ངའི་གཅེས་པའི་ ས་ཡིན་ཞིང་ང་རང་

ཁོང་ལ་ཤིན་ ་དགའོ་”ཞེས་པའི་ག ང་ ད་ཅིག་ ང་ངོ༌།།

ལེ ་བཞི་པ།

ཡེ་ ་ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་པ།

1 དེ་ནས་བ ད་ ཱ༷་ཏན་ ིས་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་པའི་ ིར་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཡེ༷་ ་དབེན་ ོང་ལ་

ིད། 2 ཉིན་མཚན་བཞི་བ འི་རིང་ཁོང་གིས་ཞལ་ཟས་ཅི་ཡང་མ་བཞེས་པས་བ ེས་པར་ ར། 3 ཉམས་ཚད་ལེན་

མཁན་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་“ ེད་རང་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་ན་ ོ་འདི་བག་ལེབ་ ་འ ར་བའི་བཀའ་

གཏོང་ཞིག་”ཅེས་ ས་པ་ན། 4 ལན་ ་ཁོང་གིས་“ག ང་རབ་ལ་མི་ནི་བག་ལེབ་ཁོ་ནས་མ་ཡིན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་

ཞལ་ནས་འ ང་བའི་བཀའ་རེ་རེར་བ ེན་ནས་འཚ་བར་འ ར་ཞེས་ ིས་འ ག་”ཅེས་ག ངས། 7 5 དེ་ནས་བ ད་ ིས་

གནས་མཆོག་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ིད་དེ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ ེ་མོར་ལང་ ་བ ག་ནས་ཁོང་ལ་ 6 “གལ་ཏེ་ ེད་རང་

དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་ན་མར་མཆོངས་ཤིག གང་ལགས་ཟེར་ན། ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལས་

ཁོང་གིས་ ེད་ ིར་ཕོ་ཉ་ མས་ལ་ནི།།

ེད་ཉིད་ ོབ་པའི་བཀའ་ཡང་གནང་བར་འ ར།།

ོ་ལ་ ེད་ ི་ཞབས་ནི་མི་ཕོག་ ིར།།

དེ་ཚའི་ལག་པས་ ེད་ནི་འདེགས་པར་འ ར།།”

7ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 8 ཨང་ ངས་ 3 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།



23 མད་ ཱ། 4:7 – 17

ཅེས་ ིས་འ ག 8 7 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“གཙ་བོ་ ེད་ ི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཉམས་ཚད་མ་ ོས་ཤིག་ཅེས་ ིས་འ ག་”ཅེས་

ག ངས། 9 8 དེ་ནས་བ ད་ ིས་ཁོང་ར་ིཤིན་ ་མཐ་ོཔ་ོཞིག་ལ་ཡར་ ིད་ནས་འཇིག་ ེན་ ་ི ལ་ཁམས་ཚང་མ་དང་དེའ་ི

དཔལ་བ ན་ནས་ཁོང་ལ་ 9 “ང་ལ་ ག་འཚལ་ན་འདི་ཚ་ཐམས་ཅད་ ེད་ལ་འ ལ་བར་ འོ་”ཞེས་ཟེར། 10 ཡེ༷་ ས་

ཁ་ོལ་“ ཱ་༷ཏན། ཕར་ གས་ཤིག ག ང་རབ་ནང་ ེད་ ིས་རང་ག་ིགཙ་བ་ོདཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བ་དང་ཁོང་

ཁོ་ནར་ཞབས་ ི་ ེད་དགོས་ཞེས་ ིས་འ ག་”ཅེས་ག ངས། 10 11 དེ་ནས་བ ད་དེ་ཁོང་དང་ ལ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་

ཕོ་ཉ་ མས་ཡོང་ཞིང་ཁོང་ལ་ཞབས་ ི་ ས།

ཡེ་ ས་ཆོས་བ ན་འགོ་ གས་པ།

12 ཡེ༷་ ས་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་འཛན་བ ང་ ས་པའི་གཏམ་གསན་ནས་ག༷་ལིལ་ ལ་ ་ཕེབས་པ་དང༌།

13 ན་༷ཙ་རེལ་ ོང་ ་ེདང་ ལ་ནས་ཟ་༷ ་ ན་དང་ན༷བ་ཐ་ལིའ་ི ལ་ ་ིམཚ་འ མ་ ་ཡོད་པའ་ིཀ་༷ཕར་ན་ མ་ ོང་ ེར་ ་

གཞིས་ཆགས། 14 དེ་ ར་ ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ཱ་ཡིས་

15 ཟ༷་ ་ ན་དང་ན༷བ་ཐ་ལི་ ལ་གཉིས།།

མཚ་འ མ་དང་ནི་ཡོ༷ར་དན་ཕ་རོལ་ན།།

ི་པ་གནས་པའི་ག༷་ལིལ་ ལ་དེ་ལ།།

16 ན་པའི་ ོད་ ་གོམ་བ ོད་ ེད་བཞིན་པའི།།

མི་ མས་ ིས་ནི་འོད་ཆེན་ཞིག་མཐོང་ཞིང༌།།

ག་ མ་ ན་པའི་ ོད་ ་གནས་པ་ཡི།།

མི་ མས་ལ་ནི་འོད་ཟེར་འ ོས་པར་ ར།།

ཞེས་ག ངས་པ་ བ་པའི་ ིར་རོ། 11 17 དེ་ནས་བ ང་ཡེ༷་ ས་ཆོས་བ ན་འགོ་ གས་གནང་ ེ་“དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་

ིད་ཐོན་ལ་ཉེ་བར་ ེབས་པས། ེད་ཚས་ ོད་པ་ངན་པ་ མས་ ངས་ནས་སེམས་ ར་དགོས་”ཞེས་ག ངས།

8ཚག་བཅད་འདི་ མས་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 91 ཨང་ ངས་ 11-12 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
9ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 6 ཨང་ ངས་ 16 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
10ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 6 ཨང་ ངས་ 13 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
11ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 9 ཨང་ 1-2 ལ་འཁོད་ཡོད།
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ཉེ་གནས་ཐོག་མ།

18 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་མཚ་འ མ་བ ད་ནས་ཕེབས་ ས། སི༷་མོན་ཞེས་ཟེར་བའི་པེ༷་ ོ་དང་ཁོང་གི་

ག ང་པོ་ཨ༷ན་ ི་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ཉ་པ་གཉིས་ ིས་མཚ་ནང་ ་ ་ ་འཕེན་བཞིན་པ་གཟིགས་ཤིང༌། 19 ཁོང་གིས་ཁོ་ཚ་

ལ་“ངའི་ ེས་ ་ཤོག ེད་ ིས་ད་ ་ཉ་འཚལ་བ་ ར་ ེས་མ་ངས་ ེད་ཚ་མི་ མས་འཚལ་ ་འ ག་”ཅེས་ག ངས་

མ་ཐག 20 ཁོ་གཉིས་ ིས་རང་གི་ ་ ་ ངས་ནས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས། 21 ཡེ༷་ ་ཕར་ཙམ་ཕེབས་ བས། ཡ༷་

ཀོབ་དང་ཡོ༷་ཧ་ནན་ཞེས་ཟེར་བའི་ ན་གཞན་གཉིས་ཁོ་ཚའི་ཕ་ཟེ༷་བད་ ཱ་དང་མཉམ་ ་ འི་ནང་ལ་ ་ ་བཟོ་བཅོས་

ག་བཞིན་པ་གཟིགས་ནས། དེ་གཉིས་བོས་པ་དང༌། 22 དེ་མ་ཐག་ ་ཁོ་གཉིས་ ་དང་ཕ་བཞག་ནས་ཁོང་གི་ ེས་ ་

འ ངས།

ཡེ་ ས་ནད་རིགས་མི་འ ་བ་སེལ་བར་མཛད་པ།

23 ག༷་ལིལ་ ལ་ཡོངས་བ ད་ནས་ཕེབས་ཏེ་ཡེ༷་ ས་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ ་ཆོས་ག ངས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གི་

ལ་ ིད་ ་ིའ ིན་བཟང་བ གས་པ་དང༌། མི་ མས་ ་ིནད་རིགས་ ན་སེལ་བར་མཛད། 24 ཁོང་ག་ི ན་ གས་ས༷་ིར་ི

་ཱ ལ་ ན་ ་ བ། མ་ི མས་ ིས་ནད་དང་ན་ ག་ ་ཚགས་ ིས་བཏབ་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། གདོན་འ ེས་བ ང་བའ་ི

མི་དང༌། གཟའ་ཕོག་པ། གོམ་པ་ ་ོམི་ བ་པ་ལ་སོགས་པའ་ིམ་ི མས་ཁོང་གི་མ ན་ ་ ིད་པ་དང་ཁོང་གིས་ད་ེཚ་སེལ་

བར་མཛད། 25 ག༷་ལིལ་ ལ་དང༌། དེ༷་ཁ་པོ་ལེ་ཞེས་ ་བའི་ ལ། ལ་ས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་དང༌། ཡ༷་ ་ ་ ལ། ཡོ༷ར་

དན་གཙང་པོའི་ཕ་རོལ་ནས་འོངས་པའི་མི་ཚགས་མང་པོ་ཞིག་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་སོ།། 12

ལེ ་ ་པ།

བདེ་བ་ཉིད་བ ན་པ།

1 མ་ིཚགས་གཟིགས་ནས་ཡ༷་ེ ་ར་ིཞིག་ག་ི ེང་ལ་ཡར་ཕེབས་ཏེ། དེར་བ གས་པ་དང་ཁོང་ག་ིཉ་ེགནས་ མས་ ་

མ ན་ ་ཡོང༌། 2 ཡང་ཁོང་གིས་ཁོ་ མས་ལ་ཆོས་བ ན་ཏེ་ག ངས་པ་

3 “སེམས་ ད་ད ལ་ མས་བདེ་བ་དང་ ན་ཏེ།།

དཀོན་མཆོག་ ལ་ ིད་ཁོང་ཚའི་ཡིན་པས་སོ།།

4 ་ངན་ཅན་ མས་བདེ་བ་དང་ ན་ཏེ།།

ཁོ་ཚར་སེམས་གསོ་འཐོབ་ངེས་ཡིན་པས་སོ།།

12དེ་ཁ་པོའོ་ལེ་ཟེར་བའི་དོན་ནི་ ོང་ ེར་བ ་ཡིན།
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5 ེམས་ ང་བ་ མས་བདེ་བ་དང་ ན་ཏེ།།

ཁོ་ཚ་ས་གཞིའི་བདག་པོར་འ ར་ངེས་ཡིན།།

6 བ ེས་ ོམ་ཅན་ ི་ ང་བདེན་མི་དེ་ མས།།

བདེ་བ་ཡིན་ཏེ་ ོ་ཡིད་ཚམ་པས་སོ།།

7 ིང་ ེ་ཅན་ ི་མི་ མས་བདེ་བ་ ེ།།

ཁོ་ཚར་ ིང་ ེ་ངེས་པར་འཐོབ་པས་སོ།།

8 ད་མེད་སེམས་བཟང་ཅན་དག་བདེ་བ་ ེ།།

ཁོ་ཚས་དཀོན་མཆོག་མཇལ་བར་འ ར་བས་སོ།།

9 འ མ་ ིག་མཁན་ མས་བདེ་བ་དང་ ན་ཏེ།།

ཁོ་ཚར་དཀོན་མཆོག་ ས་ཞེས་འབོད་པར་འ ར།།

10 ང་བདེན་ཉིད་ ིར་འཚ་བ་ཕོག་པ་ མས།།

དཀོན་མཆོག་ ལ་ ིད་ཁོ་ཚའི་ཡིན་པས་བདེའོ།།

11 ངའ་ིདོན་ ་མ་ི མས་ ིས་ ེད་ཚར་དམའ་བེབས་གཏོང་ཞིང༌། གནོད་ ེལ་བ་དང༌། ན་ཤོད་ད་ེཚག་ངན་ ་ཚགས་

་བའ་ི བས་ ་ ེད་ མས་བད་ེབ་ཡིན། 12 དཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ ་ ེད་ལ་ ་དགའ་ཆེན་པ་ོཡོད་པས་དགའ་བ་

ེད་པར་ ར་ཅིག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ེད་ཚའི་ ོན་ལ་ཡོད་པའི་ ང་ ོན་པ་ལའང་དེ་ ར་གནོད་བ ལ་བ་ཡིན།”

་དང་འོད་ ི་དཔེ།

13 “ ེད་ མས་འཇིག་ ེན་ ི་ ་ཡིན། འོན་ ང་ འི་ ོ་བ་ཡལ་ན། དེའི་ ོ་བ་ ར་གང་གིས་གསོ་བར་ ེད་

དམ། དེ་ཕན་མེད་ ་ ར་བས་ ི་ལ་ག གས་ནས་མིའི་ ང་པས་ ི་བར་འ ར། 14 ེད་ཚ་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་འོད་ཡིན།

ར་ིལ་ཆགས་པའ་ི ོང་ ེར་བཀབ་མ་ི ིད། 15 མ་ི ས་ ང་ ོན་མ་ེཞིག་ ར་ནས་ ེའ་ིའོག་ ་མ་ིའཇོག ེགས་ འ་ི ེང་

་བཞག་ནས་ཁང་པའི་ནང་གི་མི་ཐམས་ཅད་ལ་འོད་ ོ། 16 དེ་ ར་ ེད་ཚའི་འོད་ ང་མི་ མས་ ི་མ ན་ ་འོད་ ོ་

བར་འ ག་དགོས། ད་ེནས་ ེད་ཚས་ ེད་པའ་ི ་བ་བཟང་པ་ོཁ་ོཚས་མཐོང་ནས་ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའ་ི ེད་ ་ིཡབ་

ལ་བ ོད་བ གས་ ེད་པར་འ ར།”
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ང་ ོན་པ་ མས་དང་ཆོས་ ིམས་ ི་ ོར།

17 “ང་ཡོང་བ་ནི་ཆོས་ ིམས་སམ་ ང་ ོན་པའི་བ ན་པ་མེད་པར་ ེད་པར་མ་སོམས་ཤིག ང་མེད་པར་ ེད་

་མིན་ཏེ་ བ་པའི་ཆེད་ ་ཡོང་བ་ཡིན། 18 ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། གནམ་ས་གཉིས་མ་འདའ་བའི་

བར་ ་ཆོས་ ིམས་ ི་ཚག་གམ་ཡིག་འ ་གཅིག་ ང་མེད་པར་མི་འ ར་ ི། ཐམས་ཅད་འ བ་པར་འ ར་ངེས་ཡིན།

19 དེའི་ ིར་མི་ ་འ ་ཞིག་གིས་བཀའ་ ིམས་འདི་ མས་ལས་ ང་ཤོས་ཤིག་དང༌། ཡང་འགལ་ནས་མི་གཞན་ མས་

ལའང་དེ་ ར་ ེད་པར་ ོབ་མཁན་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནང་ ་ ང་ཤོས་ཟེར་བར་འ ར། འོན་ ང་བཀའ་

ིམས་དེ་ཚ་ ང་ཞིང་ ོབ་མཁན་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནང་ ་ཆེན་པོ་ཟེར་བར་འ ར། 20 ངས་ ེད་ཚ་ལ་ཟེར་

ར། གལ་ཏེ་ ེད་ཚས་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང༌། ཱ༷་ ་ཤི་པ་ མས་ལས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས་ལེགས་

པར་མ་མཉན་ན། ེད་ཚ་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ་འ ལ་བར་མི་ ིད། 21 གནའ་བོའི་ ས་ ི་མི་ མས་ལ་མིའི་

ོག་མ་གཅོད་ཅིག་ཅེས་དང༌། མིའི་ ོག་གཅོད་མཁན་ལ་ ིམས་གཅོད་འཕོག་ཉེན་ཡོད་ཅེས་ག ངས་པ་ ེད་ མས་ ིས་

ཐོས་ཡོད། 13 22 འོན་ ང་ངས་ ེད་ཚ་ལ་ཟེར་ ར། མི་ ས་ ང་རང་གི་ ན་ ་ལ་ ོ་མཁན་དེ་ མས་ལ་ཡང་ ིམས་

གཅོད་འཕོག་ཉེན་ཡོད་ཅིང༌། རང་གི་ ན་ ་ལ་ཁ་ངན་ཤོད་མཁན་ལ་ ལ་ཚགས་ ི་མ ན་ ་ ིམས་གཅོད་འཕོག་ཉེན་

ཡོད། གཞན་ལ་ ན་པོ་ ོད་ཅེས་ཟེར་མཁན་ མས་ལ་མེ་དང་ ན་པའི་ད ལ་ཁམས་ལ་འ ོ་ཉེན་ཡོད། 23 དེའི་ ིར་

མཆོད་ ིའི་མ ན་ ་མཆོད་པ་ཞིག་ ལ་བའི་ བས་ ་དེར་ ེད་ ི་ ན་ ་ ེད་དང་མ་མ ན་པ་ཞིག་ཡོད་པར་ ན་ན།

24 ེད་ ི་མཆོད་པ་དེ་མཆོད་ ིའི་མ ན་ ་བཞག་ནས་སོང་ལ། ོན་ ་ ེད་ ི་ ན་ ་དང་ མ་པར་འ ར་ཅིག དེ་

ནས་ཤོག་ལ་ ེད་ ི་མཆོད་པ་ ལ། 25 ེད་དང་ ེད་ ི་ཁ་གཏད་གཉིས་ ིམས་རར་འ ོ་ ས་ལམ་བར་ ་ཁོ་དང་

མ ོགས་པོར་མ ན་འ ིག་ ོས་ཤིག དེ་མིན་ན་ཁ་གཏད་དེས་ ོད་ ིམས་དཔོན་ལ་གཏོད་པ་དང༌། ིམས་དཔོན་ ིས་

བཙན་ ང་པར་གཏད་ནས་ ེད་བཙན་ཁང་ ་འ ག་ཉེན་ཡོད། 26 དེ་ ར་ན་ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར།

མཐའ་མའི་ཟངས་ ི་ ོར་མོ་གཅིག་དེ་ཡང་འཇལ་མ་ཚར་བའི་བར་ ་ ོད་དེ་ལས་ཐར་མི་ ིད།”

ལོག་གཡེམ་དང་བཟའ་ཚང་ཁ་ ལ་བའ་ི ོར།

27 “ལོག་གཡེམ་མ་ ོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པ་ ེད་ མས་ ིས་ཐོས་ཡོད། 14 28 འོན་ ང་ངས་ ེད་ཚ་ལ་ཟེར་ ར།

ས་ ང་འདོད་ཆགས་ ་ིསེམས་ ིས་ ད་མེད་ཅིག་ལ་བ ས་ན་ཡང་རང་ག་ིསེམས་ལ་ཁ་ོམ་ོམཉམ་ ་ལོག་གཡེམ་ ས་ཟིན་

ནོ། 29 གལ་ཏེ་ ེད་ ི་མིག་གཡས་པས་ ེད་ ་བར་ ས་ན། མིག་དེ་བཏོན་ནས་ད ག་ཅིག ས་ ིལ་པོ་ད ལ་

13 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 20 ཨང་ 13 ལ་གཟིགས།
14 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 20 ཨང་ 14 ལ་གཟིགས།



27 མད་ ཱ། 5:30 – 42

ཁམས་ ་ག ག་པ་ལས་ ེད་ ི་ ས་ ི་ཡན་ལག་གཅིག་བ ག་པ་དེ་ལེགས། 30 ཡང་གལ་ཏེ་ ེད་ ི་ལག་གཡས་པ་ཡིས་

ེད་ ་བར་ ས་ན། ལག་པ་དེ་བཅད་ནས་ད ག་ཅིག ས་ ིལ་པོ་ད ལ་ཁམས་ ་འ ོ་བ་ལས་ ེད་ ི་ ས་ ི་ཡན་

ལག་གཅིག་བ ག་པ་ད་ེལེགས། 31 རང་ག་ིབཟའ་ ་བཞག་པ་དེས་ཁ་ོམ་ོལ་བཟའ་ཚང་ཁ་ ལ་བའ་ིཡ་ིག་ེ ོད་དགོས་ཞེས་

ག ངས་ཡོད། 15 32 འོན་ ང་ངས་ ེད་ཚ་ལ་ཟེར་ ར། ལོག་གཡེམ་ ་ི ་ཡིས་མ་གཏོགས་པར། རང་ག་ིབཟའ་ ་བཞག་

པ་དེས་ཁོ་མོ་ལ་ལོག་གཡེམ་ ེད་ ་འ ག བཟའ་ཚང་ཁ་ ལ་ ོང་བའི་ ད་མེད་གཅིག་བཟའ་ ར་ལེན་མཁན་དེས་ལོག་

གཡེམ་ ེད།”

མནའ་ ེལ་བའ་ི ོར།

33 “ཡང་གནའ་བོའ་ི ས་ ་ིམ་ི མས་ལ་ ན་ ་ིདམ་བཅའ་མ་འཇོག་ཅིག གཙ་བ་ོདཀོན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་

བ་པར་ ོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པ་ ེད་ མས་ ིས་ཐོས་ཡོད། 34 འོན་ ང་ངས་ ེད་ཚ་ལ་ཟེར་ ར། མནའ་ནམ་ཡང་

མ་ ེལ་ཞིག ཞིང་ཁམས་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བ གས་ ི་ཡིན་པས། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་དཔང་ ་འ གས་ཏེ་

མནའ་མ་ ེལ། 35 ས་གཞི་ནི་ཁོང་གི་ཞབས་ ེགས་ཡིན་པས། ས་གཞི་དཔང་ ་འ གས་ཏེ་མནའ་མ་ ེལ། ཡེ༷་ ་

ཤ་ལེམ་ནི་ ལ་པོ་ཆེན་པོའི་ ོང་ ེར་ཡིན་པས་དེ་དཔང་ ་འ གས་ཏེ་མནའ་མ་ ེལ། 36 ཡང་ ེད་ ིས་རང་གི་མགོའི་

་གཅིག་ ང་དཀར་པོའམ་ནག་པོར་ ེད་མི་ བ་པས་རང་ག་ིམག་ོདཔང་ ་འ གས་ཏ་ེམནའ་མ་ ེལ་བར། 37 ཡིན་ན་

ཡིན་དང་མིན་ན་མིན་ ི་གཏམ་ ང་པོ་ཤོད་ཅིག དེ་ལས་ ག་པ་ཇི་ཡོད་ངན་པ་ལས་འ ང༌།”

ད ་ཤ་ལེན་པའི་ ོར།

38 “མིག་གི་ལན་ལ་མིག་དང་སོ་ཡི་ལན་ལ་སོ་ཞེས་ག ངས་པ་ ེད་ མས་ ིས་ཐོས་ཡོད། 16 39 འོན་ ང་ངས་

ེད་ཚ་ལ་ཟེར་ ར། མི་ངན་པ་ལ་མ་ ོལ་ཞིག ས་ ང་ ེད་ལ་འ མ་པ་གཡས་པ་ལ་འ མ་ ག་ ས་ན། དེ་ལ་

འ མ་པ་གཞན་ཡང་ ོན། 40 ་ཞིག་གིས་ ེད་ ིམས་རར་འ ིད་ནས་ནང་གོས་འ ེར་འདོད་ན། ཁོ་ལ་ ི་གོས་ ང་

འ ེར་ ་ ག་ཅིག 41 ཡང་ ་ཞིག་གིས་ ེད་ལ་ ི་ལེ་གཅིག་དབང་གིས་འ ོ་ ་བ ག་ན། ཁོ་དང་ ི་ལེ་གཉིས་སོང༌།

42 ེད་ལ་གང་ཞིག་ ས་མཁན་ལ་ ིན། གཡར་འདོད་མཁན་ལ་ བ་ ོན་མ་ ེད་ཅིག”

15 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 24 ཨང་ ངས་ 1 ལ་གཟིགས།
16 ང་ ོན་པ་མ་ོཤ་ེཡིས་ ིས་པའ་ིམད་ོགཉིས་པ་ ་ེཐེགས་པ་ལེ ་ 21 ཨང་ 24 དང༌། མད་ོག མ་པ་ ་ེལ་ེཝ་ི ལ་ ིམས་ལེ ་ 24 ཨང་ ངས་ 20 དང༌། མད་ོ ་པ་ ་ེ

བཀའ་ ང་ལེ ་ 19 ཨང་ ངས་ 21 ལ་གཟིགས།



28 མད་ ཱ། 5:43 – 6:6

ད ་བ་ོལ་བ ེ་བའ་ི ོར།

43 “ ིམ་མཚས་ལ་བ ེ་བ་དང་ད ་བོ་ལ་ ང་ཞིག་ཅེས་ག ངས་པ་ ེད་ མས་ ིས་ཐོས་ཡོད། 17 44 འོན་ ང་

ངས་ ེད་ཚ་ལ་ཟེར་ ར། ེད་ ི་ད ་བོ་ མས་ལ་ མས་པ་ ིས་ཤིག ེད་ལ་གནོད་འཚ་ ེད་མཁན་ མས་ ི་དོན་ ་

གསོལ་ ོན་འདེབས་ཤིག 45 དེ་ ར་ ས་ན་ ེད་ཚ་ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའི་ ེད་ ི་ཡབ་ ི་ ས་ ་འ ར། གང་

ཡིན་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་མི་ངན་པ་དང་བཟང་པོ་གཉིས་ཀར་རང་གི་ཉི་མ་ཤར་ ་འ ག་ཅིང༌། རང་གཤིས་ ང་པོ་དང་

ང་པོ་མིན་པ་གཉིས་ཀར་ཆར་པ་འབེབས་པར་མཛད་པས་སོ། 46 ཡང་ ེད་ལ་ མས་པ་ ེད་མཁན་ལ་གཅེས་ན་ ེད་

ལ་ ་དགའ་གང་འཐོབ་ཡོང༌། ལ་ ད་མཁན་ ིས་ ང་དེ་ ར་མི་ ེད་དམ། 47 ེད་ ི་ ན་ ་ཁོ་ནར་འཚམས་འ ི་

ས་ན། མི་གཞན་ལས་ ག་པར་གང་ ེད། ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ིས་ ང་དེ་ ར་མི་ ེད་དམ། 48 དེའི་ ིར་

ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་ཏེ་ ེད་ ི་ཡབ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཡིན་པ་ ར། ེད་ ང་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཡིན་པར་དགོས་སོ།།”

ལེ ་ ག་པ།

ིན་པ་གཏོང་བའི་ ོར།

1 “ ེད་ཚས་མི་གཞན་ ིས་མཐོང་བའི་ ིར་ཁོ་ཚའི་མ ན་ ་ལས་བཟང་པོ་ ེད་པར་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག དེ་

ར་ ས་ན་ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའི་ ེད་ ི་ཡབ་ ིས་ ེད་ལ་ ་དགའ་མི་གནང༌། 2 དེའི་ ིར་ ེད་ཚས་ད ལ་པོ་

མས་ལ་ ིན་པ་གཏོང་བའི་ བས་ ་ ང་ཆེན་གཏོང་ ་མ་འ ག་ཅིག ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ མས་ ིས་མི་

མས་ ི་བ ོད་པ་འཐོབ་པའི་ཆེད་ ་ག ང་ལམ་དང་འ ་ཁང་ལ་དེ་ ར་ ེད། ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར་ཁོ་

ཚར་ ་དགའ་ཐོབ་ཚར་རོ། 3 འོན་ ང་ ེད་ ིས་ད ལ་པོ་ མས་ལ་ ིན་པ་གཏོང་བའི་ བས་ ་ ེད་ ི་ལག་པ་གཡས་

པས་གང་ ེད་པ་དེ་ལག་པ་གཡོན་པས་ ང་ཤེས་པར་མ་འ ག་ཅིག 4 དེ་ ར་ ས་ན་ ེད་ ིས་ ིན་པ་ནི་གསང་བའི་

ཐོག་ནས་ཡིན་པ་དང༌། ེད་ ི་ཡབ་གསང་བ་གཟིགས་མཁན་ ིས་ ེད་ལ་ ་དགའ་གནང་ངེས་ཡིན།”

ོན་ལམ་ ི་ ོར།

5 “ཡང་ ེད་ཚས་ ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ བས་ ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ མས་ ི་དཔེ་ ར་མ་ ེད་ཅིག

མི་ མས་ ིས་མཐོང་བའི་ཆེད་ ་ཁོ་ཚས་འ ་ཁང་དང་མདོ་ཁར་ ོན་ལམ་འདེབས་པར་དགའ། ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་

པར་ཟེར་ ར་ཁོ་ཚར་རང་གི་ ་དགའ་ཐོབ་ཚར་རོ། 6 དེ་ལས་ ོག་ ེ་ ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ བས་ ་ཁང་པའི་ ག་

ནང་ ་སོང་ལ་ ོ་བ བ་ནས་གསང་བར་བ གས་པའི་ ེད་ ི་ཡབ་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས། དེ་ནས་ ེད་ ི་ཡབ་གསང་བ་

17 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ག མ་པ་ ེ་ལེ་ཝི་ ལ་ ིམས་ལེ ་ 19 ཨང་ ངས་ 18 ལ་གཟིགས།
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གཟིགས་མཁན་ ིས་ ེད་ལ་ ་དགའ་གནང་ངེས་ཡིན། 7 ཡང་ ོན་ལམ་འདེབས་པའ་ི བས་ ་ཡ་༷ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་

ིས་ ེད་པ་ ར་དོན་མེད་པའ་ིགཏམ་མ་ཤོད་ཅིག ཁ་ོཚས་ཚག་མང་བས་ ོན་ལམ་གསན་པར་འ ར་ མ། 8 དེའ་ི ིར་

ཁོ་ཚར་མིག་དཔེ་མ་ ེད་ཅིག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ེད་ཚས་མ་ ས་པའི་ ོན་ལ་ ེད་ ི་ཡབ་ ིས་ ེད་ལ་གང་དགོས་པ་

མ ེན་པས་སོ། 9 དེ་བས་ན་ ེད་ ིས་འདི་ ར་ ོན་ལམ་ ས་ཤིག

ནམ་མཁར་བ གས་པའི་ངེད་ ི་ཡབ།།

ེད་མཚན་དམ་པར་ ང་བར་ཤོག།

10 ེད་ ི་ ལ་ ིད་འོང་བར་ཤོག།

ེད་ ི་དགོངས་པ་ནམ་མཁའ་ལ།།

བ་ ར་ས་ལའང་ བ་པར་ཤོག།

11 ངེད་ ི་ཉིན་ཞག་རེའི་ཁ་ཟས།།

དེ་རིང་ཡང་ནི་གནང་བར་མཛད།།

12 ངེད་ཚས་གཞན་ ི་ཉེས་པ་དག།

་ཡངས་གཏོང་བ་ཇི་བཞིན་ །།

ངེད་ ི་ ིག་ ན་སེལ་བར་མཛད།།

13 ཉམས་ཚད་ནང་ ་མ་འ ིད་པར།།

ངན་པ་ལས་ངེད་ཐར་བར་མཛད།། 18

14 གལ་ཏ་ེ ེད་ཚས་མ་ིགཞན་ལ་ ་ཡངས་བཏང་ན། ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའ་ི ེད་ ་ིཡབ་ ིས་ ང་ ེད་ ་ི ིག་ཉེས་

སེལ་བར་འ ར་ངེས་ཡིན། 15 འོན་ ང་གཞན་ལ་ ་ཡངས་མ་བཏང་ན། ེད་ ི་ཡབ་ ིས་ ང་ ེད་ ི་ ིག་ཉེས་སེལ་

བར་མི་འ ར།”

ང་གནས་ ི་ ོར།

16 “ ེད་ཚས་ ང་གནས་ ང་བའི་ཚ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ མས་ ིས་ ེད་པ་ ར་ མ་འ ར་མ་ ོན་

ཅིག མི་གཞན་ལ་ ང་གནས་ ང་བཞིན་པར་ ོན་པའི་ ིར་ཁོ་ཚས་རང་གི་ངོ་གདོང་ནག་པོ་བཟོ། ངས་ ེད་ཚ་ལ་

བདེན་པར་ཟེར་ ར་ཁོ་ཚར་རང་གི་ ་དགའ་ཐོབ་ཚར་རོ། 17 འོན་ ང་ ང་གནས་ ང་བའི་ཚ་རང་གི་མགོ་ལ་ མ་

18མད་ ་ཱཡིས་ ིས་པའ་ིའ ིན་བཟང་བ ས་ཡིག་ ་མ་ཁ་ཤས་ལ་གཤམ་ ་ིཚག་བཅད་ཡོད། 13 ཁ ལ་ ིད་དབང་དང་གཟ་ིབ ིད་ ན།། ན་ནས་ ན་ ་ ེད་ ་ིའོ།།

ཨ་མེན།།
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འ ག་ཅིང་ངོ་གདོང་ ས། 18 དེ་ནས་མི་ མས་ ིས་ ེད་ ང་གནས་ ང་བཞིན་པར་མི་མཐོང་ཡང༌། གསང་བར་

བ གས་པའི་ཡབ་ ིས་གཟིགས་ཤིང༌། གསང་བ་གཟིགས་མཁན་ཡབ་ ིས་ ེད་ལ་ ་དགའ་གནང་ངེས་ཡིན།”

བ ག་མེད་པའ་ི ་ནོར།

19 “ ག་པ་དང་བཙའ་ཡིས་ཟ་ཞིང༌། ཁང་པར་འ ལ་ནས་ ན་མས་ ་ས་འཇིག་ ེན་འདི་ལ་ནོར་མ་གསོག་

པར། 20 ག་པ་དང་བཙའ་ཡིས་མི་ཟ་ཞིང༌། ཁང་པར་འ ལ་ནས་ ན་མས་མི་ ་ས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་

ནོར་གསོག 21 གང་ལགས་ཟེར་ན། གང་ ེད་ ་ི ་ནོར་ཡོད་ས་དེར་ ེད་ ་ིསེམས་ ང་ཡོད། 22 མིག་ན་ི ས་ ་ི ོན་

མེ་ ར་ཡིན། མིག་བཟང་པོ་ཡོད་ན་ ས་ ིལ་པོ་འོད་ ིས་གང༌། 23 འོན་ ང་མིག་བཟང་པོ་མེད་ན་ ས་ ིལ་པོ་ ན་

ནག་གིས་གང༌། གལ་ཏེ་ ེད་ ི་སེམས་ནང་ལ་འོད་དེ་ ན་པ་ཡིན་ན་ ན་པ་དེ་ཅི་ ར་ཆེ། 24 ་ཞིག་གིས་བདག་པོ་

གཉིས་ལ་གཡོག་ ེད་མི་ ིད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཁོས་གཅིག་ལ་ ང་ཞིང་གཅིག་ལ་གཅེས་པའམ། གཅིག་ལ་མོས་ཤིང་

གཅིག་ལ་ ད་པར་ ེད། ེད་ཚས་དཀོན་མཆོག་དང་ ་ནོར་གཉིས་ཀའི་གཡོག་ ེད་མི་ ིད།”

སེམས་ ལ་ ེད་མི་དགོས་པའི་ ོར།

25 “དེའི་ ིར་ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་ ར། ཚ་ ོག་གི་ ིར་ཟས་གང་ཞིག་ཟ་ ་དང་འ ང་ ། ས་ ི་ ིར་

གོས་གང་ཞིག་ ོན་པ་སེམས་ ལ་མ་ ོས་ཤིག གང་ལགས་ཤ་ེན། ཚ་ ོག་དང་ ས་པ་ོགཉིས་ཟས་དང་ ོན་ཆས་ལས་ ག་

པ་མེད་དམ། 26 ནམ་མཁའི་ ་ ི ་ལ་ ོས་ཤིག དེ་ཚས་ས་བོན་མི་འདེབས་ལ། ལོ་ཏོག་མི་ ༌། མཛད་ཁང་ལ་མི་

གསོག་ ང༌། ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའ་ི ེད་ ་ིཡབ་ ིས་ད་ེཚར་ཟས་གནང༌། ེད་ཚ་ད་ེ མས་ལས་གལ་ཆ་ེབ་མ་ཡིན་

ནམ། 27 ེད་ཚའི་ནང་ནས་ ་ཞིག་གིས་སེམས་ ལ་ ེད་པའི་ངང་ནས་མི་ཚ་འདི་ ་ཚད་གཅིག་ཙམ་ ི་རིང་ ་གཏོང་

བ་བམ། 28 ཡང་ ོན་ཆས་ ི་ ིར་ཅི་ལ་སེམས་ ལ་ ེད། ་ཐང་ ེང་གི་ ག་གཟིག་མེ་ཏོག་ཇི་ ར་ ེ་བར་ ོས་ཤིག

དེ་ཚས་ལས་ཀ་མི་ ེད་ལ་བལ་ཡང་མི་འཁལ། 29 ངས་ ེད་ཚ་ལ་ཟེར་ ར། ལ་པོ་སོ༷་ལོ་མོན་གཟི་བ ིད་ཆེན་པོ་དང་

ན་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། ཁོང་གི་ ན་གོས་དེ་ཚའི་ནང་གི་གཅིག་ལའང་འ ན་མི་ བ། 30 གལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གིས་

ཞིང་ ེང་ག་ི ་ད་ེརིང་ ་ེ ་ེསང་ཉིན་ཐབ་ལ་འཕེན་ ་ཡིན་པར་ད་ེ ར་གཡོག་པར་མཛད་ན། ཁོང་གིས་ད་ེབས་ ང་ ོད་

དད་ ང་བ་ མས་ལ་གཡོག་པ་གནང་བར་མི་ འམ། 31 དེའི་ ིར་ང་ཚས་ཅི་ཟ། ཅི་འ ང༌། ཅི་ ོན་ཞེས་ཟེར་ཏེ་

སེམས་ ལ་མ་ ེད་ཅིག 32 ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ིས་དེ་ཚ་ཚང་མ་འཚལ། ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའི་ ེད་ ི་

ཡབ་ ིས་ ོད་ཚ་ལ་དེ་ཐམས་ཅད་དགོས་པ་མ ེན། 33 ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་དང་ཁོང་གི་ ང་བདེན་ལ་



31 མད་ ཱ། 6:34 – 7:14

འབད་བ ོན་ ོས། ད་ེནས་ད་ེཚ་ཐམས་ཅད་ ེད་ཚ་ལ་གནང་བར་འ ར། 34 དེའ་ི ིར་སང་ཉིན་ ་ིདོན་ལ་སེམས་ ལ་

མ་ ེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། སང་ཉིན་ལ་སང་ཉིན་ ི་སེམས་ ལ་ཡོད། ཉིན་རེར་ ོག་ ་རེས་ཆོག་གོ །”

ལེ ་བ ན་པ།

གཞན་ལ་ ོན་འདོགས་མི་ ེད་པའི་ ོར།

1 “ ོན་འདོགས་མ་ ོས་དང༌། ིམས་གཅོད་འ ང་བར་མི་འ ར། 2 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཇི་ ར་ ེད་ ིས་

མི་གཞན་ལ་ ོན་འདོགས་ ས་པ། དེ་ ར་ ེད་ལ་ཡང་ ིམས་གཅོད་འ ང་བར་འ ར། ོད་གང་གིས་འཇལ་བ་དེ་

རང་གིས་ ེད་ལ་ཡང་འཇལ་བར་འ ར། 3 གཞན་ ི་མིག་ལ་ཡོད་པའི་ཤིང་ ལ་མཐོང་ཡང༌། རང་གི་མིག་ལ་ཡོད་

པའི་ག ང་མ་མི་མཐོང་བ་དེ་ཅི་ཡིན། 4 ཡང་ན་ ེད་ ིས་རང་གི་མིག་ལ་ཡོད་པའི་ག ང་མ་མི་མཐོང་བར། མི་གཞན་

ལ་ ེད་ ི་མིག་ལ་ཡོད་པའི་ཤིང་ ལ་འདོན་པར་ ་ཞེས་ཅི་ ར་ཟེར། 5 ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ ོད། ོན་ལ་

རང་གི་མིག་ལ་ཡོད་པའི་ག ང་མ་ཐོན་ཅིག དེ་ནས་གཞན་ ི་མིག་ནས་ཤིང་ ལ་འདོན་པའི་ཆེད་ ་གསལ་པོར་མཐོང༌།

6 གང་ཞིག་དམ་པ་ཡིན་པ་དེ་ ི་ལ་མ་ ེར། དེས་ཁ་ ར་ ོག་ནས་ ེད་ལ་ ོལ། ེད་ ི་ ་ཏིག་ མས་ཕག་པའི་མ ན་

་མ་ད ག་ཅིག དེ་མིན་ཕག་པའི་ ང་པས་བ ིས་པར་འ ར།”

ས་ན་འཐོབ་པར་འ ར་བའི་ ོར།

7 “ ས་ཤིག་དང་ ེད་ལ་གནང་བར་འ ར། ཚལ་ཞིག་དང་ ེད་པར་འ ར། ོ་ ངས་ཤིག་དང་འ ེད་པར་

འ ར། 8 གང་ལགས་ཟེར་ན། ་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་འཐོབ་པ་དང༌། འཚལ་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་ ེད། ོ་ ང་

མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་ ོ་འ ེད་པར་འ ར་བས་སོ། 9 དཔེར་ན་ ེད་ཚ་ལས་ ་ཞིག་གིས་ ་ལ་བག་ལེབ་དགོས་ཞེས་ ས་

ན་ཁོ་ལ་ ོ་ ེར་བར་ འམ། 10 ཡང་ན་ཉ་ཤ་དགོས་ཞེས་ ས་ན་ཁོ་ལ་ ལ་ ེར་བར་ འམ། 11 ོད་ཚ་ངན་པ་ཡིན་

ཡང་ ོད་ ི་ ་ ་ མས་ལ་ལག་ གས་བཟང་པོ་ ོད་པར་ཤེས་ན། ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པ་ ེད་ ི་ཡབ་ ིས་ཁོང་ལ་

གསོལ་འདེབས་ ེད་མཁན་ མས་ལ་གང་བཟང་པ་ོཡིན་པ་ད་ེབས་ ང་གནང་བར་འ ར། 12 མ་ིགཞན་ ིས་ཇ་ི ར་ ེད་

ཚར་ ས་ན་དགའ་བ་བཞིན། དེ་ ར་གཞན་ལ་ ོས་ཤིག དེ་ནི་ཆོས་ ིམས་དང་ ང་ ོན་པའི་བ ན་པའི་དོན་མདོར་

བ ས་ཡིན་ནོ། 13 ོ་དོག་མོ་བ ད་ནས་འ ག གང་ཡིན་ཞེ་ན། འཇིག་པར་འ ིད་པའི་ ོ་ནི་ཞེང་ཅན་དང་ལམ་

ཡངས་པོ་ཡོད་པས་མ་ིམང་པོ་དེར་འ ོ 14 དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ལ་འ ིད་པའི་ ོ་ན་ིཞེང་ག་ ང་ཞིང་ལམ་ཡང་དོག་མོ་

ཡོད་པས་མི་ ང་ ་ཙམ་ལ་ལམ་དེ་ ེད།”



32 མད་ ཱ། 7:15 – 29

ང་ ོན་པ་ ན་མའི་ ོར།

15 “ ང་ ོན་པ་ ན་མ་ མས་ལ་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག ག་གི་པགས་པ་ ོན་ཏེ་ ེད་ཚའི་ ར་ཡོང་ཡང༌།

དངོས་ནས་ཁོ་ མས་ ང་ཀི་ ག་པོ་ཡིན། 16 དེ་ཚའི་འ ས་ ་ནས་ངོ་ཤེས། ཚར་ཤིང་ནས་ ན་འ མ་དང༌། ཡང་

ན་སེ་བའི་མེ་ཏོག་ནས་བསེ་ཡབ་འཐོག་ ིད་དམ། 17 དེ་བཞིན་ ་ཤིང་ ོང་བཟང་པོ་རེ་རེ་ལས་འ ས་ ་བཟང་པོ་ ེ་

ཞིང༌། ཤིང་ ོང་ངན་པ་ལས་འ ས་ ་ངན་པ་ ེ། 18 ཤིང་ ོང་བཟང་པོ་ལས་འ ས་ ་ངན་པ་དང༌། ཤིང་ ོང་ངན་

པ་ལས་འ ས་ ་བཟང་པོ་ ེ་མི་ ིད། 19 འ ས་ ་བཟང་པོ་མ་ ེ་པའི་ཤིང་ ོང་རེ་རེ་བཞིན་བཅད་ནས་མེ་ལ་ག ག་

པར་འ ར། 20 དེའི་ ིར་ཁོ་ཚའི་འ ས་ ་ལ་བ ས་ནས་ ེད་ཚས་ཤེས་འོང༌།

21 ང་ལ། གཙ་བོ་ལགས། གཙ་བོ་ལགས་ཤེས་ཟེར་མཁན་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ་འ ག་མི་

ཡོང༌། ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའི་ངའི་ཡབ་ ི་ གས་དགོངས་ བ་མཁན་ནི་དེའི་ནང་ ་འ ག་པར་འ ར། 22 ཉིན་

མོ་དེར་མི་མང་པོས། གཙ་བོ་ལགས། གཙ་བོ་ལགས། ང་ཚས་ ེད་ ི་མཚན་ ི་ ོ་ནས་ ང་བ ན་མེད་པ་དང༌། ེད་

ི་མཚན་ ི་ ོ་ནས་གདོན་འ ེ་མ་བ ད་པ། ེད་ ི་མཚན་ ི་ ོ་ནས་ངོ་མཚར་བའི་ལས་མང་པོ་མ་ ས་སམ་ཞེས་ང་ལ་

ཟེར་བར་འ ར། 23 དེ་ནས་ངས་ཁོ་ཚར། ངས་ ོད་ མས་ནམ་ཡང་ངོ་མ་ཤེས་པས། ངན་པ་ ེད་མཁན་ ོད་ཚ་ངའི་

་ནས་ཕར་ གས་ཤེས་ ་བར་འ ར།”

ང་གཞི་མི་འ ་བ་གཉིས།

24 “དེའི་ ིར་ངས་ ས་པའི་ཚག་ཐོས་ཏེ་ཉམས་ལེན་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ནི་རང་གི་ཁང་པ་ ག་ལ་བ ིགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཅན་དང་འ ་བ་ཡིན། 25 ཁང་པ་དེ་ ག་གི་ ེང་ ་ ིགས་པས། ཆར་པ་བབས་ནས་ ་ལོག་ ང་ཞིང༌།

གས་པ་ ག་པོ་བ བ་ནས་ཁང་པ་དེར་ཕོག་ ང་མ་ ིབ། 26 ངས་ ས་པའི་ཚག་ཐོས་ཏེ་ཉམས་ལེན་མ་ ེད་མཁན་

ཐམས་ཅད་ནི་རང་གི་ཁང་པ་ ེ་མའི་ ེང་ ་བ ིགས་པའི་ ན་པོ་དང་འ ་བ་ཡིན། 27 ཆར་པ་བབས་ནས་ ་ལོག་ ང་

ཞིང༌། གས་པ་ ག་པོ་བ བ་ནས་ཁང་པ་དེར་ཕོག་ ེ་ ིབ་ཅིང་ཡོངས་ ་བཤིག་པར་ ར་”ཞེས་ག ངས། 28 ཡེ༷་

ས་བཀའ་དེ་ག ངས་ཚར་ ེས། ཁོང་གིས་ག ངས་པ་དེ་ལ་མི་ཚགས་ མས་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ ེས། 29 ་མཚན་ནི་

ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པ་ མས་དང་མི་འ ་ ེ། དབང་ ན་ཞིག་གིས་ག ངས་པ་དང་འ ་བར་ཁོ་ཚར་ཆོས་

བ ན་གནང་བའི་ ིར་རོ།།



33 མད་ ཱ། 8:1 – 13

ལེ ་བ ད་པ།

མཛ་ནད་སེལ་བར་མཛད་པ།

1 ཡེ༷་ ་རི་བོ་ལས་མར་འབབ་པའི་ ས་ ་མི་ཚགས་མང་པོ་ཞིག་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས། 2 དེའི་ཚ་མཛ་ནད་

ཅན་ཞིག་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོང་ནས་ ས་མོ་སར་བ གས་ཏེ་“གཙ་བོ་ལགས། གལ་ཏེ་ ེད་ གས་མཉེས་པ་ཡིན་ན་ ེད་

ིས་ང་རང་གཙང་མར་མཛད་ བ་”ཅེས་ ས། 3 ཡེ༷་ ས་ ག་བ ངས་ནས་ཁོ་ལ་རེག་ ེ་“ང་དེ་བཞིན་ ་ ེད་འདོད་

ཡོད། གཙང་བར་ ར་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་མ་ཐག་ཁོའི་མཛ་ནད་དག་པར་ ར། 4 ཡེ༷་ ས་མི་དེར་“མི་གཞན་ལ་ཅི་

ཡང་ ་བར་མ་ ོས། སོང་ལ་རང་གི་ ས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་མར་ ོན་དང༌། ཁོ་ མས་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་པའི་ ིར་ ང་

ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་བཀའ་གནང་བ་ ར་ ེད་གཙང་བར་ ར་བ་ཡིན་པའི་ ིར་མཆོད་པ་ཞིག་ ལ་”ཞེས་ག ངས།

བ ་དཔོན་ ི་གཡོག་པོ་བཅོས་པ།

5 ཁོང་ཀ༷་ཕར་ན་ མ་ལ་ཕེབས་ བས་དམག་མི་བ ་དཔོན་ཅིག་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་ 6 “གཙ་བོ་ལགས། ངའི་

གཡོག་པོ་ཞ་རིལ་ ི་ནད་ཕོག་པས་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་ ོང་ ེ་ནང་ལ་ཉལ་ཡོད་”ཅེས་ནན་ ིས་ ས། 7 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ལ་

“ང་ཡོང་ནས་ཁོའི་ནད་སེལ་བར་ ་”ཞེས་ག ངས་ ང༌། 8 ལན་ ་བ ་དཔོན་དེས་“གཙ་བོ་ལགས། ེད་ངའི་ ིམ་

ནང་ ་ཕེབས་པར་མི་འོས་པས་བཀའ་ཁོ་ན་ག ངས་དང༌། ངའི་གཡོག་པོ་ནད་ལས་ཐར་བར་འ ར། 9 གང་ལགས་ཤེ་

ན། ང་ཡང་གཞན་ ི་དབང་འོག་ ་ཡོད་པ་དང༌། ངའི་འོག་ ་ཡང་དམག་མི་ཡོད། ངས་དམག་མི་ཞིག་ལ་སོང་ཞེས་

ཟེར་ན་འ ོ གཞན་ལ་ ར་ཤོག་ཅེས་བཤད་ན་ཡོང༌། ངའི་གཡོག་པོར་ལས་ཀ་དེ་ ོས་ཤིག་ཅེས་བཤད་ན་ཁོས་དེ་ ར་

ེད་”ཅེས་ཟེར། 10 ཡེ༷་ ས་དེ་གསན་ནས་ཡ་མཚན་ ེས་ཏེ་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ང་བའི་མི་ མས་ལ་“ངས་ ེད་ མས་

ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ལའང་ངས་འདི་འ ་བའི་དད་སེམས་ཡོད་པའི་མི་མཐོང་མ་ ོང༌། 11 ངས་

ེད་ཚར་ཟེར་ ར། མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་དང༌། ཨི༷་ ཱག་དང༌། ཡ༷་ཀོབ་དང་མཉམ་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ལ་ཞལ་

ཟས་བཞེས་པའི་ ིར་ཤར་ བ་ནས་མི་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་ངེས་ཡིན། 12 འོན་ ང་ ལ་ ིད་ ི་འབངས་མི་ནི་ ི་རོལ་ ི་

ན་པའི་ནང་ ་ད ག ས་ཆ་དེར་ ་ཞིང་སོ་ ིག་ ིག་ ེད་པར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 13 ཡང་ཡེ༷་ ས་བ ་དཔོན་དེ་

ལ་“སོང་ལ་ ེད་ ིས་དད་པ་བཞིན་ ་ བ་པར་འ ར་”ཞེས་ག ངས་ནས། ས་དེ་རང་ལ་གཡོག་པོ་དེ་ནད་ལས་ཐར་

བར་ ར།
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ནད་མི་འ ་བ་སེལ་བ།

14 ཡེ༷་ ་ཉེ་གནས་པེ༷་ ོའི་ ིམ་ནང་ ་ཕེབས་ བས། པེ༷་ ོའི་བཟའ་ འི་ཨ་མ་ཚ་བ་ ས་ནས་ཉལ་ ིར་ཉལ་བ་

ཁོང་གིས་གཟིགས་པས། 15 ཁ་ོམོའ་ིལག་པ་ལ་རེག་པས་ཚ་བ་འཇགས་ཏ་ེཁ་ོམོས་ཡར་ལངས་ནས། ཁོང་ལ་ཞབས་ ་ི ས་

སོ། 16 དགོང་མ་ོདེར་ད་ེཚས་གདོན་འ ེས་བ ང་བའ་ིམ་ིམང་པ་ོཁོང་ག་ི ང་ ་ ིད་ཡོང་པ་དང༌། ཁོང་ག་ིབཀའ་ཡིས་

གདོན་འ ེ་དེ་ མས་བ ད་པར་མཛད་ཅིང༌། ནད་པ་ཐམས་ཅད་གསོ་བར་མཛད། 17 འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ཡའི་

ང་བ ན་ བ་པའི་ཆེད་ ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཉིད་

ཁོང་གིས་ང་ཚའི་ནད་ ན་དང༌།།

ག་བ ལ་ཡོངས་ ་སེལ་བར་མཛད།།

ཅེས་ག ངས། 19

ཡེ་ འི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་ ོར།

18 ཡེ༷་ ས་རང་གི་མཐའ་ ོར་ལ་མི་ཚགས་གཟིགས་ བས། མཚའི་ཕ་རོལ་ལ་འ ོ་བའི་བཀའ་གནང༌། 19 ཡ༷་

་ ་པའི་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཞིག་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་“ ོན་པ་ལགས། ེད་གང་ ་ཕེབས་ན་

ཡང་ང་ ེད་ ི་ ེས་ ་འ ང་བར་ ་”ཞེས་ཟེར་བས། 20 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ལ་“ཝ་ལ་ཝ་ཚང་དང༌། ་ལ་ ་ཚང་ཡོད་ ང༌།

མིའི་རིགས་ ི་ ་ཟེར་མཁན་ལ་མགོ་བཞག་ས་ཙམ་ཡང་མེད་”ཅེས་ག ངས། 21 ཉེ་གནས་ མས་ལས་གཅིག་གིས་ཁོང་

ལ་“གཙ་བོ་ལགས། ོན་ལ་ང་སོང་ནས་ངའི་ཕའི་ ་ ང་ ར་སར་འ ག་པའི་ གས་ ོལ་ ང་བའི་དགོངས་པ་གནང་

རོགས་”ཞེས་ ས། 22 འོན་ ང་ཁོང་གིས་ཁོ་ལ་“ངའི་ ེས་ ་ཤོག གཤིན་པོ་དང་འ ་བ་ མས་ ིས་རང་གི་གཤིན་པོ་

མས་ ར་ ་འ ག་ཆོག་”ཅེས་ག ངས།

ང་འ བ་འཇགས་པར་མཛད་པ།

23 ཡེ༷་ ་ འི་ནང་འ ལ་ནས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས། 24 ོ་ ར་ ་མཚའི་ ང་ལ་ ང་

འ བ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ་ ་ བས་ འི་ནང་ཡོང་ནས་ ་ ས་ཁེངས་ བས་ ེད། འོན་ ང་ཡེ༷་ ་གཟིམས་ཡོད། 25 ཁོ་

ཚ་ཉེ་བར་ཡོང་ནས་ཁོང་མནལ་སད་དེ་“གཙ་བོ་ལགས། ང་ཚ་འཆི་བ་ལ་ ག་པས་ ོབ་པར་མཛད་ཅིག་”ཅེས་ཟེར།

26 ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ ོད་ཚ་དད་ ང་བ་ མས། ཞེད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་ཏེ་ཡར་བཞེངས་ནས་ ང་

19 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 53 ཨང་ 4 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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དང་མཚ་ལ་བཀའ་བ ོན་མཛད་ཅིང༌། དེ་ཚ་ཡོངས་ ་ཞི་བར་ ར། 27 ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ ེས་ཏེ་ཁོ་ཚས་གཅིག་གིས་

གཅིག་ལ་“ ེས་ ་འདི་ཅི་ ར་ཡིན། ང་དང་མཚ་ཡིས་ ང་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་ ེད་”ཅེས་ཟེར།

གདོན་འ ེ་བ ད་པ།

28 མཚའི་ཕ་རོལ་ག༷ད་དེ་རེའི་ ལ་ ་ཕེབས་པ་དང༌། གདོན་འ ེས་བ ང་བའི་མི་གཉིས་ ར་ཁང་གི་ ོད་ནས་

ཐོན་ཏེ་ཁོང་དང་མཇལ། ཁོ་ཚ་ཧ་ཅང་ ག་པོ་ཡིན་པས་ འང་ལམ་དེར་འ ོ་མ་ བ། 29 ོ་ ར་ ་ཁོ་ཚས་ ད་ཆེན་

པོས་“ ེ་དཀོན་མཆོག་གི་ ས། ངེད་ མས་ ེད་དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ས་ལ་བབ་པའི་ ོན་ལ་ང་ཚར་མནར་གཅོད་

གཏོང་བའི་ ིར་ཕེབས་པ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ཟེར། 30 ཐག་རིང་ཙམ་ལ་ཕག་ ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཚ་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌།

31 གདོན་འ ེ་དེ་ཚས་ཁོང་ལ་“ ེད་ ིས་ང་ཚ་ཕར་བ ད་ན། ཕག་ འི་ ོད་ལ་གཏོང་བར་མཛད་”ཅེས་ ་བ་ཆེན་པོ་

ལ། 32 ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“སོང་ཞིག་”ཅེས་ག ངས་པས་གདོན་འ ེ་དེ་ཚ་ ིར་ཐོན་ཏེ་ཕག་པའི་ནང་ ་ གས་ཤིང༌།

ཕག་ ་ ིལ་པོ་གཡང་གཟར་ནས་མཆོངས་ཤིང་མཚའི་ནང་ ་ བ་ ེ་ཤི། 33 ཕག་ ི་ མས་ ོང་ ེར་ལ་ ོས་ནས་གདོན་

འ ེས་བ ང་བའི་མི་ མས་ལ་གང་ ང་བ་ཐམས་ཅད་བཤད། 34 ོང་ ེར་ ི་མི་ཐམས་ཅད་ཡེ༷་ ་མཇལ་བར་ཡོང་ ེ།

ཁོང་མཐོང་ནས་ས་ཆ་གཞན་ལ་ཕེབས་ ར་ ་བ་ཡང་ཡང་ ལ་ལོ།།

ལེ ་ད ་པ།

ཞ་རིལ་ ི་ནད་སེལ་བར་མཛད་པ།

1 ཡེ༷་ ་ འི་ནང་བ གས་ནས་མཚའི་ཕ་རོལ་ ་རང་གི་ ོང་ ེར་ལ་ཕེབས། 2 དེ་ནས་མི་ཁ་ཤས་ ིས་གོམ་པ་

ོ་མི་ བ་པའི་ནད་པ་གཅིག་ཉལ་ ི་ ེང་ལ་ ར་ནས་ཁོང་གི་ ང་ ་འོངས། ཁོ་ཚའི་དད་སེམས་མ ེན་ནས་ཁོང་གིས་

ནད་པ་དེར་“ ། ོ་བདེ་བར་ ོས་ཤིག ེད་ ི་ ིག་ཉེས་སེལ་ཟིན་པ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་པས། 3 དེར་ཡོད་པའི་

ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཁ་ཤས་ ི་བསམ་པ་ལ་མི་འདིས་དཀོན་མཆོག་ལ་ ར་བ་འདེབས་ མ། 4 ཁོ་ཚའི་བསམ་པ་

མ ེན་ནས་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་“ ོད་ཚས་བསམ་ ོ་ངན་པ་འདི་ ར་བཏང་དགོས་པའི་ ་མཚན་གང་ཡིན། 5 ེད་ ི་ ིག་

ཉེས་སེལ་ཟིན་ཟེར་བ་ལས་ ་པ་ོཡིན་ནམ། ཡང་ན། ལོངས་ལ་སོང་ཞིག་ཟེར་བ་ལས་ ་པ་ོཡིན། 6 འོན་ ང་མིའ་ིརིགས་

ི་ ་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་འཇིག་ ེན་འདིར་ ིག་ཉེས་སེལ་བའི་དབང་ཡོད་པ་ ོད་ཚས་ཤེས་པའི་ ིར༌༌༌༌”ཞེས་ག ངས་ནས་

ཁོང་གིས་ནད་པ་ད་ེལ་“ལོངས་ལ་ཉལ་ ་ི ེར་ནས་ནང་ལ་ལོག་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་པས། 7 མ་ིདེས་ཡར་ལངས་ནས་ ིམ་

་ ིར་ལོག 8 མི་ཚགས་ ིས་དེ་མཐོང་ནས་ཡ་མཚན་ ིས་ཁེངས་ཤིང༌། དེ་ ར་ཆེ་བའི་དབང་མིར་གནང་མཁན་ ི་

དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ།
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མད་ ཱ་ཉེ་གནས་ ་བོས་པ།

9 ཡེ༷་ ་ཕར་ཕེབས་པའི་ ས་ ་མ༷ད་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་མ་ིཞིག་ ལ་ ད་སར་བ ད་ཡོད་པ་ཁོང་གིས་གཟིགས་ནས་

ཁོ་ལ་“ ེད་རང་ངའ་ི ེས་ ་ཤོག་”ཅེས་ག ངས་པས། ཁོ་ཡར་ལངས་ཏ་ེཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས། 10 ཡེ༷་ ས་ ིམ་ནང་

་ཞལ་ལག་བཞེས་བཞིན་པའི་ བས་ ། ལ་ ད་མཁན་དང་ ིག་ཉེས་ཅན་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་ནས་ཡེ༷་ ་དང་ཁོང་གི་ཉེ་

གནས་མཉམ་ ་ཟས་ཟ། 11 དེ་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ མས་ ིས་མཐོང་ནས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ལ་“ ོད་ཚའི་ ོན་པས་ ལ་

ད་མཁན་དང་ ིག་ཉེས་ཅན་ མས་དང་མཉམ་ ་ཞལ་ལག་བཞེས་བཞིན་པ་འད་ིཅ་ིཡིན་”ཞེས་ཟེར། 12 ཡ༷་ེ ས་གཏམ་

དེ་གསན་ནས་“ཁམས་བཟང་པོའི་མི་ མས་ལ་ ན་པ་མི་དགོས་ ི། ནད་པ་ཚ་ལ་དགོས་སོ། 13 སོང་ལ། ང་ནི་མཆོད་

པ་ལ་མ་ིདགའ་བར་ ིང་ ེའ་ིསེམས་ལ་དགའ་ོཞེས་ག ངས་པའ་ིདོན་གང་ཡིན་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག ང་རང་ན་ིམ་ི ང་ ན་

མས་འབོད་ ་ཡོང་བ་མ་ཡིན་ ི། མི་ ིག་ཅན་ མས་འབོད་ ་ཡོང་བ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 20

ང་གནས་ ོར་འ ི་བ།

14 དེ་ནས་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ོབ་མ་འགའ་ཞིག་ཡོང་ནས་ཡེ༷་ ་ལ་“ང་ཚ་དང་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ མས་

ིས་ ང་གནས་ ང་ཡང༌། ེད་ ི་ ོབ་མ་ མས་ ིས་ ང་གནས་མི་ ང་བ་དེ་ཅི་ཡིན་”ཞེས་ ིས། 15 ཡེ༷་ ས་ཁ་ོཚར་

“ཆང་སའ་ི བས། མག་པའ་ིརོགས་པ་ མས་ ིས་མག་པ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ ས་ ་ངན་ ེད་ ིད་དམ། འོན་ ང་མག་

པ་ཁོ་ཚ་དང་ཁ་འ ལ་བའི་ ས་ལ་འབབ་ཡོང༌། ས་དེར་ཁོ་ཚས་ ང་གནས་ ང་ངེས་སོ། 16 མི་ ས་ ང་རས་མ ག་

པོས་གོས་ བ་པོར་ ན་པ་མ་ི ག ན་པ་བ བ་ན་རས་མ ག་པ་ོདེས་གོས་ བ་པོའ་ི བས་ཁ་ཇ་ེཆེར་འ ོའོ། 17 ཡང་

མི་ ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ ན་འ མ་ཆང་གསར་པ་པགས་པའི་ ག་མ་ ིང་པའི་ནང་བ ལ་བར་མི་ ་ ེ། གལ་ཏེ་བ ལ་ཚ་

ཆང་འཕེལ་ནས་ ག་མ་ ིང་པ་གས་ཏེ་ཆང་དང་ ག་མ་གཉིས་ཀ་འ ོ་བ ག་འ ོ་བར་འ ར། ན་འ མ་ཆང་གསར་

པ་དེ་ ག་མ་གསར་པའི་ནང་ ་ གས་ནས་གཉིས་ཀ་འ ོ་བ ག་མ་འ ོ་བར་གནས་”ཞེས་ག ངས།

ཡེ་ ས་ ་མོ་ཞིག་ ར་གསོན་ ་བ ག་པ།

18 ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་དེ་ ར་ག ང་ བས་དེར་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ ི་དཔོན་པོ་ཞིག་འོངས་ནས་ཁོང་གི་ཞབས་

ལ་ག ག་ ་ེ“ངའ་ི ་མ་ོད་ ་རང་ཤ་ིསོང༌། འོན་ཏ་ེ ེད་ཕེབས་ནས་ཁ་ོམོའ་ི ས་ ེང་ལ་ ག་འཇོག་པར་མཛད་ན་ད་ེནས་

ཁོ་མོ་གསོན་པར་འ ར་”ཞེས་ ས་ནས། 19 ཡེ༷་ ་བཞེངས་ནས་ཉེ་གནས་དང་མཉམ་ ་མི་དེའི་ ེས་ ་ཕེབས། 20 ོ་

ར་ ་ ད་མེད་ལ་ོབ ་གཉིས་ ་ིབར་ ་ ས་ནས་ ག་འཛར་བའ་ིནད་ཕོག་པ་གཅིག་ཁོང་ག་ི བ་ ་ཡོང་ཞིང༌། ཁོང་ག་ི

20ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཧོ་ཤེ་ཨ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 6 ཨང་ ངས་ 6 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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ོད་གོས་ ི་མཐའ་འཛར་ལ་རེག 21 གང་ཡིན་ཞེ་ན། གལ་ ིད་ངས་ཁོང་གི་ན་བཟའ་གཅིག་ ་ལ་རེག་ན་ང་ནད་ལས་

ཐར་འོང་བསམས། 22 ཡེ༷་ ས་ ་ ིར་འཁོར་ཏེ་ཁོ་མོར་གཟིགས་པ་དང་“ ་མོ། ོ་བདེ་བར་ ར་ཅིག ོད་ ི་དད་

པས་ ོད་རང་ནད་ལས་ཐར་བ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་མ་ཐག་ཁོ་མོ་ནད་ལས་ཐར་བར་ ར། 23 ཡེ༷་ ་དཔོན་པོའི་ ིམ་ལ་

ཕེབས་ ས་ཁོང་གིས་ ིང་ ་གཏོང་མཁན་དང༌། མི་ཚགས་ ིས་ཅ་ཅོ་འདོན་པ་གཟིགས་ནས། 24 ཁོང་གིས་ཁོ་ མས་

ལ་“ ་མ་ོད་ེཤ་ིམེད་པར་གཉིད་ ག་འ ག་པས་འད་ིནས་ཕར་སོང་ཞིག་”ཅེས་ག ངས་པས། དེ་ཚས་ཁོང་ལ་ ེལ་དགོད་

ས། 25 འོན་ ང་མི་ཚགས་ ི་རོལ་ ་བཏོན་ནས་ཁོང་ ིམ་ནང་ ་ཕེབས་ཏེ་ ་མོའི་ལག་པ་ནས་བ ང་བས་ ་མོ་ཡར་

ལངས། 26 གནས་ ལ་འདི་ས་ ོགས་དེའི་གང་སར་ བ།

ལོང་བ་གཉིས་དང་ གས་པ་གཅིག

27 ཡེ༷་ ་དེ་ནས་ཕར་ཕེབས་པའི་ཚ། མི་ལོང་བ་གཉིས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་ཏེ་ ད་ཆེན་པོས་“ ེ་ ལ་པོ་

༷་བིད་ ི་ ས། ང་ཚ་ལ་ གས་ ེ་གཟིགས་”ཞེས་ ས། 28 ཁོང་ ིམ་ལ་ གས་ ས་མི་ལོང་བ་ མས་ཁོང་གི་མ ན་

་ཡོང༌། ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ངས་དོན་འདི་ བ་པར་ཡིད་ཆེས་སམ་”ཞེས་ག ངས་པས་ཁོ་ཚས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ་ལགས།

ཡིད་ཆེས་སོ་”ཞེས་ ས། 29 དེ་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ཚའི་མིག་ ང་ལ་རེག་ ེ་ཁོ་ཚར་“ ེད་ཚའི་ཡིད་ཆེས་བཞིན་ ་ བ་

པར་འ ར་”ཞེས་ག ངས་པས། 30 ཁོ་ཚའི་མིག་ ེ། ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་“དོན་འདི་མི་གཞན་ལ་མ་ཤོད་ཅིག་”ཅེས་ནན་

ིས་བ ལ་ཡང༌། 31 མི་ད་ེགཉིས་ ་ིརོལ་ ་ཐོན་པ་དང༌། གཏམ་མང་པ་ོབཤད་པས་ཁོང་ག་ི ན་ གས་ ལ་དེའ་ིགང་

སར་ བ། 32 ལོང་བ་དེ་གཉིས་ཕར་ ིན་ ེས་མི་གཞན་པས་གདོན་འ ེས་བ ང་ནས་ ད་ཆ་ཤོད་མི་ བ་པའི་མི་ཞིག་

ཁོང་གི་མ ན་ ་ ིད། 33 ཡེ༷་ ས་གདོན་འ ེ་དེ་ ིར་བ ད་ ེས་ གས་པ་དེས་ ད་ཆ་བཤད་པས་མི་ཚགས་ཡ་མཚན་

ཆེན་པོ་ ེས་ནས་“ད ི༷་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ལ་དེ་བཞིན་ ་ནམ་ཡང་མ་མཐོང་”ཞེས་ ས། 34 འོན་ ང་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ མས་

ིས་“བ ད་ ི་ ལ་པོ་ལ་བ ེན་ནས་ཁོས་གདོན་འ ེ་ ོད་”ཅེས་ ས།

ལས་མ་ི ང་བའི་ ོར།

35 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ ོང་ ེར་དང་ ོང་གསེབ་ཐམས་ཅད་བ ད་ནས་ཕེབས་ཏེ། ཁོ་ཚའི་འ ་ཁང་ མས་ལ་ཆོས་

བ ན་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་འ ིན་བཟང་བ གས་པ། ནད་རིགས་ ན་སེལ་བར་མཛད། 36 མི་

ཚགས་མང་པོ་ནི་ ི་བོ་མེད་པའི་ ག་དང་འ ་བར་རོགས་མེད་པ་དང་ ག་ཕོག་ཡོད་པར་གཟིགས་པས། ཁོང་གི་ གས་

ལ་ ིང་ ་ེ ག་པ་ོའ ངས། 37 ཉ་ེགནས་ མས་ལ་“ ོན་ཐོག་ ་ ་མང་པ་ོཡོད་ ང་ལས་ཀ་ ེད་མཁན་མང་པ་ོམེད་པས།

38 ལོ་ཏོག་གི་བདག་པོར་ ོན་ཐོག་ ད་མཁན་ མས་རང་གི་ས་ཞིང་ལ་གཏོང་བར་ ས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས་སོ།།
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ལེ ་བ ་པ།

ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་མངགས་པ།

1 ཡ༷་ེ ས་ཉ་ེགནས་བ ་གཉིས་པ་ོབོས་ནས་ཁ་ོཚར་གདོན་འ ་ེ ོད་པ་དང༌། ནད་རིགས་ ན་སེལ་བའ་ིདབང་ཆ་

གནང༌། 2 ་ཚབ་བ ་གཉིས་པོའ་ིམིང་ནི། དང་པ་ོས༷་ིམོན་མིང་གཞན་པ༷་ེ ་ོཡང་ཟེར་བ་དང༌། ཁོའ་ིག ང་པ་ོཨ༷ན་ ་ི

ཱ། ཟེ༷་བད་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ་ཡ༷་ཀོབ་དང༌། ཁོའི་ག ང་པོ་ཡོ༷་ཧ་ནན།
21 3 ཕི༷་ལིབ་དང༌། པ༷ར་ཐོ་ལོ་ ཱ་དང༌། ཐོ༷་

ཱ། ལ་ ད་མཁན་མ༷ད་ ཱ། ཨ༷ལ་ ཱ་ཞེས་པ་དེའི་ ་ཡ༷་ཀོབ་དང༌། ཱ༷་ཨད་དེ་ཨ་སི། 4 ལ་གཅེས་པའི་ ོགས་ཁག་

གི་ཁོངས་མི་སི༷་མོན་དང༌། ཡེ༷་ ་ལ་ བ་གཏོད་ ེད་མཁན་ ༷་ ་ད ི༷་སི་ཀར་རེ་བཅས་ཡིན་ནོ།

5 ཡེ༷་ ས་བཀའ་འདི་ ར་གནང་བའི་ ེས་ ་བ ་གཉིས་པོ་དེ་ ི་ ་མངགས་ཏེ་“ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པའི་ད ིལ་

ལའམ། ས༷་མར་ ཱ་ ལ་ ི་ ོང་ ེར་གང་ཞིག་ལ་མི་འ ོ་བར། 6 ད ི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་ ིམ་ ི་ ག་བ ག་པ་ མས་ ི་ ་

ལ་སོང་ཞིག 7 ལམ་བར་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ཐོན་ལ་ཉེ་བར་ ེབས་སོ་ཞེས་འཆད་ད་ེའ ིན་བཟང་ བ་བ གས་

ོས། 8 ནད་པ་གསོ་བར་ ེད། གཤིན་པོ་ མས་ ར་གསོན་པར་ ེད། མཛ་ནད་ཅན་གཙང་བར་ ེད། གདོན་འ ེ་

མས་ ོད། ེད་ཚར་རིན་མེད་པར་ཐོབ་པས། རིན་མེད་པར་ ེར་ཞིག 9 ེད་ ི་ ེ་རགས་ལ་གསེར་རམ། ད ལ།

ཟངས་མ་འ ེར་ཞིག 10 ཡང་ལམ་ ི་ ིར་ ག་མའམ། ི་གོས་འཐོལ་པ། མ། ད ག་པ་མ་འ ར་ཞིག གང་

ཡིན་ཞེ་ན། ལས་ ེད་མཁན་ལ་ཟས་འཐོབ་པར་འོས་སོ། 11 ེད་ཚ་ ོང་ ེར་རམ། ོང་གསེབ་གང་ ་ གས་ནའང༌།

དེའི་ནང་ ིམ་ཚང་འོས་པ་ཞིག་བཙལ་ནས། ོང་ཚ་དེ་ནས་ཁ་མ་ ལ་བར་ ་དེར་ ོད་ཅིག 12 ིམ་ཚང་དེར་འ ལ་

བས་དེའི་ནང་མི་ མས་ལ་འཚམས་འ ི་ ། 13 ཁོ་ཚ་འོས་པ་ཡིན་ན་ ེད་ ི་ཞི་བདེ་ཁོ་ མས་ལ་འབབ་པར་ ེད།

འོས་པ་མིན་ན་ཞི་བདེ་དེ་ ེད་ལ་ ིར་ལོག་ཡོང་ ་འ ག 14 ་ཞིག་གིས་ ེད་ཚར་གནས་ཚང་མི་གཏོང་ཞིང་ ོད་ཚས་

ཆོས་བ གས་པ་ལའང་མི་མཉན་ན། ེད་ཚ་ ིམ་ཚང་ངམ་ ོང་ ེར་དེ་ནས་ཐོན་པའི་ བས་ ། ཁོ་ མས་ལ་དོན་དེར་

འགན་ ར་དགོས་པར་བདེན་དཔང་ ེད་པའི་ཆེད་ ་ ང་བའི་ཐོག་གི་ས་ ལ་ གས་ཤིག 22 15 ངས་ ེད་ཚར་བདེན་

པར་ཟེར་ ར། ིམས་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར་ ོང་ ེར་དེའི་ཉེས་ཆད་ ཱ༷་དོམ་དང་གྷོ༷་མོ་ར་ ོང་ ེར་ལས་ ིད་བ་འཕོག་

པར་འ ར།

16 ཉོན་ཞིག ངས་ ང་ཀིའི་ ོད་ ་ ་ ་ ར་ ེད་ཚ་མངག་པས། ེད་ཚ་ ལ་ ར་མགོ་ ང་པོ་དང༌། ག་

རོན་ ར་གནོད་མེད་པར་འ ར་ཅིག 17 མི་ མས་ལ་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག ཁོ་ཚས་ ེད་ཚ་ ིམས་ར་ལ་གཏོད་ཅིང༌།

21 ་ཚབ་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ཉེ་གནས་ མས་ ི་མིང་གཞན་ཡིན།
22 ི་གོས་སམ་ ང་པའི་ཐོག་གི་ས་ ལ་ ག་པ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ གས་ ོལ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། རང་གིས་གནད་དོན་གང་ ང་ལ་ཁ་ཡ་མི་ ེད་པར་མཐར་དཀོན་མཆོག་གི་ ་

མ ན་ ་གང་ ས་ ི་ལས་ངན་དེ་ མས་མ ག་ ིས་འགན་ལེན་ ་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་ནོ།
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ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ལ་བ ང་ངེས་ཡིན། 18 ཁོ་ཚ་དང་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ལ་དཔང་པོ་ ེད་པའི་ ིར། ངའི་

དོན་ ་ ེད་ཚ་ས་གནས་དཔོན་པོ་དང་ ལ་པོ་ མས་ ི་ ང་ ་འ ིད་པར་འ ར། 19 དེ་ཚས་ ེད་ མས་གཏོད་པའི་

བས་ ། ེད་ཚས་གང་ཟེར་རམ་ཇི་ ར་ཟེར་དགོས་པ་དེར་སེམས་ ལ་མ་ ེད་ཅིག གང་ལགས་ཤེ་ན། དེའི་ ས་ ་

ེད་ཚས་གང་ཟེར་དགོས་པ་ན་ི ེད་ མས་ལ་གནང་བར་འ ར། 20 ་མཚན་ན་ིག ང་མཁན་ ེད་ཚ་མ་ཡིན་ཏེ། ེད་

ི་ཡབ་ ི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ེད་ཚའི་ནང་ ་བ གས་པ་དེ་ཡིན་ནོ། 21 གཅེན་ག ང་གིས་གཅེན་ག ང་དང༌། ཨ་

ཕས་རང་ག་ི ་ཡང་གསོད་པའ་ི ིར་གཏད་པར་འ ར། ་ ་ མས་ ིས་ ང་ཕ་མ་ད ་ ་བ ང་ ་ེགསོད་ ་འ ག་པར་

འ ར། 22 ཡང་ངའི་མིང་གི་དོན་ ་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ ེད་ཚ་ལ་ ང་བར་ ། འོན་ ང་ཚའི་མཐའ་མ ག་བར་ ་

བཟོད་པ་ ོམ་མ་ིད་ེལ་ཐར་པ་འཐོབ་ངེས་ཡིན་ནོ། 23 དེ་ཚས་ ེད་ཚར་ ོང་ ེར་ཞིག་ལ་གནོད་པ་ ེད་པའ་ིཚ་ ོང་ ེར་

གཞན་ཞིག་ལ་ ོས། ངས་ ེད་ཚར་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ེད་ད ༷་ིས་ིར་ཨེལ་ ་ི ོང་ ེར་ཐམས་ཅད་འཁོར་མ་ཚར་བའ་ི

ོན་ལ་མིའ་ིརིགས་ ་ི ་ཟེར་མཁན་འ ོན་པར་འ ར། 24 ཉ་ེགནས་རང་ག་ི ོབ་དཔོན་ལས་ཆ་ེབ་མ་ཡིན་ཞིང༌། གཡོག་

པོ་རང་གི་དཔོན་པོ་ལས་གལ་ཆེ་བ་མ་ཡིན། 25 ཉེ་གནས་རང་གི་ ོབ་དཔོན་དང༌། གཡོག་པོ་རང་གི་དཔོན་པོ་དང་

འ ་བ་ཡིན་ན་ཆོག ིམ་བདག་ལ་པེ༷་ཨིལ་བཟི་པད་ཅེས་ཟེར་ན། ནང་མི་ མས་ལ་དེ་ལས་ ག་པར་ ད་ར་གཏོང་བར་

ེད། 23

26 དེའི་ ིར་ཁོ་ཚར་མ་འཇིགས་ཤིག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ས་པ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་འ ར་བ་དང༌།

གསང་བ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ ང་ཤེས་པར་འ ར། 27 ངས་ ེད་ མས་ལ་ ན་པར་གང་བཤད་པ་དེ་ ེད་ཚས་འོད་ ི་

ནང་ ་འཆད་ཅིང༌། གང་ བ་ བ་ ་ཐོས་པ་དེ་ ེད་ཚས་ཁང་པའི་ཐོག་ཁ་ནས་ ོག་ཅིག 28 ས་གསོད་ ང་སེམས་

གསོད་མི་ བ་པ་ མས་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག ས་སེམས་གཉིས་པོ་ད ལ་ཁམས་ ་མེད་པར་མཛད་ བ་མཁན་ཁོང་ལ་

འཇིགས་ཤིག 29 ཁང་ ི ་གཉིས་ཟངས་ ི་ ོར་མོ་གཅིག་ལ་མི་འཚང་ངམ། འོན་ ང་ ེད་ཚའི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་

དགོངས་པ་ ར་མིན་ན་དེ་ མས་ལས་གཅིག་ ང་ས་ལ་མི་ ང༌། 30 ེད་ ི་མགོའི་ ་ཐམས་ཅད་ ང་ ངས་ཀ་བ ོན་

ཡོད་པས། 31 མ་འཇིགས་ཤིག ཁང་ ི ་མང་པོ་ལས་ ེད་ཚ་རིན་ཐང་ཆེའོ།

32 དེའི་ ིར་ ས་ ང་མི་གཞན་ ི་མ ན་ ་ང་ཁས་ལེན་ན། ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའི་ངའི་ཡབ་ ི་མ ན་

་ངས་ ང་མི་དེ་ཁས་ལེན་ ེད་པར་ ། 33 འོན་ ང་ ས་མི་གཞན་ ི་མ ན་ ་ང་ཁས་མི་ལེན་ན། ཞིང་ཁམས་ ་

བ གས་པའ་ིངའ་ིཡབ་ ་ིམ ན་ ་ངས་ ང་མ་ིད་ེཁས་ལེན་ ེད་པར་མ་ི ། 34 ང་ན་ིས་ལ་ཞ་ིབད་ེ ེལ་བར་ཡོང་བ་ཡིན་

མ་སོམས་ཤིག ཞི་བདེ་ ེལ་བར་མ་ཡོང་ ིས། རལ་ ི་ ེལ་བར་ཡོང༌།

35 ་དང་ཕ་གཉིས་མ་དང་ ་མོ་གཉིས།།

23པེ་ཨིལ་བཟི་པད་ནི་བ ད་ ི་ ལ་པོའི་མིང་ཡིན།



40 མད་ ཱ། 10:36 – 11:6

མནའ་མ་ ག་མོ་བཅས་ནི་ཕན་ ན་བར།།

ཁ་གཏད་འ ར་ ིར་ང་ནི་འདི་གར་འོངས།།

36 མི་ཞིག་སོ་སོའི་ད ་བོ་གང་ཡིན་པ།།

དེ་ནི་སོ་སོའི་ནང་མིའི་ ོད་ ་ཡོང༌།། 24

37 ང་ལས་ཕའམ་མ་གཅེས་པར་བ ང་ན་ང་ལ་མི་འོས་ཤིང༌། ང་ལས་ འམ་ ་མོ་གཅེས་པར་བ ང་ན་ང་ལ་མི་འོས་སོ།

38 ཡང་ ་ཞིག་གིས་རང་གི་ ང་ཤིང་མ་འ ར་བར་ང་ཡི་ ེས་ ་འ ངས་ན། དེ་ང་ལ་མི་འོས་སོ། 39 ་ཡང་རང་གི་

ོག་ལ་ཆགས་པ་དེ་བ ག་པར་འ ར། ་ཡང་ངའི་དོན་ ་རང་གི་ ོག་བཏང་ན་དེ་ ོབ་པར་འ ར་རོ།།”

་དགའ་འཐོབ་པའི་ ོར།

40 “ ས་ ང་ ེད་ཚ་བ ས་ན་མི་དེས་ངའང་བ ་ཞིང༌། ང་རང་བ ་བའི་མི་དེས་ང་མངག་མཁན་ཡང་བ །

41 ས་ ང་ ང་ ོན་པ་ཡིན་པས་ ང་ ོན་པ་ཞིག་བ ས་ན་མ་ིདེར་ ང་ ོན་པའ་ི ་དགའ་འཐོབ་ངེས་ཡིན་ཞིང༌། ས་

ང་ ང་ ན་ ི་མི་ཞིག་ཡིན་པས་ ང་ ན་ ི་མི་བ ས་ན་མི་དེར་ ང་ ན་ ི་མིའི་ ་དགའ་འཐོབ་ངེས་ཡིན། 42 ངས་

ེད་ཚར་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ས་ ང་ཉ་ེགནས་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་ ང་ ་འདིའ་ི ོད་ནས་མ་ིཞིག་ལ་ ་ ང་མ་ོཕོར་པ་

གང་ ེར་མཁན་དེ་ལ་ཡང་ ་དགའ་བ ག་པར་མི་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་གཅིག་པ།

1 ཡ༷་ེ ས་ཁོང་ག་ིཉ་ེགནས་བ ་གཉིས་པ་ོལ་ ོབ་ ོན་མཛད་ཟིན་ ེས། ཁ་ོཚའ་ི ོང་ ེར་ མས་ལ་ཆོས་ ོན་དང་

འ ིན་ ོག་པའི་ ིར་ས་ཆ་དེ་ནས་ཕར་ཕེབས།

ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ ོར་ ིས་པ།

2 ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་བཙན་ཁང་ལ་ཡོད་ ས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིས་མཛད་པའི་ ་བའི་ ོར་ཐོས་པས་ཁོའི་ ོབ་

མ་ མས་བཏང་ ེ། 3 ཁོང་ལ་“ ེད་འ ོན་པར་འ ར་ཞེས་ ་བ་དེ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ང་ཚ་གཞན་ཞིག་ ག་པར་

་”ཞེས་ ིས། 4 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“སོང་ལ། ེད་ ིས་གང་ཐོས་པ་དང་མཐོང་བ་ ེ། 5 ལོང་བས་མཐོང་བ། ཞ་

བོ་འ ོ་བ། མཛ་ནད་ཅན་དག་པར་འ ར་བ། འོན་པས་ཐོས་པ། གཤིན་པོ་ མས་གསོན་པོར་ལངས་པར་འ ར་

བ། ད ལ་ཕོངས་ མས་ལ་འ ིན་བཟང་ ོག་པ་སོགས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ལ་ཤོད་ཅིག 6 ངའི་ ེན་ ིས་དད་པ་མི་ཉམས་པ་

24ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མི་ ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 7 ཨང་ 6 ལ་འཁོད་ཡོད།



41 མད་ ཱ། 11:7 – 19

ནི་བདེའོ་”ཞེས་ག ངས། 7 ཁོ་ཚ་ཕར་སོང་ ས་ཡེ༷་ ས་མི་ཚགས་ལ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ོར་འདི་ ར་ག ངས། “ ེད་ཚས་

ཅི་ཞིག་ ་ ་དབེན་ ོང་ལ་སོང༌། ང་གིས་གཡོ་བའི་འདམ་ ་ཞིག་ ་ ་སོང་ངམ། 8 འོ་ན་ ེད་ཚས་ཅི་ཞིག་ ་ ་

སོང༌། མི་གོས་ ས་ལེགས་ ོན་པ་ཞིག་ལ་ ་ ་སོང་ངམ། གོས་ ས་ལེགས་ ོན་པ་ མས་ནི་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ལ་ ོད་

མཁན་ཡིན། 9 ེད་ཚས་ཅི་ཞིག་ལ་ ་ ་སོང༌། ང་ ོན་པ་ཞིག་ལ་ ་ ་སོང་ངམ། དེ་ལགས་ཡིན། ངས་ ེད་ཚ་ལ་

ཟེར་ ར། ང་ ོན་པ་ལས་ ག་པ་ཞིག་ལ་ ་ ་སོང༌། 10 ཁོང་ག་ི ོར་ལ་དཀོན་མཆོག་ག་ིདམ་པའ་ིག ང་རབ་ནང་ ་

འདི་ ར་ག ངས། ོས་ཤིག

ང་ཡི་ཕོ་ཉ་ ེད་ ི་མ ན་ ་གཏོང༌།།

དེ་ཡིས་ ེད་ ི་ལམ་ནི་བསལ་བར་ །།

ཞེས་ག ངས། 25 11 ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ད་མེད་ མས་ལས་ ེས་པའ་ིམ་ིཐམས་ཅད་ ་ིནང་ནས་ ས་

གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ལས་ཆེ་བ་གཅིག་ ང་མེད། འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནང་ལ་མི་ ང་ཤོས་ཁོང་ལས་

ཆེའོ། 12 ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ས་ནས་ད་ ་བར་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ལ་ ོལ་བའི་ ག་བ ལ་ ོང་བ་

དང༌། ོལ་མཁན་ མས་ ིས་བཙན་ཤེད་ ིས་འཛན། 13 ་མཚན་ན་ི ང་ ོན་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཆོས་ ིམས་ ིས་

ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ས་བར་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་ ོར་ ང་བ ན་ཞིང༌། 14 ེད་ཚས་དང་ལེན་ ེད་པར་འདོད་ན།

ཡོ༷་ཧ་ནན་ནི་འ ང་ ་ཡིན་པའི་ཨེ༷་ལི་ ཱ་དེ་ཡིན་ནོ། 26 15 ་བ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ཉོན་ཅིག 16 ངས་གང་ཞིག་གིས་

ས་རབས་འདིའི་མི་ མས་ལ་ ར་བར་ ། དེ་ཚ་ ོམ་རར་ ོད་པའི་ ་ ་ མས་ ིས་རང་གི་ ོགས་པོ་ མས་ལ་འབོད་

དེ།

17 ོད་ ིར་ ིང་ ་བཏང་ན་ཡང༌།།

ོད་ ིས་ཞབས་ ོ་མ་བ བ་ལ།།

ོད་ཆེད་ ་ངན་ ་ ངས་ ང༌།།

ོད་ཚས་ ་བར་མ་ ས་སོ།།

ཞེས་པ་དང་འ ་བ་ཡིན། 18 གང་ལགས་ཟེར་ན། ཡོ༷་ཧ་ནན་ཕེབས་ ས་ཟ་འ ང་མི་ ེད་པར་དེ་ཚས་འ ེ་ གས་པ་

ཞིག་ཡིན་ཞེས་ ས། 19 མིའི་རིགས་ ི་ ་ཟེར་མཁན་ཕེབས་ ས་ཟ་འ ང་ ེད་པར་དེ་ཚས་ ོས་ཤིག ཁོ་ནི་ ོགས་ མ་

25ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ ཱ་ལ་ཀི་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 3 ཨང་ ངས་ 1 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
26 བས་མགོན་ ཱ་ཤི་ཀའི་འ ོན་པ་ ་ ིག་ ེད་པའི་ ིར་ ང་ ོན་པ་ཨེ་ལི་ ཱ་ནི་ཉིན་ཞིག་འཇིག་ ེན་འདི་ལ་ ིར་ལོག་ཕེབས་པ་དེ་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས་རེ་ ག་ ས།

གཙ་བ་ོཡ་ེ ས་ ས་གསོལ་མཁན་ཡ་ོཧ་ནན་ན་ི ང་ ོན་པ་ཨ་ེལ་ི ་ཱདང་འ ་བའ་ི ང་ ོན་པ་ད་ེཡིན་ཞེས་ག ངས། ང་ ོན་པ་ ་ཱལ་ཀ་ིཡིས་ ིས་པའ་ིམད་ོལེ ་ 4 ཨང་

5-6 ལ་གཟིགས།
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ཅན་དང༌། ར་བཟི་ཅན། ལ་ ད་མཁན་དང་ ིག་ཉེས་ཅན་ ི་ ོགས་པོ་ཞིག་ཡིན། འོན་ ང་ཤེས་རབ་ནི་དེའི་ ་བ་

ཡིས་ཡང་དག་པ་ཡིན་པར་ ངས་ ེལ་ལོ་”ཞེས་ག ངས།

ཡེ་ ས་ ོང་མི་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་བ།

20 དེ་ནས་ ོང་ ེར་དེ་ཚར་ཁོང་གིས་ངོ་མཚར་ ི་མཛད་པ་མང་ཆེ་བ་མཛད་ ང་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་

སེམས་མི་ ར་བས། ོང་ ེར་དེ་ཚའི་མི་ མས་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་ ེ་ག ངས་པ་ 21 “གལ་ཏེ་ ོང་ ེར་ ཱ༷་ཨེར་

དང་ཚི༷་དོན་ལ་ ང་བའ་ིང་ོམཚར་ཅན་ ་ི གས་ ོད་ཚར་ ང་ཡོད་ན། དེ་ཚ་ ོན་ནས་སེམས་ ར་བའ་ི གས་ ་ ས་ལ་

་རས་ ོན་པ་དང་གོ་ཐལ་ ོད་ ་ ོད་པ་ངན་པ་ མས་ ངས་ནས་སེམས་ ར་བ་ཡིན་པས། ེ་ཀོ༷་ར་ཟིན་དང་པེ༷་སད་

་པ་ མས། ོད་ཚར་ཆད་པ་ཕོག་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། 22 ངས་ ོད་ཚར་ཟེར་ ར། ིམས་གཅོད་ ེད་པའི་ཉིན་

མོར་ ོད་ མས་ལས་ ཱ༷་ཨེར་དང་ཚི༷་དོན་གཉིས་ལ་བཟོད་པར་ ་བར་འ ར་རོ། 23 ེ་ཀ༷་ཕར་ན་ མ་པ་ མས། ོད་

ཞིང་ཁམས་ ་འཕག་པར་འ ར་བ་ཡིན་ནམ། མ་ཡིན། ོད་ད ལ་བའི་གཏིང་སར་འབེབས་པར་འ ར། ་མཚན་ནི་

ོད་ཚའི་མ ན་ ་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་བའི་དོན་ ཱ༷་དོམ་ ོང་ ེར་ ་ ང་ན། དེ་ད་ འི་བར་ ་གནས་པར་འ ར་ངེས་

ཡིན། 27 24 ངས་ ོད་ཚར་ཟེར་ ར། ིམས་གཅོད་ ེད་པའི་ཉིན་མོར་ ོད་ མས་ལས་ ཱ༷་དོམ་ས་ ལ་ལ་བཟོད་པར་ ་

བར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས།

ངའི་སར་ཤོག་དང་ངལ་གས་ོའཐོབ།

25 དེའི་ ས་ ་ཡེ༷་ ས་“ ེ་ཡབ་འཇིག་ ེན་ཁམས་ ི་བདག་པོ་ལགས། ེད་ ིས་དོན་འདི་ མས་ཤེས་ཡོན་

དང་ ན་པ་ཡིན་ མ་པའི་མི་ མས་ལ་ ས་པ་གནང་ནས་ ་ ་ ་ འི་ མས་ལ་མངོན་པར་མཛད་པས་ ེད་ལ་བ ོད་

པ་འ ལ་ལོ། 26 ཡབ་ལགས། དེ་ནི་ ེད་ ི་ གས་ ེ་དང་ ན་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་པས་སོ། 27 ངའི་ཡབ་ ིས་ང་

ལ་ཡོད་དོ་ཅོག་གཏད་ ང༌། ཡབ་མ་གཏོགས་པར་ ས་ ་ཡིན་པ་ ས་ ང་མི་ཤེས། ས་དང༌། ས་ ིས་ ོན་པར་

འདོད་པའི་མི་མ་གཏོགས་པར། ཡབ་ ་ཡིན་པ་ ས་ ང་མི་ཤེས། 28 ེད་ཡིད་ཐང་ཆད་པ་དང་ ར་ཆེན་ ིས་གནོན་

པ་ཐམས་ཅད་ངའི་ ར་ཤོག ངས་ ེད་ལ་ངལ་གསོ་ ེར་བར་ ། 29 ངའི་གཉའ་ཤིང་འ ར་ཞིང༌། ང་ལས་ཤེས་པར་

ིས། ང་ནི་སེམས་ ལ་ཞིང་ ེམས་ ང་ཡིན་པས་ ེད་ཚའི་སེམས་ལ་ངལ་གསོ་འཐོབ་པར་འ ར། 30 ་མཚན་ནི་ངའི་

གཉའ་ཤིང་འཇམ་ཞིང་ངའི་ ར་ཡང་ཡང་མོ་ཡིན་པས་སོ་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

27 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་འགོད་པ་ལེ ་ 19 ལ་གཟིགས།
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ལེ ་བ ་གཉིས་པ།

ངལ་གསོའི་ཉིན་མོའི་ ོར།

1 དེའི་ ས་ ་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ལ་ཡེ༷་ ་ཞིང་ཁ་ཞིག་བ ད་ནས་ཕེབས་ བས། ཁོང་གི་ཉེ་གནས་

མས་ ོགས་པས་འ ་ཡི་ ེ་མ་བཏོགས་ཏེ་ཟ་བཞིན་ཡོད། 2 ཱ ༷་ ་ཤི་པས་དེ་མཐོང་ནས་ཁོང་ལ་“ ོས་ཤིག ེད་ ི་ཉེ་

གནས་ མས་ ིས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ ེད་མི་ཆོག་པའི་ལས་ ེད་བཞིན་ཡོད་”ཅེས་ཟེར། 3 ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ ལ་

པོ་ ༷་བིད་དང་ཁོང་གི་འཁོར་གཡོག་ མས་ ིས་ ོགས་པའི་ཚ་ཅི་ཞིག་ ས་པ་དེ་ཡང་ ེད་ཚས་བ གས་མ་ ོང་ངམ།

4 ཁོང་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ལ་ཕེབས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་ ་མ ན་ ི་བག་ལེབ་ ངས་ནས་འཁོར་གཡོག་དང་

མཉམ་ ་བཟས། བཀའ་ ིམས་ ར་ན་བག་ལེབ་ད་ེཡ་༷ ་ ་པའ་ི ་མ་ མས་ལས་གཞན་ ས་ ང་ཟ་མ་ིཆོག 5 ཡང་ན་

ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་མཆོད་ཁང་གི་ ་མ་ མས་ ིས་ངལ་གསོ་བའི་ ིམས་དང་འགལ་ཡང་ ོན་མེད་པ་ཡིན་པར་ ེད་

ཚས་ཆོས་ ིམས་ ི་མདོ་ལ་བ གས་མ་ ོང་ངམ། 6 ངས་ ེད་ཚར་ཟེར་ ར། མཆོད་ཁང་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་འདིར་ཡོད།

7 ང་ནི་མཆོད་པ་ལ་མི་དགའ་བར་ ིང་ ེའི་སེམས་ལ་དགའོ་ཞེས་ག ངས་པའི་དོན་ ོགས་པ་ཡིན་ན། ེད་ཚས་ ོན་

མེད་པ་ མས་ལ་ ོན་འདོགས་ ས་མེད་དོ། 28 8 གང་ཡིན་ཞེ་ན། མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ ་ིགཙ་བ་ོཡིན་

པས་སོ་”ཞེས་ག ངས།

ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ལག་འ མས་པ་བཅོས་པ།

9 ཡེ༷་ ་ས་ཆ་དེ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ནང་ ་ཕེབས། 10 ལག་པ་འ མས་པ་ཞིག་དེ་ ་ཡོད་

པས་ཁོ་ཚས་ཡེ༷་ ་ལ་ ོན་འདོགས་ ེད་པའི་ ིར་ཁོང་ལ་“ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ནད་བཅོས་ཆོག་གམ་”ཞེས་ ིས་པ་

དང༌། 11 ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ ོད་ཚའི་ནང་ ་ཞིག་ལ་ ག་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ས་དོང་ལ་ ངས་

ན་དེ་བ ང་ནས་མི་འདོན་ནམ། 12 ག་གཅིག་ལས་མི་ནི་རིན་ཆེ་བས། ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ལས་བཟང་པོ་ ེད་

ཆོག་གོ་”ཞེས་ག ངས། 13 དེ་ནས་ཁོང་གིས་མི་དེར་“ལག་པ་ ོངས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས་ཏེ། ཁོས་ལག་པ་བ ངས་

ཤིང་ནད་སོས་པར་ ར་བས་ལག་པ་ཡ་གཅིག་དང་འ ་བར་ ར། 14 དེ་ནས་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ མས་ ི་ལ་སོང་ནས་ཡེ༷་ ་

ད ོང་ འི་ངན་ ས་ ས་ ང༌། 15 ཁོང་གིས་དེའི་ ོར་མ ེན་ནས་ས་ཆ་དེ་དང་ཁ་ ལ། མི་མང་པོ་ཞིག་ཁོང་གི་ ེས་

་འ ངས། ཁོང་གིས་ནད་པ་ཐམས་ཅད་གསོས་པར་མཛད་ཅིང༌། 16 དེ་ཚ་ལ་ཁོང་མངོན་པར་མི་ ེད་པའི་བཀའ་

གནང༌། 17 འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ཱ་ཡི་ ང་བ ན་ བ་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ཁོང་གིས་

18 ོས་དང་ང་ཡིས་བདམས་པའི་ཞབས་ ི་ནི།།

28ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཧོ་ཤེ་ཨ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 6 ཨང་ ངས་ 6 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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ང་ཡི་གཅེས་པར་འོས་ལ་སེམས་ནས་དགའ།།

ང་ཡིས་ གས་ཉིད་ཁོང་ལ་ ོད་པར་ །།

ཁོང་གིས་ ི་པ་ མས་ལ་ཞལ་ ེ་བ ག །

19 ོད་པར་མི་ ེད་ཟང་ཟིང་ ་ཡང་མེད།།

ང་ལམ་ནང་ན་ཁོང་གི་ག ང་མི་ཐོས།།

20 ཆག་ལ་ཁད་ ི་འདམ་ ག་གཅོག་མི་མཛད།།

བ་ལ་ཁད་ ི་ ོན་མེ་མི་གསོད་དེ།།

ང་བདེན་ ིམས་དེ་མཐའ་མ ག་ ལ་བའི་བར།།

21 ཁོང་གི་མཚན་ལ་ ི་པས་རེ་བ་ ེད།།

ཅེས་ག ངས། 29

ཡེ་ ་དང་བ ད་པ་ེཨིལ་བཟི་པད།

22 དེའ་ིཚ་གདོན་འ ེས་བ ང་བས་ ད་ཆ་ཤོད་མ་ི བ་པའ་ིལོང་བ་ཞིག་ཡ༷་ེ འ་ིམ ན་ ་འ ིད་པ་དང༌། ཁོང་

གིས་ནད་བསལ་བར་མཛད་པས་མི་དེ་ ད་ཆ་བཤད་ བ་པ་དང་མཐོང་ བ་པར་ ར། 23 མི་ཚགས་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་

ེས་ནས་“མི་འདི་ ལ་པོ་ ༷་བིད་ ི་ ས་ཡིན་ ིད་དམ་”ཞེས་ ས། 24 ཱ ༷་ ་ཤི་པ་ མས་ ིས་དེ་ཐོས་ནས་“བ ད་

ི་ ལ་པོ་པེ༷་ཨིལ་བཟི་པད་ལ་བ ེན་ནས་ཁོས་གདོན་འ ེ་ ོད་”ཅེས་ ས། 25 དེ་ཚའི་བསམ་པ་མ ེན་ནས་ཡེ༷་ ས་

དེ་ཚར་“ ལ་ཁམས་ཤིག་གི་ནང་ལ་ནང་འ ག་ ང་ན་འཇིག་པར་འ ར་ལ། ོང་ ེར་རམ་ ིམ་ཚང་ནང་ལའང་ནང་

འ ག་ ང་ན་མི་གནས། 26 གལ་ཏེ་བ ད་ ཱ༷་ཏན་ ིས་ ཱ༷་ཏན་བ ད་ན། རང་ལ་ནང་འ ག་བ ངས་པས་ཁོའི་ ལ་

ཁམས་ཅི་ ར་གནས། 27 གལ་ཏེ་ངས་པེ༷་ཨིལ་བཟི་པད་ལ་བ ེན་ནས་གདོན་འ ེ་བ ད་ན། ོད་ མས་ ི་ ་ཡིས་ ་

ལ་བ ེན་ནས་གདོན་འ ེ་ ོད་དམ། དེའི་ ིར་དེ་ཚས་ ོད་ཚར་ ིམས་གཏོང་བར་འ ར་ངེས་ཡིན། 28 འོན་ ང་ངས་

དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་གདོན་འ ེ་བ ད་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ོད་ཚའི་ ར་ ེབས་ཡོད།

29 ཡང་ན་མི་ ོབས་ གས་ཆེན་པོ་ཞིག་ ོན་ལ་མ་བཅིངས་པར་དེའི་ཁང་པར་འ ལ་ནས་ཅ་ལག་ཇི་ ར་འ ོག་ བ། ཁོ་

བཅིངས་ནས་ཁོའི་ཁང་པའི་ཅ་ལག་འ ོག་ཡོང༌། 30 ས་ ང་ང་ཡི་ ོགས་མི་ ེད་པ་དེས་ང་ལ་ ོལ་ཞིང༌། ས་ ང་

ང་དང་མཉམ་ ་མི་ ད་པ་ནི་གཏོར་མཁན་ཡིན། 31 དེའི་ ིར་ངས་ ེད་ཚར་ཟེར་ ར། ིག་པ་དང་དཀོན་མཆོག་

ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་འ ར། འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་ ར་བ་འདེབས་

29 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 42 ཨང་ 1-4 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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མཁན་དེའི་ ིག་ཉེས་སེལ་བར་མི་འ ར། 32 མིའི་རིགས་ ི་ ་ལ་ངན་ ས་ ེད་མཁན་དེའི་ ིག་ཉེས་སེལ་བར་འ ར།

འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་ངན་ ས་ ེད་མཁན་དེའི་ ིག་ཉེས་ནི་ད་ ་དང་མ་འོངས་པའི་ ས་ ་

སེལ་བར་མི་འ ར།

33 འ ས་ ་ལས་ཤིང་ ོང་གང་ཡིན་ཤེས་པས། ཤིང་ ོང་དང་འ ས་ ་གཉིས་ཀ་བཟང་པོ་ ིས། ཡང་ན་ཤིང་

ོང་དང་འ ས་ ་གཉིས་ཀ་ངན་པ་ ིས། 34 ག་ ལ་ ི་རིགས་ ོད་ཚ། སེམས་ནང་གང་ཁེངས་ཡོད་པ་དེ་ཁ་ཡིས་

བ ོད་པས། ོད་ཚ་ངན་པ་ཡིན་ཏེ་བཟང་པོ་ཅི་ ར་ ། 35 མི་བཟང་པོ་ཞིག་གིས་སེམས་ ི་མཛད་བཟང་པོ་ནས་

བཟང་པོ་འདོན་པ་དང༌། མི་ངན་པ་ཞིག་གིས་སེམས་ ི་མཛད་ངན་པ་ནས་ངན་པ་འདོན། 36 ངས་ ེད་ཚར་ཟེར་ ར།

ིམས་གཅོད་ ི་ཉིན་མོར་མི་ཚས་ ས་པའི་ཚག་ངན་རེ་རེའི་དོན་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་ ིས་འ ལ་ ་དགོས། 37 གང་

ལགས་ཟེར་ན། ོད་ ིས་ ས་པའི་ཚག་གིས་ ོད་ཡང་དག་པར་ ིས་ཤིང༌། ོད་ ིས་ ས་པའི་ཚག་གིས་ ོད་ ིམས་

གཅོད་གཏོང་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས།

ངོ་མཚར་བའི་ གས་འདོད་པའི་མི་ མས།

38 དེ་ནས་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ཁ་ཤས་ ིས་ཡེ༷་ ་ལ་“ ོན་པ་ལགས། ེད་ལས་ངོ་

མཚར་བའི་ གས་ཤིག་མཐོང་བར་འདོད་”ཅེས་ཟེར། 39 ལན་ ་ཁོང་གིས་“མི་རབས་འདི་ནི་ངན་པ་དང་ལོག་གཡེམ་

ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་ངོ་མཚར་བའི་ གས་ཤིག་མཐོང་བར་འདོད་ ང༌། ང་ ོན་པ་ཡོ༷་ ་ཡི་ གས་མ་གཏོགས་པར་

གཞན་ཅི་ཡང་ ེར་བར་མི་འ ར། 40 ང་ ོན་པ་ཡོ༷་ ་ནི་ཉིན་ག མ་དང་མཚན་ག མ་ཉ་ཆེན་པོའི་ ོད་ཁོག་ནང་ལ་

བ ད་པ་ ར། མིའི་རིགས་ ི་ ་ཡང་ཉིན་ག མ་དང་མཚན་ག མ་སའི་གཏིང་ལ་ ོད་པར་འ ར། 41 ིམས་གཅོད་

པའི་ཉིན་མོར་ ོང་ ེར་ ་༷ན་ེ ་ཱཡི་མི་ མས་ལངས་ནས་མཉམ་ ་ཡོད་པའ་ིམི་རབས་འད་ིཡ་ིམ་ི མས་ལ་ཉེས་ ོན་འདོན་

པར་ ། གང་ལགས་ཤ་ེན། ང་ ོན་པ་ཡ༷་ོ ་ཡ་ིག ང་ཐོས་ནས་ད་ེཚས་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་བ ར། ོས་

ཤིག ད་ ་ཡོ༷་ ་ལས་ཆེ་བ་འདི་ ་ཡོད། 42 ཡང་ ིམས་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར་ ོ་ ལ་ ི་ ལ་མོ་ལངས་ནས་མཉམ་ ་

ཡོད་པའི་མི་རབས་འདི་ཡི་མི་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་འདོན་པར་ ། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ལ་པོ་སོ༷་ལོ་མོན་ ི་ཤེས་རབ་ཐོས་

པའི་ ིར་ཁོ་མོ་ས་གཞིའི་མཐའ་ནས་ཡོང༌། ོས་ཤིག ད་ ་སོ༷་ལོ་མོན་ལས་ཆེ་བ་འདི་ ་ཡོད།

43 མི་ཞིག་ནས་གདོན་འ ེ་མི་གཙང་བ་འཐོན་ བས། ་མེད་པའི་ས་བ ད་དེ་ ིན་ནས་ངལ་གསོ་འཚལ་ཡང་

མ་ ེད། 44 ད་ེནས་དེས་ང་ཐོན་པའ་ིཁང་པ་ད་ེལ་ ིར་ལོག་ཅེས་ཟེར། དེར་ ེབས་ ས་ ོང་ཞིང་གད་བ བ་ནས་གཙང་

བ་དང་ལེགས་པར་བ ིགས་ཡོད་པ་མཐོང༌། 45 སོང་ནས་ད་ེལས་ ང་ངན་པ་གདོན་འ ེ་བ ན་རང་དང་མཉམ་ ་ ིད་
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ད་ེཁང་པ་དེར་འ ལ་ནས་བ ད། མ་ིདེའ་ིགནས་ ལ་ ་མ་ལས་ ་ིམ་ ག་གོ ད་ེབཞིན་ ་མ་ིརབས་ངན་པ་འད་ིལ་ཡང་

འ ང་བར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས།

ཡེ་ འི་ མ་དང་ ་མཆེད་ ི་ ོར།

46 ཁོང་གིས་མི་ཚགས་ལ་ག ངས་བཞིན་པའི་ཚ། ཁོང་གི་ མ་དང་ག ང་པོ་ མས་ཁོང་ལ་ ེང་བར་འདོད་དེ་

ི་ལོགས་ལ་ལངས་ནས་བ གས། 47 མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་“གཟིགས་དང༌། ེད་ ི་ མ་དང་ ་མཆེད་ ི་ལོགས་ལ་

ལངས་ནས་ ེད་རང་ལ་ ེང་བར་འདོད་དེ་བ གས་འ ག་”ཅེས་ ས། 48 ཁོང་གིས་དེ་ ས་པའི་མི་ལ་ལན་ ་“ངའི་

མ་དང་ངའི་ ན་ནི་ ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་ནས། 49 ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ ི་ ོགས་ ་ ག་བ ངས་ཏེ་“ ོས་དང༌།

ངའི་མ་དང་ངའི་ ན་ ་ནི་མི་འདི་ཚ་ཡིན། 50 གང་ལགས་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའི་ངའི་

ཡབ་ ི་དགོངས་པ་བཞིན་ ་ ེད་མཁན་ནི་ངའི་ ན་དང་ ིང་མོ། མ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་ག མ་པ།

ས་བོན་འདེབས་པའ་ིདཔེ།

1 ཉིན་དེར་ཡེ༷་ ་ཁང་པ་ནས་ཕེབས་ཏེ་མཚའི་འ མ་ ་བ གས། 2 མི་ཚགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁོང་གི་ ང་ ་

འཛམས་པས་ཁོང་ ་ཞིག་གི་ནང་ ་བ གས་པ་དང༌། མི་ཚགས་ཆ་ཚང་མཚ་འ མ་ལ་བ ད། 3 ཁོང་གིས་དཔེའི་ ོ་

ནས་ཆོས་མང་པོ་ག ངས་ཏེ་ཁོ་ཚར་“ཉོན་དང༌། ས་བོན་འདེབས་མཁན་ཞིག་ས་བོན་འདེབས་པར་ ིན། 4 ས་བོན་

གཏོར་བའི་ བས་ ། ས་བོན་ཁ་ཤས་ལམ་ཁར་འཐོར་བ་ ་འོངས་ནས་བཟས་པ་དང༌། 5 ཁ་ཤས་ནི་ས་མང་པོ་མེད་

པའི་ ག་གི་ ེང་ལ་འཐོར་ཞིང་སའི་གཏིང་རིང་པོ་མེད་པས་ཡར་ ེས་པ་མ ོགས་ ང༌། 6 ཉི་མ་ཤར་ནས་ཚག་ ེ་ ་བ་

གཏིང་རིང་པོ་མེད་པས་བ མས། 7 ས་བོན་ཁ་ཤས་ཚར་མའི་ནང་ ་འཐོར་ཞིང་ཚར་མ་ ེས་ནས་ ིབ་པས་ས་བོན་ཡར་

མ་ ེས། 8 ཡང་ས་བོན་ཁ་ཤས་ས་ ་བཟང་པོའི་ནང་ ་ཟགས་ནས་ཆེར་ ེས་ཤིང་འ ས་ ་ ིན་ཏེ། འ ས་ ་ཁ་ཤས་

བ་བ ་དང༌། ཁ་ཤས་ བ་ ག་ ། ཁ་ཤས་ བ་ མ་ ་བཅས་ ིན། 9 ་བ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ཉན་དགོས་ངེས་

ཡིན་”ཞེས་ག ངས།

དཔེ་ ོད་པའ་ིདམིགས་ ལ།

10 ཉེ་གནས་ མས་ཁོང་གི་ ང་ ་འོངས་ནས་ཁོང་ལ་“ ེད་ ིས་ཁོ་ཚར་དཔེའི་ ོ་ནས་ཅིའི་ ིར་ག ངས་”ཤེས་

བཤད། 11 ལན་ ་ཁོང་གིས་“དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་གསང་བ་ཤེས་པ་དེ་ ེད་ཚ་ལ་གནང་བ་ཡིན། འོན་ ང་ཁོ་
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ཚ་ལ་གནང་བ་མ་ཡིན། 12 མི་ ་ཞིག་ཐོས་པ་དང་ ོགས་པ་འདོད་པ་དེ་ལ་ ེར་བར་འ ར་ཞིང༌། ག་པ་ཡོད་པར་

འ ར། འོན་ ང་ ོགས་པ་མི་འདོད་པ་དེ་ལས་ ོགས་པ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ལེན་པར་འ ར་རོ། 13 དེའི་ ིར་ངས་

ཁོ་ཚར་དཔེའི་ ོ་ནས་ ། དེ་ནི་ཁོ་ཚས་མཐོང་ཡང་མི་མཐོང་ཞིང༌། ཐོས་ཡང་མི་ཐོས་ཏེ་ཧ་མི་གོ་བའི་ཆེད་ ་ཡིན། 30

14 ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ཱ་ཡི་ ང་བ ན་ཁོ་ མས་ལ་ བ་ ེ།

ོད་ཚས་གོ་ཡང་གསལ་བར་མི་ཤེས་ལ།།

མཐོང་ཡང་དེ་དོན་ ོགས་པར་མི་འ ར་རོ།།

15 མི་རིགས་འདིའི་སེམས་ ོང་པོར་ ར་བས་སོ།།

་བ་ ིད་ཅིང་མིག་ཡང་བ མས་པས་ན།།

མིག་གིས་མ་མཐོང་ ་བས་མི་ཐོས་ཤིང༌།།

ོ་ཡིས་མི་ ོགས་དེ་མིན་སེམས་བ ར་ནས།།

ང་ཡིས་དེ་ཚ་གསོ་ཞིང་ ོབ་པར་ ེད།།

ཅེས་ག ངས། 31 16 འོན་ ང་ ེད་ཚའི་མིག་གིས་མཐོང་བས་བདེ་ཞིང༌། ེད་ཚའི་ ་བས་ཐོས་པས་བདེའོ། 17 ངས་

ེད་ མས་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ེད་ ིས་གང་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་ནི་ ང་ ོན་པ་དང་ ང་ ན་པ་མང་པོས་དེ་

མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་འདོད་ ང་མ་ ོང༌།”

དཔེའི་ནང་དོན་ག ངས་པ།

18 “འོ་ན་ས་བོན་འདེབས་མཁན་ ི་དཔེ་ལ་ཉོན་དང༌། 19 མི་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་བ ན་པ་

ཐོས་ནས་ཧ་མི་གོ་ན། བ ད་ཡོང་ནས་ཁོའི་ ིང་ལ་བཏབ་པའི་ས་བོན་ ོགས་ནས་ཕར་འ ེར། འདི་ནི་ལམ་ཁར་འཐོར་

བ་དེ་ཡིན། 20 ས་བོན་ ག་ཡོད་པའི་ས་ལ་འཐོར་བ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དེ་ཐོས་མ་ཐག་སེམས་དགའ་བའི་ངང་

ནས་དང་ལེན་ ེད་མཁན་ཡིན། 21 འོན་ ང་རང་གི་སེམས་ནང་ལ་ ་བ་གཏིང་རིང་པོ་ གས་མེད་པས་ ས་ ང་ ་ལ་

གནས་ ང་བཀའ་དེའི་དོན་ ་ ག་བ ལ་དང་གནོད་འཚ་འ ང་མ་ཐག་ ་ཁོའི་དད་པ་ལོག་པར་འ ར། 22 ཡང་ས་

བོན་ཚར་མའ་ིནང་ ་འཐོར་བ་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་ཐོས་ ང༌། འཚ་བའ་ི ོར་ ་ིསེམས་ ལ་དང་ ་ནོར་ ་ི ་ ིད་

ིས་བཀའ་མནན་ནས་འ ས་ ་ ེ་མི་ བ་པ་དེ་ཡིན། 23 ས་བོན་ས་ ་བཟང་པོ་ལ་འཐོར་བ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་

30 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 6 ཨང་ 9 ལ་གཟིགས།
31ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 6 ཨང་ ངས་ 9-10 ལ་འཁོད་ཡོད།
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ཐོས་ནས་ ོགས་པའི་མི་དེ་ཡིན། འ ས་ ་ ིན་ཏེ། འ ས་ ་ཁ་ཤས་ བ་བ ་དང༌། ཁ་ཤས་ བ་ ག་ ། ཁ་ཤས་

བ་ མ་ ་བཅས་ ིན་”ཞེས་ག ངས།

་ངན་ ི་དཔེ།

24 དཔེ་གཞན་ཞིག་དེ་ཚར་བ ན་ཏེ་“དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནི་རང་གི་ཞིང་ཁར་ས་བོན་བཟང་པོ་འདེབས་

མཁན་དང་འ ་བ་ཡིན། 25 འོན་ ང་མི་ མས་གཉིད་ ག་ ས་ཁོའི་ད ་བོ་ཡོང་ནས་ ོའི་ ོད་ ་ ་ངན་བཏབ་ནས་

ཕར་སོང༌། 26 ོའི་ ་ ་ཐོན་ནས་འ ས་ ་ ིན་ བས། ་ངན་དེ་ཡང་མངོན། 27 ཞིང་བདག་གི་གཡོག་པོ་ མས་

ཡོང་ནས་ཁོང་ལ། ་ཞབས་ལགས། ེད་ ི་ཞིང་ཁར་ས་བོན་བཟང་པོ་མ་བཏབ་བམ། ་ངན་འདི་ཚ་གང་ནས་ ང་

ཞེས་ ས། 28 ལན་ ་ཁོང་གིས་དེ་ཚར་ད ་བོ་ཞིག་གིས་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། གཡོག་པོ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ། ང་ཚ་

ིན་ནས་ ་ངན་དགོག་པར་འདོད་དམ་ཞེས་ ས། 29 བདག་པོས་དེ་ ར་མ་ ེད་ཅིག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ོ་དང་ ་

ངན་གཉིས་ཀ་དགོག་ཉེན་ཡོད། 30 ལོག་ཏོག་མ་ ིན་པའི་བར་ ་དེ་གཉིས་མཉམ་ ་ ེ་ ་ ག ཞིང་ཁ་ ་རན་པའི་

ས་ ་ངས་ ་མཁན་ མས་ལ། ོན་ལ་ ་ངན་བ གས་ནས་མེས་ ེག་གཏོང་བའི་ ིར་ ོག་ ེས་ ་ཆིངས་ཤིག དེ་

ནས་ ོ་ངའི་བང་མཛད་ ་ ས་ཤིག་ཅེས་ ་བར་ ་”ཞེས་ག ངས།

ངས་འ འི་དཔེ།

31 ཡེ༷་ ས་དཔ་ེགཞན་ཞིག་ད་ེཚར་བ ན་ཏ་ེ“དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ན་ིཞིང་ཁར་བཏབ་པའི་ ངས་འ ་ ོག་

པོ་གཅིག་དང་འ ་ ེ། 32 32 ས་བོན་ཐམས་ཅད་ལས་ ང་ཡང༌། ཆེར་ ེས་ ས་ མ་རའི་ ོ་ཚད་གཞན་ མས་ལས་ཆེ་

བར་ཆགས་ཏེ་ ི་ཤིང་ ་ ར་ཞིང༌། ི ་ མས་ཡོང་ནས་དེའི་ཡལ་གར་ཚང་བཟོ་”ཞེས་ག ངས། 33 ཁོང་གིས་དཔེ་

གཞན་ཞིག་དེ་ཚར་བ ན་ཏེ་“དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནི་ ར་ ི་དང་འ ་ ེ། ད་མེད་ཅིག་གིས་དེ་ ོ་ ེ་ ེ་ག མ་

ི་ནང་ལ་བ ེས་པ་དང༌། ེས་མ་ ེ་ཐམས་ཅད་ལ་ ར་ལངས་”ཞེས་ག ངས། 34 ཡེ༷་ ས་དོན་དེ་ཐམས་ཅད་དཔེའི་

ོ་ནས་མི་ཚགས་ལ་ག ངས་ཏེ། དཔེ་མ་བ ན་པར་ཁོ་ཚར་ཅིའང་མ་ག ངས། 35 འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་བ ད་ནས་

ག ངས་པ་དེ་ བ་པའི་ཆེད་ ་ཡིན།

ང་ཡི་ཁ་ནས་དཔེ་ ད་དེ།།

འཇིག་ ེན་བཀོད་ནས་ད་བར་ ི།།

ས་པའི་དོན་ མས་བ ན་པར་ །།

32 ངས་འ ་ནི། ངས་དཀར་རམ་ ངས་ནག པད་ཀ་དང་འ །
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ཞེས་ག ངས། 33

་ངན་ ི་དཔེའི་དོན་ག ངས་པ།

36 དེ་ནས་མི་ཚགས་དང་ཁ་ ལ་ཏེ་ཁོང་ཁང་པའི་ནང་ལ་ཕེབས། ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ཁོང་གི་མ ན་ ་

འོངས་ནས་“ཞིང་ཁའི་ ་ངན་ ི་དཔེ་ང་ཚར་གསལ་བཤད་མཛད་རོགས་གནང་”ཞེས་ ས། 37 ཁོང་གིས་“ས་བོན་

འདེབས་མཁན་ནི་མིའི་རིགས་ ི་ ་ཡིན། 38 ཞིང་ཁ་ནི་འཇིག་ ེན་ཡིན། ས་བོན་བཟང་པོ་ནི་ ལ་ ིད་ ི་ ་ མས་

ཡིན། ་ངན་ནི་བ ད་ ི་ ་ མས་ཡིན། 39 ་ངན་འདེབས་པ་པོ་ནི་བ ད་ཡིན་ཞིང༌། ལོ་ཏོག་གི་ ་བ་ནི་ ས་ ི་

མཐའ་མ་ཡིན། ་མཁན་ མས་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཡིན། 40 ་ངན་བ གས་ནས་མེས་ ེག་གཏོང་བ་བཞིན།

ས་ ི་མཐའ་མ་ལ་ཡང་དེ་ ར་འ ང་བར་འ ར་ངེས་ཡིན། 41 མིའི་རིགས་ ི་ ་ཡིས་རང་གི་ཕོ་ཉ་མངགས་ཏེ་རང་

གི་ ལ་ ིད་ ི་ནང་ནས་ཁོ་ཚས་ ིག་པའི་ ་དང་ངན་པ་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་བ གས་ནས། 42 མེ་ ན་པའི་ཐབ་ལ་

འཕེན་པར་འ ར། ས་ཆ་དེར་ ་ཞིང་སོ་ ིག་ ིག་ ེད་པ་འ ང་བར་འ ར། 43 དེ་ནས་ཁོ་ཚའི་ཡབ་ ི་ ལ་ ིད་ལ་

ང་ ན་པ་ མས་ནི་ཉི་མ་ ར་འ ོ་བར་འ ར། ་བ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ཉོན་ཅིག”

གཏེར་དང་ ་ཏིག་གི་དཔེ།

44 “དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནི་ཞིང་ཁར་ ས་ཡོད་པའི་གཏེར་ཞིག་དང་འ ་བ་ཡིན། མི་ཞིག་གིས་གཏེར་དེ་

ེད་ནས་ཡང་བ ར་ ས་པ་དང༌། དགའ་བའི་ངང་ནས་སོང་ཞིང༌། རང་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བཙངས་ནས་ཞིང་ཁ་

ད་ེཉོས། 45 ཡང་དཀོན་མཆོག་ག་ི ལ་ ིད་ན་ི ་ཏིག་ ས་ལེགས་འཚལ་བའ་ིཚང་དཔོན་ཞིག་དང་འ ་བ་ཡིན། 46 ་

ཏིག་རིན་ཆེན་ཞིག་མཐོང་ནས་ཕར་ ིན་ཞིང་རང་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བཙངས་ཏེ་ཉོས།”

་ འི་དཔེ།

47 “ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནི་མཚ་ནང་ ་འཕེན་པའི་ ་ ་ཞིག་དང་འ ་བ་ཡིན། དེས་ཉ་རིགས་ ་

ཚགས་བ ས་ནས། 48 གང་ ེ་མི་ མས་ ིས་ ་ ་དེ་ མ་ས་ལ་ ད་ཅིང༌། ཉ་ལེགས་པོ་ མས་ ོད་ལ་བཞག་ཅིང་ཉ་

ཕན་མེད་ མས་ད གས། 49 ས་ ་ིམཐའ་མར་ད་ེ ར་འ ང་བར་འ ར་ངེས་ཡིན། དཀོན་མཆོག་ག་ིཕ་ོཉ་ མས་ ིས་

ངན་པ་ མས་ ང་ ན་ མས་ ི་ནང་ནས་ད ེ་བ་འ ེད་དེ། 50 མེ་ ེ་དང་ ན་པའི་ཐབ་ལ་འཕེན་པར་འ ར། ས་ཆ་

དེར་ ་ཞིང་སོ་ ིག་ ིག་ ེད་པ་འ ང་བར་འ ར།

33ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 78 ཨང་ ངས་ 2 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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51 ད་ ེད་ཚས་དོན་དེ་ཐམས་ཅད་ཧ་གོ་སོང་ངམ་”ཞེས་ག ངས་པས་ཁོ་ཚས་ཁོང་ལ་“ཧ་གོ་སོང་”ཞེས་ ས།

52 ཁོང་གིས་ཁོ་ མས་ལ་“ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་ཉེ་གནས་ ་འ ར་མཁན་རེ་རེ་ནི་

རང་གི་གཏེར་མཛད་ནས་དངོས་པོ་གསར་པ་དང་ ིང་པ་གཉིས་འདོན་པའི་ ིམ་བདག་གཅིག་དང་འ ་བ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་

ག ངས།

ཡེ་ ་ ིས་མེད་ ་བཏང་བ།

53 དཔ་ེད་ེ མས་བ ན་ཚར་ནས་ཡ༷་ེ ་ས་ཆ་ད་ེནས་ཕར་ཕེབས། 54 རང་ག་ིཕ་ ལ་ ་ ོན་ནས་ཁོང་གིས་ཡ་༷ ་

་པའི་འ ་ཁང་ལ་ཆོས་ག ངས། ཁོང་ལ་ཉན་མཁན་ མས་ཧ་ལས་ཏེ་“མི་འདི་ལ་འདི་ ་ འི་ཤེས་རབ་དང་ ས་མ ་

གང་ནས་ ང་བ་ཡིན། 55 ཁོ་ནི་ཤིང་བཟོ་བའི་ ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོའི་མ་མི༷ར་ཡམ་ཟེར་མཁན་མ་ཡིན་ནམ། ཡང་ཁོའི་

ག ང་པོ་ཡ༷་ཀོབ་དང༌། ཡོ༷་སེབ། སི༷་མོན། ༷་ ་བཅས་མ་ཡིན་ནམ། 56 ཁོའི་ ིང་མོ་ མས་ ང་ ལ་འདིར་ང་ཚ་

དང་མཉམ་ ་བ ད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། འོ་ན་མ་ིའད་ིལ་ད་ེཐམས་ཅད་གང་ནས་ ང་བ་ཡིན་”ཞེས་ཟེར་བས། 57 ཁོ་

ཚས་ཁོང་ ིས་མེད་བཏང་ངོ༌། འོན་ ང་ཡ༷་ེ ས་ཁ་ོ མས་ལ་“ ང་ ོན་པ་ལ་རང་ ལ་ ་ིམ་ིདང་གཉེན་ཉ་ེལ་མ་གཏོགས་

པར་ ིས་མེད་མ་ིའ ང་”ཞེས་ག ངས། 58 ཁ་ོཚས་དད་པ་མ་ ས་པས་ཁོང་གིས་ས་ཆ་དེར་ང་ོམཚར་ ་ིམཛད་པ་མང་པ་ོ

མ་མཛད་དོ།།

ལེ ་བ ་བཞི་པ།

ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་བ ོངས་པའི་ ོར།

1 དེའི་ཚ་ས་གནས་དཔོན་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་ཡེ༷་ འི་ ོར་ ི་གཏམ་ཐོས་ནས། 2 ཁོའི་གཡོག་པོ་ མས་ལ་“མི་དེ་

ནི་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་གཤིན་པོ་ནས་གསོན་པོར་ལངས་ ་ ར་བ་དེ་ཡིན་པས། ཁོང་ལ་ ས་མ ་འདི་ ར་

ན་”ཞེས་ ས། 3–4 དེ་ ོན་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་རང་གི་ག ང་པོ་ཕི༷་ལིབ་ ི་བཟའ་ ་ཧེ༷་རོད་ ཱ་ཟེར་བ་དེ་རང་གི་བཟའ་ ར་

ངས་པའི་ ེན་ ིས། ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ཧེ༷་རོ་ ེ་ལ་“དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས་ ར་ན་ ེད་ ིས་རང་གི་ག ང་པོའི་

བཟའ་ ་ལེན་མི་ཆོག་”ཅེས་ག ངས་པས། ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་ཡོ༷་ཧ་ནན་བ ང་ ེ་བ མས་ནས་བཙན་ཁང་ལ་བ ག 5 ཧེ༷་

རོ་ ེ་ཡིས་ཡོ༷་ཧ་ནན་གསོད་པར་འདོད་ ང༌། ལ་མི་ མས་ ིས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ང་ ོན་པར་ ིས་པས་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་དེ་

མས་ལ་འཇིགས། 6 དེ་ནས་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡི་ ེ་ ར་ ི་ཉིན་མོར་ཧེ༷་རོད་ ཱའི་ ་མོས་ཧེ༷་རོ་ ེ་དང་ཁོའི་མ ོན་པོའི་མ ན་

་ཞབས་ ོ་འ བ་པས་ཧེ༷་རོ་ ེ་དགའ་བར་ ར་བ་དང༌། 7 ཁོ་མོས་གང་ ས་པའང་ ེར་བའི་མནའ་བ ལ། 8 རང་

གི་མ་ཡིས་བ ལ་བས་ཁོ་མོས་“ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་མགོ་བོ་ ེར་མའི་ནང་ ་བཞག་ནས་ང་ལ་གནང་བར་
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མཛད་”ཅེས་ཟེར། 9 ཧེ༷་རོ་ ེའི་སེམས་ ོ་ནའང་མ ོན་པོ་ མས་ ི་མ ན་ལ་མནའ་བ ལ་ཡོད་པའི་ ིར་བཀའ་གཏང་

ེ། 10 ང་དམག་ཞིག་བཏང་ནས་བཙན་ཁང་ ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ད ་བཅད། 11 ད ་དེ་ ེར་མའི་ནང་ ་བཞག་ནས་

ེར་ཡོང་ ་ེ ་མོ་ལ་ ིན་པ་དང༌། ཁོ་མོས་རང་གི་ཨ་མ་ལ་ ད། 12 ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ོབ་མ་ མས་ཡོང་ ེ་ཁོང་གི་ ་ ང་

ར་ནས་ ར་ཁང་ ་བཞག་པ་དང༌། ཡེ༷་ ་ལ་གཏམ་དེ་ ་བའི་ ིར་སོང༌།

མི་ ་ ོང་ཙམ་ ི་བ ེས་ ོགས་སེལ་བ།

13 ཡེ༷་ ས་གཏམ་དེ་གསན་པས་ ་ལ་བ གས་ནས་མི་གཞན་མེད་པའི་དབེན་གནས་ཤིག་ལ་ཕེབས། ལ་མི་

མས་ ིས་དེའི་ ོར་ཐོས་པས་ ོང་ ེར་ མས་ནས་གོམ་པ་ ོས་ཏེ་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས། 14 ཁོང་ ་ལས་བབས་

ས་མི་ཚགས་མང་པོ་གཟིགས་པས། གས་བ ེ་བའི་ངང་ནས་དེ་ཚའི་ ོད་ ི་ནད་པའི་ནད་ མས་སེལ་བར་མཛད།

15 དགོང་མོ་ཆགས་ ས་ཉེ་གནས་ མས་ཁོང་གི་ ང་ ་འོངས་ནས་ཁོང་ལ་“ས་ཆ་འདི་དབེན་ ོང་ཡིན་ཞིང་ཉི་མ་ཡང་

བ་ལ་ཉེ་བས། མི་ཚགས་ ལ་ ེ་ མས་ལ་རང་རང་གི་ཟས་ཉོ་ ་དགོངས་པ་གནང་རོགས་”ཞེས་ ས། 16 འོན་ ང་

དེའི་ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ཕར་འ ོ་མི་དགོས། ེད་ཚས་ཁོ་ཚར་ཟས་ ེར་ཞིག་”ཅེས་ག ངས། 17 དེ་ཚས་ཁོང་ལ་“ང་ཚར་

འདིར་བག་ལེབ་ ་དང་ཉ་ཤ་གཉིས་ལས་མེད་”ཅེས་ཟེར། 18 ཁོང་གིས་“དེ་ཚ་ངའི་ ར་འ ར་ཤོག་”ཅེས་ག ངས་

ནས། 19 ཁོང་གིས་མི་ཚགས་ལ་ འི་ ེང་ལ་ ོད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ཞིང༌། བག་ལེབ་ ་དང་ཉ་ཤ་གཉིས་པོ་དེ་

ག་ ་བ མས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ལ་ཡར་གཟིགས་ཤིང་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས་ ེས། བག་ལེབ་

མ་ ར་བཟོས་ནས་ཉེ་གནས་ མས་ལ་གནང་ ེ་ཁོ་ཚས་མི་ཚགས་ལ་ ེར། 20 མི་ཚང་མས་བཟས་ནས་འ ངས་ཏེ།

ཟས་ ག་བ ས་པའི་ ེས་ ་བག་ལེབ་ཆག་ མ་ ིས་ ེ་པོ་བ ་གཉིས་ཁེངས། 21 ཟས་ཟ་མཁན་ ད་མེད་དང་ ་ ་མ་

བ ིས་པར་ ེས་པ་ ་ ོང་ཙམ་ཡོད་པ་ཡིན།

མཚ་ ེང་ལ་ཞབས་ ིས་བཅགས་པ།

22 དེ་མ་ཐག་ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་ མས་ ་ལ་ ོད་ ་བ ག་ ེ། ཁོང་གི་ ོན་ ་མཚའི་ཕ་རོལ་ ི་ ོགས་ ་སོང་

ཞིག་ཅེས་ག ངས་ནས་མི་ཚགས་ཕར་བཏང་གནང་ངོ༌། 23 དེ་ ར་མཛད་པའི་ ེས་ ་ ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ ིར་ཁོང་

གཅིག་ ར་རི་ལ་ཡར་ཕེབས། ཉི་མ་ བ་པའི་ ས་ ་དེར་ཁོང་གཅིག་ ་ཡིན། 24 དེའི་ བས་ ་ནི་ མ་ས་ནས་ཐག་

རིང་ལ་ ེབས་ཡོད། གས་པ་ འ་ིམ ན་ ོགས་ནས་བ བ་པས་ ་ བས་ ིས་ད གས། 25 མཚན་མ་ོ ན་བཞ་ིཔ་ཙམ་

ལ་ཁོང་མཚའ་ི ེང་ལ་ཞབས་ ིས་འཆག་ ་ེཁ་ོཚའ་ི ར་ཕེབས། 26 ད་ེམཐོང་བས་ཉ་ེགནས་ མས་འཇིགས་ཤིང་ ག་པར་

ར་ནས་“གདོན་འ ེ་ཞིག་འ ག་”ཅེས་འཇིགས་པས་ ད་ཤོར་མ་ཐག 27 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་“ ེད་ཚའི་སེམས་བདེ་བར་
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ོས་ཤིག ང་རང་ཡིན་པས་འཇིགས་མི་དགོས་”ཞེས་ག ངས། 28 པེ༷་ ོས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ་ལགས། ེད་རང་ཡིན་

ན། ང་ལ་ འི་ ེང་ ་ ེད་ ི་ ར་ཡོང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་དང་”ཞེས་ཟེར་བས། 29 ཁོང་གིས་“ ར་ཤོག་”ཅེས་

ག ངས་པས་པེ༷་ ོ་ ་ནས་བབས་ཤིང༌། འི་ ེང་ལ་གོམ་པ་བ བ་ ེ་ཁོང་གི་ ར་ ིན། 30 འོན་ ང་ གས་པ་ ག་

པོ་ ག་པ་མཐོང་བས་འཇིགས་ཏེ་ འི་ནང་ལ་ བ་འ ོ་བའི་ཚ། ཁོས་ ད་ཆེན་པོས་“གཙ་བོ་ལགས། ང་ ོབ་རོགས་

གནང་”ཞེས་ ས་མ་ཐག 31 ཡ༷་ེ ས་རང་ག་ི ག་བ ངས་ཏ་ེཁ་ོབ ང་ཞིང་ཁ་ོལ་“དད་ ང་བ་ ོད། ཅིའི་ ིར་ཐ་ེཚམ་

ས་”ཞེས་ག ངས། 32 ཁོང་ མས་ འི་ནང་ལ་ གས་པའི་ བས་ ་ ང་འཇགས། 33 འི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ མས་

ིས་ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་ཏེ་“ ེད་རང་ནི་བདེན་པར་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་ནོ་”ཞེས་བཤད།

གན་ནེ་ ཱ་རེལ་ ི་ནད་པ།

34 ཁོང་ མས་མཚ་བ ལ་ནས་ག༷ན་ནེ་ ཱ་རེལ་ཞེས་པའི་ས་ཆར་ ེབས། 35 དེར་ཡོད་པའི་མི་ མས་ ིས་ཁོང་

ངོ་ཤེས་ ེས། མཐའ་ ོར་ ི་ ལ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་བཏང་ ེ་ནད་པ་ཚང་མ་ཁོང་གི་མ ན་ ་ ིད་ཅིང༌། 36 ཡེ༷་ ་ལ་

ཁོང་ག་ིན་བཟའ་ི ར་ཙམ་ལ་རེག་པར་གནང་ ་གསོལ་ཞེས་ ་བ་ཆེན་པ་ོ ལ་བས། ཁོང་ག་ིན་བཟའ་ལ་རེག་པའ་ིནད་པ་

ཐམས་ཅད་ནད་ལས་ཐར་བར་ ར་རོ།།

ལེ ་བཅ་ོ ་པ།

གཙང་བ་དང་མི་གཙང་བའི་ ོར།

1 དེའི་ཚ་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་དང་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཁ་ཤས་ ལ་ས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར་ནས་འོངས་

ཤིང་ཁོང་ལ་ 2 “ ེད་ ི་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ཁ་ལག་མ་ཟ་གོང་ལ་ལག་པ་མི་འ ད་པར་ ན་པོའི་ གས་ ོལ་ལས་ཅིའི་

ིར་ ལ་”ཞེས་ཟེར། 3 ལན་ ་ཁོང་གིས་“ ོད་ཚས་རང་གི་ གས་ ོལ་ ང་བའི་ཆེད་ཅིའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་

དང་འགལ་ལམ་”ཞེས་ག ངས། 4 དཔེར་ན་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་ག་ིཕ་མ་གཉིས་ལ་བ ་ིབ ར་ ིས་ཞེས་དང༌། 34 ཕ་

མ་ལ་ཚག་ངན་ ་མཁན་དེ་ ོག་གཅོད་པར་འ ར་དགོས་ཞེས་ག ངས། 35 5 འོན་ ང་ ོད་ཚས་ ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཕ་

མ་ལ་ངས་ ེད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེད་ ོད་པ་འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་ ལ་ཟིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ནས། 6 རང་གི་ཕ་ལ་བ ི་

34 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 20 ཨང་ ངས་ 12 དང༌། མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 5 ཨང་ ངས་ 16 ལ་འཁོད་ཡོད།
35 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 21 ཨང་ ངས་ 17 དང༌། ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ག མ་པ་ ེ་ལེ་ཝི་ ལ་ ིམས་ལེ ་ 20 ཨང་ ངས་ 9 ལ་

འཁོད་ཡོད།
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བ ར་ ེད་མི་དགོས་པར་བཤད། དེའི་ ོ་ནས་ ོད་ཚས་རང་གི་ གས་ ོལ་ ང་བའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ོང་

བར་ ེད། 7 ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ ོད་ཚའི་ ོར་ལ་ ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ཱ་ཡིས་ལེགས་པར་ ང་བ ན་ཏེ།

8 “མི་ ད་འདི་ཡིས་ངག་ནས་ང་བ ར་ཡང༌།།

ཁོ་ཚའི་སེམས་ནི་ང་དང་ཡོངས་ ་ ལ།།

9 མི་ཡིས་བ མས་པའི་བ བ་ ་རང་ལ་ ོན།།

དེ་འ འི་བ ེན་བ ར་ང་ལ་ ེད་དོན་མེད།།”

ཅེས་ག ངས། 36 10 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་མི་ཚགས་རང་གི་མ ན་ ་བོས་ནས་ཁོ་ཚར་“ཉོན་ཞིང་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག 11 ི་

ནས་ཁའི་ནང་ ་འ ོ་བ་དེས་མི་མི་གཙང་བར་མི་ ེད་དེ། མིའི་ཁ་ནས་ ིར་གང་འཐོན་པ་དེས་མི་མི་གཙང་བར་

ེད་”ཅེས་ག ངས། 12 ཉེ་གནས་ མས་ཁོང་གི་མ ན་ ་ཡོང་ནས་“ ེད་ ི་ག ང་དེ་ཐོས་ནས་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ མས་ལ་

ཕོག་ ག་ ང་བ་མ ེན་ནམ་”ཞེས་ ས། 13 ལན་ ་ཁོང་གིས་“ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའི་ངའི་ཡབ་ ིས་མ་བ གས་

པའི་ ི་ཤིང་ར་ེར་ེབཞིན་ ་བཀོག་གཏོང་བར་འ ར་ངེས་ཡིན། 14 ཁོ་ མས་ལ་ད་ོ ང་མ་ ེད། ཁོ་ཚ་ན་ིལོང་བས་ལོང་

བ་ མས་འ ིད་མཁན་ཡིན། ལོང་བས་ལོང་བ་ ིད་ན་གཉིས་ཀ་ས་དོང་ལ་ ང་ཡོང་”ཞེས་ག ངས། 15 པེ༷་ ོས་ཁོང་

ལ་“དཔེ་དེ་ང་ཚར་གསལ་བཤད་མཛད་རོགས་གནང་”ཞེས་ ས། 16 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ ོད་ཚས་ ང་ད་ ང་མི་ཤེས་

སམ། 17 ི་ནས་ཁའི་ནང་ ་འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ཕོ་བར་སོང་ ེ་ ས་ནས་ ིར་འཐོན་པ་མི་ཤེས་སམ། 18 འོན་ ང་

མིའི་ཁ་ནས་གང་འཐོན་པ་སེམས་ནས་ ང་བས། མི་མི་གཙང་བར་ ེད། 19 གང་ཡིན་ཟེར་ན། མི་ མས་ ི་སེམས་

ནང་ནས་བསམ་པ་ངན་པ་དང༌། མི་ ོག་གཅོད་པ། ལོག་གཡེམ། འདོད་ལོག ་བ། ན་དཔང༌། དམའ་འབེབས་

གཏོང་བ་བཅས་འ ང་བའི་ ིར་རོ། 20 དེ་ཚས་མི་མི་གཙང་བར་ ེད། ལག་པ་མ་ ས་པར་ཟས་ཟ་བ་དེས་མི་མི་གཙང་

བར་མི་ ེད་”ཅེས་ག ངས།

ཀ་ ན་ ད་མེད་ ་ིདད་སེམས།

21 ཡེ༷་ ་ས་ཆ་དེ་ནས་ཁ་ ལ་ཏེ་ ཱ༷་ཨེར་དང་ཚི༷་དོན་ ོང་ ེར་ ི་ས་ ལ་ ་ཕེབས། 22 ས་ ལ་དེའི་ ད་མེད་

ཀ་༷ ན་མ་ཞིག་ཡོང་ནས་ ད་ཆེན་པོས་“ ེ་གཙ་བ་ོལགས། ལ་པོ་ ༷་བིད་ ི་ ས། ང་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས། ངའི་ ་

མ་ོགདོན་འ ེས་ཟིན་ནས་མནར་གཅོད་གཏོང་བཞིན་འ ག་”ཅེས་ ས་ ང༌། 23 ཁོང་གིས་ཅིའང་མ་ག ངས། ཁོང་ག་ི

ཉེ་གནས་ མས་ཡོང་ནས་ཡེ༷་ ་ལ་“ཁོ་མོས་ང་ཚ་ ད་ཆེན་པོས་ཡང་ནས་ཡང་ ་འབོད་པས་ཁོ་མོ་ཕར་གཏོང་ཞིག་”ཅེས་

བ ལ། 24 ལན་ ་ཁོང་གིས་“ང་ནི་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་ ིམ་ ི་ ག་བ གས་སོང་བ་ མས་འབའ་ཞིག་གི་ ར་མངགས་པ་

36 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 29 ཨང་ ངས་ 13 ལ་བཀོད་པ་ཡིན།
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ཞིག་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 25 འོན་ ང་ཁོ་མོ་ཡོང་ནས་ཁོང་གི་མ ན་ ་ ས་མོ་སར་བ གས་ཏེ་“གཙ་བོ་ལགས། ང་

ལ་ ག་རོགས་གནང་”ཞེས་ ་བ་ ལ་བས། 26 ལན་ ་ཁོང་གིས་“ ་ འི་བག་ལེབ་ ངས་ནས་ ི་ལ་ད གས་ན་མི་

ལེགས་”ཞེས་ག ངས་ ང༌། 27 ཁོ་མོས་“ལགས་སོ། གཙ་བོ་ལགས། འོན་ ང་ ི་ མས་ ིས་ ང་ ིམ་བདག་གི་ ོག་

ཙ་ནས་ཟགས་པ་ མས་ལས་ཟའོ་”ཞེས་ ས་པས། 28 ཁོང་གིས་ཁོ་མོར་“ ེ་ ད་མེད། ེད་ ི་དད་པ་ཆེ་བས། ེད་

ི་འདོད་པ་ ར་འ ང་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས་མ་ཐག ཁོ་མོའི་ ་མོ་ནད་ལས་ཐར་བར་ ར།

ནད་པ་མང་པོའི་ནད་སེལ་བ།

29 ས་ཆ་དེ་ནས་ཁ་ ལ་ཏེ་ཡེ༷་ ་ག༷་ལིལ་མཚ་འ མ་ལ་ཕེབས་ཤིང༌། རི་ལ་ཡར་ཕེབས་ནས་བ གས། 30 ཞ་བོ་

དང༌། ང་ ོག ལོང་བ། ག་པ་ལ་སོགས་འ ིད་དེ་མི་ཚགས་མང་པོ་ཁོང་གི་མ ན་ ་ཡོང་ཞིང༌། ཁོ་ མས་ཁོང་གི་

ཞབས་ ི་ ར་བཞག་ནས་ཁོང་གིས་གསོས་པར་མཛད། 31 མི་ཚགས་ ིས་ ག་པ་ མས་ ིས་གཏམ་ ེད་པ་དང༌། ང་

ོག་ མས་གསོས་པ་དང༌། ཞ་བོ་ མས་གོམ་པ་ ོ་བ། ལོང་བས་མཐོང་ནས་ ་བས་ཡ་མཚན་ ་ ར་ཞིང༌། ཡི༷་སི་ར་

ཨེལ་ ི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པར་ ས།

མི་བཞ་ི ོང་ཙམ་ ི་བ ེས་ ོགས་སེལ་བ།

32 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་རང་གི་མ ན་ ་བོས་ཏེ་ཁོ་ཚར་“མི་ཚགས་འདི་ང་དང་མཉམ་ ་བ ད་ནས་ཉིན་

ཞག་ག མ་སོང་ཞིང༌། ད་ཆ་ཟས་ཅ་ིཡང་མེད་པས་ཁ་ོཚ་ ིང་ ་ེབར་འ ག ལམ་བར་ ་བ ེས་ཤིང་ ོགས་ཏེ་ ན་མེད་

་བ ལ་བའི་ཉེན་ཡོད་པས་ཁ་ ོང་པར་ལོག་གཏོང་མི་འདོད་”ཅེས་ག ངས། 33 ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་“མི་

ཚགས་མང་པོ་འདི་འ ང་བར་ ེད་པའི་བག་ལེབ་མང་པོ་འདི་འ ་དབེན་ ོང་འདི་ ་ག་ནས་ ེད་ བ་བམ་”ཞེས་བཤད་

པས། 34 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ མས་ལ་“ ེད་ཚར་བག་ལེབ་ཇི་ཙམ་ཡོད་”ཅེས་བཀའ་འ ི་གནང་བས། ཁོ་ཚས་“བ ན་དང་ཉ་

ཤ་ ང་ ང་ཁ་ཤས་ཡོད་”ཅེས་ ས། 35 ཁོང་གིས་མི་ཚགས་ མས་ས་ ་ ོད་པའི་བཀའ་གནང་ནས། 36 བག་ལེབ་

བ ན་པོ་དང་ཉ་ཤ་ ག་ ་བ མས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས་ ེས། དེ་ཚ་ མ་ ར་བཟོས་ནས་ཉེ་གནས་

མས་ལ་གནང་ཞིང༌། ཁོ་ཚས་མི་ཚགས་ལ་ ིན། 37 མི་ཚང་མས་བཟས་ནས་འ ངས་ཤིང་ཁོ་ཚས་ཟས་ ག་གི་ མ་ ་

བ ་གསོག་ ས་པས་ ེ་པོ་གང་བ་བ ན་ ང༌། 38 ད་མེད་དང་ ་ ་མ་བ ིས་པར་ཟས་ཟ་མཁན་མི་ ོང་ ག་བཞི་

ཙམ་ཡོད་པ་ཡིན། 39 མི་ཚགས་ཕར་བཏང་ནས་ཡེ༷་ ་ ་ལ་བ གས་པ་དང༌། མ༷་ག་དན་ཞེས་ ་བའི་ ལ་ ོགས་ ་

ཕེབས་སོ།།
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ལེ ་བ ་ ག་པ།

ངོ་མཚར་བའི་ གས་ ོན་པར་འདོད་པ།

1 ཱ ༷་ ་ཤི་པ་དང་ ཱ༷་ ་སེ་པ་ མས་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་པའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་

ང་ོམཚར་བའ་ི གས་ཁ་ོཚར་ ོན་པར་ ས། 2 ལན་ ་ཁོང་གིས་“ ོད་ཚས་དགོང་མ་ོཆགས་པའ་ི ས་ ་ནམ་མཁའ་ི ིན་

པ་དམར་པོ་ཡིན་ཚ་ནམ་ ངས་ཡོང་ཞེས་ཟེར། 3 ཡང་ཞོགས་པར་ནམ་མཁའ་འཐིབས་ཞིང་དམར་པོ་ཡིན་ཚ་ ོད་ཚས་

དེ་རིང་ ང་འ བ་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་ཟེར། ནམ་མཁའི་གནས་ ལ་ད ོད་ ངས་ཤེས་ ང༌། ས་འདིའི་གནས་

ལ་ད ོད་མ་ི བ། 4 མ་ིརབས་འད་ིན་ིངན་པ་དང་ལོག་གཡེམ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་ང་ོམཚར་བའ་ི གས་ཤིག་མཐོང་བར་

འདོད་ ང༌། ང་ ོན་པ་ཡོ༷་ ་ཡི་ གས་མ་གཏོགས་པར་གཞན་ཅི་ཡང་ ེར་བར་མི་འ ར་”ཞེས་ག ངས་ཏེ། ཁོ་ཚ་

དང་ཁ་ ལ་ནས་ཕར་ཕེབས།

ཱ་ ་ཤི་པ་དང་ ཱ་ ་སེ་པ་ མས་ ི་ ོར།

5 ཉེ་གནས་ མས་མཚའི་ཕ་རོལ་ ་བ ེབས་པ་དང༌། བག་ལེབ་འ ེར་ ་བ ེད་པ་ཤེས། 6 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་

“ ེད་ཚས་ ོ་རིག་བ ིམས་ནས་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་དང་ ཱ༷་ ་སེ་པའི་ ར་ ི་ལ་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 7 ཉེ་

གནས་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ལ་“འདི་ནི་ང་ཚས་བག་ལེབ་མ་འ ེར་བས་ཡིན་”ཞེས་ ས་པ་དང༌། 8 ཡེ༷་ ས་དེ་མ ེན་

ནས་“ ོད་ཚ་དད་ ང་བ་ མས། ོད་ཚས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཅིའི་ ིར་བག་ལེབ་མ་འ ེར་བའི་གཏམ་ ེང་བ་ཡིན་

ནམ། 9 ོད་ཚས་ད་ ང་ཡང་མི་ ོགས་སམ། མི་ ་ ོང་ལ་ ེར་བའི་བག་ལེབ་ ་པོ་དང༌། ོད་ཚས་ཟས་ ག་མ་ ེ་

པོ་ཇི་ཙམ་བ ས་པ་མི་ ན་ནམ། 10 ཡང་ན་མི་བཞི་ ོང་ལ་ ེར་བའི་བག་ལེབ་བ ན་པོ་དང༌། ོད་ཚས་ཟས་ ག་

མ་ ེ་པོ་ཇི་ཙམ་བ ས་པ་མི་ ན་ནམ། 11 ངས་ ོད་ཚར་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་དང་ ཱ༷་ ་སེ་པའི་ ར་ ི་ལ་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག་

ཅེས་པ་ལས་བག་ལེབ་ ི་གཏམ་མི་ ེང་བ་ཅིའི་ ིར་མ་ ོགས། ཱ༷་ ་ཤི་པ་དང་ ཱ༷་ ་སེ་པའི་ ར་ ི་ལ་དོགས་ཟོན་ ིས་

ཤིག་”ཅེས་ག ངས་པས། 12 དེའི་ཚ་ཁོང་གིས་བག་ལེབ་ ི་ ར་ ི་ལ་དོགས་ཟོན་ ེད་པར་མ་ག ངས་ཏེ། ཱ༷་ ་ཤི་པ་

དང་ ཱ༷་ ་སེ་པའི་བ ན་པའི་ ོར་ག ངས་པར་ཁོ་ཚས་ ོགས།

པེ་ ོས་ཡེ་ ་ན་ིདཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་པ།

13 ཡེ༷་ ་ ོང་ ེར་སེ༷་སར་རེ་ ཱ་ཕི༷་ལིབ་པེ་ ལ་ ་ཕེབས་ནས་ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ མས་ལ་“མི་ མས་ ིས་མིའི་

རིགས་ ི་ ་ ་ཡིན་ཟེར་”ཞེས་བཀའ་འ ི་གནང་བས། 14 ཁོ་ཚས་“མི་ལ་ལས་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན། ལ་ལས་

ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་ ཱ། ལ་ལས་ ང་ ོན་པ་ཡེ༷་རེམ་ ཱ་དང༌། ཡང་ན་གནའ་རབས་ ི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་”ཞེས་
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ས། 15 ཁོང་གིས་ཁོ་ མས་ལ་“འོ་ན་ ེད་ཚས་ ས་ན་ང་རང་ ་ཡིན་ཟེར་”ཞེས་ག ངས་པས། 16 སི༷་མོན་པེ༷་ ོས་

“ ེད་ནི་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་ཡིན་ཏ་ེགཏན་ ་གནས་པའི་དཀོན་མཆོག་ག་ི ས་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ ས། 17 ཡེ༷་ ས་ཁོང་ལ་“ཡོ༷་ ་ཡི་ ་

སི༷་མོན་ ེད་བདེ་བ་ཡིན་ནོ། གང་ཡིན་ཞེ་ན། མི་ མས་མིན་ཏེ་ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའི་ངའི་ཡབ་ ིས་དེ་ ར་ ེད་

ལ་མངོན་པར་མཛད། 18 ཡང་ངས་ ེད་ལ་ཟེར་ ར། ེད་པེ༷་ ོ་ནི་ ག་ཡིན་ཏེ། ག་དེའི་ ེང་ལ་ངའི་ཆོས་ཚགས་

ིག་པར་ ། གཤིན་པོའི་ཁམས་ ི་ ལ་ ོ་ མས་ ང་དེ་ལས་མི་ ལ་ལོ། 37 19 ངས་དཀོན་མཆོག་ཞིང་ཁམས་ ི་ ལ་

ིད་ ི་ ེ་མིག་ ེད་ལ་ ེར་བས། ེད་ ིས་ས་ལ་གང་འཆིང་བ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ལའང་འཆིང་བར་འ ར།

ེད་ ིས་ས་ལ་གང་འ ོལ་བ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ལའང་འ ོལ་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 20 དེ་ནས་ཁོང་

གིས་ཉེ་གནས་ མས་ལ་ཁོང་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་པ་དེ་མི་གཞན་ལ་ཟེར་མི་ཆོག་ནན་ ིས་བ ལ་བར་མཛད།

ཡེ་ ས་ཁོང་འདས་པའི་ ང་བ ན་པ།

21 ས་དེ་ནས་བ ང་ཡེ༷་ ས་རང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ལ་ཁོང་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཕེབས་ནས། ཡ༷་ ་ ་པའི་མི་

རིགས་ ི་ ན་པ་ོདང་ ་ཆེན་ མས། ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའ་ིམི་བཅས་ ིས་ཁོང་ལ་ ག་པོ་མང་པ་ོགཏོང་ཞིང༌། ཁོང་

གསོད་པར་འ ར་ལ། ཉི་མ་ག མ་པར་འཆི་བ་ནས་ཡར་ལང་བར་འ ར་དགོས་པར་གསལ་བཤད་མཛད། 22 པེ༷་ ོས་

ཁོང་ ར་ ་ ིད་ཅིང་ནན་པོས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ་ལགས། དེ་འ ་ ་བ་ནས་མི་ ིད། ེད་ལ་ནམ་ཡང་དེ་འ ་འ ང་མི་

ིད་”ཅེས་ཟེར། 23 འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་ཞལ་ ིར་ ོར་ཏེ་པེ༷་ ོ་ལ་“བ ད་ ཱ༷་ཏན་ ོད། ངའི་ བ་ ་སོང་ཞིག ོད་ ི་

བསམ་པ་དཀོན་མཆོག་བཞིན་མ་ཡིན་པར་མི་བཞིན་ཡིན་པས་ངའི་བཀག་ ོ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 24 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་

རང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ལ་“གལ་ཏེ་མི་ ་ཞིག་གིས་ང་ཡི་ ེས་ ་འ ང་འདོད་ན། རང་ཉིད་ ོས་བཏང་ནས་རང་གི་ ང་

ཤིང་འ ར་ཏེ་ང་ཡི་ ེས་ ་འ ང་དགོས། 25 གང་ལགས་ཟེར་ན། མི་ ས་ ང་རང་གི་ ོག་ཐར་བར་ ེད་འདོད་པ་

དེས་བ ག་པར་འ ར། མི་ ས་ ང་ང་རང་གི་དོན་ ་རང་གི་ ོག་གཏོང་པ་དེས་ ེད་པར་ ེད་པར་འ ར་ངེས་ཡིན།

26 མི་ ་ལ་འཇིག་ ེན་ ིལ་པོ་ཐོབ་ ང་རང་ ོག་བ གས་ན་ཅི་ཕན། ཡང་ན་མིས་དངོས་པོ་ཇི་འ ་ཞིག་འ ེར་ཏེ་རང་

གི་ ོག་བ ེའམ། 27 མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་རང་གི་ཡབ་ ི་གཟི་བ ིད་ ི་ ོ་ནས་རང་གི་ཕོ་ཉ་དང་མཉམ་ ་འ ོན་ཞིང༌།

དེའི་ ས་ ་ཁོང་གིས་མི་རེ་རེ་ལ་དེ་ཚའི་ ་བ་དང་མ ན་པར་ལན་གནང་བར་འ ར་ངེས་ཡིན། 28 ངས་ ེད་ མས་ལ་

བདེན་པར་ཟེར་ ར། འདི་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ ི་ནང་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་མིའི་རིགས་ ི་ ་རང་གི་ ལ་ ིད་དབང་

ར་བའི་ ིར་འ ོན་པ་མ་མཐོང་བའི་བར་ ་ཅི་ནས་ ང་འཆི་བ་ ོང་བར་མི་འ ར་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

37 ལ་ ོ་དེ་ མས་ནི་གཤིན་པོའི་ཁམས་ ི་དབང་ཆ་མཚན།
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ལེ ་བ ་བ ན་པ།

འི་ མ་པ་ ར་བ།

1 ཉི་མ་ ག་གི་ ེས་ལ་ཡེ༷་ ས་པེ༷་ ོ་དང༌། ཡ༷་ཀོབ་དང༌། ཁོའི་ག ང་པོ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ག མ་འ ིད་ནས་དབེན་

པའི་གནས་རི་མཐོ་པོ་ཞིག་ལ་ཕེབས། 2 ཁོ་ཚའི་མ ན་ ་ཁོང་གི་ འི་ མ་པ་ ར་ཏེ། ཁོང་གི་ཞལ་རས་ཉི་མ་དང་འ ་

བར་འོད་འ ོས་པ་དང༌། ཁོང་གི་ན་བཟའ་འོད་ ར་དཀར་པོ་ ར། 3 དེའི་ བས་ལ་ཁོང་ཚའི་མ ན་ ་ ང་ ོན་པ་

མོ༷་ཤེ་དང་ཨེ༷་ལི་ ཱ་གཉིས་མངོན་ མ་ ་ ོན་ནས་ཁོང་དང་བཀའ་མོལ་གནང༌། 4 པེ༷་ ོས་ཡེ༷་ ་ལ་“གཙ་བོ་ལགས། ང་

ཚ་འདིར་བ ད་ན་ལེགས། ེད་ གས་ད ེས་ན། ངས་བ གས་ས་ག མ་བཟོ་བར་ ། ེད་ལ་གཅིག་དང་མོ༷་ཤེ་

ལ་གཅིག ཨེ༷་ལི་ ཱ་ལ་གཅིག་བཅས་ཡིན་”ཞེས་ ས་པའི་ ས་ ། 5 འོད་དང་ ན་པའི་ ིན་པ་ཞིག་ཡོང་ནས་ཁོང་ཚ་

བ ིབས། ིན་པ་ད་ེནས་ག ང་ཞིག་ ང་ ་ེ“འད་ིན་ིངའ་ིགཅེས་པའ་ི ས་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལ་ང་ཤིན་ ་དགའོ། ཁོང་ལ་

ཉོན་ཅིག་”ཅེས་ག ངས། 6 ཉ་ེགནས་ མས་ད་ེཐོས་ ེས་འཇིགས་ཤིང་ ག་ནས་ ག་འཚལ། 7 ཡ༷་ེ ་ཕེབས་ཏ་ེཁ་ོཚར་

ག་རེག་ནས་“ད་ལོངས་ལ། མ་འཇིགས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 8 ཁ་ོཚས་ཡར་ ་ ས་ཡ༷་ེ ་གཅིག་ ་མ་གཏོགས་གཞན་

་ཡང་མ་མཐོང༌། 9 ཁོང་ མས་རི་བོ་ལས་མར་འབབ་པའི་ ས་ ། ཡེ༷་ ས་“མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་འཆི་བ་ནས་གསོན་

པོར་མ་ལངས་པའ་ིབར་ ་ ེད་ཚས་གང་མཐོང་བ་ད་ེམ་ིགཞན་ ་ལའང་མ་ཤོད་ཅིག་”ཅེས་བཀའ་བ ོས། 10 ཁོང་ག་ིཉ་ེ

གནས་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་“འོ་ན་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ མས་ ིས་ཅིའི་ ིར་ ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་ ཱ་ བས་མགོན་ ཱ༷་

ཤི་ཀའི་ ོན་ལ་འ ོན་དགོས་ཟེར་བའི་དོན་ཅི་ཡིན་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 11 ལན་ ་ཁོང་གིས་“ ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་ ཱ་དངོས་

་ ོན་ལ་ ོན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ ར་གསོ་ ེད། 12 འོན་ ང་ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་ ར། ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་ ཱ་ཕེབས་

ཟིན་ནོ། ཁོ་ མས་ ིས་ཁོང་ངོ་མ་ཤེས་པས་ཁོ་ཚས་ཁོང་ལ་རང་འདོད་ ར་མནར་གཅོད་བཏང༌། དེ་ ར་མིའི་རིགས་

ི་ འང་ཁོ་ཚའི་ལག་འོག་ནས་ ག་བ ལ་ ོང་བར་འ ར་ངེས་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 13 དེ་ ེས་ཁོང་གིས་ ས་གསོལ་

མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ོར་ག ངས་པ་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་གཞི་ནས་ཤེས།

གདོན་འ ེས་ཟིན་པའ་ི ་བཅོས་པ།

14 མི་ ཚགས་ ི་ ར་ ཕེབས་པའི་ ཚ་མི་ གཅིག་ཡེ༷་ འི་ མ ན་ ་ ཡོང་ནས་ ས་མོ་ སར་བ གས་ཏེ་ ཁོང་ལ་

15 “གཙ་བོ་ལགས། ངའི་ ་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས། ཁོ་ནི་གཟའ་ཕོག་པ་ཡིན་ཏེ། མེ་དང་ འི་ནང་ལ་ཐེངས་མང་

ངས་པས་ ག་བ ལ་མང་པ་ོ ོང༌། 16 ངས་ཁ་ོ ེད་ ་ིཉ་ེགནས་ མས་ ་ི ར་འ ིད་ ང་ད་ེཚས་བཅོས་མ་ བ་”ཅེས་

ས། 17 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“དད་པ་མི་ ེད་པ་དང་ངན་སེམས་ཅན་ ི་མི་རབས་ ོད་ཚ། ང་ ས་ག་ཚད་བར་ ་ ོད་ཚ་

མཉམ་ ་ ོད་དགོས་སམ། ང་རང་ ོད་ཚ་ ས་ནམ་ཞིག་གི་བར་བཟོད་པར་ ེད་དགོས་སམ། ་དེ་ངའི་མ ན་ ་ ིད་
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ཤོག་”ཅེས་ག ངས། 18 ཁོང་གིས་གདོན་འ ེ་དེ་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་བས། ་དེའི་ནང་ནས་ཐོན་མ་ཐག་གསོས་

པར་ ར། 19 དེ་ནས་ཉེ་གནས་ མས་ ར་ ་ཡེ༷་ འི་མ ན་ ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་“ང་ཚས་ཅིའི་ ིར་གདོན་འ ེ་དེ་

བ ད་མ་ བ་བམ་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 20 ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ ོད་ཚའི་དད་པ་ ང་བས་སོ། ངས་ ོད་ མས་ལ་བདེན་

པར་ཟེར་ ར། གལ་ ིད་ ོད་ཚ་ལ་དད་སེམས་ ངས་འ ་ ོག་པོ་ ང་ ་གཅིག་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ན། ོད་ཚས་རི་འདི་

ལ། འདི་ནས་ ོས་ལ་དེར་སོང་ཞིག་ཅེས་ཟེར་བས། དེ་ ར་ ོ་བར་འ ར་ལ། ོད་ མས་ལ་ཡང་མི་ ིད་པ་ཅིའང་

མེད་”ཅེས་ག ངས། 38

ད ོང་ འི་ ང་བ ན་པ་ཡང་བ ར་གནང་བ།

22 ཁོང་ མས་ག༷་ལིལ་ ལ་ ་འཛམས་པའི་ཚ་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་“མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་མི་ མས་ ི་ལག་ ་གཏོད་

པར་འ ར། 23 དེ་ མས་ ིས་ཁོ་རང་གསོད་པར་འ ར། ཉིན་ཞག་ག མ་པར་ཁོ་རང་ ར་གསོན་པར་འ ར་ངེས་

སོ་”ཞེས་ག ངས་པས། ཁོ་ མས་ཤིན་ ་སེམས་འ གས་པར་ ར།

མཆོད་ཁང་གི་ ལ།

24 ཁོང་ མས་ཀ༷་ཕར་ན་ མ་ ་ ེབས་ ས་མཆོད་ཁང་གི་ ལ་ ད་མཁན་ མས་པེ༷་ ོའི་ ར་ཡོང་ནས་ཁོང་

ལ་“ ེད་ཚའི་ ོབ་དཔོན་ ིས་མཆོད་ཁང་གི་ ལ་མི་འཇལ་ལམ་”ཞེས་ ིས་པ་ལ། 39 25 པེ༷་ ོས་“འཇལ་ལོ་”ཞེས་ཟེར་

བ་དང༌། ཁང་པའི་ནང་ལ་ཡོང་བའི་ཚ་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ལ་ ོན་ ་ག ངས་ཏེ་“སི༷་མོན། ཅི་ ར་སེམས། འཇིག་ ེན་ ི་

ལ་པོ་ མས་ ིས་ ་ནས་ ལ་ ད་དམ། རང་གི་ འམ། གཞན་ མས་ནས་ ད་དམ་”ཞེས་ག ངས། 26 པེ༷་ ོས་

“གཞན་ མས་ནས་ ད་”ཅེས་ ས། ཡེ༷་ ས་ཁོ་ལ་“འོ་ན་ ་ མས་ ིས་འཇལ་མི་དགོས། 27 ང་ཚས་ཁོ་ཚར་ཕོག་ ག་

མ་གཏོང་བའི་ ིར་མཚ་ལ་སོང་ནས་ གས་ ་ འི་ནང་ ་འཕེན་པ་དང༌། ོན་ལ་ཐོན་པའི་ཉ་དེ་བ ང་ནས་དེའི་ཁ་ ེ་

ཏེ་ཊམ་ཀ་གཅིག་ ེད་ཡོང༌། དེ་འ ེར་ནས་ངེད་གཉིས་ ི་ ིར་ཁོ་ཚར་ ོད་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་སོ།།

38མད་ ་ཱཡིས་ ིས་པའ་ིའ ིན་བཟང་བ ས་ཡིག་ ་ཤོས་ མས་ལ་གཤམ་ ་ིཚག་བཅད་མེད། 21 ཡང་ཁོང་གིས་ཁ་ོ མས་ལ་“གདོན་འ ་ེའདིའ་ིརིགས་དཀོན་མཆོག་

ལ་ ོན་ལམ་མ་གཏོགས་པར་གཞན་ཐབས་གང་གིས་ ང་འཐོན་པར་མི་ ིད་”ཅེས་ག ངས།
39མཆོད་ཁང་གི་ ལ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ ེས་པ་ཚང་མས་མཇལ་དགོས་པའི་ ལ་ཡིན་ཞིང༌། ཉི་མ་ ེད་ཀའི་ ་ཆ་ཡིན།
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ལེ ་བཅོ་བ ད་པ།

དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནང་ ་ཆེ་ཤོས་ཡིན།

1 དེའི་ ས་ ་ཉེ་གནས་ མས་ཡེ༷་ འི་ ང་ ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་“དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནང་ཆེ་ཤོས་དེ་ ་

ཡིན་”ཞེས་ ིས། 2 ཡེ༷་ ས་ ་ ་ཞིག་བོས་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ད ིལ་ལ་བཞག་པ་དང༌། 3 “ངས་ ེད་ཚར་བདེན་པར་ཟེར་

ར། སེམས་བ ར་ནས་ ་ ་དང་འ ་བར་མ་ ར་ན། ེད་ཚ་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ་ཅི་ནས་ ང་འ ལ་མི་

བ། 4 ་ཞིག་ ་ ་འདི་ ར་ ེམས་ ང་ ་འ ར་བ་ཁོ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནང་ཆེ་ཤོས་ཡིན། 5 ས་ ང་

་ ་ ང་ ་འདི་འ ་བ་ཞིག་ངའི་མིང་གི་ཐོག་ནས་བ ་བ་དེས་ང་རང་བ ། 6 འོན་ ང་མི་ ་ཞིག་གིས་ང་ལ་དད་པ་

ེད་པའི་ ་ ག་འདི་ཚ་ལས་གཅིག་ལ་ཡང་ ་བར་ ས་ན། མི་དེའི་ ེ་ལ་རང་འཐག་གི་ ོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏགས་ནས་ ་

མཚའི་གཏིང་ ་ བ་ན་ལེགས་སོ། 7 བ ་ ིད་ ི་ ེན་ ིས་འཇིག་ ེན་ལ་ཡ་རེ་ང༌། གང་ལགས་ཟེར་ན། བ ་ ིད་

འ ང་དགོས་ ང༌། བ ་ ིད་ ེད་མཁན་དེ་ལ་ཡ་རེ་ང༌། 8 གལ་ཏེ་ ེད་ ི་ལག་པའམ་ ང་པས་ ེད་ལ་ ིག་ཉེས་ ེད་

་བ ག་ན། དེ་བཅད་ནས་ད གས་ཤིག ལག་པ་གཉིས་སམ། ང་པ་གཉིས་དང་ ན་པར་གསོད་པར་མི་འ ར་བའི་

མེ་ལ་ད ག་པ་ལས། ཞ་བོར་ ར་ཡང་ཚ་དཔག་ ་མེད་པ་ཐོབ་པ་དེ་ལེགས་སོ། 9 གལ་ཏེ་ ེད་ ི་མིག་གིས་ ེད་ལ་

ིག་ཉེས་ ེད་ ་བ ག་ན། མིག་དེ་བཏོན་ནས་དོར། ེད་རང་མིག་ ང་དང་ ན་པར་ད ལ་ཁམས་ ི་མེ་ལ་ད ག་པ་

ལས། མིག་ཡ་གཅིག་མེད་ནའང་ཚ་དཔག་ ་མེད་པ་ཐོབ་པ་དེ་ལེགས་སོ།།”

ག་བ ག་པའ་ིདཔེ།

10 “ ག་ ་ ང་ ་འདི་ མས་ལས་གཅིག་ལ་ཡང་མཐོང་ ང་མ་ ེད་ཅིག ངས་ ེད་ཚར་ཟེར་ ། ཁོ་ཚའི་

ཕོ་ཉ་ མས་ ིས་ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའི་ངའི་ཡབ་ ི་ཞལ་རས་ ན་ ་མཐོང༌། 40 12 ེད་ཚས་ཅི་སེམས། ག་བ ་

ཡོད་པ་གཅིག་ལས་བོར་བ ག་སོང་ན། ད ་བ ་གོ་ད ་དེ་རི་ལ་བཞག་ནས་བ ག་པ་དེ་མི་འཚལ་ལམ། 13 ངས་ ེད་

ཚར་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ག་དེ་ ེད་ན་མ་བ ག་པའི་ད ་བ ་གོ་ད ་ལས་ ེད་པའི་ ག་གཅིག་པོ་དེའི་ ིར་དེ་བས་

དགའ་བར་འ ར། 14 དེ་བཞིན་ ་ ་ ་ ང་ ་འདི་ མས་ལས་གཅིག་མེད་པར་འ ར་བ་ནི་ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་

པའི་ ེད་ ི་ཡབ་ ི་དགོངས་པ་མ་ཡིན།”

40མད་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་བ ས་ཡིག་ ་ཤོས་ མས་ལ་གཤམ་ ི་ཚག་བཅད་མེད། 11 མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་བ ག་པ་ མས་ ོབ་པའི་ཆེད་ ་ཡོང་ངོ༌།
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ན་ འ་ིཉེས་ ོན་ཡོ་བ ང་ ེད་པའི་ ོར།

15 “ ེད་ ་ི ན་ ་ཡིས་ ིག་ཉེས་ ས་ན། ཁོ་ ར་ ་འ ིད་ནས་ཁོའི་ ོན་བ ོད་པར་ ེད། ཁོས་ ེད་ ི་ཁ་ལ་

ཉན་ན་ ེད་རང་གི་ ན་ ་ཡང་བ ར་ ེད། 16 གལ་ ིད་ ེད་ ི་ཁ་ལ་མ་ཉན་ན། དཔང་པོ་གཉིས་ག མ་ ི་ཁ་ཡིས་

གཏམ་ཚང་མ་ནན་ཏན་ ེད་པའི་ ིར། རང་དང་མཉམ་ ་མི་གཅིག་གམ་གཉིས་འ ིད་དེ་ཁོའི་ ར་སོང༌། 41 17 ཁོས་དེ་

ཚའ་ིཁ་ལ་མ་ཉན་ན། ཆོས་ཚགས་ལ་ཤོད། ཆོས་ཚགས་ལའང་མ་ཉན་ན། ཁ་ོདད་ ན་མིན་པ་དང་ ལ་ ད་མཁན་ ར་

ིས་ཤིག 18 ངས་ ེད་ཚར་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ེད་ཚས་ས་ལ་གང་འཆིང་བ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ལའང་

འཆིང་བར་འ ར། ེད་ཚས་ས་ལ་གང་འ ོལ་བ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ལའང་འ ོལ་བར་འ ར། 19 དེ་མ་

ཟད། ེད་ཚ་གཉིས་ ིས་གང་ཡང་ ་བའི་ ོར་ས་ ེང་ལ་ ོ་མ ན་པར་ ས་ན། ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའི་ངའི་ཡབ་

ིས་དེ་ ར་གནང་བར་འ ར། 20 གང་ལགས་ཤེ་ན། གང་ ་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་མི་གཉིས་སམ་ག མ་འཛམས་ན།

དེར་ངའང་ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་ཡོད་”ཅེས་ག ངས།

་ཡངས་གཏོང་བའི་དཔེ།

21 དེ་ནས་པེ༷་ ོ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ་ལགས། ངའི་ ན་ ་ཡིས་ང་ལ་ ིག་ཉེས་ ས་ན་ངས་ལན་ཇི་ཙམ་ ི་

བར་ ་ ་ཡངས་གཏོང་དགོས། ལན་བ ན་ ིས་ཆོག་གམ་”ཞེས་ ིས་པ་ལ། 22 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ལ་“ལན་བ ན་མི་ཟེར་

ི། བ ན་བ ་ཐེངས་བ ན་ཟེར། 23 དེའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནི་རང་གི་ ན་གཡོག་ མས་དང་ ིས་དག་

་འདོད་པའི་ ལ་པོ་ཞིག་དང་འ ་བ་ཡིན། 24 དེ་ ིས་པའི་ཚ་ཁོ་ལ་གསེར་ ི་ ོར་མོ་ས་ཡ་གཅིག་གི་ ་ལོན་ཡོད་པ་

ཞིག་ ལ་པོའི་ ར་ ིད་དེ། 25 ཁོ་ལ་འཇལ་ ་མེད་པས། ལ་པོས་ཁོ་དང༌། བཟའ་ ། ་ ། ཁོ་ལ་ཡོད་པ་

ཐམས་ཅད་ ་ལོན་དེ་འཇལ་བའི་ ིར་འཚང་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས། 26 དེ་བས་ན་ ན་གཡོག་དེ་ ལ་པོའི་ ང་ ་

ག་འཚལ་དེ་ཁོང་ལ། ང་ལ་བཟོད་པར་མཛད་ཅིག ངས་ ེད་ལ་ ་ལོན་ཐམས་ཅད་འཇལ་ཡོང་ཞེས་ ས། 27 དེ་

ནས་ ལ་པོ་ ིང་ ེ་ ེས་ནས་ ན་གཡོག་དེ་ ོད་ ོལ་བཏང་ ེ་ ་ལོན་དེ་བསལ། 28 འོན་ ང་ ན་གཡོག་དེ་ ིར་སོང་

ནས་རང་ག་ིགཡོག་ ོགས་ མས་ ་ིནང་ནས་ཁ་ོལ་ད ལ་ ོར་བ ་ཡ་ི ་ལོན་ཡོད་པ་ཞིག་དང་ ག་པས། ་ེབཙར་ཏ་ེཁ་ོ

ལ། ་ལོན་འཇོལ་ཞིག་ཅེས་ ས། 29 ཁོའི་གཡོག་ ོགས་ ིས་ ས་མ་ོསར་བ གས་ནས་ཁ་ོལ། ང་ལ་བཟོད་པར་མཛད་

ཅིག ངས་ ེད་ལ་ ་ལོན་འཇལ་ཡོང་ཞེས་བཤད། 30 འོན་ ང་ཁོས་མ་ཉན་པར་སོང་ནས་ ་ལོན་འཇལ་ཚར་བའི་

བར་ ་གཡོག་ ོགས་དེ་བཙན་ ་བ ག 31 ཁོའི་གཡོག་ ོགས་གཞན་ མས་ ིས་དེ་མཐོང་ནས་སེམས་ཤིན་ ་འ གས་

པར་ ར་ཏེ། ལ་པོའི་ ང་ ་སོང་ནས་གནས་ ལ་དེ་ཐམས་ཅད་བཤད། 32 ལ་པོས་ ན་གཡོག་དེ་བོས་ནས་ཁོ་ལ།

41 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 19 ཨང་ ངས་ 15 ལ་གཟིགས།
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གཡོག་པོ་ངན་པ་ ོད། ོད་ ིས་ང་ལ་ ་བ་ཆེན་པོ་ ལ་བས་ངས་ ོད་ ི་ ་ལོན་ཐམས་ཅད་བསལ། 33 ངས་ ོད་ལ་

ིང་ ེ་ ས་པ་ ར། ོད་ ིས་ ང་རང་གི་གཡོག་ ོགས་ལ་ ིང་ ེ་ ེད་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ས། 34 ལ་པོ་

ོས་ནས་ ་ལོན་ཐམས་ཅད་འཇལ་ཚར་བའི་བར་ ་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་ མས་ལ་གཏད། 35 གལ་ཏེ་ ོད་ཚ་མི་

རེ་རེས་སེམས་གཏིང་ནས་རང་གི་ ན་ ར་ ་ཡངས་མ་བཏང་ན། ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའི་ངའི་ཡབ་ ིས་ ང་ ོད་

ཚར་དེ་ ར་མཛད་ངེས་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་ད ་པ།

བཟའ་ཚང་ཁ་ ལ་བའི་ ོར།

1 ཡེ༷་ ས་བཀའ་དེ་ཚ་ག ངས་ཚར་ནས། ག༷་ལིལ་ ལ་དང་ཁ་ ལ་ཏེ་ཡོ༷ར་དན་གཙང་པོའི་ཕར་ ོགས་ ི་ཡ༷་ ་

་ ལ་ ་ཕེབས། 2 མི་ཚགས་མང་པོ་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་ཤིང་ཁོང་གིས་ས་ཆ་དེར་ཁོ་ཚའི་ནད་གསོས་པར་མཛད།

3 ཱ ༷་ ་ཤི་པ་འགའ་ཤས་ཡེ༷་ འི་མ ན་ ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་ ིར་“དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས་ ར་ན་

ེས་པས་ ་མཚན་གང་ ིས་ ང་རང་གི་བཟའ་ ་བཞག་ཆོག་གམ་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 4 ལན་ ་ཁོང་གིས་“ཁོ་ཚ་ཐོག་

མར་མཛད་མཁན་ ིས་མི་ཕོ་མོ་གཉིས་མཛད་པ་ཡིན་ཞིང༌། 42 5 ་མཚན་དེའི་ ེན་ ིས་ ེས་པས་རང་གི་ཕ་མ་བཞག་

ནས་རང་ག་ིབཟའ་ ་དང་མཉམ་ ་འ ས་ཤིང༌། ཁོ་གཉིས་ཤ་ ས་གཅིག་ ་འ ར་ཞེས་ ེད་ཚས་བ གས་མ་ ོང་ངམ། 43

6 དེ་ ར་ན་སོ་སོ་བ་མིན་ཏེ་གཅིག་རང་ཡིན་པས། དཀོན་མཆོག་གིས་གང་ ེལ་བར་མཛད་པ་དེ་མི་ ས་ ང་འ ལ་བར་

མི་ ང་ངོ་”ཞེས་ག ངས། 7 ཁོ་ཚས་ཁོང་ལ་“འོ་ན་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་ཅིའི་ ིར་བཟའ་ཚང་ཁ་ ལ་བའི་ཡི་གེ་ ིས་

ནས་ཁོ་མོ་ཕར་གཏོང་ན་འ ིག་ཅེས་པའི་བཀའ་གནང་”ཞེས་ ིས་པ་ལ། 8 ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ ོད་ཚ་སེམས་མ ེགས་

པོ་ཡིན་པས་མོ༷་ཤེ་ཡིས་བཟའ་ཚང་ཁ་ ལ་བའི་ ིམས་གནང༌། འོན་ ང་ཐོག་མ་ནས་དེ་ ར་མེད། 9 ངས་ ོད་ཚར་

ཟེར་ ར། ལོག་གཡེམ་ ི་ ་མཚན་མ་གཏོགས་པར། ས་ ང་རང་གི་བཟའ་ ་བཞག་ནས་ ད་མེད་གཞན་ཞིག་བཟའ་

ར་ ངས་ན་ལོག་གཡེམ་ ེད་”ཅེས་ག ངས། 10 ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་“ ེས་པ་དང་བཟའ་ འི་གནས་ ལ་དེ་

ར་ཡིན་ན་ཆང་ས་མ་བ བ་ན་ལེགས་”ཞེས་བཤད། 11 འོན་ ང་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ ་ལ་གནང་བ་དེས་མ་གཏོགས་

པར། མི་ཐམས་ཅད་ ིས་གཏམ་དེ་དང་ལེན་ ེད་མི་ བ། 12 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ག་ མ་ཁ་ཅིག་ནི་ཨ་མའི་མངལ་

ནས་དེ་ ར་ ེས་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཁ་ཅིག་ནི་མི་ མས་ ིས་ ག་ མ་བཟོས། ཁ་ཅིག་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་དོན་ལ་

རང་གིས་རང་ ག་ མ་ ་ ས། གཏམ་དེ་དང་ལེན་ ེད་ བ་མཁན་ ིས་དང་ལེན་ ེད་དགོས་”ཞེས་ག ངས།

42 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་འགོད་པ་ལེ ་ 1 ཨང་ 27 ལ་གཟིགས།
43 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་འགོད་པ་ལེ ་ 2 ཨང་ 24 ལ་གཟིགས།
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ཡེ་ ་དང་ ིས་པའི་ ོར།

13 དེའི་ཚ་ཁོང་གིས་ཁོ་ མས་ལ་ ག་འཇོག་པར་མཛད་ནས་གསོལ་ ོན་འདེབས་པའི་ ིར་མི་ མས་ ིས་ ་ ་

འགའ་ཞིག་ཁོང་གི་མ ན་ ་འ ིད། ཉེ་གནས་ མས་ ིས་འ ིད་མཁན་ལ་གཤེ་གཤེ་བཏང་ཡང༌། 14 ཡེ༷་ ས་“ ་ ་

ང་ ་མ་འགོག་པར་ངའི་ ར་ཡོང་བར་ཆོག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་དང་འ ་བ་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་

ཡོད་པའི་ ིར་རོ་”ཞེས་ག ངས། 15 ཁོ་ མས་ལ་ ག་བཞག་ ེས་ས་ཆ་དེ་ནས་ཁ་ ལ།

ག་བདག་གཞོན་ ་ཞིག

16 དེ་ནས་མི་ཞིག་ཁོང་གི་མ ན་ ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་“ ོབ་དཔོན་ལགས། དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་འཐོབ་པའི་

ིར་ངས་ལས་བཟང་པོ་གང་ཞིག་ ེད་དགོས་”ཞེས་ ིས་པ་ལ། 17 ཁོང་གིས་“བཟང་པོ་གང་ཡིན་པའི་ ོར་ང་ལ་ཅིའི་

ིར་འ ིས། བཟང་པོ་ཡིན་པ་གཅིག་རང་ཡིན། དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་འཐོབ་འདོད་ན་བཀའ་ ིམས་ མས་ ང་”ཞེས་

ག ངས། 18 མི་དེས་ཁོང་ལ་“གང་ ང་དགོས་”ཞེས་ཟེར་བས་ཡེ༷་ ས་“མི་ ོག་མ་གཅོད། ལོག་གཡེམ་མ་ ེད། མ་

ན་ ི་དཔང་པོ་མ་ ེད། 44 19 རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བ ི་བ ར་ ེད། 45 ིམ་མཚས་ལ་རང་དང་འ ་བར་བ ེ་བར་

ངས་”ཞེས་ག ངས། 46 20 གཞོན་ ་དེས་ཁོང་ལ་“ངས་དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་བ ངས། ད་ ང་ཅི་མ་ཚང་”ཞེས་ ིས་པས།

21 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ལ་“མ་ཚང་བ་མེད་པར་འ ར་འདོད་ན། སོང་ལ། ནོར་ཐམས་ཅད་བཙངས་ཏེ་ད ལ་པོ་ མས་ལ་ ིན་

ཞིག ེད་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་ ་དགའ་འཐོབ་པར་འ ར། དེ་ནས་ ར་ཤོག་ལ་ངའི་ ེས་ ་འ ང་”ཞེས་

ག ངས། 22 ག ང་དེ་ཐོས་ནས་གཞོན་ ་དེའི་སེམས་ ོ་བར་ ར་ནས་ཕར་སོང༌། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁོ་ལ་ནོར་ ས་

མང་པ་ོཡོད། 23 ཡེ༷་ ས་རང་ག་ིཉ་ེགནས་ མས་ལ་“ངས་ ེད་ཚར་བདེན་པར་ཟེར་ ར། མི་ ག་པ་ོཞིག་དཀོན་མཆོག་

གི་ ལ་ ིད་ནང་ ་འ ོ་བ་དེ་ཤིན་ ་དཀའོ། 24 ངས་ཡང་བ ར་ཟེར་ ར། མི་ ག་པོ་ཞིག་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་

ནང་ལ་འ ོ་བ་ལས་ ་མོང་ཞིག་ཁབ་མིག་བ ད་ནས་འ ོ་བ་ འོ་”ཞེས་ག ངས། 25 དེ་ཐོས་ནས་ཉེ་གནས་ མས་ཧ་

ལས་ ེ་“འོ་ན་ ་ལ་ཐར་པ་འཐོབ་ ིད་”ཅེས་ ས། 26 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ མས་ལ་གཟིགས་ཏེ་“དེ་ནི་མི་ མས་ལ་མི་ ིད་ ང་

དཀོན་མཆོག་ལ་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་ ིད་དོ་”ཞེས་ག ངས། 27 དེ་ནས་པེ༷་ ོས་ཁོང་ལ་“གཟིགས་དང༌། ང་ཚས་

ཐམས་ཅད་དོར་ནས་ ེད་ ི་ ེས་ ་འ ངས་པ་ཡིན་པས། ང་ཚར་གང་ཞིག་འཐོབ་ཡོང་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 28 ཡེ༷་ ས་

ཁོ་ མས་ལ་“ངས་ ེད་ཚར་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ཐམས་ཅད་གསར་ ་མཛད་པའི་ཚ། མིའི་རིགས་ ི་ ་རང་གི་གཟི་

44 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 20 ཨང་ ངས་ 12-16 དང༌། མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 5 ཨང་ ངས་ 16-20 ལ་འཁོད་ཡོད།
45 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 20 ཨང་ ངས་ 12-16 དང༌། མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 5 ཨང་ ངས་ 16-20 ལ་འཁོད་ཡོད།
46 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ག མ་པ་ ེ་ལེ་ཝི་ ལ་ ིམས་ལེ ་ 19 ཨང་ ངས་ 18 ལ་འཁོད་ཡོད།
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བ ིད་ ན་པའ་ི ་ིལ་བ གས་པའ་ི བས་ ། ེད་ཚ་ངའ་ི ེས་ ་འ ང་བ་ མས་ ིས་ ང་ ་ིབ ་གཉིས་ལ་བ ད་ནས་

ཡ༷་ིས་ིར་ཨེལ་ ་ིཚ་ཁག་བ ་གཉིས་ལ་ ིམས་གཅོད་ ེད་པར་འ ར། 29 མ་ི ་ཞིག་གིས་ངའ་ིམིང་ག་ིདོན་ ་རང་ག་ིཁང་

པའམ། ན་ནམ། ིང་མ་ོའམ། ཕ་མའམ། ་ ག་གམ། ས་ཞིང་བཅས་ ངས་ན། ཁ་ོལ་ བ་བ ་འཐོབ་པ་མ་ཟད།

དཔག་ ་མེད་པའ་ིཚ་ཡང་འཐོབ་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། 30 འོན་ ང་དང་པ་ོཡིན་པའ་ིམ་ིམང་པ་ོམཐའ་མར་འ ར་ཞིང༌།

མཐའ་མ་ཡིན་པ་མང་པོའང་དང་པོར་འ ར་འོང་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་ཉི་ ་པ།

ན་འ མ་ མ་རའི་ལས་མིའི་དཔེ།

1 ཡེ༷་ ས་“དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནི་ ་རེངས་ཤར་ ས་ ན་འ མ་ ི་ མ་རའི་ ་པ་འཚལ་བར་སོང་བའི་

ིམ་བདག་དང་འ ་བ་ཡིན། 2 ཁོང་གིས་ ་པ་ མས་ལ་ཉི་མ་རེར་ད ལ་ ོར་གཅིག་གི་ ་ཆ་ ོད་ འི་ཁས་ལེན་ ས་

ནས། ཁོའི་ ན་འ མ་ ི་ མ་རར་བཏང༌། 3 ཞོགས་པའི་ ་ཚད་ད ་པའི་ཙམ་ལ་ཡང་བ ར་ ིར་འ ོ་ ས། ོམ་

ལ་ལས་ཀ་མེད་པའི་ ་པ་གཞན་ མས་ཡོད་པ་མཐོང༌། 4 ཁོ་ཚར། ན་འ མ་ ི་ མ་རར་སོང་ཞིང༌། ་གང་འོས་

པ་ ེད་ཚར་ ོད་ ་ཡིན་ཞེས་ ས་པས་ཁོ་ མས་སོང༌། 5 ཁོ་ཉིན་ ང་དང་ ་ཚད་ག མ་པའི་ཙམ་ལ་ཡང་སོང་ནས་

དེ་ ར་ ས། 6 ཡང་ ་ཚད་ ་པའི་ཙམ་ལ་ ིར་ཐོན་ནས་ལས་ཀ་མེད་པ་གཞན་ མས་མཐོང་ནས་ཁོ་ཚར། ེད་ཚ་

ཅིའི་ ིར་ལས་ཀ་མེད་པར་ཉིན་གང་འདིར་ ོད་ཅེས་ ིས་པ་ལ། 7 དེ་ཚས། མི་ ས་ ང་ང་ཚ་མ་ ས་ཞེས་ཟེར་བས།

བདག་པོས། ེད་ཚ་ཡང་ ན་འ མ་ ི་ མ་རར་སོང་ཞེས་བཤད། 8 དགོང་ ོར་ ེབས་ ས་བདག་པོས་དོ་དམ་པར།

་པ་ མས་བོས་ལ། མཐའ་མ་ནས་དང་པོའི་བར་ ་ ་ཆ་ ོད་ཅེས་ ས། 9 ་ཚད་ ་པར་ ས་པའི་མི་ མས་ཡོང་

ནས་རེ་རེ་ལ་ད ལ་ ོར་གཅིག་ཐོབ། 10 དང་པོར་ ས་པའི་མི་ མས་ཡོང་ནས་དེ་ལས་ ག་པར་འཐོབ་ ་ཡིན་པ་ མ་

ཡང༌། དེ་ཚ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ད ལ་ ོར་གཅིག་ཐོབ། 11 དེ་ཐོབ་ ས་བདག་པོ་ལ་མ་རངས་པའི་གཏམ་ ས་ཏེ། 12 ེད་

ིས་མཐའ་མར་ ས་པའི་མིས་ ་ཚད་གཅིག་ལས་ཀ་ ས་པ་དང༌། ང་ཚ་ཉིན་གང་ཉི་མ་ཚ་པོའི་འོག་ལ་དཀའ་ལས་ ག་

པ་ མས་འ ་མཉམ་བཟོས་སོ་ཞེས་བཤད། 13 ལན་ ་བདག་པོས་དེ་ཚ་ལས་གཅིག་ལ། ོགས་པོ། ངས་ ེད་ལ་ ང་

པོ་མིན་པ་མི་ ེད། ེད་ ིས་ཉི་མ་གཅིག་ལ་ད ལ་ ོར་གཅིག་གི་ ་ཆ་འཐོབ་ འི་ཁས་ལེན་མ་ ས་སམ། 14 རང་ལ་

ཐོབ་པ་དེ་འ ེར་ནས་སོང༌། ེད་དང་འ ་བ་མཐའ་མའི་མི་འདི་ལའང་ ་ཆ་ ོད་པར་འདོད། 15 ང་རང་ལ་ཡོད་པ་

དེས་ང་རང་གི་འདོད་པ་ ར་ ས་ན་མི་ཆོག་གམ། ཡང་ན་ང་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བ་ཡིན་པས་ ེད་རང་ ག་དོག་ ེས་སམ་

ཞེས་བཤད། 16 དེ་ ར་མཐའ་མ་ཡིན་པ་ མས་དང་པོར་འ ར་ཞིང༌། དང་པོ་ཡིན་པ་ མས་མཐའ་མར་འ ར་”ཞེས་

ག ངས།
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ང་བ ན་ཐེངས་ག མ་པ་གནང་བ།

17 ཡེ༷་ ་ ལ་ས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཕེབས་པའི་ ས་ ་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་ ར་ ་འ ིད་དེ་ཁོ་ མས་ལ།

18 “ཉོན་ཞིག ད་ ་ང་ཚ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ་འ ོ་བཞིན་ཡོད། མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང་ཆོས་

ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ མས་ ི་དབང་འོག་ ་བཏང་ནས། ཁོ་ཚས་ཁོ་རང་གསོད་དགོས་པའི་ ིམས་ཐག་བཅད་ནས།

19 ཁོང་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ལ་གཏད་དེ། ཁོ་ཚས་ཁོ་རང་ལ་འ ་དམོད་ ེད་པ་དང༌། ་ ག་གིས་བ ངས་

ནས་ ང་ཤིང་ ང་ལ་བ ངས་པའི་ ོ་ནས་གསོད་པའི་ ིར། དེ་ནས་ཉིན་ག མ་པར་ཁོང་ ར་གསོན་པར་འ ར་ངེས་

ཡིན་”ཞེས་ག ངས།

ཨ་མ་ཞིག་གི་ ་བ།

20 དེ་ནས་ཟེ༷་བད་ ཱ་ཞེས་པའི་ ་གཉིས་ ི་ཨ་མས་རང་གི་ ་ ིད་དེ་ཡེ༷་ འི་མ ན་ ་ཡོང་ནས་ ས་མོ་སར་

བ གས་ཏེ་ ་བ་གཅིག་ ལ། 21 ཁོང་གིས་ཁོ་མོར་“ ེད་ཅི་འདོད་”ཅེས་ག ངས་པས་ཁོ་མོས་“ངའི་ ་འདི་གཉིས་

ེད་ ི་ ལ་ ིད་ནང་ལ་གཅིག་ ེད་ ི་གཡས་ ོགས་དང་གཅིག་གཡོན་ ོགས་ ་ ོད་ ་འ ག་པར་བཀའ་གནང་བར་

མཛད་”ཅེས་ ས། 22 ལན་ ་ཡ༷་ེ ས་ཁ་ོ མས་ལ་“ ེད་ཚས་གང་ ་བའ་ིདོན་མ་ིཤེས་ཏེ། ངས་འ ང་དགོས་པའ་ིཕོར་

པ་དེ་ ེད་ཚས་འ ང་ བ་བམ་”ཞེས་ག ངས་པ་ལ། དེ་ཚས་ཁོང་ལ་“ བ་བོ་”ཞེས་ ས། 23 ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ ེད་

ཚས་ངའི་ཕོར་པ་དེ་འ ང་བར་འ ར་ཡང༌། ངའི་གཡས་གཡོན་ལ་ ོད་ ་འ ག་པའི་དབང་ཆ་དེ་ང་ལ་མེད། ངའི་

ཡབ་ ིས་མི་ ་ལ་བཤམས་པ་ཡིན་པ་དེ་ལ་འཐོབ་བོ་”ཞེས་ག ངས་སོ། 24 ཉེ་གནས་བ ་པོས་གཏམ་དེ་ཐོས་ ས་ ན་

དེ་གཉིས་ལ་ཁོང་ ོ་ ེས། 25 ཡེ༷་ ས་དེ་ཚ་རང་གི་ ང་ ་བོས་ཏེ་“ ེད་ཚས་ཤེས་པ་ ར། ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ི་

དཔོན་རིགས་ ིས་ཁ་ོཚར་དབང་ ེད་ཅིང༌། ཁ་ོཚའ་ིནང་ནས་མ་ིཆེན་པ་ོ མས་ ིས་ད་ེཚར་དབང་བ ར། 26 འོན་ ང་

ེད་ཚའི་ནང་ ་དེ་ ར་མ་ཡིན། ེད་ཚ་ལས་ ་ཞིག་ཆེན་པོར་འ ར་འདོད་པ་དེ་ ེད་ཚའི་གཡོག་པོར་འ ར་དགོས་

ཤིང༌། 27 ེད་ཚ་ལས་ ་ཞིག་དང་པོར་འ ར་འདོད་པ་དེ་མི་ ན་ ི་ ན་གཡོག་ ་འ ར་དགོས། 28 དེ་བཞིན་ ་

མིའི་རིགས་ ི་ ་ཡང་གཞན་ ིས་རང་ལ་གཡོག་ ེད་པའི་ ིར་ཡོང་བ་མ་ཡིན་པར། གཞན་ལ་གཡོག་ ེད་པ་དང་རང་

ོག་ ལ་ནས་མི་མང་པོ་ ་རིན་ ་འ ར་ ིར་ཡོང་བ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལོང་བ་གཉིས་བཅོས་པ།

29 ཁོང་ མས་ཡེ༷་ ་ཀོ་ཞེས་ ་བའི་ ོང་ ེར་ནས་ཐོན་པའི་ བས་ ་མི་ཚགས་མང་པོ་ཞིག་ཁོང་གི་ ེས་ ་

འ ངས། 30 ལམ་ཁར་བ ད་ཡོད་པའི་ལོང་བ་གཉིས་ ིས་ཡེ༷་ ་ཉེ་བར་ཕེབས་པར་ཐོས་ནས་ ད་ཆེན་པོས་“གཙ་བོ་
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ལགས། ལ་པོ་ ༷་བིད་ ི་ ས། ང་ཚ་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་རོགས་”ཞེས་བཤད། 31 མི་ཚགས་ ིས་དེ་གཉིས་ལ་ཁ་

་སིམ་པོར་ ོད་དགོས་པར་ནན་ ིས་བཤད་ ང༌། ཁོ་ཚས་ ོན་ལས་ ག་པར་ ད་ཆེན་པོས་“གཙ་བོ་ལགས། ལ་

པོ་ ༷་བིད་ ི་ ས། ང་ཚ་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་རོགས་”ཞེས་བཤད། 32 ཡེ༷་ ས་ཕེབས་མཚམས་བཞག་ ེ་ཁོ་ཚ་བོས་

ནས་“ངས་ ེད་ཚར་གང་ ེད་དགོས་སམ་”ཞེས་ག ངས་པ་ལ། 33 དེ་ཚས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ་ལགས། ང་ཚའི་མིག་གིས་

མཐོང་བར་འདོད་”ཅེས་ ས། 34 ཡེ༷་ ་ གས་ ེ་ ེས་ཏེ་ཁོ་ཚའི་མིག་ ང་ལ་ ག་རེག་མ་ཐག མིག་གིས་མཐོང་བར་

ར་ནས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་སོ།།

ལེ ་ཉེར་གཅིག་པ།

ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ་ཕེབས་པ།

1 ཁོང་ མས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར་ ི་ཉེ་འ མ་ ་ཕེབས་ བས། ར་ ་ཤིང་གི་རིའི་ངོས་ ་ཡོད་པའི་ ོང་ ེ་

པེ༷་ཕ་གེ་ཞེས་ ་བའི་ས་ཆ་དེར་ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་གཉིས་མངགས་ཏེ། 2 དེ་ཚར་“ ེད་ཚ་མ ན་ལ་ཡོད་པའི་ ོང་ ེ་དེ་ལ་

སོང་དང༌། དེར་ ེབས་མ་ཐག་ ་བོང་ ་དང་བོང་ ག་བཏགས་ཡོད་པ་མཐོང་བར་འ ར། དེ་ཚ་བ ོལ་ནས་ངའི་ ར་

འ ིད་ཤོག 3 གལ་ ིད་ ་ཞིག་གིས་ ེད་ཚ་ལ་ཇི་ཞིག་ཟེར་ན། གཙ་བོ་ལ་དགོས་ཞེས་ ོས་དང༌། དེས་ ར་ ་གཏོང་

བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 4 འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་བ ད་ནས་ག ངས་པ་དེ་ བ་པའི་ཆེད་ ་ཡིན་ཏེ།

5 སི༷་ཡོན་ ལ་ ི་ ་མོར་ ོས།།

ོས་དང་ ེད་ཚའི་ ལ་པོ་དེ།།

བོང་ ར་བཅིབས་ནས་ ེམས་ ང་ངང༌།།

ེད་ཚའི་ས་ལ་ཕེབས་བཞིན་འ ག།

ཅེས་པ་དེ་ཡིན། 47 6 ཉེ་གནས་དེ་ མས་སོང་ནས་ཡེ༷་ ས་བཀའ་གནང་བ་ ར་ ས་ཏེ། 7 བོང་ ་དང་བོང་ ག་འ ིད་

ཡོང་ནས། རང་གི་ ི་གོས་དེའི་ ེང་ལ་བཞག་ ེ་ཁོང་གིས་དེ་ལ་བ གས། 8 མི་ཚགས་མང་པོས་རང་གི་ ོན་པ་ལམ་

ལ་བཏིང་ཞིང༌། གཞན་ མས་ ིས་ཤིང་གི་ཡལ་ག་བཅད་དེ་ལམ་ ་བ མ། 9 ཁོང་གི་ ོན་ནས་འ ོ་བ་དང་ ེས་ ་

འ ངས་བའི་མི་ མས་ ིས་ ད་ཆེན་པོས་

༷་བིད་ ས་ལ་ཧོ༷་ཟན་ །།

གཙ་བོའི་མཚན་ ི་ཐོག་ནས་ནི།།

ཤིན་ ་མཐོ་ཤིང་ ་ན་མེད།།

47 ང་ ོན་པ་ཟ་ཀར་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 9 ཨང་ 9 ལ་གཟིགས།
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དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་ཧོ༷་ཟན་ །།

ཞེས་ག ངས། 48 10 ཁོང་ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་ ་ ོན་ ས་མ་ིཚང་མ་ཕར་ ར་བ གས་ནས་“འད་ི ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 11 མ་ི

ཚགས་ ིས་“འདི་ནི་ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་ན༷་ཙ་རེལ་ ོང་ ེ་ནས་ཡིན་པའི་ ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ ་ཡིན་”ཞེས་ཟེར།

ཡེ་ ས་ཚང་མཁན་ མས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་བ ད་པ།

12 ཡེ༷་ ་ཡ༷་ ་ ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ མས་རར་ཕེབས་ནས། དེར་ཡོད་པའི་ཉོ་ཚང་མཁན་ མས་ ི་ལ་

བཏོན་པར་མཛད། ད ལ་ ་ེམཁན་ ་ིཅོག་ཙ་དང་ ག་རོན་ཚང་མཁན་ ་ིའ ག་ ེགས་ ང་སར་བ ེལ། 13 ཁོང་གིས་

དེ་ཚར་“དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་རབ་ལས། ངའི་ཁང་པ་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་སའི་ཁང་པ་ཟེར་བར་འ ར་ཞེས་འཁོད།

འོན་ ང་ ོད་ཚས་ཇག་ཚང་ ་ ་ཞིག་ ་ ར་འ ག་”ཅེས་ག ངས། 49 14 ལོང་བ་དང་ཞ་བ་ོ མས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའ་ི

མས་རར་ཁོང་གི་མ ན་ ་ཡོང་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ཚའི་ནད་གསོས་པར་མཛད། 15 ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང༌། ཆོས་

ིམས་ལ་མཁས་པའ་ིམ་ི མས་ ིས་ཁོང་གིས་བ བས་པའ་ིང་ོམཚར་ཆ་ེབའ་ིམཛད་པ་མཐོང་བ་དང༌། ཡང་མཆོད་ཁང་ག་ི

མས་རའ་ི ་ ་ མས་ ིས་ ད་ཆེན་པོས་“ ལ་པ་ོ ་༷བིད་ ་ི ས་ལ་ཧ༷་ོཟན་ ་”ཞེས་ ས་པ་ཐོས་ནས་ ོས་ཏེ། 16 ཁོང་

ལ་“ ་ ་དེ་ མས་ ིས་གང་བཤད་པ་ཐོས་སམ་”ཞེས་ ས་པས་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་“ཐོས་སོ། ་ ་དང་འོ་འ ང་བའི་ ིས་

པ་ མས་ ིས་ ེད་ལ་བ ོད་བ གས་ ེད་ ་བ ག་ཅེས་མདོ་ལས་བ གས་མ་ ོང་ངམ་”ཞེས་ག ངས། 17 དེ་ནས་ཡེ༷་

ས་ཁོ་ མས་བཞག་ ེ་ ོང་ ེར་ནས་ཁ་ ལ་ནས་པེ༷་ཐན་ ཱ་ ོང་ ེ་ལ་ཕེབས་པ་དང༌། མཚན་མོ་དེར་བ གས།

ཤིང་འ ས་མེད་པའི་བསེ་ཡབ་ཤིང༌།

18 དེའི་སང་ཞོགས་ ལ་སར་ ིར་ཕེབས་པའི་ ས་ ་ཡེ༷་ ་བ ེས་པར་ ར། 19 ལམ་ ི་ ར་ལ་བསེ་ཡབ་ཤིང་

ོང་ཞིག་གཟིགས་ཏེ། དེའི་ ར་ཕེབས་ ས་ལོ་མ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་པ་གཟིགས་པས་དེ་ལ་“ད་ནས་བ ང་འ ས་ ་

ནམ་ཡང་མ་ ེད་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་མ་ཐག བས་ེཡབ་ཤིང་ད་ེབ མས། 20 ད་ེམཐོང་ནས་ཉ་ེགནས་ མས་ཡ་མཚན་ ་

ར་ནས་“བས་ེཡབ་ཤིང་ད་ེ ར་མ ོགས་པ་ོཅ་ི ར་བ མས་”ཞེས་ ིས། 21 ལན་ ་ཡ༷་ེ ས་“ངས་ ེད་ མས་ལ་བདེན་

པར་ཟེར་ ར། ཐེ་ཚམ་མེད་པར་དད་པ་ ས་ན། བསེ་ཡབ་ཤིང་ལ་གང་ ས་པ་ད་ེ ེད་ཚས་ ང་ད་ེ ར་ ེད་པར་འ ར་

བ་མ་ཟད། རི་འདི་ལ། འདི་ནས་བཀོག་པར་འ ར་ཞིང་ ་མཚའི་ནང་ལ་ད གས་པར་འ ར་ཞིག་ཅེས་ཟེར་ན། དེ་

ར་འ བ་པར་འ ར་རོ། 22 དད་པའི་ ོ་ནས་གང་ ོན་ལམ་ ་བ་ཐམས་ཅད་འཐོབ་པར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས།

48ཧོ་ཟན་ ་ཟེར་ན་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་བ གས་ ལ་ཞིག་ཡིན་ནོ། ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 118 ཨང་ ངས་ 26 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
49 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 56 ཨང་ 7 དང༌། ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 7 ཨང་ 11 ལ་གཟིགས།
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ཡེ་ འི་དབང་ཆ།

23 ཡེ༷་ ་ཡ༷་ ་ ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ མས་རར་ཕེབས་པ་དང༌། ཁོང་གིས་ཆོས་བ ན་གནང་བའི་ ས་

་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང་ ལ་མི་ མས་ ི་ ན་པོ་ཚ་ཁོང་གི་མ ན་ ་ཡོང་ནས་“ ེད་ ིས་དབང་ཆ་གང་གི་ ོ་ནས་

དོན་འདི་ཚ་མཛད། ཡང་ ་ཞིག་གིས་ ེད་ལ་དོན་འདི་ མས་མཛད་པའི་དབང་ཆ་ ད་པ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་བཤད་པ་ལ།

24 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་“ངས་ ང་ ེད་ མས་ལ་ ི་བ་གཅིག་འ ི་ ་ཡིན། ེད་ཚས་དེའི་ལན་བཏབ་ན། ངས་དོན་འདི་

མས་དབང་ཅི་ ་ ས་མཛད་པའང་ ེད་ མས་ལ་ཤོད་ ་ཡིན། 25 ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ ས་གསོལ་མཛད་པ་དེ་གང་ནས་

ང༌། དཀོན་མཆོག་ནས་ ང་ངམ། མི་ནས་ ང་”ཞེས་ག ངས་པས། དེ་ཚས་ཕན་ ན་གཏམ་ ེང་ ས་ཤིང་“གལ་

ཏེ་དཀོན་མཆོག་ནས་ ང་ཞེས་བཤད་ན། ཁོང་གིས་ང་ཚར་འོ་ན་ ེད་ མས་ ིས་ཅིའི་ ིར་ཁོང་ལ་དད་པ་མ་ ས་སམ་

ཞེས་ག ང་ངེས་ལ། 26 མི་ལས་ ང་ཞེས་བཤད་ན། མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ང་ ོན་པར་ ི་བའི་ ེན་ ིས་ང་

ཚ་མི་ཚགས་ལ་འཇིགས་”ཞེས་བཤད། 27 དེར་བ ེན་ཡེ༷་ ་ལ་“ང་ཚས་མི་ཤེས་”ཞེས་ལན་བཏབ་པས་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་

“དེས་ན་ངས་ ང་དོན་འདི་ མས་དབང་ཆ་གང་གིས་ ེད་པ་མི་ཤོད།”

་གཉིས་ ི་དཔེ།

28 “ད་ ེད་ཚས་ཅི་ ར་སེམས། མི་ཞིག་ལ་ ་གཉིས་ཡོད་དེ། ཁོས་ ་ཆེ་བའི་ ར་སོང་ནས་ཁོ་ལ་ ། དེ་རིང་

ན་འ མ་ ི་ མ་རར་ ིན་ནས་ལས་ཀ་ ོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་བ་ལ། 29 ཁོས་ང་མི་འ ོ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ེས་ ་སེམས་ ར་

ནས་སོང༌། 30 མི་དེ་ ་ ང་བའི་ ར་ ིན་ནས་ ོན་ ར་ ས་པ་དང༌། ་དེས་ཡབ་ལགས། ང་འ ོ་ཞེས་ཟེར་ནས་

མ་སོང༌། 31 ་དེ་གཉིས་ནས་ ས་ཕའི་འདོད་པ་བཞིན་ ་ ས་”ཞེས་ག ངས་པ་ལ། ཁོ་ཚས་“ཆེ་བ་དེས་ ས་”ཞེས་

ཟེར་བས་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ མས་ལ་“ངས་ ོད་ མས་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ལ་ ད་མཁན་དང་ ད་འཚང་མ་ མས་ ོད་

མས་ ་ི ོན་ལ་དཀོན་མཆོག་ག་ི ལ་ ིད་ལ་ གས། 32 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ས་གསོལ་མཁན་ཡ༷་ོཧ་ནན་ ོད་ཚའ་ི ང་

་ ང་དང་ ན་པའི་ལམ་བ ན་ཏེ་ཡོང་ནའང༌། ོད་ཚས་ཁོང་ལ་ཡིད་མ་ཆེས། ལ་ ད་མཁན་དང་ ད་འཚང་མ་

མས་ ིས་ཡིད་ཆེས། ོད་ཚས་དེ་མཐོང་ནའང་ ོད་ཚའི་སེམས་མ་ ར་ཞིང༌། ཁོང་ལ་ཡིད་མ་ཆེས།”

ན་འ མ་ ི་ མ་རའི་དཔེ།

33 “དཔེ་གཞན་ཞིག་ཉོན་ཞིག ིམ་བདག་ཅིག་གིས་ ན་འ མ་ ི་ མ་ར་ཞིག་བཟོས་ཤིང༌། ོགས་བཞིར་

ར་བས་བ ོར། ན་ཆང་འཚར་ ེད་ ི་ཆང་གཞོང་ཞིག་བཟོས་པ་དང་ཐོག་ཁང་ཞིག་ ང་བཟོས་ ེས། མ་རའི་ལས་

མཁན་ མས་ལ་བོགས་མར་བཏང་ནས་ ལ་གཞན་ ་སོང༌། 34 འ ས་ འི་ ད་པའི་ ས་ལ་བབས་པའི་ཚ། ཁོས་ མ་



68 མད་ ཱ། 21:35 – 22:4

རའི་ལས་མཁན་ མས་ནས་ཁོང་གི་ ན་འ མ་ ི་ ལ་བ་ལེན་པའི་ ིར་ཁོའི་གཡོག་པོ་ མས་བཏང་བས། 35 མ་རའི་

ལས་མཁན་ མས་ ིས་གཡོག་པོ་བ ང་ ེ། གཅིག་བ ངས། གཅིག་བསད། གཅིག་ལ་ ོ་ བ་བཏང༌། 36 དེ་ནས་

ཁོས་ ོན་ལས་མང་བའི་གཡོག་ཚགས་བཏང་ཡང༌། མ་རའི་ལས་མཁན་ མས་ ིས་དེ་ཚ་ལའང་དེ་ ར་ ས། 37 ཁོ་

ཚས་ངའི་ ་ལ་བ ི་བ ར་ ེད་ཡོང་ཞེས་ཟེར་ནས་མཐའ་མར་རང་གི་ ་ཁོ་ཚའི་ ར་བཏང༌། 38 འོན་ ང་ མ་རའི་

ལས་མཁན་ མས་ ིས་ ་དེ་མཐོང་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ། མི་འདི་ནི་ཕ་ ལ་འཛན་མཁན་ཡིན་པས། ཤོག་ལ། ཁོ་

བསད་ནས་ནོར་ ལ་འ ོག་པར་ ་ཞེས་ ས་ཏེ། 39 ་དེ་བ ང་ནས་ མ་རའི་ ི་ལ་བ ད་དེ་བསད། 40 ད་ ན་

འ མ་ ི་ མ་རའི་བདག་པོ་ཡོང་ནས་ མ་རའི་ལས་མཁན་ མས་ལ་གང་འ ་ ེད་ཡོང་”ཞེས་ག ངས་པས། 41 ་

ཆེན་དང་ ན་པོ་ཚས་ཁོང་ལ་“མི་ངན་པ་དེ་ མས་ ག་པོ་བཏང་ནས་མེད་པར་ ེད་ཅིང༌། མ་ར་འདི་འ ས་ འི་ ད་

པའི་ ས་ལ་བབས་པའི་ཚ་ཁོང་ལ་ ན་འ མ་ ི་ ལ་བ་ ོད་པའི་ ་མཁན་གཞན་ མས་ལ་གཏོད་པར་ ེད་”ཅེས་ ས།

42 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་

“བཟོ་བ་ མས་ ིས་ ངས་པའི་ ོ།།

ཁང་པའི་ ང་ ོར་ ར་བ་འདི།།

གཙ་བོ་ཉིད་ ིས་མཛད་པ་ཡིན།།

ང་ཚའི་མིག་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ།།

ཞེས་ ེད་ཚས་མདོ་ལས་བ གས་མ་ ོང་ངམ། 50 43 དེའི་ ིར་ངས་ ེད་ཚར་ཟེར་ ར། དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ོད་

མས་ནས་འ ོག་ ེ། དེའ་ིའ ས་ ་ ེད་པའ་ིམ་ི ད་ལ་གནང་བར་འ ར་ངེས་ཡིན། 44 ་ོདེའ་ི ེང་ ་འ ེལ་བའ་ིམ་ི

དེ་ མ་ ར་ཆག་པར་འ ར། ོ་དེ་མི་ ་ཞིག་གི་ ེང་ལ་ ངས་ན་དེས་ཁོ་མནན་པར་ ་”ཞེས་ག ངས། 45 ཡ༷་ ་ ་

པའི་ ་ཆེན་དང་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ཚས་ཁོང་གི་དཔེ་ མས་ཐོས་ནས་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚའི་ ོར་ལ་ག ངས་པར་ཤེས་པས། 46 ཡེ༷་ ་

འཛན་བ ང་ ེད་པར་བསམས་ ང༌། ཁོང་ ང་ ོན་པར་བ ིས་པའི་མི་ཚགས་ལ་འཇིགས་སོ།།

ལེ ་ཉེར་གཉིས་པ།

བག་ ོན་ ི་དཔེ།

1 ཡེ༷་ ས་ཡང་བ ར་དཔེ་བ ན་པའི་ ོ་ནས་ཁོ་ཚར་ 2 “དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནི་རང་གི་ ་ལ་བག་ ོན་

ས་པའི་ ལ་པོ་ཞིག་དང་འ ་བ་ཡིན། 3 བག་ ོན་དེ་ལ་མ ོན་ལ་བོས་པ་ མས་འ ེན་པའི་ ིར་གཡོག་པོ་ མས་

བཏང་ན་ཡང༌། དེ་ མས་ཡོང་བར་མི་འདོད། 4 ལ་པོས་གཡོག་པོ་གཞན་ མས་བཏང་ཏེ་ཁོ་ཚར། མ ོན་པོ་ མས་

50ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 118 ཨང་ ངས་ 22-23 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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ལ། ཉོན་དང༌། ངའི་བག་ ོན་ ་ ིག་ཟིན་པ་ཡིན་ལ། ངའི་བ་ ང་དང་ གས་ གས་པ་བཤས། ཐམས་ཅད་བཤམས་

ཚར་བས། བག་ ོན་ལ་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ཞིག 5 འོན་ ང་མ ོན་པོ་ མས་ ིས་དེ་ལ་དོ་ ང་མ་ ས་པར་ཕར་སོང་ ེ།

གཅིག་རང་གི་ཞིང་ཁར་སོང༌། གཞན་གཅིག་རང་གི་ཚང་ཁང་ལ་སོང༌། 6 གཞན་ མས་ ིས་ ལ་པོའི་གཡོག་པོ་ མས་

བ ང་ནས་ ག་པོ་བཏང་ ེ་བསད། 7 ལ་པོ་ཤིན་ ་ ོས་ནས་དམག་ད ང་བཏང་ ེ་མི་ ོག་གཅོད་མཁན་དེ་ མས་

མེད་པར་ ས་ནས་ཁོ་ཚའི་ ོང་ ེར་མེས་བ ེགས། 8 དེ་ནས་རང་གི་གཡོག་པོ་ མས་ལ། བག་ ོན་ ་ ིག་ཟིན་ཡོད་

ང༌། མ ོན་པོ་ མས་ལ་འོས་པ་མིན་པས། 9 ག ང་ལམ་ལ་སོང་ནས་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བག་ ོན་ལ་བོས་ཤིག་

ཅེས་ ས། 10 གཡོག་པོ་ མས་ལམ་ལ་སོང་ནས། མི་བཟང་ངན་ ་ ག་ ང་ཐམས་ཅད་ ིད་ཡོང་བས་བག་ ོན་ཁང་

མ ོན་པོས་ཁེངས་པར་ ར། 11 ལ་པོ་ད་ེམ ོན་པོ་ མས་ལ་ ་བར་ནང་ ་ཡོང་བའི་ཚ། བག་ ོན་ ི་གོས་མ་ ོན་པ་

ཞིག་མཐོང་བས། 12 ཁོ་ལ། ོགས་པོ། བག་ ོན་ ི་གོས་མེད་པར་ ོད་ཅི་ ར་འདིར་ཡོང་ཞེས་བཤད་པས། མ ོན་

པོ་དེས་ཇི་ ར་ ་དགོས་མིན་མ་ཤེས། 13 དེ་ནས་ ལ་པོས་གཡོག་པོ་ མས་ལ། ཁོ་ ང་ལག་བ མས་ནས། ་ཞིང་

སོ་ ིག་ ིག་འ ང་ས་ ི་རོལ་ ི་ ན་པའི་ནང་ ་ད གས་ཤིག་ཅེས་བཤད། 14 བོས་པ་མང་ཡང་འདམ་པ་ ང་”ཞེས་

ག ངས།

ལ་འཇལ་དགོས་མིན།

15 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ལ་ ིམས་དང་འགལ་བའི་གཏམ་ཤོད་གནང་ ་འ ག་པའི་ ིར་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ མས་སོང་ནས་

ངན་ ས་ ས། 16 ཁོ་ཚའི་ཉེ་གནས་དང༌། ཧེ༷་རོ་ ེའི་ ོགས་ཁག་གི་མི་འགའ་ཞིག་ཁོང་གི་མ ན་ ་བཏང་ནས་ཁོང་

ལ་“ ོབ་དཔོན་ལགས། ེད་ནི་རང་གཤིས་ ང་པོ་ཡིན་ཞིང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ལམ་ཡང་དག་པར་བདེན་པར་ ོན་

དེ། མི་གཞན་ ི་བསམ་པའི་དབང་ ་མི་འ ོ་བ་དང་ ོགས་རིས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ངེད་ ིས་ཤེས། 17 ེད་ ིས་ཅི་

ར་དགོངས་པ་ང་ཚར་ག ངས་རོགས། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས་ ར་ན་ང་ཚས་ ལ་པོར་ ལ་འཇལ་ ང་ངམ་མི་

ང་”ཞེས་ ས། 51 18 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚའི་ངན་སེམས་མ ེན་ཏེ་ཁོ་ཚར་“ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ ོད་ཚ། ང་ལ་ཉམས་

ཚད་ལེན་པའི་ ་མཚན་ཅི། 19 ལ་ ི་ད ལ་ ོར་ཞིག་ང་ལ་ ོན་དང་”ཞེས་ག ངས་པས་ཁོ་ཚས་ད ལ་ ོར་གཅིག་

ེར་ཡོང༌། 20 ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“རི་མོ་དང་ཡི་གེ་འདི་ འི་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས་པ་ན། 21 དེ་ཚས་ཁོང་ལ་“ ལ་པོའི་

ཡིན་ནོ་”ཞེས་ ས་པས་ཁོང་གིས་ཁོ་ མས་ལ་“འོ་ན། གང་ཞིག་ ལ་པོའི་ཡིན་པ་དེ་ ལ་པོར་ ལ་ཞིག གང་ཞིག་

དཀོན་མཆོག་ག་ིཡིན་པ་དེ་དཀོན་མཆོག་ལ་ ལ་ཞིག་”ཅེས་ག ངས། 22 དེ་ཐོས་ནས་ད་ེ མས་ངོ་མཚར་ཆེ་བར་ ར་དེ།

ཁོང་དང་ཁ་ ལ་ནས་ཕར་སོང༌།

51འདིའི་ བས་ ི་ ལ་པོ་ནི་རོ་ ཱ་གོང་མའི་ ལ་ཁབ་ ི་སེ་སར་ ལ་རབས་ ི་ ལ་པོ་ཐེ་པེར་ཡེ ་ཟི་ཞེས་པ་ཡིན་ནོ།



70 མད་ ཱ། 22:23 – 40

ར་གསོན་པའ་ི ོར།

23 ཉིན་ད་ེརང་ལ་གཤིན་པ་ོ མས་ལ་ ར་གསོན་པ་མེད་ཅེས་ཟེར་མཁན་ ཱ་༷ ་ས་ེཔ་ནང་ནས་འགའ་ཤས་ཡ༷་ེ འ་ི

མ ན་ ་ཡོང་ ེ་ཁོང་ལ་ 24 “ ོབ་དཔོན་ལགས། ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས། གལ་ ིད་ ེས་པ་ཞིག་ ་ ག་མེད་པར་ཤི་

ན། ཁོའི་ ན་ ིས་ ེས་པ་དེའི་ གས་མོ་བཟའ་ ་ ངས་ནས་རང་ག་ི ན་ ་ིདོན་ལ་རིགས་ ད་ ེལ་དགོས་ཞེས་ག ངས།

25 ང་ཚའི་ད ིལ་ལ་ ན་བ ན་ཡོད་དེ། དང་པོ་དེ་བཟའ་ ར་ ངས་ནས་ ་ ག་མེད་པར་ཤི ཁོའི་ ན་ ིས་ ེས་

པ་དེའི་ གས་མོ་བཟའ་ ར་ ངས། 26 ན་གཉིས་པ་དང༌། ག མ་པ་ལ་སོགས་པ་བ ན་པའི་བར་ ་དེ་ ར་ ང༌།

27 མཐར་ ད་མེད་དེའང་ཤི 28 འོ་ན་ཁོ་ཚ་ཚང་མས་ཁོ་མོ་བཟའ་ ར་ ངས་པས། གཤིན་པོ་ མས་འཆི་བ་ནས་ ར་

གསོན་པའི་ ས་ ་ཁོ་མོ་ནི་ འི་བཟའ་ ར་འ ར་”ཞེས་ ིས། 29 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ མས་ལ་“ ེད་ཚས་ག ང་རབ་

ང་མི་ ོགས། དཀོན་མཆོག་གི་ ས་མ ་ཡང་མི་ ོགས་པས་ནོར། 30 གཤིན་པོ་ མས་ ར་གསོན་པའི་ ས་ ་དེ་ཚས་

བག་མ་ཡང་མི་ལེན། བག་མར་ཡང་མི་གཏོང༌། དེ་ཚ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ི་ཕོ་ཉ་དང་འ ་བ་ཡིན། 31 འོན་

ང་གཤིན་པོ་གསོན་པོར་ལང་ ་ ར་ངེས་པའི་ ོར་ལ། དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ཚར་ག ངས་པ་ ེ། 32 བདག་ནི་ ེད་

ི་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་དཀོན་མཆོག་དང༌། ཨི༷་ ཱག་གི་དཀོན་མཆོག ཡ༷་ཀོབ་ ི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་མ་བ གས་

སམ། ཁོང་ནི་གཤིན་པོ་ མས་ ི་དཀོན་མཆོག་མ་ཡིན་ཏེ། གསོན་པོ་ མས་ ི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། 52

33 མི་ཚགས་ ིས་དེ་ཐོས་ནས་ཁོང་གི་ཆོས་ག ངས་པ་ལ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ ེས།

བཀའ་ ིམས་གལ་ཆེ་ཤོས།

34 ཡེ༷་ ས་ ཱ༷་ ་སེ་པ་ མས་ལ་ ་ ་མེད་པར་མཛད་པ་ཐོས་ནས་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ མས་འ ས་ཏེ། 35 ཁོ་ཚའི་ནང་

ནས་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་པའི་ ིར་ཁོང་ལ་ 36 “ ོབ་དཔོན་ལགས། ཆོས་

ིམས་ ི་བཀའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གང་ཡིན་”ཞེས་བཀའ་འ ི་ ས། 37 ཁོང་གིས་མི་དེར་“རང་གིས་གཙ་བོ་དཀོན་

མཆོག་ལ་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་དང་ཡིད་གཅིག་གིས་བ ེ་བར་ ངས་ཤིག 53 38 འདི་ནི་བཀའ་ ་གལ་ཆེ་ཤོས་དང་དང་

པོ་དེ་ཡིན། 39 གཉིས་པ་དེ་དང་འ ་བ་ཡིན། དེ་ནི་ ིམ་མཚས་ལ་རང་དང་འ ་བར་བ ེ་བར་ ངས། 54 40 བཀའ་དེ་

གཉིས་ལ་ཆོས་ ིམས་ཆ་ཚང་དང༌། ང་ ོན་པའི་བ ན་པ་ ེན་ནོ་”ཞེས་ག ངས།

52 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 3 ཨང་ ངས་ 6 ལ་གཟིགས། ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་ ཱག་ཡ་ཀོབ་བཅས་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་མི་རིགས་ ི་མེས་པོ་ཡིན།
53མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 5 ཨང་ ངས་ 21 ལ་འཁོད་ཡོད།
54 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ག མ་པ་ ེ་ལེ་ཝི་ ལ་ ིམས་ལེ ་ 19 ཨང་ ངས་ 18 ལ་འཁོད་ཡོད།



71 མད་ ཱ། 22:41 – 23:9

་བིད་ ི་ ས་ ་ཡིན་མིན།

41 ཱ ༷་ ་ཤི་པ་ མས་འ ས་པའི་ཚ་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ མས་ལ་བཀའ་ ི་གནང་ ེ་ 42 “ ེད་ཚས་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་

ཀའི་ ོར་ཅི་ ར་སེམས། ཁོང་ནི་ འི་ ས་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་པས་ཁོ་ཚས་ཁོང་ལ་“ ལ་པོ་ ༷་བིད་ ི་ ས་ཡིན་”ཞེས་

ཟེར། 43 ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“འོ་ན་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་བ ལ་ཏེ་ ༷་བིད་ ིས་ཁོང་ལ་གཙ་བོ་ཞེས་

ཟེར་བ་དེ་ཅི་ཡིན། ཁོང་གིས་

44 དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ང་ཡི་གཙ་བོ་ལ།།

ེད་ ི་ད ་ མས་ ེད་ ི་ཞབས་འོག་ །།

ང་ཡིས་མ་བ ག་བར་ ་ ེད་རང་ཉིད།།

ང་ཡི་གཡས་ ་དེ་བར་བ གས་དེ་གསོལ།། 55

45 ལ་པོ་ ༷་བིད་ ིས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་གཙ་བོ་ཞེས་ཟེར་ན། ཱ༷་ཤི་ཀ་ཁོང་གི་ ས་ཅི་ ར་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 46 མི་ ས་

ང་ཁོང་ལ་ལན་ ་མ་ བ་པས། དེའི་ ེས་ ་ ས་ ང་ཁོང་ལ་ ི་བ་ཅི་ཡང་ ་མ་ཕོད་དོ།།

ལེ ་ཉེར་ག མ་པ།

ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་བ།

1 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་མི་ཚགས་དང་རང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ལ་ 2 “ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་

མས་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེའི་བ གས་ ི་ལ་ ོད་པས། 3 ཁོ་ཚས་ ེད་ མས་ལ་ ོབ་པ་གང་ཐམས་ཅད་ ང་ཞིག འོན་

ང་ཁོ་ཚའི་ལས་བཞིན་ ་མ་ ེད་ཅིག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་ ་བ་ ར་མི་ ེད། 4 དེ་ཚས་འ ར་དཀའ་བའི་ ོག་

ེས་ ིད་པོ་བ མས་ནས་མི་གཞན་ ི་ བ་ལ་འགེལ་ཡང༌། རང་གི་མ བ་མོ་གཅིག་ཙམ་ ིས་ ང་དེ་ལ་རེག་པར་མི་

འདོད། 5 ཁོ་ཚས་རང་གི་ལས་ ས་པ་ཐམས་ཅད་མི་གཞན་ ིས་མཐོང་བའི་ཆེད་ ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ ང་བ་ཞེང་ཆེ་བ་

དང༌། གོས་ ི་མཐའ་འཛར་རིང་པོ་ ེད། 56 6 དེ་ཚས་གསོལ་ ོན་ལ་ ལ་མགོའི་གལ་ཆེ་ས་དང༌། འ ་ཁང་ ་ ི་མཐོ་

སར་ ོད་པ། 7 ོམ་ལ་མི་ མས་ ིས་ཁོ་ཚར་ ག་ ེད་པ་དང༌། མི་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་ར༷བ་བི་ཞེས་ཟེར་བར་དགའ།
57

8 འོན་ ང་ ེད་ཚ་ཚང་མ་ཕན་ ན་ ན་ ་ཡིན་ཞིང་ ོབ་དཔོན་གཅིག་རང་ལས་མེད་པས་ ེད་ཚར་ར༷བ་བི་ཟེར་བར་

མ་འ ག་ཅིག 9 ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པ་ཁོང་གཅིག་པོ་ནི་ ེད་ ི་ཡབ་ཡིན་པས་འཇིག་ ེན་

55ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 110 ཨང་ ངས་ 1 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
56 ང་བ་དེ་ནི་ཀོ་བའི་ མ་ ང་ ང་ཡིན། དེའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་རས་ལ་ག ང་རབ་ ི་ཚག་བཅད་ ིས་ཡོད། ཡ་ ་ ་པའི་ ེས་པ་ མས་ ིས་ ང་བ་དེ་ཚ་ད ལ་པ་

དང་ལག་པར་ ོན།
57རབ་བི་ཟེར་ན་ཡ་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ ོབ་དཔོན་ཡིན།
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ེང་གི་མི་ ་ལ་ཡང་ཡབ་མ་ཟེར་ཞིག 10 བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་གཅིག་པོ་ནི་ ེད་ཚའི་ ོབ་དཔོན་ཡིན་པས་ ེད་ཚར་

ོབ་དཔོན་ཟེར་བར་མ་འ ག་ཅིག 11 ེད་ཚའི་ནང་ནས་ ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དེ་ ེད་ཚའི་གཡོག་པོར་འ ར་དགོས།

12 རང་གིས་རང་ལ་བ ར་ ི་ ེད་མཁན་དམའ་བར་འ ར་ཞིང༌། རང་གིས་རང་དམའ་ས་ཟིན་མཁན་ལ་བ ར་ ི་

འཐོབ་པར་འ ར། 13 ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང༌། ཱ༷་ ་ཤི་པ་ ེ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ ོད་ཚ་ལ་ ག་

བ ལ་ཆེན་པོ་འ ང༌། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་ཚས་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་ ོ་བ བ་ནས། ོད་ཚ་རང་ནང་ ་མ་

གས་པ་དང༌། ནང་ལ་འ ོ་བཞིན་པ་ མས་ ང་བཀག 58 15 ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང༌། ཱ༷་ ་ཤི་པ་ ེ་ཁ་

བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ ོད་ཚ་ལ་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་འ ང༌། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མི་གཅིག་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ་འ ག་

པའི་ ིར་ ོད་ཚས་ མ་ས་དང་ ་མཚ་གཉིས་ ོར་ཞིང༌། མི་དེ་ཡ༷་ ་ ་པར་ ར་ནས་ ོད་ཚ་ལས་ བ་གཉིས་ ིས་ ག་

པའི་ད ལ་ཁམས་ ི་ ར་ ེད། 16 ལམ་ ོན་པ་ལོང་བ་ ོད་ཚ་ལ་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་འ ང༌། ོད་ཚས། གལ་ཏེ་

མི་ཞིག་གིས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་ ེལ་ན་ཅིའང་མེད། འོན་ ང་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་གསེར་

དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་བ ལ་ན་དེ་ཡིན་གཅིག་ ང་དགོས་ཞེས་ཟེར། 17 ན་པོ་ལོང་བ་ ོད་ མས། གསེར་གལ་

ཆེ་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་གསེར་དེ་ ་ཆེན་ ་ ར་བའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 18 ཡང་ ོད་ཚས། གལ་ཏེ་

མ་ིཞིག་གིས་མཆོད་ ་ིདཔང་ ་བ གས་ཏ་ེམནའ་བ ལ་ན་ཅིའང་མེད། འོན་ ང་མཆོད་ ིའ་ི ེང་ག་ིམཆོད་པ་དཔང་ ་

བ གས་ཏེ་མནའ་བ ལ་ན་དེ་ཡིན་གཅིག་ ང་དགོས་ཞེས་ཟེར། 19 ལོང་བ་ ོད་ཚ། མཆོད་པ་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་

ན་མཆོད་པ་ ་ཆེན་ ་ ར་བའི་མཆོད་ ི་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 20 དེ་བས་ན། མི་ ་ཞིག་གིས་མཆོད་ ི་དཔང་ ་བ གས་

ཏེ་མནའ་བ ལ་ན། མཆོད་ ི་དང་དེའི་ ེང་གི་ཐམས་ཅད་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་ ེལ། 21 ཡང་ ་ཞིག་གིས་

མཆོད་ཁང་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་བ ལ་ན། མཆོད་ཁང་དང་དེའི་ནང་ལ་བ གས་མཁན་ཁོང་དཔང་ ་བ གས་

ཏེ་མནའ་ ེལ། 22 ཡང་ ་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་ ེལ་ན། དཀོན་མཆོག་

གི་བ གས་ ི་དང་དེའི་ ེང་ལ་བ གས་མཁན་ཡང་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་ ེལ། 23 ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་

དང༌། ཱ༷་ ་ཤི་པ་ ེ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ ོད་ཚ་ལ་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་འ ང༌། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། མ་རའི་

་ ི་ཞིམ་དང་གོ་ ོད་ལ་སོགས་ ོ་ཚད་ ང་ ང་ ་ཚགས་ ི་བ ་ཆ་གཅིག་དཀོན་མཆོག་ལ་ ལ་ན་ཡང༌། ོད་ཚས་

ིམས་གཅོད་བདེན་པར་ ེད་པ་དང༌། ིང་ ེ་དང༌། དད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ ིམས་ ི་གལ་ཆེ་བའི་དོན་ མས་ ང་

མེད་ ་བ ིས། འདི་ཚ་ ང་ ེ་གཞན་ མས་དོར་བར་མི་ ང༌། 24 ལམ་ ོན་པ་ལོང་བ་ ོད་ཚ། ོད་ཚས་འ ་ ང་

58མད་ ་ཱཡིས་ ིས་པའ་ིའ ིན་བཟང་བ ས་ཡིག་ ་ཤོས་ མས་ལ་གཤམ་ ་ིཚག་བཅད་མེད། 14 ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའ་ིམ་ིདང༌། ་ཱ ་ཤ་ིཔ་ ་ེཁ་བཤད་དོན་ལ་

མ་ིགནས་པ་ ོད་ཚ་ལ་ ག་བ ལ་ཆེན་པ་ོའ ང༌། ཅིའ་ི ིར་ཞ་ེན། ོད་ཚས་ གས་མ་ོ མས་ ་ི ་ནོར་ཧམ་འ ོག་ ེད་ཅིང༌། ་ི ལ་བཅོས་མའ་ི ལ་ ིས་ ོན་ལམ་

ན་རིང་འདེབས་ ལ་ ེད་པས། ོད་ཚར་ ག་པར་ ་ཆད་པ་ ིད་པོ་ཕོག་པར་འ ར།
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ང་བཙགས་ནས་ ་མོང་མིད། 25 ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང༌། ཱ་༷ ་ཤི་པ་ ེ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་

ོད་ཚ་ལ་ ག་བ ལ་ཆེན་པ་ོའ ང༌། ཅིའ་ི ིར་ཞ་ེན། ོད་ཚས་ཕོར་པ་དང་ ེར་མའ་ི ་ི ོགས་གཙང་བར་ ེད་ནའང༌།

ནང་ ོགས་ ་དེ་ཚ་སེར་ ་དང་རང་འདོད་ཚ་བའི་བཙག་པ་ཡིས་འཁེངས། 26 ཱ ༷་ ་ཤི་པ་ལོང་བ་ ོད། ོན་ལ་ཕོར་

པ་དང་ ེར་མའི་ནང་ ོགས་གཙང་བར་ ོས་ཤིག དེ་ནས་ ི་ ོགས་ ང་གཙང་བར་འ ར། 27 ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་

པའི་མི་དང༌། ཱ༷་ ་ཤི་པ་ ེ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ ོད་ཚ་ལ་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་འ ང༌། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོད་

ཚ་ནི་དཀར་པོར་བཟོས་པའི་ ར་ཁང་དང་འ ་བ་ཡིན་ཏེ་ ི་ ོགས་ལ་བ ས་ན་མཛས་ ང༌། ནང་ ོགས་ ་གཤིན་པོའི་

ས་དང༌། མི་གཙང་བ་རིགས་ ན་ ིས་འཁེངས་སོ། 28 དེ་ ར་ ོད་ཚའང་ ི་ ོགས་ ་མི་ མས་ ིས་བ ས་ན་ཆོས་

ང་པོ་ཡིན་པར་མཐོང་ཡང༌། ནང་ ོགས་ ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་དང་ ིམས་མེད་པ་ཡིས་འཁེངས། 29 ཆོས་

ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང༌། ཱ༷་ ་ཤི་པ་ ེ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ ོད་ཚ་ལ་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་འ ང༌། ཅིའི་

ིར་ཞེ་ན། ོད་ཚས་ ང་ ོན་པའི་ ར་ཁང་ ིག་པ་དང༌། ང་ ན་པ་ མས་ ི་ ར་ཁང་ལ་བ ན་ཏེ། 30 ང་ཚ་

མེས་པོའི་ ས་ ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ ང་ ོན་པ་ མས་མི་གསོད་ཅེས་ཟེར། 31 དེ་ ར་ ས་ནས་

ོད་ཚས་སོ་སོ་ ང་ ོན་པ་གསོད་མཁན་ ི་ ད་པ་ཡིན་པར་དཔང་པོ་ ེད། 32 ས་ན། ོད་ཚའི་ཕ་མེས་ ིས་འགོ་

བ གས་པ་དེ་ ོད་ཚས་ཚར་བར་ ིས་ཤིག 33 ོད་ཚ་ ལ་ ི་རིགས། ག་ ལ་ ི་ ད་ མས། ད ལ་ཁམས་ ི་ཆད་

པ་ལས་ཅི་ ར་ཐར་བར་འ ར། 34 དེའི་ ིར་ཉོན་ཞིག ངས་ ང་ ོན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཅན་དང༌། ཆོས་ ིམས་

ལ་མཁས་པའི་མི་ ོད་ཚའི་ ར་གཏོང༌། དེ་ཚའི་ནང་ནས་ ོད་ཚས་ཁ་ཤས་གསོད། ཁ་ཤས་ ང་ཤིང་ལ་ ོང༌། ཁ་

ཤས་འ ་ཁང་ནང་ལ་ ་ ག་གིས་ ང༌། ཁ་ཤས་ལ་ ོང་ ེར་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་ ེས་ ་ ེག་ ེ་གནོད་འཚ་ ེད་པས།

35 ང་ ན་ ི་མེས་པོ་ཧ༷་བེལ་ནས་མཆོད་ཁང་དང་མཆོད་ ི་གཉིས་བར་ ་ ོད་ཚས་བསད་པའི་པེ༷་རེ་ཀི་ ཱ་ཡི་ ་ཟེ༷་ཀ་

རི་ ཱ་བར་ ི་ས་ལ་གཟགས་པའི་ ག་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ ོད་ཚས་འགན་ལེན་ ེད་དགོས། 36 ངས་ ོད་ཚར་བདེན་པར་

ཟེར་ ར། དེ་ཐམས་ཅད་ ི་ཆད་པ་མི་རབས་འདི་ཡི་མགོ་ ེང་ ་འབབ་ངེས་ཡིན།”

ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཆེད་ ེ་ གས་འདོན་པ།

37 “ ་ེཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ། ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ། ོད་ ིས་ ང་ ོན་པ་ མས་གསོད་ཅིང་ ོད་ ར་མངག་པ་ མས་ ་ོ བ་

གཏོང༌། ་མོས་རང་གི་ ་ ག་གཤོག་པའི་འོག་ ་ ད་པ་ ར་ངས་ཐེངས་མང་པོར་ ོད་ ི་ ་ ་ ད་པར་འདོད་ ང༌།

ོད་ མས་མ་མོས། 38 ོས་ཤིག ོད་ ་ིགནས་ཁང་ ོད་ ིར་ ོང་པར་ ས་པར་འ ར། 39 ངས་ ོད་ མས་ལ་ཟེར་
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ར། ད་ནས་བ ང་ ོད་ཚས་གཙ་བོའི་མཚན་ཐོག་ནས་ཕེབས་མཁན་ལ་ ིན་ བས་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་ཟེར་བའི་བར་

་ ོད་ ིས་ང་མཐོང་བར་མི་འ ར་”ཞེས་ག ངས་སོ།། 59

ལེ ་ཉེར་བཞི་པ།

ས་ ་ིམཐའ་མའི་ ང་བ ན།

1 ཡེ༷་ ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ མས་ར་ནས་ ིར་ཕེབས་ བས། དེའི་ཁང་པ་ མས་ཁོང་ལ་ ོན་པའི་ ིར་ཉེ་

གནས་ མས་ཡོང་བ་དང༌། 2 ཁོང་གིས་ཁོ་ མས་ལ་“ཁང་པ་ཆེན་པོ་འདི་ མས་མཐོང་བ་ཡིན་ནམ། ངས་ ེད་ཚར་

བདེན་པར་ཟེར་ ར། མ་འོངས་པའི་ ས་ ་འདི་ ་ ོ་ཕ་བོང་གཅིག་ ེང་གཅིག་ ང་མི་ ས་པར་ཐམས་ཅད་གཞིག་

པར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས།

3 ཡེ༷་ ་ ར་ ་ཤིང་གི་རི་ ེང་ ་བ གས་པའི་ཚ། ཉེ་གནས་ མས་ ར་ ་ཁོང་གི་མ ན་ལ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་

“དོན་འདི་ མས་ ས་ནམ་ཞིག་ལ་འ ང་ཞིང༌། ེད་ ིས་འ ོན་པ་དང་ ས་ ི་མཐའ་མའི་ གས་གང་ཡིན་པ་ང་ཚར་

ག ང་བར་མཛད་”ཅེས་ ས། 4 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་དེ་ མས་ལ་“མི་ ས་ ང་ ེད་ཚ་མི་ ་བའི་ ིར་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག

5 མི་མང་པོས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་ཡོང་ ེ་ང་རང་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ནས་མི་མང་པོར་མགོ་ ོར་གཏོང་ངེས་ཡིན།

6 ེད་ཚས་དམག་འ ག་དང་དམག་འ ག་ ོར་ ི་གཏམ་ཐོས་པའི་ བས་ ་མ་འཇིགས་ཤིག དོན་འདི་ཚ་འ ང་ངེས་

ང་དེ་ནི་ ས་རབས་ ི་མཐའ་མ་ད་ ང་མ་ཡིན། 7 ་མཚན་ནི་མི་རིགས་དང་མི་རིགས་འ ག་ཅིང་ ལ་ཁམས་དང་

ལ་ཁམས་འ ག་པ། ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་ ་གེ་དང་ས་ཡོམ་ཡང་འ ང་བར་འ ར། 8 འདི་ཚ་ཐམས་ཅད་ནི་ ེ་ ག་ཐོག་

མ་དང་འ ་བ་ཡིན། 9 དེ་ནས་ཁོ་ཚས་ ེད་ མས་ལ་གནོད་འཚ་ ེད་པར་གཏད་ནས་གསོད་པར་འ ར། ངའི་མིང་

གི་ ེན་ ིས་མི་རིགས་ཚང་མས་ ེད་ མས་ལ་ ང་བར་འ ར། 10 དེའི་ཚ་མི་མང་པོ་དད་པ་ལོག་པར་ ར་ནས་གཅིག་

གིས་གཅིག་ལ་ བ་གཏོད་ ེད་ཅིང་ ང་ཡོང༌། 11 ང་ ོན་པ་ ན་མ་མང་པོ་ཞིག་འ ང་ཞིང་མི་མང་པོར་བ ་ ིད་

ེད་པར་འ ར། 12 བཀའ་ ིམས་དང་འགལ་བ་འཕེལ་བས་མི་མང་ཆེ་བའི་བ ེ་སེམས་ཉམས་པར་འ ར། 13 འོན་

ང་ཚའི་མཐའ་མ ག་བར་ ་བཟོད་པ་ ོམ་པའི་མི་དེ་ལ་ཐར་པ་འཐོབ་ངེས་ཡིན། 14 ཡང་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་

དཔང་པོ་ ེད་པའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་འ ིན་བཟང་འདི་འཇིག་ ེན་ ིལ་པོར་ ོག་པར་འ ར་ཞིང༌། དེ་

ནས་ ས་ ི་མཐའ་མ་འ ང༌།

59ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 118 ཨང་ ངས་ 26 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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15 ང་ ོན་པ་ད༷་ནི་ཨེལ་ ིས་ག ངས་པའི་ ོང་བར་ ེད་མཁན་ག ག་པ་ཅན་གནས་མཆོག་ལ་ལངས་བ ད་

པར་མཐོང་བའི་ཚ། (འདི་ ོག་མཁན་ ིས་ཧ་གོ་བར་ ིས་ཤིག) 60 16 ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་རི་ལ་ ོས་

དགོས་ངེས་ཡིན། 17 ཁང་པའ་ིཐོག་ལ་ཡོད་པ་མར་འབབ་ནས་རང་ག་ིཁང་པའ་ིནང་ནས་ཅ་ལག་མ་ལེན་ཅིག 18 ཞིང་

ཁར་ཡོད་པའི་མི་རང་གི་ ི་གོས་ལེན་ འང་ངེས་པར་ ་ ིར་ལོག་མི་དགོས། 19 ཉིན་དེ་ཚའི་རིང་ལ་ ད་མེད་ ་ ་

འཁོར་བ་དང་ ་ ག་ལ་འོ་མ་ ེར་མཁན་ མས་ལ་ ིང་རེ་ ེ། 20 ེད་ཚ་འ ོས་པ་དེ་ད ན་ཁར་དང༌། ཡང་ན་

ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་མི་འ ང་བའི་ ིར་ ེད་ཚས་ ོན་ལམ་ཐོབས་ཤིག 21 དེའི་ ས་ ་ ག་བ ལ་ཤིན་ ་ཆེན་པོ་

འ ང་ཡོང༌། དེ་ ་ འི་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་དེ་ཐོག་མར་འཇིག་ ེན་བཀོད་པ་ནས་ད་ འི་བར་ ་ ང་མ་ ོང་ལ་ ེས་

འང་ ་བ་ནས་འ ང་མི་ ིད། 22 ཡང་ ག་བ ལ་ ི་ཉིན་དེ་ མས་ ང་བར་མ་མཛད་ན། མི་ ་ཡང་ཐར་མི་ བ།

འོན་ ང་ཁོང་གིས་བདམས་པའི་མི་ མས་ ི་དོན་ ་ཉིན་དེ་ མས་ཇེ་ ང་ ་མཛད་པར་འ ར། 23 དེའི་ ས་ ་མི་

་ཞིག་གིས་ ེད་ མས་ལ་ ོས་ཤིག བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་འདི་ ་ཡོད། ཡང་ན་ ོས་ཤིག ཱ༷་ཤི་ཀ་དེ་ ་ཡོད་ཟེར་

ན། དེར་ཡིད་མ་ཆེས་ཤིག 24 གང་ལགས་ཟེར་ན། ཱ༷་ཤི་ཀ་ ན་མ་དང་ ང་ ོན་པ་ ན་མ་མང་པོ་འ ང་ ེ། ངོ་

མཚར་ཆེ་བའི་ལས་དང་ གས་མཚན་བ ན་ནས་མགོ་ ོར་བཏང་ ིད་ན། བདམས་པའི་མི་ མས་ ང་མགོ་འཁོར་བར་

འ ར། 25 ཉོན་ཞིག ངས་ ེད་ཚར་ ོན་ལ་བཤད་པ་ཡིན། 26 དེའི་ ིར་ཁོ་ཚས་ ེད་ མས་ལ། ོས་ཤིག ཁོང་

དབེན་གནས་ ་འ ག་ཅེས་ཟེར་ན་མ་འཐོན་ཞིག ཡང་ན། ོས་ཤིག ཁོང་ཁང་པའི་ ག་ནང་འ ག་ཅེས་ཟེར་ན་ཡིད་

མ་ཆེས་ཤིག 27 ་མཚན་ནི་ ོག་ཤར་ ོགས་ནས་ བ་ ོགས་ ་འ ག་པ་ ར། མིའི་རིགས་ ི་ འི་འ ོན་པ་འ ང་

བར་འ ར། 28 ང་པོ་ཡོད་སར་ ་ ོད་འཛམ་པར་འ ར་རོ།།”

མི་རིགས་ ི་ ་འ ོན་པའ་ི ོར།

29 “ ས་དེར་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་དེའི་ ེས་ །

ཉི་མ་ ིབ་ཅིང་ ་བའི་འོད་མི་ ོ།།

་ ར་ཚགས་ མས་ས་ ེང་ ་ ང་ཞིང༌།།

བར་ ང་ཁམས་ ི་དབང་ ན་གཡོ་བར་འ ར།། 61

30 དེ་ནས་མིའི་རིགས་ ི་ འི་ གས་ནམ་མཁར་འ ང་ཞིང༌། དེའི་ཚ་འཇིག་ ེན་ ི་མི་ ེ་ཚང་མས་ ་ངན་ ེད། ཁོ་

ཚས་མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་དབང་ཆེན་པོ་དང་གཟི་བ ིད་ངང་ནས་ནམ་མཁའི་ ིན་ ི་ནང་ནས་འ ོན་པར་མཐོང་ཡོང༌།

60 ང་ ོན་པ་ད་ནི་ཨེལ་ ིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 9 ཨང་ 27 དང༌། ལེ ་ 11 ཨང་ 31 དང༌། ལེ ་ 12 ཨང་ 11 ལ་གཟིགས།
61 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 13 ཨང་ 10 དང༌། ལེ ་ 34 ཨང་ 4 ལ་གཟིགས།
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31 ཡང་དམག་ ང་གི་ ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པར་ཁོང་གིས་རང་གི་ཕོ་ཉ་ མས་མངགས་ཏེ། དེ་ཚས་ས་གཞི་ཆེན་པོའི་

མཐའ་ནས་ནམ་མཁའི་མཐའ་བར་བདམས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ ོགས་བཞི་མཚམས་བ ད་ནས་ ད་ཡོང༌།

32 ེད་ཚས་བསེ་ཡབ་ཤིང་ནས་དཔེ་ཞིག་ལོངས་དང༌། དེའི་ཡལ་གར་ལོ་མ་འ ས་ནས་མཉེན་པའི་ ས་ །

ད ར་ཁའི་ ས་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ ེད་ཚས་ཤེས། 33 དེ་བཞིན་ ་ ེད་ཚས་ གས་མཚན་དེ་ཐམས་ཅད་འ ང་བ་མཐོང་ཚ།

མིའི་རིགས་ ི་ ་ཁོང་ཡང་ ོ་འ མ་ ་ཉེ་བར་ ེབས་ཡོད་པའང་ ོགས་པར་ ིས་ཤིག 34 ངས་ ེད་ཚར་བདེན་པར་

ཟེར་ ར། མི་རབས་འདི་འདའ་བར་འ ར་བའི་ ོན་ལ་དོན་འདི་ཐམས་ཅད་འ ང་བར་འ ར། 35 གནམ་ས་གཉིས་

ནི་འདའ་བར་འ ར་ཡང་ངའི་བཀའ་འདའ་བར་མི་འ ར་རོ། 36 ཉིན་མོ་དེ་དང་ ས་ཚད་དེའི་ ོར་ཡབ་དཀོན་མཆོག་

གིས་མ་གཏོགས། ས་ ང་མི་ཤེས། དཀོན་མཆོག་གི་བ གས་གནས་ ི་ཕོ་ཉ་ མས་ ིས་ ང་མི་ཤེས་ལ་ ས་ ིས་ ང་

མི་ཤེས། 37 མིའི་རིགས་ ི་ འི་འ ོན་པ་ནི་ནོ༷་ཨའི་ ས་ ར་ཡིན་པར་འ ར། 38 གང་ལགས་ཤེ་ན། ས་དེར་ ་

ལོག་མ་འ ང་བའི་ ོན་ལ། ནོ༷་ཨ་ཁོང་ ་ཆེན་ ི་ནང་ ་མ་ གས་པའི་བར་ ་དེ་ཚས་བཟའ་འ ང་ ེད་ཅིང༌། བག་མ་

གཏོང་ལེན་ ེད་བཞིན་ཡོད། 39 ་ལོག་གིས་དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་ཕར་འ ེར་བའི་བར་དེ་ཚས་མ་ ོགས། མིའི་རིགས་ ི་

འི་འ ོན་པ་དེ་ཡང་དེ་ ར་ཡིན་པར་འ ར། 40 དེའི་ ས་ ་ཞིང་ཁར་མི་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་ལེན་ཅིང་གཅིག་

འབོར་བར་འ ར། 41 ད་མེད་འ ་འཐག་མཁན་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། གཅིག་ལེན་ཅིང་གཅིག་འབོར་བར་འ ར།

42 དེ་བས་ན་ ེད་ ི་གཙ་བོ་འ ོན་པའི་ཉིན་མོ་མི་ཤེས་པས་ ་ར་ ོས་ཤིག 43 ིམ་བདག་གིས་ ན་མ་ ེབས་པའི་ ས་

དེ་ཤེས་པ་ཡིན་ན། གཉིད་མ་ལོག་པར་ ག་ནས་ཁང་པར་འ ལ་ ་མི་འ ག་པ་དེ་ ོགས་པར་ ིས་ཤིག 44 དེའི་ ིར་

ེད་ཚའང་ ་ ིག་ ས་ནས་ ོད་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། མིའི་རིགས་ ི་ ་ ེད་ ིས་མི་སེམས་པའི་ ས་ལ་ཕེབས་

ངེས་ཡིན་ནོ།།”

གཡོག་བཟང་ངན་གཉིས།

45 “ ོ་གཏད་ཆོག་པ་དང་ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་གཡོག་པ་ོད་ེ ་ཡིན། ིམ་བདག་གིས་མ་ིད་ེལ་དབང་ཆ་ ད་

ནས་ཁོས་ ས་ལ་འབབ་ བས་གཡོག་པོ་གཞན་པ་ མས་ལ་ཟས་ ལ་བ་ ེར་བར་ ེད་མཁན་དེ་ཡིན། 46 ིམ་བདག་

ཡོང་ནས་ ་ བས་དེ་ ར་ ེད་བཞིན་པའི་གཡོག་པོ་ནི་བདེའོ། 47 ངས་ ོད་ཚ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ིམ་བདག་

དེས་ཁོ་ལ་གང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་གཡོག་པོ་དེའི་དབང་འོག་ ་འ ག་ངེས་ཡིན། 48 འོན་ ང་གཡོག་པོ་ངན་པ་དེས་

ིམ་བདག་འ ང་བར་ཡོང་བསམས་ཞིང༌། 49 གཡོག་ ོགས་བ ངས་ཏེ་ར་བཟི་མཁན་དང་མཉམ་ ་ཟ་འ ང་ ས་ན།

50 གཡོག་པོས་མི་སེམས་པའི་ཉིན་དང༌། མི་ཤེས་པའི་ ས་ཚད་ལ་ ིམ་བདག་ཡོང་ ེ། 51 ཁོ་ མ་ ར་བཅད་ནས་ཁ་

བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ མས་དང་ ན་ ་ ་ཞིང་སོ་ ིག་ ིག་ ེད་པའི་གནས་ ་འ ག་ངེས་ཡིན་ནོ།།”
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ལེ ་ཉེར་ ་པ།

བག་གཡོག་གཞོན་ ་མའི་དཔེ།

1 “དེའི་ ས་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནི་ མ་བ ་འ ར་ཏེ་མག་པ་ ག་པར་སོང་བའི་བག་གཡོག་གཞོན་ ་

མ་བ ་དང་འ ་བ་ཡིན། 2 དེ་ཚའི་ནང་ནས་གཞོན་ ་མ་ ་ནི་ ན་པོ་དང༌། ་ནི་མཁས་པ་ཡིན། 3 ན་པོ་ མས་

ིས་ མ་བ ་འ ེར་ཡང་བ ་ མ་མ་འ ེར། 4 མཁས་པ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚའི་ མ་བ ་དང་བཅས་པར་བ ་ མ་ཡང་

ོད་ནང་འ ེར། 5 མག་པ་འ ང་བར་ ར་བས་དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་གཉིད་ ོ་ ེ་གཉིད་ལོག 6 ནམ་ ེད་ལ་མི་ མས་

ིས་ ད་ཆེན་པོས། ོས་ཤིག མག་པ་ ེབས་ ང༌། ཁོང་མཇལ་བར་ཤོག་ཅེས་ཟེར་བས། 7 གཞོན་ ་མ་ཐམས་

ཅད་ ངས་ནས་ མ་བ ་ ་ ིག་ ས། 8 ན་པོ་ མས་ ིས་མཁས་པ་ མས་ལ་ང་ཚའི་ མ་བ ་ཤི་ བས་འ ག་པས་

ེད་ཚའི་ མ་ལས་ང་ཚ་ལ་གནང་རོགས་ཞེས་ ས། 9 ལན་ ་མཁས་པས། དེ་ ར་ ས་ན་ང་ཚ་ཚང་མ་མི་འདང་བར་

འ ར་བས་ མ་འཚང་སར་སོང་ལ་རང་ག་ིདོན་ ་ མ་ཉོས་ཞིག་ཅེས་ཟེར། 10 ན་པ་ོ མས་ མ་ཉ་ོབར་འ ་ོ ས་མག་

པ་ ེབས། ་ ིག་ཡོད་པ་ མས་ཁོ་དང་མཉམ་ ་བག་ ོན་ཁང་ལ་སོང་ནས་ ོ་བ བ། 11 དེའི་ ེས་ ་གཞོན་ ་མ་

གཞན་ མས་ ང་ ེབས་ནས། གཙ་བོ་ལགས། གཙ་བོ་ལགས། ོ་འ ེད་དང་ཞེས་ ས་ནའང༌། 12 མག་པས། ངས་

ོད་ མས་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ངས་ ོད་ མས་ངོ་མི་ཤེས་ཞེས་བཤད། 13 དེའི་ ིར་ ེད་ཚས་ཉིན་མོའམ་ ་ཚད་

མི་ཤེས་པས་ ་ར་ ོས་ཤིག”

གཡོག་པོ་ག མ་ ི་དཔེ།

14 “དེ་ནི་མི་ཞིག་ ལ་གཞན་ལ་འ ོ་བའི་ ོན་ལ་རང་གི་གཡོག་པོ་ མས་བོས་ཏེ་ཁོ་ཚར་ཁོའི་ནོར་ ས་གཏད་

པ་ཞིག་དང་འ ་བ་ཡིན། 15 རེ་རེའི་ ས་ཚད་ ར་ཁོས་གཅིག་ལ་གསེར་ཊམ་ཀ་ ་ ོང་དང༌། གཅིག་ལ་ཉིས་ ོང་

དང༌། གཞན་ཞིག་ལ་ཆིག་ ོང་ ེར་ནས་སོང༌། 16 འ ལ་ ་གསེར་ཊམ་ཀ་ ་ ོང་འཐོབ་མཁན་སོང་ནས་ཉོ་ཚང་ ེད་

པའི་ ོ་ནས་གསེར་ཊམ་ཀ་ ་ ོང་ཁེ་བཟང་ཐོབ། 17 དེ་ ར་གསེར་ཊམ་ཀ་ཉིས་ ོང་འཐོབ་མཁན་ལའང་གསེར་ཊམ་

ཀ་ཉིས་ ོང་ཁེ་བཟང་ཐོབ། 18 འོན་ ང་གསེར་ཊམ་ཀ་ཆིག་ ོང་འཐོབ་མཁན་ཕར་སོང་ནས་ས་ལ་ ང་ཞིག་ ས་པ་

དང༌། རང་གི་བདག་པོའི་གསེར་ཊམ་ཀ་ ས་ཏེ་བཞག 19 ས་ ན་རིང་པོའི་ ེས་ ་གཡོག་པོ་དེ་ མས་ ི་བདག་པོ་

དེ་ལོག་ཡོང་ནས་ ིས་དག་ ས། 20 གསེར་ཊམ་ཀ་ ་ ོང་འཐོབ་མཁན་ཡོང་ནས་གཞན་གསེར་ཊམ་ཀ་ ་ ོང་འ ེར་

ཏེ། དཔོན་པོ་ལགས། གཟིགས་དང༌། ང་ལ་གསེར་ཊམ་ཀ་ ་ ོང་ཁེ་བཟང་ ང་ཞེས་ ས་ནས། 21 དཔོན་པོས་ཁོ་ལ།

གཡོག་པོ་བཟང་ཞིང་ ོ་གཏད་ཆོག་པ་ ོད། དངོས་པོ་ ང་ འི་ནང་ལ་ ང་པོ་ ས་པས་ངས་ ོད་ལ་དངོས་པོ་མང་པོའི་

དོ་དམ་པར་ ོ་བར་ ། ད་ང་དང་མཉམ་ ་དགའ་ ོ་ ེད་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ཟེར། 22 ཡང་གསེར་ཊམ་ཀ་ཉིས་ ོང་
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འཐོབ་མཁན་ཡོང་ནས་ཁོ་ལ། དཔོན་པོ་ལགས། ེད་ ིས་ང་ལ་གསེར་ཊམ་ཀ་ཉིས་ ོང་གཏད་ ང༌། གཟིགས་དང༌།

ང་ལ་གསེར་ཊམ་ཀ་ཉིས་ ོང་ཁེ་བཟང་ ང་ཞེས་ ས། 23 དཔོན་པོས་ཁོ་ལ། གཡོག་པོ་བཟང་ཞིང་ ོ་གཏད་ཆོག་པ་

ོད། དངོས་པོ་ ང་ འི་ནང་ལ་ ང་པོ་ ས་པས་ངས་ ོད་ལ་དངོས་པོ་མང་པོའི་དོ་དམ་པར་ ོ་བར་ ། ད་ང་དང་

མཉམ་ ་དགའ་ ོ་ ེད་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ཟེར། 24 དེ་ནས་གསེར་ཊམ་ཀ་ཆིག་ ོང་འཐོབ་མཁན་ཡོང་ནས། དཔོན་

པོ་ལགས། ེད་ནི་མ་བཏབ་ས་ནས་ ་བ་དང༌། སོན་མ་གཏོར་ས་ནས་ ད་མཁན་ ག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་པས།

25 ང་འཇིགས་ཏེ་ཕར་སོང་ཞིང་གསེར་ཊམ་ཀ་དེ་ས་ལ་ ས་ཏེ་བཞག གཟིགས་དང༌། ེད་རང་གི་ཡིན་པ་འདིར་འ ག་

ཅེས་བཤད། 26 འོན་ ང་དཔོན་པོས་ཁོ་ལ། གཡོག་པོ་ངན་པ་ལེ་ལོ་ཅན་ ོད། ང་ནི་མ་བཏབ་ས་ནས་ ་བ་དང༌།

སོན་མ་གཏོར་ས་ནས་ ད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་སམ། 27 འོ་ན་ ོད་ ིས་ངའི་ད ལ་ནི་ད ལ་ཁང་ལ་བཞག་དགོས་

པ་ཡིན། དེ་ནས་ངའི་ད ལ་དེ་ ེད་ཀ་དང་བཅས་པར་འཐོབ་ཅེས་བཤད། 28 དེ་བས་ན། གཡོག་པོ་འདི་ནས་གསེར་

ཊམ་ཀ་ཆིག་ ོང་ ངས་ནས་གསེར་ཊམ་ཀ་ ི་གཅིག་ཡོད་མཁན་ལ་ ེར་ཞིག 29 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་

ེར་བར་འ ར་ཏེ་ ག་པ་ཡོད་པར་འ ར། འོན་ ང་ ་ལ་མེད་པ་དེ་ནས་གང་ཡོད་པའང་ལེན་པར་འ ར། 30 ཕན་

མེད་ ི་གཡོག་པོ་འདི་ ་ཞིང་སོ་ ིག་ ིག་ ེད་ས་ ེ་ ི་རོལ་ ི་ ན་པའི་ནང་ ་ད གས་ཤིག”

མཐའ་མ ག་གི་ ིམས་གཅོད།

31 “མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་ཕོ་ཉ་དང་བཅས་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་འ ོན་པའི་ བས་ ། རང་གི་གཟི་བ ིད་

ན་པའི་བ གས་ ི་ལ་བ གས་པར་འ ར་ཞིང༌། 32 མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་མ ན་ ་བ ད་ནས། ག་ ི་

ཡིས་ར་ མས་ལས་ ག་སོ་སོར་འ ེད་པ་ ར། ཁོང་གིས་དེ་ཚའང་འ ེད་པར་ ར་ནས། 33 ག་ མས་ཁོང་གི་གཡས་

ོགས་དང༌། ར་ མས་ཁོང་གི་གཡོན་ ོགས་ ་འ ག 34 དེ་ནས་ ལ་པོས་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད་པ་ མས་ལ། ངའི་

ཡབ་ ིས་ ིན་ ིས་ བས་པ་ ོད་ མས། ཤོག་ལ། འཇིག་ ེན་བཀོད་པ་ནས་ ོད་ཚའི་ ིར་བཤམས་པའི་ ལ་ ིད་

འཛན་ཞིག 35 ་མཚན་ནི་ ོད་ ིས་ང་ ོགས་པ་ལ་ཟས་ ེར། ོམ་པ་ལ་བ ང་བ་ ེར། ངོ་མི་ཤེས་པ་ཡིན་པ་ལ་

གནས་ཚང་བཏང༌། 36 གོས་མེད་པ་ལ་གོས་ ེར། ན་བ་ལ་བདག་ ོང་ ས། བཙན་ཁང་ལ་ཡོད་པ་ལ་ང་མཇལ་བར་

ཡོང་ཞེས་ག ང་བར་འ ར། 37 དེ་ནས་ ང་ ན་ མས་ ིས། གཙ་བོ་ལགས། ངེད་ མས་ ིས་ ེད་བ ེས་པའམ།

ེམས་པ། 38 ཞལ་མི་ཤེས་པའམ། གོས་མེད་པར་མཐོང་ ེ། ཞལ་ཟས་སམ། ེམས། གནས་ཚང་ངམ། ན་བཟའ་ག་

ས་ ལ། 39 ཡང་ན་བའམ། བཙན་ཁང་ལ་མཐོང་ ་ེག་ ས་མཇལ་བར་ཡོང་ཞེས་ལན་འདེབས་པར་འ ར། 40 ལ་

པོས་ཁོ་ མས་ལ། ངས་ ོད་ཚར་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ོད་ཚས་ངའི་ ན་ ་ ང་ཤོས་འདི་ མས་ ི་ནང་ནས་གཅིག་

ལ་ཡང་དེ་ ར་ ས་པ་ཙམ་ ིས། ང་ལའང་ ས་ཞེས་ག ང་བར་འ ར། 41 དེ་ནས་ཁོང་གིས་གཡོན་ ོགས་ ་ཡོད་པ་
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མས་ལ། དམོད་པ་ཕོག་པ་ ོད་ཚ། ངའི་མ ན་ནས་བ ད་ ལ་དང་ཁོའི་ཕོ་ཉ་ མས་ ི་ཆེད་ ་བཤམས་ཏེ་གསོད་

པར་མི་ ེད་པའི་མེ་ལ་ཕར་ གས་ཤིག 42 ་མཚན་ནི་ ོད་ ིས་ང་ ོགས་པ་ལ་ཟས་མ་ ེར། ོམ་པ་ལ་བ ང་བ་མ་

ེར། 43 ངོ་མི་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཚང་མ་བཏང༌། གོས་མེད་པ་ལ་གོས་མ་ ེར། ན་བ་ལ་བདག་ ོང་མ་ ས། བཙན་

ཁང་ ་ཡོད་པ་ལ་ང་མཇལ་བར་མ་འོངས་ཞེས་ག ང་བར་འ ར། 44 དེ་ནས་ཁོ་ཚས་ ང༌། གཙ་བོ་ལགས། ངེད་ ིས་

ེད་བ ེས་པའམ། ོམ་པ། ངོ་མི་ཤེས་པའམ། གོས་མེད་པ། ན་བའམ། བཙན་ལ་ཡོད་པར་མཐོང་ནས་ག་ ས་

བདག་ ོང་མ་ ས་ཞེས་ཟེར་བར་འ ར། 45 ལན་ ་ཁོང་གིས། ངས་ ོད་ཚར་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ོད་ཚས་ ང་

ཤོས་འད་ི མས་ ་ིནང་ནས་གཅིག་ལ་ཡང་ད་ེ ར་མ་ ས་པ་ཙམ་ ིས། ང་ལའང་མ་ ས་ཞེས་ག ང་བར་འ ར། 46 ད་ེ

ནས་འདི་ མས་མཐའ་མེད་པའ་ིཆད་པ་དང༌། ང་ ན་ མས་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ལ་འ ོ་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས་

སོ།།

ལེ ་ཉེར་ ག་པ།

ཡེ་ ་ད ོང་ འི་ ས་ངན།

1 ཡེ༷་ ས་བཀའ་དེ་ག ངས་ཚར་ནས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ལ་ 2 “ཉིན་གཉིས་ ི་ ེས་ ་པེ༷་སག་ཟེར་བའི་

ས་ཆེན་འབབ་པར་འ ར་ ེད་ མས་ ིས་ཤེས། མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་ ང་ཤིང་ ང་ལ་བ ངས་པའི་ ོ་ནས་གསོད་པར་

གཏད་ ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 62 3 དེ་ནས་ ་ཆེན་དང་ ལ་མིའི་ ན་པོ་ མས་ཀ༷་ཡ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ་ཆེན་གཙ་བོའི་

ཕོ་ ང་ནང་འཛམས་ནས། 4 ཁོ་ཚས་ཡེ༷་ ་ ོག་ ་བ ང་ནས་ཁོང་གསོད་པའི་ ས་ངན་ ས་ཏེ་ 5 “ ལ་མི་ མས་

ཟིང་ཆ་ལངས་ཉེན་ཡོད་པས་ ས་ཆེན་ལ་མི་ག ང་”ཞེས་ ས།

རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ ོས་ ་ གས་པ།

6 ཡེ༷་ ་པེ༷་ཐན་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ ོང་ ེའི་ནང་མཛ་ནད་ཅན་ ི་ ེས་པ་སི༷་མོན་ ི་ཁང་པ་ལ་བ གས་པའི་ཚ།

7 ཁོང་གསོལ་བ་བཞེས་པའི་ ས་ ་ ད་མེད་ཅིག་གིས་རིན་གོང་ཆེ་བའི་ ོས་ ་ཡིས་གང་བའི་ ོ་ཀ་མ་ འི་ མ་པ་ཞིག་

ེར་ཡོང་ ེ། ོས་ ་དེ་ཁོང་གི་ད འི་ ེང་ལ་ གས། 8 དེ་མཐོང་བས་ཉེ་གནས་ མས་ ོས་ནས་“ ོས་ ་འདི་གང་

གི་དོན་ལ་འདི་ ར་འ ོ་བ ག་བཏང་བ་ཡིན། 9 དེ་རིན་ཆེན་པོར་བཙངས་ཏེ་ད ལ་པོ་ མས་ལ་ ིན་ན་ལེགས་”ཞེས་

ས། 10 ཡེ༷་ ས་དེ་མ ེན་ནས་ཁོ་ མས་ལ་“ཅིའི་ ིར་ཁོ་མོ་ལ་ ག་པོ་གཏོང༌། ཁོ་མོས་ང་ལ་ལས་བཟང་པོ་ཞིག་ ས་

པ་ཡིན། 11 ད ལ་པོ་ མས་ ས་ ག་ ་ ེད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ ང༌། ང་རང་ནི་ ས་ ག་ ་ ེད་ཚ་དང་མཉམ་

62པེ་སག་གི་ ས་ཆེན་ཞེས་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ལ་ཨེ་ཇེབ་ ལ་ལས་ཐར་བར་མཛད་པའི་ ན་གསོའི་ ས་ཆེན་ཞིག་ཡིན།
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་མི་གནས། 12 ངའི་ ས་ལ་ ོས་ ་དེ་ ག་པའི་ ོ་ནས་ཁོ་མོས་ང་ ར་ཁང་ ་འ ག་པར་ ་ ིག་ ས། 13 ངས་ ེད་

ཚ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། འཇིག་ ེན་ཡོངས་ ་ངའི་འ ིན་བཟང་འདི་གང་ ་བ གས་ནའང་ ད་མེད་འདིས་གང་

ས་པ་དེ་ ན་པའི་ ིར་གཏམ་དེ་ཡང་བ ོད་པར་འ ར་”ཞེས་ག ངས།

་ ་ཡིས་ ག་གཏོད་ ེད་ ་ཁས་ལེན་ ས།

14 དེ་ནས་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོའི་ནང་ནས་ ༷་ ་ད ི༷་སི་ཀ་རེ་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་ མས་ ི་

ར་སོང་ནས། 15 ཁ་ོཚར་“གལ་ཏ་ེངས་ཁོང་ ེད་ ་ིདབང་ ་གཏད་ན་ ེད་ ིས་ང་ལ་ག་ར་ེ ེར་རམ་”ཞེས་བཤད་པས།

ཁོ་ཚས་ཁོ་ལ་ད ལ་ ོར་ མ་ ་ ེར། 16 དེ་ནས་བ ང་ཁོས་ཡེ༷་ ་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་ ོད་ འི་གོ་ བས་བཙལ།

ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ི་ ས་ཆེན།

17 ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ས་ཆེན་ ི་ཉིན་དང་པོར་ཉེ་གནས་ མས་ཡེ༷་ འི་མ ན་ ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་

“ ེད་ ིས་པེ༷་སག་གི་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་ ིར་ང་ཚས་གང་ ་ ་ ིག་ ེད་”ཅེས་ ས་པས། 63 18 ཁོང་གིས་“ ོང་ ེར་

་མི་ཞིག་གི་ ར་སོང་ནས་ཁོ་ལ། ོབ་དཔོན་ ིས་ངའི་ ས་ལ་འབབ་འ ག ངའི་ཉེ་གནས་དང་བཅས་པར་ ེད་ ི་

ཁང་པར་པེ༷་སག་གི་ ས་ཆེན་ ང་ ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 19 ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ཡེ༷་ འི་བཀའ་བཞིན་

་ ས་ཏེ་པེ༷་སག་གི་གསོལ་ ོན་བཤམས། 20 མཚན་མོའི་ ས་ ་ཁོང་དང་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་འཁོར་དང་བཅས་

པ་གསོལ་ ོན་ ་བ གས། 21 ཁོང་ མས་ ིས་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་ ས་ ་ཁོང་གིས་“ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་

ར། ེད་ མས་ལས་མི་གཅིག་གིས་ང་ལ་ བ་གཏོད་ ེད་ངེས་”ཞེས་ག ངས། 22 དེ་ཚའི་སེམས་ཤིན་ ་ ོ་བར་ ར་

ཏེ། རེ་རེ་བཞིན་ ིས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ། ང་རང་ཡིན་མི་ ིད་”ཅེས་ ས་པ་དང༌། 23 ལན་ ་ཁོང་གིས་“ང་དང་མཉམ་

་ཕོར་པ་གཅིག་གི་ནང་ནས་ཟས་ཟ་མཁན་དེ་ནི་ང་ལ་ བ་གཏོད་ ེད་མཁན་ཡིན། 24 དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་རབ་

ལས་མིའི་རིགས་ ི་ ་རང་ཉིད་ ི་ ོར་ལ་ཇི་ ར་ ང་བ ན་ཡོད་པ་བཞིན་འཆི་དགོས་ ང༌། མིའི་རིགས་ ི་ ་ད འི་

ལག་ ་ ོད་མཁན་དེར་ཆད་པ་ཕོག་ངེས་ཡིན་ནོ། མི་དེ་འཇིག་ ེན་འདི་ ་ ེས་པ་ལས་མ་ ེས་ན་ལེགས་”ཞེས་ག ངས།

25 ཁོང་ལ་ བ་གཏོད་ ེད་མཁན་ ༷་ ་ཡིས་“རབ་བི། ང་རང་ཡིན་ནམ་”ཞེས་བཤད་པས་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ལ་“ ོད་ ིས་ ས་

པ་བཞིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས།

63 ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ི་ ས་ཆེན་ནི་ཉིན་བ ན་ ི་རིང་ཡིན། ཉིན་དང་པོར་ ་ ་བཤས་ནས་བཟའ་བ ང་ལ་ལོངས་ ་ ོད་པ་ལ་པེ་སག་གི་ཞལ་ཟས་ཞེས་ འོ།

ཡང་ ས་ཆེན་དེའི་ཉིན་གཉིས་པ་ནས་བ ད་པའི་བར་ ་ཉིན་རེར་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ལ་ལོངས་ ་ ོད་པས་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ི་ ས་ཆེན་ཡང་ཟེར་རོ།
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གཙ་བོའ་ིཞལ་ཟས་འགོ་བ གས་པ།

26 ཁོང་ མས་ ིས་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་ ས་ ་ཡེ༷་ ས་བག་ལེབ་ ག་ ་བ མས་ཤིང་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་

པ་ ལ་ ེས་ མ་ ར་བགོས་ནས་ཉེ་གནས་ མས་ལ་གནང་ ེ་“འདི་ནི་ངའི་ ས་ཡིན་པས་ ེད་ཚས་ལོངས་ནས་ཟོ་

ཞིག་”ཅེས་ག ངས། 27 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཕོར་པ་ཞིག་ ག་ ་བ མས་ཤིང་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས་ནས་ཁོ་ཚར་གནང་ ེ་

“འདི་ལས་ ེད་ཐམས་ཅད་འ ང་ཞིག 28 འདི་ནི་ངའི་ ག་ཡིན་ཏེ། ཞལ་ཆད་ ི་ ག་འདི་མི་མང་པོའ་ི ིག་ཉེས་སེལ་

བའི་ཆེད་ ་འཐོན་ནོ། 29 ངས་ ེད་ཚ་ལ་ཟེར་ ར། ངའི་ཡབ་ ི་ ལ་ ིད་ནང་ ན་ཆང་གསར་པ་ ེད་ཚ་དང་མཉམ་

་མ་འ ང་བའི་ཉིན་མོའི་བར་ ། ངས་ ན་ཆང་འདི་ ་བ་ནས་མི་འ ང་”ཞེས་ག ངས། 30 ཁོང་ མས་ ིས་ག ང་

མ ར་ ངས་ནས་ ར་ ་ཤིང་གི་རི་བོར་ཕེབས་སོ།།

ཡེ་ ས་པེ་ ོའི་ ོར་ ང་བ ན་གནང་བ།

31 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་“དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལ་བཀོད་པ་ ར།

ང་ཡིས་ ག་ ི་ ང་ནས་བསད།།

དེ་ ེས་ ག་ ་འཐོར་བར་འ ར།།

ངའི་ ེན་ ིས་མཚན་འདིར་ ོད་ཚ་ཐམས་ཅད་ང་དང་ ལ་ནས་འ ོས་པར་འ ར། 64 32 འོན་ ང་ང་འཆི་བ་ནས་ ར་

གསོན་པར་འ ག་ ེས་ ེད་ཚའི་ ོན་ལ་ག༷་ལིལ་ ལ་ ་འ ོ་ངེས་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 33 པེ༷་ ོས་ཁོང་ལ་“ ེད་རང་ལ་

གང་འ ང་ འི་ ེན་ ིས་ཐམས་ཅད་ ེད་དང་ ལ་ནའང་ང་ནི་མི་འ ལ་ལོ་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 34 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ལ་“ངས་

ེད་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། དེ་རིང་གི་མཚན་མོ་འདི་རང་ལ་ ་ཕོས་ ད་མ་ གས་པའི་ ོན་ལ་ ེད་ ིས་ང་རང་ ་

ཡིན་མི་ཤེས་ཞེས་ཐེངས་ག མ་ཟེར་བར་ངེས་སོ་”ཞེས་ག ངས། 35 པེ༷་ ོས་ཁོང་ལ་“ང་ནི་ ེད་དང་མཉམ་ ་ཤི་དགོས་

ང་ ེད་ ་ཡིན་མི་ཤེས་ཞེས་ཟེར་མི་ ིད་”ཅེས་ནན་ ིས་ ས། ཉེ་གནས་ཐམས་ཅད་ ིས་ ང་དེ་ ར་ ས།

གེད་སེམ་ ཱ་ནེ་ མ་རར་གསོལ་བ་བཏབ་པ།

36 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་གེ༷ད་སེམ་ ཱ་ནེ་ཞེས་ ་བའི་གནས་ ་ཕེབས་པ་དང༌། ཁོང་གིས་ཁོ་

མས་ལ་“ང་དེར་སོང་ ་ེགསོལ་བ་འདེབས་ ས་ ེད་ཚ་གནས་འདིར་ ོད་ཅིག་”ཅེས་ག ངས། 37 པ༷་ེ ་ོདང་ཟ༷་ེབད་ ་ཱ

ཟེར་མཁན་ ི་ ་གཉིས་འ ིད་པ་དང༌། ཁོང་ གས་ཤིན་ ་ ོ་ཞིང་འ གས་པར་ ར་ཏེ། 38 ཁོ་ཚར་“ངའི་ཡིད་ཤིན་

་ ོ་ཞིང་འཆི་ལ་ཉེ་བས། ང་དང་མཉམ་ ་འདི་ ་གཉིད་མ་ལོག་པར་ ་ར་ ོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 39 དེ་ནས་ཁོང་

64 ང་ ོན་པ་ཟེ་ཀ་རི་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 13 ཨང་ 7 ལ་བཀོད་པ་ཡིན།
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ང་ཟད་ཕར་ཕེབས་ནས་ ག་འཚལ་ཏེ་“ངའི་ཡབ་ལགས། ིད་ན་ ག་བ ལ་ ི་ཕོར་པ་འདི་ང་ལས་ཕར་ལེན་མཛད།

འོན་ ང་ངའི་བསམ་པ་བཞིན་ ་མིན་པར་ ེད་ ི་དགོངས་པ་བཞིན་ ་ ར་ཅིག་”ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ། 40 ཁོང་ ར་

ཕེབས་ བས་ད་ེ མས་གཉིད་ལོག་ག་ིཡོད་པར་གཟིགས་ནས་པ༷་ེ ་ོལ་“འ་ོན། ོད་ཚས་ ་ཚད་གཅིག་ཙམ་ལའང་ང་དང་

མཉམ་ ་ ་ར་ ེད་མ་ བ་བམ། 41 ེད་ ་བར་མི་འ ར་བའི་ ིར་ ་ར་ ོས་ལ་ ོན་ལམ་ཐོབས་ཤིག ེད་ ི་སེམས་

ནས་དེ་ ར་ ེད་བསམ་ཡང་ ས་པོའི་ ས་ གས་ཞན་པ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 42 ཡང་ཐེངས་གཉིས་པར་ཕར་ཕེབས་

ཏེ་ཁོང་གིས་“ངའི་ཡབ་ལགས། ག་བ ལ་ ི་ཕོར་པ་འདི་ངས་མ་འ ང་བར་ང་ལས་ཕར་ལེན་མི་ ིད་ན། ེད་ ི་

དགོངས་པ་བཞིན་ ་ ར་ཅིག་”ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ། 43 ཁོང་ ར་ཕེབས་ནས་ཁ་ོ མས་མིག་ ིད་པ་ོཆགས་པས་གཉིད་

ག་ཡོད་པར་གཟིགས། 44 ཁོ་ཚ་དང་ཁ་ ལ་ནས་ཕར་ཕེབས་ཏེ། ོན་ ི་ཚག་དེ་རང་ག ངས་ཏེ་ཁོང་གིས་ཐེངས་

ག མ་པར་གསོལ་ ོན་བཏབ། 45 དེ་ནས་ཁོང་ཉེ་གནས་ ི་ ར་ཕེབས་ཏེ་ཁོ་ཚར་“ ེད་ཚ་ད་ ང་གཉིད་ལོག་ནས་ངལ་

གསོའམ། ོས་ཤིག མིའི་རིགས་ ་ི ་ ིག་ཅན་ མས་ ་ིདབང་ ་ ོད་པར་ ེད་པའ་ི ས་ལ་འབབ་འ ག 46 ལོངས་

ལ་འ ོ ོས་ཤིག ང་ལ་ བ་གཏོད་ ེད་མཁན་དེ་ཉེ་བར་ ེབས་”ཞེས་ག ངས།

ཡེ་ ་འཛན་བ ང་ ས་པ།

47 ཁོང་གིས་དེ་ ར་ག ངས་ ས་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་ལས་ ༷་ ་དང་མཉམ་ ། ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང་

ལ་མི་ མས་ ི་ ན་པོས་བཏང་བའི་མི་ཚགས་མང་པོ་ཞིག་ལག་ ་རལ་ ི་དང་ད ག་པ་འ ེར་ཏེ་ས་ཆ་དེར་ ེབས།

48 ཁོང་ལ་ བ་གཏོད་ ེད་མཁན་དེས་ ོན་ནས་ཁོ་ཚར་གསང་བ ་ ་ ིག་ ས་ཏེ་“ངས་ ་ལ་འོ་ ས་པ་དེ་ཁོང་རང་

ཡིན་པས་ ངས་ཤིག་”ཅེས་བཤད། 49 འ ལ་ ་ཡེ༷་ འི་མ ན་ ་ཡོང་ནས་ ༷་ ་ཡིས་“ ོབ་དཔོན་ལགས། ེད་ལ་ཞི་

བདེ་ ན་པར་ ར་ཅིག་”ཅེས་ཟེར་ནས་འ མ་པར་འོ་ཡིས་འཚམས་འ ི་ ས་པ་ལ། 50 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ལ་“ ོགས་པོ། ོད་

ིས་གང་ ེད་པར་ཡོང་བ་དེ་ ོས་”ཞེས་ག ངས། དེ་ ེས་ཁོ་ཚ་ཡོང་ནས་ཁོང་གི་ ས་ནས་ཟིན་ཏེ་འཛན་བ ང་ ས་

པས། 51 ཡེ༷་ ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་རལ་ ི་བ ང་ནས་བཏོན་ཏེ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་གཙ་བོའི་གཡོག་པོའི་

་བ་ཡ་གཅིག་བཅད། 52 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ལ་“རལ་ ི་དེ་ བས་ ་ ག་ཅིག གང་ཡིན་ཞེ་ན། རལ་ ི་འདོན་ཚད་

རལ་ ི་ཡིས་གསོད་པར་འ ར། 53 ངའི་ཡབ་ ིས་ཞིང་ཁམས་ ི་ཕོ་ཉའི་དམག་ད ང་བ ་གཉིས་ལས་མང་བ་ང་ལ་

འ ལ་ ་མངགས་པའི་ ིར་ངས་ཁོང་ལ་ ་མི་ བ་པ་དེ་སེམས་སམ། 54 འོན་ ང་དེ་ ར་ ས་ན། འདི་ ར་འ ང་

དགོས་པའི་མདོ་དེ་ཅི་ ར་འ བ་”ཅེས་ག ངས། 55 དེའི་ཚ་ཡེ༷་ ས་མི་ཚགས་ལ་“རལ་ ི་དང་ད ག་པ་ ེར་ནས་ང་

ཇག་པ་ ར་འཛན་ ་ཡོང་ངམ། ང་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་བ ད་དེ་ཆོས་བ ན་ཡང་ ེད་ཚས་ང་མ་
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བ ང༌། 56 འོན་ ང་ ང་ ོན་པའི་མདོ་འ བ་པའི་ ིར་ ་བ་འདི་ཐམས་ཅད་ ང་ངོ་”ཞེས་ག ངས་ ེས་ཉེ་གནས་

ཐམས་ཅད་ཁོང་བཞག་ ེ་ ོས།

ཡེ་ ་ ་ཆེན་ མས་ ི་ ིམས་རར་ ིད་པ།

57 ཁོང་འཛན་མཁན་ མས་ ིས་ ་ཆེན་གཙ་བོ་ཀ༷་ཡ་ ཱ་ཡི་མ ན་ ་ ིད། དེར་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་

དང་ ན་པོ་ མས་འཛམས། 58 པེ༷་ ོ་ ང་རིང་ནས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་ཏེ། ་ཆེན་གཙ་བོའི་ ོ་རའི་བར་སོང་

ནས་ནང་ ་ གས་པ་དང༌། དེའི་ ེས་ ་གང་འ ང་བ་ ་བའི་ ིར་ ང་དམག་ མས་དང་མཉམ་ ་བ ད། 59 ཡ༷་ ་

་པའི་ ་ཆེན་ མས་དང་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ལ་ཚགས་ ི་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོང་ ོག་གཅོད་གཏོང་བའི་ ིར་ ད་འདོགས་

བཙལ་ནས། 60 ན་ ི་དཔང་པོ་ ེད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་ནའང་ ོན་མ་ ེད། མ ག་ ་མི་གཉིས་ཡོང་ནས། 61 ཁོ་

ཚས་“མི་འདི་ཡིས་ངས་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་བཤིག་ནས་ཉིན་ག མ་ལ་ ིག་ བ་ཅེས་ཟེར་བ་ང་ཚས་

ཐོས་”ཞེས་ཟེར། 62 ་ཆེན་གཙ་བོ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཡེ༷་ ་ལ་“མི་འདི་ མས་ ིས་ ོད་ལ་དཔང་པོ་ ེད་པ་དེ་ཅི་ཡིན།

ོད་ ིས་ལན་ཅི་ཡང་མི་འདེབས་སམ་”ཞེས་ ིས་པ་ལ། 63 ཁོང་གིས་ཅི་ཡང་མ་ག ངས་པས་ ་ཆེན་གཙ་བོས་ཁོང་

ལ་“ངས་ ོད་ལ་གཏན་ ་གནས་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ ོ་ནས་ ོད་ ིས་མནའ་བ ལ་ཏེ། ོད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་

བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་ང་ཚ་ལ་ཤོད་ཅིག་”ཅེས་ ས། 64 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ལ་“ ེད་ ིས་ག ངས་པ་དེ་ ར་

ཡིན། ཡང་ངས་ ེད་ཚར་ཟེར་ ར། ེས་མ་ ེད་ཚས་མིའི་རིགས་ ི་ ་ཁོང་ཉིད་དབང་ ན་དང་ ན་པའི་དཀོན་

མཆོག་གི་ ག་གཡས་ ་བ གས་ཏེ་ནམ་མཁའི་ ིན་དང་བཅས་འ ོན་པ་མཐོང་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 65 དེ་

ཐོས་ནས་ ་ཆེན་གཙ་བོས་རང་གི་ ི་གོས་ད ལ་ཏེ་“ཁོས་དཀོན་མཆོག་ལ་ ར་བ་བཏབ། ད་ ང་ང་ཚར་དཔང་པོ་ཅི་

ལ་དགོས། ཉོན་ཞིག ཁོས་དཀོན་མཆོག་ལ་ ར་བ་བཏབ་པར་ ེད་ཚས་ད་ ་ཐོས། 66 ེད་ཚར་བསམ་འཆར་ཅི་

ཡོད་”ཅེས་ ས་པ་ན། དེ་ཚས་“ཁོ་ ོག་གཅོད་གཏོང་འོས་”ཞེས་བཤད། 67 དེ་ནས་ཁོ་ཚས་ཁོང་གི་ཞལ་ལ་མཆིལ་མ་

གཏོར་ཞིང་བ ངས་ཏེ་གཞན་ མས་ ིས་འ མ་ ག་བ ས་ནས། 68 ཁོང་ལ་“ ཱ ༷་ཤི་ཀ་ ོད། ང་ཚ་ལ་མངོན་ཤེས་ཤོད་

ཅིག ོད་ལ་ག ་མཁན་ ་ཡིན་”ཞེས་ ས།

པེ་ ོས་ཡེ་ ་ཁས་མ་ ངས་པ།

69 པེ༷་ ོ་ ི་རོལ་ ་ ོ་རར་བ ད་ ས་གཡོག་མོ་ཞིག་དེའི་ ར་ཡོང་ནས་“ ེད་ ང་ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་མི་ཡེ༷་ ་དང་

མཉམ་ ་ཡོད་པ་གཅིག་ཡིན་”ཅེས་ ས་པས། 70 པེ༷་ ོས་ཁོ་ཚ་ཚང་མའི་མ ན་ ་ཁས་མ་ ངས་པར་“ ོད་ ིས་གང་

ལབ་པ་ངས་མི་ཤེས་”ཞེས་ཟེར། 71 དེ་ནས་ ལ་ ོའི་ ར་ ིར་སོང་ནས་གཡོག་མོ་གཞན་ཞིག་གིས་ཁོ་མཐོང་ ེ་དེར་
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ཡོད་པ་ མས་ལ་“མི་འདི་ན༷་ཙ་རེལ་པ་ཡེ༷་ ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་”ཅེས་ ས། 72 པེ༷་ ོས་ཡང་བ ར་མནའ་ ེལ་ཏེ་

“ངས་མི་དེ་ངོ་མི་ཤེས་”ཞེས་ཟེར། 73 ན་རིང་པོ་མ་ལོན་པར་དེར་ཡོད་པའི་མི་ མས་ཡོང་ནས་པེ༷་ ོ་ལ་“ ོད་ ང་ཁོ་

ཚའི་ནང་ནས་གཅིག་ངེས་པར་ ་ཡིན། ོད་ ི་ ད་ གས་ནས་ཤེས་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 74 པེ༷་ ོས་ ིགས་དམོད་ ེད་

བཞིན་མནའ་ ེལ་ཏེ་“ངས་མི་དེ་ངོ་མི་ཤེས་”ཞེས་བཤད་མ་ཐག་ ་ ་ཕོས་ ད་ གས། 75 པེ༷་ ོས་དེ་ ་ཡེ༷་ ས་ཁོ་རང་

ལ་“ ་ཕོས་ ད་མ་ གས་པའི་ ོན་ ་ ེད་ ིས་ང་རང་ ་ཡིན་མི་ཤེས་ཞེས་ཐེངས་ག མ་ ་བར་ངེས་”ཞེས་ག ངས་པ་

དེ་ ན་ཏེ་ ིར་སོང་ནས་མང་པོ་ ས་སོ།།

ལེ ་ཉེར་བ ན་པ།

་ ་འ ོད་པ་ ེས་པ།

1 ཞོགས་པར་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་གཙ་བོ་དང་ ལ་མི་ མས་ ི་ ན་པོ་ཚང་མས་ཡེ༷་ ་གསོད་པའི་ ིར་མཉམ་

་ ོས་བ ར་ ས། 2 ཁོ་ཚས་ཡེ༷་ ་བ ིགས་ནས་འ ིད་དེ་ ི་ བ་པི༷་ལ་ ་ལ་བཏད། 3 ཡེ༷་ ་ལ་ བ་གཏོད་ ེད་

མཁན་ ༷་ ་ཡིས་ཁོང་གསོད་དགོས་པའི་ ིམས་ཐག་བཅད་པ་མཐོང་བས་འ ོད་པ་ ེས་ནས་ད ལ་ ོར་ མ་ ་འ ེར་ཏེ་

་ཆེན་གཙ་བོ་དང་ ན་མི་ མས་ ི་ ར་ལོག་ ེ། 4 ཁོ་ཚར་“ངས་ ོན་མེད་པའི་མི་ཞིག་ལ་ བ་གཏོད་ ས་ནས་ ིག་

ཉེས་ ས་”ཞེས་ཟེར་བས། དེ་ཚས་“ང་ཚ་ལ་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ོད་ ིས་འགན་ ར་དགོས་”ཞེས་ ས། 5 ད ལ་

ོར་དེ་ མས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ལ་ད གས་ཤིང་ཕར་སོང་ ེ་རང་གི་ ེ་ཐག་པས་བ མས་ནས་ཤི། 6 ་ཆེན་

གཙ་བོ་ མས་ ིས་ད ལ་ ོར་ མ་ ་བ ས་ནས་“ད ལ་འདི་ནི་མི་གཅིག་གསོད་པའི་རིན་གོང་ ེ་ ག་རིན་ཡིན་པས།

དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས་ ར་ན་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་མཛད་ཁང་ལ་འཇོག་པར་མི་ཆོག་”ཅེས་ཟེར། 7 ཁོ་ མས་

ོས་བ ར་ ས་ནས། ི་མི་ མས་ ར་ ་འ ག་པའི་ ིར་ད ལ་དེ་ཡིས་ ་མཁན་ ་ིཞིང་ཞེས་པ་དེ་ཉོས། 8 དེའི་ ིར་

དེ་རིང་གི་བར་ ་ཞིང་དེར་ ག་རིན་ ི་ཞིང་ཞེས་ཟེར། 9 དེ་ནས་ ང་ ོན་པ་ཡེ༷་རེམ་ ཱ་ཡིས། ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་ ་ ད་

འགའ་ཤས་ ིས་ཐག་གཅོད་ ས་པའི་རིན་པ་ ེ་ད ལ་ ོར་ མ་ ་ ངས་ནས་ 10 ཁོ་ཚས་ ་མཁན་ ི་ཞིང་ཞེས་ཟེར་བ་

དེ་ཉོས། གཙ་བོས་ང་ལ་དེ་ ར་ ེད་པའི་བཀའ་གནང་ ང་ཞེས་པའི་ག ངས་དེ་བ བས། 65

65 ང་ ོན་པ་ཟེ་ཀ་རི་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 11 ཨང་ 12-13 དང༌། ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 19 ཨང་ 1-13 དང༌། ལེ ་ 32 ཨང་

6-9 ལ་གཟིགས།
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ཡེ་ ་ ི་ བ་པ་ིལ་ འི་ ང་ ་ ིད་པ།

11 ཡེ༷་ ་ ི་ བ་ ི་ ང་ ་བཞེངས་པའི་ཚ་ ི་ བ་ ིས་ཁོང་ལ་“ ོད་ནི་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ལ་པོ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་

ིས་པ་ན། ཡེ༷་ ས་ཁོ་ལ་“ ེད་ ིས་ག ངས་པ་ ར་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 12 ་ཆེན་གཙ་བོ་དང་ ན་པོ་ མས་ ིས་

ཁོང་ལ་ནག་ཉེས་བ གས་པའི་ ས་ ་ཁོང་གིས་ལན་ཅིའང་མ་ག ངས། 13 དེ་ནས་ ི་ བ་པི༷་ལ་ ་ཡིས་ཡེ༷་ ་ལ་“ཁོ་

