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ཆསོ་ཀྱི་སརོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན། 

ཨེཌ་མནྡྲ་ཨེ་མནྡྲ་སེན་གྱིས་བརྩམས་པའྱི་བོད་ཡྱིག་ཐོག་གྱི་ཀེ་ཊ་ཁྱི་ཙམ། 
འགྱུར་བཅོས་བཏང་པའྱི་འགྱུར། 

 (“ཀེ་ཊ་ཁྱི་ཙམ་ཐུང་ཐུང་” ཡང་འབོད་ཀྱི་ཡོད།) 
 

1 དྱི་བ།     དཀོན་མཆོག་སུ་རེད། 
 
   ལན།    ནམ་མཁའ་དང་།     ས་གཞྱི་དང་།     མྱི་དང་།     སེམས་ཅན་རྱིགས་མྱི་འད་བ་   
             ཚང་མ་བཟ་ོགནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རེད།     ཁོང་ཀུན་དབང་དང་།     ཐམས་ཅད་ 
             མཁེན་པ་དང་།     ཀུན་ཁབ་རེད།     ཁོང་ཚད་མེད་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་།     
             ཁོང་ལ་འཁྲུངས་འདས་ཡོད་མ་རེད། 
               
 

2  དྱི་བ།    ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞྱི་ག་འད་བཀོད་གནང་རེད། 
 
    ལན།    འདྱི་ཚོ་དཀོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀོད་པ་རེད། (ཁོང་གྱིས་རྫས་གང་ 
              ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀོད་གནང་པ་རེད།)   དེར་ཐོག་མ་ནས་ཡོད་པའྱི་རྫས་ཡོད་མ་ 
              རེད།     ཁོང་གྱིས་དང་པོ་ཐོག་མ་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞྱི་བཀོད་གནང་པ་རེད།    དེ་ནས་ 
              ཁོང་གྱིས་འོད་བཀོད་གནང་པ་རེད།    ཉྱི་མ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ཁོང་གྱིས་ནམ་མཁའ་བཀོད་ 
              གནང་པ་རེད།     ཉྱི་མ་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ཁོང་གྱིས་ཆུ་དེ་ཚོ་རུབ་རུབ་བཟོས་གནང་ནས་རྒྱ་   
              རྒྱ་མཚོ་ཆགས་ནས་སམ་ས་མངོན་དུ་གྱུར་བ་རེད།    སམ་ས་ཐོག་ལྗང་པ་དང་ཤྱིང་སྣ་མྱི་ 
              འད་བ་བཀོད་གནང་པ་རེད།    ཉྱི་མ་བཞྱི་པའྱི་ཐོག་དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཉྱི་མ་དང་།     ཟླ་ 
              བ་དང་།     སར་མ་བཀོད་གནང་པ་རེད།     ཉྱི་མ་ལྔ་པའྱི་ཐོག་ཁོང་གྱིས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའྱི་ 
              ནང་ཉ་དང་རྒྱ་མཚོའྱི་སོག་ཆགས་གཞན་དག་དེ་ཚོ་དང་།     གནམ་གྱི་བྱ་རྱིགས་ཚང་མ་ 
              བཀོད་གནང་པ་རེད།     ཉྱི་མ་དྲུག་པའྱི་ཐོག་དཀོན་མཆོག་གྱིས་སམ་སར་གནས་པའྱི་ 
              སེམས་ཅན་འད་མྱི་འད་བཀོད་གནང་པ་དང་།     དེ་ནས་ཁོང་གྱིས་མྱི་བཀོད་གནང་པ་ 
              རེད།    
 

3 དྱི་བ།    དཀོན་མཆོག་གྱིས་མྱི་ག་འད་བཀོད་གནང་རེད།    
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  ལན།     ཁོང་གྱིས་མྱི་ཐལ་བ་ནས་བཀོད་གནང་པ་རེད།    ཁོང་གྱིས་མྱི་བཀོད་གནང་གྲུབ་པ་པའྱི་ 
             རེས་ལ་ཁོང་གྱིས་དེའྱི་སྣ་ཁུང་ནང་སོག་གྱི་དབུགས་བཏང་གནང་ནས་མྱི་དེ་གསོན་པོ་ཆགས་ 
             པ་རེད། 
 

4 དྱི་བ།    དཀོན་མཆོག་གྱིས་བཀོད་གནང་པའྱི་མྱི་ཐོག་མ་གཉྱིས་པོ་དེ་ཚོ་སུ་རེད། 
 
  ལན།     ཁོང་གྱིས་བཀོད་གནང་པའྱི་སེས་པ་དེ་ལ་ཁོང་གྱིས་ཨེ་ཌམ་ཞེས་པའྱི་བོས་གནང་པ་དང་།     
             བུད་མེད་དེ་ལ་ཨྱིལྦ་ཞེས་བོས་གནང་པ་རེད།    དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཁོང་ཚོ་ལ་ས་གཞྱི་དང་ 
             སོག་ཆགས་ཚང་མའྱི་ཐོག་དབང་སྒྱུར་བྱེད་དགོས་པའྱི་བཀའ་གནང་པ་རེད། 
 

5 དྱི་བ།    ཨེ་ཌམ་དང་ཨྱིལྦ་གཉྱིས་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཕ་མེས་ནས་རྒྱུད་པའྱི་ཕ་མ་རེད་དམ། 
    
   ལན།    ལགས།    རེད།     ཁོང་གཉྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་རུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཚང་མའྱི་ཕ་མ་   
             དང་པོ་དེ་རེད།    ལུང་པ་སོ་སོའྱི་ས་ཆུའྱི་ཁད་པར་གྱིས་མྱིའྱི་ཤ་མདོག་གཅྱིག་པ་ཡོད་མ་   
             རེད།    དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཚང་མ་བཀོད་གྲུབ་པའྱི་རེས་ལ་ཁོང་གྱིས་བཀོད་གནང་པ་དེ་ཚོ་ 
             ཚང་མ་ཡག་པོ་ཞེ་དག་འདུག་གསུངས་པ་རེད། 
 

6  དྱི་བ།    ཉྱི་མ་བདུན་པའྱི་ཐོག་དཀོན་མཆོག་གྱིས་ག་རེ་གནང་རེད་དམ། 
     
    ལན།    ཉྱི་མ་བདུན་པའྱི་ཐོག་ཁོང་སྐུ་ངལ་གསོས་གནང་ནས་ཕྱག་ལས་གང་ཡང་གནང་ཡོད་མ་ 
              རདེ།     ཁོང་གྱིས་ཉྱིན་མོ་དེ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། 
 

