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ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

3
3

4

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས།
ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས།

5

6

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས།
ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས།

7

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་
འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་
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སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༧ ལས་༢༠ ཚུན་ཚོད་ ཀི་ཡོ་ཊོ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ ཆ་འཇོག་དོན་ལུ་ ང་བཅས་ རྒྱལ་ཁམས་དང་ གཞུང་གི་དབུ་
ཁྲིདཔ་ བློན་པོ་ གནས་རིམ་མཐོ་བའི་སྐུ་ཚབ་ཚུ་ སྡོད་ཁྱིམ་དང་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་སྐོར་ལས་ཨིན་མི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་
འཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འཛོམས་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་དང་ ས་གནས་གཞུང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་
རིགས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ སྒེར་སྡེ་ ཁྱད་རིག་ཅན་དང་ ལག་ལེན་པ་ ཚན་རིག་དང་སློབ་རིག་མི་སྡེ་ དེ་ལས་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་
གཏོགས་འབད་དེ་ཡོད།

༢༽ སྤྱི་ལོ་༢༠༥༠ འཛམ་གླིང་གི་ ཁྲོམ་སྡེའི་མི་རློབས་དེ་ ལོག་ལྟབ་ཀྱིས་ ཡར་སེང་འགྱོ་ནིའི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྒྱུར་དེ་ དུས་རབས་༢༡ པའི་
འགྱུར་བའི་ལམ་ཕྱོགས་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན། མི་རློབས་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལཱ་རིགས་ མི་སྡེ་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་འབྲེལ་བ་ དེ་ལས་ མཐའ་འཁོར་དང་
འགྲོ་བ་མིའི་ཕན་གནོད་ཚུ་ཡང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་གཙོ་བོ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྡོད་ཁྱིམ་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ གཞི་རྟེན་ཞབས་ཏོག་ ཟ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་ གསོ་བ་
ཤེས་རིག་ ལཱ་གཡོག་ལེགས་ཤོམ་ རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་ཡུན་བརྟན་གྱི་ གདོང་ལེན་ཚུ་ཐོནམ་ཨིན།
༣༽ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༦ ལུ་ ཀེ་ན་ཌ་གི་ས་གནས་ བེན་ཀོ་བར་དང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༦ ལུ་ ཊར་ཀི་གི་ས་གནས་ ཨིས་ཊཱན་བུལ་ལུ་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་སྐོར་ལས་ འཛམ་
གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལུ་ ལོ་སྟོང་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ ཆ་འཇོག་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ སྤྲང་སྒར་དང་ ལུགས་མཐུན་མེན་པའི་
གཞི་ཆགས་ནང་སྡོད་མི་བརྩིས་ཏེ་ ཁྲོམ་ཁར་སྡོད་མི་ ས་ཡ་ལས་བཅད་མི་ཚུ་གི་མི་ཚེའི་སྤུས་ཚད་ ཡར་དྲག་སོང་སྟེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སྣ་མང་
དང་ འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ མཐའ་འཁོར་ཉམས་ཆག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་བར་ཆད་སྦོམ་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་
ད་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ནང་ལུ་ མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱི་ནང་ སྡོད་གནས་ཀྱི་ཉེ་རིང་ཚུ་ སྣང་མེད་བསྐྱུར་ཐབས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་
ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད།
༤༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ད་ལྟོ་ཡང་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་དང་ ཐོན་བཞིན་ཡོད་པའི་གདོང་ལེན་ཚུ་ བསལ་མ་ཚར་བ་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྒྱུར་དེ་གིས་ ཡུན་བརྟན་དང་ ཀུན་ཚང་ཅན་གྱི་
དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ མི་སྡེ་དང་ལམ་སྲོལ་གོང་འཕེལ་ མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྐྱོབ་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་གོང་འཕེལ་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཕན་འདེབས་ཀྱི་
གོ་སྐབས་སྤྲོད་མི་དེ་ ལེན་ཚུགསཔ་འབད་དགོ།
༥༽ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་གི་ འཆར་གཞི་དང་ བཟོ་བཀོད་ མ་དངུལ་བྱིན་ཐངས་ བཟོ་ཐངས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐངས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་
ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་གིས་ དབུལ་ཕོངས་དང་ བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་རྣམ་པ་གེ་ར་ རྩ་མེད་གཏང་ནི་དང་ འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་མར་ཕབ་ རྒྱུན་བརྟན་དང་ ཀུན་
ཚང་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་གོང་འཕེལ་ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་ ཕོ་མོའི་འདྲ་མཉམ་བཟོ་ནི་ ཡུན་བརྟེན་གོང་འཕེལ་ལུ་ཕན་འདེབས་ལེན་ཚུགས་ཐབས་ལུ་ ཨམ་སྲུ་དང་བུམོ་ཚུ་
ལུ་ དབང་ཆ་བྱིན་ནི་ འགྲོ་བ་མིའི་འཕྲོས་བསྟེན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ སོར་ཆུད་ཀྱི་ནུས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྐྱོབ་ཚུ་ནང་ ཕན་ཐོགས་འོང།
༦༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལོའི་ གྲུབ་འབྲས་གེ་ར་ བརྩི་འཇོག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་པར་དུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ དངུལ་བྱིན་དང་གོང་འཕེལ་
སྐོར་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་གསུམ་པའི་ ཨ་དི་དསི་དང་ལེན་གྲོས་གཞི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་
གྲོས་འཛོམས་འོག་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་བའི་ པེ་རིསི་གན་རྒྱ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ དང་༢༠༣༠ བར་ན་ རྐྱེན་ངན་མར་ཕབ་དོན་ལུ་ སེན་དའི་གཞི་བཀོད་༢༠༡༤-༢༠༢༤
ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་གི་དོན་ལུ་ སྐོབས་ཚུད་ཅན་དང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཝི་ཡི་ན་གོང་འཕེལ་གྱི་དང་ལེན་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་
བསྒང་གི་ མཚོ་གླིང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མགྱོགས་རིམ་ཅན་གྱི་དང་ལེན་དཔེ་གཞི་ དེ་ལས་ ༢༠༡༡ དང་༢༠༢༠ བར་ན་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་ རྒྱལ་
ཁབ་ཉུང་ཤོས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཨིས་ཊཱན་བཱུལ་ ལས་རིམ་དང་ལེན་ཚུ་ བརྩིས་ཏེ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་༢༠༣༠ གི་གྲོས་གཞི་ཚུ་ བརྩི་
འཇོག་འབདཝ་ཨིན། ད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ མཐའ་འཁོར་དང་གོང་འཕེལ་སྐོར་ལས་ཨིན་མི་ རི་བོ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ མི་རློབས་དང་གོང་འཕེལ་སྐོར་ལས་ཨིན་མི་ རྒྱལ་
སྤྱིའི་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་དང་་ལེན་ལས་རིམ་ དེ་ལས་ དང་ལེན་དོན་ལུ་བེ་ཇིང་གི་གྲོས་གནས་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་
དང་ དེ་གི་འཕྲོ་མཐུད་དང་ལེན་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།
༧༽ དེ་ལུ་ གཞུང་སོ་སོ་བར་ནའི་མོས་མཐུན་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་མེདཔ་ ངོས་ལེན་འབད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༥ པའི་ནང་ ཨིན་ཊཱན་བཱུལ་ལུ་འཚོགས་ཡོད་པའི་ འཛམ་
གླིང་འགྲོ་བ་མིའི་ཞལ་འཛོམས་དེ་ བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།

9

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༡༽

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༨༽

ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་གི་ཐག་གཅད་ནི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞུང་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གི་ཕན་འདེབས་
འབད་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུཝ་མ་ཚད་ ས་གནས་དང་ ལུང་ཕྱོགས་གཞུང་གི་ འཛམ་གླིང་འཛོམས་འདུ་ཡང་ བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།

༩༽

ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་འདི་གིས་ འཛམ་གླིང་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ རྒྱལ་ཡོངས་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་འབྲེལ་
གཏོགས་པ་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་ཐོག་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དེ་ མཉམ་བསྡེབས་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཅན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ལུ་ སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཡུན་བརྟན་
ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེའི་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ཁས་བླངས་ ཡར་བསྐྱར་དུ་འབདཝ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་གིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་
དོན་ལུ་གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ ཅན་མ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ས་གནས་དང་མཐུནམ་བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབདཝ་མ་ཚད་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་
ཚུ་ ཀུན་ཚང་དང་ ཉེན་སྲུང་ཅན་ སོར་ཆུད་ཅན་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་བཟོ་ནིའི་ དམིགས་ཡུལ་༡༡ བརྩིས་ཏེ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ སྒྲུབ་ནི་ལུ་
ཕན་འདེབས་འབདཝ་ཨིན།

༡༠༽ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་འདི་གིས་ ལམ་སྲོལ་དང་ ལམ་སྲོལ་སྣ་མང་ཚུ་ འགྲོ་བ་མི་འཕེལ་རྒྱས་འགྱོ་ནིའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ཨིན་པའི་ངོས་ལེན་འབདཝ་མ་ཚད་ ཁྲོམ་སྡེ་
དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ མི་སེར་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ནང་ གལ་ཆེ་བའི་ཕན་འདེབས་འབད་དེ་ གོང་འཕེལ་གྱི་རྩོལ་སྒྲུབ་ཚུ་ནང་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ལཱ་
འགན་འབག་ནི་ལུ་ དབང་ཆ་བྱིན་མིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཨིན་པའི་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། ད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་དེ་གིས་ ལམ་སྲོལ་འདི་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་
འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་སྤྱོད་ནི་དང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་གནོད་པ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ཕན་འདེབས་འབད་མི་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཉོ་སྤྱོད་གསརཔ་དང་ ཐོན་
སྐྱེད་ཚུ་ ཡར་སྤེལ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ནང་ཡང་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༡༡༽ ང་བཅས་ལུ་ གེ་རའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཆར་སྣང་ཡོད། དེ་ཡང་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ འདྲ་མཉམ་ཐོག་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་ནི་དང་ ད་ལྟོ་དང་མ་
འོངས་པའི་མི་རབས་གེ་ར་ ཉེ་རིང་མེད་པར་ སྡོད་ཚུགས་ནི་དང་ གེ་རའི་དོན་ལུ་ སྟོབས་འབྱོར་དང་ མི་ཚེའི་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་དོན་ལུ་ དྲང་ཁྲིམས་ ཉེན་སྲུང་ འཕྲོས་
བསྟེན་ གོ་སྐབས་ སྡོད་ཚུགསཔ་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་བཟོ་ནི་དེ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ས་གནས་
གཞུང་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་ཁྲིམས་དང་ སྲིད་དོན་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ དེ་ལས་ བཀའ་ཁྲིམས་ཚུ་ནང་ འཆར་སྣང་འདི་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཐོབ་དབང་ཟེར་བཀོད་ནིའི་ འབད་
རྩོལ་བསྐྱེད་མི་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།

༡༢༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་གེ་ར་གིས་ ཐོབ་དབང་དང་ གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་སྤྱོད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུ་ བརྩི་བཀུར་ཧིལ་བུ་བརྩིས་ཏེ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་
བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ དགོས་དོན་དང་གཞི་རྩ་ཚུ་གིས་ ལམ་སྟོན་འབད་བའི་ གཞི་རྟེན་དལ་དབང་ཚུ་ སྤྱོད་ཚུགས་པའི་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ སྒྲུབ་ནི་གི་
དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། འདི་དང་འཁྲིལ་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་དེ་ཡང་ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་གི་ཀུན་ཁྱབ་གསལ་་བསྒྲགས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་
མིའི་ཆིངས་ཡིག་ ལོ་སྟོང་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ དེ་ལས་ འཛམ་གླིང་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞགཔ་ཨིན། ད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་
གསརཔ་འདི་ གོང་འཕེལ་ཐོབ་དབང་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བཟུམ་མའི་ ཡིག་ཆ་གཞན་གྱིས་ཡང་ རྒྱུད་བསྐུལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༡༣༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ སེམས་ཁར་འཆར་མི་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་དེ་ཡང་།
ཀ༽

གནས་ཚད་ལྡན་པའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ སྡོད་ཁྱིམ་ལངམ་ཐོབ་ནིའི་ཐོབ་དབང་ བསྒྲུབ་ནིའི་འཆར་སྣང་དང་ ཉེ་རིང་མེདཔ་ ཉེན་སྲུང་དང་
འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཐོབ་ཚུགས་པའི་འཐུང་ཆུ་དང་འཕྲོས་བསྟེན་ ཟ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་དང་ ཟས་བཅུད་ གསོ་བ་ ཤེས་རིག་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ འགྲོ་འགྲུལ་དང་
སྐྱེལ་འདྲེན་ ནུས་ཤུགས་ རླུང་གི་སྤུས་ཚད་དང་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་བརྩིས་ཏེ་ མི་དམངས་གི་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ འདྲ་མཉམ་འཐོབ་ནི་ཚུ་གི་ཐོག་
ལས་ ས་ཆའི་མི་སྡེ་དང་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་བརྩིས་ཏེ་ མི་སྡེའི་བྱ་སྒོ་བསྒྲུབ་ཚུགསཔ།

ཁ༽

འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་དང་ མི་སྡེའི་འབྲེལ་གཏོགས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ ས་གནས་ནང་སྡོད་མི་གེ་ར་ལུ་ བདག་དབང་གི་ཚོར་སྣང་བཙུགས་ནི་ ཟ་ཚང་ཚུ་ལུ་

ཕན་པའི་ ཉེན་སྲུང་ཅན་དང་ ཀུན་ཚང་ སྔོ་ལྗང་ དེ་ལས་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་མི་དམངས་ས་སྒོ་བཟོ་ནི་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཟུང་ནི་ མི་སྡེ་དང་ ལོ་ཚད་མ་འདྲ་བའི་
མི་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ ལམ་སྲོལ་གསལ་སྟོན་དང་ སྲིད་དོན་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་ མི་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་ཡར་དྲག་ ཞི་བདེ་
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ང༽

ད་ལྟོ་དང་མ་འོངས་པའི་ རྒྱུན་བརྟན་དང་ ཀུན་ཚང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ གདོང་ལེན་དང་ གོ་སྐབས་སྒྲུབ་ཚུགས་ནི་དང་ གཞི་
བཀོད་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་ ཐོན་ཤུགས་སྦོམ་ དེ་ལས་ གནས་གོང་ཡོད་པའི་ལཱ་རིགས་ས་ལོགས་པའི་་ ཁྲོམ་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་ཕན་སྤྱོད་ནི་དང་ ལུགས་མཐུན་གྱི་
དཔལ་འབྱོར་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ལུགས་མཐུན་མེན་པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕན་འདེབས་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་ཐོག་ ས་གནས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་
གྱི་གོ་སྐབས་སྤྱོད་ནི།

ཅ༽

བདག་སྐྱོང་གི་ས་མཚམས་ཡོངས་རྫོགས་ནང་ མངའ་ཁོངས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་བསྒྲུབ་སྟེ་ གནས་རིམ་གེ་རའི་ནང་ འདྲ་མཉམ་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་ དེ་ལས་ མཉམ་
བསྡེབས་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་ ལྟེ་བ་ཅིག་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་མི་སྦེ་ ལཱ་འབད་ནི།

ཆ༽

ལམ་འགྲུལཔ་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་དང་ གེ་རའི་དོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་དང་ ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་ ཁྲོམ་སྡེའི་
འགྲོ་འགྲུལ་དོན་ལུ་ ལོ་ཚད་དང་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་མཐུན་པའི་ འཆར་གཞི་དང་ མ་རྩ་བཙུགས་ནི་ ཡར་སྤེལ་བཏང་སྟེ་ མི་དང་ ས་གནས་ ཅ་ཆས་ ཞབས་
ཏོག་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ནི།

ཇ༽

རྐྱེན་ངན་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་དང་འཛིན་སྐྱོང་བཟོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནིསོར་ཆུད་ཀྱི་ནུས་པ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ རང་བཞིན་དང་ མི་
གིས་བཟོ་བའི་ཉེན་ཁ་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་དང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་ དེ་གི་གནོད་པ་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།

ཉ༽

ཁོང་རའི་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་དང་ འཐུང་ཆུ་ རང་བཞིན་གྱི་སྡོད་གནས་ དེ་ལས་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ ཉེན་སྐྱོབ་དང་ ཉམས་སྲུང་ བསྐྱར་གསོ་ ཡར་དྲག་
ཐོག་ལས་ མཐའ་འཁོར་ལུ་གནོད་པ་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཉོ་སྤྱོད་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ལུ་འགྱུར་བ་རྐྱབ་ནི།

ང་བཅས་རའི་གཞི་རྩ་དང་ཁས་ལེན།
༡༤༽ ང་བཅས་རའི་འཆར་སྣང་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའི་གཞི་རྩ་ཚུ་གི་ ལམ་སྟོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ ཆ་
འཇོག་འབད་ནིའི་ གྲོས་ཐག་གཅདཔ་ཨིན།
ཀ༽

ཐོབ་དབང་དང་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་དང་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་དང་་ལམ་སྲོལ་སྣ་མང་ཐོག་ལས་ དབུལ་ཕོངས་ཚབས་ཆེན་བརྩིས་ཏེ་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་
རིགས་གེ་ར་ རྩ་མེད་ཐོག་ལས་ མི་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཡང་ རྒྱབ་ཁར་མི་བཞག། སྡོད་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་དང་ ཤེས་རིག་ ཟ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་དང་ཟས་
བཅུད་ གསོ་བ་དང་ བདེ་འབྱོར་ ཨེཌསེ་དང་ བད་ཀན་ ཚད་ནད་རྩ་མེད་ཐོག་ ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་ཐོག་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁོངས་ནང་ མི་རིགས་ཚུ་ གཅིག་
ཁར་སྡོད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི། མི་དམངས་འབྲེལ་གཏོགས་ཐོག་ལས་ རྩུབ་སྤྱོད་ཀྱི་རིགས་ཆ་མཉམ་རྩ་མེད་གཏང་སྟེ་ གེ་རའི་དོན་ལུ་ ཕྱི་དངོས་པོ་དང་ མི་སྡེའི་
གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ དེ་ལས་ གཞི་རྟེན་ཞབས་ཏོག་གིས་མ་ཚད་ ཁང་གླ་རན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་ སྡོད་ཁྱིམ་ལངམ་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི།

ཁ༽

ཡུན་བརྟན་ཅན་དང་ ཀུན་ཚང་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་ ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐོན་ཤུགས་ཆེ་མི་དང་ འགྲན་བསྡུར་ གསར་བཏོད་བརྩིས་ཏེ་
འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་ཕན་འཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་ནི་དང་ དེ་ཡང་བརྩི་མཐོང་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག་བཟོ་སྟེ་ ཐོན་སྐྱེད་ཅན་གྱི་ལཱ་
གཡོག་དང་ བརྩི་མཐོང་ལྡན་པའི་ལཱ་ཡར་སྤེལ་གཏང་ཐོག་ལས་ གེ་ར་གིས་ དཔལ་འབྱོར་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཅན་གྱི་ཐོན་ཁུངས་དང་ གོ་སྐབས་ཚུ་ ཐོབ་