ཚས་ ོད་ལ་ནག་ཉེས་ཅི་ཙམ་མང་བ་བ གས་པ་དེ་མི་ཐོས་སམ་”ཞེས་ ས་ ང༌། 14 ཁོང་གིས་ཁོ་ལ་ནག་ཉེས་གཅིག་

ཙམ་ལའང་ལན་མ་ག ངས་པས་ ི་ བ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོར་ ར།

15 ས་ཆེན་དེར་ ི་ བ་ ིས་མི་ཚགས་ ི་འདོད་པ་ ར་བཙན་པ་རེ་ ོད་ ོལ་གཏོང་བའི་ གས་ ོལ་ཡོད།

16 དེའི་ ས་ ་མིང་ངན་ ན་ ་ གས་པའི་བཙན་པ་ཞིག་པ༷ར་ཨབ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་མཁན་ཡོད་པས། 17 ཁོ་ཚ་འཛམས་

ནས་ ི་ བ་པི༷་ལ་ ་ཡིས་ཁོ་ མས་ལ་“ ོད་ཚའི་ ིར་ངས་ ་ ོད་ན་དགའ། པ༷ར་ཨབ་ ཱ་དང༌། ཡང་ན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཞེས་

ཟེར་བའི་ཡེ༷་ ་”ཞེས་ ིས། 18 ་མཚན་ནི་ཡེ༷་ ་ ིས་ ོད་མཁན་ཚས་ ག་དོག་གིས་ཁོང་བཏད་པ་ཡིན་པར་ཁོས་ཤེས།

19 པི༷་ལ་ ་ ིམས་དཔོན་ ི་ ི་ལ་བ ད་པའི་ ས་ ་ཁོའི་བཟའ་ ་ཡིས་ཁོ་ལ་“མདང་ བ་ ི་ལམ་ལ་ཁོའི་དོན་ ་སེམས་

འ གས་ཆེན་པོ་ ོང་བས། ོན་མེད་པའི་མི་དེ་ལ་འ ེལ་བ་མ་ ེད་”ཅེས་པའི་འ ིན་ཞིག་བཏང༌། 20 འོན་ ང་ ་

ཆེན་གཙ་བོ་དང་ ན་མི་ མས་ ིས་མི་ཚགས་ལ་པ༷ར་ཨབ་ ཱ་ ོད་པ་དང་ཡེ༷་ ་གསོད་ ར་བ ལ། 21 ི་ བ་པི༷་ལ་ ་

ཡིས་ཁོ་ཚར་“མི་འདི་གཉིས་ལས་ ོད་ཚའི་ ིར་ངས་ ་ ོད་པ་དགའ་”ཞེས་ ིས་པས་ཁོ་ མས་ ིས་“པ༷ར་ཨབ་ ཱ་”ཞེས་

ས། 22 པི༷་ལ་ ་ཡིས་ཁོ་ཚར་“ ས་ན། ཱ་༷ཤི་ཀ་ཞེས་ཟེར་མཁན་ཡེ༷་ ་དེ་ལ་ངས་གང་འ ་ ེད་དགོས་”ཞེས་ ིས་པས།

ཁོ་ཚ་ཚང་མས་“ ང་ཤིང་ ང་ལ་སོད་ཅིག་”ཅེས་བཤད། 23 པི༷་ལ་ ས་“ ་མཚན་གང་ཡིན། ཁོས་ལས་ངན་ག་རེ་

ས་ཡོད་”ཅེས་ ིས། འོན་ ང་མི་ཚགས་ ིས་ ད་ གས་དེ་བས་ཆེན་པོས་“ ང་ཤིང་ ང་ལ་སོད་ཅིག་”ཅེས་བཤད།

24 པི༷་ལ་ ས་གང་ཡང་མི་ བ་པ་མ་ཟད་དེར་ཟིང་ཆ་ལང་ བས་ཡོད་པ་མཐོང་བས། མི་ཚགས་ ི་ ང་ ་ ་ཡིས་ལག་

པ་བ ས་ཏེ་ཁོ་ཚར་“ང་ལ་མི་འདི་གསོད་པའི་འགན་མེད་པ་ཡིན་པས་ ོད་ཚས་དེའི་འགན་འ ར་དགོས་”ཞེས་བཤད།

25 མི་ཐམས་ཅད་ ིས་“ངེད་ མས་དང༌། ང་ཚའི་ ་ ད་ ིས་དེའི་འགན་འ ར་ཡོང་”ཞེས་བཤད་པས། 26 པི༷་ལ་

ས་ཁོ་ཚའི་ཆེད་ ་པ༷ར་ཨབ་ ཱ་ ོད་དེ། ཡེ༷་ ་ ་ ག་གིས་ ང་ ་བ ག་ནས་ ང་ཤིང་ ང་ལ་གསོད་པའི་ ིར་དམག་

མི་ཚར་ ིས་ ད་དོ།།

དམག་མ་ིཚས་ཡེ་ ར་འ ་ ོད་ ས་པ།

27 དེ་ནས་ ི་ བ་ ི་དམག་མི་ཚས་ཡེ༷་ ་ ི་ བ་ ི་ཕོ་ ང་གི་ནང་ལ་ ིད་དེ་དམག་ཁག་ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་

མ ན་ ་བ ས་ནས། 28 ཁོང་གི་ན་བཟའ་ ད་དེ་ ི་གོས་དམར་པོ་ཞིག་བ ོན་པ་དང༌། 29 ཚར་མས་ ས་པའི་ཅོད་
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པན་ཞིག་ཁོང་གི་ད ་ལ་བ ོན་པ་དང༌། ག་གཡས་པ་ལ་ད ག་པ་ཞིག་བཞག་ནས་ཁོང་གི་མ ན་ ་ ས་མོ་སར་

བ གས་ནས་“ཡ་༷ ་ ་པའ་ི ལ་པ་ོལ་ ག་འཚལ་ལོ་”ཞེས་ ས་ཏ་ེཁོང་ལ་བ ས་བཅོས་ ས། 30 ཁོ་ཚས་ཁོང་ལ་མཆིལ་

མ་གཏོར་ཞིང༌། ད ་ད ག་པས་ཡང་ཡང་བ ངས། 31 ཁོང་ལ་བ ས་བཅོས་ ས་ཚར་བའ་ི ེས་ ་ ་ིགོས་དམར་པ་ོད་ེ

ད་ཅིང༌། ཁོང་ལ་རང་གི་ན་བཟའ་ ོན་ ་བ ག དེ་ནས་ ང་ཤིང་ ེང་ལ་གཟེར་བ བ་ཏེ་གསོད་པའི་ ིར་ཕར་ ིད།

ཡེ་ ་ ང་ཤིང་ ེང་ ་ ོངས་པ།

32 ཁོང་ མས་ ི་ལ་ཕེབས་ བས། སི༷་མོན་ཞེས་ ་བ་ནི་སེ༷་རེ་ ་ཞེས་པའི་ ོང་ ེར་ ི་མི་ཞིག་དང་ ད་ནས།

ཁོང་གི་ ང་ཤིང་འ ར་ ་འ ག་ ིར་བཙན་ ིས་ ིད། 33 ཡང་གོ༷ལ་ག་ཐ་ཞེས་པ་ ེ་མག་ོ ས་ ་ིས་ཆ་ཟེར་བའ་ིས་དེར་

ེབས་པའི་ཚ། 34 དམག་མི་ཚས་ཁོང་ལ་ ན་ ་ཁ་ཏིག་འ ེས་པའི་ ན་ཆང་ ངས། དེ་ ངས་ནས་བཞེས་པར་མ་

ད ེས། 35 ང་ཤིང་ ེང་ ་ཁོང་གི་ ག་ཞབས་གཉིས་ལ་གཟེར་བ བ་ ེས། དམག་མིས་ ན་བ བ་ནས་ཁོང་གི་ན་

བཟའ་བགོ་བཤའ་ ས། 36 དེ་ནས་ས་ཆ་དེར་བ ད་ནས་ཁོང་བ ངས། 37 ཁོང་གི་ཉེས་ཚག་ལ་འདི་ནི་ཡེ༷་ ་ ེ་ཡ༷་ ་

་པའི་ ལ་པོ་ཡིན་ཞེས་ ིས་ནས་ཁོང་གི་ད འི་ ེང་ལ་ ར། 38 ཁོང་དང་མཉམ་ ་ཇག་པ་གཉིས་ནས་གཅིག་ཁོང་གི་

གཡས་ ོགས་ ་ཡོད་པའི་ ང་ཤིང་དང༌། གཅིག་ཁོང་གི་གཡོན་ ོགས་ ་ཡོད་པའི་ ང་ཤིང་ ེང་ལ་གཟེར་བ བ་ནས་

བཀལ། 39 གནས་ད་ེབ ད་ནས་འ ་ོབའ་ིམ་ི མས་ ིས་ཁོང་ལ་དམའ་འབེབས་ ས་ནས་མག་ོག ག་བཞིན་ ་ 40 “ ེ།

མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་བཤིག་ནས་ཉིན་ག མ་ ི་ནང་ ར་ ིག་མཁན་ ོད། རང་ཉིད་ ོབས་ཤིག དཀོན་མཆོག་གི་ ས་

ཡིན་ན་ ང་ཤིང་ ེང་ནས་མར་བོབས་ཤིག་”ཅེས་བཤད། 41 དེ་ ར་ ་ཆེན་གཙ་བོ་དང༌། ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་

མི་དང༌། ན་པོ་ མས་ ིས་ ང་ཁོང་ལ་འ ་དམོད་ ེད་ད་ེ 42 “ཁོས་གཞན་ མས་བ བས་ ང༌། རང་ཉིད་ ོབ་མི་

བ། ཁོ་ནི་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ཡིན། ད་ ་ཁོ་ ང་ཤིང་ ེང་ནས་མར་འབབ་ན། ང་ཚས་ཁོ་ལ་དད་པ་ ེད་

ཡོང༌། 43 ཁོས་དཀོན་མཆོག་ལ་ ོ་གཏོད་ ེད་དེ། ང་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བས། དཀོན་མཆོག་གིས་

ཁ་ོལ་ གས་མཉེས་ན། ད་ ་ཁ་ོཐར་བར་མཛད་”ཅེས་ ས། 44 ཁོང་དང་མཉམ་ ་ ང་ཤིང་ལ་གཟེར་བ བ་པའ་ིཇག་

པ་ མས་ ིས་ ང་ཁོང་ལ་དེ་བཞིན་ ་ ད་ར་བཏང༌།

45 ཉ་ིམ་བ ིབས་ཏ་ེཉིན་ ང་ནས་ ་ཚད་ག མ་པའ་ིབར་ ་ ང་པ་ད་ེཡོངས་ ་ ན་པས་ཁེངས། 66 46 ་ཚད་

ག མ་པ་ཙམ་ལ་ཡེ༷་ ས་ག ང་ཆེན་པོས་“ཨེ༷་ལི། ཨེ༷་ལི། ལ༷་མ་ཤ་བག་ཐ་ནི་”ཞེས་ག ངས་པའི་དོན་ནི་ངའི་དཀོན་

66འདིར་བཤད་པའི་ཉིན་ ང་གི་ ་ཚད་བ ་གཉིས་དང་ ི་ ོའི་ ་ཚད་ག མ་པར་ཞེས་པ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་མི་རིགས་ ི་བ ི་ ོལ་ཏེ་མ་ ི་ལས་ ་ཚད་ ག་དང་ ་ཚད་

ད ་ཞེས་འ ང་ངོ༌། ད་ འི་བ ི་ ོལ་ ར་ན་ཉིན་ ང་གི་ ་ཚད་བ ་གཉིས་དང་ ི་ ོའི་ ་ཚད་ག མ་པར་ཡིན་པས་དོན་བ ར་ ས་སོ།
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མཆོག ངའ་ིདཀོན་མཆོག ེད་ ིས་ང་དོར་དགོས་དོན་ཅ་ིཡིན་ཞེས་པའོ། 67 47 ཉ་ེའ མ་ལ་ཡོད་པའ་ིམ་ིཁ་ཤས་ ིས་ད་ེ

ཐོས་ནས་“མ་ིའདིས་ ང་ ོན་པ་ཨ༷་ེལ་ི ་ཱའབོད་ ་ིའ ག་”ཅེས་བཤད། 48 འ ལ་ ་ཁ་ོཚའ་ིནང་ནས་མ་ིཞིག་གིས་ཕར་

བ གས་ཏ་ེ ན་ཆང་ ར་མོའ་ིནང་ ིང་བལ་ ངས་ནས་ད ག་པའ་ི ེར་བཀོན་ཏ་ེཡ༷་ེ ས་བཞེས་ ིར་ ངས། 49 གཞན་

མས་ ིས་“ ག་ཅིག ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་ ཱ་ཁོ་ ོབ་པའི་ ིར་ཕེབས་མ་ཕེབས་བ འོ་”ཞེས་བཤད། 50 ཡེ༷་ ས་ཡང་

བ ར་ག ངས་ཆེན་པོ་ཞིག་བ ོན་ནས་ ་ ོག་ ོས་བཏང་གནང་ངོ༌། 51 དེའི་ བས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་གི་ཡོལ་

བ་དེ་ ེང་ནས་འོག་བར་ མ་ ་གཉིས་ ་རལ། ས་གཡོས་པ་དང་ ག་གས། 52 ར་ཁང་གི་ ོ་ ེ་ནས་དཀོན་མཆོག་

གི་མི་འཆི་བ་ མས་ལས་མང་པོ་གསོན་པོར་ལང་བར་ ར་ཏེ། 53 ཡེ༷་ ་ ་གསོན་པོར་བཞེངས་པའི་ ེས་ ་ཁོ་ཚ་ ར་

ཁང་ནས་ཐོན་ཞིང༌། གནས་མཆོག་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ིན་ནས་མི་མང་པོས་མཐོང་བར་ ར། 54 དམག་མིའི་བ ་དཔོན་

དང༌། ཁོ་དང་མཉམ་ ་ཡེ༷་ ་ ང་མཁན་ མས་ ིས་ས་ཡོམ་དང་གང་ ང་བ་ཐམས་ཅད་མཐོང་ནས་ཤིན་ ་འཇིགས་

ཏེ་“མི་འདི་དངོས་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ ས། 55 ཡེ༷་ ་ལ་ཞབས་ ི་ ས་ཤིང་ག༷་ལིལ་ ལ་ནས་ཁོང་

གི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་ ད་མེད་མང་པོ་ཞིག་དེར་ཡོད་དེ། ང་རིང་ནས་བ ས། 56 ཁོ་ཚའི་ནང་ནས་མ༷ག་དལ་ ོང་

གསེབ་ནས་ཡིན་པའ་ིམི༷ར་ཡམ་དང༌། ཡ་༷ཀོབ་དང་ཡ༷་ོསེབ་ ་ིཨ་མ་མི༷ར་ཡམ་དང༌། ཟ༷་ེབད་ ་ཱཞེས་པའ་ི འ་ིམ་ཡང་ཡོད།

ཡེ་ འི་ ་ ར་ ར་ཁང་ནང་བ ག་པ།

57 དེ་ནས་དགོང་མོ་ཟིན་པའི་ཚ་ཡེ༷་ འི་ ོབ་མར་ ར་བ་ ོང་ ེར་ཨ༷་རི་མ་ ཱའི་ ག་པོ་ཡོ༷་སེབ་ཟེར་མཁན་ཞིག་

དེར་ ེབས། 58 མི་འདི་པི༷་ལ་ འི་སར་ ིན་ཏེ་ཡེ༷་ འི་ ་ ང་གནང་རོགས་ ས་པ་དང༌། པི༷་ལ་ ་ཡིས་ཡོ༷་སེབ་ལ་ ོད་

འི་བཀའ་བཏང༌། 59 ཡོ༷་སེབ་ ིས་ཡེ༷་ འི་ ་ ང་མར་ཕབ་པ་དང༌། རས་ ས་ལེགས་གཙང་མ་ཤིག་གིས་ ིལ་ནས།

60 ག་ལ་བཟོས་པའ་ིརང་ག་ི ར་ཁང་གསར་པར་བཞག་ནས། ོ་ཆེན་པ་ོཞིག་བ ིལ་ཏ་ེ ར་ཁང་ག་ིཁ་བཀག་ནས་སོང༌།

61 ཡང་མི༷ར་ཡམ་མ༷ག་དལ་མ་དང༌། མི༷ར་ཡམ་གཞན་ཞིག་ ར་ཁང་ལ་ཁ་གཏད་ནས་དེར་བ ད།

ར་ཁང་བ ངས་པ།

62 དེའི་སང་ཉིན་ ་ ིག་གི་ཉིན་མོའི་ ེས་ ི་ཉིན་མོར། ་ཆེན་གཙ་བོ་དང་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ མས་པི༷་ལ་ འི་ ང་

་འ ས་ནས། 68 63 ཁོ་ལ་“ ་ཞབས་ལགས། ཁོ་གསོན་པའི་ ས་ ་མགོ་ ོར་གཏོང་མཁན་དེས་ཉི་མ་ག མ་ ི་ ེས་ ་

ང་ནི་འཆི་བ་ནས་གསོན་པོར་ལང་བར་འ ར་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚས་ ན་པས། 64 ཉིན་ག མ་པའི་བར་ ་ ར་ཁང་

67ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 22 ཨང་ ངས་ 1 ལ་གཟིགས།
68 ་ ིག་གི་ཉིན་མོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོའི་ཉིན་ ོན་མ་དེ་ཡིན།
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ང་དགོས་པའི་བཀའ་གཏོང་རོགས། དེ་མིན་ཁོའི་ཉེ་གནས་ མས་ཡོང་ནས་ཁོའི་རོ་ཕར་འ ེར་ནས་མི་ མས་ལ། ཁོང་

འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པོར་ ར་ཞེས་ཟེར་ཡོང་ཞེས་ ས་པས། གཡོ་ ་ ོན་མ་ལས་མཐའ་མ་ངན་པར་འ ར་”ཞེས་

བཤད། 65 པ༷་ིལ་ ་ཡིས་ཁ་ོཚར་“ ང་དམག་ མས་ ོད་ མས་ལ་ཡོད། སོང་ལ་གང་ བ་པ་དམ་པོར་ ང་ཞིག་”ཅེས་

ས། 66 ང་དམག་འ ིད་དེ་ཁོ་ཚས་ ར་ཁང་གི་ཁ་ ོ་ ་ཡིས་བཏབ་ནས་ ང་དམག་ མས་ ང་ ་བ ག་གོ །

ལེ ་ཉེར་བ ད་པ།

ཡེ་ ་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པ།

1 ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ ི་ ེས་ ་བ ན་ ག་གི་ཉིན་དང་པོའི་ཉི་མ་ཤར་ཙམ་ལ། མི༷ར་ཡམ་མ༷ག་དལ་མ་དང༌།

མི༷ར་ཡམ་གཞན་དེ་ ར་ཁང་ལ་ ་བར་ ིན། 2 ོ་ ར་ ་ས་ཡོམ་ཆེན་པོ་ ང་ ེ། དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཞིང་

ཁམས་ནས་བབས་པ་དང༌། ར་ཁང་གི་ཁ་ ོ་ཕར་བ ིལ་ནས་དེའི་ ེང་ལ་བ གས། 3 ཁོང་གི་ག གས་ནི་ ོག་འོད་

ར་འ ོས་ཤིང༌། ན་བཟའ་གངས་ ར་དཀར། 4 ང་དམག་ མས་ཁོང་ལ་འཇིགས་ནས་འདར་ཏེ་ཤི་བ་ ར་ ར།

5 ཕོ་ཉ་དེས་ ད་མེད་ མས་ལ་“མ་འཇིགས་ཤིག ོད་ཚས་ ང་ཤིང་ ེང་བ ོངས་པའི་ཡེ༷་ ་འཚལ་བཞིན་པ་ངས་

ཤེས། 6 ཁོང་གིས་ ར་ག ངས་པ་ ར། ཁོང་ ་གསོན་པོར་བཞེངས་ ་ ར་བས་འདིར་མེད། ཁོང་བཞག་སར་ ་ ་

ཤོག 7 མ ོགས་པོ་སོང་ལ་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ལ། ཁོང་འཆི་བ་ནས་གསོན་པོར་བཞེངས་ ་ ར་ཞིང༌། ེད་ཚའི་

ོན་ལ་ག༷་ལིལ་ ལ་ ་ཕེབས་ཏེ་དེར་ཁོང་མཇལ་ཡོང་ཞེས་ ོས་ཤིག ད་ངས་ ོད་ཚར་བཤད་པ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས།

8 ད་མེད་དེ་ མས་འཇིགས་ ང་དགའ་ ོ་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་མ ོགས་པར་ ར་ཁང་ནས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ལ་

འ ིན་ ེལ་བར་བ གས། 9 འ ལ་ ་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ མས་ ག་ ེ་“བདེ་བར་འ ར་ཅིག་”ཅེས་ག ངས། ཁོ་ མས་ཁོང་

གི་མ ན་ ་ཡོང་ནས་ཞབས་ལ་བ ང་ ེ་ ག་བཙལ། 10 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ མས་ལ་“མ་འཇིགས་ཤིག ད་སོང་ལ།

ངའི་ ན་ ་ མས་ལ། ག༷་ལིལ་ ལ་ ་སོང་ཞིང༌། དེར་ང་མཐོང་བར་འ ར་ཞེས་འ ིན་ ེལ་ཞིག་”ཅེས་ག ངས།

ང་དམག་གིས་ད ོག་གཏམ་བཟོས་པ།

11 ད་མེད་ མས་ཕར་འ ་ོ ས་ ང་དམག་ མས་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ ོང་ ེར་ ་ཡོང་ ་ེགང་ ང་བ་ཐམས་ཅད་

་ཆེན་གཙ་བོ་ མས་ལ་བཤད། 12 ན་པོ་ མས་དང་འཛམས་ནས་ ོས་བ ར་ ས་ཏེ། དམག་མི་ མས་ལ་ ོག་ ན་

ཆེན་པ་ོཞིག་ ེར་ནས་ཁ་ོཚར་ 13 “ ོད་ཚས་མ་ིཚར། ཁོའ་ིཉ་ེགནས་མཚན་མོར་ཡོང་ཞིང་ང་ཚ་གཉིད་ ག་པའ་ིཚ་ཁོའ་ི

རོ་བ ས་ཞེས་ཟེར་དགོས། 14 ི་ བ་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ན། ང་ཚས་ཁོ་ལ་ ད་ཆ་བཤད་ནས་ ེད་ཚའི་ ོག་ ་སེལ་
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ཡོང་”ཞེས་ཟེར་བས། 15 དམག་མི་ མས་ ིས་ད ལ་དེ་ ངས་ནས་གང་བཤད་པ་ ར་ ས། གཏམ་འདི་ཡ༷་ ་ ་པ་

མས་ ི་ ོད་ ་དེ་རིང་གི་བར་ ་དར་ནས་ཡོད།

འ ིན་བཟང་ ོག་ འི་བཀའ་བཏང་བ།

16 ཉ་ེགནས་བ ་གཅིག་པ་ོཡ༷་ེ ས་ག ངས་པའ་ིག་༷ལིལ་ ལ་ ་ིར་ིལ་སོང༌། 17 ཁ་ོཚས་ཁོང་མཐོང་བའ་ིཚ་ཁོང་

ལ་བ ེན་བ ར་ ས། འོན་ ང་ཁ་ཤས་ཐེ་ཚམ་ ེས། 18 ཡེ༷་ ་ཁོ་ཚའི་ ར་ཕེབས་ནས་“དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་

དང་འཇིག་ ེན་ ི་དབང་ཆ་ ན་ང་ལ་གཏད་པ་ཡིན། 19 དེའི་ ིར། སོང་ལ། མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ོབ་མར་འ ག

ཡབ་དང་ ས། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་མཚན་ ི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚར་ ས་གསོལ་ ོས་ལ། 20 ངས་ ེད་ཚར་བཀའ་བ ོས་

པ་ཐམས་ཅད་ ང་དགོས་པར་ ོབས་ཤིག ཉོན་དང༌། ང་ནི་ནམ་ཡང་ ེད་ཚ་དང་མཉམ་ ་གནས། ས་ ི་མཐའ་

མའི་བར་ འང་ཡོད་དོ་”ཞེས་ག ངས་སོ།།



༄༅།།མར་ ས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་བ གས་སོ།།

འགོ་བ ོད།

ོན་པ་ཡེ༷་ ་ལ་ཉེ་གནས་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་ཉེ་གནས་ཉེ་ཤོས་ནང་ནས་ ་ཚབ་པེ༷་ ོ་གཅིག་ཡིན། ཁོང་ནི་ ོན་པ་

ཡེ༷་ ས་གང་ག ངས་པ་དང་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ ི་དཔང་པོ་ཡིན། ོན་པ་ཡེ༷་ ་ ་ཚ་ལས་འདས་ནས་ ར་གསོན་པོར་

ར་བའི་ ེས་ ་ ་ཚབ་པེ༷་ ོ་ཡིས་ཡེ༷་ ས་ག ངས་པའི་ཆོས་བ ན། གས་ ོལ་ ར་ ་ཚབ་པེ༷་ ོ་ལ་ཡོ༷་ཧ་ནན་མ༷ར་ ་

ཞེས་ཟེར་བའི་ ང་ཡིག་གཅིག་ཡོད། མ༷ར་ ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ངང་ནས་ ི་ལོ་ ག་ འི་གཡས་

གཡོན་ལ་འ ིན་བཟང་འདི་ ིས། དེ་ ེས་མ༷ར་ ་ཡིས་འ ིན་བཟང་འདི་ཡེ༷་ འི་དད་ ན་ མས་ ་བཏང༌། འ ིན་

བཟང་འདིའ་ིནང་ལ་ཁོང་གིས་ ོན་པ་ཡ༷་ེ འ་ི ་ཚ་དང་ག ང་ ང་ ར་བ ས། མ༷ར་ ས་ ིས་པའ་ིའ ིན་བཟང་ན་ི ང་

་དང་ ོག་བདེ་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐར་ལམ་གསལ་པོར་ཡང་བ ན།

ེད་རང་གིས་མ༷ར་ ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་འདི་ ོག་ ས་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ལ་ ིན་ བས་

གནང་བར་ཤོག །

ཡིག་ ར་མཁན་ མས་ནས།
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ལེ ་དང་པོ།

ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ཆོས་བ གས་པ།

1 དཀོན་མཆོག་ག་ི ས་ཡ༷་ེ ་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ིའ ིན་བཟང་ག་ིཐོག་མ་ནི། 2 ང་ ོན་པ་ཡ༷་ེཤ་ ་ཱཡིས་ ིས་པའ་ིམདོའ་ི

ནང་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་ ར་ག ངས།

ོས་ཤིག ང་ཡི་ཕོ་ཉ་ ེད་ ི་མ ན་ ་གཏོང༌།།

དེ་ཡིས་ ེད་ ི་ལམ་ནི་བསལ་བར་ །།

3 དབེན་ ོང་ ལ་ནང་ གས་པའི་འབོད་ ་ཡིས།།

གཙ་བོའི་ཆེད་ ་ཕེབས་ལམ་ ་ ིག་ ོས།།

ལམ་ ་དེ་ནི་བདེ་བར་བཟོས་ཤིག་ཨང༌།།

ཅེས་ག ངས། 1 4 དེའི་ ིར་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་དབེན་ ོང་ལ་བ གས་ཏེ། མི་ མས་ལ་ ས་གསོལ་གནང་ནས།

ིག་ཉེས་སེལ་བའི་ཆེད་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་བའི་ གས་ ་ ས་གསོལ་ལེན་དགོས་པར་བ གས།

5 ཡ༷་ ་ ་ ལ་དང་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར་ ི་མི་ཤིན་ ་མང་པོ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ང་ ་འ ོ་བཞིན་ཡོད་པས། ཁོ་ཚས་རང་

གི་ལས་ངན་ཁས་ ངས་པ་དང་ཡོ༷ར་དན་གཙང་པོ་ལ་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་ ས་གསོལ་གནང༌། 6 ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ ་མོང་

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

7 ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་“ངའི་ ེས་ལ་ང་ལས་དབང་ཆེ་བ་ཞིག་ཕེབས་ཡོང་བར་ངེས་ཏེ། ང་བ ར་ནས་ཁོང་གི་ མ་ ོག་ ང་

འ ོལ་བར་མི་འོས། 8 ངས་ ེད་ཚར་ ་ཡིས་ ས་གསོལ་ ས་པ་ཡིན། འོན་ ང་ཁོང་གིས་ ེད་ཚར་དཀོན་མཆོག་གི་

དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ས་གསོལ་གནང་བར་འ ར་རོ་”ཞེས་ཆོས་བ གས།

ོན་པ་ཡེ་ ས་ ས་གསོལ་བཞེས་པ།

9 དེའི་ ས་ ་ཡེ༷་ ་ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་ན༷་ཙ་རེལ་ ོང་ཚ་ནས་ཕེབས་ཤིང༌། ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ཡེ༷་ ་

ཡོ༷ར་དན་གཙང་པོའ་ིནང་ ས་གསོལ་གནང་མ་ཐག 10 ཡ༷་ེ ་ ་ནས་ཡར་ཕེབས་ བས་ནམ་མཁའ་རལ་ཏ་ེདཀོན་མཆོག་

ག་ིདམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ག་རོན་ ར་རང་ག་ི ེང་ལ་བབས་པ་གཟིགས། 11 ཡང་དཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ནས་“ ེད་

ནི་ངའི་གཅེས་པའི་ ་ཡིན། ང་རང་ ེད་ལ་ཤིན་ ་དགའོ་”ཞེས་པའི་ག ང་ ད་གཅིག་ ང༌། 12 དེ་ ར་ག ངས་མ་

ཐག་ ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་བ ལ་ཏེ་ཡེ༷་ ་དབེན་ ོང་ལ་མངགས། 13 ཉིན་ཞག་བཞི་བ འི་རིང་

1 ང་ ོན་པ་མ་ལ་ཀི་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 3 ཨང་ ངས་ 1 དང༌། ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 40 ཨང་ ངས་ 3 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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བ ད་ ཱ༷་ཏན་ ིས་དབེན་ ོང་ ་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚད་ ངས། ཁོང་གཅན་གཟན་ ོད་ ་བ གས་ཤིང༌། དཀོན་མཆོག་གི་

ཕོ་ཉས་ཁོང་ལ་ཞབས་ ི་ ས་སོ།།

ོན་པ་ཡེ་ ས་ཐོག་མའི་ཉེ་གནས་ ོང་བ།

14 ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་བཙན་ ་བ ག་པའི་ ེས་ ་ཡེ༷་ ་ག༷་ལིལ་ ལ་ ་ཕེབས་ནས། དཀོན་མཆོག་

གི་འ ིན་བཟང་ བ་བ གས་མཛད། 15 ཁོང་གིས་“ད་ ས་ལ་བབས་འ ག དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ཐོན་ལ་ཉེ་

བར་ ེབས་པས། ེད་ཚས་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་ཏེ་འ ིན་བཟང་ལ་དད་པ་ ིས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས།

16 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་མཚ་འ མ་བ ད་ནས་ཕེབས་ ས། སི༷་མོན་དང་ཁོང་གི་ག ང་པོ་ཨ༷ན་ ི་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་

ཉ་པ་གཉིས་ ིས་མཚ་ནང་ ་ ་ ་འཕེན་བཞིན་པ་གཟིགས་ཤིང༌། 17 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚ་ལ་“ངའི་ ེས་ ་ཤོག ེད་ ིས་ད་

་ཉ་འཚལ་བ་ ར་ ེས་མ་ངས་ ེད་ཚ་མ་ི མས་འཚལ་ ་འ ག་”ཅེས་ག ངས་མ་ཐག 18 ཁོང་གཉིས་ ིས་རང་ག་ི ་

་བཞག་ནས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས། 19 ཡེ༷་ ་ཕར་ཙམ་ཕེབས་ བས་ཁོང་གིས་ཟེ༷་བད་ ཱ་ཟེར་མཁན་དེའི་ ་ཡ༷་ཀོབ་

དང་ཡ༷་ོཧ་ནན་གཉིས་ ིས་ འ་ིནང་ལ་ ་ ་བཟ་ོབཅོས་ ག་བཞིན་པ་གཟིགས་ནས། 20 ཡ༷་ེ ས་ལམ་སེང་ཁ་ོཚར་“ ར་

ཤོག་”ཅེས་ག ངས་པས། ཁོ་གཉིས་ ིས་རང་གི་ཕ་ཟེ༷་བད་ ཱ་དང་ ་པ་ མས་ ་ལ་བཞག་ནས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་

པ་རེད།

ོན་པ་ཡེ་ ས་གདོན་འ ེ་བ ད་པ།

21 དེ་ནས་ཁོང་ཚ་ ོང་ ེར་ཀ་༷ཕར་ན་ མ་ ་ ོན་ནས་ངལ་གསོའ་ིཉིན་མོ་ ེབས་མ་ཐག་ཡེ༷་ ་ཡ་༷ ་ ་པའ་ིའ ་

ཁང་ ་ཕེབས་ཏེ། ཆོས་བ ན་གནང་བ་རེད། 22 ཁོང་གིས་ད་ེཚར་ཆོས་ ོན་ ངས་ན་ིཡ་༷ ་ ་པའ་ིཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་

པའི་མི་ མས་དང་མི་འ ་ ེ། དབང་ ན་ཞིག་གིས་ག ངས་པ་དང་འ ་བར་འ ག་པས། དེ་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ཡ་

མཚན་ཆེན་པོར་ ར། 23 དེའི་ བས་གདོན་འ ེས་ཟིན་པའི་མི་ཞིག་འ ་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་པ་དང༌། 24 དེས་ ད་ཆེན་

པོས་“ ེ། ན༷་ཙ་རེལ་པ་ཡེ༷་ ། ང་ཚ་ ེད་དང་འ ེལ་བ་གང་ཡོད། ེད་ ིས་ང་ཚ་མེད་པ་བཟོ་བར་ཕེབས་སམ། ེད་

་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་ ི་ཡོད། ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ེས་ ་དམ་པ་དེ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 25 འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་གདོན་

འ ེ་དེར་བཀའ་གནང་ནས་“ཁ་རོག་ ོད། མི་དེའི་ ས་ནས་ཐོན་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌། 26 མི་དེ་གཟའ་ཕོག་

པ་ ར་ས་ལ་འ ེལ་ནས་ཁོས་ ད་ངན་ཆེན་པོ་བཏོན་ཞིང་གདོན་འ ེ་དེ་མི་དེའི་ ས་ནས་ ིར་ཐོན། 27 མི་ཐམས་ཅད་

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

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

ོན་པ་ཡེ་ ས་ནད་མི་འ ་བ་སེལ་གནང་བ།

29 ཁོང་ཚ་ཡ་༷ ་ ་པའ་ིའ ་ཁང་ནས་ཐོན་མ་ཐག་ཡ་༷ཀོབ་དང་ཡ༷་ོཧ་ནན་གཉིས་མཉམ་ ་ས༷་ིམོན་དང་ཨ༷ན་ ་ི ་ཱ

ཡི་ ིམ་ ་ཕེབས། 30 དེའི་ ས་ ་སི༷་མོན་ ི་བཟའ་ འི་ཨ་མ་ཚ་བ་ ས་ཏེ་ཉལ་ ིའི་ ེང་ ་ཉལ་ཡོད། ཡེ༷་ ་ཕེབས་

བས་ ིམ་མི་ མས་ ིས་ཁོ་མོའི་གནས་ ལ་ཁོང་ལ་ ས། 31 ཡེ༷་ ་ཁོ་མོའི་མ ན་ ་ཕེབས་ཏེ་ལག་པ་ནས་འ ས་ཤིང་

ཡར་བ ོར་ཏེ་ལངས་ ་བ ག་པ་དང༌། ཚ་བ་འཇགས་ཏེ་ཁོ་མོས་ཁོང་ མས་ལ་ཞབས་ ི་ ས་སོ།

32 དེ་ནས་ཉི་མ་བ ད་དེ་ས་མ་ བ་ཙམ་ལ། མི་ཚས་ནད་པ་དང་གདོན་འ ེས་ཟིན་པའི་མི་ཡེ༷་ འི་ ང་ ་ ིད་

ཡོང༌། 33 ོང་ ེར་ ི་མི་ཐམས་ཅད་ ོའི་འ མ་ ་འཛམས་པ་དང༌། 34 ཡེ༷་ ས་དཀོན་མཆོག་གི་དབང་གི་ ོ་ནས་

ནད་རིགས་མི་འ ་བ་མང་པོ་སེལ་གནང་བ་མ་ཟད། གདོན་འ ེ་མང་པོ་བ ད་དེ། གདོན་དེ་ཚ་ ད་ཆ་ལབ་ ་མ་

བ ག གང་ཡིན་ཟེར་ན། གདོན་འ ེས་ཁོང་ང་ོཤེས་ ་ིཡོད་པས་རེད། 35 དེའ་ིསང་ཉིན་ནམ་མ་ལངས་པའ་ི ོན་ ་ཡ༷་ེ

་ཡར་བཞེངས་ཏེ་དབེན་གནས་ཤིག་ ་ཕེབས་ནས་དེར་ ོན་ལམ་བ ོན། 36 སི༷་མོན་དང་ཁོང་གི་རོགས་པ་ མས་ ིས་

ཡེ༷་ ་བཙལ་ནས། 37 ཁོང་དང་མཇལ་ ེས་“མི་ཚང་མས་ ེད་རང་འཚལ་བཞིན་འ ག་”ཅེས་ ས་པ་དང༌། 38 ཁོང་

གིས་“ང་ཚ་ཉེ་འཁོར་ ི་ ོང་ ེ་ལ་འ ོ་དགོས། ངས་དེ་ཚ་ལ་ཡང་ཆོས་བཤད་པར་ ། ང་དོན་འདིའི་ཆེད་ ་ཡོང་བ་

ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 39 དེའི་ ིར་ཁོང་ག༷་ལིལ་ ལ་ཡོངས་ ི་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ ་ཕེབས་ནས་ཆོས་ག ངས་ཤིང༌།

གདོན་འ ེ་ མས་ཕར་བ ད་དོ།།

ོན་པ་ཡེ་ ས་མཛ་ནད་སེལ་གནང་བ།

40 དེའི་ཚ་མཛ་ནད་ཅན་ཅིག་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོང་ནས་ ས་མོ་སར་བ གས་ཏེ་“གལ་ཏེ་ ེད་ གས་མཉེས་པ་

ཡིན་ན་ ེད་ ིས་ང་རང་གཙང་མར་མཛད་ བ་བོ་”ཅེས་ ་བ་ཆེན་པོ་ ལ་བས། 41–42 ཡེ༷་ ་ ིང་ ེ་ ེས་ཏེ་ ག་

བ ངས་ཤིང་མི་དེར་རེག་ནས་“ང་དེ་བཞིན་ ་ ེད་འདོད་ཡོད། གཙང་བར་ ར་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་མ་ཐག་མི་དེའི་

མཛ་ནད་དག་པར་ ར། 43–44 ཁོང་གིས་ནན་ཏན་ ིས་མི་དེར་“ ོས་དང༌། ོད་ ིས་མི་གཞན་ལ་ཅི་ཡང་ལབ་པར་

མ་ ོས་ཤིག སོང་ལ་རང་གི་ ས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་མར་ ོན་དང༌། ཁོ་ མས་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་པའི་ ིར་ ང་ ོན་པ་

མོ༷་ཤེ་ཡིས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་བཞིན་མཆོད་པ་ ལ་ཅིག་”ཅེས་བཀའ་གནང་ ེ་མི་དེ་ལམ་སེང་ ིར་བཏོན། 45 འོན་

ང་མི་དེ་ ི་ལ་སོང་ནས་གཏམ་མང་པོ་བཤད་ཅིང་གནས་ ལ་འདི་ བ་བ གས་ ས་པས། དེའི་ ེས་ ་ཡེ༷་ ་ ོང་ ེར་
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གང་ལ་ཡང་མངོན་ མ་ ་ཕེབས་མ་ བ་པར་ ི་རོལ་ ི་དབེན་གནས་ མས་ ་བ གས། ཡིན་ན་ཡང་མི་ མས་ ོགས་

བཞི་མཚམས་བ ད་ནས་ཡོང་ ེ་ཁོང་གི་ ང་ ་འ ས་སོ།།

ལེ ་གཉིས་པ།

ཞ་བོའ་ིནད་སེལ་གནང་བ།

1 དེ་ནས་ཉི་མ་འགའ་ཤས་ ིན་པའི་ ེས་ལ་ཡེ༷་ ་ཡང་བ ར་ ོང་ ེར་ཀ༷་ཕར་ན་ མ་ལ་ཕེབས་ནས་ཁོང་ཁང་

པའི་ནང་ ་བ གས་ཡོད་པའི་གཏམ་ གས་པ་ཙམ་ ིས། 2–3 མི་མང་པོ་ ོའི་འ མ་ ་འཛམས་ཏེ་ས་ཆ་ ོང་པའང་

མེད། ཁོང་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བ གས་གནང་ བས་མི་འགའ་ཤས་ཡོང་ཞིང༌། དེའི་ནང་ནས་མི་བཞི་ཡིས་

གོམ་པ་ ོ་མི་ བ་པའི་ནད་པ་གཅིག་ ར་ནས་ཁོང་གི་ ང་ ་འོངས། 4 འོན་ ང་མི་ཚགས་མང་བས་དེ་ཚ་ཁོང་གི་

ང་ ་མ་ཐར་ བས། ཁང་པའི་ཐོག་ཁ་བ ས་ཏེ་ཡེ༷་ ་བ གས་སའི་ ང་ལ་ཨི་ ང་ཆེན་པོ་ཞིག་ ག་ནས་ནད་པ་དང་

ཉལ་ ི་མཉམ་ ་མར་ཕབ་པ་རེད། 5 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚའི་དད་པའི་སེམས་མ ེན་ནས་ནད་པ་དེ་ལ་“ ། ོད་ ི་ ིག་ཉེས་

བསལ་ཟིན་པ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 6 དེར་ཡོད་པའི་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་འགའ་ཞིག་གི་བསམ་པ་ལ། 7 མི་

འདིས་འདི་ ར་བཤད་པ་གང་ཡིན་ནམ། དེས་དཀོན་མཆོག་ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་རང་རེད། དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོས་

མ་གཏོགས་གཞན་ ས་ ིག་ཉེས་སེལ་ བ་ཅེས་བསམ། 8 དེ་མ་ཐག་ ་ཡེ༷་ འི་ གས་ལ་ཁོ་ཚའི་བསམ་པ་མ ེན་ནས་

འདི་ ར་ག ངས་“ ོད་ཚས་བསམ་ ོ་འད་ི ར་གཏོང་དགོས་པའི་ ་མཚན་གང་ཡིན། 9 ནད་པ་དེར་ ོད་ ི་ ིག་ཉེས་

བསལ་ཟིན་ཟེར་བ་ལས་ ་པོ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ལོངས་ལ་ཉལ་ ི་ ེར་ནས་སོང་ཞིག་ཟེར་བ་ལས་ ་པོ་ཡིན། 10 འོན་

ང་མིའི་རིགས་ ི་ ་ལ་འཇིག་ ེན་འདིའི་ ེང་ ིག་ཉེས་སེལ་བའི་དབང་ཡོད་པ་ ོད་ཚས་ཤེས་པའི་ ིར༌༌༌༌” ཡེ༷་ ས་

ནད་པ་དེ་ལ་ 11 “ངས་ ོད་ལ་ཟེར་ ར། ལོངས་ལ་ཉལ་ ི་ ེར་ནས་ནང་ལ་ལོག་ཅིག་”ཅེས་ག ངས། 12 མི་དེས་

ལམ་སེང་ཡར་ལངས་ནས་ཉལ་ ི་ ེར་ཏེ་མི་ཚང་མའི་མ ན་ནས་ལོག་ ིན་པས། ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ ེས་ནས་

དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཏེ་“འདི་ ་ འི་མཛད་པ་ང་ཚས་གཏན་ནས་མཐོང་མ་ ོང་”ཞེས་བཤད།

ོན་པ་ཡེ་ ས་ལེ་ཝི་ཉེ་གནས་ལ་ ོང་བ།

13 དེ་ནས་ཡང་ཡེ༷་ ་ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་མཚའི་འ མ་ ་ཕེབས་པ་དང༌། མི་ཚང་མ་ཁོང་གི་ ང་ ་འཛམས་ནས་

ཁོང་གིས་དེ་ཚ་ལ་ཆོས་བ ན། 14 ཡེ༷་ ་ཕེབས་བཞིན་པའི་ བས་ ་ཁོང་གིས་ཨ༷ལ་ ཱ་ཡི་ ་ལེ༷་ཝི་ཟེར་བ་དེ་ ལ་ལེན་

སར་བ ད་ཡོད་པ་གཟིགས་ནས། དེ་ལ་“ ེད་རང་ངའི་ ེས་ ་ཤོག་”ཅེས་ག ངས་པས་ཁོ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཁོང་གི་ ེས་ ་

འ ངས། 15 ཡེ༷་ ས་ལེ༷་ཝིའི་ ིམ་ལ་ཞལ་ལག་བཞེས་བཞིན་པའི་ བས་ ། ལ་ལེན་མཁན་དང་ ིག་ཉེས་ཅན་མང་
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པོ་ཞིག་ ང་ཡེ༷་ ་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་མཉམ་ ་ཟས་ཟ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་མི་མང་པོ་ཡེ༷་ འི་ ེས་ ་འ ངས་པས་སོ།

16 ཱ་༷ ་ཤ་ིཟེར་བའ་ི ོགས་ཁག་ག་ིཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའ་ིམ་ིཚས་ཡེ༷་ ས་ ལ་ལེན་མཁན་དང་ ིག་ཉེས་ཅན་ཚ་མཉམ་

་ཞལ་ལག་བཞེས་བཞིན་པ་མཐོང་ ེ། ཁོ་ཚས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ཚར་“ཁོང་གིས་ ལ་ལེན་མཁན་དང་ ིག་ཉེས་ཅན་

མས་དང་མཉམ་ ་བཟའ་བ ང་ ེད་པ་འདི་ཅི་ཡིན་”ཞེས་ཟེར་བས། 17 ཡེ༷་ ས་གཏམ་དེ་གསན་ནས་“ཁམས་བཟང་

པོའི་མི་ལ་ ན་པ་མི་དགོས་ ི། ནད་པ་ཚ་ལ་དགོས་སོ། ང་རང་ནི་ཆོས་ ང་པོའི་མི་ མས་འབོད་ ་ཡོང་བ་མ་ཡིན་ ི།

མི་ ིག་ཉེས་ཅན་ མས་འབོད་ ་ཡོང་བ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས།

ང་གནས་ ི་ ོར།

18 དེ་ཡང་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ོབ་མ་དང་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ མས་ ིས་ ང་གནས་ ང་བཞིན་ཡོད་དེ།

མི་འགའ་ཞིག་ཡོང་ནས་ཡེ༷་ ་ལ་“ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ོབ་མ་དང་ ཱ༷་ ་ཤི་པའི་ ོབ་མ་ མས་ ིས་ ང་གནས་ ང་བཞིན་ཡོད་

ནའང༌། ེད་ ི་ ོབ་མ་ མས་ ིས་ ང་གནས་མི་ ང་བ་ཅི་ཡིན་”ཞེས་ ིས། 19 ཡེ༷་ ས་“ཆང་སའི་ བས། མག་

པའི་རོགས་ མས་མག་པ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ ས་ ང་གནས་ ང་ ིད་དམ། མག་པ་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ ས་ཁོ་

ཚས་ ང་གནས་ ང་མི་ ིད། 20 འོན་ ང་མག་པ་ཁོ་ཚ་དང་ཁ་འ ལ་བའི་ ས་ལ་འབབ་ཡོང༌། ས་དེར་ཁོ་ཚས་

ང་གནས་ ང་ངེས། 21 དཔེར་ན། མི་ ས་ ང་རས་མ ག་པོས་གོས་ བ་པོར་ ན་པ་མི་ ག དེ་ ར་ ས་ན་རས་

མ ག་པོ་དེས་གོས་ བ་པོའི་ བས་ཁ་ཇེ་ཆེར་གཏོང༌། 22 ཡང་དེ་ ར་མི་ ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ ན་འ མ་ཆང་གསར་པ་

པགས་པའ་ི ག་མ་ ིང་པའ་ིནང་བ ལ་བར་མ་ི ་ ེ། གལ་ཏ་ེབ ལ་ཚ་ཆང་འཕེལ་ནས་ ག་མ་ ིང་པ་གས་ཏ་ེཆང་དང་

ག་མ་གཉིས་ཀ་འ ོ་བ ག་འ ོ་བར་འ ར་ངེས་པས། ན་འ མ་ཆང་གསར་པ་དེ་ ག་མ་གསར་པའི་ནང་ ་ ག་

གོ་”ཞེས་ག ངས།

ངལ་གས་ོབའི་ཉིན་མོའི་ ོར།

23 དེ་ནས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ཡེ༷་ ་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ཞིང་ཁ་ཞིག་བ ད་ནས་ཕེབས་ བས།

ཉེ་གནས་ མས་ ིས་འ ་ཡི་ ེ་མ་འཐོག་བཞིན་ཡོད་པས། 24 ཱ ༷་ ་ཤི་པ་ཡིས་“གཟིགས་དང༌། ེད་ ི་ཉེ་གནས་

མས་ ིས་ཅིའི་ ིར་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས་ ར་ ེད་མི་ཆོག་པའི་ལས་ ེད་བཞིན་ཡོད་

དམ་”ཞེས་བཤད། 25 ཡེ༷་ ས་“ ལ་པོ་ ༷་བིད་དང་ཁོང་གི་འཁོར་གཡོག་ མས་ ོགས་ནས་ཟས་མེད་ཐབས་མེད་པར་

ར་ཏེ། ཅི་ཞིག་ ས་པ་ ོད་ཚས་དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་རབ་ལས་བ གས་མ་ ོང་ངམ། 26 ་ཆེན་གཙ་བོ་ཨ༷བ་ ཱ་

ཐར་ཟེར་བའི་ ས་ ། ༷་བིད་ཉིད་དཀོན་མཆོག་གི་ ར་མཆོག་ ་སོང་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ་མ ན་ ི་བག་ལེབ་
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བཟས་ཤིང་འཁོར་གཡོག་ མས་ལའང་ ིན། བག་ལེབ་དེ་བཀའ་ ིམས་ ར་ན་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་མ་ མས་ལས་གཞན་ ས་

ང་ཟ་མི་ཆོག་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌། 27 དེ་ནས་ཁོང་གིས་“མི་ནི་ངལ་གསོའི་ཉིན་ ི་དོན་ ་མཛད་པ་མ་ཡིན་ ི།

ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ནི་མིའི་དོན་ ་མཛད་པ་ཡིན། 28 དེ་བས་མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ ི་གཙ་བོ་ཡིན་

ནོ་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་ག མ་པ།

ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ནད་སེལ་གནང་བ།

1 དེ་ནས་ཡང་ཡེ༷་ ་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ ་ཕེབས། དེར་ལག་པ་འ མས་པའི་མི་ཞིག་ཡོད། 2 ཡེ༷་ ་ལ་ནག་

ཉེས་བ གས་པར་འདོད་པའི་མི་ མས་ ིས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ལ་ཁོང་གིས་མི་དེའི་ནད་སེལ་དང་མི་སེལ་བའི་ཆེད་ནན་

ཏན་ ིས་བ ས་ཏེ་བ ད། 3 ཡེ༷་ ས་ལག་པ་གཅིག་འ མས་པའི་མི་དེ་ལ་“ཡར་ལངས་ནས་ ར་ཤོག་”ཅེས་ག ངས་

ཤིང༌། 4 ཡང་མི་དེ་ མས་ལ་“དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས་ ར་ན་མི་ མས་ལ་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ལས་བཟང་པོ་

ེད་ཆོག་གམ་ཡང་ན་ལས་ངན་པ་ ེད་ཆོག ོག་ ོབ་ཆོག་གམ་ཡང་ན་ ོག་གཅོད་ཆོག་”ཅེས་ ིས། འོན་ ང་དེ་ཚས་

ཁ་རོག་བ ད། 5 ཡེ༷་ ་ གས་ ོས་ནས་དེ་ མས་ལ་རིམ་ ིས་གཟིགས་ཤིང་དེ་ཚའི་སེམས་མ ེགས་པོ་ཡིན་པར་ གས་

ོ་ ེ། མི་དེར་“ལག་པ་ ོངས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས་པས་ཁོས་ལག་པ་བ ངས་ཤིང་ནད་སེལ་བར་ ར། 6 དེ་ནས་ ཱ༷་ ་

ཤི་པ་ མས་ ི་ལ་སོང་མ་ཐག་ ་ ལ་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཞེས་ ་བའི་ ོགས་ཁག་གི་མི་དང་མཉམ་ ་ཡེ༷་ ་ད ོང་ འི་ངན་ ས་

ས།

མི་མང་པོའི་ནད་སེལ་གནང་བ།

7 ད་ེནས་ཡེ༷་ ་དང་ཁོང་ག་ིཉ་ེགནས་ མས་ ིར་མཚ་འ མ་ ་ཕེབས་པ་ལ། མི་ཚགས་མང་པ་ོཞིག་ག་༷ལིལ་ ལ་

ནས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་པ་མ་ཟད། 8 ཁོང་གིས་མཛད་པའི་དོན་ མས་ཐོས་པས་གཞན་མི་མང་པོས་ ང་ཡ༷་ ་ ་

ལ་དང་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར། ཨི༷་ མ་ ཱ་ ལ། ཡོ༷ར་དན་གཙང་པོའི་ཕ་རོལ་ ི་ས་ཆ་དང༌། ོང་ ེར་ ཱ༷་ཨེར་དང་

ཚི༷་དོན་སོགས་ས་ཆ་སོ་སོ་ནས་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོང༌། 9 དེར་ཡོད་པའི་མི་ཚགས་མང་པོས་ཁོང་མ་བཙར་བའི་ ིར། ཁོང་

གིས་ཉ་ེགནས་ཚར་ ་ ང་ཞིག་ ་ ིག་ ེད་ ་བ ག 10 ཁོང་གིས་མ་ིམང་པོའ་ིནད་སེལ་བར་མཛད་པས། ནད་ཡོད་པ་

ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོང་ལ་རེག་པའ་ིཆེད་ ་འཚང་ཁ་བ བ། 11 གདོན་འ ་ེཚས་ག་ ས་ཡིན་ཡང་ཁོང་མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་

ཁོང་ག་ི ང་ ་ ག་འཚལ་ཏ་ེ ད་ཆེན་པོས་“ ེད་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ི ས་ཡིན་ནོ་”ཞེས་བཤད། 12 ཡ༷་ེ ས་ད་ེཚ་ལ་ཁོང་

མངོན་པར་མི་ ེད་ ིར་ནན་ཏན་ ིས་བཀའ་གནང༌།
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ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་བདམས་པ།

13 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་རིའི་ ེང་ལ་ཕེབས་ཏེ་རང་གི་དགོངས་པ་ ར་ ར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་ནས་དེ་ མས་ཁོང་

གི་ ང་ ་ཡོང༌། 14–15 དེ་ཚ་ཁོང་དང་ཉེ་བར་གནས་པ་དང༌། ཁོང་གིས་དེ་ཚ་ལ་ཆོས་ཤོད་པར་གཏོང་བ་དང་གདོན་

འ ེ་ ོད་པའི་ ིར་དབང་བ ར་ནས་དེ་ མས་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་ལ་བ ོས་ཏེ་མིང་གཞན་ ་ཚབ་ཅེས་ ང་བཏགས།

16 ཁོང་གིས་བ ོས་པའི་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་ནི་སི༷་མོན། ཁོང་གིས་མི་དེར་མིང་པེ༷་ ོ་ཞེས་བཏགས་པ་དང༌། 17 ཟེ༷་

བད་ ཱ་ཞེས་པའི་ ་ཡ༷་ཀོབ་དང༌། ཡ༷་ཀོབ་ ི་ག ང་པོ་ཡོ༷་ཧ་ནན། དེ་གཉིས་ ི་མིང་ལ་བོ༷་ཨ་ནེར་གེ་ཞེས་བཏགས་ཏེ་

འ ག་གི་ ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། 18 གཞན་ཡང་ཨ༷ན་ ི་ ཱ་དང༌། ཕི༷་ལིབ། པ༷ར་ཐོ་ལོ་ ཱ། མ༷ད་ ཱ། ཐོ༷་ ཱ་དང༌།

ཨ༷ལ་ ཱ་ཞེས་པ་དེའི་ ་ཡ༷་ཀོབ། ཱ༷་ཨད་དེ་ཨ་སི། ལ་གཅེས་པའི་ ོགས་ཁག་གི་ཁོངས་མི་སི༷་མོན་དང༌། 19 ེས་ ་

ཡེ༷་ ་ལ་ བ་གཏོད་ ེད་མཁན་ ༷་ ་ད ི༷་སི་ཀར་རེ་བཅས་ཡིན་ནོ།།

ོན་པ་ཡེ་ ་དང་བ ད་པེ་ཨིལ་བཟ་ིཔད།

20 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་དང་ཉེ་གནས་ མས་ཁང་པ་ཞིག་གི་ནང་ ་ཕེབས་པ་ན། མི་ཚགས་ཡང་བ ར་འཛམས་པས།

ཁོང་ མས་ལ་ཐ་ན་ཞལ་ཟས་བཞེས་ལོང་ཡང་མ་ ང༌། 21 ཁོང་གི་གཉེན་ཉེ་ མས་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་ཁོང་ ོས་སོ་

ཞེས་བཤད་དེ་ཁོང་བཀག་པར་ ིན། 22 ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ནས་མར་ཡོང་བའི་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཚས་“ཁོང་ལ་པེ༷་

ཨིལ་བཟི་པད་བ ད་ གས་ཤིང་ཁོང་གིས་བ ད་ ི་ ལ་པོ་དེར་བ ེན་ནས་གདོན་འ ེ་ ོད་”ཅེས་བཤད། 23 ཡེ༷་ ས་

ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དེ་ཚ་རང་གི་ ང་ ་བོས་ཏེ་དཔེའི་ ོ་ནས་དེ་ མས་ལ་“བ ད་ ཱ༷་ཏན་ ིས་བ ད་རང་ཉིད་

ཇི་ ར་ ོད་ ིད་དམ། 24 གལ་ཏེ་ ལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ནང་འ ག་ ང་ན་ ལ་ཁབ་དེ་བ ན་པོར་གནས་མི་ བ་པ་དང༌།

25 ིམ་ཚང་གཅིག་ལ་ནང་འ ག་ ང་ན་ ིམ་ཚང་དེའང་བ ན་པོར་གནས་མ་ི བ་པ་ ར། 26 ད་ེབཞིན་བ ད་ ཱ་༷ཏན་

ིས་རང་གིས་རང་ལ་ ོལ་ན་བ ད་དེ་བ ན་པོར་གནས་མི་ བ་ཅིང་ཁོའ་ིདབང་མེད་པར་འ ར། 27 ཡང་ ས་ ང་མི་

ོབས་ གས་ཆེན་པ་ོཞིག་ག་ིཁང་པ་ལ་འ ལ་ནས་དེའ་ིཅ་ལག་འ ོག་མ་ི བ་ ེ། ོན་ལ་མ་ིད་ེབཅིངས་ནས་ཁ་ོལ་ཅ་ིཡོད་

པ་དེ་འ ོག་ བ། 28 ངས་ ོད་ཚ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་ ིག་ཉེས་ཐམས་ཅད་དང་ ར་བ་

འདེབས་པའ་ི ིག་པ་སེལ་ བ་ནའང༌། 29 དཀོན་མཆོག་ག་ིདམ་པའ་ི གས་ཉིད་ལ་ ར་བ་འདེབས་མཁན་དེར་ ས་ནམ་

ཡང་ ིག་སེལ་མི་ཐོབ་པར་གཏན་ ་ ིག་པའི་ཆད་པ་འ ར་དགོས་སོ་”ཞེས་ག ངས། 30 ཁོང་གིས་འདི་ ར་ག ངས་

དོན་ནི་མི་དེ་ མས་ ིས་ཁོང་ཉིད་གདོན་འ ེས་བ ང་འ ག་ཅེས་བཤད་པའི་ ེན་ ིས་སོ།།
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བདེན་པའི་ ན་མཆེད།

31 དེ་ནས་ཡེ༷་ འི་མ་ མ་དང་ག ང་པོ་ཚ་ཕེབས་ཏེ། ི་ལོགས་ལ་བཞེངས་ནས་མི་ཞིག་ཁོང་ཉིད་འབོད་ ་

བཏང༌། 32 མི་ཚགས་མང་པོ་ཁོང་གི་མཐའ་བ ོར་ལ་བ ད་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ཚས་“གཟིགས་དང༌། ེད་ ི་མ་ མ་དང་

་མཆེད་ཚས་ ི་རོལ་ནས་ ེད་རང་འཚལ་བཞིན་འ ག་”ཅེས་ ས་པ་ལ། 33 ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ངའི་མ་དང་ངའི་ ན་

ནི་ ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ག ངས་ནས། 34 རང་གི་མཐའ་ ོར་ལ་བ ད་ཡོད་པའི་མིར་རིམ་ ིས་གཟིགས་ནས་“ ོས་དང༌།

ངའི་མ་དང་ངའི་ ན་ནི་མི་འདི་ཚ་ཡིན། 35 གང་ལགས་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་བཞིན་ ་ ེད་མཁན་

ཐམས་ཅད་ནི་ངའི་ ན་དང་ ིང་མོ། མ་ མ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བཞི་པ།

ས་བོན་འདེབས་མཁན་ ི་དཔེ།

1 དེ་ནས་ཡང་ཡེ༷་ ས་ག༷་ལིལ་མཚའི་འ མ་ ་མི་དེ་ཚ་ལ་ཆོས་བ ན་ཏེ། མི་མང་པོ་གནས་དེར་འཛམས་པས་

ཁོང་ ་ཞིག་གི་ནང་ ་བ གས་པ་དང༌། མི་ཚགས་ཚང་མ་མཚ་འ མ་ལ་བ ད། 2 ཁོང་གིས་དཔེའི་ ོ་ནས་ཆོས་མང་

པོ་ག ངས་པ་ ེ་ 3 “ད་ཉོན་ཅིག ོན་ས་བོན་འདེབས་མཁན་ཞིག་ས་བོན་འདེབས་པར་ ིན། 4 ས་བོན་གཏོར་བའི་

བས་ ། ས་བོན་ཁ་ཤས་ལམ་ཁར་འཐོར་བ་ ་ཚ་འོངས་ནས་བཟས་པ་དང༌། 5 ཁ་ཤས་ནི་ས་མང་པོ་མེད་པའི་ ག་གི་

ེང་ལ་འཐོར་ཞིང་སའ་ིགཏིང་རིང་པ་ོམེད་པས་ཡར་ ེས་པ་མ ོགས་ ང༌། 6 ཉ་ིམ་ཤར་ནས་ཚག་ ་ེ ་བ་གཏིང་རིང་པ་ོ

མེད་པས་བ མས། 7 ས་བོན་ཁ་ཤས་ཚར་མའི་ནང་ ་འཐོར་ཞིང་ཚར་མ་ ེས་ཏེ་ ིབ་ནས་འ ས་ ་མ་ ིན། 8 ཡང་

ས་བོན་ཁ་ཤས་ས་ ་བཟང་པོའ་ིནང་ ་ཟགས་ནས་ཆེར་ ེས་ཤིང་འ ས་ ་ ིན་ཏེ། འ ས་ ་ཁ་ཤས་ བ་ མ་ ་དང་ཁ་

ཤས་ བ་ ག་ ། ཁ་ཤས་ བ་བ ་བཅས་ ིན་ནོ་”ཞེས་དང༌། 9 མ ག་ ་ཁོང་གིས་“ ་བ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ཉོན་

ཅིག་”ཅེས་ག ངས། 10 ཡེ༷་ ་གཅིག་ ར་བ གས་ ས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་དང་ ེས་འ ང་བ་ མས་ ིས་

ཁོང་ལ་དཔེའི་ནང་དོན་ཅི་ཡིན་པ་ ིས་པའི་ བས། 11 ཁོང་གིས་“དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་གསང་བ་དེ་ ེད་ཚ་ལ་

བ ན་པ་ཡིན། འོན་ ང་ ི་ ོགས་ ི་མི་ མས་ལ་ཐམས་ཅད་དཔེའི་ ོ་ནས་བ ན། 12 མདོ་ལས།

དེ་ཚས་སེམས་མི་འ ར་ཞིང༌།།

ིག་ཉེས་མི་སེལ་བའི་ ིར།།

་བར་ ེད་ ང་མི་མཐོང༌།།

ཐོས་པར་ ེད་ ང་མི་ ོགས།།”
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ཞེས་ག ངས། 2

13 ཡང་ཁོང་གིས་“ ེད་ཚས་དཔེ་འདིའི་དོན་ཧ་མི་གོའམ། འོ་ན་དཔེ་ཐམས་ཅད་ ི་དོན་ཇི་ ར་ཤེས་ བ།

14 དེ་ནི་ཞིང་འདེབས་མཁན་ ིས་ས་བོན་བཏབ་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དང་འ ་བ་ཡིན་ཏེ། 15 ལམ་ཁར་འཐོར་

བ་ནི་མི་ལ་ལས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དེ་ཐོས་མ་ཐག་བ ད་ ཱ༷་ཏན་ཡོང་ནས་དེའི་སེམས་ནང་གི་བཀའ་ ོགས་ནས་ ེར་

སོང་བ་དང་འ ་བ་ཡིན། 16 དེ་བཞིན་ ་ ག་ཡོད་པའི་ས་ལ་འཐོར་བ་ནི་ཡང་མི་ལ་ལས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དེ་

ཐོས་མ་ཐག་སེམས་དགའ་བའི་ངང་ནས་ ངས་ན་ཡང༌། 17 རང་གི་སེམས་ནང་ལ་ ་བ་གཏིང་རིང་པོ་ གས་མེད་པས།

ས་ ང་ ་ལ་གནས་ ང་བཀའ་དེའི་དོན་ ་ ག་བ ལ་དང་གནོད་འཚ་འ ང་ བས་དད་པ་ཉམས་པར་ ར་བ་དང་

འ ། 18 ཡང་ཚར་མའི་ནང་ ་འཐོར་བ་ནི་མི་ལ་ལས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དེ་ཐོས་ ེས། 19 འཚ་བའི་སེམས་ ལ་

དང་ ་ནོར་ ི་བ ་ ིད། འདོད་པ་ ་ཚགས་ ིས་བཀའ་མནན་ནས་འ ས་ ་ ིན་མ་ བ་པ་དང་འ ་བ་ཡིན། 20 ས་

་བཟང་པོ་ལ་འཐོར་བ་ནི་ཡང་མི་ལ་ལས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དེ་ཐོས་ནས་དད་པའི་ངང་ཉམས་ ་ ངས་ཏེ་འ ས་ ་

ིན་ བ་པ་ མས་ཡིན་ཏེ། འ ས་ ་ཁ་ཤས་ བ་ མ་ ་དང༌། ཁ་ཤས་ བ་ ག་ ། ཁ་ཤས་ བ་བ ་བཅས་ ིན་པ་

ར་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས།

མར་མ་ེདང་ས་བོན་ ི་དཔེ།

21 ཡང་ཡེ༷་ ས་“མིས་མར་མེ་ཞིག་ ེ་ཡང་ན་ཉལ་ ིའི་འོག་ ་འཇོག་པ་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་ ེགས་ འི་ ེང་ ་

འཇོག་པའི་ ིར་མ་ཡིན་ནམ། 22 གང་ལགས་ཟེར་ན། ས་པའི་དོན་ མས་མི་མངོན་པ་ཅི་ཡང་མེད་ལ། གསང་བའི་

དོན་ཐམས་ཅད་ ང་མ་ིམངོན་པ་ཅ་ིཡང་མེད་དོ། 23 ་བ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ཉོན་ཅིག་”ཅེས་ག ངས། 24 ཡང་ཁོང་

གིས་“ ེད་ཚས་གང་ཐོས་པ་དེ་ལ་གཟབ་ནན་ ིས་ཤིག ེད་ཚས་ ོད་ཚད་ཅི་ ་ ་ལས་མི་གཞན་ལ་བཅལ་ན། ེད་

ཚར་ཡང་དེ་འ ་ཞིག་ ེར་བར་མ་ཟད་དེ་ལས་ ག་པ་ཞིག་ ང་ ེར་བར་འ ར། 25 མི་ ་ཞིག་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་དེ་བས་

མང་བ་ ེར་བར་འ ར། མེད་པ་དེ་ལ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ལེན་པར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས། 3

26 ཡང་ཁོང་གིས་“དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་འདི་ནི། མི་ཞིག་གིས་ཞིང་ལ་ས་བོན་གཏོར་བ་དང་འ ་ ེ།

27 མི་འདི་མཚན་མོར་གཉིད་ཉལ་ཞིང་ཉིན་མོར་ཡར་ལངས། ཁོས་གང་ཡིན་མི་ཤེས་པར་ས་བོན་རིམ་བཞིན་ ེས་ནས་

་ ་འ ས། 28 ས་གཞི་ཡིས་རང་བཞིན་ ིས་འ ས་ ་ ེད་དེ། ཐོག་མར་ ་ ་འ ས་པ་དང་དེ་ནས་ ེ་མ་ཐོགས་

པ། མ ག་མཐར་ ེ་མ་ལས་འ ་ ོག་ ིན། 29 འ ་རིགས་ ིན་ནས་ཞིང་བ ་རན་པས་ས་བོན་འདེབས་མཁན་ ིས་

2 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 6 ཨང་ ངས་ 9-10 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
3འདིར་ཡོད་པ་ཞེས་པ་ནི་ཐོས་པ་དང་ ོགས་པ་ལ་གོ
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ཟོར་བས་འ ེག་པའོ་”ཞེས་ག ངས། 30 ཡང་ཁོང་གིས་“དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ལ་གང་ཞིག་གིས་བ ར་ བ་བམ།

དཔེ་གང་ཞིག་གིས་མཚན་ བ་བམ་ཞེ་ན། 31 དེ་ནི་ ངས་འ ་ ོག་པོ་གཅིག་དང་འ ་ ེ། ས་ལ་འདེབས་པའི་ས་བོན་

གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་ ང་ཡང༌། 32 བཏབ་པའི་ ེས་ ་ཆེར་ ེས་ནས་ ོ་ཚད་གཞན་ མས་ལས་ཆེ་བར་འ ར་ཞིང་

དེར་ཡལ་ག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཏེ་ འང་དེའི་ ིབ་མའི་འོག་ ་གནས་ བ་”ཅེས་ག ངས། 33 ཡེ༷་ ས་འདི་ ་ འི་དཔེ་

མང་པོ་བཀོད་དེ། མི་ མས་ ིས་དོན་དེ་ཇི་ཙམ་ཧ་གོ་ བ་པ་དེ་བཞིན་ ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ག ངས། 34 ཁོང་

གིས་དཔེ་མ་བཀོད་པར་དེ་ མས་ལ་ཅི་ཡང་མ་ག ངས་ཤིང༌། མི་གཞན་མེད་པའི་ ས་ ་དཔེ་ཐམས་ཅད་ ི་གོ་དོན་ཉེ་

གནས་ཚར་གསལ་བཤད་གནང་ངོ༌།།

ོན་པ་ཡེ་ ས་ ང་འ བ་ཞི་བར་མཛད་པ།

35 དེ་ནས་ཉིན་དེའི་དགོང་མོར་ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་ཚར་“ང་ཚ་མཚའི་ཕ་རོལ་ལ་འ ོའོ་”ཞེས་ག ངས། 36 ཉེ་

གནས་ཚ་མི་ཚགས་དང་ཁ་ ལ་ཏེ་ཡེ༷་ ་བ གས་སའི་ འི་ནང་འ ལ་ནས་ཁོ་ཚ་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ ིན་པ་རེད། ཁོང་

ཚ་དང་མཉམ་ ་ ་གཞན་ཡང་ཡོད། 37 དེའི་ བས་ ང་འ བ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏ་ེ ་ བས་ འི་ནང་འ ལ་ནས་ ་ ས་

ཁེངས་ བས་ ས། 38 དེ་ ས་ཡེ༷་ ་ འི་མ ག་ ་ ས་འབོལ་ ི་ ེང་ལ་གཟིམས་ཡོད་པས་ཉེ་གནས་ཚས་ཁོང་མནལ་

སད་དེ་“ ོན་པ་ལགས། ང་ཚ་འཆི་བ་ལ་ ག་པར་ ེད་ ིས་ གས་ ང་མི་མཛད་དམ་”ཞེས་ ས། 39 ཁོང་མནལ་

སད་དེ་ཡར་བཞེངས་ནས། ང་ལ་བཀའ་བ ོན་མཛད་ཅིང་ ་ བས་ལ་“ཞི་བར་ ར་ལ་ཁ་རོག་ ོད་ཅིག་”ཅེས་བཀའ་

གནང་བས། ང་འཇགས་ནས་མཚ་ཡོངས་ ་ཞི་བར་ ར། 40 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ཚར་“ ོད་ཚ་ཞེད་དགོས་

དོན་གང་ཡིན། ོད་རང་ཚ་ད་ ང་ཡིད་ཆེས་མེད་དམ་”ཞེས་ག ངས། 41 ཁོ་ཚ་ཤིན་ ་འཇིགས་ནས་གཅིག་གིས་

གཅིག་ལ་“འདི་ ་ཡིན་ནམ། ང་དང་ ་ བས་ ིས་ ང་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་ ེད་”ཅེས་ཟེར་རོ།།

ལེ ་ ་པ།

གདོན་འ ེས་བ ང་བའི་མ་ིགསོ་བར་མཛད་པ།

1 དེ་ནས་ཁོང་ མས་ག༷་ལིལ་མཚའི་ཕ་རོལ་ ི་གེ༷་ར་ ཱ་ ་བའི་ ལ་ ་ཕེབས་ནས། 2 ཡེ༷་ ་ ་ལས་བབས་མ་

ཐག་ ར་ཁང་གི་ ོད་ནས་གདོན་འ ེས་བ ང་བའི་མི་ཞིག་ཁོང་དང་མཇལ་བ་དང༌། 3 མི་དེ་ ན་ ་ ར་ཁང་གི་ ོད་

་ ོད་ཅིང་མ་ི ས་ ང་ཁ་ོབ ང་ནས་ གས་ཐག་གིས་ ང་འཆིང་བར་མ་ བ། 4 མ་ི མས་ ིས་ཐེངས་མང་པོར་ གས་

ཐག་དང་ ང་ ོག་གིས་ཁོ་རང་བཅིངས་ ོང་ནའང༌། ཁོས་ གས་ཐག་དང་ ང་ ོག་དེ་ཚ་ མ་ ར་བཅད་པས་མི་ ས་

ང་ཁོ་འ ལ་བར་མ་ བ། 5 ཁོས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ ར་ཁང་ མས་དང་རིའི་ ོད་ལ་ ད་ངན་བ བ་ཅིང་ ོ་ཡིས་
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རང་ ས་ ས་པར་ ེད། 6 ཁོས་ ང་རིང་ནས་ཡེ༷་ ་མཐོང་ ེ་ གས་འོངས་ནས་ཁོང་ལ་ ག་འཚལ་བ་དང༌། 7–8 ཡེ༷་

ས་ཁོ་ལ་“གདོན་འ ེ་ ོད་མི་འདི་ལས་ ིར་ ད་ཅིག་”ཅེས་བཀའ་གནང་བས། ཁོས་ ད་ཆེན་པོས་“ ེ། ་ན་མེད་

པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡེ༷་ ་ལགས། ང་ ེད་དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ངས་དཀོན་མཆོག་གི་མ ན་ ་ ེད་ལ་ ། ང་

ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་བ་མ་གནང་”ཞེས་ ས། 9 ཁོང་གིས་མི་དེར་“ ོད་ ི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར་”ཞེས་ ིས་ཤིང༌། མི་དེས་

“ང་ཚ་ ངས་ཀ་མང་བའི་ ེན་ ིས་མིང་ལ་ད ང་ཚགས་ཟེར་”ཞེས་ ས་ཤིང༌། 10 “ང་ཚ་གནས་འདི་ནས་ ལ་གཞན་

ལ་མ་ ོད་རོགས་”ཞེས་ཁོང་ལ་ ་བ་ཡང་ཡང་ ལ། 11 དེའི་ཚ་རིའི་ལོགས་ ་ཕག་ ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཚ་བཞིན་ཡོད་པ་

དང༌། 12 གདོན་འ ེ་དེ་ཚས་ཡེ༷་ ་ལ་“ང་ཚ་ཕག་པ་ལ་འ ལ་བའི་ ིར་ཕག་ འི་ ོད་ལ་གཏོང་བར་མཛད་”ཅེས་ ་

བ་ ལ་བ་ལ། 13 ཁོང་གིས་དེ་ཚ་ལ་དགོངས་པ་གནང་ ེ། གདོན་འ ེ་དེ་ཚ་མི་དེ་ནས་ ིར་ཐོན་ཏེ་ཕག་པའི་ནང་ ་

གས་ཤིང༌། ཕག་པ་ཉིས་ ོང་ཙམ་ཡོད་པ་ཚ་གཡང་གཟར་ ་མཆོངས་ཤིང་མཚའི་ནང་ ་ བ་ནས་ཤིའོ། 14 དེ་ནས་

ཕག་ ི་ ོས་ཏེ་ ོང་ ེར་དང་ ེ་པའི་མི་ མས་ལ་གནས་ ལ་དེ་བཤད་པས། མི་ མས་ཅི་ ང་བར་ ་ ་ཡོང༌། 15 ཁོ་

ཚ་ཡེ༷་ འི་ ང་ ་ ེབས་ ས། དེ་ ོན་ད ང་ཚགས་ཞེས་པའི་གདོན་འ ེས་བ ང་བའི་མི་དེ་ ན་པ་སོས་ཤིང་གོས་ ོན་

ནས་བ ད་ཡོད་པ་མཐོང་ ེ་འཇིགས་ ང་ ེས། 16 ཡང་གནས་ ལ་འདི་མཐོང་བའི་མི་ མས་ ིས་གདོན་འ ེས་བ ང་

བའི་མི་དང་ཕག་ ་ལ་ ང་བའི་ལོ་ ས་དེ་མི་ཚགས་གཞན་ལ་བཤད་པ་དང༌། 17 དེ་ཚས་ཡེ༷་ ར་ས་ཆ་གཞན་ལ་ཕེབས་

པར་ ་ཞེས་ ་བ་ཡང་ཡང་ ལ། 18 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ འི་ནང་ ་བ གས་པའི་ ས་ ། དེ་ ོན་གདོན་འ ེས་བ ང་བའི་

མི་དེས་ཁོང་ལ་“ང་ཡང་ ེད་དང་མཉམ་ ་ཡོང་གི་ཡིན་”ཞེས་ ་བ་ ས་ ང༌། 19 ཁོང་གིས་ཁས་མ་ ངས་པར་མི་དེ་

ལ་“ ེད་རང་གི་ནང་ལ་སོང་དང༌། ེད་ ི་དོན་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཅི་ ར་ལས་ཆེན་པོ་ཞིག་བ བས་པ་དང་ཇི་ ར་

ིང་ ེ་གནང་བ་དེ་ཚ་གཉེན་ཉེ་ མས་ལ་ཤོད་ཅིག་”ཅེས་བཀའ་གནང༌། 20 དེ་ནས་མི་དེ་དེ༷་ཁ་པོ་ལེ་ཞེས་ ་བའི་ ལ་

ལ་སོང་ནས་ཡེ༷་ ས་ཁོ་རང་གི་དོན་ ་ཅི་མཛད་པ་ མས་མི་ ན་ལ་བ གས་ཤིང༌། མི་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་བར་ ར།

ག་པོའ་ིནད་སེལ་བ་དང་ ་མོ་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པར་མཛད་པ།

21 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ འི་ནང་ལ་བ གས་ཏེ་ཡང་བ ར་མཚའི་ཕར་ ོགས་ ་ཕེབས་པ་དང་མི་ཚགས་མང་པོ་ཁོང་

གི་ ང་ ་འ ས། ཁོང་མཚའི་འ མ་ ་བ གས་པ་རེད། 22 བས་དེར་ས་ཆ་དེ་ལ་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ཞིག་ཡོད་

པ་དེའི་དཔོན་པོའི་མིང་ལ་ཡ༷་ཨིར་ཟེར་བ་ཞིག་འོངས་ནས། ཡེ༷་ ་མཇལ་བ་དང་ཁོང་གི་ཞབས་ལ་ག ག་ ེ། ་བ་ཆེན་

པོ་ ལ་ནས་ 23 “ངའི་ ་མོ་ ང་ ང་དེ་ཤི་ བས་འ ག ེད་རང་ངའི་ནང་ལ་ཕེབས་ནས་ཁོ་མོ་ནད་ལས་ཐར་ཏེ་

གསོན་པའི་ ིར། ེད་ ིས་ཁོ་མོའི་ ས་ ེང་ལ་ ག་འཇོག་པར་མཛད་དང་”ཅེས་ ས་པས། 24 ཡེ༷་ ་ཁོང་དང་མཉམ་

་ཕེབས་པ་དང༌། མི་མང་པོ་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་ནས་འཚང་ཁ་བ བ། 25 དེའི་ཚ་ ད་མེད་གཅིག་ལོ་བ ་གཉིས་
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ི་བར་ ་ ས་ནས་ ག་འཛར་བའི་ནད་ཕོག་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། 26 ན་པ་མང་པོས་ ན་བཅོས་ ས་ནས་ ག་བ ལ་

མང་པོ་ ོང་ཡོད། ཁོ་མོ་ལ་ཡོད་པའི་ ་ནོར་ཐམས་ཅད་ཟད་ ང་ཕན་འ ས་ཅི་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད་ནད་དེ་ ག་ ་སོང་

བས། 27–28 ཁོ་མོས་ཡེ༷་ འི་ ོར་ཐོས་ཏེ། གལ་ ིད་ངས་ཁོང་གི་ན་བཟའ་གཅིག་ ་ལ་རེག་ན་ང་ནད་ལས་ཐར་འོང་

བསམས་ནས་མི་ཚགས་ ི་ད ིལ་ནས་ཁོང་གི་ བ་ ་ཡོང་ཞིང་ཁོང་གི་ན་བཟའ་ལ་རེག་པས། 29 དེ་མ་ཐག་ ་ཁོ་མོའི་

ག་འཛར་བ་ཆད་དེ་རང་གི་ ས་ནད་དེ་ལས་ཐར་བར་ ར་བ་ཤེས་སོ། 30 ཡེ༷་ ས་དེ་མ་ཐག་རང་གི་ ་ག གས་ནས་

ས་མ ་ཞིག་ ིར་ཐོན་པ་ གས་ལ་མ ེན་ཏེ། མི་ཚགས་ ི་ད ིལ་ནས་ ་ ིར་འཁོར་ཏེ་“ ས་ངའི་གོས་ལ་རེག་པ་ཡིན་

ནམ་”ཞེས་ག ངས་ཤིང༌། 31 ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ཚས་ཁོང་ལ་“མི་ཚགས་ ིས་ ེད་བཙར་ཞིང་མཐའ་བ ོར་བ་གཟིགས་

བཞིན་ ། ད་ ང་ང་ལ་ ས་རེག་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སམ་”ཞེས་བཤད། 32 འོན་ ང་ཁོང་གིས་ ས་དེ་ ར་ ས་པ་

གཟིགས་པའི་ ིར་ ོགས་ ན་ ་གཟིགས། 33 དེ་ནས་ ད་མེད་དེས་རང་གི་ ས་ལ་ཅི་ ར་ ང་བ་ཤེས་པས། འཇིགས་

ནས་འདར་ཞིང་ཁོང་གི་ ་ ང་ ་ ས་མོ་སར་བ གས་ནས་གནས་ ལ་ཐམས་ཅད་ ང་པོར་ཁོང་ལ་ ས། 34 ཡེ༷་ ས་

ཁོ་མོ་ལ་“ ་མོ། ོད་ ི་དད་པས་ ོད་རང་ནད་ལས་ཐར་བ་ཡིན་པས། བདེ་བའི་ངང་ནས་སོང་དང་ ོད་རང་ནད་

འདི་དང་ ལ་ཏེ་གནས་པར་ ར་ཅིག་”ཅེས་ག ངས། 35 ཁོང་གིས་དེ་ ར་ག ང་བཞིན་པའི་ བས་ ། ཡ༷་ ་ ་པའི་

འ ་ཁང་གི་དཔོན་པོའི་ ིམ་ནས་མི་འགའ་ཤས་ཡོང་ ེ། དེར་“ ེད་རང་གི་ ་མོ་ཤི་ཚར་སོང་བས་ ོན་པ་ལ་འོ་བ ལ་

ས་ ས་ག་རེ་ ེད་”ཅེས་ཟེར། 36 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚའི་ ད་ཆར་ཁ་ཡ་མ་གནང་བར་དཔོན་པོ་ལ་“ཞེད་ ང་མ་ ེད། དད་

པ་རང་ ིས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 37 དེ་ནས་ཁོང་གིས་པེ༷་ ོ་དང་ཡ༷་ཀོབ། ཡ༷་ཀོབ་ ི་ ན་ཡོ༷་ཧ་ནན་མ་གཏོགས་གཞན་

་ཡང་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ཡོང་མ་བ ག 38 ཁོང་ཚ་དཔོན་པོའི་ནང་ལ་ཕེབས་ བས། མི་མང་པོ་ཅ་ཅོ་དང་ ་ཞིང་

ེ་ གས་འདོན་པ་གཟིགས་ནས། 39 ཡེ༷་ ་ནང་ ་འ ལ་ཏེ་ཁོ་ཚར་ག ངས་པར་“ ོད་ཚ་ཅ་ཅོ་དང་ ་བའི་དོན་གང་

ཡིན། ་མོ་འདི་ཤི་མེད་པར་གཉིད་ ག་འ ག་”ཅེས་ག ངས་པས། 40 དེ་ཚས་ཁོང་ལ་ ེལ་དགོད་ ས། ཡེ༷་ ས་

ཁོ་ཚ་ ིར་བཏོན་ནས་ ་མོའི་ཕ་མ་གཉིས་དང་ཉེ་གནས་ མས་མཉམ་ ་ ་མོའི་སར་ཕེབས་ནས། 41 ་མོའི་ལག་པ་

ནས་བ ང་ ེ་“ཏ༷་ལི་ ཱ་ ་མི་”ཞེས་པའི་དོན་ནི་ ་མོ་ ང་ ང་ལོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས། 42 ་མོ་དེ་ལམ་

སེང་ཡར་ལངས་ནས་གོམ་པ་བ བ། ( ་མོ་དེ་ལོ་བ ་གཉིས་ཡིན་) འདིས་མི་ཚང་མ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ ེས་པ་རེད།

43 ཡེ༷་ ས་མི་ མས་ལ་བཀའ་ནན་པོས་འདི་མི་གཞན་ ་ལ་ཡང་མ་ཤོད་ཅེས་བ ལ་བ་དང་ ་མོ་ལ་ཟས་ ེར་དགོས་ཞེས་

བཀའ་གནང་ངོ༌།།
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ལེ ་ ག་པ།

ལ་མ་ི མས་ ིས་ ོན་པ་ཡེ་ ་ ངས་པ།

1 ཡ༷་ེ ་ས་ཆ་ད་ེནས་ཐོན་ཏ་ེཕ་ ལ་ ་ཕེབས་པ་དང་ཉ་ེགནས་ མས་ ང་ཁོང་ག་ི ེས་ ་འ ངས། 2 ངལ་གས་ོ

བའི་ཉིན་ལ་ཡེ༷་ ས་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ལ་ཆོས་ག ངས་ཤིང༌། ཉན་མཁན་ མས་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་ཧ་ལས་ཏེ་

“མ་ིའད་ིལ་འད་ི ་ འ་ིདོན་ མས་གང་ནས་ ང་བ་ཡིན། ཁ་ོལ་གནང་བའ་ིཤེས་རབ་དང་ཁོས་ཅ་ི ེད་པ་ད་ེན་ིང་ོམཚར་

ཅན་འད་ིའ ་གང་ཞིག་ཡིན་ནམ། 3 མ་ིའད་ིན་ིཤིང་བཟ་ོབ་ད་ེམ་རེད་དམ། ཁ་ོརང་ན་ིམི༷ར་ཡམ་ ་ི ་ཡིན་ཏེ། ཡ་༷ཀོབ་

དང༌། ཡོ༷་སེ། ༷་ ། སི༷་མོན་བཅས་ ི་གཅེན་པོ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོའི་ ིང་མོ་ མས་ ང་ ལ་འདིར་ང་ཚ་དང་མཉམ་

་བ ད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ཟེར་ཞིང་མ་ིད་ེ མས་ཕོག་ ག་ ང༌། 4 ཡེ༷་ ས་མ་ིད་ེ མས་ལ་“ ང་ ོན་པ་ལ་རང་

ལ་ ི་མི་དང་གཉེན་ཉེ། རང་ ིམ་ལ་མ་གཏོགས་མི་གཞན་ ིས་ ས་པར་ ེད་དོ་”ཞེས་ག ངས། 5 ཁོང་གིས་ས་ཆ་

དེར་ནད་པ་ཁ་ཤས་ལ་ ག་བཞག་ནས་ནད་སེལ་བར་མཛད་པ་མ་གཏོགས། ངོ་མཚར་ ི་མཛད་པ་གཞན་མཛད་མ་ བ།

6 མི་དེ་ མས་ལ་དད་པ་མེད་པས་ཁོང་ཡང་ཡ་མཚན་ ེས་ཤིང་མཐའ་འཁོར་ ི་ ལ་ ེ་ལ་ཆོས་ག ང་བར་ཕེབས་སོ།།

ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་མངགས་པ།

7 ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་རང་གི་ ང་ ་བོས་ཏེ། ཁོ་ཚར་གདོན་འ ེ་འ ལ་བའི་དབང་གནང་བ་དང་

མ་ིགཉིས་གཉིས་ ་ི ་མངགས་ནས་ 8 “ ེད་ཚ་ལམ་ལ་ད ག་པ་གཅིག་ ་མ་གཏོགས་པར་གཞན་ཅ་ིཡང་མ་ ེར། ལམ་

གས་དང༌། ག་མ། ད་ ང་ ེ་རགས་ནང་ལའང་ད ལ་ཅི་ཡང་མ་ ེར་ཞིག 9 ང་པ་ལ་ མ་ ོན། གོས་

གཉིས་བ ེགས་མ་ ོན་”ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དང༌། 10 ཡང་ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ ེད་ཚ་ ོང་ཚ་གང་ ་ ེབས་ནའང་མི་

ིམ་ཞིག་ལ་བ ད་ནས་ས་ཆ་དེ་ནས་ཁ་མ་ ལ་བར་ ་དེ་ ་ ོད་དང༌། 11 ལ་གང་གི་མིས་ ེད་ཚར་གནས་ཚང་མི་

གཏོང་ཞིང་ ོད་ཚས་ཆོས་བ གས་པ་ལའང་མི་མཉན་ན། ེད་ཚ་ས་ཆ་དེ་ནས་ཐོན་པའི་ བས་ ། ཁོ་ མས་ལ་དོན་

དེར་འགན་ ར་དགོས་པར་བདེན་དཔང་ ེད་པའི་ཆེད་ ་ ང་པའི་ཐོག་གི་ས་ ལ་ གས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 12 ཉེ་

གནས་ཚས་ ི་རོལ་ ་སོང་ནས་མི་ཚར་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ཏེ་སེམས་བ ར་བའི་ཆོས་བ གས་ཤིང༌། 13 གདོན་འ ེ་

མང་པོའང་ ིར་བ ད་པ་དང་ནད་པ་མང་པོར་ མ་ གས་ཏེ་ནད་ལས་ཐར་ ་བ ག

ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་བ ོངས་པའི་ ོར།

14 དེའི་ཚ་ཡེ༷་ འི་མཚན་ ན་ ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ བ་པས། ལ་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེས་ ང་གཏམ་དེ་ཐོས། མི་གཞན་

ིས་“ཁོང་ནི་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་གཤིན་པོ་ནས་གསོན་པོར་ལངས་ ་ ར་བས། ཁོང་ལ་ ས་མ ་འདི་ ར་
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ན་”ཞེས་བཤད། 15 འོན་ ང་མི་ལ་ལས་“དེ་ནི་ ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་ ཱ་རེད་”ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། ཡང་མི་ཁ་ཤས་ ིས་

“ཁོང་གནའ་རབས་ ི་ ང་ ོན་པ་ མས་ ི་ནང་ནས་གཅིག་དང་འ ་བའི་ ང་ ོན་པ་ཡིན་”ཞེས་ཟེར། 16 འོན་ ང་

ཧེ༷་རོ་ ེས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་ཁོས་“དེ་ནི་ངས་བཀའ་བ ོས་ཏེ་མགོ་བོ་བཅད་ནས་བསད་ཟིན་པའི་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ར་གསོན་

པ་རེད་”ཅེས་ ས། 17–18 དེ་ ོན་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་རང་གི་ག ང་པོ་ཕི༷་ལིབ་ ི་བཟའ་ ་ཧེ༷་རོད་ ཱ་ཟེར་བ་དེ་རང་གི་བཟའ་

ར་ ངས་པའི་ ེན་ ིས། ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ཧེ༷་རོ་ ེ་ལ་“དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས་ ར་ན་ ེད་ ིས་རང་གི་ག ང་

པོའི་བཟའ་ ་ལེན་མི་ཆོག་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌། ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་ཧེ༷་རོད་ ཱའི་དོན་ལ་མི་བཏང་ནས་ཡོ༷་ཧ་ནན་བ ང་ ེ་

བཙན་ཁང་ལ་བ ག 19 ཧེ༷་རོད་ ཱ་ཡིས་འཁོན་འཛན་བཅངས་ཏེ་ཡོ༷་ཧ་ནན་གསོད་པར་འདོད་ ང་མ་ བ། 20 གང་

ལགས་ཟེར་ན། ཧེ༷་རོ་ ེས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ནི་ ེས་ ་ ང་ ན་དང་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཤེས་པས་ཁོང་ལ་བ ི་བ ར་ ས་པ་

དང་ཁོང་གནོད་པ་ལས་བ ངས། ཁོས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་བ བ་ ་ཉན་ ས་དོན་གསལ་པོར་མི་ཤེས་ ང་ཉན་པར་དགའ།

21 མཐའ་མར་ཧེ༷་རོད་ ཱ་ལ་གོ་ བས་ ེད་དེ། ཧེ༷་རོ་ ེའི་ ེས་ ར་ ི་ཉིན་མོར་རང་གི་ ོན་པོ་དང་དམག་དཔོན། ག༷་

ལིལ་ ལ་ ི་མི་ཆེན་ཚར་གསོལ་ ོན་བཤམས་པ་དང༌། 22 ཧེ༷་རོད་ ཱའི་ ་མོའང་ནང་ ་འོངས་ཏེ་ཞབས་ ོ་འ བ་ནས་

ཧེ༷་རོ་ ེ་དང་མ ོན་པོ་ མས་དགའ་བར་ ས་པས། ལ་པོས་ ་མོ་དེ་ལ་“ ོད་ལ་ཅི་འདོད་ ང་ངར་ཤོད་ཅིག ངས་

ོད་ལ་ ེར་ ་ཡིན་”ཞེས་ ས་པ་དང༌། 23 ཡང་ཁོ་མོར་མནའ་བ ལ་ཏེ་“ ོད་ ིས་ང་རང་ལ་ཇི་དང་ཇི་ ོང་བ་ ལ་

ཁམས་ ི་ ེད་ཀ་ཡིན་ཡང་ ོད་ལ་ ེར་ངེས་ཡིན་”ཞེས་ ས། 24 དེ་ནས་ ་མོ་དེ་ ི་ལ་སོང་ནས་རང་གི་ཨ་མ་ལ་“ངས་

ཅ་ིཞིག་ ོང་དགོས་སམ་”ཞེས་ ིས་པ་ལ། ཁོ་མོའ་ིཨ་མས་“ ས་གསོལ་མཁན་ཡ༷་ོཧ་ནན་ ་ིམག་ོ ོངས་ཤིག་”ཅེས་བཤད།

25 དེ་མ་ཐག་ ་མོ་དེ་ལམ་སེང་ ལ་པོའི་ ང་ ་ཡོང་ནས་“ངའི་རེ་བ་ལ་ད་ ་ ར་ ་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་

མགོ་ ེར་མའི་ནང་ ་བཞག་ནས་ང་ལ་གནང་བར་མཛད་”ཅེས་ ས། 26 དེའི་ཚ་ ལ་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེའི་སེམས་ཤིན་ ་ ོ་

ནའང་མ ོན་པོ་ མས་ ི་མ ན་ལ་མནའ་བ ལ་ཡོད་པས་མི་ ེར་ཞེས་ཟེར་མ་ཕོད། 27 དེ་མ་ཐག་ ་ ལ་པོས་ ང་

དམག་ཞིག་བཏང་ནས་“ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་མགོ་ ེར་ཤོག་”ཅེས་བཀའ་བ ོས་ཤིང༌། ང་དམག་བཙན་ཁང་ ་ ིན་ནས་ཡོ༷་

ཧ་ནན་ ི་མགོ་བཅད་དེ། 28 མགོ་ ེར་མའི་ནང་ ་བཞག་ནས་ ེར་ཡོང་ ེ་ཁོ་མོ་ལ་ ད་པ་དང༌། ་མོ་དེས་ ང་རང་

གི་ཨ་མར་ ད། 29 ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ོབ་མ་ མས་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་པས་ ར་ཡོང་ ེ་ཁོང་གི་ ་ ང་ ར་ནས་ ར་ཁང་

་བཞག



105 མར་ 6:30 – 47

མི་ ་ ོང་ཙམ་ ི་བ ེས་ ོགས་སེལ་བ།

30 དེ་ནས་ ་ཚབ་ཚ་ཡེ༷་ འི་ ང་ ་འཛམས་ཏེ། ཇི་ ས་པ་དང་ཆོས་ཇི་བ ན་པའི་ལོ་ ས་ཐམས་ཅད་ཁོང་

ལ་ ས་པ་ལ། 4 31 དེ་ ་ཕར་འ ོ་ ར་འོང་གི་མི་མང་པོ་ཡོད་དེ། ཁོང་ མས་ལ་ཞལ་ཟས་བཞེས་ལོང་ཡང་མ་ ང་

བས། ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་“ད་ ེད་ཚ་ ར་ཤོག་ལ་ངེད་དང་ ན་ ་དབེན་གནས་ཤིག་ ་སོང་ནས་ངལ་ ང་ཙམ་གསོ་བར་

འོ་”ཞེས་ག ངས་ནས། 32 ཁོང་ མས་མི་གཞན་མེད་པར་ ་ལ་བ གས་ནས་དབེན་གནས་ ི་ ོགས་ ་ཕེབས།

33 མི་མང་པོས་ཁོང་ མས་ཕེབས་བཞིན་པ་མཐོང་ ེ། ཁོང་ མས་ ་ཡིན་ཤེས་པས་ ོང་ ེ་ཐམས་ཅད་ནས་ གས་ཡོང་

ེ་ཁོང་ཚའི་ ོན་ལ་ ེབས། 34 ཡེ༷་ ་ ་ལས་བབས་ ས་མི་ཚགས་མང་པོ་ནི་ ི་བོ་མེད་པའི་ ག་དང་འ ་བར་འ ག་

པ་གཟིགས་པས། གས་བ ེ་བའི་ངང་ནས་དེ་ཚར་ཆོས་མང་པོ་ག ངས། 35 ཉི་མ་ བ་ལ་ཉེ་བའི་ ས་ ། ཉེ་གནས་

ཚ་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོང་ ེ་“ས་ཆ་འདི་དབེན་ ོང་ཡིན་ཞིང་ཉི་མ་ཡང་ བ་ལ་ཉེ་བས། 36 ཁོ་ཚ་མཐའ་འཁོར་ ི་ ལ་

ེ་ མས་ལ་རང་རང་གི་ཟས་ཉོ་ ་གཏོང་བར་མཛད་”ཅེས་ཁོང་ལ་ ས་པ་ན། 37 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ མས་ལ་“ ེད་ཚས་ཁོ་

ཚར་ཁ་ཟས་ ེར་ཅིག་”ཅེས་ག ངས། དེ་ཚས་“ང་ཚ་སོང་ནས་དེ༷་ཎ་རིའི་ད ལ་ ོར་གཉིས་བ ་བཏང་ ེ་བག་ལེབ་ཉོས་

ནས་ཁོ་ མས་ལ་ ེར་བར་ འམ་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 38 ཁོང་གིས་“ ེད་ མས་སོང་ནས་བག་ལེབ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་ ོས་

དང་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། ཉེ་གནས་ཚས་ཤེས་ ེས་ཁོང་ལ་“བག་ལེབ་ ་དང་ཉ་ཤ་གཉིས་འ ག་”ཅེས་ ས། 39 དེ་

ནས་ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་ཚ་ལ་མི་ཚ་ཚགས་པ་ཚགས་པ་ ས་ཏེ་ ང་གི་ ེང་ལ་ ོད་འ ག་པའི་བཀའ་གནང་ནས། 40 མི་

ཚགས་བ ་རེའམ་ ་བ ་རེ་ ས་ནས་བ ད། 41 ཡེ༷་ ས་བག་ལེབ་ ་དང་ཉ་ཤ་གཉིས་པོ་ ག་ ་བ མས་ཏེ་དཀོན་

མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ལ་ཡར་གཟིགས་ཤིང་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས་ ེས། བག་ལེབ་ མ་ ར་མཛད་ནས་ཉེ་

གནས་ཚ་ལ་གནང་ ེ་མི་ཚགས་ལ་བགོ་ ་བ ག ཉ་ཤ་གཉིས་པོའང་ཁོང་གིས་བག་ལེབ་བགོས་པ་བཞིན་ ་མཛད་ནས་

ཉེ་གནས་ཚས་ ང་མི་ཚགས་ཐམས་ཅད་ལ་ ིན་པས། 42 མི་ཚང་མས་བཟས་ནས་ཚམས་པར་ ར། 43 དེ་ནས་ཉེ་

གནས་ཚས་བག་ལེབ་དང་ཉ་ཤའ་ིཟས་ ག་བ ས་ནས་ ་ེཔ་ོབ ་གཉིས་བཀང་ཞིང༌། 44 བག་ལེབ་ཟ་མཁན་ནང་ལ་ ེས་

པ་ཁོ་ན་ ་ ོང་ཙམ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།

ོན་པ་ཡེ་ ས་མཚ་ ེང་ ་ཞབས་འཆག་པ།

45 དེ་མ་ཐག་ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་ མས་ ་ལ་ ོད་ ་བ ག་ ེ། ཁོང་གི་ ོན་ ་ འི་ཕ་རོལ་ ི་ ོང་ ེ་པེ༷་སད་

་ཞེས་ ་བར་སོང་ཞིག་ཅེས་ག ངས་ནས་མི་ཚགས་ཕར་བཏང་གནང་ངོ༌། 46 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ཁོ་ཚ་དང་ཁ་ ལ་ ེས་

ཁོང་གསོལ་བ་ ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ ིར་རི་ལ་ཕེབས། 47 དགོང་མོ་ཟིན་ ས། ་དེ་མཚའི་ད ིལ་ ་ ེབས་ཤིང༌།

4 ་ཚབ་ནི་ ོན་པ་ཡེ་ འི་ཉེ་གནས་ མས་ ི་མིང་གཞན་ཡིན།



106 མར་ 6:48 – 7:5

ཡེ༷་ ་གཅིག་ ་ མ་སར་བ གས། 48 འི་མ ན་ ོགས་ནས་ གས་པ་བ བ་པས་ཉེ་གནས་ཚས་ འི་ ་བ་ ག་པ་

ལ་དཀའ་ལས་ ང་བ་ཁོང་གིས་གཟིགས་ནས། མཚན་མོ་ ན་བཞི་པ་ཙམ་ལ་མཚའི་ ེང་ལ་ཁོ་ཚའི་ ར་ཞབས་འཆག་

ཅིང་ཁོ་ཚའི་འ ིས་ནས་འ ོ་བར་དགོངས་བཞིན་པའི་ བས་ ། 49 ཉེ་གནས་ ིས་ ལ་དེ་མཐོང་ནས་གདོན་འ ེ་ཡིན་

པར་བསམས་ཏེ་ ད་ངན་ཤོར། 50 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཉེ་གནས་ཚང་མས་ཁོང་མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་འཇིགས་ཤིང་ ག་

པར་ ར། ཡེ༷་ ས་ལམ་སེང་ཁོ་ མས་ལ་“ ེད་ཚའི་སེམས་བདེ་བར་ ོས། ང་རང་ཡིན་པས་འཇིགས་མི་དགོས་”ཞེས་

ག ངས། 51 ཁོང་ འི་ནང་ ་ཕེབས་པ་དང་ གས་པ་འཇགས་པས། ཉེ་གནས་ མས་ ི་སེམས་ ་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་

ེས། 52 ཅི་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚས་བག་ལེབ་ ི་དོན་ཧ་མ་གོ་ ེ། ཁོ་ཚའི་སེམས་མ ེགས་པོ་ཡིན་པས་སོ།།

གན་ནེ་ ཱ་རེལ་ ལ་ ་ནད་སེལ་གནང་བ།

53 ཁོང་ མས་མཚ་ག༷་ལིལ་བ ལ་ནས་ག༷ན་ནེ་ ཱ་རེལ་ཞེས་པའི་ས་ཆར་ ེབས་ཏེ་ ་མཚའི་འ མ་ ་ཐག་པས་

བཏགས་ནས་བཞག 54 ་ནས་བབས་མ་ཐག་མི་ མས་ ིས་ཡེ༷་ ་ངོ་ཤེས་ནས། 55 ཁོང་གང་ ་བ གས་པ་ཐོས་ ེས།

མཐའ་ ོར་ ི་ ལ་ཐམས་ཅད་བ ད་ནས་ གས་ཏེ་ནད་པ་ མས་ཉལ་ ིའི་ ེང་ལ་ ར་ཡོང༌། 56 ོང་ ེའམ་ཡང་ན་

ོང་ ེར། ོང་གསེབ་བཅས་ས་ཆ་གང་ ་ཕེབས་ནའང༌། མི་ཚས་ནད་པ་ མས་ ོམ་ལ་བཞག་ ེ། ཡེ༷་ ་ལ་ཁོང་གི་ན་

བཟའི་ ར་ཁོ་ནར་རེག་ ་གནང་ཞེས་ ་བ་ ལ་བས། ཁོང་གི་ན་བཟའ་ལ་རེག་པའི་ནད་པ་ཐམས་ཅད་ནད་ལས་ཐར་

བར་ ར་རོ།།

ལེ ་བ ན་པ།

གཙང་བ་དང་མི་གཙང་བའི་ ོར།

1 དེའ་ིཚ་ ཱ་༷ ་ཤ་ིཔ་ མས་དང་ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར་ནས་འོངས་པའ་ིཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའ་ིམ་ིཁག་ཅིག་ཡ༷་ེ

འི་ ང་ ་འ ས་ཤིང༌། 2 དེ་ཚས་ཉེ་གནས་ཚའི་ནང་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་ཆོས་ ི་ གས་ ོལ་དང་མི་མ ན་པར་ལག་

པ་མ་ིགཙང་བའམ་མ་བ ས་པར་ཟས་ཟ་བཞིན་པ་མཐོང༌། 3 ( ཱ་༷ ་ཤ་ིཔ་དང་བཅས་པའ་ིཡ་༷ ་ ་པའ་ིམ་ིརིགས་ཐམས་

ཅད་ ིས་གནའ་མིའི་ གས་ ོལ་ ང་ཞིང་རང་གི་ལག་པ་མ་ ས་པར་ཟས་མི་ཟ། 4 ོམ་ནས་ ིར་ལོག་ ེས་ ས་མ་ ས་

པར་ཅི་ཡང་མི་ཟ། ད་ ང་ གས་ ོལ་གཞན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་དེ། ཁོ་ཚས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ ། ཕོར་

པ་དང་ མ་པ། ཟངས་ ོད་འ ད་པ་ལ་སོགས་པའི་ གས་ ོལ་མང་པོ་ ང་དགོས་པ་ཡིན་) 5 དེ་ནས་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་དང་

ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའ་ིམ་ི མས་ ིས་ཡ༷་ེ ་ལ་“ ེད་ ་ིཉ་ེགནས་ ིས་ཅིའ་ི ིར་གནའ་མིའ་ི གས་ ོལ་མ་ི ང་བར་ལག་
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པ་མི་གཙང་ནའང་ཟའམ་”ཞེས་ ིས་པས། 6 ཡེ༷་ ས་དེ་ མས་ལ་“ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ ོད་ཚའི་ ོར་ལ་ ང་

ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ཱ་ཡིས་ལེགས་པར་ག ངས་ཏེ།

མི་ ད་འདི་ཡིས་ངག་ནས་ང་བ ར་ཡང༌།།

ཁོ་ཡི་སེམས་ནི་ང་དང་ཡོངས་ ་ ལ།།

7 མི་ཡིས་བ མས་པའི་བ བ་ ་རང་ལ་ ོན།།

དེ་འ འི་བ ེན་བ ར་ང་ལ་ ེད་དོན་མེད།།

ཅེས་ ང་བ ན་པ་ ར། 5 8 ོད་ཚས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ངས་ནས་མིའི་ གས་ ོལ་ ང་བཞིན་འ ག་”ཅེས་

ག ངས་པ་དང༌། 9 “ ོད་ཚས་རང་གི་གཏམ་ ད་ ང་བའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ མས་ ང་བ་ལ་མཁས།

10 དེ་ཡང་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་ག ངས་པ་ ར་རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བ ི་བ ར་ ིས་ཞེས་དང༌། ཡང་ཕ་མ་ལ་ཚག་

ངན་ ་མཁན་དེ་ ོག་གཅོད་པར་འ ར་དགོས་ཞེས། 11 ཡིན་ནའང་ ོད་ཚས་གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་རང་གི་ཕ་མ་ལ།

ངས་ ེད་ལ་ཕན་ཐོགས་འ ང་ ་ཡིན་པ་འདི་ནི་ ཱོ༷ར་པན་ཡིན་བཤད་ན། ( ཱ ོ༷ར་པན་ཟེར་ན་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་

ལ་ཆེད་ ་ཡིན་) 12 ོད་ཚས་མི་དེ་རང་གི་ཕ་མ་ལ་དེ་ ིན་ཆད་གཉེར་ ོང་ ེད་ ་མི་འ ག 13 ོད་ཚས་གཏད་

པའི་གཏམ་ ད་ ི་ཐོག་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིས་མེད་བཏང༌། དེ་དང་འ ་བའི་ལས་ཀ་གཞན་ཡང་མང་པོ་

ེད་”ཅེས་ག ངས།

14 དེ་ནས་ཡང་ཡེ༷་ ས་མི་ཚགས་རང་གི་ ང་ ་བོས་ནས་“ ེད་ཚ་ཚང་མ་ང་ལ་མཉན་ནས་ཧ་གོ་བར་ ིས་ཤིག

15 ི་ནས་ཁོག་པའི་ནང་ གས་པ་དེས་མི་མི་གཙང་བར་ ེད་མི་ བ། ཡིན་ན་ཡང་མིའི་ཡིད་ནང་ནས་ ིར་གང་འཐོན་

པ་དེས་མི་མི་གཙང་བར་ ེད་”ཅེས་ག ངས། 6 17 དེ་ནས་ཁོང་མི་ཚགས་དང་ཁ་ ལ་ནས་ཁང་པའི་ནང་ ་འ ལ། དེ་

ས་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་དཔེ་དེའི་དོན་བཀའ་འ ི་ ས་པས། 18 ཁོང་གིས་“ ོད་ཚས་དེའི་ ོར་ཡང་ཤེས་ ི་མེད་དམ།

ི་རོལ་ནས་ནང་ ་འ ལ་བའི་ཟས་དེས་མི་མི་གཙང་བར་ ེད་མི་ བ་པ་དེ་ ོད་ཚས་ཧ་མི་གོའམ། 19 གང་ཡིན་ཟེར་ན།

དེ་ནི་མིའི་སེམས་ ི་ནང་ ་མི་འ ོ་བར་ ོད་པའི་ནང་ ་འ ོ དེ་ནས་ ིར་འཐོན་”ཞེས་ག ངས། (ཡེ༷་ ས་ག ངས་

པའི་དོན་དེ་ནི་ཟས་ཐམས་ཅད་གཙང་མ་ཡིན་པར་བ ན་) 20 ཁོང་གིས་ད་ ང་ག ངས་པར་“མིའི་ཡིད་ནང་ནས་ག་

རེ་འཐོན་པ་དེས་མི་མི་གཙང་བར་ ེད། 21 ་མཚན་ནི། མིའི་ཡིད་ནང་ནས་བསམ་པ་ངན་པ་དང༌། འདོད་ལོག་

ོད་པ། ་བ། མི་ ོག་གཅོད་པ། 22 ལོག་གཡེམ། སེར་ ། གནོད་སེམས། མགོ་ ོར། འདོད་ཆགས། ག་དོག

5 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལས་ལེ ་ 29 ཨང་ ངས་ 13 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
6མར་ ས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་གི་བ ས་ཡིག་ ་མའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ལ་གཤམ་ ི་ཚག་ཡོད། 16 ག ང་འདིར་ཉན་འདོད་པ་ མས་ ིས་ཉོན་ཅིག་ཅེས་ག ངས་སོ།
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དམའ་འབེབས་གཏོང་བ། ང་ ལ། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དོར་བ་སོགས། 23 ངན་པ་དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་མིའི་ནང་ནས་

ིར་འཐོན་ཏེ་མི་མི་གཙང་བར་ ེད་”ཅེས་ག ངས།

དད་སེམས་ཆེ་བའི་ ད་མེད།

24 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ཡར་བཞེངས་ནས་ ལ་ ཱ༷་ཨེར་དང་ཚི༷་དོན་ཞེས་པའི་ ོང་ ེར་ལ་ཕེབས་ཤིང༌། ཁོང་ ིམ་ཚང་

ཞིག་གི་ནང་ལ་ཕེབས་ནས་མི་གཞན་ ་ལའང་ཤེས་ ་མི་འ ག་དགོངས་ ང་གསང་མ་ བ། 25 དེའི་ ས་ ་ ད་མེད་

ཅིག་ཡོད་པ་དེའི་ ་མོ་ ང་ ་གདོན་ ིས་བ ང་ཡོད་པས། ད་མེད་དེས་ཡེ༷་ འི་གནས་ ལ་ཐོས་ནས་ཁོང་གི་མ ན་

་ཡོང་ ེ་ ས་མོ་ས་ལ་བ གས་ནས་ ག་འཚལ། 26 ཁོ་མོ་ནི་སི༷་ ་ཕེ་ནི་ཀེ་ ལ་ནས་ཡིན་པའི་གྷི༷་རིག་མི་རིགས་ ི་

ད་མེད་ཅིག་ཡིན་ཞིང༌། ཁོ་མོས་ཡེ༷་ ་ལ་གདོན་འ ེ་དེ་ ་མོ་ལས་ཕར་ ོད་པར་མཛད་ཅེས་ ་བ་ཡང་ཡང་ ས་པ་ན།

27 ཡེ༷་ ས་“ ོན་ལ་ ་ ་ མས་ ི་ ོད་ཁོག་འ ང་ ་ ག ་ འི་ཟས་ ལ་ ི་ལ་ ེར་བར་མི་ ང་”ཞེས་ག ངས།

28 ཡང་ཁོ་མོས་“ལགས་སོ། ོན་པ་ལགས། ཡིན་ནའང་ཅོག་ཙའི་འོག་ལ་ཡོད་པའི་ ིས་ ང་ ་ འི་ཟས་སར་ཟགས་

པ་ མས་ཟའོ་”ཞེས་ ས་པས། 29 ཡང་ཡེ༷་ ས་“ ོད་ ིས་ ད་ཆ་འདི་ ད་ ས་པའི་ ེན་ ིས་ ོད་ ིར་སོང་དང༌།

གདོན་འ ེ་དེ་ ོད་ ི་ ་མོའི་ག གས་ནས་ཐོན་ཚར་རོ་”ཞེས་ག ངས། 30 ད་མེད་དེ་རང་གི་ཁང་པ་ལ་ལོག་སོང་བ་

དང༌། གདོན་ཐོན་ཚར་ནས་ ་མོ་དེ་ཉལ་ ིའི་ ེང་ལ་ཉལ་འ ག་པ་མཐོང་ངོ༌།།

འོན་པའ་ིནད་སེལ་གནང་བ།

31 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཨེར་ ི་ ལ་ནས་ཚི༷་དོན་ ལ་ ེ་བ ད་ནས། མཚ་ག༷་ལིལ་ ི་ ོགས་ ་དེ༷་ཁ་པོ་ལེ་ ལ་ལ་

ཕེབས། 32 མ་ིའགའ་ཞིག་གིས་ ་བ་འོན་ཞིང་ ད་ཆ་ཡག་པ་ོཤོད་མ་ི བ་པའ་ིམ་ིཞིག་ཡ༷་ེ འ་ི ང་ ་ ིད་ཡོང་ ེ། ཁོང་

ལ་མི་དེའི་ ས་ ེང་ལ་ ག་འཇོག་པར་ ་བ་ ལ། 33 ཡེ༷་ ས་མི་དེ་མི་ཚགས་ ི་ ོད་ནས་ ར་ ་ ིད་དེ། ཁོང་གིས་

ག་མ བ་ཁོའི་ ་བ་གཉིས་ལ་བ ག་ཅིང་ གས་ ་གཏོར་ནས་ཁོའི་ ེ་ལ་རེག་པ་དང༌། 34 ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་

ཁམས་ལ་ཡར་གཟིགས་ཤིང་ད གས་རིང་ ང་ ེ་མི་དེ་ལ་“ཨེ༷་ཕ་ཐ་”ཞེས་ག ངས། དེའི་དོན་ནི་ ེ་བར་ ར་ཞིག་ཅེས་

པའོ། 35 ད་ེམ་ཐག་མ་ིདེའ་ི ་བ་ ་ེཞིང་ ེའ་ིའཆིང་བ་ཡང་ ོལ་ཏ་ེ ད་ཆ་གསལ་པོར་ ས། 36 ད་ེནས་ཡ༷་ེ ས་ད་ེཚར་

དོན་འདི་མི་གཞན་ ་ལའང་མ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང༌། འོན་ ང་ཁོང་གིས་ཇི་ ར་བཀའ་གནང་ཡང་མི་དེ་ཚས་

དེ་བས་ ང་མི་ ན་ལ་བ གས། 37 མི་ཚགས་ མས་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་བར་ ར་ནས་“ཁོང་གིས་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་

མཛད་དེ། ཐ་ན་འོན་པ་ མས་ལ་ཐོས་པར་མཛད་ཅིང་ ད་ཆ་ཤོད་མི་ བ་པ་ མས་ ང་བཤད་ བ་པར་མཛད་”ཅེས་

ས་སོ།།
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ལེ ་བ ད་པ།

མི་བཞ་ི ོང་ཙམ་ ི་བ ེས་ ོགས་སེལ་བ།

1 དེའི་ ས་ ། ཡང་བ ར་མི་མང་པོ་ཞིག་དེར་འ ས་ཏེ། ཁོ་ཚར་ཟ་ ་ཅི་ཡང་མེད་པས་ཡེ༷་ ས་ཁོང་གི་ཉེ་

གནས་ཚ་བོས་ཏེ་ 2 “མི་ཚགས་འདི་ང་དང་མཉམ་ ་བ ད་ནས་ཉིན་ཞག་ག མ་སོང་ཞིང༌། ད་ཆ་ཟས་ཅི་ཡང་མེད་

པས་ཁོ་ཚ་ ིང་ ེ་བར་འ ག 3 ཁོ་ཚའི་ནང་ནས་མི་ཁ་ཤས་ ང་རིང་ནས་ཡོང་བས། གལ་ཏེ་ངས་ཁོ་ཚ་ ོད་པ་ ོང་

བར་ལོག་ ་བ ག་ན། ལམ་བར་ ་བ ེས་ཤིང་ ོགས་ཏ་ེ ན་མེད་ ་བ ལ་བར་ངེས་”ཞེས་ག ངས། 4 ཉ་ེགནས་ཚས་

ཁོང་ལ་“མ་ིའད་ི མས་འ ང་བར་ ེད་པའ་ིབག་ལེབ་ན་ིདབེན་ ོང་འད་ི ་ག་ནས་ ེད་ བ་བམ་”ཞེས་ ས། 5 ཡེ༷་ ས་

“ ེད་ཚར་བག་ལེབ་ཅི་ཙམ་ཡོད་”ཅེས་བཀའ་འ ི་གནང་བས། ཁོ་ཚས་“བ ན་ཡོད་”ཅེས་ ས། 6 དེ་ནས་ཁོང་གིས་

མི་ཚགས་ལ་བཀའ་གནང་ནས་ས་ལ་ ོད་ ་བ ག་ཅིང༌། བག་ལེབ་བ ན་པོ་ ག་ ་བ མས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་

ིན་ཆེ་ ས་ ེས། བག་ལེབ་ མ་ ར་ ས་ནས་ཉེ་གནས་ མས་ལ་ ད་ཅིང་ཁོ་ཚས་མི་ཚགས་ལ་ ིན། 7 ཡང་ཉ་ཤ་

ང་ ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་ཡེ༷་ ས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས་པའི་ ེས་ལ་དེ་ཡང་བག་ལེབ་བགོས་པ་བཞིན་ ་མཛད་

ནས་མི་ཚགས་ལ་ ེར་བའི་བཀའ་གནང༌། 8 དེ་ནས་མི་ཚགས་ཚང་མས་བཟས་ནས་འ ངས་ཤིང་ཁོ་ཚས་ཟས་ ག་བ ་

གསོག་ ས་པ་ ་ེཔ་ོབཀང་བ་བ ན་ ང༌། 9 དེར་མ་ི ོང་ ག་བཞ་ིཙམ་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་ཁོང་གིས་ད་ེཚ་འ ་ོ ་བ ག

10 དེ་མ་ཐག་ཁོང་ཉེ་གནས་ མས་དང་མཉམ་ ་ ་ལ་བ གས་ནས་ ༷ལ་མ་ ་ཐ་ཞེས་ ་བའི་ ལ་ ོགས་ ་ཕེབས།

ཱ་ ་ཤི་པ་ མས་ ིས་ ོན་པ་ཡེ་ ་ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་པ།

11 དེའི་ཚ་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ མས་འོངས་ནས་ཡེ༷་ ་ལ་ ོད་ ེང་ ས་ཤིང༌། ཁོང་ལ་དཀོན་མཆོག་ནས་མངགས་པ་

ཡིན་པའ་ི གས་ཤིག་བ ན་ ་གསོལ་ ས་ནས་ཉམས་ཚད་ ས། 12 ཡ༷་ེ ས་རང་ག་ི གས་ནས་ད གས་རིང་ ང་ ་ེ“མ་ི

རབས་འདིས་ངོ་མཚར་བའི་ གས་ཤིག་ཅིའི་ ིར་འཚལ། ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། མི་རབས་འདི་ལ་ གས་

ོན་པར་མ་ིའ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 13 ཡེ༷་ ་ཁོ་ཚ་བཞག་ནས་ཡང་བ ར་ ་ལ་བ གས་ཏེ་མཚ་ག་༷ལིལ་ ི་ཕ་

རོལ་ ་ཕེབས་སོ།།

ཉེ་གནས་ མས་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་བ།

14 ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ལམ་ གས་འ ེར་ ་བ ེད་སོང་བས། འི་ནང་ ་བག་ལེབ་གཅིག་ལས་གཞན་ཟས་

ཅི་ཡང་མེད། 15 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་“ ེད་ཚས་ ོ་རིག་བ ིམས་ནས་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་དང་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡི་ ར་ ི་ལ་དོགས་ཟོན་ ིས་

ཤིག་”ཅེས་བཀའ་གནང་ཞིང༌། 16 ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ལ་“འདི་ནི་ང་ཚར་བག་ལེབ་མེད་པའི་ ིར་”ཞེས་
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ས་པ་དང༌། 17 ཡེ༷་ ས་དེ་མ ེན་ནས་ཁོ་ཚར་“ ོད་ཚས་ཅིའི་ ིར་བག་ལེབ་མེད་པའི་གཏམ་ ེང་བ་ཡིན་ནམ། ོད་

ཚས་ད་ ང་ཡང་མི་ཤེས་ལ་ཧ་མི་གོའམ། ོད་ཚའི་སེམས་མ ེགས་པོར་ ར་བ་ཡིན་ནམ། 18 ོད་ཚར་མིག་ཡོད་ ང་

མི་མཐོང་ངམ། ་བ་ཡོད་ ང་མི་ཐོས་སམ། ོད་ཚས་ཅི་ཡང་མི་ ན་ནམ། 19 ངས་བག་ལེབ་ ་མི་ ་ ོང་ལ་བགོས་

པའི་ བས་ ོད་ཚས་ཟས་ ག་ ེ་པོ་ཅི་ཙམ་བ ་གསོག་ ས་སམ་”ཞེས་ ིས་པ་ལ། ཁོ་ཚས་“བ ་གཉིས་སོ་”ཞེས་ ས།

20 “ཡང་བག་ལེབ་བ ན་མི་བཞི་ ོང་ལ་བགོས་པའི་ ས་ ོད་ཚས་ཟས་ ག་ ེ་པོ་ཅི་ཙམ་བ ་གསོག་ ས་སམ་”ཞེས་

ིས་ཤིང༌། ཁོ་ཚས་“བ ན་ནོ་”ཞེས་ ས་པ་དང༌། 21 ཡེ༷་ ས་“ ོད་ཚས་ད་ ང་མི་ཤེས་སམ་”ཞེས་ག ངས།

ལོང་བའ་ིནད་སེལ་གནང་བ།

22 དེ་ནས་ཁོང་ མས་པེ༷་སད་ ་ཞེས་ ་བའི་ ོང་ ེ་ལ་ཕེབས་པ་དང༌། མི་འགའ་ཞིག་གིས་ལོང་བ་ཞིག་ཡེ༷་ འི་

ང་ ་ ིད་ཡོང་ ེ། ཁོང་ལ་ ག་གིས་རེག་པའི་ ་བ་ ས། 23 ཁོང་གིས་ལོང་བ་དེའི་ལག་པ་ནས་འ ས་ཏེ་ ོང་ཚའི་

ི་རོལ་ ་ ིད་ཅིང༌། དེའི་མིག་གཉིས་ལ་ གས་ ་གཏོར་བ་དང༌། ཁོང་གིས་ ག་ ང་མི་དེ་ལ་བཞག་ ེ་“ ེད་ ི་མིག་

གིས་མཐོང་ག་ིའ ག་གམ་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 24 མ་ིལོང་བ་དེས་ཡར་བ ས་ཏ་ེ“ངས་མ་ི མས་མཐོང༌། འོན་ ང་

ཁོ་ཚ་ཤིང་འ ོ་བཞིན་པ་ ར་མཐོང་གི་འ ག་”ཞེས་ ས། 25 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ཡང་བ ར་མི་དེའི་མིག་ལ་བཞག་པ་དང༌།

ཁོས་མིག་ནན་ ིས་བ ས་ནས་མིག་ ང་གསོས་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གསལ་པོར་མཐོང་བར་ ར། 26 ཡང་ཡེ༷་ ས་མི་

དེ་རང་ ིམ་ ་འ ོ་ ་བ ག་ ེ་“ ོང་ ེ་འདིའི་ནང་ ་ཡང་བ ར་མ་འ ོ་”ཞེས་ག ངས།

པེ་ ོས་ ོན་པ་ཡེ་ ་ནི་ ཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པ།

27 ཡང་ཡེ༷་ ་རང་གི་ཉེ་གནས་ མས་དང་མཉམ་ ་སེ༷་སར་རེ་ ཱ་ཕི༷་ལིབ་པེ་ཞེས་པའི་ ལ་ ི་ ོང་ ེ་ མས་

ལ་ཕེབས་ཏེ་ལམ་བར་ ་ཉེ་གནས་ཚར་“མི་ མས་ ིས་ང་རང་ ་རེད་ཅེས་བཤད་བཞིན་ཡོད་དམ་”ཞེས་ག ངས་ནས།

28 ཁོ་ མས་ ིས་“མི་ལ་ལས་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་དང༌། ལ་ལས་ ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་ ཱ། ཡང་མི་ལ་ལས་ ང་

ོན་པའི་ནང་གི་གཅིག་རེད་ཅེས་ཟེར་”ཞེས་ ས་ 29 “འོ་ན་ ེད་ཚས་ ས་ན་ང་རང་ ་ཡིན་ཟེར་”ཞེས་ག ངས་པས་

ལན་ ། པེ༷་ ོས་“ ེད་ནི་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ ས། 30 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ མས་ལ་“དོན་འདི་མི་གཞན་ལ་མ་

ཤོད་”ཅེས་ནན་ ིས་བ ལ།
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ོན་པ་ཡེ་ ས་ད ོང་བར་འ ར་བའི་ ོར་ ང་བ ན་གནང་བ།

31 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ཚར་མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་ངེས་པར་ ་ ག་བ ལ་མང་པོ་ ོང་ཞིང༌། ཡ༷་ ་ ་པའི་

མི་རིགས་ ི་ ན་པོ་དང་ ་ཆེན་ མས། ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མིས་ཁོ་རང་དོར་ནས་གསོད་པར་འ ར་ལ། ཡང་

ཉིན་ག མ་ ི་ ེས་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པར་ལང་ངོ་ཞེས་ག ངས། 32 ཁོང་གིས་བཀའ་དེ་གསལ་པོར་ག ངས་ཤིང༌།

པེ༷་ ོས་ཁོང་ ར་ ་ ིད་ནས་གཤེ་གཤེ་བཏང༌། 33 འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་ཞལ་ ིར་ ོར་ཏེ་ཉེ་གནས་ཚར་གཟིགས་ནས་པེ༷་ ོ་

ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་ ེ་“བ ད་ ཱ༷་ཏན་ ོད། ངའི་ བ་ ་སོང་ཞིག ོད་ ི་བསམ་པ་དཀོན་མཆོག་བཞིན་མ་ཡིན་

པར་མི་བཞིན་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། 34 ཁོང་གིས་མི་ཚགས་དང་ཉེ་གནས་ མས་རང་གི་ ང་ ་བོས་ནས་“གལ་ཏེ་མི་

་ཞིག་ང་ཡ་ི ེས་ ་འ ང་འདོད་ན། རང་ཉིད་དོར་ནས་རང་ག་ི ང་ཤིང་འ ར་ཏ་ེང་ཡ་ི ེས་ ་འ ང་དགོས། 35 མ་ི

ས་ ང་རང་གི་ ོག་ཐར་བར་ ེད་འདོད་པ་དེས་བ ག་པར་འ ར། མི་ ས་ ང་ང་རང་དང་འ ིན་བཟང་གི་དོན་

་རང་གི་ ོག་གཏོང་པ་དེས་ཐར་བར་ ེད་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། 36 མི་ ་ལ་འཇིག་ ེན་ ིལ་པོ་ཐོབ་ ང་རང་ ོག་

བ གས་ན་ཅི་ཕན། 37 མིས་དངོས་པོ་ཇི་འ ་ཞིག་འ ེར་ཏེ་རང་གི་ ོག་བ ེ་ བ་བམ། 38 ིག་ ོད་དང་ཆོས་མེད་

པའི་མི་རབས་འདི་ལས་མི་ ་ཞིག་གིས་ང་དང་ངའི་བཀའ་ངོ་ཚ་བའི་ ར་བ ིས་ན། མིའི་རིགས་ ི་ ་ཡང་ཡབ་དཀོན་

མཆོག་གི་གཟི་བ ིད་ལས་དམ་པའི་ཕོ་ཉ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འཇིག་ ེན་ ་ཕེབས་ ས། མི་དེ་ཡང་ངོ་ཚ་བའི་ ར་བ ི་

བར་ ་”ཞེས་ག ངས།

ལེ ་ད ་པ།

1 ཡང་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ མས་ལ་“ངས་ ེད་ མས་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། འདི་ ་ལངས་ནས་ ོད་པའི་མི་ མས་ ི་

ནང་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་དབང་ཆ་ཆེན་པོའི་ ོ་ནས་འོང་ཚར་བ་མ་མཐོང་བའི་བར་ ་ཅི་ནས་

ང་འཆི་བ་ ོང་བར་མི་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས།

ོན་པ་ཡེ་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་པའི་ ོར།

2 ཉི་མ་ ག་གི་ ེས་ལ་ཡེ༷་ ས་པེ༷་ ོ་དང་ཡ༷་ཀོབ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ག མ་ ིད་ནས་དབེན་པའི་ ལ་རི་མཐོ་པོ་ཞིག་ལ་

ཕེབས། དེ་ནས་ཁོང་ཚའི་མ ན་ ་ཁོང་གི་ འི་ མ་པ་ ར་ཅིང༌། 3 ཁོང་གི་ན་བཟའ་འོད་འ ོ་བའི་ཚན་མདོག་ཧ་

ཅང་དཀར་བ། འཇིག་ ེན་འདིའི་ ེང་ ས་ ང་དེ་ ར་བཟོ་མི་ བ་པའི་དཀར་པོ་ཞིག་ ་ ར། 4 དེའི་ བས་ལ་ཁོང་

ཚའི་མ ན་ ་ ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་ ཱ་དང་མོ༷་ཤེ་གཉིས་མངོན་ མ་ ་ ོན་ནས་ཡེ༷་ ་དང་བཀའ་མོལ་གནང༌། 5 པེ༷་ ོས་

ཡེ༷་ ་ལ་“ར༷བ་བི། ང་ཚ་འདིར་བ ད་ན་ལེགས། ང་ཚས་བ གས་ས་ག མ་བཟོ་བར་ ། ེད་ལ་གཅིག་དང་མོ༷་ཤེ་ལ་
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གཅིག ཨེ༷་ལི་ ཱ་ལ་གཅིག་བཅས་ཡིན་”ཞེས་ ས། 6 པེ༷་ ོས་ཇི་ ར་ ་དགོས་མིན་མ་ཤེས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོ་ཚ་

ཧ་ཅང་ ག་པས་སོ། 7 དེ་ནས་ ིན་པ་ཞིག་ཡོང་ནས་ཁོང་ཚ་བ ིབས་པ་དང༌། ིན་པ་ནས་ག ང་ཞིག་ ང་ ེ་“འདི་

ནི་ངའི་གཅེས་པའི་ ས་ཡིན། ཁོང་ལ་ཉོན་ཅིག་”ཅེས་ག ངས། 8 ཁོ་ཚས་ ས་དེ་ཉིད་ ་ཕར་ ར་བ ས་པས་ཡེ༷་ ་

གཅིག་ ་མ་གཏོགས་གཞན་ ་ཡང་མ་མཐོང༌། 9 དེ་ནས་ཁོང་ མས་རི་བོ་ལས་མར་འབབ་པའི་ ས་ ། ཡེ༷་ ས་“མིའི་

རིགས་ ི་ ་གཤིན་པོའི་ ོད་ནས་མ་ལང་བའི་བར་ ་ ེད་ཚས་གང་མཐོང་བ་དེ་མི་གཞན་ ་ལའང་མ་ཤོད་ཅིག་”ཞེས་

བཀའ་བ ོས། 10 ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ཁོང་གི་བཀའ་སེམས་ལ་བཞག་ནས། ཁོང་གཤིན་པོའི་ ོད་ནས་ལང་བ་ཞེས་

པའི་དོན་ཅི་ཡིན་པ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ ིས། 11 དེ་ཚས་“ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ མས་ ིས་ ང་ ོན་པ་ཨེ༷་

ལི་ ཱ་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ོན་ལ་འ ོན་ངེས་ཡིན་ཟེར་དོན་ཅི་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 12 ཁོང་གིས་“ ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་

ཱ་དངོས་ ་ ོན་ལ་ ོན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ ིག་པར་ ེད། འོ་ན་དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་རབ་ལས་མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་ ག་

བ ལ་མང་པོ་ ོང་བར་འ ར་ཞིང་མི་ མས་ ིས་མཐོང་ ང་ ེད་ ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་ཅི་ཡིན། 13 ངས་ ེད་ མས་ལ་

ཟེར་ ར། ག ང་རབ་ལས་ ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་ ཱ་ཡི་ ོར་བ ན་ཡོད་པ་ ར་ཁོང་ཕེབས་ཡོད་པས། ཁོ་ཚས་ཁོང་ལ་རང་

འདོད་པ་ ར་ ས་སོ་”ཞེས་ག ངས།

གདོན་འ ེས་འཛན་པའི་ ིས་པ་ཞིག་ནས་གདོན་བ ད་པ།

14 དེ་ནས་ཁོང་ མས་ཉེ་གནས་གཞན་ ི་སར་ཕེབས་པ་དང༌། མི་མང་པོས་དེ་ མས་ ི་མཐའ་ནས་བ ོར་ཞིང་

ཡང་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་འགའ་ཞིག་གིས་ཁོ་ཚ་དང་ ོད་ ེང་ ེད་བཞིན་པ་གཟིགས། 15 དེ་ནས་མི་ཚགས་

ཐམས་ཅད་ ིས་ཡེ༷་ ་མཐོང་མ་ཐག་ཚང་མ་ངོ་མཚར་ ེས་ནས་ཁོང་གི་ ང་ ་ གས་ཏེ་ཁོང་མཇལ། 16 ཡེ༷་ ས་མི་དེ་

མས་ལ་“ ེད་ཚས་གང་ག་ི ོར་ལ་ ོད་བཞིན་ཡོད་དམ་”ཞེས་ ིས་པ་ལ། 17 མི་ཚགས་ ་ི ོད་ནས་མ་ིཞིག་གིས་“ ོན་

པ་ལགས། ངས་ ེད་ ་ི ང་ ་ངའ་ི ་ ིད་ཡོང་བ་ཡིན། ་གདོན་འ ་ེཞིག་གིས་བ ང་ ་ེ ད་ཆ་ལབ་མ་ི བ་པར་ ར།

18 གདོན་འ ེས་ག་ ས་ཁོ་འཛན་ནའང༌། ཁོ་ས་ལ་འ ེལ་ཞིང་ཁ་ནས་ ་བ་འཐོན་ཏེ་སོ་ ིག་ ིག་ ེད་ཅིང༌། ས་

པོའང་རེངས་པོར་འ ར་བས། ངས་ ེད་ ི་ཉེ་གནས་ མས་ལ་གདོན་འ ེ་དེ་ ིར་ ོད་པར་ ས་ ང་ཁོང་ཚས་བ ད་མ་

བ་བོ་”ཞེས་ ས། 19 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་“དད་པ་མི་ ེད་པའི་མི་རབས་ ོད་ཚ། ང་རང་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ ས་ནམ་

ཞིག་གི་བར་ ་ ོད་དགོས་སམ། ངས་ ོད་ཚར་ ས་ནམ་ཞིག་གི་བར་ ་བཟོད་པར་ ེད་དགོས་སམ། ་དེ་ངའི་མ ན་

་ ིད་ཤོག་”ཅེས་ག ངས་ནས། 20 མི་ མས་ ིས་ ་དེ་ཁོང་གི་ ང་ ་ ིད་ཡོང༌། གདོན་འ ེ་དེས་ཡེ༷་ ་མཐོང་མ་

ཐག་ ་ ག་པོར་ གས་པས་ ་ས་ལ་འ ེལ་ནས་འ ེ་ ོག་བ བ་ ེ་ཁ་ནས་ ་བ་ཐོན། 21 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ ་དེའི་ཕ་ལ་

“ ས་ནམ་ཞིག་ལ་འདི་ ར་ ར་བ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས་པ་ལ་“ཁོ་ ང་ ས་ནས་བ ང་འདི་ ར་ཡིན། 22 གདོན་འ ེ་
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དེས་ངའི་ ་གསོད་པའི་ ིར་ཐེངས་མང་པོར་མེ་དང་ འི་ནང་ ་ད གས་ ོང༌། ེད་ ིས་ང་ཚར་རོགས་པ་ཅི་མཛད་

བ་ན་དེ་གནང་བར་མཛད། གས་ ེ་གཟིགས་”ཞེས་ ས། 23 ཡེ༷་ ས་“མཛད་ བ་ན་ཞེས་ཅི་ཟེར། དད་པ་ ེད་

མཁན་དེས་དོན་ཐམས་ཅད་ བ་པར་ ིད་”ཅེས་ག ངས། 24 འི་ཕ་ཡིས་དེ་མ་ཐག་ ད་ཆེན་པོས་“ངས་དད་པ་ ེད།

འོན་ ང་ངའི་དད་པ་མི་འདང་བས་ བས་པར་མཛད་”ཅེས་ ས་པ་ལ། 25 ཡེ༷་ ས་མི་ཚགས་ གས་འོངས་བ་གཟིགས་

པ་དང༌། གདོན་འ ེ་དེ་ལ་“འོན་ཞིང་ གས་པའི་གདོན་འ ེ་ ོད། ཁོའི་ ས་ནས་ཐོན་ཅིག ད་ ིན་ཆད་དེའི་ ས་

ལ་ ིར་ལོག་མི་ཆོག་”ཅེས་བཀའ་བ ོན་གནང་ནས། 26 གདོན་འ ེ་དེ་ ད་ངན་ཤོར་ནས་ ་དེ་ ག་ ་ གས་ཏེ་ ིར་

ཐོན་པ་དང༌། ་དེ་རོ་ ར་ ར་བས་མི་མང་ཆེ་བས་“ཁོ་ཤི་སོང་”ཞེས་ཟེར། 27 འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་ ་དེའི་ལག་པ་ནས་

འ ས་ཏེ་བ ོར་བ་དང་ཁོ་ཡར་ལངས། 28 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ཁང་པའི་ནང་ ་འ ལ་ཞིང་མི་གཞན་ འང་མེད་པའི་ ས་

ལ་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་“ང་ཚས་ཅིའི་ ིར་གདོན་འ ེ་བ ད་མ་ བ་བམ་”ཞེས་ ས་ནས། 29 ཁོང་གིས་“གདོན་འ ེ་

འདིའི་རིགས་དཀོན་མཆོག་ལ་ ོན་ལམ་མ་གཏོགས་པར་གཞན་ཐབས་གང་གིས་ ང་འཐོན་པར་མི་ ིད་”ཅེས་ག ངས།

ར་གསོན་པའ་ི ོར་ ི་ ང་བ ན།

30 དེ་ནས་ཁོང་ མས་ ིར་ཐོན་ཏེ། ག༷་ལིལ་ ལ་བ ད་ནས་ཕེབས་ཤིང༌། ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་ཚར་ཆོས་བ ན་

པས་ཁོང་ཚ་གང་ ་ཡོད་པ་མི་གཞན་ ིས་མི་ཤེས་པར་དགོངས། 31 ཉེ་གནས་ མས་ལ་“མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་མི་ མས་

་ིལག་ ་གཏད་ནས་ད་ེ མས་ ིས་ཁ་ོརང་གསོད་པར་འ ར། བསད་ནས་ཉིན་ཞག་ག མ་པ་ལ་ཁ་ོརང་ལང་བར་འ ར་

ངེས་སོ་”ཞེས་ག ངས། 32 ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ག ང་དེའི་དོན་ཧ་མ་གོ་ཡང་ཁོང་ལ་བཀའ་ ི་ ་མ་ཕོད།

ཉེ་གནས་ མས་ ི་ནང་ནས་ ་མཆོག་ ་འ ར་བའི་ ོར།

33 དེ་ནས་ཁོང་ མས་ ོང་ ེར་ཀ༷་ཕར་ན་ མ་ ་ ེབས་ནས། ཡེ༷་ ས་ཁང་པའི་ནང་ ་བ གས་པའི་ཚ་ཉེ་

གནས་ཚར་“ ེད་ཚས་ལམ་ཁར་ཅི་ཞིག་ ེང་བ་ཡིན་”ཞེས་ ིས་པས། 34 དེ་ཚས་ལམ་ལ་ཕན་ ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་

ཁོ་ཚ་ནང་ནས་ ་མཆོག་ ་ཡིན་པའི་གཏམ་ ེང་བས་ཁོ་ཚ་ཁ་རོག་བ ད། 35 ཁོང་བ གས་ནས་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་

པོ་བོས་ཏེ་“མི་ ་ཡང་མཆོག་ ་འ ར་འདོད་ན། ཐམས་ཅད་ ི་ནང་ནས་ ིང་མར་ ར་ལ་ ན་ ི་གཡོག་པོ་ ེད་དགོས་

སོ་”ཞེས་ག ངས། 36 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ ་ ་ ང་ ་ཞིག་ ིད་ཡོང་ ེ་ཁོང་ཚའི་ད ིལ་ ་བཞག་པ་དང༌། ཡང་ ་ ་དེ་

ཁོང་གི་ ་པང་ ་བ མས་ནས་ 37 “ ས་ ང་ ་ ་ ང་ ་འདི་འ ་བ་ མས་ ི་ནང་ནས་གཅིག་ངའི་མིང་གི་ཐོག་

ནས་གདན་འ ེན་པ་དེས་ང་རང་འ ེན། ས་ ང་ང་འ ེན་པ་དེས་ང་རང་གདན་མི་འ ེན་ ིས། ང་གཏོང་མཁན་དེ་

ན་འ ེན་ནོ་”ཞེས་ག ངས།
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ད ་བ་ོདང་རང་ ོགས་ ི་ ོར།

38 དེ་ནས་ཉེ་གནས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ཁོང་ལ་“ ོན་པ་ལགས། ང་ཚས་མི་གཞན་ཞིག་གིས་ ེད་ ི་མཚན་བ ོད་

ཅིང་གདོན་འ ེ་བ ད་པ་མཐོང་ ང༌། མི་དེ་ང་ཚའི་ཁོངས་གཏོགས་མིན་པས་དོན་དེ་ ར་ བ་པ་བཀག་པ་ཡིན་”ཞེས་

ས་པ་ལ། 39 ཡེ༷་ ས་“མི་གཞན་ ིས་ངའི་མིང་བ ོད་ཅིང་ངོ་མཚར་ཅན་ ི་དོན་ ས་ ེས་ ར་ ་ང་ལ་ཚག་ངན་ ་

བར་མ་ི བ་པས་འགོག་པར་མ་ ེད། 40 ས་ ང་ང་ཚ་ལ་ད ་མ་ི ེད་པ་དེས་ངེད་ ་ི ོགས་ ེད། 41 ངས་ ེད་ མས་

ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། མི་ ་ཞིག་གིས་ ེད་ཚ་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཡིན་པའི་ ིར་ ེད་ཚ་ལ་ ་ཕོར་པ་གང་ ེར་ན།

མི་དེའི་ ་དགའ་ཅི་ནས་ ང་བ ག་པར་མི་འ ར་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ིག་ཉེས་འགོག་པའི་ ོར།

42 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་“མི་ ་ཞིག་གིས་ང་ལ་དད་པ་ ེད་པའི་ ་ ག་འདི་ཚ་ལས་གཅིག་ ་བར་ ས་ན། མི་དེའི་ ེ་

ལ་རང་འཐག་གི་ ོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏགས་ནས་ ་མཚའི་ནང་ ་ད གས་ན་ལེགས་སོ། 43 དཔེར་ན། གལ་ཏེ་ ེད་ ི་

ལག་པས་ ེད་ ་བར་ ས་ན། ལག་པ་དེ་ཆོད་ཅིག ེད་རང་ལག་པ་གཉིས་དང་ ན་ཏེ་ད ལ་བར་ཞི་བ་མེད་པའི་མེ་

་འ ག་པ་ལས། ལག་ མ་ ་ ར་ཡང་ཚ་དཔག་ ་མེད་པར་འ ག་པ་ད་ེལེགས། 7 45 གལ་ཏ་ེ ེད་ ་ི ང་པས་ ེད་ལ་

ིག་ཉེས་ ེད་ ་བ ག་ན། ང་པ་དེ་ཆོད་ཅིག ང་པ་གཉིས་དང་ ན་པར་ད ལ་བའི་གནས་ ་འ ག་པ་ལས། ཞ་

བོར་ ར་ཡང་ཚ་དཔག་ ་མེད་པ་ཐོབ་པ་དེ་ལེགས། 47 གལ་ཏེ་ ེད་ ི་མིག་གིས་ ེད་ ་བར་ ས་ན། མིག་དེ་བཏོན་

ནས་དོར་ཅིག ེད་རང་མིག་ ང་དང་ ན་པར་ད ལ་བའི་གནས་ ་འ ག་པ་ལས། མིག་ཡ་གཅིག་མེད་ནའང་དཀོན་

མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ་འ ོ་བ་དེ་ལེགས། 48 ད ལ་བའི་གནས་ ་འ ་ཡང་མི་འཆི་ལ་མེ་ཡང་མི་ཤིའོ། 8 49 གང་ལགས་

ཟེར་ན། མ་ི ་ཡིན་ཡང་མ་ེཡིས་ ་ ག་པར་འ ར། 50 ་ན་ིཡག་པ་ོཡིན་ཡང་ འ་ི ་ོབ་ཡལ་ན། དེའ་ི ་ོབ་གང་གིས་

གསོ་བར་ ེད་དམ། ེད་ཚར་ འི་ ད་ཆོས་ ན་ ེ་ཕན་ ན་མ ན་ནས་ ོད་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་པ།

བཟའ་ ་བཞག་ཆོག་མིན་ ི་ ོར།

1 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ཡོ༷ར་དན་གཙང་པོའི་ཕར་ ོགས་ ི་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ་ཕེབས་པ་དང༌། མི་ཚགས་

མང་པོ་ཡང་བ ར་ཁོང་གི་ ང་ ་འཛམས་ཤིང༌། ཁོང་རང་གི་ གས་ ོལ་ ར་དེ་ མས་ལ་ཆོས་ག ངས། 2 ཱ ༷་ ་

7མར་ ས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་གནའ་བོའི་བ ས་ཡིག་ ་ཤོས་ མས་ལ་ཨང་ 44 དང་ 46 མེད།
8 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལས་ལེ ་ 66 ཨང་ ངས་ 24 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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ཤི་པ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚད་ ེད་ ིར་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོང་ ེ་“དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས་ ར་ན་ ེས་པས་

རང་གི་བཟའ་ ་བཞག་ཆོག་གམ་”ཞེས་ ས། 3 ཁོང་གིས་“ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་ ེད་ མས་ལ་བཀའ་གང་གནང་

ཡོད་”ཅེས་ག ངས་ནས། 4 དེ་ཚས་“མོ༷་ཤེ་ཡིས་བཟའ་ཚང་ཁ་ ལ་བའི་ཡི་གེ་ ིས་ནས་བཞག་ཆོག་ཅེས་བཀའ་གནང་

ངོ་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 5 ཡེ༷་ ས་“ ོད་ཚའི་སེམས་མ ེགས་པོ་ཡིན་པས་མོ༷་ཤེ་ཡིས་བཀའ་འདི་ ར་གནང་བ་ཡིན་ཏེ།

6 འོན་ ང་ཐོག་མ་འཇིག་ ེན་འདི་བཀོད་ ས་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ཕོ་མོ་གཉིས་མཛད་པ་ཡིན། 7 དེའི་ ེན་ ིས་

ེས་པས་རང་གི་ཕ་མ་བཞག་ནས་རང་གི་བཟའ་ ་དང་མཉམ་ ་འ ས་ཤིང༌། 9 8 ཁོ་གཉིས་ཤ་ ས་གཅིག་ ་ ར་ནས་

སོ་སོ་བ་མིན་ཏེ་གཅིག་རང་ཡིན། 9 དེའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གིས་གང་ ེལ་བར་མཛད་པ་དེ་མི་ ས་ ང་ ལ་བར་མི་

ང་”ཞེས་ག ངས། 10 ཁང་པའི་ནང་ ་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་ ར་ཡང་ག ང་དེའི་དོན་ ིས་ནས། 11 ཁོང་

གིས་“ ེས་པ་ ་ཞིག་གིས་རང་གི་བཟའ་ ་བཞག་ནས་བཟའ་ ་གཞན་ཞིག་ ངས་ན་དེ་ནི་ལོག་གཡེམ་ ས་པ་ཡིན་ལ་

བཟའ་ ་དང་པོར་ཉེས་པ་བསགས་པ་ཡང་ཡིན། 12 ཡང་ ད་མེད་ཅིག་གིས་རང་གི་ ེས་པ་བཞག་ནས་ ེས་པ་གཞན་

དང་འ ོགས་ན་དེའང་ལོག་གཡེམ་ ས་པ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས།

ིས་པ་ མས་ལ་ ིན་ ིས་བ བས་པ།

13 དེ་ནས་མི་འགའ་ཞིག་གིས་ ིས་པ་ མས་ཁོང་གི་ ང་ ་ ག་གིས་རེག་པའི་ ིར་ ིད་ཡོང་ ེ། ཉེ་གནས་

མས་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ་བཀའ་བ ོན་བཏང༌། 14 ཡེ༷་ ས་དེ་གཟིགས་ཏེ་ གས་མ་མཉེས་པར་“དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་

ནི་འདི་ ་ ་ མས་ལ་གཏོགས་པ་ཡིན་པས། ིས་པ་ མས་མ་འགོག་པར་ངའི་ ང་ ་འོང་ ་ ག་ཅིག 15 ངས་ ེད་

མས་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ིས་པའི་ ལ་ ་མི་ ངས་ན། དེའི་ནང་ ་ཅི་

ནས་ ང་འ ོ་མི་ བ་བོ་”ཞེས་ག ངས་ནས། 16 ཁོང་གིས་ ིས་པ་དེ་ མས་ ་པང་ ་བ མས་ཤིང་ ག་བཞག་ ེ་ ིན་

ིས་བ བས།

མི་ ག་པོ་ཞིག་ལ་ཆོས་ག ངས་པ།

17 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ལམ་ ་ཕེབས་པའི་ བས་ ། མི་ཞིག་ གས་ཡོང་ནས་ཁོང་གི་ ང་ ་ ས་མོ་སར་བ གས་ཏེ་

“ ོན་པ་བཟང་པོ་ལགས། དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཐོབ་ ིར་ངས་གང་ཞིག་ ་དགོས་སམ་”ཞེས་ ས། 18 འོན་ ང་ཁོང་

གིས་“ ེད་ ིས་ང་ལ་ཅིའི་ ིར་བཟང་པོ་ཟེར། དཀོན་མཆོག་གཅིག་ ་ལས་གཞན་བཟང་པོ་གཅིག་ ང་མེད། 19 མིའི་

ོག་མ་གཅོད། ལོག་གཡེམ་མ་ ེད། ་མ་མ་ ས། ན་ ི་དཔང་པོ་མ་ ེད། མགོ་ ོར་མ་གཏོང༌། རང་

9 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་འགོད་པ་ལེ ་ 2 ཨང་ ངས་ 24 ལ་གཟིགས།
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གི་ཕ་མར་བ ི་བ ར་ ོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པའི་བཀའ་ ིམས་འདི་ཚ་ ེད་ ིས་ཤེས་”ཞེས་ག ངས། 20 ཡང་མི་དེས་

“ ོན་པ་ལགས། ངས་ ང་ ས་ནས་བཀའ་འདི་ཐམས་ཅད་བ ངས་པ་ཡིན་”ཞེས་ ས། 21 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ལ་གཟིགས་

ནས་ མས་པར་མཛད་ཅིང་“ ོད་ལ་ད་ ང་དོན་གཅིག་མི་ཚང་བས། ོད་སོང་ནས་རང་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བཙང་

ེ་ད ལ་པོ་ མས་ལ་ ིན་ཅིག དེ་ནས་ ོད་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་ནོར་ཐོབ་པར་འ ར་བ་དང༌། ཤོག

ངའི་ ེས་ ་འ ོངས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས་པ་ལ། 22 མི་དེར་ ་ནོར་མང་པོ་ཡོད་པས་ག ང་དེ་ཐོས་ནས་ངོ་མདོག་འ ར་

ཞིང་སེམས་པ་ ོ་པོར་ ར་ཏེ་ ིར་སོང༌། 23 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་འཁོར་ལ་གཟིགས་ཤིང་ཉེ་གནས་ མས་ལ་“ ག་པོ་ མས་

དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནང་ ་འ ོ་བ་ཤིན་ ་དཀའོ་”ཞེས་ག ངས་པས། 24 ཁོང་གི་ག ང་དེར་ཉེ་གནས་ཧ་ལས་

སོ། འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་ ར་ཡང་དེ་ མས་ལ་“ ་ཚ། དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ་འ ོ་བ་ནི་ཤིན་ ་དཀའོ། 25 མི་

ག་པ་ོཞིག་དཀོན་མཆོག་ག་ི ལ་ ིད་ནང་ལ་འ ་ོབ་ལས་ ་མོང་ཞིག་ཁབ་མིག་བ ད་ནས་འ ་ོབ་ འོ་”ཞེས་ག ངས་པ་

དང༌། 26 ཉེ་གནས་ མས་དེ་བས་ཧང་སང་ཞིང་ཁོང་ལ་“འོ་ན་ ་ཞིག་ལ་ཐར་བ་ཐོབ་ བ་བམ་”ཞེས་ ས། 27 ཡེ༷་

ས་ཁོ་ མས་ལ་གཟིགས་ཏེ་“དེ་ནི་མི་ལ་མི་ ིད་ ང་དཀོན་མཆོག་ལ་ ིད་དོ། དཀོན་མཆོག་ལ་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་

ིད་དོ་”ཞེས་ག ངས། 28 དེ་ནས་པེ༷་ ོས་“གཟིགས་དང༌། ང་ཚས་ཐམས་ཅད་དོར་ནས་ ེད་ ི་ ེས་ ་འ ངས་པ་

ཡིན་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 29 ཡེ༷་ ས་“ངས་ ེད་ཚར་བདེན་པར་ཟེར་ ར། མ་ི ་ཞིག་གིས་ང་དང་འ ིན་བཟང་ག་ིདོན་ ་

རང་གི་ ིམ་ཚང་ངམ། ན་ནམ། ིང་མོ་འམ། ཕ་མའམ། ་ ག་གམ། ས་ཞིང་བཅས་བཞག་ན། 30 མི་དེ་ལ་ཚ་

འདིར་ ིམ་ཚང་དང༌། ན། ིང་མོ། མ། ་ ག ས་ཞིང་སོགས་ བ་བ ་འ ར་ཐོབ་པར་མ་ཟད་འཚ་བ་ཡང་ཡོང་

ཞིང༌། མ་འོངས་པར་དཔག་ ་མེད་པའ་ིཚ་འཐོབ་པར་ངེས། 31 འོན་ ང་དང་པ་ོཡིན་པའ་ིམ་ིམང་པ་ོམཐའ་མར་འ ར་

ཞིང་མཐའ་མ་ཡིན་པ་མང་པོའང་དང་པོར་འ ར་འོང་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ོན་པ་ཡེ་ ས་ ར་ཡང་ད ོང་ ་ཡིན་པའ་ི ོར་ ང་བ ན་གནང་བ།

32 ད་ེནས་ཁོང་ མས་ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཕེབས་པའ་ིལམ་ ། ཡ༷་ེ ་ཁ་ོ མས་ ་ི ོན་ལ་ཕེབས་ཤིང་ཉ་ེགནས་ མས་

ཡ་མཚན་ ེས་པ་དང་ ེས་ ་འ ང་མཁན་ མས་འཇིགས། ཁོང་གིས་ཡང་བ ར་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་ ར་ལ་ ིད་

དེ། རང་ལ་གང་འ ང་ ་ཡིན་པའི་གནས་ ལ་ མས་ག ངས་པ་འདི་ ར་ཏེ་ 33 “ ོས་དང༌། ང་ཚ་ད་ ་ཡེ༷་ ་ཤ་

ལེམ་ ོང་ ེར་ ་འ ོ་བཞིན་ཡོད། མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ མས་ ི་

དབང་ ་བཏང་ནས། ཁོ་ཚས་ཁོ་རང་གསོད་དགོས་པའི་ ིམས་ཐག་བཅད་ནས་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ལ་གཏད་ཡོང༌།

34 ཁ་ོཚས་ཁ་ོརང་ལ་འ ་དམོད་ ེད་པ་དང༌། མཆིལ་མ་གཏོར་བ་དང་ ་ ག་གིས་བ ངས་ནས་གསོད་པར་འ ར། ད་ེ

ནས་ཉིན་ཞག་ག མ་སོང་ནས་ ར་ཡང་གསོན་པོར་ལང་བར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས།
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ཡ་ཀོབ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་ ་བ།

35 དེ་ནས་ཟེ༷་བད་ ཱ་ཞེས་པ་དེའི་ ་ཡ༷་ཀོབ་དང་ཡོ༷་ཧ་ནན་གཉིས་ཡེ༷་ འི་ ང་ ་ཡོང་ ེ་“ ོན་པ་ལགས། ངེད་

གཉིས་ ིས་ ེད་ལ་གང་ ས་པ་དེ་གནང་བར་ ་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 36 ཁོང་གིས་“ངས་ ོད་ཚའི་དོན་ ་ཅི་ ེད་དགོས་

སམ་”ཞེས་ག ངས། 37 ཡང་ད་ེགཉིས་ ིས་“ ེད་ ་ིགཟ་ིབ ིད་ ི་ ོད་ ་ངེད་གཉིས་ལས་གཅིག་ ེད་ ི་གཡས་ ོགས་

དང་གཅིག་གཡོན་ ོགས་ ་ ོད་ ་འ ག་པར་མཛད་”ཅེས་ ས། 38 ཡ༷་ེ ས་“ ེད་གཉིས་ ིས་གང་ ་བའ་ིདོན་མ་ིཤེས་

ཏེ། ངས་འ ང་དགོས་པའི་ ག་བ ལ་ ི་ཕོར་པ་དེ་ལས་འ ང་ བ་བམ། ངས་ལེན་དགོས་པའི་ ས་གསོལ་ལེན་ བ་

བམ་”ཞེས་ག ངས་པ་ན། 39 དེ་གཉིས་ ིས་ཁོང་ལ་“ བ་བོ་”ཞེས་ ས། ཡེ༷་ ས་“ངས་འ ང་བའི་ཕོར་པ་དེ་ ེད་

གཉིས་ ིས་འ ང་ཡོང༌། ངས་ལེན་པའི་ ས་གསོལ་ཡང་ལེན་ཡོང༌། 40 འོན་ ང་ངའི་གཡས་གཡོན་ལ་ ོད་ ་འ ག་

པའི་དབང་ཆ་དེ་ང་ལ་མེད། མི་ ་ལ་བཤམས་པ་ཡིན་པ་དེ་ལ་འཐོབ་བོ་”ཞེས་ག ངས། 41 ཉེ་གནས་བ ་པོས་གཏམ་

ད་ེཐོས་ ས་ཡ་༷ཀོབ་དང་ཡ༷་ོཧ་ནན་གཉིས་ལ་ཁོང་ ་ོ ེས། 42 ཡ༷་ེ ས་ད་ེཚ་རང་ག་ི ང་ ་བོས་ཏ་ེ“ ེད་ཚས་ཤེས་པ་ ར།

ཡ་༷ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ་ིནང་ནས་དཔོན་པོའ་ིརིགས་ ་ ར་བ་ མས་ ིས་ཁ་ོཚར་དབང་ ེད་ཅིང༌། མ་ིཆེན་པ་ོ མས་

ིས་ད་ེཚར་དབང་བ ར། 43 འོན་ ང་ ེད་ཚའ་ིནང་ ་ད་ེ ར་མ་ཡིན། ེད་ཚ་ལས་ ་ཞིག་ཆེན་པོར་འ ར་འདོད་པ་

དེ་ ེད་ཚའི་གཡོག་པོར་འ ར་དགོས་ཤིང༌། 44 ེད་ཚ་ལས་ ་ཞིག་དང་པོར་འ ར་འདོད་པ་དེ་མི་ ན་ ི་ ན་གཡོག་

་འ ར་དགོས། 45 གང་ལགས་ཟེར་ན། མིའ་ིརིགས་ ་ི ་ཡང་གཞན་ ིས་རང་ལ་གཡོག་ ེད་པའ་ི ིར་ཡོང་བ་མ་ཡིན་

པར། གཞན་ལ་གཡོག་ ེད་པ་དང་རང་ ོག་ ལ་ནས་མི་མང་པོ་ལ་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ ིར་ཡོང་བ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས།

མིག་ལོང་བ་ཞིག

46 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ཀོ་ ོང་ ེར་ ་ཕེབས་ཤིང༌། ཁོང་ཉེ་གནས་དང་མི་ཚགས་མང་པོ་མཉམ་ ་ཡེ༷་ ་ཀོ་ནས་ཐོན་

པའི་ བས་ ། ཐི༷་མེ་ཟིའི་ ་མིང་ལ་པ༷ར་ཐི་མེ་ཟི་ཞེས་པའི་ ང་པོ་ལོང་བ་ཞིག་ལམ་ཁར་བ ད་ཡོད། 47 ང་པོ་དེས་

ན༷་ཙ་རེལ་པ་ཡེ༷་ ་ཕེབས་པའི་གཏམ་ཐོས་ནས་ ད་ཆེན་པོས་“ ེ། ཡེ༷་ ་ ༷་བིད་ ི་ ས། ང་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་

དང་”ཞེས་ ས། 48 མི་མང་པོས་ཁོ་ལ་ཁ་རོག་ ོད་ཅེས་ནན་ ིས་བ ལ་ནའང༌། ཁོས་དེ་བས་ ད་ཆེན་པོས་“ ེ། ༷་

བིད་ ་ི ས་ ེད་ ིས་ང་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་རོགས་”ཞེས་ ས། 49 ད་ེནས་ཡ༷་ེ ས་ཕེབས་མཚམས་བཞག་ ་ེ“ལོང་བ་

དེ་ ར་ལ་བོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌། ཁོ་ཚས་ལོང་བ་དེ་ ད་བཏང་ཞིང་དེ་ལ་“ ོ་བདེ་བར་ ོས་ཤིག ཁོང་གིས་

ོད་ལ་ ར་ཤོག་ཅེས་ག ངས། ཡར་ལོངས་ཤིག་”ཅེས་བཤད། 50 ཁོས་རང་གི་ ོད་གོས་བ ར་ནས་མ ོགས་པོར་ཡར་

ལངས་ཏེ་ཁོང་གི་ ་མ ན་ ་ཡོང༌། 51 ཡེ༷་ ས་“ངས་ ེད་ལ་གང་ ེད་དགོས་སམ་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། མི་ལོང་

བ་དེས་“ ོབ་དཔོན་ལགས། ངའི་མིག་གིས་མཐོང་ ས་པར་མཛད་”ཅེས་ ས་པ་ན། 52 ཡེ༷་ ས་“ད་ ་ ེད་རང་སོང་
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དང༌། ེད་ ་ིདད་པས་གསོས་ཟིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས་མ་ཐག་ཁོའ་ིམིག་གིས་མཐོང་བར་ ར་བས། ཁ་ོརང་ལམ་བར་ནས་

ཡེ༷་ འི་ ེས་ ་འ ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་གཅིག་པ།

ོན་པ་ཡེ་ ་ཡ་ེ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར་ ་ཕེབས་པ།

1 ཁོང་ མས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར་ ི་ཉེ་འ མ་ ་ཕེབས་ བས། ར་ ་ཤིང་གི་རིའི་ངོས་ ་ཡོད་པའི་ ོང་ ེ་

པེ༷་ཕ་གེ་དང་པེ༷་ཐན་ ཱ་ས་ཆ་དེར་ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་གཉིས་མངགས་ཏེ། 2 དེ་ཚར་“ ེད་ཚ་མ ན་ལ་ཡོད་པའི་ ོང་ ེ་དེ་

ལ་སོང་དང༌། དེར་ ེབས་མ་ཐག་ ་མི་ ས་ ང་བཞོན་མ་ ོང་བའི་བོང་གསར་ཞིག་བཏགས་ཡོད་པ་མཐོང་བར་འ ར།

དེ་བ ོལ་ནས་འདིར་ ིད་ཤོག 3 གལ་ ིད་མི་གཞན་ ིས་ ེད་གཉིས་ལ་ཅིའི་ ིར་དེ་ ར་ ེད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ིས་ན།

ེད་ ིས་འདི་ང་ཚའི་གཙ་བོ་ལ་མཁོ་བ་ཡིན་ཞེས་ ོས་དང༌། ཁོང་གིས་འ ག་ཙམ་ནས་ལོག་གཏོང་ངོ་”ཞེས་ག ངས།

4 ཁོ་ཚ་སོང་ནས་ ོའི་ ི་རོལ་ ི་ ང་ལམ་ ་བོང་གསར་ཞིག་བཏགས་འ ག་པ་མཐོང་ ེ་བ ོལ་བ་དང༌། 5 དེར་ཡོད་

པའི་མ་ི མས་ལས་འགའ་ཞིག་གིས་ད་ེཚ་ལ་“ཅིའི་ ིར་བོང་གསར་དེ་བ ོལ་བ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས་པ་ན། 6 ཁོ་ཚས་ཡེ༷་

འི་བཀའ་ ར་ལན་བཏབ་པས། མི་དེ་ མས་ ིས་ཁོ་གཉིས་བཏང༌། 7 བོང་གསར་ ིད་ནས་ཡེ༷་ འི་ ང་ ་ ེབས་

ེས་ཁོ་གཉིས་ ིས་རང་གི་གོས་བོང་གསར་ ི་ བ་ ་བཏིང་པ་དང་ཁོང་དེ་ལ་བཅིབས། 8 མི་མང་པོས་རང་གི་ ོན་པ་

ལམ་ལ་བཏིང་ཞིང༌། གཞན་ མས་ ིས་ཞིང་ནང་ ་ཡོད་པའི་ ོང་པོའི་ ེང་ནས་ལོ་མ་མང་བའི་ཡལ་ག་བཅད་དེ་ལམ་

་བ མ། 10 9 ཁོང་གི་ ོན་ནས་འ ོ་བ་དང་ ེས་ ་འ ངས་བའི་མི་ མས་ ིས་ ད་ཆེན་པོས་“ཧོ༷་ཟན་ ། གཙ་བོའི་

མཚན་ ི་ཐོག་ནས་ ོན་པ་འདི་ལ་ ིན་ བས་ཡོང་བར་ཤོག 10 ང་ཚའི་མེས་པོ་ ༷་བིད་ ི་ ལ་ ིད་ ོན་པ་འདི་ལ་ ིན་

བས་ཡོང་བར་ཤོག ཤིན་ ་མཐོ་ཞིང་ ་ན་མེད་པའི་གནས་ ་བ གས་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཧོ༷་ཟན་ ་”ཞེས་འབོད་ ་

བ གས། 11 དེ་ནས་ཁོང་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ནང་ཕེབས་ཏེ། ཡ༷་ ་ ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་ ོན་ནས་རིམ་ ིས་མཐའ་

འཁོར་ལ་གཟིགས་ཤིང༌། མཚན་མོའི་ ས་ ་ ེབས་པས་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་དང་མཉམ་ ་པེ༷་ཐན་ ཱ་ཞེས་པའི་ ོང་

ེར་ཕེབས།

འ ས་ ་མེད་པའི་ཤིང༌།

12 དེའི་ ི་ཉིན་ཁོང་ མས་པེ༷་ཐན་ ཱ་ ོང་ ེ་ནས་ཕར་ཕེབས་ཏེ་ཡེ༷་ ་བ ེས་པར་འ ར་ཞིང༌། 13 ང་རིང་

ནས་ལོ་མ་དང་ ན་པའི་བསེ་ཡབ་ཤིང་ ོང་ཞིག་ཡོད་པ་གཟིགས་ཏེ། ཤིང་འ ས་ཡོད་ ིད་དགོངས་ནས་དེའི་ ་ལ་

10 ོན་པ་དང་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ལམ་ལ་བ མ་པའི་དོན་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་ ས་བ ་ ་བའི་ཆེད་ ་ཡིན།
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ཕེབས་པ་དང༌། བསེ་ཡབ་ཤིང་ལ་འ ས་ ་ ིན་མ་རན་པས་ལོ་མ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་པ་གཟིགས། 14 ཡེ༷་ ས་ཤིང་

ལ་གཟིགས་ཏེ་“ ས་ད་ ་ནས་བ ང་ ོད་ ི་འ ས་ ་མི་ ས་ ང་ཟ་ ་མེད་པར་ ར་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་པ་ཉེ་གནས་

མས་ ིས་ཐོས།

མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་དག་པར་མཛད་པ།

15 ད་ེནས་ཁོང་ མས་ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར་ ་ཕེབས་པ་དང་ཁོང་ཉིད་ཡ་༷ ་ ་པའ་ིམཆོད་ཁང་ཆེན་མོའ་ི མས་

རར་ ོན་ཏེ། དེར་ཡོད་པའི་ཉོ་ཚང་མཁན་ཐམས་ཅད་ ི་ལ་བཏོན་པ་དང༌། ད ལ་ ེ་མཁན་ ི་ཅོག་ཙ་དང་ ག་རོན་

ཚང་མཁན་ ི་འ ག་ ེགས་ ང་སར་བ ེལ། 16 མི་ ་ལའང་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ མས་ར་བ ད་ནས་ཚང་ཟོག་ཅིག་

ང་འ ེར་ ་མ་བ ག 17 བས་དེར་ཁོང་གིས་མ་ི མས་ལ་“དཀོན་མཆོག་ག་ིག ང་རབ་ལས། ངའ་ིགནས་ཁང་ལ་མ་ི

རིགས་ཐམས་ཅད་ ི་ཆེད་ ་ ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ཁང་ཟེར་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་ཡོད་པ་མིན་ནམ། འོན་ ང་ ོད་

ཚས་ཇག་ཚང་ ་ ་ཞིག་ ་བ ར་འ ག་”ཅེས་ག ངས་པ་ན། 18 དེར་ཡོད་པའི་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་ མས་དང་ཆོས་

ལ་མཁས་པའ་ིམ་ི མས་ ིས་གཏམ་ད་ེཐོས་ནས་ཡ༷་ེ ་ཁོང་ཇ་ི ར་ ས་ནས་གསོད་པའ་ིཐབས་བཙལ། གང་ལགས་ཟེར་ན།

ཁོང་ལ་འཇིགས་ཏེ། མི་ཚགས་ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་ཆོས་ག ངས་པ་ལ་ངོ་མཚར་ ེས་པས་སོ། 19 དེ་ནས་མཚན་མོ་ཟིན་

ས་ཡེ༷་ ་ཉེ་གནས་དང་མཉམ་ ་ ོང་ ེར་ ི་ ི་རོལ་ ་ཕེབས།

དད་པའ་ི ས་མ ་ཡི་ ོར།

20 དེ་ཡང་ཞོགས་པའི་ ས་ ་ཁོང་ མས་ཕར་ ོན་ བས་བསེ་ཡབ་ཤིང་དེ་ ་བ་ནས་བ མས་ཟིན་པ་མཐོང་

ཞིང༌། 21 པེ༷་ ོ་ཡིས་ཡེ༷་ འི་ག ང་དེ་ ན་ནས་“ར༷བ་བི་གཟིགས་དང༌། ེད་ ིས་དམོད་པ་གནང་བའི་བསེ་ཡབ་ཤིང་

བ མས་འ ག་”ཅེས་ ས་པ་ལ། 22 ཡེ༷་ ས་དེ་ཚ་ལ་“དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་ ོས་ཤིག 23 ངས་ ོད་ མས་ལ་

བདེན་པར་ཟེར་ ར། མི་ ་ཞིག་གིས་རི་འདི་ལ་ད་ ོད་ཕར་སོང་ལ་ ་མཚར་ ང་བར་ ར་ཅིག་ཞེས་ ས་ན། ས་པ་

བཞིན་ ་འ བ་པར་འ ར་ཞེས་སེམས་ ་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་དད་པ་ ས་ན། མི་དེའི་དོན་འ བ་པར་འ ར་རོ། 24 དེ་

བས་ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་ ར། ེད་ཚས་ ོན་ལམ་གང་ཡང་འདེབས་པ་དེ་འཐོབ་ཟིན་པར་དད་པ་ ོས་དང་འཐོབ་

པར་འ ར་རོ། 25 ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའི་ ེད་ ི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ ི་ ིག་ཉེས་ མས་སེལ་བར་འ ར་

བའི་ ིར། ེད་ཚ་ལངས་ནས་ ོན་ལམ་འདེབས་ བས། མི་གཞན་དང་འཁོན་འཛན་ཡོད་ན་འཁོན་ ་བ ང་བར་མི་

འོ་”ཞེས་ག ངས། 11

11མར་ ས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་གནའ་བོའི་བ ས་ཡིག་ ་ཤོས་ མས་ལ་ཨང་ 26 མེད།
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ོན་པ་ཡེ་ ་དབང་དང་ ན་པའི་ ོར།

27 དེ་ནས་ཡང་བ ར་ཁོང་ མས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར་ ་ ེབས་ནས་ཡེ༷་ ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ མས་

རར་ཕེབས་པ་ན། ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང༌། ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི། ན་པོ་ མས་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོང་ ེ་

28 “ ེད་ ིས་དབང་ཆ་གང་གི་ ོ་ནས་དོན་འདི་ཚ་མཛད། ཡང་ན་ ་ཞིག་གིས་ ེད་ལ་དོན་འདི་ མས་མཛད་པའི་

དབང་ཆ་ ད་པ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 29 ཡེ༷་ ས་“ངས་ ང་ ེད་ མས་ལ་ ི་བ་གཅིག་འ ི་ ་ཡིན། དེའི་ལན་

ཐོབ་ཅིག དེ་ནས་ངས་དོན་འདི་ མས་དབང་ཅི་ ་ ས་མཛད་པའང་ ེད་ མས་ལ་ཤོད་ ་ཡིན། 30 ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་

ས་གསོལ་མཛད་པ་དེ་དཀོན་མཆོག་ནས་ ང་ངམ། མི་ནས་ ང༌། ང་ལ་ལན་ཐོབ་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་པས། 31 དེ་

ཚས་ཕན་ ན་གཏམ་ ེང་ ས་ཤིང་“གལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ནས་ ང་ཞེས་བཤད་ན། ཁོང་གིས་འོ་ན་ ེད་ མས་ ིས་

ཅིའི་ ིར་ཁོང་ལ་དད་པ་མ་ ས་སམ་ཞེས་ག ང་ངེས་ལ། 32 ཡང་མི་ལས་ ང་ཞེས་བཤད་ན༌༌༌༌” མི་ཐམས་ཅད་ ིས་

ཡོ༷་ཧ་ནན་ ང་ ོན་མཁན་བདེན་པར་བ ིས་པའི་ ེན་ ིས་མི་ མས་ལ་འཇིགས་པས། 33 ཁོ་ མས་ ིས་“ང་ཚས་མི་

ཤེས་”ཞེས་ལན་བཏབ་པས། ཡེ༷་ ས་“དེས་ན་ངས་ ང་དོན་འདི་ མས་དབང་ཆ་གང་གིས་འདི་ མས་ ེད་པ་མི་ཤོད་

དོ་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་གཉིས་པ།

ན་འ མ་ མ་རའི་དཔེ།

1 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་དཔེའི་ ོ་ནས་དེ་ཚར་ཆོས་བ ན་ཏེ་“མི་ཞིག་གིས་ ན་འ མ་ ི་ མ་ར་ཞིག་བཟོས་ཤིང༌།

ོགས་བཞིར་ར་བས་བ ོར་བ་དང༌། ན་ཆང་འཚར་ ེད་ ི་ཆང་གཞོང་ཞིག་བ ོས་ནས་ཐོག་ཁང་ཞིག་ ང་བཟོས་ ེས།

མ་རའི་ལས་མཁན་ མས་ལ་བོགས་མར་བཏང་ནས་ ལ་གཞན་ ་སོང༌། 2 དེ་ནས་ ས་རན་པས་ཁོང་གིས་ མ་རའི་

ལས་མཁན་ མས་ནས་ མ་རའི་འ ས་ ་ནས་ཁོང་གི་ ན་འ མ་ ི་ ལ་བ་ལེན་པའི་ ིར་གཡོག་པོ་ཞིག་བཏང་བས།

3 ད་ེ མས་ ིས་གཡོག་པ་ོད་ེབ ང་ནས་བ ངས་ ེས་ལག་ ང་ ོང་བར་ ིར་བཏང༌། 4 ཡང་ཁོང་གིས་གཡོག་པ་ོགཞན་

ཞིག་བཏང་བས། དེ་ཚས་གཡོག་པོ་དེའི་མགོར་ ་བཟོས་ནས་དམའ་འབེབས་བཏང༌། 5 ཡང་ཁོང་གིས་གཡོག་པོ་གཞན་

ཞིག་མངགས་པའང་དེ་ མས་ ིས་བསད། དེ་ནས་ཁོང་གིས་གཡོག་པོ་གཞན་མང་པོ་ཞིག་བཏང་བ་ན། དེ་ མས་ ིས་

གཡོག་པོ་ལ་ལ་བ ངས་ཤིང་ལ་ལ་བསད། 6 ཁོང་ལ་ད་ ང་གཅེས་པའི་ ་ཞིག་ཡོད་དེ། མ ག་མཐར་ཁོང་གིས་ ་

ཡང་ད་ེ མས་ ་ི ་ལ་བཏང་ཞིང༌། ཁ་ོཚས་ངའ་ི ་ལ་བ ་ིབ ར་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། 7 འོན་ ང་ མ་རའ་ི

ལས་མཁན་དེ་ཚས་ཕན་ ན་ལ་མི་འདི་ནི་ཕ་ ལ་འཛན་མཁན་ཡིན་པས། ད་ཁོ་རང་བསད་ན་ ་ནོར་དེ་ང་ཚ་ལ་ཐོབ་

ཡོང་ཞེས་ ས་ཏེ། 8 ཁོ་རང་བ ང་ཞིང་བསད་ནས་ ན་འ མ་ ི་ མ་རའི་ ི་རོལ་ ་འཕངས། 9 ད་ ན་འ མ་ ི་



121 མར་ 12:10 – 21

མ་རའི་བདག་པོས་གང་ ེད་ཡོང༌། ཁོང་ཕེབས་ནས་ མ་རའི་ལས་མཁན་ མས་མེད་པར་བཟོས་ཏེ་ ན་འ མ་ ི་ མ་

ར་མི་གཞན་ལ་ ོད་པར་ ེད། 10 དེ་ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་རབ་ལས།

བཟོ་བོ་ མས་ ིས་དོར་བའི་ ོ།།

ཁང་པའི་ ང་ ོར་ ར་བ་འདི།།

11 གཙ་བོ་ཉིད་ ིས་མཛད་པ་ཡིན།།

ངེད་ཅག་མིག་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ།།

ཞེས་ག ངས་ཡོད་པ་ ེད་ མས་ ིས་བ གས་མ་ ོང་ངམ་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 12 12 དེ་ཚས་དཔེ་དེ་ཁོ་ཚའི་ ོར་ལ་

ག ངས་པ་ཤེས་ཏེ་ཡེ༷་ ་འཛན་པར་བསམས་ ང༌། མི་ཚགས་ལ་འཇིགས་ཏེ་ཁོང་དང་ཁ་ ལ་ནས་སོང་ངོ༌།།

ད ་ ལ་འཇལ་བའི་ ོར།

13 ཡང་དེ་ཚས་ཡེ༷་ ་ལ་ ིམས་དང་འགལ་བའི་གཏམ་བཤད་གནང་ ་འ ག་ཆེད་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་དང༌། ཧེ༷་རོ་ ེའི་

ོགས་ཁག་གི་མི་འགའ་ཞིག་ཁོང་གི་ ང་ ་བཏང༌། 14 དེ་ཚ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་“ ོན་པ་ལགས། ེད་ནི་རང་གཤིས་

ང་ཞིང་ ེད་ ིས་མིའ་ི ིའ་ི མ་པར་མ་ིགཟིགས་ཤིང་མ་ི ན་ལ་ ོགས་རིས་མེད་པར་དཀོན་མཆོག་ག་ིལམ་ཡང་དག་པར་

བདེན་པར་ ོན་པ་ངེད་ ིས་ཤེས། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས་ ར་ན་ད་ ་ང་ཚས་ ལ་པོར་ ལ་འཇལ་ ང་ངམ་མི་

ང༌། 15 འཇལ་ལམ་མི་འཇལ་”ཞེས་ ིས། ཁོང་གིས་དེ་ མས་ ི་གཡོ་ ་མ ེན་ཏེ་“ ོད་ཚས་ང་ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་

པའ་ི ་མཚན་ཅིའམ། ད༷་ེཎ་རིའ་ིད ལ་ཊམ་ཀ་གཅིག་འད་ི ་ ེར་ཤོག་དང་བ འོ་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 16 ད་ེཚས་

གཅིག་ ེར་ཡོང་ཞིང༌། ཁོང་གིས་དེ་ མས་ལ་“རི་མོ་དང་ཡི་གེ་འདི་ འི་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས་པ་ན། དེ་ཚས་“སེ༷་སར་

ལ་པོའི་ཡིན་”ཞེས་ ས། 17 ཡང་ཡེ༷་ ས་“གང་ཞིག་སེ༷་སར་ ལ་པོའི་ཡིན་པ་དེ་ ལ་པོ་ལ་འཇལ་ཞིང༌། གང་ཞིག་

དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་པ་དེ་དཀོན་མཆོག་ལ་ ལ་”ཞེས་ག ངས་པས་དེ་ཚ་ཁོང་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ་བར་ ར།

འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པའི་ ོར།

18 དེ་ནས་ཡང་གཤིན་པོ་ མས་ལ་ ར་གསོན་པ་མེད་ཅེས་ཟེར་མཁན་ ཱ༷་ ་སེ་པ་ མས་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོང་

ེ་ 19 “ ོན་པ་ལགས། ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེའི་མདོ་ལས། གལ་ ིད་ ེས་པ་ཞིག་གི་གཅེན་པོ་ཤི་ནས་ ་ ག་མེད་པར་

བཟའ་ ་གཅིག་ ་ ས་ན། ེས་པ་དེས་ཁོའི་བཟའ་ ་ ངས་ནས་ ན་ ི་དོན་ ་རིགས་ ད་ ེལ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

ིས། 20 ད་ ན་བ ན་ཡོད་དེ། ན་ཆེ་བས་བཟའ་ ་ཞིག་ ངས་ནས་ ་ ག་མེད་པར་ཤིའོ། 21 ཡང་ ན་འ ིང་

12ག ང་མ ར་ལེ ་ 118 ཨང་ ངས་ 22-23 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།



122 མར་ 12:22 – 34

བས་ ད་མེད་དེ་ ངས་ནས་ ་ ག་མེད་པར་ཤིའོ། ན་ ང་བས་ ང་དེ་ ར་ ས་ནས་ ་མ་ ང་བར་ཤིའོ། 22 དེ་

བཞིན་ ན་བ ན་པོར་ ་ ག་མ་ ང་ལ་ཐམས་ཅད་ ི་ག ག་ལ་ ད་མེད་དེའང་ཤིའོ། 23 གཤིན་པོ་ མས་ ར་གསོན་

པར་འ ར་བའི་ ས་ ། ན་བ ན་པོས་ ད་མེད་དེར་གཉེན་ ིག་ ས་ ོང་བས་ཁོ་མོ་ནི་ ན་བ ན་ཡོད་པ་ལས་ འི་

བཟའ་ ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས་པ་ན། 24 ཡེ༷་ ས་དེ་ མས་ལ་“ ོད་ཚས་དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་རབ་མི་ ོགས་ཤིང་ཁོང་

ཉིད་ ི་མ ་ ོབས་ ང་མི་ཤེས་པས་ནོར་བ་མ་ཡིན་ནམ། 25 གང་ལགས་ཟེར་ན། གཤིན་པོ་ ར་གསོན་པའི་ བས་

། མི་ མས་ ིས་ ར་མནའ་མ་མི་ལེན་ཞིང་ཕར་བག་མ་ཡང་མི་བ ལ་བས་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ མས་དང་འ འོ།

26 འོན་ ང་གཤིན་པོ་གསོན་པོར་ལང་ ་ ར་ངེས་པའི་ ོར་ལ། ོད་ཚས་ག ང་རབ་ ི་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེའི་མདོ་ལས་

ཚར་མའ་ི ོར་ ིས་ཡོད་པ་ད་ེལས་དཀོན་མཆོག་གིས་མ༷་ོཤ་ེལ་འད་ི ད་ ་ག ངས། བདག་ན་ི ེད་ ་ིམེས་པ་ོཨ༷བ་ར་ཧམ་

ི་དཀོན་མཆོག་དང༌། ཨི༷་ ཱག་གི་དཀོན་མཆོག ཡ༷་ཀོབ་ ི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ཡོད་པ་དེ་མ་བ གས་སམ།

27 ཁོང་ནི་གཤིན་པོ་ མས་ ི་དཀོན་མཆོག་མ་ཡིན་ཏེ། གསོན་པོ་ མས་ ི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས་ ོད་ཚས་ཤིན་ ་ནོར་

རོ་”ཞེས་ག ངས།

བཀའ་ ིམས་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ ི་ ོར།

28 ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཞིག་འོངས་ནས་ཁོང་ཚའི་ ོད་པ་ཐོས་ཏེ། ཡེ༷་ ས་ལན་ཡག་པོ་མཛད་པ་མཐོང་

བས། ཁོང་ལ་“བཀའ་ ིམས་ ི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གང་ཡིན་”ཞེས་བཀའ་འ ི་ ས། 29 དེའི་ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“གལ་

ཆེ་ཤོས་དང་པོ་ནི། ེ། ངའི་མི་རིགས་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ཉོན་ཅིག གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ང་ཚའི་གཙ་བོ་གཅིག་རང་ཡིན།

30 རང་གིས་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་དང་ ས་པ་ཅི་ཡོད་ ིས་བ ེ་བར་ ང་ཞིག 31 གཉིས་པ་

ནི། ེད་རང་གིས་ ིམ་མཚས་ལ་རང་དང་འ ་བར་བ ེ་བར་ ང་ཞིག འདི་གཉིས་ལས་གལ་ཆེ་བའི་བཀའ་ ིམས་

གཞན་མེད་”ཅེས་ག ངས། 32 ཡང་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དེས་“ ོན་པ་ལགས། ེད་ ིས་བདེན་ཅིང་ལེགས་

པར་ག ངས། དཀོན་མཆོག་ནི་གཅིག་ཡིན། ཁོང་ལས་གཞན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡོད་པ་མ་ཡིན། 33 ཁོང་ལ་ ོ་གཅིག་

སེམས་གཅིག་དང་ ས་པ་ཅ་ིཡོད་ ིས་བ ་ེབ་དང༌། རང་ག་ི ིམ་མཚས་ལ་རང་དང་འ ་བར་བ ་ེབར་ ེད་པ་ད་ེན་ི ིན་

ེག་དང་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གཙ་ཆེའོ་”ཞེས་བ ོད། 34 ཡེ༷་ ས་མི་དེས་ ོ་ ོས་ ི་ ོ་ནས་ལན་བཏབ་པ་གཟིགས་

ནས་མི་དེ་ལ་“ ེད་རང་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་དང་ཐག་རིང་པོ་མེད་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌། དེའི་ ེས་ ་མི་ ས་

ང་ཁོང་ལ་ ི་བ་ཅི་ཡང་འདོན་མ་ཕོད།



123 མར་ 12:35 – 44

་བིད་ ི་ ས་ ི་ ོར།

35 ཡ༷་ེ ས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་ཆོས་ག ང་བའ་ི བས་ ་“ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའ་ིམ་ི མས་ ིས་ བས་མགོན་

ཱ༷་ཤི་ཀ་ནི་ཇི་ ར་གནའ་རབས་ ི་ ལ་པོ་ ༷་བིད་ ི་ ས་ཡིན་ཟེར་བ་ཅི་ཟེར་ཞེ་ན། 36 ལ་པོ་ ༷་བིད་རང་གིས་དམ་

པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་ག ངས་ཏེ།

དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ང་ཡི་གཙ་བོ་ལ།།

ེད་ ི་ད ་ མས་ ེད་ ི་ཞབས་འོག་ །།

ང་ཡིས་མ་བ ག་བར་ ་ ེད་རང་ཉིད།།

ང་ཡི་གཡས་ ་དེ་བར་བ གས་ ་གསོལ།།

ཅེས་ག ངས། 13 37 ༷་བིད་རང་ཉིད་ ིས་ཁོང་ལ་གཙ་བོ་ཞེས་ ས་པས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ནི་ ༷་བིད་ ི་ ས་ ་ཇི་ ར་འ ར་བ་

ཡིན་ནམ་”ཞེས་ག ངས། མི་ཚགས་མང་པོས་ ང་སེམས་དགའ་བའི་ངང་ནས་ཁོང་གི་ག ང་ལ་ཉན་ནོ།།

ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ལ་དོགས་ཟོན་ ས་པའི་ ོར།

38 ཡེ༷་ ས་ཆོས་ག ང་བཞིན་“ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ མས་ལ་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག ཁོ་ མས་ ིས་གོས་

རིང་པ་ོ ོན་ཏ་ེཕར་འ ་ོ ར་འོང་ ེད་པ་དང༌། ོམ་ལ་མ་ི མས་ ིས་ ག་ ེད་པར་མོས། 39 ད་ེཚས་ཡ་༷ ་ ་པའ་ིའ ་

ཁང་ ་ ི་མཐོ་ས་དང་མ ོན་ལ་ ལ་མགོ་ལ་ ོད་པར་དགའ་བ་དང༌། 40 མི་དེ་ མས་ ིས་ གས་མོ་ མས་ ི་ ་ནོར་

ཧམ་འ ོག་ ེད་ཅིང་ ་ི ལ་བཅོས་མའ་ི ལ་ ིས་ ོན་ལམ་ ན་རིང་འདེབས་ ལ་ ེད་པས། མ་ིད་ེཚར་ ག་པར་ ་ཆད་

པ་ ིད་པོ་ཕོག་པར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས།

གས་མོ་ཞིག་གི་འ ལ་བ།

41 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ད ལ་འ ལ་ མ་ལ་ཁ་གཏད་ནས་བ གས་ཤིང་མང་ཚགས་ ིས་ད ལ་

འ ལ་བར་གཟིགས་པ་ན། མི་ ག་པ་ོ མས་ ིས་ད ལ་མང་པ་ོ ལ་ཞིང༌། 42 ད ལ་པ་ོ གས་མ་ོཞིག་ཡོང་ནས་ཟངས་

ོར་མོ་ ང་ ང་གཉིས་ ལ་བ་གཟིགས། 14 43 ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ མས་རང་གི་ ང་ ་བོས་ཏེ་“ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་

པར་ཟེར་ ར། ད ལ་འ ལ་མཁན་ཐམས་ཅད་ལས་ད ལ་པོ་ གས་མོ་འདིས་ ལ་བ་མང་ཤོས་ཡིན། 44 གང་ལགས་

13འདི་ནི་ག ང་མ ར་ལེ ་ 110 ཨང་ ངས་ 1 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
14ཟངས་ ོར་མོ་གཅིག་ནི་མི་དམངས་ཤོག་ ོར་གཅིག་མ་ཟིན་ཙམ་ཡིན།
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ཟེར་ན། དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་ ིས་ལོངས་ ོད་ ག་མ་མང་པོ་ནས་ ལ་བ་ཡིན། འོན་ ང་ཁོ་མོ་ནི་རང་ལ་མེད་ ང་ཅི་ཡོད་

པ་ཐམས་ཅད་ ལ་བ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་ག མ་པ།

ས་རབས་མཐའ་མའི་ ོར་ ི་ ང་བ ན།

1 ཡེ༷་ ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་ ིར་ཕེབས་ བས། ཉེ་གནས་ལས་གཅིག་གིས་ཁོང་ལ་“ ོན་པ་ལགས་གཟིགས་

དང༌། འདི་ནི་ཅི་ ་ འི་ ོ་ཆེན་པོ་དང་ཅི་ ་ འི་ཁང་པའི་བཟོ་བཀོད་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་རེད་ཨང་”ཞེས་ ས་པ་ལ།

2 ཡེ༷་ ས་“ ེད་ ིས་ཁང་པ་ཆེན་པོ་འདི་ མས་མཐོང་བ་ཡིན་ནམ། མ་འོངས་པའི་ ས་ ་འདི་ ་ ོ་ཕ་བོང་གཅིག་ ང་

མི་ ས་པར་ཐམས་ཅད་གཞིག་པར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས། 3 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ ར་ ་ཤིང་གི་རི་ ེང་ ་ཕེབས་ཏེ་མཆོད་

ཁང་ཆེན་མོ་ལ་ཁ་གཏད་ནས་བ གས་པའི་ བས་ ། ཁོང་གི་ཉེ་གནས་པེ༷་ ོ་དང་ཡ༷་ཀོབ། ཡོ༷་ཧ་ནན། ཨ༷ན་ ི་ ཱ་

བཅས་ ིས་མི་གཞན་མེད་པའི་ ས་ ་ཁོང་ལ་འདི་ ར་ ིས་ 4 “དོན་འདི་ མས་ ས་ནམ་ཞིག་ལ་འ ང་ཞིང༌། དོན་

འདི་ཐམས་ཅད་འ བ་པའི་ཚ་ གས་གང་འ ང་ཡོང་ག ང་བར་མཛད་”ཅེས་ ས་པ་ན། 5 ཡེ༷་ ས་དེ་ཚར་“མི་ ས་

ང་ ེད་ཚ་མི་ ་བའི་ ིར་དོགས་ཟོན་ ོས་ཤིག 6 མི་མང་པོས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་ཡོང་ ེ་ང་རང་ཡིན་ཟེར་ཞིང་མི་

མང་པོར་མགོ་ ོར་གཏོང་ངེས་ཡིན། 7 ེད་ཚས་དམག་འ ག་དང་དམག་འ ག་ ོར་ ི་གཏམ་ཐོས་པའི་ བས་ ་མ་

འཇིགས་ཤིག དོན་འདི་ཚ་འ ང་ངེས་ ང་དེ་ནི་ ས་རབས་ ི་མཐའ་མ་ད་ ང་མ་ཡིན། 8 ་མཚན་ནི་མི་རིགས་དང་

མི་རིགས་འ ག་ཅིང་ ལ་ཁམས་དང་ ལ་ཁམས་འ ག་པ། ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་ས་གཡོམ་དང་ ་གེ་ཡང་འ ང་བར་འ ར།

འདི་ཚ་ནི་ ེ་ ག་ཐོག་མ་དང་འ ་བ་ཡིན། 9 འོན་ ང་ ེད་ཚས་དོགས་ཟོན་ ོས་ཤིག ངའི་དོན་ ་ ེད་ཚ་ ིམས་ར་

ལ་ ོད་ཅིང༌། ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ ་བ ང་ངེས་ཡིན་ལ། ས་གནས་དཔོན་པོ་དང་ ལ་པོ་ མས་ལ་དཔང་པོ་ ེད་

པའི་ ིར་ ེད་ མས་ ང་དེ་ཚའི་ ང་ ་འ ིད་པར་འ ར། 10 དེ་བས་ ོན་ལ་མི་རིགས་ ན་ལ་ངེས་པར་ ་འ ིན་

བཟང་ ོག་དགོས། 11 དེ་ཚས་ ེད་ མས་ ིམས་གཅོད་པར་གཏོད་པའི་ བས་ ། ེད་ཚས་ ོན་ལ་གང་ཟེར་དགོས་

པ་སེམས་ ལ་མ་ ེད་ཅིག དེའི་ ས་ ་ ེད་ཚ་ལ་གང་གནང་བ་དེ་ཤོད་ཅིག ་མཚན་ནི་གཏམ་ཤོད་མཁན་དེ་ནི་

ེད་རང་ཉིད་མ་ཡིན་པར་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཡིན་པས་སོ། 12 དེའི་ ས་ ་གཅེན་ག ང་གིས་གཅེན་

ག ང་དང༌། ཨ་ཕས་རང་གི་ ་ཡང་གསོད་པའི་ ིར་གཏད་པར་འ ར། ་ ་ མས་ ིས་ ང་ཕ་མ་ད ་ ་བ ང་

ེ་གསོད་པར་འ ར། 13 ཡང་ངའི་མིང་གི་དོན་ ་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ ེད་ཚ་ལ་ ང་བར་ ། འོན་ ང་ཚའི་མཐའ་

མ ག་བར་ ་བཟོད་པ་ ོམ་མཁན་དེ་ལ་ཐར་པ་འཐོབ་ངེས་ཡིན། 14 (འདི་ ོག་མཁན་ ིས་ཧ་གོ་བར་ ིས་ཤིག་)

ོང་བར་ ེད་མཁན་ག ག་པ་ཅན་ཁོ་མི་འོས་པའི་གནས་ལ་ལངས་བ ད་པར་མཐོང་བའི་ཚ། ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ་ཡོད་པའི་
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མི་ མས་རི་ལ་ ོས་ཤིག 15 ཁང་པའི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་མར་མ་འབབ། རང་གི་ཁང་པའི་ནང་ནས་ཅ་ལག་ལེན་ ་མི་འ ོ

16 ཞིང་ཁར་ཡོད་པའི་མི་རང་གི་གོས་ལེན་ འང་ ིར་མ་ལོག་ཅིག 17 ཉིན་དེ་ཚའི་རིང་ལ་ ད་མེད་ ་ ་འཁོར་བ་

དང་ ་ ག་ལ་འོ་མ་ ེར་བ་ མས་ལ་ ིང་རེ་ ེ། 18 དོན་དེ་ད ན་ཁར་མི་འ ང་བའི་ ིར་ ེད་ཚས་ ོན་ལམ་ཐོབས་

ཤིག 19 དེའི་ ས་ ་ ག་བ ལ་ཤིན་ ་ཆེན་པོ་འ ང་ཡོང༌། དེ་ ་ འི་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་དེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐོག་

མར་འཇིག་ ེན་བཀོད་པ་ནས་ད་ འི་བར་ ་ ང་མ་ ོང་ལ་ ེས་ འང་ ་བ་ནས་འ ང་མི་ ིད། 20 ཡང་གཙ་བོ་

དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཉིན་དེ་ མས་ ང་བར་མ་མཛད་ན། མི་ ་ཡང་ཐར་མི་ བ། འོན་ ང་ཁོང་གིས་བདམས་པའི་

མི་ མས་ ི་དོན་ ་ཉིན་དེ་ མས་ཇེ་ ང་ ་མཛད་པ་ཡིན། 21 དེའི་ ས་ ་མི་ ་ཞིག་གིས་ ེད་ མས་ལ་ ོས་དང༌།

བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་འདི་ ་ཡོད། ཡང་ན་ ོས་དང༌། ཱ༷་ཤི་ཀ་དེ་ ་ཡོད་ཟེར་ན། དེར་ཡིད་མ་ཆེས་ཤིག 22 གང་

ལགས་ཟེར་ན། ཱ༷་ཤི་ཀ་དང་ ང་ ོན་པ་ ན་མ་མང་པོ་འ ང་ ེ། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ལས་དང་ ས་བ ན་ནས་མགོ་

ོར་བཏང་ ིད་ན། བདམས་པའི་མི་ མས་ ང་མགོ་འཁོར་བར་འ ར། 23 འོན་ ང་ ེད་ མས་དོགས་ཟོན་ ོས་ཤིག

ངས་གཏམ་དེ་ཐམས་ཅད་ ེད་ མས་ལ་ ོན་ལ་བཤད་པ་ཡིན། 24 ས་དེར་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་དེའི་ ེས་ ། ཉི་མ་

ིབ་པ་དང་ ་བས་འོད་མི་ ོ། 25 ར་མ་ མས་ནམ་མཁའ་ནས་སར་ ང་ཞིང་བར་ ང་ཁམས་ ི་དབང་ ན་ མས་

གཡོ་བར་འ ར། 15 26 དེའི་ ས་ ་མི་ མས་ ིས་མིའི་རིགས་ ི་ ་ཁོང་རང་དབང་ཆེན་པོ་དང་གཟི་བ ིད་ངང་ནས་

ིན་ ི་ནང་ནས་འ ོན་པར་མཐོང་ཡོང༌། 16 27 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཕོ་ཉ་ མས་བཏང་ ེ་ས་གཞི་ཆེན་པོའི་མཐའ་ནས་ནམ་

མཁའི་མཐའ་བར་ ི་བདམས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ ོགས་བཞི་མཚམས་བ ད་ནས་བ ་བར་འ ར།

28 ེད་ཚས་བསེ་ཡབ་ཤིང་ནས་དཔེ་ཞིག་ལོངས་དང༌། དེའི་ཡལ་གར་ལོ་མ་འ ས་ནས་མཉེན་པའི་ ས་ །

ད ར་ཁའི་ ས་ཉེ་བར་ ེབས་པ་ ེད་ཚས་ཤེས། 29 དེ་བཞིན་ ་ ེད་ཚས་དོན་དེ་ མས་ ང་བ་མཐོང་ཚ། ཁོང་ཡང་

ོ་འ མ་ ་ཉེ་བར་ ེབས་ཡོད་པའང་ ོགས་པར་ ིས་ཤིག 30 ངས་ ེད་ཚར་བདེན་པར་ཟེར་ ར། མི་རབས་འདི་

མེད་པར་མ་ ར་བའི་ ོན་ལ་དོན་འདི་ཐམས་ཅད་འ ང་བར་འ ར། 31 གནམ་ས་གཉིས་ནི་འདའ་བར་འ ར་ཡང་

ངའི་བཀའ་འདའ་བར་མི་འ ར་རོ། 32 ཉིན་མོ་དེ་དང་ ས་ཚད་དེའི་ ོར་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གིས་མ་གཏོགས། ས་

ང་མི་ཤེས། དཀོན་མཆོག་གི་བ གས་གནས་ ི་ཕོ་ཉ་ མས་ ིས་ ང་མི་ཤེས་ལ་ ས་ ིས་ ང་མི་ཤེས། 33 ནམ་ ས་

ལ་བབ་པ་ ེད་ཚས་མི་ཤེས་པས་དོགས་ཟོན་ ོས་ཤིག གཉིད་མ་ལོག་ཅིག 34 འདི་ནི་མི་ཞིག་གིས་རང་ ིམ་བཞག་ནས་

ལ་གཞན་ ་འ ོ་བའི་ བས་ ། རང་གི་གཡོག་པོ་ མས་ལ་དབང་ཆ་ ད་པ་དང་སོ་སོར་ལས་ཀ་བགོས་པ། ོ་ ང་

མཁན་ལའང་ ་ར་ ེད་པའི་བཀའ་གནང་བ་དང་འ འོ། 35 དེ་བས་ ིམ་བདག་དེ་ནི་མཚན་མོའམ་ནམ་ ེད་དམ། ་

15 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 13 ཨང་ ངས་ 10 དང༌། ལེ ་ 34 ཨང་ ངས་ 4 ལ་གཟིགས།
16 ང་ ོན་པ་ད་ནི་ཨེལ་ ིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 7 ཨང་ ངས་ 13 ལ་གཟིགས།
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ཕོས་ ད་ ག་ ས་སམ། ་རེངས་ཤར་ ས་ནམ་ཞིག་ལ་ཡོང་བ་ ེད་ཚས་མི་ཤེས་པས་ ་ར་ ོས་ཤིག 36 དེ་ ར་མ་

ས་ན་ཁོང་ ོ་ ར་ ་ལོག་ཡོང་ནས་ ེད་ཚ་གཉིད་ལོག་པ་མཐོང་ཉེན་ཡོད། 37 ངས་ ེད་ཚ་ལ་གང་ ས་པ་འདི་ངས་

མི་ཐམས་ཅད་ལ་ཟེར། ་ར་ ིས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་བཞི་པ།

ོན་པ་ཡེ་ ་གསོད་པའ་ི ས་ངན།

1 པེ༷་སག་ ས་ཆེན་དང་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ས་ཆེན་ཉིན་གཉིས་ ི་ ོན་ལ། ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང་

ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མིས་གཡོ་ཐབས་ ིས་ཡེ༷་ ་འཛན་བ ང་དང་གསོད་པའི་གོ་ བས་བཙལ། 2 གང་ལགས་ཟེར་

ན། དེ་ཚས་“ ལ་མི་ མས་ཟིང་ཆ་ལངས་ཉེན་ཡོད་པས། ས་ཆེན་ལ་མི་ག ང་”ཞེས་ ས།

ོས་ ་ གས་པའི་ ོར།

3 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་པེ༷་ཐན་ ཱ་ ོང་ ེའི་ནང་མཛ་ནད་ཅན་ ི་ ེས་པ་སི༷་མོན་ ི་ཁང་པ་ལ་བ གས་ཏེ། གསོལ་བ་

བཞེས་པའི་ ས་ ་ ད་མེད་ཅིག་གིས་རིན་གོང་ཆེ་བའི་ ོས་ ་ ད་མེད་པ་ ༷ར་ ི་ཡིས་གང་བའི་ ོ་ཀ་མ་ འི་ མ་པ་

ཞིག་ ེར་ཡོང་ ེ། མ་པ་དེའི་ཁ་བཅག་ནས་ ོས་ ་ཁོང་གི་ད ་ ེང་ལ་ གས་པས། 4 དེ་ ་ཡོད་པའི་མི་འགའ་ཞིག་

ོས་ནས་ཕན་ ན་“ ོས་ ་འདི་གང་གི་དོན་ལ་འདི་ ར་ ད་ཟོས་ལ་བཏང་བ་ཡིན་ནམ། 5 ོས་ ་འདི་དེ༷་ཎ་རིའི་

ད ལ་ ོར་ མ་བ ་ལས་ ག་པའི་རིན་ ་བཙངས་ཏེ་ད ལ་པོ་ མས་ལ་ ིན་ན་མི་ལེགས་སམ་”ཞེས་ ས་ཤིང་ ད་མེད་

དེར་གཤེ་གཤེ་བཏང༌། 6 འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་“ཁོ་མོ་ལ་ ག་པོ་མ་གཏོང༌། ཁོ་མོའི་སེམས་ཅི་ལ་ད ག ཁོ་མོས་ང་ལ་

ལས་བཟང་པོ་ཞིག་ ས་པ་ཡིན། 7 ད ལ་པོ་ མས་ནི་ ས་ ག་ ་ ེད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པས། ག་ ས་ཡིན་ ང་

ཁོ་ཚར་རོགས་པ་ ་འདོད་ན་ ེད་ བ། འོན་ ང་ང་རང་ནི་ ས་ ག་ ་ ེད་ཚ་དང་མཉམ་ ་མི་གནས། 8 ཁོ་མོས་

གང་ བ་པ་དེ་ ས་པ་ཡིན། ཁོ་མོས་ང་རང་ ར་ཁང་ ་འ ག་པར་ ་མོ་ནས་ངའི་ ས་ ེང་ལ་ ོས་ ་ གས་པ་ཡིན།

9 ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། འཇིག་ ེན་ཡོངས་ ་ངའི་འ ིན་བཟང་འདི་གང་ ་བ གས་ན་ ད་མེད་འདིས་

གང་ ས་པ་དེ་ ན་པའི་ ིར་གཏམ་དེ་ཡང་བ ོད་པར་འ ར་”ཞེས་ག ངས།

ོན་པ་ཡེ་ ་ལ་ བ་གཏོད་ ས་པའ་ི ོར།

10 ཡེ༷་ འི་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་ ི་ནང་ནས་ ༷་ ་ད ི༷་སི་ཀར་རེ་ཞེས་པ་དེས། ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་ མས་ ི་

ར་སོང་ནས་ཡེ༷་ ་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་ ོད་ ་ ས་པ་རེད། 11 ཁོ་ཚས་ ༷་ ་ད ི༷་སི་ཀར་རེའི་ ད་ཆ་འདི་ཐོས་ནས་ཧ་ཅང་
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དགའ་པོ་ ང་ ེ་ཁོ་ལ་ད ལ་ ོད་ འི་ཁས་ལེན་ ས། དེ་ནས་བ ང་ ༷་ ས་ཡེ༷་ ་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་ ོད་ འི་གོ་ བས་

བཙལ།

གཙ་བོའ་ི ན་ ེན་ ི་ཞལ་ཟས་འགོ་བ གས་པ།

12 ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ས་ཆེན་ ི་ཉིན་དང་པོར། པེ༷་སག་ ས་ཆེན་ ི་ གས་ ོལ་ ར་ ིན་ ེག་གི་ ་

་མཆོད་པ་ ལ་བའི་ཚ། ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ཡེ༷་ ་ལ་“ ེད་ ིས་པེ༷་སག་གི་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་ ིར་ང་ཚ་གང་ ་ ་

ིག་ ེད་པར་འ ོ་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 13 ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་གཉིས་བཏང་ ེ་ག ངས་པ་“ ོང་ ེར་ ་སོང་དང༌། དེར་

་ མ་འ ེར་མཁན་ ེས་པ་ཞིག་ ེད་གཉིས་དང་འ ད་ཅིང༌། དེའི་ ེས་ ་འ ང་ནས་སོང་ཞིག 14 ཁོ་རང་ ིམ་

གང་ ་སོང་ན་ ེད་ཚས་ ིམ་དེའི་བདག་པོ་ལ་ ོན་པས་ང་རང་དང་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་མཉམ་ ་པེ༷་སག་གི་ཟས་ཟ་

བའི་ཁང་མིག་གང་ ་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཅིག 15 མི་དེས་ ེད་ཚ་ལ་ནང་ཆས་སོགས་ ་ ིག་ ས་ཡོད་པའི་ཐོག་ཁང་ཆེན་

པོ་ཞིག་བ ན་ཡོང༌། གནས་དེ་ ་ ་ ིག་ ིས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 16 ཉེ་གནས་དེ་གཉིས་ ོང་ ེར་ ་སོང་ ེ་ཁོང་

གིས་ག ངས་པ་ ར་མཐོང་ནས་པེ༷་སག་གི་གསོལ་ ོན་བཤམས། 17 མཚན་མོ་དེའི་ ས་ ། ཁོང་དང་ཉེ་གནས་བ ་

གཉིས་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཉམ་ ་ཕེབས། 18 ཁོང་ མས་བ གས་ནས་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་ ས་ ་ཡེ༷་ ས་“ངས་

ེད་ཚ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ང་དང་མཉམ་ ་ཟས་ཟ་མཁན་ ེད་ མས་ལས་མི་གཅིག་གིས་ང་ལ་ བ་གཏོད་ ེད་

ངེས་སོ་”ཞེས་ག ངས་པས། 19 དེ་ཚའི་སེམས་ ོ་བར་ ར་ཏེ། རེ་རེ་བཞིན་ ིས་ཁོང་ལ་“ང་རང་ཡིན་མི་ ིད་”ཅེས་

ས། 20 ཡང་ཁོང་གིས་“དེ་ནི་ ེད་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་ལས་ང་དང་མཉམ་ ་ཕོར་པའི་ནང་ ་བག་ལེབ་ ངས་

ནས་ཟ་མཁན་དེ་ཡིན། 21 ་མཚན་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་རབ་ལས་མིའི་རིགས་ ི་ ་རང་ཉིད་ ི་ ོར་ལ་ཇི་ ར་

ང་བ ན་ཡོད་པ་བཞིན་འཆི་དགོས་ ང༌། མིའི་རིགས་ ི་ ་ད འི་ལག་ ་ ོད་མཁན་དེར་ཆད་པ་ཕོག་ངེས་ཡིན་ནོ།

མི་དེ་འཇིག་ ེན་འདི་ ་ ེས་པ་ལས་མ་ ེས་ན་ལེགས་སོ་”ཞེས་ག ངས། 22 ཁོང་ མས་ ིས་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་

བས་ ། ཡེ༷་ ས་བག་ལེབ་ ག་ ་བ མས་ཤིང་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ ེས་ མ་ ར་བགོས་ནས་ཁོང་ མས་ལ་

གནང་ ེ་ག ངས་པ་“འདི་ནི་ངའི་ ས་ཡིན། ེད་ཚས་ལེན་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་ནས། 23 ཁོང་གིས་ཕོར་པ་ཞིག་ ག་

་བ མས་ཤིང་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས་ནས་ཁོང་ མས་ལ་གནང་བ་དང་ཚང་མས་བ ངས། 24 ཁོང་གིས་“འདི་ནི་ངའི་

ག་ཡིན་ཏེ། ཞལ་ཆད་ ི་ ག་འདི་མི་མང་པོའི་ཆེད་ ་ཐོན། 25 ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ངས་དཀོན་

མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་ནང་ ན་ཆང་གསར་པ་མ་འ ང་བའི་ཉིན་མོའི་བར་ ། ན་ཆང་འདི་ ་བ་ནས་མི་འ ང་”ཞེས་

ག ངས། 26 དེ་ནས་ཁོང་ མས་ ིས་ག ང་མ ར་ ངས་ནས་ ར་ ་ཤིང་གི་རི་བོར་ཕེབས་སོ།།
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ཉེ་གནས་པེ་ ོའི་ ོར་ལ་ ང་བ ན་པ།

27 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་དེ་ཚར་“དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་རབ་ལས།

ང་ཡིས་ ག་ ི་ ང་ནས་བསད།།

དེ་ ེས་ ག་ མས་འཐོར་བར་འ ར།།

ཞེས་ ིས་པ་བཞིན། ོད་ཚ་ཐམས་ཅད་ང་དང་ ལ་ནས་འ ོས་པར་འ ར། 17 28 འོན་ ང་ང་འཆི་བ་ནས་གསོན་པོར་

ལང་ ་འ ར་ ེས་ ེད་ཚའི་ ོན་ལ་ག༷་ལིལ་ ལ་ ་འ ོ་ངེས་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 29 པེ༷་ ོས་ཁོང་ལ་“ཐམས་ཅད་ ེད་

དང་ ལ་ནའང་ང་ན་ིམ་ིའ ལ་”ཞེས་ ས་ནས། 30 ཡ༷་ེ ས་ད་ེལ་“ངས་ ེད་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ད་ེརིང་ག་ིམཚན་

མ་ོའད་ིརང་ལ་ ་ཕོས་ ད་ཐེངས་གཉིས་མ་ གས་པའ་ི ོན་ལ་ ེད་ ིས་ང་རང་ ་ཡིན་མ་ིཤེས་ཞེས་ཐེངས་ག མ་ཟེར་བར་

ངེས་”ཞེས་ག ངས། 31 འོན་ ང་པ༷་ེ ོས་ཁོང་ལ་“ང་ན་ི ེད་དང་མཉམ་ ་ཤ་ིདགོས་ ང་ ེད་ ་ཡིན་མ་ིཤེས་ཞེས་ཟེར་

མི་ ིད་”ཅེས་ནན་ ིས་ ས་ཤིང་ཉེ་གནས་གཞན་ མས་ ིས་ ང་དེ་ ར་ ས།

གེད་སེམ་ ཱ་ནེ་ཞེས་པའི་ ེལ་ཚལ་ནང་ ་གསོལ་བ་བཏབ་པ།

32 ད་ེནས་ཁོང་ མས་གེ༷ད་སེམ་ ་ཱན་ེཞེས་ ་བའ་ིགནས་ ་ཕེབས་པ་དང༌། ཁོང་གིས་རང་ག་ིཉ་ེགནས་ མས་ལ་

“ངས་གསོལ་བ་འདེབས་ ས་ ེད་ཚ་གནས་འདིར་ ོད་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་ཤིང༌། 33 ཉེ་གནས་ མས་ལས་པེ༷་ ོ་དང༌།

ཡ༷་ཀོབ། ཡོ༷་ཧ་ནན་ག མ་ ིད་པ་དང༌། དེའི་ཚ་ཁོང་ཉིད་ ི་ གས་ཤིན་ ་འ གས་པར་ ར་ཏེ་ 34 “ངའི་ཡིད་ཤིན་

་ ོ་ཞིང་འཆི་ལ་ཉེ་བས། ེད་ཚ་འདི་ ་གཉིད་མ་ལོག་པར་དོགས་ཟོན་ ོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌། 35–36 དེ་

ནས་ཁོང་ ང་ཟད་ཕར་ཕེབས་ནས་ ག་འཚལ་ཏེ་“གལ་ ིད་ བ་འོས་པ་ཡིན་ན་ང་ནི་ ས་འདི་ལས་ཐར་བར་མཛད་ཅིག

ངའི་ཡབ་ལགས། ེད་ ིས་དོན་ཐམས་ཅད་ བ་ ིད་པས་ ག་བ ལ་ ི་ཕོར་པ་འདི་ང་ལས་ཕར་ལེན་མཛད། འོན་

ང་ངའི་བསམ་པ་བཞིན་ ་མི་འ ར་བར་ ེད་ ི་དགོངས་པ་བཞིན་ ་ ར་ཅིག་”ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ། 37 ཁོང་ ར་

ཕེབས་ བས་དེ་ མས་གཉིད་ལོག་གི་ཡོད་པར་གཟིགས་ནས་པེ༷་ ོ་ལ་“སི༷་མོན། ེད་གཉིད་ལོག་གི་ཡོད་དམ། ་ཚད་

གཅིག་ཙམ་ལའང་དོགས་ཟོན་ ་མི་ ས་སམ། 38 ེད་བ ་བར་མི་འ ར་བའི་ ིར་དོགས་ཟོན་ ོས་ལ་ ོན་ལམ་ཐོབས་

ཤིག སེམས་ནས་ད་ེ ར་ ེད་བསམས་ ང་ ས་པོའ་ི ས་ གས་ཞན་པ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 39 དེ་ནས་ཡང་ཁོང་ཕར་

ཕེབས་ནས་ ་མ་བཞིན་ ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང༌། 40 ཁོང་ ར་ཕེབས་ནས་ད་ེ མས་ ར་ཡང་གཉིད་ལོག་ག་ིཡོད་པར་

གཟིགས། དེ་ཚའི་གཉིད་ཤིན་ ་ ི་བས་ཁོང་ལ་ལན་ཅི་ ས་པའང་མ་ཤེས། 41 ཁོང་ཐེངས་ག མ་པར་ ར་ཕེབས་ནས་

“ ེད་ཚ་ད་ ང་ཉལ་ནས་ངལ་གསོའམ། ད་འ ིག་སོང༌། ད་ ་ ས་ལ་བབས་སོ། ོས་དང༌། མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་ད་

17 ང་ ོན་པ་ཟེ་ཀ་རི་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 13 ཨང་ 7 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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་ ིག་ཉེས་ཅན་ ི་དབང་ ་ ོད་པར་ ེད། 42 ོས་ཤིག ང་ལ་ བ་གཏོད་ ེད་མཁན་དེ་ཉེ་བར་ ེབས་པས། ཡར་

ལོངས་དང་ཁོ་རང་འ ད་ ་འ ོའོ་”ཞེས་ག ངས།

ོན་པ་ཡེ་ ་འཛན་བ ང་ ས་པ།

43 དེ་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ ར་ག ངས་མ་ཐག་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་ལས་ ༷་ ་ཞེས་ ་བ་དེ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་

དང་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི། ན་པོ་ མས་ ི་ས་ནས་ལག་ ་རལ་ ི་དང་ད ག་པ་འ ེར་བའི་མི་ཚགས་དང་

བཅས་པ་དེར་ ེབས། 44 ཡེ༷་ ་ལ་ བ་གཏོད་ ེད་མཁན་དེས་ ོན་ནས་ཁོ་ཚར་གསང་བ ་ ་ ིག་ ས་ཏེ་“ངས་ ་ལ་

འོ་ ས་པ་དེ་ཁོང་རང་རེད། ོད་ཚས་ཁོང་དམ་པོར་ཟིན་ནས་ ིད་ཅིག་”ཅེས་བཤད་ཡོད། 45 ༷་ ་ ེབས་མ་ཐག་ ་

ཡེ༷་ འི་ ང་ ་ཡོང་ནས་“ར༷བ་བི་”ཞེས་འ མ་པར་འོ་ ས། 46 དེ་ནས་ཁོ་ཚས་ཡེ༷་ འི་ ས་ནས་ཟིན་ཏེ་ཁོང་འཛན་

བ ང་ ས་པ་རེད། 47 ཉེ་འ མ་ ་ལངས་ནས་བ ད་ཡོད་པ་ མས་ལས་མི་ཞིག་གིས་རལ་ ི་བཏོན་ཏེ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་

ཆེན་གཙ་བོའི་གཡོག་པོར་བ བ་ནས་ ་བ་ཡ་གཅིག་བཅད། 48 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་དེ་ཚར་“ ེད་ཚས་རལ་ ི་དང་ད ག་

པ་ ེར་ནས་ཇག་པ་འཛན་པ་ ར་ང་རང་འཛན་ ་ཡོང་ངམ། 49 ང་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་ཆོས་བ ན་

ཏེ། ེད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ ོད་ བས་ ེད་ཚས་ང་བ ང་མེད། འོན་ ང་དོན་འདི་ བ་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་

རབ་ ི་ ང་བ ན་འ བ་པའི་ ིར་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 50 ཉེ་གནས་ མས་ཐམས་ཅད་ ིས་ ང་ཡེ༷་ ་དོར་

ནས་ ོས། 51 བས་དེར་ ས་ལ་རས་ ང་ ོན་པའི་གཞོན་ ་ཞིག་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་པ་ལ་དེ་ཚས་ཁོ་ཡང་འཛན་

བས་ ས་པས། 52 ཁོས་རས་ ང་ག གས་ཏེ་ ས་གཅེར་ ར་ ོས།

ོན་པ་ཡེ་ ་ཡ་ ་ ་པའ་ི ལ་ཚགས་ ི་མ ན་ ་ ིད་པ།

53 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་གཙ་བོའི་ ང་ ་ ིད་ཅིང༌། ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང་ ན་པོ། ཆོས་

ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ མས་ ང་དེར་འཛམས་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། 54 པེ༷་ ོའང་ ང་རིང་ནས་ཁོང་གི་ ེས་ ་

འ ངས་ཏེ་ ་ཆེན་གཙ་བོའི་ ོ་རར་ཐད་ཀར་སོང་ནས་འཁོར་གཡོག་དང་མཉམ་ ་མེར་བ ོ་བཞིན་བ ད། 55 དེ་ནས་

ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་ མས་དང་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ལ་ཚགས་ ི་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོང་ ོག་གཅོད་པའི་ ིར་དཔང་པོ་ ེད་

མཁན་བཙལ་ཡང་མ་ ེད། 56 མི་མང་པོས་ ན་ ི་དཔང་པོ་ ས་ ང་དཔང་པོ་ ས་པ་ནང་མ ན་མ་ ང༌། 57 ཡང་

མི་འགའ་ཞིག་ལངས་ནས་ཁོང་ལ་ ན་ ི་དཔང་པོ་ ས་ཏེ་ ས་པ་ 58 “ཁོས་ངས་མི་ཡི་ལག་པས་བཟོས་པའི་དཀོན་

མཆོག་གི་ཕོ་ ང་འདི་བཤིག་ནས། ཉིན་ག མ་ལ་མི་ཡི་ལག་པས་མ་བ ིགས་པའི་ཕོ་ ང་གཞན་ཞིག་ ིག་པར་ འོ་ཞེས་

ཟེར་བ་ང་ཚས་ཐོས་”ཞེས་ ས། 59 འོན་ ང་དཔང་པོ་ ས་པ་དེ་ཡང་མ་མ ན། 60 དེ་ནས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་གཙ་
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བོ་དེ་ད ིལ་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་ཡེ༷་ ་ལ་“མི་འདི་ མས་ ིས་ ོད་ལ་དཔང་པོ་ ེད་པ་འདི་ཅི་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་ལན་

ཅི་ཡང་མི་འདེབས་སམ་”ཞེས་ ིས་ནས། 61 ཁོང་གིས་ཅི་ཡང་མ་ག ངས་ཤིང་བཀའ་ལན་མ་གནང༌། ཡང་ ་ཆེན་

གཙ་བོས་“ ོད་ནི་བ ོད་པར་འོས་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས་པས། 62 ཡེ༷་

ས་“ང་རང་ལགས་སོ། ཡང་ ེད་ཚས་མིའི་རིགས་ ི་ ་ཁོང་ཉིད་ ན་དབང་དང་ ན་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ ག་གཡས་

་བ གས་ཏེ་ནམ་མཁའི་ ིན་དང་བཅས་འ ོན་པ་མཐོང་བར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས། 63 ་ཆེན་གཙ་བོས་རང་གི་

གོས་ད ལ་ནས་“ད་ ་ང་ཚར་དཔང་པོ་གཞན་ཅི་ལ་དགོས། 64 ཁོས་དཀོན་མཆོག་ལ་ ར་བ་བཏབ་པ་ ེད་ཚས་ ང་

ཐོས་པས་ ེད་ཚར་བསམ་འཆར་ཅི་ཡོད་”ཅེས་ ས། དེ་ཚ་ཚང་མས་ཁོང་གསོད་དགོས་པའི་ ིམས་ཐག་བཅད། 65 དེ་

ནས་མི་འགའ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་མཆིལ་མ་གཏོར་ཞིང་ ན་ ང་རས་ ིས་བ མས་ཏེ་འ མ་ ག་བ ས་ཤིང་ ོག་བ བ་

ནས་ཁོང་ལ་“ད་རང་ལ་ ས་བ ས་མིན་མངོན་ཤེས་ཤོད་ཅིག་”ཅེས་བ ོད་པ་དང་དམག་མི་ཚས་ ང་ཁོང་ ར་ ད་ནས་

བ ས།

པེ་ ོས་ ོན་པ་ཡེ་ ་ངོ་ཤེས་པར་ཁས་མི་ལེན་པ།

66 དེ་ནས་ཉེ་གནས་པེ༷་ ོ་ཞོལ་ ི་ ོ་ར་ལ་བ ད་ཡོད་པའི་ བས་ ་ ་ཆེན་གཙ་བོའི་གཡོག་མོ་ཞིག་ཡོང་ ེ།

67 ཁོ་མོས་པེ༷་ ོ་མེར་བ ོ་བཞིན་པ་མཐོང་ཞིང་ཁོ་ལ་ཞིབ་པར་བ ས་ནས་“ ོད་ ང་ན༷་ཙ་རེལ་ ི་མི་ཡེ༷་ ་དང་མཉམ་ ་

ཡོད་པ་གཅིག་རེད་”ཅེས་ ས་པས། 68 པེ༷་ ོས་ཁས་མ་ ངས་པར་“ ོད་ ིས་གང་བཤད་པ་ངས་མི་ཤེས་ལ་ཧ་ཡང་མི་

གོ་”ཞེས་བཤད་དེ་ ོའི་ ི་རོལ་ ་སོང་བ་དང་ ་ཕོས་ ད་ གས་སོ། 69 ཡང་གཡོག་མོ་དེས་པེ༷་ ོ་མཐོང་ནས་ ར་ཡང་

དེ་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ལ་“མི་འདི་དེ་ཚའི་ནང་ནས་གཅིག་རེད་”ཅེས་བཤད། 70 འོན་ ང་ཁོང་གིས་ཡང་བ ར་ཁས་

མ་ ངས། དེ་ནས་ ང་མ་འགོར་བར་དེར་ཡོད་པའི་མི་ མས་ ིས་ ང་པེ༷་ ོ་ལ་“ ོད་ནི་ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་མི་ཞིག་ཡིན་

པས་དངོས་གནས་དེ་ཚའི་ནང་ནས་གཅིག་རེད་”ཅེས་ ས། 71 པེ༷་ ོས་ ིགས་དམོད་ ེད་བཞིན་མནའ་བ ལ་ཏེ་“ ོད་

ཚས་ཟེར་བའི་མི་ད་ེངས་ང་ོམ་ིཤེས་”ཞེས་ ས། 72 དེ་མ་ཐག་ ་ ་ཕོས་ ད་ཐེངས་གཉིས་པ་ གས་པས། པེ༷་ ོས་ད་ེ ་

ཡེ༷་ ས་ཁ་ོརང་ལ། ་ཕོས་ ད་ཐེངས་གཉིས་མ་ གས་པའ་ི ོན་ ་ ེད་ ིས་ང་རང་ ་ཡིན་མ་ིཤེས་ཞེས་ཐེངས་ག མ་ ་

བར་ངེས་ཞེས་ག ངས་པ་དེ་ ན་ནས་སེམས་ཤིན་ ་ ོ་ ེ་ ས་སོ།།
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ལེ ་བཅ་ོ ་པ།

ོན་པ་ཡེ་ ་ ་ི བ་པི་ལ་ འི་མ ན་ ་ ིད་པ།

1 ནམ་ལངས་མ་ཐག་ ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་ མས་དང་ ན་པོ། ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ མས། ལ་

ཚགས་ ི་མི་ཐམས་ཅད་མཉམ་ ་ ོས་ ས་ཏེ། ཡེ༷་ ་བ ིགས་ནས་ ིད་དེ་ ི་ བ་པི༷་ལ་ ་ལ་བཏད། 2 པི༷་ལ་ ས་

“ ོད་ནི་ཡ༷་ ་ ་པའི་མི་རིགས་ ི་ ལ་པོ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ཁོང་ལ་ ིས་ནས། ཁོང་གིས་“ ེད་ ིས་ ས་པ་བཞིན་ཡིན་

ནོ་”ཞེས་ག ངས། 3 ཡང་ཡ་༷ ་ ་པའ་ི ་ཆེན་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་ཉེས་ ོན་མང་པ་ོབ གས། 4 ར་ཡང་པ༷་ིལ་ ་ཡིས་

“མ་ིད་ེ མས་ ིས་ ོད་ལ་ཉེས་ ོན་ཇ་ིའ ་མང་པ་ོའདོགས་ ་ིའ ག་ཨང༌། ོད་ ིས་ལན་ཅིའང་མ་ིའདེབས་སམ་”ཞེས་

ིས། 5 ཡེ༷་ ས་བཀའ་ལན་ཅི་ཡང་མ་ག ངས་པས་པི༷་ལ་ ་ཡང་ངོ་མཚར་བར་ ར། 6 ས་ཆེན་དེར་ ི་ བ་པི༷་ལ་

ས་མ་ིཚགས་ ་ིའདོད་པ་ ར་བཙན་པ་ར་ེ ོད་ ོལ་གཏོང་བའ་ི གས་ ོལ་ཡོད། 7 མ་ིམིང་ལ་པ༷ར་ཨབ་ ་ཱཟེར་བ་ཞིག་

ཡོད་པ་ད་ེཟིང་འ ག་ བས་མ་ིབསད་ ོང་བའ་ིབཙན་པ་གཞན་དང་མཉམ་ ་བཙན་ཁང་ནང་ཡོད། 8 མ་ིཚགས་ ིས་པ༷་ི

ལ་ འི་ ར་འཛམས་ནས་ ོན་མའི་ གས་ ོལ་ ར་གནང་རོགས་ཞེས་ ས། 9 པི༷་ལ་ ས་“ ོད་ཚ་ལ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ལ་

པོ་ ོད་དགོས་ ི་ཡོད་དམ་”ཞེས་ ད་ཆ་ ིས། 10 དེ་ནི་པི༷་ལ་ ས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་ མས་ ིས་ཡེ༷་ ་ལ་ ག་དོག་

ས་ནས་ཁོང་ལ་ ིས་ ད་པ་ཤེས་ ི་ཡོད་པས་རེད། 11 འོན་ ང་ ་ཆེན་ མས་ ིས་པ༷ར་ཨབ་ ཱ་ ོད་པའི་ཆེད་ ་མི་

ཚགས་ལ་ངན་བ ལ་ ས། 12 པི༷་ལ་ ས་ཡང་བ ར་ཁ་ོཚར་“ ས་ན་ ོད་ཚས་ཡ་༷ ་ ་པའ་ི ལ་པ་ོཟེར་བ་དེར་ངས་གང་

འ ་ ེད་དགོས་སམ་”ཞེས་ ིས་པས། 13 ཁོ་ཚས་ ད་ཆེན་པོས་“ ང་ཤིང་ ང་ལ་སོད་ཅིག་”ཅེས་བཤད། 14 པི༷་ལ་

ས་“ ་མཚན་གང་ཡིན། ཁོང་གིས་ལས་ངན་ག་རེ་ ས་ཡོད་”ཅེས་ ིས། འོན་ ང་མི་ཚགས་ ིས་ ད་ གས་དེ་བས་

ཆེན་པོས་“ ང་ཤིང་ ང་ལ་སོད་ཅིག་”ཅེས་བཤད། 15 པི༷་ལ་ ས་མ་ིཚགས་ ་ིའདོད་པ་བ ོང་ ིར་པ༷ར་ཨབ་ ་ཱ ོད་པ་

དང༌། ཡེ༷་ ་ ་ ག་གིས་བ ང་ ་བ ག་ནས་ ང་ཤིང་ ང་ལ་གསོད་པའི་ ིར་དམག་མི་ཚར་ ིས་ ད།

ོན་པ་ཡེ་ ་ལ་འ ་དམོད་ ས་པ།

16 དེ་ནས་དམག་མི་ཚས་ཁོང་ཉིད་ ི་ བ་ ི་ཕོ་ ང་གི་ ོ་ར་ལ་ ིད་དེ་དམག་ཁག་ཐམས་ཅད་བ ས་ཤིང༌།

17 དེ་ཚས་ཁོང་གི་ ས་ལ་མདོག་ ་ ག་ཅན་ ི་ན་བཟའ་བ ོན་པ་དང་ཚར་མས་ ས་པའི་ཅོད་པན་ཞིག་ ང་ཁོང་གི་

ད ་ལ་བ ོན། 18 ཡང་དེ་ཚས་ཁོང་ལ་ ག་ ལ་ ་ ལ་ ས་ནས་“ཡ༷་ ་ ་པའི་ ལ་པོ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ་”ཞེས་ ས་

པ་དང༌། 19 ཁོང་གི་ད ་ལ་ད ག་པ་ཞིག་གིས་ཡང་ཡང་བ ེག་ཅིང་གདོང་ལ་མཆིལ་མ་གཏོར། ཡང་ ས་མོ་སར་

བ གས་ཏེ་ཁོང་ལ་ ག་འཚལ་ ལ་ ས། 20 དེ་ ར་ཁོང་ལ་བ ས་བཅོས་ ས་ཚར་ ེས་མདོག་ ་ ག་ཅན་ ི་ན་བཟའ་

ད་ཅིང༌། ཁོང་ལ་རང་གི་ན་བཟའ་ ོན་ ་བ ག་ ེ་ ང་ཤིང་ཐོག་ལ་གཟེར་ ག་པའི་ ིར་ཕར་ ིད།
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ོན་པ་ཡེ་ ་ ང་ཤིང་ ང་ལ་བསད་པ།

21 དེ་ཚ་ ི་ལ་ཕེབས་ བས། ཨ༷་ལིག་ཟན་དར་དང་ ༷་ ་ ་ཞེས་པའི་ ན་གཉིས་ ི་ཕ་སི༷་མོན་ནི་སེ༷་རེ་ ་ ོང་

ེར་ ི་མི་ཡིན་ལ། ཁོ་རང་ ོང་གསེབ་ནས་འོངས། ས་ཆ་འདི་བ ད་ནས་འ ོ་ ས། དེ་ཚས་ ང་ཤིང་འ ར་ ་

འ ག་ ིར་མི་དེའང་བཙན་ ིས་ ིད། 22 ཡང་ཡེ༷་ ་ ིད་ནས་གོ༷ལ་གོ་ཐ་ཞེས་པ་ནི་མགོ་ ས་དང་འ ་བའི་ས་ཆ་ཟེར་

བའ་ིས་དེར་ ེབས་པ་དང༌། 23 ད་ེཚས་ཁོང་ལ་ ་ ལ་ཞེས་པའ་ི ན་འ ེས་པའ་ི ན་ཆང་ ངས་ ང་ཁོང་གིས་མ་བཞེས།

24 དེའི་ཚ་དམག་མི་དེ་ཚས་ཁོང་ ང་ཤིང་ ེང་ ་གཟེར་བ བ་ནས་བཀལ། མི་རེ་རེར་གང་ཐོབ་ ན་བ བ་ནས་ཁོང་གི་

ན་བཟའ་བགོ་བཤའ་ ས། 25 ཁོ་ཚས་ཡེ༷་ ་ ང་ཤིང་ ང་ལ་གཟེར་བ བ་ནས་བཀལ་བའི་ ས་ཚད་ནི་ཞོགས་པའི་ ་

ཚད་ད ་པར་ཡིན། 26 ཁོང་གི་ཉེས་ཚག་ལ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ལ་པོ་ཞེས་ ིས་ཡོད། 27 ཁོང་མཉམ་ ་ཇག་པ་གཉིས་ནས་

གཅིག་ཁོང་ག་ིགཡས་ ོགས་ ་ཡོད་པའ་ི ང་ཤིང་དང་གཅིག་ཁོང་ག་ིགཡོན་ ོགས་ ་ཡོད་པའ་ི ང་ཤིང་ལ་གཟེར་བ བ། 18

29 གནས་དེར་བ ད་ནས་འ ་ོབའ་ིམ་ི མས་ ིས་ཁོང་ལ་དམའ་འབེབས་བཏང་ནས་མག་ོག ག་བཞིན་“ ེ། མཆོད་ཁང་

ཆེན་མོ་བཤིག་ནས་ཉིན་ག མ་ ི་ནང་ ར་ ིག་མཁན་ ོད། 30 ད་ ་རང་ཉིད་ ོབས་དང༌། ང་ཤིང་ ེང་ནས་མར་

བོབས་ཤིག་”ཅེས་ ས་པ་དང༌། 31 ད་ེབཞིན་ ་ཡ་༷ ་ ་པའ་ི ་ཆེན་ མས་དང་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའ་ིམ་ི མས་ ིས་

ང་མཉམ་ ་ཁོང་ལ་འ ་དམོད་ ེད་དེ་“ཁོས་གཞན་ མས་ ོབ་ བ་པ་ལས་རང་ཉིད་ ོབ་མི་ བ་”ཅེས་ཕན་ ན་ ེང་

བ་དང་ 32 “ ེ། ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་ ལ་པོ་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ ང་ཚས་མཐོང་ནས་དད་པ་ ེད་པའི་ ིར་ད་ ་ ོད་

རང་ ང་ཤིང་ ེང་ནས་མར་བོབ་”ཅེས་ ས། ཁོང་དང་མཉམ་ ་ ང་ཤིང་གཞན་ལ་གཟེར་བ བ་པའི་ཇག་པ་གཉིས་

ིས་ ང་ཁོང་ལ་དེ་ ར་ ས།

ོན་པ་ཡེ་ ་ ་ཚ་ལས་འདས་པ།

33 ཉིན་ ང་ལ་ ེབས་ ས་ ན་པས་ ང་པ་དེ་ཡོངས་ ་འཐིབས་ཏེ་ ་ཚད་ག མ་པའི་བར་ ་ ས། 34 ་

ཚད་ག མ་པར་ཡེ༷་ ས་ག ང་ཆེན་པོས་“ཨེ༷་ལོ་ཨི། ཨེ༷་ལོ་ཨི། ལ༷་མ་ཤ་བག་ཐ་ནི་”ཞེས་པའི་དོན་དག་ནི་“ངའི་དཀོན་

མཆོག ངའི་དཀོན་མཆོག ེད་ ིས་ང་དོར་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་”ཞེས་པའོ། 35 ཉེ་འ མ་ལ་ཡོད་པའི་མི་ཁ་ཤས་ ིས་

ད་ེཐོས་ནས་“ཉོན་ཅིག ཁོང་གིས་ ང་ ོན་པ་ཨ༷་ེལ་ི ་ཱའབོད་ ་ིའ ག་”ཅེས་བཤད། 36 མ་ིཞིག་གིས་ཕར་ ིན་ཏ་ེ ན་

ཆང་ ར་མོའི་ནང་ ིང་བལ་ ངས་ནས་ད ག་པའི་ ེར་བཀོན་ཏེ་ཡེ༷་ ་ལ་འ ང་ ་བ ག་ནས་“ ག་ཅིག ཨེ༷་ལི་ ཱས་

ཁོང་མར་ཕབ་ཆེད་ཕེབས་མ་ཕེབས་བ འོ་”ཞེས་བཤད། 37 ཡེ༷་ ས་ག ངས་ཆེན་པོ་ཞིག་བ ོན་ནས་ ་ཚ་ལས་འདས་

སོ། 38 དེའི་ བས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་གི་ཡོལ་བ་དེ་ ེང་ནས་འོག་བར་ མ་ ་གཉིས་ ་རལ། 39 ང་ཤིང་

18མར་ ས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་གནའ་བོའི་བ ས་ཡིག་ ་ཤོས་ མས་ལ་ཨང་ 28 མེད།
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མ ན་ ་ཡེ༷་ ་དང་ཁ་ ག་ལངས་བ ད་ཡོད་པའི་བ ་དཔོན་ཞིག་གིས་ཡེ༷་ ་དེ་ ར་ ོངས་པ་མཐོང་ནས་“ཁོང་དཀོན་

མཆོག་གི་ ས་ཡིན་པ་དེ་བདེན་པ་རང་རེད་”ཅེས་བཤད། 40 ང་རིང་ནས་བ ་བའི་ ད་མེད་ མས་ ི་ནང་ནས་མ༷ག་

དལ་ ོང་གསེབ་ནས་ཡིན་པའི་མི༷ར་ཡམ་དང༌། ཡ༷་ཀོབ་ ང་བ་དང་ཡོ༷་སེ་གཉིས་ ི་ཨ་མ་མི༷ར་ཡམ། ད་མེད་ས༷་ལོ་མེ་

ཡང་ཡོད། 41 དེ་ མས་ནི་ཡེ༷་ ་ག༷་ལིལ་ ལ་ ་བ གས་པའི་ ས་ ་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་ནས་ཁོང་ལ་ཞབས་ ི་ ས་

ོང་ཞིང༌། ཁོང་དང་མཉམ་ ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར་ལ་སོང་བའི་ ད་མེད་གཞན་མང་པོ་ཡང་གནས་འདིར་ཡོད།

ོན་པ་ཡེ་ འི་ ་ ང་ ར་ཁང་ནང་ ་བ ག་པ།

42–43 ས་མ་ བ་ཙམ་ལ་ ོང་ ེར་ཨ༷་རི་མ་ ཱའི་མི་མིང་ལ་ཡོ༷་སེབ་ཟེར་བ་ཞིག་ ེབས། ཁོང་ནི་མིས་ ས་བ ར་

ེད་པའི་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ལ་ཚགས་ ི་ཁོངས་མི་ཞིག་རེད་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ག་མཁན་ཞིག་ ང་རེད། ཉིན་དེ་

ནི་ ་ ིག་གི་ཉིན་མོ་ཡིན་ཞིང་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོའི་ཉིན་ ོན་མ་དེ་སོང་བས། ཡོ༷་སེབ་ ིས་ ོ་ཁོག་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་པི༷་

ལ་ འི་སར་ ིན་ཏེ་ཡེ༷་ འི་ ་ ང་གནང་རོགས་ ས། 44 པི༷་ལ་ ས་ཡེ༷་ ་ ོངས་ཚར་བ་ཐོས་ ེས་ཡ་མཚན་ ེས་ནས་

བ ་དཔོན་ ད་བཏང་ ེ་ཁོང་ ོངས་ནས་ ས་ཚད་རིང་པ་ོ ིན་ཡོད་མེད་ ད་ཆ་ ིས། 45 བ ་དཔོན་ནས་ཡེ༷་ ་ ོངས་

པའི་གནས་ ལ་ངོ་མ་ཤེས་ ེས་ཡེ༷་ འི་ ་ ང་ཡོ༷་སེབ་ལ་ ོད་ འི་ཆོག་མཆན་གནང༌། 46 ཡོ༷་སེབ་ ིས་རས་ ས་ལེགས་

ཤིག་ཉོས་ཏེ་ཡེ༷་ འི་ ་ ང་མར་ཕབ་པ་དང་དེར་རས་ ིས་བ ིལ་ནས་ ག་ལ་བ ོས་པའི་ ར་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ལ་བཞག

དེ་ནས་ ོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བ ིལ་ཏེ་ ར་ཁང་གི་ཁ་བཀག 47 མ༷ག་དལ་མ་མི༷ར་ཡམ་དང་ཡོ༷་སེ་ཞེས་ ་བའི་ཨ་མ་མི༷ར་ཡམ་

གཉིས་ ིས་ ་ག ང་གང་ ་བཞག་པའི་གནས་མཐོང་ངོ༌།།

ལེ ་བ ་ ག་པ།

ོན་པ་ཡེ་ ་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པ།

1 ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ ོགས་ ེས་ ོང་ ེར་མ༷ག་དལ་ནས་ཡིན་པའི་མི༷ར་ཡམ་དང་ཡ༷་ཀོབ་ ི་ཨ་མ་མི༷ར་ཡམ།

ས༷་ལོ་མེ་བཅས་ ིས་ཡེ༷་ འི་ ་ ང་ལ་འ ག་ཆེད་ ི་ ི་ཞིམ་འ ག་ ས་ཉོས་ནས། 2 བ ན་ ག་གཅིག་གི་ཉིན་དང་

པོའི་ཞོགས་པ་ཉི་མ་ཤར་ཙམ་ལ་ཁོང་ཚ་ ར་ཁང་ལ་ ིན། 3 ཁོང་ཚས་ཕན་ ན་“ ས་ང་ཚར་ ར་ཁང་གི་ཁའི་ ོ་དེ་

བ ིལ་ནས་ཕར་ ེ་ཡོང་”ཞེས་ ད་ཆ་བཤད། 4 ཁོང་ཚས་ཡར་ ་ ས་ ོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་དེ་བ ིལ་ཚར་ཡོད་པ་མཐོང༌།

5 ར་ཁང་གི་ནང་ལ་འ ལ་ བས་གཞོན་ ་གོས་དཀར་པོ་ ོན་པ་ཞིག་གཡས་ ོགས་ ་བ ད་ཡོད་པ་མཐོང་བས་ཁོང་

ཚ་འཇིགས་པ་རེད། 6 གཞོན་ ་དེས་ཁོང་ཚར་“ཞེད་མི་དགོས། ེད་ཚས་འཚལ་བའ་ིན་༷ཙ་རེལ་པ་ཡེ༷་ ་ ང་ཤིང་ ེང་

བཀལ་བ་ཁོང་ ་གསོན་པོར་བཞེངས་ ་འ ར་ཏེ་འདིར་མེད། ོས་དང༌། ་ ང་བཞག་སའི་ས་ཆ་འདི་རེད། 7 ེད་
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ཚ་ ིན་ནས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་པེ༷་ ོ་དང་བཅས་པ་ལ་འདི་ ར་ཤོད། ཡེ༷་ ས་ ེད་ཚའི་ ོན་ལ་ག༷་ལིལ་ ལ་ ་ཕེབས་ནས་

ར་ག ངས་པ་བཞིན་དེར་ཁོང་མཇལ་ཡོང་”ཞེས་བཤད། 8 ཁོང་ཚ་འདར་ཞིང་དངངས་འཚབ་ཆེན་པོ་ ེས་ནས་ ར་

ཁང་ནས་ ིར་ ོས་ཏེ་ ་ལའང་མ་བཤད། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་ཚ་ཧ་ཅང་འཇིགས་པས་སོ།།

མར་ ས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་གི་བ ས་ཡིག་ ་ཤོས་ལ་

གཤམ་ ་ཡོད་པའི་ཨང་ ངས་ 9 ནས་ 20 བར་མེད་དོ།

ོན་པ་ཡེ་ ་མག་དལ་མ་མིར་ཡམ་དང་མཇལ་བ།

9 དེ་ཡང་བ ན་ ག་གཅིག་གི་ཉིན་དང་པོའི་ཞོགས་པ་ ་པོར་ཡེ༷་ ་ ་གསོན་པོར་བཞེངས་ནས། ཐོག་མར་དེ་

་ཁོང་གིས་གདོན་འ ེ་བ ན་བ ད་ ོང་བའི་མ༷ག་དལ་མ་མི༷ར་ཡམ་ལ་ ་ག གས་མངོན་ མ་ ་བ ན་པས། 10 དེས་

་ི ་སོང་ནས་ཡ༷་ེ འ་ི ེས་ ་འ ང་མཁན་ མས་ ་ི ང་ ་ ིན་ཏ་ེད་ེ མས་ ་ཞིང་ ་ངན་ ེད་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་གཏམ་

ད་ེ ས་ནའང༌། 11 ཁོང་ཚས་ཡ༷་ེ ་འཆ་ིབ་ལས་ ར་གསོན་པ་དང་མི༷ར་ཡམ་ ིས་ཁོང་མཐོང་བ་ཡིན་ཞེས་པ་ད་ེལ་ཡིད་མ་

ཆེས། 12 དེའི་ ེས་ ་འ ང་བ་ མས་ལས་མི་གཉིས་ ོང་ ེ་གཞན་ཞིག་ ་འ ོ་བའི་ལམ་བར་ ། ཁོང་གིས་རང་གི་ ་

ག གས་ མ་པ་གཞན་ ་བ ར་ཏེ་ཁོ་ཚ་ལ་མངོན་ མ་ ་བ ན། 13 ཁོ་ཚ་ལོག་ནས་ ེས་ ་འ ང་བ་གཞན་ མས་ལ་

གནས་ ལ་དེ་བཤད་ནའང་ ས་ ང་ཁོ་ཚ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས།

ོན་པ་ཡེ་ ས་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་འ ིན་བཟང་ ོག་པར་མངགས་པ།

14 དེའི་ ེས་ཉེ་གནས་བ ་གཅིག་པོས་ཟས་བཞེས་བཞིན་པའི་ བས་ ། ཁོང་གིས་དེ་ མས་ལ་རང་གི་ ་

ག གས་མངོན་ མ་ ་བ ན་ ེ། རང་ཉིད་འཆི་བ་ལས་ ར་གསོན་ ེས་དེ་ མས་རང་ཉིད་མཐོང་མཁན་ མས་ ིས་

ས་པའི་གཏམ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པས། ཁོང་གིས་དེ་ མས་ལ་དད་པ་མེད་པ་དང་སེམས་འ ེགས་པོ་ཡིན་པར་བཀའ་

བ ོན་མཛད། 15 ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་ མས་ལ་“ ེད་ཚས་འཇིག་ ེན་ ན་ ་ ིན་ནས་མི་ཐམས་ཅད་ལ་འ ིན་བཟང་

བ་བ གས་ ིས་ཤིག 16 ་ཡང་དད་པ་ ས་ནས་ ས་གསོལ་ཐོབ་པ་དེ་ཐར་བར་འ ར། ་ཡང་དད་པ་མི་ ེད་པ་

དེ་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པར་འ ར། 17 དད་པ་ ེད་པ་ མས་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ ས་པ་འདི་ ར་ཡོད། ཁོང་ཚས་ངའི་

མིང་ཐོག་ནས་གདོན་ ོད་ བ་ཅིང་ ད་རིགས་གཞན་ཤོད་པ། 18 ག་ ལ་ མས་ལག་པས་ལེན་པ། ོག་གཅོད་པའི་

ག་འ ང་ཡང་གནོད་པ་མི་འ ང་བ། ལག་པས་ནད་པར་རེག་ན་ནད་འཇོམས་པར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས། 19 དེ་
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ར་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ས་ཁོང་ཚར་བཀའ་མོལ་གནང་ཚར་ ེས། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་བཞེངས་པར་ ར་ཏེ་དཀོན་

མཆོག་གི་ ག་གཡས་ངོས་ ་བ གས། 20 ཉེ་གནས་ མས་གང་སར་ ིན་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ བ་བ གས་ ས།

གཙ་བོས་ཁོང་ཚ་དང་མཉམ་ ་འ ིན་ལས་མཛད་ཅིང་ངོ་མཚར་བའི་ གས་མཚན་བ ན་པའི་ ོ་ནས་འ ིན་བཟང་དེ་

བདེན་པ་ཡིན་པར་ར་ ོད་གནང་ངོ༌།།



༄༅།། ་ ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་བ གས་སོ།།

ལེ ་དང་པོ།

1 མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ང་ཚའི་ ོད་ ་གང་ བ་པའི་ ོར་ ི་ལོ་ ས་བ མས་པས། 2 བཀའི་ཞབས་ཏོག་པ་ཐོག་

མ་ནས་མིག་གིས་མཐོང་མཁན་ མས་ ིས་ང་ཚར་གང་གཏད་པ་བཞིན་ ། 3 ངས་ ང་ཐོག་མ་ནས་གང་ཞིག་ ང་བ་

ཞིབ་ ་ ད་གཅོད་ ས་ནས་མི་ ེ་ཐེ༷་ཨོ་ཕི་ ་ ེད་ ི་ཆེད་ ་གོ་རིམ་ ན་པའི་ལོ་ ས་ཤིག་འ ི་ ར་ཐག་གཅོད་ ས་ཏེ།

4 དེ་ནི་ ེད་ལ་བ ན་པའི་ག ང་བདེན་པ་ཡིན་པར་མ ེན་པའི་ ིར་རོ།

5 ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡི་ ས་ ་ཟེ༷་ཀ་རི་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་མ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁོ་ནི་ཨ༷་

བི་ ཱ་ཡི་ ་མའི་ ེ་ཚན་ཁོངས་ ི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ཁོ་ལ་ཡ༷་ ་ ་པའི་མེས་པོ་ཨ༷་རོན་ ི་ ད་པ་ཨེ༷་ལི་ས་བེད་ཞེས་

ཟེར་བའི་བཟའ་ ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། 6 དེ་གཉིས་ ིས་ ོན་མེད་པར་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དང་ཆོས་ ིམས་ཐམས་ཅད་

བ ངས་ཏེ་ཁོང་གི་ ན་ ར་སེམས་ ང་པོ་ཡིན། 7 འོན་ ང་ཨེ༷་ལི་ས་བེད་ ་ ་ ེ་མི་ བ་པས་དེ་ཚ་གཉིས་ ་ ག་མེད་

པར་ ས། 8 ཡང་ཟེ༷་ཀ་རི་ ཱ་ཡི་ ེ་ཚན་ ི་རེ་མོས་བབས་ནས་ཁོང་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་མ ན་ ་མཆོད་གཡོག་ ེད་

བས། 9 གཙ་བོའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་འ ལ་ནས་ ོས་འ ལ་བའི་ཆེད་ ་ ་མའི་ གས་ ོལ་ ར་ཁོང་ ན་བ བ་

ནས་བདམས། 10 ོས་འ ལ་བའི་ བས་མི་ཚགས་མང་པོས་ ི་ལོགས་ ་ ོན་ལམ་འདེབས་བཞིན་ཡོད། 11 དེའི་

ས་ ་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ ོས་འ ལ་བའི་མཆོད་ ིའི་གཡས་ ོགས་ ་ཟེ༷་ཀ་རི་ ཱ་ལ་མངོན་པར་ ར་བས། 12 ཁོང་

མཐོང་ནས་འ ོགས་ཏེ་ཤིན་ ་འཇིགས། 13 འོན་ ང་ཕོ་ཉས་ཁོ་ལ་“ཟེ༷་ཀ་རི་ ཱ། མ་འཇིགས་ཤིག གང་ལགས་ཤེ་

ན། ོད་ ི་ ་བ་གསན་པས་ ོད་ ི་བཟའ་ ་ཨེ༷་ལི་ས་བེད་ལ་ ་ཞིག་བཙའ་བར་འ ར། ོད་ ིས་ ་དེའི་མིང་ལ་ཡོ༷་

ཧ་ནན་ཞེས་ཐོགས་ཤིག 14 ོད་དགའ་ཞིང་ ོ་བར་འ ར་ལ་ ་དེ་ ེ་བས་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ ང་དགའ་ ིད་བར་

འ ར། 15 གང་ལགས་ཤེ་ན། གཙ་བོའི་ ན་ ར་ཁོ་མི་ཆེན་པོར་འ ར། ཁོ་ ན་ཆང་ལ་སོགས་འ ང་མི་ ང་ལ། ཨ་

མའི་མངལ་ ་ཡོད་པའི་ ས་ནས་ཁོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་གང་བར་འ ར། 16 ཡང་ཁོས་ཡི༷་སི་ར་

ཨེལ་པ་མང་པོ་ཞིག་དེ་ཚའི་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ ོགས་ ་འ གས་པར་འ ར། 17 ཡང་ཕ་ཡི་སེམས་ ་ འི་ ོགས་

་འ གས་པའི་ཆེད་དང༌། བཀའ་ལ་མི་ཉན་པའི་སེམས་ནི་ ང་པོའི་ཤེས་རབ་ ་ ར་ཞིང༌། གཙ་བོའི་ཞབས་ ི་ ེད་

་འོས་པའི་མི་ མས་ ་ ིག་ ེད་པའི་ ིར། ཁོ་ ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་ ཱ་ ར་དཀོན་མཆོག་གི་དབང་དང་དམ་པའི་ གས་

ཉིད་ཐོག་ནས་གཙ་བོའི་ ོན་ ་འ ོ་”ཞེས་ག ངས། 18 ཟེ༷་ཀ་རི་ ཱ་ཡིས་ཕོ་ཉ་ལ་“ང་དང་ངའི་ ་བོ་ཡང་ ས་པས་དེ་

བདེན་པ་ཡིན་པར་ངས་ཅི་ ར་ཤེས་”ཞེས་ ིས། 19 ཕོ་ཉས་“ང་དཀོན་མཆོག་གི་མ ན་ ་བ གས་པའི་ཕོ་ཉ་གེ༷བ་

རི་ཨེལ་ཡིན་ཏེ། ོད་ལ་ ་བ་དང༌། གཏམ་བཟང་པོ་འདི་འཆད་པའི་ ིར་མངག་མཁན་ཡིན། 20 ོས་ཤིག དོན་
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འདི་ མས་མ་འ བ་པའི་བར་ ་ ོད་ ིས་ཅི་ཡང་མི་ ་ ེ་ ད་ཆ་ཤོད་མི་ བ་པ་གནས་པར་འ ར། གང་ལགས་ཤེ་

ན། ོད་ ིས་ངས་བཤད་པའི་བཀའ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པས། ས་ལ་འབབ་ ས་བཀའ་དེ་འ བ་ངེས་ཡིན་”ཞེས་ག ངས།

21 དེའི་རིང་ལ་མི་ མས་ཟེ༷་ཀ་རི་ ཱ་ ག་ནས་བ ད་ལ་ཁོ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་ ན་རིང་འགོར་བས་ཡ་མཚན་ ེས།

22 ཁོ་ ིར་ཐོན་ བས་དེ་ཚར་ ད་ཆ་ཤོད་མི་ བ་པས་ཁོས་མཆོད་ཁང་ནང་ལ་ཞལ་གཟིགས་མཐོང་བར་མི་ མས་ ིས་

ཤེས། ཁོས་དེ་ཚར་ལག་བ ་ ེད་དེ་ཁ་ གས་མི་ བ་པར་གནས། 23 ཞབས་ཏོག་གི་ ས་རིམ་ཚར་ནས་ཟེ༷་ཀ་རི་ ཱ་ནང་

ལ་ལོག 24 དེ་ནས་ཁོང་གི་བཟའ་ ་ཨེ༷་ལི་ས་བེད་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་བས་ ་བ་ འི་རིང་ ི་ ་མ་ཐོན་པར་ནང་

ལ་བ ད། 25 ཁོ་མོས་“གཙ་བོས་ང་ལ་གཟིགས་ ོང་མཛད་ནས་ངའི་མི་རིགས་ ི་མ ན་ ་ང་ཡི་ངོ་ཚ་བསལ་ཏེ་ང་ལ་

འདི་ ར་མཛད་”ཅེས་ ས།

26 ཨེ༷་ལི་ས་བེད་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་བའི་ ་བ་ ག་པར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཕོ་ཉ་གེ༷བ་རི་ཨེལ་ག༷་ལིལ་ ལ་

ི་ན༷་ཙ་རེལ་ཟེར་བའི་ ོང་ཚར་ 27 མི༷ར་ཡམ་ཞེས་ཟེར་བའི་གཞོན་ ་མའི་སར་མངགས། མི༷ར་ཡམ་ནི་ ལ་པོ་ ༷་བིད་

ི་ ད་པ་ཡོ༷་སེབ་ ི་བཟའ་ ར་འ ར་བ་ཐག་གཅོད་ ས་པ་རེད། 1 28 ནང་ལ་ཕེབས་ བས་གེ༷བ་རི་ཨེལ་ ིས་ཁོ་མོར་

“ གས་ ེ་ཐོབ་པ་ ོད་ལ་བདེ་བ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག གཙ་བོ་ ོད་དང་མཉམ་ ་བ གས་”ཞེས་ག ངས། 29 དེ་

ཐོས་ནས་མི༷ར་ཡམ་སེམས་ཤིན་ ་འ གས་ཤིང་འཚམས་འ ི་དེ་ཅི་ ར་ཡིན་བསམ་ཞིབ་ ེད་བཞིན་ཡོད། 30 དཀོན་

མཆོག་གི་ཕོ་ཉས་ཁོ་མོར་“མི༷ར་ཡམ། མ་འཇིགས་ཤིག དཀོན་མཆོག་ནས་ ོད་ལ་ གས་ ེ་ཐོབ། 31 ོས་ཤིག ོད་

མངལ་དང་ ན་པར་འ ར་ཏེ་ ས་ཤིག་ ེས་ནས་ ོད་ ིས་ཁོང་གི་མཚན་ལ་ཡེ༷་ ་ཞེས་ཐོགས་ཤིག 32 ཁོང་ ེས་ ་

ཆེན་པོར་འ ར་ལ་ ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཞེས་ ང་གསོལ་བར་འ ར། གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་

རང་གི་མེས་པོ་ ༷་བིད་ ི་བ གས་ ི་གནང་ཞིང༌། 33 ཁོང་གིས་ཡ༷་ཀོབ་ ི་ ད་པར་ ས་ ན་ ་དབང་ ར་ལ། ཁོང་

གི་ ལ་ ིད་ནི་མཐའ་མེད་པའོ་”ཞེས་ག ངས། 34 མི༷ར་ཡམ་ ིས་ཕོ་ཉ་ལ་“ང་ ེས་པ་དང་འ ས་མ་ ོང་བས་འདི་ཅི་

ར་ ིད་”ཅེས་ ས་པ་ན། 35 ཕོ་ཉས་“དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ོད་ལ་འབབ་ཅིང་ ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་

མ ་ ོད་ལ་ བ་པར་འ ར། དེའི་ ིར་ ་ ་དམ་པ་དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཞེས་གསོལ། 36 ོས་ཤིག ོད་ ི་

ན་མཆེད་ ན་མོ་ཨེ༷་ལི་ས་བེད་རབས་ཆད་མ་ཞེས་ ་བ་ཡིན་ ང༌། ད་ ་མངལ་ ་ ་ཞིག་འཁོར་ནས་ ་བ་ ག་ཡིན།

37 གང་ཡིན་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་མཛད་མི་ ིད་པ་གང་ཡང་མེད་དོ་”ཞེས་ག ངས། 38 དེ་ནས་མི༷ར་ཡམ་ ིས་

“ང་གཙ་བོའི་གཡོག་མོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ ེད་ ི་བཀའ་ ར་ང་ལ་འ ང་བར་ཤོག་”ཅེས་ ས་ནས་ཕོ་ཉ་ཕར་ཕེབས།

39 དེའི་ ས་ ་མི༷ར་ཡམ་ ་ ིག་ ས་ནས་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ི་རི་ ལ་ ོང་གསེབ་ཅིག་ལ་མ ོགས་པོར་ ིན་པ་དང༌།

40 ཟེ༷་ཀ་རི་ ཱ་ཡི་ཁང་པར་འ ལ་ནས་ཨེ༷་ལི་ས་བེད་ལ་འཚམས་འ ི་ ས། 41 ཨེ༷་ལི་ས་བེད་ ིས་མི༷ར་ཡམ་ ི་འཚམས་

1མིར་ཡམ་ནི་ ེས་པ་དང་འ ས་མ་ ོང་བའི་གཞོན་ ་མ་ཞིག་ཡིན། ་ ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་གི་ལེ ་ 1 ཨང་ 34 ལ་གཟིགས།
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འ ི་ཐོས་ བས་མངལ་ ་ཡོད་པའི་ ་ ོ་ ར་ ་འ ལ། ཨེ༷་ལི་ས་བེད་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་གང་ ེ་ 42 ད་ཆེན་

པོ་ཡིས་“ ད་མེད་ མས་ལས་ ེད་ནི་ ིན་ བས་ཆེ། ེད་ ི་ མས་ ་ཡོད་པའི་ འང་ ིན་ ིས་བ བས་སོ། 43 ངའི་

གཙ་བོའི་ མ་ངའི་ ར་ཕེབས་པའི་བཀའ་ ིན་འདི་ཅི་ལགས། 44 གཟིགས་དང༌། ེད་ ི་འཚམས་འ ི་ཡི་ ད་ཐོས་མ་

ཐག་ངའི་མངལ་ ་ཡོད་པའ་ི ་དགའ་བས་འ ལ། 45 གཙ་བོས་ཁ་ོམོ་ལ་གང་ག ངས་པ་དེ་འ བ་པར་འ ར་བར་ཡིད་

ཆེས་པ་ ིན་ བས་ཆེ་”ཞེས་ག ངས། 46 ཡང་མི༷ར་ཡམ་ ིས་

ང་ཡི་སེམས་ནས་གཙ་བོར་བ ོད།།

47 དཀོན་མཆོག་ བས་མགོན་ལ་ཡི་རང༌།།

48 ཁོང་གིས་དམའ་བའི་གཡོག་མོར་གཟིགས།།

ད་ནས་མི་རབས་ ན་ ིས་ནི།།

ང་ལ་བདེ་ལེགས་བ ོད་པར་འ ར།།

49 དབང་ ན་ ན་པས་ང་ལ་ནི།།

ངོ་མཚར་ལས་ མས་མཛད་པ་དང༌།།

ཁོང་གི་མཚན་ནི་དམ་པ་ཡིན།།

50 ཁོང་ལ་ ས་པའི་མི་རབས་ ན།།

ཁོང་གི་ གས་ ེས་ བ་པར་འ ར།།

51 ཁོང་གི་ ག་གིས་མཛད་ཆེན་བ བས།།

ང་ ལ་ཅན་ མས་གཏོར་བར་མཛད།།

52 དབང་ཅན་ ི་ལས་ཕབ་པར་མཛད།།

དམའ་བ་མཐོ་སར་བཏེགས་པར་མཛད།།

53 ོགས་པར་བཟང་པོས་ཚམས་པར་མཛད།།

ག་པོ་ ོང་པར་བཏོན་པར་མཛད།།

54–55 ཁོང་གིས་མེས་པོར་ག ངས་པ་ ར།།

གཡོག་པོ་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ལ།།

ཁོང་གིས་རོགས་པ་གནང་བར་མཛད།།

ཨ༷བ་ར་ཧམ་དང་དེའི་ ད་པ།།

དགོངས་ནས་ནམ་ཡང་ གས་ ེས་གཟིགས།།
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ཞེས་ག ངས་སོ། 56 ད་ེནས་མི༷ར་ཡམ་ ་བ་ག མ་ཙམ་ཁ་ོམ་ོདང་མཉམ་ ་བ ད་ནས་རང་ག་ིནང་ལ་ ིར་ལོག 57 ་

བཙའ་བའི་ ས་ལ་བབས་ཏེ་ཨེ༷་ལི་ས་བེད་ལ་ ་ཞིག་ ེས། 58 ིམ་མཚས་དང་གཉེན་ཚན་ མས་ ིས་གཙ་བོས་ཁོ་མོར་

གས་ ་ེཆེན་པ་ོགཟིགས་པ་ཐོས་ནས་ད་ེཚ་ཁ་ོམ་ོདང་མཉམ་ ་དགའ་བར་ ར། 59 ཉ་ིམ་བ ད་པར་ད་ེཚ་ ་དེར་ཡ་༷ ་

་པའི་ཆོས་ ི་ གས་ ག་པའི་ཆེད་ ་འཛམས་ནས་ཕ་ ར་ཟེ༷་ཀ་རི་ ཱ་ཞེས་ འི་མིང་བཏགས་ མ། 60 འོན་ ང་ འི་

ཨ་མས་“ལགས་མ་ཡིན། ཡོ༷་ཧ་ནན་ཞེས་མིང་འདོགས་པར་འ ར་”ཞེས་ ས་པ་ན། 61 དེ་ཚས་“ ེད་ ི་གཉེན་ཚན་

ི་ ོད་ ་མིང་དེ་འ ་ ་ལ་ཡང་མེད་”ཅེས་ཟེར་བས། 62 འི་མིང་གང་འདོགས་འདོད་པ་ཤེས་པའི་ ིར་དེ་ཚས་ཕ་ལ་

ལག་བ ་ ས། 63 ཁོང་གིས་ཡ་ིག་ེའ ་ིཔང་ཞིག་བ ངས་ནས་ཁོའ་ིམིང་ཡ༷་ོཧ་ནན་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས་ཁ་ོཚ་ཐམས་ཅད་ང་ོ

མཚར་ ེས། 64 འ ལ་ ་ཁོའ་ིཁ་ ་ེ ་ེ ་ེ ོལ་ནས་ ད་ཆ་བཤད་ད་ེདཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ། 65 ཉ་ེའཁོར་ ་ིམ་ི

ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་ ིས་ཁེངས་ཏེ། ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ི་རི་ ལ་ལ་ ོད་མཁན་ཐམས་ཅད་ ིས་དོན་དེའི་ ོར་ ད་ཆ་བཤད།

66 དོན་ད་ེཚ་ཐོས་མཁན་ཐམས་ཅད་ ིས་ཡིད་ལ་འཆང་ ་ེ“ ་ ་ད་ེཅ་ི ་ ་ཞིག་འ ང་ཡོང་”ཞེས་ ས། གང་ལགས་ཤ་ེ

ན། གཙ་བོའ་ི ས་མ ་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པས་སོ། 67 ཁོའི་ཕ་ཟེ༷་ཀ་ར་ི ་ཱདམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ིས་གང་ནས་འད་ི

ར་ ང་བ ན།

68 ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད།།

རང་གི་མི་རིགས་གཟིགས་ནས་བ བས་པར་མཛད།།

དེ་ཡི་ ིར་ ་ཁོང་ལ་བ ོད་པར་ཤོག །

69 ཞབས་ ི་ ༷་བིད་དེ་ཡི་ ་ ད་ལས།།

ངེད་ ིར་ཐར་པའི་ ་ནི་མཐོན་པོར་བཏེགས།། 2

70 གནའ་བོའི་ ས་ནས་དམ་པའི་ ང་ ོན་པའི།།

བཀའ་ཡི་ ོ་ནས་ཁོང་གིས་ག ངས་པ་ ར།།

71 ད ་དང་ ང་མཁན་ལག་ནས་ངེད་ ོབ་ ེ།།

72–73 ངེད་ ི་མེས་པོར་ ིང་ ེ་མཛད་པ་དང༌།།

མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་མནའ་བཞེས་པའི།།

ཉིད་ ི་དམ་པའི་ཞལ་ཆད་ ན་པའི་ ིར།།

74–75 ངེད་ ི་ད ་ཡི་ལག་ལས་བ བས་མཛད་དེ།།

ངེད་ ི་ཚ་གང་དམ་པ་ ང་པོའི་ངང༌།།

2 ་ཅོ་ནི་ ོབས་ གས་ཡང་ན། ས་མ ་ཡི་དཔེ་ཞིག་ཡིན།
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འཇིགས་པ་མེད་པར་ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་ །།

76 ང་ཡི་ ་ ོད་ ་ན་མེད་པ་ཡི།།

དཀོན་མཆོག་གི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཞེས་ཟེར།།

གཙ་བོའི་ཕེབས་ལམ་སེལ་བར་ ེད་པའི་ ིར།།

ཁོང་གི་ ོན་ ་ལམ་ལ་འ ོ་བར་ །།

77 དེ་ཚའི་ ིག་ཉེས་སེལ་བའི་ཤེས་རབ་ ིས།།

ཁོང་གི་མི་ མས་ཐར་ལམ་ངོ་ ོད་ ིར།།

78 དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ི་བཀའ་ ིན་ཆེན་པོ་ཡིས།།

གནམ་ནས་ གས་ ེའི་ཉི་མ་འཆར་བའི་ཚ།།

79 ན་ ིབ་འཆི་ ིབ་སེལ་ ིར་འོད་འ ོས་ཏེ།།

ཞི་བདེའི་ལམ་ ་ ང་པ་འ ེན་པའི་ ིར།།

ཞེས་ ང་བ ན་ནོ། 80 ་དེ་འཚར་ལོངས་ ང་ནས་སེམས་ ་ ོབས་དང་ ན་པར་ ར། ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་ མས་ལ་

མངོན་ མ་ ་མ་འ ར་བའི་བར་ ་ཁོང་དབེན་ ོང་ལ་བ གས་སོ།།

ལེ ་གཉིས་པ།

1 དེའ་ི ས་ ་ ལ་པ་ོས༷་ེསར་ ་༷ ་ཟ་ི ་ཡིས་ར༷་ོམ་གོང་མའ་ི ལ་ཁབ་ ་ིའབངས་མ་ིཐམས་ཅད་ལ་མིང་ཐ་ོའགོད་

པའི་བཀའ་བཏང༌། 2 ད་ེན་ིཐ་ོའགོད་ ེད་པ་དང་པ་ོཡིན་ཏ་ེསི༷་ར་ི ་ཱ ལ་ ་ིས་གནས་དཔོན་པ་ོ ་༷ར་ེ ་ཡ་ི ས་ ་ ང༌།

3 མི་ཐམས་ཅད་མིང་ཐོ་འགོད་པའི་ ིར་སོ་སོའི་ཕ་ ལ་ལ་ ིན། 4 ཡོ༷་སེབ་ ༷་བིད་ ི་ ་ ད་ཡིན་པས་ཁོང་ཡང་ག༷་ལིལ་

ལ་ ་ིན་༷ཙ་རེལ་ ོང་ཚ་ནས་ཡ་༷ ་ ་ ལ་ ་ིབེ༷ད་ལ་ེཧེམ་ཞེས་ ་བའ་ི ་༷བིད་ ་ི ོང་ ེར་ལ་ ིན། 5 ཁོང་ག་ིབཟའ་ ར་

འ ར་བ་ཐག་གཅོད་ ས་པ་དང༌། མངལ་དང་ ན་པའི་མི༷ར་ཡམ་ཁོང་མཉམ་ ་ཐོ་ ག་པའི་ཆེད་ ་ ིན། 6 ཁོང་ཚ་

དེར་བ གས་ ས་མི༷ར་ཡམ་ ི་ ་བཙའ་བའི་ ས་ལ་བབས་ཏེ། 7 ས་དང་པོ་འ ངས། མ ོན་ཁང་ལ་ ོད་ས་མེད་

པས་རས་ ིས་བ མས་ནས་ ེས་ཤིག་གི་ནང་ལ་བཞག 8 ལ་དེར་ ་ཐང་ ེང་ལ་བ ད་པའི་ ག་ ི་ཡིས་མཚན་མོར་

ག་ ་བ ངས་ཏེ། 9 དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ ར་ ་དེ་ཚའི་མ ན་ ་མངོན་པར་ ར་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ ིད་

དེ་ཚའི་ ོར་ལ་འ ོས་པས་འཇིགས་ ག་ ེས། 10 འོན་ ང་ཕོ་ཉ་དེས་“མ་འཇིགས་ཤིག གཟིགས་དང༌། མི་ཚང་མའི་

ིར་ངས་ཤིན་ ་དགའ་བའི་འ ིན་བཟང་ བ་བ གས་ ེད་དེ། 11 དེ་རིང་ ེད་ མས་ལ་ ༷་བིད་ ི་ ོང་ ེར་ ་ བས་
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མགོན་ཞིག་འ ངས་ཡོད། ཁོང་ནི་གཙ་བོ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན།
3 12 དེ་ནི་ ེད་ལ་ཁོང་གི་ གས་འདི་ཡིན། ེས་ཞིག་ནང་ལ་

རས་ ིས་བ མས་པའི་མ་འ ར་ཉལ་བ་ཞིག་མཇལ་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས་ནས་ 13 ོ་ ར་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་

ཁམས་ ་བ གས་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ཕོ་ཉ་དང་མཉམ་ ་མངོན་པར་ ར་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་དེ་

14 ་ན་མེད་པའི་གནས་ ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཞིང༌།།

ས་ལ་ཁོང་གི་ གས་མཉེས་པའི་མིར་ཞི་བདེ་འབབ་པར་ཤོག །

15 ད་ེནས་ཕ་ོཉ་ཞིང་ཁམས་ ་ ིར་ལོག་ནས་ ག་ ་ི མས་ ིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“གཙ་བོས་ང་ཚར་ག ངས་པའ་ིདོན་

དེ་ ་བའི་ ིར་ད་བེ༷ད་ལེ་ཧེམ་ ་ཐད་ཀར་འ ོ་”ཞེས་བཤད་པས། 16 ཁོ་ཚས་མ ོགས་པོར་ ིན་ནས་མི༷ར་ཡམ་དང་ཡོ༷་

སེབ་བཙལ་ཏ་ེ ེས་ ་ིནང་ལ་ཉལ་བའ་ིམ་འ ར་མཇལ། 17 དོན་ད་ེམཐོང་ནས་ ་ ་དེའ་ི ོར་ཁ་ོཚར་གང་ག ངས་པའ་ི

གཏམ་གང་སར་བཤད། 18 ཡང་ ག་ ིའི་གཏམ་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་ ེས། 19 འོན་ ང་མི༷ར་ཡམ་ ིས་དོན་

དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་སེམས་གཏིང་ལ་བཞག་ནས་བསམ་ཞིབ་ ས། 20 ག་ ི་ མས་ ིས་གང་ཐོས་པ་དང་མཐོང་བའི་དོན་

ཐམས་ཅད་ཕོ་ཉས་ག ངས་པ་ ར་ བ་པས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་ཅིང་བ གས་ནས་ ིར་ལོག 21 ཉིན་བ ད་ ི་ ེས་

་ཡ་༷ ་ ་པའ་ི གས་ ག་ བས་ཁོང་ག་ིམཚན་ལ་ཡ༷་ེ ་ཞེས་བཏགས། ད་ེན་ིཁོང་ག་ི མ་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་བའ་ི

ོན་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉས་གནང་བའི་མཚན་ཡིན་པས་སོ། 4

22 ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེའི་ཆོས་ ིམས་ ར་ཁོང་ཚའི་གཙང་ ་ ེད་པའི་ ས་ཚར་ནས་ཁོང་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་

འ ལ་བའ་ིཆེད་ ་ཁོང་ མས་ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཕེབས། 23 (གཙ་བོའ་ིཆོས་ ིམས་ལ་བཀོད་པ་ ར་ ོན་ལ་ ེས་པའ་ིཕ་ོར་ེ

རེ་གཙ་བོ་ལ་དམ་པར་བ ི་བར་ ་ཞེས་ག ངས་) 24 ཡང་གཙ་བོའི་ཆོས་ ིམས་ལ་བཀོད་པ་ ར་ཐི་བ་ ང་གཅིག་གམ་

ག་རོན་ ང་ ་གཉིས་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས་ཞེས་པའ་ིབཀའ་བཞིན་ ་དེ་ཚས་མཆོད་པ་ཞིག་ ལ། 25 ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་

ལ་སི༷་མེ་ཡོན་ཞེས་ ་བའི་སེམས་ ང་པོ་དང་ཆོས་ལ་དགའ་བའི་མི་ཞིག་ཡོད། ཁོང་ནི་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ོབ་པའི་ ས་ ག་

མཁན་ཡིན་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ཡོད། 26 ཁོང་འཆི་བ་མ་ ོང་བའི་ ོན་

ལ་གཙ་བོའ་ི ཱ་༷ཤ་ིཀ་ལ་མཇལ་ ་ཡིན་པར་དམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ིས་ཁོང་ལ་མངོན་པར་མཛད་ཡོད། 27 དམ་པའ་ི གས་

ཉིད་ ིས་བ ལ་ཏེ་ཁོང་ཡ༷་ ་ ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ མས་རའི་ ར་ ིན་པ་དང༌། ཆོས་ ིམས་གང་དགོས་པ་ ེད་

པའི་ ིར་ཕ་མས་ ་ ་ཡེ༷་ ་ ེར་ནས་ ེབས་ བས། 28 སི༷་མེ་ཡོན་ ིས་ ་ ་པང་ ་ ངས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་

བ གས་ཏེ།

29 གཙ་བོ་ད་ ་ ེད་ ི་བཀའ་བཞིན་ །།

3 ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར། དེ་ཚ་གཉིས་ཀ་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་མཚན་ཡིན།
4ཡ་ ་ ་པའི་ གས་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་དེ་ ང་བའི་ གས་ཤིག་ཡིན།
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ེད་ ི་ཞབས་ ི་ཞི་བདེར་འ ོ་ ་འ ག །

30–31 ང་ཡི་མིག་གིས་མི་རིགས་ ན་ ི་ཆེད།།

ེད་ ིས་བཀོད་པ་གནང་བའི་ཐར་པ་མཐོང༌།།

32 ེད་ ི་མི་རིགས་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ལ།།

གཟི་བ ིད་དང་ནི་ ི་པར་འ ོ་བའི་འོད།།

33 ་ འི་ཡབ་དང་ མ་ཁོང་གི་ ོར་ལ་བཤད་པའི་གཏམ་དེ་ལ་ཡ་མཚན་ ེས། 34 སི༷་མེ་ཡོན་དེ་ཚར་ ིན་ ིས་ བས་

ནས་ཁོང་ག་ི མ་མི༷ར་ཡམ་ལ་“གཟིགས་དང༌། ་ ་འད་ིན་ིཡ༷་ིས་ིར་ཨེལ་པ་མང་པ་ོའ ེལ་བའ་ི ་ ེན་དང༌། ལང་བའ་ི

་ ེན་དང༌། ོལ་ ་ཡིན་པའི་ གས་ ་བ ོས་པ་མ་ཟད། 35 རལ་ ི་ཞིག་གིས་ ེད་ ི་སེམས་ལ་ཡང་འ གས་པར་

འ ར། ད་ེན་ིམ་ིམང་པོའ་ིགསང་བའ་ིབསམ་པ་མངོན་ མ་ ་འ ར་བའ་ིཆེད་ ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 36 ཡང་ཡ༷་ིས་ིར་

ཨེལ་ ི་རིགས་ ད་ཨ༷་ཤེར་ནས་ ཱ༷་ ་ཨེལ་ ི་ ་མོ་ཨ༷ན་ ་ལོ་ན་ཤིན་ ་ ས་པའི་ ང་ ོན་མ་དེར་ཡོད་དེ། ཁོ་མོ་གཉེན་

ིག་ ས་ནས་ལོ་བ ན་ ོ་བོ་དང་མཉམ་ ་བ ད་པ་དང༌། 37 དེ་ནས་ གས་མོའི་འཚ་བ་བ ལ་ནས་ལོ་བ ད་ ་ ་

བཞི་བར་གསོན། ཁོ་མོས་མཆོད་ཁང་དང་མི་འ ལ་བར་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ ང་གནས་ ང་བ་དང་ ོན་ལམ་བཏབ་ ེ་

དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ས། 38 ས་དེ་རང་ལ་ཁོ་མོ་ཡོང་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས་པ་དང༌། ཡེ༷་

་ཤ་ལེམ་ ་ིཐར་བའ་ིཉིན་མ་ོ ག་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་ ་ ་དེའ་ི ོར་ལ་གཏམ་ ས། 39 གཙ་བོའ་ིཆོས་ ིམས་ ར་དོན་

ཐམས་ཅད་བ བས་ཚར་ནས་དེ་ཚ་ག༷་ལིལ་ ལ་ ་རང་གི་ ོང་ ེར་ན༷་ཙ་རེལ་ལ་ ིར་ལོག 40 ་དེ་འཚར་ལོངས་ ང་

ེ་སེམས་ ་ ོབས་དང་ ོ་ལ་ཤེས་རབ་ ས་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེ་ཁོང་གི་ཐོག་ལ་གནས། 41 ལོ་ ར་པེ༷་

སག་ཟེར་བའ་ི ས་ཆེན་ ་ི བས་ ་ཁོང་ག་ིཡབ་ མ་གཉིས་ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ིན་པ་དང༌། 42 ཁོང་ད ང་ལ་ོབ ་གཉིས་

ལོན་ བས་ནམ་ ན་ ར་ ས་ཆེན་ལ་ཕེབས། 43 ས་ཆེན་ཚར་ནས་ད་ེཚ་ ིར་ལོག་ བས་ཡབ་ མ་ ིས་མ་ཤེས་པར་ ་

་ཡ༷་ེ ་ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་ ་གནས། 44 ཁོང་ལམ་ ོགས་ ་ིད ིལ་ལ་ཡོད་བསམས་ནས་ཉིན་གཅིག་ག་ིལམ་ལ་ ིན་ཏེ། ཡབ་

མ་ ིས་གཉེན་ཚན་དང་ངོ་ཤེས་པའི་ནང་ཁོང་བཙལ། 45 མ་ ེད་པར་ཁོང་འཚལ་བའི་ཆེད་ ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ིར་

ལོག 46 ཉིན་ག མ་ ི་ ེས་ ་དེ་ཚ་མཆོད་ཁང་གི་ མས་རར་ ོབ་དཔོན་ ོད་ ་བ གས་ཏེ་ཁོང་ཚའི་ཆོས་གསན་པ་

དང་དེ་ཚར་བཀའ་འ ི་གནང་ ེ་ ེད། 47 ཁོང་གི་མཁས་པའི་སེམས་དང་ལན་འདེབས་པ་ཐོས་མཁན་ཚང་མ་ཡ་མཚན་

ེས། 48 ཡབ་ མ་ ིས་ཁོང་མཐོང་ བས་ཡ་མཚན་ ེས་ཏ་ེ མ་ ིས་“ ། ོད་ ིས་ཅ་ིལ་ང་ཚར་འད་ི ར་ ས། ོས་

ཤིག ོད་ ི་ཡབ་དང་ང་སེམས་ཤིན་ ་འཚབས་ནས་ ོད་བཙལ་”ཞེས་ ས་པ་ན། 49 ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ཅིའི་ ིར་

ང་བཙལ་བ་ཡིན། ངའི་ཡབ་ ི་ཕོ་ ང་ལ་ ོད་དགོས་པར་ ེད་ ིས་མི་མ ེན་ནམ་”ཞེས་ག ངས། 50 འོན་ ང་ཁོང་

གིས་གང་ག ངས་པ་དེ་ཚས་མ་མ ེན། 51 དེ་ནས་ཁོང་ཚ་ན༷་ཙ་རེལ་ལ་མར་ཕེབས་པ་དང་ཁོང་གིས་ཡབ་ མ་ ི་བཀའ་



143 ་ 2:52 – 3:11

ལ་ཉན་ནས་བ གས། ཁོང་གི་ མ་ ིས་དོན་དེ་ཚ་ཚང་མ་སེམས་ལ་བཞག 52 ཡང་ཡེ༷་ ་ཤེས་རབ་དང༌། ་ག གས།

དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ད ེས་པ། མི་ མས་ ི་བ ི་མཐོང་ལ་འཕེལ་ལོ།།

ལེ ་ག མ་པ།

1 ལ་པོ་ཏི༷་པེར་ ་སེ༷་སར་ ིད་ ོང་ ེད་པའི་ལོ་བཅོ་ འི་རིང་ལ་ཕོ༷ན་ཏི་ ་པི༷་ལ་ ་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ི་ ི་ བ་

ཡིན་པ་དང༌། ཧེ༷་རོ་ ེ་ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་ས་གནས་དཔོན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཁོའི་གཅེན་པོ་ཕི༷་ལིབ་ཨེ༷་ ་རི་ ཱ་དང་ ༷་ཀོ་ནི་ཏི་

ལ་ ི་ས་གནས་དཔོན་པོ་དང༌། ལི༷་སན་ ་ཨ༷་བི་ལེ་ནེ་ ལ་ ི་ས་གནས་དཔོན་པོ་ཡིན་ལ། 2 ཨ༷་ན་སི་དང་ཀ༷་ཡ་ ཱ་

་ཆེན་གཙ་བོ་ ེད་པའི་ ས་ ་དབེན་ ོང་ ལ་ལ་ཟེ༷་ཀ་རི་ ཱ་ཡི་ ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བབས་པས།

3 ཡོ༷ར་དན་གཙང་པོའི་མཐའ་འཁོར་ ི་ ལ་ ན་ ་ཁོང་གིས་ ིག་ཉེས་སེལ་བའི་ཆེད་ ་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་

སེམས་ ར་བའི་ གས་ ་ ས་གསོལ་ལེན་དགོས་པར་བ གས་ཏེ་ཕེབས། 4 ཡེ༷་ཤ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ང་ ོན་པས་ ིས་

པའི་མདོ་ལ་བཀོད་པ་ ར།

དབེན་ ོང་ ལ་ནང་ གས་པའི་འབོད་ ་ཡིས།།

གཙ་བོའི་ཆེད་ ་ཕེབས་ལམ་ ་ ིགས་ ོས།།

ལམ་ ་དེ་ནི་བདེ་བར་བཟོས་ཤིག་ཨང༌།། 5

5 རོང་ མས་ ོམས་ཤིང་རི་དག་དམའ་བར་འ ར།།

འ ོག་པ་ ང་ལ་ བ་པོ་བདེ་བར་འ ར།།

6 ན་ ིས་དཀོན་མཆོག་ཐར་པ་མཐོང་བར་འ ར།།

ཞེས་ག ངས། 7 ཡང་ཡོ༷་ཧ་ནན་ནས་ ས་གསོལ་ལེན་པའི་ཆེད་ ་ཡོང་བའི་མི་ཚགས་མང་པོར་ཁོང་གིས་“ ག་ ལ་ ི་

རིགས་ཚ། ིག་པའི་ཉེས་ཆད་ཡིན་ཏེ་མ་འོངས་པའི་ གས་ ོ་ལས་འ ོས་པ་ ོད་ཚར་ ས་བ ན། 6 8 ོད་པ་ངན་པ་

ངས་ནས་སེམས་ ར་བའི་འ ས་ ་ ིན་ཞིག ཡང་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ང་ཚའི་མེས་པོ་ཡིན་ཞེས་མ་སོམས། ངས་ ོད་ཚར་

ཟེར་ ར། དཀོན་མཆོག་གིས་ ོ་འདི་ཚ་ལས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་ ་ ད་འ ང་བར་མཛད་ བ་པའི་ ིར་རོ། 9 ད་ ་ ་རེ་

ཞིག་ཤིང་ ོང་གི་ ་ལ་བཞག་ཡོད་པས་འ ས་ ་བཟང་པོ་མ་ ིན་པའི་ཤིང་ ོང་རེ་རེ་བཞིན་བཅད་ནས་མེ་ལ་ག ག་པར་

འ ར་”ཞེས་ག ངས། 10 མི་ཚགས་ ིས་ཁོང་ལ་“ ས་ན་ང་ཚས་ཅི་ ེད་དགོས་”ཞེས་ ིས། 11 ལན་ ་ཁོང་གིས་དེ་

ཚར་“གོས་གཉིས་ཡོད་པ་གོས་མེད་པ་ལ་བགོད་པ་དང༌། ཁ་ཟས་ཡོད་མཁན་ ིས་ ང་ད་ེ ར་ ེད་དགོས་”ཞེས་ག ངས་

5ཚག་བཅད་འདི་ མས་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ག ངས་པའི་བཀའ་ཡིན་ཏེ། ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 40 ཨང་ ངས་ 3 ནས་ 5 བར་བཀོད་པ་ཡིན།
6དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ོ་ནི་ཁོང་ ོ་མ་ཡིན་ཏེ། ིག་ཉེས་ ི་མཐའ་མའི་ཉེས་ཆད་ཡིན།
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ནས། 12 ལ་ ད་མཁན་ ས་གསོལ་ལེན་ ིར་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་“ ོབ་དཔོན་ལགས། ང་ཚས་ཅི་ ེད་དགོས་”ཅེས་

ིས་པ་དང༌། 13 ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ཁ་མངག་པ་ལས་ ག་པར་མ་ལེན་”ཞེས་ག ངས། 14 དམག་མ་ིཁ་ཤས་ ིས་ཁོང་

ལ་“ང་ཚས་ཅི་ ེད་དགོས་”ཅེས་ ིས་པ་ན་ཁོང་གིས་“བཙན་ཐབས་ ིས་ད ལ་མ་ལེན། མི་ ་ཡང་ལ་ ད་མ་འདོགས།

ོད་ ི་ ་ཆ་ཡིས་ཚམ་པར་འ ར་ཞིག་”ཅེས་ག ངས། 15 མི་ མས་རེ་ ག་ ེད་བཞིན་པས་ཚང་མའི་སེམས་ལ་ཡོ༷་ཧ་

ནན་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་མིན་ མ་པ་དང༌། 16 ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་དེ་ཚ་ཚང་མར་“ངས་ནི་ ་ཡིས་ ོད་ཚར་ ས་གསོལ་ ེད།

འོན་ ང་ངའི་ ེས་ལ་ང་ལས་དབང་ཆེ་བ་ཞིག་ཕེབས་ཡོང་བར་ངེས་ཏེ། ང་ཁོང་གི་ མ་ ོག་ ང་འ ོལ་བར་མི་འོས།

ཁོང་གིས་ ོད་ཚར་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་མེ་ཡིས་ ས་གསོལ་གནང་བར་འ ར་རོ། 17 ཁོང་གི་

ག ལ་ཁ་ལེགས་པོར་གཙང་མ་བཟོ་བའི་ཆེད་དང༌། མཛད་ཁང་ལ་ ོ་ ད་པའི་ ིར་ ར་མོ་ ག་ལ་ཡོད། འོན་ ང་ ་

མས་ཁོང་གིས་གསོད་མི་ ིད་པའི་མེ་ཡིས་ ེག་པར་ ་”ཞེས་ག ངས། 18 ད་ ང་ ད་ཆ་གཞན་དག་མང་པོས་ ལ་མ་

བཏང་ ེ་ཁོང་གིས་མི་ མས་ལ་འ ིན་བཟང་བ གས། 19 འོན་ ང་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ས་གནས་དཔོན་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེ་ལ་ཁོའི་

གཅེན་པོའི་བཟའ་ ་ཧེ༷་རོད་ ཱ་ཡི་ ་ ེན་དང༌། ཁོས་ ས་པའི་ལས་ངན་ཚང་མའི་ ེན་ ིས་བཀའ་བ ོན་ ེད་ བས།

20 ཉེས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ ས་པའི་ ེང་ ་ཁོས་ཡོ༷་ཧ་ནན་བཙན་ཁང་ལ་བ ག

21 དེར་ཡོད་པའི་མི་ མས་ ས་གསོལ་ལེན་ བས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ འང་ ས་གསོལ་བཞེས། ཁོང་གིས་གསོལ་ ོན་

འདེབས་ ས་ནམ་མཁའ་ ་ེནས་ 22 དམ་པའ་ི གས་ཉིད་ག གས་དང་ ན་ཅིང་ ག་རོན་ ར་ཁོང་ག་ི ེང་ལ་བབས་ཏ་ེ

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

ཅིག་ ང༌།

23 ཡ༷་ེ འ་ི ག་ལས་འག་ོའ གས་ ས་ཁོང་ད ང་ལ་ོ མ་བ ་ཙམ་ལོན་ཅིང༌། མ་ི མས་ ིས་ཁོང་ཡ༷་ོསེབ་ ་ི ་

ཡིན་པར་བསམས། ཡ༷་ོསེབ་ན་ིཨ༷་ེལ་ིཞེས་ ་བའ་ི ་དང༌། 24 ཨེ༷་ལ་ིན་ིམ༷ད་ཐད་ཅེས་ ་བའ་ི ། མ༷ད་ཐད་ན་ིལ༷་ེཝ་ིཞེས་

་བའི་ ་དང༌། ལེ༷་ཝི་ནི་མེ༷ལ་ཀི་ཞེས་ ་བའི་ ། མེ༷ལ་ཀི་ནི་ཡ༷ན་ ་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། ཡ༷ན་ ་ནི་ཡོ༷་སེབ་ཅེས་ ་

བའི་ ། 25 ཡོ༷་སེབ་ནི་མ༷ད་ཐི་ཐི་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། མ༷ད་ཐི་ཐི་ནི་ཨ༷་མོ་ཟི་ཞེས་ ་བའི་ ། ཨ༷་མོ་ཟི་ནི་ ༷་ མ་ཞེས་

་བའ་ི ་དང༌། ་༷ མ་ན་ིཧ༷་ེཟ་ིལ་ེཞེས་ ་བའ་ི ། ཧ༷་ེཟ་ིལ་ེན་ི ་༷ག་ེཞེས་ ་བའ་ི ་དང༌། 26 ་༷ག་ེན་ིམ་༷ཧ་ ་ཞེས་ ་

བའ་ི ། མ་༷ཧ་ ་ན་ིམ༷ད་ཐ་ིཐ་ིཞེས་ ་བའ་ི ་དང༌། མ༷ད་ཐ་ིཐ་ིན་ིས༷་ེམ་ེཞེས་ ་བའ་ི ། ས༷་ེམ་ེན་ིཡ༷་ོསེག་ཅེས་ ་བའ་ི ་

དང༌། ཡོ༷་སེག་ནི་ཡོ༷་ ་ཞེས་ ་བའི་ ། 27 ཡོ༷་ ་ནི་ཡོ༷་ཧན་ ་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། ཡོ༷་ཧན་ ་ནི་རེ༷་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ །

རེ༷་ ཱ་ནི་བཟེ༷་ ་པ་པེལ་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། བཟེ༷་ ་པ་པེལ་ནི་ཤེ༷་ཨལ་ཐི་ཨེལ་ཞེས་ ་བའི་ ། ཤེ༷་ཨལ་ཐི་ཨེལ་ནི་ནེ༷་རི་

ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། 28 ནེ༷་རི་ནི་མེ༷ལ་ཀི་ཞེས་ ་བའི་ ། མེ༷ལ་ཀི་ནི་ཨ༷་ ་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། ཨ༷་ ་ནི་ཁོ༷་སམ་ཞེས་

་བའ་ི ། ཁ༷་ོསམ་ན་ིཨེ༷ལ་མ་ོ མ་ཞེས་ ་བའ་ི ་དང༌། ཨེ༷ལ་མ་ོ མ་ན་ིཨེ༷ར་ཞེས་ ་བའ་ི ། 29 ཨེ༷ར་ན་ིཡ༷་ེ ་ཨ་ཞེས་



145 ་ 3:30 – 4:5

་བའི་ ་དང༌། ཡེ༷་ ་ཨ་ན་ིཨེ༷་ལི་ཨ་ེབཟིར་ཞེས་ ་བའ་ི ། ཨེ༷་ལ་ིཨ་ེབཟིར་ན་ིཡོ༷་རིམ་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། ཡོ༷་རིམ་ན་ི

མ༷ད་ཐད་ཅེས་ ་བའ་ི ། མ༷ད་ཐད་ན་ིལ༷་ེཝ་ིཞེས་ ་བའ་ི ་དང༌། 30 ལ༷་ེཝ་ིན་ིས༷་ིམ་ེཡོན་ཞེས་ ་བའ་ི ། ས༷་ིམ་ེཡོན་ན་ི

་༷ ་ཞེས་ ་བའ་ི ་དང༌། ་༷ ་ན་ིཡོ༷་སེབ་ཅེས་ ་བའ་ི ། ཡོ༷་སེབ་ན་ིཡ༷་ོ མ་ཞེས་ ་བའ་ི ་དང༌། ཡ༷་ོ མ་ན་ིཨེ༷ལ་ཡ་

ཀིམ་ཞེས་ ་བའི་ ། 31 ཨེ༷ལ་ཡ་ཀིམ་ནི་མེ༷་ལེ་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། མེ༷་ལེ་ ཱ་ནི་མེ༷ན་ ་ཞེས་ ་བའི་ ། མེ༷ན་ ་ནི་

མ༷ད་ཐ་ཐི་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། མ༷ད་ཐ་ཐི་ནི་ ༷་ཐན་ཞེས་ ་བའི་ ། ༷་ཐན་ནི་ ༷་བིད་ཅེས་ ་བའི་ ་དང༌། 32 ༷་

བིད་ན་ིཡ༷་ེས་ེཞེས་ ་བའ་ི ། ཡ༷་ེས་ེན་ིཨ༷་ོཔེད་ཅེས་ ་བའ་ི ་དང༌། ཨ༷་ོཔེད་ན་ིཔ༷་ོཨ་ཟ་ིཞེས་ ་བའ་ི ། པ༷་ོཨ་ཟ་ིན་ིས༷ལ་

མོན་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། ས༷ལ་མོན་ནི་ ༷་སོན་ཞེས་ ་བའི་ ། 33 ༷་སོན་ནི་ཨ༷་མི་ན་དབ་ཅེས་ ་བའི་ ་དང༌། ཨ༷་

མི་ན་དབ་ནི་ཨ༷ད་མན་ཞེས་ ་བའི་ ། ཨ༷ད་མན་ནི་ར༷མ་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། ར༷མ་ནི་ཧེ༷་ཟི་རོན་ཞེས་ ་བའི་ ། ཧེ༷་

ཟི་རོན་ནི་པེ༷་རེ་ཟི་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། པེ༷་རེ་ཟ་ིནི་ ༷་ ་ཞེས་ ་བའི་ ། 34 ༷་ ་ནི་ཡ༷་ཀོབ་ཅེས་ ་བའི་ ་དང༌། ཡ༷་

ཀོབ་ན་ིཨ༷་ི ཱག་ཅེས་ ་བའ་ི ། ཨ༷་ི ཱག་ན་ིཨ༷བ་ར་ཧམ་ཞེས་ ་བའ་ི ་དང༌། ཨ༷བ་ར་ཧམ་ན་ིཐ༷་ེ ་ཱཞེས་ ་བའ་ི ། ཐ༷་ེ ་ཱ

ནི་ ༷་ཧོར་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། 35 ༷་ཧོར་ནི་སེ༷་ ག་ཅེས་ ་བའི་ ། སེ༷་ ག་ནི་རེ༷ ་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། རེ༷ ་ནི་ཕེ༷་

ལེག་ཅེས་ ་བའ་ི ། ཕེ༷་ལེག་ན་ིཨེ༷་པེར་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། ཨ༷་ེཔེར་ན་ིས་༷ ་ཱཞེས་ ་བའ་ི ། 36 ས་༷ ་ཱན་ིཁ༷་ེ ན་ཞེས་

་བའི་ ་དང༌། ཁེ༷་ ན་ནི་ཨ༷ར་པག་སད་ཅེས་ ་བའི་ ། ཨ༷ར་པག་སད་ནི་ཤེ༷མ་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། ཤེ༷མ་ནི་ནོ༷་ཨ་

ཞེས་ ་བའི་ ། ནོ༷་ཨ་ནི་ལ༷་མེག་ཅེས་ ་བའི་ ་དང༌། 37 ལ༷་མེག་ནི་མེ༷་ ་ཟི་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ ། མེ༷་ ་ཟི་ ཱ་ནི་ཧེ༷་ནོག་

ཅེས་ ་བའི་ ་དང༌། ཧེ༷་ནོག་ནི་ ཱ༷་རིད་ཅེས་ ་བའི་ ། ཱ༷་རིད་ནི་ ཱ༷་ཧ་ ཱ་ཨེལ་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། ཱ༷་ཧ་ ཱ་ཨེལ་ནི་

ཁེ༷་ ན་ཞེས་ ་བའི་ ། 38 ཁེ༷་ ན་ནི་ཨེ༷་ནོ་ཟི་ཞེས་ ་བའི་ ་དང༌། ཨེ༷་ནོ་ཟི་ནི་སེ༷ད་ཅེས་ ་བའི་ ། སེ༷ད་ནི་ཨ༷་དམ་

ཞེས་ ་བའི་ ་ཡིན་པ་དང༌། ཨ༷་དམ་ནི་དཀོན་མཆོག་ནས་ ང་ངོ༌།།

ལེ ་བཞི་པ།

1 དཀོན་མཆོག་ག་ིདམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ིས་ཁོང་ཡོངས་ ་གང་ ་ེཡེ༷་ ་ཡོ༷ར་དན་གཙང་པ་ོནས་ ིར་ལོག་ཕེབས་

