བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།

བསངས་ ི་མཆད་པ།
ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།

ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།

ཤོག་ ངས་1
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
ༀ་ ་ ི། གདད་མའི་མགན་པ་ ོན་པ་སངས་ ས་དང་། །ད་ཡ་ མ་ ལ་པ འི་མཚན་ཅན་ ིས། །མི་གཙང་ཉས་པའི་
ཚགས་ ན་སལ་བའི་ཐབས། །དངས་ བ་ ོལ་ ིར་བསངས་མཆད་ཆ་ག་ག ངས། ། ལ་ ་ ན་ ི་ ལ་ ་གཞི་བདག་
ན། །ད ེས་པའི་ལས་ཚགས་བསང་མཆད་ ་མཆད་ ིས། །བན་ ི་གདད་མའི་ཆས་ གས་འཛན་ལགས་
ང་། །པ འི་མིང་གས་བཀའ་བ ོ་དམ་ལ་བཞག །ད་ནས་འཛམ་ ིང་ ི་དང་ ད་པར་ ། །གངས་ཅན་བད་དང་
འ ག་ག་ ལ་ཁབ་འདར། །བསང་མཆད་ ིན་ལས་བཅལ་བའི་རིག་གནས་ ིས། །བད་ ིད་གང་ ་འཕལ་བའི་ལམ་ ོལ་
འ ེད། །ཞེས་མཆད་པར་བ ོད་པའི་ཚག་གས་མ ན་བ ས་ནས་གང་ཞིག་ ི་བར་ ་བ་ད་ཡང་། ནང་ ིད་དང་ ོལ་
འཛན་ ན་ཁག་འོག་ག་ ་རོ་ ལ་ཡངས་འ ེམས་ ོན་ཁང་གས་ འག་འ ེན་འཐབ་གནང་བའི་ འ ག་ག་དངས་ཅན་
དང་དངས་མེད་ལམ་ ོལ་ཟེར་ ལ་ཁབ་ ི་ ོག་ཤང་ནང་ལས་ དགས་གལ་ཆ་བའི་རིགས་མི་ཉམས་གང་འཕལ་དང་
ཉམས་པ་སར་ ད་ཐག་ཉམས་ ང་གཙ་བར་བཏན་ཏ་ བདག་ཉར་ཐག་མ་འོངས་ན་གཞོན་ ་ག་མཐའ་དན་དང་ ལ་
ཁབ་ ི་ནང་ག་ནར་ ་ ེ་ ཚད་ ན་ ི་ཡག་ཆས་ ངས་ ན་ ི་ལ་ ས་ ན་བ ན་ ེ་བཞག་ཐབས་ ི་དམིགས་ ལ་དང་
འ ིལ་ འ ག་ག་མཁས་མཆག་ཉམས་ ོང་ཅན་ ་ ་ ཞིབ་འཚལ་ཐག་ལམ་ ོལ་ ི་གནད་ ངས་དགས་པའི་བཀའ་
བ ལ་བཞིན་ ོ་དམན་རང་ ་ཡང་ ངས་པའི་ཡན་ཏན་དང་ མཁས་པའི་ཉམས་ ོང་ལ་སགས་པའི་བ ན་བཅས་ ོམ་
པའི་ ་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཅག་ག་ན་ཡང་མེད་ ང་ ལ་ཁབ་ ི་ལམ་ ོལ་ནང་ལས་ བསངས་ ི་མཆད་པའི་ ོར་ལས་
ངས་དན་ ་ཚགས་ ི་ ོ་ལས་ ི་ན་ ་ དང་འདད་བ ེད་ད་ཡདཔ་ཨན།

ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།

ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།

ཤོག་ ངས་2
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
ཆད་བ ོད།
ད་ཡང་ མི་ལ་ཆག་ ིའི་ཧེ་མ་འ ོ་བ་མིའི་ ིད་པ་ བ་ནས་ ད་དང་ཅག་ཁར་རང་སའི་འ ་ཤས་དང་མ ན་པའི་རིག་
ག ང་དང་ ལ་ས་སའི་གམས་གཤས་ ི་ལམ་ ོལ་བཅས་ ན་མོང་མ་ཡན་པའི་ གས་ ོལ་རེ་ ང་ཡདཔ་ཨན་པས།
མི་རིགས་དང་ ས་མ ངས་པའི་ས་སའི་ཤས་རིག་འད་ རང་དང་ཁ་ ལ་ཐབས་མེད་པའི་གལ་ཆ་བའི་ བ་ཆ་ཅག་ཨནམ་
ལས་ མིའི་འཕལ་ཚད་གང་འཕལ་འ ོཝ་དང་ཅག་ཁར་ ཤས་རིག་ད་ཡང་ཡར་ ས་འ ོཝ་བཞིན་ ་ཡདཔ་ཨན། ས་
ི་འཕ་འ ར་ ིས་ ེ་མི་རིགས་ཉམས་པ་ཅན་ ཤས་རིག་ཡང་ཉམས་ ད་འ ང་ད་བ མ་ ེ་ བསང་གསལ་ ་གསལ་ ི་
ཤས་རིག་ད་ཡང་ དང་པ་ ང་བ་དང་ བར་ ་འཕལ་བ་དང་ ད་པ་སགས་ ི་ ེན་བཟང་ངན་ལ་ཤ་ཅག་ ང་ཡད་ ང་ ་
བ་ལས་མེདཔ་མ་འ ོ་བར་ཡད་མི་འད་ ལ་ ས་དང་རིག་
ག ང་ ིང་པའི་བདན་དཔང་ ་བ གས་ཡདཔ་ཨན།

