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ཅ	 གླུ་གཞས།	........................................................................................................................༤༥

ཆ	 དྲོན་གཅོད་ལམ་ཞུགས།	................................................................................................༤༦

ཇ	 ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྟ་བ།		.....................................................................................༤༦
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༨༽	བརྒྱད་པ་	ན་སྨིན་དུས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན།		............................................༤༧

ཀ	 ནང་མི་དང་	མི་མང་གི་འགན་ཁག།	............................................................................༤༧

ཁ	 བླྲོ་གཏད་དང་	ཡིད་ཆེས།	..............................................................................................༤༧

ག	 ཁ་སབ་ཟེར་གསུམ།	........................................................................................................༤༨

ང	 གཏམ་སྙན་གྲགས།	........................................................................................................༤༨

ཅ	 ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ།	.................................................................................................༤༩

ཆ	 ཁང་ཁྱིམ་གསར་རྐྱབ།.....................................................................................................༤༩

ཇ	 མི་སྡེའི་མཉམ་འབྲེལ།	....................................................................................................༥༡

༩༽	དགུ་པ་	ན་ཡྲོལ་དུས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན།	..................................................༥༡

ཀ	 ལཱ་འགན་ཚུ་ལས་དགོངས་ཡྲོལ།..................................................................................༥༡

ཁ	 བླྲོ་སེམས་ཆོས་ལུ་བསྒྱུར་བ།..........................................................................................༥༢

ག	 ལེགས་སྲོའི་བྱ་དགའ།	....................................................................................................༥༣

ང	 སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ།	........................................................................................................༥༤

ཅ	 བསྲོད་ནམས་ཚྲོགས་གསྲོག།	........................................................................................༥༥

༡༠༽	བཅུ་པ་	ན་རྒན་དུས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན།	....................................................༥༥

ཀ	 མི་ཚེའི་མཐའ་མ།	............................................................................................................༥༥

ཁ	 རྒས་པའི་སྡུག་བསྔལ།	...................................................................................................༥༦

ག	 རྒན་རྒོན་གྱི་ལཱ་སྐལ།	......................................................................................................༥༧

ང	 དགེ་སྒྲུབ་སྡིག་སྤྲོང་།	.......................................................................................................༥༧

ཅ	 མི་ཚེའི་མཐར་ཐུག་གི་ཚྲོར་སྣང་།	..................................................................................༥༨
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༡༡༽	མཐའ་མ་	ཤི་བའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན།	...............................................༥༨

ཀ	 ཁ་ཆེམས།	.........................................................................................................................༥༩

ཁ	 ཤི་དུས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།	..............................................................................................................༥༩

ག	 ཕུང་པྲོ་བསྡུ་ཐངས།	.........................................................................................................༦༡

ང	 གཤིན་པྲོའི་ལམ་སྲོན།	....................................................................................................༦༢

ཅ	 གཤིན་པྲོ་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་	བྱ་གཞག།	.........................................................................༦༢

ཆ	 གཤིན་རྩིས།	.....................................................................................................................༦༣

ཇ	 མི་ཤིཝ་ད་གི་འགྲོ་ལུགས་སྲོད་ལུགས།	........................................................................༦༣

ཉ	 ཕུང་པྲོ་ཕྱི་ཁར་བཏྲོན་ལུགས།	........................................................................................༦༤
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ཐ	 ཐལ་འཕག།	.....................................................................................................................༦༧

ད	 མེ་སྦངས་ཤུལ་ལས་ཀྱི་བྱ་རིམ།	....................................................................................༦༨

ན	 བསྔོཝ་སྨྲོན་ལམ།	............................................................................................................༦༩

པ	 གཤིན་པྲོའི་དགེ་ར་དང་	གསྲོན་པྲོའི་རིམ་གྲོ།	...........................................................༦༩

ཕ	 གཤིན་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གི་སྤང་བླང་།	.............................................................................༧༠
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མཐའ་དྲོན།	................................................................................................................................༧༢



-1-

མི་ཚེའི་བྱ་རིམ།

འབྲུག་མིའི་	མི་ཚེའི་རིང་གི་བྱ་རིམ་	སྲོལཁྱུན་རྣམ་གྲངས་བརྒྱ་པ།

རྒྱབ་ཁུངས།

ཀ	 བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།

སྨན་ལྗོངས་ཙན་དན་	བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་	དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་		

སྔོན་ཐྲོག་དང་པྲོའི་དུས་ལས་	 ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་	 དཔེར་ན་	 ཨའི་གིས་ཨ་ལྲོ་ལུ་

གཅེས་སྐྱོང་དང་	 ཨ་ལྲོ་གིས་	 ཨོམ་འཐུང་ཤེས་ནི་ལ་སྲོགས་པ་	 ཟ་ཉལ་འགྲོ་འདུག་གི་

སྤྲོད་ལམ་ཚུ་	 རང་བཞིན་གྱིས་དར་བའི་ཁར་	 དེ་གི་ཤུལ་ལས་བྲོན་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་		

དཔེར་ན་	 སྟེང་ཕྲོགས་ལྷ་	 འྲོག་ཕྲོགས་ཀླུ་	 བར་ཕྲོགས་བཙན་ལ་སྲོགས་པ་ཡྲོད་པའི་		

ཡིད་ཆེས་ཐྲོག་ལས་	ལྷ་གསྲོལ་བྲོན་གསྲོལ་	ལ་སྲོགས་པའི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་	རིམ་པར་དར་

ཁྱབ་བྱུང་ནུག།	

སྤྱི་ལྲོའི་དུས་རབས་	༧	པའི་ནང་	འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་	ཆོས་རྒྱལ་

སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོ་(༦༡༧-༦༥༠)	གིས་	བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དང་	སྤ་རྲོ་སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་

ཁང་	བཞེངས་གནང་ཞིནམ་ལས་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་	མ་ཎི་བགྱང་ནིའི་སྲོལ་

ཚུ་ཚུད་དེ་	ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པའི་སྐྱ་རེངས་ཐྲོག་མར་ཤར་ནུག།

སྤྱི་ལྲོའི་དུས་རབས་	༨	པའི་ནང་	སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་	ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་	འབྲུག་

བུམ་ཐང་ལུ་བྱྲོན་ཏེ་	 ཐེག་ཆེན་གསང་སྔགས་རྲོ་རྗེ་ཐེག་པའི་	 ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལྲོ་བསྐོར་ཏེ་

གནངམ་ལས་	འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་	གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་པ་དང་	མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་	

མ་ལུས་པའི་འབྱུང་གནས་	 རྣམ་འདྲེན་བཞི་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིང་ལུགས་	 མདྲོ་སྔགས་རིག་

གནས་དང་བཅས་པའི་	རྒྱལ་བསན་སྣང་བའི་ཉིན་བྱེད་དངོས་སུ་ཤར་ཏེ་	ལུང་ཕྲོགས་འདི་

ནང་གི་མི་སྡེའི་	 བསམ་སྤྲོད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་	 ལམ་སྲོལ་གྱི་གཞི་ར་ཚུ་	 ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་



-2-

མི་ཚེའི་བྱ་རིམ།

དགོངས་དྲོན་དང་མཐུན་པའི་	ཡང་དག་པའི་སྲོལ་ཁྱུན་ཅིག་ལུ་གྱུར་སྲོ་ནུག།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་	 གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་བསན་པའི་སྒྲོན་མེ་	 དམ་པ་ཚུ་རིམ་པར་

བྱྲོན་ཏེ་	འགྲོ་དྲོན་མཛད་ཡྲོད་པའི་ནང་གསེས་ལས་	དུས་རབས་	༡༣	པའི་	ནང་	ཕ་ཇོ་

འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པྲོ་	 ཐར་པ་རྒྱལ་མཚན་ཡབ་སས་དང་	 ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་	

རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།	གཏེར་ཆེན་རྒྱལ་པྲོ་ལྔའི་གསུམ་པ་རྲོ་རྗེ་གླིང་པ་དང་	བཞི་

པ་པདྨ་གླིང་པ་ཚུ་རིམ་པར་བྱྲོན་ཏེ་	 སྲོབ་བརྒྱུད་དང་ཆོས་བརྒྱུད་གདུང་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་	

རྒྱལ་བའི་བསན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་འགྲོ་དྲོན་	རྒྱུན་མ་ཆད་པའི་ཐྲོག་ལས་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་

སྡེའི་བསམ་སྤྲོད་དང་	ལམ་སྲོལ་ཚུ་	ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་རྒྱུན་བཟང་སྤེལ་ཏེ་	གནང་ནུག།

ལྷག་པར་	དུས་རབས་	༡༧	པའི་ནང་	མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་	དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་

པྲོ་ཆེ་	ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་	ལྷྲོ་མྲོན་ཁ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་	དུམ་བུ་

གཅིག་ལུ་བསྒྲིལ་ཏེ་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་	 ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུགས་	

དབུ་བརྙེས་ཞིནམ་ལས་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་	 འབྲུག་པ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་	 འཛམ་གླིང་

ནང་ཡྲོངས་གྲགས་མཛད་གནངམ་དང་གཅིག་ཁར་	 འབྲུག་མིའི་བསམ་སྤྲོད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་	

སྲོལ་ཁྱུན་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་	 ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་	 རྒྱལ་ཁབ་རང་

དབང་གི་ངོ་རྟགས་	ངོ་མ་གཅིག་ལུ་བཟྲོ་སྟེ་གནང་ནུག།

ཁ	 བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན་གྱི་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ།

ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་དྲོན་དང་མཐུན་པའི་	བསམ་སྤྲོད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་	བྱ་རིམ་གྱི་སྲོལ་

ཁྱུན་དེ་ཚུ་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་	 དགའ་སྐྱིད་ཡུན་གནས་ཀྱི་གཞི་ར་	 ངོ་མ་གཅིག་

ཨིནམ་མ་ཚད་	 རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་གི་ངོ་རྟགས་དང་	 	 རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱོབས་ཀྱི་སྲོག་

ཤིང་	མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་དང་	མི་སྡེའི་འཚྲོ་འབྱྲོར་གྱི་གཞི་རྟེན་	ངོ་མ་ཅིག་ཡང་ཨིན།	



-3-

མི་ཚེའི་བྱ་རིམ།

སྲོལ་ཁྱུན་དེ་ཚུ་གི་གཞི་ར་	དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་དྲོན་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	འབྲུག་

མི་ཚུ་གི་	ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀའི་ལམ་བཟང་	ངོ་མ་ཅིག་ལུ་ཡང་གྱུར་ཏེ་ཡྲོདཔ་ལས་	འབྲུག་

གི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན་འདི་	འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའི་	ལམ་སྲོལ་ཚུ་ལས་	ཧ་ཅང་གིས་

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་	ལམ་སྲོལ་བཟང་པྲོ་ཅིག་ལུ་ཡང་	གྱུར་ཏེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་	 འབྲུག་གི་སྔར་ཁྱུན་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ལས་	 ལག་ལེན་

འཐབ་དགོཔ་གཙྲོ་བྲོ་ཅིག་	འབྲུག་མི་ཅིག་	སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་མ་ཤི་ཚུན་གྱི་	མི་ཚེའི་རིང་

གི་བྱ་རིམ་	སྲོལ་ཁྱུན་གྱི་རིམ་པ་འདི་ཨིན།	མི་ཚེའི་རིང་གི་	དུས་སྐབས་སྲོ་སྲོའི་བྱ་རིམ་

སྲོལ་ཁྱུན་	འདི་ལུ་ཡང་	སྤྱིར་འབྲུག་གི་ལུང་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོའི་ལམ་སྲོལ་	མ་འདྲཝ་སྲོ་སྲོར་

ཡྲོདཔ་མ་ཚད་	 སྒོས་སུ་མི་སྡེའི་འཚྲོ་ཐབས་ཀྱི་དབྱེ་བའི་རིམ་པ་	 སྲོ་ནམ་པ།	 ཚྲོང་པ།		

གཞུང་གཡྲོག་པ།	ལཱ་གཡྲོག་པ།	བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གི་སྲོ་སྲོའི་དམིགས་བསལ་	བྱ་གཞག་

གི་སྲོལ་ཁྱུན་ཚུ་ཡང་	 སྲོ་སྲོར་ཡྲོདཔ་ལས་	 དེ་ཚུ་ག་ར་ཡིག་ཐྲོག་བཀོད་ནི་གི་གནམ་མི་

མཐྲོང་ནི་ཨིན་མས།	

ཨིན་རུང་འདི་ནང་ལུ་	 འབྲུག་མི་	 སྤྱིར་བཏང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་རིམ་	 སྲོལ་ཁྱུན་གྱི་རིམ་པ་		

ཡིག་ཐྲོག་བཀོད་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ཡང་	 སྤྱི་ནྲོར་དམ་པ་	 མི་དབང་མངའ་་

བདག་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་	 འབྲུག་པ་ཟེར་བའི་ངོས་འཛིན་ཐྲོབ་ས་འདི་	 གཟུགས་

ཁར་རྒྱལ་ཡྲོངས་གྱོན་ཆས་	གྱོན་ཤེསཔ་ཙམ་ཅིག་དང་	ལག་པར་འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ངོ་

སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་	སྲོན་ནི་ཡྲོདཔ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་	འབྲུག་མི་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན་

ན།	 འབྲུག་མི་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་ཚུད་དགོ་པ་ཅིན་	 འབྲུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་	

གལ་ཅན་ག་ཅི་རང་ཚང་དགོཔ་ཡྲོད་ག་	 ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བཀོད་དགོ་པའི་བཀའ་ཁྱབ་

གསེར་གྱི་ཐིག་པ་	སྤྱི་སྲོལ་གནང་སྟེ་ཡྲོད།	
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བཀའ་དྲོན་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	འབྲུག་མི་ངོ་མའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་	ངོས་འཛིན་འབདཝ་ད་	དང་

པ་ལུ་	དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་	བུ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་	བཅུ་གཉིས་དང་ལྡན་དགོཔ་ཡྲོད་

མི་འདི་ཡང་	དང་པ་	ལས་རྒྱུ་འབྲས་བརྩི་ཤེས་པ།	གཉིས་པ་	ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཤེས་

པ།	གསུམ་པ་	སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་ཧ་གོ་བ།	བཞི་པ་	མི་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ངོ་ཤེས་

པ།	ལྔ་པ་	ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་ཡྲོད་པ།	དྲུག་པ་	བྱམས་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པ།	བདུན་པ་	བཟྲོད་

སེམས་དང་	བརྲོན་འགྲུས་ཆེ་བ།	བརྒྱད་པ་	བག་ཡྲོད་དང་	ཆོག་ཤེས་ལྡན་པ།	དགུ་པ་	

རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་ཆེ་བ།	བཅུ་པ་	གཅིག་མཐུན་དང་	གཅིག་སྒྲིལ་ལུ་	བརྲོན་ཤུགས་ཆེ་

བ།	བཅུ་གཅིག་པ་	མི་ཁུངས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་	ཕྲོག་པའི་འགན་འཁྲི་	ངོ་ཤེས་ཏེ་	ལག་

ལེན་འཐབ་པ།	བཅུ་གཉིས་པ་	རང་སྐྱེ་བའི་དུས་སྐབས་ལས་	འགོ་བཟུང་སྟེ་	མཐའ་མ་

ཤི་བའི་དུས་སྐབས་ཚུན་གྱི་	མི་ཚེའི་རིང་གི་བྱ་རིམ་	སྲོལ་ཁྱུན་	 ང་བཅས་རའི་སྔོན་བྱྲོན་

རྒྱལ་བ་གོངམ་དང་	 ཕམ་རིམ་བྱྲོན་ཚུ་གི་མཛད་ཁྱུན་	 ལམ་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་བའི་	 ཡ་

རབས་ཀྱི་བསམ་སྤྲོད་དང་ལྡན་མི་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་	 འབྲུག་མི་ངོ་མའི་གྲངས་སུ་	 ཚུད་

ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་	 སྐབས་སུ་བབས་པ་	 འབྲུག་མི་ཅིག་	 སྐྱེ་བའི་དུས་སྐབས་ལས་	

འགོ་བཟུང་སྟེ་མཐའ་མ་	ཤི་བའི་དུས་སྐབས་ཚུན་གྱི་	བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན་ཚུ་	ན་གཞྲོན་ཡ་

རབས་ཚྲོགས་ཆུང་ལས།	 ཚེ་སྲོད་ཚེ་སྨད་དར་མའི་དུས།	 །དུས་ཀྱི་རིམ་པ་མ་འཛྲོལ་བར།	

།བསམ་སྤྲོད་གནད་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས།	 །དྲོན་ལྡན་མི་ཚེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་།	 །ཟེར་བཀོད་དེ་

ཡྲོདཔ་བཟུམ་	 འབྲུག་མིའི་	 མི་ཚེའི་རིང་གི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན་འདི་ཚུ་	 དུས་ནམ་ཡང་

ཉམས་མ་བཅུག་པར་	སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་	སྤྲོ་བ་སྲོམ་བསྐྱེད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཤེསཔ་

བཟྲོ་སྟེ་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བུ་བརྒྱུད་ངོ་མ་ཅིག་ལུ་	 བཟྲོ་ཚུགས་པའི་དམིགས་དྲོན་

འགྲུབ་ཐབས་ལུ་	 འབྲུག་མིའི་	 མི་ཚེའི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན་འདི་	 དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྲོ་རྗེ་
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མཆོག་གིས་དབུ་གཙྲོས་པའི་	 སྒྲིག་ལམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐྲོག་ལུ་	 ཡིག་ཐྲོག་ལུ་

བཀོདཔ་ཨིན།		

ག	 མི་ཚེའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་རིམ་པ།

མི་ཚེའི་རིང་གི་	དུས་སྐབས་རིམ་པ་བརྩི་ཐངས་འདི་ཡང་	བཀའ་འགྱུར་མདྲོ་སྡེ་འ་པ་ནང་

ལས།	མི་རྣམས་ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་ནི་བྱིས་པ་ཞེས་བྱ་ཞིང་།	ལྲོ་ཉི་ཤུ་ཡན་ཆད་ལ་ནི་སྐྱེས་བུ་

ཞེས་བྱ་བ་དང་།	 ལྲོ་བརྒྱད་ཅུ་ཡན་ཆད་ལ་རྒན་པྲོ་ཞེས་བྱའྲོ།	 །ཟེར་	 མི་ཚེའི་རིང་གི་དུས་

སྐབས་གསུམ་ལུ་	དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་གསུངས་ནུག།	མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསན་བཅོས་ཚུ་གི་ནང་

ལས་འབད་བ་ཅིན་	 དང་པ་	 སྐྱེ་བའི་དུས་སྐབས།	 གཉིས་པ་	 བྱིས་པའི་དུས་སྐབས།	

གསུམ་པ་	དར་མའི་དུས་སྐབས།	བཞི་པ་	རྒན་པའི་དུས་སྐབས།	ལྔ་པ་	འཆི་བའི་དུས་

སྐབས་ཟེར་	མི་ཚེའི་རིང་	དུས་སྐབས་ལྔ་དང་།	དེ་ལུ་	ཡང་ན་	སྐྱེ་གནས་སྐབས།	བྱིས་

པའི་གནས་སྐབས།	དར་མའི་གནས་སྐབས།	རྒན་པའི་གནས་སྐབས།	འཆི་བའི་གནས་

སྐབས་ལྔ་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་དང།	ཡང་ན་	བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་ལུ་	དང་པྲོའམ་ཐྲོག་མའི་

ལམ་དང་།	 དར་མའི་གནས་སྐབས་ལུ་	 གཉིས་པའི་ལམ་ལ་སྲོགས་པ་ལམ་ལྔ་སྦེ་ཡང་	

བརྩི་སྲོལ་འདུག།	

དེང་སང་གི་རིག་གསར་	 ལམ་ལུགས་ལས་འབད་བ་ཅིན།	 སྐྱེས་ཏེ་ལྲོ་གཉིས་པ་མན་ཆད་

ལུ་	Infant	ཟེར་ཨ་ལྲོ་རྨས་སྐྱེས་སམ་	ན་གསར་གྱི་དུས་སྐབས་དང་།	ལྲོ་བཅུ་གཉིས་

པ་མན་ཆད་ལུ་	 Child	 hood	 ཟེར་ཨ་ལྲོ་གི་དུས་སྐབས།	 ལྲོ་ཉེར་ལྔ་མན་ཆད་ལུ་

Adolescence	 ཟེར་ན་རྒྱས་ཀྱི་དུས་སྐབས།	 ལྲོ་ལྔ་ཅུ་ང་ལྔ་མན་ཆད་ལུ་	 Adult	

hood	དར་མའི་དུས་སྐབས།	ལྲོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ཡན་ཆད་ལུ་	Old	Person	ཟེར་	ན་

རྒན་གྱི་དུས་སྐབས་ལུ་བརྩིས་ཏེ་འདུག།
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ཡང་དཀོན་མཆོག་དང་	ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་	ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་	ཡང་དག་

ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ལས་འབད་བ་ཅིན།	 དང་པ་	 བྱིས་པའི་གནས་སྐབས།	

གཉིས་པ་	གཞྲོན་ནུའི་གནས་སྐབས།	གསུམ་པ་	ལང་ཚྲོ་དར་ལ་བབ་པའི་གནས་སྐབས།	

བཞི་པ་	 སྤྲོ་བ་དང་ལྡན་ཞིང་ཉམས་སྲོབས་ལྡན་པའི་གནས་སྐབས།	 ལྔ་པ་	 སྲོབས་དང་

ཤེས་རབ་ལྡན་པའི་གནས་སྐབས།	 དྲུག་པ་	 དཔྲོད་པའི་རང་བཞིན་དྲན་པ་དང་ལྡན་པའི་

གནས་སྐབས།	བདུན་པ་	ཆོས་ལུགས་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་གནས་སྐབས།	བརྒྱད་པ་	རྒན་

རབས་ལུ་བཀུར་བའི་གནས་སྐབས།	 དགུ་པ་	 རྒས་ཤིང་འཁོགས་པའི་གནས་སྐབས།	

བཅུ་པ་	 ཚེའི་མཐར་ཐུག་པ་འཆི་བའི་གནས་སྐབས་དང་བཅས་	 མི་ཚེའི་རིང་གི་གནས་

སྐབས་	བཅུ་ཐམ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།

དེ་འབདཝ་ལས་		འབྲུག་གི་མི་ཚེའི་རིང་གི་དུས་སྐབས་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་	དང་པ་	སྐྱེ་བའི་

དུས་སྐབས་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་	 སྐྱེས་ལྲོ་དྲུག་པ་ཚུན་ལུ་	 ན་གསར་དང་	 ན་ཕྲའི་དུས་

སྐབས།	གཉིས་པ་	སྐྱེས་ལྲོ་བཅུ་གཉིས་པ་ཚུན་གྱི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་	ལྲོ་ན་མ་སྨིན་པའམ་	ན་ཆུང་

གི་དུས་སྐབས།	 གསུམ་པ་	 སྐྱེས་ལྲོ་བཅོ་བརྒྱད་པ་ཚུན་ལུ་	 ན་གཞྲོན་གྱི་དུས་སྐབས།	

བཞི་པ་	སྐྱེས་ལྲོ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་པ་ཚུན་ལུ་	ན་ལྲོན་གྱི་དུས་སྐབས།	ལྔ་པ་	སྐྱེས་ལྲོ་སུམ་ཅུ་

སྲོ་ལྔ་པ་ཚུན་ལུ་	ན་དར་རམ་ན་རྒྱས་ཀྱི་དུས་སྐབས།		དྲུག་པ་	སྐྱེས་ལྲོ་བཞི་ཅུ་ཞེ་ལྔ་པ་

ཚུན་ལུ་	ན་ཁུག་གི་དུས་སྐབས།		བདུན་པ་	སྐྱེས་ལྲོ་ང་བཅུ་ང་ལྔ་པ་ཚུན་ལུ་	ན་སྨིན་གྱི་

དུས་སྐབས།	བརྒྱད་པ་	སྐྱེས་ལྲོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་པ་ཚུན་ལུ་	ན་ཡྲོལ་གྱི་དུས་སྐབས།	དགུ་

པ་	སྐྱེས་ལྲོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ཡན་ཆད་ལུ་	ན་རྒན་གྱི་དུས་སྐབས་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་	མི་གཅིག་

གི་མི་ཚེའི་རིང་ལུ་	དང་པ་	སྐྱེ་བའི་དུས་སྐབས་དང་		མཐའ་མ་	ཤི་བའི་དུས་སྐབས་

གཉིས་མ་བརྩིས་པར།		མི་ཚེ་གཅིག་ལུ་བསྐལ་པ་དགུ།།		བསྐལ་པ་དགུ་གིས་མི་ཚད་	

བཅོ་བརྒྱད་ཟེར་	སབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་		ན་ཚྲོད་རིམ་པའི་དུས་སྐབས་	རྣམ་

གྲངས་དགུ་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡྲོད།		
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ང	 དུས་སྐབས་དང་བསྟུན་པའི་	བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན་གྱི་རིམ་པ།

འབྲུག་མི་གཅིག་གིས་	 མི་ཚེའི་རིང་གི་དུས་སྐབས་	 རྣམ་གྲངས་དགུའི་ནང་འཁོད་		

འབད་སྲོལ་ཡྲོད་མི་གི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན་ཚུ་	འྲོག་ལུ་དུས་སྐབས་རེ་ལུ་	དྲོན་ཚན་ལྔ་ལས་

བཅོ་ལྔ་ཚུན་ལུ་	 སྤྱིར་བསྲོམས་	 དྲོན་ཚན་རྣམ་གྲངས་	 བརྒྱ་ཐམ་པ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡྲོད།	

ཨིན་རུང་	མི་རང་རང་སྲོ་སྲོའི་སྐྱེ་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་བསན་དང་	སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་འཕྲྲོ་དང་	ལས་

ཀྱི་བསྐོས་པ།	ཚེ་ད་རེས་ཀྱི་ཕ་མའི་ཤེས་ཡྲོན་དང་	རྒྱུ་སྲོབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར།	རང་གི་ལུས་

སེམས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་	འཇོན་ཐངས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	མི་ཚེའི་བྱ་རིམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་	མི་རེ་

ལུ་སྲོ་སྲོར་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	འྲོག་གི་ན་ཚྲོད་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	གསལ་བཤད་འབད་

མི་འདི་གིས་	འགབ་མི་ཚུགས།	དེ་མ་ཚད་	དཔེར་ན་	གཉེན་རྐྱབ་ནི།	ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་

ཡང་	འདི་ནང་བཀོད་མི་གི་དུས་ཚྲོད་གཅིག་ནང་མེན་པར་	ཧེ་མ་དང་ཤུལ་མ་ག་དེ་སྦེ་ཡང་	

འབད་དགོཔ་འཐྲོན་ནི་ཨིནམ་ལས་	 འདི་ནང་ལུ་བཀོད་མི་འདི་	 འབྲུག་མིའི་	 མི་ཚེའི་བྱ་

རིམ་སྲོལ་ཁྱུན་གྱི་སྤྱིར་བཏང་	ངོ་སྤྲོད་ཙམ་ཨིན་མི་ལུ་	ཐུགས་བཞེད་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནྲོ།།

༡༽	དང་པ་	སྐྱེ་བའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་	བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན།

འབྲུག་པའི་མི་ཚང་ཅིག་ནང་	 ཨ་ལྲོ་གསརཔ་ཅིག་སྐྱེ་བ་ཅིན་	 འཛམ་བུ་གླིང་གི་མགྱོནམ་

གསརཔ་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་	 དགའ་བསུ་དང་འབྲེལ་བའི་	 འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ལུ་	

སྐྱེ་བའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་	སྲོལ་ཁྱུན་ཟེར་སབ་ཨིན།

ཀ	 མངལ་གནས་ཀྱི་དུས་སྐབས།

ཨམ་སྲུ་ཅིག་ལུ་	 ཨ་ལྲོ་ཆགས་པའི་སྐབས་	 རྨགཔ་དང་ཁྱིམ་ནང་གི་ནང་མི་ཚུ་གིས་		

དགའ་ཚྲོར་དང་བཅས་པའི་	བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་སྒོ་ལས་	གཅེས་སྐྱོང་འབད་དེ་	ལཱ་དང་

གཡྲོག་ཚུ་ཡང་	 མ་བཀོལ་བར་བཞགཔ་ཨིན།	 དེ་མ་ཚད་	 རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བསལ་
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ཐབས་ཀྱི་	དམིགས་བསལ་རིམ་གྲོ་དང་	སྨན་བཅོས་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་ཡང་	བརྲོན་ཤུགས་

སྐྱེད་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ཁར་	ཨ་ལྲོ་སྐྱེཝ་ད་	ཨའི་ལུ་བྱིན་ནི་གི་ཆང་སྐོལ་དང་	བཅུད་ཅན་གྱི་ཟས་

ཚུ་	མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་	ཨ་ལྲོ་གི་མཁོ་ཆས་སྤུར་རས་དང་	གོ་ལ་ཚུ་ཡང་

སྔ་གོང་ལས་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྲོལ་ཡྲོད།

ཁ	 སྐྱེས་སྲོན།

བཟའ་ཚང་ཅིག་ལུ་	ཨ་ལྲོ་གསརཔ་ཅིག་སྐྱེ་བ་ཅིན་	 འཛམ་གླིང་གི་མགྱོནམྲོ་གསརཔ་ལུ་	

དང་པ་	 ཨོམ་གྱི་སྙིང་པྲོ་མར་གྱི་བསུ་བ་ཟེར་	 ཨ་ལྲོ་གི་ཁ་ནང་	 མར་མངརམ་ཅིག་བྱིན་

སྲོལ་དང་	ཨའི་གི་དྲོན་ལུ་	 བཙྲོ་སྟེ་ཡྲོད་པའི་ཆང་སྐོལ་ཁ་སྤྲོག་སྟེ་	མཆོད་བཤམས་ནང་	

ཆང་ཕུད་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་སྲོལ་ཡྲོད།	སྐྱེས་ཏེ་ཞག་གསུམ་ཚང་བའི་ནངས་པ་	ཁྱིམ་ནང་

ལུ་	བླམ་ཆོསཔ་ཅིག་ཞུ་སྟེ་	ལྷ་བསང་ཁྲུས་གསྲོལ་	གནང་བཅུགཔ་ཨིན།	གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་

ཚུགས་མི་ཚུ་གིས་	དེའི་ཉིན་མར་གཏང་རག་གི་དྲོན་ལུ་	རང་གི་སྲུང་མའི་གསྲོལ་མཆོད་ཚུ་

ཡང་	ཕུལཝ་ཨིན།

ལྷ་བསང་ཁྲུས་གསྲོལ་	 གནང་དགོ་མི་འདི་	 ཨ་ལྲོ་གསརཔ་སྐྱེཝ་ད་	 ཤི་གྲིབ་ལས་སྐྱེས་

གྲིབ་གདུག།	ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	གནས་ཁང་དང་	རྟེན་གསུམ་	ལྷ་སྲུང་ཚུ་ལུ་	

སྐྱེས་གྲིབ་ཕྲོག་མི་འདི་	 སངས་བཅུག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན།	 ཨ་ལུ་སྐྱེ་མིའི་	 ཁྱིམ་ནང་	 ལྷ་

བསང་མ་གནང་ཚུན་	 ཁྱིམ་ཚང་གདང་ར་དང་	 ནང་མི་ཉེ་ཚན་ཚུ་ཡང་	 ག་ཡང་འགྱོ་སྲོལ་

མེད།	 གལ་སྲིད་འགྱོ་དགོཔ་ཐྲོན་པ་ཅིན་	 དེ་ནང་ལས་ལྲོག་སྟེ་	 རང་གི་ཁྱིམ་ནང་འཛུལ་

བའི་སྐབས་དང་	ལྷག་པར་མཆོད་བཤམ་ནང་	མ་འཛུལ་བའི་ཧེ་མ་	གྲིབ་སངས་བདུག་སྟེ་	

སྐྱེས་གྲིབ་སངས་ཐབས་འབདཝ་ཨིན།	

ལྷ་བསང་གནང་ཚར་ཞིནམ་ལས་	 རྩིས་པའི་སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་བལྟ་མི་	 གཟའ་སྐར་དང་
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འཁྲིལ་ཏེ་	 ཨ་ལྲོ་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་	 འགོ་དང་པ་	 བཏྲོན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་དགོ།	 རྟེན་

འབྲེལ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་	 རྩིས་སྲོབ་ཀྱི་ལམ་སྲོན་དང་	 རང་གི་འབྱྲོར་པ་	 ལུང་

ཕྲོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	བསྒྲིག་དགོཔ་ཡྲོད།	ག་དེ་ཅིག་བསྡུས་རུང་	ཨ་ལྲོ་གི་

ལྷ་པ་གུ་	རྫ་ནག་ཅིག་དབུར།	ཨ་ལྲོ་གི་མགུ་ལུ་	ཀ་བལ་གྱི་ཐྲོད་བཀལ་བའི་	དཔལ་བའི་

མགུ་ལས་	 རྨ་ བྱ་མདྲོངས་སྒྲོ་ཅིག་བཀལ་ཏེ་	 མཐུན་གསུམ་ལྲོ་པ་ཅིག་གིས་འབག།	

གདྲོང་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་	ཉེས་པ་ཀུན་ཐུབ་	ཕྱེ་མར་དང་	མདའ་དར་ཚུ་གིས་