པ་དང༌། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ལ་ཏེ་ཁོང་དབེན་ ོང་ལ་ཕེབས། 2 ཉིན་ཞག་བཞི་བ འི་རིང་བ ད་ ཱ༷་ཏན་ ིས་

ཁོང་ལ་ཉམས་ཚད་ ངས། དེའི་ ས་ ་ཁོང་གིས་ཞལ་ཟས་ཅི་ཡང་མ་བཞེས་པས་ ས་ བས་དེའི་མཐའ་མར་བ ེས།

3 བ ད་ ིས་ཁོང་ལ་“ ེད་རང་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་ན་ ོ་འདི་བག་ལེབ་ ་འ ར་བའི་བཀའ་གཏོང་ཞིག་”ཞེས་

ས་པ་ན་ 4 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ག ང་རབ་ནང་མི་ནི་བག་ལེབ་ཁོ་ནར་བ ེན་ནས་འཚ་བ་མ་ཡིན་ཞེས་ ིས་འ ག་”ཅེས་

ག ངས་པས། 7 5 བ ད་ ིས་ཁོང་ཡར་ ིད་ནས་ ད་ཙམ་ཞིག་ལ་འཇིག་ ེན་ ི་ ལ་ཁམས་ཚང་མ་བ ན་པ་རེད།

7ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 8 ཨང་ ངས་ 3 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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6 ཁོང་ལ་“ ལ་ཁམས་འདི་ མས་ ི་ ིད་དབང་དང་དཔལ་ང་ལ་གཏད་ཡོད་དེ་ངས་ ་ལ་དགའ་བར་ ེར་བས་ ེད་ལ་

འ ལ་བར་ ། 7 དེའི་ ིར་ང་ལ་ ག་འཚལ་ན་དེ་ཐམས་ཅད་ ེད་ ི་ཡིན་པར་འ ར་”ཞེས་ཟེར་བས། 8 ལན་ ་ཡེ༷་

ས་“ག ང་རབ་ནང་ ེད་ ིས་རང་གི་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བ་དང་ཁོང་ཁོ་ནར་ཞབས་ ི་ ེད་དགོས་

ཞེས་ ིས་འ ག་”ཅེས་ག ངས། 8 9 བ ད་ ིས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ིད་ནས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ ེ་ ་ལང་ ་བ ག་ནས་

ཁོང་ལ་ ེད་རང་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་ན་འདི་ནས་མར་མཆོངས་ཤིག 10 གང་ལགས་ཟེར་ན། ག ང་རབ་ ི་མདོ་

ལས་

ཁོང་གི་ ང་དགོས་ཕོ་ཉ་ མས་ ་ནི།།

ེད་ ོབ་དགོས་པའི་བཀའ་ཡང་གནང་བར་འ ར།།

11 ོ་ལ་ ེད་ ི་ཞབས་ནི་མི་ཕོག་ ིར།།

དེ་ཚའི་ལག་པར་ ེད་ནི་འདེགས་པར་འ ར།།

ཅེས་ ིས་འ ག 9 12 ཡེ༷་ ས་“གཙ་བོ་ ེད་ ི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཉམས་ཚད་མ་ ོས་ཤིག་ཅེས་ ིས་འ ག་”ཅེས་ག ངས་

པ་དང༌། 10 13 བ ད་ ི་ཉམས་ཚད་ ན་ཚར་བའི་ ེས་ ་གོ་ བས་མ་འཐོབ་པར་ཁོང་དང་ ལ། 14 ཡེ༷་ ་དམ་པའི་

གས་ཉིད་ ི་དབང་ཐོག་ནས་ག༷་ལིལ་ ལ་ ་ ིར་ལོག་ཕེབས་ནས་ཁོང་གི་ ན་ གས་ག༷་ལིལ་ ི་མཐའ་འཁོར་ ལ་ ན་

་ བ་པ་རེད། 15 དེར་ཡོད་པའི་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ མས་ ི་ནང་ལ་ཁོང་གིས་ཆོས་བ ན་གནང་བ་དང་མི་ཚང་

མས་ཁོང་ལ་བ ོད། 16 ཡང་ཁོང་གི་འཚར་ལོངས་ ང་ས་ན༷་ཙ་རེལ་ལ་ ོན་ཏེ་ནམ་ ན་ ར་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་

ཁོང་འ ་ཁང་ལ་ཕེབས། ཁོང་ག ང་རབ་ ི་མདོ་ ོག་པའི་ཆེད་ ་བཞེངས་ བས། 17 ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་

པའི་མདོ་ཁོང་ལ་ ལ་ནས་ཁ་ ེ་ ེ་འདི་ ར་ ིས་པའི་གནས་ ེད།

18–19 ད ལ་ཕོངས་ མས་ལ་འ ིན་བཟང་ ོག་པའི་ཆེད།།

གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ང་ཡི་ ེང་ ་གནས།།

བཙན་པ་ཐར་ཞིང་ལོང་བ་གསོ་བ་དང༌།།

བཙན་གནོན་ མས་ལ་བཅིངས་འ ོལ་ ེད་པ་དང༌།།

ཁོང་གི་ལོ་བཟང་ ེབས་པ་ ོག་པའི་ཆེད།།

གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་བ ོས་ཤིང་མངགས།།

8ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 6 ཨང་ ངས་ 13 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
9ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 91 ཨང་ ངས་ 11-12 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
10ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 6 ཨང་ ངས་ 16 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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ཞེས་ག ངས། 11 20 ཁོང་གིས་ཤོག་ ིལ་དེ་བ ིལ་ཏེ་གཡོག་པོ་ལ་གནང་ནས་བ གས་པ་དང༌། འ ་ཁང་ལ་ཡོད་པའི་མི་

ཚང་མས་ཁོང་ལ་མིག་ནན་ ིས་བ ས། 21 ཡང་ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“དེ་རིང་ ེད་ཚས་ཐོས་པའི་རིང་ལ་ ང་བ ན་འདི་

བ་བོ་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 22 མི་ཚང་མས་ཁོང་ལ་བ ོད་དེ་ཁོང་གི་ གས་ ེ་དང་ ན་པའི་ག ང་ལ་ཡ་མཚན་

ེས་ཏེ། དེ་ཚས་“འདི་ནི་ཡོ༷་སེབ་ ི་ ་མ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ཟེར། 23 ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ ེད་ཚས་ ན་པ་རང་གིས་རང་

གསོ་བར་ ོས་ཞེས་པའི་གཏམ་དཔེ་ང་ལ་ཟེར་ངེས་ཡིན་པ་དང༌། ང་ཚས་ཐོས་པའི་ཀ༷་ཕར་ན་ མ་ལ་གང་མཛད་པ་དེ་

ེད་ ི་ཕ་ ལ་འདི་ འང་མཛད་ཅེས་ ་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 24 ཡང་ཁོང་གིས་“ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་པར་

ཟེར་ ར། རང་གི་ཕ་ ལ་ལ་ ང་ ོན་པ་ ་ཞིག་ ང་བ ་བར་མི་འ ར། 25 དངོས་གནས་ ས་ན་ ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་

ཱ་ཡི་ ས་ ་ལོ་ག མ་དང་ ་བ་ ག་རིང་ལ་ཆར་པ་ཆད་པས་ ལ་ཆ་ཚང་ལ་ ་གེ་ཆེན་པོ་ ང་ བས། ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ལ་

གས་མོ་མང་པོ་ཡོད་ནའང༌། 26 ཚི༷་དོན་ ལ་ ི་ས༷་རེབ་ ་ཞེས་པའི་ ོང་ ེ་ཡི་ གས་མོ་ཞིག་མ་གཏོགས་པར་ཨེ༷་ལི་ ཱ་

དེ་ཚར་མ་མངགས། 27 ཡང་ ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་ ་ཡི་ ས་ ་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ལ་མཛ་ནད་ཅན་མང་པོ་ཡོད་ནའང་སི༷་རི་ ཱ་

པ་ནེ༷་མན་མ་གཏོགས་པར་དེ་ཚའི་ནང་ནས་ ་ཡང་ནད་གསོས་ནས་གཙང་བར་མ་ ར་”ཞེས་ག ངས། 28 དོན་དེ་ཐོས་

པའི་ ེས་ ་འ ་ཁང་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཁོང་ ོ་འབར་ནས་ 29 ལངས་ཏེ་ཁོང་ ོང་ ེ་ནས་ ིར་བ ད། དེ་ཚའི་

ོང་ ེ་ ག་རིའི་ ེབས་ལ་ཆགས་ཏེ་ཁོང་གཡང་ས་ནས་འཕེན་པའི་ ིར་རིའི་ ར་ལ་ ིད། 30 འོན་ ང་ཁོང་མི་ཚགས་

ི་ ོད་ནས་ཐོན་ཏེ་ཕར་ཕེབས་སོ།

31 ག་༷ལིལ་ ལ་ ་ི ོང་ ་ེཀ་༷ཕར་ན་ མ་ལ་མར་ཕེབས་ནས་ངལ་གས་ོབའ་ིཉིན་མོར་ཁོང་གིས་ད་ེཚར་ཆོས་བ ན་

གནང་བཞིན་ཡོད། 32 ཁོང་ག་ིག ང་དབང་དང་ ན་པས་ད་ེཚ་ཡ་མཚན་ཆེན་པ་ོ ེས། 33 འ ་ཁང་ལ་གདོན་འ ་ེམ་ི

གཙང་བས་ཟིན་པའི་མི་ཞིག་ཡོད་དེ་ཁོས་ ད་ཆེན་པོས་ 34 “ཧ། ན༷་ཙ་རེལ་པ་ཡེ༷་ ། ང་ཚ་དང་ ེད་འ ེལ་བ་གང་

ཡོད། ེད་ ིས་ང་ཚ་མེད་པ་བཟོ་བར་ཕེབས་སམ། ེད་ ་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་ ི་ཡོད། ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ེས་ ་

དམ་པ་ད་ེཡིན་”ཞེས་བཤད། 35 འོན་ ང་གཙ་བ་ོཡ༷་ེ ས་ད་ེལ་བཀའ་བ ོན་གནང་ ་ེ“ཁ་རོག་ ོད། མ་ིདེའ་ི ས་ནས་

ཐོན་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་ནས་གདོན་འ ་ེདེས་མ་ི མས་ ་ིད ིལ་ ་ཁ་ོས་ལ་བ ེལ་ནས་གནོད་འཚ་མ་ ང་བར་ཁོའ་ི ས་

ནས་ ིར་ཐོན། 36 མ་ིཐམས་ཅད་ཧ་ལས་ཏ་ེཕན་ ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“བ ན་པ་འད་ིཅ་ིཡིན། དབང་ཆ་དང་ ས་

མ འ་ི ་ོནས་ཁོང་གིས་གདོན་འ ་ེམ་ིགཙང་བར་བཀའ་གནང་ནས་ ིར་ཐོན་”ཞེས་བཤད་བཞིན་ཡོད། 37 ཁོང་ག་ི ན་

གས་མཐའ་འཁོར་ ི་ ལ་ ན་ ་ བ་པའོ།

38 ཁོང་བཞེངས་ཏེ་འ ་ཁང་ནས་ཐོན་ཏེ་སི༷་མོན་ ི་ ིམ་ ་ཕེབས། སི༷་མོན་ ི་བཟའ་ འི་ཨ་མ་ཚ་བ་ཤིན་

་ ས་པས་དེ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་དེའི་ ོར་ ས། 39 ཁོ་མོའི་མ ན་ ་བཞེངས་ཏེ་ཁོང་གིས་ཚ་བ་ལ་བཀའ་བ ོན་

11ཚག་བཅད་འདི་ཚ་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 61 ཨང་ ངས་ 1-2 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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གནང་བས་འཇགས་པ་དང༌། འ ལ་ ་ཁོ་མོ་ལངས་ནས་ཁོང་ མས་ལ་ཞབས་ ི་ ས། 40 ཉི་མ་བ ད་པའི་ ས་ ་

དེ་ཚས་ནད་ ་ཚགས་ཕོག་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ཡེ༷་ འི་ ང་ ་ ིད་པ་དང༌། ཁོང་གིས་དེ་ཚ་རེ་རེར་ ག་བཞག་ ེ་གསོ་

བར་མཛད། 41 མ་ཟད་གདོན་འ ེ་མི་མང་པོའི་ནང་ནས་ ིར་ཐོན་ཏེ་ ད་ཆེན་པོས་“ ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་

ཡིན་”ཞེས་ ས། འོན་ ང་དེ་ཚར་བཀའ་བ ོན་གནང་ནས་ཁོང་གིས་གདོན་དེ་ཚར་ ད་ཆ་ལབ་ ་མ་བ ག གང་ཡིན་

ཟེར་ན། གདོན་འ ེས་ཁོང་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་པར་ཤེས་ ི་ཡོད་པས་རེད། 42 དེའི་སང་ཞོགས་ ་ཡེ༷་ ་དབེན་གནས་ཤིག་

་ཕེབས། མི་ཚགས་ ིས་བཙལ་ནས་ཁོང་གི་མ ན་ ་ཡོང་བ་དང༌། ཕར་མི་ཕེབས་པའི་ ིར་ཁོང་འགོག་པར་འདོད།

43 འོན་ ང་ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ངས་ ོང་ ེར་གཞན་ མས་ལ་ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་འ ིན་བཟང་ ོག་དགོས།

ང་དོན་འདིའི་ཆེད་ ་མངགས་པ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 44 དེའི་ ིར་ཁོང་གིས་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ི་འ ་ཁང་ལ་ཆོས་ཡང་

ཡང་ག ང་བཞིན་ཡོད་དོ།།

ལེ ་ ་པ།

1 ཡེ༷་ ་གེ༷་ནེ་ ཱ་རེལ་ཞེས་པའི་མཚའི་འ མ་ ་བ གས་པ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པའི་ཆེད་ ་མི་

ཚགས་འཚང་ཁ་བ བ་ ེ་ཁོང་གི་མཐའ་ནས་བ ོར་ བས། 12 2 ཁོང་གིས་མཚའི་འ མ་ལ་ ་གཉིས་ཡོད་པ་གཟིགས།

ཉ་པ་ མས་ ་བཞག་ནས་ ་ ་འ ད་བཞིན་ཡོད། 3 ཁོང་སི༷་མོན་ ི་ ་ལ་ གས་ནས་སི༷་མོན་ལ་ མ་ས་ནས་ ིར་

བ ོད་ཏོག་ཙམ་ ོས་ཞེས་ག ངས་ནས་ཁོང་ ་ལ་བ གས་ཏ་ེམི་ཚགས་ལ་ཆོས་བ ན་གནང༌། 4 ཆོས་ག ངས་ཚར་ནས་

ཁོང་གིས་སི༷་མོན་ལ་“ཉ་ཟིན་པའི་ ིར་ ་གཏིང་རིང་པོའི་སར་སོང་ལ་ ་ ་མར་ཐོང་”ཞེས་ག ངས་པ་ན། 5 ལན་ ་

སི༷་མོན་ ིས་“ ན་ལགས། ང་ཚས་མཚན་གང་དཀའ་ལས་ ས་ནས་ཉ་གཅིག་ ང་ཟིན་མ་ བ། འོན་ ང་ ེད་ ིས་

དེ་ ར་ག ངས་པས་ངས་ ་ ་མར་འབེབས་པར་ ་”ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། 6 དེ་ ར་ ས་ནས་ཉ་ཤིན་ ་མང་པོ་བ ང་

བས་ ་ ་རལ་ བས་འ ག་པས་ 7 རོགས་རམ་ཐོབ་པའི་ ིར་དེ་ཚས་ ་གཞན་ལ་ཡོད་པའི་ལས་རོགས་ མས་ལ་ལག་

བ ་ ས་པ་དང༌། དེ་ཚ་ཡོང་ནས་ ར་ བ་ བས་ཙམ་ལ་ ་གཉིས་ཀ་ཉ་ཡིས་བཀང༌། 8 དེ་མཐོང་ནས་སི༷་མོན་པེ༷་

ོ་ཡིས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་མ ན་ ་ ས་མོ་སར་བ གས་ནས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ། ང་མི་ ིག་ཉེས་ཅན་ཡིན་པས་ངའི་ ་ནས་

ཕར་ཕེབས་”ཞེས་ཟེར། 9 ཉ་དེ་ཙམ་མང་པོ་བ ང་བའི་ ེན་ ིས་ཁོ་དང་ཁོའི་ལས་རོགས་ཚང་མ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ ེས།

10 སི༷་མོན་ ི་ལས་རོགས་ཡིན་པ་ཟེ༷་བད་ ཱ་ཟེར་བའི་ ་ཡ༷་ཀོབ་དང་ཡོ༷་ཧ་ནན་ཡང་དེ་ ར་ཧ་ལས་པ་དང༌། ཡེ༷་ ས་སི༷་

མོན་ལ་“མ་འཇིགས་ཤིག ེད་ཚས་ཉ་བཙལ་བ་ ར་ད་ནས་བ ང་མི་ མས་འཚལ་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 11 ་

གཉིས་ མ་སར་ ེབས་ནས་ཐམས་ཅད་ ངས་ཏེ་དེ་ཚ་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་སོ།

12གེ་ནེ་ ཱ་རེལ་ཞེས་པའི་མཚ་ནི་ག་ལིལ་མཚ་ཡང་ཟེར།
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12 ོང་ ེར་ཞིག་ལ་བ གས་ བས་མཛ་ནད་ ིད་པོ་ཅན་ཞིག་གིས་ཡེ༷་ ་མཐོང་ནས་ ག་འཚལ་ཏེ་ཁོང་ལ་

“གཙ་བོ། གལ་ཏེ་ ེད་ གས་མཉེས་པ་ཡིན་ན་ ེད་ ིས་ང་རང་གཙང་མར་མཛད་ བ་”ཅེས་ ་བ་ཆེན་པོ་ ལ་བས།

13 ཡེ༷་ ས་ ག་བ ངས་ནས་ཁོ་ལ་རེག་ ེ་“ང་དེ་བཞིན་ ་ ེད་འདོད་ཡོད། གཙང་བར་ ར་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་པ་

དང༌། འ ལ་ ་ཁོ་མཛ་ནད་དེ་དག་པར་ ར། 14 མི་དེར་གཞན་ལ་ཅི་ཡང་ ་བར་མི་ ེད་པའི་བཀའ་གནང་ ེ་“སོང་

ལ་རང་གི་ ས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་མར་ ོན་དང༌། ཁོང་ མས་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་པའི་ ིར་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་བཀའ་

གནང་བ་ ར་ ེད་གཙང་བར་ ར་བའི་ ིར་མཆོད་པ་ཞིག་ ལ་”ཞེས་ག ངས། 15 ཁོང་གི་ ན་ གས་ ོན་ལས་ ་ཆེ་

བར་ བ་བཞིན་ཡོད་པས་ཁོང་གི་ག ང་ལ་ཉན་པ་དང༌། ཁོ་ཚ་ནད་ལས་ཐར་བའི་ཆེད་ ་མི་ཚགས་མང་པོ་འཛམས།

16 འོན་ ང་ཡེ༷་ ་ ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ཆེད་ ་ནམ་ ན་ ར་དབེན་ ོང་ལ་ཕེབས་སོ།

17 ཉིན་ཞིག་ཁོང་གིས་ཆོས་བ ན་གནང་བའི་ བས། ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་ ོང་གསེབ་རེ་རེ་དང༌། ཡ༷་ ་ ་ ལ།

ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ནས་ཡོང་བའི་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་དང་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཁ་ཤས་དེ་ ་བ ད་དེ། ནད་གསོ་བར་མཛད་

པའི་ཆེད་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་མ ་ཁོང་དང་ ན་ ་གནས། 18 མི་འགའ་ཤས་ ིས་ཉལ་ ི་ ེང་ལ་གོམ་པ་ ོ་མི་ བ་

པའི་ནད་པ་གཅིག་ ར་ཏེ་ནང་ལ་ཡོང་ནས་ཡེ༷་ འི་མ ན་ ་འཇོག་པའི་ཐབས་བཙལ་ཡང༌། 19 མི་ཚགས་མང་བས་དེ་

ཚ་ཁོང་ག་ི ང་ ་མ་ཐར་ བས། ཁང་པའ་ིཐོག་ཁར་འཛགས་ནས་ཐོག་ས་བཀོག་ ་ེད་ེཚས་ནད་པ་དང་ཉལ་ ་ིམཉམ་ ་

མི་ཚགས་ ི་ད ིལ་ལ་ཡེ༷་ ་བ གས་སའི་མ ན་ ་མར་ཕབ་པ་རེད། 20 ཁོ་ཚའི་དད་པའི་སེམས་མ ེན་ནས་ཁོང་གིས་

“ ། ེད་ ་ི ིག་ཉེས་སེལ་ཟིན་པ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 21 ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའ་ིམ་ིདང་ ཱ་༷ ་ཤ་ིཔའ་ིབསམ་པ་ལ་

དཀོན་མཆོག་ལ་ ར་བ་འདེབས་མཁན་འད་ི ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོས་མ་གཏོགས་གཞན་ ས་ ིག་ཉེས་སེལ་ བ་

མ། 22 ཁོ་ཚའི་བསམ་པ་མ ེན་ནས་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་“ ོད་ཚས་བསམ་ ོ་འདི་ ར་བཏང་དགོས་པའི་ ་མཚན་གང་

ཡིན། 23 ནད་པ་དེར་ ེད་ ི་ ིག་ཉེས་སེལ་ཟིན་ཟེར་བ་ལས་ ་པོ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ལོངས་ལ་སོང་ཞིག་ཟེར་བ་ལས་

་པ་ོཡིན། 24 འོན་ ང་མིའ་ིརིགས་ ་ི ་ཟེར་མཁན་ད་ེལ་འཇིག་ ེན་འདིར་ ིག་ཉེས་སེལ་བའ་ིདབང་ཡོད་པ་ ོད་ཚས་

ཤེས་པའི་ ིར༌༌༌༌”ཞེས་ག ངས་ནས་ཁོང་གིས་ནད་པ་དེ་ལ་“ངས་ ེད་ལ་ཟེར་ ར། ལོངས་ལ་ཉལ་ ི་ ེར་ནས་ནང་ལ་

ལོག་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་པས། 25 མི་དེས་དེ་ཚའི་མ ན་ ་ལམ་སེང་ཡར་ལངས་ནས་ཉལ་ ི་ ེར་བ་དང་དཀོན་མཆོག་

ལ་བ ོད་དེ་ ིམ་ ་ ིར་ལོག 26 དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ ེས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ། འཇིགས་

ག་ ེས་ཏེ་“དེ་རིང་ང་ཚས་ངོ་མཚར་ཅན་ ི་མཛད་པ་མཐོང་ ང་”ཞེས་བཤད་དོ།

27 དེའི་ ེས་ ་ཁོང་ ི་ ་ཕེབས་ནས་ལེ༷་ཝི་ཞེས་ ་བའི་མི་ཞིག་ ལ་ལེན་སར་བ ད་ཡོད་པ་གཟིགས་ནས་དེ་

ལ་“ ེད་རང་ངའི་ ེས་ ་ཤོག་”ཅེས་ག ངས་པས་ 28 ཐམས་ཅད་ ངས་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས།

29 ལེ༷་ཝི་ཡིས་རང་གི་ ིམ་ ་ཡེ༷་ ་ལ་གསོལ་ ོན་ཆེན་པོ་བཤམས་ཏེ། ལ་ ད་མཁན་ལ་སོགས་པའི་མི་ཚགས་མང་པོ་
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ཞིག་ཁོང་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཟ་བཞིན་ཡོད། 30 ཱ ༷་ ་ཤི་པ་དང་དེ་ཚའི་ ོགས་ཁག་ ་གཏོགས་པའི་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་

པའི་མི་ཚས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ལ་“ ེད་ཚས་ ལ་ ད་མཁན་དང་ ིག་ཉེས་ཅན་མཉམ་ ་བཟའ་བ ང་ ེད་པ་འདི་

ཅི་ཡིན་”ཞེས་མ་རངས་པའི་གཏམ་ཤོད་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། 31 ཡེ༷་ ས་“ཁམས་བཟང་པོའི་མི་ལ་ ན་པ་མི་དགོས་ ི།

ནད་པ་ཚ་ལ་དགོས། 32 ང་རང་ནི་ཆོས་ ང་པོའི་མི་ མས་འབོད་ ་ཡོང་བ་མ་ཡིན་ ི། མི་ ིག་ཅན་ མས་ ོད་པ་

ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་ ར་བར་འབོད་ ་ཡོང་བ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 33 དེ་ཚས་ཁོང་ལ་“ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ོབ་མར་

ང་གནས་ ང་ཞིང་ ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ གས་ ོལ་ཡོད། ཱ༷་ ་ཤི་པའི་ ོབ་མའང་དེ་ ར་ ེད། འོན་ ང་ ེད་ ི་

ོབ་མས་བཟའ་བ ང་ ེད་”ཅེས་ ས། 34 ཡེ༷་ ས་“ཆང་སའི་ བས། མག་པ་དང་ཁོའི་རོགས་པ་ མས་མཉམ་ ་

ཡོད་ ས་ ེད་ ིས་དེ་ཚར་ ང་གནས་ ང་ ་འ ག་ བ་བམ། 35 འོན་ ང་མག་པ་ཁོ་ཚ་དང་ཁ་འ ལ་བའི་ ས་ལ་

འབབ་ཡོང༌། ས་དེར་ཁོ་ཚས་ ང་གནས་ ང་ངེས་”ཞེས་ག ངས། 36 དཔེའི་ ོ་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ མས་ལ་“མི་ ་

ཡིན་ཡང་རས་མ ག་པོས་གོས་ བ་པོར་ ན་པ་མི་ ག ན་པ་བ བ་ན་རས་མ ག་པོ་དེས་གོས་ བ་པོའི་ བས་ཁ་ཇེ་

ཆེར་འ ོ 37 ཡང་དེ་ ར་མི་ ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ ན་འ མ་ཆང་གསར་པ་པགས་པའི་ ག་མ་ ིང་པའི་ནང་བ ལ་བར་

མི་ ་ ེ། གལ་ཏ་ེབ ལ་ཚ་ཆང་འཕེལ་ནས་ ག་མ་ ིང་པ་གས་ཏ་ེཆང་དང་ ག་མ་གཉིས་ཀ་འ ་ོབ ག་འ ་ོབར་འ ར།

38 ན་འ མ་ཆང་གསར་པ་དེ་ ག་མ་གསར་པའི་ནང་ ་ ག་དགོས། 39 ཡང་ ན་འ མ་ཆང་ ིང་མ་བ ངས་ནས་

མི་ ས་ ང་གསར་པ་འ ང་མི་འདོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཁོས་ ན་ཆང་ ིང་པ་དེ་ལེགས་སོ་ཞེས་ཟེར་”ཞེས་ག ངས་

སོ།།

ལེ ་ ག་པ།

1 ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ལ་ཡེ༷་ ་ཞིང་ཁ་ཞིག་བ ད་ནས་ཕེབས་ བས། ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་འ ་

ཡི་ ེ་མ་བཏོགས་ཏེ་ལག་པར་འ ར་འ ར་ ས་ནས་བཟས་པ་ལ། 2 ཱ ༷་ ་ཤི་པ་ཁ་ཤས་ ིས་“ ེད་ཚས་ཅིའི་ ིར་ངལ་

གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ ེད་མི་ཆོག་པའི་ལས་ ེད་བཞིན་ཡོད་དམ་”ཞེས་ ིས། 3 ཡེ༷་ ས་“ ལ་པོ་ ༷་བིད་དང་ཁོང་གི་

འཁོར་གཡོག་ མས་ ིས་ ོགས་པའི་ཚ་ཅི་ཞིག་ ས་པ་དེ་ཡང་ ོད་ཚས་བ གས་མ་ ོང་ངམ། 4 ཁོང་ཚ་དཀོན་མཆོག་

གི་མཆོད་ཁང་ལ་ཕེབས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་ ་མ ན་ ི་བག་ལེབ་ ངས་ནས་བཟས་ཤིང་འཁོར་གཡོག་ མས་ལའང་ ིན་

ནོ། བག་ལེབ་དེ་བཀའ་ ིམས་ ར་ན་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་མ་ མས་ལས་གཞན་ ས་ ང་ཟ་མི་ཆོག་”ཞེས་ག ངས། 13 5 དེ་

ནས་ཁོང་གིས་“མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ ི་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས།

13 ང་ ོན་པ་ཤ་ ་ཨེལ་ ི་མདོ་དང་པོ་ལེ ་ 21 ཨང་ 6 ལ་གཟིགས།
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6 ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་གཞན་ཞིག་ལ་ཁོང་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ནང་ ་ཕེབས་ནས་ཆོས་བ ན་གནང་ ེ།

ལག་གཡས་པ་འ མས་པ་ཞིག་དེ་ ་ཡོད། 7 ཡེ༷་ ་ལ་ནག་ཉེས་བ གས་པའི་ ིར་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང་ ཱ༷་

་ཤི་པ་ མས་ ིས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ཁོང་གིས་ནད་བཅོས་མི་བཅོས་ལ་ནན་ཏན་ ིས་བ ས་ཏེ་བ ད། 8 འོན་

ང་དེ་ཚའི་བསམ་པ་མ ེན་ཏེ་ཁོང་གིས་ལག་པ་འ མས་པའི་མི་དེར་“ཡར་ལངས་ནས་ ར་ཤོག་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་

པས་ཁོས་དེ་ ར་ ས། 9 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་“དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས་ ར་ན་མི་ མས་ལ་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་

ལས་བཟང་པོ་ ེད་ཆོག་གམ་ཡང་ན་ལས་ངན་པ་ ེད་ཆོག ོག་ ོབ་ཆོག་གམ་ཡང་ན་ ོག་གཅོད་ཆོག་”ཅེས་ ིས་

ནས། 10 དེ་ཐམས་ཅད་ལ་རིམ་ ིས་གཟིགས་ནས་ཁོང་གིས་མི་དེར་“ལག་པ་ ོངས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས་པས་ཁོས་ལག་

པ་བ ངས་ཤིང་ནད་སོས་པར་ ར། 11 འོན་ ང་དེ་ཚ་ཁོང་ ོ་འབར་ནས་ཡེ༷་ ་ལ་ཅི་ཞིག་ ེད་པར་ ོས་བ ར་ ས་སོ།

12 དེའི་ ས་ ་ ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ ིར་ཁོང་རི་ཞིག་ལ་ཕེབས་ནས་མཚན་གང་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་

བཏབ། 13 ནམ་ལངས་པའི་ཚ་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་བོས་ནས་བ ་གཉིས་པོ་བདམས་ཏེ་ཁོང་གིས་དེ་ཚར་ ་ཚབ་ཅེས་

བཏགས། 14 དེ་ཚ་ནི་ཁོང་གིས་པེ༷་ ོ་ཞེས་བཏགས་པའི་སི༷་མོན་དང༌། ཁོའི་ག ང་པོ་ཨ༷ན་ ི་ ཱ། ཡ༷་ཀོབ། ཡོ༷་ཧ་ནན།

ཕི༷་ལིབ། པ༷ར་ཐོ་ལོ་ ཱ། 15 མ༷ད་ ཱ། ཐོ༷་ ཱ། ཨ༷ལ་ ཱ་ཞེས་པ་དེའི་ ་ཡ༷་ཀོབ། བ ོན་སེམས་ཅན་ཞེས་ ་བའི་སི༷་མོན།

16 ཡ༷་ཀོབ་ ི་ ་ ༷་ ། ཁོང་ལ་ བ་གཏོད་ ེད་མཁན་ ་འ ར་བ་ ༷་ ་ད ི༷་སི་ཀར་རེ་བཅས་ཡིན་ནོ། 17 ཡེ༷་ ་ཁོ་

ཚ་དང་མཉམ་ ་རི་ནས་མར་ཕེབས་ནས་ཐང་ཞིག་ལ་བ གས། དེར་ཡ༷་ ་ འི་ ལ་ཡོངས་དང༌། ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ། ས་

ད ས་ ་མཚའི་འ མ་ལ་ཆགས་པའི་ ོང་ ེར་ ཱ༷་ཨེར་དང་ཚི༷་དོན་ནི་ 18 ཁོང་གི་ག ང་ལ་ཉན་པ་དང༌། དེ་ཚ་ནད་

ལས་ཐར་བའི་ཆེད་ ་མི་ཚགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་འཛམས་ཏེ། གདོན་འ ེ་མི་གཙང་བས་བ ང་པའི་མི་ མས་སོས་པར་

ར། 19 ས་མ ་ཞིག་ཁོང་ནས་ ིར་ཐོན་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ནད་ ན་སོས་པར་མཛད་པས་ཚང་མས་ཁོང་ལ་རེག་ཐབས་བཙལ།

20 ཉེ་གནས་ མས་ལ་གཟིགས་ཏེ་ཁོང་གིས་

དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ེད་ཚར་གནང་བས།།

ད ལ་ཕོངས་ཡིན་པ་ ེད་ མས་བདེ་བ་ཡིན།།

21 ེད་ཚ་ཚམ་པར་འ ར་ངེས་ཡིན་པའི་ ིར།།

ད་ ་བ ེས་པ་ མས་ནི་བདེ་བ་ཡིན།།

ེས་མ་ ེད་ཚ་དགའ་བར་འ ར་བའི་ཆེད།།

ེད་ མས་ད་ ་བ མ་མཁན་བདེ་བ་ཡིན།།

22 མི་ཡི་རིགས་ ི་ ་ཡི་དོན་ ་ནི།།

ེད་ལ་ ང་དང་ ར་ལ་ ད་ ེད་དེ།།
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དམའ་འབེབས་གཏོང་དང་མཐོང་ ང་ ེད་པའི་ བས།།

ེད་ མས་ཤིན་ ་བདེ་བ་ཡིན་པས་སོ།།

23 ོས་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་ ེད་ལ་ ་དགའ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་ཉིན་མོ་དེར་དགའ་བའི་ངང་ནས་

མཆོངས་ཤིག གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚའི་མེས་པོས་ ང་ ང་ ོན་པ་ མས་ལ་དེ་ ར་ ས་སོ། 24 འོན་ ང་

ག་པོ་ཡོངས་ ་སེམས་གསོ་ཐོབ་ཟིན་པས།།

ོད་ མས་ཆད་པ་ཕོག་པར་འ ར་ངེས་ཡིན།།

25 ོད་ མས་བཟས་ནས་ཚམ་པར་འ ར་བ་ལ།།

ོགས་པར་འ ར་བའི་ཆད་པ་ཕོག་པར་འ ར།།

གད་མོ་དགོད་པར་ཆད་པ་ཕོག་འ ར་ཏེ།།

ོད་ མས་ ་ངན་ ེད་ཅིང་ ་བར་འ ར།།

26 ང་ ོན་ ན་མར་མེས་པོས་ ས་པ་ ར།།

ཐམས་ཅད་ ོད་ལ་བ ོད་བ གས་ ས་འ ར་ན།།

ོད་ མས་ཆད་པ་ཕོག་པར་འ ར་ངེས་ཡིན།།

ཞེས་ག ངས་སོ། 27 ཡང་ཁོང་གིས་“ངས་ ེད་ཉན་མཁན་ མས་ལ་ཟེར་ ར། ད ་བོ་ མས་ལ་ མས་པ་ ིས་ཤིག

ེད་ལ་ ང་མཁན་ མས་ལ་ལས་བཟང་པོ་ ོས། 28 ེད་ཚར་དམོད་མོ་འདེབས་མཁན་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས་ཤིང༌། ེད་

ཚར་ ད་ར་གཏོང་མཁན་ ི་དོན་ ་ ོན་ལམ་འདེབས་ཤིག 29 ས་ ེད་ལ་འ མ་པ་ཡ་གཅིག་ལ་འ མ་ ག་ ས་ན།

དེ་ལ་འ མ་པ་གཞན་ཡང་ ོན། ས་ ེད་ ི་ ི་གོས་ ོགས་ན། དེ་ལ་ནང་གོས་ ང་འ ེར་ ་ ག 30 ས་ ེད་ལ་

གང་ཞིག་ ས་ན་དེ་ལ་ ིན། ས་ ེད་ ི་དངོས་པོ་ ོགས་ན། དེ་ལ་ ར་ ེར་ཤོག་ཅེས་མི་ཟེར། 31 མི་གཞན་ ིས་

ཇི་ ར་ ེད་ཚར་ ས་ན་དགའ་བ་བཞིན། དེ་ ར་གཞན་ལ་ ོས་ཤིག 32 ེད་ལ་ མས་པ་ ེད་མཁན་ལ་གཅེས་ན་ཅི་

ཕན། ིག་ཉེས་ཅན་ཡང་སོ་སོར་ མས་པ་ ེད་མཁན་ལ་གཅེས། 33 ེད་ལ་བཟང་པོ་ ེད་མཁན་ལ་བཟང་པོ་ ས་ན་

ཅི་ཕན། ིག་ཉེས་ཅན་ ིས་ ང་དེ་ ར་ ེད། 34 ིན་པ་ལེན་པའི་ཆེད་ ་མི་གཞན་ལ་གཡར་ན་ཅི་ཕན། ིན་པ་

ལེན་པའི་ ིར་ཐ་ན་ ིག་ཅན་ ིས་ ིག་ཅན་ལ་གཡར། 35 གལ་ཏེ་ ེད་ ིས་ད ་བོ་ མས་ལ་ མས་ཤིང༌། བཟང་པོ་

ེད། ིན་པ་ལེན་པའི་རེ་བ་མེད་པར་མི་གཞན་ལ་གཡར་ན། ེད་ ི་ ་དགའ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ེད་ཚ་ ་

ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་པར་འ ར། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་ ིན་ལན་ལོག་འཇལ་བ་དང་ངན་

པ་ མས་ལ་ ིན་ ོང་མཛད། 36 ེད་ ི་ཡབ་ གས་ ེ་ཅན་ཡིན་པ་ ར་ ེད་ ང་ ིང་ ེ་ཅན་ ་འ ར་དགོས་”ཞེས་

ག ངས། 37 ཡང་ཁོང་གིས་“ ོན་འདོགས་མ་ ོས་དང་ ིམས་གཅོད་འ ང་བར་མ་ིའ ར། ཁ་ ང་མ་གཏོང་དང་ཆད་
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པ་ཕོག་པར་མ་ིའ ར། གཞན་ལ་ ་ཡངས་གཏོང་དང་རང་ག་ི ིག་ཉེས་སེལ་བར་འ ར། 38 མ་ིགཞན་ལ་ ིན་དང་ ེད་

ལ་གནང་བར་འ ར་ཏེ། ེ་གང་ལས་མང༌། མནན་ནས་ གས་པར་ ེད་ ི་ ་བ་ལ་གཏོང་ཕོད་ ིས་ ག་པར་འ ར།

ོད་གང་གིས་འཇལ་བ་དེ་རང་གིས་ ེད་ལ་ཡང་འཇལ་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 39 དེ་ཡང་དཔེའི་ ོ་ནས་ཁོང་གིས་

ད་ེ མས་ལ་“ལོང་བ་ཞིག་གིས་ལོང་བ་གཞན་ཞིག་ ིད་ན་ད་ེཚ་གཉིས་ས་ ོང་ལ་འ ེལ་བར་མ་ིའ ར་རམ། 40 ཉ་ེགནས་

ོབ་དཔོན་ལས་ཆེ་བ་མ་ཡིན། འོན་ ང་ཡོན་ཏན་མཐར་ ིན་པ་ མས་ ོབ་དཔོན་དང་འ ་བར་འ ར། 41 གཞན་ ི་

མིག་ལ་ཡོད་པའི་ཤིང་ ལ་མཐོང་ཡང༌། རང་གི་མིག་ལ་ཡོད་པའི་ག ང་མ་མི་མཐོང་བ་དེ་ཅི་ཡིན། 42 རང་གི་མིག་ལ་

ཡོད་པའི་ག ང་མ་མི་མཐོང་བར་གཞན་ལ་ ེད་ ི་མིག་ལ་ཡོད་པའི་ཤིང་ ལ་འདོན་པར་ ་ཞེས་ཅི་ ར་ཟེར། ཁ་བཤད་

དོན་ལ་མི་གནས་པ་ ོད། རང་གི་མིག་ལ་ཡོད་པའི་ག ང་མ་ཐོན་ཅིག དེ་ནས་གཞན་ ི་མིག་ལ་ཤིང་ ལ་འདོན་པའི་

ཆེད་ ་གསལ་པོར་མཐོང་”ཞེས་ག ངས། 43 ཁོང་གིས་“ཤིང་ ོང་བཟང་པོ་ལས་འ ས་ ་ངན་པ་མི་ ེ་ལ། ཤིང་ ོང་

ངན་པ་ལས་འ ས་ ་ལེགས་པོ་མི་ ེ། 44 དེའི་ ིར་ཤིང་ ོང་རེ་རེ་འ ས་ ་ནས་ངོ་ཤེས། ས་ ང་ཚར་ཤིང་ནས་བསེ་

ཡབ་ ི་འ ས་ ་མི་ལེན་ལ། ཡང་ན་སེ་བའི་མེ་ཏོག་ནས་ ན་འ མ་འཐོག་མི་ ིད། 45 སེམས་ ི་བཟང་མཛད་ནས་

མི་སེམས་བཟང་པོ་ཞིག་གིས་བཟང་པོ་འདོན་དང༌། སེམས་ ི་ངན་མཛད་ནས་མི་ངན་པ་ཞིག་གིས་ངན་པ་འདོན། གང་

ལགས་ཟེར་ན། སེམས་ ི་མཛད་ནས་ཁ་ཡིས་བ ོད། 46 ང་ལ་གཙ་བོ་ལགས། གཙ་བོ་ལགས་ཞེས་ཟེར་ནས་ངའི་ཁ་

ལ་མི་ཉན་པ་དེ་ཅི་ཡིན། 47 ངའི་ ར་ཡོང་ནས་ངས་ ་བའི་ཚག་ཐོས་ཏེ་ཉམས་ལེན་ ེད་མཁན་འདི་ ར་ཡིན། 48 ཁོ་

ནི་གཏིང་རིང་པོ་བ ོས་ནས་ ག་ལ་ ང་གཞི་བ ན་པོ་བཟོས་པའི་ཁང་པ་བཟོ་མཁན་ ར་ཡིན། ཁང་པ་དེ་ལེགས་པོར་

བ ིགས་པས་ ་ལོག་ ང་ བས་ ག་ ་ ག་པའ་ི ་ཡིས་ཁང་པ་དེར་ཕོག་ནས་གཡོས་མ་ བ། 49 འོན་ ང་ངས་ ་བའ་ི

ཚག་ཐོས་ནས་ཉམས་ལེན་མི་ ེད་མཁན་ནི་ ང་གཞི་མེད་པའི་ཁང་པ་བཟོ་མཁན་ ར་ཡིན། ་ལོག་ ང་ བས་ ག་ ་

ག་པའི་ ་ཡིས་ཁང་པ་དེར་ཕོག་ནས་འ ལ་ ་ ིབ་ ེ། ཁང་པ་དེ་ཡོངས་ ་འཇིག་”ཅེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ན་པ།

1 ཡ༷་ེ ས་མ་ིཚགས་ ་ིཐོས་སར་བཀའ་ད་ེཐམས་ཅད་ག ངས་ཚར་ནས་ཀ་༷ཕར་ན་ མ་ལ་ཕེབས། 2 དེར་དམག་

མི་བ ་དཔོན་ཅིག་གིས་ ས་པར་ ེད་པའི་གཡོག་པོ་ཞིག་ན་ནས་ཤི་ བས་ཡོད། 3 བ ་དཔོན་དེས་ཡེ༷་ འི་ ོར་ཐོས་པ་

དང༌། གཡོག་པོ་ནད་ལས་ཐར་བའི་ ིར་ཁོས་ཡེ༷་ ་གདན་འ ེན་ ་བར་ཡ༷་ ་ ་པའི་འགན་འ ར་བའི་ ན་པོ་ མས་

ཁོང་གི་ ར་བཏང་བ་དང༌། 4 ཡེ༷་ འི་མ ན་ ་ ེབས་ནས་དེ་ཚས་“ ེད་ ིས་དམག་མི་འདི་ལ་དེ་ ར་མཛད་འོས་པ་

ཡིན། 5 གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་ཚའི་མི་རིགས་ལ་ མས་ཤིང༌། ཁོང་གིས་ང་ཚའི་འ ་ཁང་བ ིགས་”ཞེས་ ་བ་ནན་

ིས་ ལ། 6 ཡེ༷་ ་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཕེབས་ནས་ཁང་པ་དང་ཉེ་བར་ ོན་ བས། བ ་དཔོན་ ིས་ ོགས་པོ་ཁ་ཤས་
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བཏང་ ེ་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ། ེད་འོ་བ ལ་ཏེ་ངའི་ ིམ་ནང་ ་ཕེབས་པར་མི་འོས་པ་མ་ཟད། 7 ང་ ེད་ ི་ ་མ ན་

་བཅར་བ་ཡང་མི་འོས་བསམས་པས། ེད་ ིས་བཀའ་གནང་བར་མཛད་དང༌། ངའི་གཡོག་པོ་ནད་ལས་ཐར་བར་

འ ར། 8 གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་ཡང་གཞན་ ི་དབང་འོག་ ་ཡོད་དང༌། ངའི་འོག་ ་ཡང་དམག་མི་ཡོད། ངས་

མི་ཞིག་ལ་སོང་ཞེས་ཟེར་ན་འ ོ གཞན་ལ་ ར་ཤོག་ཅེས་བཤད་ན་ཡོང༌། ངའི་གཡོག་པོར་ལས་ཀ་དེ་ ོས་ཤིག་ཅེས་

བཤད་ན་ཁོས་དེ་ ར་ ེད་”ཅེས་ ས་པ་ལ། 9 ཡེ༷་ ས་དེ་གསན་ནས་ཡ་མཚན་ ེས་པ་དང༌། ཞལ་ ིར་བ ོར་ཏེ་ཁོང་

གི་ ེས་ ་འ ང་བའི་མི་ཚགས་ལ་“ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་ ར། ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ལ་ཡང་ངས་འདི་འ ་བའི་དད་སེམས་

ཡོད་པའི་མི་མ་མཐོང་”ཅེས་ག ངས། 10 ཡེ༷་ འི་མ ན་ ་བཏང་ཡོད་པའི་མི་ མས་བ ་དཔོན་ ི་ཁང་པར་ ིར་ལོག་

བས་གཡོག་པོ་ཁམས་བཟང་པོར་བ ད་པ་མཐོང༌།

11 རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ཁོང་ཉེ་གནས་དང་མི་ཚགས་མང་པོ་ཞིག་དང་བཅས་པ་ ༷་ཨིན་ཞེས་པའི་ ོང་ ེར་

་ཕེབས། 12 ོང་ ེར་ ི་ ལ་ ོ་དང་ཉེ་བར་ ོན་ བས། ཁོང་གིས་མི་ཚགས་མང་པོ་ཡོང་བཞིན་པ་གཟིགས། དེ་

ཚས་ གས་མོ་ཞིག་གི་ ་གཅིག་པོའི་ ང་པོ་ ི་ལོགས་ ་ ར་བ་དང༌། 13 གཙ་བོས་ཁོ་མོ་ལ་གཟིགས་ནས་ གས་ ེ་

ེས་ཏེ་ཁོ་མོར་“མ་ མས་”ཞེས་ག ངས་ཏེ། 14 ཏོག་ཙམ་ ར་ཕེབས་པ་དང་ ང་པོ་ཡོད་པའི་འ ོགས་ཤིང་ལ་ ག་

གིས་རེག་ནས་ ར་མཁན་བ ད། ཁོང་གིས་“གཞོན་ ། ངས་ ེད་ལ་ཟེར་ ར། ཡར་ལོངས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས་པས་

15 གཤིན་པོ་དེ་གསོན་པོར་ལངས་ནས་ ད་ཆ་བཤད། ཡེ༷་ ས་ ་དེ་རང་གི་ཨ་མ་ལ་གནང༌། 16 འཇིགས་པ་ ེས་ནས་

ཚང་མས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཏེ་“ང་ཚའི་ ོད་ ་ ང་ ོན་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་འ ག་”ཅེས་པ་དང་“དཀོན་མཆོག་

གིས་ཁོང་གི་མི་རིགས་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་ཡོད་”ཅེས་བཤད། 17 གཏམ་འདི་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ཡོངས་དང༌། མཐའ་

འཁོར་ ི་ས་ཆ་ ན་ ་ བ་པ་རེད།

18 ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ོབ་མ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་དོན་དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་བཤད་པས། ཡོ༷་ཧ་ནན་

ིས་ ོབ་མ་གཉིས་བོས་པ་དང༌། 19 གཙ་བོའི་མ ན་ ་བཏང་ ེ་ཁོང་ལ་“ ེད་འ ོན་པར་འ ར་ཞེས་ ་བ་དེ་ཡིན་

ནམ། ཡང་ན་ང་ཚ་གཞན་ཞིག་ ག་པར་ ་”ཞེས་འ ི་བའ་ིཆེད་ ་བཏང༌། 20 ོབ་མ་དེ་གཉིས་ཡེ༷་ འི་ ང་ ་ ེབས་

ནས་དེ་ཚས་ཁོང་ལ་“ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་འདི་ ་བར་ང་ཚ་མངགས་ཏེ། ེད་འ ོན་པར་འ ར་བ་དེ་

ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ང་ཚ་གཞན་ཞིག་ ག་པར་ ་”ཞེས་ ས། 21 དེའི་ བས་ ་ཡེ༷་ ས་ནད་རིགས་ ་ཚགས་སོས་པར་

མཛད་པ་དང༌། གདོན་འ ེ་མང་པོ་ ིར་བ ད་པ་མ་ཟད། ལོང་བ་མང་པོ་མཐོང་བར་མཛད། 22 ལན་ ་ཁོང་གིས་དེ་

ཚར་“སོང་ལ་ ེད་ ིས་གང་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ། ལོང་བས་མཐོང་བ། ཞ་བོ་འ ོ་བ། མཛ་ནད་ཅན་དག་པར་འ ར་

བ། འོན་པས་ཐོས་པ། གཤིན་པོ་ མས་གསོན་པོར་ལངས་པར་འ ར་བ། ད ལ་ཕོངས་ མས་ལ་འ ིན་བཟང་ ོག་པ་

སོགས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ལ་ཤོད། 23 ངའི་ ེན་ ིས་དད་པ་མི་ཉམས་པ་ནི་བདེའོ་”ཞེས་ག ངས། 24 ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་བང་ཆེན་
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སོང་ནས་ཡེ༷་ ས་མི་ཚགས་ལ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ོར་འདི་ ར་ག ངས་“ ེད་ཚས་ཅི་ཞིག་ ་ ་དབེན་ ོང་ལ་སོང༌། ང་

གིས་གཡོ་བའི་འདམ་ ་ཞིག་ ་ ་སོང་ངམ། 25 འོ་ན་ ེད་ཚས་ཅི་ཞིག་ ་ ་སོང༌། མི་གོས་ ས་ལེགས་ ོན་པ་ཞིག་ལ་

་ ་སོང་ངམ། གོས་ ས་ལེགས་ ོན་པ་དང་ ས་ ོས་ ེད་པ་ མས་ནི་ ལ་པོའི་ཕོ་ ང་ལ་ ོད་མཁན་ཡིན། 26 ེད་

ཚས་ཅི་ཞིག་ལ་ ་ ་སོང༌། ང་ ོན་པ་ཞིག་ལ་ ་ ་སོང་ངམ། ལགས་ཡིན། ངས་ ེད་ཚ་ལ་ཟེར་ ར། ང་ ོན་པ་

ལས་ ག་པ་ཞིག་ ་ ་སོང༌། 27 ཁོང་གི་ ོར་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ག ང་རབ་ནང་ ་འདི་ ར་ག ངས།

ོས་ཤིག ང་ཡི་ཕོ་ཉ་ ེད་ ི་མ ན་ ་གཏོང༌།།

དེ་ཡིས་ ེད་ ི་ལམ་ནི་བསལ་བར་ །།

ཞེས་ག ངས། 14 28 ངས་ ེད་ཚ་ལ་ཟེར་ ར། ད་མེད་ལས་ ེས་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ནང་ནས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ལས་ཆེ་བ་གཅིག་

ང་མེད། འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནང་ལ་མི་ ང་ཤོས་ཁོང་ལས་ཆེའོ་”ཞེས་ག ངས། 29 ལ་ ད་མཁན་

ད་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་དེ་ཐོས་ནས་དཀོན་མཆོག་ག་ི ང་བ་ཉིད་ངོས་ལེན་ ས། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚས་ཡོ༷་ཧ་

ནན་ ི་ ས་གསོལ་ ངས་པའ་ི ིར་རོ། 30 འོན་ ང་ ཱ་༷ ་ཤ་ིཔ་དང་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པ་ མས་ནི་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ་ི ས་

གསོལ་མ་ ངས་པའ་ི ་ོནས་དཀོན་མཆོག་ག་ི གས་དགོངས་རང་ག་ིདོན་ ་དོར་བ་ཡིན། 31 ས་རབས་འདིའ་ིམ་ི མས་

གང་ཞིག་ལ་ ར་བར་ ། དེ་ཚ་ ་དང་འ ་བ་ཡིན། 32 དེ་ཚ་ཚང་རར་ ོད་པའི་ ་ ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འབོད་དེ།

ོད་ ིར་ ིང་ ་བཏང་ན་ཡང༌།།

ོད་ ིས་ཞབས་ ོ་མ་བ བ་ལ།།

ོད་ཆེད་ ་ངན་ ་ ངས་ ང༌།།

ོད་ཚས་ ་བར་མ་ ས་སོ།།

ཞེས་པ་དང་འ ་བ་ཡིན། 33 གང་ལགས་ཟེར་ན། ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་བག་ལེབ་ ང་མི་ཟ་ ན་ཆང་ ང་མི་

འ ང་བར་ཕེབས་ ས་ ོད་ཚས་“འ ་ེ གས་པ་ཞིག་ཡིན་”ཞེས་ ས། 34 མིའ་ིརིགས་ ་ི ་ཟ་འ ང་ ེད་པར་ཡོང་ནས་

ོད་ཚས་“ ོས་ཤིག ཁོ་ནི་ ོགས་ མ་ཅན་དང༌། ར་བཟི་ཅན། ལ་ ད་མཁན་དང་ ིག་ཉེས་ཅན་ ི་ ོགས་པོ་ཞིག་

ཡིན་”ཞེས་ ། 35 འོན་ ང་ཤེས་རབ་དེའི་ ་ ་ ན་ ིས་ཡང་དག་པ་ཡིན་པར་ ངས་ ེལ་ལོ།

36 དེ་ཡང་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ཞིག་གིས་ཡེ༷་ ་ ངས་ཏེ་ཁོང་དེའི་ ིམ་ལ་ཕེབས་ནས་ཉལ་ ིར་བ ེས་ཏེ་གསོལ་བ་བཞེས་

་བ གས། 37 ད་མེད་ ིག་ཉེས་ཅན་ཞིག་ ོང་ ེར་དེར་ཡོད་དེ། ཁོ་མོས་ཡེ༷་ ་ ཱ་༷ ་ཤ་ིཔའི་ ིམ་ལ་ཞལ་ལག་བཞེས་

བཞིན་པར་ཤེས་ནས། ོས་ ་གང་བའི་ ོ་ཀ་མ་ འི་ མ་པ་ཞིག་ ེར་ཡོང་བ་དང༌། 38 ཁོང་གི་ བ་ ་ཡེ༷་ འི་ཞབས་

དང་ཉེ་བར་ལངས་ནས་ ་བཞིན་བ ད་པ་དང༌། ཁོ་མོའི་མིག་ ས་ཁོང་གི་ཞབས་ ོན་པར་འ ར་ཏེ་རང་གི་ ་ཡིས་

14ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ ཱ་ལ་ཀི་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 3 ཨང་ ངས་ 1 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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འ ིས་པ་དང༌། ཞབས་ལ་འོ་ ས་ནས་ ོས་ ་ གས། 39 ད་ཁོང་གདན་འ ེན་ ་བའི་ ཱ༷་ ་ཤི་པས་དེ་མཐོང་ནས་

མི་འདི་ ང་ ོན་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ལ་རེག་པའི་ ད་མེད་འདི་ ་དང་གང་འ ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ིག་ཉེས་ཅན་ཡིན་

པར་མ ེན་ ི་རེད་ཅེས་བསམས། 40 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“སི༷་མོན། ངས་ ེད་ལ་ ད་ཆ་ཤོད་ ་ཡོད་”ཅེས་ག ངས་ནས་

ཁོས་“ ོབ་དཔོན་ལགས། ག ང་རོགས་གནང་”ཞེས་བཤད། 41 ཡེ༷་ ས་“ད ལ་ ན་གཏོང་མཁན་ཅིག་ལ་ ་ལོན་པ་

གཉིས་ཡོད་དེ། གཅིག་ལ་དེ༷་ཎ་རིའི་ད ལ་ ོར་ ་བ ་དང༌། གཞན་ལ་དེ༷་ཎ་རིའི་ད ལ་ ོར་ ་བ འི་ ་ལོན་ཡོད། 15

42 ་ལོན་འཇལ་མ་ བ་པས་ ན་བདག་གིས་དེ་ཚ་གཉིས་ཀའི་ ་ལོན་བསལ། ད་ཁོང་ལ་ ག་པར་གཅེས་པའི་ ་ལོན་

པ་ ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 43 ལན་ ་སི༷་མོན་ ིས་“མང་པོ་བསལ་བ་དེས་ ག་པར་གཅེས་པར་ ་ མ་ ང་”ཞེས་ ས་

པ་དང༌། ཁོང་གིས་ཁོ་ལ་“ ེད་ ིས་ལེགས་པར་བཤད་”ཅེས་ག ངས། 44 ད་མེད་དེར་ཞལ་ ིར་བ ོར་ཏེ་ཁོང་གིས་

སི༷་མོན་ལ་“ ོད་ ིས་ ད་མེད་འདི་མཐོང་ངམ། ང་ ོད་ ི་ ིམ་ ་ཡོང༌། ོད་ ིས་ང་ལ་ ང་པ་འ ད་པའི་ ་མ་

ེར། འོན་ ང་ཁོ་མོས་རང་གི་མིག་ ་ཡིས་ངའི་ ང་པ་བ ས་ནས་ ་ཡིས་འ ིས། 45 ོད་ ིས་ང་ལ་འོ་མ་ ས། ང་

ེབས་ནས་ཁོ་མོས་ངའི་ ང་པར་ ་མ ད་ནས་འོ་ ས། 46 ོད་ ིས་ངའི་མགོར་ མ་མ་ གས། ཁོ་མོས་ངའི་ ང་

པར་ ོས་ ་ གས། 47 དེའི་ ིར་ངས་ ོད་ལ་ཟེར་ ར། ཁོ་མོའི་ ིག་ཉེས་མང་པོ་བསལ་ཟིན་པའི་ ེན་ ིས་མང་ ་

གཅེས། ིག་ཉེས་ ང་ ་བསལ་བ་དེས་ ང་ ་གཅེས་སོ་”ཞེས་ག ངས། 48 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཁོ་མོར་“ ེད་ ི་ ིག་

ཉེས་སེལ་ཟིན་པ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 49 ཁོང་དང་གསོལ་བ་བཞེས་པའི་མི་ མས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“ ིག་

ཉེས་ ང་སེལ་མཁན་འདི་ ་ཡིན་”ཞེས་ ས། 50 ཡང་ཁོང་གིས་ ད་མེད་དེར་“ ེད་ ི་དད་པས་ ེད་ཐར་ཟིན་པས་ཞི་

བདེར་སོང་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ད་པ།

1 རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ཁོང་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་འ ིན་བཟང་ ོག་ ེ་ ོང་ ེར་དང༌། ོང་གསེབ་

བ ད་ནས་ཕེབས། ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་མ་ཟད། 2 ནད་དང་གདོན་འ ེ་ལས་ཐར་བའི་

ད་མེད་ནི། གདོན་འ ེ་བ ན་ ིར་ཐོན་པའི་མ༷ག་ ལ་ནས་ཡིན་པའི་མི༷ར་ཡམ་དང༌། 3 ལ་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡི་ ིམ་ཚང་

གི་གཉེར་པ་ ༷་ ཱ་ཡི་བཟའ་ ་ཡོ༷་ཨ་ ། ༷་སན་ ་སོགས་པའི་ ད་མེད་མང་པོ་ཡང་ཡོད། དེ་ཚས་རང་གི་ ་ནོར་ ིས་

ཁོང་ཚར་ བ་ ོར་ ས། 4 ོང་ ེར་སོ་སོ་ནས་ཡོང་བའི་མི་ མས་ཁོང་གི་མ ན་ ་ཡོང་བ་དང་མི་ཚགས་མང་པོ་ཞིག་

འཛམས་ཏེ་ཁོང་གིས་དཔེའི་ ོ་ནས་དེ་ མས་ལ་ 5 “ས་བོན་འདེབས་མཁན་ཞིག་ས་བོན་འདེབས་པར་ ིན། ས་བོན་

གཏོར་བའི་ ས་ ། ས་བོན་ཁ་ཤས་ལམ་ཁར་འཐོར་ནས་ ང་པས་བ ིས་པ་དང་ ་ མས་ཡོང་ནས་བཟས། 6 ཁ་ཤས་

15 ས་དེར་དེ་ཎ་རི་གཅིག་ནི་ཉིན་གཅིག་གི་ ་ཆ་ཡོད་པ་ཡིན།
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ནི་ས་མང་པ་ོམེད་པའ་ི ག་ག་ི ེང་ལ་འཐོར་བ་དང་ཡར་ ེས་ནས་བཞའ་ཚན་མེད་པས་བ མས། 7 ས་བོན་ཁ་ཤས་ཚར་

མའི་ནང་ ་འཐོར་ཞིང་ཚར་མ་དང་མཉམ་ ་ཡར་ ེས་ཏེ་བ ིབས་ནས་འ ས་ ་མ་ ིན། 8 ཡང་ས་བོན་ཁ་ཤས་ས་ ་

བཟང་པོར་འཐོར་བས་ཡར་ ེས་ཤིང་འ ས་ ་ བ་བ ་ ིན་”ཞེས་ག ངས་ ས་ཁོང་གིས་“ ་བ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་

ཉོན་ཅིག་”ཅེས་ག ངས། 9 ཁོང་ག་ིཉ་ེགནས་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་དཔེའ་ིནང་དོན་ཅི་ཡིན་པ་ ིས་པའ་ི བས། 10 ཁོང་

གིས་“དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་གསང་བའི་དོན་དེ་ ེད་ཚ་ལ་བ ན་པ་ཡིན། འོན་ ང་གཞན་དག་ མས་ལ་དཔེའི་

ོ་ནས་བ ན། དེ་ནི་

་བར་ ེད་ ང་མི་མཐོང༌།།

ཐོས་པར་ ེད་ ང་མི་ ོགས།།

ཞེས་པའི་ ིར་ཡིན། 16 11 དཔེ་དེ་འདི་ ར་ཡིན། ས་བོན་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དང་འ ་བ་ཡིན་ཏེ། 12 ལམ་ཁར་

འཐོར་བ་ནི་བཀའ་ཐོས་པ་ མས་ཡིན། དད་པ་མི་ ེ་པའི་ཆེད་དང༌། ཐར་བར་མི་འ ར་བའི་ ིར་བ ད་ ཱ༷་ཏན་ཡོང་

ཞིང་ད་ེ མས་ ་ིསེམས་ནང་ག་ིབཀའ་ ོགས་ནས་ཕར་འ ེར། 13 ག་ཡོད་པའ་ིས་ལ་འཐོར་བ་ན་ིཡང་མ་ིལ་ལས་དཀོན་

མཆོག་གི་བཀའ་དེ་ཐོས་ནས་སེམས་དགའ་བའི་ངང་ནས་ ངས་ ང༌། རང་གི་སེམས་ནང་ལ་ ་བ་གཏིང་རིང་པོ་ གས་

མེད་པས་ ས་ ང་ ་ལ་གནས་ ང༌། ་ ིད་འ ང་ བས་དད་ལོག་ ེད་པ་དང་འ ་བ་ཡིན། 14 ཡང་ཚར་མའི་ནང་

་འཐོར་བ་ན་ིམ་ིལ་ལས་དཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་ད་ེཐོས་ནས་ ེས་མ་འཚ་བའ་ི ོར་ ་ིསེམས་ ལ་དང༌། ་ནོར། འདོད་

པ་ ་ཚགས་ ིས་བཀའ་མནན་ནས་འ ས་ ་ ིན་མ་ བ་པ་དང་འ ་བ་ཡིན། 15 ས་ ་བཟང་པོ་ལ་འཐོར་བ་ནི་ཡང་

མི་ལ་ལས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དེ་ཐོས་ཏེ་སེམས་ ང་ཞིང་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་དམ་པོར་བ ང་ནས་མཐར་ ེལ་བཏང་བའི་

ངང་ནས་འ ས་ ་ ིན་ བ་པ་ མས་དང་འ ་བ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 16 ཡང་ཡེ༷་ ས་“མི་ ་ཡིན་ཡང་མར་མེ་ ར་

ནས་ ་ེཡང་ན་ཉལ་ ིའ་ིའོག་ ་མ་ིའཇོག་ ་ེནང་ལ་ཡོང་མཁན་ མས་ ིས་འོད་མཐོང་བའ་ི ིར་ ེགས་ འ་ི ེང་ ་འཇོག

17 གང་ལགས་ཟེར་ན། ས་པའི་དོན་ མས་མི་མངོན་པ་ཅི་ཡང་མེད་ལ། གསང་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་ ང་མི་མངོན་

པའམ་མི་ཤེས་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ། 18 ེད་ཚས་གང་ཐོས་པ་དེ་ལ་གཟབ་ཉན་ ིས་ཤིག གང་ལགས་ཟེར་ན། མི་ ་

ཞིག་ཐོས་པ་དང་ ོགས་པ་འདོད་པ་དེ་ལ་ ེར་བར་འ ར། ོགས་པ་མི་འདོད་པ་དེ་ལས་གང་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ལེན་པར་

འ ར་”ཞེས་ག ངས།

19 དེ་ནས་ཡེ༷་ འི་ མ་དང་ག ང་པོ་ཚ་ཕེབས་ཏེ། མི་ཚགས་མང་བས་དེ་ཚ་ཁོང་གི་ ང་ ་མ་ཐར་ བས།

20 མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་“ ེད་ ི་ མ་དང་ ་མཆེད་ཚས་ ི་རོལ་ནས་ ེད་རང་འཚལ་བཞིན་འ ག་”ཅེས་ ས་པ་དང༌།

21 ལན་ ་ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཐོས་ནས་ བ་མཁན་ནི་ངའི་མ་དང་ངའི་ ན་ མས་ཡིན་”ཞེས་

16ཚག་བཅད་འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ག ངས་པའི་བཀའ་ཡིན་ཏེ། ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 6 ཨང་ ངས་ 9 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།



158 ་ 8:22 – 38

ག ངས། 22 ཉིན་ཞིག་ཡེ༷་ ་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ འི་ནང་འ ལ་ནས་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ང་ཚ་མཚའི་ཕ་རོལ་

ལ་འ ོ་”ཞེས་ག ངས་པས། ཁོང་ཚ་མཉམ་ ་ཕེབས་པ་རེད། 23 དེའི་ ེས་ ་ཡེ༷་ ་མནལ་ལ་གཟིམས་ནས་མཚའི་

ེང་ ་ ང་འ བ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ་ ་ བས་ འི་ནང་ཡོང༌། ་ ས་ཁེངས་ བས་ ས་ཏེ་ བ་ཉེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པས།

24 ཁོང་གི་མ ན་ ་ཡོང་ནས་མནལ་སད་པ་དང༌། དེ་ཚས་“ ོབ་དཔོན་ལགས། ོབ་དཔོན་ལགས། ང་ཚ་ཤི་ བས་

ེད་ ི་འ ག་”ཅེས་ཟེར། ཁོང་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ ང་དང་ ་ བས་ ག་པོ་ལ་བཀའ་བ ོན་མཛད་པ་དང་ ང་འཇགས་

ནས་མཚ་ཡོངས་ ་ཞི་བར་ ར། 25 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ཚར་“ ོད་ཚའི་དད་སེམས་གང་ ་ཡོད་”ཅེས་ག ངས།

ཡ་མཚན་ ེས་ཏེ་ཤིན་ ་འཇིགས་ནས་དེ་ཚས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“འདི་ ་ཡིན་ནམ། ང་དང་ ་ བས་ ིས་ ང་

ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་ ེད་”ཅེས་ཟེར།

26 དེ་ནས་ཁོང་ མས་ག༷་ལིལ་ ལ་ནས་མཚའི་ཕ་རོལ་ ི་གེ༷་ར་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ ལ་ ་ཕེབས་པ་དང༌། 27 ཡེ༷་

་ ་ལས་བབས་ཏེ་ ོང་ ེར་ནས་གདོན་འ ེ་ མས་ ིས་བ ང་བའི་མི་ཞིག་ཁོང་དང་མཇལ། ཁོ་ནི་ ན་རིང་པོར་ ོན་

ཆས་མ་ ོན་ཞིང་ཁང་པར་མི་ ོད་པར་ ར་ཁང་གི་ ོད་ ་གནས། 28 ཁོས་ཡེ༷་ ་མཐོང་ ེ་ཁོང་ལ་ ག་འཚལ་བ་དང་

ད་ཆེན་པོས་“ ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡེ༷་ ་ལགས། ང་ ེད་དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ང་ལ་མནར་གཅོད་

གཏོང་བ་མ་གནང་”ཞེས་ ས། 29 གང་ལགས་ཤེ་ན། ཡེ༷་ ས་གདོན་འ ེ་མི་དེ་ནས་ ིར་འཐོན་པའི་བཀའ་གནང༌།

ཐེངས་མང་པོར་གདོན་འ ེ་དེས་མི་དེ་བ ང་ བས། མི་ མས་ ིས་ཁོ་བ ངས་ཤིང་ གས་ཐག་དང་ ང་ ོག་གིས་

བཅིངས་ན་ཡང༌། ཁོས་དེ་ཚ་བཅད་པ་དང་གདོན་འ ེས་ཁོ་དབེན་ ོང་ལ་བ ད། 30 ཡང་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ལ་“ ོད་ ི་མིང་

ལ་ཅི་ཟེར་”ཞེས་ ིས་ཤིང༌། མི་དེས་“ད ང་ཚགས་ཟེར་”ཞེས་ ས། དེ་ནི་གདོན་འ ེ་མང་པོ་ཁོའི་ནང་ལ་འ ལ་ཡོད་

པའི་ ིར་རོ། 31 དེ་ཚས་ཁོང་ལ་ད ལ་བར་འ ོ་དགོས་པའི་བཀའ་མ་གནང་བའི་ ་བ་ནན་ ིས་ ལ། 32 རིའི་ལོགས་

་ཕག་ ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཚ་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། གདོན་འ ེ་དེ་ཚས་ཡེ༷་ ་ལ་ཕག་པ་ལ་འ ལ་བའི་ཆོག་མཆན་ ས་ནས་

ཁོང་གིས་དེ་ཚ་ལ་དགོངས་པ་གནང༌། 33 གདོན་འ ེ་དེ་ཚ་མི་དེ་ནས་ ིར་ཐོན་ཏེ་ཕག་པའི་ནང་ ་འ ལ་ཤིང༌། ཕག་

པ་གཡང་གཟར་ ་མཆོངས་ཤིང་མཚའི་ནང་ ་ བ་ནས་ཤིའོ། 34 ཕག་ ི་ མས་ ིས་དེ་མཐོང་ནས་ ོས་ཏེ་ ོང་ ེར་

དང་ ེ་པའི་མི་ མས་ལ་གནས་ ལ་དེ་བཤད། 35 མི་ མས་ཅི་ ང་བར་ ་ ་ཡོང༌། ཁོ་ཚ་ཡེ༷་ འི་ ང་ ་ ེབས་ ས།

དེ་ ོན་གདོན་འ ེས་བ ང་བའི་མི་དེ་ ན་པ་སོས་ཤིང་གོས་ ོན་ནས་ཡེ༷་ འི་ཞབས་ ི་མ ན་ལ་བ ད་ཡོད་པ་མཐོང་ ེ་

འཇིགས་ ང་ ེས། 36 ཡང་གནས་ ལ་འདི་མཐོང་བའི་མི་ མས་ ིས་གདོན་འ ེས་བ ང་བའི་མི་ཅི་ ར་སོས་པའི་ལོ་

ས་དེ་དེར་ཡོང་མཁན་ མས་ལ་བཤད། 37 འཇིགས་ ག་ ེས་པས་གེ༷་ར་ ཱ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ལ་ཡོད་པའི་ ལ་

མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ཡེ༷་ ར་ཕར་ཕེབས་པའ་ི ་བ་ ལ་བས། ཁོང་ འ་ིནང་ ་བ གས་ནས་ ིར་ལོག་ཕེབས། 38 ད་ེ ོན་

གདོན་འ ེས་བ ང་བའི་མི་དེས་ཁོང་དང་མཉམ་ ་འ ོ་བའི་ ་བ་ ལ་ཡང༌། ཁོང་གིས་མི་དེ་ཕར་ལ་བཏང་ ེ་ཁོ་ལ་
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39 “ ེད་རང་གི་ནང་ལ་སོང་དང༌། ེད་ ི་དོན་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཅི་ ར་ལས་ཆེན་པོ་ཞིག་བ བས་པའི་ལོ་ ས་

ཤོད་ཅིག་”ཅེས་བཀའ་གནང་ནས་ཁོ་ཕར་སོང་བ་དང༌། ཡེ༷་ ས་ཅི་ ར་ལས་ཆེན་པོ་ཞིག་མཛད་པའི་ལོ་ ས་ ོང་ ེར་

ཡོངས་ ་བ གས་སོ།

40 མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོང་བ གས་ཡོད་པས་ཡེ༷་ ་ལོག་ཕེབས་ བས་ཁོང་ལ་དགའ་བ ་ ས། 41 བས་དེར་

ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་གི་དཔོན་པོའི་མིང་ལ་ཡ༷་ཨིར་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོང་ནས། ཡེ༷་ འི་ཞབས་ལ་ག ག་ ེ་ཁོའི་ཁང་པར་

ཕེབས་པའི་ ་བ་ནན་ ིས་ ལ། 42 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁོང་ལ་ལོ་བ ་གཉིས་ཙམ་ལོན་པའི་ ་མོ་གཅིག་ ་དེ་ཤི་ བས་

འ ག་པའི་ ིར་ཡིན། ཁོང་ཕེབས་པའི་ ས་ ་མི་ཚགས་ ིས་ཁོང་ལ་འཚང་ཁ་བ བ། 43 དེའི་ཚ་ ད་མེད་གཅིག་

ལོ་བ ་གཉིས་ ི་བར་ ་ ས་ནས་ ག་འཛར་བའི་ནད་ཕོག་ ེ། ས་ ང་ཁོ་མོ་ནད་ལས་ཐར་ བ་མ་ ས། 44 ཁོ་

མོ་ཡེ༷་ འི་ བ་ ་ཡོང་ཞིང་ཁོང་གི་ ོད་གོས་ ི་མཐའ་འཛར་ལ་རེག་མ་ཐག་ ་ ག་འཛར་བ་ཆད། 45 ཡེ༷་ ས་“ ས་

ང་ལ་རེག་པ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ག ངས་ནས་དེ་ཚ་ཚང་མས་ཁས་མ་ ངས་པའི་ཚ་པེ༷་ ོས་ཁོང་ལ་“ ོབ་དཔོན་ལགས། མི་

ཚགས་ ིས་ ེད་མཐའ་བ ོར་ཞིང་འཚང་ཁ་ ག་བཞིན་འ ག་”ཅེས་བཤད། 46 འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་“ང་ནས་ ས་མ ་

ཞིག་ ིར་ཐོན་པས་མ་ིཞིག་གིས་ང་ལ་རེག་པར་ཤེས་”ཞེས་ག ངས། 47 ད་མེད་དེས་དོན་ད་ེགསང་མ་ི བ་པ་ཤེས་པའ་ི

ཚ་འཇིགས་ནས་འདར་ཏེ་ཁོང་གི་ ་ ང་ ་ ས་མོ་སར་བ གས། ཁོ་མོས་ཁོང་གི་ ོད་གོས་ལ་རེག་པའི་ ་མཚན་དང་

འ ལ་ ་ ག་པའི་ལོ་ ས་ཁོང་ཚ་ཚང་མར་བཤད། 48 ཁོང་གིས་ཁོ་མོར་“ ་མོ། ོད་ ི་དད་པས་ ོད་རང་ནད་ལས་

ཐར་བ་ཡིན་པས། བདེ་བའི་ངང་ནས་སོང་དང་”ཞེས་ག ངས། 49 ཁོང་གིས་དེ་ ར་ག ང་བཞིན་པའི་ བས་ ། ཡ༷་

་ ་པའ་ིའ ་ཁང་ག་ིདཔོན་པོའ་ི ིམ་ནས་མ་ིའགའ་ཤས་ཡོང་ ེ། ཁ་ོལ་“ ེད་རང་ག་ི ་མ་ོཤ་ིཚར་འ ག་པས་ ོན་པ་ལ་

འ་ོབ ལ་ ས་ནས་ག་ར་ེ ེད་”ཅེས་ཟེར། 50 ཁ་ོཚའ་ི ད་ཆ་གསན་ནས་ཡ༷་ེ ས་མ་ིདེར་“ཞེད་ ང་མ་ ེད། དད་པ་རང་

ིས་ཤིག ཁོ་མོ་ཐར་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 51 ིམ་ ་ ེབས་ནས་ཁོང་གིས་པེ༷་ ོ་དང༌། ཡ༷་ཀོབ། ཡོ༷་ཧ་ནན།

་མོའ་ིཕ་མ་གཉིས་མ་གཏོགས་གཞན་ ་ཡང་ཁོང་དང་མཉམ་ ་འ ལ་མ་བ ག 52 ་མ་ོདེའ་ིདོན་ལ་མ་ིཐམས་ཅད་ ་

ཞིང་ ་ེ གས་འདོན་པས་ཁོང་གིས་“ ་མ་ོའད་ིཤ་ིམེད་པར་གཉིད་ ག་འ ག་པས་མ་ ་ཞིག་”ཅེས་ག ངས་པས། 53 ་

མོ་ཤི་ཚར་བ་ཤེས་ཏེ་དེ་ཚས་ཁོང་ལ་ ེལ་དགོད་ ས། 54 འོན་ ང་ཁོང་གིས་ ་མོའི་ལག་པ་ནས་བ ང་ ེ་“ ་མོ་ལོངས་

ཤིག་”ཅེས་ག ངས་པས། 55 ད གས་ ིར་ལོག་ཅིང་ ་མོ་དེ་ལམ་སེང་ཡར་ལངས། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ ་མ་ོལ་ཟས་ ེར་

དགོས་ཞེས་བཀའ་གནང༌། 56 ་མོའ་ིཕ་མ་གཉིས་ཡ་མཚན་ ེས། ཡ༷་ེ ས་ཁ་ོཚར་གང་ ང་བ་ད་ེམ་ིགཞན་ ་ལ་ཡང་མ་ི

ཤོད་པའི་བཀའ་གནང་ངོ༌།།
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ལེ ་ད ་པ།

1 ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་རང་གི་ ང་ ་བོས་ནས་ཡེ༷་ ས་གདོན་འ ེ་ཐམས་ཅད་འ ལ་བ་དང་ནད་ལས་ཐར་

བའི་ ས་མ ་དང་དབང་ཁོ་ཚར་གནང་ནས། 2 དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ོག་པའི་ཆེད་དང༌། ནད་ལས་ཐར་བའི་

ིར་དེ་ཚ་ ི་ ་མངགས། 3 ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ ེད་ཚ་ལམ་ལ་ཅི་ཡང་མ་ ེར་ཅིག ད ག་པ་དང༌། ག་མ། བག་

ལེབ། ད ལ། ད་ ང་ ོད་གོས་ ག་མའང་མ་ ེར། 4 ེད་ཚ་མི་ ིམ་ཞིག་ལ་བ ད་ནའང་ ོང་ཚ་དེ་ནས་ཁ་མ་

ལ་བར་ ་དེ་ ་ ོད། 5 ལ་གང་གི་མིས་ ེད་ཚར་གནས་ཚང་མི་བཏང་ན། དོན་དེར་འགན་ ར་ལེན་དགོས་པར་

ཁོ་ མས་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་པའི་ཆེད་ ། ེད་ཚ་ས་ཆ་དེ་ནས་ཐོན་པའི་ བས་ ་ ང་པའི་ཐོག་གི་ས་ ལ་ གས་

ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 6 དེ་ཚ་སོང་ནས་ ལ་ ན་ ི་ ོང་གསེབ་བ ད་ནས་ ིན་ཏེ་འ ིན་བཟང་བ གས་པ་དང་ནད་

པ་ མས་ནད་ལས་ཐར་བར་ ས། 7–8 དེའི་ ས་ ་ས་གནས་དཔོན་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་གང་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ཐོས་པ་

དང༌། མི་ལ་ལས་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་གཤིན་པོ་ནས་གསོན་པོར་ལངས་བ་དང༌། མི་ལ་ལས་ ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་

ཱ་མངོན་ མ་ ་ ར་བ་དང༌། ཡང་མི་གཞན་ ིས་གནའ་རབས་ ི་ ང་ ོན་པའི་ནང་ནས་གཅིག་གསོན་པོར་ལངས་བ་

ཞེས་ཟེར་བའི་ ེན་ ིས་ག་ ེད་འདི་ ེད་མེད་པར་ ར། 9 ཧེ༷་རོ་ ེས་“ངས་བཀའ་བ ོས་ཏེ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་མགོ་བོ་བཅད་

ནས་བསད། འོན་ ང་དོན་དེ་འ ་ཐོས་པའི་མི་དེ་ ་ཡིན་”ཞེས་ཟེར་ནས་ཁོང་དང་མཇལ་ཐབས་བཙལ།

10 ཡེ༷་ འི་ ང་ ་འཛམས་ནས་ ་ཚབ་ མས་ ིས་ཇི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ཁོང་ལ་ ས། དེ་ཚ་ཁོ་ན་ ིད་ནས་

ཡེ༷་ ་པེ༷་སད་ ་ཞེས་ ་བའི་ ོང་ ེ་ལ་ཕེབས། 11 གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་མི་ཚགས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས། ཡེ༷་ ས་དེ་

ཚར་དགའ་བ ་མཛད་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་ ོར་ལ་ག ངས་པ་དང༌། ནད་ལས་ཐར་དགོས་པ་ མས་ནད་

ལས་ཐར་བར་མཛད། 12 ཉི་མ་ བ་ལ་ཉེ་བའི་ ས་ ། ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོང་ ེ་“ས་ཆ་འདི་

དབེན་ ོང་ཡིན་པས་ཁོ་ཚ་མཐའ་འཁོར་ ི་ ལ་ ེ་ མས་ལ་རང་རང་གི་ཟས་ཉོ་བ་དང༌། བ ད་ས་འཚལ་བའི་ཆེད་ ་

གཏོང་བར་མཛད་”ཅེས་ཁོང་ལ་ ས་པ་ན། 13 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ མས་ལ་“ ེད་ཚས་ཁོ་ཚར་ཁ་ཟས་ ེར་ཞིག་”ཅེས་ག ངས།

དེ་ཚས་“བག་ལེབ་ ་དང་ཉ་ཤ་གཉིས་ལས་མེད་པས་མི་ཚགས་མང་པོ་འདིར་ཁ་ཟས་ཉོ་ ་འ ོ་བར་ འམ་”ཞེས་ཟེར།

14 དེ་ ་ ེས་པ་ ་ ོང་ཙམ་ཡོད། ཁོང་གིས་ཉ་ེགནས་ མས་ལ་“མ་ིཚགས་ ་བ ་ཙམ་ར་ེ ས་ནས་ ོད་ ་འ ག་”ཅེས་

ག ངས། 15 དེ་ ར་ ས་ནས་ཐམས་ཅད་བ ད། 16 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་བག་ལེབ་ ་དང་ཉ་ཤ་གཉིས་པོ་ ག་ ་བ མས་

ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ལ་ཡར་གཟིགས་ཤིང་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས་ ེས། བག་ལེབ་ མ་ ར་བཅག་

ནས་མི་ཚགས་ལ་བགོ་བའི་ཆེད་ ་ཉེ་གནས་ མས་ལ་གནང༌། 17 མི་ཚང་མས་བཟས་ནས་འ ངས་ཏེ་ཟས་ ག་བ ས་

པའི་ ེས་ ་བག་ལེབ་ཆག་ མ་ ིས་ ེ་པོ་བ ་གཉིས་ཁེངས།
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18 དེ་ནས་ཁོང་གཅིག་པོ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ བས། ཉེ་གནས་ ང་ཁོང་དང་ཉེ་བར་ཡོད་དེ་ཁོང་གིས་“མི་

མས་ ིས་ང་རང་ ་རེད་ཅེས་བཤད་བཞིན་ཡོད་དམ་”ཞེས་ག ངས་ཤིང༌། 19 ལན་ ་ཁོ་ མས་ ིས་“མི་ལ་ལས་

ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་རེད་ཅེས་དང༌། ལ་ལས་ ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་ ཱ་རེད་ཅེས། ཡང་མི་ལ་ལས་གནའ་རབས་ ི་

ང་ ོན་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ ར་གསོན་པར་ ར་”ཞེས་ཟེར། 20 ཁོང་གིས་“འོ་ན་ ེད་ཚས་ ས་ན་ང་རང་ ་ཡིན་

ཟེར་”ཞེས་ག ངས་པས་ལན་ ་པེ༷་ ོས་“ ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ ས། 17 21 ཡེ༷་

ས་ཁོ་ མས་ལ་“དོན་འདི་མི་གཞན་ལ་མ་ཤོད་”ཅེས་ནན་ ིས་བ ལ་ལོ། 22 ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ཚར་“མིའི་རིགས་

ི་ ་ངེས་པར་ ་ ག་བ ལ་མང་པོ་ ོང་ཞིང༌། ཡ༷་ ་ ་པའི་མི་རིགས་ ི་ ན་པོ་དང་ ་ཆེན་ མས། ཆོས་ ིམས་ལ་

མཁས་པའི་མིས་ཁོ་རང་དོར་ནས་གསོད་པར་འ ར་ལ། ཡང་ཉི་མ་ག མ་པར་འཆི་བ་ནས་ཡར་ལང་བར་འ ར་དགོས་

སོ་”ཞེས་ག ངས། 23 དེ་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ཚ་ཚང་མར་“གལ་ཏེ་མི་ ་ཞིག་ང་ཡི་ ེས་ ་འ ང་འདོད་ན། རང་ཉིད་

དོར་ནས་རང་གི་ ང་ཤིང་ཉིན་ ར་འ ར་ཏེ་ང་ཡི་ ེས་ ་འ ང་དགོས། 24 གང་ལགས་ཟེར་ན། མི་ ས་ ང་རང་

གི་ ོག་ཐར་བར་ ེད་འདོད་པ་དེས་བ ག་པར་འ ར། མི་ ས་ ང་ང་རང་གི་དོན་ ་རང་གི་ ོག་གཏོང་པ་དེས་ཐར་

བར་ ེད་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། 25 ་ལ་འཇིག་ ེན་ ིལ་པོ་ཐོབ་ ང་རང་ ོག་ཤོར་བའམ་བ གས་ན་ཅི་ཕན། 26 མི་

་ཞིག་གིས་ང་དང་ངའི་བཀའ་ངོ་ཚ་བའི་ ར་བ ིས་ན། མིའི་རིགས་ ི་ ས་ ང་རང་ཉིད་དང༌། ཡབ་དཀོན་མཆོག་

དང་དམ་པའི་ཕོ་ཉ་ མས་ ི་གཟི་བ ིད་དང་བཅས་འཇིག་ ེན་ ་ཕེབས་ བས། མི་དེ་ཡང་ངོ་ཚ་བའི་ ར་བ ི་བར་ །

27 ངས་ ེད་ མས་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། འདི་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ ི་ནང་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་

ལ་ ིད་མ་མཐོང་བའི་བར་ ་ཅི་ནས་ ང་འཆི་བ་ ོང་བར་མི་འ ར་”ཞེས་ག ངས་སོ།

28 ག ང་འདི་ཚ་བ ོད་ནས་ཉི་མ་བ ད་ཙམ་ ི་ ེས་ལ་ཡེ༷་ ས་པེ༷་ ོ་དང་ཡ༷་ཀོབ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ག མ་ ིད་ནས་རི་

ཞིག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆེད་ ་ཕེབས། 29 གསོལ་བ་འདེབས་ ས་ཁོང་གི་ཞལ་ ི་ མ་པ་ ར་ཞིང༌། ཁོང་གི་ན་

བཟའ་འོད་འ ོ་བའི་ཚན་མདོག་ཧ་ཅང་དཀར་པོ་ཞིག་ ་ ར། 30–31 ོ་ ར་ ་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་དང་ཨེ༷་ལི་ ཱ་གཉིས་

མངོན་ མ་ ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ར་ནས་ཡེ༷་ ་དང་བཀའ་མོལ་གནང༌། ཁོང་ཚས་ཡེ༷་ ་ ་ཚ་ལས་འདའ་བའི་

དོན་དེ་ནི་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་བ བ་ ་ཡིན་པའི་ ོར་ག ངས། 32 པེ༷་ ོ་དང་ཁོའི་ ོགས་པོ་གཉིས་གཉིད་ ིད་པོ་ཞིག་ ག་

ནས་གཉིད་སད་ བས་ཁོང་ག་ིགཟ་ིབ ིད་དང༌། ཁོང་དང་མཉམ་ ་བཞེངས་པའ་ིམ་ིགཉིས་མཐོང༌། 33 ང་ ོན་པ་ཨ༷་ེ

ལ་ི ་ཱདང་མ༷་ོཤ་ེགཉིས་ཁོང་དང་ ལ་ བས། ཇ་ི ར་ ་དགོས་མིན་མ་ཤེས་ཏ་ེཔ༷་ེ ོས་ཡ༷་ེ ་ལ་“ ོབ་དཔོན་ལགས། ང་ཚ་

འདིར་བ ད་ན་ལེགས། ང་ཚས་བ གས་ས་ག མ་བཟོ་བར་ ། ེད་ལ་གཅིག་དང་མོ༷་ཤེ་ལ་གཅིག ཨེ༷་ལི་ ཱ་ལ་གཅིག་

བཅས་ཡིན་”ཞེས་ ས་པའི་ ས་ ། 34 ིན་པ་ཞིག་ཡོང་ནས་ཁོང་ཚ་བ ིབས། དེའི་ནང་ ་སོང་ བས་ཁོ་ཚ་འཇིགས་

17 ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།
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ཤིང་ ག་པར་ ར། 35 ིན་པ་ནས་ག ང་ཞིག་ ང་ ེ་“འདི་ནི་ངའི་ ས་དང་ངས་བདམས་པ་ཡིན་ནོ། ཁོང་ལ་ཉོན་

ཅིག་”ཅེས་ག ངས་པའ་ི ེས་ ། 36 ཡ༷་ེ ་གཅིག་པོར་གནས། ཡང་དེའ་ི ས་ བས་ ་ཉ་ེགནས་ མས་ ིས་གང་མཐོང་

བའི་གཏམ་མི་ ེང་ལ་མི་གཞན་ལ་ཡང་ཅི་ཡང་མ་བཤད།

37 དེའི་སང་ཉིན་ཁོང་ཚ་རི་ནས་བབས་པའི་ ེས་ ་མི་ཚགས་མང་པོ་ཞིག་ཁོང་དང་མཇལ། 38 མི་ཚགས་ལས་

གཅིག་གིས་“ ོབ་དཔོན་ལགས། ངའི་ ་ ་གཅིག་པོ་ཡིན་པའི་ ་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་རོགས་གནང༌། 39 གདོན་

འ ེས་ག་ ས་འཛན་ནའང༌། ཁོ་ ོ་ ར་ ་ ད་ངན་ཆེན་པོ་ཤོར་ནས་ས་ལ་འ ེལ་ཞིང་ཁ་ནས་ ་བ་འཐོན་ཅིང༌། སོ་

ིག་ ིག་ ེད། ས་པོའང་རེངས་པོར་འ ར། གདོན་འ ེ་འཐོན་པར་དཀའ་ཞིང་དེས་ཁོ་ལ་གནོད་འཚ་ཆེན་པོ་གཏོང་

བཞིན་འ ག 40 ངས་ ེད་ ི་ཉེ་གནས་ མས་ལ་གདོན་འ ེ་དེ་ ིར་ ོད་པར་ ས་ ང་ཁོང་ཚས་བ ད་མ་ བ་”ཞེས་

ས། 41 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་“ངན་སེམས་ཅན་དང་དད་པ་མི་ ེད་པའི་མི་རབས་ ོད་ཚ། ང་རང་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་

ས་ནམ་ཞིག་གི་བར་ ་བ ད་ནས་བཟོད་པར་ ེད་དགོས་སམ། ་དེ་ངའི་མ ན་ ་ ིད་ཤོག་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌།

42 ་དེ་ཁོང་གི་མ ན་ལ་ཡོང་ ས་གདོན་འ ེ་དེས་ཁོ་ས་ལ་བ བས་ནས་ ག་པོར་ གས། འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་གདོན་

འ ེ་དེར་བཀའ་བ ོན་གནང་ ེ་ ་སོས་པར་མཛད་ནས་ཁོའི་ཕ་ལ་གནང་བས་ 43 མི་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་

བ ིད་ལ་ཡ་མཚན་ ེས། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་དོན་ལ་མི་ཚང་མ་ངོ་མཚར་ ེ་བའི་ ས་ ་ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ མས་

ལ་ 44 “གཏམ་འདི་སེམས་ལ་ ངས་ཤིག མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་མི་ མས་ ི་ལག་ ་གཏོད་པར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས།

45 ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ག ང་དེའི་དོན་ཧ་མ་གོ དེ་ཚ་མི་ ོགས་པའི་ ིར་དེའི་དོན་ཁོ་ མས་ལ་ ས་པར་ ར་ཞིང་

འཇིགས་ནས་ཁོང་ལ་དེའི་ ོར་བཀའ་འ ི་ ་མ་ཕོད། 46 ཁོ་ཚའི་ནང་ནས་ ་མཆོག་ ་ཡིན་པའི་ ོད་ ེང་ཞིག་ ང༌།

47 དེ་ཚའི་བསམ་པ་མ ེན་ནས་ཡེ༷་ ས་ ་ ་ ང་ ་ཞིག་ ིད་ཡོང་ ེ་རང་གི་ ར་ལང་ ་བ ག་ནས་ 48 དེ་ཚར་“ ས་

ང་ ་ ་འདི་ངའི་མིང་གི་ཐོག་ནས་ ངས་ན་དེས་ང་རང་འ ེན། ས་ ང་ང་འ ེན་པ་དེས་ང་མངགས་མཁན་དེ་ ན་

འ ེན། ་མཚན་ནི་ ོད་ཚའི་ནང་ནས་དམའ་ཤོས་ཡིན་པ་དེ་མཆོག་ ་འ ར་བ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 49 ལན་ ་ཡོ༷་

ཧ་ནན་ ིས་ཁོང་ལ་“ ོན་པ་ལགས། ང་ཚས་མི་གཞན་ཞིག་གིས་ ེད་ ི་མཚན་ཐོག་ནས་གདོན་འ ེ་ ོད་པ་མཐོང་ ང༌།

མི་དེ་ང་ཚའི་ཁོངས་གཏོགས་མིན་པས་དོན་དེ་ ར་ བ་པ་བཀག་ཐབས་བཙལ་བ་ཡིན་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 50 ཡེ༷་ ས་

“ ས་ ང་ ེད་ལ་ད ་མི་ ེད་པ་དེས་ ེད་ ི་ ོགས་ ེད་པས་ཁོ་འགོག་པར་མ་ ོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས།

51 དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་འཕག་པའི་ ས་ཉེ་བར་ ེབས་པས་ཁོང་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཕེབས་ འི་འ ན་པ་

བ ན་པོར་བཅངས་སོ། 52 ཁོང་གི་ ོན་ ་བང་ཆེན་མངགས་པ་དང༌། དེ་ཚ་ཁོང་གི་དོན་ལ་ ་ ིག་ ེད་པའི་ ིར་

ས༷་མར་ ཱ་ ལ་ ི་ ོང་གསེབ་ཅིག་ ་སོང༌། 53 ཁོང་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཕེབས་པར་ཤེས་ཏེ་ས༷་མར་ ཱ་པས་ཁོང་ལ་བ ་བ་

མ་ ས། 54 དོན་དེ་མཐོང་ནས་ཉེ་གནས་ཡོ༷་ཧ་ནན་དང་ཡ༷་ཀོབ་ ིས་“གཙ་བོ། དེ་ཚ་མེད་པར་ ེད་པའི་ ིར་ང་ཚས་
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དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་མེ་འབབ་པའི་བཀོད་པ་གཏོང་བར་ ེད་ གས་མཉེས་སམ་”ཞེས་ ས། 55 འོན་ ང་

ཁོང་ཞལ་ ིར་བ ོར་ཏེ་དེ་ཚར་བཀའ་བ ོན་མཛད་པ་དང༌། 18 56 ཁོང་ཚ་ ོང་གསེབ་གཞན་ཞིག་ལ་ཕེབས། 57 ལམ་

བར་ ་མ་ིཞིག་གིས་ཁོང་ལ་“ ེད་གང་ ་ཕེབས་ན་ཡང་ང་ ེད་ ་ི ེས་ ་འ ང་བར་ ་”ཞེས་ཟེར་བས་ 58 ཁོང་གིས་ཁ་ོ

ལ་“ཝ་ལ་ཝ་ཚང་དང༌། ་ལ་ ་ཚང་ཡོད་ ང༌། མིའི་རིགས་ ི་ ་ལ་མགོ་བཞག་ས་ཙམ་ཡང་མེད་”ཅེས་ག ངས།

59 ཡང་ཁོང་གིས་མ་ིགཞན་ལ་“ངའ་ི ེས་ ་འ ོངས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས་པས་ལན་ ་ཁོས་“གཙ་བོ། ོན་ལ་ང་སོང་ནས་

ཕ་ ར་ ་འ ག་པའ་ིདགོངས་པ་གནང་རོགས་”ཞེས་ ས། 60 འོན་ ང་ཁོང་གིས་མ་ིདེར་“གཤིན་པ་ོདང་འ ་བ་ མས་

ིས་རང་གི་གཤིན་པོ་ མས་ ར་ ་འ ག་ཆོག ོད་སོང་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ བ་བ གས་ ིས་ཤིག་”ཅེས་

ག ངས། 61 ད་ ང་མི་གཞན་ ིས་“གཙ་བོ། ེད་ ི་ ེས་ ་འ ང་བར་ ། འོན་ ང་དེའི་ ོན་ ་ནང་མི་ མས་

ལ་ ེས་མཚམས་ ་བའ་ིདགོངས་པ་གནང་རོགས་”ཞེས་ཟེར་བ་ལ། 62 ཡ༷་ེ ས་མ་ིདེར་“ ས་ ང་ཐོང་གཤོལ་བ ང་ ་ེ ་ི

བ ས་ ོག་ན་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ལ་མི་ཕན་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་པ།

1 དེ་ནས་གཙ་བོས་མི་གཞན་བ ན་ ་བ ོས་ཏེ་ཁོང་ཕེབས་ ་ཡིན་པའི་ ོང་ ེར་དང་ས་ཆ་རེ་རེར་མི་གཉིས་རེ་

མངགས། 19 2 ཡང་ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ ོན་ཐོག་ ་ ་མང་པོ་ཡོད་ ང་ལས་ཀ་ ེད་མཁན་ ང་ ་ཡོད། དེའི་ ིར་ལོ་

ཏོག་གི་བདག་པོར་ ོན་ཐོག་ ད་མཁན་ མས་རང་གི་ས་ཞིང་ལ་མངག་པར་ ས་ཤིག 3 སོང་ལ། ངས་ ང་ཀིའི་ ོད་

་ ་ ་ ར་ ེད་ཚ་མངག 4 ེད་ཚ་ ག་མ་དང༌། མ་ ོན། ེ་རགས་ནང་ལའང་ད ལ་ཅི་ཡང་མ་ ེར་ཞིང༌།

ལམ་བར་ ་མི་ ་ལ་ཡང་འཚམས་འ ི་མ་ ་ཞིག 5 ིམ་ཚང་གང་ཞིག་ལ་འ ལ་ནའང་ཐོག་མར་ ིམ་ཚང་འདི་ལ་ཞི་

བདེ་འབབ་པར་ཤོག་ཅེས་ཤོད། 6 གལ་ ིད་ཞི་བདེ་དང་ ན་པའི་ ེས་པ་ཞིག་ ིམ་ཚང་དེར་བ གས་ན་ ེད་ ི་ཞི་བདེ་

ཁོང་ལ་གནས་པར་འ ར། འོན་ ང་མེད་ན་ཞི་བདེ་ ེད་ལ་ ིར་ལོག་ཡོང༌། 7 ཁོ་ཚས་ ེད་ལ་གང་ ེར་བ་དེ་བཟའ་

བ ང་ ེད་པར་ ིམ་ཚང་དེ་རང་ལ་ ོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ལས་ ེད་མཁན་ལ་ ་ཆ་ཐོབ་པར་འོས་སོ། ཁང་པ་གཅིག་

ནས་གཞན་པར་མ་ ོས། 8 ེད་ཚ་ ོང་ ེར་གང་ཞིག་ལ་ གས་ནས་གནས་ཚང་བཏང་ན་ ེད་ཚར་གང་བཤམས་པ་དེ་

ཟོ་ཞིག 9 དེར་ཡོད་པའི་ནད་པ་ མས་ནད་ལས་ཐར་བར་ ེད་དེ་ཁོ་ཚར་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ེད་དང་ཉེ་བར་

ེབས་ཞེས་ཤོད། 10 ེད་ཚ་ ོང་ ེར་གང་ཞིག་ལ་ གས་ནས་གནས་ཚང་མི་བཏང་ན་ལམ་ལ་སོང་ནས་ 11 ོད་ཚ་

18 ་ ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་གི་བ ས་ཡིག་ ་མའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ལ་གཤམ་ ི་ཚག་ཡོད། 55ཁ དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ཉིད་ཅི་ ར་ཡིན་ ོད་ཚས་མི་ཤེས།

56ཀ མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་མི་ཚ་མེད་པར་མི་མཛད་ ི། ཐར་བར་མཛད་པའི་ ིར་འཇིག་ ེན་ ་ཡོང་ཞེས་ག ངས།
19 ་ ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་གི་བ ས་ཡིག་ ་མའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ལ་བ ན་ ་དོན་གཉིས་ཞེས་བཀོད་པ་ཡིན།
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དོན་འདི་ལ་འགན་ ར་དགོས་པར་ ོན་པའི་ ིར་ངེད་ ི་ ང་པ་ལ་ ོད་ཚའི་ ོང་ ེར་ ི་ས་ ལ་འ ར་བ་ཡང་ང་ཚས་

འ ི། དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ེད་དང་ཉེ་བར་ ེབ་པ་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག་ཅེས་ ོས། 12 ངས་ ེད་ཚ་ལ་ཟེར་ ར།

ིམས་གཅོད་པའི་ཉིན་མོ་དེར་ ོང་ ེར་འདིའི་ཉེས་ཆད་ས༷་དོམ་ ོང་ ེར་ལས་ ིད་བ་འཕོག་པར་འ ར། 13 གལ་ཏེ་

ོང་ ེར་ ཱ༷་ཨེར་དང་ཚི༷་དོན་ལ་ ང་བའི་ངོ་མཚར་ཅན་ ི་ གས་ ོད་ཚར་ ང་ཡོད་ན། དེ་ཚ་སེམས་ ར་བའི་ གས་

་ ་རས་ ོན་པ་དང་གོ་ཐལ་ ོད་ལ་བ ད་དེ་ ན་རིང་ནས་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་ ར་བ་ཡིན་པས། ེ་ཀོ༷་

ར་ཟིན་དང་པེ༷་སད་ ་པ་ མས། ོད་ཚར་ཆད་པ་ཕོག་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། 14 འོན་ ང་ ིམས་གཅོད་ ེད་པའི་

ཉིན་མོར་ ོད་ མས་ལས་ ཱ༷་ཨེར་དང་ཚི༷་དོན་གཉིས་ལ་བཟོད་པར་ ་བར་འ ར་རོ། 15 ེ་ཀ༷་ཕར་ན་ མ་པ་ མས།

ོད་ཞིང་ཁམས་ ་འཕག་པར་འ ར་བ་ཡིན་ནམ། མ་ཡིན། ོད་ད ལ་བའི་གཏིང་སར་འཕེན་པར་འ ར། 16 ོད་

མས་ལ་ཉན་པ་དེས་ང་ལའང་ཉན། ོད་ མས་འདོར་བ་དེས་ང་ཡང་འདོར། ང་འདོར་མཁན་ ིས་ང་མངག་མཁན་

ཡང་འདོར་”ཞེས་ག ངས། 17 བ ན་ ་དེ་ མས་ ིས་“གཙ་བོ། ེད་ ི་མཚན་ཐོག་ནས་གདོན་འ ེས་ ང་ང་ཚའི་

ཁ་ལ་ཉན་”ཞེས་ ས་ཏེ་དགའ་བའི་ངང་ནས་ ིར་ལོག་ཡོང༌། 20 18 ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ངས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་

ནས་བ ད་ ཱ༷་ཏན་ ོག་འ ག་པ་ ར་བབས་པར་བ ས། 19 ོས་ཤིག ངས་ ེད་ཚར་ ལ་དང་ ིག་པ་ ་ཉག་བ ི་ ་

དང༌། ད འི་མ ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པའི་དབང་ཆ་ ེར་བ་ཡིན་པས། ེད་ མས་ལ་གནོད་འཚ་ཅིའང་ ེད་མི་ བ།

20 འོན་ ང་གདོན་འ ེས་ ེད་ཚའི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་མ་དགའ། ེད་ཚའི་མིང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་བཀོད་

པ་ཡིན་པས་དགའ་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས།

21 ས་དེར་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཐོག་ནས་ཤིན་ ་ད ེས་པས་ཁོང་གིས་“ ེ་ཡབ་འཇིག་ ེན་

ཁམས་ ི་བདག་པོ་ལགས། ེད་ ིས་དོན་འདི་ མས་ཤེས་ཡོན་དང་ ན་པ་ མས་ལ་ ས་པ་གནང་ནས་ ་ ་ མས་

ལ་མངོན་པར་མཛད་པས་ ེད་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་ལོ། ཡབ་ལགས། དེ་ནི་ ེད་ ི་ གས་ ེ་དང་ ན་པའི་དགོངས་

པ་ཡིན་པས་སོ། 22 ངའི་ཡབ་ ིས་ང་ལ་ཡོད་དོ་ཅོག་གཏད་ ང༌། ཡབ་མ་གཏོགས་པར་ ས་ ་ཡིན་པ་ ས་ ང་མི་

ཤེས། ས་དང༌། ས་ ིས་ ོན་པར་འདོད་པའི་མི་མ་གཏོགས་པར། ཡབ་ ་ཡིན་པ་ ས་ ང་མི་ཤེས་”ཞེས་ག ངས།

23 ཉེ་གནས་ མས་ལ་ཞལ་ ིར་བ ོར་ཏེ་ ར་ ་ཁོང་གིས་“ ེད་ ིས་གང་མཐོང་བའི་དོན་དེ་མཐོང་མཁན་ མས་བདེའོ།

24 ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་ ར། ེད་ ིས་གང་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་ནི་ ང་ ོན་པ་དང་ ལ་པོ་མང་པོས་དེ་མཐོང་བ་

དང་ཐོས་པ་འདོད་ ང་མ་ ོང་”ཞེས་ག ངས།

25 དེ་ནས་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་པའི་ ིར་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཞིག་ཡར་ལངས་ཏེ་ཁོང་ལ་“ ོབ་

དཔོན་ལགས། དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཐོབ་ ིར་ངས་གང་ཞིག་ ་དགོས་སམ་”ཞེས་ ས་པ་ན། 26 ཁོང་གིས་མི་དེ་ལ་

20 ་ ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་གི་བ ས་ཡིག་ ་མའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ལ་བ ན་ ་དོན་གཉིས་ཞེས་བཀོད་པ་ཡིན།
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“ཆོས་ ིམས་ནང་ལ་ཅི་ཞིག་འཁོད་འ ག ེད་ ིས་ཇི་ ར་ ོག་”ཅེས་ག ངས། 27 ལན་ ་ཁོས་“ཆོས་ ིམས་ནང་ལ་

རང་གིས་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་དང་ ས་པ་ཅི་ཡོད་ ིས་བ ེ་བར་ ངས་ཤིག ེད་རང་གིས་

ིམ་མཚས་ལ་རང་དང་འ ་བར་བ ེ་བར་ ངས་ཤིག་ཅེས་འཁོད་འ ག་”ཅེས་ ས། 28 ཡེ༷་ ས་“ ེད་ ིས་བཤད་པ་

དེ་བདེན། དེ་ ར་ ས་ན་འཚ་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 29 འོན་ ང་རང་ལ་ ་མཚན་ཡོད་པ་གསལ་པོར་ ོན་ ིར་

མི་དེས་ཡེ༷་ ་ལ་“འོ་ན་ངའི་ ིམ་མཚས་ ་ཡིན་”ཞེས་ ིས། 30 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“མི་ཞིག་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ནས་ཡེ༷་ ་ཀོ་ ོང་

ེར་ ་མར་འ ོ་ ས་ཇག་པས་བ ང་ནས་གོས་ ོགས་པ་དང༌། ཁོ་མ་ཤི་ཙམ་ ་བ ངས་ནས་སོང༌། 31 དེ་ ས་ཡ༷་ ་

་པའི་ ་མ་ཞིག་ལམ་དེ་བ ད་ནས་ཡོང་བ་དང་ བས་འཁེལ་བས་མི་དེ་མཐོང་ ེ་ཕར་ ོགས་ནས་སོང༌། 32 དེ་བཞིན་

་ལེ༷་ཝི་པ་ཟེར་བའི་མཆོད་གཡོག་ཅིག་ཡོང་ནས་མི་དེ་མཐོང་ ེ་ཡང་ཕར་ ོགས་ནས་སོང༌། 33 འོན་ ང་ས༷་མར་ ཱ་

པའི་འ ལ་པ་ཞིག་ཡོང་ནས་མི་དེ་མཐོང་ ེ་ ིང་ ེ་ ེས། 34 ཁོའི་ ོགས་ ་སོང་ནས་ ་ལ་ མ་དང་ ན་ཆང་ གས་ཏེ་

རས་ ིས་བ མས་པ་དང༌། རང་གི་ཁལ་མར་བ ོན་ཏེ་མ ོན་ཁང་ཞིག་ལ་བ ལ་ནས་བདག་ ོང་ ས། 35 དེའི་སང་

ཉིན་ཁོས་དེ༷་ཎ་རིའི་ད ལ་ཊམ་ཀ་གཉིས་མ ོན་ཁང་གི་བདག་པོ་ལ་ ེར་ནས་ཁོ་ལ་བདག་ ོང་ ོས་ཤིག དེ་ལས་ ག་པ་

བཏང་ན་ལོག་ བས་ ་ངས་ ེད་ལ་ ིན་པ་འཇལ་ ་ཡིན་ཞེས་ ས། 36 ེད་ ི་བསམ་པར་འདི་ཚ་ག མ་ ི་ནང་ནས་

ཇག་པས་བ ང་བའི་ ིམ་མཚས་ ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་ནས་ 37 ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དེས་“ཁོ་ལ་ ིང་ ེ་ ེད་

མཁན་དེ་ཡིན་”ཞེས་ཟེར་བས། ཡེ༷་ ས་“སོང་ལ་དེ་ ར་ ོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 38 ལམ་ལ་ཕེབས་ ས་ཡེ༷་ ་དང་ཉེ་

གནས་ ོང་གསེབ་ཅིག་ལ་ གས་ནས་མ༷ར་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ ད་མེད་ ིས་ཁོ་མོའི་ནང་ལ་ཁོང་ཚར་ ེ་ལེན་ ས། 39 ཁོ་

མོའི་ ་མོ་མི༷ར་ཡམ་ནི་གཙ་བོའི་ཞབས་ ི་མ ན་ ་བ ད་དེ་ཁོང་གི་ག ང་ལ་ཉན། 40 ེ་ལེན་ ི་ལས་མང་བས་མ༷ར་

ཱ་ཡིས་སེམས་འཚབ་ ེ་ཁོང་གི་མ ན་ ་ཡོང་བ་དང་“ངའི་ ་མོས་ང་གཅིག་པོ་ ེ་ལེན་ ེད་ ་འ ག་པ་ ེད་ ིས་ གས་

ང་མི་མཛད་དམ། ང་ལ་རོགས་རམ་ ེད་དགོས་པའི་བཀའ་ཁོ་མོར་གནང་དང་”ཞེས་ཟེར། 41 འོན་ ང་ལན་ ་གཙ་

བོས་“མ༷ར་ ཱ། མ༷ར་ ཱ། ེད་ ིས་དོན་མང་པོའི་ཆེད་ ་སེམས་ ལ་དང་སེམས་འ ག་པར་ ེད། 42 འོན་ ང་དོན་

གལ་ཆེ་བ་ནི་གཅིག་རང་ཡིན། མི༷ར་ཡམ་ ིས་ ལ་བ་བཟང་པོ་བདམས་པས་ཁོ་མོའི་ས་ནས་ལེན་པར་མི་འ ར་”ཞེས་

ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་གཅིག་པ།

1 ཡེ༷་ ས་ས་ཆ་ཞིག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང༌། དེ་ཚར་ ེས་ཉེ་གནས་ཤིག་གིས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ། ཡོ༷་ཧ་

ནན་ ིས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་པར་བ བས་པ་ ར། ང་ཚ་ལའང་ ོན་ལམ་འདེབས་པར་ ོབས་

དང་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 2 ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་ ེད་ཚས་ ོན་ལམ་འདེབས་ བས་འདི་ ར་ཤོད།
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ཡབ་ལགས། ེད་མཚན་དམ་པར་ ི་བར་ཤོག །

ེད་ ི་ ལ་ ིད་འོང་བར་ཤོག ། 21

3 ངེད་ ི་ཉིན་རེའི་ཁ་ཟས་དེ།།

ེད་ ིས་ང་ཚར་གནང་བར་མཛད།།

4 ངེད་ ིས་གཞན་ཉེས་སེལ་བ་ ར།།

ངེད་ ི་ ིག་ཉེས་སེལ་བར་མཛད།།

ཉམས་ཚད་ནང་ ་འ ག་མ་མཛད།།

ཞེས་ག ངས། 22

5 ཁོང་གིས་ད་ེཚར་“དཔེར་ན་ ེད་ཚའ་ིནང་ནས་གཅིག་ལ་ ོགས་པ་ོཡོད་ན། ནམ་ ེད་ལ་ཁོའ་ི ར་ ིན་ནས་ཁ་ོ

ལ་ ོགས་པོ། བག་ལེབ་ག མ་ང་ལ་གཡར་དང༌། 6 གང་ལགས་ཟེར་ན། ཐག་རིང་ནས་ངའི་ ོགས་པོ་ཞིག་ ེབས་པ་

དང༌། ཁོ་ལ་ ེར་བའི་ཁ་ཟས་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ ས། 7 ལན་ ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་མི་དེས་ང་ལ་ ན་པོ་མ་བཟོས། ོ་

བ བ་ཚར་ཏེ་ངའི་ ་ ་ང་དང་མཉམ་ ་ཉལ་ཡོད་པས་ ོད་ལ་གང་ཞིག་ ེར་བའི་ ིར་ཡར་ལང་མི་ བ་ཅེས་ཟེར་”ཞེས་

ག ངས། 8 ཡེ༷་ ས་“ངས་ ེད་ཚ་ལ་ཟེར་ ར། ནང་ལ་ཡོད་པའི་མི་དེ་ ོགས་པོ་ཡིན་པས་ལངས་ནས་མི་ ེར་ན་ཡང༌།

ི་ལོགས་ ི་མིས་ཡང་ཡང་ ་བའི་ ེན་ ིས་ཡར་ལངས་ནས་གང་ཙམ་དགོས་པ་ཁོ་ལ་ ེར་ངེས་ཡིན། 9 དེའི་ ིར་ངས་

ེད་ཚར་ཟེར་ ར་ ས་ཤིག་ ེད་ལ་གནང་བར་འ ར། ཚལ་ཞིག་ ེད་པར་འ ར། ོ་ ངས་ཤིག་འ ེད་པར་འ ར།

10 གང་ལགས་ཟེར་ན། ་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་འཐོབ་པ་དང༌། འཚལ་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་ ེད། ོ་ ང་མཁན་

ཐམས་ཅད་ལ་ ོ་འ ེད་པར་འ ར་བས་སོ། 11 དཔེར་ན་ ེད་ཚ་ལས་ ་ཞིག་ཕ་ཡིན་པ་དེས་ ་ཉ་ཤ་དགོས་ཞེས་ ས་ན་

ལ་ ེར་བར་ འམ། 23 12 ཡང་ན་ ་ཡིས་ ོ་ང་དགོས་ཞེས་ ས་ན་ ིག་པ་ ་ཉག་ཅིག་ ེར་རམ། 13 ོད་ཚ་ངན་པ་

ཡིན་ཡང་ ོད་ ི་ ་ ་ མས་ལ་ལག་ གས་བཟང་པོ་ ོད་པར་ཤེས་ན། ེད་ ི་ཡབ་ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པ་ཡིས་ཁོང་

ལ་གསོལ་འདེབས་ ེད་མཁན་ མས་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དེ་བས་ ང་གནང་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས།

14 དེའི་ ེས་ ་ཁོང་གིས་གདོན་འ ེ་ཁ་མི་ གས་པ་ཞིག་བ ད། དེ་ཐོན་ཚར་ནས་ཁ་ གས་པས་ ད་ཆ་བཤད་

པ་དང༌། མི་ཚགས་ཡ་མཚན་ ེས། 15 འོན་ ང་དེ་ཚའི་ནང་ནས་ལ་ལས་“བ ད་ ི་ ལ་པོ་པེ༷་ཨིལ་བཟི་པད་ལ་བ ེན་

ནས་ཁོས་གདོན་འ ེ་ ོད་”ཅེས་ ས། 16 ཁོང་ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་པའི་ ིར་གཞན་པ་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་

21 ་ ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་གི་བ ས་ཡིག་ ་མའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ལ་ཚག་ ང་དང་པོར་ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་པའི་ངེད་ ི་ཡབ་ཅེས་བཀོད་པ་ཡིན་དང༌།

བ ས་ཡིག་ ་མ་གཞན་དག་ནང་ནས་ཚག་ ང་གཉིས་པོའི་ ེས་ ་ ེད་ ི་དགོངས་པ་ཞིང་ཁམས་ ་འ བ་པ་ ར་ས་ལ་ཡང་འ བ་པར་ཤོག་ཅེས་བཀོད་པ་ཡིན།
22 ་ ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་གི་བ ས་ཡིག་ ་མའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ལ་ཚག་ ང་མཐའ་མའི་ ེས་ ་ངན་པ་ལས་ངེད་ཐར་བར་མཛད་ཅེས་བཀོད་པ་ཡིན།
23 ་ ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་གི་བ ས་ཡིག་ ་མའི་ནང་ནས་གཉིས་ལ་ ས་བག་ལེབ་དགོས་ཞེས་ ས་ན་ ་ལ་ ོ་ ེར་བའམ་ཞེས་བཀོད་པ་ཡིན།
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ཁམས་ནས་ངོ་མཚར་བའི་ གས་ ོན་ ་བ་ཡང་ཡང་ ས། 17 དེ་ཚའི་བསམ་པ་མ ེན་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ ལ་

ཁམས་ཤིག་གི་ནང་ལ་ནང་འ ག་ ང་ན་འཇིག་པར་འ ར་ལ། ིམ་ཚང་ནང་ལའང་ནང་འ ག་ ང་ན་ཉམས་པར་

འ ར། 18 དེ་བཞིན་ ་བ ད་ ཱ༷་ཏན་ ིས་རང་ལ་ནང་འ ག་བ ངས་ན། ཁོའི་ ལ་ཁམས་ཅི་ ར་གནས། དེ་ནི་

ོད་ཚས་ངས་བ ད་ ི་ ལ་པོ་པེ༷་ཨིལ་བཟི་པད་ལ་བ ེན་ནས་གདོན་འ ེ་ ོད་ཅེས་ ་བའི་ ིར་ཡིན། 19 གལ་ཏེ་པེ༷་

ཨིལ་བཟི་པད་ལ་བ ེན་ནས་ངས་གདོན་འ ེ་བ ད་ན། ོད་ མས་ ི་ ་ཡིས་ ་ལ་བ ེན་ནས་གདོན་འ ེ་ ོད་དམ།

དེའི་ ིར་དེ་ཚ་ནི་ ོད་ཚའི་ ིམས་དཔོན་ ་འ ར་ངེས་ཡིན། 20 འོན་ ང་ངས་དཀོན་མཆོག་གི་ ག་མ བ་ལ་བ ེན་

ནས་གདོན་འ ེ་བ ད་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ོད་ཚའི་ ར་ ེབས་ཡོད། 21 མཚན་ཆ་འ ེར་བའི་མི་ ོབས་

གས་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཁང་པ་བ ངས་ན། ཁོའི་ཅ་ལག་འ ོག་མི་ བ། 22 འོན་ ང་ཁོ་ལས་ ོབས་ གས་ཆེ་

བ་ཞིག་ཡོང་ནས་མི་ ོབས་ གས་ཅན་བཅོམ་ན། ཁོས་བ ེན་པར་ ས་པའི་མཚན་ཆ་ ོགས་ནས་ ོབས་ གས་ཆེ་བ་དེས་

འ ོག་ནོར་བགོ་བཤའ་ ག 23 ས་ ང་ང་ཡི་ ོགས་མི་ ེད་པ་དེས་ང་ལ་ ོལ་ཞིང༌། ས་ ང་ང་དང་མཉམ་ ་མི་

ད་བ་དེས་གཏོར། 24 མི་ཞིག་ནས་གདོན་འ ེ་མི་གཙང་བ་འཐོན་ བས། ངལ་གསོ་འཚལ་བའི་ ིར་ ་མེད་པའི་ས་

བ ད་དེ་ ིན་ནས། མ་ ེད་པས་ང་ཐོན་པའི་ཁང་པ་དེ་ལ་ ིར་ལོག་ཅེས་ཟེར། 25 དེར་ ེབས་ ས་གད་བ བ་ནས་

གཙང་བ་དང་ལེགས་པར་བ ིགས་ཡོད་པ་མཐོང་ ེ། 26 སོང་ནས་དེ་ལས་ ང་ངན་པ་གདོན་འ ེ་བ ན་ ིད་དེ་ཁང་

པ་དེར་འ ལ་ནས་བ ད། མི་དེའི་གནས་ ལ་ ་མ་ལས་ ི་མ་ ག་གོ་”ཞེས་ག ངས། 27 ཡེ༷་ ས་དེ་ ར་ག ང་ ས་

མི་ཚགས་ནང་ནས་ ད་མེད་གཅིག་གིས་ ད་ཆེན་པོས་ཁོང་ལ་“ ེད་བ གས་པའི་ མས་དང་ ེད་ལ་ཆབ་ཞོ་ ེར་བའི་

་མ་བདེའོ་”ཞེས་ཟེར་བ་ན། 28 ཁོང་གིས་“དེ་བས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཐོས་ནས་ཁ་ལ་ཉན་པ་ མས་ལས་བདེ་བ་

མེད་”ཅེས་ག ངས། 29 མི་ཚགས་མང་པོ་ཁོང་གི་ ང་ ་འཛམས་ བས་ཁོང་གིས་“མི་རབས་འདི་ནི་མི་རབས་ངན་པ་

ཞིག་ཡིན། མི་རབས་འདིས་ གས་ཤིག་ ས་ན་ཡང༌། ང་ ོན་པ་ཡོ༷་ ་ཡི་ གས་མ་གཏོགས་པར་གཞན་ཅི་ཡང་ ེར་

བར་མི་འ ར། 30 ་མཚན་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡོ༷་ ་ནི་གནའ་བོའི་ ོང་ ེར་ ༷་ནེ་ ཱ་ཡི་མི་ མས་ལ་ གས་ཤིག་ ་ ར་བ་

ར། མིའི་རིགས་ ི་ ་ཡང་མི་རབས་འདི་ལ་ གས་ ་འ ར་ཡོང༌། 31 ཡང་ ིམས་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར་མི་རབས་

འདི་ཡི་མི་ མས་དང་མཉམ་ ་ ོ་ ལ་ ི་ ལ་མོ་ལངས་ནས་དེ་ཚར་ཉེས་ ོན་འདོན་པར་ ། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ལ་པོ་

ས༷་ོལ་ོམོན་ ་ིཤེས་རབ་ཐོས་པའ་ི ིར་ཁ་ོམ་ོས་གཞིའ་ིམཐའ་ནས་ཡོང༌། ོས་ཤིག ད་ ་ས༷་ོལ་ོམོན་ལས་ཆ་ེབ་འད་ི ་ཡོད།

32 ཡང་ ིམས་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར་མི་རབས་འདི་ཡི་མི་ མས་དང་མཉམ་ ་ ོང་ ེར་ ༷་ནེ་ ཱ་ཡི་མི་ མས་ལངས་ནས་

དེ་ཚར་ཉེས་ ོན་འདོན་པར་ ། གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་ ོན་པ་ཡོ༷་ ་ཡི་ག ང་ཐོས་ནས་དེ་ཚས་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་

ནས་སེམས་བ ར། ོས་ཤིག ད་ ་ཡོ༷་ ་ལས་ཆེ་བ་འདི་ ་ཡོད།
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33 མི་ ས་ ང་མར་མེ་ ར་ནས་ས་འོག་ཁང་མིག་ཡང་ན། ེ་འོག་ ་མི་འཇོག་ ེ་ནང་ལ་ཡོང་མཁན་ མས་

ིས་འོད་མཐོང་བའི་ ིར་ ེགས་ འི་ ེང་ ་འཇོག 34 མིག་ནི་ ས་ ི་ ོན་མེ་ ར་ཡིན། མིག་བཟང་པོ་ཡིན་ན་ ས་

ིལ་པོ་འོད་ ིས་གང༌། མིག་བཟང་པོ་མིན་ན་ ས་ ིལ་པོ་ ན་ནག་གིས་གང༌། 35 དེའི་ ིར་ ེད་ ི་ནང་ན་ཡོད་པའི་

འོད་ནི་ ན་ནག་ཡིན་མིན་བསམ་ ོ་ཞིབ་ ་གཏོང༌། 36 ེད་ ི་ ས་ ིལ་པོ་འོད་ ིས་གང་ནས་ ན་ནག་ཅི་ཡང་མེད་

ན། ོན་མེས་ ེད་ལ་འོད་འ ་ོབ་ ར་ ེད་ཡོངས་ ་འོད་ཅན་ ་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 37 ད་ེ ར་ག ངས་ནས་ ཱ་༷ ་

ཤི་པ་ཞིག་གིས་ ངས་ཏེ་ཁོང་དེའ་ི ིམ་ལ་ཕེབས་ནས་གསོལ་བ་བཞེས་ ་བ གས། 38 ཱ ༷་ ་ཤི་པ་དེས་ཁོང་ཡ་༷ ་ ་པའི་

ཆོས་ ིམས་དང་མི་མ ན་པར་གསོལ་བ་མ་བཞེས་པའི་ ོན་ལ་ ག་མ་བ ས་པ་མཐོང་ནས་ཡ་མཚན་ ེས། 39 འོན་ ང་

གཙ་བོས་“ ཱ ༷་ ་ཤི་པ་ ོད་ མས་ཕོར་པ་དང་ ེར་མའི་ ི་ ོགས་གཙང་བར་ ེད་ནའང༌། ནང་ ོགས་ ་ ོད་ཚ་སེར་ ་

དང་ངན་སེམས་ ིས་ཁེང་འ ག 40 ན་པ་ོ ོད། ི་ ོགས་བཀོད་པ་གནང་མཁན་ ིས་ནང་ ོགས་ ང་མ་བཀོད་དམ།

41 འོན་ ང་ནང་ན་ཡོད་པ་དེ་ ིན་པ་བཏང་ན། ོད་ མས་ལ་ཐམས་ཅད་གཙང་བར་འ ར། 42 ཱ ༷་ ་ཤི་པ་ ོད་ཚ་

ཆད་པ་ཕོག་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། མ་རའི་ ་ ི་ཞིམ་དང་ ོ་ཚད་ ང་ ང་ ་ཚགས་ ི་བ ་ཆ་

གཅིག་དཀོན་མཆོག་ལ་ ལ་ན་ཡང༌། ོད་ཚས་ ང་བ་ཉིད་དང་དཀོན་མཆོག་ག་ི མས་པ་ ང་མེད་ ་ ་ིཔས་སོ། འད་ི

ནི་བ ངས་ཏེ་གཞན་ མས་དོར་བར་མི་ ང༌། 43 ཱ ༷་ ་ཤི་པ་ ོད་ཚ་ཆད་པ་ཕོག་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། གང་ལགས་

ཟེར་ན། འ ་ཁང་ལ་ ལ་མགོའི་གལ་ཆེ་སར་ ོད་པ་དང༌། ོམ་ལ་མི་ མས་ ིས་བ ི་བ ར་ ན་པའི་འཚམས་འ ི་ལ་

དགའ་བས་སོ། 44 ོད་ཚ་ཆད་པ་ཕོག་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ོད་ཚ་ གས་མེད་པའི་ ར་ཁང་

ར་ཡིན། མ་ི མས་ ིས་མ་ིཤེས་པར་དེའ་ི ེང་ལ་འ ་ོབས་སོ་”ཞེས་ག ངས། 45 ལན་ ་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའ་ིམ་ི

ཞིག་གིས་“ ོབ་དཔོན་ལགས། དེ་ ར་ག ངས་ནས་ ེད་ ིས་ང་ཚ་ལའང་ ོད་བཞིན་འ ག་”ཅེས་ ས་པ་ན། 46 ཡེ༷་

ས་“ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའ་ིམ་ི ོད་ཚ་ལའང་ ག་བ ལ་ཆེན་པ་ོའ ང༌། ་མཚན་ན་ི ོད་ཚས་མ་ིགཞན་ལ་ ར་ཆེན་

པོ་འགེལ། འོན་ ང་རང་གི་མ བ་མོ་གཅིག་ཙམ་ ིས་དེ་ལ་མི་རེག 47 ོད་ཚར་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་འ ང༌། ོད་

མས་ ིས་ ོད་ ི་མེས་པོས་བསད་པའི་ ང་ ོན་པའི་ ར་ཁང་ ིག 48 དེའི་ ིར་ ོད་ ི་མེས་པོས་ ས་པའི་ལས་ལ་

མོས་མ ན་ ེད་ཅིང་དཔང་པ་ོ ེད། མེས་པོས་ད་ེ མས་བསད་ཅིང་ ོད་ཚས་ ར་ཁང་ ིག 49 དེའ་ི ིར་དཀོན་མཆོག་

གི་ཤེས་རབ་ ིས་ངས་ ང་ ོན་པ་དང་ ་ཚབ་མངག་པར་ ། དེ་ཚས་ཁ་ཤས་གསོད་དང་ཁ་ཤས་གནོད་ ེལ་བར་འ ར་

ཞེས་ག ངས། 50 ད་ེབས་འཇིག་ ེན་བཀོད་པ་ནས་བ ང་བསད་པའ་ི ང་ ོན་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི ག་ན་ིམ་ིརབས་འདིས་

འགན་ ར་ལེན་དགོས། 51 ངས་ ེད་ཚར་ཟེར་ ར། ཧ༷་བེལ་ནས་མཆོད་ ི་དང་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ ང་གཉིས་བར་

་བསད་པའི་ཟེ༷་ཀ་རི་ ཱ་ཙམ་ ི་ ག་དེ་ཐམས་ཅད་མི་རབས་འདིས་འགན་ ར་ལེན་དགོས། 52 ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་

པའི་མི་ ོད་ཚ་ལ་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་འ ང༌། ོད་ཚས་ཤེས་རབ་ཕོ་ ང་གི་ ེ་མིག་ཕར་ ེར་ཏེ་ ོད་ཚ་རང་ནང་ ་མ་
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གས་པ་དང༌། ནང་ལ་འ ོ་བཞིན་པ་ མས་ ང་བཀག་”ཅེས་ག ངས། 53–54 ས་ཆ་དེ་དང་ཁ་ ལ་ནས་ཆོས་ ིམས་

ལ་མཁས་པའི་མི་དང་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ མས་ ིས་ཁོང་ད ར་འཛན་ཏེ་ ོད་པའི་ ི་བ་ ་ཚགས་ ིས་པ་དང༌། ཡེ༷་ ་ ིམས་

དང་འགལ་བའི་གཏམ་བཤད་ནང་ ་འ ག་ཆེད་ ས་ངན་བཏིང་ངོ༌།།

ལེ ་བ ་གཉིས་པ།

1 དེའི་ ས་ ་མི་ཚགས་ ོང་ ག་མང་པོ་འཛམས་པས་གཅིག་གིས་གཅིག་བ ིས། བས་དེར་ཁོང་གིས་ཐོག་

མར་ཉེ་གནས་ མས་ལ་“ ཱ༷་ ་ཤི་པའི་ ར་ ི་ལ་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག ར་ ི་དེ་ནི་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ཡིན།

2 ས་པ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་འ ར་བ་དང༌། གསང་བ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ ང་ཤེས་པར་འ ར། 3 དེའི་

ིར་ ེད་ ིས་ ན་པར་གང་བཤད་པ་དེ་འོད་ནང་ཐོས་པར་འ ར། ཁང་པའི་ ག་ནང་གང་ བ་ བ་ ་ ས་པ་དེ་ཁང་

པའི་ཐོག་ཁ་ནས་ ོག་པར་འ ར། 4 ོགས་པོ་ཚ། ངས་ ེད་ཚ་ལ་ཟེར་ ར། ག གས་པོ་གསོད་པ་ལས་ཅི་ཡང་ ེད་

མི་ བ་པ་ མས་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག 5 འོན་ ང་ངས་ ེད་ཚར་ ་ཞིག་ལ་འཇིགས་དགོས་པ་ ོན་པར་ ། བསད་ནས་

ད ལ་ཁམས་ ་འཕེན་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་མཁན་དེ་ལ་འཇིགས་དགོས། ར་ཡང་ངས་ ེད་ཚར་ཁོང་ལ་འཇིགས་ཤིག་

ཅེས་ ལ། 6 ཁང་ ི ་ ་ཟངས་ ི་ ོར་མོ་ ང་ ང་གཉིས་ལ་མི་འཚང་ངམ། འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ངར་

དེ་ མས་ལས་གཅིག་ ང་མི་བ ེད། 24 7 དེ་བས་ ང་ ེད་ ི་མགོའི་ ་ཐམས་ཅད་ ང་ ངས་ཀ་བ བ་ཡོད་པས་མ་

འཇིགས་ཤིག ཁང་ ི ་མང་པོ་ལས་ ེད་ཚ་རིན་ཐང་ཆེའོ། 8 ཡང་ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་ ར། ས་ ང་མི་གཞན་

ི་མ ན་ ་ང་ཁས་ལེན་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉའི་མ ན་ ་མིའི་རིགས་ ི་ ས་མི་དེ་ཡང་ཁས་ལེན་ ེད་པར་འ ར།

9 འོན་ ང་ ས་མི་གཞན་ ི་མ ན་ ་ང་ཁས་མི་ལེན་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉའི་མ ན་ ་མི་དེ་ཡང་ཁས་ལེན་ ེད་

པར་མི་འ ར། 10 མིའི་རིགས་ ི་ ་ལ་ངན་ ས་ ེད་མཁན་དེའི་ ིག་ཉེས་སེལ་བར་འ ར། འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་

དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་ ར་བ་འདེབས་མཁན་དེའི་ ིག་ཉེས་སེལ་བར་མི་འ ར། 11 དེ་ཚས་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་གི་

ཚགས་འ ་དང༌། དཔོན་པོ། ིམས་དཔོན་ལ་སོགས་པའི་མ ན་ ་ ེད་ཚ་ ིམས་གཅོད་ ེད་ ་འ ིད་ བས། ལན་

ཅི་ ར་ ེད་པ་དང༌། ཡང་ན་ཅི་ ་བ་སེམས་ ལ་མ་ ེད། 12 གང་ལགས་ཟེར་ན། ས་དེ་རང་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་

དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ེད་ཚར་ཅི་ཞིག་ ་དགོས་པ་ག ང་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས།

13 མ་ིཚགས་ནང་ནས་མ་ིཞིག་གིས་“ ོབ་དཔོན་ལགས། ངའ་ིགཅེན་པ་ོལ་ཕ་ ལ་ང་དང་བག་ོབཤའ་ ག་དགོས་

པའི་བཀའ་གནང་རོགས་”ཞེས་བཤད། 14 ཁོང་གིས་མི་དེར་“ ོགས་པོ། ས་ང་ ོད་ ི་ ིམས་དཔོན་ནམ། བར་

འ མ་གཏོང་མཁན་ལ་བ ོས་”ཞེས་ག ངས། 15 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“སེར་ ་ཐམས་ཅད་ལ་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག

24ཟངས་ ོར་མོ་གཅིག་ནི་མི་དམངས་ཤོག་ ོར་གཅིག་མ་ཟིན་ཙམ་ཡིན།
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་མཚན་ནི་མི་ཞིག་གི་ཚ་ནོར་མང་པོ་ལས་མི་ བ་པའི་ ིར་རོ་”ཞེས་ག ངས། 16 ཡང་དཔེའི་ ོ་ནས་ག ངས་ཏེ་ཁོང་

གིས་“ ག་པོ་ཞིག་གི་ས་ཞིང་ལས་ལོ་ཏོག་ལེགས་པོ་ ང་བས། 17 ང་ལ་ལོ་ཏོག་བཞག་ས་མེད་པས་ངས་ཅི་ ་ཞེས་ མ་

ནས། 18 ཁོས་ངས་མཛད་ཁང་ མས་བཤིག་ནས་དེ་ལས་ཆེ་བ་ ིག་པར་ ། དེར་ངའི་འ ་རིགས་དང་ཅ་ལག་ཐམས་

ཅད་ཉར་ཚགས་ ེད་ཅེས་ཟེར། 19 ཡང་ངས་ང་རང་གིས་རང་ལ། ལ་ོམང་པོའ་ིཆེད་ ་ ་ནོར་ཉར་ཚགས་ ས་ཡོད་པས་

ངལ་གས་ོདང༌། ལོངས་ ོད། ིད་པ་ོ ས་ཏེ། བཟའ་བ ང་ ེད་པར་ ་ཞེས་ཟེར་ ་ཡིན། 20 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་

གིས་དེ་ལ་ ན་པོ་ ོད། མཚན་མོ་འདི་རང་ལ་ ོད་ ི་ཚ་ ོག་ལེན་པར་འ ར། ོད་ ིས་ ་ ིག་ ས་པའི་ཅ་ལག་དེ་ཚ་

་ལ་འཐོབ་ཡོང་ཞེས་ག ངས། 21 དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ངར་ ག་པོ་མ་ཡིན་པ་ མས་ནི་རང་ལ་ ་ནོར་གསོག་པས་དེ་

ར་འ ང་”ཞེས་ག ངས། 22 ཡ༷་ེ ས་ཁོང་ག་ིཉ་ེགནས་ མས་ལ་“དེའ་ི ིར་ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་ ར། མ་ིཚའ་ི ིར་

ཟས་གང་ཞིག་ཟ་ ་དང༌། ས་ ི་ ིར་གོས་གང་ཞིག་ ོན་པ་སེམས་ ལ་མ་ ོས་ཤིག 23 གང་ལགས་ཟེར་ན། མི་ཚ་

ནི་ཁ་ཟས་དང༌། ས་པོ་ ོན་ཆས་དེ་གཉིས་ལས་ ག་པ་ཡོད་དོ། 24 ཕོ་རོག་ལ་ ོས་ཤིག དེ་ཚས་ས་བོན་མི་འདེབས་

ལ། ལོ་ཏོག་ཡང་མི་ ༌། དེ་ཚར་མཛད་ཁང་ངམ་བང་མཛད་མེད་ ང༌། དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚར་ཁ་ཟས་གནང༌།

ེད་ཚ་ ་ མས་ལས་ཇི་ཙམ་ ི་གལ་ཆེའོ། 25 ེད་ཚ་ལས་ ་ཞིག་གིས་སེམས་ ལ་ ེད་པའི་ངང་ནས་མི་ཚ་འདི་ལ་ ་

ཚད་གཅིག་ཙམ་ ི་རིང་ ་གཏོང་ བ་བམ། 26 དེ་ ར་དོན་ ང་འདི་ཡང་ ེད་མི་ བ་ན། དོན་གཞན་ལ་ཅིའི་ ིར་

སེམས་ ལ་ ེད། 27 ག་གཟིག་མ་ེཏོག་ཇ་ི ར་ ་ེབར་ ོས་ཤིག ད་ེཚས་ལས་ཀ་མ་ི ེད་ཅིང་བལ་ཡང་མ་ིའཁལ། ངས་

ེད་ཚ་ལ་ཟེར་ ར། ལ་པོ་སོ༷་ལོ་མོན་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པ་ཡིན་ཡང༌། ཁོང་གི་ ན་གོས་དེ་ཚ་ལས་གཅིག་ལའང་

འ ན་མི་ བ། 28 གལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞིང་གི་ ་དེ་རིང་ ེ་ ེ་སང་ཉིན་ཐབ་ལ་འཕེན་ ་ཡིན་པ་དེ་ ར་གཡོག་

པར་མཛད་ན། ཁོང་གིས་དེ་བས་ ང་ ོད་དད་ ང་བ་ མས་ལ་གཡོག་པ་གནང་བར་ འམ། 29 ཅི་ཟ་དང་ཅི་འ ང་

མ་འཚལ་ཞིང་སེམས་ ལ་མ་ ོས། 30 ་མཚན་ནི་ ི་པ་ མས་ ིས་དེ་ཚ་ཚང་མ་འཚལ། ོད་ ི་ཡབ་ ིས་ ོད་ཚ་ལ་

དེ་ མས་དགོས་པ་མ ེན། 31 ཁོང་གི་ ལ་ ིད་ལ་འབད་བ ོན་ ས་ན་དངོས་པོ་དེ་ མས་ ེད་ཚ་ལ་གནང་བར་འ ར།

32 ེ། ་ ང་དང་འ ་བ་ མས། མ་འཇིགས་ཤིག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ལ་ ིད་ ོད་ མས་ལ་གནང་བ་དེ་ ོད་ ི་

ཡབ་ལ་ གས་མཉེས་སོ། 33 སོ་སོའི་དངོས་པོ་བཙངས་ནས་ད ལ་ཕོངས་ལ་ ིན་པ་ཐོང༌། བ ལ་ཟད་མི་འཐེབས་པའི་

ད ལ་ ག་དང༌། ན་མ་མི་ཡོང་བ་དང་ ག་པས་མི་འཇིག་པའི་ཞིང་ཁམས་ ་ཡོད་པའི་ ་ནོར་ ན་ ་གནས་པ་ཞིག་

འཐོབ་པར་ ིས་ཤིག 34 གང་ཡིན་ཞ་ེན། ེད་ ་ི ་ནོར་གང་ ་ཡོད་པ་དེར་ ེད་ ་ིསེམས་ ང་ཡོད་པར་འ ར་”ཞེས་

ག ངས། 35–36 ཡང་ཡ༷་ེ ས་“བག་ ོན་ནས་ ིར་ལོག་པའ་ི ིམ་བདག་གིས་ ་ོབ ངས་ནས་འ ལ་ ་ ་ོའ ེད་པའ་ི ིར་

ག་མཁན་ མས་ ར་ཞབས་ ི་ ེད་པར་ ེད་རགས་ཆིངས་ཤིང༌། ོན་མེ་འབར་ཏེ་གནས་པར་ ིས་ཤིག 37 ིམ་

བདག་ ེབས་ བས་ཁོང་གིས་ ་ར་ ེད་བཞིན་པའ་ིགཡོག་པ་ོ མས་མཐོང་ན་ད་ེ མས་བདེའོ། ངས་ ེད་ཚར་བདེན་པར་
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ཟེར་ ར། ིམ་བདག་དེ་ ེད་རགས་བཅིངས་ཏེ་ཁོ་ཚ་ཟས་ཟ་བར་ ོད་ ་འ ག་པ་དང༌། ཁོ་ཚའི་ ར་ཕེབས་ནས་

གཡོག་ ེད་ཡོང༌། 38 ཁོང་ནམ་ ེད་དང༌། ཡང་ན་ ་རེངས་ཤར་ ས་ཕེབས་ ང་དེ་ ར་མཐོང་ན། གཡོག་པོ་དེ་

མས་བདེའོ། 39 ིམ་བདག་གིས་ ན་མ་ ེབས་པའ་ི ས་ད་ེཤེས་པ་ཡིན་ན། ཁང་པར་འ ལ་ ་མ་ིའ ག་པ་ད་ེ ོགས་

པར་ ིས་ཤིག 40 དེའི་ ིར་ ེད་ཚའང་ ་ ིག་ ས་ནས་ ོད་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། མིའི་རིགས་ ི་ ་ ེད་

ིས་མི་སེམས་པའི་ ས་ལ་ཕེབས་ངེས་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 41 པེ༷་ ོས་“གཙ་བོ་ལགས། དཔེ་དེ་ང་ཚ་ལ་ག ངས་པ་

ཡིན་ནམ། ཡང་ན་མི་ཚང་མར་ག ངས་པ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 42 ཡང་གཙ་བོས་“ ོ་གཏད་ཆོག་པ་དང་ཤེས་རབ་དང་

ན་པའི་གཉེར་པ་ ་ཡིན། ིམ་བདག་གིས་མི་དེ་ལ་དབང་ཆ་ ད་ནས་ཁོས་ ས་ལ་འབབ་ བས་ ་གཡོག་པོ་གཞན་པ་

མས་ལ་ཁ་ཟས་ ལ་བ་ ེར། 43 དེ་ ར་ ེད་བཞིན་པའི་གཡོག་པོ་ནི་ ིམ་བདག་ཡོང་ནས་བ ས་ན་བདེའོ། 44 ངས་

ོད་ཚ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ིམ་བདག་དེས་ཁོ་ལ་གང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་གཉེར་པ་དེའི་དབང་འོག་ ་འ ག་ངེས་

ཡིན། 45 འོན་ ང་གཡོག་པོ་དེས་ ིམ་བདག་འ ང་བར་བསམས་ཏེ་གཡོག་པོ་དང་གཡོག་མོ་བ ངས་ཏེ་ཟ་འ ང་ ས་

ནས་ར་བཟི་བར་ ར་ན། 46 གཡོག་པོས་མི་སེམས་པའི་ཉིན་དང༌། མི་ཤེས་པའི་ ས་ཚད་ལ་ ིམ་བདག་ཡོང་ ེ་ཁོ་ མ་

ར་བཅད་ནས་དད་པ་མེད་པའི་མི་དང་ ན་ ་གནས་ ་འ ག་ངེས་ཡིན། 47 གཡོག་པོས་ ིམ་བདག་གི་དགོངས་པ་

ཤེས་ན་ཡང༌། ་ ིག་མ་ ས་པ་དང་ ིམ་བདག་གི་དགོངས་པ་ ར་མ་ ས་པ་དེ་ལ་ཉེས་ ང་ ག་པོ་གཟེད་པར་འ ར།

48 གཡོག་པོས་ ིམ་བདག་ག་ིདགོངས་པ་མ་ིཤེས་པའ་ི ་ོནས་ཉེས་ ང་འོས་པའ་ིལས་ ས་པ་དེར་ཉེས་ ང་ཏོག་ཙམ་གཟེད་

པར་འ ར། ་ཞིག་ལ་མང་པོ་ ེར་ཡོད་པ་དེས་མང་པོ་ ེར་དགོས་དང༌། ་ཞིག་ལ་མང་པོ་གཏད་ཡོད་པ་དེས་ ག་

པར་ ེར་དགོས། 49 ང་འཇིག་ ེན་ལ་མེ་འཕེན་པའི་ ིར་ཡོང་བས་དེ་འབར་ཟིན་པ་ཅི་མ་ ང༌། 50 ང་ལ་ ོང་དགོས་

པའ་ི ས་གསོལ་ཡོད། ད་ེམ་ཚར་བའ་ིབར་ ་ང་སེམས་ཤིན་ ་འ གས། 51 ང་ཞ་ིབད་ེགཏོང་བར་འཇིག་ ེན་ལ་ཡོང་བ་

ཡིན་པར་སེམས་སམ། ངས་ཟེར་ ར་དེ་ ར་མ་ཡིན། མི་མ ན་པ་ ིན་པར་ཡོང༌། 52 ད་ནས་བ ང་ ིམ་ཚང་གཅིག་

གི་མི་ ་མི་མ ན་པར་ ོད་དེ། ག མ་ ིས་གཉིས་དང་གཉིས་ ིས་ག མ་ལ་ ོལ་བར་འ ར། 53 དེ་ཚ་མི་མ ན་པར་

ོད་དེ། ཕ་ཡིས་ ་དང༌། ་ཡིས་ཕ། མ་ཡིས་ ་མོ་དང༌། ་མོས་མ། ག་མོས་མནའ་མ་དང༌། མནའ་མས་ ག་

མོར་ ོལ་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 54 ཡང་ཁོང་གིས་མི་ཚགས་ལ་“ བ་ ོགས་ནས་ ིན་པ་ ང་ བས་འ ལ་ ་ ོད་

ཚས་ཆར་པ་འབབ་ བས་འ ག་ཅེས་ ས་ནས་དེ་ ར་འ ང༌། 55 ཡང་ ོ་ ོགས་ནས་ ང་ཞིག་ ག་བཞིན་པ་མཐོང་

བས་ ོད་ཚས་གནམ་གཤིས་ཚ་པོར་འ ར་ཞེས་ཟེར་ནས་དེ་ ར་འ ང༌། 56 ཁ་ཆོས་པ་ ོད་ཚ། གནམ་ས་གཉིས་

ི་གནས་ ལ་ད ོད་ ངས་ཤེས་ན། ས་འདིའི་གནས་ ལ་ཅིའི་ ིར་མི་ད ོད། 57 ཡང་ ོད་ཚ་རང་གིས་གང་ཞིག་

འོས་པ་ཡིན་པར་ཅིའ་ི ིར་ཐག་གཅོད་མ་ི ེད། 58 དཔེར་ན་ ོད་དང་ ོད་ ་ིཁ་གཏད་གཉིས་དཔོན་པོའི་ ར་འ ོ་ ས་

ལམ་བར་ ་ཁ་ོདང་མ ན་འ ིག་ ེད་པར་བ ོན་ལེན་ ོས་ཤིག དེ་མིན་ན་ཁ་གཏད་དེས་ ོད་ ིམས་དཔོན་ ་ིམ ན་ ་
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འ ིད་ ་བ ག་པ་དང༌། ིམས་དཔོན་ ིས་ ོད་བཙན་ ང་པར་གཏད་ནས་བཙན་ཁང་ ་འ ག 59 ངས་ ོད་ཚ་ལ་

ཟེར་ ར། མཐའ་མའ་ིཟངས་ ་ི ོར་མ་ོ ང་ ང་གཅིག་མ་འཇལ་བའ་ིབར་ ་ ོད་ད་ེལས་ཐར་མ་ི ིད་”ཅེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་ག མ་པ།

1 དེའ་ི ས་ ་དེར་ཡོད་པའ་ིམ་ིཁ་ཤས་ ིས་ཁོང་ལ་ ་ི བ་པ༷་ིལ་ ་ཡིས་ག་༷ལིལ་པ་བསད་ནས་ད་ེཚའ་ི ག་མཆོད་

པར་ ལ་བའི་སེམས་ཅན་ ི་ ག་དང་བ ེས་པའི་གཏམ་བཤད་པ་དང༌། 2 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་“ ག་བ ལ་དེ་ ར་ ངས་

པས་ག་༷ལིལ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འད་ིཚ་ ིག་ཉེས་ཅན་ཡིན་པར་སེམས་སམ། 3 དེ་ ར་མ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། ོད་ཚས་ ོད་

པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་མ་བ ར་ན་ ོད་ཚ་ཐམས་ཅད་ད་ེ ར་འཇིག་པར་འ ར། 4 ཡང་ས༷་ིལོམ་ ་ིམཁར་ ིབ་ནས་

མ་ིབཅ་ོབ ད་ཤ་ིབ་ མས་ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ོད་མཁན་ཐམས་ཅད་ལས་ཉེས་ཅན་ཡིན་པར་སེམས་སམ། 5 ད་ེ ར་མ་ཡིན་

ཞེས་ཟེར། ོད་ཚས་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་མ་བ ར་ན་ ོད་ཚ་ཐམས་ཅད་དེ་ ར་ ་འཇིག་པར་འ ར་”ཞེས་

ག ངས། 6 ཡང་དཔེའི་ ོ་ནས་ཁོང་གིས་“མི་ཞིག་གི་ ན་འ མ་ ི་ མ་རར་བསེ་ཡབ་ཟེར་བའི་ཤིང་ ོང་ཞིག་བ གས་

ཡོད་པ་དང༌། ཁོས་འ ས་ ་བཙལ་བར་ཡོང་ ེ་ཅི་ཡང་མ་ ེད། 7 ཡང་ཁོས་ཚལ་ ང་མཁན་ལ། ོས་ཤིག ལོ་

ག མ་རིང་ངས་བསེ་ཡབ་ཤིང་འདིར་འ ས་ ་བཙལ་ནས་ཅི་ཡང་མ་ ེད། དེ་ཆོད་ཅིག དེས་ས་ ་ ད་ཟོས་གཏོང་

བའི་དོན་གང་ཡིན་ཞེས་ ས་པ་ལ། 8 ལན་ ་ཁོས། ་ཞབས་ལགས། ད་ ང་ལོ་གཅིག་རིང་ལ་དེ་མི་གཅོད་པར་ཞོག

ངས་མཐའ་འཁོར་ ི་ས་ ་བ ོས་ནས་ ད་ ག་གི་ཡིན། 9 ལོ་ ེས་མར་འ ས་ ་ ེས་ན་ལེགས་སོ། མ་ ེས་ན་གཅད་

ཆོག་”ཅེས་ག ངས།

10 ད་ེནས་ངལ་གས་ོབའ་ིཉིན་མོར་ཁོང་གིས་ཡ་༷ ་ ་པའ་ིའ ་ཁང་ཞིག་ལ་ཆོས་ག ང་ བས། 11 གདོན་འ ེས་

བ ང་ནས་ལོ་བཅོ་བ ད་རིང་ད ར་པོར་འ ོ་དགོས་པ་དང༌། འ ོང་པོར་ལང་མི་ བ་པའི་ ད་མེད་ནད་པ་ཞིག་དེར་

ཡོད། 12 ཡེ༷་ ས་ཁོ་མོར་གཟིགས་ནས་ ར་ཤོག་ཅེས་པའི་བཀའ་གནང་ནས་དེ་ལ་“ཨ་ཅག་ལགས། ེད་ནད་ལས་

ཐར་རོ་”ཞེས་ག ངས་ནས། 13 ཁོང་གིས་ཁོ་མོར་ ག་བཞག་ ེ་འ ལ་ ་འ ོང་པོར་ལངས་ནས་ཁོ་མོས་དཀོན་མཆོག་

ལ་བ ོད་པ་ ལ། 14 འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་ངལ་གས་ོབའ་ིཉིན་མོར་ནད་གསོས་པར་མཛད་པའ་ི ེན་ ིས་འ ་ཁང་གི་དཔོན་

པོས་ ོས་ཏེ་མི་ཚགས་ལ་“ལས་ཀ་ ེད་ཆོག་པའི་ཉི་མ་ ག་ཡོད། ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཚ་ལ་ནད་གསོ་བའི་

ིར་ཤོག་ཅིག་”ཅེས་བཤད། 15 ལན་ ་གཙ་བོས་“ཁ་ཆོས་པ་ ོད་ཚ། ོད་ མས་ ི་ནང་ནས་རེ་རེས་ངལ་གསོ་བའི་

ཉིན་མོར་ ང་གོག་དང༌། ཡང་ན་བོང་ ་ ེས་ནས་བ ོལ་ཏ་ེ ་འ ང་བར་མ་ིའ ིད་དམ། 16 ཡང་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ་ི ་མ་ོ

ཡིན་པའ་ི ད་མེད་འད་ིན་ིབ ད་ ཱ་༷ཏན་ ིས་ལ་ོབཅ་ོབ ད་རིང་བཅིངས་ནས་ངལ་གས་ོབའི་ཉིན་མོར་ནད་ལས་ཐར་བར་

འ ར་མི་འོས་སམ་”ཞེས་ག ངས་ནས། 17 ཁོང་གི་ཁ་གཏད་ཐམས་ཅད་ངོ་ཚ་བར་ ར། ཁོང་གིས་ངོ་མཚར་བའི་ལས་
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མང་པོ་མཛད་པས་མི་ཚགས་ཚང་མ་དགའ་བར་ ར། 18 དེའི་ ིར་ཁོང་གིས་“དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ཅི་དང་འ ་བ་

ཡིན་ལ། ངས་གང་ཞིག་དང་ ར་བར་ ། 19 དེ་ནི་ ངས་འ ་ས་བོན་ཅིག་དང་འ ་ ེ། མི་ཞིག་དེ་ ངས་ནས་རང་

ག་ི མ་རར་ས་ལ་བཏབ་ནས་ཆེར་ ེས་ཏ་ེ ་ིཤིང་ ་ ར་ཞིང༌། ི ་ མས་ ིས་དེའ་ིཡལ་གར་ཚང་བཟོས་”ཞེས་ག ངས།

20 ཡང་ཁོང་གིས་“ངས་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་གང་ཞིག་དང་ ར་བར་ ། 21 དེ་ནི་ ར་ ི་དང་འ ་ ེ། ད་མེད་

ཞིག་གིས་དེ་ ོ་ ེ་ ེ་ག མ་ ི་ནང་ལ་བ ེས་པ་དང༌། ེས་མ་ ེ་ཐམས་ཅད་ལ་ ར་ལངས་”ཞེས་ག ངས།

22 ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་ ་ཡེ༷་ ས་ཆོས་ག ངས་ཏེ་ ོང་ ེར་དང༌། ོང་གསེབ་མང་པོ་བ ད།

23 མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ་ལགས། ཐར་ ་འ ར་བ་ མས་ ང་ ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ཚར་

24 “ ོ་དོག་མོའི་བ ད་ནས་འ ག་པར་འབད་བ ོན་ ིས་ཤིག ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་ ར། མི་མང་པོ་འ ག་པའི་

ཐབས་བཙལ་ཡང་མི་ བ་པའི་ ིར་རོ། 25 ིམ་བདག་ཡར་ལངས་ནས་ ོ་བ བ་པའི་ ེས་ ་ ོད་ཚས་ ི་ ་ལངས་ཤིང་

ོ་བ ངས་ཏེ། གཙ་བོ་ལགས། ང་ཚ་ལ་ ོ་འ ེད་པར་མཛད་ཅེས་ཟེར། ལན་ ་ཁོང་གིས་ ོད་ཚ་གང་ནས་ཡོང་མིན་

ངས་མ་ིཤེས་ཞེས་ག ང་བར་འ ར། 26 ད་ེནས་ ོད་ཚས། ེད་ ་ིམ ན་ ་ང་ཚས་བཟས་ཤིང་བ ངས། ང་ཚའ་ིལམ་

ལ་ ེད་ ིས་ཆོས་ག ངས་ཞེས་ཟེར། 27 ཁོང་གིས། ངས་ ོད་ཚར་ཟེར་ ར། ོད་གང་ནས་ཡོང་མིན་ངས་མི་ཤེས།

ོད་ལས་ངན་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད། ངའི་ ་ནས་ཕར་སོང་ཞིག་ཅེས་ག ང་བར་འ ར། 28 ཨ༷བ་ར་ཧམ་དང༌། ཨི༷་

ཱག ཡ༷་ཀོབ། ང་ ོན་པ་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ལ་གནས་ཏ་ེ ོད་རང་ ིར་འདོན་པར་མཐོང་ནས་ ོད་

ཚས་ ་ཞིང་སོ་ ིག་ ིག་ ེད་པར་འ ར། 29 ཡང་དེ་ མས་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ལ་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་ ིར་ཤར་

བ་དང༌། ོ་ ང་ ོགས་ནས་ཡོང་ངེས་ཡིན། 30 ཡང་ ོས་ཤིག མཐའ་མ་ཡིན་པ་ཁ་ཤས་དང་པོར་འ ར་ལ། དང་

པོ་ཡིན་པ་ཁ་ཤས་མཐའ་མར་འ ར་ངེས་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 31 ས་དེ་རང་ལ་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ཁ་ཤས་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་

“ ལ་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་ ེད་གསོད་པར་འདོད་པས་ཕར་ཕེབས་ཤིག་”ཅེས་ ས་པ་ན། 32 ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“སོང་ལ་གཡོ་

ཅན་ཝ་དང་འ ་བ་དེར། ཉོན་ཅིག ངས་དེ་རིང་དང་སང་ཉིན་གདོན་འ ེ་ ོད་པ་དང་ནད་སེལ་ཏེ། ཉིན་མོ་ག མ་

པར་ངའི་དམིགས་ ལ་ བ་པར་ ། 33 འོན་ ང་དེ་རིང་དང༌། སང་ཉིན། གནངས་ཉིན་བཅས་ང་ལམ་ལ་འ ོ་

དགོས། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ ོན་པ་ཞིག་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ི་རོལ་ ་ཤི་མི་ ིད་”ཅེས་ག ངས། 34 ཁོང་གིས་“ ེ་ཡེ༷་

་ཤ་ལེམ། ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ། ོད་ ིས་ ང་ ོན་པ་ མས་གསོད་ཅིང་ ོད་ལ་མངག་མཁན་ མས་ ོ་ བ་གཏོང༌། ་

མོས་རང་གི་ ་ ག་གཤོག་པའ་ིའོག་ ་ ད་པ་ ར་ངས་ཐེངས་མང་པོར་ ོད་ ་ི ་ ་ ད་པར་འདོད་ ང༌། ོད་ མས་

མ་མོས། 35 ོས་ཤིག ོད་ ི་གནས་ཁང་ ོང་པར་འ ར། ངས་ ོད་ མས་ལ་ཟེར་ ར། གཙ་བོའི་མཚན་ཐོག་ནས་

ཕེབས་མཁན་ལ་ ིན་ བས་གནང་བར་ཤོག་ཅེས་ཟེར་བའི་བར་ ་ ོད་ ིས་ང་མཐོང་བར་མི་འ ར་”ཞེས་ག ངས།།
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ལེ ་བ ་བཞི་པ།

1 ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ཁོང་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་ ིར་ ཱ༷་ ་ཤི་པའི་དཔོན་པོ་ཞིག་གི་ཁང་པར་ཕེབས་ནས་དེ་

ཚས་ཁོང་ལ་ནན་ཏན་ ིས་བ ས་བཞིན་ཡོད། 2 དེའི་ ས་ ་ཁོང་གི་མ ན་ ་ག གས་པོ་ ང་ནད་ཕོག་པའི་མི་ཞིག་

ཡོད་དེ། 3 ཡེ༷་ ས་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའ་ིམ་ིདང་ ཱ་༷ ་ཤ་ིཔ་ མས་ལ་“ཆོས་ ིམས་ ར་ངལ་གས་ོབའ་ིཉིན་མོར་ནད་

གསོ་བར་ ེད་ཆོག་གམ། མི་ཆོག་”ཅེས་ག ངས། 4 འོན་ ང་དེ་ཚ་ཁ་རོག་བ ད། ཡེ༷་ ས་མི་དེ་ལ་རེག་ ེ་ནད་གསོ་

བར་མཛད་ནས་འ ོ་ ་བ ག 5 ཡང་ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ ོད་ཚའི་ནང་ ་ཞིག་གིས་ ་ ག་གམ་བ་ ང་ངལ་གསོ་བའི་

ཉིན་མོར་ ིང་ ར་ ངས་ན་འ ལ་ ་མི་འདོན་ནམ་”ཞེས་ག ངས། 6 དེ་ཚས་ལན་ཅི་ཡང་བ ོད་མ་ བ། 7 མ ོན་

པོ་ མས་ ལ་མགོའི་གལ་ཆེ་སར་བདམས་པར་གཟིགས་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ཚར་དཔེའི་ ོ་ནས་ 8 “ ་ཞིག་གིས་ ོད་བག་

ོན་ ་མ ོན་ལ་བོས་ བས་ ལ་མགོའི་གལ་ཆེ་སར་མ་ ོད། གང་ལགས་ཟེར་ན། ིན་བདག་གིས་ ོད་ལས་གལ་ཆེ་བ་

ཞིག་བོས་ཡོད་ན། 9 ོད་གཉིས་ ོན་ལ་འབོད་མཁན་ཡོང་ནས་ ོད་ལ། ེད་ ི་བ གས་ས་མི་འདི་ལ་གནང་རོགས་

ཞེས་བཤད་དེ་ངོ་ཚ་བའི་ངང་ནས་ ོད་ ལ་མ ག་ ་འ ོ་དགོས། 10 འོན་ ང་ ོན་ལ་བོས་ བས་ ་ ལ་མ ག་ ་

སོང༌། དེ་ནས་ ོད་ ོན་ལ་འབོད་མཁན་ཡོང་ནས། ོགས་པོ། ལ་མགོའི་གལ་ཆེ་སར་བ གས་རོགས་གནང་ཞེས་

ས་ནས་ཚང་མའི་མ ན་ ་ ོད་བ ར་ ི་འཐོབ་པར་འ ར། 11 དེ་བས་རང་གིས་རང་ལ་བ ར་ ི་ ེད་མཁན་ཐམས་

ཅད་དམའ་བར་འ ར་ཞིང༌། རང་གིས་རང་ལ་དམའ་བར་གཏོང་མཁན་ཐམས་ཅད་བ ར་ ི་འཐོབ་པར་འ ར་”ཞེས་

ག ངས། 12 དེ་ནས་ཁོང་ ོན་ ་འབོད་མཁན་ལ་ཁོང་གིས་“ ེད་ ིས་ད ང་ཟས་དང༌། ཡང་ན་དགོང་ཟས་གཏོང་

བས་ ོགས་པོའམ། ན་ནམ། ིམ་མཚས་ ག་པོ་ མས་མ ོན་ལ་མ་འབོད། དེ་ ར་ ས་ན་དེ་ཚས་ ང་ ེད་ ོན་

ལ་བོས་ནས་ ིན་ལན་འཇལ་བར་འ ར། 13 གསོལ་ ོན་གཏོང་ བས་ ་ད ལ་པོ་དང༌། དབང་པོ་ ོན་ཅན། ཞ་

བོ། ལོང་བ་ལ་སོགས་པའི་མི་ མས་བོས་ནས་ 14 ེད་བདེ་བར་འ ར། ་མཚན་ནི་ཁོ་ཚར་ ིན་ལན་ ེད་ ་མེད་

པས་ མ་དག་པ་ མས་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པའི་ ས་ ་ ེད་ ི་ ིན་ལན་འཇལ་བར་འ ར་ངེས་ཡིན་”ཞེས་ག ངས།

15 ཁོང་དང་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་མི་ མས་ ི་ནང་ནས་མ ོན་པོ་ཞིག་གིས་དེ་ཐོས་ནས་ཁོང་ལ་“དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་

ིད་ལ་ཞལ་ཟས་བཞེས་མཁན་ཐམས་ཅད་བདེའོ་”ཞེས་བཤད། 16 ཁོང་གིས་མི་དེར་“མི་ཞིག་གིས་གསོལ་ ོན་ཆེན་པོ་

གཏོང་བའི་ ོན་ལ་མི་མང་པོ་བོས། 17 དགོངས་ཟས་ ས་ལ་འབབ་ཚ། མ ོན་པོ་ མས་ལ་ད་ ་ཐམས་ཅད་བཤམས་

པས་ཕེབས་ཤོག་ཅེས་ཟེར་ ར་ཁོས་གཡོག་པོ་ཞིག་མངགས། 18 འོན་ ང་དེ་ཚ་ཚང་མས་ཁ་མ ན་ནས་ ད་བཏགས།

དང་པོས་ཁོ་ལ། ངས་ས་ཞིང་ཉོས་ནས་དེ་ ་ ་འ ོ་དགོས་པས་དགོངས་དག་ ་ཞེས་ ས། 19 གཞན་ཞིག་གིས་ངས་བ་

ང་དོར་ ་ཉོས་ནས་དེ་ཚ་ཚད་ ་ ེད་པའི་ཆེད་ ་འ ོ་དགོས་པས་དགོངས་དག་ ་ཞེས་ ས། 20 ཡང་གཞན་ཞིག་

གིས་ངས་ད་ ་བག་མ་ ངས་པས་ཡོང་མི་ བ་ཞེས་ ས། 21 གཡོག་པོ་དེ་ ིར་ལོག་པ་དང་ ིམ་བདག་ལ་གཏམ་དེ་
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བཤད། ིམ་བདག་ ོས་ཏེ་གཡོག་པོར། ོང་ ེར་ ི་ ང་ལམ་ལ་མ ོགས་པོར་སོང་ལ། ད ལ་པོ་དང༌། དབང་པོ་

ོན་ཅན། ཞ་བོ། ལོང་བ་ལ་སོགས་པའི་མི་ མས་འདི་ ་ ིད་དེ་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ ས། 22 དེའི་ ེས་ ་གཡོག་པོས་ ་

ཞབས་ལགས། ེད་ ིས་བཀའ་མངག་མཛད་པ་དེ་ བ་ནས་ད་ ང་ ོད་ས་ ོང་པ་ཡོད་”ཅེས་བཤད། 23 ིམ་བདག་

གིས་གཡོག་པོར་“ངའི་ཁང་པ་ ོང་པ་མེད་པར་ ེད་པའི་ ིར་ག ང་ལམ་དང་ ོང་གསེབ་ལ་སོང་ནས་དེ་ཚ་འདིར་ཡོང་

་འ ག 24 ངས་ ོད་ཚར་ཟེར་ ར། ར་ ོན་ལ་བོས་པ་ མས་ ི་ནང་ནས་མི་ ་ཞིག་ ང་དགོངས་ཟས་ ོ་བ་ ོང་

བར་མི་འ ར་ཞེས་ ས་”ཞེས་ག ངས། 25 མི་ཚགས་ཤིན་ ་མང་པོ་ཞིག་ཁོང་དང་མཉམ་ ་སོང་བ་དང༌། ཁོ་ཚར་

ཞལ་ ིར་བ ོར་ཏེ་ཁོང་གིས་ 26 “ ་ཡང་ངའི་ ར་ཡོང་བ་དང༌། ང་ལས་ཕའམ། མ། བཟའ་ ། ་ མིང་ ིང་

དང༌། ཐ་ན་རང་ཉིད་ ི་ ོག་ལས་ ང་གཅེས་པར་བ ང་ན། དེ་ངའི་ཉེ་གནས་ཡིན་པར་མི་ ིད། 27 ས་ ང་རང་

གི་ ང་ཤིང་མ་འ ར་བར་ང་ཡི་ ེས་ ་འ ང་མཁན་དེ་ངའི་ཉེ་གནས་ཡིན་པར་མི་ ིད། 28 དཔེར་ན། ེད་ མས་

ལས་མི་ ་ཞིག་གིས་ཐོག་བ ེགས་ཁང་ ིག་པར་འདོད་ན། ོན་ལ་བ ད་ནས་དེ་ བ་པའི་ ིར་འ ོ་ ོན་མི་ ི་བའམ།

29 དེ་མིན་ན་ ང་གཞི་ཚར་ནས་ བ་མ་ི བ་པས་ད་ེམཐོང་མཁན་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁ་ོལ་འ ་དམོད་ ེད་དེ། 30 མི་དེས་

ལས་ཀ་འགོ་འ གས་ནའང་ བ་པར་མི་ བ་ཅེས་ཟེར་བར་འ ར། 31 ཡང་ན་ ལ་པོ་ཞིག་ལ་དམག་མི་ ི་གཅིག་ཡོད་

དེ་དམག་མི་ ི་གཉིས་ཡོད་པའི་ ལ་པོ་གཞན་པར་དམག་འ ེན་ན། ཕར་ ོལ་ ེད་མཁན་ལས་ ལ་བ་འཐོབ་མི་ བ་པ་

ཁོས་ཐོག་མར་བ ད་ནས་ ིའམ། 32 དེ་ ར་མིན་ན། ཕར་ ོལ་ ེད་མཁན་ད་ ང་ཐག་རིང་པོ་ཡོད་པའི་ཚ་ཞི་མ ན་

་བའ་ི ིར་ཁོས་ཕ་ོཉ་འགའ་གཏོང༌། 33 དེའ་ི ིར་ ེད་ཚའ་ིནང་ནས་མ་ི ་ཞིག་གིས་ཅ་ིཡོད་པ་ཐམས་ཅད་མ་ི ངས་ན་

ངའི་ཉེ་གནས་ཡིན་པར་མི་ ིད། 34 ་ནི་ཡག་པོ་ཡིན་ ང་ འི་ ོ་བ་ཡལ་ན། དེའི་ ོ་བ་གང་གིས་གསོ་བར་ ེད་དམ།

35 ས་ ར་རམ་ ད་ ང་ལ་ཡང་མི་ཕན་པས་དེ་ཚས་ ི་ ་ད ག ་བ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ཉོན་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བཅ་ོ ་པ།

1 ཁོང་གི་ག ང་ལ་ཉན་པའི་ ིར་ ལ་ ད་མཁན་དང་ ིག་ཅན་མང་པོ་ཞིག་ཁོང་གི་མ ན་ ་ཡོང་བ་དང༌།

2 ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ མས་ ིས་ཡིད་མ་རངས་པའི་གཏམ་ ེད་བཞིན་ཡོད་དེ་“མི་འདིས་ ིག་

ཅན་ མས་བ ས་ནས་དེ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཟ་”ཞེས་ ས། 3 དེའི་ ིར་དཔེའི་ ོ་ནས་ཁོང་གིས་ 4 “ ེད་ཚའི་ནང་

ནས་ ་ཞིག་ལ་ ག་བ ་ཡོད་པ་ལས་ ག་གཅིག་བ གས་ན། ད ་བ ་གོ་ད ་པོ་ ་ཐང་ལ་བཞག་ནས་བ ག་པ་དེ་མ་

ེད་པའི་བར་ ་མི་འཚལ་ལམ། 5 ག་བ ག་པ་དེ་ ེད་ ེས་དགའ་པོའི་ངང་ནས་རང་གི་ད ང་པར་འ ར་བ་དང༌།

6 ནང་ལ་ ེབས་ ེས་ ོགས་པོ་དང་ ིམ་མཚས་བོས་ནས་དེ་ཚར་ང་དང་མཉམ་ ་དགའ་ ོ་ ིས་དང༌། གང་ལགས་ཟེར་

ན། ངའི་ ག་བ ག་པ་དེ་ ེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ཟེར། 7 ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་ ར། དེ་ ར་སེམས་ ར་བར་མི་



176 ་ 15:8 – 28

དགོས་པའི་མི་སེམས་ ང་པོ་ད ་བ ་གོ་ད ་པོ་ལས་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་ ར་བའི་ ིག་ཅན་གཅིག་གི་དོན་

་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་ ག་པར་དགའ་བར་འ ར།

8 ཡང་ན་ ད་མེད་ ་ཞིག་ལ་ད ལ་ཊམ་ཀ་བ ་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་བ གས་ན། བ ག་པ་དེ་མ་ ེད་པའི་བར་

་མར་མེ་ ར་ནས་ཁང་པ་གད་བ བ་ ེ་གཟབ་ནན་ཆེན་པོས་མི་འཚལ་ལམ། 9 བ ག་པ་དེ་ ེད་ནས་ ོགས་མོ་དང་

ིམ་མཚས་བོས་ནས་དེ་ཚར་ང་དང་མཉམ་ ་དགའ་ ོ་ ིས་དང༌། གང་ལགས་ཟེར་ན། ངའི་ད ལ་ཊམ་ཀ་བ ག་པ་དེ་

ེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ཟེར། 10 ངས་ ེད་ཚར་ཟེར་ ར། དེ་ ར་ ིག་ཅན་གཅིག་གིས་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་

ར་བས་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ མས་ ི་མ ན་ ་དགའ་ ོ་ཡོད་”ཅེས་ག ངས།

11 ཡང་ཁོང་གིས་“མི་ཞིག་ལ་ ་གཉིས་ཡོད་པ་དང༌། 12 ང་བ་ཡིས་ཁོའི་ཕ་ལ། ཡབ་ལགས། ང་ལ་འཐོབ་

་ཡིན་པའི་ནོར་ ལ་གནང་རོགས་ཞེས་ཟེར་ནས་ཕ་ཡིས་ ་གཉིས་ལ་རང་གི་ནོར་བགོ་བཤའ་བ བ། 13 ཉིན་མང་པོ་

མ་ལོན་པར་ ་ ང་བ་ཡིས་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བ ས་ནས་ ལ་ཐག་རིང་པོ་ཞིག་ལ་སོང༌། དེར་ཁོས་ ་ ོད་ངན་པ་

་ཚགས་ ི་ཐོག་ནས་ནོར་ ལ་འ ོག་བ ག་བཏང༌། 14 ་ནོར་ཚང་མ་ ོགས་ནས་ ལ་དེར་ ་གེ་ཚབས་ཆེན་ ང་

བས། ཁོ་བ ེས་ ོམ་ ིས་མནར་ཏེ་ད ལ་པོར་ ར། 15 དེའི་ ིར་ཁོ་ ིན་ནས་ ལ་དེའི་ ིམ་བདག་གཅིག་ལ་བ ེན་

པས། དེས་ཕག་པ་འཚ་བའི་ཆེད་ ་ཞིང་ཐང་ ་བཏང༌། 16 ས་ ང་ཁོ་ལ་ཟ་ ་ཅི་ཡང་མ་ ེར་བས་ཁོ་ ོགས་ཏེ་ཕག་

པས་ཟ་བའི་གང་ ་ཡང་ཟ་འདོད་ཆེན་པོ་ལངས། 17 དེ་ནས་ ོ་ ག་ ེ་ཁོས་ངའི་ཕ་ཡི་གཡོག་པོ་ མས་ལ་བག་ལེབ་ཟ་

་ཡོད་པ་མ་ཟད་བསག་ ་ཡང་ཡོད། འོན་ ང་ ལ་འདིར་ང་ ོགས་ནས་ཤི་ བས་འ ག 18 ང་ཡར་ལངས་ཏེ་ཕའི་

ར་ ིན་ནས་ཁོང་ལ། ཕ་ལགས། ངས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་དང་ ེད་ལ་ ིག་ཉེས་ ས་པས་ 19 ང་ནི་ ེད་ ི་

ས་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འོས་ཏེ་ང་ ེད་ ི་ ་པ་ཞིག་དང་འ ་བར་མཛད་ཅེས་ཟེར་བར་ ་ མ། 20 ཁོ་ལངས་ནས་ཕའི་ ར་

སོང༌། འོན་ ང་ཕ་ཡིས་ ང་རིང་ནས་ཁོ་མཐོང་བ་དང༌། ིང་ ེ་ ེས་ནས་ འི་མ ན་ ་བ གས་པ་དང༌། ཁོ་ལ་

འཐམ་ ེ་འོ་ ས། 21 ་ཡིས་ཁོང་ལ། ཕ་ལགས། ངས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་དང་ ེད་ལ་ ིག་ཉེས་ ས་པས་ང་

ནི་ ེད་ ི་ ་ཞེས་འབོད་པར་མི་འོས་ཞེས་ ས། 22 འོན་ ང་ཕ་ཡིས་ཁོའི་གཡོག་པོ་ཚར། ་པ་ཡག་ཤོས་མ ོགས་པོར་

འ ེར་ནས་གཡོགས་ལ། ཁོའི་མ བ་མོར་སོར་ག བ་དང༌། ང་པར་ མ་གཡོགས་ཤིག 23 བེ ་ གས་པ་དེ་འདིར་

ིད་ནས་སོད། ང་ཚས་ཟ་ཞིང་དགའ་ ོན་ ེད་པར་ ། 24 གང་ལགས་ཤེ་ན། ངའི་ ་འདི་ཤི་ནས་ ར་གསོན་པོར་

ར་ཞིང༌། བ གས་ནས་ ེད་པར་ ར་བས་སོ་ཞེས་བཤད་ནས་དེ་ཚས་ ིད་པོ་བཏང༌། 25 དེའི་རིང་ལ་ཁོའི་ ་ ན་པ་

ཞིང་ཁར་ཡོད་པ་དང༌། ཁོ་ ིར་ལོག་ ེ་ཁང་པར་ ེབས་པའི་ཚ་རོལ་མོ་དང་ཞབས་ ོའི་ ་ཐོས་པས། 26 གཡོག་པོ་ཞིག་

བོས་ནས་དེ་ཅི་ཡིན་ཞེས་ ད་ཆ་ ིས། 27 གཡོག་པོ་དེས་ ེད་ ི་ག ང་པོ་ ་ཁམས་བཟང་པོར་ ེབས་པས་ ེད་ ི་ཡབ་

ིས་བེ ་ གས་པ་བསད་ཅེས་ ས། 28 དེ་ཐོས་ནས་ ོས་ཏེ་ཁོ་འ ལ་བར་མ་དགའ། ཁོའི་ཕ་ ི་རོལ་ ་ཡོང་ནས་ཁོ་
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ནང་ ་འ ལ་བར་རེ་འབོད་ ས། 29 ཁོས་ཁོའི་ཕ་ལ། གཟིགས་དང༌། ེད་ ི་བཀའ་ལས་ནམ་ཡང་མ་འགལ་ཏེ་ལོ་

འདི་འ ་མང་པོའི་རིང་ལ་ངས་གཡོག་པོ་ ར་ལས་ཀ་ ས་ ང༌། ངའི་ ོགས་པོ་དང་མཉམ་ ་དགའ་ ོན་ ེད་པའི་ ིར་

ེད་ ིས་ར་ ག་ཙམ་ཡང་ང་ལ་གནང་མ་ ང༌། 30 འོན་ ང་ ེད་ ི་ ་ཟེར་བ་དེ་ ད་འཚང་མ་ མས་དང་མཉམ་ ་

ེད་ ི་ ་ནོར་ ད་ཟོས་གཏོང་མཁན་ཡོང་ བས་ ེད་ ིས་ཁོའི་དོན་ལ་བེ ་ གས་པ་བསད་ཅེས་བཤད། 31 ཕ་ཡིས་ཁོ་

ལ། ངའི་ ། ོད་ ས་ ན་ ་ང་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པས། ང་ལ་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ོད་ ི་ཡིན། 32 འོན་ ང་ང་

ཚས་ ོ་སེམས་ ིས་དགའ་ ོན་ ེད་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ོད་ ི་ ་བོ་འདི་ཤི་ནས་ ར་གསོན་པོར་ ར་ཞིང༌།

བ གས་ནས་ ེད་པར་ ར་ཟེར་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་ ག་པ།

1 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་ མས་ལ་“མི་ ག་པོ་ཞིག་ལ་གཉེར་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁོའི་ ་ནོར་གཉེར་པས་འ ོ་

བ ག་གཏོང་ཞེས་པའ་ིགཏམ་ཐོས་པ་ན། 2 གཉེར་པ་བོས་ནས་མ་ི ག་པོས་ཁ་ོལ། ོད་ ་ི ོར་གཏམ་འད་ིཅ་ིཡིན། ད་

ནས་བ ང་ ོད་གཉེར་པའ་ིལས་ ེད་མ་ིཆོག་པས་ ིས་དག་ ་ཞིག་ཅེས་ ས། 3 གཉེར་པས། བདག་པོས་ང་ ིར་འ ད་

པས་ཅི་ ེད་པར་ ། ས་ ོ་བའི་ ོབས་ གས་ནི་མེད། ོང་བར་ནི་ངོ་ཚ། 4 ང་ ིར་འ ད་པའི་ ེས་ ་མི་ མས་

ིས་དེ་ཚའི་ ིམ་ཚང་ལ་ང་བ ་བའི་ཆེད་ ་ཅི་ ེད་པར་ངས་ཤེས་སོ་ མ། 5 ཁོའི་བདག་པོའི་ ་ལོན་ལེན་མཁན་རེ་རེ་

བཞིན་བོས་ནས་ཁོས་ ་ལོན་ལེན་མཁན་དང་པ་ོལ། ེད་ ིས་ངའ་ིབདག་པོར་འཇལ་དགོས་པའ་ི ་ལོན་ཇ་ིཙམ་ཡོད་ཅེས་

བཤད། 6 ལན་ ་ཁོས་ མ་ ་ ོད་བ ་ཐམ་པའི་ ་ལོན་ཡོད་ཅེས་ ས་པ་དང་གཉེར་པས་ ིས་ ་ལོངས་ལ་མ ོགས་

པོ་མར་བ ད་ནས་ ་བ ་ ིས་ཤིག་ཅེས་བཤད། 25 7 ཡང་མི་གཞན་པར་ ེད་ལ་ ་ལོན་ཇི་ཙམ་ཡོད་ཅེས་ ིས་པ་དང་མི་

དེས་ ་ོ ་ེབ ་ཡོད་ཅེས་བཤད། གཉེར་པས་ ིས་ ་ལོངས་ལ་བ ད་བ ་ ིས་ཤིག་ཅེས་ཟེར། 8 བདག་པོས་ ང་པ་ོམེད་

པའི་གཉེར་པས་མག་ོ ང་པོའི་ངང་ནས་ལས་བ བས་པར་བ ོད་ར་ ས། གང་ལགས་ཤེ་ན། འོད་ ི་ ་ མས་ལས་རང་

དང་འ ་བ་ མས་ ི་ ོད་ ་འཇིག་ ེན་འདིའི་ ་ཚས་སོ་སོའི་དོན་ བ་པར་མཁས་པར་ཆེ། 9 ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་

ར། འཇིག་ ེན་འདིའི་ལོག་པའི་ནོར་ ིས་ ོགས་པོ་ ིགས། དེ་ ོགས་ བས་ ག་པའི་གནས་སར་དེ་ཚས་ ེད་བ ་

བར་འ ར། 10 ་ཡང་དོན་ ང་བ་ལ་ ་ོགཏད་ཆོག་ཡིན་པ་ད་ེདོན་ཆེན་པ་ོལའང་ ་ོགཏད་ཆོག་པ་ཡིན། ་ཡང་དོན་

ང་བ་ལ་ ང་པ་ོམིན་པ་ད་ེདོན་ཆེན་པ་ོལའང་ ང་པ་ོམིན། 11 དེའ་ི ིར་ ེད་ན་ིའཇིག་ ེན་འདིའ་ིལོག་པའ་ིནོར་ལ་ ་ོ

གཏད་ཆོག་པ་མ་ཡིན་ན། ས་ ེད་ལ་བདེན་པའི་ ་ནོར་འཆོལ་བར་འ ར། 12 གང་ཞིག་གཞན་ལ་ཡོད་པར་ ེད་ ོ་

གཏད་ཆོག་པ་མ་ཡིན་ན། རང་ལ་བདག་འོས་པའ་ིནོར་ད་ེ ས་ ེར་བར་འ ར། 13 གཡོག་པ་ོཞིག་གིས་བདག་པ་ོགཉིས་

25 ་ ོད་འདིའི་ཤོང་ཚད་ཧ་ལམ་ ེང་ 37 ཡོད་པ་ཡིན།
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ལ་གཡོག་ ེད་མི་ ིད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཁོས་གཅིག་ལ་ ང་ཞིང་གཅིག་ལ་གཅེས་པའམ། ཁོས་གཅིག་ལ་ཆགས་ཤིང་

གཅིག་ལ་ ད་པར་ ེད། ེད་ཚས་དཀོན་མཆོག་དང་ ་ནོར་གཉིས་ཀའ་ིགཡོག་ ེད་མ་ི ིད་”ཅེས་ག ངས། 14 ་ནོར་

ལ་ཆགས་པའི་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ མས་ ིས་དོན་དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་ཐོས་ནས་ཁོང་ལ་འ ་དམོད་ ེད་བཞིན་ཡོད། 15 ཁོང་གིས་

དེ་ཚར་“མི་ མས་ ི་མ ན་ ་ ོད་ཚ་ ང་པོ་ཡིན་ ལ་ ོན། འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གིས་ ོད་ ི་སེམས་མ ེན། མི་

མས་ ིས་གང་བ ི་བ ར་ ེད་པ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ ག་ ོ་བ་ཡིན། 16 བཀའ་ ིམས་དང་ ང་ ོན་པའི་

བཀའ་གཉིས་ནི་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་བར་ ་བ གས་ ོང༌། ས་དེ་ནས་བ ང་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་

འ ིན་བཟང་ ོག་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། མི་ཐམས་ཅད་དེའི་ནང་ ་འ ལ་བར་ནན་ ིས་བ ོན། 17 འོན་ ང་བཀའ་

ིམས་ ི་ཚག་གཅིག་འཇིག་པ་ལས་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཉིས་འཇིག་པ་ འོ། 18 ས་ ང་རང་གི་བཟའ་ ་བཞག་ནས་

ད་མེད་གཞན་ཞིག་བཟའ་ ར་ ངས་ན་ལོག་གཡེམ་ ེད་པ་དང༌། བཟའ་ཚང་ཁ་ ལ་ ོང་བའི་ ད་མེད་གཅིག་བཟའ་

ར་ལེན་མཁན་དེ་ནི་ལོག་པར་གཡེམ་པའོ་”ཞེས་ག ངས་སོ།

19 ཡང་ཡེ༷་ ས་“རས་ ས་ལེགས་མདོག་ ་ ག་ཅན་ ི་ ོན་ཆས་ ོན་པའི་མི་ ག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང༌། ཁོས་

ཉིན་ ར་ ས་ ོས་ ས། 20 ཡང་ ཱ༷་ཟར་ཞེས་པ་ནི་ ས་ཡོངས་ ་པགས་ནད་ ི་ ་ཡིས་ བ་པའི་ད ལ་པོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།

ཁོ་མི་ ག་པོའི་གནས་ཁང་གི་ ལ་ ོར་བཞག་ཡོད། 21 མི་ ག་པོའི་ཅོག་ཙ་ནས་ས་ལ་ ང་བའི་ཟས་ ིགས་ ང་ ང་ཟ་

བར་འདོད་ཅིང༌། ིས་ ང་ཡོང་ནས་ཁོའི་ ་བ གས། 22 ད ལ་པོ་དེ་ཤི་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ མས་ ིས་མེས་

པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ ང་ ་བ ལ་བ་དང༌། མི་ ག་པོའང་ཤི་ནས་ ར་ ་བ ག 23 ད ལ་ཁམས་ ་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་

ོང་ ེ་ཁོས་ཡར་བ ས་ནས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་དང་ཁོང་གི་ ང་ ་ ོད་མཁན་ ཱ༷་ཟར་ཐག་རིང་ནས་མཐོང་ ེ། 24 ད་ཆེན་

པོས། ཡབ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལགས། ང་ལ་ གས་ ེ་གཟིགས། མེ་འདིའི་ནང་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་ ོང་བས་ངའི་ ེ་བསིལ་

བར་ ེད་པའི་ ིར་ ཱ༷་ཟར་ ི་མ བ་མོའི་ ེ་ ར་བ ག་ནས་མངག་པར་མཛད་ཅེས་བཤད། 25 ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས། ངའི་

། གསོན་པའ་ི ས་ ་ ོད་ན་ིབཟང་པ་ོདང་ ཱ་༷ཟར་ ག་པ་ོཐོབ་པ་ད་ེ ན་པར་ ིས་ཤིག ད་འད་ི ་ཁ་ོསེམས་གས་ོབར་

འ ར་བ་དང༌། ོད་ ག་བ ལ་ ོང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། 26 འདི་ནས་ ོད་ ི་ ར་འ ོ་འདོད་པ་དང༌། དེ་ནས་

ང་ཚའི་མ ན་ ་ཡོང་འདོད་ ང་བ ལ་མི་ ིད་པའི་ ིར་ང་ཚ་དང་ ོད་ ི་བར་ལ་གཡང་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་འ ག་ཅེས་ ས།

27 ག་པོས་ ་བ་ ས་ཏེ། ཡབ་ལགས། ཱ༷་ཟར་ངའི་ཕའི་ཁང་པར་མངག་པར་མཛད་ཅིག 28 གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་

ལ་ ན་ ་ཡོད། ཱ༷་ཟར་ ིས་དེ་ཚར་ཐ་ཚག་བ གས་ན་དེ་ཚའང་ ག་བ ལ་ཆེན་པོའི་གནས་འདིར་མི་ཡོང་ཞེས་བཤད།

29 འོན་ ང་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས། དེ་ཚར་མོ༷་ཤེ་དང་ ང་ ོན་པའི་བཀའ་ཡོད་པས་དེ་ཚས་དེ་ལ་ཉན་དགོས་ཞེས་ག ངས།

30 ག་པོས། ཡབ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལགས། གལ་ཏེ་གཤིན་པོ་ མས་ལས་ ་ཞིག་དེ་ཚའི་ ར་སོང་ན་དེ་ཚས་ ོད་པ་ངན་པ་
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ངས་ནས་སེམས་བ ར་ར་ོཞེས་བཤད། 31 ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་ཁ་ོལ་མ༷་ོཤ་ེདང་ ང་ ོན་པའ་ིབཀའ་ལ་མ་ཉན་ན་གཤིན་པ་ོ

མས་ལས་ ་ཞིག་ལངས་ན་ཡང་ཡིད་མི་ཆེས་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་བ ན་པ།

1 ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་ མས་ལ་“ ་བའི་ ་མི་འ ང་བར་མི་ ིད། འོན་ ང་ ་བར་ ེད་མཁན་ལ་ཆད་པ་ཕོག་

པར་འ ར་ངེས་ཡིན། 2 ང་ ་འདི་ མས་ལས་གཅིག་ ་བར་ ེད་པ་ལས་མི་དེ་ཉིད་ ི་ ེ་ལ་རང་འཐག་གི་ ོ་ཆེན་པོ་

ཞིག་བཏགས་ནས་ ་མཚའི་ནང་ ་ད གས་ན་ཁོ་ལ་ལེགས་སོ། 3 དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག ེད་ ི་ ན་ ིས་ཉེས་པ་ ས་

ན་ཁོ་ལ་བཀའ་བ ོན་ཅིག གལ་ཏེ་ཁོས་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་ན་ཐར་བར་གཏོང་ཞིག 4 ཡང་ཉིན་

གཅིག་ལ་ཁོས་ ེད་ལ་ཉེས་པ་ལན་བ ན་ ས་ནས་ངས་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་ཞེས་ལན་བ ན་བཤད་དེ་

ེད་ ར་ ིར་ལོག་ན་ཐར་བར་གཏོང་ཞིག་”ཅེས་ག ངས། 5 ་ཚབ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ལ་“ང་ཚའི་དད་སེམས་འཕེལ་

བར་མཛད་”ཅེས་ ས། 6 གཙ་བོས་“གལ་ ིད་ ེད་ ི་དད་སེམས་ ངས་འ ་ ོག་པོ་ ང་ ་གཅིག་ཙམ་ཡོད་ན་ ེད་

ིས་ཤིང་ ོང་ཆེན་པོ་འདི་ལ། རང་གིས་རང་ ་བཀོག་བཏང་ནས་ ་མཚར་འ གས་པར་འ ར་ཞིག་ཅེས་ ས་ན་དེས་

ེད་ ི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་འ ར། 7 ་ཞིག་ལ་ཞིང་ ོ་བའམ། ག་འཚ་བཞིན་པའི་གཡོག་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་དེ་ ིམ་

ཚང་ལ་ ེབས་པའི་ ེས་ ་ཁོ་ལ། ལམ་སེང་ ར་ཤོག་ལ་ཟས་ཟ་ ་ ོད་ཅིག་ཅེས་ཟེར་རམ། 8 ཡང་ན་ཁོ་ལ་ངའི་དགོང་

ཟས་ ་ ིག་ ིས་ལ་ ེད་རགས་ཆིངས་ནས་ངས་བཟའ་བ ང་ ེད་ ས་ང་ལ་གཡོག་ ོས་ཤིག དེ་ནས་ ོད་ཟ་འ ང་ ེད་

ཆོག་ཅེས་མ་ིཟེར་རམ། 9 གཡོག་པོས་བཀའ་ ར་བ བ་པས་ ིམ་བདག་གིས་ཁ་ོལ་ གས་ ་ེཆ་ེཞེས་ཟེར་བར་འ ར་རམ།

10 དེ་བཞིན་ ་བཀོད་པ་བཏང་བའི་ལས་ཚང་མ་ ོད་ ིས་ ང་བ བས་ཚ། ང་ཚ་ཕན་མེད་ ི་གཡོག་པོ་ཡིན་ཏེ། ང་

ཚས་ ེད་འོས་པའི་ལས་ཁོ་ན་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་དགོས་”ཞེས་ག ངས་སོ།

11 ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ལམ་བར་ ་ཁོང་ས༷་མར་ ཱ་ ལ་དང་ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་ས་མཚམས་བ ད་ནས་ཕེབས་པ་

དང༌། 12 ོང་གསེབ་གཅིག་དང་ཉེ་བར་ཕེབས་ཚ་མཛ་ནད་ཅན་ ི་མི་བ ་ཐག་རིང་ན་ལངས་བ ད་དེ་ཁོང་དང་

མཇལ། 13 དེ་ཚས་ ད་ཆེན་པོས་“ ོན་པ་ཡེ༷་ ་ལགས། ང་ཚ་ལ་ གས་ ེ་གཟིགས་རོགས་”ཞེས་ཟེར། 14 དེ་ཚ་

གཟིགས་ནས་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“སོང་ལ་རང་གི་ ས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་མར་ ོན་”ཞེས་ག ངས་ནས་ལམ་བར་ ་སོས་ཏེ་

ཐམས་ཅད་གཙང་མར་ ར། 15 ནད་དག་པ་མཐོང་ ་ེད་ེཚ་ལས་མ་ིགཅིག་ ིར་ལོག་ནས་ ད་ཆེན་པོས་དཀོན་མཆོག་ལ་

བ ོད་པ་ ལ། 16 ཡེ༷་ འི་མ ན་ ་ ག་འཚལ་བ་དང༌། ཁོང་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ཞེས་ ས། ཁོ་ནི་ས༷་མར་ ཱ་པ་ཞིག་

ཡིན། 17 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་“མི་བ ་པོ་གཙང་མར་མ་ ར་རམ། གཞན་ད ་པོ་དེ་ཚ་གང་ ་ཡོད། 18 ི་པ་འདི་ལས་
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དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་མཁན་གཞན་ ་ཡང་མེད་དམ་”ཞེས་ག ངས་ནས་ཁོ་ལ་ 19 “ཡར་ལངས་ནས་སོང་

དང༌། ོད་ ི་དད་པས་ ོད་རང་ཐར་བར་ ས་སོ་”ཞེས་ག ངས།

20 ཱ་༷ ་ཤ་ིཔ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་དཀོན་མཆོག་ག་ི ལ་ ིད་འ ང་བའ་ི ས་ ་ི ོར་ལ་ ད་ཆ་ ིས་པ་ན་ཁོང་གིས་

དེ་ཚར་“དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནི་མིག་གིས་མཐོང་ བ་པའི་ གས་ ་མི་ཡོང༌། 21 མི་ མས་ ིས། ོས་ཤིག་འདི་

་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་དེར་ཡོད་ཅེས་མི་ཟེར། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ེད་ཚའི་ ོད་ ་ཡོད་

དོ་”ཞེས་ག ངས། 22 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ མས་ལ་“མིའི་རིགས་ ི་ ་ཡི་ཉིན་མོ་ལས་གཅིག་མཐོང་བར་འདོད་

པའི་ ས་ལ་འབབ་ཡོང་ན་ཡང༌། ེད་ཚས་དེ་མཐོང་བར་མི་འ ར། 23 མི་དེ་ཚས། འདིར་ ོས་ཤིག་གམ། ཡང་

ན་དེར་ ོས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ ་ཡིན། དེར་མ་སོང་ལ་དེ་ཚའི་ ེས་ ་མ་འ ོངས་ཤིག 24 ་མཚན་ནི་ ོག་འ ག་ནམ་

མཁའི་ ོགས་གཅིག་ནས་གཞན་པར་འོད་འ ོ་བ་ ར། དེ་ ར་མིའི་རིགས་ ི་ འང་ཁོང་གི་ཉིན་མོར་འ ང་བར་འ ར།

25 འོན་ ང་དེའ་ི ོན་ལ་ཁོང་ ག་བ ལ་མང་པ་ོ ོང་དགོས་པ་དང༌། མ་ིརབས་འདིས་ཁོང་འདོར་བར་འ ར། 26 ཡང་

མེས་པོ་ནོ༷་ཨ་ཡི་ ས་ལ་ ང་བ་ ར། མིའི་རིགས་ ི་ ་ཡི་ ས་ལ་ཡང་འ ང་བར་འ ར། 27 ནོ༷་ཨ་ ་ཆེན་ ི་ནང་ ་

མ་ གས་པའི་བར་ ་དེ་ཚས་བཟའ་བ་དང་བ ང་ཞིང༌། བག་མ་གཏོང་ལེན་ ེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་ ་ལོག་ཆེན་པོ་

ང་ནས་ད་ེཚ་ཚང་མ་འཇིག་པར་ ར། 28 ད་ེབཞིན་ ་མེས་པ་ོལོ༷ཌ་ད་ཞེས་ཟེར་མཁན་ ་ི ས་ ་ཡང་ ང༌། མ་ི མས་

ིས་བཟའ་བ་དང་བ ང་ཞིང༌། ཉོ་འཚང༌། ས་བོན་འདེབས་ལས། ཁང་པ་ ིག་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ཀ་ ེད་བཞིན་

ཡོད། 29 འོན་ ང་ལོ༷ཌ་ད་ས༷་དོམ་ ོང་ ེར་ནས་ ིར་ཐོན་པའི་ཉིན་མོར་མེ་དང་ ་ཟི་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་པས་དེ་ཚ་

ཚང་མ་འཇིག་པར་ ར། 30 མིའ་ིརིགས་ ་ི ་མངོན་པར་འ ར་བའ་ིཉིན་མོར་ཡང་ད་ེ ར་འ ང་བར་འ ར། 31 ཉིན་

མོ་དེར་ཁང་པའི་ཐོག་ཁར་ཡོད་མཁན་རང་གི་ཅ་ལག་ཕར་འ ེར་བའི་ ིར་མར་མ་འ ོ དེ་བཞིན་ ་ཞིང་ཁར་ཡོད་པ་

ིར་མ་ལོག 32 ལོ༷ཌ་ད་ཡ་ིབཟའ་ ་ ན་པར་ ིས་ཤིག 33 ་ཡང་རང་ག་ི ོག་ལ་ཆགས་པ་ད་ེབ ག་པར་འ ར། ་

ཡང་རང་གི་ ོག་བཏང་ན་དེ་ ོབ་པར་འ ར། 34 ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་ ར། ཉིན་དེའི་མཚན་མོར་ཉལ་ ི་ཞིག་ལ་

མི་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། གཅིག་ལེན་གཅིག་འབོར་བར་འ ར། 35 ས་ཆ་གཅིག་ལ་ ད་མེད་འ ་འཐག་མཁན་གཉིས་

ཡོད་པ་ལས། གཅིག་ལེན་གཅིག་འབོར་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 26 37 ལན་ ་ཁོ་ཚས་“གཙ་བོ། གང་ ་འ ང་བར་

འ ར་”ཞེས་ ས། ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ ང་པོ་ཡོད་སར་ ་ ོད་འཛམ་པར་འ ར་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

26 ་ ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་བ ས་ཡིག་ ་ཤོས་ མས་ལ་གཤམ་ ི་ཚག་བཅད་མེད། 36 “ཞིང་ཁར་མི་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། གཅིག་ལེན་གཅིག་འབོར་བར་

འ ར་”ཞེས་ག ངས།
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ལེ ་བཅོ་བ ད་པ།

1 དེའི་ ེས་ ་དེ་ མས་ཡིད་མི་ མ་པར་ ོན་ལམ་ཡང་ཡང་འདེབས་དགོས་པ་ ོན་པའི་ ིར་དཔེའི་ ོ་ནས་འདི་

ར་ག ངས། 2 “ ོང་ ེར་ཞིག་ལ་དཀོན་མཆོག་གམ། ཡང་ན་མི་ མས་ལ་མི་བ ར་བའི་ ིམས་དཔོན་ཡོད་པ་དང༌།

3 ོང་ ེར་དེ་ལ་ཁོའི་མ ན་ ་ཡང་ཡང་ཡོང་བའི་ གས་མོ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁོ་མོས་དེ་ལ་ངའི་ཁ་གཏད་ལས་ ང་བར་

མཛད་ཅེས་ ས། 4 རེ་ཞིག་དེ་ ར་ ེད་མ་འདོད་ ང༌། ེས་ ་ཁོས་ངས་དཀོན་མཆོག་གམ། ཡང་ན་མི་ མས་ལ་མི་

བ ར་ཡང༌། 5 གས་མོ་འདིས་ང་ལ་ ན་པོ་ ེད་པས་ངས་མོའི་ཁ་གཏད་ལས་ ང་བར་ ། དེ་མིན་ན་ཁོ་མོ་ཡང་ཡང་

ཡོང་བས་ང་ངལ་བས་ བ་བོ་ མ་”ཞེས་ག ངས། 6 ཡང་གཙ་བོས་“ ང་པོ་མིན་པའི་ ིམས་དཔོན་ ིས་གང་བཤད་པ་

དེ་ལ་ཉོན་ཞིག 7 དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ ོན་ལམ་འདེབས་མཁན་ཉིད་ ིས་བདམས་པ་ལ་ ང་

བར་མ་ིམཛད་དམ། ད་ེཚར་རོགས་པ་གནང་བར་ ན་རིང་པོར་འགོར་རམ། 8 ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་ ར། ཁོང་གིས་

ར་ ་ད་ེཚ་ ང་བར་འ ར། འོན་ ང་མིའ་ིརིགས་ ་ི ་ཕེབས་པའ་ི ས་ ་འཇིག་ ེན་འདིར་དད་ ན་ མས་ ེད་པར་

འ ར་རམ་”ཞེས་ག ངས།

9 ཡང་རང་ཉིད་ ང་པོ་ཡིན་པར་བསམ་ཞིང་མི་གཞན་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་པའི་མི་ཁ་ཤས་ལ་དཔེ་འ ེ་ ས་ནས་

ཁོང་གིས་ 10 “ ཱ ༷་ ་ཤི་པ་ཞིག་དང་ ལ་ ད་མཁན་ཞིག་ ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ཆེད་ ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་སོང༌།

11 ཱ ༷་ ་ཤི་པ་གཅིག་པོར་ལངས་ཏེ། ེ་དཀོན་མཆོག ང་ཁ་བ ས་ ག་མཁན་ནམ། ང་པོ་མིན་པའམ། ལོག་

གཡེམ་ ེད་མཁན་མི་གཞན་པ་དང་མི་འ ་ཞིང༌། ལ་ ད་མཁན་འདི་དང་ཡང་མི་འ ་བས་ ེད་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ །

12 ངས་གཟའ་འཁོར་ཞིག་ལ་ ང་གནས་ཐེངས་གཉིས་ ང་ཞིང༌། ཡོང་འབབ་ཐམས་ཅད་ལས་བ ་ཆ་གཅིག་དཀོན་

མཆོག་ལ་འ ལ་ཞེས་ ོན་ལམ་བཏབ། 13 འོན་ ང་ ལ་ ད་མཁན་དེ་ཐག་རིང་པོར་ལངས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་

ཁམས་ ་ཡར་ ་བར་མི་ཕོད་ཅིང༌། ང་ཁོག་བ ངས་ཏེ། ེ་དཀོན་མཆོག ང་ ིག་ཅན་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་ཞེས་

བཤད། 14 ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་ ར། གཞན་དེ་ལས་མི་འདི་ཡང་དག་པར་ ར་ནས་ ིམ་ ་སོང༌། གང་ལགས་ཤེ་

ན། རང་གིས་རང་ལ་བ ར་ ི་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་དམའ་བར་འ ར་ཞིང༌། རང་གིས་རང་ལ་དམའ་བར་ ི་མཁན་

ཐམས་ཅད་བ ར་ ི་འཐོབ་པར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 15 མི་ མས་ ིས་ ིས་པ་ཡང་ཁོང་གི་ ང་ ་ ག་གིས་རེག་

པའི་ ིར་ ར་ཡོང་ཞིང༌། ཉེ་གནས་ མས་ ིས་དེ་མཐོང་ནས་ཁོ་ཚར་གཤེ་གཤེ་བཏང༌། 16 འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་ ་ ་

མས་ཁོང་གི་མ ན་ ་ཡོང་བའི་བཀའ་གནང་ཏེ་“ཁོ་ཚ་དང་འ ་བ་ མས་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་ཁོངས་གཏོགས་

ཡིན་པས། ་ ་ ང་ ་མ་འགོག་པར་ངའི་ ང་ ་ཡོང་ ་ ག་ཅིག 17 ངས་ ེད་ མས་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ་

ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ་ ་ ང་ འི་ ལ་ ་མི་ ངས་ན། དེའི་ནང་ ་ཅི་ནས་ ང་འ ོ་མི་ བ་བོ་”ཞེས་

ག ངས། 18 དེ་ནས་དཔོན་པོ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་“ ོན་པ་བཟང་པོ་ལགས། དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཐོབ་ ིར་ངས་གང་
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ཞིག་ ་དགོས་སམ་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 19 ཡེ༷་ ས་མི་དེར་“ ེད་ ིས་ང་ལ་ཅིའི་ ིར་བཟང་པོ་ཟེར། དཀོན་མཆོག་གཅིག་

་ལས་གཞན་བཟང་པོ་གཅིག་ ང་མེད། 20 ལོག་གཡེམ་མ་ ེད། མིའི་ ོག་མ་གཅོད། ་མ་ ེད། ན་ ི་དཔང་

པོ་མ་ ེད། རང་གི་ཕ་མར་བ ི་བ ར་ ོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་པའི་བཀའ་ ིམས་འདི་ཚ་ ེད་ ིས་ཤེས་”ཞེས་ག ངས།

21 ཡང་མི་དེས་“ངས་ ང་ ས་ནས་བཀའ་འདི་ཐམས་ཅད་བ ངས་པ་ཡིན་”ཞེས་ ས། 22 དེ་གསན་ནས་ཡེ༷་ ས་ཁོ་

ལ་“ ོད་ལ་ད་ ང་དོན་གཅིག་མི་ཚང་བས། རང་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བཙངས་ཏེ་ད ལ་པོ་ མས་ལ་ ིན་ཅིག དེ་

ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་ ོད་ལ་ ་ནོར་ཐོབ་པར་འ ར་བ་དང༌། ཤོག ངའི་ ེས་ ་འ ོངས་ཤིག་”ཅེས་

ག ངས་པ་ལ། 23 མི་དེ་ཤིན་ ་ ག་པོ་ཡིན་པས་དེ་ཐོས་ནས་སེམས་ ོ་པོར་འ ར། 24 མི་དེར་གཟིགས་ནས་ཡེ༷་ ས་

“ ག་པོ་ མས་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནང་ ་འ ོ་བ་ཤིན་ ་དཀའོ། 25 མི་ ག་པོ་ཞིག་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་

ནང་ལ་འ ོ་བ་ལས་ ་མོང་ཞིག་ཁབ་མིག་བ ད་ནས་འ ོ་བ་ འོ་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 26 དེ་ཐོས་པ་ མས་ ིས་

“འོ་ན་ ་ཞིག་ལ་ཐར་བ་ཐོབ་ བ་བམ་”ཞེས་ ས། 27 ཡེ༷་ ས་“དེ་ནི་མི་ མས་ལ་མི་ ིད་ ང་དཀོན་མཆོག་ལ་ ིད་

དོ་”ཞེས་ག ངས། 28 དེ་ནས་པེ༷་ ོས་“ ེད་ ིས་གཟིགས་དང༌། ང་ཚས་ཐམས་ཅད་དོར་ནས་ ེད་ ི་ ེས་ ་འ ངས་

པ་ཡིན་”ཞེས་ ས་པ་ལ། 29 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་“ངས་ ེད་ཚར་བདེན་པར་ཟེར་ ར། མི་ ་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་

ལ་ ིད་ ི་དོན་ ་རང་གི་ ིམ་ཚང་ངམ། བཟའ་ འམ། ན་ནམ། ཕ་མའམ། ་ ག་བཅས་ ངས་ན། 30 མི་དེ་

ལ་ཚ་འདིར་ བ་འ ར་ ིས་མང་པོ་འཐོབ་པར་འ ར་ལ། མ་འོངས་པར་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་འཐོབ་པར་ངེས་”ཞེས་

ག ངས། 31 དེ་ནས་ཁོང་གིས་བ ་གཉིས་པོ་ མས་ ར་ ་ ིད་དེ་ཁོ་ཚར་“ ོས་དང༌། ད་ང་ཚ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ོང་

ེར་ ་འ ོ་ལ། ང་ ོན་པས་མིའི་རིགས་ ི་ འི་ ོར་ ིས་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་འ བ་པར་འ ར། 32 མིའི་རིགས་ ི་

་ ི་པ་ མས་ལ་གཏད་ནས་དེ་ཚས་ཁོང་ལ་འ ་དམོད་ ེད་དེ་ཁ་ངན་བཤད་ནས་མཆིལ་མ་གཏོར་བར་འ ར་བ་དང༌།

33 ་ ག་གིས་བ ངས་ནས་གསོད་པར་འ ར། དེ་ནས་ཉིན་ག མ་པར་ཁོང་ ར་གསོན་པར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས།

34 ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ག ང་དེའི་དོན་ཧ་མ་གོ དོན་དེ་ཁོ་ཚ་ལ་ ས་ཡོད་པས་མ་ ོགས།

35 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ཡེ༷་ ་ཀོ་ཞེས་ ་བའི་ ོང་ ེར་དང་ཉེ་བར་ ོན་ བས། ང་པོ་ལོང་བ་ཞིག་ལམ་ཁར་བ ད་

ནས་ ོང་བཞིན་ཡོད། 36 ང་པོ་དེས་མི་ཚགས་ཕར་འ ོ་བཞིན་པའི་ ་ཐོས་ནས་མི་གཞན་ལ་གང་འ ང་བའི་ ོར་ ད་

ཆ་ ིས་པ་ན། 37 དེ་ཚས་“ན༷་ཙ་རེལ་པ་ཡེ༷་ ་ཕར་ཕེབས་བཞིན་འ ག་”ཅེས་བཤད། 38 ང་པོ་དེས་ ད་ཆེན་པོས་

“ ེ། ཡ༷་ེ ་ ་༷བིད་ ་ི ས། ང་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་དང་”ཞེས་ ས། 39 ོན་ལ་འ ་ོམཁན་ མས་ ིས་ཁ་ོལ་ཁ་རོག་

ོད་ཅེས་ནན་ ིས་བ ལ་ནའང༌། ཁོས་ད་ེབས་ ད་ཆེན་པོས་“ ེ། ་༷བིད་ ་ི ས། ེད་ ིས་ང་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་

རོགས་”ཞེས་ ས། 40 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ཕེབས་མཚམས་བཞག་ ེ་“ལོང་བ་དེ་ ར་ ིད་ཅིག་”ཅེས་བཀའ་གནང༌། མི་དེ་

ཡ༷་ེ འ་ིམ ན་ ་ ེབས་ནས་ཁོང་གིས་ཁ་ོལ་ 41 “ངས་ ེད་ལ་གང་ ེད་དགོས་སམ་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། མི་ལོང་བ་
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དེས་“ ོབ་དཔོན་ལགས། ངའི་མིག་གིས་ཡང་བ ར་མཐོང་ ས་པར་མཛད་”ཅེས་ ས། 42 ཡ༷་ེ ས་ཁ་ོལ་“ ེད་ ་ིམིག་

གིས་མཐོང་བར་ ར་ཅིག ེད་ ི་དད་པས་གསོས་ཟིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས་མ་ཐག 43 ཁོའི་མིག་གིས་མཐོང་བར་ ར་

བས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཏ་ེཁོང་ག་ི ེས་ ་འ ངས། མི་ཐམས་ཅད་ ིས་དེ་མཐོང་ནས་ད་ེཚའང་དཀོན་མཆོག་

ལ་བ ོད་པ་ ལ་ལོ།།

ལེ ་བ ་ད ་པ།

1 དེ་ནས་ཁོང་ཡེ༷་ ་ཀོ་ཞེས་ ་བའི་ ོང་ ེར་བ ད་ནས་ཕེབས་ བས། 2 མི་ ག་པོ་ ཱ༷་ ་ཟེར་བའི་ ལ་ ད་

མཁན་གཙ་བོ་དེར་ཡོད་དེ། 3 ཁོས་ཡེ༷་ ་ ་ཡིན་པ་མཐོང་བར་འདོད་ ང་མ་ བ། གང་ལགས་ཟེར་ན། མི་ཚགས་

མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང༌། ཁོ་ག གས་པོ་ ང་ ་ཡིན་པས་སོ། 4 དེའི་ ིར་ཁོ་ཡེ༷་ འི་ཕེབས་ལམ་ ི་མ ན་ ་བ གས་

ནས་ཁོང་ལ་ ་བར་ ་༷ཀོ་མོར་ཞེས་ཟེར་བའི་ཤིང་ ོང་ཆེན་པ་ོཞིག་འཛགས། 5 ཡེ༷་ ་ས་ཆ་དེར་ཕེབས་ནས་ཡར་གཟིགས་

ཏ་ེཁ་ོལ་“ ཱ་༷ མ ོགས་པོར་མར་འབབ་ཅིག དེ་རིང་ ེད་ ་ི ིམ་ཚང་ལ་ ོད་དགོས་”ཞེས་ག ངས་ནས། 6 ཁ་ོ ར་

་མར་བབས་ནས་དགའ་པོའི་ངང་ནས་ཁོང་ལ་ ེ་ལེན་ ས། 7 དེ་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་ ིས་ཡིད་མ་རངས་པའི་གཏམ་

བཤད་དེ་“མི་ ིག་ཉེས་ཅན་ ི་ ིམ་ལ་མ ོན་ ་སོང་”ཞེས་ ས། 8 ཱ༷་ ་དེར་བ ད་དེ་གཙ་བོ་ལ་“གཙ་བོ། གཟིགས་

དང༌། ང་ལ་ཡོད་པའི་ ་ནོར་ ེད་ཀ་ད ལ་པོ་ མས་ལ་ ིན་པ་དང༌། གལ་ཏེ་ངས་ ་ཞིག་ལ་མགོ་ ོར་བཏང་ནས་

ད ལ་ཐོབ་ན་ངས་ ིར་ བ་བཞ་ིའཇལ་བར་ ་”ཞེས་ ས། 9 ཡ༷་ེ ས་ཁ་ོལ་“ད་ེརིང་ ིམ་ཚང་འདིར་ཐར་པ་བབས་ཡོད་

དོ། གང་ཡིན་ཞེ་ན། མི་འདི་ཡང་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ ་ཞིག་ཡིན། 10 མིའི་རིགས་ ི་ ་ནི་བ ག་པ་ མས་འཚལ་བ་དང་

ོབ་པའི་ཆེད་ ་ཡོང་ངོ་”ཞེས་ག ངས།

11 དེ་ཚས་དོན་དེ་ མས་ཉན་པའི་རིང་ལ། ཡེ༷་ ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཉེ་བར་ཡོད་པས། དེ་ཚ་དཀོན་མཆོག་

གི་ ལ་ ིད་འ ལ་ ་མངོན་པར་འ ར་ མ་པས་ཁོང་གིས་ད་ེཚར་དཔེའ་ི ་ོནས་འདི་ ར་ག ངས་ 12 “ ་ ག་གཅིག་

ལ་བའི་དབང་ཐོབ་པའི་ཆེད་ ་ ལ་ཐག་རིང་ལ་སོང་ནས་ ིར་ལོག་པར་བསམས་ཏེ། 13 རང་གི་གཡོག་པོ་བ ་བོས་

ནས་ཁ་ོཚར་མ༷་ི ་ཞེས་པའ་ིགསེར་ཊམ་ཀ་བ ་ ད་ཅིང༌། ང་མ་ ེབས་པའ་ིབར་ ་ད ལ་འད་ིཡིས་ཉ་ོཚང་ ོས་ཤིག་ཅེས་

ས། 27 14 འོན་ ང་ཁོའ་ིའབངས་མ་ི མས་ ིས་ཁ་ོལ་ ང་བས། མ་ིའད་ིང་ཚའ་ི ལ་པོར་འ ར་བར་མ་ིའདོད་ཅེས་ཟེར་

བའི་ ིར་ཕོ་ཉ་འགའ་ཁོའི་ ེས་ ་བཏང༌། 15 ལ་ ིད་ཐོབ་ནས་ ིར་ལོག་ བས་ ་ད ལ་ ོད་པའི་གཡོག་པོས་ཚང་

ལས་ ས་ནས་ད ལ་ཅི་ཙམ་ཐོབ་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་ ་ཁོས་དེ་ མས་མ ན་ ་བོས་དགོས་པའ་ིབཀའ་བཏང༌། 16 གཡོག་

པོ་དང་པོ་དེ་ཁོའི་མ ན་ ་ཡོང་ནས། མི་དབང་ཆེན་པོ་ལགས། ེད་ ི་མི༷་ ་གཅིག་གིས་མི༷་ ་བ འི་ཁེ་བཟང་ཐོབ་

27 ས་དེར་མི་ ་གཅིག་ནི་ཉིན་བ ་ཡི་ ་ཆ་ཡིན།



184 ་ 19:17 – 38

འ ང་ཞེས་བཤད། 17 ལ་པོས་ཁ་ོལ་ལེགས་སོ། གཡོག་པ་ོབཟང་པ་ོ ོད་དོན་ ང་ ་ལ་ ་ོགཏད་ཆོག་པ་ཡིན་པས་ངས་

ོད་ལ་ ོང་ ེར་བ འི་དབང་ ེར་བར་ ་ཞེས་ ས། 18 གཉིས་པ་དེ་ཡོང་ནས་ཁོས། མི་དབང་ཆེན་པོ་ལགས། ེད་

་ིམ༷་ི ་གཅིག་གིས་མ༷་ི ་ ་ཡ་ིཁ་ེབཟང་ཐོབ་འ ང་ཞེས་བཤད། 19 ལ་པོས་མ་ིད་ེལ། ངས་ ོད་ལའང་ ོང་ ེར་ ་ཡ་ི

དབང་ ེར་བར་ ་ཞེས་ ས། 20 གཡོག་པོ་གཞན་ཞིག་ཡོང་ནས་ཁོས། མི་དབང་ཆེན་པོ་ལགས། ེད་ ི་མི༷་ ་འདི་ ་

ཡོད། ངས་དེ་རས་ ིས་བ མས་ཏེ་ཉར་ཚགས་ ས། 21 གང་ལགས་ཟེར་ན། ེད་ནི་དོ་ནན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་ང་ ེད་

ལ་འཇིགས། ེད་ ིས་ ་ནོར་མ་བསགས་པ་དེ་ལེན་པ་དང༌། ས་བོན་མ་བཏབ་པ་དེ་ ༌། 22 ལ་པོས་ཁོ་ལ། གཡོག་

པོ་ངན་པ་ ོད་ ིས་ ས་པའི་ཚག་གིས་ངས་ ོད་ལ་ ིམས་གཅོད་གཏོང་ ་ཡིན། ང་ནི་དོ་ནན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། ངས་

་ནོར་མ་བསགས་པ་དེ་ལེན་པ་དང༌། ས་བོན་མ་བཏབ་པ་དེ་ ་བ་ ོད་ ིས་ཤེས་སམ། 23 ངས་ ོད་ལ་ ད་པ་ད་ེ ོད་

ིས་ཅིའི་ ིར་ད ལ་ ན་གཏོང་མཁན་ལ་མ་བཅོལ། དེ་ ར་ ས་ན་ང་འདིར་ ེབས་ནས་ ེད་ཁ་དང་བཅས་པའི་ད ལ་

ལེན་ ་ཡོད་ཅེས་ཟེར། 24 དེ་ནས་ ལ་པོས་ཉེ་འཁོར་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ལ་ཁོ་ནས་མི༷་ ་དེ་ལེན་ཞིང༌། མི༷་ ་བ ་

ཡོད་པ་དེ་ལ་ ེར་ཞིག་ཅེས་བཤད་ནས། 25 དེ་ཚས་མི་དབང་ཆེན་པོ་ལགས། ཁོ་ལ་མི༷་ ་བ ་ཡོད་ཅེས་ ས། 26 ངས་

ོད་ཚ་ལ་ཟེར་ ར། ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ ེར་བར་འ ར། འོན་ ང་ ་ལ་མེད་པ་དེ་ལ་ ང་ ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ལེན་

པར་འ ར། 27 འོན་ ང་ང་ ལ་པོར་འ ར་བར་མི་འདོད་མཁན་ད ་བོ་ མས་ནི་འདིར་ ིད་ནས་ངའི་མ ན་ ་སོད་

ཅིག་”ཅེས་ག ངས།

28 ཡེ༷་ ས་དེ་ ར་ག ངས་པའི་ ེས་ ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ོན་ ་ཕེབས། 29 ཁོང་ ར་ ་ཤིང་གི་རི་དང་ཉེ་

བའི་ ོང་ ེ་པེ༷་ཕ་གེ་དང་པེ༷་ཐན་ ཱ་ལ་ ོན་པའི་ཚ་ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་གཉིས་མངགས་ཏེ། 30 དེ་ཚར་“ ེད་ཚ་མ ན་ ་

ཡོད་པའི་ ོང་ ེ་དེ་ལ་སོང་དང༌། དེར་ ེབས་མ་ཐག་ ་མི་ ས་ ང་བཞོན་མ་ ོང་བའི་བོང་ ་ཞིག་བཏགས་ཡོད་པ་

མཐོང་བར་འ ར། དེ་བ ོལ་ནས་འདིར་ ིད་ཤོག 31 གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ ེད་ཚར་ཅིའི་ ིར་དེ་ ར་ ས་པ་ཡིན་ནམ་

ཞེས་ ིས་ན། ེད་གཉིས་ ིས་འདི་གཙ་བོ་ལ་མཁོ་བ་ཡིན་ཞེས་ ོས་”ཞེས་ག ངས། 32 ཁོང་གིས་ཇི་ ར་ག ངས་པ་

བཞིན་ ་ཕར་བཏང་བ་ མས་ ིས་དེ་ ར་མཐོང༌། 33 ཁོ་ཚས་བོང་ ་འ ོལ་བཞིན་པའི་ ས་ ་བོང་ ་དེའི་བདག་པོ་

མས་ ིས་དེ་གཉིས་ལ་“ཅིའི་ ིར་བོང་ ་དེ་བ ོལ་བ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས་པ་ན། 34 དེ་ཚས་“འདི་གཙ་བོ་ལ་མཁོ་བ་

ཡིན་”ཞེས་ ས། 35 བོང་ ་དེ་ཡེ༷་ འི་ ང་ ་ ིད་ནས་ཁོ་གཉིས་ ིས་རང་གི་ ོན་གོས་བོང་ འི་ བ་ལ་བཏིང་པ་དང་

ཁོང་ད་ེལ་བཅིབས། 36 ཁོང་ཕར་ཕེབས་ བས་མ་ི མས་ ིས་རང་ག་ི ོན་ཆས་ལམ་ལ་བཏིང༌། 37 ཁོང་ ར་ ་ཤིང་ག་ི

རི་ནས་ལམ་ལ་མར་བབས་པའི་གནས་དང་ཉེ་བར་ཕེབས་ ས་དེ་ཚས་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་མང་པོ་མཐོང་ ོང་བས་ཉེ་

གནས་ ི་ཚགས་ཐམས་ཅད་དགའ་ཞིང་ ད་ཆེན་པོས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་བ གས་ ལ་ཏེ་ 38 “གཙ་བོའི་མཚན་ ི་

ཐོག་ནས་ ོན་པའི་ ལ་པོར་ ིན་ བས་ཡོང་བར་ཤོག དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་ཞི་བདེ་ཡོད་པར་འ ར་ལ། ་
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ན་མེད་པའི་གནས་ ་བ གས་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པར་ འོ་”ཞེས་བ གས། 39 མི་ཚགས་ནང་ནས་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་

ཁ་ཤས་ ིས་ཁོང་ལ་“ ན་ལགས། ེད་ ིས་ཉེ་གནས་ མས་ལ་བཀའ་བ ོན་མཛད་ཅིག་”ཅེས་བཤད། 40 ལན་ ་ཡེ༷་

ས་“ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་ ར། གལ་ ིད་འདི་ཚ་ཁ་རོག་བ ད་ན། ོ་ མས་ ིས་ ང་ ད་ ོག་པར་འ ར་”ཞེས་

ག ངས། 41 ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཉེ་བར་ ོན་ བས་ཁོང་གིས་ ོང་ ེར་གཟིགས་ནས་བ མས་ཏེ་ 42 “གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་

ང་ཉིན་མོ་འདིར་ཞི་བདེའི་ཐབས་ ོགས་པ་ཡིན་ན༌༌༌༌། ད་དོན་དེ་ མས་ ས་ཡོད་པས་ ོད་ ིས་མི་ ོགས། 43 ོད་

ི་ད ་བོ་ མས་ ིས་ ོད་ ི་མཐའ་ ོར་ལ་ གས་རི་ ག་པར་འ ར་ཞིང༌། ོགས་བཞི་ནས་ ོར་ཞིང་ ོགས་ཚང་མ་ལ་

དགག་པའི་ ས་ལ་འབབ་ངེས་ཡིན། 44 ོད་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་པའི་ ས་དེ་མ་ཤེས་པས། ོད་ ི་ད ་བོ་ མས་

ིས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ར་བའི་ནང་གི་ ་ ་ མས་ས་ལ་བ བས་ནས། ོད་ ི་ནང་ལ་ ོ་གཅིག་གི་ ེང་ ་ ོ་གཅིག་ ང་

ས་མི་ཡོང་”ཞེས་ག ངས།

45 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ཡ༷་ ་ ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ མས་རར་ གས་ནས། དེར་ཡོད་པའི་ཉོ་ཚང་མཁན་ མས་

ི་ལ་བཏོན་པར་མཛད། 46 ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་རབ་ལས། ངའི་ཁང་པ་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་

སའི་ཁང་པ་ཟེར་བར་འ ར་ཞེས་འཁོད། འོན་ ང་ ོད་ཚས་ཇག་ཚང་ ་ ་ཞིག་ ་བ ར་འ ག་”ཅེས་ག ངས། 28

47 ཡེ༷་ ས་ཉིན་ ར་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ མས་རར་ཆོས་ག ངས། ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང༌། ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་

པའི་མི། ལ་མིའི་དཔོན་པོ་བཅས་ ིས་ཁོང་གསོད་པའི་གོ་ བས་བཙལ་ན་ཡང༌། 48 ཐབས་གང་ཡང་མ་ ེད། གང་

ཡིན་ཟེར་ན། མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོང་གི་ག ང་ལ་ཞིབ་ ་ཉན་པས་སོ།།

ལེ ་ཉི་ ་པ།

1 དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་ལ་ཡེ༷་ ས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་མི་ མས་ལ་ཆོས་ག ངས་པ་དང༌། མི་ མས་ལ་འ ིན་

བཟང་ ོག་པའི་ ས་ ། ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང༌། ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི། ན་པོ་ མས་དང་མཉམ་ ་ཁོང་

གི་ ང་ ་ཡོང་ ེ། 2 དེ་ཚས་“ ེད་ ིས་དབང་ཆ་གང་གི་ ོ་ནས་དོན་འདི་ཚ་མཛད། ཡང་ན་ ་ཞིག་གིས་ ེད་ལ་དོན་

འདི་ མས་མཛད་པའི་དབང་ཆ་ ད་པ་ཡིན་ནམ། ང་ཚར་ལན་ཐོབ་ཅིག་”ཅེས་ ས་པ་ལ། 3 ཡེ༷་ ས་“ངས་ ང་ ེད་

མས་ལ་ ི་བ་གཅིག་འ ི་ ་ཡིན། དེའི་ལན་ཐོབ་ཅིག 4 ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ས་གསོལ་མཛད་པའི་དབང་དེ་དཀོན་མཆོག་

ནས་ ང་ངམ། མི་ནས་ ང་”ཞེས་ག ངས། 5 དེ་ཚས་ཕན་ ན་གཏམ་ ེང་ ས་ཤིང་“གལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ནས་ ང་

ཞེས་བཤད་ན། ཁོང་གིས་འ་ོན་ ེད་ མས་ ིས་ཅིའ་ི ིར་ཁོང་ལ་དད་པ་མ་ ས་སམ་ཞེས་ག ང་ངེས་ལ། 6 ཡང་མ་ིལས་

ང་ཞེས་བཤད་ན། མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ང་ ོན་མཁན་བདེན་པར་བ ིས་པའི་ ེན་ ིས་ང་ཚ་ ོ་ བ་བཏང་

28 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 56 ཨང་ 7 དང༌། ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 7 ཨང་ 11 ལ་གཟིགས།
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་ེགསད་ ་རེད་”ཅེས་ ས། 7 དེའ་ི ིར་ཁ་ོཚས་“གང་ནས་ ང་ང་ཚས་མ་ིཤེས་”ཞེས་ལན་བཏབ། 8 ཡ༷་ེ ས་“དེས་ན་

ངས་ ང་དབང་ཆ་གང་གིས་དོན་འདི་ མས་ ེད་པ་མི་ཤོད་”ཅེས་ག ངས།

9 དེ་ནས་དཔེའི་ ོ་ནས་ཡེ༷་ ས་མི་ མས་ལ་“མི་ཞིག་གིས་ ན་འ མ་ ི་ མ་ར་ཞིག་བཟོས་ཤིང༌། མ་རའི་

ལས་མཁན་ མས་ལ་བོགས་མར་བཏང་ནས་ ལ་གཞན་ ་སོང་ ེ་ ན་རིང་པོར་བ ད། 10 དེ་ནས་ ས་རན་པས་ཁོང་

གིས་ མ་རའི་ལས་མཁན་ མས་ནས་ མ་རའི་ ན་འ མ་ ི་འ ས་ འི་ ལ་བ་ལེན་པའི་ ིར་གཡོག་པོ་ཞིག་བཏང༌།

འོན་ ང་དེ་ཚས་གཡོག་པོ་དེ་བ ངས་ ེས་ལག་ ང་ ོང་པར་ ིར་བཏང༌། 11 ཡང་ཁོང་གིས་གཡོག་པོ་གཞན་ཞིག་

བཏང་བས། མ་རའི་ལས་མཁན་ མས་ ིས་གཡོག་པོ་དེའང་བ ངས་ཤིང༌། ཁ་ངན་བཤད་ནས་ལག་ ང་ ོང་པར་

ིར་བཏང༌། 12 ཡང་ཁོང་གིས་གཡོག་པོ་ག མ་པ་དེ་མངགས་པའང་དེ་ མས་ ིས་ ས་ ོན་བཏང་ནས་ ིར་བཏོན།

13 དེ་ནས་ མ་རའི་བདག་པོས་ངས་ཅི་ ེད་པར་ ། ངའི་གཅེས་པའི་ ་གཏོང་ ་ཡིན། ཁོ་ཚས་ངའི་ ་ལ་བ ི་བ ར་

ེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། 14 འོན་ ང་ མ་རའི་ལས་མཁན་ མས་ ིས་ ་མཐོང་ནས་ཕན་ ན་ལ། མི་འདི་ནི་

ཕ་ ལ་འཛན་མཁན་ཡིན་པས། ལ་འཛན་དེ་འཐོབ་པའི་ཆེད་ ་ཁོ་རང་གསོད་པར་ ་ཞེས་ ས་ཏེ། 15 ཁོ་རང་ ན་

འ མ་ ི་ མ་རའི་ ི་རོལ་ ་བ ད་ནས་བསད། དེས་ན་ ན་འ མ་ ི་ མ་རའི་བདག་པོས་དེ་ཚར་གང་ ེད་ཡོང༌།

16 ཁོང་ཕེབས་ནས་ མ་རའི་ལས་མཁན་ མས་མེད་པར་བཟོས་ཏེ་ ན་འ མ་ ི་ མ་ར་མི་གཞན་ལ་ ོད་པར་ ེད་

དོ་”ཞེས་ག ངས། དེ་ཐོས་ནས་ཁོ་ཚས་“དེ་ ར་མི་ ིད་”ཅེས་བཤད། 17 འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་དེ་ཚར་ནན་ ིས་བ ས་

ནས་“དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་རབ་ལས་

བཟོ་བོ་ མས་ ིས་དོར་བའི་ ོ།།

ཁང་པའི་ ང་ ོར་ ར་བ་ཡིན།།

ཞེས་པའི་དོན་ཅི་ཡིན། 29 18 ་ཞིག་ ོ་དེའི་ ེང་ ་འ ེལ་ན་ མ་ ར་ཆག་པར་འ ར། ོ་དེ་མི་ ་ཞིག་ལ་ ངས་ན་

དེས་ཁོ་མནན་པར་ ་”ཞེས་ག ངས།

19 ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང་ ་ཆེན་ མས་ ིས་དཔེ་དེ་ཁོ་རང་ཚའི་ ོར་ལ་ག ངས་པ་ཤེས་ཏེ་ ས་དེ་

རང་ལ་ཡེ༷་ ་འཛན་པའ་ིཐབས་བཙལ་ཡང༌། མི་ཚགས་ལ་འཇིགས། 20 དེར་བ ེན་དེ་ཚས་ཁོང་ལ་ ོག་ ་ ས་ཏེ། ཡེ༷་

་ལ་ ིམས་དང་འགལ་བའི་གཏམ་བཤད་གནང་ ་འ ག་ཆེད་མི་ ང་པོ་ཡིན་ ལ་ ོན་པའི་ ་ ལ་པ་ཁོང་གི་ ང་ ་

བཏང༌། དེ་ནི་ཁོང་ ི་ བ་དབང་ཅན་ ི་ལག་ ་གཏོང་བའི་ ིར་ཡིན། 21 དེ་ཚས་ཁོང་ལ་“ ོན་པ་ལགས། ེད་ ིས་

ོན་མེད་པར་ཆོས་བ ན་གནང་བ་དང༌། ོགས་རིས་མེད་པར་དཀོན་མཆོག་གི་ལམ་ཡང་དག་པར་བདེན་པར་ ོན་

པ་དེ་ང་ཚས་ཤེས། 22 དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས་ ར་ན་ང་ཚས་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་སེ༷་སར་ལ་ ལ་འཇལ་ ང་ངམ་

29ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ལེ ་ 118 ཨང་ 22 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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མི་ ང་”ཞེས་ ིས། 23 ཁོང་གིས་དེ་ མས་ ི་གཡོ་ ་མ ེན་ཏེ་ཁོ་ཚར་ 24 “དེ༷་ཎ་རིའི་ད ལ་ཊམ་ཀ་གཅིག་ང་ལ་

ོན་ཅིག རི་མོ་དང་ཡི་གེ་འདི་ འི་རེད་དམ་”ཞེས་བཀའ་འ ི་གནང་ནས་ཁོ་ཚས་“སེ༷་སར་ ལ་པོའི་རེད་”ཅེས་ ས།

25 ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“དེས་ན་གང་ཞིག་སེ༷་སར་ ལ་པོའི་ཡིན་པ་དེ་སེ༷་སར་ལ་ ལ་ཞིག གང་ཞིག་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་

པ་ད་ེདཀོན་མཆོག་ལ་ ལ་ཞིག་”ཅེས་ག ངས། 26 ད་ེཚས་མ་ིཚགས་ ་ིམ ན་ ་ཡ༷་ེ ་ལ་ ིམས་དང་འགལ་བའ་ིགཏམ་

བཤད་གནང་ ་མ་བ ག་ ེ། ཁོང་གི་ལན་ལ་ངོ་མཚར་བར་ ར་བས་ཁ་རོག་བ ད།

27 དེ་ནས་ཡང་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པ་མེད་ཅེས་ཟེར་མཁན་ ཱ༷་ ་སེ་པ་ མས་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོང་ ེ།

28 “ ོབ་དཔོན་ལགས། ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེའི་མདོ་ལས། གལ་ ིད་ ེས་པ་ཞིག་གི་ ན་ཤི་ནས་ ་ ག་མེད་པར་བཟའ་ ་

གཅིག་ ་ ས་ན། ེས་པ་དེས་ཁོའི་བཟའ་ ་ ངས་ནས་ ན་ ི་དོན་ ་རིགས་ ད་ ེལ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ིས་སོ།

29 ད་ ན་བ ན་ཡོད་དེ། ན་ཆེ་བས་བཟའ་ ་ཞིག་ ངས་ནས་ ་ ག་མེད་པར་ཤིའོ། 30–32 ཡང་ ན་འ ིང་བས་

ད་མེད་དེ་ ངས་ནས་ ་ ག་མེད་པར་ཤིའོ། ན་ ང་བས་ ང་དེ་ ར་ ས་ནས་ ་ ག་མ་ ང་བར་ཤིའོ། དེ་བཞིན་

ན་བ ན་པོར་ ་ ག་མ་ ང་བར་ཤི་ལ། ཐམས་ཅད་ ི་ག ག་ལ་ ད་མེད་དེའང་ཤིའོ། 33 འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་

པོར་འ ར་བའི་ ས་ ། ན་བ ན་པོས་ ད་མེད་དེར་ཆང་ས་བ བ་ ོང་བས་ཁོ་མོ་ནི་ ན་བ ན་ཡོད་པ་ལས་ འི་

བཟའ་ ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས་པ་ན། 34 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་“ ས་འདི་དང་གཏོགས་པའི་མི་ མས་ ིས་བག་མ་གཏོང་ལེན་

ེད། 35 འོན་ ང་མ་འོངས་པའི་ ས་ ི་གཤིན་པོ་ ར་གསོན་པར་འོས་པ་ མས་ ིས་ ར་མནའ་མ་མི་ལེན་ཞིང་ཕར་

མག་པ་ཡང་མི་བ ལ། 36 དེ་ཚ་ནམ་ཡང་ཤི་མི་ ིད། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པ་ མས་

ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གི་ ས་དང་ ས་མོ་ཡིན་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ མས་དང་འ འོ། 37 ང་ ོན་པ་

མོ༷་ཤེའི་མདོ་ལས་ཚར་མའི་ ང་ ར་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ༷་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ་ག ངས།

བདག་ནི་ ེད་ ི་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་དཀོན་མཆོག་དང༌།

ཨི༷་ ཱག་གི་དཀོན་མཆོག ཡ༷་ཀོབ་ ི་དཀོན་མཆོག་ཡིན།

ཞེས་ག ངས་པའི་ ོ་ནས་མོ༷་ཤེ་རང་གིས་འཆི་བ་ མས་གསོན་པོར་ལང་ ་ ར་ངེས་པར་བ ན་པ་ཡིན། 30 38 ཁོང་ནི་

གཤིན་པོ་ མས་ ི་དཀོན་མཆོག་མ་ཡིན་ཏེ། གསོན་པོ་ མས་ ི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ ན་ ར་

དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་གསོན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། 39 ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མིའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ ིས་“ ོབ་དཔོན་ལགས།

ེད་ ིས་ལེགས་པོ་ག ངས་”ཞེས་ཟེར། 40 དེའི་ ེས་ ་དེ་ཚས་ཁོང་ལ་བཀའ་ ི་གང་ཡང་ ་མ་ ས།

41 ད་ེནས་ཁོང་གིས་ཁ་ོཚར་“ བས་མགོན་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་ན་ིཇ་ི ར་གནའ་རབས་ ་ི ལ་པ་ོ ་༷བིད་ ་ི ས་ཡིན་ཟེར་བ་

དེ་ཅི་ཡིན། 42–43 ལ་པོ་ ༷་བིད་རང་གིས་ག ང་རབ་ ི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལས་འདི་ ར་ག ངས།

30ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 3 ཨང་ ངས་ 1-6 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ང་ཡི་གཙ་བོར་ག ངས་པ། ངས་ ེད་ ི་ད ་བོ་ མས་ ེད་ ི་ཞབས་འོག་ ་མ་

བ ག་པའི་བར་ ། ང་ཡི་ ོགས་གཡས་ ་བ གས་ཤིག

ཞེས་ག ངས། 44 ༷་བིད་རང་ཉིད་ ིས་ཁོང་ལ་གཙ་བོ་ཞེས་ ས་པས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ནི་ ༷་བིད་ ི་ ས་ ་ཇི་ ར་འ ར་

བ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ག ངས། 45 མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ཐོས་པའི་ ས་ ་ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ཚར་འདི་ ར་ག ངས་

46 “ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ མས་ལ་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག ཁོ་ མས་ ིས་གོས་རིང་པོ་ ོན་ཏེ་ཕར་འ ོ་ ར་

འོང་ ེད་པ་དང༌། ོམ་ལ་མི་ མས་ ིས་ ག་ ེད་པར་མོས། དེ་ཚས་འ ་ཁང་ ་ ི་མཐོ་ས་དང་གསོལ་ ོན་ ི་ ལ་

མགོའི་གལ་ཆེ་སར་ ོད་པར་དགའ། 47 མི་དེ་ མས་ ིས་ གས་མོ་ མས་ ི་ ་ནོར་ཧམ་འ ོག་ ེད་ཅིང༌། ི་ ལ་

བཅོས་མའི་ ལ་ ིས་ ོན་ལམ་ ན་རིང་འདེབས་ ལ་ ེད་པས། མི་དེ་ཚར་ ག་པར་ ་ཆད་པ་ ིད་པོ་ཕོག་པར་འ ར་

རོ་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་ཉེར་གཅིག་པ།

1 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ད ་ཡར་བཏེགས་ནས་མི་ ག་པོ་ མས་ ིས་ད ལ་འ ལ་ མ་ལ་འ ལ་བ་འཇོག་པར་

གཟིགས་པ་དང༌། 2 ད ལ་པ་ོ གས་མ་ོཞིག་གིས་ཟངས་ ་ི ོར་མ་ོ ང་ ང་གཉིས་དེའ་ིནང་ ་ གས་པར་གཟིགས་ནས།

3 ཁོང་གིས་“ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ད ལ་འ ལ་མཁན་ཐམས་ཅད་ལས་ད ལ་པོ་ གས་མོ་འདིས་ ལ་

བ་མང་ཤོས་ཡིན། 4 གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་ ིས་ལོངས་ ོད་ ག་མ་མང་པོ་ནས་ ལ་བ་ཡིན། འོན་

ང་ཁོ་མོ་ནི་རང་ལ་མེད་ ང་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ལ་བ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས།

5 དེ་ནས་མི་ལ་ལས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་ནི་ཅི་ ་ འི་ ོ་མཛས་པ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་ ལ་བའི་མཆོད་པ་ མས་

ིས་ ན་པའི་གཏམ་བཤད་ ས་ཁོང་གིས། 6 “ ེད་ཚས་མཐོང་བའི་ཁང་པ་ཆེན་པོ་འདི་ནི༌༌༌༌། མ་འོངས་པའི་ ས་

་ ོ་ཕ་བོང་གཅིག་གི་ ེང་ ་ ོ་གཅིག་ ང་མི་ ས་པར་ཐམས་ཅད་གཞིག་པར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས། 7 དེ་ཚས་

ཁོང་ལ་“ ོན་པ་ལགས། དོན་འདི་ མས་ ས་ནམ་ཞིག་ལ་འ ང་ཞིང༌། དོན་འདི་ཚ་འ བ་པའི་ཚ་ གས་གང་འཐོན་

ཡོང་”ཞེས་ ས་པ་ན། 8 ཁོང་གིས་“མི་ ས་ ང་ ེད་ཚ་མི་ ་བའི་ ིར་དོགས་ཟོན་ ོས་ཤིག གང་ཡིན་ཞེ་ན། མི་

མང་པོས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་ཡོང་ ེ། ང་རང་ཡིན་ཟེར་ཞིང༌། ད་ ས་ལ་བབས་འ ག་ཅེས་ཟེར། ཁོ་ཚའི་ ེས་ ་མ་

འ ོངས། 9 ེད་ཚས་དམག་འ ག་དང༌། ཟིང་འ ག་ ོར་ ི་གཏམ་ཐོས་པའི་ བས་ ་མ་འཇིགས་ཤིག དོན་འདི་ཚ་

འ ང་ངེས་ ང་དེ་ནི་ ས་རབས་ ི་མཐའ་མ་ད་ ང་མ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 10 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“མི་རིགས་

དང་མ་ིརིགས་འ ག་ཅིང༌། ལ་ཁམས་དང་ ལ་ཁམས་འ ག་ཡོང༌། 11 ས་གཡོམ་ཆེན་པ་ོདང༌། ས་ཆ་མ་ིགཅིག་པར་

ནད་ཡམས་དང་ ་གེ་ཡང་འ ང་བར་འ ར། ནམ་མཁའ་ནས་འཇིགས་ ག་ ོང་བའི་ ་ ས་འ ང་ཡོང༌། 12 དོན་
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དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་མ་འ ང་བའི་ ོན་ ་དེ་ཚས་ ེད་ མས་བ ང་ནས་གནོད་འཚ་ ེད་པ་དང༌། ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་

དང་བཙན་ཁང་ལ་གཏད་ཅིང༌། ངའི་མིང་གི་དོན་ ་ས་གནས་དཔོན་པོ་དང་ ལ་པོ་ མས་ ི་མ ན་ ་འ ིད་ཡོང༌།

13 དེས་ན་ ེད་ མས་ལ་དཔང་པོ་ ེད་པའི་གོ་ བས་འ ང་ཡོང༌། 14 དེའི་ ིར་ ེད་ཚས་ལན་ཇི་ ར་འདེབས་པ་ ོན་

ལ་ ་ ིག་མ་ ེད་པར་ཐག་གཅོད་ ོས་ཤིག 15 ་མཚན་ན་ིངས་ ེད་ མས་ལ་ཤེས་རབ་དང་ ན་པའི་གཏམ་ ོད་པར་

། ེད་ ི་ཁ་གཏད་ མས་ ི་ནང་ནས་ ་ཞིག་གིས་དེ་ལ་ཁས་མི་ལེན་པའམ་དགག་པ་ ག་པར་མི་ བ། 16 ཕ་མ་

དང༌། ན། ོགས་པོ་སོགས་ ིས་ ང་ ེད་ཚར་ བ་གཏོད་ ེད་ལ། ཁ་གཏད་ མས་ ིས་ ེད་ཚ་ལས་ཁ་ཤས་གསོད་

པར་འ ར། 17 ཡང་ངའི་མིང་གི་དོན་ ་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ ེད་ཚ་ལ་ ང་བར་ ། 18 འོན་ ང་ ེད་ ི་མགོའི་ ་

ང་གཅིག་ ང་འཇིག་པར་མི་འ ར། 19 བཟོད་པ་ ོམ་པའི་ ོ་ནས་ ེད་ཚའི་ ོག་ ོབ་ངེས་ཡིན་ནོ། 20 ེད་ མས་

ིས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ོགས་བཞི་ལ་དམག་ད ང་གིས་ ོར་བ་མཐོང་ བས། ོང་ ེར་དེ་གཏོར་བའི་ ས་ལ་ ེབས་ཉེ་

བ་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག 21 དེའི་ བས་ ་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་རི་ལ་འ ོས་དགོས། ོང་ ེར་ལ་ཡོད་པ་

མས་ ིར་ཐོན་ཅིང༌། ོང་གསེབ་ ི་མི་ མས་ ོང་ ེར་ནང་ ་མ་འ ོ་ཞིག 22 གང་ལགས་ཟེར་ན། ག ང་རབ་ལ་

གང་ ིས་པ་ཐམས་ཅད་འ བ་ ེ་ ས་དེ་ནི་ཆད་པ་གཅོད་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན། 23 ཉིན་དེ་ཚའི་རིང་ལ་ ད་མེད་ ་ ་

འཁོར་བ་དང་ ་ ག་ལ་འོ་མ་ ེར་མཁན་ མས་ལ་ ིང་རེ་ ེ། ལ་ལ་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་འ ང་བ་དང༌། ིག་ཉེས་

ས་པའི་ ེན་ ིས་མི་རིགས་འདི་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ོ་འབབ་པར་འ ར། 24 ཁ་ཤས་རལ་ ིའི་ཁ་ཡིས་གསད་པ་

དང༌། ཁ་ཤས་བཙན་པར་འ ར་ནས་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ོད་ ་འ ིད། ི་པའི་མི་རིགས་ ི་ ས་མ་ཚར་བའི་བར་

་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ི་པའི་ ང་འོག་ ་ ི་བར་འ ར། 25 ཡང་ཉི་མ་དང༌། ་བ། ར་མའི་ གས་འ ང་བར་འ ར་ལ།

་མཚ་དང་ ་ བས་ ི་ ར་ ་ཐོས་ནས་ས་གཞིའི་ ེང་གི་མི་རིགས་སེམས་འ གས་ཏེ་ ག་བ ལ་ཆེན་པོ་འ ང་བར་

འ ར། 26 བར་ ང་ཁམས་ ི་དབང་ ན་ མས་གཡོ་བར་འ ར་བས་ས་གཞི་ལ་གང་འ ང་བར་འ ར་བ་ལ་འཇིགས་

ནས་མི་ མས་ ན་པ་འཐོར་བར་འ ར། 27 དེའི་ ས་ ་མི་ མས་ ིས་མིའི་རིགས་ ི་ ་ཁོང་རང་དབང་དང་གཟི་

བ ིད་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ ིན་པ་ཞིག་གི་ནང་ ་འ ོན་པར་མཐོང་ཡོང༌། 28 དོན་འདི་ཚ་འ ང་ བས་ ེད་ཚ་ལངས་

ནས་ཡར་ ོས་ཤིག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ེད་ ི་ཐར་བའི་ ས་ཐོན་ལ་ཉེ་བ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས།

29 ད་ེནས་ཁོང་གིས་“བས་ེཡབ་ལ་སོགས་པའ་ིཤིང་ནས་དཔ་ེཞིག་ལོངས། 30 དེའ་ིལ་ོམ་འ ས་མ་ཐག་ ེད་ཚས་

དེ་མཐོང་བ་དང༌། ད ར་ཁའི་ ས་ཉེ་བར་ཡོད་པ་རང་ གས་ ིས་ཤེས། 31 དེ་བཞིན་ ་ ེད་ཚས་དོན་དེ་ མས་ ང་

བ་མཐོང་ཚ། དཀོན་མཆོག་ག་ི ལ་ ིད་ཉ་ེབར་ ེབས་ཡོད་པ་ ོགས་པར་འ ར། 32 ངས་ ེད་ཚར་བདེན་པར་ཟེར་ ར།

མི་རབས་འདི་མེད་པར་མ་ ར་བའི་ ོན་ལ་དོན་འདི་ཐམས་ཅད་འ ང་བར་འ ར། 33 གནམ་ས་གཉིས་ནི་འདའ་བར་

འ ར་ཡང་ངའི་བཀའ་འདའ་བར་མི་འ ར་རོ། 34 ོད་པ་ངན་པ་དང༌། ར་བཟི་བ། འཚ་བའི་ ོར་ ི་སེམས་ ལ་
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སོགས་ ིས་ ེད་མི་གནོན་པའི་ ིར་དང༌། ཉིན་མོ་དེས་ ི་ ར་ ེད་ཚ་འཛན་པར་མི་འ ར་བའི་ཆེད་ ་དོགས་ཟོན་ ིས་

ཤིག 35 གང་ལགས་ཟེར་ན། ཉིན་མོ་དེ་ནི་ས་གཞིའི་ ེང་གི་མི་ ན་ལ་འབབ་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། 36 འ ང་བར་

འ ར་བའི་དོན་དེ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་ བ་པའི་ ོབས་ཡིན་པ་དང༌། མིའི་རིགས་ ི་ འི་ ་མ ན་ ་ལངས་ནས་ ོད་

བ་པའི་ ོན་ལམ་འདེབས་ཏེ། ས་ ག་ ་དོགས་ཟོན་ ོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 37 ཉིན་ ར་ཁོང་གིས་མཆོད་ཁང་

ཆེན་མོའི་ མས་རར་ཆོས་བ ན་གནང་བ་དང༌། མཚན་མོར་ཁོང་ ི་རོལ་ ་ཕེབས་ནས་ ར་ ་ཟེར་བའི་ཤིང་གི་རི་ལ་

བ གས། 38 ཡང་ཁོང་གི་ག ང་ལ་ཉན་པའི་ ིར་མི་ཐམས་ཅད་ ་པོ་ལངས་ནས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་འ ོ་ ོང་ངོ༌།།

ལེ ་ཉེར་གཉིས་པ།

1 དེ་ཡང་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ས་ཆེན་ནམ་པེ༷་སག་ཅེས་ ་བའི་ ས་ཆེན་ཉེ་བར་ ེབས་པ་དང༌། 2 མི་

ཚགས་ལ་འཇིགས་པས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཡིས་ཡེ༷་ ་གཡོ་ཐབས་ ི་ངང་ནས་གསོད་

པའི་གོ་ བས་བཙལ། 3 ཡང་ཡེ༷་ འི་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་ལས་ ༷་ ་ད ི༷་སི་ཀ་རེ་ཞེས་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་གི་སེམས་

ནང་ ་བ ད་ ཱ༷་ཏན་ གས་ཏེ། 4 ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་ མས་དང༌། མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ ང་དམག་གི་དཔོན་པོའི་

ར་སོང་ནས་ཡེ༷་ ་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་ ོད་ འི་ ོས་ ར་ ས། 5 ཁོ་ཚས་ ད་ཆ་འདི་ཐོས་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ ང་ ེ་ཁོ་

ལ་ད ལ་ ོད་ འ་ིཁས་ལེན་ ས། 6 ཁོས་ད་ེལ་མོས་མ ན་ ས་པ་དང༌། མི་ཚགས་མེད་པའ་ི བས་དང་བ ན་ནས་ཡེ༷་

་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་ ོད་ འི་གོ་ བས་བཙལ།

7 དེ་ནས་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ས་ཆེན་ ི་ཉིན་དང་པོར་ ེབས་ ས། པེ༷་སག་གི་ ་ ་གསོད་དགོས་པའི་

ཉིན་མོ་ཡིན་ཏེ། 8 ཡེ༷་ ས་“སོང་ལ་ང་ཚས་ཟ་བའི་ ིར་པེ༷་སག་གི་གསོལ་ ོན་ ་ ིག་ ོས་”ཞེས་ག ངས་ནས་ཁོང་

གིས་ཉེ་གནས་པེ༷་ ོ་དང་ཡོ༷་ཧ་ནན་མངགས། 9 དེ་ཚས་ཁོང་ལ་“ང་ཚ་གང་ ་ ་ ིག་ ེད་པར་འ ོ་”ཞེས་ ས་པ་ལ།

10 ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ ོང་ ེར་ ་ ེབས་ནས་དེར་ ་ མ་འ ེར་བའི་ ེས་པ་ཞིག་ ེད་གཉིས་དང་འ ད་ཅིང༌། དེའི་

ེས་ ་འ ངས་ནས་ཁོ་འ ལ་སའི་ཁང་པ་ལ་སོང༌། 11 ེད་གཉིས་ ིས་ ིམ་དེའི་བདག་པོ་ལ་ ོན་པས་ང་དང་ངའི་

ཉེ་གནས་ མས་ ིས་མཉམ་ ་པེ༷་སག་གི་ཟས་ཟ་བའི་ཁང་མིག་གང་ ་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཅིག 12 མི་དེས་ ེད་གཉིས་ལ་

ནང་ཆས་སོགས་ ་ ིག་ ས་ཡོད་པའི་ཐོག་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་བ ན་ཡོང༌། ེད་ ིས་གནས་དེ་ ་ ་ ིག་ ིས་ཤིག་”ཅེས་

ག ངས། 13 ཉེ་གནས་དེ་གཉིས་ ོང་ ེར་ ་སོང་ ེ་ཁོང་གིས་ག ངས་པ་ ར་མཐོང་ཞིང་གནས་དེར་པེ༷་སག་གི་གསོལ་

ོན་བཤམས་སོ།
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14 ས་ལ་འབབ་པའི་ཚ་ཁོང་དང་ ་ཚབ་ མས་འཁོར་དང་བཅས་པ་གསོལ་ ོན་ ་བ གས། 31 15 ཁོང་

གིས་དེ་ཚར་“ང་ ག་བ ལ་ ོང་བའི་ ོན་ ་པེ༷་སག་གི་གསོལ་ ོན་འདི་ ེད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཤིན་ ་ཟ་བར་འདོད།

16 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་ ར། དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ལ་དེའི་ནང་དོན་མ་འ བ་པའི་བར་ ་

ངས་ཡང་བ ར་མི་ཟའོ་”ཞེས་ག ངས། 17 ཡང་ཁོང་གིས་ཕོར་པ་ཞིག་ ག་ ་བ མས་ཤིང་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་

ིན་ཆེ་ ས་ནས་ཁོང་གིས་“འདི་ ངས་ནས་ ེད་ ི་ནང་བགོ་བཤའ་ ོས། 18 ངས་ ེད་ཚ་ལ་ཟེར་ ར། ད་ནས་

བ ང་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་མ་ ེབས་པའི་བར་ ་ངས་ ན་འ མ་ཤིང་གི་འ ས་ ་ལས་མི་འ ང་ངོ་”ཞེས་ག ངས།

19 ཡེ༷་ ས་བག་ལེབ་ ག་ ་བ མས་ཤིང་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས་ནས་ མ་ ར་བགོས་ནས་ཁོ་ མས་ལ་

གནང་ ེ་“འདི་ནི་ངའི་ ས་ཡིན་ཏེ་ ེད་ མས་ ི་དོན་ ་ ིན་པ་ཡིན། ང་ ན་པའི་ ིར་འདི་ ར་ ོས་ཤིག་”ཅེས་

ག ངས། 20 ཡང་དེ་བཞིན་ ་ཁོང་ མས་ཞལ་ཟས་བཞེས་པའི་ ེས་ ་ཁོང་གིས་ཕོར་པ་ཡང་ ག་ ་བ མས་ཏེ་“ཕོར་

པ་འདི་ནི་ངའི་ ག་གིས་བཀོད་པའི་ཞལ་ཆད་གསར་པ་ཡིན་ཏེ་ ེད་ ི་དོན་ ་ གས་པ་ཡིན་ནོ། 21 ོས་ཤིག ང་ལ་

བ་གཏོད་ ེད་མཁན་ ི་ལག་པ་དེའང་ང་དང་མཉམ་ ་ཅོག་ཙའི་ ང་ལ་ཡོད། 22 དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་བཞིན་

་མིའི་རིགས་ ི་ ་འཆི་དགོས་ ང༌། ད འི་ལག་ ་ ོད་མཁན་དེར་ཆད་པ་ཕོག་ངེས་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། 23 དེ་

ནས་ཁོ་ཚས་ཕན་ ན་དེ་ ར་ ེད་མཁན་ ་ཡིན་པའི་ ོར་ ོས་བ ར་ ས།

24 དེ་ནས་ཁོ་ཚའི་ནང་ ་མཆོག་ ་ ི་པའི་ ོད་ ེང་ ང་ བས། 25 ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ ི་པ་ མས་ ི་ ལ་

པོས་ཁོ་ཚར་དབང་ ར་ ེད་ཅིང༌། དེ་ཚའི་དཔོན་རིགས་ལ་ ིན་བདག་ཞེས་ཟེར་ཡང༌། 26 ེད་ཚས་དེ་ ར་ ེད་མི་

ང༌། ེད་ཚ་ལས་ ་ཞིག་མཆོག་ ་ ར་བ་དེ་ ང་ཤོས་འ ་བ་དང༌། འགོ་ ིད་པ་གཡོག་ ེད་མཁན་འ ་བར་འ ར་

དགོས། 27 ཅོག་ཙར་གསོལ་བ་བཞེས་མཁན་དང་གཡོག་པ་ོ ེད་མཁན་གཉིས་ལས་ ་ཞིག་ཆེ། གསོལ་བ་བཞེས་མཁན་མ་

ཡིན་ནམ། འོན་ ང་ང་ནི་ ེད་ཚའི་ ོད་ ་གཡོག་ ེད་མཁན་དང་འ འོ། 28 ང་ཉམས་ཚད་ལེན་ ས་ ེད་ མས་ང་

དང་མཉམ་ ་གནས་པས། 29–30 ངའ་ིཡབ་ ིས་ཇ་ི ར་ང་ལ་ ལ་ཁམས་གནང་བ་བཞིན། ད་ེ ར་ངས་ ང་ ལ་ཁམས་

ཤིག་ ེད་ མས་ལ་ ོད། དེ་ནི་ངའི་ ལ་ཁམས་ ་ངའི་ཅོག་ཙར་ ེད་ཚས་ཟ་ཞིང་འ ངས་པ་དང༌། ི་ལ་བ གས་

ནས་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་ཚ་ཁག་བ ་གཉིས་ལ་ ིམས་ཐག་གཅོད་ ེད་པའི་ ིར་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 31 ཡང་ཁོང་གིས་“སི༷་

མོན། སི༷་མོན། ཉོན་ཅིག ཱ༷་ཏན་ ིས་ ོད་ མས་ལ་ ོ་ཞིབ་ ོལ་ཚག་ ག་པ་དང་འ ་བའི་ཉམས་ཚད་ ེད་པའི་

ིར་ཆོག་མཆན་ ས། 32 འོན་ ང་ ོད་རང་ག་ིདད་པ་མ་ིཉམས་པའ་ི ིར་ངས་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིན། ོད་ ིར་ལོག་

ས་ནས་ཉེ་གནས་གཞན་ མས་ལ་བ ན་པར་ ོས་”ཞེས་ག ངས། 33 པེ༷་ ོས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ། ེད་དང་མཉམ་ ་

བཙན་ཁང་ལ་འ ་ོབ་དང༌། འཆི་བ་ལ་ ག་པའ་ིསེམས་ཡོད་”ཅེས་བཤད། 34 ཡེ༷་ ས་དེ་ལ་“པེ༷་ ོ། ངས་ ོད་ལ་ཟེར་

31 ་ཚབ་ མས་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་ཡིན།
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ར། དེ་རིང་གི་མཚན་མོ་འདི་རང་ལ་ ་ཕོས་ ད་མ་ གས་པའི་ ོན་ལ་ ེད་ ིས་ང་ ་ཡིན་མི་ཤེས་ཞེས་ཐེངས་ག མ་

་བར་ངེས་སོ་”ཞེས་ག ངས། 35 ཡང་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ངས་ ེད་ མས་ད ལ་ ག་གམ། ག་མ། མ་བཅས་

མེད་པར་གཏོང་ བས། ོད་ མས་ལ་ཅི་ཡང་མ་ཚང་ངམ་”ཞེས་ག ངས་ནས་ཁོ་ཚས་“ང་ཚར་ཅི་ཡང་མ་ཚང་”ཞེས་

ས། 36 ཡང་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ད་ ་ལ་ད ལ་ ག་གམ། ག་མ་ཡོད་ན་དེ་ མས་ ར་ཞིག ་ལ་རལ་ ི་མེད་པ་

དེས་ ི་གོས་བཙངས་ནས་རལ་ ི་ཞིག་ཉོ་དགོས། 37 ངས་ ེད་ཚར་ཟེར་ ར། ག ང་རབ་ནང་གང་ ིས་པ་བཞིན།

ཁོང་ནི་ཉེས་ཅན་ ི་ ས་ ་བ ིས།།

ཞེས་འ བ་པར་འ ར་དགོས། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ངའི་ ོར་ལ་གང་ ིས་ཡོད་པ་དེ་ང་རང་བ ད་ནས་འ བ་བཞིན་

ཡོད་”ཅེས་ག ངས། 32 38 དེ་ཚས་“གཙ་བོ། གཟིགས་དང༌། རལ་ ི་གཉིས་འ ག་”ཅེས་ཟེར་ནས་ལན་ ་ཁོང་གིས་

“དོན་དེ་ཚར་རོ་”ཞེས་ག ངས།

39 ོང་ ེར་ནས་ ི་རོལ་ ་ ོན་ཏེ་ཁོང་རང་གི་ གས་ ོལ་ ར་ ར་ ་ཟེར་བའི་ཤིང་གི་རི་ལ་ཕེབས་པ་དང༌།

ཉེ་གནས་ མས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས། 40 དེར་ ེབས་ནས་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ ོད་ མས་ཉམས་ཚད་ནང་ ་མི་ ང་

བའི་ ིར་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌། 41 ཁོ་ཚ་དང་ཁ་ ལ་ཏེ་ཡེ༷་ ་ ོ་ ང་གཅིག་ཙམ་ཕར་ཕེབས།

ཞབས་ ས་སར་བ གས་ནས་ཁོང་གིས་ 42 “ ེ་ཡབ་ལགས། ེད་ གས་མཉེས་པ་ཡིན་ན་ཕོར་པ་འདི་ང་ལས་ཕར་

ལེན་མཛད། འོན་ ང་ངའི་བསམ་པ་བཞིན་ ་མི་འ ར་བར་ ེད་ ི་དགོངས་པ་བཞིན་ ་ ར་ཅིག་”ཅེས་གསོལ་བ་

བཏབ། 43 དེའི་ ས་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་ཕོ་ཉ་ཞིག་མངོན་ མ་ ་ ོན་ནས། ཁོང་གི་ གས་བ ན་

པོར་མཛད། 33 44 ག་བ ལ་ཚད་མེད་ ོང་ ེ་ཁོང་གིས་དེ་བས་ ང་གསོལ་ ོན་ནན་ ིས་ ས་པ་དང༌། ཁོང་གི་ ལ་

་ནི་ ག་གི་ཐིགས་པ་ ར་ས་ལ་ ངས། 45 ཁོང་གསོལ་ ོན་བཏབ་ནས་བཞེངས་ཏེ་ཉེ་གནས་ མས་ ི་ ར་ཕེབས་

པ་དང༌། ཁོ་ མས་སེམས་ ོ་ནས་གཉིད་ ག་པར་གཟིགས། 46 ཁོ་ཚར་“ཅིའི་ ིར་གཉིད་ཉལ། ལོངས་ལ་ ོད་ཚ་

ཉམས་ཚད་ནང་ ་མི་ ང་བའི་ ིར་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག་”ཅེས་ག ངས། 47 ཁོང་གིས་དེ་ ར་ག ང་ བས་ཉེ་གནས་

བ ་གཉིས་པོ་ལས་ ༷་ ་ཞེས་ ་བ་དེས་ ིད་དེ་མི་ཚགས་ཡོང་བ་དང༌། ཁོས་ཡེ༷་ ་ལ་འོ་ ེད་པའི་ ིར་ཁོང་གི་མ ན་ ་

ཡོང༌། 48 འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ལ་“ ༷་ ། ོད་ ིས་འོ་ཡིས་མིའི་རིགས་ ི་ ་ལ་ བ་གཏོད་ ེད་དམ་”ཞེས་ག ངས།

49 ཉེ་འ མ་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ ིས་གང་ཞིག་འ ང་ ་ཡིན་པ་མཐོང་ནས་དེ་ཚས་“གཙ་བོ། ང་ཚས་རལ་ ི་ ག་

གམ་”ཞེས་ ིས་ནས། 50 དེ་ཚའི་ནང་ནས་མི་ཞིག་གིས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་གཙ་བོའི་གཡོག་པོར་རལ་ ི་བ བ་ནས་ ་

བ་གཡས་པ་བཅད། 51 འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་“དེ་ ར་མ་ ོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས་ནས་མི་དེའི་ ་བར་རེག་ནས་གསོས་པར་

32ཚག་བཅད་འདི་ནི་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 53 ཨང་ 12 ལ་འཁོད་ཡོད།
33 ་ ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་གནའ་བོའི་བ ས་ཡིག་གི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ལ་ཚག་བཅད་ཨང་ 43 དང་ 44 མེད་དོ།
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མཛད། 52 ཡང་ཡེ༷་ ས་ཁོང་འཛན་བ ང་ ེད་ ་ཡོང་བ་ མས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང༌། མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ ང་

དམག་གི་དཔོན་པོ་དང༌། ན་པོ་བཅས་ལ་“ ེད་ཚས་རལ་ ི་དང་ད ག་པ་ ེར་ནས་ཇག་པ་འཛན་པ་ ར་ང་འཛན་ ་

ཡོང་ངམ། 53 ང་ཉིན་རེ་བཞིན་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་ ེད་ཚའི་མ ན་ ་ཡོད་ནའང༌། ེད་ཚས་ང་བ ང་མེད། འོན་

ང་འདི་ནི་ ེད་ མས་ ི་ ས་དང་ ན་ནག་གི་དབང་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 54 ཡེ༷་ ་འཛན་བ ང་ ས་ནས་དེ་ཚས་

ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་གཙ་བོའི་ཁང་ཆེན་ལ་ ིད་པ་དང༌། པེ༷་ ོའང་ ང་རིང་ནས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས། 55 ོ་རའི་

ད ིལ་ལ་མེ་ཞིག་བཏང་ནས་དེ་ཚ་ ན་ ་བ ད་པ་དང༌། པེ༷་ ོ་ཡང་དེ་ཚའི་ ོད་ལ་བ ད། 56 པེ༷་ ོ་མེའི་འོད་ ི་འོག་

་བ ད་ནས་ཁོ་ལ་ནན་ ིས་བ ས་པས་གཡོག་མོ་ཞིག་གིས་“མི་འདི་ཡང་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་གཅིག་རེད་”ཅེས་

ས་པ་ན། 57 པེ༷་ ོས་ཁས་མ་ ངས་ཏེ་“ ་མོ། ངས་ཁོ་ངོ་མི་ཤེས་”ཞེས་བཤད། 58 དེ་ནས་ ང་མ་འགོར་བར་མི་

གཞན་ཞིག་གིས་ཁོ་མཐོང་ནས་“ ེད་ ང་ཁོ་ཚའི་ནང་ནས་གཅིག་རེད་”ཅེས་བཤད། འོན་ ང་པེ༷་ ོས་“ང་གཏན་ནས་

མ་ཡིན་”ཞེས་ཟེར། 59 ་ཚད་གཅིག་ཙམ་འགོར་བའི་ ེས་ ་མི་གཞན་ཞིག་གིས་“ ེས་པ་འདི་ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་མི་ཞིག་

ཡིན་པས་དངོས་གནས་དེ་ཚའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན་པར་ངེས་”ཞེས་ ་ གས་ ས་ ང༌། 60 པེ༷་ ོས་“ ེད་ ིས་གང་

བཤད་པ་ངས་མི་ཤེས་”ཞེས་ ས་མ་ཐག་ ་ ་ཕོས་ ད་ གས། 61 གཙ་བོས་ཞལ་ ིར་ ོར་ཏེ་པེ༷་ ོ་ལ་གཟིགས་པ་དང༌།

པེ༷་ ོ་ཡེ༷་ ས་ཁོ་རང་ལ། དེ་རིང་གི་མཚན་མོ་འདི་རང་ལ་ ་ཕོས་ ད་མ་ གས་པའི་ ོན་ལ་ ེད་ ིས་ང་ ་ཡིན་མི་ཤེས་

ཞེས་ཐེངས་ག མ་ཟེར་བར་ངེས་ཞེས་ག ངས་པ་དེ་ ན་པས། 62 ཁོ་ ིར་སོང་ནས་སེམས་ཤིན་ ་ ོ་བས་ ས།

63 ང་མཁན་ མས་ ིས་ཡེ༷་ ་ལ་འ ་ ོད་ ས་ནས་བ ངས་ཏེ། 64 ན་ ང་རས་ ིས་བ མས་ཏེ་ཁོང་

ལ་“ད་མངོན་ཤེས་ཤོད་ཅིག ོད་ ང་མཁན་དེ་ ་ཡིན་”ཅེས་བ ོད་པ་དང༌། 65 ཁ་ངན་བཤད་དེ་ཁོང་ལ་དམའ་

འབེབས་མང་པོ་བཏང༌། 66 ནམ་ལངས་པའི་ཚ་ ལ་མི་ མས་ ི་ ན་པོ་དང༌། ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན། ཆོས་ ིམས་ལ་

མཁས་པའི་མི་བཅས་འཛམས་ནས་ཁོང་ ལ་ཚགས་ ི་མ ན་ ་འ ིད་ ་བ ག 67 དེ་ཚས་“ ོད་ནི་ བས་མགོན་ ཱ༷་

ཤི་ཀ་ཡིན་ན་ང་ཚ་ལ་ཤོད་ཅིག་”ཅེས་ ས་ནས་ཁོང་གིས་“གལ་ཏེ་ངས་ ེད་ཚར་བཤད་ན། ེད་ཚས་ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང༌།

68 གལ་ཏེ་ངས་ ེད་ཚར་ ི་བ་ཞིག་ ིས་ན་ལན་མི་ ག 69 འོན་ ང་ད་ནས་བ ང་མིའི་རིགས་ ི་ ་ ན་དབང་དང་

ན་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ ག་གཡས་ ་བ གས་པར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས། 70 ཡང་དེ་ཚ་ཚང་མས་“ ས་ན་ ོད་

ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས་ནས་ལན་ ་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ ེད་ ིས་ ས་པ་ ར་ང་དེ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་

ག ངས། 71 དེ་ནས་ཁོ་ཚས་“ད་ ང་དཔང་པོ་ཅི་དགོས། ང་ཚ་རང་གིས་ཁོའི་ཁ་ནས་ཐོས་”ཞེས་ ས་སོ།།
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ལེ ་ཉེར་ག མ་པ།

1 དེ་ནས་ ལ་ཚགས་ ི་མི་ཐམས་ཅད་ཡར་ལངས་ནས་ཡེ༷་ ་ ི་ བ་པི༷་ལ་ འི་མ ན་ ་ ིད། 2 དེ་ཚས་ཁོང་

ལ་ཉེས་ ོན་བ གས་ཏེ་“མི་འདིས་ང་ཚའི་མི་རིགས་ལ་མགོ་ ོར་བཏང་ ེ། ང་ཚས་ ལ་པོ་སེ༷་སར་ལ་ ལ་འཇལ་མི་ཆོག་

པ་དང༌། ཁོ་རང་ ལ་པོ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ང་ཚས་ཐོས་”ཞེས་ ས།
34 3 དེའི་ ིར་པི༷་ལ་ ས་ཁོང་ལ་“ ོད་ནི་

ཡ༷་ ་ ་པའི་མི་རིགས་ ི་ ལ་པོ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ཁོང་ལ་ ིས་པ་ན། ཁོང་གིས་“ ེད་ ིས་ ས་པ་བཞིན་ཡིན་ནོ་”ཞེས་

ག ངས། 4 དེ་ནས་པི༷་ལ་ ་ཡིས་ ་ཆེན་དང་མི་ཚགས་ལ་“ངས་མི་འདི་ལ་ཉེས་ ོན་ཅིའང་མ་ ེད་”ཅེས་བཤད་ ང༌།

5 དེ་ཚས་“ག༷་ལིལ་ ལ་ནས་ས་ཆ་འདིའི་བར་ ་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ཡོངས་ ་ཆོས་བ ན་པའི་ ོ་ནས་ཁོས་མི་ མས་ལ་ངན་

བ ལ་ ེད་ ི་འ ག་”ཅེས་ ་ གས་ ས། 6 པི༷་ལ་ ་ཡིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་ཁོང་ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་མི་ཡིན་ནམ་ཞེས་

ིས། 7 ཡེ༷་ ་ནི་ ལ་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡི་འབངས་མི་ཡིན་པ་ཐོས་ ེས་དེའི་ ས་ ་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཡོད་པས་པི༷་ལ་

ས་ཁོང་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡི་ ར་བཏང༌། 8 ཧེ༷་རོ་ ེ་ ས་ ན་རིང་པོའི་ ོན་ནས་ཡེ༷་ ་དང་མཇལ་བར་འདོད་པས་ཁོང་མཐོང་

ནས་ཤིན་ ་དགའ། ཡེ༷་ འི་ ོར་ཐོས་ནས་ཁོང་གིས་ངོ་མཚར་བའི་ གས་ཤིག་མཛད་པར་མཐོང་བའི་རེ་བ་ ས། 9 ཧེ༷་

རོ་ ེ་ཡིས་ཁོང་ལ་ ི་བ་མང་པོ་ ིས་ ང༌། ཁོང་གིས་ལན་ཅིའང་མ་གནང༌། 10 ཡང་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང༌། ཆོས་

ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ མས་ ིས་དེར་ལངས་ཏེ་ཁོང་ལ་ཉེས་ ོན་ནན་ ིས་བ གས། 11 ཧེ༷་རོ་ ེ་དང་ཁོའི་དམག་མི་

མས་ ིས་ཁོང་ལ་མཐོང་ ང་དང་འ ་ ོད་ ས་ཏེ་ན་བཟའ་མཛས་པོ་ཁོང་ལ་གཡོགས་ནས་པི༷་ལ་ འི་ ར་ ིར་བཏང༌།

12 དེའི་ ོན་ལ་ཧེ༷་རོ་ ེ་དང་པི༷་ལ་ ་ཕན་ ན་ད ་ཁ་གཏད་ཡིན་ཡང༌། ཉིན་དེ་རང་ལ་ ོགས་པོར་ ར།

13 པི༷་ལ་ ་ཡིས་ ་ཆེན་དང༌། དཔོན་རིགས། ལ་མི་བཅས་ཁོའི་ ང་ ་བོས་ནས། 14 ཁོ་ཚར་“ ོད་ མས་

ིས་མི་འདི་ཟིང་ཆ་ ོང་ ་ངན་བ ལ་ ེད་མཁན་ ར་ངའི་ ར་ ིད། ོད་ཚའི་མ ན་ ་ངས་ཁོ་ལ་འ ི་གཅོད་ ས་

ང༌། ོད་ ིས་ ས་པའི་ཉེས་ ོན་ཅིའང་མ་ ེད། 15 ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་ཁོང་ང་ཚར་ ིར་ལོག་མངགས་པས་ཁོང་ལ་ཡང་

ཉེས་ ོན་མ་ ེད། མི་འདིས་ ོག་ ིམས་གཏོང་དགོས་པའི་ཉེས་པ་ཅི་ཡང་མ་ ས། 16 དེའི་ ིར་ངས་ཁོ་ལ་ཉེས་ཆད་

བཅད་ནས་ ོད་ ོལ་གཏོང་ ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 35 18 འོན་ ང་མི་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ིས་ ན་གཅིག་ ་“ཁོ་ཕར་ ིད།

པ༷ར་ཨབ་ ཱ་ཟེར་མཁན་དེ་ ོད་ ོལ་གཏོང་ཞིག་”ཅེས་འབོད་ ་བ གས། 19 (པ༷ར་ཨབ་ ཱ་ཟེར་བ་དེ་ ོང་ ེར་ལ་ཟིང་

འ ག་བ ངས་པ་དང༌། མི་བསད་པའི་ ེན་ ིས་བཙན་ཁང་ལ་བ ག) 20 ཡེ༷་ ་ ོད་ ོལ་གཏོང་འདོད་པས་པི༷་ལ་

ས་ཡང་བ ར་མི་ཚགས་ལ་གཏམ་བཤད་ ང༌། 21 ཁོ་ཚས་ ད་ཆེན་པོས་“ ང་ཤིང་ ང་ལ་ཁོ་སོད་ཅིག ང་ཤིང་

34 ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།
35 ་ ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་གནའ་བོའི་བ ས་ཡིག་ ་ཤོས་ནང་ཚག་བཅད་ཨང་ 17 མེད། 17 བ ས་ཡིག་འགའ་ཤས་ནང་འདི་ ར་འཁོད་ཡོད་དེ་ ས་ཆེན་

དེར་ ི་ བ་པི་ལ་ ས་མི་ཚགས་ལ་བཙན་པ་རེ་ ོད་ ོལ་གཏོང་དགོས།
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ང་ལ་ཁོ་སོད་ཅིག་”ཅེས་ཡང་ཡང་བཤད། 22 ཐེངས་ག མ་པར་ཡང་ཁོས་དེ་ཚར་“ ་མཚན་གང་ཡིན། ཁོས་ལས་

ངན་ག་རེ་ ས་ཡོད། མི་འདིས་ ོག་ ིམས་གཏོང་དགོས་པའི་ཉེས་པ་ཅི་ཡང་མ་ ས་པས་ངས་ཁོ་ལ་ཉེས་ཆད་བཅད་ནས་

ོད་ ོལ་གཏོང་ ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 23 འོན་ ང་དེ་ཚས་འབོད་ ་ ོག་ ེ་ཁོང་ ང་ཤིང་ ང་ལ་གསོད་དགོས་པར་

་ གས་ ས་པས་མཐར་དེ་ཚའི་འདོད་པ་བཞིན་ ་ ར། 24 དེ་ནས་པི༷་ལ་ ས་དེ་ཚའི་རེ་བ་བཞིན་ ་ ེད་དགོས་པའི་

བཀའ་བ ལ། 25 པ༷་ིལ་ ས་ཟིང་འ ག་བ ངས་པ་དང༌། མི་བསད་པའ་ི ེན་ ིས་བཙན་ཁང་ལ་བ ག་པ་ད་ེ ོད་ ོལ་

བཏང་ནས་མི་ཚགས་ ི་འདོད་པ་ ར་ཡེ༷་ ་ ིས་ ད། 26 ཁོང་ཕར་འ ིད་ ས་སེ༷་རེ་ ་པ་སི༷་མོན་ ོང་གསེབ་ནས་ཡོང་

བ་དང༌། དེ་ཚས་ཡེ༷་ འི་ ེས་ ་འ ངས་ཏེ་ ང་ཤིང་འ ར་ ་འ ག་ ིར་ཁོ་བ ང༌། 27 མི་ཚགས་མང་པོ་ཞིག་ཡེ༷་

འ་ི ེས་ ་འ ངས། ད་ེཚའ་ིནང་ཁོང་ག་ི ིར་ ་ཞིང་ ་ེ གས་འདོན་པའ་ི ད་མེད་ མས་ ང་ཡོད། 28 འོན་ ང་ཡ༷་ེ

ས་ཞལ་ ིར་ ོར་ཏེ་དེ་ཚར་“ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་མོ། ངའི་དོན་ལ་མ་ ༌། ེད་དང་ ེད་ ི་ ་ ག་གི་དོན་ ་ ས་ཤིག

29 གང་ལགས་ཟེར་ན། རབས་ཆད་མ་ མས་དང༌། ་ ་མ་བཙའ་བ། འ་ོམ་མ་ ེར་མཁན་ མས་བདེའ་ོཞེས་ཟེར་བའ་ི

ས་ལ་འབབ་ངེས་ཡིན། 30 དེའི་ ས་ ་ཁོ་ཚས་རི་ཆེན་ལ་ང་ཚར་ས་ ད་ ོབ་དང༌། རི་ ང་ལ་ང་ཚར་སར་ ོས་ ོབ་

ཅེས་ཟེར། 31 ཤིང་ ོང་ ོན་པའ་ི བས་ ་འད་ི ར་ ས་ན། བ མས་ནས་ཅ་ི ར་ ་”ཞེས་ག ངས། 32 ད་ེཚས་ཁོང་

དང་མཉམ་ ་ཉེས་ཅན་གཉིས་ ོག་གཅོད་གཏོང་ ིར་ ིད། 33 མག་ོ ས་ཞེས་ཟེར་བའ་ིས་ཆར་ ེབས་ནས་ཁོང་མཉམ་ ་

ཉེས་ཅན་གཉིས་ནས་གཅིག་ཁོང་གི་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད་པའི་ ང་ཤིང་དང་གཅིག་ཁོང་གི་གཡོན་ ོགས་ ་ཡོད་པའི་ ང་

ཤིང་ལ་གཟེར་བ བ། 34 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་“ ེ་ཡབ་ལགས། དེ་ཚས་གང་ ེད་པ་མི་ ོགས་པས་དེ་ཚའི་ ིག་ཉེས་སེལ་

བར་མཛད་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌། དེ་ཚས་ ན་བ བ་ནས་ཁོང་གི་ན་བཟའ་བགོ་བཤའ་ ས། 36 35 མི་ཚགས་ ིས་ས་

ཆ་དེར་བ ས་ནས་བ ད། དཔོན་རིགས་ ིས་ ང་ཁོང་ལ་འ ་དམོད་ ེད་ད་ེ“ཁོས་གཞན་ མས་བ བས་ཏ་ེཁ་ོན་ིདཀོན་

མཆོག་གིས་བདམས་པའི་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ ོབ་པར་ ོས་ཤིག་”ཅེས་བཤད། 36 དམག་མིས་

ང་ཁོང་ལ་འ ་ ོད་ ེད་ད་ེཁོང་ག་ིམ ན་ ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་ ན་ཆང་ ར་མ་ོ ལ་ཏེ། 37 “ ོད་ཡ་༷ ་ ་པའ་ི ལ་པ་ོ

ཡིན་ན་རང་ཉིད་ ོབ་པར་ ོས་ཤིག་”ཅེས་ཟེར། 38 ཁོང་གི་ ེང་ལ་ཡོད་པའི་ཉེས་ཚག་ལ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ལ་པོ་ཞེས་ ིས་

ཡོད། 39 དེར་ ང་ཤིང་ལ་ཡོད་པའི་ཉེས་ཅན་གཉིས་ལས་གཅིག་གིས་ཁོང་ལ་ཁ་ངན་བཤད་དེ་“ ོད་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་

ཀ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ ིས་རང་ཉིད་དང་ང་ཚ་ ོབས་ཤིག་”ཅེས་ཟེར། 40 འོན་ ང་མི་དེ་ལ་བཀའ་བ ོན་ ས་ནས་

ཉེས་ཅན་གཞན་ ིས་“ ོད་ལ་ཡང་ཁོང་གི་ཉེས་ཆད་དང་འ ་བ་ཕོག་པས་ ོད་རང་དཀོན་མཆོག་ལའང་མི་འཇིགས་སམ།

41 ང་ཚ་གཉིས་ ིས་ ས་པའི་ལས་ངན་དང་མ ན་པའི་ཆད་པ་ ང་བས་ང་ཚར་ ང་པོའི་ ིམས་གཅོད་ཕོག འོན་ ང་

36 ་ ་ཡིས་ ིས་པའ་ིའ ིན་བཟང་ག་ིབ ས་ཡིག་ ་མའ་ིནང་ནས་ཁ་ཤས་ལ། ད་ེནས་ཡ་ེ ས་“ ་ེཡབ་ལགས། ད་ེཚས་གང་ ེད་པ་མ་ི ོགས་པས་ད་ེཚའ་ི ིག་ཉེས་སེལ་

བར་མཛད་”ཅེས་ག ངས་ཞེས་མེད་དོ།
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མི་འདིས་ཉེས་ ོན་ཅི་ཡང་མ་ ས་”ཞེས་ག ངས་ནས། 42 ཁོས་“ཡེ༷་ ་ལགས། ེད་ ི་ ལ་ ིད་ཐོབ་ ས་ང་ ན་ ་

གསོལ་”ཞེས་ ས་ནས། 43 ཁོང་གིས་ཁ་ོལ་“ངས་ ོད་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ཉིན་མོ་འདི་རང་ལ་ ོད་ང་དང་མཉམ་

་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་ཡོད་པར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས།

44–45 ཉི་མ་བ ིབས་ཏེ་ཉིན་ ང་ནས་ ་ཚད་ག མ་པའི་བར་ ་ ང་པ་དེ་ཡོངས་ ་ ན་པས་ཁེངས། དེའི་

བས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་གི་ཡོལ་བ་དེ་ མ་ ་གཉིས་ ་རལ། 37 46 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ག ང་ ད་ཆེན་པོས་“ ེ་ཡབ་

ལགས། ང་ཡི་སེམས་ ེད་ ི་ ག་ལ་བཅོལ་ལོ་”ཞེས་ག ངས་ནས་ཁོང་ ་ཚ་ལས་འདས་སོ། 47 དེར་ལངས་བ ད་ཡོད་

པའི་དམག་མི་བ ་དཔོན་ཞིག་གིས་གང་ ང་བ་དེ་མཐོང་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཏེ་“མི་འདི་ངེས་པར་ ོན་

མེད་པ་ཞིག་ཡིན་”ཞེས་ ས། 48 ་བ་འདི་ མས་ལ་ ་བའི་ཆེད་ ་དེར་འཛམས་པའི་མི་ཚང་མས་གང་ ང་བ་མཐོང་

ནས་ ང་ཁོག་བ ངས་ཏེ་སོ་སོའི་ནང་ལ་སོང༌། 49 འོན་ ང་ཁོང་གི་ངོ་མ ེན་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། ག༷་ལིལ་ ལ་

ནས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་པའི་ ད་མེད་ མས་ ང་རིང་ ་བ ད་དེ་ ་བ་འདི་ཚར་བ ས། 50 དེ་ནས་ཡོ༷་སེབ་ཟེར་

མཁན་མི་སེམས་བཟང་ཞིང་ ང་པོ་ཡིན་པ་དང༌། ཡ༷་ ་ ་པའི་ ལ་ཚགས་ ི་ཁོངས་མི་ཡིན་ཡང༌། 51 དེ་ཚའི་འཆར་

གཞི་དང་ ་བ་དེ་དག་ལ་མི་མ ན་ཏེ། ཁོང་ནི་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ོང་ ེར་ཨ༷་རི་མ་ ཱ་ནས་ཡིན་ལ། དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་

ིད་ ག་མཁན་ཞིག་ ང་ཡིན། 52 མི་འདི་པི༷་ལ་ འི་ ར་ ིན་ཏེ་ཡེ༷་ འི་ ་ ང་གནང་རོགས་ ས། 53 ཡོ༷་སེབ་ ིས་

ཡེ༷་ འི་ ་ ང་མར་ཕབ་པ་དང༌། ལི༷ན་ནོན་ཟེར་བའི་རས་ ས་ལེགས་ཤིག་གིས་ ིལ་ནས་ ག་ལ་བ ོས་པའི་ ར་ཁང་

ར་བཞག་མ་ ོང་བ་ཞིག་གི་ནང་ ་བཞག་གོ 54 ཉིན་དེ་ནི་ ་ ིག་གི་ཉིན་མོ་ཡིན་ཞིང་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོ་ ེབས་ལ་

ཉེ། 55 ག་༷ལིལ་ ལ་ནས་ཡེ༷་ ་དང་མཉམ་ ་ཕེབས་པའ་ི ད་མེད་ མས་ཡ༷་ོསེབ་ ་ི ེས་ ་འ ངས་པ་དང༌། དེ་ མས་

ིས་ ར་ཁང་དང༌། ཁོང་གི་ ་ ང་ཅི་ ར་བཞག་པ་མཐོང༌། 56 དེ་ནས་ཁོ་ཚ་ ིར་ལོག་ནས་ ི་ཞིམ་འ ག་ ས་ ་

ིག་ ས། ཡང་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ར་ངལ་གསོ་ ས་སོ།།

ལེ ་ཉེར་བཞི་པ།

1 བ ན་ ག་གཅིག་གི་ཉིན་དང་པོའི་ཞོགས་པ་ཉི་མ་ཤར་ཙམ་ལ་དེ་ཚས་ ་ ིག་ ས་པའི་ ི་ཞིམ་འ ག་ ས་

འ ར་ཏེ་ཁོ་ཚ་ ར་ཁང་ལ་ ིན་པ་དང༌། 2 ཁ་ ོ་དེ་བ ིལ་ཚར་ཡོད་པ་མཐོང་ཡང༌། 3 ར་ཁང་གི་ནང་ལ་འ ལ་

བས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་ ་ ང་མ་མཐོང༌། 4 དེ་བས་ཐེ་ཚམ་ ང་ བས་མི་གཉིས་འོད་འ ོ་བའི་གོས་ ོན་པ་ ོ་ ར་ ་

དེ་ཚའི་འ མ་ལ་མངོན་པར་ ར། 5 འཇིགས་ ག་ ེས་ཏེ་ ད་མེད་ མས་མགོ་བ ད་པ་དང༌། མི་དེ་གཉིས་ ིས་ཁོ་

37འདིར་བཤད་པའི་ཉིན་ ང་གི་ ས་ཚད་བ ་གཉིས་དང་ ི་ ོའི་ ས་ཚད་ག མ་པ་ཞེས་པ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་མི་རིགས་ ི་བ ི་ ོལ་ཏེ་མ་ ི་ལས་ ས་ཚད་ ག་དང་ ས་

ཚད་ད ་ཞེས་འ ང་ངོ༌། ད་ འི་བ ི་ ོལ་ ར་ན་ཉིན་ ང་གི་ ས་ཚད་བ ་གཉིས་དང་ ི་ ོའི་ ས་ཚད་ག མ་བར་ཡིན་པས་དོན་བ ར་ ས་སོ།
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མོ་ཚར་“གསོན་པོ་ནི་གཤིན་པོའི་ནང་ཅིའི་ ིར་འཚལ། 6 ཁོང་འདིར་མེད་དེ་ ་གསོན་པོར་བཞེངས་སོ། ཁོང་ག༷་ལིལ་

ལ་ལ་བ གས་པའི་ཚ་ ོད་ མས་ལ། 7 མིའི་རིགས་ ི་ ་ ིག་ཉེས་ཅན་ ི་ལག་ ་གཏད་པ་དང༌། ང་ཤིང་ལ་

བ ོངས་ནས་ཉིན་ཞག་ག མ་པ་ལ་ཁོ་རང་ལང་བར་འ ར་ངེས་ཞེས་པའི་ག ང་དེ་ ན་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་ནས། 8 ཁོ་

མོ་ཚས་ཁོང་གི་ག ང་ ན། 9 ར་ཁང་ནས་ ིར་ལོག་ ེ། ཉེ་གནས་བ ་གཅིག་པོ་དང་གཞན་ མས་ལ་དོན་དེ་ཐམས་

ཅད་བཤད། 10 དོན་འདི་ཚ་ ་ཚབ་ལ་ ོད་མཁན་ མས་ནི་མ༷ག་ ལ་ནས་ཡིན་པའི་མི༷ར་ཡམ་དང༌། ཡོ༷་ཨ་ ། ཡ༷་

ཀོབ་ ི་ མ་མི༷ར་ཡམ་ལ་སོགས་པའི་ ད་མེད་ མས་ཡིན། 11 འོན་ ང་ ་ཚབ་ མས་ ི་བསམ་པར་གཏམ་འདི་དོན་

མེད་པ་ཡིན་པས་ ད་མེད་ མས་ལ་ཡིད་མ་ཆེས། 12 འོན་ ང་པེ༷་ ོ་ལངས་ནས་ ར་ཁང་ལ་བ གས་པ་དང༌། བ ར་

ནས་ནང་ལ་བ ས་ཏེ་རས་གཅིག་ ་མཐོང་ནས། ངོ་མཚར་ ེས་ཏེ་རང་གི་ནང་ལ་སོང༌། 38

13 ཉིན་དེ་རང་ལ་དེ་ཚ་ནས་མི་གཉིས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ནས་ ང་ཐག་ ི་ལེ་བ ་གཅིག་ཙམ་ཡོད་པའི་ཨེ༷་མ་ ་ཞེས་

པའི་ ོང་གསེབ་ལ་འ ོ་ བས། 39 14 དེ་ཚས་གང་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ ི་ ོར་ལ་གཏམ་ ེང་ ེད་པ་དང༌། 15 དེའི་ ས་

་ཡ༷་ེ ་རང་ཉིད་ཉ་ེབར་ ོན་ཏ་ེཁ་ོཚ་དང་མཉམ་ ་ཕེབས། 16 ད་ེཚ་མིག་བ ིབས་པ་ ར་ ར་བས་ཁོང་མཐོང་ན་ཡང་

་ཡིན་པ་མ་ཤེས། 17 ཡང་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ ེད་ཚ་ལམ་ལ་འ ོ་ ས་གཏམ་ ེང་ཅི་ ེད་”ཅེས་ག ངས་པས་དེ་ཚའི་

གདོང་ལ་ ་ོབའ་ིཉམས་ཤིག་ཤར་ནས་བ ད། 18 ལན་ ་ད་ེཚ་གཉིས་ལས་ཀ་༷ལ་ིཨ་ོ ་ཱཟེར་མཁན་གཅིག་གིས་ཁོང་ལ་“ཡ༷་ེ

་ཤ་ལེམ་ ་ིམཇལ་མཁན་ མས་ལས་ ེད་གཅིག་ ས་དེང་སང་གང་ ང་བ་མ་ིཤེས་པ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ས། 19 ཡང་ཡ༷་ེ

ས་“གང་ ང་”ཞེས་ག ངས་པས་ད་ེཚས་ཁོང་ལ་“ན་༷ཙ་རེལ་པ་ཡ༷་ེ ་ལ་གང་ ང་བའ་ི ོར་ནི། ཁོང་དཀོན་མཆོག་དང་

མི་ཐམས་ཅད་ ི་མ ན་ ་འ ིན་ལས་དང་བཀའ་ལ་ ས་མ ་དང་ ན་པའི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། 20 ་ཆེན་དང་

ང་ཚའི་དཔོན་རིགས་ ིས་ཁོང་ལ་ ོག་ ིམས་གཏོང་བའི་ ིར་པི༷་ལ་ ་ལ་གཏད་ནས་ ང་ཤིང་ ང་ལ་བསད། 21 ཡི༷་སི་

ར་ཨེལ་ ི་ བས་མཛད་མཁན་ཁོང་ཡིན་པ་དེ་ང་ཚས་རེ་བ་ ས། མ་ཟད་ ་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ ང་ནས་ཉི་མ་ག མ་སོང་

བ་ལ། 22 ཡང་ང་ཚའི་ནང་ནས་ ད་མེད་ཁ་ཤས་ ིས་ང་ཚར་ཡ་མཚན་ ེད་ ་བ ག གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་རིང་

ཞོགས་པ་ཉི་མ་ཤར་ཙམ་ལ་དེ་ཚ་ ར་ཁང་ལ་འ ོ་ བས། 23 ཁོང་གི་ ་ ང་མ་ ེད། དེ་ནས་ཁོ་ཚ་ཡོང་ནས་ང་ཚ་

ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཡིས་ང་ཚར་ཁོང་གསོན་པོ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པའི་ཞལ་གཟིགས་མཐོང་ ང་ཞེས་ཟེར། 24 ང་ཚ་

དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ ར་ཁང་ལ་ ིན་ནས་ ད་མེད་ ིས་བཤད་པ་ ར་མཐོང༌། འོན་ ང་ཁོང་མཐོང་མ་

ང་”ཞེས་བཤད། 25 ཡང་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ ན་པོ་དང༌། ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་གང་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཡིད་ཆེས་དཀའ་བ་ ོད་ མས། 26 བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ ག་བ ལ་དེ་ ར་ ོང་ནས་ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ལ་ གས་མི་

38གནའ་བོའི་གྷི་རིག་ཡིག་གི་བ ས་ཡིག་ལ་ལིན་ནོན་ཞེས་ཟེར་བའི་རས་ ས་ལེགས་ཞེས་ཟེར།
39གྷི་རིག་ཡིག་གི་གནའ་བོའི་བ ས་ཡིག་ལ་ 60 ས་ཊ་དི་ ཱ་ཞེས་ཟེར། ས་ཊ་དི་ ཱ་གཅིག་ལ་ ི་ 185 ཡོད།
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དགོས་སམ་”ཞེས་ག ངས། 27 ད་ེནས་ ང་ ོན་པ་མ༷་ོཤ་ེཡ་ིམད་ོནས་བ ང་དང་ ང་ ོན་པ་གཞན་ མས་ ་ིམད་ོར་ེར་ེ

བཞིན་ཁོང་གི་ ོར་ལ་གང་ ིས་པ་ཁོ་ཚར་གསལ་ ོན་མཛད།

28 ཁོ་ཚ་འ ོ་སའི་ ོང་གསེབ་དང་ཉེ་བར་ ེབས་ བས་ཁོང་ད་ ང་ཕར་ལ་ཕེབས་པའི་ ལ་མཛད། 29 འོན་

ང་དེ་ཚས་“ ི་ ོ་ཡིན་ཏེ་ཉི་མ་ བ་ལ་ཉེ་བས་ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་རོགས་”ཞེས་ནན་ ིས་ ས་ནས་ཁོང་ཁོ་ཚ་

དང་མཉམ་ ་བ གས་པའི་ ིར་གནས་ཁང་ནང་ལ་ཕེབས། 30 ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཅོག་ཙར་བ གས་ཚ་ཡེ༷་ ས་བག་

ལེབ་ ག་ ་བ མས་ཤིང་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས་ ེས་ མ་ ར་བགོས་ནས་ཁོ་ མས་ལ་གནང༌། 31 དེ་

ནས་ཁོ་ཚའི་མིག་ ེ་ནས་ཁོང་ ་ཡིན་པ་ཤེས་ ེས་ཁོང་དེ་ཚའི་མིག་ལམ་ནས་མི་ ང་བར་ ར། 32 དེ་ཚས་གཅིག་གིས་

གཅིག་ལ་“ལམ་ལ་ཁོང་གིས་ང་ཚར་ག ང་ ེང་དང་ག ང་རབ་གསལ་ ོན་མཛད་ བས་ང་ཚ་སེམས་འ ལ་མི་ཐེབས་

སམ་”ཞེས་ཟེར། 33 ་ཚད་དེ་རང་ལ་དེ་ཚ་ལངས་ནས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ིར་ལོག ཉེ་གནས་བ ་གཅིག་པོ་སོགས་

འཛམས་པ་དང་ ག་ནས། 34 དེ་ མས་ ིས་“གཙ་བོ་དངོས་ ་ ་གསོན་པོར་བཞེངས་པ་དང་སི༷་མོན་ལ་མངོན་ མ་ ་

ར་རོ་”ཞེས་ ས། 35 དེ་གཉིས་ ིས་ལམ་ལ་གང་ ང་བའི་གཏམ་དང༌། ཅི་ ར་བག་ལེབ་བགོས་པའི་ ོ་ནས་ཁོ་ཚས་

ཁོང་ ་ཡིན་ངོ་ཤེས་པར་ ས།

36 དེ་ ར་བཤད་པའི་ ས་ ་ཁོང་ཉིད་དེ་ཚའི་ད ིལ་ལ་བཞེངས་ཏེ་ཁོ་ཚར་“ཞི་བདེ་ ེད་ མས་ལ་འབབ་པར་

ཤོག་”ཅེས་ག ངས། 37 དེ་ཚས་དེ་མཐོང་ནས་གདོན་འ ེ་ཡིན་པར་བསམས་ཏེ་འཇིགས་ ག་ ེས། 38 ཁོང་གིས་

ཁོ་ཚར་“ ོད་ཚ་ཅི་ལ་ཞེད་ ང་ ེས་ཤིང༌། ོད་ ི་སེམས་ ་ཅིའི་ ིར་ཐེ་ཚམ་ ེས། 39 ངའི་ ང་པ་དང་ལག་པ་ལ་

ོས་དང༌། ངའི་ ས་ལ་རེག་ནས་ང་རང་ཡིན་པ་ ོགས་པར་ ིས་ཤིག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ ར་གདོན་འ ེ་ལ་ཤ་

དང་ ས་པ་མེད་”ཅེས་ག ངས། 40 ཁོང་གིས་དེ་ ར་ག ངས་ནས་རང་གི་ཞབས་དང་ ག་ཁོ་ཚ་ལ་ ོན་པར་མཛད།