་ ་ཆགས་སའི་རི་ ེ།
་ ་ ་ཆགས་སའི་གནས།

ལ་ང་ ོང་ ག་ལ་ཤ་ཅག་ག་ ་གང་ག་ འ ོ་བ་མི་རིགས་ ་ ་ ་ ིན་ ི་རིགས་ལས་ ོལ་ཡདཔ་ལས་ ད་ ་ ་ ་ ་དང་
ཅག་ཁར་འ ེལ་བ་དངས་ ་འཐབ་ཡད་པའི་ཁར་ ཕན་ ན་མངན་ མ་ ིས་ ོད་ ལ་ ་ ར་ནས་གཅག་ཕན་གཅག་
ཤོག་ ངས་3
ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།
ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
གོ ས་ ི་ ལ་ ་གནས་ཡདཔ་མ་ཚད་ ་ ིན་གཉན་བཅས་མི་དང་འ ེལ་བས་ མི་ ་ ིན་ཚ་དང་གཉན་ཚ་སགས་ ང་
ཡད་པའི་ ངས་ཡང་། བ ན་འ ང་ ལ་བཟང་མ ིན་ ན་ལས། ་རི་ ང་ ོངས་ཤང་ལ་གནས་བཅས་ནས། །འ ོ་བ་
མི་དང་གཉན་བ ེབས་ད་ཕན་ ིར། །མི་དང་གཉན་དག་མཛའ་བཤས་ ལ་ ་གནས། །མི་དག་གཉན་ ི་གནས་ ་འ ོ་བ་
དང་། །གཉན་ཡང་མི་ཡ་ ིམ་འོང་གཏམ་ ེང་ ེད། ། ཞེས་དང་། མི་དང་ ིན་འ ེལ་ ིན་ ི་ཚ་བ་མང་། །འགལ་ ེན་
འ ང་ན་ ལ་ ་དམར་ ིས་གསལ། །ཞེས་ག ངས་པའི་དན་ད་ཡང་ ལ་ང་ ིག་ ག་ག་གང་ལས་ མི་དང་ ་ ིན་ ་ ་
བ ེས་ཏ་ ཕན་ ན་གཅག་གས་གཅག་ ་གཉན་འ ེལ་འབད་ན་དང་ མི་དང་མི་ ོ་ བ་ད་བ མ་ ེ་རང་ ོ་ བ་ ེ་བ ་
དན་ ོད་ལན་འབད་ ོལ་ཡདཔ་ཨན་པས། ད་ལས་རིམ་པ་བཞིན་ ་ མི་ ་གས་ས་གཉན་བ ོ་ན་དང་ ཤང་གཉན་བཅད་
ན་ ་ ིན་ ི་གནས་ ་བཤག་བཏང་པ་ལ་སགས་པའི་ ་ ་མི་ད ེས་པའི་ ་ ་ཚགས་འབདཝ་ལས་བ ེན་ཏ་ འ ོས་
ིས་ ེ་ ་དང་ འི་རིགས་ ་ མི་དང་དངས་ ་ ོད་ན་དང་ མི་གས་མཐང་ན་ལས་ ར་ཏ་ ས་ཐག་ ང་རིང་ ་ཅག་
ེ་ ོད་ན་འག་བ གས་ཡདཔ་ཨན་པས། དའི་ ངས་ད་ཡང་ བ ན་འ ང་ ལ་བཟང་མ ིན་ ན་ལས། ད་འོག་
བ ལ་བར་ཞང་ ང་བད་དང་ཁམས། །ས་སར་རིམ་ ེ་མི་ མས་ལས་རིམ་ཤས། ། ་ ིན་ ེ་ མས་རི་ ག་ ་སགས་
ལ། །གནས་ཤང་དངས་ ་རིགས་མ ན་བ ས་ཏ་ ེས། །གདས་བཅས་ ས་མིན་མི་ལས་ ོག་ ར་ཏ། །མི་དང་ ་འ ེ་
འ ེལ་བ་ཇ་ ང་སང་། །ཕན་ ན་མི་མཐང་གནས་དང་རང་བཞིན་བ ལ། །ཟེར་ག ངས་པའི་དན་ད་ན་ ད་བ ང་ ་ ་
་ གས་ད ེས་པ་ཅན་ གཅག་གས་གཅག་ ་ ོངས་ ོགས་མཛད་ན་དང་ གས་ཡད་མ་མ ་བ་ཅན་འགལ་ ེན་ ིས་
གནད་པ་ ེལ་ན་ཡདཔ་ཨན་པས། ད་ག་ཁ་གནན་ ་མི་ ་གས་ ་གསལ་ན་དང་ ་མཆད་ན་ ་ག་དན་ ་ དམར་

ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།

ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།

ཤོག་ ངས་4
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
མཆད་ ལ་བའི་ གས་ ོལ་ལ་ཤ་ཅག་ ང་ཡད་ ང་ བསང་མཆད་ ་གསལ་ ི་ལམ་ ོལ་ད་ལས་ གཔ་ཅག་མ་ ངམ་
ཨན་པས།
དང་ ་ག་མི་ ་བ ལ་བ་ཐག་མའི་ ོལ་ ག་ལས་ ེས་ཡདཔ་ལས་ སམས་ཁམས་ ི་ ས་པ་ གས་ཆ་ གས་ཡདཔ་ལས་
གནམ་མཁའ་ ་ ར་ གས་ན་དང་ ོ་དང་ ག་ ་ཟན་བ མ་ ེ་ལག་པས་བ ི་ གས་ན་ རང་ ས་འོད་ ར་བཞེངས་
པ་ལ་སགས་པའི་ ས་པ་ཆཝ་ལས་ སམས་ཁམས་རིག་པའི་ཐག་ལས་ རང་ ང་ཁམས་ ི་བདག་པ་ ་ བསང་མཆད་ ་
མཆད་ ི་ ོ་ནས་གསལ་མཆད་ ལ་ཏ་ མིའི་འཚ་ཁམས་བད་ཐབས་ ི་ཆད་ ་ མ ན་ ེན་ད་བཞག་གནང་ཡདཔ་ཨན་
པས། ཨན་ ང་ ནང་རིག་པས་ ོ་ནས་ད ད་པ་ཅན་ དའི་ ལ་ལས་ ས་རབས་མང་རབས་ཅག་ག་ ལ་ལས་ བན་
ོན་པ་གཤན་རབ་མི་བ་འོལ་མའི་ ིང་ ་ ་འ ངས་ཏ་ བན་ཐག་པ་རིམ་ད ་དང་ རིག་པའི་གནས་ ་ལ་སགས་པའི་
བཀའ་འཁར་བསམ་ ིས་མི་ བ་པར་ག ངས། ག་པར་ ་ འཇག་ ེན་ཕན་བད་བ བ་པའི་ འི་ཐག་པ་བཞི་ག ངས་
པའི་ནང་ལས་ ་བསང་མདས་འ ལ་ ི་ ང་གཤན་ཐག་པའི་བན་ ོ་གཏན་ལ་ཕབ་ ེ་ ་ ིན་ ེ་བ ད་ ི་བཞེན་
འདབས་དང་ བ ད་ ི་ ེགས་པའི་དལ་ཁ་བ ར་བ་དང་ འ ོ་བ་རིས་ ག་ག་ཁ་བ ང་བ་དང་། ག ང་ ང་བན་ ི་
བ ན་པ་ག ག་པར་དགངས་ནས་ ་གར་གསས་བཙན་པ་ ་མཆད་པ་ ལ་ན་དང་ བ ོམས་པ་འབད་ན་ལ་སགས་པའི་
མགན་ བས་ ་ ་ ་ ེ་ ང་ ིད་ཞི་བར་ ས་པ་ལས་བསང་མཆད་ ་གསལ་ ི་ ོལ་འག་དང་པ་བ གས་ཡདཔ་ཨན་
པས།
ལོ ་ད་བད་ ་དར་ ལ་ད་ཡང་ ཞང་ ང་ནས་ ནོ ་པ་གཤན་རབས་མི་བ་ཞང་བད་ ་གདན་ ངས་ཏ་ བ ན་མ་བ ་
གཉས་དང་ མ ར་ ་བ ་ག མ་ ིས་གཙས་པའི་ བད་ ལ་ ི་ ་ ིན་གཞི་བདག་ག་ར་བཀའ་བ ོ་དམ་ ་བཏགས་ཏ་
ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།

ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།

ཤོག་ ངས་5
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
དཀར་ ོགས་ ོང་བའི་ ང་མར་བ ོས་གནངམ་ལས་ བད་ ི་མི་ ་ཡང་ཡར་ ་གསལ་ན་དང་ མར་ ད་བཀར་བའི་ཐབས་
་ཨ་ཙ་རེ་བ ན་ཡད་མི་ལས་རིམ་པ་བཞིན་ ་ ང་ཡདཔ་ཨན་པས། ད་བ ང་ག་ ོན་པ་གཤན་རབས་ ིས་ སམས་ཅན་
བསད་ད་ཤ་ ག་གས་བ ད་དང་ ིན་བཙན་ལ་སགས་པ་མཆད་པའི་ གས་ ོལ་ད་བཀག་ནས་ ད་ ་ག་ར་དབང་ ་བ ་ ེ་
ཤ་ ག་ག་མཆད་པ་ ལ་ན་ད་བཀག་ཡདཔ་ད་ དའི་ཚབ་མ་ ེ་འ འི་གཏརམ་དང་ འ ་ཆང་གས་འ སཔ་ ེ་བཟོ་ཡད་པའི་
ོར་ ིད་པ་ ི་མདས་སགས་ཡག་ ིང་ལས་ ང་ད་ཡདཔ་ཨན་པས།
བསངས་ ་ི འ ང་ ངས།
གསར་འོད་དམ་པའི་མད་ལས། བ ན་པ་བཅམ་ ན་འདས། གསར་འོད་དམ་པ་མད་ ེའི་དབང་པའི་ ལ་པ་ལ་མཆད་
པའི་ ད་ ་བ ག་པས་བ ག་པ་དང་། ཞེས་སགས་ནས་ ལ་པ་ཆན་པ་བདག་ཅག་བཞིའ་ི རང་རང་ག་ཁང་པའི་ ེང་ག་
བར་ ང་ལ་ ོས་དང་བ ག་པ་ ་ཚགས་ ི་འ ི་ཤང་དག་ག་ ག གས་ མས་ ་གནས་པར་འ ར་ཞེས་སགས་
ག ངས་ཡད་མི་ད་ ཁང་ཐག་ ་བསང་ ལ་བའི་ ངས་ཨན་པས། ཡང་ད་ཉད་ལས། ོས་དང་ ་ ལ་དང་ ཙན་དན་
དང་ ག་ ར་དང་ ཨ་ག་ ་ནག་པ་དང་ དམར་པ་ལ་སགས་པ་འད་དག་མཉམ་པར་ ར་བའི་ ོས་ ིས་མཆད་ཅང་
གས་འད་བ ས་པས་ ལ་པ་ཆན་པ་ མ་ཐས་ ི་ ་ ན་ ངས་པར་ འོ། ཟེར་ག ངས་ཡད་མི་ད་ བསང་གསལ་
གཉས་ཆ་རང་འབད་དག་པའི་ ངས་ཨན་པས། ད་མ་ཚད་ མད་མཛངས་ ན་ནས། མ་ ་ ་བཟང་མོས་མཐའ་འཁབ་ ི་
ལ་ ་རམ་ཤང་འཕལ་ ་རང་ག་ཁང་པའི་ཐག་ནས་ བསང་ག་ ད་ ིན་ ོས་པ་སངས་ ས་མཉམ་ཡད་ ་བ གས་
པའི་ ན་ ར་མཆད་ ིན་ ི་ ང་པར་འ ིགས་པའི་ལ་ ས་ག ངས་ཡད་མི་ད་ཡང་ བསང་ག་ ངས་ཚད་ ན་ ་འ ོ་
བར་ག ངས་ཡད། ད་བ མ་ ེ་ འ ལ་བ་མེ་ཏག་འ ེང་ ད་ལས། སངས་ ས་ ་ག གས་ ོང་སགས་ ། ། ན་
ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།

ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།

ཤོག་ ངས་6
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
ངས་པར་ན་ག ངས་པ་ཡན། །དར་ན་ཆག་ཆག་ གས་པ་དང་། ། ང་ག་བཞི་མདར་ས་གཞི་ལ། ། ་ཚགས་མེ་ཏག་
བཀད་པ་ཡས། །རབ་ ་མཛས་པར་ ེད་པ་ཡན། །ཙན་དན་ཨ་གར་ ་རམ་ ི། །བ ག་ ོས་ ན་ནས་ད ལ་བར་
། །ཟེར་ག ངས་ཡད་མི་ད་ཡང་ ལམ་བསང་ག་ ངས་ ན་ ་ག ངས་ཡདཔ་ཨན། འ ལ་བ་ མ་བ ་པ་ལས། གང་
ཞིག་གནང་མེད་ད་བཞིན་བཀའ་མེད་པ། །ད་ན་མི་ ང་ ོགས་མ ན་བ གས་ཏ་བ ང་། །ཞེས་ག ངས་ཡད་མི་ད་ཡང་
ཐག་བསང་སགས་ ི་ ང་མ ན་ ་ག ངས་ག ངསམཨན་པས།
བསངས་གསལ་ ི་ང་ ོད།
བསང་གཏང་ནའི་ལམ་ ོལ་འད་ བད་ ི་ ་གསལ་བའི་ཆ་གའི་ ས་ལས་ག་གནས་གལ་ཅན་བ ང་བའི་ ་ ོའི་རིགས་
ཅག་ཨན། ད་ ་ མ་པ་མ་འ ཝ་ག་ ོ་ལས་ ་བ་ཅན་ གཙ་བ་རང་མི་ ལ་ ི་བཙག་ ིབ་ ་ག་ར་བསང་གས་ ད་ད་ ི་
མ་མེད་པ་བསལ་ནས་ ་ ན་འ ེན་པའི་ཆ་ག་ཅག་ཨན། བན་ ི་ཡངས ེའི་འ ེལ་པ་ཞེས་པ་ལས། གཉའ་ ི་བཙན་པ་
ལས་ ་ ལ་ལས་ ོན་ ལ་ ེང་ བས་ བན་ཡང་ངལ་དང་ མཚ་མི་ ཙ་མི་ག མ་ཡང་མཉམ་ ་མངགས་པར་ ཡབ་ ི་
ཞལ་ནས་ གནམ་ད་ལ་གཤགས་པ་ན། མི་ ལ་བཙག་དང་ནལ་ཆ་བས། ཡ་ངལ་ ི་ ་ ོངས་ཤག མཚ་མིས་ ་གཡས་
ེན་ཅག ཙ་མིས་ ་ཡ་གཡན་ ེན། ཡ་ངལ་ ི་སལ་བསང་ ིས། ཟེར་ག ངས་འ ག། ཆ་ག་ད་ཧེ་མ་རང་བན་ ི་ གས་
ོལ་ལས་ ང་ཡདཔ་ཨན་པས། གས་ ོལ་ད་ བན་ ི་བ ན་པ་བ བས་དང་ཅག་ཁར་ བཙན་གསལ་དང་ གཉན་
གསལ་ ི་གམས་གཤས་ ་ཉམས་ཡད་ ང་ ་གསལ་བསང་གཏང་ནའི་ལམ་ ོལ་ ་མ་ཉམས་པར་དར་ཞིང་ ས་ཏ་ ད་
རེས་ ི་བར་ན་ཡང་ ལམ་ ོལ་འད་ཡདཔ་ཨན།

ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།

ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།

ཤོག་ ངས་7
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།

ོས་ ི་བསངས་མཆད།

བ ར་མཆད།

མ་གཞི་ ་བསངས་ཟེར་མི་འད་ རང་ག་ ལ་ ་གཞི་བདག་ ་ ་བསང་མཆད་ ལ་བའི་ཆ་ག་ཅག་ཨནམ་ལས་ ལམ་
ོལ་འད་བད་ ་དར་ཏ་ ན་རིངམ་ ེ་གནས་ཡད་མི་ད་ ་ག་ར་ གཙ་བ་རང་ ས་ ོགས་ས་སའི་ བ་ཐབ་གང་མ་ ་གས་
དམ་ ་བཏགས་ཏ་དཀར་ ོགས་ ོང་བའི་ ་བ གས་ཡད་མི་ ་ གས་ད ེས་ནའི་དན་ ་
བས་སམས་ནས་འག་
བ ང་ ེ་ཡ་དམ་གང་ ང་ག་ང་ ལ་བ ང་ནས་ བསང་ཡག་དང་འ ིལ་མཆད་པ་ ལ་ཏ་ ིན་ལས་བཅལ་བའི་ལས་ཆག་
ཅག་ཨན་པས། ཨན་ ང་ བསང་མཆད་ ལ་སའི་ ལ་འད་ འཇག་ ེན་པའི་ ་ཨནམ་ལས་ གནས་ བས་ ི་ བས་
ཙམ་ལས་ཚ་འད་ ི་གཉས་ ི་ བས་ ལ་ ་དམིགས་པ་བ ེད་ ་མི་ ང་བ་ཅག་ཨན།
བསངས་ ི་མཚན་ཉད།

ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།

ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།

ཤོག་ ངས་8
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
མི་གཙང་བ་དག་པའི་ ི་ཞིམ་པའི་ཆ་ག་གང་ཞིག་ ཉས་ ོན་ ི་ ིག་ ིབ་ག་ར་དག་ནས་ བད་ལགས་གནང་བའི་ ས་པ་
དང་ ན་མི་ ་བསངས་ ི་མཚན་ཉད་བཞགཔ་ཨན། བསང་ཟེར་བའི་ཐ་ ད་འད་ ལ་ང་ ོང་ ག་ལ་ཤ་ཅག་ག་གང་ལས་
ང་ཡདཔ་ད་ ད་ཡང་ བཙག་ ིབ་སགས་བསལ་ འི་རིགས་སལ་ན་དང་ དགག་པར་ ེད་པའི་ ོ་ལས་བཙག་པ་བསང་
ན་དང་ ིབ་མནལ་བསང་ཟེར་ བ་ཨན་པས། ད་ཡང་ མི་འ ་འཛམས་སར་ ག་ལ་དང་ ན་ཆའི་རིགས་ ་བཙག་
ིབ་ཤརཝ་ད་ ས་དང་ མེ་དང་ ར་འོད་ ་ ་བ ེན་ཏ་ ིབ་སལ་འབདཝ་ད་ ས་བསང་དང་ མེ་བསང་ ར་
བསང་ཟེར་ བ་ ོལ་ཡད་མི་ལས་ བསང་ག་ག་དན་ཧ་ག་ གསཔ་ཨན།
བསངས་ ི་ད ེ་བ།
བསང་ག་ད ེ་བ་ད་ རང་རང་ས་སའི་ གས་ ོལ་འ ་མི་འ ་ ་ཚགས་ཡད་ ང་ གཙ་བ་རང་ རི་བསང་དང་ ོང་
བསང་ ཐབ་བསང་ ལམ་བསང་ ཐག་བསང་ ་ནང་བ ཝ་ཨན། རི་བསང་འད་ གཙ་བ་རང་རི་ ེའི་དགན་པ་དང་
བ་རི་ གཞི་བདག་གནས་བདག་ ་ཡད་པའི་རི་ ེ་དང་ ཡང་ན་ རི་མཐ་ཤས་ ་ག་ ེ་མོར་བསང་ ི་བ ེགས་ཏ་བསང་
མཆད་འབད་མི་དང་། ོང་བསང་འད་ དགན་པའི་མཐའ་འཁར་དང་ ག ས་ཚན་ ་ནང་ཡད་པའི་ ་ཁང་དང་ དའི་
མཐའ་འཁར་ ་བསང་ ི་བ ེགས་ཏ་བསང་གསལ་འབདཝ་ཨན། ཐབ་བསང་འད་ ལམ་འ ལ་པ་སགས་ ིས་ལག་ལན་
འཐབ་ཡད་པའི་ ཐབ་ ོ་ག མ་བ གས་ཡད་པའི་ཁ་ ་ ཇ་རེ་བཀལ་ཚར་བའི་ ལ་ ་ བསང་དང་ ཡང་ན་ ེ་ གས་
ཏ་བསང་གཏང་མི་ད་ཨན། ལམ་བསང་འད་ ེས་ཆན་དམ་པ་ ་ ་ཕབས་བ ་ ་བའི་ བས་དང་ ཡང་ན་ ་ག ང་
གས་ ེན་ལ་སགས་པ་གདན་འ ེན་ ་བའི་ བས་ ་ ལམ་ཁར་བསང་ ི་བ ེགས་ཏ་བསང་མཆད་ ལ་མི་འད་ཨན།

ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།

ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།

ཤོག་ ངས་9
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
ད་མ་ཚད་ བསང་ལ་ད ེ་ན་ བསང་དཀར་དང་བསང་ནག་ མནལ་བསང་དང་ཐབ་བསང་ ་བསང་ ་བསང་ ཝ་
བསང་ ་བསང་ ་བསང་ལ་སགས་པ་ལ་ཤ་ཅག་ཡད་ ང་ གང་ག་ད ེ་རིམ་ལས་མ་འདས་པར་ཡདཔ་ཨན་པས།

བསངས་ ི་མཆད་པ་ ལ་སའི་བསང་ མ།

མཆད་ ེན་ ི་ མ་པ་ ེ་ཡད་པའི་བསངས་ མ།

བསངས་ ་ི ག་དན།
བསང་ཟེར་མི་འད་ ས་གནས་ས་སའི་མི་འཛམས་ན་དང་ ་ག་ ེལ་ཟིང་ལས་བ ེན་ཏ་ ལ་ ་གཞི་བདག་ ་ ་
མནལ་ ིབ་ཕག་ ེ་ གཞི་བདག་ ་ ་ན་ཚ་འ ་མིན་ ང་བའི་ བས་ ་ དའི་ ེན་ ིས་གཞི་བདག་ག་ནད་ག ག་ ག་
ཅན་ ི་ཁའི་ ངསཔ་ ས་གནས་ ་ ་ཕག་ ེ་ན་ཚ་མ་འ ཝ་ཐནམ་ཨན་པས། དའི་ བས་ ་ ེས་ ་དམ་པ་ ས་པ་
དང་ ན་མི་ ་གས་ མད་ལས་ག ངས་པའི་འཕགས་པ་སང་གའི་ ་དང་ མ་འཇམས་ ི་ཆ་ག་ ད་བ མ་ ེ་ ་ཆབ་
ོན་མོའི་མནལ་བསང་དང་ བ་ཐབ་ ི་ཞལ་ནས་བ ད་པའི་ ེ་བ ད་གསར་ ེམས་སགས་ ིས་ རི་ ས་ ལ་ ས་
མཛད་ད་ གཞི་བདག་ག་མནལ་ ིབ་བསངས་ཏ་མི་ གས་ ི་ན་ཚ་བཀག་པའི་ཆ་ག་ཅག་ཨན།
ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།

ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།

ཤོག་ ངས་10
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
བསངས་ ་ི ང་བ།
ལ་བ་ ་པས། ན་ཚགས་ ི་ ན་བསངས་མཆད་ག འི་ ན། །མི་གཙང་ཉས་ཚགས་འ ད་པའི་ཆ་ག་མཁན། །ཟེར་
ག ངས་ཡད་པའི་ བསངས་ ི་ང་བ་འད་ ་པ་ཅག་ཨན་པའི་ཁར་ མ་པ་དངས་བཤམས་ཡད་ ལ་ ི་མཆད་པའི་དངས་
པ་ ་དམིགས་ཏ་ མཆག་ག མ་ ་ག མ་ ལ་བ་ ་མཚའི་ཚགས་ གས་མཉས་པར་ ེད་པའི་ ོ་ལས་ བསད་ནམས་
དང་ཡ་ཤས་ ི་ཚགས་གཉས་གང་ནས་གང་ ་འཕལ་བར་ ེད་པའི་ཆ་ ེན་དམ་པ་ཅག་ཨན། ད་མ་ཚད་ བསངས་ ི་རང་
བཞིན་འད་ མི་གཙང་བ་བཙག་ ིབ་སལ་ན་ ་གཝ་ཨན་ ང་ ད་རེས་ནངས་པ་བསང་ཟེར་མི་འད་ ་གསལ་ ་གསལ་
ི་ཆ་ག་ ངམ་ཅག་ ་ངས་འཛན་ད་ཡདཔ་ལས་ བསངསཟེར་བའི་ག་དན་ ད་པར་ཅན་ཅག་ཁ་གསལ་ ེ་མེདཔ་ཨན་
པས། མཁས་པ་ལ་ ་ཅག་གས་ བསང་ཟེར་མི་འད་ ི་ཞིམ་པའི་ ་པ་ ་བ ེན་ཏ་ ིབ་དག་པར་བཤད་མི་ཡདཔ་ལས་
ད ད་པར་ ་དགས་པ་ཡད། ཨན་ ང་ ི་བཟང་པའི་ཤང་མེ་བཏང་བའི་བསང་ ད་འད་ མ་ འི་ནང་ཚན་ ི་ ི་ཡ་
མཆད་པ་ཨནམ་ལས་ ག ང་ལས། དཀར་མངར་ཞལ་ཟས་འ ་ ན་དང་། །བཟང་ཤང་ ི་ཞིམ་བསང་ ད་
འ ལ། །ཟེར་ག ངས་ཡདཔ་ཨན་པས།
བསང་གསལ་ ི་ ས་གཙ་བ།
བསང་གསལ་ ི་ ས་གཙ་བ་ད་ ་བསང་དཀར་པ་ལས། བ ད་ ི་ཨ་ ོང་གངས་ ི་ ི། ། ོ་ལ་དཀར་པ་གཡའ་ཡ་
ི། །གསར་ཤང་ག ་ལ་ཉན་ ི་ ི། །ད ལ་ཤང་བལ་ ་ ིབ་ ི་ ི། ། ་བ་ཐད་དཀར་ ང་ག་ ི། །ཙན་དན་དཀར་
དམར་ནགས་ ི་ ི། །མཁན་པ་གསར་ལ་གད་པའི་ ི། །བཟང་ ག་ག་ ར་ཨ་ག་ ། ། ན་ ོས་ ི་ཤང་ ི་བཟང་
མས། །ཟེར་ག ངས་པ་བཞིན་ ་ ག་པ་དང་། ་མ། བ་ ། འཁན་པ་སགས་ ི་མ་ ི་ཤང་ག་རིགས་ ་ཨནམ་ལས་
ཤོག་ ངས་11
ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།
ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
རབ་ ང་པ་ཅན་ ཙན་དན་དཀར་དམར་དང་ ཨ་ག་ ་ ར་ མ་ ང་ ོས་ ་ ་བ ེས་དགཔ་ཨན་པས། བསང་
མ་ད་གཙ་བ་ ེ་དང་མར་ ་བ ེས་ཏ་བཟོ་དགཔ་ཨན་པས། ད་མ་ཚད་ དཀར་ག མ་མངར་ག མ་ ན་ ེ་ ་ ་
བ ེས་ཏ་བསང་ག་མེ་ནང་གཏང་ན་དང་ ད་ལས་ ཇ་ ད་དང་ཆང་ ད་ ་གཏང་ནའི་ ོལ་ཡདཔ་ཨན། བཙན་གསལ་ ི་
དམར་མཆད་ད་ བན་ ི་བ ན་པ་བ བས་པའི་ བས་ ་ཅག་ཁར་ཉམས་ཡད་ ང་ ནགས་ ོགས་དགའ་བའི་ ་གསལ་
མཁན་ལ་ ་གས་ དའི་བ ལ་བ ང་ ེ་གམས་གཤས་ ིས་ ེ་ ཤའི་ཚབ་ ེ་ ར་ ག་དང་ ཐ་ན་ ོང་ ོག་གཅག་ཡན་
ཆད་ ེན་ ི་ ་མ ན་ ་བཤམས་ཏ་ དའི་ཤ་ ད་ ག་ ད་ ་བསང་ ས་དང་ཅག་ཁར་ ་བ ེས་ཏ་ བསང་གཏང་པའི་
ལམ་ ོལ་ ་ བད་ ་ གས་ཆ་ཡད་ ང་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ནང་ ་ དའི་ལམ་ ོལ་ ་མེདཔ་ཨན།

བསངས་ ི་མཆད་པ་ ལ་ནའི་བསངས་ ས་ ག་པ།

བསངས་ ི་མཆད་པ་ ལ་ནའི་བསངས་ ས་བ་ ་ ་ །

འཛམ་ ིང་ ི་བསང་།

ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།

ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།

ཤོག་ ངས་12
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
འཛམ་ ིང་ ི་བསང་འད་ མཁན་ ོབ་ཆས་ག མ་ ི་ བས་ ་ དཔལ་བསམ་ཡས་མི་འ ར་ ན་ ིས་ བ་པའི་ག ག་
ལག་ཁང་ ེན་དང་བ ེན་པ་བཅས་པ་ལགས་པར་ བ་ཚར་བའི་ ལ་ ་ བད་ ི་མི་མཆག་དམན་ག་ར་ ་ དགའ་ ོན་ ་
ཆན་པ་གནང་ན་དང་འ ེལ་ འཛམ་ ིང་ག་དཀར་ ོགས་ ོང་བའི་ ་དང་ ་ ལ་ ་གཞི་བདག་ ་ ་ བསང་ག་གཟབ་
ས་བསང་གསལ་མཛད་པའི་ ས་ཚད་བཟང་པ་ད་ ་ འཛམ་ ིང་ ི་བསང་ཟེར་བའི་ཐ་ ད་མཛད་གནང་ ག། ང་
བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ནང་ ་ཡང་ རི་མཐ་སར་བསང་མཆད་ ལ་ན་དང་ ལམ་བདའ་ ེ་ མ་དང་དཔན་ ད་ལས་ ལ་
བའི་ ་ག ང་ གས་ ེན་ ་གདན་འ ེན་ ་བའི་ བས་ ་ བསང་མཆད་ ལ་ ོལ་ཡདཔ་མ་ཚད་ ལ་ཆག་ལ་སགས་
པའི་ ཆ་ག་ག་ཅ་རང་གཏང་ ང་ དའི་ཧེ་མ་རང་ ་བསང་གཏང་པ་ཅན་ ིམ་དང་ས་གནས་ད་ནང་ཡད་པའི་ ེ་ ིབ་
དང་ ཤ་ ིབ་ བག་ ིབ་ལ་སགས་པའི་ ིབ་ ི་རིགས་སལ་བའི་ཐབས་ ་གཏང་ ོལ་ཡདཔ་ཨན།

