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ཞིང་ས་ཁོངས་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་ཞིང་ དཀཪ་རྩ་དུད་གྲང་མང་བ་བཅས་ལམ་ཐོག་ས་སྫོང་འདུཪ་རྒྱུག་ཞུ་ནན་ལ་ དེ་སྐབས་དཔའ་ཤོད་གཉེཪ་ཆེན་འབྱོཪ་པའི་ཞུ་
ཤེཪ་ཐོག་ཨམ་བན་བརྟེན་ཆས་སྐབས་རྟའུལ་གསུམ་ཪེ་དང་ ཁལ་མ་བརྒྱད་ཪེ་ མདོ་སྒཪ་བཀྲས་ལྷུན་ལ་ཁལ་མ་བཅོ་ལྔ་ཪེ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་དཔྱད་མཚམས་ཟུཪ་གསལ་
ལྟཪ་ལ་ རྗེས་སུ་ཀུན་གླིང་ཛ་སག་ནས་ནད་ཐེག་མིན་གྱི་སྙན་ཞུ་ཞུ་ཐོ་ཕུལ་བ་དང་ སྫི་ཐོ་འགོ་དམངས་ནས་ཀྱང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་རྣམས་དང་ ལྷག་
པཪ་བཀའ་རྒྱ་ཪིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་དོན་ཐོག་གནས་གོང་གསལ་ཁག་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་པ་དང་ དོ་བདག་ཕན་འཚུན་འགོ་ཡོད་ཡུལ་མི་རྒྱུས་ཅན་ཆབ་གཅིག་ཏུ་ས་
རྩི་རྡོཪ་སྐོཪ་བགྱིས་ཏེ་ ས་ཞིང་ རྩྭ་ཆུ་ཤིང་གསུམ་བདག་འཛིན་སོགས་ཐོ་ངེས་བཀོད་དང་ སླཪ་ཡང་དཔའ་ཤོད་གཉེཪ་དགེ་རྒན་དང་ པདྨ་ཆོས་གྲུབ་ ཁང་
གསཪ་གཉེཪ་པ་ སྫི་ཐོ་གནས་མི་དྲག་ རྒན་བཅུ་ ཡུལ་ཡས་མས་ཀྱི་མི་སྣ་ ལྷོ་སྫོང་གི་དཔོན་གཉེཪ་དང་ ལྡིང་དཔོན་ཡུལ་མི་རྒན་ཪབ་རྒྱུས་
མངའ་དང་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་དོ་བདག་ཕན་ཚུན་གྱི་ཐོག་མཐའ་བཪ་གསུམ་ཐོབ་ཁུངས་ཡོང་ལུགས་ སྒྲུབ་ཆག་འཇགས་གསུམ་གྱི་བཀའ་གཏན་ཁུངས་
ཐུབ་གྱི་ཪ་སྤྲོད་ཡོད་མེད་ མཆོད་རྒྱུན་གཏོང་ཐེབས་ཞིབ་ཤེཪ་གྱི་ས་ཞིང་ རྗེས་སུ་བུད་སྟོང་ས་ཞིང་བསྐུལ་བེད་བྱས་ཪིགས་ ཁྱད་པཪ་ལམ་ཐོག་འཁྲི་སྒྲུབ་
སྐོཪ་སྔཪ་ལམ་ཡོད་མེད་ བཪ་དུ་བསྒྱུཪ་བཀོད་བྱུང་མིན་ བྱུང་ནས་མ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་སོགས་ཞུ་ཐོ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་རྩ་བ་བསྣན་ཏེ་ཞུ་ཤེཪ་མཐིལ་མཐོང་བྱས་