41 སེམས་དགའ་བའི་ ེན་ ིས་དེ་ཚས་ད་ ང་ཡིད་མ་ཆེས་ཏེ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོར་ ར་བའི་ ས་ ་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ཁ་

ཟས་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ་”ཞེས་ག ངས་ནས། 42 དེ་ཚས་ཁོང་ལ་མེ་ ེག་ཐེབས་པའི་ཉ་ཤ་ མ་ ་ཞིག་ ེར་ནས། 43 དེ་

ག་ ་བ མས་ཏེ་དེ་ཚའི་མ ན་ ་བཞེས། 44 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་ཚ་ངས་འདི་

ར་ ས། མོ༷་ཤེ་ཡི་བཀའ་ ིམས་དང༌། ང་ ོན་པ་ མས་དང་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལས་ངའི་ ོར་ ིས་པ་

ཐམས་ཅད་འ བ་པར་འ ར་ངེས་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས།

45 དེ་ནས་མདོ་ མས་ ོགས་པའི་ ིར་ཁོང་གིས་དེ་ཚའི་ ོ་ ོ་འ ེད་པར་མཛད་པ་དང༌། 46 ཁོ་ཚར་“ བས་

མགོན་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་ ག་བ ལ་ ོང་ནས་ཉ་ིམ་ག མ་པར་འཆ་ིབ་ལས་གསོན་པོར་བཞེངས་པར་འ ར་ཞིང༌། 47 ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་

ནས་བ ང་ ་ེམ་ིརིགས་ ན་ལ་ཁོང་ག་ིམཚན་ ་ིཐོག་ནས་ ིག་ཉེས་སེལ་བའ་ིཆེད་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་ ར་བ་

ད་ེ ོག་དགོས་པ་ ིས་འ ག 48 དོན་འད་ིཚ་ལ་དཔང་པ་ོ ེད་མཁན་ ེད་ མས་ཡིན་ནོ། 49 ཡང་ ོས་ཤིག ངའ་ིཡབ་
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ིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ངས་ ེད་ཚར་འབབ་ ་འ ག ེད་ཚར་ ེང་ནས་ ས་མ ་ཡིས་ཡོངས་

་མ་ བ་པའི་བར་ ་ ོང་ ེར་ལ་ ོད་ཅིག་”ཅེས་ག ངས།

50 དེའི་ ེས་ ་ཁོང་གིས་དེ་ཚ་ ི་རོལ་ ་པེ༷་ཐན་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ ོང་གསེབ་ ི་བར་ ་ ིད་པ་དང༌། ག་ ང་

ཡར་བཏེག་ ེ་དེ་ཚར་ ིན་ བས་གནང༌། 51 དེ་ ར་མཛད་པའི་རིང་ལ་ཁོ་ མས་དང་ཁ་ ལ་ཏེ་ཁོང་དཀོན་མཆོག་གི་

ཞིང་ཁམས་ ་འཕགས་པར་ ར། 52 ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་པའ་ི ེས་ ་ད་ེ མས་དགའ་ ་ོཆེན་པོས་ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་ལ་

ིར་ལོག་པ་དང༌། 53 དེ་ཚ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་ ས་ ན་ ་གནས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ལོ།།



༄༅།།ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་བ གས་སོ།།

འགོ་བ ོད།

ཡེ༷་ ་ཆོས་ གས་ ི་དམ་པའི་ག ང་རབ་ནི་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ཐམས་ཅད་ལ་གནང་བའི་དམ་པའི་

བཀའ་ཡིན། དམ་པའི་ག ང་རབ་ ི་ཆ་ཤས་གཙ་བོ་གཉིས་ཏེ་ཞལ་ཆད་ ིང་པ་དང་ཞལ་ཆད་གསར་པ་ཟེར་བ་ཡིན།

ཞལ་ཆད་གསར་པའ་ིནང་ ་ ོན་པ་ཡེ༷་ འ་ི མ་ཐར་བཞ་ིཡོད་ད་ེནི། དེ་ མས་མ༷ད་ ་ཱཡིས་ ིས་པའ་ིའ ིན་བཟང་དང༌།

མ༷ར་ ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང༌། ༷་ ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང༌། ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་བཅས་

ཡིན། དེ་ཚའི་ནང་ནས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་ལ་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐར་ལམ་དཔེ་གསལ་པོར་ ོན་

ི་ཡོད། ཡོ༷་ཧ་ནན་ཟེར་བ་ནི་ ོན་པ་ཡེ༷་ འི་ ་ཚབ་ནང་ནས་ཤིག་ཡིན་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ངང་

ནས་ཁོང་གིས་ ི་ལོ་ 90 གཡས་གཡོན་ལ་འ ིན་བཟང་འདི་ ིས་སོ། དང་པོ་ ིས་ ས་ཁོང་གིས་གྷི་རིག་ཡིག་ཐོག་ནས་

ིས་པ་དང་དེ་ ེས་ ད་ཡིག་ ་ཚགས་ལ་བ ར་བ་རེད།

ེད་རང་གིས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་འདི་ ོག་ ས་ཡ༷་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ལ་ ིན་ བས་

གནང་བར་ཤོག །

ཡིག་ ར་མཁན་ མས་ ིས།
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ལེ ་དང་པོ།

1 ཐོག་མར་བཀའ་ཡོད་ལགས་པ་དང༌། བཀའ་ནི་དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་ ་བ གས། བཀའ་དེ་དཀོན་

མཆོག་ལགས་པ་ཡིན། 2 ཁོང་ནི་ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཏེ། 3 ཁོང་བ ད་ནས་ཅི་ཡོད་པ་

ཐམས་ཅད་ ང་བ་དང༌། ཁོང་མེད་པར་ཅི་ཡང་མ་ ང༌། 4 ཁོང་གི་ནང་ན་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཡོད་པ་དང༌། ཚ་

དེ་ནི་མི་ཐམས་ཅད་ ི་འོད་ཡིན་ནོ། 5 འོད་དེ་ ན་པའི་ནང་ ་འ ོ། ན་པས་དེ་མནན་པར་མ་ བ། 6 དཀོན་

མཆོག་གིས་མི་ཞིག་མངགས་ཏེ། ཁོང་གི་མིང་ལ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ཞེས་ཟེར། 7 མི་ཐམས་ཅད་ཁོང་བ ད་ནས་དད་པ་ ེད་

པའི་ ིར་ཁོང་ནི་འོད་དེ་ལ་དཔང་པོ་ ེད་པའི་ཆེད་ ་ཕེབས། 8 ཁོང་རང་ནི་འོད་དེ་མ་ཡིན་མོད། འོད་དེ་ལ་དཔང་

པོ་ ེད་པའི་ ིར་འོངས། 9 བདེན་པའི་འོད་མི་ཐམས་ཅད་ལ་འོད་གནང་བའི་ ིར་འཇིག་ ེན་ལ་ ོན། 10 ཁོང་ནི་

འཇིག་ ེན་འདིར་བ གས་ཏེ། ཁོང་ཉིད་བ ད་ནས་འཇིག་ ེན་བཀོད་ན་ཡང༌། འཇིག་ ེན་ ི་མི་ མས་ ིས་ཁོང་ངོ་

མ་ཤེས། 11 ཁོང་ན་ིརང་ག་ི ལ་ལ་ཕེབས་ན་ཡང༌། རང་གི་ ལ་མི་ མས་ ིས་ཁོང་མ་བ ས། 12 འོན་ ང་ ས་ཁོང་

བ ས་ནས་ཁོང་ག་ིམཚན་ལ་དད་པ་ ས་ ང་ཁོང་གིས་ད་ེ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་ག་ི ས་དང་ ས་མོར་འ ར་བའ་ིདབང་

བ ར་བ་དང༌། 13 དེ་ མས་ནི་མ་ཡི་མངལ་ལས་ ེས་པ་མ་ཡིན་ལ། མི་ཡི་འདོད་པའི་དབང་གིས་མ་ ེས་ཤིང་ ོ་གའི་

བསམ་འ ན་བཞིན་ འང་ ེས་པ་མིན། དཀོན་མཆོག་ལས་ ེས་སོ། 14 བཀའ་ཞེས་པ་དེ་མི་ ་ ར་བ་དང༌། གས་

ེ་དང་བདེན་པ་ཉིད་ ིས་གང་བ་ཡིན་ཏེ་ང་ཚའི་ ོད་ ་གནས། ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ཡབ་ནས་ ང་བའི་ ས་གཅིག་པོའི་

གཟི་བ ིད་དེ་ང་ཚས་མཐོང༌། 15 ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་“ང་ཡི་ ེས་ ་ཕེབས་མཁན་ནི། ང་ལས་ ོན་ ་ཡོད་པས་ང་ལས་ཆེ་

བ་ཡིན་ཅིང༌། ངས་ ོན་ ས་པའི་ ེས་ ་ནི་ཁོང་ཉིད་ཡིན་”ཞེས་ཁོང་གི་ ོར་ག ངས་ནས་དཔང་པོ་ ས་ཤིང་འབོད་

་བ གས། 16 ཁོང་གི་ ན་ མ་ཚགས་པ་ལས་ང་ཚ་ཚང་མར་ གས་ ེ་ཡང་ཡང་ཐོབ། 17 དཀོན་མཆོག་གིས་ ང་

ོན་པ་མོ༷་ཤེ་བ ད་ནས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ིམས་གནང་མོད། གས་ ེ་དང་བདེན་པ་ཉིད་ནི་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་བ ད་ནས་

ང༌། 1 18 མི་ ས་ ང་དཀོན་མཆོག་གཏན་ནས་མ་མཐོང༌། ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་ ་པང་ལ་བ གས་པའི་ ས་གཅིག་

པོས་འཇིག་ ེན་ ན་ལ་ཁོང་གི་ ོར་གསལ་ ོན་མཛད།

19 ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར་ལ་ཡོད་པའི་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་དཔོན་རིགས་ ིས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་མ་ མས་དང་ལེ༷་ཝི་

པ་ཟེར་བའ་ིམཆོད་གཡོག་པ་ོ མས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ་ི ང་ ་བཏང་ནས། ཁོང་ལ་ ེད་ ་ཡིན་ཞེས་འ ་ིཔའ་ི ིར། 20 ཡོ༷་ཧ་

ནན་ ིས་ ་གསང་ཅི་ཡང་མེད་པར་ ང་པོར་ག ངས་“ང་ནི་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་མིན་”ཞེས་དཔང་པོ་ ས། 21 དེ་

ཚས་“ ས་ན་ ེད་ ་ཡིན། ེད་ ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་ ཱ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ཟེར་བ་དང་ཁོང་གིས་“མ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས།

དེ་ཚས་“ ེད་ ང་ ོན་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས་པ་དང་ཁོང་གིས་“མ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 22 དེ་ མས་ ིས་

1ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཡེ་ ་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།
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“ང་ཚ་གཏོང་མཁན་ མས་ལ་ལན་འདེབས་དགོས་པས། ེད་རང་གིས་ ེད་ ་ཡིན་པ་ཤོད་རོགས་”ཞེས་ ས་པ་དང༌།

23 ཁོང་གིས་“ ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ཱ་ཡི་མདོ་ལས་ག ངས་པ་ ར།

དབེན་ ོང་ནང་ལ་ གས་པའི་འབོད་ ་ཡིས།།

གཙ་བོའི་ཕེབས་ལམ་བདེ་མོ་བཟོ་བར་ ིས།།

ཞེས་ག ང་བའ་ི ་ད་ེན་ིང་ཡིན་”ཞེས་ལན་བཏབ། 2 24 ཱ་༷ ་ཤ་ིཟེར་བའ་ི ོགས་ཁག་གིས་བཏང་ཡོད་པའ་ིམ་ིའད་ི མས་

ིས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ལ་ 25 “ད་ ེད་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་མ་ཡིན་ན། ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་ ཱ་ཡང་མ་ཡིན་ན། ང་ ོན་པ་

ཟེར་མཁན་དེ་ཡང་མ་ཡིན་པས། ཅིའི་ ིར་མི་ལ་ ས་གསོལ་གནང་ངམ་”ཞེས་ ིས། 26 དེའི་ལན་ ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་

“ངས་མི་ མས་ལ་ ་ཡིས་ ས་གསོལ་ ེད་བཞིན་ཡོད། འོན་ ང་ ེད་ མས་ ིས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ ེས་ ་དེ་ནི་ ེད་ཚའི་

ོད་ ་ཡོད། 27 ཁོང་ངའ་ི ེས་ ་འ ོན་ ང་ང་ན་ིཁོང་ག་ི མ་ ོག་འ ོལ་བར་ཡང་མ་ིའོས་”ཞེས་བཤད། 28 ད་ཆ་

འདི་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ ས་གསོལ་གནང་བའི་གནས་པེ༷་ཐན་ ཱ་ཞེས་ ་བ་ཡོ༷ར་དན་གཙང་པོའི་ཕར་ ོགས་ ་ ང་ངོ༌།།

29 དེའ་ི ་ིཉིན་ཡ༷་ོཧ་ནན་ ིས་ཡ༷་ེ ་རང་ག་ིམ ན་ ་ཕེབས་པར་མཐོང་ ་ེ“ ོས་དང༌། འད་ིན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ི

་ ་ཡིན་ཏེ་འཇིག་ ེན་ ི་ ིག་ཉེས་སེལ་མཁན་ནི་ཁོང་ཉིད་ཡིན་ནོ། 30 ར་ངས་ང་ཡི་ ེས་ ་ཕེབས་མཁན་ནི། ང་

ལས་ ོན་ ་ཡོད་པས་ང་ལས་ཆེ་བ་ཡིན་ཅིང༌། ངས་ ོན་ ས་པའི་ ེས་ ་ནི་ཁོང་ཉིད་ཡིན། 31 ང་རང་གིས་ཁོང་ངོ་

མ་ཤེས། འོན་ ང་ཁོང་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ལ་ངོ་ ོད་ ེད་པའི་ ིར་ ་ཡིས་ ས་གསོལ་ ེད་ ་ང་འོངས་”ཞེས་བཤད། 32–

33 ཡང་ཡ༷་ོཧ་ནན་ ིས་དཔང་པ་ོ ས་ཏ་ེ“དམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ག་རོན་ ར་དཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ནས་བབ་ ་ེཁོང་

གི་ ེང་ ་གནས་པར་ངས་མཐོང་ ོང༌། ངས་ཁོང་ངོ་མ་ཤེས་ཡོད་ ང་ང་ ་ཡིས་ ས་གསོལ་ ་མངགས་མཁན་ ིས་ངར་

འདི་ ད་ག ངས། ོད་ ིས་ འི་ཐོག་ ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་བབ་ནས་བ གས་པར་མཐོང་བ་དེ་ནི་དམ་པའི་ གས་

ཉིད་ ིས་ ས་གསོལ་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། 34 ཁོང་གིས་“ང་རང་གིས་དེ་བཞིན་ ་མཐོང་ ོང་བས། མི་

འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་པར་དཔང་པོ་ ས་ཡོད་”ཅེས་ག ངས་སོ།།

35 དེའི་ ི་ཉིན་ཡང་ཡོ༷་ཧ་ནན་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་གཉིས་དང་མཉམ་ ་དེར་ཡོད་དེ། 36 ཡེ༷་ ་ཕེབས་པ་མཐོང་

ེ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་“ ོས་དང༌། འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ་ ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། 37 ཉེ་གནས་དེ་གཉིས་ ིས་ཁོང་

གིས་ག ངས་པ་དེ་ཐོས་ནས་ཡེ༷་ འི་ ེས་ ་འ ངས། 38 ཡེ༷་ ས་ཞལ་ ིར་བ ོར་ཏེ་ ེས་ ་འ ང་མཁན་དེ་གཉིས་

གཟིགས་ཏེ་“ ེད་ཚས་ཅི་འཚལ་བ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ག ངས་པས་དེ་གཉིས་ ིས་“ར༷བ་བི། (ར༷བ་བི་ཟེར་ན་ཡ༷་ ་ ་པའི་

ཆོས་ ི་ ོབ་དཔོན་ཡིན་) ེད་རང་ག་པར་བ གས་ ི་ཡོད་”ཅེས་བཤད། 39 ཁོང་གིས་“ཤོག་ལ་ ོས་དང་”ཞེས་

ག ངས། དེ་ཚ་འོངས་པ་དང་ཁོང་གི་བ གས་ས་མཐོང་ནས་ ི་ ོའི་ ་ཚད་བཞི་ཙམ་ཡོད་པས་ཉིན་མོ་དེ་ཁོང་དང་

2ཚག་བཅད་འདི་ མས་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ག ངས་པའི་བཀའ་ཡིན་ཏེ། ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 40 ཨང་ ངས་ 3 ལ་གཟིགས།
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མཉམ་ ་བ ད། 40 ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ག ངས་པ་དེ་ཐོས་ནས་ཡེ༷་ འི་ ེས་ ་འ ང་མཁན་དེ་གཉིས་ ི་ནང་ནས་གཅིག་

ནི་སི༷་མོན་པེ༷་ ོ་ཡི་ ན་ཨ༷ན་ ི་ ཱ་ཡིན། 41 ཨ༷ན་ ི་ ཱས་ཐོག་མར་རང་གི་ ན་སི༷་མོན་ ག་ནས་དེ་ལ་“ང་ཚས་ བས་

མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་མཇལ་ ང་”ཞེས་ཟེར། ( ཱ༷་ཤི་ཀ་ཟེར་ན་ གས་པའི་མི་ཡི་དོན་ཡིན་) 3 42 དེ་ནས་ཨ༷ན་ ི་ ཱ་ཡིས་སི༷་

མོན་ཡ༷་ེ འ་ི ་ ང་ ་ ིད། ཡ༷་ེ ས་ད་ེལ་གཟིགས་ནས་“ ེད་ན་ིཡ༷་ོཧ་ནན་ཞེས་ ་བའ་ི ་སི༷་མོན་ཡིན་ཏེ། ེད་ ་ིམིང་

ལ་ཀེ༷་ ཱ་ཞེས་གདགས་ ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། (ཀེ༷་ ཱ་ཡི་དོན་ནི་པེ༷་ ོ་ཡིན་) 4 43 དེའི་སང་ཉིན་ཡེ༷་ ་ག༷་ལིལ་ ལ་ ་

ཕེབས་པར་དགོངས་ཏེ། ཕི༷་ལིབ་དང་ ག་ནས་དེ་ལ་“ངའི་ ེས་ ་འ ོངས་དང་”ཞེས་ག ངས། 44 ཕི༷་ལིབ་ནི་པེ༷་སད་

་པ་ཡིན་པས། ཨན༷་ ི་ ཱ་དང་པེ༷་ ོ་གཉིས་དང་ཕ་ ལ་གཅིག་པ་ཡིན། 45 ཕི༷་ལིབ་ན༷་ཐན་ཨེལ་དང་ ག་ནས་དེ་ལ་

“ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེས་བཀའ་ ིམས་ ི་མདོའི་ནང་ ིས་ཡོད་པ་དང༌། ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་ ང་ ང་བ ན་ལས་ ེས་

་དེའི་ ོར་ ིས་ཡོད་པའི་ན༷་ཙ་རེལ་ ོང་ ེ་ནས་ཡིན་པ་ཡོ༷་སེབ་ ི་ ་ཡེ༷་ ་ང་ཚས་མཇལ་ ང་”ཞེས་བཤད། 46 ན༷་

ཐན་ཨེལ་ ིས་“ན༷་ཙ་རེལ་ནས་དོན་ལེགས་པོ་ཞིག་འ ང་བར་ ིད་དམ་”ཞེས་ཟེར་བས་ལན་ ་ཕི༷་ལིབ་ ིས་“ཤོག་ལ་ ོས་

དང་”ཞེས་ག ངས། 47 ཡེ༷་ ས་ན༷་ཐན་ཨེལ་ ང་ ་འོང་བར་གཟིགས་ནས་“ ོས་དང༌། འདི་ནི་བདེན་པའི་ཡི༷་སི་ར་

ཨེལ་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ལ་གཡོ་ ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 48 ན༷་ཐན་ཨེལ་ ིས་ཁོང་ལ་“ ེད་ ིས་ང་ཇི་ ར་

མ ེན་”ཞེས་ ས་པས་ཡེ༷་ ས་“ ེད་བསེ་ཡབ་ཤིང་གི་འོག་ལ་བ ད་ཡོད་པའི་ཚ། ཕི༷་ལིབ་ ིས་ ེད་མ་བོས་པའི་ ོན་ལ་

ངས་ ེད་མཐོང་ ང་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 49 ན༷་ཐན་ཨེལ་ ིས་“ར༷བ་བི། ེད་རང་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་དང་

ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་ ལ་པོ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 50 དེའི་ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ངས་ ེད་བསེ་ཡབ་ཤིང་གི་འོག་ལ་མཐོང་ ང་ཞེས་

ེད་ལ་བཤད་པས་ ེད་ ིས་དད་པ་ ེད་དམ། ེད་ ིས་དོན་དེ་ལས་ཆེ་བ་མཐོང་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 51 ཡང་

ཁོང་གིས་“ངས་ ེད་ མས་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ེ་ནས། དཀོན་མཆོག་

གི་ཕོ་ཉ་ མས་མིའི་རིགས་ ི་ ་ཟེར་མཁན་ ི་ཐོག་ ་འབབ་པ་དང་འཛག་པར་ ེད་ མས་ ིས་མཐོང་བར་འ ར་”ཞེས་

ག ངས་སོ།། 5

ལེ ་གཉིས་པ།

1 ད་ེནས་ཉ་ིམ་ག མ་པ་ལ་ག་༷ལིལ་ ལ་ ་ིཀ་༷ ་ཟེར་བའ་ི ོང་ ེར་ལ་བག་ ོན་ཅིག་ཡོད་དེ། ཡ༷་ེ འ་ི མ་ད་ེ ་

ཡོད་པ་ཡིན། 2 ཡེ༷་ ་དང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ ང་བག་ ོན་ ་མ ོན་ལ་བོས། 3 ན་ཆང་ ོགས་ བས། ཡེ༷་

3གྷི་རིག་མི་རིགས་ ི་ ད་ཡིག་ལ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།
4ཀེ་ ཱ་འམ་པེ་ ོ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་ ག་ཡིན།
5བཀོད་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 28 ཨང་ 12 ལ་གཟིགས།
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འི་ མ་ ིས་ཁོང་ལ་“དེ་ཚར་ ན་ཆང་མེད་”ཅེས་ག ངས། 4 ཡེ༷་ ས་ཁོང་ལ་“ཨ་མ་ལགས། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་

རང་དོན་དེ་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པར་ ་འདོད་དམ། ངའི་ ས་ཚད་ད་ ང་མ་ ེབས་”ཞེས་ག ངས། 5 ཁོང་གི་ མ་

ིས་དེར་ཡོད་པའི་གཡོག་པོ་ མས་ལ་“ཁོང་གིས་ ེད་ཚ་ལ་གང་ག ང་པ་བཞིན་ ་ ོས་ཤིག་”ཅེས་བཤད། 6 ད་ཡ༷་ ་

་པ་ མས་ ི་གཙང་བར་ ེད་པའི་ཆོས་ ིམས་བཞིན་ ་ ོའི་ ་བན་རེ་རེ་ལ་ཧ་ལམ་ ེང་བ ་གཤོང་བ་ ག་དེར་བཞག་

ཡོད་པ་ཡིན། 7 ཡེ༷་ ས་གཡོག་པོ་ཚར་“བན་འདི་ཚ་ ་ཡིས་ ོངས་དང་”ཞེས་བཀའ་གནང་བས་ཁོ་ཚས་བན་ཡོངས་ ་

ཁེངས་པར་ ས་བཀང༌། 8 ཁོང་གིས་“ད་བ ས་ནས་གསོལ་དཔོན་ལ་ ོལ་དང་”ཞེས་ག ངས་པ་དང་དེ་ཚས་དེ་ ར་

ས། 9 གསོལ་དཔོན་དེས་ ་ ན་ཆང་ ་ ར་བའི་ ོ་བ་ ངས་ནས། དེ་ག་ནས་ ང་མིན་མ་ཤེས་ ང༌། གཡོག་པོ་ ་

འ ་མཁན་ ིས་ཤེས། གསོལ་དཔོན་ ིས་མག་པ་བོས་ཏ་ེ 10 “མ་ིགཞན་དག་ཚང་མས་ ོན་ལ་ ན་ཆང་ ས་ལེགས་ ེར་

ནས་མ ོན་པ་ོ མས་ ིས་མང་པ་ོབ ངས་པའ་ི ེས་ ་ ན་ཆང་ཞན་པ་ཞིག་ ེར། འོན་ ང་ ེད་ ིས་ ན་ཆང་ལེགས་པ་ོ

ད་ ་བར་ཉར་ཚགས་ ས་”ཞེས་བཤད། 11 དེ་ ར་ཡེ༷་ ས་ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་ ོང་ ེར་ཀ༷་ ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ གས་དང་

པ་ོབ ན་ཏེ། རང་ག་ིགཟ་ིབ ིད་མངོན་པར་མཛད་པས་ཉ་ེགནས་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་དད་པ་ ས་སོ། 12 དེའ་ི ེས་ ་ཡ༷་ེ

་རང་ག་ི མ་དང་ ་མཆེད་དང༌། ཉེ་གནས་ མས་དང་མཉམ་ ་ཀ་༷ཕར་ན་ མ་ཞེས་པའ་ི ོང་ ེར་ལ་མར་ཕེབས་ནས།

དེར་ཉིན་ཤས་བ གས་སོ།།

13 ཡང་པེ༷་སག་ཟེར་བའི་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ས་ཆེན་ཉེ་བས། ཡེ༷་ ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཡར་ཕེབས་པ་དང༌། 14 དེར་

ཁོང་གིས་ཡ༷་ ་ ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ ོ་ར་ལ་བ་ ང་དང༌། ག ག་རོན་བཅས་ཚང་མཁན་དང༌། ད ལ་

ེ་མཁན་ མས་བ ད་ཡོད་པར་གཟིགས་ཏེ། 15 ཁོང་གིས་ཐག་པའི་ ་ ག་ཅིག་མཛད་ནས། ོ་རའི་ནང་ནས་ ག་

དང་བ་ ང་ཐམས་ཅད་ ིར་བཏོན་པ་དང༌། ད ལ་ ེ་མཁན་ ི་ ོག་ཙ་མགོ་ ིང་བ ོགས་ནས་ད ལ་ ོར་གཏོར།

16 ག་རོན་ཚང་མཁན་ མས་ལ་“འདི་ཐམས་ཅད་འདི་ནས་ ིར་ ེར་ཞིག ངའི་ཡབ་ ི་གནས་མཆོག་ནི་ཚང་རར་མ་

ོས་”ཞེས་བཀའ་གནང༌། 17 ེད་ ི་ཕོ་ ང་གི་ཆེད་ ་བ ོན་སེམས་ ིས་ང་མེད་པ་བཟོ་བར་ ་ཞེས་མདོ་ལས་ ིས་

འ ག་པ་དེ་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ ན། 6 18 དེ་ནས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་དཔོན་ མས་ ིས་“ ེད་ ིས་ལས་འདི་འ ་མཛད་

པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་ ོན་པའི་ ིར་ང་ཚ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་དོན་གང་ ོན་པར་མཛད་དམ་”ཞེས་ ིས་པས། 19 ལན་ ་

ཡེ༷་ ས་“མཆོད་ཁང་འདི་བཤིག་ན་ངས་ཉིན་ཞག་ག མ་ལ་ ར་ཡང་ ིག་པར་ འོ་”ཞེས་ག ངས། 20 ཡ༷་ ་ ་པའི་

ཆོས་དཔོན་ མས་ ིས་“མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་འདི་ནི་ལོ་བཞི་བ ་ཞེ་ ག་རིང་ལ་བ ིགས་པ་ཡིན། ེད་ ིས་ཞག་ག མ་

ལ་ ར་ཡང་བ ིག་ ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས། 21 འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་རང་གི་ ་ ས་ཡིན་པའི་མཆོད་ཁང་ལ་དཔེ་མཛད་

དེ་ག ངས་པ་ཡིན། 22 དེས་ཁོང་འཆི་བ་ནས་ ་གསོན་པོར་བཞེངས་ བས་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ག ངས་དེ་ ན་པ་

6ག ང་མ ར་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 69 ཨང་ 9 ལ་གཟིགས།
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དང༌། མདོ་དང་ཡེ༷་ ས་ག ངས་པའི་བཀའ་དེ་གཉིས་ལ་དད་པ་ ས། 23 ཡང་ཡེ༷་ ་པེ༷་སག་གི་ ས་ཆེན་ལ་ཡེ༷་ ་ཤ་

ལེམ་ལ་བ གས་པའི་ཚ། མི་མང་པོས་ཁོང་གིས་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་བའི་ གས་མཐོང་བས་ཁོང་གི་མཚན་ལ་དད་པ་

ས། 24–25 འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་མི་ཐམས་ཅད་མ ེན་པས་ ས་ ང་གཞན་ ི་ ོར་ཁོང་ལ་ ་མ་དགོས་པར། མི་ མས་ ི་

སེམས་ནང་ཅི་ཡོད་པ་མ ེན་པས། དེ་ཚར་ ོ་གཏད་མ་མཛད་དོ།།

ལེ ་ག མ་པ།

1 དེའི་ཚ་ ཱ༷་ ་ཤི་ཟེར་བའི་ ོགས་ཁག་ནང་ནས་མི་ ི༷་ཀོ་དེམ་ ་བ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ད ་ ིད་པ་ཞིག་ཡོད་དེ།

2 མཚན་མོ་ཡེ༷་ ་མཇལ་ ་འོངས་ནས་“ར༷བ་བི། ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་མ ན་ནས་ཕེབས་པའི་ ོན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་

ང་ཚས་ཤེས། ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ེད་ ིས་ ོན་པར་མཛད་པའི་ གས་འདི་ཚ་དཀོན་མཆོག་དང་འ ལ་ཏེ་ ས་ ང་

ོན་པར་མི་ ིད་”ཅེས་ག ངས་པ་ན། 7 3 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ངས་ ེད་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་

ཡང་བ ར་མ་ ེས་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་མཐོང་བར་མི་ ིད་དོ་”ཞེས་ག ངས། 4 ི༷་ཀོ་དེམ་ ིས་ཁོང་ལ་“མི་

ཞིག་ ས་ནས་ཡང་བ ར་ཇི་ ར་ ེ་ ིད། ཁོའི་ཨ་མའི་མངལ་ ་འ ལ་ནས་ཐེངས་གཉིས་པར་ ེ་ ིད་དམ་”ཞེས་ ིས།

5 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ངས་ ེད་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་ ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་

ཉིད་བ ད་ནས་མ་ ེས་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ་འ ལ་བར་མི་ ིད་དོ། 6 ས་ནས་ ེས་པ་ནི་ ས་ཡིན་པ་

ར། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལས་ ེས་པ་དེ་ནི་སེམས་ཉིད་ཡིན་ནོ། 7 ངས་ ེད་རང་ལ་ ེད་ཚ་ཡང་བ ར་ ེ་དགོས་

ཞེས་བཤད་པས་ཡ་མཚན་ ེ་མི་དགོས། 8 གས་པ་ནི་རང་འདོད་པ་བཞིན་ ་ ག་པ་དང་དེའི་ ་ ེད་ ིས་ཐོས་ ང༌།

དེ་ག་ནས་ ང་དང་གང་ ་འ ོ་མི་ཤེས། དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ནས་ ེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་བཞིན་

ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 9 ཡང་ ི༷་ཀོ་དེམ་ ིས་“དེ་ཇི་ ར་ ིད་”ཅེས་བཤད་པ་དང༌། 10 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ ེད་ཡི༷་སི་

ར་ཨེལ་ ི་ ོབ་དཔོན་ཡིན་ཅིང་དོན་དེ་ཡང་མི་ ོགས་སམ། 11 ངས་ ེད་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ང་ཚས་

གང་ཤེས་པ་དེ་བཤད། གང་མཐོང་ཡོད་པ་དེའི་དཔང་པོ་ ེད་ ང༌། དཔང་པོ་དེ་ལ་ ེད་ མས་ ིས་དང་ལེན་མི་ ེད།

12 ངས་ ེད་ མས་ལ་ས་ ེང་ ་ ང་བའི་དོན་བཤད་ནས་ ེད་ མས་ཡིད་མ་ཆེས་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ལ་

ང་བའི་དོན་བཤད་ན་ ེད་ མས་ཇི་ ར་ཡིད་ཆེས་པར་ ། 13 དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབ་པའི་མིའི་རིགས་

ི་ ་མ་གཏོགས་པར། འང་ཞིང་ཁམས་ལ་ཡར་ཕེབས་མ་ ོང༌། 14 ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་འ ོག་ ོང་ ་ ལ་ ི་

ག གས་བ ན་ཡར་བ གས་པ་ ར། མིའི་རིགས་ ི་ ་ཡང་འཕགས་པར་འ ར་དགོས་ཏེ། 15 མིའི་རིགས་ ི་ ་ལ་

དད་པ་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཐོབ་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། 16 དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་

7རབ་བི་ཟེར་ན་ཡ་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ ོབ་དཔོན་ཡིན།
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ས་གཅིག་པོ་གནང་བ་ཙམ་ ་འཇིག་ ེན་ ི་མི་ མས་ལ་ མས་པར་མཛད་པས། ས་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་ཚང་མར་

འཇིག་པར་མི་འ ར་བར་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཐོབ་ངེས་པའོ། 17 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་ ས་འཇིག་ ེན་ ི་

མིར་ ིམས་གཅོད་མཛད་ ར་མ་མངགས་ ིས། འཇིག་ ེན་ ི་མི་ཁོང་བ ད་ནས་ བས་མཛད་ ར་མངགས། 18 ས་

ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་ཚ་ལ་ ིམས་བཅད་མེད་དེ། ས་ལ་དད་པ་མི་ ེད་མཁན་ཚ་ལ་ ིམས་བཅད་ཟིན། དེ་ནི་དཀོན་

མཆོག་གི་ ས་གཅིག་པོའི་མཚན་ལ་དད་པ་མ་ ས་པས་སོ། 19 ཡང་ ིམས་གཅོད་དེ་འདི་ ར་ཡིན། འོད་དེ་འཇིག་

ེན་ ་ཕེབས་ཡོད་ ང༌། མི་ མས་ ི་ ོད་པ་ངན་པས་དེ་ཚ་འོད་དེ་ལས་ ིག་ཉེས་ ི་ ན་ནག་ལ་དགའོ། 20 ཅི་

ལགས་ཟེར་ན། ལས་ངན་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ ོད་ངན་ མས་མི་མངོན་པའི་ ིར་འོད་དེ་ལ་ ང་ཞིང་འོད་ ི་ ར་

མི་འོང༌། 21 འོན་ ང་བདེན་པའ་ིདོན་ལག་ལེན་ ེད་མཁན་ མས་ ་ི ་བ་དཀོན་མཆོག་ལས་ ང་བ་གསལ་བར་མཐོང་

བའི་ ིར་མི་དེ་ མས་འོད་ལ་འོང་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

22 དེའི་ ེས་ ་ཡེ༷་ ་དང་ཉེ་གནས་ཚ་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ་ཕེབས་ནས། དེར་ཁོང་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་ཤིང་མི་

ཚར་ ས་གསོལ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། 23 དེའ་ིཚ་ ས་གསོལ་མཁན་ཡ༷་ོཧ་ནན་ཡང་ས་༷ལིམ་དང་ཐག་ཉ་ེབའ་ིགནས་

ཨེ༷་ནོན་ཞེས་པ་ལ་ ་མང་པོ་ཡོད་པས་ ས་གསོལ་གནང་བཞིན་ཡོད། མི་ མས་དེར་ ིན་ཏེ་ ས་གསོལ་ཐོབ་བཞིན་པ་

དང༌། 24 (དེའི་ ས་ ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ནི་ད་ ང་བཙན་ ་བ ག་མེད་) 25 དེའི་ཚ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ཉེ་གནས་ མས་ཆོས་ ི་

གཙང་ ས་ ེད་པའི་ ོར་ལ་ཡ༷་ ་ ་པ་ཞིག་དང་ ོད་ ེང་ཞིག་ ང༌། 26 དེ་ཚ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ང་ ་ཡོང་ནས་“ར༷བ་བི་

གཟིགས་དང༌། ེད་ ིས་དཔང་པོ་མཛད་པའི་མི་ཡོ༷ར་དན་གཙང་པོའི་ཕ་རོལ་ལ་ ེད་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་དེས་ ས་

གསོལ་གནང་བཞིན་ཡོད་དེ། མི་མང་པོ་ཁོང་གི་ ང་ ་འ ོ་བཞིན་ཡོད་”ཅེས་ ས་པས། 27 ལན་ ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་

“དཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ནས་མ་གནང་ན་མ་ིཞིག་ལ་ཅིའང་ཐོབ་མ་ི ིད། 28 ངས་ང་ན་ི བས་མགོན་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་མ་ཡིན་

ཏེ། ཁོང་གི་ ོན་ ་བཏང་བ་དེ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་པ་ལ་ ེད་ཚ་རང་ངའི་དཔང་པོ་ཡིན། 8 29 ་ལ་བག་མ་ཡོད་

པ་དེ་ནི་མག་པ་ཡིན། མག་པའི་ ོགས་པོ་ལངས་ནས་བ ད་ཅིང་མག་པའི་ ད་ཐོས་པས་སེམས་ཤིན་ ་དགའ། དེའི་

ིར་ངའི་དགའ་བས་ཁེངས་སོ། 30 ཁོང་ནི་འཕེལ་བར་དགོས་ཤིང་ང་ནི་འ ིབ་པར་དགོས་”ཞེས་ག ངས། 31 དཀོན་

མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ོན་པ་དེ་མི་ཐམས་ཅད་ལས་མཆོག་ཉིད། ས་གཞི་ལ་གཏོགས་པ་ནི་ས་ནས་ཡིན་ཅིང་སའི་དོན་

ེང་བ་ ེད། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ོན་པ་དེ་ ་ན་མེད་པ་ཡིན། 32 ཁོང་གིས་གང་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་

དེ་ལ་དཔང་པོ་མཛད་མོད། མི་ ས་ ང་དཔང་པོ་དེ་ཁས་མི་ལེན། 33 ཁོང་གིས་དཔང་པོ་མཛད་པ་ལ་ཉན་མཁན་དེས་

དཀོན་མཆོག་བདེན་པ་ཡིན་པ་ ས་བཏབ། 34 དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་པའ་ི གས་ཉིད་ཚད་མེད་ ་གནང་བས། དཀོན་

མཆོག་གིས་མངགས་པ་དེས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ག ང༌། 35 ཡབ་ ིས་ ས་ལ་ མས་པར་མཛད་པ་དང༌། ཡོད་དོ་

8 ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།
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ཅོག་དེའ་ི ག་ ་གནང་བ་ཡིན། 36 ས་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་ད་ེལ་དཔག་ ་མེད་པའ་ིཚ་ཡོད། ས་ལ་དད་པ་མ་ི ེད་

པ་དེས་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་མི་ ོང་བར། དཀོན་མཆོག་གི་ཉེས་ཆད་དེ་ལ་གནས་པར་འ ར་རོ།།

ལེ ་བཞི་པ།

1 དེའི་ཚ་ ཱ༷་ ་ཤི་ཟེར་བའི་ ོགས་ཁག་གིས་ཡེ༷་ ས་ ོབ་མ་བ ས་ཤིང་ ས་གསོལ་ལེན་པ་ མས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ལས་

མང་བའི་གཏམ་ཐོས་པ་ཡེ༷་ ས་མ ེན་ནས། 2 (དོན་དམ་ ་ཡེ༷་ ་རང་ཉིད་ ིས་ ས་གསོལ་མ་གནང༌། ཁོང་གི་ཉེ་

གནས་ཁོ་ནས་ ས་གསོལ་གནང་བ་ཡིན་) 3 ཁོང་ཡ༷་ ་ ་ ལ་དང་ ལ་ནས་ག༷་ལིལ་ ལ་ ་ ིར་ཕེབས། 4 དེའི་ ས་

་ཁོང་ས༷་མར་ ཱ་ ལ་བ ད་ནས་ཕེབས་དགོས་པས། 5 ཁོང་ས༷་མར་ ཱ་ ལ་ ི་ ོང་ཚ་སི༷་གར་ལ་ཕེབས། ོང་དེ་ ར་

ཡ༷་ ་ ་པའི་མེས་པོ་ཡ༷་ཀོབ་ ིས་ཁོང་གི་ ་ཡོ༷་སེབ་ལ་གནང་བའི་ཞིང་དང་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད། 6 ཡ༷་ཀོབ་ ི་ ོན་པ་དེར་

ཡོད་ཅིང༌། ཡེ༷་ ་འ ལ་ནས་ ་ཐང་ཆད་དེ་ ོན་པའི་ ར་བ གས་ བས་ཉིན་ ང་ཙམ་ཡིན། 7–8 ཉེ་གནས་ མས་

ོང་ཚ་ལ་ཁ་ཟས་ཉོ་བར་སོང་བའི་ ེས་ ། ས༷་མར་ ཱ་ ལ་ ི་ ད་མེད་ཅིག་ ་ལེན་ ་ཡོང་བ་དང༌། ཡེ༷་ ས་ཁོ་མོར་

“ང་ལ་འ ང་ ་ཏོག་ཙམ་ ེར་དང་”ཞེས་ག ངས། 9 ད་མེད་དེས་ཁོང་ལ་“ ེད་ཡ༷་ ་ ་པ་རེད། ང་ས༷་མར་ ཱ་མ་

་ ་ལས་འ ང་ ་ ོང་བ་དེ་ཅི་ལ་ ིད་”ཞེས་བཤད། (གང་ལགས་ཟེར་ན། ཡ༷་ ་ ་པའི་མི་རིགས་ས༷་མར་ ཱ་ཡི་མི་

རིགས་དང་མི་འ ོགས་) 10 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་ཁོ་མོར་“གལ་ཏེ་ ོད་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་གནང་ ིན་དང༌། ོད་ལ་ ་

ེར་རོགས་ཟེར་མཁན་དེ་ ་ཡིན་པ་ཤེས་ན། ོད་ ིས་ཁོང་ལ་ ས་ནས་ཁོས་ ོད་ལ་གསོན་པའི་ ་ ེར་བ་ཡིན་”ཞེས་

ག ངས། 11 ལན་ ་ ད་མེད་དེས་“ ་ཞབས་ལགས། ོན་པ་འདི་གཏིང་རིང་པོ་ཡིན་ཅིང་ ེད་ལ་ ་འ ་བའི་ ོད་

ང་མི་འ ག་པས་གསོན་པའི་ ་དེ་གང་ནས་ལེན། 12 ང་ཚའི་མེས་པོ་ཡ༷་ཀོབ་ ིས་ང་ཚ་ལ་ ོན་པ་འདི་གནང་ ེ།

ཁོང་རང་དང་ཁོང་གི་ ་ མས་དང་ གས་དེ་ཚས་དེ་ནས་བ ངས་པས། ེད་ཁོང་ལས་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་བཤད།

13 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ ས་ ང་ ་འདི་ལས་བ ངས་ན་ཡང་བ ར་ ོམ་པར་འ ར། 14 འོན་ཏེ་ ས་ ང་ངས་ ེར་བའི་

་དེ་ལས་བ ངས་ན་ནམ་ཡང་མི་ ོམ་ ེ། ངས་ ེར་བའི་ ་དེ་ཁོའི་ནང་ན་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ལ་ ་འ ར་བའི་ ་

མིག་ཅིག་ ་ ་ཡིན་པར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 15 ད་མེད་དེས་“ ་ཞབས་ལགས། ་དེ་ང་ལ་གནང་རོགས། དེས་

ང་ ོམ་པར་མི་འ ར་ཏེ་ ་ལེན་ ་འདི་ ་ཡང་ཡང་ཡོང་མི་དགོས་”ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། 16 ཡེ༷་ ས་“སོང་ལ་ ོད་ ི་ ོ་

ག་བོས་ནས་འདི་ ་ཤོག་”ཅེས་ག ངས་པ་ན། 17 ད་མེད་དེས་“ང་ལ་ ོ་ག་མེད་”ཅེས་བཤད་པ་དང་ཡེ༷་ ས་“ ོད་

ིས་ང་ལ་ ོ་ག་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་དེ་བདེན་པ་ཡིན། 18 ོན་ཆད་ ོད་ལ་ ོ་ག་ ་ཡོད་ ོང་ ེ། ད་ ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ ོད་

ི་ ོ་ག་མ་ཡིན། ོད་ ིས་གཏམ་བདེན་པར་བཤད་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌། 19 ད་མེད་དེས་“ ་ཞབས་ལགས།

ངས་ ེད་རང་ནི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མཐོང༌། 20 ང་ཚའི་མེས་པོས་རི་བོ་འདིའི་ ེང་ ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་
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བ ར་ ས་པ་ཡིན། འོན་ ང་ཡ༷་ ་ ་པ་ ེད་ཚས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་དགོས་པའི་གནས་ནི་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་

ོང་ ེར་ཡིན་ཟེར་”ཞེས་བཤད། 21 ཡེ༷་ ས་“ཨ་ཅག་ལགས། ང་ལ་ཡིད་ཆེས་ ོས་དང༌། ར་ིབ་ོའད་ིདང་ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་

་ ེད་ཚས་ཡབ་ལ་བ ེན་བ ར་མི་ ་བའི་ ས་ཤིག་ཡོང་བར་འ ར། 22 ེད་ཚས་གང་མི་ཤེས་པ་དེ་ལ་བ ེན་བ ར་

ེད་ཅིང༌། ང་ཚས་གང་ཤེས་པ་དེ་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད། ཅི་ལགས་ཤེ་ན། ཐར་པ་ནི་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ནས་འ ང་ངོ༌།

23 འོན་ ང་བཅོས་མིན་ ི་བ ེན་བ ར་ ེད་པ་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་བདེན་པ་ཉིད་ ི་

ོ་ནས་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བའི་ ས་ཤིག་འོངས་བར་འ ར་ལ། འོང་བཞིན་པ་ཡང་ཡིན། ཡབ་དཀོན་

མཆོག་ནི་དེ་ ་ འི་མི་ མས་ལ་ད ེས་ཤིང་གཟིགས་སོ། 24 དཀོན་མཆོག་ནི་ གས་ཉིད་ཡིན་པས། ཁོང་ལ་བ ེན་

བ ར་ ེད་མཁན་ མས་ ིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་བདེན་པ་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་བ ེན་བ ར་ ེད་དགོས་”ཞེས་ག ངས།

25 ད་མེད་དེས་ཁོང་ལ་“ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་(ཁོང་ནི་ཁི༷་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར་) ཕེབས་ཡོད་པར་ངས་ཤེས། ཁོང་

ཕེབས་ བས་ང་ཚར་དོན་ཐམས་ཅད་ ོག་པར་འ ར་”ཞེས་བཤད། 26 ཡེ༷་ ས་ཁོ་མོར་“ང་ནི་ ེད་དང་ ེང་མོལ་ ེད་

མཁན་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དེ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། 27 དེའི་ཚ་ཉེ་གནས་ཚ་ལོག་ཡོང་ནས། ཡེ༷་ ས་ ད་མེད་ཅིག་

དང་གཏམ་ ེད་ ི་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ཡ་མཚན་ ེས་མོད། ས་ ང་ ེད་རང་ཅི་དགོངས་སམ། ད་མེད་འདི་དང་

ཅི་ལ་ག ང་ ེང་མཛད་ཅེས་བཀའ་འ ི་མ་ ས། 28 ད་མེད་དེས་རང་གི་ ་ ོད་དེར་བཞག་ ེ། ོང་ ེར་ ་སོང་

ནས་མི་ཚ་ལ་ 29 “ཤོག་ལ་ ོས་དང༌། འདི་ ་མི་ཞིག་ཡོད་དེ་ངས་ ས་པའི་ལས་ཀ་ཐམས་ཅད་ང་ལ་ག ངས་ ང་བས།

བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་ ིད་དམ་”ཞེས་ ས་པ་དང༌། 30 དེ་ཚ་ ོང་ ེར་ ི་ ི་རོལ་ ་སོང་ནས་ཡེ༷་ འི་ ང་ ་ཡོང༌།

31 དེའི་ ས་ ་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་“ར༷བ་བི། ཞལ་ཟས་བཞེས་”ཞེས་ ས་ ང༌། 9 32 ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ ེད་

ཚ་ལ་ ས་མེད་པའི་ཁ་ཟས་ཤིག་ང་ལ་ཡོད་”ཅེས་ག ངས། 33 དེའི་ ིར་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“མི་

ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ཁ་ཟས་ཤིག་བ ལ་ལམ་”ཞེས་འ ི་བཞིན་ཡོད། 34 ཡེ༷་ ས་དེ་ཚར་“ང་མངགས་མཁན་དཀོན་མཆོག་

གི་ གས་དགོངས་བཞིན་ ་ ེད་པ་དང་ཁོང་གི་འ ིན་ལས་ བ་པ་ནི་ངའི་ཁ་ཟས་ཡིན། 35 ེད་ཚའི་གཏམ་དཔེ་ ར་

ད་ ང་ ་བ་བཞི་ཡོད་དེ་དེ་ནས་ཞིང་ ་རན་ཡོང་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ། འོན་ ང་ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་ ར། ཞིང་

ལ་ ོས་དང༌། ད་ ་ལོ་ཏོག་གསེར་ ི་མདོག་ ་ ར་བས་ ་རན་ནོ། 36 ་མཁན་ ིས་ ་ཐོབ་ཅིང་དཔག་ ་མེད་པའི་

ཚའི་ ིར་འ ས་ ་ ད་བཞིན་ཡོད། དེར་བ ེན་ས་བོན་འདེབས་མཁན་དང་ཞིང་ ་མཁན་གཉིས་ཀ་མཉམ་ ་དགའ་

བར་ ེད། 37 གཅིག་གིས་འདེབས། གཅིག་གིས་ ་ཞེས་པའི་གཏམ་དཔེ་དེ་བཞིན་བདེན་པ་ཡིན། 38 ེད་ཚས་ལས་

མ་ ས་པའི་ཞིང་ལ་ངས་ ེད་ མས་ ་བའི་ ིར་བཏང༌། གཞན་ མས་ ིས་དེར་ལས་ཀ་ ས་ནས། ེད་ཚར་ནི་ལས་

དེའི་ཁེ་བཟང་ཐོབ་”ཅེས་ག ངས།

9རབ་བི་ཟེར་ན་ཡ་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ ོབ་དཔོན་ཡིན།
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39 ད་མེད་དེས་ཁོང་གིས་ངས་ ས་པའ་ིལས་ཐམས་ཅད་ང་ལ་ག ངས་པ་ཡིན་ཞེས་དཔང་པ་ོ ས་པས་ ོང་ ེར་

དེའི་ས༷་མར་ ཱ་པ་མང་པོས་ཡེ༷་ ་ལ་དད་པ་ ས། 40 དེའི་ ིར་ས༷་མར་ ཱ་པ་ མས་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོང་ བས་ཁོ་ཚ་དང་

མཉམ་ ་བ གས་ ་གསོལ་ཞེས་ ས་པས་ཁོང་ཉིན་གཉིས་དེར་བ གས། 41 ཁོང་གིས་བཀའ་ག ངས་པས་མི་ ར་ལས་

ཇེ་མང་བས་དད་པ་ ེས་པ་དང༌། 42 དེ་ཚས་ ད་མེད་དེར་“ད་ང་ཚས་ ོད་ ི་གཏམ་ཁོ་ན་ཐོས་པས་དད་པ་མི་ ེད་དེ་

ང་ཚ་རང་གིས་ཐོས་པའི་ ེན་ ིས་ཁོང་ནི་དངོས་གནས་འཇིག་ ེན་ ི་ བས་མགོན་ཡིན་པར་ཤེས་སོ་”ཞེས་བཤད།

43 ཉིན་གཉིས་དེའི་ ེས་ ་ཁོང་ ལ་དེ་ནས་ག༷་ལིལ་ ལ་ ་ཕེབས། 44 ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ཡེ༷་ ་ཉིད་ ིས་

ཕ་ ལ་ན་ ང་ ོན་པ་ལ་བ ར་ ི་མེད་དོ་ཞེས་དཔང་པོ་མཛད། 45 ག༷་ལིལ་པ་ཚ་པེ༷་སག་གི་ ས་ཆེན་ བས་ ་ཡེ༷་ ་

ཤ་ལེམ་ལ་སོང་ནས་ཁོང་གིས་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་མཐོང་བས། ཡེ༷་ ་ག༷་ལིལ་ ལ་ ་ ོན་ བས་

དེ་ཚས་ཁོང་ལ་དགའ་བ ་ ས། 46 ཡེ༷་ ་ཡང་བ ར་ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་ཀ༷་ ་ཟེར་བའི་ ོང་ཚར་ཕེབས། ར་ཁོང་གིས་

གནས་དེར་ ་ ན་ཆང་ ་འ ར་བར་མཛད། ག༷་ལིལ་ ལ་ ་ ལ་པོའི་དཔོན་རིགས་ཤིག་གི་ ་ཀ༷་ཕར་ན་ མ་ ོང་ ེར་

་ན་ཡོད་དེ། 47 དཔོན་རིགས་དེས་ཡེ༷་ ་ནི་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ནས་ག༷་ལིལ་ ་ཕེབས་པའི་གཏམ་ཐོས་ནས། ཁོང་གི་ ང་

་ ིན་ཏེ་ཁོའི་ ་འཆི་བ་ལ་ ག་པས་ཡེ༷་ ་ཀ༷་ཕར་ན་ མ་ ་མར་ཕེབས་ནས་ འི་ནད་གསོ་བར་མཛད་པའི་ ་བ་ ལ།

48 ཡེ༷་ ས་མི་དེར་“གལ་ཏེ་ ེད་ མས་ ིས་ གས་དང་ངོ་མཚར་བའི་དོན་ མས་མ་མཐོང་ན་དད་པ་མི་ ེད་”ཅེས་

ག ངས། 49 ལན་ ་ ལ་པོའི་དཔོན་རིགས་དེས་“ ་ཞབས་ལགས། ངའི་ ་མ་འཆི་གོང་ལ་ཕེབས་པར་མཛད་”ཅེས་

ས། 50 ཡེ༷་ ས་“སོང་ལ་ ེད་ ི་ ་གསོན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། མི་དེས་ཡེ༷་ ས་ག ངས་པའི་བཀའ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཏ་ེ ིར་

ལོག་སོང་བ་དང༌། 51 ཁོང་ ིར་ལོག་ ས་དེའི་གཡོག་པོ་ མས་ ར་ཡོང་བ་དང་ཁོང་ ག་ནས་ ་གསོན་པའི་གཏམ་

བཤད། 52 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ནད་གསོ་བའི་ ་ཚད་ ིས་པ་ན་དེ་ཚས་“ཁ་སང་ ི་ ོའི་ ་ཚད་དང་པོར་ཙམ་ལ་ཚ་བ་

འཇགས་”ཞེས་བཤད། 53 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ ེད་ ི་ ་གསོན་ནོ་ཞེས་ག ངས་པའི་ ་ཚད་དེ་རང་ལ་ ་སོས་པར་ ར་བ་

ཕ་ཡིས་ཤེས་ཏེ། ཕ་རང་ཉིད་དང་ ིམ་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ཡེ༷་ ་ལ་དད་པ་ ས། 54 འདི་ནི་ཡེ༷་ ་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ནས་ག༷་

ལིལ་ ་ཕེབས་ནས་བ ན་པའི་ངོ་མཚར་བའི་ གས་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ།།

ལེ ་ ་པ།

1 དེ་ནས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ས་ཆེན་ཞིག་ཡོད་དེ། ཡེ༷་ ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར་ལ་ཡར་ཕེབས། 2 ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ི་

ག་ ོའི་ ར་ ིང་ ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ད་ ་པེ༷་ཐེས་ ་ཞེས་ ་བ་གཡབ་ ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད། 3 དེ་ཚའི་ནང་
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ལ་ནད་པ་དང༌། ལོང་བ་དང༌། ཞ་བོ་དང༌། ཡན་ལག་བ མས་པ་སོགས་མང་པོ་ཉལ་ཡོད་པ་ཡིན། 10 5 མི་ཞིག་

ཞ་བོ་ཆགས་ནས་ལོ་ མ་ ་སོ་བ ད་སོང་བ་ཞིག་དེར་ཡོད་དེ། 6 ཡེ༷་ ས་ཞ་བོ་དེ་ཉལ་ཡོད་པ་གཟིགས་ཏེ་ ན་རིང་པོ་

དེ་ ར་གནས་པ་མ ེན་ནས་མི་དེར་“ ེད་གསོ་བར་འ ར་འདོད་དམ་”ཞེས་ག ངས། 7 ཞ་བོ་དེས་ཁོང་ལ་“ ་ཞབས་

ལགས། ་ ོམ་ བས་ང་ ིང་ ར་འ ག་པའི་མི་ང་ལ་མེད་པས། ང་ཡོང་ ས་ངའི་ ོན་ལ་གཞན་ཞིག་ འི་ནང་ ་

འ ལ་ཟིན་”ཞེས་བཤད། 8 ཡེ༷་ ས་“ཡར་ལོངས་ལ་ཉལ་ ི་ ར་ཏེ་གོམ་པར་ ོབ་དང་”ཞེས་ག ངས་མ་ཐག 9 མི་

དེ་ ག་པར་ ར་ནས། རང་གི་ཉལ་ ི་ ར་ནས་ ིར་སོང༌། ཉིན་དེ་ནི་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས། 10 ཡ༷་ ་ ་

པའི་དཔོན་རིགས་ཚས་ནད་སོས་པར་ ར་བའི་མི་དེར་“དེ་རིང་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས་ ིམས་ ར་ ོད་ ིས་ཉལ་

ི་འ ར་མི་ཆོག་”ཅེས་བཤད། 11 མི་དེས་“ངའི་ནད་སེལ་མཁན་དེས་ང་ལ་ཉལ་ ི་ ར་ཏེ་སོང་དང་ཞེས་ག ངས་པ་

ཡིན་”ཞེས་བཤད་པས། 12 དེ་ཚས་“ཉལ་ ི་ ར་ཏེ་སོང་དང་ཞེས་ཟེར་བའི་མི་ ་ཡིན་”ཞེས་ ིས་ ང༌། 13 ནད་ལས་

ཐར་བའི་མི་དེས་ཁོང་ ་ཡིན་པ་ངོ་མ་ཤེས། གནས་དེར་མི་ཚགས་མང་བས་ཡེ༷་ ་ཕེབས་ཟིན་པའི་ ིར་རོ། 14 དེའི་ ེས་

་ཡེ༷་ ས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ལ་མི་དེ་གཟིགས་ནས་ཁོ་ལ་“ ོས་དང༌། ེད་རང་ ག་པར་ ར་བས། ད་ནས་

བ ང་ ིག་ཉེས་མ་ ོས་ཤིག གལ་ཏ་ེ ས་ན་ ེད་ལ་ ག་བ ལ་ད་ེལས་ཆ་ེབ་ཞིག་འཕོག་ ིད་”ཅེས་ག ངས། 15 མ་ིད་ེ

ཕར་ ིན་ནས་ཡ༷་ ་ ་པའི་དཔོན་རིགས་ཚར་རང་གི་ནད་སེལ་མཁན་དེ་ནི་ཡེ༷་ ་རེད་ཅེས་བཤད།

16 ཡེ༷་ ས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་དེ་ ར་མཛད་པས་ཡ༷་ ་ ་པའི་དཔོན་རིགས་ཚས་ཁོང་ལ་གནོད་ ེལ་བའི་

འགོ་བ གས། 17 འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་“ངའི་ཡབ་ ིས་ད་ འི་བར་ ་ཡང་འ ིན་ལས་མཛད་དེ། ངས་ ང་འ ིན་

ལས་ བ་བཞིན་ཡོད་”ཅེས་ག ངས་པས། 18 ཡ༷་ ་ ་པའི་དཔོན་རིགས་ ིས་དེ་བས་ ང་ཁོང་གསོད་ཐབས་བཙལ།

ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ཡེ༷་ ས་ངལ་གསོ་བའི་ཉི་མོའི་ ིམས་ལས་འགལ་བ་མ་ཟད། དཀོན་མཆོག་ང་རང་གི་ཡབ་ཡིན་ཞེས་

ཟེར་བས་ཁོང་རང་དཀོན་མཆོག་དང་གཅིག་ནང་བཞིན་མཛད་པའ་ི ིར་རོ། 19 ཡང་ཡ༷་ེ ས་“ངས་ ེད་ མས་ལ་བདེན་

པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ས་ ིས་ཡབ་ལ་མ་བ ེན་པར་ཅིའང་ ེད་ བ་མི་ ིད། ཡབ་ ིས་གང་མཛད་པ་བཞིན་ ་

ས་ ིས་ ང་མཛད། ཡབ་ ིས་ཅི་མཛད་པ་དེ་མ་གཟིགས་པར་ ས་ ིས་ཅིའང་མཛད་མི་ ིད། 20 གང་ལགས་ཟེར་

ན། ཡབ་ ིས་ ས་ལ་ མས་པས་ཁོང་རང་གིས་གང་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ ས་ལ་ ོན་པ་མ་ཟད། དེ་ལས་ ང་ངོ་མཚར་

ཆེ་བའི་འ ིན་ལས་ཁོང་ལ་ ོན་པར་མཛད་དེ་ ེད་ཚ་ཡ་མཚན་ ེད་པར་འ ར། 21 ཡབ་ ིས་ཇི་ ར་གཤིན་པོ་ མས་

ོང་ཞིང་དེ་ཚར་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་གནང་བ་བཞིན། དེ་ ར་ ས་ ིས་ ང་ ་ལ་ད ེས་པ་དེར་དཔག་ ་མེད་པའི་

ཚ་གནང་ངོ༌། 22 ཡབ་ཉིད་ ིས་ ་ལའང་ ིམས་གཅོད་མི་མཛད། དེ་ཡོངས་ ་ ས་ལ་གནང་བ་ཡིན་པས། 23 མི་

10ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་བ ས་ཡིག་ ་ཤོས་ མས་ལ་གཤམ་ ་ཡོད་པ་མེད་དོ། 3ཁ ་འ ོམས་པ་ ག 4 ་འ ོམས་པའི་ ་མཚན་ནི་ བས་

བས་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ ་འཛང་ལ་མར་ཕེབས་ཏེ་ ་བ མས་ནས། ནད་པ་ ་ འི་ནང་ ་ ོན་ལ་འ ལ་བ་དེའི་ནད་གང་ཡང་གསོ་བར་ ར།
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ཐམས་ཅད་ཡབ་ལ་བ ར་ ི་ ་བ་ ར། ས་ལ་ཡང་ཐམས་ཅད་ ིས་བ ར་ ི་ ་བར་འ ར། ས་ལ་བ ར་ ི་མི་ ་

མཁན་དེས་ ས་མངགས་མཁན་ཡབ་ལའང་བ ར་ ི་མི་ ས། 24 ངས་ ེད་ མས་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར།

ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་ཅིང་ང་མངགས་མཁན་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་ལ་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཡོད་པ་

དང༌། མི་དེ་ མས་ ིམས་གཅོད་མི་ ོང་བར་འཆི་བ་ནས་གསོན་པོར་ ར་ཡོད་དོ་”ཅེས་ག ངས། 25 ཡང་ཡེ༷་ ས་

“ངས་ ེད་ མས་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ཚ་མེད་པ་ནང་བཞིན་ ི་མི་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ ི་

ག ང་ ད་ཐོས་པའི་ ས་ལ་འབབ་པར་འ ར་བ་མ་ཟད། ས་དེ་ད་ ་ཡིན། ཡང་ ད་དེ་ཐོས་པ་ མས་གསོན་པར་

འ ར། 26 ཡབ་ཉིད་ཚ་དཔག་ ་མེད་པའི་འ ང་ ངས་ཡིན་པ་ ར། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་ ས་ལའང་མི་ མས་ལ་

དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་གནང་ འི་དབང་ཆ་ ིན་ནོ། 27 ཡང་ཁོང་མིའི་རིགས་ ི་ ་ཡིན་པས། ཡབ་ ིས་ ས་ལ་ལེགས་

ཉེས་ ི་ ིམས་གཅོད་ ེད་པའི་དབང་ཆ་གནང་ངོ༌། 28 ར་ཁང་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ས་ ི་ག ང་ ད་ཐོས་ནས་

འཐོན་པའི་ ས་ལ་འབབ་ཡོང་བ་ལ་ ེད་ཚ་ཡ་མཚན་མ་ ེད། 29 ལས་བཟང་པོ་ ས་པ་ཚར་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཐོབ་

པའི་ ིར་ ར་གསོན་པར་འ ར་བ་དང༌། ལས་ངན་ ས་པ་ཚ་ ིམས་གཅད་ ོང་བའི་ ིར་ལང་བར་འ ར་རོ་”ཞེས་

ག ངས། 30 ཡེ༷་ ས་“ཡབ་ལ་མ་བ ེན་པར་ངས་ཅིའང་ ེད་མ་ི ིད་དེ། ཡབ་ ་ིབཀའ་ཇ་ི ར་ཐོས་པ་བཞིན་ ་ ིམས་

གཅོད་ ེད། དེའི་ ིར་ངའི་ ིམས་ཆད་དེ་ ང་པོ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ངས་རང་གི་བསམ་ ལ་བཞིན་ ་མི་ ེད་

དེ། ང་མངགས་མཁན་ ི་དགོངས་པ་བཞིན་ ་ ེད། 31 གལ་ཏེ་ངས་རང་གིས་རང་ལ་དཔང་པོ་ ས་ན། ངའི་དཔང་

པོ་དེ་བདེན་པ་མ་ཡིན། 32 འོན་ ང་ང་ལ་དཔང་པོ་ ེད་མཁན་གཞན་ཞིག་ཡོད། ཡང་ཁོང་གིས་ང་ལ་དཔང་པོ་མཛད་

པ་ངས་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཤེས། 33 ེད་ མས་ ིས་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ང་ ་བང་ཆེན་བཏང་བ་དང༌།

ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་བདེན་པ་ལ་དཔང་པོ་ ས། 34 འོན་ ང་ངས་ནི་མི་ཡིས་དཔང་པོ་ ེད་པ་ལ་མི་ ེན། ེད་ཚར་ཐར་

པ་ཐོབ་པའི་ ིར་ངས་དོན་འདི་ཚ་བཤད། 35 ཡོ༷་ཧ་ནན་ནི་མར་མེ་འབར་ཞིང་འོད་འ ོ་བ་ ་ ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།

ེད་ཚ་ནི་འོད་དེའི་ནང་རེ་ཞིག་དགའ་ཞིང་མོས། 36 འོན་ ང་ང་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་དཔང་པོ་ལས་ཆེ་བར་ ེན། ཡབ་ ིས་

ང་ལ་འ ིན་ལས་ བ་ ་གནང་བ་དང་ངས་ ེད་བཞིན་པའི་འ ིན་ལས་དེ་ཉིད་ ིས་ང་མངགས་མཁན་ཡབ་དཀོན་མཆོག་

ཡིན་པར་དཔང་པོ་ ེད། 37 ཡང་ང་མངགས་མཁན་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ིས་ ང་ང་ལ་དཔང་པོ་མཛད། ོད་ཚས་

ཁོང་གི་ག ང་ ད་ ང་གཏན་ནས་མ་ཐོས། ཁོང་གི་ ་ད ིབས་ ང་གཏན་ནས་མ་མཐོང༌། 38 ོད་ཚས་ཁོང་གིས་

མངགས་པ་དེ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པས། ཁོང་གི་བཀའ་ ོད་ ི་སེམས་ ་མི་གནས་”ཞེས་ག ངས། 39 ཡེ༷་ ས་“ ོད་ཚས་

ག ང་རབ་ནང་ལ་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚའི་ལམ་ཡོད་ཅེས་བསམས་ནས་དེ་འཚལ་ཞིབ་ ེད། དེ་ཉིད་ ིས་ང་ལ་དཔང་པོ་

ེད་ ང༌། 40 ོད་ཚ་ལ་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཐོབ་པའི་ ིར་ངའི་སར་ཡོང་བ་མི་མོས། 41 ངས་མིའི་བ ར་ ི་མི་

འཚལ། 42 འོན་ ང་ངས་ ོད་ཚ་ ོགས་པ་དང༌། ོད་ ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་མ་ིབ ་ེབ་དེ་ངས་ཤེས། 43 ང་ན་ིཡབ་ ི་
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མཚན་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཏེ་ ོད་ཚས་ང་རང་དང་ལེན་མི་ ེད། གཞན་ཞིག་རང་གི་མིང་ཐོག་ནས་ཡོང་ན་ ོད་ ིས་

མི་དེ་དང་ལེན་པར་ ། 44 ོད་ཚ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བ ོད་ར་ ེད་པ་ལ་དགའ་ ེ། དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོ་དང་

ཁོ་ན་ཡིན་པ་ལས་འ ང་བའི་བ ོད་ར་མ་བཙལ་ན། ོད་ཚས་ཡིད་ཆེས་ཇི་ ར་ ེད། 45 ངས་ཡབ་ ི་ ང་ ་ ོད་ཚ་

ལ་ ོན་འ གས་ ེད་པར་འ ར་རོ་ཞེས་མ་སོམས་ཤིག ོད་ཚར་ ོན་འ གས་ ེད་མཁན་ནི་ ོད་ཚས་རེ་ ོས་ ས་སའི་

ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་རང་ཡིན། 46 གལ་ཏེ་ ོད་ཚ་མོ༷་ཤེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ས་པ་ཡིན་ན། ང་ལའང་ཡིད་ཆེས་ ེད་པར་འ ར།

ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་ངའི་ ོར་ ིས་སོ། 47 འོན་ ང་ཁོང་གིས་གང་ ིས་པར་ཡིད་ཆེས་མ་ ས་ན། ངས་བཤད་

པའི་གཏམ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ེད་པ་ཅི་ལ་ ིད་”ཅེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་ ག་པ།

1 དེའི་ ེས་ ་ཡེ༷་ ་ག༷་ལིལ་མཚའི་ཕར་ ོགས་ ་ཕེབས། (ག༷་ལིལ་མཚ་ནི་ཏི༷་པེར་ ཱ་མཚ་ཡང་ཟེར་) 2 མི་

ཚགས་མང་པོས་ཁོང་གིས་ནད་པ་ཚ་ལ་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་བའི་དོན་མཐོང་བས་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས། 3 ཡེ༷་ ་རི་

ཞིག་ལ་ཕེབས་ནས་རང་གི་ཉེ་གནས་དང་མཉམ་ ་དེར་བ གས། 4 དེའི་ཚ་པེ༷་སག་ཟེར་བའི་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ས་ཆེན་

ེབས་པར་ཉེ་བ་ཡིན། 5 ཡེ༷་ ས་མི་ཚགས་མང་པོ་ཁོང་གི་ ང་ ་ཡོང་བཞིན་པ་གཟིགས་ནས་ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ཕི༷་

ལིབ་ལ་“ང་ཚས་མི་འདི་ཚས་ཟ་ འི་བག་ལེབ་ག་ནས་ཉོ་བར་ ིད་”ཅེས་ག ངས། 6 ཁོང་གིས་ཅི་ ར་མཛད་ ་ཡིན་

པ་དེ་མ ེན་པ་ ེ། ཕི༷་ལིབ་ལ་ཉམས་ཚད་ལེན་པའི་ ིར་དེ་ ར་ག ངས། 7 ལན་ ་ཕི༷་ལིབ་ ིས་ཁོང་ལ་“དེ༷་ཎ་རིའི་

ད ལ་ ོར་ཉིས་བ འི་བག་ལེབ་མི་རེ་རེ་ལ་ ང་ཟད་ཅིག་ཐོབ་ ང་མི་འདང་”ཞེས་ ས། 11 8 ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་

ི་ནང་ནས་གཞན་གཅིག་སི༷་མོན་པེ༷་ ོ་ཡི་ ན་ཨ༷ན་ ི་ཡས་ཁོང་ལ་ 9 “འདིར་ཡོད་པའི་ ་ཞིག་ལ་ནས་ ེའི་བག་

ལེབ་ ་དང་ཉ་ཤ་གཉིས་ཡོད་ ང༌། མི་འདི་ཙམ་མང་པོ་ལ་ཅི་ཕན་”ཞེས་བཤད། 10 ཡེ༷་ ས་“མི་དེ་ཚ་ ོད་ ་ ག་

དང་”ཞེས་ག ངས། ས་ཆ་དེར་ ་མང་པོ་ཡོད་དེ་མི་ཚ་དེར་བ ད། མི་ཚགས་དེར་ ེས་པ་ ་ ོང་ཙམ་ཡོད། 11 དེ་

ནས་ཡེ༷་ ས་བག་ལེབ་ ག་ ་བ མས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས་པའི་ ེས་ལ་ས་ལ་བ ད་ཡོད་པའི་མི་

མས་ལ་བག་ལེབ་དེ་བགོད་ ་བ ག ཉ་ཤ་དེ་ཚ་ལས་ ང་དེ་ཚས་འདོད་པ་ཙམ་ལ་བགོད་ ་བ ག 12 མི་ཚང་མས་

བཟས་ནས་འ ངས་པར་ ར་ཏེ་ཡེ༷་ ས་ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ མས་ལ་“ད་ཅིའང་ ད་ཟོས་མི་འ ོ་བའི་ ིར་ཟས་ ག་

ས་དང་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 13 དེ་ཚས་བ ས་ཏེ་མི་ཚས་བཟས་པའི་ནས་ ེའི་བག་ལེབ་ ་པོ་ལས་ ས་པའི་ཆག་

མ་ ིས་ ེ་པོ་བ ་གཉིས་བཀང༌། 14 མི་ཚགས་ ིས་ཡེ༷་ ས་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་བའི་ གས་དེ་མཐོང་བས་“འདི་ནི་

དངོས་གནས་འཇིག་ ེན་ལ་ཕེབས་ ་ཡོད་པའི་ ང་ ོན་པ་དེ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 15 ཡེ༷་ ས་དེ་ཚས་ཁོང་རང་བ ང་

11 ས་དེར་དེ་ཎ་རི་གཅིག་ནི་ཉིན་གཅིག་གི་ ་ཆ་ཡོད་པ་ཡིན།
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ནས་བཙན་ཡོད་ ིས་ ལ་པོར་བ ོ་ ིས་ཡོད་པ་མ ེན་ནས་གཅིག་ ར་རི་ལ་ ར་ཕེབས། 16 དགོང་ ོ་ ེབས་ ས་ཡེ༷་

འི་ཉེ་གནས་ མས་མཚའི་འ མ་ལ་མར་སོང་ ས། 17 ་ཞིག་ལ་ གས་ནས་མཚའི་ཕར་ ོགས་ ་ཀ༷་ཕར་ན་ མ་ ་

འ ོ་བར་བ མས། ན་ བ་ ང་ཡེ༷་ ་དེ་ཚའི་ ར་ད་ ང་མ་ ོན། 18 ང་ཆེན་པོ་ཞིག་ལངས་བས་མཚའི་ ་ བས་

ག་ ་འ ར་བ་དང༌། 19 ཉེ་གནས་ཚས་ ་བ་བ བ་ནས་ ་དེ་ ི་ལེ་ ་ ག་ཙམ་ ེབས་ བས་དེ་ཚས་ཡེ༷་ ་མཚའི་

ེང་ལ་ཞབས་བཅགས་ཏེ་ ་དང་ཉེ་བར་ཕེབས་པ་མཐོང་བས་དེ་ཚ་ཤིན་ ་འཇིགས། 12 20 འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་“ང་རང་

ཡིན་པས་མ་ཞེད་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་པས། 21 དེ་ཚ་འ འི་ནང་ ་ཁོང་བ ས་འདོད་དེ། དེ་མ་ཐག་ ་གང་ ་འ ོ་

བའི་གནས་ ་ ་ ེབས། 22 དེའི་ ི་ཉིན་ག༷་ལིལ་མཚའི་ཕ་རོལ་ ་བ ད་ཡོད་པའི་མི་ཚགས་ ིས་ ་གཅིག་མ་གཏོགས་

པར་གཞན་མེད་པ་དང༌། ་དེ་ལ་ཡེ༷་ ་མ་ཕེབས་པར་ཉེ་གནས་ཚ་གཅིག་པོར་སོང་ཟིན་པར་ཤེས། 23 ཏི༷་པེར་ ཱ་ཞེས་

པའི་ ོང་ ེར་ནས་ ་གཞན་དག་ མས་ཡེ༷་ ས་གཏང་རག་མཛད་ནས་དེ་ཚས་བག་ལེབ་བཟས་སའི་གནས་དང་ཉེ་བར་

ེབས། 24 མི་ཚགས་ ིས་ཡེ༷་ ་ཡང་མ་མཐོང༌། ཉེ་གནས་ མས་ ང་མ་མཐོང་བས། ་དེ་ཚར་ཞོན་པ་དང༌། ཡེ༷་ ་

འཚལ་བའི་ ིར་ཀ༷་ཕར་ན་ མ་ལ་ ིན།

25 མཚའི་ཕར་ ོགས་ ་ཁོང་མཇལ་ བས་དེ་ཚས་“ར༷བ་བི། ེད་འདིར་ནམ་ཕེབས་པ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 13

26 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ངས་ ོད་ཚར་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ོད་ མས་ང་འཚལ་དོན་ན་ི གས་ མས་མཐོང་བས་

མ་ཡིན་པར་བག་ལེབ་བཟས་ནས་འ ངས་པའི་ ིར་རོ། 27 ཁ་ཟས་མི་ ག་པ་དེ་ལ་འབད་ ོལ་མ་ ེད་ ིས། དཔག་

་མེད་པའི་ཚ་གནང་བའི་ཁ་ཟས་དེ་ལ་འབད་ ོལ་ ིས་ཤིག ང་མིའི་རིགས་ ི་ ་ཞེས་པས་ ེད་ཚ་ལ་ཁ་ཟས་དེ་ ེར་

བར་ ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཡབ་དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ ི་ ་ལ་ཁོང་གི་ ག་ཐེལ་བ ོན་ཡོད་པ་ཡིན་”ཞེས་

ག ངས་པས། 28 དེ་ཚས་ཁོང་ལ་“དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚར་ བ་དགོས་པའི་ལས་ མས་ བ་པའི་ ིར་ང་ཚས་ཅི་

ེད་དགོས་”ཞེས་ ས་པ་དང༌། 29 ཡེ༷་ ས་དེ་ཚར་“དཀོན་མཆོག་གིས་བཏང་གནང་བ་དེ་ལ་དད་པ་ ེད་པ་ནི་དཀོན་

མཆོག་གི་ བ་དགོས་པའི་ལས་དེ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། 30 དེ་ཚས་“འོ་ན་ང་ཚས་དེ་མཐོང་ནས་ ེད་ལ་ཡིད་ཆེས་

པའི་ ིར་ ེད་ ིས་ངོ་མཚར་བའི་ གས་གང་ཞིག་མཛད་པར་ ། ེད་ ིས་ལས་ཅི་ཞིག་མཛད། 31 ང་ཚའི་ཕ་མེས་

ིས་འ ོག་ ོང་ལ་མ༷ན་ ་ཟེར་བའི་ཁ་ཟས་བཟས། མདོ་ལས་ ིས་ཡོད་པ་ ར་ཁོང་གིས་དེ་ཚར་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་

ཁམས་ནས་བག་ལེབ་ཟས་ ་གནང་”ཞེས་བཤད། 14 32 ཡེ༷་ ས་དེ་ཚར་“ངས་ ེད་ མས་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་

ར། ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་ ེད་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་བག་ལེབ་གནང་མཁན་མ་ཡིན། ངའི་ཡབ་

12གྷི་རིག་ཡིག་གི་གནའ་བོའི་བ ས་ཡིག་ལ་ 25 ཡང་ན་ 30 ས་ཊ་དི་ ཱ་ཞེས་ཟེར། ས་ཊ་དི་ ཱ་གཅིག་ལ་ 185 ི་ཡོད།
13རབ་བི་ཟེར་ན་ཡ་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ ོབ་དཔོན་ཡིན།
14ཐེགས་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 16 ཨང་ 4 དང༌། ག ང་མ ར་ལེ ་ 78 ཨང་ 24 ལ་གཟིགས།
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ིས་ ེད་ཚར་ཞིང་ཁམས་ནས་བདེན་པའི་བག་ལེབ་གནང་མཁན་དེ་ཡིན། 33 དཀོན་མཆོག་གི་བག་ལེབ་དེ་ནི་དཀོན་

མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབ་ ེ་འཇིག་ ེན་ལ་ཚ་གནང་མཁན་དེ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 34 དེ་ཚས་“ ་ཞབས་ལགས།

ས་ ན་ ་དེ་ ་ འི་བག་ལེབ་ང་ཚ་ལ་གནང་རོགས་”ཞེས་ ས་པ་དང༌། 35 ཡེ༷་ ས་“ང་ནི་ཚའི་བག་ལེབ་དེ་ཡིན་

ནོ། ངའི་ ར་ཡོང་མཁན་ད་ེམི་ ོགས། ང་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་ད་ེནམ་ཡང་མ་ི ོམ། 36 འོན་ ང་ངས་ ར་བཤད་པ་

བཞིན་ ་ ོད་ མས་ ིས་ང་མཐོང་ཡང་ང་ལ་ད་ ང་དད་པ་མི་ ེད། 37 ཡབ་ ིས་ང་ལ་གནང་བ་ཐམས་ཅད་ངའི་ ར་

ཡོང་ངེས་ཡིན། ་ངའི་ ར་ཡོང་ན་ཡང་དེ་ངས་ནམ་ཡང་བ ད་པར་མི་ ། 38 ང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་

བབ་དོན་ནི་ང་རང་གི་བསམ་པ་ བ་ ་མ་ཡིན་ཏེ། ང་མངགས་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་བཞིན་ ་ བ་པའི་

ིར་ཡིན། 39 ང་མངགས་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ང་ལ་གནང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་

ལས་གཅིག་ ང་མ་བ ག་པར། དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་ ས་ ི་ཐ་མའི་ཉིན་མོར་ ོང་དགོས་པ་དེ་ཡིན། 40 ས་ ང་ ས་

མཇལ་ནས་ཁོང་ལ་དད་པ་ ས་ན་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཐོབ་ ེ་ ས་ ི་ཐ་མའི་ཉིན་ལ་ངས་དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་གཤིན་པོའི་

ོད་ནས་ ོང་བར་ ། དེ་ནི་ངའི་ཡབ་ ི་དགོངས་པ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་སོ། 41 ཡེ༷་ ས་ང་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་

ཁམས་ནས་བབ་པའི་བག་ལེབ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པས་ཡ༷་ ་ ་པས་མ་རངས་པའི་གཏམ་ ེད་བཞིན་ཡོད་དེ། 42 “ཡེ༷་

་ཁོ་ཡོ༷་སེབ་ ི་ ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོའི་ཕ་མ་ང་ཚས་ངོ་མི་ཤེས་སམ། ད་ ་ཁོས་ང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབ་

པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ཇི་ ར་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 43 དེའི་ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ ོད་ཚའི་ ོད་ ་མ་རངས་པའི་གཏམ་མ་ཤོད།

44 ང་མངགས་མཁན་ཡབ་ ིས་མི་འ ེན་པར་ ་ཡང་ངའི་ ར་ཡོང་མི་ ིད། ཡང་ངས་ ས་ ི་ཐ་མའི་ཉིན་ལ་མི་དེ་

གཤིན་པོའི་ ོད་ནས་ ོང་བར་ ། 45 ང་ ོན་པའི་མདོ་ལ། དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་ལ་ ོབ་པར་མཛད་

པར་འ ར་ཞེས་ ིས་ཡོད། ཡབ་ ི་བཀའ་ལ་མཉན་ཅིང་ཁོང་ལས་ ངས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ངའི་ ར་ཡོང༌། 15 46 མི་

ས་ ང་ཡབ་མཐོང་ ོང་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གི་ ང་ནས་ཡོང་བ་དེས་མ་གཏོགས་ ས་ ང་

ཡབ་མཐོང་མ་ ོང༌། 47 ངས་ ོད་ མས་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ང་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་དེ་ལ་དཔག་ ་

མེད་པའི་ཚ་ཡོད་དོ། 48 ང་ནི་ཚའི་བག་ལེབ་ཡིན་ནོ། 49 ོད་ཚའི་མེས་པོས་འ ོག་ ོང་ལ་མ༷ན་ ་ཟེར་བའི་ཁ་ཟས་

བཟས་ ང་ཤི། 50 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབ་པའི་བག་ལེབ་དེ་འདི་ ་ ་ཡིན། མི་ཞིག་གིས་དེ་

ལས་བཟས་ན་འཆི་མི་ ིད། 51 ང་ནི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབ་པའི་ཚ་དཔག་ ་མེད་པའི་བག་ལེབ་ཡིན། མི་ ས་ ང་བག་

ལེབ་འདི་ལས་བཟས་ན་ ས་གཏན་ ་གསོན་པར་འ ར། ཡང་འཇིག་ ེན་གསོན་པར་ ་བའི་ ིར་ངས་ ིན་པར་ ་

བའི་བག་ལེབ་དེ་ནི་ངའི་ཤ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 52 དེའི་ ིར་ཡ༷་ ་ ་པས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ ོད་ ེང་ ས་ཏེ་“མི་

འདིས་ཁོའི་ཤ་ང་ཚར་ཟས་ ་ ེར་བ་དེ་ཅི་ལ་ ིད་”ཅེས་བཤད་ནས། 53 ཡེ༷་ ས་“ངས་ ོད་ མས་ལ་བདེན་པ་བདེན་

15ཡེ་ཤ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 54 ཨང་ 13 ལ་གཟིགས།
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པར་ཟེར་ ར། གལ་ཏེ་ ོད་ཚས་མིའི་རིགས་ ི་ ་ཡི་ཤ་དེ་མ་བཟས་ཤིང༌། ག་ཡང་མ་བ ངས་ན། ོད་ཚའི་ནང་ལ་

དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་མེད་དོ། 54 ངའི་ཤ་ཟ་ཞིང་ངའི་ ག་འ ང་མཁན་ལ་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཡོད་དེ། ས་ ི་

ཐ་མའི་ཉིན་ལ་ངས་དེ་ཚ་གཤིན་པོའི་ ོད་ནས་ ོང་བར་ ། 55 ངའི་ཤ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཟས་ཡིན་ཅིང་ངའི་ ག་ཡང་

དག་པའི་བ ང་བ་ཡིན་ནོ། 56 ངའི་ཤ་ཟ་ཞིང་ངའི་ ག་འ ང་མཁན་ མས་ང་དང་འ ོགས་ཏེ་གནས་ཡོད། ང་ཡང་

དེ་ མས་དང་འ ོགས་ཏེ་གནས་སོ། 57 གཏན་ནས་གསོན་པའི་ཡབ་ ིས་ང་མངགས་པ་ཡིན་ཏེ། ང་ཡབ་ལ་བ ེན་ཏེ་

གསོན་པ་བཞིན། དེ་ ར་ང་ཟ་མཁན་ནི་ང་ལ་བ ེན་ཏེ་གསོན་པར་འ ར། 58 འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་

ནས་བབ་པའི་བག་ལེབ་ཡིན། བཟས་པ་དང་ཐ་མར་ཤི་བའི་ ོད་ ི་མེས་པོའི་བག་ལེབ་དང་མི་འ ། བག་ལེབ་འདི་ཟ་

མཁན་གཏན་ ་གསོན་པར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས། 59 ཁོང་གིས་དོན་འདི་ཚ་ཀ༷་ཕར་ན་ མ་ལ་ཡོད་པའི་ཡ༷་ ་ ་

པའི་འ ་ཁང་ ་ཆོས་ ོན་ ས་ག ངས་སོ།།

60 ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ང་མཁན་ ི་ནང་ནས་མང་པོས་དེ་ཐོས་ནས་“ག ང་འདི་ཁག་པོ་ཡིན་པས་ ས་ཁས་

ལེན་ བ་”ཅེས་བཤད། 61 འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་ ེས་ ་འ ང་མཁན་ མས་མ་རངས་པའི་གཏམ་ཤོད་བཞིན་པ་མ ེན་

ནས་དེ་ཚར་“ངས་བཤད་པ་དེས་ ོད་ ི་དད་པ་ཉམས་ ་འ ག་གམ། 62 ོད་ མས་ ིས་མིའི་རིགས་ ི་ ་ ར་ཡོད་

པའི་གནས་ ་ལོག་འ ོ་བར་མཐོང་ན་ཅི་བསམ་ཡོང༌། 63 མི་ མས་ལ་ཚ་གནང་མཁན་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་

གས་ཉིད་ཡིན་ཏེ་མི་ མས་ ི་འབད་ ོལ་ཕན་མེད་དོ། ངས་ ེད་ཚར་བཤད་པའི་གཏམ་དེ་ནི་ཚ་དང་ གས་ཉིད་ཡིན།

64 འོན་ ང་ ོད་ཚའི་ནང་ནས་ཁ་ཅིག་གིས་མི་དད་”ཅེས་ག ངས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཡེ༷་ ས་ཐོག་མ་ནས་དད་པ་

མི་ ེད་པ་ མས་དང༌། ཁོང་རང་ད འི་དབང་ ་གཏོང་མཁན་ ་ཡིན་པ་མ ེན། 65 ཡང་ཁོང་གིས་“དེའི་ ིར་ངས་

ོད་ མས་ལ་ངའི་ཡབ་ ིས་མི་གནང་བར་ ་ཡང་ངའི་ ར་ཡོང་མི་ ིད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 66 དེའི་

ིར་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ང་མཁན་ མས་ལས་མི་མང་པོ་ ིར་ལོག་ནས་ཁོང་དང་མ་འ ོགས། 67 དེའི་ ེན་ ིས་ཡེ༷་ ས་

ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་ལ་“ད་ ེད་ཚ་ཡང་ཕར་འ ོ་འདོད་དམ་”ཞེས་བཀའ་འ ི་གནང༌། 68 སི༷་མོན་པེ༷་ ོས་“གཙ་

བོ་ལགས། ང་ཚ་ འི་ ང་ ་འ ོ་བར་ ། ེད་ལ་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚའི་ག ང་ཡོད། 69 ང་ཚས་དད་པ་ ས་ཤིང་

ེད་ཉིད་དཀོན་མཆོག་གི་ ང་ནས་ཕེབས་པའི་ ེས་ ་དམ་པ་དེ་ཡིན་པར་ཤེས་”ཞེས་ཟེར། 70 ཡེ༷་ ས་“ངས་ ོད་བ ་

གཉིས་པོ་བདམས་པ་མ་ཡིན་ནམ། འོན་ ང་ ོད་ཚའི་ནང་ནས་གཅིག་ནི་བ ད་ཅིག་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 71 ཁོང་

གིས་ག ངས་པའི་དོན་ནི་སི༷་མོན་ད ི༷་སི་ཀར་རེའི་ ་ ༷་ ་ཡིན། མི་འདི་ནི་བ ་གཉིས་པོའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན་ ང་

ེས་མ་ཡེ༷་ ་ད འི་དབང་ ་གཏོང་མཁན་དེ་ཡིན་ནོ།།
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ལེ ་བ ན་པ།

1 དེའི་ ེས་ལ་ཡེ༷་ ་ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་གནས་སོ་སོར་ཕེབས། ཁོང་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ་དེ་ ར་ཕེབས་མི་མཉེས། གང་

ལགས་ཟེར་ན། ཡ༷་ ་ ་པའི་དཔོན་རིགས་ མས་ ིས་ཁོང་ད ོང་བའི་གོ་ བས་བཙལ་ ི་ཡོད་པའི་ ིར་རོ། 2 དེའི་

ཚ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ིལ་ འི་ ས་ཆེན་ཉེ་བར་ ེབས་པས། 3 ཁོང་གི་ ་བོ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་“ད་ ེད་ ི་ ེས་ ་འ ང་

མཁན་ མས་ ིས་ ེད་ ིས་ ེད་པའི་ལས་ མས་མཐོང་བའི་ ིར། ས་ཆ་འདི་དང་འ ལ་ནས་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ་སོང་

དང༌། 4 མི་ ས་ ང་ ན་ གས་ཅན་ ་འ ར་འདོད་ན་དོན་གང་ཡང་ ོག་ ་མི་ ེད། གལ་ཏེ་ ེད་ ིས་ལས་འདི་

མས་མཛད་ན། འཇིག་ ེན་ལ་མངོན་པར་མཛད་”ཅེས་ ས། 5 ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་གི་ ་བོ་ མས་ ིས་ ང་

ཁོང་ལ་དད་པ་མ་ ས། 6 དེའི་ ིར་ཡེ༷་ ས་དེ་ཚར་“ ོད་ལ་ ན་ ་གོ་ བས་ཡོད་ ང༌། ངའི་ ས་ལ་ད་ ང་མ་བབ།

7 འཇིག་ ེན་ ི་མི་ཚས་ ོད་ཚར་ ང་བའི་ ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད། འོན་ ང་ངས་དེ་ཚས་ ེད་པའི་ལས་ངན་པ་ཡིན་པར་

དཔང་པ་ོ ེད་པས་ང་ལ་ ང༌། 8 ོད་ཚ་ ས་ཆེན་ལ་སོང་ཞིག ངའ་ི ས་ལ་ད་ ང་མ་བབ་པས། ང་ན་ི ས་ཆེན་འད་ི

ལ་ད་ ་མི་འ ོ་”ཞེས་ག ངས་ནས་ 9 ག༷་ལིལ་ ལ་ ་གནས། 10 འོན་ ང་ཁོང་གི་ ་བོ་ མས་ ས་ཆེན་དེ་ལ་སོང་

བའི་ ེས་ ་ཁོང་ཡང་མངོན་ མ་ ་མ་ཕེབས་པར་གསང་ བས་ ིས་དེར་ཕེབས། 11 ཡ༷་ ་ ་པའི་དཔོན་རིགས་ཚས་

ས་ཆེན་གཏོང་སར་ཁོང་བཙལ་ཏེ་“ཁོ་གང་ ་ཡོད་”ཅེས་བཤད། 12 མི་ཚགས་ ི་ནང་ཁོང་གི་ ོར་ལ་ བ་ བ་ ་ ་

བའི་གཏམ་མང་པོ་ ང་ ེ། ཁ་ཅིག་གིས་“ཁོང་མི་བཟང་པོ་ཡིན་”ཞེས་བཤད་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་གིས་“དེ་ ར་མ་ཡིན།

མི་མང་པོར་མགོ་ ོར་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 13 འོན་ ང་ཡ༷་ ་ ་པའི་དཔོན་རིགས་ལ་འཇིགས་པས་

ས་ ང་མངོན་ མ་ ི་ ོ་ནས་ཁོང་གི་ ོར་གཏམ་མ་ ས། 14 དེ་ནས་ ས་ཆེན་ ི་ ེད་ཙམ་ལ་ཡེ༷་ ་མཆོད་ཁང་ཆེན་

མོའི་ ོ་རར་ཕེབས་ནས་ཆོས་བ ན་འགོ་བ གས། 15 དེར་ཡ༷་ ་ ་པའི་དཔོན་རིགས་ཡ་མཚན་ ེས་ནས་“མི་འདིས་

ཆོས་ནམ་ཡང་མ་བ བས་ ང༌། ཅི་ ར་ཆོས་ལ་མཁས་པར་ ར་བ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 16 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ངའི་བ ན་

པ་འདི་ནི་ང་རང་གི་བ ན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ང་མངགས་མཁན་དཀོན་མཆོག་ནས་ ང་བ་ཡིན། 17 ་ཡང་དཀོན་མཆོག་

གི་ གས་དགོངས་བཞིན་ ་ བ་པར་ཆོད་སེམས་བ གས་ན། བ ན་པ་འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་ནས་ ང་ངམ། ཡང་ན་

ངས་རང་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ཤེས་པར་འ ར། 18 རང་ལ་བ ེན་ནས་གཏམ་བཤད་པ་ནི་རང་གི་ གས་པ་གཉེར།

འོན་ ང་རང་གཏོང་མཁན་ ི་ གས་པ་གཉེར་བ་དེ་ནི་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ནང་ལ་བཅོས་མ་ཅི་ཡང་མེད། 19 ང་

ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་ ོད་ མས་ལ་བཀའ་ ིམས་གནང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ཚའི་ནང་ནས་མི་གཅིག་ ང་བཀའ་ ིམས་

མི་ ང༌། ོད་ མས་ ིས་ང་གསོད་པའི་གོ་ བས་འཚལ་བ་ཅིའི་ ིར་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 20 ལན་ ་མི་

ཚགས་ ིས་“ ོད་ལ་འ ེ་ཞིག་ གས་འ ག ས་ ོད་གསོད་པར་འབད་བཞིན་ཡོད་”ཅེས་བཤད། 21 ཡེ༷་ ས་“ངས་

ངོ་མཚར་བའི་ལས་ཤིག་ ས་པས་ ོད་ཚ་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་ ེས། 22 ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་ ོད་ཚར་དཀོན་མཆོག་
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གིས་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་དེ་ ང་བའི་ གས་ ག་པའི་བཀའ་ ིམས་གནང་ཡོད་པས། ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ལའང་ ོད་

ཚས་རང་གི་ ་ལ་ གས་དེ་ ག་པའི་ གས་ ོལ་ ང༌། (འོན་ ང་དོན་དམ་ ་ གས་ ོལ་དེ་ནི་མོ༷་ཤེ་རང་ནས་མ་ ང༌།

མེས་པོའི་ ས་ནས་ ང་) 16 23 ད་མོ༷་ཤེའི་བཀའ་ ིམས་དང་མི་འགལ་བའི་ ིར་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ལ་མི་ཞིག་ལ་དཀོན་

མཆོག་གིས་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་དེ་ ང་བའི་ གས་ལེན་ན། ངས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ལ་མི་ཞིག་གི་ ས་ཡོངས་ ་གསོ་

བར་ ས་པས་ ོད་ཚ་ང་ལ་ ོས་སམ། 24 ངོ་ལ་བ ས་ཏེ་ ིམས་གཅོད་མ་ ོས། ང་བ་ཉིད་ལ་བ ས་ཏེ་ ིམས་གཅོད་

ོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས།

25 དེའི་ ིར་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་པ་ཁ་ཅིག་གིས་“དཔོན་རིགས་ཚས་གསོད་ཐབས་ ེད་པའི་མི་འདི་མ་ཡིན་ནམ།

26 ད་ ོས་དང༌། ཁོང་གིས་མངོན་ མ་ ་གཏམ་ག ངས་བཞིན་པ་ལ་དེ་ཚས་ཅི་ཡང་མི་ཟེར། དཔོན་རིགས་ཚས་མི་

འདི་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་པ་དངོས་གནས་ཤེས་སམ། 27 ང་ཚར་མི་འདི་ག་ནས་ ང་བ་ ས་ཡོད། འོན་ ང་

བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་འ ོན་པའི་ཚ་ཁོང་ག་ནས་འ ང་ ས་ ང་མི་ཤེས་”ཞེས་ཟེར། 17 28 མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ ོ་རར་

ཆོས་བ ན་པའི་ བས་ཡེ༷་ ས་ག ང་ ད་ཆེན་པོས་“ ེད་ཚས་ང་རང་ ་ཡིན་པ་དང་གང་ནས་ ང་བའང་ཤེས། ངས་

རང་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་མ་ཡོང༌། ང་མངགས་མཁན་དཀོན་མཆོག་ཉིད་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། ེད་ཚས་ཁོང་ང་ོམ་ིཤེས་ ང༌།

29 ངས་ཁོང་ངོ་ཤེས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ཁོང་ནས་ ང་ ེ། ཁོང་གིས་ང་མངགས་པ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་པས།

30 ཁོ་ཚས་ཡེ༷་ ་འཛན་བ ང་བར་བཙལ་ཡང༌། ཁོང་གི་ ས་ལ་ད་ ང་མ་ ེབས་པས་མི་ ས་ ང་ཁོང་ལ་ལག་པ་མ་རེག

31 འོན་ ང་མི་ཚགས་ ི་ནང་ནས་མི་མང་པོས་ཡེ༷་ ་ལ་དད་པ་ ས་ནས་“ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་འ ོན་པའི་ཚ་མི་འདིས་

བ ན་པའ་ི གས་ལས་མང་པ་ོ ོན་པར་འ ར་རམ་”ཞེས་ཟེར། 32 ཱ་༷ ་ཤི་པ་ མས་ ིས་མི་ཚགས་ ིས་ཁོང་ག་ི ོར་ལ་

བ་ བ་ ་ ་བ་ཐོས་ནས། ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ཚས་ཁོང་འཛན་པའི་ཆེད་ ་མཆོད་ཁང་གི་ ང་དམག་

བཏང༌། 33 ཡེ༷་ ས་“ང་ད་ ང་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ ས་ ང་ ་ཞིག་ ོད་པར་འ ར། དེ་ནས་ང་མངགས་མཁན་

ི་ ང་ ་འ ོ། 34 ས་དེར་ ོད་ཚས་ང་བཙལ་ཡང་མི་ ེད། ང་གང་ ་ཡོད་པའི་སར་ ོད་ཚ་ཡོང་མི་ བ་”ཅེས་

ག ངས། 35 ཡ༷་ ་ ་པའི་དཔོན་རིགས་ ིས་ཕན་ ན་བར་“མི་འདི་ང་ཚས་མི་ ེད་པའི་ས་ཆ་གང་ ་འ ོ་ ི་ཡོད། ཁོ་

རང་ ི་ ལ་ལ་ ིན་ནས་ ི་པ་ཚར་ཆོས་ ོན་ནམ། 18 36 ོད་ཚས་ང་བཙལ་ཡང་མི་ ེད་ཅིང༌། ང་གང་ ་ཡོད་པའི་སར་

ོད་ཚ་ཡོང་མི་ བ་ཅེས་བཤད་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་”ཞེས་ཟེར།

16 གས་འདི་ནི་ཕོ་མཚན་ ི་མ ན་ གས་གཅོད་པ་ཡིན།
17 ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།
18 ི་པ་ཟེར་ན་གྷི་རིག་མི་རིགས་རང་ཡིན་པ་མ་ཟད། གྷི་རིག་མི་རིགས་མ་ཡིན་པའི་གྷི་རིག་ ད་ཤོད་མཁན་དང་གྷི་རིག་ གས་ ོལ་ ང་མཁན་ཡང་ཡིན།
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37 དེ་ནས་ ས་ཆེན་ ི་མཐའ་མ་ཡིན་ཏེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པའི་ཉིན་ལ་ཡེ༷་ ་བཞེངས་ནས་ག ང་ ད་ཆེན་པོས་

“མི་ ་ ོམ་ཡང་དེ་ངའི་མ ན་ ་ཤོག་ལ་འ ང་ཞིག 38 ས་ང་ལ་དད་པ་ ེད་ ང༌། ག ང་རབ་ ིས་མི་དེའི་ ོར་

ག ངས་པ་ ར། མི་དེ་ལས་ཚ་ འི་གཙང་པོ་ མས་འབབ་ཡོང་”ཞེས་ག ངས་པའི་དོན་ནི། 39 ཡེ༷་ ་ལ་དད་པ་ ེད་

མཁན་ཚ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་འཐོབ་ ་ཡིན་པ་དེ་ཡིན། ཡེ༷་ ་ད་ ང་གཟི་བ ིད་མ་འཕག་པས་དམ་

པའི་ གས་ཉིད་ད་ ང་མ་གནང་བའི་ ིར་རོ། 40 ཁོང་གིས་ག ངས་པ་དེ་ཐོས་ནས་མི་ཚགས་ ི་ནང་ནས་ལ་ལས་“མི་

འད་ི ང་ ོན་པ་ཞེས་པ་ད་ེདངོས་གནས་ཡིན་”ཞེས་བཤད་པ་དང༌། 41 ལ་ལས་“ཁོང་ བས་མགོན་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་ཡིན་”ཞེས་

བཤད། འོན་ ང་ཁ་ཅིག་གིས་“ག༷་ལིལ་ ལ་ནས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་འ ང་ངམ། 19 42 ག ང་རབ་ ི་ནང་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་

ནི་ ལ་པོ་ ༷་བིད་ ི་ག ང་ ད་དང༌། ༷་བིད་ ི་ཕ་ ལ་བེ༷ད་ལེ་ཧེམ་ནས་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནམ་”ཞེས་བཤད། 43 དེ་ ར་མི་ཚགས་ ི་ནང་ན་ཁོང་གི་ ོར་ལ་ ་ ལ་མི་མ ན་པ་ ང༌། 44 དེ་ཚའི་ནང་

ནས་ཁ་ཅིག་གིས་ཁོང་འཛན་ག ང་ ེད་པར་འདོད་ནའང༌། ས་ ང་ཁོང་ལ་ལག་པ་མ་རེག 45 དེར་མཆོད་ཁང་གི་

ང་དམག་ཚ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ཚའི་ ང་ ་ ིར་ཡོང་བ་དང༌། དེ་ཚས་“ ོད་ཚ་ཅིའི་ ིར་མི་དེ་ ིད་

མ་ཡོང་ངམ་”ཞེས་ ིས་པ་དང༌། 46 མཆོད་ཁང་གི་ ང་དམག་ཚས་“མི་ ས་ ང་དེ་ ར་ཆོས་ག ངས་མ་ ོང་”ཞེས་

ལན་བཏབ། 47 ཱ ༷་ ་ཤི་པ་ཚས་“ཁོས་ ོད་ཚར་ཡང་མགོ་ ོར་བཏང་ངམ། 48 ད ་ ིད་པ་ཚའམ་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ལས་ ་

ཞིག་གིས་དེ་ལ་དད་པ་ ས་སམ། 49 འོན་ ང་ཆོས་ ིམས་མི་ཤེས་པའི་མི་ཚགས་འདི་དཀོན་མཆོག་དང་ ལ་བའོ་”ཞེས་

བཤད། 50 ཱ ༷་ ་ཤི་ ོགས་ཁག་ནང་ནས་ ི༷་ཀོ་དེམ་ ་བའི་མི་ཞིག་ ར་ཡེ༷་ ་མཇལ་ ་ ིན་པ་དེས་དེ་ཚར་ 51 “ང་

ཚས་ ིམས་ག ང་ ར་མིས་ཅི་ཞིག་ ས་པ་མ་གོ་བར་དང་མ་ཤེས་གོང་མི་ལ་ ིམས་གཏོང་ཆོག་གམ་”ཞེས་ ིས་པ་དང༌།

52 དེ་ཚས་“ ོད་ ང་ག༷་ལིལ་པ་ཡིན་ནམ། ག ང་རབ་ལ་འཚལ་ཞིབ་ ོས་ཤིག ག༷་ལིལ་ ལ་ནས་ ང་ ོན་པ་ ་ཡང་

མི་འ ང་”ཞེས་ལན་བཏབ་བོ།།

ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་བ ས་ཡིག་ ་ཤོས་ མས་ལ་གཤམ་ ་ཡོད་

པའི་ལེ ་ 7 ཨང་ ངས་ 53 ནས་ལེ ་ 8 ཨང་ 11 བར་མེད་དོ།

53 མི་རེ་རེ་བཞིན་ ིམ་ ་ ིན།

19 ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།
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ལེ ་བ ད་པ།

1 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ ར་ ་ཤིང་གི་རི་ལ་ཕེབས། 2 ཐོ་རེངས་ བས་ ་ཁོང་ཡང་བ ར་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ ར་

ཕེབས་པ་དང༌། མི་ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་ ང་ ་འཛམས་ནས་ཁོང་བ གས་ཏེ་དེ་ཚར་ཆོས་ག ངས། 3 ཡ༷་ ་ ་པའི་

ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་དང་ ཱ༷་ ་ཤི་པས་ལོག་གཡེམ་ ེད་བཞིན་པའི་ ད་མེད་ཅིག་བ ང་ ེ་ཡེ༷་ འི་ ང་ ་ ིད་

ཡོང་ནས། མི་ཚགས་ ི་མ ན་ལ་ཁོ་མོ་ལང་ ་བ ག་ནས་ཁོང་ལ་ 4 “ ོན་པ་ལགས། ད་མེད་འདིས་ལོག་གཡེམ་

ེད་བཞིན་པའི་ བས་བ ང་བ་ཡིན། 5 ད་ཆོས་ ིམས་ ར་མོ༷་ཤེ་ཡིས་ ད་མེད་འདི་འ ་བ་ མས་ ོ་ བ་གཏོང་བའི་

ོ་ནས་གསོད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བས། ེད་ ིས་ཅི་ ར་ག ང་”ཞེས་ ས། 6 ཁོང་ལ་ ོན་གདོགས་པ་དང་

བ ོན་འ གས་པའི་ཆེད་ ་དེ་ ར་ ས། འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་ ་ག གས་ ར་ནས་ ག་མ བ་ ིས་ས་ལ་ ིས། 7 དེ་ཚས་

ཁོང་ལ་ཡང་ཡང་བཀའ་འ ི་ ས་པ་དང༌། ཁོང་ཡར་བཞེངས་ཏེ་དེ་ཚར་“ ོད་ཚའི་ནང་ནས་ ིག་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཞིག་

གིས་ཁོ་མོ་ལ་ ོ་དང་པོ་ག ་བར་ཆོག་”ཞེས་ག ངས། 8 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ཡང་བ ར་ ་ག གས་ ར་ནས་ས་ལ་ ིས།

9 ཁོང་གིས་གང་ག ངས་པ་ཐོས་ནས་དེ་ཚ་ ན་ཤོས་ནས་གཞོན་པའི་བར་ ་རིམ་བཞིན་ ི་ ་སོང་ཞིང༌། ཡེ༷་ འི་ ང་

་ ད་མེད་དེ་གཅིག་པོ་ལངས་ཏེ་ ས། 10 ཡེ༷་ ས་ཡར་བཞེངས་ནས་ཁོ་མོར་“ ་མོ། དེ་ཚ་གང་ ་ཡོད། ས་ ང་

ོད་ལ་ ིམས་མ་བཅད་དམ་”ཞེས་ག ངས། 11 ཁོ་མོས་“ ་ཞབས་ལགས། ས་ ང་ང་ལ་ ིམས་མ་བཅད་”ཅེས་

བཤད་པ་དང་ཡེ༷་ ས་“འོ་ན་ངའང་ ོད་ལ་ ིམས་མི་གཅོད། སོང་ལ་ད་ ིན་ཆད་ ིག་ཉེས་མ་ ོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས།

12 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ཡང་བ ར་དེ་ཚར་“ང་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་འོད་ཡིན། ་ངའི་ ེས་ ་འ ངས་ ང་དེ་ ན་

པའི་ནང་ལ་མི་འ ལ་བར་ཚ་ཡི་འོད་དང་ ན་པར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས། 13 ཱ༷་ ་ཤི་པས་ཁོང་ལ་“ ོད་ ིས་རང་

ལ་དཔང་པོ་ ེད་པས། ོད་ ི་དཔང་པོ་དེ་མི་བདེན་”ཞེས་ཟེར། 14 ཡེ༷་ ས་“ངས་རང་ལ་དཔང་པོ་ ས་ ང་ངའི་

དཔང་པོ་བདེན་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་རང་གང་ནས་ ང་བ་དང་གང་ ་འ ོ་བ་ཤེས་ ི་ཡོད། འོན་ ང་

ོད་ཚས་ང་གང་ནས་ ང་བ་དང་གང་ ་འ ོ་བ་མི་ཤེས། 15 ོད་ མས་ ིས་ངོ་ལ་བ ས་ཏེ་ ིམས་གཅོད་ ེད། ངས་

་ལ་ཡང་ ིམས་གཅོད་མི་ ེད། 16 གལ་ ིད་ངས་ ིམས་གཅོད་ ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་བདེན་པ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་

ན། ང་གཅིག་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། ང་མངགས་མཁན་ཡབ་ང་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པས་སོ། 17 ོད་ཚའི་བཀའ་ ིམས་ ར་མི་

གཉིས་ ིས་དཔང་པོ་ ེད་པ་ནི་བདེན་ནོ་ཞེས་ ིས་འ ག 18 ངས་ང་རང་ལ་དཔང་པོ་ ེད། ང་མངགས་མཁན་ཡབ་

ིས་ ང་ང་ལ་དཔང་པོ་མཛད་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌། 19 དེ་ཚས་ཁོང་ལ་“ ོད་ ི་ཡབ་གང་ ་ཡོད་”ཅེས་ ས། ཡེ༷་

ས་“ ོད་ མས་ ིས་ང་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། ངའི་ཡབ་ ང་ངོ་མི་ཤེས། ོད་ མས་ ིས་ང་ངོ་ཤེས་ན། ངའི་ཡབ་ ང་ངོ་

ཤེས་”ཞེས་ག ངས། 20 ག ང་དེ་ནི་ཡེ༷་ ས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ད ལ་འ ལ་ས་དང་ཉེ་བར་ཆོས་ ོན་ ས་ག ངས་
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པ་ཡིན་ ང༌། ཁོང་གི་ ས་ལ་ད་ ང་མ་བབ་པས་མི་ ས་ ང་ཁོང་འཛན་བ ང་མ་ ས། 21 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཡང་

དེ་ཚར་“ང་ཕར་འ ོ་ ེ། ོད་ཚས་ང་བཙལ་ཡང༌། ོད་ཚ་རང་གི་ ིག་ཉེས་ནང་ ་འཆི་བར་འ ར་རོ། ང་གང་

་འ ོ་བའི་གནས་ ་ ོད་ཚ་ཡོང་མི་ ིད་”ཅེས་ག ངས་པས། 22 དེའི་ ིར་ཡ༷་ ་ ་པ་ཚས་“ང་གང་ ་འ ོ་བའི་

གནས་ ་ ོད་ཚ་ཡོང་མི་ བ་ཅེས་ཟེར་ནི་རང་གི་ ོག་རང་གིས་གཅོད་དམ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས་པ་དང༌།

23 ཡེ༷་ ས་དེ་ཚར་“ ོད་ མས་འོག་ནས་ཡིན། ང་ནི་ ེང་ནས་ཡིན། ོད་ མས་འཇིག་ ེན་འདི་ལ་གཏོགས་ཏེ། ང་ནི་

འཇིག་ ེན་འདི་ལ་མི་གཏོགས། 24 དེའི་ ིར་ངས་ ོད་ཚར་ ོད་ཚ་རང་ག་ི ིག་ཉེས་ནང་ ་འཆི་བར་འ ར་ཞེས་བཤད།

གལ་ ིད་ ོད་ཚས་ང་ཁོང་ཡིན་པར་དད་པ་མ་ ས་ན། ོད་ཚ་རང་གི་ ིག་ཉེས་ནང་ ་འཆི་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས་

པ་དང༌། 25 དེ་ཚས་“ ེད་ ་ཡིན་”ཞེས་ ས་པས། ཡེ༷་ ས་“ངས་ཐོག་མ་ནས་ ོད་ཚར་གང་བཤད་དམ། 26 ངར་

ོད་ཚའི་ ོར་ ི་གཏམ་དང་ ིམས་གཅོད་ ་ ་མང་པོ་ཡོད། འོན་ ང་ང་མངགས་མཁན་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པས། ངས་

ཁོང་ནས་གང་ཐོས་པ་ཁ་ོན་དེ་ཚ་ནི་འཇིག་ ེན་ལ་ ོག་”ཅེས་ག ངས། 27 ཁོང་གིས་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ག་ི ོར་ག ངས་

པ་དེ་ཚས་ཧ་མ་གོ་བས་ 28 ཡེ༷་ ས་“ ོད་ མས་ ིས་མིའི་རིགས་ ི་ ་འཕགས་པའི་ཚ། ང་ནི་ཁོང་ཡིན་པར་ཤེས་

ཤིང༌། ངས་ཡབ་ལ་མ་བ ེན་པར་ཅི་ཡང་མི་ ེད་དེ། ཡབ་ ིས་ང་ལ་ག ངས་གནང་བ་ཁོ་ནར་ངས་དེ་ འོ། 29 ཡང་

ང་མངགས་མཁན་དེ་ང་དང་མཉམ་ ་ཡོད། ངས་ ག་ ་ཡབ་ ི་ གས་མཉེས་པར་ ེད་པས། ཁོང་གིས་ང་གཅིག་ ར་

མ་ ས་པར་མཛད་”ཅེས་ག ངས། 30 ཁོང་གིས་དེ་ ར་ག ངས་ ས་མི་མང་པོས་ཁོང་ལ་དད་པ་ ས་སོ།།

31 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ཁོང་ལ་དད་པ་ཡོད་པའི་ཡ༷་ ་ ་པ་ཚར་“གལ་ ིད་ ེད་ མས་ ིས་ངའི་བཀའ་ལ་ ་མ ད་

ནས་མཉན་ན། ེད་ཚ་ངའི་ ོབ་མ་དངོས་གནས་ཡིན་ཏེ། 32 བདེན་པ་ཉིད་ཅི་ཡིན་ཤེས་པའི་ ོ་ནས་ ེད་ཚ་ ོལ་

བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 33 ལན་ ་དེ་ཚས་“ང་ཚ་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ ་ ད་ཡིན་ཅིང་མི་གཞན་ ི་ ན་གཡོག་

གཏན་ནས་ ེད་མ་ ོང་བས། ེད་ ིས་ ེད་ཚ་ ོལ་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་”ཞེས་ ས། 34 ཡེ༷་ ས་

“ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ས་ ང་ ིག་ཉེས་ ེད་པ་དེ་ ིག་པའི་ ན་གཡོག་ཡིན། 35 ན་

གཡོག་དེ་བདག་པོའི་ ིམ་ལ་ ག་ ་མི་གནས། འོན་ ང་ ས་ནི་ ག་ ་གནས། 36 དེའི་ ིར་ ས་ ིས་ ེད་ཚ་བ ལ་

ན་ ེད་ཚ་དངོས་ ་ ོལ་བར་འ ར་རོ། 37 ངས་ ོད་ཚ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ ་ ད་ཡིན་པར་ཤེས་ ང༌། ངའི་བཀའ་ ོད་

ཚའི་སེམས་ ི་ནང་ལ་གནས་ས་མེད་པས་ ོད་ཚས་ང་གསོད་པའི་གོ་ བས་འཚལ། 38 ངས་ང་རང་གི་ཡབ་ ི་ ང་

ནས་གང་མཐོང་ཡོད་པ་དེའི་ ོར་ཤོད་པར་ ེད། འོན་ ང་ ོད་ཚས་རང་གི་ཕ་ནས་གང་ཐོས་པ་བཞིན་ ་ ེད་”ཅེས་

ག ངས། 39 དེ་ཚས་“ང་ཚའི་ཕ་ནི་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ཡིན་”ཞེས་བཤད་པ་དང་ཡེ༷་ ས་“ ོད་ཚ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ ་

ད་ཡིན་ན། ོད་ཚས་ཁོང་གི་ ོད་ལམ་བཞིན་ ་ ེད་པར་འ ར། 40 ད་ངས་དཀོན་མཆོག་ནས་ཐོས་པའི་བདེན་

པ་དེ་ ོད་ཚ་ལ་བཤད་ཡོད་པས་ ོད་ཚས་ང་གསོད་ ་འབད། ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་དེ་ ར་མ་ ས། 41 ོད་ཚས་རང་
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གི་ཕའི་ལས་བཞིན་ ་ ེད་”ཅེས་ག ངས། དེ་ཚས་ཁོང་ལ་“ང་ཚ་ནི་ ི་ ག་མ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་ཉིད་ང་ཚའི་ཡབ་

གཅིག་པོ་ཡིན་”ཞེས་བཤད་པ་དང༌། 42 ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་“གལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ ོད་ཚའི་ཡབ་ཡིན་ན། ོད་ཚས་ང་ལ་

གཅེས་པར་འ ར། གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་དཀོན་མཆོག་ནས་ཡོང་ ེ་ད་ ་འདིར་ཡོད། ང་ནི་རང་ལ་ ེན་ནས་མ་

ཡོང་ ེ། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་མངགས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། 43 ོད་ཚས་ཅིའི་ ིར་ངའི་གཏམ་ཧ་མི་གོ དེ་ནི་ངའི་

བཀའ་དེ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ ིར་རོ། 44 ོད་ཚའི་ཕ་བ ད་ཡིན་པས། ོད་རང་གི་ཕའི་འདོད་པ་བཞིན་ ་ ེད་པར་

དགའ། བ ད་ནི་ཐོག་མ་ནས་ ོག་གཅོད་མཁན་ཡིན་ཏེ། བདེན་པ་ཉིད་དང་འ ལ་བས་ཁོའི་ནང་བདེན་པ་ཅི་ཡང་

མེད། ཁོས་ ན་ཤོད་པའི་ བས་ ་ཁོའི་རང་བཞིན་ ར་ ོད། ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་ ན་གཏམ་ཤོད་མཁན་ཡིན་ཏེ།

ན་ ི་ཕ་ཡང་ཡིན་ནོ། 45 འོན་ ང་ངས་བདེན་གཏམ་ཤོད་ ི་ཡོད་པས། ོད་ཚ་ང་ལ་ཡིད་མི་ཆེས། 46 ོད་ཚའི་

ནང་ནས་ ས་ང་ ིག་ཅན་ཡིན་པར་ར་ ོད་ ེད་ བ། ངས་ ོད་ཚར་བདེན་པ་བཤད་ན་ ོད་ཅིའི་ ིར་ང་ལ་ཡིད་མ་ིཆེས།

47 དཀོན་མཆོག་ལ་གཏོགས་པའི་མི་ཚས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན། ོད་ཚ་དཀོན་མཆོག་ལ་མི་གཏོགས་པས་ཁོང་གི་བཀའ་

ལ་མི་ཉན་”ཞེས་ག ངས། 48 ལན་ ་ཡ༷་ ་ ་པས་ཁོང་ལ་“ང་ཚས་ ོད་ནི་ས༷་མར་ ཱ་པ་ཡིན་ཏེ་འ ེ་ཡིས་ཟིན་པ་ཡིན་

བཤད་པ་དེ་མི་བདེན་ནམ་”ཞེས་བཤད། 49 ཡེ༷་ ས་“ང་ནི་འ ེ་ཡིས་མ་ཟིན། ངས་ཡབ་ལ་བ ར་ ི་ ེད། འོན་ ང་

ོད་ཚས་ང་ལ་ ོད་བཞིན་འ ག 50 ངས་རང་གི་བ ར་ ི་མི་འཚལ། འོན་ ང་དེ་འཚལ་མཁན་ཞིག་ཡོད་ཅིང་ཁོང་

ནི་ ིམས་དཔོན་ཡིན། 51 ངས་ ོད་ཚ་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། མི་ཞིག་གིས་ངའི་བཀའ་ ང་མཁན་འཆི་

བ་ནམ་ཡང་མི་ ོང་”ཞེས་ག ངས། 52 ཡ༷་ ་ ་པས་ཁོང་ལ་“ད་ ོད་འ ེ་ཡིས་ཟིན་ཡོད་པ་ང་ཚས་ངེས་པར་ ་ཤེས།

མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་དང་ ང་ ོན་པ་ཚ་འདས་ཟིན་མོད། འོན་ ང་ ོད་ ིས་ངའི་བཀའ་ ང་མཁན་འཆི་བ་ནམ་ཡང་མི་

ོང་ཞེས་བཤད། 53 ོད་ནི་ང་ཚའི་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ོངས་པ་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ། ང་ ོན་པ་ཚ་ཡང་ ོངས།

ོད་ ིས་རང་ ་ཡིན་པར་སེམས་”ཞེས་བཤད་པ་དང༌། 54 ཡེ༷་ ས་“ངས་ང་རང་ལ་བ ར་ ི་ ས་ན་བ ར་ ི་དེ་ནི་

དོན་མེད་དོ། ངའི་ཡབ་ ིས་ང་ལ་བ ར་ ་ིམཛད། ོད་ཚས་ད་ེན་ིང་ཚའ་ིདཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡང༌། 55 ོད་

ཚས་ཁོང་ངོ་མི་ཤེས། ངས་ཁོང་ངོ་ཤེས་སོ། གལ་ ིད་ངས་དཀོན་མཆོག་ངོ་མི་ཤེས་ཞེས་བཤད་ན་ ོད་དང་འ ་བར་

ན་ཤོད་མཁན་ཡིན། འོན་ ང་ངས་ཁོང་ངོ་ཤེས་ཏེ་ཁོང་གི་བཀའ་ ང༌། 56 ོད་ཚའི་ཕ་མེས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་ངའི་

འཇིག་ ེན་ ་ཡོང་བའི་ ས་ བས་མཐོང་བས་དགའ་མ ་ཡི་རངས་ཏེ། དེ་མཐོང་ནས་དགའ་བར་ ར་”ཞེས་ག ངས།

57 ཡ་༷ ་ ་པས་ཁོང་ལ་“ ོད་ན་ིལ་ོ ་བ ་མ་ལོན་ ང་ཨ༷བ་ར་ཧམ་མཐོང་ ོང་ངམ་”ཞེས་ ས། 58 ཡ༷་ེ ས་“ངས་ ོད་

ཚ་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ཨ༷བ་ར་ཧམ་མ་ ེས་པའི་ ོན་ལ་ངའོ་”ཞེས་ག ངས་པས་ 59 དེར་དེ་ཚས་ཁོང་ལ་

ོ་ བ་གཏོང་བའི་ ིར་ ོ་བ གས། འོན་ ང་ཡེ༷་ ་གསང་བའི་ངང་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་ཕར་ཕེབས་སོ།།
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ལེ ་ད ་པ།

1 ཡེ༷་ ་ལམ་ལ་ཕེབས་ བས་ ེས་ ས་ནས་ལོང་བ་ཡིན་པའི་མི་ཞིག་གཟིགས་པ་དང༌། 2 ཁོང་གི་ཉེ་གནས་

མས་ ིས་ཁོང་ལ་“ར༷བ་བི། མི་དེ་ལོང་བར་ ེས་པའི་ ་ ེན་ཅི་ཡིན། ཁོ་རང་ངམ་ཁོའི་ཕ་མ་ ས་ ིག་ཉེས་བསགས་

སམ་”ཞེས་ ས་པ་དང༌། 20 3 ཡེ༷་ ས་“མི་འདིས་ ིག་ཉེས་བསགས་པས་མ་ཡིན་ལ། ཕ་མས་བསགས་པས་ ང་མ་ཡིན།

དཀོན་མཆོག་གི་མཛད་པ་ཁོའི་ཚ་ལ་མངོན་པར་འ ར་བའི་ ིར་ཁོང་ནི་ལོང་བར་ ེས་སོ། 4 ང་ཚས་ང་མངགས་མཁན་

ི་མཛད་པ་དེ་ཉིན་མོའི་ ས་ ་ ེད་དགོས། མཚན་མོ་ཤར་བའི་ ས་ ་མི་ ས་ ང་ལས་ཀ་ ེད་མི་ བ། 5 ང་འཇིག་

ེན་ ་ཡོད་པའི་ ས་ ་ང་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་འོད་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས་པའི་ ེས་ ། 6 ཡེ༷་ ས་ས་ལ་ གས་ཆབ་དོར་

ནས་འདམ་བག་ཅིག་མཛད་དེ་འདམ་བག་དེ་ལོང་བ་དེའི་མིག་ ང་ལ་བ ས་ནས་དེ་ལ་ 7 “སི༷་ལོམ་ ིང་ ་ལ་སོང་

ནས་ངོ་ ས་དང་”ཞེས་ག ངས། (སི༷་ལོམ་ཞེས་པ་མངགས་པའི་དོན་ཡིན་) དེའི་ ིར་ཁོ་སོང་ནས་བ ས་པས་མིག་

གིས་མཐོང་བར་ ར་ཏེ་ ར་ཡོང༌། 8 དེར་ ིམ་མཚས་དང་ ར་ཁོ་ ོང་མཁན་ཡིན་པར་མཐོང་ཡོད་པ་ཚས་“འདི་

ནི་བ ད་ནས་ ོང་མཁན་དེ་མ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས། 9 ལ་ལས་“ཁོ་རང་ཡིན་”ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། ལ་ལས་“ཁོ་མ་

ཡིན། ཁོ་དང་འ ་བ་ཞིག་ཡིན་”ཞེས་བཤད། ཁོ་རང་ཉིད་ ིས་“ང་དེ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 10 དེ་ཚས་“འོ་ན་ ེད་

ི་མིག་དབང་ཇི་ ར་གསོས་སམ་”ཞེས་ ིས་པ་ལ། 11 མི་དེས་“མི་ཡེ༷་ ་ཟེར་མཁན་ ིས་འདམ་བག་མཛད་ནས་ངའི་

མིག་ ང་ལ་བ ས་ཏེ། སི༷་ལོམ་ ིང་ ར་སོང་ནས་ ས་དང་ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། ང་སོང་ནས་བ ས་པས་ངའི་མིག་

གིས་མཐོང་ ང་”ཞེས་བཤད། 12 དེ་ཚས་“མི་དེ་གང་ ་ཡོད་”ཅེས་ ིས་པས་ཁོས་“ངས་མི་ཤེས་”ཞེས་ལན་བཏབ།

13 དེ་ཚས་ ར་ལོང་བ་ཡིན་པ་དེ་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ཚའི་མ ན་ ་ ིད། 14 ཡེ༷་ ས་འདམ་བག་མཛད་ཅིང་མི་དེའི་མིག་ ང་

གསོས་པར་མཛད་པའི་ཉིན་ནི་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན། 15 ཱ ༷་ ་ཤི་པ་ཚས་ ང་ཡེ༷་ ས་མིག་ཇི་ ར་གསོས་པར་

མཛད་པའི་ ོར་ཁོ་ལ་ ིས་པ་དང་ལན་ ་ཁོས་“ཁོང་གིས་ངའི་མིག་ ང་ལ་འདམ་བག་བ ས་ཏེ་ངས་བ ས་ནས་མིག་

གིས་མཐོང་ བ་”ཅེས་ཟེར། 16 ཱ ༷་ ་ཤི་པ་ཚའི་ནང་ནས་ཁ་ཅིག་གིས་“མི་དེས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོའི་བཀའ་ ིམས་

མི་ ང་བས། དཀོན་མཆོག་ནས་ ང་བ་མི་ ིད་”ཅེས་བཤད། འོན་ ང་ཁ་ཅིག་གིས་“མི་ ིག་ཅན་ཅིག་གིས་དེ་ ་ འི་

གས་ ོན་པ་ཅི་ལ་ ིད་”ཅེས་བཤད་པས་དེ་ཚར་ ་བ་མི་མ ན་པ་ ང༌། 17 དེ་ནས་ཡང་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ཚས་ ོན་མ་

ལོང་བ་ཡིན་པ་དེར་“མི་དེས་ ོད་རང་གི་མིག་གསོས་པར་མཛད་པས་ ོད་ ིས་ཅི་ ར་སེམས་”ཞེས་ ིས་པ་དང་མི་དེས་

“ཁོང་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 18 ཡ༷་ ་ ་པ་ཚས་མི་དེ་ ར་ལོང་བ་ཡིན་ཏེ་ད་མཐོང་བ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་

པས་དེའི་ཕ་མ་བོས་ནས། 19 དེ་གཉིས་ལ་“འདི་ནི་ ོད་ཚའི་ཟེར་བའི་ ེས་ ས་ནས་ ་ལོང་བ་དེ་ཡིན་ནམ། ད་ཅི་

ར་མཐོང་བར་ ར་རམ་”ཞེས་ ིས་པ་ལ། 20 ཕ་མ་གཉིས་ ིས་“འདི་ནི་ང་ཚའི་ ་ཡིན་ཅིང་ ེས་པའི་ ས་ནས་ལོང་

20རབ་བི་ཟེར་ན་ཡ་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ ོབ་དཔོན་ཡིན།
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བ་ཡིན་པར་ང་ཚས་ཤེས། 21 འོན་ ང་ད་ ་ཅི་ ར་མཐོང༌། ཡང་ན་མིག་ ས་གསོས་པར་མཛད་པ་མི་ཤེས། ཁོ་ན་

ཚད་ལོན་པས་ཁོ་རང་ལ་ ིས་དང༌། ཁོ་རང་གིས་གཏམ་བཤད་ཡོང་”ཞེས་ཟེར། 22 ཁོའི་ཕ་མས་ཡ༷་ ་ ་པའི་དཔོན་

རིགས་ལ་འཇིགས་པའི་ ེན་ ིས་དེ་ ར་བཤད། ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ས་ ང་ཡེ༷་ ་ནི་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་བཤད་

པ་དེ་ཡ༷་ ་ ་པའ་ིའ ་ཁང་ནས་འ ད་ ་ཡིན་པ་དེ་ཚས་ ོན་ནས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། 21 23 དེའི་ ིར་ཁོའི་ཕ་མས་ཁོ་ན་

ཚད་ལོན་པས་ཁོ་རང་ལ་ ིས་དང་ཞེས་བཤད། 24 དེའི་ ིར་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ཚས་མི་ ར་ལོང་བ་ཡིན་པ་དེ་ཡང་བ ར་བོས་

ནས་ཁོ་ལ་“ ོད་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་མ ན་ ་བདེན་པ་ཤོད་ཅིག ང་ཚས་མི་དེ་ནི་ ིག་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་ཤེས་”ཞེས་

ཟེར། 25 ཁོས་“ཁོང་ ིག་ཅན་ཡིན་མིན་ངས་མི་ཤེས། ང་ནི་ ར་ལོང་བ་ཡིན་ཡང་ད་ ་མིག་གིས་མཐོང་བ་འདི་ངས་

ཤེས་”ཞེས་བཤད། 26 དེར་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ཚས་ཡང་བ ར་ཁོ་ལ་“ཁོས་ ོད་ལ་གང་ ས། ོད་ ི་མིག་ཅི་ ར་གསོས་པར་

ས་”ཞེས་ ིས། 27 མི་དེས་“ངས་ ར་བཤད་ ང་ ེད་ཚས་མ་མཉན། ཅིའི་ ིར་ཡང་བ ར་ཐོས་པར་དགའ། ེད་

རང་ཚའང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ ་འ ར་བར་འདོད་དམ་”ཞེས་བཤད། 28 དེ་ཚ་ ོས་ནས་ཁ་ངན་བཤད་དེ་“ ོད་ནི་མི་

དེའི་ཉེ་གནས་ཡིན། འོན་ ང་ང་ཚ་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེའི་ཉེ་གནས་ཡིན། 29 དཀོན་མཆོག་གིས་མོ༷་ཤེ་ལ་ག ང་གནང་

ཡོད་པ་དེ་ནི་ང་ཚས་ཤེས། འོན་ ང་མི་འདི་གང་ནས་ ང་བ་མི་ཤེས་”ཞེས་བཤད། 30 ཡང་མི་དེས་“ ད་མཚར།

ེད་ཚས་ཁོང་གང་ནས་ ང་མི་ཤེས་ ང༌། ཁོང་གིས་ངའི་མིག་གསོས་པར་མཛད། 31 དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ ིག་ཅན་

ལ་མི་གསན། འོན་ ང་ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་དེ་ཁོང་གི་དགོངས་པ་བཞིན་ ་ ེད་མཁན་དེའི་ ོན་ལམ་ལ་གསན་

པར་ང་ཚས་ཤེས། 32 འཇིག་ ེན་ ི་ཐོག་མ་ནས་བ ང་ ་ཞིག་གིས་ ེས་ ས་ནས་ལོང་བ་ཞིག་གསོས་པར་མཛད་པའི་

ལོ་ ས་གཏན་ནས་ཐོས་མ་ ོང༌། 33 མི་འདི་དཀོན་མཆོག་ནས་མ་ ང་ན། ཅི་ཡང་མཛད་པར་མི་ ིད་”ཅེས་བཤད།

34 ལན་ ་དེ་ཚས་“ ོད་ ེས་ ས་ནས་ ིག་ཅན་རང་ཡིན་ཡང༌། ང་ཚར་བ བ་ ་ ེད་ ི་ཡོད་དམ་”ཞེས་ཟེར་ནས་ཁོ་

ི་རོལ་ ་བ ད། 35 ཡེ༷་ ས་དེ་ཚས་ཁོ་བ ད་པའི་ ོར་གསན་ནས། ཁོ་བཙལ་ནས་ ེད་དེ་ཁོ་ལ་“ ེད་མིའི་རིགས་ ི་

་ལ་དད་པ་ཡོད་དམ་”ཞེས་ག ངས། 36 དེས་“ ་ཞབས་ལགས། ངས་ཁོང་ལ་དད་པ་ ེད་པའི་ ིར་ཁོང་ ་ཡིན་པ་

ང་ལ་ག ང་དང་”ཞེས་ ས། 37 ཡེ༷་ ས་མི་དེར་“ ེད་ ིས་ཁོང་མཐོང་ ོང་ཞིང༌། ེད་ལ་གཏམ་ ེད་མཁན་འདི་

ཉིད་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 38 མི་དེས་“གཙ་བོ་ལགས། ང་དད་དོ་”ཞེས་ ས་ནས་ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་

ས། 39 ཡེ༷་ ས་“ང་ནི་ ིམས་གཅོད་ ེད་པའི་ཆེད་ ་འཇིག་ ེན་འདི་ ་ཡོང་ ེ། ལོང་བ་ཚས་མཐོང་བར་ ེད་ཅིང༌།

མཐོང་བ་ཚ་ལོང་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ་”ཞེས་ག ངས། 40 ཡེ༷་ ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་འགའ་ཞིག་གིས་

ག ང་དེ་ཐོས་ནས་ཁོང་ལ་“ང་ཚ་ཡང་ལོང་བ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ས། 41 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“གལ་ཏེ་ ོད་ཚ་ལོང་བ་ཡིན་ན་

ིག་ཉེས་ ང་མེད། འོན་ ང་ ོད་ ིས་ང་ཚས་མཐོང་ཞེས་ཟེར་བས། ོད་ཚའི་ ིག་ཉེས་ནི་ ས་སོ་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

21 ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།
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ལེ ་བ ་པ།

1 ཡེ༷་ ས་“ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ་ཡང་ ོ་ནས་ ག་རའི་ནང་ ་མ་འ ལ་བར།

ོགས་གཞན་ནས་འཛག་པ་དེ་ནི་ ན་མ་དང་ཇག་པ་ཡིན། 2 འོན་ ང་ ོ་ནས་ ག་རའི་ནང་ ་འ ལ་བ་དེ་ནི་ ག་

ི་ཡིན། 3 ཁོ་ལ་ ོ་ ང་མཁན་ ིས་ ོ་ ེ་ནས་ ག་ཚས་ཁོའི་ ད་ལ་ཉན། ཁོས་རང་གི་ ག་ཚའི་མིང་ནས་འབོད་དེ་

ི་རོལ་ ་འ ིད། 4 དེ་ནས་རང་གི་ ག་ཚང་མ་བཏོན་ཚར་ ེས་དེ་ཚའི་མ ན་ ་འ ོ་ ེ། ག་ཚས་ཁོའི་ ད་ངོ་ཤེས་

པས་ཁོའི་ ེས་ ་འ ང༌། 5 འོན་ ང་མི་ ས་མེད་ ི་ ད་ངོ་མི་ཤེས་པས། ག་ཚས་ཁོའི་ ེས་ ་མི་འ ང་ ེ་འ ོས་

ཡོང་”ཞེས་ག ངས། 6 དཔེ་འདི་ཡེ༷་ ས་ག ངས་ ང༌། དེ་ཚས་དཔེ་དེའི་དོན་ཅི་ཡིན་ཧ་མ་གོ 7 དེའི་ ིར་ཡེ༷་ ས་

དེ་ཚར་ཡང་བ ར་“ངས་ ེད་ཚར་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ག་རའི་ ོ་དེ་ནི་ང་ཡིན། 8 ངའི་ ོན་ ་ཡོང་བ་

ཐམས་ཅད་ ན་མ་དང་ཇག་པ་ཡིན་ཏེ། ག་ མས་དེ་ཚར་མ་མཉན། 9 ང་ནི་ ོ་དེ་ཡིན། ་ཡང་ང་བ ད་ནས་

འ ལ་ན་ཐར་བར་འ ར། ཡང་ ི་འ ོ་ནང་འ ལ་ ེད་ཅིང་ ་ཁ་ ེད་པར་འ ར། 10 ན་མས་ ་བ་དང་གསོད་པ་

དང་མེད་པར་ ེད་པ་ཁོ་ནའི་ ིར་ཡོང༌། འོན་ ང་ང་ནི་དེ་ཚར་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཐོབ་པའི་ ིར་

ཡོང༌། 11 ང་ནི་ ག་ ི་བཟང་པོ་ཡིན། ག་ ི་བཟང་པོས་ ག་གི་དོན་ ་རང་གི་ ོག་གཏོང་ངོ༌། 12 ་པ་ནི་ ག་

ི་མ་ཡིན། ག་གི་བདག་པོ་ཡང་མ་ཡིན་པས། ང་ཀི་ཡོང་བ་མཐོང་ བས་ཁོས་ ག་ མས་དོར་ནས་འ ོས་པ་དང༌།

ང་ཀིས་ ག་འ ེར་ཞིང་ ག་ ་གཏོར། 13 ཁོ་ནི་ ་པ་ཡིན་པས་ ག་ ་ལ་སེམས་ ར་མི་ ེད་པར་འ ོས། 14 ང་ནི་

ག་ ི་བཟང་པོ་ཡིན། ཇི་ ར་ངས་རང་གི་ ག་ མས་ངོ་ཤེས་པ་དང༌། ངའི་ ག་ མས་ ིས་ ང་ང་ངོ་ཤེས། 15 དེ་

ར་ཡབ་ ིས་ང་ངོ་མ ེན་པ་དང༌། ངས་ ང་ཡབ་ ི་ཞལ་ངོ་ཤེས། ཡང་ངས་ ག་གི་དོན་ ་ང་རང་གི་ ོག་གཏོང༌།

16 ག་ར་འདི་ལ་མི་གཏོགས་པའི་ ག་གཞན་པ་ཡང་ཡོད། ངས་དེ་ཚའང་འ ིད་དགོས། དེ་ཚས་ ང་ངའི་ ད་ཉན་

ཏེ་ ག་ ་གཅིག་ལ་ ི་བོ་གཅིག་ཡོད་པར་འ ར། 17 ངས་རང་གི་ ོག་ ོས་གཏོང་བས་ཡབ་ ིས་ང་ལ་ མས། ངས་

རང་ ོག་གཏོང་བའི་ ་ ེན་ནི་དེ་ ར་ལེན་པའི་ ིར་རོ། 18 ས་ ང་ངའི་ ོག་མི་འ ོག ང་ནི་རང་ ོག་རང་གིས་

གཏོང༌། ང་ལ་ ོག་ ོས་གཏོང་བའ་ིདབང་ཆ་ཡོད་ཅིང་ ར་གསོན་པའ་ིདབང་ཆ་ཡང་ཡོད། ད་ེ ར་ངའ་ིཡབ་ ིས་ང་ལ་

བཀའ་གནང་”ཞེས་ག ངས། 19 ཡེ༷་ ས་དེ་ ར་ག ངས་པས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ནང་ན་ཡང་བ ར་ ་བ་མི་མ ན་པ་ ང༌།

20 དེ་ཚའི་ནང་ནས་མི་མང་པོས་“མི་འདི་འ ེ་ གས་ཏེ་ ོས་པས་ ོད་ཚས་ཅིའི་ ིར་ཉན་”ཞེས་བཤད། 21 འོན་ ང་

གཞན་ མས་ ིས་“གཏམ་འདི་ནི་འ ེ་ གས་པ་ཞིག་གི་གཏམ་མ་ཡིན། འ ེས་མི་ལོང་བའི་མིག་གསོ་བར་ ེད་པ་དེ་ཅི་

ལ་ ིད་”ཅེས་བཤད།

22 ད་ེནས་ད ན་ ས་ ་ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར་ལ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའ་ིབ ་ོབའ་ི ས་ཆེན་ ་ི བས་ལ། 23 ཡ༷་ེ

་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ ར་སོ༷་ལོ་མོན་ ི་གཡབ་རིང་པོའི་ནང་ལ་ཞབས་བཅགས་བཞིན་པའི་ ས་ ། 24 ཡ༷་ ་ ་པ་
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ཡིས་ཁོང་བ ོར་ཏེ་“ ེད་ ིས་ཇི་ཙམ་བར་ ་ང་ཚར་ཐེ་ཚམ་ ེ་ ་འ ག ེད་ནི་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་ན་གསལ་

པོར་ཤོད་ཅིག་”ཅེས་ ས། 22 25 ཡེ༷་ ས་“ངས་ ོད་ཚར་བཤད་ཟིན་ཡང་ ོད་ཚ་ཡིད་མི་ཆེས། ངས་ངའི་ཡབ་ ི་མཚན་

ཐོག་ནས་ ས་པའི་ལས་ ིས་ང་ལ་དཔང་པོ་ ེད། 26 འོན་ ང་ ོད་ཚ་ནི་ངའི་ ག་མ་ཡིན་པས་ང་ལ་ཡིད་མི་ཆེས།

27 ངའི་ ག་ངའི་ ད་ལ་ཉན་ཏེ་ངས་དེ་ཚ་ངོ་ཤེས་ཤིང་དེ་ཚ་ངའི་ ེས་ ་འ ང༌། 28 ཡང་ངས་དེ་ཚར་དཔག་ ་མེད་

པའི་ཚ་ ིན་ཅིང་དེ་ཚ་ནམ་ཡང་འཇིག་པར་མི་འ ར། ས་ ང་ངའི་ལག་ནས་འ ོག་མི་ ིད། 29 ངའི་ཡབ་ ིས་དེ་

ཚ་ང་ལ་གནང་བ་དང༌། ཁོང་ནི་ཐམས་ཅད་ལས་མཆོག་ཡིན། ས་ ང་དེ་ཚ་ངའི་ཡབ་ ི་ ག་ནས་འ ོག་མི་ ིད།

30 ང་དང་ཡབ་གཅིག་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། 31 ཡ༷་ ་ ་པ་ཚས་ཡང་བ ར་ཁོང་ལ་ ོ་ བ་གཏོང་བའི་ཆེད་ ་ ོ་

བ གས། 32 ཡེ༷་ ས་དེ་ཚར་“ངས་ཡབ་ནས་ ང་བའི་འ ིན་ལས་མང་པོ་ ེད་ཚར་བ ན། ལས་དེ་ཚའི་ནང་ནས་གང་

གི་ཆེད་ ་ ེད་ཚས་ང་ལ་ ོ་ བ་གཏོང་ངམ་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 33 དེ་ཚས་“ལས་བཟང་པོ་ཞིག་གི་ ིར་ང་ཚས་

ོད་ལ་ ོ་ བ་གཏོང་ ་མ་ཡིན། ོད་ནི་མི་རང་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་དང་འ ་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་

ར་བ་བཏབ་པའི་ ིར་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 34 ཡེ༷་ ས་“ ེད་ མས་ ི་ཆོས་ ིམས་ལ་ང་ཡིས་ ོད་ཚ་ནི་ ་ཡིན་ཟེར་བ་

ཡིན་ཞེས་ ིས་པ་མ་ཡིན་ནམ། 23 35 ག ང་རབ་ ས་གཏན་ ་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དཀོན་མཆོག་ལ་ག ངས་པའི་མི་

ནི་ ་ མས་ཞེས་ཟེར་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 36 ངས་ང་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་ཞེས་བཤད་པས་ ོད་ཚས་དེ་དཀོན་མཆོག་

ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བའི་དོན་ཅི་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་པ་ ་མཛད་ནས་འཇིག་ ེན་ ་མངགས་

པ་ད་ེང་ཡིན། 37 ངས་ཡབ་ ི་འ ིན་ལས་མ་ ས་ན། ང་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་ཤིག 38 འོན་ ང་ངས་འ ིན་ལས་ད་ེཚ་ ས་

ན། ོད་ཚས་ང་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་ ང༌། འ ིན་ལས་དེ་ཚར་ཡིད་ཆེས་ཤིག དེ་ནས་ཡབ་ངའི་ནང་ན་ཡོད་པ་དང༌། ང་

ཡབ་ ི་ནང་ན་ཡོད་པར་ཤེས་པར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 39 དེ་ ེས་ཡ༷་ ་ ་པས་ཡང་བ ར་ཡེ༷་ ་འཛན་ ་འབད་

ང༌། ཁོང་དེ་ཚའི་ལག་ནས་ཐར་ཏེ་ཕེབས། 40 ཁོང་ཡང་བ ར་ཡོ༷ར་དན་གཙང་པོའི་ཕར་ ོགས་ ་ ར་ཡོ༷་ཧ་ནན་

ིས་ ས་གསོལ་གནང་བའི་གནས་ ་ཕེབས་ནས་དེར་བ གས། 41 མི་མང་པོ་ཁོང་གི་ ང་ ་འཛམས་པ་དང༌། དེ་

ཚས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ གས་གང་ཡང་བ ན་མེད་ ང༌། ཁོང་གིས་མི་འདིའི་ ོར་

གང་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 42 ཡང་དེ་ ་མི་མང་པོས་ཡེ༷་ ་ལ་དད་པ་ ས་སོ།།

22 ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།
23ག ང་མ ར་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 82 ཨང་ 6 ལ་གཟིགས། “ང་”ཞེས་པའི་དོན་ནི་ ོན་པ་ཡེ་ ་མ་ཡིན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ཡིན།
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ལེ ་བ ་གཅིག་པ།

1 དེ་ཡང་མི་ ཱ༷་ཟར་ཟེར་མཁན་པེ༷་ཐན་ ཱ་ ོང་གསེབ་ལ་ན་ནས་བ ད་ཡོད། པེ༷་ཐན་ ཱ་ནི་མ༷ར་ ཱ་དང་ཁོ་མོའི་

་མོ་མི༷ར་ཡམ་ ི་ ོང་ཚ་ཡིན། 2 མི༷ར་ཡམ་ནི་གཙ་བོའི་ ་ག གས་ལ་ ོས་ ་ གས་ནས་ཁོང་གི་ཞབས་རང་གི་ ་ཡིས་

འ ིས་མཁན་དེ་ཡིན། དེའི་ ་བོ་ ཱ༷་ཟར་ནད་ ིས་བཏབ་པས། 3 མ༷ར་ ཱ་དང་མི༷ར་ཡམ་གཉིས་ ིས་ཡེ༷་ ་ལ་“གཙ་བོ་

ལགས། ེད་ ིས་ མས་པའི་ ོགས་པོ་ནི་ནད་ ིས་བཏབ་”ཅེས་ལན་ཅིག་བ ར། 4 ཡེ༷་ ས་དེ་གསན་ནས་ཁོང་གིས་

“ནད་ད་ེན་ིའཆ་ིབའ་ི ་མ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་ག་ིགཟ་ིབ ིད་མངོན་པར་འ ར་བའ་ི ིར་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་ག་ི ས་

ལ་མིས་བ ར་ ི་ ་བའི་ཆེད་ ་ ང་”ཞེས་ག ངས། 5 ཡེ༷་ ས་མ༷ར་ ཱ་དང༌། དེའི་ ་མོ་དང༌། ཱ༷་ཟར་ ན་ག མ་

ལ་ མས་པར་མཛད་ན་ཡང་ 6 ཁོང་གིས་ ཱ༷་ཟར་ནད་ ིས་བཏབ་པའི་ལན་དེ་གསན་ནས་ཁོང་གང་ ་བ གས་པའི་

གནས་ ་ད་ ང་ཉིན་གཉིས་བ གས། 7 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཉ་ེགནས་ཚར་“ད་ང་ཚ་ ར་ཡ་༷ ་ ་ ལ་ ་ ིར་འ ོ་”ཞེས་

ག ངས་པ་དང༌། 8 ཉེ་གནས་ མས་ ིས་“ར༷བ་བི། ཁ་སང་ཡ༷་ ་ ་པས་ ེད་ལ་ ོ་ བ་བཏང་ ེ་གསོད་པར་འབད་

ང༌། ད་ཡང་དེར་ཕེབས་ ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ས་པ་དང༌། 24 9 ཡེ༷་ ས་“ཉིན་མོ་གཅིག་ལ་ ་ཚད་བ ་གཉིས་མེད་དམ།

་ཡང་ཉིན་མོར་ལམ་ ་ ིན་ན། འཇིག་ ེན་འདིའི་འོད་མཐོང་བས་ ང་པ་ཐོགས་ནས་སར་མི་འ ེལ། 10 འོན་ ང་

་ཡང་མཚན་མོ་ལམ་ལ་ ིན་ན། དེ་ཚར་འོད་མེད་པས་སར་འ ེལ་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས་ནས། 11 ཁོང་གིས་

དེ་ཚར་“ང་ཚའི་ ོགས་པོ་ ཱ༷་ཟར་གཉིད་ ག་ ེ། ངས་ཁོང་གཉིད་གསོད་པར་ཆེད་ ་འ ོ་”ཞེས་ག ངས། 12 ཉེ་

གནས་ཚས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ་ལགས། ཁོང་གཉིད་ ག་ན་ ག་ཡོང་”ཞེས་ ས་པ་དང༌། 13 ཡེ༷་ ས་ ཱ༷་ཟར་ཤི་བའི་ ོར་

ག ངས་ ང༌། དེ་ཚས་ཁོང་གཉིད་ ག་པའི་ ོར་ག ངས་པ་བསམས། 14 དེའི་ ིར་ཡེ༷་ ས་དེ་ཚར་“ ཱ ༷་ཟར་ཤི་ཚར་

བ་ཡིན། 15 ེད་ཚས་དད་པ་ ེད་པའི་ ིར་ང་ཁོང་མཉམ་ ་དེར་མེད་པ་ལ་དགའ། ད་ང་ཚ་ཁོའི་ ་ལ་འ ོ་”ཞེས་

གསལ་པོར་ག ངས། 16 དེར་ཐོ༷་ ཱ་མིང་གཞན་ལ་མཚ་མར་ཡང་ཞེས་པ་དེས་ཉེ་གནས་གཞན་ཚར་“ཁོང་དང་མཉམ་ ་

འཆི་བའི་ ིར་ང་ཚའང་འ ོ་”ཞེས་བཤད། 17 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་དེར་ ོན་ནས་ ཱ༷་ཟར་ ི་ ང་པོ་ ར་ཁང་ ་བ ག་ནས་

ཞག་བཞི་སོང་བ་གཟིགས། 18 པེ༷་ཐན་ ཱ་དེ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཐག་ཉེ་ཞིང་ ི་ལེ་ག མ་ཙམ་ཡོད་པས། 19 ཡ༷་ ་ ་པ་

མང་པོ་མ༷ར་ ཱ་དང་མི༷ར་ཡམ་ ི་ ་བོ་ཤི་བར་སེམས་གསོ་བའི་ ིར་ཡོང༌། 20 མ༷ར་ ཱ་ཡིས་ཡེ༷་ ་ཕེབས་ ི་ཡོད་པ་ཐོས་

ནས་ཁོང་བ ་བར་ ིན། འོན་ ང་མི༷ར་ཡམ་ཁང་པར་བ ད། 21 དེ་ནས་མ༷ར་ ཱ་ཡིས་ཡེ༷་ ་ལ་“གཙ་བོ་ལགས། ེད་

རང་འདིར་བ གས་པ་ཡིན་ན་ངའི་ ་བོ་ཤི་མི་ ིད། 22 འོན་ ང་ད་ འང་ ེད་རང་གིས་དཀོན་མཆོག་ལ་གང་ ་བ་དེ་

གནང་བར་འ ར་བར་ངས་ཤེས་”ཞེས་ཟེར། 23 ཡེ༷་ ས་“ ེད་ ི་ ་བོ་གསོན་པོར་ལང་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས་པ་

དང༌། 24 མ༷ར་ ཱ་ཡིས་“ ས་ ི་མཐའ་མའི་ཉིན་མོར་གཤིན་པོ་ཐམས་ཅད་གསོན་པོར་ལང་ ས་ཁོ་ཡང་ ར་གསོན་པར་

24རབ་བི་ཟེར་ན་ཡ་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ ོབ་དཔོན་ཡིན།
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འ ར་བ་ངས་ཤེས་”ཞེས་ ས། 25 ཡེ༷་ ས་“ ར་གསོན་པ་དང་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ནི་ངའོ། ་ཡང་ང་ལ་དད་པ་

ེད་མཁན་དེ་ཤི་ཡང་གསོན་པར་འ ར་ལ། 26 ་ཡང་ང་ལ་བ ེན་ནས་གསོན་ཅིང་ང་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་དེ་འཆི་

མི་ ིད། དོན་དེ་ལ་ ེད་ ིས་ཡིད་ཆེས་སམ་”ཞེས་ག ངས། 27 མ༷ར་ ཱས་ཁོང་ལ་“ལགས་སོ། གཙ་བོ་ལགས། ེད་

ནི་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་འཇིག་ ེན་ ་འ ོན་པ་དེ་ཡིན་པར་ངས་དད་པ་ ེད་”ཅེས་ ས་ནས། 25

28 མ༷ར་ ཱ་སོང་ནས་མི༷ར་ཡམ་ ར་ ་བོས་ཏེ་“ ོན་པ་འདི་ ་ཡོད་ཅིང་ ོད་འབོད་ ི་འ ག་”ཅེས་བཤད་པ་དང༌།

29 མི༷ར་ཡམ་ ིས་དེ་ཐོས་ནས་མ ོགས་པོར་ལངས་ཏེ་ཁོང་གི་ ང་ ་སོང༌། 30 ཡེ༷་ ་ནི་ད་ ང་ ོང་གསེབ་ལ་མ་ཕེབས་

ཏེ་མ༷ར་ ཱ་ཡིས་ཁོང་མཇལ་བའི་གནས་ ་བ གས་ཡོད། 31 མི༷ར་ཡམ་དང་མཉམ་ ་ཁང་པར་བ ད་ཅིང་ ོ་རོགས་ ེད་

པའི་ཡ༷་ ་ ་པ་དེ་ཚས་ཁོ་མོ་མ ོགས་པོར་ལངས་ནས་ ི་རོལ་ ་སོང་བར་མཐོང་ནས། ར་ཁང་ ་ ་བར་སོང་བསམས་

ཏེ་དེའི་ ེས་ ་འ ངས། 32 མི༷ར་ཡམ་ཡེ༷་ ་ཡོད་སར་ ེབས་པའི་ཚ་ཁོང་མཇལ་ནས་ ས་མོ་སར་བ གས་ཏེ་“གཙ་བོ་

ལགས། ེད་རང་འདིར་བ གས་པ་ཡིན་ན་ངའི་ ་བོ་ཤི་མི་ ིད་”ཞེས་ ས། 33 ཡེ༷་ ས་མི༷ར་ཡམ་དང་ཡ༷་ ་ ་པ་

གཞན་ཚའང་ ་བར་གཟིགས་ནས། གས་ཤིན་ ་འ གས་ནས་ 34 ཁོང་གིས་“ཁོའི་ ང་པོ་གང་ ་བཞག་ཡོད་”ཅེས་

ག ངས་པས་ལན་ ་དེ་ཚས་“གཙ་བོ་ལགས། འདི་ ་ཕེབས་ནས་གཟིགས་དང་”ཞེས་ ས་པ་དང༌། 35 དེར་ཡེ༷་ ་

བ མས། 36 དེའི་ ིར་ཡ༷་ ་ ་པས་“ ོས་དང༌། ཁོང་གིས་དེ་ལ་ཤིན་ ་ མས་པ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 37 འོན་ ང་

དེ་ཚ་ལས་ཁ་ཅིག་གིས་“མི་འདིས་ལོང་བའི་མིག་གསོས་ བ་པ་ཡིན་ན། ཱ༷་ཟར་ཡང་འཆི་བ་ལས་ ོབ་པར་མཛད་མི་ བ་

བམ་”ཞེས་ཟེར། 38 དེར་ཡང་ཡ༷་ེ ་རང་ག་ི གས་འ གས་ཏ་ེ ར་ཁང་ག་ི ར་ཕེབས། ར་ཁང་ད་ེ ག་ ག་ཅིག་ཡིན་

ཅིང་དེའི་ཁ་ལ་ ོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་ཡིན། 39 ཡེ༷་ ས་“ད་ ོ་ཕར་འཐེན་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་ནས། གཤིན་

པོའི་ཨ་ཅག་མ༷ར་ ཱས་“གཙ་བོ་ལགས། ཁོ་ཤི་ནས་ཉིན་བཞི་སོང་བས་ད་ ི་མ་ངན་པ་ཁ་ཡོང་”ཞེས་ ས། 40 ཡེ༷་ ས་

“ ར་ངས་ ེད་ལ་གལ་ཏེ་དད་པ་ ས་ན་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ ིད་མཐོང་ངེས་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་

ག ངས་པས། 41 དེ་ཚས་ ོ་ཕར་འཐེན། དེར་ཡེ༷་ ས་ཡར་གཟིགས་ཏེ་“ངའི་ཡབ་ ེད་ ིས་ང་ལ་གསན་པས་ གས་ ེ་

ཆེ། 42 ེད་ ིས་ ག་ ་ངས་ ས་པ་ལ་གསན་པ་ཤེས་ ང༌། འདིར་ཡོད་པའ་ིམ་ིཚས་ ེད་ ིས་ང་མངགས་པ་ཡིན་པར་

དད་པ་ ེད་པའི་ ིར་ངས་དེ་ ར་ ས་”ཞེས་ག ངས་ནས། 43 ཁོང་གིས་ག ང་ ད་ཆེན་པོས་“ ཱ ༷་ཟར། ིར་ཐོན་

ཤོག་”ཅེས་ག ངས་མ་ཐག 44 གཤིན་པོ་ ང་ལག་རས་ ིས་བ མས་པ་དང༌། གདོང་པ་ཡང་རས་ ིས་བ མས་པ་དེ་

ི་རོལ་ ་ཐོན། ཡེ༷་ ས་དེ་ཚར་“རས་བ ོལ་ལ་ཁོང་འ ོ་ ་ ག་ཅིག་”ཅེས་ག ངས།

45 དེའ་ི ིར་མི༷ར་ཡམ་དང་མཉམ་ ་ཡོང་བའ་ིཡ་༷ ་ ་པ་མང་པོས་ཡ༷་ེ ས་མཛད་པའ་ིདོན་ད་ེམཐོང་ནས་ཁོང་ལ་

དད་པ་ ེས་སོ། 46 འོན་ ང་དེ་ཚ་ལས་འགའ་ཞིག་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ཚའི་ ར་ ིན་ནས་ཡེ༷་ ས་གང་མཛད་པའི་ ོར་བཤད།

25 ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།
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47 དེའི་ ིར་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ཚས་ ོས་ཚགས་བ ོངས་ནས་“མི་འདིས་ གས་མང་པོ་ ོན་པས། ང་

ཚས་ཅི་ ར་ ། 48 གལ་ ིད་ཁོ་ལ་དེ་ ར་ ེད་བ ག་ན་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོ་ལ་དད་པར་འ ར་ཞིང༌། རོ༷་ ཱ་པ་ཚ་

ཡོང་ནས་ང་ཚའི་གནས་མཆོག་དང་མ་ིརིགས་གཉིས་འ ོག་ཡོང་”ཞེས་ཟེར། 49 འོན་ ང་ད་ེཚའི་ནང་ནས་ཀ་༷ཡ་ ཱ་ཞེས་

པའི་མི་གཅིག་ལོ་དེར་ཡ༷་ ་ ་པའི་ད ་ ིད་ ་ཆེན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཚར་“ ོད་ཚས་ཅིའང་མི་ཤེས། 50 མི་དམངས་ ིལ་པོ་

མེད་པར་འ ར་བ་ལས། མི་གཅིག་མ་ིདམངས་ ་ིདོན་ ་འཆ་ིབ་ད་ེ ོད་ཚ་ལ་ལེགས་པ་ཡིན་པ་ད་ེམ་ི ོགས་”ཅེས་བཤད།

51 འོན་ ང་ཁོང་གིས་གཏམ་དེ་རང་ཐོག་ནས་མ་བཤད་དེ། ལོ་དེར་ད ་ ིད་ ་ཆེན་ཡིན་པས་ཡེ༷་ ་ནི་ཡ༷་ ་ ་པའི་མི་

རིགས་ ི་དོན་ ་འ ོངས་ ་ཡིན་པ་མ་ཟད། 52 གང་སར་འཐོར་བའི་དཀོན་མཆོག་ག་ི ས་དང་ ས་མོ་ མས་གཅིག་ ་

ད་པའ་ི ིར་ཡང་འ ོངས་ ་ཡིན་པ་ ང་བ ན། 53 དེའ་ི ིར་ཉིན་ད་ེནས་བ ང་ཡ་༷ ་ ་པའ་ིདཔོན་རིགས་ ིས་ཡ༷་ེ ་

ད ོང་བའ་ི ས་ངན་བཏིང༌། 54 དེར་བ ེན་ཡ༷་ེ ་ཡ་༷ ་ ་པའ་ིནང་མངོན་ མ་ ་མ་ཕེབས་པར། དབེན་གནས་ས་ ལ་

དང་ཉ་ེབའ་ིཨེ༷བ་ར་ཡིམ་ཟེར་བའ་ི ོང་ ེར་ལ་ཉ་ེགནས་དང་བཅས་ཕེབས་ནས་བ གས། 55 དེའ་ིཚ་ཡ་༷ ་ ་པའ་ིཔ༷་ེསག་

གི་ ས་ཆེན་ཉེ་བར་ ེབས་པས། ས་ཆེན་ ི་ ོན་ལ་མི་མང་པོ་ ོང་གསེབ་ནས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ་གཙང་ འི་ཆོ་ག་ ེད་ ་

ིན། 56 ད་ེཚས་ཡ༷་ེ ་བཙལ་བ་དང༌། མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའ་ི མས་རའ་ིནང་ལངས་བ ད་ཡོད་ ས་ཕན་ ན་ ་“ ེད་

ཅི་ ར་སེམས། ཁོང་ ས་ཆེན་འདི་ལ་ཕེབས་ཡོང་ངམ་”ཞེས་ ིས། 57 ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ མས་ ིས་

ཡེ༷་ ་འཛན་བ ང་ ེད་པའི་ཆེད་ ། ས་ཡེ༷་ ་གང་ ་བ གས་པའི་ ས་ཡོད་ ང་དེས་དེ་ཚར་ཤོད་དགོས་པའི་བཀའ་

བཏང་ངོ༌།།

ལེ ་བ ་གཉིས་པ།

1 པེ༷་སག་གི་ ས་ཆེན་ ོན་ ི་ཉི་མ་ ག་པ་ལ་ཡེ༷་ ་པེ༷་ཐན་ ཱ་ ོང་གསེབ་ལ་ ོན་པ་དང༌། དེ་ནི་ཁོང་གིས་ ར་

འཆི་བ་ལས་བ ངས་པའི་མི་ ཱ༷་ཟར་ ི་ཕ་ ལ་ཡིན་ཅིང༌། 2 དེར་དེ་ཚས་ཁོང་ལ་དགོང་ཟས་ཤིག་བཤམས་ནས། མ༷ར་

ཱས་གསོལ་གཡོག་ ས་ཏེ། ཱ༷་ཟར་ཡང་ཁོང་ཚ་དང་མཉམ་ ་བཟས་པ་དང༌། 3 མི༷ར་ཡམ་ ིས་ ༷ར་ ི་ཟེར་བའི་རིན་

གོང་ཆེ་བའི་ ོས་ ་ ད་མེད་པ་ ་མ་གང་ཙམ་ ངས་ནས། ཡེ༷་ འི་ཞབས་ལ་ གས་ཏེ། རང་གི་ ་ཡིས་འ ིས། ཁང་

པ་ ོས་ འི་ ི་བཟང་གིས་གང་བར་ ར། 26 4 འོན་ ང་ ེས་མ་ཡེ༷་ ་ད འི་དབང་ ་གཏོང་མཁན་ ༷་ ་ད ི༷་སི་ཀར་རེ་

ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ལས་གཅིག་ཡིན་ཏེ་དེས་ 5 “ ོས་ ་འདི་དེ༷་ཎ་རིའི་ད ལ་ ོར་ མ་བ ར་བཙངས་ནས་ད ལ་

ཕོངས་ཚ་ལ་ ིན་པ་བཏང་ན་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ཟེར། 27 6 ཁོས་ད ལ་ཕོངས་ཚར་ ིང་ ེ་ ེས་ནས་དེ་ ར་ཟེར་

26 ར་ ི་ཞེས་ཟེར་ན་བོད་ ད་ལ་ ང་ ོས་ཡིན།
27 ས་དེར་དེ་ཎ་རི་གཅིག་ནི་ཉིན་གཅིག་གི་ ་ཆ་ཡོད་པ་ཡིན།
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བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ོན་ི ན་མ་ཡིན་ཅིང་ཁོས་ ན་མོང་ག་ིད ལ་ ག་ ེར་ཏ་ེདེའ་ིནང་བ ག་ཡོད་པའ་ིད ལ་ ོག་ལེན་ ེད་

པའི་གོམས་གཤིས་ཡོད། 7 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་“ཁོ་མོར་ ག་པོ་མ་གཏོང་ཞིག དེ་ནི་ང་ ར་ ་འ ག་པའི་ཉིན་མོའི་དོན་

་ཡིན། 8 ད ལ་ཕོངས་ཚ་ནི་ ག་ ་ ེད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ ང༌། ང་ནི་ ས་ ན་ ་ ེད་ཚའི་ ར་མེད་”ཅེས་

ག ངས་སོ། 9 དེའི་ཚ་ཡ༷་ ་ ་པའི་མི་ཚགས་མང་པོས་ཡེ༷་ ་དེར་བ གས་པ་ཐོས་ནས། ཡེ༷་ ་མཇལ་བའི་ཆེད་ ་མ་

ཟད། ཱ༷་ཟར་ཁོང་གིས་འཆི་བ་ལས་བ ངས་པ་དེར་ཡང་ ་བར་ཡོང༌། 10 དེའི་ ིར་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་ཚས་ ཱ༷་ཟར་

ཡང་གསོད་པའི་ ས་ངན་ ས། 11 ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ཱ༷་ཟར་ ི་ ེན་ ིས་ཡ༷་ ་ ་པ་མང་པོ་ཆོས་དཔོན་དང་ཁ་ ལ་

ནས་ཡེ༷་ ་ལ་དད་པ་ ེད་པའི་ ིར་རོ།།

12 དེའི་སང་ཉིན་པེ༷་སག་ ས་ཆེན་ལ་ཡོང་བའི་མི་ཚགས་མང་པོས་ཡེ༷་ ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཕེབས་བཞིན་ཡོད་

པའི་གཏམ་ཐོས་ནས། 13 དེ་ཚས་ཏ་ལའི་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ ངས་ནས་ཁོང་བ ་བར་ ིན་པ་དང་ ད་ཆེན་པོས་“ཧོ༷་ཟན་

། དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་ཕེབས་མཁན་ཡིན་ཏེ་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་ ལ་པོར་ ིན་ བས་གནང་བར་ཤོག་”ཅེས་

བ གས། 28 14 ཡེ༷་ ས་བོང་གསར་ཞིག་ཐོབ་ནས་དེ་ལ་བཅིབས། ་བ་འདི་ཚ་ག ང་རབ་ ི་མདོ་ ར་ ང་ ེ། 15 ེ།

སི༷་ཡོན་ ི་ ས་མོ། མ་འཇིགས་ཤིག ོས་ཤིག ེད་ ི་ ལ་པོ་བོང་གསར་ལ་བཅིབས་ ེ་འ ོན་བཞིན་འ ག་ཅེས་

མདོ་ལ་ ིས་ཡོད། 29 16 དེའི་ བས་ ་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ཚས་དོན་འདི་ཚ་མ་ ོགས། འོན་ ང་ཡེ༷་ ་འཕགས་པའི་གཟི་

བ ིད་མངོན་པའི་ ེས་ ་དོན་དེ་ མས་ཁོང་གི་ ོར་ལ་ ིས་ཡོད་པ་དང་མི་གཞན་ ིས་ཁོང་ལ་གང་ ས་པ་ ན། 17 ཡེ༷་

ས་ ཱ༷་ཟར་ ར་ཁང་ནས་བོས་ཤིང་འཆི་བ་ལས་བ ངས་པ་མཐོང་བའི་མི་ཚགས་ ིས་མི་གཞན་ལ་ཡེ༷་ འི་ ོར་དཔང་པོ་

ེད་བཞིན་ཡོད་པས། 18 མི་མང་པོས་ཁོང་གིས་ གས་དེ་བ ན་པ་ཡིན་པ་ཐོས་ཏེ་ཁོང་མཇལ་བར་སོང༌། 19 ཱ ༷་ ་

ཤི་པ་ཚས་ཕན་ ན་ ་“ ོས་ཤིག འཇིག་ ེན་ ན་ཁོའི་ ེས་ ་འ ང་བས། ང་ཚས་ང་ཚའི་དོན་མི་ བ་”ཅེས་ཟེར།

20 དེའ་ིཚ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་པའ་ི ིར་པ༷་ེསག་ག་ི ས་ཆེན་ལ་ཡོང་བའ་ིམ་ིཚའ་ིནང་ནས་གྷ༷་ིརིག་མ་ིའགའ་

ཞིག་ཡོད་པ་དང༌། 30 21 དེ་ཚ་ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་ ོང་ཚ་པེ༷་སད་ ་ནས་ཡིན་པ་ཕི༷་ལིབ་ ི་མ ན་ ་སོང་ནས་“ ་ཞབས་

ལགས། ང་ཚ་ཡེ༷་ ་མཇལ་བར་འདོད་”ཅེས་ ས། 22 ཕི༷་ལིབ་སོང་ནས་ཨ༷ན་ ི་ ཱ་ལ་དོན་དེ་བཤད་དེ། ཨ༷ན་ ི་ ཱ་

དང་ཕི༷་ལིབ་གཉིས་སོང་ནས་ཡེ༷་ ་ལ་ ས། 23 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་དེ་གཉིས་ལ་“ད་མིའི་རིགས་ ི་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་མངོན་

པར་འ ར་བའི་ ས་ལ་འབབ། 24 ངས་ ེད་ཚར་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ོའི་འ ་ ོག་སའི་ནང་ ངས་ནས་

མ་ཤི་ན་འ ་ ོག་ཁོ་ནར་ ས། འོན་ ང་ཤི་ན་འ ་ ོག་དེ་འ ས་ ་མང་པོ་ ེ་བར་འ ར། 25 ་ཡང་རང་གི་ ོག་ལ་

28ཧོ་ཟན་ ་ཟེར་ན་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་བ གས་ ལ་ཞིག་ཡིན་ནོ། ག ང་མ ར་ལེ ་ 118 ཨང་ 25 དང་ 26 ལ་གཟིགས།
29ཟ་ཀར་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 9 ཨང་ 9 ལ་གཟིགས།
30གྷི་རིག་མི་འདི་ མས་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་པའི་ ི་ ོགས་ ི་མི་ཡིན།
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ཆགས་པ་དེ་བ ག་པར་འ ར། ས་འཇིག་ ེན་འདིར་རང་གི་ ོག་ལ་མ་ཆགས་པ་དེ་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚའི་ ིར་ ོབ་

པར་འ ར། 26 ས་ང་ལ་གཡོག་ ས་ ང་ད་ེངའ་ི ེས་ ་འ ང་དགོས་ཤིང་ང་གང་ ་ཡོད་པའ་ིགནས་དེར་ངའ་ིགཡོག་

པོའང་ཡོད་པར་འ ར། ས་ང་ལ་གཡོག་ ས་ན། ཡབ་ ིས་མི་དེར་བ ར་ ི་མཛད་དོ། 27 ད་ངའི་སེམས་འ གས་

ཏེ་ཅི་བཤད་པར་ ། ེ། ཡབ་ ེད་ ིས་ང་ ག་བ ལ་ ི་ ས་ བས་འདི་ལས་ ོབ་པར་མཛད་ཅིག་ཅེས་ཟེར་རམ། དེ་

མི་ ིད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་དོན་འདིའི་ ིར་འཇིག་ ེན་ ་ཡོང་བ་ཡིན་པས་སོ། 28 ཡབ་ལགས། ེད་ ི་མཚན་

གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་མཛད་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་པ་དང་དཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ནས་ག ང་ཞིག་ ང་བ་ ་ེ“ངས་

གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ས་ལ་ ར་ཡང་དེ་ ར་ ་”ཞེས་ག ངས། 29 དེར་ལངས་པའི་མི་ཚགས་ ིས་དེ་ཐོས་པ་དང་

ལ་ལས་འ ག་ ་ ིར་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་དང་ལ་ལས་“དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ག ངས་པ་ཡིན་”ཞེས་

བཤད། 30 ཡེ༷་ ས་“ག ང་འདི་ངའི་ ིར་མ་ ང་གི། ེད་ཚའི་ཆེད་ ་ ང༌། 31 ད་འཇིག་ ེན་འདིའི་ ིམས་གཅོད་

ི་ ས་ལ་འབབ་འ ག ད་འཇིག་ ེན་འདིའི་དབང་ ར་པ་ ོད་ ི་ ས་ལ་ཡང་འབབ་འ ག 32 ཡང་ང་ས་ལས་

འཕག་པའི་ཚ་ངས་མི་ཐམས་ཅད་ང་རང་གི་ ང་ ་འ ེན་པར་ ་”ཞེས་ག ངས་པའི་དོན་ནི། 33 ཁོང་རང་གི་འ ོངས་

གས་གང་འ ང་བར་འ ར་བ་དེ་ཡིན། 34 དེའི་ ིར་མི་ཚགས་ ིས་ཁོང་ལ་“ང་ཚས་དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་རབ་ལས་

བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ནི་ ན་ ་གནས་སོ་ཞེས་ ིས་ཡོད་པ་ཐོས་པས། ེད་ ིས་མིའི་རིགས་ ི་ ་འཕག་དགོས་ག ང་བ་

དེ་ཅི་ཡིན། མིའི་རིགས་ ི་ ་དེ་ ་ཡིན་”ཞེས་ཟེར། 31 35 ཡེ༷་ ས་“ད་ ང་ ས་ ང་ ་ཞིག་གི་རིང་འོད་ནི་ ོད་ཚ་དང་

མཉམ་ ་ཡོད། འོད་ཡོད་པའི་བར་ ་འ ལ་ཞིག ེད་ཚར་ ན་ནག་མི་ བ་པའི་ ིར་རོ། ་ཡང་ ན་པ་ལ་འ ལ་

བ་དེ་གང་ ་འ ོ་མི་ཤེས། 36 འོད་ཡོད་པའི་བར་ ་འོད་ལ་དད་པ་ ིས་ཤིག དེ་ནི་ ེད་ཚ་འོད་ ི་ ས་ ་འ ར་བའི་

ིར་རོ་”ཞེས་ག ངས་པ་དང་ཡེ༷་ ས་ཕར་ཕེབས་ཏེ། ཁོང་དེ་ཚ་ལ་ཡིབས་ནས་བ གས། 37 ཁོང་གིས་དེ་ཚའི་མ ན་

་དེ་ ར་ གས་མང་པོ་བ ན་ ང་ཁོང་ལ་དད་པ་མ་ ས། 38 འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ཱའི་ ང་བ ན་ བ་པའི་

ཆེད་ ་ཡིན། ཁོང་གིས་“གཙ་བོ། ང་ཚའི་འ ིན་ལ་ ས་ཡིད་ཆེས། དཀོན་མཆོག་གིས་ ་ལ་ཁོང་གི་ ས་མ ་མངོན་

པར་ ར་”ཞེས་ག ངས། 32 39 དེའི་ ིར་དེ་ཚས་དད་པ་ ས་མ་ བ། ཡང་ཡེ༷་ཤ་ ཱས་ 40 “དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚའི་

མིག་ལོང་བར་མཛད་ཅིང་སེམས་ ང་མ ེགས་པོར་མཛད། དེ་མིན་ན་དེ་ཚ་མིག་གིས་མཐོང་ཞིང་སེམས་ ིས་ ང་ཧ་

གོ ཡང་དེ་ཚ་སེམས་ ར་ཏེ་ངས་དེ་ཚ་གསོ་བར་ ེད་པའི་ ིར་ངའི་ ར་ཡོང་ངོ་”ཞེས་ག ངས། 33 41 ང་ ོན་པ་ཡེ༷་

ཤ་ ཱས་ཡེ༷་ འི་གཟི་བ ིད་མཐོང་བས་ཁོང་གི་ ོར་དེ་ ར་ག ངས། 42 དེ་ཡང་ཡ༷་ ་ ་པའི་དཔོན་རིགས་ནང་ནས་

31 ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།
32ཡེ་ཤ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 53 ཨང་ 1 ལ་གཟིགས།
33ཡེ་ཤ་ ཱ་ལེ ་ 6 ཨང་ 10 ལ་གཟིགས།
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མི་མང་པོས་ཡེ༷་ ་ལ་དད་པ་ ས་ ང༌། ཱ༷་ ་ཤི་པ་ཚས་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ནས་འ ད་པར་འཇིགས་ཏེ་མངོན་ མ་

་དེའི་ ོར་གཏམ་མ་བཤད། 43 ་མཚན་ནི་དེ་ཚ་དཀོན་མཆོག་གིས་བ ར་ ི་ལས་མིས་བ ར་ ི་ལ་ ག་པར་ཆགས།

44 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ ད་ཆེན་པོས་“ ས་ང་ལ་དད་པ་ ས་ ང་དེས་ང་དང་ང་མངགས་མཁན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ལའང་དད་

པ་ ེད་པས། 45 ས་ང་མཐོང་ཡང་དེས་ང་མངགས་མཁན་དེའང་མཐོང༌། 46 ང་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་

ན་པའི་ནང་ ་མི་ ས་པའི་ ིར་ང་ནི་འོད་ ར་འཇིག་ ེན་ ་ཡོང༌། 47 མི་ ་ཞིག་ངའི་བཤད་པའི་བཀའ་ཐོས་ནས་

མ་མཉན་ན་ངས་མི་དེ་ལ་ ིམས་གཅོད་མི་ ེད། ང་ནི་འཇིག་ ེན་ལ་ ིམས་གཅོད་ ེད་ ་མ་ཡོང་བར། འཇིག་ ེན་

ོབ་པའི་ཆེད་ ་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ། 48 མི་ ་ཞིག་གིས་ང་དོར་ནས་ངའི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་མཁན་ལ་ ིམས་གཅོད་པ་ཞིག་

ཡོད། ངས་བཤད་པའི་བཀའ་ད་ེཉིད་ ིས་ ས་ ་ིམཐའ་མའ་ིཉིན་མོར་དེར་ ིམས་གཅོད་པ་ཡིན། 49 ་མཚན་ན་ིངས་

ང་རང་ཐོག་ནས་གཏམ་མ་བཤད་དེ། ང་མངགས་མཁན་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ིས་ང་ལ་གང་ཞིག་ཟེར་དགོས་པ་གནད་

འཁེལ་པོར་བཀའ་གནང་ ང༌། 50 ངས་ཁོང་གིས་གནང་བའི་བཀའ་དེ་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཡིན་པ་ཤེས་པས། དེའི་

ིར་ངས་གང་ཤོད་པ་དེ་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཅི་ག ངས་པ་དེ་རང་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་ག མ་པ།

1 པེ༷་སག་གི་ ས་ཆེན་ ི་ ོན་ལ་ཡེ༷་ ་འཇིག་ ེན་འདི་ནས་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་ ང་ ་ཕེབས་དགོས་པའི་ ས་

ལ་བབ་པར་མ ེན་ཏེ། རང་གི་ ེས་འ ང་བ་འཇིག་ ེན་འདིར་ཡོད་པ་ཚར་ ར་ཡང་ མས་ཤིང་མཐའ་མའི་བར་ ་

ཡང་ མས་པར་མཛད། 2 བ ད་ ིས་ཡེ༷་ ་ད འི་དབང་ ་གཏོང་བའི་བསམ་པ་དེ་སི༷་མོན་ ི་ ་ ༷་ ་ད ི༷་སི་ཀར་རེ་

་བའི་སེམས་ ་བཞག་ཚར་ནས། དགོང་ཟས་བཞེས་པའི་ཚ་ 3 ཡེ༷་ ས་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་དོན་ཐམས་ཅད་

ཁོང་གི་ལག་ ་གནང་ཡོད་པ་མ ེན་པ་དང༌། རང་ཡང་དཀོན་མཆོག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་ ང་ ་ལོག་

་ཡིན་པར་མ ེན་ཏེ། 4 དགོང་ཟས་ ི་ ལ་ནས་བཞེངས་ཏེ་ ིའི་ན་བཟའ་ ད་དེ་ ག་རས་ ེད་པར་ད ིས་པའི་ ེས་

། 5 གཞོང་པའི་ནང་ ་ གས་ནས་ཉེ་གནས་རེ་རེ་བཞིན་ ི་ ང་པ་བ ས་པ་དང༌། རང་གི་ ་ལ་ད ིས་པའི་ ག་

རས་ ིས་འ ིས། 6 ཁོང་སི༷་མོན་པེ༷་ ོའ་ི ར་ཕེབས་པ་དང༌། དེས་ཁོང་ལ་“གཙ་བ་ོལགས། ེད་ ིས་ངའ་ི ང་པ་བ ་

་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ས། 7 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ངས་ ེད་བཞིན་པའི་ལས་ ི་དོན་ ེད་ ིས་ད་ ་མི་ ོགས་ ང༌། ེས་མ་

ོགས་པར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 8 པེ༷་ ོས་ཁོང་ལ་“ ེད་ ིས་ངའི་ ང་པ་ཅི་ནས་ ང་མི་བ ་”ཞེས་ ས་པ་དང་

ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“གལ་ཏེ་ངས་ ོད་མ་བ ས་ན། ོད་ང་དང་འ ེལ་བ་མེད་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌། 9 སི༷་མོན་པེ༷་ ོས་

“གཙ་བོ་ལགས། ངའི་ ང་པ་ཙམ་མ་ཟད། ལག་པ་དང་མགོ་ཡང་ ས་རོགས་མཛད་”ཅེས་ ས། 10 ཡེ༷་ ས་“ ས་

ས་ཟིན་པ་ཞིག་ ས་ ིལ་པོ་གཙང་མར་ ར་བ་ཡིན་པས་ ང་པ་མ་གཏོགས་འ ད་དགོས་མེད། ེད་ཚ་གཙང་མ་ཡིན།
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འོན་ ང་ཐམས་ཅད་ནི་གཙང་མ་མིན་”ཞེས་ག ངས། 11 ཡེ༷་ ས་ཁོང་རང་ད འི་དབང་ ་གཏོང་མཁན་དེ་ ་ཡིན་

པ་མ ེན་པས། ཁོང་གིས་“ ེད་ཚ་ཐམས་ཅད་ནི་གཙང་མ་མིན་”ཞེས་ག ངས། 12 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་ མས་

ི་ ང་པ་བ ས་ཚར་ནས་ ིའི་ན་བཟའ་བཞེས་ཏེ་ ར་བ གས་པ་དང་དེ་ཚར་“ངས་ ེད་ཚ་ལ་ ས་པ་དེའི་དོན་ནི་ཅི་

ཡིན་ ོགས་སམ་”ཞེས་བཀའ་འ ི་གནང༌། 13 “ ོད་ཚས་ང་ལ་ ོན་པ་དང་གཙ་བོ་ཞེས་ཟེར་བ་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། ང་

ནི་དེ་ཡིན་པས་སོ། 14 དེའི་ ིར་ང་ ེད་ ི་གཙ་བོ་དང་ ོན་པ་ཡིན་ཏེ་ ེད་ཚའི་ ང་པ་བ ས་པ་ཡིན་ན། ེད་ཚས་

ང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ ང་པ་འ ད་དགོས། 15 ངས་ ེད་ཚ་ལ་མིག་དཔེ་ཞིག་བ ན་ཅིང༌། ེད་ཚས་ ང་ངས་

ེད་ཚ་ལ་ ས་པ་བཞིན་ ་ ེད་དགོས། 16 ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། གཡོག་པོ་ནི་དཔོན་པོ་ལས་

གལ་ཆེ་བ་མ་ཡིན་ཅིང་བང་ཆེན་དེའང་མངགས་མཁན་ལས་ཆེ་བ་མ་ཡིན། 17 གལ་ཏེ་ ེད་ཚས་དོན་དེ་ མས་ཤེས་ཏེ་དེ་

ར་ ས་ན་བདེ་བ་དང་ ན་པར་འ ར་རོ། 18 ངའི་གཏམ་འདི་ ེད་ཚ་ཚང་མའི་ ོར་བཤད་པ་མིན། ངས་བདམས་

པའི་མི་ མས་ངས་ཤེས། འོན་ ང་འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལས། ངའི་བག་ལེབ་ཟ་མཁན་དེས་ ང་

པའི་ ིང་པས་ང་བ ིས་པ་ཡིན། ཞེས་ག ངས་པ་བཞིན་ ་ བ་པའི་ ིར་རོ། 34 19 ད་དེ་བཞིན་ ་མ་འ བ་པའི་ ོན་

ལ་ངས་ ེད་ཚར་ ། དེའི་ ིར་དེ་བཞིན་ ་འ བ་པའི་ཚ་ ེད་ཚས་ང་ཁོང་ཉིད་ཡིན་པར་དད་པའི་ ིར་རོ། 20 ངས་

ེད་ཚ་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ས་ ང་ངས་མངགས་པའི་མི་ཞིག་བ ས་ན་མི་དེ་ངའང་བ ། ང་རང་བ ་

བའི་མི་དེས་ང་མངག་མཁན་ཡང་བ ་”ཞེས་ག ངས། 21 ཡེ༷་ ས་དེ་ག ངས་ཏེ་ གས་འ གས་པར་ ར་ནས་“ངས་

ེད་ཚ་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ེད་ཚའི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་ང་ད འི་དབང་ ་གཏང་ཡོང་”ཞེས་གསལ་

བ གས་མཛད་པས། 22 ཉ་ེགནས་ མས་ ིས་ཁོང་གིས་ག ངས་པའ་ིམ་ི ་ཡིན་མ་ིཤེས་པར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བ ས།

23 དེར་ཡེ༷་ ས་ མས་པར་འཛན་པའི་ཉེ་གནས་གཅིག་ཁོང་གི་ ་འ མ་ལ་ཡོད་པས། 24 སི༷་མོན་པེ༷་ ོས་མི་དེར་མགོ་

བོ་ག ག་བཞིན་བ ་བཏང་ ེ་“ཁོང་གིས་ འི་ ོར་ལ་ག ང་པ་བཀའ་ ིས་ ས་ཤིག་”ཅེས་བཤད། 25 ཉེ་གནས་དེས་

ཡེ༷་ འི་ ར་ག གས་པོ་ཡོ་ནས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ་ལགས། མི་དེ་ ་ཡིན་”ཞེས་ ས་པ་དང༌། 26 ཡེ༷་ ས་“ངས་བག་ལེབ་

མ་ ་འདི་ ་བ་ལ་ ངས་ནས་ ེར་བའི་མི་དེ་རང་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་ནས་ཁོང་གིས་བག་ལེབ་ མ་ ་དེ་ ་བར་ ངས་

ེས་སི༷་མོན་ད ི༷་སི་ཀར་རེའི་ ་ ༷་ ་ལ་གནང༌། 27 བག་ལེབ་ མ་ ་དེ་ ངས་ནས་བ ད་ ཱ༷་ཏན་ཁོའི་སེམས་ནང་ ་

གས། ཡེ༷་ ས་ ༷་ ་ལ་“ ོད་ ིས་ ེད་ ་ཡིན་པ་དེ་མ ོགས་པོར་ ོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 28 དེར་ཡོད་པ་ མས་

ི་ནང་ནས་ ས་ ང་ཅིའི་ ིར་དེ་ ར་ག ངས་པའི་དོན་ཧ་མ་གོ 29 ༷་ ་ལ་ ི་ཐོག་གི་ད ལ་ ག་ཡོད་པས་ཉེ་གནས་

མས་ ི་ནང་ནས་ལ་ལས་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ལ་ ས་ཆེན་ལ་གང་དགོས་པ་ཉོ་ ་འམ་ཡང་ན་ད ལ་པོ་ མས་ལ་གང་ཞིག་ ིན་

34ག ང་མ ར་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 41 ཨང་ 9 ལ་གཟིགས།
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པར་བཀའ་གནང་ངོ་ཞེས་བསམས། 30 ༷་ ས་བག་ལེབ་དེ་ ངས་མ་ཐག་ ི་རོལ་ ་སོང༌། ས་དེ་ནི་མཚན་མོ་ཡིན་

ནོ།།

31 ༷་ ་སོང་བའི་ ེས་ ་ཡེ༷་ ས་“ད་མིའི་རིགས་ ི་ ་ཡི་གཟི་བ ིད་མངོན་པར་འ ར་ཞིང་དཀོན་མཆོག་ ང་

ཁོང་བ ད་ནས་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་འ ར། 32 དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ ིད་ཁོང་བ ད་ནས་མངོན་པར་ ར་ན།

དཀོན་མཆོག་གིས་རང་བ ད་ནས་མིའི་རིགས་ ི་ འི་གཟི་བ ིད་ ར་ ་མངོན་པར་མཛད། 33 ་ ་ མས། ང་ད་

ང་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ ས་ ང་ ་ཞིག་ཡོད། ོད་ཚས་ང་བཙལ་ཡང༌། ར་ངས་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ལ་བཤད་

པ་བཞིན་ ་ད་ ོད་ཚར་ཡང་ཟེར་ ར། ང་གང་ ་འ ོ་བའི་གནས་ ་ ོད་ཚ་ཡོང་མི་ ིད། 34 ངས་ ོད་ མས་ལ་

བཀའ་གསར་པ་ཞིག་ ིན། དེ་ནི་ ོད་ཚས་ཕན་ ན་ མས་པོ་ ོས་ཤིག ངས་ ོད་ མས་ལ་ མས་པ་ ར་ ོད་ མས་

ང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ མས་པར་ ངས་ཤིག 35 ོད་ མས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ མས་པར་བ ང་ན་མི་ཐམས་

ཅད་ ིས་ ོད་ངའི་ཉེ་གནས་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 36 སི༷་མོན་པེ༷་ ོས་“གཙ་བོ་ལགས། ེད་གང་

་ཕེབས་ ི་ཡིན་”ཞེས་ཟེར་བ་དང་ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ང་གང་ ་འ ོ་བའི་གནས་ ་ ོད་ད་ ་ངའི་ ེས་ ་འ ང་མི་ བ་

ང༌། ེས་མ་འ ང་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 37 པེ༷་ ོས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ་ལགས། ཅིའི་ ིར་ང་ད་ ་ ེད་ ི་ ེས་

་འ ང་བར་མི་ བ། ེད་ ི་དོན་ ་ངའི་རང་ ོག་ ོས་གཏོང་བའི་སེམས་ཡོད་”ཅེས་བཤད། 38 ཡེ༷་ ས་“ ོད་ ིས་

ངའི་དོན་ ་ ོག་ ོས་གཏོང་བའི་སེམས་དངོས་གནས་ཡོད་དམ། ངས་ ོད་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ོད་ ིས་

་ཕོས་ ད་མ་ ག་པའི་ ོན་ལ་ང་རང་ ་ཡིན་མི་ཤེས་ཞེས་ལན་ག མ་བཤད་པར་འ ར་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་བཞི་པ།

1 ཡ༷་ེ ས་ཉ་ེགནས་ མས་ལ་“ ེད་ཚའ་ིསེམས་འ ག་པར་མ་འ ར། དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་ ོས་ལ་ང་ལ་ཡང་

དད་པ་ ོས། 2 ངའི་ཡབ་ ི་ཕོ་ ང་ལ་གནས་ཁང་མང་པོ་ཡོད། དེ་ ར་མ་ཡིན་ན་ངས་ ེད་ མས་ལ་ ་མ་ནས་བཤད་

ཡོད། ང་ ེད་ཚའི་དོན་ ་གནས་ ་ ིག་ ེད་ ་འ ོ། 3 ང་སོང་ནས་ ེད་ཚའི་དོན་ ་གནས་ ་ ིག་ ས་ན། ང་ ིར་

ལོག་ ་ེ ེད་ཚ་ངའ་ི ར་འ ེན་པར་ ། ད་ེནས་ང་རང་གང་ ་ཡོད་པ་དེར་ ེད་ཚའང་ཡོད་པར་འ ར། 4 ང་རང་འ ་ོ

་ཡིན་པའི་ལམ་དེ་ ེད་ཚས་ཤེས་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 5 ཐོ༷་ ཱས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ་ལགས། ེད་རང་གང་ ་ཕེབས་

པ་ང་ཚས་མི་ཤེས་ཏེ་ལམ་དེ་ཇི་ ར་ཤེས་”ཞེས་ ས། 6 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ང་ནི་ལམ་དང༌། བདེན་པ་ཉིད། དཔག་

་མེད་པའི་ཚའང་ཡིན། ང་མ་བ ད་པར་ ་ཡང་ཡབ་ ི་ ང་ ་འ ོ་བའི་ལམ་མེད་དོ། 7 ེད་ཚས་ང་ངོ་ཤེས་ཡོད་

ན། ངའི་ཡབ་ ང་ངོ་ཤེས་ཡོད། ད་ནས་བ ང་ ེད་ཚས་ཁོང་ངོ་ཤེས་པ་དང་མཐོང་ ོང་ཡོད་དོ་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌།

8 ཕི༷་ལིབ་ ིས་“གཙ་བོ་ལགས། ཡབ་དེ་ང་ཚ་ལ་ ོན་པར་མཛད་དང༌། ཚམ་པར་འ ར་”ཞེས་བཤད། 9 ཡེ༷་ ས་
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“ཕི༷་ལིབ། ང་རང་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ ན་རིང་པོར་བ ད་ ང༌། ོད་ ིས་ད་ ང་ང་ ་ཡིན་པ་མི་ཤེས་སམ། ང་

མཐོང་མཁན་དེས་ཡབ་མཐོང་བས། ོད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ཡབ་དེ་ང་ཚ་ལ་ ོན་པར་མཛད་ཅེས་ཟེར། 10 ོད་ ིས་ང་

ཡབ་ ་ིནང་ན་ཡོད་པ་དང་ཡབ་ངའ་ིནང་ན་ཡོད་པར་དད་པ་མ་ི ེད་དམ། ངས་ ོད་ཚར་བཤད་པའ་ིགཏམ་ད་ེ མས་ང་

རང་རང་ཐོག་ནས་མ་བཤད་དེ། ཡབ་ངའི་ནང་ ་གནས་པ་དེས་རང་གི་ལས་ མས་མཛད། 11 ང་ཡབ་ ི་ནང་ན་ཡོད་

པ་དང་ཡབ་ངའི་ནང་ན་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ཤིག དེ་མ་ ས་ནའང་ངས་ ས་པའི་འ ིན་ལས་ཉིད་ ི་ ིར་ཡིད་ཆེས་ ོས།

12 ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ང་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་དེས་ངས་གང་ ས་པ་བཞིན་ ་ ེད་པ་མ་ཟད།

དེ་ལས་ཆེ་བའི་འ ིན་ལས་ ང་ ེད་པར་འ ར། ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ང་ཡབ་ ི་ ང་ ་འ ོ་བའི་ ིར་རོ། 13 ཡང་

ཡབ་ ི་གཟི་བ ིད་ནི་ ས་བ ད་ནས་མངོན་པར་འ ར་བའི་ ིར། ེད་ཚས་ངའི་མིང་ལ་བ ེན་ནས་གང་ཞིག་ ས་ ང་

ངས་དེ་བཞིན་ ་ བ་པར་ ། 14 ེད་ཚས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་དོན་གང་ཞིག་ ས་ནའང་ངས་དེ་ ར་ ། 15 གལ་ཏེ་

ེད་ཚས་ང་ལ་ མས་པར་བ ང་ན་ངའི་བཀའ་ མས་ ང་བར་འ ར། 16 ངས་ཡབ་ལ་ ས་པ་དང་ཁོང་གིས་ ེད་ཚར་

རོགས་པ་གནང་མཁན་གཞན་པ་ཞིག་གནང་བར་འ ར། ཁོང་ནི་ ས་ ན་ ་ ེད་ཚ་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་འ ར་

རོ། 17 ཁོང་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིབདེན་པ་མངོན་པར་མཛད་མཁན་ཡིན་པའ་ི གས་ཉིད་ཡིན། དད་པ་མེད་པ་ མས་ ་ི

སེམས་ནང་ཁོང་བ ་བར་མ་ི ིད། ཅ་ིལགས་ཟེར་ན། ད་ེཚས་ཁོང་མ་ིམཐོང་ཞིང་ང་ོམ་ིཤེས། འོན་ ང་ཁོང་ན་ི ེད་ཚའ་ི

སེམས་ནང་ཡོད་པ་དང་དེར་གནས་ ་ཡིན་པས་ ེད་ཚས་ཁོང་ངོ་ཤེས། 18 ངས་ ེད་ཚ་ ་ ག་ ར་མི་གཞག་པར་ ེད་

ཚའི་ ར་ ིར་ལོག་ངེས་ཡིན། 19 ད་ ང་ ང་ཟད་ཅིག་སོང་ནས་འཇིག་ ེན་ ི་མི་ཚས་ང་མི་མཐོང༌། འོན་ ང་ ོད་

ཚས་ང་མཐོང་བར་འ ར། གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ཤི་ནས་ཡང་བ ར་འཚ་བས་ ེད་ཚའང་འཚ་བར་འ ར། 20 དེའི་

ཉིན་མོར་ ེད་ཚས་ང་ཡབ་ ི་ནང་ན་ཡོད་པ་དང༌། ེད་ཚ་ངའི་ནང་ན་ཡོད་པ་དང༌། ང་ ེད་ མས་ ི་ནང་ ་ཡོད་

པར་ཤེས་པར་འ ར། 21 ངའ་ིབཀའ་ མས་ཤེས་ཏ་ེ ང་བ་ད་ེན་ིང་ལ་ མས་པར་འཛན་མཁན་ཡིན། ཡང་ང་ལ་ མས་

པར་འཛན་མཁན་དེ་ནི་ངའི་ཡབ་ ིས་ ང་ མས་པར་འཛན་པར་འ ར། ངས་ ང་མི་དེར་ མས་པར་འཛན་ཏེ། ང་

རང་ཁོ་ལ་མངོན་པར་ འོ་”ཞེས་ག ངས།

22 དེར་ ༷་ ་ད ི༷་སི་ཀར་རེ་མ་ཡིན་པའི་ ༷་ ་ཡིས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་ ེད་རང་འཇིག་ ེན་ ི་

མི་ཚར་མངོན་ ་མི་མཛད་པར་ང་ཚར་མངོན་ ་མཛད་པ་དེ་ཅི་ལ་ ིད་”ཅེས་ ས། 23 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ང་ལ་ མས་

པར་འཛན་མཁན་ ིས་ངའི་བཀའ་ལ་ ང་ ེ། ངའི་ཡབ་ ིས་མི་དེར་ མས་པར་མཛད་ ་ཡིན་པས། ང་དང་ངའི་ཡབ་

ཁོའི་ ར་ཕེབས་ནས་ཁོ་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་འ ར། 24 ཡང་ང་ལ་ མས་པར་མི་འཛན་མཁན་ ིས་ངའི་བཀའ་

ལ་མི་ཉན། ེད་ཚས་ཐོས་པའི་བཀའ་དེ་ང་རང་ནས་མ་ཡིན་པར། ང་མངགས་མཁན་ཏེ་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ནས་ཡིན།

25 ང་ ེད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ ས་གཏམ་དེ་བཤད་པ་ཡིན། 26 ངའི་ཡབ་ ིས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་མངག་ ་ཡིན་
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ཅིང་རོགས་པ་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ེད་ཚར་དོན་ཐམས་ཅད་བ བ་ཅིང་ངས་བཤད་

པ་ཐམས་ཅད་ ན་ ལ་གནང་ཡོང༌། 27 ངས་ ེད་ཚ་ཞི་བདེ་གནས་པར་ ེད། ངའི་ཞི་བདེ་ ེད་ཚར་ ིན། ངས་ཞི་

བདེ་ ིན་ ལ་ནི་འཇིག་ ེན་ ིས་ཞི་བདེ་ ེར་ ལ་དང་མི་འ ་བས། ེད་ཚའི་སེམས་མ་འ གས་ཤིང་མ་འཇིགས་ཤིག

28 ངས་ ེད་ཚར་ང་འ ོ་ན་ཡང་ ེད་ཚའི་ ར་ ིར་ལོག་ངེས་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ ེད་ ིས་ཐོས། ེད་ཚས་ང་ལ་བ ེ་

ང་ཡོད་ན། ང་ཡབ་ ི་ ང་ ་འ ོ་བར་སེམས་དགའ་བར་འ ར་བ་ཡིན། ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ང་ལས་ཡབ་ བས་ཆེ་

བ་ཡིན། 29 ད་དེ་བཞིན་ ་མ་ ང་བའི་ ོན་ལ་ ེད་ཚར་བཤད་པ་ཡིན། དེའི་ ིར་དེ་བཞིན་ ་འ ང་བའི་ཚ་ ེད་

ཚས་དད་པ་ ེད་པར་ ། 30 ད་ ིན་ཆད་ངས་ ེད་ཚ་ལ་གཏམ་མང་པོ་མི་ ེད། འཇིག་ ེན་འདིའི་དབང་ ར་པ་ཡོང་

བཞིན་པ་དང་ངའི་ཐོག་ཁོ་ལ་དབང་ཅི་ཡང་མེད། 31 འོན་ ང་འཇིག་ ེན་ ིས་ངས་ཡབ་ལ་ མས་པ་ཤེས་པའི་ ིར།

ངས་ཡབ་ ིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ཇི་བཞིན་ བ། ད་ལོངས་ལ་ང་ཚ་འདི་ནས་ཕར་འ ོ་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བཅ་ོ ་པ།

1 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་ཚར་“ང་ནི་བདེན་པའི་ ན་འ མ་ཤིང་ཡིན་ཅིང༌། ངའི་ཡབ་ནི་ ན་ཤིང་ མ་ར་

གསོ་ ོང་གནང་མཁན་ཡིན། 2 ཁོང་གིས་ངའི་ནང་ན་འ ས་ ་མ་ ེས་པའི་ཡལ་ག་རེ་བཅད་ནས་ད ག་ཅིང༌། ངའི་

ནང་ན་འ ས་ ་ ེས་པའི་ཡལ་ག་རེ་རེར་འ ས་ ་འཕེལ་བའི་ ིར་དེ་ཤིང་བཅོས་མཛད། 3 ངས་ ེད་ཚར་བཤད་པའི་

བཀའ་དེས་ ེད་ཚ་དག་པར་ ས་ཟིན། 4 ང་ ེད་ མས་ ི་ནང་ན་གནས་པ་ ར་ ེད་ མས་ངའི་ནང་ན་གནས་ཤིག

ཡལ་ག་ནི་ ན་འ མ་ཤིང་ལ་མི་གནས་ན་རང་བཞིན་ ིས་འ ས་ ་མི་ ེ་བ་ ར། ེད་ཚའང་ངའི་ནང་ ་མི་གནས་

ན་འ ས་ ་ཆགས་པར་མི་ ིད། 5 ང་ནི་ ན་འ མ་ཤིང་ཡིན་ཏེ་ ེད་ཚ་ཡལ་ག་ཡིན། ་ཡང་ངའི་ནང་ ་གནས་ཏེ་

ང་ཡང་ཁོའི་ནང་ ་གནས་ན། དེ་ལ་འ ས་ ་མང་པོ་ ེ། ང་དང་ ལ་ན་ ེད་ཚས་ཅི་ཡང་ ེད་མི་ བ་པའི་ ིར་རོ།

6 ངའི་ནང་ན་མི་གནས་པ་དེ་ནི་ ི་ ་འཕངས་པའི་ཡལ་ག་ ར་ མ་པོར་འ ར། ཡལ་ག་དེ་ཚ་བ ས་ནས་མེ་ལ་བཏབ་

ེ་འཚག 7 གལ་ཏེ་ ེད་ཚ་ངའི་ནང་ན་གནས་པ་དང༌། ངས་བཤད་པའི་བཀའ་ཡང་ ེད་ ི་ནང་ ་གནས་ན། ེད་

ིས་གང་འདོད་པ་དེ་ ས་ནས་འ བ་པར་འ ར། 8 ེད་ཚར་འ ས་ ་མང་པོ་ ེས་ན་ ེད་ནི་ངའི་ཉེ་གནས་དངོས་

མ་ཡིན་པ་དང༌། དེའི་ ོ་ནས་ངའི་ཡབ་ ི་གཟི་བ ིད་མངོན་པར་འ ར། 9 ཡབ་ ིས་ང་ལ་ མས་པར་མཛད་པ་ ར་

ངས་ ང་ ེད་ཚ་ལ་ མས་པར་ ས། ེད་ཚ་ངའི་ མས་པའི་ནང་གནས་པར་ ིས་ཤིག 10 ངས་ཡབ་ ི་བཀའ་ མས་

བ ངས་ཡོད་པ་དང༌། ཁོང་གི་ མས་པའི་ནང་གནས་པ་ ར། ེད་ ིས་ ང་ངའི་བཀའ་ མས་བ ངས་ན་ངའི་ མས་

པའི་ནང་གནས་པར་འ ར། 11 ངས་ ེད་ཚ་ལ་བཤད་པ་འདི་ མས་ན་ིངའ་ིདགའ་ ོ་ ེད་ཚའི་སེམས་ལ་གནས་པ་དང་

ེད་ ི་དགའ་ ོ་ཁེངས་པའི་ ིར་རོ། 12 ངས་ ེད་ཚ་ལ་ མས་པ་ ས་པ་ ར། ེད་ཚས་ ང་ཕན་ ན་ མས་པར་
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ིས་ཤིག་ཅེས་པ་དེ་ནི་ངའི་བཀའ་ཡིན་ནོ། 13 མི་ཞིག་གིས་རང་གི་ ོགས་པོའི་དོན་ ་རང་ ོག་བཏང་ན་དེ་ནི་ མས་

པ་རབ་ཡིན། 14 ཡང་ ེད་ཚས་ངའི་བཀའ་བཞིན་ ་བ བས་ན་ངའི་ ོགས་པོ་ཡིན། 15 ད་ནས་བ ང་ངས་ ེད་ཚ་ལ་

གཡོག་པོ་ཞེས་མི་ཟེར། ་མཚན་ནི་དཔོན་པོས་ཅི་ ེད་པ་གཡོག་པོས་མི་ཤེས། ངས་ཡབ་ལས་གང་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་

ེད་ཚ་ལ་བཤད་པས་ ེད་ཚ་ལ་ ོགས་པོ་ཞེས་ཟེར། 16 ེད་ཚས་ང་མ་བདམས། ངས་ ེད་ཚ་བདམས་ཏེ་བ ོས་པ་

ཡིན་པས། ེད་ཚ་སོང་ནས་འ ས་ ་ ེ་བ་ ེ། འ ས་ ་དེ་ ག་ ་གནས་པའི་ ིར་རོ། དེ་ནས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་

ཡབ་ལ་གང་ ས་པ་དེ་ ེད་ཚ་ལ་གནང་བར་འ ར། 17 ེད་ཚས་ཕན་ ན་ མས་པར་ ིས་ཤིག འདི་ནི་ངའི་བཀའ་

ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས།

18 ཡང་ཡེ༷་ ས་“གལ་ཏེ་འཇིག་ ེན་ ི་མི་ཚས་ ེད་ཚ་ལ་ ང་ན། ེད་ཚའི་ ོན་ ་ང་ལ་ ང་བ་ཡིན་པ་ཤེས་

དགོས། 19 གལ་ཏེ་ ེད་ཚ་འཇིག་ ེན་ལ་གཏོགས་ན། འཇིག་ ེན་ ིས་རང་གི་ཡིན་པ་དེ་ལ་གཅེས། འོན་ ང་ངས་

ེད་ཚ་འཇིག་ ེན་ ་ིནང་ནས་བདམས་པས། ེད་ཚ་འཇིག་ ེན་འདིར་མ་གཏོགས། དེའི་ ིར་འཇིག་ ེན་ ིས་ ེད་ཚ་

ལ་ ང༌། 20 ར་ངས་ ེད་ཚར་གཡོག་པོ་ན་ིདཔོན་པ་ོལས་གལ་ཆ་ེབ་མ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ད་ེ ན་པར་ ིས་ཤིག གལ་

ིད་དེ་ཚས་ང་ལ་གནོད་འཚ་ ས་ན། ེད་ཚ་ལ་ཡང་གནོད་འཚ་ ེད་པར་འ ར། ངས་བཤད་པའི་བཀའ་བ ངས་

པ་ཡིན་ན། ེད་ཚའི་གཏམ་ཡང་བ ང་བར་འ ར། 35 21 དེ་ཚས་ང་མངགས་མཁན་དེ་ངོ་མི་ཤེས་པས། ེད་ཚ་ང་ལ་

གཏོགས་པའི་ ེན་ ིས་ ེད་ཚ་ལ་དེ་ཐམས་ཅད་ ེད་པར་འ ར། 22 གལ་ཏེ་ང་ཡོང་ནས་ཁོ་ཚ་ལ་མ་བཤད་པ་ཡིན་ན་

དེ་ཚར་ ིག་ཉེས་མེད་པ་ཡིན། འོན་ ང་ད་ ་དེ་ཚས་ང་ཚས་ ིག་ཉེས་མ་ ས་ཞེས་ཟེར་བའི་ ་མཚན་མེད། 23 ས་

ང་ང་ལ་ ང་ན་དེས་ངའ་ིཡབ་ལ་ཡང་ ང༌། 24 གལ་ཏ་ེངས་གཞན་ ་ཞིག་ ང་གཏན་ནས་མ་ ས་པའ་ིའ ིན་ལས་ད་ེ

ཚའི་མ ན་ ་མ་ ས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚ་ལ་ ིག་ཉེས་མེད། འོན་ ང་ད་ ་ཁོ་ཚ་ངས་གང་ ས་པ་དེ་མཐོང་ ོང་ཡང་

དེ་ཚས་ང་དང་ངའི་ཡབ་གཉིས་ལ་ ང༌། 25 འོན་ ང་དེ་ནི་ག ང་རབ་ལ་ཁོ་ཚས་དོན་མེད་ ་ང་རང་ལ་ ང་ཞེས་པའི་

བཀའ་དེ་འ བ་པའི་ ིར་རོ། 36 26 ངས་ ེད་ཚ་ལ་ཡབ་ ི་ ང་ནས་རོགས་པ་གནང་མཁན་ཟེར་བ་གཏང་བར་ ། ཁོང་

ནི་ཡབ་ནས་འ ང་བའི་དཀོན་མཆོག་གི་བདེན་པ་མངོན་པར་མཛད་མཁན་ཏེ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཡིན། ཁོང་གིས་ངའི་

ོར་ལ་དཔང་པོ་མཛད་པར་འ ར་བ་དང༌། 27 ེད་ཚའང་ཐོག་མ་ནས་ང་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། ངའི་ ོར་

ལ་དཔང་པོ་ ེད་པར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

35ཡོ་ཧ་ནན་ལེ ་ 13 ཨང་ 16 ལ་གཟིགས།
36ག ང་མ ར་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 35 ཨང་ 19 དང༌། ལེ ་ 69 ཨང་ 4 ལ་གཟིགས།
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ལེ ་བ ་ ག་པ།

1 ཡང་ཡ༷་ེ ས་“དོན་ད་ེཐམས་ཅད་ངས་ ེད་ཚའ་ིདད་པ་མ་ིཉམས་པའ་ི ིར་བཤད། 2 ད་ེཚས་ ེད་ མས་འ ་

ཁང་ནས་འ ད་པ་མ་ཟད། ས་ ེད་ཚ་གསོད་པ་ད་ེཚས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ་ིལས་ ེད་པར་བསམ་པའ་ི ས་

ལ་འབབ་ཡོང༌། 3 དེ་ཚས་ངའི་ཡབ་ ང་ངོ་མ་ཤེས། ང་ཡང་ངོ་མ་ཤེས་པས། ེད་ཚ་ལ་དོན་དེ་བཞིན་ ་ ེད་པར་

འ ར། 4 ས་ལ་འབབ་པའ་ིཚ་ ེད་ཚས་དོན་ད་ེཚ་ ན་པའ་ི ིར་ངས་ ེད་ཚ་ལ་བཤད་པ་ཡིན། ཐོག་མ་ནས་ངས་ ེད་

ཚ་ལ་གཏམ་ད་ེམ་བཤད་པ་ད་ེན་ིང་ ེད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའ་ི ིར་རོ། 5 ད་ང་ན་ིང་མངགས་མཁན་ ་ི ང་ ་འ ་ོ

ན་ཡང༌། ེད་ཚ་ ས་ ང་ང་ལ་གང་ ་འ ོ་ཞེས་མི་འ ི། 6 ངས་དོན་འདི་ཚ་བཤད་པས་ ེད་ཚའ་ིསེམས་ ་ངན་ ིས་

ག ངས། 7 འོན་ ང་ངས་ ེད་ཚ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ང་ཕར་འ ོ་བ་དེ་ ེད་ཚ་ལ་ཕན་པའི་ ིར་ཡིན། གང་

ཡིན་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ང་ཕར་མ་སོང་ན། རོགས་པ་གནང་མཁན་ཞེས་པ་དེ་ ེད་ཚའི་ ར་མི་ཕེབས། འོན་ ང་ང་སོང་

ན་ཁོང་ངས་ ེད་ཚའི་ ར་གཏང་ ་ཡིན། 8 ཡང་ཁོང་ཕེབས་ བས་ ིག་པ་དང༌། ང་བདེན་དང༌། ིམས་གཅོད་

པ་ག མ་ ི་ ོར་ལ་འཇིག་ ེན་ ི་མི་ཚའི་འཛན་པའི་ ོན་ མས་གསལ་ ོན་གནང་བར་འ ར། 9 ིག་པ་ནི། དེ་ཚས་

ང་ལ་དད་པ་མི་ ེད་པའི་དོན་དང༌། 10 ང་བདེན་ནི། ང་ཡབ་ ི་ ང་ ་འ ོ་བས་ད་ ིན་ཆད་ ེད་ཚས་ང་མི་མཐོང་

བའི་དོན་དང༌། 11 ིམས་གཅོད་པ་ནི། འཇིག་ ེན་འདིའི་དབང་ ར་པར་ ིམས་གཅོད་ཚར་བས་སོ། 12 ང་ལ་ད་

ང་གཏམ་བཤད་ ་མང་པོ་ཡོད་ ང༌། ད་ ེད་ཚ་བཟོད་མི་ བ། 13 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་བདེན་པ་མངོན་པར་

མཛད་མཁན་ཏ་ེདམ་པའ་ི གས་ཉིད་འ ོན་པའ་ིཚ། ཁོང་གིས་ ེད་ཚ་དཀོན་མཆོག་ག་ིབདེན་པ་ཚང་མའ་ིནང་ ་འ ིད་

པར་འ ར། ཁོང་གིས་རང་ཐོག་ནས་མི་ག ང་ ེ། ཁོང་གིས་གང་གསན་པ་དེ་ག ང་བར་འ ར། ཡང་མ་འོངས་པའི་

དོན་ མས་ ེད་ཚ་ལ་ག ང་བར་འ ར་རོ། 14 ཁོང་གིས་ངའི་གཟི་བ ིད་མངོན་པར་མཛད་པར་འ ར་ཏེ། ངའི་གང་

ཡིན་པ་ མས་ ངས་ནས་ ེད་ཚར་ ོན་པར་འ ར་རོ། 15 ཡབ་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ང་རང་གི་ཡིན། དེའི་ ིར་དམ་

པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ང་རང་གང་ཡིན་པ་ནས་བཞེས་ཏེ་ ེད་ཚ་ལ་ ོན་པར་འ ར་ཞེས་ངས་བཤད་དོ། 16 ད་ ང་ ང་

ཟད་ཅིག་ནས་ ེད་ཚས་ང་མི་མཐོང་བར་འ ར། དེ་ནས་ཡང་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ང་མཐོང་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས།

17 ཉེ་གནས་ཚའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“ཁོང་གིས་ད་ ང་ ང་ཟད་ཅིག་ནས་ ེད་ཚས་ང་མི་

མཐོང་བར་འ ར། དེ་ནས་ཡང་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ང་མཐོང་བར་འ ར་ཞེས་དང༌། ང་ནི་ཡབ་ ི་ ང་ ་འ ོ་བའི་

ིར་རོ་ཞེས་ག ངས་པའི་དོན་དེ་ཅི་ཡིན་”ཞེས་ ིས་པ་དང༌། 18 ཡང་དེ་ཚས་“ཁོང་གིས་ད་ ང་ ང་ཟད་ཅིག་ཅེས་

ག ང་བ་དེ་ཅི་ཡིན། ཁོང་གིས་གང་ག ངས་པ་དེའི་དོན་ཧ་མི་གོ་”ཞེས་བཤད། 19 ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་ཚས་ཁོང་རང་

ལ་བཀའ་འ ི་ ་འདོད་པ་མ ེན་ཏེ་“ངས་ ེད་ཚ་ལ་ད་ ང་ ང་ཟད་ཅིག་ནས་ ེད་ཚས་ང་མི་མཐོང་བར་འ ར། དེ་

ནས་ཡང་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ང་མཐོང་བར་འ ར་ཞེས་པའི་དོན་ ེད་ཚས་ཕན་ ན་ལ་ ོས་སམ། 20 ངས་ ེད་ཚ་
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ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ེད་ཚ་ ་ཞིང་ ་ངན་ ེད་ ང་འཇིག་ ེན་ ི་མི་ཚ་དགའ་བར་འ ར། ེད་ཚར་

ག་བ ལ་འ ང་ཡང༌། ེད་ ི་ ག་བ ལ་དགའ་ ོ་ལ་འ ར། 21 ད་མེད་ཅིག་ནི་ ་བཙའ་བའི་ ས་ ་ ེ་ ག་

གིས་ ག་བ ལ་འ ང༌། མོ་རང་གི་ ས་ཚད་ལ་བབ་པའི་ ིར་རོ། འོན་ ང་དམར་འ ར་ཞིག་ ེས་ཚར་ནས། ་ ་

ཞིག་འཇིག་ ེན་ ་ ེས་པ་ཡིན་པས་དགའ་ ེ། ག་བ ལ་དེ་མི་ ན། 22 དེ་བཞིན་ ་ད་ ་ ེད་ཚར་ ག་བ ལ་

ཡོད་ནའང༌། ང་ ེད་ཚ་དང་ཡང་བ ར་ ག་པའི་ཚ། ེད་ ི་སེམས་དགའ་བར་འ ར་ཏེ། ེད་ ི་དགའ་ ོ་ ས་

ང་འ ོག་པར་མི་ ིད། 23 དེའི་ཉིན་མོར་ ེད་ཚས་ང་ལ་དོན་ཅི་ཡང་འ ི་མི་ཡོང༌། ངས་ ེད་ཚར་བདེན་པ་བདེན་

པར་ཟེར་ ར། ེད་ཚས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་གང་ཞིག་ ས་ ང་ཁོང་གིས་ ེད་ཚར་གནང་བར་འ ར།

24 ད་བར་ ེད་ཚས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་ཅི་ཡང་ ས་མ་ ོང་ལ། ད་ ེད་ཚའི་དགའ་ ོ་འ བ་པའི་ ིར་གསོལ་བ་ཐོབ་

དང་འཐོབ་པར་འ ར་རོ། 25 ངས་དོན་དེ་ མས་ ེད་ཚ་ལ་དཔེའི་ ོ་ནས་བཤད་ ང༌། དཔེའི་ ོ་ནས་མ་ཡིན་པར་

ཡབ་ ི་ ོར་གསལ་པོར་ཤོད་པར་ ་བའི་ ས་ལ་འབབ་པར་འ ར། 26 དེའི་ཉིན་པར་ ེད་ཚས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་

ཁོང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ ་ཡིན། ངས་ ེད་ཚའི་དོན་ ་ཡབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་ ་མི་ཟེར། 27 ཅི་ལགས་ཟེར་

ན། ེད་ཚས་ང་ལ་བ ེ་བར་བ ང་ཞིང༌། ང་དཀོན་མཆོག་ནས་ ང་བ་ལ་དད་པ་ ས་ ོང་བས་ཡབ་ཉིད་ ིས་ ང་

ེད་ཚ་ལ་ མས། 28 ང་ཡབ་ནས་ ང་ ེ་འཇིག་ ེན་ལ་ཡོང་བ་ ར། ད་འཇིག་ ེན་དང་ཁ་ ལ་ནས་ཡབ་ ི་ ང་ ་

འ ོ་”ཞེས་ག ངས། 29 ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་“ད་ནི་ ེད་ ིས་དཔེའི་ ོ་ནས་མི་ག ང་བར་གསལ་པོར་ག ང༌།

30 ད་ང་ཚས་ ེད་ ིས་དོན་ཚང་མ་མ ེན་པ་ཤེས་པས་ ས་ ང་ ེད་ལ་བཀའ་ ི་ ་མི་དགོས་པར་ང་ཚས་ཤེས། དེའི་

ིར་ང་ཚས་ ེད་ནི་དཀོན་མཆོག་ནས་ ང་བ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་ ེད་”ཅེས་ཟེར་བ་དང༌། 31 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ད་ ེད་

ཚས་ཡིད་ཆེས་ ེད་དམ། 32 ེད་ཚ་རང་རང་གི་གནས་ ་སོ་སོར་འ ེས་ཤིང་ང་གཅིག་ ར་འཇོག་པའི་ ས་ལ་འབབ་

པར་འ ར་བ་དང༌། ད་ འང་འབབ་བོ། འོན་ ང་ཡབ་ནི་ང་དང་མཉམ་ ་བ གས་པས་ང་ནི་གཅིག་ ར་མི་གནས།

33 ང་དང་འ ོགས་པའི་ ོ་ནས་ ེད་ཚ་ཞ་ིབདེར་གནས་པའ་ི ིར་ངས་ ེད་ཚ་ལ་དེ་ ར་བཤད། འཇིག་ ེན་ནང་ལ་ ེད་

ཚར་ ག་བ ལ་ཡོད་ ང༌། ང་འཇིག་ ེན་ལས་ ལ་བས་མ་འཇིགས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བ ་བ ན་པ།

1 ཡེ༷་ ས་དེ་ ར་ག ངས་ནས། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ི་ ོགས་ ་ཡར་གཟིགས་ཏེ་“ ེ་ཡབ། ད་ ས་

ལ་འབབ་ ེ་ ས་ ིས་ ེད་ ི་གཟི་བ ིད་མངོན་པར་ ེད་པའི་ ིར་ ེད་ ི་ ས་ ི་གཟི་བ ིད་མངོན་པར་མཛད། 2 ་

མཚན་ནི་ ེད་ ིས་ ས་ལ་གནང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་གནང་བའི་ ིར་ ེད་ ིས་མི་ཐམས་ཅད་

ས་ ི་དབང་འོག་ ་བ ག 3 ེད་རང་བདེན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཁོ་ན་དང་ ེད་ ི་མངགས་པ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དེ་ཚས་
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ངོ་ཤེས་པ་ནི་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཡིན་ནོ། 37 4 ེད་ ིས་ང་ལ་གནང་བའི་འ ིན་ལས་དེ་ བ་པའི་ ་ོནས་ངས་སའི་ ེང་

ལ་ ེད་ ི་གཟི་བ ིད་མངོན་པར་ ས་པ་ཡིན། 5 ེ་ཡབ། འཇིག་ ེན་མ་བཀོད་པའི་ ོན་ལ་ང་རང་ ེད་དང་མཉམ་

་བ གས་པའི་ ས་ ི་གཟི་བ ིད་དེ་ཉིད་ད་ འང་ ེད་ ི་མ ན་ ་ང་ལ་མངོན་པར་མཛད། 6 ེད་ ིས་འཇིག་ ེན་

ི་ནང་ནས་ང་ལ་གནང་བའི་མི་ མས་ལ་ངས་ ེད་ ི་མཚན་མངོན་པར་ ས། དེ་ཚ་ ར་ནས་ ེད་ ི་ཡིན་ཏེ། ེད་

ིས་དེ་ཚ་ང་ལ་གནང་ནས། ཁོ་ཚས་ ེད་ ི་བཀའ་བ ངས་ཡོད། 7 ད་ ་ ེད་ ིས་ང་ལ་གང་གནང་ཡོད་པ་དེ་ཐམས་

ཅད་ ེད་རང་ནས་ཡིན་པ་ཁོ་ཚས་ཤེས། 8 གང་ལགས་ཟེར་ན། ེད་ ིས་ང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ མས་ངས་ཁོ་ཚ་ལ་

གཏད་ནས་དེ་ཚས་དང་ ་ ངས། ང་ནི་ ེད་ནས་དངོས་ ་ ང་བ་དེ་ཚས་བདེན་པར་ཤེས་ཤིང༌། ང་ ེད་ ིས་མངགས་

པར་ཡང་ཡིད་ཆེས་སོ། 9 ངས་འཇིག་ ེན་ ི་མིའི་དོན་ ་གསོལ་བ་མི་འདེབས་པར་ ེད་ ིས་ང་ལ་གནང་བའི་མི་འདི་

ཚའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚ་ ེད་ལ་གཏོགས་པའི་ ིར་རོ། 10 ངའི་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་

ེད་ ི་ཡིན་པ་དང༌། ེད་ ི་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ངའི་ཡིན། དེ་ཚའི་ངང་ནས་ངའི་གཟི་བ ིད་མངོན་ ་ ར་བ་ཡིན།

11 ད་ ིན་ཆད་ང་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་ནང་ལ་མེད། འོན་ ང་ཁོ་ཚ་འཇིག་ ེན་ནང་ལ་ཡོད། ང་ནི་ ེད་ ི་ ང་ ་ཡོང༌།

ེ་ཡབ་དམ་པ་ལགས། ཁོ་ཚ་ནི་ང་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པ་ ར་དེ་ཚའང་གཅིག་ ་འ ར་བའི་ ིར་ ེད་ ིས་ང་ལ་གནང་

བའི་མཚན་ ི་དབང་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚ་ ང་བར་མཛད། 12 ང་དེ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ ས་ ེད་ ིས་ང་ལ་གནང་བའི་

མཚན་ ི་དབང་ཐོག་ནས་ངས་དེ་ཚ་བ ངས་ཤིང་བ ངས་པ་ཡིན། ག ང་རབ་ལས་ག ངས་པ་ ར་འ བ་པའི་ ིར་

ོར་ ་ཡིན་པའི་མི་མ་གཏོགས་པར་དེ་ཚའི་ནང་ནས་གཅིག་ ང་མ་ ོར། 13 འོན་ ང་ད་ ་ང་ ེད་རང་གི་ ང་ ་

ཡོང་ཞིང་ངས་འཇིག་ ེན་ལ་ད་ེ ར་བཤད་པ་ནི། དེ་ཚའ་ིསེམས་ནང་ལ་ངའ་ིདགའ་ ་ོཚང་བའ་ི ིར་རོ། 14 ངས་ད་ེཚ་

ལ་ ེད་ ི་བཀའ་གཏད་ཡོད། ཇི་ ར་ང་རང་འཇིག་ ེན་ནས་མ་ཡིན་པ་དེ་ ར་ཁོ་ཚའང་འཇིག་ ེན་ནས་མ་ཡིན་པས།

འཇིག་ ེན་ ིས་དེ་ཚ་ལ་ ང་བ་ཡིན། 15 ངས་ ེད་ ིས་དེ་ཚ་འཇིག་ ེན་ ི་ནང་ནས་འ ེར་བར་གསོལ་བ་མི་འདེབས་

པར། ེད་ ིས་ ིག་ ོད་མཁན་ཞེས་ ་བ་ལས་ ང་བར་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། 16 ང་རང་འཇིག་ ེན་ནས་མ་ཡིན་

པ་ ར་ཁོ་ཚའང་འཇིག་ ེན་ནས་མ་ཡིན་ནོ། 17 བདེན་པ་ཉིད་ ི་ངང་ནས་དེ་ཚ་དམ་པ་ ་མཛད། ེད་ ི་བཀའ་

ནི་བདེན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། 18 ཇི་ ར་ ེད་ ིས་ང་རང་འཇིག་ ེན་ ་མངགས་པ་ ར་ངས་དེ་ཚ་འཇིག་ ེན་ ་བཏང་

ཡོད། 19 ཡང་དེ་ཚ་བདེན་པའི་ངང་ནས་དམ་པ་ ་འ ར་བའི་ ིར་ངས་རང་ཉིད་དམ་པ་ཆགས་པར་ ེད། 20 ངས་

དེ་ཚ་ཁོ་ནའི་དོན་ ་མ་ཟད། དེ་ཚས་ཆོས་བ ན་པའི་ ོ་ནས་ང་ལ་དད་པར་འ ར་བ་ མས་ ི་དོན་ ་ཡང་གསོལ་བ་

འདེབས། 21 དེ་ནི་དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ ་འ ར་བའི་ ིར་རོ། ཇི་ ར་ཡབ་ ེད་ནི་ངའི་ནང་ན་བ གས་ཏེ། ང་

ཡང་ ེད་ ི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ ར་དེ་ཚའང་ངེད་གཉིས་ ི་ནང་ན་གཅིག་ ་འ ར་བར་ ། དེ་ནས་འཇིག་ ེན་ ི་མི་

37ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཡེ་ ་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།
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མས་ ིས་ང་ནི་ ེད་ ིས་མངགས་པ་ཡིན་པར་དད་པ་ ེད་པར་འ ར། 22 ཡང་ ེད་ ིས་ང་ལ་གནང་བའི་གཟི་བ ིད་

དེ་ནི་དེ་ཚ་ལ་ཡང་ ེར་ཟིན། ངེད་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པ་ ར་དེ་ཚའང་གཅིག་ ་འ ར་བའི་ ིར་རོ། 23 དེའི་དོན་ནི་

ང་དེ་ཚའི་ནང་ན་ཡོད། ེད་ངའི་ནང་ན་ཡོད། དེ་ནི་ཁོ་ཚ་ཡང་དག་པར་གཅིག་ ་འ ར་བའི་ ིར་རོ། དེ་ནས་འཇིག་

ེན་ ིས་ ེད་ ིས་ང་མངགས་པ་དང༌། ེད་ ིས་ང་ལ་ མས་པ་མཛད་པ་བཞིན་ ་དེ་ཚ་ལ་ཡང་ མས་པར་མཛད་

པ་ཤེས་པར་འ ར། 24 ེ་ཡབ། ེད་ ིས་ང་ལ་གནང་བ་ མས་ང་གང་ ་ཡོད་པ་དེར་ང་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པར་

འདོད། དེ་ནི་ ེད་ ིས་ང་ལ་གནང་བའི་གཟི་བ ིད་དེ་ཚས་མཐོང་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། འཇིག་ ེན་མ་བཀོད་པའི་

ོན་ལ་ ེད་ ིས་ང་ལ་ མས་པར་མཛད་པ་ཡིན་པས་གཟི་བ ིད་དེ་ང་ལ་གནང་ ང༌། 25 ེ། ང་བདེན་ ི་ཡབ་

ལགས། འཇིག་ ེན་ ི་མི་ཚས་ ེད་རང་ངོ་མི་ཤེས་མོད། ངས་ ེད་རང་ང་ོཤེས། མི་འདི་ཚས་ ང་ ེད་ ིས་ང་མངགས་

པ་ཡིན་པར་ཤེས། 26 ེད་ ིས་ང་ལ་ མས་པར་མཛད་པའི་ མས་པ་དེ་ཁོ་ཚའི་སེམས་ལ་བ གས་པའི་ཆེད་དང༌། ང་

རང་ཡང་དེ་ཚའི་སེམས་ལ་བ གས་པའི་ ིར། ངས་ ེད་རང་གི་མཚན་དེ་ཚ་ལ་མངོན་པར་ ས་ལ། ད་ ང་ཡང་མངོན་

པར་ ་”ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་བོ།།

ལེ ་བཅོ་བ ད་པ།

1 ཡེ༷་ ས་དེ་ ར་ག ངས་པའི་ ེས་ ། ཉེ་གནས་དང་མཉམ་ ་ ི་རོལ་ལ་ཕེབས་པ་དང་ཀི༷་ཌ་རོན་ཟེར་བའི་

གཤོང་ས་བ ལ་ནས་གནས་དེར་ཡོད་པའི་ ེད་ཚལ་ཞིག་ལ་ཕེབས། 2 ས་ཆ་དེར་ཡེ༷་ ་ལན་མང་པོ་ཉེ་གནས་དང་མཉམ་

་འཛམས་ ོང་བས། ཁོང་ད འི་དབང་ ་གཏོང་མཁན་ ༷་ ་ལ་གནས་དེ་ ས་ཡོད་པ་ཡིན། 3 དེ་ནས་ ༷་ ་ཡིས་

ད ང་ཚགས་དང༌། ཱ་༷ ་ཤ་ིཔ་དང་ཡ་༷ ་ ་པའ་ི ་ཆེན་ མས་ ིས་བཏང་བའ་ིམཆོད་ཁང་ག་ི ང་དམག་མཉམ་ ་ ིད་

ནས་ལག་ ་ ང་ ་དང༌། དཔལ་འབར། མཚན་ཆ་བཅས་ ེར་ནས་དེར་ ེབས་པས། 4 ཡེ༷་ ས་རང་ལ་གང་འ ང་ ་

ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་ཏེ། མ ན་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་ཚར་“ ེད་ཚས་ ་ཞིག་འཚལ་བཞིན་ཡོད་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌།

5 ལན་ ་ད་ེཚས་“ན་༷ཙ་རེལ་པ་ཡ༷་ེ ་འཚལ་”ཞེས་ཟེར་བས་ཡ༷་ེ ས་“ད་ེན་ིང་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། ཁོང་ད འ་ིདབང་ ་

གཏོང་མཁན་ ༷་ ་ཡང་དེ་ཚ་དང་མཉམ་ ་དེར་ལངས་བ ད་ཡོད་པ་ཡིན། 6 ཡེ༷་ ས་ང་དེ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པ་ཙམ་

ིས་དེ་ཚ་ ི་ ད་བ བ་ནས་ས་ལ་འ ེལ། 7 ཡེ༷་ ས་ཡང་བ ར་དེ་ཚར་“ ེད་ཚས་ ་ཞིག་འཚལ་”ཞེས་ག ངས་པས་

དེ་ཚས་“ན༷་ཙ་རེལ་པ་ཡེ༷་ ་འཚལ་”ཞེས་བཤད། 8 ཡེ༷་ ས་“ངས་དེ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན། ེད་ཚས་ང་རང་བཙལ་

ན་མི་འདི་ཚ་འ ོ་ ་ ག་”ཅེས་ག ངས། 9 དེ་ནི་ཡེ༷་ ས་ ེད་ ིས་ང་ལ་གནང་བའི་མི་དེ་ཚའི་ནང་ནས་གཅིག་ ང་མ་

བ གས་ཤེས་ ར་ག ངས་པ་དེ་འ བ་པའི་ ིར་ ང་ངོ༌། 38 10 སི༷་མོན་པེ༷་ ོ་ལ་རལ་ ི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བཏོན་ནས། ་

38ཡོ་ཧ་ནན་ལེ ་ 6 ཨང་ 39 ལ་གཟིགས།



241 ཡོ་ཧ་ནན། 18:11 – 27

ཆེན་གཙ་བོའི་གཡོག་པོ་ལ་བ བ་ནས་ ་བ་གཡས་པ་བཅད། གཡོག་པོ་དེའི་མིང་ནི་མ༷ལ་ ་ཡིན། 11 ཡེ༷་ ས་པེ༷་ ོ་ལ་

“རལ་ ི་དེ་ བས་ ་ ག་ཅིག ཡབ་ ིས་ང་ལ་གནང་བའི་ཕོར་པ་གང་པོ་དེ་ངས་མི་འ ང་ངམ་”ཞེས་ག ངས།

12 དེ་ནས་ད ང་ཚགས་དང༌། དེ་ཚའི་དམག་དཔོན་ཡ༷་ ་ ་པའི་མཆོད་ཁང་གི་ ང་དམག་བཅས་ ིས་ཡེ༷་

་འཛན་བ ང་ ས་ནས་བཅིངས་ཏེ། 13 ོན་ལ་ཨ༷་ན་སི་ཟེར་མཁན་ ི་ ང་ ་ ིད། ཁོ་ནི་ལོ་དེའི་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་

ཆེན་གཙ་བོ་ཀ༷་ཡ་ ཱ་ཡི་ ་བོའི་ཕ་ཡིན། 14 ཀ༷་ཡ་ ཱ་ཞེས་པ་དེ་ནི་ ར་ཡ༷་ ་ ་པའི་དཔོན་རིགས་ མས་ལ་མི་གཅིག་མི་

དམངས་ ི་དོན་ ་ཤི་ན་ལེགས་ཞེས་བ བ་ ་ ེད་མཁན་དེ་ཡིན། 39 15 དེ་ནས་སི༷་མོན་པེ༷་ ོ་དང་ཉེ་གནས་གཞན་པ་

ཞིག་ཡེ༷་ འི་ ེས་ ་འ ངས། ཉེ་གནས་གཞན་པ་དེ་ནི་ ་ཆེན་གཙ་བོའི་ངོ་ཤེས་པ་ཡིན་པས། ཡེ༷་ ་དང་མཉམ་ ་ ་

ཆེན་གཙ་བོའི་ ོ་རའི་ནང་ ་ཕེབས། 16 འོན་ ང་པེ༷་ ོ་ནི་ ོའི་འ མ་ ི་ ི་རོལ་ ་ལངས་ཏེ་བ ད། དེ་ནས་ ་ཆེན་

གཙ་བོས་ངོ་ཤེས་པའི་ཉེ་གནས་གཞན་པ་དེ་ ི་ལ་སོང་ནས་ ོ་ ང་མཁན་གཡོག་མོ་ལ་གཏམ་ ས་ནས་པེ༷་ ོ་ཡང་ནང་

་ ིད། 17 དེ་ནས་གཡོག་མོ་དེས་པེ༷་ ོ་ལ་“ ེད་ ང་མི་དེའི་ཉེ་གནས་ མས་ ི་ནང་ནས་གཅིག་མ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་

བཤད་པས་ལན་ ་ཁོས་“ང་མ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 18 གནམ་ ང་མོ་ཡིན་པས་གཡོག་པོ་ མས་དང་མཆོད་ཁང་གི་ ང་

དམག་ཚས་སོལ་བའི་མེ་བཏང་ནས་ལངས་ཏེ་མེ་ལ་བ ོས། པེ༷་ ོ་ཡང་དེ་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ ད་ནས་མེ་ལ་བ ོས།

19 དེ་ནས་ ་ཆེན་གཙ་བོས་ཡེ༷་ ་ལ་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་དང་བ ན་པའི་ ོར་ ིས་པས། 20 ཡེ༷་ ས་“ངས་མངོན་

མ་ ་འཇིག་ ེན་ལ་བཤད་པ་ཡིན། ངས་ ག་པར་འ ་ཁང་དང༌། ཡ༷་ ་ ་པ་ཐམས་ཅད་འཛམས་པའི་མཆོད་ཁང་

ཆེན་མོའི་ ོ་ར་གཉིས་ལ་ཆོས་བ ན་པ་ཡིན། ཅི་ཡང་གསང་བའི་ངང་ནས་མ་བཤད། 21 ང་ལ་ཅིའི་ ིར་འ ི། ངས་

བཤད་པའི་གཏམ་ཐོས་པ་ མས་ལ་ ིས་ཤིག ངས་གང་བཤད་པ་དེ་ཚས་ཤེས་”ཞེས་ག ངས་པས། 22 དེ་ ་ལངས་

བ ད་པའི་ ང་དམག་ མས་ ི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་ཡེ༷་ འི་ཞལ་ལ་བ ས་ཏེ་“ ོད་ ིས་ ་ཆེན་གཙ་བོ་ལ་ལན་འདི་

ར་འདེབས་སམ་”ཞེས་ཟེར། 23 ལན་ ་ཡེ༷་ ས་“ངའི་བཤད་པའི་གཏམ་དེ་འོས་པ་མ་ཡིན་ན་དེ་ལ་དཔང་པོ་ ོས་ཤིག

འོས་པ་ཡིན་ན་ ེད་ ིས་ང་ཅིའི་ ིར་ ང་”ཞེས་ག ངས། 24 ཡེ༷་ ་ ར་ནས་བཅིངས་ཡོད་དེ་ཨ༷་ན་སི་ཡིས་ཡེ༷་ ་ ་

ཆེན་གཙ་བོ་ཀ༷་ཡ་ ཱའི་ ང་ ་ ིད་ ་བ ག 25 སི༷་མོན་པེ༷་ ོ་ད་ ང་ལངས་ནས་བ ད་དེ་མེ་ལ་ ོ་བཞིན་ཡོད། དེའི་

ིར་དེ་ཚས་ཁོ་ལ་“ ོད་ ང་མི་དེའི་ཉེ་གནས་ལས་གཅིག་མ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས་པས་ཁོས་ཁས་མ་ ངས་ཏེ་“ང་རང་

མིན་”ཞེས་བཤད། 26 ་ཆེན་གཙ་བོའ་ིགཡོག་པ་ོ མས་ ་ིནང་ནས་གཅིག་པེ༷་ ོས་ ་བ་བཅད་པ་དེའ་ིགཉེན་ཚན་ཡིན་

པ་དེས་“ངས་ ོད་ ེད་ཚལ་ ི་ནང་ལ་ཁོང་དང་མཉམ་ ་མ་མཐོང་ངམ་”ཞེས་བཤད། 27 པེ༷་ ོས་ཡང་བ ར་ཁས་མ་

ངས་མ་ཐག་ ་ ་ཕོས་ ད་བ བ་བོ།།

39ཡོ་ཧ་ནན་ལེ ་ 11 ཨང་ 50 ལ་གཟིགས།
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28 དེ་ནས་ཞོགས་ ་པོར་དེ་ཚས་ཡེ༷་ ་ཀ༷་ཡ་ ཱ་ཡི་ ་ནས་ ི་ བ་ ི་ཕོ་ ང་ ་ ིད་དེ། དེ་ཚ་རང་ཉིད་མི་

གཙང་བར་མི་འ ར་བའི་ ིར་དང་པེ༷་སག་གི་ཞལ་ལག་ཟ་ བ་པའི་ཆེད་ ་ཆོས་ ི་ གས་ ོལ་བཞིན་ཕོ་ ང་གི་ནང་ ་

མ་ གས། 29 དེའི་ ིར་ ི་ བ་པི༷་ལ་ ་ ི་རོལ་ ་སོང་ནས་“ ོད་ཚས་མི་འདི་ལ་ཉེས་ ོན་ཅི་འ གས་”ཞེས་ ིས་པ་

དང༌། 30 ལན་ ་དེ་ཚས་“གལ་ཏེ་མི་འདི་ཉེས་ཅན་མ་ཡིན་ན་ངེད་ ིས་ཁོ་ ེད་རང་ལ་གཏད་པ་མེད་”ཅེས་བཤད།

31 པི༷་ལ་ ་ཡིས་“ ོད་ཚ་རང་ཉིད་ ིས་ཁོ་ ིད་ནས་ ོད་རང་གི་ ིམས་བཞིན་ ་ ིམས་གཅོད་ ོས་ཤིག་”ཅེས་བཤད་པ་

དང་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་དཔོན་ མས་ ིས་“ང་ཚས་མི་ ་ཡང་ ོག་ཐོག་གཏོང་མི་ཆོག་”ཅེས་བཤད། 32 དེ་ནི་ ར་ཡེ༷་

ས་འ ོང་ ལ་གང་འ ང་ ་ཡོད་པའི་ ོར་ལ་ག ངས་པའི་བཀའ་དེ་འ བ་པའི་ ིར་རོ། 33 དེ་ནས་པི༷་ལ་ ་ཡང་

བ ར་ཕོ་ ང་གི་ནང་ ་སོང་ནས་ཡེ༷་ ་བོས་ནས་“ ོད་ནི་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ལ་པོ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས། 34 ཡེ༷་ ས་“འདི་

ེད་རང་ངོ་ཐོག་ནས་འ ི་འམ། ཡང་ན་ ེད་ལ་མི་གཞན་ ིས་ངའི་ ོར་གཏམ་ ས་སམ་”ཞེས་ག ངས། 35 ལན་ ་

པི༷་ལ་ ་ཡིས་“ང་ཡ༷་ ་ ་པ་ཡིན་ནམ། ོད་རང་གི་ ལ་མི་དང་ ་ཆེན་ མས་ ིས་ ོད་ངའི་དབང་ ་བཏང༌། ོད་

ིས་ཅི་ ས་”ཞེས་བ ོད་པ་དང༌། 36 ཡེ༷་ ས་“ངའི་ ལ་ཁམས་ནི་འཇིག་ ེན་འདིའི་ ལ་ཁམས་མ་ཡིན། གལ་ཏེ་

ཡིན་ན། ངའི་གཡོག་པོ་ མས་ ིས་ང་རང་ཡ༷་ ་ ་པའི་ལག་ ་མི་ ོད་པའི་ ིར་འཐབ་འཛང་ ེད་པ་ཡིན། འོན་ ང་

ད་ངའི་ ལ་ཁམས་ནི་འཇིག་ ེན་འདི་ནས་མ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། 37 དེའི་ ིར་པི༷་ལ་ ་ཡིས་“འོ་ན་ ོད་ ལ་པོ་

ཞིག་ཡིན་ནམ་”ཞེས་བ ོད་པ་དང་ཡེ༷་ ས་“ ེད་ ིས་ག ངས་པ་ ར་ང་ ལ་པོ་ཞིག་ཡིན། ང་ནི་བདེན་པ་ཉིད་ལ་

དཔང་པོ་ ེད་པའི་ ིར་ ེས། དེའི་དོན་ ་ང་འཇིག་ ེན་ ་ཡོང༌། ་ཡང་བདེན་པ་ཉིད་ནས་ཡིན་པ་དེས་ངའི་བཀའ་

ལ་ཉན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། 38 པི༷་ལ་ ་ཡིས་ཁོང་ལ་“བདེན་པ་ནི་ཅི་ཡིན་”ཞེས་བཤད་ནས་ཡང་ ི་རོལ་ ་ཡ༷་ ་ ་

པའི་ ར་སོང་ ེ་དེ་ཚ་ལ་“ངས་མི་འདི་ལ་ཉེས་ ོན་ཅིའང་མི་ ེད། 39 འོན་ ང་ ོད་ མས་ལ་པེ༷་སག་གི་ ས་ཆེན་

ལ་མི་གཅིག་ ོད་བ ོལ་གཏོང་བའི་ གས་ ོལ་ཞིག་ཡོད་དེ། ད་ངས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ལ་པོ་འདི་གཏོང་བ་ ེད་ཚ་འདོད་

དམ་”ཞེས་ ིས། 40 དེའི་ ིར་དེ་ཚས་ ད་ཆེན་པོས་“མི་འདི་གཏོང་བར་མ་གནང༌། པ༷ར་ཨབ་ ཱ་ཟེར་མཁན་གཏོང་

བར་གནང་”ཞེས་ ས། པ༷ར་ཨབ་ ཱ་དེ་ནི་ཇག་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ།།

ལེ ་བ ་ད ་པ།

1 དེ་ནས་པི༷་ལ་ ་ཡིས་ཡེ༷་ ་ ་ ག་གིས་ ང་ ་བ ག་པ་དང༌། 2 དམག་མི་ མས་ ིས་ཚར་མའི་ཅོད་པན་

ཅིག་བ ས་ནས་ཁོང་གི་ད ་ལ་བ ོན་ཅིང༌། མདོག་ ་ ག་ཅན་ ི་ན་བཟའ་ཞིག་ཁོང་ལ་བ ོན། 3 དེ་ཚ་ཁོང་གི་ ང་

་ཡོང་ནས་“ཡ་༷ ་ ་པའ་ི ལ་པ་ོལ་ ག་འཚལ་ལོ་”ཞེས་ཡང་ཡང་ཟེར་ཞིང་འ མ་ ག་བ ས། 4 པ༷་ིལ་ ་ཡང་བ ར་

ི་རོལ་ ་སོང་ནས་དེ་ཚར་“ ོས་ཤིག ངས་ཁོ་ལ་ཉེས་ ོན་ཅིའང་མ་ ེད་པ་ ོད་ཚས་ཤེས་པའི་ ིར་ངས་ཁོ་ ོད་ཚའི་
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མ ན་ ་ ི་ལ་འ ིད་”ཅེས་བཤད། 5 དེ་ནས་ཡེ༷་ ་ཚར་མའི་ཅོད་པན་དང་མདོག་ ་ ག་ཅན་ ི་ན་བཟའ་བཞེས་ནས་

ི་རོལ་ ་ཕེབས་པ་དང༌། པི༷་ལ་ ་ཡིས་དེ་ཚར་“ ོས་ཤིག མི་དེ་འདིར་འ ག་”ཅེས་བཤད། 6 ་ཆེན་དང་མཆོད་

ཁང་གི་ ང་དམག་ཚས་ཁོང་མཐོང་ བས་ ད་ཆེན་པོས་“ ང་ཤིང་ ང་ལ་སོད་ཅིག ང་ཤིང་ ང་ལ་སོད་ཅིག་”ཅེས་

ཟེར། པི༷་ལ་ ་ཡིས་དེ་ཚར་“ངས་ཁོ་ལ་ཉེས་ ོན་ཅིའང་མ་ ེད། ོད་ཚས་ཁོང་བ ང་ནས་ ང་ཤིང་ ང་ལ་སོད་”ཅེས་

ཟེར། 7 ལན་ ་ཡ་༷ ་ ་པས་“ང་ཚ་ལ་ཆོས་ ིམས་ཤིག་ཡོད་པ་ད་ེནང་བཞིན་ ་ཁ་ོལ་གསོད་པའ་ིཉེས་ཆད་གཅོད་འོས་སོ།

ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ཁོས་ང་རང་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་ཞེས་བཤད་པའི་ ིར་”ཞེས་བ ོད། 8 པི༷་ལ་ ་ཡིས་གཏམ་དེ་

ཐོས་ནས་ ག་པར་ཡང་འཇིགས་པར་ ར་ཏེ། 9 ཡང་བ ར་ཕོ་ ང་ནང་ ་སོང་ནས་ཡེ༷་ ་ལ་“ ོད་ག་ནས་ཡིན་”ཞེས་

ཟེར། འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་ལན་ཅིའང་མ་ག ངས། 10 དེའི་ ིར་པི༷་ལ་ ་ཡིས་“ ོད་ ིས་ང་ལ་གཏམ་མི་ ེད་དམ། ང་ལ་

ོད་ ོད་བ ོལ་གཏོང་བའི་དབང་ཆ་དང༌། ོད་ ང་ཤིང་ ང་ལ་གསོད་པའི་དབང་ཆ་ཡང་ཡོད་པ་མི་ཤེས་སམ་”ཞེས་

ིས་པ་དང༌། 11 ཡེ༷་ ས་“ ེད་ལ་ ེང་ནས་ང་ལ་དབང་ ེད་པར་གནང་བ་མ་ཡིན་ན་ ེད་ལ་དབང་མེད། དེའི་ ིར་

ང་ ེད་ལ་གཏད་མཁན་ ི་ ིག་ཉེས་ ེད་ ི་ ིག་པ་ལས་ཆེ་”ཞེས་ག ངས། 12 པི༷་ལ་ ་ཡིས་དེ་ཐོས་ནས་ཁོང་ ོད་པའི་

ཐབས་བཙལ་ཡང༌། ཡ༷་ ་ ་པས་ ད་ཆེན་པོས་“ ་ཞིག་གིས་ང་རང་ ལ་པོ་ཡིན་ཟེར་བ་དེས་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་སེ༷་སར་ལ་

ང་ོ ོལ་ ེད་པས། ེད་ ིས་མ་ིའད་ི ོད་བཏང་ན་ ལ་པ་ོཆེན་པ་ོས༷་ེསར་ ་ིམཛའ་ ོགས་མ་ཡིན་”ཞེས་ཟེར།
40 13 པ༷་ིལ་

་ཡིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་ཡེ༷་ ་ ི་རོལ་ ་ ིད་ཡོང་ནས། ོ་གཅལ་ལ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ད་ ་ག༷བ་བ་ ཱ་ཟེར་བའི་གནས་

ཤིག་ ་ ིམས་དཔོན་ ི་ ི་ལ་བ ད། 14 དེ་ནི་པེ༷་སག་ ས་ཆེན་ ི་ ་ ིག་གི་ཉིན་མོའི་ཉིན་ ང་ཙམ་ཡིན། པི༷་ལ་ ་

ཡིས་ཡ༷་ ་ ་པ་ཚར་“ད་ ོད་ཚའི་ ལ་པོ་ལ་ ོས་ཤིག་”ཅེས་བཤད། 15 དེ་ཚས་ ད་ཆེན་པོས་“ཁོ་ཕར་ ིད། ཕར་

ིད། ང་ཤིང་ ང་ལ་སོད་ཅིག་”ཅེས་ཟེར། པི༷་ལ་ ་ཡིས་དེ་ཚར་“ངས་ ོད་ཚའི་ ལ་པོ་ ང་ཤིང་ ང་ལ་གསོད་པར་

་འམ་”ཞེས་ ིས་པའ་ིལན་ ་ ་ཆེན་ཚས་“ ལ་པ་ོཆེན་པ་ོས༷་ེསར་མ་གཏོགས་ང་ཚར་ ལ་པ་ོམེད་”ཅེས་བཤད། 16 ད་ེ

ནས་པི༷་ལ་ ་ཡིས་ཁོང་ ང་ཤིང་ལ་གསོད་པའི་ ིར་དེ་ཚ་ལ་གཏད་ནས་དེ་ཚས་ཁོང་ཕར་ ིད་དོ།།

17 ཡེ༷་ ་ ི་རོལ་ ་ཕེབས་ནས་རང་གི་ ང་ཤིང་བ མས་ཏེ་ཀ་ལི་ཞེས་པའི་གནས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ད་ ་གོ༷ལ་གོ་ ཱ་

ཞེས་ ་བ་ལ་ཕེབས། 18 དེར་ཁོང་དང་གཞན་མི་གཉིས་གཡས་ ་གཅིག་དང་གཡོན་ ་གཅིག་ཡེ༷་ ་ད ིལ་ ་ ང་ཤིང་

ང་ལ་བ ངས། 19 པི༷་ལ་ ་ཡིས་ན༷་ཙ་རེལ་པ་ཡེ༷་ ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ལ་པོ་ཞེས་པའི་བ ་ བ་ ིས་ནས་ ང་ཤིང་གི་ཁར་

བཏགས་ ་བ ག 20 ཡི་གེ་དེ་ཡ༷་ ་ ་དང་གྷི༷་རིག་དང་ ཱ༷་ཏིན་ ི་ ད་ག མ་ ་ ིས་པ་དང༌། ཡེ༷་ ་ ང་ཤིང་ལ་

བ ངས་པའི་གནས་དེ་ ོང་ ེར་དང་ཐག་ཉེ་བས། ཡ༷་ ་ ་པ་མང་པོས་ཡི་གེ་དེ་བ གས། 21 དེའི་ ིར་ཡ༷་ ་ ་པའི་

་ཆེན་ མས་ ིས་པི༷་ལ་ ་ལ་“ཡ༷་ ་ ་པའི་ ལ་པོ་ཞེས་མི་འ ི་བར། མི་འདི་ཡིས་ང་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ལ་པོ་ཡིན་ཞེས་

40སེ་ ཱར་ནི་རོ་ ཱ་གོང་མའི་ ལ་ཁབ་ ི་དབང་ ར་པ་ཡིན།
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ཟེར་བཞིན་འ ི་བར་མཛད་ཅིག་”ཅེས་ ས། 22 ལན་ ་པི༷་ལ་ ་ཡིས་“ངས་གང་ ིས་ཡོད་པ་དེ་ཚར་རོ་”ཞེས་བཤད།

23 དམག་མི་ མས་ ིས་ཡེ༷་ ་ ང་ཤིང་ལ་བ ངས་ནས། ཁོང་གི་ན་བཟའ་ ལ་བ་བཞི་ ་བགོས་ནས་དམག་མི་རེ་རེར་

ཐོབ་པ་དང༌། ཡང་ནང་གོས་ཤིག་འཚམ་མེད་རས་ ག་ཅིག་ལས་ བ་པ་ཡིན་པའི་ ིར། 24 དེ་ཚ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་

“འདི་མི་རལ་བར་ ་ལ་ཐོབ་པའི་ ན་འ གས་པར་ ་”ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ནི་ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལས་

ང་ཡི་གོས་ མས་བགོས་ ས་ཤིང༌།།

ང་ཡི་གོས་ལ་ ན་བ བ་བོ།།

ཞེས་ག ངས་པ་བཞིན་ ་འ བ་པའི་ ིར་དེ་ ར་ ང་བ་དང་དམག་མི་ མས་ ིས་དེ་ ར་ ས། 41 25 བས་དེར་ཡེ༷་

འི་ ང་ཤིང་གི་ ར་ཡེ༷་ འི་ མ་དང༌། ཁོང་མོའི་ ན་མི༷ར་ཡམ་ཀ༷་ལོ་ ཱ་ཡི་ ་བོ་དང་མ༷ག་ ལ་ནས་ཡིན་པའི་མི༷ར་

ཡམ་བཅས་དེར་ལངས་ཏེ་བ ད། 26 ཡེ༷་ ས་རང་གི་ མ་དང་ཁོང་གིས་དམིགས་བསལ་ ིས་ མས་པར་འཛན་པའི་ཉེ་

གནས་དེར་ལངས་ཏ་ེབ ད་པར་གཟིགས་ནས་ མ་ལ་“ཨ་མ་ལགས། ོས་དང༌། འདི་ནི་ ེད་ ་ི ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས།

27 ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ལ་“ ོས་དང་འདི་ནི་ ོད་ ི་ཨ་མ་ལགས་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ང་པ་དང་ ས་དེ་རང་ནས་ཉེ་གནས་

དེས་ཡེ༷་ འི་ མ་རང་གི་ ིམ་ཚང་ ་ ིད།

28 དེའི་ ེས་ ་ཡེ༷་ ས་དོན་ཚང་མ་ཟིན་པར་མ ེན་ཏེ་ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལས་ ིས་པ་བཞིན་ ་འ བ་པའི་ ིར་

“ང་ ོམ་མོ་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། 42 29 ན་ཆང་ ར་མོས་གང་བའི་ ོད་ཅིག་དེར་ཡོད་པས་དེ་ཚས་དེའི་ནང་ ིང་

བལ་ ངས་ནས་ཧི༷་སོབ་ཟེར་བའི་ ི་ཤིང་གི་ ང་ འི་ ེ་ལ་བ ོན་ཏེ་ཁོང་གི་ཞལ་ལ་བཞག 30 ཡེ༷་ ས་ ན་ཆང་ ར་

མོ་དེ་བཞེས་ནས་“ད་ བ་བོ་”ཞེས་ག ངས་པ་དང༌། ད ་བ ད་དེ་ ་ ོག་བཏང་གནང་ངོ༌། 31 དེའི་ཉིན་ ་ ིག་

གི་ཉིན་མོ་ཡིན་ཏེ། ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་ཡང་ཡིན་པས་དེ་ནི་ ས་གལ་ཆེན་ཅིག་ཡིན་པའི་ ིར། ཤི་བའི་རོ་ མས་ངལ་

གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ ང་ཤིང་ལ་མ་ ས་པའི་ཆེད་ ་ཡ༷་ ་ ་པས་པི༷་ལ་ ་ལ་དེ་ཚའི་ ང་པ་བཅག་ནས་རོ་ མས་འ ེར་

བའི་ ིར་ ས། 32 དེའ་ི ིར་དམག་མ་ི མས་ཡོང་ནས་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ ང་ཤིང་ལ་བ ངས་བའ་ིམ་ིདང་པོའ་ི ང་པ་

བཅག་ནས་མི་གཞན་པ་དེའི་ ང་པའང་བཅག 33 འོན་ ང་དེ་ཚ་ཡེ༷་ འི་ ང་ ་ ེབས་ནས་ཁོང་ ོངས་ཚར་བ་མཐོང་

ེ་ཁོང་གི་ཞབས་མ་བཅག 34 དམག་མི་ མས་ལས་གཅིག་གིས་ཁོང་གི་གཞོགས་ལ་མ ང་བ གས་མ་ཐག་ ་ ག་དང་

་ཐོན་ནོ། 35 ་བ་དེ་ མས་མཐོང་བའི་མིས་དེའི་དཔང་པོ་ ས། ཡང་དཔང་པོ་དེ་ནི་བདེན་པ་ཡིན། མི་དེས་རང་

གིས་བཤད་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཤེས་ ེ། ེད་ མས་ ང་དད་པ་ ེད་པའི་ ིར་རོ། 36 ་བ་དེ་ མས་ནི་ག ང་

41ག ང་མ ར་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 22 ཨང་ 18 ལ་གཟིགས།
42ག ང་མ ར་ལེ ་ 69 ཨང་ 21 དང༌། ག ང་མ ར་ལེ ་ 22 ཨང་ 15 ལ་གཟིགས།
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རབ་ ི་མདོ་ལས་ཁོང་གི་ ས་པ་ལས་གཅིག་ ང་གཅོག་པར་མི་འ ར་ཞེས་དང༌། 43 37 ཡང་མདོ་གཞན་ཞིག་ལ་དེ་ མས་

ིས་ ་ལ་བ གས་པ་ད་ེལ་ ་བར་འ ར་ར་ོཞེས་ག ངས་པ་དེ་འ བ་པའ་ི ིར་ ང་བ་ཡིན། 44 38 དོན་དེ་ མས་ ི་ ེས་

་ཨ༷་རི་མ་ ཱ་ཟེར་བའི་ ོང་ཚ་ནས་ཡིན་པའི་མི་ཡོ༷་སེབ་ནི་ཡ༷་ ་ ་པ་ལ་འཇིགས་པས་ཡེ༷་ འི་ཉེ་གནས་གསང་བ་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་དེས་པི༷་ལ་ ་ལ་ཡེ༷་ འི་ ་ ར་འ ེར་ ་གནང་བར་ ས་པ་དང༌། པི༷་ལ་ ་ཡིས་དེ་བཞིན་ ་ཆོག་མཆན་གནང་

བས་ཡོ༷་སེབ་ ིས་ཡེ༷་ འི་ ་ ར་ཕར་ ེར། 39 ི༷་ཀོ་དེམ་ཟེར་མཁན་ཡང་ ར་མཚན་མོར་ཡེ༷་ ་མཇལ་མཁན་དེས་ ི་

ཞིམ་ གས་ ས་བ ེས་མ་ ་ི ་ མ་ ་ས་ོབཞ་ིཙམ་ ར་ཡོང༌། 45 40 ད་ེགཉིས་ ིས་ཡ༷་ེ འ་ི ་ ར་ ངས་ཏེ། ཡ་༷ ་ ་མ་ི

རིགས་ ི་རོ་ ར་ ་འ ག་པའི་ གས་ ོལ་བཞིན་ ་དེ་ལ་ ོས་ ས་དེ་བཏབ་ནས་ལི༷ན་ནོན་ཟེར་བའི་རས་ ིས་བ མས།

41 ཡེ༷་ ་ ང་ཤིང་ལ་བ ངས་པའི་གནས་དེར་ ེད་ཚལ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཚལ་དེའི་ནང་ན་རོ་གཏན་ནས་བཞག་མ་ ོང་

བའི་ ར་ཁང་གསར་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། 42 ཉིན་ད་ེན་ིཡ་༷ ་ ་པའ་ི ་ ིག་ག་ིཉིན་མ་ོཡིན་པ་དང་ ར་ཁང་དེ་ཐག་ཉ་ེ

བར་ཡོད་པས་དེ་ཚས་ཡེ༷་ འི་ ་ ང་དེར་བཞག་གོ །

ལེ ་ཉི་ ་པ།

1 དེ་ནས་གཟའ་འཁོར་ ི་ཉིན་དང་པོར་ནམ་ཤིན་ ་ ་བ་ད་ ང་ ན་པ་ཡོད་ ས་མ༷ག་ ལ་ནས་ཡིན་པའི་མི༷ར་

ཡམ་ ར་ཁང་ག་ིམ ན་ ་ཡོང་ ེ། ཁ་ ་ོད་ེ ར་ཁང་ནས་ཕར་བ ིལ་ཚར་ཡོད་པ་མཐོང་བས། 2 བ གས་ཏ་ེས༷་ིམོན་པ༷་ེ

་ོདང༌། ཡ༷་ེ ས་དམིགས་བསལ་ ིས་ མས་པ་གནང་བའ་ིཉ་ེགནས་གཞན་དེའ་ི ར་སོང་ནས་“ད་ེཚས་གཙ་བ་ོ ར་ཁང་

ནས་ ེར་བ་དང༌། ཁོང་གང་ ་བཞག་ཡོད་པ་ང་ཚས་མི་ཤེས་”ཞེས་ཟེར། 3 དེའི་ ིར་པེ༷་ ོ་དང་ཉེ་གནས་གཞན་པ་དེ་

ི་རོལ་ ་ཐོན་ནས་ ར་ ི་ ོགས་ ་སོང༌། 4 ཡང་དེ་གཉིས་མཉམ་ ་བ གས་པ་དང༌། པེ༷་ ོ་ལས་ཉེ་གནས་གཞན་དེ་

མ ོགས་པར་བ གས་པས་ ོན་ལ་ ར་ ་ ེབས་ཤིང༌། 5 བ ར་ནས་ནང་ ་བ ས་ཏ་ེལི༷ན་ནོན་རས་དེར་ཡོད་པ་མཐོང་

ཡང་ནང་ ་མ་ གས། 6 སི༷་མོན་པེ༷་ ོ་ཡང་ཁོའི་ ེས་ ་དེར་ ེབས་པ་དང༌། ར་ཁང་གི་ནང་ ་ གས་ནས་ཁོང་གིས་

ལི༷ན་ནོན་རས་ མས་དེར་ཡོད་པ་མཐོང་བ་མ་ཟད། 7 ཡེ༷་ འི་ད ་ལ་གཡོགས་པའི་ཞལ་ ིས་རས་དེ་གཞན་པ་ མས་

དང་མཉམ་ ་མེད་པར་གཅིག་ ་གནས་གཞན་ཞིག་ན་བ ིལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཡང་མཐོང༌། 8 དེ་ནས་ཉ་ེགནས་གཞན་པ་ ར་

་ ོན་ལ་ ེབས་པ་དེ་ཡང་ནང་ ་ གས་ནས་མཐོང་བས་ཡིད་ཆེས་ ས། 9 འོན་ ང་དེ་གཉིས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་

ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལས་ཁོང་གཤིན་པོའི་ནང་ནས་གསོན་པོར་བཞེངས་དགོས་པ་དེ་ ས་ད་ ང་མ་ ོགས།

43ཐེགས་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 12 ཨང་ 46 དང༌། ངས་ཀ་ཡི་མདོ་ལེ ་ 9 ཨང་ 12 དང༌། ག ང་མ ར་ལེ ་ 34 ཨང་ 20 ལ་གཟིགས།
44ཟ་ཀར་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 12 ཨང་ 10 ལ་གཟིགས།
45 ི་ཞིམ་ གས་ ས་བ ེས་མ་ ི་ ་ མ་ ་སོ་བཞི་ཙམ་ཞེས་ཟེར་ན་གྷི་རིག་ཡིག་ ་ ར་དང་ཨ་ལོ་ལི་ ་ 100 ཡིན།
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10 དེ་ནས་ཉེ་གནས་དེ་གཉིས་རང་གི་ ིམ་ལ་ ིར་ལོག 11 མི༷ར་ཡམ་ནི་ ར་ཁང་གི་ ི་ལ་ལངས་ནས་བ ད་དེ་

་བཞིན། བ ར་ནས་ ར་ཁང་གི་ནང་ ་བ ས་པ་དང༌། 12 ཡེ༷་ འི་ ་ ར་བཞག་ཡོད་པའི་གནས་ལ་དཀོན་མཆོག་

གི་ཕོ་ཉ་གོས་དཀར་པོ་ ོན་པ་གཉིས་ད འི་ ོགས་ ་གཅིག་དང་ཞབས་ ི་ ོགས་ ་གཅིག་བ གས་པར་མཐོང༌། 13 དེ་

ཚས་མི༷ར་ཡམ་ལ་“ ་མོ། ོད་རང་ཅ་ིལ་ ་”ཞེས་ ིས་པས་ལན་ ་ཁ་ོམོས་“དེ་ཚས་ངའ་ིགཙ་བ་ོ ེར་ནས་གང་ ་བཞག་

པ་མི་ཤེས་”ཞེས་བཤད་ནས། 14 མི༷ར་ཡམ་ཁ་ ིར་ལོག་ ེ་ཡེ༷་ ་དེར་བཞེངས་ནས་བ གས་ཡོད་པ་མཐོང་ཡང༌། ཡེ༷་ ་

ཡིན་པ་མ་ཤེས། 15 ཡ༷་ེ ས་ཁ་ོམོར་“ ་མོ། ོད་ཅ་ིལ་ ༌། ོད་ ་འཚལ་”ཞེས་ག ངས་པ་དང་མི༷ར་ཡམ་ ིས་ཁོང་ན་ི

ཚལ་ ང་མཁན་ཡིན་པར་བསམས་ཏ་ེ“ ་ཞབས་ལགས། གལ་ཏ་ེ ེད་ ིས་ཁོང་འད་ིནས་ ེར་བ་ཡིན་ན། གང་ ་བཞག་

པ་ཤོད་དང༌། ངས་ཕར་འ ེར་བར་ ་”ཞེས་བཤད། 16 ཡེ༷་ ས་ཁོ་མོར་“མི༷ར་ཡམ་”ཞེས་ག ངས་པ་དང་དེས་ཁོང་

གི་ ོགས་ ་བ ར་ཏེ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ད་ ་“ར༷བ་ ་ནི་”ཞེས་བ ོད་ཅིང་དེ་ནི་ ོན་པ་ལགས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། 17 ཡེ༷་

ས་“ང་ད་ ང་ཡབ་ ི་ ང་ ་ཡར་མ་ ིན་པས། ོད་ ིས་ང་ལ་མ་ ངས་ཤིག ངའི་ ན་ མས་ ི་ ང་ ་སོང་ ེ་དེ་

ཚར་ང་ནི་ང་རང་གི་ཡབ་དང་ ེད་ཚའི་ཡབ། ངའི་དཀོན་མཆོག་དང་ ེད་ཚའི་དཀོན་མཆོག་གི་ ང་ ་ཡར་འ ོའོ་ཞེས་

གཏམ་ ོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 18 མ༷ག་ ལ་ནས་ཡིན་པའི་མི༷ར་ཡམ་ཡོང་ ེ་ཉེ་གནས་ མས་ལ་“ངས་གཙ་བོ་མཐོང་

ངོ་”ཞེས་ཟེར་ཞིང་ཁོང་གིས་ཁོ་མོར་གང་ག ངས་པ་ མས་ ང་དེ་ཚ་ལ་བཤད།

19 བ ན་ ག་གི་ཞག་དང་པོའི་དགོང་མོ་ཉེ་གནས་ མས་ཡ༷་ ་ ་པ་ལ་འཇིགས་པས་གནས་དེའི་ ོ་ མས་ཨ་

ཤིང་བ བ་ཡོད་ ས། ཡེ༷་ ་དེར་ ོན་ཏེ་དེ་ཚའི་ད ིལ་ ་བཞེངས་ནས་“ ེད་ཚ་ཞི་བདེ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག་”ཅེས་

ག ངས། 20 ཁོང་གིས་དེ་ ར་ག ངས་ནས་རང་གི་ ག་དང་གཞོགས་ཁོ་ཚ་ལ་བ ན་ཅིང་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་གཙ་བོ་

མཐོང་བས་སེམས་དགའ་བར་ ར་རོ། 21 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་ཡང་བ ར་“ ེད་ཚ་ཞི་བདེ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག ཡབ་

ིས་ང་མངགས་པ་ ར་ངས་ ང་ ེད་ཚ་མངག་”ཅེས་ག ངས་ ེས། 22 དེ་ཚ་ལ་ ་བ ོན་ཏེ་“ ེད་ མས་ལ་དཀོན་

མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་འཐོབ་པར་ ར་ཅིག 23 ེད་ ིས་ འི་ ིག་ཉེས་བསལ་ན། དེ་ཚའི་ ིག་ཉེས་སེལ་ཟིན་

ནོ། འི་ ིག་ཉེས་མི་བསལ་ན། དེ་ ས་པར་འ ར་རོ་”ཞེས་ག ངས། 24 འོན་ ང་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོའི་ནང་

ནས་མཚ་མ་ཟེར་བའི་ཐོ༷་ ཱ་ནི་ཡེ༷་ ་ཕེབས་པའི་ཚ་ཁོ་ མས་དང་མཉམ་ ་མེད་པས། 25 ཉེ་གནས་གཞན་པ་ མས་ ིས་

ཁོ་ལ་“ང་ཚས་གཙ་བོ་མཐོང་ངོ་”ཞེས་ཟེར། འོན་ ང་ཁོས་དེ་ཚར་“གལ་ཏེ་ངས་ཁོང་གི་ ག་ལ་གཟེར་ ི་ ལ་མཐོང་

བ་དང༌། ངའི་མ ག་ ་གཟེར་ ི་ ལ་ལ་འ ག་པ། ལག་པ་ཡང་ཁོང་གི་གཞོགས་ ི་མ ང་ ལ་ནང་ ་བ ག་ན་མ་

གཏོགས། ངས་ ་བ་ནས་ཡིད་ཆེས་མི་ ེད་”ཅེས་བཤད། 26 དེ་ནས་ཉིན་བ ད་སོང་བ་དང༌། ཁོང་གི་ཉེ་གནས་

མས་ཡང་བ ར་ནང་ལ་ཡོད་ཅིང༌། ཐོ༷་ ཱ་ཡང་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་ཡིན། ོ་ མས་ལ་ཨ་ཤིང་བ བ་ཡོད་

ང་ཡེ༷་ ་དེར་ ོན་ནས་དེ་ཚའི་ད ིལ་ ་བཞེངས་ ེ་“ ེད་ཚ་ཞི་བདེ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག་”ཅེས་ག ངས། 27 དེ་
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ནས་ཁོང་གིས་ཐོ༷་ ཱ་ལ་“ད་ ོད་ ི་མ ག་ ་འདི་ ་ཞོག་ཅིག ངའི་ལག་པ་ལ་ ོས། ོད་ ིས་ལག་པ་བ ངས་ ེ་ངའི་

གཞོགས་ ི་ནང་ ་ ག་ཅིག དད་མེད་ ི་སེམས་ ོངས་ལ་དད་པ་ ོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 28 ལན་ ་ཐོ༷་ ཱས་“ངའི་

གཙ་བོ་དང་ངའི་དཀོན་མཆོག་ལགས་”ཞེས་བཤད། 29 ཡེ༷་ ས་ཁོང་ལ་“ ོད་ ིས་ང་མཐོང་བས་དད་པ་ ེད་པ་ཡིན་

ནམ། ང་མི་མཐོང་ཡང་དད་པ་ མས་བདེའོ་”ཞེས་ག ངས། 30 ཡང་མདོ་འདི་ལ་མ་ ིས་པའི་ གས་གཞན་མང་པོ་

ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་ མས་ ི་མ ན་ ་མཛད། 31 འོན་ ང་ ེད་ཚས་ཡེ༷་ ་ནི་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དང་དཀོན་མཆོག་

གི་ ས་དེ་ཡིན་པར་དད་པ་ ེད་པའི་ ིར་དོན་འདི་ཚ་ ིས་ཡོད་ཅིང༌། ཁོང་ལ་དད་པ་ ེད་པའི་ ོ་ནས་ ེད་ཚ་ཁོང་གི་

མཚན་ ི་ཐོག་ནས་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་འཐོབ་པའི་ ིར་རོ།། 46

ལེ ་ཉེར་གཅིག་པ།

1 དེའི་ ེས་ ་ཡེ༷་ ས་ཡང་བ ར་ཏི༷་པེར་ ཱ་ཡི་མཚའི་འ མ་ ་ཉེ་གནས་ མས་ལ་ཁོང་རང་མངོན་པར་མཛད།

མངོན་པར་མཛད་ ལ་འདི་ ར་ ང༌། 47 2 སི༷་མོན་པེ༷་ ོ་དང༌། མཚ་མ་ཟེར་བའི་ཐོ༷་ ཱ། ག༷་ལིལ་ ལ་ ི་ཀ༷་ ་པ་ན༷་

ཐན་ཨེལ། ཟེ༷་བད་ ཱ་ཡི་ ་གཉིས། ཁོང་གི་ཉེ་གནས་གཞན་གཉིས་བཅས་མཉམ་ ་ཡོད། 3 སི༷་མོན་པེ༷་ ོས་དེ་ཚར་

“ང་ཉ་འཛན་ ་འ ོ་”ཞེས་ཟེར་བ་དང་དེ་ཚས་“ང་ཚ་ཡང་ ོད་དང་མཉམ་ ་འ ོ་”ཞེས་བཤད། དེ་ཚ་ ི་རོལ་ ་

སོང་ ེ་ ་ལ་བ ད་ཡང་མཚན་དེ་ལ་ཉ་ཅིའང་མ་བ ང༌། 4 ནམ་ལངས་པའི་ཚ་ཡེ༷་ ་མཚའི་འ མ་ ་བཞེངས་ཡོད་པ་

ཡིན། འོན་ ང་ཉེ་གནས་ཚས་ཁོང་ཡིན་པར་ངོ་མ་ཤེས། 5 ཡེ༷་ ས་དེ་ཚར་“ ་ཚ། ོད་ཚ་ལ་ཉ་འ ་ཡོད་དམ་”ཞེས་

ག ངས་པ་དང་དེ་ཚས་“ལགས་མེད་”ཅེས་བཤད། 6 ཁོང་གིས་དེ་ཚར་“ འི་གཡས་ ོགས་ ་ ་ ་ཕོངས་དང་ ེད་

པར་འ ར་”ཞེས་ག ངས་པ་ལ་དེ་ཚས་ ་ ་འཕངས་ནས་ཉ་ཤིན་ ་མང་པོ་བ ང་བས་ ་ ་ ་ནས་འཐེན་མ་ བ།

7 དེ་ནས་ཡེ༷་ ས་དམིགས་བསལ་ ིས་ མས་པ་གནང་བའི་ཉེ་གནས་དེས་པེ༷་ ོ་ལ་“གཙ་བོ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། སི༷་མོན་

པེ༷་ ོས་གཙ་བོ་ཡིན་ཞེས་པ་ཐོས་ཏེ་ནང་གོས་ལས་མེད་པས། ི་གོས་ ོན་པ་དང་མཚའི་ནང་ ་མཆོངས། 8 ཉེ་གནས་

གཞན་ མས་ མ་ས་ནས་ ི་བ ་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད་པས། ཉས་གང་བའི་ ་ ་ ད་དེ་ཡོང་བ་ཡིན། 48 9 ཡང་དེ་ཚ་

མ་ས་ལ་ ེབས་ནས་སོལ་བའ་ིམ་ེའབར་བའ་ི ེང་ ་ཉ་ཤ་བཞག་ཡོད་པ་དང་བག་ལེབ་ ང་མཐོང༌། 10 ཡེ༷་ ས་ད་ེཚར་

“ ེད་ཚས་ད་ ་བ ང་བའི་ཉ་ཁ་ཤས་འདི་ ་འ ེར་ཤོག་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌། 11 སི༷་མོན་པེ༷་ ོ་ འི་ནང་ལ་སོང་

ནས་ཉ་ཆེན་པོ་བ ་དང་ ་བ ་ང་ག མ་ ིས་གང་བའི་ ་ ་དེ་ མ་ས་ལ་ ད། ཡང་ཉ་དེ་ཙམ་མང་པོ་ཡོད་ ང་ ་ ་

46ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཡེ་ ་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།
47ཏི་པེར་ ཱ་ཡི་མཚ་ནི་ག་ལིལ་མཚ་ཡང་ཟེར།
48 ི་བ ་ཙམ་ཞེས་པ་ནི་གྷི་རིག་ཡིག་གི་གནའ་བོའི་བ ས་ཡིག་ལ་ ་བིཊ་ 200 ཙམ་ཞེས་ཟེར།
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མ་རལ། 12 ཡེ༷་ ས་དེ་ཚར་“ ར་ཤོག་ལ་ཞོགས་ཟས་ཟོ་དང་”ཞེས་ག ངས། ཉེ་གནས་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ཡིན་པར་

ངོ་ཤེས་མོད་ ས་ ང་ ོད་ ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་འ ི་ ་བར་མ་ཕོད། 13 ཡེ༷་ ་ཕེབས་ནས་བག་ལེབ་བ མས་ཏེ་དེ་ཚ་ལ་

གནང་ཞིང་དེ་བཞིན་ ་ཉ་ཤ་ཡང་གནང༌། 14 ཡེ༷་ ་གཤིན་པོ་ནས་ ་གསོན་པོར་བཞེངས་ ་ ར་བའི་ ེས་ ་ཉེ་གནས་

མས་ལ་ཁོང་མངོན་པར་མཛད་པའི་ལན་ག མ་པ་དེ་ཡིན་ནོ།།

15 དེ་ཚས་ཞོགས་ཟས་བཞེས་ཚར་ ེས་ཡེ༷་ ས་སི༷་མོན་པེ༷་ ོ་ལ་“སི༷་མོན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ། ོད་ ིས་འདི་ཚ་

ལས་ང་ལ་ ག་པར་བ ེ་འམ་”ཞེས་ག ངས་པས་ལན་ ་ཁོས་“གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ལ་བ ེ་བ་ ེད་ ིས་མ ེན་

ནོ་”ཞེས་ཟེར་བ་དང་ཁོང་གིས་དེ་ལ་“ངའི་ ་ ་ མས་འཚ་བར་ ོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 16 ཡང་ལན་གཉིས་པར་

ཁོང་གིས་“སི༷་མོན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ། ོད་ ིས་ང་ལ་བ ེ་འམ་”ཞེས་ག ངས་པས་ཁོས་“གཙ་བོ་ལགས། ངས་ ེད་ལ་

བ ེ་བ་ ེད་ ིས་མ ེན་ནོ་”ཞེས་བཤད་ནས་ཁོང་གིས་“ངའི་ ག་ མས་འཚ་བར་ ོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 17 ཡང་

ལན་ག མ་པར་ཡེ༷་ ས་“སི༷་མོན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ། ོད་ ིས་ང་ལ་བ ེ་འམ་”ཞེས་ག ངས་པ་དང་ཁོང་གིས་ང་ལ་བ ེ་

འམ་ཞེས་ལན་ག མ་ག ངས་པས་པེ༷་ ོ་སེམས་ ོ་བར་ ར་ནས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་དོན་ཚང་མ་མ ེན་

ཏེ། ངས་ ེད་ལ་བ ེ་བ་མ ེན་ནོ་”ཞེས་བཤད་པ་དང་ཁོང་གིས་“ངའི་ ག་ མས་འཚ་བར་ ོས་ཤིག 18 ངས་ ོད་

ལ་བདེན་པ་བདེན་པར་ཟེར་ ར། ོད་གཞོན་པའི་ ས་ ་རང་གི་ ེད་རགས་རང་གིས་བཅིངས་ཏེ་གང་ ་དགའ་བར་

སོང་ཡང༌། ས་ ས་ ་ ོད་རང་གི་ལག་པ་བ ངས་ནས་མི་གཞན་ ིས་ ོད་ ི་ ེད་རགས་འཆིང་ ེ་ ོད་མི་དགའ་བའི་

གནས་ ་འ ིད་པར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 19 པེ༷་ ོ་ཤི་ གས་ནི་གང་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ ིད་ ོན་པའི་ ིར་

དེ་ ར་ག ངས་པའི་ ེས་ ་ཁོང་གིས་དེ་ལ་“ངའི་ ེས་ ་འ ོངས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས་སོ། 20 པེ༷་ ོ་ཁ་ ིར་ ོག་པ་དང་

ཡེ༷་ ས་དམིགས་བསལ་ ིས་ མས་པ་གནང་བའི་ཉེ་གནས་དེས་ ར་དགོང་ཟས་བཞེས་པའི་ ས་ ་ཡེ༷་ འི་ ར་ག གས་

པོ་ཡོ་ནས་གཙ་བོ་ ེད་ད འི་དབང་ ་གཏོང་མཁན་ ་ཡིན་ཞེས་ ི་མཁན་དེ་ཡང་ཁོང་གི་ ེས་ ་འ ངས་པར་མཐོང༌།

21 པེ༷་ ོས་ཁོ་མཐོང་ བས་ཡེ༷་ ་ལ་“གཙ་བོ་ལགས། མི་འདི་ལ་ཅི་འ ང་ཡོང་”ཞེས་ ས། 22 ཡེ༷་ ས་“གལ་ཏེ་ང་

མ་ཡོང་བའི་བར་ ་ཁོ་ ས་པར་དགའ་ན། ོད་ལ་དོན་ཅི་ཡོད། ོད་རང་ངའི་ ེས་ ་འ ོངས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས།

23 དེའི་ ིར་ཉེ་གནས་དེ་འཆི་བར་མི་ ར་བའི་གཏམ་ ན་ མས་ ི་ནང་ལ་ བ། འོན་ ང་ཡེ༷་ ས་ཉེ་གནས་དེ་མི་

ཤི་ཞེས་མ་ག ངས་ ི། གལ་ཏེ་ང་མ་ཡོང་བའི་བར་ ་ཁོ་ ས་པར་དགའ་ན་ ོད་ལ་དོན་ཅི་ཡོད་ཅེས་ག ངས་པ་ཡིན།

24 འདི་ནི་དོན་འདི་ཚ་ལ་དཔང་པོ་ ེད་པ་དང་ཡི་གེ་འ ི་མཁན་ ི་ཉེ་གནས་ཡིན། ཡང་ཁོས་དཔང་པོ་ ས་པ་དེ་བདེན་

པ་ཡིན་པར་ངེད་ མས་ ིས་ཤེས། 25 ཡེ༷་ ས་མཛད་པའི་འ ིན་ལས་གཞན་ མས་མང་བས། ངའི་བསམ་ ལ་ལ་དེ་

ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་ ིས་པ་ཡིན་ན། ིས་པའི་མདོ་ མས་ཐ་ན་འཇིག་ ེན་ཡོངས་ ་མི་ཤོང་ངོ༌།།



༄༅།། ་ཚབ་ མས་ ི་མཛད་པ།།

ལེ ་དང་པོ།

1–2 ེ་མི་ ེ་ཐེ༷་ཨོ་ཕི་ ། གཙ་བོ་ཡེ༷་ ས་གང་མཛད་པ་དང་ཆོས་གང་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་འགོ་བ མས་པ་

ནས་བ ང༌། ཁོང་གིས་བདམས་པའི་ ་ཚབ་ མས་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་བའི་ ེས་ ་དཀོན་

མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ལ་མ་འཕགས་པའི་ཉིན་མོའི་བར་ ། ངས་མདོ་དང་པོར་བཀོད། 3 ག་བ ལ་ ོང་བའི་ ེས་ ་

ཁོང་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་ ་ ར་བའི་ར་ ོད་མང་པོ་ ་ཚབ་ མས་ལ་གསལ་པོར་བ ན་ཞིང༌། ཉིན་བཞི་བ འི་རིང་

ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་མངོན་པར་མཛད་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་ ོར་ག ངས། 4 ཡང་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་

པའི་ ས་ཤིག་ལ་ཁོང་གིས་“ངས་ ེད་ཚར་ ར་བཤད་པ་ ར་ངའི་ཡབ་ ིས་ཞལ་ཆད་གནང་བ་དེ་མ་འ བ་པའི་བར་ ་

ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར་ནས་མ་ ལ་བར་ ག་ ེ་ ོད་ཅིག 5 ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ ་ཡིས་ ས་གསོལ་གནང་བ་རེད། འོན་

ང་ཉིན་མང་པོ་མ་འགོར་བར་ ེད་ མས་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ས་གསོལ་གནང་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས།

6 ཡང་ ན་ ་འཛམས་ནས་ཁོ་ཚས་ཁོང་ལ་“གཙ་བོ། ད་ ེད་ ིས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ལ་ ིད་ ར་གསོ་མཛད་དམ་”ཞེས་

ིས་པས། 7 ལན་ ་ཁོང་གིས་“ཡབ་ ིས་རང་གི་དབང་ཆ་ལ་བ ེན་ནས་བཀོད་པའི་ ས་དང་ནམ་ ས་ནི་ ེད་ ིས་

ཤེས་པར་མི་ ང༌། 8 ཡང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ེད་ མས་ལ་འབབ་པའི་ཚ་ ེད་ཚར་ ས་མ ་འཐོབ་པས། ཡེ༷་ ་ཤ་

ལེམ་དང༌། ཡ༷་ ་ ་ ལ་ཡོངས། ས༷་མར་ ཱ་ ལ། ས་གཞི་མཐའ་མའི་བར་ ་ངའི་དཔང་པོ་ཡིན་པར་འ ར་”ཞེས་

ག ངས་པའི་ ེས་ ། 9 ཁོ་ཚའི་མཐོང་སར་ཁོང་ཡར་འཕགས་ནས་ ིན་པ་ཞིག་གིས་ཁོང་བ ས་ཏེ་མི་མཐོང་བར་ ར།

10 ཁོ་ཚས་ནམ་མཁའི་ ོགས་ ་ནན་ ིས་བ ས་ཏེ་ཁོང་ཡར་ཕེབས་ ས་ ོ་ ར་ ་གོས་དཀར་པོ་ ོན་པའི་མི་གཉིས་དེ་

ཚའི་འ མ་ ་ཐོན། 11 ཁོང་ཚས་“ ་ེག་༷ལིལ་པ་ མས། ཅིའི་ ིར་བ ད་ད་ེནམ་མཁའ་ི ོགས་ ་ ། ེད་ཚའ་ིམ ན་

ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་ཡར་འཕགས་པ་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ཉིད། ཇི་ ར་ཞིང་ཁམས་ ་འཕགས་པ་མཐོང་བ་

བཞིན། དེ་ ར་ ིར་ལོག་ཕེབས་ངེས་ཡིན་”ཞེས་ག ངས།

12 དེ་ནས་ ་ཚབ་ མས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཐག་ཉེ་བ་ ེ་ ི་ལེ་གཅིག་ཙམ་ ི་ས་ལ་ཆགས་པའི་ ར་ ་ཤིང་ཟེར་

བའི་རི་ནས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ་ ིར་ལོག 1 13 ོང་ ེར་ལ་ ེབས་ནས་ཁོང་ཚའི་བ གས་སའི་ཐོག་ཁང་ནང་ ་འ ལ།

ཁོང་ མས་ནི་པེ༷་ ོ་དང༌། ཡོ༷་ཧ་ནན། ཡ༷་ཀོབ། ཨ༷ན་ ི་ ཱ། ཕི༷་ལིབ། ཐོ༷་ ཱ། པ༷ར་ཐོ་ལོ་ ཱ། མ༷ད་ ཱ། ཨ༷ལ་ ཱ་ཞེས་

པ་དེའི་ ་ཡ༷་ཀོབ། ལ་གཅེས་པའི་ ོགས་ཁག་གི་ཁོངས་མི་སི༷་མོན་ཞེས་པ། ཡ༷་ཀོབ་ ི་ ་ ༷་ ་བཅས་ཡིན། 14 ཁོང་

ཚ་ཚང་མ་དང༌། གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་ མ་མི༷ར་ཡམ་ ད་པའི་ ད་མེད་དང༌། ཁོང་གི་ག ང་པོ་ མས་ ས་ ན་ ་འཛམས་

1ཡ་ ་ ་པའི་ཆོས་ ིམས་ ར་ན་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་གཅིག་ནང་ ེབས་ བ་པའི་འ ལ་ལམ་ནི་ ི་ལེ་གཅིག་ཙམ་ཡིན།



250 མཛད་པ། 1:15 – 2:2

ནས་ ོ་སེམས་གཅིག་མ ན་ ི་ ོ་ནས་ ོན་ལམ་འདེབས་བཞིན་ཡོད། 15 དེའི་ ས་ ་དད་ ན་བ ་དང་ཉི་ ་ཙམ་

ཚགས་པའི་ ོད་ ་ཡར་ལངས་ནས་པེ༷་ ོས་ 16–17 “ ན་ ་ མས། ལ་པོ་ ༷་བིད་ ི་ཐོག་ནས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་

ིས་ ར་མདོའི་ནང་ ༷་ ་ཡི་ ོར་ག ངས་པའི་བཀའ་འ བ་དགོས། ཁོ་ནི་ང་ཚའི་ ལ་ ་བ ིས་ཏེ་ཞབས་ཏོག་འདིའི་

ལ་བ་ཐོབ་མཁན་དང༌། གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་འཛན་མཁན་ མས་ ི་ལམ་ ོན་ ེད་མཁན་ ་ ར་”ཞེས་ག ངས། 18 (ཁོས་

ས་པའི་ལས་ངན་ ི་ ་ཐོབ་ནས་ཞིང་ཁ་ཞིག་ཉོས་པ་དང༌། དེར་ཁ་ བ་ ་ ངས་ནས་ ོད་ཁོག་གས་ཏེ་ནང་ ོལ་

ཐམས་ཅད་ ིར་ཐོན། 19 ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ོད་མཁན་ཐམས་ཅད་ ིས་དོན་དེའི་ ོར་ཐོས་པས། ཞིང་དེའི་མིང་ནི་དེ་

ཚའི་ ད་ ་ཨ༷་ཀེལ་ད་ ཱ་ཞེས་བཏགས། དེའི་དོན་ནི་ ག་གི་ཞིང་ཁའོ་) 20 པེ༷་ ོས་“ག ང་མ ར་ ི་མདོ་ལས་

ཁོ་ཡི་ ོད་ས་ ོང་བར་འ ར།།

་ཡང་དེ་ ་གནས་མ་ཆོག ། 2

ཅེས་དང༌། ཡང་

ཁོའི་ལས་འགན་གཞན་ ིས་ལེན་པར་ ོས་ཤིག ། 3

ཅེས་ག ངས། 21–22 དེའི་ ིར་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ ས་གསོལ་གནང་བ་ནས་བ ང་ ེ། ང་ཚའི་མ ན་ནས་དཀོན་མཆོག་ག་ི

ཞིང་ཁམས་ ་ཡར་འཕགས་པའ་ིཉིན་མོའ་ིབར་ ། ས་ཚང་མར་གཙ་བ་ོཡ༷་ེ ་དང་མཉམ་ ་འ ོགས་པའ་ིངེད་ མས་ ་ི

ནང་ནས་མི་ཞིག་བདམས་ཏེ་ཁོང་ ར་གསོན་པའ་ིདཔང་པོར་འ ར་དགོས་”ཞེས་ག ངས་པས། 23 ཁོ་ཚ་ཚང་མས་པ༷ར་

ས་ ཱ་ཟེར་བའི་ཡོ༷་སེབ་( ༷་སི་ ་ཡང་ཟེར་) དང༌། མ༷་ཐི་ ཱ་ཟེར་མཁན་གཉིས་འོས་ཁོངས་ ་ངོ་ ོད་ ས། 24–25 དེ་

ནས་ཁོ་ཚས་“ ེ་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ིས་མི་ཚང་མའི་སེམས་མ ེན་པས། ༷་ ་ནི་འོས་པའི་གནས་ ་འ ོ་བའི་ཆེད་ ་

ལས་ཚན་དོར་བས། ་ཚབ་ ་ིལས་འགན་ ེད་པའ་ི ིར་མ་ིའད་ིཚ་གཉིས་ལས་ ེད་ ིས་བདམས་པར་མཛད་ཟིན་པ་ད་ེང་

ཚར་ ོན་པར་མཛད་”ཅེས་ ོན་ལམ་བཏབ་ནས། 26 ཁ་ོཚས་ ན་བ བ་ ་ེམ་༷ཐ་ི ་ཱཡ་ིམིང་ཐོན་པས། ཁོང་ ་ཚབ་བ ་

གཅིག་པོའི་ ལ་ ་བ ིས་སོ།།

ལེ ་གཉིས་པ།

1 ཉི་མ་ ་བ ་པའི་ ས་ཆེན་ལ་ ེབས་ བས་ཁོ་ཚ་ཚང་མ་ས་ཆ་གཅིག་ ་འཛམས་པ་དང༌། 4 2 ོ་ ར་ ་

དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་ ར་ ར་ ་ ག་པའི་ ང་དང་འ ་བའི་ ་ཞིག་ ང་བ་དང༌། དེས་ནི་ཁོ་ཚ་ ོད་སའི་

2ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 69 ཨང་ 25 ལ་གཟིགས།
3ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 109 ཨང་ 8 ལ་གཟིགས།
4ཉ་ིམ་ ་བ ་པའ་ི ས་ཆེན་ན་ིཡ་ ་ ་པའ་ིཔ་ེསག་ག་ི ས་ཆེན་ནས་ཉ་ིམ་ ་བ འ་ི ེས་ ་ ང༌། དེ་ ་ོ ་བའ་ི ས་ཆེན་ཡིན་ཏེ། གྷི་རིག་ ད་ ་ཕན་ཏ་ེཀ་ོས་ིཊ་ཞེས་

ཟེར།
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ཁང་པ་ཆ་ཚང་ བ། 3 མེ་ནང་བཞིན་ ི་ ེ་ མས་ཁོ་ཚའི་མ ན་ ་མངོན་ མ་ ་ ར་ནས་ ལ་ཏེ་སོ་སོའི་ ེང་ལ་

གནས། 4 དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁོ་ཚ་ཚང་མ་གང་བར་ ར་ཞིང༌། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ས་

མ ་གནང་བ་བཞིན་ ་ཁོ་ཚས་ ད་རིགས་གཞན་ མས་ ད་ནས་ ད་ཆ་བཤད།

5 ཡང་ནམ་མཁའི་འོག་ ་མི་རིགས་ ན་ནས་སེམས་ ང་པོ་དང་ཆོས་སེམས་དང་ ན་པའི་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ཡེ༷་

་ཤ་ལེམ་ལ་གནས་པ་དང༌། 6 ་དེ་ ང་བས་མི་ཚགས་མང་པོ་ཞིག་འཛམས་ཤིང༌། དེ་ མས་ ིས་རང་རང་གི་ ད་

དད་ ན་པ་ མས་ ིས་བཤད་པར་ཐོས་ནས་ཐ་ེཚམ་ ེས། 7 ཧ་ལས་ཏ་ེཡ་མཚན་ཆེན་པོར་ ར་བས་ཁ་ོཚས་“གཏམ་ཤོད་

མཁན་འདི་ཚ་ཚང་མ་ག༷་ལིལ་པ་མ་ཡིན་ནམ། 8 ཡང་ཁོ་ཚས་རང་རེའི་ཕ་ ད་ ད་ནས་གཏམ་ ེད་པར་ང་ཚས་ཐོས་པ་

དེ་ཅི་ལ་ ིད། 9 ང་ཚ་པ༷ར་ཐ་དང༌། མེ༷ཌ་ ཱ། ཨེ༷་ ཱམ། མེ༷་ འོ་པི་ཏ་མེ་ ཱ། ཡ༷་ ་ ། ཀ༷་པ་དོག་ ཱ། པོ༷ན་

། ཨེ༷་ཞེ་ ཱ། 10 ཕ༷་ ག་ ཱ། པ༷མ་ཕིལ་ ཱ། ཨེ༷་ཇེབ། སེ༷་རེ་ ་ ོང་ ེར་དང་ཉེ་བའི་ལི༷བ་ ཱ་ ལ་པ། རོ༷་ ཱ་ ོང་

ེར་ནས་ཡོང་བའ་ིཡ་༷ ་ ་དང་ཡ་༷ ་ ་པའ་ིཆོས་ གས་ལ་ གས་པའ་ིཡ་༷ ་ ་པ་མིན་པ་ མས། 11 ཀ༷་ེར་ེཊ་ེདང༌། ཨ་༷

རབ་པ་ མས་བཅས་ད་ེཚས་ང་ཚ་རང་རང་ག་ི ད་ལ་དཀོན་མཆོག་ག་ིང་ོམཚར་ཆ་ེབའ་ིམཛད་པ་ ོག་པར་ཐོས་”ཞེས་ ས།

12 ཡང་ཁོ་ཚ་ཚང་མ་ཧ་ལས་ཏེ་ཐེ་ཚམ་ ེས་པས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“འདིའི་དོན་ཅི་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 13 འོན་ ང་

གཞན་པ་ མས་ ིས་ ེལ་དགོད་ ས་ཏེ་“ཁོ་ཚ་ ན་ཆང་མངར་མོས་བཟི་བ་ཡིན་”ཞེས་ཟེར།

14 ད་ེནས་པ༷་ེ ོས་ ་ཚབ་བ ་གཅིག་པ་ོདང་མཉམ་ ་ལངས་ཏ་ེ ད་ཆེན་པོས་མ་ིཚགས་ལ་“ཡ་༷ ་ ་ ལ་པ་དང་

ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་གནས་པ་ཐམས་ཅད། ངས་དོན་འདི་གསལ་བཤད་ ེད་ ་ཡིན་པས་ང་ལ་ནན་ ིས་ཉོན་དང༌། 15 ད་

་ཞོགས་པའ་ི ་ཚད་ད ་པ་ལས་མ་ཡིན་པས་ ེད་ཚའ་ིསེམས་ལ་མ་ིའད་ིཚ་ཆང་གིས་ར་བཟ་ིབར་ མ་ན་ཡང་ད་ེ ར་མིན།

16 དེ་ལས་ ོག་ ེ་ ེད་ ིས་གང་ཐོས་པ་དེ་ ང་ ོན་པ་ཡོ༷་ཨེལ་ ིས་ ང་བ ན་དང་མ ན་ཏེ།

17 དཀོན་མཆོག་གིས་ནམ་ ས་མཐའ་མའི་ བས་ །།

ཁོང་གི་བཀའ་བ ལ་ང་ཡི་ གས་ཉིད་དེ།།

མི་ཡི་རིགས་ཅན་ ན་ལ་གནང་འ ར་ཏེ།།

ེད་ ི་ ་དང་ ་མོས་ ང་བ ན་ཞིང༌།།

ེས་པ་གཞོན་ ་ མས་ལ་ཞལ་གཟིགས་འོང༌།།

ེད་ ི་ ན་ ོན་ མས་ལ་ ི་ལམ་འ ང༌།།

18 ས་དེར་ང་ཡི་གཡོག་པོ་གཡོག་མོ་ལའང༌།།

ང་ཡི་ གས་ཉིད་བ ལ་གནང་འ ར་ནས་ནི།།

དེ་དག་གིས་ ང་ ང་བ ན་འཆད་ངེས་ཡིན།།
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19 ང་ཡིས་ནམ་མཁར་ངོ་མཚར་ ་བ་དང༌།།

ས་ ེང་འདི་ ་ བ་ གས་ ོན་པར་འ ར།།

ག་དང་མེ་དང་ ་ ངས་འ ང་བར་འ ར།།

20 གཙ་བོའི་ ད་འཕགས་ཉིན་མོ་མ་ཟིན་བར།།

ཉི་མ་ ན་དང་ ་བ་ ག་ ་འ ར།།

21 དེ་ ས་གཙ་བོའི་མཚན་ནས་བ ོད་མཁན་ མས།།

བས་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་ཐེ་ཚམ་མེད།། 5

ཅེས་ག ངས་སོ། 22 ེ་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་ མས། ངའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཅིག ེད་ ིས་ཤེས་གསལ་ ར་ ེད་ཚའི་ད ིལ་

ལ་ན༷་ཙ་རེལ་པ་ཡེ༷་ ས་ ས་མ ་ ན་པའི་མཛད་པ་དང༌། ངོ་མཚར་ཅན་ ི་དོན། བ་ གས་བཅས་མཛད། དཀོན་

མཆོག་གིས་དེའ་ི ་ོནས་གཙ་བ་ོཡ༷་ེ ་ན་ིཁོང་གིས་མངགས་པ་ཡིན་པ་གསལ་པོར་བ ན། 23 ད་ེཡང་ཁོང་ན་ིདཀོན་མཆོག་

གི་དགོངས་པ་དང་ ོན་ ་མ ེན་པ་ ར་ ོད་ མས་ལ་གཏད་དེ། ོད་ ིས་ཆོས་ ིམས་མེད་པ་ མས་ ི་ལག་པའི་ ོ་