འཛམ་ ིང་ ིའི་བསངས།

བསངས་གཏང་་དག་པའི་ ངས་དན།

ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།

ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།

ཤོག་ ངས་13
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
བསངས་གཏང་དག་པའི་ ངས་དན་ད་ཡང་ མི་གཙང་ཉས་པའི་ཚགས་ ན་སལ་བ་དང་། །དངས་ བ་ ོལ་ ིར་བསངས་
ི་མཆད་པ་འ ལ། །ཟེར་ག ངས་ད་བ མ་འབད་བ་ཅན་ བསམ་ ོར་ངན་པ་ ་གས་གནད་པའི་ལས་ ི་ ིབ་པ་དང་།
ན་ན་ཚ་ན་ལ་སགས་པའི་མི་འདད་པའི་ ེན་ངན་ག་ར་ཞི་ན། མཆག་དང་ ན་མོང་ག་དངས་ བ་་འ ང་ན་ ག་པར་ ་
ཚ་རིང་ན་དང་ དབང་ཐང་ ང་ ་ ེད་ན་ མི་དང་མི་མ་ཡན་ ི་ད ་དང་བགགས་ ་ལས་ཐར་ན་ལ་སགས་པ་ ཚ་འདའི་
འདད་དན་བ བ་ན་ ་དམིགས་པ་གཙ་བ་བ ེདཔ་ཨན་པས། ད་མ་ཚད་ ་གསལ་བསངས་མཆད་ ི་ ོ་ལས་ གསལ་
མཆད་ ང་བ ན་ ་ ེ་ ང་དར་ ི་བ ོད་ལམ་བ ན་པ་སགས་གལ་ཆཝ་ལས་བ ེན་ རི་ ོར་དང་གངས་ ོར་ མཚ་
ོར་ གནས་ ོར་ ་ག་ད ེ་བ་ཡདཔ་ལས་ བད་ ི་ས་ཆ་ལ་ ་ཅག་ནང་ གངས་ ོར་ད་ ་ལར་དང་། མཚ་ ོར་ད་ ག་
ལར། གནས་ ོར་ད་ ེལ་ལ་ ་ག་ ད་པར་ཡདཔ་ཨན་པས། ད་ ང་ བསངས་ ་རི་བསངས་དང་ ་བསངས་གཏང་ན་
ད ་ འི་ ི་བསངས་བ ོར་བ་ ཐབ་ ་མེ་ ་གསལ་བ་སགས་ ི་ལམ་ ོལ་ཡང་ཡདཔ་ལས་ ་གསལ་བསངས་གསལ་
ི་རིག་གནས་ད་འཚ་བའི་ནང་ ་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅག་ཨན་པས། བསང་ག ང་ ར་ན། ཡངས་ བ་བད་གཤགས་ ིང་
པ་ལ། ། ན་བཏགས་ ིབ་ ིས་ཕག་པ་བསང་། །འཁར་འདས་བད་བ་ཆན་པ་ལ། །ག གས་འཛན་ ིབ་ ིས་ཕག་པ་
བསང་། །ཞེས་སགས་ག ངས་ཡདཔ་མ་ཚད་ ན་མ ེན་པ ་དཀར་པ་གས། ད་ ་བ ལ་པའི་ཐ་མ་ལ། ། ་འ ེ་མི་
ག མ་ཐམས་ཅད་ ིས། །འཁན་འཛན་ ག་དག་སལ་བའི་ཐབས། །གཙང་བཙག་ངན་པ་སལ་བའི་ཐབས། ། ེན་ངན་
བར་ཆད་སལ་བའི་ཐབས། ། ང་མ་ལས་ལ་བ ལ་བའི་ཐབས། །ཁང་ ིམ་མི་གཙང་སལ་བའི་ཐབས། །ཚ་ ོག་ས་གཞི་
བ ན་པའི་ཐབས། །གཟའ་ ར་ངན་པ་སལ་བའི་ཐབས། །ལ་སགས་པ་ གཞི་དང་གནས་ལ་ ོད་པའི་ བས་ ་ མ ན་
ེན་ ན་ མ་ཚགས་པའི་འ ོར་པ་ ེལ་ན་དང་ དན་ཐམས་ཅད་འ བ་ན་ལ་སགས་པའི་ཐབས་ བསངས་གཏངམ་ཨན་
ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།

ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།

ཤོག་ ངས་14
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
པས། ད་མ་ཚད་ ནད་སལ་ན་དང་ ེན་བ ོག་ན་ ིད་ ེལ་དང་ ི ་བ ང་བ་ ལ་ལགས་དང་སད་བ ང་ལ་སགས་
པ་ དམིགས་ཆད་ ི་དན་ ་མཆད་འ ལ་ ལཝ་ཨན་ ང་ གཙ་བ་འད་ ིད་ཞིའི་མ ོན་ ་ ིབ་ ོང་ཚགས་ ོགས་
ནའི་དན་ ་དང་ ཡན་ཏན་མ ོན་ ་བ ན་ ང་ ོགས་བཅལ་ ི་ཆད་དང་ ལན་ཆགས་མ ོན་ ་གནད་སམས་ག ག་པ་
ཞི་ནའི་དན་ ་དང་ ིང་ ེའི་མ ོན་ ་ ིན་གཏང་ག་ཆད་ ་ ལཝ་ཨན་པས།
ལ་ འི་ ང་ ལ།
ལ་ ་གཞི་བདག་ད་ རང་ག་ས་ཆ་ས་སའི་ནང་ འ ོ་བ་མིའི་ ས་ ་དངས་ ་ ེས་ ོང་བའི་ཆས་ གས་འཛན་མི་དང་
དཔན་ ོན་པ་ དམག་དཔན་ འཇག་ ེན་ སཔ་སགས་དང་ ཡང་ན་ ལ་དང་མི་རིགས་གཞན་ ་ ོན་ཆད་ ེ་ ོང་
བའི་དམག་དཔན་ ོབས་ གས་ཅན་ ་ ེཝ་ཨན་པས། ད་གས་ ེ་ ིར་ ལ་ ་དང་ གཞི་བདག་ གནས་རི་ག མ་ ་
ད་པར་ཡདཔ་ལས་ དང་པ་ ལ་ ་ཟེར་མི་འད་ མང་ཤས་ཅག་ས་གནས་ད་ཁར་ ོབས་གཤད་དཔའ་མཛངས་ཅན་
ཅག་ ེ་ ལ་ཕད་ཅན་ ི་ ་ ་བཏང་བའི་འ ོ་བ་མི་ཅག་ གཞི་བདག་ ་མཆད་བ ར་འབད་ད་ས་ཆ་གང་ ང་ཅག་ནང་
གཞིས་ཆགས་ཏ་ ང་པ་ ང་ ་ ་ནང་གནས་ཆགས་ཏ་ ོད་མི་ཅག་ཨན། ལ་ཁབ་ས་སའི་ ལ་ ་ད་ ་ ལ་ད་
དང་ དའི་ཧེ་མའི་མི་གཙ་བའི་ཆ་ གས་ ེ་ཡདཔ་ཨན་པས།
གཞི་བདག་འད་ ིར་བཏང་ད་བ ང་ག་བདག་པ་ ེ་ མི་ ་ག་ བས་ ་རེ་བའི་ ོང་པ་ ེ་ ་གཤས་ཅན་ ི་འ ོ་བ་མི་
ཅག་གནས་རིའི་མཐའ་འཁར་ ་ གནས་ཆགས་ཏ་རི་ ད་དའི་མི་ ་ ་མགན་ བས་འབད་མི་ཅག་ཨན།

ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།

ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།

ཤོག་ ངས་15
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
གནས་རི་འད་ ལ་ ་གཞི་བདག་ད་གཉས་པ་ བ ལ་པའི་བར་ ་འཚ་ཞིང་ ོད་ཡད་པའི་ རི་བ་ད་ ་ བ་ཨནམ་ད་
མི་ ་གས་མཆད་པའི་ཡ་ ད་བ ིག་ནས་ ས་གནས་ད་ཁའི་གནས་རི་ ེང་ག་གཞི་བདག་ ་མཆད་པ་ ལ་ཏ་ རང་ག་
བས་ ་ ་བའི་གནས་ ་ བ་ཨན་པས།
བད་ ི་ ལ་ ་གཞི་བདག་དང་གནས་རི་ ་ད་ བན་ ི་ ་ ་གཉན་ག མ་ ི་ འ ང་ ངས་ལས་འ ོས་པའི་ རིག་
གནས་ཅག་ཨནམ་ལས་ རི་དང་ ་ ་ ་ ེ་གསལ་མཆད་ ལ་ནའི་གམས་གཤས་ ད་པར་ཅན་ ་ བད་ ི་ བ་མཐའ་
་ཚགས་ ི་ ེན་ ་ ར་ཡདཔ་ཨན། བན་ ི་ ལ་ ་གཞི་བདག་ག་རིག་གནས་འཕལ་འ ར་འ ོ་ ེ་ ལ་པ་ ི་ ོང་
ེ ་བཙན་ ི་ བས་ ་ བན་དང་བན་གཉས་མ་འ ིགས་པར་འཐབ་ ོད་ ང་ ེ་ ད་ལས་ཕར་ བན་ ི་ཆས་ གས་དར་
བ་འབད་མི་ཆག་པའི་བཀའ་ ་གནངམ་ལས་བ ང་ བན་པའི་ཆས་ གས་འཛན་མི་ ་ ལ་མཐའ་འཁབ་དང་ ས་
གནས་མཐའ་ ར་ནང་ ་ ོད་ད་ གསང་བའི་ ོ་ལས་བན་ ི་ཆས་ ེལ་ཐབས་འབད་ད་ ོད་ཡདཔ་ཨན་པས། དའི་ བས་
་ གར་ལས་ ོབ་དཔན་ཆན་པ་པ ་འ ང་གནས་གདན་ ངས་ཏ་ ་འ ེ་མི་ག མ་དམ་བཏགས་གནང་ ེ་ བན་
པའི་ ལ་ ་གཞི་བདག་ ་ སངས་ ས་པའི་ཆས་ གས་ ི་ ་ཚགས་ ང་མ་ ེ་ བཀའ་བ ོ་གནང་ཡདཔ་ཨན་པས། ད་
ག་ནང་ལས་ཡང་ བན་ ི་ ལ་ ་གཞི་བདག་གཉན་ཆན་ཐང་ ་ཟེར་མི་ད་ ཧེ་མ་བན་ཨན་ ང་ ལ་ལས་ ་ ་རིན་པ་
ཆ་གས་ནང་པའི་བ ན་པ་བད་ ་དར་བའི་ བས ་ སངས་ ས་པའི་ཆས་ གས་ ི་ ང་མ་ ེ་ དམ་ ་བཞག་བཞགཔ་
ཨན་ཟེར་བའི་ལ་ ས་གསལ་ཏག་ཏ་ ེ་འ ག། ལ་ ་གཞི་བདག་ད་ ་ བད་ ི་ག ང་ ང་བན་དང་ སངས་ ས་པའི་
ཆས་ གས་གཉས་ཆ་རའི་ ་ ་འཕལ་འ ར་ལ་ཤ་ཅག་ ང་ཡད་ ང་ དའི་འགན་ ས་ ་འ ར་ ོག་ག་ན་ཡང་
མེདཔ་འད་ ོབ་དཔན་ཆན་པ་པ ་འ ང་གནས་ ི་ མ་ཐར་དང་ བཀའ་ཐང་ ེ་ ་ནང་ལས་གསལ་ གསཔ་ཨན་པས།
ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།

ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།

ཤོག་ ངས་16
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
བ ན་མ་བ ་གཉས།
་ ན་ ་ འི་ ེས་རབས་ མ་པར་ཐར་པ་པ ་བཀའི་ཐང་ཡག་ལས། བ ན་མ་བ ་གཉས་ ོང་མ་བ ་གཉས་དང་། །ཡ་
མ་བ ་གཉས་ ོག་ག་ ིང་པ་ ལ། །དམ་ལ་བཞག་ནས་གཏར་རེའི་གཉར་ཀ་གཏད། །ཞེས་ག ངས་ཡད་པའི་བ ན་མ་
བ ་གཉས་སམ་ མི་ ད་ ི་ ལ་ ་ཟོ་དར་བ ་གཉས་ན། ན་ གས་མ། གཡའ་མ་ ོང་། ན་བཟང་མོ། བགགས་
ི་གཙ་ ེ་བ ད་མོ་བཞི་དང་། ན་གཅག་མ་དང་། དཔལ་ ི་ མ། ག་མོ་ ལ། ་མོ་དཀར་མོ་ ེ་གནད་ ིན་མོ་བཞི་
དང་། ཀང་འཛན་ད་མོ་དང་། བད་ཁམས་ ོང་། ོ་ ེ་ ན་གཅག་མ། ོ་ ེ་གཡར་མོ་བསལ། ོ་ ེ་ག ་ ོན་མ་ ེ་ ན་
མོ་བཞི་བཅས་བ ་གཉས་ས།
བསངས་བ ར་ ི་ ད་པར།
བསང་ཟེར་མི་འད་ མི་རབས་ལས་མི་རབས་བ ད་ད་ མིའི་འཚ་བའི་ ག་ ་མ་ཉམས་པར་ གནས་ཡད་པའི་རང་ག་
གམས་གཤས་ ན་མོང་མ་ཡན་པའི་ མ་པ་ ཤ་ ག་མ་འ ེས་པའི་ ས་དཀར་ ང་མེ་ ་བ ེག་ ེ་ ཆབ་ ན་མི་ ་
བསང་དང་ ཤ་དང་ ག་ ཡང་ན་ ར་ ག་ལ་སགས་པའི་ ོག་ཆགས་མེ་ ་བ ེག་ ེ་ མཆད་པ་ ལ་མི་ ་བ ར་ཟེར་
བ་ཨན་པས། ཡང་ན་ ཤ་ ག་དང་འ ་ ་ ་ ་བ ེས་ཏ་ མཆད་མི་ ་དམར་བསང་དང་དམར་མཆད། ེ་དང་
མར་ འ ་ ་ དར་གས་ ཤང་ཏག་ག་རིགས་ ི་ཐག་ ན་ ་བ ན་དང་ ོས་སགས་དཀར་ ས་ ང་པ་ ེ་ཆབ་ ན་པ་
ལ་བསང་དང་ ཆབ་མ་ ན་མི་ ་བ ར་ཟེར་ བ་ཨན། ཡང་ན་ ས་ཆ་ལ་ ་ཅག་ནང་ ་ ཤ་འཚག་པའི་ ིམ་ ་བ ར་
ི་ཟེར་ དམར་བསང་ ་བ ར་ཟེར་ བ་ ོལ་ཡང་ཡདཔ་ཨན། ད་ ང་ ེ་དང་མར་ ་བ ེས་ཏ་མེ་ ་བ ེག་མི་ ་ཡང་
བ ར་ཟེར་ བ་ཨན། ཤ་ ག་འ ེས་མི་ ་དམར་བསང་དང་ མ་འ ེས་མི་དཀར་བསང་ཟེར་ ད་པར་ ེ་དགཔ་ཨན་
ཤོག་ ངས་17
ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།
ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
པས། ད་བ མ་ ེ་ ཆབ་ ན་མི་ ་བསང་དང་ མ་ ན་མི་ ་བ ར་ཟེར་ ད་པར་ ེ་དགཔ་ད་ཡང་ ིང་ ང་ལས།
སངས་ ས་ ན་མའི་བསང་ ི་བ ེགས། ། ་ཆབ་ ོན་མོའ་ི ཆབ་ཅག་ ན། །དཀར་ག མ་མངར་ག མ་བསང་ ས་
ལ། །ཟེར་བསང་གཏངམ་ད་ཆབ་ ན་ན་བསང་དང་ མ་ ན་བ ར་ཟེར་བའི་ ད་པར་བཞག་དགཔ་ཨན།
བསངས་ ་ི ཕན་ཡན།
འ ་མི་ཕམ་ ི་ག ང་འ མ་ལས། འད་ཡས་ ང་ ་ ད་པ་གས། །དག་མཚན་ ེན་འ ེལ་ ོགས་མེད་ ས། ། ན་ གས་
ལ་མཚན་ ིད་ན་མཐ། །མཆག་མ ན་དངས་ བ་ཡད་བཞིན་འ བ། །ཞེས་ག ངས་པ་བཞིན་ འ ོ་བ་མི་ ་མ་རིག་
པའི་དབང་གས་ གཙང་ ེ་མ་ཤས་པར་ འག་བའི་ ་ ་དང་ ོབ་པའི་ ལ་ ་ ་ ་མནལ་བཙག་འབག་ ེ་ཤར་ནས་
དའི་མནལ་ ིབ་མི་ལ་ཕག་པས་ དཔར་ན་ ས་ ་མནལ་ན་མག་འཐམ་ ང་མདངས་གནགཔ་ ་འ ར་ན་དང་།
འ ག་ ་མནལ་ན་བ ག་མདངས་གཟི་བ ིད་ཉམས་ན། བ་བ ེན་ ་མནལ་ན་ ས་སམས་མི་བད་བར་འ ང་ན། ང་
ོབ་ ི་ ་མནལ་ན་མདངས་ཤར་ཐལ་བའི་མདག་བ མ་ ེ་འ ར་ན། ཁང་ ་མནལ་ན་ས་བན་ ལ་ཏ་ལ་ཉས་འ ང་ན་ ་
ཨན་པས།
འག་བའི་ ་ ་པ་ད་ ་གས་ འ ོ་བ་རང་རང་ག་འ ང་ཁམས་དང་འ ེལ་ དབང་ཐང་དང་ ང་ འི་ཁམས་ ་དབང་ ེད་
ཡདཔ་ད་ ནང་འ ང་བ་ད་ཡང་ ིའི་འ ང་བ་དང་ ེན་ཅང་འ ེལ་འ ང་ཨནམ་ལས་ འ ོ་བ་མི་ ་ ་ཉནམ་རེ་བཞིན་
་ དབང་ཐང་ ང་ ་དར་ ད་མི་ཉམས་པར་འ ོ་མི་ད་ཡང་ གཙ་བ་ ིའི་འ ང་ཁམས་དང་འ ོད་མི་འ ོད་དང་ དར་
ད་ ི་དབང་གས་ཨན་པས། ད་གས་ ེ་ ིའི་འ ང་ཁམས་ ་དབང་བའི་ ་ ་ ་ མནལ་ ེའི་རིགས་ཤར་བ་ཅན་
རང་ ་ཡང་ ང་ ་ ད་ན་དང་ འ ེ་ ིན་བགགས་ ིས་གནད་པ་འཇམ་ཏང་ཏ་ ེལ་ གས་ད་ཡདཔ་ལས་ ་དང་ ་བ་ག་
ཤོག་ ངས་18
ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།
ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
ཅ་བ མས་ ང་ལམ་འ ོ་མེད་ན་དང་ ལ་ ་ ་མནལ་ ིབ་ཕག་ན་ད་གས་ ལ་བ ད་དང་ས་བ ད་ཉམས་ཏ་ལ་མི་
ལགས་ན་དང་ ཆར་ ་དཀན་ན་ལ་སགས་པའི་མི་འདད་པའི་བགགས་ ་འ ངམ་ཨན་མས། ད་ ་ག་ར་ བསང་གསལ་
ི་ ས་པས་ ཉམས་པ་གས་ཞིང་ མནལ་བ་སལ་དགཔ་ ་ག་ར་བསངས་གསལ་འབད་བའི་ཕན་ཡན་ ིས་ ེ་ཨན། ད་མ་
ཚད་བསང་ག་ཕན་ཡན་འད་ ལ་ ་ ིམ་ ་ ་ ་ ེ་འབག་མནལ་བའི་ ི་མ་ག་ར་དག་ ེ་ འག་བའི་ ་ ་དར་ཏ་
ང་ཁམས་མཐ་བས་ ཚ་རིང་ཞིང་ནད་ ང་ བསམ་དན་ཡད་བཞིན་འ བ་ན་ ིམ་ ་དར་བས་ ིམ་ ་གཡང་འ ིལ་
ཏ་ནར་བ ད་ ིས་གང་ན་ ལ་ ་དར་བས་ ལ་ཁམས་ ་ལ་ལགས་ཤང་བད་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་ན་ བ་པའི་གང་
ཟག་ག་ཆག་ཉམས་འགལ་འ ལ་ག་ར་སལ་ གསཔ་མ་ཚད་ མདར་བ ་བ་ཅན་ འ ོ་བ་མིའི་བད་ ིད་གང་ ་འཕལ་
བའི་ཐབས་ ་ན་མེདཔ་ཅག་ཨན་ན།
ངས་ག གས་ ི་ བ་ ེན།
 ་བན་ ོ་བཞིའི་ནང་ཚན་བསང་ག་ ོར་ ང་ཟད་ ེང་བ། ོམ་པ་པ། ང་པ་ཚངས་པ་བ ན་འཛན།
 བསང་ག་དག་གཙང་དང་ཁ་བ ང་བ ད་བ ང་། ེ་མཉམ་མེད་ཤས་རབ་ ལ་མཚན།
 འཛམ་ ིང་ ི་བསང་། ཀ ་པ་རང་ ངརིག་པའི་ ོ་ ེས་མཛད་པ།
 མད་མཛངས་ ན།
 ེ་བ ད་གསར་ ེམས། བ བས་སངས་ ས་ཡ་ཤས་ ིས་མཛད་པ།
 བསངས་དཔ་བ ིས་རེ་ ོང་། གས་འཆང་པ ་དཀར་པས་ ར་བ།
ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།

ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།

ཤོག་ ངས་19
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

བསངས་མཆོད་ ་གསོལ།
 འཇག་ ེན་ ི་འ ོ་ གས་ཆས་དང་འ ེས་པའི་གཏམ། འ ག་པ་ ོ་ ེ་ ལ་མཚན།
 པ འི་ཐང་ཡག།
 ཨ་ ན་པ འི་ མ་ཐར་ ས་པ།

བ ིས་བད་ལགས།

ཕན་བདལ ས་བཤད་དབང་ ག།

ོལ་འཛ ་ལས་ ངས།

ཤོག་ ངས་20
ཅ་ ་འཛ ་ ོང་ ཚན།