པའི་ དོ་བདག་སོ་སོའི་ཞུ་བའི་དོན་དུ་བཪ་དཔང་མི་སྣ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་རྒྱུན་དང་བཅས་དོན་མཚན་སོ་སོཪ་སྡེ་མཚན་འགྲེས་མེད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ སྫི་ཐོ་བའི་ཞུ་
གསལ་ལ་ཁང་གསཪ་བཀྲ་ཤིས་ཪབ་བརྟན་དང་ རྨཪ་དཀཪ་བཅས་རྗེ་དྲུང་ཪིན་པོ་ཆེའི་ཡབ་གཞིས་དང་ གདན་ས་ཡིན་མིན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཪུང་ སྫི་ཐོ་བའི་ས་ཡིས་
དཀྱིལ་དུ་ཆགས་པ་ཆབ་མདོའི་འཛིན་ཁོངས་ཆོས་འཁྲི་འདི་ཡང་འཕགས་པ་ལྷའི་གདན་ས་སྙིང་ཁུང་ཡིན་འདུག་ཀྱང་ ས་ཚིག་སྫི་ཐོ་ཁོང་དང་ སྫོང་ཪྐྱེལ་
སྐབས་ལྷོ་སྫོང་རྟ་ཁལ་འཁྲི་སྒྲུབ་ཞུ་དང་ཞུ་མུས་ལས་ སྒེཪ་ཁག་བཀའ་གཏན་འདྲ་མཉམས་ཡོད་པ་ཞིབ་དཔྱོད་ཪ་ལྡུམ་ མེ་ཕག་རྩ་ཚིག་
ཤིང་
ཡོས་ཞིབ་དཔྱོད་སྐབས་ལའང་བསྒྱུཪ་བཀོད་བྱུང་ཞིང་ བཪ་དུ་མ་རྒྱུག་པ་སོགས་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་ དོན་སྡུས་པ་སྫི་ཐོ་མི་སེཪ་ཁྱེཪ་མཁོན་ཡོད་དུས་ལམ་ཐོག་
འཁྲི་སྒྲུབ་ཐེན་ཁུམ་མ་བྱུང་སྟབས་བཀའ་གཏན་དགོངས་དོན་བྱུང་དབང་དང་ ཕྱིས་ནས་སྟོན་ཉེས་ལོ་རྒྱུད་མང་སྟབས་བསྐལ་དུས་ཞན་ཁཪ་རྟ་ཁལ་མི་
གསུམ་གྱི་ཪྐང་འབོཪ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟབས་ གྲོང་མཚོ་ཕལ་ཆེཪ་ལེབ་སྟོང་གི་སྤྲང་དུང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁྱེཪ་མཁོས་ལ་ཐུག་པའི་ ད་རྒོས་ས་ཞིང་ཁོང་རྒྱ་
འཁྱོན་ཆེ་ཞིང་ སྒ་ཚ་ཟེཪ་ཡང་དོན་དུ་དུད་ཪྐང་ཡོད་པ་བཅས་ས་རྩི་རྟོགས་སྐོཪ་གྱི་ས་ཞིང་དང་ དུད་ཪྐང་ལ་ཞིག་པའི་མཆོད་གཞིས་ཁག་གསུམ་
དཔེ་འགྲེ་སྙམས་ལོང་སྙམས་འདུག་ཞིག་མ་བྱུང་ཕྱིན་ གསེཪ་ཟམ་ཪྐེད་ཆག་གི་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་ཞིང་ དེ་མཚུངས་ཁྱུང་རྩ་སྐམ་སྡེ་པ་དེ་མོ་སྙིང་
ཁུངས་སྒོ་དེབ་འཁོད་པའི་འཁོད་པའི་རྗེས་སུ་ངན་འཚོ་མ་ཟིན་པའི་རྗེ་དྲུང་ཪིན་པོ་ཆེས་ཞལ་འཛིན་ཪྐྱང་པའི་བཪ་ལམ་ལྟ་བུའི་སྒྲིགས་ལམ་ཪིམ་ལྡ་ཀྱི་ཁྲལ་ཪིགས་འཁྲི་