7 དྱི་བ།     བྱས་ན་ང་ཚོ་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་མོ་ལས་ཀ་གང་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་ 
              དམ། 
 

   ལན།    འདྱི་དངོས་གནས་རེད།    དཀོན་མཆོག་གྱིས་མྱི་ཚང་མས་རང་གྱི་དུས་རྒྱུན་གྱི་ལས་ཀ་དེ་ཚོ་ 
             གཞག་ནས་ངལ་གསོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་བཀའ་གནང་པ་རེད།    འདྱི་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་ 
             མཚན་གཅྱིག་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།     དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཉྱིན་མོ་དེར་མྱི་ཚོ་མཉམ་འཛོམས་ 
             བྱས་ཏེ་ཁོང་ལ་བསེན་བཀུར་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་རེད།      
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སྱིག་པ་མདེ་པའྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོསྱིག་པའྱི་དབང་དུ་ཤརོ་བ། 
 

8  དྱི་བ།    གལ་སྱིད་དཀོན་མཆོག་གྱིས་སྱིག་པ་མེད་པའྱི་མྱི་ཡག་པོ་གཉྱིས་པོ་དེ་ཚོ་བཀོད་ཡོད་ན།    
              ཁོང་ཚོ་སྱིག་པ་ནང་ག་འད་ལྷུངས་རེད། 
 
    ལན།    བདུད་(སེམས་ཉྱིད་ངན་པའྱི་དཔོན་པོ་) དེས་མྱི་གཉྱིས་པོ་དེ་ཚོ་ལ་མགོ་བསོར་བཏང་ནས་  
             ཁོང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལ་བརྩྱི་མེད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་རེད།    རེས་ 
             འབྲས་དེ་ལ་བརེན་ནས་སྱིག་པ་སེས་པ་དང་།     མྱི་སེམས་པ་བཟང་པོ་གཉྱིས་པོ་འདྱི་ཚོ་ 
            རང་གཅེས་འཛིན་གྱིས་གོང་བུར་གྱུར་པ་རེད།    སྱིག་པའྱི་རེས་འབྲས་གཞན་དག་ལ་བརེན་ 
            ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་ནང་ནད་དང་།     སྡུག་བསྔལ་དང་།    འཆྱི་བ་བྱུང་པ་རེད། 
 

9  དྱི་བ།    ཨེ་ཌམ་དང་ཨྱིལྦ་གཉྱིས་སྱིག་པ་ནང་མ་འཚུད་གོང་ལ་སྡུག་བསྔལ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད་ 
              དམ། 
     
    ལན།    ལགས།     ཡོད་མ་རེད།     ངན་པ་ཚང་མ་སྱིག་པའྱི་རེན་གྱིས་བྱུང་པ་རེད། 
 

10   དྱི་བ།    གལ་སྱིད་ནད་ན་ཚ་དང་།     འཆྱི་བ་དང་།     སྡུག་བསྔལ་ཚང་མ་སྱིག་པའྱི་རེན་གྱིས་ 
                 བྱུང་ཡྱིན་ན།    དེ་ཚོ་ཉེས་པ་རེད་དམ། 
 

      ལན།    ལགས།    རེད།    དེ་དངོས་གནས་རེད། 
 

11  དྱི་བ།     ད་དུང་སྱིག་པའྱི་ཉེས་པ་གཞན་དག་ཡོད་རེད་དམ། 
     
     ལན།    ལགས།    ཡོད་རེད།    ད་ལྟ་འགོ་བ་མྱི་ལ་སོན་དང་བྲལ་བའྱི་སེམས་ཡོད་མ་རེད།    (ཨེ་ 
                 ཌམ་དང་ཨྱིལྦ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཨྱི་ཌེན་གྱི་ལྡུམ་ར་ནང་དཀོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལ་བརྩྱི་གཏོང་དུས་) 
                 དགེ་བའྱི་སེམས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད།    ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཡོད་པའྱི་ 
               སེམས་དེ་སྱིག་པ་དང་མ་རྱིགས་པས་བསྱིབས་ཡོད་རེད།  
 

12  དྱི་བ།    རེས་འབྲས་ངན་པ་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་ཕ་མ་ཚོའྱི་སྱིག་པའྱི་རེན་གྱིས་རེད་དམ། 
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          ལན།    ལགས།    རེད།    དེ་དངོས་གནས་རེད། 
 

13  དྱི་བ།    འོ་ན་ང་ཚོས་སྱིག་ལས་བྱས་པ་ན་ག་རེ་བྱུང་གྱི་རེད། 
 
    ལན།    ང་ཚོ་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་ནང་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་བྱུང་པ་ཚད་ང་ཚོ་ཤྱི་བའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོ་ 
              སྡུག་བསྔལ་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པ་མྱང་གྱི་རེད།    

 
 

མཆགོ་ཏུ་གྱུར་བའྱི་(དམ་པའྱི་) བཀའ་ཁྱིམས་བཅུ།  
[སྡུད་པ།] 

[གསུང་རབ་རྱིང་པའྱི་འཐེགས་པ་ལེའུ་20:2 ནང་གཟྱིགས་རོགས།] 
སྱིག་པ། 

 

14  དྱི་བ།    སྱིག་པ་ཟེར་ན་དངོས་གནས་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད།    ང་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། 
      
      ལན།    དཀོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཁྱིམས་མྱི་སྲུང་བ་དེ་ལ་སྱིག་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད།    དཀོན་མཆོག་ 
                གྱིས་མྱི་ཚོ་ལ་ཕན་ཐོགས་གནང་པ་དང་།    ང་ཚོ་ངན་པ་ནས་སོབ་གནང་བའྱི་ཆེད་དུ་ 
                བཀའ་ཁྱིམས་བཅུ་པོ་དེ་ཚོ་གནང་པ་རེད། 
 

