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（（པརིཔརི་་ངསྤྱོསེངསྤྱོསེ12པརིཔརི་་མཐུདམཐུད་་པཔ།།））ངངེསེ་པརི་དུ་དབང་ཆེ་ལམ་
ལུགསེ་ཀྱིཀྱི ་གཟངེབ་ནང་དུ་བཅུག་ནསེ། སྒྲིཀྱིག་ཁྲིཀྱིམསེ་དང་
བཅའ་ཁྲིཀྱིམསེ་ལྟརི་དབང་ཆེ་གཏོན་འཁེངེལ་དང་། དབང་ཆེ་
ཚད་ལྡོན་དུ་གཏོསྤྱོང་བ། དབང་ཆེརི་ཚཚོད་འཛིཛིན། དབང་
ཆེརི་ལྟ་སྐུལ་བཅསེ་བྱེངེད་དགསྤྱོསེ། ཏོང་གཀྱིསེ་རུལ་སུངསེ་བྱེངེད་
མཀྱི་ཕསྤྱོད་པ་དང་། རུལ་སུངསེ་བྱེངེད་མཀྱི་ཐུབ་པ། རུལ་སུངསེ་
བྱེངེད་མཀྱི་འདསྤྱོད་པ་བཅསེ་གཞཀྱི་གཅཀྱིག་ཏུ་སྐུལ་སྤེངེལ་བཏོང་བ་
དང་། ཉེངེསེ་ཆེད་ཀྱིཀྱིསེ་ཟཀྱིལ་གནསྤྱོན་བྱེངེད་པ་དང་། ལམ་ལུགསེ་
ཀྱིཀྱིསེ་གཅུན་སྡོསྤྱོམ་བྱེངེད་པ། གསྤྱོ ་རྟོསྤྱོགསེ་ཇེངེ ་མཐོསྤྱོརི་གཏོསྤྱོང་བ་
བཅསེ་ལ་མཉེམ་དུ་ཤུགསེ་འདསྤྱོན་པ་རྒྱུན་འཁྱསྤྱོངསེ་བྱེསེ་ཏོངེ།
ཏོང་དང་མཀྱི་དམངསེ་ཀྱིཀྱིསེ་བསྩལ་བའཀྱི་དབང་ཆེ་དངེ་ཐོསྤྱོག་མཐོའ་
བརི་གསུམ་དུ་མཀྱི་དམངསེ་ལ་བདངེ་སྐྱིཀྱིད་བསྐྲུན་རྒྱུརི་སྤྱོསྤྱོད་ཐུབ་
པའཀྱི་འགན་ལངེན་ཏོན་ཏོཀྱིག་བྱེསེ་ཡསྤྱོད། བཀོག་སྡོསྤྱོམ་ཁུལ་མངེད་པ་
དང་། ཡསྤྱོངསེ་སུ་ཁྱབ་པ། བཟསྤྱོད་སྒོསྤྱོམ་གཏོན་ནསེ་མངེད་པ་
བཅསེ་རྒྱུན་འཁྱསྤྱོངསེ་དང་། བཀོག་སྡོསྤྱོམ་གལ་ཆེངེན་དང་།
མཐོསྤྱོ ་གནསྤྱོན་དྲེག་པསྤྱོ ། ཡུན་རིཀྱིང ་ཟཀྱིལ་གནསྤྱོན་བཅསེ་རྒྱུན་
འཁྱསྤྱོངསེ། ལྐོསྤྱོག་རྔོན་སྤྲོསྤྱོད་མཁེན་དང་ལྐོསྤྱོག་རྔོན་ལངེན་མཁེན་
མཉེམ་དུ་རྩོད་གཅསྤྱོད་པ་རྒྱུན་འཁྱསྤྱོངསེ། གྱོསྤྱོད་གཞཀྱི་བྱུང་ཚཚེ ་
རྩོད་གཅསྤྱོད་བྱེངེད་ངངེསེ་པ་དང་རུལ་སུངསེ་བྱུང་ཚཚེ ་ཆེད་པ་
གཅསྤྱོད་ངངེསེ་པ་རྒྱུན་འཁྱསྤྱོངསེ་བཅསེ་ཀྱིཀྱིསེ་སྨན་གཉེན་པསྤྱོསེ་
གཅསྤྱོང་ནད་འཇེསྤྱོམསེ་པ་དང་ཁྲིཀྱིམསེ་བཙོན་པསྤྱོསེ་དུསེ་ཟཀྱིང་
བཅསྤྱོསེ་པའཀྱི་ཆེསྤྱོད་སེངེམསེ་དང་། རུསེ་པ་བྲེད་ནསེ་དུག་སེངེལ་བ་