སྒྲུབ་ཞུས་མ་སོང་ ད་རྒོས་སྤྱི་ཁྱབ་རྩ་ཚིག་དགོངས་དོན་འདུཪ་རྒྱུག་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་དགོས་དང་ བཀྲ་ཤིས་ལྷས་ས་ཡུལ་ རྩ་མཚམས་ཆུ་མཚམས་སོ་སོཪ་
མ་བརྡལ་བའི་ཪང་མཚམས་ཪང་འཛིན་ཐུབ་པ་དང་ བཀྲ་ཤིས་ལྷས་འབྲོག་དུད་འདི་དག་རྩ་ཚིག་དགོངས་དོན་ ཁྲལ་ཁུངས་བཅུག་ཆོག་པ་ཅི་ནས་ཞུ་བ་དང་
དེའི་ལེན་ཀུང་གླིང་ཛ་སག་གི་སྙན་ཞུ་ཐོ་དང་ འདི་ཁ་དཔའ་ཤོད་བླ་བྲང་གཉེཪ་ཆེན་མི་སྣ་འབྱོཪ་པའི་ཞུ་བ་ ཁང་གསཪ་བཀྲ་ཤིས་ཪབ་བརྟན་དང་ རྨཪ་
དཀཪ་བཅས་རྗེ་དྲུང་ལྷ་དབང་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་གདན་ས་ཡབ་གཞིས་ སྔཪ་གཞུང་ས་མཆོག་གི་མཚན་ལུང་མ་རྒྱུག་གོང་ནས་ལྷོ་རྒྱུད་སྡེ་པ་ཆུང་
ཚང་གི་གཙོས་སྦྱིན་བདག་ཁག་གི་རྣམ་དཀཪ་དགེ་རྒྱུན་མཆོད་ཐེབས་སུ་དད་པས་ཀུན་བླང་གི་ཕུལ་བ་ལས་ སྫི་ཐོ་བའི་ས་ཁུངས་སྟེང་ནས་གྲས་རྒྱབ་ལ་
ཧམ་བདག་ཪིགས་མིན་པཪ་ གལ་སྲིད་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་རྟེའུ་ངོས་ལེན་དང་ སྔཪ་གྱི་གནས་ཞིང་ཕྱག་འདེབས་སྙིང་ཁོང་བཀའ་གཏན་ཆོད་ཪིགས་ལས་གསཪ་དུ་
འདེབ་བསྐོལ་བྱས་ཪིགས་མེད་ཅིང་ ལམ་ཐོག་འཁྲི་སྒྲུབ་ཐད་ལ་༧ སྫི་ཐོ་བ་དང་  མཁཪ་གསཪ་  རྨཪ་དཀཪ་  ཁྱུང་རྙོམ་བཅས་ཀྱི་ལམ་ཐོག་གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོད་ཡོན་གྱི་དབུས་རྒྱལ་མཆོས་སྐུ་འཕྲེང་བརྒྱད་པའི་
བཪ་དང་ སྲིད་སྐྱོངས་ན་ཪིམས་ཀྱི་ཤེ་བམ་བཀའ་གཏན་བྱ་སྤུ་བསྣོན་ཪིམ་རྩལ་རྣམས་ལ་སྦྱོཪ་ཁང་བཀའ་ཤོག་ལེ་མཚན་གྱི་དགོངས་དོན་ལམ་ཐོག་འཁྲི་
སྒྲུབ་འཁྲི་མེད་གཙང་ཆོད་བཙན་དམིགས་ཆེ་བཪ་བརྟེན་ སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ནས་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགེན་བཞེས་སྐབས་བླ་དཔོན་ཕྲག་ཁུཪ་གྱི་བཪ་ལམ་ས་སྫོང་
ལམ་ཐོག་གི་སྒྲུབ་བྱ་སྣང་ཆུང་བདག་མེད་དཀྱུཪ་འཇོག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་ཡས་མས་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་ཚེ་དགོངས་དང་ལགས་པཪ་ དེ་སྔོན་