15   དྱི་བ།                 བཀའ་ཁྱིམས་དེ་ཚོ་གང་དང་གང་རེད། 
     
     ལན།    དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཁོང་གྱི་ལུང་སོན་པ་མོ་ཤེ་ལ་གཤམ་གསལ་བཀའ་ཁྱིམས་བཅུ་པོ་དེ་ཚོ་ 
                གནང་པ་རེད།: 
     དང་པོ་། (1st.)   ང་ཁེད་རང་ཚོའྱི་དཀོན་མཆོག་ཡྱིན།    ཁེད་རང་ཚོ་འད་གཟུགས་ཉར་ 
                          རྒྱུ་དེ་མྱི་འོས་པ་རེད། 
    གཉྱིས་པ། (2nd.)  སེང་ནམ་མཁའ་དང་།    འོག་ས་གཞྱི་དང་།     ས་འོག་གྱི་སོག་ཆགས་ག་འད་ 
                           ཞྱིག་གྱི་འད་གཟུགས་མ་བཟོས།    དེ་ཚོ་ལ་མཆོད་པ་མ་བྱྱིས།       
      གསུམ་པ། (3rd.)  ཁེད་རང་ཚོ་བསམ་བོ་མ་གཏོང་བར་རང་གྱི་དཀོན་མཆོག་(Jehovah) རེ་ཧོ་ལྦའྱི་ 
                           མཚན་མ་བོས། 
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       བཞྱི་པ། (4th.)  ངལ་གསོའྱི་ཉྱིན་མོའྱི་གཟའ་ཉྱི་མ་དེ་རྩ་ཆེན་དུ་བརྩྱི་དགོས།     
       ལྔ་པ། (5th.)   རང་གྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ལ་གུས་ཞབས་བྱེད་དགོས།      
        དྲུག་པ། (6th.)  མྱི་མ་སོད།     
      བདུན་པ། (7th.)  ལོག་གཡེམ་མ་བྱྱིས།       
        བརྒྱད་པ། (8th.)  རྐུ་མ་རྐུས།       
        དགུ་པ།  (9th.)   མྱི་གཞན་གྱི་སོར་ལ་རྫུན་མ་ཤོད་རྒྱུ་མེད་པ་དང་།     རྫུན་གྱི་དཔང་པོ་མ་ 
                            བྱྱིས།           
         བཅུ་པ། (10th.)  མྱི་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ནོར་ལ་བརྣབ་སེམས་མ་སེད། 
 

 
བཀའ་ཁྱིམས་བཅུའྱི་ཁངོས་སུ་བཅུག་པའྱི་བཀའ་ཁྱིམས་གསར་པ། 

 
ཡེ་ཤུ་ཡྱིས་གསུངས་པ།    “ད་ལྟ་ངས་ཁེད་རང་ཚོ་ལ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བྱམས་བརྩེ་བྱེད་དགོས་པའྱི་
བཀའ་ཁྱིམས་གསར་པ་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད།” [ལ  ོན་ལེའུ་13:34] 

 

16  དྱི་བ།    བཀའ་ཁྱིམས་བཅུ་པོ་དེ་ཚོ་བཀའ་ཁྱིམས་གསར་པ་འདྱིའྱི་ཁོངས་སུ་ག་འད་བཅུག་རེད་ 
                དམ། 
 
ལན།     གལ་སྱིད་ཁེད་རང་ཚོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གཅེས་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན།     ཁེད་རང་ཚོས་ཁོང་ལ་ 
           བསེན་བཀུར་ཞུ་བ་དང་།     ཁོང་གྱི་བཀའ་སྒྲུབ་རྒྱུར་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་རེད། 
            
            གལ་སྱིད་ཁེད་རང་ཚོ་མྱི་གཞན་དག་ལ་བྱམས་བརྩེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན།     ཁེད་རང་ཚོས་རང་གྱི་ 
            ཕ་མ་ཚོ་ལ་བྱམས་བརྩེ་དང་གུས་ཞབས་བྱེད་ཀྱི་རེད།    
 
             གལ་སྱིད་ཁེད་རང་ཚོ་མྱི་གཞན་དག་ལ་བྱམས་བརྩེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན།    ཁེད་རང་ཚོས་མྱི་ 
             སུ་ཞྱིག་གསོད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།   
             ཁེད་རང་ཚོས་ལོག་གཡེམ་འཛེམ་གྱི་རེད། 
             ཁེད་རང་ཚོ་རྐུ་མ་རྐུ་འདོད་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། 
             ཁེད་རང་ཚོས་རྫུན་གྱི་དཔང་པོ་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།              ཁེད་རང་ཚོས་གཞན་དག་ལ་
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གནོད་པ་བྱེད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མ་བྱེད་པ་དང་།     ཁོང་ཚོའྱི་རྒྱུ་ 
              དངོས་ལ་བརྣབ་སེམས་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། 
              དེ་འད་སོང་ཙང་བཀའ་ཁྱིམས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ “ཁེད་རང་ཚོ་གཞན་དག་ལ་བྱམས་བརྩེ་བྱེད་   
              དགོས།”ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ཁྱིམས་གསར་པ་གཅྱིག་པུ་འདྱི་ནང་འཚུད་ཡོད་ 
              རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་རེད།  
               

ཀུན་ལ་ཁབ་པའྱི་སྱིག་པ། 
 

17  དྱི་བ།    ང་ཚོ་དཀོན་མཆོག་ལ་གཅེས་པོ་མ་བྱེད་པ་དང་མྱི་གཞན་དག་ལ་བྱམས་བརྩེ་མ་བྱས་པ་ 
                ཡྱིན་ན་སྱིག་པ་རེད་དམ། 
 
     ལན།    ལགས།    རེད།    དེ་འད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་སྱིག་པ་རེད་དམ། 
 

18  དྱི་བ།    གལ་སྱིད་འདྱི་འད་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྱིག་ཅན་རེད་དམ། 
 
     ལན།    ལགས།    རེད།    དེ་དངོས་གནས་རེད།    ང་ཚོ་ཚང་མ་སྱིག་ཅན་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོ་ལ་གཙོ་ 
               བོའྱི་ཉེས་པ་འཕོག་འོས་པ་ཡོད་རེད།    དེ་མ་ཚད་ང་ཚོ་སྱིག་པའྱི་དབང་ནས་ཐར་རྒྱུ་དེ་ 
               རྦད་དེ་མྱི་སྱིད་པ་རེད། 
 

19  དྱི་བ།    གལ་སྱིད་ང་ཚོ་དགེ་བའྱི་ལས་མང་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྱིག་པ་འདག་གྱི་རེད་དམ། 
      
      ལན།    ཐ་ན་ང་ཚོ་མྱི་ཚེ་གང་དགེ་བའྱི་ལས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནས་ང་ཚོས་དེ་ཚོ་དགེ་བའྱི་ལས་ལས་ 
                རེད་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།    དཀོན་མཆོག་གྱིས་ང་ལ་བྱེད་དགོས་གསུངས་པའྱི་ལས་ཀ་དེ་ 
                ཚོ་བྱ་བ་བཟང་པོ་རེད།    གལ་སྱིད་ངས་དེ་ཚོ་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དེ་སྱིག་པ་རེད།  
                དེ་མ་ཚད་ད་ེརྱིང་བྱས་པའྱི་བྱ་བ་བཟང་པོ་དེ་ཚོས་ཁ་སང་གྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་དེ་ཚོ་སེལ་ 
                ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།    གལ་སྱིད་སྱིག་པ་ཐེངས་མ་གཅྱིག་རང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།   དེ་‘དགེ་བའྱི་’ 
                ལས་སོང་ཕྲག་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། 
 