དང་དཔའ་བསྤྱོསེ་རིང་ལག་གཅསྤྱོད་པའཀྱི་སྤེསྤྱོབསེ་སེངེམསེ་ཀྱིཀྱིསེ

“སྟག་རྡུང”དང་།“སྦྲེང་གསེསྤྱོད། ”“ཝ་རྔོསྤྱོན”བཅསེ་
གཡསྤྱོ་མངེད་མཐོའ་འཁྱསྤྱོལ་བྱེསེ་ཡསྤྱོད། མང་ཚཚོགསེ་ཉེངེ་འགྲོམ་གྱོཀྱི་
རུལ་སུངསེ་གནད་དསྤྱོན་མཐོའ་གཅཀྱིག་ཏུ་བཅསྤྱོསེ་སྒྲིཀྱིག་བྱེསེ་
ཤིཀྱིང་། རྒྱལ་སྤྱོཀྱིའཀྱི་མཀྱི་འདངེད་རྒྱུ་འདངེད་གཏོཀྱིང་ཟབ་བྱེསེ་ཏོངེ་རུལ་
སུངསེ་པ་མཐོའ་དག་གཙོང་སེངེལ་བྱེསེ་ཡསྤྱོད། ཏོང་གཀྱིསེ་ཆེབ་
སྲཀྱིད་ཀྱིཀྱི་གནད་དསྤྱོན་དང་དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་གྱོཀྱི་གནད་དསྤྱོན་གཅཀྱིག་
ཏུ་འདྲེངེསེ་པའཀྱི་རུལ་སུངསེ་གྱོསྤྱོད་དསྤྱོན་ལ་དམཀྱིགསེ་ནསེ་ཏོང་
ནང་ཁུལ་དུ་ཁེངེ་ཕན་གྱོཀྱི་ཚཚོགསེ་པ་ཆེགསེ་པ་བཀོག་འགསྤྱོག་
བྱེསེ་ཤིཀྱིང་། ཀྲོསྤྱོའུ་ཡུང་ཁེང་དང་། པསྤྱོ་ཞཀྱི་ལའངེ། སུན་ཀྲོངེང་ཚའངེ།
ལཀྱིང་ཅཀྱི་ཧྭ་སེསྤྱོགསེ་ཀྱིཀྱི་སྒྲིཀྱིག་འགལ་ཁྲིཀྱིམསེ་འགལ་གྱོཀྱི་གྱོསྤྱོད་དསྤྱོན་
ཚབསེ་ཆེངེན་རྩོད་ཞཀྱིབ་ཐོག་གཅསྤྱོད་བྱེསེ་ཡསྤྱོད། ཏོང་གཀྱིསེ་ཏོང་
དང་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱིཀྱི་ལྟ་སྐུལ་མ་ལག་འཐུསེ་ཚང་དུ་གཏོསྤྱོང་བརི་
འགསྤྱོ་ཁྲིཀྱིད་དངེ། རྒྱལ་ཁེབ་ལྟ་ཞཀྱིབ་ཨུ་ཡསྤྱོན་ལྷན་ཁེང་དང་སེ་
གནསེ་རིཀྱིམ་པ་ཁེག་གཀྱི་ལྟ་ཞཀྱིབ་ཨུ་ཡསྤྱོན་ལྷན་ཁེང་འཛུགསེ་པ་
དང་། སྐོསྤྱོརི་གཟཀྱིགསེ་སྐོསྤྱོརི་ཞཀྱིབ་གསྤྱོང་འསྤྱོག་མཉེམ་འགུལ་གྱོཀྱི་
རྣམ་པ་འཛུགསེ་པ། ཏོང་ནང་ཁུལ་གྱོཀྱི་ལྟ་སྐུལ་གྱོཀྱིསེ་གཙོཚོ་ཁྲིཀྱིད་
བྱེངེད་པ་དང་། ལྟ་སྐུལ་སྣ་ཚཚོགསེ་གཅཀྱིག་སྦྲེངེལ་མཐུན་སྦྱོསྤྱོརི་
བྱེངེད་པའཀྱི་ལམ་སྲསྤྱོལ་འཛུགསེ་པ་བཅསེ་ལ་སྐུལ་འདངེད་བཏོང་
ནསེ། དབང་ཆེ་འཁེསྤྱོརི་སྐྱིསྤྱོད་ལ་ཚཚོད་འཛིཛིན་དང་ལྟ་སྐུལ་
བྱེངེད་ཤུགསེ་ཆེངེ་རུ་བཏོང་ཡསྤྱོད།