11
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ག༽

དང་ སྣ་མང་ཅན་གྱི་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ མཛའ་སེམས་དང་ཉེན་སྲུང་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་ངོས་འཛིན་ཐོག་ལུ་ ས་
གནས་ནང་སྡོད་མི་གེ་ར་གི་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་ཚུགསཔ།
ཨམ་སྲུ་གེ་ར་ལུ་ བརྩི་མཐོང་ཡོད་པའི་ལཱ་དང་ ལཱ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གླ་ཕོགས་ ཡང་ན་ གནས་གོང་དང་མཉམ་པའི་ལཱ་སྤྲོད་ནི་དང་ སྒེར་དང་ མི་དམངས་ས་
ཁོངས་ནང་ལུ་ ཨམ་སྲུ་དང་བུམོ་ཚུ་ལུ་ ཉེ་རིང་དང་ རྩུབ་སྤྱོད་ བསུན་འཚེར་ཚུ་ སྔོན་འགོག་ཐོག་ལས་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡོངས་རྫོགས་དང་དོན་སྨིན་ཅན་
གྱི་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་ ལཱ་ཁོངས་གེ་ར་དང་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་གནས་རིམ་གེ་རའི་ནང་ འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་སྤྲོད་ཐོག་ལས་
ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་བསྒྲུབ་ནི་དང་ དབང་ཆ་བྱིན་ནི།
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ག༽

བཙོག་གྲིབ་མེད་པའི་ནུས་ཤུགས་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ས་ཆ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའི་འཚོ་བའི་སྡོད་ཐངས་ཐོག་
ལས་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཉེན་སྐྱོབ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཉོ་སྤྱོད་དང་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་སྤེལ་ ཁྲོམ་སྡེའི་སོར་ཆུད་བཟོ་ནི་ རྐྱེན་ངན་གྱི་ཉེན་
ཁ་མར་ཕབ་ དེ་ལས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་གནོད་པ་མར་ཕབ་དང་ མཐུན་འགྱུར་ཐོག་ལས་ མཐའ་འཁོར་ཡུན་བརྟན་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།

༡༥༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་དཔེ་གཞི་དེ་་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ལུ་ འགྱུར་བ་རྐྱབ་ནིའི་ལཱ་འབད་ནིའི་ ཁས་བླངས་འབདཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་
གཞི་གསརཔ་གིས།
ཀ༽

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་སྒྲུབ་ནི་དང་ གེ་རའི་བདེ་འབྱོར་དོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་གོང་འཕེལ་ཁག་ཆེཝ་ ངོས་ལེན་ཐོག་ ཁྲོམ་སྡེ་
དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ མ་དངུལ་བྱིན་ནི་ གཞུང་སྐོང་ དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐངས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི།

ཁ༽

ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ ཀུན་ཚང་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ ཐག་གཅད་ནི་དང་ ལག་ལེན་ནང་ལུ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་གཞུང་ལུ་ ལཱ་འགན་གཙོ་ཅན་ཡོདཔ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་དང་ ས་གནས་གཞུང་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་ལས་
ཚོགས་དང་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཕན་འདེབས་ཚུ་ཡང་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ ངོས་ལེན་འབད་ནི།

ག༽

གཤམ་གསལ་གྱི་ གཞི་རྟེན་འགྱུར་བ་བཟོ་མི་ གཞི་རྟེན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ གནས་རིམ་གེ་རའི་ནང་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་བྱུས་ ལྕོགས་གྲུབ་
གོང་འཕེལ་དང་དང་ལེན་ཚུ་ ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་དང་ མི་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ ལོ་ཚད་དང་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་མཐུན་པའི་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་
མངའ་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་ མཉམ་བསྡེབས་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ དང་ལེན་འབད་ནི།
༡༽

ས་གནས་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ དེ་ལས་ ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཕྱོགས་མང་གི་མཐུན་འབྲེལ་བརྩིས་ཏེ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གནས་རིམ་ཚུ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་སྲིད་
བྱུས་བརྩམས་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་དང་ མཉམ་བསྡེབས་ཅན་གྱི་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་
གཞི་ཆགས་ཚུ་གི་ མཉམ་བསྡེབས་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟོ་ནི་དང་ གཞུང་གི་གནས་རིམ་གེ་རའི་ནང་ མཐུན་འབྲེལ་ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི།

༢༽

ཁྲོམ་སྡེའི་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ དབང་ཆ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ གཙུག་སྡེ་དང་ ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཐོག་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གཞུང་སྐྱོང་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་
གིས་མ་ཚད་ ཚད་མཉམ་དང་དགག་བཤེར་བཟོ་སྟེ་ མི་སྡེའི་མཉམ་བསྡེབས་དང་ རྒྱུན་བརྟན་ ཀུན་ཚང་ དེ་ལས་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་
གོང་འཕེལ་དང་ མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྐྱོབ་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ལུ་ སྔོན་བཤད་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི།

༣༽

ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ས་སྒོའི་རྒྱ་ཚད་མངམ་བཟོ་ནི་དང་ ཁྲོམ་སྒྱུར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་དོན་ལུ་ ཡུན་རིང་དང་ མཉམ་བསྡེབས་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་
མངའ་ཁོངས་འཆར་གཞི་དང་ བཟོ་བཀོད་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི།

༤༽

ཀུན་ཚང་གི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ལུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱིས་བཟོ་བའི་གནས་གོང་ བཟོ་ནི་དང་ ཡུན་བརྟན་གནས་ནི་ དེ་ལས་ གོ་
བཤའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་དངུལ་རྩིས་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་རྩ་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་ གསར་བཏོད་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་
ཅན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་གཞི་བཀོད་དང་ཐབས་ལམ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།

13

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་ ཉེན་ཁ་ཆེ་་བའི་ས་ཆ་ཉོ་སྒྲུབ་སྔོན་འགོག་དང་ ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་ ས་ཆའི་བདག་དབང་ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ རྒྱ་ཚད་ཆུང་སུ་འགྱོ་
བའི་ཁྲོམ་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི།

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

དང་ལེན་དོན་ལུ་ཞུ་བ།
༡༦༽ རྒྱ་ཚད་སྣ་ཚོགས་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ཁྲོམ་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ལུ་ གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ གཏན་འཁེལ་སྦེ་སླབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མི་དེ་
ཡང་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་དེ་ཀུན་ཁྱབ་ཨིནམ་མ་ཚད་ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་དང་ མི་ལུ་གཞི་བཞག་མི་ དེ་ལས་ འཛམ་གླིང་ཉེན་སྐྱོབ་འབདཝ་མ་ཚད་ འཛམ་
གླིང་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ རྒྱལ་ཡོངས་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ནང་ ཡུན་རིང་གི་འཆར་སྣང་དང་གཙོ་རིམ་ དང་ལེན་ཚུ་བཟོཝ་ལས་ གཞུང་
དང་ རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།
༡༧༽ རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་གནས་སྟངས་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ དེ་ལས་ གོང་འཕེལ་གྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ལུ་བརྩི་འཇོག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་ གོམས་སྲོལ་གྱིས་མ་ཚད་
སྲིད་བྱུས་དང་ གཙོ་རིམ་ཚུ་ལུ་ བརྩི་བཀུར་ཐོག་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ དེ་ལས་ འཛམ་གླིང་གི་གནས་རིམ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་
གྲོས་གཞི་གསརཔ་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་འབད་ནི།
༡༨༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ གཞི་རྩ་༧ པའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མཐུན་མོང་གི་གཞི་རྩ་ཨིན་རུང་ འགན་ཁུར་སོ་སོ་ཡོད་མི་བརྩིས་ཏེ་ མཐའ་འཁོར་དང་གོང་འཕེལ་སྐོར་ལས་
ཨིན་མི་ རི་བོ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།
༡༩༽ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་གེ་ར་ད་ང་ ལྷག་པར་དུ་ ཨཕ་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་བརྩིས་ཏེ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་
རྒྱལ་ཁབ་དང་ གོང་འཕེལ་ཉུང་ཤོས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ སྐོབས་ཚུད་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ དེ་ལས་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་ མཚོ་གླིང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་
གིས་མ་ཚད་ འོང་འབབ་ཆུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་གདོང་ལེན་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་གེ་ར་ལུ་འབྱུང་པའི་ ཁྲོམ་སྡེའི་གོང་འཕེལ་གྱི་གདོང་ལེན་བསལ་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་
བཏོན་དགོ་པའི་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།
༢༠༽ ཨམ་སྲུ་དང་ བུམོ་ ཨ་ལོ་ ན་གཞོན་ དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་ ཨེཆ་ཨའི་བི་/ཨེཌསི་ཐོབ་མི་ རྒན་ཤོས་ ཐོག་མའི་མི་རིགས་དང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ སྡོད་སྒར་སྐྱོ་
དྲགས་དང་ ལུགས་མཐུན་མེན་པའི་གཞི་ཆགས་ནང་སྡོད་མི་ ཁྱིམ་མེད་མི་ ལས་གཡོགཔ་ ས་ཆའི་བདག་དབང་ཆུང་མི་དང་ ཉ་བཟུང་མི་ སྐྱབས་བཅོལ་པ་ རང་སོའི་
ཁྱིམ་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་མི་དང་ གནས་སྤོ་མི་ཚུ་ལུ་འབྱུང་དོ་ཡོད་པའི་ ཉེ་རིང་སྣ་མང་ཚུ་ བསལ་ནི་ནང་ གཙོ་བོ་བཏོན་དགོ་པའི་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།

༢༡༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་ཚུ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་
ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ང་བཅས་རའི་ མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་
མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ མཉམ་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གཏང་གནང་ཟེར་ ཞུ་བ་འབདཝ་ཨིན།
༢༢༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་འདི་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ ཡར་སྤེལ་དང་ སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་འཆར་སྣང་དང་ སྲིད་དོན་གྱི་
ཁས་བླངས་ཅིག་སྦེ་ཆ་འཇོག་འབད་མ་ཚད་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ཁྲོམ་སྒྱུར་འགྱོ་བའི་འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་
གཏང་མི་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་གོ་སྐབས་ཅིག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།

14

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

15

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་གི་
དོན་ལུ་ ཀི་ཡོ་ཊོ་ལག་ལེན་
འཆར་གཞི།

16

ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེའི་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ འགྱུར་བ་གཏང་ནིའི་ཁས་བླངས།
༢༤༽ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེའི་གོང་འཕེལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དང་ མི་སྡེ་ དཔལ་འབྱོར་ དེ་ལས་
མཐའ་འཁོར་གྱི་མཉམ་བསྡེབས་ཅན་དང་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ འགྱུར་བ་གཏང་ནིའི་ཁས་བླངས་ཚུ་འབདཝ་
ཨིན།

མི་སྡེའི་ཁོངས་གཏོགས་དང་ དབུལ་ཕོངས་རྩ་མེད་དོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ།
༢༥༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ དབུལ་ཕོངས་ཚབས་ཆེན་བརྩིས་ཏེ་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་རིགས་གེ་ར་ རྩ་མེད་གཏང་ནི་དེ་ འཛམ་གླིང་གི་གདོང་ལེན་སྦོམ་ཤོས་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་
དོན་ལུ་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་དགོས་མཁོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། ད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྤྲང་སྒར་དང་ ལུགས་མཐུན་མེན་པའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ནང་
སྡོད་མི་བརྩིས་ཏེ་ འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཡར་སེང་དང་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྣ་མང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གོང་འཕེལ་ཐལ་ཚར་མི་དང་ གོང་
འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ གནོད་དོ་ཡོད་པའི་ ངོས་ལེན་འབདཝ་མ་ཚད་ ས་སྒོའི་རིམ་སྒྲིག་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་སྒོའི་གོ་སྐབས་དང་བཟོ་བཀོད་ དེ་ལས་ གོང་
འཕེལ་སྲིད་བྱུས་དང་གཅིག་ཁར་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཚུ་གིས་ མི་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་དང་ འདྲ་མཉམ་ ཁོངས་གཏོགས་ཚུ་ལུ་ ཡར་སྤེལ་
གཏང་ནི་ ཡང་ན་ གནོད་འོང་།
༢༦༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་མི་ འཛམ་གླིང་ཉེན་སྐྱོབ་ དེ་ལས་ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་དང་ གཞི་རྟེན་ཐོབ་དབང་ཚུ་ སྒྲུབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོ་ཚད་དང་ ཕོ་
མོའི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་མི་ གཅིག་ཁར་སྡོད་ནི་ཕན་གྲོགས་འབད་མི་ ཉེ་རིང་གི་རྩུབ་སྤྱོད་ཀྱི་རིགས་རྩ་མེད་ དོན་ཡོད་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་ ངོ་རྐྱང་
དང་ མི་སྡེ་ལུ་ དབང་ཆ་བྱིན་པའི་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། ད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ལམ་སྲོལ་ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་

ལམ་སྲོལ་སྣ་མང་དང་འདྲ་མཉམ་ལུ་བརྩི་བཀུར་འབད་ནི་འདི་ ང་བཅས་རའི་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ འགྲོ་བ་མིའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་ ཐབས་
ལམ་ངོ་མ་ཅིག་སྦེ་ ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།

༢༧༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཡང་ རྒྱབ་ཁར་མི་ལུས་ནིའི་་ཁས་བླངས་ ཡང་བསྐྱར་འབདཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲོམ་སྒྱུར་གྱི་ ཐུན་མོངས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དང་ ཁེ་ཕན་
ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་ ལུགས་མཐུན་དང་ ལུགས་མཐུན་མེན་པའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ནང་ སྡོད་མི་གེ་ར་གིས་ མི་ཚེ་ཚུལ་མཐུན་དང་ ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའི་མི་ཚེ་སྐྱོང་སྟེ་

འགྲོ་བ་མིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོངས་རྫོགས་ བཏོན་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་ ཁས་བླངས་འབདཝ་ཨིན།
༢༨༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བརྩི་འཇོག་དང་ ཁྲོམ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ མི་རློབས་མངམ་སྦེ་འོང་མི་དེ་གིས་ གདོང་ལེན་སྣ་ཚོགས་བཟོ་ནི་ཨིན་རུང་
དེ་གིས་ མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་ དེ་ལས་ ལམ་སྲོལ་ལུ་ཕན་འདེབས་ཡང་སྦོམ་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྐྱབས་བཅོལ་པ་དང་ སྡོད་ཁྱིམ་ལས་བཏོན་པའི་མི་དང་
གནས་སྤོ་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་ལུ་ བརྩི་བཀུར་འབད་ནི་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་འདུ་ཤེས་ཐོག་ལུ་ ཁོང་རའི་ ཁྲོམ་སྡེ་རྩ་བོ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་
ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།ད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ འཆར་གཞི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ སྲིད་བྱུས་ཐོག་ ཉེན་སྲུང་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནས་སྤོ་ནི་ཡོདཔ་
བཟོ་སྟེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་སྤོ་ནི་དང་ འཛམ་གླིང་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ རྒྱལ་ཡོངས་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་བར་ནའི་ མཐུན་འབྲེལ་
རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ཁས་ལེན་འབདཝ་མ་ཚད་ གནས་སྤོ་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་བཀོད་བཟོ་ནི་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་
གྲོང་གསེབ་འབྲེལ་མཐུད་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།
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ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༢༣༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་གེ་ར་གིས་
ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ སྒྲུབ་ཐབས་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་གཙོ་ཅན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ ཐག་གཅདཔ་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༢༩༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྐྱེན་ངན་ལུ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་
དང་ འགྲོ་བ་མིའི་དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་མི་ མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ མ་རྩ་བཙུགས་ནི་བརྩིས་ཏེ་ མི་སྡེ་དང་ གཞི་རྟེན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སྤྲོད་ནི་
དོན་ལུ་ ཁོང་གི་ མི་དམངས་ཀྱི་ལས་སྡེ་གཞན་དང་ གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ ཁས་ལེན་ཨིན། ད་རུང་ ང་བཅས་
ཀྱིས་ ཁྲོམ་ཁར་ དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཉམས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཞབས་ཏོག་དང་ སྡོད་གནས་ ཚུལ་མཐུན་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཅན་གྱི་ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་
ལངམ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་ ཁོང་རའི་གོང་འཕེལ་ མར་ཉམས་འགྱོ་ནི་ལས་ སྔོན་འགོག་འབད་ཐབས་ལུ་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་དང་ མི་སྡེ་རྩ་བོ་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་
རམ་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་ཀྱི་ ཡུན་རིང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ བཟོ་ནིའི་གོ་སྐབས་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་དང་ ས་
གནས་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་འབད་ནིའི་ ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།
༣༠༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ གོ་མཚོན་གྱི་ཐོག་ལས་འཐབ་འཛིང་སྐབས་ལུ་ སོར་ཆུད་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་དང་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་
དགོ་པའི་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།
༣༡༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཅིག་སྦེ་ སྡོད་ཁྱིམ་ལངམ་གི་ཐོབ་དབང་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་
གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་སྡོད་ཁྱིམ་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནིའི་ ཁས་ལེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཉེ་རིང་གི་རིགས་གེ་ར་ བསལ་ཚུགས་མི་དང་ རྩུབ་
སྤྱོད་དང་ བཙན་དབང་ཐོག་ལས་ བཏོན་བཏང་ནི་སྔོན་འགོག་འབད་མི་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་ གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྡོད་གནས་ཀྱི་མི་སྡེའི་ཐོན་སྐྱེད་
ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བརྩིས་ཏེ་ སྲིད་བྱུས་དེ་ཚུ་ བརྩམ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ མི་སྡེ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ནི་དང་གཅིག་
ཁར་ སྡོད་ཁྱིམ་མེད་མི་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ཡོད་མི་ འོང་འབབ་ཆུང་བའི་སྡེ་ཚན་ དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་མི་ སྲིད་བྱུས་ཡར་སྤེལ་
གཏང་ནིའི་ཁས་ལེན་ཨིན།
༣༢༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་གེ་ར་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ལཱ་གཡོག་ ཤེས་རིག་ གསོ་བ་ མི་སྡེའི་མཉམ་བསྡེབས་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ གཞུང་གི་གནས་རིམ་གེ་རའི་ནང་ མཉམ་
བསྡེབས་ཅན་དང་ ལོ་ཚད་དང་ ཕོ་མོའི་ཁྱད་པར་དང་མཐུན་པའི་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་ལམ་བཟོ་ནི་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནིའི་ ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། སྲིད་
བྱུས་དང་ཐབས་ལམ་དེ་ཡང་ གེ་ར་གིས་ ཐོབ་ཚུགསཔ་དང་ སྤྱོད་ཚུགས་མི་ ཉེན་སྲུང་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ དེ་གི་མཐའ་འཁོར་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་གནད་
དོན་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་བའི་ ས་གནས་ལེགས་ཤོམ་དང་ འབྲེལ་མཐུད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་ གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན།