སྣ་དྲངས་ཏེ་	ཁྱིམ་གཡས་བསྐོར་རྐྱབ་སྟེ་བཏྲོནམ་ཨིན།		

ཁྱིམ་ནང་ལྲོག་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་	བཞུགས་གྲལ་དང་བཅས་པའི་	སྐྱེས་སྲོན་རྒྱས་བསྡུས་

གང་རུང་ཅིག་	 འགོ་འདྲེན་འཐབཔ་ཨིན།	 དེ་བསྒང་	 ཉེ་ཚན་དང་	 འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་	

མགྱོནམ་སྦེ་	 འབྲོ་སྲོལ་མེད།	 སྲོ་སྲོའི་སྐྱིད་ལན་སྡུག་ལན་དང་	 སེམས་ཐག་ཉེ་བའི་ཆ་

བཞག་དག་སྣང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	འྲོངས་ཞིནམ་ལས་	ཨ་ལྲོ་ལུ་	ལེགས་དར་དང་།	ཨའི་ལུ་

དངོས་རྫས་	མང་མང་ཉུང་ཉུང་ཅིག་	འབག་འྲོངས་ཏེ་	བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ལེགས་སྐྱེས་

སྦེ་	 བྱིནམ་ཨིན།	 དེ་གི་སྐབས་ལུ་	 ཨ་ལྲོ་སྐྱེ་མིའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ཡང་	 ཆང་སྐོལ་དང་ཇ་

ཆང་།	སབས་འགྲིགས་པ་ཅིན་	གསྲོལ་ཚྲོགས་གང་རུང་ཡང་	བསྒྲིག་སྲོལ་ཡྲོད།

གལ་སྲིད་	 ཨ་ལྲོ་སྨན་ཁང་ནང་སྐྱེས་ཏེ་	 རང་གི་ཁྱིམ་ནང་	 འབག་འྲོངས་འྲོངམ་ཨིན་པ་

ཅིན་	ཁྱིམ་ནང་འབག་འྲོངས་བའི་ཤུལ་ལས་	ལྷ་བསང་ཁྲུས་གསྲོལ་དེ་རང་	གནང་ནི་མ་

གཏྲོགས་	ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་བཏྲོན་ནིའི་	རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲོལ་མེད།	

ག	 སྐྱེས་རྩིས།

ཨ་ལྲོ་སྐྱེས་ཏེ་	 དུས་ཡུན་ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ནང་འཁོད་	 རྩིས་སྲོབ་ཅིག་ལུ་ཞུ་སྟེ་		

སྐྱེས་རྩིས་བལྟ་དགོ།	སྐྱེས་རྩིས་བལྟ་དགོ་མི་དེ་	ཨ་ལྲོ་སྐྱེཝ་ད་	ལྲོ་ཟླ་ཞག་དུས་	གཟའ་
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སྐར་ཚུ་	 ག་ཅི་ཕྲོག་ཅི་ག་	 དེ་གིས་	 ཨ་ལྲོ་གི་མི་ཚེའི་རིང་ཐུང་དང་།	 རྐྱེན་བར་ཆད་ཡྲོད་

མེད།	 ལཱ་སྐལ་གང་བསྐོས་ཚུ་བལྟ་ནི་དང་།	 ཨ་ལྲོ་དང་	 ཕ་མའི་བར་ན་གི་ཁམས་འཕྲྲོད་	

བཟང་ངན་ཚུ་	ག་དེ་སྦེ་ཡྲོད་ག་བལྟ་སྟེ་	མ་བཏུབ་ཡྲོད་མི་ཚུ་	བཟླྲོག་ཐབས་འབད་ནི་དང་	

ཨ་ལྲོ་གི་ལྲོ་ཟླ་ཞག་དུས་སྲོ་སྲོ་ལུ་ཕྲོག་པའི་	ཆག་དུས་ཀྱི་རིམ་འགྲོ་	འབད་དགོཔ་ཚུ་དང་	

རྨེ་ བའི་སྐྱེ་ལྷ་ག་ཅི་བཞེངས་དགོཔ་ཡྲོད་ག་	དེ་ཚུ་བལྟ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན།

ང	 ཨ་ལྲོ་གི་མིང་བཏགས་ཐངས།

ཨ་ལྲོ་གི་མིང་དེ་	སྐྱེས་རྩིས་ནང་	ཚེས་བདག་གི་མཁའ་འགྲོ་	ག་ཅི་ལུ་ཕྲོག་ཅི་ག་	དེ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་	མིང་བཏགས་ནི་རེ་ཡྲོད་རུང་།	མང་ཤྲོས་ར་	སྐྱེས་རྩིས་མ་བལྟ་བའི་	ཧེ་མ་ལས་	

ཕ་མ་གིས་	གཅེས་མིང་རེ་བཏགས་སྲོལ་ཡྲོད།	གཅེས་མིང་དེ་ཡང་མང་ཤྲོས་རང་	ར་རྒས་		

གླེན་མྲོ་ལ་སྲོགས་པ་	འབྲོཝ་ཨིན་མས།	གལ་སྲིད་	ཨ་ལྲོ་ཧེ་མམ་ཚུ་	གོ་མ་ཆོད་པ་ཅིན་	

སྲི་བཅོལཝ་ཟེར་	ལྷ་ཁང་དང་	མགོན་ཁང་ཚུ་དང་	ཡང་ན་	བླམ་དང་	སྲོབ་དཔྲོན་	མི་

རྒན་རབས་ཚུ་ལུ་	 ཕ་མ་	 བཅོལ་སྲོལ་ཡང་ཡྲོདཔ་ལས་	 མིང་ཡང་ཁོང་གིས་བཏགསཔ་

ཨིན།	 དེ་མ་ཚད་	 ཨ་ལྲོ་སྐྱེཝ་ཅིག་	 སང་གི་འྲོག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་	 སང་མྲོ་དང་སང་ལ།		

ཟངས་ཀྱི་འྲོག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་	 ཟངས་ལ་དང་	 ཟངས་མྲོ་ཟེར་བའི་	 མིང་བཏགས་སྲོལ་

དང།	གཞན་ཡང་ཨ་ལྲོ་དེ་དང་	ཕ་མའི་སྲོག་ལུས་དབང་རླུང་གི་	ཁམས་འཕྲྲོད་མ་མཐུན་

པ་ཅིན་	ཨ་ལྲོ་དེ་གིས་	ཨ་པ་ལུ་	ཨ་ཞང་དང་	ཕྲོ་རྒནམ།	ཨའི་ལུ་	ཨ་ནེ་དང་	ཨ་ཞེམྲོ་

ལ་སྲོགས་པ་	འབྲོ་བཅུགཔ་ཨིན།

ཅ	 ཨ་ལྲོ་གི་འགོ་དང་པའི་གོ་ལ།

ཨ་ལྲོ་རྨས་སྐྱེས་ཚུ་	ཧེ་མ་སྤུ་ར་གིས་སྤུར་བཞག་ས་ལས་	གོ་ལ་འགོ་དང་པ་	བཀལཝ་ད་	

རྩིས་སྲོབ་ལུ་ཞུ་སྟེ་	གཟའ་སྐར་བལྟ་དགོཔ་དང་	གོ་ལ་ཡང་ག་ཚུད་མིན་པར་	ཨ་ལྲོ་གི་
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སྲོག་ལུས་	དབང་རླུང་དང་བསྟུན་པའི་	ཚྲོས་གཞི་ཅན་གྱི་གོ་ལ་ཚུ་	སྐྱེས་རྩིས་ནང་བཀོད་

དེ་ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	བཀལཝ་ཨིན།

ཆ	 ཨ་ལྲོ་གི་སྐྱ་དང་	རྐང་ལག་གི་སེན་མྲོ་	འགོ་དང་པ་བཏྲོག་ལུགས།

ཨ་ལྲོ་གི་སྐྱ་འགོ་དང་པ་	 བཏྲོག་རནམ་ད་	 གཟའ་སྐར་བལྟ་སྟེ་	 སྐྱ་ཕུད་ཟེར་ཕུལ་སྲོལ་

ཡྲོད།	 དེ་ཡང་	 རབ་བྱུང་པ་ཅིན་	 བླམ་སྲོབ་དཔྲོན་གཅིག་ལུ་	 ཕུལ་སྲོལ་དང་	 དེ་མིན་	

ཕམ་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་གིས་	 སྐྱ་ཕུད་དང་པ་བཏྲོག་སྟེ་	 དཀོན་མཆོག་ལུ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་	

ཐུགས་སྨྲོན་གནང་སྲོལ་ཡྲོད།	 དེ་གི་ཧེ་མ་	 མིང་མ་བཏགས་པར་ཡྲོད་པ་ཅིན་	 ཨ་ལྲོ་གི་

མིང་ཡང་	དེ་སྐབས་བཏགས་གནངམ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་སྦེ་	རྐང་ལག་གི་སེན་མྲོ་	འགོ་དང་པ་བཏྲོགཔ་ད་ཡང་	གཡང་མི་ཤྲོར་ནིའི་དྲོན་

ལུ་	གཟའ་སྐར་བལྟ་ཞིནམ་ལས་	གཟའ་སྐར་བཏུབ་པའི་ཉིན་མ་	བཏྲོག་ནིའི་ལམ་སྲོལ་

ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཇ	 ཨ་ལྲོ་གི་ཡར་སྐྱེད་གོམ་རིམ།

ཨ་ལྲོ་རང་གིས་	གོམ་སྤྲོ་སྟེ་འགྱོ་མ་ཚུགས་ཚུན་ལུ་	ཨ་ལྲོ་རྨས་སྐྱེས་ཟེར་སབ་ཨིན།	ཁ་

གཏམ་ལས་ཡང་	ཨ་ལྲོ་ཟླཝ་༣་ལས་	ཨའི་གི་ཆེ་ཆུང་ཨོ་ལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་	མཐྲོང་ཚུགས་

ཟེར་དྲོ་བཟུམ་	ཨ་ལྲོ་གིས་	 ཕྱི་གཟུགས་མཐྲོང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་	ཟླཝ་	 ༦	

དེ་ཅིག་ལངམ་ད་	 ས་ཁ་ལས་	 གོབ་སྟེ་འགྱོ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་	 དེ་ལས་	 ཨ་བུག་སར་

བཙུགས་ཏེ་སྲོད་ཚུགསཔ་ཨིན།	དེ་གི་ཤུལ་ལས་	རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྐངམ་སར་བཙུགས་ཏེ་	

ཡར་ལྲོང་སྟེ་ཆགས་ཚུགས་ནི་དང་	 ཁ་ནང་སྲོ་སྐྱེཝ་ཨིན།	 	 ཨ་ལྲོ་གི་	 ཡར་སྐྱེད་འགྱོ་

ཐངས་ཀྱི་གོམ་རིམ་	 རེ་རེ་བཞིན་དུ་	 ཕ་མ་གི་སེམས་ཁ་ལུ་	 དགའ་ཚྲོར་ཐེབས་ཚར་རེ་	

སྐྱེ་བའི་དགའ་བསུ་ཡང་	འབད་སྲོལ་ཡྲོད།
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ཉ	 སྐྱེས་ལྲོ་འཁོར་བའི་	དགའ་སྲོན།

ཨ་ལྲོ་དེ་	ལྲོ་གཅིག་ལངམ་ད་	 སྐྱེས་ལྲོ་འཁོར་བའི་ཉིནམ་ཟེར་	 དགའ་སྲོན་རྒྱས་བསྡུས་

གང་རུང་ཅིག་	འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོད།	དེ་བསྒང་		མཆོད་བཤམ་ནང་	དཀར་མེ་

ཕུལ།	 ཨ་ལྲོ་ལུ་	 གོ་ལ་གསརཔ་ཅིག་བཀལ་ཏེ་	 རང་གིས་བསྟེན་པའི་དཀོན་མཆོག་ལུ་	

འདས་པའི་ལྲོ་ནང་	 རྐྱེན་བར་ཆད་	 མ་བྱུང་པའི་གཏང་རག་དང་	 མ་འྲོངས་པའི་ལྲོ་ནང་

ཡང་	སྐྱབས་ཞུ་ནིའི་དྲོན་ལུ་	གསྲོལ་མཆོད་ཚུ་	ཕུལ་སྲོལ་ཡྲོད།	

ཨ་ལྲོ་གི་ལྲོ་དང་པ་འཁོརཝ་ད་	དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་	སྐྱེ་དུས་ལ་འགྲོ།།	འགྲོ་དུས་ལ་སྨྲ།།	

ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་	ལྲོ་གཅིག་ལངམ་ད་	རྐང་མའི་གོམ་དང་པ་སྤྲོ་བའི་	རྟེན་

འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་ཡང་ཨིནམ་ལས་	 རང་སྲོའི་འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་དང་	 སྐྱིད་ལན་སྡུག་ལན་

འཇལ་དགོཔ་	ཡྲོད་མི་ཚུ་ཡང་	མགྱོནམ་སྦེ་འབྲོ་སྟེ་	ཇ་ཆང་ཟས་སྲོན་སྒྲིག་སྲོལ་ཡྲོད།	དེ་

བཞིན་དུ་	 མགྱོནམ་ཚུ་གིས་ཡང་	 ཨ་ལྲོ་དེ་ལུ་	 དངོས་རྫས་ཀྱི་	 ལེགས་སྐྱེས་རེ་ཡང་	

འབག་འྲོང་སྟེ་བྱིན་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཏ	 ཕ་མའི་བྱམས་བརྩེ།

དུས་ཚྲོད་འ་ནེ་ཅིག་ཁ་གི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ལུ་	 	 ཚ་གྲང་བཀྲེས་སྐོམ་དང་	 ན་ཚ་ཟུག་ཟེར་ག་ཅི་

བྱུང་རུང་		སྔུ་ནི་ཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་	མ་ཤེས་པར་སྲོདཔ་ད་		ཕམ་ཚུ་གིས་ཤ་རྗེན་ལུ་	

མེ་འདག་རེགཔ་བཟུམ་གྱི་ཐྲོག་ལས་	 	 རང་གི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ཚ་བ་མེ་དང་	 	 གྲང་བ་ཆུ་		

གཡང་སའི་རྦབ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ལས་	ཚེ་སྲོག་གི་ཉེན་སྲུང་།		བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་སྡུག་སེལ།		

གྲིབ་དང་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ར་ལས་བསྲུངས་ཏེ་		རང་གི་སྲོག་ལས་ཕངས་བའི་	དམིགས་

བསལ་གཅེས་སྐྱོང་ཐྲོག་ལས་	ཕྲོཝ་རྒྱགས་བཅུགཔ་ཨིན།		
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དེ་མ་ཚད་		རང་གི་ཨ་ལྲོ་འདི་		དབང་པྲོ་མ་ཚངམ་ཅིག་ཨིན་རུང་		ཕ་མའི་ཁ་ཐུག་

ལས་	ཚེ་སྔོན་མ་གི་ལས་དང་སྨྲོན་ལམ་གྱིས་བཀོད་པའི་	བུ་གཞི་ཨིན་ཟེར་		ཧེང་སྐལ་

རང་		བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་སྒོ་ལས་		ཨ་ལྲོ་གཞན་དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་	གཅེས་སྐྱོང་

འབད་སྲོལ་ཡྲོད།

༢༽	གཉིས་པ་	ན་གསར་རམ་	ན་ཕྲའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན།

ཨ་ལྲོ་སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་	རྨས་སྐྱེས་དུས་སྐབས་ལས་	འགོ་བཙུགས་ཏེ་	ལྲོ་ངོ་	༦	པ་ཚུན་	

ན་གསར་རམ་	ན་ཕྲའི་དུས་སྐབས་སྦེ་	བརྩིཝ་ཨིན།

ཀ	 དམིགས་བསལ་གཅེས་སྐྱོང་།

ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་	རང་གི་མིག་ཏྲོ་ཁར་	རང་གི་ཨ་ལྲོ་རང་ལེགས།	ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་

བཟུམ་	 ཨ་ལྲོ་འདི་གིས་	 མིག་ཏྲོ་ལྟ་ཐངས་དང་	 རྣམ་འགྱུར་སྲོན་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཅིག་	

ཚུན་ཚྲོད་ལུ་	ཕ་མ་གིས་	དགའ་བསྲོད་རྐྱབ་སྟེ་	ངལ་རངས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་	ཨ་ལྲོ་འདི་ལུ་	

སར་སྲོད་ཐངས་	ལྟྲོ་བཟའ་ཐངས།	ལམ་འགྱོ་ཐངས་ལས་	འགོ་བཙུགས་ཏེ་		ཁ་གིས་

སྲོན།		ལག་པ་གིས་འཁྱིད་དེ་		དཀའ་བ་ཁྱད་དུ་སད།	ངལ་བ་དང་དུ་བླངས་ཏེ་	བྱམས་

པ་དང་བརྩེ་བའི་སྒོ་ལས་སྲོབ་སྲོན་འབད་ཐྲོག་ལས་	འཚྲོ་སྐྱོང་འབདཝ་ཨིན།

ཁ	 རིག་སྲོབས་རྒྱབ་སྐྱོར།

ཨ་ལྲོ་	ལྲོ་ངོ་	༣	གྱི་ནང་ལུ་	ཁ་བལྟཝ་ཅིག་	ཁ་སབ་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ལས་	དེ་ལས་

ཚུར་	ཨ་ལྲོའི་རིག་སྲོབས་	ཡར་སྐྱེད་དྲོན་ལུ་	ཕ་མའི་ཁ་ཐུག་ལས་	ཁ་སབ་ཐངས་སྲོན་

ནི་ལས་	 འགོ་བཙུགས་ཏེ་	 སྲོབ་སྲོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་	 	 རྩེད་རྲོགས་ཚུ་འབད་ཐྲོག་ལས་	
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ལུས་སེམས་ཀྱི་	སྲོབས་རལ་ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་	མི་གྲལ་ལུ་	ཚུད་ཐབས་འབདཝ་ཨིན།

དེ་སྐབས་ལས་	ཨ་ལྲོ་གིས་	འབད་དགོཔ་དང་མ་དགོཔ།	བཏུབ་དང་མ་བཏུབ།	ཆོགཔ་

དང་མ་ཆོགཔ་ཚུ་	 ཚྲོར་སྣང་གི་ཐྲོག་ལས་	 ག་ར་སེམས་རྒྱུད་ལུ་	 གོམས་འདྲིས་ཚུད་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ལས་	 ཕ་མ་གིས་	 མཐྲོང་ཡུལ་བཟང་པྲོའི་དཔེ་སྲོན་	 ཚུལ་མཐུན་གྱི་བསབ་སྲོན་

འབདཝ་ཨིན།	 	

དེ་མ་ཚད་	 ཨ་ལྲོ་དྲནམ་བཏགས་པའི་བསྒང་	 ཤེས་ནི་གི་བླྲོ་འདྲོད་	 གནམ་མེད་ས་མེད་

སྐྱེད་དྲོ་	ཡྲོདཔ་མ་ཚད་	མི་སྲོམ་ལུ་	འགྱུར་ནི་གི་རེ་འདྲོད་ཡང་	སྲོམ་ཡྲོདཔ་ལས་	ཨ་

ལྲོ་གིས་དྲི་བ་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་	 འབྱུང་ཁུངས་ཡྲོད་རུང་མེད་རུང་	 ཕ་མ་གིས་	 སྣང་མེད་མ་

བཞག་པར་	དྲི་བ་ལེགས་ཤྲོམ་ལུ་	གཟེངས་བསྲོད་དང་	འབྱུང་ཁུངས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་

རུང་	ངོས་ལེན་གྱི་ཐྲོག་ལས་	ཁུངས་ལྡན་གྱི་	གཏམ་ལན་འཇལ་ཏེ་	ཨ་ལྲོའི་རིག་སྲོབས་	

རྒྱ་སྐྱེད་དང་	སྤྲོད་ལམ་བཟང་པྲོའི་ལམ་ཕྲོགས་ལུ་	གོམས་འདྲིས་ཚུད་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་	

ར་འགེངསམ་ཨིན།

ག	 ངན་པའི་སྣང་བ་བཀག་ཐབས།	

ལྲོ་དང་ན་ཚྲོད་	འ་ནེ་ཅིག་ཁ་གི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་	མནྲོ་མེད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	བཟང་པྲོའི་

ལཱ་དང་	 ངན་པའི་ལཱ་གི་དབྱེ་བ་མེད་པར་	 འབད་དེ་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	 འགོ་དང་འགོ་

ལས་རང་	ངན་པའི་ལཱ་ལུ་	ལང་ཤྲོར་འགྱོ་མ་བཅུག་པར་	ལྷུཝ་དྲག་ག་	ཁ་བཀོད་རྐྱབ་པ་

དྲག་ག་	 ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚྲོགས་ཀྱི་བསམ་སྤྲོད་ངན་པའི་རིགས་	 ར་བ་ལས་འབད་མ་

བཅུག་པའི་	བཀག་ཐབས་འབདཝ་ཨིན།
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ང	 སྒྲིག་ལམ་གྱི་དང་པ་	ཞེ་ས་དང་གུས་ཞབས།

ཨ་ལྲོ་	ལྲོ་གྲངས་	༤	པ་ནང་ལྷྲོདཔ་ད་	ཁ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་ཐྲོན་ནི་འདི་གིས་	ཕམ་ཚུ་གིས་	

སྒྲིག་ལམ་གྱི་དང་པ་ཁ་ལས་	ལཱ་	ལ་སྲོ།	སྐུ་གཟུགས་བཟང་པྲོ།	བཀྲིན་ཆེ།	ཟེར་ཞུ་ནི་

དང་།	མགྱོནམ་ལུ་	ཁ་གིས་	ཡ་ལཱ་ཟེར་སབ་ནི་དང་།	ལགཔ་གིས་	ཕག་ལེན་འབད་ནི་

ལ་སྲོགས་པའི་	གུས་ཞབས་འབད་ནི་ཚུ་ཡང་སྲོནམ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་	 ཉེ་ཚན་གྱི་མིང་གནས་འབྲོ་ཐངས་	ཨ་པ་	ཨའི་	ཨའུ་	ཨ་ཞེམྲོ་	 ཨ་ཞང་		

ཨ་ནེ་	ཨ་རྒས་	ཨང་རྒས་ཟེར་འབྲོ་ནི་ཚུ་ཡང་སྲོན་ཏེ་	ལག་ལེན་འཐབ་བཅུགཔ་ཨིན།

ཅ	 ཀ་ཁ་ལྷབ་ནི་འགོ་བཙུགས།

ཨ་ལྲོ་རང་ལྲོ་	 ༥	 ལས་	 ཁ་དག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	 འབྲི་ཀློག་ཡྲོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི་ཟེར་	

དཔེ་ཆ་དང་པ་	ཀ་ཁ་ལྷབ་ནི་ལས་	འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།		དེ་ཡང་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

འདི་	ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འབདཝ་ལས་	གཡུས་ཁར་སྲོད་མི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ཡང་	ཁྱིམ་

ནང་གི་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་ལས་	 ཀ་ཁ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་	 དཔེ་ཆ་ལྷབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་		

དཔེ་ངོ་ཤེསཔ་ཅིག་དང་	 ཁ་ཐུན་ཕམ་ཕྱིམ་རེ་	 གཏང་ཤེསཔ་བཟྲོཝ་མ་ཚད་	 ཤུལ་ལས་	

ཤ་ཡིག་མ་ཡིག་འབྲི་ནི་གི་	ཡི་གུ	འབྲི་ལྷག་ཤེསཔ་རེ་	བཟྲོ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།	

ཆ	 ཁ་ལྷུའི་ཐྲོག་ལས་	བསམ་སྤྲོད་ལེགས་བཅོས།

ཙ་ན་ཀའི་རྒྱལ་པྲོའི་ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ལས།	 ལྲོ་ལྔའི་བར་དུ་བྲིད་བྱ་སྟེ།	 །ལྲོ་བཅུའི་

བར་དུ་བརྡེག་པར་བྱ།	 །ལྲོ་ནི་བཅུ་དྲུག་ལྲོན་པ་དང་།	 །བུ་ལ་མཛའ་བྲོ་བཞིན་དུ་སྤད།		

།ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	རང་གི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ལུ་	ཤྲོབ་རྐྱབ་	ཨརཝ་བརྐུ་ནི་ལ་སྲོགས་པ་	

འབད་བ་ཅིན་	ལས་འྲོང་ནིའི་སྐོར་ལས་དང་	བཀྲ་མ་ཤིསཔ་འབད་ནི་ཚུ་	མ་བཏུབ་ཨིན་

པའི་སྐོར་ལས།	 རྲོགས་ལུ་ཁ་ངན་ཚིག་ངན་སབ་ནི་དང་	 ཁ་ལྲོག་མིག་ལྲོག་བལྟ་ནི་ཚུ་		
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མ་བཏུབ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་	ཁ་གིས་ཤ་མུ་སྐམ་དྲངས་ཏེ་ཞྲོང་།	ལག་པར་ཁ་ཟས་ལག་

ཟས་ཚུ་བྱིན་ཏེ་	ཨ་རྟག་ར་	ལྷུ་ཡི་རང་བསབ་བྱ་བྱིནམ་ཡིན།		

གཞན་ཡང་	ཨ་ལྲོ་ཚུ་གི་སེམས་རྒྱུད་	ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་		ཕམ་ཚུ་གིས་	ལས་རྒྱུ་

འབྲས་དང་	བསམ་པ་བཟང་ངན་གྱི་འབྲས་བུ་	ལེགས་ཤྲོམ་དང་ངན་པ་སྲོན་པའི་	སྲུང་སྤྲོ་

བ་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་	ཧ་ལས་སི་སི།	འདྲྲོག་སི་སི།	སེམས་ཤྲོར་སི་སི།	འཁྲུལ་སི་སི་ཚུ་	ཨ་རྟག་

ར་	གཏང་བྱིནམ་ཨིན།

༣༽	གསུམ་པ་	ན་ཆུང་དུས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན།

ཨ་ལྲོ་རང་ལྲོ་	༧	པ་ལས་	༡༢	པ་ཚུན་ཚྲོད་ལུ་	ན་ཆུང་གི་དུས་སྐབས་སྦེ་བརྩིཝ་ལས་			

ལྲོ་ན་མ་སྨིན་པ་ཟེར་ཡང་སབ་སྲོལ་ཡྲོད།

ཀ	 ཆོས་ཡྲོན་ཏན་ལྷབ་པར་	བཙུགས་ཐངས།

དུས་སྐབས་འ་ནེ་ཅིག་ཁ་གི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་	 མང་ཤྲོས་ཅིག་	 གཞུང་སྒེར་གྱི་སྲོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་

བཙུགས་ཏེ་	སྲོབ་སྦྲོང་འགོ་དང་པ་	འབད་བའི་དུས་སྐབས་ཨིན།	ལ་ལུ་ཅིག་	རང་སྲོའི་

གཡུས་ཁ་གི་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་དང་	 རང་གི་བླམ་སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་བཞུགས་ས་ལུ་	 དཔེ་ཆ་

ལྷབ་པར་བཙུགསཔ་ཨིན།	

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་	 བཙུན་ཁྲལ་འཐུཝ་ཟེར་	 མི་ཚང་རེ་རེའི་ནང་གི་	 བུ་གསུམ་བར་མ་	

དགེ་སྲོང་ནང་	འཐུ་སྲོལ་ཡང་ཡྲོདཔ་ལས་	དུས་ཚྲོད་འ་ནེ་ཅིག་ཁ་ལས་ཚུར་འགོ་བཙུགས་

ཏེ་	 ཨ་ལྲོ་ཚུ་ལུ་	 བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་ཕ་མའི་བསབ་བྱ་ཟེར་	 བཟའ་བཅའ་འགྲོ་

གསུམ་གྱི་	སྒྲིག་ལམ་སྲོན་ནི་ཚུ་ཡང་	འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།	
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ཁ	 མི་ཚེའི་རེ་བ་དང་པ།

སྲོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་དང་	 བླམ་སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་བཞུགས་སར་	 དཔེ་ཆ་འགོ་དང་པ་ལྷབ་པར་

བཙུགསཔ་ད་	ཨ་ལྲོའི་མི་ཚེ་གང་གི་	ལམ་འགྲོ་ལེགས་ཤྲོམ་	འགྱོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་དང་།	ཙ་

ན་ཀའི་རྒྱལ་པྲོའི་ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ལས།	 དྲི་རབ་བཟང་ཞིང་མེ་ཏྲོག་རྒྱས།	 །ཤིང་

གཅིག་གིས་ཀྱང་ནགས་སུ་ནི།	 །ནགས་དེ་ཐམས་ཅད་བསྒོས་པར་འགྱུར།	 །རིགས་ལ་བུ་

བཟང་དེ་དང་འདྲ།	།ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	ཁྱིམ་དེ་ནང་གི་མི་རིགས་ལས་	ཡུལ་མི་

ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་དང་	རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་པའི་	བུ་བཟང་ཅིག་འྲོང་ནིའི་མནྲོ་བསམ་བཏང་

སྟེ་	 རྩིས་སྲོབ་ལས་	 གཟའ་སྐར་བལྟ་སྟེ་	 ཉིནམ་ལེགས་ཤྲོམ་ཅིག་ལུ་	 དཔེ་ཆ་ནང་

བཙུགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་	 ཁྱིམ་ནང་	 དྲྲོ་པ་ལྷ་བསང་དང་	 སྲུང་མ་ལུ་གསྲོལ་མཆོད་

ཕུལ་ཏེ་	སྐྱབས་ཞུ་སྲོལ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན།	

ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་	 རྟ་ཅིག་འྲོངན་རྟིའུ་ལས།།	 མི་ཅིག་འྲོངན་ཆུང་ལས།།	 ཟེར་སབ་སྲོལ་

ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་	ཨ་ལྲོ་ཚུ་ཡང་	ཆ་རྲོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་	དཔེ་ཆ་བལྟ་ནི་གི་	སག་

ལང་སྟེ་	 ཨ་ལྲོ་འདྲན་འདྲ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་	 ཆ་རྲོགས་འབད་དེ་	 འགྱོ་ནི་གི་རེ་འདྲོད་

སྲོམ་སྦེ་	བསྐྱེད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ག	 ཆ་རྲོགས་བཟང་ངན་གྱི་	ཤན་ཞུགས་སྤང་བླང་།

ན་ཆུང་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་	 མེས་བཏགས་མ་ཚརཝ་ལས་	 སྲོབ་གྲྭ་ནང་གི་ཆ་རྲོགས་

དང་	ཁྱིམ་ནང་གི་ཆ་རྲོགས་	འདྲན་འདྲ་འབད་མི་ཚུ་ལས་	བསམ་སྤྲོད་ལྷབ་སྟེ་	འགྱོ་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ལས་ཆ་རྲོགས་ངན་པ་དང་འཕད་པ་ཅིན།	གྲོགས་ངན་རྫ་མའི་རྐུབ་དང་འདྲ།	།ག་ཏེ་

རེག་སར་རྫ་ནག་རེག	 །ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	 ཆ་རྲོགས་ངན་པ་ཚུ་	 ཁོང་རང་

གནགཔ་མ་ཚད་	ཆ་རྲོགས་ཚུ་ཡང་	གནགཔ་བཟྲོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།	ཆ་རྲོགས་བཟང་པྲོ་དང་

འཕད་པ་ཅིན།	 ཡྲོན་ཏན་མཛྲོད་ལས།	 གང་ཞིག་གསེར་གྱི་རི་ལ་གནས་གྱུར་ན།	 །དེའི་
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འདབ་ཆགས་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་འགྱུར།	 །ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	 ཁོང་རང་ཡང་

བཟང་བའི་ཁར་	རང་ཡང་བཟང་པྲོ་ལུ་འགྱུར་གཏང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་	དུས་ཚྲོད་འ་ནེ་ཅིག་ཁ་གི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་		ཐང་བཏང་མ་བཞག་པར་	ཕམ་

དང་སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་	ཨ་རྟག་རང་འཚྲོཝ་འཚྲོ་ས་རང་	ཆ་རྲོགས་ངན་པ་དང་	ཁ་བསྲོམས་

ཏེ་	འགྱོ་མ་བཅུག་པར་	བཟང་པྲོའི་ཆ་རྲོགས་དང་གཅིག་ཁར་	བལྟ་རྒྱ་མཐྲོང་རྒྱ་དང་	མི་

དང་གཅིག་ཁར་	འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐངས་ཚུ་	ཤེས་བཅུག་ཐབས་འབདཝ་ཨིན།

ང	 སྤྲོ་སྣང་ཆེ་བའི་རིག་རལ།

རྩེདམྲོ་གི་རིགས་ལུ་	བཅའ་མར་གཏྲོགས་བཅུག་ནི་འདི་	རིག་པ་དང་	ཉམས་མྲོང་ཐྲོབ་

ཐབས།	 མི་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་	 འཐབ་ཐངས་ཚུ་གི་ཐབས་ལམ་	 དྲག་ཤྲོས་ཅིག་