ཏོང་གཀྱི་ཚཚོགསེ་ཆེངེན་བཅསྤྱོ་བརྒྱད་པའཀྱི་ཚུན་ལ། འཐོབ་རྩོསྤྱོད་

མཐོའ་གཅཀྱིག་ཏུ་བྱེསེ་པརི་བརྟོངེན། ཏོང་ནན་སྐྱིསྤྱོང་བྱེངེད་པའཀྱི་ཆེབ་
སྲཀྱིད་ཀྱིཀྱི་སྣངེ་ཁྲིཀྱིད་དང་ཆེབ་སྲཀྱིད་ཀྱིཀྱི་འགན་སྲུང་ནུསེ་པ་ཕྱོསྤྱོགསེ་ཡསྤྱོངསེ་
ནསེ་འདསྤྱོན་སྤེངེལ་ཐུབ་པ་དང་། ཏོང་གཀྱི་རིང་ངསྤྱོསེ་གཙོང་བཟསྤྱོ་དང་།
རིང་ངསྤྱོསེ་འཐུསེ་ཚང་དུ་གཏོསྤྱོང་བ། རིང་ངསྤྱོསེ་གསེརི་བཅསྤྱོསེ། རིང་
ངསྤྱོསེ་མཐོསྤྱོརི་གཏོསྤྱོང་བཅསེ་ཀྱིཀྱི་ནུསེ་པ་མངསྤྱོན་གསེལ་དསྤྱོད་པསྤྱོསེ་ཆེངེ་རུ་
ཕྱོཀྱིན་པ་དང་། ཏོང་དསྤྱོ་དམ་དང་ཏོང་བཅསྤྱོསེ་སྐྱིསྤྱོང་ཡངསེ་ལྷསྤྱོད་འཇེམ་
གསུམ་ཡཀྱིན་པའཀྱི་གནསེ་ཚུལ་རྩོ་བའཀྱི་ཆེ་ནསེ་འཕསྤྱོ་འགྱུརི་བཏོང་།
རུལ་སུངསེ་ལ་ངསྤྱོ་རྒོསྤྱོལ་བྱེངེད་པའཀྱི་འཐོབ་རྩོསྤྱོད་ལ་ཟཀྱིལ་གནསྤྱོན་རིང་
བཞཀྱིན་གྱོཀྱི་རྒྱལ་ཁེ་ཐོསྤྱོབ་པ་མ་ཟད་ཕྱོསྤྱོགསེ་ཡསྤྱོངསེ་ནསེ་སྲ་བརྟོན་དུ་
ཕྱོཀྱིན་པ་དང་། ཏོང་དང་། རྒྱལ་ཁེབ། དམག་དཔུང་བཅསེ་ནང་
ཁུལ་དུ་གནསེ་པའཀྱི་མངསྤྱོན་མངེད་རྐྱེངེན་ངན་ཚབསེ་ཆེངེན་མངེད་པརི་

བཟསྤྱོསེ་ལ། གསེརི་བརྗེངེའཀྱི་རིང་བཞཀྱིན་གྱོཀྱི་སྐྲུན་བཟསྤྱོའ ཛི་ཁྲིསྤྱོད་ཏོང་
སྔརི་བསེ་སྲ་བརྟོན་དུ་ཕྱོཀྱིན་ཡསྤྱོད།

((གསུམགསུམ།། )) དཔལདཔལ་་འབྱེསྤྱོརིའབྱེསྤྱོརི་་འཛུགསེའཛུགསེ་་སྐྲུནསྐྲུན་་ཐོདཐོད།།
སྒྱུརི་བཅསྤྱོསེ་སྒོསྤྱོ་འབྱེངེད་བྱེསེ་རྗེངེསེ། ཏོང་གཀྱིསེ་དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་

འཛུགསེ་སྐྲུན་གྱོཀྱི་ལྟངེ་བ་འདཀྱི་དམ་འཛིཛིན་བྱེསེ་ཤིཀྱིང་མཀྱི་དམངསེ་ཀྱིཀྱི་
འགསྤྱོ་ཁྲིཀྱིད་དངེ་དཀོའ་སྤྱོད་སྙིཀྱིང་རུསེ་ཀྱིཀྱིསེ་ལསེ་ཀོ་བསྒྲུབསེ་པསེ།
དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་མགྱོསྤྱོགསེ་མྱུརི་འཕངེལ་རྒྱསེ་བྱུང་བའཀྱི་ངསྤྱོ་མཚརི་
