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ཡེ་ཤུ་པའི་ཆོས་ལུགས་སོར་དི་བ་དིས་ལན། 
(དེ་ལ་ ‘ཀེ་ཊ་ཁི་ཙམ་རྒྱས་པ་’ཡང་ཟེར་གི་ཡོད་རེད།) 

འདི་1900 ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་པར་འགེམས་བྱས་པའི་ཐིཨོ་སོ་རེན་སེན་གིས་བརྩམས་པའི་ ‘བདེན་པའི་ཆོས་ཀི་
སོར་དི་བ་དིས་ལན།’ ཞེས་པའི་གསལ་བཤད་བྱས་པའི་ཀེ་ཊ་ཁི་ཙམ་ཞིག་རེད། 

 
དཀོན་མཆོག་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་པའི་སོར་དི་བ་དིས་ལན། 

ལེའུ་དང་པོ། 
 

1  དི་བ།    ཆོས་བདེན་པ་དེ་ག་ནས་བྱུང་རེད།  
     
     ལན།    ཆོས་བདེན་པ་དེ་(རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་) དཀོན་མཆོག་ནས་བྱུང་པ་རེད།  
 

2   དི་བ།    དཀོན་མཆོག་སུ་རེད།  
      
     ལན།    ནམ་མཁའ་དང་།    ས་གཞི་དང་།     མི་དང་།    སོག་ཆགས་མི་འད་བ་ཚང་མ་བཟོ་གནང་མཁན་ 
                 དེ་དཀོན་མཆོག་རེད།  
 

3   དི་བ།     དཀོན་མཆོག་ག་ཚོད་ཡོད་རེད།  
      
     ལན།     དཀོན་མཆོག་གཅིག་ལས་ཡོད་མ་རེད།    ཡིན་ན་ཡང་དཀོན་མཆོག་གཅིག་པུ་འདི་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་ 
                ཡོད་པ་དེ་ཡབ་དང་།     སས་དང་།     དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་བཅས་རེད།     དེ་ཚོ་གསུམ་བསྡུས་ 
                ནས་དཀོན་མཆོག་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད།  
 

4   དི་བ།    སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ནང་གསུངས་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་།     རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ 
                 དཀོན་མཆོག་གཉིས་གཅིག་པ་རེད་དམ།  
      
     ལན།    མ་རེད།     གཅིག་པ་མ་རེད།     སངས་རྒྱས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་གཞིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡིན་ན།     དཀོན་ 
               མཆོག་གསུམ་ཟེར་ན་སངས་རྒྱས་དང་།     ཆོས་དང་།     དགེ་འདུན་བཅས་གསུམ་རེད།    ཡིན་ན་ 
               ཡང་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡིན་ན།    ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་།     སས་དང་།  
                དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་དེ་ཚ་ོདཀོན་མཆོག་མི་འད་བ་གསུམ་མ་རེད།     འདི་ཚོ་གསུམ་པོ་དེ་ཚོ་ངོ་བོ་ 
                གཅིག་རེད།  
 

5   དི་བ།    གནམ་སོན་པོ་དེ་དཀོན་མཆོག་རེད་དམ།  
      
     ལན།    མ་རེད།    གནམ་སོན་པོ་དེ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀོད་གནང་པ་རེད།     དེ་དཀོན་མཆོག་མ་རེད།       
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                         དཔེར་ན།    བཟོ་པས་བཟོས་པའི་ཅ་ལག་ཅིག་ལས་བཟོ་པ་པོ་དེ་ཆེ་བ་ཡིན་པ་ནང་བཞིན།     དཀོན་ 
                མཆོག་ཁོང་གནམ་སོན་པོ་དེ་ལས་ཞེ་དགས་ཀིས་ཆེ་བ་རེད།  
 

6   དི་བ།    སངས་རྒྱས་ཤཱ་ཀ་ཐུབ་པ་ཁོང་དཀོན་མཆོག་རེད་དམ།  
      
     ལན།    མ་རེད།     སངས་རྒྱས་ཤཱ་ཀ་ཐུབ་པ་ཁོང་ལོ་(2520) ཉི་སོང་ལྔ་རྒྱ་ཉི་ཤུ་ཙམ་གི་སོན་ལ་རྒྱ་གར་ཡུལ་ 
                གི་གོང་ཁེར་སེར་སྐྱའི་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མའི་སས་སུ་འཁྲུངས་པ་རེད།     རེས་ལ་ཁོང་སོན་པ་ཆེན་ 
                པོ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད།    ཡིན་ན་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ག་དུས་ཡིན་ནས་ཡོད་པ་ 
                  དང་།     ཁོང་སངས་རྒྱས་ཤཱ་ཀ་ཐུབ་པ་མ་འཁྲུངས་གོང་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད།   
 

7   དི་བ།   དགེ་འདུན་པ་ཚོ་དཀོན་མཆོག་རེད་དམ།  
      
     ལན།    མ་རེད།     ཁོང་ཚོ་དཀོན་མཆོག་མ་རེད།     དགེ་འདུན་པ་ཚོ་སངས་རྒྱས་ཀི་སན་པ་འཛིན་མཁན་ 
                 གཅིག་པུ་རེད། 
 

8   དི་བ།    ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་མཐོང་ཐུབ་རྒྱུའི་ཁོང་ལ་གཟུགས་ཡོད་རེད་དམ།  
      
     ལན།    ཡོད་མ་རེད།    དཀོན་མཆོག་ཁིོང་ཚད་མེད་དང་སྐྱོན་དང་བྲལ་བའི་ཐུགས་ཉིད་ཆེན་པོ་རེད།    
               ཁོང་ང་ཚའོི་ཤའི་མིག་གིས་མཐོང་ཐུབ་ཡག་ཡོད་མ་རེད།  
 

9   དི་བ།     གལ་སིད་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ང་ཚོའི་ཤའི་མིག་གིས་མཐོང་ཐུབ་ཡག་མེད་ན།    དཀོན་མཆོག་ཡོད་ 
                  པ་དེ་ང་ཚོས་ག་འད་ཧ་གོ་གི་ཡོད་རེད།     
      
      ལན།      གལ་སདི་ཁེད་རང་གིས་ནམ་མཁའ་དང་།     ས་གཞི་དང་།     མི་དང་།     སོག་ཆགས་འད་མིན་ 
                 དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན།    དཀོན་མཆོག་མངོན་སུམ་དུ་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་ཧ་གོ་གི་རེད།   

                   དཔེར་ན།     གལ་སིད་ཁེད་རང་གིས་ཆུ་མཐོང་པ་ཡིན་ན།    དེའི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཆུ་མིག་དང་ཡང་ 
                 ན་ཆུ་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་གཞན་དག་ཡོད་པ་དེ་ཁེད་རང་གིས་ཤེས་ཐུབ་ཀི་རེད།    གལ་སིད་ཁེད་ 
                 རང་གིས་ཤིང་སོང་ཞིག་མཐོང་པ་ཡིན་ན།     ཤིང་སོང་དེ་ལ་རྩ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཁེད་རང་གིས་ཤེས་ 
                    ཀི་ཐུབ་ཀི་རེད།     གལ་སིད་ཁེད་རང་གིས་ཁང་པ་ཞིག་མཐོང་པ་ཡིན་ན།       ཁང་པ་དེ་མི་ཞིག་ 
            གིས་བཟོས་ཡིན་པ་དེ་ཁེད་རང་གིས་ཤེས་ཀི་རེད།     བྱས་ཙང་གལ་སིད་ཁེད་རང་གིས་འཛམ་བུ་ 
                 གིང་དང་དེ་ནང་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་མཐོང་པ་ཡིན་ན།     དེ་ཚོ་ཚང་མའི་བཀོད་པ་པོ་དཀོན་ 
                  མཆོག་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཁེད་རང་གིས་ཤེས་ཐུབ་ཀི་རེད། 
                  
10   དི་བ།    དཀོན་མཆོག་ག་འད་བྱུང་རེད།  
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       ལན།    དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་ཡོད་མ་རེད།      ཁོང་ཚད་མེད་སྐྱོན་དང་བྲལ་བའི་ 
                 ཐུགས་ཉིད་ཆེན་པོ་རེད།     ཁོང་ལ་འཁྲུངས་འདས་ཡོད་མ་རེད།  
 

11  དི་བ།    དཀོན་མཆོག་ག་པར་བཞུགས་ཡོད་རེད།  
       
      ལན།    མི་དང་མི་འད་བ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གཟུགས་མེད་རེད།     ཁོང་ཚད་མེད་ཐུགས་ཉིད་ཆེན་པོ་ 
                ཡིན་པ་དང་།     ཁོང་ཕོགས་གང་སར་ཡོད་རེད། (ཀུན་ཁབ།) 
 

12  དི་བ།    དཀོན་མཆོག་གི་ངོ་བོ་ག་རེ་འད་པོ་ཡོད་རེད།  
       
       ལན།    དཀོན་མཆོག་ཁོང་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་(དམ་པ་) དང་ཡོངས་སུ་དག་པ་རེད།     ཐུགས་རེ་ཆེན་ 
                པོའི་བདག་ཉིད་དང་།     ཚད་མེད་བྱམས་དང་སིང་རེ་ཅན་དེ་ཁོང་གི་ངོ་བོ་རེད།     ཁོང་ཡོངས་སུ་ 
                རོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་རེད།    
 

13  དི་བ།    དཀོན་མཆོག་ཁོང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རེད་དམ།  
       

         ལན།     ལགས་རེད།    དཀོན་མཆོག་ཁོང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རེད།  
 

14  དི་བ།    དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནུས་མཐུ་ཀུན་ལྡན་རེད་དམ།  
       
      ལན།     ལགས་རེད།    དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནུས་མཐུ་ཀུན་ལྡན་རེད།     ཁོང་གསི་ནམ་མཁའ་དང་།     ས་ 
                   གཞི་དང་།     མི་དང་།    འཛམ་བུ་གིང་ནང་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་བཀོད་གནང་པ་རེད།     ཁོང་ 
            ནུས་པ་ཚད་མེད་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཆེན་པོ་རེད།   
 

15  དི་བ།    དཀོན་མཆོག་ཅེས་པའི་ཚིག་གི་དོན་དག་ག་རེ་རེད།  
       
       ལན།     དཀོན་མཆགོ་ཅེས་པའི་ཚིག་གི་དོན་དག་གོང་དུ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་(ནང་པའི་)  
                 དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། (དི་བ་4 ལ་གཟིགས་གནང་རོགས།)    ཡིན་ན་ཡང་ཡེ་ཤུ་པ་ 
                             ཚོས་ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་།      སས་དཀོན་མཆོག་དང་།     དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀི་དཀོན་ 
                             མཆོག་སོར་ལ་ཤོད་དུས་རང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ཟེར་བའི་ཐ་སད་དེ་བེད་སོད་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད།      
                   ཡིན་ན་ཡང་མཚམས་རེ་ཁོང་ཚོས་མིང་དེ་ཆ་ཚང་བེད་སོད་མ་བྱས་ནས་དཀོན་མཆོག་ཅེས་གཅིག་ 
                   པུ་ལབ་ཀི་ཡོད་རེད།     དེའི་དོན་དག་རང་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་ལས་དཀོན་པ་དང་།      ཁོང་ལས་ 
                   ཁད་དུ་འཕགས་པ་སུ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། 
 

16  དི་བ།    དཀོན་མཆོག་ལ་མཚན་གཞན་དག་ཡོད་རེད་དམ།  
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      ལན།     ལགས་ཡོད་རེད།    དཀོན་མཆོག་ལ་མཚན་མི་འད་བ་མང་པོ་ཡོད་རེད།       ཁོང་ལ་ཡ་ཧོ་ལེ་དང་།   
                  དམ་པའི་ཞིང་གི་ཡབ་དང་།     དམ་པའི་ཞིང་གི་གཙོ་བོ་ཞེས་ཞུ་གི་ཡོད་རེད།     ཁོང་ལ་‘མཐའ་ 
           ཡས་པའི་བདེན་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཆེན་པོ་’ ཡང་ཞུ་གི་ཡོད་རེད།     ཡིན་ན་ཡང་དཀོན་མཆོག་རང་ 
                བཞིན་ (དང་ངོ་བོ་) གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཡོད་རེད།  
 

17  དི་བ།    ‘ཡ་ཧ་ོལེ་’ཞེས་པའི་མཚན་གི་དོན་ག་རེ་རེད།  
       
      ལན།    ཡ་ཧོ་ལེ་དེ་རིའུ་གི་ཚིག་ཡིན་པ་དང་།     དེའི་དོན་དག་“རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་”ཟེར་གི་ཡོད་རེད།  
                  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གདོད་མ་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་།     ཁོང་ལ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་ཡོད་ 
                མ་རེད། 
 

18  དི་བ།    ‘ནམ་མཁའི་ཡབ་’ཞུ་བའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད།  
       
       ལན།    ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀོད་གནང་པ་རེད།     ཁོང་གིས་མི་ཡང་བཀོད་གནང་པ་རེད།    
                ཁོང་གི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་ལ་བརེན་ནས་ཁོང་གིས་ཁོང་ཚོ་ལ་རང་གི་ཟས་གོས་དང་།     ཁོང་རང་ཚོའི་ 
                དགོས་མཁོ་ཚང་མ་གནང་གི་ཡོད་རེད།     འདི་འད་སོང་ཙང་ཁོང་ལ་དམ་པའི་ཞིང་གི་ཡབ་ཞུ་གི་ 
                ཡོད་རེད།  
 

19  དི་བ།    ‘ནམ་མཁའ་ིབདག་པ་ོ’ཞེས་པའ་ིཐ་སད་དེའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
       
      ལན།    ‘དཀོན་མཆོག་’ དང་ ‘ནམ་མཁའི་བདག་པོ་’ཞེས་པའི་དོན་དག་གཅིག་རེད།    བདག་པོ་ཟེར་ན་  
                གཙོ་བོ་ཟེར་གི་ཡོད་རེད།    དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནམ་མཁའི་བདག་པོ་རེད།     ཁོང་ལས་མཐོ་བ་ 
                  དང་།    ཆེ་བ་གཞན་དག་སུ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད།    དེ་འད་སོང་ཙང་ཁོང་ལ་‘ནམ་མཁའི་བདག་པོ་’  
                ཞུ་གི་ཡོད་རེད།    
 

20  དི་བ།    ‘ཚད་མེད་བདེན་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཆེན་པོ་’ཞེས་པའི་ཐ་སད་དེའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད།  
       