༣༣༽ ཟུར་བཏོན་བཞག་པའི་མི་སྡེ་དང་ སྡོད་ཁྱིམ་མེད་མི་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་དང་ ལམ་སྲོལ་མཉམ་བསྡེབས་འབད་ནི་དང་
དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་ཐོག་ལས་ འོང་འབབ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་གེ་ར་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ ཐོབ་ཚུགསཔ་ དེ་ལས་ སྤྱོད་
ཚུགས་པའི་སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་གདམ་ཁ་ལངམ་སྣ་ཚོགས་བཟོ་བཅུག་ནི་གི་ ཁས་ལེན་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་ ཕན་གྲོགས་འབད་ནི་
དང་ སྡོད་ཁྱིམ་མེད་མི་ སྔོན་འགོག་དང་ རྩ་མེད་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་འགལ་བཟོ་ནི་བཀག་ཐབས་དང་ སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡོད་ཁྱིམ་མེད་མིའི་འཚོ་
བའི་གནས་སྟངས་ ཡར་དྲག་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་བཏོན་ནི།
༣༤༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཚུགས་པའི་ ཞབས་ཏོག་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ སྡོད་ཁྱིམ་ དེང་སང་དང་ སླར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་ འཐུང་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་ འཕྲོས་བསྟེན་ ཉེན་
སྲུང་དང་ ཟས་བཅུད་ལྡན་པའི་ཟ་འཐུང་ ཕྱགས་སྙིགས་བཀོ་ནི་ ཡུན་བརྟན་གྱི་འགྲོ་འགྲུལ་ གསོ་བ་ བཟའ་ཚང་འཆར་གཞི་ ཤེས་རིག་ ལམ་སྲོལ་ བརྡ་དོན་དང་
བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་བརྩིས་ཏེ་ ཕྱི་དངོས་པོ་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁ་ཆས་ཚུ་ གེ་ར་གིས་ ཉེ་རིང་མེད་པར་ འདྲ་མཉམ་ཐོག་ལས་ སྤྱོད་ཚུགས་ནི་ ཡར་
སྤེལ་གཏང་ནིའི་ ཁས་ལེན་ཨིན། ད་རུང་ ཞབས་ཏོག་འདི་ཚུ་ ཨམ་སྲུ་དང་ ཨ་ལོ་ ན་གཞོན་ རྒན་ཤོས་ དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་ གནས་སྤོ་མི་ ནང་འཁོད་མི་རིགས་
དང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ དེ་ལས་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་གི་ ཐོབ་དབང་དང་ དགོས་མཁོ་དང་ མཐུན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནིའི་ ཁས་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན།
འདི་གི་དོན་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲིམས་དོན་དང་ གཙུག་སྡེ་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་ དེ་ལས་ ཕྱིའི་བར་རྐྱེན་བསལ་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་འབདཝ་ཨིན།
༣༥༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ས་ཆ་བདག་དབང་གི་དབྱེ་བ་སྣ་མང་ཚུ་ ངོས་འཛིན་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་གནས་རིམ་བརྩིས་ཏེ་ འོས་འབབ་ཡོད་
པའི་གཞུང་གི་གནས་རིམ་ནང་ བདག་དབང་གི་ཉེན་སྲུང་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་བདག་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་བརྩིས་ཏེ་ ཨམ་
སྲུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ས་ཆའི་བདག་དབང་ཉེན་སྲུང་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ ས་ཆ་དང་རྒྱུ་དངོས་ཐོབ་དབང་དང་འཁྲིལ་ དགོས་དོན་དང་ ལོ་ཚད་ ཕོ་མོ་ དེ་ལས་ མཐའ་
འཁོར་དང་མཐུན་པའི་་ཐབས་ལམ་བཟོ་ནིའི་ ཁས་ལེན་ཡོད།
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༣༧༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་སྡེའི་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་འགྲོ་བ་མིའི་འཕྲོས་བསྟེན་དང་བདེ་འབྱོར་དཔལ་འབྱོར་བརྗེ་སོར་ལམ་སྲོལ་གསལ་སྟོན་མི་དང་ལམ་སྲོལ་སྣ་མང་གི་
བར་ན་གྲོས་བསྡུར་ལ་སོགས་པའི་དགོས་དོན་ལེ་ཤ་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་མི་ཁྲོམ་ལམ་དང་ ཟུར་ལམ་ རྐང་འཁོར་གྱི་ལམ་ དབུས་ཐང་ ཆུ་མཐའམ་བདའ་སྟེ་
ཡོད་པའི་ས་ཆ་ ལྡུམ་ར་དང་ གླིང་ཀ་བརྩིས་ཏེ་ ཉེན་སྲུང་དང་ སྔོ་ལྗངས་ལྡན་པའི་མི་དམངས་ས་སྒོ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་ དེ་ཡང་ འགྲོ་བ་མིའི་གོང་འཕེལ་དང་ ཞི་
བདེ་ ཁོངས་གཏོགས་ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་མི་སྡེ་གིས་མ་ཚད་ མཉམ་སྡོད་དང་ འབྲེལ་མཐུན་ ཁོངས་གཏོགས་ཚུ་ ཡར་སྤེལ་དོན་ལུ་ བཟོ་བཀོད་དང་ འཛིན་སྐྱོང་
འཐབ་ཚུགས་པའི་བཟོ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན།
༣༨༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ནང་ལུ་རང་བཞིན་དང་དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་གཉིས་ཆ་ར་བརྩིས་ཏེ་་ རང་བཞིན་དང་ ལམ་སྲོལ་
སྲོལ་རྒྱུན་གྱི༌ཡུན༌བརྟན༌ཅན༌གྱི༌ཁེ་ཕན་ལེན་ནི་གི་ ཁས་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ལམ་སྲོལ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ས་ཁོངས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལམ་
སྲོལ་དང་སྐད་ཡིག་སྔར་སྲོལ་གྱི་ཤེས་བྱ་དང་སྒྱུ་རྩལ་ཉམས་སྲུང་ཚུ་གིས་ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་མི་སྡེའི་འབྲེལ་གཏོགས་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ལཱ་
འགན་འབག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་ ཉམས་སྲུང་དོན་ལུ་ མཉམ་བསྡེབས་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་སྲིད་བྱུས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་
ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ མ་རྩ་བཙུགས་ནི་ཨིན།
༣༩༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཨམ་སྲུ་དང་བུམོ་ ཨ་ལོ་ ན་གཞོན་ དེ་ལས་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་མི་མི་ངོ་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ མི་
ར་གིས་ འཇིགས་སྣང་དང་ རྩུབ་སྤྱོད་ འཇིགས་བསྐུལ་མེད་པར་ ཁྲོམ་སྡེའི་མི་ཚེ་སྐྱོང་སྟེ་ ལཱ་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་
ནང་ ཉེན་སྲུང་དང་ འཕྲོས་བསྟེན་ ཀུན་ཚང་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་མཐའ་འཁོར་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནིའི་ ཁས་ལེན་འདབཝ་ཨིན། ད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ལོ་ན་མ་
སྨིནམ་ལས་ བཙན་དབང་ཐོག་ལུ་ གཉེན་སྦྱོར་འབད་བཅུག་ནི་དང་ མོ་མཚན་ བཏུབ་གཅད་འབད་ནི་དང་ ཨ་ལོ་བརྩིས་ཏེ་ ཨམ་སྲུ་དང་ བུམོ་ཚུ་ལུ་ གནོད་པའི་བྱ་
བཞག་ རྩ་མེད་གཏང་ནི་ལུ་ ལཱ་འབད་ནི་ཨིན།

༤༠༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ནང་ མི་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་ ལམ་སྲོལ་སོ་སོ་ཚུ་གི་བར་ན་གྲོས་བསྡུར་དང་གོ་རྟོགས་ བཟོད་སེམས་ ཕན་ཚུན་
བརྩི་བཀུར་ ཕོ་མོའི་འདྲ་མཉམ་ གསར་བཏོད་ ཚོང་རིག་ཁོངས་གཏོགས་ ངོ་རྟགས་ ཉེན་སྲུང་ མི་གི་ཆེ་མཐོང་ དེ་ལས་ སྡོད་བཏུབ་པའི་གནས་སྟངས་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་
དཔལ་འབྱོར་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་སྲོལ་གྱི་སྣ་མང་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་ ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།ད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་ ལམ་སྲོལ་
སྣ་མང་ཅན་གྱི་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ ང་བཅས་རའི་ ས་གནས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལམ་སྲོལ་སྣ་མང་ཅན་གྱི་མི་སྡེ་ནང་ ཞི་བདེ་ཐོག་ལས་ མཉམ་གནས་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་
ཐབས་ལམ་བཏོན་ནིའི་ ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།
༤༡༽ ང་བཅས་ཀྱིས་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་དང་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་ དེ་ལས་ འཕྲོ་མཐུད་དང་ལེན་གྱི་བྱ་རིམ་དང་ དོན་དང་ལྡན་པའི་མི་སྡེའི་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་དང་ཞབས་
ཏོག་མཉམ་སྤྲོད་ དེ་ལས་ གཅིག་ཁར་ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་ནི་ནང་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ནང་
གཙུག་སྡེ་དང་ སྲིད་དོན་ ཁྲིམས་དོན་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད།
༤༢༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་དང་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཁོང་རའི་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་བ་འཐབ་
ནིའི་ འགན་ཁུར་གཙོ་བོར་ བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ལོ་ཚད་དང་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་མཐུན་པའི་ཐབས་ལམ་བརྩིས་ཏེ་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་གོ་
སྐབས་སྤྲོད་ནི་དང་ ཕོ་སྐྱེས་དང་ཨམ་སྲུ་ ཨ་ལོ་དང་ན་གཞོན་ རྒན་ཤོས་དང་ དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་ ནང་འཁོད་མི་རིགས་དང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ སྐྱབས་བཅོལ་པ་
ས་གནས་ནང་ལས་བཏོན་བཏང་པའི་མི་ངོ་དང་ གནས་སྤོ་མི་ཚུ་ལས་དེ་ཡང་ མི་རིགས་དང་ ཆོས་ལུགས་ རིགས་རུས་ ཡང་ན་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་
ལུ་ གཞི་བཞག་པའི་ཉེ་རིང་མེད་པར་ མི་སྡེ་གེ་ར་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཕན་འདེབས་ ལེན་ནི་སེམས་ཁར་བཞགཔ་ཨིན།
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ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༣༦༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ནང་ ཕྱིའི་མཐུན་རྐྱེན་ ལྷག་པར་དུ་ མི་དམངས་ས་ཁོངས་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ སྡོད་ཁྱིམ་ ཤེས་རིག་
གསོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ མི་དམངས་བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ༼བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་བརྩིས་ཏ༽ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཡང་ན་ གྲོང་གསེབ་གཉིས་ཆ་ར་
ནང་ མི་དམངས་ལུ་ བཀག་ཆ་མེདཔ་ ཡང་ན་ སྤྲོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་གཞན་ཚུ་ནང་ དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་
ནིའི་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནིའི་ཁས་ལེན་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༤༣༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ གེ་རའི་དོན་ལུ་ ཐོན་སྐྱེད་ཅན་གྱི་ལཱ་གཡོག་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལཱ་ཡོད་པའི་ རྒྱུན་བརྟན་དང་ ཀུན་ཚང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དེ་
ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་ གཞི་རྩ་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ མི་ཚུ་ལུ་ འཕྲོས་བསྟེན་ཅན་
དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཅན་ དེ་ལས་ སྟོབས་འབྱོར་ཐོག་ལས་སྡོད་དེ་ མི་ཚེ་མཐར་ཕྱིནམ་སྦེ་སྐྱོང་ཚུགས་པའི་ གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པའི་ ས་སྒོ་ཨིན་དགོ།
༤༤༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གཞི་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ དེ་ལས་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཐོག་དང་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་ནུས་ཤུགས་ སླར་འབྱུང་ནུས་
ཤུགས་ སོར་ཆུད་ ཐོན་ཤུགས་ མཐའ་འཁོར་ཉེན་སྐྱོབ་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལས་ ཐོན་ཁུངས་དང་ ཟད་འགྲོ་ཉུང་སུ་བཟོ་
མི་ཚུ་གྲལ་ལས་ཅིག་ཨིན་པའི་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།
༤༥༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ཚོང་ལམ་གྱི་གོ་སྐབས་ ལམ་སྲོལ་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱིས་མ་ཚད་པར་ འཇོན་ཐངས་ཅན་
དང་ གནོད་པ་ཐུབ་པའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་དང་ ཀུན་ཚང་ཅན་གྱི་བཟོ་གྲྭའི་གོང་འཕེལ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཉོ་སྤྱོད་དང་ཐོན་སྐྱེད་ དེ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་དང་
གསར་བཏོད་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཚུ་གོང་འཕེལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་དང་ ཀུན་ཚང་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ ཁས་ལེན་ཡོད།
༤༦༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ མི་སྡེའི་སྡོད་གནས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་ནི་བརྩིས་ཏེ་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགསཔ་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་སྡོད་ཁྱིམ་དང་ སྡོད་
ཁྱིམ་གྱི་མ་དངུལ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནིའི་ ཁས་ལེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱིས་ དངུལ་སྒྲུབ་ནི་དང་ འོང་འབབ་ ལཱ་གཡོག་བཟོ་ནི་ དངུལ་གསོག་འཇོག་ ཡར་
དྲག་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་ ངོས་ལེན་ཐོག་ལུ་ ལས་སྡེ་འདི་གིས་ དཔལ་འབྱོར་ལས་སྡེ་གཞན་གྱི་ ཐོན་ཤུགས་ལུ་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ངོས་ལེན་འབདཝ་མ་
ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ནང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་དང་ ཀུན་ཚང་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགྱུར་བ་ གཏང་ནི་ལུ་
ཕན་འདེབས་འབད་བའི་ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།
༤༧༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ས་གནས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ མཉམ་བསྡེབས་ མཐུན་འབྲེལ་ མཉམ་འབྲེལ་ གཞུང་གི་གནས་རིམ་ཚུ་དང་ ཁྱད་རིག་
གཅིག་པའི་སྡེ་ཚན་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་
ལས་ ས་གནས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་བཏོན་ནིའི་ ཁས་ལེན་ཡོད།
༤༨༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་གོ་སྐབས་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་དང་ ཐོན་པའི་བསྒང་ཡོད་མི་ གདོང་ལེན་ངོས་འཛིན་དང་ བསལ་
ནིའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་དང་ སྒེར་སྡེ་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ ཨམ་སྲུ་ ན་གཞོན་ངོ་ཚབ་འབད་མི་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་མ་ཚད་ དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་ཚུ་ངོ་ཚབ་འབད་
བའི་ལས་ཚོགས་ ནང་འཁོད་མི་རིགས་ ཁྱད་རིགཔ་ སློབ་རིག་གཙུག་སྡེ་ ཚོང་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ ལཱ་གཡོག་བྱིན་མིའི་ལས་ཚོགས་ གནས་སྤོ་མི་དང་ལམ་སྲོལ་
མཐུན་ཚོགས་བརྩིས་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་ལུ་ བློ་བསྐུལ་འབདཝ་ཨིན།
༤༩༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ཀྱི་ ས་སྒོའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་ ཁྲོམ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་
ལམ་ལུགས་ནང་ མཉམ་བསྡེབས་འབད་མི་ མངའ་ཁོངས་ལམ་ལུགས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ ཁས་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་དང་ ས་ཆ་
ཡུན་བརྟན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ བཀོལ་སྤྱོད་ཡར་སྤེལ་བཏང་སྟེ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་གྲོང་གསེབ་ས་གནས་ནང་ ལུང་ཕྱོགས་གོང་འཕེལ་འདྲ་མཉམ་བཏང་ནི་དང་ མི་སྡེ་དང་ དཔལ་
འབྱོར་ མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མེདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མཁོ་མངགས་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབྲེལ་མཐུད་བཟོ་མི་ བློ་གཏད་རུང་བའི་བཀྲམ་
སྤེལ་དང་ གནས་གོང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་ངེས་གཏན་བཟོཝ་ཨིན།
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༥༡༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་དང་ས་ཆ་ལག་ལེན་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཆར་གཞི་དང་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
དང་ ལྟེ་བ་སྣ་མང་དང་ རྒྱ་ཚད་ཆེ་བའི་དཔལ་འབྱོར་བཟོ་ཐབས་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་དོན་ལུ་ས་ཆ་བཏོན་ནི་ ཡང་ན་ འཆར་གཞི་ཅན་གྱི་ ཁྲོམ་སྡེ་རྒྱ་སྐྱེད་ཐབས་བྱུས་ཐོག་ལས་
ཟ་ཆས་ལམ་ལུགས་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་འཇོན་ཐངས་ ཁྲོམ་སྡེའེ་སོར་ཆུད་དང་ མཐའ་འཁོར་ཡུན་བརྟན་བརྩིས་ཏེ་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་སྒོའི་སྒྲིག་བཀོད་ ཡར་
སྤེལ་གཏང་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད།
༥༢༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་རྒྱ་སྐྱེད་ལམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དགོས་མཁོ་དང་ འབྲེལ་མཐུད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་
འཆར་གཞི་ཐོག་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་བསྐྱར་གསོ་གཙོ་རིམ་བཟུང་ནི་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་མི་རློབས་ཚད་གཞི་དང་ ཁྱིམ་ཚང་གསརཔ་མཉམ་བསྡེབས་འབད་ཐོག་
ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཁ་འཐོར་ཏེ་ ཟུར་ཁར་བཏོན་ནི་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་བའི་ ས་སྒོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་བཟོ་ལུ་ བློ་བསྐུལ་འབདཝ་ཨིན།
༥༣༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་སྡེ་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་གནས་གོང་བརྩིས་ཏེ་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་གོང་ སྤྱོད་ནི་དང་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ མི་དམངས་དང་སྒེར་སྡེའི་མ་རྩ་བཙུགས་ནི་ལུ་
ཕན་འདེབས་འབད་དེ་ གེ་རའི་དོན་ལུ་ མི་ཚེའི་གོ་སྐབས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ ཁོངས་གཏོགས་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགསཔ་ སྔོ་ལྗང་ དེ་ལས་ སྤུས་ཚད་ལྡན་
པའི་མི་དམངས་ས་སྒོ་ཚུ་ མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏང་མི་སྦེ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད།
༥༤༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ སླར་འབྱུང་དང་ བཀོལ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་པའི་ནུས་ཤུགས་བཟོ་ནི་དང་ལག་ལེན་ དེ་ལས་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་
ཞབས་ཏོག་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ འཇོན་ཐངས་མེད་པའི་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ མཐའ་འཁོར་ མི་དམངས་གསོ་བའི་ཟད་
འགྲོ་མར་ཕབ་རྐྱབ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ས་གོ་དོགས་དྲགས་དང་ གཞི་ཆགས་ཚུ་ནང་སྡོད་མི་ སྤྱང་ཀ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ནུས་ཤུགས་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་
སེམས་ཁར་བཀལཝ་ཨིན། ད་རུང་ སླར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་དེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ལུ་ ནུས་ཤུགས་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་
ཟད་འགྲོ་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་སྤྲོདཔ་ཨིནམ་ སེམས་ཁར་བཞགཔ་ཨིན།
༥༥༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཀུན་ཚང་དང་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་དང་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་བཤད་ཡོད་མི་བརྩིས་ཏེ་ རླུང་
གི་སྤུས་ཚད་ལམ་སྟོན་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ བཙོག་གྲིབ་མེད་པའི་མཐའ་འཁོར་ དེ་ལས་ ཨ་ལོ་གསར་སྐྱེས་དང་ སྐྱེ་མའི་ཤི་རྐྱེན་མར་ཕབ་དོན་ལུ་ འདོད་སྤྱོད་དང་
སྐྱེ་མའི་འཕྲོས་བསྟེན་བརྩིས་ཏེ་ མི་སྡེའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ འཕྲོས་བསྟེན་ཅན་གྱི་མི་སྡེ་ བཟོ་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད།
༥༦༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ གསར་བཏོད་ཅན་དང་ འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་ བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་བའི་ ཤེས་རིག་མཐུན་རྐྱེན་དང་ རིག་རྩལ་ ཤེས་
ཡོན་ དེ་ལས་ འོང་འབབ་བཟོ་བའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པའི་ ལས་མི་སྤྲོད་དེ་ དཔལ་འབྱོར་ཐོན་ཤུགས་ཡར་སེང་རྐྱབ་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད། ད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཐོན་སྐྱེད་
ཅན་གྱི་ལཱ་གཡོག་ཡར་སྤེལ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ནང་ གཏན་འཇགས་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལཱ་དང་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་གོ་སྐབས་བཟོ་
ཐོག་ལས་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོན་ཤུགས་ ཡར་སེང་རྐྱབ་ནིའི་ ཁས་ལེན་ཡོད།
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ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༥༠༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་འགྲོ་འགྲུལ་ འཕྲུལ་རིག་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐོག་ལས་
ཁྲོམ་དང་གྲོང་གསེབ་བར་ནའི་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ལུ་ བློ་བསྐུལ་འབད་ནི་ཁས་ལེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་ནང་ ཐོན་ཤུགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་
དང་ མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་ མངའ་ཁོངས་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་གྱིས་མ་ཚད་ ཉེན་སྲུང་དང་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ཡུན་བརྟན་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ མཉམ་བསྡེབས་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་
དང་ མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལུ་ གཞི་བཞག་པའི་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ དེ་གི་མཐའ་
འཁོར་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཉེ་འདབས་དང་གྲོང་གསེབ་ དེ་ལས་ ས་ཆ་དང་མཚོའི་མཐུད་འབྲེལ་ཚུད་དགོཔ་ཨིན།
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༥༨༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ མཐའ་འཁོར་ཡུན་བརྟན་དང་ ཀུན་ཚང་ཅན་གྱི་སྟོབས་འབྱོར་གྱི་གཞི་རྩ་དང་ མ་རྩ་བཙུགས་ནི་ཡར་སྤེལ་ གསར་བཏོད་དང་ཚོར་ལས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་ དྲང་སྙོམས་དང་ འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་ཚོང་ལས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད། ད་རུང་ ངབཅས་ཀྱིས་ ས་གནས་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་མི་སྡེ་ལུ་
གདོང་ལེན་བྱུང་མི་ཚུ་ ཚོང་ལས་དང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ ཆུང་རིམ་དང་ ཆུང་བ་ བར་མ་ཚུ་ལུ་ གནས་གོང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་གེ་རའི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་
བསལ་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ལུགས་མཐུན་དང་ ལུགས་མཐུན་མེན་པའི་དཔལ་འབྱོར་ནང་གི་ མི་སྡེ་དང་ གཅིག་འབྲེལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་ལས་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་ནི་ཨིན།
༥༩༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ལུགས་མཐུན་མེན་པའི་དཔལ་འབྱོར་ནང་ལུ་ ལཱ་འབད་མི་ གཙོ་བོ་ར་ དངུལ་ཕོགས་མེད་མི་ ནང་འཁོད་དང་ གནས་སྤོ་འོང་མི་ལས་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་
ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ ཕན་འདེབས་སྦོམ་མེད་པའི་ ངོས་ལེན་འབད་ནིའི་ ཁས་ལེན་ཡོད། ཁོང་རའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དང་ལཱ་གཡོག་གི་
གནས་སྟངས་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ ཁྲིམས་དོན་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་སྐྱོབ་ རིག་རྩལ་ཐོབ་སྤྱོད་ རྒྱུ་དངོས་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་གཞན་་ཚུ་ འཕེལ་རྒྱས་གཏང་
དགོཔ་འདུག། ལཱ་གཡོགཔ་དང་ དཔལ་འབྱོར་སྡེ་ཕྲན་དེ་ དྲང་སྙོམས་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལུ་ ལུགས་མཐུན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ དེ་
ཡང་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ ལེགས་བཅོས་དང་ ཉམས་སྲུང་ཡར་སྤེལ་གཏངམ་དང་གཅིག་ཁར་ སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་དང་ ཁྲིམས་ལུ་གནས་
པའི་ཐབས་ལམ་ལུ་ མཉམ་བསྡེབས་འབད་ནི་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ ལུགས་མཐུན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ འགྱུར་བ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ཁྲིམས་ལུགས་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ གཙོ་རིམ་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་འོང་།
༦༠༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ དཔལ་འབྱོར་སྣ་མང་བཟོ་ནི་དང་ འཕྲུལ་རིག་ཡར་སེང་ སྤུས་ཚད་བཟོ་ནི་བརྩིས་ཏེ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ གསར་བཏོད་ ལམ་སྲོལ་དང་ ཐབས་རིག་ཅན་གྱི་
བཟོ་གྲྭ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ལྟ་བཤལ་ སྒྱུ་རྩལ་དང་སྲོལ་རྒྱུན་ཉམས་སྲུང་བརྩིས་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཅན་གྱི་ལཱ་གཡོག་གི་ཐོག་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་
ཚུ་ ཐོན་ཤུགས་ཆེ་བའི་གནས་ཚད་ནང་ འགྱུར་བ་གཏང་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད།