དང་	ཨ་ལྲོ་ལུ་སེམས་ཀྱི་ངལ་གསྲོ་ཐྲོབ་ཐབས་ཅིག་ཡང་བརྩིཝ་ཨིན།	ཨིན་རུང་	རྩེདམྲོ་

རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་སེམས་ཡེངས་མ་བཅུག་པར་	དཔེ་ཆ་སྲོབ་སྦྲོང་དང་	རྩེད་རིག་སྦང་བ་གི་	

དུས་ཚྲོད་དཔ་བགོ་བཟྲོ་སྟེ་	ལག་ལེན་འཐབ་བཅུགཔ་ཨིན།

ཅ	 མཐྲོང་སྣང་བཟང་པྲོའི་དཔེ་སྲོན།

དུས་སྐབས་འ་ནེམ་གཅིག་ཁར་	 མེས་བཏགས་ནི་དང་	 རང་དྲོན་ཧ་གོ་ནི་ཡང་	 འགོ་

བཙུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།	 ཨ་ལྲོ་ཚུ་གིས་	 མི་སྲོམ་ཚུ་གིས་ག་ཅི་རང་འབད་དྲོ་ག་	 དེ་ལུ་	

དཔེ་བལྟ་སྟེ་	འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	ན་གཞྲོན་ཀུན་ཕན་ལམ་བཟང་ལས་ཡང།	ཤེས་པའི་

རིག་རལ་འཕེལ་བའི་དུས་ཚྲོད་འདིར།	 །ནང་གི་བསམ་པ་ཕྱིའི་སྤྲོད་པ་ནི།	 །བཟང་པྲོའི་

ཕྲོགས་སུ་འདྲེན་པའི་བསབ་བྱ་དང་།	 །ནམ་ཡང་འབྲལ་བ་མ་གནང་ངེའི་ཕ་མ།	 །ཟེར་

གསུང་བཞག་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	སྲོབ་དཔྲོན་དང་ཕམ་ཚུ་གིས་	རིགཔ་བསྒྱིམས་ཏེ་	ཨ་ལྲོ་གི་
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གདྲོང་ཁར་	དཔེ་ངན་མ་སྲོན་པར་	དཔེ་སྲོན་ལེགས་ཤྲོམ་ཙངཙ་སྲོན་ནི་ལུ་	ར་འགེངསམ་

ཨིན།	

ཆ	 ཞི་དྲག་གང་འྲོས་ཀྱི་སྒྲིག་བཙུགས།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ཡང་	 མི་དགེ་བ་བཅུ་ལས་	 སེམས་ཀྱི་མི་དགེ་བ་གསུམ་

མིན་པའི་	མི་དགེ་བ་གཞན་ཚུ་	ཀུན་སྲོང་དགེ་བའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་	འབད་ཆོགཔ་སྦེ་	

གནང་བ་གནང་སྟེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་	 ཙ་ན་ཀའི་རྒྱལ་པྲོའི་ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ལས་ཀྱང།		

བྲིད་པ་ལས་ནི་ཉེས་པ་འབྱུང།	།བརྡེག་པ་ལས་ནི་ཡྲོན་ཏན་མང།	།དེས་ན་བུ་དང་སྲོབ་མ་

ལ།	 །བརྡེག་པར་བྱ་ཡི་བྲིད་མི་བྱ།	 །ལྲོ་ལྔའི་བར་དུ་བྲིད་བྱ་སྟེ།	 །ལྲོ་བཅུའི་བར་དུ་བརྡེག་

པར་བྱ།	 །ཟེར་	ལྲོ་ལྔ་ཚུན་ཚྲོད་ལུ་	ཁ་ལྷུ་རྐྱབ་དགོསཔ་དང་	ལྲོ་དྲུག་ལས་བཅོ་ལྔ་ཚུན་	

དགྲ་བཟུམ་བཏུལ་དགོཔ་སྦེ་ཐྲོན་དྲོ་བཟུམ་	 ཨ་ལྲོ་ལ་ལུ་གིས་	 འཇམ་པའི་ཁ་བཀོད་ལུ་	

ཉན་ཁུག་ར་བ་ལས་བཏབ་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་	 ཀྲག་ཀྲག་མགོ་ལས་མ་ཆད།།	 གཅེས་

གཅེས་སེམས་ལས་མ་ཡྲོལ་བའི་ཐྲོག་ལས་	 ཁ་འྲོག་མིག་འྲོག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་	 སྒྲིག་

བཅའཝ་ཨིན།	

གལ་སྲིད་	ཉན་མ་བཏུབ་པའི་གནས་རེ་འཐྲོན་པ་ཅིན་	སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་གིས་	དང་པ་སྲོབ་

ཕྲུག་ཁོ་རང་ལུ་གོ་བར་སྤྲོད།	དེ་ལས་	ཕམ་ལུ་བར་ལན་དང་ཉེན་བར་	ཚར་གསུམ་གྱི་རིང་

འབད་བའི་ཤུལ་མ་ཡང་	 ཉན་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་	 ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་།	 གོ་བ་མེད་པའི་གླང་

རྒན་ལ།	 །རྒྱལ་པྲོའི་བཀའ་ལས་དབྱུག་པ་བཙན།	 །ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	ཨ་ལྲོ་

ཁོང་རང་ལུ་ཕན་པའི་དྲོན་ལུ་	 ཨ་ལྲོ་དེ་གི་དབང་པྲོ་སྒོ་ལྔ་དང་	 རྐང་ལག་ལུ་ཐྲོ་ཕྲོག་མ་

བཅུག་པའི་ཐྲོག་ལས་	ལགཔ་བཏྲོན་ཏེ་	སྒྲིག་ཁྲིམས་བཅའ་བའི་	སྲོལ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན།
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ཇ	 ནང་གཡྲོག་དང་ཕ་མའི་ཞབས་ཏྲོག།

ལྲོ་དང་ན་ཚྲོད་འ་ནེ་ཅིག་ཁ་གི་	 ཨ་ལྲོ་ཁྱིམ་ནང་སྲོད་མི་ཚུ་	 ཕ་མ་གིས་བཀོལ་བའི་ལཱ་

གཡྲོག་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་	 ཕག་ཞུཝ་མ་ཚད་	 ཁྱིམ་ནང་གི་ནང་གཡྲོག་དང་	 ཕྱི་ཁ་ནྲོར་

འཚྲོ་ནི་	ཚྲོང་ཁང་གི་རྐང་གཡྲོག་	ལག་གཡྲོག་རྒྱུག་ནི་ཚུ་ནང་	དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང།	རྲོ་

ཆེན་ཡྲོད་སར་རྲོ་ཆུང་དགོ	 །ཧ་ཀ་ཧྲོག་ཀ་བསུབ་དགོ	 །མི་ཆེན་འཛྲོམས་ས་མི་ཆུང་དགོ		

།རྐང་གཡྲོག་ལག་གཡྲོག་རྒྱུག་དགོ་ཟེར་དྲོ་བཟུམ་	ཁྱིམ་ནང་ཕན་ཐབས་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་གི་	ལཱ་

རུབ་འབདཝ་ཨིན།			

ཉ	 མི་ཚེའི་དྲན་ཚྲོར་གྱི་བསམ་གཞི།

དུས་ཚྲོད་འ་ནེ་ཅིག་ཁ་ལས་	 སེམས་ཁ་ཉམས་སུ་མྲོང་མི་ཚུ་	 མི་ཚེ་གཅིག་མ་བརྗེད་པར་

དྲན་ཚྲོར་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	 ཨརཝ་བརྐུ་ནི་	 ཤྲོབ་རྐྱབ་ནི་	 ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་སྤྲོད་ནི་	

སྲོག་གཅོད་འབད་ནི་	 ཁ་ཟྲོགཔྲོ་སབ་ནི་	 གཞན་ལུ་གནྲོདཔ་སྐྱེལ་ནི་	 ལ་སྲོགས་པའི་	

བསམ་སྤྲོད་ངན་པ་ཚུ་གི་	ལང་ཤྲོར་ཐལ་མ་བཅུག་པར་	བཟང་པྲོའི་བསམ་སྤྲོད་ཀྱི་ཉམས་

མྲོང་	ཐྲོབ་བཅུག་ཐབས་འབདཝ་ཨིན།

ཏ	 བསྲོད་ནམས་ཚྲོགས་གསྲོག་གི་གོམས་འདྲིས།

འབྲུག་མི་ག་ར་གི་ཁྱིམ་ནང་	 དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་	 རྟེན་གྱི་བཞུགས་ཁང་	 མཆོད་

བཤམ་ཆེ་ཆུང་	 གང་རུང་རེ་ཡྲོདཔ་ལས་	 ཨ་ལྲོ་ཚུ་གིས་	 རང་གི་བསྲོད་ནམས་བསག་

ཐབས་ལུ་	མཆོད་བཤམ་ནང་	དྲྲོཔ་རེ་འཆར་རང་	ཡྲོན་ཆབ་དང་	མེ་ཏྲོག་ཕུལ་ནི་	སྤྲོས་

བཏེག་ནི་དང་	 བསང་གཏང་ནི།	 བཞེས་སྒོ་མ་བཟའ་བའི་ཧེ་མ་	 ལྟྲོ་ཕུད་དང་ཇ་ཕུད་ཚུ་	

ཕུལ་ནི་དང་	ཕྱི་རུ་ཡྲོན་ཆབ་གཤགས་ནི་	དཀར་མེ་ཕུལ་ནི་	སྤྲོས་བཏེགས་ནི་ལ་སྲོགས་

པ་	བསྲོད་ནམས་བསག་ནིའི་ལཱ་ལུ་	སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན།
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ཐ	 རྒྱལ་ཡྲོངས་གྱོན་ཆས་དང་	སྐད་ཡིག།

ཕམ་ཚུ་གིས་	ཁོང་རའི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་	སྲོབ་གྲྭ་ནང་གཏངམ་ད་	བསབ་སྲོན་བྱིན་མི་ནང་།	ང་

བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་	ལམ་སྲོལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཨིནམ་ལས་	རྒྱལ་ཡྲོངས་

ཀྱི་ངོ་རྟགས་	མང་རབས་ཅིག་ཡྲོད།	དེའི་ནང་ལས་	གཙྲོ་ཆེ་ཤྲོས་འདི་	རྒྱལ་ཡྲོངས་གྱོན་

ཆས་	གོ་དང་	དཀྱིས་ར་དང་	རྒྱལ་ཡྲོངས་སྐད་ཡིག་	རྫྲོང་ཁ་འདི་ཨིན་ཟེར་སབ་སྟེ་	སྲོབ་

གྲྭ་ནང་འགོ་དང་པ་	བཙུགས་པའི་སྐབས་ལས་རང་	བུ་ཚུ་ལུ་གོ་དང་	བུམྲོ་ལུ་དཀྱིས་ར་

བཀལ་ཏེ་	གཏང་དྲོ་ཡྲོད་པའི་ཁར་	སྲོབ་གྲྭ་ནང་ལྷྲོདཔ་ད་	རྒྱལ་ཡྲོངས་སྐད་ཡིག་	རྫྲོང་ཁ་

འབྲི་ལྷག་སབ་གསུམ་ལུ་	བརྲོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་	བསབ་བྱ་ཡང་	ནན་བསྐྱར་བྱིན་

ཏེ་	གཏང་སྲོལ་ཡྲོད།

༤༽	བཞི་པ་	ན་གཞྲོན་དུས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན།

ཨ་ལྲོ་རང་ལྲོ་	 ༡༣	པ་ལས་	 ༡༨	པ་ཚུན་ཚྲོད་ལུ་	 ན་གཞྲོན་གྱི་དུས་སྐབས་སྦེ་བརྩིཝ་

ཨིན།

ཀ	 ཕ་མའི་ཁ་བར།

ཙ་ན་ཀའི་རྒྱལ་པྲོའི་ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ལས།	 ཤིང་སྐམ་སྲོང་པྲོ་གཅིག་པུ་ཞིག	 །མེ་

ཡིས་འཚིག་པར་གྱུར་པ་ན།			།ནགས་དེ་ཐམས་ཅད་འཚིག་པ་ཡིན།			།རིགས་ནང་བུ་

ངན་དེ་དང་འདྲ།				།ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་བཟུམ་		ཨ་ལྲོ་ཚུ་	སྲོབ་སྦྲོང་ནང་གཏངམ་

ད་	ཕམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་	རང་གི་ཨ་ལྲོ་ལུ་	ཆོས་ཡྲོན་ཏན་དང་བྱ་བ་སྤྲོད་ལམ་	

ག་ཅི་གི་ཐད་ལུ་ཡང་	 ཕ་མའི་བླྲོ་མ་བཙྲོང་	 སྲོབ་དཔྲོན་གྱི་ཞབས་འདྲེན་མེདཔ་	 རང་

གཅིག་ཁྱད་ཆོདཔ་ཅིག་འབད་དགོ་པའི་བསབ་བྱ་	བྱིནམ་ཨིན།	གལ་སྲིད་	གཅིག་ཁྱད་

མ་ཆོད་པར་	 གཞན་གྱི་གདྲོང་ཁར་	 རང་ངོ་ཚ་དགོཔ་དང་	 རང་ལུ་བལྟ་སྟེ་	 ཕམ་དང་	
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སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་	ཐུགས་ཕམ་དགོཔ་བྱུང་པ་ཅིན་		རང་གཅིག་གིས་	ཕ་མའི་རིགས་རྒྱུད་

དང་བཅས་པའི་	 ཞབས་འདྲེན་ལུ་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་འདི་ཡང་	 ཤེསཔ་འབད་དགོ་པའི་	 ཁ་

བར་དང་བསྐོར་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་	གཏང་སྲོལ་ཡྲོད།

ཁ	 མཉམ་རྲོགས་གཞན་དང་དྲོ་འགྲན།

དུས་སྐབས་དེ་ནང་	ཨ་ལྲོ་མང་ཤྲོས་ཅིག་	སྲོབ་སྦྲོང་ལུ་ཤུགས་བཏྲོན་པའི་	བསྒང་ཨིནམ་

ལས།	ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་།	གསེར་སྤང་ནང་ལས་གཞམ་པའི་དུས་ཟེར་	སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་

བཟུམ་	རང་མགོ་	རང་གིས་འདྲྲོང་ནི་དང་	གཅིག་ཁྱད་ཆོདཔ་བཟྲོ་ནི་ལུ་	ཚ་གྱང་སྲོམ་

རང་འབག་སྟེ་	 ར་འགེངས་དགོཔ་སྦེ་	 སབ་གཏང་ནི་ཡྲོད།	 ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་	

གཞན་ལུ་	 འགྲན་སེམས་བསྐྱེད་མ་བཏུབཔ་སྦེ་ཡྲོད་རུང་	 དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་	

རྲོགས་དྲག་མི་ཚུ་དང་	འདྲན་འདྲ་ཤེས་ཚུགསཔ་འབད་ནི་གི་	འགྲན་སེམས་བསྐྱེད་དགོ་

པའི་	བསབ་བྱ་ཡང་བྱིན་སྲོལ་ཡྲོད།

ག	 ཕམ་དང་སྲོབ་དཔྲོན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ།

ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་	ཕམ་བཟང་པྲོའི་བུ་གཞི།	སྲོབ་དཔྲོན་བཟང་པྲོའི་སྲོབ་ཕྲུག།	ཟེར་བརྩི་

སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	 དཔེ་ཆ་སྲོབ་སྦྲོང་དང་གཅིག་ཁར་	 ཁག་ཆེ་ཤྲོས་	 གཞན་མི་གཅིག་

འདི་	དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་	ར་བྲོ་གསུམ་ལུ་	ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ནི་དང་		ལཱ་ག་ཅི་

འབད་རུང་	ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་ནི་གི་		ཀུན་སྲོང་དང་	ཀུན་སྤྲོད་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་འདི་ཨིནམ་ལས་	 སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་གིས་ཡང་	 ར་འགེངས་ཏེ་	 སྲོབ་སྲོན་འབད་དྲོ་

ཡྲོད་པའི་ཁར་	ཕ་མའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་	ཤ་ཚ་བའི་ཁ་ལས་	གཏམ་ཧནམ་མི་འཐྲོན་ཟེར་

སབ་དྲོ་བཟུམ་	ནང་སེམས་ཀྱི་མནྲོ་ལུགས།	བར་	ཤེས་ཡྲོན་སྲོབ་སྦྲོང་།	ཕྱི་	བྱ་བ་སྤྲོད་

ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་	ག་ཅི་གི་ནང་ལུ་ཡང་	ཚ་རབ་རབ་ཅིག་འྲོང་ནིའི་དྲོན་ལུ་		ཨ་རྟག་
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ར་འཇམ་རྩུབ་གང་འྲོས་ཀྱི་ཁ་བཀོད་དང་	 རྒྱབ་སྐྱོར་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་འབད་དེ་	 ཕ་བཟང་གི་

བུ་དང་	གྱི་བཟང་གི་ཤུབས་བཟུམ་ཅིག་	འྲོང་ཐབས་ལུ་ར་འགེངསམ་ཨིན།	

ང	 ཆ་རྲོགས་ངན་པའི་དབང་ལུ་	ཤྲོར་མི་རུང་བ།

ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་	གྲོགས་རམ་དང་ཕདན་སྔོ།	།བཙྲོད་དང་ཕདན་དམར།	།ཟེར་སབ་སྲོལ་

ཡྲོདཔ་བཟུམ་	ཆ་རྲོགས་ངན་པ་	དཔེར་ན་	ཆང་འཐུང་མི།	ཏམ་ཁུ་དང་སྨྲོ་རྫས་སྤྲོད་མི།	

འཐབ་འཛིངས་འབད་མི།	 ཨརཝ་རྐུ་མི།	 སྤྱི་སི་གཏྲོགས་མི།	 བཤལ་ཐ་རྐྱབ་སྟེ་སྲོད་ནི།	

མགུ་སྐོར་རྐྱབ་མི།	ཤྲོབ་རྐྱབ་མི་ལ་སྲོགས་པ་	བཀྲ་མ་ཤིསཔ་འབད་མི་ཚུ་གི་	 དབང་ལུ་

ཤྲོར་བ་ཅིན་	 རང་གི་མི་ཚེ་	 འཕྲྲོ་བརླག་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	 སྲོབ་དཔྲོན་དང་	 ཕ་མ་

གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་	ཕམ་ཞན་པའི་བུ་གཞི་དང་།	།སྲོབ་དཔྲོན་ཞན་པའི་སྲོབ་ཕྲུག་

ལུ་	མི་འགྱོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་	ཐབས་ལམ་	ག་དེ་དྲག་དྲག་ར་འགེངས་ཏེ་	བཏྲོནམ་ཨིན།

ཅ	 གནས་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་	ཆ་ལུགས།

ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་	ནང་ཕུད་གང་མེད་པར་	ཕྱི་བྲེ་གང་སྲོན་ནི་མི་འྲོང་	ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་

བཟུམ་	 ན་གཞྲོན་གྱི་དུས་སྐབས་འདི་ལས་	 འགོ་བཙུགས་ཏེ་	 ཨ་ལྲོ་མནྲོ་བསམ་གཏང་	

ཤེས་མི་ཚུ་གིས་	ནམ་རང་འབད་རུང་	རང་གི་	ཁྱིམ་ནང་གི་འབྱྲོར་པ་དང་	ཕ་མ་ལུ་ཡྲོད་

པའི་	 འབབ་ཁུངས་དང་བསྟུན་པའི་	 ཆས་བསྒྲིག་ནི་མ་གཏྲོགས་	 རང་གི་ཁྱིམ་ནང་གི་	

གནས་སངས་དང་	 མ་འཁྲིལ་བའི་	 ཆ་རྲོགས་འབྱྲོར་ལྡན་ཚུ་ལུ་	མིག་ཏྲོ་བལྟ་སྟེ་	ཚད་

མེད་པའི་མཁོ་འདྲོད་བཀོད་ནི་མེད།

ཆ	 རང་ལཱ་རང་གིས་དང་ལེན།

ན་གཞྲོན་ཨ་ལྲོ་ཚུ་གིས་	 རང་གིས་འབད་ཚུགས་པའི་ལཱ་ཚུ་	 ཨ་རྟག་ར་	 རང་གིས་

འབདཝ་ཨིན།		དཔེར་ན་	རང་གི་	མལ་ཆ་བཟྲོ་ནི་དང་བསྡུ་ནི།	གཟུགས་འཁྱུ་ནི།	ཧྲོད་
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འཁྱུ་ནི།	གོ་ལ་འཁྱུ་ནི།	ཟ་ཧྲོད་བཀྲམ་ནི་དང་བསྡུ་ནི།	ཕག་བདར་རྐྱབ་ནི།	ཅ་ལ་གཞིབ་

ནི་ཚུ་	 དུས་ཨ་རྟག་རང་	 གཞན་གྱིས་སབ་མ་དགོ་པར་	 དུས་ཚྲོད་ཁར་	 ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་

འབདཝ་ཨིན།

ཇ	 ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་གཞན་གྱི་ཉམས་མྲོང།

དཔེ་ཆ་ལྷབ་ས་ལས་	གཡུས་སྐོར་འྲོངས་ཏེ་སྲོད་པའི་སྐབས་དང་	ཡང་ན་	ཁྱིམ་ནང་སྲོད་

དེ་	 དཔེ་ཆ་ལྟ་མི་ཚུ་གིས་	 དུས་རྒྱུན་རང་གི་དཔེ་ཆ་འདི་རང་	 ར་འགེངས་ཏེ་བལྟཝ་ཨིན་

རུང་	 ཁམས་སངས་ཀྱི་སྐབས་ཚུ་དང་	 དཔེ་ཆ་བསུནམ་ད་	 ཁྱིམ་ནང་ལུ་	 ཕ་མའི་རྐང་

གཡྲོག་ལག་གཡྲོག་གི་ཐྲོག་ལས་	 ལཱ་རུབ་འབད་དེ་	 	 ཤུལ་མ་	 ཁྱིམ་གྱི་འགན་ཁག་	

རང་ལུ་ཕྲོགཔ་ད་	འབག་ཚུགས་པའི་ཉམས་མྲོང་ཡང་	ཐྲོབ་ཚུགསཔ་འབདཝ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་སྦེ་	 ཉིན་མ་སྲོབ་གྲྭ་ནང་	 འགྱོ་དགོ་མི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་ཡང་	 དྲྲོ་པ་ཕྱི་རུ་དང་	 ངལ་

གསྲོའི་ཉིནམ་ཚུ་ནང་།		ཕ་མ་གིས་འབད་བའི་ལཱ་	དཔེར་ན་	སྲོ་ནམ་དང་	སྒོ་ནྲོར་	ཚྲོང་

ལཱ་ཚུ་ལུ་ཡང་	ལཱ་རུབ་འབདཝ་ཨིན།	དེ་གིས་	ཨ་ལྲོ་ཚུ་	ལཱ་འབད་ནི་ལུ་	ཉམས་མྲོང་

ཐྲོབ་ལས་	གཅིག་ཁྱད་ཆོདཔ་	མགྱོགསཔ་མ་ཚད།	ཤུལ་མ་སྲོབ་གྲྭའི་ཆོས་ཡྲོན་ཏན་གྱིས་	

ལཱ་གཡྲོག་གཞན་མ་ཐྲོབ་རུང་	 ཕ་མའི་ལཱ་ཤུལ་བཟུང་སྟེ་	 མི་ཚེ་སྐྱོང་ཚུགསཔ་འགྱོ་ནིའི་	

ཕན་ཐབས་ཡྲོདཔ་བཟྲོཝ་ཨིན།

ཉ	 གཞན་དང་	འདྲིས་བཤེས་བཟྲོ་ཐངས།

ཁྱིམ་ནང་ལུ་	མགྱོནམ་རེ་འྲོངམ་ད་	ཨ་ལྲོ་རྩེ་དྲགས་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་	འདྲྲོགས་འཚེར་དང་	

ངོ་ཚ་སྟེ་	ཟུར་ཁར་ཐྲོན་མ་སྲོད་པར་	མགྱོནམ་ཚུ་ལུ་	ཞེ་ས་དང་གུས་ཞབས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་	

བསུ་བ་ཞུ་ནི་དང་།	 ཚུར་དྲི་བ་བཀོད་མི་ལུ་	 རང་གིས་	 ཤེས་ཤེས་པའི་གཏམ་ལན་ཚུ་	

ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་འཇལ་ཏེ་	 མགྱོནམ་ཚུ་ཡང་	 ཡིད་མགུ་བ་དང་	 ངལ་རངས་ཚུགསཔ་
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བཟྲོཝ་ཨིན།	 དེ་བཟུམ་སྦེ་གནས་དུས་གཞན་ཁར་	 མི་དང་ཕད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་	 ངོ་

མཛུམ་དང་	ངོ་ཡངས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་	གཞན་གྱི་དྲི་བ་ལུ་	གང་ཤེས་ཀྱི་ལན་ཚུ་གུས་ཞབས་

དང་	འཇམ་ཚིག་གི་ཐྲོག་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་	མི་གཞན་དང་	འདྲིས་བཤེས་བཟྲོ་ནི་

ལུ་ར་འགེངསམ་ཨིན།

དེ་ལས་		ཁྱིམ་ནང་ལུ་	རྒན་ཤྲོས་ཚུ་དང་	མི་སྲོམ་ཚུ་	བླྲོ་ཁག་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་སབཔ་ད་	ཉན་

ཁུག་བཏབ་སྟེ་	 སྲོད་ནི་མ་གཏྲོགས་	 མི་སྲོམ་གྱི་བླྲོ་གི་བར་ན་འཛུལ་ཏེ་	 གཏམ་ལན་

འཇལ་ནི་ཚུ་	སྒྲིག་མེདཔ་སྦེ་བརྩི་སྟེ་འབད་ནི་མེད།

ཏ	 སེམས་གསལ་དང་	སྒྱིད་ཐག་ཡངས་དྲག།

ཨ་ལྲོ་ཡ་རབས་ཚུ་གིས་	རང་གི་ཁྱིམ་ནང་	ཕམ་དང་རྒན་ཤྲོས་ལུ་བརྒོལ་ནི་ཚུ་	མ་རུང་བ་

སྦེ་བརྩིས་ཏེ་		ཕམ་དང་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་གིས་	བཀོལ་བའི་ལཱ་གཡྲོག་ཚུ་ལུ་	ང་མི་འབད་ཟེར་

བའི་གཏམ་ལན་	 འཇལ་ཏེ་མ་སྲོད་པར་	 ངོ་ཡངས་ཏྲོག་ཏྲོ་དང་	 སྒྱིད་ཐག་ཡང་དྲག་སྦེ་	

གཡྲོག་རྒྱུགཔ་མ་ཚད་	ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་	རྒས་པར་ཆ་བཞག་བསྐྱེད་ན་	གཞྲོནམ་བསྲོད་

ནམས་བསགས་ཟེར་	 སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	 ཕམ་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་ལུ་	 ལཱ་དང་གཡྲོག་	

འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ར་ཡྲོད་རུང་	སེམས་ཀྱིས་ཚྲོར་ཏེ་ཕག་ཞུ་བའི་ཁར།	རྒན་ཤྲོས་ཁོང་རང་

གིས་	འབད་དགོ་མི་	ལཱ་ཚུ་ཡང་	ང་གིས་འབད་གེ་	ང་གིས་རུབ་གེ་ཟེར་	ཨ་ལྲོ་ཚུ་གིས་

འབད་བྱིན་ནི་དང་	ཡང་ན་	རུབ་སྟེ་འབད་བྱིནམ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་	 	 རང་གི་གོངམ་དང་ར་བའི་བླམ་	 	 ལྲོ་ན་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་དང་	 མི་སྡེ་གིས་ཆ་

བཞག་པའི་མི་	 	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕག་ཤུལ་སྲོམ་བཞག་མི་དང་	 	 མིང་གཏམ་ཡྲོད་མི་

མཁས་པ་ཡྲོན་ཏན་ཅན་དང་	 	 མི་ཡ་རབས་ཚུ་ལུ་ཆ་བཞག་དང་	 བརྩི་མཐྲོང་ཞུ་སྟེ་		

གུས་ཞབས་ཕུལ་སྲོལ་དང་ཞབས་ཏྲོག་ཞུ་སྲོལ་ཡྲོད།
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ཐ	 མི་ཚེ་ལུ་	གནྲོད་ཉེན་ཆེ་བའི་	བྱ་སྤྲོད་རྣམ་བདུན།

ཨ་ལྲོ་ན་གཞྲོན་ཚུ་གི་སྲོབ་སྦྲོང་དང་	 མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ལུ་	 ཧ་ཅང་གིས་གནྲོད་ཉེན་ཆེ་

བའི་སྤྲོད་ལམ་		དང་པ་འདི་	རང་གི་སེམས་ཁམས་འཁྲུགས་རྫས་		ཆང་དང་སྨྲོས་རྫས་

ལུ་སྤྲོད་ནི།		གཉིས་པ་	རང་ལུ་གཞན་གྱིས་དུས་ནམ་ཡང་	ཆ་མ་བཞག་པར་བཟྲོ་མི་	ཁ་

གིས་ཤྲོབ་རྐྱབ་ནི།	གསུམ་པ་	རང་ལུ་གཞན་གྱི་དུས་ནམ་ཡང་	བླྲོ་གཏད་མེདཔ་བཟྲོ་མི་	

ལགཔ་གི་ཨརཝ་བརྐུ་ནི།	 བཞི་པ་	 རང་གི་མིང་གཏམ་དང་	 རྒྱུ་ནྲོར་ཚེ་སྲོག་ཚུན་ལུ་	

གནྲོད་ཉེན་ཆེ་བའི་ལཱ་ངན་	སེམས་ལང་ཤྲོར་བཏང་སྟེ་		ངོ་ཚ་ཨར་ཁྱད་མེད་པའི་	ཚུལ་

མིན་གྱི་འདྲོད་སྤྲོད་འབད་ནི།	ལྔ་པ་རང་ལུ་གྲུབ་འབྲས་ཐྲོབ་མ་བཅུག་མི་	སྒྱིད་ལུག་བདག་

ཉིད་བརྙས་པའི་ལེ་ལྲོ་ཟེར་	ལཱ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་	དུས་ཐྲོག་ལས་མ་འབད་བར་	བསྣར་

བཞག་ནི།	 	 དྲུག་པ་	 རང་གི་དུས་ཚྲོད་འཕྲྲོ་བརླག་དང་	 	 རྒྱུ་ནྲོར་བར་སྲོར་གཏང་མི་		

ཤྲོ་ཏསེ་རྩེད་ནི་ལུ་	ལང་ཤྲོར་འགྱོ་བཅུག་ནི།	བདུན་པ་རྣམ་གཡེང་གི་ངང་ལུ་	མི་ཚེ་རྫྲོགས་

བཅུག་མི་	གློག་བརྙན་དང་ཡྲོངས་འབྲེལ་	གདྲོང་དེབ་ཚུ་ལུ་		ཕན་གནྲོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་མ་

དཔད་པར་	དུས་ཚྲོད་རྫྲོགས་བཅུག་ནི་ཚུ་	རང་གི་མིང་གཏམ་དང་	མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ལུ་

གནྲོད་ཉེན་	 དེ་ལས་ཆེཝ་མེདཔ་ལས་	 ན་གཞྲོན་ཚུ་གིས་	 སྤང་དགོཔ་གལ་ཆེ་བའི་ནང་

ལས་	ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན་པའི་	བསབ་བྱ་བྱིན་སྲོལ་ཡྲོད།

ད	 རང་གི་ལམ་སྲོལ།

ཕམ་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་མི་ཚུ་གིས་	 བཀའ་སྲོབ་གནང་མི་ནང་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་	 ཆུང་ཀུ་

ཅིག་ཨིན་རུང་	 མཁས་རིག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་	 སྔོན་བྱྲོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་དང་	 ཕམ་ཚུ་

གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་	 མི་སྡེའི་ཡ་རབས་བསམ་སྤྲོད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་	 ཁུངས་དང་

ལྡན་ཞིང་	 མཛེས་ཆོས་དང་ཕན་ཐབས་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་རང་ལུགས	 ལམ་སྲོལ་ག་

ནི་ལས་	 ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་དང་	 བྱ་ཆི་ཆི་	 བཟང་ལྷམ་ལྷམ་བརམས་ཏེ་	 ཕ་བརྒྱུད་བུ་
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བརྒྱུད་སྦེ་	བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དེ་ཚུ་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ངོ་མ་ཅིག་དང་	མི་སྡེའི་འཚྲོ་འབྱྲོར་གྱི་གཞི་རྟེན་	ངོ་མ་ཅིག་

ཨིནམ་ལས་	ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་	རང་དབང་ཡུན་བརྟན་གྱི་དྲོན་ལུ་	ད་ལས་ཕར་

ཡང་	ང་བཅས་རའི་ལམ་སྲོལ་འདི་	ཕ་བརྒྱུད་བུ་གིས་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་	ཉམས་སྲུང་

དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ཐྲོག་ལས་	 མ་འྲོངས་པའི་མི་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་	 ཉམས་ཆག་མེད་པར་	

རྩིས་སྤྲོད་རྐྱབ་ནི་ཡྲོདཔ་ཅིག་	 འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་	 ཡང་ལས་