བཏོསྤྱོད་ཅཀྱིང་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱིཀྱི་དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་དངསྤྱོསེ་ཤུགསེ་ཆེངེསེ་ཆེངེརི་
འཕརི་ཡསྤྱོད། དུསེ་མཚུངསེ་སུ། སེ་གནསེ་དང་སྡོངེ་ཁེག་ཁེ་ཤིསེ་
ཀྱིཀྱིསེ་ཕྱོསྤྱོགསེ་རིངེ་བའཀྱི་སྒོསྤྱོ་ནསེ་མྱུརི་ཚད་དང་གཞཀྱི་ཁྱསྤྱོན་དསྤྱོན་གཉེངེརི་
བྱེསེ་པ་དང་འཕངེལ་རྒྱསེ་གཏོསྤྱོང་སྟངསེ་རིགསེ་ལསེ་ཅན་ཡཀྱིན་པ་
སེསྤྱོགསེ་ཀྱིཀྱི་གནད་དསྤྱོན་གནསེ་པའཀྱི་ཁེརི་རྒྱལ་སྤྱོཀྱིའཀྱི་དངུལ་རྩོའཀྱི་
ཉེམསེ་ཉེངེན་བྱུང་རྗེངེསེ་འཛིམ་གླིཀྱིང་གཀྱི་དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་རྒྱུན་མཐུད་
ངང་ཆེག་པའཀྱི་ཤུགསེ་རྐྱེངེན་ཐོངེབསེ་པསེ། དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་གྱོཀྱི་གྲུབ་
ཚུལ་རིང་བཞཀྱིན་དང་སྒྲིཀྱིག་སྲསྤྱོལ་རིང་བཞཀྱིན་གྱོཀྱི་འགལ་བ་རྒྱུན་
ཆེད་མངེད་པརི་བསེགསེ་པ་དང་། འཕངེལ་རྒྱསེ་དསྤྱོ་མཉེམ་མཀྱིན་པ་
དང་། མཐུན་སྦྱོསྤྱོརི་མཀྱིན་པ། རྒྱུན་མཐུད་མཀྱིན་པ་བཅསེ་ཀྱིཀྱི་
གནད་དསྤྱོན་ཧ་ཅང་མངསྤྱོན་གསེལ་ཡཀྱིན། ཏོང་ཀྲུང་དབྱེང་གཀྱིསེ་
རིང་རྒྱལ་གྱོཀྱི་དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་འཕངེལ་རྒྱསེ་རྒྱུན་རྣམ་གསེརི་པརི་
སླེངེབསེ་ཡསྤྱོད་དངེ། འཕརི་ཚད་མགྱོསྤྱོགསེ་པའཀྱི་དུསེ་རིཀྱིམ་ནསེ་སྤུསེ་
ཚད་མཐོསྤྱོན་པསྤྱོའ ཛི་འཕངེལ་རྒྱསེ་ཀྱིཀྱི་དུསེ་རིཀྱིམ་དུ་སླེངེབསེ་ཡསྤྱོད་པ་
དང་། འཕརི་སྣསྤྱོན་མྱུརི་ཚད་རིཀྱིམ་པ་བརྗེངེ་བའཀྱི་དུསེ་སྐོབསེ་
དང་། གྲུབ་ཚུལ་ལངེགསེ་སྒྲིཀྱིག་སྐྱིངེ ་ཟུག་ལངསེ་པའཀྱི ་དུསེ་
སྐོབསེ། སྔ་མའཀྱི་ངརི་སྐུལ་སྲཀྱིད་ཇུསེ་ཉེམསེ་ལངེན་བྱེངེད་པའཀྱི་
དུསེ་སྐོབསེ་བཅསེ“ དུསེ་གསུམ་བསྣསྤྱོལ་བརྩོངེགསེ”ཀྱིཀྱི་རྙོསྤྱོག་
འཛིཛིང་ཆེངེ་བའཀྱི་རྣམ་པརི་ཕྲེད་ཡསྤྱོད་པསེ། སྲསྤྱོལ་རྒྱུན་གྱོཀྱི་འཕངེལ་