༦༡༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་མི་རློབས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ ཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་ནིའི་ ཁས་ལེན་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ནང་ལུ་ ཡར་སེང་ཅན་གྱི་ ཐོན་
ཤུགས་དང་ སྟོབས་འབྱོར་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ཤེས་རིག་དང་ རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་ དེ་ལས་ ལཱ་གཡོག་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་ ཁས་ལེན་ཡོད། བུམོ་
དང་བུཚ་ ཨམ་སྲུ་དང་ཕོ་སྐྱེས་གཞོནམ་ཚུ་ མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་དོན་ལུ་ འགྱུར་བ་འབག་འོང་མི་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཁོང་ལུ་ དབང་ཆ་བྱིན་
པ་ཅིན་ ཁོང་ར་དང་ མི་སྡེའི་དོན་ལུ་ སྐུལ་ཁྱབ་འབད་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད། ཁོང་ལུ་ དོན་ཡོད་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ནིའི་ གོ་སྐབས་མངམ་སྤྲོད་པ་
ཅིན་ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འོང་།
༦༢༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ལོ་ན་རྒས་མིའི་མི་རློབས་དང་འབྲེལ་བའི་ མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་ ས་སྒོའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ བསལ་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་མི་རློབས་ཀྱི་ མི་
ཚེའི་སྤུས་ཚད་ ལེགས་བཅོས་འབདཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ལོ་རྒས་པའི་གནད་དོན་དེ་ ཚུལ་མཐུན་དང་ རྒྱུན་བརྟན་ ཀུན་ཚང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་
དོན་ལུ་ གོ་སྐབས་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།
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༥༧༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཨམ་སྲུ་དང་ ན་གཞོན་ དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་ ནང་འཁོད་མི་རིགས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ སྐྱབས་བཅོལ་པ་ ས་གནས་ནང་ལས་བཏོན་བཏང་མི་དང་
གནས་སྤོ་མི་ ལྷག་པར་དུ་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ཡོད་མི་ སྤྱང་ཤོས་ཚུ་གི་དགོས་མཁོ་དང་ གོ་སྐབས་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་དང་ འོང་འབབ་བཟོ་བའི་གོ་
སྐབས་ཚུ་ ཉེ་རིང་མེད་པར་ཐོབ་ཚུགས་ནི་ ཡར་སྤེལ་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ནང་ གཏན་འཇགས་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཅན་གྱི་ལཱ་གཡོག་དང་ ཚུལ་
མཐུན་གྱི་ལཱ་དང་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་གི་གོ་སྐབས་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད།

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

མཐའ་འཁོར་ཐོག་ལས་ཡུན་བརྟན་དང་ གནོད་པ་ཐུབ་པའི་ཁྲོམ་སྡེའི་གོང་འཕེལ།
༦༣༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་མེན་པའི་ཉོ་སྤྱོད་དང་ ཐོན་སྐྱེད་དང་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཉམས་ཆག་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ལུ་གཡེབ་ཤུགས་ བཙོག་གྲིབ་ རང་
བཞིན་དང་ འགྲོ་བ་མི་གིས་བཟོ་བའི་རྐྱེན་ངན་ གཤམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ལུ་
སྔར་མ་བྱུང་བའི་ ཉེན་ཁ་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ ངོས་ལེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་་འདི་གིས་ དབུལ་ཕོངས་རྩ་མེད་གཏང་ནི་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་སྒྲུབ་ནིའི་འབད་རྩོལ་ལུ་
གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས མི་རློབས་གྱངས་ཁ་དང་ འཛམ་གླིང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་ གནོད་པ་མར་ཕབ་དང་
མཐུན་འགྱུར་ དེ་ལས་ ཐོན་ཁུངས་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ལམ་ལུགས་ ལག་ལེན་ནང་ལུ་ ལཱ་འགན་གཙོ་ཅན་འབག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་མཚམས་དང་
དེ་ལས་བརྒལ་བའི་ས་གནས་གཞན་ཁར་ཡང་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ མ་དངུལ་སྤྲོད་ནི་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་གིས་ ཡུན་བརྟན་དང་ སོར་ཆུད་ནང་ལུ་
ཐད་ཀར་གྱི་ཕན་གནོད་ཡོད།
༦༤༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ལྟེ་བ་ དེ་ཡང་ ལྷག་པར་དུ་ གོང་འཕེལ་བའི་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ས་གཡོམ་དང་
གནམ་གཤིས་རྩུབ་དྲགས་ ཆུ་རུད་ ས་ཆ་ཐིམ་ནི་ ས་དང་བྱེ་རླུང་བརྩིས་ཏེ་ རླུང་ཆར་ འཐུང་ཆུ་དཀོན་པ་ ཐན་པ་ ཆུ་དང་རླུང་གི་བཙོག་གྲིབ་བརྩིས་ཏེ་ གནམ་གཤིས་
འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་གནོད་པ་དང་ རང་བཞིན་གྱི་ མི་གིས་བཟོ་བའི་ཉེན་ཁ་ དེ་ལས་ ཆུའི་མཐའ་མ་དང་ མཚོ་གླིང་ཅན་གྱི་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་
ཚུ་ནང་ ཆུ་རབརྟེན་ནད་གཞི་དང་ མཚོའི་ཚད་གཞི་ཡར་སེང་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཉེན་ཁ་བཟོཝ་ཨིནམ་ ངོས་ལེན་ཡོད།
༦༥༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་དང་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཉེན་སྐྱོབ་དང་ བཙོག་
རླུང་དང་ རླུང་ལུ་བཙོག་རླུང་ཞུགས་ནི་མར་ཕབ་ དེ་ལས་ རྐྱེན་ངན་གྱི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ལུ་ རང་བཞིན་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་
གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ རྐྱེན་ངན་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་བཟོ་ནི་དང་ ཉེན་ཁའི་གནས་གེ་རའི་ནང་ རང་བཞིན་
དང་ མི་གིས་བཟོ་བའི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ དུས་མཚམས་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་ མཐའ་འཁོར་
གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་འཆར་གཞི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ དེ་ལས་ གཞི་རྟེན་ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ཐོག་ལས་ མི་
ཚེའི་བདེ་འབྱོར་དང་ སྤུས་ཚད་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི་ཨིན།
༦༦༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ གློག་སྒྱུར་དང་ བཙོག་གྲིབ་མེད་པའི་ནུས་ཤུགས་ དེ་ལས་ འཕྲུལ་རིག་གིས་མ་ཚད་ གསར་བཏོད་ཅན་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་འཕྲུལ་རིག་གི་གོ་སྐབས་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ ཐབས་རིག་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་ ཆ་འཇོག་འབད་ནིའི་ ཁས་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ དེ་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་
པའི་གདམ་ཁ་ཚུ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནི་ ལེགས་བཅོས་གཏང་ཚུགས།
༦༧༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ས་སྒོ་ཡང་དྲགས་དང་ སྤྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་མི་ ཉེན་སྲུང་དང་ གེ་ར་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ སྔོ་ལྗང་དང་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་
མི་དམངས་ས་ཁོངས་ བཟོ་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཆུ་རུད་ ཐན་པའི་ཉེན་ཁ་ ཚ་དྲོད་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ རྐྱེན་ངན་དང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་
ཀྱི་གནོད་པ་ ཐུབ་ཚུགས་ནི་དང་ ཟ་འཐུང་དང་ཟས་བཅུད་ གཟུགས་ཁམས་དང་སེམས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་ ཁྱིམ་དང་ མཐའ་འཁོར་གྱི་རླུང་གི་སྤུས་ཚད་ལེགས་བཅོས་
གཏང་ནི་ དེ་ལས་ སྒྲ་སྐད་མར་ཕབ་རྐྱབ་སྟེ་ སྡོད་དགོ་མནོ་སི་སི་གི་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཆའི་བཀོད་པ་བཟོ་ནི་དང་ ས་ཁོངས་ནང་གི་
སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཟུང་ནི་ཨིན།
༦༨༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་མཇུག་ས་ཁོངས་དང་ ཆུ་མཐའི་ས་གནས་ དེ་ལས་ མཐའ་འཁོར་ཐོག་ལས་ གནོད་པ་འབྱུང་སྲིད་པའི་ས་གནས་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་
གྱི་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་ནི་དང་ དེ་ཡང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ ཟ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྟོབས་འབྱོར་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ གནོད་
པ་ཐུབ་ནི་ཚུ་གི་ཐོན་ཁུངས་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ ངོས་ལེན་ཐོག་ལུ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་
མངའ་ཁོངས་འཆར་གཞི་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ལུ་ མཉམ་བསྡེབས་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད།
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༧༠༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ས་གནས་ཀྱི་ཅ་ཆས་དང་ གཞི་རྟེན་ཞབས་ཏོག་ དེ་ལས་ ཐག་ཉེ་སུ་ཡོད་པའི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ སྤྱོད་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དེ་
ཡང་ ཐག་རིང་སར་ཡོད་པའི་ནུས་ཤུགས་དང་ ཆུ་ ཟ་འཐུང་ དེ་ལས་ རྒྱུ་ཆས་ཚུ་གིས་ བཀྲམ་སྤེལ་ཞབས་ཏོག་ལུ་བར་རྐྱེན་བརྩིས་ཏེ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་གདོང་ལེན་འབྱུང་
ནི་དང་ ས་གནས་ཀྱི་ཅ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་དེ་གིས་ ས་གནས་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་འོང་།
༧༡༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ས་ཆ་དང་ ཆུ་༼མཚོ་ཆེན་ རྒྱ་མཚོ་ ཚ་ཁུ་མེད་པའི་ཆུ༽ ནུས་ཤུགས་ རྒྱུ་ཆས་ ནགས་ཚལ་ དང་ཟ་འཐུང་བརྩིས་པའི་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་གི་འཛིན་སྐྱོང་
སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ ཡུན་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ མཐའ་འཁོར་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ ཕྱགས་སྙིགས་མར་ཕབ་ རླུང་དང་ དུས་ཡུན་ཐུང་བའི་གནམ་
གཤིས་ཀྱི་བཙོག་རྫས་ བཙོག་རླུང་དང་སྒྲ་སྐད་བརྩིས་ཏེ་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་རྫས་སྦྱོར་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་ཚུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ཨིནམ་མ་ཚད་
ད་ལྟོ་ཡོད་མི་དང་ ཐོན་དོ་ཡོད་པའི་གདོང་ལེན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་དང་ བསྐྱར་འབྱུང་ བསྐྱར་གསོ་ སོར་ཆུད་་ཚུ་ ཕན་གྲོགས་འབདཝ་
དང་གཅིག་ཁར་ སོར་ཆུད་ཅན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ འགྱུར་བ་གཏང་ནི་ལུ་བརྩོན་ནི་ དེ་ལས་ མཐའ་འཁོར་གྱི་གནོད་པ་དང་ ཡུན་བརྟན་དང་བཀྲམ་སྤེལ་དང་གནས་གོང་
ཡོངས་འབྲེལ་བར་ནའི་ཁྱད་པར་ལྟ་བའི་ཐོག་ལས་ཨིན།
༧༢༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་དང་མི་སྡེའི་འབྲེལ་གཏོགས་ཐོག་ལས་ས་གནས་དང་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་ནང་ལུ་ཁྲོམ་སྡེ་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་
ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་འཐུང་ཆུའི་འཆར་གཞི་དང་འཛིན་སྐྱོང་མཉམ་བསྡེབས་འབད་མི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཡུན་རིང་གི་འཆར་གཞིའི་བྱ་རིམ་བཟོ་ནི་དང་ ས་
སྒོའི་གོང་འཕེལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད།
༧༣༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཉེ་འདབས་ གྲོང་གསེབ་ས་གནས་ཚུ་ནང་ ཆུའི་རྐ་ཉམས་བཅོས་དང་ བཙོག་ཆུ་མར་ཕབ་དང་ ལོག་གཙང་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་ ཆུ་ཆུ་
ཟད་མར་ཕབ་ ཆུ་ལོག་སྤྱོད་ནི་ཡར་སྤེལ་དང་ ཆུ་བསག་ནི་ཡར་སེང་རྐྱབ་ནི་ ཆུ་གསོག་འཇོག་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཆུ་ཉམས་སྲུང་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་ ཡར་
སྤེལ་གཏང་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད།
༧༤༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ མཐའ་འཁོར་དང་མཐུན་པའི་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་ ཕྱགས་སྙིགས་བཟོ་ནི་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ མར་ཕབ་རྐྱབ་
ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཕྱགས་སྙིགས་བཟོ་ནི་མར་ཕབ་དང་ བསྐྱར་སྤྱོད་ བསྐྱར་གསོ་དང་ ཕྱགས་སྙིགས་བཟོ་ནི་མར་ཕབ་ དེ་ལས་ བསྐྱར་གསོ་འབད་མ་
བཏུབ་པ་ ཡང་ན་ གདམ་ཁ་འདི་གིས་ མཐའ་འཁོར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དྲག་ཤོས་ཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་ ནུས་ཤུགས་ལུ་འགྱུར་བཅོས་འབད་བའི་ཐོག་
ལས་ འབད་ནི་ཨིན། ད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཆུའི་མཐའ་མར་ཡོད་པའི་ས་གནས་ནང་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་བའི་ ཕྱགས་སྙིགས་དང་ བཙོག་ཆུ་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ལས་
ཆུའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད།
༧༥༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་ཚུ་ལུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་དང་ སླར་འབྱུང་ དེ་ལས་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་པའི་
ནུས་ཤུགས་བཟོ་ནི་དང་ ནུས་ཤུགས་ཉུང་སུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་ལམ་ལུགས་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ བཙོག་རླུང་མར་ཕབ་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཉོ་
སྤྱོད་དང་ཐོན་སྐྱེད་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལཱ་གཡོག་གསརཔ་བཟོ་ནི་ མི་དམངས་འཕྲོས་བསྟེན་ཡར་དྲག་དང་ ནུས་ཤུགས་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཟད་འགྲོ་
མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ཕན་པའི་ ནུས་ཤུགས་ཉམས་སྲུང་དང་ འཇོན་ཐངས་ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་ལུ་ བློ་བསྐུལ་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད།
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ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༦༩༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཆུའི་མཐའ་མར་ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ས་ཆའི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་དང་ མི་སྡེའི་ལག་ལེན་
ཉམས་སྲུང་དང་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ ལོག་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ལས་མི་བརྒལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་
གྱི་ཉོ་སྤྱོད་དང་ཐོན་སྐྱེད་འབད་ཐབས་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ ཐབས་ལམ་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད། ད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་
རྒྱ་སྐྱེད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཁ་འཐོར་ཏེ་མི་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱིམ་ཚུ་མཉམ་ཞིབ་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ས་ཆ་ལག་ལེན་ ཡར་སྤེལ་གཏང་
ནི་དང་ དགོས་མཁོ་མེད་པའི་ས་ཆ་ལག་ལེན་འགྱུར་བ་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཆེ་མི་དང་ ས་བཅུད་ཡོད་མི་ དེ་ལས་ གལ་ཆེ་བའི་སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ཚུ་ བྱང་ནི་
ལས་ སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད།
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ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༧༧༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་གི་ སོར་ཆུད་ཀྱི་ནུས་པ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ཁས་ལེན་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་
དང་ ས་སྒོའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༣༠ བར་ནའི་ རྐྱེན་ངན་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་དོན་ལུ་ སེན་དཱའི་གཞི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ མཉམ་བསྡེམས་ཅན་དང་
ལོ་ཚད་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་མཐུན་པའི་ སྲིད་བྱུས་དང་ འཆར་གཞི་ སྐྱེ་ལྡན་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ཐབས་ལམ་བཟོ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ སྤྲང་སྒར་བརྩིས་ཏེ་ ཉེན་
ཁ་ཡོད་པའི་ ལུགས་མཐུན་དང་ ལུགས་མཐུན་མེན་པའི་གཞི་ཆགས་ནང་ལུ་ ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་ལས་ འཇིགས་སྣང་དང་ ཚ་གྱང་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཉེན་
ཁའི་གནོད་པ་ལས་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་དྲག་ནི་དང་ སོར་ཆུད་འབད་ནི་ མཐུན་འགྱུར་འབད་ནི་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ བཟའ་ཚང་དང་ མི་སྡེ་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་
ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡོངས་རྫོགས་ཅན་དང་ གནས་སྡུས་ཡོད་པའི་ ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་དང་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་འབད་ནི་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་
སྤྲང་སྒར་དང་ ལུགས་མཐུན་མེན་པའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ ཉམས་བཅོས་དང་ ཡར་སེང་གཏང་ནི་བརྩིས་ཏེ་ སོར་ཆུད་འབད་ཚུགས་མི་ ཐོན་ཁུངས་ཉུང་སུ་ལག་ལེན་འཐབ་
མི་ དེ་ལས་ རྐྱེན་ངན་གྱི་ཉེན་ཁ་དང་ གནོད་པ་མར་ཕབ་རྐྱབ་མི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ཨིན།
༧༨༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉེན་ཁའི་སྐོར་ལས་ མི་དམངས་ལུ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་དང་ ཉེན་ཁ་སྔོན་འགོག་དོན་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ཤེས་པའི་ཐོག་ལས་མ་རྩ་བཙུགས་ནི་ དེ་ལས་ སོར་ཆུད་
ཀྱི་ནུས་པ་བཟོ་ནི་བཟུམ་མའི་ ཉེན་ཁ་དང་ མི་སྡེའི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་དང་གཅིག་ཁར་ རང་བཞིན་དང་
མི་གིས་བཟོ་བའི་རྐྱེན་ངན་དང་ འཐབ་འཛིང་གིས་ ཉམས་རྒུད་འབྱུང་བའི་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ འཕྲལ་མཁོའི་དགོས་མཁོ་ སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ དུས་ཐོག་དང་ དོན་
སྨིན་ཅན་གྱི་ གདོང་ལན་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ རྐྱེན་ངན་ཤུལ་གྱི་ སོར་ཆུད་བྱ་རིམ་ནང་ལུ་ འདས་པའི་རྐྱེན་ངན་ལས་ ཉམས་མྱོང་དང་ སོར་ཆུད་དང་མཐའ་
འཁོར་ དེ་ལས་ ས་སྒོའི་ཐབས་ལམ་གྱིས་མ་ཚད་ མ་འོངས་པའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་ནང་ ཉེན་ཁ་གསརཔ་གི་གོ་རྟོགས་ཚུ་ མཉམ་བསྡེབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་
ལོག་སྟེ་དྲགཔ་སྦེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ ཟེར་བའི་གཞི་རྩ་ཚུད་དགོ།
༧༩༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་ གནོད་པ་མར་ཕབ་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་
ཀྱི་གནམ་གཤིས་དང་དང་ལེན་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ དེ་ཚུ་ནང་སྡོད་མི་ དེ་ལས་ གལ་ཆེ་བའི་ལག་
ལེན་པ་ཨིན་མི་ ས་གནས་ཀྱི་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་གེ་ར་ལུ་ ཁོང་རའི་འབད་རྩོལ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད། ད་རུང་ སོར་ཆུད་ཀྱི་ནུས་བཟོ་ནི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་
ལས་སྡེ་གེ་ར་ལས་ བཙོག་རླུང་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནིའི་ནང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ ཁས་ལེན་ཡོད། ཐབས་ལམ་འདི་ཚུ་ཡང་ འཛམ་གླིང་གི་ཚ་དྲོད་ཡར་སེང་དེ་ བཟོ་གྲྭའི་
དུས་ཡུན་སྔ་གོང་གི་ཚད་གཞི་ལས་ ཌི་གི་རི་སེ་ཤི་ཡེཤ་༢ ལས་ མ་བརྒལ་བར་བཞག་ནི་དང་ ཚ་དྲོད་ཡར་སེང་དེ་ བཟོ་གྲྭའི་དུས་ཡུན་སྔ་གོང་གི་ཚད་གཞི་ལས་ཌི་གི་
རི་སེ་ཤི་ཡེཤ་༡.༥ལུ་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་བཟུམ་མའི་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ཞལ་འཛོགས་འོག་ལུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་
པའི་ པེ་རིས་གན་རྒྱའི་དམིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་དགོ།