ནས་ ང་ཤིང་ ང་ལ་གཟེར་བ བ་ ་ེབ ོངས་ ་བ ག་ ང༌། 24 འཆ་ིབའ་ི ག་བ ལ་ལས་ ོལ་བར་མཛད་ནས་དཀོན་

མཆོག་གིས་ཁོང་བ ངས། གང་ལགས་ཤེ་ན། འཆི་བའི་དབང་གིས་ཁོང་འཛན་མི་ ིད། 25 དེའི་ ིར་ ལ་པོ་ ༷་བིད་

ིས་ཁོང་གི་ ོར་ལ་

ག་ ་གཙ་བོ་ང་ཡི་མ ན་ ་མཐོང༌།།

ཁོང་ནི་ང་ཡི་གཡས་ ་བ གས་འ ར་བས།།

ང་ནི་གཡོ་མེད་བ ན་པོར་གནས་པར་འ ར།།

26 དེར་བ ེན་ངའི་སེམས་དགའ་ཞིང་ངག་ནས་བ ོད།།

ང་ཡི་ ས་ ང་རེ་བའི་ནང་ ་གནས།།

27 ེད་ ི་ ེས་ ་དམ་པ་མི་འཇིག་ལ།།

ངའི་སེམས་གཤིན་པོའི་གནས་ ་དོར་མི་འ ར།།

28 ེད་ ིས་ཚ་ཡི་ལམ་ཁ་ང་ལ་བ ན།།

མཉམ་ ་འ ོགས་པས་དགའ་ ོ་ བ་པར་འ ར།།

5 ང་ ོན་པ་ཡོ་ཨེལ་ ི་མདོ་ལེ ་ 2 ཨང་ 28-32 ལ་གཟིགས།
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ཞེས་ག ངས། 6 29 ེ་ ན་ ་ མས། ང་ཚའི་མེས་པོ་ ༷་བིད་ ོངས་ནས་ཁོང་གི་ ་ ར་ད་ འི་བར་ ་གནས་པའི་ ར་

ཁང་ནང་ ་བ ག་པར་ངས་ ེད་ཚར་ཡིད་ ོན་ ས་ནས་ ས། 30 ༷་བིད་ནི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དཀོན་མཆོག་

གིས་ཁོང་ལ་རང་གི་ ་ ད་ལས་གཅིག་བ གས་ ིར་ ོ་བའི་མནའ་བཞེས་པར་ཤེས། 31 ཱ ༷་ཤི་ཀ་ ར་གསོན་ ་འ ར་

བའི་ ོར་ ོན་ ་མ ེན་པས་ ལ་པོ་ ༷་བིད་ ིས་ཁོང་ནི་གཤིན་པོའི་ཁམས་ལ་མ་བོར་ཞིང༌། ཁོང་གི་ཤ་ ས་ ང་ ལ་

བར་མ་གནང་ཞེས་ག ངས། 32 དཀོན་མཆོག་གིས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་དེ་ཉིད་གསོན་པོར་བ ངས་པ་ལ་ང་ཚ་ཚང་མས་དཔང་

པོ་ ེད། 33 དཀོན་མཆོག་གི་ ག་གཡས་ ་འཕགས་ཏེ་ཡབ་ནས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་གནང་ ་ཡིན་པའི་ཞལ་ཆད་ཐོབ་

ནས་ ེད་ ིས་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་འདི་ཁོང་གིས་འ ང་བར་མཛད། 34–35 ་མཚན་ནི་ ལ་པོ་ ༷་བིད་དཀོན་མཆོག་

གི་ཞིང་ཁམས་ ་འཕགས་མ་ ོང་ཡང༌། ཁོང་ཉིད་ ིས་

དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ང་ཡི་གཙ་བོ་ལ།།

ང་ཡིས་ ེད་ ི་ད ་ཚགས་བཅོམ་ནས་ནི།།

ེད་ ི་ཞབས་ ེགས་འོག་ ་མ་བ ག་བར།།

ེད་ངའི་གཡས་ ་བ གས་པར་འ ར་ཞིག་ཨང༌།།

ཞེས་ག ངས། 7 36 དེའི་ ིར་ ེད་ མས་ ིས་ ང་ཤིང་ལ་བ ངས་པའི་ཡེ༷་ ་འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་གཙ་བོ་དང་

བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀར་བ ོས་པ་ཡིན་པར་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ཡོངས་ ིས་ནན་ཏན་ ིས་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས།

37 དེ་ཐོས་ནས་ཁོ་ཚ་སེམས་ཤིན་ ་འ གས་པས་པེ༷་ ོ་དང་ ་ཚབ་གཞན་ མས་ལ་“ ན་ མས། ང་ཚས་ཅི་ ་”ཞེས་

ས་ནས། 38 པེ༷་ ོས་ཁོ་ཚར་“ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་ ར་ལ་ ེད་ ི་ ིག་ཉེས་སེལ་བའི་ ིར་རེ་རེས་གཙ་

བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་མཚན་ ི་ཐོག་ནས་ ས་གསོལ་ལོངས་ཤིག་དང༌། ེད་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་གནང་ ིན་ཏེ་

དམ་པའི་ གས་ཉིད་འཐོབ་པར་འ ར། 8 39 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཞལ་ཆད་འདི་ནི་ ེད་དང༌། ེད་ ི་ ་ ད། ཐག་

རིང་ ་ ོད་པའི་མི་ཐམས་ཅད་དེ། ང་ཚའི་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་ལ་འབོད་གནང་བའི་མི་ ་ལ་ཡང་གནང་

བ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 40 ཡང་ཁོང་གིས་གཏམ་གཞན་མང་པོས་དཔང་པོ་ ས་ཏེ་ཁོ་ཚར་“མི་རབས་ངན་པ་འདི་

ལས་ཐར་བར་འ ར་ཞིག་”ཅེས་ཡང་ཡང་བ ལ། 41 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ག ངས་པའི་བཀའ་དང་ལེན་ ེད་མཁན་

མས་ ིས་ ས་གསོལ་ ངས་ཤིང༌། ཉིན་མོ་དེར་མི་ག མ་ ོང་ཙམ་ཁོ་ཚའི་ ལ་ ་ གས། 42 ཡང་ཁོ་ མས་ལ་ ་

ཚབ་ ི་ཆོས་བ ན་པ་དང༌། དད་ ན་དང་འ ོགས་པ། བག་ལེབ་གཅོག་པ། 9 ོན་ལམ་འདེབས་པར་བ ོན་སེམས་

6ག ང་མ ར་ལེ ་ 16 ཨང་ 8-11 ལ་གཟིགས།
7ག ང་མ ར་ལེ ་ 110 ཨང་ 1 ལ་གཟིགས།
8ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཡེ་ ་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།
9གནའ་བོའི་ ས་ ་བག་ལེབ་གཅོག་པ་ནི་དད་ ན་ མས་ ི་ གས་ ོལ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ཁ་ལག་མཉམ་ ་བཟས་པ་དེ་ཡིན།
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ཡོད། 43 དཀོན་མཆོག་གིས་ ་ཚབ་ མས་བ ད་ནས་ གས་དང་ངོ་མཚར་བའི་དོན་མང་པོ་བ ན་པས། མི་ཐམས་

ཅད་འཇིགས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ར་ ི་ ས། 44 ཡང་དད་ ན་ཐམས་ཅད་འ ོགས་ཏེ་ནོར་ ས་ཡོད་ཚད་ ན་

མོང་ ་ ས། 45 ནོར་ ས་དང་ས་ཞིང་བཙངས་ནས་མི་ཐམས་ཅད་ ི་ནང་ལ་དགོས་པ་བཞིན་ ་བགོ་བཤའ་བ བ།

46–47 ཉིན་རེར་ཁོ་ མས་མཆོད་ཁང་གི་ མས་རར་འཛམས། ིམ་ཚང་ནང་བག་ལེབ་ མ་ ར་གཏོང་བ་དང༌། སེམས་

དགའ་ཞིང་ ིན་གཟོའི་སེམས་ ིས་མཉམ་ ་ཟ་ ེ། དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ཞིང༌། མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོ་ མས་

ལ་མོས་མ ན་ ས། གཙ་བོས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཐར་བར་ ར་བ་ མས་ཁོ་ཚའི་ ལ་ ་ གས་པར་མཛད་དོ།།

ལེ ་ག མ་པ།

1 ཉིན་ཞིག་ ་ཚབ་པེ༷་ ོ་དང་ཡོ༷་ཧ་ནན་གཉིས་ ི་ ོའི་ ་ཚད་ག མ་པའི་ ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ ས་ ་མཆོད་

ཁང་ལ་ཡར་ཕེབས་པའི་ཚ། 2 མི་ མས་ ིས་ ེ་ ས་ནས་ཞ་བོ་ཡིན་པ་ཞིག་ ར་ཏེ་ཡོང༌། ཞ་བོ་དེས་མཆོད་ཁང་ལ་

འ ོ་མཁན་ མས་ལ་ ོང་བའི་ཆེད་ ་ཁོ་ཚས་མཛས་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ལ་ ོར་ཉིན་ ར་བཞག 3 ཞ་བོ་དེས་པེ༷་ ོ་

དང་ཡོ༷་ཧ་ནན་མཆོད་ཁང་གི་ མས་རའི་ནང་ ་ཕེབས་ བས་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ ིན་པ་ ོང༌། 4 འོན་ ང་པེ༷་ ོ་

དང་ཡོ༷་ཧ་ནན་གཉིས་ ིས་ཁོ་ལ་ནན་ ིས་བ ས་ཏེ་པེ༷་ ོས་“ང་ཚར་ ོས་དང་”ཞེས་ག ངས་ནས། 5 ིན་པ་འཐོབ་

པར་རེ་བ་ ས་ཏེ། མི་དེས་ཁོང་ཚར་དོ་ ང་ ས། 6 པེ༷་ ོས་“ད ལ་ཡང་ན་གསེར་ང་ལ་མེད་ ང༌། ང་ལ་ཡོད་པ་

དེ་ ེད་ལ་ ེར་ ་ཡིན། ན༷་ཙ་རེལ་པ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་མཚན་ ི་ཐོག་ནས་ཡར་ལོངས་ལ་སོང་ཤིག་”ཅེས་ག ངས་ནས།

7 ཁོང་གིས་ཁོའི་ལག་པ་གཡས་པ་ནས་བ ང་ ེ་ཡར་བ ོར་བ་དང་ལངས་ ་བ ག འ ལ་ ་ཁོའི་ ང་པ་བ ན་པོར་

ར། 8 ཡར་མཆོངས་ཤིང་ལངས་ནས་འ ོ་ བ་པར་ ར། དེ་ནས་གོམ་པ་ ོས་པ་དང་མཆོངས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་

བ ོད་དེ་མཆོད་ཁང་གི་ མས་རའི་ནང་ ་ཁོང་ཚ་དང་མཉམ་ ་ ིན། 9 མི་ཐམས་ཅད་ ིས་མི་དེ་འ ོ་བ་དང་དཀོན་

མཆོག་ལ་བ ོད་པར་མཐོང་ཞིང༌། 10 ར་མི་ མས་ལ་ ོང་བའི་ཆེད་ ་མཛས་པའི་ ལ་ ོར་ ོད་མཁན་ ང་པོ་ཡིན་

པར་ངོ་ཤེས་པས། ཁོ་ལ་ཅི་ ང་བར་ཧ་ལས་ཤིང་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ ེས། 11 མི་དེས་པེ༷་ ོ་དང་ཡོ༷་ཧ་ནན་བ ང་བཞིན་

ཡོད་ ས་མི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ ་ཧ་ལས་ཤིང༌། ཁོང་ཚའི་ ར་སོ༷་ལོ་མོན་ ི་གཡབ་རིང་ཞེས་ ་བར་ ག་ནས་འཛམས།

12 པེ༷་ ོས་དེ་མཐོང་ནས་མི་ མས་ལ་“ ེ་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་ མས། དོན་འདི་ལ་ཅིའི་ ིར་ཡ་མཚན་ ེས་ལ་ང་ཚར་ནན་

ིས་ ། ངེད་གཉིས་ ི་ ས་མ འམ་ཆོས་སེམས་ ི་ ོ་ནས་མི་འདི་འ ོ་ བ་པར་ ར་ མ་མམ། 13 ང་ཚའི་མེས་པོ་

ཨ༷བ་ར་ཧམ་དང༌། ཨི༷་ ཱག་དང༌། ཡ༷་ཀོབ་བཅས་ ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་ཞབས་ ི་ཡེ༷་ ་འཕགས་པར་མཛད་པ་

ཡིན། ར་པི༷་ལ་ ་ཡིས་ཡེ༷་ ་ ོད་པར་ཐག་གཅོད་ ས་ཟིན་ཡང༌། པི༷་ལ་ འི་མ ན་ ་ ོད་ མས་ ིས་ཁོང་ད ་བོར་

གཏད་ནས་དོར། 14 ོད་ མས་ ིས་ ེས་ ་དམ་པ་དང་ མ་པར་དག་པ་དེ་དོར་ནས་མི་གསོད་མཁན་ཅིག་ ོད་པར་
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ས་པས། 10 15 ཚ་ ོག་གི་བཀོད་པ་པོ་དེ་བསད། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པོར་མཛད་པ་ལ་ང་

ཚས་དཔང་པོ་ ེད། 16 ེད་ ིས་མཐོང་བ་དང༌། ངོ་ཤེས་པའ་ིམི་འད་ིགཙ་བ་ོཡེ༷་ འི་མཚན་ལ་དད་པའི་ ་ོནས་གསོས་

པར་འ ར། ཁོང་གི་མཚན་དང༌། ཁོང་བ ད་ནས་ ང་བའི་དད་པ་ཡིས་ ེད་ཚའི་མ ན་ ་མི་འདི་ཁམས་བཟང་པོར་

མཛད་པ་ཡིན། 17 ད་ ན་ ་ མས། ེད་དང་ ེད་ ི་དཔོན་པོ་ མས་ ིས་དོན་ལ་ ོངས་པའི་ ོ་ནས་དེ་བཞིན་ ་

ས་པར་ངས་ཤེས། 18 དཀོན་མཆོག་གིས་ ར་ ང་ ོན་པ་ཐམས་ཅད་ ི་བཀའ་བ ད་ནས་རང་གིས་མངགས་པའི་ ཱ༷་

ཤི་ཀ་ ག་བ ལ་ ོང་དགོས་ཞེས་ག ངས་པ་ནི། དེ་བཞིན་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་བ བས་པར་མཛད། 19 དེ་བས་ན་

ེད་ཚས་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་ ར་ཞིང་དཀོན་མཆོག་ལ་ ོ་སེམས་གཏོད་དང༌། དེ་ནི་ ེད་ ི་ ིག་ཉེས་སེལ་

བར་འ ར་བ་དང༌། 20 དཀོན་མཆོག་གི་མ ན་ནས་ ོད་པའི་ ས་ལ་འབབ་ཞིང༌། ཁོང་གིས་ ེད་ མས་ ི་དོན་ ་

བ ོས་པའི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ ེ་ཡེ༷་ ་མངག་ ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། 21 ཁོང་ནི་དམ་པའི་ ང་ ོན་པའི་བཀའ་ཡི་ ོ་ནས་དཀོན་

མཆོག་གིས་གནའ་བོ་ནས་ག ངས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ ར་གསོ་བའི་ ས་མ་འབབ་པའི་བར་ ། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་

ཁམས་ ་བ གས་དགོས། 22 ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་གཙ་བོ་ ེད་ ི་དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ཚའི་དོན་ལ་ང་བཞིན་ ་

ང་ ོན་པ་ཞིག་ ེད་ཚའི་ནང་ནས་བ ོ་བར་འ ར་ཞིང༌། ཁོང་གིས་ག ང་བའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ལ་ ོད་ ིས་ཉན་

དགོས། 23 ང་ ོན་པ་དེའི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་མཁན་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ མས་དང་ ལ་ནས་ཡོངས་ ་འཇིག་པར་

འ ར་ངེས་ཡིན་ཞེས་ག ངས། 11 24 ཡང་ཤ༷་ ་ཨེལ་དང་ཁོང་གི་ ན་འཛན་པ་ མས་ ི་ ས་ནས་བ ང་ ང་ ོན་པ་

ཡོད་ཚད་ ིས་ ས་འདིའི་ ོར་ ང་བ ན། 25 དཀོན་མཆོག་གིས་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་ ེད་ ི་ ་ ད་ནས་ས་ ེང་གི་

མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ ིན་ བས་འ ང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པས། ེད་ཚ་ནི་ ང་ ོན་པ་ མས་ ི་ ་ ད་དང༌།

དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ ི་མེས་པོ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་ ི་འཐོབ་མཁན་ཡིན། 12 26 དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་ཞབས་

ི་ཡེ༷་ ་མངག་ བས་ ་ ེད་ཚར་ཐོག་མར་བཏང་བར་མཛད། དེ་ནི་མི་རེ་རེ་ངན་སེམས་ལས་ ར་ ་བ ག་ནས་ ེད་

མས་ལ་ ིན་ ིས་ བས་པའི་ཆེད་ ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་སོ།།

ལེ ་བཞི་པ།

1 པེ༷་ ོ་དང་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་མི་ཚགས་ལ་གཏམ་ ེད་པའི་ ས་ ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་མ་ མས་དང༌། ཱ༷་ ་སེ་པའི་

ོགས་ཁག་ནང་ནས་ཁ་ཅིག་དང༌། མཆོད་ཁང་གི་ ང་དམག་གི་དཔོན་པོ་ཁོ་ཚའི་འ ིས་ ་ ེབས། 2 ཁོང་གཉིས་ ིས་

10 ེས་ ་དམ་པ་དང་ མ་པར་དག་པ་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་མཚན་གཞན་ཞིག་ཡིན།
11 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 18 ཨང་ 15-19 ལ་གཟིགས།
12 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་འགོད་པ་ལེ ་ 22 ཨང་ 18 དང༌། ལེ ་ 26 ཨང་ 4 ལ་གཟིགས།
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གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་ཐོག་ནས་འཆི་བ་ལས་ ར་གསོན་པ་ཡོད་པར་བ གས་ཏེ་མི་ མས་ལ་ཆོས་བ ན་གནང་བས་ཁོ་ཚ་སེམས་

ཤིན་ ་འ གས་པས། 3 ཁོང་ཚ་འཛན་བ ང་ ས་པ་དང༌། དགོང་ ོ་ཟིན་ཚར་བས་དེའི་སང་ཉིན་ ི་བར་བཙན་ཁང་

་བ ག 4 འོན་ ང་བཀའ་ད་ེཐོས་མཁན་ ་ིནང་ནས་མ་ིམང་པ་ོཞིག་གིས་དད་པ་ ས་ཏེ། དད་ ན་ མས་ ་ི ལ་ ་

ེས་པ་ མས་ ི་ ངས་ ་ ོང་ཙམ་ ་ ར།

5 དེའི་ ི་ཉིན་ཁོ་ཚའི་དཔོན་པོ་དང༌། ན་པོ། ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ མས། 6 ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་

ཆེན་གཙ་བོ་ཨ༷་ན་སི། ཀ༷་ཡ་ ཱ། ཡོ༷་ཧ་ནན། ཨ༷་ལེག་སན་ཌེར། ་ཆེན་གཙ་བོའི་ནང་མི་ཐམས་ཅད་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་

་འཛམས། 7 བཙན་པ་དེ་གཉིས་ཁོ་ཚའི་ད ིལ་ལ་བཞག་ནས་ཁོ་ཚས་“ ས་མ ་གང་ངམ། འི་མིང་ལ་བ ེན་ནས་

ོད་ཚས་དོན་འད་ིབ བས་པ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས་ནས། 8 ་ཚབ་པ༷་ེ ་ོདཀོན་མཆོག་ག་ིདམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ིས་གང་

བར་ ར་ནས་ཁ་ོཚར་“ ་ེདཔོན་རིགས་དང་ ན་པ་ོ མས། 9 གལ་ཏ་ེནད་པ་ཞིག་ལ་འ ིན་ལས་ ས་པ་དང༌། ཅ་ི ར་

ས་ཏ་ེཁ་ོགསོས་པར་ ར་བའ་ི ོར་ལ་ ེད་ མས་ ིས་ང་ཚར་ད་ེརིང་འ ་ིགཅོད་ ས་ན། 10 ོད་ མས་ ིས་ ང་ཤིང་

ང་ལ་བསད་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་འཆ་ིབ་ནས་གསོན་པོར་ལང་ ་མཛད་པ་ན་༷ཙ་རེལ་པ་ཡ༷་ེ ་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ིམཚན་ ་ིཐོག་

ནས་མ་ིའད་ི ེད་ ་ིམ ན་ ་ཁམས་བཟང་པོར་བ གས་པ་ ེད་ཚ་དང༌། ཡ༷་ིས་ིར་ཨེལ་ ་ིམ་ིཚང་མས་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག

11 ཡེ༷་ ་ན་ིག ང་རབ་ ར་ ོད་ཚ་བཟ་ོཔ་ མས་ ིས་དོར་བའ་ི ་ོ ་ེ ང་ ོར་ ར་བ་ད་ེཡིན་ནོ། 13 12 ཐར་པ་ན་ིགཞན་

་ཡང་ལས་འ ང་མི་ ིད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚ་ཐར་བར་འ ར་བའི་ཆེད་ ་མི་ མས་ ི་ནང་ནས་མཚན་འདི་མ་

གཏོགས་པར་གཞན་ཞིག་ནམ་འོག་ ་གནང་བ་མ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། 13 ཁོ་ མས་ ིས་པེ༷་ ོ་དང་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་

ོ་ ོབས་ཆེན་པོས་ག ངས་པར་མཐོང་བ་དང༌། ཁོང་ཚ་ ོབ་གསོ་ ོང་མེད་པའི་མི་སེར་ཡིན་པར་ ོགས་ཏེ། ཡ་མཚན་

ཆེན་པོ་ ེས་ནས་དེ་གཉིས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་དང་འ ོགས་ ོང་བ་ཡིན་པར་ཤེས། 14 ཡང་ཞ་བོ་ནད་ལས་གསོས་པར་ ར་བ་

དེ་ཁོ་ཚའི་ད ིལ་ལ་ལངས་ཏེ་ ོད་པ་མཐོང་བས་ཁོ་ཚས་ལན་ཅི་ཡང་བ ོད་མ་ བ་ ེན། 15 ཁོང་ཚས་ཁོ་གཉིས་ ོས་

ཚགས་ཁང་ནས་ ི་ ་འདོན་པའི་བཀའ་བཏང་ནས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གཏམ་ ེང་ ས་ཏེ་ 16 “ངེད་ མས་ ིས་

མི་འདི་གཉིས་ལ་ཅི་ ེད་པར་ ། ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ོད་མཁན་ ན་ ིས་ངོ་མཚར་བའི་ གས་བ བས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་

པས་ང་ཚས་ད་ེམ་ ང་ཞེས་ཟེར་མ་ི ིད། 17 འོན་ ང་དོན་འད་ིམ་ི མས་ ་ི ོད་ ་ ར་ལས་ ག་པ་མ་ི བ་པའ་ིཆེད་ ་

ང་ཚས་ཁོ་ མས་ལ་ད་ནས་བ ང་མཚན་འདིའི་ཐོག་ནས་ ་ལ་ཡང་མི་འཆད་པའི་ཐ་ཚག་ ེད་ ་ཡིན་”ཞེས་བཤད་ནས།

18 ཁ་ོཚ་གཉིས་བོས་པ་དང༌། གཙ་བ་ོཡ༷་ེ འ་ིམཚན་ཐོག་ནས་ནམ་ཡང་གཏམ་བ ོད་པ་དང་ཆོས་ ོན་མ་ིཆོག་པར་བཀའ་

བཏང་ཡང༌། 19 པེ༷་ ོ་དང་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ཁོ་ཚར་“ ེད་ ི་ག ང་ངམ། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་ནི་དཀོན་

མཆོག་ག་ི ན་ ར་ཇ་ིཞིག་འོས་པ་ཡིན་པར་ ེད་ ིས་ཐག་གཅོད་ ེད་དགོས་ཏེ། 20 ང་ཚས་གང་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པའ་ི

13ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 118 ཨང་ 22 ལ་གཟིགས།
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ོར་ལ་འཆད་ ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད་”ཅེས་ག ངས། 21–22 ངོ་མཚར་བའི་ གས་ ིས་གསོས་པར་འ ར་བའི་མི་དེ་

ལོ་བཞི་བ ་ ག་ཙམ་ལོན་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། གས་དེ་ ང་བས་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ་བའི་

ེན་ ིས་ཁོང་གཉིས་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་མ་ ས། དེའི་ ིར་ ོས་ཚགས་ ིས་ ོན་ལས་ ག་པའ་ི ིག་ ིག་བཏང་ནས་ཁོང་

མས་ ོད། 23 དེའི་ ེས་ ་ ་ཚབ་པེ༷་ ོ་དང་ཡོ༷་ཧ་ནན་རང་གི་འ ོགས་མིའི་ ར་ ིར་ལོག་ནས་ ་ཆེན་དང་ ན་པོ་

མས་ ིས་གང་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཁ་ོཚར་ག ངས། 24 ཁ་ོཚས་གཏམ་ད་ེཐོས་ནས་ ་ོསེམས་གཅིག་མ ན་ ིས་དཀོན་

མཆོག་ལ་ ོན་ལམ་བཏབ་ ེ་“ ེ་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག ེད་ ིས་གནམ་ས་གཉིས་དང༌། ་མཚ། དེར་ཡོད་པ་ཐམས་

ཅད་བཀོད་པ་གནང་ངོ༌། 25 ེད་ ིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ཐོག་ནས་ ེད་ ི་ཞབས་ ི་ང་ཚའི་མེས་པོ་ ༷་བིད་བ ད་

ནས་

ི་པ་རབ་ ་ ོས་པ་ཅི་ཡི་ ིར།།

མི་ ད་ མས་ ིས་དོན་མེད་ ེད་པ་ཅི།།

26 དེ་ཡང་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ཉིད་ ིས།།

མངགས་པའི་ བས་མགོན་དེ་ལ་ ོལ་ཆེད་ །།

ས་ ེང་ ལ་དཔོན་ཐམས་ཅད་མཉམ་ ་འ ས།།

ཞེས་ག ངས་པའི་ ང་བ ན་ནི། 14 27 དོན་དངོས་ ་ ོང་ ེར་འདིར་བ བས་སོ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ལ་པོ་ཧེ༷་

རོ་ ེ་དང་ ི་ བ་ཕོ༷ན་ཏི་ ་པི༷་ལ་ ་གཉིས་ནི་ ི་པ་ མས་དང་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་མི་ ེ་དང་བཅས་པ་ ེད་ ིས་ མ་ ིས་

གས་ ་བ ག་པའི་ཞབས་ ི་དམ་པ་ཡེ༷་ ་ལ་ངོ་ ོལ་ ེད་པར་འཛམས། 15 28 དེ་ནི་ ར་ནས་ ེད་ ི་དབང་དང་ གས་

དགོངས་ ིས་གང་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་དེ་ བ་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 29 ེ་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག ད་ཁོ་ཚའི་འཇིགས་ ལ་

གཟིགས་ཤིང༌། ེད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་ ིས་ ོ་ ོབས་ཆེན་པོས་ ེད་ ི་བཀའ་ ོག་གནང་བར་ཤོག 30 ཡང་ནད་གསོ་

བར་མཛད་པའི་ཆེད་ ་ ེད་ ི་ ག་ ོངས་ཤིང༌། ེད་ ི་ཞབས་ ི་དམ་པ་ཡེ༷་ འི་མཚན་ ི་ཐོག་ནས་ གས་དང་ངོ་

མཚར་བའི་དོན་ བ་པར་ཤོག་”ཅེས་ག ངས། 31 ཁོང་ཚས་ ོན་ལམ་བཏབ་པའི་ ེས་ ་འཛམས་ས་གཡོ་བར་ ར་

བ་དང༌། ཁོང་ཚ་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་གང་བར་ ར་བས་འཇིགས་ ང་ཅི་ཡང་མེད་པར་

དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བ གས།

14ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 2 ཨང་ 1-2 ལ་གཟིགས།
15གནའ་བོའི་ ས་ ་ ལ་པོ་བ ོ་གཞག་ ེད་པའི་ བས་ ་ ང་ ོན་པས་ ལ་པོ་ལ་ མ་ ིས་ གས་པའི་ གས་ ོལ་ཡོད། གས་པ་ནི་ཨིབ་རི་ ད་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་གྷི་

རིག་ ད་ ་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཟེར།
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32 ཡང་དད་ ན་ ི་མི་ཚགས་ ོ་སེམས་གཅིག་མ ན་པར་བ གས་ཏེ། ཁོ་ཚའི་ནང་ནས་རང་ནོར་རང་གི་ཡིན་

ཟེར་མཁན་གཅིག་ ང་མེད་པས། ནོར་ ས་ཐམས་ཅད་ ན་མོང་ ་ ས། 33 ས་མ ་ཆེན་པོས་ ་ཚབ་ མས་ ིས་

གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པར་དཔང་པོ་མཛད། དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་ཁོང་ཚ་ཚང་མར་བབས་སོ།

34–35 དད་ ན་ མས་ ི་ནང་ནས་ད ལ་པོ་གཅིག་ ང་མེད། ་མཚན་ནི་ས་ཞིང་ངམ་ཁང་པ་ཡོད་པའི་མི་ཐམས་ཅད་

ིས་དེ་ཚ་བཙངས་ནས་ད ལ་ཐོབ་པ་དང༌། དད་ ན་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ ིར་ ་ཚབ་ མས་ ི་ཞབས་ ི་ ང་ ་བཞག

དེ་ནས་ཁོང་ཚས་མི་རེ་རེ་ལ་དགོས་པ་བཞིན་ ་བགོ་བཤའ་བ བ། 36 ཡང་ཀི༷བ་ ་ ིང་ ན་ནས་ཡིན་པའི་ ེས་པ་ཡོ༷་

སེབ་ཟེར་མཁན་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁོང་ནི་ལེ༷་ཝི་པ་ཞིག་ཡིན། ་ཚབ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་མིང་པ༷ར་ན་ ཱ་ཞེས་བཏགས་པ་

ེ། ་ོ ོབས་ ེལ་མཁན་ཞེས་པའ་ིདོན་ཡིན། 16 37 ཁོང་ལ་ཡོད་པའ་ིཞིང་ཁ་ཞིག་བཙངས་ནས་དེའ་ིརིན་གོང་འ ེར་ཡོང་

བ་དང༌། ་ཚབ་ མས་ ི་ཞབས་ ི་ ང་ ་བཞག་གོ །

ལེ ་ ་པ།

1 འོན་ ང་ཨ༷་ནན་ ཱ་ཟེར་བའི་ ེས་པ་ཞིག་དང་ཁོའི་བཟའ་ ་ས༷བ་ཕི་ ཱ་གཉིས་ ིས་ཞིང་ཁ་ཞིག་བཙངས་ནས།

2 ཨ༷་ནན་ ཱ་ཡིས་ས་རིན་ཆ་ཤས་ཤིག་རང་གི་དོན་ལ་བཞག་ནས་ས་རིན་ ག་མ་ ་ཚབ་ མས་ ི་ཞབས་ལ་བཞག་པ་དེ་

ས༷བ་ཕི་ ཱ་ཡིས་ ང་ཤེས་ ི་ཡོད། 3 ཡང་ ་ཚབ་པེ༷་ ོས་“ཨ༷་ནན་ ཱ། བ ད་ ཱ༷་ཏན་ ིས་ ོད་ ི་སེམས་ བ་ནས་

དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་ ན་བཤད་དེ། ས་རིན་ཆ་ཤས་རང་ལ་བཞག་པ་དེ་ཅི་ཡིན། 4 ཞིང་ཁ་དེ་

མ་བཙངས་པའི་ ོན་ ་ ོད་རང་གི་མ་ཡིན་ནམ། ཡང་བཙངས་པའི་ ེས་ ་སའི་རིན་གོང་ ོད་ལ་དབང་བ་མ་ཡིན་

ནམ། བསམ་པ་འདི་ ོད་ ི་སེམས་ལ་ ེས་པ་དེ་ཅི་ ར་ ིད། ོད་ ིས་མི་ མས་ལ་མ་བཤད་ ི། དཀོན་མཆོག་ལ་

ན་བཤད་”ཅེས་ག ངས། 5 གཏམ་དེ་གོ་མ་ཐག་ཨ༷་ནན་ ཱ་ས་ལ་འ ེལ་ནས་ཤིའོ། དེའི་ ོར་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་

་འཇིགས། 6 གཞོན་ ་ མས་ ིས་ཁོའི་ ང་པོ་རས་ ིས་བ མས་ནས་ ི་རོལ་ ་འ ར་ཏེ་ ར་ ་བ ག 7 དེ་ནས་

་ཚད་ག མ་ཙམ་ ི་ ེས་ ་ཁོ་ལ་ཅི་ ང་བ་མི་ཤེས་པར་ཁོའི་བཟའ་ ་ཡོང་ཞིང༌། 8 ་ཚབ་པེ༷་ ོས་ཁོ་མོར་“ང་ལ་

ཤོད་དང༌། ོད་གཉིས་ ིས་ས་ཞིང་བཙངས་ནས་རིན་གོང་འདི་ཙམ་ཐོབ་བམ་”ཞེས་ག ངས་པས་ཁོ་མོས་“ལགས་ཡིན།

རིན་གོང་དེ་ཙམ་ཡིན་”ཞེས་ ས་པ་དང༌། 9 ་ཚབ་པེ༷་ ོས་ཁོ་མོར་“དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་ཉམས་

ཚད་ ེད་པའི་ ིར་ ོད་གཉིས་ ིས་མོས་མ ན་ ས་པ་དེ་ཅི་ཡིན། ོས་ཤིག ོད་ ི་ ོ་བོའི་ ང་པོ་ ར་ ་འ ག་

མཁན་ ོ་ལ་འ ག ཁོ་ཚས་ ོད་ ི་ ང་པོ་ ་ིརོལ་ ་འ ར་ངེས་ཡིན་”ཞེས་ག ངས་མ་ཐག 10 ཁོང་གི་ཞབས་ ་ི ང་

་འ ེལ་ནས་ཁོ་མོ་ཤིའོ། གཞོན་ ་ མས་ནང་ལ་ཡོང་ནས་ཁོ་མོ་ཤི་བར་མཐོང་བས། ཁོ་མོའི་ ང་པོ་ ིར་འ ར་བ་

16ལེ་ཝི་པ་ཟེར་བ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ཚ་ཁག་བ ་གཉིས་ལས་གཅིག་ཡིན་ཞིང༌། མཆོད་ཁང་ལ་མཆོད་གཡོག་ ེད་མཁན་ཡིན།
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དང༌། ོ་བོའི་ ར་སའི་ཉེ་འ མ་ལ་ ར་ ་བ ག 11 ཡང་དོན་དེའི་ ོར་ཐོས་མཁན་དང༌། ཆོས་ཚགས་ ི་མི་ཚང་

མ་འཇིགས་ གས་ ེས་སོ།

12 ཡང་མི་ མས་ ི་ ོད་ ་ ་ཚབ་ མས་ ི་ཐོག་ནས་ གས་དང་ངོ་མཚར་བའི་དོན་མང་པོ་ ང༌། དད་ ན་

ཐམས་ཅད་མཆོད་ཁང་ ་སོ༷་ལོ་མོན་ ི་གཡབ་རིང་ལ་འཛམས། 13 གཞན་ མས་ ིས་ཁོང་ཚ་དང་འ ོགས་མི་ ས་

ང༌། ལ་མི་ མས་ ིས་ཁོང་ཚར་བ ི་བ ར་ ས། 14 ཡང་ ོན་ལས་ ག་པར་ ེས་པ་དང་ ད་མེད་དད་ ན་ཤིན་

་མང་པོ་ཁོང་ཚའི་ ལ་ ་ གས་པར་ ར། 15 ་ཚབ་ མས་ ིས་གང་མཛད་པའི་ ེན་ ིས་མི་ མས་ ིས་ནད་པ་ཚ་

ལམ་ལ་འ ར་ནས་ཉལ་ ི་དང་མལ་ ན་ ང་ལ་བཞག དེ་ནི་ ་ཚབ་པེ༷་ ོ་ཕེབས་པའི་ ས་ ་ཁོང་གི་ ིབ་མ་ཙམ་ཡང་

ཁོ་ཚ་ཁ་ཤས་ ི་ ས་ལ་ཕོག་པའི་ཆེད་ ་ཡིན་པས་སོ། 16 ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་དང་ཉེ་འཁོར་ ི་ ོང་ ེའི་མི་མང་པོ་ནད་པ་

དང༌། གདོན་འ ེའི་མནར་གཅོད་ཕོག་པ་ མས་འ ིད་དེ་འཛམས་ཤིང༌། ཁོ་ཚ་ཐམས་ཅད་གསོས་པར་ ར། 17 དེ་

ནས་ ་ཆེན་གཙ་བོ་དང༌། ཁོ་དང་འ ོགས་པའི་ ཱ༷་ ་སེ་པའི་ ོགས་ཁག་གི་ཁོངས་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ ག་དོག་ ེས་

ཏེ། 18 ་ཚབ་ མས་འཛན་བ ང་ ས་ནས་ ི་པའི་བཙན་ཁང་ ་བ ག 19 འོན་ ང་མཚན་མོའི་ ས་ ་གཙ་བོའི་

ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་བཙན་ཁང་གི་ ོ་ ེ་ནས་ཁོང་ མས་ ི་རོལ་ ་འ ིད་དེ། 20 ཁོང་ཚར་“སོང་ལ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་

མས་རར་མ་ི མས་ལ་ཚ་གསར་པ་འདིའ་ིའ ིན་ཡོངས་ ་ ོགས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 21 ད་ེཐོས་ནས་ནམ་ལངས་པའ་ི

ཚ་ཁོང་ མས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ མས་རར་སོང་ནས་ཆོས་བ ན།

་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡོང་ བས། ཁོ་ཚས་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་ ན་པོ་ཐམས་ཅད་ ི་ ོས་ཚགས་བ ོངས་

ནས་བཙན་པ་དེ་གཉིས་ཁོ་ཚའི་ ར་འ ིད་ཡོང་དགོས་པས་བཙན་ཁང་ལ་བཀའ་མངགས་བཏང༌། 22 མཆོད་ཁང་

གི་ ང་དམག་དེར་སོང་ནས་ ་ཚབ་ མས་བཙན་ཁང་ ་མ་ ེད་པས། ོས་ཚགས་ལ་ ིར་ལོག་པ་དང་ཁོ་ མས་ལ་

23 “བཙན་ཁང་གི་ ོ་དམ་པོར་བ བ་ ེ་ ང་མཁན་ མས་ ོ་འ མ་ལ་ལངས་ཏེ་བ ད་པ་ང་ཚས་མཐོང་ ང༌། ོ་ ེ་

ནས་ནང་ལ་མི་ ་ཡང་མ་མཐོང་”ཞེས་བཤད། 24 དེ་ཐོས་ནས་མཆོད་ཁང་གི་ ང་དམག་གི་དཔོན་པོ་དང༌། ་ཆེན་

མས་ག་ ེད་འདི་ ེད་མེད་པར་ ར་ཏེ། ་བ་འདི་ནས་ཅི་འ ང་བར་འ ར་ མ། 25 མི་ཞིག་དེར་ ེབས་ནས་ཁོ་

ཚར་“ཉོན་དང༌། ེད་ཚས་བཙན་ཁང་ ་བ ག་པའི་མི་དེ་ མས་མཆོད་ཁང་གི་ མས་རར་མི་ཚགས་ལ་ཆོས་ ོན་ ི་

འ ག་”ཅེས་ ས། 26 ད་ེནས་དཔོན་པ་ོད་ེ ང་དམག་དང་མཉམ་ ་མཆོད་ཁང་ལ་ ིན་ནས། མ་ི མས་ ིས་ཁ་ོཚར་ ་ོ

བ་གཏོང་བའི་འཇིགས་པ་ ེས་པས་བཙན་ཤེད་མི་ ེད་པར་ཁོང་ མས་ ོས་ཚགས་ལ་འ ིད་ཡོང་ ེ། 27 ོས་ཚགས་

ི་མ ན་ ་བཞག་ནས། ་ཆེན་ ིས་ཁོང་ཚར་ 28 “ངེད་ མས་ ིས་ ོད་ཚར་མིང་འདིའི་ཐོག་ནས་མི་བ ན་པ་ནན་

ིས་བ ལ་ཡང༌། ོད་ ིས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཆོས་འདི་གང་སར་ བ་བ གས་ ས་ཏེ། མི་དེའི་ ག་ལན་ང་ཚ་ལ་འགེལ་

བར་འདོད་”ཅེས་ཟེར། 29 འོན་ ང་པེ༷་ ོ་དང་ ་ཚབ་གཞན་ མས་ ིས་“མིའི་ངག་ལ་མི་ཉན་ ི། དཀོན་མཆོག་
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གི་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས། 30 ེད་ ིས་ ང་ཤིང་ལ་བ ངས་ནས་བསད་པའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ནི་ངེད་ མས་ ི་མེས་པོའི་

དཀོན་མཆོག་གིས་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པར་མཛད། 31 ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་མི་རིགས་ལ་སེམས་ ར་བ་དང༌། ིག་ཉེས་

སེལ་ འི་གོ་ བས་གནང་བའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གིས་གཙ་བོ་དང་ བས་མགོན་ ར་ཉིད་ ི་ ག་གཡས་ ་ཁོང་འཕགས་

པར་མཛད། 32 ང་ཚས་དོན་དེ་ མས་ལ་དཔང་པོ་ ེད་ཅིང༌། ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་མཁན་ལ་གནང་བ་དཀོན་མཆོག་

གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ང་དོན་དེ་ མས་ལ་དཔང་པོ་མཛད་”ཅེས་ག ངས། 33 དེ་ཐོས་ནས་ ོས་ཚགས་ ི་མི་

མས་ཁོང་ ོ་ལངས་ཏེ་ཁོང་ མས་གསོད་པར་འདོད། 34 འོན་ ང་ ཱ༷་ ་ཤི་ཟེར་བའི་ ོགས་ཁག་ལ་གཏོགས་པའི་མི་ ེ་

ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་ཤིང༌། མི་ཚང་མས་བ ར་བ་ ༷་མ་ལི་ཨེལ་ཟེར་མཁན་ནི་ ོས་ཚགས་ ་ལངས་ནས་ ་ཚབ་ མས་

ས་ ང་ ་ ི་རོལ་ ་འ ིད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང༌། 35 ཁོང་གིས་ ོས་ཚགས་ལ་“ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་ ེས་པ་ མས།

ེད་ ིས་མི་འདི་ མས་ལ་ཅི་ ེད་ཞིབ་པར་དགོངས་ཤིག 36 ོན་ཆད་ཐེ༷ ་ ་ཟེར་མཁན་ ིས་རང་བ ོད་ ས་ཏེ་ ིད་

ག ང་ལ་ངོ་ ོལ་ ས་པ་དང༌། མི་བཞི་བ ་ཙམ་ཁོའི་ ེས་ ་འ ངས། གཞན་ ིས་ཁོ་བསད་ནས་ཁོའི་ ེས་འ ངས་པ་

མས་འཐོར་ཏེ་དོན་དེ་མེད་པར་ ར། 37 དེའི་ ེས་ ་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ི་འབངས་མི་མིང་ཐོ་འགོད་པའི་ ས་ ་ག༷་ལིལ་

ལ་ནས་ཡིན་པ་ ༷་ ་ཡིས་ ེས་འ ངས་པ་ མས་མཉམ་ ་བ ས་ནས་ ིད་ག ང་ལ་ངོ་ ོལ་ ས་པ་དང༌། ཁོ་ཡང་

བསད་ནས། ེས་འ ངས་པ་ཐམས་ཅད་འཐོར་བར་ ར། 38 དེའི་ ིར་གནས་ ལ་འདིའི་ ོར་ངས་ ེད་ མས་ལ་ཟེར་

ར། མི་འདི་ཚར་ཅི་ཡང་མི་ ེད་ཅིང་ ོད་བ ོལ་གཏོང་ཞིག གང་ལགས་ཤེ་ན། གལ་ཏེ་འཆར་གཞིའམ་ ་བ་འདི་ནི་

མི་ མས་ལས་ ང་བ་ཡིན་ན་འཇིག་པར་འ ར། 39 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་ལས་ ང་ན་ ེད་ ིས་ཁོ་ཚ་འགོག་མི་ བ་

པ་མ་ཟད། དཀོན་མཆོག་ལ་ངོ་ ོལ་ ེད་མཁན་ ་འ ར་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་”ཅེས་ག ངས། 40 ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་

ཏེ་ ོས་ཚགས་ ིས་ ་ཚབ་ མས་བོས་ནས་ཁོང་ཚ་ ་ ག་གིས་ ང་ ་བ ག དེ་ནས་ཁོ་ཚས་ ་ཚབ་ མས་ལ་གཙ་བོ་

ཡེ༷་ འི་མཚན་ ི་ཐོག་ནས་མི་འཆད་པར་བཀའ་བཏང་ནས་ ོད། 41 ོས་ཚགས་ནས་འཐོན་ ས་ཡེ༷་ འི་མཚན་ ི་དོན་

ལ་ ག་བ ལ་དེ་ ར་ ོང་འོས་པར་བ ིས་པས་ཁོང་ མས་ཧ་ཅང་དགའ་བར་ ར། 42 ཡང་ཉིན་ ར་མཆོད་ཁང་གི་

མས་ར་དང་ ིམ་ཚང་གང་ འང་ཁོང་ཚས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་ཞེས་ ན་མི་ཆད་པར་བ ན་ཏེ་བ གས་སོ།།

ལེ ་ ག་པ།

1 ཡེ༷་ ་ལ་དད་ ན་ མས་ ི་ ངས་མང་ ་འཕེལ་བའི་ ས་ ། ཉིན་རེའི་ཟས་ ི་བགོ་ ལ་གནང་ བས་ཡ༷་

་ ་པའི་ ད་ཆ་ཤོད་པའི་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་གྷི༷་རིག་ ད་ ་བའི་ གས་མོ་ མས་ལ་ ང་མེད་ ་བཏང་བས་ཁོ་ཚའི་

བར་མ་ིམ ན་པ་ཞིག་ ང་བས། 2 བ ་གཉིས་པོས་དད་ ན་ཐམས་ཅད་ ་ིཚགས་བོས་ནས་ཁ་ོཚར་“ཉིན་རེའ་ིབག་ོ ལ་
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གནང་བའི་ཆེད་ ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ང་མེད་ ་འཇོག་མི་ ང་བས། 17 3 ན་ མས། ེད་ཚ་ལས་ཡོན་ཏན་ཅན་

ཡིན་ཏེ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་ཤེས་རབ་ ིས་གང་བའི་ ེས་པ་བ ན་འདོམས་ཤིག ང་ཚས་ཁོང་ མས་ལ་ལས་

ཀ་འདི་བ ོས་ནས། 4 ོན་ལམ་འདེབས་པ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ོག་པའི་ལས་ལ་བ ོན་པར་ ་”ཞེས་ག ངས།

5 ད་ེཐོས་ནས་ཆོས་ཚགས་ ་ིདད་ ན་ཐམས་ཅད་ ་ོསེམས་བད་ེབར་ ར། ཁ་ོཚས་དད་པ་དང་དམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ིས་

གང་བ་སེ༷་ཏེ་ ཱན་དང༌། ཕི༷་ལིབ། པོ༷་རོ་ཀོ་ ། ནི༷་ཀ་ནོར། ཏི༷་མོན། པ༷ར་མེ་ ། ར་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ གས་ལ་

གས་ཏེ་ཨ༷ན་ཏི་ཡོག་ ཱ་ ོང་ ེར་ནས་ཡིན་པ་ནི༷་ཀོ་ ཱ་བཅས་བདམས། 6 ཁོ་ཚས་མི་འདི་ཚ་ ་ཚབ་ མས་ ི་མ ན་ ་

འ ིད་ནས་ཁོང་ མས་ ིས་ ོན་ལམ་བཏབ་ ་ེམ་ིད་ེཚར་ ག་འཇོག་པར་མཛད། 18 7 དཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་ ོགས་ ན་

་ བ། ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་དད་ ན་ མས་ ི་ ངས་ཤིན་ ་མང་པོར་འཕེལ། ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་མའི་ནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་

གིས་འ ིན་བཟང་ལ་དད་པ་རེད།

8 ཡང་ གས་ ེ་དང་ ས་མ ་ཡིས་གང་ ེ་སེ༷་ཏེ་ ཱན་ ིས་ ལ་མིའི་ནང་ནས་ གས་དང་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་དོན་

བ ན། 9 འོན་ ང་རང་དབང་ཅན་ཞེས་ ་བའི་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ནས་སེ༷་རེ་ ་དང་ཨ༷་ལིག་ཟན་ ི་ ཱ་ ོང་ ེར་

ནས་ཡིན་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཀི༷་ལིག་ ཱ་དང་ཨེ༷་ཞེ་ ཱ་ ལ་པ་ཁ་ཤས་ ིས་སེ༷་ཏེ་ ཱན་དང་ ོད་ ེང་ ས། 10 འོན་

ང་སེ༷་ཏེ་ ཱན་ ིས་ཤེས་རབ་དང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ག ངས་པ་དེར་ཁོ་ཚས་ ོལ་མ་ བ། 11 དེ་ནས་ཁོ་ཚས་མི་

ཁ་ཤས་ལ་ ོག་ ་ ་ོའ གས་ ས་པས་ད་ེཚས་“ཁོས་དཀོན་མཆོག་དང༌། ང་ ོན་པ་མ༷་ོཤ་ེལ་ ར་བ་འདེབས་པ་ང་ཚས་

ཐོས་”ཞེས་ཟེར། 12 ཁོ་ཚས་ ལ་མི་དང༌། ན་པོ། ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ མས་ལ་ངན་བ ལ་ ས་ནས་ཡོང་

ེ་སེ༷་ཏེ་ ཱན་བ ང་ཞིང༌། ོས་ཚགས་ ི་མ ན་ ་འ ིད། 13 དེ་ནས་ཁོ་ཚས་ ན་ ི་དཔང་པོ་ ་ ིག་ ས་ཤིང༌། དེ་

ཚས་“མི་འདིས་གནས་མཆོག་དང་ཆོས་ ིམས་ལ་ ན་ཆད་མེད་པར་ ར་བ་འདེབས། 14 གང་ལགས་ཤེ་ན། ཁོས་ཡེ༷་

་ཟེར་བའི་ན༷་ཙ་རེལ་པ་དེས་གནས་མཆོག་བཤིག་ནས་མོ༷་ཤེ་ཡིས་ང་ཚར་གནང་བའི་ ིམས་ ོལ་ ར་བར་ ་ཞེས་ཟེར་བ་

ཐོས་”ཞེས་བཤད། 15 ོས་ཚགས་ལ་ ོད་མཁན་ཐམས་ཅད་ ིས་ས༷་ེཏ་ེ ཱན་ལ་ནན་ ིས་བ ས་ཏེ། ཁོང་ག་ིང་ོགདོང་ན་ི

དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གི་ཞལ་དང་འ ་བར་ཡོད་པ་མཐོང་ངོ༌།།

ལེ ་བ ན་པ།

1 ་ཆེན་ ིས་“དོན་འདི་ཚ་བདེན་ནམ་”ཞེས་ ིས་ནས། 2 སེ༷་ཏེ་ ཱན་ ིས་“ ེ་ ན་ ་དང་ཕ་ ན་ མས་ང་

ལ་ཉོན་དང༌། ཧ༷་རན་ ོང་ ེར་ལ་བ གས་པའི་ ོན་ལ་མེ༷་ འོ་པི་ཏ་མེ་ ཱ་ ལ་ལ་གནས་པའི་ ས་ ་གཟི་བ ིད་དང་

17བ ་གཉིས་པོ་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་པོ་ཡིན་ཏེ་ ་ཚབ་ ང་ཟེར།
18 ག་འཇོག་པར་མཛད་པ་ནི་ལས་འགན་བ ོས་པ་དང་དད་ ན་ མས་ ི་མོས་མ ན་ཡོད་པའི་ གས་ཡིན།
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ན་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ངེད་ མས་ ི་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་མངོན་པར་མཛད་ཏེ། 3 ཁོང་ལ་ ོད་རང་གི་ཕ་ ལ་

དང་གཉེན་ཚན་དང་ཁ་ ལ་ཏེ་ངས་ ོད་ལ་བ ན་པའི་ ལ་ ་སོང་ཞིག་ཅེས་ག ངས་པས། 19 4 ཁོང་ཀ༷ལ་ ་པ་ མས་

ི་ ལ་བཞག་ནས་ཧ༷་རན་ ོང་ ེར་ལ་གཞིས་ཆགས་ ས། ཁོང་གི་ཕ་ ་ཚ་ལས་འདས་པའི་ ེས་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་

ཧ༷་རན་ནས་ ེད་ མས་ད་ ་བ གས་པའི་ ལ་འདིར་ཁོང་མངགས། 20 5 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་

ལ་ཡི་ ང་མཐིལ་ལས་ཆེ་ཙམ་ཞིག་ ང་ ལ་བ་མ་གནང༌། ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་ད་ ང་ ་ ག་མེད་ ང༌། དཀོན་མཆོག་

གིས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ ་ ད་ མས་ལ་ ལ་འདི་བདག་འཛན་ ེད་ འི་ཞལ་ཆད་གནང༌། 6 འོན་ ང་ ེས་མ་དཀོན་

མཆོག་གི་ག ང་པ་ ར། ོད་ ི་ ་ ད་ནི་མི་རིགས་གཞན་ ི་ ལ་ལ་ ི་པ་ ར་ལོ་བཞི་བ འི་རིང་ལ་ ན་གཡོག་ ེད་

དེ་ ག་བ ལ་ ོང་བར་འ ར། 7 ཁོ་ཚ་ ན་གཡོག་ ་འ ག་མཁན་ ི་མི་རིགས་ལ་ངས་ ིམས་གཅོད་གཏོང་བར་ །

དེའི་ ེས་ ་ཁོ་ མས་ཐོན་ཏེ་གནས་འདིར་ང་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས། 21 8 ཡང་དཀོན་མཆོག་

གིས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་ཞལ་ཆད་ ང་བའི་ གས་ཤིག་གནང་བས། ཨ༷བ་ར་ཧམ་ནི་ཨི༷་ ཱག་གི་ཕ་ ་ ར་ཏེ་ ེས་པ་ནས་ཉིན་

བ ད་པར་ཁོང་གིས་ཨི༷་ ཱག་ལ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་དེ་བ བ། ཨི༷་ ཱག་ནི་ཡ༷་ཀོབ་ ི་ཕ་ ་ ར་ཞིང༌། ཡ༷་ཀོབ་དེ་

མེས་པོ་བ ་གཉིས་པོའི་ཕ་ ་ ར། 22 9 མེས་པོ་གཞན་ མས་ ིས་མེས་པོ་ཡོ༷་སེབ་ལ་ ག་དོག་ ེས་ཏེ་ ན་གཡོག་ ར་ཨེ༷་

ཇེབ་ ལ་ལ་བཙངས་ ང༌། དཀོན་མཆོག་ཁོང་དང་མཉམ་ ་བ གས་པས། 10 ཁོང་གི་ ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་ལས་

ཐར་བར་མཛད་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ཕ༷ར་ཨོ་ཞེས་ ་བའི་ ན་ ར་ ིན་ཐོབ་པ་དང་ཤེས་

རབ་ ན་པར་བ ར་བས། ལ་པོ་དེས་ཉིད་ ི་ཕོ་ ང་གི་གཉེར་པ་དང༌། ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་ ི་ ི་ བ་ལ་བ ོས། 11 དེ་

ནས་ཨེ༷་ཇེབ་དང་ཀ་༷ ན་ཟེར་བའ་ི ལ་ཡོངས་ ་ ་ག་ེ ང་བས་མ་ི མས་ ག་བ ལ་ཆེན་པ་ོ ོང་ ེ། ངེད་ མས་ ་ིམེས་

པོ་ལ་ཟ་ ་མ་ཐོབ། 12 འོན་ ང་ཡ༷་ཀོབ་ ིས་ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་ལ་འ ་རིགས་ཡོད་པ་ཐོས་ནས་དེར་ཁོང་གིས་ང་ཚའི་མེས་པོ་

ཐེངས་དང་པོར་མངགས། 13 འ ལ་ ོད་ཐེངས་གཉིས་པར་ཡོ༷་སེབ་ ིས་རང་གི་གཅེན་པོ་ མས་ལ་ཁོང་ ་ཡིན་པར་

བཤད་ཅིང༌། ཁོང་གི་ ིམ་མི་ མས་ ལ་པོ་ཕ༷ར་ཨོ་ལ་ངོ་ ོད་ ས། 14 དེ་ནས་ཡོ༷་སེབ་ ིས་ཉིད་ ི་ཕ་ ན་ཡ༷་ཀོབ་དང་

གཉེན་ཉེ་མི་ ངས་བ ན་ ་དོན་ ་གདན་འ ེན་ ས་པས། 15 ཡ༷་ཀོབ་ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་ལ་ཕེབས་ ེས་དེར་ཁོང་དང་ང་

ཚའི་མེས་པོ་གཞན་ མས་ ་ཚ་ལས་འདས། 16 ཁོ་ཚའི་ ང་པོ་ས་ཆ་དེ་ནས་ཤེ༷་ཀེམ་ལ་ ོས་པ་དང༌། ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་

ཤེ༷་ཀེམ་ལ་ཧེ༷་མོར་ ི་ ་ མས་ནས་ ར་ད ལ་ ང་གིས་ཉོས་པའི་ ར་ཁང་ལ་བ ག 17 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ༷བ་

19 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་འགོད་པ་ལེ ་ 12 ཨང་ 1 ལ་གཟིགས།
20ཀལ་ ་པ་ མས་ནི་མེ་ འོ་པི་ཏ་མེ་ ཱ་ ལ་ལ་ ོད་མཁན་ ི་མིང་གཞན་ཞིག་ཡིན།
21 ང་ ོན་པ་མ་ོཤ་ེཡིས་ ིས་པའ་ིམད་ོདང་པ་ོ ་ེའགོད་པ་ལེ ་ 15 ཨང་ 13-14 དང༌། ང་ ོན་པ་མ་ོཤ་ེཡིས་ ིས་པའ་ིམད་ོགཉིས་པ་ ་ེཐེགས་པ་ལེ ་ 3 ཨང་ 12 ལ་

གཟིགས།
22 གས་འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་དེ་ ང་བའི་ གས་ཤིག་ཡིན་ཏེ་ཕོ་མཚན་ ི་མ ན་ གས་གཅོད་པ་ཡིན།
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ར་ཧམ་ལ་མཛད་པའི་ཞལ་ཆད་ བ་ལ་ཉེ་བའི་ ས་ ་ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་ལ་ང་ཚའི་མི་རིགས་ཤིན་ ་མང་པོར་འཕེལ། 18 དེ་

ནས་ཡོ༷་སེབ་ ི་ ོར་མི་ཤེས་པའི་ ལ་པོ་ཞིག་ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་དབང་བ ར། 19 ཁོས་ང་ཚའི་མི་ ད་ལ་མགོ་ ོར་བཏང་ ེ་

ག་གནོན་ ས་པ་དང༌། ང་ཚའི་མེས་པོའི་དམར་འ ར་གསོད་པའི་ཆེད་ ི་རོལ་ ་དོར་བར་བ ག 20 དེའི་ ས་ ་

ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ ེས་ཏེ་ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་མཛས་པོ་ཡིན། ཕའི་ཁང་པར་ ་བ་ག མ་ ི་བར་ ་གསོ་

ོང་ ས་ནས། 21 ཁོང་ ི་རོལ་ ་བཞག་ནས་ ལ་པོ་ཕ༷ར་ཨོ་ཡི་ ས་མོས་ ར་ ངས་ཏེ་ཁོ་མོའི་ ་ ར་གསོས། 22 ཨེ༷་

ཇེབ་པའི་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་བ བས་ནས་མོ༷་ཤེ་ག ང་དང་མཛད་པ་གཉིས་ལ་དབང་དང་ ན་པར་ ར། 23 ཁོང་ལོ་

བཞི་བ ་ཙམ་ལོན་པའི་ བས་ ་རང་གི་ ན་ ་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་ མས་ལ་གཟིགས་པར་བསམས། 24 ཨེ༷་ཇེབ་པ་ཞིག་

གིས་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་ཞིག་ལ་ ག་པོ་གཏོང་བར་གཟིགས་པའི་ བས་ ། མི་དེར་ ང་ ོབ་ ས་ཏེ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་ད ་ཤ་ལེན་

པའི་ཆེད་ ་ཨེ༷་ཇེབ་པ་དེ་བ ངས་ནས་བསད། 25 མོ༷་ཤེ་ཡིས་རང་ཉིད་བ ད་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོའི་མི་རིགས་

ལ་ཐར་བར་མཛད་པ་ཁོང་གི་ ན་ ་ མས་ ིས་ཤེས་པར་ མ་ཡང་དེ་ཚས་ཧ་མ་གོ 26 དེའི་ ི་ཉིན་མོ༷་ཤེས་ཁོ་ཚའི་

ནང་ནས་གཉིས་ ིས་འ ག་ ོད་ ེད་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་བར་འ མ་གཏོང་ཐབས་ ས་ཏེ་ཁོ་ཚར་ ོད་གཉིས་ ན་

ཡིན་ཏེ་ཅིའི་ ིར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གནོད་པ་ ེད་ཅེས་བཤད་ ང༌། 27 གཞན་ལ་ ག་པོ་གཏོང་མཁན་དེས་མོ༷་ཤེ་

ཕར་ ད་ནས་ཁོང་ལ་ ོད་ང་ཚའི་དབང་ ར་བའམ་ ིམས་དཔོན་ ར་ ས་བ ོས། 28 ཁ་སང་ ོད་ ིས་ཨེ༷་ཇེབ་པ་

དེ་བསད་པ་ ར་ངའང་གསོད་པར་འདོད་དམ་ཞེས་ ས་པ་དང༌། 23 29 དེ་ཐོས་ནས་མོ༷་ཤེ་ ོས་ཏེ་ ི་པ་ ར་ ཱ༷་ ེ་ཡན་

ལ་ལ་བ གས། དེར་ཁོང་ལ་ ་གཉིས་ ེས། 30 ལོ་བཞི་བ འི་ ེས་ ་སི༷་ ་རིའི་འ ོག་ ོང་ལ་ཚར་མ་མེ་ ེ་འབར་

བ་ཞིག་གི་ནང་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཁོང་ལ་མངོན་ མ་ ་ ར། 31 དེ་མཐོང་ནས་ཡ་མཚན་ ་ ར་ཞིང༌། དེ་

ལ་ནན་ ིས་ ་བའི་ཆེད་ ་ཉེ་བར་ཕེབས་ བས་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་ ད་ ང་ ེ། 32 ང་ནི་ ོད་ ི་མེས་པོ་

མས་ ི་དཀོན་མཆོག་ ེ། ཨ༷བ་ར་ཧམ་དང༌། ཨི༷་ ཱག ཡ༷་ཀོབ་བཅས་ ི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ངས་པས་མོ༷་ཤེ་

འཇིགས་ནས་འདར་ཏེ་ ་བར་མ་ཕོད། 24 33 དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་ ོད་ལངས་ནས་ ོད་ས་ནི་གནས་མཆོག་

ཡིན་པས་ མ་ ད་ཅིག 34 ངས་ངའི་མི་རིགས་ ི་ ག་བ ལ་ངེས་པར་ ་མཐོང་ ེ་ཁོ་ཚའི་ ེ་ གས་ཐོས་པ་དང༌། ཁོ་

ཚ་ ོབ་པའི་ཆེད་ ་མར་བབས་པ་ཡིན། ད་ཤོག་ལ་ངས་ ོད་ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་ ་གཏོང་བར་ ་ཞེས་ག ངས། 25 35 ཁོ་ཚས་

ོད་ང་ཚའི་དབང་ ར་བའམ་ ིམས་དཔོན་ ར་ ས་བ ོས་ཞེས་ཟེར་ཏེ་མོ༷་ཤེ་འདི་རང་ ངས་ཏེ། ཚར་མའི་ནང་ཁོང་

ལ་མངོན་ མ་ ་ ར་བའི་ཕོ་ཉ་བ ད་ནས་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ིས་ཁོ་ཚའི་དབང་ ར་བ་དང་ ོབ་མཁན་ ་འ ར་བར་

23 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 2 ཨང་ 14 ལ་གཟིགས།
24 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 3 ཨང་ 6 ལ་གཟིགས།
25 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 3 ཨང་ 5-10 ལ་གཟིགས།
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མངགས། 36 ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་དང༌། ་མཚ་དམར་པོ་དང༌། ལོ་བཞི་བ འི་རིང་འ ོག་ ོང་ལ་ གས་དང་ངོ་མཚར་བའི་

དོན་བ བས་ཏེ་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚ་ ི་རོལ་ ་འ ིད། 37 མོ༷་ཤེ་འདི་ཉིད་ ིས་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་མི་རིགས་ལ་དཀོན་མཆོག་

གིས་ ེད་ཚའི་དོན་ལ་ང་བཞིན་ ་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ ེད་ཚའི་ ན་ ི་ནང་ནས་ ོ་བར་འ ར་ངེས་ཡིན་ཞེས་ག ངས། 26

38 ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ནི་འ ོག་ ོང་ལ་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་མི་ཚགས་དང་ང་ཚའི་མེས་པོ་བཅས་ཏེ། སི༷་ ་ཞེས་ཟེར་བའི་རི་

བོར་ཁོང་ལ་ག ངས་པའི་ཕོ་ཉ་དང་མཉམ་ ་ཡོད། ང་ཚར་ ོག་པའི་ ིར་འཚ་བའི་ ོད་ལམ་ ོན་པའི་བཀའ་མོ༷་ཤེས་

དང་ལེན་མཛད། 39 འོན་ ང་ང་ཚའི་མེས་པོས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་མི་འདོད་པས་ཁོང་དོར་ཞིང༌། ཁོ་ཚའི་

སེམས་ལ་ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་ལ་ ིར་ལོག་པའི་འདོད་པ་ ེས། 40 དེའི་ ིར་ཁོ་ཚས་ཨ༷་རོན་ལ་ངེད་ མས་ ི་ཆེད་ ་ལམ་འ ིད་

མཁན་འ ་ ་འགའ་བཟོས་ཤིག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚ་ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་ནས་འ ིད་པ་མོ༷་ཤེ་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་ཅི་ ང་བ་མི་

ཤེས་ཞེས་ ས་པའི་ བས་ ། 27 41 བེ ་ཡི་འ ་ ་ཞིག་བཟོས་ནས་དེ་ལ་མཆོད་པ་ཞིག་ ེར་ཞིང༌། རང་གི་ལག་པས་ཇི་

བཟོས་པའི་ ེན་ ིས་དགའ་ ོན་ ེན་འ ེལ་ ས། 42 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ མས་འདོར་བར་མཛད་དེ་ ེང་

གི་ཉི་ ་ ར་ག མ་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་པར་ ངས་སོ། ང་ ོན་པ་ མས་ ི་མདོ་ལས་འདི་ ར་ག ངས་པར།

ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ིམ་གཞིས་མི་ ད་ཚ།།

འ ོག་ ོང་ལ་གནས་མི་ལོ་བཞི་བ འི་རིང༌།།

ཤ་ ག་དམར་མཆོད་ང་ལ་འ ལ་ཡོད་དམ།།

43 ་ ་མ༷འོ་ལོག་ ར་ཁང་དེ་དང་ནི།།

གཟའ་ ར་རེ༷མ་ཕན་ཞེས་པའི་ ་ ེན་སོགས།།

རང་བཟོས་འ ་ ར་བ ེན་བ ར་ ེད་འ ར་བས།།

ེད་ མས་བ༷་བི་ལོན་ ི་མཐའ་ལ་འ ད།།

ཅེས་ག ངས། 28 44 དཔང་པོའི་ ར་མཆོག་དཀོན་མཆོག་གིས་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ལ་བ ན་པའི་དཔེ་བཞིན་ ་བཟོས་པ་དེ་

འ ོག་ ོང་ནང་ང་ཚའི་མེས་པོར་ཡོད། 45 ཁོ་ཚའི་ ད་པ་ མས་ལ་ཡང་ ར་མཆོག་དེ་ཐོབ་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་

གིས་ང་ཚའ་ིམེས་པོའ་ི ོན་ ་ཀ་༷ ན་ ལ་ ་ིམ་ིརིགས་ མས་བ ད་ བས་ ང་ ོན་པ་ཡ༷་ོ ་ཨ་ཡིས་གཙ་འ ིད་ ས་ཏ་ེཕ་

མས་ ིས་ ར་མཆོག་འདིར་འ ར་ཡོང་ཞིང༌། ལ་པོ་ ༷་བིད་ ི་ ས་ ི་བར་ ་གནས། 46 དཀོན་མཆོག་གི་ ན་

ར་ ༷་བིད་ལ་ གས་ ེ་ཐོབ་ནས་ང་ཚའི་མེས་པོ་ཡ༷་ཀོབ་ ི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ གས་གནས་ཤིག་བཞེངས་པའི་ ་བ་ ལ་

26 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 18 ཨང་ 15 ལ་གཟིགས།
27 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 32 ཨང་ 1 ལ་གཟིགས།
28 ང་ ོན་པ་ཨ་མོ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 5 ཨང་ 25-27 ལ་གཟིགས།
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ན་ཡང༌། 47 ༷་བིད་ ི་ ས་སོ༷་ལོ་མོན་ ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ གས་གནས་དེ་བཞེངས། 48 འོན་ ང་ ་ན་མེད་པའི་

དཀོན་མཆོག་ནི་མི་ཡི་ལག་པས་བ ིགས་པའི་ཁང་པ་ལ་མི་བ གས་ཏེ། ང་ ོན་པས་ག ངས་པ་ ར།

49 ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནི་ང་ཡི་བ གས་ ི་དང༌།།

ས་གཞི་འདི་ནི་ང་ཡི་ ང་ ེགས་ཡིན།།

ཁང་པ་ཅི་ཞིག་ང་ལ་བ ིག་འ ར་ལ།།

ཡང་ན་ངལ་གསོའི་གནས་མཆོག་གང་ ་ཡོད།།

གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག ངས་ཤིང༌།

50 ཐམས་ཅད་ང་ཡིས་བཀོད་པ་མ་ཡིན་ནམ།།

ཞེས་ག ངས། 29 51 དཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་ལ་མ་ིཉན་ཞིང་སེམས་འ ེགས་པ་ོ ོད་ཚ། ོད་ ་ིམེས་པ་ོ ར་ ོད་ཚས་ ང་

དཀོན་མཆོག་ག་ིདམ་པའ་ི གས་ཉིད་ལ་ ག་པར་ ོལ། 52 ོད་ ་ིམེས་པོས་ ང་ ོན་པ་ལས་ ་ཞིག་ལའང་གནོད་འཚ་

མ་ ས། ར་ ེས་ ་ མ་དག་གི་འ ོན་པ་ ོག་མཁན་ མས་ཁོ་ཚས་བསད། ད་ ོད་ཚ་ཁོང་གི་ བ་གཏོད་ ེད་མཁན་

དང་གསོད་པ་པོར་ ར་བ་ཡིན། 30 53 ོད་ཚར་དཀོན་མཆོག་ག་ིཕ་ོཉ་ མས་བ ད་ནས་གནང་བའ་ིཆོས་ ིམས་ཐོབ་ ང་

མ་བ ངས་”ཞེས་ག ངས། 54 གཏམ་དེ་ཐོས་པས་ཁོ་ཚ་ཁོང་ ོ་ལངས་ཏེ་སེ༷་ཏེ་ ཱན་ལ་སོ་ ིག་ ིག་ ས། 55 འོན་

ང་དཀོན་མཆོག་ག་ིདམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ིས་གང་ ་ེས༷་ེཏ་ེ ཱན་ ིས་དཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ ་ནན་ ིས་བ ས་ནས་

དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ ིད་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ ག་གཡས་ ་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་བཞེངས་པར་མཐོང་བས། 56 ཁོང་གིས་

“ ོས་ཤིག ངས་དཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ ་ོ ་ེ ་ེདཀོན་མཆོག་ག་ི ག་གཡས་ ་མིའ་ིརིགས་ ་ི ་བཞེངས་པར་མཐོང་

ངོ་”ཞེས་ག ངས་ ང༌། 57 ཁོ་ཚས་ ད་ཆེན་པོ་བ བ་ནས་ ་བ་ལག་པས་བཀག་པ་དང༌། ཁོང་གི་ ར་ ན་གཅིག་

་ ག་ནས་ ིན། 58 ོང་ ེར་ ི་རོལ་ ་བ ད་ནས་ཁོང་ལ་ ོ་ བ་གཏོང་ བས། དཔང་པོ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ི་

གོས་ཤ༷་ ལ་ཞེས་ཟེར་བའི་གཞོན་ ་ཞིག་གི་མ ན་ ་བཞག 31 59 ཡང་ ོ་ བ་གཏོང་ ས་སེ༷་ཏེ་ ཱན་ ིས་“ ེ་གཙ་བོ་ཡེ༷་

། ངའི་སེམས་ཉིད་བཞེས་པར་མཛད་”ཅེས་ ོན་ལམ་ ས་པ་དང༌། 60 ས་མོ་སར་བ གས་ཏེ་ ད་ཆེན་པོས་“གཙ་

བོ་ལགས། ཁོ་ཚའི་ ིག་ཉེས་འདི་སེལ་བར་མཛད་”ཅེས་ག ངས་ནས་ཁོང་ ་ཚ་ལས་འདས།

29 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡི་མདོ་ལེ ་ 66 ཨང་ 1-2 ལ་གཟིགས།
30 ེས་ ་ མ་དག་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་མཚན་གཞན་ཞིག་ཡིན།
31ཤ་ ལ་ནི་ ་ཚབ་པ ་ ་ཡི་ ར་ ི་མིང་དེ་ཡིན།
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ལེ ་བ ད་པ།

1 སེ༷་ཏེ་ ཱན་གསོད་པའི་ལས་ལ་ཤ༷་ ལ་ཡིས་མོས་མ ན་ ས་སོ།།

ཉིན་དེར་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ོད་པའི་དད་ ན་ མས་ལ་གནོད་འཚ་ ག་པོ་ཞིག་ ང་བས། ་ཚབ་ མས་མ་

གཏོགས་པར་ཁོ་ཚ་ཚང་མ་ཡ༷་ ་ ་དང་ས༷་མར་ ཱ་ ལ་ལ་ཁ་འཐོར། 2 ཆོས་སེམས་དང་ ན་པའི་མི་འགའ་ཤས་ ིས་སེ༷་

ཏེ་ ཱན་ ི་ ང་པོ་ ར་ ་བ ག་ནས་ ད་ཆེན་པོས་ ེ་ ག་བཏོན། 3 འོན་ ང་ཤ༷་ ལ་ཡིས་ཁང་པ་རེ་རེའི་ནང་ ་ ིན་

པ་དང༌། ཕོ་མ་ོགཉིས་ཀ་བཙན་ ིས་འ ིད་ནས་བཙན་ ་བ ག་ ་ེཆོས་ཚགས་ལ་གནོད་འཚ་ཆེན་པ་ོབཏང་བས། 4 ཁ་

འཐོར་བ་ མས་འ ིན་བཟང་ ོག་ ེ་ ལ་སོ་སོར་ ིན་པ་རེད། 5 ཕི༷་ལིབ་ས༷་མར་ ཱ་ ལ་ ི་ ོང་ ེར་ཞིག་ལ་ ིན་ནས་

དེར་ཡོད་པའི་མི་ མས་ལ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་འ ིན་བཟང་བ གས། 6 མི་ཚགས་ ིས་ཕི༷་ལིབ་ ིས་ག ངས་པའི་བ ན་པ་

ཐོས་ཤིང༌། ཁོང་གིས་ བ་པའི་ གས་མཐོང་ནས་ཡིད་མ ན་ཏེ་ཁོང་གི་ག ང་ལ་ཉན། 7 གང་ཡིན་ཞེ་ན། གདོན་

འ ེ་མི་གཙང་བ་ མས་ ད་ངན་ཆེན་པོ་ཤོར་ཏེ་མི་མང་པོའི་ ས་ནས་ ིར་ཐོན་ཞིང༌། ཞ་བོ་དང་ཡན་ལག་བ མས་པ་

མང་པོ་ནད་ལས་ཐར་བར་ ར། 8 དེའི་ ིར་ ོང་ ེར་དེའི་མི་ མས་ཧ་ཅང་དགའ་བར་འ ར།

9 ཡང་སི༷་མོན་ཟེར་མཁན་ཞིག་གིས་ ར་ནས་ད་བར་ ོང་ ེར་དེར་མ ་བ བ་ནས་ས༷་མར་ ཱ་ ལ་ ི་མི་ མས་

ཡ་མཚན་ ེས་ ་བ ག ཁོས་རང་བ ོད་ ས་ཏེ། 10 མི་མཐོ་དམན་ཚང་མས་ཁོ་ལ་ཉན་ཞིང་“མི་འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་

གི་ ས་མ ་ཆེན་པོ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་”ཞེས་ ས། 11 ཁོས་ ན་རིང་པོ་ཞིག་ནས་མ ་ཡིས་ཁོ་ཚར་ཡ་མཚན་ ེས་ ་བ ག་

པས་ ལ་མི་ མས་ ིས་ཁོའི་གཏམ་ལ་ནན་ ིས་ཉན། 12 འོན་ ང་ཕི༷་ལིབ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་དང་གཙ་བོ་ཡེ༷་

་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་མཚན་ ི་ ོར་འ ིན་བཟང་ ོག་མཁན་ཡིན་པ་ལ་མི་ མས་ ིས་ཡིད་ཆེས་ ས་ནས། ེས་པ་དང་ ད་མེད་

གཉིས་ཀས་ ས་གསོལ་ ངས། 13 ཐ་ན་སི༷་མོན་ ིས་ ང་ཡིད་ཆེས་ ས་ཏེ་ ས་གསོལ་ ངས་ནས་ཕི༷་ལིབ་དང་འ ོགས།

ས༷་ིམོན་ ིས་ཕ༷་ིལིབ་ ་ི བ་ གས་དང་ང་ོམཚར་ཅན་ ་ིདོན་མཐོང་བས་ཧ་ལས་པར་ ར། 14 ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཡོད་པའ་ི

་ཚབ་ མས་ ིས་ས༷་མར་ ཱ་པས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་དད་པ་ ེད་པ་ཐོས་ བས། ཁོང་ཚས་ ་ཚབ་པེ༷་ ོ་དང་ཡོ༷་

ཧ་ནན་ཕི༷་ལིབ་དང་བཅས་པའི་ ར་མངགས། 15 ཁོང་ཚ་གཉིས་མར་ཕེབས་ནས་ས༷་མར་ ཱ་པ་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་

དམ་པའི་ གས་ཉིད་འཐོབ་པའི་ཆེད་ ་ ོན་ལམ་ ས། 16 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁོ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་མཚན་ ི་

ཐོག་ནས་ ས་གསོལ་ ངས་ ང༌། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཁོ་ཚར་ད་ ང་མར་མ་བབས་པས་སོ། 17 དེ་ནས་པེ༷་ ོ་དང་ཡོ༷་

ཧ་ནན་གཉིས་ ིས་ས༷་མར་ ཱ་པ་ མས་ ི་ ས་ལ་ ག་འཇོག་པར་མཛད་པས་ཁོ་ཚར་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཐོབ། 18 ་

ཚབ་ མས་ ི་ ག་འཇོག་པར་མཛད་པའི་ ོ་ནས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་གནང་བར་མཐོང་ནས་སི༷་མོན་ ིས་ཁོང་ མས་ལ་

ད ལ་ ེར་ བས་ ས་ཏེ་ 19 “ངས་མི་ ་ཞིག་ལ་ལག་པ་བཞག་པ་དེས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་འཐོབ་ ིར་དབང་དེ་ང་

ལའང་གནང་བར་མཛད་”ཅེས་ ས། 20 འོན་ ང་པེ༷་ ོས་ཁ་ོལ་“དཀོན་མཆོག་ག་ིགནང་ ིན་ན་ིད ལ་ ིས་འཐོབ་པར་
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བསམས་པས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ད ལ་གཉིས་མེད་པར་འ ར་བར་ཤོག 21 དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ ོད་ ི་སེམས་ ང་

པོ་མེད་པས་ ོད་ལ་དོན་འདིའི་ ལ་བའམ་འ ེལ་བ་ཅིའང་མེད། 22 དེའི་ ིར་ངན་སེམས་འདི་ ངས་ནས་སེམས་ ར་

བ་དང༌། གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག ཁོང་གི་ གས་དགོངས་དང་མ ན་ན་ ོད་ ི་ངན་སེམས་ ི་ ིག་

ཉེས་སེལ་བར་འ ར། 23 གང་ལགས་ཤེ་ན། ོད་ནི་ཆེས་ ག་དོག་ ེད་མཁན་དང༌། ིག་ཉེས་ ིས་བཅིངས་པ་ཡིན་

པ་ངས་མཐོང་”ཞེས་ག ངས། 24 ལན་ ་སི༷་མོན་ ིས་“ ེད་ ིས་ག ངས་པའི་དོན་ང་ལ་ཅིའང་མི་འབབ་པའི་ཆེད་

་ ེད་ མས་ ིས་ངའི་དོན་ ་གཙ་བོ་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་པར་མཛད་ཅིག་”ཅེས་ ས། 25 དེ་ནས་ཁོང་ཚས་གཙ་བོ་

དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བ གས་པ་དང་དཔང་པོ་ ས་པའི་ ེས་ ་ས༷་མར་ ཱ་ ལ་ ི་ ོང་གསེབ་མང་པོར་འ ིན་བཟང་

ོག་ ེ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ིར་ལོག་ཕེབས་སོ།

26 ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ཕི༷་ལིབ་ལ་“ཡར་ལོངས་ལ་ ོ་ ོགས་ལ་ ིན་ཏེ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ནས་ག༷་ ཱ་

ོང་ ེར་ ་འབབ་པའི་ལམ་ལ་སོང་ཞིག་”ཅེས་ག ངས། (ལམ་དེ་ནི་འ ོག་ ོང་གི་ལམ་ཞིག་ཡིན་) 27 ཕི༷་ལིབ་

ལངས་ནས་སོང་ཞིང༌། ལམ་བར་ ་ཨེ༷་ཐི་ཨོ་ཕི་ ཱ་ ལ་ ི་དབང་ཆ་ཆེ་བའི་ ག་ མ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ ལ་དེའི་ ལ་མོ་

ཀ༷ན་ད་ ཱེ་ཟེར་བའི་བང་མཛད་ཡོངས་ ི་གཉེར་དཔོན་ཡིན། ཁོང་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བའི་ཆེད་ ་ཡེ༷་ ་ཤ་

ལེམ་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་དང༌། 28 ཤིང་ ར་བ གས་ནས་རང་ ལ་ལ་ ིར་ལོག་ ས། ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ་ཱཡིས་ ིས་པའ་ི

མདོ་ ོག་བཞིན་ཡོད། 29 དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཕི༷་ལིབ་ལ་“ཤིང་ ་དེའི་ ར་ ིན་ནས་མཉམ་ ་སོང་ཞིག་”ཅེས་

ག ངས་པས། 30 ཕི༷་ལིབ་དེའི་ ར་བ གས་ཤིང༌། གཉེར་དཔོན་དེས་ ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ཱ་ཡི་མདོ་ ོག་གི་ཡོད་པ་

ཐོས་ནས་ཁོང་ལ་“ ེད་ ིས་ ོག་པ་དེའི་དོན་ ོགས་སམ་”ཞེས་ ིས། 31 གཉེར་དཔོན་ ིས་“ ་ཞིག་གིས་ང་ལ་གསལ་

བཤད་མ་ ས་ན་ངས་ཇི་ ར་ཤེས་”ཅེས་ ས་ནས་ཁོང་གིས་ཕི༷་ལིབ་ལ་ཤིང་ འི་ནང་མཉམ་ ་ ོད་པར་གདན་ ངས།

32 ཁོང་གིས་ ོག་བཞིན་པའི་མདོ་ནི།

ཁོང་ནི་ ག་ ར་བཤས་རར་ ིད་པ་ཡིན།།

བལ་འ ེག་མཁན་སར་གནས་པའི་ ག་ ་བཞིན།།

ད་ ་མེད་པ་ ར་ ་ཞལ་མི་འ ེད།།

33 དམའ་བའི་ བས་ ་ག ང་ ང་ ིམས་མ་བཅད།།

ཁོང་གི་ག ང་ ད་ ་ཡིས་འཆད་པར་ ས།།

ཁོང་གི་ཚ་ ོག་ས་ནས་འ ོག་པས་སོ།། 32

32 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 53 ཨང་ 7-8 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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34 གཉེར་དཔོན་ ིས་ཕི༷་ལིབ་ལ་“ ང་བ ན་དེ་ནི་ ང་ ོན་པས་ཁོ་རང་ངམ་ཡང་ན་མི་གཞན་ ་ཡི་ ོར་ག ངས་པ་དེ་

ང་ལ་ག ངས་དང་”ཞེས་ ས་པ་ན། 35 ཕི༷་ལིབ་ ིས་ ང་བ ན་དེ་ནས་འགོ་བ གས་ཏེ་ཁོང་ལ་གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་འ ིན་

བཟང་ག ངས། 36 ཁོ་ཚ་ལམ་ལ་འ ོ་ ས་ ་ཡོད་སར་ ེབས་པས་གཉེར་དཔོན་ ིས་“ ོས་དང༌། འདིར་ ་འ ག

ངས་ ས་གསོལ་ལེན་ན་ཅི་མ་ ང་”ཞེས་བཤད་ནས། 33 38 ཤིང་ ་འགོག་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ནས་ཕི༷་ལིབ་དང་

གཉེར་དཔོན་གཉིས་ ར་ གས་པ་དང༌། ཕི༷་ལིབ་ ིས་གཉེར་དཔོན་ལ་ ས་གསོལ་གནང༌། 39 ཁོང་གཉིས་ ་ནས་ ིར་

འཐོན་ བས་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཕི༷་ལིབ་ ར་ ་ ིད་པས་གཉེར་དཔོན་ ིས་ཁོང་མ་མཐོང་ཡང་

སེམས་དགའ་བའི་ངང་ནས་ལམ་ལ་ཕེབས་པ་རེད། 40 ཡང་ཕི༷་ལིབ་ཨ༷་ཟོ་ཊོ་ ོང་ ེར་ ་མངོན་པར་འ ར་ཏེ། སེ༷་སར་

རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་ལ་མ་ ེབས་པའི་བར་ ་ཁོང་གིས་ ལ་དེ་བ ད་ནས་འ ོ་ ས་ ོང་ ེར་ཚང་མར་འ ིན་བཟང་བ གས་

སོ།།

ལེ ་ད ་པ།

1 དེའི་ ས་ ་ཤ༷་ ལ་ ིས་དམར་གསོད་གཏོང་བའི་གཏམ་བཤད་དེ་གཙ་བོའི་ཉེ་གནས་ མས་ལ་ ་མ ད་

ནས་འཇིགས་ ལ་ ས་ཤིང༌། ་ཆེན་གཙ་བོའི་ ང་ ་སོང་ནས། 2 ཁོས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་ཐར་ལམ་ལ་འཛན་མཁན་

ཏེ་ ེས་པའམ་ ད་མེད་ ེད་ན་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་བཅིངས་ནས་འ ིད་པའི་ ིར། ༷་མེ་སེག་ ོང་ ེར་ ་ཡོད་པའི་འ ་

ཁང་གི་འགོ་ ིད་ མས་ལ་ངོ་ ོད་ཡི་གེ་གནང་རོགས་ ས། 3 ལམ་བར་ ་ཤ༷་ ལ་ ༷་མེ་སེག་གི་ཉེ་འ མ་ ་ ེབས་པའི་

བས་ ། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་འོད་ཅིག་ཁོའི་ ོགས་བཞིར་ ོ་ ར་ ་འ གས་པ་དང༌། 4 ཤ༷་ ལ་ས་ལ་

འ ེལ། ཁོས་“ཤ༷་ ལ། ཤ༷་ ལ། ོད་ ིས་ང་ལ་ཅིའི་ ིར་གནོད་ ེལ་”ཞེས་ག ངས་པའི་ ་ཞིག་ཐོས་ནས། 5 ཁོས་

“གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ་ཡིན་”ཞེས་བཤད་པས་ཁོང་གིས་“ང་ནི་ ོད་ ིས་གནོད་ ེལ་བཞིན་པའི་ཡེ༷་ ་ཡིན་ནོ། 6 ད་

ཡར་ལོངས་ལ་ ོང་ ེར་ ་སོང་ཞིག ོད་ ིས་གང་ ེད་དགོས་པ་དེ་ ོད་ལ་ ་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 7 ་དེ་

ཐོས་ ང་ ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་མཐོང་བས་ཤ༷་ ལ་ ི་ལམ་ ོགས་ མས་ཁ་རོག་བ ད། 8 ཤ༷་ ལ་ས་ནས་ལངས་ཏེ་མིག་

གདངས་ ང་ཅི་ཡང་མཐོང་མ་ བ། ལམ་ ོགས་ ིས་ཁོའི་ལག་པ་ནས་འ ས་ཏེ་ ༷་མེ་སེག་ལ་འ ིད། 9 ཡང་ཉིན་

ག མ་ ི་རིང་ལ་མིག་གིས་མི་མཐོང་བ་དང་ཁོས་ཟ་འ ང་ཅི་ཡང་མ་ ས། 10 དེའི་ ས་ ་ ༷་མེ་སེག་ལ་ཨ༷་ནན་ ཱ་ཞེས་

ཟེར་བའི་ཉེ་གནས་ཤིག་ཡོད་ཅིང༌། གཙ་བོས་ཁོ་ལ་ཞལ་གཟིགས་གནང་ནས་“ཨ༷་ནན་ ཱ་”ཞེས་ག ངས་པས་ཁོས་“གཙ་

བོ་ལགས། ང་འདིར་ཡོད་”ཅེས་བཤད། 11 གཙ་བོས་ཁོ་ལ་“ལོངས་ལ་ ང་པོ་ཟེར་བའི་ ང་ལམ་ལ་སོང་ནས་ ༷་ ་

33 ་ཚབ་ མས་ ི་མཛད་པའི་བ ས་ཡིག་ ་མའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ལ་གཤམ་ ི་ཚག་ཡོད། ཡང་ཕི་ལིབ་ ིས་“ ེད་ ིས་ ོ་སེམས་གཅིག་གིས་དད་པ་ ས་ན་ཆོག་”ཅེས་

ག ངས་ནས་དཔོན་པོས་“གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་པར་ངས་དད་པ་ ེད་དོ་”ཞེས་བཤད།
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ཞེས་ ་བའི་ཁང་པར་ཊ༷ར་ ཱུ་ ོང་ ེར་ནས་ཡིན་པའི་ཤ༷་ ལ་ཚལ་ཞིག ད་ ་ཁོས་ ོན་ལམ་འདེབས་བཞིན་ཡོད་ཅིང༌།

12 ཁོས་ཨ༷་ནན་ ཱ་ཟེར་མཁན་ཞིག་ནང་ལ་ཡོང་ནས་མིག་གིས་ ར་ཡང་མཐོང་ བ་པའི་ཆེད་ ་ཁོ་ལ་ ག་འཇོག་པ་ཞལ་

གཟིགས་ ི་ནང་ནས་མཐོང་”ཞེས་ག ངས། 13 འོན་ ང་ཨ༷་ནན་ ཱས་“གཙ་བོ་ལགས། ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་མི་འདིས་ ེད་

ི་དད་ ན་ མས་ལ་གནོད་པ་ཅི་ ར་ཆེ་བ་བཏང་བ་མི་མང་པོས་ང་ལ་བཤད་ ང༌། 34 14 ཡང་འདིར་ཁོ་ལ་ ་ཆེན་

མས་ནས་ ེད་ ི་མཚན་ནས་བ ོད་མཁན་ཐམས་ཅད་འཛན་བ ང་ ེད་པའི་དབང་ཡོད་”ཅེས་ ས་ ང༌། 15 གཙ་

བོས་ཁོ་ལ་“ད་སོང་ཞིག མི་འདི་ནི་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་དང༌། ལ་པོ། ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་མི་ མས་ལ་ངའི་མིང་

ོག་ ིར་ངས་བདམས་པའི་ ོད་ཡིན། 16 ངའི་མིང་གི་དོན་ ་ ག་བ ལ་ཅི་ ར་ཆེ་བ་ ོང་དགོས་པ་ང་རང་གིས་ཁོ་

ལ་ ོན་པར་ ་”ཞེས་ག ངས་པས། 17 ཨ༷་ནན་ ཱ་སོང་ནས་ཁང་པ་དེའི་ནང་ལ་འ ལ་བ་དང་ཤ༷་ ལ་ལ་ ག་བཞག་

ནས་ཁོ་ལ་“ ན་ ་ཤ༷་ ལ། ལམ་བར་ ་ ེད་ལ་མངོན་པར་མཛད་མཁན་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ཡིས་ ེད་ ི་མིག་གིས་ ར་ཡང་

མཐོང་ བ་པའི་ཆེད་དང༌། ེད་ནི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་གང་བར་འ ར་བའི་ ིར་ང་འདིར་མངགས་”ཞེས་བཤད།

18 དེ་ ར་ག ངས་མ་ཐག་ཉ་ བ་འ ་བ་རེ་ཁོའི་མིག་ནས་ཟགས་ཏེ་མིག་གིས་ ར་ཡང་མཐོང་བར་ ར། ཡར་ལངས་

ནས་ ས་གསོལ་ལེན་ཞིང༌། 19 ཁ་ཟས་བཟས་པས་ ས་ ོབས་གསོས་པར་ ར།

ཉིན་ཤས་རིང་ཁོ་ ༷་མེ་སེག་ལ་ཡོད་པའི་ཉེ་གནས་དང་མཉམ་ ་བ ད་དེ། 20 ཁོང་གིས་འ ལ་ ་འ ་ཁང་

མས་ལ་ཡ༷་ེ འ་ིའ ིན་བཟང་བ གས་ཏ་ེ“ཁོང་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ི ས་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། 21 ཁོང་ག་ིགཏམ་ཐོས་

པ་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་ ེས་ནས་“ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་གཙ་བོའི་མཚན་ནས་བ ོད་མཁན་ མས་མེད་པར་བཟོ་མཁན་ཁོ་རང་

མ་ཡིན་ནམ། ཡང་དད་ ན་ མས་བཙན་པ་ ར་ ་ཆེན་ མས་ ི་ ར་འ ིད་པའི་ ིར་ཁོ་འདིར་མ་ཡོང་ངམ་”ཞེས་

བཤད། 22 ཤ༷་ ལ་ ི་ཆོས་ ོན་པའི་ ས་པ་ཇེ་ཆེར་ ར་ཞིང༌། ཡེ༷་ ་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་པ་ར་ ོད་ ས་པས་ ༷་མེ་སེག་ལ་

ོད་པའི་ཡ༷་ ་ ་པ་ཚས་ཁོང་གིས་ཆོས་བ ན་པར་ལན་འདེབས་མ་ བ། 23 ཉིན་མང་སོང་ ེས། ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་

ིས་ཤ༷་ ལ་གསོད་ འི་ངན་ ས་ ས་ ང༌། 24 ཤ༷་ ལ་ ིས་ཁོ་ཚའི་ ས་ངན་ཤེས་པར་ ར། ཁོང་གསོད་པའི་ཆེད་ ་

ཁོ་ཚས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ ོང་ ེར་ ི་ ོ་ མས་བ ངས། 25 འོན་ ང་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ ིས་མཚན་མོར་ཤ༷་

ལ་ ེ་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་ ་ གས་ནས་ གས་རིའི་ཨི་ ང་བ ད་ནས་མར་ཕབ་པ་རེད།

26 ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ེབས་ནས་ཁོང་ཉེ་གནས་ མས་དང་འ ོགས་འདོད་ ང༌། ཁོང་ཉེ་གནས་དངོས་ཡིན་པར་

ཡིད་མ་ཆེས་པས་ཁོ་ཚ་ཚང་མས་ཁོང་ལ་འཇིགས། 27 འོན་ ང་པ༷ར་ན་ ཱས་ཁོང་ལ་རོགས་པ་ ས་ཏེ་ ་ཚབ་ མས་ ི་

མ ན་ ་འ ིད་ཅིང༌། ལམ་བར་ ་གཙ་བ་ོཡ༷་ེ ་ཇ་ི ར་མཐོང་ནས་གཙ་བོས་ཁོང་ལ་ཅ་ིག ངས་པ་དང༌། ་༷མ་ེསེག་ལ་

34གྷི་རིག་ ད་ ་དད་ ན་ མས་ཟེར་བ་ནི་དམ་པ་ མས་ལ་གོ་དགོས། དམ་པ་ མས་ནི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་པ་ ས་པའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་དམ་པ་ ་

ར་བའི་མི་ མས་ཡིན་ནོ།
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ཡང་ཡ༷་ེ འ་ིམཚན་ ་ིཐོག་ནས་ཤ་༷ ལ་ ིས་འཇིགས་པ་མེད་པར་འ ིན་བཟང་བ གས་པའ་ི ོར་ ་ཚབ་ མས་ལ་ག ངས།

28 ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཁོང་མངོན་ མ་ ་ཁ་ོཚ་དང་འ ོགས་ཏ་ེགཙ་བོའ་ིམཚན་ ་ིཐོག་ནས་འཇིགས་པ་མེད་པར་ཆོས་བ ན།

29 ཁོང་གིས་གྷི༷་རིག་ ད་ ་བའི་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་དང་གཏམ་བཤད་ཅིང་ ོད་ ེང་ ས། འོན་ ང་དེ་ཚས་ཁོང་གསོད་

ཐབས་བཙལ་བཞིན་ཡོད། 30 དོན་དེའ་ི ོར་ཤེས་ནས་ ན་ ་ མས་ ིས་ཤ་༷ ལ་ས༷་ེསར་ར་ེ ་ཱ ོང་ ེར་ལ་མར་འ ིད་པ་

དང༌། ཁོང་ཊ༷ར་ ཱུ་ ོང་ ེར་ ་བཏང༌། 31 དེའི་ ས་ ་ཡ༷་ ་ ་དང༌། ག༷་ལིལ། ས༷་མར་ ཱ་ ལ་ ན་ལ་ཆོས་ཚགས་

ཞ་ིབདེའ་ིངང་ནས་ ་ོ ་ོ ་ེབར་ ར་ཞིང༌། གཙ་བ་ོལ་བ ར་ ་ི ེད་པ་དང་དམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ་ིསེམས་གས་ོབའ་ིངང་

ནས་གནས་ཏེ་འཕེལ་ལོ།

32 པ༷་ེ ་ོ ལ་ད་ེཚ་བ ད་ནས་ཕེབས་པའ་ི ས་ ་ཁོང་ ་༷ ་ ོང་ ེར་ལ་ ོད་པའ་ིདད་ ན་ མས་ ་ི ར་ ེབས།

33 དེར་ལོ་བ ད་ ི་བར་ ་གོམ་པ་ ོ་མི་ བ་པར་ཉལ་ ིའི་ ེང་ ོད་དགོས་པའི་ཨ༷་ནི་ ཱ་ཟེར་མཁན་ཞིག་དང་ ད།

34 པེ༷་ ོས་ཁོ་ལ་“ཨ༷་ནི་ ཱ། ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིས་ ོད་གསོ་བར་མཛད། ལོངས་ལ་ཉལ་ ི་ ས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས་པས་

ནད་པ་དེ་འ ལ་ ་ཡར་ལངས། 35 ཡང་ ༷་ ་ ོང་ ེར་དང་ཞ༷་རོན་ཞེས་པའི་ ལ་ལ་ ོད་མཁན་ཚང་མས་ཁོ་མཐོང་

བས་སེམས་བ ར་ནས་གཙ་བོར་དད་པ་ ས། 36 ཡོ༷་ ཱ་ ོང་ ེར་ ་ ཱ༷་པི་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ཉེ་གནས་ཤིག་ཡོད། (གྷི༷་

རིག་ ད་ ་ ཱ༷་པི་ ཱ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་དོ༷ར་ཀེ་ཡིན་)
35 ཁོ་མོས་ ིན་པ་མང་པོ་བཏང་ཞིང་ལས་བཟང་ ་མ ད་ནས་

ེད་བཞིན་ཡོད། 37 དེའི་ ས་ ་ཁོ་མོ་ནད་ ིས་བཏབ་ནས་ཤི་བས། ཁོ་ མས་ ིས་ ར་བ ས་ནས་ཐོག་ཁང་གཅིག་

ལ་བཞག 38 ཡོ༷་ ཱ་ ོང་ ེར་ནི་ ༷་ ་ ོང་དང་ཉེ་བར་ཆགས་པས། པེ༷་ ོ་དེར་ཡོད་པའི་གཏམ་ཐོས་པའི་ཚ་ཉེ་གནས་

མས་ ིས་མི་གཉིས་ཁོང་གི་ ང་ ་བཏང་ ེ་ང་ཚའི་ ར་མ ོགས་པོར་ཕེབས་རོགས་ཞེས་ནན་ ིས་བ ལ་བའི་ ེན་ ིས།

39 པེ༷་ ོ་ལངས་ནས་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཕེབས་པ་དང༌། དེར་ ེབས་ནས་ཁོ་ཚས་ཐོག་ཁང་ནང་ལ་འ ིད། གས་མོ་

ཚང་མས་ཁོང་གི་འ ིས་ལ་ལངས་ཏེ་ ས་ཤིང༌། དོ༷ར་ཀེ་ཡིས་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ ས་བཟོས་པའི་ ི་གོས་དང་ ོན་

ཆས་ཁོང་ལ་བ ན། 40 པེ༷་ ོས་ཁོ་ཚ་ཚང་མ་ ིར་བཏོན་པ་དང༌། ས་མོ་སར་བ གས་ནས་ ོན་ལམ་བཏབ། ར་

ི་ ོགས་ ་ཁ་ ར་ག ས་ཏེ་ཁོང་གིས་“ ཱ ༷་པི་ ཱ། ཡར་ལོངས་ཤིག་”ཅེས་ ས་པས་ཁོ་མོས་མིག་གདངས་ཏེ་པེ༷་ ོ་མཐོང་

ནས་ཡར་ ངས། 41 པེ༷་ ོས་ ད་མེད་དེའི་ལག་པ་ནས་འ ས་ཤིང་ཡར་བ ོར་ཏེ་ལངས་ ་བ ག་པ་དང༌། གས་མོ་

ད་པའི་དད་ ན་ མས་འབོད་དེ་ཁོ་མོ་གསོན་པོར་བ ན། 36 42 དོན་དེ་ཡོ༷་ ཱ་ ོང་ ེར་ ི་ས་ ོགས་གང་སར་ བ་པས་

35དོར་ཀེ་ནི་བོད་ ད་ ་གཙད་ཡིན།
36གྷི་རིག་ ད་ ་དད་ ན་ མས་ཟེར་བ་ནི་དམ་པ་ མས་ལ་གོ་དགོས། དམ་པ་ མས་ནི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་པ་ ས་པའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་དམ་པ་ ་

ར་བའི་མི་ མས་ཡིན་ནོ།



271 མཛད་པ། 9:43 – 10:17

མི་མང་པོས་གཙ་བོ་ལ་དད་པ་ ས། 43 དེའི་ ས་ ་པེ༷་ ོ་ཡོ༷་ ཱ་ལ་ཀོ་བ་མཉེད་མཁན་སི༷་མོན་ཞེས་ ་བའི་ ིམ་ ་ཉིན་

མང་པོ་བ གས་སོ།།

ལེ ་བ ་པ།

1 སེ༷་སར་རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་ལ་ཀོ༷ར་ནེ་ལི་ ཱུ་ཞེས་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁོ་ནི་ད ི༷་ཏ་ལི་པ་ཞེས་པའི་དམག་

ད ང་གི་བ ་དཔོན་ཡིན་ལ། 2 ཆོས་སེམས་དང་ ན་པའི་མི་ཞིག་ ང་ཡིན་ཏེ་ཁོ་རང་དང་ནང་མི་ཚང་མས་དཀོན་

མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད། ད ལ་པོ་ མས་ལ་ ིན་པ་མང་པོ་བཏང་ཞིང་དཀོན་མཆོག་ལ་ ན་ ་ ོན་ལམ་འདེབས།

3 ི་ ོའི་ ་ཚད་ག མ་པ་ཙམ་ལ་ཞལ་གཟིགས་གནང་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་རང་གི་སར་ཕེབས་པ་གསལ་པོར་

མཐོང་ནས་ཁོ་ལ་“ཀོ༷ར་ནེ་ལི་ ཱུ་”ཞེས་ག ངས་པས། 4 ཁོ་འཇིགས་ ག་ ེས་ནས་ཁོང་ལ་མིག་ནན་ ིས་བ ས་ཏེ་ཁོས་

“ ་ཞབས། ཅི་ལགས་”ཞེས་ཟེར་བས་ཕོ་ཉས་ཁོ་ལ་“ ོད་ ི་ ོན་ལམ་དང་ ིན་པ་ མས་ ན་ ེན་ ར་དཀོན་མཆོག་

གི་མ ན་ ་ ང་ངོ༌། 5 ད་སི༷་མོན་ཏེ་པེ༷་ ོ་ཡང་ཟེར་བ་དེ་ ར་འ ིད་པའི་ ིར་ཡོ༷་ ཱ་ལ་མི་འགའ་གཏོང་ཞིག 6 ཁོ་

ནི་ ་མཚའི་འ མ་ལ་གནས་པའི་ཀོ་བ་མཉེད་མཁན་སི༷་མོན་ ི་ཁང་པར་བ གས་”ཞེས་ག ངས། 7 བ ་དཔོན་ལ་

ག ངས་མཁན་ཕོ་ཉ་དེ་ཕེབས་པ་དང༌། ཁོས་རང་གི་གཡོག་པོ་གཉིས་དང་ཁོ་ལ་གཡོག་ ེད་མཁན་དམག་མིའི་ནང་ནས་

ཆོས་སེམས་དང་ ན་པ་ཞིག་བོས་ནས། 8 དོན་དེ་ཐམས་ཅད་ཁོ་ཚར་གསལ་བཤད་ ས་ཏེ་ཁོས་ཁོ་ མས་ཡོ༷་ ཱ་ ོང་ ེར་

་བཏང༌།

9 དེའི་སང་ཉིན་ཁོ་ཚ་ལམ་ལ་འ ོ་ ས་ ོང་ ེར་དང་ཉེ་བར་ ེབས་པ་དང༌། ཉིན་ ང་ཙམ་ལ་ ོན་ལམ་

འདེབས་པའི་ཆེད་ ་པེ༷་ ོ་ཁང་པའི་ཐོག་ཁར་ཕེབས། 10 ཁོང་ ོགས་ཏེ་ཁ་ཟས་ཟ་བར་འདོད་ཅིང་ཁ་ལག་ ་ ིག་

ེད་བཞིན་པའི་ ས་ ་ཁོང་གིས་ཞལ་གཟིགས་མཐོང་ཞིང༌། 11 དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ེ་ནས་རས་ཆེན་པོ་དང་

འ ་བ་ཞིག་ ་བཞི་ནས་བ ང་ ེ་ས་ལ་མར་འབེབས་བཞིན་པ་ཁོང་གིས་མཐོང༌། 12 དེའི་ནང་ལ་ ང་པ་བཞི་ ན་ ི་

སེམས་ཅན་དང༌། ས་ལ་འ ོ་བའི་འ ་ ིན། ནམ་མཁའི་ ་ ི ་ ་ཚགས་ཡོད། 13 དེ་ནས་“པེ༷་ ོ། ལོངས་ལ་འདི་

མས་ལས་གང་ ང་ཞིག་བསད་ནས་ཟོ་ཞིག་”ཅེས་ག ངས་པའི་ ད་ཅིག་ ང་ན་ཡང༌། 14 པེ༷་ ོས་“གཙ་བོ་ལགས།

ངས་མི་ ། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཆོས་ ིམས་ ར་ཁ་ཟས་མི་ ང་བའམ། མི་གཙང་བ་ངས་གཏན་ནས་ཟ་མ་ ོང་”ཞེས་

ས། 15 ཡང་ཐེངས་གཉིས་པར་ ད་དེས་“དཀོན་མཆོག་གིས་གང་གཙང་མར་མཛད་པ་དེ་ ོད་ ིས་མི་གཙང་བར་ ི་

མི་ ང་”ཞེས་ག ངས། 16 དོན་དེ་ཐེངས་ག མ་ ང་བའི་ ེས་ ་འ ལ་ ་རས་ཆེན་དེ་ཞིང་ཁམས་ ་ཡར་འཐེན་པར་

ར། 17 པེ༷་ ོས་ཞལ་གཟིགས་དེའི་དོན་མ་ ོགས་པས་ག་ ེད་འདི་ ེད་མེད་པར་ ར་བའི་ ས་དེར། ོ་ ར་ ་བ ་

དཔོན་ཀོ༷ར་ནེ་ལི་ ཱུ་ཡིས་བཏང་བའི་མི་ མས་ ིས་སི༷་མོན་ ི་ཁང་པར་འ ོ་བའི་ལམ་གང་ཡིན་ ིས་ནས་ ོའི་འ མ་ལ་
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ེབས་པ་དང༌། 18 སི༷་མོན་ནམ་པེ༷་ ོ་ཡང་ ་བ་ཞིག་དེར་བ གས་ ི་ཡོད་མེད་ ིས་ཏེ་བོས། 19 པེ༷་ ོས་ཞལ་གཟིགས་

ི་དོན་དེའི་ ོར་བསམ་ ོ་ཞིབ་ ་གཏོང་ ས་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁོ་ལ་“ ོས་ཤིག མི་ག མ་ ིས་

ོད་འཚལ་བཞིན་འ ག 20 ད་ལོངས་ལ་མར་འབབ། ང་རང་གིས་དེ་ མས་བཏང་བས་ ོད་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་ཁོ་ཚ་

དང་མཉམ་ ་སོང་ཞིག་”ཅེས་ག ངས་པས། 21 པེ༷་ ོ་ཁོ་ཚའི་ ར་མར་བབས་ནས་“ ེད་ མས་ ིས་འཚལ་བཞིན་པ་

དེ་ང་ཡིན། ེད་ མས་ཅིའི་ ིར་ཕེབས་པ་ཡིན་”ཞེས་བཤད། 22 ལན་ ་ཁོ་ཚས་“ང་ཚ་བ ་དཔོན་ཀོ༷ར་ནེ་ལི་ ཱུའི་ས་

ནས་ཡོང་བ་ཡིན། ཁོང་ནི་རང་གཤིས་ ང་བ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་མཁན་ཅིག་ཡིན་ཏེ་ཡ༷་ ་ ་པའི་མི་

རིགས་ཡོངས་ ིས་ཁོང་ལ་བ ར་ ི་ ེད། དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་དམ་པ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ ེད་ ི་ག ང་ཉན་པའི་ཆེད་

་ ེད་གདན་འ ེན་ ས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་”ཞེས་ ས། 23 དེ་ནས་པེ༷་ ོས་ཁོ་ མས་བ ས་ནས་ཁང་པ་དེར་

བ གས།

དེའི་སང་ཉིན་པེ༷་ ོ་ལངས་ཤིང༌། ཡོ༷་ ཱ་ ོང་ ེར་ནས་དད་ ན་པ་ཁ་ཤས་དང་འ ོགས་ཏེ་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་

ཕེབས། 24 དེའི་ ི་ཉིན་ཁོ་ མས་སེ༷་སར་རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་ ་ ེབས། ཀོ༷ར་ནེ་ལ་ི ཱུ་ཡིས་རང་གི་གཉེན་ཉ་ེདང་ ིང་ ོགས་

བོས་ནས་བ གས། 25 པེ༷་ ོ་ནང་ལ་ གས་པས་ཀོ༷ར་ནེ་ལི་ ཱུ་ཡིས་ཁོང་གདན་འ ེན་ ས་པ་དང༌། ཁོང་གི་ཞབས་ ི་

ང་ ་ ག་འཚལ། 26 འོན་ ང་པ༷་ེ ོས་ཁ་ོཡར་ ོར་ཏ་ེ“ལོངས་དང༌། ངའང་མ་ིཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། 27 ཁ་ོདང་

གཏམ་ ེང་ ེད་བཞིན་ནང་ལ་ ིན་པ་དང༌། ཁོང་གིས་མ་ིཚགས་འཛམས་ཡོད་པ་མཐོང༌། 28 ཡང་ཁོང་གིས་ཁ་ོཚར་“ཡ་༷

་ ་ཡིན་པའི་མི་ཞིག་གིས་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པའི་མི་དང་འ ོགས་སམ། ག་འ ད་ ེད་པ་དེ་ཆོས་ ིམས་དང་འགལ་བ་

ཡིན་པར་ ེད་རང་གིས་ཤེས། འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གིས་ངས་ ་ལའང་ ད་ཡོད་པ་དང་ཡང་ན། མི་གཙང་བར་ ི་མི་

ང་བ་དེ་ང་ལ་བ ན་ ང༌། 29 དེའི་ ིར་ང་འདིར་འབོད་ བས་ངས་ངོ་ ོལ་མ་ ས་པར་ཡོང༌། ེད་ ིས་ང་འདིར་

འ ེན་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་”ཞེས་ ིས། 30 ཀོ༷ར་ནེ་ལི་ ཱུ་ཡིས་“ཉིན་བཞིའི་ ོན་ ི་ ས་འདི་རང་ ེ་ ི་ ོའི་ ་ཚད་ག མ་

པར་ངའ་ིཁང་པའ་ིནང་ལ་ ོན་ལམ་བཏབ་པའ་ིཚ། ་ོ ར་ ་འོད་འ ་ོབའ་ིན་བཟའ་ ོན་པ་ཞིག་ངའ་ིམ ན་ལ་བཞེངས་

ནས་བ གས་ཡོད་པ་དང༌། 31 ཁོང་གིས་ང་ལ་ཀོ༷ར་ནེ་ལི་ ཱུ། དཀོན་མཆོག་གིས་ ོད་ ི་ ོན་ལམ་གསན་ཞིང་ ིན་པ་

བཏང་བའང་གཟིགས། 32 དེའ་ི ིར་མ་ི མས་ཡ༷་ོ ་ཱལ་བཏང་ནས་ས༷་ིམོན་ནམ་པ༷་ེ ་ོཡང་ ་བ་འདིར་འ ེན་ཞིག ཁ་ོན་ི

་མཚའ་ིའ མ་ལ་གནས་པའ་ིཀ་ོབ་མཉེད་མཁན་ས༷་ིམོན་ ་ིཁང་པར་བ གས་ཞེས་ག ངས། 33 དེའ་ི ིར་ངས་ལམ་སེང་

ེད་གདན་འ ེན་ ས་ཏེ། ེད་རང་འདིར་ཕེབས་ན་ལེགས། ད་གཙ་བོས་ ེད་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉན་

པའི་ཆེད་ ་ང་ཚ་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་འདིར་འཛམས་ཡོད་”ཅེས་ ས།

34 དེ་ནས་པེ༷་ ོས་“དཀོན་མཆོག་གིས་ ོགས་རིས་མི་མཛད་པ་དེ་ངས་ད་ ་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་ཤེས། 35 མི་

རིགས་ཐམས་ཅད་ ི་ ོད་ ་ ་ཡང་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ་བ་དང་ ང་བའི་ལས་ བ་མཁན་དེ་ལ་ཁོང་ གས་
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མཉེས། 36 དཀོན་མཆོག་གིས་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་མི་རིགས་ལ་གནང་བའི་འ ིན་བཟང་ ེད་ ིས་ཤེས། དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ ི་

གཙ་བོ་ཡིན་ཏེ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་དད་པའི་ ོ་ནས་ཞི་བདེ་འཐོབ་པའི་འ ིན་ཡིན། 37 ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ ས་གསོལ་ལེན་

དགོས་པའི་འ ིན་ ོག་པའི་ ེས་ ་ག༷་ལིལ་ ལ་ནས་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ཡོངས་ ་ཅི་ ང་བ་དང༌། 38 ཅི་ ར་དཀོན་མཆོག་

གིས་ན༷་ཙ་རེལ་པ་ཡེ༷་ ་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་ ས་མ ་གནང་ཞིང༌། དཀོན་མཆོག་ཁོང་དང་མཉམ་ ་བ གས་

པས་ཁོང་གིས་ལས་བཟང་པོ་ བ་ཅིང༌། བ ད་ ིས་མནན་པ་ཐམས་ཅད་གས་ོབར་མཛད་པ་ད་ེ ེད་ ིས་ཤེས། 39 ཁོང་

གིས་ཡ༷་ ་ ་ ལ་དང་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར་ ་གང་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ ི་དཔང་པོ་ང་ཚ་ཡིན། ང་ཤིང་ ང་ལ་

བ ངས་པའི་ ོ་ནས་ཁོ་ཚས་ཁོང་བསད་ ང༌། 40 ཉི་མ་ག མ་པར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པོར་

མཛད་ནས་ཁོང་མངོན་ ་བ ག་གོ 41 མི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁོང་མངོན་ མ་ ་མ་བ ན་པར། འཆི་བ་ནས་ ་གསོན་པོར་

བཞེངས་ནས་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ཟ་ཞིང་འ ང་མཁན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ ར་འདེམས་པར་མཛད་པའི་དཔང་པོ་ཡིན་

པ་ང་ཚས་མཐོང༌། 42 ཡང་ཁོང་གིས་ང་ཚར་མི་ མས་ལ་ཆོས་ ོན་པ་དང༌། ཁོང་ཉིད་དཀོན་མཆོག་གིས་བ ོས་པར་

མཛད་དེ་ཤི་གསོན་གཉིས་ ི་ ིམས་དཔོན་ཡིན་པ་བདེན་དཔང་ ེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང༌། 43 ཡང་ཁོང་གི་ ོར་

ང་ ོན་པ་ཚང་མས། ཁོང་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་མཚན་ ི་ཐོག་ནས་ ིག་སེལ་འཐོབ་པར་འ ར་

ཞེས་པའི་དཔང་པོ་མཛད་”ཅེས་ག ངས། 44 པེ༷་ ོས་ ་མ ད་ག ངས་པའི་ བས་ ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་བཀའ་ཐོས་

མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་བབས། 45 ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ལའང་དཀོན་མཆོག་གི་གནང་ ིན་ཏེ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་

ཐོབ་པའི་ ེན་ ིས། ཡ༷་ ་ ་པའི་དད་ ན་པ་ཆོས་ ི་ གས་དང་ ན་པ་ མས་པེ༷་ ོ་དང་མཉམ་ ་ཡོང་མཁན་ཚང་མ་

ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ ེས། 46 དེ་ནི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་འཐོབ་པ་ མས་ ིས་ ད་རིགས་གཞན་ མས་ ད་ནས་ ད་ཆ་

བཤད་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་བ གས་ ེད་པ་ཐོས་པས་སོ། དེ་ནས་པེ༷་ ོས་ 47 “མི་འདི་ མས་ ་ཡིས་ ས་

གསོལ་ ེད་པར་ ས་ ོན་འགོག་ ེད། ང་ཚ་ ར་དེ་ཚ་ལའང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཐོབ་བོ་”ཞེས་ག ངས་པས། 48 ཡེ༷་

་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་མཚན་ཐོག་ནས་ཁོ་ མས་ལ་ ས་གསོལ་ ེད་པའི་བཀའ་གནང་ནས། ཁོ་ཚས་ཁོང་ཉིན་ཤས་བ གས་པར་

གདན་འ ེན་ ས་སོ།།

ལེ ་བ ་གཅིག་པ།

1 དེ་ཡང་ཡ༷་ ་ ་ ལ་གང་སར་ཡོད་པའི་ ་ཚབ་དང་དད་ ན་པའི་ ན་ ་ མས་ ིས་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་

མས་ ིས་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དང་ལེན་ ས་པའི་གཏམ་ཐོས། 2 པེ༷་ ོ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ེབས་ནས་ཡ༷་ ་ ་

པའི་ཆོས་ ི་ གས་དང་ ན་པའི་དད་ ན་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ཁོང་ལ་ ོན་བ ོད་ ས་ཏེ་ 3 “ཆོས་ ི་ གས་མེད་པ་ མས་

ི་ཁང་པར་ གས་ནས་ ོད་ ིས་ད་ེཚ་དང་མཉམ་ ་ཁ་ལག་ ང་བཟས་”ཞེས་ ས། 4 ད་ེནས་པེ༷་ ོས་ཁ་ོ མས་ལ་རིམ་
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ིས་གསལ་བཤད་ ས་ཏེ་ 5 “ཡོ༷་ ཱ་ ོང་ ེར་ ་ ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ བས་ཞལ་གཟིགས་ ི་ནང་ནས་རས་ཆེན་པོ་

དང་འ ་བ་ཞིག་ ་བཞི་ནས་བ ང་ ེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་ངའི་མ ན་ ་ཕབ་པ་ངས་མཐོང༌། 6 དེ་ལ་

ནན་ ིས་བ ས་པས་ངས་ ང་པ་བཞི་ ན་ ི་སེམས་ཅན་དང༌། གཅན་གཟན། ས་ལ་འ ོ་བའི་འ ་ ིན། ནམ་མཁའི་

་ ི ་བཅས་མཐོང་ནས། 7 ང་ལ་པེ༷་ ོ། ལོངས་ལ་འདི་ མས་ལས་གང་ ང་ཞིག་བསད་ནས་ཟོ་ཞིག་ཅེས་ག ངས་

པའི་ ད་ཅིག་ངས་ཐོས། 8 འོན་ ང་ངས་གཙ་བོ་ལགས། ངས་མི་ ། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཆོས་ ིམས་ ར་ན་ཁ་ཟས་མི་

ང་བའམ། མི་གཙང་བ་ངས་གཏན་ནས་ཟ་མ་ ོང་ཞེས་ ས། 9 ཡང་ཐེངས་གཉིས་པར་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་

ནས་ ད་དེས་དཀོན་མཆོག་གིས་གང་གཙང་མར་མཛད་པ་ད་ེ ོད་ ིས་མ་ིགཙང་བ་ ་ིམ་ི ང་ཞེས་ག ངས། 10 དེ་ ར་

ཐེངས་ག མ་ ང་བའི་ ེས་ ་ཐམས་ཅད་ཞིང་ཁམས་ལ་ ངས་པར་ ར། 11 ས་དེ་རང་ལ་སེ༷་སར་རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་

ནས་ངའི་ ར་བཏང་བའི་མི་ག མ་ང་ཚ་ ོད་སའི་ཁང་པར་ ེབས། 12 དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ང་ལ་ཁོ་ཚ་དང་ང་

ཚའི་བར་ ་ད ེ་བ་མ་འ ེད་པར་འ ོ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང༌། ཡང་ ན་ ་ ག་པོ་འདི་ཡང་ང་དང་མཉམ་ ་ཕེབས་

ཏེ། ངེད་ མས་མི་དེའི་ ིམ་ཚང་ལ་ གས། 13 ཡང་ཁོས་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཁོའི་ཁང་པའི་ནང་ལ་བ གས་ཡོད་

པ་མཐོང་ ེ་ཕོ་ཉས་སི༷་མོན་ནམ་པེ༷་ ོ་ཡང་ ་བ་ ར་འ ིད་པའི་ ིར་ཡོ༷་ ཱ་ལ་མི་ མས་གཏོང་ཞིག 14 ཁོང་གིས་ ོག་

པའི་འ ིན་ ི་ ོ་ནས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ནང་མི་ཐམས་ཅད་ཐར་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པའི་གཏམ་ངེད་ མས་ལ་བཤད།

15 ངས་ཁོ་ མས་ལ་བཤད་པར་བ མས་པའི་ཚ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ནི་ཐོག་མར་ང་ཚར་བབས་པ་ ར་ཁོ་ཚ་ལའང་

བབས། 16 ཡང་གཙ་བོས་ག ངས་པའི་བཀའ་ ེ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ ་ཡིས་ ས་གསོལ་གནང་ན་ཡང་ ེད་ མས་ལ་དམ་

པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ས་གསོལ་གནང་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་པ་དེ་ངས་ ན། 37 17 དེ་བས་ན་ངེད་ མས་ ིས་གཙ་

བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་དད་པ་ ས་པའི་ ེས་ ་ང་ཚར་གནང་བའི་ ིན་པ་དེ་རང་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚ་ལའང་གནང་

བ་ཡིན་ན། ང་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོ་ ོལ་ ེད་མཁན་ ་འ ར་བ་དེ་ཅི་ ར་ ིད་”ཅེས་ག ངས། 18 དེ་ཐོས་པས་ ོད་པ་

ངས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་ར་ ས་ཏེ་“ ས་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ལའང་སེམས་བ ར་

ནས་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་འཐོབ་པར་གནང་བ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ ས།

19 དེ་ནས་སེ༷་ཏེ་ ཱན་ ོངས་པའི་ ེས་ ་གནོད་པ་ ང་བས་ཁ་འཐོར་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ཡ༷་ ་ ་པ་ཁོ་ན་ལས་

གཞན་ ་ལའང་བཀའ་མི་ ོགས་པར་ཕེ༷་ནི་ཀེ་ ལ་དང༌། ཀི༷བ་ ་ ིང་ ན། སི༷་རི་ ཱ་ ལ་ ི་ཨ༷ན་ཏི་ཡོག་ ཱ་ ོང་ ེར་

ལ་ ིན། 20 འོན་ ང་དེ་ཚའི་ ོད་ ་ཀི༷བ་ ་དང༌། སེ༷་རེ་ ་ཞེས་པའི་ ོང་ ེར་ནས་ཡིན་པའི་མི་ཁ་ཅིག་གིས་ཨ༷ན་ཏི་

ཡོག་ ཱ་ལ་ ེབས་ནས་གྷི༷་རིག་ ད་ ་བའི་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ལའང་གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་འ ིན་བཟང་བ གས། 21 དཀོན་

མཆོག་གི་ ས་མ ་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པའི་ ེན་ ིས། མི་ཧ་ཅང་མང་པོས་སེམས་བ ར་ནས་གཙ་བོ་ལ་དད་པ་

37 ་ཚབ་ མས་ ི་མཛད་པ་ལེ ་ 1 ཨང་ 5 ལ་གཟིགས།
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ས་སོ། 22 དོན་དེའི་ ོར་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཆོས་ཚགས་ ི་མིའི་ ་ལམ་ ་ཐོས་པས་པ༷ར་ན་ ཱ་ཟེར་བ་དེ་ཨ༷ན་ཏི་ཡོག་ ཱ་

ལ་མངགས། 23 ཁོང་དེར་ ེབས་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེ་མཐོང་བས་ཁོང་སེམས་དགའ་བར་ ར། ཁོང་གིས་ཁོ་

མས་ལ་ ོ་སེམས་གཅིག་གིས་གཙ་བོ་ལ་ ེན་དགོས་པར་བ ལ། 24 གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་ནི་མི་བཟང་པོ་ཞིག་

ཡིན་ཏེ། དད་པ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་གང་བ་ཞིག་ཡིན། ཡང་མི་ཤིན་ ་མང་པོས་གཙ་བོ་ལ་

དད་པ་ ས། 25 དེ་ནས་པ༷ར་ན་ ཱ་ཤ༷་ ལ་འཚལ་བའི་ཆེད་ ་ཊ༷ར་ ཱུ་ ོང་ ེར་ལ་ཕེབས་ཏེ། 26 ཁོང་ ེད་ནས་ཨ༷ན་

ཏི་ཡོག་ ཱ་ལ་འ ིད། ལོ་གཅིག་གི་བར་ ་ཁོང་ མས་ཆོས་ཚགས་དང་འ ོགས་ཏེ་མི་མང་པོར་ཆོས་བ ན། ཨ༷ན་ཏི་ཡོག་

ཱར་ཉེ་གནས་ མས་ ི་ ི་མིང་ལ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་པ་ཞེས་ཐོག་མར་བཏགས།
38 27 དེའི་ ས་ ་ ང་ ོན་པ་ཁ་ཤས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་

ནས་ཨ༷ན་ཏི་ཡོག་ ཱར་ ེབས། 28 ཁོ་ཚའི་ནང་ནས་ཨ༷་ག་ ཱུ་ཟེར་མཁན་ཞིག་གིས་ཚགས་པའི་ ོད་ ་ཡར་ལངས་ཏེ་དམ་

པའི་ གས་ཉིད་ལ་བ ེན་ནས་རོ༷་ ཱ་གོང་མའི་ ལ་ཁབ་ཡོངས་ ་ ་གེ་ཆེན་པོ་ཞིག་འ ང་བར་འ ར་ངེས་ཡིན་ཞེས་པའི་

ང་བ ན། དེ་ནི་གོང་མའི་ ལ་པོ་ཀ༷་ལོ་ ི་ཡིས་ ལ་པོ་ ེད་པའི་ ས་ ་ ང༌། 29 ཁོ་ཚས་སོ་སོའི་ ས་པ་བཞིན་ ་

ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ི་ ན་ ་ མས་ལ་ ིན་པ་ ལ་ འི་ཐག་གཅོད་ ས་ནས། 30 དེ་ མས་བ ས་ཏེ་པ༷ར་ན་ ཱ་དང་ཤ༷་ ལ་

གཉིས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ཆོས་ཚགས་ ི་འགན་འ ར་བ་ མས་ལ་ ོད་པར་བཏང་ངོ༌།།

ལེ ་བ ་གཉིས་པ།

1 དེའི་ ས་ ་ ལ་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་ཆོས་ཚགས་ ི་མིའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ལ་གནོད་ ེལ་བའི་ ིར་ཁོ་ མས་འཛན་

བ ང་ ེད་ ་བ ག 2 ཁོས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་གཅེན་པོ་ ་ཚབ་ཡ༷་ཀོབ་རལ་ ིའི་ཁ་ཡིས་བསད་ ་བ ག་པས། 3 ཡ༷་ ་ ་

པ་ མས་དགའ་བར་ ར་བ་མཐོང་ནས་ཁོས་པེ༷་ ོ་ཡང་འཛན་བ ང་ ས། (དེ་ནི་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ས་ཆེན་

ི་ ས་ ་ ང་) 4 ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་པེ༷་ ོ་བ ང་ནས་བཙན་ཁང་ ་བ ག་ཅིང༌། ཁོ་ ང་བའི་ ིར་དམག་མི་བཞི་རེ་ཅན་

ི་དམག་ཁག་བཞི་ལ་གཏད། པེ༷་སག་ཟེར་བའི་ ས་ཆེན་དེའི་ ེས་ ་ཁོས་པེ༷་ ོ་ ལ་མི་ མས་ ི་མ ན་ ་འ ིད་ནས་

ིམས་གཅོད་པར་འདོད། 5 པེ༷་ ོ་བཙན་ཁང་ལ་བ ག་ ས་ཆོས་ཚགས་ ིས་ཁོང་གི་ཆེད་ ་དཀོན་མཆོག་ལ་ ིང་ཐག་

པ་ནས་གསོལ་འདེབས་ ས། 6 ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་པེ༷་ ོ་ ལ་མི་ མས་ ི་མ ན་ ་ ིད་ནས་ ིམས་གཅོད་ ེད་པའི་ ོན་ ི་

མཚན་མོར་པེ༷་ ོ་ གས་ཐག་གཉིས་ ིས་བཅིངས་ཏེ་དམག་མི་གཉིས་ ི་བར་ ་གཉིད་ ག་ནས་བ ད། ོའི་ ི་རོལ་ ་

ང་དམག་ མས་ ིས་བཙན་ཁང་བ ངས། 7 ོ་ ར་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་མངོན་ མ་ ་ ང་ཞིང་ཁང་མིག་

ལ་འོད་ཅིག་འ ོས། ཕོ་ཉས་གཉིད་གསོད་པའི་ ིར་པེ༷་ ོའི་གཞོགས་ལ་འཆང་ ེ་ཁོང་ལ་“མ ོགས་པོ་ལོངས་ཤིག་”ཅེས་

ག ངས་པས་ གས་ཐག་གཉིས་ཁོང་གི་ལག་པ་ནས་སར་ ངས། 8 ཡང་ཕོ་ཉས་ཁོང་ལ་“ ེ་རགས་བཅིངས་ནས་ མ་

38 ཱ་ཤི་ཀ་པ་ནི་གྷི་རིག་ ད་ ་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ ེ་བོད་ ད་ ་ཡེ་ ་པའང་ཞེས་འབོད་ ོལ་ཡོད།
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ོན་ཞིག་”ཅེས་ག ངས་པས་པེ༷་ ོས་དེ་ ར་ ས་པ་དང༌། ཕོ་ཉས་“ ི་གོས་ ོན་ནས་ངའི་ ེས་ ་ཤོག་”ཅེས་ག ངས།

9 པེ༷་ ོ་ ིར་ཐོན་ནས་ཕོ་ཉའི་ ེས་ ་འ ངས། ཕོ་ཉས་གང་མཛད་པ་དེ་དངོས་གནས་ཡིན་པ་པེ༷་ ོས་མི་ཤེས་ཏེ། ཞལ་

གཟིགས་ཤིག་མཐོང་བར་ མ། 10 དེ་ ེས་ ང་དམག་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་བ ལ་ནས་ ོང་ ེར་ལ་འ ོ་བའི་ གས་

ོར་ ེབས་པ་དང༌། དེ་རང་ གས་ ིས་ ེ་ནས་ཁོང་ཚ་ ིར་ཐོན་ཏེ་ ང་ལམ་ཞིག་བ ད་ནས་ཕེབས་ ས་ ོ་ ར་ ་ཕོ་

ཉ་ཁོང་དང་ཁ་ ལ། 11 པེ༷་ ོས་གང་ ང་བ་དེ་དངོས་གནས་ཡིན་པ་ཤེས་ནས་“ད་གཙ་བོས་རང་གི་ཕོ་ཉ་མངགས་ཏེ་

ལ་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡི་དབང་ཤེད་དང༌། ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་རེ་ ག་ ེད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལས་ང་ ོབ་པར་མཛད་པ་

ངས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་ཤེས་”ཞེས་ག ངས། 12 དེ་ ར་བསམས་མ་ཐག་ཁོང་ཡོ༷་ཧ་ནན་ཏེ་མ༷ར་ ་ཡང་ ་བའི་ཨ་མ་མི༷ར་

ཡམ་ ི་ཁང་པར་ཕེབས། དེར་མི་མང་པོ་འཛམས་ནས་ ོན་ལམ་འདེབས་བཞིན་ཡོད། 13 པེ༷་ ོས་ ི་ ོ་བ ངས་པས་

རོ༷ལ་ ་ཞེས་ཟེར་བའི་གཡོག་མོ་ཞིག་ ོ་ ེ་བར་ཡོང༌། 14 པེ༷་ ོའི་ ད་ཡིན་པར་ཤེས་ཏེ་ཧ་ཅང་དགའ་བའི་ངང་ནས་ ོ་

མ་ ེ་བར་ནང་ལ་བ གས་ཤིང་“པེ༷་ ོ་ལགས་ ོའི་ ི་ལ་འ ག་”ཅེས་བཤད། 15 ཁོ་ཚས་ཁོ་མོ་ལ་“ ོད་ ོའོ་”ཞེས་ཟེར་

ན་ཡང༌། ཁོ་མོས་བདེན་པ་ཡིན་པར་ ་ གས་ ས་པས། ཁོ་ཚས་“ཁོང་གི་ཕོ་ཉ་ཡིན་པར་ངེས་”ཞེས་ ས། 16 དེའི་

རིང་ལ་པེ༷་ ོས་ ་མ ད་ ོ་བ ངས། ོ་ ེ་ནས་ཁོང་མཐོང་བས་ཁོ་ མས་ངོ་མཚར་བར་ ར། 17 པེ༷་ ོས་ཁ་ ་སིམ་

པོར་ ོད་དགོས་པའི་ལག་བ ་ ས་ཏེ། གཙ་བོས་ཁོང་ཇི་ ར་བཙན་ཁང་ནས་འ ིད་པའི་གཏམ་ཁོ་ཚར་བཤད། ཁོང་

གིས་“དོན་དེ་ཡ༷་ཀོབ་དང་ ན་ ་གཞན་ མས་ལ་ཤོད་ཅིག་”ཅེས་ག ངས་ནས་ཁོ་ཚ་དང་ཁ་ ལ་ཏེ་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་ལ་

ཕར་ཕེབས། 18 དེའི་སང་ཞོགས་པེ༷་ ོ་གང་ ་སོང་མིན་མ་ཤེས་པས་དམག་མི་ མས་ཤིན་ ་འ གས་པར་ ར། 19 ཧེ༷་

རོ་ ེ་ཡིས་ཁོང་བཙལ་ནས་མ་ ེད་པས་ཁོས་ ང་དམག་ མས་ལ་འ ི་གཅོད་ ས་པ་དང༌། ཁོ་ཚ་ལ་ ོག་ ིམས་གཏོང་

དགོས་པའི་བཀའ་བ ོས། དེའི་ ེས་ ་ཁོ་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ནས་སེ༷་སར་རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་ལ་ ིན་ནས་དེར་གནས་སོ།

20 ཧེ༷་རོ་ ེ་ ཱ༷་ཨེར་དང་ཚི༷་དོན་ ོང་ ེར་ ི་འབངས་མི་ མས་ལ་ཤིན་ ་ ོས་པར་འ ར། ཁོ་ཚའི་ ལ་དེ་ནི་

ལ་པོའི་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡི་ ལ་ལ་བ ེན་ནས་འཚ་ཆས་འཐོབ་པར་ ེད་དགོས་པས། ལ་མི་ མས་ ིས་ ་ཚབ་ཚགས་པ་ཞིག་

བཏང་ ེ་ ལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་ ཱ༷་ལ་སི་ཐོ་ ོ་འ གས་ནས་བར་འ མ་གཏོང་བའི་རེ་བ་ ས། 21 གཏན་འཁེལ་བའི་

ཉིན་མོ་ཞིག་ལ་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་ ལ་པོའི་གོས་ ོན་ནས་ ིམས་དཔོན་ ི་ ིར་བ ད་པ་དང༌། མི་ མས་ལ་གཏམ་ ་བར་

བ མས། 22 མི་ མས་ ིས་“འདི་ནི་མི་ཞིག་གི་ ད་མ་ཡིན་ཏེ། ་ཡི་ག ང་ ད་ཡིན་”ཞེས་ ད་ཆེན་པོས་ཡང་ཡང་

བཤད། 23 ཧེ༷་ར་ོ ་ེཡིས་བ ོད་པ་འད་ིདཀོན་མཆོག་ལ་མ་ ལ་བས། འ ལ་ ་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་ནད་ ིས་

བཏབ་ནས་ ་ ིན་ ིས་བཟས་ནས་ཤིའོ། 24 ཡང་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ བ་པས། དད་ ན་ མས་ ི་ ངས་

མང་ ་འཕེལ། 25 དེ་ནས་པ༷ར་ན་ ཱ་དང་ཤ༷་ ལ་གཉིས་ ིས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ལས་ཀ་ བས་ཚར་བས། ཡོ༷་ཧ་ནན་ཏེ་

མ༷ར་ ་ཡང་ ་བ་འ ིད་དེ་ ིར་ལོག་ཕེབས་སོ།།
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ལེ ་བ ་ག མ་པ།

1 ཨ༷ན་ཏི་ཡོག་ ཱ་ ོང་ ེར་ ི་ཆོས་ཚགས་ལ་པ༷ར་ན་ ཱ་དང༌། ནེ༷་གེར་ཞེས་ ་བའི་སི༷་མེ་ཡོན་དང༌། ད་ ང་སེ༷་

རེ་ ་ ོང་ ེར་ནས་ཡིན་པའི་ ༷་ཀི་ ཱུ་དང༌། ས་གནས་དཔོན་པོ་ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡི་ཕོ་ ང་ལ་འཚར་ལོངས་ ང་བའི་ ཱ༷་ ་ཧེན་

དང༌། ཤ༷་ ལ་ཞེས་པའི་ ང་ ོན་པ་དང་ཆོས་ ོན་མཁན་ཡོད། 2 ཁོང་ཚས་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་ཅིང་ ང་

གནས་ ང་བའི་ ས་ ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁོ་ཚར་“ངའི་ཆེད་ ་ ོད་ མས་ ིས་པ༷ར་ན་ ཱ་དང་ཤ༷་ ལ་གཉིས་

ང་ཡིས་འདེམས་པའི་ལས་ བ་པའི་ ིར་ ོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 3 དེ་ནས་ཁོ་ཚས་ ང་གནས་བ ངས་ཏེ་ ོན་ལམ་

བཏབ་པ་དང༌། ཁོང་ཚ་གཉིས་ ི་ ས་ལ་ལག་པ་བཞག་ནས་བཏང་ངོ༌། 39 4 ཁོང་གཉིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་

མངགས་ཏེ་ ་ཁའི་ ོང་ ེར་སེ༷་ ་ཀི་ ཱ་ལ་ཕེབས་པ་དང༌། ་གཟིངས་ལ་བ ད་ནས་ཀི༷བ་ ་ ིང་ ན་ ་ ེབས། 5 ཱ ༷་

ལ་ ཱི་ ོང་ ེར་ལ་ ེབས་ནས་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བ གས། ཡང་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ཁོང་

ཚ་ལ་ལས་ ོགས་ ེད་བཞིན་ཡོད། 40 6 ིང་ ན་ཡོངས་ ་བ ད་ནས་ ཱ༷་ཕོ་ ོང་ ེར་ཙམ་ལ་ཕེབས་ བས། ཁོང་ མས་

ལ་ ཱ༷ར་ཡེ༷་ ་ཞེས་ཟེར་བའི་ གས་པ་ ེ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ང་ ོན་པ་ ན་མ་ཞིག་དང་ ད། 7 མི་འདི་ནི་ ི་ བ་ ེ་ ོ་ ོས་

ཅན་སེ༷ར་གི ་པ༷ ་ ་དང་མཉམ་ ་འ ོགས་པ་ཞིག་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཐོས་པར་ ི་ བ་དེས་པ༷ར་ན་ ཱ་དང་

ཤ༷་ ལ་གཉིས་བོས་ན་ཡང༌། 8 གས་པ་དེས་( གྷི༷་རིག་ ད་ ་ཨེ༷་ལི་ ཱ་ཡང་ཟེར་) ཁོང་ཚར་ངོ་ ོལ་ ས་པ་དང༌། ི་

བ་དད་པ་ལས་ ོག་པའི་ཐབས་བཙལ། 9 འོན་ ང་ཤ༷་ ལ་(པ༷ ་ ་ཡང་ཟེར་) དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་

ཉིད་ ིས་གང་བར་ ར་ཏེ་ཁོ་ལ་ནན་ ིས་བ ས་ཏེ། 10 ཁོ་ལ་“ ོད་ནི་བ ད་ ི་ ་ཡིན་ཏེ་ ང་བ་ཐམས་ཅད་ ི་ད ་

བོ་ཡིན། གཡོ་ ་དང་ངན་སེམས་ ན་ ིས་གང་ ེ་ ོད་ ིས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་ལམ་ ང་པོ་འ ོག་པར་ ེད་པ་མི་ ོང་ངམ།

11 ད་ ོས་ཤིག དཀོན་མཆོག་གི་ ས་མ ་ ོད་ལ་བཏབ་ནས་ལོང་བར་འ ར་བས་རེ་ཞིག་ ོད་ ིས་ཉི་མའི་འོད་མཐོང་

མི་ བ་”ཅེས་ག ངས་པ་དང༌། འ ལ་ ་ཁོའི་མིག་ལ་ ག་པ་དང་ ན་པ་ཡིས་འཐིབས་པས་ཁོས་ལག་པ་ནས་བ ང་

ེ་འ ིད་མཁན་བཙལ། 12 ི་ བ་ ིས་གང་ ང་བ་མཐོང་ནས་དད་པ་ ེས། གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་བ ན་པ་ཐོས་ནས་ངོ་

མཚར་བར་ ར་རོ།

13 དེ་ནས་པ༷ ་ ་དང་ཁོང་གི་རོགས་པ་ མས་ ་གཟིངས་ལ་བ ད་དེ་ ཱ༷་ཕོ་ནས་པ༷མ་ཕིལ་ ཱ་ ལ་ ི་ ོང་ ེར་

པེ༷ར་ ་ལ་ཕེབས་པ་དང༌། དེར་ ེབས་ནས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ཁོང་ མས་དང་ཁ་ ལ་ཏེ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ིར་ལོག 14 ཁོང་ཚ་

པེ༷ར་ ་ནས་ཕར་སོང་ ེ་པི༷་སི་དི་ ཱ་ ལ་ ི་ ོང་ ེར་ཨ༷ན་ཏི་ཡོག་ ཱ་ལ་ཕེབས་པ་དང༌། དེར་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་ཁོང་

མས་འ ་ཁང་ལ་ཕེབས་ནས་བ གས། 15 བཀའ་ ིམས་དང་ ང་ ོན་པའི་མདོ་ལས་བ གས་ ེས་འ ་ཁང་གི་དཔོན་

39 ག་འཇོག་པར་མཛད་པ་ནི་ལས་འགན་བ ོས་པ་དང་དད་ ན་ མས་ ི་མོས་མ ན་ཡོད་པའི་ གས་ཡིན།
40འདིའི་ བས་ ི་ཡོ་ཧ་ནན་ཟེར་བ་ནི་མར་ ་ཞེས་ ང་ ་བ་དེར་གོ ་ཚབ་ མས་ ི་མཛད་པ་ལེ ་ 12 ཨང་ 25 ལ་གཟིགས།
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པོས་“ ན་ མས། གལ་ཏེ་མི་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ེད་ལ་ ལ་བའི་གཏམ་ཞིག་ཡོད་ན་ག ངས་ཤིག་”ཅེས་པའི་ལན་ཁོང་

མས་ལ་བ ར། 16 པ༷ ་ ་ཡར་ལངས་ཏེ་ལག་བ ་ ས་ནས་འདི་ ར་ག ངས་“ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་དང་དཀོན་མཆོག་

ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་མཁན་ མས། ང་ལ་ཉོན་དང༌། 17 ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་མི་རིགས་འདིའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚའི་མེས་

པོ་བདམས་ཤིང༌། ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་ལ་ ོད་པའི་ ས་ ་ཁོ་ མས་ཤིན་ ་མང་པོར་འཕེལ་བར་མཛད། ས་མ ་དང་ ན་

པའི་ ག་གིས་ཁོ་ཚ་ ལ་དེ་ནས་ ི་རོལ་ ་འ ིད། 18 ལོ་བཞི་བ ་ཙམ་ ི་བར་ ་འ ོག་ ོང་ལ་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚའི་ ོད་

པ་བཟོད་པར་མཛད། 19 ཀ༷་ ན་ཟེར་བའི་ ལ་ ི་མི་རིགས་བ ན་མེད་པར་མཛད་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་མེས་པོ་

མས་ལ་ཁོ་ཚའི་ ལ་བགོས་ ལ་ ་གནང༌། 20 དོན་དེ་ མས་ལོ་བཞི་བ ་ ་བ ་ཙམ་འགོར་བ་ཡིན། དེའི་ ེས་ ་

ང་ ོན་པ་ཤ༷་ ་ཨེལ་ ི་བར་ ་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་ ིམས་དཔོན་ ི་ལམ་ གས་བ གས། 21 དེ་ནས་ཁོ་ཚས་ ལ་པོ་ ོ་

བའི་ ་བ་ ས་པས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་རིགས་ ད་པེ༷ན་ཡ་ ཱིན་ ི་ཚ་ཁག་ནས་ཀི༷་སི་ཡི་ ་ཤ༷་ ལ་ ལ་

པོར་བ ོས་པར་མཛད། ཁོས་ལོ་བཞི་བ འི་རིང་ ལ་པོ་ ས། 22 དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་གོ་གནས་ལས་འབེབས་

པར་མཛད་པ་དང༌། ༷་བིད་དེ་ཚའི་ ལ་པོར་བ ོས། དཀོན་མཆོག་གིས་ ༷་བིད་ ི་ ོར་དཔང་པོ་མཛད་དེ་ཡེ༷་སེ་ཞེས་

་བའི་ ་ ༷་བིད་ནི་ངའི་སེམས་དང་མ ན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ཁོས་ངའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ བ་པར་འ ར་རོ་ཞེས་

ག ངས། 23 དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་ཆད་གནང་བ་ ར། ༷་བིད་ ི་ ད་པ་ མས་ལས་ཁོང་གིས་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ལ་

བས་མགོན་ཡེ༷་ ་གནང་བ་ཡིན། 24 ཁོང་མ་འ ོན་པའི་ ོན་ལ་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་མི་

ཐམས་ཅད་ལ་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་བའི་ གས་ ་ ས་གསོལ་ལེན་དགོས་པའི་འ ིན་བ གས་ཤིང༌།

25 ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་ལས་ཚར་བའི་ བས་ལ་ཁོང་གིས་ ེད་ ིས་ང་རང་ ་རེད་ མ། ང་ཁོང་མ་ཡིན། ོས་ཤིག ངའི་

ེས་ལ་ཕེབས་མཁན་ནི་ཁོང་གི་ མ་ ོག་ ང་འ ོལ་བར་མི་འོས་ཞེས་ག ངས། 26 ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ ད་པ་ ེ་ངའི་ ན་

ཡིན་ཞིང༌། ེད་ཚའི་ནང་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་མཁན་ མས། ཐར་པ་འདིའི་འ ིན་ངེད་ མས་ལ་

མངགས་ཡོད། 27 ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་པ་དང་ཁོ་ཚའི་དཔོན་པོ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ བས་མགོན་ཡིན་པ་ངོ་མི་ཤེས་པ་

དང༌། ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་རེ་རེར་ ང་ ོན་པའི་བཀའ་གང་ ོག་པའང་མི་ཤེས་པས། ཁོང་ལ་ ིམས་གཅོད་གཏོང་བའི་

ོ་ནས་བཀའ་དེ་ མས་བ བས། 28 ོག་ ིམས་གཏོང་དགོས་པའི་ ་ ེན་ཅི་ཡང་མ་ ེད་ ང༌། ཁོ་ཚས་པི༷་ལ་ ་ལ་

ཁོང་ ོག་གཅོད་གཏོང་བའི་ ་བ་ ས། 29 ཁོ་ཚས་ཁོང་གི་ ོར་གང་ ིས་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བ བས་ནས། མི་ མས་

ིས་ཁོང་གི་ ་ ང་ ང་ཤིང་ ེང་ནས་མར་ཕབ་ ེ་ ར་ཁང་ལ་བ ག 30 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་འཆི་བ་

ནས་ ར་གསོན་པར་མཛད། 31 ར་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ག༷་ལིལ་ ལ་ནས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཡོང་བ་ མས་ ིས་ཉིན་མང་

པོའི་རིང་ཁོང་མཐོང་ཞིང༌། ད་ ་ཁོ་ མས་ནི་མི་ མས་ལ་ཁོང་གི་དཔང་པོ་ ེད་མཁན་ཡིན། 32 ང་ཚས་ ེད་ མས་

ལ་འ ིན་བཟང་ ོག་ ེ། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚའི་མེས་པོ་ མས་ལ་གང་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་དེ། 33 གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ཡར་
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ོང་བར་མཛད་པའི་ ོ་ནས་ཁོ་ཚའི་ ད་པ་ ེ་ངེད་ མས་ ི་ ིར་ བ་པར་མཛད། ག ང་མ ར་ ི་མདོ་ལེ ་གཉིས་པ་

ལ་འཁོད་པ་བཞིན།

ེད་རང་ང་ཡི་ ་ ་ ར་བས་ན།།

དེ་རིང་ང་ནི་ ེད་ ི་ཕ་ ་ ར།། 41

34 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པར་མཛད་དེ་ཡང་བ ར་འ ོངས་མི་ ིད་པའི་ ོར་འདི་ ར་

ག ངས།

ང་ཡིས་ ༷་བིད་ཉིད་ལ་ ད་པ་བཞིན།།

ཡང་དག་བདེན་པའི་ ིན་ བས་ ེད་ལ་ ིན།། 42

35 དེའི་ ིར་ཁོང་གིས་ག ང་མ ར་ ི་མདོ་གཞན་པ་ལས་

ེད་ ིས་རང་གི་ ེས་ ་དམ་པ་ཉིད།།

ར་ ་ ལ་བར་འ ག་པ་ག་ལ་ ིད།། 43

36 ལ་པོ་ ༷་བིད་ནི་རང་གི་མི་རབས་ ི་ ས་ ་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་བ བས་པའི་ ེས་ ་ ་ཚ་ལས་འདས་ཤིང༌།

ཁོའི་མེས་པོའི་ ར་ཁང་གི་ ོད་ ་བཞག་ནས་ ་ ར་ ལ་བར་ ར། 37 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གིས་བ ངས་པ་ནི་ ལ་

བར་མ་ ར། 38 ངའི་ ན། དེའི་ ིར་ཁོང་གི་ཐོག་ནས་ ིག་ཉེས་སེལ་བ་ ེད་ མས་ལ་ ོག་པ་དེ་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག

39 ཁོང་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ནི་མོ༷་ཤེའི་བཀའ་ ིམས་ ི་ ོ་ནས་སེལ་མི་ ིད་པའི་ ིག་ཉེས་ཐམས་ཅད་ལས་

ཐར་བར་འ ར་རོ། 40 ང་ ོན་པས་གང་ག ངས་པ་ ེད་ མས་ལ་མི་ཕོག་པའི་ ིར་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག

41 ང་ཡིས་ ོད་ ི་ ས་ ་ལས་ཤིག་ ེད།།

གཞན་ ིས་དེ་དག་ ོད་ལ་འཆད་ ར་ ང༌།།

ོད་ ིས་དེ་ལ་ནམ་ཡང་ཡིད་མི་ཆེས།།

ོད་ཚ་འ ་བར་ ེད་མཁན་དག་ ོས་ཤིག །

ངོ་མཚར་འ ར་ཞིང་འཇིག་པར་ཡང་འ ར་འོང༌།།

ཞེས་ག ངས། 44 42 པ༷ ་ ་དང་པ༷ར་ན་ ཱ་འ ་ཁང་ནས་ ིར་ཐོན་ བས། མི་ མས་ ིས་ཁོང་གཉིས་ལ་ངལ་གསོ་བའི་

ཉིན་ ེས་མར་དོན་དེའི་ ོར་ཡང་བ ར་ག ང་དགོས་པར་བ ལ། 43 འ ་ཁང་གི་ཚགས་འ ་ ོལ་བའི་ ེས་ ་ཡ་༷ ་ ་

41ག ང་མ ར་ལེ ་ 2 ཨང་ 7 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
42 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 55 ཨང་ 3 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
43ག ང་མ ར་ ི་མདོ་ལེ ་ 16 ཨང་ 10 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
44 ང་ ོན་པ་ཧ་བ་ ག་གི་མདོ་ལེ ་ 1 ཨང་ 5 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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པ་དང༌། ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ གས་ལ་ གས་པའི་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ ེ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་མཁན་ མས་

ལས་མང་པོ་ཞིག་གིས་པ༷ ་ ་དང་པ༷ར་ན་ ཱ་ཡི་ ེས་ ་འ ངས། ཁོང་གཉིས་ ིས་ཁོ་ཚར་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེ་ལ་

གནས་པར་བ ལ། 44 ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ ེས་མར་ ོང་ ེར་ ི་མི་མང་ཆེ་བ་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཉན་པར་

འ ས། 45 འོན་ ང་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་མི་ཚགས་མཐོང་བས་ ག་དོག་ ེས་ཤིང༌། འ ་དམོད་ ས་ཏེ་པ༷ ་ ས་

ག ངས་པ་ལ་ ོལ་བར་ ས། 46 པ༷ ་ ་དང་པ༷ར་ན་ ཱ་གཉིས་ ིས་ ོ་ ོབས་ཆེན་པོས་”ང་ཚས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་

ེད་ མས་ལ་དང་པོར་བཤད་འོས་པ་ཡིན། འོན་ ང་ ེད་ ིས་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་འཐོབ་པ་མི་འོས་པ་ཡིན་པར་

བསམས་ཏེ་དང་ལེན་མི་ ེད་པས། ོས་ཤིག ང་ཚས་ད་ ་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ལ་ཆོས་བཤད་ ་ཡིན། 47 གང་

ཡིན་ཞེ་ན། གཙ་བོས་ང་ཚར་འདི་ ར་བཀའ་གནང་ ེ།

ང་ཡིས་ ོད་ཉིད་ ི་པ་ མས་ ི་ཆེད།།

འ ོ་བར་ ེད་པའི་འོད་ ་བ ོས་པ་ཡིན།།

དེ་ནི་ ོད་ ིས་ས་མཐའི་བར་ ་ནི།།

ཆོས་དག་བ གས་ཅིང་ཐར་པ་འཐོབ་པའི་ ིར།། 45

ཞེས་ག ངས། 48 དེ་ཐོས་ནས་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་དགའ་བར་ ར་ཞིང་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བ ོད་པ་ ལ།

དཀོན་མཆོག་གིས་ ར་ནས་དཔག་ ་མེད་པའ་ིཚ་འཐོབ་པར་བ ོས་པའ་ིམ་ིཐམས་ཅད་དད་པར་ ར། 49 ད་ེ ར་དཀོན་

མཆོག་གི་བཀའ་ ལ་དེའི་ས་ ོགས་གང་སར་ བ། 50 འོན་ ང་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ཆོས་ལ་དགའ་བའི་རིགས་མཐོ་

བའི་ ད་མེད་དང་ ོང་ ེར་ ི་འགོ་ ིད་ ེད་པའི་ ེས་པ་ མས་ལ་ངན་བ ལ་ ས་ནས། པ༷ ་ ་དང་པ༷ར་ན་ ཱ་གཉིས་

ལ་གནོད་བ ལ་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ ལ་ནས་ཕར་བ ད། 51 ཁོ་ མས་ལ་དོན་དེར་འགན་ ར་དགོས་པར་ ོན་པའི་ ིར་ཁོང་

མས་ ིས་ ང་པའི་ ེང་གི་ས་ ལ་ཁོ་ཚའི་ ོགས་ ་ གས་ནས་ཨི༷་ཀོན་ ཱུ་ཞེས་པའི་ ོང་ ེར་ལ་ཕེབས། 52 ཡང་ཉེ་

གནས་ མས་ནི་དགའ་ ོ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་གང་བར་འ ར་རོ།།

ལེ ་བ ་བཞི་པ།

1 ཨི༷་ཀོན་ ཱུ་ ོང་ ེར་ལ་པ༷ ་ ་དང་པ༷ར་ན་ ཱ་གཉིས་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ལ་ཕེབས་པ་དང༌། ཁོང་ཚའི་ཆོས་

ོན་ ངས་ ི་ ེན་ ིས་ཡ༷་ ་ ་དང་གྷི༷་རིག་མི་མང་པོ་དད་ ན་པར་ ར། 2 འོན་ ང་དད་པ་མི་ ེད་པའི་ཡ༷་ ་ ་པ་

མས་ ིས་ཡ་༷ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ི་སེམས་ད གས་པས་ཁ་ོ མས་ན་ི ན་ ་ མས་ལ་ཁོང་ ་ོ ེས། 3 དེའི་ ིར་པ༷ ་

་དང་པ༷ར་ན་ ཱ་ ོང་ ེར་དེ་ལ་ ན་རིང་པོར་བ གས་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་བ ེན་ནས་ ོ་ ོབས་ཆེན་པོས་ཆོས་བ ན། ཁོང་

45 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 49 ཨང་ 6 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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ཚའི་ ག་གིས་ གས་དང་ངོ་མཚར་བའ་ིདོན་ བ་པར་གནང་བའ་ི ོ་ནས་གཙ་བོས་ཁོང་ག་ི གས་ ་ེདང་ ན་པའ་ིབཀའ་

ལ་བདེན་དཔང་མཛད། 4 ོང་ ེར་ ི་འབངས་མིའི་ནང་ ་བ་མི་མ ན་པ་ ང༌། ལ་ལས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ོགས་ ས་

ཤིང༌། ལ་ལས་ ་ཚབ་ མས་ ི་ ོགས་ ས། 5 ཡ༷་ ་ ་པ་དང་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ིས་དཔོན་རིགས་དང་མཉམ་

་ཁོང་ཚར་དམའ་འབེབས་ ེད་ཅིང་ ོ་ བ་གཏོང་བའི་གོ་ བས་བཙལ། 6 ་ཚབ་ མས་ ིས་དེའི་ ོར་ཤེས་ཏེ་ལི༷་ཀ་

ཨོན་ ཱ་ ལ་ ི་ལི༷ས་ ཱ་དང་ཌེ༷ར་པེ་ ོང་ ེར་དེ་བཞིན་དེའི་ཉེ་འཁོར་ ི་ ལ་ལ་ ོས་ནས། 7 དེར་ཁོང་ཚས་ ་མ ད་

འ ིན་བཟང་བ གས་སོ།

8 ལི༷ས་ ཱ་ ོང་ ེར་ལ་ ེ་ ས་ནས་ཞ་བོ་ཡིན་ཞིང་ ང་པ་འ མས་པའི་མི་གོམ་པ་ ོ་མ་ ོང་བ་ཞིག་བ ད་ཡོད།

9 མི་དེས་པ༷ ་ འི་ག ང་ལ་ཉན། པ༷ ་ ་ཡིས་ཁོ་ལ་ནན་ ིས་བ ས་ཏེ་ནད་ལས་ཐར་བའི་ཆེད་ ་དད་པ་ཡོད་པར་

མཐོང་བས། 10 ད་ཆེན་པོས་ཁོ་ལ་“ ང་པ་སར་བ གས་ཏེ་ཡར་ལོངས་”ཞེས་ག ངས་པས་མི་དེ་ཡར་མཆོངས་ཏེ་

འ ོ་ བ་པར་ ར། 11 པ༷ ་ ས་གང་ ས་པ་མཐོང་ནས་མི་ཚགས་ ིས་ལི༷་ཀ་ཨོན་ ཱ་ ད་ ད་ནས་ ད་ཆེན་པོས་“ ་

མས་མི་ ་ ལ་ནས་ང་ཚའི་ ོད་ ་བབས་”ཞེས་ ས། 12 དེ་ཚས་པ༷ར་ན་ ཱ་ཡི་མིང་ལ་ ༷་ ཱི་དང༌། པ༷ ་ ་ག ང་

མཁན་གཙ་བོ་ཡིན་པས་ཁོང་གི་མིང་ལ་ཧེ༷ར་ ཱེ་ཞེས་བཏགས། 46 13 ༷་ ཱི་ཡི་ ་ཁང་ ོང་ ེར་ ི་ ི་རོལ་ ་ཡོད་ཅིང༌།

དེའི་མཆོད་དཔོན་ ིས་ ང་འ ིད་དེ་མེ་ཏོག་གི་ ེང་བ་ ེར་ནས་ ོ་ཁར་ ེབས་པ་དང༌། མི་ཚགས་དང་བཅས་ ིས་

དམར་མཆོད་ ེད་པར་འདོད། 14 ་ཚབ་པ༷ར་ན་ ཱ་དང་པ༷ ་ ས་དེའི་ ོར་ཤེས་ནས་ ི་གོས་ད ལ་བ་དང༌། 47 མི་

ཚགས་ ི་ནང་ ་བ གས་ཏ་ེ ད་ཆེན་པོས་ 15 “མི་ མས། ེད་ཚས་ཅིའི་ ིར་འད་ི ར་ ེད། ང་ཚ་གཉིས་ལ་ ེད་ཚ་

དང་འ ་བར་མིའི་རང་བཞིན་ཡོད། ེད་ཚས་དོན་མེད་པའི་ ་བ་འདི་ མས་ ངས་ནས། ནམ་མཁའ་དང༌། ས་གཞི།

་མཚ། དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བཀོད་པ་དང་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་ བ་མཁན་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་ ེད་པའི་

ཆེད་ ་ང་ཚས་ ེད་ མས་ལ་འ ིན་བཟང་ ོག 16 འདས་པའི་ ས་ ་ཁོང་གིས་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་རང་གི་འདོད་པ་

ར་ ེད་ ་བ ག་ ང༌། 17 ེད་ མས་ལ་ ག་ལས་བཟང་པོ་མཛད་པའི་ ོ་ནས་ཁོང་ནི་བཟང་པོ་ཡིན་པར་བདེན་

དཔང་མཛད། དཔེར་ན་ ན་ ་ ིན་པ་གནང་ ་ེཁོང་གིས་ནམ་མཁའ་ལས་ཆར་པ་དང༌། ས་ལས་ལོ་ཏོག་དེ་བཞིན་ ེད་

མས་ལ་ཁ་ཟས་དང་སེམས་ ་དགའ་ ོ་ཁེངས་པར་གནང་ངོ་”ཞེས་ག ངས། 18 དེ་ ར་ག ངས་ ང༌། མི་ཚགས་

ིས་ཁོང་ཚར་དམར་མཆོད་ ེད་པ་འགོག་ ར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ ང༌། 19 ཨ༷ན་ཏི་ཡོག་ ཱ་དང་ཨི༷་ཀོན་ ཱུ་ ོང་ ེར་

ནས་ཡོང་བའི་ཡ༷་ ་ ་པ་ཁ་ཅིག་གིས་མི་ཚགས་ཁོ་ཚའི་ ོགས་ལ་ ོ་འ གས་ ས་པས། ཁོ་ཚས་པ༷ ་ ་ལ་ ོ་ བ་བཏང་

46 ་ ཱི་ནི་གྷི་རིག་མི་ མས་ ི་ ་གཙ་བོ་ཡིན་ཞིང༌། ཧེར་ ཱེ་ནི་ ་བའི་ ་ཡིན།
47 ི་གོས་ད ལ་བ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ གས་ ོལ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་གཞན་ ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་འ ་དམོད་ ེད་ཚ་རང་ཉིད་ ི་གོས་ད ལ།
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ནས་ཁོང་ཤི་ཟིན་པར་བསམས་ཏེ་ ོང་ ེར་ནས་ ི་རོལ་ ་ ད། 20 ཉེ་གནས་ མས་ཁོང་གི་མཐའ་བ ོར་ ་འཛམས་

ས་ཁོང་ཡར་ལངས་ནས་ ོང་ ེར་ལ་ ིར་ལོག དེའི་སང་ཉིན་པ༷ར་ན་ ཱ་དང་མཉམ་ ་ཌེ༷ར་པེ་ལ་ཕེབས་སོ།

21 དེར་ཁོང་ མས་ ིས་འ ིན་བཟང་བ གས་པས་མི་མང་པོ་ཞིག་གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་ཉེ་གནས་ ་ ར། དེ་ནས་

ཁོང་གཉིས་ལི༷ས་ ཱ་དང༌། ཨི༷་ཀོན་ ཱུ། ཨ༷ན་ཏི་ཡོག་ ཱ་བཅས་ ་ ིར་ལོག 22 དེར་ཁོང་གཉིས་ ིས་ཉེ་གནས་ ི་སེམས་

བ ན་པོ་ ས་ཏེ་དད་པ་ ་མ ད་ནས་ ེད་པར་བ ལ་ནས་“ངེད་ མས་ ག་བ ལ་མང་པོ་ ོང་བའི་ ོ་ནས་དཀོན་

མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ་འ ག་པར་དགོས་”ཞེས་ག ངས། 23 ཁོང་གཉིས་ ིས་ཆོས་ཚགས་རེ་རེར་འགན་འ ར་བ་རེ་རེ་

བ ོས་ཤིང༌། ང་གནས་བ ངས་བ་དང་ ོན་ལམ་བཏབ་ནས་ཁོ་ཚ་དད་པ་ ས་པའི་གཙ་བོར་བཅོལ། 24 ཁོང་གཉིས་

པི༷་སི་དི་ ཱ་ ལ་བ ད་ནས་པ༷མ་ཕིལ་ ཱ་ ལ་ལ་ ེབས། 25 དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་པེ༷ར་ ་ ོང་ ེར་ ་བ གས་ནས་ཨ༷་

ཐལ་ ཱ་ཞེས་པའི་ ་ཁར་ཕེབས་ཤིང༌། 26 ་གཟིངས་ལ་བ ད་ནས་སི༷་རི་ ཱ་ ལ་ ི་ཨ༷ན་ཏི་ཡོག་ ཱ་ ོང་ ེར་ལ་ ིར་

ལོག་ཕེབས། ས་ཆ་འདི་ནི་ ར་ཆོས་ཚགས་ ིས་ཁོང་གཉིས་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེ་ལ་བཅོལ་བའི་གནས་དེ་ཡིན་ཞིང༌།

དེ་ནི་ད་ ་བ བས་ཟིན་པའི་ལས་འདིའི་ཆེད་ འོ། 27 དེར་ ེབས་ནས་ཁོང་ཚས་ཆོས་ཚགས་བ ས་ཤིང༌། དཀོན་

མཆོག་གིས་ཁོང་ཚ་བ ད་ནས་གང་མཛད་པ་དང༌། ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པའི་དོན་ལ་དད་པའི་ ོ་ཇི་ ར་ ེ་བར་མཛད་པའི་

ལ་ག ངས། 28 ཡང་ཁོང་གཉིས་ཉེ་གནས་ མས་དང་མཉམ་ ་ ན་རིང་པོ་ཞིག་དེར་གནས་སོ།།

ལེ ་བཅ་ོ ་པ།

1 ཡ༷་ ་ ་ ལ་ནས་ཡོང་བའི་མི་ཁ་ཅིག་གིས་ ན་ ་ མས་ལ་“གལ་ཏེ་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡི་ཆོས་ ིམས་ ར་

ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་མ་ལེན་ན། ཐར་བར་འ ར་མི་ ིད་”ཅེས་བ ན། 2 པ༷ ་ ་དང་པ༷ར་ན་ ཱ་ཁོ་ཚ་དང་མི་

མ ན་ཏེ་ ོད་ ེང་ ག་པོ་ ང་བས། ན་ ་ མས་ ིས་ཁོང་གཉིས་དང་དད་ ན་པ་ལས་གཞན་ཁ་ཅིག་དོན་དེའི་ ོར་

ལ་ ་ཚབ་དང་འགན་འ ར་བ་ མས་མཇལ་བར་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་འ ོ་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་ ས། 3 དེའི་ ིར་ཆོས་

ཚགས་ ིས་ཁོང་ཚ་མངགས་ཏེ་ཕེ༷་ནི་ཀེ་དང་ས༷་མར་ ཱ་ ལ་གཉིས་བ ད་ནས་ཕེབས་པ་དང༌། ཁོང་ཚས་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་

པ་ མས་ཇི་ ར་དད་ ན་པར་ ར་བར་ག ངས་པས་ ན་ ་ཐམས་ཅད་ཧ་ཅང་དགའ་བར་ ར། 4 པ༷ ་ ་དང་པ༷ར་

ན་ ཱ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ེབས་ནས་ཆོས་ཚགས་དང༌། ་ཚབ། འགན་འ ར་བ་བཅས་ ིས་ཁོང་ཚ་བ ས། དཀོན་མཆོག་

གིས་ཁོང་གཉིས་བ ད་ནས་ཇི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཁོང་ཚར་ག ངས། 5 དེ་ནས་ ཱ༷་ ་ཤི་ཟེར་བའི་ ོགས་ཁག་ལས་

དད་ ན་ ་ ར་བའི་མི་ཁ་ཅིག་ཡར་ལངས་ནས་“ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ིས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་ལེན་དགོས་

པ་དང་མོ༷་ཤེ་ཡི་ཆོས་ ིམས་ ང་དགོས་པ་དེ་ངེས་པར་ ་ ལ་”ཞེས་ ས། 6 དོན་དེ་ཞིབ་ད ད་ ེད་པའི་ ིར་ ་ཚབ་

དང་འགན་འ ར་བ་ མས་འཛམས། 7 གཏམ་ ེང་མང་པོ་ ས་ནས་ ་ཚབ་པེ༷་ ོ་ལངས་ཏེ་ཁོ་ཚར་“ ན་ ་ མས།
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ོན་དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ཚའི་ ོད་ནས་འདམ་ཀ་མཛད་དེ། ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ིས་ངའི་ཁ་ནས་འ ིན་བཟང་

ཐོས་ཤིང་དད་པ་དང་ ན་པར་འ ར་བ་ ེད་ མས་ ིས་མ ེན། 8 མི་ མས་ ི་སེམས་མ ེན་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་

ང་ཚ་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་གནང་བ་ ར། ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ལའང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་གནང་ ེ་ཁོ་ཚར་

དཔང་པོ་མཛད། 9 ཡང་ང་ཚ་དང་ཁོ་ཚའི་བར་ ་ ད་པར་མི་མཛད་དེ་ཁོང་གིས་དད་པའི་ ོ་ནས་ཁོ་ཚའི་སེམས་དག་

པར་མཛད། 10 ད་ ་ ེད་ཚས་ཅིའི་ ིར་ང་ཚའམ་མེས་པོས་ ང་འ ར་མ་ བ་པའི་གཉའ་ཤིང་དེ་ཉེ་གནས་ མས་ ི་

གཉའ་ལ་འགེལ་བའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཉམས་ཚད་ ེད། 11 དེ་ལས་ ོག་ ེ་ཁོ་ཚ་དང་འ ་བར་ང་ཚའང་གཙ་བོ་

ཡེ༷་ འི་ གས་ ེའི་ ོ་ནས་ཐར་བར་འ ར་བར་ཡིད་ཆེས་སོ་”ཞེས་ག ངས། 12 དེ་ནས་དེར་ཚགས་པའི་མི་ ན་ཁ་ ་

སིམ་པོར་བ ད་དེ་པ༷ར་ན་ ཱ་དང་པ༷ ་ འི་གཏམ་ལ་ཉན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གཉིས་བ ད་ནས་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་

མས་ ི་ ོད་ ་ གས་དང་ངོ་མཚར་བའི་དོན་ཅི་ ར་མཛད་པའི་ ོར་ག ངས། 13 ཁོང་ཚས་ག ངས་པའི་ ེས་ ་ཡ༷་

ཀོབ་ ིས་ལན་ ་“ ན་ ་ མས། ང་ལ་ཉོན་དང༌། 14 ད་ ་སི༷་མེ་ཡོན་ ིས་ག ངས་པ་ ར་ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་

གིས་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་ཏེ་ཁོ་ མས་ལས་རང་གི་དོན་ ་མི་ མས་ཤིག་བཞེས། 48 15 དེ་ནི་

ང་ ོན་པས་གང་ག ངས་པའི་བཀའ་དང་མ ན་ཏེ་ཁོང་ཚས་ ིས་པའི་མདོ་ལ་བཀོད་པ་ ར།

16 དེ་ཡི་ ེས་ ་ང་ནི་ ིར་ལོག་ནས།།

༷་བིད་གནས་ས་བཞིག་རལ་སོང་བ་དག །

གཞི་གསོ་ ེད་ཅིང་གནས་ས་ ིབས་པ་དག །

ང་ཡིས་ ར་ཡང་འ གས་ཤིང་བ ན་པར་ །།

17 དེ་ནི་མི་རིགས་གཞན་གང་ཐམས་ཅད་དང༌།།

ང་ཡི་མིང་ཐོགས་ ི་པ་ མས་ ིས་ནི།།

ཡང་དག་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་འཚལ་ ིར་རོ།།

18 གདོད་ནས་མངོན་པར་མཛད་དེ་གཙ་བོས་ག ངས།། 49

19 དེའི་ ིར་ངའི་བསམ་ ལ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ ོགས་ ་སེམས་ ར་བའི་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ལ་དཀའ་ངལ་མི་བཟོ་

བར། 20 ་ ་དང་འ ེལ་བའི་མི་གཙང་བ་དང༌། ལོག་གཡེམ། ེ་བཙར་ནས་གསོད་པའི་ ད་འ ོའི་ཤ། ག་

48སི་མེ་ཡོན་ནི་ ་ཚབ་པེ་ ོའི་མཚན་གཞན་ཞིག་ཡིན།
49 ང་ ོན་པ་ཨ་མོ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 9 ཨང་ 11-12 ལ་གཟིགས།
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བཅས་ལ་འཛམ་དགོས་ཞེས་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་ ིས་ན་ལེགས། 50 21 གང་ལགས་ཤེ་ན། གནའ་བོ་ནས་བ ང་ངལ་གསོ་བའི་

ཉིན་རེར་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེའི་ཆོས་ ིམས་ནི་ ོང་ ེར་རེའི་འ ་ཁང་ལ་བ གས་ཡོད་”ཅེས་ག ངས།

22 དེ་ནས་ ་ཚབ་དང་འགན་འ ར་བ་ མས་དང༌། ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ ིས་རང་གི་མི་ མས་ལས་ཁ་ཤས་

བདམས་ནས་པ༷ ་ ་དང་པ༷ར་ན་ ཱ་གཉིས་དང་མཉམ་ ་སི༷་རི་ ཱ་ ལ་ ི་ཨ༷ན་ཏི་ཡོག་ ཱ་ ོང་ ེར་ལ་མངག་པར་ཐག་

གཅོད་ ས་པས། ན་ ་ མས་ ི་ནང་ནས་འགོ་ ིད་ཡིན་པའི་ ༷་ འམ་པ༷ར་ས་ ཱ་ཡང་ ་བ་ཞིག་དང༌། སི༷་ ཱ་

བདམས། 23 དེ་ ེས་ཁོང་གཉིས་བ ད་ཁོ་ཚ་ལ་གཤམ་ ི་ཡི་གེ་དེ་བ ར།

ེད་ མས་ ི་ ན་ ་ཡིན་པའི་ ་ཚབ་དང་འགན་འ ར་བ་ མས་ ིས། ཨ༷ན་ཏི་ཡོག་ ཱ་ ོང་ ེར་

དང༌། སི༷་རི་ ཱ་ ལ། ཀི༷་ལིག་ ཱ་ ལ་བཅས་ ་གནས་པའི་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པའི་མི་རིགས་ལས་ ང་བའི་དད་

ན་ མས་ལ་འཚམས་འ ི་ ། 24 ང་ཚས་མ་མངགས་པར་ང་ཚའི་ ོད་ནས་ཁ་ཅིག་ཐོན་ཏེ་ ེད་ མས་ལ་

ག་པོ་བཏང་ཞིང༌། ཁོ་ཚའི་གཏམ་ ིས་ ེད་ཚའི་སེམས་ད གས་པར་ ས་པའི་གཏམ་ཐོས་པས། 25 ང་ཚ་

གཅིག་མ ན་ ིས་མི་གཉིས་བདམས་ཏེ་ངེད་ ི་གཅེས་པའི་པ༷ར་ན་ ཱ་དང་པ༷ ་ ་མཉམ་ ་ ེད་ མས་ ི་མ ན་

་གཏོང་བར་ཐག་གཅོད་ ས། 26 ཁོང་གཉིས་ནི་ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་དོན་ལ་རང་གི་ ོག་ཉེན་

ལའང་འཛམ་མེད། 27 དེའི་ ིར་ང་ཚས་ ༷་ ་དང་སི༷་ ཱ་གཉིས་ ེད་ མས་ ི་ ང་ ་མངགས་ཏེ། དོན་འདི་

ཚ་ཁོང་ཚས་རང་གི་ཞལ་ནས་ ེད་ མས་ལ་བཤད་པར་འ ར། 28 གང་ཡིན་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གི་དམ་

པའི་ གས་ཉིད་ ི་དགོངས་པ་དང་མ ངས་པར་དོན་གལ་ཆེ་བ་འདི་ཚ་ལས་ ག་པའི་ ར་པོ་ ེད་ མས་ ི་

ག་པར་འགེལ་བར་མི་ ང༌། 29 ེད་ཚས་ ་ འི་མ ན་ ་ ལ་བའི་མཆོད་ ས་མི་གཙང་བ་དང༌། ག

ེ་བཙར་ནས་གསོད་པའི་ ད་འ ོའི་ཤ ལོག་གཡེམ་བཅས་ལ་འཛམ་དགོས། དེ་ཚ་དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡང་མེད་

ན་ལེགས། ེད་ མས་བདེ་བར་ཤོག་ཅེས་ ིས།

30 ཁོང་ མས་ཕར་མངགས་ཏེ་ཨ༷ན་ཏི་ཡོག་ ཱ་ ོང་ ེར་ ་ ེབས་པ་དང༌། དད་ ན་ མས་བ ས་ནས་འ ིན་

ཡིག་དེ་ཁོ་ཚར་ ད། 31 དེ་བ གས་པས་སེམས་གསོ་བའི་གཏམ་ ིས་ཁོ་ཚ་དགའ་བར་ ར། 32 ང་ ོན་པ་ཡང་

ཡིན་པའི་ ༷་ ་དང་སི༷་ ཱ་གཉིས་ ིས་གཏམ་མང་པོ་བཤད་དེ་ ན་ ་ མས་ལ་སེམས་གསོ་བཏང་ཞིང༌། ཁོ་ཚའི་དད་པ་

བ ན་པོར་ ས། 33 དེར་བ གས་པའི་ ེས་ ་ ན་ ་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་མངག་མཁན་ ི་ ང་ ་ཞི་བདེའི་ངང་ནས་ ིར་

ལོག་བཏང༌། 51 35 ཡང་པ༷ ་ ་དང་པ༷ར་ན་ ཱ་ཨ༷ན་ཏི་ཡོག་ ཱ་ ོང་ ེར་ལ་གནས་ཤིང༌། མི་གཞན་མང་པོ་དང་བཅས་

པར་ཁོང་ མས་ ིས་ཆོས་བ ན་པ་དང༌། གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་འ ིན་བཟང་བ གས། 36 དེའི་ ེས་ ་པ༷ ་ ་ཡིས་

50 ང་ ོན་པ་མ་ོཤེའ་ིཆོས་ ིམས་ ར་ན་སེམས་ཅན་ ་ིཚ་ན་ི ག་ལ་ཡོད་པས། ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ ག་གམ། ་ེབཙར་ནས་གསོད་པའ་ིསེམས་ཅན་ ་ིཤ་ཟ་མ་ི ང༌།
51གནའ་བོའི་གྷི་རིག་ཡིག་གི་བ ས་ཡིག་ཁ་ཤས་ ་གཤམ་ ི་ཚག་ཡོད། འོན་ ང་སི་ ཱ་དེར་གནས་པའི་ཐག་གཅོད་ ས།
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པ༷ར་ན་ ཱ་ལ་“ ན་ ་ མས་ ི་དད་པ་ཇི་ ར་ཡིན་མིན་ཤེས་པའི་ ིར་ང་ཚས་ ར་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བ གས་པའི་

ོང་ ེར་རེ་རེར་ ིར་ལོག་ ེད་”ཅེས་ག ངས། 37 པ༷ར་ན་ ཱ་ཡིས་ཡོ༷་ཧ་ནན་ཏེ་མ༷ར་ ་ཡང་ ་བ་མཉམ་ ་འ ིད་

པར་འདོད་ ང༌། 38 མ༷ར་ ་ ར་པ༷མ་ཕིལ་ ཱ་ ལ་ལ་ཁོང་དང་ཁ་ ལ་ནས་ ིན་ཞིང༌། ལས་མ་ བ་པའི་བར་ ་མ་

འ ོགས་པས་པ༷ ་ ས་ཁོ་མཉམ་ ་འ ིད་ན་མི་འོས་པར་ནན་ ིས་བ ལ། 39 བསམ་འཆར་མི་མ ན་པ་ ག་པོ་ ང་

བས་ཁོང་གཉིས་སོ་སོར་ ེས་པ་དང༌། པ༷ར་ན་ ཱས་མ༷ར་ ་འ ིད་དེ་ ་གཟིངས་ལ་བ ད་ནས་ཀི༷བ་ ་ ིང་ ན་ལ་ཕེབས།

40 འོན་ ང་པ༷ ་ ས་སི༷་ ཱ་བདམས་ནས་ཕར་ཕེབས་ཏེ། དད་ ན་ མས་ ིས་ཁོང་གཉིས་གཙ་བོའི་ གས་ ེ་ལ་བཅོལ།

41 པ༷ ་ ས་སི༷་རི་ ཱ་ ལ་དང་ཀི༷་ལིག་ ཱ་ ལ་བ ད་ནས་ཕེབས་ཏེ་ཆོས་ཚགས་ མས་ལ་བ ན་པོར་ ས་སོ།།

ལེ ་བ ་ ག་པ།

1 ཡང་དེ་ནས་པ༷ ་ ་ཌེ༷ར་པེ་དང་ལི༷ས་ ཱ་ ོང་ ེར་ ་ ེབས། དེར་ཐི༷་མོ་ཐེ་ཞེས་ ་བའི་ཉེ་གནས་ཤིག་ཡོད་དེ།

ཁོའི་ཨ་མ་ནི་དད་ ན་པའི་ཡ༷་ ་ ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། ཕ་གྷི༷་རིག་པ་ཡིན། 2 ལི༷ས་ ཱ་དང་ཨི༷་ཀོན་ ཱུ་ ོང་ ེར་ལ་ ོད་

པའི་ ན་ ་ མས་ ིས་ཁ་ོལ་བ ོད་པར་ ེད། 3 པ༷ ་ ས་ཐི༷་མ་ོཐ་ེཁོང་དང་མཉམ་ ་འ ་ོབར་འདོད་པས་ཁོང་གིས་ཁ་ོ

ལ་ཡ་༷ ་ ་པའ་ིཆོས་ ་ི གས་ ག་ ་བ ག གང་ལགས་ཤ་ེན། ལ་དེར་ཡ་༷ ་ ་པ་མང་པ་ོཡོད་ཅིང༌། ཁ་ོཚ་ཚང་མས་

ཐི༷་མོ་ཐེའི་ཕ་ནི་གྷི༷་རིག་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ ིར་རོ། 4 ོང་ ེར་ མས་བ ད་ནས་འ ོ་ ས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ་ཚབ་

དང་འགན་འ ར་བ་ མས་ ིས་ཐག་བཅད་པའི་བཀའ་ ང་བའི་ ིར་དད་ ན་ མས་ལ་བ གས་པས། 5 ཆོས་ཚགས་

མས་ ་ིདད་སེམས་བ ན་པོར་ ར་ཞིང༌། དད་ ན་ མས་ ་ི ངས་ཉིན་ར་ེབཞིན་མང་ ་འཕེལ། 6 དཀོན་མཆོག་ག་ི

དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁོང་ཚ་ཨེ༷་ཞེ་ ཱ་ཞིང་ཆེན་ལ་བཀའ་ ོག་ ་མ་བ ག་པས། ཁོང་ མས་ཕ༷་ ག་ ཱ་དང་ག༷་ལད་

ཱ་ ལ་བ ད་ནས་ཕེབས་ཤིང༌། 7 མོ༷་སི་ ཱ་ ལ་ ་ ེབས་ ས་པི༷་ཐིན་ ཱ་ཞིང་ཆེན་ལ་ གས་པར་བསམས་ ང༌། ཡེ༷་

འ་ི གས་ཉིད་ ིས་འ ་ོམ་བ ག་པའ་ི ེན་ ིས། 8 མོ༷་ས་ི ་ཱ ལ་བ ད་ནས་ ༷་ོ ་ཱ ་ཁར་ཕེབས། 9 མཚན་མོར་པ༷ ་

་ལ་ཞལ་གཟིགས་གནང་ ེ་མ༷་ཀེ་དོན་ ཱ་ཞིང་ཆེན་ ི་མི་ཞིག་ཁོང་གི་ ང་ ་ལངས་ནས་ཁོང་ལ་“མ༷་ཀེ་དོན་ ཱ་ལ་ཕེབས་

ནས་ང་ཚར་རོགས་པ་གནང་རོགས་”ཞེས་ནན་ ིས་བ ལ། 10 ཞལ་གཟིགས་ད་ེམཐོང་བའ་ི ེས་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ་

དངོས་ ་མ༷་ཀེ་དོན་ ཱ་པ་ མས་ལ་འ ིན་བཟང་ ོག་ ་བོས་པར་ཤེས་ནས། ང་ཚས་འ ལ་ ་ཁོ་ཚའི་ ར་འ ོ་བའི་ ་

ིག་ ས།

11 ད་ེནས་ ༷་ོ ་ཱནས་ ་གཟིངས་ལ་བ ད་ད་ེ ཱ་༷མ་ོ ་ེཀ་ེཞེས་པའ་ི ིང་ ན་ལ་ཐད་ཀར་ ིན་ཞིང༌། དེའ་ི ་ིཉིན་

ནེ༷་ཨ་པོ་ལི་ཞེས་པའི་ ་ཁར་ ེབས། 12 དེ་ནས་མ༷་ཀེ་དོན་ ཱ་ ལ་ ི་གལ་ཆེན་ ོང་ ེར་ཕི༷་ལིབ་ ཱི་ལ་ ེབས། ོང་

ེར་དེ་ནི་རོ༷་ ཱའི་ ལ་ཁབ་ ི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་ཞིང་དེར་ང་ཚ་ཉིན་ཤས་བ ད། 13 ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ང་ཚ་
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ོང་ ེར་ ་ི ོའ་ི ་ི ོགས་གཙང་པོའ་ིའ མ་ ་ ོན་ལམ་འདེབས་ས་ཡིན་པར་བསམས་ནས། ད་ེལ་ ིན་ཏ་ེབ ད་པ་དང༌།

དེར་འཛམས་ཡོད་པའ་ི ད་མེད་ མས་ལ་ཆོས་བཤད། 14 དེའ་ིནང་ནས་ ོང་ ེར་ཐ༷་ོཨ་ཐའ་ེ ་ཱནས་ཡིན་པའ་ིམདོག་ ་

ག་ཅན་ ི་རས་འཚང་མཁན་ལི༷་དི་ ཱ་ཞེས་ ་བའི་ ད་མེད་ཅིག་གིས་ང་ཚའི་གཏམ་ལ་ཉན། ཁོ་མོ་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་

བ ེན་བ ར་ ེད་མཁན་ཡིན་ལ། པ༷ ་ ས་ག ངས་པའ་ིབཀའ་ལ་ཉན་པའ་ི ིར་གཙ་བོས་ཁ་ོམོའ་ི ་ོ ་ོ ེ། 15 ཁ་ོམོས་

རང་གི་ནང་མི་དང་བཅས་པར་ ས་གསོལ་ལེན་པའི་ ེས་ ་“གལ་ཏེ་ ེད་ ིས་ང་གཙ་བོ་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་

པར་བ ིས་ན། ངའི་ཁང་པར་ཕེབས་ནས་བ གས་དང་”ཞེས་ནན་ ིས་བ ལ་ནས་ང་ཚ་དེར་འ ིད།

16 དེ་ནས་ཉིན་ཞིག་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་སར་འ ོ་ ས་ ོན་ཤེས་དང་ ན་པའི་གདོན་འ ེ་ཡིས་ཟིན་པའི་ ན་

མོ་ཞིག་ང་ཚ་དང་ ད། ཁོ་མོས་ ོན་ཤེས་བཤད་པའི་ ོ་ནས་རང་གི་བདག་པོ་ མས་ལ་ད ལ་མང་པོ་ཐོབ། 17 ཁོ་

མོ་པ༷ ་ ་དང་ང་ཚའི་ ེས་ ་འ ང་ ས་ ད་ཆེན་པོས་“མི་འདི་ མས་ ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ ི་དང༌།

ེད་ མས་ལ་ཐར་བའི་ལམ་ ོན་མཁན་ཡིན་”ཞེས་ཡང་ཡང་བ ོད། 18 ཉིན་མང་པོའི་རིང་ལ་དེ་ ར་ ས་པས་པ༷ ་

་ ན་ ང་ཆེན་པོ་ ེས་ནས་ཁ་ ར་ག ས་ཏེ་གདོན་འ ེ་དེ་ལ་“ངས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་མཚན་ཐོག་ནས་ ོད་ལ་མོ་

ནས་ ིར་ཐོན་པའི་བཀའ་གཏོང་”ཞེས་ག ངས་མ་ཐག་གདོན་འ ེ་དེ་ ིར་ཐོན། 19 ན་མོ་དེའི་བདག་པོ་ མས་ ིས་

ད ལ་འཐོབ་པའི་རེ་བ་མེད་པར་ ར་བ་ཤེས་ནས། ཁོ་ཚས་པ༷ ་ ་དང་སི༷་ ཱ་གཉིས་བ ང་ནས་ ོམ་ལ་ཡོད་པའི་དཔོན་

པོ་ མས་ ི་ ང་ ་ ད། 20 ཡང་ ིམས་དཔོན་ མས་ ི་ ང་ ་འ ིད་ནས་ཁོ་ཚས་“མི་འདི་གཉིས་ཡ༷་ ་ ་པ་ཡིན་

ཞིང་ང་ཚའི་ ོང་ ེར་ད ག་པ་དང༌། 21 ངེད་རོ༷་ ཱ་པ་ མས་ལ་ ིམས་ ར་དང་ལེན་མི་ ེད་པ་དང༌། ང་མི་ཆོག་

པའི་ གས་ ོལ་ ོག་བཞིན་འ ག་”ཅེས་ ས། 22 མི་ཚགས་ ིས་ ང་ཁོང་གཉིས་ལ་ངོ་ ོལ་ ས་པས་ ིམས་དཔོན་

མས་ ིས་པ༷ ་ ་དང་སི༷་ ཱ་ཡི་ ི་གོས་འ ད་ ་བ ག་ནས་ད ག་པ་ཡིས་ ང་བའི་བཀའ་བ ོས། 23 ཁོང་ཚ་ ག་པོ་

བ ངས་ནས་བཙན་ཁང་ ་བ ག་པ་དང༌། བཙན་ ང་དཔོན་ལ་དམ་པོར་ ང་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང༌། 24 བཀའ་

དེ་བཞིན་ ་བཙན་ ང་དཔོན་ ིས་ཁོང་ཚ་བཙན་ཁང་གི་ གས་ལ་བ ག་ནས་ཁོ་ཚའི་ ང་པར་ཤིང་ ོག་བ བ་ནས་

བཞག 25 ནམ་ ེད་ཙམ་ལ་པ༷ ་ ་དང་སི༷་ ཱ་གཉིས་ ིས་ ོན་ལམ་འདེབས་ཤིང་དཀོན་མཆོག་ལ་མ ར་ ་ལེན་ བས་

བཙན་པ་གཞན་ མས་ ིས་ཉན། 26 ོ་ ར་ ་ས་གཡོམ་ཆེན་པོ་ ང་བས་བཙན་ཁང་གི་ ིག་ ང་གཡོ་བར་ ར།

འ ལ་ ་བཙན་ཁང་གི་ ོ་ཐམས་ཅད་ ེ་ནས་བཙན་པ་ མས་ ི་ གས་ཐག་ ོལ་བར་ ར། 27 གཉིད་ལས་སད་ བས་

བཙན་ ང་དཔོན་ ིས་བཙན་ཁང་གི་ ོ་ ེ་ཡོད་པ་མཐོང་བས། བཙན་པ་ ོས་པར་ མ་ ེ་རལ་ ི་ཞིག་བཏོན་ནས་རང་

ོག་གཅོད་པར་བསམས་ ང༌། 28 པ༷ ་ ས་ ད་ཆེན་པོས་“ ེད་ ིས་རང་ལ་གནོད་པ་མ་ ོས་ཤིག ང་ཚ་ཐམས་ཅད་

འདིར་ཡོད་”ཅེས་ག ངས། 29 བཙན་ ང་དཔོན་ ིས་བ ་མར་འ ེར་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ནས་བཙན་ཁང་ནང་

་བ གས། འཇིགས་ནས་འདར་བཞིན་པ༷ ་ ་དང་སི༷་ ཱ་ཡི་ ང་ ་ ག་འཚལ། 30 ཁོང་ མས་ ི་རོལ་ ་འ ིད་ནས་
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བཙན་ ང་དཔོན་ ིས་“ ་ཞབས། ཐར་བར་འ ར་བའི་ ིར་ངས་གང་ཞིག་ ་དགོས་”ཞེས་ཟེར། 31 ཁོང་ཚས་“གཙ་

བོ་ཡེ༷་ ་ལ་དད་པ་ ོས་ཤིང༌། ེད་རང་དང་ ེད་ ི་ནང་མི་ཚང་མ་ཐར་བར་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 32 ཁོང་ཚས་ཁོ་

དང་ཁོའི་ནང་མི་ཚང་མར་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ག ངས། 33 མཚན་མོའི་ ་ཚད་དེ་རང་ལ་བཙན་ ང་དཔོན་

ིས་ཁོང་ཚ་འ ིད་དེ་ ་བ ས་པ་དང༌། ཁོ་དང་ཁོའི་ནང་མི་ཚང་མས་ ར་ ་ ས་གསོལ་ལེན། 34 བཙན་ ང་དཔོན་

ིས་ཁོང་ མས་རང་གི་ ིམ་ ་འ ིད་ནས་ཁ་ཟས་ ེར་ཞིང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་དང་ ན་པར་ ར་བས་ཁོ་རང་

དང་ནང་མི་ཐམས་ཅད་ཧ་ཅང་དགའ་བར་ ར། 35 དེའི་སང་ཞོགས་ ིམས་དཔོན་ མས་ ིས་ ང་དམག་བཏང་ ེ་

“མི་དེ་གཉིས་ ོད་ ོལ་གཏོང་ཞིག་”ཅེས་པའི་བཀའ་བ ལ། 36 བཙན་ ང་དཔོན་ ིས་པ༷ ་ ་ལ་གཏམ་དེ་བཤད་

དེ་“ ིམས་དཔོན་ མས་ ིས་ ེད་ཚ་ ོད་ ོལ་གཏོང་བའི་བཀའ་བཙལ་བས། ི་རོལ་ ་ཕེབས་ཤིང༌། ཞི་བདེའི་ངང་

ནས་སོང་དང་”ཞེས་ ས་ ང༌། 37 པ༷ ་ ས་ ང་དམག་ མས་ལ་“ང་ཚ་རོ༷་ ཱ་གོང་མའི་ ལ་ཁབ་ ི་མངའ་འབངས་

ཡིན་ཡང༌། ིམས་རར་འ ི་གཅོད་མི་ ས་པར་དམངས་ ི་མ ན་ ་བ ངས་ནས་ང་ཚ་བཙན་ཁང་ ་བ ག ད་ ་

ཁོ་ཚས་གསང་བའི་ངང་ནས་ང་ཚ་འདོན་ནམ། དེ་ ར་མི་ ། འདིར་ཡོང་ནས་ཁོ་ཚ་རང་གིས་ང་ཚ་ ི་རོལ་ ་འ ིད་

དགོས་”ཞེས་ག ངས་པའི་གཏམ་དེ། 52 38 ང་དམག་ཚས་ ིམས་དཔོན་ མས་ལ་བཤད། ཁོང་ཚ་གཉིས་རོ༷་ ཱ་གོང་

མའི་ ལ་ཁབ་ ི་མངའ་འབངས་ཡིན་པ་ཐོས་ནས་ ིམས་དཔོན་ མས་འཇིགས་པར་ ར་བ་དང༌། 39 དེར་ཡོང་ནས་

ཁོང་ཚར་དགོངས་དག་ ས་པ་དང༌། ི་རོལ་ ་འ ིད་དེ་ ོང་ ེར་ནས་ཕར་ཕེབས་པར་ཡང་ཡང་བ ལ། 40 ཁོང་

གཉིས་བཙན་ཁང་ནས་ཐོན་པ་དང༌། ལི༷་དི་ ཱ་ཡི་ཁང་པར་ཕེབས། ན་ ་ མས་དང་ ན་ ་འ ས་ཏེ་ཁོ་ཚར་ ོ་

ོབས་ ེལ་ནས་ཕར་ཕེབས་སོ།།

ལེ ་བ ་བ ན་པ།

1 པ༷ ་ ་དང་སི༷་ ཱ་ཨ༷མ་ཕི་པོ་ ཱི་དང་ཨ༷་པོ་ལོན་ ཱ་ ོང་ ེར་བ ད་ནས་ཕེབས་ ེས་ཐེ༷་ས་ལོ་ནི་ཀེ་ ོང་ ེར་ ་

ེབས། དེར་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ཞིག་ཡོད། 2 པ༷ ་ ་ཡིས་གོམས་གཤིས་ ར་དེར་ཕེབས་པ་དང༌། ངལ་གསོ་བའི་

ཉིན་མ་ོག མ་ ་ིབར་ ་ག ང་རབ་ལ་བ ེན་ནས་ཁ་ོཚར་ ོད་ ེང་ ས་ཏེ། 3 ཱ་༷ཤ་ིཀ་ ག་བ ལ་ ོང་ནས་ ར་གསོན་

པོར་འ ར་དགོས་པར་གསལ་བཤད་དང་ར་ ོད་ ས། པ༷ ་ ས་“ངས་ ེད་ མས་ལ་ ོག་བཞིན་པའི་ཡེ༷་ ་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་

ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། 4 དེ་ མས་ ི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་དང༌། ཆོས་སེམས་དང་ ན་པའི་གྷི༷་རིག་པ་མང་པོ། རིགས་

མཐོ་བའི་ ད་མེད་བཅས་དད་པ་ ེས་ནས་པ༷ ་ ་དང་སི༷་ ཱ་གཉིས་དང་འ ོགས། 5 འོན་ ང་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ག་

52ཡ་ ་ ་པ་གཞན་དང་མ་ིའ ་བར་པ ་ ་དང་ས་ི ་ཱགཉིས་ར་ོ ་ཱགོང་མའི་ ལ་ཁབ་ ་ིམངའ་འབངས་ཡིན། ིམས་རར་འ ་ིགཅོད་མ་ ས་པར་ཁོང་ མས་བ ངས་

པའི་ ོ་ནས་ཕི་ལིབ་ ཱི་ ོང་ ེར་ ིམས་དཔོན་ མས་ ིས་རོ་ ཱ་གོང་མའི་ ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་དང་འགལ།
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དོག་ ེས་ཏེ་ ོམ་ནས་མི་ངན་ཁ་ཤས་འ ིད་དེ་འཛམས་ ས་པ་དང༌། ོང་ ེར་ ི་མི་ མས་ལ་ངན་བ ལ་ ས། པ༷ ་

་དང་སི༷་ ཱ་གཉིས་མི་ཚགས་ ི་ ར་བཙན་འ ིད་ ེད་པའི་ ིར་ ཱ༷་སོན་ ི་ཁང་པར་བཙན་ ིས་འ ལ་ ང༌། 6 ཁོང་

གཉིས་མ་ ེད་པས་ཁོ་ཚས་ ཱ༷་སོན་ལ་སོགས་པའི་ ན་ ་ཁ་ཅིག་ ོང་ ེར་དཔོན་རིགས་ ི་ ར་བཙན་ ིས་འ ིད་ནས་

ད་ཆེན་པོས་“ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ད ག་མཁན་འདི་གཉིས་ས་ཆ་འདིར་ཡང་ ེབས་པ་དང༌། 7 ཱ ༷་སོན་ ིས་ཁོ་ཚ་

བ ས། ཁོ་ཚ་ཚང་མས་གོང་མའ་ི ལ་པ་ོསེ༷་སར་ ་ིབཀའ་ལས་འགལ་ཏ་ེཡེ༷་ ་ཞེས་ཟེར་བའ་ི ལ་པ་ོགཞན་ཞིག་ཡོད་པར་

ས་”ཞེས་ཟེར། 8 དེ་ཐོས་ནས་མི་ཚགས་དང་ ོང་ ེར་ ི་དཔོན་པོ་ མས་སེམས་འ གས། 9 ཱ ༷་སོན་དང་ ན་ ་

གཞན་ མས་ནས་གཏའ་མ་ ངས་ནས་དཔོན་རིགས་ མས་ ིས་ཁོ་ཚ་ ོད་ ོལ་བཏང༌། 10 མཚན་མོ་དེ་རང་ལ་ ན་

་ མས་ ིས་པ༷ ་ ་དང་སི༷་ ཱ་གཉིས་ ༷་རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་ ་བཏང་ཞིང༌། དེར་ ེབས་ནས་ཁོང་ མས་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་

ཁང་ལ་ཕེབས། 11 གནས་འདིའི་མི་ མས་ཐེ༷་ས་ལོ་ནི་ཀེ་ ོང་ ེར་ ི་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ལས་ ོ་ ་ཆེ་ལ། འ ིན་བཟང་

ཉན་ ར་དགའ་བ་མ་ཟད། བཀའ་ཐོས་ནས་དོན་དེ་ མས་བདེན་པ་ཡིན་མིན་ཤེས་པའི་ ིར་ཁོ་ཚས་ཉིན་ ར་ག ང་

རབ་འཚལ་ཞིབ་ ས། 12 དེའི་ ིར་དེ་ མས་ལས་མི་མང་པོ་ཞིག་དང༌། གྷི༷་རིག་གི་རིགས་མཐོ་བའི་ཕོ་མོ་མང་པོའང་

དད་པར་ ར། 13 འོན་ ང་ཐེ༷་ས་ལོ་ནི་ཀེ་ ོང་ ེར་ ི་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་པ༷ ་ ས་ ༷་རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་ལའང་དཀོན་

མཆོག་གི་བཀའ་ ོག་པའི་གཏམ་ཐོས་པས། དེར་སོང་ནས་མི་ཚགས་ད གས་ཤིང་ངན་བ ལ་ ས། 14 དེ་ནས་ ན་ ་

མས་ ིས་འ ལ་ ་པ༷ ་ ་ ་མཚའི་འ མ་ ་བ ལ་ཞིང༌། སི༷་ ཱ་དང་ཐི༷་མོ་ཐེ་ ༷་རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་ ་གནས། 15 པ༷ ་

་ ེལ་མཁན་ མས་ ིས་ཁོང་ཨ༷་ཐེ་ནེ་ ོང་ ེར་ལ་འ ིད་ཅིང༌། པ༷ ་ ས་སི༷་ ཱ་དང་ཐི༷་མོ་ཐེ་གཉིས་གང་མ ོགས་ཡོང་

དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ནས་ ེལ་མ་ མས་ ིར་ལོག

16 པ༷ ་ ་ཁོ་ཚ་གཉིས་ཨ༷་ཐེ་ནེ་ ོང་ ེར་ ་ ག་ནས་བ ད་ ས། ས་ཆ་དེར་ ་འ ས་གང་ཡོད་པ་གཟིགས་ཏེ་

སེམས་ཧ་ཅང་འ གས་པར་ ར་བས། 17 པ༷ ་ ས་འ ་ཁང་ལ་ཡ༷་ ་ ་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་

པའི་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་དེ་བཞིན་ཚང་རར་ཡོང་བ་ མས་ལ་ཉིན་རེ་བཞིན་ ོད་ ེང་ ས། 18 ཡང་ཨེ༷་པི་ ར་

ཞེས་པ་དང་སི༷་ཏོ་ཀེ་ཞེས་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ ་བ་འཛན་མཁན་ཁ་ཅིག་གིས་ཁོང་དང་ ོད་ ེང་ ས། ལ་ལས་

“གང་ ང་མང་ ང་ཤོད་མཁན་འདིས་གང་ ་བར་འདོད་”ཅེས་ཟེར་ཞིང༌། ལ་ལས་“ ི་པའི་ ་ ོག་མཁན་དང་འ ་

བ་ཡིན་”ཞེས་ ས། དེ་ནི་ཡེ༷་ ་དང་ཁོང་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པོར་འ ར་བའི་ ོར་ག ངས་པས་སོ། 19 དེ་ནས་ཁོ་

ཚས་པ༷ ་ ་ཨ༷་རེ་ཨོ་པ་ ་ཞེས་པའི་ ལ་ཚགས་ལ་འ ིད་དེ་ཁོང་ལ་“ ེད་ ིས་ ོག་པའི་བ ན་པ་གསར་པ་འདི་གང་

ཡིན་ངེད་ མས་ལ་ག ང་དང༌། 20 གང་ལགས་ཤེ་ན། བ ན་པ་འགའ་ཤས་ ད་མཚར་བས་ངེད་ མས་དོན་འདི་ཚ་

ོགས་པར་འདོད་”ཅེས་ ས། 21 (ཨ༷་ཐེ་ནེ་ ོང་ ེར་ ི་མི་དང༌། ས་ཆ་དེར་ ལ་གཞན་ནས་ཡོང་བའི་མི་ མས་ ིས་

དོན་གསར་པའི་ ོར་གཏམ་ ེང་ ེད་པ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མ་ ས་)
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22 དེ་ནས་པ༷ ་ ས་ཨ༷་རེ་ཨོ་པ་ ་ཚགས་པའི་ད ིལ་ལ་བཞེངས་ཏེ་“ཨ༷་ཐེ་ནེ་པ་ མས། ེད་ཚ་ མ་པ་ ན་

ནས་ཆོས་ལ་ཤིན་ ་དགའ་བའི་མི་ཡིན་པར་ངས་མཐོང༌། 23 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ངས་ ོང་ ེར་བ ད་ནས་འ ོ་ ས་

ེད་ མས་ ིས་བ ེན་བ ར་ ེད་པའ་ི ེན་ མས་ལ་ཞིབ་ ་ ས་པ་དང༌། ས་མེད་པའ་ི ་ཡ་ི ིར་ཞེས་ ིས་པའ་ིམཆོད་

ི་ཞིག་མཐོང་བས། ེད་ མས་ ིས་མི་ཤེས་པར་བ ེན་བ ར་ ེད་པ་དེ་ངས་ ེད་ཚར་ ོག་པར་ ། 24 འཇིག་ ེན་

ཁམས་དང་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བཀོད་པ་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ ེ་གནམ་ས་གཉིས་ ི་བདག་པོ་ཡིན་པས་མི་ཡིས་

བཟོས་པའི་ ་ཁང་ལ་མི་བ གས་ལ། 25 ཁོང་ལ་ཅི་ཡང་མི་དགོས་པའི་ ེན་ ིས་མིའི་ལག་པས་ཁོང་ལ་གཡོག་ ང་ ེད་

མི་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་རང་གིས་མི་ཚང་མར་ ོག་དང༌། ད གས། ཅི་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་གནང་བས་

སོ། 26 དཀོན་མཆོག་གིས་མི་གཅིག་ནས་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་བཀོད་པ་དང༌། ས་གཞི་ཡོངས་ ་གནས་ ་བ ག དེ་

ཚ་ས་ོསོའ་ི ས་དང་གནས་པའ་ིས་མཚམས་ ོན་ནས་བ ོས་པ་གནང༌། 27 ད་ེན་ིདཀོན་མཆོག་བཙལ་ནས་ ེད་པའ་ིར་ེབ་

དང་ ན་པར་འ ར་བའི་ ིར་ཡིན་ཏེ། དོན་དངོས་ ་ཁོང་ང་ཚ་རེ་རེ་དང་ཐག་རིང་པོ་མེད། 28 མི་ཞིག་གིས་ ིས་པ་

ར། ངེད་ མས་གསོན་ཞིང་བ ོད་པ་དག་ཁོང་ལ་བ ེན་ནས་ ང༌། ཞེས་ ིས་པ་དང༌། ེད་ཚའི་ ན་ངག་མཁན་

འགའ་ཤས་ ིས་ ང༌།

ང་ཚའང་ཁོང་གི་ ་ ད་ཡིན་ནོ།

ཞེས་ག ངས། 29 ངེད་ མས་དཀོན་མཆོག་གི་ ་ ད་ཡིན་པས་ཁོང་གི་ངོ་བོ་ནི་མི་ མས་ ི་ལག་ ལ་དང་ ོ་ ོས་ ིས་

བཟོས་པའི་གསེར་རམ། ད ལ་ལམ། ོའི་ ་ ེན་དང་འ ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བསམ་མི་ ང༌། 30 ོན་མི་ མས་

ིས་དོན་ད་ེཚ་མ་ཤེས་པར་དཀོན་མཆོག་གིས་མ་བ ིས་ ང༌། ད་ ་ཁོང་གིས་གནས་ ན་ ་ིམ་ིཐམས་ཅད་ལ་ ོད་པ་ངན་

པ་ ངས་ནས་སེམས་ ར་དགོས་པའི་བཀའ་གནང༌། 31 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁོང་གིས་ ིམས་གཅོད་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་

བ ོས་པར་མཛད་ཅིང༌། ཉིན་དེར་ཁོང་གིས་བ ོས་པའི་མི་ཞིག་གིས་འཇིག་ ེན་ ི་མི་ མས་ལ་ ང་བདེན་ ི་ ོ་ནས་

ིམས་གཅོད་མཛད་པར་འ ར། མི་དེ་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པར་མཛད་པའི་ངང་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ ར་འ ང་བར་

འ ར་བའ་ིར་ ོད་མ་ིཐམས་ཅད་ལ་གསལ་པོར་ ས་སོ་”ཞེས་ག ངས། 32 འཆ་ིབ་ནས་ ར་གསོན་པར་འ ར་བའ་ི ོར་

ཐོས་ནས་མི་ལ་ལས་ཁོང་ལ་ ེལ་དགོད་ ས་ ང༌། ལ་ལས་“དོན་དེའི་ ོར་ ེས་ ་ཉན་པར་ ་”ཞེས་ཟེར། 33 པ༷ ་ ་

དེ་ཚའི་ད ིལ་ནས་ ིར་ཕེབས། 34 འོན་ ང་ ༷་ཨོ་ནེ་སི་ ཱུ་ཟེར་མཁན་ནི་ཨ༷་རེ་ཨོ་པ་ ་ཚགས་པའི་ཁོངས་མི་ཞིག་དང༌།

༷་མ་ ཱི་ཞེས་ཟེར་བའི་ ད་མེད་ཅིག་ལ་སོགས་པའི་མི་དད་པ་དང་ ན་པར་ ར་ནས་པ༷ ་ ་དང་འ ོགས་སོ།།
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ལེ ་བཅོ་བ ད་པ།

1 དེའི་ ེས་ ་པ༷ ་ ་ཨ༷་ཐེ་ནེ་ ོང་ ེར་ནས་ཀོ༷་རིན་ ་ ོང་ ེར་ ་ཕེབས། 2 དེར་ཁོང་དང་པོ༷ན་ ་ ལ་ ་

ེས་པའི་ཡ༷་ ་ ་པ་ཨ༷་ ་ ཱ་དང་ ད། གོང་མའི་ ལ་པོ་ཀ༷་ལོ་ ི་ཡིས་ཡ༷་ ་ ་པ་ཐམས་ཅད་རོ༷་ ཱ་ ོང་ ེར་ནས་འཐོན་

དགོས་པའི་བཀའ་ཞིག་བ ོས་པས། ཨ༷་ ་ ཱ་དང་ཁོའི་བཟའ་ ་ ༷ར་སི་ ཱ་ད ི༷་ཏ་ལི་ ལ་ནས་ས་ཆ་འདིར་ ེབས་མ་ཐག་

ཡིན། པ༷ ་ ་ཁོ་ཚའི་ ར་ཕེབས་ནས། 3 ཁོ་ མས་དང་འ ོགས་ཏེ་ལས་ཀ་ ས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོང་ཡང་

ཁོ་ཚ་དང་མ ངས་པར་ ར་བཟོ་མཁན་ཡིན་པས་སོ། 4 ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་རེ་རེ་བཞིན་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ ་ཁོང་

གིས་ཡ་༷ ་ ་པ་དང་གྷི༷་རིག་པ་ མས་དང་ ོད་ ེང་ ས་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ ོ་འ གས་པར་བ ོན། 5 སི༷་ ཱ་དང་ཐི༷་མོ་ཐེ་གཉིས་

མ༷་ཀེ་དོན་ ཱ་ ལ་ནས་དེར་ ེབས་ བས། པ༷ ་ ས་ཡེ༷་ ་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་པ་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ལ་བདེན་དཔང་མཐའ་

གཅིག་ ་ ེད་བཞིན་ཡོད། 6 ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་པ༷ ་ ་ལ་ངོ་ ོལ་དང་དམའ་འབེབས་ ེད་ བས། ཁོང་གིས་ ི་

གོས་ཐོག་གི་ས་ ལ་ཁོ་ཚའི་ ོགས་ ་ གས་ཏེ་“ ོད་ཚའི་ ིག་ཉེས་ ི་ཆད་པ་ ོད་ཚའི་མགོ་ལ་ཕོག་པར་འ ར། ང་ལ་

འགན་ཅི་ཡང་མེད། ད་ནས་བ ང་ང་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ལ་འ ིན་བཟང་ ོག་ ་འ ོ་”ཞེས་ག ངས་ཏེ། 53 7 དེ་

ནས་ཐོན་ཞིང་འ ་ཁང་གི་འ མ་ ་ཡོད་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་མཁན་ཐི༷་ཏི་ ཱུ་ ༷་སི་ ུ་ཟེར་མཁན་ཞིག་

གི་ ིམ་ལ་བ གས་པར་ཕེབས། 8 ཡང་འ ་ཁང་གི་འགོ་ ིད་ཀ༷་རི་སི་ ཱུ་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་ཐམས་ཅད་གཙ་བོ་ལ་དད་

པར་ ར། དེའི་ ོར་ཐོས་ནས་ཀོ༷་རིན་ ་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་དད་པ་ ས་ཏེ་ ས་གསོལ་ལེན། 9 མཚན་མོ་ཞིག་ལ་གཙ་

བོས་ཞལ་གཟིགས་གནང་ནས་པ༷ ་ ་ལ་“འཇིགས་པ་མེད་པར་ཆོས་ ོན་ལ་མ་ལབ་པར་མ་ ོད་ཅིག 10 གང་ཡིན་ཟེར་

ན། ང་ ོད་དང་མཉམ་ ་གནས་ཤིང༌། ོང་ ེར་འདི་ལ་ང་དང་འ ོགས་པའི་མི་མང་པོ་ཡོད་པས་གནོད་འཚ་ ེད་

མཁན་ ས་ ང་ ོད་ལ་ ོལ་བར་མི་འ ར་”ཞེས་ག ངས། 11 པ༷ ་ ་ལོ་གཅིག་དང་ ་བ་ ག་དེར་བ གས་ཏེ་ཁོ་ཚའི་

ོད་ ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བ ན།

12 ཡང་ག༷་ལི་ ཱོ་ཞེས་ ་བ་ཨ༷་ཀ་ ཱ་ ལ་ ི་ ི་ བ་ཡིན་པའི་ ས་ ་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་གཅིག་མ ན་ ིས་

པ༷ ་ ་ལ་ངོ་ ོལ་ ས་ནས་ ིམས་རར་འ ིད་དེ་ 13 “མི་འདིས་མི་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་ ིམས་དང་འགལ་བའི་

བ ེན་བ ར་ ི་ ་ཐབས་ ོང་དགོས་པའི་ངན་བ ལ་ ེད་”ཅེས་ ས། 14 པ༷ ་ ས་ག ང་ བས་ཡོད་ ས་ག༷་ལི་ ཱོ་

ཡིས་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ལ་“ཡ༷་ ་ ་པ་ ོད་ མས། གལ་ཏེ་དོན་དེ་ཉེས་པའམ་ནག་ཉེས་ཆེན་པོ་ཤིག་ཡིན་ན་ངས་ ོད་

ཚར་བཟོད་པ་དེ་རིགས་སོ། 15 འོན་ ང་ ོད་ཚའི་ ོད་གཞི་ཆོས་ ིམས་ ི་ ོར་དང་མིང༌། ཚག་བཅས་ཡིན་པས་ ོད་

རང་ཚས་ཐག་གཅོད་ ོས་ཤིག ང་ནི་དོན་དེའི་ ིམས་དཔོན་ ་འ ར་མི་འདོད་”ཅེས་ཟེར་ནས། 16 ཁོས་ཁོ་ཚ་ ིམས་

53 ི་གོས་སམ་ ང་པའི་ཐོག་གི་ས་ ལ་ ག་པ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ གས་ ོལ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། རང་གིས་གནད་དོན་གང་ ང་ལ་ཁ་ཡ་མི་ ེད་པར་མཐར་དཀོན་མཆོག་གི་ ་

མ ན་ ་གང་ ས་ ི་ལས་ངན་དེ་ མས་མ ག་ ི་འགན་ལེན་ ་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ།
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ར་ནས་ཕར་བ ད། 17 དེ་ནས་ཁོ་ཚ་ཚང་མས་འ ་ཁང་གི་འགོ་ ིད་སོ༷་ཐེ་ ེ་བཙན་བ ང་ ས་ནས་ ིམས་རའི་མ ན་

་བ ངས་ན་ཡང༌། ག༷་ལི་ ཱོ་ཡིས་ ་བ་དེ་ལ་ཁ་ཡ་མ་ ས། 18 ས་ཆ་དེར་པ༷ ་ ་ཉིན་མང་པོ་གནས་པའི་ ེས་ ་ ན་

་ མས་དང་ཁ་ ལ་ཏེ་ ༷ར་སི་ ཱ་དང་ཨ༷་ ་ ཱ་མཉམ་ ་ ་གཟིངས་ལ་བ གས་ནས་སི༷་རི་ ཱ་ ལ་ ་ཕེབས། པ༷ ་ ་

ཀེ༷ན་ ་ེ ་ཁར་ཕེབས་ནས་དེར་ ར་བཞག་པའ་ིདམ་བཅའ་བཞིན་ཁོང་ག་ིད ་ ་ ེགས། 19 ཨེ༷་ཕ་ེ ་ ོང་ ེར་ ་ ེབས་

ནས་པ༷ ་ ་ཁོ་གཉིས་དེར་བཞག ཁོང་ཉིད་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་ལ་འ ལ་ཏེ་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་དང་ ོད་ ེང་ ས་པ་

དང༌། 20 ཁོ་ཚས་ ན་རིང་པ་ོཞིག་དེར་ ོད་པར་ ས་ ང་ཁོང་གིས་ཞལ་མ་བཞེས་ཏེ། 21 ཁོ་ཚ་དང་ཁ་ ལ་ནས་ཁོང་

གིས་“དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ཡིན་ན་ང་ ིར་ལོག་པར་ ་”ཞེས་ག ངས་པའི་ ེས་ ་ ་གཟིངས་ལ་བ གས་ནས་ཨེ༷་

ཕེ་ ་ ོང་ ེར་ནས་ཕར་ཕེབས། 22 སེ༷་སར་རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་ ་ ེབས་པའི་ ེས་ ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཆོས་ཚགས་ལ་འཚམས་

འ ི་ ས་པར་ཡར་སོང༌། དེ་ནས་ཁོང་ཨ༷ན་ཏི་ཡོག་ ཱ་ ོང་ ེར་ ་མར་ཕེབས། 23 དེར་རེ་ཞིག་བ གས་པའི་ ེས་

་ཁོང་ས་ཆ་དེ་དང་ཁ་ ལ་བ་དང༌། རིམ་བཞིན་ག༷་ལད་ ཱ་དང་ཕ༷་ ག་ ཱ་ ལ་གཉིས་བ ད་ནས་ཕེབས་ཏེ་ཉེ་གནས་

ཐམས་ཅད་ ི་དད་པ་བ ན་པར་མཛད།

24 དེའ་ི ས་ ་ཨ་༷ལིག་ཟན་ ་ི ་ཱ ོང་ ེར་ ་ ེས་པའ་ིཡ་༷ ་ ་པ་ཨ་༷པ་ོལ་ོས་ིཞེས་ ་བ་ ་མཁས་ཅན་དང་ག ང་

རབ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཨེ༷་ཕེ་ ་ ོང་ ེར་ ་ ེབས། 25 ཁོས་གཙ་བོའི་ལམ་ལ་བ བས་ཤིང༌། བ ོན་སེམས་ ིས་གཙ་བོ་

ཡེ༷་ འི་ ོར་ཡང་དག་པར་ག ངས་ཏེ་ཆོས་བ ན་ཡང༌། ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ས་གསོལ་འབའ་ཞིག་ཤེས། 26 ཡ༷་ ་ ་པའི་

འ ་ཁང་ལ་ཁོས་ ོ་ ོབས་ཆེན་པོས་ཆོས་བ ན་པར་བ མས། འོན་ ང་ ༷ར་སི་ ཱ་དང་ཨ༷་ ་ ཱ་གཉིས་ ིས་ཁོའི་བ ན་

པ་ཐོས་ བས་ ར་ ་འ ིད་ནས་ཁ་ོལ་དཀོན་མཆོག་ག་ིལམ་ད་ེལས་ཡང་དག་པར་བ ན། 27 ཨ༷་པ་ོལ་ོས་ིཨ་༷ཀ་ ་ཱ ལ་ལ་

འ ོ་བར་འདོད་ བས་ ན་ ་ མས་ ིས་ཁོ་བ ལ་ནས་ ལ་དེའི་ཉེ་གནས་ མས་ལ་ཁོ་བ ་དགོས་ཞེས་པའི་འ ིན་ཡིག་

ིས། དེར་ ེབས་ནས་ གས་ ེའི་ ོ་ནས་དད་པར་ ར་བ་ མས་ལ་ཁོས་རོགས་རམ་མང་པོ་ ས། 28 གང་ཡིན་ཞེ་ན།

ཁོས་མ་ིདམངས་ ་ིམ ན་ ་ཡ་༷ ་ ་པ་ མས་ལ་ནན་ ིས་ ོད་པར་ ས་ཏ་ེད་ེ མས་བཀག་ནས། ག ང་རབ་ལས་ཡ༷་ེ ་

ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་པར་གསལ་པོར་བ ན་ནོ།།

ལེ ་བ ་ད ་པ།

1 ཡང་ཨ༷་པོ་ལོ་སི་ཀོ༷་རིན་ ་ ོང་ ེར་ལ་ཡོད་ ས་པ༷ ་ ་ག༷་ལད་ ཱ་དང་ཕ༷་ ག་ ཱ་ ལ་གཉིས་བ ད་ནས་

ཕེབས་པ་དང༌། ཨེ༷་ཕེ་ ་ ོང་ ེར་ ་ ེབས་ནས་ཉེ་གནས་ཁ་ཅིག་དང་ ད། 2 ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“དད་པར་འ ར་

བས་ ེད་ཚས་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་ལེན་ ས་སམ་”ཞེས་ག ངས་པས་ལན་ ་ཁོ་ཚས་“ ེད་

མ་ ོང༌། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཡོད་པའང་ཐོས་མ་ ོང་”ཞེས་ ས། 3 ཡང་པ༷ ་ ས་“ ས་ན། ས་གསོལ་ཅི་
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ལེན་”ཞེས་ག ངས་པས་ཁོ་ཚས་“ཡོ༷་ཧ་ནན་ ི་ ས་གསོལ་”ཞེས་ཟེར། 54 4 པ༷ ་ ས་“ཡོ༷་ཧ་ནན་ ིས་མི་ མས་ལ་ཁོང་

གི་ ེས་ ་ཕེབས་མཁན་ཏེ། ཡེ༷་ ་ལ་དད་པ་ ེད་དགོས་པར་ག ངས་ནས་ ིག་ཉེས་སེལ་བའི་ཆེད་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་

ནས་སེམས་བ ར་བའ་ི གས་ ་ ས་གསོལ་གནང་”ཞེས་ག ངས། 5 དེ་ཐོས་ནས་ཁོ་ཚས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་མཚན་ ི་ཐོག་

ནས་ ས་གསོལ་ལེན། 6 པ༷ ་ ས་ཁོ་ མས་ ི་ ས་ ེང་ ་ ག་བཞག་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཁོ་

ཚར་བབས་ཤིང༌། ད་རིགས་གཞན་ མས་ ད་ནས་ ད་ཆ་བཤད་དེ་ ང་ཡང་བ ན། 7 དེ་ ས་བ ོམས་པས་ཁོ་ཚ་

མི་བ ་གཉིས་ཙམ་ཡོད། 8 ་བ་ག མ་ ི་རིང་ལ་པ༷ ་ ་འ ་ཁང་ལ་ཡང་ཡང་ཕེབས་ནས་འཇིགས་པ་མེད་པར་ ོད་

ེང་མཛད་ཅིང་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་ ོར་ཆོས་བ ན་ཞིང་བ ལ། 9 ཁ་ཅིག་སེམས་མ ེགས་ཤིང་ཁ་ལ་མི་ཉན་

པར་ ར་ནས་ཚགས་པའི་མ ན་ ་ཡེ༷་ འི་ཐར་ལམ་ལ་ངན་ ས་ ས་པས། ཁོ་ཚ་དང་ཁ་ ལ་ནས་པ༷ ་ ས་ཉེ་གནས་

མས་ཕར་འ ིད་དེ་ཉིན་ ར་ཏི༷་རན་ ་ཞེས་ ་བའི་ ོབ་ཁང་ ་ཆོས་བ ན། 10 ཁོང་གིས་ལོ་གཉིས་རིང་དེ་ ར་

གནང་བས་ཨེ༷་ཞེ་ ཱ་ཞིང་ཆེན་ལ་ ོད་མཁན་ཏེ་ཡ༷་ ་ ་པ་དང་གྷི༷་རིག་རིགས་ཚང་མས་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་

ཐོས་སོ།

11 དཀོན་མཆོག་གིས་པ༷ ་ འི་ ག་བ ད་ནས་ཤིན་ ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་དོན་མཛད་པ་ ེ། 12 དཔེར་ན་ཁོང་

གིས་ག གས་པའི་ལག་ ིས་སམ་པང་ཁེབས་ནད་པ་ མས་ ི་ ར་འ ེར་ནས་ནད་སེལ་བར་ ར་ཞིང༌། གདོན་འ ེ་

མས་ ིར་ཐོན། 13 ཡ་༷ ་ ་པའ་ིའ ལ་པ་གདོན་འ ་ེ ོད་མཁན་ཁ་ཅིག་གིས་གཙ་བ་ོཡ༷་ེ འ་ིམཚན་བ ོད་ནས་གདོན་

འ ེས་ཟིན་པའི་མི་ མས་ལ་“པ༷ ་ ས་ ོག་པའི་ཡེ༷་ འི་ཐོག་ནས་ངས་ ོད་ལ་བཀོད་པ་གཏོང་”ཞེས་ཟེར། 14 དེ་ ར་

ེད་མཁན་ ི་ནང་ ་སི༷་ ེ་ ཱ་ཞེས་ ་བ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་ཅིག་གི་ ་བ ན་པོ་ཡོད། 15 གདོན་འ ེ་དེས་“ངས་ཡེ༷་

་ངོ་ཤེས་ཤིང༌། པ༷ ་ འི་ ོར་ཡང་ཤེས། འོན་ ང་ ོད་ མས་ ་ཡིན་”ཞེས་ཟེར་ནས། 16 གདོན་འ ེས་ཟིན་པའི་

མི་དེས་ཁོ་ཚའི་ ེང་ལ་མཆོངས་ནས་བཅོམས་པས་ཁོ་ཚ་ ལ་ཞིང་ཁོ་ཚ་ ས་ནས་གཅེར་ ར་ཁང་པ་ནས་ ོས། 17 ཨེ༷་

ཕེ་ ་ ོང་ ེར་ལ་ ོད་མཁན་ཡ༷་ ་ ་པ་དང་གྷི༷་རིག་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་དེའི་ ོར་ཤེས་ནས་འཇིགས་པས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་

མཚན་ལ་བ ོད་པར་ ར། 18 ཡང་དད་པར་ ར་བ་ མས་ལས་མང་པོ་དེར་ཡོང་ ེ་རང་གི་ལས་ངན་བཤད་ནས་ཁས་

ངས་པ་དང༌། 19 གས་ ག་མཁན་ མས་ལས་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་གི་དཔེ་ཆ་ མས་གཅིག་ ་བ ས་ནས་མི་ཚང་

མའི་མ ན་ ་བ ེགས། དཔེ་ཆ་དེ་ མས་ ི་རིན་ཐང་ ི་ ས་ད ལ་ ི་ཊམ་ཀ་ ི་ ་ཡིན། 20 དེ་ ར་གཙ་བོ་དཀོན་

མཆོག་གི་བཀའ་དར་ཞིང་ ས་པར་ ར་རོ།

21 དོན་དེ་ མས་ ང་བའི་ ེས་ ་པ༷ ་ ས་མ༷་ཀེ་དོན་ ཱ་དང་ཨ༷་ཀ་ ཱ་ ལ་བ ད་དེ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་འ ོ་བར་

དགོངས། ཁོང་གིས་“དེར་ ིན་ནས་ང་རོ༷་ ཱ་ ོང་ ེར་ ་ ་བར་འ ོ་དགོས་”ཞེས་ག ངས། 22 རོགས་པ་ ེད་མཁན་

54ཡོ་ཧ་ནན་ནི་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ཡིན།
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ལས་ཐི༷་མོ་ཐེ་དང་ཨེ༷་ར་སི་ ་གཉིས་མ༷་ཀེ་དོན་ ཱ་ ལ་ལ་མངགས་ནས་ཁོང་ཉིད་ ས་རེ་ཞིག་གི་བར་ ་ཨེ༷་ཞེ་ ཱ་ཞིང་ཆེན་

་བ གས། 23 ས་དེ་ཙམ་ལ་ཡེ༷་ འི་ཐར་ལམ་ ི་ ོར་ལ་འ ག་ ོད་ཆེན་པོ་ཞིག་ ང༌། 24 དེ༷་མེ་ ི་ ་ཞེས་ཟེར་

བའི་ད ལ་བཟོ་བ་ཞིག་གིས་ ་མོ་ཨ༷ར་ཏེ་ ཱི་ ་ཁང་དཔེར་ ས་ནས་ད ལ་ མ་བཟོས་པས་བཟོ་པ་ མས་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེན་

པོ་ཐོབ། 25 ཁོ་ཚ་དང་ལག་ ལ་བཟོ་པ་གཞན་ མས་བ ས་ནས་ཁོས་“ལས་ ོགས་ མས། ཉོ་ཚང་འདིས་ངེད་ མས་

ལ་ནོར་ཐོབ་པ་ ེད་ཚས་ཤེས། 26 ཨེ༷་ཕེ་ ་ ོང་ ེར་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ༷་ཞེ་ ཱ་ཞིང་ཆེན་ཕལ་ཆེར་ ་པ༷ ་ ་ཟེར་མཁན་

འདིས་མིའི་ལག་པས་བཟོས་པ་དེ་ ་མ་ཡིན་ཟེར་ནས། མི་མང་པོ་སེམས་བ ར་ཞིང་བ ་ ིད་ ས་པ་ ེད་ཚས་མཐོང་

ཞིང་ཐོས། 27 ང་ཚའི་ཉོ་ཚང་གི་ ན་ གས་ཉམས་ཉེས་ ་འ ོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ་མོ་ཆེན་མོ་ཨ༷ར་ཏེ་ ཱི་

ཡི་ ་ཁང་ ི་མེད་ ་འ ར་ཞིང༌། ཨེ༷་ཞེ་ ཱ་ཞིང་ཆེན་དང་འཇིག་ ེན་ ི་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་བ ེན་བ ར་ ེད་པའི་ ་

མོ་ཉིད་ ི་གཟི་བ ིད་ཉམས་པར་འ ར་བའི་ཉེན་ཁའང་ཡོད་”ཅེས་ ས། 28 མི་ མས་ ིས་དེ་ཐོས་ཏེ་ཁོང་ ོ་འབར་

ནས་ ད་ཆེན་པོས་“ཨེ༷་ཕེ་ ་པའི་ ་མོ་ཨ༷ར་ཏེ་ ཱི་ཆེའོ་”ཞེས་ཟེར། 29 ོང་ ེར་ཡོངས་ ་ཟིང་ཆ་ལངས་ཤིང༌། མི་

ཚགས་ ིས་པ༷ ་ འི་ལམ་ ོགས་ཡིན་པའི་མ༷་ཀེ་དོན་ ཱ་ ལ་ ི་ག༷་ ་དང་ཨ༷་རིས་ཐར་ ་གཉིས་བཙན་ ིད་ ས་ཏེ་ཁོ་ཚ་

ན་ཅིག་ ་འ བ་སར་བ གས། 30 པ༷ ་ ་མི་ཚགས་ ི་མ ན་ ་ཕེབས་པར་འདོད་ ང༌། ཉེ་གནས་ མས་ ིས་ཁོང་

ཕེབས་ ་མ་བ ག 31 ཡང་པ༷ ་ འི་ ོགས་པོ་ཡིན་པའི་ཨེ༷་ཞེ་ ཱ་ཞིང་ཆེན་ ི་དཔོན་རིགས་ཁ་ཅིག་གིས་ཁོང་ལ་འ བ་

སར་མ་ཕེབས་ཞེས་པའི་ལན་བཏང༌། 32 དེའི་ ས་ ་ཚགས་པ་ཟང་ཟིང་ ་ ར་བས། ལ་ལས་ ད་ཆེན་པོས་གཅིག་

ས། ལ་ལས་གཞན་ ས། མི་མང་ཆེ་བས་དེར་འ ས་པའི་ ་མཚན་ཡང་མ་ཤེས། 33 ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ཨ༷་ལེག་

སན་ཌེར་མི་ཚགས་ ི་མ ན་ ་བཞག་ནས། མི་ཚགས་ལས་ཁ་ཅིག་གིས་ཁོ་ལ་གཏམ་བཤད་པས། ཁོས་ལག་བ ་ ས་

ནས་མི་ཚགས་ལ་དོན་དེའི་ ོར་གསལ་བཤད་ ེད་པར་བསམས་ ང༌། 34 ཁོ་ཡ༷་ ་ ་པ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་ཁོ་ཚས་ ་

ཚད་གཉིས་ཙམ་ ན་ཅིག་ ་ ད་ཆེན་པོས་“ཨེ༷་ཕེ་ ་པའི་ཨ༷ར་ཏེ་ ཱི་ཆེའོ་”ཞེས་ཟེར། 35 ོང་ ེར་ ི་ ང་ཡིག་གིས་མི་

ཚགས་ཁ་ ་སིམ་པོར་ ོད་ ་བ ག་ནས་“ ེད་ཨེ༷་ཕེ་ ་པ་ མས། ཨེ༷་ཕེ་ ་ ོང་ ེར་ ི་མི་ མས་ནི་ ་མོ་ཆེན་མོ་ཨ༷ར་

ཏེ་ ཱི་ཡི་ ་ཁང་དང༌། ནམ་མཁའ་ནས་བབས་པའི་དེ་ཡི་ ་ ེན་ ང་མཁན་ཡིན་པར་ ས་མི་ཤེས། 36 དོན་དེར་ ོད་

་མེད་པས་ ེད་ཚ་ཞི་བར་ ོད་ཅིང༌། ེས་འ ས་ལ་མི་ ་བའི་ལས་མ་ ོས། 37 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ེད་ མས་ ིས་

འདིར་བཙན་འ ིད་ ས་པའི་མི་ མས་ ིས་ ་ཁང་ནས་ཅི་ཡང་མ་ ོགས། ང་ཚའི་ ་མོ་ལ་དམའ་འབེབས་ཡང་མ་ ས།

38 གལ་ཏེ་དེ༷་མེ་ ི་ ་ལ་སོགས་པའི་ལག་ ལ་བཟོ་པ་ མས་ ིས་མི་ ་ཞིག་ལ་ནག་ཉེས་འ གས་པར་འདོད་ན། ིམས་

ཁང་ ོ་ ེ་ཡོད་དེ་ ི་ བ་ ང་ཡོད་པས། དེར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ག ག་རེས་ ས་ན་འ ིག 39 དེ་ལས་ ག་པར་

འདོད་ན་ ིམས་བཞིན་ ་འ ས་པའི་ཚགས་པར་ཐག་གཅོད་པར་འ ར། 40 གང་ལགས་ཤེ་ན། དེ་རིང་འ ག་པའི་ ་
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མཚན་གང་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་ ེད་མི་ བ་པས། ང་ཚར་ཟིང་ཆ་ ོང་བའི་ནག་ཉེས་འ གས་ཉེན་ཡོད་”ཅེས་ ས་ནས།

41 ཁོས་མི་ཚགས་ཕར་བཏང་ངོ༌།།

ལེ ་ཉི་ ་པ།

1 འ ག་པ་ད་ེཞ་ིབར་ ར་བའ་ི ེས་ ་པ༷ ་ ས་ཉ་ེགནས་ མས་བོས་ཏ་ེབ ལ་བར་མཛད་ཅིང༌། ེས་མཚམས་

ས་ནས་མ༷་ཀེ་དོན་ ཱ་ ལ་ ་ཕེབས། 2 དད་ ན་ མས་ལ་ ལ་མ་མང་པོ་གནང་ ེ་ ལ་དེ་ མས་བ ད་ནས་ཕེབས་

ཤིང༌། དེའི་ ེས་ ་ཁོང་གྷ༷་ིརིག་ ལ་ ་ ེབས་ནས། 3 ་བ་ག མ་དེར་བ གས། ཁོང་ ་གཟིངས་ལ་བ ད་ནས་ས༷་ིར་ི

ཱ་ ལ་ལ་ཕེབས་ བས་ཡོད་པའི་ བས་ ་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ཁོང་གསོད་པའི་ ས་ངན་བ མས་པས་ཁོང་གིས་མ༷་ཀེ་

དོན་ ཱ་ ལ་བ ད་ནས་ ིར་ཕེབས་ ར་ཐག་བཅད་དོ། 4 ཁོང་དང་མཉམ་ ་འ ོ་མཁན་ནི་པི༷ར་ ་ཡི་ ་ ༷་རེ་ ཱ་ནས་

ཡིན་པའི་ ཱོ༷་པ་ཏེར་དང༌། ཐེ༷་ས་ལོ་ནི་ཀེ་ནས་ཡིན་པའི་ཨ༷་རིས་ཐར་ ་དང་སེ༷་ ན་ ་གཉིས། ཌེ༷ར་པེ་ནས་ཡིན་པའི་

ག༷་ ། ཐི༷་མོ་ཐེ། ཨེ༷་ཞེ་ ཱ་ཞིང་ཆེན་ནས་ཡིན་པ་ཏི༷་ཀི་ ་དང་ ོ༷་ཕེ་ ་བཅས་ཡིན། 5 ཁོ་ཚ་ཚང་མ་ ོན་ ་ ིན་ནས་

ང་ཚ་མ་ ེབས་པའི་བར་ ་ ོ༷་ ཱ་ ོང་ ེར་ ་བ གས། 6 ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ས་ཆེན་ ི་ ེས་ ་ང་ཚ་ཕི༷་ལིབ་

པི་ ོང་ ེར་ནས་ ་གཟིངས་ལ་ཉི་མ་ ་བ ད་ ེས་ ོ༷་ ཱ་ལ་ཁོ་ཚ་དང་ ག་ཅིང༌། ཉི་མ་བ ན་དེར་བ ད། 7 བ ན་

ག་གི་ཉིན་དང་པོར་ང་ཚ་བག་ལེབ་བགོ་བཤའ་ ག་པར་འཛམས་པའི་ཚ། པ༷ ་ ས་དེའི་སང་ཉིན་ཕར་ཕེབས་པར་

དགོངས་པས་ནམ་ ེད་བར་ ་ཆོས་བ ན་ཏེ་བ གས། 8 ང་ཚ་ ན་ ་འཛམས་པའི་ཐོག་ཁང་ལ་མར་མེ་མང་པོ་ཡོད།

9 ཡང་ ེ ་ ང་གི་འ ིས་ ་བ ད་པའི་ ༷་ཏི་ ་ཞེས་ཟེར་བའི་གཞོན་ ་ཞིག་ཡོད་དེ། པ༷ ་ ས་ ན་རིང་པོར་ཆོས་

བ ན་ ས་ཁོ་གཉིད་ ིད་པོ་ གས་པས་ཐོག་ས་ག མ་པ་ནས་སར་ ངས་པ་དང༌། མི་གཞན་ ིས་འ ེར་ ས་ཤི་ཟིན་

ཡོད་དོ། 10 པ༷ ་ ་མར་ཕེབས་ནས་རོའི་ ེང་ལ་བཀབ་ནས་འཐམས། ཁོང་གིས་“གསོན་པོར་འ ག་པས་དངངས་ ག་

མ་ ེད་ཅིག་”ཅེས་ག ངས། 11 ཐོག་ཁང་ ་ ིར་ཕེབས་ནས་ཁོང་གིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ཟས་ ོད་པ་དང་ཁ་ལག་བཟས་

ཤིང༌། ནམ་ལངས་པའི་བར་ ་ཁོ་ཚ་དང་ག ང་ ེང་མང་པོ་མཛད་ནས་ཕར་ཕེབས། 55 12 གསོན་པོའི་གཞོན་ ་དེ་ནང་

ལ་འ ིད་པས་ཁོ་ཚ་སེམས་ཤིན་ ་གསོ་བར་ ར། 13 པ༷ ་ འི་བཀོད་ ིག་ ར་ང་ཚ་ ོན་ ་ ིན་ནས་ཨ༷་ ཱོ་ཞེས་པའི་

ོང་ ེར་བར་ ་ ་གཟིངས་ལ་བ ད་དེ་དེར་པ༷ ་ ་དང་ ད་ནས་ང་ཚ་ཚང་མ་ ་གཟིངས་ལ་བ གས་ནས་ཕར་འ ོ་

བར་བསམས། པ༷ ་ ་ཉིད་ཞབས་ཐང་ལ་ཕེབས་ ིས་གནང༌། 14 ཨ༷་ ཱོ་ལ་ཁོང་ང་ཚ་དང་མཇལ་ནས་ ་གཟིངས་ལ་

བ ས་ཏེ་མཉམ་ ་མི༷་ཏི་ལེ་ནེ་ ོང་ ེར་ ་ ེབས་ཤིང༌། 15 ས་ཆ་དེ་ནས་ཡང་བ ར་ ་གཟིངས་ལ་བ ད་དེ་ ི་ཉིན་ལ་

55གཙ་བོའ་ིཞལ་ཟས་ ོད་པ་ན་ིབག་ལེབ་ མ་ ར་བགོས་ནས་ཟ་བའ་ིཆ་ོག་ཞིག་དང་འདིའ་ིདོན་ན་ིགཙ་བ་ོཡ་ེ འ་ིབཀའ་ ར་ཁོང་ ོངས་པ་དང་ ར་གསོན་པར་ ན་གས་ོ

་བའི་ ིར་ཡིན།
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ཀ༷་ིཨ་ོས་ིཞེས་པའ་ི ིང་ ན་ ་ི ོགས་ ་ ེབས། དེའ་ིསང་ཉིན་ ཱ་༷མ་ོས་ིཞེས་པའ་ི ིང་ ན་ ་ཡོང་བ་དང༌། དེའི་ ་ིཉིན་

མི༷་ལེ་ ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ་ཁར་ ེབས། 16 གང་ཡིན་ཞེ་ན། པ༷ ་ ས་ཨེ༷་ཞེ་ ཱ་ཞིང་ཆེན་ལ་ ས་འ ངས་མ་ ེད་པའི་

ཆེད་ ་ཨེ༷་ཕེ་ ་ ོང་ ེར་ལ་མི་འ ོ་བར་ཐག་གཅོད་ ས། དེ་ནི་ ར་བར་བ ོད་ནས་ཉི་མ་ ་བ ་པའི་ ས་ཆེན་ ི་ཉིན་

མོར་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ེབས་ན་ མ་པས་སོ། 17 མི༷་ལེ་ ་ནས་པ༷ ་ ས་ཨེ༷་ཕེ་ འི་ཆོས་ཚགས་ ི་འགན་འ ར་བ་ མས་

རང་གི་མ ན་ ་བོས་པ་དང༌། 18 ཁོང་གི་མ ན་ ་ ེབས་ནས་ཁོང་གིས་ཁོ་ མས་ལ་“ང་ཨེ༷་ཞེ་ ཱ་ཞིང་ཆེན་ ་ ེབས་

པའི་ཉིན་དང་པོ་ནས་བ ང་ ེད་ཚའི་ ོད་ ་ངའི་ ོད་ལམ་ཇི་ ར་ཡིན་པ་ ེད་ མས་ ིས་ཤེས། 19 ཆེས་ཉམ་ ང་

དང་མིག་ནས་མཆི་མ་ ངས་ཤིང་ངས་གཙ་བོ་ལ་ཞབས་ཏོག་བ བས། ཡ༷་ ་ ་པའི་ ས་ངན་ལས་ ང་བའི་ཉམས་ཚད་

ོང༌། 20 ེད་ མས་ལ་ཕན་པའི་དོན་གང་ཡོད་ ོག་པར་མ་འཛམ་པར་ངས་མི་ཚགས་ ི་མ ན་དང་ཁང་པ་རེ་རེར་

ཆོས་བ ན། 21 ངས་ཡ༷་ ་ ་པ་དང་གྷི༷་རིག་པ་གཉིས་ལ་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ོགས་ ་སེམས་

ར་ཏེ་ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ལ་དད་པ་ ེད་དགོས་པར་ནན་ ིས་བ ལ། 22 ད་ ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་བ ལ་ནས་

ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་འ ོ་བཞིན་ཡོད། དེར་ང་ལ་གང་འ ང་བ་མི་ཤེས་ ང༌། 23 ོང་ ེར་རེར་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་

ང་ལ་བཙན་དང་ ག་བ ལ་ ོང་བར་འ ར་ཞེས་བདེན་དཔང་མཛད་པ་དེ་འབའ་ཞིག་ཤེས། 24 འོན་ ང་ངས་རང་གི་

བ ོད་ལམ་མ ག་ ོགས་དགོས་ཏེ་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ལས་ཐོབ་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེའི་འ ིན་བཟང་ལ་བདེན་དཔང་

ེད་པའི་ཞབས་ཏོག་དང་ལས་དོན་བ བས་ན། ངས་རང་ ོག་གཅེས་པར་མི་ ི། 25 ེད་ཚའི་ ོད་ ་ཕར་འ ོ་ ར་

འོངས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ི་འ ིན་བཟང་ ོག་ ེ། ད་ནས་བ ང་ ེད་ཚ་ཚང་མས་ངའི་གདོང་མཐོང་བར་མི་

འ ར་བ་ངས་ཤེས། 26 དེའི་ ིར་ ེད་ཚའི་ནང་ནས་ ་ཞིག་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ལ་དད་པ་མི་ ེད་པར་ཤི་ན། ང་ལ་འགན་

མེད་པ་ཡིན་པར་དེ་རིང་ ེད་ཚར་དཔང་པོ་ ེད། 27 གང་ལགས་ཤེ་ན། ངས་ ེད་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་

པ་ཆ་ཚང་ ོག་པར་མ་འཛམས་པས་སོ། 28 དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ེད་ཚ་ཆོས་ཚགས་ ི་དོ་དམ་པར་བ ར་བས་

ེད་ཚ་རང་ཉིད་དང་ཆོས་ཚགས་ ི་མི་ཐམས་ཅད་ ངས། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ ས་ ི་ ་ ག་ ་རིན་ ིས་ཐོབ་

པའི་ཆོས་ཚགས་ལ་ ེད་ཚས་ ག་ ི་ ར་བདག་ ོང་ ེད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 29 ང་ཕར་ ིན་པའི་ ེས་ ་ ང་ཀི་ག ག་

པ་དང་འ ་བའི་མི་ མས་ ག་ ་དང་འ ་བའི་ ེད་ཚའི་ད ིལ་ལ་ཡོང་ནས་དད་ ན་ མས་ལ་གནོད་པ་ ེད་པ་ངས་

ཤེས། 30 ེད་ཚའི་ཚགས་པའི་ནང་ནས་ ང་ཁ་ཅིག་གིས་དད་ ན་ མས་རང་གི་ཉེ་གནས་ ་འ ག་པའི་ ིར་ལོག་ ་

ོན་པར་ངེས། 31 དེར་བ ེན་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག ལོ་ག མ་རིང་ངས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་མིག་ ་དང་བཅས་པར་

མི་རེ་རེར་ཁ་ཏ་ ས་པ་དེ་ཡིད་ལ་འཇོག་ཅིག 32 ད་ངས་དཀོན་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ གས་ ེའི་བཀའ་ལ་ ེད་ མས་

འཆོལ། བཀའ་དེས་ ེད་ཚར་ ོ་ ོ་འ ེད་ཅིང་དམ་པ་ ་འ ར་བ་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་

ཆད་གནང་བའི་ ིན་ བས་ ི་བགོ་ ལ་གནང་ བ་བོ། 33 ངས་མི་ ་གང་གི་ད ལ་ལམ། གསེར་རམ། ོན་གོས་
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བཅས་ལ་ཧམ་སེམས་བཅངས་མེད། 34 ངས་རང་གི་ལག་པ་གཉིས་ལ་བ ེན་ནས་ང་དང་ངའི་ལས་རོགས་ ི་དགོས་མཁོ་

བ བས་པ་ ེད་ཉིད་ ིས་ཤེས། 35 གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ཉིད་ ིས་ཐོབ་པ་ལས་ ིན་པ་བདེ་བ་ཆེའོ་ཞེས་ག ངས་པར་ ན་ཏེ།

དེ་བཞིན་ ་ངལ་ ོལ་ ེད་པའི་ ོ་ནས་ངས་ཐབས་ ན་ ིས་ ེད་ཚར་ ོ་པོ་ མས་ལ་རོགས་པ་ ེད་དགོས་པའི་མིག་དཔེ་

ཞིག་བ ན་ཡོད་”ཅེས་ག ངས་པའི་ ེས་ ། 36 ས་མོ་སར་བ གས་ཏེ་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚ་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་ ་ ོན་

ལམ་བཏབ། 37 གས་ཆེན་པོར་ ས་ཏེ་ཁོ་ཚ་ཐམས་ཅད་ ིས་པ༷ ་ ་ལ་འཐམས་ནས་འ མ་པར་འོ་ ས། 38 ཁོང་

གིས་ད་ནས་བ ང་ངའི་གདོང་ ་བ་ནས་མཐོང་བར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས་པས་ཁོ་ཚའི་སེམས་ཧ་ཅང་ ོ་བར་ ར། དེ་

ནས་ཁོ་ཚས་པ༷ ་ ་ ་གཟིངས་ལ་བ ལ་ལོ།།

ལེ ་ཉེར་གཅིག་པ།

1 ཁོ་ མས་དང་ཁ་ ལ་ཏེ་ ་གཟིངས་ལ་བ ད་ནས་ང་ཚ་ཀོ༷་ཟི་ཞེས་པའི་ ིང་ ན་ ་ཐད་ཀར་ ིན་ཞིང༌།

དེའི་སང་ཉིན་རོ༷འོ་ཏི་ཞེས་ཟེར་བའི་ ིང་ ན་དང༌། ས་ཆ་དེ་ནས་པ༷་ཏ་ ཱ་ ་ཁར་ ེབས། 2 དེར་ཕེ༷་ནི་ཀེ་ ལ་ལ་འ ོ་

བའི་ ་གཟིངས་ཤིག་དང་ ད་ནས་དེ་ལ་འ ལ་ནས་ང་ཚ་ ིན། 3 ཀི༷བ་ ་ ིང་ ན་མཐོང་ནས་དེ་གཡོན་ ོགས་ ་

བཞག་ ེ་སི༷་རི་ ཱ་ ལ་ལ་ ་གཟིངས་ ི་དོས་པོ་འདོན་སའི་ ་ཁ་ ཱ༷་ཨེར་ ་ ེབས། 4 དད་ ན་ མས་བཙལ་ནས་ ེད་

ཅིང་ང་ཚ་དེར་ཉི་མ་བ ན་ ི་བར་ ་བ ད། ཁོ་ མས་ ིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ངང་ནས་པ༷ ་ ་ལ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་

མ་ཕེབས་ཞེས་ ས། 5 དེར་ང་ཚ་བ ད་ བ་པའི་ ས་ཚད་ ོགས་ནས་ང་ཚ་ལམ་ལ་ཆས་པ་ལ། དད་ ན་ཐམས་ཅད་

ིས་བཟའ་ ་དང་ ་ ་དང་བཅས་པར་ང་ཚ་ ོང་ ེར་ ི་ ི་ ོགས་ ་བ ལ། ངེད་ མས་ ིས་ ་མཚའི་འ མ་ལ་ ས་

མོ་སར་བ གས་ཏེ་ ོན་ལམ་བཏབ། 6 ཕན་ ན་ ེས་མཚམས་ ས་ནས་ངེད་ མས་ ་གཟིངས་ལ་བ ད་པ་དང༌། ཁོ་

མས་སོ་སོའི་ ིམ་ ་ ིར་ལོག 7 ཱ ༷་ཨེར་ནས་མཚ་ལམ་བ ད་དེ་ཕེ༷་ཏོ་ལེ་ ཱ་ཞེས་པའི་ ་ཁར་ ེབས། ན་ ་ མས་

ལ་འཚམས་འ ི་ ས་ནས་ཉི་མ་གཅིག་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ ད། 8 དེའི་ ི་ཉིན་ལ་ཕར་ ིན་ཏེ་སེ༷་སར་རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་

་ ེབས་པ་དང༌། འ ིན་བཟང་ ོག་མཁན་ཕི༷་ལིབ་ ི་ ིམ་ ་སོང་ནས་ཁོ་དང་མཉམ་ ་བ ད། ཕི༷་ལིབ་ནི་བ ན་པོའི་

ནང་ནས་གཅིག་ཡིན། 56 9 ཁོ་ལ་ཆང་ས་ ག་མ་ ོང་བའི་ ་མོ་བཞི་ཡོད་པ་ཚང་མ་ ང་ ོན་མཁན་ཡིན། 10 དེར་

ཉིན་ཁ་ཤས་ ོད་ ས་ཨ༷་ག་ ཱུ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ནས་ ེབས་པ་དང༌། 11 ངེད་ མས་ ི་ ར་

ཡོང་ ེ། པ༷ ་ འི་ ེ་རགས་ ངས་ནས་རང་གི་ ང་ལག་བཅིངས་ཏེ་ཁོང་གིས་“དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་འདི་ ད་

། ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ ེ་རགས་འདིའི་བདག་པོ་འདི་ ར་བཅིངས་ནས་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པའི་ལག་

56ཕ་ིལིབ་ན་ི ར་ཡ་ེ ་ཤ་ལེམ་ལ་དད་ ན་ མས་ ིས་ ་ཚབ་ མས་ལ་རོགས་པ་ ེད་པའ་ིཆེད་ ་མ་ིབ ན་འདམས་པའ་ིནང་ནས་གཅིག་ཡིན། ་ཚབ་ མས་ ་ིམཛད་

པ་ལེ ་ 6 ཨང་ 1 ནས་ 7 བར་གཟིགས།



297 མཛད་པ། 21:12 – 28

་གཏད་”ཅེས་ག ངས། 12 དེ་ཐོས་ནས་ང་ཚ་དང་ ལ་དེའི་མི་ མས་ ིས་པ༷ ་ ་ལ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་མ་ཕེབས་པར་

ནན་ ིས་བ ལ། 13 ལན་ ་པ༷ ་ ས་“ ོད་ མས་ ་ནས་ངའི་ ིང་གས་པར་ ེད་པ་འདི་ཅི་ཡིན། ང་ནི་གཙ་བོ་ཡེ༷་

འི་མཚན་ ི་ ིར་འཆིང་བར་འ ར་བ་མ་ཟད། ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཤི་ ར་ཡང་ ་ ིག་ཡོད་”ཅེས་ག ངས། 14 ཁོང་གི་

གས་བ ར་མི་ བ་པས་ང་ཚས་“གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་འ བ་པར་ཤོག་”ཅེས་ ས་པ་དང་ཁ་རོག་བ ད།

15 དེའི་ ེས་ ་ལམ་ཆས་ ་ ིག་ ས་ནས་ང་ཚ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ་སོང༌། 16 སེ༷་སར་རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་ ི་ཉེ་གནས་ལས་ཁ་

ཅིག་ངེད་ མས་དང་མཉམ་ ་ ིན་ཏེ། ཁོ་ཚས་ཀི༷བ་ ་ ིང་ ན་ ི་མི་ ་མོ་ནས་ཉེ་གནས་ཡིན་པ་ ༷་ཟོན་ ི་ ིམ་ ་ ོད་

པའི་ ིར་ངེད་ མས་འ ིད། 17 ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ེབས་ནས་དེར་ཡོད་པའི་ ན་ ་ མས་ ིས་ང་ཚ་དགའ་བའི་ངང་

ནས་བ ས། 18 དེའི་སང་ཉིན་ཡ༷་ཀོབ་མཇལ་བར་པ༷ ་ ་ང་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཕེབས་ཤིང༌། འགན་འ ར་བ་ཐམས་

ཅད་ ང་དེར་ཡོད། 19 པ༷ ་ ས་ཁོ་ཚར་འཚམས་འ ི་ ས་ནས། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་ལས་ཀ་བ ད་དེ་ཡ༷་ ་ ་

པ་མིན་པ་ མས་ ི་ནང་ལ་གང་མཛད་པ་རེ་རེ་བཞིན་ག ངས། 20 དེ་ཐོས་ནས་ཁོ་ཚས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ་

བ་དང༌། པ༷ ་ ་ལ་“ ན་ ་ལགས། ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ི་ ོད་ ་མི་ ོང་ ག་མང་པོ་དད་ ན་པར་ ར་བ་ ེད་ ིས་

གཟིགས། ཁོ་ཚ་ཐམས་ཅད་ ིས་བ ོན་སེམས་ཆེན་པོས་ཆོས་ ིམས་ ང་གི་ཡོད། 21 ཡང་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པའི་ ོད་ ་

ོད་པའི་ཡ༷་ ་ ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ ེད་ ིས་མོ༷་ཤེའི་ཆོས་ ིམས་ ོང་བར་བ ལ་ཏེ་ཁོ་ཚའི་ ་ མས་ལ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་

ི་ གས་མི་ ག་ཅིང༌། ཆོས་ ི་ གས་ ོལ་མི་ ང་བར་ ོན་ཞེས་པའི་གཏམ་འཆལ་ཁོ་ཚས་ཐོས། 22 ས་ན། ེད་

འདིར་ཕེབས་པ་ཁོ་ཚས་ཐོས་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། ང་ཚས་ཅི་ ། 23 ང་ཚས་ ་བ་ ར་མཛད་ཅིག ང་ཚའི་ནང་ན་

དམ་བཅའ་པ་བཞི་ཡོད། 24 ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཆོས་ ི་གཙང་ ་ ེད་པའི་ཆོ་ག་ ོས་དང༌། ཁོ་ཚའི་ ་འ ེག་པའི་

ིར་ཁོ་ཚར་འ ོ་སོང་ ལ་ཅིག དེ་ནས་མི་ མས་ ིས་ ེད་ ི་ ོར་ལ་ཐོས་པའི་གཏམ་མི་བདེན་པ་ཡིན་ཞིང༌། ེད་

ཉིད་ ིས་ཆོས་ ིམས་ ང་བ་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ཤེས་པར་འ ར། 25 ཡང་དད་པར་ ར་བའི་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་

ི་ ོར་ང་ཚས་ཐག་གཅོད་ ས་ཏེ། ཁོ་ཚས་ ་ ་ལ་ ལ་བའི་ཤ ག ེ་བཙར་ནས་གསོད་པའི་ ད་འ ོའི་ཤ ལོག་

གཡེམ་བཅས་ལ་འཛམ་དགོས་ཞེས་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་”ཞེས་བཤད། 26 དེའི་སང་ཉིན་མི་དེ་ཚ་བཞི་འ ིད་དེ་པ༷ ་

ས་ཁོ་ཚ་དང་བཅས་པར་གཙང་ ་ ེད་པའི་ཆོ་ག་མཛད། དེ་ནས་ཁོང་ཚ་རེ་རེའི་ཆེད་ ་མཆོད་པ་ ལ་བའི་ཉི་མ་

དང༌། གཙང་ ་འ བ་པའི་ ས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་མར་ ་བའི་ ིར་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་ཕེབས། 27 གཙང་ ་ ེད་པའི་

ཉིན་བ ན་པོ་ ོགས་ལ་ཉེ་བའི་ བས་ཨེ༷་ཞེ་ ཱ་ཞིང་ཆེན་ནས་ཡིན་པའི་ཡ༷་ ་ ་པ་ཁ་ཅིག་གིས་མཆོད་ཁང་ལ་པ༷ ་ ་

མཐོང་ནས། མི་ཚགས་ ན་ལ་ངན་བ ལ་ ས་ཏེ་ཁོང་འཛན་བ ང་ ས། 28 ཁོ་ཚས་ ད་ཆེན་པོས་“ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་

མས་ང་ཚར་རོགས་རམ་ ོས་ཤིག མི་འདི་ནི་ ལ་ ན་ ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་ངེད་ མས་ ི་མི་རིགས་དང༌། ཆོས་ ིམས།

གནས་འདི་བཅས་ལ་ངོ་ ོལ་ ེད་མཁན་ཡིན། དེས་མ་ཚད་གྷི༷་རིག་པ་ མས་ ང་མཆོད་ཁང་གི་ནང་ ་འ ིད་པས་ཁོས་
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གནས་མཆོག་འདི་མི་གཙང་བར་ ས་”ཞེས་བཤད། 29 (གང་ཡིན་ཞེ་ན། ར་ཁོ་ཚས་ ོང་ ེར་ལ་ ལ་ཨེ༷་ཕེ་ ་ནས་

ཡིན་པའི་ ོ༷་ཕེ་ ་ཁོང་དང་འ ོགས་པར་མཐོང་ཡོད་པས། པ༷ ་ ས་ཁོ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ ་འ ིད་པ་ཡིན་པར་

མ་) 30 ོང་ ེར་ ི་མི་ཚང་མ་འ གས་པར་ ར་ནས། ཁོ་ མས་དེར་ ན་ཅིག་ ་བ གས་ཏ་ེཔ༷ ་ ་བ ང༌། ཁོང་

མཆོད་ཁང་གི་ར་བ་ནས་ ི་རོལ་ ་བཙན་ ིད་ ས་མ་ཐག་ལམ་སེང་ ལ་ ོ་བ བ། 31 ཁོང་གསོད་ཐབས་ ེད་ ས་རོ༷་

ཱ་དམག་མིའི་ ོང་དཔོན་ ིས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ཡོངས་ ་ཟིང་ཆ་ལངས་ཞེས་ཟེར་བའི་གཏམ་ཐོས་ནས། 32 ར་ ་བ ་

དཔོན་དང་དམག་མི་འ ིད་དེ་ཁོ་ཚའི་ ར་བ གས། མི་ཚགས་ ིས་ ོང་དཔོན་དང་དམག་མི་ མས་མཐོང་ནས་པ༷ ་ ་

ལ་ ང་བ་མཚམས་བཞག 33 ོང་དཔོན་ཡོང་ ེ་པ༷ ་ ་འཛན་བ ང་ ས་པ་དང༌། གས་ཐག་གཉིས་ ིས་འཆིང་

བའི་བཀའ་བ ོས་ནས་ཁོང་ ་ཡིན་དང་ཅི་ཞིག་ ས་པའི་ ད་ཆ་ ིས། 34 མི་ཚགས་ ི་ ོད་ ་ལ་ལས་ ད་ཆེན་པོས་

གཅིག་ ས། ལ་ལས་གཞན་ ས་པས། ད་ཅོར་ ི་ ེན་པས་གནས་ ལ་ངེས་པར་ཤེས་མ་ བ་པས་ཁོས་པ༷ ་ ་མཁར་

ོང་ལ་འ ིད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང༌། 35 མཁར་ ོང་གི་ ོ་ ས་ ི་བར་ ་ ེབས་ནས་མི་ངན་འཛམས་ཏེ་ ག་ ོད་

ཆེན་པོར་ ར་བས་དམག་མི་ མས་ ིས་ཁོང་ཡར་བཏེགས་ནས་འ ར་དགོས་ ང༌། 36 གང་ཡིན་ཟེར་ན། མི་ཚགས་

མང་པོ་ཞིག་ཁོང་ཚའི་ ེས་ ་འ ངས་ཏེ་ ད་ཆེན་པོས་“ཁོ་སོད་ཅིག་”ཅེས་ ས། 37 མཁར་ ོང་གི་ནང་ ་འ ིད་པའི་

བས་ ་པ༷ ་ ས་ ོང་དཔོན་ལ་“ ེད་ལ་གཅིག་ ས་ན་ཆོག་གམ་”ཞེས་ག ངས་པས་ ོང་དཔོན་ ིས་“ ོད་ ིས་གྷི༷་

རིག་ ད་ཤེས་སམ། 38 དེས་ན་ ོད་ནི་ཉེ་ཆར་ཟིང་འ ག་བ ངས་ནས་ ོག་གསོད་གཏོང་མཁན་ཟེར་བའི་ངོ་ལོག་པ་

བཞི་ ོང་དབེན་གནས་ལ་འ ིད་མཁན་ཨེ༷་ཇེབ་པ་མ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ ིས་པས། 39 ལན་ ་པ༷ ་ ས་“ང་ནི་ཡ༷་ ་ ་པ་

དང༌། ཀི༷་ལིག་ ཱ་ ལ་ ི་ ོང་ ེར་གལ་ཆེན་ཊ༷ར་ ཱུ་ཡི་མངའ་འབངས་ཤིག་ཡིན། མི་ཚགས་ལ་གཏམ་བ ོད་པའི་ཆོག་

མཆན་གནང་རོགས་གནང་”ཞེས་ག ངས། 40 ོང་དཔོན་ ིས་དེ་ ར་ཁས་ལེན་པ་ལ། པ༷ ་ ས་ ོ་ ས་ ་ལངས་

ནས་མི་ཚགས་ལ་ལག་བ ་མཛད་ཅིང༌། ཁོ་ཚ་ཁ་ ་སིམ་པོར་ ར་ནས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ད་ ་ག ངས་སོ།།

ལེ ་ཉེར་གཉིས་པ།

1 པ༷ ་ ས་“ ན་པ་ོདང་ ན་ ་ མས། ད་ ་ངས་ ེད་ཚ་ལ་འདིར་གང་ ང་བའ་ི ོར་གསལ་བཤད་ ་ ་ཡིན་

པས་གསན་རོགས་གནང་”ཞེས་ག ངས། 2 ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ད་ནས་ག ངས་པ་ཐོས་ནས་མི་ཚགས་དེ་

བས་ཁ་ ་སིམ་པོར་ ར། ཁོང་གིས་ 3 “ང་ན་ིཀ༷་ིལིག་ ་ཱ ལ་ ་ིཊ༷ར་ ཱ་ུ ོང་ ེར་ལ་ ེས་པའ་ིཡ་༷ ་ ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌།

ོང་ ེར་འདིར་འཚར་ལོངས་ ང༌། ངེད་ མས་ ི་མེས་པོའི་ཆོས་ ིམས་ ར་ ོབ་དཔོན་ ༷་མ་ལི་ཨེལ་ ང་ ་ནན་ཏན་

ིས་ ངས་པ་ ས་ཏེ། ེད་ཚ་ཐམས་ཅད་ ིས་ད་ེརིང་བ ོན་སེམས་ཆེན་པོས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ར་ ་ི ་བ་ ར། ངས་

ང་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ར་ ི་ ས། 4 ངས་ལམ་འདིར་ གས་པའི་མི་ མས་ལ་ ོག་གཅོད་ ི་གནོད་པ་ ེལ་བ་ཙམ་མ་
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ཟད། ེས་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀ་བཅིངས་ནས་བཙན་ཁང་ འང་བ ག 5 དོན་འདིར་ ་ཆེན་གཙ་བོ་དང་ ན་པོའི་ ོས་

ཚགས་ཡོངས་ ིས་དཔང་པོ་མཛད་ བ། ཁོང་ཚས་ ༷་མེ་སེག་ ོང་ ེར་ ི་ ན་ ་ མས་ལ་ ིས་པའི་ཡ་ིགེ་ང་ལ་ཐོབ་ནས།

ལམ་འདིར་འཛན་མཁན་ མས་བཅིངས་ནས་ཆད་པ་གཏོང་བར་ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་ལ་འ ིད་པའ་ི ིར་ང་ ་༷མ་ེསེག་ ོང་ ེར་ལ་

འ ོ་ ས། 6 ༷་མེ་སེག་དང་ཉེ་བར་ ེབས་པའི་ བས་ ི་ཉིན་ ང་ཙམ་ལ་ནམ་མཁའ་ནས་འོད་ཆེན་པོ་ཞིག་ངའི་ ོགས་

བཞིར་ ོ་ ར་ ་འ གས་པ་དང༌། 7 ང་ས་ལ་འ ེལ་བ་དང༌། ཤ༷་ ལ། ཤ༷་ ལ། ོད་ ིས་ང་ལ་ཅིའི་ ིར་གནོད་

ེལ་ཞེས་ག ངས་པའི་ ད་ཅིག་ཐོས། 8 ངས་ལན་ ། གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ་ཡིན་ཞེས་ ིས་པས་ཁོང་གིས་ང་ནི་ ོད་

ིས་གནོད་ ེལ་བཞིན་པའི་ན༷་ཙ་རེལ་པ་ཡེ༷་ ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ངས། 9 ངའི་ལམ་ ོགས་ མས་ ིས་འོད་དེ་མཐོང་ཡང༌།

ང་ལ་ག ངས་པའི་ ་དེའི་དོན་མ་ ོགས། 10 ཡང་ངས། གཙ་བོ་ལགས། ངས་ཅི་ ་ཞེས་བཤད་ནས་གཙ་བོས་ང་ལ།

ཡར་ལོངས་ལ་ ་༷མ་ེསེག་ ོང་ ེར་ ་སོང་ཞིག དེར་ངའ་ིདགོངས་པ་ ར་ ོད་ ིས་གང་ ེད་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ ོད་ལ་

་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། 11 འོད་ཆེན་པ་ོདེའ་ི ེན་ ིས་ངའ་ིམིག་མ་ིམཐོང་བར་ ར་བས་ལམ་ ོགས་ མས་ ིས་ངའ་ི

ལག་པ་ནས་འ ས་ཏེ་ ༷་མེ་སེག་ ་འ ིད།

12 དེར་མིང་ལ་ཨ༷་ནན་ ཱ་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་དེར་གནས་པའི་ཡ༷་ ་ ་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ས་བ ར་

ེད་པ་དང༌། ཆོས་ ིམས་བཞིན་ ་ཆོས་ལ་དགའ་བ་ཞིག་ཡིན། 13 ཁོང་ཕེབས་ཏེ་ངའི་འ ིས་ ་བཞེངས་ནས། ན་

་ཤ༷་ ལ། ེད་ ི་མིག་གིས་མཐོང་བར་འ ར་ཞིག་ཅེས་ག ངས་མ་ཐག ངའི་མིག་གིས་མཐོང་བར་ ར་བ་དང༌།

ངས་ཁོང་མཐོང་ ང༌། 14 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ང་ལ། ངེད་ ི་མེས་པོའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་བདམས་པར་མཛད་དེ།

ཁོང་གི་དགོངས་པ་ཤེས་ ་བ ག་པ་མ་ཟད། ེས་ ་ མ་པར་དག་པ་དེ་མཐོང་ནས་དེ་ཡི་ག ང་ ད་ཐོས་པར་འ ར།

15 གང་ལགས་ཟེར་ན། ེད་ ིས་གང་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དེ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་མཁན་ ་འ ར་ངེས་

ཡིན། 16 ད་ཅིའི་ ིར་འ ངས་པར་ ེད། ལོངས་ལ་ ས་གསོལ་ལེན་ཞིང༌། ཡེ༷་ འི་མཚན་ལ་བ ེན་ནས་ ེད་ ི་ ིག་

ཉེས་དག་པར་ ོས་ཤིག་ཅེས་ ས། 17 ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ིར་ལོག་པའི་ ེས་ ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་ ོན་ལམ་འདེབས་

ས་ང་ལ་ཞལ་གཟིགས་གནང་ ེ། 18 ཁོང་གིས། ོད་ ིས་ང་ལ་དཔང་པོ་ ེད་པ་དེ་ཁོ་ཚས་ཁས་མི་ལེན་པས་ཡེ༷་ ་ཤ་

ལེམ་ནས་མ ོགས་པོར་ཐོན་ཏེ་སོང་ཞིག་ཅེས་ག ངས། 19 ངས། གཙ་བོ་ལགས། ར་ངས་འ ་ཁང་རེ་རེར་ ེད་ལ་

དད་པ་ ེད་མཁན་ མས་བ ངས་ནས་བཙན་ ་བ ག་པ་ཁོ་ཚ་ཉིད་ ིས་ཤེས། 20 ཡང་མི་ མས་ ིས་ ེད་ ི་དཔང་

པོ་སེ༷་ཏེ་ ཱན་ལ་ ོ་ བ་བཏང་ནས་གསོད་པའི་ བས། ངས་ ང་མོས་མ ན་ ས་ཏེ་དེར་བ ད་ནས་ཁོ་ཚའི་ ི་གོས་ ང་

ཉར་ ས་ཞེས་ཟེར་བས། 57 21 ཁོང་གིས་ང་ལ། སོང་ཞིག ངས་ ོད་ས་ཆ་འདི་ནས་ཐག་རིང་ ་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པའི་

ར་གཏོང་བར་ ་”ཞེས་ག ངས་སོ་ཞེས་པའོ།

57 ་ཚབ་ མས་ ི་མཛད་པ་ལེ ་ 7 ཨང་ 58 ལ་གཟིགས།
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22 པ༷ ་ ས་དེ་ ར་ག ངས་པའི་བར་ ་མི་ཚགས་ ིས་ཉན་ནས་ཁོ་ཚས་ ད་ཆེན་པོས་“ཁོ་གསོད་ཅིག མི་

འདི་འ ་ཞིག་ས་གཞི་འདིར་གསོན་པར་མི་འོས་”ཞེས་ ས། 23 ཁོ་ཚས་ ད་ཅོར་ ག་བཞིན་ ི་གོས་ ད་ནས་ས་ ལ་

ཡང་ནམ་མཁའ་ལ་གཏོར་བའི་ ས་ ། 24 མི་ཚགས་ ིས་དེ་ ར་ ད་ཅོར་ ག་པའི་ ་མཚན་གང་ཡིན་ཤེས་པའི་ ིར།

ོང་དཔོན་ ིས་དམག་མི་ མས་ལ་པ༷ ་ ་མཁར་ ོང་ནང་ ་འ ིད་དགོས་པ་དང༌། ་ ག་གིས་བ ངས་ནས་ཁོང་ལ་

འ ི་གཅོད་ ེད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང༌། 25 ་ ག་གིས་ ང་བའི་ཆེད་ ་ཐག་པས་བཅིངས་ བས་ཁོང་གིས་དེར་

ཡོད་པའ་ིདམག་མ་ིབ ་དཔོན་ལ་“ ིམས་ཐག་བཅད་མེད་པའི་རོ༷་ ་ཱཔའ་ིམངའ་འབངས་ཤིག་ལ་ ་ ག་ག ་བ་དེ་ ིམས་

བཞིན་ ་ཆོག་གམ་”ཞེས་ག ངས། 26 དེ་ཐོས་པས་བ ་དཔོན་དེ་ ོང་དཔོན་ ི་ ང་ ་སོང་ནས་ཁོ་ལ་“ ེད་ ིས་

མཛད་པ་དེ་ཅི་ཡིན། མི་འདི་རོ༷་ ཱ་པའི་མངའ་འབངས་ཤིག་ཡིན་ནོ་”ཞེས་བཤད། 27 ོང་དཔོན་ཡོང་ནས་པ༷ ་ ་ལ་

“ང་ལ་ཤོད་ཅིག ོད་རོ༷་ ཱ་པའི་མངའ་འབངས་ཤིག་ཡིན་ནམ་”ཞེས་ཟེར་བས་ཁོང་གིས་“ལགས་ཡིན་”ཞེས་ག ངས།

28 ལན་ ་ ོང་དཔོན་ ིས་“ངས་ད ལ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་ནས་རོ༷་ ཱ་པའི་མངའ་འབངས་དེ་ཐོབ་”ཅེས་ ས་པ་དང༌།

པ༷ ་ ས་“ང་ ེས་ ས་ནས་རོ༷་ ཱ་པའི་མངའ་འབངས་ཤིག་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 29 དེ་མ་ཐག་ཁོང་ལ་འ ི་གཅོད་ ེད་

མཁན་ མས་ ིར་བཤོལ་བ བ། ོང་དཔོན་ ིས་ ང་པ༷ ་ ་ནི་རོ༷་ ཱ་པའི་མངའ་འབངས་ཤིག་ཡིན་པར་ཤེས་པ་དང༌།

ཁོང་ གས་ཐག་གིས་བཅིངས་པས་ཁོ་རང་འཇིགས་པར་ ར། 58 30 ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་པ༷ ་ ་ལ་ནག་ཉེས་བ གས་

པའི་ ་ ེན་ཅི་ཡིན་པ་ངེས་པར་ ་ཤེས་པར་འདོད་པས་ ོང་དཔོན་ ིས་དེའི་སང་ཉིན་པ༷ ་ ་ ོད་བ ོལ་བཏང་ཞིང༌།

་ཆེན་དང་ ོས་ཚགས་ཡོངས་ ོང་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ནས་ཁོས་པ༷ ་ ་ཁོ་ཚའི་ ང་ ་འ ིད་ ་བ ག་གོ །

ལེ ་ཉེར་ག མ་པ།

1 པ༷ ་ ས་ ོས་ཚགས་ལ་ནན་ ིས་བ ས་ནས་“ ན་ ་ མས། དེ་རིང་གི་བར་ ་ངས་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་

ར་ ་དག་ཡོད་པའི་ ོ་ནས་ལས་ ས་པ་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 2 ་ཆེན་གཙ་བོ་ཨ༷་ནན་ ཱ་ཡིས་པ༷ ་ འི་ཉེ་འཁོར་

་ལངས་ནས་བ ད་ཡོད་པའི་མི་ མས་ལ་ཁོང་གི་ཞལ་ལ་ག ་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང༌། 3 ཡང་པ༷ ་ ས་ཁོ་ལ་“ཁ་

བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ ོད། དཀོན་མཆོག་གིས་ ོད་ ང་བར་འ ར། ོད་ ིས་ ིམས་བཞིན་ ་ང་ ིམས་གཅོད་

ེད་པའི་ཆེད་ ་དེར་བ ད་ཡོད་ ང༌། ིམས་དང་འགལ་ཏེ་ང་ ང་བའི་བཀའ་གཏོང་ངམ་”ཞེས་ག ངས། 4 པ༷ ་

་ཡི་གཡས་གཡོན་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ ིས་“ ོད་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་ ་ཆེན་གཙ་བོ་ལ་དམའ་འབེབས་གཏོང་བར་

ཕོད་དམ་”ཞེས་ ས་པས། 5 པ༷ ་ ས་“ ན་ ་ མས། ངས་ཁོང་ ་ཆེན་གཙ་བོ་ཡིན་པ་མ་ཤེས། ག ང་རབ་ ི་ནང་

58པ ་ ་ནི་རོ་ ཱ་གོང་མའི་ ལ་ཁབ་ ི་མངའ་འབངས་ཤིག་ཡིན་པས། ིམས་རར་འ ི་གཅོད་མ་ ས་པར་ཁོང་བ ངས་པ་དེ་རོ་ ཱ་གོང་མའི་ ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་དང་

འགལ་ལོ།
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ལ་ ོད་ ི་མི་རིགས་ ི་དཔོན་པོ་ལ་དམའ་འབེབས་མ་གཏོང་ཞིག་ཅེས་འཁོད་ཡོད་”ཅེས་ག ངས། 59 6 དེ་ཚའི་ནང་ནས་

ོགས་ཁག་ཅིག་ ཱ༷་ ་སེ་པ་དང༌། ོགས་ཁག་གཞན་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ཡིན་པ་མ ེན་པས་པ༷ ་ ས་ ོས་ཚགས་ལ་ ད་ཆེན་

པོས་“ ན་ ་ མས། ང་ནི་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ཡིན་ལ། ཱ༷་ ་ཤི་པའི་ ་ ད་ ང་ཡིན་ནོ། ངས་གཤིན་པོ་ མས་འཆི་བ་ནས་

ར་གསོན་པར་འ ར་བ་ལ་ཡིད་ ོན་པར་དད་པ་ ེད་པས་ད་ ་ ིམས་གཅོད་ ོང་”ཞེས་ག ངས། 7 དེ་ ར་ག ངས་

པས་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་དང་ ཱ༷་ ་སེ་པ་གཉིས་ ི་བར་ ་ ོད་ ེང་ཞིག་ ང་བས་ ོས་ཚགས་མི་མ ན་པར་ ར། 8 (གང་ཡིན་

ཞེ་ན། ཱ༷་ ་སེ་པ་ མས་ ིས་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པར་འ ར་བ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ། སེམས་ཉིད་ ང་

མེད་ཅེས་ཟེར། ཱ༷་ ་ཤི་པ་ མས་ ིས་དེ་ཚ་ག མ་ཡོད་པར་ཟེར་) 9 ར་ ་ཆེན་པོ་ ང་བ་དང༌། ཱ༷་ ་ཤི་པའི་

ོགས་ཁག་གི་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཁ་ཤས་ལངས་ནས་ ོད་ ེང་ ེད་དེ་“ང་ཚས་མི་འདིར་ཉེས་ ོན་ཅིའང་མི་

ེད། གལ་ཏེ་སེམས་ཉིད་ཡང་ན་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་གཏམ་ག ངས་ན་ཅི་འ ་ལགས་”ཞེས་བཤད།

10 ོད་པ་དེ་ གས་ཆེར་སོང་བས། ཁོ་ཚས་པ༷ ་ ་ མ་ ར་བཅད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པར་འཇིགས་ནས། ོང་དཔོན་

ིས་དམག་མི་ མས་ལ་པ༷ ་ ་ཁོ་ཚའི་ད ིལ་ནས་མཁར་ ོང་ལ་དབང་ གས་ ིས་འ ིད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང༌།

11 མཚན་མོ་དེར་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་པ༷ ་ འི་འ མ་ ་བཞེངས་ཏེ་“མ་འཇིགས་ཤིག ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ོད་ ིས་ང་ལ་བདེན་

དཔང་ ས་པ་ ར། རོ༷་ ཱ་ ོང་ ེར་ལའང་དེ་ ར་བདེན་དཔང་ ེད་དགོས་”ཞེས་ག ངས།

12 དེའི་སང་ཞོགས་ཡ༷་ ་ ་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ ས་ངན་འདིང་བས་པ༷ ་ ་མ་བསད་པའི་བར་ ་བཟའ་བ ང་ཅི་

ཡང་མི་ ོད་པའི་དམ་བཅའ་བཞག 13 ས་ངན་འདི་འདིང་མཁན་ནི་མི་བཞི་བ ་ལས་མང་བ་ཡོད། 14 ཁོ་ཚས་ ་

ཆེན་དང་ ན་པོ་ མས་ ི་ ང་ ་ ིན་ནས་“ང་ཚས་པ༷ ་ ་མ་བསད་པའི་བར་ ་བཟས་ཅི་ཡང་མི་ ོད་པའི་དམ་བཅའ་

ནན་ ིས་བཞག་པས། 15 ད་ ོས་ཚགས་ ི་མི་དང་བཅས་པས་ ོན་ལས་ཞིབ་པར་འ ི་གཅོད་ ེད་ ལ་ཏེ། ོང་དཔོན་

ལ་པ༷ ་ ་ ེད་ཚའི་མ ན་ ་འ ིད་དགོས་པའི་ ་བ་མངག་ཅིག ང་ཚས་ ་ ིག་ ས་ཟིན་པས་པ༷ ་ ་ཉེ་བར་མ་ ེབས་

པའི་ ོན་ལ་ཁོ་གསོད་པར་ ་”ཞེས་བཤད། 16 ཡང་པ༷ ་ འི་ ིང་མོའི་ ས་དེའི་ ོར་ཐོས་ནས་མཁར་ ོང་ལ་ ིན་ཏེ་

པ༷ ་ ་ལ་བཤད། 17 བ ་དཔོན་ ོད་ནས་གཅིག་བོས་ཏེ་པ༷ ་ ས་ཁོ་ལ་“གཞོན་ ་འདི་ ོང་དཔོན་ ི་ ར་འ ིད་

དང༌། ཁོང་ལ་གཏམ་ ་ ་ཞིག་ཡོད་པས་སོ་”ཞེས་ག ངས་པས། 18 བ ་དཔོན་ ིས་གཞོན་ ་དེ་ ོང་དཔོན་ ི་ ར་

འ ིད་ནས་ཁོ་ལ་“བཙན་པ་པ༷ ་ ས་ང་བོས་ནས་གཞོན་ ་འདི་ ེད་ ི་ ར་འ ིད་པར་ ས། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ེད་

ལ་གཏམ་ཞིག་ ་ ་ཡོད་”ཅེས་བཤད། 19 ོང་དཔོན་ ིས་ ་དེའི་ལག་པ་ནས་འ ས་ཏེ་ ར་ ་འ ིད་ནས་ཁོ་ལ་“ང་

ལ་གཏམ་ཅི་ཞིག་ཤོད་ ་ཡོད་”ཞེས་བཤད་པ་ལ། 20 གཞོན་ ་དེས་“ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་པ༷ ་ ་ལ་ ོན་ལས་ཞིབ་

པར་འ ི་གཅོད་ ེད་ ལ་ཏེ། ེད་ ིས་སང་ཉིན་ཁོང་ ོས་ཚགས་ ི་ ང་ ་འ ིད་པའི་ ་བར་གཏན་འཁེལ། 21 འོན་

59ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་འཐེགས་པ་ལེ ་ 22 ཨང་ ངས་ 28 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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ཏེ་ཁོ་ཚས་བཤད་པ་ ར་མ་གནང་ཞིག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁོ་ཚ་མི་བཞི་བ ་ ག་ཙམ་ ིས་ཁོང་གསོད་པར་ ོག་ ་ ག་

ནས་ ོད་དེ། ཁོང་མ་བསད་པའི་བར་ ་བཟའ་བ ང་ཅི་ཡང་མི་ ོད་པའི་དམ་བཅའ་བཞག ད་ ་ ་ ིག་ཟིན་ཏེ་ ེད་

ིས་ཆོག་མཆན་གནང་ ་ཁོ་ན་ ག་བ ད་ཡོད་”ཅེས་ ས། 22 ོང་དཔོན་ ིས་“ ོད་ ིས་ང་ལ་ ས་པའི་དོན་འདི་

མི་གཞན་ ་ལའང་མ་ཤོད་ཅིག་”ཅེས་པའི་བཀའ་བཏང་ནས་གཞོན་ ་དེ་ཕར་བཏང༌། 23 ོང་དཔོན་ ིས་བ ་དཔོན་

གཉིས་བོས་ཏེ་ཁོ་ མས་ལ་“ ང་དམག་མི་ཉིས་བ ་དང༌། ་དམག་བ ན་ ། མ ང་དམག་ཉིས་བ ་བཅས་མཚན་

མོའི་ ་ཚད་ད ་པར་སེ༷་སར་རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་ལ་འ ོ་བའི་ ་ ིག་ ིས་ཤིག 24 པ༷ ་ འི་ ིར་བཞོན་པ་ ་ ིག་ ས་ནས་

ི་ བ་ཕེ༷་ལིག་གི་ ར་ཉེན་ཁ་མེད་པར་ ོལ་ཞིག་”ཅེས་བཤད། 25 ཡང་ཁོས་གཤམ་ ་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་འདི་ ིས།

26 ཀ༷་ལོ་ ི་ལི༷་སི་ ཱ་ཡིས་ ས་པར་འོས་པའི་ ི་ བ་ཕེ༷་ལིག་ ེད་ལ་འཚམས་འ ི་ འོ། 27 ཡ༷་ ་ ་པ་

མས་ ིས་མི་འདི་འཛན་བ ང་ ས་ནས་གསོད་ བས་ ེད་ ས། ངས་ཁོ་རོ༷་ ཱ་པའི་མངའ་འབངས་ཤིག་ཡིན་

པ་ཤེས་ཏེ་དམག་མི་དང་བཅས་པར་ས་ཆ་དེར་སོང་ཞིང་ཁོ་ཚའི་ལག་པ་ནས་བ བས། 28 ཉེས་ ོན་བ གས་

པའི་དོན་གང་ཡིན་ཤེས་པར་འདོད་པས་ངས་མི་དེ་ཁོ་ཚའི་ ོས་ཚགས་ ི་ ང་ ་འ ིད་པ་དང༌། 29 ོན་

འ གས་ ས་པ་དེ་ཡང་ཁོ་ཚའི་ཆོས་ ིམས་ ི་དོན་ཡིན་པ་ལས་ ོག་ ིམས་གཏོང་བའམ་བཙན་ ་བ ག་དགོས་

པའི་ཉེས་པ་ཅིའང་མེད་པ་དེ་ངས་ ོགས། 30 དེ་ ེས་ཁོ་གསོད་པའི་ ས་ངན་ ི་གཏམ་ཐོས་ བས། མི་དེ་

ེད་ལ་འ ལ་ ་བ ལ་བ་ཡིན། ཡང་ཉེས་ ོན་འ གས་མཁན་ མས་ལའང་ཉེས་ ོན་གང་ཡོད་པ་འཆད་པའི་

ིར་ ེད་ ི་མ ན་ ་འ ོ་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང༌།

ཞེས་ ིས།

31 བཀའ་དེ་དང་བ ན་ཏེ་མཚན་མོའི་ ས་ ་དམག་མི་ མས་ ིས་པ༷ ་ ་ཨ༷ན་ཏི་པ་ ི་ ོང་ ེར་ ་བ ལ།

32 དེའི་སང་ཉིན་ ང་དམག་ མས་མཁར་ ོང་ལ་ ིར་ལོག་པ་དང༌། ་དམག་ མས་པ༷ ་ ་འ ིད་དེ་ཕར་ ིན།

33 ཁོང་ མས་སེ༷་སར་རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་ ་ ེབས་ བས། ཡི་གེ་དེ་ ི་ བ་ལ་ ད་ཅིང་པ༷ ་ ་ཡང་ཁོའི་ལག་ ་བ ིས་ ད།

34 ི་ བ་ ིས་ཡི་གེ་དེ་བ གས་ནས་པ༷ ་ ་ ལ་གང་ནས་ཡིན་ ིས་པ་ལ། ཁོང་ཀི༷་ལིག་ ཱ་ཞིང་ཆེན་ནས་ཡིན་པར་ཤེས་

ནས། 35 ཁོས་“ ོད་ལ་ཉེས་འ གས་མཁན་འདིར་ ེབས་པའི་ཚ་ ོད་ ི་དོན་ཉན་པར་ ་”ཞེས་བཤད་ནས། ལ་པོ་

ཧེ༷་རོ་ ེ་ཡིས་བ ིགས་པའི་ཕོ་ ང་གི་བཙན་ཁང་ ་པ༷ ་ ་ ང་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ངོ༌།།

ལེ ་ཉེར་བཞི་པ།

1 ཉི་མ་ ་ཡི་ ེས་ ་ ་ཆེན་གཙ་བོ་ཨ༷་ནན་ ཱ་དང༌། ན་པོ་ཁ་ཅིག ཏེ༷ར་ ལ་ ་ཞེས་པའི་ ིམས་ ོད་པ་

དང་བཅས་ཏེ་དེར་ ེབས་པ་དང་ ི་ བ་ ི་མ ན་ ་པ༷ ་ ་ལ་ནག་ཉེས་བ གས། 2 པ༷ ་ ་བོས་པ་དང་ཏེ༷ར་ ལ་ ་
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ཡིས་ཁོང་ལ་ཉེས་ ོན་འ གས་ཏེ་ ི་ བ་ལ་“ ི་ བ་ཕེ༷་ལིག་དཔོན་ཆེན་ལགས། ེད་ ི་བཀའ་ ིན་ ིས་ང་ཚ་ ན་རིང་

ཞི་བདེ་ལ་ལོངས་ ོད་ཅིང༌། ེད་ ིས་ ོན་གཟིགས་ ར་མི་རིགས་འདི་ལ་ཕན་པའི་བཅོས་བ ར་ ང༌། 3 ང་ཚས་

ེད་ ་ིབཀའ་ ིན་འདིར་ ས་དང་ མ་པ་ ན་ ་ གས་ ་ེཆ་ེ འོ། 4 འོན་ ང་ ེད་ལ་ད་ེབས་ ན་ ན་མ་ི ་བའ་ི ིར་

གས་ ེས་ཆེན་པོས་ང་ཚས་ཚག་འགའ་ ས་པར་གསན་རོགས་གནང༌། 5 མ་ིའད་ིན་ི ལ་ ན་ ་ཡ་༷ ་ ་པ་ཐམས་ཅད་

ི་ནང་ནས་ ོག་ ་དང༌། ཟིང་ཆ་ ོང་མཁན་གཙ་བོ་ཞིག་དང༌། ན༷་ཙ་རེལ་པ་ཞེས་པའི་ཆོས་ གས་ ི་འགོ་ ིད་པ་

བཅས་ཡིན་པ་ངེད་ མས་ ིས་ཤེས། 6 མ་ཟད་ཁོས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མ་ོལའང་མ་ིགཙང་བ་ ེད་པར་བསམས་པས་ང་ཚས་

ཁ་ོའཛན་བ ང་ ས། 60 8 ེད་ ིས་དོན་ད་ེཐམས་ཅད་ ་ི ོར་ཁ་ོལ་འ ་ིགཅོད་གནང་ན་ང་ཚས་ཁ་ོལ་ཉེས་ ོན་བ གས་

པའི་ ་མཚན་མ ེན་པར་འ ར་”ཞེས་ ས། 9 ཡ་༷ ་ ་པ་ མས་ ིས་ ང་ནག་ཉེས་བ གས་པའ་ིདོན་དེ་ མས་བདེན་

པ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན།

10 དེ་ནས་ ི་ བ་ ིས་པ༷ ་ ་ལ་ ད་ཆ་ཤོད་དགོས་པའི་བ ་ ས་པས་པ༷ ་ ས་“ ེད་ནི་ལོ་མང་པོའི་རིང་མི་

རིགས་འདིའི་ ིམས་དཔོན་ཡིན་པར་ངས་ཤེས། དེར་བ ེན་ངས་དགའ་བའི་ངང་ནས་ང་ཉེས་མེད་པ་ཡིན་པའི་ ་མཚན་

ེད་ལ་གསལ་བཤད་ ེད། 11 ང་བ ེན་བ ར་ ེད་པའི་ཆེད་ ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ེབས་ནས་ཉི་མ་བ ་གཉིས་ལས་མ་

འགོར་བར་དེ་ ེད་ ིས་ལས་ ་པོར་མ ེན་ བ། 12 ངས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་དང༌། ཡང་ན་ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང༌།

དེ་བཞིན་ ོང་ ེར་ནང་ ་མི་ ་དང་ཡང་ ོད་ ེང་ ེད་པའམ། ཟིང་ཆ་ ོང་བ་ཁོ་ཚས་མ་མཐོང༌། 13 ཁོ་ཚས་ད་ ་ང་

ལ་ནག་ཉེས་འ གས་པ་དེར་ཁོ་ཚས་ ང་ར་ ོད་ ེད་མི་ བ། 14 འོན་ ང་ངས་ ེད་ལ་དོན་གཅིག་ཁས་ལེན་ ེད་དེ།

ཁོ་ཚས་ལོག་པའི་ཆོས་ཞེས་ཟེར་བའི་ལམ་བཞིན་ ་ངས་མེས་པོའི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་ཅིང༌། ཆོས་ ིམས་

དང་མ ན་ཞིང་ ང་ ོན་པའི་མདོ་ན་གང་ ིས་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་དད་པ་ ེད། 15 ཁོ་ཚ་དང་འ ་བར་ངས་ ང་

དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ ོན་ ེད་དེ། ང་པོ་དང་ངན་པ་རིགས་གཉིས་ཀ་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པོར་འ ར། 16 དེའི་

ིར་ངས་དཀོན་མཆོག་དང་མི་ མས་ ི་མ ན་ ་ ་དག་ཡོད་པར་ ག་ ་བ ོན། 17 ལོ་ཁ་ཤས་འགོར་བའི་ ེས་ ་

ངའི་མི་རིགས་ལ་ ིན་པ་གཏོང་ཞིང༌། མཆོད་པ་འ ལ་བའི་ཆེད་ ་ས་དེར་ཡོང༌། 18 དེ་ ར་ ེད་པའི་ བས་ ་ངས་

གཙང་ ་ ེད་པའ་ིཆ་ོག་ བ་ཚར་ནས་ང་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་ཡོད་པ་མ་ིཚགས་སམ། འ ག་པ་ཅ་ིཡང་མེད་པར་ཁ་ོཚས་

མཐོང༌། 19 འོན་ ང་ཨེ༷་ཞ་ེ ་ཱཞིང་ཆེན་ནས་ཡིན་པའ་ིཡ་༷ ་ ་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ང་ལ་ ོན་བ ོད་ ེད་ ་ཡོད་ན། འདིར་

ེད་ ི་མ ན་ ་ཡོང་ནས་བ ོད་འོས་སོ། 20 ཡང་ན། ང་ ོས་ཚགས་ ི་མ ན་ ་ཡོད་ བས་ངས་ཉེས་པ་གང་ཞིག་

60 ་ཚབ་ མས་ ི་མཛད་པ་ཡི་བ ས་ཡིག་ ་མའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ལ་གཤམ་ ི་ཚག་ཡོད། ངེད་ མས་ ིས་ང་ཚའི་ཆོས་ ིམས་ ར་ ིམས་གཅོད་གཏོང་འདོད་ན་

ཡང༌། 7 ོང་དཔོན་ལ་ིས་ི ་ཱཡོང་ནས་མ་ིད་ེང་ཚའ་ིལག་ནས་དབང་ གས་ཆེན་པོས་ ོགས། 8ཀ ཡང་ཁ་ོལ་ནག་ཉེས་འ གས་མཁན་ མས་ ེད་ ་ིམ ན་ ་སོང་

དགོས་པའི་བཀའ་བཏང༌།
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ས་པ་དེ་མི་འདི་ཚས་འཆད་དགོས་སོ། 21 ོས་ཚགས་ ི་ད ིལ་ལ་ལངས་ ས་ངས་ ད་ཆེན་པོས་གཤིན་པོ་ མས་འཆི་

བ་ནས་ ར་གསོན་པར་འ ར་བའི་ ོར་ལ་དེ་རིང་ ེད་ མས་ ི་མ ན་ ་ ིམས་གཅོད་ ོང་ཞེས་ ས་པ་ལས་ ོན་གཞན་

ཡོད་ན་ཁོ་ཚས་ ེད་ལ་ ་དགོས་”ཞེས་ག ངས། 22 ཡེ༷་ འི་ཐར་ལམ་ཞིབ་པར་ཤེས་པའི་ ི་ བ་ཕེ༷་ལིག་གིས་ཚགས་

འ ་འཚག་མཚམས་འཇོག་ ་ེ“ ོང་དཔོན་ལི༷་སི་ ་ཱའདིར་ ེབས་ནས་ངས་ ོད་ ་ི ིམས་ཐག་གཅོད་པར་ ་”ཞེས་བཤད།

23 དེ་ནས་ཁོས་བ ་དཔོན་ལ་པ༷ ་ ་ནན་པོར་ ང་མི་དགོས་ཏེ་ ་ ོང་ ེད་མཁན་ ོགས་པོ་ མས་ ང་མི་འགོག་པའི་

བཀའ་བཏང༌། 24 ཉིན་ཤས་ ི་ ེས་ ་ཕེ༷་ལིག་དང་ཁོང་གི་ ་ ་ཡ༷་ ་ ་པ་ཡིན་པའི་ ༷་སིལ་ ཱ་བཅས་པ་ཡོང་ནས་པ༷ ་

་བོས་པ་དང༌། པ༷ ་ ས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ ་ལ་དད་པའི་ ོར་ ི་ཆོས་ག ངས་པ་ལ་ཉན། 25 པ༷ ་ ས་ ང་བདེན་ཉིད་

དང༌། རང་ཚད་འཛན་པ། མ་འོངས་པའི་ ིམས་གཅོད་བཅས་ག ངས་པས་ཕེ༷་ལིག་འཇིགས་ནས་“ད་ཕར་སོང་ལ་ ས་

ཚད་ ང་ན་ངས་ ོད་འབོད་པར་ ་”ཞེས་ ས་ ང༌། 26 ཕེ༷་ལིག་གིས་པ༷ ་ ས་རང་ཉིད་ལ་ད ལ་ ོད་པའི་རེ་བས་

ཁོས་ཐེངས་མང་པོར་བོས་ནས་ཁོང་དང་གཏམ་ ས། 27 ལོ་གཉིས་འགོར་བའི་ ེས་ ་པོ༷ར་ཀི་ ་ཕེ༷་སི་ ་ཞེས་ ་བ་ཕེ༷་

ལིག་གི་ཚབ་ལ་ ི་ བ་ ་བ ོས། ི་ བ་ཕེ༷་ལིག་གིས་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ལ་དགའ་བའི་ ིར་པ༷ ་ ་ ་མ ད་བཙན་ཁང་

ལ་བཞག་གོ །

ལེ ་ཉེར་ ་པ།

1 ཞིང་ཆེན་དེར་ ེབས་ནས་ཉི་མ་ག མ་ ི་ ེས་ ་ ི་ བ་ཕེ༷་སི་ ་སེ༷་སར་རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་ནས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་

ིན། 2 དེར་ ་ཆེན་དང་ཡ༷་ ་ ་པའི་འགོ་ ིད་པ་ མས་ ིས་ཁོང་གི་མ ན་ ་པ༷ ་ ་ལ་ནག་ཉེས་བ གས། 3 ཁོ་

ཚས་པ༷ ་ ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་གཏོང་བའི་ཁོ་རང་ཚའི་རེ་བ་བ ོང་ ིར་ཕེ༷་སི་ ་ལ་ ་བ་ ལ། དེ་ནི་ཁོ་ཚས་ལམ་བར་ ་

ཁོང་གསོད་པའི་ ས་ངན་བཤམས་པས་སོ། 4 ལན་ ་ཕེ༷་སི་ ་ཡིས་“པ༷ ་ ་སེ༷་སར་རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་ལ་ ་ ང་ ེད་

བཞིན་པས་ང་རང་ཡང་ ང་མ་འགོར་བར་དེར་འ ོ་ ་ཡིན། 5 ོད་ཚའི་ནང་ནས་དབང་ཡོད་པ་ མས་ང་དང་མཉམ་

་དེར་འ ོ་དགོས། གལ་ཏེ་མི་དེ་ལ་ཉེས་ ོན་ཡོད་ན་ཁོ་ལ་ ིམས་གཅོད་ ེད་ཆོག་”ཅེས་ ས། 6 ཕེ༷་སི་ ་ཁོ་ཚའི་ ོད་

་ཉི་མ་བ ད་ནས་བ ་ཙམ་བར་ལས་ ག་པ་མ་བ ད་པར་སེ༷་སར་རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་ལ་ ིན་པ་དང༌། དེའི་སང་ཉིན་

ིམས་དཔོན་ ི་ ི་ལ་བ ད་ནས་པ༷ ་ ་ཁོའི་མ ན་ ་འ ིད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང༌། 7 ཁོང་དེར་ ེབས་ ེས་ཡེ༷་ ་

ཤ་ལེམ་ནས་ཡོང་བའི་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ཁོང་གི་མཐའ་ ོར་ ་ལངས་ནས་བ ད་དེ་ར་ ོད་ ེད་མ་ བ་པའི་ནག་

ཉེས་ཚབས་ཆེན་མང་པོ་བ གས། 8 པ༷ ་ ས་“ངས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ིམས་སམ། མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའམ། ཡང་ན་

གོང་མའི་ ལ་པོ་སེ༷་སར་ལ་བ ས་ནས་ཉེས་པ་ཅིའང་མ་ ས་”ཞེས་ ོན་མེད་པ་ཡིན་པར་གསལ་བཤད་མཛད། 9 འོན་

ང་ ི་ བ་ཕེ༷་སི་ ་ཡིས་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ལ་དགའ་པོ་ཡོང་བའི་ ིར་པ༷ ་ ་ལ་“ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ིན་ནས་ངའི་མ ན་
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་དོན་འདི་ ིམས་གཅོད་ ོང་བར་འདོད་དམ་”ཞེས་ ིས་པས། 10 པ༷ ་ ས་“ད་ ་ང་ ལ་པོ་སེ༷་སར་ ི་ ིམས་རར་

ཡོད། འདི་ནི་ང་ལ་ ིམས་གཅོད་ ེད་འོས་པའི་ས་ཆ་ཡིན། ེད་རང་གིས་མ ེན་གསལ་ ར་ངས་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ལ་