ཞིབ་དཔྱོད་ལྷ་ས་ཕ་ ཪ་ལྡུམ་ མེ་ཕག་རྩ་ཚིག་ རྗེས་སུ་ཤིང་ཡོས་ཞིབ་དཔྱོད་སོགས་ཇི་ལྟ་ཇི་རྙེད་ཞིག་སྩལ་སྐབས་བཀའ་གཏན་ཪིམས་པའི་
འབྲུ་དོན་བསྒྱུཪ་བཀོད་མ་སོང་བའི་གནས་དང་ གནས་བཞིན་པཪ་ དེ་མཚུངས་ཁྱི་རྩ་སྐམ་སྡེ་པའི་ཤུལ་སྔཪ་ལྷོ་རྒྱུད་སྡེ་པ་ཆུང་ཚང་བུའི་ལྟོ་བསྐལ་ཕྱེ་བའི་
སྒེཪ་འཛིན་ལ་ རྗེ་དྲུང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་མཚན་སྐབས་མཆོད་ཐེབ་དད་འབུལ་ཞུས་པ་འཁྲི་མེད་འཇགས་གནས་བཀའ་གཏན་སོ་སོའི་འབྲུ་དོན་
ལ་ད་བཪ་བསྒྱུཪ་བཀོད་མ་སོང་ཞིང་ བཀྲ་ཤིས་ལྷས་སྐྱི་རྩ་ཡུལ་བདག་ཐོབ་གཞིས་མ་ལག་ ས་ཞིང་ ཞིང་གཡོག་རྒྱུག་མི་སྐཪ་རྩ་དང་བཅས་རྒྱ་བོད་
བཀའ་གཏན་དགོངས་དོན་སྔཪ་ས་སྔཪ་གང་ལྟཪ་ལག་ ད་ལེན་རྒྱ་བོད་བཀའ་གཏན་རྣམས་ཡིག་ནག་ཆུ་ཤལ་དུ་སོང་ཕྱིན་གདན་ས་ཡས་མས་ཀྱི་
ཆོས་གཞིས་མ་ལག་བདག་འཛིན་བྱེད་བློ་བྲལ་བ་ སྐྱབས་རྗེ་གོང་མའི་མཆོག་སྤྲུལ་འདི་ཡང་གདན་སཪ་བཞུགས་ཐུབ་མིན་ལགས་པ་སྙན་ཞུ་
ཞུ་ལམ་མ་འགག་པ་མཁྱེན་ཞུ་བ་ལགས་ གོང་གི་ས་གནས་ཁག་ལ་ས་གནས་རྩི་རྡོག་སྐོས་གྱི་ས་ལེབ་རྩིས་ཐོག་སྔཪ་ནས་ཕྱག་འདེབས་
རྙིང་ཁུངས་ གསཪ་དུ་སྐཪ་རྩ་དུད་ཪྐང་རྣམས་ཀྱི་གསཪ་སྣོལ་གྱི་ཪིགས་བྱེད་འབྱེད་བྱས་པཪ་ ཁང་གསཪ་བཀྲ་ཤིས་ཪབ་བརྟན་ གཞིས་ཀའི་མཆོད་རྒྱུན་བཏོང་
ཐེབས་ སྔཪ་གི་ས་ཞིང་སྙིང་ཁུང་ཡིན་ཞུ་བ་ ཤིས་མདའ་གོང་ནས་སྐུ་བྱོཪ་མན་གྱི་ལོ་སྟབས་ས་ཞིང་ཆེ་བ་ངོ་བཅུ་གསུམ་ལ་སྤྱིཪ་ས་བོན་ཪུའ་ི ཁལ་
༤༠
༠
དེ་ལས་ཆུང་བ་ཞིང་འབྲིང་ངོ་བཅུ་གཅིག་ལ་སྤྱིཪ་སོན་ཁལ་ ཞིང་ཆུང་བ་ངོ་ལྔ་
༢༡
༠
བཅུ་ལ་སྤྱིཪ་སོན་ཪུའི་ཁལ་འགྲོ་བ་འདི་དག་སྔཪ་ནས་ཁང་གསཪ་ཪང་གི་

༣༠
༠
རྨོས་བདག་བྱེད་འདུག་ཅིང་ གྲའི་ཐོ་བའི་མི་སེཪ་གྱི་སྟེང་ཞིང་ཪང་ས་ཪང་བདག་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཞུས་པའི་ཁ་དན་
སྡེ་པ་སྔཪ་རྒྱུད་སྡེ་པ་ཆུང་ཚང་གི་ལྟོ་བསྐལ་བྱིན་པ་རྗེས་སུ་རྗེ་དྲུང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་

༈.