       ལན།     དཀོན་མཆོག་ཁོང་མི་དང་མི་འད་བ་ཁོང་གཟུགས་མེད་རེད།     དེ་འད་སོང་ཙང་ཁོང་ལ་ 
                 ཚད་མེད་ཐུགས་ཉིད་ཆེན་པོ་ཞེས་འབོད་ཀི་ཡོད་རེད།     འཛམ་བུ་གིང་འདི་ནང་མི་ཡིས་བཟོས་ 
                   པའི་གསེར་དང་།     དངུལ་དང་།     ས་རོ་དང་།     ཤིང་གི་ལྷའི་འད་གཟུགས་མང་པོ་ཡོད་རེད།    
                   (ཡིན་ན་ཡང་དཀོན་མཆོག་འདི་ཚོ་འད་པོ་ཡོད་མ་རེད།)   འདི་འད་སོང་ཙང་ཁོང་ལ་ཚད་མེད་ 
                  བདེན་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཆེན་པོ་ཞེས་འབོད་ཀི་ཡོད་རེད།  
 

21  དི་བ།    འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་ཚོས་སུ་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བེྱད་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད།  
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      ལན།     ཁོང་ཚོས་འཁྲུངས་འདས་མེད་པའི་ཚད་མེད་བདེན་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཐོག་མ་དང་ 
                            མཐའ་མེད་པའི་བདེན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད།  

 

 

ནམ་མཁའ་དང་།     ས་གཞི་དང་།     མི་དང་།    སོག་ལྡན་དང་།    སོག་མེད་བེམ་པོའི་སོར་དི་བ་དིས་ལེན། 
 

 

ལེའུ་གཉིས་པ། 
 

22   དི་བ།    ནམ་མཁའ་དང་།     ས་གཞི་དང་།     མི་དང་།    ས་གཞི་ཐོག་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་ག་འད་བྱུང་ 
                  རེད།  
        
       ལན།    ནམ་མཁའ་དང་།     ས་གཞི་དང་།     མི་དང་།     ས་གཞི་ཐོག་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་ 
                 གིས་བཀོད་གནང་པ་རེད།  
 

23   དི་བ།     དཀོན་མཆོག་གིས་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་ག་འད་བཀོད་གནང་རེད།  
        

       ལན།     དཀོན་མཆོག་གིས་ལག་ཆ་གང་ཡང་མེད་པར་བཀའ་གནང་བ་ཙམ་གིས་ནམ་མཁའ་དང་ 
                   ས་གཞི་བྱུང་པ་རེད།  
 

24   དི་བ།    (ས་མོའི་རས་) ཡོ་ཆས་དང་ལག་ཆ་གང་ཡང་མེད་པར་མི་ཞིག་གིས་དངོས་པོ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ཀི་ 
                    རེད་དམ། 
        ལན།    ལགས།    ཐུབ་ཀི་མ་རེད།     དཀོན་མཆོག་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་འཇིག་རེན་གི་མི་སུས་ཀང་འདི་ 
                   འད་བྱེད་ཐུབ་པའི་དབང་དང་ནུས་པ་ཡོད་མ་རེད།  
 

25   དི་བ།     ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ལྟ་བ་གཞིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡིན་ན།     ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་དེ་བཀོད་པ་ 
                  པོ་མེད་པར་བྱུང་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་བདེན་པ་རདེ་དམ།  
       
       ལན།    ངས་དཔེ་ཞིག་བཞག་སེ་དེའི་ལན་བརྒྱབ་ཀི་ཡིན།     མི་ཞིག་གིས་མ་བརྒྱབ་པའི་ཁང་པ་ཞིག་སུ་ཞིག་ 
                གིས་མཐོང་མོང་ཡོད་མ་རེད།     དེ་ག་ནང་བཞིན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཁང་པ་ཞིག་སུ་ཞིག་ 
                གིས་མཐོང་མོང་ཡོད་མ་རེད།    གལ་སིད་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་འདི་འད་པོ་ཞིག་རྒྱག་མཁན་མེད་པར་ 
                གནས་མ་སིད་པ་ཡིན་ན།     དེ་ལས་ཞེ་དགས་ཀིས་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་བཀོད་ 
                པ་པོ་མེད་པར་ག་འད་གནས་སིད་ཀི་རེད།  
 

26   དི་བ།    དཀོན་མཆོག་གིས་ནམ་མཁའ་དང་།     ས་གཞི་དང་།      མི་དང་།    ས་གཞི་ཐོག་ག་རེ་ 
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                  ཡོད་པ་ཚང་མ་བཀོད་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད།  
       
        ལན།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཚང་མ་ཁོང་རང་གི་ཐུགས་འདོད་གཞིར་བཟུང་བཀོད་གནང་པ་རེད།     ཁོང་ 
                   གིས་ག་རེ་བཀོད་གནང་པ་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་།     མི་མཐུན་པ་ཁོན་ནས་ཡོད་མ་ 
                  རེད།      
27  དི་བ།     དཀོན་མཆོག་གིས་ནམ་མཁའ་དང་།     ས་གཞི་དང་།     མི་དང་།     འཇིག་རེན་ནང་ག་རེ་ཡོད་        
                   པ་ཚང་མ་ཉི་མ་ག་ཚོད་ནང་བཀོད་གནང་རེད།   
       
      ལན།     (དབིྱན་སད་དུ་ས ྦཱཡི་སྦལ་ཞེས་པའི་) དམ་པའི་གསུང་རབ་གཞིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡིན་ན།    དེ་ཚོ་ཉི་ 
                 མ་དྲུག་ནང་བཀོད་གནང་པ་རེད།      
 

28   དི་བ།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་དང་པོའི་ཉིན་མོ་ག་རེ་བཀོད་གནང་རེད། 
        
       ལན།     ཉི་མ་དང་པོའི་ཉིན་མོ་ཁོང་གིས་ནམ་མཁའ་དང་།     ས་གཞི་དང་།     འོད་བཀོད་གནང་པ་རེད། 
 

29   དི་བ།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་གཉིས་པའི་ཉིན་མོ་ག་རེ་བཀོད་གནང་རེད། 
        
       ལན།    ཉི་མ་གཉིས་པའི་ཉིན་མོ་ཁོང་གིས་བར་སྣང་བཀོད་གནང་ནས་དེ་ལ་ནམ་མཁའ་ཞེས་ 
                   བཏགས་གནང་པ་རེད། 
 

30  དི་བ།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་གསུམ་པའི་ཉིན་མོ་ག་རེ་བཀོད་གནང་རེད། 
       

      ལན།     ཉི་མ་གསུམ་པའི་ཉིན་མོ་ཁོང་གིས་རྒྱ་མཚོ་དང་ས་གཉིས་དབྱེ་བ་ཕེས་གནང་པ་དང་།     སམ་ས་ 
                མངོན་དུ་གྱུར་བ་དང་།     ཆུ་རུབ་རུབ་བཟོས་གནང་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་རེད།      དཀོན་ 
                མཆོག་གིས་ས་ལ་རྩི་ཤིང་དང་ཤིང་སོང་འད་མི་འད་བཀོད་གནང་པ་རེད། 
                  བཀོད་གནང་པ་རེད། 
 

31  དི་བ།    དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་བཞི་པའི་ཉིན་མོ་ག་རེ་བཀོད་གནང་རེད། 
       
      ལན།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་བཞི་པའི་ཉིན་མོ་ཉི་མ་དང་།     ཟླ་བ་དང་།     སར་མ་བཀོད་གནང་པ་ 
                   རེད། 
 

32   དི་བ།    དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་ལྔ་པའི་ཉིན་མོ་ག་རེ་བཀོད་གནང་རེད། 
 

       ལན།     ཁོང་གིས་ཉི་མ་ལྔ་པའི་ཉིན་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་ཉ་རིགས་འད་མི་འད་དང་།     ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ 
                 གི་ཡོད་པའི་བྱ་རིགས་འད་མིན་བཀོད་གནང་པ་རེད། 
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33  དི་བ།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་དྲུག་པའི་ཉིན་མོ་ག་ར་ེབཀོད་གནང་རེད། 
       
       ལན།     དཀོན་མཆོག་གསི་ཉི་མ་དྲུག་པའི་ཉིན་མོ་ལྟོ་འག་ོསོག་ཆགས་དང་།     དུད་འགོ་རྐང་པ་བཞི་ཡོད་ 
                   པ་དང་།     སོག་ཆགས་གཞན་དག་འད་མིན་ཚང་མ་བཀོད་གནང་པ་དང་།     མཐའ་མཇུག་ཁོང་ 
                 གིས་མི་བཀོད་གནང་པ་རེད། 
         

34  དི་བ།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་བདུན་པའི་ཉིན་མོ་ག་རེ་བཀོད་གནང་རེད། 
       

      ལན།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཉི་མ་བདུན་པའི་ཉིན་གང་ཡང་བཀོད་གནང་ཡོད་མ་རེད།     ཁོང་གིས་སྐུ་ངལ་ 
                  གསོས་གནང་ནས་ཉི་མ་བདུན་པ་དེར་བྱིན་གིས་བརླབས་གནང་པ་རེད། 
 

35  དི་བ།    དཀོན་མཆོག་གིས་བཀོད་གནང་པའི་མི་དང་པོ་དེ་ལ་ཁོང་གིས་མིང་ག་རེ་བཏགས་གནང་རེད། 
      
       ལན།     ཁོང་གིས་སྐྱེས་པ་དང་པོ་དེའི་མིང་ལ་ཨེ་ཌམ་དང་བུད་མེད་དེའི་མིང་ལ་ཨིིཻལ་བཏགས་གནང་པ་ 
                   རེད། 
 

36   དི་བ།    དཀོན་མཆོག་གིས་མི་དེ་ག་འད་བཀོད་གནང་རེད། 
       
       ལན།     དཀོན་མཆོག་གསི་མི་དང་པོ་དེའི་ལུས་སཡི་ཐལ་བ་ནས་བཀོད་གནང་པ་རེད།     དེ་ནས་ཁོང་ 
                 གིས་དེ་ལ་སོག་གི་དབུགས་གནང་ནས་དེ་(སེམས་དང་ལྡན་པའི་) མི་ཞིག་ཆགས་པ་རེད།     བྱས་ 
                 ཙང་མི་དེ་སོགས་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཆགས་པ་རེད། 
 

37  དི་བ།    མིའ་ིསེམས་ཉིད་དེ་ཁོ་རང་གི་ལུས་དང་གཅིག་པ་རེད་དམ། 
       
      ལན།    ལགས།    མ་རེད།     དཀོན་མཆོག་གིས་ཐོག་མ་མི་བཟ་ོགནང་དུས་དེའི་ལུས་སཡི་ཐལ་བ་ནས་ 
                བཟོས་གནང་པ་དང་།     ཁོ་ཤི་དུས་ཁོ་ཡང་བསྐྱར་ཐལ་བར་འགྱུར་ནས་རང་འཇགས་ས་ལ་འཐིམ་ 
                 གི་རེད།     ཡིན་ན་ཡང་མིའི་སེམས་ཉིད་དེ་དངོས་པོའི་རས་གང་ཞིག་ནས་བཟོས་ཡོད་མ་རེད།   
                 འདི་འད་སོང་ཙང་མི་ཞིག་ཤི་དུས་དེ་འཇིག་གི་ཡོད་མ་རེད། 
 

 

སིག་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་དི་བ་དིས་ལན། 
ལེའུ་གསུམ་པ། 

 

38  དི་བ།    འགོ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུད་ཀི་པ་ཕ་དང་ཨ་མ་དང་པ་ོདེའི་སོད་གནས་ཀི་མིང་ག་རེ་རེད། 
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      ལན།     ཁོང་ཚ་ོསིག་པ་དང་སྡུག་བསལ་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་ཨི་ཌེན་ཞེས་པའི་ལྡུམ་ར་ཧ་ཅང་གིས་ཞི་བ་ 
                དང་སོ་སྣང་ལྡན་པ་ཞིག་གི་ནང་སོད་ཀི་ཡདོ་པ་རེད། 
 

39   དི་བ།     ཨེ་ཌམ་དང་ཨིལ་གཉིས་ཀི་སེམས་པ་ག་འད་ཡོད་པ་དང་།     ཁོང་ཚོས་བསམ་བོ་ག་རེ་གཏོང་གི་ 
                  ཡོད་པ་རེད། 
        
       ལན།     ཐོག་མ་ཁོང་གཉིས་སེམས་བཟང་པོ་ཡོད་པ་རེད།     ཡིན་ན་ཡང་རེས་ལ་ཁོང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ 
                   གི་བཀའ་ལ་བརྩི་མེད་བཏང་པ་དང་།     སིག་པའི་རྩ་བ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།    འདི་བྱུང་དུས་ཁོང་ 
                   ཚོའ་ིསེམས་པ་བཟང་པོ་དེ་ངན་པ་ཆགས་ཏེ་བསམ་བོ་ངན་པས་ཁེངས་པ་རེད། 
 

40  དི་བ།     ཨེ་ཌམ་དང་ཨིལ་གཉིས་ཀིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ག་འད་འགལ་རེད། 
      ལན།     ཁོང་གཉིས་ཀིས་དཀོན་མཆོག་གིས་མ་ཟོ་གསུངས་པའི་ཤིང་སོང་བེྱ་བྲག་ཅིག་ནས་ཤིང་འབྲས་ 
                   བཟས་ནས་ཁོང་གི་བཀའ་འགལ་པ་རེད། 
 

41   དི་བ།    ཟ་མི་ཆོག་པའི་འབྲས་བུ་དེ་བཟས་པའི་ཉེས་པ་ག་རེ་རེད། 
       
       ལན།    རྩ་བའི་འབྲས་བུ་དེ་བཟས་པའི་ཉེས་པ་ཚབས་ཆེན་པོ་མིན་ན་ཡང་།    དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ 
                           བརིྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་སིག་པ་ཚབས་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་ཡིན་པ་རེད། 
 

42   དི་བ།    དཀོན་མཆོག་གིས་ཨེ་ཌམ་དང་ཨིལ་གཉིས་ལ་སིག་པའི་ཉེས་པ་ག་འད་བཏང་གནང་པ་རེད། 
        
       ལན།    དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གཉིས་‘ཨི་ཌེན་གི་ལྡུམ་ར་’ ཞེས་པའི་ས་ཆ་སིང་རེ་པོ་དེ་ནས་རྒྱང་འབུད་ 
                      བཏང་གནང་པ་རེད།     ཁོང་ཚོའི་སིག་པའི་རེན་གིས་རྒ་བ་དང་།     ན་བ་དང་།     འཆི་བའ་ིསྡུག་ 
                  བསལ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།      
 