ཡང་དུ་གསུང་ནི་ཡྲོད།

ན	 བར་ཆད་སེལ་ཐབས་དང་	རླུང་རྟ་དར་ཐབས།

ཕམ་ཚུ་གིས་	 རང་གི་ཨ་ལྲོ་ཚུ་གི་	 རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ནི་དང་	 ལྲོ་རླུང་རྟ་དར་ཏེ་	 བྱ་བ་

ལམ་འགྲོ་ལེགས་ཤྲོམ་འྲོང་ནིའི་དྲོན་ལུ་	 ཨ་ལྲོ་ལུ་	 ཕན་འགྱུར་ཆེ་བའི་ཉིནམ་	 དཔེར་ན་	

ཨ་ལྲོ་གི་བླ་གཟའ་དང་	ཉིནམ་ཕྲོག་མི་ཚུ་ནང་	ཁག་ཆེ་བའི་	རིམ་གྲོ་ཚུ་འབད་ནི་ཡྲོད།	དེ་

ཁར་	ཆོས་རྒྱུགས་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་	ཨ་ལྲོ་ཚུ་འཁྱིད་དེ་	རང་གིས་	བསྟེན་པའི་ལྷ་དང་སྲུང་

མ་ལས་	 རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ནིའི་དྲོན་ལུ་	 ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་	 ཚྲོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་དཀར་མེ་	

སྙན་དར་ཚུ་	 ཕུལ་བར་འགྱོ་ནི་དང་	 ཐག་རིང་སར་མ་ལྷྲོད་མི་ཚུ་གིས་	 རང་གི་མཆོད་

བཤམས་ནང་	སྙན་དར་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན།		དེ་མ་ཚད་		ཨ་ལྲོ་གི་	རླུང་རྟའི་

ཁམས་ཀྱི་ཚྲོས་གཞི་དང་རླུང་རྟའི་ཁམས་ཀྱི་དགྲ་མ་ཕྲོག་པའི་ཚྲོས་གཞི་ཅན་གྱི་རླུང་དར་ཚུ་

ཡང་འཕར་ནི་ཡྲོད།

པ	 འགྲོ་བ་མིའི་རྣམ་དཔྲོད།

ན་གཞྲོན་སྲོ་སྲོའི་	ཕ་མ་མང་རབས་ཅིག་གིས་	མིའི་ལུས་རྟེན་འདི་	འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་

གྱི་གྲས་ལས་གཅིག་ཨིན་རུང་	 མི་ལུ་	 སེམས་ཅན་གཞན་ལས་	 ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་
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རྣམ་རིག་ཡྲོདཔ་ལས་	མིའི་རྣམ་རིག་འདི་གིས་	མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཚུན་	

ཐྲོབ་མ་ཚུགསཔ་དང་	ཤེས་མ་ཚུགསཔ་	འབད་མ་ཚུགས་པའི་ལཱ་	ག་ནི་ཡང་མེད་ནི་འདི་

གིས་	སྔོན་བྱྲོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གིས་	ལྷ་བས་ལྷག་པའི་ལུས་རྟེན་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད།

ལུས་རྟེན་འདི་	 ད་རེས་རང་གིས་ཐྲོབ་སྟེ་ཡྲོདཔ་ད་	 རང་གི་མི་ཚེའི་འདུན་ལམ་	 ཆུང་ཀུ་

ཅིག་འགྱོ་མ་བཏུབ་ད་	 སེམས་ཐག་བཅད་དེ་	 རང་སྲོག་རང་གིས་གཅད་མི་ཚུ་	 མི་ལུས་

ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྲོར་བུ་	 འཕྲྲོ་བརླག་གཏངམ་ལས་	 འདི་གིས་	 རྒྱལ་ཁབ་དང་ནང་མི་ལུ་	

གྱོང་རྒུད་སྲོམ་ཕྲོག་བཅུགཔ་མ་ཚད་	 རང་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་རྣམས་སུ་	 སྲོག་ལན་ལྔ་བརྒྱའི་

ལས་མྲོང་དགོཔ་ཨིན།	

དེ་འབདཝ་ལས་	རང་གི་མདུན་ལམ་འགྱོ་མ་བཏུབ་པའི་	གནས་ག་ཅི་རང་ཐྲོན་རུང་	མི་

ཟེར་མི་འདི་ལུ་	 ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རྣམ་རིག་ཡྲོདཔ་ལས་	 འགྱོ་བཏུབ་སྦེ་བཟྲོ་ནིའི་

ཐབས་ལམ་	 གཞན་དང་གཞན་མང་རབས་ཅིག་ཡྲོད་མི་ཚུ་	 ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་	 ཐྲོབ་

པར་དཀའ་བའི་མི་ལུས་རིན་པྲོ་ཆེ་འདི་ཐྲོག་ལས་	འཛམ་གླིང་ཡྲོངས་ལུ་	ཕན་པའི་རླབས་

ཆེན་གྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ཏེ་	མི་ཚེ་དྲོན་ལྡན་ལུ་བཟྲོ་ནིའི་མནྲོ་བསམ་གཏང་དགོཔ་འདི་	གལ་

ཆེ་བའི་ནང་གི་ཆེ་ཤྲོས་ཨིན་པའི་	བསབ་བྱ་	ཡང་ལས་ཡང་དུ་བྱིན་སྲོལ་ཡྲོད།

ཕ	 མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་གཞན།

ག་དེམ་ཅིག་ར་འགེངས་རུང་	ཆོས་རྒྱུགས་དང་	བརམས་པའི་བྱ་བ་ཚུ་མཐར་	མ་འཁྱོལ་

བའི་སྐབས།	ཕམ་བ་ཡང་ལྷག་སྟེ་	ཨ་ལྲོ་ཁོ་རང་ལུ་	ངོ་ཚ་ནི་དང་	སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་

དང་	 ཚ་གྱང་སྲོམ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་	 སེམས་ཤི་སྟེ་	 ཐ་ཆད་ཀྱི་ལཱ་འབད་དེ་	 འགྱོ་ནིའི་

མནྲོ་བསམ་གཏང་ནི་ལས་	 བཀག་ཐབས་ལུ་	 ཕམ་ཚུ་གིས་	 ཨ་ལྲོ་ལུ་	 ཉེན་བར་དང་	

ཚྲོགས་བར་མ་བཏང་བར་	འཛམ་གླིང་ནྲོར་གྱི་བང་མཛྲོད་	མི་རིག་པ་ཅན་གྱིས་འཚྲོལ་ས་
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ཡྲོད་ཟེར་	 སེམས་གསྲོ་དང་	 མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་གྱི་ལཱ་གཡྲོག་	 གཞན་དང་གཞན་ལུ་	

སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ཐབས་	བསྒྲིགཔ་ཨིན།

༥༽	ལྔ་པ་	ན་ལྲོན་དུས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན།

རང་ལྲོ་	༡༩	ལས་	༢༤	ཚུན་ཚྲོད་ལུ་	ན་ལྲོན་གྱི་དུས་སྐབས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

ཀ	 དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཐངས།

དུས་སྐབས་འ་་ཁར་མ་ལྷྲོད་ཚུན་		ཕམ་ཚུ་གིས་ཡང་		ཨ་ལྲོ་ཟེར་འབྲོ་སྟེ་འཛམ་གླིང་

གི་	སྒོ་ཕྱེ་མ་ཚརཝ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་	ཆ་བཞགཔ་ཨིན་རུང་		ན་ལྲོན་གྱི་དུས་སྐབས་འདི་

ཁ་ལས་		ན་གཞྲོན་བུ་དང་བུམྲོ་ཚུ་	མི་ཁྱད་ཆོདཔ་འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།		མ་

པ་རྒས་ཤྲོས་ཚུ་གིས་ཁོང་རང་ལས་	 ལྲོ་ན་གཞྲོན་མི་ཚུ་ལུ་	 	 ཨ་ལྲོ་ཟེར་འབྲོ་སྲོལ་ཅིག་

ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་	 དེ་ཚུ་	 མཁས་བླུན་གྱི་བྱིས་པའི་གྲངས་སུ་བརྩིས་ཏེ་	 སབ་མ་

གཏྲོགས་	ལྲོ་ན་འ་ནེ་ཅིག་ཁ་ལས་	རྒན་གཞྲོན་གྱི་བྱིས་པའི་གྲས་ལས་ཐལཝ་ཨིན།		

དེ་འབདཝ་ལས་	ན་ལྲོན་གྱི་དུས་སྐབས་འདི་ནང་		མཐྲོ་རིམ་ཤེས་ཡྲོན་མཐར་བསྐྱལ་ནི་

དང་	ལཱ་གཡྲོག་ཚུ་ནང་	འགོ་དང་པ་འཛུལ་བའི་དུས་སྐབས་ལུ་ཡང་	ལྷྲོདཔ་ཨིན།	ལྷག་

པར་དུ་	 ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་	 ཨ་མའི་བུ་ལུ་ཡྲོན་ཏན་ཡྲོདན།	 །དགའ་ལྡན་ཁྲི་ལུ་བདག་པྲོ་

མེད།	 །ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	 རང་གིས་གདམ་ཁ་	 གྲུབ་པའི་ཆོས་ཚན་འདི་ནང་	

ལྷབ་མི་ཆོས་གྲོགས་ག་ར་ལས་	 གཟེངས་ཐྲོན་གྱི་ཤེས་ཚད་ཅན་ཅིག་	 འབད་ནི་ལུ་ར་

འགེངམ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་	 དུས་ཚྲོད་འ་ནེ་ཅིག་ཚུན་ཚྲོད་ལུ་	 ཨ་ལྲོའི་ཡྲོན་ཏན་གྱི་དྲོན་ལུ་	 ཕ་མ་གིས་
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ཡྲོདཔ་རང་ལས་བཏྲོན་	མེདཔ་གཞན་ལས་འཚྲོལ།	ཕ་གཞིས་མེན་ཚད་བརླགས་ཏེ་	འགྲོ་

སྲོང་བཏང་ཐྲོག་ལས་	 སྲོབ་སྦྲོང་འབད་བཅུག་མི་དེ་	 བུ་ཚ་གིས་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་དེ་	

དང་པ་	རང་འགོ་འདྲྲོངས།	གཉིས་པ་	ཕ་མའི་དྲིན་ལན་འབྱྲོར།	གསུམ་པ་	གཞུང་དང་

མི་མང་གི་ཞབས་ཏྲོག་འབྱྲོར་ཚུགསཔ་འབད་ནིའི་མནྲོ་བསམ་གཏང་སྟེ་	 ཡྲོན་ཏན་གྱིས་	

གཅིག་ཁྱད་ཆོད་ཚུགསཔ་འབད་ནི་ལུ་ར་འགེངམ་ཨིན།	

ཁ	 རང་སྒྲིག་རང་ཚྲོར་གྱི་དང་ལེན།

དུས་སྐབས་འ་ནེ་ཅིག་ཁར་ལྷྲོདཔ་ད་	 མི་ཚེའི་ནང་	 བཟང་པྲོ་དང་ངན་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་	

རང་གིས་ཤེས་ཚར་ཏེ་	ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་	བུ་ཕ་དང་མཉམ་	བུམྲོ་མ་དང་མཉམ་སྟེ་ཡྲོདཔ་

ལས་	ཕ་མ་གིས་སྒྲིག་ལམ་བཙུགས་ནིའི་	དུས་ཚྲོད་ཐལཝ་ལས་	ཨ་ལྲོ་ཚུ་གིས་	རང་

སྒྲིག་རང་ཚྲོར་གྱི་ཐྲོག་ལས་འབདཝ་ཨིན།	 ཙ་ན་ཀའི་རྒྱལ་པྲོའི་ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་

ལས་ཡང་།	ལྲོ་ནི་བཅུ་དྲུག་ལྲོན་པ་དང་།	 །བུ་ལ་མཛའ་བྲོ་བཞིན་དུ་སྤད།	 །ཟེར་འཐྲོན་དྲོ་

ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་	 འབྲུག་གི་མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ཡང་	 ལྲོ་ན་འ་ནེ་ཅིག་ཁ་ལས་	 ཕམ་ཚུ་གིས་

དྲག་པྲོའི་ཐྲོག་ལས་མེན་པར་	 བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་ཁ་བརའི་ཐྲོག་ལས་	 ཧིང་བཏྲོན་པའི་

གོ་བ་སེམས་ལུ་	བཙུགས་ཏེ་	འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཕན་གྱི་བསྐོར་གཏམ་དང་	བསབ་བྱ་

བྱིན་ཏེ་	 སེམས་རྒྱུད་ལེགས་ཤྲོམ་དང་	 བྱ་སྤྲོད་བཟང་པྲོ་ཡྲོད་མིའི་	 མི་གཅིག་ལུ་འགྱུར་

ཐབས་འབདཝ་ཨིན།	

ག	 གཟེངས་ཐྲོན་ལུ་འབད་བརྲོན།

ན་ཚྲོད་འ་ནེ་ཅིག་ཁར་	རང་གི་མི་ཚེ་འདི་ནང་	ཆོས་ཡྲོན་ཏན་	ལྷབ་ནིའི་གོ་སྐབས་	མང་

ཤྲོས་རང་	ལེན་ཚར་ཏེ་	ནཱ་ལས་ཕར་	རང་གིས་ཤེས་མི་ཡྲོན་ཏན་གུ་ལུ་	ལཱ་དང་གཡྲོག་

འབད་ནིའི་དུས་ལུ་	ལྷྲོདཔ་ཨིན།	ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་	རྟ་ཁ་སབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའི་དུས་ཚྲོད་	
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ཟེར་གསུངས་མི་འདི་ཨིནམ་ལས་	 གཞན་དང་གཅིག་ཁར་	 དྲོ་འགྲན་འབད་དེ་	 གཅིག་

འབདན་	 གཉིས་ཀྱི་གྲངས་སུ་	 ཚུད་ཚུགསཔ་སྦེ་	 འབད་ནི་ལུ་	 ར་འགེངས་དྲོ་ཡྲོདཔ་

ཨིན།

ང	 ངོས་ལེན་གྱི་བསམ་ཕྲོགས།

དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས།	ཡྲོད་པ་པ་ནི་བདེ་འགྲོར་འགྲོ།	།མེད་པ་པ་ནི་ངན་འགྲོར་འགྲོ།	

།ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	 འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་གཞག་ནང་ལུ་ཡང་།	 རང་གི་གདྲོང་ཁར་

ལྷྲོད་པའི་གནད་དྲོན་གཅིག་ལུ་	 ངོས་ལེན་འབད་ཐངས་འདི་	 གོང་མའི་བཀའ་དང་གཞུང་

གི་ཁྲིམས་ལུགས་	ཆོས་དང་མི་སྡེའི་ལམ་སྲོལ་དང་	དངོས་འགལ་གྱི་བྱ་གཞག་ཅིག་ཨིན་

ན་མ་གཏྲོགས་	 དེ་མིན་འགོ་དང་འགོ་ལས་	 མི་སྲིད་	 མི་རུང་	 མི་བཏུབ་	 གསུམ་གྱི་

བསམ་ཕྲོགས་ཁོ་ན་བཟུང་སྟེ་མ་སྲོད་པར་	 འགན་འཁྲི་དང་	 ཤ་ཞེན་ཚ་གྱང་གསུམ་གྱི་

བསམ་ཕྲོགས་བཟུང་སྟེ་	གདྲོང་ཁར་ལྷྲོད་པའི་གནད་དྲོན་འདི་ལུ་	ངོས་ལེན་དང་	འགན་

འཁྲི་ལེན་ནི་འདི་	ཡང་དག་པའི་བསམ་ཕྲོགས་ཨིནམ་སྦེ་	བརྩིཝ་ཨིན།

ཅ	 ཤེས་ཚད་དང་སྤྲོད་ལམ་གཉིས་ཆ་རང་ཁག་ཆེཝ།

རྲོགས་དང་གཅིག་ཁར་	དྲག་ཞན་འགྲན་བསྡུར་འདི་	ཤེས་ཡྲོན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་	རྐྱངམ་

གཅིག་གིས་མ་དྲོ་བར་	 ཧེ་མ་དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་	 ཀུན་སྤྲོད་དང་	 ཀུན་སྲོང་རྣམ་

གཞག་གི་ངོ་སྦྲོར་	རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་དང་	ད་ལྟྲོ་གི་	མནྲོ་བསམ་གཏང་ཐངས་དང་	བྱ་

བ་སྤྲོད་ལམ་གྱི་གཤིས་ལུགས་	བཟང་ངན་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ཡང་	འགྱོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	ཤེས་

ཡྲོན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡྲོད་རུང་	 བསམ་སྤྲོད་ཀྱི་གཞི་	 མ་གྲུབ་པ་ཅིན་	 འགྲན་བསྡུར་ནང་	

རྒྱལ་ཁ་ཐྲོབ་མི་ཚུགས།	 	 དེ་འབདཝ་ལས་	 ཤེས་ཚད་ཀྱི་གཟེངས་ཐྲོན་དང་གཅིག་ཁར་	

བསམ་སྤྲོད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཡང་	རབ་ལས་རབ་འཐྲོན་ནི་ལུ་	ར་འགེངས་དྲོ་ཡྲོདཔཨིན།	
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ཆ	 བསྲོད་ནམས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ལུ་	རག་ལས་ཚུལ།

ཁ་གཏམ་ལས་	སྐལ་བ་ཅན་གྱིས་མ་གཏྲོགས།	།རེ་བ་ཅན་གྱིས་མི་ཐྲོབ།	།ཟེར་དྲོ་བཟུམ་	

གཞན་དང་དྲོ་འགྲན་གྱི་གདམ་འཐུའི་	 གྲུབ་འབྲས་འཐྲོབ་ནི་ལུ་	 ཤེས་ཚད་ཀྱི་གཟེངས་

ཐྲོན་དང་	 བསམ་སྤྲོད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་	 རང་གི་རྒྱུད་ལུ་	 ཧེ་མ་ལས་

བསགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་བསྲོད་ནམས་དང་	དེ་ལས་	ཉིནམ་གཅིག་གི་	དབང་ཐང་རླུང་རྟ་དར་

རྒུད་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་	རྒྱལ་ཕམ་ཤྲོར་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	ལུགས་ཀྱི་བསབ་བྱ་ལེགས་པར་

བཤད་པའི་གཏེར་ལས།	 དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ལྟ་ཞྲོག་གི།	 མི་ཆོས་བྱ་གཞག་ཕར་ཆེར་ཡང་།།	

ལམ་དུ་འཇུག་དང་མི་འཇུག་པ།།	 བསྲོད་ནམས་ཁོ་ནར་རག་ལས་པས།།	 ཟེར་གསུངས་

ཡྲོདཔ་བཟུམ་	 བསྲོད་ནམས་ཀྱི་ཚྲོགས་གསག་ནི་དང་	 དཀོན་མཆོག་དང་བཀའ་སྲུང་ཚུ་

ལུ་	སྐྱབས་ཞུ་ནི་	རང་གི་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་དར་ཐབས་འབད་ནི་ཚུ་ཡང་	ག་ནི་ལས་གལ་

ཆེཝ་སྦེ་	ཆ་བཞག་སྟེ་དང་ལེན་འབདཝ་ཨིན།

	

ཇ	 ཤེས་བྱའི་གནས།

རྒྱལ་བ་གོང་མའི་གསུང་ལས།	ཤེས་བྱ་ནམ་མཁའི་གཟའ་སྐར་འདྲ།།	ལྷབ་པའི་གནས་ལ་

ཟིན་དུས་མེད།།	ཟེར་ཐྲོན་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	སྤྱིར་	ཤེས་བྱ་ཡྲོན་ཏན་ལུ་	ལྷབ་ཚར་ནི་

ཟེརཝ་མེད་རུང་	རང་གི་མི་ཚེ་དང་	ལག་ལེན་གྱི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་	སྲོབ་སྦྲོང་འབད་

དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིན་མས།	དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་	ཕམ་རྒན་ཤྲོས་ཚུ་གིས་	རང་སྲོའི་ཨ་

ལྲོ་ཚུ་ལུ་	ཕྱི་ནང་ཤེས་ཡྲོན་གྱི་རིག་པའི་གནས་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་	རང་ལུགས་ཀྱི་

བཟྲོ་རིག་བཅུ་གསུམ་	གང་རུང་གི་གནས་ལུ་	སྦང་བ་འབད་ནི་འདི་	ཁ་གཏམ་ལས་ཡང་།	

ལགཔ་བཟྲོ་ཤེས་མིའི་གཡྲོགཔ།།	 ཟས་ཞིམ་ཅིག་ཟ་ན་འདི་གིས་ཟ།།	 གཏམ་སབ་ཤེས་

མིའི་དཔྲོན།།	མཇུག་དྲོག་སར་ཚུད་ན་འདི་གིས་ཚུད།།	ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	མི་

མང་རབས་ཅིག་	 བཟྲོ་རིག་ལག་ཤེས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	 རང་གི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་མཐར་
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འཁྱོལ་ནི་དང་	རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སྡེའི་ཞབས་ཏྲོག་	འབྱྲོརཝ་དང་འབྲེལ་ཏེ་	རང་གི་ལམ་

སྲོལ་ཉམས་སྲུང་ལུ་	 ཕན་ཐབས་འབད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	 རང་ལུགས་ཀྱི་བཟྲོ་རིག་ལག་

ཤེས་ལུ་	དག་སྣང་བསྐྱེད་དེ་	སྲོབ་སྦྲོང་འབད་ནི་འདི་ཡང་	མི་ཚེ་སྐྱོང་ཞག་གི་ཐབས་ལམ་	

དྲགོས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་བའི་རྒྱུད་བསྐུལ་ཡང་འབད་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཉ	 གསེར་གྱི་ས་གཞི།

ས་གཞི་འདི་	ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ཡང་	དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ཟེར་	གསུངས་བཞག་

ཡྲོདཔ་བཟུམ་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་དང་འབྱྲོར་པ་ག་ར་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གཞི་ལས་བརྟེན་

ཏེ་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།	 རང་གི་ལག་པར་	 རྒྱུ་ཕྱེད་ཀྲམ་ག་དེ་ཅིག་ཡྲོད་རུང་	 རྫྲོགས་ཏེ་

འགྱོ་ནི་ཨིན་རུང་	 རང་གི་ཕ་ཞིང་ལས་	ལྲོ་རེ་ཆད་མེད་པར་	 དཔལ་ལྡན་དང་འབྱྲོར་པའི་

བདྲོག་གཏད་	རྫྲོགས་ནི་མེདཔ་འབྱུང་ནི་ཡྲོད།	

དེ་འབདཝ་ལས་	 ཕ་མའི་བུ་གཞི་ཚུ་གིས་	 གནས་སྐབས་ཅིག་	 གཡྲོག་དང་ལཱ་གི་གོ་

སྐབས་ག་ཏེ་ཐྲོབ་རུང་	 མཐར་ཐུག་ལུ་	 ཁ་གཏམ་ལས་ཡང་	 ཕ་ཡུལ་ཟམ་པའི་འྲོག་ལུ་

ཨིན་རུང་དགའ་ཟེར་དྲོ་བཟུམ་	རང་གི་ཕ་ཞིང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	བུ་ཚ་བརྒྱུད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་	

མི་ཚེ་སྐྱེལ་ནི་ཡྲོདཔ་འབད་དགོཔ་འདི་	དྲིན་ཅན་ཕ་མའི་གསྲོན་ན་	ཧིང་གཏམ་དང་	ཤི་ན་	

ཁ་ཆེམ་ཨིན་ཟེར་གསུང་སྲོལ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཏ	 རང་སེམས་བདག་འཛིན།

དུས་ཚྲོད་འ་ནེ་ཅིག་ཁར་		ལྲོ་དང་ན་ཚྲོད་ཀྱི་ཁམས་རྒྱས་པའི་སྐབས་ཨིནམ་ལས་		གཉེན་

རྐྱབ་མི་དང་མ་རྐྱབ་མི་གང་རུང་གི་	སག་ཤར་གཞྲོནམ་དང་	སྨན་ཆུང་བུམྲོ་ཚུ་གིས་	རང་

སེམས་དབང་ལུ་འདུ་མ་ཚུགས་པར་	སེམས་འདྲོད་ཆགས་ཀྱི་དབང་ལུ་ཐལ་ཏེ་	སྲོམ་ལྡན་

གྱི་སྲོམ་པ་ཕབ།	བདག་པྲོ་ཡྲོད་པའི་ཡ་ཟླ་བརྐུ།	ལྷག་པར་	ཕྲོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་གཞན་ལས་
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ངོས་ལེན་མེད་བཞིན་དུ་	བཙན་གཡེམ་གྱི་འདྲོད་སྤྲོད་འབད་ནི་ཚུ་	མི་སྡེའི་ནང་	མ་བཏུབ་

པའི་བྱ་ངན་སྐྱོ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་	ཨ་རྟག་རང་	སེམས་ལུ་དྲན་ཤེས་བསྟེན་ཏེ་	རང་

སེམས་བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་	གལ་ཆེ་བའི་བསབ་བྱ་བྱིན་སྲོལ་ཡྲོད།	

ཐ	 བུཚ་དང་བུ་མྲོའི་དྲན་གསྲོ།

བུའི་ཕམ་ཚུ་གིས་	 བསྐོར་གཏམ་བཙུགས་མི་ནང་	 ལམ་འགྱོ་གྱངས་མངན་རྲོ་དང་ཕད།།	

སེམས་མནྲོ་གྱངས་མངན་འདྲེ་དང་ཕད།།	 སྐྱེསཔ་ཁ་ཤྲོར་ཚིག་ཤྲོར་ཟེར་སབ་དྲོ་བཟུམ་		

སྐྱེསཔ་ཕྲོ་སྐྱེས་ཚུ་	ཨམ་སྲུ་འབྱིད་སྐོར་ཅནམ་ཚུ་གིས་	དབང་ལུ་བསྡུ་སྟེ་	གཏམ་རྒུད་དང་

ནྲོར་རྒུད་ཕྲོག་བཅུག་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཡྲོདཔ་ལས་	 དེ་བཟུམ་མའི་ཉེན་ཁ་ནང་ལུ་	 མ་

ཚུདཔ་ཅིག་	འབད་དགོ་པའི་དྲན་གསྲོའི་བསབ་བྱ་ཡང་	བྱིན་སྲོལ་ཡྲོད།

དེ་བཟུམ་སྦེ་	 སྨན་ཆུང་བུམྲོ་ཚུ་	 དགྲ་རང་གི་གཟུགས་ཁར་ཡྲོདཔ་ཤེས་ཏེ་	 རང་ལུ་མི་

འདྲོད་པའི་དབང་བཙྲོང་འདྲོད་སྤྲོད་འབད་མི་དང་	 འབྲང་ཆགས་ཏེ་	 མངལ་བཤལ་འབད་

དགོཔ་འབྱུང་བའི་ལས་ངན་བསག་ནི།	འདྲོད་སྤྲོད་ལུ་བརྟེན་པའི་ནད་ངན་ཐྲོབ་ནི།	བདག་

པྲོ་ཅན་གྱི་ཇོ་བདག་གིས་	 རང་གི་	 གཟུགས་ཁར་སྡུག་སྦྲོང་དང་	 ཁྲིམས་སར་བསྐྱལ་ནི་		

ནྲོར་རྒུད་ཕྲོག་བཅུག་ནི་དང་	 རང་གི་མིང་གཏམ་ཕབ་ནིའི་	 བྱུས་ཉེས་འབྱུང་ནི་ཚུ་ལས་	

བཀག་ཐབས་ལུ་	 བུ་མྲོའི་ཕམ་ཚུ་གིས་	 རང་གིས་རང་ལུ་	 ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་སྔ་

གོང་ལས་	ག་དེ་དྲག་དྲག་བཏྲོན་དགོ་པའི་བསབ་བྱ་དང་།	གཞན་ཡང་	ཟམྲོ་ཁ་ཤྲོར་ལུས་

ཤྲོར་གྱི་དཔེ་ཡྲོདཔ་ལས་	ཁ་སབ་ཐངས་ཅིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་	གྱོན་ཆས་ཅིག་ཡན་

ཆད་	 འདྲོད་ཆགས་ཀྱི་ཆས་གོས་གྱོན་ནི་ཚུ་ལས་འཛེམས་ཏེ་	 ཕྲོ་སྐྱེས་ཚུ་ལུ་	 གོ་སྐབས་

ཐྲོབ་མ་བཅུག་པར་བཞག་དགོཔ་	 གལ་ཆེ་བའི་དྲན་གསྲོ་ཡང་	 ནན་བསྐྱར་དུ་བྱིན་སྲོལ་

ཡྲོད།
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༦༽	དྲུག་པ་	ན་དར་རམ་ན་རྒྱས་དུས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན།	

སྐྱེས་ལྲོ་	༢༥	ལས་	༣༥	ཚུན་ཚྲོད་ལུ་	ན་དར་རམ་ན་རྒྱས་ཀྱི་དུས་སྐབས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

ཀ	 མིང་གཏམ་ལེན་ནི།

འདི་གི་སྐབས་ལུ་	རང་གི་གཏམ་ཁའི་ཤེས་ཡྲོན་མཐར་འཁྱོལ།		ལུས་སེམས་ཀྱི་ལྕོགས་

གྲུབ་	ཚད་ཁར་ལྷྲོདཔ་ལས་		ལཱ་གཡྲོག་ཚུ་ནང་ཨིན་རུང་		འགོ་དཔྲོན་གྱི་གྲལ་ཁར་	

འགོ་དང་པ་བཅའ་མར་གཏྲོགས་ཆོག་པའི་	དུས་ཚྲོད་ཁར་ལྷྲོདཔ་ཨིན།	ཤེས་ཡྲོན་གྱི་དྲོན་

ལུ་	 རང་	གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཁ་ལས་ལྷག་པའི་	 འགྲོ་སྲོང་བཏང་།	 མི་ཚེ་སྤྲོ་ཤྲོས་ཀྱི་དུས་

ཚྲོད་འདི་	སྲོབ་སྦྲོང་ནང་	ཕངས་མེད་བཏང་བའི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་	མི་ང་དང་བྱ་ཁྱུང་	ཟེར་དྲོ་

བཟུམ་	 གཞུང་སྒེར་དམངས་གསུམ་གྱི་ལཱ་གཡྲོག་གང་རུང་གཅིག་ནང་	 རང་ཡང་ངལ་

རངས་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་དང་	གཞན་ཡང་	སེམས་ཤྲོར་སི་སི་ཅིག་གི་ལཱ་དང་གཡྲོག་གི་	འགན་

ཁུར་ལེན་ནི་ལུ་	 ཚགས་ཁར་ཚུདཔ་འབད་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་	 དང་པ་	 རང་གི་མི་ཚེའི་

མདུན་ལམ་དང་	གཉིས་པ་	ཕམ་འདི་གི་བུ་དང་བུམྲོ་		གཡུས་ཕྲོགས་འདི་གི་མི་ཟེར་	ཕ་

མ་དང་	 གཡུས་ཚན་གྱི་	 མིང་གཏམ་དང་བཅསཔ་འཐྲོན་ཚུགསཔ་འབད་ནི་ལུ་	 ར་

འགེངསམ་ཨིན།		

ཁ	 མི་ཚེའི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཐངས།

འབྲུག་མི་ཅིག་གི་	མི་ཚེའི་རིང་གི་བྱ་སྒོ་	དཔེར་ན་	གཡྲོག་ནང་འཛུལ་ནི།	གཉེན་རྐྱབ་ནི།	

ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི།	གོ་གནས་གསར་བསྐོ།	དགེ་ར་བསྒྲུབ་ནི།	ཞལ་འཛྲོམས་འཚྲོགས་ནི།	ཐ་

ན་	ཕར་དང་ཚུར་འགྱོ་ནི་ལ་སྲོགས་པ་	ལཱ་ག་ཅི་ར་འགོ་བཙུགས་རུང་	ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་	

བླྲོ་དཀོན་མཆོག་ལུ་གཏདན།	 །ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མི་སྲིད།	 །ཟེར་དྲོ་བཟུམ་	 རང་ལུ་

ཁམས་འཕྲྲོད་ཡྲོད་མེད་དང།	དུས་ཚྲོད་	ནམ་འབདཝ་དྲག་ག་	ལམ་འགྲོ་འགྱོ་བཏུབ་མི་
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བཏུབ་ཚུ་གི་	 གྲོས་བསྟུན་དང་པ་འདི་	 བླྲོ་གཏད་དང་	 ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་པའི་བླ་སྲོབ་ལས་	

ཐུགས་བརྟག་ཞུ་ནི་དང་།	གཉིས་པ་	ཤེསཔ་མཐྲོང་མི་ཚུ་དང་	རང་ལུ་	ཤ་ཚ་བའི་མི་ལུ་

གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི།	གསུམ་པ་	རྩིས་སྲོབ་ལས་	གཟའ་སྐར་བལྟ་སྟེ་	དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	

ཐག་གཅདཔ་ཨིན།

ག	 འྲོས་འབབ་རན་པའི་མཚམས་ཚྲོད།

རང་གི་བསམ་པ་དང་སྤྲོད་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡྲོད་རུང་	 དྲག་མ་ཐལཝ་་ཅིག་དང་ཐ་སྡུག་