༨༠༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་རིམ་ལུགས་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་མཐུན་འགྱུར་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གྱི་འཆར་གཞི་
དང་ སྲིད་བྱུས་ ལས་རིམ་ དེ་ལས་ དང་ལེན་ཐོག་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ སོར་ཆུད་ཀྱི་ནུས་པ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་ཡུན་བར་ན་དང་ ཡུན་རིང་གི་ མཐུན་
འགྱུར་འཆར་གཞིའི་བརྩམ་ནིའི་བྱ་རིམ་གྱིས་མ་ཚད་ ཁྲོམ་སྡེའི་གནས་རིམ་ནང་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་དང་གནོད་པ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་
ཁས་ལེན་ཡོད།
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ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༧༦༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཅ་ཆས་ ལྕགས་ ཤིང་ཆས་ གཏེར་རྫས་ དེ་ལས་ ས་ཆ་བཟུམ་མའི་ རྒྱུ་ཆས་དང་ བཟོ་སྐྲུན་ཅ་ཆས་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནའི་ཁས་ལེན་ཡོད། ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ རྒྱ་ཆས་
བསྐྱར་བཟོའི་མཐུན་རྐྱེན་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཐོག་ལས་ ཡུན་བརྟན་དང་ གནོད་པ་ཐུབ་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ ཡར་སྤེལ་དང་ བཟོ་ནི་ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་ ས་གནས་དང་
དུག་རྫས་མེད་མི་ དེ་ལས་ བསྐྱར་གསོ་འབད་བའི་རྒྱུ་ཆས་དང་ ལྕགས་རྫས་ལིཌ་མེད་པའི་ ཚོན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལག་ལེན།
༨༡༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ནང་བཀོད་མི་ འགྱུར་བ་གཏང་ནིའི་ཁས་བླངས་བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་
ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་དགོཔ་མ་ཚད་ དེ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་སྒོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་
དང་ གཞུང་གི་གནས་རིམ་གེ་རའི་ནང་ ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་དང་ སྲིད་བྱུས་ ལས་རིམ་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནི་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་
འཕེལ་གྱི་འབད་རྩོལ་ཡོད་པའི་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་དགོ།
༨༢༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྒྱུར་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ལག་ལེན་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་དང་ལས་རིམ་
གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ ཕྱོགས་མང་གི་མཐའ་འཁོར་གན་རྒྱ་ གོང་འཕེལ་གྱི་སྡོམ་རོགས་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་
ཕྱོགས་མང་གི་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ སྒེར་སྡེ་ དེ་ལས་ གཞན་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་
ཚོགས་དང་ འདུས་ཚོགས་ཚུ་ མགྲོན་བརྡ་འབད་ནི་ཡོད།
༨༣༽ འདི་གི་དོན་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་གོང་འཕེལ་གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ ཅན་མའི་ གྲལ་འབེབ་༨༨ པའི་ནང་ བཀོད་དོ་བཟུམ་སབེ་ ལས་སྡེ་ཡོངས་ལུ་ཁྱབ་
བཔའི་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ ལག་ལེན་ དེ་ལས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་སྒྲིག་བཀོད་ལས་མ་འགལ་བར་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་བར་ན་
ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ཐད་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་ལུ་ གལ་ཆེཝ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།
༨༤༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁམས་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོ་ར་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ དཔལ་འབྱོར་དང་མི་སྡེའི་གོང་འཕེལ་ཡོངས་རྫོགས་སྒྲུབ་ནི་ལུ་ བར་
རྐྱེན་རྐྱབ་ནི་ཨིན་མི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ རང་རྐྱང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ ཡང་ན་
ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ དར་ཁྱབ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་གནང་ཟེར་ ཞུ་བ་འབད་ནི་ཨིན།

ཁྲོམ་སྡེའི་གཞུང་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་བཟོ་ནི། རྒྱབ་སྐྱོར་ཅན་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་གཞི་བཙུགས།
༨༥༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་དབང་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་སྟོན་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་
ལས་རིམ་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ཟླ་༤ པའི་༢༠ ལུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་གྲོས་ཆོད་༢༡/༣ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༣ ལུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་གྲོས་ཆོད་
༢༢/༨ ནང་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་བའི་ གེ་ར་ལུ་གཞི་རྟེན་ཞབས་ཏོག་གི་ཐོབ་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐབས་ལམ་ནང་ཡོད་པའི་ གཞི་རྩ་དང་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་
ཡོད།
༨༦༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་གི་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་དེ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ ཀུན་ཚང་དང་ ལག་ལེན་རུང་བའི་སྲིད་བྱུས་ནང་ལུ་ བཙུགས་ནི་དང་ དེ་ཡང་
རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་དང་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་
གོང་འཕེལ་དེ་ མཉམ་བསྡེབས་ཅན་གྱི་གོང་འཕེལ་ཐབས་བྱུས་དང་ འཆར་གཞི་གི་ཆ་ཤས་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲིའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་
ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་མཐུད་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ཨིན།
༨༧༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ གནས་རིམ་སྣ་མང་གི་གྲོས་བསྟུན་དང་ གཞུང་གི་གནས་རིམ་རེ་རེའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ཐབས་ལམ་ ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཧ་གོ་ཞིནམ་
ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ཨིན།
༨༨༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྒྱུར་གྱི་ མཉམ་བསྡེབས་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ མཉམ་བསྡེབས་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་ མངའ་ཁོངས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲིད་དོན་གྱི་བདག་སྐྱོང་གནས་རིམ་སོ་སོ་ནང་ལུ་ ལས་སྡེའི་སྲིད་བྱུས་ གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་ ས་ཆ་ལག་ལེན་ ཟ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་དང་
ཟས་བཅུད་ རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་ མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ ཆུ་དང་གཙང་སྦྲ་ གསོ་བ་ མཐའ་འཁོར་ ནུས་ཤུགས་ སྡོད་ཁྱིམ་དང་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་
སྲིད་བྱུས་ཚུ་གི་ དམིགས་ཡུལ་དང་ ཐབས་ལམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ཨིན།
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༩༠༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ བདག་སྐྱོང་གི་ས་མཚམས་ཚུ་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ས་གནས་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ གནས་རིམ་སྣ་
མང་གི་གཞུང་སྐྱོང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ནང་གསེས་དང་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གིས་མ་ཚད་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་སྦོམ་ དེ་ལས་
མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཚ་གྱང་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོའི་དབང་འཛིན་དང་ ཐོན་ཁུངས་བྱིན་ནི་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ ཀུན་ཚང་དང་ ཁྲིམས་དོན་སྒྲིག་བཀོད་ཡོད་མི་
དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་བུ་ལོན་འཛིན་སྐྱོང་བརྩིས་ཏེ་ བློ་གཏད་རུང་བའི་ དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ཡོད་མི་ ཁྲོམ་སྡེ་སྦོམ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི། ང་བཅས་ཀྱིས་
ཨམ་སྲུ་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་འབྲེལ་གཏོགས་དང་ ས་ཁོངས་གེ་རའི་ནང་ ཐོབ་དབང་འདྲ་མཉམ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་ ས་གནས་གཞུང་བརྩིས་ཏེ་ གྲོས་ཐག་གཅད་
ནིའི་གནས་རིམ་གེ་རའི་ནང་ ཨམ་སྲུའི་འགོ་ཁྲིད་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི།
༩༡༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོང་རའི་
བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཞི་བཀོད་ཚུ་ ཐག་གཅད་ནིའི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་དོན་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་ བཟོ་ནིའི་བློ་
བསྐུལ་འབད་ནི་དང་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ མི་སྡེ་དང་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ དེ་ལས་ སྒེར་སྡེ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ གཞི་རྟེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་
གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཏེ་ མི་དམངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་རྒྱུན་སྐྱོན་ཐོག་ལས་ དམིགས་ཡུལ་དང་ འགན་ཁུར་ དེ་ལས་ འགན་
འཁྲི་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཀོད་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ཨིན།
༩༢༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་སྲིད་བྱུས་དང་ འཆར་གཞིའི་བྱ་རིམ་ དེ་ཡང་ བསམ་གཞི་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ བཟོ་བཀོད་ འཆར་དངུལ་བཟོ་ནི་ ལག་ལེན་
དབྱེ་ཞིབ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་གནས་རིམ་གེ་རའི་ནང་ ལོ་ཚད་དང་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་མཐུན་པའི་ འབྲེལ་གཏོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་ཨིནམ་ད་
དེ་ཡང་ བརྡ་དོན་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ འཕྲུལ་རིག་ གནས་སྡུད་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ གེ་ར་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ གྲོས་བསྟུན་དོན་ལུ་ བཀག་ཆ་མེད་

པའི་ གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ ཐོན་ཁུངས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་དང་ གྲོས་གནས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ གནས་རིམ་གེ་རའི་གཞུང་དང་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་བར་ན་ ཐད་
ཀར་ཀྱི་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནིའི་ཐབས་ལམ་གསརཔ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

ཁྲོམ་སྡེའི་ས་སྒོ་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་དང་འཛིན་སྐྱོང་།
༩༣༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༢༣ ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱི་ གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཆ་འཇོག་འབད་
བའི་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་འཆར་གཞི་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་སྟོན་ནང་ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་མངའ་ཁོངས་འཆར་གཞི་ གཞི་རྩ་དང་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་
ཡོདཔ་ཨིན།
༩༤༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡུན་ཐུང་གི་དགོས་མཁོ་དང་ ཡུན་རིང་གི་དཔལ་འབྱོར་གྲུབ་འབྲས་དང་ སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་མི་ཚེ་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་མཐའ་འཁོར་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
ཚད་མཉམ་ལུ་དམིགས་པའི་ མཉམ་བསྡེབས་ཅན་གྱི་འཆར་གཞི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ ད་རུང་ དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་
གནས་སྟངས་ འགྱུར་བ་འགྱོ་མི་ལུ་ བདེ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ འགྱུར་བ་རྐྱབ་བཏུབ་སྦེ་བཞག་ནིའི་འབད་རྩོལ་བསྐྱེད་དོ། ང་བཅས་ཀྱིས་ འཆར་
གཞི་འདི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་དང་གཅིག་ཁར་ འཕྲུལ་རིག་གསར་བཏོད་ཀྱི་ ཁེ་ཕན་ལེན་ཏེ་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་
ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་ཨིན།
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ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༨༩༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲོམ་སྡེའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཁོང་ལུ་
སྲིད་བྱུས་བརྩམ་མི་དང་ གྲོས་ཐག་གཅད་མི་སྦེ་ དབང་ཆ་བྱིན་ཏེ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་དངུལ་འབྲེལ་དང་ སྲིད་དོན་ དེ་ལས་ བདག་སྐྱོང་གི་དབང་ཆ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་
ཁྲིམས་དོན་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ འདྲ་མཉམ་དང་ ཉེ་རིང་མེད་པའི་གཞི་རྩའི་ཐོག་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ ཐབས་ལམ་བཏོན་ནི་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༩༥༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ མཉམ་བསྡེབས་ཅན་དང་ ལྟེ་བ་གྲངས་མང་ དེ་ལས་ ཚད་མཉམ་ཅན་གྱི་ མངའ་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་སོ་སོ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ ཕན་ཚུན་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ལུ་ བློ་བསྐུལ་འབད་ནི་ དེ་
ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ཁྲོམ་ཆུང་བ་དང་ བར་མ་ཚུ་ལུ་ ཟ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་ ཟས་བཅུད་ལམ་ལུགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ ལཱ་འགན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་
དང་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་མི་ སོར་ཆུད་དང་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་སྡོད་ཁྱིམ་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལངམ་སྦེ་སྤྲོད་ནི་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་གྲོང་གསེབ་བར་
ནའི་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་ འབྲེལ་མཐུད་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་ཆུང་བ་འབད་མི་སོ་ནམ་པ་དང་ ཉ་བཟུང་མི་ཚུ་ ས་གནས་དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ནང་གསེས་ རྒྱལ་ཡོངས་ དེ་ལས་ འཛམ་གླིང་གི་གནས་གོང་ཡོངས་འབྲེལ་དང་ ཚོང་ལམ་ལུ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ ད་
རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་སོ་ནམ་དང་ ཞིང་ལཱ་གིས་མ་ཚད་ ས་གནས་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཉོ་སྤྱོད་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཡུན་བརྟན་དང་ ཟ་འཐུང་
ཉེན་སྲུང་དོན་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་ཚོང་ལམ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་སྤྲོད་ཐོག་ལས་ མི་སྡེའི་འབྲེལ་བ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི་ཨིན།
༩༦༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཚད་གཞི་གེ་ར་དང་ ས་མཚམས་ཕོག་མི་བརྩིས་ཏེ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཉེ་འདབས་དང་ གྲོང་གསེབ་མཐའ་འཁོར་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ བློ་
བསྐུལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཆེ་བའི་འཆར་གཞི་བརྩིས་ཏེ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་འཆར་གཞི་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་ལུ་ བློ་བསྐུལ་འབད་ནི་དང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་མི་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ལུང་ཕྱོགས་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ལས་འགུལ་ གོང་
འཕེལ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་ཡོངས་རྫོགས་ནང་ གོང་འཕེལ་འདྲ་མཉམ་གཏངམ་ཨིན། འདི་གི་དོན་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་
མངའ་ཁོངས་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་གནས་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཆེ་བའི་ བདག་སྐྱོང་གི་ལཱ་འབད་ནི་དང་ མི་དམངས་ལུ་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ ས་གནས་དང་ལུང་
ཕྱོགས་གཉིས་ཆ་རའི་གོང་འཕེལ་གཏང་མིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་སྦེ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་བར་ནའི་ མཉམ་འབྲེལ་ཐབས་
ལམ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི།
༩༧༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྤྲང་སྒར་དང་ ལུགས་མཐུན་མེན་པའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་གནས་ བསྐྱར་གསོ་དང་ གསར་འགྱུར་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་
སྡེ་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ བཟོ་སྐྲུན་དོན་ལུ་ཨིན་མི་ ས་ཆ་སྟོངམ་ཚུ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་སྟེ་ སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ མི་དམངས་ས་ཁོངས་སྤྲོད་ནི་དང་ ཁེ་གྱོང་ཡོད་
མི་དང་ དེ་ནང་སྡོད་མི་གེ་ར་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་སྟེ་ མཉམ་བསྡེབས་ཅན་དང་ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ཐོག་ལས་ ས་སྒོ་
དང་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ལས་ ཉེ་རིང་ཕྱེ་ནི་སྤང་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ལམ་སྲོལ་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཉམས་སྲུང་འབད་དེ་ ཁ་འཐོར་ཏེ་གནས་པའི་ཁྲོམ་སྡེ་ སྔོན་