43  དི་བ།     ཨེ་ཌམ་དང་ཨིལ་གཉིས་ཀི་རེས་ལ་བྱུང་པའི་མི་རྒྱུད་ཚོ་ག་འད་ཡོད་རེད། 
       
       ལན།     ཨེ་ཌམ་དང་ཨིལ་གཉིས་ཀིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བརྩི་མེད་བཏང་ཙང་ཁོང་ཚོའི་སེམས་ 
                   བཟང་པོ་དེ་འགྱུར་བ་ཕིན་ནས་ངན་པ་ཆགས་པ་རེད།    འདིའི་རེན་གིས་ཨེ་ཌམ་དང་ཨིལ་གཉིས་ 
                 ཀི་མི་རྒྱུད་ཚོ་ལ་ཤུགས་རེན་ངན་པ་ཐེབས་ནས་ཁོང་ཚོའི་སེམས་ཀང་ངན་པ་ཡོད་པ་རེད། 
 

44   དི་བ།    དེ་འད་ཡིན་ན་འགོ་བ་མི་ཡོངས་རོགས་སིག་ཅན་རདེ་དམ། 
         
       ལན།    ལགས།    རེད།    གང་ཟག་མི་རེ་ངོ་རེ་ཚང་མའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སིག་པས་ཁེངས་ཡོད་རེད། 
 

45   དི་བ།     སིག་པ་རིགས་མི་འད་བ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། 
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        ལན།    སིག་པ་མི་འད་བ་གཉིས་ཡོད་རེད།    (1) རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་སིག་པ(འམ་སིག་པའི་འབྱུང་ 
                 ཁུངས་) དང་།     (2) མི་ཚང་མས་(འདུན་པ་དོན་གཉེར་གིས་ཐོག་ནས་) བྱེད་ཀི་ཡོད་པའི་སིག་པ། 
                  
46  དི་བ།     རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་སིག་པའམ་སིག་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཞེས་པའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
       
      ལན།    ཨེ་ཌམ་དང་ཨིལ་གཉིས་ཀིས་བྱས་པའི་སིག་པའི་རེན་གིས་ང་ཚོ་མི་མི་རེ་ངོ་རེ་ཚང་མ་སྐྱེས་དུས་ 
                ནས་སིག་ཅན་རེད།  
 

47  དི་བ།    མི་ཞིག་གིས་ ‘རང་གི་འདུན་པ་དོན་གཉེར་གིས་ཐོག་ནས་བྱེད་ཀི་ཡོད་པའི་སིག་པ་’ ཞེས་པའི་དོན་ 
                  དག་ག་རེ་རེད། 
        
       ལན།    དེ་མི་ཞིག་གིས་སེམས་ངན་པ་ཡོད་པའི་རེན་གིས་དགའ་པོའི་ཐོག་ནས་བྱེད་འདོད་ཡོད་པའི་ 
                  སིག་པ་དེ་རེད། 
 

48   དི་བ།    ང་ཚོ་ལ་སིག་པ་བྱེད་རྒྱུའི་གོམས་པ་ཡོད་མེད་ག་འད་ཤེས་ཐུབ་ཀི་རེད། 
        
       ལན།    ང་ཚོས་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་བྱ་སོད་ལ་བརག་དཔྱད་བྱེད་པ་དང་།       ང་ཚོས་དཀོན་ 
                  མཆོག་གི་བཀའ་ཁིམས་བཅུ་པོ་དེ་ཚོ་སྲུང་གི་ཡོད་མེད་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཧ་གོ་གི་རེད། 
 

49  དི་བ།     དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁིམས་བཅུ་པོ་དེ་ཚོ་ག་པར་བྲིས་ཡོད་རེད། 
        
      ལན།     དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁིམས་བཅུ་པོ་དེ་ཚོ་དམ་པའི་གསུང་རབ་ནང་ལ་བྲིས་ཡོད་རེད། 
 

50  དི་བ།     དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁིམས་བཅུ་པོ་དེ་ཚོའི་ནང་ག་རེ་གསུངས་ཡོད་རེད། 

        
       ལན།    མདོར་ཙམ་བཤད་ན།: 
                དང་པོ་།     ང་ཁེད་རང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན།     ཁེད་རང་ཚོ་འད་གཟུགས་ཉར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།     
                 
                 གཉིས་པ།     སེང་ནམ་མཁའ་དང་།     འོག་ས་གཞི་དང་།     ཆུ་ནང་ཡོད་པའི་སོག་ཆགས་ག་འད་ 
                                 ཞགི་གི་འད་གཟུགས་མ་བཟསོ།     ཐ་ན་འད་གཟུགས་རིགས་ག་འད་ཞིག་ལའང་ 
                                 ཕག་མཆོད་པ་མ་བྱིས། 
                                  

               གསུམ་པ།     ཁདེ་རང་ཚོ་རང་གི་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་དོན་མེད་དུ་མ་བོས། 
                 
                བཞི་པ།      གཟའ་ཉི་མ་དེ་དམིགས་བསལ་གི་ངལ་གསོའི་ཉིན་མོར་བརྩི་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་མ་ 
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                              བརེད་པ་བྱིས། 
               
                ལྔ་པ།      རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་གུས་ཞབས་ཞུས། 
                 
                དྲུག་པ།     མི་མ་སོད། 
               
                བདུན་པ།     ལོག་གཡེམ་མ་བིྱས། 
                 
                 བརྒྱད་པ།     རྐུ་མ་མ་རྐུས། 
                 
                  དགུ་པ།      རྫུན་གི་དཔང་པོ་མ་བྱསི། 
                 
                  བཅུ་པ།   (མི་གཞན་དག་ལ་བདག་གི་ཡོད་པའི་) རྒྱུ་དངོས་ལ་རྣབ་སེམས་མ་སྐྱེས། 
     
51  དི་བ།    དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁིམས་བཅུ་པོ་དེ་ཚོ་སྲུང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ངས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད།  
       
       ལན།    དཀོན་མཆོག་ལ་སིང་ཐག་པ་དང་།     སེམས་རྩེ་གཅིག་དང་།    ཡིད་ཀིས་སོ་ནས་ཅེས་པོ་བྱེད་ 
                  དགོས། (འདི་རུ་‘ཡིད་’ཅེས་པའི་དོན་དག་རང་ལ་ཚོར་བ་ག་འད་ཞིག་སྐྱེས་པ་དང་།     དེ་ལ་ 
                བརེན་ནས་ཐག་གཅོད་ག་རེ་བྱས་པ་དེ་ལ་ཟེར་གི་ཡོད་རེད།) 
 

52  དི་བ།    ང་ཚོ་རང་གི་ཕ་མ་ལ་བསམ་བོ་དང་སོད་པ་ག་འད་འཁེར་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། 
        
      ལན།     ང་ཚོ་རང་གི་ཕ་མ་ལ་གུས་ཞབས་ཞུ་བ་(དང་ཁོང་ཚོ་ལ་རོགས་པ་བེྱད་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད།) 
 

53   དི་བ།     ང་ཚོ་རང་གི་ཁིམ་མཚེས་དང་མི་གཞན་དག་ཚོ་ལ་འབྲེལ་ལམ་ག་འད་འཇོག་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། 
         
       ལན།    ང་ཚོ་རང་ཉིད་ལ་གཅེས་པོ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་རང་གི་ཁིམ་མཚེས་དང་མི་གཞན་དག་ཚོ་ 
                 ལ་ཡང་འདི་ནང་བཞིན་བྱམས་བརྩེ་བྱེད་དགོས།  
 

54   དི་བ།    དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁིམས་བཅུ་པོ་དེ་ཚོ་མ་བསྲུངས་པའི་ཉེས་ཆད་ག་རེ་རེད། 
         
       ལན།    མི་ཚེ་འདི་ནང་ང་ཚོ་སྡུག་པོ་འད་མི་འད་མང་པོ་མང་བ་དང་།     ཤི་བའི་རེས་ལ་ང་ཚོ་དམལ་ 
                བ་ནང་ལྷུང་གི་རེད། 
 

55   དི་བ།    གལ་སིད་འདི་འད་ཡིན་ན།     སིག་ཅན་ཞིག་སིག་པ་ནས་ག་འད་ཐར་ཐུབ་ཀི་རེད། 
         
       ལན།    ང་ཚ་ོསེམས་ཡོངས་སུ་བཅོས་འགྱུར་གཏོང་དགོས་པ་དང་།     གལ་སིད་ང་ཚོས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ 
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                མ་ཤི་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱས་པ་ཡིན་ན།     ཁོང་གིས་ང་ཚོའི་སིག་པ་སེལ་གནང་གི་རེད།   
                (གལ་སིད་ང་ཚོས་སེམས་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་སོ་ནས་བཤགས་པ་དང་འགོད་པ་བྱས་པ་དང་།      
                 ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ཡིན་ན།     ཁོང་གིས་ང་ཚོ་ལ་སིག་སེལ་གནང་པ་དང་།     སིག་ 
                 པའི་དབང་ནས་ཐར་བ་གནང་གི་རེད།     དེ་མ་ཚད་ཁོང་གིས་ང་ཚོ་དགེ་བའི་ཐོག་ནས་འཚོ་བ་ 
                 དང་།     ཕ་རོལ་པོ་ལ་སེམས་པ་བཟང་པོ་བེྱད་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་པ་བཟོ་གནང་གི་རེད།) 

 

ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་སོར་དི་བ་དིས་ལན། 
ལེའུ་བཞི་པ། 

 

56  དི་བ།    ཡེ་ཤུ་སུ་རེད། 
      ལན།    ཡེ་ཤུ་དཀོན་མཆོག་གི་སས་རེད། 
 

57    དི་བ།    ‘ཡེ་ཤུ་’ ཞེས་པའི་མཚན་གི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
          
        ལན།     ‘ཡེ་ཤུ་’ཞེས་པའི་མཚན་གི་དོན་དག་སྐྱབས་མགོན་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། 
 

58   དི་བ།    ཡེ་ཤུ་མི་རེད་པས།     གལ་སིད་ཁོང་མི་ཡིན་ན་ཁོང་ག་པར་འཁྲུངས་རེད། 
        
       ལན།     ལགས།    རེད།     ཁོང་སྐུ་ལུས་ཡོད་པའི་མི་མངོན་སུམ་རེད། (ཁོང་སྤྲུལ་པ་ཙམ་མ་རེད།) 
                 ཁོང་ལྗུ་ཌའི་མངའ་སེ་ནང་གི་ཨིཛ་རེལ་ནང་སྐུ་འཁྲུངས་པ་རེད། 
 

59   དི་བ།    གལ་སིད་ཁོང་མི་ཡིན་ན།     ཁོང་དཀོན་མཆོག་ཀང་རེད་དམ། 
        
        ལན།    ལགས།   རེད།     ཁོང་དཀོན་མཆོག་རེད།    ཡིན་ན་ཡང་ཁོང་ས་གཞི་ཐོག་ཕེབས་དུས་ཁོང་གིས་ 
                 མིའ་ིལུས་བཞེས་པ་རེད། 
 

60   དི་བ།    ཡེ་ཤུ་ཁོང་མིའི་ལུས་སུ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་ང་ཚོས་ག་འད་ཧ་གོ་གི་ཡོད་རེད། 
         
       ལན།     ཁོང་གིས་ག་རེ་གསུངས་པ་དང་།    སོབ་སོན་ག་རེ་གནང་པ་དང་།      ཁོང་གི་མཛད་པ་ངོ་ 
                 མཚར་ཆེན་པོ་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་ནས་ང་ཚོས་ཁོང་མིའི་ལུས་སུ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་ཧ་གོ་གི་ཡོད་ 
                 རེད། 
 

61    དི་བ།    ཡེ་ཤུ་དཀོན་མཆོག་གི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པའི་རགས་མཚན་གཞན་དག་ཡོད་རེད་དམ།  

           
        ལན།    ལགས།     ཡོད་རེད།     རགས་མཚན་གཞན་དག་མང་པོ་ཡོད་རེད།     ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་འཇོག་ས་ 
                   དུར་ཁུང་ནས་ཁོང་སྐུ་གསོན་པོ་བཞེངས་པ་དེ་རགས་མཚན་ཆེས་མངོན་གསལ་དོད་ཤོས་རེད། 
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62   དི་བ།    ཡེ་ཤུ་འཁྲུངས་ས་གོང་རལ་ག་པར་རེད། 
         

       ལན།     ཡེ་ཤུ་ཁོང་སྦེཐ་ལེ་ཧེམ་ཞེས་པའི་རིའུ་གི་གོང་རལ་ནང་སྐུ་འཁྲུངས་པ་རེད། 
 

63  དི་བ།    ཡེ་ཤུའི་ཡུམ་སུ་རེད། 
       
       ལན།    ཁོང་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀིས་ཁབས་པའི་མེ་རི་ཞུ་བའི་ཁོ་ག་མ་ཕོག་པའི་ན་ཆུང་མ་ཞིག་ཡིན་པ་ 
                རེད། 
 

64   དི་བ།    ང་ཚོ་མེ་རི་ལ་དཀོན་མཆོག་ནང་བཞིན་བསེན་བཀུར་ཞུ་དགོས་ཀི་རེད་དམ། 
         
       ལན།     མེ་ར་ིཡེ་ཤུའི་ཡུམ་ཡིན་ན་ཡང་།      ཁོང་མི་ཞིག་རེད།     བྱས་ཙང་ཁོང་ལ་བསེན་བཀུར་ 
                            ཞུ་རྒྱུ་དེ་མི་འོས་པ་རེད།     
 

65   དི་བ།     ཡེ་ཤུ་འཛམ་བུ་གིང་ནང་ཕེབས་ནས་ལོ་ག་ཚོད་ཕིན་རེད། 
         
       ལན།     ཁོང་འཇིག་རེན་འདི་ནང་ཕེབས་ནས་ལོ་ཉི་སོང་ལྷག་འགོ་གི་ཡོད་རེད།      
                   

66   དི་བ།    ཡེ་ཤུ་ཁོང་འཇིག་རེན་འདི་ནང་ལོ་ག་ཚོད་བཞུགས་རེད། 
         
       ལན།     ཁོང་འདི་རུ་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་བཞུགས་པ་རེད། 
 