རུང་	 སྡུག་མཐའ་མ་ཆདཔ་ཅིག་འབད་དེ་	 མཚམས་ཚྲོད་རན་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་འབད་དགོཔ་

ཨིན།	ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས།	ཁེ་དང་རྒྱལ་ཁ་གཞན་ལ་བྱིན།	།གྱོང་དང་ཕུང་ཁ་རང་གིས་བླང་།			

།ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྲོད་རུང་	 ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ལྷྲོདཔ་ད་	 རང་གི་

གནས་རིམ་མཐྲོ་དམའ་དང་	གཏམ་གྱི་བདེན་རྫུན།	ཕར་ལྲོགས་མའི་ཡུལ་དང་	དུས་དང་

གནས་སྐབས་ཚུ་ལུ་	 དཔག་པའི་འྲོས་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་འབད་མ་ཤེས་པ་ཅིན་	 ཉམ་

ཆུང་དང་དྲོ་མེད་ནྲོར་ས་ཡྲོད་ཟེར་	སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	རྒྱུམ་ཕྲངམ་རང་ལུ་གནྲོད་ཟེར་	

མི་ཆུང་སེམས་ཆུང་དང་།	སེམས་ཆུང་སྤར་ར་བཅམ་སྟེ་སྲོད་པ་ཅིན་	འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་

ཕན་གྱི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལཱ་ཚུ་འབད་མ་ཚུགས་པར་	འཐུས་ཤྲོར་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་		

རང་གི་མནྲོ་དྲོན་ཡང་འགྲུབ་མི་ཚུགས།	མི་ཚུ་གིས་ཡང་ཁོ་འདི་	 མི་སངས་རྒྱས་དཀརཔྲོ་

ཨིན་	ག་དེ་འབད་རུང་བཏུབ་ཟེར་	བརྙས་བཅོས་འབད་སའི་	ཡུལ་ཅིག་ལུ་ཡང་འགྱུར་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ལས་	 དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡང་།	 མཚམས་ཚྲོད་ཤེསན་མཁསཔ།	 ཟ་ལུགས་ཤེསན་

སྨན།	།ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	ག་ཅི་རང་འབད་རུང་	དྲག་མ་དྲག་	ཞན་མ་

དྲག་པར་འྲོས་བབས་རན་པའི་	མཚམས་ཚྲོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	འབད་ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་

སྦེ་བརྩི་སྲོལ་ཡྲོད།
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ང	 བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྲོར།

རང་ལུ་	ལུས་སྲོག་བྱིན་པའི་ཕ་མ་དང་	མགོ་གཏད་པའི་གོང་མ་	ཡྲོན་ཏན་བྱིན་པའི་སྲོབ་

དཔྲོན་གསུམ་	འཇིག་རྟེན་འདི་ན་	བཀྲིན་ཆེ་ཤྲོས་འདི་ལས་ལྷག་སྟེ་	གཞན་མེདཔ་ལས་	

དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་	 བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྲོར་ཞུ་སྟེ་	 སེམས་ཀྱི་ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་	

ངག་གིས་ཞེ་ས་དང་གུས་ཞབས་ཕུལ་	 ལུས་ཀྱིས་ཕག་ཕྱིད་གང་འབྱྲོར་ཞུ་སྟེ་	 དྲིན་ལན་

འཇལ་དགོཔ་ག་ནི་ལས་	གལ་ཆེཝ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་	ག་ར་གིས་ཤེས་དགོཔ་ཡྲོད།	

ཅ	 གཉེན་སྦྲོར་གྱི་བརྟག་དཔད།

བུ་དང་བུ་མྲོའི་	 མི་ཚེའི་རིང་ལུ་	 གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	 ཕན་ཐྲོགས་ཚུགས་པའི་གཉེན་

གྲོགས་	འཆང་ནིའི་དུས་ཚྲོད་ཡང་	འ་ནེ་ཅིག་ཁར་ཨིན།	དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་	འཇིག་རྟེན་

མ་ཕྱི།	དམ་ཆོས་མ་ཧ།	ཟེར་དྲོ་བཟུམ་	འཇིག་རྟེན་ཟེར་	གཉེན་རྐྱབ་ནི་འདི་	ཕྱི་སྲོང་པ་

ཅིན་	ཨ་ལྲོ་གིས་ཕ་མའི་སྐྱིད་སྡུག་མ་མཐྲོང་།	ཕམ་གིས་	ཨ་ལྲོའི་གཏན་བཞག་བསྒྲིག་མ་

ཚུགས་པར་ལུས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	ལྲོ་ན་མ་རྒསཔ་ལས་	གཉེན་རྐྱབ་དགོཔ་འདི་ཡང་	གལ་

ཅན་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།	

གཉེན་སྦྲོར་འབད་ཐངས་འདི་	 དཔེ་གཏམ་ལུ་	 དགྲ་མེདན་གཉེན་འཚྲོལ་ཟེར་སབ་སྲོལ་

ཡྲོདཔ་བཟུམ་	གཉེན་རྐྱབ་ཚར་བའི་ཐ་མ་ལུ་	དགྲ་བྱང་ཕད་ལུ་གྱུར་མི་	མང་རབས་ཅིག་

འཐྲོན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	གཉེན་མ་རྐྱབ་པའི་ཧེ་མ་	བརྟག་དཔད་	ལེགས་ཤྲོམ་འབད་དགོཔ་	

གལ་ཆེཝ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

ཁྱིམ་ནང་ལུ་མནའམ་དང་	 རྨགཔ་བཙུགས་ནི་འདི་	 དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་	 ཕམ་གིས་

སྦྲགས་བྱིན་པའི་	སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན་རུང་	ཁ་གཏམ་ལས།	བརྩེ་མིག་གཞི་མཐུན་པ་ལེགས་

མི་དགོ།	ལས་གནམ་བཀོད་ཡྲོད་པ་སྦྲགས་མི་དགོ།	ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	མང་
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ཤྲོས་རང་	 བུ་དང་བུམྲོ་	 གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	 མིག་གཞི་མཐུན་ཏེ་དགའ་མཐུན་གྱི་	

གཉེན་ལུ་བསྲོམས་ཨིན་མས།	ཨིན་རུང་		མི་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་	རང་གི་

ཡུལ་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོའི་	 	 མི་སྡེའི་སྲོལ་ཁྱུན་དང་མ་མཐུན་པའི་	 མི་དང་གཅིག་ཁར་གཉེན་

རྐྱབ་ནི་འདི་		མ་རུངམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

ཆ	 བག་རྩིས་དང་མྲོ་བཏབ།

གཉེན་ག་དང་ཆ་སྟེ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་རུང་	མང་ཤྲོས་ཀྱིས་རང་	བུ་དང་བུ་མྲོ་རང་སྲོའི་	ལྲོ་དང་	

སྤར་ཁ་	 རྨེ་ བ་ཟླ་བདག་གི་དུས་སྦྲོར་ཚུ་གི་	 ཁམས་འཕྲྲོད་དང་བསྟུན་ཏེ་	 བཟའ་ཚང་

བསྲོམས་པ་ཅིན་	མི་ཚེའི་རིང་གི་	བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་འགྱོ་བཏུབ་ནི་ཨིནམ་ལས་	རྩིས་སྲོབ་

ཅིག་ལུ་ཞུ་སྟེ་	ཕྲོ་དང་མྲོའི་བར་ན་	ཁམས་འཕྲྲོད་	བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་བག་རྩིས་བལྟ།	བླ་

སྲོབ་ཚུ་ལས་ཐུགས་བརྟག་ཞུ་ཞིནམ་ལས་	 གཉེན་སྦྲོར་འབད་སྲོལ་ཡྲོད།	 བག་རྩིས་དང་

ཐུགས་བརྟག་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་	 མ་བཏུབཔ་ཡྲོད་རུང་	 གཉེན་རྐྱབ་དགོཔ་བྱུང་པ་ཅིན་	

བཅོ་ཐབས་དང་	བཟླྲོག་ཐབས་ཚུ་ཡང་འབད་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན།

གཉེན་རྐྱབ་མི་ཕྲོ་མྲོ་གཉིས་ཀྱི་ན་ཚྲོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་	ག་དེ་སྦེ་	འབད་མི་ཡང་ཕད་སྲོལ་ཡྲོད་

རུང་	 བར་ན་ལྲོ་གྲངས་ཉི་ཤུ་ལས་ལྷག་མི་འདི་	 ཚྲོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞུགས་ནི་འདི་གིས་		

བཟའ་ཚང་ཚེ་མཇུག་གི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ལུ་	 བྱ་སབས་མ་བདེཝ་འཐྲོན་སྲིད་ནི་ཨིནམ་

ལས་	དེ་ཡང་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

ཇ	 གཉེན་སྲོན།

གཉེན་སྲོན་འབད་དགོ་མི་འདི་	 བཟའ་ཚང་གི་མི་ཚེ་	 གསར་པའི་མདུན་ལམ་	 ལེགས་

ཤྲོམ་འྲོང་ནིའི་	རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་ནི་དང་	མི་སྡེ་ལུ་	བུ་དང་བུ་མྲོ་དེ་གཉིས་	བཟའ་ཚང་ཨིན་

པའི་ངོ་སྤྲོད་	 གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་གཉིས་	 གཅིག་འཐུས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ཨིན།	 གཉེན་
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སྲོན་	 འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་མར་	 ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 ཁྲིམས་ཁང་ནང་ལས་	 གཉེན་

ཐམ་བཏྲོག་ཞིནམ་ལས་	གཉེན་སྦྲོར་	ངོ་མ་ལུ་	ཆ་འཇོག་གྲུབཔ་ཨིན།

གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་སྐྱེ་མི་ཨ་ལྲོ་གསརཔྲོ་དང་	 གཉེན་གདྲོང་ཁར་མ་འཐྲོན་པའི་ཨ་ལྲོ་འབྲང་

གཉིས་ཀྱི་བར་ན་	གནས་རིམ་ཁྱད་པར་བརྩི་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ལས་	གལ་སྲིད་བུམྲོ་གཅིག་གི་

གཟུགས་ཁར་ཨ་ལྲོ་ཆགས་ཆི་བ་ཅིན་	ཨ་ལྲོ་མ་སྐྱེ་བའི་ཧེ་མར་	ག་དེ་འགྱོགས་མགྱོགས་

གཉེན་རྐྱབ་ནི་ལུ་ཚ་ངེར་བཏྲོནམ་ཨིན།

ཉ	 གཉེན་ཉེ་བའི་འདུ་ཤེས།

འབྲུག་པའི་མི་སྡེའི་ནང་	ཕམ་ག་དེམ་ཅིག་ཞན་རུང་	བུ་གཞི་ཚུ་གིས་	ཕམ་དྲིན་ཅན་ཟེར་	

ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་	བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་	དྲིན་ལན་འཇལ་ནི་ཡྲོདཔ་ལས་	ཨཔ་དང་

ཨའི།	ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས།	ཨ་ཞང་དང་ཨ་ནེ།	ཨ་ཁུ་དང་ཨམ་ཅུམ།	ཕྲོ་རྒནམ་དང་ནུ་

གཅུང་།	ཨ་ཞེམྲོ་དང་སྲིངམྲོ།	བུ་དང་བུ་མྲོ།	དིབུ་དང་དི་བུམྲོ།		ཚ་བྲོ་དང་ཚམྲོ།	རྨགཔ་

དང་མནའམ།	སྒྱུག་པྲོ་དང་སྒྱུགམྲོ།	ཁོད་ཀིན་དང་མ་ཐང་ཟེར་	རང་དང་གཉེན་གྱི་ཉེ་ཚན་	

ཉུང་ཤྲོས་རང་	མི་ཐྲོག་ལྔ་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་	ནང་མི་ཚུ་	གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	དྭངས་ལྷག་	

དཀར་ཏྲོག་ཏྲོ་འབད་སྲོལ་ཡྲོད་པ་གི་མ་ཚད་པར་	 གཅིག་ཕན་	 གཅིག་རྲོགས་འབད་དེ་	

མང་ཤྲོས་སྲོད་ས་ཡང་	ཁྱིམ་གཅིག་ནང་	ཉེ་ཚན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་མི་སྡེ་སྦེ་སྲོད་ནི་ཡྲོད།

ཏ	 དཔེ་བཞག་བཏུབ་པའི་བཟའ་ཚང་གི་མི་ཚེ།

ཚེ་སྔ་མའི་ལས་དང་གནམ་བསྐོས་ཀྱིས་འབད་	 བཟའ་ཚང་གཅིག་ཁར་བསྲོམས་	 བར་ན་

བུ་གཞི་ཚུད་ཚར་ཞིནམ་ལས་	མི་སྡེའི་ནང་ལུ་	མི་ཚན་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཚརཝ་

ལས་	ཡ་ཟླ་དྲག་ཞན་ག་སྦེ་ཨིན་རུང་	འདྲན་འདྲ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།	དེ་ལས་ཚུར་	ཕན་ཚུན་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	འགྱུར་བ་མེད་པའི་བརྩེ་གདུང་དང་གཅིག་ཁར་	གཅིག་གི་ནང་གི་
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བསམ་པ་དང་	 གནས་སངས་ཧ་གོཝ་འབད་དེ་	 གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་		

ཐ་དམ་ཚིག་འགྱུར་བ་མེད་པར་སྲོད་པ་ཅིན་	 བཟའ་ཚང་གི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་	 ལེགས་

ཤྲོམ་སྦེ་རང་མཐར་འཁྱོལ་ཚུགསཔ་ལས་	དེ་བཟུམ་མའི་བཟའ་ཚང་འདི་	མི་སྡེའི་ནང་དཔེ་

བཞག་བཏུབཔ་སྦེ་	ཆ་བཞགཔ་ཨིན།

	

ཐ	 བཟའ་ཚང་གི་དྲན་བསྐུལ།	

བཟའ་ཚང་ལ་ལུ་ཅིག་	 ཕྲོ་མྲོ་མེད་པར་དམ་ཚིག་འཁྲུལ་ནི་དང་	 གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	

གྲོས་བསྟུན་མེད་པའི་གསང་བའི་	 ལཱ་དང་བྱ་བ་ཆེ་ཆུང་གང་རུང་བརམས་མི་ཚུ་	 གསང་བ་

རང་མཁས།	བྱེལ་བ་མི་མཁས།	མཛུབ་མྲོ་གིས་གནམ་མི་བརྟྲོལ།	གསང་བ་གིས་ཕུགས་

མི་ཐུབ།	ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	མི་གིས་འབད་མི་	མི་གིས་མ་ཤེསཔ་མེདཔ་ལས་	

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	 དྲོགས་པ་ཆགས་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་	 མི་སེམས་རླུང་

བཟུམ་ཅིག་རང་འབད་ནི་འདི་གིས་	 བཟའ་ཚང་ནང་ན་གཡང་མ་ཆགསཔ་འགྱོ་བའི་ཁར་		

མཐར་ཐུག་གསང་བ་སྤང་ནང་ཐྲོན་པའི་བསྒང་ལས་	ཁ་འབྱལ་དགོཔ་ཐྲོན་ཏེ་	རྨགཔ་དང་

ཨམ་སྲུ་ཁོང་རང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་	སབས་མ་བདེཝ་ཐྲོནམ་མ་ཚད་	བུ་གཞི་ཚུ་གི་མི་ཚེའི་

མདུན་ལམ་མེདཔ་འགྱོ་བའི་ཁར་	མི་སྡེའི་ནང་ལུ་	གདྲོང་སྲོན་ས་ཡང་	མེད་པའི་མཐའ་ལུ་

ཐུག་སྟེ་	 མི་ཚན་འདི་གི་གཏམ་དང་རྣ་བ་དང་	 མི་ཚེ་གཅིག་གི་སྐྱིད་སྡུག་མེདཔ་འགྱོཝ་

ཨིན།	དེ་འབདཝ་ལས་	འགོ་དང་འགོ་ལས་རང་བཟའ་ཚང་	གཅིག་གཅིག་གིས་སེམས་

ཁ་ལུ་	 གནགཔྲོ་གི་དྲི་ཙམ་ཡང་ཞུགས་མ་བཅུག་པར་	 མི་ཚེ་མཐར་འཁྱོལ་ཚུགསཔ་

འབད་ནི་འདི་	ཁག་ཆེ་བའི་ནང་ལས་	ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན།

ད	 ཆོག་ཤེས་ཀྱི་ལག་ལེན།

ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་	ཆོག་ཤེས་འཕགས་པའི་ནྲོར་ཟེར་	རང་ལུ་རྒྱུ་ནྲོར་ཡྲོད་པའི་གུ་	ཡྲོདཔ་
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འབད་ནིའི་འདྲོད་པ་མ་ཆེ་བར་	 ཆོག་ཤེས་འབད་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་	

འཇིག་རྟེན་པའི་ཁ་གཏམ་ལས་ཀྱང་	 འདྲོད་པ་ཆེ་ན་ཀུན་དང་འགྲེས།།	 ཟེར་སབ་སྲོལ་

ཡྲོདཔ་ལས་	 ཆོག་ཤེས་མེད་མི་གི་སེམས་ལུ་	 དུས་ནམ་ཡང་	 བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པའི་གོ་

སྐབས་མེདཔ་ལས་	 མི་ལུ་ཆོག་ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།	 	 ཨིན་རུང་	 ཕ་

མེས་རྒན་རབས་ཚུ་གིས་	ཆོས་ཡྲོན་ཏན་དང་	དགེ་བའི་བསྲོད་ནམས་བསག་ནི་གཉིས་ལུ་	

ཆོག་ཤེས་མེདཔ་སྦེ་	 ག་དེ་མང་མང་ལྷབ་དགོཔ་དང་	 ག་དེ་མང་མང་བསྒྲུབ་དགོཔ་སྦེ་

བསབ་སྲོན་འབདཝ་ཨིན།

ན	 དཀོན་མཆོག་ལུ་དད་པ་དག་སྣང་།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་	 ནང་པའི་ཆོས་ལྡན་གྱི་	 རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འབདཝ་ལས་	 དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ལུ་	དད་མྲོས་	སྲོམ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་	སྲོ་སྲོའི་རི་ཁྲོད་	དགོན་སྡེ་ཁར་

བཞུགས་མི་	བླམ་ཆོསཔ་དང་	དགེ་སྲོང་དང་	ཨ་ཎེ་མྲོའི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཡང་	དད་པ་དག་སྣང་

བསྐྱེད་དེ་	བསྙེན་བཀུར་ཞབས་ཏྲོག་ཞུ་ནི་ཡྲོད།		དེ་མ་ཚད་		རྫྲོང་ཁག་	ག་ཏེ་རང་འབད་

རུང་	དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གི་ངོ་བྲོ་	བླམ་ཅིག་འབྱྲོན་པ་ཅིན་	བླ་མའི་ཞལ་མཇལ་ནི་

དང་	ཕག་དབང་ཞུ་ནི།	དབང་དང་ཆོས་ཞུ་ནིའི་དྲོན་ལུ་	རང་གི་ལཱ་དང་གཡྲོག་ཚུ་	བཀོ་

བཞག་སྟེ་	གོ་སྐབས་ལེན་སྲོལ་ཡང་	ཡྲོདཔ་ཨིན།	

༧༽	བདུན་པ་	ན་ཁུག་གི་དུས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན།

སྐྱེས་ལྲོ་	༣༦	ལས་	༤༥	ཚུན་ཚྲོད་ལུ་		ན་ཁུག་གི་དུས་སྐབས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

ཀ	 ལྲོ་འཁོར་གྱི་རྐྱེན་ཆག་སེལ་ཐབས།

ན་ཁུག་གི་དུས་སྐབས་འདི་ནང་		ལཱ་གཡྲོག་ནང་འཛུལ་བཞུགས་འབད་མི་ཚུ་		སྲོ་སྲོའི་
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ལཱ་གི་ཤུགས་ལང་སྟེ་ངམ་ཐྲོན་པའི་སྐབས་དང་		གཞན་ཚུ་ཡང་ཁག་ཆེ་བའི་ལཱ་དང་གཡྲོག་

གི་ནང་ལུ་		རྐྱེན་བར་ཆད་རེ་མི་འྲོང་ག་མནྲོ་སྟེ་		མྲོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་དང་		གདྲོན་

བཅོས་རིམ་གྲོ་ཚུ་འབད་ནི་ཡྲོད།		ལྷག་པར་དུ་		ལྲོ་བསར་	རང་ཟླ་	༡༡	པའི་ནང་	

གནམ་ལྲོ་གསརཔ་སྲོར་ཏེ་	འགྱོཝ་ད་བསྟུན་	ཁྱིམ་ནང་གི་	མི་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་	ལྲོ་སྐག་		

མཐུན་གསུམ་		བདུན་ཟུར་		དགུ་མིག་		དུར་མིག་ཚུ་ཕྲོག་སྟེ་	རྐྱེན་བར་ཆད་	འྲོང་

ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་མེད་དང་།	ཆག་དུས་ནམ་ཕྲོག་ལྟ་ནི་དང་།	དེ་གི་	བཟླྲོག་ཐབས་བསྒྲིག་

ནིའི་དྲོན་ལུ་	རྩིས་སྲོབ་ལུ་ཞུ་སྟེ་	མི་རེ་གི་དྲོན་ལུ་	ལྲོ་མྲོ་ཚར་རེ་བཏབ་སྲོལ་ཡྲོད།	

འབྱྲོར་པ་དང་ལྡན་མི་ཚུ་གིས་	 ལྲོ་མྲོའི་	 རིམ་གྲོ་བཅའ་སྒྲིག་	 ལྲོགས་སུ་བསྒྲིགས་ཏེ་	

འབད་སྲོལ་དང་།	ཡངན་	གཞུང་དང་	དམངས་ཀྱི་སྐུ་རིམ་	དཔེར་ན་	རྩིས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་

ལུ་	 གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་པའི་	 རྒྱ་ནག་གཡུལ་མདྲོས་གཏང་ནི་	 ལ་སྲོགས་པའི་སྐབས་སུ་	

སྨྲོན་འདེབས་དང་	 འབྲེལ་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་བཞག་སྲོལ་ཡྲོད།	 	 གསྲོན་པྲོའི་རིམ་གྲོ་ཕར་དང་

ཚུར་ཕུལ་ནི་དང་		མྲོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་ཀྱི་དམྲོད་བཅོལ་སྐབས་		དམིགས་བྱའི་ཕྲོ་མྲོ་

གང་རུང་གི་ལྲོ་བདག་དམྲོད་དེ་		དཔེར་ན་		སྐྱེས་པ་སག་ལྲོ་པ་དང་	ཟམྲོ་བྱ་ལྲོ་མའི་དྲོན་

ལུ་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོད།

ཁ	 ལྲོ་ཆོག།

ཧེ་མ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 ཕྱི་ལས་དགྲ་བྱང་ཕད་ཀྱི་དམག་ཐེངས་	 མང་རབས་ཅིག་འྲོང་རུང་	

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་གི་	 མཐུ་སྲོབས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	 བཟླྲོག་ཚུགསཔ་བྱུང་

ཡྲོདཔ་ལས་	 དེ་གི་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་དྲོན་ལུ་	 གཞུང་འབྲེལ་གཏང་རག་གིས་མ་

ཚད་པར་	 	གཞུང་གི་དཔྲོན་ཁག་གཙྲོ་ཅན་ཚུ་གིས་	 ཁོང་རའི་སྒེར་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་	

ལྲོ་བསར་བཞིན་དུ་བཀའ་སྲུང་ལུ་གཏང་རག་གི་	གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་	འགོ་བཙུགས་
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ཡྲོདཔ་ཨིན་མས།	དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་	འབྲུག་མི་ཁྱིམ་གུང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་	ལྲོ་

རེ་ཆད་མེད་པར་རང་གིས་བསྟེན་པའི་	 བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚྲོ་ལུ་	 	 ལྲོ་ཆོག་གི་

གསྲོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་གི་	ལམ་སྲོལ་འདི་བྱུང་ནུག།

ལྲོ་ཆོག་འདི་	 རང་གིས་བསྟེན་པའི་	 ལྷ་དང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་	 སག་སག་རྡིག་རྡིག་གི་ཐྲོག་

ལས་	གསྲོལ་མཆོད་རྒྱས་པ་སྦེ་ཕུལ་སྲོལ་ཡྲོད།	དེ་གི་སྐབས་ལུ་	ཁྱིམ་ནང་གི་མི་	གེ་ར་	

ཕག་དང་སྙན་དར་ཕུལ་ཏེ་	སྨྲོན་ལམ་བཏབ་པར་ལྷྲོད་དགོ།	དེ་གི་དགོས་པ་དེ་ཡང་	རང་

གི་བསྟེན་པའི་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་	ད་ལས་ཕར་	ལྲོ་འཁོར་གཅིག་གི་རིང་ལུ་	རྐྱེན་

བར་ཆད་	 མི་འྲོང་ནིའི་སྐྱབས་ཞུ་ནི་དང་	 འདས་པའི་ལྲོ་འཁོར་གྱི་རིང་ལུ་	 སྐྱབས་མཛད་

པའི་	བཀྲིན་གཏང་རག་	ཕུལཝ་ཨིན།		དེ་མ་ཚད་		ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ནང་མི་ཚུ་གཅིག་

ཁར་ཕད་ནིའི་	གོ་སྐབས་ཅིག་ཡང་ཨིན།	

དེ་འབདཝ་ལས་	 ཁྱིམ་ཚན་མང་ཤྲོས་ཅིག་གིས་ར་	 ལྲོ་ཆོག་དང་གཅིག་ཁར་	 ལྲོ་འཁོར་

གཅིག་གི་	རང་གི་རིམ་གྲོ་བསྒྲུབ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་	སབས་གཅིག་ཁར་འབད་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་

ཁར་	ལྲོ་ཆོག་དང་གཅིག་ཁར་		ནྲོར་ལྷ་ལས་ལྲོངས་སྤྲོད་ཀྱི་	དངོས་གྲུབ་ཞུ་ནིའི་དྲོན་ལུ་	

ཕྱྭ་ཁུག་གཡང་ཁུག་ཡང་	 ངེས་པར་གནང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ལས་	 ལྲོ་ཆོག་གི་གཟའ་སྐར་འདི་

ཡང་གཡང་སྐར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བསྒྲིག་སྲོལ་ཡྲོད།	 གཡང་བསམས་ཞིནམ་ལས་	 ཉིན་

བཞག་གསུམ་གྱི་རིང་ཁྱིམ་ནང་ལས་	འབྲུ་དངུལ་དང་ཅ་ཆས་ག་ནི་ཡང་	ཕྱི་ཁར་གཏང་ནི་

མེད་པའི་ཁར་	 ཐབ་ནང་གི་མེ་ཡང་	 ཤི་མ་བཅུག་པར་བཞག་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་	 ད་རེས་

ནངས་པར་དཀར་མེ་	 མ་ཆད་པར་ཕུལ་མི་འདི་གིས་འཐུསཔ་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན་མས།		

ཉིནམ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ཕྱི་ཁ་ལས་	ནྲོར་རྫས་ཀྱི་རིགས་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བྱུང་རུང་	གཡང་

གི་དངོས་གྲུབ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།
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ག	 དུས་སྲོན་གྱི་དགའ་སྤྲོ།

དུས་སྐབས་འདི་ནང་	སྣང་བ་	སྤྲོ་ཤྲོས་ཅིག་	མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་	དགའ་སྲོན་	

སྤྲོ་སྲོན་ནང་	བཅའ་མར་གཏྲོགས་ཏེ་	མི་ཚེའི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྲོང་ནི་ཡྲོད་མི་འདི་ཨིན།	

དེ་ཡང་	སྲོ་སྲོའི་ཁྱིམ་ནང་	ལྲོ་དུས་ཀྱི་	དགའ་སྲོན་གཙྲོ་བྲོ་	ལྲོ་གསར་	ཉིན་ལྲོག་	ལྲོམ་

འབག་	ལྲོ་ལེགས་བགྱང་ནི་		ཁྲུས་བབས་	ངན་པ་དགུ་འཛྲོམས་སྐརམ་ཉ་དྲུག་གི་དགའ་

སྲོན་ཚུ་	 འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་	 དགའ་བའི་ནང་མི་ཉེ་ཚན་ཚུ་ག་ར་འཛྲོམས།	 ཞིམ་པའི་

བཟའ་བཏུང་	 ལྲོངས་སྤྲོད་བསྒྲིགས།	 སྤྲོ་བའི་མདའ་རྩེད་	 རྲོས་སྒོར་དང་།	 སྙན་པའི་གླུ་

དང་ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ཏེ་	སྤྲོ་སྲོནམ་ཨིན།	

དེ་ལས་	གཡུས་ཚན་སྲོ་སྲོའི་ལྷ་ཁང་	དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་གི་	ལྲོ་བསར་གྱི་ཚེས་བཅུ་	མཆོད་

པ་	རབ་གནས་	མ་ཎི་	སྨྱུང་གནས་	ལྷ་གསྲོལ་	བྲོན་གསྲོལ་ཚུ་ནང་	གཡུས་མི་ག་ར་	

གཅིག་ཁར་	འཛྲོམས་ཐྲོག་ལས་	དུས་སྲོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྟེ་	ལྲོ་དུས་ཀྱི་དགའ་སྤྲོ་བསྒྱུརཝ་

ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་	ལྲོ་དུས་ཟླ་དུས་ཀྱི་	དགའ་སྲོན་འདི་	ཨ་རྟག་རང་	མི་རང་རང་སྲོའི་ཁྱིམ་

ནང་གི་	 ལཱ་གིས་འུ་སྡུག་	 ཐང་ཆད་མི་ཚུ་ལུས་སེམས་ལུ་ངལ་གསྲོ་ལེན་ནིའི་གོ་སྐབས་

ཅིག་དང་།	 གཉེན་ཉེ་ཚན་དང་	 ཟླ་དྲོ་རྲོགས་ཚུ་	 གཅིག་ཁར་ཕད་དེ་	 གཅིག་གིས་བརྩེ་

གདུང་གཅིག་ལུ་བསྐྱེད་དེ་	གཅིག་མཐུན་དང་	གཅིག་སྒྲིལ་དམ་ཟབ་བཟྲོ་ནིའི་	གོ་སྐབས་

བཟང་པྲོ་ཅིག་ཡང་ཨིན།	 དེ་མ་ཚད་	 ལུང་ཕྲོགས་ཀྱི་	 སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་བཟང་པྲོ་	

ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་དང་	རང་གིས་	བསྟེན་པའི་དཀོན་མཆོག་མཆོད་དེ་	རྒྱལ་ཁབ་དང་

རང་ལུ་	 སྐྱབས་ཞུ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཚུ་ཡྲོདཔ་ལས་	 འདི་ལུ་	 འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་	 བརྩི་

མཐྲོང་དང་	དག་སྣང་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་འབད་དེ་	བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཡྲོད།
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ང	 ངག་རལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལྲོ་དང་ན་ཚྲོད་འ་ནེ་ཅིག་ཁ་གི་		ཕྲོ་སྐྱེས་དང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་		གཅིག་ཁར་འཛྲོམས་ཏེ་རང་

མྲོའི་ཁྱད་འཇལ་ནི་དང་		ཞབས་ཁྲ་གི་རྲོད་གླུ་ཕད་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན།		དེ་ཡང་		ཕྲོགས་

བཟུང་སྟེ་མཐུན་ཕྲོགས་ཀྱི་གཉེན་གླུ་དང་	 མི་མཐུན་ཕྲོགས་ཀྱི་དགྲ་གླུ་སྦེ་འཐེན་ནི་ཡྲོད།		

དེ་ཚུ་		འབྲི་ལྷག་མ་ཤེས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་		ཧེ་མ་ལས་ངག་རྒྱུན་ལྷབ་སྟེ་		སེམས་ཁར་

བཞག་མི་རྐྱངམ་ཅིག་གི་མ་དྲོ་བར་	 	 སྐབས་སུ་བབས་པའི་ཕར་ལྲོ་མའི་ལན་དང་འཁྲིལ་

བའི་		རང་མྲོ་དང་བླྲོ་ཟེ་ཚུ་འདི་འཕྲྲོ་ལས་		དུས་ཐྲོག་ལུ་ཚིག་བཟྲོ་སྟེ་ལན་འབྱྲོརཝ་སྦེ་		

ཧ་ལས་སི་སི་		ཡིད་ཆེས་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་སབ་ནི་ཡྲོད་མི་འདི་		འབྲུག་པའི་དམིགས་བསལ་

ལྕགས་གྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན།

ཅ	 གླུ་གཞས།

འབྲུག་གི་མི་སྡེའི་ནང་	 དགའ་སྤྲོའི་ལས་རིམ་གཙྲོ་བྲོ་གཅིག་ཞབས་ཁྲ་འདི་ཨིན།	ཞབས་

ཁྲ་ལུ་	གཞུང་སྒྲ།	འབྲོད་སྒྲ།	རིག་གསར་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་	དགའ་གླུ།	སྐྱིད་གླུ།	སྤྲོ་གླུ།		

སྐྱོ་གླུ།	ཟེར་མང་རབས་ཅིག་འཐེན་ནི་ཡྲོད།	ཆོས་ཕྲོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ཡང་		གླུ་