རྒྱསེ་གཏོསྤྱོང་སྟངསེ་རྒྱུན་འཛིཛིན་བྱེངེད་དཀོའ་ཚུལ་བཏོསྤྱོན་ཡསྤྱོད།
ཏོང་ཀྲུང་དབྱེང་གཀྱིསེ་འཕངེལ་རྒྱསེ་ཀྱིཀྱི་འདུ་ཤིངེསེ་གསེརི་པ་ལག་
བསྟརི་བྱེངེད་པ་ནཀྱི ་རིང་རྒྱལ་འཕངེལ་རྒྱསེ་གཏོསྤྱོང་བའཀྱི ་ཁྱསྤྱོན་
ཡསྤྱོངསེ་དང་འབྲེངེལ་བ་ཡསྤྱོད་པའཀྱི་འཕསྤྱོ་འགྱུརི་གཏོཀྱིང་ཟབ་ཅཀྱིག་
ཡཀྱིན ་པསེ། སྟབསེ་བདངེའཀྱི ་སྒོསྤྱོ ་ནསེ ་ཐོསྤྱོན ་སྐྱིངེད ་རིཀྱིན ་ཐོང ་
བསྡོསྤྱོམསེ་འབསྤྱོརི་ཁེསྤྱོ་ནའཀྱི་ཐོསྤྱོག་སུ་འཇེསྤྱོན་སུ་དཔའ་ལ་མཀྱི་ལྟ་
བརི། ངངེསེ་པརི་དུ་གསེརི་གཏོསྤྱོད་དངེ ་སྒུལ་ཤུགསེ་ཨང་དང་
པསྤྱོརི་འགྱུརི་བ་དང་། མཐུན་སྦྱོསྤྱོརི་དངེ་ནང་གནསེ་ཀྱིཀྱི་ཁྱད་ཆེསྤྱོསེ་
སུ་འགྱུརི་བ། ལྗང་མདསྤྱོག་དངེ་ཡསྤྱོངསེ་ཁྱབ་ཀྱིཀྱི་རྣམ་པརི་འགྱུརི་
བ། སྒོསྤྱོ་འབྱེངེད་དངེ་འགྲོསྤྱོ་ལམ་ལྡོསྤྱོག་མངེད་དུ་འགྱུརི་བ། མཉེམ་
སྤྱོསྤྱོད་དངེ ་རྩོ་བའཀྱི་དམཀྱིགསེ་ཡུལ་དུ་འགྱུརི་བ་བཅསེ་ཀྱིཀྱི་སྤུསེ་
ཚད་མཐོསྤྱོན་པསྤྱོའ ཛི་འཕངེལ་རྒྱསེ་མངསྤྱོན་འགྱུརི་བྱེསེ་ནསེ། དཔལ་
འབྱེསྤྱོརི་འཕངེལ་རྒྱསེ་ཀྱིཀྱི་སྤུསེ་ཚད་འཕསྤྱོ་འགྱུརི་དང་། ལསེ་ཆེསྤྱོད་
འཕསྤྱོ་འགྱུརི། སྒུལ་ཤུགསེ་འཕསྤྱོ་འགྱུརི་བཅསེ་ལ་སྐུལ་འདངེད་
གཏོསྤྱོང་དགསྤྱོསེ་པ་ནན་བཤིད་བྱེསེ་ཡསྤྱོད།
ཏོང་གཀྱིསེ་དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་ལསེ་དསྤྱོན་ལ་འཐོབ་ཇུསེ་ཇུསེ་

འགསྤྱོད་བྱེངེད་པ་དང་གཅཀྱིག་གྱུརི་འགསྤྱོ་ཁྲིཀྱིད་བྱེངེད་པརི་ཤུགསེ་
བརྒྱབ་ནསེ་ཏོང་གཀྱིསེ་དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་ལསེ་དསྤྱོན་ལ་འགསྤྱོ་ཁྲིཀྱིད་བྱེངེད་
པའཀྱི་སྒྲིཀྱིག་སྲསྤྱོལ་དང་ལམ་སྲསྤྱོལ་འཐུསེ་ཚང་དུ་བཏོང་ཡསྤྱོད། ཏོང་
གཀྱི་སྐོབསེ་བཅསྤྱོ་བརྒྱད་པའཀྱི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛིཚོམསེ་གྲོསྤྱོསེ་ཚཚོགསེ་