67    དི་བ།    ཡེ་ཤུ་ཡིས་ལོ་ག་ཚོད་རིང་ཆོས་བསན་གནང་པ་དང་།     ཡ་མཚན་གི་ལྟས་དང་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ 
                  མཛད་པ་བསན་གནང་པ་རེད། 
        
        ལན།     ཁོང་གིས་ལོ་གསུམ་རིང་ཆོས་གསུངས་པ་དང་།     ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ལྟས་བསན་གནང་པ་རེད། 
 

68   དི་བ།    ཡེ་ཤུ་དང་འཇིག་རེན་གི་མི་ཚོའི་དབར་ཁད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད། 
         
       ལན།    འཇིག་རེན་གི་མི་ཚོ་(སིག་པས་འབགས་པའི་རེན་གིས་) སིག་ཅན་རེད།    ཡིན་ན་ཡང་ཡེ་ཤུ་ཁོང་ 
                   ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་།       སིག་པའི་དི་མ་རྩ་བ་ནས་འགོས་ཡོད་མ་རེད། 
 

69    དི་བ།    ཡེ་ཤུ་ཁོང་རིའུ་ཚོ་གཅིིག་པུའི་སྐྱབས་མགོན་རེད་དམ། 
           
        ལན།     ལགས།    མ་རདེ།     ཁོང་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རོགས་ཀི་སྐྱབས་མགོན་རེད། 
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70    དི་བ།    ཡེ་ཤུ་ཡིས་འཇིག་རེན་གི་མི་ཚོ་སིག་པ་ནས་ག་འད་སྐྱོབ་གནང་ཐུབ་ཀི་རེད། 
           
        ལན།     ཡེ་ཤུ་ཁོང་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་མི་སིག་ཅན་ཚོ་སིག་པའི་ནུས་པ་དང་སིག་པའི་འབྲས་བུ་ནས་ 
                  ཐར་བའི་ཆེད་དུ་ཁོང་རྒྱངས་ཤིང་ཐོག་བརངས་ནས་བཀོངས་པ་རེད། 
 

71   དི་བ།     ཡེ་ཤུ་རྒྱངས་ཤིང་ཐོག་སྐུ་གཤེགས་དགོས་པའི་གནད་དོན་ག་རེ་རེད། 
       
        ལན།     སིག་ཅན་ཚོ་ལ་འོས་པའི་ཉེས་པ་དེ་འཆི་བ་རེད།     ཡེ་ཤུ་ཁོང་ཡང་དག་པ་ཡིན་པ་དང་།       
                 ཁོང་ལ་སིག་པ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད།     ཁོང་རྒྱངས་ཤིང་ཐོག་སྐུ་གཤེགས་དུས་ཁོང་གིས་མི་ 
                 ཚོའི་སིག་པའི་ཉེས་པ་དེ་རང་གི་ཐོག་ལ་བཞེས་པ་རེད།     ཁོང་གིས་འདི་གནང་པའི་སོ་ནས་ 
                 ང་ཚ་ོང་རང་ཚོའི་སིག་པ་ནས་བསྐྱབས་གནང་པ་རེད། 
 

72  དི་བ།    ཡེ་ཤུ་རྒྱངས་ཤིང་ཐོག་སུས་གཟེར་བརྒྱབ་ནས་བཀོངས་པ་རདེ།   
        
       ལན།     རིའུ་གི་དབང་འཛིན་པ་དང་མི་མང་པོས་རོམ་པའི་སི་ཁབ་པཡི་ལེཏྲ་ལ་ཡེ་ཤུ་རྒྱངས་ཤིང་ཐོག་ 
                   གཟརེ་རྒྱག་རོགས་ལབ་པ་རེད།     ཁོང་གིས་དེ་ལ་མོས་མཐུན་བྱས་ཏེ་ཡེ་ཤུ་བཀོངས་པ་རེད།    
                 དུས་ཚོད་དེ་སབས་ནག་ཅན་ཚོ་རྒྱངས་ཤིང་ལ་རོང་ནས་གསོད་རྒྱུའི་ལུགས་སོལ་ཡོད་པ་རེད།      
 

73   དི་བ།    མི་འདི་ཚོས་ཡེ་ཤུ་རྒྱངས་ཤིང་ལ་གཟེར་རྒྱག་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད།         
        

            ལན།     ཁོ་ཚོས་ཡེ་ཤུའི་སོབ་སོན་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པ་དང་།     ཡེ་ཤུ་ཡིས་ཁོང་དཀོན་མཆོག་གི་སས་ཡིན་ 
                   གསུངས་ཙང་ཁོ་ཚོ་ཁོང་ཁོ་དག་པོ་ལངས་པ་རེད།     རྒྱུ་མཚན་དེའི་རེན་གིས་ཁོ་ཚོས་ཁོང་རྒྱངས་ 
                   ཤིང་ལ་རྒྱག་འདོད་བྱས་པ་རེད།      
 

74   དི་བ།    ཡེ་ཤུ་སྐུ་གཤེགས་པའི་རེས་ལ་ག་རེ་བྱུང་པ་རེད། 
         
        ལན།     ཡེ་ཤུ་སྐུ་གཤེགས་པའི་རེས་ལ་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་བང་སོ་ཞིག་གི་ནང་བཞག་པ་རེད།     ཡིན་ན་ཡང་ 
                  ཉི་མ་གསུམ་པའི་ཐོག་ཁོང་འཆི་བ་ནས་སྐུ་གསོན་པོ་བཞེངས་པ་དང་།     ཉི་མ་བཞི་བཅུ་རིང་ 
                  ཁོང་གིས་རང་གི་ཉེ་གནས་མང་པོ་ལ་ཞལ་མཇལ་གནང་པ་རེད།    འདིའི་རེས་ལ་ཁོང་དམ་པའི་ 
                    ཞིང་ལ་དངས་པ་རེད། 
 

75    དི་བ།    ཡེ་ཤུ་ཁོང་ད་ལྟ་དམ་པའི་ཞིང་ནང་མཛད་འཕིན་ག་རེ་སྐྱོང་གནང་གི་ཡོད་རེད། 
           
        ལན།     ཁོང་དཀོན་མཆོག་གི་གཞོགས་གཡས་སུ་བཞུགས་ནས་ང་ཚོ་མི་སིག་ཅན་ཚོའི་དོན་ལ་སོན་ལམ་ 
                  ཞུ་གི་ཡོད་རེད། 
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76    དི་བ།    ཡེ་ཤུ་འཇིག་རེན་འདིར་ཕེབས་ཀི་རེད་དམ། 
        
        ལན།     ཕེབས་ཀི་རེད།      ཁོང་འཇིག་རེན་གི་ཉི་མ་མཐའ་མའི་ཉིན་མོ་ཚུར་ཕེབས་ཀི་རེད།    དེའི་ཉིན་མོ་ 
                    ཁོང་གིས་མི་གསོན་པོ་ཚོ་དང་གཤིན་པོ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཞལ་ཆེ་གཅད་གནང་གི་རེད།  

 

 

དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀི་སོར་ལ་དི་བ་དིས་ལན། 
ལེའུ་ལྔ་པ། 

 

77   དི་བ།    (འགན་ཟླ་མེད་པའི་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་) དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཁོང་སུ་རེད། 
        
       ལན།     ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་།     སས་དཀོན་མཆོག་དང་།     དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་བཅས་(གསུམ་ཡོད་ 
                 ན་ཡང་) ཡ་མཚན་གིས་སོ་ནས་དེ་ཚོ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབས་ཡོད་རེད། 
 

78   དི་བ།    དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀིས་ང་ཚོ་ལ་རོགས་པ་ག་འད་གནང་གི་ཡོད་རེད། 
       
       ལན།     དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀིས་འཇིག་རེན་འདིའི་མི་ཚོ་སིག་པའི་མུན་པ་ནས་འོད་ནང་འཁིད་གནང་ 
                   གི་ཡོད་རེད།     ཁོང་གིས་(མི་ཚོའི་སེམས་ནང་) སིག་པ་སོང་བ་དང་སེམས་བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་ 
                 བའི་འདོད་པ་ཡོད་པ་བཟོ་གནང་གི་ཡོད་རེད།    དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀིས་ཁོང་ཚོ་ལ་གཙོ་བོ་ཡེ་ 
                 ཤུ་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བེྱད་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་རོགས་པ་གནང་གི་ཡོད་རེད། 
 

79  དི་བ།    མི་ཞིག་གིས་རང་གི་འབད་བརྩོན་ཐོག་ནས་སེམས་བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་བ་དང་ཉེས་སོད་སོམ་ཐུབ་ཀི་ 
                རེད་དམ། 
       
      ལན།     ལགས།     ཐུབ་ཀི་མ་རེད།     དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀི་ཐུགས་རེ་དང་རོགས་པ་མེད་པར་མི་ཞགི་ 
                གིས་རང་གི་སེམས་བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་བ་དང་།      བསམ་བོ་དང་བྱ་བ་ངན་པ་སོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།       
                  མི་ཞིག་ཡང་བསྐྱར་མ་སྐྱེས་བར་དུ་ཁོང་ལ་སེམས་གསར་པ་དེ་འཐོབ་སིད་ཀི་མ་རེད། 
 

80  དི་བ།    ‘ཡང་བསྐྱར་སྐྱེ་བ་’ཞེས་པའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
        
       ལན།     དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀི་ནུས་པའི་སོ་ནས་སིག་ལས་སངས་ཏེ་སེམས་བཅོས་སྒྱུར་བཏང་ནས་སེམས་ 
                 གསར་པ་ཐོབ་པའི་མི་ཞིག་ལ་‘ཡང་བསྐྱར་སྐྱེས་པ་’ཞེས་འབོད་ཀི་ཡོད་རེད།     ཡེ་ཤུ་ཡིས་གསུངས་ 
                 པ།     “ཡང་བསྐྱར་སྐྱེས་ན་མ་གཏོགས་མི་སུ་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་ཁམས་མཇལ་ཐུབ་ཀི་ 
                 མ་རེད་ཅེས་ངས་ངེས་གཏན་ཐོག་ནས་ལབ་ཀི་ཡོད།” (ལ ྦཱོན་ 3:3) 
                    

81   དི་བ།    མི་ཞིག་ལ་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ག་འད་འཐོབ་ཀི་རེད། 
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       ལན།     ང་ཚོས་ཡེ་ཤུའི་མཚན་ཐོག་ནས་སོན་ལམ་ཞུ་ནས་ང་ཚོ་ལ་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་གནང་རོགས་ཞེས་ 
                  དཀོན་མཆོག་ལ་ཞུ་ཆོག་གི་རེད། 
 

 
ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་དམ་པའི་ཆོས་ཚོགས་སོར་ལ་དི་བ་དིས་ལན། 

ལེའུ་དྲུག་པ། 
 

82  དི་བ།    མ་ཤི་ཀའི་དམ་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཞེས་པའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
        
       ལན།    ཡེ་ཤུ་ཁོང་རང་ཉིད་ཀིས་དམ་པའི་ཆོས་ཚོགས་འདི་སོལ་གཏོད་གནང་ཙང་དེ་ལ་མ་ཤི་ཀའི་   
                 དམ་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཞེས་འབོད་ཀི་ཡོད་རེད། 
 

83   དི་བ།     དམ་པའི་ཆོས་ཚོགས་འདི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུའི་གནད་དོན་ག་རེ་རེད།  
       
          ལན།     དེས་སིག་པ་དང་།     བསམ་བོ་དང་།    བྱ་བ་ངན་པ་སངས་ནས་ཡེ་ཤུའི་ཉེ་གནས་ཆགས་པའི་མི་ 
                 ཚོ་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་གི་ཡོད་རེད།     ཁོང་ཚོ་ཉིན་རེ་བཞིན་འགྱུར་བ་ཕིན་ནས་དཀོན་མཆོག་ 
                 གི་སས་[ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་] འད་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད།   
 

84   དི་བ།    མ་ཤི་ཀའི་དམ་པའི་ཆོས་ཚོགས་ནང་སུ་ཞུགས་ཆོག་གི་ཡོད་རེད། 
       
       ལན།    མི་ལོ་གཞོན་པ་ཡིན་ན་ཡང་འད་འདུག     །ཡང་ན་རྒས་པོ་རྒས་མོ་ཡིན་ན་ཡང་འད་འདུག 
                །ཡང་ན་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་སུ་ཡིན་ན་ཡང་འད་འདུག     ཡང་ན་མི་ཕྱུག་པོའམ་སྐྱོ་པོ་ཡིན་ན་ 
                ཡང་འད་འདུག      །མི་གོ་གནས་མཐོན་པོ་ཡིན་ན་ཡང་འད་འདུག     །ཡང་ན་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ 
                ཡིན་ན་ཡང་འད་འདུག     །དེ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་མ་རེད།     སོ་སོ་སིག་ཅན་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་པ་ 
                དང་།     གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་མཁན་སུ་ཡོད་ནས་དེ་མ་ཤི་ཀའི་དམ་པའི་ཆོས་ཚོགས་ནང་ 
                  ཞུགས་ཆོག་གི་ཡོད་རེད། 
 

85   དི་བ།    ཡེ་ཤུའི་ཉེ་གནས་ཆགས་པའི་མི་ཚོས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ག་རེ་འཇོག་གི་ཡོད་རེད། 
       
       ལན།     དམ་བཅའ་གལ་ཆེ་ཤོས་གཉིས་ཡོད་རེད།      དང་པོ་དེ་ཁྲུས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད།     དམ་བཅའ་ 
                   གཉིས་པ་དེ་གཙོ་བོའི་དགོང་ཟས་ཟ་རྒྱུ་དེ་རེད། 
 

86   དི་བ།    ཁྲུས་གསོལ་ཞེས་པའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
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       ལན།     ཆོས་ཚོགས་ནང་ཞུགས་པའི་མི་ཚོས་ཁྲུས་གསོལ་གི་ཆོ་ག་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད།       དེ་ 
                 ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀི་མཚན་ཐོག་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་རེད།   (དེ་མི་སོ་ 
                 སོས་རང་གི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པའི་སོ་ནས་གཙོ་བོ་དང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ལ་དད་པ་ 
                 དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་མི་ཚོའི་ཆེད་དུ་རེད།)  
 

87   དི་བ།     ཁྲུས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ག་རེ་རེད། 
       