20  དྱི་བ།    གསོལ་བ་སོན་ལམ་མང་པོ་བཏབ་ན་སྱིག་པ་འདག་གྱི་རེད་དམ།  
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     ལན།     སོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡག་པོ་རེད།    ཡྱིན་ན་ཡང་ཁེད་རང་ཚོ་སོན་ལམ་ཞུ་དུས་ཁེད་རང་ཚོ་ 
                བསོད་ནམས་གསོག་གྱི་ཡོད་བསམ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།    དེ་ག་ནང་བཞྱིན།     ཐ་ན་ཁེད་ 
                རང་ཚོས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་སོན་ལམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནས་རང་གྱི་འབད་བརྩོན་ལ་བརེན་ 
                ནས་སྱིག་པ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། 
 

21 དྱི་བ།    འད་གཟུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་།     དར་ཆེན་མང་པོ་བཙུགས་ན་སྱིག་པ་འདག་གྱི་ 
               རེད་དམ། 
 

       ལན།    མྱི་ཡྱིས་བཟོས་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་སྱིག་པ་འདག་རྒྱུའྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་མ་རེད། 
 

22   དྱི་བ།    དཀོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཁྱིམས་བཅུ་པོ་དེ་ཚོ་བསྲུངས་པ་ཡྱིན་ན།    ང་ཚོ་ལ་ཐར་པ་འཐོབ་ 
                 ཐུག་ཀྱི་རེད་དམ། 
 
     ལན།    ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཁྱིམས་བཅུ་པོ་དེ་ཚོ་སོན་མེད་པར་སྲུང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཙང་། 
               ང་ཚོ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་ཐོག་ནས་ཐར་པ་འཐོབ་མྱི་སྱིད་པ་རེད། 
          
23  དྱི་བ།     དེ་འད་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་མ་རེད་དམ། 
 
     ལན།    ལགས།    ཡོད་མ་རེད།    ང་ཚོ་སྱིག་པའྱི་དབང་ནས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཐར་མྱི་སྱིད་པ་རེད། 
 

 
དཀནོ་མཆགོ་གྱི་ཐར་པ་ཆནེ་པ།ོ 

 

24 དྱི་བ།    དེ་འད་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་སྱིག་པའྱི་ཉེས་པ་ནས་ག་འད་ཐར་སྱིད་ཀྱི་རེད། 
 
     ལན།    མྱི་ཐོག་མ་གཉྱིས་པོ་དེ་ཚོ་སྱིག་པའྱི་དབང་ལ་ཤོར་བའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ག་རང་ལ་དཀོན་མཆོག་ 
               གྱིས་སབས་མགོན་ཞྱིག་གཏང་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་པ་རེད། 
 

25  དྱི་བ།    འོ་ན་དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཞལ་བཞེས་གནང་པའྱི་སབས་མགོན་ཁོང་བཏང་གནང་རེད་དམ། 
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      ལན།    ལོ་སོང་ཕྲག་གཉྱིས་གོང་ལ་དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཞལ་བཞེས་གནང་པའྱི་སབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ 
                ཁོང་ས་གཞྱི་འདྱི་རུ་བཏང་གནང་པ་རེད། 
 

26   དྱི་བ།    ཡེ་ཤུ་ཞེས་པའྱི་མཚན་གྱི་དོན་དག་ག་རེ་རེད། 
     
     ལན།    ཡེ་ཤུ་ཞེས་པའྱི་མཚན་གྱི་དོན་དག་སབས་མགོན་ཞུ་གྱི་ཡོད་རེད། 
 

27  དྱི་བ།    ཡེ་ཤུ་ཁོང་ང་ཚོའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་ནང་ག་འད་ཕེབས་པ་རེད། 
     
     ལན།    མེ་རྱི་ཞེས་པའྱི་བུ་མོ་ན་ཆུང་མ་ཞྱིག་དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁབ་པ་དང་།     ཟླ་བ་དགུ་ 
               རེས་ལ་མོ་ལ་ཕྲུ་གུ་བུ་ཞྱིག་སེས་པ་དང་།     མོས་ཁོང་གྱི་མཚན་ལ་ཡེ་ཤུ་བཏགས་པ་རེད།  
 

28   དྱི་བ།     ཁོང་ལུང་པ་ག་པར་འཁྲུངས་རེད། 
      
      ལན།     ཁོང་ལྗུ་ཌྱི་ཡའྱི་ཞྱིང་ཆེན་ནང་གྱི་རྱིའུ་གྱི་གོང་རྡལ་ཁེར་སེཐ་ལེ་ཧེམ་ནང་འཁྲུངས་པ་རེད། 
 

29  དྱི་བ།     ཡེ་ཤུ་ལ་སྱིག་པ་ཡོད་རེད་དམ། 
      
     ལན།     ཡོད་མ་རེད།     རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད། 
 

30 དྱི་བ།    ཡེ་ཤུ་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ཞལ་བཞུགས་པའྱི་སབས་ཁོང་གྱིས་མཛད་པ་ག་རེ་བསངས་ 
               གནང་རེད། 
 
     ལན།    ཁོང་དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་བར་རང་གྱི་ཡུམ་དང་ཕ་ཚབ་ལྗོ་སེཕ་མཉམ་དུ་བཞུགས་པ་དང་།    
               ཡེ་ཤུ་ཡྱིས་ཁོང་ཚོ་ལ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཕྱག་རོགས་གནང་པ་རེད། 
 

31  དྱི་བ།     ལྗོ་སེཕ་ཁོང་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། 
    
     ལན།      ཁོང་ཤྱིང་བཟོ་ཡྱིན་པ་རེད།  
 

32   དྱི་བ།    ཡེ་ཤུ་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་ནང་ཞལ་བཞུགས་པའྱི་སབས་ཁོང་དབུལ་པོ་རེད་  ། 
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      ལན།    ལགས།    རེད།     ཡེ་ཤུ་                                                     
                                                                                 
                                                      
 

33   དྱི་བ།    དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་རེས་ལ་         ག་རེ་གནང་རེད། 
       
      ལན།    ཁོང་རྱིའུ་                                                       
                                                                                    
                              
 

34  དྱི་བ།    གལ་སྱིད་ཁོང་དབུལ་པོ་ཡྱིན་ན།     ཁོང་ལ་                   ཤེས་ཡོན་(    
                     ) ག་ནས་     རེད། 
      