ཁྱི་རྩ་སྐམ་

རྒྱལ་མཚན་སྐུ་དུས་འབུལ་སྦྱོཪ་བྱས་པའི་འབྱེད་ཁྲ་དམ་འབྱཪ་གི་ཆོད་པ་དུད་ཪྐང་

༦
སྔཪ་གྱི་གནས་ཞིང་ཆེ་བ་ངོ་བརྒྱད་ལ་སྤྱིཪ་སོན་ཪུའི་ཁལ་ ཞིང་
༡༦
༠
འབྲིང་བ་བཅུ་གཉིས་ལ་སྤྱིཪ་སོན་ཪུའི་ཁལ་ ཞིང་ཆུང་བ་ངོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ལ་སྤྱིཪ་སོན་ཁལ་ ཡང་འབྲིང་བ་ངོ་བརྒྱད་ལ་སོན་ཁལ་ ཆུང་བ་ལྔ་
༡༡
༡༦
༠
༠
སྤྱིཪ་སོན་ཁལ་
༈. ཁྱུང་རྩ་སྐམ་སྡེ་པའི་གཏེ་ཞིང་སྫི་ཐོ་ཡུལ་དགོན་
༢
༡༠
གྱི་གཏེ་ཟ་བླངས་པ་ཞིང་ཆེ་ཆུང་བཅུ་གཅིག་ལ་སྤྱིཪ་
སོན་ཪུའི་ཁལ་འགྲོ་བ་ལས་ གྲའི་ཐོ་མི་སེཪ་གྱི་བཏང་ཞིང་རྟེའུ་ངོས་ལེན་རྒྱུ་མེད་པ་
༩
༥
ཁ་དན་
༈. འདི་སྐོཪ་འབྱེད་ཁྲས་མཚོན་པས་
བཀའ་གཏན་ལེ་མཚན་འདུག་ཅིང་ བརྗོད་དོན་ཕལ་ཆེཪ་འཁྲི་མེད་གཙང་ཆོད་དང་ གཏེ་ཟུཪ་སྔཪ་བརྟེན་ད་ལྟ་ཕན་གྱི་བསྲོལ་ལམ་ཞེས་དང་ ལྷོ་སྫོང་
ལ་ཡོད་པའི་དེ་མོ་སྙིང་ཁུང་སྒོ་དེབ་ལྟེབ་འགོ་གསུམ་པ་གོས་ཚོས་གཉིས་མའི་རྒྱབ་
༤
ཤ་བྱས་པའི་གྲང་ ༩ སཪ་སྡེ་པ་དཀོན་མཆོག་ཪྐང་ལ་སྦྱཪ་མཆན་བཀའ་
༣
༡
བ
༤
ཐམ་འབྱཪ་བའི་བརྗོད་དོན་ཤིང་ཡོས་རྟ་ཚག་རྗེ་དྲུང་སྐུ་གོང་མའི་དུས་ནས་ཁང་གསཪ་ཁོངས་སུ་བཀའ་གཏན་གྱི་ཆོད་པ་ཤིང་ཡོས
ཞིབ་དཔྱོད་སྐབས་སྫི་ཐོ་བའི་
མི་དྲག་རྣམས་ནས་ཁང་གསཪ་ཁོངས་ཀྱི་སྫི་ཐོ་པ་ལ་འཁྲི་སྒྲུབ་ཕན་བརྟགནོད་མེད་ཟེཪ་བ་ཪ་ཕྲོད་ཞེས་འཁོད་འདུག་
༈. ཪེས་མདའ་
ཐང་ལ་ཁང་གསཪ་གཉེས་པའི་སྟབ་པའི་ཞིང་དུམ་ཆེ་ཆུང་སུམ་ཅུ་ལ་སྤྱིས་སོན་ཪུའི་ཁལ་ ཕྱི་ལོ་འདེབ་ཞིང་ཆེ་ཆུང་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ལ་སྤྱིཪ་སོན་ཁལ་འགྲོ་བ་ དེ་ཕྱིན་
༡༥
༩
༠
༠
ཐ་བ་
དང་གཏེ་འབབ་ཪུའི་ཁལ་འབབ་པ་ཕྱིས་དུད་སྟོང་སོང་བའི་གཏེ་ཚབ་ཞིང་བླངས་པ་དང་