        ལན།     ཁྲུས་གསོལ་དེ་རགས་མཚན་ཞིག་རེད།     དེ་སིག་པའི་སིབ་པ་དག་པ་དང་།     དམ་པའི་ཐུགས་ 
                 ཉིད་ཀི་དབང་ཐོབ་པ་དེ་མཚོན་གི་ཡོད་རེད།     ཕིན་ཆད་མི་དེ་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་ཉེ་གནས་སུ་ 
                འགྱུར་བ་དང་།     ཁོང་གི་སོབ་སོན་རྣམས་ཉམས་སུ་བང་བ་དང་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཁོང་གི་སོར་ 
                ལ་བཤད་ཀི་ཡིན་པའི་དིལ་བསགས་ཤིག་ཀང་རེད།     
 

88   དི་བ།    གཙོ་བོའི་དགོང་ཟས་དེ་ག་རེ་རེད། 
        
       ལན།     ཆོས་ཚོགས་ཀི་ལུགས་སོལ་གཞིར་བཟུང་ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཚོ་ཉིན་ལྟར་རེ་བཞིན་མཉམ་ 
                 འཛོམས་བྱས་ཏེ་བག་ལེབ་དུམ་བུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཟ་བ་དང་།     ཤིང་ཏོག་གི་ཁུ་བ་དང་།     ཡང་ན་ 
                 རྒུན་ཆང་ཏོག་ཙམ་འཐུང་གི་ཡོད་རེད།     དེ་ལ་‘གཙོ་བོའི་དགོང་ཟས་’ཞེས་འབོད་ཀི་ཡོད་རེད། 
 
89   དི་བ།     གཙོ་བོའ་ིདགོང་ཟས་ཟ་བའི་གནད་དོན་ག་རེ་རེད། 
       
       ལན།      གཙོ་བོའི་དགོང་ཟས་ཟ་བའི་ལུགས་སོལ་ནི་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ཁོང་འདས་ད་ལྟ་མ་འོངས་ཀི་མི་ཚང་ 
                  མའི་སིག་པ་ཁོང་རང་ཉིད་ཀི་ཐོག་བཞེས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རྒྱངས་ཤིང་ཐོག་སྐུ་གཤེགས་པ་དེ་དན་གསོ་ 
                   བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད།    
 

90   དི་བ།     བག་ལེབ་ཟ་བའི་གནད་དོན་ག་རེ་རེད།  

        ལན།     ང་ཚོས་བག་ལེབ་ཟ་དུས་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ཁོང་རྒྱངས་ཤིང་ཐོག་སྐུ་གཤེགས་དུས་ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ 
                  ཀི་སྐུ་ལུས་དམར་མཆོད་ལ་ཕུལ་པ་དེ་ང་ཚོས་དན་གསོ་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད།    
 

91   དི་བ།    རྒུན་ཆང་འཐུང་པའི་གནད་དོན་ག་རེ་རེད། 
        
       ལན།    ཡེ་ཤུ་ཡིས་ང་ཚོ་སིག་པའི་ནུས་པ་དང་སིབ་པ་ནས་སོལ་བའི་ཆེད་དུ་ཁོང་རྒྱངས་ཤིང་ཐོག་སྐུ་ 
                གཤེགས་དུས་ཁོང་གི་སྐུ་ལུས་ནས་སྐུ་ཁག་ཟགས་པ་དེ་ང་ཚོས་དན་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད།   
                (འདི་འད་སོང་ཙང་ཡེ་ཤུ་པ་ཚོས་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཁག་གིས་ཁོང་ཚོའི་སིག་པ་སྦྱངས་པ་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་ 
                རེད།) 
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92    དི་བ།    ཡེ་ཤུ་པ་ཚོས་གཙོ་བོའི་དགོང་ཟས་མ་ཟ་གོང་ལ་ག་རེ་བེྱད་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། 
        
        ལན།     མི་མི་རེ་ངོ་རེ་ཡིས་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀི་སེམས་ལ་བརག་དཔྱད་བྱ་དགོས།     བརག་དཔྱད་བྱས་པའི་ 
                  རེས་ལ་མི་དེས་ཁོང་རང་གིས་བག་ལེབ་དེ་ཟ་བ་དང་རྒུན་ཆང་དེ་འཐུང་འོས་པ་ཡོད་མེད་ 
                  ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས།   (དེ་འད་བྱ་འོས་པའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོ་ཉེས་སོད་ལ་འགོད་པ་བྱ་དགོས།)    
                  ཡིན་ན་ཡང་མི་ཞིག་གིས་འགོད་པ་མ་བྱས་དང་།     འོས་པ་མེད་བཞིན་དུ་བག་ལེབ་དེ་བཟས་པ་ 
                  དང་རྒུན་ཆང་དེ་འཐུངས་པ་ཡིན་ན།     ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ལུས་དེ་ག་རེ་མཚོན་གི་ཡོད་པའི་དོན་དག་ 
                 གསལ་པོ་རོགས་ཡོད་མ་རེད།    དེ་མ་ཚད་མི་དེས་སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་ཞལ་ཆེ་གཅོད་དགོས་པ་ 
                 བཟོ་གི་ཡོད་རེད།     
 

93   དི་བ།    ཡེ་ཤུ་པ་ཚོས་བསེན་བཀུར་ཞུ་དུས་ཁོང་ཚོས་འཇིག་རེན་གི་ནོར་རས་མཆོད་པར་འབུལ་རྒྱུའི་ལུགས་ 
                 སོལ་ཡོད་རེད་དམ། 
      
        ལན།    ཡོད་མ་རེད།    འཇིག་རེན་གི་ནོར་རས་འབུལ་དགོས་དོན་ཡོད་མ་རེད།     གང་ཡིན་ཟེར་ན་   
                 མཆོད་པ་ཆེ་ཤོས་དང་ཡག་ཤོས་དེ་ཡེ་ཤུ་ཡིས་ཁོང་རྒྱངས་ཤིང་ཐོག་སྐུ་གཤེགས་དུས་ཁོང་གིས་ 
                 དཀོན་མཆོག་ལ་ཕུལ་པ་རེད།     དུས་ཚོད་དེ་སབས་ཡེ་ཤུ་ཡིས་རང་མོས་ཐོག་ནས་སོ་སོ་རང་ཉིད་ 
                 དམར་མཆོད་ཆ་ཚང་བ་དང་དམར་མཆོད་མཐའ་མ་དེ་ཕུལ་པ་རེད།     ད་ལྟ་མཆོད་པ་གཞན་དག་ 
                 གང་ཡང་འབུལ་དགོས་ཡག་ཡོད་མ་རེད།   (ཡེ་ཤུ་ཁོང་ཐེངས་གཅིག་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་།     ཁོང་ 
                 ཡང་བསྐྱར་སྐུ་གཤེགས་ཀི་མ་རེད།     ཁོང་ཕོགས་མཐའ་གང་སར་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་ལ་ཕན་ 
                 ཐོགས་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སྐུ་གཤེགས་པ་རེད།     ཁོང་ལ་རོགས་པ་གནང་རོགས་ཞུ་མཁན་མི་ཚང་ 
                 མ་ཁོང་གིས་ཐུགས་མཉེས་པོའི་ཐོག་ནས་བསྐྱབ་གནང་གི་རེད།     ཁོང་དངོས་གནས་འཛམ་བུ་ 
                 གིང་གི་སྐྱབས་མགོན་རེད།     
                 
94   དི་བ།     ཡེ་ཤུ་པ་ཚོས་ཉིན་རེ་བཞིན་ག་རེ་བྱ་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། 
      ལན།     ཡེ་ཤུ་པ་ཚོས་ཉིན་ལྟར་དཀོན་མཆོག་ལ་སོན་ལམ་ཞུ་བ་དང་།     ཁོང་ལ་བསོད་པ་དང་གཏང་རག་ 
                 འབུལ་བ་དང་།     གསུང་རབ་ཀོག་རྒྱུར་དགའ་པོ་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད།    ཡེ་ཤུ་པ་ཚོས་ལུས་ངག་ཡིད་ 
                 གསུམ་གི་ཉེས་སོད་སོང་དགོས་པ་མ་ཚད་གཞན་དག་ཚོ་ལ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ 
                 བྱེད་རྒྱུར་སྐུལ་མ་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུའི་ག་སིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། 

 

དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀི་སོར་དི་བ་དིས་ལན། 
ལེའུ་བདུན་པ། 
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95  དི་བ།    དམ་པའི་གསུང་རབ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་དེའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
      
      ལན།     དེ་(མི་ཚོའི་ཆེད་དུ་) ཕོགས་བསྡུས་བྱས་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་སོབ་ཁིད་ཡོད་པའི་ཆེས་དམིགས་ 
                བསལ་གི་འབྲི་ཡིག་ཅིག་རེད།     ང་ཚོས་གསུང་རབ་འདི་ཚོ་ཀོག་པའི་སོ་ནས་ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ 
                   སུ་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་ཀི་ཡོད་རེད། 
 

96   དི་བ།    དམ་པའི་གསུང་རབ་ལ་དབྱེར་ན་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། 
       
       ལན།     དེ་ལ་དབྱེར་ན་གཉིས་ཡོད་རེད།     ཞལ་ཆད་རིང་པ་དང་ཞལ་ཆད་གསར་པ།     འདི་ཚོ་གཉིས་ 
                 ཀར་ནང་ལ་བསན་བཅོས་དང་ལེའུ་མང་པོ་ཡོད། 
 

97   དི་བ།    ཞལ་ཆད་རིང་པའི་མདོ་དེ་ཚོ་ག་ནས་བྱུང་རེད། 
       
       ལན།     དེ་ཚོ་དཀོན་མཆོག་ནས་བྱུང་པ་རེད།    ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ཁོང་འཛམ་བུ་གིང་འདི་ནང་སྐུ་མ་འཁྲུངས་ 
                 པའི་ལོ་མང་པོ་གོང་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀི་བརྒྱུད་ནས་རིའུའི་ལུང་སོན་པ་ 
                 ཚོ་ལ་ཁོང་ཚོས་ག་རེ་བྲིས་དགོས་ཀི་ཡོད་པའི་བཀའ་གནང་པ་རེད། 
 

98    དི་བ།     ཞལ་ཆད་གསར་པའི་བསན་བཅོས་དེ་ཚོ་ག་ནས་བྱུང་རེད། 
        
        ལན།     དེ་ཚོ་དཀོན་མཆོག་ནས་བྱུང་པ་རེད།      དཀོན་མཆོག་གིས་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀི་བརྒྱུད་ནས་ 
                  ཁོང་གི་ཉེ་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ཁོང་ཚོས་ག་རེ་འབྲི་དགོས་ཀི་ཡོད་པའི་བཀའ་གནང་པ་རེད། 
 

99   དི་བ།    དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་གསུང་རབ་དང་འཛམ་བུ་གིང་གི་དཔེ་ཆ་གཞན་དག་ཚོའི་དབར་ཁད་ 
                  པར་ཡོད་རེད་དམ།        
        

        ལན།    འཇིག་རེན་འདི་ནང་ཡོད་པའི་དཔེ་ཆ་གཞན་དག་ཚང་མ་མིའ་ིརིག་པ་དང་བསམ་བོའི་ཐོག་ནས་ 
                   བྲིས་པ་རེད།     ཡིན་ན་ཡང་དམ་པའི་གསུང་རབ་དེ་འདི་འད་མ་རེད།    དེ་ཚོ་མི་ཚོས་དམ་པའི་ 
                  ཐུགས་ཉིད་ཀིས་སྐུལ་མ་གནང་པའི་ཐོག་ནས་བྲིས་པ་རེད།      འདིའི་དོན་དག་གང་ཡིན་ཟེར་ན་ 
                 དཀོན་མཆོག་གི་མི་དམ་པ་ཚོས་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀིས་ག་རེ་གསུངས་པ་དེ་བྲིས་པ་རེད། 
 

100  དི་བ།    ང་ཚོས་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀི་དོན་དག་རོགས་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ། 
         
         ལན།    (གསུང་རབ་ནང་གི་འབྲི་ཡིག་དེ་ཚོ་དཀོན་མཆོག་ནས་ཕེབས་ཙང་།     དེ་ཚོ་དམིགས་བསལ་ཞེ་ 
                  དག་རེད།     གསུང་རབ་རིང་པ་ནང་ལ་ཡང་རིའུ་མི་ཚོའི་སོར་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་ཡོད་རེད།   
                  གལ་སིད་ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་སོན་ལམ་ཞུས་ཏེ་ང་ཚོ་ལ་རོགས་པ་གནང་རོགས་ཞུས་པ་ཡིན་ 
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                  ན།    ཁོང་གིས་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀི་ནུས་པ་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ 
                  དག་རོགས་ཐུབ་པའི་རོགས་པ་གནང་གི་རེད།     
                   
101   དི་བ།    ཡིན་ན་ཡང་གལ་སིད་ང་ཚོ་ཡི་གེ་ཀོག་ཐུབ་ཀི་མེད་ན་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད། 
          
          ལན།    གསུང་རབ་སད་ཤུགས་ཆེན་པོ་རྒྱག་སེ་ཀོག་པའི་སབས་ང་ཚོ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་བྱས་ཏེ་ཉན་ 
                   པ་དང་།     དེ་ཚོ་བོ་འཛིན་བེྱད་རྒྱུའི་འབད་རྩོལ་བྱ་དགོས།     ཁེད་རང་ཚོས་དེ་ཚོའི་དོན་དག་ 
                   ཀང་བསམ་བོ་གཏིང་རིང་པོ་གཏོང་དགོས།     གལ་སིད་ཁེད་རང་ཚོས་མགོ་ཚོད་ཀི་མེད་ན།   
                   གཞན་དག་ཀོག་ཤེས་མཁན་ཚོ་ལ་ཁེད་རང་ཚོར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རོགས་ལོབ། 
 

102    དི་བ།    དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀིས་བཀའ་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། 
          
          ལན།    གསུང་རབ་གསར་པ་ནང་ང་ཚོས་རང་གི་སེམས་བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་དགོས་པ་དང་།     སྐྱབས་ 
                   མགོན་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ་དང་།     དཀོན་མཆོག་ལ་བསོད་པ་དང་ 
                   གཏང་རག་འབུལ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་གི་ཡོད་རེད།     ཁོང་ལ་དད་པ་བྱེད་པའི་སོ་ནས་ 
                   ང་ཚོ་ལ་མི་འཇིག་པའི་མཐའ་མེད་པའི་སོག་གསར་པ་འཐོབ་ཀི་ཡོད་རེད།     
 

103  དི་བ།   ‘སེམས་བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་བ་’ཞེས་པའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
         