དང་ཞབས་ཁྲའི་མཆོད་པ་ཕུལ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཁར།		རྒྱལ་ཁའི་དགའ་སྲོན་དང་རྟེན་འབྲེལ་

བཟང་པྲོའི་དགའ་སྲོན་ཚུ་ནང་	 འགོ་ཆིབས་གྲལ་གྱི་ལེགས་པས་བསྒོར་ནི་དང་	 མཇུག་

ལེགས་དཔལ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཕབ་ནི་ཚུན་ཚྲོད་ཡྲོད་མི་འདི་ནང་		ལེགས་སྨྲོན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་

ཟེར་	འབྲུག་མི་	ན་གཞྲོན་ལས་ན་རྒན་ཚུ་གི་བར་ན་	ག་ར་གིས་	བཅའ་མར་གཏྲོགས་

སྲོལ་ཡྲོད།
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ཆ	 དྲོན་གཅོད་ལམ་ཞུགས།

ཚྲོང་ལཱ་དང་	ཡངན་	ཁྱིམ་ནང་གི་	 དྲོན་དག་གཅད་ནིའི་དྲོན་ལུ་	 ཕར་དང་ཚུར་	 འགྱོ་

དགོཔ་ནམ་རང་ཐྲོན་རུང་	གཟའ་སྐར་ཁམས་འཕྲྲོད་དང་	དུས་ཚྲོད་ཚུ་	བལྟ་དགོཔ་ཡྲོདཔ་

མ་ཚད་	 ཐ་ན་	 ཁྱིམ་ནང་ལས་འཐྲོནམ་ད་	 རང་གི་ཁ་ཕྲོགས་	 ག་ཏེ་བསྒོར་ཏེ་	 འཐྲོན་

དགོཔ་ཨིན་ན་	ཚུན་ཚྲོད་བལྟ་ནི་ཡྲོད།	གལ་སྲིད་	རང་འགྱོ་དགོ་པའི་ཉིན་མ་	གཟའ་སྐར་

མ་བཏུབ་པ་ཅིན་	བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལས་	ཡུན་མ་རིང་བའི་ནང་འཁོད་ལུ་	གཟའ་སྐར་

བཟང་བའི་ཉིནམ་གཅིག་ནང་	ལམ་ཞུགས་འབད་སྲོལ་ཡྲོད།	དེ་ལས་	རང་ངོ་མ་འགྱོ་བའི་

ཉིན་མ་	ལྷ་བསང་གཏང་།	གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ།	བཀྲིས་བརྩེགས་པ་དང་	ཕྲོགས་བཅུ་མུན་

སེལ་	ལ་སྲོགས་པའི་མདྲོ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་འགྱོཝ་ཨིན།

ཕྱི་ཁར་འགྱོ་མི་ལུ་	ནང་ན་སྲོད་མི་ཚུ་གིས་	ཟྲོང་བཅོལ་སྐྱེལ་སྲོལ་དང་	ལམ་འཇུག་རྐྱབ་

སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཁར་	ནང་ན་སྲོད་མི་ལུ་	ཕྱི་ཁ་འགྱོ་མི་གིས་	ཤུལ་བཞག་བཞག་སྲོལ་ཡང་

ཡྲོད།	 དེ་ལས་	 ཕྱི་ཁ་ལས་ལྲོག་ལྷྲོདཔད་	 ཕྱི་ཁ་འགྱོ་མི་གིས་	ཁྱོསམ་འབག་འྲོང་སྲོལ་

དང་	དེ་ལུ་	ནང་ན་སྲོད་མི་གིས་	གཞིས་ལེན་སྒྲིག་སྲོལ་གྱི་	མི་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་ལམ་

སྲོལ་ཚུ་ཡང་	རྒྱུན་སྐྱོང་འབདཝ་ཨིན།

ཇ	 ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྟ་བ།	

ཕ་མེས་རྒན་རབས་ཚུ་གིས་	 འབྲུག་མི་ཚུ་	 ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་	

གཞན་ལུ་གནྲོད་པའི་བསམ་སྦྲོར་ངན་པའི་	 ལཱ་གི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་	 	 གཞན་

ཕན་གྱི་ལཱ་བཟང་པྲོའི་འབྲས་བུ་	བདེ་བ་ཐྲོབ་ནི་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་	ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཚུལ་

བཞིན་བརྩི་སྲུང་དང་།	དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་	སྐྱབས་སུ་བསྟེན་ནི་ཚུ་	འབྲུག་ཆོས་ལྡན་

རྒྱབ་ཁབ་ཀྱི་	 མིང་དྲོན་མཚུངས་པའི་	 འབྲུག་མིའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡནམ་ཅིག་	 འབད་

དགོཔ་ཡྲོད་ཟེར་གསུང་སྲོལ་ཡྲོད།
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༨༽	བརྒྱད་པ་	ན་སྨིན་དུས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན།	

སྐྱེས་ལྲོ་	༤༦	ལས་	༥༥	ཚུན་ཚྲོད་ལུ་	ན་སྨིན་གྱི་དུས་སྐབས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

ཀ	 ནང་མི་དང་	མི་མང་གི་འགན་ཁག།

ན་སྨིནགྱི་དུས་སྐབས་འདི་ནང་	 ཁྱིམ་བཟུང་སྟེ་	 སྲོད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་	 ནང་གི་ཨ་པ་དང་	

ཨམ་འབད་དེ་	 བཟའ་ཚང་གི་དྲོན་དག་གཅད་དགོཔ་དང་	 གཏན་གཞག་བསྒྲུབ་དགོཔ།	

ཕར་དང་ཚུར་འགྱོ་དགོཔ་ཚུ་གི་	 འགན་ཁག་འབགཔ་ཨིན།	 ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་རུང་	

མི་ཚེའི་ནང་	 བསགས་པའི་	 ཉམས་མྲོང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 ཚགས་ཁར་ཚུདཔ་སྦེ་	 འབད་

ཚུགསཔ་མ་ཚད་	རང་ལས་གཞྲོན་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་	རང་གི་	ཉམས་མྲོང་ལུ་དཔེ་བཞག་སྟེ་	

དྲོན་སྨིན་གྱི་བསབ་སྲོན་དང་	 ལམ་སྲོན་	 ཁ་བཀོད་དང་དཔེ་སྲོན་སྦྲགས་ཏེ་	 འབད་

ཚུགསཔ་ལས་	 ཤེསཔ་མཐྲོངམ་	 ཆུ་དག་ཆོད་ཆོད་པའི་མི་ཟེར་	 ག་ར་གིས་	 ཆ་བཞག་

སའི་དུས་སྐབས་ཅིག་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་	 ཁྱིམ་ཚང་གདང་རས་ཚུ་ནང་	 མི་མ་འགྲིགསཔ་ཡྲོད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་	

བར་འདུམས་དང་འཆམ་ཁ་	 ནང་ཁ་ནང་འགྲིག་བཟྲོ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ནང་ཡང་	 བཅའ་མར་

གཏྲོགས་ཏེ་	མི་མང་ཞི་བདེ་བཟྲོ་ནིའི་	འགན་ཁུར་ཡང་འབགཔ་ཨིན།

ཁ	 བླྲོ་གཏད་དང་	ཡིད་ཆེས།

བླྲོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་འདི་	 དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལས་	 འགོ་བཟུང་སྟེ་	 གཞུང་དང་མི་

སེར་	རྒྱལཔྲོ་དང་འབངས་འཁོར་	བཟའ་ཚང་དང་གྲོགས་བཤེས་	ཁྱིམ་ཚང་ནང་མི་ཚུ་གི་

བར་ན་གཅིག་མཐུན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཞག་ནིའི་	གཞི་འགྱམ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན།	དེ་འབདཝ་ལས་	

ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	བླྲོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་མེདཔ་འགྱོ་ནིའི་ལཱ་	ར་ལས་མ་
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འབད་བར་	 བླྲོ་གཏད་ཡིད་ཆེས་འགྱུར་བ་མེད་པར་བཞག་པ་ཅིན་	 གཅིག་མཐུན་དང་ཞི་

བདེའི་ལེགས་ཚྲོགས་ག་ར་འདི་ལས་འབྱུང་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	 བླྲོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་བརྟན་

དགོཔ་འདི་	གལ་ཆེ་བའི་ནང་ལས་	ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་ལུ་	ཆ་བཞགཔ་ཨིན།

ག	 ཁ་སབ་ཟེར་གསུམ།

ལེགས་བཤད་ནང་ལས་ཡང་།	 མ་བརབས་གནད་དུ་ཟུག་པའི་མཚྲོན།	 །མ་མཐུང་ཁོང་དུ་

སྲོང་བའི་སྨན།	།མ་མྲོང་ཡིད་འཕྲྲོག་སྦྲང་རྩིའི་རྲོ།	།ཚིག་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་ཡྲོད།	།ཟེར་

གསུངས་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	མི་འཛྲོམས་ས་ཚུ་ནང་		ཁ་ལས་བླྲོ་གང་ཐྲོན་མ་སབ་པར་	ཁ་

བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་	 ཁ་སབ་དགོ་པའི་དུས་ཚྲོད་ཁར་ལྷྲོདཔ་ད་	 དཔྱེ་

གཏམ་ལས་ཡང་།	མ་རྐྱབན་མི་ཕྲོག	།མ་སབན་མི་གོ	།ཟེར་	ཁ་ཉུང་པ་ཅིན་གོ་བརའ་མི་

འཕྲྲོད།	 མངན་རྒྱལ་བའི་གསུང་ཡང་སྐྱོ།	 ཟེར་ཁ་མང་རུང་མ་བཏུབ་པའི་སྐྱོན་ལུ་འགྱུར་ནི་

ཡྲོདཔ་ལས་	དུས་དང་སྐབས་དྲོན་གྱི་གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་བའི་	དཔེ་དང་དྲོན་སྦར་ཏེ་		

ཁ་མང་ཉུང་གི་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་ཐྲོག་ལས་	 དྲོན་དག་ཆོད་ཚུགསཔ་སྦེ་	 སབ་

ཚུགས་མི་འདི་ལུ་	 ཁ་སབ་ཟེར་གསུམ་ཡྲོདཔ་སྦེ་	 ཁ་སབ་ཤེས་མིའི་དཔྲོན་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་

ཡྲོད།

ང	 གཏམ་སྙན་གྲགས།

གཞུང་སྒེར་དམངས་གསུམ་གྱི་ཞབས་ཏྲོག་ལཱ་གཡྲོག་ནང་	བཅའ་མར་གཏྲོགས་མི་ཚུ་ཡང་	

ལྲོ་མང་རིང་གི་བརྲོན་ཤུགས་དང་	ལྷག་བསམ་དག་པའི་ལཱ་ཤུལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་	མིང་

གཏམ་ཅན་གྱི་འགན་དབང་དང་	 མཐྲོ་རིམ་ཅན་གྱི་ཏྲོག་གོ་ས་ཚུ་ཐྲོབ་སྟེ་	 གཏམ་སྙན་

གྲགས་ཐྲོན་པའི་དུས་སྐབས་དང་	སྲོ་སྲོའི་ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་དང་	རིག་རལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་	

ལཱ་ཤུལ་དང་བསྟུན་པའི་ངོས་འཛིན་གྱི་རྟགས་མ་དང་	 གཟེངས་བསྲོད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ཚུ་	
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ཐྲོབ་པའི་སྙན་གྲགས་འཐྲོན་ནིའི་	 དུས་ཚྲོད་ཡང་འ་ནེ་ཅིག་ཁར་ཨིན།	 དེ་གིས་རང་གི་མི་

ཚེའི་ལཱ་གཡྲོག་ཚུ་ཡང་	རང་བཞིན་མེད་པར་	ལེགས་ཤྲོམ་འགྱོ་ནིའི་གཞི་ཅིག་སྦེ་	ངོས་

འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

ཅ	 ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ།

ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འདི་	དཔེར་ན་	གོ་གནས་གསར་ཐྲོབ་དང་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལས་		

རྒྱལ་ཁ་ཚུ་ཐྲོབ་པའི་སྐབས་	 ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་གིས།	 ལེགས་པའི་ཕྲོགས་སུ་

རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མྲོ་བསྒྲིག	 །ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པ་རང་གིས་བྱེད་པས་ཆོག	 །ཟེར་གསུངས་

ཡྲོདཔ་བཟུམ་	བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པ་	བགྱང་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་	རྟེན་

འབྲེལ་བརྩི་ནི་དང་	དགའ་སྲོན་འབད་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།	

དེ་ཡང་	རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་གི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་	ངལ་རངས་དང་སྤྲོ་སེམས་ཕྱི་ཁར་སྲོན་ནིའི་

དྲོན་ལུ་ཨིནམ་མ་ཚད་	གོང་མའི་ཞབས་ལས་	གོ་ས་དང་རྟགས་མ་ལ་སྲོགས་པ་གནང་མི་

ལུ་	 བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྲོར་ཞུ་ནིའི་དྲོན་ལུ་	 དགའ་སྲོན་དང་སྤྲོ་སྲོན་གྱི་ལས་རིམ་	 འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་	 སྤྲོ་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།	 དེ་གི་སྐབས་ལུ་	 ཆ་རྲོགས་དང་ཉེ་

ཚན་ག་ར་འཛྲོམས་ཏེ་ལེགས་དར་དང་གཅིག་ཁར་	 རྟེན་འབྲེལ་རྫས་ཀྱི་དངོས་པྲོ་གང་རུང་

རེ་ཡང་	འབག་འྲོང་ཞིནམ་ལས་	ལེགས་སྲོའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་སྟེ་		དགའ་སྲོན་

ནང་བཅའ་མར་གཏྲོགས་སྲོལ་ཡྲོད།

ཆ	 ཁང་ཁྱིམ་གསར་རྐྱབ།

དུས་ཚྲོད་འ་ནེ་ཅིག་ཁར་	བུ་གཞི་རེ་ཡང་	གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ཐྲོནམ་ལས་	ཕ་མའི་ཁྱིམ་

ལས་ཐྲོན་ཏེ་རང་དབང་གི་ཁང་ཁྱིམ་	གསརཔ་རྐྱབ་ནི་རེ་ཡང་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།	འབྲུག་

མི་ཚུ་གིས་	ཁྱིམ་གསརཔ་ཅིག་རྐྱབ་པ་ཅིན་	དང་པ་	ས་བསངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་	
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འགྱམ་བཙུགས་ནི།	སྒོ་ལྷྲོང་ནི།	རབ་གསལ་ལྷྲོང་ནི།	ཁྱིམ་ཐྲོག་བཀབ་ནི།		ཁྱིམ་ནང་

འཛུལ་ནི།	མཇུག་རབ་གནས་ཚུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་	ག་ཅི་ར་འབད་རུང་	དང་པ་	རྩིས་སྲོབ་ལས་	

གཟའ་སྐར་ཁམས་འཕྲྲོད་བལྟ།	 ས་དགྲ་བཟླྲོག་ཐབས་ལ་སྲོགས་པའི་	 རིམ་གྲོ་འབད་

དགོསཔ་ཚུ་	རྩིས་སྲོབ་ཀྱི་བསབ་སྲོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལཱ་འབདཝ་ཨིན།

དེ་སྦེ་	འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་	ཁ་གཏམ་ལས།	ཆེཝ་གཉེན་སྦྲོར་རྐྱབ་ཉེས།	འབྲིངམ་ཁྱིམ་

ཆེན་རྐྱབ་ཉེས།	 ཐ་མ་ཚྲོང་ཆེན་རྐྱབ་ཉེས།	 ཟེར་ཁྱིམ་རྐྱབ་ཐངས་འཛྲོལ་བ་ཅིན་	 སྦྱིན་

བདག་	 མི་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་ལུ་	 མ་བཏུབ་སྲོམ་ཡྲོདཔ་ལས་	 དཔེར་ན་	 ས་བསངས་

བཟུམ་ཅིག་འབད་རུང་	 ས་ཆ་དེ་ལུ་	 དངོས་ཅན་གྱི་མི་དང་	 དངོས་མེད་ཀྱི་	 ས་བདག་

གཉིས་ཆ་ར་གིས་	 བདག་ཏུ་བཟུང་སྟེ་ཡྲོདཔ་ལས།	 རང་ལུ་	 ས་ཆའི་བདག་དབང་ཐྲོབ་

ནིའི་དྲོན་ལུ་	དངོས་ཅན་གྱི་མི་ལས་	ལག་ཁྲམ་ཞུ་དགོ་དྲོ་བཟུམ་	ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་	ལྷ་

འདྲེ་མི་གསུམ་སྤྲོད་ལམ་གཅིག་	 ཟེར་དངོས་མེད་ཀྱི་ས་བདག་ལུ་ཡང་	 གཏྲོར་མ་གསེར་

སྐྱེམས་ཕུལ།	བདེན་པའི་སྲོབས་བརྗོད་དེ་	ས་བསངས་འབད་བ་ཅིན་	དེའི་ཤུལ་ལས་	ས་

བདག་ཚུ་ལུ་	ཕྲོག་ཐུག་དང་	རེ་ཆ་འཁང་ཆ་མེད་པར་	རང་ལུ་གནྲོད་པ་	མི་འབྱུང་ནི་ཨིན་

མས།	 དེ་མེན་པ་ཅིན་	 རང་ལུ་	 ལག་ཁྲམ་མེད་པའི་ས་ཆའི་ནང་ལུ་	 ཁྱིམ་རྐྱབ་མི་དང་	

ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།	

གཟའ་སྐར་བལྟ་དགོ་མི་འདི་ཡང་	 ཉིན་ཞག་བུབས་རེ་ལུ་འཁོར་བའི་	གཟའ་དང་སྐར་མ་	

བྱེད་པ་སྦྲོར་བ་	 སྤར་ཁ་སྨེ་བ་ཚུ་གིས་	 དབང་བའི་དུས་སྐབས་སྲོ་སྲོར་	 ལཱ་གི་རིགས་

འབད་བཏུབ་དང་	 མ་བཏུབ་བརྩི་ནི་ལེ་ཤ་ཡྲོདཔ་ལས་	 འབད་མ་བཏུབ་པའི་སྐབས་ལུ་	

འབད་དེ་འགྱོ་བ་ཅིན་	རང་ལུ་	མ་བཏུབ་འྲོང་ནིའི་ཉེན་ཁ་	ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	སྔ་གོང་

ལས་	ཀྲིག་ཀྲིག་སྦེ་བལྟ་སྟེ་	མ་འྲོངས་པ་ལུ་ཉེན་ཁ་	མེདཔ་བཟྲོཝ་ཨིན།
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ཇ	 མི་སྡེའི་མཉམ་འབྲེལ།

གཡུས་ཚན་གཅིག་ནང་	 རཝ་གཅིག་གི་ཁྱིམ་རྐྱབཔ་ད་	 ཁྱིམ་ཚང་གདང་རས་ཚུ་གིས་	

ཉིན་གྲངས་གང་འྲོས་རེ་	 གླ་མེད་ཀྱི་ལཱ་རུབ་འབད་བར་	 འྲོང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་	 རྒྱུ་

དངུལ་གྱི་བཏེག་གསྲོ་དང་	བཟང་བཏུང་གི་ལྟྲོ་ཁ་ཡང་བྱིན་སྲོལ་ཡྲོད།	དེ་བཟུམ་སྦེ་	ཁྱིམ་

གཅིག་གི་ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་ནི་	 ལ་སྲོགས་པའི་ལཱ་གལ་ཆེ་ས་ལུ་	 ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་	 ལཱ་ཁྱད་

བཏགསཔ་ཟེར་	གླ་མེད་ཀྱི་ལཱ་རུབ་འབད་སྲོལ་ཡྲོད་མི་འདི་	ཤུལ་ལས་རང་གི་ལཱ་གལ་ཆེ་

ས་ལུ་	ཧེ་མ་རྲོགས་ལུ་	འབད་ཡྲོད་མི་གི་ལཱ་ཚབ་	རྒྱུག་པར་འྲོང་ནི་གི་	མི་སྡེའི་མཉམ་

འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ཡང་	ག་དེ་དྲག་དྲག་བཅའ་མར་གཏྲོགསཔ་ཨིན།

༩༽	དགུ་པ་	ན་ཡྲོལ་དུས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན།

སྐྱེས་ལྲོ་	༥༦	ལས་	༦༥	ཚུན་ན་ཡྲོལ་གྱི་དུས་སྐབས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

ཀ	 ལཱ་འགན་ཚུ་ལས་དགོངས་ཡྲོལ།

ན་ཡྲོལ་གྱི་	 དུས་སྐབས་འདི་ནང་ལྷྲོདཔ་ད་	 མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་	 ཡར་འཛེགས་ཀྱི་ལ་

བརྒལ་ཏེ་	ཁ་མར་འབབ་ནི་	འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།	ལྲོ་དང་ན་ཚྲོད་འ་ནེ་ཅིག་ཁར་	གཞུང་

སྒེར་གྱི་	 ལཱ་གཡྲོག་ལས་	 རིམ་པ་བཞིན་དུ་དགོངམ་ཞུ་སྟེ་	 རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ངལ་གསྲོ་

སྲོད་ནི།	 བྱ་སབས་འགྲིགས་མི་ཚུ་	 རང་གི་ཟུར་ལཱ་འབད་ནི་རེ་ཡང་	 འགོ་བཙུགས་པའི་

སྐབས་ཨིན།	མི་ཚུ་གིས་ཡང་	རང་ལུ་	ཨ་པ་དང་ཨམ་	ཟེར་སབ་སྟེ་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་

ཁུངས་རྒས་ཤྲོས་ཨིན་ཟེར་	 གྲོས་ཀྱི་དྲི་ས་དང་ཆ་བཞག་ས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་	 རང་གིས་

ཤེས་མི་དང་	ཉམས་མྲོང་ཚུ་	མི་གཞན་ལུ་ཕན་པའི་	དྲོན་སྨིན་གྱི་གྲོས་སྲོན་དང་	བསབ་

སྲོན་འབད་བྱིནམ་ཨིན།
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ཁ	 བླྲོ་སེམས་ཆོས་ལུ་བསྒྱུར་བ།

དུས་ཚྲོད་འ་ནེ་གཅིག་ཁར་	 སེམས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ཕྲག་དྲོག་ཚུ་ཡང་	 རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་

ཆུང་སུ་འགྱོ།	 འཁོར་བའི་བྱ་བ་སྙིང་པྲོ་མེདཔ་འདི་ཡང་	 ཧ་གོ་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	 འཆི་བ་མི་

རྟག་པ་དྲན་ཏེ་	 ཆོས་འབད་ནི་གི་མནྲོ་བསམ་རེ་ཡང་	 འཁོརཝ་ཨིན།	 དེ་འབདཝ་ལས་	

བླ་ཆེན་ཚུ་གིས་	དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་	ག་ཏེ་གནང་ས་ལུ་ཡང་	དུས་ཚྲོད་བཏྲོན་ཏེ་	ཆོས་

ཞུ་བར་འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།	 ཁྲིད་ཞུ་ས་ལུ་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་	 རྟེན་

འབྲེལ་རབ་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཞུ་ཞིནམ་ལས་	མི་བདུན་རེ་	རྲོ་རྗེ་སྤུན་ཟེར་བསྲོམས་ནི་ཡྲོད།		

རྲོ་རྗེ་སྤུན་གྱི་དགའ་ཚྲོར་སྤྲོ་སྲོན་གྱི་ལས་རིམ་ཡང་	 བརྩི་སྲོལ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་	 མ་ཤི་ཚེ་

གང་སྤུན་སྤུན་ཆ་ངོ་མ་བཟུམ་མའི་	ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་སྲོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་	 རང་གི་	 བདྲོག་གཏད་ཡྲོད་མི་དང་	 ཨ་ལྲོ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡྲོད་མི་ཚུ་	 ནམ་དུས་དང་

བསྟུན་ཏེ་	 ལྲོ་རེ་ནང་	 ཚར་རེ་གནས་སྐོར་ལུ་ཡང་	 འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོད།	 གནས་སྐོར་འདི་	

འབྲུག་མི་རྒན་གཞྲོན་མེད་པ་	ག་ར་གིས་	བདག་ཅག་གི་སྲོན་པ་	བཀྲིན་ཅན་དང་	ཨྲོན་

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་གནས་ཆེན་	དེ་ལས་	བླམ་ར་ཆེན་ཚུ་གི་	གདན་ས་དང་	གཙུག་ལག་

ཁང་ཚུ་	འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་རང་	མཇལ་བར་འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོད།	དེ་གི་སྐབས་ལུ་	ཚྲོང་དང་

གནས་བསྐོར་འབྲེལ་བྱ་ཟེར་	 གནས་བསྐོར་འགྱོ་ས་ལས་	 རང་ལུ་མཁོ་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་		

ཉོ་ཚྲོང་འཐབ་སྟེ་འབག་འྲོང་སྲོལ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་མིའི་ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་	ཆོསཔ་རབ་ཀྱིས་གདན་དྲོང་སྤེད།	འབྲིང་གིས་རྔ་དྲོང་སྤེད།	

ཐ་མ་གིས་ལྷམ་དྲོང་སྤེད།	 ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	 རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་	 ཡང་དག་

པའི་ཆོས་ཅིག་	 འབད་མ་ཚུགས་རུང་	 གནས་ར་ཅན་ཚུ་མཇལ་ཏེ་	 སྨྲོན་ལམ་བཏབ་

ཚུགས་པ་ཅིན་	དད་པ་ཡྲོད་ན་	ཁྱི་སྲོ་ལས་ཡང་རིང་བསྲེལ་འཁྲུངས་	ཟེར་དྲོ་བཟུམ་	དེའི་

བྱིན་རླབས་ཀྱིས་	 ཚེ་ད་རེས་ཀྱི་ཚྲོགས་བསགས་གྲིབ་སྦང་དང་	 ཚེ་ཕྱི་མ་ངན་སྲོང་ལས་	
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འགྲོལ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་	བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།

	

ག	 ལེགས་སྲོའི་བྱ་དགའ།

ལེགས་སྲོའི་བྱ་དགའ་འདི་	ལཱ་ལེགས་ཤྲོམ་འབད་མི་དང་	ཤུལ་ཐྲོན་མི་ཚུ་ལུ་	ལེགས་སྲོ་

དང་།	 མ་འྲོངས་པར་	 དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ར་འགེངས་ནིའི་	 བླྲོ་སྲོབས་བསྐྱེད་ནིའི་	 ཐབས་

ལམ་ཅིག་ཨིན།

ལེགས་སྲོའི་བྱ་དགའ་ཅིག་འདི་	 ཆུ་སེལ་ལམ་སེལ་དང་	 ཟམ་རྐྱབ་ནི་ལ་སྲོགས་པ་		

དམངས་ཀྱི་ལཱ་འབད་ས་དང་	 ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ནི་ལ་སྲོགས་པ་	 དགེ་བའི་

ལཱ་འབད་ས་ལུ་	 ཕྲོགས་སྲོ་སྲོ་ལས་ཀྱི་མི་གསརཔ་རེ་	 འྲོངམ་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་པ་ཅིན་	 ལཱ་

འབད་སར་ཡྲོད་མི་ཁ་བདེ་ཤྲོས་ཅིག་གིས་	 ཕྱི་ལས་འྲོང་མི་འདི་ལུ་	 འྲོ་ལགས་སྲོ་དང་	

ལགས་སྲོ་ཟེར་བའི་ཚིག་གིས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་	 མགུ་ལས་རྐངམ་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱི་བསྲོད་པ་

གདངས་འཐེན་ཏེ་	བཤད་པ་རྐྱབ་སྲོལ་དང་	མི་འདི་གིས་ཡང་དམངས་ཀྱི་ལཱ་ལུ་	ལེགས་

སྲོ་མཚྲོན་བྱེད་ཀྱི་བྱ་དགའ་ལུ་དངུལ་མང་མང་ཉུང་ཉུང་རེ་	བྱིན་ནི་གི་ལམ་སྲོལ་ཡང་ཡྲོདཔ་

ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་	འྲོ་ལགས་སྲོ་འཐེན་མི་འདི་ལུ་	ཁ་མཁསཔ་བཤད་མི་དང་	འཇམ་དཔལ་

ལེགས་བཤད་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ལས་	 ཁྱིམ་གསར་བསྒྲུབས་ཀྱི་རབ་གནས་སྐབས་ཀྱི་		

ར་བྲོའི་དར་བཏགས་ས་དང་	དེ་ལས་གཉེན་གྱི་དར་བཏགས་ས་ཚུ་ནང་ཡང་	དར་བཏགས་

པ་འྲོང་མི་ཚུ་གི་	ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་བཤད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་	འྲོ་ལགས་སྲོ་གི་དགའ་བསྲོད་འཐེན་

སྲོལ་ཡྲོད།
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ང	 སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ།

དུས་ཚྲོད་འ་ནེ་གཅིག་ཁར་	རང་ཡང་ལུས་ཀྱི་བྱུང་བཞི་	ཆ་མ་སྙོམས་པར་རྒུད་དེ་	ན་ནི་ཚ་

ནི་རེ་འྲོང་དྲོ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་		ཁྱིམ་ནང་གི་	ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུ་ལུ་ཡང་	འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་

པའི་ན་ཚ་དང་	གློ་བུར་གྱི་	རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་	འབྱུང་བའི་སྐབས་	ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་	

སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་ཟེར་	སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་	བར་རྐྱེན་སེལ་ནིའི་རིམ་གྲོ་དང་	ནད་

གཞི་བཅོ་ནིའི་སྨན་བཅོས་གཉིས་	ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་འབད་སྲོལ་ཡྲོད།

དེ་བཟུམ་མའི་	རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་	རྒྱུ་ཚེ་སྔ་མའི་ལས་དང་རྐྱེན་	འཕྲལ་གྱི་ཧད་བཏགས་

ལུ་བརྟེན་ཏེ་	འབྱུང་དྲོ་ཡྲོད་པའི་	ཡིད་ཆེས་སྐྱེཝ་ལས་	ལས་ངན་སྦང་ནི་དང་	འཕྲལ་རྐྱེན་

བཟླྲོག་ཐབས་ལུ་	 དཀོན་མཆོག་ལུ་གསྲོལ་བ་བཏབ་	 གདྲོན་བཅོས་རིམ་གྲོ་ཚུ་འབད།		

སྔགས་མར་	 	 སྔགས་ཆུ་ཞུ་ནི་ལས་	 འགོ་བཙུགས་པའི་སྨན་བཅོས་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་	

སྨན་བཅོས་ཀྱིས་ཡང་	 ཙ་ཕན་ཐྲོགས་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན།	 	 གལ་སྲིད་	

སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་གིས་	མ་ཕན་ཏེ་འབད་རུང་	ཤུལ་མ་	བླྲོ་ཕམ་འཐེབ་སྐྱེ་མ་དགོ་པར་	

དེ་ཅིག་རང་ཨིན་མནྲོ་སྟེ་	བླྲོ་འགྱོད་མེད་པར་	སྲོད་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡྲོད།

རང་གི་ཉེ་ཚན་དང་	འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་	ན་སྟེ་སྲོད་པའི་སྐབས་	ཁ་གཏམ་ལས་ཡང་	ཡུན་

རིང་གི་ནདཔ།	 ཐག་རིང་གི་མགྲོན་པྲོ་ཟེར་	 ཁོང་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་ངོས་ལེན་དང་	

གྲོགས་རམ་འབད་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཞིན་དུ་	ནདཔ་བལྟ་བར་ཨིན་ཟེར་སབ་སྟེ་	བཟའ་བཏུང་

གཉེར་ཚང་གང་འྲོས་རེ་འབག་སྟེ་འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོད།	 ནདཔ་འདི་ལུ་ཡང་རང་གིས་ག་ཤེས་མི་

གི་	སྨན་བཅོས་ལུ་ཕན་པའི་ཐབས་ལམ་དང་	བཟའ་འཐུང་བསྟེན་ལུགས་ཀྱི་བསབ་བྱ་ཚུ་

ཡང་			བླྲོས་ཕྲོག་ཡིད་ཕྲོག་སྦེ་	སབ་བྱིན་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།
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ཅ	 བསྲོད་ནམས་ཚྲོགས་གསྲོག།

ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ནང་ལས།		འབད་རྲོལ་རི་རབ་ཙམ་བྱེད་པ་ལས།			།བསྲོད་

ནམས་མེ་སག་ཙམ་གསྲོག་པ་དགའ།			།ཟེར་གསུངས་ཡྲོདཔ་བཟུམ་		འབྲུག་མི་འབྱྲོར་

ལྡན་ཚུ་གིས་	ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་	རང་གིས་ར་བྲོ་བཟུང་སྟེ་		གྲྭ་ཚང་

འདུས་སྡེར་	དམང་ཇ་དང་	གསྲོལ་ཚྲོགས་དྲང་།	ཚེས་བཅུ་དང་	ཚྲོགས་འཁོར་	མ་ཎི་

བཛྲ་གུ་རུ་དུང་སྒྲུབ་	 བསྙེན་གནས་དང་	 སྨྱུང་གནས་ཚུ་བཙུགས་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་	 ལ་ལུ་

གིས་	གཙུག་ལག་ཁང་དང་	མཆོད་རྟེན་བཞེངས།	དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་ནང་	ཡྲོ་བྱད་སྦར་