རྩི་རྙིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཁ་རྩྭའི་དགེ་བེད་

ས་ཡུལ་འདི་ཕྲའི་ཐོ་མཆོད་ཐེབས་སྟོང་ཞིང་ཡོད་ཞུ་བ་འབབ་དེབ་དུ་གསལ་ཀྱང་

ཁང་གསཪ་གཉེཪ་པའི་འདེབ་སྐེལ་བྱས་

ཪིགས་འདི་དག་གཞུང་རྒྱུག་མི་སེཪ་སྐོ་བྱོཪ་དུད་གཉིས་ཀྱི་འབབ་ཐོག་དུ་ཕན་པའི་ལྷོ་ སྫོང་དུ་འབྲུ་ཁལ་ མཪ་འདེགས་བཅས་སྒྲུབ་དགོས་ཞུ་འདུག་
༡
༠
༥
༡༨
༠
རྨཪ་དཀཪ་གཞིས་ཀའི་ཕྱག་འདེབས་རྙིང་ཁུངས་ཀྱི་ཞིང་འབྲིང་་་བ་ངོ་དྲུག་དང་ ཆུང་བསོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་བཅས་སྤྱིཪ་སོན་ཪུའི་ཁལ་ བ སྫི་ཐོ་བའི་ཞུ་གསལ་སྨཪ་
༩
༣
༥
དཀཪ་དུ་སྫི་ཐོ་སྙིང་ཁུང་མི་སེཪ་གི་སྟོང་ཞིང་ས་བོན་ཪུའི་ཁལ་འགྲོ་བ་ཁང་གསཪ་
༡༣༠
༠
གཉེཪ་པས་ཕྱིས་སུ་སྨོ་བདག་བྱེད་ཞུ་བ་ གཞུང་འཛིན་སྐབས་ལྷོ་སྫོང་
སྒོ་དེབས་དང་ སྫི་ཐོ་བའི་སྒོ་དེབ་དམ་འབྱཪ་ལའང་ མདའ་སྨཪ་དཀཪ་སུ་དུད་ཪྐང་དགུ་ཡོད་འདུག་པ་ཪ་ཕྲོད་ཅིང་ ད་ལྟ་སྡད་ཪྐང་བཞི་ངོ་ཡོད་དང་ ཪྐང་
ལྔ་བུད་སྟོང་སོང་བ་དངོས་གནས་ལ་སྒོ་མིང་འདི་གའི་སྟོང་ཞིང་འདི་དང་འདི་ཞེས་རྡེའུ་ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་བྱས་པཪ་ སྔཪ་སྟོང་གི་ད་ལྟ་སྒོ་མིང་དང་ ས་ཞིང་འདི་
གི་འདི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅིང་ སྟོང་ལྔ་པོའ་ི ས་ཞིང་ཁང་གསཪ་བ་གི་རྨོ་བདག་བྱེད་པ་འདི་དག་ལས་གཞན་རྨོ་བདག་བྱེད་མཁན་བྱསུ་ཡང་མེད་ཞུ་བ་ དེས་ན་
སྟོན་ཁོངས་ལྔ་སོའ་ི ས་ཞིང་ག་སོགས་འདི་ཡོད་མི་འདུག་པས་ སྫི་ཐོ་རྙིང་ཁོངས་གི་སྟོང་ཪྐང་ཡིན་དབང་སུ་བཏང་བའི་རྨོ་བདག་བྱེད་མཁན་དང་ ཞིང་གྲས་
ཁང་གསཪ་ཀ་ཙ་ནོཪ་ལུ་ཞིང་ཆེ་ཆུང་བཅུ་བཞི་ལ་སྤྱིཪ་སོན་ཪུའི་ཁལ་ ཨ་འགྲུབ་