འགོག་དང་ ཚད་འཛིན་འབད་ནི།
༩༨༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ འདྲ་མཉམ་དང་ འཇོན་ཐངས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ས་ཆ་དང་ རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་ལག་ལེན་གྱི་གཞི་རྩ་དང་ ས་སྒོའི་གོ་ཡངས་དོག་ ལྟེ་བ་གྲངས་མང་ མི་
རློབས་ཚད་ལྡན་ འབྲེལ་མཐུད་ དོན་དག་སྣ་མང་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ས་སྒོ་ ཁྲོམ་སྡེ་ཁ་འཐོར་ནི་སྔོན་འགོག་དོན་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ མི་རློབས་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ས་གནས་
ཚུ་ མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་གདོང་ལེན་མར་ཕབ་ མི་རེ་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱ་
ཚད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འཆར་གཞི་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་རྒྱ་སྐྱེད་བརྩིས་ཏེ་ མཉམ་བསྡེབས་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་འཆར་གཞི་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་ཨིན།
༩༩༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ གེ་རའི་དོན་ལུ་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་གཞི་རྟེན་ཞབས་ཏོག་དང་ མི་དམངས་ས་ཁོངས་ཡོད་པའི་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་པའི་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་གདམ་ཁ་སྤྲོད་ཐོག་
ལས་ མི་སྡེ་སླ་བསྲེས་་ནི་ཕན་འགྲོགས་འབད་མི་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཆར་གཞི་ཐབས་བྱུས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དང་ འདི་གིས་ ཉེན་སྲུང་དང་ བདེ་སྲུང་ཡར་
དྲག་གཏངམ་མ་ཚད་ མི་སྡེ་དང་ མི་རབས་་བར་འབྲེལ་ལུ་ ཕནམ་ཚད་ ལམ་སྲོལ་སྣ་མང་ལུ་ ངལ་རངས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་རྩུབ་སྤྱོད་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་གནོད་པའི་ ས་གནས་ཚུ་ནང་ ཁྱད་རིག་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་དང་ མི་སྡེ་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་བརྡར་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་བཙུགས་ནིའི་ ཐབས་ལམ་བཏོན་ནི།
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༡༠༡༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ བཙོག་རླུང་དང་ སོར་ཆུད་དང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ལྡན་པའི་ ས་ཁོངས་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ བཟོ་སྐྲུན་ ཞབས་ཏོག་ གཞི་རྟེན་མཁོ་
ཆས་ དེ་ལས་ རང་བཞིན་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ རྐྱེན་ངན་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་དང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་མཐུན་འགྱུར་དང་ གནམ་
གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་གནོད་པ་མར་ཕབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལོ་ཚད་དང་ ཕོ་མོ་དང་ཐུན་པའི་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་གོང་འཕེལ་དང་ འཆར་གཞིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་
ནང་ མཉམ་བསྡེབས་འབད་ནི་ཨིན། ང་བ་ཅས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་སྟེ་ ད་ལྟོ་དང་ མ་འོངས་པའི་ མི་དམངས་
མཐུན་རྐྱེན་ཆགས་སའི་ས་སྒོའི་ ཉེན་ཁ་དབྱེ་ཞིབ་བཟུམ་མའི་ ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་དང་ གདོང་ལན་གྱི་ཐབས་ལམ་བཟོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་ནི་གིས་
མ་ཚད་སྲོག་སྐྱབས་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཟོ་ནི་ཨིན།
༡༠༢༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཆར་གཞི་དང་ བཟོ་བཀོད་བཟོ་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་
ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་གཞི་བཟོ་མི་ཚུ་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ནིའི་འབད་རྩོལ་བསྐྱེད་ནི་ཨིན།
༡༠༣༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་དང་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་དང་མཐུན་པའི་ རྩུབ་སྤྱོད་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཉེས་ལས་དང་ རྩུབ་སྤྱོད་ སྔོན་འགོག་འབད་
ཐབས་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་དོན་ལུ་ ཀུན་ཚང་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་ མཉམ་བསྡེབས་འབད་ནི་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གིས་ འོས་འབབ་ཡོད་ས་ལུ་ འབྲེལ་
ཡོད་ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་དང་ གཞུང་མིན་གྱི་འབྲེལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཐབས་བྱུས་བཟོ་ནི་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ནི་དང་ དེ་ཡང་ སྤྲང་སྒར་དང་
ལུགས་མཐུན་མེན་པའི་ གཞི་ཆགས་ཀྱིས་མ་ཚད་ སྡེ་ཚན་ཅིག་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གི་ཉེན་ཁ་བཟོ་མི་ཨིན་ཟེར་ རྣམ་རྟོག་ངན་པ་བཟོ་ནི་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་བརྩིས་ཏེ་ མི་
དམངས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ ཉེས་ དེ་ལས་ རྩུབ་སྤྱོད་སྔོན་འགོག་གི་སྲིད་བྱུས་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཉེན་ཁ་དང་ ལམ་སྲོལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་ཨིན།
༡༠༤༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་ང་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ལཱ་འབད་མི་ ཀུན་ཚང་ཅན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་བཀོད་ཡོད་མི་དང་ འགན་འཁྲི་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བརྒྱུད་དེ་
ཁྲིམས་དོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ལུ་ གནས་ཐབས་ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་ དེ་ཡང་ ས་ཆ་ལག་ལེན་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཐོ་བཀོད་ དངུལ་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ དྭངས་
གསལ་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་འབད་ནི་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་
ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ལས་ ས་ཆའི་ཐོ་གཞུང་བཟོ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ ས་འཇལ་ ས་ཆའི་གནས་གོང་བཟོ་ནི་དང་ ཉེན་
ཁའི་ས་ཁྲ་ དེ་ལས་ ས་ཆའི་གནས་གོང་གི་འགྱུར་བ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་མཁོ་བའི་ འོང་འབབ་དང་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ མི་རིགས་ གནས་སྤོ་བའི་གནས་སྟངས་ དབང་
པོ་ལུ་སྐྱོན་ཡོད་མེད་ ཆགས་གནས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐབས་དོན་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་མི་ སྤུས་ཚད་ཅན་དང་ བློ་གཏད་རུང་བའི་ གནས་སྡུད་བཟོ་ནིའི་
དོན་ལུ་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་གོང་ཚད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་བཟོཝ་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་སྡུད་འདི་ཚུ་ ཕྱོགས་ལྷུང་ཅན་གྱི་ ས་ཆ་ལག་ལེན་སྲིད་བྱུས་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་མི་འཐབ།
༡༠༥༽ང་བཅས་ཀྱིས་ འཚོ་བའི་གནས་ཚད་ལངམ་སྦེ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ལངམ་ བསྒྲུབ་ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་ནི་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་
ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ཐབས་བྱུས་དང་ ས་ཆའི་སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་མཁོ་སྤྲོད་ཚུ་ནང་གི་བར་ན་ འབྲེལ་
མཐུན་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ གནས་རིམ་དམའ་ཤོས་ནང་ དབང་ཚད་སྤྲོད་དགོ་པའི་གཞི་རྩའི་ཐོག་ལུ་ གནས་
རིམ་གེ་རའི་ནང་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ བཟོ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།
༡༠༦༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་སྡེའི་ཁོངས་གཏོགས་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་དོན་སྨིན་ དེ་ལས་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་
ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི།ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ལངམ་སྦེ་སྤྲོད་ནི་བརྩིས་ཏེ་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགསཔ་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་
སྡོད་ཁྱིམ་གི་དོན་ལུ་ མི་དམངས་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དང་ མི་སྡེའི་ཁོངས་གཏོགས་དང་ མཉམ་
མཐུན་ཡར་སྤེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ འོང་འབབ་སླ་བསྲེས་པའི་གོང་འཕེལ་ བློ་བསྐུལ་འབད་ནི་ཨིན།
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༡༠༠༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ འགྲོ་བ་མིའི་རྒྱ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་བསུན་འཚེར་དང་ ཕོ་མོའི་རྩུབ་སྤྱོད་བརྩིས་ཏེ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་ངན་དང་རྩུབ་སྤྱོད་མེད་པའི་ ཉེན་
སྲུང་དང་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགསཔ་ སྔོ་ལྗང་ དེ་ལས་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ བཟོ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་དང་ མི་དམངས་ས་ཁོངས་ སྤྲོད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་ནི་དང་ ཐོག་ཚད་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚུ་ ཚོང་འབྲེལ་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཐོག་ལས་ ལུགས་མཐུན་དང་ ལུགས་མཐུན་མེན་པའི་ ས་གནས་ཀྱི་ཚོང་
འབྲེལ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གིས་མ་ཚད་ ཁེ་སང་མིན་པའི་མི་སྡེའི་ཐབས་ལམ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ མི་སེར་ཚུ་ མི་དམངས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་འོང་བཅུག་ནི་དང་ འཕྲོས་
བསྟེན་དང་ བདེ་འབྱོར་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ ལམ་འགྱོ་ནི་དང་ རྐང་འཁོར་གཏང་ནི་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི།
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༡༠༨༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཤེས་རིག་དང་ སྡོད་ཁྱིམ་ གསོ་བའ་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུད་བཟོ་ཐོག་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་ མཉམ་བསྡེབས་ཅན་གྱི་སྡོད་ཁྱིམ་ཐབས་ལམ་ ཡར་
དྲག་གཏང་མི་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ བཟོ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ ཟུར་ཁར་བཏོན་ནི་ནང་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་སྔོན་འགོག་འབད་ནི།ད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཀུན་ཚང་དང་
ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་སྡོད་ཁྱིམ་ལས་རིམ་བཟུམ་མའི་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་བྱུས་ཐོག་ལས་ ཁྱིམ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་གིས་མ་ཚད་ དེ་ཚུ་ ཁྲིམ་འགལ་བརྩི་ནི་
བཀག་ཐབས་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་ཡོད།
༡༠༩༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྤྲང་སྒར་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ མཐའའ་ཁོར་གྱི་ཡར་དྲག་མ་ཚད་པར་ ཁྲོམ་སྡེའི་མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་ ལམ་སྲོལ་དང་ སྲིད་དོན་ཚུ་ནང་
མཉམ་བསྡེབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡར་སེང་དང་ འབད་ཚུགསཔ་ཚུན་ཚོད་ སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ མི་སྟོབས་ཚུ་ ཡར་སེང་རྐྱབ་སྟེ་ བགོ་
བཀྲམ་འབད་ནིའི་ མནོ་བསམ་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཐབས་བྱུས་འདི་ཚུ་ནང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་དང་ ཉེན་སྲུང་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་པའི་སྡོད་ཁྱིམ་དང་དང་ གཞི་རྟེན་དང་
མི་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་ ཁོངས་གཏོགས་ཅན་དང་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགསཔ་ སྔོ་ལྗང་ དེ་ལས་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་མི་དམངས་ས་སྒོ་ཚུ་ཚུདཔ་མ་ཚད་
ཁོང་གིས་ ཉེན་སྲུང་དང་ བདག་དབང་ དེ་ལས་ བདག་དབང་གཏན་འཇགས་བཟོ་ནི་དང་ འཐབ་འཛིང་སྔོན་འགོག་དང་ འཆམ་ཁ་བཟོ་ནི་ཚུ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་དགོ།
༡༡༠༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྤྲང་སྒར་དང་ ལུགས་མཐུན་མེན་པའི་གཞི་ཆགས་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་གི་གནས་སྟངས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ནང་ འདས་པའི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་
འབད་དེ་ སྤྲང་སྒར་དང་ ལུགས་མཐུན་མེན་པའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ནང་སྡོད་མིའི་གྱངས་ཁ་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཀུན་ཚང་དང་ ལྟ་རྟོག་གི་ལམ་ལུགས་ ཐག་གཅད་
ནི་དང་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་ འབད་རྩོལ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།
༡༡༡༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྡོད་ཁྱིམ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ སོར་ཆུད་ཅན་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གི་སྒྲིག་ཡིག་དང་ གནས་ཚད་ གོང་འཕེལ་ཆོག་ཐམ་ ས་ཆ་ལག་ལེན་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་
བཀའ་རྒྱ་ དེ་ལས་ འཆར་གཞིའི་ཁྲིམས་ལུགས་བརྩིས་ཏེ་ ལག་ལེན་རུང་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལངམ་བཟོ་ནིའི་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་ འདི་གིས་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་མ་
རྩ་བཙུགས་ནི་དང་ སྡོད་ས་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་ནི་དང་ སྡོད་ཁྱིམ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ བཙན་དབང་ཐོག་ལས་ བཏོན་གཏང་ནི་ལུ་ བཀག་ཐབས་དང་སྔོན་འགོག་
འབད་དེ་ ཡུན་བརྟན་དང་ སྤུས་ཚད་ འཐོབ་སྤྱོད་ འཕྲོས་བསྟེན་ ཉེན་སྲུང་ ནུས་ཤུགས་དང་ ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་འཇོན་ཐངས་ དེ་ལས་ སོར་ཆུད་ཚུ་ ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་
འོང་། ད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་ མཐའ་འཁོར་ དེ་ལས་ ལམ་སྲོལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ བསམ་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་ སྤུས་ཚད་མཐོ་དྲགས་དང་ བློ་གཏད་རུང་བའི དུས་ཐོག་གི་ དབྱེ་བ་ཁ་གསལ་ཕྱེ་བའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ སྡོད་ཁྱིམ་མཁོ་སྤྲོད་དང་ མཁོ་མངགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ དབྱེ་དཔྱད་ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི།
༡༡༢༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྡོད་ཁྱིམ་དང་ མི་སེར་གྱི་དགོས་མཁོ་དེ་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གཙོ་དོན་སྦེ་བརྩི་སྟེ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ ཁྲོམ་སྡེའི་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་ དེ་ཡང་ མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་བཟུམ་གྱི་དོན་ལུ་འབད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ ཟུར་ཁར་བཏོན་པའི་ སྡོད་ཁྱིམ་འབོར་ཆེ་དྲགས་སྦེ་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ བཀག་ཐབས་ལུ་ ཆགས་གནས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ སྡོད་ཁྱིམ་འཆར་གཞི་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཟུང་ནི་དང་ འོང་འབབ་ཆུང་བའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ སྡོད་
ཁྱིམ་དགོས་མཁོའི་ ཐབས་ལམ་སྤྲོད་ནི་ཨིན།

33

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༡༠༧༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་མི་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་གདམ་ཁ་མངམ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་མི་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་ལམ་ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་
གྱི་དཔེ་གཞི་ཚུ་བཟོ་ནི་ལུ་ བློ་བསྐུལ་འབད་ནི་དང་ སྡོད་ཁྱིམ་གདམ་ཁ་ཚུ་ཡང་ ཁང་གླ་གཏང་ནི་དང་ སྡོད་ཁྱིམ་བདག་དབང་གིས་མ་ཚད་པར་ སྡོད་ཁྱིམ་མཉམ་སྤྱོད་དང་
ཁེ་སང་མིན་པའི་སྡོད་ཁྱིམ་ལས་འཛིན་ དེ་ལས་ སྡོད་ཁྱིམ་མཁོ་སྤྲོད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་༼གཙོ་བོ་ར་འོང་འབབ་ཆུང་བའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་༽ཉེ་རིང་ཕྱེ་སྟེ་ཟུར་ཁར་བཏོན་ནི་དང་
བཙན་དབང་ཐོག་ལས་ བཏོན་གཏང་ནི་སྔོན་འགོག་འབད་དེ་ ལོག་་སྟེ་གཞི་ཆགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ངོ་དང་ མི་སྡེའི་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་ཚུགས་པའི་ མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་
སྡོད་ཁྱིམ་བདག་དབང་འབད་ནི་བརྩིས་ཏེ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ བཏོན་ནི་ཚུ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ སྤྲང་སྒར་དང་ ལུགས་མཐུན་མེན་པའི་ གཞི་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་བརྩི་མཐོང་ཐོག་ལས་ གོ་རིམ་ཅན་གྱི་སྡོད་ཁྱིམ་དང་ རང་གིས་བཟོ་བའི་སྡོད་ཁྱིམ་འཆར་གཞི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༡༡༣༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ལམ་འགྲུལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་ཐབས་ལམ་བཏོན་ཏེ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་འགྲོ་འགྲུལ་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་ བཟོ་
བཀོད་ནང་ལུ་ མཉམ་བསྡེབས་འབད་ནི་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཨམ་སྲུ་དང་ བུམོ་ དེ་ལས་ ཨ་ལོ་དང་ན་གཞོན་གྱིས་མ་ཚད་ རྒན་
ཤོས་དང་ དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་དང་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དོན་ལུ་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་དང་ལེན་ནང་ཡོད་
པའི་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་ཨིན།ང་བཅས་ཀྱིས་ འཕྲོས་བསྟེན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ གནོད་སྐྱོན་དང་ འབུ་ཉེན་
མེད་པའི་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྐང་འགྲུལ་འབད་མི་དང་ རྐང་འཁོར་གཏང་མིའི་ཉེན་སྲུང་ ཡར་སྤེལ་དང་ ཉེན་སྐྱོབ་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ རྐང་འཁོར་གྱི་ཤི་རྐྱེན་དང་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་
གྱངས་ཁ་མཐོ་དྲགས་དང་ ཡར་སེང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྐང་འཁོར་ཉེན་སྲུང་གི་ ཡོངས་རྫོགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་བཟོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ ཨ་ལོ་རེ་
རེ་བཞིན་དུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་འགྱོ་ནི་དེ་ ཉེན་སྲུང་ཅན་དང་ འཕྲོས་བསྟེན་ཅན་གྱི་ལམ་འགྲུལ་སྦེ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནིའི་ གཙོ་རིམ་བཟུང་ནི་ཨིན།
༡༡༤༽ང་བཅས་ཀྱིས་ གེ་རའི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ ལོ་ཚད་ ཕོ་མོ་ལུ་མཐུན་མི་ འཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་མི་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ ཁྲོམ་སྡེའི་འགྲོ་འགྲུལ་དང་ ས་ཐོག་དང་ ཆུ་
ཐོག་གི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ ཡར་སྤེལ་གཏང་སྟེ་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་
མཉམ་བསྡེབས་འབད་དེ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ནང་ལུ་ མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལཱ་རིགས་ནང་ དོན་དག་ཡོད་པའི་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཚུགསཔ་
བཟོ་ནི་དང་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་གདམ་ཁ་མངམ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི།
ཀ༽

མི་དམངས་དོན་ལུ་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་མི་དང་ འཇོན་ཐངས་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གིས་མ་ཚད་ རྐང་འགྲུལ་དང་ རྐང་འཁོར་
གྱི་གདམ་ཁའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ ཡར་སེང་རྐྱབ་ནི་དང་སྒེར་སྡེའི་སྣུམ་འཁོར་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་ གཙོ་རིམ་མངམ་བཟུང་ནི།

ཁ༽

མི་སྤྱང་ཀ་ཚུ་ ཁོང་རའི་སྡོད་གནས་ལས་བཏོན་གཏང་ནི་དང་ འོང་འབབ་སླ་བསྲེས་པའི་སྡོད་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ ལཱ་གཡོག་དང་ཞབས་ཏོག་ སླ་བསྲེས་ནི་མེདཔ་
མར་ཕབ་རྐྱབ་པའི་ མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་དང་ ཐག་ཉེ་བའི་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ།

ག༽

འགྲོ་འགྲུལ་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་དགོས་མཁོ་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ཚུགས་མི་ ཡར་དྲག་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཅན་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ ས་ཆ་ལག་ལེན་འཆར་གཞི།