         ལན།    དེའི་དོན་དག་ང་ཚོས་སིག་པ་དང་ཉེས་སོད་བྱས་པ་དེ་ལ་སེམས་སྐྱོ་སྣང་ཞེ་དག་བྱེད་པ་ཟེར་གི་ 
                  ཡོད་རེད།     ང་ཚོས་འགོད་བཤགས་བྱེད་པའི་སོ་ནས་བསམ་བོ་དང་བྱ་བ་ངན་པ་དེ་ཚོ་སོང་བ་ 
                  དང་།     ང་ཚོའི་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་གི་ཡོད་རེད།    ང་ཚོས་ང་རང་ཚོ་ 
                  ལ་སིག་སེལ་གནང་རོགས་ཞེས་ཁོང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད་རེད། 
 

104    དི་བ།    ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བྱེད་དགོས་ཟེར་བའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
           
              ལན།     ཡེ་ཤུ་ཁོང་འཛམ་བུ་གིང་གི་སྐྱབས་མགོན་ཡིན་ན་ཡང་།     གང་ཟག་མི་རེ་ངོ་རེ་ཡིས་ཁོང་ལ་ 
                    ཁོང་རང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་སྐྱབས་མགོན་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་ཆོག་གི་ཡོད་རེད།     ཁེད་རང་ཚོས་ 
                    དེ་ཁོང་རྒྱངས་ཤོིང་ཐོག་སྐུ་གཤེགས་དུས་ཁེད་རང་ཚོའི་སིག་པའི་དོན་ལ་རང་གི་སྐུ་སོག་ཕུལ་པ་ 
                    དེ་ལ་གཏང་རག་འབུལ་བའི་སོ་ནས་འདི་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད།    འདི་བྱས་པའི་སོ་ནས་ཁེད་རང་ 
                    ཚོས་ཁོང་གི་དགེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་བོ་གཏད་བཅོལ་གི་ཡོད་རེད།  
 

105   དི་བ།    དཀོན་མཆོག་ལ་བསེན་བཀུར་ཞུ་བ་ཞེས་པའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
          
             ལན།     དེའི་དོན་དག་དཀོན་མཆོག་ལ་དགའ་པོའི་ཐོག་ནས་རང་གི་སིང་ཁོང་ནས་བསོད་པ་དང་ 
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                   གཏང་རག་འབུལ་བ་ལ་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། 
 

106    དི་བ།    མཐའ་མེད་པའི་སོག་ཅེས་པའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
          
           ལན།    འཆི་བའི་དུས་སུ་ང་ཚོའི་སེམས་དང་ལུས་འབྲལ་དུས་ཤེས་པ་(སེམས་ཉིད་) དེ་རག་ཏུ་དཀོན་ 
                   མཆོག་གི་དྲུང་དུ་གནས་ཀི་ཡོད་རེད།     མཐའ་མེད་པའི་སོག་གི་དོན་དག་འདི་རེད།   (གསུང་ 
                   རབ་གསར་པ་ནང་མི་ཡེ་ཤུ་ཡིས་མཐའ་མེད་པའི་མི་འཇིག་པའི་སོག་གི་སོར་ལ་གསུང་གི་ཡོད་ 
                   རེད།     མི་ཚང་མ་ཨེ་ཌམ་དང་ཨིལ་གི་མི་རྒྱུད་ཡིན་པ་ལ་རེན་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་སེྐྱ་དུས་ནས་ 
                   འཇིག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་སོག་ཡོད་རེད།     ང་ཚོས་ཡེ་ཤུ་ལ་ང་ཚོ་ལ་སིག་སེལ་གནང་བ་ 
                   དང་སྐྱོབ་གནང་རོགས་ཞུ་དུས་ཁོང་གིས་ཐུགས་མཉེས་པོའི་ཐོག་ནས་འདི་གནང་གི་རེད། 
                   ང་ཚོ་ཤི་བའི་རེས་ལ་ཁོང་གིས་ང་ཚོ་ལ་གནང་གི་ཡིན་པའི་གནང་སིྦྱན་དེ་དམ་པའི་ཞིང་ནང་མི་ 
                   འཇིག་པའི་མཐའ་མེད་པའི་སོག་འཐོབ་རྒྱུ་དེ་རེད།)    

 

 

 

སོན་ལམ་གི་སོར་དི་བ་དིས་ལན། 
ལེའུ་བརྒྱད་པ། 

 

107   དི་བ།    ‘སོན་ལམ་ཞུ་བ་’ཞེས་པའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
          

          ལན།     དེའི་དོན་དག་དཀོན་མཆོག་ལ་བསོད་པ་དང་གཏང་རག་འབུལ་བ་ལ་ཟེར་གི་ཡོད་རེད།     
              ང་ཚོས་ང་རང་ཚོའི་སིག་པ་དེ་ཚོ་ངེས་པར་དུ་ངོས་ལེན་བེྱད་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད།     ང་ཚོས་ 
                    ང་རང་ཚོ་རང་ཉིད་དང་མི་གཞན་དག་ཚོའི་ཆེད་དུ་སོན་ལམ་ཞུ་དགོས་པ་དང་།     ང་ཚོས་ 
                    དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་ལ་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་པའི་གནང་སྦྱིན་(བྱིན་རླབས་) དེ་ 
                    ཚོ་གནང་རོགས་ཞུ་ཆོག་གི་རེད།    
 

108    དི་བ།    ང་ཚོས་སོན་ལམ་ཞུ་སབས་རེ་འདུན་ག་རེ་ཞུ་ཆོག་གི་ཡོད་རེད། 
           
          ལན།     ང་ཚོས་སོན་ལམ་ཞུ་དུས་ང་ཚོས་ང་རང་ཚོའི་སིག་པ་ངོས་ལེན་བྱས་ཏེ་ང་ཚོ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་ 
                    རོགས་ཞེས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཞུ་དགོས།     ང་ཚོས་དམ་པའི་ཆོས་ཚོགས་དང་།     ང་ཚོའི་ནང་མི་ 
                     ཚོ་དང་།     ས་གཞི་འདིའི་མི་ཚང་མའི་ཆེད་དུ་སོན་ལམ་ཞུ་དགོས།     འདི་ཚོ་བྱེད་པ་མ་ཚད་ 
                     ང་ཚོས་དོན་དག་གཞན་དག་མང་པོའི་ཐོག་ལ་སོན་ལམ་ཞུ་ཆོག་གི་རེད།  
 

109   དི་བ།     སོན་ལམ་རིགས་མི་འད་བ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། 
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          ལན།     སོན་ལམ་རིགས་མི་འད་བ་མང་པོ་ཡོད་རེད།    དཔེར་ན།       སེམས་ནས་སོན་ལམ་ཞུ་བ་དང་།      
                   གསང་བའི་སོན་ལམ་དང་།     རང་གི་ནང་མི་མཉམ་དུ་སོན་ལམ་ཞུ་བ་དང་།     ཐུན་མོང་གི་ 
                   སོན་ལམ་བཅས་བཞི་ཡོད། 
 

110   དི་བ།    སེམས་གཅིག་པུའི་ཐོག་ནས་སོན་ལམ་ཞུ་བ་ཞེས་པའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
         
          ལན།     དེའི་དོན་དག་རང་གི་ཁ་ནས་གང་ཡང་མ་ལབ་པར་རང་གི་སིང་ཁོང་ནས་སོན་ལམ་ཞུ་བ་ལ་ 
                    ཟེར་གི་ཡོད་རེད། 
 

111   དི་བ།     གསང་བའི་སོན་ལམ་ཞེས་པའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
          
         ལན།     དེའི་དོན་དག་ཉེ་འཁོར་དུ་མི་སུ་ཞིག་མེད་པར་གཅིག་པུར་སོན་ལམ་ཞུ་བ་ལ་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། 
 

112   དི་བ།    ནང་མིའི་སོན་ལམ་ཞེས་པའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད།  
          
             ལན།    དེ་ང་ཚོའི་ཕ་མ་དང་།     བཟའ་ཟླ་དང་།     ཕྲུ་གུ་ཚིོ་དང་།     ཁིམ་ཚང་གི་མི་གཞན་དག་ཚོ་ 
                  ཞོགས་པ་དང་དགོང་དོ་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་གསུང་རབ་ཀོག་པ་དང་།     དཀོན་མཆོག་ལ་སོན་ 
                  ལམ་ཞུ་བ་ལ་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། 
 

113  དི་བ།     ཐུན་མོང་གི་སོན་ལམ་ཞེས་པའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད།    
         
        ལན།     དེ་ཡེ་ཤུ་པ་ཚང་མ་དུས་གཅིག་ཏུ་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བསེན་བཀུར་དང་སོན་ 
                   ལམ་ཞུ་བ་ལ་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། 
 

114   དི་བ།    ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་སོན་ལམ་ཞུ་སའི་གནས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་རེད་དམ། 
         
         ལན།     དཀོན་མཆོག་ཁོང་ཀུན་ཁབ་ཡིན་ཙང་།     ང་ཚོས་སོན་ལམ་ག་པར་ཞུ་གི་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཁད་པར་ 
                   ཡོད་མ་རེད།     ང་ཚོས་མཆོད་ཁང་ནང་དང་།     ཡང་ན་ང་རང་ཚོའི་ནང་དང་།     ཡང་ན་མི་ 
                   སུ་ཞིག་མེད་ས་དང་།     ཡང་ན་མི་མང་པོ་ཡོད་སར་སོན་ལམ་ཞུ་ཆོག་གི་རེད།     ང་ཚོས་རང་གི་ 
                   འདོད་པ་ག་པར་ཡོད་ནས་དེར་སོན་ལམ་ཞུ་ཆོག་གི་རེད། 
 

115    དི་བ།    ང་ཚོས་སོན་ལམ་ཞུ་དུས་ལུགས་མཐུན་ལྟར་ལུས་ཀི་འཁེར་སོ་ག་འད་འཁེར་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། 
          
          ལན།    ང་ཚོས་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་པ་དང་།     ཕག་འཚལ་བ་དང་།       ཡར་ལང་བ་དང་།     མར་ 
                   བསད་པ་དང་།     ཐ་ན་ཉལ་ཁི་དང་ས་གདན་ཐོག་ལ་མར་ཉལ་ནས་སོན་ལམ་ཞུ་ཆོག་གི་རེད།      
                   ང་ཚོའི་ལུས་ཀི་འཁེར་སོ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མ་རེད།    དཀོན་མཆོག་ཐུགས་ཉིད་ཡིན་ཙང་།    ཁོང་ 
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                   ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་མི་ཚོས་ཐུགས་ཉིད་དང་བདེན་པའི་སོ་ནས་ཁོང་ལ་བསེན་ 
                   བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།      
 

116  དི་བ།     ཁེད་རང་ཚོ་དཀོན་མཆོག་ལ་སོན་ལམ་ཞུ་དུས་གསེར་དང་དངུལ་གི་རས་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་  
                              དང་།     ཡང་ན་མཆོད་མེ་དང་ཁ་བཏགས་འབུལ་དགོས་ཀི་རེད་དམ། 
         
        ལན།     དགོས་ཀི་མ་རེད།     ཁེད་རང་ཚོ་འཇིག་རེན་གི་རས་གང་ཡང་འབུལ་དགོས་ཡག་ཡོད་མ་རེད།  
                             དེ་འད་གང་ཡང་དགོས་ཀི་མ་རེད།    ཡིན་ན་ཡང་དཀོན་མཆོག་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མོས་གུས་ 
                  བྱིས།        སེམས་གཙང་མ་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དེ་(དཀོན་མཆོག་ཐུགས་མཉེས་པོ་ཞེ་དག་ 
                  བྱུང་གི་ཡོད་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་འོས་པ་ཞིག་རེད།) 
 

117   དི་བ།     ཁེད་རང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་སོན་ལམ་ཞུ་དུས་སུའི་མཚན་འབོད་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། 
          
          ལན།      ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་སོན་ལམ་ཞུ་དུས་ང་ཚོ་ཡེ་ཤུའི་མཚན་(གི་སོ་ནས་) སོན་ལམ་ཞུ་ 
                     དགོས། 
 

118   དི་བ།    ང་ཚོས་སོན་ལམ་ཞུ་དུས་ཡེ་ཤུའི་མཚན་ནས་འབོད་ཀི་ཡོད་པའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
          
         ལན།     དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཡང་དག་པའི་གཟུགས་མེད་དང་མཐའ་ཡས་ 
                   པའི་ཐུགས་ཉིད་ཡིན་པ་དང་།     དེ་དང་ལྡོག་ཏེ་ང་ཚོ་སིག་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན་ཙང་།     ང་ཚོས་ 
                   དཀོན་མཆོག་ལ་སོན་ལམ་ཞུ་ཐུབ་མི་སིད་པ་རེད།    ཡིན་ན་ཡང་གལ་སིད་ང་ཚོ་ལ་བར་མི་ཞིག་ 
                   ཡོད་ན།     ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་སོན་ལམ་ཞུ་ཐུབ་སིད་པ་རེད།     སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ 
                   ཁོང་ང་ཚོའི་བར་མི་ཡིན་ཙང་ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་སོམ་ལམ་ཞུ་དུས་ཡེ་ཤུའི་མཚན་གི་ 
                   སོ་ནས་སོན་ལམ་ཞུ་གི་ཡོད་རེད། 
 

119   དི་བ།     གལ་སིད་ང་ཚོ་དཀོན་མཆོག་ལ་སོན་ལམ་ཞུ་འདོད་ཡོད་ན།     ང་ཚོ་བོ་ག་འད་ཞིག་འཁེར་ 
                    དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། 
         
         ལན།      ང་ཚོ་ལ་དད་པ་དང་བདེན་པའི་བོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དང་།     ང་ཚོ་གུས་ཞབས་ལྡན་པའི་སོ་ 
              ནས་སོན་ལམ་ཞུ་དགོས། 
 

120  དི་བ།    གལ་སིད་ང་ཚོས་སེམས་འདི་འད་འཁེར་ནས་སོན་ལམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན།    ང་ཚོས་ག་རེ་ཞུས་པ་ 
                  ཡིན་ནས་འཐོབ་ཀི་རེད་དམ། 
        
         ལན།    ལགས།    འཐབོ་ཀི་རེད།     གལ་སིད་ང་ཚོས་ག་རེ་ཞུ་གི་ཡོད་པ་དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་མཉེས་ 
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                  པོ་བྱུང་གི་ཡོད་པ་དང་།     ཁོང་གི་ཐུགས་འདོད་དང་མཐུན་གི་ཡོད་ན།     དེ་འཐོབ་ཀི་ཡིན་པ་ 
                  དང་།     དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་མ་རེད།    
 