༢༢
༨
གི་རྨོས་པའི་ཞི་ངོ་བརྒྱད་ལ་སོན་ཪུའ་ི ཁལ་ ཉ་སྐྱིད་ཀྱི་རྨོས་པ་ཞིང་
༩
༡༥
ཆེ་ཆུང་ངོ་བཅུ་གཅིག་ལ་སྤྱིཪ་སོན་ཁལ་
བརྒྱད་ལ་སྤྱིཪ་སོན་ཁལ་

འཛད་ཪིང་གི་རྨོས་ས་ཞིང་ཆེ་ཆུང་ངོ་
༡༨
༡༠
ཨ་ལུས་རྨོས་སའི་ཞིང་ཆེ་ཆུང་བཅོ་ལྔ་ལ་སྤྱིཪ་

༡༣
༣
ཚེ་དབང་སྐྱིད་ཞིང་རྨོས་ངོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ལ་སྤྱིཪ་སོན་ཁལ་བཅས་འགྲོ་

སོན་ཁལ་
༣༦
༢༣
༨
༣
བ་འདི་དག་ཁང་གསཪ་གཞིས་ཀྱི་ཀ་ཙ་དུད་ཪྐང་གོང་གསལ་རྣམས་ནས་
གསཪ་སྦོལ་བྱས་པ་དགེ་བདེ་བཅད་པ་ལས་ ཁང་གསཪ་དང་རྨཪ་དཀཪ་གཉིས་ཀྱི་རྨོ་བདག་བྱེད་པ་མིན་འདུག་ཅིང་ སྫི་ཐོ་བའི་ཞུ་བ་ ཀ་རྩ་དུད་ཪྐང་འདི་
འདི་དག་དེ་སྔ་ཁྲལ་ཪིགས་མད་པའི་ དེང་དུས་དངོས་འབྱོཪ་གང་ཅིཪ་ཐབ་མ་སྡུག་ཙམ་ཡོད་པ་བཅས་ དེ་སྔ་ལོ་མང་དགེ་བདེ་བྱས་པའི་སྔཪ་གུན་དང་ ཕྱིན་ཆད་ཞུགོང་
ལྟཪ་གནང་དགོས་ཞུ་འདུག་ སྫི་ཐོ་བའི་ཞུ་གསལ་ཁང་གསཪ་བཀྲ་ཤིས་ཪབ་རྟན་རྨཪ་དཀཪ་ ཁྱུང་རྩ་སྐམ་ བཀྲ་ཤིས་ལྷས་བཅས་ལ་ཡུནལ་འབྲོག་དུད་
ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ཡོད་ཞུ་བ་སོ་སོཪ་ངོས་བཀུག་གི་རྩ་བ་བཅད་པཪ་ ༈. མཁཪ་གསཪ་དུ་སྡོད་པ་ གྲོ་འགོ་སྔཪ་ནས་ཁང་གསཪ་བ་ སྒྲོན་མ་རྒྱལ་ཕ་ཤོ་མདོ་བ་
ས་ཁོངས་ཤེ་ཪོང་ས་ལོ་ལྟཪ་ཁྲལ་དོད་སྤྲོད་བདེལེན་ཡོད་ཞུ་ བཀྲ་ཤིས་མཚོ་པ་རྨཪ་ཪིལ་བ་ མ་ཤོ་མདོ་པ་ ཨ་ནུ་མ་དཔའ་ཤོད་པ་ ཕ་མདོ་དགོན་
ཞིང་པ་ ༈. ཁྱུང་རྩ་སྐམ་སྡོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཕ་ཁུང་གནོ་འདུ་འགིས་སྟོད་པ་ དམན་བུ་ཆུང་སྫི་ཐོ་བ་ཡིན་པཪ་ཞིབ་དཔྱོད་ལྕོག་དཔེ་སྐབས་མི་བོགས་དངུལ་ཞོ་