ཉེས་པ་གང་ཡང་མ་ ས། 11 གལ་ཏེ་ང་ཉེས་ཅན་པ་ཡིན་ཞིང༌། ོག་ ིམས་གཏོང་དགོས་པའི་ཉེས་པའི་ལས་གང་ཞིག་

ས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་འཆི་བ་ལས་ཐར་བར་འ ར་བའི་ཐབས་མི་འཚལ། གལ་ཏེ་དེ་ཚས་བ གས་པའི་ཉེས་ ོན་ མས་

བདེན་པ་གང་ཡང་མིན་ན། ས་ ང་ང་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་གཏོད་པར་མི་ ང༌། ངས་ ལ་པོ་སེ༷་སར་ལ་ ན་སེང་ ་”ཞེས་

ག ངས། 12 ི་ བ་ཕེ༷་སི་ ས་རང་གི་ ོས་ཚགས་ ི་མི་དང་ ོས་བ ར་ ས་ནས་“ ལ་པོ་སེ༷་སར་ ིས་ ོད་ལ་ ིམས་

གཅོད་ ེད་པར་ ས་པས། ོད་རང་སེ༷་སར་ ི་ ིམས་རར་འ ོ་དགོས་”ཞེས་ ས། 13 ཉི་མ་ཁ་ཤས་འགོར་བའི་ ེས་

་ ལ་པོ་ཨ༷ག་རི་ ཱ་དང་བ ན་མོ་ ༷ར་ནི་ ེ་གཉིས་སེ༷་སར་རེ་ ཱ་ ོང་ ེར་ ་ཕེ༷་སི་ ་ལ་འཚམས་འ ི་ ེད་པར་ ེབས།

14 ཁོ་ཚ་དེར་ཉིན་མང་པོ་བ ད་པས་ཕེ༷་སི་ ་ཡིས་པ༷ ་ འི་གནས་ ལ་ ལ་པོ་དང་གཏམ་ ེང་ ས་པ་ ེ་“ཕེ༷་ལིག་གིས་

བཙན་ ་བ ག་པའི་མི་ཞིག་ཡོད། 15 ང་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ཡོད་ ས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་དང་ ན་པོ་ མས་ ིས་ཁོ་ལ་

ནག་ཉེས་བ གས་ཏེ་ ིམས་གཅོད་གཏོང་དགོས་པར་བ ལ། 16 ངས་ཁོ་ཚར་ཉེས་ ོན་འ གས་མཁན་ ི་མ ན་ ་རང་

ོབ་ ི་གཏམ་མ་བཤད་པའི་བར་ ་མི་ ་ཞིག་ཁ་གཏད་པ་ མས་ལ་གཏོད་པ་ནི་རོ༷་ ཱ་པའི་ ིམས་ གས་མིན་པར་ ས།

17 དེའི་ ིར་ཁོ་ཚ་འདིར་འ ས་པས་ངས་ ས་ཚད་མ་འ ངས་པར་དེའི་སང་ཉིན་ ིམས་དཔོན་ ི་ ི་ལ་བ ད་ནས་མི་

དེ་འ ིད་ཡོང་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང༌། 18 ནག་ཉེས་འ གས་མཁན་ མས་ཡར་ལངས་ནས་ངའི་བསམ་པ་བཞིན་ ་

ཁོ་ལ་ཉེས་པ་ཅིའང་མ་བ གས་ཏེ། 19 རང་ཆོས་ ི་ མ་པ་དང༌། ཡེ༷་ ་ཞེས་ ་བ་ཞིག་ཤི་ནས་པ༷ ་ ས་དེ་ནི་གསོན་

པོར་འ ག་ཅེས་ ས་པའི་ ོར་ལ་ ོད་པ་ ས། 20 དོན་དེ་འ ི་གཅོད་ ེད་ ངས་མ་ཤེས་པས་ངས་ཁོ་ལ། ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་

ལ་སོང་ནས་ངའི་མ ན་ ་དོན་འདི་ ིམས་གཅོད་ ོང་བར་འདོད་དམ་ཞེས་ ིས། 21 འོན་ ང་པ༷ ་ ས་གོང་མའི་

ལ་པོས་ ིམས་ཐག་མ་བཅད་པའི་བར་ ་འདིར་བཞག་པའི་ ་བ་ ས་པའི་ཚ། ངས་ཁོ་གོང་མའི་ ལ་པོ་སེ༷་སར་ལ་མ་

བཏང་བའི་བར་ ་བཙན་ ་ ང་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་”ཞེས་བཤད། 22 དེ་ནས་ ལ་པོ་ཨ༷ག་རི་ ཱ་ཡིས་ ི་ བ་ཕེ༷་

སི་ ་ལ་“ང་ཡང་མི་དེའི་གཏམ་ལ་ཉན་པར་དགའ་”ཞེས་ཟེར་བས་ཕེ༷་སི་ ་ཡིས་“སང་ཉིན་གསན་པར་འ ར་”ཞེས་ ས།

23 དེའི་སང་ཉིན་ མ་བ ིད་དང་ ན་པའི་ ོ་ནས་ ལ་པོ་ཨ༷ག་རི་ ཱ་དང་བ ན་མོ་ ༷ར་ནི་ ེ་དམག་མིའི་ ོང་དཔོན་

དང༌། ོང་ ེར་ ི་དཔོན་རིགས་དང་བཅས་པར་ཚགས་ཁང་ལ་འ ལ། ི་ བ་ཕེ༷་སི་ ་ཡིས་བཀའ་བཏང་བས་པ༷ ་ ་

ཁོ་ཚའི་མ ན་ ་འ ིད། 24 ི་ བ་ཕེ༷་སི་ ་ཡིས་“ ལ་པོ་ཨ༷ག་རི་ ཱ་དང་འདིར་ངེད་ མས་དང་མཉམ་ ་བ གས་

པའི་ ་ཞབས་ཐམས་ཅད། ེད་ མས་ ིས་གཟིགས་པའི་མི་འདིའི་ ིར་ཡ༷་ ་ ་པའི་མི་ཚགས་ ན་ ིས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་

དང་གནས་འདིར་ང་ལ་ ིམས་ ་བ་ ས་ཏེ། ད་ཆེན་པོས་ཁོ་གསོན་པོར་གནས་པར་མི་ ང་ཞེས་བཤད། 25 འོན་

ང་ངས་མི་འདིར་ ོག་ ིམས་གཏོང་དགོས་པའི་ཉེས་པ་ཅིའང་མ་ ེད། ཁོ་ཉིད་ ིས་གོང་མའི་ ལ་པོར་ ིམས་ ས་
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པས་ངས་ཁོ་དེར་གཏོང་བར་ཐག་གཅོད་ ས་ ང༌། 26 མི་འདིའི་ ོར་ ི་དོན་ངེས་གཏན་ཞིག་གོང་མའི་ ལ་པོ་ལ་འ ི་

་མེད། དེའི་ ིར་ ེད་ མས་དང༌། ག་པར་ ་ ལ་པོ་ཨ༷ག་རི་ ཱ་ ེད་རང་གི་མ ན་ ་ཁོ་འ ིད་ཡོད། དེ་ནི་འ ི་

གཅོད་འདི་ཚར་བའི་ ེས་ ་གོང་མའི་ ལ་པོར་དོན་ཞིག་འ ི་ ་ཡོད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 27 གང་ལགས་ཟེར་ན། ཉེས་

ོན་གང་ཡིན་མ་ ིས་པར་བཙན་པ་ཞིག་གཏོང་བ་དེ་ངའི་བསམ་པར་མི་རིགས་པས་སོ་”ཞེས་བཤད་དོ།།

ལེ ་ཉེར་ ག་པ།

1 ལ་པོ་ཨ༷ག་རི་ ཱ་ཡིས་པ༷ ་ ་ལ་“གཏམ་ ེད་ཆོག་”ཅེས་ ས་ནས་པ༷ ་ ས་ ག་བ ངས་ཏེ་ཉེས་ ོན་མེད་

པའི་ ོར་ཁོ་ མས་ལ་གསལ་བཤད་ ེད་དེ་ 2 “ ེ་ ལ་པོ་ཨ༷ག་རི་ ཱ་ལགས། ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ང་ལ་ཉེས་འགེལ་

ས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་བ ས་ནས་དེ་རིང་ ེད་ ི་མ ན་ ་ངས་ང་ལ་ ོན་མེད་པའི་ ོར་ཤོད་པར་ཤིན་ ་དགའོ།

3 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ་ཉིད་ ིས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ གས་ ོལ་དང་ ོད་ ེང་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་མ ེན་པས་སོ། ེད་

ིས་ གས་ ད་རིང་པོས་ང་ལ་གསན་རོགས་གནང༌། 4 ང་ ང་ ས་ནས་ངའི་མི་རིགས་ ི་ ོད་དང༌། ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ་

བ ད་པ་ནས་བ ང་ངའི་ ོད་ལམ་ཅི་ ར་ཡིན་པ་དེ་ཡ༷་ ་ ་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་ཤེས། 5 ང་ངོ་ཤེས་ནས་ ན་རིང་ ིན་

པས། ངེད་ མས་ ི་ཆོས་ གས་ ན་ལས་ ང་ནན་པའི་ ་ཚགས་ཤིག་ ེ་ ཱ༷་ ་ཤི་པ་ ར་ངས་མི་ཚ་བ ལ་བར་གལ་ ིད་

ཁོ་ཚས་བདེན་དཔང་ ེད་འདོད་ན་ ེད་ བ། 6 དཀོན་མཆོག་གིས་ངེད་ མས་ ི་མེས་པོ་ མས་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་

པའི་མནའ་ལ་ངས་ཡིད་ ོན་ ས་པའི་ ེན་ ིས་ད་ ་ ིམས་གཅོད་ ོང༌། 7 ངེད་ མས་ ི་ཚ་ཁག་བ ་གཉིས་ ིས་

ཉིན་མཚན་མེད་པར་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོན་སེམས་ ིས་བ ེན་བ ར་ ་བཞིན་ཞལ་ཆད་དེ་འ བ་པའི་རེ་བ་ ེད། མི་

ེ་ཨ༷ག་རི་ ཱ་ལགས། དོན་དེའི་ ིར་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ང་ལ་ནག་ཉེས་འ གས། 8 ེད་ཚའི་ནང་ནས་ ་ཞིག་གིས་

དཀོན་མཆོག་གིས་གཤིན་པོ་ མས་ ར་གསོན་པར་མཛད་པར་ཡིད་ཆེས་ ེད་མི་ ིད་ མ་པ་དེ་ཅིའི་ ིར། 9 ངས་ ང་

ན༷་ཙ་རེལ་པ་ཡེ༷་ འི་མཚན་ལ་ ོལ་ཅི་ བ་ ེད་དགོས་པར་བསམས་པས། 10 ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་དེ་ ར་ ས། ་ཆེན་ ི་

དབང་ཐོབ་ནས་ངས་དད་ ན་མང་པོ་བཙན་ ་བ ག་པ་མ་ཟད། ཁོ་ཚ་ ོག་ ིམས་གཏོང་བར་ངས་ ང་མོས་པ་ ས། 61

11 ཡ༷་ ་ ་པའི་འ ་ཁང་རེ་རེའི་ནང་ངས་ཁོ་ཚར་ཉེས་ཆད་ཐེངས་མང་བཅད་དེ་ཁོ་ཚས་ ར་བ་འདེབས་ ་བ ག་པའི་

ཐབས་བཙལ། ཁོང་ ོ་ཚད་མེད་ལངས་ནས་ངས་ ི་པའི་ ོང་ ེར་ལའང་གནོད་འཚ་ ེད་ཆེད་ཁོ་ཚ་ ེས་ ་བ ེགས་ཏེ།

12 དེ་ ར་ ེད་པའི་ ས་ ། ང་ལ་ ་ཆེན་ ི་དབང་དང་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ ེ་ ༷་མེ་སེག་ ོང་ ེར་ ་འ ོ་བཞིན་ཡོད།

13 ལ་པོ་ཨ༷ག་རི་ ཱ་ལགས། ལམ་བར་ ་ཉིན་ ང་ཞིག་ལ་ངས་ནམ་མཁའ་ནས་ཉི་མའི་འོད་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་ང་དང་ངའི་

61གྷི་རིག་ ད་ ་དད་ ན་ མས་ཟེར་བ་ནི་དམ་པ་ མས་ལ་གོ་དགོས། དམ་པ་ མས་ནི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་པ་ ས་པའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་དམ་པ་ ་

ར་བའི་མི་ མས་ཡིན་ནོ།
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ལམ་ ོགས་ ི་ ོགས་བཞིར་འ ོས་པར་མཐོང༌། 14 ང་ཚ་ཚང་མ་ས་ལ་འ ེལ་ ས། ཡ༷་ ་ ་པའི་ ད་ནས་ང་ལ། ཤ༷་

ལ། ཤ་༷ ལ། ོད་ ིས་ང་ལ་ཅིའ་ི ིར་གནོད་ ེལ། གས་ ིའ་ི ག་ཚན་ལ་ ོག་ ག་ག ས་ན་ ོད་ལ་གནོད་པ་ཡོང་

ཞེས་ག ངས་པའི་ ་ཞིག་ཐོས་ ང༌། 15 ངས་གཙ་བོ་ལགས། ེད་ ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པས་ཁོང་གིས་ང་ནི་ ོད་ ིས་

གནོད་ ེལ་བཞིན་པ་ཡེ༷་ ་ཡིན་ནོ། 16 ད་ཡར་ལོངས་ཤིག ོད་ ིས་གང་མཐོང་བ་འདི་དང༌། ངས་ ོད་ལ་ ོན་པར་

འ ར་བའི་དོན་ལ་དཔང་པོ་ ེད་ཅིང༌། ོད་ནི་ངའི་གཡོག་པོར་ ོ་བའི་ཆེད་ ་མངོན་པར་ ར། 17–18 ངས་ ོད་ ོད་

ི་མི་རིགས་དང༌། ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ི་དབང་ལས་ ོལ་བར་ ། ཁོ་ཚའི་མིག་འ ེད་པ་དང༌། ན་པ་ལས་

འོད་ ང་ ོགས་ ་ ོ་ཞིང༌། བ ད་ ཱ༷་ཏན་ ི་དབང་ལས་དཀོན་མཆོག་གི་ ོགས་ ་སེམས་ ར་བའི་ཆེད་ ་ངས་ ོད་ཁོ་

ཚའི་ ར་མངགས་པར་ ། དེ་ནི་ཁོ་ཚའི་ ིག་པ་སེལ་བ་དང༌། ང་ལ་དད་པ་ ེད་པའི་ ོ་ནས་དམ་པ་ ་འ ར་བ་ མས་

ི་ ོད་ལ་གནས་ཤིག་ཐོབ་པའི་ ིར་ཡིན། 19 ེ་ ལ་པོ་ཨ༷ག་རི་ ཱ་ལགས། དེ་ནས་ངས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་

ནས་ ང་བའི་ཞལ་གཟིགས་བཞིན་ ་ བས་ཏེ། 20 ཐོག་མར་ ༷་མེ་སེག་ ོང་ ེར་དང༌། གཉིས་པར་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ། ཡ༷་

་ ་ ལ་ ན། མཐའ་མར་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ལའང་དེ་ཚས་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ཏེ་སེམས་དཀོན་མཆོག་གི་

ོགས་ ་བ ར་ནས། དེ་དང་མ ན་པའི་ ་བ་ ེད་དགོས་པར་བ གས། 21 དེའི་ ིར་ཡ༷་ ་ ་པ་ཁ་ཅིག་གིས་མཆོད་

ཁང་གི་ མས་རར་ང་འཛན་བ ང་ ས་ནས་གསོད་པའི་ཐབས་བཙལ། 22 དེ་རིང་ག་ིབར་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་བ ངས་

པར་མཛད་པས་ངས་མི་མཐོ་དམན་གཉིས་ཀ་ལ་བདེན་དཔང་ ེད་བཞིན་འདིར་ལངས་ནས་ ོད། མོ༷་ཤེ་ ད་པའི་ ང་

ོན་པ་ མས་ ིས་ག ངས་པ་ ར་གང་འ ང་བར་འ ར་བའི་དོན་ཁོ་ནར་ ་ ེ། 23 ཱ ༷་ཤི་ཀ་ཁོང་ནི་ ག་བ ལ་ ོང་

དགོས་པ་དང༌། འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པོར་འ ར་བའི་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པའི་ ོ་ནས་ཡ༷་ ་ ་པ་དང་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་

མས་ལའང་འོད་ ང་ ན་པའི་འ ིན་བཟང་ ོག་མཁན་ ་འ ར་བ་དེ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་ག ངས། 24 པ༷ ་ ས་དེ་ ར་

ག ངས་པའི་ ས་ ི་ བ་ཕེ༷་སི་ ་ཡིས་ ད་ཆེན་པོས་“པ༷ ་ ། ོད་ ངས་པ་ ེད་ ་མང་ གས་པས་ ོས་སོ་”ཞེས་

བཤད་ནས། 25 པ༷ ་ ས་“མི་ ེ་ཕེ༷་སི་ ་ལགས། ང་ ོ་བ་མིན་ཏེ་བདེན་པ་དང་ཁ་གསལ་བའི་གཏམ་ ། 26 གང་

ལགས་ཤེ་ན། དོན་དེ་ མས་ ོག་ ་མ་བ བས་པས་ ལ་པོས་དེ་ལ་ངེས་པར་དོ་ ང་ ས་ཏེ་མ ེན་པས་ངས་འཇིགས་པ་

མེད་པའི་ ོ་ནས་ཁོང་ལ་བཤད། 27 ལ་པོ་ཨ༷ག་རི་ ཱ་ལགས། ེད་ ིས་ ང་ ོན་པ་ མས་ལ་ གས་ཆེས་སམ། ེད་

ིས་ གས་ཆེས་པ་ངས་ཤེས་”ཞེས་ག ངས་ནས། 28 ལན་ ་ཨ༷ག་རི་ ཱ་ཡིས་པ༷ ་ ་ལ་“ ོད་ ིས་ང་ལ་ ས་ ང་ཟད་

བ ལ་བ་ཙམ་ ིས་ང་ ཱ༷་ཤི་ཀ་པ་ཞིག་ ་འ ར་བར་འདོད་དམ་”ཞེས་ ས། 62 29 པ༷ ་ ས་“ ས་ ང་ཟད་དམ་རིང་པོ་

ཅི་ཡིན་ ང༌། ེད་རང་མ་ཟད་ངའི་གཏམ་ལ་དེ་རིང་གསན་མཁན་ཐམས་ཅད་ གས་ཐག་འདི་མ་གཏོགས་པར་ང་དང་

འ ་བར་འ ར་བ་དེ་ངས་དཀོན་མཆོག་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་”ཞེས་ག ངས། 30 ལ་པོ་དང༌། ི་ བ། ༷ར་ནི་ ེ་

62 ཱ་ཤི་ཀ་པ་ནི་གྷི་རིག་ ད་ ་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ ེ་བོད་ ད་ ་ཡེ་ ་པའང་ཞེས་འབོད་ ོལ་ཡོད།
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ལ་སོགས་པའི་དེར་ ོད་ཡོད་པ་ མས་ཡར་ལངས་ཏེ། 31 ིར་ཐོན་ ས་ཁོ་ཚས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“མི་འདིས་ ོག་

ིམས་གཏོང་བའམ་བཙན་ ་བ ག་དགོས་པའི་ ་བ་ཅིའང་ ས་མེད་”ཅེས་བཤད། 32 ལ་པོ་ཨ༷ག་རི་ ཱ་ཡིས་ ི་ བ་

ཕེ༷་སི་ ་ལ་“མི་འདིས་གོང་མའི་ ལ་པོ་སེ༷་སར་ལ་ ན་ ་ ལ་མེད་ན། ོལ་བར་འ ར་རོ་”ཞེས་ ས་སོ།།

ལེ ་ཉེར་བ ན་པ།

1 ངེད་ མས་ ་གཟིངས་ལ་བ ད་ནས་ད ི༷་ཏ་ལི་ཞེས་པའི་ ལ་ལ་འ ོ་བར་ཐག་གཅོད་ ས་པའི་ཚ། ཁོ་ཚས་

པ༷ ་ ་བཙན་པ་གཞན་ཁ་ཅིག་དང་བཅས་པར་ ༷་ ་ཟི་ ་ཞེས་པའི་དམག་ཁག་གི་བ ་དཔོན་ ༷་ལི་ ་ ་བ་ཞིག་གི་

དབང་ ་གཏད། 2 མ༷་ཀེ་དོན་ ཱ་ ལ་ ི་ཐེ༷་ས་ལོ་ནི་ཀེ་ ོང་ ེར་ནས་ཡིན་པའི་ཨ༷་རིས་ཐར་ ་ང་ཚ་དང་བཅས་པར།

ཨེ༷་ཞེ་ ཱ་ཞིང་ཆེན་ ི་མཚ་འ མ་བ ད་དེ་འ ོ་བའི་ཨ༷ད་ར་མི་ཏི་ ་ཁའི་ ་གཟིངས་ལ་བ ད་ནས་ཐོན། 3 དེའི་ ི་

ཉིན་ཚི༷་དོན་ ་ཁར་ ེབས་ནས་བ ་དཔོན་ ༷་ལི་ ་ཡིས་པ༷ ་ ་ལ་གཟིགས་ ོང་གནང་ ེ་ ོགས་པོ་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་

ེ་ལེན་ ེད་པའི་ཆེད་ ་ཁོ་ཚའི་ ར་ཕེབས་ ་བ ག 4 དེ་ནས་ངེད་ མས་ ་གཟིངས་ལ་བ ད་པ་དང༌། ་གཟིངས་

ི་མ ན་ ོགས་ནས་ གས་པ་བ བ་པས་ཀི༷བ་ ་ ིང་ ན་ ི་ གས་པ་མེད་པའི་ ོགས་ ་ ིན། 5 ཀི༷་ལིག་ ཱ་དང་པ༷མ་

ཕིལ་ ཱ་ ལ་གཉིས་ ི་མཚ་བ ལ་ནས་ངེད་ མས་ལི༷ག་ ཱ་ཞིང་ཆེན་ ི་ ་ཁར་ ༷་ ཱ་ལ་ ེབས། 6 དེར་བ ་དཔོན་ལ་

ད ི༷་ཏ་ལི་ ལ་ལ་འ ོ་བའི་ཨ༷་ལིག་ཟན་ ི་ ཱ་ ོང་ ེར་ནས་ཡོང་བའི་ ་གཟིངས་ཤིག་ ེད་པ་དང༌། ངེད་ མས་དེའི་

ནང་བ ག 7 ངེད་ མས་ ་གཟིངས་ལ་ཉི་མ་མང་པོ་འགོར་ཞིང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ ང་ ེ་གཞི་ནས་ནི༷་ ་ཞེས་པའི་

ོང་ ེར་ ི་ཉེ་འཁོར་ ་ ེབས། ང་གིས་བཀག་ ་ཐེབས་ཏེ་མ ན་ ་འ ོ་མ་ བ་པས། ཀེ༷་རེ་ཊེ་ ིང་ ན་ ི་ ེ་མོ་

ས༷ལ་མོ་ ེ་བར་ ་ གས་པ་མེད་པའི་ ོགས་ ་ ིན། 8 ང་ཚ་དཀའ་ཚགས་ཆེན་པོའི་ ོ་ནས་མཚ་འ མ་བ ད་དེ་ལ༷་སེ་

་ཱ ོང་ ེར་དང་ཉ་ེབའ་ི ་ཁ་བད་ེཅན་ཞེས་ ་བའ་ིས་ཆར་ ེབས། 9 ལམ་བར་ ་ ས་ཚད་མང་པ་ོའགོར་བ་དང༌། ་

གཟིངས་ལ་བ ད་དེ་བ ོད་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ། དེ་བཞིན་ ང་གནས་ ང་བའི་ ས་ཆེན་ཚར་ཟིན་པས་པ༷ ་ ས་ཁོ་ཚར་

བ ལ་ཏེ་ 10 “ ་ཞབས་ མས། ་ཐོག་གི་འ ལ་བ ད་འདི་ནི་ ་གཟིངས་དང་དོས་པོ་ལ་གཏོར་བཤིག་ཐེབས་པ་

དང༌། ངེད་ མས་ ི་ ོག་ལའང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་ངས་ཤེས་”ཞེས་ག ངས། 11 འོན་ ང་བ ་དཔོན་དེས་པ༷ ་

ས་གང་ག ངས་པ་ལས་ ་དཔོན་དང་ ་གཟིངས་ ི་བདག་པོ་གཉིས་ ིས་གང་བཤད་པ་ལ་དོ་ ང་ ས། 12 ད ན་

ཁར་ ་ཁ་དེ་ ོད་པར་མི་བདེ་བས་མི་མང་ཆེ་བས་ཕར་འ ོ་བར་ཐག་གཅོད་ ས། ཁོ་ཚས་ཕེ༷་ནི་ ེ་ལ་ ེབས་ནས་དེ་ལ་

ད ན་ཁ་ ོད་པར་རེ་བ་ ས། ས་ཆ་དེ་ནི་ཀེ༷་རེ་ཊེ་ ིང་ ན་ ི་མཚ་ཁ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ ོ་ བ་དང་ བ་ ང་ལ་ཁ་ ོགས་

ཡོད། 13 ོ་ ོགས་ནས་ ང་འཇམ་པོ་ཞིག་ ང་བའི་ཚ་ཁོ་ཚའི་དོན་ བ་པར་ མ་པས། ་གཟིངས་ ི་གཏིང་ ོ་ཡར་

ངས་ནས་ཀེ༷་རེ་ཊེ་ ིང་ ན་ ི་མཚ་འ མ་དང་ཉེ་བར་སོང༌། 14 དེ་ནས་ ང་མ་འགོར་བར་ ང་ཤར་བ་ཞེས་ ་བའི་
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གས་པ་ ག་པོ་ཞིག་ཀེ༷་རེ་ཊེ་ ིང་ ན་ནས་ ག་པར་བ མས། 15 ང་དེས་ ་གཟིངས་བ ང་ནས་དེའི་ ོགས་ ་ཁ་

ལོ་ ར་མ་ བ་པས་ ང་གིས་གང་སར་འདེད། 16 ཀ༷ ་ ་ཞེས་པའི་ ིང་ ན་ ང་བ་ཞིག་གི་ གས་པ་མེད་པའི་ ོགས་

་ ིན་ཏེ་ ་གཟིངས་ ི་ ་ ང་བ་དེ་དམ་པོར་བ ང་ནས། 17 དཀའ་ལས་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་ཡར་ ངས་ནས་ ་

གཟིངས་ལ་བཞག དེ་ནས་ ་གཟིངས་མི་འཇིག་པའི་ ིར་དེར་ཐག་པ་ཡིས་བ མས། སི༷ར་ཏི་ཞེས་ ་བའི་ ་གཏིང་ ང་

སར་ ་གཟིངས་ཆག་པའི་འཇིགས་པ་ ེས་ཏེ་ཁོ་ཚས་ ་གཟིངས་ ི་དར་པོ་ཆེ་ མས་ཕབ་ནས་ ་གཟིངས་ ང་གིས་འ ེར་

བར་ ར། 18 དེའི་སང་ཉིན་ གས་པ་ ག་པོས་ ་གཟིངས་ཤིན་ ་གཡོ་བས་ཁོ་ཚས་དོས་པོ་མཚ་ནང་ ་ག ག་པར་

བ མས། 19 ཉི་མ་ག མ་པར་ཁོ་ཚ་རང་གིས་ ་གཟིངས་ ེང་གི་ཡོ་ཆས་མཚ་ནང་ ་ག གས། 20 ཉིན་མང་པོའི་རིང་

ཉི་མ་དང་ ར་མ་མི་མཐོང་ཞིང་ ང་འ བ་ ག་པོ་ ་མ ད་བ བ་པས། མ ག་ ་ང་ཚ་ལས་ ོག་ཐར་བའི་རེ་བ་ཟད་

པར་ ར། 21 ཡང་ཁོ་ཚས་ ས་ཚད་རིང་པོ་ཁ་ལག་མ་བཟས་པས་པ༷ ་ ་དེ་ མས་ ི་ད ིལ་ལ་བཞེངས་ནས་“ ་ཞབས་

མས། ངས་ ར་ ས་པའི་གཏམ་ལ་ཉན་ཏེ། ཀེ༷་རེ་ཊེ་ནས་མ་ཐོན་ན་གནོད་འཚ་དང་གཏོར་བཤིག་འདི་འ ་ ོང་མེད།

22 ད་ངས་ ེད་ཚར་སེམས་མ་འཇིགས་པར་ ལ། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ་གཟིངས་བཤིག་པར་འ ར་ན་ཡང༌། ེད་ཚ་

ཚང་མ་ཐར་བར་འ ར་ངེས་ཡིན། 23 ་མཚན་ནི་མདང་དགོང་ངས་བ ེན་བ ར་ ས་པའི་བདག་པོ་དཀོན་མཆོག་གི་

ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ངའི་མ ན་ ་བཞེངས་ཏེ་འདི་ ར་ག ངས། 24 པ༷ ་ ། མ་འཇིགས་ཤིག ོད་ནི་ ལ་པོ་སེ༷་སར་ ི་

ང་ ་འ ོ་དགོས་ཏེ། ོས་ཤིག ་གཟིངས་ནང་ ོད་དང་མཉམ་ ་འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་བདེ་

འཇགས་གནང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག ངས། 25 དཀོན་མཆོག་གིས་གང་ག ངས་པ་བཞིན་ ་མཛད་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་ ེད་

པས། མ་འཇིགས་ཤིག 26 འོན་ ང་ ང་གིས་ ་གཟིངས་ ིང་ ན་ཞིག་གི་མཚ་འ མ་ལ་འདེད་པར་འ ར་”ཞེས་

ག ངས། 27 ཨ༷་ ི་ ཱ་ཞེས་པའི་ ་མཚར་ ང་གིས་ ་གཟིངས་འདེད་དེ་མཚན་མོ་བ ་བཞི་པའི་ནམ་ ེད་ཙམ་ལ་ ་

པས་ མ་ས་དང་ཉེ་བ་ཞིག་ལ་ ེབས་པར་ མ། 28 གཏིང་ཚད་འཇལ་བས་ ི་ག མ་ ་སོ་བ ན་ཙམ་ཡོད། ཏོག་ཙམ་

སོང་ནས་ཡང་ ར་འཇལ་བས་གཏིང་ཚད་ ི་ཉི་ ་ ་བ ན་ཡོད། 29 ་གཟིངས་ ག་ལ་ཐོགས་པའི་འཇིགས་པ་ ེས་ཏེ་

ཁོ་ཚས་ ་གཟིངས་ ི་མ ག་ནས་གཏིང་ ོ་བཞི་ཕབ་ ེ་ནམ་ལངས་པར་རེ་ ག་ ེད། 30 ་མགོ་ནས་གཏིང་ ོ་འབེབས་

པའི་ ལ་ ས་ཏེ་ ་གཟིངས་ལས་ཐར་བའི་ ིར་ ་པས་ ་ ང་ ་མཚར་ཕབ། 31 པ༷ ་ ས་བ ་དཔོན་དང་དམག་མི་

མས་ལ་“མི་དེ་ཚ་ ་གཟིངས་ནང་ལ་མ་བ ད་ན། ེད་ཚ་ ོག་ཐར་བར་འ ར་མི་ ིད་”ཅེས་ག ངས། 32 དམག་

མིས་ ་ ང་གི་ཐག་པ་བཅད་ནས་ ་མཚར་བཏང༌།

33 ནམ་ལངས་པའི་ཙམ་ལ་པ༷ ་ ས་མི་ཚང་མར་ཁ་ཟས་ཟ་བར་བ ལ་ཏེ་“ ེད་ཚས་སེམས་ ལ་ ས་ཏེ་དེ་རིང་

ཁ་ཟས་མ་བཟས་པའི་ཉིན་བ ་བཞི་པ་ཡིན་པས། 34 ངས་ ེད་ མས་ལ་ཁ་ལག་ཟ་བར་ ལ། དེ་ནི་ ེད་ མས་གསོན་

པོར་གནས་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ེད་ཚའི་ འི་ཉག་མ་གཅིག་ ང་འཇིག་པར་མི་འ ར་”ཞེས་ག ངས་
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ནས། 35 བག་ལེབ་ ངས་ནས་ཁོ་ཚ་ཚང་མའི་མ ན་ ་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས་པ་དང༌། མ་ ་ཞིག་

བཅག་ནས་བཞེས་པར་བ མས། 36 ཁོང་ཚ་ཚང་མ་སེམས་བདེ་བར་ ར་ཏེ་ཁ་ཟས་བཟས། 37 ( ་གཟིངས་ནང་ལ་

ང་ཚ་ ོན་བ ོམས་མ་ི ངས་ཉིས་བ ་བ ན་བ ་དོན་ ག་ཡོད་) 38 ཁ་ོཚས་བཟས་ནས་ ་ོབ་ཁེངས་ ེས། ་གཟིངས་

ཡང་པོ་ཡོང་བའི་ ིར་ ོ་ མས་ ་མཚར་འཕངས། 39 ནམ་ལངས་པའི་ཚ་ས་ཆ་དེ་གང་ཡིན་མ་ཤེས་ ང༌། ཁོ་ཚས་ ེ་

མ་ཡོད་པའི་མཚ་ ག་མཐོང་བས། དེར་བཏང་ བ་ན་ ་གཟིངས་གཏོང་བར་བསམས། 40 གཏིང་ ོ་ མས་ ི་ཐག་པ་

བཅད་དེ་ ་མཚར་བཞག་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁོ་ཚས་མ ག་གི་ ་བོའི་ཐག་པ་བ ོལ། མ ན་ ི་ ་གཟིངས་ ི་དར་པོ་ཆེ་

ང་དང་བ ན་ནས་ཡར་བ གས་པ་དང་ མ་སའི་ ོགས་ ་ ་གཟིངས་བཏང༌། 41 ་གཏིང་ ང་སར་ ག་ལ་ཐོགས་

ནས་ ་གཟིངས་འ ལ་ ་མེད་པར་ ར་ཞིང༌། ་མག་ོབ ན་པོར་ ས་ཏ་ེ ་ བས་ གས་གིས་ ་མ ག་ལ་གཏོར་བཞིན་

ཡོད། 42 བཙན་པ་ ་ཞིག་ ང་ ལ་བ བ་ནས་མི་འ ོས་པའི་ཆེད་ ་དམག་མི་ཚས་ཁོ་ མས་གསོད་པར་བསམས་ ང༌།

43 བ ་དཔོན་ ིས་པ༷ ་ ་ཐར་བར་ ེད་འདོད་པས་འཆར་གཞི་དེ་བཀག་པ་དང༌། ཐོག་མར་ ལ་ ག་ བ་མཁན་ཚང་

མ་ ་མཚར་མཆོངས་ནས་ མ་སར་ ལ་ ག་དགོས་ཤིང༌། 44 གཞན་ མས་པང་ལེབ་དང་ ་གཟིངས་ ་ིཆག་ མ་བ ང་

ནས་ཁོ་ཚའི་ ེས་ ་འ ངས་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང༌། དེ་ ར་མི་ཚང་མ་ཉེན་ཁ་ལས་ཐར་ཏེ་ མ་སར་ ེབས་སོ།།

ལེ ་ཉེར་བ ད་པ།

1 ང་ཚ་ཐར་བར་ ར་ནས་ངེད་ མས་ ིས་ ིང་ ན་དེའ་ིམིང་ལ་མ༷་ེལ་ིཊ་ེཞེས་ཟེར་ ་ིཡོད་པ་ཤེས། 2 ིང་ ན་

ེང་གནས་པའི་མི་ མས་ ིས་ངེད་ མས་ལ་ ིན་ཆེན་པོ་ ས། ཆར་པ་བབས་ནས་གནམ་གཤིས་ ང་མོ་ཆགས་པས་ཁོ་

ཚས་མེ་ཞིག་བཏང་ནས་ང་ཚ་ཚང་མར་ ེ་ལེན་ ས། 3 པ༷ ་ ས་མེ་ཤིང་ ག་པོ་བ གས་ཏེ་མེར་ ད་པ་དང༌། མེ་

ཡིས་བ ད་པའ་ི ག་ ལ་ཞིག་པ༷ ་ འ་ི ག་ལ་འ ར། 4 ལ་དེའ་ིམ་ི མས་ ིས་ ལ་ད་ེཁོང་ག་ི ག་ནས་འ ངས་པར་

མཐོང་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“མི་འདི་ནི་ལག་དམར་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ཐེ་ཚམ་མེད། ་མཚ་ལས་ཐར་ཡང༌། ག ང་

ང་ཟེར་བའ་ི ་མོས་ཁ་ོགསོན་པོར་མ་ིའཇོག་”ཅེས་བཤད། 5 ཁོང་གིས་ ལ་ད་ེམེའ་ིནང་ ་ གས་ནས་ཁོང་ལ་གནོད་པ་

ཅ་ིཡང་མ་ ང༌། 6 མ་ིད་ེཚས་ཁོང་ག་ི ་ག གས་ ང་བའམ་ ་ོ ར་ ་ས་ལ་འ ེལ་ནས་ཤ་ིབར་འ ར་ མ་ཡང༌། ན་

རིང་བ གས་ནས་གནོད་པ་ཅིའང་མ་ ང་བ་མཐོང་བས་སེམས་བ ར་ཏེ་ཁོ་ཚས་ཁོང་ ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད།

7 ིང་ ན་དེའི་ས་གནས་དཔོན་པོ་ ༷བ་ལི་ ་ཞེས་ཟེར་མཁན་ཞིག་གི་གཞིས་ཀ་ཉེ་འཁོར་ ་ཡོད་དེ། ཁོས་ངེད་

མས་བ ས་ནས་ཉིན་ག མ་རིང་ ་ེལེན་ ས། 8 བས་ད་ེ ས་ ༷བ་ལ་ི ་ཡ་ིཕ་ན་ིཚ་བ་ ས་པ་དང་བཤལ་ནད་ཕོག་ ་ེ

ཉལ་ ིའི་ ང་ལ་ ས་ཡོད། པ༷ ་ ་ཁོའི་ ར་ཕེབས་ཏེ། ོན་ལམ་བཏབ་ནས་ ག་ཁོའི་ ེང་ལ་བཞག་ ེ་ནད་ལས་ཐར་

བར་མཛད། 9 དེ་ ར་ ང་བའི་ ེས་ ་ ིང་ ན་ ེང་ ི་ནད་པ་གཞན་ མས་ ང་ཁོང་གི་མ ན་ ་ཡོང་ནས་ནད་ལས་
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ཐར་བར་ ར། 10 ཁོ་ མས་ ིས་ང་ཚར་བ ར་ ི་མང་པོ་ ས་པ་དང༌། ་གཟིངས་ལ་འ ོ་བའི་ བས་ངེད་ མས་ལ་

མཁོ་བ་ཚང་མ་ ་གཟིངས་ནང་བཞག

11 ་བ་ག མ་འགོར་ ེས། ང་ཚ་ཨ༷་ལིག་ཟན་ ི་ ཱ་ ོང་ ེར་ནས་ཡོང་བའི་ ་གཟིངས་ཤིག་ལ་བ ད་ནས་

ིན། ་གཟིངས་དེ་ད ན་ཁ་ ིང་ ན་དེར་བ ད་ཅིང་དེའི་ ་མགོར་མཚ་མ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ་ཡི་ གས་ཤིག་ཡོད། 63

12 སི༷་ར་ ་སེ་ཞེས་པའི་ ོང་ ེར་ལ་ ེབས་ནས་དེར་ཉི་མ་ག མ་བ ད། 13 དེ་ནས་ ་གཟིངས་ལ་བ ད་དེ་རེ༷་གི་ཡོན་

ོང་ ེར་ ་ ེབས། དེའི་སང་ཉིན་ ོ་ ང་ ངས་ཞིང༌། ཉི་མ་གཉིས་པར་ངེད་ མས་ ༷་ཏེའོ་ལི་ཞེས་པའི་ ་ཁར་ ེབས།

14 དེར་ཡོད་པའི་ ན་ ་ མས་དང་ ད་དེ་ཁོ་ཚས་གདན་འ ེན་ ས་ནས་ངེད་ མས་ཉི་མ་བ ན་དེར་བ ད། དེ་

འ འི་ངང་ནས་ངེད་ མས་རོ༷་ ཱ་ ལ་སར་ ེབས། 15 དེར་ཡོད་པའི་ ན་ ་ མས་ ིས་ངེད་ མས་ ི་ ོར་ཐོས་པས་ཨ༷་

པི་ ་ཞེས་པའི་ཚང་ར་དང༌། མ ོན་ཁང་ག མ་ཞེས་པའི་གནས་ ི་བར་ ་ང་ཚ་བ ་བར་ཡོང༌། པ༷ ་ ས་ཁོ་ མས་

གཟིགས་པས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས་པ་དང༌། ིང་ ོབས་དང་ ན་པར་ ར། 16 ལ་ས་རོ༷་ ཱ་ལ་ ེབས་

ནས་པ༷ ་ ་དང་དམག་མི་ ང་མཁན་གཅིག་མཉམ་ ་ ེར་ ི་ཁང་པ་ཞིག་ལ་བ གས་པར་བ ག 17 ཉི་མ་ག མ་ ི་

ེས་ ་པ༷ ་ ས་ཡ༷་ ་ ་པའི་འགོ་ ིད་པ་ མས་བོས་པ་དང༌། འཛམས་ནས་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚར་“ ན་ ་ མས། ངས་

ངེད་ མས་ ་ིམ་ིརིགས་སམ། མེས་པོའི་ གས་ ོལ་དང་འགལ་བའ་ིལས་ཅིའང་མ་ ས་ ང༌། ང་ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་ལ་འཛན་

བ ང་ ས་ཏེ་རོ༷་ ཱ་པའི་ལག་ ་གཏད། 18 ཁོ་ཚས་འ ི་གཅོད་ ས་པའི་ ེས་ ་ང་ ོད་ ོལ་གཏོང་བར་འདོད། གང་

ཡིན་ཞེ་ན། ོག་ ིམས་གཏོང་དགོས་པའི་ ་ ེན་ཅིའང་མ་ ེད། 19 འོན་ ང་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ང་ ོད་ ོལ་

གཏོང་བར་ངོ་ ོལ་ ས་པས། གོང་མའི་ ལ་པོ་སེ༷་སར་ལ་ ན་སེང་མི་ ་ཐབས་མེད་ ང༌། འོན་ཏེ་ངའི་མི་རིགས་ལ་

ཉེས་འ གས་ ེད་ ་ཅིའང་མེད། 20 དེའི་ ིར་ངས་ ེད་ མས་དང་གཏམ་ ེང་ ེད་པར་བོས། ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་མིའི་

རེ་བའི་ཆེད་ང་ གས་ཐག་འདི་ཡིས་བཅིངས་”ཞེས་ག ངས། 21 ལན་ ་ཁོ་ཚས་“ཡ༷་ ་ ་ ལ་ནས་ ེད་ ི་ ོར་ལ་ཡི་

གེ་ཡང་མ་འ ོར། ཡ༷་ ་ ་པའི་ ན་ ་ ་ཞིག་གིས་འདིར་ཡོང་ནས་ ེད་ ི་ངན་གཏམ་ཡང་མ་བཤད། 22 འོན་ ང་

ང་ཚས་ ེད་ ི་བསམ་འཆར་གང་ཡིན་པ་ཉན་པར་འདོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ལ་ ན་ ་མི་ མས་ ིས་ཆོས་ གས་

འདིའི་ ོར་ལ་ངན་གཏམ་བཤད་པ་ངེད་ མས་ ིས་ཤེས་”ཞེས་ ས།

23 ཁོ་ཚས་པ༷ ་ ་དང་མཇལ་བའི་ཉིན་ཞིག་གཏན་འཁེལ་བཟོས་ནས་མི་མང་པོ་ཞིག་ཁོང་གི་བ གས་སར་ཡོང༌།

ཞོགས་པ་ནས་མཚན་མོའ་ིབར་ ་ཁོང་གིས་ཁ་ོཚར་དཀོན་མཆོག་ག་ི ལ་ ིད་ལ་བདེན་དཔང་མཛད་ཅིང༌། མ༷་ོཤེའ་ིབཀའ་

ིམས་དང་ ང་ ོན་པའ་ིམད་ོགཉིས་ལ་བ ེན་ནས་ཡ༷་ེ འ་ི ོར་ ལ་བར་མཛད། 24 ཁོང་གིས་ག ངས་པའ་ིབཀའ་ལ་ཁ་

63མཚ་མ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ་གཉིས་ནི་ ་པའི་ ་ཡིན།
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ཅིག་གིས་དད་པ་ ས་ ང༌། ཁ་ཅིག་གིས་དད་པ་མ་ ས་པས། 25 མི་མ ན་པ་ ང་ཞིང༌། ཁོ་ མས་ ིར་ཐོན་པའི་ཚ་

པ༷ ་ ས་“དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ཱ་བ ད་ནས་ ེད་ ི་མེས་པོ་ མས་ལ་ལེགས་པར་ག ངས་ཏེ།

26 ེད་ ིས་མི་ མས་ ོགས་ལ་འདི་ ར་ཤོད།།

གང་ཞིག་ ་བས་ཐོས་པར་འ ར་ན་ཡང༌།།

དེ་དོན་གང་ཡིན་གསལ་བར་ཤེས་མི་འ ར།།

མཐོང་ཡང་གང་ཡིན་ ོགས་པར་མི་འ ར་བ།།

27 མི་ མས་སེམས་ནི་ ོང་པོར་ ར་བ་དང༌།།

་བ་ ིད་ཅིང་མིག་ཡང་བ མ་པས་ན།།

མིག་གིས་མ་མཐོང་ ་བས་མི་ཐོས་ཤིང༌།།

ོ་ཡིས་མི་ ོགས་དེ་ ིར་སེམས་བ ར་ན།།

ང་ཡིས་དེ་དག་གསོ་ཞིང་ ོབ་པར་ ེད།། 64

28 ཞེས་འཁོད་པས་དཀོན་མཆོག་གི་ཐར་ལམ་འདི་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ལ་གནང་བ་ཡིན་དེ་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག ཁོ་

ཚས་ཉན་པར་འ ར་ངེས་ཡིན་”ཞེས་ག ངས། 65 30 པ༷ ་ ས་ཁང་པ་ཞིག་ནང་ཁང་ ་ ད་དེ་ལོ་གཉིས་རིང་བ གས་

ནས་ཁོང་དང་མཇལ་བར་ཡོང་བའི་མི་ཐམས་ཅད་ལ་བ ་བར་མཛད། 31 པ༷ ་ ས་འཇིགས་པ་མེད་པར་དཀོན་མཆོག་

གི་ ལ་ ིད་ ི་ག ང་བ གས་ཤིང༌། ས་ ང་མ་བཀག་པར་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ོར་ཆོས་བ ན་པར་མཛད་དོ།།

64ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 6 ཨང་ ངས་ 9-10 ལ་འཁོད་ཡོད།
65 ་ཚབ་ མས་ ་ིམཛད་པའ་ིབ ས་ཡིག་ ་ཤོས་ མས་ལ་གཤམ་ ་ཡོད་པའ་ིཨང་ ངས་ 29 མེད་དོ། པ ་ ས་ད་ེ ར་ག ངས་པས་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ་ིནང་ ་ ོད་

ེང་ཆེན་པོ་ ེད་དེ་ ིར་ཐོན།



༄༅།། ་ཚབ་པ ་ ་ཡིས་རོ་ ཱ་པར་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་བ གས་སོ།།

ལེ ་དང་པོ།

1 འ ིན་ཡིག་འདི་འ ི་མཁན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ འི་ཞབས་ ི་པ༷ ་ ་ང་ནི། དཀོན་མཆོག་གིས་ ་ཚབ་ ་བོས་པ་

དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་འ ིན་བཟང་ ོག་པར་བ ོས་པ་ཞིག་ཡིན། 2–3 ོན་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་ ི་ ང་ ོན་

པ་ མས་བ ད་ནས་དམ་པའི་མདོའི་ནང་ཁོང་གི་ ས་ ི་ ོར་ ི་འ ིན་བཟང་ཞལ་ ིས་བཞེས། མིའི་རིགས་ ི་ཆ་ནས་

ས་དེ་ནི་ ལ་པོ་ ༷་བིད་ ི་ ་ ད་ཡིན་ཞིང༌། 4 དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་བ ད་དེ་འཆི་བ་ནས་ ར་

གསོན་ ་ ར་བས་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་དབང་དང་ ན་པ་ཡིན་པར་བ ན། ཁོང་ནི་ངེད་ མས་ ི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་

ཀ་ཡིན་ནོ། 1 5 ཁོང་བ ད་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེ་དང་ ་ཚབ་ ི་ལས་འགན་ང་ཚར་ཐོབ། དེ་ནི་ཁོང་གི་མཚན་

ི་དོན་ ་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ི་ ོད་ ་མི་ མས་ ིས་དད་པ་ ེད་དེ་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 6 ེད་

མས་ ང་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཁོངས་ ་གཏོགས་པར་བོས་པའི་མི་ མས་ཤིག་ཡིན། 7 རོ༷་ ཱ་ ོང་ ེར་ ་བ གས་ཏེ་དཀོན་

མཆོག་གིས་ མས་ཤིང༌། དམ་པར་འ ར་བར་བདམས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འ ིན་ཡིག་འདི་ ལ་ལོ། ང་ཚའི་ཡབ་དཀོན་

མཆོག་དང་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ནས་ གས་ ེ་དང་ཞི་བདེ་ ེད་ལ་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག

8 དང་པོ་ནི། ེད་ ིས་དད་པ་ ེད་པའི་ལོ་ ས་ ོགས་ ན་ ་ གས་པས། ངས་ ེད་ཐམས་ཅད་ ི་དོན་ ་

ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ོ་ནས་ངའི་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ། 9 དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡེ༷་ འི་འ ིན་བཟང་ ོག་པའི་

ོ་ནས་ངས་སེམས་གཅིག་གིས་བ ེན་བ ར་ ་བའི་དཀོན་མཆོག་ནི་ངས་ ེད་ ི་དོན་ ་ ན་ཆད་མེད་པར་ ོན་ལམ་

འདེབས་པར་དཔང་པོ་མཛད་མཁན་དེ་ཡིན། 10 ངས་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་བ ད་མཐར་ ེད་ཚའི་སར་ཡོང་བའི་

ལམ་ཞིག་འ ང་བའི་གསོལ་བ་ ་བཞིན་ཡོད། 11 ང་ ེད་ཚ་དང་མཇལ་བར་འདོད། གང་ལགས་ཟེར་ན། ེད་ཚའི་

དད་པ་བ ན་པོར་ ེད་པའི་ཆེད་ ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ནས་ང་ལ་ཐོབ་པའི་གནང་ ིན་དེ་ ེད་ཚར་འ ལ་བའི་ ིར་རོ།

12 དེ་ནི་ང་དང་ ེད་ མས་མཉམ་ ་ཡོད་ ས་ཕན་ ན་དད་སེམས་འཕེལ་བའ་ིཆེད་ ་ཡིན། 13 ན་ ་ མས། ང་ལ་

ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ི་ ོད་ནས་འ ས་ ་ཐོབ་པ་ ར། ེད་ མས་ལས་ ང་འཐོབ་པའི་ཆེད་ ་ངས་ཐེངས་མང་

པོར་ ེད་ཚའི་ ར་འ ོ་བར་བསམས་ ང༌། ད་ འི་བར་ ་འགོག་པར་ ར་བ་དེ་ངེས་པར་ ་ཤེས་དགོས། 14 ངར་

རིག་གནས་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་དང༌། མཁས་ ན་གཉིས་ཀར་འ ིན་བཟང་ ོག་པའི་ལས་འགན་ཡོད། 15 དེའི་ ིར་

ངས་རོ༷་ ཱ་ ོང་ ེར་ལ་བ གས་མཁན་ ེད་ཚ་ལའང་འ ིན་བཟང་ ོག་པའི་བ ོན་སེམས་ཡོད། 16 ང་འ ིན་བཟང་གི་

དོན་ ་ངོ་མི་གནོང༌། གང་ལགས་ཟེར་ན། འ ིན་བཟང་དེ་ནི་དད་པ་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་དེ། དང་པོར་ཡ༷་ ་ ་པ།

1ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཡེ་ ་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།



314 རོ་ ཱ་པ། 1:17 – 30

དེ་ནས་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐར་བར་ ེད་པའི་ ས་མ ་དང་ ན་པ་ཡིན། 17 འ ིན་བཟང་དེ་

བཞིན་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ་ཁོང་དང་འ ེལ་བ་ཡང་དག་པ་ཡིན་པར་མཛད། དེ་ནི་ཐོག་མ་ནས་མཐའ་མར་དད་

པའི་ ོ་ནས་ བ། མདོ་ལས་བཀོད་པ་ ར་ན། ང་པོ་དང་ ན་པ་ནི་དད་པའི་ ོ་ནས་གསོན་པོར་གནས་པར་འ ར་

ཞེས་འཁོད། 2

18 དེའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ོ་ནི་ངན་པའི་ ོ་ནས་བདེན་པར་གནོན་མཁན་ཏེ། ཆོས་མེད་པ་དང་ངན་

པ་ཐམས་ཅད་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་མངོན་པར་འ ར། 3 19 དཀོན་མཆོག་གི་ ོར་གང་ཤེས་ བ་པ་དེ་ཁོ་

ཚས་ལེགས་པར་ཤེས། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚར་གསལ་པོར་ ོན་པར་མཛད་པས་སོ། 20 ཁོང་ནི་མི་

ང་བའི་རང་བཞིན་ཏེ། དཔག་ ་མེད་པའི་ ས་མ ་དང༌། ་ན་མེད་པའི་ངོ་བོ་འཇིག་ ེན་ཁམས་བཀོད་པ་ནས་

བ ང་གསལ་པོར་མཐོང༌། དེ་ཚ་ནི་ཁོང་གིས་གང་བཀོད་པའི་ ོ་ནས་ ོགས་པས་མི་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་ངོ་མ་ཤེས་

ཞེས་ཟེར་བའི་ ་མཚན་མེད། 21 ཁོ་ཚས་དཀོན་མཆོག་ཤེས་ ང་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ལ་འ ལ་འོས་པའི་བ ར་ ི་དང་

གཏང་རག་མ་ ལ། ཁོ་ཚའི་བསམ་ ོ་དོན་མེད་པ་དང༌། ན་ཞིང་ ོངས་པའི་སེམས་ ན་པར་ ར། 22 ང་ཚ་མཁས་

པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡང་ཁོ་ཚ་ ན་པོར་ ར་ཏེ། 23 འཆི་བ་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ ིད་དོར་ནས་ཁོ་ཚས་འཆི་བ་

ོང་བའི་མིའམ། ་ ི ། ད་འ ོ ོ་བ ོད་བཅས་ ི་འ ་ ་ མས་ལ་བ ེན་བ ར་ ས། 24 དེའི་ ིར་དཀོན་

མཆོག་གིས་ཁོ་ཚའི་སེམས་ ་ིའདོད་ཆགས་ ར་གཏད་པར་མཛད་པས། ཁོ་ཚས་རང་གི་ ས་ ིས་ཕན་ ན་མ་ིགཙང་བའི་

ོད་པ་ ས་ཏེ། 25 དཀོན་མཆོག་གི་བདེན་པ་དོར་ནས་ཁོ་ཚས་ ན་ཞིག་དང་ལེན་ ས་པ་ ེ། འགོད་པ་གནང་མཁན་

ལས་གང་བཀོད་པ་ལ་གཡོག་ ེད་ཅིང་བ ེན་བ ར་ ས། འགོད་པ་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ ག་ ་བ ོད་དོ། ཨ་

མེན། 26 དེའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ མས་ངོ་ཚ་བའི་འདོད་ཆགས་ ར་གཏད་ནས་ཁོ་ཚའི་ ད་མེད་ མས་ ིས་

ང་རང་བཞིན་ ི་ ོད་པ་ ངས་ནས་ ད་མེད་དང་ལོག་གཡེམ་ ས་ཤིང༌། 27 དེ་བཞིན་ ་ ེས་པའང་ ད་མེད་དོར་

ཏེ་འདོད་ཆགས་ ིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ལོག་གཡེམ་ ས། ེས་པ་གཞན་དང་ངོ་ཚ་བའི་ ོད་པ་ ས་པས་རང་གི་ ས་

ལ་ལོག་པའི་ ོད་པ་དང་མ ན་པའི་ཉེས་ཆད་ ོང༌། 28 ཁོ་ཚས་དཀོན་མཆོག་ལ་ ིས་མེད་ ་བཏང་བས་དཀོན་མཆོག་

གིས་ཁོ་ མས་ལ་ལོག་ ་འཛན་པའི་སེམས་དང༌། མི་ ང་བའི་ ོད་པ་ ེད་ ་འ ག་པར་མཛད། 29 ཁོ་ཚ་ནི་ངན་

པ་ ན་དང༌། ངན་སེམས། སེར་ ། ངན་ ོད། ག་དོག མི་ ོག་གཅོད་པ། འ ག་ ོད། མགོ་ ོར། གནོད་

སེམས་ལ་སོགས་ ིས་གང༌། ཁོ་ཚ་ནི་ བ་བཤད་ ག་མཁན་དང༌། 30 ད་ར་གཏོང་མཁན། དཀོན་མཆོག་ལ་ ང་

མཁན། རང་མཐོང་ ེ་ཅན། ང་ ལ་ཅན། རང་བ ོད་ ེད་མཁན། ངན་ཐབས་འཚལ་མཁན། ཕ་མའི་བཀའ་ལ་མི་

2ཚག་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཧ་བ་ ག་གི་མདོ་ལེ ་ 2 ཨང་ ངས་ 4ཁ ལ་འཁོད་ཡོད།
3དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ོ་ནི་ཁོང་ ོ་མ་ཡིན་ཏེ། ིག་ཉེས་ ི་མཐའ་མའི་ཉེས་ཆད་ཡིན།
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ཉན་མཁན། 31 ན་པོ། ཁ་དན་ཚག་ལ་མི་གནས་པ། མས་སེམས་མེད་པ། ིང་ ེ་མེད་པ་བཅས་ཡིན་ནོ། 32 དེ་

ར་ ེད་མཁན་ལ་ ོག་ ིམས་ ི་ཉེས་ཆད་འོས་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཤེས་ ང༌། ཁོ་ཚས་དེ་བཞིན་ ་ ེད་པ་མ་

ཟད། དེ་ ར་ ེད་མཁན་གཞན་ མས་ལའང་མོས་མ ན་ ེད་དོ།།

ལེ ་གཉིས་པ།

1 དེ་བས་ན་གཞན་ལ་ ོན་འདོགས་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁ་གཡར་ས་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། གཞན་ལ་

ོན་འདོགས་གང་ ང་ ེད་ ས་དེས་རང་ཉིད་ལ་ ིམས་གཅོད་གཏོང༌། དེ་ནི་ ོན་འདོགས་ ེད་མཁན་ ིས་ ོད་པ་དེ་

རང་ ེད་པའི་ ིར་རོ། 2 དེ་ ར་ ོད་མཁན་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ ིམས་གཅོད་ཕོག་པ་ནི་བདེན་པ་དང་མ ན་པ་

ཡིན་པ་ངེད་ མས་ ིས་ཤེས། 3 ེ། མི་ ོད་ ིས་ ོད་པ་དེ་ ར་ ེད་མཁན་གཞན་ལ་ ོན་འདོགས་ ེད་ ང་རང་ཉིད་

ི་ ོད་པའང་དེ་དང་མ ངས་པས། དཀོན་མཆོག་གི་ ིམས་གཅོད་ལས་ཐར་ བ་ མ་མམ། 4 ཡང་ན། ོད་ ིས་

དཀོན་མཆོག་གི་ ་ན་མེད་པའི་བཀའ་ ིན་དང༌། གས་བ ན། གས་བཟོད་བཅས་ལ་ ིས་མེད་གཏོང་ངམ། དཀོན་

མཆོག་གི་བཀའ་ ིན་ནི་ ོད་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་བའི་ ོགས་ ་འ ིད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན་པ་མི་ཤེས་

སམ། 5 ོད་ནི་སེམས་འ ེགས་ཤིང་ངན་ ོད་ ི་བསམ་པ་མི་བ ར་བས་ཉིད་ ི་ཆེད་ ་ཆད་པ་ ག་པོ་གསོག གང་

ལགས་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ོའི་ཉིན་མོ་ཡོང་བས་ཁོང་གི་ ང་བདེན་ ི་ ིམས་གཅོད་མངོན་པར་འ ར་ངེས་

ཡིན། 6 ཁོང་གིས་མི་རེ་རེའི་ ་བ་བཞིན་དེ་དང་མ ན་པར་གནང་བར་འ ར་ཏེ། 7 ་བ་བཟང་པོ་ བ་པར་གཟོད་

པའི་ ོ་ནས་གཟི་བ ིད་དང༌། བ ར་ ི། འཆི་མེད་བཅས་འཚལ་མཁན་ མས་ལ་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་གནང་བར་

འ ར་བ་དང༌། 8 ངན་པ་ལ་དགའ་ཞིང་བདེན་པ་ལ་མི་གནས་པར་རང་འདོད་ཚ་བ་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་ གས་

ོ་ ག་པོ་གནང་བར་འ ར། 4 9 ངན་པ་ ེད་མཁན་ ་ཡིན་ཡང་ ག་བ ལ་ ག་པོ་འབབ་པར་འ ར་ཏེ། དང་པོར་ཡ༷་

་ ་པ། དེ་ནས་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ཡིན། 10 འོན་ ང་བཟང་པོ་ ེད་མཁན་ ་ཡིན་ཡང་གཟི་བ ིད་དང༌། བ ར་ ི།

ཞི་བདེ་བཅས་ཐོབ་པར་འ ར་ཏེ། དང་པོར་ཡ༷་ ་ ་པ། དེ་ནས་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པའོ། 11 གང་ཡིན་ཞེ་ན། དཀོན་

མཆོག་ལ་ ོགས་རིས་ཅི་ཡང་མེད། 12 ཆོས་ ིམས་མི་ ན་པར་ ིག་ཉེས་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ ིམས་མི་ ན་པར་

འཇིག་པར་འ ར། ཆོས་ ིམས་ ན་བཞིན་ ་ ིག་ཉེས་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཆོས་ ིམས་དེ་ཉིད་ ིས་གཅོད་པར་འ ར།

13 དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ཆོས་ ིམས་ཐོས་མཁན་ མས་ཡང་དག་པ་མིན་པར། ཆོས་ ིམས་ བ་མཁན་ མས་ཡང་

4དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ོ་ནི་ཁོང་ ོ་མ་ཡིན་ཏེ། ིག་ཉེས་ ི་མཐའ་མའི་ཉེས་ཆད་ཡིན།
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དག་པར་བ ིའོ། 5 14 དོན་དམ་ ་ཆོས་ ིམས་མེད་པའི་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ིས་རང་བཞིན་ ིས་ཆོས་ ིམས་ ི་

ལས་ བ་པའི་ཚ། ཆོས་ ིམས་མེད་ ང་རང་བཞིན་ ི་ ིམས་ཁོ་ཚའི་སེམས་ལ་ཡོད་པར་ ོན། 15 ཁོ་ཚས་རང་གིས་

རང་ལ་ ོན་འདོགས་སམ་ ང་པོའི་སེམས་ ི་ ོ་ནས་ ང་དཔང་པོ་ ེད་དེ། ཆོས་ ིམས་ ི་བཀའ་ཁོ་ཚའི་སེམས་ལ་ ིས་

ཡོད་པར་ ོན། 16 ངས་ ོག་པའི་འ ིན་བཟང་ ར་དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ ་བ ད་ནས་མི་ཐམས་ཅད་ ི་

གསང་བ་ལ་ ིམས་གཅོད་མཛད་པའི་ཉིན་མོར་འ ང་བར་འ ར་ངེས་ཡིན།

17 འོན་ ང་ ོད་ནི་ཡ༷་ ་ ་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་དང༌། ཆོས་ ིམས་ལ་བ ེན་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་དང་

འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ ོར་ ད་ཤོབ་ ེད་པ་དང༌། 18 ཁོང་གི་དགོངས་པ་ཤེས་པ་དང༌། ཆོས་ ིམས་ ི་བ བ་ ་ཐོབ་པས་

གང་མཆོག་ཡིན་པའ་ི ང་དོར་ཤེས་པ་དང༌། 19 ོད་ཉིད་ལོང་བའ་ིལམ་ ོན་པ་དང༌། ན་པར་ ོད་པ་ མས་ ི་ ོན་

མེ་དང༌། 20 ན་པོ་ མས་ ི་ ོབ་དཔོན་དང༌། ་ ་ མས་ ི་དགེ་ ན། ཆོས་ ིམས་ལ་ཤེས་རབ་དང་བདེན་པ་

བཅས་ཡོད་མཁན་ཡིན་པར་བསམས་ན། 21 གཞན་ལ་ ོབ་ ོན་ ེད་མཁན་ ོད་ ིས་རང་ཉིད་ལ་མི་ ོབ་བམ། གཞན་

ལ་མ་ ་ཞེས་ཆོས་བ ན་པ་ ོད་ཉིད་ ིས་ འམ། 22 ལོག་གཡེམ་མ་ ོས་ཞེས་ཟེར་མཁན་ ོད་ཉིད་ ིས་ལོག་གཡེམ་

ེད་དམ། འ ་ ་ལ་ ང་མཁན་ ོད་ཉིད་ ིས་ ་ཁང་གི་ ་ནོར་ཧམ་འ ོག་ ེད་དམ། 23 ཆོས་ ིམས་ ི་ ོར་ ད་

ཤོབ་ ེད་མཁན་ ོད་ཉིད་ ིས་ཆོས་ ིམས་དང་འགལ་བའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་ ོད་དམ། 24 མདོ་ལ་བཀོད་པ་ ར།

ོད་ ི་ ེན་ ིས་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ལ་ ར་བ་འདེབས་ཞེས་ ིས། 6 25 གལ་ ིད་ ོད་

ིས་ཆོས་ ིམས་ ི་བཀའ་ལ་ཉན་ན་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་དེ་ཕན་པ་དང་ ན། འོན་ ང་ཆོས་ ིམས་དང་འགལ་

ན་ཆོས་ ི་ གས་མེད་པ་ མས་དང་མ ངས། 7 26 དེའི་ ིར་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་མེད་པ་ཞིག་གིས་ཆོས་ ིམས་

ི་བཀའ་ མས་བ ངས་ན། ཁོ་ལ་ གས་དེ་མེད་ ང་ གས་ཡོད་པ་དང་འ ་བར་མི་ ིའམ། 27 ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་

ི་ གས་མེད་པ་དེས་ཆོས་ ིམས་བ ངས་ན། ོད་ཆོས་ ིམས་དང་ གས་ཡོད་ ང་ ིམས་དང་འགལ་མཁན་ཡིན་པ་

མས་ལ་ ིམས་གཅོད་མི་གཏོང་ངམ། 28 གང་ལགས་ཤེ་ན། ི་ ལ་ཙམ་དང་ཆོས་ ི་ གས་ཁོ་ན་ཡོད་མཁན་ནི་ཡ༷་ ་

་པ་མིན། ཆོས་ ི་ གས་དེ་མིའི་ ས་དང་ ི་ལ་ ེད་པ་ཙམ་ ིས་ ང་མིན། 29 ཡ༷་ ་ ་པ་དངོས་ཡིན་པ་ནི་ ི་ ལ་

ི་དོན་མིན་ཏེ་ནང་སེམས་ ི་དོན་ཡིན་ཅིང༌། ཆོས་ ི་ གས་དངོས་ནི་ཆོས་ ིམས་ ི་ལས་ བ་པའི་དོན་མིན་ཏེ། དམ་

5དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ཡང་དག་པར་འ ར་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ་ ིག་ཉེས་ཅན་ ་མ་བ ིས་པར་ཡང་དག་པར་བ ིས་པས་ཁོང་གིས་ཆད་པ་མ་ཕོག་པར་

ཁོང་དང་འ ེལ་བ་བཟང་པོ་འཐོབ་ བ་པ་དེ་ཡིན།
6ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 52 ཨང་ ངས་ 5 དང༌། ང་ ོན་པ་ཨེ་ཟི་ཀི་ཨེལ་ ིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 36 ཨང་ ངས་ 22 ནས་

བཀོད་པ་ཡིན།
7 གས་འདི་ནི་ཕོ་མཚན་ ི་མ ན་ གས་གཅོད་པ་ཡིན།
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པའི་ གས་ཉིད་ ིས་མི་ མས་ ི་སེམས་ལ་གང་མཛད་པའི་དོན་ཡིན། མི་དེའི་བ ོད་པ་གཞན་ནས་མི་འ ང་ ེ་དཀོན་

མཆོག་ནས་འ ང་ངོ༌།།

ལེ ་ག མ་པ།

1 འ་ོན། ཡ་༷ ་ ་པ་ཡིན་པའམ། ཡ་༷ ་ ་པའ་ིཆོས་ ་ི གས་ལེན་པ་དེས་ཅ་ིཕན། 2 ཕན་ཐོགས་ཆ་ེ ེ། དང་

པོ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ལ་བཅོལ་བ་ཡིན། 3 གལ་ཏེ་ཁ་ཅིག་གིས་བཀའ་དེར་མ་ཉན་ན། དེས་

དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་བཞེས་པ་དེ་མེད་པར་ ེད་དམ། 4 དེ་མི་ ིད། མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ ན་བཤད་ ང་དཀོན་མཆོག་

བདེན་པ་ཡིན་ནོ། མདོ་ལ་བཀོད་པ་ ར་ན།

ེད་ ི་བཀའ་ཡིས་ ེད་ཉིད་བདེན་པར་གསལ།།

ཞལ་ ེའི་ཚ་ན་ ེད་ཉིད་ ལ་བར་འ ར།།

ཞེས་སོ། 8 5 འོ་ན་གལ་ཏེ་ང་ཚའ་ི ང་བདེན་མ་ཡིན་པའ་ི ་བ་བ ད་དཀོན་མཆོག་ག་ི ང་བདེན་ཉིད་གསལ་པོར་བ ན་

ན། ང་ཚས་ཅ་ིཟེར། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚར་ ིམས་གཅོད་པ་ད་ེ ང་བདེན་མ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རམ། (ངས་མིའ་ིརིགས་

་ིཆ་ནས་གཏམ་ ེད་) 6 ད་ེམ་ི ིད། ད་ེ ར་ཡིན་ན་དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་ ེན་ ་ིམ་ི མས་ལ་ ིམས་གཅོད་མཛད་

པ་ཅི་ལ་ ིད། 7 འོན་ ང་མི་ཞིག་གིས་ངའི་ ན་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་བདེན་པ་ ོན་ཏེ་ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་འཕེལ་བར་

ས་ན། ང་ལ་ཅིའ་ི ིར་ ིག་ཅན་ ར་ད་ ང་ ིམས་གཅོད་གཏོང་ཞེས་ཟེར། 8 ཡང་བཟང་པ་ོའ ང་བའ་ི ིར་ལས་ངན་

ེད་དགོས་ཞེས་ ས་པ་ད་ེཅིའ་ི ིར་ཟེར་མ་ི ང༌། ང་ཚར་ ད་ར་གཏོང་མཁན་ཁ་ཅིག་གིས་ང་ཚས་ད་ེ ར་ ས་ཟེར་བའ་ི

ོན་འདོགས་ ེད། ཁོ་ཚ་ཆད་པ་ཕོག་འོས་པ་ཡིན།

9 འོ་ན་ང་ཚས་ཅི་ ར་ ། ང་ཚ་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་གཞན་ མས་ལས་ཡག་པ་ཡོད་དམ། དེ་ ར་ ོན་ནས་

མེད། མི་ཐམས་ཅད་དེ་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་དང་ཡ༷་ ་ ་པ་གཉིས་ཀ་ ིག་ཉེས་ ི་དབང་འོག་ ་ཡོད་པར་ང་ཚས་བ ན།

10 མདོ་ལ་བཀོད་པ་ ར།

ང་བའི་མི་ཞེས་གཅིག་ ང་ནི།།

་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་ཡིན།།

11 ོགས་པ་གཅིག་ ང་ཡོད་མིན་ཏེ།།

དཀོན་མཆོག་འཚལ་བའང་ཡོད་མ་ཡིན།།

12 ཐམས་ཅད་ཁོང་ལ་ བ་ ིས་ ོགས།།

8ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 51 ཨང་ ངས་ 4 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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ཐམས་ཅད་ ན་ཅིག་དོན་མེད་ ར།།

ལས་བཟང་ ེད་མཁན་གཅིག་མེད་དེ།།

་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་ཡིན།། 9

13 མིད་པ་གདངས་པའི་ ར་ ང་ཏེ།།

ེ་ནི་གཡོ་ འི་བཤད་པ་ ོང༌།།

མ ་ལ་ ལ་ ི་ ག་ ན་ཏེ།། 10

14 ཁ་ནི་དམོད་འཁོན་ཚག་གིས་ཁེངས།། 11

15 མི་ ོག་གཅོད་ལ་ ང་པ་མ ོགས།།

16 འ ོ་ལམ་གཏོར་བཤིག་ ོ་བས་ག ང༌།།

17 ཞི་བདེའི་ལམ་ཡང་མི་ཤེས་སོ།། 12

18 དཀོན་མཆོག་ཅི་ཡང་མི་བ ར་རོ།། 13

19 ཡང་ག ང་རབ་ ི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ ིམས་ ི་དབང་འོག་ ་ཡོད་པ་ མས་ལ་ག ངས་པར་ངེད་ ིས་ཤེས། དེ་

ན་ིཁོང་ཚ་དང་ད་ེམིན་འཇིག་ ེན་ ་ིམ་ིཐམས་ཅད་ཁ་མ་ིགཡར་ཞིང༌། དཀོན་མཆོག་ག་ིམ ན་ ་མ ག་ ་ི ག་པའ་ིཆེད་

་ཡིན། 20 དེའ་ི ིར་ཆོས་ ིམས་ ་ི ་བ་བཟང་པོའ་ི ་ོནས་ འང་དཀོན་མཆོག་ག་ི ན་ ར་ཡང་དག་པ་ཡིན་པར་མ་ི ི།

གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཆོས་ ིམས་ ིས་ང་ཚ་ ིག་ཉེས་ ི་དབང་འོག་ ་ཡོད་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་ ་ཡིན།

21 འོན་ ང་ད་ ་ཆོས་ ིམས་དང་ ལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་དང་འ ེལ་བ་ཡང་དག་པ་འཐོབ་པའི་ལམ་མངོན་ མ་

་བ ན་ཡོད། བཀའ་ ིམས་དང་ ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་དེ་ལ་བདེན་དཔང་ ེད། 22 དཀོན་མཆོག་ནས་ ང་བའི་

ལམ་དེ་ནི་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་དད་པ་ ེད་པའི་ངང་ནས་དད་ ན་ཐམས་ཅད་ ི་ ིར་རོ། ད ེ་བ་ཅིའང་མེད། 23 གང་

ཡིན་ཞེ་ན། མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ ིག་ཉེས་ ི་ལས་ ས་པས་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ ིད་དང་ ང་རིང་ ་གནས། 24 དེ་

ཡང་ད་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ ་ཡིས་མི་ མས་ ིས་ཆོས་ ིམས་དང་འགལ་བའི་ཆད་པ་ ོང་བའི་ ་རིན་ ིས་ཁོ་ མས་ཐར་ ་

འ ག་པས། དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེའི་གནང་ ིན་ ི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ མས་ཡང་དག་པ་ཡིན་པར་ ི་

གནང་ངོ༌། 25 གས་ ོ་སེལ་བའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ༷་ འི་ ་ ག་ ་རིན་ ་མཛད་པ་དང༌། དད་པ་ ེད་པའི་

9ཚག་བཅད་འདི་ མས་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 14 ཨང་ ངས་ 1-3 ཞིང༌། 53 ཨང་ ངས་ 1-3 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
10ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 5 ཨང་ ངས་ 9 ཞིང༌། 140 ཨང་ ངས་ 3 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
11ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 10 ཨང་ ངས་ 7 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
12ཚག་བཅད་འདི་ མས་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 59 ཨང་ ངས་ 7-8 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
13ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 36 ཨང་ ངས་ 1 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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ོ་ནས་དེ་དང་ལེན་ ེད། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ང་བདེན་ཉིད་མངོན་པར་མཛད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། གང་ལགས་ཤེ་

ན། དཀོན་མཆོག་གི་བཟོད་པའི་ གས་ ིས་མི་ མས་ ི་ ོན་ ས་པའི་ ིག་ལས་ལ་ཆད་པ་མ་མཛད་པས་སོ། 26 དེ་

ནི་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ང་བདེན་ཡིན་པ་དང༌། ཁོང་ཉིད་ཡེ༷་ ་ལ་དད་མཁན་ མས་ཡང་དག་པར་མཛད་མཁན་ཡིན་

པ་ ས་འདིར་ ོན་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 27 འོ་ན། རང་བ ོད་ ེད་ ་ག་རེ་ཡོད། མེད་དོ། ེན་གང་གིས་མེད་དམ།

དགེ་བའི་ལས་ ི་ ེན་ ིས། དེ་མིན། དད་པའི་ ེན་ ིས་མེད་དོ། 28 གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་ཚས་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་

དད་པའི་ ོ་ནས་མི་ཞིག་ཡང་དག་པར་འ ར་བ་འཛན་ ི། ཆོས་ ིམས་ ི་དགེ་བའི་ལས་ ིས་མ་ཡིན་ནོ། 29 དཀོན་

མཆོག་ནི་ཡ༷་ ་ ་པ་གཅིག་པོའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པའི་དཀོན་མཆོག་ ང་མ་ཡིན་ནམ།

ལགས་ཡིན། ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ི་དཀོན་མཆོག་ ང་ཡིན། 30 གང་ཡིན་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གཅིག་རང་

ཡིན། ཁོང་གིས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་དང་ ན་པ་དང༌། ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་མེད་པ་གཉིས་ཀ་དད་པའི་

ོ་ནས་ཡང་དག་པར་མཛད། 31 འོ་ན་དད་པ་འདིས་ཆོས་ ིམས་དོན་མེད་པར་ ེད་དམ། དེ་མི་ ིད། དེ་ལས་ ོག་ ེ་

དད་པའི་ ོ་ནས་ང་ཚས་ཆོས་ ིམས་ བ་པར་ ེད་དོ།།

ལེ ་བཞི་པ།

1 ས་ན། མིའི་རིགས་ ི་ཆ་ནས་ང་ཚའི་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ ོར་ལ་ཅི་ ། ཁོང་གིས་དོན་འདིའི་ ོར་

ལ་ཅི་མ ེན། 2 གལ་ ིད་ཨ༷བ་ར་ཧམ་དགེ་བའི་ལས་ལ་བ ེན་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ མ་པར་དག་པར་ ར་

ན། ཁོང་ལ་རང་བ ོད་ ེད་ ་ཡོད་ ང༌། དེ་དཀོན་མཆོག་གི་ ང་ ་མེད། 3 ག ང་རབ་ལས་ཅི་ག ང༌། ཨ༷བ་ར་

ཧམ་ ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་ ས་པས། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ མ་པར་དག་པའི་མི་ཞིག་ལ་བ ིས་གནང་ངོ་ཞེས་

ག ངས། 14 4 འོ་ན། ལས་ཀ་ ེད་མཁན་ ི་ ་ཆ་ནི་ ིན་པ་མིན་ཏེ་ཐོབ་འོས་པར་ ི། 5 འོན་ ང་མི་ཞིག་གིས་དགེ་

བའི་ལས་ལ་མ་བ ེན་པར་ངན་པ་ ེད་པ་ མས་ལ་ མ་པར་དག་པར་མཛད་མཁན་ལ་དད་པ་ ས་ན། ཁོའི་དད་པ་ནི་

མ་པར་དག་པར་ ིའོ། 6 དེ་ ར་དགེ་བའི་ལས་དང་ ལ་བར་དཀོན་མཆོག་གིས་ མ་པར་དག་པ་དང་ ན་པ་ ར་ ི་

གནང་བའི་མི་ཡི་བདེ་བའི་ ོར་ ལ་པོ་ ༷་བིད་ ིས་ ང་ག ངས་ཏེ།

7 ་ཡི་ ིག་ཉེས་བསལ་བར་ ར།།

ིག་ཉེས་སེལ་བའི་མི་ མས་བདེ།།

8 ་ཡི་ ིག་ཉེས་གཙ་བོ་ཡིས།།

14ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 15 ཨང་ ངས་ 6 ལ་འཁོད་ཡོད།
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བ ི་བར་མི་འ ར་མི་དེ་བདེ།། 15

9 བདེ་བ་དེ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་དང་ ན་པ་ཁོ་ནའམ། ཡང་ན་མེད་པ་ མས་ ི་ཆེད་ ་ཡིན། ང་ཚས་ཨ༷བ་ར་

ཧམ་ ིས་དད་པ་ ས་པས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ མ་པར་དག་པའི་མི་ཞིག་ལ་བ ིས་གནང་ངོ་ཞེས་ ས། 16 10 དེ་ནི་ཇི་

ར་ ང༌། ཁོང་གིས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་ལེན་པའི་ ོན་ ་ མ་པར་དག་པའི་མི་ལ་བ ིས་སམ། ཡང་ན་ ེས་ ་

བ ིས། ེས་ ་མིན་ཏེ་ ོན་ ་ ང་ངོ༌། 11 ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་ནི་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་དད་པ་ཡོད་ཅིང༌། དཀོན་

མཆོག་གིས་ཁོང་དང་ལེན་མཛད་ད་ེ མ་པར་དག་པ་དང་ ན་པར་བ ིས་གནང་བའ་ི གས་ཤིག་ཡིན། ད་ེན་ིཁོང་གིས་ཡ་༷

་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་མ་ལེན་པའི་ ོན་ ་ཡིན། དེའི་ ིར་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ནི་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་མི་ ན་པ་ མས་

ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་ ི་མེས་པོ་ཡིན། དད་པ་ ས་པའི་ ེན་ ིས་ཁོ་ཚ་ མ་པར་དག་པའི་མི་ལ་ ི་བར་འ ར། 12 དེ་

བཞིན་ ་ཁ་ོཚར་ཁོང་གིས་ཡ་༷ ་ ་པའ་ིཆོས་ ་ི གས་མ་ལེན་པའ་ི ོན་ ་ིདད་པ་ཡོད་ན་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ན་ིཡ་༷ ་ ་པའ་ིཆོས་

ི་ གས་དང་ ན་པ་ མས་ ི་མེས་པོ་ཡང་ཡིན།

13 དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་དང་ཁོང་གི་ ་ ད་ མས་ལ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་འཇིག་ ེན་ ི་འཛན་མཁན་ ་

འ ར་བའི་ཞལ་ཆད་གནང་བ་དེ་ཆོས་ ིམས་ ང་བའི་ ོ་ནས་མིན་ཏེ། དད་པ་ལས་འ ང་བའི་ མ་པར་དག་པ་ནས་

ང་ངོ༌། 14 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཆོས་ ིམས་ ང་མཁན་ མས་འཇིག་ ེན་ ི་འཛན་མཁན་ཡིན་ན། དད་པ་ནི་ ོང་པ་

དང༌། ཞལ་ཆད་ནི་དོན་མེད་པའོ། 15 ་མཚན་ནི་ཆོས་ ིམས་དང་འགལ་བ་ལས་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ོ་འ ང༌།

འོན་ ང་ ིམས་མེད་ན་ ིམས་དང་འགལ་བའང་མེད། 16 དེའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ཆད་ནི་དད་པའི་ ོ་ནས་དང་

ལེན་ ེད་དེ། དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེ་ལས་འ ང་བའི་གནང་ ིན་ཡིན། གལ་ཏེ་ང་ཚས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་དང་འ ་བར་

དད་པ་ ས་ན། ཆོས་ ིམས་ ང་མཁན་ཡིན་མིན་ལ་མ་བ ེན་པར་ངེད་ མས་ ིས་ཞལ་ཆད་དེ་འཐོབ་ངེས་ཡིན། གང་

ལགས་ཤེ་ན། ཨ༷བ་ར་ཧམ་ནི་དད་པ་ ེད་མཁན་ངེད་ མས་ ན་ ི་མེས་པ་ོཡིན་པས་སོ། 17 མདོ་ལས་བཀོད་པ་ ར་ན།

ངས་ ོད་ནི་མི་རིགས་མང་པོའི་མེས་པོར་བ ར་ཞེས་ག ངས། 17 དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ཁོང་ནི་ངེད་ མས་ ི་མེས་པོ་

ཡིན། ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་འཆི་བ་ མས་ ར་གསོན་ ་མཛད་ཅིང་མེད་པ་ལས་གསར་ ་བཀོད་པ་གནང་མཁན་དཀོན་

མཆོག་ལ་དད་པ་ ས་པས་དེ་ ར་ ང་ངོ༌། 18 རེ་བ་ ེད་པའི་ ་ ེན་མེད་པའི་ བས་ ། ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་མི་རིགས་

མང་པོའི་མེས་པོར་འ ར་བ་རེ་བ་ ས། གང་ལགས་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་ ེད་ ི་ ་ ད་དེ་ ར་མང་པོར་

འ ར་ངེས་ཡིན་ཞེས་ག ངས། 18 19 ཡང་ད ང་ལོ་བ ་ཙམ་ལོན་པས་རང་གི་ག གས་པོ་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ ་ས༷་ ཱ་ཡི་

15ཚག་བཅད་འདི་ མས་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 32 ཨང་ ངས་ 1-2 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
16ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 15 ཨང་ ངས་ 6 ལ་འཁོད་ཡོད།
17ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 17 ཨང་ ངས་ 5 ལ་འཁོད་ཡོད།
18ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 15 ཨང་ ངས་ 5 ལ་འཁོད་ཡོད།
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མངལ་གཉིས་ན་ིཤ་ིབར་ ར་བསམས་ ང་ཁོང་ག་ིདད་པ་མ་ཉམས། 20 ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་དཀོན་མཆོག་

གི་ཞལ་ཆད་ལ་ཡིད་ཆེས་པས། ཁོང་གི་དད་པ་འཕེལ་ཞིང་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ར་ ི་ ས་ཏེ། 21 དཀོན་མཆོག་གིས་

གང་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་དེ་མཛད་ བ་པའི་ཡིད་ཆེས་ ི་ངེས་པ་ ེད། 22 དེའི་ ིར་ཁོང་གི་དད་པ་ནི་ མ་པར་དག་པར་

བ ིས་པར་ ར། 23 བ ིས་པར་ ར་ཞེས་པའི་ཚག་འདི་ཁོང་ཁོ་ནའི་དོན་ལ་ ིས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 24 ངེད་ མས་ ི་

དོན་ ་ཡང་ ིས་སོ། ངེད་ མས་ ི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་འཆི་བ་ལས་ ར་གསོན་པར་མཛད་མཁན་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་ ེད་

མཁན་ མས་ ང་ མ་པར་དག་པའི་མི་ལ་ ི་ངེས་ཡིན། 25 ངེད་ མས་ ི་ ིག་ཉེས་ ི་ ེན་ ིས་ཡེ༷་ ་འཆི་བ་ལ་ ོར་

བའི་ ིར་ཡ༷་ ་ ་པར་གཏད་པར་ ར་ཞིང༌། ངེད་ མས་ མ་པར་དག་པར་འ ར་བའི་ ིར་ཁོང་འཆི་བ་ནས་ ་གསོན་

པོར་བཞེངས་པར་ ར་རོ།།

ལེ ་ ་པ།

1 དེའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་དད་པའི་ ོ་ནས་ མ་པར་དག་པར་བ ིས་བར་ ར་བས། ངེད་ མས་ ི་

གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་བ ད་ནས་དཀོན་མཆོག་དང་བ མས་པ་ཡིན། 2 དད་པའི་ ོ་ནས་ཁོང་གིས་ངེད་ མས་ གས་

ེའི་ནང་ ད་ཅིང་གནས་པར་མཛད་པས། ང་ཚས་དགའ་མ འི་སེམས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ ིད་ ི་གནང་ ིན་

འཐོབ་པའི་རེ་ ག་ ེད། 3 དེ་མ་ཟད་ ག་བ ལ་ ོང་ ས་ང་ཚས་དགའ་བར་ ེད། གང་ལགས་ཟེར་ན། ག་བ ལ་

ལས་བཟོད་པའི་སེམས་དང༌། 4 བཟོད་པའི་སེམས་ལས་རང་གཤིས་བཟང་པོ། རང་གཤིས་བཟང་པོ་ལས་རེ་བ་ ེ་བ་ང་

ཚས་ཤེས། 5 རེ་བ་དེས་ ོ་མི་འཕམ་མོ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ངེད་ མས་ལ་གནང་བའི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་

དཀོན་མཆོག་གི་ མས་པ་ང་ཚའི་སེམས་ལ་ ག་པར་གནང་བ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། 6 གང་ལགས་ཤེ་ན། ངེད་ མས་ལ་

ཐར་ཐབས་མེད་པའི་ཚ། ས་ལ་འབབ་ བས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ ིག་ཅན་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ོངས། 7 རང་གཤིས་བཟང་པོ་ཞིག་

གི་དོན་ལ་ ོག་གཏོང་བ་དེ་དཀོན་པོ་ཡིན་ཡང༌། མི་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཞིག་གི་དོན་ལ་ ོག་གཏོང་བར་ ས་ ིད། 8 འོན་

ང་ངེད་ མས་ད་ ང་ ིག་ཉེས་ཅན་ཡིན་པའ་ི ས་ ། ཱ་༷ཤ་ིཀ་ང་ཚའ་ིདོན་ ་ ་ ོག་བཏང་གནང་བའ་ི ་ོནས་དཀོན་

མཆོག་ཉིད་ ་ི མས་པ་ཇ་ིཙམ་ཡོད་པ་ངེད་ མས་ལ་བ ན་པར་མཛད། 9 ད་ཁོང་ག་ི ་ ག་ག་ི ་ོནས་ངེད་ མས་ མ་

པར་དག་པར་བ ིས་པར་ ར་བས། ཁོང་བ ད་ནས་ང་ཚ་དེ་བས་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ོ་ལས་ཐར་བར་འ ར། 19

10 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚ་དཀོན་མཆོག་གི་ད ་བོ་ཡིན་པའི་ ས་ ། ཁོང་གིས་ཉིད་ ི་ ས་ ་ ོག་བཏང་གནང་བའི་ ོ་

ནས་ང་ཚ་དང་བ མས་པར་མཛད་ན། ད་བ མས་ཚར་བས་དེ་བས་ ང་ཁོང་གི་ ་ཚ་ཡིས་ངེད་ མས་ཐར་བར་མཛད་

19དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ོ་ནི་ཁོང་ ོ་མ་ཡིན་ཏེ། ིག་ཉེས་ ི་མཐའ་མའི་ཉེས་ཆད་ཡིན།
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པར་འ ར། 11 དེས་མ་ཟད་ང་ཚའ་ིགཙ་བ་ོཡ༷་ེ ་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་བ ད་ནས་ངེད་ མས་དཀོན་མཆོག་དང་བ མས་པས་ང་ཚས་

དཀོན་མཆོག་ལ་ཡི་རང་ངོ༌།

12 མི་གཅིག་གི་ ེན་ ིས་ ིག་ཉེས་འཛམ་ ིང་ ་ ང་ཞིང༌། ིག་ཉེས་ལས་འཆི་བ་ ང་བས། ཐམས་ཅད་

ིས་ ིག་པའི་ལས་ ས་པའི་ ེན་ ིས་འཆི་བ་ནི་མིའི་རིགས་ ན་ལ་ ང༌། 20 13 ཆོས་ ིམས་མ་གནང་བའི་ ོན་ལ་ ིག་

ཉེས་འཛམ་ ིང་ ་ཡོད་ ང༌། ིམས་མེད་པས་ ིག་ཉེས་དེ་ ིག་ཉེས་ ་མ་བ ིས། 14 འོན་ ང་ཨ༷་དམ་ནས་ ང་ ོན་

པ་མོ༷་ཤེའི་ ས་ ི་བར་ ་མི་ཚང་མ་འཆི་བའི་དབང་འོག་ ་ཡོད། ཐ་ན་ ིག་པའི་ལས་ ེད་མཁན་ མས་ཨ༷་དམ་ ིས་

དཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་དང་འགལ་བ་ ར་ ས་པ་མ་ཡིན་ ང་ཁོ་ཚ་ཡང་འཆ་ིབའ་ིདབང་འོག་ ་ཡོད། ཨ་༷དམ་ན་ིའ ོན་

པར་འ ར་བའི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡི་དཔེ་ཞིག་ཡིན། 15 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་རིན་ཐང་ ལ་བའི་ གས་ ེའི་གནང་ ིན་ནི་

ིམས་འགལ་དང་མི་འ ་བ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། མི་གཅིག་གིས་བཀའ་ ིམས་དང་འགལ་བའི་ ེན་ ིས་མི་མང་པོ་ཤི་

ན་ཡང༌། ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་མི་གཅིག་གི་ གས་ ེ་བ ད་ནས་ ང་བའི་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེའི་གནང་ ིན་དེ་བས་ ང་

མི་མང་པོར་འཕེལ་བར་ ར། 16 ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་རིན་ཐང་ ལ་བའི་ གས་ ེའི་གནང་ ིན་ནི་མི་གཅིག་གིས་ ས་

པའི་ ིག་ཉེས་ ི་འ ས་ ་དང་མི་འ ་བ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཨ༷་དམ་ ིས་བཀའ་ ིམས་དང་འགལ་བ་ལས་ ིམས་

གཅོད་ ང༌། འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེའི་གནང་ ིན་དེ་བཀའ་ ིམས་དང་འགལ་བ་མང་པོའི་ ེས་ ་ ང་བ་

དང༌། དེའི་འ ས་ ་མི་མང་པོ་ མ་པར་དག་པར་ ར་བ་དེ་ཡིན། 17 གལ་ཏེ་མི་གཅིག་གིས་བཀའ་ ིམས་དང་འགལ་

བའི་ ེན་ ིས་མི་མང་པོ་འཆི་བའི་དབང་འོག་ ་ ར་ན། དེ་བས་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་ གས་ ེ་

དང་ མ་པར་དག་པ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་གནང་ ིན་འཐོབ་མཁན་ མས། མི་གཅིག་ ེ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་བ ད་ནས་གསོན་

པར་འ ར་ཏེ་ ལ་ ིད་ ོང་ངོ༌། 18 དེ་བས་ན་མི་གཅིག་གིས་བཀའ་ ིམས་དང་འགལ་བས་ཐམས་ཅད་ ིམས་གཅོད་

ོང་དགོས་པ་བཞིན། དེ་ ར་མི་གཅིག་གིས་ ང་བདེན་ཉིད་ ི་ ་བ་མཛད་པས་ཐམས་ཅད་ མ་པར་དག་པར་འ ར་

ཞིང༌། དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་འཐོབ། 19 གང་ལགས་ཟེར་ན། མི་གཅིག་གིས་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པས་མི་མང་པོ་ ིག་

ཉེས་ཅན་ ་ ར་བ་ ར། དེ་བཞིན་མི་གཅིག་གིས་བཀའ་ལ་ཉན་པས་མི་མང་པོ་ མ་པར་དག་པར་འ ར། 20 ིམས་

དང་འགལ་བ་གང་ཡིན་པ་ཤེས་པའི་ ིར་ཆོས་ ིམས་ ང༌། འོན་ ང་ ིག་ཉེས་འཕེལ་བས་ གས་ ེ་དེ་བས་ ང་འཕེལ།

21 དེ་བས་ན་ ོན་མ་ ིག་ཉེས་ ིས་འཆི་བའི་ ོ་ནས་དབང་ ་བ ར་མོད། ད་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེ་ཡིས་དབང་

་ ར། དེའི་འ ས་ ་ནི་ངེད་ མས་ ི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་བ ད་ནས་ང་ཚར་དཀོན་མཆོག་དང་ཡང་དག་པའི་

འ ེལ་བ་ཡོད་ཅིང༌། དཔག་ ་མེད་པའི་ཚའང་འཐོབ་བོ།།

20མི་གཅིག་ནི་ཨ་དམ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ལ་ཁོང་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀོད་གནང་བའི་མི་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 3 ལ་གཟིགས།
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ལེ ་ ག་པ།

1 འོ་ན། ང་ཚས་ཅི་ཟེར་བར་ ། གས་ ེ་འཕེལ་བའི་ཆེད་ ་ངེད་ མས་ ིག་ཉེས་ལ་གནས་པར་ འམ།

2 དེ་མི་ ིད། ངེད་ མས་ ིག་ཉེས་ལས་འདས་ཟིན་པས་ད་ ང་དེའི་ནང་འཚ་བར་ཅི་ ར་ ིད། 3 ཱ ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ འི་

ཐོག་ནས་ ས་གསོལ་ལེན་མཁན་ངེད་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོང་ ོངས་པའི་ཐོག་ནས་ ས་གསོལ་ ངས་པ་དེ་མི་ཤེས་སམ།

4 དེའི་ ིར་ ས་གསོལ་ལེན་པའི་ ོ་ནས་ངེད་ མས་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ཤི་ནས་ ར་ ་བ ག་པ་ ར་ཡིན་པས། དེ་ནི་

ཡབ་ ི་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པའི་ ས་མ ་ཡིས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ ར་གསོན་ ་མཛད་པ་བཞིན། ང་ཚའང་ཚ་གསར་ཞིག་གི་ནང་

འཚ་བའི་ ིར་རོ། 5 གང་ཡིན་ཞེ་ན། གལ་ ིད་དེ་ ར་ཁོང་ ོངས་པའི་ཐོག་ནས་ངེད་ མས་ཁོང་དང་གཅིག་ ་ ར་

ན། ཁོང་དང་གཅིག་ ་ ར་གསོན་པོར་ཡང་འ ར་ངེས་ཡིན། 6 ད་ ིན་ཆད་ངེད་ མས་ ིག་ཉེས་ ི་ ན་གཡོག་མ་

ཡིན་པའི་ཆེད་ ་དང༌། ིག་ཉེས་ ི་དབང་འོག་ ་མི་གནས་པའི་ ིར། ང་ཚ་ ིག་ཉེས་ཅན་ ི་གང་ཟག་ ིང་པ་དེ་མེད་

པར་འ ར་བའི་ ིར་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་ ་ ང་ཤིང་ ང་ལ་བ ངས་པ་ཡིན་པ་ངེད་ མས་ ིས་ཤེས། 7 གང་ལགས་

ཟེར་ན། ཤི་ཟིན་པ་དེ་ ིག་ཉེས་ ི་དབང་ལས་ཐར་བར་ ར་བ་ཡིན་པས་སོ། 8 ངེད་ མས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་ ་ཤི་

བ་ཡིན་ན། ཁོང་དང་མཉམ་ ་འཚ་བར་ཡང་ཡིད་ཆེས། 9 ཱ ༷་ཤི་ཀ་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པོར་ ར་བ་ཡིན་ཏེ་ཡང་

བ ར་འ ོངས་མ་ི ིད་པས། ད་ ིན་ཆད་ཁོང་འཆ་ིབའ་ིདབང་འོག་ ་མིན་པ་ངེད་ ིས་ཤེས། 10 ཁོང་ ོངས་པ་ད་ེ ིག་

ཉེས་ ི་དབང་ལས་ ལ་བའི་ ིར་ཐེངས་གཅིག་ ོངས། ཁོང་འཚ་བ་དེ་དཀོན་མཆོག་ གས་མཉེས་ ིར་འཚ། 11 དེ་

བས་ན་ ེད་ཚའང་ ིག་ཉེས་ ི་དབང་འོག་ ་མི་གནས་པ་དང༌། ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ ་བ ད་ནས་དཀོན་མཆོག་ གས་མཉེས་

ིར་གསོན་པ་ཡིན་པར་ ིས་ཤིག 12 དེའི་ ིར་འདོད་ཆགས་ ི་དབང་ ་མི་འ ོ་བའི་ཆེད་ ་ ིག་ཉེས་ ིས་ ེད་ཚའི་

མི་ ག་པའི་ ས་ལ་དབང་བ ར་ ་མ་འ ག 13 ས་ ི་ཡན་ལག་དེ་ངན་པ་ལ་གཡོག་ ེད་པའི་ལག་ཆ་ ར་ ིག་ཉེས་

ལ་མ་གཏོད། དེ་ལས་ ོག་ ེ་ཤི་ནས་གསོན་པོར་ ར་བ་ ར་ ོད་ཚས་རང་ཉིད་དཀོན་མཆོག་ལ་ ལ་ཞིང༌། ས་ ི་

ཡན་ལག་ ང་ཡང་དག་པ་ཉིད་ ི་ལག་ཆ་ ར་ཁོང་ལ་མཆོད་པ་ ལ་ཞིག 14 ིག་ཉེས་ ིས་ ེད་ཚར་དབང་མི་བ ར།

གང་ཡིན་ཞེ་ན། ེད་ཚ་ཆོས་ ིམས་ ི་དབང་འོག་ ་མ་ཡིན་པར་ གས་ ེའི་དབང་འོག་ ་ཡོད་པས་སོ།

15 ས་ན། ཆོས་ ིམས་ ི་དབང་འོག་ ་མིན་ཏེ་ གས་ ེའི་དབང་འོག་ ་ཡོད་པས་ ིག་ཉེས་ ེད་དམ། དེ་

་བ་ནས་མི་ ང༌། 16 གང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་དེའི་ ན་གཡོག་ ་འ ར་བ་ ེད་ཚས་མི་ཤེས་སམ། ིག་ཉེས་ ི་ ན་

གཡོག་ ་ ར་བའི་འ ས་ ་ནི་འཆི་བ་དང༌། བཀའ་ལ་ཉན་པའི་ ན་གཡོག་ ་ ར་བའི་འ ས་ ་ནི་དཀོན་མཆོག་

གས་མཉེས་པའི་ ོད་ལམ་བཟང་པོ་ཡིན། 17 ོན་མ་ ིག་ཉེས་ ི་ ན་གཡོག་ ས་ ང༌། ད་ ེད་ཚར་གཏད་པར་

ར་བའི་བ ན་པ་ལ་ ིང་ཐག་པ་ནས་ཉན་པས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ འོ། 18 ིག་ཉེས་ལས་བ ལ་ཏེ་ ེད་

ཚ་ ང་བདེན་ ི་ ོད་པའི་ ན་གཡོག་ ་ ར། 19 ེད་ཚའི་ ོགས་པའི་ ས་པ་ཞན་པས་ངས་མིའི་ གས་ ོལ་ ར་
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བ ོད་དེ། ར་ ེད་ མས་ ིས་ ས་ ི་ཡན་ལག་མི་གཙང་བ་དང་ངན་པའི་གཡོག་ ེད་ ་གཏད་དེ་དེ་བས་ངན་པ་

མང་ ་འཕེལ་བཞིན། ད་ ་དམ་པར་འཕེལ་བའི་ ིར་ ེད་ ི་ཡན་ལག་ ོད་པ་བཟང་པོ་ལ་གཡོག་ ེད་པར་གཏོད་ཅིག

20 ིག་ཉེས་ ི་གཡོག་ ེད་ ས་ ེད་ཚ་ ང་བདེན་ཉིད་ ི་དབང་བ ར་ལས་ ལ་ལོ། 21 དེ་བས་ན། ད་ ་ངོ་ཚ་བར་

ི་བའི་དོན་དེ་ མས་ལས་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཐོབ། དེ་ཚའི་འ ས་ ་ནི་འཆི་བ་ཡིན། 22 ད་ ་ ེད་ མས་ ིག་ཉེས་ལས་

ཐར་བར་ ར་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་གཡོག་ ེད་པས། དམ་པར་འ ར་བའི་ཕན་ཐོགས་འཐོབ། དེའི་འ ས་ ་ནི་

དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཡིན། 23 དེས་ན་ ིག་ཉེས་ ི་འ ས་ ་ནི་འཆི་བ་ཡིན། འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་རིན་ཐང་ ལ་

བའི་ གས་ ེའི་གནང་ ིན་ནི་ངེད་ མས་ ི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་བ ད་ནས་ཐོབ་པའི་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་དེ་ཡིན་ནོ།།

ལེ ་བ ན་པ།

1 ན་ ་ མས། ངས་ཆོས་ ིམས་ ས་ཡོད་པ་ མས་ལ་ ་ ེ། མ་ིཞིག་གསོན་པའ་ི ས་ཁ་ོནར་ཆོས་ ིམས་ ིས་

ཁོ་ལ་ ིམས་འཛན་ ི་དབང་ཆ་ཡོད་པར་ ེད་ཚས་མི་ཤེས་སམ། 2 དཔེར་ན། ོ་བོ་གསོན་པའི་རིང་ལ་ཁོའི་བཟའ་ ་

གཉེན་ ིག་གི་བཀའ་ ིམས་ ི་དབང་འོག་ ་ཡོད་ ང༌། ོ་བོ་ཤི་ན་ ད་མེད་དེ་གཉེན་ ིག་གི་བཀའ་ ིམས་དང་ ལ་

བར་འ ར། 3 དེའི་ ིར་ ོ་བོ་གསོན་པའི་རིང་ལ་ ད་མེད་དེས་ ེས་པ་གཞན་དང་འ ོགས་ན་ལོག་གཡེམ་ ེད་མཁན་

ཞེས་ཟེར་བར་འ ར། འོན་ ང་ ད་མེད་དེའ་ི ་ོབ་ོཤ་ིན། གཉེན་ ིག་ག་ིབཀའ་ ིམས་དང་ ལ་བར་འ ར་བས་ ེས་པ་

གཞན་དང་གཉེན་ ིག་ ས་ནའང་ལོག་གཡེམ་པ་མ་ཡིན། 4 ངའི་ ན་ ་ མས། དེ་བཞིན་ ་ ེད་ཚའང་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དང་

མཉམ་ ་ ང་ཤིང་ཐོག་ཆོས་ ིམས་ ི་ངོས་ནས་འཆི་བའོ། དེ་ནི་མི་གཞན་ཏེ་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་ ་མཛད་པ་ཁོང་

དང་འ ོགས་པའི་ཆེད་ཅིང༌། ངེད་ མས་དཀོན་མཆོག་གི་དོན་ལ་འ ས་ ་དང་ ན་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། 5 ིག་

པའི་རང་གཤིས་ ི་དབང་འོག་ ་ཡོད་པའི་ ས་ ། ཆོས་ ིམས་ ི་ ེན་ ིས་འདོད་ཆགས་ ེས་ཏེ་ང་ཚའི་ ས་ ི་ཡན་

ལག་ མས་ངན་པར་བ ལ། དེའི་ ེན་ ིས་ང་ཚར་འཆི་བའི་འ ས་ ་བ ེད། 6 འོན་ ང་ད་ ་ཆོས་ ིམས་ལས་ཐར་

ཏ་ེབཅིངས་པར་ ེད་པའ་ིཆོས་ ིམས་ ་ིཆ་ནས་ངེད་ མས་ཤ་ིབས། ང་ཚས་ཆོས་ ིམས་ ་ིཚག་འ འ་ི གས་ ིང་པ་ ར་

མིན་ཏེ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ གས་གསར་པ་བཞིན་ ་ཞབས་ ་ བ། 7 དེ་བས་ན་ང་ཚས་ཅི་ཟེར། ཆོས་ ིམས་ནི་

ིག་པ་ཡིན་ནམ། དེ་མི་ ིད། དེ་ལས་ ོག་ ེ་ཆོས་ ིམས་མེད་པ་ཡིན་ན་ངས་ ིག་ཉེས་གང་ཡིན་པ་མི་ཤེས། དཔེར་

ན། ཆོས་ ིམས་ ིས་ཧམ་འདོད་མ་ ོས་ཤིག་ཅེས་མ་ག ངས་ན་ངས་ཧམ་འདོད་ ེད་ཞེས་པ་དེ་གང་ཡིན་པར་མི་ཤེས། 21

8 ིག་ཉེས་ ིས་བཀའ་ ིམས་ ི་ ོ་ནས་ངའི་སེམས་ལ་ཧམ་འདོད་ ི་རིགས་ ན་ ེད་ ་བ ག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཆོས་

ིམས་མེད་ན་ ིག་ཉེས་ལ་དབང་མེད་དོ། 9 ོན་ ་ི ས་ན་ང་ཆོས་ ིམས་དང་ ལ་ནས་འཚ་ཡང༌། བཀའ་ ིམས་ ང་

21 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 20 ཨང་ ངས་ 17 དང༌། མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 5 ཨང་ ངས་ 21 ལ་གཟིགས།
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བའ་ི ེས་ ་ ིག་ཉེས་གསོན་པོར་ ར་ཞིང་ང་ཤ་ི ེ། 10 ཚ་ཡོང་བའ་ིཆེད་ ་གནང་བའ་ིབཀའ་ ིམས་འད་ིཉིད་ང་ཤ་ིབའ་ི

་ ེན་ ་ ར་བར་ངས་ཤེས། 11 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ིག་ཉེས་ ིས་བཀའ་ ིམས་ ་ིཐབས་ ས་ཏ་ེང་ལ་མག་ོ ོར་བཏང་

ནས་བཀའ་ ིམས་ ིས་ང་བསད། 12 དེའི་ ིར་ཆོས་ ིམས་ནི་དམ་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ནང་གི་བཀའ་ ིམས་ ང་དམ་པ་

དང༌། ང་བདེན་ཉིད་དང་ ན་པ། བཟང་པ་ོབཅས་ཡིན་ནོ། 13 འ་ོན་གང་བཟང་པ་ོཡིན་པ་ད་ེང་འཆ་ིབའ་ི ་ ེན་ ་

ར་བ་ཡིན་ནམ། ད་ེ ་བ་ནས་མིན། ིག་ཉེས་ངན་པ་ཡིན་པར་ ོན་པའ་ི ིར་དེས་གང་བཟང་པ་ོཡིན་པའ་ི ་ོནས་ང་ལ་

འཆི་བ་བ ེད་ ་བ ག དེ་ནི་བཀའ་ ིམས་ ི་ངང་ནས་ ིག་ཉེས་དེ་དཔེ་མི་ ིད་པའི་ངན་པར་མངོན་པའི་ཆེད་ ་ཡིན།

14 ཆོས་ ིམས་དཀོན་མཆོག་ལས་ ང་བ་ངེད་ མས་ ིས་ཤེས། འོན་ ང་ང་ལ་མིའི་རིགས་ ི་ ིག་པའི་རང་

གཤིས་ཡོད་པས། ིག་ཉེས་ལ་ ན་གཡོག་ ར་བཙངས། 15 ངའི་ ོད་ལམ་མི་ ོགས། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ངས་གང་

འདོད་པ་དེ་མི་ ེད་དེ། གང་ ང་བ་དེ་རང་ ེད། 16 ངས་མི་འདོད་པ་ ར་ ས་ན། ངས་ཆོས་ ིམས་བཟང་པོ་ཡིན་

པ་ཁས་ལེན་ ེད། 17 དོན་དམ་ ་ང་རང་གིས་དེ་ ར་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ངའི་ནང་ ་གནས་པའི་ ིག་ཉེས་ ིས་ ེད།

18 ངའི་ ིག་པའི་རང་གཤིས་ལ་བཟང་པོ་ཅིའང་མེད་པར་ངས་ཤེས། གང་ལགས་ཤེ་ན། བཟང་པོ་ ེད་པར་འདོད་

ནའང༌། ངས་ བ་མི་ བ། 19 ངས་འདོད་པའི་བཟང་པོ་དེ་མི་ ེད། འོན་ ང་ངས་མི་འདོད་པའི་ངན་པ་དེ་ ེད།

20 གལ་ ིད་ངས་མི་འདོད་པའི་ ་བ་ ས་ན། ང་རང་གིས་ ེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ངའི་ནང་ ་གནས་པའི་ ིག་ཉེས་ ིས་

ེད། 21 དེ་བས་ན་ངས་བཟང་པོ་ ེད་འདོད་པའི་ཚ་ངན་པ་ངའི་འ ིས་ ་ཡོད་པའི་གནས་ གས་ ོགས། 22 ངའི་

སེམས་ ི་གཏིང་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ིམས་ལ་དགའ་བར་ ེད་མོད། 23 ངའི་ ས་ ི་ནང་ན་ ིམས་གཞན་ཞིག་ཡོད་

པར་མཐོང༌། དེས་སེམས་ ི་ ིམས་ལ་ ོལ་ཞིང༌། ང་ནི་ངའི་ ས་ལ་གནས་པའི་ ིམས་ ི་བཙན་པར་ ར། 24 ང་ཉམ་

ཐག་པ་ཡིན་ཏེ། འཆི་བས་དབང་ ་ ར་བའི་ ས་འདི་ལས་ང་ཐར་བར་ ེད་མཁན་ ་ཡིན། 25 ངེད་ མས་ ི་གཙ་བོ་

ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་བ ད་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ འོ། མདོར་བ ས་ན་ངའི་སེམས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་ ིམས་

ལ་གཡོག་ ེད་ ང༌། ངའི་ ིག་པའི་རང་གཤིས་ ིས་ ིག་ཉེས་ ི་ ིམས་ལ་གཡོག་ ེད་དོ།།

ལེ ་བ ད་པ།

1 དེའི་ ིར་ད་ནས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ འི་ནང་ན་གནས་པ་ མས་ལ་ཆད་པ་ཅིའང་མེད། 2 གང་ལགས་ཟེར་ན། ཚ་

གསར་པ་གནང་བའི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་བཀའ་ ིམས་ ིས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ ་བ ད་ནས་ ེད་ མས་ ིག་ཉེས་དང་འཆི་

བའི་དབང་ལས་བ ལ་བར་མཛད། 3 མིའི་རིགས་ ི་ ིག་པའི་རང་གཤིས་ ི་དབང་གིས་ ོབས་ཉམས་པར་ ར་བའི་

ཆོས་ ིམས་ ིས་ ེད་མ་ བ་པ་དེ་དཀོན་མཆོག་གིས་བ བས་པར་མཛད། ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ ི་ ས་ ིག་ཅན་ ི་ ས་

དང་འ ་བའི་ ་ག གས་དང་ ན་པར་ངེད་ མས་ ི་ ིག་ཉེས་སེལ་བའི་དོན་ ་མཆོད་པར་འ ར་བའི་ ིར་མངགས་ཏེ།
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མིའི་རིགས་ ི་རང་གཤིས་ལ་གནས་པའི་ ིག་ཉེས་ ིམས་ཐག་གཅོད་པར་མཛད། 4 དེ་ནི་ ིག་པའི་རང་གཤིས་ ར་

འཚ་བ་མིན་པར་དམ་པའི་ གས་ཉིད་བཞིན་ ་འཚ་བ་ངེད་ མས་ ི་ནང་ན་ཆོས་ ིམས་ ི་ ང་བདེན་ ི་དགོས་པ་ བ་

པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 22 5 ིག་པའི་རང་གཤིས་དང་བ ན་པའི་ ོད་པ་ ེད་མཁན་ མས་ ིས་ ིག་ཉེས་ ི་ ོར་ ོ་གཅིག་ ་

སེམས། འོན་ ང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་བ ན་པའི་ ོད་པ་ ེད་མཁན་ མས་ ིས་ གས་ཉིད་གང་མཉེས་པའི་ ོར་

ོ་གཅིག་ ་སེམས། 6 ིག་པའི་རང་གཤིས་ལ་ ོ་གཅིག་ ་སེམས་པའི་འ ས་ ་ནི་འཆི་བ་ཡིན། འོན་ ང་དམ་པའི་

གས་ཉིད་ལ་ ོ་གཅིག་ ་བསམས་ན་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་དང་ཞི་བདེ་ཡིན་ནོ། 7 དེའི་ ིར་ ིག་པའི་རང་གཤིས་ལ་

ོ་གཅིག་ ་སེམས་པ་འདིས་དཀོན་མཆོག་ལ་ ོལ། དེས་དཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་ ིམས་མི་ ང་ཞིང་ ང་ཡང་མི་ ིད་པས།

8 ིག་པའི་རང་གཤིས་ ར་མི་ཚ་ ེལ་བ་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་ གས་མཉེས་པ་ ེད་མི་ བ། 9 གལ་ཏེ་དཀོན་

མཆོག་གི་ གས་ཉིད་ ེད་ མས་ལ་དངོས་ ་བ གས་ན། ེད་ཚ་ ིག་ཅན་ ི་རང་གཤིས་མིན་ཏེ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་

ི་དབང་འོག་ ་ཡོད། གལ་ཏེ་ ་ཞིག་ལ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ གས་ཉིད་མེད་ན། ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཁོངས་གཏོགས་མིན། 10 གལ་ཏེ་

ཱ༷་ཤི་ཀ་ ེད་ཚའི་ནང་བ གས་ན། ིག་ཉེས་ ི་ ེན་ ིས་ ས་ཤི་བ་ཡིན་ཡང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ ེད་ཚ་ མ་

པར་དག་པ་ཡིན་པས་སེམས་གསོན་ནོ། 11 ཡེ༷་ ་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་ ་མཛད་མཁན་ ི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ེད་

མས་ ི་ནང་ལ་བ གས་ན། དེ་ ར་མཛད་མཁན་ ིས་ ེད་ མས་ ི་ནང་ལ་བ གས་ཏེ་ཁོང་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་

ི་ ོ་ནས་ ེད་ ི་མི་ ག་པའི་ ས་ ང་གསོན་པོར་མཛད་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། 12 ན་ ་ མས། དེའི་ ིར་ ིག་

པའི་རང་གཤིས་དང་བ ན་པའི་ ོད་པ་ ེད་མི་དགོས། 13 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ིག་པའི་རང་གཤིས་དང་བ ན་པའི་ ོད་

པ་ ས་ན་འཆི་བར་ངེས། འོན་ ང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་ ིག་པའི་ ོད་པ་མེད་པར་ ས་ན་གསོན་པོར་འ ར།

14 གང་ཡིན་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་འ ིད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན།

15 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ མས་ལ་གནང་བའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ེད་ཚ་ཞེད་ ང་དང་ ན་པའི་ ན་གཡོག་མིན་

ཏེ། ཁོང་གི་ ས་ ་འ ར་བར་མཛད། ཁོང་གི་ ོ་ནས་ངེད་ མས་ ིས་ཨ༷བ་ ཱ་ཡབ་ཅེས་འབོད།
23 16 གས་ཉིད་ ིས་

ང་ཚའི་སེམས་དང་འ ོགས་ཏེ་ངེད་ མས་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་དང་ ོས་མོ་ཡིན་པར་བདེན་དཔང་མཛད། 17 དེས་ན་

ངེད་ མས་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་དང་ ོས་མོ་ཡིན་ན། ཱ༷་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ཆད་འཛན་མཁན་

ཡང་ཡིན། གལ་ཏེ་ངེད་ མས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་ ་ ག་བ ལ་ ོང་ན་ཁོང་དང་ ན་ ་འ ོགས་ཏེ་གཟི་བ ིད་དང་

ན་པར་འ ར་རོ།

22 ་ཚབ་པ ་ ་ཡིས་རོ་ ཱ་པ་ མས་ལ་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་འདིའི་ལེ ་ 13 ཨང་ ངས་ 9 ལ་གཟིགས།
23ཨབ་ ཱ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་ཨ་ཕའམ་ཕ་ལགས་ཡིན།
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18 ངའི་བསམ་པར། དེང་ ས་ ི་ ག་བ ལ་ནི་མ་འོངས་པའི་ ས་ ་ངེད་ མས་ལ་མངོན་པར་འ ར་བའི་

གཟི་བ ིད་དང་བ ར་ན་ཅི་ཡང་མིན། 19 དཀོན་མཆོག་གིས་གང་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་

མས་མངོན་ མ་ ་འ ར་བར་ག ང་ཞིང་ ག 20–21 གང་ལགས་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་གང་བཀོད་པ་ མས་

རང་གི་འདོད་པ་ ར་མེད་དེ། ཁོང་གི་དགོངས་པ་ ར་དོན་མེད་པའི་དབང་ ་བ ག དེ་ནི་རེ་བ་ ེད་དེ་གང་བཀོད་

པ་འཇིག་པ་ལས་བ ལ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་དང་ ོས་མོ་ མས་ ི་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པའི་རང་དབང་འཐོབ་པའི་

ཆེད་ ་ཡིན། 22 ད་ འི་བར་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་གང་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ མ་མར་ ེ་ ག་ལང་བ་ ར་འ ན་ ་

འ ིན་པ་ངེད་ ིས་ཤེས། 23 དེ་མ་ཟད་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལོ་ཏོག་གི་ ད་དང་ ན་པ་ངེད་ མས་ ང་དཀོན་མཆོག་

གི་ ས་ ་ ར་བ་དང༌། ང་ཚའི་ ས་པོ་ ིག་ཉེས་དང་ ག་བ ལ་ལས་ ོལ་ཏེ་མི་འཇིག་པའི་ ས་གསར་པ་འཐོབ་པར་

རེ་ ག་ ེད་ ས་ཁོག་ན་འ ན་ ་འ ིན། 24 གང་ཡིན་ཞེ་ན། རེ་བའི་ནང་ ་ངེད་ མས་ཐར་བར་ ར། འོན་ ང་

མིག་གིས་གང་མཐོང་ཟིན་པ་དེར་རེ་བ་ ེད་ ་མེད་དེ། མིག་གིས་མཐོང་ཟིན་པ་ལ་ ས་རེ་ ག་ ེད། 25 འོན་ཏེ་གང་

རེ་བ་ ེད་པ་དེ་མི་མཐོང་ན། ངེད་ མས་ ིས་བཟོད་པའི་ ོ་ནས་རེ་ ག་ ེད། 26 དེ་བཞིན་ ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་

ིས་ང་ཚ་ ོབས་མེད་པར་རོགས་པ་གནང༌། ངེད་ མས་ ིས་ ོན་ལམ་ཇི་ ར་འདེབས་དགོས་པ་མི་ཤེས་ ང༌། དམ་

པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཚག་གིས་ ་བར་མི་ བ་པའི་འ ན་ ས་ང་ཚའི་དོན་ལ་ ་ངོ་མཛད། 27 ཡང་ངེད་ མས་ ི་

སེམས་ལ་གཟིགས་མཁན་ ིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་དགོངས་པ་མ ེན། གང་ལགས་ཤེ་ན། དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་

པ་ ར་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་དད་ ན་པ་ མས་ ི་དོན་ལ་ ་ངོ་མཛད་པས་སོ། 28 དཀོན་མཆོག་གིས་དོན་ཐམས་

ཅད་མཉམ་ ་མཛད་དེ་ཁོང་ལ་བ ེ་ཞིང་ཁོང་གི་དགོངས་པ་ ར་བོས་པ་ མས་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་ ་ཡིན་པ་ངེད་ མས་

ིས་ཤེས། 29 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ ས་ནི་ ན་ ་མང་པོའི་ནང་ནས་ ོན་ ེས་ ་འ ར་བའི་ཆེད་ ་དཀོན་མཆོག་

གིས་ ར་བདམས་པ་ མས་ཁོང་གི་ ས་དང་འ ་བར་འ ར་བའི་ ིར་བ ོས་པར་མཛད། 30 ཡང་ཁོང་གིས་ ར་བ ོས་

པ་ མས་བོས་པར་ཡང་མཛད། བོས་པ་ མས་ མ་པར་དག་པར་ཡང་མཛད། མ་པར་དག་པར་ ར་བ་ མས་གཟི་

བ ིད་དང་ ན་པར་ཡང་མཛད་དོ།

31 འ་ོན་དོན་ད་ེ མས་ ་ི ོར་ལ་ཅ་ི ། གལ་ ིད་དཀོན་མཆོག་གིས་ངེད་ ་ི ོགས་མཛད་ན་ངེད་ མས་ལ་ ས་

ོལ་ བ། 32 རང་ག་ི ས་ ང་ཕངས་སེམས་མ་ིམཛད་པར་ངེད་ཐམས་ཅད་ ་ིདོན་ ་གཏོད་པར་མཛད་མཁན་ ིས་ ས་

དང་མཉམ་ ་ གས་ ེའི་ ོ་ནས་ངེད་ མས་ལ་དོན་ཐམས་ཅད་ ང་མ་གནང་བ་དེ་ཅི་ལ་ ིད། 33 དཀོན་མཆོག་གིས་

བདམས་པར་མཛད་པ་ མས་ལ་ཉེས་ ོན་འ གས་མཁན་ ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་ན་ི མ་པར་དག་པར་མཛད་མཁན་ཡིན་

པས། 34 ིམས་གཅོད་གཏོང་མཁན་ ་ཡིན་ནམ། ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ ་ཡིན་ནམ། མིན་ཏེ་ཁོང་ནི་ ོངས་ཤིང༌། དེ་བས་

ང་ ་གསོན་པོར་བཞེངས་ ་ ར་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ག་གཡས་ ་བ གས་མཁན་དེ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་ངེད་
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མས་ ི་དོན་ ་ ་ངོ་མཛད། 35 ཱ ༷་ཤི་ཀའི་ མས་པ་ལས་ངེད་ མས་ ས་ ལ། ག་བ ལ་ལམ། དཀའ་ངལ་ལམ།

མནར་གཅོད་དམ། ་གེའམ། གོས་མེད་པའམ། ཉེན་ཁའམ། རལ་ ་ིལ་སོགས་པས་ངེད་ མས་ཁོང་ག་ི མས་པ་ལས་

ལ་ བ་པ་ཡིན་ནམ། 36 མདོ་ལས།

ེད་ ི་ཆེད་ ་ང་ཚ་ཉིན་ ར་གསོད།།

གཞན་ ིས་ངེད་ མས་བཤས་ འི་ ག་བཞིན་ ི།།

ཞེས་འཁོད། 24 37 གནས་ ལ་དེ་ ར་ཡིན་ཡང་ངེད་ མས་ལ་ མས་པར་མཛད་མཁན་བ ད་ནས་ང་ཚ་རབ་ ་ ལ་ལོ།

38 གང་ལགས་ཟེར་ན། འཆི་ཚའམ། ཕོ་ཉའམ། གདོན་འ ེའམ། ད་ འམ། མ་འོངས་པའི་གནས་ ལ་ལམ། མ ་

ན་པའམ། 39 མཐོ་གཏིང་ངམ། དཀོན་མཆོག་གིས་གང་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གང་ཞིག་གིས་ ང་ངེད་ མས་ ི་

གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ནང་ནས་མངོན་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ མས་པ་ལས་ང་ཚ་ ལ་མི་ བ་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་ངེས་

ེད་དོ།།

ལེ ་ད ་པ།

1 ཱ ༷་ཤི་ཀའི་ཐོག་ནས་ ན་གཏམ་མིན་ཏེ་བདེན་པ་ཤོད། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ཐོག་ནས་ངའི་སེམས་ ིས་

བདེན་དཔང་ ེད་དེ། 2 ངའ་ིསེམས་ལ་ ག་བ ལ་ཆེན་པ་ོདང་ ་ངན་ ན་ཆད་མེད་པར་ ོང༌། 3 ངའ་ིམ་ིརིགས་དང་

ཤ་ ས་གཅིག་པའི་ ན་ ི་དོན་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆད་པ་ ག་ ་ཕོག་ཤིང༌། ཱ༷་ཤི་ཀ་དང་ཁ་ ལ་བར་འ ར་བ་ ར་

ཡིན་ཡང་ང་དེ་ ར་མོས་སོ། 4 ཁོ་ཚ་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་ཡིན་ཞིང༌། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ མས་ ས་ ་བ ར་བར་མཛད་

ནས་ཁོ་ཚར་གཟི་བ ིད་དང༌། ཞལ་ཆད་ མས་དང༌། ཆོས་ ིམས། མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་ཞབས་ཏོག་ ེད་པ། ཞལ་

ིས་བཞེས་པ་ མས་གནང་བས། 5 ཁོ་ མས་ལ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་སོགས་པའི་མེས་པོ་ མས་ཡོད་ཅིང༌། ཁོ་ཚའི་ ་ ད་

ལས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ ང་ ེ། ཁོང་ནི་ ་ན་མེད་པ་དང༌། ས་ ག་ ་བ ར་ ི་དང་ ན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ། ཨ་མེན།

6 དཀོན་མཆོག་གིས་གང་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་དེ་ ོང་བར་མ་ ར། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་ ་ ད་

ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་ལ་གཏོགས་པའི་མི་དངོས་མིན་ནོ། 7 ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ ་ ད་ཡིན་ཚད་ ས་དང་ ོས་མོ་དངོས་

མིན། དེ་ལས་ ོག་ ེ་མདོ་ལས། ཨི༷་ ཱག་བ ད་ནས་ ོད་ ི་ ་ ད་ ི་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས། 25 8 དེའི་དོན་ནི་ཨ༷བ་

ར་ཧམ་ ི་ ་ ད་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་དང་ ོས་མོ་ མས་མིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ཆད་ ི་ ་ ད་ཚ་

ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ ་ ད་ ་ ི། 9 ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་བཀའ་འདི་ ར་ཡིན། ས་འདི་ཙམ་ལ་ང་ཡོང་ཞིང་ས༷་ ཱ་ལ་ ་

24ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 44 ཨང་ ངས་ 22 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
25ཚག་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 21 ཨང་ ངས་ 12 ལ་འཁོད་ཡོད།
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ཞིག་ ་ེབར་འ ར། 26 10 ད་ེམ་ཟད། ར༷་ེཔ་ེ ་ཡ་ིམཚ་མ་ལ་ཕ་གཅིག་རང་ཡོད་ད་ེང་ཚའ་ིམེས་པ་ོཨ༷་ི ཱག་ཡིན། 11 མཚ་

མ་དེ་གཉིས་མ་ ེས་པ་དང༌། བཟང་ངན་ཅིའང་མ་ ས་པའི་གོང༌། མིའི་ ་བར་མ་བ ེན་པར་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་

དགོངས་བཞིན་འདམ་པར་མཛད་པ་ བ་ ིར། 12 ཁོ་མོ་ལ། ་ ན་པས་ ་གཞོན་པར་གཡོག་ ེད་པར་འ ར་ཞེས་

ག ངས། 27 13 ད་ེ ར་ག ང་རབ་ ་ིམད་ོལས་ངས་ཡ་༷ཀོབ་ལ་ མས་ཤིང་ཨ༷་ེས ་ལ་ ང་ཞེས་ ིས། 28 14 འ་ོན་ང་ཚས་ཅ་ི

ཟེར། དཀོན་མཆོག་ ང་བདེན་མིན་པ་ལགས་སམ། དེ་མི་ ིད། 15 གང་ལགས་ཤེ་ན། ཁོང་གིས་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ལ།

ང་ཡིས་ ་ལ་ མས་པར་སེམས་པ་དེ་ལ་ མས།།

ང་ནི་ ་ལ་ ིང་ ེར་སེམས་པ་དེ་ལ་བ ེ།།

ཞེས་ག ངས། 29 16 དེའི་ ིར་མིའི་བསམ་འ ན་ནམ་འབད་ ོལ་མ་ཡིན་པར་བཀའ་ ིན་ཅན་ ི་དཀོན་མཆོག་ལ་ ེན་

ནོ། 17 ཡང་ག ང་རབ་ལས་ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ཕ༷ར་ཨོ་ལ། ོད་བ ད་ནས་ངའི་ ས་མ ་ ོན་ཞིང༌། ངའི་མིང་

འཛམ་ ིང་ ན་ལ་ ོག་པའི་དོན་འདི་རང་གི་ ིར་ངས་ ོད་བ ོས་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས། 30 18 དེ་བས་ན་དཀོན་མཆོག་

གི་དགོངས་པ་ ར་ ་ལ་ གས་ ེ་གནང་ཞིང༌། ་ལ་སེམས་མ ེགས་པོར་འདོད་ ང་དེ་ལ་མཛད། 19 དེའི་ ིར་ ེད་

ིས་ང་ལ། ཁོང་གིས་ཅིའི་ ིར་ངེད་ མས་ལ་ད་ ང་ ོན་འདོགས་པར་མཛད། ཁོང་གི་དགོངས་པར་ ོལ་ བ་མཁན་

་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བར་འ ར། 20 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་ལ་ཁ་ལན་ ོག་མཁན་མ་ི ོད་ ་ཡིན། གང་བཟོས་པ་དེས་བཟ་ོ

མཁན་ལ། ེད་ ིས་ཅིའི་ ིར་ང་འདི་ ར་བཟོས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རམ། 31 21 ་མཁན་ལ་འཇིམ་པའི་གོང་པོ་གཅིག་

ལས་ ོད་ཆས་མཆོག་དམན་གཉིས་ ་ ོད་པ་བཟོ་བའི་དབང་ཆ་མེད་དམ། 22 དེ་ ར་དཀོན་མཆོག་ལ་ གས་ ོ་དང་

ས་མ ་ ོན་པར་མཛད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་ནའང༌། ཁོང་གི་ གས་ ོ་བབ་སའི་གཏོར་བཤིག་ ་འ ོ་བའི་མི་ མས་ལ་

ཤིན་ ་ གས་བཟོད་པར་ ོམ། 23 དེ་ནི་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་འ ར་བར་ ར་ ་ ིག་མཛད་དེ། ཁོང་གིས་ གས་

ེ་གནང་བ་ མས་ལ་ ་ན་མེད་པའ་ིགཟ་ིབ ིད་ ོན་པར་མཛད་པའ་ིཆེད་ ་ཡིན། 24 ཡང་ཁོང་གིས་ཡ་༷ ་ ་པ་མ་ཟད་

ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ལས་ ང་བདམས་པར་མཛད་པ་ མས་ནི་ང་ཚ་ཡིན། 25 ཁོང་གིས་ ང་ ོན་པ་ཧོ༷་ཤེ་ཨ་བ ད་ནས།

ང་ཡི་མ་ཡིན་མི་ མས་ལ།།

ང་ཡི་མི་ མས་ཞེས་ ་འབོད།།

26 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 18 ཨང་ ངས་ 10 དང་ 14 ལ་གཟིགས།
27ཚག་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 25 ཨང་ ངས་ 23 ལ་འཁོད་ཡོད།
28ཚག་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ ཱ་ལ་ཀི་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 1 ཨང་ ངས་ 2-3 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
29ཚག་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པའི་ལེ ་ 33 ཨང་ ངས་ 19 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
30ཚག་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པའི་ལེ ་ 9 ཨང་ ངས་ 16 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
31 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 29 ཨང་ ངས་ 16 དང༌། ལེ ་ 45 ཨང་ ངས་ 9 ལ་གཟིགས།
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གས་བ ེའི་ ལ་མིན་མི་ མས་ལ།།

ང་ཡི་ གས་བ ེའི་མི་ཞེས་འབོད།། 32

26 ཡང༌།

ོད་ནི་ང་ཡི་མི་མ་ཡིན་ཞེས་བ ོད་པའི་སར།།

ས་མ ་ ན་ ན་དཀོན་མཆོག་ ས་ མས་ཞེས་ ་འབོད།།

ཞེས་ག ངས། 33 27 ཡང་ ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ཱ་ཡིས་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་ ོར་ལ་འདི་ ར་བོས།

ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ ི་ ་ ད་ མས།།

མཚ་འ མ་ ེ་མ་བཞིན་ ་མང་ན་ཡང༌།།

ཐར་བར་མཛད་པ་ ང་ཤས་ཙམ་ཞིག་གོ །

28 འཇིག་ ེན་འདི་ལ་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།།

ིམས་གཅོད་མ་འ ངས་ཡོངས་ ་མཛད་ ིར་ཡིན།།

ཞེས་ག ངས། 34 29 ཡང་ ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ང་བ ན་པ་ ར།

ས་མ ་ ན་དང་ ན་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས།།

ང་ཚའི་ ་ ད་འཇོག་པར་མ་མཛད་ན།།

ཱ༷་དོམ་དང་ནི་གྷོ༷་མོ་ར་བཞིན་ ར།།

ཞེས་ག ངས། 35 30 འ་ོན་ང་ཚས་ཅ་ིཟེར། ཡ་༷ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ མ་པར་དག་པར་འབད་བ ོན་མ་ ས་ ང༌། དད་

པ་ལས་འ ང་བའ་ི མ་པར་དག་པ་ཐོབ། 31 འོན་ ང་ཡ༷་ིས་ིར་ཨེལ་ ིས་ཆོས་ ིམས་ བ་པ་ལས་འ ང་བའ་ི ང་བདེན་

ཉིད་ལ་འབད་བ ོན་ ས་ ང་ཆོས་ ིམས་དེ་མ་བ བས། 32 དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚས་དད་པ་ལ་མ་བ ེན་ཏེ་དགེ་

བའི་ལས་ལ་བ ེན་པའི་ ལ་ ་ད་ེལ་འབད་བ ོན་ ས་པའི་ ིར་རོ། ཁོ་ཚའི་ ིར་ཆོས་ ིམས་དེ་ནི་འགག་ ོ་ ་ ར་ ར་

ཏེ། 33 མདོ་ལ་བཀོད་པ་ ར་ན།

ོས་ཤིག་ང་ཡིས་ཙི༷་ཡོན་ ལ་ལ་ནི།།

ང་པ་ཐོགས་ཤིང་འ ེལ་བར་ ེད་པ་ཡི།།

32ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཧོ་ཤེ་ཨ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 2 ཨང་ ངས་ 23 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
33ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཧོ་ཤེ་ཨ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 1 ཨང་ ངས་ 10 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
34ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 10 ཨང་ ངས་ 22-23 ལ་འཁོད་ཡོད།
35ཚག་བཅད་འད་ིན་ི ང་ ོན་པ་ཡ་ེཤ་ ་ཱཡིས་ ིས་པའ་ིམད་ོལེ ་ 1 ཨང་ ངས་ 9 ལ་འཁོད་ཡོད། ་ཱདོམ་དང་གྷ་ོམ་ོར་ན་ིགནའ་བོའ་ི ོང་ ེར་ཁག་གཉིས་ ་ིམིང་ཡིན།

ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 19 ལ་གཟིགས།
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ོ་ཞིག་བཞག་པས་མི་ནི་ ་ཞིག་གིས།།

ཁོང་ལ་དད་ན་ ེངས་པར་མི་འ ར་རོ།།

ཞེས་ག ངས་སོ།། 36

ལེ ་བ ་པ།

1 ན་ ་ མས། ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ཐར་བར་འ ར་བའི་ཆེད་ ་ངས་སེམས་གཏིང་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་ ོན་

ལམ་འདེབས། 2 ཁ་ོཚར་དཀོན་མཆོག་ག་ིདོན་ལ་བ ོན་སེམས་ཡོད་པ་ངས་བདེན་དཔང་ ེད། འོན་ ང་ད་ེན་ི ོགས་པ་

ལ་མི་བ ེན། 3 དཀོན་མཆོག་ལས་འ ང་བའི་ མ་པར་དག་པར་མཛད་ཐབས་མ་ ོགས་པས། ཁོ་ཚས་ཆོས་ ིམས་ ང་

བའི་ ོ་ནས་ ང་བདེན་ ་འ ར་བར་བ ོན་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ང་བདེན་ ི་ཐབས་ལམ་དང་ལེན་མ་ ས། 4 དད་

པ་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་དང་འ ེལ་བ་ཡང་དག་པ་འཐོབ་པའ་ི ིར་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་ན་ིཆོས་ ིམས་ ་ིདོན་ བ་པར་

མཛད་དོ།

5 ཆོས་ ིམས་ ི་བཀའ་ བ་པར་བ ེན་པའི་ ང་བདེན་ཉིད་ ི་ ོར་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས། ཆོས་ ིམས་ ི་

བཀའ་ བ་མཁན་ད་ེགསོན་པར་འ ར་ཞེས་ ིས། 37 6 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་དང་འ ེལ་བ་ཡང་དག་པ་འཐོབ་པའ་ིལམ་

དད་པར་བ ེན་པ་དེས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ལ་ ་འ ོ་བར་ ། (དེ་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་མར་འ ིད་པའི་ ིར་ཡིན་) 38

7 ཡང་ན། གཤིན་པོའི་ ལ་ལ་ ་འ ོ་བར་ ། (དེ་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡར་འ ིད་པའི་ ིར་ཡིན་) ཞེས་མ་སེམས་ཞིག་ཅེས་

ག ངས། 39 8 དོན་དམ་ ་དེས་འདི་ ར་ག ངས་ཏེ། བཀའ་དེ་ནི་ ོད་དང་ཉེ་ ེ། ོད་ ི་ཁ་དང་སེམས་ལ་བ གས་

སོ་ཞེས་ག ངས། བཀའ་དེ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ངེད་ མས་ ིས་ ོག་པའི་དད་པའི་བཀའ་ཡིན་ཏེ། 40 9 གལ་ཏེ་ ེད་ ིས་

ཁ་ཡིས་ཡེ༷་ ་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་ ས་ཤིང༌། སེམས་ ིས་ ང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པར་

མཛད་པ་དེ་ལ་དད་པ་ ས་ན། ེད་ངེས་པར་ཐར་བར་འ ར་རོ། 10 གང་ལགས་ཟེར་ན། སེམས་ནས་དད་པ་ ེད་

པ་ལ་དཀོན་མཆོག་དང་ཡང་དག་པའི་འ ེལ་བ་འཐོབ་ཅིང༌། ཁ་ནས་ཁས་ལེན་ ེད་པ་ལ་ཐར་པ་འཐོབ། 11 ག ང་

རབ་ ི་མདོ་ལས་ ས་ ང་ཁོང་ལ་དད་པ་ ེད་པ་དེ་ ེངས་པར་མི་འ ར་ཞེས་འཁོད། 41 12 གང་ཡིན་ཟེར་ན། དོན་

36ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 8 ཨང་ ངས་ 14 དང༌། ལེ ་ 28 ཨང་ ངས་ 16 ལ་འཁོད་ཡོད། ཙ་ཡོན་ཞེས་པ་ནི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་

ི་ ལ་ས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་གོ །
37ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ག མ་པ་ ེ་ལེ་ཝི་ ལ་ ིམས་ལེ ་ 18 ཨང་ ངས་ 5 ལ་འཁོད་ཡོད།
38 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 30 ཨང་ ངས་ 12 ལ་གཟིགས།
39 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 30 ཨང་ ངས་ 13 ལ་གཟིགས།
40 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 30 ཨང་ ངས་ 14 ལ་གཟིགས།
41ཚག་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 28 ཨང་ ངས་ 16 ལ་འཁོད་ཡོད།
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འདིར་ཡ༷་ ་ ་པ་དང་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་གཉིས་ ི་བར་ ་ད ེ་བ་མེད་དེ། ཐམས་ཅད་ ི་གཙ་བོ་གཅིག་རང་ཡིན་ཞིང༌།

ཁོང་གི་མཚན་བ ོད་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་ ག་པར་ ིན་ ིས་ བས། 13 གང་ཡིན་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་མཚན་བ ོད་

མཁན་ཐམས་ཅད་ཐར་བར་འ ར་ངེས་ཡིན་ཞེས་ ིས་པའི་ ིར་རོ། 42 14 འོ་ན། ཁོང་ལ་དད་པ་མ་ ས་ན་ཇི་ ར་བ ོད།

ཡང་ཅི་ཡང་མ་ཐོས་ན་ཇི་ ར་དད། ོག་མཁན་མེད་ན་ཁོ་ཚས་ཇི་ ར་ཐོས། 15 མ་མངགས་ན་ཇི་ ར་ ོག མདོ་

ལས་འདི་ ར་ཏེ། འ ིན་བཟང་ ོག་མཁན་ ི་ཞབས་ནི་ཇི་ ་ ་མཛས་ཞེས་ ིས། 43 16 འོན་ ང་མི་མང་ཆེ་བས་འ ིན་

བཟང་ལ་མ་ཉན་ཏེ། ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ཱ་ཡིས། ེ་གཙ་བོ་ལགས། ང་ཚའི་འ ིན་ལ་ ས་ཡིད་ཆེས་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་

ིས། 44 17 དེའི་ ིར་དད་པ་ནི་གང་ཐོས་པ་ལས་འ ང་ཞིང༌། གང་ཐོས་པ་དེ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་བཀའ་ལས་འ ང༌། 18 ཡ༷་ ་

་པས་ཐོས་མ་ ོང་ངམ། ཐོས་སོ། གང་ཡིན་ཞེ་ན།

དེ་ཚའི་ག ང་ ད་ས་གཞི་ཡོངས་ ་ བ།།

དེ་ཚའི་བཀའ་ཚག་འཛམ་ ིང་ཐ་ ར་ བ།།

ཞེས་འཁོད། 45 19 ཡང་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ིས་མ་ ོགས་སམ་ཞེས་ ིས་ན། དང་པོར་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་མདོ་ལ།

ང་ཡིས་མི་རིགས་མ་ཡིན་པར་བ ེན་ ོད་ཚར་ ག་དོག་ ོང༌།།

ང་ཡིས་ ོངས་པའི་མི་རིགས་ལ་བ ེན་ ོད་ཚར་ཁོང་ ོ་ ོང༌།།

ཞེས་འཁོད། 46 20 ཡང་ ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ོ་ཁོག་ཆེན་པོས།

འཚལ་མི་མ་ཡིན་པ་ལ་ང་རང་ ེད།།

མཇལ་འདོད་མེད་པ་ མས་ལ་ང་ཡིས་མངོན།།

ཞེས་ག ངས། 47 21 འོན་ ང་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་ ོར་ལ་ཁོང་གིས་

བཀའ་ལ་མི་ཉན་ ོལ་བའི་མི་ མས་ལ།།

བ ་ ིར་ང་ཡིས་ཉིན་གང་ལག་གཉིས་བ ངས།།

ཞེས་ག ངས་སོ།། 48

42ཚག་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡོ་ཨེལ་ ི་མདོ་ལེ ་ 2 ཨང་ ངས་ 32 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
43ཚག་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 52 ཨང་ ངས་ 7 ལ་འཁོད་ཡོད།
44ཚག་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 53 ཨང་ ངས་ 1 ལ་འཁོད་ཡོད།
45ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 19 ཨང་ ངས་ 4 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
46ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 32 ཨང་ ངས་ 21 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
47ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 65 ཨང་ ངས་ 1 ལ་འཁོད་ཡོད།
48ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 65 ཨང་ ངས་ 2 ལ་འཁོད་ཡོད།
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ལེ ་བ ་གཅིག་པ།

1 འོ་ན་ངས་འ ི་བར་ ་ ེ། དཀོན་མཆོག་གིས་རང་ཉིད་ ི་མི་རིགས་ ངས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནམ། དེ་མི་

ིད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་རང་ནི་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་ ེ་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ ་ ད་དང༌། པེ༷ན་ཡ་ ཱིན་ཚ་ཁག་གི་

མི་ཞིག་ཡིན། 2 དཀོན་མཆོག་གིས་ ར་བདམས་ཏེ་རང་ཉིད་ ི་མི་རིགས་ ངས་པར་མ་མཛད། མདོ་ལས་ ང་ ོན་

པ་ཨེ༷་ལི་ ཱ་ཡིས་དཀོན་མཆོག་གི་མ ན་ ་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ལ་ ོན་བ ོད་པའི་ ང་དེ་མི་ཤེས་སམ། 3 ཨེ༷་ལི་ ཱ་ཡིས་གཙ་བོ་

དཀོན་མཆོག་ལགས། ཁོ་ཚས་ ེད་ ི་ ང་ ོན་པ་ མས་བསད། མཆོད་ ི་ མས་བཤིག ང་གཅིག་ ར་ ས་པ་དང་

ཁོ་ཚས་ང་ཡང་གསོད་ཐབས་འཚལ་ཞེས་བཤད། 49 4 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གིས་དེའི་ལན་ ་གང་ག ངས་ཞེ་ན། ངས་

ངའ་ིདོན་ ་ ་ ་༷ཨལ་ལ་ ག་མ་འཚལ་མཁན་བ ན་ ོང་ཉར་ཡོད་ཅེས་ག ངས། 50 5 ད་ེ ར་ད་ འང་དཀོན་མཆོག་ག་ི

གས་ ེ་ཡིས་བདམས་པའི་ ག་ ས་ཤིག་ཡོད། 6 དེ་ནི་ གས་ ེ་ལ་བ ེན་ན་ ་བ་བཟང་པོ་ལ་མི་ ེན། དེ་ ར་མ་

ཡིན་ན། གས་ ་ེད་ེ གས་ ་ེདངོས་གནས་མིན། 7 མདོར་བ ས་ན་ཡ༷་ིས་ིར་ཨེལ་ ིས་འབད་པས་གང་བཙལ་བ་ད་ེམ་

ཐོབ། འོན་ ང་བདམས་པའ་ིམ་ི མས་ལ་ཐོབ་ ེ། ག་མ་ མས་ ་ིསེམས་མ ེགས་པོར་ ར། 8 ད་ེ ར་ག ང་རབ་ ་ི

མདོ་ལས།

དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ིས་ཁོ་ཚ་ལ།།

གོ་ཚར་མེད་པའི་སེམས་པ་དང༌།།

མ་མཐོང་བ་ཡི་མིག་ ང་དང༌།།

ཉན་ཤེས་ཉམས་པའི་ ་ཅོག་བཅས།།

གནང་ ེ་དེ་རིང་བར་ ་གནས།།

ཞེས་འཁོད། 51 9 ཡང་ ལ་པོ་ ༷་བིད་ ིས་

ཁོ་ཚའི་གསོལ་ ོན་ ་ ི་དོང་ ི་དང༌།།

འགག་ ོ་འཁོན་ལན་ཉིད་ ་ ར་བར་ཤོག །

10 ཁོ་ཚས་མ་མཐོང་ཆེད་ ་མིག་གཉིས་པོ།།

ིབ་ཅིང་ ེད་པ་ནམ་ཡང་ ག་ ར་ཅིག །

ཅེས་ག ངས། 52

49ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ལ་རབས་ ི་མདོ་དང་པོ་ལེ ་ 19 ཨང་ ངས་ 10 དང་ 14 ལ་འཁོད་ཡོད།
50ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ལ་རབས་ ི་མདོ་དང་པོ་ལེ ་ 19 ཨང་ ངས་ 18 ལ་འཁོད་ཡོད།
51 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 29 ཨང་ ངས་ 4 དང༌། ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 29 ཨང་ ངས་ 10 ལ་གཟིགས།
52ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 69 ཨང་ ངས་ 22-23 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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11 ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ས་ ེང་ ་འ ེལ་བ་དེ་ནམ་ཡང་ལངས་ ་མེད་དམ། དེ་མི་ ིད། ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་

དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་ཐར་ལམ་དང་ལེན་མ་ ས་པས་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ལ་ཐར་པ་ཐོབ། དེ་ནི་ཡ༷་ ་ ་པ་

མས་ཐར་པ་འདོད་ ་འ ག་པའ་ིཆེད་ ་ཡིན། 12 འ་ོན། ཡ་༷ ་ ་པས་དཀོན་མཆོག་ག་ིཐར་ལམ་དང་ལེན་མ་ ས་པ་

དང་ཁ་ོཚ་ཕམ་པ་དེས་འཇིག་ ེན་དང་ཡ་༷ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ལ་ ིན་ བས་ཐོབ། མ་འོངས་པར་ཁ་ོཚ་དཀོན་མཆོག་ག་ི

ཐར་པར་ ད་པའི་ཚད་ལོན་ན་དེ་ཅི་ལས་ ང་ ག་པའི་ ིན་ བས་ཐོབ་ ་ཡིན། 13 ད་ངས་ ེད་ཚ་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་

མས་ལ་ ་བར་ ་ ེ། ང་ནི་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ལ་མངགས་པའི་ ་ཚབ་ཡིན་པས་ངའི་ཞབས་ ི་ ེད་པར་མཐོང་

ཆེན་པོ་ ེད་བཞིན་ཡོད། 14 དེ་ནི་ཐབས་གང་གིས་ངའི་མི་རིགས་ཐར་པ་འདོད་ ་འ ག་ནས་མ་མཐར་ཡང་ཁོ་ མས་

ལས་ཁ་གཅིག་ཐར་བར་འ ར་བའ་ིཆེད་ ་ཡིན། 15 དཀོན་མཆོག་གིས་ཁ་ོཚ་ ོང་བ་ན་ིའཇིག་ ེན་པ་ མས་དང་འ མ་

པའི་དོན་ཡིན་ན། ཁོ་ཚའི་དང་ལེན་མཛད་པ་ནི་དེ་བས་ ང་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པའི་དོན་མ་ཡིན་ནམ། 16 བག་

ཟན་ ི་ ད་དེ་ ད་མེད་པ་ཡིན་ན། ཆ་ཚང་ ད་མེད་པ་ཡིན། ོན་ཤིང་གི་ ་བ་ ད་མེད་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཡལ་གའང་

ད་མེད་པ་ཡིན། 17 དཀོན་མཆོག་གིས་ ོན་ཤིང་གི་ཡལ་ག་དེ་བཅད་ནས་ ེད་ཚ་ནགས་ཚལ་ ི་ ་ ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་

ོན་ཤིང་དང་ ོར་འདེབས་ ས་ཏ་ེཤིང་བཟང་པོའ་ི ་བའ་ིབ ད་དང་ ན་པར་ ར། 18 དེའ་ི ིར་ཡལ་ག་གཞན་ མས་

་ི ང་ ་རང་ ོད་མ་ ོས་ཤིག གལ་ཏ་ེད་ེ ར་ ས་ན། ་བ་ ོད་ལ་བ ེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ོད་ ་བ་ལ་བ ེན་པ་ ན་

པར་ ིས་ཤིག 19 ོད་ ིས་ང་ ོན་ཤིང་ལ་ ོར་འདེབས་པའི་ཆེད་ ་ཡལ་ག་གཞན་ མས་བཅད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡོང༌།

20 དེ་བདེན་པ་ཡིན། འོན་ ང་ཁོ་ཚ་དད་པ་མ་ ས་པའི་ ེན་ ིས་བཅད་པ་ཡིན་ཞིང༌། ོད་ནི་དད་པ་ ེད་པའི་ ེན་

ིས་གནས་སོ། དེའི་ ིར་ང་ ལ་མི་ ེད་དེ་ཞེད་ ང་ ེད་དགོས། 21 གང་ཡིན་ཞེ་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་རང་ ང་

གི་ཡལ་ག་བཅད་པར་མཛད་ན། ོད་ ང་གཅོད་པར་འ ར་ ིད། 22 དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིན་དང་ནན་པོ་གཉིས་

ལ་ ོས་ཤིག བཀའ་ལ་མ་ཉན་པ་ མས་ལ་ནན་པོ་མཛད། ཁོང་གི་བཀའ་ ིན་ལ་ ་མ ད་ནས་བ ེན་ན་ ོད་ མས་ལ་

བཀའ་ ིན་མཛད། འོན་ ང་དེ་ ར་མ་ ས་ན། ོད་ཚའང་གཅོད་པར་འ ར། 23 ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་དེ་དག་ ང་དད་

པ་མེད་པའི་གནས་ལ་མི་གནས་ན་ ོན་ཤིང་ལ་ ོར་འདེབས་གནང་བར་འ ར། གང་ལགས་ཤེ་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་

ཁ་ོ མས་ ོར་འདེབས་མཛད་ བ་པས་སོ། 24 ོད་ མས་ནགས་ཚལ་ ་ི ར་ ་ཤིང་ལས་བཅད་ནས། རང་ ང་ཁམས་

དང་མ་ིམ ན་པར་ ར་ ་ཤིང་བཟང་པ་ོལ་ ོར་འདེབས་ ས་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་ ་ིཡལ་ག་ན་ིརང་ག་ི ར་ ་ཤིང་ལ་

དེ་ལས་ ག་པར་ ོར་འདེབས་ ེད་པར་འ ར།

25 ན་ ་ མས། ེད་ཚས་རང་མཁས་པར་མི་ ི་བའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གིས་ ར་མངོན་པར་མ་མཛད་པའི་

བདེན་པ་འདི་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་དཀོན་མཆོག་གི་ཐར་པར་ ད་པའི་ཚད་མ་ལོན་པའི་བར་ ་
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ཡི༷་ས་ིར་ཨེལ་ ་ིཆ་ཤས་ཞིག་སེམས་མ ེགས་པོར་ ར། 26 དེ་ ར་ཡི༷་ས་ིར་ཨེལ་ཆ་ཚང་ཐར་བར་འ ར། ག ང་རབ་ ་ི

མདོར།

ཙི༷་ཡོན་ ལ་ནས་ བས་མགོན་ཞིག །

ཕེབས་ཏེ་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི །

དད་མེད་སེམས་དེ་བ ར་བར་མཛད།།

27 ང་ཡིས་ཁོ་ཚར་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་ནི།།

ཁོ་ཚའི་ ིག་ཉེས་སེལ་བ་དེ་ཡིན་ནོ།།

ཞེས་འཁོད། 53 28 འ ིན་བཟང་གི་ཆ་ནས་ཁོ་ཚ་ ེད་ མས་ ི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་ད ་བོར་ ི། འོན་ ང་མེས་པོ་

མས་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་ བ་པའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གིས་བདམས་པར་མཛད་པའི་ཆ་ནས་ཁོ་ མས་གཅེས་པར་

ི། 29 གང་ཡིན་ཞེ་ན། དཀོན་མཆོག་གི་གནང་ ིན་དང་འབོད་གནང་བ་དེ་འ ར་མི་ ིད་དོ། 30 ར་ཡ༷་ ་ ་པ་

མིན་པ་ ེད་ཚས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་ ང༌། ཡ༷་ ་ ་པས་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པའི་ ེན་ ིས་ད་ ་ ེད་ མས་

ལ་ གས་ ེ་ཐོབ། 31 དེ་ ར་ཡ༷་ ་ ་པ་ཚས་ད་ ་བཀའ་ལ་མི་ཉན་ ང༌། ེད་ལ་གནང་བའི་ གས་ ེའི་ ེན་ ིས་

ཁོ་ཚ་ལ་ཡང་ད་ ་ གས་ ེ་འཐོབ་པར་འ ར། 32 གང་ཡིན་ཟེར་ན། མི་ཐམས་ཅད་ལ་ གས་ ེ་གཟིགས་པའི་ཆེད་ ་

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚ་ཚང་མ་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པའི་ཁོངས་ ་མཛད།

33 ཨེ་མ། དཀོན་མཆོག་གི་ནི་ཤེས་རབ་དང༌།།

མ ེན་ ་ཟབ་ཅིང་ཡངས་པ་ལ།།

ཁོང་གི་ ོག་ད ོད་དཔོག་པར་དཀའ།།

ཁོང་གི་ཐབས་ལམ་ ོགས་མི་ ས།།

34 ་ཡིས་ཁོང་གི་དགོངས་པ་ཤེས།།

ཁོང་གི་ ོས་འདེབས་མཁན་དེ་ །། 54

35 ་ཡིས་ཁོང་ལ་ཅི་ ལ་ནས།།

ཁོང་གིས་དེའི་ལན་འཇལ་དགོས་སམ།། 55

36 ཐམས་ཅད་ཁོང་ལས་འ ང་བ་དང༌།།

53 ང་ ོན་པ་ཡ་ེཤ་ ་ཱཡིས་ ིས་པའ་ིམད་ོལེ ་ 59 ཨང་ ངས་ 20-21 དང༌། ལེ ་ 27 ཨང་ ངས་ 9 ཞིང༌། ང་ ོན་པ་ཡ་ེརེམ་ ་ཱཡིས་ ིས་པའ་ིམད་ོལེ ་ 31 ཨང་

ངས་ 33-34 ལ་གཟིགས། ཙ་ཡོན་ཞེས་པ་ནི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ི་ ལ་ས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་གོ །
54ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 40 ཨང་ ངས་ 13 ལ་འཁོད་ཡོད།
55ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡོབ་ ིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 41 ཨང་ ངས་ 11 ལ་འཁོད་ཡོད།
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ཁོང་ལ་བ ེན་ཅིང་ཁོང་གི་ ིར།།

ན་དང་ གས་པའི་གཟི་བ ིད་དག །

ཁོང་ལ་ནམ་ཡང་ཐོབ་པར་ཤོག ། ཨ་མེན།།

ལེ ་བ ་གཉིས་པ།

1 དེའི་ ིར་ ན་ ་ མས། དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ཚར་ གས་ ེ་གནང་བས་ ེད་ ི་ ས་ནི་གསོན་པོ་དང་

དམ་པ། དཀོན་མཆོག་ གས་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ ར་འ ལ་བར་ ལ། དེ་ནི་ ེད་ཚའི་བདེན་པའི་བ ེན་བ ར་ཡིན།

2 འཇིག་ ེན་འདིའི་ ེད་ གས་ལ་མ་བ ས་པར་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་བཟང་པོ་དང༌། ཁོང་ གས་མཉེས་པ་དང༌།

ན་ མ་ཚགས་པ་གང་ཡིན་ཤེས་པའི་ ིར་ ེད་ ི་སེམས་གསར་ ་ ར་བའི་ཐོག་ནས་མི་གསར་པར་འ ར་ཅིག 3 ང་

ལ་གནང་བའི་ གས་ ེའི་ ོ་ནས་ངས་ ེད་ཚ་རེ་རེར་རང་མཐོང་ཆེན་པོ་མི་ ེད་པར་དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ལ་གནང་

བའི་དད་པའི་ཚད་དང་བ ན་ཏེ། རང་ཉིད་ལ་གདེང་འཇོག་འཚམ་པོར་ ས་ནས་སོམས་ཞེས་བ ོའོ། 4 ས་གཅིག་

ལ་ཡན་ལག་མང་པོ་ཡོད་ཅིང༌། ཡན་ལག་རེ་རེར་ ས་པ་མི་གཅིག་པ་ཡོད་པ་བཞིན། 5 དེ་ ར་ངེད་ མས་མི་མང་

པོ་ཡོད་ ང་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ནང་ ་ ས་གཅིག་ ་ ར་ཞིང༌། སོ་སོ་ཕན་ ན་ ི་ཡན་ལག་ཡིན། 6 ངེད་ མས་ལ་གནང་

བའི་ གས་ ེ་དང་བ ན་ཏེ་ང་ཚ་རེ་རེར་གནང་ ིན་མི་འ ་བ་ཡོད། གལ་ ིད་མི་ཞིག་གི་གནང་ ིན་དཀོན་མཆོག་གི་

བཀའ་ག ང་པ་ཡིན་ན། དད་པའི་ཚད་བཞིན་ ་དེ་ ོགས་དགོས། 56 7 ཞབས་ཏོག་པ་ཡིན་ན་ཞབས་ཏོག་ བ་དགོས་པ་

དང༌། ོབ་མཁན་ཡིན་ན་ ོབ་ ོན་ ེད་དགོས། 8 ལ་འདེད་མཁན་ཡིན་ན་ ལ་བར་ ེད་དགོས། ིན་པ་གཏོང་

མཁན་ཡིན་ན་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བའི་ངང་ནས་གཏོང་དགོས། འགོ་ ིད་ཡིན་ན་འབད་བ ོན་ ེད་དགོས། གཞན་ལ་ ིང་

ེ་ ེད་མཁན་ཡིན་ན་དགའ་བའི་ངང་ནས་དེ་ ར་ ེད་དགོས། 9 མས་པ་ནི་བཅོས་མིན་ཞིག་དགོས། ངན་པར་ ང་

ཞིང་བཟང་པོ་ ངས་ཤིག 10 ན་ ར་ཕན་ ན་ལ་ ིང་ནས་ མས་པ་ ོས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བ ོན་སེམས་ ིས་

བ ར་ ི་ ོས་ཤིག 11 བ ོན་འ ས་ཉམས་ ་མ་འ ག བ ོན་སེམས་དང་ ན་པ་ ིས་ཤིག གཙ་བོ་ལ་ཞབས་ ི་

ོས། 12 རེ་བ་ལ་བ ེན་ནས་དགའ། ག་བ ལ་ ོང་ ས་བཟོད་པ་ ོམ། ོན་ལམ་ལ་ ག་ ་གནས་པར་ ིས་ཤིག

13 དད་ ན་ མས་ལ་གང་དགོས་པར་རོགས་རམ་ ེད་ཅིང༌། མ ོན་པོ་གང་ཡིན་ལ་ ེ་ལེན་ ོས། 14 ེད་ཚར་གནོད་

འཚ་ ེད་མཁན་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས། ཁོ་ཚར་ ོན་ལོག་མི་ ེད་པར་ ིན་ ིས་ ོབས་ཤིག 15 དགའ་བར་ ེད་མཁན་

མས་དང་མཉམ་ ་དགའ་ཞིང༌། ་ངན་མཁན་ མས་དང་ ་ངན་མཉམ་ ོང་ ིས་དང༌། 16 ཕན་ ན་མ ན་ནས་

གནས་པར་ ིས་ཤིག རང་མཐོང་ཆེན་པོ་མི་ ེད་པར་དམའ་བ་ མས་དང་འ ོགས། རང་མཁས་པ་ཡིན་པར་མ་ ོམས་

56གནང་ ིན་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་དད་ ན་ མས་ལ་གནང་བའི་དམིགས་བསལ་ ི་འཇོན་ཐང་ཞིག་ཡིན།
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ཤིག 17 ་ལ་ཡང་ངན་པར་ངན་ལན་མ་འཇལ་ཞིག མི་ཐམས་ཅད་ ི་ ང་ ་ཡ་རབས་ ེད་ཅིག 18 གལ་ཏེ་ ིད་

ན་གང་ བ་ཅི་ བ་ ིས་མི་ཐམས་ཅད་དང་ཞི་བདེར་གནས་ཤིག 19 གཅེས་པ་ མས། ད ་ཤ་ནམ་ཡང་མ་ལེན་ཞིག

དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ོ་ལ་ཆོལ། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལ། གཙ་བོས། ངན་པ་ ེད་མཁན་ མས་ལ་

ཆད་པ་གཏོང་ ་ཡིན། ངས་ལན་འཇལ་ལོ་ཞེས་ག ངས། 57

20 ེད་ ི་ད ་བོ་ ོགས་ན་ཁ་ཟས་དང༌།།

ོམ་པས་མནར་ན་བ ང་ ་ ེར་བར་ །།

དེ་ ར་ ས་ན་ད ་བོའི་མགོ་ ེང་ལ།།

སོལ་བ་དམར་མོའི་མེ་ཁོག་བཞག་པ་ཡིན།། 58

21 ངན་པ་ཡིས་འཕམ་པར་མ་འ ར་ཏེ་བཟང་པོ་ཡིས་ངན་པ་ཆོམ་ཞིག །

ལེ ་བ ་ག མ་པ།

1 མི་རེ་རེས་ ིད་དབང་གི་དབང་ ར་པའི་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེར་ཡོད་པའི་དབང་

ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀོད་པ་ཡིན་ ིས། དཀོན་མཆོག་གིས་བཀོད་པ་ལས་གཞན་པའ་ིདབང་མེད་དོ། 2 དེའི་ ིར་ ས་

ང་དབང་ ར་པའི་བཀའ་བ ལ་ན་དེས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ ོལ། ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ ོལ་མཁན་

མས་ལ་ ིམས་གཅོད་ཕོག་པར་འ ར། 3 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ོད་ལམ་བཟང་པོ་ ེད་མཁན་མིན་ཏེ་ངན་པ་ ེད་མཁན་

མས་དབང་ ར་པ་ལ་འཇིགས་དགོས། གལ་ཏེ་དབང་ ར་ ི་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་བར་འདོད་ན། ོད་ལམ་བཟང་པོ་

ོས་ཤིག དེ་ ེས་ཁོས་ ེད་ལ་བ ོད་པར་འ ར། 4 ོད་ལ་ཕན་པའི་ ིར་ཁོ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ ི་ཡིན། འོན་

ང་ ོད་ ིས་ངན་པ་ ས་ན་འཇིགས་དགོས། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཁོས་དོན་མེད་ ་རལ་ ི་ཐོགས་པ་མ་ཡིན། ཁོ་ནི་

ངན་པ་ ེད་མཁན་ལ་ གས་ ོའ་ིཆད་པ་གཅོད་པའ་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིཞབས་ ི་ཡིན། 59 5 དེའི་ ིར་ཁ་ོཚའ་ིབཀའ་ལ་ཉན་

དགོས། དེ་ནི་ཉེས་ཆད་ལ་འཛམ་པ་ཙམ་མ་ཟད་སེམས་ ང་པོར་གནས་ ིར་ཡང་ཡིན། 6 ོད་ཚས་ ལ་འཇལ་དགོས་

པའི་ ་མཚན་དེ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དབང་ ན་པ་ མས་ནི་དོན་དེ་རང་ལ་དམ་འཛན་ ེད་མཁན་དཀོན་མཆོག་

གི་ཞབས་ ི་ཡིན་པས་སོ། 7 མི་ཐམས་ཅད་ལ་གང་ ོད་དགོས་པ་དེ་ ོད་ཅིག ལ་ལེན་མཁན་ལ་ ལ་དང༌། ཚང་

ལ་ ད་མཁན་ལ་ཚང་ ལ་འཇོལ་ཞིག ས་འོས་པ་ལ་ ས་ཞིང༌། བ ར་ ི་འོས་པ་ལ་བ ར་ ི་ ོས་ཤིག 8 གཅིག་

57ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 32 ཨང་ ངས་ 35 ལ་འཁོད་ཡོད།
58ཚག་བཅད་འདི་ནི་ལེགས་བཤད་ཅེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 25 ཨང་ ངས་ 21-22 ལ་འཁོད་ཡོད།
59དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ོ་ནི་ཁོང་ ོ་མ་ཡིན་ཏེ། ིག་ཉེས་ ི་ཉེས་ཆད་ཡིན།
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གིས་གཅིག་ལ་ མས་པ་ ེད་པ་མ་གཏོགས་པར་མི་ ་ལའང་ ་ལོན་འཇལ་ ་ ས་མ་འ ག གང་ཡིན་ཞེ་ན། གཞན་

ལ་ མས་པ་ ེད་མཁན་ ིས་ཆོས་ ིམས་བ བས་པས་སོ། 9 ལོག་གཡེམ་མ་ ེད། མིའི་ ོག་མ་གཅོད། ་མ་མ་ ས།

ཧམ་འདོད་མ་ ེད་ལ་སོགས་པའི་བཀའ་ ིམས་ནི། 60 ིམ་མཚས་ལ་རང་དང་འ ་བར་བ ེ་བར་ ངས་ཤིག་ཅེས་པའི་

བཀའ་ཡིས་ ིང་དོན་ ད། 61 10 མས་པ་ནི་ ིམ་མཚས་ལ་གནོད་པ་མི་ ེད། དེར་བ ེན་ མས་པ་ནི་ཆོས་ ིམས་ བ་

པའོ།

11 ས་ བས་འད་ི ོགས་ཏ་ེད་ེ ར་ ོས་ཤིག ང་ཚས་ཐོག་མར་དད་པ་ ེས་པའ་ི ས་ད་ེལས་ ང་ད་ ་ངེད་ ་ི

ཐར་པ་ཉེ་བར་ཡོང་བས་གཉིད་སད་པའི་ ས་ལ་འབབ། 12 མཚན་མོ་འདས་ཤིང་ཉི་མ་ཤར་ བས་ཡོད་པས་ ན་པའི་

ོད་ ་ི ་བ་ ངས་ནས་འོད་ ་ི བ་ ོན་དགོས། 13 བག་མེད་ལོངས་ ོད་དང༌། ར་བཟི། ལོག་གཡེམ། འདོད་ཆགས།

ཁ་ ོད། ག་དོག་བཅས་མེད་པར་ཉིན་མ་ོདང་བ ན་པའ་ི ོད་ལམ་བཟང་པ་ོ ེད་དགོས། 14 ད་ེལས་ ོག་ ་ེགཙ་བ་ོཡ༷་ེ

་ ཱ༷་ཤི་ཀ་གོས་ ར་ ོན་པ་དང༌། ིག་པའི་རང་གཤིས་ ི་འདོད་པ་ ོང་བར་མ་སོམས་ཤིག །

ལེ ་བ ་བཞི་པ།

1 ་ ལ་ ི་ ོར་ ོད་ ེང་མི་ ེད་པར་དད་པ་དམན་པའང་དང་ལེན་ ོས་ཤིག 2 མི་ཞིག་གིས་ཟས་རིགས་

ཐམས་ཅད་ཟ་ཆོག་པར་དད་པ་ ེད་ ང༌། དད་པ་དམན་པས་ ོ་ཚད་ཁོ་ན་ཟ། 3 ཟས་རིགས་ཐམས་ཅད་ཟ་མཁན་

ིས་ཟས་རིགས་ཐམས་ཅད་མི་ཟ་མཁན་ལ་མཐོང་ ང་མ་ ེད་ཅིང༌། ཟས་རིགས་ཐམས་ཅད་མི་ཟ་མཁན་ ིས་ཟས་

རིགས་ཐམས་ཅད་ཟ་མཁན་ལ་ ོན་འ གས་མ་ ོས་ཤིག གང་ཡིན་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཡང་དང་ལེན་མཛད།

4 མི་གཞན་ ི་གཡོག་པོར་ ོན་འ གས་ ེད་མཁན་ ོད་ ་ཡིན། ཁོའི་བདག་པོ་ནི་ཁོ་ལ་གདེང་འཇོག་འཐོབ་བམ་མི་

འཐོབ་པར་ཐག་གཅོད་ ེད་མཁན་ཡིན། ཡང་ཁོ་གནས་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ནི་ཁོ་བ ན་

པོར་གནས་པར་མཛད་མཁན་ཡིན། 5 མི་གཅིག་གིས་ཉིན་མོ་གཅིག་གཞན་ལས་བཟང་བར་ ི་མོད། གཞན་ཞིག་གིས་

ཉིན་མོ་ཐམས་ཅད་གཅིག་པར་ ི། མི་རེ་རེས་སོ་སོའི་སེམས་ལ་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་ ེད་དགོས། 6 ཉིན་མོ་གཅིག་གཞན་

ལས་བཟང་བར་ ི་མཁན་ ིས་གཙ་བོའི་དོན་ལ་དེ་ ར་ ེད། ཟས་རིགས་ཐམས་ཅད་ཟ་མཁན་ ིས་གཙ་བོ་ལ་བ ར་

ི་ ་ཆེད་ཟ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ། ཟས་རིགས་ཐམས་ཅད་མི་ཟ་མཁན་ ིས་

ང་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་བ ར་ ི་ ། 7 ངེད་ མས་ ས་ ང་རང་གི་དོན་ ་ཡང་མི་འཚ།

60ཚག་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 20 ཨང་ ངས་ 13-15 དང་ 17 ལ་བཀོད་ཅིང༌། ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་

5 ཨང་ ངས་ 17-19 དང་ 21 ལ་འཁོད་ཡོད།
61ཚག་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ག མ་པ་ ེ་ལེ་ཝི་ ལ་ ིམས་ལེ ་ 19 ཨང་ ངས་ 18 ལ་འཁོད་ཡོད།
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རང་གི་དོན་ ་ཡང་མི་ཤི 8 འཚ་ན་གཙ་བོའི་དོན་ ་འཚ། ཤི་ན་གཙ་བོའི་དོན་ ་ཤི དེའི་ ིར་ངེད་ མས་འཚ་

ནའང་ཤི་ནའང་གཙ་བོའི་ཡིན། 9 གསོན་གཤིན་གཉིས་ཀ་གཙ་བོའི་ཡིན་པའི་ཆེད་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ ོངས་ནས་ ར་གསོན་

པར་ ར་བ་ཡིན། 10 ོད་ ིས་ ན་ ་ལ་ ོན་འ གས་ཅིའི་ ིར་ ེད། ཡང་ན་ཅིའི་ ིར་ ན་ ་ལ་མཐོང་ ང་ ེད།

གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་ཚ་ཐམས་ཅད་ ིམས་གཅོད་ ོང་བར་དཀོན་མཆོག་གི་བ གས་ ིའི་ ང་ ་འ ོ་དགོས། 11 མདོ་

ལ་བཀོད་པ་ ར་ན།

གཙ་བོས་ང་རང་གསོན་པའི་ ོ་ནས་ནི།།

བདེན་ཚག་ ་ ར་ ེ་བོ་ཐམས་ཅད་ ིས།།

ས་མོ་ང་ཡི་མ ན་ ་འ གས་པ་དང༌།།

་ ེ་ ན་ ིས་ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཉིད།།

ཡིན་པ་ཁས་ ་ལེན་པར་ ེད་པའོ།། 62

12 དེ་བས་ན་ང་ཚ་རེ་རེས་བཟང་ངན་ཅི་ ེད་པའི་ ོར་དཀོན་མཆོག་ལ་ ིས་འ ལ་ ་བར་ །

13 དེའི་ ིར་ད་ ིན་ཆད་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ ོན་འདོགས་མ་ ོས། དེ་ལས་ ོག་ ེ་ང་ཚས་ ན་ ་ མས་ལ་

བར་ཆད་དམ་འགོག་ ེན་མ་ིབཟ་ོབའ་ིཐག་གཅོད་ ེད་དགོས། 14 ང་གཙ་བ་ོཡ༷་ེ འ་ིདད་ ན་པ་ཞིག་གིས་ངས་ཡིད་ཆེས་

གཏིང་ཟབ་ ི་ ོ་ནས་འདི་ ར་ཤེས། དངོས་པོ་གང་ཡང་རང་བཞིན་ ིས་མི་གཙང་བ་མ་ཡིན། འོན་ ང་ ་ཞིག་གིས་

ད་ེམ་ིགཙང་བར་བ ིས་ན་ཁོའ་ི ིར་མ་ིགཙང་བ་ཡིན། 15 ོད་ ིས་གང་ཟ་བའ་ི ེན་ ིས་ ོད་ ་ི ན་ ་སེམས་འ གས་

པར་ ར་ན། དེ་ མས་སེམས་བཞིན་ ་མི་ ོད། ན་ འི་ཆེད་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ ོངས་པས་ ོད་ ིས་གང་ཟ་བའི་ ེན་ ིས་

འཇིག་པར་མ་ ེད། 16 དེའི་ ིར་ ོད་ ིས་བཟང་པོ་ ི་བ་དེ་ལ་ངན་པ་ཟེར་ ་མ་འ ག 17 གང་ཡིན་ཞེ་ན། དཀོན་

མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནི་ཟ་འ ང་མིན་ཏེ། ང་བདེན་ཉིད་དང༌། ཞི་བདེ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལས་འ ང་བའི་དགའ་

ོ་བཅས་ཡིན། 18 འདི་ འི་ ོ་ནས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་མཁན་དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་ གས་མཉེས་ཤིང༌། མི་ མས་

ང་དགའ། 19 དེ་བས་ན་ངེད་ མས་ ིས་ཞི་བདེ་དང་ཕན་ ན་ ོ་ ོ་འ ེད་པར་འབད་ ོལ་ ེད་དགོས། 20 ཁ་ཟས་

་ིདོན་ ་དཀོན་མཆོག་ག་ིའ ིན་ལས་མ་འཇིག ཟས་ཐམས་ཅད་གཙང་མ་ཡིན་ཡང༌། ཟས་རིགས་ཐམས་ཅད་ཟ་བའ་ི ་ོ

ནས་མ་ིགཞན་ལ་བར་ཆད་བཏང་ན་ད་ེཡང་མ་ིདག་པ་ཡིན། 21 ཤ་ཟ་བའམ་ ན་ཆང་འ ང་བ་དང༌། ན་ ་ མས་ལ་

བར་ཆད་ཅིའང་བཟ་ོབ་ད་ེགང་ཡང་མ་ ས་ན་ལེགས་སོ། 22 དོན་དེའ་ི ོར་ ེད་ ་ིབསམ་ ལ་རང་ག་ིསེམས་ནང་དཀོན་

མཆོག་ག་ི ང་ ་ ང༌། ་ཞིག་གིས་གང་ ས་ན་ ེད་ཆོག་པའ་ི ་བར་ ོན་འ གས་མ་ི ེད་པ་ད་ེབད་ེབ་ཡིན། 23 འོན་

62ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 45 ཨང་ ངས་ 23 ལ་འཁོད་ཡོད།
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ང་ཐེ་ཚམ་ཅན་ ིས་བཟས་ན། དད་པ་ལས་ ང་བ་མ་ཡིན་པས་ཆད་པ་ཕོག་པར་འ ར། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དད་པ་

ལས་མི་འ ང་བ་ཐམས་ཅད་ནི་ ིག་ཉེས་ཡིན་ནོ།།

ལེ ་བཅ་ོ ་པ།

1 དད་པ་བ ན་པོ་ཡོད་མཁན་ངེད་ མས་ ིས་དད་པ་ ང་བ་དག་གིས་གང་མི་ བ་པའི་ ་བར་བཟོད་པ་ ོམ་

དགོས་ཏེ། རང་འདོད་ ར་ ེད་མི་ ང༌། 2 ང་ཚ་མི་རེ་རེས་ཁོ་ལ་ཕན་པ་དང་དད་པ་ཡར་ ས་གཏོང་བའི་ ིར་ ིམ་

མཚས་ལ་དགའ་བར་ ེད་དགོས། 3 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཱ༷་ཤི་ཀས་ ང་རང་གི་ གས་འདོད་ ར་མ་མཛད། མདོ་ལས།

ེད་ལ་ ད་ར་གཏོང་མཁན་ ི་ ད་ར་ང་ལ་ཕོག་གོ་ཅེས་ ིས། 63 4 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ར་མདོ་ལ་གང་ ིས་པ་ཐམས་

ཅད་ངེད་ མས་ལ་ ོབ་ ོན་ ི་དོན་ ་ ིས་པ་ཡིན་ཏེ། བཟོད་པའི་སེམས་དང་མདོ་ལས་འ ང་བའི་ ལ་མའི་ ོ་ནས་

ངེད་ མས་རེ་བ་དང་ ན་པར་འ ར་བའི་ ིར་ཡིན། 5 བཟོད་སེམས་དང་ ལ་མ་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་གིས་ ཱ༷་

ཤི་ཀ་ཡེ༷་ ་ ར་ ེད་ཚ་ཕན་ ན་འཆམ་མ ན་ངང་ནས་གནས་པར་ཤོག 6 དེ་ནི་ ེད་ཚས་ ན་མོང་ཐོག་ཁ་ཞེ་གཉིས་

མེད་ ིས་ངེད་ མས་ ི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཡབ་ ེ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་བའི་ ིར་རོ།

7 དེར་བ ེན་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ ིད་འཕེལ་བར་འ ར་བའི་ཆེད་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིས་ ེད་ མས་དང་ལེན་

མཛད་པ་ ར་ ེད་ མས་ ིས་ ང་ཕན་ ན་དང་ལེན་ ོས་ཤིག 8–9 མེས་པོ་ མས་ལ་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་ བ་པར་

མཛད་ཅིང༌། ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ིས་ཁོང་གི་ གས་ ེའི་དོན་ ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་བ གས་ ེད་པའི་ ིར།

ཱ༷་ཤི་ཀ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བདེན་པ་ ོན་པར་མཛད་དེ་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ི་གཡོག་པོར་ ར་ཞེས་ངས་ཟེར། མདོ་ལ་

བཀོད་པ་ ར་ན།

དེའི་ ིར་ང་ཡིས་ ི་པའི་ ོད།།

ེད་ལ་བ ོད་ཅིང་ ེད་ཉིད་ ི །

མཚན་ལ་ང་ཡིས་བ ོད་ད ངས་ད ལ།། 64

10 ཡང་ཁོང་གིས་

ི་པ་ མས་ ང་ཁོང་གི་ནི།།

འབངས་དང་མཉམ་ ་དགའ་བར་ ོས།།

63ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 69 ཨང་ ངས་ 9 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
64ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 18 ཨང་ ངས་ 49 དང༌། ང་ ོན་པ་ཤ་ ་ཨེལ་ ི་མདོ་གཉིས་པ་ལེ ་ 22 ཨང་ 50 ལ་འཁོད་ཡོད།
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ཞེས་ག ངས། 65 11 ཡང་

ེད་ཚ་ ི་པ་ཐམས་ཅད་ ིས།།

གཙ་བོའི་ ོགས་ལ་བ ོད་པ་ ལ།།

ན་ ིས་ཁོང་ལ་བ ོད་ད ངས་ ལ།།

ཞེས་འཁོད། 66 12 ཡང་ ང་ ོན་པ་ཡེ༷་ཤ་ ཱ་ཡིས་

མ་འོངས་པ་ཡི་ ས་ཤིག་ལ།།

ཡེ༷་སེའི་ ས་ཤིག་འ ང་བར་འ ར།།

དེ་ཡིས་ ི་པར་དབང་བ ར་ནས།།

ི་པའི་རེ་བ་ཁོང་ལ་བཅོལ།།

ཞེས་ག ངས། 67 13 ར་ེབ་བཅོལ་བ་དང་ ན་པའ་ིདཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ཚས་ཁོང་ལ་དད་པ་ ེད་ད་ེདམ་པའ་ི གས་ཉིད་

ི་ ས་མ ་ཡིས་ ེད་ཚའི་རེ་བ་མང་ ་འཕེལ་བའི་ ིར། ེད་ མས་ལ་དགའ་ ོ་དང་ཞི་བདེ་ཡིས་ཁེངས་པར་མཛད་

པར་ ར་ཅིག

14 ངའི་ ན་ ་ མས། ེད་ཚར་ མས་སེམས་དང་ ོགས་པ་ཡིས་ཁེངས་ཏེ། ཕན་ ན་ ོབ་ ོན་ ེད་ བ་

མཁན་ཡིན་པར་ང་རང་གིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་ཤེས། 15 འོན་ཏེ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ ི་ ོར་ ེད་ མས་ལ་ ན་ ལ་

ེད་ཆེད་ངས་ ོ་ཁོག་ཆེན་པོས་འདིར་ ིས་པ་ཡིན། དེའི་ ་མཚན་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་གནང་བའི་ གས་ ེ་ ེ།

16 ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ི་ཆེད་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ འི་ཞབས་ ི་ ེད་པ་དང༌། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཡ༷་ ་ ་པ་

མིན་པ་ མས་ལ་དམ་པར་མཛད་ནས་ཁོ་ མས་དཀོན་མཆོག་ གས་མཉེས་པའི་མཆོད་པར་འ ར་བའི་ ིར་ངས་དཀོན་

མཆོག་གི་འ ིན་བཟང་ ོག་ ེ་མཆོད་གཡོག་པའི་ལས་ ེད་པ་དེ་ཡིན། 17 དེའི་ ིར་ང་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ འི་ནང་ན་ཡོད་པས་

ངས་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་ ་ ས་པའི་ ་བ་དེ་ངོམས་ ་ཆོག་པ་ཡོད། 18–19 ཱ ༷་ཤི་ཀ་ཡིས་ང་བ ད་ནས་གང་མཛད་

པ་མ་གཏོགས་པའི་གཏམ་གཞན་ཅིའང་ངས་ཤོད་མི་ཕོད། གས་དང་ངོ་མཚར་བའི་དོན་དང་དེ་བཞིན། དམ་པའི་

གས་ཉིད་ ི་ ས་མ ་བ ད་ནས་ངས་གང་བཤད་པ་དང་གང་ ས་པའི་ ོ་ནས་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་དཀོན་མཆོག་

གི་བཀའ་ལ་ཉན་ ་བ ག དེ་ ར་ངས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ནས་ཐ་ན་ཨི༷་ལ་ིརི་ཀོན་ཞིང་ཆེན་ ་ིབར་ ་ ཱ་༷ཤི་ཀའི་འ ིན་བཟང་

65ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 32 ཨང་ ངས་ 43 ལ་འཁོད་ཡོད།
66ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 117 ཨང་ ངས་ 1 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
67ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 11 ཨང་ ངས་ 10 ལ་འཁོད་ཡོད།
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ོགས་བཞིར་བ གས། 20 མི་གཞན་ཞིག་གིས་བཏིང་བའི་ ིག་ ང་ ེང་མི་ ིག་པའི་ ིར། ོན་ལ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་མཚན་མ་

ཤེས་པའི་ས་ཆར་ང་འ ིན་བཟང་ ོག་པར་འདོད། 21 མདོ་ལ་བཀོད་པ་ ར་ན།

ཁོང་ཉིད་གཏན་ནས་ ས་མེད་པའི།།

མི་ མས་ ིས་ནི་མཐོང་བར་འ ར།།

ཁོང་ཉིད་གཏན་ནས་ཐོས་མེད་པའི།།

མི་ མས་ ིས་ནི་ཤེས་པར་འ ར།། 68

22 དེའི་ ེན་ ིས་ཐེངས་མང་པོ་ ེད་ ི་ ར་འ ོ་འདོད་ ང༌། ང་བཀག་ ང༌། 23 འོན་ ང་ད་ ་ ལ་འདི་ མས་

་ངའི་ལས་ཀ་ཚར་བར་ ར་ཞིང༌། ལོ་མང་པོའི་ ོན་ནས་བ ང་ ེད་ མས་མཇལ་བར་འདོད་པས། 24 སི༷་པེན་ ལ་

་འ ོ་བའི་ཞོར་ལ་དེ་ ར་ ེད་པའི་འཆར་གཞི་ཡོད། ེད་ཚ་དང་ ས་ ང་ ་འ ོགས་ནས་ ེད་ ིས་ང་དེ་ ོགས་ ་

ེལ་བར་ར་ེབ་ ེད། 25 འོན་ ང་ད་ ་དམ་པ་ མས་ལ་ ིན་པ་འ ལ་བའ་ི ིར་ང་ཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་ལ་འ ོ 69 26 གང་ཡིན་

ཟེར་ན། མ༷་ཀེ་དོན་ ཱ་དང༌། ཨ༷་ཀ་ ཱ་ ལ་གཉིས་ ི་དད་ ན་པས་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ི་དམ་པ་ མས་ ི་ ོད་ ་ད ལ་པོ་

མས་ལ་ ིན་པ་གཏོང་བར་དགའ། 27 ཁ་ོཚས་ད་ེ ར་ ིན་པར་དགའ་ཡང་དོན་དངོས་ཐོག་ཁ་ོཚ་ན་ིཡ་༷ ་ ་པ་ཚའ་ི ་

ལོན་པ་ནང་བཞིན་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ལ་སེམས་ཉིད་ ི་ ིན་ བས་ལས་ ལ་བ་བཟང་པོ་

ཐོབ་པ་ཡིན་པས། ཡ༷་ ་ ་པས་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ི་ནོར་ ས་ལས་ ལ་བ་ཞིག་འཐོབ་པར་རིགས་སོ། 28 དེའི་

ིར་ངས་ལས་ཀ་འདི་བ བས་ཏེ་གང་བ ས་པ་ཁོ་ཚའི་ལག་ ་གཏད་ནས་ང་སི༷་པེན་ ལ་ལ་འ ོ་བའི་ཞོར་ལ་ ེད་ མས་

དང་མཇལ་ ་ཡིན། 29 ང་ ེད་ ི་ ར་ཡོང་བའི་ཚ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ིན་ བས་ཡོངས་ ་གང་བ་དང་བཅས་པར་ཡོང་བ་ངས་

ཤེས། 30 ན་ ་ མས། གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ མས་པའི་ ོ་ནས་ངའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་

ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་ཏེ་ང་དང་མཉམ་ ་འབད་བ ོན་ ེད་པར་ ལ། 31 ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ་དད་པ་དང་མི་ ན་པ་ མས་

ལས་ཐར་བ་དང༌། ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ངས་ཞབས་ཏོག་ ་བ་དེ་དམ་པ་ མས་དགའ་བར་འ ར་བའ་ི ིར་ ོན་ལམ་འདེབས་

ཤིག 32 དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ ར་ང་དགའ་ ོའི་ངང་ནས་ ེད་ ི་ ར་ཡོང་ཞིང༌། ེད་དང་འ ོགས་

ཏེ་ངལ་གསོ་བར་འ ར་བའི་ཆེད་ ་ཡིན། 33 ཞི་བདེ་གནང་མཁན་ ི་དཀོན་མཆོག་ ེད་ཚ་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་ ་

འ ོགས་པར་ཤོག ཨ་མེན།།

68ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 52 ཨང་ ངས་ 15 ལ་འཁོད་ཡོད།
69དམ་པ་ མས་ནི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་པ་ ས་པའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་དམ་པ་ ་ ར་བའི་མི་ མས་ཡིན་ནོ།
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ལེ ་བ ་ ག་པ།

1 ངས་ ེད་ མས་ལ་ཀེ༷ན་ ེ་ ོང་ ེར་ཆོས་ཚགས་ ི་ཞབས་ཏོག་མ་ ེ་ང་ཚའི་ ིང་མོ་ཕེ༷་ ེ་འོས་ ོར་ ེད།

2 ཁོང་གིས་ང་ ད་པའི་མི་མང་པོར་རོགས་པ་གནང་བས། ེད་ མས་ནས་ཁོང་ལ་གང་དགོས་པ་གནང་ཞིང༌། དམ་

པ་ མས་ལ་ ེད་འོས་པའི་ ལ་ ིས་གཙ་བོའི་ཐོག་ནས་ཁོང་བ ས་ཤིག 70 3 ཱ ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ འི་དོན་ ་ངའི་ལས་ ོགས་

པི༷་རི་སི་ ་དང་ཨ༷་ ་ ཱ་གཉིས་ལ་འཚམས་འ ི་ ། 4 ངའི་ ོག་ ོབ་པའི་ཆེད་ ་ ར་ཁོང་གཉིས་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་

ང་ ོང་བས། ང་གཅིག་པོ་མིན་ཏེ་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ི་ཆོས་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོང་ཚར་བཀའ་ ིན་ཆེ་

། 5 ཁོང་ཚའི་ཁང་པར་འཚགས་པའི་ཆོས་ཚགས་ལ་འཚམས་འ ི་ ། ཨེ༷་ཞེ་ ཱ་ཞིང་ཆེན་ལ་ ཱ༷་ཤི་ཀར་དད་ ན་ ་

འ ར་བ་དང་པོ་ཡིན་པའི་ངའི་གཅེས་པའི་ ོགས་པོ་ཨེ༷་པེ་ནེ་ ་ལ་འཚམས་འ ི་ ། 6 ེད་ཚའི་དོན་ ་དཀའ་བ་ ོད་

མཁན་མི༷ར་ཡམ་ལ་འཚམས་འ ི་ ། 7 ་ཚབ་ ི་ནང་ནས་མིང་ གས་ཆེ་བ་དང༌། ང་ཡི་ ོན་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་དད་པར་

འ ར་མཁན་ཏེ་ངའི་ ན་དང་བཙན་ ོགས་ཨ༷ན་ ོ་ནི་ ་དང་ ༷ན་ ཱ་གཉིས་ལ་འཚམས་འ ི་ ། 8 གཙ་བོའི་ནང་ན་

ངའི་གཅེས་པའི་ ོགས་པོ་ཨ༷མ་པི་ལི་ཡ་ ་ལ་འཚམས་འ ི་ ། 9 ཱ ༷་ཤི་ཀའི་ནང་ན་ངེད་ མས་ ི་ལས་ ོགས་ ༷ར་ ་

་དང༌། ངའི་གཅེས་པའི་ ོགས་པོ་སི༷་ཏ་ཀི་སི་ལ་འཚམས་འ ི་ ། 10 ཱ ༷་ཤི་ཀའི་ཐོག་ནས་གདེང་འཇོག་ཐོབ་པ་ཨ༷་པེ་

ལེ་ལ་འཚམས་འ ི་ ། ཨ༷་རི་སི་ཏོ་ ལ་ ི་ ིམ་མི་ མས་ལ་འཚམས་འ ི་ ། 11 ངའི་ ན་ཧེ༷་རོ་དི་ཡོན་དང༌། གཙ་

བོའི་ནང་ན་ཡོད་པའི་ན༷ར་ཀི་སོའི་ ིམ་མི་ མས་ལ་འཚམས་འ ི་ ། 12 གཙ་བོའི་ནང་ན་ལས་ ོགས་ ི༷་ཕེ་ ་དང་ ི༷་

ཕོ་ ཱ་གཉིས་ལ་འཚམས་འ ི་ ། གཙ་བོའི་ནང་ན་དཀའ་བ་ ོད་མཁན་གཅེས་པའི་ ོགས་པོ་པེ༷ར་སིས་ལ་འཚམས་འ ི་

། 13 གཙ་བོ་ཡིས་འདམ་པའི་ ༷་ ་ ་དང༌། ངའི་མ་དང་འ ་བ་ཁོང་གི་ མ་ལའང་འཚམས་འ ི་ ། 14 ཨ༷་སིན་

ཀེ་རེ་ ་དང༌། ཕེ༷་ལེ་གོན། ཧེ༷ར་ ཱེ། པ༷་ ོ་ ཱ། ཧེ༷ར་ ཱ། ཁོ་ཚ་དང་འ ོགས་པའི་ ན་ ་ མས་ལ་འཚམས་འ ི་ །

15 ཕི༷་ལོ་ལོ་ ་དང༌། ༷་ལི་ ཱ། ནེ༷་རེ་ ་དང་ཁོང་གི་ ིང་མོ། ད་ ང་ཨོ༷་ལིམ་ ཱ་དང༌། ཁོ་ མས་དང་འ ོགས་པའི་

དམ་པ་ མས་ལ་འཚམས་འ ི་ ། 16 ཡེ༷་ འི་ མས་སེམས་ ི་ཐོག་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འོ་ཡིས་འཚམས་འ ི་ །

ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཆོས་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ིས་ ེད་ མས་ལ་འཚམས་འ ི་ ། 17 ན་ ་ མས། ེད་ ིས་ཐོས་པའི་བ ན་

པ་ལ་ ོལ་ཏེ་ད ེན་ ོར་མཁན་དང་བར་ཆད་བཟོ་མཁན་ མས་ལ་དོགས་ཟོན་ ེད་ཅིང་དེ་ལ་གཡོལ་ཞིག་ཞེས་ངས་ ལ།

18 གང་ལགས་ཤེ་ན། དེ་ ་ འི་མི་ མས་ ིས་ངེད་ མས་ ི་གཙ་བོ་ ཱ༷་ཤི་ཀར་ཞབས་ཏོག་ ་བ་མིན་ཏེ་རང་གི་འདོད་

ཆགས་ལ་གཡོག་ ེད་དོ། འཇམ་ཞིང་ངོ་བ ོད་ ེད་པའི་གཏམ་ ིས་ཁོ་ཚས་ངན་པའི་ཆ་ལ་ ས་མེད་པ་ མས་ལ་གཡོ་ ་

ེད། 19 ེད་ཚས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པའི་ལོ་ ས་མི་ཐམས་ཅད་ལ་ གས་པས་ང་དགའ་ཡང༌། ངའི་རེ་

བར་ ེད་ མས་བཟང་པོའི་ཆ་ནས་མཁས་ཤིང་ངན་པའི་ཆ་ལ་ ས་མེད་པར་འ ར། 20 རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ཞི་བདེ་

70དམ་པ་ མས་ནི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་པ་ ས་པའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་དམ་པ་ ་ ར་བའི་མི་ མས་ཡིན་ནོ།
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གནང་བའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ ི་ཞབས་འོག་ ་བ ད་ ཱ༷་ཏན་ ི་བར་འ ར། ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ གས་

ེ་ ེད་ མས་ལ་ ན་པར་ ར་ཅིག 21 ངའི་ལས་ ོགས་ཐི༷་མ་ོཐ་ེདང༌། ངའི་ ན་ ་༷ཀ་ི ཱུ། ཱ་༷སོན། ས༷་ོས་ི ་ཱ ་ོཡིས་

ེད་ཚར་འཚམས་འ ི་ ། 22 པ༷ ་ ས་ག ངས་པའི་འ ིན་ཡིག་འདི་འ ི་མཁན་ང་ཏེ༷ར་ཏི་ ་ཡིས་གཙ་བོའི་ཐོག་ནས་

ེད་ཚར་འཚམས་འ ི་ ། 23 ང་དང་ཆོས་ཚགས་ཡོངས་ ི་ ེ་ལེན་པ་ག༷་ ་ཡིས་ ེད་ཚར་འཚམས་འ ི་ ། ོང་ ེར་

ི་ ག་མཛད་ཨེ༷་ར་སི་ ་དང་ ན་ ་ ༷་ཨར་ ་ཡིས་ ེད་ མས་ལ་འཚམས་འ ི་ ། 71

25 མ ག་ ་གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་ ོར་ངས་ ོག་པའི་འ ིན་བཟང་དང༌། དཀོན་མཆོག་གིས་ ར་མི་མངོན་པའི་

བདེན་པ་བཞིན་ ་ཁོང་གིས་ ེད་ མས་ ི་དད་པ་ ་བ ན་ ་མཛད་ བ། 26 འོན་ ང་ ང་ ོན་པའ་ིམད་ོབ ད་ནས་

བདེན་པ་དེ་ནི་ད་ ་མངོན་པར་ ར་ཞིང༌། ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དེ་བཞིན་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་

ལ་ ོགས། དེ་ནི་དད་པ་ ེས་ནས་ཁོ་ཚས་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 27 དཀོན་མཆོག་ ན་མ ེན་གཅིག་

པོར་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་བ ད་ནས་གཏན་ ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་འ ར་ཅིག ཨ་མེན།།

71 ་ཚབ་པ ་ ས་ར་ོ ་ཱཔ་ མས་ལ་ ིས་པའ་ིའ ིན་ཡིག་ག་ིབ ས་ཡིག་ ་ཤོས་ལ་གཤམ་ ་ཡོད་པའ་ིཨང་ ངས་ 24 མེད་དོ། ང་ཚའ་ིགཙ་བ་ོཡ་ེ ་ ་ཱཤ་ིཀའ་ི གས་ ་ེ

ེད་ མས་ལ་ ན་པར་ ར་ཅིག



༄༅།། ་ཚབ་པ ་ ་ཡིས་ཀོ་རིན་ ་པ་ མས་ལ་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་དང་པོ་བ གས་སོ།།

ལེ ་དང་པོ།

1 དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་བཞིན་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ འི་ ་ཚབ་ ་བ ོས་པ་ང་པ༷ ་ ་དང༌། ངེད་ ི་ ན་ ་སོ༷་

ཐེ་ ེ་ཡིས་ 2 ཀོ༷་རིན་ ་ ོང་ ེར་ལ་ཡོད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ཆོས་ཚགས། ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ འི་ཐོག་ནས་དཀོན་མཆོག་

གིས་དམ་པར་འ ར་ ིར་བོས་པ་ མས་དང༌། ཁོ་ཚ་དང་ངེད་ མས་ ི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་མཚན་བ ོད་མཁན་

གང་ ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། 3 ང་ཚའི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ནས་ གས་ ེ་དང་ཞི་བདེ་ ེད་

ལ་ ན་པར་ ར་ཅིག 4 ཱ ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ འི་ ོ་ནས་ ེད་ཚར་གནང་བའི་ གས་ ེའི་ ེན་ ིས་ངས་ངའི་དཀོན་མཆོག་ལ་

ེད་ ི་དོན་ལ་ ན་ ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ། 5 ཱ ༷་ཤི་ཀ་ཡིས་ ེད་ཚར་གཏམ་དང་ཤེས་རབ་ མ་པ་ ན་ནས་ ིན་ བས་

ག་པར་གནང་བས། 6 ེད་ ི་ ོད་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ོར་ ི་དཔང་པོ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པ་ར་ ོད་ ས། 7 དེའི་ ིར་

ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་མངོན་ མ་ ་འ ོན་པར་རེ་ ག་ ེད་ ས་ ེད་ཚ་ལ་ གས་ཉིད་ ི་གནང་ ིན་དགོས་པ་

ཅིའང་མེད། 8 ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡང་བ ར་འ ོན་པའི་ཉིན་མོར་ ེད་ཚ་ ོན་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཆེད་ ་ཁོང་

གིས་ ེད་ མས་མཐའ་མ ག་བར་ ་བ ན་པོར་གནས་པར་འ ར། 9 ཁོང་གི་ ས་ཏེ་ངེད་ མས་ ི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་

ཀ་དང་འ ོགས་པའི་ ིར་ ེད་ཚ་འབོད་པ་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ནི་ ོ་གཏད་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ།

10 ན་ ་ མས། ེད་ཚ་ ོ་སེམས་གཅིག་མ ན་ཡོང་བའི་ཆེད་དང༌། ེད་ཚའི་ནང་ནས་ ་བ་མི་མ ན་པ་

མི་ཡོང་བའི་ ིར། ངེད་ མས་ ི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་མཚན་ ི་ཐོག་ནས་ ེད་ཚ་ཐམས་ཅད་ཡིད་མ ན་པར་འ ར་

བ་ངས་ ེད་ཚར་ ལ། 11 ན་ ་ མས། ེད་ཚའི་ ོད་ ་འཐབ་ ོད་ཡོད་པ་ཁ༷་ ཱོའི་ ིམ་མིས་ང་ལ་བཤད་ ང༌།

12 ངས་འདི་ ར་བཤད་པའི་དོན་ནི་ ེད་ཚའི་ནང་ནས་ཁག་གཅིག་གིས་ང་པ༷ ་ འི་ ོགས་དང༌། ཡང་ཁག་གཅིག་གིས་

ང་ཨ༷་པ་ོལ་ོས་ིཡང་ན། ཀ༷་ེ ཱ། ཁག་གཅིག་གིས་ང་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ི ོགས་ཡིན་ཞེས་ཟེར། 1 13 ཱ་༷ཤ་ིཀ་ ེས་པ་ཡིན་ནམ། པ༷ ་

་ ེད་ ་ིདོན་ལ་ ང་ཤིང་ ང་ལ་བ ངས་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་པ༷ ་ འ་ིམིང་ག་ིཐོག་ནས་ ས་གསོལ་ལེན་པ་ཡིན་ནམ།

14–15 ས་ ང་ངའི་མིང་གི་ཐོག་ནས་ ས་གསོལ་ལེན་མི་ཞེས་ཟེར་བའི་ ིར། ངས་ཀ༷་རི་སི་ ཱུ་དང་ག༷་ ་མ་གཏོགས་ ེད་

ཚའི་ནང་ནས་མ་ི ་ཞིག་ལ་ཡང་ ས་གསོལ་མ་ ས་པས་ངས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆ་ེ ། 16 (ངས་སེ༷་ཏ་ེཕ་ ་ཡ་ི

ིམ་མི་ལའང་ ས་གསོལ་ ས། དེ་མིན་ངས་མི་གཞན་ལ་ ས་གསོལ་ ས་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་མི་ ན་) 17 གང་ཡིན་

ཟེར་ན། ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིས་ང་ ས་གསོལ་ ེད་པར་མ་མངགས་ ིས། འ ིན་བཟང་ ོག་པར་མངགས། ཡང་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་

ང་ཤིང་དོན་མེད་པར་མ་ིའ ར་བའ་ི ིར། ད་ེན་ིམིའ་ིངག་ཐོག་ག་ིཤེས་རབ་མིན། 18 འཇིག་པར་འ ར་བ་ མས་ ིས་

1ཀེ་ ཱ་ནི་ ་ཚབ་པེ་ ོའི་མིང་གཞན་ཡིན།
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ང་ཤིང་གི་བ ན་པ་དེ་ ན་ གས་ ་ ི། འོན་ ང་ཐར་བར་འ ར་བ་ངེད་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་མ ར་ ི།

19 ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལས།

མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ང་ཡིས་མེད་པར་ །།

ོ་ ན་ ོ་ ོས་ང་ཡིས་དོར་བར་ །།

ཞེས་འཁོད། 2 20 ཤེས་རབ་ཅན་དང༌། ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི། ས་འདིའི་ ོད་ ེང་ ེད་མཁན་གང་ ་ཡོད།

དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་ ེན་འདིའི་ཤེས་རབ་ ན་པར་མ་མཛད་དམ། 21 དཀོན་མཆོག་གི་མ ེན་རབ་ ི་དགོངས་

འཆར་བཞིན་ ། འཇིག་ ེན་པས་རང་གི་རིག་པའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་ངོ་མ་ཤེས། དེའི་ ིར་ངེད་ མས་ ིས་ ན་པ་

ཞེས་ཟེར་བའི་འ ིན་ ོག་པའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་དད་ ན་ མས་ཐར་ ་འ ག་པར་དགོངས། 22 ཡ༷་ ་ ་པ་

མས་ ིས་ངོ་མཚར་བའི་ གས་འདོད་ཅིང༌། གྷི༷་རིག་པ་ མས་ ིས་ཤེས་རབ་འཚལ་ཡང༌། 23 ངེད་ མས་ ིས་ ང་

ཤིང་ ང་ལ་བསད་པའི་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་བ ན་པ་ ོག དེ་ནི་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་འགག་ ོ་དང༌། ཡ༷་ ་ ་མིན་པ་ མས་

ིས་ ན་པར་ ི། 24 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གིས་བོས་པ་ མས་ཏེ་ཡ༷་ ་ ་པ་དང་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ་ མས་ ི་དོན་ ་

ཱ༷་ཤི་ཀ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་མ ་དང་མ ེན་རབ་ཡིན་ནོ། 25 གང་ཡིན་ཞེ་ན། མི་ མས་ ི་ཆ་ནས་དཀོན་མཆོག་

གི་ ན་པ་དེ་མིའི་ཤེས་རབ་ལས་ ད་ ་འཕགས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་མི་ མས་ ི་ཆ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ོབས་ཞན་

པ་དེ་མིའི་ ོབས་ལས་ ག་པར་ཆེ། 26 ན་ ་ མས། དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ཚ་འབོད་ ས་གང་ཡིན་པ་ ན་པར་

ིས་ཤིག འཇིག་ ེན་འདིའི་ཆ་ནས་ ེད་ཚའི་ནང་ནས་མཁས་པ་མང་པོ་མེད། དབང་ ན་མང་པོ་མེད། ་ ག་མང་

པོ་མེད་ ང༌། 27 ཤེས་རབ་ཅན་ལ་ངོ་ཚ་འབེབས་པའི་ཆེད་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་ ེན་ ི་ ན་པོ་བདམས་ཤིང༌།

ོབས་ཅན་ མས་ལ་ངོ་ཚ་འབེབས་པའི་ཆེད་ ་འཇིག་ ེན་ ི་ཞན་པོ་བདམས། 28 འཇིག་ ེན་པས་གང་གལ་ཆེ་བར་

ི་བ་དེ་ ོང་པ་ཡིན་པ་མཛད་པའི་ ིར། དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་ ེན་པས་གང་དམན་པ་དང་མཐོང་ ང་གི་ ལ་ཡོད་

པ་ ེ། གང་ཡང་མེད་པར་ ི་བའང་དེ་བདམས་པར་མཛད། 29 དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ང་ ་ ས་ ང་རང་བ ོད་

ེད་མི་ བ་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 30 ཁོང་གི་ ེན་ ིས་ ེད་ཚ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ འི་ནང་ན་ཡོད། ཱ༷་ཤི་ཀ་ནི་ང་ཚའི་དོན་ལ་

དཀོན་མཆོག་ནས་ང་ཚའི་ཤེས་རབ་དང་ ང་བདེན་ཉིད། ང་ཚའི་དམ་པ་དང་ཐར་ལམ་བཅས་ ་ ར། 31 ་ཞིག་

གིས་བ ོད་པ་ ལ་འདོད་ན་གཙ་བོས་གང་མཛད་པ་དེ་བ ོད་པར་ ོས་ཤིག་ཅེས་པའི་མདོ་འ བ་པའི་ཆེད་ ་ཡིན་ནོ།། 3

2ཡེ་ཤ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ང་ ོན་པས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 29 ཨང་ 14 ལ་འཁོད་ཡོད།
3ཡེ་རེམ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ང་ ོན་པས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 9 ཨང་ 24 ལ་གཟིགས།
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ལེ ་གཉིས་པ།

1 ན་ ་ མས། ང་ཐོག་མར་ ེད་ ི་ ར་ཡོང་ བས་ངས་གཏམ་ཤོད་མཁས་པོའམ་ཤེས་རབ་མཐོ་པོའི་ ོ་ནས་

དཀོན་མཆོག་གི་གསང་བ་བ གས་པ་མ་ ས། 2 དེ་ནི་ངས་ ེད་ཚ་མཉམ་ ་ཡོད་ ས་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དང༌། ཁོང་ ང་

ཤིང་ལ་བ ོངས་པའི་ ོར་མ་གཏོགས་གཞན་ཅིའང་ ེད་ལ་མི་ ོག་པར་ཐག་གཅོད་ ས་པའི་ ིར་རོ། 3 ང་ ས་ ོབས་

ཞན་པ་དང་འཇིགས་ནས་ཤིན་ ་འདར་ཏ་ེ ེད་ཚའ་ིསར་ཡོང༌། 4–5 ེད་ ་ིདད་པ་མིའ་ིཤེས་རབ་ལ་མ་ི ེན་པར་དཀོན་

མཆོག་གི་ ས་མ ་ལ་ ེན་པའི་ ིར། ངས་ ོ་སེམས་འ གས་པའི་མཁས་པའི་གཏམ་མ་ཡིན་ ིས། དམ་པའི་ གས་ཉིད་

ི་ ས་མ ་ ོན་པའི་ ོ་ནས་གཏམ་བཤད་དེ་ཆོས་བ ན། 6 སེམས་ཉིད་ ིན་པ་ མས་ ི་ ོད་ ་ང་ཚས་ཤེས་རབ་ ིས་

གཏམ་བཤད་མོད། འོན་ ང་ཤེས་རབ་དེ་ནི་ ས་འདི་དང༌། ཡང་ན་ ས་འདིའི་འཇིག་ ་འ ོ་བའི་དབང་ ར་པའི་

ཤེས་རབ་མ་ཡིན། 7 ང་ཚས་བཤད་པའི་ཤེས་རབ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་གསང་ཞིང་ ས་པའི་ཤེས་རབ་དེ་ཡིན། ཤེས་རབ་

དེ་ནི་འཇིག་ ེན་མ་བཀོད་པའི་ ོན་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངེད་ མས་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་མཛད་པའི་ ིར་དགོངས་

སོ། 8 ས་འདིའི་དབང་ ར་པ་ མས་ལས་ ས་ ང་ཤེས་རབ་དེ་མ་ ོགས། ོགས་པ་ཡིན་ན་ཁོ་ཚས་གཟི་བ ིད་ ི་

བདག་པོ་ ང་ཤིང་ ང་ལ་མི་གསོད། 9 ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལས།

དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་བ ེ་བ་ ན་པ་ཡི།།

མི་ མས་ཆེད་ ་ ་ ིག་གང་མཛད་པ།།

དེ་དག་མིག་གིས་མ་མཐོང་ ས་མ་གོ །

བསམ་པའི་ནང་ ་དེ་དག་མ་འཁོར་རོ།།

ཞེས་འཁོད། 4 10 དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་པའ་ི གས་ཉིད་བ ད་ནས་དོན་ད་ེ མས་ང་ཚར་མངོན་པར་མཛད། གང་ཡིན་

ཞེ་ན། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་དོན་ཐམས་ཅད་དང༌། ཐ་ན་དཀོན་མཆོག་གི་གཏིང་ཟབ་པའི་གསང་བ་ཡང་དཔོག་

པས་སོ། 11 མི་ཞིག་གི་རང་གི་སེམས་ ིས་མ་གཏོགས་མི་དེའི་བསམ་པ་ ས་ཤེས། དེ་ ར་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་

གས་ཉིད་ ིས་མ་གཏོགས་ ས་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་མི་ཤེས། 12 ང་ཚར་ཐོབ་པ་ནི་འཇིག་ ེན་འདིའི་ཤེས་

རབ་མིན་ཏ་ེདཀོན་མཆོག་ནས་ ང་བའ་ིདམ་པའ་ི གས་ཉིད་ཡིན། ད་ེན་ིདཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚར་ གས་ ་ེཡིས་གནང་

བ་ མས་ ོགས་པའི་ཆེད་ འོ། 13 ང་ཚས་གང་བཤད་པའི་དོན་ མས་མིའི་ཤེས་རབ་ ི་ ོ་ནས་གསལ་བཤད་མ་ ས།

དེ་ལས་ ོག་ཏེ་ང་ཚས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་གནང་བའི་ཚག་གིས་ གས་ཉིད་དང་ ན་པ་ མས་ལ་ཁོང་གི་བདེན་པ་

འདི་ཚ་གསལ་བཤད་ ེད། 14 དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ཉིད་མི་ ན་པ་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ཉིད་ནས་ཡོང་

བའི་བདེན་པ་དེ་ མས་ ན་ གས་ཡིན་པར་ ི་པས་དང་ལེན་མི་ ེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། དོན་དེ་ མས་དཀོན་མཆོག་

4ཡེ་ཤ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ང་ ོན་པས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 64 ཨང་ 4 ལ་འཁོད་ཡོད།
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གི་ གས་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་ཧ་གོ་དགོས་པས་སོ། 15 དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ཉིད་དང་ ན་པ་ཡིས་དོན་ཐམས་ཅད་དཔོག་

ང༌། གཞན་ ས་ ང་ཁོ་དཔོག་མི་ བ།

16 གཙ་བོར་ ོས་འདེབས་ ེད་པའི་ ིར།།

་ཡིས་ཁོང་གི་ གས་ཤེས་སམ།།

འོན་ ང་ང་ཚར་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ གས་ཡོད་དོ།།
5

ལེ ་ག མ་པ།

1 ན་ ་ མས། ོན་ང་ ེད་ཚའ་ི ར་ཡོད་ ས་སེམས་ཉིད་ ིན་པ་ མས་ལ་ ས་པ་བཞིན་ ་ ེད་ཚར་གཏམ་

ས་ བ་མེད། ེད་ཚ་འཇིག་ ེན་འདིའི་མི་ མས་དང༌། ཡང་ན་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཆ་ནས་ ིས་པ་ ར་ངས་ ེད་ཚར་ ས་པ་

ཡིན། 2 ངས་ ོད་ཚར་མ་ིདར་མའ་ིཁ་ལག་མ་ ེར་བར་འ་ོམ་ ེར་བ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞ་ེན། ོད་ཚས་དར་མའ་ིཁ་ལག་

བཟས་ བ་མེད། ད་ འང་ཟ་མི་ བ། 3 དེ་ནི་ ོད་ཚ་འཇིག་ ེན་འདིའི་མི་དང་འ ་བ་ཡིན་པས་སོ། ོད་ཚའི་ ོད་

་ ག་དོག་དང་འཐབ་ ོད་ཡོད་ ས་འཇིག་ ེན་འདིའ་ིམ་ིདང་འ ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ཚས་ ིག་ཅན་རང་གཤིས་དང་

བ ན་པའི་ ོད་པ་མི་ ེད་དམ། 4 མི་ཞིག་གིས་ང་པ༷ ་ འི་ ོགས་ཡིན་ཞེས་པ་དང༌། གཞན་ཞིག་གིས་ང་ཨ༷་པོ་ལོ་སིའི་

ོགས་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ན་ ོད་ཚས་འཇིག་ ེན་འདིའི་མི་ མས་དང་འ ་བར་ ོད་པ་མི་ ེད་དམ། 5 འོ་ན་ཨ༷་པོ་ལོ་སི་ ་

ཡིན། པ༷ ་ ་ ་ཡིན། གཙ་བོས་རེ་རེར་ལས་ཀ་བགོས་གནང་བ་བཞིན་ ་ ོད་ མས་དད་པ་ ེ་བར་རོགས་པ་ ེད་པའི་

ཞབས་ ི་ཤ་ ག་ཡིན། 6 ངས་ས་བོན་བཏབ་ཅིང༌། ཨ༷་པོ་ལོ་སི་ཡིས་ ་བཏང་ཡང༌། དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ ་བ ག་

པར་མཛད། 7 དེ་བས་ན་ས་བོན་འདེབས་མཁན་དང༌། ་གཏོང་མཁན་གཉིས་ཅིའང་མ་ཡིན། ེད་ ་འ ག་མཁན་

དཀོན་མཆོག་ཁ་ོན་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། 8 ས་བོན་འདེབས་མཁན་དང་ ་གཏོང་མཁན་གཉིས་ལ་དམིགས་ ལ་གཅིག་ཡོད་

དེ། སོ་སོའི་ལས་ཀ་བཞིན་ ་ ་ཆ་འཐོབ་པར་འ ར། 9 ང་ཚ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ལས་ ོགས་ཡིན་ཞིང༌། ེད་ཚ་ནི་

དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁའམ་ཁང་ཆེན་དང་འ ་བ་ཡིན། 10 དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་གནང་བའི་ གས་ ེའི་ ོ་ནས་ངས་

འ གས་ ན་མཁས་པ་ ར་ ིག་ ང་ཞིག་བཏིང་ཞིང༌། གཞན་ ིས་དེའི་ཁར་ ིག འོན་ཏེ་མི་རེ་རེས་ཅི་ ར་ ིག་པ་ལ་

དོ་ ང་ ེད་དགོས། 11 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཡེ༷་ ་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་ཡིན་པའ་ི ིག་ ང་ཞིག་བཏིང་ཟིན་པ་ལས་ ས་ ང་ ིག་ ང་

གཞན་འདིང་མི་ ིད་པས་སོ། 12 གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་གསེར་རམ། ད ལ་ལམ། རིན་ཆེན་ ི་ ོའམ། ཤིང་ངམ། ་

མ་པོའམ། སོག་མ་བཅས་ ིས་ ིག་ ང་དེའ་ིཁར་བ ིགས་ན། 13 མ་ིར་ེརེའ་ིལས་ཀ་ཡ་ི ས་ཚད་མ་འོངས་པར་གསལ་

པོ་མཐོང་བར་འ ར། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཱ༷་ཤི་ཀ་འ ོན་པའི་ཉིན་མོར་མེ་ཡིས་མངོན་པར་འ ར། དེ་ ས་མི་རེ་རེའི་

5ཡེ་ཤ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ང་ ོན་པས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 40 ཨང་ 13 ལ་འཁོད་ཡོད།
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ལས་ཀར་མ་ེཡིས་ཚད་བགམ་ ས་པས་ད་ེདག་ཅ་ི ར་ཡིན་པ་མཚན། 14 ་ཞིག་གིས་ ིག་ ང་དེའ་ིཁར་གང་བ ིགས་པ་

གནས་ན་ཁོ་ལ་ ་དགའ་འཐོབ་པར་འ ར། 15 མེ་ཡིས་མི་ ་ཞིག་གི་ལས་ཀ་བ ེགས་ན་ ོང་ ན་ཕོག་ཡང༌། ཁོ་རང་

མེ་ལས་འ ོས་མཁན་ ར་ཐར་བར་འ ར། 16 ེད་ཚ་དཀོན་མཆོག་གི་བ གས་གནས་ཡིན་ཞིང༌། དཀོན་མཆོག་གི་

དམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ེད་ ་ིནང་ན་བ གས་པར་མ་ིཤེས་སམ། 17 ་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་ག་ིབ གས་གནས་བཤིག་ན་

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་མེད་པར་མཛད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དཀོན་མཆོག་གི་བ གས་གནས་དམ་པ་ཡིན་ཞིང༌། ེད་ཚ་ནི་

བ གས་གནས་དེ་ཡིན་པས་སོ།

18 རང་མགོ་རང་གིས་མ་ ོར་ཞིག མི་ ་ཞིག་གིས་འཇིག་ ེན་འདིའི་ཆ་ནས་མཁས་པ་ཡིན་པར་བསམས་ན།

ཤེས་རབ་དང་ ན་པར་འ ར་བའི་ཆེད་ ་ ན་པོར་འ ར་དགོས། 19 གང་ཡིན་ཞེ་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ཆ་ནས་འཇིག་

ེན་འདིའི་ཤེས་རབ་ ན་པ་ཡིན། ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལས། ཤེས་རབ་དང་ ན་པ་ མས་གཡོ་ཐབས་ ི་ ོད་ ་དཀོན་

མཆོག་གིས་འཛན་ནོ་ཞེས་ ིས་དང༌། 6 20 ཤེས་རབ་དང་ ན་པ་ མས་ ི་བསམ་པ་ ོང་པ་ཡིན་པར་གཙ་བོས་མ ེན་

ཞེས་ ིས། 7 21 དེའི་ ིར་ འི་ ེས་ ་འ ངས་པའམ་ འི་ཁོངས་ ་གཏོགས་པའི་ ོར་ལ་ ད་ཤོབ་ ེད་མི་ ང༌། གང་

ལགས་ཤེ་ན། དོན་ཐམས་ཅད་ ེད་ ི་ཡིན། 22 པ༷ ་ ་ཡང་ན། ཨ༷་པོ་ལོ་སི་ཡང་ན། ཀེ༷་ ཱའམ། འཇིག་ ེན་ནམ།

ཚའམ། འཆི་བའམ། ད་ འི་དོན་ནམ། མ་འོངས་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ ེད་ཚའི་ཁོངས་ ་གཏོགས་ལ།

23 ེད་ཚ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཁོངས་ ་གཏོགས་ཤིང༌། ཱ༷་ཤི་ཀ་དཀོན་མཆོག་གི་ཁོངས་ ་གཏོགས་སོ།།

ལེ ་བཞི་པ།

1 མི་ མས་ ིས་ང་ཚ་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཞབས་ ི་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་གསང་བའི་དོན་ ི་གཉེར་པ་ ར་ ི་དགོས།

2 གཉེར་པ་ནི་ ོ་གཏད་ཆོག་པ་ཡིན་དགོས། 3 ེད་ཚ་དང༌། ཡང་ན་མིའི་ ིམས་ར་གང་ཞིག་གིས་ང་ལ་ད ད་པ་

བཏང་ན་དེ་ང་ལ་གལ་ཆེན་པོ་མིན། ངས་རང་གི་ལས་ཀའི་ ས་ཚད་ལའང་ད ོད་པ་མི་གཏོང༌། 4 ང་ ་དག་ཡོད་

པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེ་ཡིས་ང་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་ར་ ོད་ ེད་མི་ བ། ང་ལ་ད ད་པ་གཏོང་མཁན་དེ་གཙ་བོ་ཡིན།

5 དེའི་ ིར་བཀོད་པའི་ ས་ལ་མ་བབས་པའ་ི ོན་ ་མ་ི ་ལའང་ད ད་པ་མ་ིགཏོང་ཞིག ན་པར་ ས་པའ་ིདོན་གསལ་

བར་གནང་བ་དང༌། སེམས་ ི་དམིགས་ ལ་མངོན་པར་མཛད་མཁན་གཙ་བོ་མ་འ ོན་པའི་བར་ ་ གས་ཤིག དེའི་

ས་ ་མི་རེ་རེར་དཀོན་མཆོག་ནས་བ ོད་པ་འཐོབ་པར་འ ར། 6 ན་ ་ མས། གང་ ིས་པའི་དོན་ལས་མི་འདའ་

ཞེས་པའི་དོན་ ོབ་པའི་ཆེད་དང༌། ེད་ མས་ལ་ཕན་པའི་ ིར་ངས་ང་རང་དང་ཨ༷་པོ་ལོ་སི་དཔེ་ ་བཞག དེ་ནི་ ོད་

6ཡོབ་ཅེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 5 ཨང་ 13 ལ་གཟིགས།
7ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 94 ཨང་ 11 ལ་གཟིགས།
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ཚ་དགེ་ ན་གི་ཐོག་ནས་རང་མཐོང་ཅན་ ་མི་འ ར་བ་དང་ ོད་ཚ་ལས་ ས་ ང་ ོགས་རིས་མི་ ེད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན།

7 ོད་མི་གཞན་ལས་གལ་ཆེ་བར་ ས་ ི། གཞན་ལས་མ་ཐོབ་པ་ ོད་ལ་གང་ཡོད། ཡང་གཞན་ལས་ཐོབ་པ་ཡིན་ན།

མ་ཐོབ་པ་ ར་ཅིའི་ ིར་རང་བ ོད་ ེད། 8 ོད་ཚར་གང་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་དང༌། ག་པོར་ ར་ཟིན་ནོ།

ང་ཚ་མེད་པར་ ོད་ཚ་ ལ་པོར་ ར། དོན་དམ་ ་ང་ཚ་ ོད་ མས་དང་བཅས་པར་དབང་ ར་བའི་ ིར་ ོད་དངོས་

ནས་ ལ་པོར་ ར་ན་ཅི་མ་ ང༌། 9 ངའི་བསམ་པར་ ོག་ ིམས་གཏོང་བའི་མི་ མས་དང་འ ་བར་དཀོན་མཆོག་གིས་

་ཚབ་ངེད་ མས་ ་ ིག་གི་མ ག་ ་ ོན་པར་མཛད། འཇིག་ ེན་ཁམས་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ། མི་ མས་ ི་

མ ན་ ་ང་ཚ་ ད་མོར་ ར། 10 ཱ ༷་ཤི་ཀའི་དོན་ ་ང་ཚ་ ན་པོ་ཡིན་ཡང༌། ོད་ མས་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཐོག་ནས་མཁས་

པ་ཡིན། ང་ཚ་ ོབས་ཞན་ཡང༌། ོད་ཚ་ ོབས་ཆེ། ོད་ མས་ལ་བ ར་ ི་དང༌། ང་ཚར་ ད་པ་འཐོབ། 11 ས་

འདིར་བར་ང་ཚ་ ོགས་ཤིང་ ོམ། གོས་དང་ ལ་བ། གཞན་ ིས་བ ངས་པ། རང་ ིམ་མེད་པ་ཡིན་ཞིང༌། 12 རང་

གི་ལག་གཉིས་ལ་བ ེན་ནས་ངལ་ ོལ་ ེད། གཞན་ ིས་དམོད་མོ་འདེབས་ བས་ངེད་ ིས་བདེ་བའི་ལན་ ོག མནར་

གཅོད་ ོང་ ས་བཟོད་པ་ ོམ། 13 གཞན་ ིས་དམའ་འབེབས་ ེད་ བས་ང་ཚས་ངག་འཇམ་པོས་ལན་ ེད། ད་ འི་

བར་ ་ཡང་ང་ཚ་འཇིག་ ེན་ ི་གད་ ིགས་དང༌། དངོས་པོ་ ན་ ི་ ག་རོར་ ི། 14 འདི་དག་ནི་ ོད་ཚར་ངོ་ཚ་

འབེབས་པའི་ཆེད་ ་ ིས་པ་མ་ཡིན་ ིས། ངའི་གཅེས་པའི་ ་ ་ ར་ཁ་ཏ་བ བ་ ་ ེད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 15 ཱ ༷་ཤི་

ཀའི་ཐོག་ནས་ ོད་ མས་ལ་ ་ ོང་ ེད་མཁན་ ི་ཙམ་ཡོད་ནའང་ཕ་མང་པོ་མེད་པས། ངས་ ེད་ཚར་འ ིན་བཟང་

ོག་པའི་ ས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ འི་ཐོག་ནས་ང་ ོད་ཚའི་ཕ་ ་ ར། 16 དེའི་ ིར་ང་ལ་དཔེ་ ་བར་ ོད་ མས་ལ་ ལ།

17 དེ་བས་གཙ་བོའི་ངང་ནས་ངའི་གཅེས་པའི་ ་ ོ་གཏད་ཆོག་པ་ཐི༷་མོ་ཐེ་ ོད་ ི་ ར་བཏང་བ་ཡིན། ཁོང་གིས་ངས་

ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཐོག་ནས་ ལ་ ན་ ་ཆོས་ཚགས་ཐམས་ཅད་ལ་ ོབ་པའི་ ་དོན་དག་ ོད་ཚར་ ན་ ལ་ ེད། 18 ོད་ཚའི་

ོད་ ་མི་ཁ་ཤས་ ིས་ང་ ོད་ཚའི་སར་མི་ཡོང་བསམ་ནས་ང་ ལ་ཅན་ ་ ར། 19 འོན་ ང་གཙ་བོའི་དགོངས་པ་ཡིན་

ན་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ང་ ོད་ ི་ ར་ཡོང་ནས་ང་ ལ་ཅན་ཚའི་གཏམ་མ་ཡིན་པར་ཁོ་ཚར་ ས་མ ་གང་ཡོད་པ་ཤེས་

པར་འ ར། 20 གང་ལགས་ཤེ་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ནི་གཏམ་ལ་མི་བ ེན་ཏེ་ ས་མ ་ལ་བ ེན་པའི་ ིར་རོ།

21 ོད་ཚར་ཅི་འདོད། ང་ ོད་ ི་ ར་ད ག་པ་འ ར་ནས་ཡོང་བའམ། མས་སེམས་དང་སེམས་ ལ་པོའི་ངང་ནས་

ཡོང་ངམ།།

ལེ ་ ་པ།

1 ་ཆོས་པའི་ ོད་ འང་ ེད་མི་ཆོག་པའི་ལོག་གཡེམ་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་ཡོད་པའི་གཏམ་དངོས་ ་གོ་ ང་

ེ། མི་ཞིག་གིས་རང་གི་ཕའི་བཟའ་ ་མཉམ་ ་འ ས། 2 དེ་ ར་ ོད་མཁན་ ོད་ཚའི་ ོད་ནས་འདོན་མི་དགོས་



351 ཀོ་རིན་ ་པ་དང་པོ། 5:3 – 6:3

སམ། དེར་ ོད་ཚ་འ ོད་ག ང་མི་ ེ་བར་དེ་ལས་ ོག་དེ་ང་ ལ་ ེད། 3 ང་ནི་ ས་ ི་ཆ་ནས་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་མེད་

ནའང་སེམས་ ི་ཆ་ནས་ ོད་ཚའི་ ར་ཡོད། ང་རང་དངོས་ ་ ོད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་བཞིན་དེ་ ར་ ོད་མཁན་ལ་

ིམས་གཅོད་ ས་ཟིན་ནོ། 4 ོད་ཚས་ངེད་ ི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་མཚན་ ི་ཐོག་ནས་འ ས་ཏེ་ངའི་སེམས་དང་གཙ་བོ་ཡེ༷་

འི་དབང་ཡང་ ོད་ཚ་མཉམ་ ་ཡོད་ ས། 5 ིག་པའི་རང་གཤིས་མེད་པ་ ེད་ ིར་མི་འདི་བ ད་ ཱ༷་ཏན་ལ་གཏོད་

ཅིག དེ་ནི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་འ ོན་པའི་ཉིན་མོར་ཁོའི་སེམས་ཐར་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། 6 ོད་ཚས་ ད་ཤོབ་ ེད་པ་

དེ་མི་ལེགས། ར་ ི་ ང་ཟད་ཅིག་གིས་བག་ཟན་ ིལ་པོ་ ར་བར་ ེད་པ་དེ་མི་ཤེས་སམ། 7 ོད་ཚ་དོན་དངོས་ཐོག་

ར་ ི་མེད་པ་ཡིན་པས་བག་ཟན་གསར་པར་འ ར་བའི་ཆེད་ ་ ིག་ཉེས་ཡིན་པའི་ ར་ ི་ ིང་པ་དེ་ ོངས་ཤིག གང་

ཡིན་ཞེ་ན། ཱ༷་ཤི་ཀ་ངེད་ མས་ ི་པེ༷་སག་ ས་ཆེན་ ི་ ་ ་མཆོད་པ་ ལ་ཟིན་པས་སོ།
8 8 དེའི་ ིར་གནོད་སེམས་དང་

ངན་སེམས་ཡིན་པའི་ ར་ ི་ ིང་པ་མ་ཡིན་ ིས། བཅོས་མིན་དང་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ིས་ང་

ཚས་ ས་ཆེན་གཏོང་དགོས། 9 ངས་ ར་ ོད་ཚར་བཏང་བའི་འ ིན་ཡིག་ལ་ལོག་གཡེམ་ ེད་མཁན་དང་མི་འ ོགས་

ཞེས་པ་ནི། 10 འཇིག་ ེན་འདིར་ལོག་གཡེམ་ ེད་པའམ། ཧམ་སེམས་ཅན་ནམ། མགོ་ ོར་གཏོང་མཁན། ་ཆོས་

པ་སོགས་དང་མི་འ ོགས་པ་ཞེས་པའི་དོན་ ་བ་ནས་མ་ཡིན། དེ་ ར་ཡིན་ན་འཇིག་ ེན་འདི་ལས་ ིར་ཐོན་དགོས་པ་

ཡིན། 11 འོན་ ང་ ན་ ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བའི་ལོག་གཡེམ་ ེད་མཁན་ནམ། ཧམ་སེམས་ཅན་དང༌། ་ཆོས་པའམ།

དམའ་འབེབས་གཏོང་མཁན་ནམ། ར་བཟི་མཁན་ནམ། མགོ་ ོར་གཏོང་མཁན་སོགས་དང་མི་འ ོགས་ཞེས་ད་ ་ ོད་

མས་ལ་འ ི། དེ་བཞིན་ ་ མས་དང་ཁ་ལག་ ང་མ་ཟ་ཤིག 12 དད་མེད་པ་ མས་ལ་ ིམས་གཅོད་ ེད་པ་དེ་ང་

དང་འ ེལ་བ་ཅི་ཡོད། ོད་ཚས་ཆོས་ཚགས་ ི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ མས་ལ་ ིམས་གཅོད་མི་ ེད་དམ། 13 དཀོན་མཆོག་

གིས་ཆོས་ཚགས་ ི་ ི་ལ་ཡོད་པ་ མས་ལ་ ིམས་གཅོད་མཛད། ངན་པ་ ེད་མཁན་ ོད་ཚའི་ནང་ནས་ ོད་ཅིག ། 9

ལེ ་ ག་པ།

1 ོད་ཚའི་ནང་ནས་ ོད་པ་ ང་ན་དད་ ན་ ི་ ང་ ་མི་འ ོ་བར། དད་མེད་པའི་ ང་ ་ཁ་མ ་ ག་པར་

ས་སམ། 2 ནམ་ཞིག་དད་ ན་ མས་ ིས་འཇིག་ ེན་ལ་ ིམས་གཅོད་ ེད་པར་འ ར་བ་དེ་མི་ཤེས་སམ། ཡང་ ོད་

མས་འཇིག་ ེན་ལ་ ིམས་གཅོད་ ེད་མཁན་ཡིན་ན། གལ་ཆེན་མིན་པའ་ི ོད་པ་ ང་ ་ད་ེཙམ་ལ་ ིམས་གཅོད་ ེད་མ་ི

བ་བམ། 3 ང་ཚས་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ མས་ལ་ ིམས་གཅོད་ ེད་པར་འ ར་བ་དེ་མི་ཤེས་སམ། དེ་ ར་ཡིན་ན།

8པ་ེསག་ཟེར་བའ་ི ས་ཆེན་ན་ིཡ་ ་ ་པ་ མས་ ་ི ས་ཆེན་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤིག་ཡིན། དེའ་ི བས་ ་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས་མ་ིཚང་རེའ་ིནང་ལ་ ར་ ་ིམེད་པའ་ིབག་ལེབ་

དང༌། ག་ཤ ོ་ཚད་ཁ་ཏིག་གི་ ོ་ཆས་མཉམ་ ་བཟས་ནས་དེ་ཚས་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་འོག་གི་ཡ་ ་ ་རིགས་ཨེ་ཇེབ་ ལ་ནས་ཐོན་པར་ ན་གསོ་ ེད།
9 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 13 ཨང་ 5 ལ་གཟིགས།
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ང་ཚས་ཚ་འདིའ་ིདོན་ མས་ལ་ད་ེབས་ ང་ ིམས་གཅོད་ ེད་ བ་པ་དགོས། 4 འ་ོན་ད་ེ འ་ི ོད་པ་ ང་ན་ཆོས་ཚགས་

ི་ཁོངས་ ་མ་གཏོགས་པའི་ ང་ ་ ོད་ཚ་ཅིའི་ ིར་འ ོ 5 ོད་ཚར་ངོ་ཚ་འབེབས་པའི་ཆེད་ ་ངས་དེ་ ར་བཤད།

ན་ འི་ ོད་པ་བར་འ མ་གཏོང་ བ་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་གཅིག་ ང་ ོད་ཚའི་ནང་ན་མེད་པ་དེ་ཅི་ ར་ ིད། 6 དེའི་

ཚབ་ལ་ ན་ ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁ་མ ་ ག་པ་མ་ཟད། དད་མེད་པ་ མས་ ི་ ང་ ་ ིམས་རར་འ ོ 7 དོན་

དངོས་ ་ ན་ ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁ་མ ་ ག་པ་དེས་ ོད་ཚ་འཕམ་པར་ ར་ཟིན་ནོ། དེ་ལས་གཞན་ ིས་ ོད་ཚར་

ག་པོའམ། མགོ་ ོར་བཏང་ན་མི་ལེགས་སམ། 8 དེ་ལས་ ོག་ ེ་ ོད་ཚ་རང་གིས་ ག་པོ་དང་མགོ་ ོར་གཏོང་བ་མ་

ཟད། ན་ ་ མས་ལའང་དེ་ ར་ ེད། 9 ཉེས་ཅན་ མས་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ལ་འ ལ་མི་ ིད་པ་དེ་མི་ཤེས་

སམ། མགོ་མ་འཁོར་ཞིག འདོད་ལོག་ ོད་མཁན་ནམ། ་ཆོས་པའམ། ལོག་གཡེམ་ ེད་པའམ། ཕོ་ལ་ ོད་པའམ།

10 ་མའམ། ཧམ་སེམས་ཅན་ནམ། ར་བཟི་མཁན་ནམ། དམའ་འབེབས་གཏོང་མཁན། མགོ་ ོར་གཏོང་མཁན་

བཅས་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ི ལ་ ིད་ལ་འ ལ་མ་ི ིད། 11 ོད་ཚའ་ིནང་ནས་ཁ་ཤས་ ར་ད་ེ ར་ཡིན་ཡང༌། གཙ་བ་ོཡ༷་ེ

་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ིམཚན་དང༌། ངེད་ ་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིདམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ་ིཐོག་ནས་ ོད་ཚ་གཙང་བར་ ར། དམ་པར་

ར། ཡང་དག་པར་ ར་རོ།

12 ོད་ཚས་ངས་ཐམས་ཅད་ ེད་ཆོག་ཅེས་ཟེར་ཡང༌། ངའི་ལན་ནི་ཐམས་ཅད་ ིས་ཕན་པར་མི་འ ར། ོད་

ཚས་ངས་ཐམས་ཅད་ ེད་ཆོག་ཅེས་ཟེར་ཡང༌། གང་གིས་ ང་ང་ལ་དབང་ ་མི་ ར། 13 ོད་ཚས་ཟས་ནི་ཕོ་བའི་ ིར་

དང༌། ཕོ་བ་ཟས་ ི་ ིར་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་བདེན་ཡང༌། ནམ་ཞིག་དཀོན་མཆོག་གིས་གཉིས་ཀ་མེད་པར་མཛད་ཡོང༌།

ས་ནི་ལོག་གཡེམ་ ི་ ིར་མིན་ཏེ་གཙ་བོའི་ ིར་ཡིན་ཞིང༌། གཙ་བོ་ནི་ ས་ ི་ ིར་རོ། 14 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་

གཙ་བ་ོ ར་གསོན་ ་མཛད་པ་མ་ཟད། ཁོང་ག་ི ས་མ འ་ི ་ོནས་ངེད་ མས་ ང་འཆ་ིབ་ནས་ ོང་བར་མཛད་ངེས་ཡིན།

15 ོད་ ་ི ས་ན་ི ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ི ་ག གས་ ་ིཡན་ལག་ཡིན་པར་མ་ིཤེས་སམ། འ་ོན་ངས་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ི ་ག གས་ ་ིཡན་ལག་

ད་འཚང་མའི་ཡན་ལག་ལ་ ོར་རམ། དེ་གཏན་ནས་མི་ ིད། 16 ད་འཚང་མ་དང་འ ོགས་མཁན་ནི་མོ་དང་ ས་

གཅིག་ ་འ ར་བར་མ་ིཤེས་སམ། མད་ོལས་གཉིས་པ་ོ ས་གཅིག་ ་འ ར་ཞེས་ག ངས་པས་སོ། 10 17 འོན་ ང་གཙ་བ་ོ

དང་འ ོགས་པ་ཁོང་གི་ གས་དང་གཅིག་ ་འ ར། 18 ལོག་གཡེམ་འཛམས་ཤིག མི་ མས་ ིས་ ེད་པའི་ ིག་ཉེས་

གཞན་ཐམས་ཅད་ ས་ ི་ ི་ལ་ཡིན་ཡང༌། ལོག་གཡེམ་ ེད་མཁན་ ིས་རང་གི་ ས་ལ་ ིག་ཉེས་ ེད། 19 ོད་ ི་ ས་

ན་ིདམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ་ིམཆོད་ཁང་ཡིན་ཞིང༌། དམ་པའ་ི གས་ཉིད་དཀོན་མཆོག་ནས་ཐོབ་ཏ་ེ ོད་ལ་བ གས་པར་མ་ི

ཤེས་སམ། ོད་ ི་ ས་ ོད་ ི་མ་ཡིན། 20 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ོད་ཚ་ ་རིན་ ིས་ཉོས། དེའི་ ིར་ ས་ ིས་དཀོན་

མཆོག་ལ་བ ར་ ི་ ོས་ཤིག །

10 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 2 ཨང་ 24 ལ་འཁོད་ཡོད།
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ལེ ་བ ན་པ།

1 ད་ ེད་ མས་ ིས་ང་ལ་ ིས་པའི་དོན་ ི་ ོར་ལ། ེས་པ་དང་ ད་མེད་མཉམ་ ་མ་འ ས་ན་ལེགས་ཞེས་

ཟེར་ཡང༌། 2 ལོག་གཡེམ་ ་ིལས་མང་པོ་ཐོན་པའི་ ེན་ ིས་ ེས་པ་རེར་བཟའ་ ་ར་ེདང༌། ད་མེད་རེར་ ོ་ག་རེ་ཡོད་

དགོས། 3 ོ་ག་རང་གི་བཟའ་ ་དང༌། དེ་བཞིན་ ་ ད་མེད་རང་གི་ ོ་ག་དང་མཉམ་ ་འ ་དགོས། 4 བཟའ་

འི་ ས་ནི་མོ་རང་གི་དབང་འོག་ ་མེད་ ི། ོ་གའི་དབང་འོག་ ་ཡོད། དེ་བཞིན་ ་ ོ་གའི་ ས་ནི་ཁོ་རང་གི་དབང་

འོག་ ་མེད་ ི། བཟའ་ འི་དབང་འོག་ ་ཡོད། 5 བཟའ་ཚ་གཉིས་རེ་ཞིག་ ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ཆེད་ ་ཕན་ ན་

མོས་མ ན་ ས་པ་དེ་མ་གཏོགས་མཉམ་ ་འ ་ ་མ་འགོག་ཅིག ོད་ཚས་རང་ཚད་འཛན་མི་ བ་པས། བ ད་ ཱ༷་

ཏན་ ིས་ ོད་ཚར་བ ་ ིད་མི་ ེད་པའི་ ིར་ཡང་བ ར་མཉམ་ ་འ ་དགོས། 6 དེ་ནི་བཀའ་ ་མིན་ ི ངའི་བ བ་

་ཡིན། 7 ང་ཕོ་ ེང་ཞིག་གི་ངོས་ནས་མི་ཐམས་ཅད་ང་རང་དང་འ ་བ་ཡིན་པར་འདོད་ ང༌། མི་སོ་སོར་དཀོན་

མཆོག་ནས་གནང་ ིན་རེ་ཡོད་དེ། ཁ་ཅིག་ལ་ཕོ་ ེང་མོ་ ེང་གི་གནང་ ིན། ཡང་ཁ་ཅིག་ལ་བཟའ་ཚང་གི་འཚ་བའི་

གནང་ ིན་ཐོབ་ཡོད། 8 གཉེན་ ིག་ ེད་མ་ ོང་བ་དང་ གས་མོ་ མས་ལ་ང་བཞིན་ ་གཉེན་ ིག་མ་ ོང་བར་གནས་

ན་ལེགས་པར་ཟེར། 9 འོན་ ང་ཁོ་ཚས་རང་ཚད་འཛན་མ་ བ་ན་གཉེན་ ིག་ ེད་པར་ཆོག གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདོད་

ཆགས་ ིས་མེ་འབར་བ་ལས་གཉེན་ ིག་ ས་ན་ལེགས། 10 གཉེན་ ིག་ ས་ཡོད་པ་ མས་ལ་ང་མིན་ཏེ་གཙ་བོས་ ད་

མེད་རང་ག་ི ་ོབ་ོདང་ཁ་ ལ་མ་ིཆོག་པའ་ིབཀའ་གནང༌། 11 (འོན་ ང་ཁ་ ལ་ན་མོ་རང་ ་ོབ་ོམེད་པར་གནས་དགོས་

པའམ། ོ་བོ་དང་འ མ་པར་འ ར་དགོས་) ོ་བོ་ཡང་རང་གི་བཟའ་ ་དང་ཁ་ ལ་མི་ཆོག 12 གཙ་བོས་མིན་ཏེ་

ང་ཡིས་དེ་མིན་གཞན་དག་ལ་ཟེར་ ར། གལ་ཏེ་ ན་ ་ཞིག་ལ་བཟའ་ ་དད་པ་མི་ ེད་མཁན་གཅིག་ཡོད་ཅིང༌། ཁོ་

མོས་ཁོང་དང་ ོད་པར་དགའ་ན། ཁ་ོམ་ོདང་ཁ་ ལ་མ་ིཆོག་ཅེས་ཟེར། 13 ཡང་ ད་མེད་གཅིག་ལ་ ་ོག་དད་པ་མ་ི ེད་

མཁན་ཅིག་ཡོད་ཅིང༌། ཁོ་ནི་མོ་རང་དང་ ོད་པར་དགའ་ན། ཁོ་དང་ཁ་ ལ་མི་ཆོག 14 གང་ལགས་ཟེར་ན། ོ་

ག་དད་པ་མི་ ེད་མཁན་ནི་རང་གི་བཟའ་ འི་ ོ་ནས་དམ་པ་ ་ ར་ཞིང༌། ད་མེད་དད་པ་མི་ ེད་མཁན་རང་གི་དད་

ན་ ོ་གའི་ ོ་ནས་དམ་པ་ ་ ར། དེ་མིན་ན་ ེད་ ི་ ་ ་དམ་པ་མིན། འོན་ ང་ད་ ་ཁོ་ཚ་དམ་པ་ཡིན། 15 གལ་

ཏེ་དད་པ་མི་ ེད་མཁན་དེ་རང་གི་བཟའ་ ་དང་ཁ་ ལ་ན་འ ལ་ ་ ག དེ་ ར་ ང་ན་ ན་ ་ཕོ་མོ་ ་ཡང་བཅིངས་

པ་མ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ཚ་ཞི་བདེའི་ནང་གནས་པའི་ ིར་བོས་པ་གནང་ངོ༌། 16 ང་

མ་ མས། ེད་ ི་ ོ་ནས་སོ་སོའི་ ོ་ག་མི་ཐར་བ་ཇི་ ར་ཤེས། ོ་ག་ཚ། ེད་ ི་ ོ་ནས་སོ་སོའི་ ང་མ་མི་ཐར་བ་

ཇི་ ར་ཤེས། 17 གཙ་བོས་མི་རེ་རེར་ཅི་བ ོས་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ཚ་བོས་པ་བཞིན་ ་མི་ཚ་ ེལ་དགོས།

དེ་ནི་ངས་ཆོས་ཚགས་ཐམས་ཅད་ལ་བཀའ་བ ོས་པ་དེ་ཡིན། 18 དཔེར་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ ་ཞིག་ཡ༷་ ་ ་པའི་

ཆོས་ ི་ གས་དང་ ན་པར་བོས་ན་ཁོ་ནི་ གས་དེ་དང་ ན་པར་གནས་དགོས། དཀོན་མཆོག་གིས་ ་ཞིག་ཡ༷་ ་ ་པའི་
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ཆོས་ ་ི གས་དང་མ་ི ན་པར་བོས་ན་ཁོས་ གས་ད་ེལེན་མ་ི ང༌། 19 ཡ་༷ ་ ་པའ་ིཆོས་ ་ི གས་ལེན་ཡོད་མེད་ལ་ ད་

པར་མེད་དེ། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ང་བ་དེ་འབའ་ཞིག་གལ་ཆེའོ། 20 མི་རེ་རེ་བོས་པའི་ བས་ ་ཇི་ ར་ཡོད་པ་

དེ་ ར་གནས་དགོས། 21 བོས་པའི་ བས་ ་ ེད་ ན་གཡོག་ཡིན་ནམ། དེའི་ ེན་པས་སེམས་ ལ་མ་ ེད། གལ་ཏེ་

ན་གཡོག་ལས་ཐར་བར་འ ར་བའ་ིག་ོ བས་ ང་ན་ད་ེལེན་ཞིག 22 གང་ཡིན་ཞ་ེན། ཇ་ི ར་གཙ་བོའ་ིཐོག་ནས་བོས་

པའི་ ན་གཡོག་ནི་གཙ་བོས་ཐར་ ་བ ག་པའི་མི་ཞིག་ཡིན། དེ་ ར་ ན་གཡོག་མིན་པ་བོས་པ་དེ་ ཱ ༷་ཤི་ཀའི་ཞབས་ ི་

ཡིན། 23 ེད་ཚ་ ་རིན་ ིས་ཉོས་པས་མ་ི མས་ ་ི ན་གཡོག་ ་མ་འ ར་ཞིག 24 ན་ ་ མས། མ་ིར་ེར་ེབོས་པའ་ི

བས་ ་ཇི་ ར་ཡོད་པ་དེ་ ར་དཀོན་མཆོག་དང་འ ོགས་ཏེ་གནས་དགོས། 25 ད་གཉེན་ ིག་ ེད་མ་ ོང་བའི་གཞོན་

་མ་ མས་ལ་དེའི་ཐད་གཙ་བོའི་བཀའ་ ིམས་ང་ལ་མེད་ ང༌། ང་ནི་ གས་ ེའི་ ོ་ནས་གཙ་བོས་ ོ་གཏད་ཆོག་པར་

མཛད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ངས་བསམ་འཆར་ཤོད། 26 ངའི་བསམ་པ་ལ། དེང་ བས་ ི་ ག་བ ལ་ཡོད་པའི་ ེན་

ིས་ ེད་ཇི་ ར་ཡོད་པ་དེ་ ར་བ ད་ན་ལེགས། 27 ེད་ལ་ ང་མ་ཡོད་ན། ཁ་འ ལ་ཐབས་མ་ ེད། མེད་ན་ ང་

མ་མ་འཚལ། 28 གལ་ཏེ་གཉེན་ ིག་ ས་ན་ ེད་ ིས་ ིག་ཉེས་ ི་ལས་མ་ ས། ཡང་གཞོན་ ་མ་ཞིག་གིས་གཉེན་ ིག་

ས་ན་ ིག་ཉེས་ ི་ལས་མ་ ས་ ང༌། གཉེན་ ིག་ ས་པ་ མས་ནི་འཇིག་ ེན་འདིར་ ག་བ ལ་ ོང་ཞིང༌། ངའི་ངོས་

ནས་ད་ེ ེད་ མས་ལ་འཕོག་པར་མ་ིའདོད། 29 ན་ ་ མས། ངའི་དོན་འད་ི ར་ཡིན། བ ོས་པའ་ི ས་ཚད་རིང་པ་ོ

མེད་པས་ད་ ིན་ཆད་ ང་མ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་ ང་མ་མེད་པ་ ར་འཚ་བ་ ེལ་དགོས། 30 ་མཁན་ མས་ ིས་མི་ ་

བ་ ར་དང༌། དགའ་བ་ མས་ ིས་དགའ་བ་མ་ཡིན་པ་ ར་འཚ་བ་ ེལ་དགོས། ཉོ་མཁན་ མས་ ིས་ ་ནོར་མེད་པ་

ར་དང༌། 31 འཇིག་ ེན་ལ་ ོད་པ་ མས་ ིས་མ་ི ོད་པ་ ར་ ོད་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། འཇིག་ ེན་འདིའ་ི མ་

པ་འདའ་བཞིན་ཡོད་པས་སོ། 32 ངའི་རེ་བར་ ེད་ཚ་སེམས་ ལ་ལས་ཐར་བར་འ ར། བཟའ་ ་མེད་པའི་ ེས་པ་དེས་

གཙ་བོའ་ིདོན་ལ་སེམས་ ར་ ེད་དེ། གང་ལ་ཁོང་ག་ི གས་མཉེས་པ་ད་ེབཞིན་ ་ ོད། 33 འོན་ ང་བཟའ་ ་ཡོད་པའ་ི

ེས་པ་དེས་འཇིག་ ེན་ ི་དོན་ལ་སེམས་ ར་ ེད་དེ། གང་ལ་ ང་མ་དགའ་བ་དེ་བཞིན་ ་ ོད་པས། 34 ཁོའི་སེམས་

ི་དོན་གཉེར་ ོགས་གཉིས་ ་ ེས། ོ་བོ་མེད་པ་དང༌། ཡང་ན་གཉེན་ ིག་ ས་མ་ ོང་བའི་གཞོན་ ་མ་ཡིས་ ས་

སེམས་གཉིས་དམ་པར་འ ར་བའ་ི ིར་གཙ་བ་ོགང་ལ་ གས་མཉེས་པའ་ིདོན་ ་སེམས་ ར་ ེད། འོན་ ང་ ་ོབ་ོཡོད་པ་

དེས་འཇིག་ ེན་ ི་དོན་ལ་སེམས་ ར་ ེད་དེ། གང་ལ་ཁོ་མོའི་ ོ་བོ་ལ་དགའ་བ་དེ་བཞིན་ ་ ོད། 35 ེད་ཚ་ལ་ཕན་

པའི་ ིར་ངས་དེ་ ར་བཤད་དེ། ེད་ཚར་བཀག་ ་བཟོས་པ་མ་ཡིན་ ིས། ོད་ལམ་འོས་པ་དང༌། གཙ་བོར་ཞབས་

ི་སེམས་གཉིས་ ་མ་ ེས་པའི་ ིར་རོ། 36 གལ་ཏེ་མི་ ་ཞིག་ལ་བག་མ་ལེན་ འི་གཞོན་ ་མ་ཞིག་ཡོད་དེ། ཁོས་ཁོ་མོ་

ལ་ ོད་ལམ་མི་འོས་པ་ ེད་པར་བསམས་ཤིང༌། ཁོ་མོ་ ས་ཏེ་གཉེན་ ིག་ ེད་དགོས་ན། ཁོའི་བསམ་པ་བཞིན་ ེད་ཆོག

ིག་ཉེས་མེད་པས་གཉེན་ ིག་ ེད་པར་ཆོག 37 འོན་ ང་སེམས་བ ན་ཞིང༌། ཐབས་མེད་པའི་ ་བ་མ་ ག་པ་དང༌།
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རང་ཚད་འཛན་ བ་པའི་མ་ིདེས་གཉེན་ ིག་མི་ ེད་པར་ཐག་བཅད་ན་ལེགས་པར་ ེད། 38 དེའི་ ིར་གཞོན་ ་མ་དང་

གཉེན་ ིག་ ེད་མཁན་ལེགས་པར་ ེད་ ང་གཉེན་ ིག་མ་ི ེད་མཁན་ད་ེབས་ལེགས་པར་ ེད། 39 ་ོབ་ོགསོན་ ས་ ང་

མ་ཡང་བ ར་གཉེན་ ིག་ ེད་མི་ཆོག ོ་བོ་ཤི་ན་ཁོ་མོས་ ་ཞིག་ལ་དགའ་བ་དང་གཉེན་ ིག་ ེད་པར་ཆོག འོན་ཏེ་

་ོབ་ོགསར་པ་ད་ེགཙ་བོའ་ིཁོངས་ ་གཏོགས་པ་ཞིག་དགོས། 40 འོན་ ང་ངའ་ིབསམ་པར་ཁ་ོམ་ོ ་ོབ་ོམེད་པར་གནས་ན་

ིད་པ་ཡིན། དེ་ནི་ངའི་བསམ་ ལ་ཡིན་ཏེ་ངའང་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ཉིད་དང་ ན་པ་ཡིན་པར་སེམས་སོ།།

ལེ ་བ ད་པ།

1 ད་ ་ ་ མས་ལ་ ལ་བའི་ཟས་ ི་ ོར་ལ་ ེད་ མས་ ིས་ག ངས་པ་ ར། ང་ཚ་ཚང་མར་ཤེས་ ་ཡོད་པ་

ངེད་ མས་ ིས་ཤེས། ཤེས་ ་ཡིས་ང་ ལ་ ེད། འོན་ཏེ་ མས་སེམས་ ིས་ཡར་ ེད་གཏོང༌། 2 མི་ཞིག་གིས་ངས་

ཇི་ཞིག་ཤེས་ མ་ན་ཁོས་ཇི་འ ་ཤེས་དགོས་པ་དེ་ད་ ང་མི་ཤེས། 3 འོན་ ང་མི་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་ལ་གཅེས་པར་

བ ང་ན་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ངོ་མ ེན་ནོ། 4 ་ ་ མས་ལ་ ལ་བའི་ཟས་ཟ་བའི་ ོར་ནས་བཤད་ན་ ་ ་ མས་ནི་

འཇིག་ ེན་ཐོག་ཅ་ིཡང་མ་ཡིན་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གཅིག་ ་ལས་གཞན་དཀོན་མཆོག་མེད་པར་ངེད་ མས་ ིས་ཤེས།

5 ས་ན། ཞིང་ཁམས་སམ། ས་ལ་ ་ཞེས་ ་བ་ཡོད་པ་དང༌། ་དང་གཙ་བོ་ཟེར་བ་མང་པོ་ཡོད་ ང༌། 6 ངེད་

མས་ ་ིཆ་ནས་ཡབ་ ་ེདཀོན་མཆོག་གཅིག་རང་ཡིན། ཁོང་ལས་དངོས་པ་ོཐམས་ཅད་འ ང་ཞིང༌། ངེད་ མས་ན་ིཁོང་

གི་ཆེད་ ་གནས། ཡང་གཙ་བོ་གཅིག་ ེ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན། ཁོང་གི་ ོ་ནས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འ ང་ཞིང༌། ངེད་

མས་ཁོང་གི་ ོ་ནས་གནས་སོ། 7 འོན་ ང་མི་ཐམས་ཅད་དེའི་ཐད་ ི་ཤེས་ ་མེད། ོན་ ་འ ་བ ེན་ ར་གོམས་

པས་མི་ཁ་ཤས་ ིས་ད་ འི་བར་ ་ཡང་ཟས་ཟ་བ་དེ་ ་འ ར་ ལ་བའི་ཟས་ ་སེམས་པ་དང༌། ཁོ་ཚའི་ ང་སེམས་ཞན་

པས་ངན་ ལ་ ་འ ར། 8 ཟས་ཟ་བའ་ི ་ོནས་ངེད་ མས་དཀོན་མཆོག་དང་ཉ་ེབར་མ་ིའ ོ མ་བཟས་ན་གནོད་པ་མེད་

ལ། བཟས་ན་ཕན་འདོགས་ ང་མེད། 9 འོན་ཏེ་ ེད་ ི་རང་དབང་འདི་ ང་སེམས་ཞན་པ་ མས་ལ་ ིག་ཉེས་ ི་ ་

ེན་ ་མ་ིའ ར་བར་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག 10 གང་ཡིན་ཞ་ེན། ང་སེམས་ཞན་པ་ཞིག་གིས་ ོད་ཤེས་ ་དང་ ན་པས་

་ཁང་ལ་ཟས་ཟ་བར་མཐོང་ན། ཁོས་ ་ ་ལ་མཆོད་པ་དེ་ཟ་བར་མི་ ལ་ལམ། 11 དེའི་ ིར་ ོད་ ི་ཤེས་ འི་ ོ་ནས་

ང་སེམས་ཞན་པ་ད་ེའ ་ོབ ག་འ ་ོབར་འ ར། ཱ་༷ཤ་ིཀ་ ན་ ་དེའ་ིཆེད་ ་ཡང་བ ོངས། 12 ན་ ་ མས་ལ་ ིག་

ཉེས་ད་ེ ར་ ེད་དེ། ཁ་ོཚའ་ི ང་སེམས་ཞན་པ་ད་ེགནོད་པའ་ི ་ོནས་ ོད་ མས་ ིས་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་ལ་ ིག་པ་ ེད། 13 གལ་

ཏེ་ངས་གང་ཟས་པ་དེ་ ན་ འི་ ིག་ཉེས་ ི་ ་ ེན་ ་ ར་ན། ན་ ས་ ིག་ཉེས་མི་ ེད་པའི་ ིར་ངས་ནམ་ཡང་ཤ་མི་

ཟའོ།།



356 ཀོ་རིན་ ་པ་དང་པོ། 9:1 – 17

ལེ ་ད ་པ།

1 ང་ལ་རང་དབང་མེད་དམ། ང་ ་ཚབ་ཅིག་མ་ཡིན་ནམ། ངས་ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་མཐོང་མ་ ོང་ངམ།

ེད་ཚ་ནི་གཙ་བོའི་ངང་ནས་ངའི་ལས་དོན་ ི་འ ས་ ་མ་ཡིན་ནམ། 2 མི་གཞན་ ི་ཆ་ནས་ང་ ་ཚབ་མ་ཡིན་ནའང༌།

ེད་ཚའི་དོན་ ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ེད་ཚ་ནི་གཙ་བོའི་ངང་ནས་ང་ ་ཚབ་ཡིན་པ་ར་ ོད་པའི་ གས་ཡིན།

3 ང་ལ་འ ི་གཅོད་ ེད་མཁན་ མས་ལ་ངའི་གསལ་བཤད་འདི་ ར་ཡིན། 4 ང་ཚར་ཟ་འ ང་ ེད་པའི་དབང་ཆ་མེད་

དམ། 5 ་ཚབ་གཞན་དག་དང༌། གཙ་བོའི་ག ང་པོ་ མས། དེ་བཞིན་ཀེ༷་ ཱ་དང་འ ་བར་ང་ཚར་དད་ ན་པའི་

བཟའ་ ་འ ིད་པའི་དབང་ཆ་མེད་དམ། 11 6 ཡང་ན། ང་དང་པ༷ར་ན་ ཱ་གཉིས་ཁོ་ནར་འཚ་བའི་ ིར་ལས་ཀ་མི་ ེད་

པའི་དབང་ཆ་མེད་དམ། 7 རང་གི་འ ོ་སོང་བཏང་ནས་དམག་མི་ ས་ ེད། ན་འ མ་ ི་ མ་ར་ཞིག་བཟོས་ནས་

དེའི་འ ས་ ་ལས་ ས་མི་ཟ། ཡང་ ་འཚས་ནས་དེའི་འོ་མ་ལས་ ས་མི་འ ང༌། 8 ངས་མིའི་རིགས་ ི་ཆ་ནས་དེ་

ར་ཟེར་རམ། བཀའ་ ིམས་ ིས་ ང་དེ་ ར་ག ངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། 9 མོ༷་ཤེའི་བཀའ་ ིམས་ནང་ག ལ་ལས་ ེད་

པའི་ ང་གོག་ལ་ཁ་ར་མ་གཡོགས་ཤིག་ཅེས་ ིས་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་བ་ ང་འཚ་བའི་ ོར་ག ངས་སམ། 12 10 ངེད་

མས་གཅིག་པོར་ཕན་པའི་ ིར་ག ངས་སམ། དེ་ནི་ངེད་ མས་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་ ་ ིས་པ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན།

ཞིང་ ོ་མཁན་དང་ག ལ་ལས་ ེད་མཁན་གཉིས་ ིས་ ོན་ཐོག་གི་ ལ་བ་འཐོབ་ཆེད་རེ་བའི་ངང་ནས་ལས་ཀ་ ེད་ ང༌།

11 ངེད་ མས་ ིས་ ེད་ཚར་སེམས་ཉིད་ ི་ས་བོན་བཏབ་ན། ེད་ཚ་ནས་དངོས་པོའི་འ ས་ ་ ད་མི་ ང་ངམ།

12 གཞན་ མས་ལ་ ེད་ཚའི་ ་ནོར་ལས་ བ་ ོར་ཐོབ་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་ན། ང་ཚར་དེ་ལས་ ག་པ་མེད་དམ། འོན་

ང་ང་ཚས་དབང་ཆ་དེ་བཞིན་མི་ ེད་པར། དེ་ལས་ ོག་ ེ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་འ ིན་བཟང་བར་ ་མི་གཅོད་པའི་ ིར་ཐམས་

ཅད་བཟོད་པར་ ེད། 13 མཆོད་ཁང་ནང་ལས་ཀ་ ེད་མཁན་ མས་ ིས་མཆོད་ཁང་གི་ཁ་ལག་ཟ་ཞིང༌། མཆོད་ ི་ལ་

གཡོག་ ེད་པ་ མས་དེའི་གང་ལ་གང་མཆོད་པ་ལས་ ལ་བ་འཐོབ་པར་ ེད་ཚས་མི་ཤེས་སམ། 14 དེ་ ར་འ ིན་བཟང་

ོག་མཁན་ མས་ལ་འ ིན་བཟང་ ོག་པའི་ ོ་ནས་འཚ་བའི་ བ་ ོར་འཐོབ་དགོས་པར་གཙ་བོས་བཀའ་གནང་ངོ༌།

15 འོན་ ང་ངས་དབང་ཆ་དེ་བཞིན་ ་མ་ ས་ཤིང༌། དབང་ཆ་དེ་ཚ་འཐོབ་པའི་ཆེད་ ་དོན་འདི་ མས་མི་

འ ི། གང་ལགས་ཤེ་ན། ངས་རིན་མེད་པར་འ ིན་བཟང་བ གས་ཟེར་བའི་ ོབས་པ་དེ་བ ག་པ་ལས༌༌༌༌ང་ཤི་ན་དགའ།

16 འོན་ཏེ་ངས་འ ིན་བཟང་བ གས་པར་ ོབས་པ་ ེ་དོན་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ངས་འ ིན་བཟང་ངེས་པར་ ོག་

དགོས། ད་ེམ་བ གས་ན་ང་ལ་ཆད་པ་ཕོག་ཉེན་ཡོད། 17 གལ་ ིད་རང་དགའ་བ་བཞིན་ ་འ ིན་བཟང་བ གས་ན་ང་

ལ་ ་དགའ་ཞིག་ཡོད། དཀོན་མཆོག་གིས་འ ིན་བཟང་ ོག་པའི་ལས་འགན་ང་ལ་བཅོལ་བས་ ོག་དགོས་ ང་ངོ༌།

11ཀེ་ ཱ་ནི་ ་ཚབ་པེ་ ོའི་མིང་གཞན་ཡིན།
12ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 25 ཨང་ 4 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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18 འོ་ན། ངའི་ ་དགའ་གང་ཡིན། འ ིན་བཟང་ ོག་པ་ལས་འ ང་བའི་དབང་ཆ་མི་ ེད་པར་ངས་རིན་

མེད་ ི་ཐོག་ནས་འ ིན་བཟང་ ོག་པ་དེ་ཡིན། 19 ང་མི་ ་ཞིག་ལ་ཡང་ ེན་དགོས་མེད་ ང༌། མི་མང་པོ་དད་སེམས་

འ གས་པའི་ ིར་ཐམས་ཅད་ ི་གཡོག་པོར་ ར། 20 ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་དད་སེམས་འ གས་པའི་ ིར་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་

ལ་ང་ཁོང་ཚ་ ར་ ར། མོ༷་ཤེའི་བཀའ་ ིམས་ ང་མཁན་ མས་དད་སེམས་འ གས་པའི་ ིར་ང་རང་ནི་བཀའ་ ིམས་

ི་འོག་ ་མིན་ཡང༌། བཀའ་ ིམས་ ི་འོག་ ་ཡོད་མཁན་ མས་ལ་ང་ཁོང་ཚ་ ར་ ར། 21 བཀའ་ ིམས་མེད་པ་

མས་ལ་ང་བཀའ་ ིམས་མེད་པ་ ར་ ར། (འོན་ ང་ང་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས་དང་ ལ་བ་མིན་ཏེ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་

བཀའ་ ིམས་འོག་ ་ཡོད་) དེ་ནི་བཀའ་ ིམས་མེད་པ་ མས་དད་སེམས་འ གས་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 22 དད་པ་ ང་

བ་ མས་དད་སེམས་འ གས་པའི་ ིར་ང་དད་པ་ ང་བ་ ར་ ར། ཐབས་གང་གིས་མི་ཁ་ཤས་ ོབ་པའི་ ིར་ང་ནི་མི་

ཐམས་ཅད་ལ་ཁོང་ཚ་ ར་ ར། 23 འ ིན་བཟང་གི་དོན་ལ་ངས་དེ་ཐམས་ཅད་ ེད། དེ་ནི་ང་ལ་མི་གཞན་དང་མཉམ་

་འ ིན་བཟང་གི་ ིན་ བས་ ི་ ལ་བ་འཐོབ་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 24 བང་ ལ་འ ན་བ ར་ ེད་ བས་ ག་ཤར་ ོད་

མཁན་ཐམས་ཅད་ ག་ནའང་ ་དགའ་འཐོབ་མཁན་གཅིག་ལས་མེད་པ་ ེད་ ིས་མི་ཤེས་སམ། ་དགའ་འཐོབ་པའི་

ཆེད་ ་ ག་ཅིག 25 ས་ ལ་པ་ མས་ ིས་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་ཚད་འཛན། ཁོ་ཚས་འཇིག་པར་འ ར་བའི་

་དགའ་ཞིག་འཐོབ་པའི་ ིར་དེ་ ར་ ེད། འོན་ཏེ་ངེད་ མས་ ིས་འཇིག་པར་མི་འ ར་བའི་ ་དགའ་ཞིག་འཐོབ་

པའི་ ིར་ ེད། 26 དེའི་ ིར་ངས་དམིགས་ ལ་མེད་པར་མི་ ག ཡང་ན་མཁའ་ ང་ལ་ ང་བ་ ར་མི་འཐབ་ ིས།

27 ངས་རང་ག་ི ས་ག ན་ནས་དེ་ངའི་ ན་གཡོག་ ་འ ག དེ་ན་ིམ་ིགཞན་ལ་འ ིན་བཟང་ ོག་པའི་ ེས་ ་ང་རང་ ་

དགའ་འཐོབ་མི་འོས་པ་ཞིག་མི་འ ར་བའི་ཆེད་ ་ཡིན་ནོ།།

ལེ ་བ ་པ།

1 ན་ ་ མས། འདི་ ན་པར་ ིས་ཤིག ངེད་ མས་ ི་ཕ་མེས་ཐམས་ཅད་ ིན་པའི་འོག་ ་ཡོད་ཅིང༌། ་

མཚ་བ ད་ནས་ཕེབས། 13 2 ིན་པའི་འོག་ ་ཡོད་པ་དང༌། ་མཚ་བ ད་ནས་ཕེབས་པ་དེ་ནི་ ས་གསོལ་ནང་བཞིན་

ཡོད། དེས་ཁོ་ཚ་ཚང་མ་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེའི་ ེས་ ་འ ང་མཁན་ ་ ར་བར་མཚན། 3 ཐམས་ཅད་ ིས་དཀོན་མཆོག་

ནས་ ང་བའི་ངོ་མཚར་བའི་ཟས་གཅིག་པ་བཟས་ཤིང༌། 4 ཐམས་ཅད་ ིས་ངོ་མཚར་ ི་བ ང་བ་གཅིག་པ་བ ངས།

གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོང་ཚས་བ ངས་པ་དེ་ནི་ཁོ་ཚ་དང་མཉམ་ ་འ ལ་བའི་ངོ་མཚར་ ི་ ག་ལས་འོངས་ཤིང༌། ག་

དེ་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན། 5 འོན་ ང་ཁོ་ཚ་མང་ཆེ་བར་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་མ་མཉེས་པས་ཁོ་ཚའི་ ར་འ ོག་ ོང་ ་

13 ང་ ོན་པ་མ་ོཤེའ་ིམད་ོགཉིས་པ་ ་ེཐེགས་པ་ལེ ་ 13 ཨང་ ངས་ 21 དང༌། ལེ ་ 14 ཨང་ ངས་ 22 ལ་གཟིགས། གནའ་བོའ་ི ས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་ ་ ་པ་

མས་ཨེ་ཇེབ་ ལ་ནས་ ིད་གནང་ བས་ ིན་པའི་བ ་ཞིག་གིས་ལམ་ ེ་ ིད་པ་དེར་ཟེར།
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འཐོར་བར་ ར། 6 ཁོ་ཚ་ངན་པ་འདོད་ ང༌། ང་ཚ་ངན་པ་མི་འདོད་པའི་ ིར་ ་བ་དེ་ཚ་ང་ཚའི་དཔེ་ ་ ར། 7 ཁོ་

ཚའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་དང་འ ་བར་ ་ ་ མས་ལ་བ ེན་བ ར་མ་ ོས་ཤིག མདོ་ལ་བཀོད་པ་ ར། མི་ མས་ཟ་

འ ང་ ེད་པར་མར་བ ད་པ་དང༌། ེད་མོ་ ེ་བར་ཡར་ལངས་ཞེས་ ིས། 14 8 ཡང་ཁོ་ཚའི་ནང་ནས་ལ་ལས་ལོག་

གཡེམ་ ས་པའི་ ེན་ ིས་ཉིན་གཅིག་ལ་ ོང་ ག་ཉི་ ་ ་ག མ་ཤི་བས་ང་ཚས་ ང་དེ་ ར་མ་ ེད་ཅིག 15 9 ཡང་ཁོ་

ཚའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ ིས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་ཉམས་ཚད་ ས་པའི་ ེན་ ིས་ ལ་ ིས་བསད་པས་ང་ཚས་ ང་དེ་ ར་མ་ ེད་

ཅིག 16 10 ཡང་ཁོ་ཚའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ ིས་ཡིད་མ་རངས་པའི་གཏམ་བཤད་པའི་ ེན་ ིས་ ོག་འཇོམས་མཁན་ ི་ཕོ་

ཉས་ཁོ་ཚར་མེད་པར་ ས་པས་ད་ེ ར་མ་ ོས་ཤིག 17 11 ་བ་ད་ེཚ་ན་ིམེས་པ་ོ མས་ལ་དཔ་ེ ར་ ང་ཞིང༌། ང་ཚ་ ས་

་ིམཐའ་མར་བབས་ཡོད་པ་ མས་ལ་ ོབ་པའ་ིཆེད་ ་ ིས། 12 དེའ་ི ིར་བ ན་པོར་གནས་ མ་པ་དེས་ཁ་ོཚ་ ར་ ིག་

ཉེས་མི་ ེད་པའི་ ིར་དོགས་ཟོན་ ེད་དགོས། 13 མི་ ི་ལ་ ོང་བའི་བ ་ ིད་ལས་ ེད་ཚ་ལ་མ་ ོང༌། དཀོན་མཆོག་

ནི་ གས་གཏད་ཆོག་པ་ཡིན་ཞིང༌། ེད་ཚར་བཟོད་མི་ བ་པའི་བ ་ ིད་ ོང་ ་མི་འ ག ེད་ཚས་བཟོད་ བ་པའི་

ཆེད་ ་བ ་ ིད་ ོང་ བས་ཁོང་གིས་དེ་ལས་ཐར་བའི་ལམ་ ོན་པར་མཛད་དོ།

14 དེའི་ ིར་ངའི་གཅེས་པ་ མས། ་ ་ མས་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་པ་འཛམས་ཤིག 15 ངས་ ོ་རིག་གསལ་

བའི་མི་ མས་ལ་ ་བས། ངས་གང་ཟེར་བ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་ ེད་ཚས་བ ར་ཤ་གཅོད་ཅིག 16 གཙ་བོའི་ཞལ་

ཟས་ ོད་སའ་ིཕོར་པ་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ་བ་ད་ེ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ི ་ ག་དང༌། བག་ལེབ་གཅོག་པ་ད་ེ ཱ་༷ཤ་ིཀའི་ ་ག གས་ ན་

མོང་ ་ལོངས་ ོད་ ེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། 18 17 བག་ལེབ་ད་ེགཅིག་ཡིན་པས་ང་ཚ་མ་ིམང་ཡང་ད་ེལས་མཉམ་ ་ཟ་བའ་ི ེན་

ིས་ ས་གཅིག་ ་གཏོགས་པ་ཡིན། 18 ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་ མས་ལ་ ོས་ཤིག མཆོད་ ིའི་ ེང་ ་ ལ་བའི་ཞལ་ཟས་ཟ་

མཁན་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་དང་ཕན་ ན་ ི་འ ེལ་བ་ལོངས་ ་མི་ ོད་དམ། 19 19 འོ་ན་ངས་ཅི་ཟེར། ་འ ་ལ་

གང་མཆོད་པ་ལ་ཕན་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ ་འ ་ མས་ངོ་མ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རམ། 20 དེ་མ་ཡིན། ངའི་དོན་

ནི་ ་འ ་ལ་གང་མཆོད་པ་དེ་དཀོན་མཆོག་མིན་ཏེ་གདོན་འ ེ་ མས་ལ་མཆོད་དོ། ེད་ཚ་གདོན་འ ེ་དང་འ ེལ་བ་

མས་ ་འ ར་བར་མི་འདོད། 21 གཙ་བོའི་མཆོད་ཞལ་དང་གདོན་འ ེའ་ིཕོར་པ་གཉིས་ཀ་འ ང་བ་ད་ེམི་ ིད། ཡང་

14 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 32 ཨང་ ངས་ 6 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
15 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་བཞི་པ་ ེ་ ངས་ཀ་ལེ ་ 25 ཨང་ ངས་ 1-9 ལ་གཟིགས།
16 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་བཞི་པ་ ེ་ ངས་ཀ་ལེ ་ 21 ཨང་ ངས་ 5-6 ལ་གཟིགས།
17 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་བཞི་པ་ ེ་ ངས་ཀ་ལེ ་ 16 ཨང་ ངས་ 41-50 ལ་གཟིགས།
18གཙ་བོའི་ཞལ་ཟས་ ོད་པ་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ོངས་པ་དང་ ར་གསོན་པར་ ན་ ེན་ ་ཆེད་བག་ལེབ་ མ་ ར་བགོས་ནས་ཟ་བའི་ཆོ་ག་ཞིག་ཡིན།
19 ང་ ོན་པ་མ་ོཤེའ་ིམད་ོག མ་པ་ ་ེལ་ེཝ་ི ལ་ ིམས་ལེ ་ 10 ཨང་ ངས་ 12-15 དང༌། ང་ ོན་པ་མ་ོཤེའ་ིམད་ོ ་པ་ ་ེབཀའ་ ང་ལེ ་ 18 ཨང་ ངས་ 1-4ལ ་

གཟིགས།
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གཙ་བོའ་ིཞལ་ཟས་དང་གདོན་འ ་ེཡ་ིཟས་ཟ་བ་དེའང་མ་ི ིད། 22 ཡང་ན་ངེད་ མས་ ིས་གཙ་བ་ོལ་ གས་ ་ོ ོང་ངམ།

ང་ཚ་ཁོང་ལས་ ོབས་ གས་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ།

23 ོད་ཚས་ཐམས་ཅད་ ེད་ཆོག་ཅེས་ཟེར་ཡང༌། དེ་ཐམས་ཅད་ ིས་མི་ཕན། ོད་ཚས་ཐམས་ཅད་ ེད་ཆོག་

ཅེས་ཟེར་ཡང༌། ཐམས་ཅད་ ིས་ཡར་ ེད་མི་ཡོང༌། 24 རང་དོན་མི་འཚལ་ ིས་གཞན་དོན་འཚལ་ཞིག 25 ང་

སེམས་ ་མཚན་ ་ ས་ནས་ ་འ ་ལ་མཆོད་པ་ ལ་ཡོད་མེད་ ད་ཆ་མི་འ ི་བར་ཤ་ ོམ་ ་གང་ཡང་འཚང་བ་དེ་ཟ་

ང༌། 26 གང་ལགས་ཟེར་ན། འཇིག་ ེན་དང་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་གཙ་བོའི་ཡིན་ནོ། 20 27 གལ་ཏེ་དད་ ན་

མིན་པ་ཞིག་གིས་ ེད་ མས་མ ོན་ལ་གདན་འ ེན་ ས་ཏེ་འ ོ་འདོད་ན། ང་སེམས་ ་མཚན་ ་ ས་ནས་ ད་ཆ་མི་

འ ི་བར་ ེད་ ི་མ ན་ ་ཟས་གང་ཡང་བཞག་པ་དེ་ཟོ་ཞིག 28 འོན་ ང་གལ་ ིད་མི་ ་ཞིག་གིས་ ེད་ཚར་འདི་ ་ལ་

མཆོད་པའི་ཤ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ན་ཁོ་རང་དང་ ང་སེམས་ ི་ ིར་མ་ཟ་ཞིག 29 ངའི་དོན་ནི་ ེད་ ི་ ང་སེམས་མིན་ཏེ་

མི་གཞན་ ི་ ང་སེམས་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། མི་གཞན་ ི་ ང་སེམས་ ིས་ངའི་རང་དབང་ལ་ཅིའི་ ིར་ཚད་འཛན་

ེད། 30 བཀའ་ ིན་ ིས་བཟས་ན་ངས་གང་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས་པའི་ ེན་ ིས་ཅིའི་ ིར་དམའ་འབེབས་གཏོང་བར་

འ ར། 31 དེ་བས་ན་ ེད་ཚས་ཟའམ། འ ང་ངམ། གང་ ེད་ནའང༌། དཀོན་མཆོག་ག་ིགཟ་ིབ ིད་ ་ིཆེད་ ་ཐམས་

ཅད་ ོས་ཤིག 32–33 མི་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་ ་ངས་ཐམས་ཅད་ ེད། ཁོ་ཚ་ཐར་བའི་ ིར་ངས་རང་དོན་མི་

འཚལ་ ིས་མང་པོའི་དོན་འཚལ། དེ་བཞིན་ ེད་ཚས་ ང་ཡ༷་ ་ ་པ་དང༌། ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པ། དཀོན་མཆོག་གི་ཆོས་

ཚགས་བཅས་ལ་ཕོག་ ག་མ་གཏོང་ཞིག །

ལེ ་བ ་གཅིག་པ།

1 ངས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་དཔེ་ ་བ་ ར་ ེད་ཚས་ ང་ང་ལ་དཔེ་ ་ཞིག 2 དོན་ཐམས་ཅད་ ་ང་ ན་ཞིང༌། ངས་

ཇི་ ར་གཏད་པ་བཞིན་ ་ གས་ ོལ་ ང་བས་ ེད་ཚར་བ ོད། 3 ེད་ཚས་འདི་ ོགས་པར་ ིས་ཤིག ཱ༷་ཤི་ཀ་ནི་

ེས་པ་རེ་རེའི་ད ་ཡིན། ེས་པ་ནི་ ད་མེད་ ི་མགོ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ད ་ཡིན་ནོ། 4 ེས་པ་ ་

ཞིག་གིས་རང་གི་མགོ་ལ་གང་ཞིག་ ོན་ནས་ ོན་ལམ་འདེབས་པའམ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བ གས་ན་ཁོའི་ད ་ ེ་

ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་དམའ་འབེབས་གཏོང༌། 5 འོན་ ང་ ད་མེད་ ་ཞིག་གིས་རང་གི་མགོ་ལ་གང་ཞིག་མི་ ོན་པར་ ོན་ལམ་

འདེབས་པའམ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བ གས་ན་ཁོའི་མགོ་ལ་དམའ་འབེབས་གཏོང༌། གང་ལགས་ཤེ་ན། དེ་ནི་ ་

ཚང་མ་གཞར་བ་དང་གཅིག་པ་ཡིན་པས་སོ། 21 6 ད་མེད་ཅིག་གིས་རང་གི་མགོ་ལ་གང་ཞིག་མི་ ོན་ན་ ་ཚང་མ་ཡང་

20ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 24 ཨང་ ངས་ 1 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
21 ས་དེར་ ་ཚང་མ་གཞར་བ་ནི་ ད་མེད་ལ་ངོ་ཚ་བའི་ གས་ཤིག་ཡིན།
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འ ེག་དགོས། འོན་ ང་ ་འ ེག་པའམ་གཞར་བ་ནི་ངོ་ཚ་བའི་ ་ ེན་ཡིན་པས་རང་གི་མགོ་ལ་གང་ ང་ཞིག་ ོན་

དགོས། 7 ེས་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་དཔེ་དང་གཟི་བ ིད་ཡིན་པས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་ ས་མགོ་ལ་

གང་ཡང་ ོན་མི་ ང༌། འོན་ ང་ ད་མེད་ནི་ ེས་པའི་གཟི་བ ིད་ཡིན། 8 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ེས་པ་ ད་མེད་ལས་

མི་འ ང་གི ད་མེད་ ེས་པ་ལས་འ ང༌། 22 9 ཡང་ ེས་པ་ནི་ ད་མེད་ ི་དོན་ ་མ་བཀོད་ ི། ད་མེད་ ེས་པའི་

དོན་ ་བཀོད། 10 དེའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ མས་ ི་དོན་ ་ ད་མེད་ ི་མགོ་ལ་དབང་འོག་ ་ ད་པའི་ གས་

ཤིག་ཡོད་པར་དགོས། 11 དེ་ ར་ཡིན་ཡང་གཙ་བོའི་ཆ་ནས་ ད་མེད་ནི་ ེས་པ་ལ་མི་ ེན་པ་མིན་ཞིང༌། ེས་པ་ནི་

ད་མེད་ལ་མི་ ེན་པའང་མིན། 12 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཇི་ ར་ ད་མེད་ ེས་པ་ལས་འ ང་བ་བཞིན། ེས་པའང་ ད་

མེད་ལས་ ེ། འོན་ ང་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་ནས་འ ང༌། 13 ད་མེད་ ིས་རང་གི་མགོ་ལ་གང་ཡང་མི་ ོན་པར་

དཀོན་མཆོག་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས་ ང་ངམ་མི་ ང༌། ེད་ཚས་བ ར་ཤ་གཅོད་ཅིག 14 ེས་པ་ཞིག་ལ་ ་རིང་པོ་

ཡོད་ན་ཁོ་ལ་ ད་ཅིང༌། 15 ད་མེད་ལ་ ་ནི་མགོ་འགེབས་པའི་ ིར་གནང་བས། ད་མེད་ལ་ ་རིང་པོ་ཡོད་ན་ཁོ་

མོའི་ ན་ཡིན་པར་བཀོད་པས་ ང་མི་ཤེས་སམ། 16 གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་འདིའི་ ོར་ ོད་པར་འདོད་ན། ང་ཚ་དང་

དཀོན་མཆོག་གི་ཆོས་ཚགས་ལ་ གས་ ོལ་འདི་ལས་གཞན་ཅིའང་མེད་དོ།

17 ེད་ མས་འཛམས་ནས་ཕན་འདོགས་མིན་ཏེ་གནོད་པ་འ ང་བའི་ ེན་ ིས་ངས་གཤམ་ ་ཡོད་པའི་ ོབ་

ོན་ ེད་དེ་ ེད་ཚར་མི་བ ོད། 18 དང་པོ་ནི། ེད་ཚ་ཆོས་ཚགས་མཉམ་ ་འཛམ་ ས་ ེད་ཚའི་ནང་ནས་མི་མ ན་

པའི་ ོགས་ཁག་ཡོད་པར་ཐོས་པས་ངས་ཡིད་ཆེས་ ང་ཟད་ཡོད། 19 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ེད་ཚའི་ནང་ནས་དཀོན་

མཆོག་གི་གདེང་འཇོག་འཐོབ་པ་ མས་མངོན་ མ་ ་འ ར་བའི་ ིར་ ེད་ཚའི་ད ིལ་ལ་ ོགས་ཁག་འ ང་བར་དགོས།

20 ེད་ཚ་འཛམ་ ས་གཙ་བོའི་ཞལ་ཟས་ ོད་པར་མིན། 21 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཟ་བའི་ བས་ ་རེ་རེས་རང་གི་ཟས་

གཞན་ལས་ ར་ཟ་ ེ། ཁ་ཤས་ ོགས། ཁ་ཤས་བཟི། 22 ོད་ཚར་ཟ་འ ང་གི་ ིར་ཁང་པ་མེད་དམ། ཡང་ན་དཀོན་

མཆོག་གི་ཆོས་ཚགས་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་དེ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ མས་ལ་ངོ་ཚ་ ་འ ག་གམ། ངས་ ོད་ཚར་ཅི་ ་བར་ །

ོད་ མས་ལ་བ ོད་པར་ འམ། ངས་དོན་འདིའི་ ིར་ ོད་ཚར་མི་བ ོད་དོ། 23 གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ལ་གཙ་བོ་

ནས་གང་ཐོབ་ཅིང་ ེད་ མས་ལ་གཏད་པ་དེ་འདི་ ར་ཡིན། བ་གཏོད་ ོང་བའི་མཚན་མོར་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ས་བག་ལེབ་

ག་ ་བ མས་ཤིང༌། 24 དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས་ཏེ་ མ་ ར་བགོས་ནས་“འདི་ནི་ངའི་ ས་ཡིན་ཏེ་ ེད་

མས་ ི་དོན་ ་ ིན་པ་ཡིན། ང་ ན་པའི་ ིར་འདི་ ར་ ོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 25 དེ་བཞིན་ ་ཞལ་ཟས་བཞེས་

པའི་ ེས་ ་ཁོང་གིས་ཕོར་པ་ ག་ ་བ མས་ཏེ་“ཕོར་པ་འདི་ནི་ངའི་ ག་གིས་བཀོད་པའི་ཞལ་ཆད་གསར་པ་ཡིན། དེ་

22 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 2 ཨང་ ངས་ 18-23 ལ་གཟིགས།
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ག་ ས་འ ང་ནའང་ང་ ན་པའི་ ིར་འདི་ ར་ ོས་ཤིག་”ཅེས་ག ངས། 26 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ེད་ཚས་ག་ ས་བག་

ལེབ་དེ་ཟ་ཞིང་ཕོར་པ་དེ་ལས་འ ང་ བས་ཁོང་ ར་མ་ཕེབས་པའི་བར་ ་གཙ་བོ་ ོངས་པ་ ོག་གོ

27 དེའི་ ིར་མི་འོས་པའི་ ལ་ ་བག་ལེབ་དེ་ཟ་ཞིང༌། ཡང་ན་གཙ་བོའི་མཆོད་ཞལ་དེ་ལས་འ ང་བ་དེ་ནི་གཙ་

བོའི་ ་ག གས་དང་ ་ ག་ལ་བ ས་ནས་ ིག་ཉེས་ ས་པ་ཡིན། 28 དེས་ན་མི་ཞིག་གིས་རང་གི་སེམས་ལ་ ་ཚད་ཞིབ་

་ ེད་དགོས། དེ་ནས་བག་ལེབ་དེ་ཟ་ཞིང་ཕོར་པ་དེ་ལས་འ ང་བར་ ང༌། 29 གང་ལགས་ཤེ་ན། ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ་

ག གས་ངོས་འཛན་མི་ ེད་པར་ཟ་འ ང་མཁན་ནི་དེ་ ར་ཟ་དང་འ ང་བའི་ ེན་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་ ིམས་གཅོད་ཁོ་

ལ་འཕོག་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། 30 ད་ེབས་ན་ ེད་ཚའ་ིནང་ནས་ ས་ ོབས་ཞན་པ་དང༌། ན་བ་མང་པ་ོཡོད་ཅིང༌། ཁ་

ཤས་འཆ་ིབ་ཡང་ཡོད། 31 དེ་ལས་ ོག་ ་ེང་ཚས་རང་ག་ིསེམས་ལ་ ་ཚད་ཞིབ་ ་ ས་ན། ིམས་གཅོད་འཕོག་པར་མི་

འ ར། 32 གཙ་བོས་ང་ཚར་ ིམས་གཅོད་མཛད་པ་ནི་ང་ཚ་ག ན་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། དེ་ནི་འཇིག་ ེན་པ་དང་མཉམ་

་ཆད་པ་མ་ིའཕོག་པའ་ི ིར་རོ། 33 དེའ་ི ིར་ངའ་ི ན་ ་ མས། ེད་ཚ་གཙ་བོའ་ིཞལ་ཟས་ ོད་པར་འཛམ་ ས་ཕན་

ན་ ག་ཅིག 34 ་ཞིག་ ོགས་ན་རང་ག་ི ིམ་ ་ཟས་ཟ་དགོས། ད་ེན་ི ེད་ཚ་འཛམ་ ས་ ིམས་གཅོད་མ་ིའཕོག་པའ་ི

ཆེད་ ་ཡིན། ང་ ེབས་པའི་ ེས་ ་དོན་གཞན་ ི་ ོར་བ བ་ ་ ོན་པར་ འོ།།

ལེ ་བ ་གཉིས་པ།

1 ན་ ་ མས། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་གནང་ ིན་ ི་ ོར་ ེད་ཚས་ཤེས་དགོས། 2 ེད་ མས་ ར་ ་

མས་ལ་དད་པའི་ ས་ ་ཐབས་གང་གིས་བ ་ ིད་ ས་ནས་ ་མི་ བ་པའི་ ་འ ་ མས་ལ་མཆོད་པ་ ལ་བ་དེ་ ེད་

ཚས་ཤེས། 3 དེའི་ ིར་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་ ་མཁན་ ས་ ང་ཡེ༷་ ར་དམོད་མོ་འདེབས་ཞེས་ཟེར་མི་ ིད་པ་

དང༌། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་ ་བ་མ་གཏོགས་པར་ ས་ ང་ཡེ༷་ ་གཙ་བོ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་མི་ ིད་པ་ངས་ ེད་

ཚར་ཟེར། 4 གནང་ ིན་མི་འ ་བ་ཡོད་ ང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ནི་གཅིག་རང་ཡིན། 5 ཡང་ལས་ཚན་ ི་རིགས་

མི་འ ་བ་ཡོད་ ང་གཙ་བོ་གཅིག་རང་ཡིན་ཏེ། 6 འ ིན་ལས་མི་འ ་བ་ཡོད་ ང་དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་མི་ ན་ལ་མཛད་

མཁན་དཀོན་མཆོག་རང་ཡིན། 7 ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་ ིར་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་གནང་ ིན་མི་རེ་རེར་གནང་བ་

ཡིན། 8 དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་གཅིག་ལ་ཤེས་རབ་ ི་གཏམ་བ ོད་པ་དང༌། གས་ཉིད་དེ་རང་གི་ ོ་ནས་

གཅིག་ལ་ ོགས་པའི་གཏམ་བ ོད་པ། 9 གས་ཉིད་དེ་རང་གི་ ོ་ནས་གཅིག་ལ་དད་པ། གས་ཉིད་དེའི་ ོ་ནས་

གཅིག་ལ་ནད་སེལ་བའི་གནང་ ིན། 10 གཅིག་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ གས་ ེད་པའི་གནང་ ིན། གཅིག་ལ་ ང་བ ན།

གཅིག་ལ་སེམས་ཉིད་མི་འ ་བ་ད ེ་བ་འ ེད་པ། གཅིག་ལ་མི་འ ་བའི་ ད་རིགས་ཤོད་པ། གཅིག་ལ་ ད་ ར་བ་
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བཅས་གནང་བ་ཡིན། 11 དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་ནི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་གཅིག་ ་ཁོ་ན་ཡིས་མཛད་ཅིང༌། ཁོང་གིས་རང་གི་

དགོངས་པ་ ར་སོ་སོར་བགོད་པ་གནང༌།

12 ས་ནི་གཅིག་པོ་ཡིན་ཡང་ཡན་ལག་མང་པོ་ཡོད་དེ། དེའི་ཡན་ལག་མང་པོ་ཡོད་ ང་ ས་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་

པ་ ར། དེ་བཞིན་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའང་ཡིན། 13 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཡ༷་ ་ ་པ་ཡིན་ ང་མིན་ ང༌། ན་གཡོག་ཡིན་ ང་

རང་དབང་ཅན་ཡིན་ ང༌། ང་ཚ་ཐམས་ཅད་དམ་པའ་ི གས་ཉིད་གཅིག་པོའ་ི ་ོནས་ ས་གསོལ་ ངས་ཏ་ེ ས་གཅིག་ག་ི

ཡན་ལག་ ་ ར་བ་མ་ཟད། གས་ཉིད་གཅིག་པ་ོད་ེཐོབ། 14 ས་ལ་ཡན་ལག་གཅིག་མིན་པར་མང་པ་ོཡོད། 15 གལ་

ིད་ ང་པས་ང་ལག་པ་མིན་པས་ ས་ ི་ཡན་ལག་མིན་ཞེས་ཟེར་ན། དེའི་ ེན་ ིས་ ས་ ་ིཡན་ལག་མིན་པར་མ་ིའ ར།

16 ཡང་གལ་ཏེ་ ་བས་ང་མིག་མིན་པས་ ས་ ི་ཡན་ལག་མིན་ཞེས་ཟེར་ན། དེའི་ ེན་ ིས་ ས་ ི་ཡན་ལག་མིན་པར་

མི་འ ར། 17 ས་ ིལ་པོ་མིག་ཡིན་ན་ ་བའི་དབང་པོ་གང་ ་ཡོད། ས་ ིལ་པོ་ ་བ་ཡིན་ན་ ོམ་པའི་དབང་པོ་

གང་ ་ཡོད། 18 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་དགོངས་པ་ ར་ཡན་ལག་རེ་རེ་ ས་ ི་གནས་སོ་སོར་བཞག་པར་

མཛད། 19 ད་ེཚ་ཐམས་ཅད་ཡན་ལག་གཅིག་ ་ཡིན་ན་ ས་གང་ ་ཡོད། 20 ཡན་ལག་མང་པ་ོཡོད་ ང་ ས་ན་ིགཅིག་

ཡིན། 21 མིག་གིས་ལག་པ་ལ། ཡང་ན་མགོ་ཡིས་ ང་པ་ལ། ང་ལ་ ོད་མི་དགོས་ཞེས་ཟེར་མི་ ང༌། 22 དེ་ལས་ ོག་

ེ་ ས་ ི་ཡན་ལག་མཐོང་ ང་ལ་ཞན་པ་ མས་མེད་ ་མི་ ང་བ་ཡིན། 23 ང་ཚས་ ང་ ང་ ི་བའི་ཡན་ལག་ མས་

ལ་ ག་པར་ ི་ཞིང༌། ངོ་ཚ་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་ མས་ལ་ ག་པར་གོས་ ིས་ ན། 24 ཡན་ལག་བ ན་འོས་པ་ མས་

ལ་དེ་མི་དགོས། དཀོན་མཆོག་གིས་ ས་ ི་ཡན་ལག་ ིག་པར་མཛད་དེ། ཡན་ལག་དམན་པ་ལ་བ ར་ ི་ ག་པར་

གནང༌། 25 དེ་ནི་ ས་ལ་མི་མ ན་པ་མེད་པར་ཡན་ལག་ མས་ ིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སེམས་ ར་ ེད་པའི་ཆེད་ ་

ཡིན། 26 ཡན་ལག་གཅིག་ ག་བ ལ་ ོང་ན་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་མཉམ་ ་ ག་བ ལ་ ོང༌། ཡན་ལག་གཅིག་ལ་

བ ར་ ི་ ས་ན་ཐམས་ཅད་ ིས་མཉམ་ ་དགའ་བར་ ེད། 27 ེད་ཚ་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ་ག གས་ཡིན་ཏེ། རེ་རེ་དེའི་

ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། 28 དཀོན་མཆོག་གིས་ཆོས་ཚགས་ ི་ནང་ལ་དང་པོ་ ་ཚབ། གཉིས་པ་ ང་ ོན་པ། ག མ་པ་ ོབ་

དཔོན། ང་ོམཚར་བའ་ི གས་ བ་མཁན། ནད་སེལ་བའ་ིགནང་ ིན་དང་ ན་པ། རོགས་ ེད་པ། འག་ོའཛན་པ། མ་ི

འ ་བའི་ ད་རིགས་ཤོད་མཁན་བཅས་བཀོད་པར་མཛད། 29 ཐམས་ཅད་ ་ཚབ་ཡིན་ནམ། ཐམས་ཅད་ ང་ ོན་པ་

ཡིན་ནམ། ཐམས་ཅད་ ོབ་དཔོན་ཡིན་ནམ། ཐམས་ཅད་ ིས་ངོ་མཚར་བའི་ གས་ ེད་མཁན་ཡིན་ནམ། 30 ཐམས་

ཅད་ལ་ནད་སེལ་བའི་གནང་ ིན་ཡོད་དམ། ཐམས་ཅད་ལ་ ད་རིགས་གཞན་ཤོད་པའི་གནང་ ིན་དང༌། ཡང་ན་ ད་

ར་བའི་གནང་ ིན་ཡོད་དམ། 31 འོན་ ང་གནང་ ིན་ཆ་ེབ་ མས་ལ་འབད་ ོལ་ ིས་ཤིག ད་ངས་ ེད་ མས་ལ་ ་

ན་མེད་པའི་ལམ་ ོན་པར་ འོ།།
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ལེ ་བ ་ག མ་པ།

1 གལ་ཏེ་ངས་མི་དང་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ མས་ ི་ ད་རིགས་ ་གཏམ་ ས་ ང་ མས་སེམས་མེད་ན། ང་

ན་ི ་ ད་ཆ་ེབའ་ིའཁར་ ་དང༌། ཡང་ན་འ ོལ་བའ་ི བ་ཆལ་དང་འ ། 2 གལ་ ིད་ང་ལ་ ང་བ ན་པའ་ིགནང་ ིན་

ཡོད་ཅིང་གསང་བ་དང་ཤེས་ ་ཐམས་ཅད་ ོགས་ལ། རི་བོ་ ོ་ ས་པའ་ིདད་པ་ ན་དང་ ན་ཡང༌། མས་སེམས་མེད་

ན། ང་ནི་ཅིའང་མིན། 3 གལ་ཏེ་ད ལ་པོ་ མས་ལ་ངའི་ ་ནོར་ཐམས་ཅད་ ིན་ཞིང༌། ངའི་ ས་ ོག་གསོན་ ེག་

བཏང་ནའང༌། མས་སེམས་མེད་ན། ང་ལ་ཅིའང་མི་ཕན། 4 མས་པ་ནི་བཟོད་པ་དང་བཀའ་ ིན་ ན་པ། ག་

དོག་མེད་པ། རང་བ ོད་མེད་པ། ང་ ལ་མེད་པ། 5 མ་རབས་མེད་པ། རང་དོན་མི་འཚལ་བ། ན་ ང་མི་ ེ་བ།

འཁོན་འཛན་མ་ིའཆང་བ། 6 ང་བདེན་མིན་པ་ལ་མ་ིདགའ་ ་ེབདེན་པ་ལ་དགའ་བ། 7 དོན་ཐམས་ཅད་ལ་བཟོད་པ།

དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་ཆེས་པ། དོན་ཐམས་ཅད་ལ་རེ་བ་ ེད་པ། དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ ག་ ས་ ེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ།

8 མས་པ་ལ་ ོགས་པའི་མཐའ་མེད་ ང༌། ང་བ ན་མེད་པར་འ ར། ད་རིགས་གཞན་ཤོད་པའི་གནང་

ིན་འགག་པར་འ ར། ཤེས་ ་མེད་པར་འ ར་རོ། 9 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚས་ཆ་ཤས་ཙམ་ཤེས་ཤིང་ཆ་ཤས་ཙམ་

ང་ འང་ ོན། 10 འོན་ ང་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་ད་ེའོང་བའ་ིཚ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འ ར། 11 ིས་པའ་ི ས་ ་ངའ་ི

གཏམ་དང༌། ོ་ ོས། བསམ་པ་ ིས་པ་ ར་ཡིན་ལ། དར་མར་ ར་བའི་ཚ་ངས་ ིས་པའི་ ོད་ ལ་ ངས། 12 དེ་

ར་ད་ ་ང་ཚས་རབ་རིབ་མེ་ལོང་ལ་ ་བ་ ར་གསལ་པོ་མི་མཐོང་ཡང༌། ིས་ ་གདོང་ག གས་ནས་མཐོང༌། ད་ ་

ངས་ཆ་ཤས་ཙམ་ལས་མ་ིཤེས་ནའང༌། ིས་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཡོངས་ ་མ ེན་པ་ ར་ངས་ ང་ཤེས། 13 མདོར་ན།

དད་པ་དང༌། རེ་བ། མས་པ་ག མ་པོ་གནས་ཡོད་ ང༌། དེ་ཚའི་ནང་ནས་མཆོག་ ་ ར་བ་ནི་ མས་པའོ།།

ལེ ་བ ་བཞི་པ།

1 མས་སེམས་ ི་ལས་ལ་འབད་ ོལ་ ོས་ཤིང༌། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་གནང་ ིན་ མས་ལ་འབད་ ོལ་ ིས།