121   དི་བ།    གཟའ་ཉི་མ་ལ་ཆོས་ཚོགས་འཛོམས་ཀི་ཡོད་པའི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
         
         ལན།     གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་མོ་ཡེ་ཤུ་འཆི་བ་ནས་སྐུ་གསོན་པོ་བཞེངས་ཙང་།      འཛམ་བུ་གིང་ཡོངས་ 
                   རོགས་ཀི་ཡེ་ཤུ་པ་ཚོ་སོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རང་རང་སོ་སོའི་ལུང་པ་ནང་མཉམ་དུ་འཛོམས་ཀི་ 
                   ཡོད་རེད།     ཁོང་ཚོས་སོབ་སོན་ཉན་པ་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བསེན་ 
                   བཀུར་ཡང་ཞུ་གི་ཡོད་རེད། 

 

 

ཡེ་ཤུ་པ་ཚོ་ལ་ཡོད་པའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་དེའི་སོར་དི་བ་དིས་ལན། 
ལེའུ་དགུ་པ།  

   
122   དི་བ།   ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་མི་ཚོས་རེ་བ་ཆེན་པོ་ག་རེ་བེྱད་ཀི་ཡོད་རེད། 
          
         ལན།    དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་མི་ཚོ་ལ་ཁོང་རང་ཚོ་ཤི་བའི་རེས་ལ་ཁོང་རང་ཚོའི་སེམས་ཉིད་ 
                  [conscious awareness]དེ་དམ་པའི་ཞིང་ལ་འགོ་གི་ཡོད་པའི་གདེང་ཚོད་ཡོད་རེད།     ཁོང་ 
                  ཚོས་ཉི་མ་མཐའ་མའི་ཉིན་མོ་ཁོང་རང་ཚོའི་ལུས་དེ་ཚོ་འཆི་བ་ནས་ལང་ནས་ཡང་བསྐྱར་སེམས་ 
                 ཉིད་དང་འདུ་གི་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀང་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད།   
 

123   དི་བ།    ང་ཚོ་ཤི་དུས་ག་རེ་བྱུང་གི་ཡོད་རེད། 
         
         ལན།     མི་ཞིག་ཤི་དུས་ལུས་དང་སེམས་ཉིད་འབྲལ་གི་ཡོད་རེད། 
 

124    དི་བ།    སེམས་ཉིད་དེ་ལུས་ནས་འབྲལ་དུས་དེ་ཚོ་ག་པར་འགོ་གི་ཡོད་རེད། 
          
          ལན།     སེམས་ཉིད་འགོ་ས་གཉིས་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད།    དེ་དམ་པའི་ཞིང་དང་ཡང་ན་དམལ་ 
             ཁམས་སུ་འགོ་གི་རེད། 
 

125    དི་བ།    ལུས་དེ་སེམས་ཉིད་ནས་འབྲལ་དུས་ལུས་སོང་པ་དེ་ལ་ག་རེ་བྱུང་གི་ཡོད་རེད། 
          
          ལན།     ལུས་དེ་ཐལ་བ་ནས་བཟོས་ཡིན་ཙང་།     དེ་རང་འཇགས་ཐལ་བ་ནང་འགོ་གི་རེད། 
 

126    དི་བ།    དམ་པའི་ཞིང་ག་འད་ཞིག་ཡོད་རེད། 
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          ལན།    དམ་པའི་ཞིང་དེ་སྡུག་བསལ་གི་ས་མེད་པའི་གནས་ཤིག་རེད།    དམ་པའི་ཞིང་དེ་ཧ་ཅང་གི་ 
                   འོད་བཀག་མདངས་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད།     དེ་ཡང་དག་པའི་བདེ་སྐྱིད་དང་སོ་སྣང་ལྡན་ 
                   པའི་གནས་ཤིག་རེད།   
 

127   དི་བ།     དམ་པའི་ཞིང་ནང་སུ་བཞུགས་ཡོད་རེད། 
        
         ལན།     དམ་པའི་ཞིང་ཞེས་པའི་གནས་དེ་ནང་ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་།     སས་དང་།     དམ་པའི་ 
                   ཐུགས་ཉིད་ཡོད་རེད།     ཁོང་ཚོའི་དྲུང་དུ་ནམ་མཁའི་ཕོ་ཉ་ཚོ་དང་།     སིག་པ་ནས་བསལ་བའི་ 
                   མི་ཚོ་ཡོད་རེད། 
 

128  དི་བ།     དམལ་ཁམས་ཞེས་པའི་གནས་དེ་ག་འད་ཞིག་ཡོད་རེད།   
         
        ལན།    དམལ་ཁམས་དེ་ཧ་ཅང་ནག་ཁུང་དང་སྡུག་བསལ་གིས་གང་བའི་གནས་ཤིག་རེད།       དེར་ 
                 ཆེས་མི་སྡུག་པ་དང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སེམས་ཉིད་ངན་པ་ཚོ་གནས་ཡོད་རེད།   
 

129  དི་བ།    དམལ་བ་ནང་གཞན་དག་སུ་ཡོད་རེད། 
         
         ལན།    སེ་ཊེན་ཞེས་པའི་སེམས་ཉིད་ངན་པའི་དཔོན་པོ་དེ་དེར་ཡོད་རེད།     ཁོ་མཉམ་དུ་ཁོ་རང་གི་ 
                  སེམས་ཉིད་ངན་པའི་འཁོར་དེ་ཚོ་ཡོད་རེད། 
 

130   དི་བ།    མི་སིག་ཅན་ཚོ་དམལ་བ་ནང་འགོ་བ་དང་།     མི་ཡང་དག་པ་ཚོ་དམ་པའི་ཞིང་ནང་འགོ་ 
                     བའི་དུས་ཚོད་ག་དུས་བསེབ་ཀི་རེད། 
          
         ལན།     འདི་ཉི་མ་མཐའ་མའི་ཉིན་མོ་གཤིན་པོ་ཚོ་ཚང་མ་གསོན་པོ་ལང་བའི་དུས་ཚོད་ལ་བྱུང་གི་རེད། 
 

131    དི་བ།    གཤིན་པོ་ཚ་ོཡང་བསྐྱར་གསོན་པོ་ག་འད་ལང་གི་ཡོད་པའི་གསལ་བཤད་བྱིས། 
          
         ལན།     འཇིག་རེན་གི་ཉི་མ་མཐའ་མའི་ཉིན་མོ་ལུས་དང་སེམས་ཉིད་གཉིས་ཡང་བསྐྱར་གཅིག་ཏུ་འདུ་ 
                   བ་དང་།     གཤིན་པོ་ཚོ་ཡང་བསྐྱར་གསོན་པོ་ལང་གི་རེད། 
 

132   དི་བ།     མི་ཤི་ནས་ལུས་པོ་རུལ་ཚར་བའི་རེས་ལ་ཡང་བསྐྱར་གསོན་པོ་ག་འད་ཆགས་སིད་ཀི་རེད། 
         
         ལན།      དང་པ་ོཐོག་མ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐལ་བ་ནས་མི་དང་པོ་དེ་བཟསོ་གནང་པ་རེད།    བྱས་ཙང་ཉི་ 
                      མ་མཐའ་མའི་ཉིན་མོ་ཁོང་གིས་གཤིན་པོ་ཚོ་གསོན་པོ་སོང་གནང་རྒྱུ་དེ་ལས་ས་པོ་རེད། 
 

133   དི་བ།    གཤིན་པ་ོཚོ་གསོན་པོ་ལང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པའི་རགས་མཚན་དང་ཁུངས་སྐྱེལ་ཡོད་རེད་དམ། 
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         ལན།    ལགས།    ཡོད་རེད།     ཡེ་ཤུ་སྐུ་གཤེགས་པའི་རེས་ལ་ཉི་མ་གསུམ་པའ་ིཐོག་སྐུ་གསོན་པོ་བཞེངས་ 
                    པ་ད་ེརགས་མཚན་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད།    གསུང་རབ་ནང་རགས་མཚན་གཞན་ཡང་མང་པ་ོ 
            གསུངས་ཡོད་རེད། 
 

134  དི་བ།    གཤིན་པོ་ནས་ཡང་བསྐྱར་གསོན་པོ་ལངས་པའི་ལུས་དེ་ག་འད་ཞིག་ཡོད་རེད། 
       
        ལན།     ང་ཚོའི་ལུས་དེ་ཤ་དང་ཁག་གིས་གྲུབ་ཡོད་ཙང་དེ་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་རེད།    ཡིན་ན་ 
                     ཡང་ཉི་མ་མཐའ་མའི་ཉིན་མོ་གསོན་པོར་བསང་གི་ཡིན་པའི་ལུས་དེ་སེམས་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ 
                   རེད།    དེ་རག་པ་ཡིན་ཙང་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་མ་རེད།     
 

135    དི་བ།    གཤིན་པོ་ཚོ་གསོན་པོ་བསངས་པའི་རེས་ལ་ག་རེ་བྱུང་གི་རེད། 
          
          ལན།     འཇིག་རེན་ག་ིཉི་མ་མཐའ་མའི་ཉིན་མོ་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ཡང་བསྐྱར་ཚུར་ཕེབས་དུས།     ཁོང་ 
                    ཁིམས་དཔོན་གནང་ནས་ཕེབས་ཀི་རེད།     ཁོང་གིས་དུས་ཚོད་དེ་སབས་གསོན་པོ་ཡིན་པའི་མི་ 
                    ཚོ་དང་གཤིན་པོ་ཚོ་ལ་ཡང་ཞལ་ཆེ་གཅད་གནང་གི་རེད།     མི་ཚང་མ་ལ་ཞལ་ཆེ་གཅོད་པའི་ 
                    ཆེད་དུ་ཁོང་ཚོ་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་འདུ་འཛོམས་བྱེད་དགོས་ཀི་རེད།   
 

136   དི་བ།     ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་མི་ཚོ་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་འཛོམས་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་སེབ་དུས་ 
                    ཁོང་ཚོ་འཇིགས་སྣང་སྐྱེ་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད་དམ། 
          
          ལན།      དགོས་ཀི་མ་རེད།      ཁོང་ཚོ་འཇིགས་སྣང་སྐྱེ་དགོས་ཀི་མ་རེད།    ཕ་མའི་བཀའ་ལ་ཉན་པོ་ཡོད་ 
                     པའི་ཕྲུ་གུ་ཡག་པོ་ཞིག་གིས་འཇིགས་སྣང་མེད་པ་དང་།     དགའ་ཚོར་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་རང་ 
                     གི་ཕ་མའི་མདུན་དུ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད།  (བྱས་ཙང་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་ཡོད་པའི་མི་ཚོས་ཀང་ 
                     འཇིགས་སྣང་མེད་པར་དགའ་ཚོར་གིས་ངང་ནས་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་ཡོང་གི་རེད།)   
 

137   དི་བ།     མི་སིག་ཅན་ཚོ་ལ་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ཡིས་ཞལ་ཆེ་གཅོད་གནང་བའི་ཆེད་དུ་ཁོ་ཚོ་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་  
                      འཛོམ་དུས་ག་རེ་བྱུང་གི་རེད། 
         
         ལན།       ཁོང་ཚོ་ཁིམས་ཁང་ནང་དུ་འགོ་གི་ཡོད་པའི་ནག་ཅན་ཚོ་འད་པོ་ཞེད་སྣང་སེྐྱ་གི་རེད། 
 

 
སོན་ལམ་དང་བསོད་པ། 
ཞོགས་པ་ས་པོའི་སོན་ལམ། 
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ངས་ཀུན་དབང་དཀོན་མཆོག་ཡབ་རིན་པོ་ཆ་ེཁེད་ལ་བསོད་པ་འབུལ་གི་ཡོད།    ངས་པུས་མོ་འཛུགས་ཏེ་ལག་པ་
ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཁེད་ཀི་མཚན་རླབས་ཆེན་དེ་ལ་བསོད་བསགས་འབུལ་གི་ཡོད།     མདང་དགོང་ང་གཉིད་སྐྱིད་
པོ་ཁུག་པ་དང་།     ངལ་དུབ་ཆ་ཚང་སེལ་ནས་བདེ་པོའི་སོ་ནས་ལང་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ངས་ཁེད་ལ་གཏང་རག་
འབུལ་གི་ཡོད།     གཙོ་བོ།     ང་ལ་ཉིན་གང་གཟིགས་སོྐྱང་གནང་རོགས།     ངས་དེ་རིང་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་
གིས་སོ་ནས་བྱ་བ་ག་འད་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ནས་ཁེད་ཀི་ཐུགས་དགོངས་དང་མཐུན་པར་ཤོག     །སེམས་ཉིད་
ངན་པ་(སེ་ཊེན་) ནས་བྱུང་གི་ཡོད་པའི་བར་ཆད་ཚང་མ་ཟློག་ཐུབ་པའི་ང་ལ་རོགས་པ་གནང་རོགས།     དེ་ག་
ནང་བཞིན་ང་སླུ་བིྲད་འོག་མ་འཚུད་པ་དང་།     ངས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་དགེ་བའི་སོད་པ་སད་ཐུབ་པའི་ང་ལ་
རོགས་པ་གནང་རོགས།     ང་ལ་ཁེད་ནས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་པ་མ་ཚད་མི་གཞན་དག་ཚོ་ལ་ཡང་ངའི་བྱ་བའི་
འབྲས་བུ་ལ་བརེན་ནས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བའི་ང་ལ་བིྱན་རླབས་གནང་བར་ཤོག     ངའི་ནང་མི་ཚོ་དང་།     ཁིམ་
མཚེས་ཚོ་དང་།     མི་གཞན་དག་ཚང་མ་ལ་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ་གནང་རོགས།     ངས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མ་
ཤི་ཀའི་མཚན་ཐོག་ནས་སོན་ལམ་ཞུ་གི་ཡོད་པའི་ངའི་སོན་ལམ་འདི་གསན་གནང་རོགས།     ངའི་སོན་ལམ་འདི་
སྒྲུབ་པར་ཤོག     ཨ་མེན།    དེ་ག་རང་ཡོང་བར་ཤོག    །། 