ཏེ་	དགེ་ར་སྲོམ་སྒྲུབ་མི་ཚུ་ཡང་	འཐྲོནམ་ཨིན།	ག་དེམ་ཅིག་འབད་མ་ཚུགས་རུང་	

རང་གི་ལྲོ་བསར་འྲོང་འབབ་ལས་	བཞི་དཔ་གཅིག་དེ་རེ་གི་	བསྲོད་ནམས་བསག་དགོཔ་

འདི་	 གལ་ཆེཝ་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་	 གཞན་གྱིས་	 དགེ་ར་སྲོམ་བསྒྲུབ་ས་ལུ་	 མ་དངུལ་གྱི་

འབྲེལ་ཞུ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ།	 ཡར་མཆོད་མར་སྦྱིན་གྱི་དགེ་ར་	 ཅི་འགྲུབ་གང་འགྲུབ་

བསྒྲུབས་ཏེ་	བསྲོད་ནམས་གསག་དྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

༡༠༽	བཅུ་པ་	ན་རྒན་དུས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན།

སྐྱེས་ལྲོ་	༦༥	ཡན་ཆད་		ན་རྒན་གྱི་དུས་སྐབས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

ཀ	 མི་ཚེའི་མཐའ་མ།

ལྲོ་དང་ན་ཚྲོད་འ་ནེ་ཅིག་ཁར་ལྷྲོདཔ་ད་	 མི་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་	 ལུས་སེམས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་

སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་སྲོད་དེ་	 ཁྱིམ་དང་ནང་མིའི་དབང་ཚད་ཡང་	 རང་གི་ལག་པར་འབད་རང་

བཞགཔ་ཨིན་རུང་	 ལ་ལུ་ཅིག་མེས་ཤྲོར་བ་མ་ཚད་	 ལྕོགས་གྲུབ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

མར་ཉམས་ཏེ་	རང་གིས་ཡང་མི་གྲལ་ལས་	ཟུར་ཐབས་འབདཝ་ཨིན།	འདི་བསྒང་	ཧེ་
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མ་རང་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་ཡྲོད་པའི་བསྒང་	 མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་གྱི་	 འཆར་གཞི་ལེགས་ཤྲོམ་

བཟྲོ་སྟེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་	རང་གིས་	བཟྲོ་བའི་བདྲོག་གཏད་འདི་ཡང་	སྤྲོད་མི་ཚར་ནི་ཨིན་རུང་	

དེ་སྦེ་	འབད་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་	ལཱ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད།	བདྲོག་གཏད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་	

ཨ་ལྲོ་ཚུ་ལུ་རེ་སྟེ་	སྲོད་དགོཔ་དང་།	ཨ་ལུ་ཡང་མེདཔ་འདྲཝ་	ཡངན་	ཨ་ལུ་གཅིག་ཁྱད་

ཆོད་མི་	མེད་པ་ཅིན་	དཀའ་ངལ་ནང་	ཚུད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	གཞུང་གི་སྐྱིད་སྡུག་ལུ་རེ་སྟེ་	

སྲོད་དགོ་པའི་དུས་ཚྲོད་ཅིག་ནང་	ལྷྲོདཔ་ཨིན།

ཁ	 རྒས་པའི་སྡུག་བསྔལ།

ན་རྒན་གྱི་དུས་སྐབས་ལུ་	 ལྷྲོད་པའི་སྐབས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་	 རང་ལུ་ཨ་རྒས་དང་	 ཨང་

རྒས་ཟེར་འབྲོཝ་ཨིན།	ན་རྒན་མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ར་	ཁྱིམ་གྱི་དབང་ཚད་དང་	འགན་ཁག་ཚུ་	

བུ་དང་བུམྲོ་ཚུ་ལུ་	སྤྲོད་དེ་	རང་ལུ་སེམས་ཀྱི་འགན་ཁག་	མེདཔ་སྦེ་སྲོདཔ་ཨིན།	མི་སྲོ་

སྲོའི་འབྱུང་བཞི་	ཆ་སྙོམས་ཧིང་ཁྱད་པར་གྱིས་	མི་ལ་ལུ་ཅིག་	སྤུ་འགྱིར་དྲག་སྦེ་སྲོདཔ་

ཨིན་རུང་	མི་ལ་ལུ་ཅིག་	རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་ཞལ་ལས།		རྟྲོད་ཕུར་འདྲོན་པའི་ལྡང་ལུགས་

དང་གཅིག			།ས་རྲོ་ཆད་པའི་སྲོད་ལུགས་དང་གཉིས།			།བྱ་ལ་འཇབ་པའི་འགྲོ་ལུགས་

དང་གསུམ།			།ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་བཟུམ་			ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བཞིའི་	ཁམས་ཚུ་རྒུད་དེ་	

གཅིག་མ་ན་ན་	གཅིག་ན།	དབང་པྲོ་མི་གསལ།	མནྲོ་སར་འབད་མ་ཚུགས་པའི་	དཀའ་

ངལ་ཚུ་	འཐྲོན་ནི་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་	དྲན་ཤེས་ལུ་ཡང་	རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཐྲོ་ཕྲོག་སྟེ་	ཧེ་མ་

གི་ལཱ་ཚུ་	 དཔད་རིག་གཏང་མི་ཚུགས།	 མེས་ཤྲོར་ཏེ་ཁ་ལས་འབྱུང་ཁུངས་མེད་པའི་བླྲོ་

ཐྲོན།	 ཐ་ན་	 ངོ་ཤེས་པའི་མི་གི་མིང་ཚུ་ཡང་	 ཁ་ལས་འཐྲོན་མི་ཚུགས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	

རྒས་པའི་	སྡུག་བསྔལ་མྲོང་ནི་	འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།
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ག	 རྒན་རྒོན་གྱི་ལཱ་སྐལ།

ཕྱི་ཁ་གི་ལཱ་འབད་མ་ཚུགས་མི་	རྒན་རྒོན་ཚུ་	ཁྱིམ་ནང་ལུ་	ཁྱིམ་སྲུངམ་འབད་དེ་	དིབུ་	

དི་བུམྲོ་དང་	ཚ་བྲོ་	ཚམྲོ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་བལྟ་སྟེ་	སྲོད་དགོཔ་བྱུངམ་ཨིན།	ཆོས་ཤེས་མི་ཚུ་	རི་

ཁྲོད་དགོན་པ་	བསྒྱིམ་སྟེ་ཐུན་བཏང་སྦེ་	སྲོདཔ་མ་ཚད་	ཁྱིམ་ནང་སྲོད་མི་ཚུ་ཡང་	ཁྱིམ་

གྱི་	གི་ཁུག་ཅིག་ནང་	མ་ཎི་དང་	 བཛྲ་གུ་རུ་རེ་བགྱང་སྟེ་	སྲོདཔ་ཨིན།	ལྲོ་ན་རྒས་ཏེ་	

གཞན་ག་ཅི་ཡང་འབད་མ་ཚུགས་རུང་	 མ་ཎི་ཅིག་བགྱང་ཚུགས་རུང་འཇིག་རྟེན་མི་ཚེ་

དཀརཔྲོ་ནང་	ཉིནམ་གཅིག་སྲོད་ཚུགས་རུང་	དགའ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་ནི་ཡྲོད།

	

ང	 དགེ་སྒྲུབ་སྡིག་སྤྲོང་།

རྒན་ཤྲོས་འ་ནེ་ཅིག་ཁར་		ཚེ་ཕྱི་མ་མང་སུ་དྲན་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་		ཚེ་ཕྱི་མར་ཕན་པའི་དགེ་

སྒྲུབ་སྡིག་སྤྲོང་ལུ་གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོནམ་ཨིན།		དེ་ཡང་	སྤྱིར་བཏང་གིས་	ཟླཝ་རེ་རེ་བཞིན་

གྱི་	ཉ་སྲོང་བརྒྱད་གསུམ་དང་	ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་ལུ་	དགེ་སྡིག་ག་ཅི་འབད་རུང་	

འགྱུར་ཁྱད་	སྲོམ་ཡྲོདཔ་སྦེ་	ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ཐྲོན་མི་འདི་ལུ་	ཆ་བཞག་སྟེ་	ཉིནམ་དེ་ཚུ་

ནང་	 སྡིག་པའི་ལཱ་ཚུ་སྤངས་ཏེ་	 ར་ཆེ་བའི་གནས་ཚུ་དང་	 བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་ལྷ་ཁང་

མཆོད་རྟེན་ཚུ་ནང	མཆོད་མཇལ་ཞུ།	སྐོར་ར་རྐྱབ།	དཀར་མེ་དང་ཚྲོགས་ཕུལ།	སྙན་དར་

ཕུལ་ཏེ་	སྨྲོན་ལམ་བཏབ་པར་	འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོད།

ལྷག་པར་	 ལྲོ་གཅིག་ནང་	 ཟླཝ་དང་པ་	 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་	 ཆོ་འཕྲུལ་

དུས་ཆེན།	ཟླཝ་བཞི་པ་ས་ག་ཟླ་བ་ཟེར་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ལྔ་འཛྲོམས་ཀྱི་དུས་ཆེན་	

ཟླཝ་གཉིས་དང།	དེ་ལས་	ཟླཝ་རེ་འཆར་གྱི་	ཉ་སྲོང་བརྒྱད་གསུམ་ལུ་	རྒྱལ་ཁབ་ནང་	

སྲོག་གཅོད་འབད་མ་ཆོགཔ་སྦེ་	བཀག་དམ་གནང་སྟེ་	ཆོསཔ་དང་མི་གནགཔ་ག་ར་གིས་	

ཤ་ཟ་ནི་སྤངས་ཏེ་	མ་ཎི་བཛྲ་གུ་རུ་བགྱང་ནི་དང་	བསྙེན་གནས་སྨྱུང་གནས་བཙུགས་ས་ལུ་	

བཅའ་མར་གཏྲོགསཔ་ཨིན།
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ཅ	 མི་ཚེའི་མཐར་ཐུག་གི་ཚྲོར་སྣང་།

དུས་ཚྲོད་འ་ནེ་གཅིག་ཁར་	རང་གི་གཉེན་ཉེཝ་	འཆམ་མཐུནམ་	ལྟ་ལྟྲོ་ཚང་ཚུ་	རང་གི་

མིག་གི་གདྲོང་ཁར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཤི།	 རང་ཡང་ད་རེས་ཤི་	 ནངས་པ་ཤི་མ་ཤེས་པར་	

སྡུག་བསྔལ་སེམས་ལུ་འཁོརཝ་མ་ཚད་	ཨ་ལྲོ་མེད་མི་དང་	ཨ་ལྲོ་གིས་མ་བལྟ་མི་ཕམ་ཚུ་	

དཀའ་སྡུག་མྲོང་སྟེ་སྲོད་དགོ་མི་ཡང་	 རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཐྲོནམ་ཨིན།	 ལྷག་པར་དུ་

གཟུགས་ལུ་ན་ཚ་འཁོར་	ན་གཡྲོག་རྒྱུག་མི་མེད།	ཁམས་ལུ་འགྱོ་བཏུབ་པའི་	ཟས་བྱིན་

མི་མེད།	 ཆབ་གསང་བཏགས་སར་བསྐྱལ་མ་ཚུགས་པར་	 མ་ཤི་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་

མྲོངམ་ད་	ག་ར་ཚེ་སྔ་མའི་ལས་བསྒོམས་ཏེ་	སྲོད་དགོཔ་ཐྲོནམ་ཨིན།	

བུ་གཞི་དང་	 གཉེན་ཟླ་གྲོགས་ལེགས་ཤྲོམ་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་	 རྒན་རྒོན་སེམས་ཕམ་མ་

བཅུག་པར་	 དུས་ཚྲོད་འ་ནེ་ཅིག་ཁར་	 སྔར་ལས་ལྷག་པའི་	 བརྩེ་གདུང་གི་ཐྲོག་ལས་	

ལུས་ཀྱི་འཚྲོ་སྐྱོང་དང་	 སེམས་ཀྱི་གསྲོ་སྐྱོང་	 ག་དེ་དྲག་དྲག་འབད་དྲོ་	 ཡྲོདཔ་མ་ཚད་	

ནཝ་ལུས་ལུ་འཁོར་ཏེ་	 ནད་གཞི་འདི་ལས་བཅོ་ཁ་མེདཔ་	 ཨིནམ་ཤེས་རུང་	 སྨན་ཁང་

ནང་སྨན་བཅོས་འབད་བཅུག་སྟེ་	 ཚེ་རྫྲོགས་རུང་	 སེམས་མ་ཤི་བར་བཞག་ཐབས་	

འབདཝ་ཨིན།

༡༡༽	མཐའ་མ་	ཤི་བའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན།

སྲོབ་དཔྲོན་འཕགས་པ་ལྷས།	 འཆི་བའི་རྐྱེན་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་།	 །འཚྲོ་བའི་རྐྱེན་ནི་ཤིན་ཏུ་

ཉུང།	།དེ་ཡང་འཆི་བའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར།	།ཟེར་གསུངས་གནང་མི་དང་	འཇིག་རྟེན་པའི་ཁ་

གཏམ་ལས་ཡང་།	སྐྱེ་བ་ལུ་	ཧ་ཕྱི་ཡྲོད་རུང་	ཤི་བ་ལུ་	ཧ་ཕྱི་མེད་ཟེར་	སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་

བཟུམ་	 ཤི་བའི་དུས་སྐབས་འདི་	 མི་ཚེ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་	 བསྐལ་པ་དགུའི་ནང་འཁོད་	
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ནམ་རང་འབད་རུང་	འྲོང་ཆོག་ཆོག་ཡྲོདཔ་ཨིན།	དུས་སྐབས་འདི་ལུ་	རིག་གཞུང་ཚུ་གི་

ནང་ལས་	ལྔ་པའི་ལམ་དང་	ལྔ་པའི་གནས་སྐབས་ཟེར་འཐྲོན་ནི་ཡྲོད།།

ཀ	 ཁ་ཆེམས།

ཤི་མི་འདི་	ཕམ་རྒན་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་	ཤིཝ་ད་	གནད་གཅོད་ཀྱི་	ན་ཟུག་སྲོམ་མ་

རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་	རང་ཤི་བའི་ཤུལ་ལུ་	ཁྱིམ་འདི་གི་	མ་འྲོངས་པའི་བྱ་གཞག་ཚུ་གི་སྐོར་

ལས་	 ཁ་ཆེམས་བཞག་སྲོལ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་	 མི་ཚེ་གཅིག་ཁ་ལས་འཐྲོན་མ་ཚུགས་པར་	

གསང་བཞག་སྟེ་ཡྲོད་པའི་བླྲོ་ཚུ་ཡང་	དེ་བསྒང་སབ་སྲོལ་ཡྲོད།	ཁ་ཆེམས་ཟེར་མི་འདི་	ཁོ/

མྲོ་ཤི་བའི་ཤུལ་མ།	འབད་དགོཔ་བཅའ་དགོཔ་དང་	ཁོ/མྲོའི་རང་དབང་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་གི་སྐོར་

ལས་	འདི་འབད་	འདི་མ་འབད་ཟེར་བའི་	མཐའ་མའི་	བསབ་སྲོན་བྱིན་མི་འདི་ལུ་སབ་

ཨིན།

ཤེས་བྱ་ཆེ་མི་དང་	 འཇོན་ཐངས་ཡྲོད་མི་	 རང་དབང་གི་བདྲོག་གཏད་	 སྲོམ་ཡྲོད་མི་ཚུ་

གིས་	 ཁ་ཆེམས་འདི་	 ཧེ་མ་ལས་	 བྲིས་ཏེ་ས་ཡིག་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་	 ཁྲིམས་ཁང་ནང་

ཕུལ་བཞག་མི་དང་	ཡངན་	རང་མ་ཤི་ཚུན་	གཞན་གྱིས་མ་མཐྲོང་སར་	ས་བཞག་ནི་གི་

སྲོལ་ཚུ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་	ལ་ལུ་གིས་	 རང་ཤི་རནམ་ད་	 འཛྲོམས་དཔང་བཙུགས་ཏེ་	 ཁ་

ལས་སབ་སྟེ་	བཞག་སྲོལ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཁ	 ཤི་དུས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

མཐར་ཐུག་འཚྲོ་བའི་འདུ་བྱེད་འདྲོར་ཏེ་	འཆི་བའི་དུས་ལུ་ལྷྲོདཔ་ད་	ནདཔ་འདི་	མི་དྲག་

ནི་ཨིནམ་ཤེས་རུང་	 ཕམ་དང་བུ་གཞི་ཚུ་གིས་	 ཕངས་སེམས་བསྐྱེད་དེ་	 ཉིནམ་གཅིག་

ཨིན་རུང་གསྲོན་ཏེ་	 སྲོད་པའི་རེ་ཆ་གིས་	 སྨན་ཁང་ནང་འབག་སྟེ་	 འཆི་བ་ལས་བསྒོར་

ཐབས་འབདཝ་ཨིན།	 དེ་ཨིན་རུང་ནདཔ་འདི་	 བླམ་སྲོབ་དཔྲོན་རྟྲོགས་པ་དང་ལྡན་མི་ཚུ་
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ཨིན་པ་ཅིན་	 འཆི་བ་བསྒོར་ཐབས་འབད་ནི་འདི་གིས་	 ཐུགས་དམ་ལུ་བར་ཆད་རྐྱབ་དྲོ་

ཡྲོདཔ་ལས་	དེ་ཚུ་གི་རིགས་ལུ་	འཆི་བ་ལས་བསྒོར་ནི་ཐབས་ལམ་འདི་	མ་འབད་བ་ཅིན་

དྲགཔ་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་ཡྲོད།	

དེ་ལས་	 ལུས་སེམས་ཁ་འབྱལ་ཏེ་	 འཇིག་རྟེན་ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་	 ནུབ་པའི་སྐབས་ལུ་		

མྲོང་གྲོལ་དམ་རྫས་ཚུ་	 ཆུ་དང་གཅིག་ཁར་ཁ་ནང་	 བླུགས་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཁར་	 ནང་

དབུགས་མ་ཆད་པའི་བར་ན་	 ཤུལ་མ་སྲོད་མི་ཚུ་གིས་	 ཚགས་ཁར་ཚུད་པ་ཅིན་	 ནདཔ་

འདི་གི་	ར་བའི་བླམ་དང་	ཡང་ན་	བླམ་རྟྲོགས་པ་དང་ལྡན་མི་ཅིག་ཞུ་སྟེ་	བར་དྲོའི་ལམ་

སྲོན་གསལ་འདེབས་དང་	འཕྲོཝ་སྤར་ནི་ཚུ་	གནང་བཅུགཔ་ཨིན།	དེ་ཚགས་ཁར་མ་ཚུད་

རུང་	 དམ་ཚིག་སེལ་མེད་མི་ཅིག་གིས་རྣམ་ཅོག་ཁར་	 ཁ་དཔག་སྟེ་ར་བའི་བླམ་དང་	

སངས་རྒྱས་འྲོད་དཔག་མེད་སྒོམས།	 བག་ཆགས་ཞེན་ཆགས་ག་ནི་ཡང་	 འབད་མི་དགོ་

ཟེར་དྲན་གསྲོ་	འབད་སྲོལ་ཡྲོད།	

དེ་ལས་	 ནང་དབུགས་ཆད་མ་ཚར་བར་དུ་	 གཟུགས་ཁར་མ་དཀྲོགས་པར་	 གདན་གུ་

བཤེད་དེ་མགུ་བྱང་ལུ་བསྒོར།	གཟུགས་ཁར་རས་དཀརཔྲོ་ཅིག་བཀབ།	གདྲོང་གུ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཕག་དང་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་པར་	གང་ཐྲོབ་ཅིག་བཀབ་སྟེ་བཞགཔ་ཨིན།	དེའི་མཐའ་

བསྐོར་	ཡྲོལ་ལི་གིས་བསྐོར་	 དར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་	གདྲོང་ཁར་དཀར་མེ་ཕུལ།	ཆབ་

བུམ་ཅིག་བཀལ་ཏེ་	 ཕྱི་རུ་གི་རིགས་སྒྲོན་གཡབ་	 འབལ་ཏེ་བཞག་སྲོལ་ཡྲོད།	 གཞན་

ཡང་	ཕྲོརཔ་གཅིག་ནང་	ཆུ་ལྟེམ་ལྟེ་རང་མ་གངམ་ཅིག་བཀང་བའི་ནང་ན་	བལ་ཀྲམ་ཅིག་

ཡང་བཙུགས་སྲོལ་ཡྲོད།	 གཤིན་པྲོ་གི་ཨ་རྟག་གི་	 ཉེར་སྤད་ཀྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་	 གདྲོང་

ཁར་བཀལ་ཏེ་བཞག་ཞིནམ་ལས་	ནང་མི་ཉེ་ཚན་ཚུ་	ཡྲོལ་ལིའི་ར་བར་	སྨྲོན་འདེབས་ཞུ་

ནིའི་	གོ་སྐབས་ཐྲོབ་སྦེ་	བཟྲོ་བཞགཔ་ཨིན།	
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ག	 ཕུང་པྲོ་བསྡུ་ཐངས།

གཤགས་མི་འདི་	 བླམ་སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་	 ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་སྲོལ་ཡྲོདཔ་

ལས་	ཐུགས་དམ་གྲོལ་བའི་རྟགས་པ་	ཤང་ལས་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་འབབ་ནི།	ཧེ་

མ་ཕག་ལུ་ཕག་འཕྲེང་བསྣམས་ཏེ་	ཡྲོད་པ་ཅིན་ཤྲོར་ནི།	ཞལ་གྱི་མདངས་ཉམས་ནི།	སྐུ་

གཟུགས་གཡྲོ་སྟེ་འགྱོ་ནི་ལ་སྲོགས་པ་མ་ཐྲོན་ཚུན་	 སྐུ་ཕུང་མ་དཀྲོགས་པར་བཞག་དགོ།		

འཇིག་རྟེན་པ་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་	 ནང་དབུགས་ཆད་ཚར་ཞིནམ་ལས་	 ཕུང་པྲོ་བསྡུཝ་ཨིན།		

དེའི་སྐབས་ལུ་	ཕུང་པྲོ་དེ་དྲི་བཟང་ག་པུར་	བཏབ་པའི་ཆུ་གིས་	ཆུ་བཤལ་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་	

རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་	 དང་པ་རང་	 ར་བའི་བླམ་དང་བླམ་སྲོམ་ཚུ་ལས་ཞུ་སྟེ་ཡྲོད་མི་	 ཕག་

མདུད་འདི་གིས་མགྲིན་པ་བསམ།	 ཚངས་བུག་མ་གཏྲོགས་པའི་	 དབང་པྲོའི་སྒོ་ཚུ་ག་ར་	

མར་གྱིས་བསུབ་དགོ།		

དེ་ལས་	 ར་འདྲེས་མའི་ཐགཔ་གིས་	 ཕུང་པྲོའི་པུས་མྲོ་གཉིས་	 གྱང་ཁོག་ཁར་སྦྲགས་

ཞིནམ་ལས་	ལྟག་ཀོ་དང་རྐང་མའི་སྒྱིད་ཁུག་གཉིས་	གཅིག་ཁར་བསམ།	ལག་པའི་ཀི་

ལི་གཉིས་ཡང་	 པུས་མྲོ་དང་གཅིག་ཁར་སྦྲགས་ཏེ་	 རྒྱ་གྲམ་ལྷག་སྟེ་བསམ་པའི་སྐབས་	

ལགཔ་གཉིས་ཐལ་སྦར་གྱི་ཕག་རྒྱ་བཅའ་སྟེ་	 བསམས་ཞིནམ་ལས་	 རབ་བྱུང་པ་ཅིན་	

ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སྲོ་སྲོར་ཐྲོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་བའི་	 རྟགས་གྲོལ་གྱི་གཟུངས་སྔགས་ཡང་	

སྦྲང་རྩི་གིས་སྦར་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་	 མང་ཤྲོས་ཀྱིས་རྟག་གྲོལ་འདི་རང་	 ཕུང་པྲོའི་གཟུགས་

ཁར་བཏགས་ཏེ་	ཤུལ་མར་གཅིག་ཁར་མེ་གཏང་སྲོལ་ཡྲོད།		

དེ་ལས་ཕུངཔྲོ་འདི་	 རས་དཀར་གྱི་ཕད་ཙེ་གཅིག་ནང་	 མགུ་ཡར་བཏྲོན་བཙུགས་ཞིནམ་

ལས་	མགུ་ཏྲོག་ཁར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕག་པར་དེ་བཀལ།	དེ་ལས་	ཟངས་དང་ཁྲོ་	ཡང་ན་

ཁྲུས་གཞྲོང་དང་ཤིང་སྒྲོམ་གང་རུང་གཅིག་ནང་	 བཙུགས་བཞག་པའི་ཕྱི་ཁ་ལས་	 ཚེ་

འདས་ཀྱི་གོ་དང་དཀྱི་ར་བཀབ་	 དར་སྣ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་བཞགཔ་ཨིན།	 ཕུང་པྲོ་ཡུན་རིང་
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བཞག་དགོཔ་དང་	 ཕུང་པྲོ་ལས་བཙྲོག་པ་འཛགས་ནིའི་	 ཉེན་ཁ་ཡྲོད་པ་ཅིན་	 ཕུང་པྲོ་

བཙུགས་བཞག་ས་དེ་ནང་	 བྱེམ་དང་	ཚྭ་བརྔོ་སྟེ་བླུགས་སྲོལ་ཡང་ཡྲོད།	བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་

ཨིན་པ་ཅིན་	 ལྲོངས་སྤྲོད་རྫྲོགས་སྐུའི་ཆས་བསྒྲིགས་ཏེ་	 ཆོས་གོས་དང་ན་བཟའ་གྱིས་	

བསྐྱོར་ཏེ་བཞུགས་སུ་གསྲོལ།	 མཐའ་སྐོར་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྐུ་ཐང་ཚུ་བཀྲམ་སྟེ་	

མེ་སྦངས་གཟའ་སྐར་མ་རན་ཚུན་	 ཡྲོལ་ལི་གི་ནང་ན་བཞག་སྟེ་	 ཚྲོགས་འཁོར་བསྐོར་		

གསུང་ཆོག་གནང་སྟེ་བཞགཔ་ཨིན།

ང	 གཤིན་པྲོའི་ལམ་སྲོན།

འཇིག་རྟེན་ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་ནུབ་སྟེ་	 ལུས་སེམས་འབྲལ་བའི་དུས་ལས་	 ག་དེ་མགྱོགས་

མགྱོགས་རང་	ལམ་སེལ་དཀར་མེ་ཟེར་	ལུང་ཕྲོགས་ནང་གི་རྟེན་དང་	ལྷ་ཁང་ར་ཅན་ཚུ་

དང་	 གྲྭ་ཚང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་	 དཀར་མེ་ཕུལ་བར་གཏང་དགོཔ་དང་།	 བླམ་ར་ཅན་ཚུ་

དང་	ལྷག་པར་གཤིན་པྲོ་གིས་དད་པ་ཡྲོད་པའི་	བླམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་ལུ་	བསྔོ་

སྨྲོན་ཞུ་བར་གཏང་ནི་འདི་ཚུ་	ཁག་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་ཨིན།	བསྔོ་སྨྲོན་ཞུཝ་ད་	 	གཤིན་པྲོའི་

མིང་འདི་ཡང་	ཡྲོངས་གྲགས་ཀྱི་མིང་དེ་མིན་པར་	གསྲོན་པའི་སྐབས་	དབང་དང་ཁྲིད་ཞུ་

བའི་སྐབས་ཀྱི་	 ཆོས་མིང་ག་ཨིན་མི་དེ་བྲིས་ཏེ་	 ཕུལ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་	 གཤིན་ཆོག་

སྐབས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་	འགུགས་ཞུགས་དང་བསྔོ་བ་ཞུ་བའི་སྐབས་ཚུ་ནང་ཡང་	གཤིན་པྲོའི་

ཆོས་མིང་དེ་རང་གཙྲོ་བྲོར་བཏྲོན་དགོ།		

ཅ	 གཤིན་པྲོ་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་	བྱ་གཞག།

བརྩེ་གདུང་སེམས་ལས་ཡྲོལ་མ་ཚུགས་པའི་	ཕམ་དང་གཉེན་གྲོགས་བུ་གཞི་	ག་ར་ཨིན་

རུང་	 ཕུང་པྲོའི་ར་བར་	 སྐད་བཏྲོན་ཏེ་སྔུ་ནི་དང་	 གཤིན་པྲོ་དང་ཐ་དམ་ཚིག་	 མ་མཐུན་

པའི་མི་ཚུ་	 ཤི་བྱེལ་འདི་ནང་བཅའ་མར་གཏྲོགས་བཅུག་ནི་ཚུ་	 མ་རུང་བ་ཨིན།	 དེ་གིས་
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གཤིན་པྲོ་ལུ་	 ཆགས་སང་གི་སེམས་སྐྱེས་ཏེ་	 འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ལུ་འགྱོཝ་ལས་	 དེ་ཚུ་སྤང་

དགོཔ་དང་།	 ཚེ་ལས་འདས་པྲོའི་ར་བའི་བླམ་དང་	 ཡང་ན་	 ཆོས་གྲོགས་དམ་ཚིག་ལུ་	

སེལ་མ་ཞུགས་མི་གཅིག་གིས་	 འཆི་ཁ་བར་དྲོ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་	 བར་དྲོའི་ངོ་སྤྲོད་

དང་	 ཐྲོས་གྲོལ་ཚུ་བདུན་ཚིགས་གསུམ་པ་ཚུན་	 བར་དྲོའི་འཆར་རིམ་བཞིན་དུ་	 ལྷག་

བཅུག་དགོཔ་ཨིན།	

ཆ	 གཤིན་རྩིས།

གཤིན་རྩིས་ཟེར་མི་འདི་	 ཤུལ་མ་སྲོད་མི་ཚུ་ལུ་	 རྐྱེན་བར་ཆད་ཡྲོད་མེད་བལྟ་ནི་དང་།	

གཤིན་པྲོ་ལུ་བར་དྲོའི་སྡུག་བསྔལ་	 སེལ་ཐབས་ཀྱི་དགེ་བ་དགེ་ར་	 བསྒྲུབ་དགོཔ་ག་ཅི་

ཁག་ཆེ་ག་	དེ་ལས་	མེ་སྦང་གི་དུས་ཚྲོད་དང་	རྲོ་ལཱ་འབད་མི་	ག་ལུ་བཏུབ་མི་བཏུབ་ཚུ་	

བལྟ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིནམ་མ་ཚད་	 གཤིན་ལཱ་འབད་དགོཔ་བཅའ་དགོཔ་ག་ར་	 རྩིས་སྲོབ་

ཀྱིས་	བསབ་སྲོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	འབད་དགོསཔ་ཡྲོདཔ་ལས་	བརྒྱད་གསུམ་དུར་སྒོ་དང་		

དགུ་གསུམ་ཤི་སྒོ་མ་ཕྲོག་པའི་	ཉིནམ་ཅིག་གི་དྲྲོ་པ་	རྩིས་སྲོབ་ཞུ་སྟེ་	གཤིན་རྩིས་བལྟ་

བཅུགཔ་ཨིན།		དུར་སྒོ་དང་ཤི་སྒོ་ཕྲོག་པའི་ཉིནམ་འདི་ལུ་		གཤིན་རྩིས་བལྟ་མི་རུང་བ་

མ་ཚད་	གཤིན་ལཱ་འབད་གོཔ་ག་ཅི་རང་ཐྲོན་རུང་འཛེམས་སྲོལ་ཡྲོད།

ཇ	 མི་ཤིཝ་ད་གི་འགྲོ་ལུགས་སྲོད་ལུགས།

ཁྱིམ་ཚང་གདང་རས་ནང་	མི་ཅིག་ཤི་བ་ཅིན་	ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་།		ཁྱིམ་ཚང་གླང་ཤི་རུང་	

མ་ངན་ཞག་གསུམ་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་		ཕུང་པྲོ་མ་བརླགས་ཚུན་	ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་

ནང་ཡང་	 མ་ངན་འབད་དེ་	 ཤི་མི་དགྲ་བྱང་ཕད་རང་ཨིན་རུང་	 ཨམ་ཚུ་གིས་	 ཐགས་

འཐག་ནི་དང་	རྩེད་སྲོན་དང་དགའ་སྤྲོ་བསྒྱུར་ནི་	གླུ་	ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི་ཚུ་	འབད་སྲོལ་

མེད།
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ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་	 ན་སར་བརྫུ་རུང་ཤི་སར་མ་བརྫུ་ཟེར་	 སབ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་ནཝ་

ཚཝ་འབྱུང་མི་ཁྱིམ་ནང་	 ཁྱིམ་ཚང་གདང་རས་ཚུ་གིས་	 ཤི་བྱེལ་མ་ཆོད་ཚུན་ཁག་ཆེ་བའི་

ལཱ་ཚུ་ནང་	གླ་མེད་ཀྱི་ལཱ་རུབ་འབདཝ་མ་ཚད་	མི་ཤིའི་ར་བྲོ་དེ་ལུ་	རང་གི་འབྱྲོར་པ་དང་

བསྟུན་པའི་	རྒྱུ་དངོས་གང་འྲོས་ཀྱི་སེམས་གསྲོ་དང་།	གཤིན་པྲོའི་ཕུང་པྲོ་དང་	མེ་སྦངས་

འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་	མཚན་བྱང་གདྲོང་ཁར་རས་བཀབ་ཟེར་	དངུལ་རྐྱང་