     ལན།     ཁོང་མྱིའྱི་ལུས་སུ་འཁྲུངས་ནའང་ཁོང་དཀོན་མཆོག་   རེད།      
 

35  དྱི་བ།     མྱི་ཚོས་     ལ་བལྟས་དུས་ཁོང་ཚོས་མྱིའྱི་(སྣང་ཚུལ་) སྤྲུལ་པ ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་ 
                  མངོན་སུམ་མཐོང་པ་   །    ཡྱིན་ན་ཡང་ཁོང་དཀོན་མཆོག་ཀང་རེད་  ། 
      
      ལན།     ལགས།     རེད།     ཁོང་དཀོན་མཆོག་ཀང་རེད།    ཡྱིན་ན་ཡང་ཁོང་ལ་མྱིའྱི་སྱིག་སྱིབ་ 
                དང་སྱིག་པའྱི་སེམས་ཡོད་མ་རེད།    བ་ན་མེད་པའྱི་དཀོན་མཆོག་མྱིའྱི་ལུས་སུ་འཁྲུངས་ 
               པ་རེད།                                                
 

 
ཡེ་ཤུ   འཁྲུངས་པ             འྱི་    ཡ་མཚན་གྱི་རགས་      ། 

 
36  དྱི་བ།    ཡེ་ཤུ་ཁོང་དཀོན་མཆོག་ཡྱིན་པ་དེ་ང་ཚོས་ག་འད་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་རེད།  
    
      ལན།    ཡེ་ཤུ་དཀོན་མཆོག་ཡྱིན་པ་དེ་ང་ཚོས་ཁོང་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ཞལ་བཞུགས་པའྱི་སབས་ 
                ངོ་མཚར་ཆེ་བའྱི་མཛད་པ་ག་རེ་གནང་པ་དེ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།     ང་ཚོས་འདྱི་ཧ་གོ་ 
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               ཐུབ་ཀྱི་རེད། 
 

37  དྱི་བ།              ཡ་མཚན་གྱི་ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་རེད། 
 
     ལན།     ༡༽ 1 ཁོང་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ཕེབས་དུས།     ཁོང་གྱིས་རྱིའུ་གྱི་ཆོས་             
                      ཚོ་མཉམ་དུ་                    རྩོད་པ་བསོན་པ་དང་།     ཁོང་ཚོ་ལ་ 
                སོབ་སོན་ཡང་གནང་པ་རེད།     ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་               དང་               
                                          ཧོན་འཐོར་བ་རེད།  [     2:41-52]      
                
               ༢༽2  གོང་རྡལ་ཀེ་ན་ནང་         ཆུ་རྒུན་ཆང་ལ་བསྒྱུར་གནང་པ་རེད། [ལ  ོན་ལེའུ་2:3]        

                    

                   ༣༽3 པྱི་ཏྲར་དང་ཨེནད་རུ་བུ་སྤུན་གཉྱིས་མཚན་གང་ཉ་བཟུང་ནས་བསད་པ་རེད།     
                ཡྱིན་ན་ཡང་ཉ་གཅྱིག་ཀང་རག་ཡོད་མ་རེད།     ནམ་ལང་དུས་ཡེ་ཤུ་ཡྱིས་             
                       ཁོང་ཚོ་ལ་གསུངས་པ།    “          རང་གྱི་ཉ་དོལ་དེ་མཚོ་ནང་གཡུགས།     
                ད་ལྟ་ཁེད་རང་ཚོ་ལ་ཉ་       རག་གྱི་རེད།”    པྱི་ཏྲར་གྱིས་ཞུས་པ།    “ང་ཚོ་ལ་ 
                མཚན་གང་ཉ་གཅྱིག་ཀང་རག་མ་སོང་།    ཡྱིན་ན་ཡང་ཁེད་ཀྱིས་བཀའ་གནང་པ་ནང་ 
                བཞྱིན་ང་ཉ་དོལ་ཆུ་ནང་གཡུག་གྱི་ཡྱིན།”   བྱས་ཙང་ཁོང་ཚོས་         བཀའ་ག    
                          བྱས་པ་རེད།              ཁོང་ཚོས་ཉ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་མང་པོ་བཟུང་ 
                བ་དང་།                                        [ལ ཱུཀ་ལེའུ 5:1]       

                    

                    ༤༽4          རླུང་འཚུབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་གནང་པ་རེད།     ཁོང་གྱིས་རླུང་པོ་ 
                 དང་རྦ་རླབས་མཚམས་འཇོག་བྱྱིས་གསུངས་པ་རེད།              རླུང་པོ་མཚམས་   
                 ཆད་པ་དང་།     མཚོ་དེ་ཞྱི་འཇམ་ཆགས་པ་རེད། [ལ ཱུཀ་ལེའུ་ 8:22]     

                      

                      ༥༽5 ཁོང་གྱིས་བུ་མོ་གཤྱིན་པོ་ཞྱིག་ཀང་གསོན་པོ་བསངས་གནང་པ་རེད།  
                                                                                                         [ལ ཱུཀ་ལེའུ་8:41]         

                     ༦༽6 ལེ་ཛ་རས་ཞེས་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཤྱི་ནས་ཉྱི་མ་བཞྱི་ཙམ་དུར་ཁང་   སས་པ་   །    
                 ཡེ་ཤུ་                                                             
                                                                                                           [ལ  ོན་ལེའུ་11:1]      

                     ༧༽7 ཐེངས་གཅྱིག་       གསུང་ཆོས་ཉན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མྱི་༥༠༠༠[5000]    འཛོམས་ 



11 

 

                      པ་རེད།    དེ་                              གང་ཙམ་ནས་            
                      གོད་ཁོག་ཞེ་དག་ལྟོགས་པ་རེད།    ཡྱིན་ན་ཡང་ཁོང་ཚོ་ཁ་ལག་ཉོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ 
                   དེའྱི་ཉེ་འཁོར་ལ་གོང་རྡལ་དང་།     ཡང་ན་གོང་གསེབ་ཡོད་མ་རེད།    བྱས་ཙང་ཡེ་ 
                   ཤུ་ཡྱིས་བག་ལེབ་ཆུང་ཆུང་ལྔ་དང་ཉ་གཉྱིས་གཅྱིག་པུས་མྱི་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཁ་ཟས་ 
                   གནང་པ་རེད།    མྱི་དེ་ཚོ་ཚང་མ་གོད་ཁོག་མ་འགངས་བར་དུ་བཟས་པ་རེད།    དེའྱི་ 
                   རེས་ལ་ཁ་ལག་ཟ་འཕྲོ་ཚང་མ་རུབ་རུབ་བཟོས་ནས་སེལ་པོ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉྱིས་ཟ་  
                   འཕྲོ་དེ་ཚོས་བཀང་པ་རེད། [མེ་ཐྱིའུ་ལེའུ་14:15]      