ཐོངེངསེ་ལྔ་པ་དང་། ཏོང་གཀྱི་ཚཚོགསེ་ཆེངེན་བཅུ་དགུ་པ། ཏོང་གཀྱི་
སྐོབསེ་བཅུ་དགུ་པའཀྱི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛིཚོམསེ་གྲོསྤྱོསེ་ཚཚོགསེ་ཐོངེངསེ་
ལྔ་པ་དང་ཀྲུང་དབྱེང་གཀྱི་དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་ལསེ་དསྤྱོན་ཚཚོགསེ་འདུ་
རིཀྱིམ་བྱུང་བཅསེ་ཀྱིཀྱིསེ་རིང་རྒྱལ་འཕངེལ་རྒྱསེ་གཏོསྤྱོང་བའཀྱི་ཐོད་
གཅཀྱིག་སྡུད་ཀྱིཀྱིསེ་བཀོསྤྱོད་སྒྲིཀྱིག་བྱེསེ་ཏོངེ། སྤུསེ་ཚད་མཐོསྤྱོན་པསྤྱོའ ཛི་
འཕངེལ་རྒྱསེ་གཏོསྤྱོང་རྒྱུ་བརྗེསྤྱོད་དསྤྱོན་གཙོཚོ་བསྤྱོརི་འཛིཛིན་པ་དང་།
འདསྤྱོན་སྤྲོསྤྱོད་ཐོད་གྲུབ་ཚུལ་རིང་བཞཀྱིན་གྱོཀྱི་སྒྱུརི་བཅསྤྱོསེ་བྱེ་རྒྱུ་གཙོཚོ་
གནད་དུ་འཛིཛིན་པ། དངེང་རིབསེ་ཅན་གྱོཀྱི་དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་མ་ལག་
འཛུགསེ་སྐྲུན། ནང་མཁེསྤྱོ་རྒྱ་སྐྱིངེད་གཏོསྤྱོང་བའཀྱི་འཐོབ་ཇུསེ་ཀྱིཀྱི་

གཞཀྱི་གནསེ་ཁེསྤྱོང་དུ་ཆུད་པ་བཅསེ་རྒྱུན་འཁྱསྤྱོངསེ་དང་། ཉེངེན་ཁེ་
ཚབསེ་ཆེངེན་སྔསྤྱོན་འགསྤྱོག་དང་སེངེལ་ཐོབསེ་བྱེངེད་པ་དང་། དབུལ་
བྲེལ་གནད་འཕཀྱིགསེ། སྦགསེ་བཙོཚོག་འགསྤྱོག་བཅསྤྱོསེ་བཅསེ་ཀྱིཀྱི་
འགག་སྒྲིསྤྱོལ་དམག་འཐོབ་ཆེངེན་པསྤྱོ་གསུམ་ཡག་པསྤྱོ་རྒྱག་པ་ལ་
སེསྤྱོགསེ་པའཀྱི་ཐོབསེ་ཇུསེ་གལ་ཆེངེན་བཟསྤྱོསེ་ཡསྤྱོད། ཏོང་གཀྱིསེ་བློསྤྱོ་
བརྟོན་འགྱུརི་མངེད་ངང་སྤྱོཀྱི་ལ་དབང་བའཀྱི་ལམ་ལུགསེ་ཀྱིཀྱི་དཔལ་
འབྱེསྤྱོརི་སྲ་བརྟོན་དང་འཕངེལ་རྒྱསེ་བཏོང་བ་དང་། བློསྤྱོ་བརྟོན་
འགྱུརི་མངེད་ངང་སྤྱོཀྱི་ལ་དབང་བ་མ་ཡཀྱིན་པའཀྱི་ལམ་ལུགསེ་ཀྱིཀྱི་
དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་འཕངེལ་རྒྱསེ་གཏོསྤྱོང་བརི་བསྔགསེ་སྐུལ་དང་།
རྒྱབ་སྐྱིསྤྱོརི། ཁྲིཀྱིད་སྟསྤྱོན་བཅསེ་བྱེསེ་ཡསྤྱོད། གཞུང་དབང་མ་རྩོ་དང་