མང་ཉུང་གང་འཚམས་རེ་	ར་བའི་བླམ་གྱི་ཕག་མཇལ་འབད་ཟེར་	སྨྲོན་འདུན་གྱི་མཚམས་

སྦར་ཏེ་བཀལ་སྲོལ་ཡྲོད།	

ཉ	 ཕུང་པྲོ་ཕྱི་ཁར་བཏྲོན་ལུགས།

སྨན་ཁང་ནང་ཤི་མི་ཚུ་ལས་	 དྲིན་ཆེ་བའི་མི་དང་	 ཕངས་སེམས་སྲོམ་ཡྲོད་མི་ཚུ་གིས་	

ཁྱིམ་གྱི་སྲོ་ལྲོགས་ཁར་བྱང་ས་བཟྲོ་སྟེ་བཞག་ཞིནམ་ལས་	 ལམ་འདྲེན་གསུང་ཆོག་གནང་

སྲོལ་དང་	 བྱ་སབས་མ་བདེ་མི་ཚུ་	 སྨན་ཁང་ནང་ལས་ཕྲང་སྟེ་	 དུར་ཁྲོད་ཁར་བསྐྱལཝ་

ལས་	ཕུང་པྲོ་ཕྱི་ཁར་བཏྲོན་དགོཔ་མེད།

ཁྱིམ་ནང་ཤི་མི་ཚུ་	 མེ་སྦངས་ཀྱི་དུས་ཚྲོད་རན་ཏེ་	 ཕུང་པྲོ་ཕྱི་ཁར་བཏྲོནམ་ད་	 ཕུང་པྲོ་

འབག་མི་དང་ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཚྲོད་	 ཁ་ཕྲོགས་ཚུ་	 རྩིས་སྲོབ་ཀྱི་བསབ་སྲོན་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་	འབད་དགོཔ་མ་ཚད་	དེ་གི་དྲོན་ལུ་བཅོ་ཐབས་	འབད་དགོཔ་རེ་ཡྲོད་རུང་	ག་

ར་རྩིས་སྲོབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ།	ཕུང་པྲོ་འབག་མི་དང་	རྲོ་ལཱ་འབད་མི་གཙྲོ་བྲོ་འདི་		

ཚེ་ལས་འདས་པྲོའི་བུ་གཞི་ཡྲོད་པ་ཅིན་	འདི་གིས་འབད་དགོཔ་དང་	དེ་གིས་ཕ་མའི་དྲིན་

ལན་ཡང་འབྱྲོརཝ་འབད་བརྩི་སྲོལ་ཡྲོད།	 ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་།	 ཕ་རྲོ་བུ་གིས་འབག་རུང་		

རྲོ་གླ་གླང་ཅིག་ཟེར་	དང་ཕུག་གི་མི་ཚུ་གིས་	རྲོ་གླ་	གོ་ལེགས་ཤྲོམ་	ཡང་ན་	ཅ་ཆས་

འགངས་ཅནགང་རུང་དང་	 ནྲོར་སེམས་ཅན་གང་རུང་ཅིག་ངོ་སྦྲགས་ཏེ་	 སྔ་གོང་ལས་

བཏྲོན་བཞག་པའི་སྲོལ་ཡང་འདུག།	བུ་གཞི་ཡྲོད་བཞིན་དུ་	གཞན་ལུ་གླ་ཆ་བྱིན་ཏེ་	རྲོ་ལཱ་
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འབད་བཅུག་ནི་དེ་	སྐྱོ་ཤྲོས་ཅིག་ལུ་བརྩིཝ་ཨིན།

ཕུངམ་ཁྱིམ་ནང་ལས་བཏྲོན་ཏེ་	 འབག་འགྱོཝ་ད་	 དར་སྣ་གིས་བརྒྱན་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཁར་		

ཕུང་པྲོ་གུ་ལས་གཡང་འཕག་སྟེ་	 ཁྱིམ་གྱི་ཕུག་ནང་བཞག་སྲོལ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན།	 ཕུང་

པྲོའི་གདྲོང་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་	ཕྲོགས་བཟླྲོག་དང་	ཉེས་པ་ཀུན་ཐུབ་ཚུ་གིས་

སྣ་དྲངས་ཏེ་	 དུར་ཁྲོད་ཁར་བསྐྱལ་ཞིནམ་ལས་	 སྦྱིན་བསྲེག་མ་རན་ཚུན་	 དུར་ཁྲོད་ལུ་

བཞག་ས་ཡྲོད་མི་འདི་ནང་	 བཞག་ཞིནམ་ལས་	 ཕྱི་རུ་རྲོ་སྲུངམ་ཡང་ཆ་སྦེ་	 སྲོད་དགོཔ་

དང་	 དེ་ཚུ་ཡང་	 གཉིད་མ་ལྲོག་པར་མ་ཎི་དང་	 སྨྲོན་ལམ་གནང་སྟེ་སྲོད་དགོ་པའི་ཁར་		

ར་བྲོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་	 ཇ་ཆང་དང་ཐུགཔ་ཚུ་	 དམིགས་བསལ་གྱིས་བྱིན་དགོཔ་ཡྲོད།		

དེ་བཟུམ་སྦེ་	ཁྱིམ་ནང་རྲོ་སྲུང་སྟེ་	སྲོད་དགོཔ་ཐྲོནམ་ད་གི་ལམ་ལུགས་ཡང་	དེ་དང་ཅོག་

འཐད།

ཏ	 མེ་སྦངས།

ཨ་ལྲོ་	ལྲོ་བརྒྱད་པ་མན་ཆད་	མེ་སྦངས་འབད་སྲོལ་མེདཔ་ལས་	རི་མཐྲོ་ས་དང་གཙང་ཆུ་

གང་རུང་ནང་	 གཏམས་ཏེ་བཞག་སྲོལ་ཡྲོད་རུང་	 ལྲོ་དགུ་པ་ཡན་ཆད་ག་ར་མེ་སྦངས་

འབད་དགོཔ་ཨིན།	ཕུང་པྲོ་མེ་སྦངས་འབད་ས་འདི་	ས་གསརཔ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་	དང་པ་

རང་	 རྩིས་སྲོབ་ཀྱི་དུར་ས་བཅགས་དགོ།	 ཧེ་མ་ལས་ཡྲོད་པའི་དུར་ཁྲོད་ཁར་ཨིན་པ་ཅིན་		

དུར་ས་བཅགས་མ་དགོཔ་ལས་	དེ་ནང་བླ་སྤྲུལ་དང་	སྐུ་ཆེནམྲོ་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་	སྤུར་ཁང་

བརྩིགས་ཏེ་མང་འདས་མཆོད་རྟེན་དང་	 ཐབ་ཁུང་ཚུ་ཐྲོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བརྩིགས་ཏེ་		

དེ་ནང་ཞུ་ཞིནམ་ལས་	མཐའ་བསྐོར་ཡྲོལ་ལི་དང་	སྤན་གཟིགས་དར་དཔང་	སྐུ་ཐང་ཚུ་

དཔང་དགོཔ་མ་ཚད་	སྤུར་ཁང་རྒྱམ་ཐྲོག་ཁར་	གསེར་ཏྲོག་རྒྱལ་མཚན་ཚུ་ཡང་	བཀལ་

སྲོལ་ཡྲོད།		



-66-

མི་ཚེའི་བྱ་རིམ།

མི་སྤྱིར་བཏང་ལུ་	སྦྱིན་བསྲེག་གནང་ནི་ཉིན་མར་	འགྱམ་རྲོ་བཞི་བཙུགས་པའི་གུ་	ཤིང་

མཁར་ཆོས་འབྱུང་ཟུར་དྲུག་སྦེ་	བརྩིགས་པའི་གཤམ་ལུ་	ཐབ་ཁུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་

ཞུན་མར་བཀང་སྟེ་བཙུགས།	 ཤིང་མཁར་གུ་ཕུང་པྲོའི་སྤུ་རས་	 རས་དཀར་དང་སྦྲགས་		

མགུ་ར་བའི་བླ་མའི་ཁ་ཐུག་དང་	ལག་ཐལ་སྦར་གྱི་ཚུལ་སྲོན་བཟྲོ་སྟེ་བཙུགས་དགོ།		

དེའི་གུ་ཤིང་བརྩེགས་པའི་ཕྱི་ལས་	 གོ་དང་དཀྱི་ར་གང་རུང་བཀབ་ཞིནམ་ལས་	 དར་སྣ་

བརྒྱན་ཏེ་བཞག་དགོ།	གདྲོང་ཁར་བཏེགས་ཁྲི་ཅིག་གུར་ཟས་སྣ་དང་	བཟའ་བཅའ་བཏུང་

བ་གང་འཛྲོམས་བཀྲམ་དགོཔ་དང་	 ཟྲོང་གསུམ་ཚན་ཅིག་གི་ཁར་	 རས་བཀབ་བཙུགས་

ས་བཟྲོ་སྟེ་བཞག་དགོ།	 མེ་སྦངས་ལུ་འྲོང་མི་ཚུ་གིས་	 རས་བཀབ་བཀལ་བའི་སྐབས་		

དུར་ཁྲོད་ཁར་ཕུང་པྲོ་གཞན་ཡང་ཡྲོད་པ་ཅིན་	 ཕུངམ་ག་ར་གི་གདྲོང་ཁར་	 རས་བཀབ་

བཀལ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་མ་ཚད་	 ཕུངཔྲོ་སྲོ་སྲོའི་ར་བྲོ་ཚུ་ཡང་	 ངོ་བཤེས་འདྲིས་ཤེས་མེན་རུང་		

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	སེམས་གསྲོ་འབད་སྲོལ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན།	

མི་ཤི་བླམ་འདི་	 རབ་བྱུང་ན་རང་གི་ར་བའི་བླམ་དང་	 དེ་མིན་གཤིན་པྲོའི་དད་པ་ཡྲོད་མི་	

དམ་ཚིག་སེལ་མེད་མི་ཅིག་ཞུ་སྟེ་	 སྦྱིན་བསྲེག་གནང་བཅུག་ནི་འདི་	 གལ་ཆེཝ་སྦེ་བརྩི་

དགོཔ་ཡྲོད།	མེ་སྦངས་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་གྱི་	ཕུང་པྲོའི་མེ་གཡྲོགཔ་འདི་	ཕུང་པྲོ་བསྡུ་མི་

དང་	 ཕུང་པྲོ་བསྡུ་མི་ལུ་	 ལཱ་རུབ་འབད་མི་ཚུ་གིས་འབད་དགོཔ་དང་	 དབང་བསྐུར་དང་

ཟས་བསྔོ་སྐབས་ལུ་	 ནང་མི་ག་ར་འཛྲོམས་དགོཔ་མ་ཚད་	 ཟས་བསྔོའི་ཇའི་བསྔོ་བ་ཡང་	

ར་བ་གཙྲོ་ཅན་འདི་གིས་ཞུ་དགོ།	ཕུང་པྲོ་ལུ་མེ་སྤར་ནི་འདི་	གསུང་ཆོགཔ་གཙྲོ་ཅན་ཅིག་

གིས་	འབད་དགོཔ་དང་	དེའི་སྐབས་ལུ་	ནང་མི་དང་འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་གིས་	འདས་པྲོ་

འདི་ལུ་མཐའ་མའི་	སྨྲོན་འདེབས་ཀྱི་སྨྲོན་དར་ཕུལཝ་ཨིན།
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ཐ	 ཐལ་འཕག།

ཐལ་འཕག་མི་འདི་རབ་བྱུང་པ་ཅིན་	མེ་སྦངས་འབད་དེ་	ཞག་གཅིག་འགྱོ་བའི་	འདི་གི་

ནངས་པར་འབད་དགོཔ་དང་	ཐལཝ་འདི་ཡང་	ཞག་མ་ཉལ་བར་བསྲུང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།		

འདི་གི་ནངས་པར་དྲྲོ་པ་ཐལཝ་བསྒྱོམས་ཏེ་	ཕད་ཙེ་ནང་འདེགས།	བླ་སྲོབ་དཔྲོན་གཡྲོག་

དག་པ་ཅིག་ཞུ་ཞིནམ་ལས་	 ཟས་བསྔོ་དང་ལམ་སྲོན་གནང་བཅུག་ནི་དང་	 གསྲོལ་ཇ་

དྲངས་ཏེ་བསྔོཝ་ཡང་ཞུ་དགོ།	ཐལཝ་སྒྱོམ་པའི་སྐབས	ཐལཝ་ནང་མ་འཚིགས་པར་ཡྲོད་

མི་	རུ་ཏྲོ་ཚུ་	ག་ར་བསྒྱོམས་ཏེ་	ཁྱིམ་ནང་འབག་འྲོང་ཞིནམ་ལས་	ཤུལ་ལས་རུས་ཆོག་

གནང་	ཚྭ་ཚྭ་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ཆུ་ནང་གཤགསཔ་ཨིན།		

ཐལཝ་ཕད་ཙེ་ནང་འདེགས་མི་ཚུ་	ཆུ་ནང་གཤགས་པར་འགྱོཝ་ད་	དུར་ཁྲོད་ཁ་ལས་	རྲོ་

ཤིང་ལྷག་མཇུག་ལྲོག་སྟེ་	འབག་འྲོང་ནི་མེདཔ་མ་གཏྲོགས་	གཞན་ཁྱིམ་ནང་ལྲོག་འབག་

འྲོང་དགོ་པའི་ཅ་ལ་ཚུ་ག་ར་བསྡུ་ཞིབ་རྐྱབ་སྟེ་	གཅིག་ཁར་འབག་འགྱོ་བའི་སྐབས་	རྩིས་

སྲོབ་འདི་གིས་མེ་བཏང་སའི་ཤུལ་འདི་ཁར་	དུར་ཁ་མནན་ཏེ་བཞག་དགོ།	ཐལཝ་ཆུ་ནང་

གཤགས་པར་འགྱོཝ་ད་	 ག་ར་གི་མཇུག་ལས་	 བླ་སྲོབ་གཙྲོ་ཅན་འདི་གིས་	 སྨྲོན་ལམ་

གནང་བཞིན་དུ་འབྱྲོན་དགོཔདང་།	 ཐལཝ་ཆུ་ནང་གཤགས་ས་ལུ་	 ལ་ལུ་གིས་ཐལ་བའི་

ཕད་ཙེ་གུ་ལས་ཡང་གཡང་འཕག་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཁར་	 དེ་ནང་འཛྲོམས་མི་ཚུ་གིས་	 ལམ་

འཇུག་གི་ཚུལ་ལུ་	 སྨྲོན་འདེབས་སྙན་དར་ཕུལ་ཏེ་	 ཐལཝ་ཆུང་ནང་གཤགས་ཚརཝ་ད་		

གཤིན་པྲོའི་ཤུལ་བཞག་ཟེར་ར་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་	 དངུལ་རྐྱང་མང་མང་ཉུང་ཉུང་ཅིག་ཡང་	

དེ་ནང་འཛྲོམས་མི་ག་ར་ལུ་ཁྱབ་སྦེ་བྱིན་སྲོལ་ཡྲོད།	དེ་ལས་	འདི་ནང་འཛྲོམས་མི་ཚུ་ག་ར་

གིས་	 ར་བྲོ་འདི་ཁྱིམ་ནང་ཚུན་བསྐྱལ་བར་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་	 དེ་ནང་ཇ་ཆང་དང་	 བཟའ་

བཏུང་གང་འྲོས་རེ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་མ་གཏྲོགས་	ཁ་གྱེས་ཏེ་འགྱོ་སྲོལ་མེད།
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ད	 མེ་སྦངས་ཤུལ་ལས་ཀྱི་བྱ་རིམ།

མི་ཤི་ར་བའི་ཁྱིམ་ནང་	མེས་སྦངས་འབད་ཚར་བའི་	ཤུལ་མ་གི་ཉིནམ་ལུ་	ཤི་གྲིབ་སྦང་

ཐབས་ལུ་	 ལྷ་བསང་ཁྲུས་གསྲོལ་གནང་དགོཔ་དང་	 དེའི་ཉི་མ་ལས་	 དྲྲོ་རྲོག་བཞི་ཡང་

རན་ཏེ་ཡྲོད་པ་ཅིན་	ཁྱིམ་ནང་	གྲིབ་མ་ལྷྲོང་དགོ།	གྲིབ་མ་དེ་ཡང	བྲེ་དང་ལྕགས་དཀར་

སྤྲོག་ཏྲོ་	 གང་རུང་ནང་འབྲུ་འདེགས་ཞིནམ་ལས་	 ཕྱི་ལས་གཤིན་པྲོའི་གོ་ལ་	 གང་རུང་

ཅིག་གིས་སྤུར།	 ཧིག་ཅུང་གུ་	 མཚན་བྱང་པར་སྦྲགས་མི་འདི་གི་མཇུག་	 བྲེ་དང་ལྕགས་

དཀར་སྤྲོག་ཏྲོ་ནང་ན་བཙུགས་པའི་ཕྱི་ཁར་	མེ་ལྲོང་ཅིག་བཀལ།	གདྲོང་ཁ་ལུ་ཆུའི་ཕྲོརཔ་

དང་	 ཆབ་སྦྲྲོན་ནིའི་བུམ་པ་	 གཞན་ཟས་སྣ་གང་ཡྲོད་ཅིག་ཡང་	 བཀྲམ་ཞིནམ་ལས་		

གཤིན་པྲོའི་སྒྲིབ་སྦྲོང་དང་	ལམ་སྲོན་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་	ཉིན་བསར་གསུང་ཆོག་གནང་སྟེ་	དྲྲོ་

རྲོག་བཞི་པ་ལས་	ལྟྲོ་དུས་	མཛར་དུས་ཁར་	ཨ་རྟག་རང་ཟས་བསྒྲིགས་ཏེ་	ཟས་བསྔོ་

འབདཝ་ཨིན།	

འཆམ་མཐུན་དང་	 ཉེཝ་ཉེ་ཚན་ཚུ་གིས་	 སེམས་གསྲོ་རས་བཀབ་	 བཀལ་ནི་ཡྲོད་མི་ཚུ་

ཡང་	དུས་ཚྲོད་འདི་གི་ནང་འཁོད་འབད་དགོཔ་དང་།	དེའི་རྒྱབ་ལས་	སེམས་གསྲོ་རས་

བཀབ་	བཀལ་ནི་ཚུ་	རྟེན་འབྲེལ་ངན་པ་ལུ་	བརྩི་བའི་རྣམ་རྟྲོག་འབདཝ་ཨིན།

བར་དྲོའི་སེམས་ཅན་	དྲི་གིས་ཚིམས་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	མི་ཤི་ར་བའི་ཁྱིམ་ནང་	ཉིནམ་ཨ་

རྟག་རང་	 ཁྱིམ་མའི་སྒོ་ཁར་	 གསུར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གཏངམ་ཨིན།	 ཤི་སྟེ་ཉིནམ་བཞི་

སྲོང་བའི་དྲྲོ་རྲོག་བཞི་པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་	བདུན་ཕྲག་དང་པ་དང་	བདུན་ཕྲག་གཉིས་

པའི་ཚིགས་ཚུ་ལུ་	གསུང་ཆོག་དང་	ཟས་བསྔོ་ལམ་སྲོན་འབད་དེ་	མཇུག་རང་	བདུན་

ཕྲག་གསུམ་པ་ལུ་	ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་གི་	བདུན་ཚིགས་ཟེར་	གསུང་ཆོག་དང་	ཟས་བསྔོ་

ལམ་སྲོན་རྒྱས་པ་འབད་ཞིནམ་ལས་	 མིང་བྱང་བསྲེགས་ཏེ་	 གཤིན་ཆོག་མཇུག་བསྡུཝ་
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ཨིན།	དེའི་སྐབས་ལུ་ཡང་	གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་དང་	ཁྱིམ་ཚང་གཡུས་མི་ཚུ་འཛྲོམས་ཏེ་	མཐའ་

མའི་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་ཨིན།

གཤིན་ཆོག་	 ཞག་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ཚུན་ཚྲོད་	 གཏང་དགོ་མི་འདི་	 གཤིན་པྲོ་དེ་ལུ་	 བར་

དྲོའི་སྡུག་བསྔལ་འཚུབས་ཆེ་ཤྲོས་འདི་	ཞག་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་བར་ན་ཡྲོད་མི་ཚུ་	སེལ་ནིའི་

དྲོན་ལུ་དང་།	 བདུན་ཚིགས་གཟུང་དགོ་མི་འདི་	 ཞག་བདུན་རེའི་བར་ན་	 བར་དྲོའི་

འཇིགས་སྐྲག་	འཚུབས་ཆེ་ཤྲོས་ཚར་རེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་	སེལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ཨིན་མས།

ན	 བསྔོཝ་སྨྲོན་ལམ།

གཤིན་པྲོའི་དྲོན་ལུ་གལ་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་	 བསྔོཝ་སྨྲོན་ལམ་འདི་ཨིནམ་ལས་	 དང་པ་	 མི་

ཤིཝ་གཅིག་རང་	བསྔོ་ཞུ་ཕུལ་བར་གཏང་དགོཔ་དང་།	གཉིས་པ་ལུ་	གཤིན་ཆོག་གནང་

རེ་གནང་ཚད་ཀྱི་གསྲོལ་ཇ་ཚར་རེ་དྲངསམ་ད་	བསྔོཝ་ཚར་རེ་ཞུ་དགོཔ་ཡྲོད་མི་འདི་	དགེ་

ར་ག་ཅི་རང་བསྒྲུབ་རུང་	 གཤིན་པྲོའི་མིང་བཏྲོན་ཏེ་	 དེའི་དྲོན་ལུ་བསྔོ་ནི་དང་	 སྨྲོན་ལམ་

བཏབ་ནི་འདི་	ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ་ཤྲོས་ཅིག་སྦེ་	བརྩིཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།	བསྔོཝ་ཞུ་མི་

ཡང་ནང་མི་བཅར་ཤྲོས་ཚུ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་	 གཤིན་པྲོ་ལུ་སེམས་ཐག་ཉེ་མི་ནང་མི་ཚུ་

དང་	གྲོགས་བཤེས་འཆམ་ཤྲོས་ཚུན་ཚྲོད་ཀྱིས་	བསྔོཝ་ཞུ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

པ	 གཤིན་པྲོའི་དགེ་ར་དང་	གསྲོན་པྲོའི་རིམ་གྲོ།

འབྱྲོར་ལྡན་ཚུ་གིས་	ཕུང་པྲོ་མེས་སྦང་ནམ་འབད་རུང་	ཤི་བའི་ཉིནམ་ལས་	ཉིནམ་རེ་ཆད་

མེད་པར་	ལམ་སྲོན་དང་	གསུང་ཆོག་གནང་སྟེ་	བདུན་ཕྲག་	བདུན་འགྱོཝ་ད་གི་	བཞི་

བཅུ་ཞེ་དགུའི་ཚིགས་ལུ་	གསུང་ཆོག་རྒྱས་པ་གནང་སྟེ་	མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན།	བདུན་ཕྲག་

བདུན་ཚུན་ལུ་	 དགེ་ར་བསྒྲུབ་དགོ་མི་འདི་ཡང་	 ཚེ་འདས་འདི་	 ཕྱི་ཤྲོས་དུས་ཚྲོད་འ་ནེ་

ཚུན་ཚྲོད་	ལུས་རྟེན་གཞན་མ་ཐྲོབ་པར་	སྲོད་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་	བདུན་རེའི་བར་
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ན་གི་འཇིགས་སྐྲག་གི་	སྡུག་བསྔལ་ཞི་ཐབས་ལུ་དང་	ཚེ་ཕྱི་མའི་ལུས་རྟེན་བཟང་པྲོ་	ཐྲོབ་

ཐབས་ཀྱི་དྲོན་ལུ་	དམིགས་ཏེ་འབདཝ་ཨིན།

གསྲོན་པྲོའི་རིམ་གྲོ་	 འབད་དགོཔ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ཡང་	 དུས་ཚྲོད་འ་ནེམ་ཅིག་ཁར་	 འབད་

ཚརཝ་སྦེ་འབད་དེ་	 ཤི་བྱེལ་ཆོད་དྲོ་ཡྲོདཔ་ལས་	 གཤིན་ཆོག་	 ནམ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཚེ་	

ཤུལ་མ་སྲོད་མི་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་	 གཤིན་རྩིས་ནང་	 གཟའ་འདྲེ་གོམ་འཕང་ནང་ན་	 ལུས་ཏེ་

ཡྲོད་པ་ཅིན་	མི་ག་ཏེ་ཤི་སའི་ཁྱིམ་ནང་	གཟའ་འདྲེ་ཁ་བསྒྱུར་དང་	བགེགས་བསྐྲད་འབད་

ཞིནམ་ལས་	 དཀར་ཆོག་ཉིནམ་གཅིག་གནང་དགོཔ་དང་།	 མཇུག་རང་	ལྷ་བསང་ཁྲུས་

གསྲོལ་གནང་ཞིནམ་ལས་	ཕྱཱ་ཁུག་གཡང་ཁུག་བསམས་ཏེ་	མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན།

ཕ	 གཤིན་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གི་སྤང་བླང་།

ཚེ་འདས་ཀྱི་ཡ་ཟླ་གང་རུང་འདི་		ཡུག་ས་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ལས་		དེ་དང་ཕུང་པྲོ་གི་

ལཱ་འབད་མི་ཚུ་	 གཤིན་ལཱ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་མ་	 ལྷ་བསང་ཁྲུས་གསྲོལ་གྱིས་	 གྲིབ་

སྦང་འབད་དགོ།	 དེ་མ་ཚད་	 གནམ་ལྲོ་མ་སྲོར་ཚུན་	 རྲོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་འགྱོ་ནི་ལས་	

འཛེམ་དགོཔ་མ་ཚད་	ལྷག་པར་དུ་	རང་དང་གཞན་གྱི་ལྲོ་ཆོག་	ཆོས་སྲུང་གསྲོལ་ནིའི་ལཱ་

གཡྲོག་དང་	མཆོད་ཕུད་ཚུ་ལུ་	རེག་འདྲོགས་འབད་ནི་ལས་	འཛེམ་དགོཔ་ཨིན།	

དེ་ཁར་	གཤིན་པྲོའི་བྱ་སྒོ་ནང་གཏྲོགས་མི་གཞན་ཚུ་ཡང་	ལྲོག་སྟེ་རང་གི་ཁྱིམ་ནང་འགྱོཝ་

ད་	སྒོ་ཁ་ལས་གྲིབ་བསང་བདུག་སྟེ་	 ནང་ན་འཛུལ་དགོཔ་དང་		མཆོད་བཤམས་ནང་

འཛུལ་ནི་དང་		ལྷ་སྲུང་གི་མཆོད་ཕུད་ཚུ་ལུ་	རེག་འདྲོགས་འབད་ནི་ཚུ་ལས་		གནམ་

ལྲོ་མ་སྲོར་ཚུན་ཚྲོད་འཛེམས་དགོཔ་ཨིན།		
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བ	 དུས་དྲན་གྱི་ལམ་ལུགས།

དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་དང་	བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་གཉེན་གྲོགས་དང་	བུ་གཞི་ཚུ་	ཐབས་མེད་ཤི་

འབྲལ་འགྱོ་མི་ཚུ་གི་	དྲན་གསྲོའི་ལམ་སྲོལ་འདི་	ལུང་ཕྲོགས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་	མི་ཤི་བའི་

ཤུལ་ལས་ཀྱི་	གནམ་ལྲོ་གསརཔ་སྲོརཝ་ད་	དུས་འཕྲོས་དང་།	ཤི་སྟེ་	ལྲོ་འཁོར་གྱི་དུས་

ལུ་	ཤི་དུས་ཟེར་	དུས་ཚྲོད་བཟུང་སྟེ་	གསུང་ཆོག་གནང་།	ཉེ་ཚན་འཛྲོམས་ཏེ་	དགེ་ར་

བསྒྲུབ་སྲོལ་ཡྲོད།	མང་ཤྲོས་ཀྱིས་	ཤི་བའི་ཉིནམ་དེ་ལུ་	དུས་འཕྲོས་ཟེར་	ལྲོ་རེ་རེ་ནང་

ཚར་རེ་	 གཤིན་པྲོའི་དྲོན་ལུ་	 དམིགས་པའི་ཡར་མཆོད་	 མར་སྦྱིན་དང་	 དགེ་བ་དཀར་

ཆོག་ཚུ་	ལྲོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་	གཤིན་པྲོ་	རྗེས་དྲན་གྱི་དུས་ཚྲོད་	བཟུང་སྲོལ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

ཤུལ་ལུས་	 གཉེན་ཟླ་ལ་ལུ་ཅིག་	 ལྲོ་ངོ་གསུམ་གྱིས་ཡང་མ་དྲོ་བར་	 མི་ཚེ་གཅིག་དམ་

ཚིག་བསྲུངས་ཏེ་	གཉེན་གྲོགས་མ་འཚྲོལ་བར་	ཨ་ལྲོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་སྲོད་མི་དང་	ལ་

ལུ་ཅིག་	 བླྲོ་སེམས་ཆོས་ལུ་བཙུགས་ཏེ་	 མི་ཚེ་གཅིག་ཆོས་འབད་དེ་	 སྲོད་སྲོལ་ཡང་

ཡྲོདཔ་ཨིན།	 ཨིན་རུང་	 ན་ཡྲོལ་གྱི་དུས་སྐབས་མ་རྫྲོགསཔ་ལས་	 	 བཟའ་ཚང་ཡ་ཟླ་

གཅིག་	ཚེའི་རྟག་མ་ཐུབ་པར་ལྲོག་སྲོང་མི་གི་		ཤུལ་ལུས་ཡ་ཟླ་	ཕྲོ་གཞྲོན་མྲོ་གཞྲོན་ཚུ་

དང་	ཡངན་	རང་རྐྱང་སྦེ་སྲོད་ནི་ལུ་		གནས་སབས་མ་འགྲིགས་མི་ཚུ་	ལྲོ་ངོ་གསུམ་གྱི་

རིང་	ཐ་དམ་ཚིག་བསྲུངས་ཞིནམ་ལས་	དེ་ལས་	གཉེན་གྲོགས་གསརཔ་	གདྲོང་ཁར་

བཏྲོན་ཏེ་	མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་གཉིས་པ་	ལྲོག་འགོ་བཙུག་སྲོལ་ཡང་ཡྲོད།

གདན་སའི་བདག་པྲོ་	བླམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་དང་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་མ་རིམ་བྱྲོན་

ཚུ་དགོངསམ་རྫྲོགས་པའི་ཉིནམ་བཟུང་སྟེ་	ལྲོ་བསར་བཞིན་དུ་	སྐུ་མཆོད་བཟུང་སྲོལ་དང་	

ཡང་ན་	 ཡང་སྲིད་སྐུ་སྐྱེ་མ་འཁྲུངས་ཚུན་	 སྐུ་མཆོད་བཟུང་སྟེ་	 དུས་དྲན་བརྩི་སྲུང་	 ཞུ་

སྲོལ་ཡང་ཡྲོདཔ་ཨིན་ནྲོ།།	།།
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མི་ཚེའི་བྱ་རིམ།

མཐའ་དྲོན།

འབྲུག་པའི་མི་སྡེའི་ནང་ལུ་	མི་ཚེ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་	འབད་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་སྔར་ཁྱུན་བཟང་

པྲོའི་	གཤིས་ལུགས་ཀྱི་བྱ་གཞག་	མང་རབས་ཅིག་ཡྲོད་མི་ཚུ་	ག་ར་ཚང་བར་བརྗོད་མ་

ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་	 གོང་ལུ་	 འབྲུག་མིའི་མི་ཚེའི་རིང་གི་བྱ་རིམ་སྲོལ་ཁྱུན་	 དྲོན་ཚན་

རྣམ་གྲངས་	 བརྒྱ་ཐམ་པ་ཚུན་ཚྲོད་	 བཀོད་དེ་ཡྲོད་མི་འདི་གིས་	 འབྲུག་པའི་མི་ཚེའི་བྱ་

རིམ་གྱི་སྲོལ་ཁྱུན་	དཔེ་ཙམ་ཅིག་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡྲོད།	

འདི་གིས་ད་ལྟྲོ་དང་མ་འྲོངས་པའི་	ན་གཞྲོན་ཚུ་ལུ་	ཕ་མའི་ལམ་སྲོལ་བུ་གཞི་གིས་	ལག་

ལེན་ལུ་བཏབ་ཚུགས་པའི་	དྲན་གསྲོ་ལུ་གྱུར་ཏེ་	རང་ལུགས་ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་	ཁྱད་

ཆོས་འདི་གིས་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲོལ་ཁྱུན་	 དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་	 ཉམས་མེད་རྒྱུན་

ལྡན་ཡུན་གནས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་དང་	དགའ་སྐྱིད་ཡུན་ལས་ཡུན་དུ་

གནས་པའི་	རེ་སྨྲོན་ཞུཝ་ཨིན་ནྲོ།།				 །།