  

                  ༨༽8 ཡེ་ཤུ་ཁོང་                      ཐང་ཕེབས་པ་རེད། [མེ་ཐྱིའུ་14:22]    

                       

                       ༩༽9 ཁོང་གྱིས་སེམས་ཉྱིད་ངན་པས་གནོད་པའྱི་མྱི་མང་པོ་ཐར་བ་བཟོས་གནང་   
                   པ་དང་།     ཁོང་གྱིས་སེམས་ཉྱིད་ངན་པ་མྱི་གཙང་བ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བཙན་འབུད་ 
                   བཏང་གནང་པ་རེད། [མཱརྐ་9:17]     
                    
                   ༡༠༽10 ཡེ་ཤུ་ཡྱིས་ནད་རྱིགས་འད་མྱི་འད་ཕོག་པའྱི་མྱི་མང་པོ་ནད་ནས་གསོས་གནང་ 
                   པ་རེད།      
                   
                    ༡༡༽11                           ཤྱིང་ཐོག་ལ་སྐུ་གཤེགས་                   
                                                                  ཉྱི་མ་གསུམ་པའྱི་    ཁོང་ 
                    སྐུ་གསོན་པོ་བཞེངས་པ་རེད། [མེ་ཐྱིའུ་27  མཱརྐ་16   ལུཀ་24  དང་ལ  ནོ་20]       
                    
                    ༡༢༽12  ཁོང་གསོན་པོ་བཞེངས་པའྱི་རེས་ལ་མྱི་   རྒྱ་      ་ཁོང་མཇལ་པ་རེད།   
                     
                    ༡༣༽13 ཉྱི་མ་བཞྱི་བཅུ་འགོ་དུས་ཁོང་ནམ་མཁའ་ལ་དངས་པ་རེད།    མྱི་མང་པསོ་ 
                    འདྱི་བྱུང་པ་དེ་མཐོང་པ་རེད།     
                     
                     ༡༤༽14      དམ་པའྱི་ཞྱིང་ལ་མ་ཕེབས་གོང་ལ་ཁོང་གྱིས་རང་གྱི་ཉེ་གནས་ཚོ་ལ་ 
                     བཀའ་མོལ་གནང་པ་རེད།   (ཁོ  ཚོས་ཁོང་གྱི་སོབ་སོན་དེའྱི་སྱིང་དོན་འདྱི་འད་པོ་ 
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                        གོ་བ་བངས་པ་རེད།)    འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་མྱི་ཞྱིག་རྱིགས་རྒྱུད་ག་རེ་ཡྱིན་ནས།  
                        གལ་སྱིད་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་[ཡེ་ཤུ་མ་ཤྱི་ཀ་ལ་སབས་སུ་འགོ་བ         ]  དཀོན་ 
                        མཆོག་ལ་དད་པ་བྱས་པ་དང་།     ཁྲུས་གསོལ་     ཡྱིན་ན།                  
                        འཐོབ་ཀྱི་རེད།                                                       
                                 
 

38  དྱི་བ།           ཉེ་གནས་ཚོས་ཁོང་གྱི                          
 
     ལན།     ལགས་འོང་།     ཁོང་ཚོས་           པ་རེད།    ད་ལྟ་(ཡེ་ཤུ་སོར་གྱི་) སོབ་སོན་ 
                བདེན་པ་    འཛམ་བུ་གྱིང་ཕྱོགས་མཐའ་གང་སར་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་རེད།    འདྱི་དངོས་   
               བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་               མཐོང་གྱི་ཡོད་རེད།    འདྱིའྱི་ཁུངས་སེལ་དེ་ཕྱོགས་ 
               མཐའ་གང་སར་མྱིག་    མཐོང་  ཡོད་རེད། 
 

39  དྱི་བ།                 རགས་མཚན་གཞན་དག་ཡོད་རེད་  ། 
 
     ལན།    ལགས།     ཡོད་རེད།              གསུངས་པ།:   “དཀོན་མཆོག་གྱི་ཐུགས་དགོངས་ནང་     
                བཞྱིན་བྱེད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་དངོས་གནས་ཡོད་པའྱི་མྱི་སུ་ཡོད་ནས།     དེས་ངའྱི་སོབ་སོན་དེ་དཀོན་ 
                མཆོག་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཧ་གོ་གྱི་རེད།”   [ལ  ོན་7:17] 

 
དཀནོ་མཆགོ་གྱི་ཐུགས་དགངོས་བཞྱིན་   པ་                 ར་ེ    པའྱི་འགལེ་བཤད་མདརོ་

བསྡུས་ཤྱིག 
 

40  དྱི་བ།    དཀོན་མཆོག་གྱི་ཐུགས་དགོངས་སྒྲུབ་                 ག       
   
     ལན།     ང་ཚོ་སབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མ་ཤྱི་ཀ་ལ་སབས་སུ་འགོ་བ་དང་།     ཁོང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བོ་   
                འགེལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དཀོན་མཆོག་གྱི་ཐུགས་འདོད་ཡྱིན་པ་རེད།   དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཁོང་ 
                  (ང་ཚོ                        ས་གཞྱི་                        
                     གནང་པ་རེད། [ལ  ོན་ལེའུ་6:40 དང་ལེའུ་3:16] 

 

41 དྱི་བ།          ཁོང་ལ་སབས་སུ་འགོ་སངས་ག་འད་རེད། 
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      ལན།          དཔེ                  བྱ་ཕྲུག་ཅྱིག་གྱིས་བྱ་རོད་ཡོང་         མཐོང་དུས།    དེ་ 
               མགོགས་པོ་བྱ་མོའྱི་         གཤོག་པའྱི་འོག་ལ་ཡྱིབ་ཀྱི་ཡོད་རེད།    སེམས་ཉྱིད་ངན་   
               དེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་དག་རེད།    དེ་ཚོའྱི་དབང་ནས་ཐར་བའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོ་ཡེ་ཤུ་མ་ཤྱི་ཀ་ལ་ 
               སབས་སུ་འགོ་            ། 
 

42  དྱི་བ།    “                            ”                        
   
     ལན།    འདྱི་བྲན་གཡོག་ཅྱིག་རང་གྱི་སྱིན་བདག་གྱི་དབང་འོག་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།      
               སྱིན་བདག་དེས་ཁོ་   ལ་ག་རེ་བྱྱིས་ཤྱིག་ཟེར་བ་དེ་ཁོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།    ཡང་ 
                           ཁོ་   ལ་ག་པར་རྒྱུགས་ཤྱིག་ཟེར་ནས་ཁོ་དེར་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།    
               དེ་ག་ནང་བཞྱིན་མྱི་ཚོ་སེམས་ཉྱིད་ངན་པའྱི་དབང་འོག་                          
                                                          སེམས་ཉྱིད་ངན་པས་            
                      ག་རེ་                                      
 