ད་པར་ ་ ང་བ ན་པའི་གནང་ ིན་དེ་ ོལ་ཤིག 2 གང་ལགས་ཟེར་ན། ད་རིགས་གཞན་ཤོད་པའི་གནང་ ིན་

ཡོད་པ་དེས་མ་ི མས་ལ་མིན་ཏ་ེདཀོན་མཆོག་ལ་ ། ཁོས་དམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ་ི ་ོནས་གསང་བ་ ་བས་ ས་ ང་ཁོའ་ི

གཏམ་མི་གོ 3 འོན་ ང་ ང་བ ན་ཤོད་པ་དེས་མི་ མས་ལ་ཡར་ ེད་དང༌། ལ་ ག སེམས་གསོ་བའི་གཏམ་ །

4 ད་རིགས་གཞན་ཤོད་པའ་ིགནང་ ིན་ཡོད་པ་དེས་རང་ཉིད་ཡར་ ེད་གཏོང༌། འོན་ ང་ ང་བ ན་ཤོད་པ་དེས་ཆོས་

ཚགས་ཡར་ ེད་གཏོང༌། 5 ེད་ཚ་ཚང་མ་ལ་ ད་རིགས་གཞན་ཤོད་པའི་གནང་ ིན་ཡོད་པ་ང་དགའ་ཡང༌། དེ་ལས་

ེད་ཚས་ ང་བ ན་པ་ལ་ང་ ག་པར་དགའ། ད་རིགས་གཞན་ཤོད་མཁན་དེས་ཆོས་ཚགས་ཡར་ ེད་གཏོང་བའི་ ིར་

ད་དེ་གཞན་ ིས་མ་བ ར་ན། ཁོ་ལས་ ང་ ་ ོན་མཁན་ཆེའོ།
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6 འོ་ན་ ན་ ་ མས། གལ་ཏེ་ང་ ེད་ཚའི་ ར་ཡོང་ནས་ ད་རིགས་གཞན་བཤད་ན། གསང་བའམ། ཤེས་

རབ་བམ། ང་བ ན་ནམ། བ བ་ ་མ་བ ན་ན་ ེད་ཚར་ཅི་ཕན། 7 དཔེར་ན་ ིང་ འམ། ་ ན་ལ་སོགས་པའི་

རོལ་ཆ་སེམས་མེད་ མས་ ི་ ་གདངས་གསལ་པོ་མེད་ན། རོལ་ད ངས་གང་ཞིག་འ ོལ་བ་དེ་ཅི་ ར་ཤེས། 8 ཡང་

དམག་ ང་གི་ ད་གསལ་པོ་མ་བཏང་ན་དམག་འཐབ་པར་ ས་ ་ ིག་ ེད། 9 དེ་བཞིན་ ་ ེད་ཚས་ཁ་ཡིས་གོ་དོན་

ོགས་པའི་གཏམ་མ་བཤད་ན། གཏམ་ ི་དོན་ཅི་ ར་ཤེས། བར་ ང་ལ་གཏམ་ ེད་པ་ ར་ཡིན། 10 འཇིག་ ེན་

ལ་ ད་རིགས་འ ་མིན་མང་པོ་ཡོད་ ང༌། དོན་མེད་པའི་ ད་རིགས་གཅིག་ ང་མེད། 11 གལ་ཏེ་ངས་ ད་ ི་དོན་

མ་ཤེས་ན། ད་ཤོད་མཁན་ ི་ཆ་ནས་ང་ ི་ ལ་པ་ཡིན་ཞིང༌། ངའི་ཆ་ནས་ཁོ་ཡང་ ི་ ལ་པ་ཡིན། 12 མདོར་ན་

ེད་ཚས་དམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ་ིགནང་ ིན་ མས་ ར་བ ོན་འཚལ་བས། ཆོས་ཚགས་ཡར་ ེད་གཏོང་བའ་ིགནང་ ིན་

བ ོན་ལེན་ ིས་ཤིག

13 དེའི་ ིར་ ད་རིགས་གཞན་ཤོད་པའི་གནང་ ིན་ཡོད་པ་དེས་ ད་ ར་ ས་པའི་གནང་ ིན་ཐོབ་པར་ ོན་

ལམ་འདེབས་དགོས། 14 གལ་ ིད་ ད་རིགས་གཞན་ཐོག་ནས་ ོན་ལམ་བཏབ་ན། སེམས་ཉིད་ ིས་ ོན་ལམ་འདེབས་

ང༌། ངའི་ ་ོ ོས་ལ་ཕན་པའ་ིའ ས་ ་མེད། 15 འ་ོན་ཅ་ི ར་ ། ངས་སེམས་ཉིད་དང་ ་ོ ོས་གཉིས་པོས་ ོན་ལམ་

འདེབས་ཤིང༌། སེམས་ཉིད་དང་ ་ོ ོས་གཉིས་པོས་མ ར་ ་ལེན་པར་ ། 16 ད་ེ ར་མ་ ས་ན་སེམས་ཉིད་ ིས་དཀོན་

མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ་ན། གནང་ ིན་དེ་དང་མི་ ན་པས་ ོད་ ི་གཏམ་མི་ཤེས་ཏེ་ ོད་ ི་བཀའ་ ིན་ ི་ ེས་ ་ཨ་

མེན་ཞེས་ཅི་ ར་ཟེར། 23 17 ོད་ ིས་བཀའ་ ིན་ལེགས་པར་ ་ཡང༌། གཞན་པ་དེ་ལ་ཡར་ ེད་མི་ཡོང༌། 18 ེད་ཚ་

ཐམས་ཅད་ལས་ངས་ ག་པར་ ད་རིགས་གཞན་ཤོད་པས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ ། 19 འོན་ ང་ཆོས་ཚགས་ ི་

ནང་ན་ ད་རིགས་གཞན་ ི་ཚག་ ི་ ་བ་ལས། མི་གཞན་ལ་བ བ་ ་ ོན་པའི་ ིར་ ོ་ ོས་ ིས་ཚག་ ་ ་བར་ང་ ག་

པར་དགའོ།

20 ན་ ་ མས། བསམ་ ོའི་ཆ་ནས་ ིས་པ་ ར་ ་མ ད་མ་ ོས་ཤིག དེ་ལས་ ོག་ ེ་ངན་པའི་ཐོག་ལ་ ིས་

པར་འ ར་ལ། བསམ་ ོའི་ཆ་ནས་དར་མར་འ ར་ཞིག 21 ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལས།

ད་རིགས་གཞན་དང་ ི་པའི་ཁ་ཡིས་ནི།།

ང་ཡི་མི་ ེ་ མས་ལ་བ ོད་འ ར་ ང༌།།

ཁོ་ཚས་མི་ཉན་ནོ་ཞེས་གཙ་བོས་ག ངས།། 24

23ཨ་མེན་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ ད་ལ་བདེན་པའོ་ཞེས་ཟེར།
24ཡེ་ཤ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ང་ ོན་པས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 28 ཨང་ 11-12 ལ་འཁོད་ཡོད།



365 ཀོ་རིན་ ་པ་དང་པོ། 14:22 – 40

22 དེ་བས་ན་ ད་རིགས་གཞན་ ་བའི་གནང་ ིན་ནི་དད་ ན་ལ་མིན་ཏེ་དད་མེད་པ་ མས་ ི་ཆེད་ ་ གས་ཤིག་ཡིན།

འོན་ ང་ ང་བ ན་པ་ནི་དད་མེད་པ་ལ་མིན་ཏེ་དད་ ན་ མས་ ི་ ིར་ གས་ཤིག་ཡིན། 23 དེར་བ ེན་ཆོས་ཚགས་

ིལ་པོ་འཛམ་ ས་ཐམས་ཅད་ ིས་ ད་རིགས་གཞན་བཤད་ན། དེའི་དོན་མི་ ོགས་པའམ། དད་མེད་པ་ མས་ཡོང་

ན། དེ་ཚས་ ེད་ཚ་ ོ་བ་ཡིན་པར་མི་ འམ། 24 འོན་ ང་གལ་ ིད་ཐམས་ཅད་ ིས་ ང་བ ན་ ས་དད་མེད་པའམ་

དོན་མི་ ོགས་པ་ཞིག་དེར་ ེབས་ན། ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོའི་ ིག་པའི་ ོན་གསལ་པོར་ ོན་ཞིང༌། ིམས་གཅོད་ ེད་དེ།

25 སེམས་ ི་གསང་བ་མངོན་པར་འ ར་བས། མི་དེས་ ག་འཚལ་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ་ཞིང༌། ཁོས་

དཀོན་མཆོག་ ེད་ཚའི་ ོད་ ་ངེས་པར་བ གས་ཞེས་ཟེར་འོང༌།

26 འོ་ན་ ན་ ་ མས། ཅི་ ་ཞེ་ན། ེད་ཚ་འཛམ་པའི་ ས་ ་གཅིག་ལ་མ ར་ ། གཅིག་ལ་བ བ་ །

གཅིག་ལ་གསང་བ་མངོན་པར་གསལ་བ། གཅིག་གིས་ ད་རིགས་གཞན་ཤོད་པ། གཅིག་ལ་བ ར་འ ེལ་བཅས་ཡོད།

དེ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཚགས་ཡར་ ེད་གཏོང་བའི་ཆེད་ ་ ེད་དགོས། 27 མི་གཉིས་སམ། མང་ཤོས་ག མ་ ིས་རེ་མོས་

ེད་དེ་ ད་རིགས་གཞན་ཤོད་ཆོག གཅིག་གིས་ངེས་པར་ ་ ར་དགོས། 28 ད་ ར་མཁན་མེད་ན། ཁོ་ཚས་ཆོས་

ཚགས་ ་ིནང་ ་ཁ་ ་སིམ་པོར་ ོད་ད་ེརང་ཉིད་ས་ོས་ོདང་དཀོན་མཆོག་ལ་ ་དགོས། 29 ང་ ོན་པ་གཉིས་ག མ་ ིས་

་ཆོག གཞན་ ིས་ ་བའི་དོན་ད ོད་དགོས། 30 གལ་ཏེ་དེར་ ོད་པའི་མི་གཞན་ལ་གང་ཞིག་མངོན་པར་ ར་ན།

དང་པོ་དེ་ཁ་ ་སིམ་པོར་ ོད་དགོས། 31 གང་ལགས་ཤེ་ན། ེད་ཚ་ཐམས་ཅད་ ིས་རེ་མོས་ ས་ནས་ ང་ ་ ོན་ བ།

དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་ ོབ་ཅིང་ ལ་བར་འ ར་བའི་ཆེད་ ་ཡིན། 32 ང་ ོན་པའི་སེམས་ཉིད་ མས་ནི་ ང་ ོན་པའི་

དབང་འོག་ ་ཡོད། 33 གང་ཡིན་ཞེ་ན། དཀོན་མཆོག་ནི་ཟང་ཟིང་མིན་ཏེ་ཞི་བདེའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ།

དཀོན་མཆོག་གི་མི་ མས་ ི་ཆོས་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ི་ལག་ལེན་འདི་ ར་ཏེ། 34 ད་མེད་ མས་ཆོས་ཚགས་

་ཁ་ ་སིམ་པོར་ ོད་དགོས། ཁོང་ཚ་ ་བར་མི་ཆོག་ ེ། ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེའི་ཆོས་ ིམས་ ིས་ ང་ག ངས་པ་བཞིན་

་ཁོང་ མས་དབང་འོག་ ་ཡོད་དགོས། 25 35 ད་མེད་ཅིག་གིས་ཆོས་ཚགས་ ་ ་བར་ངོ་གནོང་བའི་ ་ ེན་ཡིན་པས།

ཇ་ིཞིག་ཤེས་པར་འདོད་ན་ ིམ་ ་རང་ག་ི ་ོལ་འ ་ིདགོས། 36 དཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་ ོད་ མས་ནས་ ང་བ་ཡིན་ནམ།

ཡང་ན་ ོད་ མས་འབའ་ཞིག་ལ་ ེབས་སམ། 37 ་ཞིག་གིས་རང་ ང་ ོན་པའམ་ གས་ཉིད་ ི་གནང་ ིན་དང་ ན་

པ་ཞིག་ཡིན་ མ་ན། ངས་ ེད་ཚར་ ིས་པ་ན་ིགཙ་བོའ་ིབཀའ་ཡིན་པར་ཁོས་ཁས་ལེན་ ེད་དགོས། 38 འོན་ ང་ད་ེཁས་

ལེན་མི་ ེད་པ་ནི་ཁས་ལེན་མི་ ེད་པར་འ ར། 39 དེའི་ ིར་ངའི་ ན་ ་ མས། ང་བ ན་པ་བ ོན་ལེན་ ེད་ཅིང༌།

ད་རིགས་གཞན་ཤོད་པ་མ་འགོག 40 དོན་ཐམས་ཅད་འོས་འཚམས་དང༌། གོ་རིམ་ ན་པའི་ ོ་ནས་ ེད་དགོས་སོ།།

25 ་ཚབ་པ ་ ་ཡིས་ཀོ་རིན་ ་པ་ མས་ལ་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་དང་པོ་ལེ ་ 11 ཨང་ 5 ལ་གཟིགས།
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ལེ ་བཅ་ོ ་པ།

1 ན་ ་ མས། ངས་ ེད་ཚར་ ར་བ གས་པའི་འ ིན་བཟང་ ེད་ མས་ལ་ ན་ ལ་ ེད་པར་འདོད།

འ ིན་བཟང་དེ་ ེད་ཚས་དང་ལེན་ ས་ཤིང༌། དེ་ལ་བ ན་པོར་ཡང་གནས། 2 ངས་ ེད་ཚར་བ གས་པའི་འ ིན་

བཟང་ལ་བ ན་པོར་གནས་ན་དེའི་ ོ་ནས་ ེད་ མས་ཐར་བར་འ ར། དེ་མིན་ ེད་ཚས་དོན་མེད་ ་དད་པ་ ས།

3 ང་ལ་ཐོབ་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གང་ཡིན་པ་ ར་ ེད་ མས་ལ་གཏད་པ་ནི་འདི་ ར་ཡིན། ག ང་རབ་བཞིན་ ་ང་ཚའི་

ིག་ཉེས་ ་ི ིར་ ཱ་༷ཤི་ཀ་ ོངས་ཏེ། 4 ར་ ་བ ག་ནས་ག ང་རབ་ལ་ ིས་པ་ ར་ཉིན་ག མ་པར་ཁོང་ ར་ ་གསོན་

པོར་བཞེངས་ ་ ར། 5 ཡང་ཁོང་ཀེ༷་ ཱ་དང༌། དེ་ནས་བ ་གཉིས་པོ་ལ་མངོན་ མ་ ་ ར་ནས། 26 6 ན་ ་ ་བ ་

ལས་མང་བ་ལ་ ས་གཅིག་ ་མངོན་པར་ ར། ཁོང་ཚ་ལས་ཁ་ཤས་ ོངས་ ང༌། མང་ཆེ་བ་ད་ འི་བར་ ་གསོན་པོར་

གནས། 7 དེ་ནས་ཡ༷་ཀོབ་དང༌། དེའི་ ེས་ ་ ་ཚབ་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ ར། 8 ཡང་ཁོང་ཚ་ཐམས་ཅད་ ི་

ེས་ ། ས་མ་རན་པའི་ ེ་བ་དང་འ ་བའི་ང་ལའང་མངོན་པར་ ར། 9 དཀོན་མཆོག་གི་ཆོས་ཚགས་ལ་མནར་

གཅོད་ ས་པས་ང་ནི་ ་ཚབ་ མས་ལས་དམའ་ཤོས་ཡིན་ཞིང༌། ་ཚབ་ཅེས་ཟེར་བར་མི་འོས། 27 10 འོན་ ང་དཀོན་

མཆོག་གི་ གས་ ེའི་ ོ་ནས་ང་འདི་ ར་ཡིན་ཞིང༌། ཁོང་གིས་ང་ལ་གནང་བའི་ གས་ ེ་དེ་དོན་མེད་པར་མ་ ར་ ིས།

ཁོང་ཚ་ཐམས་ཅད་ལས་ངས་ ག་པར་དཀའ་ལས་བ བ། ང་རང་གིས་མ་བ བ་ ེ། ང་དང་འ ོགས་པའི་དཀོན་མཆོག་

གི་ གས་ ེས་མཛད། 11 འོ་ན་ངའམ། ཁོང་ཚ་ཡིན་ ང༌། ངེད་ མས་ ིས་དེ་ ར་ ོག་ཅིང༌། ེད་ཚས་དེ་ ར་

དད་པ་ ས།

12 ཱ ༷་ཤི་ཀ་འཆི་བ་ནས་ ་གསོན་པོར་ ར་བ་བ གས་ན། ོད་ཚའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ ིས་འཆི་བ་ནས་ ར་

གསོན་ ་འ ར་མེད་པ་དེ་ཅི་ ར་ཟེར། 13 འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པ་མེད་ན། ཱ༷་ཤི་ཀའང་འཆི་བ་ནས་ ་གསོན་པོར་

བཞེངས་ ་མ་ ར། 14 ཡང་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ ་གསོན་པོར་བཞེངས་ ་མ་ ར་ན། ང་ཚས་གང་ ོག་པ་དང༌། ོད་ཚའི་དད་

པ་གཉིས་ནི་དོན་མེད་ཡིན། 15 དེ་མ་ཟད་འཆ་ིབ་ནས་ ར་གསོན་པ་མེད་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ ་གསོན་པོར་

བཞེངས་ ་མ་མཛད་ཅིང༌། ཁོང་ ་གསོན་པོར་བཞེངས་ ་ ར་བ་བཤད་པས་ང་ཚ་དཀོན་མཆོག་ལ་ ན་ ི་དཔང་པོ་

ེད་མཁན་ ་འ ར། 16 གང་ཡིན་ཞ་ེན། འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པ་མེད་ན་ ཱ་༷ཤ་ིཀའང་འཆ་ིབ་ནས་ ར་གསོན་ ་མ་

ར། 17 ཡང་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ ར་གསོན་ ་མ་ ར་ན་ ོད་ཚའི་དད་པ་ ོང་པ་ཡིན་ལ། ད་ ང་ ིག་ཉེས་ ི་ནང་ ་གནས།

18 དེ་ ར་ཡིན་ན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་དད་དེ་ ོངས་པ་ མས་འཇིག་པར་ ར། 19 གལ་ཏེ་ཚ་འདི་འབའ་ཞིག་གི་ ིར་ ཱ༷་ཤི་ཀ་

ལ་རེ་བ་ ས་ན། མི་ཐམས་ཅད་ལས་ང་ཚ་ ག་གོ

26བ ་གཉིས་པོ་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ཉེ་གནས་བ ་གཉིས་ཡིན། ཀེ་ ཱ་ནི་ ་ཚབ་པེ་ ོའི་མིང་གཞན་ཡིན།
27 ་ཚབ་ མས་ ི་མཛད་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 8 ཨང་ ངས་ 3 ལ་གཟིགས།
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20 འོན་ ང་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དངོས་ནས་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པོར་ ར་བས། ཁོང་ནི་གཤིན་པོ་ མས་ལས་ ར་

གསོན་ ་འ ར་བ་ མས་ནས་དང་པོ་ཡིན། 21 མི་གཅིག་ནས་འཆི་བ་ ང་བས། མི་གཅིག་ནས་འཆི་བ་ནས་ ར་

གསོན་པོར་འ ར་བ་དེའང་ ང༌། 22 ཨ༷་དམ་ ི་ ོ་ནས་མི་ཚང་མ་འཆི་བ་ ར། ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ོ་ནས་མི་ཚང་མ་གསོན་

པོར་མཛད་པར་འ ར། 23 འོན་ ང་དེ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་ ་འ ང༌། ལོ་ཏོག་གི་ ད་དང་པོ་དེ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་ཞིང༌།

དེ་ནས་ཁོང་ ར་ཕེབས་པའི་ བས་ ་ཁོང་གི་ཁོངས་ ་གཏོགས་པ་ མས་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པོར་འ ར། 24 དེ་

ནས་མངའ་ཐང་དང༌། དབང་དང༌། མ ་གང་ཡོད་པ་མེད་པར་མཛད་ ེས་ཁོང་གིས་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ལ་ ལ་ ིད་

གཏད་པར་གནང་ནས་ ས་ ི་མཐའ་མ་འོང་བར་འ ར། 25 ཡང་ ཱ༷་ཤི་ཀས་ད ་བོ་ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་ཞབས་འོག་ ་

མ་འ ག་པའི་བར་ ་ཁོང་གིས་དབང་ ར་དགོས། 28 26 མེད་པར་མཛད་ ་ཡིན་པའི་ད ་བོ་མཐའ་མ་ནི་འཆི་བ་ཡིན།

27 གང་ལགས་ཤེ་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་དོན་ཐམས་ཅད་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཞབས་འོག་ ་བ ག་པར་མཛད། འོན་ ང་ག ང་

རབ་ ་དོན་ཐམས་ཅད་དབང་འོག་ ་འ ག་པར་ ར་ཞེས་འཁོད་པའི་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་དབང་འོག་ ་

འ ག་མཁན་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་མ་གཏོགས་པ་གསལ་པོ་ཡིན། 29 28 དཀོན་མཆོག་གིས་ཐམས་ཅད་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་དབང་

འོག་ ་འ ག་པར་མཛད་ནས་ ས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་རང་ཉིད་ཐམས་ཅད་དབང་འོག་ ་འ ག་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་དབང་འོག་

་འ ག་པར་འ ར། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡོད་ཚད་ ི་ཡོད་ཚད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། 29 དེ་མིན་གཤིན་པོའི་དོན་ལ་ ས་

གསོལ་ལེན་པ་ མས་ ིས་ཅི་ ེད་པར་འ ར། གཤིན་པོ་ ར་གསོན་པོར་མཛད་མི་ ིད་ན་ཁོ་ཚས་ཅིའི་ ིར་གཤིན་པོའི་

དོན་ལ་ ས་གསོལ་ལེན། 30 ཡང་ང་ཚ་ནི་ ་ཚད་རེ་བཞིན་རང་ལ་ ོག་ཉེན་བཟོ་བའི་དོན་ཅི་ཡིན། 31 ན་ ་ མས།

ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ོ་ནས་ ེད་ཚ་ངའི་ ོབས་པ་ཡིན་ངེས་པ་ ར། ང་ལ་ཉིན་རེ་བཞིན་འཆི་བའི་ཉེན་ཁ་

ཡོད། 32 གལ་ཏེ་མིའི་རིགས་ ི་ཆ་ནས་ངས་ཨེ༷་ཕེ་ ་ ོང་ ེར་ ་གཅན་གཟན་དང་འཐབས་ན་ང་ལ་ཅི་ཕན། གལ་ཏེ་

གཤིན་པོ་ མས་ ར་གསོན་པ་མེད་ན། ག ང་རབ་ ་འཁོད་པ་ ར། སང་ཉིན་ང་ཚ་འཆི་ ་ཡིན་པས་ད་ནས་ཟ་འ ང་

ལོངས་ ོད་ འོ་ཞེས་ག ངས། 30 33 མགོ་མ་འཁོར་ཞིག ཁ་དཔེ་ ར་ ོགས་ངན་པས་ ོད་བཟང་ ོག 34 ོ་ ག་ ེ་

ིག་ཉེས་མ་ ེད་ཅིག ོད་ཚའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ ིས་དཀོན་མཆོག་ ང་ངོ་མི་ཤེས་པས་ ོད་ཚ་ངོ་ཚ་བར་འ ར་དགོས།

35 མ་ིཞིག་གིས་གཤིན་པ་ོཅ་ི ར་ལང༌། ཅ་ི ་ འ་ིག གས་དང་ ན་ཏ་ེའོང་ཞེས་འ ི། 36 ན་པ་ོ ོད། ོད་

ིས་བཏབ་པའི་ས་བོན་མ་ཤི་ན་ ེ་བར་མི་འ ར། 37 ཡང་ ོད་ ིས་བཏབ་པ་ནི་ ེ་ ་ཡིན་པའི་ ི་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་

ག གས་མིན་ཏེ། ོ་ལ་སོགས་པའི་འ ་ ོག་འབའ་ཞིག་ཡིན། 38 དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་དགོངས་པ་ ར་ས་བོན་དེ་

28ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 110 ཨང་ 1 ལ་གཟིགས།
29ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 8 ཨང་ ངས་ 6 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
30ཡེ་ཤ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ང་ ོན་པས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 22 ཨང་ 13 ལ་འཁོད་ཡོད།
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དང༌། ས་བོན་རིགས་རེར་སོ་སོའི་ག གས་གནང༌། 39 ག གས་པོ་ནི་གཅིག་པ་མ་ཡིན། མི་དང༌། ད་འ ོ ་ ི །

ཉའི་ག གས་སོ་སོ་ཡིན། 40 དེ་ ར་ནམ་མཁའ་ལ་ག གས་དང་ས་ལ་ག གས་ ང་ཡོད། ནམ་སའི་ག གས་གཉིས་ ི་

གཟི་བ ིད་མི་འ ་བ་ཡིན། 41 ཉི་མ་དང༌། ་བ། ར་མའི་གཟི་བ ིད་སོ་སོ་ཡིན་ཏེ། ར་མ་དང་ ར་མའི་གཟི་

བ ིད་ ང་མ་ིའ ། 42 གཤིན་པ་ོ མས་འཆ་ིབ་ནས་ ར་གསོན་པའང་ད་ེ ར་ཡིན། འཇིག་པའ་ིག གས་ཤིག་འདེབས་

ང༌། འཇིག་ ་མེད་པའ་ིག གས་ཤིག་གསོན་པོར་ལང་བར་མཛད་པར་འ ར། 43 ག གས་པ་ོན་ིགཟ་ིབ ིད་མེད་པར་

ས་ལ་འདེབས་ ང༌། གཟི་བ ིད་དང་ ན་ཏེ་གསོན་པོར་ལང་བར་འ ར། ོབས་མེད་པར་འདེབས་ ང༌། ོབས་དང་

ན་པར་གསོན་པོར་ལང་བར་འ ར། 44 ཤ་ ག་གི་ག གས་བཏབ་ནས་སེམས་ཉིད་ ི་ག གས་གསོན་པོར་ལང༌། ཤ་

ག་ག་ིག གས་ཡོད་ན་སེམས་ཉིད་ ་ིག གས་ ང་ཡོད། 45 དེའི་ ིར་ག ང་རབ་ནང་མ་ིདང་པ་ོཨ་༷དམ་ ོག་དང་ ན་

པར་ ར་ཞེས་ ིས་འ ག ཨ༷་དམ་ ི་མ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དེ་ཚ་གནང་བའི་ གས་ཉིད་གཅིག་ ་ ར།
31 46 འོན་ ང་སེམས་ཉིད་

ཡིན་པ་དེ་དང་པོ་མིན། ཤ་ ག་གི་ག གས་དང་པོ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ནས་སེམས་ཉིད་ ི་ག གས་ ི་མ་ཡིན། 47 མི་དང་

པ་ོས་ནས་ཡིན་ཞིང༌། ས་ ེང་ག་ིཐལ་བ་ལས་ ང༌། མི་ ་ིམ་ད་ེདཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ནས་ཡིན། 48 ས་ནས་ཡིན་

པ་ མས་ས་ནས་ཡིན་པའི་མི་དེ་དང་འ ་བ་ཡིན་ཞིང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་ཡིན་པ་ མས་དཀོན་མཆོག་གི་

ཞིང་ཁམས་ནས་ཡིན་པའི་མི་དེ་དང་འ ་བ་ཡིན། 49 ད་ ་ང་ཚ་ས་ནས་ཡིན་པའི་མི་དེ་དང་འ ་བ་ཡིན། ིས་ ་ངེད་

མས་དཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ནས་ཡིན་པའ་ིམ་ིད་ེདང་འ ་བར་འ ར། 50 ན་ ་ མས། ངས་འད་ི ར་ ། ཤ་

ག་གི་ག གས་པོ་དང་ ན་པ་ མས་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ལ་འ ལ་བར་མི་ ིད། ཡང་འཇིག་པ་ལ་འཇིག་ ་མེད་

པ་མི་འཐོབ། 51 ཉོན་ཞིག ངས་ ེད་ མས་ལ་གསང་བ་ཞིག་ ་ ེ། ང་ཚ་ཐམས་ཅད་མི་འཆི་ཡང༌། ཐམས་ཅད་

ར་འོང༌། 52 ང་ ད་མཐའ་མ་ ོག་པའི་ཚ། མིག་ ང་གདངས་བ མ་ ི་ ན་ཙམ་ལ། ང་ ད་བ གས་ནས་

གཤིན་པ་ོ མས་མ་ིའཇིག་པར་གསོན་པོར་མཛད་པར་འ ར་ཞིང༌། ང་ཚ་ཡང་ ར་ངེས་སོ། 53 གང་ཡིན་ཞ་ེན། འཇིག་

པའི་ག གས་པོ་འདི་འཇིག་ ་མེད་པ་དང༌། འཆི་བའི་ག གས་པོ་འདི་འཆི་ ་མེད་པ་འ ར་དགོས། 54 འཇིག་པའི་

ག གས་པོ་འདི་འཇིག་ ་མེད་པ་དང༌། འཆི་བའི་ག གས་པོ་འདི་འཆི་ ་མེད་པར་འ ར་ བས། ག ང་རབ་ནང་ །

འཆི་བ་ཕམ་ནས་ཡོངས་ ་མེད་པར་ ར།།

ཞེས་འཁོད་པ་ ར་འ བ་པར་འ ར། 32 55 ཡང་ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལས།

ཝ་ཡེ་འཆི་བ། ོད་ ི་ ལ་ཁ་གང་ ་ཡོད།།

ོད་ ི་མ ང་ཡང་གང་ ་ཡོད།།

31 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 2 ཨང་ ངས་ 7 ལ་གཟིགས།
32ཡེ་ཤ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ང་ ོན་པས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 25 ཨང་ 8 ལ་གཟིགས།
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ཅེས་ག ངས། 33 56 འཆ་ིབའ་ིམ ང་ན་ི ིག་ཉེས་དང༌། ིག་ཉེས་ ་ིདབང་ན་ིཆོས་ ིམས་ཡིན། 57 ངེད་ མས་ ་ིགཙ་

བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ོ་ནས་ང་ཚར་ ལ་བ་གནང་བའི་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ འོ། 58 དེའི་ ིར་ངའི་གཅེས་པའི་

ན་ ་ མས། གཙ་བོའ་ིནང་ ེད་ ་ིདཀའ་ལས་དོན་མེད་མིན་པར་ཤེས་པས། བ ན་པ་ོདང་གཡ་ོབ་མེད་པར་གནས་ཏ་ེ

ག་ ་གཙ་བོའི་ ག་ལས་ལ་ ར་བ ོན་ ིས་ཤིག །

ལེ ་བ ་ ག་པ།

1 ད་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ མས་ལ་ཕན་པའི་ཞལ་འདེབས་ ི་ ོར་ངས་ག༷་ལད་ ཱ་ ལ་ ི་ཆོས་ཚགས་ མས་ལ་

བཤད་པ་བཞིན་ ་ ེད་ཚས་ ང་ ོས་ཤིག 2 ང་ ེབས་ བས་ཞལ་འདེབས་བ ་མི་དགོས་པའི་ ིར་མི་རེ་རེས་གཟའ་

འཁོར་རེའི་ཉིན་དང་པོར་རང་རང་གི་ ་ཆར་གཞིགས་ཏེ་ད ལ་ཁག་བགོས་ནས་གསོག་དགོས། 3 དེར་ ེབས་ནས་ངས་

ེད་ ི་དགེང་འཇོག་ཐོབ་པའི་མི་ མས་ངོ་ ོད་ཡི་གེ་དང་བཅས་པར་ ེད་ཚའི་ ིན་པ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ེལ་བར་གཏོང༌།

4 ངའང་འ ོ་བར་འོས་ན་ཁོ་ཚ་ང་དང་མཉམ་ ་འ ོ་བར་འ ར།

5 མ་༷ཀ་ེདོན་ ་ཱ ལ་བ ད་ནས་འ ་ོབའ་ིའཆར་གཞ་ིཡོད་པས་དེར་ ིན་པའ་ི ེས་ ་ང་ ེད་ ་ི ར་འོང༌། 6 ང་

ེད་ཚའ་ི ར་ ས་ར་ེཞིག་གམ། ཡང་ན་ད ན་ཁ་ཚང་མ་དེར་ ོད་ ིད། དེ་ནས་ང་གང་སར་འ ་ོབའང་ ེད་ཚས་ལམ་

་ ེལ་རོགས། 7 ང་ད་ ་ཕར་འ ་ོབའ་ིལམ་ཞོར་ལ་ ེད་ཚ་འ ད་པར་མ་ིའདོད། གཙ་བོས་ཆོག་མཆན་གནང་ན་ ེས་

་ང་ ེད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ ན་རིང་ ོད་པའི་རེ་བ་ཡོད། 8 ཉི་མ་ ་བ ་པའི་ ས་ཆེན་ ི་བར་ ་ང་ཨེ༷་ཕེ་ ་ ོང་ ེར་

་ ོད་པར་འ ར། 34 9 གང་ཡིན་ཟེར་ན། འ ས་ ་དང་ ན་པའ་ིལས་ཀ་ ེད་པར་ག་ོ བས་མང་པ་ོཡོད་ ང༌། ང་ལ་

ངོ་ ོལ་ ེད་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད། 10 ང་ ར་ཐི༷་མོ་ཐེ་ཡིས་གཙ་བོའི་ ག་ལས་ ེད་པས། གལ་ ིད་ཁོང་དེར་ ེབས་

ན། ེད་ཚའི་ ོད་ ་འཇིགས་ ་ཅིའང་མེད་པར་ ོད་ ་འ ག 11 ས་ ང་ཁོང་ལ་མཐོང་ ང་ ེད་མི་ཆོག ཁོང་

ངའི་ ར་ཡོང་བའི་ཆེད་ ་ཞི་བདེའི་ངང་ནས་ལམ་ ་ ེལ་ཞིག ང་དང་ ན་ ་ མས་ཁོང་ ེབས་ ར་ ག་བ ད་ཡོད།

12 ད་ངེད་ ་ི ན་ ་ཨ་༷པ་ོལ་ོསིའ་ི ོར་ཁོང་ ན་ ་གཞན་དང་མཉམ་ ་ ེད་ཚའ་ི ར་འ ་ོབར་ངས་ནན་ ིས་བ ལ། ད་

་ཡོང་བར་ ་བ་ནས་མི་འདོད་ ང༌། གོ་ བས་འཐོབ་པའི་ཚ་ཡོང་བར་འ ར།

13 དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག དད་པ་བ ན་པོར་གནས་ཏེ་ ོ་ཁོག་ཆེན་པོ་དང་སེམས་ གས་ཆེན་པོ་ ོས། 14 གང་

ེད་པ་ཐམས་ཅད་ མས་པའི་ ོ་ནས་ བས་ཤིག 15 ན་ ་ མས། སེ༷་ཏེ་ཕ་ ་ཡི་ ིམ་ཚང་ནི་ཨ༷་ཀ་ ཱ་ ལ་ ི་དད་

33ཧོ་ཤེ་ཨ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ང་ ོན་པས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 13 ཨང་ 14 ལ་གཟིགས།
34ཉ་ིམ་ ་བ ་པའ་ི ས་ཆེན་ན་ིཡ་ ་ ་པའ་ིཔ་ེསག་ག་ི ས་ཆེན་ནས་ཉ་ིམ་ ་བ འ་ི ེས་ ་ ང་ལ། ད་ེན་ི ོན་ཐོག་ ་བའ་ི ས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། གྷ་ིརིག་ ད་ ་ཕན་

ཏེ་ཀོ་སི་ཊ་ཞེས་ཟེར།
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པ་ ེད་མཁན་དང་པོ་ཡིན་ཞིང༌། ཁོང་ཚར་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ མས་ལ་ཞབས་ཏོག་ ེད་པར་བ ོན་སེམས་ཡོད་པ་

ེད་ མས་ ིས་ཤེས་པས། 16 ངས་དེ་ ར་ ི་མི་ མས་དང༌། ལས་ལ་རོགས་ ེད་མཁན་རེ་རེའི་ཁ་ལ་ཉན་པར་ ལ།

17 སེ༷་ཏེ་ཕ་ ་དང༌། ཕོ༷ར་ ་ ་ ་སི་དང༌། ཨ༷་ཀ་ཡ་ ་ག མ་ ེབས་པས་ང་དགའ། ེད་ཚ་མེད་པས་གང་ ེད་མ་

བ་པ་དེ་ཁོང་ཚས་ང་ལ་རོགས་པ་ ས། 18 ཁོང་ཚས་ང་དང་ ེད་ མས་ལ་སེམས་གསོ་བཏང་བས། དེ་ ་ འི་མི་

མས་ལ་ ས་བ ར་ ེད་དགོས། 19 ཨེ༷་ཞེ་ ཱ་ ལ་ ི་ཆོས་ཚགས་ ིས་ ེད་ཚར་འཚམས་འ ི་ ། ཨ༷་ ་ ཱ་དང་པི༷་རི་

སི་ ་དང༌། ཁོ་ཚའི་ཁང་པར་འཛམས་པའི་ཆོས་ཚགས་ ིས་གཙ་བོའི་ངང་ནས་ ེད་ཚར་མཛའ་བ ེའི་འཚམས་འ ི་ །

20 ན་ ་ཐམས་ཅད་ ིས་ ེད་ཚར་འཚམས་འ ི་ ། མས་སེམས་ ི་ཐོག་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འོ་ཡིས་འཚམས་

འ ི་ ་ཞིག 21 འཚམས་འ ི་ ་བ་འདི་ནི་ང་རང་པ༷ ་ འི་ལག་པས་འ ི། 22 ་ཞིག་གིས་གཙ་བོ་གཅེས་པར་མི་

བ ང་ན་ཁོ་ནི་ ང་འ ད་གཏོང་བར་འ ར། གཙ་བོ་ཕེབས་པར་ཤོག 35 23 གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་ གས་ ེ་ ེད་ མས་ལ་

ན་པར་ ར་ཅིག 24 ཱ ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ འི་ངང་ནས་ངའི་ མས་པ་ ེད་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་འ ར་ཅིག

ཨ་མེན།།

35གཙ་བོ་ཕེབས་པར་ཤོག་ཅེས་ཟེར་བ་དེ་ནི་ཨ་རམ་ ད་ ་མ་ར་ན་ཐ་ཞེས་ཟེར།



༄༅།། ་ཚབ་པ ་ ་ཡིས་ཀོ་རིན་ ་པ་ མས་ལ་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་གཉིས་པ་བ གས་སོ།།

ལེ ་དང་པོ།

1 དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་བཞིན་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡེ༷་ འི་ ་ཚབ་ང་པ༷ ་ ་དང༌། ངེད་ ི་ ན་ ་ཐི༷་མོ་ཐེ་གཉིས་

ིས་ཀོ༷་རིན་ ་ ོང་ ེར་ལ་ཡོད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ཆོས་ཚགས་དང༌། ཨ༷་ཀ་ ཱ་ ལ་ ོགས་ ན་ ་ཡོད་པའི་དཀོན་

མཆོག་གི་མི་ཐམས་ཅད་ལ་འ ིན་ཡིག་འདི་ ལ་ལོ། 2 ང་ཚའི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ནས་ གས་

ེ་དང་ཞི་བདེ་ ེད་ མས་ལ་འཐོབ་པར་ ར་ཅིག

3 ངེད་ མས་ ི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ཡོང་བར་ཤོག གས་ ེའི་ཡབ་དང་

སེམས་གསོ་གནང་བའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཏེ། 4 ཁོང་གིས་ངེད་ མས་ ི་ ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་གསོ་མཛད།

དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ་ལ་གནང་བའི་སེམས་གསོ་འདི་བཞིན་ང་ཚས་ ང་ ག་བ ལ་གང་ཡང་ ོང་བའི་མི་ མས་

ལ་སེམས་གསོ་གཏོང་ བ་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 5 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚས་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ག་བ ལ་ག་ཚད་ ི་མང་བ་

ོང་བ། དེ་ཙམ་ ིས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ནས་ང་ཚས་སེམས་གསོའང་ ོང༌། 6 ང་ཚས་ ག་བ ལ་ ོང་བ་ནི། ེད་ཚ་ལ་སེམས་

གསོ་དང་ཐར་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ང་ཚས་སེམས་གསོ་ ོང་བ་དེའང་ ེད་ཚའི་སེམས་བདེ་བའི་ཆེད་ ་ཡིན། སེམས་གསོ་

འདིས་ ེད་ཚས་ང་ཚས་ ོང་བའི་ ག་བ ལ་དེ་འ ་བཟོད་ བ། 7 ཡང་ ེད་ཚས་ང་ཚའི་ ག་བ ལ་མཉམ་ ་ ོང་བ་

ར་ང་ཚའི་སེམས་གསོ་ཡང་མཉམ་ ་ཐོབ་པར་ཤེས་པས། ང་ཚས་ ེད་ཚའི་ ིར་རེ་བ་བ ན་པོ་བཅངས་ཡོད། 8 ན་

་ མས། ང་ཚ་ལ་ཨེ༷་ཞེ་ ཱ་ ལ་ ་ ང་བའི་ ག་བ ལ་ ེད་ཚས་ཤེས་དགོས། ང་ཚ་ཚད་ལས་བ ལ་བའི་དཀའ་ ག་

གིས་མནར་ནས་བཟོད་ཐབས་མེད་པར་ ར་བས་གསོན་པོར་ ས་པའི་རེ་བའང་ཟད། 9 ང་ཚས་འཆི་ངེས་ མ། འོན་

ང་དེ་ནི་ང་ཚས་རང་ལ་མིན་ཏེ་གཤིན་པོ་ མས་ལ་ ར་གསོན་པོར་མཛད་མཁན་དཀོན་མཆོག་ལ་ ོ་གཏད་ ེད་པའི་

ཆེད་ ་ཡིན། 10 དེ་ ར་ ི་འཆི་ཉེན་ལས་ཐར་བར་མཛད་མཁན་ ིས་ང་ཚར་ ོབ་པར་འ ར་ངེས་ཡིན་ཞིང༌། ཁོང་

གིས་ང་ཚ་ཡང་བ ར་ ོབ་པ་དེར་ང་ཚས་ཡིད་ ོན་ནས་རེ་བ་ ེད། 11 ེད་ཚས་ ང་གསོལ་ ོན་འདེབས་པའི་ ོ་ནས་

ང་ཚར་རོགས་པ་གནང་ ེ། ོན་ལམ་མང་པོའི་ཐོག་ནས་ང་ཚར་གནང་བའི་ ིན་ བས་ ི་དོན་ལ་མི་མང་པོས་བཀའ་

ིན་ཆེ་ ་བར་འ ར།

12 ང་ཚས་འཇིག་ ེན་པ་དང༌། ག་པར་ ་ ེད་ མས་ ་ི ོད་ ་འཇིག་ ེན་པའ་ིཤེས་རབ་ ་ི ་ོནས་མིན་པར།

དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེའི་ཐོག་ནས་ ངས་གཙང་དང་ ད་མེད་ ིས་ ོད་ལམ་ ས། དེར་ང་ཚའི་ ང་སེམས་ ི་དཔང་

པོ་ ེད། དེ་ནི་ང་ཚའི་ ོབས་པ་ཡིན། 13–14 ཡང་ ེད་ཚས་ ོག་པ་དང་ ོགས་ བ་པ་དེ་ལས་ང་ཚས་ ེད་ མས་ལ་

གཞན་ཅིའང་མི་འ ི། ེད་ཚས་ཆ་ཤས་ཙམ་ ིས་གོ་བ་ ར་ཆ་ཚང་པོར་གོ་བའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་ནས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ཡང་
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བ ར་འ ོན་པའ་ིཉིན་མོར་ ེད་ཚ་ན་ིང་ཚའ་ི ོབས་པའ་ི ་ ེན་དང༌། ང་ཚ་ཡང་ ེད་ཚའ་ི ོབས་པའ་ི ་ ེན་ཡིན་པར་

འ ར། 15 དེ་ངེས་པར་ ་ཤེས་པས་ ེད་ མས་ལ་ ིན་ བས་ཐེངས་གཉིས་འཐོབ་པའི་ཆེད་ ་ངས་ ེད་ ི་ ར་ ོན་

ལ་ཡོང་བའི་འཆར་གཞི་ཡོད། 16 མ༷་ཀེ་དོན་ ཱ་ ལ་ ་འ ོ་བའི་ཞོར་ལ་ངས་ ེད་ ི་ ར་ཡོང་བ་དང༌། མ༷་ཀེ་དོན་

ཱ་ ལ་ནས་ ིར་ལོག་ ས་ ེད་ ིས་ང་ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ི་ལམ་ ་ ེལ་བར་བསམས། 17 དེ་ ར་བསམས་ ས་ངས་ ོ་ ེ་

གཉིས་ ས་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ ས་གཅིག་ལ་ཡིན་དང་མིན་ཟེར་བའ་ིའཇིག་ ེན་འདིའ་ིམ་ིདང་འ ་བ་ངས་འཆར་གཞ་ི

བཟོའམ། 18 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་ གས་གཏད་ཆོག་པ་ཡིན་པ་ ར་ང་ཚས་ ེད་ མས་ལ་ཡིན་དང་མིན་ ི་གཏམ་མ་

བཤད། 19 ང་དང༌། སི༷ལ་ཝ་ ། ཐི༷་མོ་ཐེ་ག མ་ ིས་ ེད་ཚར་བ གས་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ནི་

ཡིན་དང་མིན་མ་ཡིན། ཁོང་ ག་ ་ཡིན་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། 20 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁོང་གི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་

ཆད་ར་ེར་ེའ བ། དེའ་ི ིར་དཀོན་མཆོག་ག་ིགཟ་ིབ ིད་ ་ིཆེད་ ་ཁོང་བ ད་ནས་ང་ཚས་ཨ་མེན་ཞེས་བ ོད། 1 21 ངེད་

དང་ ེད་ཚ་གཉིས་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ནང་ན་བ ན་པོར་གནས་པར་མཛད་མཁན་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ཁོང་གིས་ང་ཚ་བ ོས་

ཏེ། 22 ་ཡིས་བཏབ་ཅིང༌། དམ་པའི་ གས་ཉིད་འགན་ལེན་ ར་ངེད་ མས་ ི་སེམས་ལ་བཞག་པར་མཛད། 23 ང་

ཀོ༷་རིན་ ་ ོང་ ེར་ལ་ ིར་མ་ལོག་པའི་ ་ ེན་ནི་ ེད་ཚར་བཀའ་བ ོན་མི་འཕོག་པའི་ཆེད་ ་ངས་དཀོན་མཆོག་དཔང་

་བ གས་པ་ཡིན། 24 ངེད་ མས་ ིས་ ེད་ཚའི་དད་པ་ལ་བཙན་ཤེད་མི་ ེད་ ི། ེད་ཚ་དགའ་ ོ་ཡོང་བའི་ཆེད་ ་

ང་ཚ་ ེད་ ི་ལས་ ོགས་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། དད་པའི་ ོ་ནས་ ེད་ཚ་བ ན་པོར་གནས་པས་སོ།།

ལེ ་གཉིས་པ།

1 ད་ངས་ ེད་ མས་མ་ ོ་བའི་ ིར་ཡང་བ ར་ ེད་ཚའི་ ར་མ་འོང་བའི་ཐག་གཅོད་ ས། 2 གང་ཡིན་ཞེ་ན།

གལ་ཏེ་ངས་ ེད་ མས་སེམས་ ོ་བར་བ ག་ན། ངས་སེམས་ ོ་བར་བ ག་པ་དེ་ལས་གཞན་ ས་ང་སེམས་ ིད་པོ་བཟོ།

3 ཡང་ངས་ ེད་ མས་ལ་ ར་ ིས་པའ་ིའ ིན་ཡིག་ག་ིདོན་ནི། ང་ཡོང་ བས་ང་སེམས་ ིད་པ་ོབཟ་ོདགོས་པ་ མས་ ིས་

ང་སེམས་ ོ་བར་མི་འ ག་པའི་ ིར་ཡིན། ང་དགའ་བ་དེ་ ེད་ཚ་ཚང་མ་ཡང་དགའ་བར་འ ར་བར་ངས་ཡིད་ཆེས་ ས།

4 ངས་སེམས་འ གས་པ་དང་ཡིད་ ་ོབའ་ིམིག་ ས་ཁེངས་བཞིན་ ེད་ཚར་འ ིན་ཡིག་ ིས་པ་དེ། ེད་ཚ་ལ་སེམས་ ག་

ཡོང་བའི་ ིར་མ་ཡིན་ ི ངས་ ེད་ མས་ལ་ ག་པར་ མས་པ་དེ་ ེད་ཚས་ཤེས་པའི་ ིར་ཡིན།

5 ་ཞིག་གིས་སེམས་ ག་ ་བ ག་ན། ར་བཤད་མི་ ེད་དེ། ང་མིན་པར་ ེད་ཐམས་ཅད་སེམས་ ོ་བར་

ང་ཙམ་བ ག 6 ེད་ཚ་མང་ཆེ་བས་དེ་ ་ འི་མི་ལ་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་འོས། 7 སེམས་ ག་ཆེ་བའི་བ ལ་ ིས་མི་

གནོན་པའི་ ིར། ེད་ཚས་ཁོ་ལ་ ་ཡངས་གཏོང་ཞིང་སེམས་གསོ་ ེད་དགོས། 8 དེའི་ ིར་ ེད་ཚས་ཡང་བ ར་ཁོ་ལ་

1ཨ་མེན་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ ད་ལ་བདེན་པའོ་ཞེས་ཟེར།
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མས་པ་ ོན་པར་ ལ། 9 ེད་ཚས་ མ་པ་ ན་ ་ཁ་ལ་ཉན་ནམ་མ་ིཉན་ཉམས་ཚད་ ེད་པའ་ི ིར་ངས་ ེད་ཚར་ ིས།

10 ེད་ཚས་ ་ཞིག་ལ་ ་ཡངས་བཏང་ན་ངས་ ང་ ་ཡངས་གཏོང༌། ཡང་ངས་གང་ཞིག་ལ་ ་ཡངས་བཏང་བ་དེ་ན་ི ཱ་༷

ཤི་ཀའི་ ང་ ་ ེད་ཚར་ཕན་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 11 ཡང་བ ད་ ཱ༷་ཏན་ ིས་ང་ཚར་མགོ་ ོར་མི་གཏོང་བའི་ ིར་དེ་ ར་

ེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཁོའི་ ས་ངན་ང་ཚས་ཤེས་པས་སོ།

12 དེ་ནས་ང་ ཱ་༷ཤི་ཀའ་ིའ ིན་བཟང་ ོག་པར་ ོ༷་ ་ཱ ོང་ ེར་ ་ ེབས་ནས་གཙ་བོས་ང་ལ་ག་ོ བས་གནང་ ང་

ཡང༌། 13 ངའི་ ན་ ་ཐེ༷་ ་མ་ ེད་ བས་སེམས་བདེ་བར་བ ད་མ་ བ་པས། ཁོ་ཚ་དང་ཁ་ ེས་ནས་ང་མ༷་ཀེ་དོན་ ཱ་

ལ་ ་ ིན།

14 ཱ ༷་ཤི་ཀའི་ ོ་ནས་ ལ་བའི་ ་ ིག་ལ་ང་ཚ་ ག་ ་འ ིད་མཁན་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ འོ། ཁོང་

གིས་ང་ཚའི་ ོ་ནས་ཁོང་ངོ་ཤེས་པའི་ ི་བཟང་ ོགས་ ན་ ་ བ་པར་མཛད། 15 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཐར་བར་འ ར་བ་

དང༌། འཇིག་པར་འ ར་བ་ མས་ལ་ང་ཚ་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ི་བཟང་ཡིན་ཏེ། 16 ང་ཚ་གཅིག་ལ་

འཆི་བའི་ ི་ངན་ ར་ཡིན་པ་དང༌། གཅིག་ལ་ཚ་ཡི་ ི་བཟང་ཡིན། འ ིན་བཟང་ ོག་པའི་ལས་ཀ་དེ་ ེད་འོས་པ་ ་

ཡིན། 17 མི་མང་པོ་དང་མི་འ ་བར་ང་ཚ་ ་ནོར་འཐོབ་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ོག་མཁན་མ་ཡིན། དེ་ལས་ ོག་

ེ་དཀོན་མཆོག་ནས་མངགས་པ་ ར་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ང་ཚས་ ག་བསམ་ཟོལ་མེད་ ིས་ འོ།།

ལེ ་ག མ་པ།

1 ང་ཚས་ཡང་བ ར་རང་བ ོད་ ེད་པར་འགོ་འ གས་སམ། ཡང་ན་མི་གཞན་ཁ་ཤས་ ར་ང་ཚར་ ེད་ཚའི་

ིར་རམ་ ེད་ཚ་ལས་མཚམས་ ོར་ཡ་ིག་ེདགོས་སམ། 2 ེད་ཚ་ན་ིང་ཚའ་ིསེམས་ལ་ ིས་པའ་ིམ་ིཐམས་ཅད་ ིས་ག་ོཞིང་

ོག་པའི་ཡི་གེ་ཡིན། 3 ེད་ཚ་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཡི་གེ་མངོན་ མ་ཡིན་ཞིང་ང་ཚ་ལ་བ ེན་ནས་ ང༌། དེ་ནི་ ག་ཚས་ ིས་

པ་མ་ཡིན་ ིས། གཏན་ ་གནས་པའ་ིདཀོན་མཆོག་ག་ི གས་ཉིད་ ིས་ ག་ ིས་གནང༌། ོ་ལེབ་ ེང་ ིས་པ་མིན་ཏེ་མ་ི

མས་ ི་སེམས་ལ་ ིས་པ་ཞིག་ཡིན།

4 ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ི ་ོནས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་ ས་པས་ང་ཚས་ཡིད་ ོན་དང་ ན་ཏ་ེད་ེ ར་བ ོད། 5 ང་ཚས་

སོ་སོར་གང་ཞིག་ བ་པའི་འཇོན་ཐང་ཡོད་པར་མི་སེམས་པར། ང་ཚའི་འཇོན་ཐང་ནི་དཀོན་མཆོག་ནས་ཡིན། 6 ཁོང་

གིས་ཡི་གེ་མིན་ཏེ་ གས་ཉིད་ ི་ཞལ་ཆད་གསར་པའི་ཞབས་ཏོག་པར་འ ར་བའི་འཇོན་ཐང་ང་ཚར་གནང༌། གང་ཡིན་

ཟེར་ན། བཀའ་ ིམས་ ི་ཡི་གེས་གསོད་ ང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་གསོན་པོར་མཛད་དོ།

7 ཡང་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་ མས་ ིས་མོ༷་ཤེའི་ཞལ་ལ་ ་མ་ཕོད་པའི་གཟི་བ ིད་ ིས་འགོ་བ གས་ ང༌། ོ་

ལེབ་ལ་བ ོས་པའི་ཡི་གེ་དང་ ན་པའི་ཞབས་ཏོག་ཡིན་པའི་ཆོས་ལམ་ ིང་མ་ནི་འཆི་བའི་ ་ ེན་ ་ ར། གཟི་བ ིད་
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དེ་ཉམས་ ང་མོ༷་ཤེའི་ཞལ་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ ིད་ ིས་འ ོས། 2 8 དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ཞབས་ཏོག་ཡིན་པའི་

ཆོས་ལམ་གསར་པ་ལ་དེ་བས་ ང་གཟི་བ ིད་མི་ ན་ནམ། 9 མི་ མས་ལ་ ིམས་གཅོད་གཏོང་བའི་ཆོས་ལམ་ ིང་

པ་གཟི་བ ིད་ཅན་ཡིན་ན། མི་ མས་ལ་ མ་པར་དག་པར་ ེད་པའི་ཆོས་ལམ་གསར་པ་དེ་བས་ ང་གཟི་བ ིད་ ན་

དགོས། 10 དོན་དམ་ ་ཆོས་ལམ་གསར་པའི་གཟི་བ ིད་ ག་པར་ཆེ་བས་ཆོས་ལམ་ ིང་པའི་གཟི་བ ིད་ཉམས་པར་

ར། 11 ཉམས་པར་ ར་བ་དེ་གཟི་བ ིད་ཅན་ཡིན་ན། ན་ ་གནས་པ་དེ་ ག་པར་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པའོ།

12 དེས་ན་དེ་ ར་ཆེ་བའི་རེ་བ་ཞིག་ཡོད་པས་ ོ་ཁོག་ཆེན་པོས་འ ིན་བཟང་ ོག 13 ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་ མས་

ིས་ཉམས་པར་འ ་ོབའ་ིགཟ་ིབ ིད་མ་ི ་བའ་ི ིར། ང་ ོན་པ་མ༷་ོཤ་ེཡིས་ཞལ་ལ་གདོང་ཁེབས་གཡོགས་པ་ ར་ང་ཚས་

མ་ི ེད། 14 འོན་ ང་ཁ་ོཚའ་ིསེམས་མ ེགས་པོར་ ར་ཞིང༌། ད་ེརིང་ག་ིབར་ ་ཡང་ཞལ་ཆད་ ིང་མ་ ོག་ བས་གདོང་

ཁེབས་དེ་ ར་ ར་གནས། ་མཚན་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀར་དད་པ་ཁོ་ནས་གདོང་ཁེབས་དེ་མེད་པར་མཛད་པས་སོ། 15 ད་ འི་

བར་ འང་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེའི་ཆོས་ ིམས་ ོག་ བས་ཁོ་ཚའི་སེམས་ལ་ཁེབས་དེ་གནས་ ང༌། 16 གཙ་བོ་ལ་དད་པ་ ེ་

བའི་ བས་ ་ཁེབས་དེ་མེད་པར་མཛད། 17 གཙ་བོ་ནི་ གས་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌། གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་བ གས་སར་རང་

དབང་ཡོད། 18 ཡང་གདོང་ཁེབས་མེད་པས་ང་ཚ་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ ིད་མེ་ལོང་ནས་ག གས་བ ན་

འཆར་བ་ ར། གཙ་བོའི་ གས་ཉིད་ནས་འཕེལ་བའི་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་རིམ་པ་ནས་རིམ་པར་ཁོང་དང་འ ་བ་

མཛད་བཞིན་ཡོད་དོ།།

ལེ ་བཞི་པ།

1 དེའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེའི་ ོ་ནས་ཞབས་ཏོག་འདི་ཡོད་པས་ང་ཚ་ཡིད་མི་ མ། 2 དེ་ལས་ ོག་ ེ་

ོད་ལམ་ངོ་ཚ་ཅན་དང་གསང་བ་འཛམས་ཏེ་ང་ཚས་གཡོ་ཐབས་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་འ ོག་བཤད་མི་ ེད།

བདེན་པ་གསལ་པོར་བ ན་པའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ང་ཚས་མི་རེ་རེའི་ ང་སེམས་ལ་རེ་འབོད་ ེད། 3 ང་

ཚས་ ོག་པའི་འ ིན་བཟང་ལ་ཁེབས་ ིས་ ིབ་པ་ ར་ ང་ཡང༌། འཇིག་པར་འ ར་བ་ མས་འབའ་ཞིག་ལ་ ིབ་པ་

ཡིན། 4 དཀོན་མཆོག་གི་ག གས་བ ན་རང་ཡིན་ཏེ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་གཟི་བ ིད་ ི་འ ིན་བཟང་གི་འོད་མི་མཐོང་བའི་ ིར།

འཇིག་ ེན་འདིའི་བ ད་ ཱ༷་ཏན་ ིས་དད་པ་མེད་པ་ མས་ ི་སེམས་ ོངས་པར་ ས། 5 ང་ཚས་རང་དོན་མི་ ོག ཡེ༷་

་ ཱ༷་ཤི་ཀ་གཙ་བོ་ཡིན་པ་དང༌། ཁོང་གི་དོན་ལ་ང་ཚ་ནི་ ེད་ ི་ཞབས་ ི་ཡིན་པ་ ོག 6 ཱ ༷་ཤི་ཀའི་ ོ་ནས་དཀོན་

མཆོག་གི་གཟི་བ ིད་ ི་ ོགས་པའི་འོད་ང་ཚར་གནང་བའི་ཆེད་ ། ན་པ་ལས་འོད་འ ང་ཞིག་ཅེས་ག ང་མཁན་

2 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 34 ཨང་ 27-35 ལ་གཟིགས།
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དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་འོད་ངེད་ མས་ ི་སེམས་ལ་འ ོ་བར་མཛད། 3 7 དཔག་ ་མེད་པའི་ ས་མ ་འདི་ནི་ང་ཚའི་

མ་ཡིན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་པར་ ོན་པའི་ ིར་ ་ཆེའི་ནོར་ ་འདི་ ་ ོད་ ི་ནང་ལ་ཡོད། 8 མ་པ་ ན་ནས་ ག་

གི་གཟིར་ཡང་ ི་བར་མ་ ར། ག་ ེད་འདི་ ེད་མེད་པར་ ར་ཡང༌། རེ་བ་མ་ཟད། 9 མནར་གཅོད་ ོང་ཡང་དོར་བ་

མིན། བ ེལ་ཡང་མི་འཆི། 10 ཡེ༷་ འི་ ་ཚ་ང་ཚའི་ག གས་པོའི་ ོ་ནས་མངོན་པར་འ ར་བའི་ ིར་ཁོང་གི་ ོངས་པ་

ང་ཚའ་ིག གས་པོར་ ག་ ་འ ར། 11 ཁོང་ག་ི ་ཚ་ང་ཚའ་ིམ་ི ག་པའ་ིག གས་པོར་མངོན་པར་འ ར་བའ་ི ིར། ཡ༷་ེ

འི་དོན་ལ་ང་ཚ་འཚ་བའི་ ས་ ག་ ་འཆི་བའི་ལག་ ་གཏོད་བཞིན་ཡོད། 12 དེའི་ ིར་འཆི་བས་ང་ཚའི་ནང་དང༌།

དཔག་ ་མེད་པའི་ ་ཚ་ཡིས་ ེད་ཚའི་ནང་ལ་ལས་ཀ་ ེད། 13 མདོ་ལ་བཀོད་པ་ ར། ངས་དད་པ་ ས་པས་ ས་པ་

ཡིན་ཞེས་ ིས། དད་པ་དེ་རང་གིས་ང་ཚས་ ང་དད་པ་ ེད་པས་ ། 4 14 གང་ཡིན་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ར་གསོན་ ་

མཛད་མཁན་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚའང་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ ར་གསོན་པར་མཛད་ནས། ང་ཚ་དང་ ེད་ མས་ཁོང་གི་

ང་ ་འ ིད་པར་འ ར་བར་ཤེས་པས་སོ། 15 དེ་ཐམས་ཅད་ ེད་ མས་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་ ་ཡིན་པ་དང༌། གས་ ེ་

འཐོབ་མཁན་མང་པོར་འ ར་བས་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ་བ་ མས་ ང་འཕེལ་བར་འ ར། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ ིད་

ལ་བ ོད་པ་འ ལ་བ་དེ་བས་ཆེ་ ་འ ོ་བའི་ ིར་རོ།

16 དེ་བས་ན་ང་ཚ་ཡིད་ཐང་མི་ཆད། ང་ཚའི་ ི་ ས་ཉམས་ ་འ ར་ཡང་ནང་སེམས་ཉིན་རེ་བཞིན་གསར་ ་

མཛད་པར་འ ར། 17 ད་ཙམ་ ི་ ག་བ ལ་ཡང་པོ་འདི་ཡིས་ང་ཚའི་དོན་ལ་ ག་ ་གནས་ཏེ་ ་ན་མེད་པའི་གཟི་

བ ིད་ བ། 18 གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ཚས་མཐོང་བ་ མས་ལ་མི་ ་བར་མི་མཐོང་བ་ མས་ལ་ ། མཐོང་བ་ མས་

མི་ ག་པ་ཡིན། འོན་ ང་མི་མཐོང་བ་ མས་ ག་ ་གནས་སོ།།

ལེ ་ ་པ།

1 དེ་བས་ན་ང་ཚའི་ ས་པོ་དེ་ས་ ེང་གི་ ར་ ར་བཤིག་པའི་ ས་ ། ང་ཚ་ལ་དཀོན་མཆོག་ནས་ཁང་པ་མིའི་

ལག་པས་མ་བཟོས་པ་ ག་པར་གནས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་ཆགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ང་ཚས་ཤེས། 2 ས་ ེང་

ག་ི ར་འད་ིལ་ ོད་ ས་དཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ ་ཆགས་པའ་ིཁང་པ་ད་ེགོས་གསར་ ར་གོན་པར་འདོད་པས་ང་ཚས་

ད གས་རིང་ ང༌། 3 ཁང་པ་དེ་གོན་པས་ང་ཚ་གོས་མེད་པར་མི་མཐོང༌། 4 ར་འདིར་ ོད་ ས་ང་ཚས་ ག་བ ལ་

ིས་ད གས་རིང་ ང༌། གོས་མེད་པར་མི་འདོད་དེ། དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་འ ང་བའི་ཁང་པ་ཡིས་གོན་

3 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 1 ཨང་ ངས་ 3 ལ་འཁོད་ཡོད།
4ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 116 ཨང་ ངས་ 10 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།



376 ཀོ་རིན་ ་པ་གཉིས་པ། 5:5 – 21

འདོད། དེ་ནས་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཡིས་མི་ ག་པ་འདི་མེད་པ་ ེད་པར་འ ར། 5 དོན་འདི་རང་གི་ ིར་ང་ཚ་ ་

ིག་མཛད་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་འགན་ལེན་ ར་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ང་ཚར་གནང༌།

6 དེའི་ ིར་ང་ཚ་ ག་ ་ཡིད་ ོན་པར་གནས། ས་འདི་ལ་གནས་པའི་བར་ ་གཙ་བོ་དང་མཉམ་ ་མི་གནས་

པར་ཤེས། 7 མིག་གིས་མཐོང་བ་ ར་མིན་ཏ་ེདད་པའ་ི ོ་ནས་མི་ཚ་ ེལ། 8 འོ་ན་ཡིད་ ོན་ ེད་དེ་ ས་འད་ིདང་ ལ་

ནས་གཙ་བོ་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་དགའ། 9 དེའི་ ིར་ ས་འདིའི་ནང་ཡོད་ ང་མེད་ ང༌། ང་ཚས་ཁོང་ གས་

མཉེས་པ་ ེད་པའི་ ིར་བ ོན། 10 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ས་འདིར་གནས་པའི་ ས་ ་ང་ཚས་གང་ ས་པའི་ལས་བཟང་

ངན་ཇི་ ས་པ་འཇལ་བའི་ ིར་ངེད་ཐམས་ཅད་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ ིམས་དཔོན་ ི་བ གས་ ིའི་མ ན་ ་ལང་དགོས། 11 གཙ་

བོ་ལ་འཇིགས་པར་འོས་པ་ཤེས་པས་ང་ཚས་མི་གཞན་ལ་ ོ་འ གས་ ེད་པར་བ ོན། དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ང་ཚ་ཅི་

ར་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོཡིན་ཞིང༌། ེད་ཚའ་ི ང་སེམས་ ི་ནང་ འང་ད་ེགསལ་པ་ོཡིན་པར་ངས་ར་ེབ་ ེད། 12 ང་ཚས་

ེད་ཚར་ཡང་བ ར་རང་བ ོད་མི་ ེད་དེ། ིའི་ ང་ ལ་ངོམ་ཞིང་ནང་སེམས་ངོམ་ ་མེད་པ་ མས་ལ་ ེད་ ིས་ལན་

འདེབས་ བ་པའི་ ིར། ེད་ཚ་ལ་ང་ཚའི་དོན་ ་ ོབས་པའི་ ་ ེན་ཅིག་ ེར། 13 ང་ཚ་ ོ་བ་ ར་ན་དེ་ནི་དཀོན་

མཆོག་ལ་གཟི་བ ིད་ཡོང་བའི་ཆེད་ ་ཡིན། སེམས་ཁམས་བདེ་ན་ ེད་ཚར་ཕན་པ་ཐོབ་པའི་ ིར་ཡིན། 14 ཱ ༷་ཤི་ཀའི་

མས་པ་ཡིས་ང་ཚར་དབང་ ར་བས། མི་ཞིག་ཚང་མའི་ཚབ་ལ་ ོངས་པའི་ ེན་ ིས་ཐམས་ཅད་ཤི་བར་ང་ཚས་ཡིད་

ཆེས་ངེས་ ེད་ཡིན། 15 ཡང་ཁོང་ཚང་མའི་ཚབ་ལ་ ོངས་པའི་དོན་ནི་ཚ་ ོག་གསར་པ་ཐོབ་པ་ མས་ད་ ིན་ཆད་རང་

གི་དོན་ལ་མ་ཡིན་ ི། ཁོ་ཚའི་དོན་ལ་ ོངས་ནས་ ར་གསོན་པོར་འ ར་མཁན་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་དོན་ལ་མི་ཚ་ ེལ་བའི་ཆེད་ ་

ཡིན།

16 དེའི་ ིར་ད་ནས་བ ང་ང་ཚས་འཇིག་ ེན་པའི་ཆ་ནས་མི་ ་ལ་ཡང་མི་ ི། དེ་ ོན་ང་ཚས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་དེ་

བཞིན་ ་བ ིས་ནའང༌། ད་ ིན་ཆད་དེ་ ར་མི་ ེད། 17 དེ་བས་ན་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ནང་ ་ཡོད་པ་ མས་ནི་གསར་ ་ ར་

བ་ཡིན། ོས་དང༌། ིང་མ་ མས་འདས་ཤིང་གསར་པ་ མས་ ང་འ ག་ཨང༌། 18 ད་ེཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་ནས་

འ ང༌། ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ོ་ནས་ཁོང་གིས་ང་ཚ་ཁོང་དང་ མ་པར་མཛད་ནས། ངེད་ མས་ལ་བར་ མ་ ེད་པའི་ཞབས་ཏོག་

གནང་ ང༌། 19 དེ་ཅི་ཡིན་ཟེར་ན། མི་ མས་ ི་ ིག་ཉེས་མི་ ི་བར། དཀོན་མཆོག་གིས་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ོ་ནས་འཇིག་

ེན་པ་ཁོང་རང་དང་བར་ མ་མཛད་ཅིང༌། མ་པའི་འ ིན་དེ་ང་ཚ་ལ་གཏད་ ང༌། 20 དེ་བས་ན། ང་ཚ་ ཱ༷་ཤི་

ཀའ་ི ་ཚབ་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚའ་ིངང་ནས་མ་ི མས་ལ་ ལ་བར་མཛད། ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ིཚབ་ལ་ ེད་ཚར་ནན་

ིས་ ལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་དང་བར་ མས་ ོས་ཤིག 21 ཱ ༷་ཤི་ཀའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་དང་ང་ཚ་ཡང་དག་པའི་འ ེལ་

བ་ཐོབ་པའི་ ིར། དཀོན་མཆོག་གིས་ ིག་ཉེས་མེད་པའི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ང་ཚའི་དོན་ ་ ིག་ཅན་ཡིན་པར་ ིའོ།།
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ལེ ་ ག་པ།

1 ང་ཚ་དཀོན་མཆོག་དང་ ན་ ་ལས་ཀ་ ེད་པས། ང་ཚས་ ེད་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེ་དོན་མེད་

་མ་ལེན་པར་ ལ། 2 ཁོང་གིས་ག ངས་པ་ ར།

ས་ལ་བབས་པས་ང་ཡིས་ ེད་ལ་ཉན།།

ཐར་པའི་ཉིན་མོར་ ེད་ལ་ ོབ་རོགས་ ས།།

ཅེས་འཁོད་ཡོད། ོས་ཤིག ད་ ་ ས་ལ་བབས་པ་ཡིན། ད་ ་ཐར་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན་ནོ། 5 3 ཞབས་ཏོག་འདི་ལ་ ོན་

མི་འདོགས་པའི་ ིར་ང་ཚས་གཞན་ལ་ ་ཞིག་གི་ལམ་ལ་གེགས་པར་མི་གཏོང༌། 4 མ་པ་ ན་ནས་ང་ཚ་དཀོན་མཆོག་

གི་ཞབས་ ི་བཅོས་མིན་ཡིན་པར་ ོན་ཏེ། བཟོད་པ་ཆེན་པོ་དང༌། ག་བ ལ་དང༌། དཀའ་ངལ་དང༌། ེན་ངན་

དང༌། 5 ཉེས་ ང་ཕོག་པ། བ ོན་འ ག་དང༌། ཟིང་ཆ་དང༌། ངལ་ ོལ་དང༌། གཉིད་མི་ ག་པ་དང༌། ོགས་

པ་དང༌། 6 དག་པའི་ ོད་ལམ་དང༌། ཤེས་རབ་དང༌། ངང་ ད་རིང་པོ་དང༌། ིན་དང༌། དམ་པའི་ གས་ཉིད་

དང༌། བཅོས་མིན་ ་ི མས་སེམས་དང༌། 7 བདེན་པའ་ིགཏམ་དང༌། དཀོན་མཆོག་ག་ི ས་མ ་དང༌། ལག་པ་གཡས་

གཡོན་ལ་ ང་བདེན་ ི་མཚན་ཆ་ ན་པ་དང༌། 8 ོད་ ང་ ད་ ང༌། བཟང་ངན་ཅི་བ ོད་ ང༌། གཡོ་ ་ཅན་ ར་

་ིནའང་བདེན་པ་ཡིན། 9 ང་ཚ་ན་ིམིང་ གས་མེད་པ་ ར་ ་ིཡང་ གས་ཅན་ཡིན། འཆ་ིབ་ལ་ ག་ ང་གསོན་པ་ོཡིན།

ཉེས་ཆད་བཅད་ ང་མ་བསད། 10 སེམས་ ོ་ནའང་ ག་ ་དགའ་བར་ ེད། ད ལ་པོར་ ི་ནའང་མི་མང་པོ་ལ་ནོར་

ིན། ཅི་ཡང་མེད་པར་ ི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཡོད་མཁན་ཡིན།

11 ེ་ཀོ༷་རིན་ ་པ་ མས། ེད་ཚར་ཁ་གསང་པོར་བ ོད་ཅིང༌། ང་ཚའི་སེམས་ ི་ ོ་ ེད་ཚར་འ ེ། 12 ང་

ཚས་ ེད་ཚར་གཅེས་པ་མཚམས་མ་བཞག་ ང༌། ེད་ཚས་ང་ཚར་གཅེས་པ་བཞག་པར་ ར། 13 དེའི་ལན་ ་ངའི་

་ ར་ ་བ་ ར་ ེད་ཚའི་སེམས་ ་ི ོ་འ ེད་ཅིག་ཅེས་བ ོད། 14 དད་མེད་པ་ མས་དང་འ ོགས་ནས་གཉའ་ཤིང་མ་

ར་ཞིག གང་ལགས་ཤ་ེན། ང་བདེན་དང་ ིམས་འགལ་ལ་འ ེལ་བ་ཅ་ིཡོད། འོད་དང་ ན་པ་ལ་འ ེལ་བ་ཅ་ིཡོད། 6

15 ཱ་༷ཤ་ིཀ་དང་བ ད་པ༷་ེལ་ི ཱར་ལ་མ ན་པ་ཅ་ིཡོད། དད་པ་ཅན་དང་དད་མེད་པ་ཞིག་ལ་འ ེལ་བ་ཅ་ིཡོད། 7 16 ཡང་

དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་དང་ ་འ ་ མས་ལ་མ ན་པ་ཅི་ཡོད། ང་ཚ་ནི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་ བ་མཁན་དཀོན་

མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གིས་ག ངས་པ་བཞིན།

ང་ཉིད་ཁོ་ཚའི་ད ིལ་ ་གནས།།

5ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 49 ཨང་ ངས་ 8 ལ་འཁོད་ཡོད།
6 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 22 ཨང་ ངས་ 10 ལ་གཟིགས།
7པེ་ལི་ ཱར་ནི་བ ད་ ཱ་ཏན་ ི་མིང་གཞན་ཡིན།
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ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་ ་བར་ ེད།།

ང་ཉིད་ཁོ་ཚའི་དཀོན་མཆོག་དང༌།།

དེ་ མས་ང་ཡི་འབངས་ ་འ ར།། 8

17 དེའི་ ིར་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས།

ཁོ་ཚ་ ལ་ནས་ཐོན་པ་དང༌།།

མི་གཙང་བ་དང་མ་རེག་ཅིག །

དེས་ན་ ེད་ མས་དང་ ་ལེན།། 9

18 ང་ནི་ ེད་ ི་ཡབ་འ ར་ཞིང༌།།

ེད་ཚ་ ས་དང་ ས་མོར་འ ར།།

ན་དབང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ངས།།

ཞེས་འཁོད་ཡོད་དོ།། 10

ལེ ་བ ན་པ།

1 གཅེས་པའི་ ན་ ་ མས། ང་ཚ་ལ་ཞལ་ཆད་འདི་ཚ་ཡོད་པས། རང་གི་ ས་དང་སེམས་གཉིས་ལ་མི་གཙང་

བར་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་དག་པར་ ེད་དགོས། དེ་ ར་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་པའི་ ོ་ནས་ང་ཚས་ཡོངས་

་ ོགས་པའ་ིདམ་པ་ཞིག་ ེད་པར་ ། 2 ང་ཚའ་ིཆེད་ ་སེམས་ ་ི ་ོའ ེད་དང༌། ང་ཚས་ ་ལ་ཡང་ ག་པ་ོམ་བཏང༌།

ངན་ ལ་ ེད་ ་མ་བ ག ་ཡང་མ་ ད། 3 ེད་ཚར་ ོན་འ གས་ ེད་པར་དེ་མི་ ། ངས་ ར་བཤད་པ་ ར།

ེད་ཚ་ངེད་ མས་ ི་སེམས་ལ་ཡོད་དེ་མཉམ་ཤི་མཉམ་གསོན་ཡིན། 4 ངས་ ེད་ཚར་ ོ་ཁོག་ཆེན་པོས་ ེད། ང་ ེད་

ཚ་ལ་ ོབས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད། ེད་ཚས་ང་ལ་སེམས་གསོ་མང་པོ་བཏང་ཞིང༌། ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་ ོང་ ས་དགའ་ ོ་

ཆེན་པོས་ཁེངས། 5 དཔེར་ན། མ་༷ཀ་ེདོན་ ་ཱ ལ་ ་ ེབས་ བས་ང་ཚའ་ིག གས་པ་ོལ་ངལ་གས་ོམ་ ང༌། ་ིལ་འ ག་

པ་དང་ནང་ལ་འཇིགས་པ་ཡོད་པས་ ོགས་ ན་ནས་ ག་བ ལ་མང་པོ་ ང༌། 6 འོན་ ང་ ོ་ཕམ་པ་ མས་ལ་སེམས་

གས་ོམཛད་མཁན་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐ༷་ེ ་ ེབས་པའ་ི ་ོནས་ང་ཚར་སེམས་གས་ོམཛད། 7 ཡང་ཁོང་ཡོང་བ་གཅིག་ ས་

8 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ག མ་པ་ ེ་ལེ་ཝི་ ལ་ ིམས་ལེ ་ 26 ཨང་ ངས་ 12 དང༌། ང་ ོན་པ་ཨེ་ཟི་ཀི་ཨེལ་ ིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 37 ཨང་ ངས 27 ལ་

གཟིགས།
9 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 52 ཨང་ ངས་ 11 དང༌། ང་ ོན་པ་ཨེ་ཟི་ཀི་ཨེལ་ ིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 20 ཨང་ ངས་ 34 དང་ 41ལ ་གཟིགས།
10 ང་ ོན་པ་ཤ་ ་ཨེལ་ ི་མདོ་གཉིས་པ་ལེ ་ 7 ཨང་ ངས་ 14 ལ་འཁོད་ཡོད།
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མ་ཟད་དེ། ཁོང་ལ་ ེད་ མས་ལས་ ང་བའི་སེམས་གསོ་དང༌། ེད་ཚས་ང་ཤིན་ ་ ན་པ་དང༌། ེད་ ི་གནོང་

འ ོད། ངའི་དོན་ལ་བ ོན་སེམས་ ི་གཏམ་བཤད་པས་ངའི་དགའ་ ོ་ ོན་ལས་ཆེ་བར་འ ར།

8 ར་ ིས་པའི་ཡི་གེ་དེ་ཡིས་ངས་ ེད་ཚར་སེམས་ ོ་བར་ ས་ ང་འ ོད་པ་མ་ ེ། (འོན་ ང་དོན་དམ་ ་

ངས་ ེད་ཚར་ ས་ ང་ ་སེམས་ ག་ ེད་པ་མཐོང་བས་འ ོད་པ་ ེས་) 9 ེད་ཚ་སེམས་ ོ་བར་ ར་བ་མ་ཡིན་ ིས།

ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་བ་ཙམ་ ་འ ོད་པ་ ེ་བས་ད་ང་དགའ་བར་འ ར། སེམས་ ོ་བ་དེ་དཀོན་

མཆོག་གི་ གས་དགོངས་ཡིན་པས། ང་ཚའ་ི ོ་ནས་ ེད་ མས་ལ་གནོད་པ་ཅིའང་མ་ ང༌། 10 དཀོན་མཆོག་གི་ གས་

དགོངས་བཞིན་སེམས་ ་ོབ་ད་ེལས་སེམས་བ ར་བ་འ ང༌། སེམས་ ་ོབ་ད་ེན་ིའ ོད་པ་མེད་པ་ཡིན་ཞིང༌། ད་ེལས་ཐར་

པ་འ ང༌། འོན་ ང་འཇིག་ ེན་ ི་སེམས་ ོ་བ་ལས་འཆི་བ་འ ང་ངོ༌། 11 དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ ར་སེམས་

ོ་བ་འདི་ཡིས་ ེད་ མས་ལ་ཇི་ ་ འི་བ ོན་འ ས། ོན་མེད་ ོན་པའི་བ ོན་སེམས། ཉེས་ཅན་པ་དེ་ལ་ ོལ་བ།

འཇིགས་པ། ན་པ། བ ོན་སེམས། ིག་ཉེས་ལ་ཆད་པ་གཅོད་འདོད་པ་བཅས་ ེད་ཚའི་ནང་ལ་བ ེད་པའ་ིའ ས་ ་

ལ་ ོས་ཤིག མ་པ་ ན་ནས་ ེད་ཚས་དོན་འདིའི་ཐོག་ ོན་མེད་གཙང་མ་ཡིན་པར་བ ན། 12 དེའི་ ིར་ངས་ ེད་

ཚར་ཡི་གེ་དེ་ ིས་ ང༌། ཉེས་ཅན་པ་དེའམ། ཉེས་པ་འཕོག་པའི་མིའི་དོན་ལ་མ་ཡིན་ ི། དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་

ེད་ཚས་ངེད་ མས་ལ་ཅི་འ འི་འབད་བ ོན་ ེད་པ་ ོན་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 13 དེ་བས་ན་ང་ཚར་སེམས་གསོ་ཐོབ།

དེས་མ་ཟད་ཐེ༷་ ་དགའ་བར་ ར་བས་ང་ཚས་དེ་བས་ ང་དགའ་བར་ ས། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ེད་ཚ་ཐམས་

ཅད་ ིས་ཁོང་ ོ་བདེ་བར་བ ག 14 ཁོའི་མ ན་ ་ངས་ ེད་ཚར་གང་ཞིག་ལ་ ོབས་པ་ ས་པ་ལས་ངོ་ཚ་བར་མ་ ར།

ངེད་ ིས་ ེད་ཚར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་ཡིན་པ་ ར། ཐེ༷་ འི་མ ན་ ་ ེད་ ི་ ོར་ ོབས་པ་ ས་པ་ཡང་

བདེན་པ་ཡིན་པ་ར་ ོད་ ང༌། 15 ཡང་ཐེ༷་ ས་ ེད་ཚ་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁ་ལ་ཉན་པ་དང༌། འཇིགས་ཤིང་འདར་བའི་

ོ་ནས་ཁོང་ལ་ ེ་ལེན་ ས་པར་ ན་པས་ཁོང་གིས་ ེད་ མས་ལ་ ར་ལས་ ག་པར་གཅེས། 16 མ་པ་ ན་ ་ ེད་ཚ་

ལ་ཡིད་ཆེས་བ ན་པོ་ཡོད་པས་ངས་དགའ་བར་ ེད་དོ།།

ལེ ་བ ད་པ།

1 ན་ ་ མས། དཀོན་མཆོག་གིས་མ༷་ཀེ་དོན་ ཱ་ ལ་ ི་ཆོས་ཚགས་ མས་ལ་གནང་བའི་ གས་ ེའི་ ོར་ ེད་

ཚས་ཤེས་པར་འདོད་དེ། 2 ག་བ ལ་ཚབས་ཆེན་ ི་ཉམས་ཚད་ ོང་ ས་ཁོ་ཚའི་དགའ་ ོ་ཆེན་པོ་དང༌། ཆེས་ད ལ་

ཕོངས་ཡིན་ཡང་གཏོང་ཕོད་ཆེན་པ་ོ ེད། 3 ཁ་ོཚས་ཇ་ི བ་ ིས་ ིན་པ་བཏང་བ་མ་ཟད། རང་ག་ིའདོད་པ་ ར་ད་ེལས་

ག་པ་བཏང་བར་ངས་དཔང་པོ་ ེད། 4 དཀོན་མཆོག་གི་མི་ མས་ལ་ ིན་པ་གཏོང་བའི་ ལ་བ་འཐོབ་པའི་ཆེད་ ་ང་

ཚར་ཡང་ཡང་ནན་ ིས་ ས་ཤིང༌། 5 ང་ཚའི་རེ་བ་ལས་ ག་པར་ ས་ཏེ་ཁོ་ཚས་དང་ཐོག་རང་གཙ་བོ་ལ་ ལ་བ་དང༌།



380 ཀོ་རིན་ ་པ་གཉིས་པ། 8:6 – 20

དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ ར་ང་ཚ་ལའང་གཏད། 6 དེའི་ ིར་ཐེ༷་ ་ཡིས་ ར་ལས་ཀ་དེ་འགོ་བ གས་པས། ཁོང་

གིས་ ེད་ཚའ་ི ོད་ ་ གས་ ེའ་ིལས་ཀ་འད་ི བ་དགོས་པར་ང་ཚས་ ལ། 7 དད་པ་དང༌། གཏམ། ོགས་པ། ན་

ལ་བ ོན་འ ས་ ེད་པ། ང་ཚར་ མས་པ། དོན་ཐམས་ཅད་ ེད་ཚས་ལེགས་པར་བཞིན་ ་ ེད་པ། ིན་པ་གཏོང་བའ་ི

གས་ ེའི་ལས་ཀ་འདི་ཡང་ལེགས་པར་ ིས་ཤིག

8 དེ་ན་ིབཀའ་ ་མིན་ཏེ་གཞན་ ི་བ ོན་སེམས་དང་ ར་བའི་ ོ་ནས་ ེད་ཚའ་ི མས་སེམས་ ད་ཡོད་མེད་ཚད་

་ ེད་པར་འདོད། 9 ང་ཚའ་ིགཙ་བ་ོཡ༷་ེ ་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ི གས་ ་ེ ེད་ཚས་ཤེས་ཏེ། ཁོང་ ག་པ་ོཡིན་ཡང་ ེད་ཚའ་ིདོན་

ལ་ད ལ་པོར་ ར། དེ་ནི་ཁོང་གི་ད ལ་ཕོངས་ ི་ ོ་ནས་ ེད་ཚ་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ ག་པོར་འ ར་བའི་ཆེད་ ་

ཡིན། 10 ཡང་ ེད་ཚར་ཕན་པའི་ ིར་དོན་འདིར་ངའི་བ བ་ ་འདི་ ར་ཡིན་ཏེ། ན་ནིང་ ེད་ཚ་ ིན་པ་གཏོང་འགོ་

བ གས་མཁན་དང་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ིན་པ་གཏོང་བར་འདོད་མཁན་དང་པོའང་ཡིན་པས། 11 ད་ ིན་པའི་ལས་ཀ་

དེ་ བ་ཅིག ར་ ེད་འདོད་པ་ལ་དགའ་བ་ ར་ ་ནོར་ཡོད་པའི་ཚད་བཞིན་ ་ བ་དགོས། 12 ིན་པ་གཏོང་སེམས་

ཡོད་ན། མེད་པ་ ལ་བར་མི་དགོས་ ི། གང་ཡོད་པའི་ཚད་བཞིན་ ་ ིན་པ་བཏང་ན་དེ་དཀོན་མཆོག་ གས་མཉེས།

13 དེ་ནི་གཞན་ ི་འཚ་བའི་ ར་པོ་ཡང་པོ་དང་ ེད་ཚར་ ག་པོ་གཏོང་བ་མིན། ཐམས་ཅད་ཆ་མཉམ་པར་འ ར་བའི་

ཆེད་ ་ཡིན། 14 ད་ ་ ེད་ ི་ ་ནོར་འབེལ་བས་ཁོ་ཚའི་དགོས་པ་ ོང་ཞིང༌། ེས་ ་ཁོ་ཚའི་ ་ནོར་འབེལ་བས་ ེད་

ཚའི་དགོས་པ་ ོང་ བ། དེ་ནས་ ེད་ཚ་ཆ་མཉམ་པར་འ ར། 15 ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལས་

མང་པོ་བ ས་ ང་ ག་མ་མེད།།

ང་ ་བ ས་ ང་ཆད་པ་མེད།།

ཅེས་འཁོད་ཡོད། 11

16 ངས་ ེད་ཚར་ཕན་པའི་བ ོན་སེམས་ཡོད་པ་བཞིན་ ། དེ་ ར་དཀོན་མཆོག་གིས་བ ོན་སེམས་དེ་ཐེ༷་ ་ལ་

གནང༌། དེའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ འོ། 17 ཐེ༷་ ་ཡིས་ང་ཚས་ ལ་བར་ཉན་པ་མ་ཟད། བ ོན་སེམས་

ན་པས་རང་ཉིད་ ་ིའདོད་པ་ ར་ ེད་ཚའ་ི ར་འ ་ོབཞིན་ཡོད། 18 ཡང་འ ིན་བཟང་ ོག་པས་ཆོས་ཚགས་ཚང་མའ་ི

ོད་ ་ ན་ གས་ཅན་ ི་ ན་ ་དེ་ང་ཚས་ཁོང་དང་མཉམ་ ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། 19 དེ་མ་ཟད་གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་

འཕེལ་བར་ ེད་ཅིང༌། རོགས་པ་ ེད་པའི་བ ོན་སེམས་ཡོད་པ་ ོན་པའི་ ིར། ང་ཚས་ ིན་པ་གཏོང་བའི་ གས་ ེའི་

ལས་ཀ་འད་ི ེད་ ས་ཆོས་ཚགས་ མས་ ིས་ ན་ ་ད་ེང་ཚ་དང་མཉམ་ ་འ ལ་བར་བདམས། 20 ད་ེན་ིང་ཚས་ད་ོདམ་

ེད་བཞིན་པའི་གཏོང་ཕོད་ཅན་ ི་ ིན་པ་འདིའི་དོན་ ་མི་ ་ཞིག་གིས་ང་ཚར་ ོན་འདོགས་ ེད་མི་དགོས་པའི་ཆེད་ ་

11 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 16 ཨང་ ངས་ 18 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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ཡིན། 21 གང་ལགས་ཤ་ེན། གཙ་བོའ་ི ན་ ར་མ་ཟད། མ་ི མས་ ་ིམ ན་ འང་ང་ཚས་ཡང་དག་པའ་ིལས་ ེད་པར་

སེམས།

22 ཡང་ཁོང་ཚ་དང་མཉམ་ ་ང་ཚས་ ན་ ་གཞན་ཞིག་གཏོང༌། ང་ཚས་ཐེངས་མང་པོར་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚད་

ས་ནས་དོན་མང་པོར་བ ོན་སེམས་ཡོད་པར་ར་ ོད་ ས། ེད་ཚ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིན་ ་ ེད་དེ། ད་ ་ཁོའི་བ ོན་

སེམས་དེ་ ོན་ལས་ཆེ་བར་ ར། 23 ཐེ༷་ ་ནི་ངའི་རོགས་པ་དང༌། ེད་ཚར་ཞབས་ཏོག་ ེད་པའི་ ིར་ངའི་ལས་རོགས་

ང་ཡིན། ངེད་ ་ི ན་ ་ མས་ན་ིཆོས་ཚགས་ མས་ ་ིཕ་ོཉ་དང་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ིགཟ་ིབ ིད་ ོན་མཁན་ཡིན། 24 དེའ་ི ིར་

ཆོས་ཚགས་ མས་ ི་མ ན་ ་ཁོ་ཚར་ ེད་ཚའི་ མས་པ་དང༌། ངེད་ མས་ ིས་ ེད་ཚར་ ོབས་པ་ ེད་པའི་ ་ ེན་

ོན་ཅིག།

ལེ ་ད ་པ།

1 དཀོན་མཆོག་གི་མི་ མས་ལ་ ིན་པ་གཏོང་བའི་ ོར་ངས་ ེད་ཚར་ཡི་གེ་འ ི་མི་དགོས། 2 གང་ཡིན་ཟེར་ན།

ེད་ཚའི་ ིན་པ་གཏོང་སེམས་ཤེས་པས། ངས་ཨ༷་ཀ་ ཱ་ ལ་ ི་དད་ ན་ མས་ན་ནིང་ནས་ ིན་པ་གཏོང་བའི་ ་ ིག་

ཡོད་ཅེས་ཟེར་ཏ་ེམ་༷ཀ་ེདོན་ ་ཱ ལ་པ་ མས་ལ་ ེད་ཚར་བ ོད། ེད་ ་ིབ ོན་སེམས་ ིས་ཁ་ོཚ་མང་ཆ་ེབ་ ིན་པ་གཏོང་

བར་བ ལ། 3 དོན་འདིར་ ེད་ཚར་བ ོད་པ་ད་ེདོན་མེད་ ་མ་ིའ ར་བ་དང༌། ངས་ ས་པ་ ར་ ེད་ཚ་ ིན་པ་གཏོང་

བར་ ་ ིག་ ་ འ་ི ིར་ངས་ ན་ ་ད་ེ མས་གཏོང༌། 4 ད་ེམིན་མ་༷ཀ་ེདོན་ ་ཱ ལ་པ་ཁ་ཤས་ང་དང་མཉམ་ ་ཡོང་ནས་

ེད་ཚས་གཏོང་བའ་ི ིན་པ་ ་ ིག་ ས་མེད་པར་མཐོང་ན། དོན་འདིར་ང་ཚ་ང་ོཚ་འ ང་ཉེན་ཡོད་ལ་ ེད་ཚ་ན་ིབཤད་

མ་ིདགོས་སོ། 5 དེའ་ི ིར་ ེད་ ིས་ ར་ཁ་ཆད་ ས་པའ་ི ིན་པ་ད་ེ ་ ིག་ ས་ཟིན་པའ་ིཆེད་ ་ངས་ ན་ ་ མས་ངའ་ི

ོན་ ་ ེད་ ི་ ར་གཏོང་དགོས་ མ། དེ་ནས་ ེད་ཚས་ ་ ིག་ ས་ཟིན་པའི་ ིན་པ་དེ་གཏོང་ཕོད་པ་ཡིན་པ་ལས་མི་

འདོད་བཞིན་ ་མིན་པར་ ོན།

6 ངའི་དོན་འདི་ཡིན། ས་བོན་ ང་ ་འདེབས་མཁན་ལ་ལོ་ཏོག་ ང་ ་འ ང༌། ས་བོན་མང་པོ་འདེབས་

མཁན་ལ་ལོ་ཏོག་མང་པོ་འ ང༌། 7 ལག་པ་བ ེན་པོའམ། བཙན་ ིས་གཏོང་བ་མ་ཡིན་པར། ེད་ཚ་རེ་རེའི་སེམས་

ིས་ཐག་བཅད་པ་ ར་འ ལ་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དགའ་ ོ་ ིན་པ་གཏོང་མཁན་ལ་དཀོན་མཆོག་ གས་མཉེས་

སོ། 8 ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོས་ ེད་ཚར་མཁ་ོབ་ཐམས་ཅད་གནང་ བ། ད་ེནས་ ེད་ མས་ལ་གང་

དགོས་པ་ ག་ ་ཡོད་པས་ ེད་ཚས་ལས་བཟང་མི་འ ་བ་མང་པོ་ བ་ བ། 9 ག ང་རབ་ །

གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོས་ད ལ་པོར་ ིན།།

ཁོང་གི་ ང་བདེན་ ག་ ་གནས།།
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ཞེས་འཁོད། 12 10 ས་བོན་འདེབས་མཁན་ལ་ས་བོན་དང༌། ཟ་ ེད་ ི་བག་ལེབ་མཁོ་འདོན་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་

གིས་ ེད་ལ་ས་བོན་མཁོ་འདོན་གནང་ཞིང་མང་ ་གཏོང་ ེ། ེད་ ི་ ང་བ་ཉིད་ ི་ལོ་ཏོག་ ེལ་བར་མཛད། 11 ེད་

ཚས་ ག་ ་གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོས་ ིན་པ་གཏོང་ བ་པའི་ ིར། ེད་ཚ་ མ་པ་ ན་ ་ ན་ མ་ཚགས་པར་འ ར། དེ་

ནས་ང་ཚའི་ ོ་ནས་མི་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ་འོང༌། 12 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ིན་པའི་ཞབས་ཏོག་

འདི་ཡིས་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ མས་ ི་དགོས་མཁོ་ བ་པ་མ་ཟད། ཁོ་ཚས་དགའ་བའི་ངང་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་

ིན་ཆ་ེམང་པ་ོ ། 13 ིན་པའ་ིཞབས་ཏོག་འད་ིབ ད་ནས། ཁ་ོཚས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ་བར་འ ར། གང་

ལགས་ཤ་ེན། ེད་ ིས་ཁ་ོཚ་དང་དད་ ན་ ན་ལ་གཏོང་ཕོད་ ས་པ་དེས། ེད་ཚས་ ཱ་༷ཤ་ིཀའི་འ ིན་བཟང་ཁས་ལེན་

ནས་ཉན་པ་ར་ ོད་ ེད། 14 དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ཚར་ཚད་མེད་པའི་ གས་ ེ་གནང་བས་ཁོ་ཚས་ ང་ཤིན་ ་བ ེ་

བའ་ིངང་ནས་ ེད་ཚར་ ོན་ལམ་འདེབས་པར་འ ར། 15 བ ོད་ལས་འདས་པའ་ིགནང་ ིན་ ་ིདོན་ ་དཀོན་མཆོག་ལ་

གས་ ེ་ཆེ་ འོ།།

ལེ ་བ ་པ།

1 ཁ་ཅིག་གིས་ ེད་ཚའི་ ར་ཡོད་ ས་ ེམས་ ང་ཡིན་པ་དང༌། ེད་ཚ་དང་ ལ་ན་ ོབས་པ་ཅན་ཡིན་ཟེར་

ཏེ། ང་རང་པ༷ ་ ་ཡིས་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ེམས་ ང་དང༌། གས་ ལ་པོའི་ ོ་ནས་ ེད་ཚར་རེ་འབོད་ ེད། 2 ང་ ེད་ཚའི་

ར་ཡོད་ ས། ེད་ཚའི་ནང་ནས་ལ་ལས་ང་ཚས་འཇིག་ ེན་པའི་ ོད་ལམ་ ར་ ེད་ མ་པ་དེ་ཚར་འགག་པ་བ བ་

ཕོད་པའི་ ོ་ཁོག་ཆེན་པོ་དེ་ ེད་མི་དགོས་པ་ ེད་ཚར་ ་བ་ཆེན་པོ་ ལ། 3 ང་ཚ་འཇིག་ ེན་འདི་ལ་མི་ཚ་ ེལ་ཡང༌།

འཇིག་ ེན་པའི་ གས་ ོལ་ ར་དམག་འཐབ་མི་ ེད། 4 གང་ལགས་ཟེར་ན། ངེད་ མས་ ི་མཚན་ཆ་ནི་འཇིག་ ེན་

ི་མཚན་ཆ་མ་ཡིན་ ི དཀོན་མཆོག་གི་ ས་མ ་དང་ ན་པའི་མཁར་ ོང་གཏོར་བཤིག་གཏོང་ བ་པའི་མཚན་ཆ་ཡིན།

5 ངས་མེད་ ི་ ོད་ ེང་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ཤེས་རབ་ལ་ ོལ་བའི་ ོབས་སེམས་ ི་གེགས་བར་རེ་རེ་བཞིན་བཅོམ་

ནས། ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ིབཀའ་ལ་ཉན་པའ་ི ིར་ང་ཚས་གཞན་ ་ིབསམ་ ་ོཡོད་ཚད་དབང་ ་ ད། 6 ཡང་ ེད་ཚས་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ི

བཀའ་ལ་ཡོངས་ ་ཉན་པར་ ར་ནས་མི་ཉན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་བར་ ་ ིག་ ས་ཡོད།

7 ་ི ལ་ཁ་ོནར་མ་ི ་བར་དོན་དངོས་ལ་ ོས་ཤིག གལ་ཏ་ེམ་ི ་ཞིག་གིས་ཡིད་ ོན་པར་ང་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ིཡིན་ མ་

ན། ཁོ་ནི་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ིཁོངས་ ་གཏོགས་པ་ ར། ང་ཚའང་ ཱ་༷ཤི་ཀའི་ཁོངས་ ་གཏོགས་པ་ཡིན་པ་བསམ་ ོ་གཏོང་དགོས།

8 ེད་ཚ་ཡར་ ས་གཏོང་བ་ལས་མེད་པར་མི་བཟོ་བའི་ ིར། གཙ་བོས་ང་ཚར་གནང་བའི་དབང་ཆའི་ ོར་ ོད་པ་མང་

ག་ ང༌། ང་ངོ་ཚ་བར་མི་འ ར། 9 ངས་ ིས་པའི་ཡི་གེས་ ེད་ཚར་འཇིགས་ ང་ ལ་མཁན་དང་འ ་བར་མཐོང་

12ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 112 ཨང་ ངས་ 9 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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བར་མི་འདོད། 10 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་ཤས་ ིས་པ༷ ་ ས་ ིས་པའི་ཡི་གེ་ ག་པོ་དང་དབང་ གས་ ན་ཡིན་ཡང༌།

འདིར་ ེབས་ན་ཁོ་རང་ཉམ་ ང་དང་གཏམ་ལ་མི་མཁས་ཞེས་བ ོད། 11 དེ་ ར་ ོད་མཁན་ ིས་འདི་ཡང་ཤེས་དགོས་

ཏེ། ང་ཚ་དེར་མེད་པའ་ི ས་ ་ཡ་ིགེའ་ི ་ོནས་གང་ ས་པ་ན་ིདེར་ ེབས་ནས་ང་ཚས་ ེད་པར་ ། 12 རང་བ ོད་ ེད་

མཁན་ ི་ ལ་ ་ ི་བའམ་ ར་བ་ང་ཚས་མི་ཕོད། ཁོ་ཚས་རང་གི་ཚད་རང་ལ་ ག་ཅིང༌། ཁོ་རང་དང་ ར་བས་ཤེས་

རབ་མི་ ན་པ་ཞིག་རེད་ཨང༌།

13 འོན་ ང་ང་ཚས་ཚད་ལས་འདས་པའི་ ོབས་པ་མི་ ེད། ེད་ཚའི་མཚམས་ལ་ ག་ ེ། དཀོན་མཆོག་གིས་

ང་ཚ་ལ་འཇལ་བའ་ི ་ ོན་ ་ིཚད་ལ་གནས། 14 ང་ཚས་ ེད་ཚ་ང་ཚའ་ིདབང་འོག་ ་ཡོད་པ་བཤད་པར་ད་ེཚད་ལས་མ་ི

ལ། གང་ལགས་ཞེ་ན། ཱ༷་ཤི་ཀའི་འ ིན་བཟང་དང་བཅས་པར་ ེད་ཚའི་བར་ ་ ེབས་པ་དང་པོ་ཡིན། 15 ང་ཚ་

ཚད་ལས་མ་ི ལ་ཞིང༌། གཞན་ ིས་བ བས་པའ་ིལས་ ་ི ོར་ ད་ཤོབ་མ་ིཤོད་ ང༌། ེད་ ་ིདད་པ་འཕེལ་ནས་ངེད་ ་ི

་ ོན་ ི་ཚད་ ེད་ཚའི་ ོད་ ་ ་ཆེ་ ་འ ོ་བའི་རེ་བ་ཡོད། 16 དེ་ནས་མི་གཞན་ ི་ས་ཆར་བ བས་པའི་ལས་ ི་ ོར་

ད་ཤོབ་མི་ཤོད་པར། ང་ཚས་ ེད་ ི་ཕར་ ོགས་ ་ཆགས་པའི་ ལ་ ་འ ིན་བཟང་ ོག་ བ། 17 ག ང་རབ་ ར།

་ཞིག་གིས་བ ོད་པ་འ ལ་འདོད་ན་གཙ་བོས་གང་མཛད་པ་དེ་བ ོད་པར་ ོས་ཤིག 13 18 གང་ལགས་ཤེ་ན། གདེང་

འཇོག་འཐོབ་པའི་མི་ནི་རང་ལ་རང་བ ོད་བཏང་ནས་མ་ཡིན་པར་གཙ་བོས་བ ོད་པ་གཏོང་བ་དེ་ཡིན་ནོ།།

ལེ ་བ ་གཅིག་པ།

1 ངའི་ ང་ཟད་ གས་ གས་ཚ་བའི་ ད་ཆ་ལ་ ེད་ཚས་བཟོད་པ་ ོམ་པར་འདོད། དོན་དངོས་ཐོག་ ེད་ཚས་

བཟོད་པ་ ོམ་བཞིན་ཡོད། 2 དཀོན་མཆོག་ ར་ངས་ ེད་ཚར་སེམས་ ར་ཆེན་པ་ོ ེད་དེ། ེད་ཚ་གཙང་བའ་ིགཞོན་ ་

མ་བཞིན་ངས་ ་ོག་ ཱ་༷ཤི་ཀ་ཁོ་ནར་བག་མར་བཏང་བ་ཡིན། 3 ལ་ ིས་གཡ་ོཐབས་ ་ི ་ོནས་ཧ་༷ཝ་ལ་མགོ་ ོར་བཏང་

བ་ ར། ེད་ཚའི་སེམས་ ང་ ཱ༷་ཤི་ཀར་ ག་བསམ་དང་ ང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ལས་བ ་བར་འ ར་བའི་འཇིགས་པ་ཡོད། 14

4 གང་ཡིན་ཞེ་ན། མི་ ་ཞིག་ཡོང་ནས་ ར་ང་ཚས་མ་བ གས་པའི་ཡེ༷་ ་གཞན་ཞིག་གི་ ོར་བ གས་པའམ། ཡང་ན་

ོད་ ིས་ ར་མ་ཐོབ་པའི་སེམས་ཉིད་གཞན་ཞིག་ཐོབ་པའམ། ཡང་ན་ ར་ ོད་ ིས་དང་ལེན་ ས་པའི་འ ིན་བཟང་དེ་

ལས་འ ིན་བཟང་ ན་མ་ཞིག་དང་ལེན་ ས་ན། ོད་ཚས་ཐ་ེཚམ་མེད་པའ་ིངང་ནས་དང་ལེན་ ེད། 5 ངའ་ིབསམ་པར།

ང་ནི་མཆོག་ ་ ར་བའི་ ་ཚབ་ཡིན་ཟེར་མཁན་ མས་ལས་ ་བ་ནས་དམན་པ་མེད། 6 ང་ ་མ་མཁས་ ང་ ོགས་པ་

13 ང་ ོན་པ་ཡེ་རེམ་ ཱས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 9 ཨང་ ངས་ 24 དང༌། ་ཚབ་པ ་ ་ཡིས་ཀོ་རིན་ ་པ་ མས་ལ་ ིས་པའི་མདོ་དང་པོ་ལེ ་ 1 ཨང་ ངས་ 31 ལ་

གཟིགས།
14 ལ་ནི་བ ད་དེ་ཡིན་ཞིང༌། ཧ་ཝ་ནི་མི་ མས་ ི་ཐོག་མའི་མེས་པོ་ཨ་དམ་ ི་གཏན་ ོགས་ཡིན། ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་འགོད་པ་ལེ ་ 3 ཨང་ ངས་

1-6 ལ་གཟིགས།
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དང་ ན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཐབས་ ན་ ིས་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ནས་ང་ཚས་ ོད་ཚར་གསལ་པོར་བ ན། 7 ངས་རང་དམའ་

བར་བཏང་ནས་ ེད་ཚ་མཐོ་སར་འདེགས་པའི་ ིར་ ེད་ཚར་དཀོན་མཆོག་གི་འ ིན་བཟང་རིན་མེད་པར་བ གས། དེ་

ནི་ ིག་ཉེས་ཡིན་ནམ། 8 ོད་ཚར་ཞབས་ཏོག་ ེད་པའི་ ིར་ངས་ ོགས་པ་ནང་བཞིན་ཆོས་ཚགས་གཞན་དག་ནས་ ་

ཆ་ ངས་པ་ཡིན། 9 ང་ ོད་ཚའི་ ར་ཡོད་ ས་མཁོ་ཆས་མེད་པར་ ར་ནའང་ ོད་ཚར་ ར་པོ་བཟོས་མེད། གང་ཡིན་

ཟེར་ན། མ་༷ཀ་ེདོན་ ་ཱ ལ་ནས་ཡོང་བའ་ི ན་ ་ མས་ ིས་ང་ལ་ བ་ ོར་ ས། དོན་ཐམས་ཅད་ ་ངས་ ར་ ོད་ཚར་

ར་པོ་མ་བཟོས་པ་ ར། ་མ ད་ངས་ ོད་ཚར་ ར་པོ་མི་བཟོ། 10 ངའི་སེམས་ནང་ན་ཡོད་པའི་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་བདེན་པ་

དཔང་ ་བ གས་ནས། ངས་རིན་མེད་པར་ ོད་ཚར་འ ིན་བཟང་ ོག་པའ་ི ོབས་པ་ད་ེཨ་༷ཀ་ ་ཱ ལ་ལ་ ས་ ང་འགོག་

པར་མི་འ ར། 11 ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ངས་ ོད་ཚར་གཅེས་པར་མི་འཛན་པའི་ ིར་རམ། ངས་ ོད་ཚར་གཅེས་པ་

དེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མ ེན་ནོ། 12 འོན་ ང་ངས་ད་ ་གང་ ེད་པ་དེ་ ་མ ད་དེ་ ར་ ། དེ་ནས་ཁོ་ཚའི་ལས་ཀ་ང་

ཚའི་ལས་ཀ་དང་འ ་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་འདོད་མཁན་ མས་ ིས་ ད་ཤོབ་ ེད་པའི་གོ་ བས་མེད་པར་འ ར། 13 དེ་ ་

འི་མི་ མས་ནི་ ་ཚབ་ ན་མ་དང༌། གཡོ་ འི་ལས་ ེད་མཁན། ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ་ཚབ་ཡིན་མདོག་ ེད་མཁན་དེ་ཚ་ཡིན།

14 བ ད་ ཱ་༷ཏན་ ིས་ ང་འོད་ ་ིཕ་ོཉ་ཡིན་མདོག་ ེད་པས་ད་ེང་ོམཚར་ཆ་ེབ་མིན། 15 དེའ་ི ིར་ཁོའ་ིགཡོག་པོས་ ང་

ང་བ་ཉིད་ ི་གཡོག་པོ་ཡིན་མདོག་ ས་ན་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་མིན། ཁོ་ཚའི་ལས་ཀའི་མ ག་འ ས་དེ་ཁོ་ཚའི་ ་ ོད་དང་

མ ན་ནོ།

16 ་ཞིག་གིས་ང་ ན་པོ་ཡིན་པར་མ་སོམས་ཤིག་ཅེས་ངས་ཡང་བ ར་ ོད། གལ་ཏེ་དེ་ ར་བསམས་ན། ངས་

ང་རང་བ ོད་ཏོག་ཙམ་ ེད་པའི་ ིར་ང་ གས་པ་ཡིན་པར་དང་ལེན་ ིས་ཤིག 17 ངས་གང་ཟེར་བ་འདི་ནི་གཙ་བོ་

ནས་མ་ཡིན་ཏེ། ངས་ གས་པ་ནང་བཞིན་ ད་ཆ་ཤོད། 18 མ་ིམང་པོས་འཇིག་ ེན་ ་ི གས་ ོལ་ ར་རང་བ ོད་ ེད་

པས་ངས་ ང་རང་བ ོད་ ེད། 19 ོད་ཚ་ཤེས་རབ་དང་ ན་པས་དགའ་བའི་ངང་ནས་ གས་པ་ མས་ལ་བཟོད་ ོམ་

ེད། 20 མི་ ་ཞིག་གིས་ ོད་ཚར་ ན་གཡོག་ ་བ ག་གམ། བ ་གཞོག་བཏང་ངམ། མགོ་ ོར་བཏང་ངམ། རང་

མཐོང་ཆེན་པ་ོ ས་སམ། འ མ་ ག་བ བ་ནའང་ ོད་ཚས་ད་ེལ་བཟོད་པར་ ེད། 21 ད་ེ ར་ ེད་པ་ང་ཚ་ ོབས་ཞན་

པ་ཡིན་ཞེས་ངས་ང་ོཚ་བའ་ིངང་ནས་ཟེར། ངས་ གས་པའ་ིགཏམ་ཤོད་དེ། གཞན་ ིས་རང་བ ོད་ ེད་པར་ཕོད་ན་ངས་

ང་དེ་ ར་ ེད་ཕོད། 22 ཁོ་ཚ་ཡ༷་ ་ ་པ་ཡིན་ནམ། ངའང་ཡིན། ཁོ་ཚ་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་ཡིན་ནམ། ངའང་ཡིན།

ཁོ་ཚ་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ ་ ད་ཡིན་ནམ། ངའང་ཡིན། 23 ཁོ་ཚ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཞབས་ ི་ཡིན་ནམ། ངས་ ོ་བ་ ར་

ོད་དེ། ང་དེ་བས་ ང་ཡིན། ངས་ཁོ་ཚ་ལས་ ར་བ ོན་ཆེ་བའི་ལས་ཀ་ ས། བ ོན་ཁང་ལ་ཐེངས་མང་བ་བ ག

ང་ལ་ ་ ག་གིས་ ག་པར་བ ངས་ཤིང༌། ོག་ཉེན་ཡང་ཡང་ ོང༌། 24 ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ང་ལ་ ་ ག་གཅིག་
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གིས་མ་གཏོགས་བཞ་ིབ ་ཐེངས་ ་བ ངས། 15 25 ཐེངས་ག མ་ང་ལ་ད ག་པས་བ ངས། ཐེངས་གཅིག་ ་ོ བ་བཏང༌།

ཐེངས་ག མ་ ་གཟིངས་བཤིག ཉིན་མཚན་གཅིག་རིང་ང་ ་མཚའི་ད ིལ་ལ་ ས། 26 ཐེངས་མང་འ ལ་ ེད་ ས་ང་

ལ་གཙང་པོའི་ཉེན་ཁ་ ག་ཅིང༌། ཇག་པའི་ཉེན་ཁ་ ག ཕ་ ལ་གཅིག་པ་དང་ཡ༷་ ་ ་མིན་པ་ནས་ཉེན་ཁ་ ག ོང་

ེར་དང༌། དབེན་ ོང་ལ་འ ོ་ ས་ཉེན་ཁ་ ང༌། ་མཚའི་ཉེན་ཁ་ ང༌། ན་ ་ ན་མ་ནས་ ང་བའི་ཉན་ཁ་ ག

27 ངལ་ ོལ་ ེད་པ་དང་དཀའ་ངལ་ ོང་བ། ཐེངས་མང་པོ་གཉིད་མི་ལོག་པར་ ོད་པ། ོགས་པ་དང་ ོམ་པ། ལན་

མང་པོ་ཁ་ཟས་མེད་པ། ང་ངར་དང་གོས་དང་ ལ་བ་ང་ལ་ ང༌། 28 དེས་མ་ཚད་ང་ལ་ཆོས་ཚགས་ཚང་མར་དོ་ ང་

ེད་པས་ཉིན་ ར་སེམས་ ལ་ཡོད། 29 གཞན་ མས་ ོབས་ཞན་པར་འ ར་ན་ངའང་ ོབས་ཞན་པར་འ ར། གཞན་

མས་བ ་ ིད་པར་ ར་ན་ང་བ ་ ིད་ ེད་མཁན་ལ་ཁོང་ ་ོ ེ། 30 གལ་ ིད་ངས་རང་བ ོད་ ེད་དགོས་ན་ང་རང་ག་ི

ཞན་ཆའ་ིཐད་ལ་རང་བ ོད་ ེད། 31 ངེད་ མས་ ་ིགཙ་བ་ོཡ༷་ེ ་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ིཡབ་དཀོན་མཆོག་ ་ེ ན་ ་བ ོད་བ གས་

པ་དེས་ང་ ན་མི་ཤོད་པར་མ ེན་ནོ། 32 ༷་མེ་སེག་ ོང་ ེར་ ་ ལ་པོ་ཨ༷་རེ་ཊ་ཡི་ ི་ བ་ ིས་ང་འཛན་བ ང་བའི་

ིར་ ོང་ ེར་བ ངས་ ང༌། 16 33 ང་ ་ེཔ་ོཆེན་པ་ོཞིག་ག་ིནང་ ་ གས་རིའ་ིཨ་ི ང་བ ད་ནས་མར་ཕབ་པས་དེའ་ིལག་

པ་ནས་ ོས་ནས་ཐར་བར་ ར་རོ།།

ལེ ་བ ་གཉིས་པ།

1 ངས་རང་བ ོད་ ེད་པ་ཕན་མེད་ཡིན་ཡང་དེ་འ ་མ་ ེད་ཐབས་མེད་ཡིན། ངས་ ་མ ད་གཙ་བོས་གནང་

བའི་ཞལ་གཟིགས་དང་མངོན་ ་ ང་བའི་ ོར་བཤད་ ར། 2 ལོ་བ ་བཞིའི་ ོན་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ག མ་

པར་ ར་ ་ཡར་ ིད་པའི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་དད་ ན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ངས་ངོ་ཤེས། ཁོ་ ས་དང་ ན་ནམ་ཡང་ན་མི་ ན་པར་

ཡར་ ིད་པ་ངས་མི་ཤེས་དེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མ ེན། 3–4 ཡང་མི་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་ ར་ ་ཡར་ ིད་

ནས་མི་ཡིས་ ོད་མི་ཆོག་པ་དང་ ་མི་ ིད་པའི་ག ང་ཐོས་པ་ངས་ཤེས། དེ་ནི་ ས་དང་བཅས་སམ་ ས་དང་ ལ་བར་

ང་ངས་མ་ིཤེས་ཏ་ེདཀོན་མཆོག་གིས་མ ེན། 5 མ་ིའད་ི ་ འ་ིཆེད་ ་ངས་བ ོད་པར་ ེད། འོན་ཏ་ེང་རང་ལ་ ོབས་

ཞན་པ་ ད་རང་བ ོད་མི་ ེད། 6 ངས་རང་བ ོད་ ེད་འདོད་ནའང་ང་ ེན་པ་མིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ངས་བདེན་

པར་ འོ། འོན་ ང་མ་ི ་ཞིག་གིས་ངའ་ི ོད་ལམ་མཐོང་བའམ་ངའ་ིཁ་ནས་གང་ཐོས་པ་ད་ེལས་ ག་པར་མ་ི ་ིབའ་ི ིར་

ངས་དེ་ ར་མི་ ེད། 7 ཡང་ངར་མངོན་ ་ ང་བ་དེ་ཤིན་ ་ཆེ་བས་ང་ ལ་མི་ ེ་བའི་ ིར། ང་ལ་མནར་གཅོད་ ེད་

པར་ངའི་ ས་ནང་ལ་ཚར་མ་ཞིག་གནང་ ང་བ་དེ་ནི་བ ད་ ཱ༷་ཏན་ ི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཡིན། 8 དེ་ལས་འ ལ་བའི་ ིར་ངས་

15 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 25 ཨང་ ངས་ 1-3 ལ་གཟིགས།
16 ་ཚབ་ མས་ ི་མཛད་པ་ལེ ་ 9 ཨང་ ངས་ 23-25 ལ་གཟིགས།
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གཙ་བོ་ལ་ ་བ་ཆེན་པོ་ཐེངས་ག མ་ ལ་ཡང༌། 9 ཁོང་གིས་ང་ལ་ངའི་ གས་ ེ་ ོད་ལ་འདང་ངེས་ཡོད། གང་ལགས་

ཟེར་ན། ངའི་ ས་མ ་ ོབས་ཞན་པའི་ ས་ལ་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས། དེའི་ ིར་ངས་ངའི་ཞན་

ཆའ་ིཐད་ལ་ད་ེབས་ ོབས་པ་ ེད། ད་ེནས་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ི ས་མ ་ང་ལ་གནས་པར་འ ར། 10 ད་ེབས་ན་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ིདོན་ ་

ཞན་པ་དང༌། དམའ་འབེབས། དཀའ་ངལ། མནར་གཅོད། ེན་ངན་སོགས་ལ་ངས་དགའ་བའི་ངང་ནས་བཟོད་པར་

ེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། ང་ཞན་པའི་ཚ་དེ་ ས་ ོབས་དང་ ན་ནོ།

11 ང་ གས་པར་ ར། དེ་ནི་ ོད་ཚས་ང་དེ་ ར་བཟོས། ོད་ཚས་ང་ལ་ ར་ནས་བ ོད་འོས་པ་ཡིན། གང་

ལགས་ཟེར་ན། ང་ནི་ཅིའང་མ་ཡིན་ཡང་ ་ཚབ་མཆོག་ ་ ར་བ་ཟེར་མཁན་ མས་ལས་དམའ་བ་ ་བ་ནས་མེད།

12 གས་དང༌། ངོ་མཚར་བའི་དོན། ས་མ ་ ན་པའི་ལས་ཀ་ ེ་ ་ཚབ་དངོས་ ི་ གས་ནི་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་བཟོད་

པ་ཆེན་པོས་བ བས་པར་ ར། 13 ོད་ཚ་ཆོས་ཚགས་གཞན་ལས་ཅི་ ར་དམའ་བར་ ིས་པ་ཡིན། ངས་ ས་པ་ནི་

ོད་ཚར་ ར་པོ་མ་བཟོས་པ་དེ་ཡིན། ནོར་འ ལ་དེར་དགོངས་དག་ ་ ་ཡིན། 14 ད་ཐེངས་ག མ་པར་ ོད་ཚའི་

ར་ཡོང་བའི་ ་ ིག་ཡོད། ངས་ ོད་ཚར་ ར་པོ་མི་བཟོ། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ངས་ ོད་ ི་ནོར་མི་འཚལ་ ི། ོད་རང་

འཚལ། ་ ས་ཕ་མའི་དོན་ལ་མ་ཡིན་ ི། ཕ་མས་ ་ འི་ཆེད་ ་ད ལ་གསོག་དགོས་པས་སོ། 15 ོད་ཚའི་ ིར་

ནོར་མ་ཟད་ང་རང་ཡང་ ིན་པར་དགའོ། ངས་ ོད་ཚར་ ག་པར་གཅེས་པར་བ ང་ན། ོད་ཚས་ང་ལ་ ང་ ་གཅེས་

པར་འཛན་ནམ། 16 གང་ ར་ངས་ ོད་ཚར་ ར་པོ་མ་བཟོས། འོན་ ང་ ོད་ཚའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ ིས་ང་གཡོ་ ་

ཅན་ཡིན་ཞིང༌། གཡོ་ཐབས་ ིས་ ོད་ཚར་མགོ་ ོར་བཏང་བར་བ ོད། 17 ངས་ ོད་ཚའི་ ར་མི་ ་ཞིག་བཏང་ནས་

ོད་ཚར་བ ་གཞོག་བཏང་བ་ཡིན་ནམ། 18 ངས་ཐེ༷་ ་ལ་བ ལ་ནས་ ན་ ་ཞིག་དང་མཉམ་ ་བཏང༌། ཐེ༷་ ་ཡིས་

ོད་ཚར་བ ་གཞོག་བཏང་ངམ། ང་ཚ་གཉིས་ ོ་སེམས་གཅིག་མ ན་ནས་ ོད་ལམ་མ་མ ན་ནམ། 19 ད་ འི་བར་

་ང་ཚས་ ོད་ མས་ལ་ང་ཚ་ཉེས་ ོན་མེད་པའི་ ོར་གསལ་བཤད་ ས་པར་སེམས་སམ། མ་ཡིན་ཏེ། ཱ ༷་ཤི་ཀའི་ ོ་

ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ང་ཚས་ འོ། གཅེས་པ་ མས། ང་ཚས་གང་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་ ོད་ཚར་ཡར་ ས་ཡོང་

བའི་ཆེད་ ་ཡིན། 20 ང་དེར་ ེབས་ནས་ ོད་ཚ་ནི་ངའི་འདོད་པ་བཞིན་ ་མེད་པ་དང༌། ོད་ཚའི་འདོད་པ་བཞིན་

་ངའང་མེད་པར་མཐོང་བ་དང༌། ོད་ཚའི་ནང་ནས་ཁ་ ོད་དང༌། ག་དོག ཁོང་ ོ། མི་མ ན་པའི་ ོགས་ཁག

དམའ་འབེབས་གཏོང་བ། གཏམ་ངན། ང་ ལ། ིག་ལམ་མེད་པ་བཅས་ཡོད་པར་འཇིགས། 21 དེར་ཡང་བ ར་

ེབས་ནས་ ོད་ཚའི་ ང་ ་ངའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་དམའ་བར་མཛད་པའི་འཇིགས་པ་དང༌། མི་མང་པོས་ ར་

ས་པའི་མི་གཙང་བ་དང༌། ལོག་གཡེམ། འདོད་ཆགས་བཅས་པའི་ ིག་ཉེས་མ་ ངས་པའི་ ེན་ ིས་ང་ ་ངན་ ེད་

དགོས་པར་འཇིགས་སོ།།
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ལེ ་བ ་ག མ་པ།

1 ད་ཐེངས་ག མ་པར་ང་ ོད་ཚའི་ ར་ཡོང་བཞིན་ཡོད། མདོ་ལ་བཀོད་པ་ ར། ར་ ོད་ ེད་པའི་ ིར་ཉེས་

འགེལ་ཅ་ིལ་ཡང་དཔང་པ་ོ ེད་མཁན་གཉིས་ག མ་དགོས། 17 2 ཐེངས་གཉིས་པ་དེར་ཡོད་ ས་ངས་ ར་ ིག་ཉེས་ ས་པ་

དང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེན་བ ་བཏང༌། ད་ང་དེར་མེད་ ང་ངས་ཡང་བ ར་འདི་ ར་ཟེར། དེར་ལོག་ བས་ངས་

ཁོ་ཚར་བཟོད་ ོམ་མི་ ེད། 3 ་མཚན་ནི་ ོད་ཚས་ ཱ༷་ཤི་ཀས་ང་བ ད་ནས་ག ང་པ་དེ་ར་ ོད་ ེད་འདོད། ཁོང་ནི་

ོད་ཚའ་ིདོན་ བ་པར་ ོབས་ཞན་པ་མ་ཡིན་ ི། ོད་ཚའ་ི ོད་ ་ ས་མ ་ཧ་ཅང་ཆེ། 4 ཁོང་ན་ི ོབས་མེད་པའ་ིངང་

ནས་ ང་ཤིང་ ང་ལ་བསད་ ང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ ས་མ ་ཡིས་གསོན། དེ་ ར་ང་ཚའང་ཁོང་གི་ནང་ན་ ོབས་མེད་

པ་ཡིན་ཡང༌། ོད་ཚར་གཡོག་ ེད་པའ་ི ིར་དཀོན་མཆོག་ག་ི ས་མ འ་ི ་ོནས་ངེད་ མས་ཁོང་དང་མཉམ་ ་གསོན་ནོ།

5 དད་པ་ལ་གནས་སམ་མི་གནས་པར་ཤེས་པའི་ ིར་ ོད་ཚ་རང་གིས་རང་ལ་ཚད་ ་ ིས་ཤིག རང་གིས་རང་

ལ་བ ག་ད ད་ ོས་ཤིག ཚད་མ་ལོན་པ་མ་གཏོགས་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ ོད་ཚའི་ནང་ན་བ གས་པར་མི་ཤེས་སམ། 6 ང་

ཚ་ཚད་མ་ལོན་པ་མ་ཡིན་པར་ ོད་ཚས་ཤེས་པའི་རེ་བ་ཡོད། 7 ང་ཚ་ཚད་ལོན་པ་ཡིན་པར་མཐོང་བའི་ ིར་མ་ཡིན་

ི། ང་ཚ་ཚད་མ་ལོན་པ་ ར་ཡོད་ ང་ ོད་ཚས་འོས་པ་གང་ཡིན་པ་ ེད་པའི་ ིར། ོད་ཚས་ངན་པ་མི་ ེད་པ་ང་

ཚས་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 8 གང་ཡིན་ཞེ་ན། བདེན་པ་ལ་ ོལ་བའི་དབང་ཆ་མེད་དེ། ང་ཚས་བདེན་

པ་དང་མ ན་པ་འབའ་ཞིག་ ེད་ བ། 9 ང་ཚ་ ོབས་ཞན་པ་དང་ ེད་ཚ་ ོབས་དང་ ན་པའི་ཚ་ང་ཚ་དགའ་བར་

ེད། ཡང་ ེད་ཚ་སེམས་ཉིད་ ིན་པར་འ ར་བའི་ ིར་ང་ཚས་གསོལ་བ་འདེབས། 10 ང་ཡོང་ནས་གཙ་བོས་ང་ལ་

གནང་བའི་དབང་གིས་ ོད་ཚར་དབང་ཆ་ནན་པོ་ ོད་མི་དགོས་པའི་ ིར་ང་དེར་མེད་པའི་ ས་ ་དོན་འདི་ མས་འ ི།

དབང་དེ་ནི་ ེད་ཚ་ཡར་ ས་གཏོང་བ་ལས་ ད་ ་མི་འ ག་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 11 མཐར་ ན་ ་ མས། དགའ་བར་

ིས། ཡོངས་ ་ ོགས་པར་འ ར་བའི་འབད་ ོལ་ ེད། ངའི་ ལ་མ་ལ་ཉན། ཡིད་མ ན་ཏེ་ ེད་ཚ་མཉམ་ ་ཞི་

བདེར་གནས། མས་པ་དང་ཞི་བདེ་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ ེད་ཚ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པར་འ ར། 12 མས་

སེམས་ ི་ཐོག་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འོ་ཡིས་འཚམས་འ ི་ ་ཞིག དད་ ན་ཐམས་ཅད་ ིས་ ེད་ཚར་འཚམས་འ ི་

། 13 གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ གས་ ེ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ མས་པ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་འ ོགས་པ་དེ་

ེད་ཐམས་ཅད་ལ་ ན་པར་ ར་ཅིག །

17 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 19 ཨང་ ངས་ 15 ལ་འཁོད་ཡོད།



༄༅།། ་ཚབ་པ ་ ་ཡིས་ག་ལད་ ཱ་པ་ མས་ལ་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་བ གས་སོ།།

ལེ ་དང་པོ།

1 མིའི་ ོགས་ནས་སམ། མི་ མས་ལ་བ ེན་ནས་མ་བཏང་བར། ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དང་ཁོང་འཆི་བ་ནས་ ར་

གསོན་པར་མཛད་མཁན་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གིས་མངགས་པའི་ ་ཚབ་པ༷ ་ ་ང་དང༌། 2 འདིར་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་

ན་ཐམས་ཅད་ ིས་ག༷་ལད་ ཱ་ ལ་ ་ཡོད་པའི་དད་ ན་ཆོས་ཚགས་ མས་ལ་འ ིན་ཡིག་འདི་ ལ་ལོ། 1 3 ང་ཚའི་

ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ནས་ གས་ ེ་དང་ཞི་བདེ་ ེད་ལ་ ན་པར་ ར་ཅིག 4 ང་ཚ་ ས་ངན་པ་

འདི་ལས་ ོབ་པའ་ི ིར་ང་ཚ་ ིག་ཉེས་ལས་ཐར་ ་འ ག་པར་ཁོང་གིས་རང་ ོག་ ོས་བཏང་གནང༌། དེ་ནི་ང་ཚའི་ཡབ་

དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ ར་ཡིན་པས། 5 ས་གཏན་ ་ཁོང་ལ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་འ ར་ཅིག ཨ་མེན།

6 ོད་ མས་ ིས་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ གས་ ེའི་ ོ་ནས་འབོད་གནང་མཁན་དེ་མ ོགས་པོར་འདོར་བ་དང༌། འ ིན་

བཟང་གཞན་ཞིག་ལ་ཡིད་ཆེས་པས་ང་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ ེས། 7 འ ིན་བཟང་གཞན་དེ་དོན་དམ་ ་འ ིན་བཟང་ ་བ་

ནས་མ་ཡིན། ོད་ མས་ ི་སེམས་ད གས་ཏེ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡི་འ ིན་བཟང་འ ོག་བཤད་ ེད་འདོད་མཁན་ཁ་ཤས་ཡོད།

8 འོན་ ང་ང་ཚའམ། ཡང་ན་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབས་པའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ ར་ང་ཚས་ ོད་ མས་ལ་

བ ན་པའི་འ ིན་བཟང་དང་མི་མ ན་པ་ཞིག་བཤད་ན། དེར་ད ལ་ཁམས་ལ་ ས་ ག་ ་གནས་ཏེ་ཆད་པ་ཕོག་པར་

འ ར། 9 ང་ཚས་ ར་ ས་པ་ ར་ད་ ་ཡང་བ ར་ཤོད་ ་ཡིན། གལ་ཏེ་མི་ ་ཞིག་གིས་ ོད་ མས་ ིས་ ར་དང་

ལེན་ ས་པའི་འ ིན་བཟང་དང་མི་མ ན་པ་ཞིག་བ གས་ན། མི་དེར་ད ལ་ཁམས་ ་ ས་ ག་ ་གནས་ཏེ་ཆད་པ་

ཕོག་པར་འ ར། 10 ད་ ་ངས་མིའམ་དཀོན་མཆོག་གི་བ ར་ ི་འཚལ་ལམ། ཡང་ན་ངས་མི་ མས་ད ེས་པར་བ ོན་

ནམ། གལ་ཏེ་ད་ ང་མི་ མས་དགའ་བར་ ེད་འདོད་ན་ང་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཞབས་ ི་མིན་ནོ།

11 ངའི་ ན་ མས། ངས་བ གས་པའི་འ ིན་བཟང་དེ་ནི་མིའི་སེམས་ལས་མ་ ང་བ་ ེད་ཚས་ཤེས་པར་འདོད།

12 གང་ལགས་ཤེ་ན། ངས་འ ིན་བཟང་དེ་མི་ མས་ནས་དང་ལེན་མ་ ས། ས་ ང་ང་ལ་མ་བ ན། ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་

ཡིས་ང་ལ་མངོན་པར་མཛད་པས་དང་ལེན་ ས། 13 ར་ངས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ གས་འཛན་པའི་ ས་ ་དཀོན་མཆོག་

ག་ིཆོས་ཚགས་ལ་གནོད་ཆེན་པ་ོ ེལ་ཏ་ེམེད་པར་ ེད་ཐབས་ ས་པའ་ི ོད་ ལ་ ་ི ོར་ ེད་ ིས་ཐོས་ ོང༌། 14 མེས་པོའ་ི

གས་ ོལ་འཛན་པར་བ ོན་སེམས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་པས། ང་དང་ན་མཉམ་ཡིན་པའ་ིཕ་ ལ་གཅིག་པ་ མས་ ་ིནང་

ནས་ང་ཡ་༷ ་ ་པའ་ིཆོས་ལ་འབད་བ ོན་ ག་པར་ཆ་ེབ་ཡིན། 15 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ ེས་ ས་ནས་འདེམས་

པར་མཛད་པ་དང་ཁོང་གི་ གས་ ེའི་ ོ་ནས་འབོད་གནང་ ེ། ངས་ ི་པ་ མས་ ི་ ོད་ ་ཁོང་གི་འ ིན་བཟང་ ོག་

1 ན་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་དད་ ན་ མས་ཡིན།



389 ག་ལད་ ཱ་པ། 1:16 – 2:9

པའ་ི ིར་ཁོང་གིས་རང་ག་ི ས་ང་ལ་མངོན་པར་མཛད་པ་ གས་མཉེས་ བས། 16–17 མ་ི ་དང་ཡང་ ོས་བ ར་མ་ ས་

པར། ང་ལས་ ོན་ ་ ་ཚབ་ ་ ར་བ་ མས་མཇལ་ ་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་མ་སོང་གི ཨ༷་རབ་ ལ་ལ་འ ལ་ ་ ིན་ནས་

བ ད་དེ་ ༷་མེ་སེག་ ོང་ ེར་ལ་ལོག 18 དེ་ནས་ལོ་ག མ་ ི་ ེས་ ་ ་ཚབ་པེ༷་ ོ་ ག་པའི་ཆེད་ ་ང་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་

སོང་ནས་ཉིན་བཅ་ོ འ་ིབར་ཁོང་དང་མཉམ་ ་བ ད་ན་ཡང༌། 2 19 གཙ་བོའ་ིག ང་པ་ོཡ་༷ཀོབ་མ་གཏོགས་ ་ཚབ་གཞན་

མས་ ད་མ་ ང༌། 20 ངས་ ོད་ མས་ལ་བདེན་པར་ ས་པ་ལས་དཀོན་མཆོག་གི་མ ན་ ་ ན་གཏམ་བཤད་པ་མིན།

21 དེ་ནས་ང་སི༷་རི་ ཱ་དང་ཀི༷་ལིག་ ཱ་ ལ་ ་ ིན་པ་ཡིན། 22 ཡ༷་ ་ ་ ལ་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཆོས་ཚགས་ ི་མི་ མས་ ིས་

ང་ད་ ང་མ་མཐོང༌། 23 ཁོ་ཚས་ ར་ང་ཚར་གནོད་ ེལ་ཞིང་ཆོས་ གས་མེད་པ་བཟོ་ཐབས་ ས་པ་ཁོ་རང་གིས་ད་ ་

འ ིན་བཟང་ ོག་བཞིན་འ ག་ཅེས་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་ཁོ་ན་ཐོས་པས། 24 ངའི་དོན་ ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ་

ལོ།།

ལེ ་གཉིས་པ།

1 དེ་ནས་ལོ་ངོ་བ ་བཞིའི་ ེས་ ་པ༷ར་ན་ ཱ་དང་མཉམ་ ་ཐེ༷་ ་ཡང་འ ིད་དེ་ང་ཡང་བ ར་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ལ་

ཡར་ ིན་པ་ཡིན། 2 ང་མངོན་ ་ ང་བའི་བཀའ་ ར་ ིན་ཏེ། ངས་ ི་པ་ མས་ ི་ནང་ ་ ོག་པའི་འ ིན་བཟང་དེ་

ད ་འ ིད་ཟེར་མཁན་ མས་ལ་ ར་ ་གསལ་བཤད་ ས། དེ་ནི་ངས་གང་ ས་པའམ། ེད་བཞིན་པ་ད་ེདོན་མེད་པར་

མི་འ ར་བའི་ ིར་ཡིན། 3 ང་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་ཐེ༷་ ་ནི་གྷི༷་རིག་པ་ཡིན་ཡང་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་བ བ་

་མ་བ ག 4 ང་ཚ་ཆོས་ ིམས་ ི་ ན་གཡོག་ ར་ ་འ ག་འདོད་པའི་ ན་ ན་མ་ མས་ནི་ང་ཚའི་ ོད་ ་གསང་

བར་ གས་ཏེ་ བས་མགོན་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ནང་ན་ཡོད་པའི་རང་དབང་ལ་སོ་ ་ ེད་པའི་ ེན་ ིས། 5 འ ིན་བཟང་

གི་བདེན་པ་ ེད་ མས་ལ་ ག་ ་གནས་པའི་ ིར་ང་ཚས་དེ་ཚར་ ད་ཙམ་ཡང་མགོ་མ་ ར། 6 ཡང་འགོ་འ ིད་ཟེར་

མཁན་ མས་ནི་( ར་དེ་ཚ་ཅི་ ར་ཡིན་མིན་ང་ལ་ ད་པར་མེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། དཀོན་མཆོག་ལ་ ོགས་རིས་ཅི་

ཡང་མེད་) དེ་ཚས་ངའི་བ ན་པར་ཅི་ཡང་མ་བ ན་པ་མ་ཟད། 7 དེ་ལས་ ོག་ ེ་པེ༷་ ོས་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ལ་འ ིན་

བཟང་ ོག་པའི་ལས་འགན་བཅོལ་བ་ནང་བཞིན། ངའང་ ི་པ་ མས་ལ་ ོག་པའི་ལས་འགན་བཅོལ་བ་ཡིན་པར་ཁོང་

ཚས་ཤེས། 3 8 གང་ཡིན་ཟེར་ན། པེ༷་ ོ་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ ི་ད ིལ་ལ་ ་ཚབ་ ི་ལས་ཀ་ ེད་ ་མངགས་མཁན་དེ་ཉིད་

ིས་ང་ཡང་ ི་པ་ མས་ ི་ ོད་ ་ ་ཚབ་ ི་ལས་ཀ་ ེད་ ར་མངགས། 9 ན་ ིས་གོང་ ་བ ར་བའི་འགོ་འ ིད་

2ཚག་བཅད་འདིར་དང༌། ལེ ་ 2 ཨང་ ངས་ 9-14 ལ་གྷི་རིག་ཡི་གེར་ཀེ་ ཱ་ཞེས་བཀོད། ཀེ་ ཱ་ནི་ ་ཚབ་པེ་ ོའི་མིང་གཞན་ཡིན།
3 ་ིཔ་ མས་ཞེས་ཟེར་མཁན་ན་ིགྷ་ིརིག་ཡ་ིགེའ་ིབ ས་ཡིག་ལ་ཡ་ ་ ་པའ་ིཆོས་ ་ི གས་ ག་མ་ ོང་བ་ མས་ཞེས་བཀོད་པ་དང༌། ཡ་ ་ ་པ་ མས་ཞེས་ཟེར་བ་ མས་

ཡ་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་ ག་ ོང་བ་ མས་ཞེས་བཀོད།



390 ག་ལད་ ཱ་པ། 2:10 – 21

མས་ཡ༷་ཀོབ་དང༌། པེ༷་ ོ། ཡོ༷་ཧ་ནན་བཅས་ ིས་ང་ལ་གནང་བའི་ གས་ ེ་ ོགས་པས། ང་ཚ་ ི་པ་ མས་ལ་འ ་ོབ་

དང༌། དེ་ཚ་ཡ༷་ ་ ་པ་ མས་ལ་འ ོ་བའི་མོས་མ ན་ ི་ གས་ཤིག་བ ན་པའི་ ིར་ཁོ་ཚས་ང་དང་པ༷ར་ན་ ཱ་གཉིས་

ལ་ལག་པ་བཏང༌། 10 ཡང་དེ་ཚས་ང་ཚར་ད ལ་པོ་ མས་ལ་སེམས་འ ར་གནང་ འི་རེ་འབོད་ ས། ང་དོན་དེ་རང་

བ་པར་འདོད་དོ།

11 འོན་ ང་ཨ༷ན་ཏི་ཡོག་ ཱ་ ོང་ ེར་ལ་ ེབས་པའི་ ེས་ ་པེ༷་ ོས་ཉེས་པས་ངས་དད་ ན་ མས་ ི་མ ན་ ་

ཁོང་ཐད་དཀར་ངོ་ ོལ་ ས། 12 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ར་ཁོ་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པའི་ ན་ མས་དང་མཉམ་ ་ཡང་ཡང་ཁ་

ཟས་བཟས། འོན་ ང་ཡ༷་ཀོབ་ ི་ ར་ནས་མི་ཁ་ཤས་ ེབས་པའི་ ེས་ ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་བ བ་དགོས་ཟེར་

བའི་ ོགས་ཁག་ལ་འཇིགས་པས་ཁོ་ཡ༷་ ་ ་པ་མིན་པའི་ ན་ མས་དང་མ་འ ོགས་ཏེ་སོ་སོར་བ ད། 13 ཡ༷་ ་ ་པ་

ཡིན་པའི་ ན་གཞན་པ་ མས་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ ལ་འཆོས་ ས་པས་པ༷ར་ན་ ཱ་ཡང་མགོ་འཁོར་ཐེབས་ནས་དེ་ ར་ ས།

14 འ ིན་བཟང་གི་བདེན་པ་དང་མི་མ ན་པའི་ ོད་པ་དེ་མཐོང་ནས་དེ་ཚ་ཚང་མའི་མ ན་ ་ངས་པེ༷་ ོ་ལ་“ ོད་ཡ༷་

་ ་པ་ཡིན་ཡང་ ི་པའི་ གས་ ོལ་ ས་ན། ོད་ ིས་ ི་པ་ མས་ལ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ གས་ ོལ་ ེད་ ་འ ག་པ་དེ་ཅི་

ཡིན་”ཅེས་ ས། 15 ང་ཚ་ ི་པའི་ ིག་ཅན་ཟེར་མཁན་མིན་ཏེ། ེས་པ་ནས་ཡ༷་ ་ ་པ་ཡིན་པ་ མས་ ིས་ 16 རང་

གི་དགེ་བའི་ལས་མ་ཡིན་ ིས། བས་མགོན་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་དད་པའི་ ོ་ནས་མི་ མས་ཡང་དག་པར་ ར་བར་ཤེས་ཏེ།

ང་ཚ་ཡང་ བས་མགོན་ཡེ༷་ ་ལ་དད་པ་ ས་སོ། དེ་ནི་ཆོས་ ིམས་ ི་དགེ་བའི་ལས་ལ་བ ེན་པར་མ་ཡིན་ ིས། དད་

པའི་ ོ་ནས་ང་ཚ་ཡང་དག་པར་ ར་བའི་ ིར་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཆོས་ ིམས་ ང་བའི་ ོ་ནས་མི་ མས་ཡང་

དག་པར་འ ར་མི་ ིད། 17 ངེད་ མས་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡི་ ོ་ནས་ཡང་དག་པར་ ར་བར་བ ོན་ཡང་ད་ ང་ང་

ཚ་ཡང་ ིག་ཉེས་ཅན་ ་འ ར་བ་ཡིན་ན། གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིས་མི་ མས་ལ་ ིག་ཉེས་ ེད་ ་འ ག་གམ། དེ་

གཏན་ནས་མ་ི ིད། 18 ངས་ ར་གང་བཤིག་པ་ད་ེ ར་ཡང་བ ིགས་ན་ང་ཆོས་ ིམས་དང་འགལ་མཁན་ཡིན་པ་ ོན་ ི་

ཡོད། 19 ཆོས་ ིམས་ ང་བའི་ ོ་ནས་ང་ཆོས་ ིམས་ ི་ཆ་ནས་ཤི་ཟིན་པ་ ར་ ར། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ང་

གསོན་པའི་ ིར་ཡིན། 20 ང་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དང་མཉམ་ ་ ང་ཤིང་ ང་ལ་བ ངས་ནས་ཤི་ཟིན་པས་ང་རང་འདོད་ ར་

མི་འཚ་ ེ། བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ངའི་སེམས་ལ་བ གས། ད་ ་ང་འཇིག་ ེན་འདིར་འཚ་བ་ནི། ང་ལ་ མས་ཤིང་

ོག་ ོས་གཏོང་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ལ་དད་པའི་ ོ་ནས་འཚ། 21 ངས་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེ་ ིས་མེད་ ་

མི་གཏོང༌། གང་ལགས་ཤེ་ན། གལ་ཏེ་ཆོས་ ིམས་ ང་བའི་ ོ་ནས་ང་ཚ་ཡང་དག་པར་འ ར་ན། ཱ༷་ཤི་ཀ་དོན་མེད་

་ ོངས་པ་ཡིན་ནོ།།



391 ག་ལད་ ཱ་པ། 3:1 – 13

ལེ ་ག མ་པ།

1 ག༷་ལད་ ཱ་པ་ ན་པོ་ ོད། ངས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ ང་ཤིང་ ང་ལ་ ོངས་པ་དེ་ ོད་ཚའི་མིག་མ ན་ ་

གསལ་པོར་བ ན་ ང༌། ས་ ོད་ མས་ལ་མགོ་ ོར་བཏང་བ་ཡིན། 2 དོན་འདི་གཅིག་པོ་ང་ལ་ ོས་ཤིག དཀོན་

མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ནི་ཆོས་ ིམས་བ ངས་པའི་ ོ་ནས་ཐོབ་བམ། ཡང་ན་འ ིན་བཟང་ཐོས་ཞིང་དད་པའི་ ོ་

ནས་ཐོབ། 3 ོད་ མས་དེ་ ར་ ོ་ ོས་མེད་དམ། དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ཐོག་ནས་ཚ་གསར་པ་འགོ་

བ གས་ནས་ད་ ་རང་ ི་འབད་བ ོན་ ི་ ོ་ནས་ ོད་ མ་པར་དག་པར་འ ར་ཐབས་ ེད་དམ། 4 ོད་ མས་ ག་

བ ལ་དེ་ཙམ་དོན་མེད་པར་ ོང་ངམ། དངོས་ནས་དོན་མེད་པ་རང་ཡིན་ནམ། 5 ས་ན། ཆོས་ ིམས་ ང་བའི་

ོ་ནས་སམ། ཡང་ན་འ ིན་བཟང་ཐོས་ནས་དད་པའི་ ེན་ ིས་དཀོན་མཆོག་གིས་ ོད་ མས་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་

གནང་ཞིང་ ོད་ཚའི་ ོད་ ་ངོ་མཚར་བའི་དོན་མཛད་དམ། 6 དཔེར་ན། ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལས་

ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་ ས་པ་དང༌། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ མ་པར་དག་

པའི་མི་ཞིག་ལ་བ ིས་གནང་ངོ༌།

ཞེས་བཀོད་པ་ཡིན་པས། 4 7 དད་ ན་ མས་ནི་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག 8 དཀོན་མཆོག་གིས་དད་

པའི་ ོ་ནས་ ི་པ་ མས་ཡང་དག་པར་མཛད་ ་ཡིན་པ་ག ང་རབ་ ིས་ ོན་ ་བ ན་ཏེ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་ ོད་བ ད་ནས་

འཛམ་ ིང་གི་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ིན་ ིས་ ོབ་པར་འ ར་ཞེས་ཏེ་ ར་འ ིན་བཟང་ག ངས། 5 9 དེའི་ ིར་ ཱ༷་ཤི་ཀ་

ལ་དད་པ་ཡོད་པ་ མས་ནི་དད་ ན་པ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་དང་མཉམ་ ་ ིན་ ིས་ ོབ་པར་འ ར། 10 དཀོན་མཆོག་གི་ ན་

ར་ཡང་དག་པར་འ ར་བའི་ ིར་ཆོས་ ིམས་ ང་བར་ ེན་མཁན་ཡོད་ཚད་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པར་འ ར། གང་ཡིན་

ཞེ་ན། ཆོས་ ིམས་ ི་མདོ་ལས་ ིས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ ག་པར་མི་ བ་མཁན་ ན་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པར་འ ར་ཞེས་

འཁོད། 6 11 ཆོས་ ིམས་ ང་བའི་ ོ་ནས་ ་ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ཡང་དག་པར་མི་འ ར་བ་དེ་གསལ་པོ་ཡིན།

གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ ན་པ་ནི་དད་པའི་ ོ་ནས་གསོན་པར་འ ར་ཞེས་འཁོད། 7 12 འོན་ ང་ཆོས་ ིམས་ནི་དད་པ་

ལ་མི་ ེན། དེ་ལས་ ོག་ ེ་ཆོས་ ིམས་ཐམས་ཅད་ ི་ལས་ ག་ ་ བ་མཁན་དེ་གསོན་པར་འ ར་ཞེས་ག ང་རབ་ནང་

འཁོད། 8 13 བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིས་ང་ཚའི་ཚབ་ལ་ཆོས་ ིམས་དང་འགལ་བའི་ཆད་པ་ ོང་བའི་ ་རིན་ ིས་ང་ཚ་

ཆོས་ ིམས་དང་འགལ་བའི་ཆད་པ་ལས་ཐར་བར་མཛད་དོ། དེ་ནི་ག ང་རབ་ནང་ ་ཞིག་ ང་ཤིང་ ང་ལ་བ ངས་པ་

4ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 15 ཨང་ ངས་ 6 ལ་འཁོད་ཡོད།
5ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 12 ཨང་ ངས་ 3 ཁ ལ་འཁོད་ཡོད།
6ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 27 ཨང་ ངས་ 26 ལ་འཁོད་ཡོད།
7ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཧ་བ་ ག་གི་མདོ་ལེ ་ 2 ཨང་ ངས་ 4 ཁ ལ་འཁོད་ཡོད།
8ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ག མ་པ་ ེ་ལེ་ཝི་ ལ་ ིམས་ལེ ་ 18 ཨང་ ངས་ 5 ལ་འཁོད་ཡོད།
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དེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆད་པ་ཕོག་འོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀོད་པས་སོ། 9 14 བས་མགོན་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་བ ད་ནས་ཨ༷བ་ར་

ཧམ་ལ་ཞལ་ཆད་གནང་བའི་ ིན་ བས་ ི་པ་ མས་ལ་འབབ་པའི་ཆེད་དང༌། ང་ཚས་དད་པ་ ེད་པའི་ ོ་ནས་ཞལ་ཆད་

གནང་བའི་ གས་ཉིད་འཐོབ་པའི་ ིར་ཁོང་གིས་ང་ཚ་ཐར་བར་མཛད་དོ།

15 ན་ མས། ན་གཏན་ ི་དཔེ་ཞིག་བཞག་ན། མི་ཞིག་གིས་ཁ་ཆེམས་ཡི་གེར་མ བ་ཐེལ་བ བ་ཚར་ནས་

ས་ ང་ བ་མི་ཆོག་ལ། ོན་ཡང་མི་ཆོག 16 ཞལ་ཆད་ མས་ནི་ཨ༷བ་ར་ཧམ་དང་ཁོང་གི་ ་ ད་ལ་གནང་བ་ཡིན།

ག ང་རབ་ནང་ ས་མང་པོའི་ ོར་ལ་ ་ ད་ མས་མ་ ིས་ ི། ས་གཅིག་གི་ ོར་ལ་ ་ཅེས་ ིས། ས་དེ་ནི་ ཱ ༷་ཤི་

ཀ་ཡིན་ནོ། 10 17 ངས་བཤད་པའི་དོན་འདི་ ར་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གིས་གཏན་འཁེལ་གནང་ཟིན་པའི་ཞལ་ཆད་དེ་ལོ་

བཞི་བ ་ མ་བ འི་ ེས་ ་ ང་བའི་ཆོས་ ིམས་ ིས་དོན་མེད་ ་གཏོང་མི་ ིད། ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་དེ་ཡང་མེད་པར་

མི་བཟོ། 18 གལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་ཆད་གནང་བའི་ ིན་ བས་དེ་ཆོས་ ིམས་ལ་བ ེན་ན། ཞལ་ཆད་ལ་མི་

ེན། འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་དེ་ཞལ་ཆད་ ིས་གནང༌། 19 འོ་ན་ཆོས་ ིམས་ ི་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེ་

ན། ཞལ་ཆད་གནང་ཡོད་པའི་ ས་མ་ཕེབས་པའི་བར་ ་ ིམས་དང་འགལ་བའི་དོན་ ོན་པའི་ ིར་ཡིན། ཆོས་ ིམས་

ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིཕ་ོཉ་བ ད་ནས་བར་མ་ིམ༷་ོཤ་ེཡིས་བ གས། 20 བར་མ་ིན་ི ོགས་གཅིག་ནས་མ་ཡིན་ཏ་ེདཀོན་མཆོག་

གཅིག་ ་རང་ཡིན། 21 ཆོས་ ིམས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ཆད་ མས་ལ་ ོལ་ལམ། དེ་མི་ ིད། གང་ཡིན་ཞེ་

ན། དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་གནང་ བ་པའི་ ིམས་ཤིག་ ེར་བ་ཡིན་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ཡང་དག་པར་འ ར་

བ་དེ་ ིམས་ ང་བ་ལས་འ ང་བ་ཡིན། 22 འོན་ ང་ག ང་རབ་ ར་མི་ཐམས་ཅད་ ིག་ཉེས་ ི་བཙན་པ་ཡིན། དེ་

ནི་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་དད་པའི་ ོ་ནས་དད་ ན་ མས་ལ་ཞལ་ཆད་འ བ་པའི་ ིར་ཡིན། 23 གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ལ་དད་པ་མ་

ང་བའི་ ོན་ལ། དད་པ་དེ་མངོན་ མ་ ་མ་འ ར་བའི་བར་ ་ཆོས་ ིམས་ ིས་ང་ཚ་བཙན་པ་ ར་བཀག་ཉར་ ས།

24 ང་ཚ་དད་པའི་ ོ་ནས་ཡང་དག་པར་འ ར་བའི་ ིར། ཱ༷་ཤི་ཀ་མ་ཕེབས་པའི་བར་ ་ཆོས་ ིམས་ང་ཚའི་ ་ ོག་ ེད་

མཁན་བཞིན་ ་ ར། 25 འོན་ ང་ད་ ་དད་པ་མངོན་ མ་ ་ ར་བས་ང་ཚ་ ་ ོག་ ེད་མཁན་ཞིག་གི་དབང་འོག་

་མེད། 26 གང་ཡིན་ཞེ་ན། བས་མགོན་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་དད་པའི་ ེན་ ིས་ ེད་ཚ་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གི་

ས་དང་ ས་མོ་ཡིན། 27 བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཐོག་ནས་ ས་གསོལ་ལེན་མཁན་ཐམས་ཅད་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་གོས་ ་ ོན་

པ་དང་མ ངས། 28 ེད་ཚ་ཚང་མ་ བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཐོག་ནས་གཅིག་ ་ ར་བ་ཡིན་པས་ད་ནས་བ ང་ཡ༷་ ་ ་

པའམ་གྷི༷་རིག་པ། གཡོག་པོའམ་གཡོག་པོ་མིན་པ། ཕོའམ་མོ་བཅས་ ི་ད ེ་བ་མེད། 29 ེད་ཚའང་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་

9ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 21 ཨང་ ངས་ 23 ལ་འཁོད་ཡོད།
10 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 12 ཨང་ ངས་ 3 དང༌། ལེ ་ 18 ཨང་ ངས་ 18 དང༌། ལེ ་ 22 ཨང་ ངས་ 18 ལ་གཟིགས།
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ཤི་ཀའི་ཁོངས་ ་གཏོགས་པས། ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ ་ ད་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ཆད་དང་བ ན་པའི་ ིན་ བས་

འཐོབ་པར་འ ར་རོ།།

ལེ ་བཞི་པ།

1 ངས་བཤད་པའི་དོན་འདི་ ར་ཡིན། ག་བདག་གི་ ་ནི་ཐམས་ཅད་ ི་བདག་པོ་ཡིན་ཡང༌། ་ ་ཡིན་

ས་གཡོག་པོ་དང་ ད་པར་མེད་དེ། 2 ཕ་ཡིས་བ ོས་པའི་ ས་ཙམ་ ི་བར་ ་ ་ ི་དང༌། གཉེར་པའི་དབང་འོག་ ་

གནས་དགོས། 3 དེ་ ར་ང་ཚ་ཡང་ ་ ་ཡིན་པའི་ ས་ ་འཇིག་ ེན་འདིའི་ ་ཚགས་ མས་ལ་ ན་གཡོག་ ག་ ང༌།

4 ས་ལ་ཡོངས་ ་འབབ་ བས་དཀོན་མཆོག་གིས་ ད་མེད་ལས་འ ངས་ཤིང་ཆོས་ ིམས་ ་ིདབང་འོག་ ་ཡོད་པའ་ིརང་

གི་ ས་དེ་མངགས། 5 དེ་ནི་རང་ ོག་ ོས་བཏང་བ་ལས་ ་རིན་ ིས་ཆོས་ ིམས་ ི་དབང་འོག་ ་ཡོད་པ་ མས་ཐར་

ཞིང༌། ང་ཚ་ཁོང་གི་ ས་ ་མཛད་པའི་ ིར་ཡིན། 6 ེད་ཚ་ ས་དང་ ས་མོ་ཡིན་པས་དཀོན་མཆོག་གིས་ ས་ ི་དམ་

པའ་ི གས་ཉིད་“ཨ༷བ་ ་ཱཡབ་”ཅེས་འབོད་ད་ེང་ཚའ་ིསེམས་ ་མངགས་ཡོད། 11 7 ད་ནས་བ ང་ ེད་ ན་གཡོག་མིན་ཏ་ེ

དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན། ཁོང་གི་ ས་ཡིན་པས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་ཆད་གནང་བའི་ ིན་ བས་ཐམས་ཅད་ ེད་ལ་

གནང་ངེས་སོ། 8 ར་དཀོན་མཆོག་ངོ་མ་ཤེས་པའི་ ས་ ་ ེད་ཚས་དཀོན་མཆོག་མ་ཡིན་པའི་ ་ཟེར་མཁན་ མས་ལ་

ན་གཡོག་ ག 9 འོན་ ང་ད་ ་ ེད་ ིས་དཀོན་མཆོག་ངོ་ཤེས་པ་ནི༌༌༌༌། དོན་དམ་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ཚ་ངོ་

མ ེན་པ་ཡིན་ཏེ། ོད་ཚ་ཅིའ་ི ིར་ ས་མ ་དང་ཕན་ཐོགས་མེད་པའ་ིའཇིག་ ེན་འདིའ་ི ་ མས་ ་ི ོགས་ ་ ར་ཡང་

ལོག་འ ོ དེ་ཚར་ ན་གཡོག་ ེད་འདོད་པ་དེ་ཅི་ལ་ ིད། 10 ོད་ཚས་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་མཉེས་ཆེད་ ་ཉིན་མོ་

དང༌། ་བ། ནམ་ ས། ལོ་ལ་སོགས་པའི་ ས་ཆེན་ ང༌། 11 ངས་ ོད་ ི་ ིར་ལས་ ས་པ་དེ་དོན་མེད་པར་སོང་

བའི་དོགས་པ་ ེད། 12 ན་ མས། ང་ ེད་དང་འ ་བར་ ར་བ་ཡིན་པས་ ེད་ང་དང་འ ་བར་འ ར་ཞིག་ཅེས་ ་

བ་འ ལ། ེད་ ིས་ང་ལ་ ག་པོ་བཏང་མ་ ང༌། 13 དང་ཐོག་ང་ན་བས་ ེད་ཚར་འ ིན་བཟང་བཤད་པ་ ེད་ ིས་

ཤེས། 14 ང་ན་བའ་ི ེན་ ིས་ ེད་ མས་དཀའ་ངལ་ ོང་ནའང༌། ེད་ ིས་ང་ལ་མཐོང་ ང་མ་ ས་པ་དང་ཞེན་པ་མ་

ལོག་པ་མ་ཟད། དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་དང༌། བས་མགོན་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཁོང་དང་འ ་བར་ང་བ ས། 15 ེད་ཚའི་

དགའ་ ོ་དེ་གང་ ་སོང༌། དེའི་ཚ་ ས་ བ་ན་ ེད་ཚས་རང་གི་མིག་བཏོན་ནས་ང་ལ་ ེར་བར་འ ར་བ་ལ་ངས་དཔང་

པོ་ ེད། 16 ད་ ་ ེད་ཚར་བདེན་པ་བཤད་པའི་ ོ་ནས་ང་ ེད་ཚའི་ད ་བོར་ ར་བ་ཡིན་ནམ། 17 འ ིན་བཟང་

འ ོག་བཤད་ ེད་མཁན་ མས་ལ་ ེད་ཚ་དང་འ ོགས་པར་བ ོན་སེམས་ཡོད་ནའང༌། དེ་ནི་ ེད་ཚར་ཕན་པའ་ི ིར་མ་

ཡིན། ེད་ཚ་ཁོ་ མས་དང་འ ོགས་པའི་བ ོན་སེམས་ཡོད་པ་ ེད་ཆེད་ ེད་ མས་ང་ཚ་ལས་འ ེལ་བ་ ང་ ་གཏོང་

11ཨ་རམ་ ད་ ་ཨབ་ ཱ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་ཨ་ཕའམ་ཕ་ལགས་ཡིན།
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འདོད། 18 ང་ ེད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་ ས་ཙམ་མ་ཟད། ག་ ་དོན་བཟང་པོ་ ེད་པར་བ ོན་སེམས་ཡོད་ན་

ལེགས། 19 ངའི་གཅེས་པའི་ ་ ་ མས། ཱ༷་ཤི་ཀའི་གཤིས་ ད་ ེད་ མས་ལ་མ་འ ང་བའི་བར་ ་ང་ ེ་ ག་ ོང་

བའི་ མ་མ་དང་འ ་བ་ཡིན་ཏེ། 20 ེད་ མས་ ི་དོན་ལ་ ་ཐབས་མེད་པས་ ད་གདངས་ ར་ནས་ང་ ེད་ཚ་དང་

མཉམ་ ་ཡོད་ན་ཅི་མ་ ང༌། 21 ོད་ཚ་ཆོས་ ིམས་ ི་དབང་འོག་ ་གནས་པར་འདོད་པ་ མས་ང་ལ་ ོས་ཤིག ཆོས་

ིམས་ ི་དོན་མི་ ོགས་སམ། 22 ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་ ་གཉིས་ཡོད་དེ། ན་མོ་ལས་གཅིག་དང༌།

རང་དབང་ཡོད་པའི་ ད་མེད་ལས་གཅིག་ ེས་ཞེས་བཀོད། 23 ན་མོ་ལས་ ེས་པའི་ ་ནི་འཇིག་ ེན་ ི་ གས་ ་ ེས།

འོན་ ང་རང་དབང་ཡོད་པའ་ི ད་མེད་ལས་ ེས་པའ་ི ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་ཆད་གནང་བའ་ིདབང་གིས་ ེས། 24 ད་ེ

ནི་དཔེ་ཞིག་ཡིན། ད་མེད་དེ་གཉིས་པོ་ཞལ་ཆད་གཉིས་པོ་ཡིན། གཅིག་རི་བོ་སི༷་ ་ལས་ ང་བ་དེ་ཆོས་ ིམས་ ི་ ན་

པོར་འ ར་བའི་ ་ ་ ེ་ ེ་ ད་མེད་ཧ༷་གར་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། 25 ཧ༷་གར་ནི་ཨ༷་རབ་ ལ་ལ་ཆགས་པའི་རི་བོ་སི༷་ ་ཡིན་

ཞིང༌། དེང་ བས་ ི་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར་མཚན། གང་ལགས་ཤེ་ན། རང་གི་ ་ ་དང་མཉམ་ ་ཆོས་ ིམས་ ི་ ན་

པ་ོཡིན། 26 འོན་ ང་ ད་མེད་གཞན་པ་ས་༷ ་ཱན་ི ེང་ག་ིཡ༷་ེ ་ཤ་ལེམ་མཚན། ཁོང་རང་དབང་ཡོད་པའ་ི ད་མེད་ཡིན་

ཏེ་ང་ཚའི་མ་ མ་ཡིན་ནོ། 27 ག ང་རབ་ནང་འཁོད་པ་ ར་ན།

ད་མེད་མོ་གཤམ་དགའ་ ོ་ ེད།།

མངལ་ ག་མ་ ོང་བདེ་བར་ ིས།།

ོ་ ན་ ་མེད་ མས་ལས་ནི།།

ོ་མེད་པ་ལ་ ་ ག་མང༌།། 12

28 ན་ མས། ེད་ཚ་ཨ༷་ི ཱག་ ར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་གནང་བའ་ིཞལ་ཆད་ ་ི ་ ་ཡིན། 29 འོན་ ང་

དེའི་ བས་ ་འཇིག་ ེན་ ི་ གས་ ་ ེས་པ་དེས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་དབང་གི་ ོ་ནས་ ེས་པ་དེ་ལ་གནོད་བ ལ་བ་

བཞིན། ད་ འང་ཆོས་ ིམས་ ་ི ན་པ་ོ མས་ ིས་ད་ེ ར་ ེད། 30 ག ང་རབ་ ་ིམད་ོལས་ཅ་ིཞིག་ ིས། ན་མ་ོདང་

མོའི་ ་ ོད་ཅིག གང་ལགས་ཟེར་ན། ན་མོའི་ ་ནི་རང་དབང་ཡོད་པའི་ ད་མེད་ ི་ ་དང་མཉམ་ ་དཀོན་མཆོག་

གིས་ཞལ་ཆད་གང་གནང་བ་དེ་མི་འཐོབ་པས་སོ་ཞེས་བཀོད། 13 31 ན་ མས། དེའི་ ིར་ ན་མོའི་ ་ ་མིན་ཏེ་ང་ཚ་

རང་དབང་ཡོད་པའི་ ད་མེད་ ི་ ་ ་ཡིན་ནོ།།

12ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 54 ཨང་ ངས་ 1 ལ་འཁོད་ཡོད།
13ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 21 ཨང་ ངས་ 10 ལ་འཁོད་ཡོད།
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ལེ ་ ་པ།

1 བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིས་ང་ཚ་རང་དབང་གི་ ིར་ ོལ་བས། བ ན་པོར་གནས་ཏེ་ ས་ ང་ཆོས་ ིམས་ ི་

གཉའ་ཤིང་ ེད་ མས་ལ་ཡང་བ ར་འ ར་ ་མི་འ ག 2 ཉོན་ཅིག ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་ལེན་ན། བས་

མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ ོད་ མས་ལ་ཅི་ཡང་མི་ཕན་ཞེས་ང་པ༷ ་ ས་ ོད་ མས་ལ་ འོ། 3 ོད་ཚས་ཆོས་ ིམས་ ི་བཀའ་

ཐམས་ཅད་ ང་དགོས་ཞེས་ངས་ཡང་བ ར་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་ལེན་མཁན་རེ་རེར་དཔང་པོ་ ེད། 4 ཆོས་

ིམས་ ང་བའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ཡང་དག་པར་འ ར་བར་འདོད་པ་ མས་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དང་འ ེལ་བ་

གཅོད་པར་ ར་ཏེ་ གས་ ེ་ལས་ ལ་ལོ། 5 འོན་ ང་དད་པའི་ ོ་ནས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་བ ད་ང་ཚས་དཀོན་

མཆོག་གིས་ཞལ་ཆད་གནང་བའི་ ང་བདེན་ མ་དག་ལ་ ེན་ ེ་ཡིད་ ོན་ནས་ ག 6 གང་ལགས་ཟེར་ན། བས་

མགོན་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ན་ ར་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་ལེན་ཡོད་མེད་དེ་དོན་མེད་ཡིན། དད་ ན་ མས་ ིས་

མས་པའི་ ོ་ནས་ལས་ ེད་པ་དེ་འབའ་ཞིག་གལ་ཆེའོ། 7 ར་ ོད་ཚ་ ག་ཤར་ ོད་པ་ ར་ ི་ ར་སེམས་ཆེ་ཡང༌།

བདེན་པའི་བཀའ་ལ་ཉན་ ར་ ས་བཀག 8 ལ་མ་དེ་ ེད་ཚ་འབོད་གནང་མཁན་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ནས་མ་ ང༌།

9 ར་ ི་ ང་ཟད་ཅིག་གིས་བག་ཟན་ ིལ་པོ་ ར་བར་ ེད། 10 གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ལ་དད་པའི་ཐོག་ནས་ངས་ ེད་ཚ་ལོག་

་ ེད་མཁན་ ་མི་འ ར་བར་ཡིད་ ོན་ ེད། འོན་ ང་ ེད་ཚ་ད ག་མཁན་ ་ཡིན་ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ཆད་པ་ཕོག་

ངེས་སོ། 11 ན་ མས། གལ་ཏེ་ངས་ད་ ང་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་ ག་དགོས་བ གས་ན། གཞན་ ིས་ང་ལ་

ཅིའི་ ིར་གནོད་ ེལ། དེ་ ར་ཡིན་ན་ལོག་ ་ ེད་མཁན་ ི་ཆ་ནས་ ང་ཤིང་གི་བར་ཆད་མེད་པར་ ར། 12 ེད་ཚ་

ད ག་མཁན་ མས་རང་གིས་རང་ལ་ཤ་གཅོད་པར་ཅི་མ་ ང༌། 13 ན་ མས། ེད་ཚ་རང་དབང་ཐོབ་ ིར་བོས་

པ་ཡིན། འོན་ ང་དེ་ནི་ ིག་ཅན་ ི་རང་གཤིས་དང་བ ན་ནས་ལས་ ེད་པའི་གོ་ བས་ ་འ ར་མ་འ ག ེད་

ཚས་ མས་པའི་ངང་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གཡོག་ ོས་ཤིག 14 ིམ་མཚས་ལ་རང་དང་འ ་བར་བ ེ་བར་ ངས་

ཤིག་ཅེས་པའི་བཀའ་གཅིག་གིས་ཆོས་ ིམས་ ིལ་པོ་ ད། 14 15 འོན་ ང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སོ་བ བ་ནས་བཟས་ན་

ོད་ཚ་མེད་པར་མི་ ་བའི་ ིར་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག 16 ངས་བཤད་པའི་དོན་འདི་ ར་ཡིན། དམ་པའི་ གས་ཉིད་

ི་ ེ་འ ིད་དང་བ ན་ཏེ་མི་ཚ་ ེལ་ཞིང༌། ེད་ཚས་ ིག་ཅན་རང་གཤིས་ ི་འདོད་པ་མི་བ བ། 17 གང་ཡིན་ཞེ་

ན། ིག་ཅན་རང་གཤིས་ ིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལ་ ོལ་ཞིང༌། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ིག་ཅན་ ི་རང་གཤིས་

ལ་ཡང་ ོལ་ཏེ། ེད་ཚས་རང་གི་འདོད་པ་ ར་མི་ ེད་པའི་ ིར་དེ་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ ོལ། 18 འོན་ ང་

དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ེད་ མས་འ ིད་ན། ཆོས་ ིམས་ ི་དབང་འོག་ ་མེད། 19 ིག་ཅན་རང་གཤིས་ ི་ལས་

མས་གསལ་པོ་ཡིན་ཏེ། ལོག་གཡེམ་དང༌། མི་གཙང་བ། བག་མེད་ ོད་པ། 20 ་ལ་ ེན་པ། མ ་ གས། ང་

14ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ག མ་པ་ ེ་ལེ་ཝི་ ལ་ ིམས་ལེ ་ 19 ཨང་ ངས་ 18 ལ་འཁོད་ཡོད།
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སེམས། འ ག་ ོད། ག་དོག ཁོང་ ོ་ལངས་བདེ་བ། ཁ་ ོད། མི་མ ན་པའི་ ོགས་ཁག 15 21 འཁོན་སེམས། ར་

བཟི་བ། བག་མེད་ཅན་ ི་ གས་ ོ་ལ་སོགས། དེ་ ར་ ེད་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ལ་འ ལ་བར་མི་ ིད་པས།

ར་ངས་ ེད་ མས་ལ་བཤད་པ་ ར་ད་ འང་དོགས་ཟོན་ ེད་དོ། 22 འོན་ ང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་འ ས་ ་ནི་

མས་སེམས་དང༌། དགའ་ ོ། ཞི་བདེ། བཟོད་པ། ིན་གཟོ། སེམས་བཟང་པོ། ོ་གཏད་ཆོག་པ། 23 སེམས་

ལ་པོ། རང་ཚད་འཛན་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་དང་མི་མ ན་པའི་བཀའ་ ིམས་མེད། 24 ཡང་ བས་མགོན་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་

ཀའི་ཁོངས་ ་གཏོགས་པ་ མས་ ིས་འདོད་ཆགས་དང་ ན་པའི་ ིག་ཅན་རང་གཤིས་ ང་ཤིང་ལ་བ ངས་ཏེ་བསད་པ་

ཡིན་ནོ། 25 དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ངེད་ མས་འ ིད་པས། གས་ཉིད་དང་བ ན་ཏེ་མི་ཚ་ ེལ་དགོས། 26 ང་

ཚས་རང་བ ོད་ ེད་པའམ། གཞན་ལ་འ ག་ ེན་ ོང་བ། ག་དོག་བཅས་ ེད་མི་ ང་ངོ༌།།

ལེ ་ ག་པ།

1 ན་ མས། མི་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དང་འགལ་ན། དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་ ན་པ་ མས་

ིས་འཇམ་པོའི་ངང་ནས་ཁོ་ ར་གསོ་ ེད་དགོས། ེད་ཚ་ཡང་བ ་བར་མི་འ ར་བའི་ ིར་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག

2 གཅིག་གི་ ར་པོ་གཅིག་གིས་ ར་ཞིག དེ་ ར་ ས་ན་ ེད་ཚས་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་བཀའ་ ིམས་ བ་བོ། 3 མི་ཞིག་ཅིའང་མ་

ཡིན་པ་དེས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ མ་ན། རང་གིས་རང་ལ་མགོ་ ོར་གཏོང་མཁན་ཡིན། 4 མི་རེ་རེས་རང་གི་ ོད་ལམ་ལ་

བ ག་ད ད་ ེད་དགོས། དེ་ ར་ ས་ན་མི་གཞན་ ི་ ོད་པ་དང་ ར་མི་དགོས་པར་རང་གི་ ོད་ལམ་ལ་ཡིད་ཚམ་པར་

འ ར། 5 གང་ཡིན་ཞེ་ན། རེ་རེས་རང་གི་ ར་པོ་འ ར་དགོས། 6 དཀོན་མཆོག་གི་བཀའི་ ོབ་མ་ མས་ ིས་བཟང་

པོ་ཐམས་ཅད་ ོབ་དཔོན་ལ་བག་ོབཤའ་ ག་དགོས། 7 མགོ་མ་འཁོར་ཞིག ས་ ང་དཀོན་མཆོག་ལ་འ ་ ོད་ ེད་མ་ི

ིད། མི་ཞིག་གིས་གང་བཏབ་པ་དེའི་འ ས་ ་འཐོབ་པར་འ ར་བས་སོ། 8 ིག་ཅན་ ི་རང་གཤིས་དང་བ ན་པའི་

ོད་པ་ ེད་མཁན་ལ་རང་གཤིས་དེ་ནས་འཆི་བའི་འ ས་ ་འཐོབ། འོན་ ང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་བ ན་པའི་ ོད་

པ་ ེད་མཁན་ལ་ གས་ཉིད་ནས་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ ོག་གི་འ ས་ ་འཐོབ། 9 ང་ཚས་བཟང་པོ་ ེད་པར་ཡིད་ཐང་

མ་ཆད་ཅིག དེ་ ར་ ས་ན་ ས་ལ་འབབ་ བས་འ ས་ ་འཐོབ་པར་འ ར། 10 དེའི་ ིར་གོ་ བས་འ ང་ན་ཡང་

ང་ཚས་མི་ཐམས་ཅད་དང༌། ད་པར་ ་དད་ ན་ ི་ ན་ མས་ལ་བཟང་པོ་ ེད་དགོས། 11 ངས་རང་གི་ལག་པས་

ིས་པའི་ཡི་གེ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་གཟིགས་དང༌། 12 བས་མགོན་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ང་ཤིང་གི་དོན་ ་གནོད་འཚ་མི་ ོང་བའི་

ིར་ ི་ ལ་ལ་དང་བ ོད་ ེད་མཁན་ མས་ ིས་ ེད་ཚ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་ལེན་ ་འ ག་ཐབས་ ེད། 13 ཡ༷་

་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་དང་ ན་པ་ མས་ ིས་ཆོས་ ིམས་མི་ ང་ན་ཡང༌། ེད་ཚའི་ ོར་རང་བ ོད་ ེད་པའི་ ིར་

15འ ིན་ཡིག་འདིའི་བ ས་ཡིག་ ་མའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ལ་མི་གསོད་པ་ཞེས་ཡོད།
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ེད་ མས་ལ་ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་ ག་ ་འ ག་པར་འདོད། 14 འོན་ ང་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ང་ཤིང་མ་

གཏོགས་པར་ངས་གཞན་ཞིག་ལ་ཅི་ནས་ ང་མི་བ ོད། གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ང་ཤིང་ ང་ལ་ ོངས་པའི་ ོ་ནས་ང་འཇིག་ ེན་

འདིའི་ཆ་ནས་ཤི་བ་དང༌། འཇིག་ ེན་འདི་ཡང་ངའི་ཆ་ནས་མེད་པ་ ར་ ར། 15 ཡ༷་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ གས་དང་

ན་ཡོད་མེད་དེ་དོན་མེད་ཡིན། འོན་ ང་གསར་ ་ ེ་བ་དེ་གལ་ཆེའོ། 16 ཡང་ ་དོན་དེ་བཞིན་ ་ ང་མཁན་དང༌།

དཀོན་མཆོག་ག་ིཡ༷་ིས་ིར་ཨེལ་ལ་ཞ་ིབད་ེདང་ གས་ ་ེའབབ་པར་ཤོག 17 ངའ་ིག གས་པོར་ཡ༷་ེ འ་ི ་ གས་ཡོད་པས་

ད་ནས་བ ང་ ས་ ང་ང་ལ་ ག་པོ་མ་གཏོང༌། 18 ན་ མས། ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ གས་ ེ་ ེད་ཚའི་

སེམས་ལ་བ གས་པར་འ ར་ཅིག ཨ་མེན།།



༄༅།། ་ཚབ་པ ་ ་ཡིས་ཐེ་ས་ལོ་ནི་ཀེ་པ་ མས་ལ་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་དང་པོ་བ གས་སོ།།

ལེ ་དང་པོ།

འཚམས་འ ི།

1 པ༷ ་ ་དང་སི༷ལ་ཝ་ ། ཐ༷་ིམ་ོཐ་ེག མ་ ིས་ཐ༷་ེས་ལ་ོན་ིཀ་ེ ོང་ ེར་ ་ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་གཙ་བ་ོཡ༷་ེ ་ ཱ་༷

ཤི་ཀའི་ཆོས་ཚགས་ལ་འ ིན་ཡིག་འདི་ ལ་ལོ། གས་ ེ་དང་ཞི་བདེ་ ེད་ལ་ ན་པར་ ར་ཅིག 1

ཐེ་ས་ལོ་ནི་ཀེའི་མི་ མས་ལ་བ ོད་པ།

2 ང་ཚས་ ོན་ལམ་ག་ ས་འདེབས་ ང་ ེད་ཚ་ཚང་མའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ག་ ་ ། 3 ང་

ཚའི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་ ང་ ་ ེད་ཚའི་དད་པ་ལས་ ེས་པའི་ལས་ཀ་དང༌། མས་སེམས་ལས་ ེས་པའི་ངལ་ ོལ་

དང༌། རེ་བ་ལས་ ེས་པའ་ིབཟོད་ ོམ་བཅས་ང་ཚའ་ིགཙ་བ་ོཡ༷་ེ ་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ི ་ོནས་ ན་མ་ིཆད་པར་ ན་ནོ། 4 དཀོན་

མཆོག་གི་གཅེས་པའི་ ན་ ་ མས། ཁོང་གིས་ ེད་ཚ་བ ོས་པ་ཡིན་པར་ང་ཚས་ཤེས། 5 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚའི་

འ ིན་བཟང་ནི་ ེད་ ི་ ོད་ ་གཏམ་བ ོད་འབའ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། ས་མ ་དང༌། དམ་པའི་ གས་ཉིད། ཡིད་ཆེས་

ངེས་པ་ ེད་པ་བཅས་ ིས་ ེབས་པས་སོ། ེད་ལ་ཕན་པའི་ ིར་ང་ཚའི་ ོད་ལམ་ཇི་ ར་ཡིན་ ེད་ ིས་ཤེས། 6 ེད་

ཚ་ནི་ངེད་ མས་དང་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ར་དཔེ་བ ས་ཏེ། ག་བ ལ་ཆེན་པོ་ ོང་ཡང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ལས་ ང་བའི་

དགའ་ ོའ་ིངང་ནས་འ ིན་བཟང་དང་ལེན་ ས་པས། 7 ེད་ཚས་མ་༷ཀ་ེདོན་ ་ཱདང་ཨ་༷ཀ་ ་ཱ ལ་གཉིས་ ་ིདད་པ་ ེད་

མཁན་ཚང་མར་མིག་དཔེ་གནང༌། 2 8 གཙ་བོའི་བཀའ་ ེད་ མས་ ་ི ོད་ནས་མ་༷ཀེ་དོན་ ཱ་དང་ཨ་༷ཀ་ ཱ་ ལ་ལ་དར་བ་

མ་ཟད་ ེད་ཚས་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་ ེད་པའི་ལོ་ ས་ ོགས་ ན་ ་ གས་པས། ང་ཚས་དེའི་ ོར་ལ་ཅིའང་ཟེར་མི་

དགོས། 9 ལ་མི་ཉིད་ ིས་ང་ཚའི་འཚམས་འ ི་ ས་པའི་ ོར་གཏམ་ ས་ཏེ། ེད་ཚས་ཇི་ ར་བདེན་ཞིང་ངོ་མཚར་

བའི་མཛད་པ་ བ་མཁན་དཀོན་མཆོག་ལ་ཞབས་ ི་ ེད་པའི་ ིར་ ་ ་ ངས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ས་པ་

དང༌། 10 དཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ནས་དཀོན་མཆོག་ག་ི ས་ཕེབས་ ར་ར་ེ ག་ ེད་ཅིང༌། ས་ད་ེན་ིདཀོན་མཆོག་

གིས་འཆི་བ་ལས་ ར་གསོན་ ་མཛད་པའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་དེ་ཡིན། ཁོང་གིས་མི་ མས་ ིག་ཉེས་ ས་པའི་ ེན་ ིས་དཀོན་

མཆོག་གི་མ་འོངས་པའི་ གས་ ོ་ལས་ང་ཚ་ ོབ་པར་མཛད་དོ།།

1སིལ་ཝ་ ་ནི་སི་ ཱ་ཡང་ཟེར།
2གནའ་རབས་ ི་མ་ཀེ་དོན་ ཱ་ ལ་ནི་དེང་ བས་ ི་གྷི་རིག་ ལ་ཁབ་ ི་ ང་ ོགས་ ་ཡོད། ཨ་ཀ་ ཱ་ ལ་ནི་ ོ་ ོགས་ ་ཡོད།
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ལེ ་གཉིས་པ།

ོན་པ ་ འི་ ག་ལས་ ི་ ོར།

1 ན་ ་ མས། ང་ཚའི་འཚམས་འ ི་ཕན་མེད་མ་ཡིན་པ་ ེད་ཉིད་ ིས་ཤེས། 2 ར་ང་ཚ་ཕི༷་ལིབ་པི་ ོང་

ེར་ ་ ག་པོ་དང་ ད་ར་ ོང་བ་ཡང་ ེད་ཉིད་ ིས་ཤེས་མོད། འོན་ ང་དེའི་ ེས་ ་ངོ་ ོལ་ གས་ཆེན་ ང་ཡང་

དཀོན་མཆོག་ནས་ ང་བའི་ཡིད་ ོན་ ིས་ང་ཚས་ཁོང་གི་འ ིན་བཟང་ ེད་ མས་ལ་བ གས་ཕོད། 3 ང་ཚའི་ ལ་མ་

ནི་ནོར་འ ལ་ལམ་མི་གཙང་བ་ལས་འ ང་བ་མིན་ལ་གཞན་ལ་མགོ་ ོར་གཏོང་བ་ཡང་མིན། 4 ང་ཚར་དཀོན་མཆོག་

གི་གདེང་འཇོག་ཐོབ་ནས་ཁོང་གི་དགོངས་པ་ ར་འོས་པ་ཡིན་པས་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚར་འ ིན་བཟང་ ོག་པའི་ལས་

ཀ་བཅོལ་གནང་ ེ། མི་ མས་ད ེས་པའི་ ིར་མ་ཡིན་ ིས། ང་ཚའི་སེམས་ལ་ཉམས་ཚད་མཛད་མཁན་དཀོན་མཆོག་

གས་མཉེས་པ་ ེད་པའི་ ིར་ང་ཚས་ ། 5 ེད་ཚས་ཤེས་གསལ་ ར་ང་ཚས་ ་ལ་ཡང་ངོ་བ ོད་གཏན་ནས་མི་ ེད་

དེ། འདོད་ མས་སོགས་ ང་མི་ ེད་པ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚའི་དཔང་པོ་ཡིན། 6 ེད་ཚ་ཡང་ན་མི་གཞན་ མས་ ིས་

བ ོད་པ་མ་བཙལ། 7 གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ་ཚབ་ ར་དེའི་དབང་ཆ་ང་ཚར་ཡོད་ ང་ང་ཚས་དབང་ཆ་དེ་མ་ ད་

པར། འོ་མ་ ེར་བའི་ཨ་མས་རང་གི་ ་ ར་གཅེས་ ོང་ ེད་པ་ ར་ ེད་ཚར་ མས་པོ་ ས། 8 ང་ཚས་ ེད་ མས་ལ་

དེ་ ར་གཅེས་པོ་ ས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་འ ིན་བཟང་ ེད་ མས་ལ་ ོག་པ་མ་ཟད། ང་ཚའི་རང་ ོག་བ ག་ ང་ ེད་

ཚར་རོགས་པ་ ེད་པར་དགའ། 9 ན་ ་ མས། ང་ཚའ་ིའབད་བ ོན་དང་དཀའ་ལས་ ེད་ཚས་ ན། ེད་ཚར་ ར་

པོ་མི་བཟོ་བའི་ཆེད་ ་ང་ཚས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ལས་ཀ་ ས། དེ་ ར་ང་ཚས་ ེད་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་འ ིན་

བཟང་བ གས། 10 ེད་ཚ་དད་ ན་ མས་ ི་ ོད་ ་ང་ཚའི་ ོད་ལམ་ ད་མེད་པ་དང་ ང་པོ་ ོན་མེད་པ་ཡིན་པར་

ེད་དང་དཀོན་མཆོག་གཉིས་ཀ་དཔང་པོ་མཛད་མཁན་ཡིན། 11–12 ེད་ ིས་ཤེས་པ་ ར་ཕ་ཡིས་རང་གི་ ་ ར་གང་

ེད་བཞིན་ ེད་ཚ་རེ་རེར་ཁོང་གི་ ལ་ ིད་དང་གཟི་བ ིད་ལ་འབོད་པ་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ གས་མཉེས་པའི་མི་

ཚ་ ེལ་བར་ང་ཚས་ ལ་མ་དང་སེམས་གསོ་བཏང༌།

13 ང་ཚ་བ ད་ནས་ཐོས་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དེ་ ེད་ཚས་དང་ལེན་ ེད་ བས། མི་ཡིས་བཤད་པའི་

གཏམ་བཞིན་ ་མ་ཡིན་ ིས། དཀོན་མཆོག་རང་གི་བཀའ་ ར་དང་ལེན་ ས། དེས་ ེད་ཚ་དད་ ན་ མས་ ི་ནང་ ་

འ ིན་ལས་ བ་པས་ང་ཚས་དཀོན་མཆོག་ལ་ ན་ཆད་མེད་པར་གཏང་རག་འ ལ། 14 ན་ ་ མས། ཡ༷་ ་ ་ ལ་

ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆོས་ཚགས་ ་ཡོད་པའི་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་དད་ ན་ མས་ནི་ ེད་ཚའི་མིག་དཔེ་ ་ ར། ཡ༷་ ་ ་པ་

མས་ ིས་ཇི་ ར་དེར་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚགས་ ་ ག་པོ་བཏང་བ་བཞིན། ེད་ཚའི་ཕ་ ལ་གཅིག་པས་ ང་ ེད་ཚར་

ག་པོ་བཏང༌། 15–16 ཡ༷་ ་ ་པས་ ང་ ོན་པ་ མས་དང་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་གཉིས་བསད་ནས་ང་ཚའང་བ ད། དཀོན་

མཆོག་ལ་མཉེས་པར་མ་ི ེད་ད་ེམི་ཐམས་ཅད་ལ་ང་ོ ོལ་ ེད། ང་ཚས་ ་ིཔ་ མས་ལ་ཐར་ལམ་གསལ་བཤད་ ེད་པར་མ་ི



400 ཐེ་ས་ལོ་ནི་ཀེ་པ་དང་པོ། 2:17 – 3:9

དེ་ཚས་བཀག་འགོག་དང་ ིག་ཉེས་ ་མ ད་ནས་གསོག འོན་ ང་དེ་ཚའི་ཐོག་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ོ་གཞི་ནས་

བབས་སོ།།

ཡང་བ ར་འཚམས་འ ི་ ེད་པའི་རེ་བ།

17 ན་ ་ མས། ང་ཚ་ ས་ ང་ ་ ས་ ི་ཐོག་ནས་ ེད་དང་ ལ་ཡང༌། སེམས་ ི་ནང་ ་མ་ ལ་ཏེ་ ེད་

མས་ཤིན་ ་ ན་པས་ ེད་ ི་གདོང་མཐོང་འདོད་ཤིན་ ་ཆེ། 18 ང་ཚའི་ནང་ནས་ ག་པར་ ་ང་རང་པ༷ ་ ་ ེད་ ི་

ར་ཐེངས་འགའ་ཡོང་འདོད་ ང༌། བ ད་ ཱ༷་ཏན་ ིས་ང་ཚ་བཀག 19 གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་འ ོན་ བས་ ་ཁོང་གི་ ང་ ་

ང་ཚའ་ིར་ེབའམ། དགའ་ ོ། ས་བ ར་ ་ིཅོད་པན་ ་ཡིན། ེད་ཚ་མ་ཡིན་ནམ། 20 ེད་ཚ་ན་ིང་ཚའ་ིགཟ་ིབ ིད་

དང་ང་ཚའི་དགའ་ ོ་ཡིན་ནོ།།

ལེ ་ག མ་པ།

1 དེའི་ ིར་འ ོ་འདོད་བཟོད་ཐབས་མེད་པ་ ང་ བས་ང་ཚ་ཨ༷་ཐེ་ནེ་ ོང་ ེར་ ་གཅིག་ ར་ ས་པར་བསམས་

ཏེ། 2 ེད་ཚའི་དད་པ་བ ན་པོ་དང་ ོ་ ོབས་ ེལ་བའི་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་འ ིན་བཟང་ ོག་པའི་ ིར་དཀོན་

མཆོག་གི་ལས་ ོགས་ཡིན་པ་དང་ང་ཚའི་ ན་ཐི༷་མོ་ཐེ་ང་ཚས་ ེད་ ི་ ར་བཏང༌། 3 དེ་ནི་ ག་བ ལ་དེས་མི་ ་ཞིག་

ད ག་པར་མི་ ེད་པའི་ ིར་ཡིན། དོན་དེ་ མས་ནི་ང་ཚ་ ོང་ ་ཡིན་པར་ ེད་ ིས་ཤེས། 4 དངོས་གནས་ ས་ན་ང་

ཚ་ ེད་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ བས་ ག་བ ལ་མ་ ང་བའི་ ོན་ ་ང་ཚས་ཡང་ཡང་མནར་གཅོད་ ོང་ ་ཡིན་ཞེས་བཤད་

པ་དང་ ེད་ཚས་ ོགས་པ་བཞིན་ ་དེ་ ར་ ང་ངོ༌། 5 དེར་བ ེན་ང་བཟོད་ཐབས་མེད་པའི་ བས་ ེད་ཚའི་དད་པའི་

ོར་ཤེས་པའི་ ིར་ཐི༷་མོ་ཐེ་བཏང༌། གང་ལགས་ཟེར་ན། བ ་ ིད་ ེད་མཁན་ ིས་ ེད་ཚར་མགོ་ ོར་བཏང་ ེ་ང་ཚའི་

དཀའ་ལས་དོན་མེད་ ་འ ོ་བའི་སེམས་ ལ་ཡོད་པས་སོ།།

ཐི་མོ་ཐེའི་ ན་ །

6 ད་ ་ཐི༷་མོ་ཐེ་ ེད་ ི་ས་ནས་ ེབས་ཏེ་ ེད་ ི་དད་པ་དང་ མས་སེམས་ ི་གཏམ་བཟང་ང་ཚར་བཤད་པ་མ་

ཟད། ཁོང་གིས་ང་ཚས་ཇི་ ར་ ེད་ མས་མཇལ་འདོད་པ་བཞིན། དེ་ ར་ ེད་ མས་ ིས་ ང་ ག་ ་ང་ཚ་ ན་པ་

དང་ང་ཚ་ ག་འདོད་ཡོད་ཅེས་ག ངས། 7 ན་ ་ མས། དེའི་ ིར་ང་ཚ་ ག་བ ལ་དང་མནར་གཅོད་ ངས་ལས་

འདས་པ་ ོང་ཡང་ ེད་ ི་དད་པའི་ ེན་ ིས་ང་ཚའི་སེམས་ ེད་ཚ་ལ་བ ས་ནས་གསོ་བར་ ར། 8 ེད་ཚས་གཙ་བོ་

ཡེ༷་ ་ལ་དད་པ་བ ན་པོ་ ས་ན་ང་ཚའི་སེམས་བདེ་བར་འ ར། 9 ེད་ ི་དད་པའི་ ེན་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་མ ན་



401 ཐེ་ས་ལོ་ནི་ཀེ་པ་དང་པོ། 3:10 – 4:11

་ང་ཚར་དགའ་ ོ་ཆེན་པོ་ ིན། དེའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་ལ་ ེང་ངེས་ ི་བཀའ་ ིན་ཆེ་ཞེས་ང་ཚས་ཅི་ ར་ ། 10 ང་

ཚས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ ེད་ཚ་ཡང་བ ར་མཇལ་བ་དང་ ེད་ཚའི་དད་པ་ལ་བ ས་ནས་གང་དགོས་གསོབ་པ་དེ་ ིང་

ཐག་པ་ནས་གསོལ་འདེབས་ ེད།

11 ད་ང་ཚའི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་དང་ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ས་ ེད་ ར་འ ོ་བའི་ལམ་ ་ ིགས་གནང་བར་

ཤོག 12 ང་ཚས་ཇི་ ར་ ེད་ མས་ལ་ མས་པ་བཞིན། དེ་ ར་ ེད་ མས་ཕན་ ན་དང་མི་ཐམས་ཅད་ལ་བཅངས་

པའི་ མས་སེམས་དེ་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ས་ ེལ་ནས་ ན་ མ་ཚགས་པར་མཛད་ཅིག 13 མ་ཟད་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་དང་ཁོང་གི་ ེ་

བོ་དམ་པ་ཚང་མ་འ ོན་ བས་ ་ང་ཚའི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་མ ན་ ་ ེད་ཚ་དམ་པ་དང་ ོན་མེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར་

ཁོང་གིས་ ེད་ ི་སེམས་བ ན་པོར་མཛད་པར་ཤོག །

ལེ ་བཞི་པ།

དཀོན་མཆོག་ གས་མཉེས་པའི་འཚ་བ།

1 ན་ ་ མས། གཞན་ཡང་དཀོན་མཆོག་ གས་ད ེས་པའི་ ོད་ལམ་ང་ཚས་ ེད་ཚར་བ ན་ནས་དོན་དམ་

་ ེད་ཚས་དེ་ ར་ ེད་བཞིན་ཡོད། གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་ ོ་ནས་ང་ཚས་བཅོས་མིན་ ིས་སེམས་གཏིང་ནས་དེ་བས་ ང་ ེད་

དགོས་པར་ར་ེའབོད་ ེད། 2 གཙ་བ་ོཡ༷་ེ འ་ིདབང་ཆར་བ ན་ནས་ང་ཚས་ ེད་ མས་ལ་ ེར་བའ་ིབ བ་ ་ད་ེ ེད་ ིས་

ཤེས་ཏེ། 3–5 དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་འདི་ ར་ཡིན། ེད་ མས་དམ་པར་འ ར་དགོས་པ་དང༌། ལོག་གཡེམ་

འཛམ་ནས་དཀོན་མཆོག་ང་ོམ་ིཤེས་པའ་ིཆོས་མེད་པ་ མས་དང་འ ་བར་འདོད་ཆགས་ཆེན་པ་ོམ་ཡིན་ ིས། དམ་པ་དང་

འཚམས་པར་རེ་རེས་རང་ཚད་ཟིན་དགོས། 6 དོན་དེར་མི་ ་ཞིག་གིས་རང་གི་ ན་ལ་ ག་པོ་གཏོང་མི་ ང༌། མགོ་

ོར་ཡང་མི་གཏོང༌། གང་ལགས་ཟེར་ན། ར་ང་ཚས་ ེད་ཚར་ ས་པ་དང་ཐ་ཚག་ནན་པོ་ ས་པ་ ར་གཙ་བོ་ཡིས་

ད་ེ ་ འ་ི ིག་ཉེས་ ེད་མཁན་ལ་ཆད་པ་གནང་ ་ཡིན། 7 དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ་མ་ིགཙང་བར་འ ར་ ་མ་བོས་ ིས།

དམ་པར་འ ར་ ་བོས་པར་མཛད། 8 དེའ་ི ིར་བ བ་ ་ད་ེམ་ིལེན་མཁན་ན་ིམིའ་ིདབང་ཆ་དང་ལེན་མ་ི ེད་པ་མ་ཡིན་

ིས། ེད་ཚར་དམ་པའི་ གས་ཉིད་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་དང་ལེན་མི་ ེད་དོ། 9 ན་ ིས་ཕན་ ན་ མས་པ་

ེད་པའི་ ོར་མི་ ་ཞིག་གིས་ ེད་ མས་ལ་འ ི་མི་དགོས། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ེད་ མས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ མས་པ་

ེད་པར་དཀོན་མཆོག་གིས་བ བས་གནང་བ་ཡིན་ཏེ། 10 དོན་དམ་ ་མ་༷ཀ་ེདོན་ ་ཱ ལ་གང་སར་ ོད་པའ་ི ན་ལ་ ེད་

ཚས་ མས་པ་ ེད་བཞིན་ཡོད་མོད། འོན་ ང་ང་ཚས་ ེད་ ན་ ་ མས་ལ་དེ་བས་ ང་དེ་ ར་ ེད་པར་ ལ། 11 ང་

ཚས་ ར་བཀོད་པ་བཏང་བ་ ར། གཞན་ ི་དོན་ལ་ཐེ་ ས་མི་ ེད་པར་ཞི་འཇམ་ ི་ངང་ནས་མི་ཚ་ ོལ་བ་དང༌། རང་



402 ཐེ་ས་ལོ་ནི་ཀེ་པ་དང་པོ། 4:12 – 5:9

གི་ལག་པས་ལས་ཀ་ ེད་པར་འབད་ ོལ་ཤིན་ ་ ོས། 12 དེ་ ར་ ས་ན་ ི་པ་ ེད་ཚར་ ས་བ ར་ ེད་ ་ཡིན་ལ་ ེད་

ཚས་མི་གཞན་ལ་རེ་ ོས་ ེད་མི་དགོས།

གཙ་བ་ོཡང་བ ར་འ ོན་པའི་ ོར།

13 ན་ ་ མས། ེད་ཚས་རེ་བ་མེད་པའི་མི་གཞན་ ར་ ་ངན་མི་ ེད་པའི་ ིར་ ེད་ཚས་ ོངས་པ་ མས་

ི་ ོར་ལ་མི་ཤེས་པར་ང་ཚ་མི་འདོད། 14 གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ོངས་ནས་ ་གསོན་པོར་བཞེངས་ ་ ར་བར་ང་ཚས་ཡིད་

ཆེས་ ེད་པ་བཞིན་ ། དེ་ ར་དཀོན་མཆོག་གིས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ལ་དད་པའི་ ོ་ནས་ ོངས་པ་ མས་ནི་ཁོང་དང་མཉམ་

་འ ིད་པ་གནང་ ་ཡིན་པར་ང་ཚས་ཡིད་ཆེས་ ེད་དོ། 15 ང་ཚས་ ེད་ མས་ལ་གཙ་བོ་ཡེ༷་ འི་བཀའ་ལས་འདི་

ར་ ོག་ ེ། གཙ་བོ་འ ོན་པའི་ ས་གསོན་པོར་ ས་པའི་ངེད་ མས་ནི་ ོངས་ཟིན་པ་ མས་ལས་ཅི་ནས་ ང་ ོན་

་དཀོན་མཆོག་གི་ ང་ ་མི་འ ོ། 16 ག ང་ ད་ཆེན་པོ་དང་ཕོ་ཉ་མཆོག་གི་འབོད་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ ང་ཆེན་ ི་

ད་བཅས་ ིས་གཙ་བོ་ཉིད་ཞིང་ཁམས་ནས་མར་འབབ་པ་དང༌། གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ལ་དད་མཁན་འདས་ཟིན་པ་ མས་དང་

པོར་ལང་བར་འ ར། 17 དེ་ནས་གཙ་བོ་ནམ་མཁར་མཇལ་བའི་ ིར་ང་ཚ་གསོན་ཅིང་ ས་པ་ མས་དེ་ཚ་དང་མཉམ་

་ ིན་པའི་ནང་ ར་ ་འ ེར་བར་འ ར། དེ་ ར་ང་ཚ་གཙ་བོ་དང་མཉམ་ ་གཏན་ ་གནས་པའོ། 18 དེའི་ ིར་

གཏམ་དེ་ཡིས་ཕན་ ན་སེམས་གསོ་བར་ ིས་ཤིག །

ལེ ་ ་པ།

གཙ་བོའ་ིཉིན་མོ།

1 ན་ ་ མས། ས་དང་ནམ་ ས་དེའི་ ོར་ལ་ ེད་ལ་འ ི་མི་དགོས། 2 གང་ཡིན་ཞེ་ན། གཙ་བོ་ཡང་

བ ར་འ ོན་པའི་ཉིན་མོ་ནི་ ས་ངེས་མེད་ ི་མཚན་མོའི་ ་མ་བཞིན་ ོ་ ར་ ་ཡོང་ ་ཡིན་པར་ ེད་ཉིད་ ིས་ལེགས་

པར་ཤེས། 3 མི་ཚས་ཞི་བ་དང་བདེ་འཇགས་ཞེས་ཟེར་བའི་ བས་ ་ མ་མར་ ེ་ ག་ལང་བ་ ར་གཏོར་བཤིག་གི་ལས་

དེ་ཚར་ ོ་ ར་ ་བབ་ ་ཡིན། དེ་ཚ་ ོས་ ོལ་ ་ཐར་མི་ བ། 4 ན་ ་ མས། ེད་ཚ་ ན་ནག་གི་ ོད་ ་མི་ ོད་

པས་གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་ནི་ ས་ངེས་མེད་ ི་ ་མ་ ར་ཡོང་ ར་ ེད་ཚ་ཧ་ལས་པར་མི་འ ར། 5 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ེད་

ཚ་ཚང་མ་ནི་འོད་དང་ཉིན་མོའི་ ས་ཡིན་པས་སོ། ང་ཚ་མཚན་མོའམ་ ན་ནག་ ་ ོད་མཁན་མ་ཡིན། 6 དེར་བ ེན་

ང་ཚ་གཞན་ ར་གཉིད་མི་ ང༌། ོ་གསལ་བར་གནས་ཏེ་ང་ཚས་རང་ཚད་ཟིན་དགོས། 7 གཉིད་ ག་མཁན་ མས་

ནི་མཚན་མོར་གཉིད་ ག་ཅིང༌། ར་བཟི་མཁན་ མས་ ང་མཚན་མོར་ར་བཟི། 8 ང་ཚ་ཉིན་མོར་ ོད་མཁན་ཡིན་པས་

རང་ཚད་ཟིན་ཏེ་དད་པ་དང་ མས་སེམས་ ི་ ང་ བ་ ོན་ཅིང༌། ཐར་པའི་རེ་བའི་ གས་ ་ ོན་དགོས། 9 གང་



403 ཐེ་ས་ལོ་ནི་ཀེ་པ་དང་པོ། 5:10 – 28

ལགས་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ་ཁོང་གི་ གས་ ོ་ ོང་བར་བ ོས་པ་མ་གནང་བར། ང་ཚ་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་བ ད་

ནས་ཐར་པ་འཐོབ་པའི་ ིར་བ ོས་སོ། 10 ང་ཚ་གསོན་ ང་ཤི་ ང་ཁོང་དང་མཉམ་ ་གནས་པའི་ ིར་ཁོང་ང་ཚའི་

ཆེད་ ་ ོངས། 11 དེའི་ ིར་ ེད་ཚས་ད་ ་ ེད་པ་བཞིན་ ་ཕན་ ན་ ོ་ ོ་ ེས་ཤིང་སེམས་གསོ་བར་ ོས་ཤིག

མཐའ་མ ག་གི་འཚམས་འ ི།

12 ན་ ་ མས། ེད་ཚའི་ ོད་ ་དཀའ་ལས་ ག་མཁན་དང་ཁ་ཏ་ ས་ཏེ་གཙ་བོའི་དབང་ཆ་དང་ ན་པའི་

ད ་ ིད་ཡིན་པ་ མས་ལ་ ས་བ ར་ ེད་པར་ང་ཚས་ ལ། 13 དེ་ཚའི་འ ིན་ལས་ ི་ ེན་ ིས་ མས་སེམས་ ི་ངང་

ནས་དེ་ཚར་ ས་ཞབས་དང་བ ར་ ི་ ོས། ེད་ཚ་མཉམ་ ་ཞི་བདེར་གནས་ཤིག 14 ན་ ་ མས་ང་ཚས་ ེད་ལ་

འད་ི ར་ ལ། ལ་ེལ་ོཅན་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་དང༌། ་ོཁོག་ ང་བ་ མས་ལ་སེམས་གས་ོགཏོང་ཞིང༌། ་ོཔ་ོ མས་

ལ་རོགས་པ་གནང་ལ་མ་ིཚང་མར་བཟོད་པ་ ོམ་ཞིག 15 ས་ ང་ངན་ལན་མ་ ོས། ེད་ཚས་ ག་ ་དད་ ན་གཞན་

མས་དང་མི་ཚང་མར་བཟང་པོ་ ེད་པར་བ ོན་ཅིག 16 ག་ ་དགའ་བར་ ར་ཅིག 17 ན་ཆད་མེད་པར་ ོན་

ལམ་ཐོབ་ཅིང༌། 18 གནས་ ལ་གང་ལའང་བཀའ་ ིན་ཆ་ེ ས། ད་ེན་ི ེད་ ིར་གཙ་བ་ོཡ༷་ེ ་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ིངང་ནས་དཀོན་

མཆོག་གི་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། 19–22 དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་འ ིན་ལས་ལ་མ་ ོལ་ ེ་ ང་བ ན་ལ་མཐོང་ ང་མ་ ས་

པར་དེ་ཚ་ཚང་མར་ ་ཚད་ཞིབ་ ་ ས་ནས་གང་ལེགས་པ་དེ་ ངས། ངན་ ོད་ ན་ལ་འཛམས་ཤིག 23 ད་ཞི་བདེ་

གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ིས་ ེད་ མས་ཡོངས་ ་དམ་པར་ ར་བར་ཤོག ང་ཚའ་ིགཙ་བ་ོཡ༷་ེ ་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་མ་འ ོན་

པའ་ིབར་ ་ ེད་ཚ་ ས་སེམས་དང་སེམས་ཉིད་ ོན་མེད་ ་ ང་བར་ཤོག་ཅིག 24 ེད་ཚ་འབོད་པ་གནང་མཁན་དཀོན་

མཆོག་ ་ོགཏད་ཆོག་པ་ཡིན་པས་ད་ེ ར་ བ་ ་ཡིན་ནོ། 25 ན་ ་ མས། ང་ཚའ་ིཆེད་ ་གསོལ་ ོན་ ས། 26 ན་

་ཐམས་ཅད་ལ་ མས་སེམས་ ་ིཐོག་ནས་འ་ོཡིས་འཚམས་འ ་ི ས། 27 གཙ་བ་ོཡ༷་ེ འ་ིདབང་ཆ་ཡིས་ངས་ཡིག་ག་ེའད་ི

ན་ ་ཐམས་ཅད་ལ་ ོག་ ་འ ག་པར་བཀོད་པ་གཏོང༌། 28 ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ གས་ ེ་ ེད་ མས་ལ་

ན་པར་འ ར་ཅིག །



༄༅།། ་ཚབ་པ ་ ་ཡིས་ཐེ་ ་ལ་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་བ གས་སོ།།

ལེ ་དང་པོ།

1 དཀོན་མཆོག་གིས་བདམས་པའི་མི་ མས་ ི་དད་པ་འཕེལ་བའི་ཆེད་དང༌། བདེན་པ་ ོགས་ཏེ་དད་ ན་

མས་ ི་ ོད་ ལ་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་མཉེས་པར་ ེད་པའི་ ིར། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་པ༷ ་ ་ཞབས་ ི་དང་ཡེ༷་

་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ་ཚབ་ ར་བཀོད་དེ། 2 འཇིག་ ེན་མ་བཀོད་པའི་ ོན་ནས་དཀོན་མཆོག་ ན་ག ང་མི་ ིད་པ་དེས་ཁོང་

གི་མི་ མས་ལ་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཡི་ཞལ་ཆད་གནང་བས་དེ་ཚས་ཡིད་ ོན་ནས་དེ་ལ་བ ེན་ཏེ། 3 ང་ཚའི་ བས་

མགོན་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཆོས་བ ན་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་བས། ས་ལ་འབབ་ བས་ཁོང་ག་ིབཀའ་མངོན་པར་

མཛད། 4 ང་ཚའི་ ན་མོང་གི་དད་པའི་ཐོག་ནས་ངའི་བདེན་པའི་ ་ཐེ༷་ ་ལ་ང་པ༷ ་ ་ཡིས་འ ིན་ཡིག་འདི་འ ལ་ལོ།

ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་ང་ཚའི་ བས་མགོན་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེ་དང་ཞི་བདེ་ ེད་ལ་

ན་པར་ ར་ཅིག

5 ངས་ ེད་ཀེ༷་རེ་ཊེ་ ལ་ལ་བཞག་དགོས་དོན་ནི་ཚར་མེད་པའི་ལས་ མས་ བ་པའི་ཆེད་དང༌། ངས་བཀའ་

བ ོས་པ་ ར་ ེད་ ིས་ ོང་ ེར་རེར་འགན་འ ར་བ་ མས་ ་ོབའ་ི ིར་ཡིན། 6 འགན་འ ར་བ་ད་ེ མས་ན་ི ོན་མེད་

པ་དང༌། བཟའ་ ་གཅིག་གི་ ོ་ག་ཡིན་དགོས་པ་མ་ཟད། ཁོའི་ ་ ་ནི་དད་ ན་དང་བག་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཕ་

མའི་ཁ་ལ་མི་ཉན་པའ་ི ོན་བ ོད་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། 7 དོ་དམ་པ་ན་ིདཀོན་མཆོག་གི་འ ིན་ལས་ བ་མཁན་ཡིན་

པས་ ོན་མེད་པ་ཡིན་དགོས་པ་དང༌། རང་ལ་མི་ཆགས་པ། ཁོང་ ོ་ལངས་བདེ་བ། ན་ཆང་ལ་སོགས་མང་པོ་འ ང་

མཁན། འཐབ་པ་དང༌། ད ལ་ལ་ཆགས་པ་མ་ཡིན་པར། 8 ན་ལ་སེམས་ ་འཁོལ་བ་དང༌། བཟང་པོ་ལ་དགའ་

བ། རང་ཚད་འཛན་པ། ང་པོ། དམ་པ། བག་ཡོད་དང་ ན་པ་བཅས་ཡིན་དགོས། 9 མི་གཞན་ལ་ཡང་དག་པའི་

བ བ་ ་ ོན་པ་དང༌། བདེན་པའི་གནས་ གས་བ ན་པོར་འཛན་དགོས། དེ་ ར་ ང་ཚ་གཞན་ ིས་ ོལ་བ་འཇོམས་

པར་ ེད་ ས་པ་དང་བདེན་པའི་ཆོས་ ིས་གཞན་ལ་ ལ་མ་གཏོང་ བ། 10 གང་ལགས་ཟེར་ན། ངོ་ ོལ་ ེད་མཁན་

མང་པ་ོཡོད། ད་ེཚ་ ིང་པ་ོམེད་པའ་ིགཏམ་ཤོད་མཁན་དང་མག་ོ ོར་གཏོང་མཁན་ཡིན་ཏ་ེམང་ཆ་ེཤོས་ཡ་༷ ་ ་པའ་ིཆོས་

ི་ གས་བ བ་དགོས་ཟེར་བའི་ ོགས་ཁག་ནས་ཡིན། 11 མི་འདི་ མས་ ི་ཁ་བཀག་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་

ཚས་ད ལ་འཐོབ་པའ་ིཆེད་ ་ཕན་མེད་ ་ིབ བ་ ་ ོན་པའ་ི ་ོནས་མ་ིཚང་མང་པ་ོདད་ལོག་ ་འ ར་བར་ ེད། 12 ཀ༷་ེ

རེ་ཊེ་པའི་ ན་ངག་པ་ཞིག་གིས་

ཀེ༷་རེ་ཊེ་པ་ མས་ ིས་ནི།།

ག་ ་ ན་གཏམ་ཁོ་ན་ །།



405 ཐེ་ ། 1:13 – 2:14

གཅན་གཟན་ངན་པ་དང་འ ་བའི།།

ོད་ཆེན་ལེ་ལོ་ཅན་ཞིག་ཡིན།།

ཞེས་བཤད། 13–14 གོང་ ་བཤད་པ་དེ་ནི་བདེན་པ་ཡིན། དེ་ཚའི་དད་པ་ ོན་མེད་པར་འ ང་བའི་ཆེད་དང༌། དེ་

ཚས་ཡ༷་ ་ ་པའི་ ིང་པོ་མེད་པའི་ ང་ཡང་ན་བདེན་པ་ ོང་མཁན་ ི་བ ན་པ་ལ་དོ་ ང་མི་ ེད་པའི་ཆེད་ ་དེ་ཚར་

ནན་ ིས་ ལ་ཞིག 15 བཅོས་མིན་ ི་མི་ མས་ལ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གཙང་མ་ཡིན། མི་གཙང་མ་དང་དད་མེད་པ་

མས་ལ་གང་ཡང་གཙང་མ་མིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ཚའི་ ོ་དང་སེམས་ངན་ ལ་ ་ ར་བས་སོ། 16 དེ་ཚས་

དཀོན་མཆོག་ངོ་ཤེས་ཞེས་ཟེར་ཡང་ལས་ངན་ ེད་པའི་ ོ་ནས་ཁོང་ངོ་མི་ཤེས་པ་མཚན་པས། དེ་ཚ་ནི་ ག་ ོ་བ་དང༌།

ཁ་ལ་མི་མཉན་པ། ལས་བཟང་པོ་གང་ཡང་ ེད་མི་ བ་པ་ཡིན་ནོ།།

ལེ ་གཉིས་པ།

1 འོན་ ང་ ེད་ ིས་ ོན་མེད་པའི་བ ན་པ་དང་མ ན་པའི་ཆོས་ ོན་ཅིག 2 ད་པོ་ མས་ནི་ཚད་ཤེས་པ་

དང༌། བ ན་པ། རང་ཚད་འཛན་པ་མ་ཟད། དད་པ་དང༌། མས་པ། བཟོད་པ་དང་ ན་པ་བཅས་ ོན་མེད་

་གནས་དགོས་པར་ ེད་ ིས་ཆོས་ ོན་དགོས། 3 དེ་བཞིན་ ་ ད་མོ་ མས་ ོད་ ལ་དམ་པ་དང༌། ན་ཆང་ལ་

སོགས་མང་པ་ོམ་ིའ ང་མཁན། དམའ་འབེབས་མ་ིགཏོང་བ། བཟང་པ་ོ ོན་མཁན་བཅས་ཡིན་དགོས་པར་ ེད་ ིས་ཆོས་

ོན་དགོས། 4–5 དེ་ནས་ ད་མོ་ མས་ ིས་གཞོན་ ་མ་ མས་ལ་དེ་ཚའི་ ོ་ག་དང་ ་ ་ལ་གཅེས་པར་འཛན་པ་དང༌།

རང་ཚད་འཛན་པ། ད་མེད་པ། ནང་ལས་ ེད་པ། བཟང་པོ་ ེད་པ། རང་གི་ ོ་གའི་ཁ་ལ་མཉན་མཁན་ཡིན་

དགོས་པ་ ོན་པའི་ ིར་རོ། དེ་ ར་ ས་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ ོད་པར་མ་ི ། 6 དེ་བཞིན་ ེད་ ིས་གཞོན་ ་

མས་རང་ཚད་འཛན་མཁན་ཡིན་པར་ ལ་དགོས་ལ། 7 དོན་ཐམས་ཅད་ལས་བཟང་ག་ིདཔེ་ ་ ོས་ཤིག གལ་ཏ་ེ ེད་

་ིཆོས་བ ན་པ་བཅོས་མིན་དང༌། བ ན་པ། 8 ོན་མེད་པ། ོན་བ ོད་ ེད་མ་ི ིད་པ་བཅས་ཡིན་ན། ང་ོ ོལ་ ེད་

མཁན་ ིས་ང་ཚའ་ི ོར་ངན་གཏམ་ཤོད་མ་ི བ་པས་ང་ོཚ་བར་འ ར། 9 ན་གཡོག་ མས་ ིས་བདག་པོའ་ིཁ་ལ་མཉན་

པ་དང༌། དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ད་ེཚ་དགའ་བར་ ེད་པ། ིར་མ་ི ོལ་བ། 10 མ་ི ་བར་ ང་པ་ོཡིད་ཆེས་བཅས་ ེད་པར་

ལ་དགོས། ད་ེན་ིང་ཚའ་ི བས་མགོན་དཀོན་མཆོག་ག་ིབ ན་པ་ལ་མ་ི མས་ ིས་བ ར་ ་ི ེད་པའ་ི ིར་ཡིན། 11 མ་ི

ཐམས་ཅད་ ོབ་པའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེ་མངོན་པར་ ར་ཏེ། 12–13 ང་ཚའི་ བས་ཆེ་བའི་རེ་ ག་ ེད་པ་ནི་

་ན་མེད་པའ་ིདཀོན་མཆོག་ བས་མགོན་ཡ༷་ེ ་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་ཡ་ིགཟ་ིབ ིད་མངོན་པ་ ེད་ ་ད་ེདང༌། དཀོན་མཆོག་ག་ི གས་

ེ་དེས་ཆོས་མེད་པ་དང་འཇིག་ ེན་ ི་འདོད་ཆགས་དོར་ནས་ ས་འདིར་རང་ཚད་འཛན་པ་དང༌། ང་བ། དམ་པ་

ཡིན་དགོས་པར་ང་ཚར་ ོན་ཏེ། 14 ཡ༷་ེ ས་ང་ཚ་ལས་བཟང་ ེད་པར་བ ོན་སེམས་ཡོད་པའ་ིམ་ིཁོང་ཉིད་མིར་བཟ་ོབའ་ི



406 ཐེ་ ། 2:15 – 3:15

ཆེད་དང༌། ང་ཚ་ལས་ངན་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་ ་འ ག་པ་དང་ ད་མེད་པར་མཛད་པའི་ ིར་ཁོང་རང་ ོག་རང་གིས་

གནང༌། 15 དོན་འདི་ མས་དབང་གིས་ ོན་ཞིང༌། མི་ མས་ལ་ ལ་མ་དང་བཀའ་བ ོན་ཡང་ཐོངས་ཤིག མི་ ས་

ང་ ེད་ལ་ ང་མེད་ ེད་ ་མ་འ ག་ཅིག།

ལེ ་ག མ་པ།

1 དཔོན་རིགས་དང་དབང་ ར་པའི་བཀའ་མི་ ོག་དགོས་པ་དང༌། ལས་བཟང་གང་ཡང་ ེད་པར་ ་ ིག་

དགོས་པ། 2 མི་ ་ལ་ཡང་དམའ་འབེབས་མི་གཏོང་བ། ཞི་བདེ་དང་ མས་སེམས་ཅན་ཡིན་པ། ཐམས་ཅད་ལ་ཡ་

རབས་བཅས་ ེད་པ་མི་ མས་ལ་ ན་པར་ ལ་ཞིག 3 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚའང་ ོན་མ་ ེན་པ་དང༌། ཁ་ལ་མི་

མཉན་པ། མགོ་འཁོར་བ། འདོད་ཆགས་ལ་གཡོག་ ེད་པ། ག་དོག་ ེད་མཁན་ཡིན། ས་དེར་གཞན་ ིས་ང་ཚར་

ང་བར་ ེད་ལ་ང་ཚས་གཞན་ལའང་ ང་བར་ ེད། 4 འོན་ ང་ང་ཚའི་ བས་མགོན་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེ་དང་

མས་པ་མངོན་པར་ ར་ བས། 5 ང་ཚའི་དགེ་བའི་ལས་ལ་བ ེན་ནས་མ་ཡིན་པར། ཁོང་རང་གི་ གས་ ེའི་ཐོག་

ནས་གསར་ ་ ེ་བའི་ ད་པ་དང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་གསར་ ་མཛད་པ་བ ད་ནས་ཁོང་གིས་ང་ཚ་ བས་པར་

མཛད། 6 ང་ཚའི་ བས་མགོན་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་བ ད་ནས་ཁོང་གིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ང་ཚར་ ག་པར་གནང་བ་ཡིན་

ཏེ། 7 ཁོང་གི་ གས་ ེ་ཡི་ ོ་ནས་ང་ཚ་ཡང་དག་པར་ ར་བ་དང༌། ང་ཚ་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཡི་རེ་བ་ཡོད་པའི་

ལ་འཛན་མཁན་ ་འ ར་བའི་ ིར་རོ། 8 དོན་འདི་ མས་བདེན་པ་ཡིན་པས་ངའི་རེ་བར་ ེད་ ིས་ཡིད་ ོན་ནས་

ོག་པར་ ེད། དེ་ནས་དད་ ན་ མས་ ིས་ལས་བཟང་པོར་འབད་ ོལ་ ེད། དོན་འདི་ཚ་བཟང་པོ་དང་མི་ མས་ལ་

ཕན་པའི་ ིར་ཡིན། 9 ན་པོའི་ ོད་པ་དང༌། ེ་རབས། མི་མ ན་པ། ཆོས་ ིམས་ ི་ ོད་ ེང་ནི་ཕན་མེད་དང་

དོན་མེད་ཡིན་པས་འཛམས་ཤིག 10 ནང་འ ག་ལ་དགའ་བའི་མིར་ཁ་ཏ་ཐེངས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ ས་པའི་ ེས་ ་

ོངས་ཤིག 11 དེ་ ་ འི་མི་ནི་ལོག་པ་དང་ ིག་ཉེས་ཅན་ཡིན་པར་ཤེས་ཏེ་རང་གིས་རང་ལ་ ིམས་གཅོད་ ས་ཚར་བ་

ཡིན། 12 ངས་ཨ༷ར་ཏེ་ ཱ་ཡང་ན་ཏི༷་ཀི་ ་ ེད་ ར་གཏོང་ བས་ ེད་ ིས་ ི༷་ཀོ་པོ་ལི་སི་ ོང་ ེར་ ་ངའི་ ར་ཡོང་བའི་

འབད་ ོལ་ ོས་ཤིག ང་ད ན་ ས་དེར་གནས་པར་ཐག་གཅོད་ ས་པས་སོ། 13 ིམས་ ོད་མཁན་སི༷་ ་སི་དང་ཨ༷་

པོ་ལོ་སི་གཉིས་ལ་ལམ་བར་ ་རོགས་པ་ ས་ཏེ་དེ་ཚར་གང་དགོས་ན་ཡང་ཐོངས་ཤིག 14 དད་ ན་ མས་ལ་འ ས་ ་

དང་ ན་པའི་ཆེད་དང༌། དགོས་པ་གལ་ཆེ་བར་རོགས་རམ་ ེད་པའི་ ིར་ང་ཚའི་མི་ མས་ ིས་ ན་ ་ལས་བཟང་ ེད་

དགོས། 15 ང་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ ེད་ལ་འཚམས་འ ི་ ། ས་དད་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ལ་

བ ེ་བར་འཛན་པ་ལ་འཚམས་འ ི་ ། གས་ ེ་ ེད་ཐམས་ཅད་དང་ ན་པར་འ ར་རོ།།



༄༅།།ཡ་ ་ ་པ་ མས་ལ་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་བ གས་སོ།།

ལེ ་དང་པོ།

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་ ས་བ ད་ནས་ག ངས་པ།

1 འདས་པའ་ི ས་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་ ང་ ོན་པ་ མས་བ ད་ནས་ཐེངས་མང་པ་ོདང་ཐབས་ ་ཚགས་ ིས་ང་

ཚའི་མེས་པོ་ མས་ལ་ག ངས་ ང༌། 2 ད་མཐའ་མའི་ ས་འདིར་ཁོང་གི་ ས་བ ད་ནས་ང་ཚར་ག ངས་ཏེ། ས་

ནི་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་ ད་འཛན་པར་བ ོས་ཤིང༌། ཁོང་བ ད་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་ ེན་ཁམས་དང་དེར་ཡོད་པ་

ཐམས་ཅད་བཀོད་པ་གནང༌། 3 ས་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིགཟ་ིབ ིད་ ་ིའོད་ལས་མངོན་པར་གསལ་ཞིང༌། དཀོན་མཆོག་

གི་ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་མཚན། ཁོང་གི་ ས་མ ་དང་ ན་པའི་བཀའ་ཡིས་ཡོད་དོ་ཅོག་ ོང་བར་མཛད། ིག་ཉེས་དག་

པར་མཛད་ཐབས་གནང་ནས་ཞིང་ཁམས་ ་གཟ་ིབ ིད་དང་ ན་པའ་ིདཀོན་མཆོག་ག་ི ག་གཡས་ ་བ གས། 4 དཀོན་

མཆོག་གིས་ ས་ལ་གནང་བའི་མཚན་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ མས་ ི་མཚན་ལས་ཆེ་བ་ཡིན་པ་ ར། དེ་བཞིན་ ས་དེ་

དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ མས་ལས་འཕགས་པའང་ཡིན།

དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ནི་ཕ་ོཉ་ལས་ ད་ ་འཕགས་པ།

5 དཀོན་མཆོག་གིས།

ེད་ནི་ང་ཡི་ ་ཉིད་ཡིན་པས་ན།།

དེ་རིང་ང་ནི་ ེད་ ི་ཕ་ ་ ར།།

ཡང༌།

ང་ནི་ ེད་ ི་ཕར་འ ར་ཅིང༌།།

ེད་ནི་ང་ཡི་ ་ ་འ ར།།

ཞེས་ཕོ་ཉ་ མས་ལས་ ་ཞིག་ལ་ག ངས་ ོང་ངམ། 1 6 ཡང༌། དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་ ོན་ ་ ེས་པའི་ ས་འཇིག་

ེན་ལ་མངགས་ ས།

དཀོན་མཆོག་གི་ནི་ཕོ་ཉ་ ན།།

ཁོང་ལ་བ ེན་བ ར་ ོས་ཤིག་ཨང༌།།

1ག ང་མ ར་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 2 ཨང་ 7 དང༌། ང་ ོན་པ་ཤ་ ་ཨེལ་ ི་མདོ་གཉིས་པ་ལེ ་ 7 ཨང་ 14 ལ་གཟིགས།
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ཞེས་ག ངས་སོ། 2 7 ཕོ་ཉའི་ ོར་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས།

ཁོང་གིས་ཕོ་ཉ་ ང་ ར་དང༌།།

འཁོར་གཡོག་མེ་ ེ་ ་ ར་མཛད།།

ཅེས་ག ངས་སོ། 3 8 འོན་ ང་ ས་ ི་ ོར་ལ།

ེ། དཀོན་མཆོག་ ེད་ ི་ ིད་ ི་གཏན་ ་གནས།།

ེད་ ི་ ལ་ ིད་ ང་བདེན་ཉིད་ ིས་ ོང༌།།

9 ེད་ཉིད་ ང་བདེན་ལ་ད ེས་ངན་པར་ ང༌།།

དེའི་ ིར་གང་ཞིག་ ེད་ ི་དཀོན་མཆོག་གིས།།

ེད་ལ་དགའ་བའི་ མ་ གས་ ོགས་ མས་ལ།།

གས་པ་དེ་ལས་ ག་པ་ཉིད་ ་ ར།།

ཞེས་ག ངས་སོ། 4 10 ཡང་ཁོང་གིས།

ེ། གཙ་བོ་ཉིད་ ིས་ཐོག་མར་ས་གཞི་བཀོད།།

ེད་ ི་ ག་གིས་གནམ་ཡང་བ ན་པར་མཛད།།

11 གནམ་ས་འཇིག་ ང་ ེད་ཉིད་ནམ་ཡང་གནས།།

དེ་དག་ ོན་གོས་བཞིན་ ་ཟད་པར་འ ར།།

12 ེད་ ིས་དེ་དག་ ི་གོས་བཞིན་ ་བ ིལ།།

དེ་དག་ ི་གོས་བཞིན་ ་བ ེ་བར་འ ར།།

འོན་ཏེ་ ེད་ཉིད་གཏན་ ་འ ར་བ་མེད།།

ེད་ ི་ལོ་ ར་ ་དང་མཐའ་མེད་དོ།།

ཞེས་ག ངས། 5 13 འོན་ ང༌།

ེད་ ི་ད ་ མས་ ེད་ ི་ཞབས་འོག་ །།

ང་ཡིས་མ་བ ག་བར་ ་ ེད་རང་ཉིད།།

2 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 32 ཨང་ 43 ལ་གཟིགས།
3ག ང་མ ར་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 104 ཨང་ 4 ལ་གཟིགས།
4ག ང་མ ར་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 45 ཨང་ 6-7 ལ་གཟིགས། གནའ་བོའི་ ས་ ་ ལ་པོ་བ ོ་གཞག་ ེད་པའི་ བས་ ་ ང་ ོན་པས་ ལ་པོ་ལ་ མ་ ིས་ གས་

པའི་ གས་ ོལ་ཡོད། གས་པ་ནི་ཨིབ་རི་ ད་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་དང་གྷི་རིག་ ད་ ་ཁི་རིའི་སི་ཐོ་ཟེར།
5ག ང་མ ར་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 102 ཨང་ 25-27 ལ་གཟིགས།
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ང་ཡི་གཡས་ ་དེ་བར་བ གས་ ་གསོལ།།

ཞེས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཕོ་ཉ་ མས་ལས་ ་ཞིག་ལ་ག ངས་ ོང་ངམ། 6 14 དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་ནི་ཐར་པ་

འཐོབ་པ་ མས་ ི་དོན་ ་མངགས་པའི་གཡོག་ ེད་པའི་སེམས་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ།།

ལེ ་གཉིས་པ།

ཐར་པའ་ི གས་ ེར་དོ་ ང་ ེད་དགོས།

1 དེའི་ ིར་ང་ཚས་གང་ཐོས་པ་དེ་ལ་ ོན་ལས་ ག་པར་དོ་ ང་ ེད་དགོས། དེ་མིན་ང་ཚར་བདེན་པའི་ལམ་

ལས་ཤོར་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། 2 དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ མས་བ ད་ནས་བ གས་པའི་འ ིན་ནི་བདེན་པར་ ོན་པ་ཡིན་

ཞིང༌། ཆོས་ ིམས་དང་འགལ་བ་དང་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པ་རེ་རེར་ཚང་མར་འོས་པའི་ཉེས་ཆད་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། 3 དེ་

་ ་ཐར་པ་ཆེན་པོ་ལ་དོ་ ང་མ་ ས་ན་ང་ཚ་ཇི་ ར་ཐར་བར་འ ར། ཐར་པ་དེ་ནི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་བ ད་ནས་དང་པོར་

བ གས་ཤིང༌། ཐོས་པ་ མས་ ིས་ངེད་ མས་ལ་ར་ ོད་ ས། 4 ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ གས་དང་དོན། ངོ་མཚར་བའི་

ལས་ ་ཚགས་དང༌། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་གནང་ ིན་རང་གི་ གས་དགོངས་ ར་གནང་བའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་

གིས་ ང་བདེན་དཔང་མཛད།

ཐར་བར་འ ིད་མཁན་ ི་ ོར།

5 ང་ཚས་ ་བའི་མ་འོངས་པའི་ ལ་ ིད་དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཕོ་ཉ་ མས་ ིས་དབང་བ ར་ ་བ ག་པ་མ་

མཛད། 6 འོན་ ང་མི་ཞིག་གིས་མདོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་དཔང་པོ་ ེད་པའི་གཏམ་ ེ།

མི་ནི་ཅི་ཡིན་ ེད་ ིས་ གས་འ ར་མཛད།།

མི་ ་ཅི་ཡིན་ ེད་ ིས་ ་ ོང་མཛད།།

7 གནས་ བས་ཁོ་ནི་ཕོ་ཉ་ལས་དམའ་མཛད།།

དཔལ་དང་བ ར་འོས་ཅོད་པན་ ན་ ་མཛད།།

8 ཡོད་ཚད་ཁོ་ཡི་ ང་པའི་འོག་ ་བ ག །

དཀོན་མཆོག་གིས་དོན་ཐམས་ཅད་ཁོའི་ ང་པ་འོག་ ་བ ག་པར་མཛད་ནས་ཁོའི་འོག་ ་མ་བ ག་པ་གང་ཡང་ ས་

པར་མ་མཛད། འོན་ ང་ཐམས་ཅད་ཁོའི་དབང་འོག་ ་བ ག་ཡོད་པ་ང་ཚས་ད་ ་མི་མཐོང་ཡང༌། 7 9 ཡེ༷་ ་མཐོང༌།

6ག ང་མ ར་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 110 ཨང་ 1 ལ་གཟིགས།
7ཚག་བཅད་འདི་ མས་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 8 ཨང་ ངས་ 4-6 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།



410 ཡ་ ་ ་པ། 2:10 – 18

མཐོང་བ་ནི་ཕོ་ཉ་ མས་ལས་རེ་ཞིག་དམའ་བར་མཛད་པའི་ཡེ༷་ ་ཡིན། ཁོང་ནི་ང་ཚའི་དོན་ལ་འཆི་བའི་ ག་བ ལ་

ོང་བས་ད་ ་ཁོང་བ ར་ ི་འོས་པ་དང་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པ་ཡིན། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེའི་ ོ་ནས་མི་

ཐམས་ཅད་ ི་དོན་ལ་ཁོང་གིས་འཆི་བའི་ ག་བ ལ་ ོང་བའི་ ིར་རོ། 10 ཡོད་དོ་ཅོག་བཀོད་པ་གནང་ཞིང༌། ཡོད་དོ་

ཅོག་ ་གཏོགས་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ ས་མང་པོ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་མཛད་པའི་ ིར། དེ་ཚ་ཐར་བར་འ ིད་

མཁན་ ི་དེད་དཔོན་ ག་བ ལ་ ོང་བའི་ ོ་ནས་ཡོངས་ ་ ོགས་པ་དེ་འོས་སོ། 11 མི་ མས་དམ་པ་ ་མཛད་མཁན་

ཡེ༷་ ་དང་དམ་པ་ ་འ ར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡབ་གཅིག་ཡོད་པས་ཡེ༷་ ས་ཁོ་ཚར་ ན་ ་ཞེས་ག ང་བ་ལ་ གས་ཚ་མི་

གནང༌། 12 ཁོང་གིས་དཀོན་མཆོག་ལ།

ང་ཡིས་ ེད་ ི་མཚན་ ན་ ན་ ར་བ ག །

ཆོས་ཚགས་ ོད་ ་ ེད་ལ་བ གས་པ་བ ོད།།

ཅེས་ག ངས། 8 13 ཡང་ཁོང་གིས།

ང་ཡིས་ཁོང་ལ་དད་པས་བ ེན་པར་ །།

ཅེས་དང༌། ཡང༌།

གཟིགས་དང༌། འདི་ལ་ཡོད་པའི་ང་དང་དཀོན་མཆོག་གིས།།

ང་ལ་གནང་བའི་ ་ ག་མཉམ་ ་ཡོད།།

ཅེས་ག ངས། 9 14 དཀོན་མཆོག་ག་ི ས་དང་ ོས་མ་ོ མས་ལ་ཤ་ ག་ལས་ བ་པའ་ིམིའ་ི ས་པ་ོདང་ ན་པ་ཡིན་པས་ཡ༷་ེ

འང་མིའི་ ས་པོ་དང་ ན་པར་འ ངས། དེ་ནི་ཁོང་འ ོངས་པའི་ ོ་ནས་ཁོང་གིས་འཆི་བའི་བདག་པོ་ ེ་བ ད་ ལ་

མེད་པར་མཛད་ཅིང༌། 15 འཆི་བའི་འཇིགས་པས་ཚ་གང་བཅིངས་པའི་མི་ མས་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ོབ་པའི་ཆེད་ ་

ཡིན། 16 ཁོང་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ མས་ལ་རོགས་པ་མི་མཛད་དེ། ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ ད་པ་ མས་ལ་རོགས་པ་

མཛད་པ་ད་ེགསལ་ལོ། 17 དེའ་ི ིར་དཀོན་མཆོག་ག་ི གས་ ་ོདག་པར་མཛད་ད་ེམ་ི མས་ ་ི ིག་ཉེས་སེལ་བ་དང་ཁོང་

གི་ ན་ ར་ ་ཆེན་ གས་ ེ་ཅན་དང་ ོ་གཏད་ཆོག་པར་འ ར་བའི་ཆེད་ ། ཡེ༷་ ་ནི་ མ་པ་ ན་ནས་ཁོང་གི་ ན་ ་

དང་འ ་བ་འ ར་དགོས། 18 ཁོང་ལ་བ ་ ིད་ ང་ ས་ ག་བ ལ་ ང་བས། ཁོང་གིས་བ ་ ིད་འ ང་བ་ མས་ལ་

རོགས་པ་མཛད་ བ་བོ།།

8ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 22 ཨང་ ངས་ 22 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
9 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 8 ཨང་ ངས་ 17 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།



411 ཡ་ ་ ་པ། 3:1 – 11

ལེ ་ག མ་པ།

ཡེ་ ་ནི་མོ་ཤེ་ལས་ ད་ ་འཕགས་པ།

1 དེའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་བོས་པར་མཛད་པའི་དམ་པའི་ ན་ ་ཚ། ངེད་ མས་ ིས་ཁས་

ལེན་ ེད་པའི་ ་ཚབ་དང་ ་ཆེན་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་དེ་ལ་བསམ་ ོ་ཞིབ་ ་གཏོང༌། 10 2 དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ ང་ནང་ལ་ ང་

ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ ོ་གཏད་ཆོག་པ་ཡིན་པ་ ར། ཡེ༷་ ས་ ང་ཁོང་བ ོས་པར་མཛད་མཁན་ ི་ གས་དགོངས་ཐམས་ཅད་

བ བས། 11 3 འོན་ ང་ཁང་པ་ལས་དེ་ ིག་མཁན་ལ་ ག་པར་བ ར་ ི་ ེད་འོས་པ་ ར། མོ༷་ཤེ་ལས་ཡེ༷་ ་ནི་ ག་པར་

དཔལ་དང་ ན་པར་བ ིས་སོ། 4 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁང་པ་རེ་རེ་ལ་ ིག་མཁན་རེ་རེ་ཡོད་ ང༌། ཡོད་ཚད་ ན་པར་

མཛད་མཁན་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནོ། 5 མོ༷་ཤེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ ང་ནང་ ོ་གཏད་ཆོག་པའི་ཞབས་ ི་ ་ ་ཞིག་

ཡིན་ཞིང༌། དཀོན་མཆོག་གིས་མ་འོངས་པར་ག ང་བའི་བཀའ་ཡི་ ོར་དཔང་པོ་ ས། 6 འོན་ ང་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ནི་དཀོན་

མཆོག་གི་ཕོ་ ང་ནང་ ོ་གཏད་ཆོག་པའི་ ས་ཞིག་ཡིན། གལ་ཏེ་ང་ཚས་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་ ོ་གདེང་དང་དགའ་བའི་ངང་ནས་

རེ་བ་བ ན་པོར་གནས་ན་ང་ཚ་ནི་ཕོ་ ང་གི་ནང་འཁོར་ཡིན།

དད་ལོག་དོགས་ཟོན་ ི་ཉེན་བ །

7 དེའི་ ིར་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ག ངས་པ་ ར།

ེད་ཚས་དེ་རིང་ཁོང་གི་བཀའ་ཐོས་ན།།

8 འ ོག་ ོང་གནས་ ་ཉམས་ཚད་ ས་པའི་ བས།།

ངོ་ལོག་ ས་ ི་སེམས་ ོང་ ར་མ་ ེད།།

9 གནས་དེར་ ེད་ཚའི་མེས་པོས་ལོ་བཞི་བ ར།།

ང་ཡི་མཛད་པ་མཐོང་ཡང་ཉམས་ཚད་ ངས།།

10 དེའི་ ིར་དེ་ཚར་ ོས་ནས་འདི་ ར་ ས།།

དེ་ཚའི་སེམས་ནི་ ག་ ་ ་ ་ཅན།།

ང་ཡི་ལམ་ནི་དེ་ཚས་ཅི་མ་ཤེས།།

11 དེས་ན་དེ་དག་ནམ་ཡང་ངའི་བདེ་བར།།

10དམ་པའི་ ན་ ་ མས་ནི་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་པ་ ས་པའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་དམ་པར་ ར་བའི་མི་ མས་ཡིན་ནོ།
11 ངས་ཀ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 12 ཨང་ 7 ལ་གཟིགས།



412 ཡ་ ་ ་པ། 3:12 – 4:3

མི་འ ག་ཅེས་པའི་ ོ་བའི་མནའ་ཚག་བོར།། 12

12 ན་ ་ མས། ེད་ཚའི་ནང་ནས་ ་ཞིག་ལའང་དད་མེད་ ི་སེམས་ངན་པ་དང་ ན་ཏེ་འཆི་བ་མེད་པའི་དཀོན་

མཆོག་ ོང་བ་ལ་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག 13 ེད་ཚའི་ནང་ནས་ ་ཡང་ ིག་པས་བ ས་ནས་སེམས་མ ེགས་པོ་མི་འ ར་

བའི་ ིར། དེ་རིང་ཞེས་ཟེར་བའི་རིང་འདིར་ཉིན་ ར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ ོ་ ོབས་ ེལ་ཞིག 14 གང་ཡིན་ཞེ་ན།

གལ་ཏེ་ང་ཚའི་ཐོག་མའི་ ོ་གདེང་མཐའ་མའི་བར་ ་བ ན་པོར་དང་ ་ ངས་ན། ང་ཚ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དང་ ལ་བ་མཉམ་

པར་ལོངས་ ་ ོད་པར་ ར། 15 མདོའི་ནང་ལ།

ེད་ཚས་དེ་རིང་ཁོང་གི་བཀའ་ཐོས་ན།།

ངོ་ལོག་ ས་ ི་སེམས་ ོང་ ར་མ་ ེད།།

ཅེས་འཁོད། 13 16 འོ་ན། ཐོས་ནས་ངོ་ལོག་ ེད་མཁན་ མས་ ་ཡིན། ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་འགོ་འ ིད་དེ་ཨེ༷་ཇེབ་

ལ་ནས་ཐོན་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་ནམ། 17 དཀོན་མཆོག་ལ་ོབཞ་ིབ འ་ིབར་ ་ ་ལ་ གས་མ་ད ེས། ིག་ཉེས་ ས་

པས་འ ོག་ ོང་ ་ཤི་བ་ མས་མ་ཡིན་ནམ། 18 ཡང་ཁོང་གིས་ད ་མནའ་བཞེས་ཏེ་ངའི་བདེ་བའི་ནང་ལ་འ ལ་ ་མི་

འ ག་ཅེས་ ་ལ་ག ངས། ཁོང་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པ་ མས་མ་ཡིན་ནམ། 19 དེའི་ ིར་ཁོ་ཚས་དད་པ་མ་ ས་པའི་

ེན་ ིས་དེར་འ ལ་མ་ བ་པ་དེ་ང་ཚས་ཤེས་སོ།།

ལེ ་བཞི་པ།

དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་ཆད་མཛད་པའི་བདེ་བ།

1 དེ་བས་ན་ཁོང་གི་བདེ་བར་འ ལ་བའི་ཞལ་ཆད་གནང་ཡོད་ ས་ ེད་ཚའི་ནང་ནས་ ་ཡང་དེར་འ ལ་མི་

བ་ མ་པའི་བསམ་པ་ཙམ་ལའང་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག 2 ཁོ་ཚ་ ར་ངེད་ མས་ལའང་འ ིན་བཟང་བ གས་པ་ཡིན།

འོན་ ང་འ ིན་བཟང་ག་ིབཀའ་ལ་ཉན་པ་ མས་མ་ཡིན་པ་ ར་དད་པ་མེད་པས་ད་ེཚ་ལ་མ་ཕན། 3 འཇིག་ ེན་ཁམས་

བཀོད་པ་ནས་བ ང་ཁོང་གི་འ ིན་ལས་ བ་ ང༌། དཀོན་མཆོག་གིས།

དེས་ན་དེ་དག་ནམ་ཡང་ངའི་བདེ་བར།།

མི་འ ག་ཅེས་པའི་ ོ་བའི་མནའ་ཚག་བོར།།

12ཚག་བཅད་འདི་ མས་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 95 ཨང་ ངས་ 7-11 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
13ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 95 ཨང་ ངས་ 7-8 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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ཞེས་ག ངས། ང་ཚ་དད་པ་ ས་པ་ མས་བདེ་བ་དེའི་ནང་ལ་འ ལ། 14 4 ཉི་མ་བ ན་པའི་ ོར་མདོ་ཞིག་ན། ཡང་

དཀོན་མཆོག་གིས་འ ིན་ལས་ཐམས་ཅད་ བ་ནས་ཉི་མ་བ ན་པར་ངལ་གསོས་ནས་བ གས་ཞེས་ག ངས། 15 5 ཡང་

མདོ་དེ་ལས། ཁོ་ མས་ངའི་བདེ་བའི་ནང་ལ་ནམ་ཡང་མི་འ ལ་ཞེས་ག ངས། 16 6 ར་འ ིན་བཟང་ཐོས་པ་ མས་

ིས་དད་པ་མ་ ས་པས་བདེ་བ་དེར་མ་ གས། གཞན་ མས་ནང་ ་འ ག་ ་ཡིན་པས། 7 དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་རིང་

ཞེས་པའི་ ས་གཞན་ཞིག་ཡང་བ ར་བ ོས་པ་གནང་ཞིང༌། ཁོང་གིས་ལོ་མང་པོའི་ ེས་ ་ ལ་པོ་ ༷་བིད་བ ད་ནས་

གོང་ ་བཤད་པ་ ར་

ེད་ཚས་དེ་རིང་ཁོང་གི་བཀའ་ཐོས་ན།།

སེམས་པ་འ ེགས་ཞིང་ ོང་པོ་མ་ ེད་ཅིག །

ཅེས་ག ངས། 17 8 གལ་ཏེ་ ང་ ོན་པ་ཡོ༷་ ་ཨ་ཡིས་ཁོ་ཚར་བདེ་བ་གནང་བ་ཡིན་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་དེའི་ ེས་ ་

ཉིན་མ་ོགཞན་ཞིག་ག་ི ོར་མ་ིག ང༌། 9 དེའ་ི ིར་དཀོན་མཆོག་ག་ིམ་ི མས་ ་ིདོན་ལ་ངལ་གས་ོབའ་ིཉིན་མ་ོཞིག་བཞག་

ཡོད། 10 དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ི་འ ིན་ལས་ བ་ནས་ངལ་གསོས་ནས་བ གས་པ་ ར། དཀོན་མཆོག་གི་བདེ་བའི་ནང་

་འ ལ་མཁན་ ིས་ ང་རང་གི་ལས་ མས་ ས་ཚར་ནས་ངལ་གསོ་ ེད། 11 དེ་བས་ན་མི་ ས་ ང་ཁོ་ཚ་བཀའ་ལ་མ་

ཉན་པའི་དཔེ་དེ་ ངས་པའི་ ོ་ནས་མི་ནོར་བའི་ ིར། ང་ཚས་བདེ་བ་དེ་ལ་ གས་པར་འབད་ ོལ་ཤིན་ ་ ེད་དགོས།

12 དཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་ན་ིགསོན་ གས་ ན་ཞིང་ ས་མ ་དང་ ན་པ། རལ་ ་ིཁ་གཉིས་མ་ ན་ལས་ ང་ ་ོབ་ཡིན་

པས། ་ོདང་སེམས་དང༌། ཚགས་དང་ ང་མར་གཉིས་ ན་ལ་འ ལ་ཞིང་འ ེད་པ་མ་ཟད། བསམ་པ་དང་འདོད་དོན་

མས་འོས་མིན་ཐག་གཅོད་ ེད། 13 གང་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་ག་ི ན་ ར་མ་མངོན་པ་ཅ་ིཡང་མེད། ང་

ཚས་གང་ཞིག་ ་ལ་ ིས་འ ལ་ ་དགོས་པའི་ ན་ ར་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་གསལ་ལོ།།

ཡེ་ ་ནི་ ་ཆེན་གཙ་བོ་ཡིན།

14 དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡེ༷་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་ཕེབས་པའི་ ་ཆེན་གཙ་བོ་ ད་ ་འཕགས་པ་ངེད་

མས་ལ་ཡོད་པས། ང་ཚས་ཁས་ལེན་ ེད་པའ་ིདད་པ་ད་ེདམ་པོར་འཛན་དགོས། 15 ངེད་ མས་ ་ི ་ཆེན་གཙ་བོས་ང་

ཚའ་ིཞན་ཆ་མ ེན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ཚ་དང་འ ་བར་ མ་པ་ ན་ནས་ཉམས་ཚད་ ོང་ཡང༌། ིག་པ་མ་མཛད།

14ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 95 ཨང་ ངས་ 11 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
15 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་འགོད་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 2 ཨང་ 2 ལ་བཀོད་པ་ཡིན།
16ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 95 ཨང་ ངས་ 11 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
17ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 95 ཨང་ ངས་ 7-8 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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16 དེའི་ ིར་ང་ཚར་བཀའ་ ིན་དང༌། རོགས་པ་དགོས་པའི་ ས་ ་ གས་ ེ་འཐོབ་པའི་ ིར། གས་ ེ་དང་ ན་པའི་

དཀོན་མཆོག་གི་བ གས་ ིའི་ ང་ ་གདེང་ཚད་དང་ ན་པའི་ ོ་ནས་འ ོའོ།།

ལེ ་ ་པ།

1 ་ཆེན་གཙ་བ་ོར་ེར་ེབཞིན་མ་ི མས་ ་ི ོད་ནས་བདམས། ཁོང་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ི ན་ ར་མ་ི མས་ ་ིཚབ་

ེད་པ་དང༌། ིག་ཉེས་དག་པའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་ལ་འ ལ་བ་དང་དམར་མཆོད་ མས་འ ལ་བའི་ཆེད་ ་ ོ། 2 མི་

ཤེས་པ་དང་ལམ་ནོར་བ་ མས་ལ་བཟོད་པ་དང་ ན་པར་ ིང་ ེ་ ེད་ བ། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཁོ་རང་ལ་ཡང་ཞན་

ཆ་ཡོད་པས། 3 མི་ མས་ ི་ཆེད་ ་མ་ཟད། རང་ཉིད་ ི་ ིག་ཉེས་དག་པའི་དོན་ འང་དམར་མཆོད་འ ལ་དགོས།

4 ་ལ་ཡང་རང་འདོད་པའ་ི ེན་ ིས་ག་ོས་ད་ེམ་ིལེན་པར། ་ཆེན་གཙ་བ་ོཨ་༷རོན་ ར་དཀོན་མཆོག་གིས་མ་ིད་ེབོས་པར་

མཛད་པ་ཁ་ོནར་འཐོབ། 5 ད་ེབཞིན་ ་ ་ཆེན་གཙ་བོར་འ ར་བའ་ི ིར་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་ཡིས་རང་ལ་བ ར་ ་ིམཛད་པ་མ་ཡིན་

པར། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་བ ོས་ཏེ།

ེད་ནི་ང་ཡི་ ་ཉིད་ཡིན་པས་ན།།

དེ་རིང་ང་ནི་ ེད་ ི་ཕ་ ་ ར།།

ཞེས་ག ངས། 18 6 ཡང་མདོ་གཞན་ལས།

མེ༷ལ་ཀི་ཟེ་དེག་གི་དཔེ་ ར།།

ེད་ནི་གཏན་ ི་ ་ཆེན་ཡིན།།

ཞེས་འཁོད། 19 7 ཡ༷་ེ ་འཇིག་ ེན་འདིར་བ གས་པའ་ི ས་ ་བ མས་ཏ་ེག ང་ ད་ཆེན་པོས་ཁོང་འཆ་ིབ་ལས་ ོབ་ བ་

མཁན་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་ ོན་དང་ ་བ་ ལ་བས། དཀོན་མཆོག་ལ་བ ར་ ི་མཛད་པའི་ ེན་ ིས་ཁོང་ལ་གསན་

ནོ། 8 ཁོང་ནི་ ས་ཡིན་ཡང༌། ཁོང་གིས་ ག་བ ལ་ ོང་བའི་ ོ་ནས་བཀའ་ལ་ཉན་པར་བ བས་ཤིང༌། 9 ཡོངས་ ་

ོགས་པར་མཛད་ནས་ཁོང་ག་ིབཀའ་ལ་ཉན་མཁན་ཐམས་ཅད་ ་ི ིར་གཏན་ ་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་འ ང་ ངས་ ་ ར་ཏེ།

10 དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་མེ༷ལ་ཀི་ཟེ་དེག་དཔེ་ ར་ ་ཆེན་གཙ་བོར་བ ོས་པར་མཛད།

18ག ང་མ ར་ལེ ་ 2 ཨང་ 7 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
19ག ང་མ ར་ལེ ་ 110 ཨང་ 4 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།



415 ཡ་ ་ ་པ། 5:11 – 6:12

དད་པ་ལོག་པའི་ ོར།

11 དེའི་ ོར་ལ་ང་ཚར་ ་ ་མང་པོ་ཡོད་ ང༌། ེད་ཚ་སེམས་ ོང་པོར་ ར་བས་གསལ་བཤད་ ེད་པར་ཁག་

པོ་ཡིན། 12 ད་ ་ ེད་ཚ་ ོབ་དཔོན་ ར་དགོས་ ང༌། མི་ཞིག་གིས་ ེད་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཡི་ཐོག་མའི་

་དོན་ཡང་བ ར་ ོབ་དགོས། ེད་ཚར་ ིས་པ་ ར་ཟས་མིན་ཏེ་འོ་མ་དགོས། 13 གང་ཡིན་ཟེར་ན། འོ་མ་ཁོ་ན་

འ ང་མཁན་ན་ི ིས་པ་ཡིན་པས་ མ་པར་དག་པའ་ི ོར་བ ན་པ་ད་ེམ་ིཤེས། 14 འོན་ ང་ཟས་ན་ི ིན་པ་ མས་ ་ིཆེད་

་ཡིན། དེ་ཚར་ལག་ལེན་ ེད་པའི་ ོ་ནས་བཟང་ངན་ ི་ད ེ་བ་འ ེད་པའི་མཁས་པར་ ར་རོ།།

ལེ ་ ག་པ།

1 དེའི་ ིར་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ་བའི་བ ན་པའི་ ོར་བཞག་ནས་ངེད་ མས་ ིན་ཞིང་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་འ ར་

དགོས། དགེ་བ་གསོག་པའི་ལམ་ ོང་པ་དོར་བ། དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་དང༌། 2 ས་གསོལ་དང༌། ག་འཇོག་

པའ་ིབ ན་པ་དང༌། འཆ་ིབ་ནས་ ར་གསོན་པར་འ ར་བ་དང༌། མཐའ་མའ་ི ིམས་གཅོད་བཅས་ ་ི ང་གཞིའ་ིབ ན་

པ་ཡང་ཡང་མི་ ོབ། 3 དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚས་དེ་ ར་ ། 4 ལན་གཅིག་ ོ་ ོ་ ེ་ནས་དཀོན་

མཆོག་གི་གནང་ ིན་ ོང་ཞིང༌། དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་འ ོགས་པར་ ར་བ་དང༌། 5 དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་

བཟང་པོ་ཡིན་པར་ཤེས་པ་དང༌། མ་འོངས་པའི་ ས་ ི་ ས་མ ་མཐོང་ཟིན་པ་ མས་ནི། 6 དད་པ་དོར་ན། ཡང་

བ ར་སེམས་ ར་ཞིང་གསོ་བར་མི་ ིད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཁོ་ཚ་རང་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ ང་ཤིང་ ང་ལ་

ཡང་བ ར་བསད་ནས་ཁོང་ལ་མངོན་ མ་ ་མཐོང་ ང་ ེད་པ་དང་མ ངས་སོ། 7 དཔེར་ན་ཡང་ཡང་བབས་པའ་ིཆར་

་འ ངས་པའི་ས་ཞིང་གིས་འདེབས་ལས་ ེད་མཁན་ཞིང་པ་ མས་ལ་ཕན་པའི་འ ས་ ་བ ེད་ན་དཀོན་མཆོག་གི་ ིན་

བས་འཐོབ། 8 འོན་ ང་ཚར་མ་དང་ ་ངན་བ ེད་ན། ཕན་མེད་དང་དམོད་པ་ཕོག་ལ་ཉེ་ཞིང༌། མཐའ་མར་མེ་

ཡིས་ ེག་པར་འ ར། 9 གཅེས་པའི་ ན་ ་ མས། ང་ཚས་དེ་ ར་ ས་ནའང་ ེད་ཚར་ཐར་པ་དང་འ ེལ་བའི་ ིན་

བས་ཐོབ་པར་ང་ཚས་ཡིད་ ོན་ ེད། 10 དཀོན་མཆོག་ ང་བདེན་ཉིད་དང་ ན་པ་ཡིན་པས། ེད་ ིས་ ས་པའི་

ལས་བཟང་པོ་དང༌། ཁོང་ལ་བ ེ་སེམས་ ི་ ོ་ནས་ ར་ཁོང་གི་མི་ མས་ལ་ཞབས་ཏོག་ ས་པ་དང༌། ད་ ་ཡང་ ེད་པ་

བ ེད་པར་མི་མཛད། 11 ཡང་ང་ཚས་ ེད་ཚ་རེ་རེ་བཞིན་བ ོན་སེམས་དེ་ ར་ཚའི་མཐའ་མའི་བར་ ་ ོན་པར་འ ར་

བའི་རེ་བ་ ེད། དེ་ནས་ ེད་ཚས་གང་རེ་ ག་ ེད་པ་བདེན་པར་འ ང་ངེས་ཡིན། 12 དེ་ནི་ ེད་ཚ་ལེ་ལོ་ཅན་ ་མི་

འ ར་བར། དད་པ་དང་བཟོད་པའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་ཆད་གནང་བའི་ ིན་ བས་ ི་བགོ་ ལ་འཐོབ་པ་

མས་ ི་དཔེ་ ་ ེད་མཁན་ ་འ ར་བའི་ཆེད་ ་ཡིན།



416 ཡ་ ་ ་པ། 6:13 – 7:5

དཀོན་མཆོག་གི་ངེས་པར་ ་ བ་པའི་ཞལ་ཆད།

13 དཀོན་མཆོག་གིས་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་ཞལ་ཆད་གནང་བའི་ཚ། རང་ཉིད་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་མེད་པས་ཁོང་

ཉིད་ ིས་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་འདི་ ར་ག ངས། 14 ངས་ ོད་ལ་ངེས་པར་ ་ ིན་ ིས་བ བས་ཞིང༌། ོད་ ི་ ་

ད་མང་ ་ ེལ་བར་ འོ་ཞེས་ག ངས། 20 15 དེའི་ ིར་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་ངང་ ད་རིང་པོས་བ གས་ནས་གང་ཞལ་

ིས་བཞེས་པ་དེ་ཐོབ། 16 མི་ མས་ ིས་རང་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་ ེལ། བ ན་པོར་ ེད་པའི་

མནའ་ཡིས་ ོད་ ོག་ ན་ཞི་བར་ ེད། 17 དེ་བཞིན་ ་རང་ཉིད་ ི་དགོངས་པ་འ ར་བ་མེད་པ་ཡིན་པར་ཞལ་ཆད་

འཛན་མཁན་ མས་ལ་ ོན་པར་མཛད་པ་དགོངས་པས། དཀོན་མཆོག་གིས་ད ་མནའ་བཞེས། 18 དཀོན་མཆོག་གིས་

ཞལ་ཆད་དང་མནའ་གཉིས་གནང༌། དེ་ཚ་གཉིས་འ ར་བ་མེད་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ ན་

ག ང་མི་ ིད། དེ་ནི་ང་ཚ་དཀོན་མཆོག་གི་མ ན་ ་ བས་འཐོབ་པའི་ ིར་འ ོས་མཁན་ ི་མིར་ ལ་མ་ཐོབ་ཅིང་

ོ་ ོབས་ཆེན་པོས་ཁོང་གིས་གནང་བའི་རེ་བ་འཛན་པའི་ ིར་རོ། 19 རེ་བ་དེ་ནི་སེམས་ ི་གཏིང་ ོ་ ར་ངེས་ཤིང་

བ ན་པོ་ཡིན། དེས་ངེད་ མས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་གི་ཡོལ་བ་བ ད་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་གནས་མཆོག་ ་འ ིད།

20 ཡེ༷་ ་ནི་ ོན་ ོད་པ་ ར་ང་ཚའི་དོན་ལ་གནས་མཆོག་དེའི་ནང་ ་ཕེབས་ཟིན། གནའ་བོའི་མེ༷ལ་ཀི་ཟེ་དེག་དཔེ་ ར་

ཁོང་ནི་ངེད་ མས་ ི་གཏན་ ི་ ་ཆེན་གཙ་བོར་ ར་བ་ཡིན་ནོ།།

ལེ ་བ ན་པ།

མེལ་ཀི་ཟ་ེདེག་གི་ ོར།

1 མེ༷ལ་ཀི་ཟེ་དེག་དེ་ནི་ ༷་ལེམ་ ོང་ ེར་ ི་ ལ་པོ་དང༌། ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་དཔོན་ཡིན།

མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ལ་པོ་ མས་ལས་ ལ་བའི་དམག་འཐབ་ནས་ ིར་ལོག་པའི་ ས་ ་མེ༷ལ་ཀི་ཟེ་དེག་ཁོང་དང་མཇལ་

ནས་ ིན་ བས་གནང་ཞིང༌། 21 2 ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་ཁོང་ལ་བཅོམ་ནོར་ཐམས་ཅད་ལས་བ ་ཆ་གཅིག་ ལ། དང་པོ་

མེ༷ལ་ཀི་ཟེ་དེག་གི་མཚན་ ི་དོན་ནི་ ང་བདེན་ཉིད་ ི་ ལ་པོ་དང༌། དེ་ནས་ ༷་ལེམ་ ི་ ལ་པོ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་ཞི་

བདེའི་ ལ་པོ་ཡིན། 3 ཁོང་ལ་ཕའམ། མའམ། ེ་རབས་སམ། འ ངས་འདས་ ི་ ས་ཚད་མེད། ཁོང་ནི་དཀོན་

མཆོག་གི་ ས་དང་འ ་བར་ ས་ ན་ ་ ་ཆེན་ཞིག་ ར་གནས་སོ། 4 ཁོང་ནི་ཅི་ཙམ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་གཟིགས་དང༌།

ཐ་ན་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་ ང་ཁོང་ལ་དམག་འཐབ་ནས་ ང་བའི་བཅོམ་ནོར་ལས་བ ་ཆ་གཅིག་ ལ། 5 ང་

ོན་པ་མོ༷་ཤེའི་ཆོས་ ིམས་ ར་ན་ལེ༷་ཝིའི་ ད་པ་ཡིན་ཞིང༌། མཆོད་དཔོན་ ི་གོ་གནས་ཐོབ་མཁན་ མས་ ིས་ཨ༷བ་ར་

20 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་འགོད་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 22 ཨང་ 17 ལ་བཀོད་པ་ཡིན།
21 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་འགོད་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 14 ཨང་ 17-20 ལ་གཟིགས།



417 ཡ་ ་ ་པ། 7:6 – 21

ཧམ་ ི་ ་ ད་ཡིན་ཡང་ཁོ་ཚའི་ ན་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་ མས་ནས་ཡོང་འབབ་ ི་བ ་ཆ་གཅིག་ ད་དགོས། 6 འོན་ ང་

མེས་པོ་ལེ༷་ཝིའི་ ད་པ་མ་ཡིན་པའི་མེ༷ལ་ཀི་ཟེ་དེག་གིས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ནས་ནོར་ ི་བ ་ཆ་གཅིག་བ ས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་

ཞལ་ཆད་འཛན་མཁན་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་ ིན་ བས་གནང༌། 7 ང་ ་ལ་ཆེན་པོས་ ིན་ བས་གནང་བ་དེ་ ོད་ ་མེད།

8 ོགས་གཅིག་ནས་འཆི་ ་ཡིན་པའི་མཆོད་དཔོན་ མས་ ིས་ཡོང་འབབ་ ི་བ ་ཆ་གཅིག་ ད་པ་དང༌། ོགས་གཞན་

ནས་ག ང་རབ་ལས་ག ངས་པ་ ར་ནམ་ཡང་འཚ་བའི་མི་དེས་བ ་ཆ་གཅིག་ ད། 9 ད་ ང་བ ་ཆ་གཅིག་ ད་

མཁན་ལེ༷་ཝི་ཡིས་ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་བ ད་ནས་མེ༷ལ་ཀི་ཟེ་དེག་ལ་བ ་ཆ་གཅིག་ ལ་ཤོད་ ིད། 10 གང་ཡིན་

ཞེ་ན། མེ༷ལ་ཀི་ཟེ་དེག་གིས་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ག་པའི་ཚ་ལེ༷་ཝིའི་ས་བོན་ཁོའི་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ི་ག གས་པོའི་ནང་གནས་

ཡོད་པའི་ ིར་རོ། 11 ལེ༷་ཝིའི་མཆོད་དཔོན་ ི་ ད་ལ་བ ེན་ནས་ཆོས་ ིམས་མི་ མས་ལ་གནང་བ་ཡིན། དེའི་ ད་

ིས་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ ོན་མེད་པར་བ བས་པ་ཡིན་ན། མཆོད་དཔོན་ཨ༷་རོན་དང་མི་འ ་བར་མེ༷ལ་ཀི་ཟེ་

དེག་དང་འ ་བ་མཆོད་དཔོན་གཞན་ཞིག་ཅི་ལ་དགོས། 12 མཆོད་དཔོན་ མས་ ི་ལམ་ གས་བ ེ་བའི་ བས་ ་ཆོས་

ིམས་ ང་བ ེ་དགོས། 13 ང་ཚས་བཤད་པའི་ ་ཆེན་དེ་ནི་ཚ་ཁག་གཞན་ལ་གཏོགས་ཏེ། ཚ་ཁག་དེ་ནས་མི་ ས་ ང་

མཆོད་ ི་ལ་ཞབས་ཏོག་ ་བ་ནས་བ བས་མ་ ོང༌། 14 ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ ར་ངེད་ མས་ ི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་མེས་པོ་

ཡ༷་ ་ ་ཡི་ ད་པ་ཡིན། ཚ་ཁག་དེའི་ ོར་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་མཆོད་དཔོན་ ི་ ོར་ཅིའང་མ་ག ངས། 15 མེ༷ལ་

ཀི་ཟེ་དེག་དང་འ ་བའི་མཆོད་དཔོན་གཞན་ཞིག་ ང་ན་དོན་དེ་ནི་ ོན་ལས་གསལ་བར་འ ར། 16 གང་ལགས་ཤེ་ན།

མི་དེ་ཆོས་ ིམས་ ི་བཀའ་ ར་བ ད་པ་ལ་བ ེན་ནས་མ་ཡིན་པར། དཔག་ ་མེད་པའི་ཚའི་ ས་མ ་ལ་བ ེན་ནས་ ་

ཆེན་ ་ ར། 17 ཁོང་གི་ ོར་ལ།

མེ༷ལ་ཀི་ཟེ་དེག་གི་དཔེ་ ར།།

ེད་ནི་གཏན་ ི་ ་ཆེན་ཡིན།།

ཞེས་འཁོད། 22 18 ོན་ ི་ ིག་ལམ་དེ་ ས་མ ་དང་ཕན་ཐོགས་མེད་པས་ཕར་བཞག་པ་དང༌། 19 ོན་ ི་ཆོས་ ིམས་

དེས་ཅིའང་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་མ་ ར་བས། དཀོན་མཆོག་གིས་རེ་བ་དེ་ལས་བཟང་བ་ཞིག་གནང༌། དེའི་ ོ་ནས་ངེད་

མས་དཀོན་མཆོག་དང་ཉ་ེབར་ཡོང༌། 20 དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ༷་ེ ་ ་ཆེན་ ་ ར་བའ་ིད ་མནའ་བཞེས། འོན་ ང་མ་ི

གཞན་ མས་མནའ་དང་ ལ་བར་ ་ཆེན་ ་ ར། 21 དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ༷་ ་ཁོ་ནར་འདི་ ར་ག ངས་ཏེ།

དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ད ་མནའ་བཞེས།།

ཁོང་གི་བཀའ་ལ་འ ར་བ་མེད།།

22ག ང་མ ར་ལེ ་ 110 ཨང་ 4 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།



418 ཡ་ ་ ་པ། 7:22 – 8:7

ེད་ནི་གཏན་ ི་ ་ཆེན་ཡིན།། 23

22 ད ་མནའ་བཞེས་པར་བ ེན་ནས་ཡེ༷་ འང་ཞལ་ཆད་ ོན་ལས་བཟང་བའི་འགན་བཞེས་མཁན་ ་ ར། 23 ོན་ ི་

མཆོད་དཔོན་ མས་མང་པ་ོཡོད་ ང་འཆ་ིབས་བར་ཆད་ད་ེག་ོསར་གནས་མ་ བ། 24 འོན་ ང་ཡ༷་ེ ་ ག་ ་གནས་པའ་ི

ེན་ ིས་ ་ཆེན་ ི་གོ་སར་འ ར་བ་མེད། 25 དེའི་ ིར་ཁོང་གིས་དེ་ཚའི་དོན་ ་ ་ངོ་མཛད་པའི་ ིར་ ན་ ་གསོན་

པོར་བ གས་པས། ཁོང་བ ད་ནས་དཀོན་མཆོག་དང་ཉེ་བར་ཡོང་མཁན་ མས་ཡོངས་ ་ཐར་བ་མཛད་ བ། 26 དེ་

ར་ ་ཆེན་མཆོག་དམ་པ། ོན་མེད་པ། ི་མ་མེད་པ། ིག་ཉེས་ཅན་ མས་དང་ ལ་བ། ཞིང་ཁམས་ མས་ལས་

མཐོ་བར་མཛད་པར་ ར་བའི་ ་ཆེན་གཙ་བོ་དེ་ནི་ང་ཚར་དགོས་པ་དེའོ། 27 ་ཆེན་གཙ་བོ་གཞན་ མས་དང་མི་འ ་

བར་ཁོང་གིས་ ོན་ལ་རང་དང་དེ་ནས་མི་ མས་ ི་ ིག་ཉེས་ ི་དོན་ལ་དམར་མཆོད་ཉིན་ ར་འ ལ་མི་དགོས། འོན་

ང་ཁོང་གིས་མ་ི མས་ ་ི ིག་ཉེས་སེལ་བའ་ི ིར་རང་ ོག་ ོས་བཏང་གནང་བའ་ི ་ོནས་གཅིག་ ས་ ག་ ་གནས་པ་ད་ེ

བ བས་སོ། 28 ཆོས་ ིམས་ ར་ན་མི་ མས་ ་ཆེན་གཙ་བོར་ ོ། དེ་ཚ་མི་ཡིན་པས་ཞན་ཆ་ཅན་ཡིན་ཡང༌། ཆོས་

ིམས་ ི་ ེས་ ་ ང་བའི་ད ་མནའ་ཡིས་ ས་དེ་བ ོས། ཁོང་ནི་ནམ་ཡང་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་ ་ཆེན་ ་ ར་རོ།།

ལེ ་བ ད་པ།

ར་ལས་ལེགས་པའ་ིཞལ་ཆད་ ི་ ་ཆེན།

1 ང་ཚས་ ་བའི་ ིང་དོན་གཙ་བོ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཞིང་ཁམས་ལ་ ་ན་མེད་པའི་གཟི་བ ིད་ ི་བ གས་ ིའི་

གཡས་ ་བ གས་ཏེ། 2 མི་ མས་ ིས་མ་བ གས་པར་དཀོན་མཆོག་གིས་བ གས་པར་མཛད་པའི་ ར་མཆོག་ངོ་མ་

དང་མཆོད་ཁང་ཡང་དག་པའི་ནང་ལ་ཞབས་ཏོག་མཛད་པའི་ ་ཆེན་གཙ་བོ་དེ་ང་ཚར་ཡོད། 3 ་ཆེན་གཙ་བོ་ ན་

འ ལ་བ་དང་དམར་མཆོད་འ ལ་བའི་ཆེད་ ་ ོ་བས། ་ཆེན་གཙ་བོ་འདི་ལའང་མཆོད་པ་གང་ཞིག་འ ལ་བར་དགོས།

4 ཆོས་ ིམས་ ར་མཆོད་པ་འ ལ་མཁན་ ་ཆེན་གཞན་ཡོད་པས། ཁོང་ད་ ་འཇིག་ ེན་འདིར་བ གས་པ་ཡིན་ན་ ་

ཆེན་ ་ ་བ་ནས་མི་འ ར་བ་ཡིན། 5 ཁོ་ཚའི་མཆོད་ཁང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཞིང་ཁམས་ ི་གནས་མཆོག་གི་དཔེ་དང་

ག གས་ཤིག་ཡིན། དེའི་ ེན་ ིས་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་ ར་མཆོག་འ གས་ བས་ཡོད་པའི་ ས་ ་དཀོན་མཆོག་

གིས་ཁོང་ལ་རིའི་ ེང་ ་ ོད་ལ་ ོན་པའི་དཔེ་ ར་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་ ་བཟོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས། 6 འོན་ ང་ད་

་ངེད་ མས་ ི་ ་ཆེན་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ལ་མཆོད་དཔོན་ ི་ལམ་ གས་ ་མ་ལས་ཞབས་ཏོག་ ག་པར་བཟང་བ་ཞིག་ཐོབ།

ཁོང་ནི་ ོན་ལས་ ག་པར་བཟང་བའི་ཞལ་ཆད་ མས་ལ་ ེན་པའི་ཞལ་ཆད་ ི་བར་མི་ཡིན། 7 ཞལ་ཆད་དང་པོ་དེ་ལ་

23ག ང་མ ར་ལེ ་ 110 ཨང་ 4 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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ོན་མེད་པ་ཡིན་ན། གཉིས་པ་འཚལ་མི་དགོས་སོ། 8 དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ མས་ལ་བཀའ་བ ོན་མཛད་དེ་འདི་ ར་

ག ངས། ོས་དང༌།

ཉིན་མོ་དེ་ནི་ ེབས་ བས་ཡོད།།

ང་ཡིས་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་དང༌།།

ཡ༷་ ་ ་པའི་རིགས་གཉིས་ལ།།

ཞལ་ཆད་གསར་པ་འ གས་པར་ །།

9 འདི་ནི་ང་ཡིས་ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་ཡི།།

ལག་ནས་འ ིད་དེ་ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་ནས་ནི།།

ཐོན་པའི་ བས་ ི་ཞལ་ཆད་དང་མི་འ །།

ཁོ་ཚས་ང་ཡི་ཞལ་ཆད་མ་བ ངས་པས།།

ངས་ ང་ཁོ་ཚར་ཁ་ཡ་མ་ ས་སོ།།

10 ས་དེའི་ ེས་ ་ང་དང་ནི།།

ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་རིགས་དབར་ལ།།

གསར་ ་བ གས་པའི་ཞལ་ཆད་ནི།།

ང་ཡི་བཀའ་ ིམས་ཁོ་ཚ་ཡི།།

ོ་ལ་བཞག་ཅིང་སེམས་ལ་འ ི།།

ང་ཡིས་ཁོ་ཚའི་དཀོན་མཆོག་ །།

ཁོ་ཚ་ང་ཡི་འབངས་མིར་འ ར།།

11 ཁོ་ཚ་སོ་སོས་ ོང་པ་ ིམ་མཚས་དང༌།།

ཡང་ན་རང་གི་ ་ ན་ མས་ལ་ནི།།

གཙ་བོ་ངོ་ཤེས་དགོས་ཞེས་ ོབ་མི་དགོས།།

ཁོ་ཚ་ ང་བ་དང་ནི་ཆེ་བ་ ན།།

ཚང་མས་ང་ཡི་ངོ་ནི་ཤེས་པས་སོ།།

12 ང་ཡིས་ཁོ་ཚའི་ ིག་ཉེས་དང༌།།

ོད་ངན་ནམ་ཡང་མི་བ ི་འོ།། 24

24ཚག་བཅད་འདི་ མས་ནི་ཡེ་རེམ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ང་ ོན་པས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 31 ཨང་ 31-34 ལ་འཁོད་ཡོད།
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13 ཁོང་གིས་ཞལ་ཆད་གསར་པའི་ ོར་ག ངས་པས་ ར་ཡོད་པ་དེ་ ིང་པར་མཛད། ིང་ཞིང་ ས་པ་དེ་མེད་པ་འ ར་

བར་ ག་གོ །

ལེ ་ད ་པ།

མཆོད་ཁང་ ིང་པ་དང་མཆོད་ཁང་གསར་པའི་དཔེ།

1 ཞལ་ཆད་ ་མ་ལའང་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་པའི་ ིག་ལམ་དང༌། འཇིག་ ེན་ ི་མཆོད་ཁང་ཡོད།

2 ར་མཆོག་གཅིག་བཟོས་པ་ཡིན། དེའི་ནང་གི་གནས་དང་པོར་མར་མེའི་ ེགས་ ་དང༌། གསོལ་ཅོག དཀོན་མཆོག་

གི་ ་མ ན་ ི་བག་ལེབ་བཅས་ཡོད་དེ། ས་ཆ་འདིར་གནས་དམ་པ་ཞེས་ཟེར། 3 ཡང་ཡོལ་བ་གཉིས་པའི་ བ་ལ་དམ་

པའི་དམ་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་གནས་གཉིས་པའི་ནང་ལ། 4 བ ག་ ོས་བ ག་སའི་གསེར་ ི་མཆོད་ ི་དང༌། ཞལ་ཆད་ ི་

མ་གསེར་ ིས་ཡོངས་ ་བ མས་པ་ཞིག་ཡོད། མ་དེའི་ནང་ལ་མ༷ན་ ་ཟེར་བའི་ཟས་ ིས་གང་བའི་གསེར་ ི་ མ་པ་

དང༌། མཆོད་དཔོན་ཨ་༷རོན་ ་ི ་ ་ཐོན་པའ་ིད ག་པ་དང༌། ཞལ་ཆད་འཁོད་པའ་ི ོ་ལེབ་ མས་ཡོད། 25 5 མ་དེའ་ི

ེང་ལ་ཀེ༷་ བ་ཅེས་ཟེར་བའི་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པའི་ ང་མཁན་ ི་གཤོག་པ་ གས་ ེའི་བ གས་ ིའི་ ེང་ལ་བ ངས།

ད་ ་དེ་ མས་ ི་ ོར་ཞིབ་པར་ ་མི་ བ། 6 མཆོད་ཆས་འདི་ཚ་དེ་ ར་བ ིགས་པའི་ ེས་ ། མཆོད་དཔོན་ མས་

ཞབས་ཏོག་ ེད་པའི་ཆེད་ ་མ ར་མཆོག་གི་གནས་དང་པོའི་ནང་ལ་ཡང་ཡང་འ ོ 7 འོན་ ང་ ར་མཆོག་གི་གནས་

གཉིས་པའི་ནང་ལ་ ་ཆེན་གཙ་བོ་འབའ་ཞིག་ལོ་རེར་ནང་ཐེངས་གཅིག་རེ་འ ོ་ ེ། ག་མེད་པར་མི་འ ོ ག་དེ་ནི་

རང་དང༌། མི་ མས་ ིས་མི་ཤེས་པར་བསགས་པའི་ ིག་ཉེས་ ི་དོན་ ་ ལ་ལོ། 8 དེའི་ ོ་ནས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་

ིས་ ར་མཆོག་དང་པོ་ད་ ང་གནས་པའི་རིང་གནས་མཆོག་ལ་འ ོ་བའི་ལམ་མངོན་པར་མ་ ར་བར་མཚན་པར་མཛད།

9 དེ་ནི་དེང་ ས་ ི་དཔེ་ཞིག་ཡིན། འ ལ་བ་དང་མཆོད་པ་ཡིས་བ ེན་བ ར་ ེད་མཁན་ ི་སེམས་ནང་གི་ ིག་པའི་ ི་

མ་སེལ་མི་ བ་པར་མཚན། 10 ་མཚན་ནི་ཟ་བ་དང་བ ང་བ་དང་ ས་ ག་པ་ ་ཚགས་ཏེ་ ས་ ི་ ིག་ལམ་ཁོ་ནར་

ཡིན་ཞིང༌། ཐབས་ལམ་གསར་ ་བཅོས་པའི་ ས་ལ་མ་བབས་པའི་བར་ ་བ གས།

ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་དམར་མཆོད་ ་ི ས་པ།

11 ཱ་༷ཤ་ིཀ་ན་ིད་ ་ ང་བའ་ིལེགས་པ་ོ མས་ ་ི ་ཆེན་གཙ་བོར་ ར་བས། དཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ ་ཡོད་

པའ་ི ར་མཆོག་ཆ་ེཞིང་ཡོངས་ ་ ོགས་པའ་ིནང་ ་ཕེབས། ར་མཆོག་ད་ེན་ིམིས་ལག་པས་མ་བཟོས་ཤིང༌། འཇིག་ ེན་

འདི་ལ་ཡང་མི་གཏོགས། 12 ར་དང་བེ ་ མས་ ི་ ག་མིན་པར། རང་གི་ ་ ག་གིས་ལན་གཅིག་གིས་ ས་ ག་ ་

25 ོ་ལེབ་དེ་ཚ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས་ ིས་པ་ཡིན།
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གནས་མཆོག་ལ་ གས་ནས་གཏན་ ་གནས་པའི་ཐར་པ་ཞིག་ཐོབ། 13 ར་དང་ ང་གི་ ག་དང༌། བེ ་མོའི་བ ེགས་

པའི་གོ་ཐལ་གཏོར་ནས་མི་གཙང་བར་ ར་བ་ མས་དམ་པ་ ་ ས་ན། 14 ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ་ ག་གིས་ངེད་ མས་ ི་སེམས་

དེ་ལས་ ག་པར་དག་པར་མི་ ེད་དམ། ག་ ་གནས་པའི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་ཁོང་གིས་ ོན་དང་ ལ་བའི་

རང་ཉིད་དཀོན་མཆོག་ལ་ ལ་གནང༌། ཁོང་གིས་ང་ཚས་འཆི་བ་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་པའི་ ིར་

རང་གི་ ་ ག་གིས་ང་ཚ་དགེ་བ་གསོག་པའི་ལམ་ ོང་པ་དེ་ལས་ཐར་བར་མཛད། 15 དེ་བས་ན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ནི་ཞལ་ཆད་

གསར་པ་ཞིག་གི་བར་མི་ཡིན། ཞལ་ཆད་ ་མ་བཞིན་ ་ ས་པའི་ ིག་པའི་ཉེས་ཆད་ལས་ཐར་བའི་ ིར་ཁོང་ ོངས་པས།

དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་བོས་པ་ མས་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་གཏན་ ི་ ིན་ བས་འཐོབ་པའི་ ིར་རོ། 16 དཔེར་ན་ཁ་

ཆེམས་ཤིག་ཡོད་ན། དེ་འཇོག་མཁན་ཤི་ཚར་བ་ར་ ོད་ ེད་དགོས། 17 གང་ལགས་ཤེ་ན། ཁ་ཆེམས་འཇོག་མཁན་

གསོན་པོར་ཡོད་རིང་ཁ་ཆེམས་གཏན་ནས་མི་ཕན། ཤི་ཟིན་པའི་ ེས་ ་ ི། 18 དེའི་ ིར་ཞལ་ཆད་ ་མའང་ ག་མེད་

པར་མ་བ གས། 19 ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་ཆོས་ ིམས་ ར་བཀའ་རེ་རེ་བཞིན་མི་ཚགས་ ན་ལ་བ གས་ནས། བེ ་

དང་ར་ མས་ ི་ ག ་དང༌། བལ་དམར་པོ་དང༌། ཧི༷་སོབ་ཅེས་ཟེར་བའི་ ི་ཤིང་གི་ལོ་མ་དང་བཅས་ ངས་ནས་

ཆོས་ ིམས་ ི་དཔེ་ཆ་དང་མི་ཐམས་ཅད་ལ་གཏོར་ཏེ། 20 དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ཚར་བཀའ་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་ ི་

ག་འདི་ཡིན་ཞེས་ག ངས། 26 21 དེ་དང་འ ་བར་ ར་མཆོག་དང་དེའི་མཆོད་ ས་ ི་ ོད་ཆས་ཐམས་ཅད་ལའང་ ག་

གཏོར། 22 ཆོས་ ིམས་བཞིན་ ་ཕལ་ཆེར་ཐམས་ཅད་ ག་གིས་གཙང་བར་ ེད་པས། ག་མ་ཐོན་པར་ ིག་ཉེས་སེལ་

ཐབས་མེད།

ཱ་ཤི་ཀས་རང་ཉིད་དམར་མཆོད་ ་ ལ་བ།

23 དེའི་ ིར་ ར་མཆོག་དང་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་ཡོད་པ་ མས་ ི་འ ་དཔེ་

ཡིན་པས་དམར་མཆོད་ ིས་གཙང་བར་ ེད་དགོས། འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་དེ་རང་

ནི་དེ་ལས་ལེགས་པའི་དམར་མཆོད་ ིས་གཙང་བར་ ེད་དགོས། 24 ཱ ༷་ཤི་ཀ་ནི་བདེན་པའི་གནས་མཆོག་གི་འ ་དཔེ་

ཡིན་ཏེ་མིའི་ལག་པས་བཟོས་པའི་ ར་མཆོག་གི་ནང་ལ་མ་ཕེབས་པར། ང་ཚའི་བར་མི་ ་ད་ ་དཀོན་མཆོག་མཇལ་བའི་

ིར་ཞིང་ཁམས་རང་ལ་ གས། 25 ཡང་ ་ཆེན་གཙ་བོ་རང་གི་ ག་མིན་པ་ ེར་ནས་ལོ་རེ་བཞིན་གནས་མཆོག་ནང་ ་

འ ོ དེ་མ་ཡིན་པ་ ར་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཞིང་ཁམས་ ་ གས་ཏེ་རང་ཉིད་དམར་མཆོད་ཡང་ཡང་ ལ་བར་མི་མཛད། 26 དེ་

མིན་ན་འཇིག་ ེན་བཀོད་པ་ནས་བ ང་ཁོང་གིས་ལན་མང་པོ་ ག་བ ལ་ ོང་དགོས། འོན་ ང་རང་ཉིད་དམར་མཆོད་

་ ར་ནས་ ིག་ཉེས་སེལ་བའི་ ིར་ད་ ས་ ི་མཐར་ལན་གཅིག་ཁོ་ནར་ ོན། 27 ཡང་ཇི་ ར་མི་ མས་ཐེངས་གཅིག་

26 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 24 ཨང་ ངས་ 8 ལ་གཟིགས།
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འཆི་ནས་དེའི་ ེས་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ ིམས་གཅོད་པར་ཐག་གཅོད་མཛད་པ་ ར། 28 དེ་ ར་ ཱ༷་ཤི་ཀའང་ལན་གཅིག་

མི་མང་པོའི་ ིག་ཉེས་འ ེར་བའི་ཆེད་རང་ཉིད་དམར་མཆོད་ ་ ར། ིག་པ་སེལ་བའི་ ིར་མ་ཡིན་པར་ཁོང་ལ་ཡིད་

ོན་ནས་ ག་མཁན་ མས་ལ་ ོབ་པའི་ ིར་ལན་གཉིས་པར་འ ོན་ནོ།།

ལེ ་བ ་པ།

ཱ་ཤི་ཀས་ལན་གཅིག་གིས་རང་ཉིད་དམར་མཆོད་ ་ ལ་བ།

1 ཆོས་ ིམས་ན་ིབདེན་པ་ མས་རང་ཉིད་མ་ཡིན་པར། འ ང་ ་ཡིན་པའ་ིདོན་བཟང་པ་ོ མས་ ་ི ིབ་མ་ཞིག་

དང་འ ་བ་ཡིན་པས། དེས་ལོ་རེ་བཞིན་ཡང་ནས་ཡང་ ་ ལ་བའི་དམར་མཆོད་ ི་ ོ་ནས་བ ེན་བ ར་ ་བ་ མས་ལ་

ཡང་དག་པར་ ེད་མ་ི ིད། 2 ད་ེམིན་ན་བ ེན་བ ར་ ་མཁན་ མས་ལན་གཅིག་གིས་གཙང་བར་ ར་ཏ་ེགནོངས་མེད་

པར་ ར་བས། མཆོད་པ་ད་ེའ ལ་བར་མ་ིཆད་དམ། 3 འོན་ ང་མཆོད་པ་ད་ེ མས་ ིས་མི་ མས་ལ་རང་ཉིད་ལ་ ིག་

ཉེས་ ས་པར་ལོ་རེ་བཞིན་ ན་གསོ་ ེད། 4 ་མཚན་ནི་ ང་དང་རའི་ ག་འ ལ་བའི་ ོ་ནས་ ིག་ཉེས་སེལ་མི་ ིད།

5 དེའི་ ིར་ ཱ༷་ཤི་ཀ་འཇིག་ ེན་ ་ ོན་པའི་ བས་ ་ཁོང་གིས།

ེད་ཉིད་དམར་མཆོད་འ ལ་ ེན་མི་འདོད་ ང༌།།

ེད་ ིས་ང་ལ་ ས་ ང་གནང་བར་མཛད།།

6 ིན་ ེག་ ིག་བཤགས་མཆོད་པ་ནི་མི་མ འོ།།

7 དེ་ནས་ང་ཡིས་བ ོད་དོན་འདི་ ་ ེ།།

གཟིགས་དང་དཀོན་མཆོག་ང་རང་ ེབས་འོང་ ེ།།

ེད་ ི་ གས་དགོངས་ ར་ ་ བ་པར་ ེད།།

མདོ་ཡི་ ེང་ ་ང་ཡི་དོན་དེ་འཁོད།།

ཞེས་ག ངས། 27 8 གོང་ ་ག ངས་པར། དམར་མཆོད་དང་འ ལ་ ེན། ིན་ ེག་དང་ ིག་བཤགས་མཆོད་པ་ མས་

ལ་ ེད་མི་མཉེས་ཤིང་མི་འདོད་དོ། (འདི་ ན་ཆོས་ ིམས་ ར་ ལ་བ་ཡིན་) 28 9 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ག ངས་པར།

གཟིགས་དང་ང་འདིར་འོང་བ་ནི།།

ེད་ ི་ གས་དགོངས་ བ་ ིར་ཡིན།།

27ཚག་བཅད་འདི་ མས་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 40 ཨང་ ངས་ 6-8 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
28ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 40 ཨང་ ངས་ 6 ལ་གཟིགས།
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ཞེས་ག ངས། ཁོང་གིས་ཞལ་ཆད་ ོན་མ་བ བས་པ་དེ། ི་མ་འ གས་པའི་ ིར་ཡིན། 10 དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་

པ་དེ་ཡིས་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ་ག གས་ལན་གཅིག་ ག་ ་གནས་པ་མཆོད་པར་འ ལ་བའི་ ོ་ནས་ངེད་ མས་དམ་པ་ ་

ར་བ་ཡིན། 11 མཆོད་དཔོན་རེ་རེས་ཉིན་ ར་བཞེངས་ཏེ་ཞབས་ཏོག་ བ་ཅིང་མཆོད་པ་གཅིག་མ ངས་ཡང་ཡང་

ལ་ན་ཡང་ ིག་ཉེས་ནམ་ཡང་སེལ་མི་ ིད། 12 འོན་ ང་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིས་ནམ་ཡང་ ིག་ཉེས་སེལ་བའི་དམར་མཆོད་ལན་

གཅིག་ཁོ་ན་ ལ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ག་གཡས་ངོས་ ་བ གས། 13 དེ་ནས་བ ང་ཁོང་གི་ད ་བོ་ མས་ཞབས་འོག་

་བ ག་པའི་བར་ ་ ག་ ེ་བ གས། 29 14 མཆོད་པ་ལན་གཅིག་འ ལ་བ་དེའི་ ོ་ནས་ཁོང་གིས་དམ་པ་ ་མཛད་པ་

མས་ནམ་ཡང་ཡང་དག་པར་མཛད། 15 དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ང་ངེད་ མས་ལ་བདེན་དཔང་མཛད། དང་

པོར་ཁོང་གིས།

16 གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ག ངས་པར།།

ས་དེའི་ ེས་ ་ང་དང་ནི།།

ཁོ་རང་ཚ་ཡི་བར་གཉིས་ལ།།

གསར་ ་བ གས་པའི་ཞལ་ཆད་ནི།།

ང་ཡི་བཀའ་ ིམས་ཁོ་ཚ་ཡི།།

ོ་ལ་བཞག་ཅིང་སེམས་ལ་འ ི།།

ཞེས་ག ངས། 30 17 ཡང་ཁོང་གིས་

ང་ཡིས་ ོད་ཚའི་ ིག་ཉེས་དང༌།།

ོད་ངན་ནམ་ཡང་མི་བ ི་འོ།།

ཞེས་ག ངས། 31 18 དེ་ཚ་སེལ་ན་ ིག་ཉེས་ ིར་མཆོད་པ་འ ལ་མི་དགོས།

བཟོད་ ོམ་ ེད་དགོས་པའ་ི ལ་མ།

19 དེའི་ ིར་ ན་ ་ མས། ཡེ༷་ འི་ ་ ག་གི་ ོ་ནས་ངེད་ མས་ལ་གནས་མཆོག་ནང་ ་འ ོ་བའི་ ོབས་པ་

ཡོད། 20 ང་ཚའི་དོན་ ་ཡེ༷་ ས་ ོངས་པའི་ ོ་ནས་ཡོལ་བ་ ེ་ ེ་གནས་མཆོག་ ་འ ོ་བའི་ ོག་དང་ ན་པའི་ལམ་

གསར་པ་ཞིག་བཀོད་པར་མཛད། 21 ཡང་ངེད་ མས་ལ་ ་ན་མེད་པའི་ ་ཆེན་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ ང་ལ་

29ག ང་མ ར་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 110 ཨང་ 1 ལ་གཟིགས།
30ཚག་བཅད་འདི་ནི་ཡེ་རེམ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ང་ ོན་པས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 31 ཨང་ 33 ལ་འཁོད་ཡོད།
31ཚག་བཅད་འདི་ནི་ཡེ་རེམ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་ ང་ ོན་པས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 31 ཨང་ 34 ལ་འཁོད་ཡོད།



424 ཡ་ ་ ་པ། 10:22 – 38

དབང་ ར་ ི་ཡོད་པས། 22 ང་ཚར་གནོངས་ཡོད་པའི་སེམས་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ་ ག་གིས་གཏོར་ནས་དག་པར་ ར་ཞིང༌།

ས་ ང་ ་གཙང་མས་ ས་ཏེ་ ང་སེམས་དང་ཡིད་ཆེས་ ིས་ཁེངས་བཞིན་ ་ང་ཚ་དཀོན་མཆོག་གི་མ ན་ ་འ ོ

23 ཞལ་ཆད་མཛད་མཁན་ཁོང་ནི་ ོ་གཏད་ཆོག་པ་ཡིན་པས། ང་ཚས་ཁས་ལེན་ ེད་པའི་དད་པ་ལ་བ ན་པོར་འཛན་

དགོས། 24 ཡང་ མས་སེམས་ ེད་པ་དང་ལས་བཟང་པོ་ ེད་ ིར་ང་ཚས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཇི་ ར་ ལ་བའི་ ོར་

སེམས་དགོས། 25 མ་ིཁ་ཤས་ ་ིགོམས་གཤིས་བཞིན་ ་ངེད་རང་ག་ིའ ་འཛམས་མ་ི ོང་བར། ཉིན་མ་ོད་ེཉ་ེབར་ ེབས་

པ་མཐོང་ ེ་ ོན་ལས་ ག་པར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ ལ། 26 གང་ཡིན་ཞེ་ན། བདེན་པ་ ོགས་པའི་ ེས་ ་ང་ཚས་

ད་ ང་ ང་བ གས་ནས་ ིག་ཉེས་ ས་ན། ིག་ཉེས་སེལ་བའི་དམར་མཆོད་གཞན་མེད་ཅིང༌། 27 དཀོན་མཆོག་གི་

ིམས་གཅོད་ཕོག་ ར་ ག་པའི་འཇིགས་ ག་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ད ་བོ་ མས་མེད་པར་ ེད་པའི་མེ་ ག་པོ་ཞིག་

གི་ཉེན་ཁའང་ཡོད། 28 མི་ ས་ ང་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེའི་ཆོས་ ིམས་དང་འགལ་ན། མི་གཉིས་སམ་ག མ་ ིས་དཔང་

པོ་ ས་པའི་ ོ་ནས་ཁོ་ ིང་ ེ་མེད་པར་ ོག་གཅོད་པར་འ ར་དགོས། 29 དེ་བས་ན་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ ོག་རོལ་ ་

གཏོང་ཞིང༌། ཁོ་ཚ་དམ་པ་ ་མཛད་པའི་ཞལ་ཆད་ ི་ ་ ག་ ིས་མེད་ ་གཏོང་ཞིང༌། གས་ ེ་གནང་མཁན་དམ་

པའི་ གས་ཉིད་ལ་ ད་ར་གཏོང་མཁན་ལ་ཉེས་ཆད་ཅི་ཙམ་ ིད་པོ་ཕོག་འོས་པར་བསམ་ ོ་གཏོང་ཞིག 30 གང་ལགས་

ཤེ་ན། ངན་པ་ ེད་མཁན་ མས་ལ་ཆད་པ་གཏོང་ ་ཡིན། ངས་ལན་འཇལ་ལོ་ཞེས་དང༌། གཙ་བོས་ཁོང་གི་མི་ མས་

ལ་ ིམས་གཅོད་མཛད་པར་འ ར་ཞེས་ག ངས་མཁན་ངེད་ མས་ ིས་ངོ་ཤེས་པས་སོ། 32 31 དབང་ ན་དང་ ན་པའི་

དཀོན་མཆོག་གི་ ག་ ་ ང་བ་ནི་འཇིགས་ ག་ ེ་འོས་པ་ཞིག་གོ 32 ོན་ ས་ ན་པར་ ིས་ཤིག དད་པའི་ ོ་ ེ་

བར་ ར་ནས་ ེད་ཚས་ ག་བ ལ་ ི་འཐབ་མོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོད་པར་ ས། 33 དེའི་ཚ་ ེད་ཚ་ བས་འགར་མི་མང་

པོའི་མ ན་ ་དམའ་འབེབས་དང་གནོད་འཚ་ ོང་ཞིང༌། བས་འགར་དེ་ ར་ ག་བ ལ་ ོང་མཁན་ མས་ ི་མཉམ་

འ ོགས་ ་ ར། 34 ེད་ཚས་བཙན་པ་ མས་ལ་ ིང་ ེ་ ས་ཤིང༌། ནོར་དེ་ལས་བཟང་བ་དང་གཏན་ ་གནས་པ་

ཡོད་པར་ཤེས་པས། ེད་ཚའི་ནོར་ ས་འ ོག་པ་ལ་ཡང་དགའ་ ོའི་ངང་ནས་ ོང༌། 35 དེའི་ ིར་ ེད་ཚའི་ ོ་ ོབས་

མ་ཉམས་ཤིག དེས་ ེད་ཚ་ལ་ ་དགའ་ཆེན་པོ་འཐོབ་ཡོང༌། 36 ེད་ཚས་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་བ བས་ནས་

གང་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་འཐོབ་པའི་ཆེད་ ་བཟོད་ ོམ་དགོས། 37 གང་ལགས་ཟེར་ན།

ས་ནི་ ང་ཟད་ཙམ་ཞིག་ནས།།

འ ོན་མཁན་འ ོན་ཞིང་ནར་འ ངས་མེད།།

38 ངའི་ ང་བདེན་མི་དད་པའི་ ོ་ནས་འཚ།།

གལ་ཏེ་ ས་ ང་ ིར་འཐེན་ ས་པ་ན།།

32ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 32 ཨང་ ངས་ 35-36 ལ་འཁོད་ཡོད།
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དེ་ མས་ལ་ནི་ངའི་སེམས་དགའ་མི་འ ར།།

ཞེས་འཁོད་ཡོད། 33 39 འོན་ ང་ང་ཚ་ནི་འཇིག་པར་འ ོ་བའི་ ིར་འཐེན་མཁན་ མས་ ི་ནང་ནས་མ་ཡིན་ ི། དད་པ་

ཡོད་པས་ཐར་པ་དང་ ན་པ་ མས་ ི་ནང་ནས་ཡིན་ནོ།།

ལེ ་བ ་གཅིག་པ།

དད་པའ་ི ོར་ ེང་བ།

1 དད་པ་ནི་རེ་བ་གནས་ས་ལ་ ོ་གདེང་དང༌། མིག་གིས་མི་མཐོང་བ་དེ་ མས་ལ་ཡིད་ཆེས་ངེས་པ་ ེད་པ་

དེའོ། 2 དད་པའི་ ོ་ནས་གནའ་བོའི་ ས་ ི་མི་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་གདེང་འཇོག་ཐོབ། 3 དད་པའི་ ོ་ནས་

དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཡིས་འཇིག་ ེན་ཁམས་བཀོད་པ་དང༌། མིག་གིས་མཐོང་བ་ནི་མི་ ང་བ་ལས་མཛད་པ་ཡིན་པ་

ང་ཚས་ ོགས། 4 དད་པའི་ ོ་ནས་མེས་པོ་ཧ༷་བེལ་ ིས་ཁོའི་ ན་ཀ༷་ཡིན་ལས་ལེགས་པའི་མཆོད་པ་ཞིག་དཀོན་མཆོག་

ལ་ ལ་བས། ང་ ན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མཚན་ཞིང༌། ཁོང་གི་མཆོད་པ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་གདེང་འཇོག་ཐོབ། ཧ༷་

བེལ་ཤི་ཡང་དད་པའི་དཔེའི་ ོ་ནས་ད་ ང་ང་ཚར་གཏམ་ ེད། 5 དད་པའི་ ོ་ནས་ཧེ༷་ནོག་ཡར་ ངས་ནས་འཆི་བ་མ་

ོང༌། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ཡར་ ིད་གནང་བས་མི་ ེད་པར་ ར། ཁོང་ཡར་འ ངས་པའི་ ོན་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་

གས་མཉེས་པའི་མི་ཡིན་པར་གདེང་འཇོག་ཐོབ། 34 6 དད་པ་མེད་པར་དཀོན་མཆོག་ གས་མཉེས་མི་ ིད། གང་ཡིན་

ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ ང་ ་ཡོང་བ་དེས་དཀོན་མཆོག་ཡོད་པ་དང༌། ཁོང་འཚལ་མཁན་ མས་ལ་ ་དགའ་གནང་

མཁན་ཡིན་པར་དད་པ་ ེད་དགོས་པས་སོ། 7 མེས་པོ་ནོ༷་ཨ་ཡིས་དད་པའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་ད་ ང་མ་