བཞི་ཪེ་སྤྲོད་ལམ་བྱུང་འདུག་པ་དོན་དུ་གོང་གི་རྣམ་རྒྱལ་ནང་མི་ བཀྲ་ཤིས་ཕ་མ་ཨ་མདོ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་ ནང་མི་ལྷ་སྒྲོན་སྫི་ཐོ་བ་ཡིན་ཀྱང་མི་བོགས་དངུལ་ཞོ་
བཞི་ཪེ་ལྷོ་སྫོང་ཪེ་རྡ་ལྡིང་འགོ་ལ་སྤྲོད་དགོས་ ༈. རྨཪ་དཀཪ་དུ་སྡོད་པ་ཚེ་དབང་སྐྱིད་མ་ཁུངས་རྟ་ཤོད་པ་ ཕ་ཁུངས་ཧོ་འདྲ་ཁོག་ ཨ་ལྷུ་མི་རྩ་
དཔའ་ཤོད་པ་ འཛང་ཪིང་མདོ་དགོན་ཁོངས་ སྐྱེ་དམན་ཁྱུང་པོ་རྟིང་ཆེན་པ་ ཉ་སྐྱིད་ཕ་མ་གཉིས་ཧོཪ་པ་ ཨ་འགྲུབ་ཕ་ས་མདོ་བ་ ནང་མི་དཀཪ་རྡི་
ཁྱུང་པོ་རྟ་ཤོད་པ་ ༧ སྫི་ཐོ་བ་དང་  མཁཪ་གསཪ་  རྨཪ་དཀཪ་  ཁྱུང་རྙོམ་བཅས་ཀྱི་ལམ་ཐོག་ བཀྲ་ཤིས་ལྷས་འབྲོག་དུད་གྲས་ ནོཪ་མ་ཚེ་བརྟན་ཕ་ཁུང་བཀྲ་ཤིས་ལྷས་པ་ ནང་མི་རྟ་གོང་ཨ་སོའ་ི བུ་མོ་ཚེ་ཪིང་སྒྲོན་མ་མནའ་
མཪ་བྱིན་པ་ ལུག་མ་ཚེ་ཪིང་ལྷུན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལྷས་ཪང་གི་མི་རྩ་ འདི་པ་གཉིས་དཔའ་ཤོད་ཁུངས་ཁང་གསཪ་བཀྲ་ཤིས་ཪབ་བརྟན་གྱི་ནོཪ་མ་ ལུག་མ་
རྟེ་རྟེ་--བ་སྙིང་ཁུང་ཡིན་སཪ་ སྫི་ཐོ་བས་ཀྱང་དེ་དོན་ཡིན་ཞུ་ ཨ་ལྷུ་ཚ་མི་རྩ་ཚ་བ་སྒང་འབྲོག་པ་སྟོད་མ་
བཀྲ་ཤིས་བསོད་ནམས་འབྲོག་པ་
སྟོད་མ་ བུ་སྐྱོབ་མི་རྩ་ཚ་སྒང་འབྲོག་པ་ ནང་མི་སྫི་དཀའ་ལུང་གྲ་ལྔའི་བུ་མོ་མནའ་མཪ་བྱིན་པ་ ཚེ་ཪིང་ཕུན་ཚོགས་མི་རྩ་ཚ་སྒང་སྨད་མ་
བསམ་འགྲུབ་མི་རྩ་གོང་གི་ལུག་མ་ཚེ་ཪིང་ལྷུན་གྲུབ་ཚང་ནས་ཡིན་ ནང་མི་ཨ་ཆུང་ལུག་མ་ཚེ་ཪིང་ལྷུན་གྲུབ་ནང་མི་ཚེ་ཪིང་སྒྲོན་མའི་བུ་མོ་ ཁྱོན་
ཪྐང་བཅས་མི་འདུག་པ་ སྫི་ཐོ་རྒྱུན་ཅན་ལྷུན་གྲུབ་
རྒྱ་ཚ་
ཚེ་བསོད་
༡༨
རྟ་ཁུངས་བུ་ཆུང་བཅས་དང་ཪ་སྤྲོད་ཁ་དན་ ༈. བཀྲ་ཤིས་
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