43  དྱི་བ།           ང་ཚོས་སྱིག་པའྱི་ལས་སྤང་           སེམས་ཉྱིད་ངན་པ་         
                              དང་                    ཕྲུག་བྱ་མོའྱི་གཤོག་པའྱི་འོག་ ་ཡྱིབ་ཀྱི་ 
               ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་སབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ལ་སབས་སུ་      ཡྱིན་ན།             ང་ཚོ་ 
                       ནས་                             
 
     ལན།    ལགས།    གནང་གྱི་རེད།     བྱ་མོས་བྱ་ཕྲུག་གཤོག་པའྱི་འོག་            ་པ་ནང་ 
               བཞྱིན་སབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཡྱིས་                                    
                                                                                                          [ལ  ོན་ལེའུ་6:37] 

 

44  དྱི་བ།    གལ་སྱིད་ང་ཚོས་ཡེ་ཤུ་ལ་འདྱི་འད་པོ་དད་པ་           བྱས་པ་ཡྱིན་ན།             
                                         
 
      ལན།                     ང་ཚོ   སྱིག་            སེམས་ཉྱིད་ངན་པ      ་དང་མྱི་ 
                དགེ་བའྱི་ལས་                                                         
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                        ང་ཚོའྱི་སེམས་ནང་དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་                                
                                                                                        
                                                                                    
                            
 
45  དྱི་བ།      ང་ཚོ་ལ་དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་                              
 
      ལན།     ཡེ་ཤུ་ལ་            མཁན་ཚོ་ལ་དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ཀྱིས་དབང་དང་ནུས་པ་ 
                གནང་གྱི་ཡོད་རེད།            ནུས་པ་             ཁོང་ཚོས་བྱ་བ་ངན་པ་        
                           སེམས་ཉྱིད་ངན་པའྱི་དབང་ནས་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་པ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
 

 
མ་ཤྱི་ཀ       ལུགས་སོལ་ག་རེ་སྲུང་གྱི་ཡོད་རེད། 

46   དྱི་བ།    མ་ཤྱི་ཀའྱི་ཆོས་ལུགས་                    ལུགས་སོལ་ག་རེ་སྲུང་གྱི་ཡོད་རེད། 
       
      ལན།     ཁྲུས་གསོལ་བང་བ་དང་།     དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོང་ཟས་ཟ་བའྱི་ལུགས་སོལ་ཡོད་རེད། 
 

47  དྱི་བ།     ཁྲུས་གསོལ་        དོན་དག་ག་རེ་རེད།  
      
     ལན།    དེ་ནྱི་ད་ནས་བཟུང་ང་ཡེ་ཤུ་མ་ཤྱི་ཀའྱི་རེས་འབྲང་ཡྱིན་པ                        
                                      ང                                   
                                                           
 

48  དྱི་བ།                  དགོང་ཟས་               ་རེད། 
       
      ལན།    ཡེ་ཤུ་                  (                          )                 
                                                                                   
                                                    
 



15 

 

49  དྱི་བ།           དགོང་ཟས་དེ་ག་དུས་ཟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
  
     ལན།    འདྱི་གསུང་རབ་ནང་བྲྱིས་ཡོད་མ་རེད།    ཡྱིན་ན་ཡང་                            
                                                                     
 

50  དྱི་བ།                         དགོང་ཟས་ཆེད་དུ་ག་རེ་ཟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
      
     ལན།      ང་ཚོ  བག་ལེབ་       ཟ་བ་དང་།     རྒུན་ཆང་དང་ཡང་ན་ཤྱིང་འབྲས་ཀྱི་ཁུ་བ་ 
                 ག         འཐུང་གྱི་ཡོད་རེད།    བག་ལེབ་དེ་ཡེ་ཤུའྱི་སྐུ་ལུས་              དང་།    
                                          ཁུ་བ་དེ་ཁོང་གྱི་སྐུ་ཁག་མཚོན་གྱི་ཡོད་རེད། 
 

51  དྱི་བ།    དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་       གཞན་དག་ཡོད་རེད་  ། 
      
      ལན།     ལགས།    ཡོད་རེད།     སོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ཡོད་རེད།    ང་              
                                                                                  
                                                                  ང་ཚོས་འདྱི་       
                                                                                       
                                 
 

52   དྱི་བ།    དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་       གཞན་དག་ཡོད་རེད་  ། 
       
       ལན།     གཙོ་བོ་ལ་བསོད་པ་འབུལ་རྒྱུའྱི་       ཡོད་རེད།                 ཉྱི་མ་རག་པར་ 
                  དམ་པའྱི་གསུང་རབ་བཀླག་རྒྱུ་དང་།     མྱི་གཞན་དག་ཚོ་ལ་ཐར་པའྱི་ལམ་གྱི་སོར་     
                  རྒྱུའྱི་སོལ་   ཡང་ཡོད་རེད། 
 

 
ཡེ་ཤུ་པ་ཚསོ་ག་ར་ེལ་ཡྱིད་ཆསེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་རདེ། 

 
                                    ལབ་ཀྱི་རེད།:    
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[1] “ངས་བདེན་པའྱི་དཀོན་མཆོག་གཅྱིག་པུ་ཁོང་ལ་        ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།     ཁོང་ཀུན་   
      དབང་དང་།    ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་།    ཀུན་ཁབ་དང་།    གཟུགས་མེད་   ཐུགས་ཉྱིད་རེད།       
 
[2] ནམ་མཁའ་དང་།    ས་གཞྱི་དང་།     མྱི་དང་།    སོག་ཆགས་ཚང་མའྱི་བཀོད་པ་པོ་དེ་ཁོང་ཡྱིན་ 
      པ་དེ་ལ་ངས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།      
 
[3] མྱི               པའྱི་གཞན་དབང་  ཤོར་                                     ང་སེས་  
     དུས་ནས་                                                                     
                                                         ང་རང་རང་             
                                                       
 
[4] དཀོན་མཆོག་ཁོང་བྱམས་བརྩེའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་དང་།     ཁོང་གྱིས་རང་གྱི་སས་གཅྱིག་པུ་ཡེ་ 
     ཤུ་ཁོང་   ང་གནང་དུས།     ཁོང་གྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་              སྱིང་རེ་གནང་པ་དེ་ 
     ལ་ངས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།           
 