ང༽

ཐོན་སྐྱེད་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་མི་ ཁྲོམ་སྡེའི་སྐྱེལ་འདྲེན་དངུལ་སྤྲོད་དང་ འཆར་གཞིའི་བསམ་གཞི་ཐོག་
ལས་ མཐའ་འཁོར་གྱི་གནོད་པ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ སྡོད་ཚུགས་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་གནོད་པ་མར་ཕབ་དང་ ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཕྲོ་མཐུད་ཅན་དང་ ཀུན་
ཚང་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ ཡར་སེང་རྐྱབ་ནི།

འདི་གིས་ ཆུ་ཐོག་གི་ལམ་འགྲུལ་བརྩིས་ཏེ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཉེ་འདབས་ དེ་ལས་ གྲོང་གསེབ་ས་གནས་ཚུ་གི་མཐུད་འབྲེལ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་
ལྷག་པར་དུ་ གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་ མཚོ་གླིང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་དང་ ཆུའི་མཐའ་མར་ཡོད་པའི་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གི་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ འགྲོ་
འགྲུལ་འཆར་གཞི་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི།

༡༡༥༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ མཐའ་འཁོར་དང་ དཔལ་འབྱོར་ མི་སྡེའི་མཉམ་མཐུན་ མི་ཚེའི་སྤུས་ཚད་ འཐོབ་སྤྱོད་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་ མི་དམངས་འཕྲོས་བསྟེན་ དེ་གི་ གནམ་
གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་དང་ལེན་བརྩིས་ཏེ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཆེ་བའི་སྐྱེལ་འདྲེན་འཆར་གཞི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་
དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་ ཐབས་ལམ་དང་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་ བཟོ་ནིའི་ཐབས་ལམ་བཏོན་ནི་ཨིན།
༡༡༦༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཐུན་མོངས་ཀྱི་འགྲོ་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག་བཟོ་མི་ འཕྲུལ་རིག་གསརཔ་བརྩིས་ཏེ་ ཁྲོམ་སྡེ་སྦོམ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཡུན་བརྟན་དང་ བཀག་ཆ་མེད་མི་
དེ་ལས་ དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་
འགྲོ་འགྲུལ་སྲིད་བྱུས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཐབས་ལམ་དང་སྒྲིག་བཀོད་དེ་ཚུ་ བཟོ་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། ད་རུང་ ས་གནས་གཞུང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་འགྲོ་འགྲུལ་
ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་ དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་ནི་དང་ འདི་གིས་ མི་དམངས་ཀྱི་
མཐའ་དང་ ངོ་རྐྱང་གི་སྒེར་གསང་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི་དང་ ཕན་ཚུར་གྱི་འགན་ཁུར་ལུ་ ཐག་གཅད་འོང་།་
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༡༡༨༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གཞུང་ལུ་ མ་དངུལ་བྱིན་ནིའི་ཐབས་ལམ་ བཟོ་སྟེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ བློ་བསྐུལ་འབད་དེ་
ས་སྒོ་དོག་དྲགས་དང་ བཙོག་གྲིབ་མར་ཕབ་འབདཝ་དང་གཅིག་ཁར་ འཐོན་ཐངས་དང་ མཐུད་འབྲེལ་ གོ་སྐབས་ འཕྲོས་བསྟེན་ དེ་ལས་ མི་ཚེའི་སྤུས་ཚད་ ཡར་
དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་མགྱོགས་དྲགས་ལམ་ལུགས་ མཉམ་བསྡེབས་ཅན་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ གནམ་ཐོག་དང་རེ་ལིའི་ལམ་ལུགས་ ཉེང་སྲུང་
ལྡན་པའི་ རྐང་འགྲུལ་འབད་མི་དང་ རྐང་འཁོར་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ལངམ་ དེ་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་གསར་
བཏོད་ལ་སོགས་པའི་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ ཡར་དྲག་གཏང་བཅུག་ནི།
༡༡༩༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཉེན་སྐྱོབ་དང་ གོ་སྐབས་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མ་རྩ་བཙུགས་ནི་དང་ འཐུང་ཆུ་དང་ གཙང་སྦྲ་ བཙོག་ཆུ་ གཟུགས་
ཅན་གྱི་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ ཁྲོམ་སྡེའི་བཙོག་ཆུའི་གཡུར་བ་ བཙོག་རླུང་དང་ རླུང་ཆར་འཛིན་སྐྱོང་བརྩིས་ཏེ་ འཐུང་ཆུའི་བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས་བཟོ་ནི་ ཡར་སྤེལ་
གཏང་ནི་དང་ དེ་ཡང་ ཨམ་སྲུ་དང་བུམོ་ཚུ་དང་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་བརྩི་མཐོང་ཐོག་ལས་ ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་
ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ འཕྲོས་བསྟེན་ཡར་དྲག་ གེ་རའི་དོན་ལུ་ འཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་པའི་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ འཐུང་ཆུའི་གོ་སྐབས་ཀྱིས་ཚད་ གེ་ར་ལུ་ འཕྲོས་
བསྟེན་གོ་སྐབས་སྤྲོད་དེ་ ས་ཆ་སྟོངམ་ནང་ ཆབ་གནང་གཏང་ནི་ བཀག་ཐབས་ས་ལོགས་པའི་ ཞབས་ཏོག་གི་སྤྲོད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་ཨིན།
༡༢༠༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་དམངས་འཐུང་ཆུ་དང་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་མཐུན་རྐྱེན་ནང་ལུ་འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་དང་བཅས་ ལྕོགས་
གྲུལ་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཞབས་ཏོག་བརྩིས་ཏེ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་འཐུང་ཆུང་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོདཔ་བཟོ་སྟེ་ གེ་རའི་དོན་ལུ་ འདྲ་མཉམ་ཅན་གྱི་གཙང་སྦྲ་འཕྲོས་བསྟེན་དང་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་འཐུང་ཆུའི་གོ་སྐབས་བཟོ་ནི།
༡༢༡༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་ སླར་འབྱུང་གི་ནུས་ཤུགས་ ཡར་སྤེལ་ཐོག་ལས་དང་ མི་དམངས་སྒྲིང་ཁྱིམ་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ནང་ལུ་ དེ་ཚུ་
བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་དང་ ས་གནས་ཀྱི་འབད་རྩོལ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཚུགསཔ་ བློ་གཏད་རུང་བའི་ དེང་སང་གི་ནུས་
ཤུགས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་གོ་སྐབས་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ ད་རུང་ ས་གནས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་སྒྲིག་ཡིག་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་དང་ ས་གནས་གཞུང་
ལུ་ ཐད་ཀར་དབང་འཛིན་གྱི་དབང་ཚད་ཡོད་མི་དེ་གི་ཁེ་ཕན་ལེན་ཏེ་ སྡོད་ཁྱིམ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ བཟོ་གྲྭའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ བཟོ་གྲྭ་ སྐྱེལ་འདྲེན་ ཕྱགས་སྙིགས་ དེ་ལས་
གཙང་སྦྲ་འཕྲོས་བསྟེན་ལ་སོགས་པའི་ ཚོང་མགྲོན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ ནུས་ཤུགས་ཀྱི་འཇོན་ཐངས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་
སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་སྒྲིག་ཡིག་དང་གནས་ཚད་དང་ སླར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་མངམ་དགོ་པའི་ཁྲིམས་ཡར་སེང་གི་དམིགས་ཡུལ་ ནུས་ཤུགས་འཇོན་ཐངས་
ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ མི་དམངས་མཁོ་སྒྲུབ་སྲིད་བྱུས་ནང་ འཕྲུལ་རིག་གསརཔ་བཙུགས་ནི་ལུ་ བློ་
བསྐུལ་འབད་ནི།ང་བཅས་ཀྱིས་ སླར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་དང་ ནུས་ཤུགས་ཀྱི་འཇོན་ཐངས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ ཐབས་རིག་ཅན་གྱི་
གློག་རྒྱུན་ལམ་དང་ ཐད་ཀར་ནུས་ཤུགས་ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ མི་སྡེའི་ནུས་ཤུགས་འཆར་གཞི་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཟུང་ནི་ཨིན།
༡༢༢༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དེ་ གེ་ར་གིས་གོ་སྐབས་འཐོབ་ནི་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་བཀོ་ནི་ཐད་
ཁར་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ཐོག་གི་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།ང་བཅས་ཀྱིས་ ཕྱགས་སྙིགས་བཟོ་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་
ལུགས་ལུ་ མ་དངུལ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་བཟོ་མི་ཚུ་ལུ་འགན་ཁུར་བཀལ་ནིའི་སྲིད་བྱུས ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་ ཉེན་ཁ་དང་ མི་སྡེའི་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནོད་པ་མར་ཕབ་ དེ་ལས་ ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་བཀོད་ཡར་དྲག་གཏང་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་བཟོའི་ཚད་གཞི་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི།
༡༢༣༽ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་སྡོད་མི་ སྤྱང་ཀ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བཀྲེས་བསྐོམ་དང་ ཟས་བཅུད་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ བཀག་ཐབས་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་གི་ ཟ་

འཐུང་ཉེན་སྲུང་དང་ ཟས་བཅུད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ མཉམ་བསྡེབས་འབད་ནི་ཨིན།ང་བཅས་ཀྱིས་ ཟ་འཐུང་ཆུ་ཟད་མར་
ཕབ་དང་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་དང་ ཟ་འཐུང་གི་ཕྱགས་སྙིགས་བསྐྱར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟ་འཐུང་ཚུ་ ཐོན་སྐྱེད་དང་ གསོག་འཇོག་ སྐྱེལ་འདྲེན་ དེ་ལས་ ཚོང་
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ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༡༡༧༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ཁྲོམ་སྡེ་ མངའ་ཁོངས་འཆར་གཞི་ལས་ཁུངས་ཚུ་གི་
བར་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དང་ དེ་ཡང་ ཡུན་
བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཆེ་བའི་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་འགྲོ་འགྲུལ་འཆར་གཞི་ཐོག་ལས་འབད་ནི་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ནང་ ས་གནས་
གཞུང་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་འཆར་གཞི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ ཤེས་བྱ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཚུགསཔ་སྦེ་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཟ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་དང་ སོ་ནམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་
ཁྲོམ་སྡེའི་ཉེ་འདབས་ དེ་ལས་ གྲོང་གསེབ་ས་གནས་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི། ང་བཅས་ཀྱིས་ ཟ་འཐུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ ནུས་ཤུགས་དང་ འཐུང་
ཆུ་ གསོ་བ་ སྐྱེལ་འདྲེན་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་བཟོ་ནི་ལུ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་ རིགས་རྒྱུན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སོན་རྒྱུན་སྐྱོང་
འཐབ་ནི་ ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་རྫས་སྦྱོར་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ དེ་ལས་ འཇོན་ཐངས་ཡར་དྲག་དང་ ཕྱགས་སྙིགས་མར་ཕབ་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ས་གནས་ནང་ སྲིད་བྱུས་གཞན་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
༡༢༤༽ང་བཅས་ཀྱིས་ ལམ་སྲོལ་འདི་ འཆར་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ ཆ་འཇོག་སྐབས་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཆར་གཞི་དང་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་བཙུགས་ནི་
དང་ དེ་ཡང་ འཆར་གཞི་ཨམ་དང་ ས་ཁོངས་བགོ་ནིའི་ལམ་སྟོན་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་སྒྲིག་ཡིག་ དེ་ལས་ ཆུ་མཐའ་མར་ཡོད་པའི་ས་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་སྲིད་བྱུས་དང་ དངོས་ཅན་
དང་ དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་སྲོལ་རྒྱུན་དང་ ས་ཆའི་བཀོད་པ་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་མི་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་ནང་ལུ་ བཙུགས་སྟེ་ དེ་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་
འཕེལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བར་དཀྲོགས་འབད་ནི་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི་ཨིན།
༡༢༥༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ ལམ་སྲོལ་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ ཁེ་ཕན་སྤྱོད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དང་ དེ་གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་དང་
འགན་ཁུར་ལེན་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་པའི་ལཱ་འགན་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་ཨིན།ང་བཅས་ཀྱིས་ གནས་གོང་བཟོ་ནིའི་དམིགས་དོན་དང་བཅས་ ཁྱིམ་བཟོ་རིག་པའི་
དྲན་རྟེན་དང་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་ གསར་བཏོད་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་ དེ་ཡང་ ཉམས་གསོ་དང་ མཐུན་འགྱུར་བཟོ་ཐོག་ལས་འབད་ནི་
ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཤེས་བྱ་ ཡར་སྤེལ་དང་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་དང་ སྔར་སྲོལ་གྱི་གསལ་སྟོན་དང་སྐད་ཡིག་ཚུ་ འཕྲུལ་རིག་
དང་ ཐབས་རིག་གསརཔ་གི་ཐོག་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་ནང་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་དང་ མི་སྡེ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ནི།

ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ།
༡༢༦༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་དགོ་ནི་ཨིནམ་ ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ཁར་ ཚན་རིག་
འཕྲུལ་རིག་དང་གསར་བཏོད་ དེ་ལས་ ཕན་ཚུན་གྱི་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ ཤེས་ཡོན་བརྗེ་སོར་གྱིས་མ་ཚད་ གོང་འཕེལ་ཐལ་ཚར་མི་དང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་

རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ཁས་བླངས་བརྩི་འཇོག་ཐོག་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ཐོན་ཁུངས་བསྡུ་སྒྲུབ་ འཛམ་གླིང་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ རྒྱལ་ཡོངས་
རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་ སྔར་སྲོལ་དང་ གསར་བཏོད་ཅན་གྱི་ཐོན་ཁུངས་བསྡུ་ནི་ གཞུང་གི་གནས་རིམ་གེ་ར་དང་ སྒེར་སྡེ་
མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ འབྲེལ་གཏོགས་པ་གཞན་ཚུ་གི་བར་ན་ འདྲ་མཉམ་དང་ ཉེ་རིང་མེདཔ་ འགན་འཁྲི་ འགྲོ་བ་མི་དང་
གཅིག་མཐུན་ལུ་ དེ་ཡང་ སྤྱང་ཤོས་དང་ ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་མི་ལུ་ གུས་བཀུར་གྱི་གཞི་རྩ་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ལག་
ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་ དགོ་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་ལེན་ཡོད།

༡༢༧༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་གོང་འཕེལ་གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ ཅན་མ་དང་ ཨི་དི་དིསི་ ཨ་བཱ་བཱ་དང་ལེན་གྲོས་གཞི་ནང་ལུ་
བཙུགས་ནི་གི་ ཡང་བསྐྱར་གྱི་ཁས་བླངས་འབད་ནི་ཨིན།
༡༢༨༽ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་
ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ ལག་ལེན་དོན་ལུ་ སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་གྱི་ལམ་
སྟོན་བཟོ་ནི་ལུ་ བློ་བསྐུལ་འབད་ནི་དང་ དེ་ཡང་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁམས་དང་ ས་གནས་ཀྱི་དབང་འཛིན་ སྡེ་ཚན་ཆེ་བ་དང་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་མ་ཚད་པར་ མཁས་མཆོག་ཚུ་ བསྡུ་འཛོམས་འབད་ཐོག་ལས་འབད་ནི་ཨིན།སྡོད་ཁྱིམ་དང་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་
འཕེལ་སྐོར་ལས་ཨིན་མི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཤུལ་བཞག་དང་ ལུང་ཕྱོགས་དང་ བརྗོད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞལ་འཛོམས་ལ་སོགས་པའི་ གྲ་
སྒྲིག་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལས་ཐོབ་པའི་ཉམས་མྱོང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལཱ་འབད་ནི་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ སྐབས་དོན་དེ་ནང་འཛམ་གླིང་ཁྲོམ་སྡེའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་དང་ སྡོད་
ཁྱིམ་དང་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་སྐོར་ལས་ཨིན་མི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་སྡོམ་རོགས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱི་ས་ཆའི་ཐབས་ལམ་ཡོངས་
འབྲེལ་ཚུ་གི་ཕན་འདེབས་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞགཔ་ཨིན།
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༡༣༩༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་སྐྱིན་འགྲུལ་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དང་ དེ་ཡང་ ཡུན་
བརྟན་ཅན་གྱི་བུ་ལོན་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འོང་འབབ་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ལངམ་ཡོད་པའི་ཁར་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་འོས་
འབབ་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ འབད་ནི་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་མ་དངུལ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་དམངས་དང་ སྒེར་
སྡེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱའི་མ་དངུལ་བྱིན་ནི་ མགྱོགས་དྲགས་བཟོ་མི་ ཐུན་མོངས་ཀྱི་མ་དངུལ་བྱིན་པའི་ཐབས་ལམ་བརྩིས་ཏེ་ ལུང་ཕྱོགས་དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ ས་གནས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ ཡང་ན་ གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་བར་མི་ཚུ་
གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་མནོ་བསམ་གཏང་དགོ།ང་བཅས་ཀྱིས་ མང་ཕྱོགས་མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་གི་འགན་ལེན་ལས་སྡེ་བཟུམ་མའི་ ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་གོང་ཚད་མར་ཕབ་དང་ སྒེར་སྡེ་དང་ བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་ཉེན་ཁ་སྤོ་སོར་
ཐབས་ལམ་གྱི་གོ་སྐབས་བརྩིས་ཏེ་སོར་ཆུད་ཀྱི་ནུས་པ་བཟོ་ནིའི་འབད་རྩོལ་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ཨིན།
༡༤༠༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་དང་ དེནང་ལུ་ མང་ཕྱོགས་དངུལ་འབྲེལ་
གཙུག་སྡེ་ ལུང་ཕྱོགས་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ གོང་འཕེལ་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ སྒེར་སྡེའི་མ་དངུལ་སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་མི་དང་ མ་རྩ་
བཙུགས་མི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ ཏི་རུ་བསྐྱི་ནི་བྱིན་མི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཆུང་རིམ་གྱི་དངུལ་ཁང་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཚུགས་པའི་ གོ་
རིམ་ཅན་གྱི་སྡོད་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ བློ་བསྐུལ་འབད་ནི་ཨིན།
༡༤༡༽ ད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་དམངས་ཀྱི་གནང་སྦྱིན་དང་ མི་དམངས་ལས་སྡེ་དང་ སྒེར་སྡེ་ལས་ ཞལ་འདེབས་ལ་སོགས་པའི་ མ་དངུལ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་མ་དངུལ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་མནོ་
བསམ་གཏང་ནི་དང་ འབྲེལ་གཏོགས་པ་དང་ བར་ཞུགས་ཀྱིས་མ་ཚད་ འགན་འཁྲི་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ཨིན།
༡༤༢༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མང་ཕྱོགས་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ གོང་འཕེལ་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ དེ་ལས་ མཉམ་
འབྲེལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གསར་བཏོད་ཅན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་གི་ལས་རིམ་དང་ ལས་འགུལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ མགྲོན་བརྡ་འབདཝ་ཨིན།
༡༤༣༽ ང་བཅས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་ གནོད་པ་མར་ཕབ་འཆར་གཞི་དང་ སྲིད་བྱུས་
ལས་རིམ་དང་ དང་ལེན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མོས་མཐུན་གྲུབ་པའི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ཐོན་ཁུངས་བསྒྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྔོ་ལྗང་གནམ་གཤིས་མ་
དངུལ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐའ་འཁོར་མཐུན་རྐྱེན་ མཐུན་འགྱུར་མ་དངུལ་དང་གནམ་གཤིས་མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་མ་དངུལ་བརྩིས་ཏེ་ ཕྱོགས་མང་མ་དངུལ་གྱི་གོ་
སྐབས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་གཞུང་གི་གནས་རིམ་གེ་རའི་ནང་ དངུལ་དང་བུ་ལོན་ཡུན་བརྟན་འབྱུང་ནིའི་དོན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་དང་
འཁྲིལ་ གནམ་གཤིས་མ་དངུལ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ མགྱོགས་དྲགས་ཅན་གྱི་ དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ བཟོ་ནིའི་དོན་
ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་དང་ ས་གནས་ཀྱི་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི།
༡༤༤༽ང་བཅས་ཀྱིས་ཉེན་བཅོལ་དང་ཉེན་བཅོལ་བསྐྱར་གསོ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེ་ཆེ་བ་ཚུ་ནང་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ རྒྱུ་དངོས་གཞན་ནང་ མ་
རྩ་བཙུགས་ནི་དང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ལུ་ སྡོད་ཁྱིམ་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་མི་ འབྲེལ་ཡོད་འབྲེལ་གཏོགས་པ་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ ཁྲོམ་
སྡེ་ཚུ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཚུ་ནང་གནམ་གཤིས་རྐྱེན་ངན་གྱི་ཉེན་ཁ་སེལ་ཐབས་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི།
༡༤༥༽ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལདང་ མངའ་ཁོངས་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ མི་དམངས་དང་སྒེར་སྡེ་ དེ་ལས་ ཐོན་ཁུངས་གེ་ར་ལས་ ཐོན་ཁུངས་
མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གྲོགས་རམ་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་དམངས་མ་དངུལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། འདི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་དམངས་མ་དངུལ་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ སྤྱང་ཤོས་དང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚད་ཅིག་ལས་མེ་དེ་
གིས་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ མི་དམངས་ཐོན་ཁུངས་་བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་འདེབས་དོ་ཡོདཔ་ ངོས་ལེན་ཐོག་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་མ་རྩ་བཙུགས་
མི་ཚུ་གི་ ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ཚུདཔ་ཨིན།
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༡༤༧༽ང་བཅས་ཀྱིས་ གཞུང་སྐྱོང་གི་གནས་རིམ་གེ་རའི་ནང་ ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་དང་ གཙུག་སྡེ་སྣ་མང་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་དང་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་
ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ མི་དམངས་སྲིད་བྱུས་བརྩམས་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ འཕེལ་རྒྱས་གཏང་ནི་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ཐབས་ལུ་ ངོ་རྐྱང་དང་མི་སྡེ་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་ མཉམ་བསྡོམས་འབད་མི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་མང་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི།
༡༤༨༽ང་བཅས་ཀྱིས་ཨམ་སྲུ་དང་ བུམོ་ ཨ་ལོ་དང་ན་གཞོན་ མི་རྒན་ཤོས་ དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་ ནང་འཁོད་ཀྱི་མི་སེར་དང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ དེ་ལས་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་
གནས་སྟངས་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་མ་ཚད་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ སློབ་རིག་དང་ ཞིབ་འཚོལ་གཙུག་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་ཚོགས་དང་ གཙུག་སྡེའི་གཞུང་སྐྱོང་བྱ་
རིམ་བཟོ་ནི་ནང་ ལཱ་འབད་ཐབས་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་མཐུན་ཚོགས་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་འཁོད་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་
གོང་འཕེལ་གཏང་སྟེ་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་གོང་འཕེལ་སྐོར་ལས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་
ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ཨིན།
༡༤༩༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་མཐུན་ཚོགས་ཚུ་ ཁོང་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་སྲིད་བྱུས་དང་ གཙོ་རིམ་བཟོ་ནི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་དང་ ཁོང་རའི་
ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ཚུ་ སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་ ཁྱད་རིག་ སློབ་རིག་ དེ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་གཙུག་སྡེ་དང་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ འབྲེལ་བ་
འཐབ་ཡུལ་ཚུ་གིས་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་དང་ ས་གནས་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་ ངོས་ལེན་ཐོག་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་མི་
དང་ བྱིན་མི་སྦེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིན།
༡༥༠༽ ཨ་དི་དིསི་ ཨ་བཱ་བཱ་དང་ལེན་གྲོས་གཞི་འོག་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ ཅན་མ་དང་ འགོ་བཙུགས་མི་ འཕྲུལ་རིག་
ཕན་འདེབས་ཐབས་ལམ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་མཐུན་ཐོག་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེའི་གོང་འཕེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་དོན་ལུ་ ཡར་དྲག་ཅན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་དང་
ཚན་རིག་དང་ འཕྲུལ་རིག་ གསར་བཏོད་ཚུ་གི་ཤེས་ཡོན་ བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དགོས་མཁོའི་དོན་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་ནི་ཨིན།