མཐོང་བ་ མས་ ི་ ོར་ལ་ཐ་ཚག་ ོག་པར་མཛད་པའི་ བས་ ། རང་གི་ནང་མི་ ོབ་པའི་ ིར་བ ེན་བ ར་ ས་ཏེ་

་གཟིངས་ཤིག་བཟོས། དེའི་ ོ་ནས་ཁོང་གིས་འཇིག་ ེན་ ི་ ོན་གསལ་པོར་བ ན་ཞིང༌། དད་པ་ལས་འ ང་བའི་

མ་པར་དག་པ་ཡི་ཞལ་ཆད་ཐོབ། 8 དད་པའི་ ོ་ནས་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ཆད་ ར་འཐོབ་ ་

ཡིན་པའི་ ལ་ཞིག་ལ་འ ོ་བར་བོས་པའི་ཚ། གང་ ་འ ོ་བ་མི་ཤེས་ ང་བཀའ་དེ་ལ་ཉན། 9 དད་པའི་ ོ་ནས་གནས་

གཡར་བ་ ར་ཞལ་ཆད་མཛད་པའི་ ལ་དེ་ལ་བ ད་དེ། ཁོང་དང་ཞལ་ཆད་འཛན་མཁན་ཡིན་པའི་ཨི༷་ ཱག་དང་ཡ༷་ཀོབ་

ར་ ར་ མས་ལ་བ ད། 10 ་མཚན་ནི་ཁོང་གིས་དཀོན་མཆོག་གིས་འཆར་འགོད་དང་ ན་གནང་བའི་གཏན་ ི་

ང་གཞི་ཡོད་པའི་ ོང་ ེར་དེ་ཡིད་ ོན་ནས་བ གས། 11 དད་པའི་ ོ་ནས་ས༷་ ཱ་ཡིས་ ང་ཞལ་ཆད་མཛད་མཁན་

33ཚག་བཅད་འདི་ མས་ནི་ ང་ ོན་པ་ཧ་བ་ ག་གི་མདོ་ལེ ་ 2 ཨང་ ངས་ 3-4 ལ་འཁོད་ཡོད།
34 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་འགོད་པ་ལེ ་ 5 ཨང་ ངས་ 24 ལ་གཟིགས།
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དེ་ གས་གཏད་ཆོག་པར་བ ིས་པས། ས་མོར་ ར་ཡང་ ་ ་ ེ་ བ་པའི་ ས་པ་ཐོབ། 35 12 དེ་བས་ན་ ་ ང་དང་

འ ་བའི་མི་ཞིག་ལས་ ་ ད་ནམ་མཁའི་ ར་མ་མང་པོ་དང༌། མཚ་འ མ་ ི་ ེ་མ་བཞིན་ ངས་མེད་ ང༌། 13 དེ་

ཚ་ཐམས་ཅད་ ིས་མ་འཆི་བར་ ་དད་པ་ལ་བ ེན་ཏེ། གང་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་མ་ཐོབ་ ང༌། ཐག་རིང་ནས་མཐོང་

ཞིང་དགའ་བ ་ ས། འཇིག་ ེན་འདིར་རང་ཉིད་གནས་གཡར་བ་དང༌། མ ོན་པོར་ངོས་འཛན་ ས། 14 དེ་ ར་

་བའི་མི་ མས་ ིས་འདི་ངའི་ཕ་ ལ་ཡིན་ཟེར་ བ་པའི་ ང་པ་ཞིག་ ག་མཁན་ཡིན་པར་གསལ་ ོན་ ེད། 15 ལ་

གང་ནས་ཐོན་པ་དེ་ ན་པ་ཡིན་ན་དེར་ལོག་པའི་གོ་ བས་ ང་ཡོད། 16 འོན་ ང་ཁོ་ཚས་དེ་ལས་ལེགས་པའི་ ལ་ཏེ་

དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་ཡོད་པ་དེ་རེ་ ག་ ེད་མཁན་ཡིན། དེའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚའི་དོན་ལ་ ོང་ ེར་

ཞིག་བཤམས་པར་མཛད་ཅིང༌། ཁོང་ཁོ་ཚའི་དཀོན་མཆོག་ཅེས་ཟེར་བར་ གས་ཚ་མི་གནང༌། 17–18 དཀོན་མཆོག་

གིས་མེས་པོ་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་ཨི༷་ ཱག་བ ད་ནས་ ོད་ ི་ ་ ད་ ི་བར་འ ར་ཞེས་ག ངས་ ང༌། ཉམས་ཚད་ ངས་པའི་

ཚ་དད་པའི་ ོ་ནས་ཞལ་ཆད་འཛན་མཁན་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་རང་གི་ ་གཅིག་པོ་ཨི༷་ ཱག་མཆོད་པར་འ ལ་ བས་ ས། 36

19 ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ མས་འཆི་བ་ལས་ ར་གསོན་ ་མཛད་ བ་པར་ མ་ཞིང༌། ཁོང་ལ་ ་ཨི༷་

ཱག་འཆ་ིབ་ལས་ལོག་པ་བཞིན་ཐོབ། 20 དད་པའ་ི ་ོནས་མེས་པ་ོཨི༷་ ཱག་གིས་མ་འོངས་པའ་ིདོན་ལ་བ ས་ཏ་ེཁོང་ག་ི ་

ཡ་༷ཀོབ་དང་ཨེ༷་ས ་གཉིས་ལ་ ིན་ བས་གནང༌། 21 དད་པའི་ ོ་ནས་མེས་པོ་ཡ་༷ཀོབ་ ོངས་པའ་ི བས་ ་ཡོ༷་སེབ་ ི་ ་

རེ་རེ་ལ་ ིན་ བས་གནང་ ེ། འཁར་བ་ལ་བ ེས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ས། 37 22 དད་པའི་ ོ་ནས་མེས་པོ་

ཡོ༷་སེབ་འཆི་བ་ལ་ ག་པའི་ཚ་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་ ་ ད་ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་ནས་འཐོན་པའི་ ོར་ ་ཞིང༌། རང་གི་ ས་པ་ ར་ ་

འ ག་པའི་ ོར་ལ་བཀའ་གནང༌། 23 དད་པའི་ ོ་ནས་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེའི་ཕ་མ་ཡིས་ཁོང་འ ངས་ནས་ ་ ་མཛས་

པ་ཞིག་ཡོད་པར་མཐོང་ ེ། ལ་པོའི་བཀའ་ལ་མི་འཇིགས་པར། ་བ་ག མ་རིང་ཁོང་ ས་ནས་བཞག 24 དད་

པའི་ ོ་ནས་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ན་སོ་ལོན་ནས་ཨེ༷་ཇེབ་ ི་ ལ་པོ་ཕ༷ར་ཨོ་ཡི་ ས་མོའི་ ་ཟེར་བའི་མིང་དང་ལེན་མ་ ས་ཏེ།

25 ིག་ཉེས་ ི་ལོངས་ ོད་མི་ ག་པ་ལས། ཁོང་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ མས་དང་མཉམ་ ་མནར་གཅོད་ ོང་བར་

བདམས། 26 མ་འོངས་པའི་ ་དགའ་ལ་བ ས་ཏེ། ཨེ༷་ཇེབ་ ི་གཏེར་ལས་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་དོན་ལ་ ག་བ ལ་ ོང་བའི་ནོར་

ཆེ་བར་བ ིས། 27 དད་པའི་ ོ་ནས་ ལ་པོའ་ི ་ོབ་ལ་མ་འཇིགས་པར་མོ༷་ཤ་ེཨེ༷་ཇེབ་ནས་ཐོན། མིག་གིས་མཐོང་མི་ ིད་

པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་ནན་ ིས་བ ས་ནས་ཁོང་གིས་བཟོད་པ་བ ོམས། 28 དད་པའི་ ོ་ནས་ཁོང་གིས་པེ༷་སག་ཟེར་བའི་

ས་ཆེན་བ ངས་ཞིང༌། ོན་ ེས་ ི་ ་ མས་མེད་པ་བཟོ་བའི་ཕོ་ཉ་ཡིས་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་ ོན་ ེས་པའི་ ་ མས་ལ་

35ཡ་ ་ ་པ་ མས་ལ་ ིས་པའ་ིའ ིན་ཡིག་གནའ་བོའ་ིབ ས་ཡིག་ག་ིནང་ནས་ཁ་ཅིག་ ར་ས་ ་ཱམིན་ཏ་ེཨབ་ར་ཧམ་ལ་ ་ ད་དང་ ན་པར་འ ར་བའ་ི ས་པ་ཐོབ་ཅེས་

འཁོད་ཡོད།
36 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་འགོད་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 21 ཨང་ 12 ལ་གཟིགས།
37 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་འགོད་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 48 ཨང་ 15-16 ལ་གཟིགས།



427 ཡ་ ་ ་པ། 11:29 – 12:3

གནོད་པ་མི་ ེད་པའི་ ིར་ ག་གཏོར། 29 དད་པའི་ ོ་ནས་ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་ མས་ མ་ས་འ ོ་བ་ ར་ ་མཚ་དམར་

པོ་བ ད་ནས་ ིན། འོན་ ང་ཨེ༷་ཇེབ་པ་ མས་དེ་ ར་ ེད་པར་ ིན་པས་ ་ལ་ བ་ ེ་ཤིའོ། 30 དད་པའི་ ོ་ནས་ཡི༷་

སི་ར་ཨེལ་པ་ མས་ཡེ༷་ ་ཀོ་ ོང་ ེར་ ི་ གས་རི་ཉི་མ་བ ན་ ི་བར་ ་བ ོར་ནས་ གས་རི་དེ་ ིབ། 31 དད་པའི་

ོ་ནས་ ད་འཚང་མ་ར༷་ཧབ་ ིས་སོ་པ་ མས་ལ་ཞི་བདེའི་ངང་ནས་ ེ་ལེན་ ས་པས། བཀའ་ལ་མ་ཉན་པ་ མས་དང་

མཉམ་ ་མ་ཤི 32 ད་ཅི་ ། གི༷་དེ་ཡོན་དང༌། ཱ༷་རག ས༷མ་སོན། ཡེ༷བ་ ཱ། ༷་བིད། ཤ༷་ ་ཨེལ་དང༌། ང་ ོན་

པ་ མས་ ི་ ོར་ ་ལོང་མེད། 33 དད་པའི་ ོ་ནས་ཁོ་ཚས་ ལ་ཁམས་བཅོམ། ིམས་གཅོད་བདེན་པར་ ས། གང་

ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ཐོབ། སེང་གེའི་ཁ་བཀག 34 མེ་ ག་བསད། རལ་ ིའི་ཁ་ལས་ཐར། ོབས་ཞན་པ་ལས་ ོབས་

ཅན་ ་བ ར་ཞིང༌། དམག་གི་དཔའ་བོར་ ར་ནས་ ི་ ལ་ ི་དམག་ད ང་འ ོས་ ་བ ག 35 ད་མེད་ མས་ལ་

རང་གི་ནང་མི་ མས་འཆི་བ་ནས་གསོན་པོར་ ར་ནས་ཐོབ། གཞན་ མས་མནར་གཅོད་ ོང༌། འཆི་བ་ནས་ ར་

གསོན་ཏེ་ཚ་འདི་ལས་ལེགས་པ་འཐོབ་པའི་ ིར་ ག་བ ལ་དེ་ལས་ ོལ་བའི་ཆེད་ ་དཀོན་མཆོག་ ོང་བར་ཁས་ལེན་མ་

ས། 36 གཞན་ མས་ ིས་འ ་དམོད་དང༌། ་ ག་གིས་བ ངས་པར་ ར་བ་མ་ཟད། གས་ཐག་གིས་བཅིངས་

ནས་བཙན་ ་འ ག་པའང་ ོང༌། 37 ཁོ་ཚ་ ོ་ བ་བཏང་ནས་བསད། སོག་ལེ་ཡིས་བསད། རལ་ ི་ཡིས་བསད། ཁོ་

ཚས་ར་དང་ ག་གི་ གས་པ་ ོན་ཏེ་འ མས། ད ལ་ཞིང༌། མནར་གཅོད། ག་བ ལ་ ག་པོ་ ོང༌། 38 འཇིག་

ེན་འདི་ལ་ཁོ་ཚ་གནས་པ་འོས་པ་མིན་པས། ཁོ་ཚ་འ ོག་ ོང་དང༌། རི་དང༌། ག་ ག ས་དོང་ མས་ལ་བ ད་ ་

བ ག 39 དེ་ཚ་ཐམས་ཅད་དད་པའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་གདེང་འཇོག་ཐོབ་ ང༌། གང་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་དེ་མ་

ཐོབ། 40 གང་ཡིན་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚའི་དོན་ལ་དེ་ལས་ལེགས་པ་ཞིག་གནང་བས། ང་ཚ་དང་ ལ་བར་

ཁོ་ མས་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་མི་མཛད་པའི་ ིར་རོ།།

ལེ ་བ ་གཉིས་པ།

ཡེ་ ་ང་ཚའི་དད་པའི་མིག་དཔ་ེཡིན།

1 དེའི་ ིར་དེ་ ར་མང་བའི་དཔང་པོ་ མས་ནི་ ིན་པ་བཞིན་ང་ཚ་བ ོར་བས། བར་ཆད་ ན་དང༌། ངེད་

མས་ལ་འ ད་པར་ ་བའི་ ིག་ཉེས་ཕར་བཞག་ ེ་བཟོད་པའི་ ོ་ནས་ང་ཚའི་མ ན་ལ་ཡོད་པའི་ ག་ལམ་ ེང་ གས་

དགོས། 2 ངེད་ མས་ ི་དད་པའི་བཀོད་པ་པོ་དང་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་མཛད་མཁན་ཡེ༷་ འི་ ོགས་ ་ནན་ ིས་ ་

དགོས། ཁོང་གི་མ ན་ ་བཞག་པའི་དགའ་ ོའི་དོན་ལ་དེའི་འ ་དམོད་ ིས་མེད་ ་བཏང་ ེ་ ང་ཤིང་གི་ ག་བ ལ་

བཟོད་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་བ གས་ ིའི་གཡས་ ་བ གས། 3 ེད་ཚ་ཡིད་ཐང་མི་ཆད་པ་དང༌། སེམས་ གས་མི་
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ཉམས་པའི་ ིར། ིག་ཅན་ མས་ ི་ ང་སེམས་དེ་ཙམ་བཟོད་མཁན་ཁོང་བསམ་ཞིབ་ ེད། 4 ེད་ཚས་ ིག་ཉེས་དང་

འཛང་ ས་ ག་ཐོན་པའི་བར་ ་ད་ ང་མ་ ེབས། 5 ཡང་ཁོང་གིས་ ེད་ མས་ལ་ ས་ ར་ ལ་མ་གཏོང་བ་བ ེད་ཏེ།

ངའི་ ། གཙ་བོས་ག ན་པར་ ང་མེད་མི་ ེད་ཅིང༌།།

བཀའ་བ ོན་མཛད་ ས་ཡིད་ཐང་མ་ཆད་ཅིག།

6 དེ་ནི་གཙ་བོས་ མས་པར་ག ན་པ་དང༌།།

་ ་ ི་བ་ མས་ལ་ག ན་པས་སོ།།

ཞེས་ག ངས། 38 7 ག་བ ལ་ ོང་བ་དེ་ག ན་པའི་ ིར་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ཚ་ ས་ ར་ག ན་པར་

མཛད། ཕ་ཡིས་མ་བ ན་པའི་ ་ཡོད་དམ། 8 ཐམས་ཅད་དང་ ན་གཅིག་ ེད་ག ན་པར་མ་ ར་ན། ེད་ཚ་ ་མ་

ཡིན་པས་ ི་ ག་ཡིན། 9 མ་ཟད་ང་ཚར་རང་ཉིད་ག ན་པའི་ཕ་ཡོད་དེ། ཁོང་ མས་ལ་ ས་བ ར་ ས། དེ་བས་

ང་མགོ་ ར་ངང་ནས་ང་ཚའི་སེམས་ཉིད་ ི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ཏེ་འཚ་བར་མི་འོས་སམ། 10 ཕ་

མས་ ིས་ ས་རེ་ཞིག་གི་བར་ ་གང་ལེགས་པ་བསམ་པ་ ར་ང་ཚ་བ ན་པ་ཡིན་ཡང༌། དཀོན་མཆོག་གིས་ངེད་

མས་ལ་ཁོང་གི་དམ་པ་ཉིད་ ི་ ལ་བ་འཐོབ་པ་དང༌། ང་ཚར་ཕན་པའི་ཆེད་ ་ཁོང་གིས་ང་ཚ་ག ན་པར་མཛད།

11 ག ན་པ་ ོང་བའ་ི བས་དགའ་བ་ལས་ ག་པའ་ི ་མང་བ་མཐོང་ཡང༌། ག ན་ ོང་མཁན་ མས་ལ་ ེས་ ་ ང་བ་

ཉིད་ ི་ཞི་བདེའི་འ ས་ ་འཐོབ་པར་འ ར།

ལ་མ་དང་བ བ་ །

12 དེའི་ ིར་ ོབས་མེད་པའི་ལག་པ་དང་འདར་བའི་ ས་མོ་བ ན་པར་ ེད་ཅིང༌། 13 ང་པའི་དོན་ལ་ལམ་

བདེ་བར་བཟོས། དེ་ནས་ ང་པ་ཞ་བ་ཚགས་ནས་མ་ི ད་པར་གསོ་བར་འ ར། 14 མི་ཐམས་ཅད་དང་ཞི་བདེར་གནས་

པ་དང༌། དམ་པ་ ་འ ར་བའི་ཆེད་ ་འབད་ ོལ་ཤིན་ ་ ེད་དགོས། དམ་པ་མེད་ན་མི་ ས་ ང་གཙ་བོ་མཇལ་བར་

མི་ ིད། 15 ེད་ཚའི་ ོད་ ་མི་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེ་འཐོབ་མཁན་ཡིན་པར་ ོས་ཤིག ་ཞིག་གིས་ ོག་

་བཟོ་མཁན་ ་བ་ངན་པ་ ར་ཡར་ ེས་ནས་མང་པོར་མི་གཙང་བར་མི་ ེད་པའི་ ིར་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག 16 ས་

ཞིག་གི་ཟས་ ི་ ིར་མེས་པོ་ཨེ༷་ས ་ཡིས་རང་གི་ནོར་ ལ་བཙངས། ཁོ་དང་འ ་བར་མི་ ་ཞིག་ཆོས་མེད་པའམ་ལོག་

གཡེམ་ ེད་མཁན་ ་འ ར་བར་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག 17 ེད་ཚས་ཤེས་གསལ་ ར། དེའ་ི ེས་ ་ཁོས་ནོར་ ལ་འཐོབ་

འདོད་དེ། མཆི་མ་ཤོར་ཞིང་ནན་ ིས་བཙལ་ཡང༌། སེམས་ ར་བའི་གོ་ བས་མ་ ེད་པས་མ་ཐོབ། 39 18 གནའ་བོའི་

38ཚག་བཅད་འདི་ མས་ནི་ལེགས་བཤད་ཅེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 3 ཨང་ 11-12 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
39 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་འགོད་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 27 ཨང་ 30-40 ལ་གཟིགས།
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ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་པ་དང་མི་འ ་བར་ ེད་ཚ་ནི་ལག་པས་རེག་ བ་པའི་རི་དང༌། མེ་འབར་བ། ནམ་མཁའ་བ ིབས་པ།

ན་ནག ང་འ བ། 40 19 དམག་ ང་གི་ ་ཆེན་པོ་དང༌། ག ང་ ད་ ི་ ་ཡི་ས་ཆ་དང་ཉེ་བར་མ་ ེབས། ག ང་

ད་ ི་ ་དེ་ཐོས་མཁན་ མས་འཇིགས་ ག་ ེས་ནས་ང་ཚར་ད་ ང་མ་ག ངས་ཞེས་ནན་ ིས་ ་བ་ ལ། 20 ད་

འ ོ་ཞིག་གིས་ ང་རི་ལ་རེག་ན་ ོ་ བ་བཏང་ནས་གསོད་དགོས་ཞེས་པའི་བཀའ་དེ་ཁོ་ཚས་བཟོད་མ་ བ། 41 21 ང་

ོན་པ་མོ༷་ཤེ་ཡིས་ ང་ང་འཇིགས་ནས་འདར་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ག ང་བ་ཙམ་ ་གང་ ང་བ་དེ་འཇིགས་ ་ ང་བ་ཞིག་

ཡོད། 42 22 འོན་ ང་ ེད་ཚ་ནི་ཙི༷་ཡོན་ཞེས་པའི་རི་དང༌། གཏན་ ་གནས་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ ོང་ ེར་ཏེ་དཀོན་

མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་ཆགས་པའི་ཡེ༷་ ་ཤ་ལེམ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ ངས་ལས་འདས་པ་དགའ་བའི་ངང་ནས་

འཚགས་པ་དང༌། 23 དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་མིང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ོན་ ེས་ མས་ ི་ཆོས་ཚགས་དང༌། ཐམས་

ཅད་ལ་ ིམས་གཅོད་མཛད་མཁན་དཀོན་མཆོག་དང༌། ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་ ང་ ན་ མས་ ི་སེམས་ཉིད་ མས་དང༌།

24 ཞལ་ཆད་གསར་པའི་བར་མི་ཡེ༷་ ་དང༌། ཧ༷་བེལ་ ི་ ག་ལས་གཏམ་ ག་པར་བཟང་པོ་ ་ ེ་ ་ ག་གཏོར་བ་དེའི་

མ ན་ ་ ེབས། 43 25 ག ང་མཁན་ ི་བཀའ་ལ་ནན་ ིས་ཉོན་ཞིག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཡི༷་སི་ར་ཨེལ་ ི་མི་ མས་ ིས་

འཇིག་ ེན་འདིར་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེའི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པས་མ་ཐར་བ་ཡིན་ན། ངེད་ མས་ ིས་ཞིང་ཁམས་ནས་ག ང་

མཁན་ ི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་ན་ཐར་བར་འ ར་མི་ ིད། 26 དེའི་ ས་ ་ཁོང་གི་ག ང་ ད་ ིས་ས་གཞི་གཡོས་ ང༌།

ད་ ་ཁོང་གིས་ད་ ང་ལན་གཅིག་ངས་ས་གཞི་མ་ཟད། ནམ་མཁའ་ཡང་གཡོ་བ་ ེད་པར་ འོ་ཞེས་ཞལ་ ིས་བཞེས། 44

27 ད་ ང་ལན་གཅིག་ཅེས་པའི་དོན་ནི་གང་གཡོ་མི་ བ་པ་ མས་གནས་པའི་ ིར། གང་བཀོད་པ་ མས་གཡོས་ནས་

མེད་པར་འ ར་བ་དེ་ཡིན། 28 དེའི་ ིར་ང་ཚར་གཡོ་མི་ ིད་པའི་ ལ་ ིད་འཐོབ་པས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་

་དགོས། དེའི་ ོ་ནས་ང་ཚས་དད་ཞིང་ ས་པས་དཀོན་མཆོག་ལ་ གས་མཉེས་པའི་བ ེན་བ ར་ ། 29 གང་ལགས་

ཟེར་ན། ངེད་ མས་ ི་དཀོན་མཆོག་ནི་ ེག་པར་ ེད་པའི་མེ་ ར་ཡིན་ནོ།། 45

40 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 10 ཨང་ ངས་ 21-22 དང༌། ལེ ་ 19 ཨང་ ངས་ 12-22 དང༌། ལེ ་ 20 ཨང་ ངས་

18-21 ལ་གཟིགས།
41 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 19 ཨང་ 12-13 ལ་གཟིགས།
42 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 9 ཨང་ ངས་ 19 ལ་གཟིགས།
43 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་འགོད་པ་ལེ ་ 4 ལ་གཟིགས།
44 ང་ ོན་པ་ཧག་ག་ཨི་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 2 ཨང་ 6 ལ་གཟིགས།
45 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 4 ཨང་ 24 ལ་གཟིགས།
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ལེ ་བ ་ག མ་པ།

ོད་ལམ་བཟང་པོ་ ེད་དགོས་པའི་ ོར།

1 ན་ ་ མས་ ིས་ཕན་ ན་ མས་པ་ ེད་པར་གནས་དགོས། 2 མ ོན་པ་ོགང་ཡིན་ལ་ ་ེལེན་ ེད་དགོས་པ་

མ་བ ེད། དེ་ ར་ ས་པའི་ ོ་ནས་ཁ་ཅིག་གིས་རང་གིས་མི་ཤེས་པར་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ མས་ལ་ ེ་ལེན་ ས་པའི་

ིར་རོ། 3 བཙན་པ་ མས་རང་ཡང་བཙན་ ་འ ག་པ་ ར་ ན་དགོས་པ་དང༌། མནར་གཅོད་ ོང་བ་ མས་རང་

ཡང་ ག་བ ལ་ ོང་བ་ ར་ ན་ཞིག 4 དཀོན་མཆོག་གིས་ལོག་གཡེམ་དང་འདོད་ལོག་ ེད་མཁན་ མས་ལ་ཉེས་ཆད་

མཛད་ ་ཡིན་པས། གཉེན་ ིག་ནི་ལོག་གཡེམ་ ིས་མི་གཙང་བར་མི་འ ར་བར་ཐམས་ཅད་ ིས་ ས་བ ར་ ེད་དགོས།

5 ནོར་ ས་གང་ཡོད་པར་ཡིད་ཚམ་པར་འ ར་ཏ་ེསེམས་ཡོངས་ ་ད ལ་ལ་མ་ཆགས། གང་ལགས་ཤ་ེན། དཀོན་མཆོག་

གིས་

ངས་ ོད་དང་ནམ་ཡང་མི་ ལ།།

གཏན་ནས་ ོང་བར་མི་ ་འོ།།

ཞེས་ག ངས། 46 6 དེའི་ ིར་ང་ཚས་ ོ་ ོབས་ཆེན་པོས་

གཙ་བོས་ང་ལ་རོགས་ ེད་པས།།

འཇིགས་པའི་ ་མཚན་ང་ལ་མེད།།

མི་ཡིས་ང་ལ་ཅི་ཞིག་ ེད།།

ཞེས་ཟེར་ བ། 47 7 ེད་ཚའི་འགོ་ ིད་པ་ མས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ེད་ཚར་ ོག་མཁན་མ་བ ེད་པར། ཁོ་ཚའི་

ོད་ལམ་ ི་འ ས་ ་ལ་བ ས་ཏེ་དེ་ཚའི་དད་སེམས་ལ་དཔེ་ ་ ེད་ཅིག 8 ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ནི་ཁ་སང་དང༌། དེ་རིང༌།

ས་ ན་ ་མི་འ ར་བར་གནས་སོ། 9 ལོག་ ་ ་ཚགས་ ན་པའི་བ ན་པ་ཡིས་ ་བར་མ་འ ར། གང་ཡིན་ཟེར་

ན། ཕན་མི་ཐོགས་པའི་ཆོ་གའི་ ིག་ལམ་ ིས་ ་ ིག་ ས་པའི་ཟས་ལ་བ ེན་པ་ལས། གས་ ེ་ཡིས་ ིང་བ ན་པོར་

ས་ན་ལེགས། 10 ང་ཚར་མཆོད་ ི་ཞིག་ཡོད་པ་དང༌། དེའི་ ེང་གི་མཆོད་པ་ ར་མཆོག་ནང་ལ་གཡོག་ ེད་པ་ མས་

ིས་ཟ་མ་ིཆོག 11 ིག་ཉེས་སེལ་བའ་ིམཆོད་པ་འ ལ་བའ་ི བས་ ་ཆེན་གཙ་བོས་ ད་འ ོའ་ི ག་གནས་མཆོག་ནང་ ་

འ ེར་ཡང་རོ་ མས་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་མེ་ཡིས་ ེག་པར་ ེད། 48 12 དེ་བཞིན་ ་རང་གི་ ་ ག་གི་ ོ་ནས་མི་ མས་དམ་

པ་ ་མཛད་པའ་ི ིར་ཡ༷་ེ ་ཡིས་ ང་ ོང་ ེར་ ་ི ལ་ ོའ་ི ་ིརོལ་ ་ ག་བ ལ་ ོང༌། 13 ད་ེ ར་ངེད་ མས་ ིས་ ང་

46 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 31 ཨང་ 6 ལ་གཟིགས།
47ཚག་བཅད་འདི་ མས་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 118 ཨང་ ངས་ 6 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
48 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ག མ་པ་ ེ་ལེ་ཝི་ ལ་ ིམས་ལེ ་ 16 ཨང་ ངས་ 27 ལ་གཟིགས།
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ར་ ི་ ི་རོལ་ ་ཁོང་གི་ ང་ ་ ིན་ནས། ཁོང་ལ་བབས་པའི་འ ་དམོད་བཟོད་པར་ ེད་དགོས། 14 འཇིག་ ེན་

འདིར་གཏན་ ་གནས་པའི་ ོང་ ེར་མེད་པས། ང་ཚས་མ་འོངས་པའི་ ོང་ ེར་རེ་ ག་ ེད། 15 ཡེ༷་ ་ཡི་ ོ་ནས་ངེད་

མས་ ིས་ ག་ ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པའི་མཆོད་པ་འ ལ་དགོས། དེ་ནི་ཁོང་གི་མཚན་ཁས་ལེན་ ེད་པའི་ངག་གི་

འ ས་ ་ཡིན། 16 ིན་དང་ཕན་ ན་རོགས་པ་ ེད་པར་ ན་པར་ ིས་ཤིག ད་ེབཞིན་ ་མཆོད་པ་ མས་དཀོན་མཆོག་

གས་མཉེས་པའི་ ིར་རོ། 17 ེད་ཚའི་འགོ་ ིད་པ་ མས་ ིས་ ེད་ཚ་ལ་སེམས་ ར་ ེད་ཅིང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་

ིས་འ ལ་ ་བར་འ ར་བས། ཁོ་ཚའི་བཀའ་ལ་ཉན་ཏེ་མགོ་ ར། ཁོ་ཚས་སེམས་ ོ་བ་མིན་པར་དགའ་བའི་ངང་ནས་

ལས་ ེད་པའི་ ིར་བཀའ་ལ་ཉན། དེ་མིན་ན་ ེད་ཚར་མི་ཕན། 18 ངེད་ མས་ ིས་ནོངས་མེད་པ་ཡིན་པར་ཤེས་ཞིང༌།

མ་པ་ ན་ནས་ ་དག་དང་ ན་པའ་ི ོད་པ་ ེད་པར་འདོད་དེ། ང་ཚའ་ིདོན་ལ་ ོན་ལམ་འདེབས། 19 ེད་ཚའ་ི ར་

མ ོགས་པོ་ལོག་པར་འ ར་བའི་ ིར་ ོན་ལམ་དེ་ ར་འདེབས་པ་ངས་ནན་ ིས་ ལ།

མཐའ་མ ག་གི་མཚམས་འ ི།

20 ཞི་བདེ་གནང་མཁན་ ི་དཀོན་མཆོག་ ེ། གཏན་ ་གནས་པའི་ཞལ་ཆད་ ི་ ་ ག་གི་ངང་ནས་ ག་ མས་

ི་ ག་ ི་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ་ངེད་ མས་ ི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་འཆི་བ་ནས་ ོང་བར་མཛད་མཁན་ ིས། 21 རང་གི་ གས་

དགོངས་ བ་པའི་ ིར་བཟང་པོ་ཐམས་ཅད་ ེད་ཚར་གནང་བར་འ ར་ཞིང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་གང་ གས་

མཉེས་པ་ཡིན་པ་དེ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་བ ད་ནས་ངེད་ མས་ ི་ནང་ལ་ བ་པར་ཤོག ཁོང་ལ་ ག་ ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་

པར་ ར་ཅིག ཨ་མེན། 22 ན་ ་ མས། ངས་ ེད་ཚར་ཡི་གེ་ ང་ ང་ཞིག་ ིས་པས་འདི་ནང་གི་ ལ་མ་བཟོད་

པར་ ལ། 23 ང་ཚའི་ ན་ ་ཐི༷་མོ་ཐེ་བཙན་ཁང་ནས་ ོལ་བ་ཤེས་དགོས། གལ་ཏེ་ཁོང་མ ོགས་པོར་ ེབས་ན། ང་

ཁོང་དང་མཉམ་ ་ ེད་ཚའི་ ར་འོང༌། 24 ེད་ཚའི་འགོ་ ིད་པ་དང༌། དད་ ན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚམས་འ ི་ །

ད ི༷་ཏ་ལི་ཞེས་པའི་ ལ་ནས་ཡིན་པ་ མས་ ིས་ ེད་ཚར་མཚམས་འ ི་ ། 25 གས་ ེ་ ེད་ཚ་ཐམས་ཅད་ལ་ ན་

པར་ ར་ཅིག །



༄༅།།ཡ་ཀོབ་ ིས་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་བ གས་སོ།།

ལེ ་དང་པོ།

1 དཀོན་མཆོག་དང་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཞབས་ ི་ཡ༷་ཀོབ་ ིས་འཇིག་ ེན་ ་འཐོར་བར་ ར་བའི་ཡ༷་ ་ ་

པའི་ཚ་ཁག་བ ་གཉིས་པོར་འཚམས་འ ི་ །

2 ངའི་ ན་ ་ མས། ཉམས་ཚད་ ་ཚགས་ ོང་ བས་དགའ་ ོ་ཁོ་ནར་ ིས་ཤིག 1 3 གང་ལགས་ཟེར་ན།

དད་པ་ལ་ཚད་ ་ ོང་བའི་ ོ་ནས་བཟོད་པའི་སེམས་ ེ་བ་ ེད་ ིས་ཤེས། 4 ཡང་ ེད་ཚ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ ིན་ཞིང་

ཡོངས་ ་ ོགས་པར་འ ར་བའི་ཆེད་ ་བཟོད་པའི་སེམས་དེས་ ་བ་ཚར་བར་ ེད་ ་ ག 5 ེད་ཚའི་ནང་ནས་ ་

ཞིག་ལ་ཤེས་རབ་མ་ཚང་ན། ོན་འདོགས་ཅི་ཡང་མི་མཛད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་ ག་པར་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ལ་

གསོལ་བ་ཐོབ་དང༌། གནང་བར་འ ར། 6 འོན་ ང་མི་དེས་ཐེ་ཚམ་ཅི་ཡང་མེད་པར་དད་པའི་ངང་ནས་གསོལ་བ་

འདེབས་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཐེ་ཚམ་ ན་པ་ནི་ ་མཚའི་ ་ བས་ ང་གིས་འདེད་ཅིང་འ ར་བ་དང་འ ་བ་

ཡིན། 7–8 ཡང་ ོ་ ེ་གཉིས་ཅན་ཏེ་ ོད་ལམ་ ན་ལ་མི་བ ན་པས་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་ཅི་ཞིག་འཐོབ་ ་ཡིན་པ་

མ་སོམས་ཤིག 9 དཀོན་མཆོག་གིས་ ན་ ་དམའ་བ་ལ་མཐོ་བར་མཛད་པས་ཁོས་དགའ་བར་ ེད་དགོས། 10 ཡང་

དཀོན་མཆོག་གིས་ ག་པོ་ལ་དམའ་བར་མཛད་པས་ཁོས་དགའ་བར་ ེད་འོས། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ་ཐང་གི་མེ་ཏོག་ ར་

ཁོ་འདའ་བར་འ ར་ཏེ། 11 ཉི་མ་ཤར་ནས་དེའི་ཚ་ ང་ ག་པོས་མེ་ཏོག་ མ་ཞིང༌། འདབ་མ་སར་ ངས་ནས་དེའི་

མཛས་ ག་འཇིག་པར་འ ར། དེ་ ར་ ག་པོའང་ལས་ཀ་ ེད་པའི་ལམ་ ་འཇིག་པར་འ ར། 12 ཉམས་ཚད་ ོང་

ས་བཟོད་བ ན་ ེད་མཁན་མི་དེ་བདེའོ། ཁོ་ལ་གདེང་འཇོག་ཐོབ་ནས་གཙ་བོས་ཁོང་ལ་བ ེ་བར་འཛན་མཁན་ མས་

ལ་དཔག་མེད་ཚ་ཡི་ཅོད་པན་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་དེ་འཐོབ་ངེས་ཡིན། 13 ་ ིད་ ོང་ བས་མི་ ་ཞིག་གིས་“དཀོན་

མཆོག་གིས་ང་ལ་ ་ ིད་མཛད་”ཅེས་ཟེར་མི་ ང༌། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ངན་པས་དཀོན་མཆོག་ལ་ ་ ིད་ ེད་མི་ ིད་

ཅིང༌། ཁོང་ཉིད་ ིས་ ་ལ་ཡང་ ་ ིད་མཛད་མི་ ིད། 14 འོན་ ང་མི་ མས་རང་རང་གི་འདོད་ཆགས་ ིས་ ་ཞིང་

འ ེན་ཏེ་ ་ ིད་ ོང༌། 15 དེ་ནས་འདོད་ཆགས་ ི་འ ས་ ་ ིན་ཏེ་ ིག་ཉེས་ ེ་ཞིང༌། ིག་ཉེས་ ི་འ ས་ ་ ིན་ཏེ་

འཆི་བ་ ེ། 16 ངའི་གཅེས་པའི་ ན་ ་ མས། མགོ་མ་འཁོར་ཞིག 17 གནང་ ིན་བཟང་པོ་དང་ཡང་དག་པ་ ན་

ེང་ནས་ཉི་ ་ ར་ག མ་ ི་བཀོད་པ་པོ་ ེ་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ལས་འབབ། ཁོང་ལ་འ ར་བའམ་གཡོ་བའི་ ིབ་མས་མ་

གོས་ཤིང་འ ར་མེད་ལགས་སོ། 18 ཁོང་གིས་གང་བཀོད་པའི་ནང་ནས་ང་ཚ་ནི་ལོ་ཏོག་གི་ ད་ ་འ ར་བའི་ཆེད་ །

ཁོང་གི་དགོངས་པ་ ར་བདེན་པའི་བཀའ་ཡི་ ོ་ནས་ང་ཚ་གསར་ ་ ེ་བར་མཛད། 19 ངའི་གཅེས་པའི་ ན་ ་ མས།

1 ན་ ་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་དད་པ་དང་ ན་པའི་ ེས་པ་དང་ ད་མེད་ མས་ཡིན།



433 ཡ་ཀོབ། 1:20 – 2:9

མི་ཐམས་ཅད་ཉན་པ་ལ་མ ོགས། ཤོད་པ་ལ་དལ་ཞིང༌། ཁོང་ ོ་ལངས་མི་བདེ་བར་འ ར་དགོས་པ་ཤེས་པར་ ིས་

ཤིག 20 གང་ལགས་ཟེར་ན། མི་ མས་ ི་ཁོང་ ོས་དཀོན་མཆོག་གི་ ང་བདེན་ ི་ ་བ་ བ་མི་ ིད། 21 དེའི་ ིར་

མི་གཙང་བ་ ན་དང་ངན་སེམས་ ག་མ་དག་ ངས་ཏེ། ེམས་ ང་ངང་ནས་ ེད་ཚ་ཐར་བར་མཛད་ བ་པའི་བཀའ་

ེད་ ི་སེམས་ ་བཞག་པ་དེ་དང་ལེན་ ོས་ཤིག 22 རང་གིས་རང་ལ་མགོ་ ོར་གཏོང་བའི་བཀའ་ཐོས་མཁན་འབའ་

ཞིག་ ་མི་འ ར་བར། བཀའ་ བ་མཁན་ ་འ ར་ཞིག 23 བཀའ་ཐོས་ནས་མི་ བ་མཁན་ནི་མེ་ལོང་ལ་བ ས་ནས་

རང་གི་གདོང་པ་མཐོང་མཁན་ ར་ཡིན། 24 གང་ལགས་ཤེ་ན། རང་ལ་བ ས་ཏེ་མེ་ལོང་དང་ཁ་ ལ་ ེས་འ ལ་ ་ཅི་

ར་ཡོད་པ་བ ེད། 25 འོན་ ང་ཡང་དག་པ་དང་ ིག་ཉེས་དང་འཆ་ིབ་ལས་ཐར་བའ་ིབཀའ་ ིམས་ལ་ནན་ ིས་བ ས་

ནས། བ ོན་འ ས་ ེད་མཁན་ནི་བཀའ་ཐོས་ནས་བ ེད་པ་མིན་ཏེ་བཀའ་ བ་ནས་ལག་ལེན་ ེད་པ་ཡིན་པས་ཁོའི་ ་

བ་ལ་ ིན་ ིས་བ བས་པར་འ ར་རོ། 26 གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ང་ཆོས་སེམས་དང་ ན་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ མ་ནས་རང་

གི་ ེ་ལ་ཁ་ལོ་མ་ ར་བར་རང་གིས་རང་ལ་མགོ་ ོར་བཏང་ན། མི་དེའི་ཆོས་ཕན་མེད་ཡིན། 27 ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་

ན་ ར་བཅོས་མིན་དང་ ོན་མེད་པའི་ཆོས་ནི་ ག་བ ལ་ ོང་བའི་ ་ ག་དང་ གས་མོ་ མས་ལ་ མས་ ོང་ ེད་ལ།

རང་ཉིད་ལ་ཡང་འཇིག་ ེན་ ི་མི་གཙང་བ་མ་འགོ་བར་ ང་བ་དེ་ཡིན་ནོ།།

ལེ ་གཉིས་པ།

1 ངའི་ ན་ ་ མས། ེད་ཚ་ནི་ང་ཚའི་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པ་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ལ་དད་མཁན་ཡིན་པས་

ོགས་རིས་མ་ ོས་ཞིག 2 དཔེར་ན་མི་གོས་ ས་ལེགས་ཤིང་གསེར་ ི་སོར་ག བ་ ོན་པ་ཞིག་དང༌། ད ལ་པོ་གོས་

ལ་པོ་ ོན་པ་ཞིག་ ང་ ོད་ཚའི་ཚགས་པར་ཡོང་ནས། 3 གོས་ ས་ལེགས་ ོན་པ་དེར་བ ི་བ ར་ ས་ནས་ ོད་ ིས་

“གལ་ཆེ་སར་བ གས་གདན་འཇགས་”ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། ད ལ་པོ་དེར་“དེར་ལངས་ནས་ ོད་”ཡང་ན་“ངའི་ ང་པའི་

འ ིས་ལ་ ོད་ཅིག་”ཅེས་ཟེར་ན། 4 ོད་ཚའི་ནང་ནས་ད ེ་བ་ ེ་པས་ངན་སེམས་ ིས་ ལ་བའི་ ིམས་དཔོན་ ་མ་

ར་རམ། 5 ངའི་གཅེས་པའི་ ན་ ་ མས། ཉོན་ཞིག འཇིག་ ེན་འདིའི་ངོས་ནས་ད ལ་པོ་ མས་ནི་དད་པའི་

ཆ་ནས་ ག་པོར་འ ར་བ་དང༌། ཁོང་ལ་བ ེ་བ་ མས་ལ་ཞལ་ཆད་གནང་བའི་ ལ་ ིད་འཛན་མཁན་ ་འ ར་བར་

དཀོན་མཆོག་གིས་བདམས་པར་མ་མཛད་དམ། 6 འོན་ ང་ ོད་ མས་ ིས་ད ལ་པོར་ ིས་མེད་བཏང༌། ག་པོ་

མས་ནི་ ོད་ལ་བཙན་གནོན་ ེད་མཁན་དང༌། ོད་ ིམས་རར་ག ག་མཁན་མ་ཡིན་ནམ། 7 ཡང་ཁོ་ མས་ནི་ ེད་

ཚ་དང་ ེབ་པའི་མཚན་མཆོག་ལ་ ར་བ་འདེབས་མཁན་མ་ཡིན་ནམ། 8 གལ་ཏེ་ ེད་ མས་ ིས་ ིམ་མཚས་ལ་རང་

དང་འ ་བར་བ ེ་བར་ ངས་ཤིག་ཅེས་པའི་ག ང་རབ་ ར་ ི་ཆེས་མཐོའི་ ིམས་བ བས་ན་ ེད་ཚས་ལེགས་པར་ ེད།

9 འོན་ ང་ ོགས་རིས་ ས་ན་ ོད་ མས་ ིས་ ིག་ཉེས་ ི་ལས་ ས་པ་ཡིན་ལ། བཀའ་ ིམས་ ིས་ ོད་ མས་ ིམས་
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དང་འགལ་མཁན་ཡང་ཡིན་པར་ ོན། 10 ས་ ང་ཆོས་ ིམས་ཆ་ཚང་བ ངས་ནས་ ེ་གཅིག་དང་འགལ་ན་ཐམས་

ཅད་འགལ་མཁན་ལ་ ི་བར་ ར་རོ། 11 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ལོག་གཡེམ་མ་ ེད་ཅེས་ག ང་མཁན་དེས་རང་གིས་མིའི་

ོག་མ་གཅོད་ཅེས་ ང་ག ངས། འོ་ན་ ོད་ ིས་ལོག་གཡེམ་མི་ ེད་ ང་མིའི་ ོག་བཅད་ན། ོད་ ིམས་དང་འགལ་

མཁན་ ་ ར་རོ། 12 ིག་ཉེས་དང་འཆི་བ་ལས་ཐར་བའི་བཀའ་ ིམས་ ིས་ ིམས་གཅོད་ ོང་ ་ཡིན་པ་ ར་གཏམ་

དང་ ོད་པ་ ོས་ཤིག 13 གང་ལགས་ཤེ་ན། གཞན་ལ་ ིང་ ེ་མ་ ེད་མཁན་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་ གས་བ ེ་

མེད་པར་ ིམས་གཅོད་པར་འ ར་ཡང༌། ིང་ ེ་ཡིས་ ིམས་གཅོད་ལས་ ལ་ལོ།

14 ངའི་ ན་ ་ མས། གལ་ ིད་མི་ཞིག་གིས་དད་པ་མཚན་ ེད་ ི་ ་བ་མ་ ས་པར་དད་པ་ཡོད་ཅེས་ ས་ན་

ཅི་ཕན། དད་པ་དེས་ཁོ་ཐར་བར་ ེད་ བ་བམ། 15 གལ་ཏེ་ ན་ ་ཞིག་ལ་གོས་སམ་ཉིན་རེའི་ཁ་ཟས་མི་འདང་བར།

16 ག གས་པོར་གང་དགོས་པ་མ་ ིན་པར་ ོད་ཚའི་ནང་ནས་མི་ཞིག་གིས་“བདེ་བའི་ངང་ནས་སོང༌། ོད་དང་འ ང་

བར་འ ར་བར་ཤོག་”ཅེས་ཟེར་ན་ཅི་ཕན། 17 དེའི་ ིར་ ་བ་མི་ བ་པའི་དད་པ་ནི་ ོང་པའོ། 18 འོན་ ང་མི་ཞིག་

གིས་“ ེད་ལ་དད་པ་ཡོད། ང་ལ་ ་བ་བཟང་པོ་ཡོད་”ཅེས་ཟེར་ཡོང༌། ོད་ ིས་ང་ལ་ ་ ོད་དང་ ལ་ཏེ་རང་གི་དད་

པ་བ ན་ན། ངས་ ོད་ལ་ ་ ོད་ ི་ ོ་ནས་ངའི་དད་པ་ ོན་པར་ ། 19 ོད་ ིས་དཀོན་མཆོག་གཅིག་རང་ཡིན་པར་

དད་པ་ ེད། ད་ེལེགས་སོ། གདོན་འ ེས་ ང་ད་ེ ར་ ེད་ད་ེའཇིགས་ནས་འདར། 20 ན་པ་ོ ོད། ་ ོད་དང་ ལ་

ཏ་ེདད་པ་ཕན་མེད་ཡིན་པ་ ོན་པར་འདོད་དམ། 21 ང་ཚའ་ིམེས་པ་ོཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་རང་ག་ི ་ཨ༷་ི ཱག་མཆོད་པ་འ ལ་

བ ིས་ ས་ཏེ་མཆོད་ ིའི་ ེང་ལ་བཞག་པ་དེ། ་བའི་ ོ་ནས་ཡང་དག་པར་མ་བ ིས་སམ། 2 22 དེའི་ ེང་ནས་དད་པ་

དང་ ་བ་ ེད་པ་གཉིས་མཉམ་ ་འ ོགས་ཤིང་ ་བ་ ས་པས་དད་པ་ཚང་བར་ ར་བ་ད་ེགསལ་ལོ། 23 ཡང་ག ང་རབ་

ལས་

ཨ༷བ་ར་ཧམ་ ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་ ས་པས། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ མ་པར་དག་པའི་མི་ཞིག་

ལ་བ ིས་གནང་ངོ༌།

ཞེས་པའི་བཀའ་ བ་ཅིང༌། ཁོང་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་མཛའ་ ོགས་ཞེས་ ་བ་ཡིན། 3 24 དད་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ ིས། ་

བའི་ ོ་ནས་མི་ཞིག་ཡང་དག་པར་ ི་བ་དེ་གསལ་ལོ། 25 དེ་བཞིན་ ་ཐ་ན་ ད་འཚང་མ་ར༷་ཧབ་ ིས་ཕོ་ཉ་ མས་ ེ་

ལེན་ ས་ནས་ཁ་ོཚ་ལམ་གཞན་ལ་ ིར་བཏང་བས་ ་བའ་ི ་ོནས་ མ་པར་དག་པར་ ར་བ་མ་ཡིན་ནམ། 4 26 དེ་བས་ན་

ཇི་ ར་སེམས་དང་ ལ་བའི་ ས་ནི་རོ་ཡིན་པ་བཞིན། དེ་ ར་ ་བ་དང་ ལ་བའི་དད་པ་ཡང་ ོང་པ་ཡིན་ནོ།།

2 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 22 ཨང་ 9 ལ་གཟིགས།
3 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 15 ཨང་ 6 དང༌། ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 41 ཨང་ 8 ལ་གཟིགས།
4 ང་ ོན་པ་ཡོ་ ་ཨ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 2 ཨང་ 11 ལ་གཟིགས།
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ལེ ་ག མ་པ།

1 ངའི་ ན་ ་ མས། ེད་ཚའི་ ོད་ ་མི་མང་པོ་ཆོས་ ོབ་མཁན་ ་འ ར་མི་ ང༌། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་

ཚ་ ོབ་མཁན་ནི་ ིམས་ ག་པར་དམ་པོ་གཅོད་པར་འ ར་བ་ ེད་ ིས་ཤེས། 2 ང་ཚ་ཚང་མས་དོན་མང་པོར་འ གས་

པས། ་ཡང་གཏམ་ལ་མ་འ གས་པ་ད་ེམ་ཚང་བ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏ་ེ ས་ ིལ་པོའང་ག ན་ བ་བོ། 3 ཡང་ ་ག ན་

པའི་ ིར་ཁ་ལ་ བ་གཡོགས་ན་དེའི་ ས་ ིལ་པོའང་ག ན་ བ། 4 ཡང་དཔེ་གཞན་ཞིག་ ་གཟིངས་ལ་བ ས་ན། དེ་

ཚ་ཆ་ེཞིང་ ང་ཆེན་ ིས་འདེད་ ང༌། མ ག་ག་ི ་བ་ོ ང་ ང་ ིས་ ་པའ་ིའདོད་པ་ ར་ ་ིསར་ཁ་ལ་ོ ར་ བ། 5 ད་ེ

བཞིན་ ེ་ནི་ ས་ ི་ཡན་ལག་ ང་ ང་ཞིག་ཡིན་ཡང་དོན་ཆེན་ ི་ ོར་ ད་ཤོབ་ ེད། མེ་ ང་ ་ཞིག་གིས་ཅི་ ར་ཆེ་

བའི་ཤིང་ནགས་ ེག 6 ཡང་ ེ་ནི་མེ་ ེ། ང་ཚའི་ཡན་ལག་གི་ནང་ནས་ ེ་དེས་ ང་པོ་མེད་པའི་འཇིག་ ེན་མཚན།

དེས་ ས་ ིལ་པོ་མི་གཙང་བར་ ེད་ཅིང༌། མི་ཚའི་འཁོར་ཆ་ཚང་ ར་བ་དང༌། ད ལ་ཁམས་ ིས་མེ་ཡིན་པའི་ ེ་ ར་

རོ། 7 མིའི་རིགས་ ིས་གཅན་གཟན་དང༌། ་ ི ། ོ་བ ོད། ་མཚའི་ ོག་ཆགས་རིགས་ ན་འ ལ་བར་ ེད་

ཅིང༌། བ ལ་ཟིན་ ང༌། 8 ས་ ང་ ་ེའ ལ་མ་ི བ། ད་ེན་ིམ་ིབ ན་པ་དང་ངན་པ་ཡིན་ཏེ། ོག་ལེན་ ག་ ་ཡིས་

གང༌། 9 ང་ཚས་ ེ་ཡིས་ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡིན་པའི་ཡབ་ལ་བ ོད་བ གས་ ེད་ཅིང༌། ེ་ཡིས་དཀོན་མཆོག་གི་དཔེ་ ་

བཀོད་པའི་མི་ མས་ལ་དམོད་མོ་ཡང་འདེབས་པས། 10 ཁ་གཅིག་ནས་བ ོད་པ་དང་དམོད་མོ་གཉིས་ཀ་འཐོན། ངའི་

ན་ ་ མས། དེ་ ར་མི་ ང་ངོ༌། 11 ་མིག་གི་ཁ་གཅིག་ལས་འ ང་ ་དང་ ་ ་གཉིས་ཀ་འཐོན་ནམ། 12 ངའི་

ན་ ་ མས། བས་ེཡབ་ཟེར་བའ་ིཤིང་ ོང་ལས་ ར་ འམ། ན་འ མ་ཤིང་ལས་བས་ེཡབ་ ་ེམ་ི ིད་པ་ ར། ད་ེ ར་

་ ་ལས་འ ང་ ་འ ང་བར་མ་ི ིད། 13 ེད་ཚའ་ིནང་ནས་མཁས་ཤིང་ ་ོ ོས་ཅན་ ་ཡིན། མ་ིདེས་ ོད་ལམ་བཟང་

པོ་དང༌། ཤེས་རབ་ལས་ ང་བའི་སེམས་ ལ་པོའི་ ོ་ནས་ ོན་དགོས། 14 འོན་ ང་ ོད་ཚའི་སེམས་ལ་ ག་དོག་ ག་

པོ་དང་འདོད་པ་ཚ་པོ་ཡོད་ན། རང་གི་ཤེས་རབ་ ོར་ ད་ཤོབ་ ེད་པའི་ ོ་ནས་ ན་གཏམ་མ་ཤོད་ཅིག 15 འདི་ ར་

་ིཤེས་རབ་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ནས་འབབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་ ེན་འདིའ་ིཤེས་རབ། ིག་ཉེས་འདོད་པའ་ི

ཤེས་རབ། བ ད་ ི་ཤེས་རབ་ཡིན་ནོ། 16 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ག་དོག་དང་འདོད་པ་ཚ་པོ་ཡོད་སར་མི་མ ན་པ་དང་

ངན་ ོད་ ན་ཡང་ཡོད། 17 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ནས་ ང་བའ་ིཤེས་རབ་ན་ིདང་པོར་བཅོས་མིན་དང༌།

གཉིས་པར་ཞི་བདེ་ལ་དགའ་བ། དེ་བཞིན་སེམས་ ལ་པོ། ཡ་རབས། ིང་ ེ་འ ས་བཟང་དང་ ན་པ། ོགས་རིས་

སམ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། 18 ཡང་ཞི་བདེ་ ན་མཁན་ ིས་ཞི་བའི་ངང་ནས་ས་བོན་

བཏབ་ ེ་ཡང་དག་པའི་འ ས་ ་འཐོབ།།
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ལེ ་བཞི་པ།

1 ོད་ཚའི་ ོད་ ་ ོད་པ་དང་འ ག་པ་གང་ནས་འ ང༌། ོད་ཚའི་སེམས་ནང་ ་འཐབ་བཞིན་པའི་འདོད་

ཆགས་ནས་མ་འ ང་ངམ། 2 འདོད་ཆགས་ ིས་གང་འདོད་པ་མི་འཐོབ་པས་ ོད་ཚས་མིའི་ ོག་གཅོད། ཧམ་འདོད་

ས་ནས་གང་འདོད་པ་མི་འཐོབ་པས་ ོད་ཅིང་འ ག ོད་ཚས་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་མི་འདེབས་པའི་ ེན་ ིས་

གང་འདོད་པ་མི་འཐོབ། 3 ོད་ཚས་གསོལ་བ་འདེབས་ ང་མི་འཐོབ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། གང་འཐོབ་པ་དེ་རང་གི་

འདོད་པ་ ར་ ོད་པའི་ ིར་དང་ ན་ ོང་ངན་པའི་ ོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པས་སོ། 4 དམ་ཚག་མི་ ང་མཁན་ ོད་

མས། འཇིག་ ེན་འདི་ལ་ཆགས་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་ ང་བ་ཡིན་པ་མི་ཤེས་སམ། དེའི་ ིར་ ་ཡང་འཇིག་ ེན་ ི་

ོགས་པོར་འ ར་འདོད་པ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་ད ་བོར་འ ར། 5 ཡང་ན་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚར་གནས་ ་བ ག་

པའ་ིསེམས་ན་ི ག་དོག་གིས་གང་ཞེས་པའ་ིག ང་རབ་ནང་ག་ིབཀའ་ད་ེདོན་མེད་པར་སེམས་སམ། 6 འོན་ ང་ཁོང་གིས་

དེ་ལས་ ག་པའི་ གས་ ེ་གནང༌། དེའི་ ིར་ག ང་རབ་ ི་མདོ་ལས་

དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ང་ ལ་ཅན་ལ་ ོལ།།

དམའ་ས་བ ང་བར་ གས་ ེ་གནང་བར་མཛད།།

ཅེས་ག ངས་སོ། 5 7 དེའི་ ིར་ ོད་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ང་ཞིག བ ད་ལ་ ོལ་བར་ ོས་ཞིང༌། ཁོ་

འ ོས་པར་འ ར། 8 དཀོན་མཆོག་དང་ཉེ་བར་སོང་དང༌། ཁོང་ ོད་དང་ཉེ་བར་འ ོན་པར་འ ར། ིག་ཉེས་ཅན་

ི་མི་ཚ། ོད་ཚའི་ལག་པ་གཙང་བར་ ོས་ཤིག ོ་ ེ་གཉིས་ཅན་ ི་མི་ མས། ོད་ཚའི་སེམས་གཙང་བར་ ོས་ཤིག 6

9 ་ངན་ ེད་དེ་ ས་ཤིང་ ེ་ གས་ཐོན་ཞིག ོད་ཚའི་གད་མོ་ནི་ ་འབོད་དང༌། ོད་ཚའི་དགའ་བ་ནི་ཡིད་འཕམ་

པར་ ར་ཞིག 10 གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་རང་གིས་རང་ལ་དམའ་ས་བ ང་ཞིག ཁོང་གིས་ ོད་ལ་མཐོ་བར་

མཛད་དོ། 11 ན་ ་ མས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དམའ་འབེབས་མ་གཏོང་ཞིག ན་ ་ལ་དམའ་འབེབས་གཏོང་

བའམ་ ོན་འདོགས་ ེད་པ་དེ་བཀའ་ ིམས་ལ་དམའ་འབེབས་གཏོང་ཞིང་ ོན་འདོགས་ ེད་པ་ཡིན། འོན་ ང་བཀའ་

ིམས་ལ་དམའ་འབེབས་བཏང་ན། ོད་ནི་བཀའ་ ིམས་ བ་མཁན་མིན་ཏེ་ ོན་འདོགས་ ེད་མཁན་ཡིན། 12 ཐར་

ཞིང་མེད་པར་མཛད་ བ་པའི་ ིམས་འགོད་པ་དང་ ིམས་དཔོན་གཅིག་རང་ཡིན་པས། ིམ་མཚས་ལ་ ོན་འདོགས་

ེད་ ས་པ་ ོད་ ་ཡིན། 13 “དེ་རིང་ཡང་ན་སང་ཉིན་ ོང་ ེར་ཞིག་ལ་ ིན་ནས་ལོ་གཅིག་གི་བར་ ་ཉོ་ཚང་ ེད་པ་

ལ་ཁེ་བཟང་འཐོབ་པར་འ ར་”ཞེས་ཟེར་མཁན་ ོད་ མས་ད་ཉོན་ཞིག 14 སང་ཉིན་ཅི་ ར་ཡིན་མིན་ ོད་ཚས་མི་

ཤེས། ོད་ ི་མི་ཚ་ཅི་ ར་ཡིན། ོད་ནི་ ས་ ང་ ་མངོན་ཏེ་མི་ ང་བར་འ ར་བའི་ ག་པ་ ར་ཡིན། 15 ོད་

5ལེགས་བཤད་ཅེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 3 ཨང་ 34 ལ་འཁོད་ཡོད།
6ལག་པ་གཙང་བར་ ེད་པའི་དོན་ནི་ ིག་ཉེས་ ོང་བ་དེ་ཡིན།
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ིས་“གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ་གསོན་པར་འ ར་ཞིང་འདི་དང་འདི་ ་ ་ཞིག་ ེད་པར་

འོ་”ཞེས་ཟེར་དགོས། 16 འོན་ ང་ད་ ་ ོད་ཚས་ཁེངས་ ེགས་ངང་ནས་ ད་ཤོབ་ ེད། དེ་ ར་ ི་གཏམ་ཐམས་

ཅད་ངན་པ་ཡིན། 17 དེ་བས་ན། བཟང་པོ་ཤེས་ ང་མི་ བ་མཁན་དེས་ ིག་ཉེས་ ི་ལས་ ེད་པའོ།།

ལེ ་ ་པ།

1 ད་ ོད་ ག་པོ་ མས་ང་ལ་ཉོན་ཞིག ོད་ལ་འབབ་ ་ཡིན་པའི་ ག་བ ལ་ ི་ ེན་ ིས་ ས་ཤིང་ ེ་ གས་

ཐོན་ཞིག 2 ོད་ ི་ ་ནོར་ ལ་ཞིང༌། ག་པས་ ོན་གོས་བཟས་ཚར་རོ། 3 ོད་ ི་གསེར་དང་ད ལ་ལ་གཡའ་

ཆགས་ཤིང༌། གཡའ་དེས་ ོད་ལ་ ོན་ཡོད་པ་ར་ ོད་ ེད་ཅིང༌། མེ་ ར་ ོད་ ི་ཤ་ ེག་པར་འ ར། ས་ ི་མཐའ་

མར་ ོད་ ིས་ ་ནོར་བསགས་སོ། 4 ཉོན་ཞིག ོད་ ི་ཞིང་ ་མཁན་ མས་ ི་ ་ཆ་ ོད་ ིས་གཡོ་ཐབས་ ིས་ཉར་

བས་ ་ཆ་དེས་འབོད་བཞིན་འ ག ཡང་དབང་ ན་དང་ ན་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ ་མཁན་ཚའི་ ད་ངན་གསན།

5 ོད་ཚས་འཇིག་ ེན་འདིར་རང་འདོད་ ར་བདེ་བ་དང་ ས་ ོད་ ེད་པའི་ངང་ནས་མི་ཚ་བ ལ་ཏེ། ིམས་གཅོད་

ི་ཉིན་མོར་ཉེས་ཆད་ཕོག་ངེས་ཡིན། 6 ོད་ ིས་ཉེས་མེད་ ི་མི་ མས་ལ་ ིམས་གཅོད་ ས་ནས་བསད། ཁོ་ཚས་

ོད་ལ་ ོལ་བར་མི་ ེད། 7 དེའི་ ིར་ ན་ ་ མས། གཙ་བོ་མ་འ ོན་པའི་བར་ ་བཟོད་པར་ ེད། ོན་ཆར་དང་

ད ིད་ཆར་མ་འབབ་པའི་བར་ ་ཞིང་པས་བཟོད་ ོམ་ ེད་དེ་ས་གཞི་ནས་འ ང་བའི་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ལོ་ཏོག་ ག་ཅིང་

ོད་པའི་དཔེ་ལ་ ོས་ཤིག 8 ེད་ ིས་ ང་བཟོད་པར་ ེད་དགོས། གཙ་བོ་ ེབས་པར་ཉེ་བ་ཡིན་པས་ཡིད་སེམས་

བ ན་པོར་གནས་ཤིག 9 ན་ ་ མས། ེད་ཚར་ ིམས་གཅོད་མི་ཕོག་པའི་ཆེད་ ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མ་རངས་

པའི་གཏམ་མ་ཤོད། ོས་ཤིག ིམས་དཔོན་ ོའི་འ མ་ལ་བཞེངས་ནས་འ ག 10 ན་ ་ མས། ོད་ཚས་གཙ་

བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ ི་ཐོག་ནས་ག ངས་པའི་ ང་ ོན་པ་ མས་ནི་ ག་བ ལ་ ོང་ ས་བཟོད་པ་ ོམ་པའི་མིག་

དཔེར་བ ང་ཞིག 11 ང་ཚས་བཟོད་སེམས་ཡོད་པའི་མི་ མས་ནི་བདེ་བར་ ི། ེད་ཚས་ཡོ༷བ་ ིས་བཟོད་ ོམ་ ས་

པའི་ ོར་ཐོས་ ོང་ལ། མཐའ་མར་གཙ་བོས་གང་མཛད་པ་ཡང་ཤེས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་

མས་དང་ གས་ ེ་ཅན་ཡིན་པས་སོ། 7 12 ངའི་ ན་ ་ མས། ད་ཉོན་ཞིག གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་

ཁམས་སམ། ས་གཞ་ིདཔང་ ་མ་འ གས་ཏ་ེམནའ་ཅིའང་མ་ ོལ་ཞིག ེད་ཚར་ ིམས་གཅོད་མ་ིཕོག་པའ་ིཆེད་ ་ཡིན་

ན་ཡིན་དང་མིན་ན་མིན་ ི་གཏམ་ ང་པོ་ཤོད་ཅིག 13 ོད་ཚའི་ ོད་ ་ ་ཞིག་ལ་ ག་བ ལ་ཡོད་དམ། ཁོས་ ོན་

ལམ་འདེབས་དགོས། ་ཞིག་ལ་དགའ་ ོ་ཡོད་དམ། ཁོས་བ ོད་ ་ལེན་དགོས། 14 ེད་ཚའི་ནང་ན་ནད་པ་ཡོད་

དམ། ཁོས་ཆོས་ཚགས་ ི་འགན་འ ར་བ་ མས་བོས་ནས་ཁོང་ཚས་གཙ་བོའི་མཚན་ ི་ཐོག་ནས་ནད་པར་ མ་འ ག་ཏེ་

7ཞལ་ཆད་ ིང་པའི་མདོ་ཡོབ་ཅེས་ཟེར་བའི་ལེ ་ 42 ལ་གཟིགས།
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ོན་ལམ་འདེབས་དགོས། 15 དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པའི་ངང་ནས་འདེབས་པའི་ ོན་ལམ་ ིས་ནད་པ་དེ་ནད་ལས་ཐར་

བར་འ ར་ཞིང༌། གཙ་བོས་ཁོ་གསོ་བར་མཛད། གལ་ཏེ་ནད་པ་དེས་ ིག་ཉེས་ ི་ལས་ ས་པ་ཡིན་ན་སེལ་བར་འ ར།

16 དེའི་ ིར་ ེད་ ི་ ིག་ཉེས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁས་ ངས་ཤིང༌། ནད་ལས་ཐར་བར་འ ར་བའི་ ིར་ཕན་ ན་ ོན་

ལམ་ཐོབ་ཅིག ང་ ན་པ་ཞིག་གི་ ོན་ལམ་ལ་ ་བ་ བ་ བ་པའི་དབང་ གས་ཆེན་པོ་ཡོད། 17 ང་ ོན་པ་ཨེ༷་ལི་

ཱ་ནི་ང་ཚའི་རང་གཤིས་དང་འ ་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཆར་པ་མི་འབབ་པའི་ ོན་ལམ་ནན་ ིས་བཏབ་པས་ལོ་ག མ་དང་

་བ་ ག་གི་བར་ ་ས་ལ་ཆར་པ་མ་བབས། 18 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཡང་བ ར་ ོན་ལམ་བཏབ་པས། ནམ་མཁའ་ནས་

ཆར་པ་བབས་ཤིང་ས་གཞི་ནས་འ ས་ ་ ེས། 19 ངའི་ ན་ ་ མས། ེད་ཚའི་ནང་ནས་ ་ཞིག་གིས་འ ིན་བཟང་གི་

བདེན་པའི་ལམ་ ངས་པ་དེ། གཞན་ ིས་ཁོ་ལེགས་བཅོས་བཏང་ན། 20 ིག་ཉེས་ཅན་ཞིག་ནོར་བའི་ལམ་ནས་ ར་

འ ིད་མཁན་དེས་ ིག་ཅན་ ི་སེམས་འཆི་བ་ལས་ཐར་བར་ ེད་ཅིང༌། ིག་ཉེས་མང་པོ་སེལ་ ་འ ག་པ་དེ་ཤེས་པར་

ིས་ཤིག །



༄༅།། ་ཚབ་པེ་ ོ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་དང་པོ་བ གས་སོ།།

ལེ ་དང་པོ།

འཚམས་འ ིའི་གཏམ།

1 ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ་ཚབ་ང་པེ༷་ ོ་ཡིས། དཀོན་མཆོག་གིས་བདམས་པའི་མི་ མས་ཏེ་པོ༷ན་ ་དང༌། ག༷་ལད་

ཱ། ཀ༷་པ་དོག་ ཱ། ཨེ༷་ཞེ་ ཱ། པི༷་ཐིན་ ཱ་ཞིང་ཆེན་གནས་གཡར་བ་ ར་ ོད་མཁན་ མས་ལ་འ ིན་ཡིག་འདི་ ལ་ལོ།

2 ཡབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ ་མ་ོནས་ ེད་ཚ་མ ེན་ནས་བདམས་ཤིང༌། ཁོང་ག་ིདམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ིས་ ེད་ཚ་དམ་པར་

མཛད། དེ་ནི་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་དང༌། ཁོང་གི་ ་ ག་གཏོར་བའི་ ོ་ནས་ ེད་ཚ་དག་པར་འ ར་བའི་

ཆེད་ ་ཡིན། ེད་ཚ་ལ་ གས་ ེ་དང་ཞི་བདེ་འཕེལ་བར་ ར་ཅིག

དཔག་མེད་ཚ་ཡི་ར་ེབ།

3 ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཡབ་ ེ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་འ ལ་བར་ཤོག ཁོང་གི་ གས་ ེ་ཆེན་པོས་

ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པ་བ ད་ནས་ཁོང་གིས་ངེད་ མས་ལ་ཚ་ ོག་གསར་པ་ ེ་བ་དང༌། ག་ ་གནས་

པའི་རེ་བ་གནང་བ་མ་ཟད། 4 དཀོན་མཆོག་གིས་ཞལ་ཆད་གནང་བའི་ ིན་ བས་ ི་བགོ་ ལ་མི་འཇིག་པ། ི་མ་

མེད་པ། མི་ཡལ་བ་ཞིག་ ང་གནང་ངོ༌། དེ་ནི་ ེད་ཚའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ ་ཉར་ཡོད། 5 ཐར་པ་དེ་

མ་འཐོབ་པའི་བར་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་ ས་མ ར་བ ེན་ནས་ ེད་ཚའི་དད་པ་བ ད་དེ་ ེད་ མས་ ང་བཞིན་

ཡོད། ཐར་པ་དེ་ནི་ ས་མཐའ་མར་མངོན་ མ་ ་འ ར་ངེས་ཡིན། 6 ས་ ང་ ར་ཉམས་ཚད་ ་ཚགས་ ི་ ག་

བ ལ་ ོང་དགོས་ནའང༌། ིན་ བས་དེ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པའི་ ེན་ ིས་ ེད་ཚ་ཧ་ཅང་དགའ་བར་ ེད། 7 ེད་ཚའི་

དད་པ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ ོན་ཞིང༌། ཡ༷་ེ ་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་ ོན་ནས་མངོན་ མ་ ་འ ར་བའ་ིཚ་ ེད་ལ་བ ོད་པ་དང༌། གཟ་ི

བ ིད། བ ར་ ི་བཅས་འཐོབ་པའི་ཆེད་ ་ཉམས་ཚད་དེ་ཚ་ ང༌། དཔེར་ན་འཇིག་ ་འ ོ་བའི་གསེར་ཡང་མེ་ཡིས་

བཙ་ ང་ ེད་དེ། ེད་ཚའི་དད་པ་གསེར་ལས་རིན་ཐང་ཆེའོ། 8 ེད་ མས་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་མཇལ་མ་ ོང་ཡང་ཁོང་ལ་

གཅེས་པར་འཛན་ཞིང༌། ད་ ་མི་མཐོང་ཡང་ཁོང་ལ་དད་པ་ ེད་དེ། བ ོད་ལས་འདས་པ་དང་གཟི་བ ིད་ ིས་ཁེངས་

པའི་དགའ་ ོ་ཆེན་པོས་ ེད་ཚ་དགའ་བར་ ེད། 9 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ེད་ཚའི་དད་པའི་འ ས་ ་ ེ་ཐར་པ་འཐོབ་

བཞིན་ཡོད། 10 ེད་ མས་ལ་འ ང་བར་འ ར་བའི་ གས་ ེ་བ ོད་མཁན་ ང་ ོན་པ་ མས་ ིས་ཐར་པ་དེའི་ ོར་

ཞིབ་ ་ ད་གཅོད་ ས་ཏེ། 11 ཁོང་ཚའི་སེམས་ནང་ལ་བ གས་པའི་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ག་བ ལ་

དང་དེའི་ ེས་ ་འ ང་བའི་གཟི་བ ིད་ ི་ ོར་ ང་བ ན་པའི་ཚ། དེའི་ ས་སམ་གནས་ ལ་གང་ཡིན་པ་ད ད་པར་



440 པེ་ ོ་དང་པོ། 1:12 – 25

འདོད། 12 རང་ཉིད་ལ་མིན་ཏ་ེ ེད་ཚར་ཞབས་ ་ི ས་པ་ད་ེ ང་ ོན་པ་ མས་ལ་མངོན་པར་ ར། ད་ ་དཀོན་མཆོག་

གི་ཞིང་ཁམས་ནས་མངགས་པའི་དམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ི་དབང་གི་ ོ་ནས་ཆོས་ ོན་པ་ མས་ ིས་ ེད་ཚ་ལ་འ ིན་བཟང་

དེ་བ གས། དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ མས་ ིས་ ང་དོན་དེ་ཚ་མ ེན་པར་འདོད།

དམ་པའ་ི ོད་ལམ་ ེད་དགོས་པའ་ི ོར།

13 དེའི་ ིར་སོ་སོའི་སེམས་ ་ ིག་ ེད་དེ་རང་ཚད་འཛན་ནས་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་མངོན་པར་འ ར་བའི་ ས་ ་

ེད་ཚར་གནང་ ་ཡིན་པའི་ གས་ ེ་ལ་རེ་བ་མཐའ་གཅིག་ ་ ེད་ཅིག 14 ཁ་ལ་ཉན་པའི་ ་ ་ ར་ ར་ ི་ ོངས་

པའི་དབང་གིས་འདོད་ཆགས་མི་ ེད་པར། 15 ེད་ཚ་བོས་གནང་མཁན་ནི་དམ་པ་ཡིན་པས་ ོད་ལམ་ཚང་མ་དམ་

པར་ ོས་ཤིག 16 གང་ཡིན་ཞེ་ན། མདོ་ལས། ང་ནི་དམ་པ་ཡིན་པས་ ོད་ཚའང་དམ་པར་ངེས་པར་འ ར་དགོས་

ཞེས་འཁོད། 1 17 ོགས་རིས་མེད་པར་སོ་སོས་ ་བ་གང་ ས་པར་གཞིགས་ནས་ ིམས་གཅོད་མཛད་མཁན་ལ་ ེད་ཚས་

ཡབ་ཅེས་ ་བས། གནས་གཡར་བ་ ར་འཇིག་ ེན་འདིར་ ོད་རིང་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ར་ ི་ ེད་དེ་མི་ཚ་ ེལ་དགོས།

18 མེས་པོ་ལས་ ང་བའི་དོན་མེད་ ི་ གས་ ོལ་ ར་ ེད་ཚ་གསེར་རམ་ད ལ་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་ ་འ ོ་བའི་རིན་

ིས་ ས་པ་མ་ཡིན་ ིས། 19 ོན་དང་ ི་མ་ ལ་བའི་ ག་ ་ ར་ ི་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ་ ག་རིན་ཐང་ཆེ་བ་དེས་ ས་པ་ ེད་

ཚས་ཤེས། 20 དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་ ེན་བཀོད་པའི་ ོན་ལ་ཁོང་ནི་བདམས་ ང༌། ད་ ས་མཐའ་མར་ ེད་ཚའི་

དོན་ ་མངོན་པར་ ར། 21 ེད་ཚ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་བ ད་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་ ེས། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་འཆི་བ་

ནས་ ར་གསོན་པར་མཛད་ནས་གཟི་བ ིད་གནང་བས། ེད་ཚ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་ཅིང་རེ་བ་ ེད། 22 བདེན་པའི་

བཀའ་ལ་ཉན་པའི་ ོ་ནས་སེམས་དག་པར་ ས་ཏེ། ན་ ་ མས་ལ་ ིང་ཐག་པ་ནས་ མས་པར་ ེད་པས། གཅིག་

གིས་གཅིག་ལ་སེམས་ ི་གཏིང་ནས་ མས་པ་ ེད། 23 གང་ལགས་ཟེར་ན། ེད་ཚ་མི་ ག་པའི་ས་བོན་མིན་ཏེ་ ན་

་གནས་པའི་ས་བོན་ལས་ཡང་བ ར་ ེས། ས་བོན་དེ་ནི་འཚ་བའི་ ོད་ལམ་ ོན་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ག་ ་

གནས་པ་དེ་ཡིན་ནོ།

24 ཤ་ ག་གདོས་བཅས་ ་དང་འ །།

དཔལ་ཡོན་གཟི་བ ིད་མེ་ཏོག་འ །།

་ མ་མེ་ཏོག་ ིད་འ ར་ ང༌།།

25 གཙ་བོའི་བཀའ་ནི་ ན་ ་གནས།།

1ཚག་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ག མ་པ་ ེ་ལེ་ཝི་ ལ་ ིམས་ལེ ་ 11 ཨང་ ངས་ 44 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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བཀའ་དེ་ནི་ ེད་ཚར་བ གས་པའི་འ ིན་བཟང་ཡིན་ནོ།། 2

ལེ ་གཉིས་པ།

དཀོན་མཆོག་གིས་བདམས་པའི་མི་ མས།

1 དེའི་ ིར་ངན་སེམས་དང༌། མགོ་ ོར། ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ། ག་དོག ད་ར་གཏོང་བ་

ཚང་མ་ ོངས་ཤིག 2–3 ེད་ཚས་གཙ་བོའ་ི གས་ ་ེ ངས་པས། ེད་ཚས་དམར་འ ར་ མས་ ད་མེད་པའ་ིའ་ོམ་ལ་

ག ང་བ་ ར། དཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་ལ་ག ང་བར་ ིས་ཤིག ད་ེནས་ ེད་ཚ་ཐར་པའ་ིཐོག་ནས་འཚར་ལོངས་འ ང༌། 3

4 ེད་ཚ་དཀོན་མཆོག་གི་གསོན་པོའི་ ང་ ོ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་མ ན་ ་ཡོང་བཞིན་ཡོད། མི་ མས་ ིས་ཁོང་དང་ལེན་མ་ ས་

ང༌། དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ཁོང་བདམས་པ་དང་ ་ཆེན་ཡིན། 5 ེད་ཚ་ཡང་གསོན་པའི་ ོ་ ར་དཀོན་མཆོག་གི་

གས་ཉིད་ ་ིཕ་ོ ང་ལ་ ིག་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། དམ་པའ་ིཆོས་དཔོན་ཡང་ཡིན། ཡ༷་ེ ་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་བ ད་ནས་ ེད་ཚས་

དཀོན་མཆོག་ གས་མཉེས་པའི་སེམས་ཉིད་ ི་མཆོད་པ་འ ལ། 6 མདོ་ལས་འཁོད་པ་ ར།

ོས་དང་ཙི༷་ཡོན་ ལ་ ར་ང་ཡིས་ནི།།

བདམས་པའི་ ་ཆེན་ ང་ ོ་ལེགས་པར་ ིག།

ཁོང་ལ་དད་པ་ངོ་ཚར་མི་ ང་ངོ༌།། 4

7 དེས་ན་དད་ ན་ མས་ལ་ཁོང་ནི་ ་ཆེན་ཡིན་ཏེ། མ་དད་པ་ མས་ལ་ནི།

བཟོ་བ་ མས་ ིས་དོར་བའི་ ོ།།

ཁང་པའི་ ང་ ོ་རང་ ་ ར།། 5

8 ཡང༌།

ལམ་ ི་བཀག་ ོ་དང་ནི་ ང་བའི་ ག།

དེ་བཞིན་ ་ཁོ་ཚ་ ང་བའི་ ་མཚན་ནི་ཐོག་མར་བཀོད་པ་ ར་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པས་སོ། 6 9 འོན་ ང་ ན་པ་ལས་ཁོང་

གི་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་འོད་ནང་ ་བོས་པར་མཛད་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་ ད་ ་འཕགས་པའི་མཛད་པ་ ོག་པའི་ ིར།

2 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 40 ཨང་ 6-8 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
3ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 34 ཨང་ ངས་ 8 ལ་གཟིགས།
4ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 28 ཨང་ ངས་ 16 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
5ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 118 ཨང་ ངས་ 22 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
6ཚག་བཅད་འདི་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 8 ཨང་ ངས་ 14 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
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ེད་ཚ་ནི་བདམས་པའི་མི་རིགས་དང༌། ལ་རིགས་ ི་ཆོས་དཔོན། མི་ ད་དམ་པ། དཀོན་མཆོག་གི་ཁོངས་མི་བཅས་

ཡིན་ནོ། 7

10 ར་སོང་ ེད་ཚ་འབངས་མི་མ་ཡིན་ཡང༌།།

ད་ཆ་དཀོན་མཆོག་གི་འབངས་མི་ ་ ར།།

ར་སོང་ ེད་ཚར་ གས་ ེ་མ་ཐོབ་ ང༌།།

ད་ནི་ ེད་ཚར་ གས་ ེ་ཐོབ་པར་ ར།།

དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་ བ་དགོས།

11 གཅེས་པའི་ ན་ ་ མས། ེད་ཚ་གནས་གཡར་བ་དང་ངོ་མི་ཤེས་པ་ ར་འཇིག་ ེན་འདིར་ ོད་པས།

ངས་ ེད་ཚའི་སེམས་ཉིད་ལ་ ོལ་བའི་འདོད་ཆགས་ ོང་བར་ ལ། 12 དད་མེད་པ་ མས་ ི་ ོད་ ་ ོད་ལམ་བཟང་པོ་

ོས་ཤིག དེ་ནས་ཁོ་ཚས་ ེད་ མས་ངན་པ་ ེད་མཁན་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡང༌། ེད་ཚའི་ ོད་ལམ་བཟང་པོ་མཐོང་ནས་

དཀོན་མཆོག་གི་འ ོན་པའི་ཉིན་མོར་ཁོ་ཚས་ཁོང་ལ་བ ོད་བ གས་ ེད་པར་འ ར། 13–14 ེད་ཚས་གཙ་བོའི་དོན་

་ ིད་འཛན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བ ར་དགོས་ཏེ། དབང་ཆ་མཐོ་ཤོས་ ི་ ལ་པོའམ། ཡང་ན་ཁོང་གིས་མངགས་པའི་ ི་

བ་ མས་ལ་བ ར་དགོས། ི་ བ་ མས་མངགས་པའི་ ་མཚན་ནི་ངན་པ་ ེད་མཁན་ མས་ལ་ཆད་པ་གཏོང་ཞིང༌།

ལེགས་ ོད་མཁན་ལ་བ ོད་པ་ ེད་པའི་ ིར་རོ། 15 གང་ལགས་ཤེ་ན། ེད་ཚས་བཟང་པོ་ ེད་པའི་ ོ་ནས་ ན་པོའི་

གཏམ་འགོག་ ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་དགོངས་ཡིན། 16 ེད་ཚ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞབས་ ི་ཡིན་ཏེ་རང་དབང་ ན་

པ་ ར་མི་ཚ་ ེལ། འོན་ ང་རང་དབང་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་ངན་པའི་ལས་མ་ ེད། 17 མི་ཐམས་ཅད་ལ་བ ར་ ི་ ོས།

ན་ ་ མས་ལ་ མས་ཤིག དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་ཅིང༌། ལ་པོ་ལ་བ ར་ ི་ ོས།

ག་བ ལ་ ་ིམིག་དཔེ།

18 ན་གཡོག་ མས། ས་ོསོའ་ིབདག་པ་ོལ་བ ར་ ་ིཆེན་པོས་ཁ་ལ་ཉན་དགོས། སེམས་བཟང་པ་ོདང་འཇམ་པ་ོ

ཁ་ོན་ལ་མ་ཡིན་པར། ག་པ་ོ མས་ལའང་འད་ི ར་ ེད་དགོས། 19 ་མཚན་ནི། གལ་ཏ་ེདཀོན་མཆོག་ག་ི ོར་བསམ་

ོ་བཏང་ནས་མ་ིའོས་པའ་ི ག་བ ལ་བཟོད་པར་ ས་ན། དེ་ན་ིདཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་བ ོད་པའ་ི ་ཡིན། 20 ིག་

ལས་ ས་པས་ཉེས་ ང་བཟོད་ན་བ ོད་པའི་ ་ཅི་ཡིན། འོན་ ང་བཟང་པོ་ ས་ནས་ ག་བ ལ་ ང་བ་བཟོད་ན་དཀོན་

7 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 43 ཨང་ ངས་ 20-21 དང༌། ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་གཉིས་པ་ ེ་ཐེགས་པ་ལེ ་ 19 ཨང་ 6 ལ་གཟིགས།
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མཆོག་ག་ི ན་ ར་བ ོད་པའ་ི ་ཡིན། 21 ེད་ཚ་དོན་འད་ིརང་ལ་བོས་པ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ི ེས་ ་

འ ང་བའི་ ིར། ེད་ཚའི་དོན་ལ་ ག་བ ལ་ ོང་བའི་ ོ་ནས་ཁོང་གིས་ ེད་ཚ་ལ་མིག་དཔེ་ཞིག་བཞག་པར་མཛད།

22 ཁོང་གིས་ ིག་ཉེས་ཅི་ཡང་མ་མཛད་ཅིང༌།།

ཞལ་ནས་ ་ ིད་མགོ་ ོར་གཏམ་མ་ག ངས།། 8

23 ཱ ༷་ཤི་ཀར་དམའ་འབེབས་གཏོང་མཁན་ མས་ལ་ལན་ ོག་པར་མ་མཛད། ག་བ ལ་ ོང་ བས་ཁོང་གིས་འཇིགས་

ང་མ་ ལ་བར་ ང་བདེན་ ིས་ ིམས་གཅོད་གཏོང་མཁན་ལ་བཅོལ། 24 ངེད་ མས་ ིག་ཉེས་ ི་ཆ་ནས་ཤི་ཞིང༌།

ང་བདེན་ཉིད་ ི་དོན་ལ་འཚ་བའི་ ིར། ཁོང་ཉིད་ ིས་ ང་ཤིང་ ེང་ང་ཚའི་ ིག་ཉེས་ ི་ཆད་པ་རང་གི་ ་ ས་ཐོག་

ངས། ཁོང་གི་ ་ཡིས་ ེད་ མས་སོས་པར་ ར་རོ། 9 25 ར་ ེད་ཚ་ ག་ ར་ མས་ ང༌། ད་ ེད་ཚའི་སེམས་ ང་

མཁན་ ི་ ི་བོའི་ ང་ ་ ིར་ལོག་གོ།

ལེ ་ག མ་པ།

བཟའ་ འ་ི ོར།

1–2 དེ་བཞིན་ ་ ེད་ ང་མ་ མས་ ིས་ ོ་གའི་དབང་ཆ་དང་ལེན་ ེད་དགོས། དེ་ནི་ ོ་གའི་ནང་ནས་ཁ་

ཤས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་ཡང༌། ེད་ཚའི་ ོད་ལམ་ ད་མེད་ཅིང་བག་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། ཤོད་མི་

དགོས་པར་ ེད་ ི་ ོད་ལམ་བཟང་པོས་འ གས་པའི་ཆེད་ ་ཡིན་ནོ། 3 མཛས་ ག་ ན་པའི་ ིར་མགོའི་ ་ ས་པའམ།

གསེར་ ི་ ན་ཆའམ། རིན་ཆེ་བའི་གོས་ལ་སོགས་ལ་མ་བ ེན་པར། 4 ེད་ ི་ ན་ཆ་ནི་ནང་སེམས་ ་ནམ་ཡང་ཞི་

འཇམ་ ིང་འཇགས་ཁོ་ན་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་རིན་ཆེན་ཡིན། 5 གནའ་བོའི་ ས་ ་དཀོན་

མཆོག་ལ་རེ་བའི་ ད་མེད་དམ་པ་ མས་ ིས་ ོ་གའི་དབང་ཆ་དང་ལེན་ ེད་པ་དེ་ ན་ ་བ ི། 6 དཔེར་ན། མེས་པོ་

ས་༷ ་ཱཡིས་རང་ག་ི ་ོག་ཨ༷བ་ར་ཧམ་ལ་བདག་པ་ོཞེས་ཟེར་བས་ཁོང་ག་ིབཀའ་ལ་ཉན། ཅིས་ ང་མ་ིའཇིགས་པར་བཟང་པ་ོ

ས་ན་ ེད་ཚ་ནི་ཁོང་གི་ ་མོ་ཡིན། 7 དེ་བཞིན་ ་ ེད་ ོ་ག་ མས། ང་མ་ལ་བ ར་ ི་ ེད་ཅིང༌། སེམས་བཟང་

པོས་ཁོ་མོ་དང་མཉམ་ ་འཚ་བ་ ེལ། དེ་ ར་ ས་ན་སོ་སོའི་ ོན་ལམ་ལ་བར་ཆད་མི་འ ང༌། ཁོང་ཚ་ ེད་ལས་ ོབས་

ང་ཡང༌། ེད་དང་མ ངས་པར་དཀོན་མཆོག་གིས་ གས་ ེས་གནང་བའི་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་འཛན་མཁན་ཡིན།

8 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 53 ཨང་ 9 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
9 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་ 21 ཨང་ ངས་ 23 དང༌། ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 53 ཨང་ 11 ལ་གཟིགས།
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ང་བདེན་ ི་ ིར་ ག་བ ལ་ ོང་བ།

8 མ ག་མཐར་ ེད་ཐམས་ཅད་སེམས་མ ན་པ་དང༌། ིང་ ེ། ཕན་ ན་ལ་ མས་པ། བ ེ་སེམས། སེམས་

ལ་པ་ོདང་ ན་པར་ ེད་དགོས། 9 ངན་པར་ངན་ལན་མ་འཇལ་ཞིང༌། ད་ར་གཏོང་མཁན་ལ་ ད་ར་མ་གཏོང་བར་

ིན་ ིས་ ོབས་ཤིག གང་ཡིན་ཞ་ེན། ེད་ཚ་དེའ་ི ིར་བོས། ད་ེན་ི ེད་ཚར་ ིན་ བས་འཐོབ་པའ་ི ིར་རོ། 10 དེས་

ན་མདོ་ལས།

གལ་ཏེ་ ་ཡང་ ོག་ལ་གཅེས་པ་དང༌།།

བདེ་ ིད་ ོགས་ ན་ ས་ཤིག་མཐོང་འདོད་ན།།

ཚག་ བ་གཡོ་ འི་ངན་གཏམ་མ་ ་ཞིག།

11 ངན་པ་ ངས་ནས་ ོད་བཟང་ ེལ་བ་དང༌།།

ཞི་མ ན་ལམ་བཟང་ ག་ ་འཚལ་ཤིག་ཨང༌།།

12 གང་ལགས་ཤེ་ན་དཀོན་མཆོག་ ན་ཉིད་ ིས།།

ང་ ན་པ་ མས་གཟིགས་པར་འ ར་བ་དང༌།།

ན་ཅོག་གཏོད་ནས་ཁོ་ཚའི་ ོན་ལམ་གསན།།

འོན་ཏེ་ངན་ ོད་མཁན་ལ་ཞལ་ ོག་གོ། 10

13 བཟང་པོ་ ེད་པའི་ ིར་བ ོན་སེམས་ཡོད་ན། ེད་ཚར་གནོད་པ་ ེད་མཁན་ ་ཡོད། 14 བཟང་པོ་ ས་པའི་ ེན་

ིས་ ག་བ ལ་ ོང་ནའང་ ེད་ མས་ལ་ ིན་ བས་འཐོབ་པར་འ ར། ཁོ་ཚར་མ་འཇིགས་ཤིང༌། སེམས་འ ག་པར་

མ་འ ར། 11 15 སེམས་ནང་ན་ ཱ༷་ཤི་ཀ་གཙ་བོ་ཡིན་པ་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད། ེད་ལ་ཡོད་པའི་ཐར་པའི་རེ་བ་དེའི་ ་

མཚན་ ོར་འ ་ིམཁན་ལ་སེམས་ ལ་བ་དང་ ས་པས་ལན་འདེབས་ ར་ ན་ ་ ་ ིག་ ས་ཏ་ེ ོད། 16 ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ི ོད་

ལམ་བཟང་པོར་ ད་ར་གཏོང་མཁན་ མས་ནི་ངོ་ཚ་ ་འ ར་བའི་ ིར་ ེད་ཚས་གནོངས་མེད་པ་ ེད་དགོས། 17 ག་

བ ལ་ ོང་བ་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་དགོངས་ཡིན་ན། ངན་པ་ལས་བཟང་པོ་ ེད་པའི་ ིར་ ག་བ ལ་ ོང་བ་ལེགས་

སོ། 18 ངེད་ མས་དཀོན་མཆོག་གི་མ ན་ ་འ ིད་པའི་ ིར། ཱ་༷ཤི་ཀ་ ང་བདེན་ ིས་ ང་བདེན་མིན་པའ་ི ིག་ཉེས་

སེལ་བའི་དོན་ ་ཐེངས་གཅིག་ ོངས། ་ ས་ ི་ཆ་ནས་ ོངས་ ང༌། གས་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་གསོན། 19 ཁོང་གིས་

གས་ཉིད་བ ད་ནས་བཙན་ལ་ཕེབས་ཏ་ེདེར་ཡོད་པའ་ིསེམས་ཉིད་ མས་ལ་ཆོས་བ ན་གནང༌། 20 ཁ་ོཚ་ན་ི ར་ན༷་ོཨ་

ཡིས་ ་གཟིངས་བཟ་ོབའ་ི ས་དཀོན་མཆོག་གིས་ གས་ ད་རིང་པོས་ ག་གནང་བའ་ི བས་ ་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པ་ མས་

10ཚག་བཅད་འདི་ནི་ག ང་མ ར་ཞེས་པའི་མདོ་ལེ ་ 34 ཨང་ ངས་ 12-16 ནས་བཀོད་པ་ཡིན།
11 ང་ ོན་པ་ཡེ་ཤ་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་མདོ་ལེ ་ 8 ཨང་ 12 ལ་གཟིགས།



445 པེ་ ོ་དང་པོ། 3:21 – 4:11

ཡིན། ་གཟིངས་དེ་ལ་བ ད་ནས་ ་ལོག་ལས་མི་ ང་ ་ཞིག་ ེ་མི་བ ད་ལས་ཐར་མེད། 21 ་དེ་ནི་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་

ར་གསོན་པའི་ ་ོནས་ད་ ་ ེད་ཚ་ཐར་བར་ ེད་པའི་ ས་གསོལ་མཚན། ས་ ི་མ་ིགཙང་བ་དག་པར་ ེད་པ་མ་ཡིན་

ིས། གནོངས་མེད་པར་འ ར་བའ་ི ིར་དཀོན་མཆོག་ལ་ར་ེའབོད་ ེད་པ་ཞིག་ཡིན། 22 ཡ༷་ེ ་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་ན་ིཞིང་ཁམས་ ་

ཕེབས་ནས་དཀོན་མཆོག་ག་ི ག་གཡས་ ་བ གས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་ག་ིཕ་ོཉ་དང༌། དབང་ ན། མ ་ ན་ མས་ཁོང་

གི་དབང་འོག་ ་ཡོད་དོ།།

ལེ ་བཞི་པ།

དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་ ་འཚ་བ།

1 དེའ་ི ིར་ ཱ་༷ཤ་ིཀས་ ་ ས་ ་ི ག་བ ལ་ ོང་བས། ད་ེ ་ འ་ིསེམས་ ིས་རང་བ ན་པར་ ེད། གང་ལགས་

ཟེར་ན། ས་ ི་ ག་བ ལ་ ོང་བ་དེས་ ིག་ཉེས་དང་ ལ། 2 དེ་ནི་ད་ ིན་ཆད་ ེད་ཚ་ཤ་ ག་གི་ ས་ ན་མ་ཆད་

བར་འཇིག་ ེན་ ་ ོད་རིང་མིའི་འདོད་ཆགས་ ར་མ་ཡིན་ ིས། དཀོན་མཆོག་གི་ གས་དགོངས་ ར་མི་འཚ་ ེལ་བའི་

ིར་རོ། 3 ེད་ཚ་ ོན་དད་མེད་པ་ མས་ ི་འདོད་པ་ ར་བག་མེད་ལོངས་ ོད་དང༌། འདོད་ཆགས། ར་བཟི་བ།

ལོག་གཡེམ། བག་མེད་ཅན་ ི་ གས་ ོ། ཆོས་ལོག་པའི་ ་འ ར་བ ར་བ་ལ་སོགས་ ེད་པའི་འདས་ཟིན་ ི་ ས་དེ་

འདངས་ངེས་ཡིན། 4 ད་ེ ར་ ་ིདཔ་ེམ་ི ིད་པའ་ི ོད་ལམ་ངན་པ་ཁ་ོཚ་དང་མཉམ་ ་མ་ི ེད་པ་དད་མེད་པ་ མས་ ིས་

མཐོང་ནས་ཧ་ལས་པས། ེད་ཚར་ ད་ར་གཏོང༌། 5 འོན་ ང་ཁོ་ཚས་འཆི་གསོན་གཉིས་ཀར་ ིམས་གཅོད་གཏོང་ ་

ཡིན་པ་ཁོང་ལ་ ིས་འ ལ་ ་དགོས། 6 གཤིན་པོ་ མས་ལའང་འ ིན་བཟང་བ གས་པའི་ ་མཚན་ནི། མི་ཡིན་པའི་

ཆ་ནས་འཇིག་ ེན་པ་ ར་ ིམས་གཅོད་གཏོང་ཡང༌། ཁ་ོཚས་སེམས་ཉིད་ ་ིཆ་ནས་དཀོན་མཆོག་ག་ིདགོངས་པ་ ར་འཚ་

བའ་ིཆེད་ ་ཡིན། 7 དོན་ཐམས་ཅད་ ་ིམཐའ་ ེབས་པར་ཉ་ེབས། ོན་ལམ་འདེབས་པའ་ི ིར་རང་ཚད་འཛན་པ་དང༌།

་ོགསལ་པོར་གནས་ཤིག 8 གལ་ཆ་ེཤོས་ན་ིགཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་ མས་པར་འཛན་ཞིག གང་ལགས་

ཤ་ེན། མས་པ་ཡིས་ ིག་ཉེས་མང་པ་ོ ་ཡངས་གཏོང་ བ་པས་སོ། 12 9 མ་རངས་པའ་ིགཏམ་མ་ིབཤད་པར་གཅིག་གིས་

གཅིག་ལ་ ེ་ལེན་ ེད། 10 ེད་ཚའི་ནང་ནས་མི་རེ་རེ་ལ་དཀོན་མཆོག་ནས་གནང་ ིན་ཞིག་ཐོབ་ཟིན་པས། དཀོན་

མཆོག་གི་ གས་ ེ་ ་ཚགས་ ི་གཉེར་པ་མཁས་པ་ ར་དེ་ཡིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རོགས་ ེད། 11 ཆོས་ཤོད་མཁན་

མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ག ང་པ་དེ་རང་ ར་ཤོད་དགོས། རོགས་ ེད་མཁན་ ིས་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་

བའི་ ོབས་ ིས་རོགས་ ེད་དགོས། དེ་ནས་དོན་ཐམས་ཅད་ཐོག་ནས་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་བ ད་ནས་དཀོན་མཆོག་གཟི་བ ིད་

དང་ ན་པར་འ ར། ས་གཏན་ ་གཟི་བ ིད་དང་དབང་ཁོང་གི་ཡིན་ནོ། ཨ་མེན།

12 8ཁ ལེགས་བཤད་ཅེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 10 ཨང་ 12 ལ་གཟིགས།



446 པེ་ ོ་དང་པོ། 4:12 – 5:4

ཱ་ཤི་ཀ་པའི་ ིར་ ག་བ ལ་ ོང་བ།

12 གཅེས་པའི་ ན་ ་ མས། ེད་ཚ་ཚད་ ་ ེད་པའི་ ིར་ ང་བའི་མེ་ ་ འི་ ག་བ ལ་ ི་ ེན་ ིས་ ེད་

ལ་ ད་མཚར་ཞིག་འ ང་བ་ཡིན་མ་བསམ་མམ་ཡང་ན་ཡ་མཚན་མ་ ེད། 13 དེ་ལས་ ོག་ ེ་ ེད་ཚས་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ག་

བ ལ་ཇི་ཙམ་ ོང་བ་དེ་ཙམ་ ི་དགའ་བར་ ར་ཅིག དེ་ནས་ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་མངོན་པར་འ ར་བའི་ཚ་ ེད་ཚ་ཧ་

ཅང་དགའ་བར་ ར། 14 ེད་ མས་ལ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་མཚན་ ི་ ེན་པས་དམའ་འབེབས་ ས་ན་བདེའོ། གང་ཡིན་ཟེར་ན།

དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པའི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ེད་ མས་ལ་གནས་པའི་ ིར་རོ། 15 གལ་ཏེ་ ེད་ཚའི་

ོད་ ། མི་གསོད་མཁན་ནམ། ན་མའམ། ཉེས་ཅན་ནམ། གཞན་ ི་དོན་ལ་ཐེ་ ས་ ེད་མཁན་ ི་ཐོག་ནས་ ག་

བ ལ་ ོང་ན་མི་འོས་སོ། 16 འོན་ ང་ ་ཞིག་ ཱ༷་ཤི་ཀ་པ་ཡིན་པས་ ག་བ ལ་ ང་ན། ངོ་ཚ་བར་མི་འ ར་ཏེ་མཚན་

ད་ེལ་ཡོད་པའ་ི ིར་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་ཅིག 17 ད་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ ་ིམ་ི མས་ནས་འག་ོའ གས་ཏ་ེ ིམས་གཅོད་

གཏོང་བའི་ ས་ལ་བབས། ངེད་ མས་ནས་འགོ་བ གས་ན། དཀོན་མཆོག་གི་འ ིན་བཟང་ལ་མ་ཉན་པ་ མས་ལ་ཅི་

འ ང་བར་འ ར། 18 ཡང་མདོ་ལས།

ང་བདེན་ མས་ ང་ཐར་དཀའ་ན།།

དད་མེད་ ིག་ཅན་ཅི་ཞིག་ ེད།། 13

19 དེའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་དགོངས་བཞིན་ ་ ག་བ ལ་ ོང་བ་ མས་ ིས་བཀོད་པ་གནང་མཁན་ ི་ ོ་གཏད་

ཆོག་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་རང་ཉིད་བཅོལ་ནས་ ་མ ད་བཟང་པོ་ ེད་དགོས་སོ།།

ལེ ་ ་པ།

འགན་ ར་ མས་ལ་གནང་བའ་ིབ བ་ །

1 ང་རང་ཆོས་ཚགས་ ི་འགན་ ར་བ་དང༌། ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ག་བ ལ་ ི་དཔང་པོ་དང༌། མངོན་པར་འ ར་

བའི་གཟི་བ ིད་ ི་ ལ་བ་འཐོབ་མཁན་ཡིན་པས། ེད་ཚའི་ནང་ནས་ཆོས་ཚགས་ ི་འགན་ ར་བ་ མས་ལ་འདི་ ར་

ལ། 2 དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ མས་ལ་གཏོད་གནང་བའི་མི་ མས་ ི་བོས་ ག་ ་ ར་ ོངས། མི་འདོད་པར་མིན་

ིས། དགའ་བའི་ངང་ནས་འགན་དེ་འ ར། ་ནོར་ལ་ཆགས་པའི་ ོ་ནས་མིན་པར། དཀོན་མཆོག་ལ་ཞབས་ཏོག་

བ་པའི་བ ོན་སེམས་ ིས་ ོངས་ཤིག 3 ེད་ལ་གཏད་པའི་ ག་ ་ ེ་མི་ མས་ལ་བཙན་ཤེད་མི་ ེད་པར་མིག་དཔེ་

ོན་ཞིག 4 ི་བོ་མཆོག་དེ་མངོན་པར་འ ར་བའི་ཚ། ེད་ མས་ལ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པའི་མི་འཇིག་པའི་ཅོད་

13ལེགས་བཤད་ཅེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 11 ཨང་ 31 ལ་གཟིགས།
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པན་འཐོབ་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། 5 ད་ེབཞིན་ ་ ེད་གཞོན་ ་ མས་ ིས་ཆོས་ཚགས་ ་ིའགན་ ར་བའ་ིབཀའ་ལ་ཉན་

དགོས། ེད་ཚ་ཐམས་ཅད་ཉམས་ ང་གི་ཐོག་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རོགས་ ེད་དགོས། གང་ཡིན་ཞེ་ན།

དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ང་ ལ་ཅན་ལ་ ོལ།།

ཉམས་ ང་ མས་ལ་ གས་ ེ་གནང་བར་མཛད།། 14

6 དེའ་ི ིར་དཀོན་མཆོག་ག་ིདབང་ ན་པའ་ི ག་འོག་ ་རང་ཉིད་ ིས་དམའ་ས་བ ང་ཞིང༌། ས་ལ་བབས་པའ་ིཚ་ཁོང་

གིས་ ེད་ཚ་མཐོ་བར་མཛད། 7 ཁོང་གིས་ ེད་ མས་ལ་གཟིགས་ ོང་མཛད་པས། ེད་ ི་སེམས་ ལ་ཐམས་ཅད་ཁོང་

ལ་གཏོད། 8 རང་ཚད་འཛན་ནས་དོགས་ཟོན་ ེད་ཅིག བ ད་ ལ་ཏ་ེ ེད་ཚའ་ིད ་བ་ོན་ིངར་ ད་འདོན་པའ་ིསེང་ག་ེ

ར་གང་སར་ ལ་ནས་ཟ་ འི་མ་ིཞིག་འཚལ། 9 ཁོ་བཀག་ ེ་ ེད་ཚའ་ིདད་པ་ལ་བ ན་པོར་གནས། གང་ལགས་ཤེ་ན།

འཇིག་ ེན་ཡོངས་ ་ ེད་ ི་ ན་ ་ མས་དེ་ ར་ ི་ ག་བ ལ་ ོང་བར་ཤེས་པའི་ ིར་རོ། 10 ཡང་ ེད་ཚ་ ས་ ང་

་ ག་བ ལ་ ོང་བའི་ ེས་ ། ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ོ་ནས་རང་གི་ ག་ ་གནས་པའི་གཟི་བ ིད་ ་བོས་མཁན་ གས་ ེ་ཐམས་

ཅད་དང་ ན་པའ་ིདཀོན་མཆོག་ཉིད་ ིས་ ེད་ མས་ལ་ ར་གས་ོབ་དང༌། བ་ ོར། ས་ གས། ང་གཞ་ི ་བ ན་

བཅས་དང་ ན་པར་མཛད་ངེས་ཡིན། 11 ཁོང་ ས་གཏན་ ་མངའ་ཐང་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག ཨ་མེན།

མཐའ་མ ག་གི་འཚམས་འ ི།

12 ངས་ ོ་གཏད་ཆོག་པར་ ི་བའི་ ན་ ་སི༷ལ་ཝ་ ་བ ད་ནས་ཡིག་གེ་ ང་ ་འདི་ ིས། ེད་ཚར་ ལ་ཞིང༌།

ཡི་གེ་འདིར་བཀོད་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེ་བདེན་པ་ཡིན་པར་དཔང་པོ་ ེད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། དེ་ལ་བ ན་པོར་

གནས་ཤིག 13 བ་༷བ་ིལོན་ ོང་ ེར་ལ་ཡོད་པའ་ིཆོས་ཚགས་ ེད་ མས་ ར་བདམས་པ་དང༌། ངའ་ི ་ ར་ཡིན་པ་མ༷ར་

ས་ ེད་ཚར་འཚམས་འ ་ི ། 15 14 ཡ༷་ེ འ་ི མས་སེམས་ ་ིཐོག་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འ་ོཡིས་འཚམས་འ ་ི ། ཱ་༷

ཤི་ཀའི་ནང་ན་གནས་པ་ ེད་ཚ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞི་བདེ་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག །

14ལེགས་བཤད་ཅེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 3 ཨང་ 34 ལ་གཟིགས།
15བ་བི་ལོན་ ོང་ ེར་ནི་རོ་ ཱ་ ོང་ ེར་མཚན།



༄༅།། ་ཚབ་པེ་ ོ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་གཉིས་པ་བ གས་སོ།།

ལེ ་དང་པོ།

འཚམས་འ ི།

1 ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཞབས་ ི་དང་ ་ཚབ་སི༷་མེ་ཡོན་པེ༷་ ོ་ཡིས། ངེད་ ི་དཀོན་མཆོག་དང་ བས་མགོན་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་

ཤི་ཀའི་ ང་བདེན་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་ང་ཚའི་ ་ཆེ་བའི་དད་པ་དང་གཅིག་པ་འཐོབ་མཁན་ མས་ལ་འ ིན་ཡིག་འདི་ ལ་ལོ།

2 ེད་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་དང་ང་ཚའ་ིགཙ་བ་ོཡ༷་ེ ་ ོགས་པ་བ ད་ནས་ གས་ ་ེདང༌། ཞ་ིབད་ེའཕེལ་བར་ ར་ཅིག

དད་ ན་པའི་ ོད་ལམ་གང་ ེད་དགོས་པའི་ ོར།

3 དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་ ས་མ འི་ ོ་ནས་ཚ་དང་ཆོས་སེམས་ལ་གང་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ང་ཚར་གནང་བ་

ཡིན། ད་ེན་ིཁོང་ག་ིགཟ་ིབ ིད་དང་ གས་བཟང་པ་ོབ ད་ནས་ང་ཚ་བོས་པར་མཛད་མཁན་ ོགས་པའ་ི ་ོནས་ད་ེཐམས་

ཅད་ཐོབ། 4 དོན་དེ་ མས་ ི་ ོ་ནས་ཁོང་གིས་ཉིད་ ི་ ་ཆེ་དང་ ་ན་མེད་པའི་ཞལ་ཆད་ མས་ང་ཚར་གནང་བ་ཡིན།

དེ་ཚ་བ ད་ནས་ ེད་ཚ་དཀོན་མཆོག་གི་རང་གཤིས་ལ་ལོངས་ ་ ོད་པ་དང༌། འདོད་པ་ངན་པའི་ ེན་ ིས་འཇིག་ ེན་

ནང་ཡོད་པའི་ངན་ ལ་ལས་ཐར་བར་ ར། 5 ཡང་དོན་དེ་ཉིད་ ི་ ིར་དད་པའི་ ེང་ ོད་ལམ་བཟང་པོ་དང༌། ོད་

ལམ་བཟང་པོའི་ ེང་ ོགས་པ། 6 ོགས་པའི་ ེང་ཚད་འཛན་དང༌། ཚད་འཛན་ ི་ ེང་བཟོད་པ། བཟོད་པའི་ ེང་

ཆོས་སེམས་དང་ ན་པ་དང༌། 7 ཆོས་སེམས་དང་ ན་པའི་ ེང་ ན་ ་ མས་ལ་ མས་པ་དང༌། ན་ ་ མས་ལ་

མས་པའ་ི ེང་མ་ིཚང་མར་ མས་པར་ཁ་ ོན་ ག་པར་འབད་ ོལ་ ེད་དགོས། 8 ་མཚན་ན་ིདོན་ད་ེ མས་ ེད་ཚར་

ཡོད་ཅིང་འཕེལ་བར་ ར་ན། ེད་ཚ་ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ ོགས་པའི་ནང་ཕན་མེད་པའམ། འ ས་ ་མེད་

པར་མི་འ ར། 9 ་ཞིག་ལ་ ོད་བཟང་དེ་ཚ་མེད་ན་ཉེ་མཐོང་ངམ་ལོང་བ་དང་འ ་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ར་ ས་པའི་

ིག་ཉེས་ མས་དག་པར་མཛད་པ་བ ེད་པས་སོ། 10 དེའི་ ིར་ ན་ ་ མས། ེད་ཚ་དཀོན་མཆོག་གིས་བོས་པ་དང་

བདམས་པ་ད་ེབ ན་པོར་འ ར་བའ་ིཆེད་ད་ེབས་བ ོན་ཞིག ད་ེ ར་ ས་ན་ ེད་ཚ་ཐར་པའ་ིལམ་ལས་ཁ་ ལ་ནས་ནམ་

ཡང་མ་ི ང༌། 11 ད་ེ ར་ན་དཀོན་མཆོག་གིས་ ེད་ཚ་ང་ཚའ་ིགཙ་བ་ོདང་ བས་མགོན་ཡ༷་ེ ་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ིམཐའ་མེད་པའ་ི

ལ་ ིད་ ་དགའ་བ ་ ་ནས་ གས་པར་འ ར། 12 ེད་ཚས་དོན་ད་ེ མས་ཤེས་ཤིང༌། ེད་ལ་ཡོད་པའ་ིབདེན་པ་ལ་

བ ན་པོར་གནས་ ང༌། ངས་ ག་ ་དོན་དེ་ཚའི་ ོར་ ན་ ལ་ ེད་པར་འདོད། 13 ང་ ས་ ང་གི་ ར་འདིའི་ནང་

ཡོད་རིང་ ེད་ཚར་ ན་ ལ་ ེད་པ་དེ་འོས་པར་སེམས། 14 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀས་ང་ལ་
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གསལ་པོར་བ ན་པ་ ར་ངའི་ ས་ ང་གི་ ར་འདི་ ིབས་པའི་ ས་ཉེ་བ་ཡིན་པར་ཤེས། 15 ང་འཆི་བའི་ ེས་ ་ཡང་

ེད་ཚས་ ག་ ་དོན་འདི་ མས་ ན་ བ་པའི་ཆེད་ ་ངས་བ ོན་པར་ ེད་ ་ཡིན།

ཱ་ཤི་ཀའི་གཟི་བ ིད་ ི་དཔང་པོ།

16 ང་ཚས་ངེད་ མས་ ི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ས་མ ་དང་ ར་ཕེབས་ འི་ ོར་ ེད་ཚར་ ོག་ བས་ ོག་

བཟོའི་ ང་མ་བཤད་དེ། ཁོང་གི་གཟི་བ ིད་ང་ཚའི་མིག་གིས་མཐོང་བས་བ ོད་པ་ཡིན། 17 དཀོན་མཆོག་གི་ ་ན་

མེད་པའི་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པའི་ག ང་དེས་ཁོང་ལ། འདི་ནི་ངའི་གཅེས་པའི་ ས་ཡིན། དེ་ལ་ངའི་སེམས་དགའོ་

ཞེས་ག ང་ བས་ཁོང་ལ་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ནས་བ ར་ ི་དང་གཟི་བ ིད་ཐོབ། 1 18 གནས་རི་ལ་ཁོང་དང་མཉམ་ ་

ཡོད་པའ་ི ས་ ་དཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ནས་ ང་བའི་ག ང་དེ་ང་ཚ་ཉིད་ ིས་ཐོས་པས། 19 ང་ ོན་པའི་བཀའ་

བདེན་པ་ཡིན་པ་ང་ཚར་དེ་བས་ངེས་པ་ ེད། དེ་ནི་ ན་པའི་གནས་ལ་འབར་བའི་མར་མེ་དང་འ ་བ་ཡིན་པས། ་

རེངས་ཤར་ཞིང༌། ེད་ཚའི་སེམས་ལ་ཞོགས་པའི་ ར་མ་མ་ཤར་བའི་བར་ ། ེད་ཚས་ཁོང་ཚའི་བཀའ་ལ་དོ་ནན་

ས་ན་ལེགས། 20 ེད་ཚས་ཐོག་མར་འདི་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག ག ང་རབ་ ི་ ང་བ ན་གང་ཡང་ ང་ ང་ ོན་པའི་

བསམ་པ་ལས་མ་ ང༌། 21 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་བ ན་གང་ཡང་མིའི་བསམ་འ ན་ལས་མ་ ང་བར། དམ་པའི་

གས་ཉིད་ ིས་ ལ་བས་མི་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་ག ང་བཞིན་བཤད་དོ།།

ལེ ་གཉིས་པ།

ང་ ོན་པ་དང་ ོབ་དཔོན་ ན་མའི་ ོར།

1 གནའ་བོའ་ིཡ༷་ིས་ིར་ཨེལ་པའ་ི ོད་ ་ ང་ ོན་པ་ ན་མ་ མས་ ང་བ་ ར། ད་ འང་ ེད་ཚའ་ི ོད་ ་ ོབ་

དཔོན་ ན་མ་ མས་འ ང་ཡོང༌། ཁོ་ཚས་གསང་བའི་ ོ་ནས་ ེད་ཚའི་ ོད་ ་འཇིག་པ་ ེད་པའི་ཆོས་ལོག་ ོན་པར་

འ ར་བ་མ་ཟད། ཁོ་ཚ་ ་རིན་ ིས་ཉོ་མཁན་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ཡང་དང་ལེན་མི་ ེད་པས་རང་ཉིད་ ར་ ་འཇིག་པའི་ ་

ེན་ ་འ ར། 2 མི་མང་པོས་ཁོ་ཚའི་འདོད་ཆགས་ ི་ ོད་ལམ་ ར་ ེད་པས་བདེན་པའི་ལམ་ལ་ ད་ར་གཏོང་བར་

འ ར། 3 ཡང་ཁ་ོཚས་སེར་ འ་ི ་ོནས་ ན་གཏམ་ ིས་ ེད་ཚར་མག་ོ ོར་གཏོང་བར་འ ར། འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་

གིས་ཁོ་ཚར་གནའ་ ་མོ་ནས་ ིམས་གཅོད་མཛད་པས་ཁོ་ཚ་འཇིག་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། 4 གལ་ ིད་དཀོན་མཆོག་

གིས་ ིག་ཉེས་ ི་ལས་ ས་པའི་ཕོ་ཉའང་ཐར་བར་མི་མཛད་པར་ད ལ་ཁམས་ ་འཕངས་ནས། དེ་དག་ གས་ཐག་གིས་

བཅིངས་ཏ་ེ ན་ནག་གི་ནང་ལ་ ིམས་གཅོད་ ་ིཉིན་མོའི་བར་ ་བཞག་པར་མཛད་པ་དང༌། 5 དཀོན་མཆོག་ལ་མི་ཉན་

1 ་ཚབ་མད་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་ལེ ་ 17 ཨང་ 5 ལ་གཟིགས།
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པ་ མས་ ི་འཇིག་ ེན་ལ་ ་ལོག་མཛད་པའི་ཚ། ོད་པ་བཟང་པོ་ ོག་མཁན་ནོ༷་ཨ་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་བ ན་བ བས་

ཤིང༌། གནའ་བོའི་འཇིག་ ེན་དེ་མེད་པར་མཛད། 6 དེའི་ ེས་དཀོན་མཆོག་ལ་མི་ཉན་པ་ མས་ལ་གང་འ ང་བའི་

དཔེ་མཛད་པའི་ ིར་ས༷་དོམ་དང་གྷོ༷་མོ་ར་ ོང་ ེར་ ིམས་ཐག་བཅད་ནས་ཐལ་བར་གཏོར་བཤིག་མཛད་ ས། 7 ཁོང་

གིས་ ིམས་མེད་པ་ མས་ ི་འདོད་ལོག་ ོད་པས་སེམས་ཕངས་པར་ ར་མཁན་ ང་ ན་པའི་མི་ལོ༷ཌ་ད་ཟེར་མཁན་ ོལ་

བར་མཛད་ན། 8 (ཁོ་ཚའི་ ོད་ ་ཉིན་ ར་གནས་པའི་ཚ་ ང་ ན་པའི་མི་དེས་ཁོ་ཚའི་ ིམས་དང་འགལ་བའི་ ོད་

ལམ་མཐོང་ཞིང་ཐོས་པས་ཁོའི་ ང་ ན་པའི་སེམས་མནར་བར་ ར་) 9–10 དེའི་ཐོག་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཆོས་

སེམས་དང་ ན་པ་ མས་ཉམས་ཚད་ལས་ཐར་ཞིང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་མི་ཉན་པ་ མས་དང༌། ག་པར་ ་འདོད་ལོག་

གི་ངང་ནས་ ོད་པ་ ེད་ཅིང༌། དབང་ཆ་དང་ལེན་མི་ ེད་མཁན་ མས་ ིམས་གཅོད་གཏོང་བའི་ཉིན་མོའི་བར་ ་ཆད་

པའི་ནང་འཇོག་པར་མཛད་ ལ་ཡང་མ ེན། དེ་ཚ་ང་ ལ་ཆེ་ཞིང་རང་འདོད་ ེད་མཁན་ཡིན་པས་གཟི་བ ིད་དང་

ན་པ་ མས་ལ་ ར་བ་འདེབས་པར་མི་འཇིགས། 11 འོན་ ང་མི་དེ་ཚ་ལས་ ོབས་དང་དབང་ཆེ་བའི་ཕོ་ཉ་ མས་

ིས་ ང་གཙ་བོའ་ིམ ན་ ་ཁ་ོཚར་ ར་བ་མ་ིའདེབས། 12 མ་ིད་ེ མས་ན་ིབ ང་ནས་གསོད་པའ་ི ིར་ ེས་པའ་ི ་ོ ོས་

མེད་པའི་གཅན་གཟན་དང་འ ་བ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་ ི་འདོད་པ་ ར་ ོད་པ་ ེད། ཁོ་ཚས་གང་མི་ ོགས་པ་ལ་ ར་

བ་འདེབས། ཁོ་ཚ་ཡང་གཅན་གཟན་དང་འ ་བར་འཇིག་པར་འ ར་ངེས། 13 ཁོ་ཚར་གནོད་འཚ་ ེལ་བའི་འ ས་ ་

གནོད་འཚ་འཐོབ་པར་འ ར། ཉིན་མོར་ཡང་བག་མེད་ལོངས་ ོད་ ེད་པ་དགའ་བར་ ི་ཞིང༌། ེད་ཚ་དང་མཉམ་ ་

གསོལ་ ོན་གཤོམ་ ས་གཡོ་ ་ལོངས་ ་ ོད་པར་ ེད་པ་དེ་ མས་གཙག་ཅིང་ ོན་ཅན་ཡིན་ནོ། 14 ལོག་གཡེམ་ ིས་

གང་བའི་མིག་གིས་ ་ཞིང་ ིག་ཉེས་བཀག་ཐབས་མེད། སེམས་བ ན་པོ་མེད་པ་ མས་ལ་བ ་ ིད་ ེད། མི་དེ་ མས་

སེར་ ་ལ་གོམས་ཤིང༌། དམོད་པ་ཕོག་པའི་རིགས་ཡིན། 15 ང་བའི་ལམ་དོར་ནས་འ ོག་ལམ་ ེ། པེ༷་ཨོར་ ི་ ་ ཱ༷་

ཱམ་ ི་ ེས་ ་འ ངས། ཁོ་ནི་ ིག་པའི་འ ས་ ་ལ་ཆགས། 16 ཁོས་བཀའ་ལས་འགལ་བས་བཀའ་ ོན་ཐོབ། ་མི་

ཤེས་པའི་བོང་ ་ཡིས་མིའི་ ད་ ིས་ ས་ནས་ ང་ ོན་པ་ ཱ༷་ ཱམ་ ི་ ོ་བའི་ ་བ་བཀག 2 17 མི་དེ་ཚ་ ་ མ་པའི་ ་

མིག་དང༌། ང་གིས་འདེད་པའི་ ག་པ་དང་འ ་བ་ཡིན། ཁོ་ཚའི་ཆེད་ ་ ག་ མ་ཉར་ཡོད། 18 ཁོ་ཚས་དོན་མེད་

ང་ ལ་ ི་གཏམ་བཤད་ཅིང༌། འདོད་ཆགས་གི་ ོ་ནས་འ ལ་བ་ མས་ ི་ནང་ནས་ཐར་མ་ཐག་པ་ མས་ལ་བ ་ ིད་

ེད། 19 ཁོ་ཚས་དེ་ཚ་ལ་རང་དབང་ ོད་ ་ཁ་ཆད་ ེད་ ང་ཁོ་ཚ་རང་ཉིད་ངན་ ལ་ ི་ ན་གཡོག་ཡིན། ་མཚན་

ནི་མི་ཞིག་གང་གི་དབང་འོག་ ་ ིན་པ་དེའི་ ན་གཡོག་ཡིན། 20 ངེད་ མས་ ི་གཙ་བོ་དང་ བས་མགོན་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་

ཀ་ ོགས་པའི་ ོ་ནས་འཇིག་ ེན་ ི་མི་གཙང་བ་ལས་ཐར་ནས་ ར་ཡང་མི་གཙང་བས་བཅིངས་ཏེ་ཕམ་ན། གནས་ ལ་

་མ་ལས་ ི་མ་ངན། 21 ང་བདེན་ཉིད་ ི་ལམ་ཤེས་ནས་ཁོ་ཚར་བཅོལ་བའི་བཀའ་དམ་པ་ ངས་པ་ལས་ལམ་དེ་ནམ་

2 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་བཞི་པ་ ེ་ ངས་ཀ་ལེ ་ 22 ཨང་ ངས་ 21-35 ལ་གཟིགས།
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ཡང་མ་ཤེས་ན་ལེགས། 22 ཁ་དཔེ་ལ་བཤད་པ་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། ི་རང་གི་ ག་པར་ལོག་ཅེས་པ་དང༌། ཕག་མོ་

བ ས་ ེས་ ར་ཡང་འདམ་པར་འ ེ་ཞེས་པ་ཁོ་ མས་ལ་ ང་ངོ༌།། 3

ལེ ་ག མ་པ།

གཙ་བ་ོ ར་ཕེབས་པའི་ ོར།

1 གཅེས་པའ་ི ན་ ་ མས། འདི་ན་ིངས་ ེད་ མས་ལ་ ིས་པའ་ིའ ིན་ཡིག་གཉིས་པ་ཡིན་ཞིང༌། འ ིན་ཡིག་

གཉིས་ཀའ་ིནང་དོན་ན་ིངས་འབད་པས་ ེད་ཚར་སེམས་ ང་པ་ོ ེད་ ་བ ག་པར་ ན་ ལ་ ེད་ཆེད་ཡིན། 2 ང་ ོན་

པ་དམ་པ་ མས་ ིས་ ར་ག ངས་པའི་བཀའ་དང༌། གཙ་བོ་དང་ བས་མགོན་ ིས་ ་ཚབ་ མས་བ ད་ནས་གནང་

བའི་ག ང་དེ་ངས་ ེད་ཚས་ ན་པར་འདོད། 3 དང་པོར་འདི་ཤེས་པར་ ིས་ཤིག ས་མཐའ་མ་ལ་བདེན་པར་འ ་

ོད་ ེད་མཁན་འ ང་བར་འ ར། ད་ར་གཏོང་ཞིང་རང་གི་འདོད་ཆགས་བཞིན་ ་ ོད་པར་ ེད་དེ། 4 ེད་ཚར།

ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་འ ོན་པའི་ཞལ་ཆད་གང་ ་ཡོད། མེས་པོ་འདས་པ་ནས་བ ང་དོན་ཐམས་ཅད་ཇི་ ར་འཇིག་ ེན་བཀོད་

པ་ནས་གང་ཡོད་པ་ད་ེ ར་ད་ འང་མ་ིའ ར་བར་གནས་ས་ོཞེས་ཟེར་ཡོང༌། 5 ད་ེ ར་ཟེར་ན་དཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་ཡ་ི

ོ་ནས་ནམ་མཁའ་གནའ་ ་མོ་ནས་ཡོད་པ་དང༌། ས་ཡང་ ་ལས་ ང་ཞིང་ ་ལ་ ེན་ནས་གནས་ཏེ། 6 དེའི་ ོ་ནས་

གནའ་བོའི་འཇིག་ ེན་ ་ལོག་གིས་འཇིག་པ་ཡིན་པར་ཁོ་ཚས་ ང་བ གས་ཏེ་བ ེད་པར་ ེད། 7 ཡང་དཀོན་མཆོག་

གི་བཀའ་བཞིན་ད་ འི་གནམ་ས་མེ་ཡིས་ ེག་ཆེད་བཞག་ཡོད། དེ་གཉིས་ ིམས་གཅོད་པའི་ཉིན་མོ་དང་དཀོན་མཆོག་

གི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་པ་ མས་ལ་མེད་པ་བཟོ་བའི་བར་ ་བཞག་ཡོད། 8 འོན་ ང་གཅེས་པའི་ ན་ ་ མས། གཙ་

བོའི་ཆ་ནས་ཉིན་མོ་གཅིག་ནི་ལོ་ ོང་དང་འ ་བ་ཡིན་ཞིང༌། ལོ་ ོང་ནི་ཉིན་མོ་གཅིག་དང་འ ་བ་ཡིན་པ་མ་བ ེད་པ་

ིས་ཤིག 9 མ་ིཁ་ཤས་ ིས་གཙ་བོས་ཞལ་ཆད་ བ་པར་ ས་ཚད་རིང་པ་ོའགོར་བར་སེམས་ ང་དོན་དངོས་ཐོག་ད་ེ ར་

མ་ཡིན། མི་ ་ཞིག་ ང་འཇིག་པར་མི་འ ར་བར་ཐམས་ཅད་ ིས་ ོད་པ་ངན་པ་ མས་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་བར་

ཁོང་གིས་ གས་ངང་ ད་རིང་པོས་ ག་བཞིན་ཡོད། 10 འོན་ ང་གཙ་བོའི་ཉིན་མོ་ ས་ངེས་མེད་ ི་ ན་མ་དང་འ ་

བར་ཡོང༌། དེ་ ས་ནམ་མཁའ་ ར་ ་དང་བཅས་པར་འདའ་ཞིང༌། འ ང་བ་ མས་མེ་ཡིས་འཇིག་པར་འ ར། ས་

གཞ་ིདང་དེའ་ི ེང་ག་ིདངོས་པ་ོཐམས་ཅད་བ ེག་པར་འ ར། 11 ཐམས་ཅད་ད་ེ ར་འཇིག་པར་འ ར་བས་ ེད་ལ་ ོད་

ལམ་བཟང་པོ་དང་ཆོས་སེམས་ཇི་ ་ ་ཞིག་ཡོད་དགོས། 12 ེད་ཚས་དཀོན་མཆོག་གི་ཉིན་མོ་རེ་ ག་ ེད་དེ་ཉིན་མོ་དེ་

མ ོགས་པོར་འོང་བའ་ི ིར་འབད་བ ོན་ ེད་དགོས། ཉིན་མ་ོདེར་ནམ་མཁའ་འབར་ནས་འཇིག་ཅིང༌། འ ང་བ་ མས་

3ལེགས་བཤད་ཅེས་ཟེར་བའི་མདོ་ལེ ་ 26 ཨང་ 11 ལ་གཟིགས།
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མེ་ཡིས་ ་བར་འ ར། 13 འོན་ ང་ཁོང་གིས་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་བཞིན་ ་ནམ་མཁའ་གསར་པ་དང་ས་གཞི་གསར་པ་

ཞིག་འ ང་བ་ང་ཚས་རེ་ ག་ ེད། དེ་ལ་ ང་བདེན་ཉིད་གནས་པར་འ ར།

མཐའ་མའི་ ལ་མ།

14 དེའི་ ིར་གཅེས་པའི་ ན་ ་ མས། དོན་དེ་ཚར་རེ་ ག་ ེད་ ས་ ེད་ཚས་དཀོན་མཆོག་གི་ ང་ ་ ི་མ་

མེད་པ་དང༌། ོན་བ ོད་ ་མེད་པ། ཞི་བདེ་དང་ ན་པ་ཡིན་པར་བ ོན་ཅིག 15 ན་ ལ་ ེད་དགོས་པར་ངེད་

མས་ ི་གཙ་བོའི་ གས་ངང་ ད་རིང་པོ་ནི་མི་ མས་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་གོ་ བས་ཡོང་ཆེད་ཡིན། དེ་ ར་ང་ཚའི་གཅེས་

པའི་ ན་ ་པ༷ ་ ་ཡིས་ ང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་གནང་བའི་ཤེས་རབ་བཞིན་ ་ ེད་ཚར་ ིས། 16 ཁོང་གི་འ ིན་

ཡིག་ཐམས་ཅད་ ི་ནང་དོན་དེའི་ ོར་ ིས་ཡོད། དེའི་ནང་ལ་ ོགས་པར་དཀའ་བའི་དོན་ཁ་ཤས་ཡོད་དེ། ོབ་ ོང་

ེད་ ོང་མེད་པ་དང་སེམས་བ ན་པོ་མེད་པ་ མས་ ིས་མདོ་གཞན་ལ་གང་ ེད་པ་ ར་དོན་དེ་ཚ་ལའང་འ ོག་བཤད་

ེད་པས་མཐར་རང་ཉིད་འཇིག་པའི་ ར་འ ར། 17 དེའི་ ིར་གཅེས་པའི་ ན་ ་ མས། དོན་དེ་ཚ་ ོན་ནས་ ོགས་

ཟིན་པས། ིམས་འགལ་བ་ མས་ ིས་ནོར་འ ལ་ ིས་མི་བ ་བ་དང༌། གནས་བ ན་པོ་མི་བ ག་པའི་ ིར་དོགས་ཟོན་

ིས་ཤིག 18 ང་ཚའི་གཙ་བོ་དང་ བས་མགོན་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ གས་ ེ་དང་ ོགས་པའི་ནང་ ས་པར་ ར་ཅིག ད་

་ནས་ ས་ནམ་ཡང་ཁོང་ལ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པར་ ར་ཅིག ཨ་མེན།།
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ལེ ་དང་པོ།

1 ཚ་ ོག་གི་བཀའ། ཐོག་མ་ནས་གང་ཡིན་པ། ང་ཚས་རང་གི་མིག་གིས་མཐོང་ཞིང་ ་བས་ཐོས་པ། གང་

ལ་བ ས་ཤིང་ལག་པས་ཡང་ག གས་པ། དེ་ནི་ང་ཚས་ ེད་ཚར་ ོག 2 ཡང་ཚ་ ོག་དེ་མངོན་ མ་ ་ ར་བ་དང་ང་

ཚས་མཐོང་ ོང་བས་ད་ེལ་དཔང་པ་ོ ེད། ད་ེཐོག་མར་ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་བ གས་ནས་ང་ཚར་མངོན་ མ་ ་ ར་ཏ་ེ

དཔག་ ་མེད་པའ་ིཚ་ད་ེང་ཚས་ ེད་ མས་ལ་ ོག 3 ེད་ཚའང་ངེད་ མས་དང་ ན་ ་འ ོགས་པའ་ི ིར་ང་ཚས་གང་

མཐོང་ཞིང་ཐོས་པ་ད་ེ ེད་ མས་ལ་ ོག ང་ཚ་མཉམ་ ་འ ོགས་པ་ན་ིཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་ཁོང་ག་ི ས་ཡ༷་ེ ་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་

ཡིན་ནོ། 4 ང་ཚ་དགའ་ ོས་ཁེངས་པར་འ ར་བའི་ ིར་དོན་འདི་ མས་འ ི།

5 དེ་ཡང་ཁོང་ནས་ཐོས་ཤིང་ ེད་ཚར་ ོག་པའི་འ ིན་འདི་ ར་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་ནི་འོད་ཡིན་ཅིང༌།

ཁོང་ ན་པ་དང་གཏན་ནས་ ལ་ལོ། 6 གལ་ཏེ་ང་ཚ་ཁོང་དང་འ ོགས་ཞེས་ཟེར་ནས་ ་མ ད་ ན་པའི་ནང་འཚས་ན།

དེ་ནི་ ན་ ་ ེ་བདེན་པ་བཞིན་ ་ ོད་པ་མ་ཡིན། 7 ཁོང་ཉིད་འོད་ ི་ནང་ན་བ གས་པ་ ར་ངེད་ མས་ ང་འོད་

ནང་འཚས་ན། ང་ཚ་གཅིག་དང་གཅིག་ ན་ ་འ ོགས་ཏེ། ཁོང་གི་ ས་ཡེ༷་ འི་ ་ ག་གིས་ང་ཚའི་ ིག་ཉེས་ཐམས་

ཅད་འདག་པར་མཛད། 8 གལ་ཏེ་ངེད་ མས་ ིས་ང་ཚར་ ིག་ཉེས་མེད་ཅེས་ཟེར་ན། ང་ཚས་རང་མགོ་རང་གིས་ ོར་

ཞིང་བདེན་པ་ངེད་ མས་ལ་མེད། 9 གལ་ཏེ་ང་ཚས་རང་གི་ ིག་ཉེས་ཁས་ ངས་ན། དཀོན་མཆོག་ནི་ ོ་གཏད་ཆོག་

པ་དང་ཡང་དག་པ་ཡིན་པས་ ིག་ཉེས་སེལ་ཞིང་ ང་པོ་མེད་པའི་ ི་མ་ལས་ཡོངས་ ་འདག་པར་མཛད། 10 གལ་ཏེ་

ང་ཚས་ ིག་པའི་ལས་མ་ ས་ཞེས་ཟེར་ན། ང་ཚས་དཀོན་མཆོག་ ན་ག ང་མཁན་ཡིན་པར་ ་ཞིང་ཁོང་གི་བཀའ་ངེད་

མས་ལ་མེད་དོ།།

ལེ ་གཉིས་པ།

1 ངའ་ིགཅེས་པའ་ི ་ ་ མས། ོད་ཚས་ ིག་པའ་ིལས་མ་ི ེད་པའ་ི ིར་ངས་དོན་འད་ི མས་འ ི། འོན་ ང་

མི་ ་ཞིག་གིས་ ིག་པའི་ལས་ ས་ན་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་ ང་ ་ངེད་ མས་ལ་ ་བ་ ལ་མཁན་ཅིག་ཡོད་དེ་ཁོང་ནི་ཡེ༷་

་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡང་དག་པ་དེ་ཡིན། 2 ཁོང་ཉིད་དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ོ་ལས་ཐར་བའི་དམར་མཆོད་ཡིན་ཏེ། ཁོང་གིས་

ོས་བཏང་བས་ང་ཚ་ཙམ་མ་ཟད་འཇིག་ ེན་ ན་ ི་ ིག་ཉེས་སེལ་ལོ། 1 3 གལ་ཏེ་ངེད་ མས་ ིས་ཁོང་གི་བཀའ་ ིམས་

བ ངས་ན་ཁོང་ངོ་ཤེས་པར་ངེས་པ་ ེད། 4 ངས་ཁོང་ངོ་ཤེས་ཞེས་ཟེར་མཁན་ ིས་ཁོང་གི་བཀའ་ ིམས་མ་བ ངས་ན་

1དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ོ་ནི་ཁོང་ ོ་མ་ཡིན་ཏེ། ིག་ཉེས་ ི་མཐའ་མའི་ཉེས་ཆད་ཡིན།
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ན་ཤོད་མཁན་ཡིན་ཞིང་ཁོ་ལ་བདེན་པ་མེད། 5–6 འོན་ ང་གལ་ཏེ་ ་ཞིག་གིས་ཁོང་གི་བཀའ་བ ངས་ན། མི་དེའི་

ེང་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ མས་པ་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ར་བར་ངེས་སོ། མི་ ་ཞིག་གིས་ཁོང་གི་ནང་ན་གནས་ཡོད་ཅེས་

ཟེར་ན་དེས་ཡེ༷་ འ་ི ོད་ལམ་བཞིན་ ་གནས་པར་ ེད་དགོས། དེ་བ ད་ང་ཚ་ཁོང་ག་ིནང་ན་གནས་ཡོད་པ་ངེས་པར་ ་

ཤེས། 7 ངའི་གཅེས་པ་ མས། ངས་ ོད་ མས་ལ་བཀའ་གསར་པ་མི་འ ི་ ེ། ར་ནས་ ོད་ཚར་ཡོད་པའི་བཀའ་

ིང་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་ ོད་ མས་ ིས་ཐོས་ ོང་བའི་བཀའ་དེ་ཡིན། 8 འོན་ ང་ངས་ ོད་ མས་ལ་འ ི་བཞིན་པའི་

བཀའ་དེ་གསར་པའང་ཡིན། དེའི་བདེན་པ་ཡེ༷་ ་དང་ ོད་གཉིས་ལ་ ོན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ན་པ་འདའ་ཞིང་

བདེན་པའ་ིའོད་འ ་ོབཞིན་ཡོད་པས་སོ། 9 ས་ ང་ང་འོད་ ་ིནང་ན་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ནས་ ན་ ར་ ང་ན་ད་ ང་ ན་

པར་གནས། 2 10 ན་ ར་ མས་པ་ ེད་མཁན་འོད་ལ་གནས་ཞིང༌། ཁོ་ལ་བ ་ ིད་ ི་ ་ ེན་ཅིའང་མེད། 11 འོན་

ང་ ན་ ར་ ང་མཁན་ ན་པའ་ིནང་ལ་ཡོད་ཅིང་ ན་པར་འཚ། ན་པས་ཁོའ་ིམིག་ལོང་བར་ ས་པས་ཁོས་འ ་ོབའ་ི

ལམ་མི་ཤེས།

12 ང་ཡིས་ ་ ་ མས་ལ་འ ི།།

ེད་ཚའི་ ིག་ཉེས་མཐའ་དག་ནི།།

ཡེ༷་ འི་མཚན་ནས་སེལ་བའི་ ིར།།

13 ང་ཡིས་ཕ་ཡི་མཆོག་ལ་འ ི།།

ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཡོད་པའི་ཁོང༌།།

་ཡིན་ ེད་ཚས་ཤེས་པས་སོ།།

ང་ཡིས་གཞོན་ ་ མས་ལ་འ ི།།

ེད་ཚས་བ ད་ ི་ ལ་པོ་ལས།།

མ་པར་ ལ་བར་ ས་པས་སོ།།

ང་ཡིས་ ་ ་ མས་ལ་འ ི།།

ཡབ་ཆེན་ངོ་ཤེས་ ང་བས་སོ།།

14 ང་ཡིས་ཕ་ཡི་མཆོག་ལ་འ ི།།

ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཡོད་པའི་ཁོང༌།།

་ཡིན་ ེད་ཚས་ཤེས་པས་སོ།།

ང་ཡིས་གཞོན་ ་ མས་ལ་འ ི།།

2 ན་ ་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་དད་པ་དང་ ན་པའི་ ེས་པ་དང་ ད་མེད་ མས་ཡིན།
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ེད་ཚར་ ོབས་ གས་ཆེར་ ན་ལ།།

སེམས་ ་དཀོན་མཆོག་བཀའ་གནས་ཤིང༌།།

བ ད་ལས་ མ་པར་ ལ་བས་སོ།།

15 འཇིག་ ེན་འདིའམ་འདིའ་ིནང་ན་གང་ཡོད་པར་མ་ཆགས་ཤིག གལ་ཏ་ེ ་ཞིག་གིས་འཇིག་ ེན་འད་ིལ་ཆགས་ན་ཡབ་

དཀོན་མཆོག་ལ་བ ་ེབ་ད་ེཁ་ོལ་མེད་དོ། 16 གང་ཡིན་ཞ་ེན། འཇིག་ ེན་འད་ིལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དེ། ས་ ་ིའདོད་

ཆགས། མིག་གི་འདོད་པ། ནོར་ལས་འ ང་བའི་ང་ ལ་བཅས་ནི་ཡབ་ལས་མི་འ ང་བར་འཇིག་ ེན་འདི་ལས་འ ང༌།

17 འཇིག་ ེན་འདི་དང་འདིའི་འདོད་ཆགས་འདའ་བཞིན་ཡོད། འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་བཞིན་ ་ བ་

མཁན་ ན་ ་གནས། 18 ་ ་ མས། ད་ ་ ས་ ི་མཐའ་མ་ཡིན། ོད་ མས་ ིས་ཐོས་པ་བཞིན་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་བ ན་

ད ་ཡོང་བར་འ ར། ད་ཆ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་བ ན་ད ་མང་པོ་ཐོན་པས། ངེད་ མས་ ིས་ ས་མཐའ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་སོ།

19 ད་ེ མས་ང་ཚ་ལས་ཐོན་པས། ང་ཚའ་ིཁོངས་གཏོགས་གཏན་ནས་མིན། གལ་ཏ་ེང་ཚའ་ིཁོངས་གཏོགས་ཡིན་ན་ང་ཚ་

མཉམ་ ་གནས་པ་ཡིན། འོན་ ང་ང་ཚ་ལས་འཐོན་པའི་ ོ་ནས་ཁོ་ཚ་ཐམས་ཅད་ ིས་ང་ཚའི་ཁོངས་གཏོགས་མིན་པར་

ོན། 20 ཡང་དམ་པ་དེས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་དབང་ ོད་ཚར་གནང་བས་ ོད་ཚ་ཐམས་ཅད་ ིས་བདེན་པ་ཤེས།

21 ེད་ཚས་བདེན་པ་མི་ཤེས་པའི་ ེན་ ིས་ངས་འ ི་པ་མིན་ཏེ། ེད་ཚས་བདེན་པ་ཤེས་ཤིང་ ན་གང་ཡང་བདེན་པ་

ལས་མ་ིའ ང་བ་ཤེས་པས་ངས་ ེད་ཚར་འ ི། 22 ན་ཤོད་མཁན་ ་ཡིན། ཡ༷་ེ ་ན་ི ཱ་༷ཤ་ིཀ་མ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་མཁན་ད་ེ

ཡིན། མི་དེ་ཡབ་ ས་གཉིས་ཁས་ལེན་མ་ི ེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ ཱ་༷ཤ་ིཀའ་ིབ ན་ད ་ཡིན། 23 ས་ཁས་ལེན་མ་ི ེད་པ་

ལ་ཡབ་ ང་མེད། ས་ཁས་ལེན་ ེད་པ་ལ་ཡབ་ ང་ཡོད། 24 ོད་ ིས་ ར་ནས་གང་ཐོས་པ་དེ་སེམས་ལ་གནས་པར་

འ ར་ཞིག ར་ནས་གང་ཐོས་པ་དེ་ ེད་ཚའི་ནང་ལ་གནས་ན། ེད་ཚའང་ ས་དང་ཡབ་མཉམ་ ་གནས་པར་འ ར།

25 ཁོང་གིས་ང་ཚར་ཞལ་ཆད་གང་གནང་བ་དེ་ནི་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཡིན། 26 ེད་ཚ་མགོ་ ོར་གཏོང་འདོད་མཁན་

མས་ལ་དམིགས་ནས་ངས་དོན་འད་ིཚ་འ ི། 27 ཡང་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་ནས་ཐོབ་པའ་ིདམ་པའ་ི གས་ཉིད་ ་ིདབང་ན་ི ེད་ཚའ་ི

སེམས་ལ་གནས་པས། ས་ ང་ ེད་ཚར་ ོབ་མི་དགོས། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ ེད་ཚར་དོན་

ཐམས་ཅད་ ི་ ོར་ག ང་ཞིང༌། ཁོང་གི་ག ང་ནི་ ན་མིན་ཏེ་བདེན་པ་ཡིན་པས་ཁོང་གིས་ག ངས་པ་བཞིན་ཁོང་གི་

ནང་ལ་གནས་པར་ ིས་ཤིག 28 ད་གཅེས་པའི་ ་ ་ མས། ཁོང་མངོན་པར་འ ར་བའི་ཚ་ཁོང་གི་ ང་ ་ང་ཚ་ཡིད་

ོན་དང་ ན་ཏེ་ཁོང་ཕེབས་པར་ངོ་གནོངས་མི་དགོས་པའི་ཆེད་ ་ཁོང་གི་ནང་ལ་གནས་པར་ ིས་ཤིག 29 ཁོང་ཡང་

དག་པ་ཡིན་པར་ ེད་ ིས་ཤེས་པས་ཡང་དག་པའི་ལས་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ཁོང་ལས་ ེས་པ་ཡིན་པར་ཡང་ཤེས་སོ།།
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ལེ ་ག མ་པ།

1 ོས་དང༌། ཡབ་ ིས་ང་ཚར་གནང་བའ་ི མས་པ་ཅ་ི ར་ཆེའོ། ངེད་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་ག་ི ས་དང་ ས་

མོ་ཟེར། དེ་ ར་ཡིན་ཡང་ཡིན། འཇིག་ ེན་འདིའི་མི་ མས་ ིས་ཁོང་ངོ་མ་ཤེས་པས་ང་ཚའང་ངོ་མི་ཤེས། 2 ངའི་

གཅེས་པ་ མས། ད་ ་ང་ཚ་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་དང་ ས་མོ་ཡིན་ཞིང༌། ེས་མ་ང་ཚ་ཅི་ ར་འ ར་བ་དེ་ད་ ང་མ་

མངོན། ཡེ༷་ ་འཐོན་པའི་ཚ་ཁོང་ཅི་ ར་ཡིན་པ་དེ་ ར་མཐོང་བར་འ ར་བས་ང་ཚ་ཁོང་དང་འ ་བ་ཡིན་པར་ང་ཚས་

ཤེས། 3 ཁོང་དེ་འ འི་རེ་ ག་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ ིས། རང་འདག་པར་ ེད་དེ། ཁོང་ ི་མ་མེད་པ་ ར་རོ།

4 ས་ ང་ ིག་ཉེས་ལག་ལེན་ ེད་པ་དེ་བཀའ་ ིམས་འགལ་མཁན་ཡང་ཡིན། ིག་ཉེས་ནི་བཀའ་ ིམས་དང་འགལ་

བའོ། 5 ཁོང་ ིག་ཉེས་སེལ་བའི་ཆེད་ ་མངོན་པར་ ེད་ཚས་ཤེས་ཞིང༌། ཁོང་གི་ནང་ན་ ིག་ཉེས་མེད། 6 ་ཞིག་

ཁོང་ག་ིནང་ ་གནས་ན་ ིག་ཉེས་ལག་ལེན་མ་ི ེད། ས་ ང་ ིག་ཉེས་ ་མ ད་ནས་ ས་ན་ཁོང་མ་མཇལ་ལ་ང་ོཡང་མ་

ཤེས། 7 ་ ་ མས། མི་ ས་ ང་ ོད་ལ་མགོ་ ོར་གཏོང་ ་མ་འ ག་ཅིག ཁོང་ཡང་དག་པ་ཡིན་པ་ ར། ཡང་

དག་པའ་ིལས་ ེད་མཁན་ཡང་ཡང་དག་པ་ཡིན། 8 ིག་ཉེས་ལག་ལེན་ ེད་མཁན་ན་ིབ ད་ ་ིཁོངས་ ་གཏོགས་པ་ཡིན།

གང་ཡིན་ཟེར་ན། བ ད་ ིས་ཐོག་མ་ནས་ ིག་པའ་ིལས་ ས་པས་སོ། དཀོན་མཆོག་ག་ི ས་མངོན་པར་ ར་བའ་ིདོན་ན་ི

བ ད་ ི་ ་བ་མེད་པར་མཛད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 9 ་ཞིག་དཀོན་མཆོག་ལས་ ེས་པ་དེས་ ིག་པའི་ལས་ ་མ ད་ནས་

མི་ ེད། གང་ལགས་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ས་བོན་ཁོའི་ནང་ན་གནས་པས་སོ། དཀོན་མཆོག་ལས་ ེས་པས་ཁོས་

ིག་པའ་ིལས་ ་མ ད་ནས་ ེད་མ་ི ིད། 10 ཡང་དག་པའ་ིལས་མ་ི ེད་མཁན་ནམ། ཡང་ན་ ན་ ར་ མས་པ་མ་ི ེད་

པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཁོངས་མིན། དེའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་དང་ ས་མོ་ མས་དང་བ ད་ ི་ ་ ་གང་ཡིན་པ་

ཤེས། 11 ང་ཚས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ མས་པ་ ེད་དགོས་པ་ནི་ ོད་ཚས་ ར་ནས་ཐོས་པའི་འ ིན་ཡིན། 12 བ ད་

ི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་པའི་རང་གི་ག ང་པོ་ ོག་གཅོད་མཁན་ཀ༷་ཡིན་ནང་བཞིན་ལ་མ་འ ར་ཞིག ཅིའི་ ིར་བསད་

ཞེ་ན། ཀ༷་ཡིན་ ི་ ་བ་ངན་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཁོའི་ག ང་པོའི་ ་བ་ ང་པོ་ཡིན་པས་སོ། 3 13 ན་ ་ མས། འཇིག་

ེན་འདིའ་ིམ་ི མས་ ིས་ ེད་ཚར་ ང་ན་ཡ་མཚན་མ་ ེད་ཅིག 14 ན་ ར་ མས་པ་ ས་པའ་ི ེན་ ིས་ང་ཚ་འཆ་ིབ་

ནས་གསོན་པོར་ ར་ཡོད་པ་ངེད་ ིས་ཤེས། མས་པ་མི་ ེད་མཁན་ནི་འཆི་བའི་ནང་ལ་གནས་སོ། 15 ས་ ང་ ན་

ར་ ང་བ་དེ་ནི་ ོག་གཅོད་མཁན་ཡིན། ཡང་ ོག་གཅོད་མཁན་ ་ལའང་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་མི་གནས་པ་ ེད་ཚས་

ཤེས། 16 ཡེ༷་ ས་ང་ཚའི་དོན་ལ་རང་གི་ ་ ོག་ ོས་བཏང་གནང༌། དེའི་ ེང་ནས་ མས་པ་དངོས་གང་ཡིན་པ་ངེད་

ིས་ཤེས། ངེད་ མས་ ིས་ ང་ ན་ ་ མས་ ི་ཆེད་ ་རང་ ོག་གཏོང་དགོས། 17 འཇིག་ ེན་འདིའི་ ་ནོར་ཡོད་པ་

ཞིག་གིས་ ན་ ་དགོས་ཆས་མེད་པར་མཐོང་ནས་ ིང་ ་ེམ་ ས་ན། དཀོན་མཆོག་ག་ི མས་པ་ཁོའ་ིནང་ན་ཅ་ི ར་གནས།

3 ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་འགོད་པ་ལེ ་ 4 ཨང་ 1-16 ལ་གཟིགས།
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18 གཅེས་པའི་ ་ ་ མས། ང་ཚས་ངག་དང་ཚག་ཙམ་ ི་ ོ་ནས་མ་ཡིན་པར་ལག་ལེན་དངོས་ ི་ནང་ནས་ མས་ ོང་

ེད་དགོས། 19–20 ་བ་ད་ེཡིས་ང་ཚ་བདེན་པའ་ིཁོངས་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འ ར་ཞིང༌། ངེད་ ་ིསེམས་ཁོང་ག་ི ན་ ར་

ོ་བདེར་ ོད་པར་ ེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ང་ཚའི་སེམས་ ིས་རང་ལ་ ིག་ཉེས་འ ག་ཅེས་ཟེར་ན་དཀོན་མཆོག་

ན་ིངེད་ ་ིསེམས་ལས་ཆ་ེབ་ཡིན་ཞིང་ཁོང་གིས་དོན་ཐམས་ཅད་མ ེན་ནོ། 21 གཅེས་པ་ མས། ངེད་ ་ིསེམས་ ིས་རང་

ལ་ ིག་ཉེས་འ ག་ཅེས་མི་ཟེར་ན་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ང་ཚར་གདེང་ཚད་ཡོད། 22 ང་ཚས་ཁོང་གི་བཀའ་ ིམས་

ང་ཞིང་ཁོང་གི་ གས་མཉེས་པའི་ ་བ་ ེད་པས་ང་ཚས་གང་ཡང་ ས་པ་དེ་ཁོང་ལས་འཐོབ་པར་འ ར། 23 དཀོན་

མཆོག་གི་བཀའ་ནི་ཁོང་གི་ ས་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་མཚན་ལ་དད་པ་ ེད་ཅིང༌། ཁོང་གིས་ང་ཚར་བཀའ་གནང་བ་ ར་ང་

ཚས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ མས་པ་ ེད་དགོས་པ་དེ་ཡིན། 24 དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ང་མཁན་ཁོང་གི་ནང་ན་གནས་

ཤིང༌། ཁོང་ཡང་ཁོའི་ནང་བ གས། ཡང་ཁོང་ང་ཚའི་ནང་ན་བ གས་པའི་ གས་ནི་ཁོང་གིས་ང་ཚར་གནང་བའི་དམ་

པའི་ གས་ཉིད་དེ་ཡིན་ནོ།།

ལེ ་བཞི་པ།

1 གཅེས་པ་ མས། སེམས་ཉིད་ཡིན་ཚད་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་ཤིག སེམས་ཉིད་དཀོན་མཆོག་ནས་ཡིན་མིན་ ་ཚད་

ཞིབ་ ་ ོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ ོན་པ་ ན་མ་མང་པ་ོའཇིག་ ེན་ལ་ཐོན་པས་སོ། 2 ཡེ༷་ ་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་ག གས་དང་

ན་པར་འཇིག་ ེན་འདིར་ཕེབས་ཞེས་ཟེར་བའི་སེམས་ཉིད་རེ་རེ་ནི་དཀོན་མཆོག་ནས་ཡིན། དེ་ ར་ ེད་ཚས་དཀོན་

མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ངོ་ཤེས། 3 ཡང་ཡེ༷་ ་ཁས་ལེན་མི་ ེད་པའི་སེམས་ཉིད་རེ་རེ་ནི་དཀོན་མཆོག་ནས་མིན་

པས། ཱ༷་ཤི་ཀའི་བ ན་ད འི་སེམས་ཉིད་ཡིན། སེམས་ཉིད་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ ེད་ཚས་ཐོས་ཡོད་ལ་ད་ ་འཇིག་ ེན་

འདིར་ ེབས་ཟིན། 4 གཅེས་པའི་ ་ ་ མས། ོད་ཚ་དཀོན་མཆོག་ནས་ཡིན་པས་ཁོ་ཚ་ལས་ ལ་ཟིན་ནོ། གང་ཡིན་

ཞ་ེན། འཇིག་ ེན་ལ་ཡོད་པ་ད་ེལས་ ོད་ཚར་ནང་ལ་བ གས་མཁན་ད་ེཆེའོ། 5 ཁ་ོཚ་ན་ིའཇིག་ ེན་འད་ིནས་ཡིན་པས་

འཇིག་ ེན་ ི་ཆ་ནས་གཏམ་ ེད་ཅིང༌། འཇིག་ ེན་པས་ཁོ་ཚའི་གཏམ་ལ་ཉན། 6 ང་ཚ་དཀོན་མཆོག་ནས་ཡིན་པས།

དཀོན་མཆོག་ངོ་ཤེས་པ་དེས་ང་ཚ་ལ་ཉན། དཀོན་མཆོག་ནས་མ་ཡིན་པ་དེས་ང་ཚ་ལ་མི་ཉན། དེའི་ ོ་ནས་ངེད་ མས་

ིས་བདེན་པའི་སེམས་ཉིད་དང་ལོག་པའི་སེམས་ཉིད་ཤེས་སོ།

7 གཅེས་པ་ མས། མས་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་ནས་ཡིན་པས་ང་ཚས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ མས་པ་ ེད་དགོས།

མས་པ་ ེད་མཁན་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་ལས་ ེས་ཞིང༌། དཀོན་མཆོག་ངོ་ཤེས། 8 དཀོན་མཆོག་ནི་ མས་པ་ཡིན་

པས་ མས་པ་མི་ ེད་མཁན་དེས་དཀོན་མཆོག་ངོ་མི་ཤེས། 9 དཀོན་མཆོག་གི་ མས་པ་ང་ཚའི་ ོད་ ་མངོན་པར་ ར་

བ་དེ་ ར་ཡིན། ང་ཚ་ཁོང་བ ད་དེ་འཚ་ཞིང་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་འཐོབ་པའི་ ིར་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་ ས་
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གཅིག་པོ་དེ་འཇིག་ ེན་ལ་མངགས། 10 མས་པ་ནི་ང་ཚས་དཀོན་མཆོག་ལ་ མས་པ་མ་ ས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གིས་

ང་ཚར་ མས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཞིང༌། ང་ཚ་ ིག་ཉེས་ལས་ཐར་བར་མཛད་པའི་དམར་མཆོད་ ་ཁོང་གི་ ས་མངགས་

པ་ཡིན། 11 གཅེས་པ་ མས། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚར་དེ་ ར་ མས་པ་མཛད་པས། ངེད་ ིས་ ང་གཅིག་གིས་

གཅིག་ལ་ མས་པ་ ེད་དགོས། 12 ས་ ང་དཀོན་མཆོག་གཏན་ནས་མཐོང་མ་ ོང༌། འོན་ ང་ང་ཚས་གཅིག་གིས་

གཅིག་ལ་ མས་པ་ ས་ན། དཀོན་མཆོག་ང་ཚའི་ནང་ལ་བ གས་ཞིང༌། ཁོང་གི་ མས་པ་ང་ཚའི་ནང་ཡོངས་ ་ ོགས་

པར་འ ར། 13 ཁོང་གིས་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ང་ཚར་གནང་བའི་ ོ་ནས་ང་ཚ་ཁོང་གི་ནང་ན་གནས་ཤིང༌། ཁོང་ང་

ཚའི་ནང་ན་བ གས་པ་དེ་ཤེས། 14 ཡབ་ ིས་འཇིག་ ེན་ ི་ བས་མགོན་ ་ ས་མངགས་ཡོད་པ་ང་ཚས་མཐོང་ ོང་

ཞིང་དེ་ལ་དཔང་པོ་ ེད། 15 ་ཞིག་གིས་ཡེ༷་ ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་ ས་ན། དཀོན་མཆོག་དེའི་

ནང་ན་བ གས་པ་དང༌། ཁོ་དཀོན་མཆོག་གི་ནང་ན་གནས། 16 དེར་བ ེན་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚར་ མས་པ་ངེད་

ིས་ཤེས་ཤིང་དེ་ལ་ཡིད་ ོན་ ེད། དཀོན་མཆོག་ན་ི མས་པའོ། མས་པའ་ིནང་ལ་གནས་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་ནང་

ན་གནས་ཤིང༌། དཀོན་མཆོག་ ང་ཁོའི་ནང་ན་བ གས། 17 དེ་ ར་ མས་པ་ནི་ང་ཚའི་ ོད་ ་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་

ར། ིམས་གཅོད་པའི་ཉིན་མོར་ང་ཚ་འཇིགས་པ་དང་ ལ་བར་འ ར་ཏེ། དེ་ནི་འཇིག་ ེན་འདིར་ང་ཚ་ཁོང་དང་

འ ་བ་ཡིན་པས་སོ། 18 མས་པའི་ནང་འཇིགས་པ་མེད། འོན་ ང་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་ མས་པ་དེས་འཇིགས་པ་

ིར་ ོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། འཇིགས་པའི་ ་ ེན་ཆད་པ་ཡིན་པས། འཇིགས་པ་ཡོད་པའི་མིར་ མས་པ་ད་ ང་ཡོངས་

་ ོགས་པར་མི་འ ར། 19 ཁོང་གིས་ ོན་ ་ང་ཚར་ མས་པར་མཛད་པས་ངེད་ ིས་ ང་ མས་པ་ ེད། 20 མི་ཞིག་

གིས་ངས་དཀོན་མཆོག་ལ་གཅེས་པར་འཛན་ཞེས་ཟེར་བཞིན་ ་རང་གི་ ན་ ར་ ང་ན་ཁོ་ ན་ཤོད་མཁན་ཡིན། གང་

ལགས་ཤེ་ན། མིག་གིས་མཐོང་བཞིན་ཡོད་པའི་ ན་ ར་མི་ མས་མཁན་དེས་མིག་གིས་མཐོང་མ་ ོང་བའི་དཀོན་མཆོག་

ལ་གཅེས་མི་ ིད། 21 ཡང་དཀོན་མཆོག་ལ་གཅེས་པར་འཛན་མཁན་ ིས་ཁོའི་ ན་ ་ལའང་ མས་པར་ ེད་དགོས།

དེ་ནི་ཁོང་གིས་ང་ཚར་གནང་བའི་བཀའ་ཡིན་ནོ།།

ལེ ་ ་པ།

1 ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཡེ༷་ ་ནི་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་ ེད་མཁན་དེ་དཀོན་མཆོག་ལས་ ེས་པ་ཡིན། ཡང་ཕ་

མ་ལ་ མས་པ་དེས་ ་ ག་ལའང་ མས། 2 ང་ཚས་དཀོན་མཆོག་ལ་གཅེས་པར་འཛན་ཞིང་ཁོང་གི་བཀའ་ ིམས་ ང་

བའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ མས་ལའང་ མས་པར་ཤེས། 3 གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁོང་གི་བཀའ་ ིམས་ ང་བ་དེ་ནི་

དཀོན་མཆོག་ལ་གཅེས་པར་འཛན་པའོ། ཁོང་གི་བཀའ་ ིམས་ ང་བ་དེ་དཀའ་བ་མིན། 4 གང་ལགས་ཤེ་ན། གང་

ཞིག་དཀོན་མཆོག་ལས་ ེས་པ་དེས་འཇིག་ ེན་འདི་ལས་ ལ། ཡང་འཇིག་ ེན་ལས་ ལ་བ་ནི་ང་ཚའི་དད་པ་ཡིན་ནོ།
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5 འཇིག་ ེན་འདི་འཇོམས་མཁན་ ་ཡིན་ཞེ་ན། ཡེ༷་ ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ཡིན་པར་དད་པ་ ེད་མཁན་དེ་ཁོ་ནའོ།

6 ་ ག་དང་བཅས་པའི་ ོ་ནས་ ོན་པ་ནི་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན། ཁོང་ ་གཅིག་པོའི་ ོ་ནས་མ་ཡིན་ ིས། ་དང་ ག་

གཉིས་ ི་ ོ་ནས་ ོན། ཡང་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁོང་ལ་དཔང་པོ་མཛད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དམ་པའི་ གས་

ཉིད་བདེན་པའོ། 7 དཔང་པོ་ག མ་ཡོད་དེ། 4 8 དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང༌། ། ག་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ག མ་

ི་དཔང་པོ་གཅིག་པའོ། 9 ང་ཚས་མིའི་དཔང་པོ་ཁས་ལེན་ ས་ན། དཀོན་མཆོག་གི་དཔང་པོ་དེ་བས་ ང་གལ་ཆེ་བ་

ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གི་དཔང་པོ་ནི་རང་གི་ ས་ལ་དཔང་པོ་མཛད་པ་དེའོ། 10 དཀོན་མཆོག་གི་

ས་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་ མས་ ི་སེམས་ནང་ལ་དཔང་པོ་དེ་ཡོད། དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་མི་ ེད་མཁན་ ིས་ཁོང་

ན་ག ང་མཁན་ཡིན་པར་ ། གང་ཡིན་ཞ་ེན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་ ་ི ས་ལ་དཔང་པ་ོགང་མཛད་པ་ད་ེལ་ཡིད་མ་

ཆེས་པས་སོ། 11 དཔང་པ་ོད་ེན་ིདཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚར་དཔག་ ་མེད་པའ་ིཚ་གནང་བ་ཡིན་ཞིང༌། ཚ་ད་ེཁོང་ག་ི ས་

ནང་ན་ཡོད་དོ། 12 ས་དང་འ ོགས་པ་དེ་ལ་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཡང་ཡོད། དཀོན་མཆོག་གི་ ས་དང་མི་འ ོགས་

པ་དེ་ལ་ཚ་ཡང་མེད། 13 དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ ་ིམཚན་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་ ེད་ མས་ལ་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཡོད་

པར་ཤེས་པའི་ ིར་དོན་འདི་ མས་ ེད་ཚར་ ིས། 14 ཁོང་གི་ ན་ ར་ང་ཚར་ཡོད་པའི་གདེང་ཚད་ནི་ཁོང་གི་ གས་

དགོངས་བཞིན་ ་ཅིའང་ ས་ན་ཁོང་གིས་གསན་པ་དེའོ། 15 ཡང་གལ་ཏེ་ངེད་ ིས་ཅི་ཞིག་ ས་པ་དེ་གསན་པར་ཤེས་

ན། གང་ ས་པ་ད་ེཁོང་ལས་ཐོབ་པར་ཡང་ཤེས། 16 གལ་ཏ་ེ ་ཞིག་གིས་ ན་ ས་འཆ་ིབ་ལ་མ་ི ག་པ་ཙམ་ ་ི ིག་ཉེས་

ེད་པར་མཐོང་ན། ཁོས་གསོལ་བ་འདེབས་དགོས་ཤིང༌། དཀོན་མཆོག་གིས་འཆི་བ་ལ་མི་ ག་པ་ཙམ་ ི་ ིག་ཉེས་ ེད་

མཁན་དེར་ཚ་གནང་བར་འ ར། འ ས་ ་འཆ་ིབ་ལ་ ག་པའ་ི ིག་ཉེས་ཡང་ཡོད། དེའ་ིཐད་ལ་ངས་གསོལ་བ་འདེབས་

དགོས་ཞེས་མི་ཟེར། 17 ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་ ིག་ཉེས་ཡིན། འོན་ ང་འཆི་བ་ལ་མི་ ག་པའི་ ིག་

ཉེས་ཡང་ཡོད། 18 དཀོན་མཆོག་ལས་ ེས་པ་ མས་ ིས་ ིག་ཉེས་ལག་ལེན་མི་ ེད་པར་ངེད་ ིས་ཤེས། དཀོན་མཆོག་

གི་ ས་ ིས་ཁོ་ཚ་ ང་ཞིང༌། བ ད་ ིས་ཁོ་ཚར་གནོད་པ་ ེད་མི་ བ། 19 ང་ཚ་དཀོན་མཆོག་གི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་

པ་དང༌། འཇིག་ ེན་ ིལ་པོ་འདི་བ ད་ ི་དབང་འོག་ ་ཡོད་པར་ང་ཚས་ཤེས། 20 ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ ོན་

ཞིང༌། ངེད་ མས་ལ་ ོགས་པ་གནང་བར་ཤེས། དེ་ནི་ང་ཚས་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཁོང་ངོ་ཤེས་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ཡང་

ང་ཚ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཁོང་གི་ནང་ན་ཡོད་དེ། ཁོང་གི་ ས་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་དེ་ཡིན། ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་དངོས་དང༌།

དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཡིན། 21 གཅེས་པའི་ ་ ་ མས། ་ ་ མས་ལ་འཛམས་ནས་ཁོ་ཚ་གཏན་ནས་མ་བ ེན་ཞིག །

4ཡ་ོཧ་ནན་ ིས་ ིས་པའ་ིའ ིན་ཡིག་དང་པོའ་ིབ ས་ཡིག་ ་མ་ མས་ལ་གཤམ་ ་ཡོད་པའ་ིཨང་ ངས་ 7 ཁ དང་ 8 ཀ མེད་དོ། 7 ཁ དཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ ་ཡབ་

དང༌། བཀའ། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཡོད། དེ་ཚ་ག མ་ནི་གཅིག་གོ 8 ཀ ས་ལ་དཔང་པོ་མཛད་པ་ག མ་ཡང་ཡོད།



༄༅།།ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་གཉིས་པ་བ གས་སོ།།

ལེ ་དང་པོ།

1–2 དཀོན་མཆོག་གིས་བདམས་པའི་ ་མ ེན་མ་དང་ཁོང་གི་ ས་ མས་ལ་ང་འགན་འ ར་བ་ཡིས་འ ིན་ཡིག་

འདི་ ལ་ལོ། དེ་ཡང་ངེད་ མས་ལ་གནས་ཤིང་ ན་ ་ཡོད་པའི་བདེན་པ་དེའི་ ེན་ ིས། ང་རང་ཙམ་མ་ཟད་བདེན་

པ་ཤེས་མཁན་ཐམས་ཅད་ ིས་ ེད་ཚར་གཅེས་པར་འཛན། 1 3 ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ ས་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ནས་

གས་ ེ་དང་བཀའ་ ིན། ཞི་བདེ་བཅས་བདེན་པ་དང་ མས་པའི་ ོ་ནས་ངེད་ མས་དང་ ན་པར་འ ར།

4 ཡབ་ ིས་ང་ཚར་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་ ར་ ེད་ ་ི ས་ཁ་ཤས་ ིས་བདེན་པ་བཞིན་ ་ ོད་པར་མཐོང་ནས་ང་

ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ ང༌། 5 ད་ཡང་ ་མ ེན་མ། ངེད་ ིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ མས་པ་ ེད་དགོས་པ་དེ་ ་བ་ ལ།

བཀའ་ ིམས་གསར་པ་ཞིག་འ ི་བ་མིན་ཏེ། ར་ནས་ཡོད་པའི་བཀའ་ ིམས་ཞིག་ཡིན། 6 ཡང་ མས་པ་ནི། ང་ཚས་

ཁོང་གི་བཀའ་ ིམས་བཞིན་ ་ ོད་པ་དེ་ཡིན་ནོ། ེད་ཚས་ ར་ནས་ཐོས་པ་ ར་ཁོང་གི་བཀའ་ ིམས་ནི་ མས་སེམས་

བཞིན་ ་ ོད་དགོས་པ་དེ་ཡིན། 7 གང་ཡིན་ཞེ་ན། མགོ་ ོར་གཏོང་མཁན་མང་པོ་འཇིག་ ེན་ ་ཐོན་ཡོད། དེ་ཚས་

ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་མིའི་ ས་བཞེས་ནས་ ོན་པ་ཁས་ལེན་མི་ ེད། ཁོ་ནི་མགོ་ ོར་གཏོང་བ་དང༌། ཱ༷་ཤི་ཀའི་བ ན་ད ་

ཡིན། 8 ང་ཚས་འབད་པས་གང་བ བས་པ་དེ་མེད་པར་མི་འ ར་བར་དོགས་ཟོན་ ིས་ཤིག དེ་ནི་ ་དགའ་ཆ་ཚང་

འཐོབ་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། 9 ས་ ང་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ནས་ ང་བའི་བ ན་པར་མ་གནས་པར་དེ་ལས་བ ལ་ན་དཀོན་མཆོག་

དང་མི་འ ོགས། བ ན་པ་དེར་གནས་ན་ཡབ་ ས་གཉིས་དང་འ ོགས། 10 ་ཞིག་གིས་བ ན་པ་འདི་མི་ ོན་པར་

ེད་ ི་ ར་ཡོང་ན། ེད་ ིས་ཁོ་ཁང་པར་མ་བ ས་ཤིག ད་ཆ་གང་ཡང་མ་ཤོད་ཅིག 11 གང་ལགས་ཤེ་ན། ཁོ་

ལ་ ད་ཆ་བཤད་པ་དེས་ ང་ལས་ངན་ ོད་པ་ཁ་ོདང་མཉམ། 12 ངས་ ེད་ མས་ལ་འ ་ི ་མང་པ་ོཡོད་ ང༌། ཤོག་ ་

དང་ ག་ཚ་ ད་ནས་ད་ེ ར་ ེད་མ་ིའདོད། ང་ཚ་དགའ་ ོས་ཁེངས་པར་འ ར་བའ་ི ིར་ ེད་ མས་ལ་ང་ོག གས་ནས་

གཏམ་ ེང་ ེད་པར་འདོད། 13 དཀོན་མཆོག་གིས་བདམས་པའི་ ེད་ ི་ མ་ ིང་གི་ ས་ མས་ ིས་ ེད་ལ་འཚམས་

འ ི་ འོ།། 2

1དཀོན་མཆོག་གིས་བདམས་པའི་ ་མ ེན་མ་དང་ཁོང་གི་ ས་ མས་ཞེས་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཡེ་ འི་ཆོས་ཚགས་ཤིག་ལ་གོ
2 མ་ ིང་གི་ ས་ མས་ཞེས་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཡེ་ འི་ཆོས་ཚགས་ཤིག་ལ་གོ



༄༅།།ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་ག མ་པ་བ གས་སོ།།

ལེ ་དང་པོ།

1 ན་པོ་ཡིས་བདེན་པ་ལ་གཅེས་པར་འཛན་པའི་ག༷་ ་ལ་འ ིན་ཡིག་འདི་ ལ་ལོ། 2 ངའི་གཅེས་པའི་ ོགས་

པོ། ོད་ ི་སེམས་བདེ་བ་ཡིན་པ་ ར། དོན་ཐམས་ཅད་དང༌། ས་ཁམས་ ང་བདེ་པོ་ཡིན་པར་ངས་རེ་བ་ ེད།

3 ན་ ་ཁ་ཤས་འདིར་ཡོང་ ེ། ོད་ ིས་བདེན་པའི་ལམ་ལ་གནས་ཤིང༌། བདེན་པ་བཞིན་ ་ ོད་པར་ ེད་པའི་

གཏམ་བཤད་པ་ཐོས་ནས་ང་ཤིན་ ་དགའ་བར་ ར། 1 4 ངའ་ི ་ ས་བདེན་པའ་ིལམ་ལ་གནས་པ་ཐོས་པ་ད་ེལས་ཆ་ེབའ་ི

དགའ་ ་ོང་ལ་མེད། 5 གཅེས་པའ་ི ོགས་པོ། ན་ ་ད་ེཚ་ང་ོམ་ིཤེས་པ་ཡིན་ཡང༌། ེད་ ིས་ ་ོགཏད་ཆོག་པའ་ིངང་

ནས་ཁོ་ཚར་རོགས་རམ་ ེད། 6 ཆོས་ཚགས་ ི་མ ན་ ་ཁོ་ཚས་ ེད་ ི་ མས་སེམས་ལ་དཔང་པོ་ ས། དཀོན་མཆོག་

གི་ཞབས་ ི་ ེད་འོས་པའི་ ལ་ ་ཁོ་ཚ་ཕར་བཏང་ན་ལེགས། 7 གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོ་ཚ་དད་པ་མི་ ེད་མཁན་ མས་

ལས་ བ་ ོར་ཅིའང་མ་ལེན་པར་ ཱ༷་ཤི་ཀ་ཡི་ ག་ལས་ ེད་པའི་ཆེད་ ་ ིར་ཕེབས། 8 དེས་ན་ང་ཚ་བདེན་པའི་དོན་ ་

མཉམ་ ་ལས་ ེད་པའི་ ིར་ང་ཚས་དེ་ ར་ ི་མི་ མས་ལ་ བ་ ོར་ ེད་དགོས། 9 ར་ངས་ཆོས་ཚགས་ལ་འ ིན་ཡིག་

ཅིག་ ིས་པ་ཡིན་ཡང༌། ཁོ་ཚའི་ནང་ནས་ཆེ་འདོད་ཅན་ ི་དི༷འོ་ ེ་ཕེ་ཡིས་ང་ཚའི་དབང་ལ་མི་ ི། 10 དེའི་ ིར་ང་

ཡོང་ན་ཁོས་གང་ ེད་པའི་ ོར་མངོན་ མ་ ་གཏམ་ ེད་ ་ཡིན། ང་ཚར་དམའ་འབེབས་གཏོང་ཞིང༌། དེ་ཡིས་ཚམ་

པར་མ་ ར་བས་ཁོས་ ན་ ་ མས་བ ་བར་མི་ ེད་ཅིང༌། བ ་བར་འདོད་པ་ མས་འགོག་ ེ་ཁོ་ཚ་ཆོས་ཚགས་ནས་

འ ད། 11 གཅེས་པའི་ ོགས་པོ། ངན་པ་མིན་ཏེ་བཟང་པོར་དཔེ་ ོས་ཤིག བཟང་པོ་ ེད་མཁན་དཀོན་མཆོག་ནས་

ཡིན། ངན་པ་ ེད་མཁན་དཀོན་མཆོག་དང་མཇལ་ ོང་མེད། 12 མི་ཐམས་ཅད་དང་བདེན་པ་ཉིད་ ིས་དེ༷་མེ་ ི་ ་

ལ་བ ོད་བ གས་ ེད། ང་ཚས་ ང་ཁོང་ལ་བ ོད་བ གས་ ེད། ཡང་ང་ཚའི་དཔང་པོ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ ེད་ ིས་

ཤེས། 13 ེད་ལ་འ ་ི ་མང་པ་ོཡོད་ ང༌། ག་ཚ་དང་ ག་ ་ ད་ནས་ད་ེ ར་ ེད་མ་ིའདོད། 14 ེད་དང་རིང་པ་ོ

མ་ལོན་པར་མཇལ་བའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་ནས་ང་ཚས་ངོ་ག གས་ནས་གཏམ་ ེང་ ེད། 15 ཞི་བདེ་ ེད་ལ་ ན་པར་ ར་

ཅིག ོགས་པོ་ མས་ ིས་ ེད་ལ་འཚམས་འ ི་ ། དེར་ཡོད་པའི་ ོགས་པོ་ མས་ལ་ངའི་ཚབ་ ས་ཏེ་མིང་རེ་རེ་ནས་

འབོད་དེ་འཚམས་འ ི་ འོ།།

1 ན་ ་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་དད་པ་དང་ ན་པའི་ ེས་པ་དང་ ད་མེད་ མས་ཡིན།



༄༅།།ཡ་ ་ ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་ཡིག་བ གས་སོ།།

ལེ ་དང་པོ།

འཚམས་འ ི།

1 ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ཞབས་ ི་དང༌། ཡ༷་ཀོབ་ ི་ ་བོ་ང་ཡ༷་ ་ ་ཡིས། བོས་པའི་ ན་ ་ མས་ཏེ་ཡབ་དཀོན་

མཆོག་གི་ཐོག་ནས་གཅེས་པ་དང༌། ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་དོན་ ་བ ངས་པ་ མས་ལ་འ ིན་ཡིག་འདི་ ལ་ལོ། 2 ིང་ ེ་

དང༌། ཞི་བདེ་དང༌། མས་སེམས་ ེད་ཚ་ལ་ ས་པར་ ར་ཅིག

ོབ་དཔོན་ ན་མ་ མས་ལ་ཉེས་ཆད་ཕོག་པ།

3 གཅེས་པའི་ ན་ ་ མས། ར་ང་ཚའི་ ན་མོང་གི་ཐར་པའི་ ོར་ལ་ངས་ ེད་ཚར་འ ི་བའི་བ ོན་སེམས་

ཡོད་ ང༌། ད་ལན་གཅིག་ ས་ཐམས་ཅད་ ི་ཆེད་དད་ ན་ མས་ལ་གཏད་པའི་དད་པའི་ ིར་ ེད་ཚས་འབད་ ོལ་

ེད་ ་ ལ་བར་འ ི་དགོས་པ་ ང༌། 4 ་མཚན་ནི་ ར་ནས་ ིས་པ་བཞིན་ཆད་པ་ཕོག་ ་ཡིན་པའི་མི་ཁ་ཅིག་ ེད་

ཚའི་ ོད་ ་གསང་བའི་ངང་ནས་ གས། ཁོ་ཚ་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་མི་ཉན་པ་ཡིན་ཞིང༌། ང་ཚའི་དཀོན་མཆོག་གི་

གས་ ེ་འདོད་ཆགས་ ི་ ད་འདོགས་ ་ ར་མཁན་དང༌། ངེད་ མས་ ི་བདག་པོ་གཅིག་པོ་དང་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་

ཀ་ཁས་ལེན་མི་ ེད་མཁན་ཡིན། 5 ེད་ཚས་འདི་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་ཤེས་ ང་ངས་འདི་ ན་ ལ་ ེད་པར་འདོད་

དེ། ར་གཙ་བོས་ཨེ༷་ཇེབ་ ལ་ནས་ཁོང་གི་འབངས་མི་བ བས། དེའི་ ེས་ ་ཁོང་གིས་དད་པ་མི་ ེད་མཁན་ མས་

མེད་པར་མཛད། 6 ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཁ་ཅིག་ནི་རང་གི་གོ་གནས་མི་ ང་བར་འོས་པའི་གནས་ལས་ ལ་བས།

ཁོང་གིས་ ིམས་གཅོད་ཆེན་མོའི་ཉིན་ ི་ཆེད་ ་མི་འཇིག་པའི་ གས་ཐག་གིས་བཅིངས་ནས་ ན་ནག་གི་ནང་ལ་བཞག་

པར་མཛད། 7 དེ་བཞིན་ ་ས༷་དོམ་དང་གྷོ༷་མོ་ར་དང་མཐའ་འཁོར་ ོང་ ེར་ ི་མི་ མས་ ིས་མི་དེ་ཚ་ ར་ལོག་གཡེམ་

དང་ ལ་མིན་ ི་འདོད་ཆགས་ ས་པས། མི་འཇིག་པའི་མེའི་ཆད་པ་ཕོག་པའི་ ོ་ནས་དཔེ་ཞིག་ ་ ར། 8 དེ་ ར་

དཀོན་མཆོག་ལ་མི་ཉན་པ་དེ་ཚས་རང་གི་ ི་ལམ་ལ་བ ེན་པའི་ ོ་ནས་ ོད་པ་ངན་པ་ ས་པས་རང་ ས་མི་གཙང་བར་

ེད་ཅིང༌། དབང་ཆ་ཁས་མི་ལེན། གཟི་བ ིད་དང་ ན་པ་ མས་ལ་ ར་བ་འདེབས། 9 འོན་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་

ཕོ་ཉ་མཆོག་མི༷་ཀ་ཨེལ་ ིས་ ང་ ོན་པ་མོ༷་ཤེའི་ ་ ང་གི་ ིར་བ ད་ ལ་དང་ ོད་ ེང་ ེད་པའི་ཚ། ཁོ་ལ་ ར་བ་

འདེབས་པར་མ་ཕོད་དེ། གཙ་བོས་ ོད་ལ་བཀའ་བ ོན་མཛད་ཅིག་ཅེས་ག ངས། 10 མི་དེ་ཚས་གང་མི་ཤེས་པ་ལ་

ད་ར་གཏོང་ཞིང༌། ོ་ ོས་མེད་པའི་ ད་འ ོ་དང་འ ་བར་རང་བཞིན་ ི་འདོད་པ་ ར་ ོད་པ་ ེད་པའི་ ེན་ ིས་

རང་ཉིད་འ ང༌། 11 ཁོ་ཚར་ཡ་རེ་ང༌། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོ་ཚ་ ན་ ོག་གཅོད་མཁན་ཀ༷་ཡིན་ ི་ ེས་ ་འ ངས་
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ཤིང༌། ་ནོར་འཐོབ་པའི་ ིར་ཁོ་ཚས་ ང་ ོན་པ་ ན་མ་ ཱ༷་ ཱམ་ ི་ནོར་འ ལ་ལམ་ལ་འ ལ་བ་དང༌། ངོ་ལོག་ ེད་

མཁན་ཀོ༷་ ཱ་ེཡ་ིཟིང་ཆའ་ི ོད་ ་འཇིག་པར་ ར།
1 12 བག་ལེབ་བག་ོབཤའ་ ག་པར་འཛམས་པའ་ིཚ་མི་ད་ེ མས་གཙག་

པའི་ ི་མ་དང་འ ་བ་ཡིན་ཞིང༌། ངོ་ཚ་ ེལ་མེད་ངང་ ེད་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཟ། ཁོ་ཚ་ནི་འཛམ་བག་མེད་པའི་ ག་ ི་

ར་རང་ཉིད་ཁོ་ན་ གས་པ་ ེད། ང་གིས་འདེད་དེ་ཆར་པ་མེད་པའི་ ིན་པ་དང༌། འ ས་ ་མེད་ཅིང་ ་བཀོག་

བཏང་ནས་ཐེངས་གཉིས་ཤི་བའི་ ོན་ཀའི་ཤིང་ ོང་དང་འ ་བ་ཡིན། 13 ཁོ་ཚ་ནི་ ་མཚའི་ ་ བས་འ གས་པ་ ར་

ངོ་ཚའི་ ་བ་ཁོ་ན་ ེ། འ མ་པོ་འ ་བའི་ ར་མ་ ག་ མ་ལ་ ག་པར་གནས་དགོས། 14 ཨ༷་དམ་ ི་མི་རབས་བ ན་

པ་ཧེ༷་ནོག་གིས་ཁོ་ཚའི་ ོར་ལ་འདི་ ར་ ང་བ ན་གནང་ ེ། ོས་ཤིག གཙ་བོ་དང་ཁོང་གི་དམ་པ་ ོང་ ག་མང་པོ་

དང་བཅས་པར་འ ོན་ཞིང༌། 15 ཁོང་གིས་མི་ཐམས་ཅད་ལ་ ིམས་གཅོད་མཛད་ཅིང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་མི་ཉན་པ་

ཐམས་ཅད་ ིས་ ས་པའི་ ་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་མི་ཉན་པའི་ ིག་ཉེས་ཅན་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་ ་བའི་

ོལ་ཚག་ཐམས་ཅད་ ི་ ིར་ཆད་པ་མཛད་པར་འ ར་ངེས་སོ་ཞེས་ག ངས། 16 མི་དེ་ མས་ནི་མ་རངས་པའི་གཏམ་

ེད་མཁན་དང༌། ོན་འདོགས་ ེད་མཁན་དང༌། རང་གི་འདོད་ཆགས་བཞིན་ ་ ོད་མཁན་དང༌། རང་བ ོད་པ་

ཡིན། རང་ལ་ཕན་པའི་ ིར་མི་ མས་ལ་ངོ་བ ོད་ ེད།

ཉེན་བ ་དང་ ལ་མ།

17 གཅེས་པའི་ ན་ ་ མས། ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ ་ཚབ་ མས་ ིས་ ར་ ས་པའི་བཀའ་ མས་

ན་པར་ ིས་ཤིག 18 ཁོང་ཚས་ ས་མཐའ་མར་འ ་ ོད་ ེད་མཁན་འ ང་ཡོང༌། དེ་ཚས་རང་གི་ ལ་མིན་ ི་

འདོད་ཆགས་བཞིན་ ོད་པ་ ེད་ཡོང་ཞེས་ ེད་ཚར་ག ངས། 19 ཁོ་ཚས་མི་མ ན་པའི་ ོགས་ཁག་བཟོ་ཞིང༌། ིག་

པའི་རང་གཤིས་ ི་དབང་འོག་ ་ཡོད་དེ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་དང་མི་ ན། 20 གཅེས་པའི་ ན་ ་ མས། ེད་ ི་

དད་པ་ཤིན་ ་དམ་པའི་ཐོག་ནས་རང་ཉིད་ཡར་ ས་གཏོང་དགོས། དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ི་ ོ་ནས་ ོན་ལམ་འདེབས་

ཤིང༌། 21 དཀོན་མཆོག་གི་ མས་པ་ལ་གནས་ཏེ། ངེད་ མས་ ི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀའི་ གས་ ེའི་ ོ་ནས་ང་ཚར་

གནང་ ་ཡིན་པའི་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ལ་རེ་ ག་ ེད། 22 དད་སེམས་ལ་ཐེ་ཚམ་ ེ་མཁན་དེ་ཚར་ ིང་ ེ་ ེད་དགོས།

23 གཞན་ མས་མེའི་ ོད་ནས་བ ང་ ེ་ ོབ་ཞིང༌། ཁ་ཅིག་ལ་འཇིགས་པ་ཡིས་ ིང་ ེ་ ེད་དགོས། འོན་ཏེ་ཁོ་ཚའི་

ིག་པའི་རང་གཤིས་ ིས་གཙག་པ་ ེད་པའི་གོས་ལ་ཡང་ ག་པ་མི་ ེད།

1ཀ་ཡིན་ ི་ ང་ནི་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་ 4 ལ་འཁོད་ཡོད། ཱ་ ཱམ་ ི་ ང་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་བཞི་པ་ ེ་ ངས་ཀ་ལེ ་ 22-24 དང་

ལེ ་ 31 ཨང་ ངས་ 16 ལ་འཁོད་ཡོད། ཀོ་ ཱེ་ཡི་ ང་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་བཞི་པ་ ེ་ ངས་ཀ་ལེ ་ 16 ལ་འཁོད་ཡོད།
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བ ོད་པའི་ ོན་ལམ།

24 ད་ ེད་ལམ་ནོར་བ་ལས་ ོབ་ བ་པ་དང༌། ོན་མེད་ཅིང་དགའ་དགའ་ ོ་ ོའི་ངང་ནས་ཁོང་ཉིད་ ི་གཟི་

བ ིད་ ི་ ན་ ར་གནས་ བ་ ེ། 25 ངེད་ ི་ བས་མགོན་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོ་ཁོང་ལ་ང་ཚའི་གཙ་བོ་ཡེ༷་ ་ ཱ༷་ཤི་ཀ་

བ ད་ནས་གཟི་བ ིད་དང༌། མ་བ ིད། མངའ་ཐང༌། དབང་བཅས་ ས་རབས་ཐམས་ཅད་ ི་ ོན་དང༌། ད་ །

ན་ནས་ ན་ ་ ན་པར་ ར་ཅིག ཨ་མེན།།



ཚག་འ ེལ།

ཀ་ཕར་ན་ མ།

ཀ་ཕར་ན་ མ་ན་ིག་ལིལ་ ལ་ ་ིམཚའ་ི བ་ ང་འ མ་ལ་ཆགས་པའ་ི ོང་གསེབ་ཞིག་ཡིན་ལ། གཙ་བ་ོཡ་ེ འ་ི ་ ས་ ་

དེ་ལ་མི་འབོར་1,500 ཙམ་ཡོད། གཙ་བོ་ཡེ་ ་རེ་ཤིག་གི་བར་དེར་བ གས། (མད་ ཱ་9:11 ལ་གཟིགས་) ཀ་ཕར་ན་

མ་ ི་མི་ མས་ ིས་འ ིན་བཟང་ལ་དད་པ་མ་ ས་པས་གཙ་བོ་ཡེ་ ས་ཁོ་ཚར་བཀའ་བ ོན་གནང༌། (མད་ ཱ་11:23

ལ་གཟིགས་) (པར་ མས་དང་ས་བ ་ལ་གཟིགས་)

དཀོན་མཆོག

དཀོན་མཆོག་ནི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང༌། ས་དཀོན་མཆོག དམ་པའི་ གས་ཉིད་དཀོན་མཆོག་བཅས་ཡིན་ལ། ངེད་

མས་ ི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་ཡབ་ཡིན། ཁོང་ནི་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གམ། ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག དབང་ ན་

དང་ ན་པའི་དཀོན་མཆོག ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་ ང་ཟེར། དཀོན་མཆོག་ནི་ ན་མ ེན་ཡིན་ཞིང༌། ཁོང་

མ་གནས་པའི་ས་ཆ་གཅིག་ ང་མེད། དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་ ེན་ཁམས་དང་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བཀོད་པ་གནང་

ཞིང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ ོག་གནང༌། (འགོད་པ་1:20-31 ལ་གཟིགས་) ཁོང་གིས་གཙ་བོ་ཡེ་ ར་དད་

པ་ མས་ལ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་མངགས། ཡེ་ འི་ཆོས་ གས་ ི་དཀོན་མཆོག་ནི་ནང་པའི་ཆོས་ ི་དཀོན་མཆོག་དང་

གཅིག་པ་མིན།

དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ།

1) དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ནི་ཁོང་གི་ག ང་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཐོག་མཐའ་མེད་པ་ཡིན་ལ། ས་མ ་ཆེན་

པོ་ཡང་ཡོད། ( ་ ་21:33 དང༌། པེ་ ོ་དང་པོ་1:24,25 དང་ཨིབ་རི་པ་4:12 ལ་གཟིགས་) ཐོག་མར་ཉིད་ ི་

བཀའ་འབའ་ཞིག་གི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་ ེན་ཁམས་དང་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པ་ནས་ཡོད་པར་

བཀོད་གནང༌། གནའ་བོའི་ ས་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིད་ ི་བཀའ་མོ་ཤེ་དང་ཨེ་ལི་ ཱ་ལ་སོགས་པའི་ ང་ ོན་པ་ མས་

བ ད་ནས་མི་ མས་ལ་ག ངས། (ཐེགས་པ་3:4-12 ལ་གཟིགས་) ཁོང་གི་བཀའ་ཡོངས་ ་བདེན་པ་ཡིན་པས་མི་

མས་ ིས་དེ་ལ་དད་པ་ ས་ཏེ་ཉན་དགོས། (ལེགས་བཤད་30:5 ལ་གཟིགས་) ོན་པ་ཡེ་ ས་དཀོན་མཆོག་གི་

བཀའ་བ གས་པར་མཛད། ( ་ ་5:1 ལ་གཟིགས་) དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཐོས་ནས་ བ་མཁན་ཐམས་ཅད་ ིན་

ིས་བ བས་པར་འ ར། ( ་ ་8:21 ལ་གཟིགས་) དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དམ་པའི་ག ང་རབ་ལ་བཀོད་ཡོད།

2) གཙ་བོ་ཡེ་ ་རང་ཉིད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་མིའི་ག གས་ ་ བ་པ་དེ་ཡིན་ནོ། (ཡོ་ཧ་ནན་1:14 ལ་གཟིགས་)

དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས།



ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ཇ་ི ར་ ོད་དགོས་པ་ཤེས་པའ་ི ིར་དཀོན་མཆོག་གིས་གནའ་བོའ་ི ས་ ་ཁ་ོ མས་ལ་བཀའ་ ིམས་

མང་པོ་གནང༌། དེ་ཚའི་ནང་ནས་ ད་ གས་ཆེ་ཤོས་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས་བ ་ཡིན། (ཐེགས་པ་20:1-17

དང༌། བཀའ་ ང་5:6-21 ལ་གཟིགས་) གཙ་བ་ོཡ་ེ ས་དཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་ ིམས་ ་ིནང་ནས་གལ་ཆ་ེཤོས་ན་ིགཙ་

བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ ོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་དང་ ས་པ་ཅི་ཡོད་ ིས་བ ེ་བར་འཛན་དགོས་ལ། ིམ་མཚས་ལ་རང་དང་

འ ་བར་བ ེ་བར་འཛན་དགོས་ཞེས་ག ངས་པ་དེ་ཡིན་ནོ། (མར་ ་12:29-31 ལ་གཟིགས་)

དཀོན་མཆོག་གི་ ་མ ན་ ི་བག་ལེབ།

དཀོན་མཆོག་གི་ ་མ ན་ ི་བག་ལེབ་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ ལ་བའི་དམིགས་བསལ་ ི་བག་ལེབ་ཡིན། (ལེ་ཝི་

ལ་ ིམས་24:5-9 ལ་གཟིགས་) ཡ་ ་ ་པའི་ ་མས་བ ན་ ག་རེ་བཞིན་བག་ལེབ་བ ་གཉིས་བཟོས་ནས་དཀོན་

མཆོག་གི་མ ར་ཆོག་ ་བཤམས། ཡ་ ་ ་པའི་ ་མ་མ་གཏོགས་མི་གཞན་ ིས་བག་ལེབ་དེ་ཟ་མི་ཆོག་ ང༌། ལ་པོ་ ་

བིད་དང་ཁོང་གི་འཁོར་གཡོག་ མས་ ོགས་ནས་ཟས་མེད་ཐབས་མེད་པར་ ར་ བས་བག་ལེབ་དེ་བཟས། (ཤ་ ་ཨེལ་

དང་པ་ོ21:1-6 ལ་གཟིགས་) ོན་པ་ཡ་ེ འ་ི ་ ས་ ་དཀོན་མཆོག་ག་ི ་མ ན་ ་ིབག་ལེབ་ད་ེབ ན་ ག་ར་ེར་ེབཞིན་

ཡ་ ་ ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་འཇོག་དགོས་ ི་ཡོད།

དཀོན་མཆོག་གི་ ར་མཆོག

གནའ་བོའི་ ས་ ་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ནི་སི་ ་ཞེས་པའི་འ ོག་ ོང་ ་བ ད། ཁོ་ མས་འ ོག་པ་ཡིན་པས་དཀོན་མཆོག་

གིས་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ལ་དམིགས་བསལ་ ི་ ར་ཞིག་བཟོ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང༌། ར་དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ར་

མཆོག་ཅེས་ཟེར་བ་ལ། དེར་ཡ་ ་ ་པའི་ ་མ་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ས། ས་རབས་འགའ་ཤས་

ེས་ ལ་པོ་ ་བིད་དང་ཁོའི་ ་ ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ ིས་ ལ་ས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་བ ིགས། ས་དེ་ནས་

བ ང་མ ར་མཆོག་དེ་མ་ ད།

དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད།

དཀོན་མཆོག་ག་ི ལ་ ིད་ན་ིདཀོན་མཆོག་གིས་མ་ི མས་ ་ིསེམས་ལ་དབང་མཛད་པ་ད་ེཡིན། དཀོན་མཆོག་ག་ི ལ་ ིད་

གང་ ར་ཡིན་པ་མི་ མས་ལ་ ོན་པའི་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ཡེ་ ས་ ང་མང་པོ་ག ངས་ཤིང༌། ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་མང་

པོ་ཞིག་བ ན་པར་མཛད། ོད་པ་ངན་པ་ མས་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པའི་ ོ་ནས་

གཙ་བ་ོཡ་ེ ས་མ་ི མས་དཀོན་མཆོག་ག་ི ལ་ ིད་ ་འ ག་པར་གདན་འ ེན་ ས། དཀོན་མཆོག་ག་ི ལ་ ིད་ ་ གས་

མཁན་ མས་ལ་དགའ་ ོ་གཉིས་ཀ་ ོང་བར་འ ར། ་ཚབ་པ ་ ་དང་པར་ན་ ཱ་ཡིས་ངེད་ མས་ ག་བ ལ་མང་པོ་

ོང་བའ་ི ་ོནས་དཀོན་མཆོག་ག་ི ལ་ ིད་ ་འ ག་དགོས་ཞེས་ག ངས། (མཛད་པ་14:29-31 ལ་གཟིགས་) དཀོན་

མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ་ གས་མཁན་ མས་ ས་ ག་ ་གཙ་བོ་ཡེ་ ་དང་མཉམ་ ་བ གས་པར་འ ར་ངེས་ཡིན།



དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ།

དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ མས་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀོད་གནང་བའི་སེམས་ཅན་ ི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དཀོན་མཆོག་གི་

ཞིང་ཁམས་ ་བ གས་ཏ་ེཁོང་ལ་ཞབས་ ་ི ། དཀོན་མཆོག་ག་ིཕ་ོཉ་ མས་ ིས་གཙ་བ་ོཡ་ེ ་འ ངས་པ་བ གས། ( ་

་2:8-14 ལ་གཟིགས་) དབེན་ ོང་ ་ཉམས་ཚད་ ོང་བའི་ ེས་དང༌། ང་ཤིང་ ེང་མ་བ ོངས་གོང་གི་མཚན་མོ་

ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ མས་ ིས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་ཞབས་ ི་ ས། (མད་ ཱ་4:11 དང༌། ་ ་22:43 ལ་གཟིགས་)

དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ མས་ ང༌། (ག ངས་མ ར་91:11 ལ་གཟིགས་) ཕོ་ཉ་ཁ་

ཤས་ ིས་ཐོག་མར་ ིག་ལས་ ས་པས་བ ད་ ་ཱཏན་དང་མཉམ་ ་ད ལ་ཁམས་ ་ ོད་དགོས། (པ་ེ ་ོགཉིས་པ་2:4 ལ་

གཟིགས་)

དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས།

དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བ གས་གནས་ཡིན་ལ། དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ནས་བཀའ་ག ང༌།

(མར་ ་1:11 ལ་གཟིགས་) གཙ་བ་ོཡ་ེ ་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིཞིང་ཁམས་ནས་ཕེབས་པ་དང༌། འཆ་ིབ་ནས་ ར་གསོན་

པོར་ ར་བའི་ ེས་ ་དེར་ལོག་ཕེབས། (མར་ ་16:19 ལ་གཟིགས་) དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ནི་དད་

ན་ མས་ ི་སེམས་ལ་ གས་པའི་ཆེད་ ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་བབས། (མཛད་པ་2:2 ལ་གཟིགས་) ཡེ་

་ ཱ་ཤི་ཀའི་དད་པ་ མས་གནས་དེར་གཏན་ ་གནས་པར་འ ར།

དཀོན་མཆོག་གི་ ས།

གཙ་བ་ོཡ་ེ ་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ི ས་ཡིན། དཀོན་མཆོག་ག་ི ས་ཞེས་ཟེར་བའ་ིདོན་ན་ིགཙ་བ་ོཡ་ེ ་དཀོན་མཆོག་ག་ིང་ོབ་ོ

ཡང་དག་པར་མཚན་པ་དེ་ཡིན། (ཨིབ་རི་པ་1:3 ལ་གཟིགས་) དཀོན་མཆོག་གི་ ས་ལ་དད་པ་ ེད་པའི་ ོ་ནས་ངེད་

མས་ ང་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་དང་ ས་མོར་འ ར་ ིད། (ག་ལད་ ཱ་པ་4:4-7 ལ་གཟིགས་)

་ཚབ།

ོན་པ་ཡེ་ ས་རང་གི་ཉེ་གནས་ ་འ ར་ ིར་མི་བ ་གཉིས་བ མས་པ་ མས་ལ་ཟེར། (མར་ ་3:14 ལ་གཟིགས་)

ཁོང་གིས་ཁོ་ མས་ལ་འ ིན་བཟང་ ོག་པ་དང༌། ོབ་པ། གདོན་འ ེ་ ོད་པའི་དབང་བ ར། ཁོང་འཆི་བ་ནས་ ར་

གསོན་ ་ ར་བའ་ི ེས་ ་མ་ིབ ་གཉིས་པ་ོད་ེཁོང་དང་མཇལ། མ་ིརིགས་ཐམས་ཅད་ལ་འ ིན་བཟང་ ོག་པའ་ི ིར་ཁོང་

གིས་ཁ་ོ མས་ ིར་མངགས། (མཛད་པ་1:8 ལ་གཟིགས་) གཙ་བ་ོཡ་ེ ་འཆ་ིབ་ནས་ ར་གསོན་ ེས་མ་ཐ་ི ་ཱདང་པ ་

་ ་ཚབ་ ་བ ོས་པ་ཡིན། (མཛད་པ་1:24 དང༌། ག་ལད་ ཱ་པ་1:15 ལ་གཟིགས་) ་ཚབ་ཐམས་ཅད་ནི་གཙ་བོ་

ཡེ་ ་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་ ་ ར་བའི་དཔང་པོ་ཡིན་པས་དེང་སང་ ་ཚབ་མེད།

ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ས་ཆེན།



ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ས་ཆེན་ནི་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ི་ ས་ཆེན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཏེ་པེ་སག་གི་ ས་ཆེན་དང་ ན་

་ ེན་འ ེལ་ ས། ས་ཆེན་དེ་གཉིས་ ི་དགོས་དོན་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ཨེ་ཇེབ་ ལ་ ི་ ན་གཡོག་

ལས་ཐར་བར་མཛད་པ་ ན་པའི་ཆེད་ ་ཡིན། ི་ལོའི་ ོན་ ི་ ས་རབས་བ ་ག མ་པ་ཙམ་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་ ང་

ོན་པ་མ་ོཤ་ེབ ད་ནས་ཡ་ིས་ིར་ཨེལ་ ་ིམ་ིརིགས་ལ་ ས་ཆེན་འད་ིཚ་ ང་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང༌། (ཐེགས་པ་12:17

ལ་གཟིགས་) གནའ་བོའི་ ས་ ་ ར་ ི་ནི་ངན་ ད་དམ་ ིག་ཉེས་ ི་མཚན་ གས་ཤིག་ཡིན་པས། ཡ་ ་ ་པ་ མས་

ཉིན་བ ན་ ི་རིང་ལ་ ར་ ི་ཡོད་པའི་ཟས་ཟ་མི་ཆོག

ར་ ་ཤིང༌།

ར་ ་ཤིང་ན་ི ་ཱལ་ེས་ིཐན་ ལ་ལ་ ་ེབའ་ིཤིང་ཞིག་ཡིན། དེའ་ིའ ས་ ་ནས་ མ་ ེད་པ་དང༌། དེའ་ིཡལ་ག་ཞ་ིབདེའ་ི

མཚན་ གས་ཡིན། (པར་ མས་ལ་གཟིགས་)

ར་ ་ཤིང་གི་རི།

ར་ ་ཤིང་གི་རི་ནི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ ི་ ལ་ས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ་ཆགས་པའི་རི་ཞིག་ཡིན། ོན་པ་ཡེ་ འི་ ་ ས་ ་དེ་

ནི་མི་མང་པོ་མེད་པའི་ས་ཆ་ཡིན་པས། ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ལ་ ོབ་པའི་ ིར་ཐེངས་མང་པོ་ཁོ་ མས་དེར་འ ིད། (མར་

་13:3 ལ་གཟིགས་) ར་ ་ཤིང་གི་རིའི་འ ིས་ལ་ ང་ཤིང་ ེང་མ་བ ོངས་གོང་གི་མཚན་ ོན་མ་ལ་ ོན་པ་ཡེ་ ས་

གསོལ་ ོན་འདེབས་གནས་གེད་སེམ་ ཱ་ནེ་ཞེས་པའི་ མ་ར་དེར་ཡོད། (པར་ མས་དང་ས་བ ་ལ་གཟིགས་)

ཱོར་པན།

ཱོར་པན་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ ད་ ི་ཚག་གཅིག་ཡིན་ལ། དེའི་དོན་ནི་སེམས་ཅན་ནམ། ན་ཆང༌། འ ་རིགས། འ ས་

། བག་ཟན། ད ལ་ལ་སོགས་པ་དཀོན་མཆོག་ལ་འ ལ་བ་དེ་ཡིན། ཱ་ ་ཤི་པ་ མས་ ིས་ གས་ ོལ་དེ་ ལ་བཞིན་

མ་ ས་པས་ ོན་པ་ཡེ་ ས་ཁོ་ མས་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང༌།

ལ་ ད་མཁན།

ོན་པ་ཡེ་ འི་ ་ ས་ ་རོ་ ཱ་གོང་མའི་ ལ་ཁབ་ ིས་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ལ་དབང་བ ར། རོ་ ཱ་ ིད་ག ང་གིས་ ལ་

ད་པའི་ ིར་མི་མང་པོ་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ ་བཏང༌། ལ་ ད་མཁན་དེ་ཚས་བཙན་ ིས་ ལ་བ ས་པས་ཡ་ ་ ་པ་

མང་ཆ་ེབ་ཁ་ོཚར་ ང༌། ས་གསོལ་མཁན་ཡ་ོཧ་ནན་དང་ ོན་པ་ཡ་ེ ་གཉིས་ ིས་ ལ་ ད་མཁན་ མས་ལ་ ོད་པ་ངན་

པ་ མས་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་དགོས་བའ་ིབཀའ་གནང་ནས་ཁ་ཤས་ ིས་ད་ེ ར་ ས། (མད་ ་ཱ21:31 ལ་གཟིགས་)

ས་གསོལ།

གནའ་བོའི་ ས་ ་ ས་གསོལ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ཆོ་ག་ཞིག་ཡིན། མི་ མས་ ིས་སོ་སོའི་ ིག་པ་ མས་ ངས་ནས་

སེམས་བ ར་ཟིན་པ་ ོན་པའི་ ིར་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ཁོ་ཚར་ ས་གསོལ་གནང༌། ོད་པ་ངན་པ་ མས་



ངས་ནས་སེམས་བ ར་ཏེ་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་དད་པ་ ས་ཟིན་པའི་ གས་མཚན་པའི་ ིར་གནའ་བོའི་ཆོས་ཚགས་ ིས་དད་

ན་གསར་པ་ མས་ལ་ ས་གསོལ་གནང༌། ས་གསོལ་ལེན་པ་དེ་རང་གིས་མི་ ་ཞིག་ཐར་བར་མི་ ེད་ ང༌། ོད་པ་

ངན་པ་ ངས་ནས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་དད་པ་ ས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ ་ གས་ཟིན་པའི་ གས་ཤིག་ཡིན། (པར་

མས་ལ་གཟིགས་)

ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན།

ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ཆོས་ཤོད་མཁན་ ན་ གས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། གནའ་བོའི་ ས་ ི་ ང་ ོན་

པ་ཨེ་ལི་ ཱ་ཡི་ ལ་ ་ཡོང་བ་ ོན་པའི་ཆེད་ ་ཨེ་ལི་ ཱ་ ར་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ་མོང་གི་ ་ཡི་གོས་ ོན་པ་དང་ ེད་པ་ལ་ཀོ་

བའི་ ེ་རགས་བཅིངས། ཡོ་ཧ་ནན་ ོན་པའི་དམིགས་ ལ་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ག ང་གི་ཆེད་ ་མི་ མས་ལ་ ་ ིག་ ེད་

པའ་ི ིར་རོ། ( ་ ་1:17 ལ་གཟིགས་) ཡ་ོཧ་ནན་ ིས་ ོན་པ་ཡ་ེ ་ཡོར་དན་གཙང་པ་ོལ་ ས་གསོལ་གནང༌། (མར་

་1:9 ལ་གཟིགས་) ཡ་ོཧ་ནན་ ིས་མ་ིཚགས་ལ་ ོད་པ་ངན་པ་ མས་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་དགོས་པའ་ིའ ིན་བཟང་

བ གས་ཤིང༌། ཁོ་ མས་དེ་ ར་ ས་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ཚར་ ས་གསོལ་གནང༌། ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ལ་པོ་ཧེ་རོ་ ེ་ལ་

བཀའ་བ ོན་པའི་ ེས་ ་ཧེ་རོ་ ེ་ཡིས་ཁོང་བསད། (པར་ མས་ལ་གཟིགས་)

ག་ལིལ་ ལ།

ག་ལིལ་ ལ་ན་ིཡ་ིས་ིར་ཨེལ་ ་ི ང་ ོགས་ ་ཆགས་པའ་ིས་ ོགས་ཤིག་ཡིན། ག་ལིལ་ ལ་ལ་ར་ིམང་པ་ོཡོད་ཅིང༌། དེའ་ི

ཤར་ ོགས་ ་ག་ལིལ་མཚ་ཡོད། ག་ལིལ་ ལ་ནི་ ོན་པ་ཡེ་ འི་ཕ་ ལ་ཡིན། (པར་ མས་དང་ས་བ ་ལ་གཟིགས་)

ག་ལིལ་ ལ་ ི་མཚ།

ག་ལིལ་ ལ་ ་ིམཚ་ན་ིཡ་ིས་ིར་ཨེལ་ ་ི ང་ ོགས་ ་ཆགས་པ་དང༌། དེའ་ི ་ ོན་ན་ིགནམ་མཚའ་ི ་ ོན་ ་ི ེད་ཀ་ཙམ་

ཡིན། གཙ་བོ་ཡེ་ ས་ག་ལིལ་མཚའི་འ མ་ལ་ཆོས་བ ན་གནང་བ་མ་ཟད། དེའི་ ང་འ བ་ཆེན་པོ་ཞི་བར་མཛད་པ་

དང་མཚ་དེའི་ ེང་ལ་ཞབས་འཆག (མར་ ་4:1 དང༌། མར་ ་4:35 དང་མར་ ་6:45-50 ལ་གཟིགས་) ག་ལིལ་

མཚའི་འ མ་ལ་ཀ་ཕར་ན་ མ་དང༌། ཀོ་ར་ཟིན། པེ་སད་ ། མ་ག་དན་ཞེས་ཟེར་བའི་ ོང་ ེར་ཡོད་པ་ཡིན། (པར་

མས་དང་ས་བ ་ལ་གཟིགས་)

གེད་སེམ་ ཱ་ནེ།

གེད་སེམ་ ཱ་ནེ་ཞེས་པའི་ མ་ར་ནི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ ི་ ལ་ས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ ར་ ་ཤིང་གི་རིའི་འ ིས་ ་ཆགས་པའི་

ས་ཆ་ཞིག་ཡིན། དེར་ ོན་པ་ཡེ་ ས་རང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ལ་ཆོས་བ ན་གནང་ཞིང༌། ་ ས་ བ་གཏོད་ ས་པའི་

མཚན་མོར་ཁ་ོཚ་དང་མཉམ་ ་ ོན་ལམ་བ ོན། (མར་ ་14:32 ལ་གཟིགས་) (པར་ མས་དང་ས་བ ་ལ་གཟིགས་)

གོལ་གོ་ཐ།



གོལ་གོ་ཐ་ནི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ི་ ལ་ས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་ གས་རིའི་ ི་ལ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན། དེར་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ང་

ཤིང་ ེང་བཀལ་བ་རེད། (པར་ མས་ལ་གཟིགས་)

གོས་ད ལ་བ།

གནའ་བོའི་ ས་ ་རང་གི་གོས་ད ལ་བ་དེ་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ི་ གས་ ོལ་ཞིག་ཡིན། ་ངན་ ེད་མཁན་ མས་ ིས་

རང་ག་ིགོས་ད ལ། (འགོད་པ་37:34 དང༌། ཤ་ ་ཨེལ་གཉིས་པ་13:31 ལ་གཟིགས་) གལ་ཏ་ེམ་ི ་ཞིག་གིས་དཀོན་

མཆོག་ལ་ ར་བ་བཏབ་ན། གཏམ་ད་ེཐོས་པ་ མས་ ིས་རང་ག་ིགོས་ད ལ། ིམས་གཅོད་ ོང་ བས་གཙ་བ་ོཡ་ེ ས་ང་

ནི་ བས་མགོན་ ཱ་༷ཤ་ིཀ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་པས། ཡ་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་གཙ་བོས་དེ་ན་ིདཀོན་མཆོག་ལ་ ར་བ་འདེབས་པ་

རེད་ མ་པས་རང་གི་གོས་ད ལ། (མད་ ཱ་26:65 དང༌། མར་ ་14:63 ལ་གཟིགས་)

་ ིག་གི་ཉིན་མོ།

་ ིག་གི་ཉིན་མོ་ནི་པེ་སག་གི་ ས་ཆེན་ ི་ཉིན་ ོན་མ་དེ་ཡིན། ཉིན་མོ་དེར་རོ་ ཱ་པའི་ ི་ བ་པི་ལ་ ས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་

གསོད་དགོས་པའི་ ིམས་ཐག་བཅད། (ཡོ་ཧ་ནན་19:12 ལ་གཟིགས་)

གྷི་རིག་མི་རིགས།

ི་ལོའི་ ོན་ ི་ ས་རབས་བཞི་པར་གྷི་རིག་གི་ ལ་པོ་ཨ་ལེག་སན་ཌེར་ ིས་བོད་ ི་ བ་ ོགས་ ི་ས་མཚམས་ཙམ་ལ་

་གར་དབང་ ་འ ས། ཁོས་བ ོ་གཞག་ ས་པའི་གྷི་རིག་མི་རིགས་ ི་དཔོན་པོས་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ལ་དབང་བ ར།

ོན་པ་ཡེ་ འི་ ་ ས་ ་ཡ་ ་ ་པའི་དཔོན་པོ་མང་པོས་གྷི་རིག་ ད་ཤོད་ཅིང༌། གྷི་རིག་གི་ གས་ ོལ་བ ངས། དམ་

པའི་ག ང་རབ་ ི་ཞལ་ཆད་གསར་པ་ནི་ཐོག་མར་གྷི་རིག་ཡི་གེར་ ིས།

འ མ་ལ་འོ་ ེད་པ།

གནའ་བོའི་ ས་ ་ ོགས་པོ་ མས་ ག་ བས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འོ་ ེད་ཅིང༌། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་དད་པ་ མས་ ིས་

ང་ གས་ ོལ་དེ་བ ངས། (རོ་ ཱ་པ་16:16 དང༌། ཀོ་རིན་ ་པ་དང་པོ་16:20 དང་ཀོ་རིན་ ་པ་གཉིས་པ་

16:12 ལ་གཟིགས་) གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ་ཞིག་ཡིན་པ་ཁོང་འཛན་བ ང་ ེད་པ་ མས་ལ་ ོན་པའི་ ིར་ཁོང་ལ་ བ་གཏོད་

ེད་མཁན་ ་ ་ད ི་སི་ཀར་རེ་ཡིས་ཁོང་གི་འ མ་པར་འོ་ ས། (མར་ ་14:44-45 ལ་གཟིགས་)

ང་ཤིང༌།

1) རོ་ ཱ་པའི་ ང་ཤིང་ནི་མི་ཞིག་ལ་མནར་གཅོད་ ས་ནས་བསད་པའི་ ེན་འ ེང་ལང་བའི་ག ང་མ་ཞིག་ཡིན། ང་

ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་ ་པ་ ེ་བཀའ་ ང་ལེ ་21 ཨང་23 ལ་ ང་ཤིང་ ང་ལ་བཀལ་བ་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་དམོད་པ་ཕོག་

པ་ཡིན་ཞེས་ ིས། ངེད་ མས་ ི་ ིག་ཉེས་ ི་ཉེས་ཆད་ ོང་བའི་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ང་ཤིང་ ང་ལ་ ག་བ ལ་ ོང༌།

ས་དེ་ནས་བ ང་རོ་ ཱ་པའི་ ང་ཤིང་ཡེ་ འི་ཆོས་ གས་ ི་ གས་མཚན་ ་ ར།



2) གཙ་བོ་ཡེ་ ས་གལ་ཏེ་མི་ ་ཞིག་ང་ཡི་ ེས་ ་འ ང་འདོད་ན། རང་ཉིད་དོར་ནས་རང་གི་ ང་ཤིང་འ ར་ཏེ་ང་ཡི་

ེས་ ་འ ང་དགོས་ཞེས་ག ངས། ( ་ ་9:23 དང༌། མད་ ་ཱ16:24 མར་ ་8:34 ལ་གཟིགས་) རང་ག་ི ང་ཤིང་

འ ར་བའ་ིདོན་ན་ིརང་ག་ིའདོད་པ་ ར་མ་ིཚ་མ་ ེལ་བར་དཀོན་མཆོག་ག་ིདགོངས་པ་ ར་ ོད་པ་ད་ེཡིན། (པར་ མས་

ལ་གཟིགས་)

བ ་དཔོན།

བ ་དཔོན་ནི་གནའ་ ས་རོ་ ཱ་པའི་དམག་ད ང་གི་དམག་དཔོན་ཞིག་ཡིན། ཁོའི་དབང་འོག་ ་དམག་མི་བ ་ཡོད།

ོན་པ་ཡ་ེ ས་ག་ལིལ་ ལ་ལ་ ོད་པའ་ིདད་ ན་པའ་ིབ ་དཔོན་ཞིག་ལ་བ ོད་པར་མཛད། (མད་ ་ཱ8:5 ལ་གཟིགས་)

བ ་དཔོན་གཞན་ཞིག་གིས་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ ་ཚ་ལས་འདས་པ་མཐོང་ནས། མི་འདི་དངོས་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་

ཡིན་ཞེས་ ས། (མད་ ཱ་27:54 ལ་གཟིགས་) ཀོར་ནེ་ལི་ ཱུ་ཞེས་ཟེར་བའི་བ ་དཔོན་ནི་ཡ་ ་ ་པ་མ་ཡིན་པའི་གཙ་

བོ་ཡེ་ ་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་དང་པོའི་ ས་ཤིག་ཡིན། (མཛད་པ་10:1 ལ་གཟིགས་)

ངལ་གས་ོབའི་ཉིན་མོ།

ང་ ོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ེ་བཀོད་པའི་ལེ ་དང་པོ་བཞིན་ ། དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིན་ ག་གི་རིང་ལ་འཛམ་ ིང་

འདི་བཀོད་གནང་ནས་ཉིན་མ་བ ན་པར་ངལ་གསོས་ནས་བ གས། དཀོན་མཆོག་གིས་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ལ་ཡ་ ་ ་པ་

མས་ ིས་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོར་ལས་ཀ་གང་ཡང་ ེད་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་གནང༌། གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ ་ ས་ ་ཡ་ ་ ་

པའ་ིཆོས་དཔོན་ མས་ ིས་ངལ་གས་ོབའ་ིཉིན་མ་ོ ང་བའ་ི ོར་ལ་ ིག་ ིམས་མང་པ་ོཡོད། དཔེར་ན་ངལ་གས་ོབའ་ིཉིན་

མོར་ནད་པ་ལ་ ན་བཅོས་ ེད་པའི་ལས་ཀ་ཡང་ ེད་མི་ཆོག བདེན་པའི་ཆོས་ནི་དཀོན་མཆོག་དང་མི་ མས་ལ་གཅེས་

པར་འཛན་པ་ད་ེཡིན་པ་ ོན་པའ་ིཆེད་ ་གཙ་བ་ོཡ་ེ ས་ངལ་གས་ོབའ་ིཉིན་མོར་མ་ིམང་པ་ོནད་ལས་ཐར་བར་མཛད་པས།

ཆོས་དཔོན་ མས་དང་མི་མ ན་པ་ ང༌།

ཆོས་ ིམས།

གནའ་བོའི་ ས་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ལ་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ ང་དགོས་པའི་ཆོས་ ིམས་མང་པོ་

གནང་ཞིང༌། གས་ ོལ་ ར་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་ཆོས་ ིམས་དེ་ཚ་མདོ་ ར་ ིས། ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ི་བསམ་པ་ལ་

ཆོས་ ིམས་དང་ ིག་ ིམས་དེ་ཚ་ ང་བ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། འོན་ ང་ ོན་པ་ཡེ་ ས་ཆོས་ ིམས་དང་ ིག་ ིམས་

ཁོ་ན་ ང་བའི་ ོ་ནས་མི་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ་མི་ ང་བར་བ ན། (མར་ ་7:6-8 ལ་གཟིགས་)

ཁོང་གི་ག ང་བཞིན་ ་མི་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་ ེད་དེ་ཁོང་བ ེ་བར་འཛན་པའི་ ོ་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་

བ ེན་བ ར་ ེད་དགོས།

ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི།



ཡ་ ་ ་པའ་ིཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའ་ིམ་ི མས་ན་ི ང་ ོན་པ་མ་ོཤེའ་ིཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པ་ཡིན། ཁོ་ མས་ ིས་ཆོས་

ིམས་ ི་མ་ཡིག་གི་དཔེ་ཆ་བ ས་ཤིང༌། རང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ལ་ཆོས་ ིམས་བ ན། ོན་པ་ཡེ་ འི་ ་ ས་ ་ཁོ་

ཚ་མང་ཆེ་བ་ ཱ་ ་ཤི་ཞེས་ཟེར་བའི་ ོགས་ཁག་གི་ཁོངས་མི་ཡིན། ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་

ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་པའི་ཆེད་ ་ཆོས་ ིམས་དང་ ིག་ ིམས་ ང་བའི་ ེན་ ིས་ ོན་པ་ཡེ་ ས་ཁ་ོ མས་ལ་བཀའ་བ ོན་

མཛད།

མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ།

གནའ་བོའི་ ས་ ་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ོང་ ེར་ ི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་

ས། ི་ལོའི་ ོན་ ི་ ས་རབས་བ ་པ་ཙམ་ལ་ཡ་ ་ ་པའི་ ལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་ ིས་མཆོད་ཁང་དང་པོ་བ ིགས། བ་

བི་ལོན་ ལ་ ི་དམག་ད ང་གིས་མཆོད་ཁང་དེ་གཏོར་བཤིག་བཏང་ཡང༌། ི་ལོའི་ ོན་ ི་ ས་རབས་ ག་པ་ཙམ་ལ་

ང་ ོན་པ་ཨེས་ར་དང་ནེ་ཧེམ་ ཱ་གཉིས་ ིས་ ེ་འ ིད་དེ་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་ ར་གསོ་ ས། ི་

ལོའི་ ོན་ ི་ ས་རབས་དང་པོར་ ལ་པོ་ཧེ་རོ་དེས་མཆོད་ཁང་ག མ་པ་བ ིགས། དེ་ནི་ ོན་པ་ཡེ་ ་ལ་ཕེབས་ ོང་བའི་

མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་དེ་ཡིན། དེའི་ ི་ལ་མི་རིགས་གང་ ང་གི་མིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་ཆོག་པའི་ མས་ར་

་ ོན་ཆེ་ཞིག་ཡོད། མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ ལ་ ོའི་ནང་ལ་ཡ་ ་ ་པ་འབའ་ཞིག་འ ོ་ཆོག དེའི་ནང་ལ་ ད་མེད་

ི་ར་བ་དང༌། ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ི་ར་བ། ཡ་ ་ ་པའི་ ་མའི་ར་བ། དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང༌། དཀོན་མཆོག་གི་

གནས་མཆོག་བཅས་ཡོད། དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་དང་དཀོན་མཆོག་གི་གནས་མཆོག་གི་བར་ ་ཡོལ་བ་ཞིག་ཡོད།

གཙ་བོ་ཡེ་ ་འ ོངས་ བས་ཡོལ་བ་དེ་ ེང་ནས་འོག་བར་ མ་ ་གཉིས་ ་རལ། (མར་ ་15:38 ལ་གཟིགས་) ི་

ལོ་བ ན་བ ་ལོ་ལ་རོ་ ཱ་པའི་དམག་ད ང་གིས་ཡ་ ་ ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་ཡོངས་ ་གཏོར་བཤིག་བཏང༌། (པར་

མས་དང་ས་བ ་ལ་གཟིགས་)

འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པ།

གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ག ང་བཞིན་ ་མི་ མས་ཤི་བའི་ ེས་ ་ཡང་བ ར་གསོན་པོར་འ ར་ངེས་ཡིན། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་དད་

པ་ ེད་མཁན་ མས་ཤི་ནས་ཁོང་དང་མཉམ་ ་བདེ་བའི་ངང་ནས་ ས་ ག་ ་གནས་པར་འ ར། འོན་ ང་ཁོང་དོར་

མཁན་ མས་དཀོན་མཆོག་དང་ཁ་ ལ་ནས་ ས་ ག་ ་ད ལ་ཁམས་ ་ ོད་པར་འ ར། གཙ་བོ་ཡེ་ ས་རང་ཉིད་ལ་

འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པོར་མཛད་པའི་དབང་ཡོད་པར་བ ན་པ་མ་ཟད། ཁོང་ཉིད་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པོར་ ར།

(མར་ ་5:21-43 དང༌། ་ ་7:11-17 ཡོ་ཧ་ནན་11:1-44 ལ་གཟིགས་) ཀོ་རིན་ ་པ་ མས་ལ་ ིས་པའི་འ ིན་

ཡིག་དང་པོའི་ལེ ་15 ལ་ ་ཚབ་པ ་ ་ཡིས་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པོར་འ ར་བའི་ ོར་ ིས་ཡོད།

ཉེ་གནས།



ོན་པ་ཡེ་ འི་ ེས་ ་འ ང་མཁན་དང་ ོབ་མ་ཧ་ཅང་མང་ཡང་ཉེ་གནས་ ་འ ར་བའི་ ིར་མི་བ ་གཉིས་བོས་གནང༌།

ཁ་ོཚའ་ིམིང་ན་ིམར་ ས་ ིས་པའ་ིའ ིན་བཟང་3: 16-19 དང༌། ་ ་ཡིས་ ིས་པའ་ིའ ིན་བཟང་6:13-16 དང༌། ་

ཚབ་ མས་ ི་མཛད་པ་1:13 ལ་བཀོད་ཡོད། གཙ་བོ་ཡེ་ ས་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་ ་ ར་བའི་ ེས་ ་ཁོང་གིས་མི་དེ་

མས་མ་ིརིགས་ ན་ལ་འ ིན་བཟང་ ོག་པའ་ིཆེད་ ་ ིར་མངགས། ཉ་ེགནས་མད་ ་ཱདང་ཡ་ོཧ་ནན་གཉིས་ ིས་གཙ་བ་ོ

ཡ་ེ འ་ི མ་ཐར་ ིས་ཤིང༌། ཉ་ེགནས་པ་ེ ོས་ཆོས་ཚགས་ མས་ལ་བཏང་བའ་ིའ ིན་ཡིག་གཉིས་ ིས་ཏ་ེཞལ་ཆད་གསར་

པ་ལ་བཀོད་ཡོད།

ོང་བར་ ེད་མཁན།

ོང་བར་ ེད་མཁན་ན་ི ང་ ོན་པ་ ་ན་ིཨེལ་ ིས་ ང་བ ན་ཡོད་པའ་ི གས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། གཙ་བ་ོཡ་ེ ས་ ང་དེའ་ི

ོར་ག ངས། ( ་ནི་ཨེལ་9:27 དང་མར་ ་13:14 ལ་གཟིགས་) དེས་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ངོ་ ོལ་ ེད་མཁན་ཞིག་གམ། ཡེ་

་ཤ་ལེམ་ ་ིམཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་བཞག་པའ་ི ་འ ་ཞིག་མཚན་ ིད། (ཐ་ེས་ལ་ོན་ིཀ་ེགཉིས་པ་2:1-12 དང་ཡ་ོཧ་ནན་

དང་པོ་2:18 ལ་གཟིགས་)

ཱ་ཨེར།

ཱ་ཨེར་ནི་ས་ད ས་ ་མཚའི་འ མ་ལ་ཆགས་པའི་ ་ཁའི་ ོང་ ེར་ཞིག་ཡིན། གཙ་བོ་ཡེ་ ས་གང་མཛད་པའི་གཏམ་

ཐོས་པས་ ོང་ ེར་ ཱ་༷ཨེར་དང་ཚ༷་ིདོན་ནས་མ་ིམང་པ་ོཁོང་ག་ིམ ན་ ་མཇལ་བར་ཡོང༌། དེང་སང་ ་ཱཨེར་ན་ིལ་ེ ་ནོན་

ལ་ཁབ་ ི་ ོང་ ེར་ཆེ་ ས་ཨང་བཞི་པ་ཡིན། (ས་བ ་ལ་གཟིགས་)

ཐར་པ།

དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ག ང་རབ་བཞིན་ ་དཀོན་མཆོག་ནི་ ོན་མེད་པ་དང༌། ཡོངས་ ་དམ་པ། ང་བདེན་ཉིད་

དང་ ན་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། མས་པ་ཡིན་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ མས་ལ་ཕན་པའི་ ིར་བཀའ་ ་གནང་ཡང༌། མི་

མས་ལ་ ིག་པའི་རང་གཤིས་ཡོད་པས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མི་ཉན། ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་ནི་ཡོངས་

་དམ་པ་ཡིན་ལ་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་ཁོང་ལ་ཕོག་ ག་གཏོང་བས་མཐའ་མེད་པའི་ཉེས་ཆད་ཕོག་

ངེས་ཡིན། འོན་ ང་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ནི་ཉེས་ཆད་དེ་ངེད་ མས་ ི་ཚབ་ལ་བཞེས་པའི་ཆེད་ ་ ོན། ཁོང་ལ་དད་པ་ ས་ཏེ་

སོ་སོའ་ི ིག་པ་ མས་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་བ་ མས་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིཉེས་ཆད་ལས་ཐར་བ་མ་ཟད། བདེ་བའ་ིངང་

ནས་ཁོང་དང་འ ོགས་ཏེ་ ན་ ་བ གས་པར་འ ར། (ཡོ་ཧ་ནན་11:25-26 ལ་གཟིགས་) ་ཡང་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་

དད་པ་ ེད་མཁན་དེ་ཤི་ཡང་གསོན་པར་འ ར། དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་བཀའ་ ར་དེ་ནི་ཐར་པའོ།

་བིད།



ི་ལོའི་ ོན་ ི་ ས་རབས་བ ་པ་ཙམ་ལ་ ་བིད་ནི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ ི་ ལ་པོ་གཉིས་པ་ཡིན། ཁོང་དམག་དཔོན་

ན་ གས་ཆེན་པོ་དང༌། ན་ངག་པ། ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གི་ མ་ཐར་

ང་ ོན་པ་ཤ་ ་ཨེལ་ ི་མདོ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ། ལ་རབས་ ི་མདོ་དང་པོ་གཉིས་པ། ོན་རབས་ ི་མདོ་དང་

པོ་གཉིས་པ་ལ་བཀོད་ཡོད། ལ་པོ་ ་བིད་ ིས་དམ་པའི་ག ང་རབ་ ི་ག ང་མ ར་ནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་བ མས།

དཀོན་མཆོག་གིས་ ལ་པོ་ ་བིད་ལ་ཁོའི་ ་ ད་ ི་ནང་ནས་མི་ཞིག་ བས་མགོན་ ཱ་ཤི་ཀར་འ ར་ངེས་ཡིན་པའི་ཞལ་

ཆད་གནང༌། གཙ་བོ་ཡེ་ ་འ ངས་པའི་ཚ་ཞལ་ཆད་འདི་བ བས། (མད་ ཱ་1:1-25, 2:1-12 དང༌། ་ ་2:1-20

ལ་གཟིགས་)

་བིད་ ི་ ས།

་བིད་ ི་ ས་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་མཚན་ ི་ ས་ཤིག་ ེ། ལ་པོ་ ་བིད་ནི་ ོན་པ་ཡེ་ འི་མེས་པོ་ཡིན་པས་གཙ་བོ་ཡེ་

་ལ་ བས་ བས་ ་ ་བིད་ ི་ ས་ཞེས་ཟེར། (མར་ ་10:47-48 ལ་གཟིགས་) དཀོན་མཆོག་གིས་ ལ་པོ་ ་

བིད་ལ་ཁོའི་ ་ ད་ ི་ནང་ནས་མ་ིཞིག་ ན་ ་དབང་ ར་མཁན་ ་ི ལ་པོ་ཞིག་ ་འ ར་ངེས་ཡིན་པའ་ིཞལ་ཆད་གནང་

ལ། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ལ་པོ་དེ་ཡིན། (ཤ་ ་ཨེལ་གཉིས་པ་7:16 དང༌། ཡེ་རེམ་ ཱ་33:17 མངོན་པ་8:34 ལ་གཟིགས་)

དམ་པའ་ི གས་ཉིད།

དཀོན་མཆོག་ནི་ཡབ་དཀོན་མཆོག ས་དཀོན་མཆོག དམ་པའི་ གས་ཉིད་དཀོན་མཆོག་བཅས་ཡིན། འཇིག་ ེན་

འདི་བཀོད་པའི་ བས་ ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་ ་ཡོད། (འགོད་པ་1:2 ལ་གཟིགས་)

གནའ་བོའི་ ས་ ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ང་ ོན་པ་ མས་ ི་སེམས་ ་བ གས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་དོན་ ་མི་ མས་

ལ་ག ངས་པའི་དབང་གནང༌། ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་ ས་གསོལ་གནང་ བས་དམ་པའི་

གས་ཉིད་ ག་རོན་ ར་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ ེང་ལ་བབས། གཙ་བོ་ཡེ་ ་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་ ་འ ར་བའི་ ེས་ ་

དམ་པའི་ གས་ཉིད་ ིས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ཚང་མ་གང་བར་ ར། (མཛད་པ་2:1-41 ལ་གཟིགས་) དམ་པའི་ གས་

ཉིད་ ིས་དད་ ན་ མས་ ི་དོན་ལ་ ་ངོ་མཛད་ལ། དཀོན་མཆོག་དང་མི་གཞན་ལ་ཞབས་ ི་ ེད་པའི་ ིར་ཁོང་གིས་

དད་ ན་ཐམས་ཅད་ལ་གནང་ ིན་མི་འ ་བ་གནང༌། (རོ་ ཱ་པ་1:20-31 དང༌། ཀོ་རིན་ ་པ་དང་པོ་12:1-31 ལ་

གཟིགས་) དམ་པའི་ གས་ཉིད་ནི་དད་པ་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ ི་སེམས་ལ་བ གས་སོ། (ཀོ་རིན་ ་པ་དང་པོ་

6:19 ལ་གཟིགས་)

དམ་པའ་ིག ང་རབ།

དམ་པའི་ག ང་རབ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཡིན། (པེ་ ོ་གཉིས་པ་1:20-21 ལ་གཟིགས་) དེ་ལ་ཞལ་ཆད་ ིང་པ་

དང་ཞལ་ཆད་གསར་པ་ཟེར་བའི་ཆ་ཤས་གཙ་བོ་གཉིས་ཡོད། མདོ་39 ཡོད་པའི་ཞལ་ཆད་ ིང་པ་ལ་དཀོན་མཆོག་དང་



ཁོང་གིས་བདམས་པར་མཛད་པའི་མི་རིགས་ ི་ལོ་ ས་ཡོད། མདོ་27 ཡོད་པའི་ཞལ་ཆད་གསར་པ་ལ་ ོན་པ་ཡེ་ ་དང་

ཁོང་གི་ཆོས་ཚགས་ ི་ལོ་ ས་ཡོད། དམ་པའི་ག ང་རབ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཡིན་པས། ་ཚབ་པ ་ ས་དཀོན་

མཆོག་གི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ ོབ་པ་དང༌། ོན་ ོན་པ། ཡོ་བ ང་ ེད་པ། ང་བ་ཉིད་ ི་ ོགས་ ་འ ལ་བ་ལ་ཕན་

ིར་ ིས། (ཐི་མོ་ཐེ་གཉིས་པ་3:16 ལ་གཟིགས་)

ར་ཁང༌།

གནའ་བོའི་ ས་ ་ཡ་ ་ ་པ་ཞིག་ཤི་ ེས་ཁོའི་ ར་བ ས་ནས། ི་བཟང་འ ག་ ས་ གས་ཤིང་རས་ ིས་ ིལ་ཏེ། ས་

དོང་ངམ་ ག་ ག་ལ་བཞག གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ ་ ང་ ག་ལ་བ ོས་པའི་ ར་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ལ་བཞག་ནས་ ོ་ཆེན་པོ་

ཞིག་བ ིལ་ཏ་ེ ར་ཁང་ག་ིཁ་བཀག (མར་ ་15:46 དང༌། མར་ ་16:3 ལ་གཟིགས་) ཁོང་འཆ་ིབ་ནས་ ར་གསོན་

་ ར་བའི་ ེས་ ་ ོ་དེ་ཕར་བ ིལ་ཡོད། (པར་ མས་ལ་གཟིགས་)

དེ་ཁ་པོ་ལེ།

དེ་ཁ་པོ་ལེ་ཞེས་པའི་ ོང་ ེ་ནི་ག་ལིལ་ ལ་ ི་མཚའི་ ོ་དང་ཤར་ ོགས་ལ་ཆགས་པའི་ས་ ལ་ཞིག་ཡིན། དེའི་མིང་གི་

དོན་ན་ི ོང་ ེར་བ ་ཞེས་པའོ། ོན་པ་ཡ་ེ འ་ི ་ ས་ ་དེའ་ིམ་ིའབོར་མང་ཆ་ེབ་གྷ་ིརིག་ཡིན། གཙ་བ་ོཡ་ེ ས་ད་ེཁ་པ་ོ

ལེ་ ལ་ལ་གདོན་འ ེ་མང་པོས་བ ང་བའི་མི་ཞིག་དང་ ད་ནས་གདོན་འ ེ་བ ད། (མར་ ་5:1 ལ་གཟིགས་) (ས་

བ ་ལ་གཟིགས་)

དེ་ཎ་རིའི་ད ལ་ ོར།

ད་ེཎ་ ཱ་ིད ལ་ ོར་ན་ིད ལ་ལས་བཟོས་པའ་ིར་ོ ་ཱཔའ་ིཊམ་ཀ་ཞིག་ཡིན་ལ། ད་ེཎ་ ཱ་ིད ལ་ ོར་གཅིག་ན་ིཉིན་གཅིག་ག་ི

་ཆ་ཙམ་ཡིན།

ིག་ཉེས།

ིག་ཉེས་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་པ་དེ་ཡིན། ིག་ཉེས་ ི་ལས་ ེད་མཁན་ ིས་ངན་པ་ ེད་པ་མ་ཟད།

དཀོན་མཆོག་ལ་ཕོག་ ག་གཏོང་བ་དང༌། ཁོང་དང་འ ེལ་བ་ཡང་མི་དག་པ་ཡང་ཡོད། མི་ཐམས་ཅད་ ིས་ ིག་པ་

ེད་ ང༌། ོད་པ་ངན་པ་ མས་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་ཏེ་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་དད་པ་ ེད་པའི་ ོ་ནས་ངེད་ མས་དཀོན་

མཆོག་གི་ཉེས་ཆད་ལས་ཐར་བར་འ ར་ ིད། (རོ་ ཱ་པ་3:23-24 ལ་གཟིགས་)

ིག་ཉེས་ཁས་ ངས་པ།

ིག་ཉེས་ཁས་ ངས་པ་ནི་ངེད་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་ ན་ ར་ ིག་ཉེས་ ི་ལས་ ས་པར་ཁས་ ངས་པ་དེ་ཡིན།

གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་དད་པ་ ེད་འདོད་མཁན་ མས་ ིས་རང་གི་ ིག་ཉེས་ཁས་ ངས་ཤིང༌། ོད་པ་ངན་པ་ མས་ ངས་

ནས་སེམས་བ ར་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ནས་ ིག་ཉེས་སེལ་འཐོབ། ་ཚབ་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་གལ་ཏེ་ང་ཚས་རང་གི་ ིག་ཉེས་



ཁས་ ངས་ན། དཀོན་མཆོག་ནི་ ོ་གཏད་ཆོག་པ་དང་ཡང་དག་པ་ཡིན་པས་ ིག་ཉེས་སེལ་ཞིང་ ང་པོ་མེད་པའི་ ི་མ་

ལས་ཡོངས་ ་འདག་པར་མཛད་ཅེས་ ིས། (ཡོ་ཧ་ནན་དང་པོ་1:9 ལ་གཟིགས་) ་ཚབ་ཡ་ཀོབ་ ིས་ ིག་ཉེས་གཅིག་

གིས་གཅིག་ལ་ཁས་ ངས་ཤིང༌། ཕན་ ན་ ོན་ལམ་འདེབས་དགོས་པར་ ིས། (ཡ་ཀོབ་5:16 ལ་གཟིགས་)

ིག་ཉེས་སེལ་བ།

ིག་ཉེས་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་པ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་ཕོག་ ག་གཏོང་བས། དཀོན་མཆོག་

གཅིག་པོས་ངེད་ མས་ ི་ ིག་ཉེས་སེལ་ བ། (མར་ ་2:7 ལ་གཟིགས་) གལ་ཏེ་ང་ཚས་ ོད་པ་ངན་པ་ མས་

ངས་ནས་སེམས་བ ར་ཏེ་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་དད་པ་ ས་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚའི་ ིག་ཉེས་སེལ་ངེས་ཡིན། དཀོན་

མཆོག་ག་ིབཀའ་ལ་མ་ིཉན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཐའ་མེད་པའ་ིཉེས་ཆད་ཕོག་ངེས་ཡོད་ ང༌། དཀོན་མཆོག་གིས་ གས་ ེའ་ི

ངང་ནས་ ོད་པ་ངན་པ་ མས་ ངས་ནས་སེམས་ ར་མཁན་ཐམས་ཅད་ ི་ ིག་ཉེས་སེལ་བར་མཛད། གང་ཡིན་ཟེར་ན།

ང་ཤིང་ལ་འ ོངས་པའི་ ོ་ནས་གཙ་བོ་ཡེ་ ས་ཉེས་ཆད་དེ་ངེད་ མས་ ི་ཚབ་ལ་ ོང༌། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་དཀོན་མཆོག་

ནས་ ིག་ཉེས་སེལ་བའི་དབང་ཡོད་ལ། ཁོང་གིས་དབང་དེ་ཁོང་གི་ཆོས་ཚགས་ལ་གནང༌། (མར་ ་2:10 དང༌། ཡོ་

ཧ་ནན་20:21 ལ་གཟིགས་) གཙ་བོ་ཡེ་ ས་ ིག་སེལ་འཐོབ་པའི་ཆེད་ ་ངེད་ མས་ ིས་མི་གཞན་ལ་ ་ཡངས་གཏོང་

དགོས་པར་བ ན། (མད་ ཱ་6:14-15 ལ་གཟིགས་)

ན་ཙ་རེལ།

ན་ཙ་རེལ་ནི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ ི་ ང་ ོགས་ ་ཆགས་པའི་ ོང་ ེར་ཞིག་ཡིན། ོན་པ་ཡེ་ ་ན་ཙ་རེལ་ ོང་ ེར་ ་

འཚར་ལོངས་ ང་བ་དང༌། ཁོང་ག་ི ་ཚ་མང་ཆ་ེབ་ད་ེདང་ཐག་ཉ་ེབའ་ི ལ་ལ་བ གས་པས་ན་ཙ་རེལ་པ་ཡ་ེ ་ཞེས་ཟེར།

(ས་བ ་དང་པར་ མས་ལ་གཟིགས་)

ར་ ི།

ར་ ི་ནི་བོད་དང་ ་གར་ ི་ར་ིལ་ ེ་བའ་ི ོ་ཚད་ཅིག་ཡིན་ཏེ། བོད་ ད་ ་ ང་ ོས་ཞེས་ཟེར། གནའ་བོའི་ ས་ ་དེ་

ལས་ ོས་ ་བཟོས་པ་ཡིན། (མར་ ་14:3 ལ་གཟིགས་)

པི་ལ་ །

གཙ་བ་ོཡ་ེ འ་ི ་ ས་ ་ར་ོ ་ཱགོང་མའ་ི ལ་ཁབ་ ིས་ཡ་ིས་ིར་ཨེལ་ ལ་ལ་དབང་བ ར་ ས། ་ིལ་ོ26 ནས་36 ལ་ོབར་

ཕོན་ཏི་ ་པི་ལ་ ་ནི་རོ་ ཱ་གོང་མའི་ ལ་ཁབ་ ི་ ི་ བ་ཡིན། ཁོ་མི་ག ག་ བ་ཅན་ཡིན་ལ། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ང་ཤིང་

ང་ལ་གསོད་དགོས་པའི་ ིམས་ཐག་གཅོད་མཁན་ཡིན། (མར་ ་15:1-12 ལ་གཟིགས་)

པེ་ ོ།



་ཚབ་པེ་ ོ་ནི་ ོན་པ་ཡེ་ འི་ཉེ་གནས་ལས་གཅིག་དང༌། ཉེ་གནས་ཨན་ ེ་ ཱ་ཡི་ག ང་པོ་ཡིན། ཡ་ ་ ་པའི་ ད་ ་

ཁོང་ག་ིམིང་ལ་ས་ིམ་ིཡོན་དང༌། ཡང་ན་ས་ིམོན་ཞེས་ཟེར། ོན་པ་ཡ་ེ ས་ཁ་ོལ་ཀ་ེཕ་ཞེས་པའ་ིམིང་འདོགས་པར་མཛད་

ཅིང༌། དེའི་དོན་ནི་ ག་ཡིན་པས་གྷི་རིག་ ད་ ་ཁོང་ལ་པེ་ ོ་ཞེས་ཟེར། (ཡོ་ཧ་ནན་1:41 ལ་གཟིགས་) གཙ་བོ་

ཡེ་ ་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་ ་ ར་བའི་ ེས་ ་པེ་ ོ་ ་ཚབ་ནང་ནས་གཙ་བོ་ཞིག་ ་ ར། ཁོང་གིས་ཡ་ ་ ་པ་མིན་

པ་ མས་ལ་འ ིན་བཟང་བ གས་ཤིང༌། ཞལ་ཆད་གསར་པའ་ིམད་ོ ་ེཔ་ེ ོས་ ིས་པའ་ིའ ིན་ཡིག་དང་པ་ོདང་གཉིས་པ་

ིས། ཁ་ ན་ ར་ན་ ་ཚབ་པེ་ ོའི་ ང་ཡིག་ཡོ་ཧ་ནན་མར་ ་ཞེས་ཟེར་མཁན་ཡིན་ཞིང༌། མར་ ་དེ་ནི་མར་ ་ཡིས་

ིས་པའི་འ ིན་བཟང་གི་ ོམ་པ་པོ་ཡིན།

པེ་ཐན་ ཱ།

1) པེ་ཐན་ ཱ་ནི་ ལ་ས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་འ ིས་ ི་ ོང་ ེ་ཞིག་ཡིན། ོན་པའི་ཡེ་ འི་ ོགས་པོ་མིར་ཡམ་དང༌། མར་ ཱ།

ཱ་ཟར་བཅས་པེ་ཐན་ ཱ་ལ་བ གས། དེར་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ་ཚ་ལས་འདས་པའི་ ོན་ལ་ ད་མེད་གཅིག་གིས་ཁོང་གི་ད ་

ེང་ལ་ ོས་ ་ གས། (མར་ ་14:3-9 ལ་གཟིགས་)

2) ཡོར་དན་གཙང་པོའི་ཤར་ ོགས་ ་ཆགས་པའི་གནས་ཤིག་ཡིན། དེར་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ས་གསོལ་

གནང༌། (ཡོ་ཧ་ནན་1:28 ལ་གཟིགས་) (པར་ མས་དང་ས་བ ་ལ་གཟིགས་)

པེ་སག་ ས་ཆེན།

པེ་སག་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ ས་ཆེན་ ི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། གནའ་བོའི་ ས་ ་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ནི་ཨེ་ཇེབ་ ལ་

མིའི་ ན་གཡོག་ཡིན། དེའི་ ས་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་བཞིན་ ་ཡ་ ་ ་པའི་ ིམ་

ཚང་ར་ེརེས་ ་ ་ཞིག་བསད་ནས་དེའ་ི ག་ཁང་པའ་ི ་ི ་ོལ་འ ག་དགོས། གས་ད་ེབ བ་པའ་ིཁང་པའ་ིམ་ི མས་བད་ེ

བར་བ ངས་ ང༌། གས་དེ་མེད་པའི་ཁང་པའི་ནང་ལ་ཨེ་ཇེབ་པའི་ ོན་ ེས་ ི་ ་ ་ཤི གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ ་ ས་ ་

མི་ཚང་རེའི་ནང་ལ་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་དང༌། ག་ཤ ོ་ཚད་ཁ་ཏིག་གི་ ོ་ཆས་མཉམ་ ་བཟས་ནས་ཡ་ ་ ་

པ་ མས་ ིས་ཨེ་ཇེབ་ ལ་ནས་ཐོན་པར་ ན་གསོ་ ེད། ་ ས་ བ་གཏོད་ ས་པའི་མཚན་མོར་གཙ་བོ་ཡེ་ ས་ཉིད་ ི་

ཉེ་གནས་དང་མཉམ་ ་པེ་སག་ ས་ཆེན་ ི་ཞལ་ཟས་བཞེས། (མར་ ་14:12-21 ལ་གཟིགས་) ཁོང་ ོངས་ནས་ ་

གསོན་པོར་བཞེངས་ ་ ར་བའ་ི ེས་ ་ཁོང་ག་ིཉ་ེགནས་ མས་ ིས་གཙ་བ་ོཡ་ེ ་ན་ིཔ་ེསག་ ས་ཆེན་ ་ི ་ ་དང་འ ་བ་

ཡིན་པར་ ོགས། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་ ོངས་པ་ནི་དད་ ན་ མས་ཐར་བར་ ེད་པའི་ཆེད་ ་ཡིན་པས་སོ། དེའི་

ིར་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ ་ ་ཞེས་ཟེར།

དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ།



དཀོན་མཆོག་ནི་འཛམ་ ིང་འདི་བཀོད་པ་གནང་མཁན་ཡིན་ལ། ོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཚ་ ོག་གནང༌། གཙ་བོ་ཡེ་

ས་ག ངས་པའ་ིཞལ་ཆད་བཞིན་ ་གལ་ཏ་ེམ་ི ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་དད་པ་ ས་ན། མ་ིད་ེལ་དཔག་ ་མེད་པའ་ིཚ་གནང་

བར་འ ར། (ཡོ་ཧ་ནན་3:16 ལ་གཟིགས་) དད་ ན་པ་ མས་ ི་ག གས་པོ་ཤི་ཡང༌། གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ཞལ་ཆད་

བཞིན་ ་ཁོ་ཚ་ཁོང་དང་མཉམ་ ་ ས་ ག་ ་གསོན་པོར་གནས། (ཡོ་ཧ་ནན་11:25-26 ལ་གཟིགས་) ་ཚབ་པ ་

འ་ིག ང་ ར་ན་དད་ ན་ མས་ན་ིགཙ་བ་ོཡ་ེ འ་ིའཇིག་ ་མེད་པའ་ི ་ག གས་དང་འ ་བའ་ིག གས་པ་ོདང་ ན་ཏ་ེ

འཆི་བ་ནས་གསོན་པོར་མཛད་པར་འ ར་ངེས་ཡིན་ལ། ཁོང་དང་འ ོགས་ཏེ་ ས་ ག་ ་བ གས་པར་འ ར། (ཀོ་

རིན་ ་པ་དང་པོ་15:42 ལ་གཟིགས་)

ོད་པ་ངན་པ་ ོང་བ།

གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ག ང་བཞིན་ ་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ཆེད་ ་མི་ མས་ ིས་སོ་སོའི་ ོད་པ་ངན་པ་ མས་ ངས་ནས་སེམས་

བ ར་དགོས། ོད་པ་ངན་པ་ ོང་བའི་དོན་ནི་ ིག་ ོད་དོར་བ་དེ་ཡིན། སེམས་བ ར་བའི་དོན་ནི་རང་ཉིད་ ི་ ིག་

ཉེས་ཁས་ ངས་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་དད་པ་ ས་ཏེ་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་དེ་ཡིན། དེ་ ར་ ེད་མཁན་ ིས་

རང་གི་འདོད་པ་ ར་མ་ཡིན་ ིས། དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ ར་མི་ཚ་ ེལ། ིག་ཉེས་སེལ་བ་དང་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་

མ ན་ ་དཔག་ ་མེད་པའི་ཚ་ཐོབ་པའི་ཆེད་ ་ངེད་ མས་ ིས་ ོད་པ་ངན་པ་ མས་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་དགོས།

ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་མི་ མས་ ིས་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་བར་བ གས། (མར་ ་1:4

ལ་གཟིགས་) གཙ་བོ་ཡེ་ ས་དཀོན་མཆོག་གི་ ལ་ ིད་ཐོན་ལ་ཉེ་བར་ ེབས་པས། ེད་ཚས་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་

ནས་སེམས་བ ར་དགོས་ཞེས་ག ངས། (མད་ ཱ་4:17 ལ་གཟིགས་) ་ཚབ་པེ་ ོས་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་

བ ར་ལ་ ེད་ ི་ ིག་ཉེས་སེལ་བའི་ ིར་རེ་རེས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་ ི་ཐོག་ནས་ ས་གསོལ་ལོངས་ཤིག་དང༌།

ེད་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་གནང་ ིན་ཏེ་དམ་པའི་ གས་ཉིད་འཐོབ་པར་འ ར་ཞེས་བ གས། (མཛད་པ་2:38 ལ་

གཟིགས་)

ཱ་ ་ཤི་པ།

ཱ་ ་ཤི་པ་ནི་གནའ་བོའི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ི་ཆོས་ ི་ ོགས་ཁག་ཅིག་ཡིན། ཱ་ ་ཤི་པའི་བ བ་ ་ ར་དཀོན་མཆོག་གི་ཆོས་

ིམས་ ང་བ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། འོན་ ང་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ག ང་བཞིན་ ་མི་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་

ལ་ཉན་དགོས་པ་མ་ཟད། དཀོན་མཆོག་ལ་ ིང་ནས་བ ་ེབར་འཛན་དགོས། ད་ེབས་ན་གཙ་བ་ོཡ་ེ ས་ ་ཱ ་ཤ་ིཔ་ མས་

ལ་ཡང་ཡང་བཀའ་བ ོན་མཛད། གཙ་བ་ོཡ་ེ ་འཆ་ིབ་ནས་ ར་གསོན་པོར་ ར་ནས་ ་ཱ ་ཤ་ི ོགས་ཁག་ག་ིཁོངས་མ་ིཁ་

ཤས་ ིས་ཁོང་ལ་དད་པ་ ས། (མཛད་པ་15:5 ལ་གཟིགས་)

ཕི་ལིབ།



1) ཕི་ལིབ་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ཉེ་གནས་ཤིག་ཡིན། (ཡོ་ཧ་ནན་1:43-46 ལ་གཟིགས་)

2) ཕི་ལིབ་ནི་ཨེ་ ་རི་ ཱ་དང་ ་ཀོ་ནི་ཏི་ ལ་ ི་ས་གནས་དཔོན་པོ་ཞིག་ཡིན། ( ་ ་3:1 ལ་གཟིགས་)

3) ཧེ་རོ་ ེ་ཕི་ལིབ་ནི་གནའ་བོའི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ི་ ལ་པོ་ཧེ་རོ་ ེའི་ ་ཞིག་ཡིན། ལ་པོ་ཧེ་རོ་ ེ་ཡིས་རང་གི་ག ང་པོ་

ཕི་ལིབ་ ི་བཟའ་ ་ཧེ་རོད་ ཱ་ཟེར་བ་དེ་རང་གི་བཟའ་ ར་ ངས། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ ིམས་དང་འགལ་བས་

ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ ལ་པོ་ཧེ་རོ་ ེ་ལ་བཀའ་བ ོན་གནང་བ་དང༌། ལ་པོ་ཧེ་རོ་ ེ་ཡིས་ཡོ་ཧ་ནན་བ ང་

ེ་བཙན་ཁང་ལ་བ ག་ནས་བསད། (མར་ ་6:17-18 ལ་གཟིགས་)

4) ཡ་ེ ་ཤ་ལེམ་ཆོས་ཚགས་ལ་ཞབས་ ་ི ་མཁན་མ་ིབ ན་ ་ིནང་ནས་ཞིག་ ེ། ཁོང་གིས་ས་མར་ ་ཱ ལ་ལ་ཆོས་བཤད་

ནས་ཨེ་ཐི་ཨོ་ཕི་ ཱ་ ལ་ ི་དཔོན་པོ་ལ་འ ིན་བཟང་བ གས། (མཛད་པ་6:5 དང༌། མཛད་པ་8:4-40 ལ་གཟིགས་)

འ ིན་བཟང༌།

1) ཡེ་ འི་ཆོས་ གས་ ི་འ ིན་བཟང་ནི་འདི་ ར་ཡིན། ངེད་ མས་ ི་ ིག་ཉེས་སེལ་བའི་ཆེད་ ་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ང་

ཤིང་ ེང་ ོངས་ནས་ ར་གསོན་པོར་ ར་ཞིང༌། ས་ ང་ ོད་པ་ངན་པ་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་ཏ་ེཁོང་ལ་དད་པ་ ས་

ན་དཔག་ ་མེད་པའ་ིཚ་ཐོབ་པར་འ ར་ངེས་ཡིན། འ ིན་བཟང་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་ མས་ ིས་རང་ག་ིའདོད་པ་ ར་

མ་ཡིན་ ིས། དཀོན་མཆོག་ག་ིདགོངས་པ་བཞིན་ ་མི་ཚ་ ེལ། ཁོ་ མས་ ིག་ཉེས་ ་ིཆད་པ་ལས་ཐར་བར་འ ར་བ་མ་

ཟད། ཤི་ན་ཡང་གཙ་བོ་ཡེ་ ་དང་འ ོགས་ཏེ་ ས་ ག་ ་གནས་པར་འ ར། འ ིན་བཟང་དེ་དང་ལེན་ ེད་པ་ མས་

ཐར་བར་འ ར་ཞིང༌། དེ་དང་ལེན་མི་ ེད་པ་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཉེས་ཆད་ཕོག་པར་འ ར།

2) ཡ་ེ འ་ིཆོས་ གས་ ་ིདམ་པའ་ིག ང་རབ་ནང་ག་ིམད་ོབཞ་ི ེ། གཙ་བ་ོཡ་ེ འ་ི མ་ཐར་ཡིན། འ ིན་བཟང་ད་ེབཞ་ི

ནི་མད་ ཱ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་དང༌། མར་ ས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང༌། ་ ་ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང༌། ཡོ་

ཧ་ནན་ ིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་བཅས་ཡིན།

ཱ་ཤི་ཀ

1) གནའ་བོའ་ི ས་ ་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ལ་ ལ་པ་ོལ་ མ་ ིས་འ ག་པའ་ི གས་ ོལ་ཡོད། འ ག་པ་ ོང་བའ་ིམ་ིལ་ཡ་

་ ་པའི་ ད་ ་ ཱ་ཤི་ ཱ་ཞེས་ཟེར། ས་རབས་བ ་ད ་པ་ལ་དམ་པའི་ག ང་རབ་བོད་ ད་ ་ ར་བའི་ ས་ ་ ཱ་ཤི་

་ཱན་ི ་ཱཤ་ིཀར་ ར། གཙ་བ་ོཡ་ེ ་ན་ི ལ་པ་ོཡིན་པས་ཁོང་ལ་ ་ཱཤ་ིཀ་ཞེས་ཟེར། གནའ་བོའ་ིགྷ་ིརིག་ ད་ ་ ་ཱཤ་ིཀ་ན་ི

ཁི་རི་སི་ཐོ་ཞེས་ཟེར་བས། ཡེ་ ་ ཱ་ཤི་ཀ་ལ་ཡེ་ ་ཁི་རི་སི་ཐོ་ཡང་ཟེར།

2) ོན་པ་ཡ་ེ འ་ི ་ ས་ ་ར་ོ ་ཱགོང་མའ་ི ལ་ཁབ་ ིས་ཡ་ིས་ིར་ཨེལ་ ལ་དབང་ ་བ ར། ར་ོ ་ཱཔའ་ི ིད་ག ང་གིས་

ཡི་སི་ར་ཨེལ་པ་ མས་ལ་བཙན་གནོན་ ས་པས་ཡ་ ་ད་པ་ མས་ ིས་ ཱ་ཤི་ཀ་ཞེས་ཟེར་བའི་རོ་ ཱ་པའི་དབང་ནས་ཐར་

བར་ ེད་པའི་ བས་མགོན་ལ་རེ་ ག་ ས། (མར་ ་14:62 ལ་གཟིགས་)



མར་

ན་ ོལ་ ར་མར་ ་ནི་ ་ཚབ་པེ་ ོའི་ ང་ཡིག་ཡིན་ཞིང༌། མར་ ས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་གི་ ོམ་པ་པོ་ཡིན། མར་

་ནི་ཡོ་ཧ་ནན་མར་ ་ཡང་ཟེར། (མཛད་པ་15:37 ལ་གཟིགས་)

མིའི་རིགས་ ི་ །

1) མིའ་ིརིགས་ ་ི ་ན་ི ང་ ོན་པ་ ་ན་ིཨེལ་ ་ི ་ིལམ་ ་མངོན་པའ་ིམ་ིཞིག་ཡིན་ཏེ། ང་ ོན་པ་ ་ན་ིཨེལ་ ིས་ ིས་

པའི་མདོ་ལེ ་7 ཨང་13-14 ལ་གཟིགས།

2) གཙ་བ་ོཡ་ེ འ་ིམཚན་ ་ིནང་ནས་གཅིག་ཡིན་ཏེ། ཁོང་གིས་མཚན་འད་ིརང་ག་ིདོན་ལ་བདམས་པར་མཛད། དཔེར་

ན་ཁོང་གིས་རང་གི་ ོར་ག ངས་ཏེ། མིའི་རིགས་ ི་ ་ལ་འཇིག་ ེན་འདིའི་ ེང་ ིག་ཉེས་སེལ་བའི་དབང་ཡོད་ཅེས་

ག ངས།

མིར་ཡམ།

1) མིར་ཡམ་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ མ་ཡིན། གཙ་བོ་ཡེ་ ་འ ངས་པའི་ ོན་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་ཁོང་

འ ངས་པ་མིར་ཡམ་ལ་བ གས་པས། ཁོ་མོས་དཀོན་མཆོག་ལ་བ ོད་པ་ ལ། ( ་ ་1:46-55 ལ་གཟིགས་) ག་

ལིལ་ ལ་ ི་ ོང་ ེར་ཀ་ ་ལ་མིར་ཡམ་ ིས་གཙ་བོ་ཡེ་ ས་བ ན་པའི་ངོ་མཚར་བའི་ གས་དང་པོ་མཐོང༌། ཁོང་ ང་

ཤིང་ ་འ ོང་ བས་ཁ་ོམོ་གཙ་བོ་ཡ་ེ ་དང་མཉམ་ ་ཡོད། དེའི་ ེས་ ་ཁོ་མོ་ ་ཚབ་ མས་དང་འ ོགས། (མཛད་པ་

1:14 ལ་གཟིགས་)

2) པེ་ཐན་ ཱ་ ོང་ ེ་ནས་ཡིན་པའི་ ད་མེད་མར་ ཱ་ཡ་ི ་བོ་ཡིན། ཁོ་མོ་གཉིས་དང་དེ་ཚའི་ག ང་པོ་ ཱ་ཟར་ནི་ ོན་པ་

ཡེ་ འི་ ོགས་པོ་ཡིན།

3) མག་དལ་ ོང་ ེར་ནས་ཡིན་པའི་མིར་ཡམ། ཁོ་མོ་ནི་གདོན་འ ེ་བ ན་ ིས་ཟིན་པའི་མི་ཞིག་ཡིན། གཙ་བོ་ཡེ་ ས་

ད་ེཚ་ཕར་བ ད་ནས་ ད་མེད་གཞན་དང་མཉམ་ ་ཁ་ོམོས་རང་ག་ི ་ནོར་ ིས་ ོན་པ་ཡ་ེ ་དང་ཁོང་ག་ིཉ་ེགནས་ མས་

ལ་ བ་ ོར་ ས། ( ་ ་8:2 ལ་གཟིགས་) མིར་ཡམ་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ོངས་པ་དང་ ར་གསོན་པོར་ ར་བའི་དཔང་

པོ་ ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། (མར་ ་15:40-41 དང༌། མར་ ་16:1-3 ལ་གཟིགས་)

4) ཡ་ཀོབ་དང་ཡོ་སེབ་ ི་ཨ་མ་མིར་ཡམ། (མད་ ཱ་27:56 ལ་གཟིགས་)

5) ཡོ་ཧ་ནན་མར་ འི་ཨ་མ་མིར་ཡམ། (མཛད་པ་12:12 ལ་གཟིགས་)

མོ་ཤེ

མོ་ཤེ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ནི་ ི་ལོའི་ ོན་ ི་ ས་རབས་བ ་ག མ་པ་ཙམ་ལ་ཨེ་ཇེབ་ ལ་ ་

འ ངས། དེར་ཁོང་ཨ་ེཇེབ་ ལ་ ་ི ལ་ ས་ ་འཚར་ལོངས་ ང༌། དེའ་ི ས་ ་ཡ་ ་ ་པའ་ིམ་ིརིགས་ ིས་ཨ་ེཇེབ་ ལ་



ི་ ལ་པོར་ ན་གཡོག་ ས། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པས་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་རང་གི་མི་རིགས་ ན་གཡོག་

ལས་ཐར་བར་ ས་ནས་ཁ་ོཚ་ས་ི ་འ ོག་ ོང་ ་ ིད། དེར་དཀོན་མཆོག་གིས་ ང་ ོན་པ་མ་ོཤ་ེབ ད་ནས་ཡ་ ་ ་པའ་ི

མ་ིརིགས་ལ་ཆོས་ ིམས་མང་པ་ོགནང༌། མཐའ་མར་ ང་ ོན་པ་མ་ོཤེས་རང་ག་ིམ་ི མས་ཡ་ིས་ིར་ཨེལ་ ལ་ ་ིས་མཚམས་

་ ིད། གས་ ོལ་ ར་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེས་དམ་པའི་ག ང་རབ་ ི་ཐོག་མའི་མདོ་ ་པོ་བ མས།

ད ལ་བ།

ད ལ་བ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་འ ིན་བཟང་དང་ལེན་མི་ ེད་མཁན་ མས་ཤི་ནས་ ས་ ག་ ་བ ད་དེ་ཉེས་ཆད་ ོང་ས་

ཡིན་ལ། བ ད་ ཱ་ཏན་དང་ཁོའི་ཕོ་ཉ་ མས་ ི་གནས་སའང་ཡིན། (མད་ ཱ་25:41,46 ལ་གཟིགས་)

ོན་ལམ།

དཀོན་མཆོག་ལ་ ོན་ལམ་ ་བ་ནི་ཁོང་དང་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ནང་བཞིན་ཡོད། ོན་ལམ་འདེབས་པའི་ ོ་ནས་དད་

ན་ མས་ ིས་དཀོན་མཆོག་ལ་ ་ཞིང༌། དམ་པའ་ིག ང་རབ་ ་ི ་ོནས་དཀོན་མཆོག་གིས་དད་ ན་ མས་ལ་ག ང་ག་ི

ཡོད། ིར་བཏང་བཤད་ན་ཡེ་ འི་ཆོས་ གས་ ི་ ོན་ལམ་རིགས་ ་ནི།

1) དཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་པ། ( ་ ་1:68-75 ལ་གཟིགས་)

2) དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ་བ། (ཀོ་ལོ་ ཱ་པ་3:17 ལ་གཟིགས་)

3) ིག་ཉེས་ཁས་ལེན་ ེད་པ། (ཡོ་ཧ་ནན་དང་པོ་1:9 དང༌། ག ང་མ ར་51 ལ་གཟིགས་)

4) མི་གཞན་ ི་དོན་ལ་གསོལ་ ོན་ ་བ། (ཨེ་ཕེ་ ་པ་3:16-19 ལ་གཟིགས་)

5) རང་གི་དོན་ ་གསོལ་ ོན་ ་བ་བཅས་ཡིན། (འགོད་པ་24:12 ལ་གཟིགས་)

ོན་པ་ཡེ་ ས་རང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ལ་ ོན་ལམ་ཇི་ ར་འདེབས་པ་བ ན་པར་མཛད། (མད་ ཱ་6:9-13 ལ་

གཟིགས་) ་ཚབ་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་ཁོང་གི་ གས་དགོངས་བཞིན་ ་ཅིའང་ ས་ན་ཁོང་གིས་གསན་པར་འ ར་ངེས་ཡིན་

ཞེས་ ིས། (ཡོ་ཧ་ནན་དང་པོ་5:14 ལ་གཟིགས་)

ང་གནས།

ང་གནས་ནི་རེ་ཞིག་ཟ་འ ང་མི་ ེད་པ་དེ་ཡིན། གནའ་བོའི་ ས་ ་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས་ ་ངན་ནམ། ིག་ཉེས་

ངས་ནས་སེམས་བ ར་བ་ ོན་པའི་ཆེད་ ་ ང་གནས་ ང༌། (ཤ་ ་ཨེལ་དང་པོ་21:1-6 དང༌། ་ནི་ཨེལ་9:3-

4 ལ་གཟིགས་) གཙ་བོ་ཡེ་ ས་ཉིད་ ི་ཉེ་གནས་ མས་ལ་ ང་གནས་ ི་ ོར་བ ན་པར་མཛད། (མད་ ཱ་6:16 ལ་

གཟིགས་) ་ཚབ་པར་ན་ ཱ་དང་པ ་ ་ ིར་མངགས་པའི་ ོན་ལ་ཨན་ཏི་ཡོག་ ཱ་ ོང་ ེར་ ི་ཆོས་ཚགས་ ི་ ེ་འ ིད་

པ་ མས་ ིས་ ང་གནས་བ ངས། (མཛད་13:2 ལ་གཟིགས་)

གཙང་བ་དང་མི་གཙང་བ།



དཀོན་མཆོག་གིས་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བའི་ཆོས་ ིམས་ ར་ན་ཁ་ཟས་ ་ཚགས་དང༌། ཤ་རིགས། ོད་ལམ་

མས་ཡ་ ་ ་པའི་མི་རིགས་ ི་དོན་ལ་མི་གཙང་བར་ ི་དགོས། (ལེ་ཝི་ ལ་ ིམས་11-12 ལ་གཟིགས་) དཔེར་ན་

ཕག་ཤ་དང༌། ་མོང་དང༌། ར་ལ་རེག་པ་དང༌། མཛ་ནད་ཅན་ཞིག་ལ་རེག་པ་མི་གཙང་བར་བ ིས། གཙང་བར་

འ ར་བའི་ཆེད་ ་མི་གཙང་བར་འ ར་མཁན་ ིས་ཆོ་ག་ཁ་ཤས་ ེད་དགོས། (ལེ་ཝི་ ལ་ ིམས་13 དང༌། མར་ ་

1:44 ལ་གཟིགས་) འོན་ ང་གཙ་བོ་ཡེ་ ་འ ོན་པའི་ བས་ ་ཁོང་གིས་ག ངས་པ། མིའི་ཡིད་ནང་ནས་ ིར་གང་

འཐོན་པའ་ི ིག་ཉེས་ ིས་མ་ིམ་ིགཙང་བར་ ེད་པར་ག ངས། (མར་ ་7:15 ལ་གཟིགས་) ེས་ ་ ་ཚབ་པ་ེ ོར་གང་

གཙང་བ་དང་མི་གཙང་བའི་ ོར་དཀོན་མཆོག་ནས་ཞལ་གཟིགས་གནང༌། (མཛད་པ་10:9-16 ལ་གཟིགས་)

གཙ་བོ།

གཙ་བོ་ནི་དཀོན་མཆོག་དང༌། ཡང་ན་གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ཞེ་སའི་མཚན་ཞིག་ཡིན། དེའི་དོན་ནི་ཡབ་ ས་དཀོན་མཆོག་ལ་

མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བ ར་བའི་དབང་ཆ་ཡོད་པར་གོ །

ཚ་དོན།

ཚ་དོན་ནི་ས་ད ས་ ་མཚའི་འ མ་ལ་ཆགས་པའི་ ་ཁའི་ ོང་ ེར་ཞིག་ཡིན། གཙ་བོ་ཡེ་ ས་མཛད་པའི་དོན་ མས་

ཐོས་པས་ ོང་ ེར་ ་ཱཨེར་དང་ཚ་དོན་ནས་མ་ིམང་པ་ོཁོང་ག་ིག ང་ཉན་པའ་ིཆེད་ ་ཁོང་ག་ི ང་ ་ཡོང༌། (མར་ ་3:8

ལ་གཟིགས་) དེང་སང་ ཱ་ཨེར་ནི་ལེ་ ་ནོན་ ལ་ཁབ་ ི་ ོང་ ེར་ཆེ་ ས་ཨང་ག མ་པ་ཡིན། (ས་བ ་ལ་གཟིགས་)

མཛ་ནད།

དམ་པའ་ིག ང་རབ་ ་མཛ་ནད་ཅེས་ཟེར་བ་ད་ེན་ིདོན་དམ་ ་པགས་ནད་རིགས་མ་ིའ ་བ་ཞིག་ཡིན། ད་ེཚ་ཚང་མ་དེང་

བས་ ི་མཛ་ནད་དང་མི་གཅིག་པ་ཡིན། གནའ་བོའི་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ིས་མཛ་ནད་ཅན་མི་གཙང་བར་བ ིས། གཙ་

བོ་ཡེ་ ས་མཛ་ནད་ཅན་འགའ་ཤས་གཙང་བར་མཛད། (མད་ ཱ་8:1-4 དང༌། མར་ ་1:40-42 ལ་གཟིགས་)

ཡ་ཀོབ།

1) ཡ་ཀོབ་ནི་ ི་ལོའི་ ོན་ ི་ ས་རབས་བ ་བ ད་པ་ཙམ་ལ་ ཱ་ལེ་སི་ཐན་ ལ་ལ་བ གས། ཁོ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་མེས་པོ་

ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ཚ་བོ་ཞིག་དང༌། ཡ་ ་ ་པའི་མེས་པོ་ཨི་ ཱག་གི་ ་ཡིན། ཡ་ཀོབ་ལ་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཡང་ཟེར།

2) ཡ་ཀོབ་ན་ི ོན་པ་ཡ་ེ འ་ིཉ་ེགནས་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན། གཙ་བ་ོཡ་ེ ་འཆ་ིབ་ནས་ ར་གསོན་པོར་ ར་བའ་ི ེས་ ་

ལ་པོ་ཧེ་རོ་ ེ་ཡིས་ཁོ་བསད། (མཛད་པ་12:2 ལ་གཟིགས་)

3) ཡ་ཀོབ་ན་ི ོན་པ་ཡ་ེ འ་ིག ང་པ་ོཞིག་ཡིན། (མད་ ་ཱ13:55 ལ་གཟིགས་) ཁོང་ན་ིགནའ་བོའ་ིཆོས་ཚགས་ ་ི ན་

པོར་ ར་བ་དང༌། གས་ ོལ་ ར་ཁོང་གིས་ཡ་ཀོབ་ཅེས་པའི་འ ིན་ཡིག་ ིས། (མཛད་པ་15:13 ལ་གཟིགས་)

ཡ་ ་ ་པའི་ ལ་ཚགས།



ཡ་ ་ ་པའ་ི ལ་ཚགས་ན་ིཡ་ ་ ་པའ་ི ་མ་དང༌། ་ཆེན་དང༌། ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའ་ིམ་ིབ ན་ ་ཙམ་ ་ིཚགས་

པ་ཞིག་ཡིན། ཁོ་ཚའ་ིནང་མང་ཆ་ེབ་ན་ིཕ་ ་ཤ་ིཔའ་ི ོགས་ཁག་གམ། ཱ་ ་ས་ེཔའ་ི ོགས་ཁག་ག་ིཁོངས་མ་ིཡིན། གཙ་

བོ་ཡེ་ ་ཡ་ ་ ་པའི་ ལ་ཚགས་ ི་ཚགས་འ ་ལ་ ིམས་གཅོད་ ོང༌། (མར་ ་14:53-65 ལ་གཟིགས་)

ཡ་ ་ ་པའི་འ ་ཁང༌།

ཡ་ ་ ་པའ་ིའ ་ཁང་ན་ིདཀོན་མཆོག་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་གནས་དང་ཆོས་ ོན་ཉན་ས་ཡིན། ཡ་ིས་ིར་ཨེལ་ ལ་ ་ི ོང་

ེར་དང༌། གྷི་རིག་ ལ། (མཛད་པ་17:10 ལ་གཟིགས་) སི་རི་ ཱ་ ལ། (མཛད་པ་9:1 ལ་གཟིགས་) ས་ཆ་

གཞན་ལའང་བ ིགས་ཡོད། ་ཚབ་པ ་ ་ཡིས་ད་མ་སེག་ ོང་ ེར་དང༌། (མཛད་པ་9:20 ལ་གཟིགས་) ཀིབ་ ་

ིང་ ན། (མཛད་པ་13:4 ལ་གཟིགས་) ཀོ་རིན་ ་ ོང་ ེར། (མཛད་པ་18:4 ལ་གཟིགས་) ཐེ་ས་ལོ་ནི་ཀེ་ ོང་

ེར་ལ་སོགས་པའི་འ ་ཁང་ལ་ཆོས་ཡང་ཡང་བ ན། (མཛད་པ་17:1 ལ་གཟིགས་) (པར་ མས་ལ་གཟིགས་)

ཡ་ ་ ་པའི་མ་ིརིགས།

གཙ་བོ་ཡེ་ ་ནི་ཡ་ ་ ་པ་ཞིག་ཡིན། ཡ་ ་ ་པའི་མི་རིགས་སམ་དེང་ ེ ་རིགས་ཞེས་འབོད་པ་ནི་ཁོ་ཚའི་མེས་པོ་ཨབ་

ར་ཧམ་ ་ི ་ ད་ཡིན། གནའ་བོའ་ི ས་ ་ཨབ་ར་ཧམ་ན་ིམ་ེ འ་ོཔ་ིཏ་མ་ེ ་ཱ ལ་ལ་བ ད་ཅིང༌། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁ་ོ

ལ་ ཱ་ལེ་སི་ཐན་ ལ་ལ་ ིན་ནས་འ ོག་པ་ ར་བ གས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང༌། (འགོད་པ་12 ལ་གཟིགས་) མེས་

པ་ོཨབ་ར་ཧམ་ལ་ ་ ད་མང་པ་ོཡོད་ལ། ས་རབས་འགའ་ཤས་ ་ི ེས་ ་ཁ་ོཚ་ཨ་ེཇེབ་ ལ་ ་ི ན་གཡོག་ ་ ར། ་ི

ལོའི་ ོན་ ་ི ས་རབས་བ ་ག མ་པ་ཙམ་ལ་ ང་ ོན་པ་མ་ོཤ་ེཡིས་ཡ་ ་ ་པའ་ིམ་ིརིགས་ ན་གཡོག་ལས་ཐར་བར་ ས་

ནས། སི་ ་འ ོག་ ོང་གི་རི་བོ་སི་ འི་ ོགས་ ་ ིད། དེར་དཀོན་མཆོག་གིས་ ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་བ ད་ནས་ཡ་ ་ ་

པའི་མི་རིགས་ལ་ཆོས་ ིམས་མང་པོ་གནང་བ་མ་ཟད། ཡ་ ་ ་པ་ མས་ ི་ཐར་བར་མཛད་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་

འ ར་བའི་ཞལ་ཆད་གནང༌། ས་དེ་ནས་བ ང་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ལ་དཀོན་མཆོག་དང་འ ེལ་བ་དེ་ཡོད། (རོ་ ཱ་པ་

9-10 ལ་གཟིགས་) ས་རབས་དང་པོར་གཙ་བོ་ཡེ་ ་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པོར་ ར་བའི་ ེས་ ་རོ་ ཱ་གོང་མའི་

ལ་ཁབ་ ི་དམག་ད ང་གིས་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ལ་བཙན་འ ལ་ ས་པ་དང༌། ལ་ས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་དང་དེར་ཡོད་པའི་

མཆོད་ཁང་ཆེན་མ་ོཡོངས་ ་གཏོར་བཤིག་བཏང༌། ས་དེར་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ཡ་ིས་ིར་ཨེལ་ ལ་ནས་ ལ་ཁབ་མང་པོར་

ོས།

ཡ་ ་ ་པའི་མ་ིརིགས་ ི་ ན་པོ།

ཡ་ ་ ་པའི་མི་རིགས་ ི་ ན་པོ་ནི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ ི་ཆོས་དོན་ལ་མངའ་ཐང་ ན་པའི་དཔོན་རིགས་ཡིན། ཁོ་ མས་

ཡ་ ་ ་པའི་ ་མ་དང༌། ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ མས་དང་འ ོགས། (མར་ ་8:31 ལ་གཟིགས་)

ཡ་ ་ ་པའི་ ་ཆེན།



ཡ་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ ལ་ཚགས་ ི་ཁོངས་མི་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚར་ཆོས་ ིད་ ི་ལས་འགན་ཡོད། ལ་པོ་

ཧ་ེར་ོ ེས་ ་ཱཤ་ིཀའ་ིའ ངས་ས་གང་ ་ཡོད་པར་ཤེས་འདོད་ བས་ཡ་ ་ ་པའ་ི ་ཆེན་དང་ཆོས་ ིམས་ལ་མཁས་པའ་ིམ་ི

མས་ལ་ ད་ཆ་ ིས། (མད་ ་ཱ2:3 ལ་གཟིགས་) ་ཆེན་ མས་ ིས་གཙ་བ་ོཡ་ེ ་ལ་ང་ོ ོལ་ ས་ཤིང༌། ཁོང་འཛན་

བ ང་ ས་ནས་གསོད་པའི་ངན་ ས་ ས། (མད་ ཱ་26:3-4 དང༌། མར་ ་11:18 ལ་གཟིགས་)

ཡ་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་གཙ་བོ།

ཡ་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་གཙ་བོ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ ལ་ཚགས་ ི་འགོ་ ིད་ཡིན་ཞིང༌། ཁོ་ལ་ཆོས་ ིད་གཉིས་ ི་དབང་ཆེན་

པོ་ཡོད། ་ཆེན་གཙ་བོ་ཁོ་ནས་ཡ་ ་ ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་ལོ་རེ་བཞིན་ ི་ ིག་ཉེས་སེལ་བའི་མཆོད་པ་ ལ་ཆོག

(ལེ་ཝི་ ལ་ ིམས་16:34 དང༌། ཡ་ ་ ་9:6 ལ་གཟིགས་) གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ ་ ས་ ་ཀ་ཡ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་

ཡ་ ་ ་པའི་ ་ཆེན་གཙ་བོ་ཡིན། (མད་ ཱ་26:3 དང༌། ཡོ་ཧ་ནན་11:49 ལ་གཟིགས་)

ཡ་ ་ ་པའི་ ་མ།

གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ ་ ས་ ་ཡ་ ་ ་པའི་ ་མ་ མས་ ིས་ ལ་ས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་དཀོན་མཆོག་ལ་

ཞབས་ ི་ ས། ཁོ་ཚས་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ ལ་ཞིང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་ ོན་ལམ་བཏབ། མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་

བ ངས། ཁོ་ཚ་མང་ཆེ་ཤོས་ཡ་ ་ ་པའི་མེས་པོ་ལེ་ཝི་དང་ཨ་རོན་ ི་ ་ ད་ཡིན།

ཡ་ ་ ་ ལ།

ཡ་ ་ ་ ལ་ན་ི ་ཱལ་ེས་ིཐན་ ལ་ ་ི ་ོ ོགས་ ་ཆགས་པའ་ི ལ་ ་ཞིག་ཡིན་ལ། ལ་ས་ཡ་ེ ་ཤ་ལེམ་དེར་ཡོད། (པར་

མས་དང་ས་བ ་ལ་གཟིགས་)

ཡི་ས་ིར་ཨེལ།

1) ཡི་སི་ར་ཨེལ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ ལ་ ི་མིང་ཡིན།

2) ཡ་ ་ ་མི་རིགས་ ི་མིང་གཞན་ཡིན།

3) ཡ་ ་ ་པའི་མེས་པོ་ཡ་ཀོབ་ ི་མིང་གཞན་ཡིན།

་ ་ད ི་སི་ཀར་རེ།

་ ་ད ་ིས་ིཀར་ར་ེན་ིགཙ་བ་ོཡ་ེ འ་ིཉ་ེགནས་ ་ིནང་ནས་གཅིག་ཡིན་ལ། གཙ་བ་ོཡ་ེ ར་ བ་གཏོད་ ས། ོན་པ་ཡ་ེ

་ ོངས་པའ་ི ེས་ ་ ་ ས་རང་གིས་ ིག་ཉེས་ ས་པར་ ོགས་པས་འ ོད་པ་ ེས་ནས་རང་ ོག་བཅད། (མད་ ་ཱ27:5

ལ་གཟིགས་)

ཡེ་ ་ཀོ



ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ ི་འཆི་མཚའི་ ང་ ོགས་ ་ཆགས་པའི་གནའ་བོའི་ ོང་ ེར་ཞིག་ཡིན། དེར་གཙ་བོ་ཡེ་ ས་ལོང་བ་

ཞིག་ནད་ལས་ཐར་བར་མཛད། (མར་ ་10:46 ལ་གཟིགས་) (པར་ མས་དང་ས་བ ་ལ་གཟིགས་)

ཡེ་ ་ཤ་ལེམ།

ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ནི་གནའ་བོའི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ ི་ ལ་ས་ཡིན། དེ་ནི་ས་ད ས་ ་མཚ་ནས་ ོང་ ི་50 དང༌། འཆི་མཚ་

ནས་ ོང་ ི་33 ལ་ཡོད་པའི་རི་ཞིག་ལ་ཆགས་ཡོད། ོན་པ་ཡེ་ འི་ ་ ས་ ་ཡ་ ་ ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་དེར་ཡོད།

གཙ་བོ་ཡེ་ ་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ ི་འ ིས་ ་ ང་ཤིང་ ེང་ ོངས་ནས་འཆི་བ་ནས་ ར་གསོན་པོར་ ར། (པར་ མས་དང་ས་

བ ་ལ་གཟིགས་)

ཡེ་ཤ་ ཱ།

ཡེ་ཤ་ ཱ་ནི་ ི་ལོའི་ ོན་ ི་ ས་རབས་བ ད་པ་ཙམ་ ་ ོན་པའི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ཡིན། གས་ ོལ་ ར་ཁོང་གིས་ཡེ་ཤ་

ཱ་ཞེས་པའི་མདོ་ ིས། ཁོང་གིས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་འ ོན་པའི་ ོར་ ང་བ ན་མང་པོ་གནང༌།

ཡེ་

ོན་པ་ཡེ་ ་ ེ། མཚན་གཞན་ལ་མི་རིགས་ ི་ ། ་བིད་ ི་ ས་ཞེས་ ང་འབོད། ཡ་ ་ ་པའི་ ད་ ་ཡེ་ ་ནི་ཡེ་ཧོ་

་ཨ་ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། ཨ་རམ་ ད་ ་ཡེ་ ་ཞེས་ཟེར། དེའི་དོན་ནི་གཙ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ ོབ་པར་མཛད་ཅེས་པའོ།

ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ ས་དང༌། མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ི་ བས་མགོན་ཡིན།

ཡོ་སེབ།

1) ཡ་ ་ ་པའ་ིམ་ིརིགས་ ་ིམེས་པོའ་ིནང་ནས་གཅིག་ཡིན། ཁོང་ག་ིལ་ོ ས་ན་ི ང་ ོན་པ་མ་ོཤ་ེཡིས་ ིས་པའ་ིམད་ོདང་

པོ་ ེ་བཀོད་པ་ལེ ་37-50 ལ་འཁོད་ཡོད།

2) གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ ་བོ་ནང་ནས་ཞིག་ཡིན། (མར་ ་6:3 ལ་གཟིགས་)

3) གཙ་བ་ོཡ་ེ འ་ི ་ ང་ ར་ཁང་ལ་འཇོག་མཁན་ ་ེཨ་ར་ིམ་ ་ཱ ོང་ ེར་ནས་ཡིན་པའ་ིཡ་ོསེབ་ཡིན། (མར་ ་15:43

ལ་གཟིགས་)

4) གཙ་བ་ོཡ་ེ འ་ི མ་མིར་ཡམ་ ་ིབཟའ་ ་ཡ་ོསེབ་ལ་ཟེར། (མད་ ་ཱ1:16-24 དང༌། མད་ ་ཱ2:13-19 ལ་གཟིགས་)

ཡོ་ཧ་ནན།

1) ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ ་མ་ཟེ་ཀ་རི་ ཱ་དང་ཁོའི་བཟའ་ ་ཨེ་ལི་ས་བེད་ ི་ ་དེ་ཡིན། ས་

གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་མི་ མས་ ིས་ ོད་པ་ངན་པ་ མས་ ངས་ནས་སེམས་བ ར་ཏེ་ ས་གསོལ་ལེན་དགོས་པའི་

ཆོས་བ ན། ཁོང་གིས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ལ་ ས་གསོལ་གནང༌། དེའི་ ེས་ ་ ལ་པོ་ཧེ་རོ་ ེ་ཡིས་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་

ནན་འཛན་བ ང་ ས་ཏེ་བཙན་ཁང་བ ག་ནས་བསད།



2) གཙ་བོ་ཡེ་ འི་ཉེ་གནས་ ི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན། ཁོང་གིས་ཡོ་ཧ་ནན་ ི་འ ིན་བཟང་དང༌། ཡོ་ཧ་ནན་ཞེས་པའི་

འ ིན་ཡིག་དང་པོ་ནས་ག མ་པ། ཡོ་ཧ་ནན་ལ་མངོན་པར་མཛད་པའི་མདོ་བཅས་བ མས།

ཡོར་དན་གཙང་པོ།

ཡོར་དན་གཙང་པོ་ནི་ལེ་ ་ནོན་ ལ་ ི་རི་བོ་ཧེར་མོན་ནས་ག་ལིལ་མཚ་བ ད་ནས་འཆི་མཚ་ལ་ ག ཡོར་དན་གཙང་

པོར་ ས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ ིས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ད་པའི་མི་མང་པོར་ ས་གསོལ་གནང༌། (པར་ མས་དང་ས་བ ་

ལ་གཟིགས་)

རབ་བི།

རབ་བི་ནི་ཨ་རམ་ ི་ ད་ཡིན་ལ་ཡ་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ ོབ་དཔོན་ཡིན། ོན་པ་ཡེ་ ་ནི་རབ་བི་ཞིག་ཡིན།

ང་ ོན་པ།

ང་ ོན་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་བོས་གནང་བའི་མི་ཞིག་ཡིན་ལ། དཀོན་མཆོག་གི་དོན་ག ངས། ང་ ོན་པ་མོ་ཤེ་

དང༌། ཨེ་ལི་ ཱ། ཡེ་ཤ་ ཱ། ་ནི་ཨེལ་ལ་སོགས་པའི་ ང་ ོན་པ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་མི་རིགས་ ི་ ན་ གས་ཆེ་བའི་ ང་

ོན་པ་ མས་ཡིན། གཙ་བོ་ཡེ་ ་ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་མངོན་པར་མཛད་པའི་ ང་ ོན་མཁན་ཞིག་ཡིན།

ཱ་ ་སེ་པ།

གནའ་བོའི་ ས་ ་ ཱ་ ་སེ་པ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ཆོས་ ི་ ོགས་ཁག་ཅིག་ཡིན། ཡ་ ་ ་པའི་ ལ་ཚགས་ལ་ ཱ་ ་སེ་པ་མང་

པོ་ཡོད།

ས་ ལ་ ག་པ།

གནའ་བོའི་ ས་ ་ ི་གོས་སམ་ ང་པའི་ཐོག་གི་ས་ ལ་ ག་པ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ གས་ ོལ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན་མར་ ་

ཡིས་ ིས་པའི་འ ིན་བཟང་ལེ ་6 ཨང་11 ལ་གཙ་བོ་ཡེ་ ས་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ མས་ལ། ལ་གང་གི་མིས་ ེད་ཚར་

གནས་ཚང་མི་གཏོང་ཞིང་ ོད་ཚས་ཆོས་བ གས་པ་ལའང་མི་མཉན་ན། ཁོ་ མས་ལ་དོན་དེར་འགན་ ར་དགོས་པར་

བདེན་དཔང་ ེད་པའི་ཆེད་ ་ ང་པའི་ཐོག་གི་ས་ ལ་ གས་ཤིག་ཅེས་ག ངས།

ཱ་ཏན།

བ ད་ ་ཱཏན་ན་ིགདོན་འ ེའ་ིགཙ་བ་ོདང༌། དཀོན་མཆོག་དང་གཙ་བ་ོཡ་ེ ་ལ་དད་པ་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་ང་ོ ོལ་

ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། (པེ་ ོ་དང་པོ་5:8 ལ་གཟིགས་) ཱ་ཏན་ ི་ལས་ཀ་མེད་པར་མཛད་པའི་ ིར་གཙ་བོ་ཡེ་ ་

འཇིག་ ེན་འདིར་ཕེབས། (ཡ་ོཧ་ནན་དང་པ་ོ3:8 ལ་གཟིགས་) འ ོག་ ོང་ ་ ་ཱཏན་ ིས་གཙ་བ་ོཡ་ེ ་ལ་ཉམས་ཚད་

ངས། (མར་ ་1:13 ལ་གཟིགས་) ་ཱཏན་ན་ི ོན་པ་ཡ་ེ ར་ བ་གཏོད་ ེད་མཁན་ ་ ་ད ་ིས་ིཀ་རེའ་ིསེམས་ནང་

་ གས། ( ་ ་22:3 ལ་གཟིགས་) ཨ་ནན་ ཱ་ཞེས་ཟེར་བའི་དད་ ན་པ་ལ་ཉམས་ཚད་ ངས། (མཛད་པ་5:3 ལ་



གཟིགས་) ་ཱཏན་ ིས་གཙ་བ་ོཡ་ེ འ་ིའ ིན་བཟང་ ོག་པའ་ིཆོས་ཤོད་མཁན་ མས་ ་ིལས་ཀ་ལ་ང་ོ ོལ་ ེད། (ཐ་ེས་

ལོ་ནི་ཀེ་པ་དང་པོ་2:18 ལ་གཟིགས་) ས་ ི་མཐའ་མའི་ བས་ ་དཀོན་མཆོག་གིས་ ཱ་ཏན་ལ་ད ལ་ཁམས་ ་ཉེས་

ཆད་གཅོད་པར་མཛད་ངེས་ཡིན། (མངོན་པ་20:10 ལ་གཟིགས་)

སི་ ་ཕེ་ནི་ཀ་ེ ལ།

སི་ ་ཕེ་ནི་ཀེ་ ལ་ནི་ག་ལིལ་ ལ་ ི་ ང་ ོགས་ ་ཆགས་པའི་ས་ད ས་ ་མཚའི་འ མ་ལ་ཡོད་པའི་ ལ་ ་ཡིན། ཱ་

ཨེར་དང་ཚ་དོན་ཞེས་ཟེར་བའི་གནའ་བོའི་ ོང་ ེར་དེར་ཡོད། (ས་བ ་ལ་གཟིགས་)

སེ་སར།

སེ་སར་ནི་རོ་ ཱ་གོང་མའི་ ལ་ཁབ་ ི་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་ མས་ ི་མིང་ཡིན།

1) ས་ེསར་ ་ ་ཟ་ི ་ན་ི ་ིལོའ་ི ོན་ ་ིལ་ོ27 ནས་ ་ིལ་ོ14 ཙམ་བར་ ་དབང་བ ར། ( ་ ་2:1 ལ་གཟིགས་) ོན་

པ་ཡེ་ ་འ ངས་པའི་ བས་ ་ཁོ་ནི་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡིན།

2) ཏི་པེར་ ་སེ་སར་ནི་ ི་ལོ་14 ནས་37 ཙམ་བར་ ་དབང་བ ར། ( ་ ་3:1 ལ་གཟིགས་) ོན་པ་ཡེ་ ་ ོངས་

པའི་ བས་ ་ཁོ་ནི་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡིན།

3) ཀ་ལོ་ ི་སེ་སར་ནི་ ི་ལོ་41 ནས་ལོ་54 ཙམ་བར་ ་དབང་བ ར། (མཛད་པ་11:28,17:7 ལ་གཟིགས་) ཁོས་རོ་

ཱ་ ོང་ ེར་ ི་ཡ་ ་ ་པ་ མས་ལ་ཕར་གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང༌། (མཛད་པ་18:2 ལ་གཟིགས་)

སེ་སར་རེ་ ཱ་ཕི་ལིབ་པེ།

སེ་སར་རེ་ ཱ་ཕི་ལིབ་པེ་ནི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ང་ ོགས་ ི་ཡོར་དན་གཙང་པོའི་ ་འགོའི་འ ིས་ལ་ཆགས་པའི་ ོང་ ེར་ཞིག་

ཡིན། དེར་ཉེ་གནས་པེ་ ོས་ ོན་པ་ཡེ་ ་ནི་ བས་མགོན་ཡིན་པར་ ས། (པར་ མས་དང་ས་བ ་ལ་གཟིགས་)

ཧེ་ར་ོ ེ།

ཧེ་རོ་ ེ་ནི་གནའ་བོའི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ ི་ ལ་པོའི་མིང་ཡིན།

1) ལ་པ་ོཧ་ེར་ོ ་ེཆེན་མ་ོན་ི ་ིལོའ་ི ོན་ ་ིལ་ོ37 ནས་ ་ིལོའ་ི ོན་ ་ིལ་ོ4 ཙམ་བར་ ་དབང་བ ར། ཁོས་ ལ་ས་ཡ་ེ ་

ཤ་ལེམ་ ་ཡ་ ་ ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་བ ིགས། ཁོ་ནི་ ག་ བ་ཆེ་བའི་མི་ཞིག་ཡིན་ལ། གཙ་བོ་ཡེ་ ་འ ངས་པའི་

བས་ ་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ལ་དབང་བ ར། (མད་ ཱ་2 ལ་གཟིགས་)

2) ས་གནས་དཔོན་པོ་ཧེ་རོ་ ེ་ཨར་ཀེ་ ཱ་ ་ནི་ཧེ་རོ་ ེ་ཆེན་མོའི་ ་ཡིན་ལ། ཁོས་ ི་ལོའི་ ོན་ ི་ལོ་4 ནས་ ི་ལོ་6 ཙམ་

བར་ ་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ ལ་ལ་དབང་བ ར། (མད་ ཱ་2:22 ལ་གཟིགས་)

3) ས་གནས་དཔོན་པ་ོཧ་ེར་ོ ་ེཨན་ཊ་ི ་ཱས་ིཞེས་ཟེར་མཁན་ ིས་ག་ལིལ་ ལ་ ་དབང་བ ར་ལ། ཁོས་ ས་གསོལ་མཁན་

ཡོ་ཧ་ནན་བཙན་ཁང་ལ་བ ག་ནས་བསད། ( ་ ་3:19-20 ལ་གཟིགས་)



4) ལ་པ་ོཧ་ེར་ོ ་ེཨག་ར་ི ་ཱདང་པ་ོན་ི ་ཚབ་ཡ་ཀོབ་དང་ཡ་ོཧ་ནན་འཛན་བ ང་ ས་ནས་ ་ཚབ་ཡ་ཀོབ་བསད། དེའ་ི

ེས་ ་ཁོ་ ར་ ་ཤི (མཛད་པ་12:1 དང༌། མཛད་པ་12:20 ལ་གཟིགས་)

5) ལ་པ་ོཧ་ེར་ོ ་ེཨག་ར་ི ་ཱགཉིས་པ་ན་ི ་ཚབ་པ ་ ་ ིམས་རར་འ ་ིགཅོད་ ས་པའ་ི ས་ ་པ ་ འ་ིག ང་ལ་ཉན་

མཁན་དེ་ཡིན། (མཛད་པ་26:28 ལ་གཟིགས་) (པར་ མས་ལ་གཟིགས་)

ཧེ་ར་ོ ེའི་ ོགས་ཁག

གནའ་བོའི་ ས་ ་ཧེ་རོ་ ེའི་ ོགས་ཁག་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ ལ་པོ་ཧེ་རོ་ ེ་དང་ ཱ་ ་ཤི་ཞེས་ཟེར་བའི་ ོགས་ཁག་དང་

འ ོགས་པའི་ ོགས་ཁག་ཅིག་ཡིན། (མར་ ་3:6 ལ་གཟིགས་) ཁོ་ མས་ ིས་ ོན་པ་ཡེ་ འི་ག ང་ལ་ངོ་ ོལ་ ས།

(མད་ ཱ་22:16 ལ་གཟིགས་)

ཧོ་ཟན་ །

ཧོ་ཟན་ ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་ ད་ ་ ོབ་པར་མཛད་ཅིག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དགའ་བ ་ ་བའི་དོན་ཡང་ཡིན། གཙ་

བོ་ཡེ་ ་ ལ་ས་ཡེ་ ་ཤ་ལེམ་ལ་ ོན་པའི་ བས་ ་ ོང་ ེར་ ི་མི་ མས་ ིས་ཁོང་ལ་ཧོ་ཟན་ ་ཞེས་འབོད་ ་བ གས།

ཨབ་ར་ཧམ།

ཨབ་ར་ཧམ་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་མེས་པོ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་མི་རིགས་མང་པོའི་མེས་པོར་འ ར་བ་མ་ཟད།

འཛམ་ ིང་ཡོངས་ ་ ིན་ བས་ཆེ་བར་འ ར་བའི་ཞལ་ཆད་གནང༌། ཞལ་ཆེ་དེ་ཚ་ནི་གཙ་བོ་ཡེ་ ་ ོན་པའི་ ོ་ནས་

བ བས་སོ།

ཨ་ི ཱག

ཨི་ ཱག་ནི་ཡ་ ་ ་པའི་མེས་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་དང༌། ཡ་ ་ ་པའི་མེས་པོ་ཡ་ཀོབ་ ི་ཕ་ཡིན།

ཨ་ེལི་ ཱ།

ཨེ་ལི་ ཱ་ནི་ ི་ལོའི་ ོན་ ི་ ས་རབས་ད ་པ་ཙམ་ ་ ོན་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ ང་ ོན་པ་ཞིག་ཡིན། གཙ་བོ་ཡེ་ འི་

འི་ མ་པ་འ ར་བའི་ བས་ ་ ང་ ོན་པ་ཨེ་ལི་ ཱ་དང་མོ་ཤེ་གཉིས་ ིས་མངོན་ མ་ ་ ོན་ནས་གཙ་བོ་ཡེ་ ་དང་

བཀའ་མོལ་གནང༌། (མར་ ་9:1-8 ལ་གཟིགས་)
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