[5] དཀོན་མཆོག་གྱི་སས་ཡེ་ཤུ་ཁོང་དཀོན་མཆོག་        ཡྱིན་པ་དེ་ལ་ངས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།    
     ངའྱི་སྱིག་པའྱི་ཉེས་པ་དེ་ཁོང་ལ་ཕོག་པ་དང་།     ཁོང་གྱི        སྐུ་སོག་རྱིན་པོ་ཆེ་དེས་ང་ 
     བསབས་གནང་པ་རེད།            
 
[6]  ཁོང་དངོས་གནས་སྐུ་གཤེགས་པ་དེ་ལ་ངས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།     ཁོང            དུར་ཁུང་ 
      ནང་བཅུག་པ་དང་།              ཉྱི་མ་གསུམ་པའྱི་ཐོག་སྐུ་གསོན་པོ་བཞེངས་ནས་ནམ་མཁའ་ 
      ལ་དངས་པ་རེད།      
 
[7] ཡེ་ཤུ་ཁོང་ཡང་བསར་ཚུར་ཕེབས་དུས་ཁོང་གྱིས་མྱི་གསོན་པོ་དང་གཤྱིན་པོ་གཉྱིས་ཀར་ལ་ཞལ་ཆེ་ 
      གཅད་གནང་གྱི་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་ངས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།     ཁོང་ལ་དད་པ་           བྱེད་ 
      མཁན་ཚང་མ་འཇྱིག་གྱི་མ་རེད།    ཡྱིན་ན་ཡང་ཁོང་ཚོ་ལ་མཐའ་མེད་པའྱི་སོག་འཐོབ་ཀྱི་རེད།    
 
[8]  ཁོང་ལ་དད་པ་           བྱེད་མཁན་ཚང་མ་དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁབ་ཀྱི་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་ 
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      ངས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།      
 
[9] གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུ་ཁོང་ཚུར་ལོག་ཕེབས་དུས་ཁོང་གྱིས་    རང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་མྱི་དེ་ཚོ་[དམ་ 
      པའྱི་ཞྱིང་ལ་]     ནང་པ་དང་།     ཁོང་ཚོ་ཁོང་མཉམ་དུ་གཏན་དུ་གནས་                 
                                                                               
                                                 ཨ་མེན།     དེ་ག་རང་ཡོང་བར་ཤོག།     །། 
 

 

 
གཙ་ོབ་ོཡེ་ཤུ་ཡྱིས་རང་གྱི་ཉ་ེགནས་ཚ་ོལ་སནོ་ལམ་ཞུ་སངས་སབོ་གནང་བ། 

 
  །    མཐའ་ཡས་པའྱི་དམ་པའྱི་ཞྱིང་ནང་བཞུགས་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ཡབ་རྱིན་པོ་ཆེ་ (1) ཕྱོགས་མཐའ་
གང་སར་སན་གགས་ཡོད་པའྱི་ཁེད་ཀྱི་མཚན་ལ་མྱི་ཚོས་ཆེ་མཐོང་དང་བསོད་པ་འབུལ་བར་ཤོག     
(2) ང་ཚོ་ལ་ཁེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་དེ་                (3) མཐའ་ཡས་པའྱི་དམ་པའྱི་ཞྱིང་ནང་ཁེད་ཀྱི་
ཐུགས་དགོངས་དངོས་སུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན།    ས་གཞྱི་ཡོངས་རྫོགས་ལ  ང་   བསྒྲུབ་པར་
ཤོག     (4) ང་ཚོ་ལ་དེ་རྱིང་   ཉྱིན་རེའྱི་ལྟོ་ཆས་གནང་རོགས།    (5) ང་ཚོའྱི་སྱིག་པ་དེ་ཚོ་ལ་སྱིག་
སེལ་གནང་         ང་ཚོ་ལ་གནོད་པ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་ཡངས་བཏང་(ནས་དག་
   མ་      པ་ནང་བཞྱིན་) ང་ཚོ་ལ་   སྱིག་སེལ་གནང་རོགས།     (6)  ང་ཚོ་དགེ་བའྱི་སེམས་
སོང་རྒྱུར་འགོག་ཐབས་བྱེད་ནས་མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་སེད་པ་བྱེད་མཁན་གནས་སངས་དེ་འད་ནང་མ་
ལྷུང་བ་གནང་རོགས།    (7) ང་ཚོ་ཕྱྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་འཇྱིགས་པ་དང་གནོད་འཚེ་ནས་སོབ་གནང་
རོགས།     (8) རྒྱལ་སྱིད་དང་དབང་དང་གཟྱི་བརྱིད་ཁེད་རང་གྱི་རེད།    དེ་ཚོ་གཏན་དུ་ཁེད་རང་གྱི་
རེད།    ཨ་མེན།    དེ་ག་རང་བྱུང་བར་ཤོག།    །། 
 

 
ཆསོ་ཀྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་རྩམོ་པ་པ་ོཁངོ་གྱི་སནོ་ལམ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག 

 
བ་ན་མེད་པའྱི་གཙོ་བོ་ཡབ།     དཔེ་ཆ་འདྱི་ལ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབ་རོགས་གནང་།    བོད་ཡུལ་ཕྱོགས་
མཐའ་ཡངོས་རྫོགས་ཀྱི་མྱི་ཚོས་འདྱི་བཀླག་པར་ཤོག    ཀློག་པ་པོ་རྣམས་སྱིག་པའྱི་ལྕགས་སོག་ནས་
གོལ་བར་ཤོག    མུན་པ་སེལ་ནས་གཙོ་བོ་ཁེད་ནས་བྱུང་པའྱི་ཐར་པ་དེ་བོད་མྱི་ཚོས་དགའ་ཚོར་ངང་
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ནས་བང་བར་ཤོག    ཡེ་ཤུའྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ངས་ཁེད་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་གྱི་ཡོད།    ངའྱི་འབོད་སྐུལ་
འདྱི་ལ་གསན་རོགས་གནང་།    ཨ་མེན།    དེ་ག་རང་ཡོང་བ ་ཤོག     

 
།། བྱྱིས་པའྱི་དོན་དུ་སྔ་སོན་སེམས་རྒྱས་ཀྱིས།། 

།། པར་དུ་བསྐྲུན་འདྱིས་ཀུན་ལ་ཕན་གྱུར་ཅྱིག། 

པར་བསྐུན་འདྱིས་ཀུན་ལ་ཕན་པར་ཤོག།      
 
 

                                                          ཆོས་ཀྱི་དྱི ་ལན་རྫོགས་སོ། 
 
 

**** 
 

 

 