གཞུང་དབང་ཁེངེ་ལསེ་སྟསྤྱོབསེ་སྤེངེལ་ལངེགསེ་གཉེངེརི་རྒྱ་སྐྱིངེད་ཐུབ་
པརི་རྒྱབ་སྐྱིསྤྱོརི་དང་། ཀྲུང་གསྤྱོའ ཛི་ཁྱད་ཆེསྤྱོསེ་ལྡོན་པའཀྱི་དངེང་རིབསེ་
ཁེངེ་ལསེ་ཀྱིཀྱི་ལམ་ལུགསེ་བཙུགསེ་ནསེ། གཞུང་དབང་དཔལ་
འབྱེསྤྱོརི་གྱོཀྱི་འགྲོན་རྩོསྤྱོད་བྱེངེད་ནུསེ་དང་། གསེརི་གཏོསྤྱོད་བྱེངེད་ནུསེ།
ཚཚོད་འཛིཛིན་བྱེངེད་ནུསེ། ཤུགསེ་རྐྱེངེན་བཟསྤྱོ་ཤུགསེ། ཉེངེན་ཁེ་འགསྤྱོག་
ནུསེ་བཅསེ་ཆེངེ་རུ་བཏོང་བ་དང་། མཛིའ་མཐུན་ལྷད་མངེད་ཀྱིཀྱི་
སྲཀྱིད་ཚཚོང་འབྲེངེལ་བ་བཙུགསེ་ནསེ་སྤྱོཀྱི་ལ་དབང་བ་མ་ཡཀྱིན་པའཀྱི་
ལམ་ལུགསེ་ཀྱིཀྱི་དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་སྐྱིསྤྱོན་བྲེལ་ངང་འཕངེལ་རྒྱསེ་དང་སྤྱོཀྱི་
ལ་དབང་བ་མ་ཡཀྱིན་པའཀྱི་ལམ་ལུགསེ་ཀྱིཀྱི་དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་མཀྱི་སྣ་
སྐྱིསྤྱོན་བྲེལ་ངང་འཚརི་ལསྤྱོངསེ་ཡསྤྱོང་བརི་སྐུལ་འདངེད་བཏོང་ཡསྤྱོད།
ཏོང་གཀྱིསེ་གསེརི་གཏོསྤྱོད་ལ་བརྟོངེན་ནསེ་འཕངེལ་རྒྱསེ་ལ་སྐུལ་
འདངེད་གཏོསྤྱོང་བའཀྱི་འཐོབ་ཇུསེ་ལག་བསྟརི་བྱེངེད་པ་རྒྱུན་འཁྱསྤྱོངསེ་
ཀྱིཀྱིསེ་ཚན་རྩོལ་རིང་ཚུགསེ་རིང་འབད་བྱེ་རྒྱུ་དངེ་རྒྱལ་ཁེབ་འཕངེལ་
རྒྱསེ་གཏོསྤྱོང་བའཀྱི་འཐོབ་ཇུསེ་ཀྱིཀྱི་འདངེགསེ་སྐྱིསྤྱོརི་དུ་བརྩོཀྱིསེ་ནསེ།
རྒྱལ་ཡསྤྱོངསེ་ཀྱིཀྱི་སྒྲིཀྱིག་སྲསྤྱོལ་གསེརི་པ་འཐུསེ་སྒོསྤྱོ་ཚང་དུ་གཏོསྤྱོང་བ་
དང་། རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱིཀྱི་འཐོབ་ཇུསེ་ཚན་རྩོལ་སྟསྤྱོབསེ་ཤུགསེ་ཇེངེ་ཆེངེརི་
གཏོསྤྱོང་བ། རྨང་གཞཀྱིའཀྱི་ཞཀྱིབ་འཇུག་ལ་ཤུགསེ་རྒྱག་པ། འགག་
རྩོའཀྱི་ལྟངེ་བའཀྱི་ལག་རྩོལ་འགག་སྒྲིསྤྱོལ་དང་རིང་བརྟོངེན་གསེརི་
གཏོསྤྱོད་བྱེངེད་པརི་སྐུལ་འདངེད་གཏོསྤྱོང་བ། ཤིངེསེ་བྱེའཀྱི་བདག་དབང་