 
ཁ་ཟས་ཆེད་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་གཏང་རག་སོན་ལམ། 

 
ཀེ།     སིང་རེ་ཆེན་པོ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག     ང་སྐྱེས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁེད་ཀིས་ང་ལ་ཟས་གོས་
གནང་བ་དེ་ལ་ངས་ཁེད་ལ་གཏང་རག་འབུལ་གི་ཡོད།     ཁེད་ཀིས་ང་ལ་དེ་རིང་གནང་པའི་ཁ་ཟས་དེ་ལ་བྱིན་
གིས་བརླབ་གནང་རོགས།     ཁེད་ཀིས་ང་ལ་བཀའ་དིན་དང་བྱམས་སིང་རེ་གནང་པ་དེ་ལ་ངས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
གི་ཡོད།      ངས་ལོངས་སོད་གབས་ཡོད་པའི་ཁེད་ཀིས་ང་ལ་གནང་པའི་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་དེ་ལ་ངས་
གཏང་རག་འབུལ་གི་ཡོད།     ངས་ང་ཚོའི་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་མཚན་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ལ་བསོད་པ་འབུལ་
གི་ཡོད།     ཨ་མེན།     དེ་ག་རང་ཡོང་བར་ཤོག    །། 
 

དགོང་དོའི་སོན་ལམ།  
 

ཀེ།    འགན་ཟླ་མེད་པའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག     །ང་ཚོ་སིག་ཅན་ཚོའི་སོན་ལམ་དེ་ཚོ་ཡང་བསྐྱར་གསན་གནང་
རོགས།     ང་ཚོ་[འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཚང་མ་] སྡུག་བསལ་དག་པོ་ནང་ལྷུངས་ནས་སོ་སོ་རང་ཉིད་འགོལ་མི་ཐུབ་
པ་ཆགས་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ག་རང་ལ་ཁེད་ཀིས་འཛམ་བུ་གིང་ཡོངས་རོགས་ཀི་སྐྱབས་མགོན་ཆེད་དུ་ཁོང་གི་སས་
གཅིག་པུ་ (ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་) ཁོང་དམ་པའི་ཞིང་ནས་བཏང་གནང་པ་རེད།     མི་ཚང་མ་རང་གི་སིག་པའི་ཉེས་པ་
ནས་སོལ་བ་དང་།     ཁོང་ཚོ་ལ་ཐར་པ་གནང་བའི་ཆེད་དུ་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ཁོང་རྒྱངས་ཤིང་ཐོག་སྐུ་གཤེགས་དུས་
ཁོང་གིས་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལུས་དམར་མཆོད་ཀི་ཚོད་དུ་ཕུལ་པ་རེད།    དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་
བསོད་པ་འཐོབ་པར་ཤོག     །གཙོ་བོ།     ཁེད་ཀིས་དེ་རིང་ཉམ་ཐག་ང་ཚོ་ལ་དགོས་མཁོ་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་
གནང་པ་རེད།     དེ་མ་ཚད་ཁེད་ཀིས་ང་ཚོ་ངན་པ་(སེ་ཊེན་) ནས་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་པ་དང་།     ང་ཚོ་ལ་ཉམས་
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སད་པའི་སབས་སུ་ཁེད་ཀིས་ང་ཚོ་ལ་རོགས་པ་གནང་པ་རེད།     ང་ཚོ་སྡུག་བསལ་མོང་བའི་སབས་སུ་ཁེད་ཀིས་
ང་ཚོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཆ་ཚང་གནང་པ་རེད།     ང་ཚོས་ཁེད་ཀི་མཚན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བསོད་པ་འབུལ་གི་ཡོད།     ཁེད་
ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་རེད།    དེ་ག་ནང་བཞིན་ཁེད་ཀིས་ང་ཚོ་ལ་དོ་དགོང་བྱིན་གིས་བརླབ་གནང་བ་དང་།     ང་ཚོ་
ལ་ཐུགས་རེས་གཟིགས་གནང་རོགས་ཞུ་གི་ཡོད།     ང་ཚོ་སེ་ཊེན་གི་སླུ་བིྲད་དང་།     རི་ལམ་ཚུན་ཆད་ལ་ཡང་ང་
ཚོ་གནོད་འཚེ་གི་རིགས་ཚང་མ་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་རོགས།     དེ་མ་ཚད་ངའི་ནང་མི་ཚོ་དང་གོང་པ་ཁིམ་
མཚེས་ཚོ་སེམས་ཉིད་ངན་པའི་དཔོན་པོ་[སེ་ཊེན་] དང་།     སིག་པའི་སླུ་བྲིད་ཚང་མ་དང་།     ཉོན་མོངས་པའི་
བར་ཆད་ནས་སྲུང་སོྐྱབ་གནང་རོགས།     གལ་སིད་ཁེད་ཀི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་ཡོད་ན།     ང་ཚོ་སང་ཞོགས་
ངལ་དུབ་སེལ་ནས་གཉིད་སད་པ་དང་།    ང་རང་ཚོའི་སེམས་གཏིང་ནས་ཁེད་ལ་དགའ་པོའི་ཐོག་ནས་བསོད་པ་
འབུལ་ཐུབ་པའི་རོགས་པ་གནང་རོགས།     དེ་མ་ཚད་ང་ཚོས་རང་གི་ནུས་པ་གང་ཐུབ་ཀིས་ང་རང་ཚོའི་ཉིན་
རེའི་ལས་འཁུར་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་བྱིན་རླབས་གནང་རོགས།     ང་ཚོས་སོན་ལམ་འདི་ང་རང་ཚོའི་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་
ཤུའི་མཚན་ཐོག་ནས་ཞུ་གི་ཡོད།     ང་ཚོའི་འབོད་སྐུལ་དེ་ཚོ་ཁེད་ཀི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་སྒྲུབ་པར་ཤོག     ཨ་
མེན།    དེ་ག་རང་ཡོང་བར་ཤོག།     །། 
 

འགེལ་བཤད་མདོར་བསྡུས། 
 
གོང་དུ་བཀོད་པའི་སོན་ལམ་གསུམ་པོ་དེ་ཚོ་ཡེ་ཤུ་པ་ཚོས་སོན་ལམ་ག་འད་ཞུ་གི་ཡོད་པའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་རེད།     
ཡིན་ན་ཡང་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བརན་པོ་བྱེད་མཁན་ཚོས་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀི་དགོས་མཁོ་
གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་གཞན་དག་ཚོའི་དགོས་མཁོ་ཆེད་དུ་ཉིན་ལྟར་སོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུའི་ལུགས་སོལ་ཡོད་རེད།     
 

 
ཡེ་ཤུ་པ་ཚོས་ག་རེ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། 

(ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཚབ་ཚོའི་གྲུབ་མཐའ།) 
 

(1) ང་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་འདིའི་བཀོད་པ་པོ་ཀུན་དབང་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡོད། 
(2) དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀིས་སོ་ནས་མངལ་དུ་ཆགས་པ་དང་།     ཁོ་ག་མ་ཕོག་པའི་བུད་མེད་ན་ཆུང་མེ་

རི་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་[དཀོན་མཆོག་གི་] སས་གཅིག་པུ་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ལ་ངས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་
ཡོད། 

(3) [ཡེ་ཤུ་]ཁོང་[རོམ་པའི་སི་ཁབ་] པོན་ཊི་ཡྶ་པྱི་ལེཊ་གི་འོག་ཏུ་སྡུག་པོ་མངས་གནང་པ་རེད།    ཁོང་
རྒྱངས་ཤིང་ཐོག་བརངས་ནས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་སྦས་པ་རེད།     

(4) ཁོང་གཤིན་ཁམས་ནང་བབས་གནང་པ་རེད། 
(5) ཉི་མ་གསུམ་པའི་ཐོག་ཁོང་འཆི་བ་ནས་སྐུ་གསོན་པོ་བཞེངས་པ་རེད། 
(6) ཁོང་དམ་པའི་ཞིང་ལ་འཕགས་ནས་ཀུན་དབང་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་གཞོགས་གཡས་སུ་བཞུགས་ཡོད་
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རེད། 
(7) ཁོང་གིས་དེ་ནས་མི་གསོན་པོ་དང་གཤིན་པོ་ཚོ་གཉིས་ཀར་ལ་ཞལ་ཆེ་གཅོད་ག་ཕེབས་ཀི་རེད། 
(8) ང་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་དང་། 

ཀེ་ཐོ་ལིཀ་[ཡོངས་ཁབ་ཀི་] དམ་པའི་ཆོས་ཚོགས་དང་། 
སེྐྱས་བུ་དམ་པ་ཚོའི་འདུས་ཚོགས་དང་། 
སིག་པ་ལ་སིག་སེལ་འཐོབ་ཀི་ཡོད་པ་དང་། 
[མ་འོངས་པར་] ལུས་ཡང་བསྐྱར་གསོན་གི་ཡིན་པ་དང་། 
མཐའ་མེད་པའི་[མི་འཇིག་པའི་] སོག་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡོད། 
ཨ་མེན།     དེ་ག་རང་ཡོང་བར་ཤོག།     །། 

 
གཙོ་བོའི་སོན་ལམ། 

གཙོ་བོའི་སོན་ལམ་མདོར་བསྡུས། 
  
ཡེ་ཤུའི་ཉེ་གནས་གཅིག་ཨིས་ཡེ་ཤུ་ལ་ཞུསཔ།:    “གཙོ་བོ།     ང་ཚོ་ལ་སོན་ལམ་ཞུ་སངས་སོབ་གནང་རོགས།” 
ཡེ་ཤུ་ཡིས་ལན་བསྐྱོན་ནས་གསུངས་པ།: 
 
ཀེ།     མཐའ་ཡསལ་པའི་དམ་པའི་ཞིང་ནང་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་ཡབ། 
(1) ཕོགས་མཐའ་གང་སར་སན་གགས་ཡོད་པའི་ཁེད་ཀི་མཚན་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་བསོད་པ་འཐོབ་པར་ཤོག 

(2) ཁེད་ཀི་རྒྱལ་ཁམས་དེ་ང་ཚོར་མངོན་པར་བཟོ་གནང་བར་ཤོག  

(3) དམ་པའི་ཞིང་ནང་ཁེད་ཀི་ཐུགས་འདོད་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ས་གཞི་ཐོག་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པར་ཤོག 

(4) ང་ཚོ་ལ་དུས་རྒྱུན་འཆར་ཅན་ནང་བཞིན་ང་ཚོའི་ཉིན་རེའི་ཁ་ཟས་གནང་རོགས། 
(5) ང་ཚོས་ང་རང་ཚོ་ལ་གནོད་པ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་ (དག་ལན་མ་བསོགས་པར་) དགོངས་ཡངས་བཏང་པ་ནང་ 
      བཞིན་ང་ཚོའི་ཉེས་སོད་ (སིག་པ་) ལ་སིག་སེལ་གནང་ནས་དེ་ཚོ་དག་པ་བཟོ་གནང་རོགས།      
(6) ང་ཚོ་སླུ་བྲིད་ནས་སྐྱོབ་པ་དང་།     ངན་པ་ནས་སོལ་བ་གནང་རོགས། 
(7) རྒྱལ་ཁམས་དང་།     ནུས་པ་དང་།     གཟི་བརིད་དེ་ཚོ་ག་དུས་ཡིན་ནས་ཁེད་རང་གི་རེད། 
      ཨ་མེན།     དེ་ག་རང་ཡོང་བར་ཤོག།     །། 
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དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁིམས་ཆེན་པོ། 
 

ཡེ་ཤུ་ཡིས་གསུངས་པ།: 
 
རང་གི་དཀོན་མཆོག་གཙོ་བོ་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སོ་ནས་གཅེས་པོ་བིྱས། 
ཁེད་རང་ཚོ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་གཅེས་པོ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་རང་གི་ཁིམ་མཚེས་ལ་ཡང་གཅེས་པོ་བྱིས། 
                                                                                                                      [མེ་ཐིའུ་22:37] 
 

‘བདེན་པའི་ཆོས་’ཞེས་པའི་ཆོས་ཀི་དི་བ་དིས་ལན་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་མཇུག་སིལ་བ་རེད། 
 

ནང་པའི་གསུང་རབ་ནས།: 
 
སིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་སེ། 
དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱ། 
རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། 
འད་ིནི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡནི། 
                                      
བོད་རིགས་ཡེ་ཤུ་པ་ཞིག་གིས་བྲསི་པ།: 
 
གལ་སིད་ཁེད་རང་སིག་ཅན་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། 
གལ་སིད་ཁེད་རང་ཚོས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱས་པ་ཡིན་ན། 
ཁེད་རང་སིག་པ་ནས་    གི་རེད། 
འད་ིཡེ་ཤུའ་ིསབོ་སོན་རདེ། 
 

**** 

 

ཁ་སོང་དན་ཐོ། 
 

དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་ལ་བྱམས་བརྩེ་གནང་གི་ཡོད་རེད་དམ། 
 

 

ལ ྦཱོན་3:16  དཀོན་མཆོག་གིས་འཛམ་བུ་གིང་འདི་ལ་བྱམས་བརྩེ་ཞེ་དག་གནང་ཙང༌།      ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་བེྱད་
མཁན་ཚང་མ་ལ་མཐའ་མེད་[མི་འཇིག་] པའི་སོག་འཐོབ་པའི་ཆེད་དུ།     ཁོང་གིས་རང་གི་སས་གཅིག་པུ་ཁོང་
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གནང་པ་རེད། (NLT) 

      

1ལ ྦཱོན་4:9,10   དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་སས་གཅིག་པུ་ཁོང་འཛམ་བུ་གིང་འདི་ནང་བཏང་གནང་པའི་སོ་ནས་
ཁོང་གིས་ང་ཚོ་ལ་བྱམས་བརྩེ་ག་འད་གནང་གི་ཡོད་ཡོད་པ་དེ་བསན་གནང་པ་རེད།      ང་ཚོ་ལ་[ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་] 
ཁོང་གི་བརྒྱུད་ནས་མཐའ་མེད་པའི་སོག་འཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་དཀོན་མཆོག་གིས་འདི་གནང་པ་རེད།      འདི་
བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་བྱམས་བརྩེ་རེད།     ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཐོག་མ་གཅེས་པོ་བྱས་ཡོད་མ་རེད།    ཁོང་
གིས་ང་ཚོ་ལ་ཐོག་མ་བྱམས་བརྩེ་གནང་པ་དང་།     ང་ཚོའི་སིག་པ་ཕར་བཞེས་གནང་པའི་ཆེད་དུ་ཁོང་གིས་རང་
གི་སས་ཁོང་དམར་མཆོད་ཀི་ཚུལ་དུ་བཏང་གནང་པ་རེད། (NLT)     
 
 

 
 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