གསེརི་སྐྲུན་དང་། སྲུང་སྐྱིསྤྱོབ། བངེད་སྤྱོསྤྱོད་བཅསེ་བྱེངེད་ཤུགསེ་ཆེངེ་
རུ་གཏོསྤྱོང་བ་བཅསེ་བྱེསེ་ཏོངེ། གསེརི་གཏོསྤྱོད་ཅན་གྱོཀྱི་རྒྱལ་ཁེབ་
དང་འཛིམ་གླིཀྱིང་གཀྱི་ཚན་རྩོལ་རྒྱལ་ཁེབ་སྟསྤྱོབསེ་ལྡོན་འཛུགསེ་
སྐྲུན་གང་མགྱོསྤྱོགསེ་བྱེསེ་ཡསྤྱོད། ཕྱོསྤྱོགསེ་ཡསྤྱོངསེ་ནསེ་འདསྤྱོན་སྤྲོསྤྱོད་
ཐོད་གྲུབ་ཚུལ་རིང་བཞཀྱིན་གྱོཀྱི་སྒྱུརི་བཅསྤྱོསེ་ལག་བསྟརི་བྱེསེ་ནསེ་
ཐོསྤྱོན་ནུསེ་འདསྤྱོརི་བ་དང་། མཛིཚོད་ཉེརི་འདསྤྱོརི་བ། བཀོན་ཤིཀྱིང་
འདསྤྱོརི་བ། མ་གནསེ་གཅསྤྱོག་པ། ཆེད་སྐྱིསྤྱོན་སེངེལ་བ་བཅསེ་ལ་
སྐུལ་འདངེད་བཏོང་བ་དང་། སྲ་བརྟོན་དུ་གཏོསྤྱོང་བ་དང་། ཤུགསེ་
ཆེངེ་རུ་གཏོསྤྱོང་བ། མཐོསྤྱོ་འདངེགསེ་སུ་གཏོསྤྱོང་བ། ཤིརི་གཏོསྤྱོང་ཐུབ་
པ་བཅསེ་ཀྱིཀྱི་བློང་བྱེ་དསྤྱོན་འཁྱསྤྱོལ་བྱེསེ་ཏོངེ། བཟསྤྱོ་སྐྲུན་རྒྱལ་ཁེབ་
སྟསྤྱོབསེ་ལྡོན་འཛུགསེ་སྐྲུན་བྱེངེད་པརི་སྐུལ་འདངེད་དང་། དངེང་
རིབསེ་ཀྱིཀྱི་ཐོསྤྱོན་ལསེ་མ་ལག་འཕངེལ་རྒྱསེ་མགྱོསྤྱོགསེ་སུ་གཏོསྤྱོང་བ།
དངསྤྱོསེ་གཞཀྱིའཀྱི་དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་སྟསྤྱོབསེ་ཆེངེརི་སྤེངེལ་བ། གྲོངསེ་ཀོའཀྱི་
དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་འཕངེལ་རྒྱསེ་གཏོསྤྱོང་བ་བཅསེ་བྱེསེ་ཡསྤྱོད། སྤྱོཀྱི་ཁེསྤྱོག་
དཔལ་འབྱེསྤྱོརི་བཅསྤྱོསེ་སྐྱིསྤྱོང་འཐུསེ་ཚང་དུ་བཏོང་ནསེ། སྤྱོཀྱི་ཁེསྤྱོག་
སྙིསྤྱོམ་སྒྲིཀྱིག་གཀྱི་བསེམ་ཕྱོསྤྱོགསེ་དང་བྱེངེད་སྟངསེ་གསེརི་གཏོསྤྱོད་དང་།
སྤྱོཀྱི་ཁེསྤྱོག་སྲཀྱིད་ཇུསེ་ཀྱིཀྱི་རིང་བདག་རིང་བཞཀྱིན་ཆེངེ་རུ་གཏོསྤྱོང་བ།
དགངེ་མཚན་ལྡོན་པའཀྱི་ནསྤྱོརི་སྲཀྱིད་སྲཀྱིད་ཇུསེ་དང་གཟབ་བརླིཀྱིང་གཀྱི་
དངུལ་ལསྤྱོརི་སྲཀྱིད་ཇུསེ་ལག་བསྟརི། ལསེ་ཁུངསེ་ཁུ་བསྡུ་དང་
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