༡༥༡༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱས་ཡོངས་ནང་གསེས་དང་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ གཙུག་སྡེ་བར་ནའི་མཉམ་འབྲེལ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མཐའ་འཁོར་ཚོར་ཤུགས་དང་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ དྭངས་གསལ་དང་རང་དབང་ཅན་གྱི་ལྟ་རྟོག་ རྩིས་ཁྲ་ མཁོ་སྒྲུབ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་ རྩིས་ཞིབ་ ལྟ་རྟོག་བྱ་རིམ་བརྩིས་ཏེ་ དངུལ་འབྲེལ་
འཆར་གཞི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ཐད་ཁར་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་གིས་མ་ཚད་ ལོ་ཚད་དང་ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་མཐུན་པའི་ འཆར་གཞི་
བཟོ་ནི་དང་ རྩིས་ཁྲ་དང་དྲན་ཐོའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ གློག་སྒྱུར་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེང་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལཱ་ཤུལ་དང་ཁྲིམས་གནས་ཚུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ཐབས་ལམ་དང་ དུས་ཡུན་འབྲིང་དང་ ཡུན་རིང་གི་བདག་སྐྱོང་དང་ འཕྲུལ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་ནི་ ཡར་
སྤེལ་གཏང་ནི།
༡༥༢༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ ས་ཆའི་འོང་འབབ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ དངུལ་བྱིན་ཐབས་ལམ་གྱིས་མ་ཚད་ ས་ཆའི་གནས་གོང་བཀོད་ནི་དང་ ཁྲལ་བཀལ་ནི་
དེ་ལས་ ས་ཆའི་གནས་གོང་ཡར་སེང་བགོ་བཀྲམ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཁྲལ་བཀལ་ཐོག་ལས་འོང་འབབ་བཟོ་ནིའི་ ཁྲིམས་དོན་དང་དཔལ་འབྱོར་གཞི་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོ་
བཏོན་ཏེ་ སྲིད་བྱུས་བཟོ་མི་དང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་དམངས་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་འགུལ་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ འཚེལ་འཐབ་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་
ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི།
༡༥༣༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་ ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་སྣ་མང་གི་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བའི་ལག་ལེན་ ཡར་སྤེལ་གཏང་སྟེ་
གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་ དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ དངུལ་འབྲེལད་ང་ བདག་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་བཀོད་དང་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱིས་མ་ཚད་ ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་སྣ་མང་གི་
མཉམ་འབྲེལ་དོན་ལུ་ འཆར་གཞིའི་ལམ་སྟོན་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།
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ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༡༤༦༽ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་གོང་འཕེལ་ལུ་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་དང་ གནས་རིམ་གེ་ར་དང་ འབྲེལ་ཡོད་འབྲེལ་གཏོགས་པ་གེ་ར་གིས་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་
དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཐབས་ལམ་བརྗེ་སོར་དང་ ཕན་ཚུན་སློབ་སྦྱོང་གི་དོན་ལུ་ བྱང་དང་ལྷོ་ ལྷོ་དང་ལྷོ་ དེ་ལས་ ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་ ལུང་ཕྱོགས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་
གྱིས་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་དང་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ཐོབ་ཡོད་མི་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ཁྲོམ་སྡེ་བར་ནའི་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གོ་སྐབས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི།

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༡༥༤༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ཀྱི་ལས་སྡེ་དང་ ས་གནས་གཞུང་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་མཐུན་ཡར་སྤེལ་ཐོག་
ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་ནི་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་འཆར་གཞི་བཟོ་མི་ ཁས་བླངས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་
དང་ མཉམ་སྡེབ་ཚུ་གི་ ཕན་འདེབས་ལུ་ ངོས་ལེན་ཡོད།
༡༥༥༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ གཞུང་སྐྱོང་གྱི་བྱ་རིམ་བཟོ་ནི་དང་ གྲོས་བསྡུར་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་དང་ ཕྱོགས་ལྷུང་བཀག་ཐབས་ཡར་སྤེལ་གཏང་
སྟེ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཚུགས་ཐབས་ལུ་ ཨམ་སྲུ་དང་བུམོ་ ཨ་ལོ་དང་ན་
གཞོན་ མི་རྒན་ཤོས་ དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་ ནང་འཁོད་ཀྱི་མི་དང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ དེ་ལས་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ དབང་ཆ་བྱིན་ནི་དང་
རིག་རྩལ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི།
༡༥༦༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཨམ་སྲུ་དང་བུམོ་ཨ་ལོ་དང་ན་གཞོན་མི་རྒན་ཤོས་དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་ནང་འཁོད་ཀྱི་མི་དང་ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་དེ་ལས་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་
ནང་ཡོད་མི་བརྩིས་ཏེ་ མི་དམངས་ལུ་ བརྡ་དོན་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་གི་གོ་སྐབས་ འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་ ཁོང་ལུ་ མི་སྡེའི་འགན་ཁུར་བྱིན་ཏེ་ འབྲེལ་
གཏོགས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ གཞུང་སྐྱོང་གི་འགན་ཁུར་ཡར་དྲག་གིས་མ་ཚད་ འཇོན་ཐངས་ཡར་སེང་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ཐབས་ལམ་
བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ གློག་ཐོག་ཐབས་བྱུས་ཀྱིས་མ་ཚད་པར་ མི་སེར་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོན་པའི་ གློག་སྒྱུར་གྱི་
གཞུང་སྐྱོང་ཐབས་ལམ་ བཟོ་ནི་ལུ་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི།ས་ཁམས་དང་མཁའ་དབྱིངས་བརྡ་དོན་ལམ་ལུགས་བརྩིས་ཏེ་ གློག་རིག་གི་ལག་ཆས་ལག་ལེན་དེ་ ཡུན་རིང་
མཉམ་བསྡེབས་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ མངའ་ཁོངས་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་བཟོ་བཀོད་ ས་ཆ་བདག་སྐྱོང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཆེ་བའི་ཞབས་ཏོག་
གི་གོ་སྐབས་དོན་ལུ་ བློ་བསྐུལ་འབད་ནི།
༡༥༧༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ འོང་འབབ་དང་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ ལོ་ཚད་ མི་རིགས་ རིགས་རུས་ གནས་སྤོ་བའི་གནས་སྟངས་ དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་པ་ ཆགས་གནས་དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་འཁོད་དེ་ལས་ས་གནས་ནང་གི་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་ཕྱེ་བའི་ ས་ཁམས་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ མི་སྡེ་གིས་བསྡུ་
ལེན་འབད་བའི་ སྤུས་ཚད་མཐོ་མི་ བློ་གཏད་རུང་བའི་ དུས་ཐོག་གི་གནས་སྡུད་ བསྡུ་ལེན་དང་ དབྱེ་དཔྱད་ གནས་ཚད་དང་ལྡནམ་བཟོ་ནི་ ཁྱབ་བསྒྲགས་བརྩིས་ཏེ་
བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་དང་ ཤེས་ཡོན་ མཁས་རིག་བརྗེ་སོར་དོན་ལུ་ མི་སྡེ་དང་ འཕྲུལ་རིག་ གློག་རིག་ རང་བཞིན་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་གསར་བཏོད་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་

དང་ མངའ་ཁོངས་འཆར་གཞི་དང་ སྲིད་བྱུས་བརྩམ་སྟེ་ ལམ་ལུགས་ནང་བཙུགས་ནི་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ཚན་རིག་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ དེ་ལས་ གསར་
བཏོད་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།

༡༥༨༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་བྱུས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡོད་མེད་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ གྲོས་ཐག་
གཅད་ནི་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་བསྐྱར་ཞིབ་ རྒྱུད་བསྐུལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་
གནས་སྡུད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི། ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ལག་ལེན་དང་ འཕྲོ་མཐུད་དང་ལེན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་དོན་ལུ་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་
གྱི་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་དང་ འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ཚུ་ལུ་
གཞི་བཞག་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ སྒེར་དབང་གི་ཐོབ་དབང་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་གི་འགན་ཁུར་དང་ ཁས་བླངས་ཚུ་ལུ་བརྩི་བཀུར་ཐོག་ དྭངས་གསལ་དགོ།
འགྲོ་བ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ལུ་གོང་འཕེལ་དེ་གིས་ ལཱ་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་འོང་།
༡༥༩༽ ང་བཅས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་དང་ ས་ཁྲ་བཟོ་ནི་ དབྱེ་དཔྱད་ དེ་ལས་ ཁྱབ་བསྒྲགས་
འབད་ནི་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་གཞུང་སྐྱོང་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ མི་རྩིས་དང་ ཁྱིམ་གུང་ཞིབ་འཇུག་ མི་རློབས་ཐོ་དེབ་ མི་སྡེ་ལུ་
གཞི་བཞག་པའི་ལྟ་རྟོག་བྱ་རིམ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ཚུ་ལས་ཐོབ་པའི་ འོང་འབབ་དང་ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ལོ་ཚད་མི་རིགས་རིགས་རུས་གནས་སྤོ་བའི་
གནས་སྟངས་དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་པ་ཆགས་གནས་དང་རྒྱལ་ཡོངས་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་འཁོད་དེ་ལས་ས་གནས་ནང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སོ་
སོར་ཕྱེ་བའི་རྒྱལ་སྤྱི་དང་ ས་གནས་ནང་ལས་ཐོབ་པའི་གནས་སྡུད་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ མཐུན་མོང་གི་ཤེས་བྱའི་གཞི་འགྱམ་བཟོ་ནི།

40

Nová Agenda Pro Města

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

41

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

༡༦༠༽ང་བཅས་ཀྱིས་ ས་ཁམས་དང་མཁའ་དབྱིངས་བརྡ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ བརྡ་དོན་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་གིས་ གྲོགས་རམ་འབད་བའི་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཆར་གཞི་
དང་འཛིན་སྐྱོང་དང་ གློག་ཐོག་གཞུང་སྐྱོང་ཐོག་གི་ འཇོན་ཐངས་དང་དྭངས་གསལ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་
ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་དང་ རྒྱལ་ཁམས་མེན་པའི་འབྲེལ་གཏོགས་པ་བརྩིས་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ཤེས་བྱ་སྤོ་སོར་དང་ བརྗེ་སོར་དོན་ལུ་ འཕྲུལ་
རིག་དང་ མི་སྡེའི་ལག་ཆ་ལག་ལེན་ཐོག་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ ལག་ལེན་པ་དང་མཐུན་པའི་ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་གནས་སྡུས་གྲོས་གནས་ བཟོ་ནི་དང་ ཡར་སྤེལ་
དེ་ལས་ འཕེལ་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་ནི།

འཕྲོ་མཐུད་དང་ལེན་དང་བསྐྱར་ཞིབ།
༡༦༡༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་གི་ དུས་མཚམས་ཅན་གྱི་འཕྲོ་མཐུད་དང་ལེན་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་དོ་ཡོད་མེད་བལྟ་ནི་
དང་ གནོད་པ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ གྲོས་གཞི་དེ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ དུས་ཐོག་ལག་ལེན་དང་ འགན་འཁྲི་ དྭངས་གསལ་ཚུ་ ཀུན་ཚང་གི་རྣམ་གཞག་ཐོག་
ལས་འབད་ཚུགསཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་རིམ་ནང་ འབྲེལ་མཐུན་ཡོདཔ་བཟོ་ནི།
༡༦༢༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་གི་ འཕྲོ་མཐུད་དང་ལེན་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ ཁས་བླངས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྡེ་ཁྲིད་ ཀུན་ཚང་ གནས་རིམ་སྣ་མང་
འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་དང་ དྭངས་གསལ་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་ནི་ལུ་ བློ་བསྐུལ་འབདཝ་ཨིན། བྱ་རིམ་དེ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ དེ་ལས་ ས་
གནས་གནས་རིམ་གྱི་གཞུང་གི་ཕན་འདེབས་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ལུང་ཕྱོགས་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་གསེས་ཀྱི་ལས་
ཚོགས་ སྡེ་ཚན་ཆེ་བ་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཕན་འདེབས་ཚུ་གིས་ ལྷན་འདེབས་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་
མཉམ་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་སྟེ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཐབས་ལམ་བརྗེ་སོར་དང་ ཕན་ཚུན་ལྷབ་སྦྱང་ཡར་དྲག་གཏང་བའི་ འཕྲོ་མཐུད་ཅན་གྱི་བྱ་རིམ་ཨིན་དགོ།
༡༦༣༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གསརཔ་གི་ འཕྲོ་མཐུད་དང་ལེན་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ནང་ལུ་ སྡོམ་རོགས་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ ངོས་ལེན་འབད་
དོ་ཡོདཔ་དང་ ཁོང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་དང་ མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་མཐུན་ཚོགས་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་གྲོས་གནས་བརྒྱུད་
དེ་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་རུང་བའི་ འཕྲོ་མཐུད་དང་ལེན་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ བཟོ་ནི་ལུ་ བློ་བསྐུལ་འབདཝ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ དེ་གི་
དོན་ལུ་ ཁོང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་ མནོ་བསམ་གཏང་འོང་།

༡༦༤༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་གི་ འཕྲོ་མཐུད་དང་ལེན་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ གི་ འཕྲོ་མཐུད་
དང་ལེན་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་མཐུན་འོང་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལག་ལེན་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ འབྲེལ་བ་འོང་ཐབས་ལུ་ཨིན།
༡༦༥༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱི་ ལཱ་དང་ཁྱད་རིག་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་
ཡུན་བརྟན་ཁྲོམ་སྒྱུར་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་ ལྟེ་བ་གཙོ་ཅན་སྦེ་ ཡང་བསྐྱར་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྒྱུར་དང་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ རྐྱེན་
ངན་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་ དེ་ལས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུད་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།
༡༦༦༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ལུ་ ཞུ་བ་འབད་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལུང་ཕྱོགས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་
ཚོགས་ཚུ་ལས་ ཁས་བླངས་ཀྱི་ནང་འདེབས་ཐོག་ལས་ ལོ་རེའི་བར་ན་ཚར་རེ་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ གོང་འཕེལ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་དང་
སྙན་ཞུ་དང་པ་དེ་ ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༧༢ པ་ནང་ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་དེ་ཨིན།
༡༢༧༽ སྙན་ཞུ་དེ་གིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ལག་ལེན་གྱི་གོང་འཕེལ་སྐོར་ལས་ ཁུངས་ལྡན་དང་ གྲངས་ཚད་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་ ཡུན་བརྟན་ཁྲོམ་སྒྱུར་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་
གཞི་ཆགས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ དམིགས་གཏད་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་ བྱིནམ་ཨིན། དབྱེ་དཔྱད་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་
རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ ས་གནས་གཞུང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ ཁྲོམ་
སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ལག་ལེན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་གི་ལཱ་རིགས་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱི་
སྙན་ཞུ་ལུ་གཞི་བཞགཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ཕྱོགས་མང་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་འདེབས་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་ སྒེར་སྡེ་དང་ སློབ་རིག་
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༡༦༨༽ སྙན་ཞུ་བཟོ་ནི་དེ་ཡང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་
ལས་བཟོ་སྟེ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཡོངས་རྫོགས་ཚང་པའི་ མཉམ་འབྲེལ་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི། སྙན་ཞུ་དེ་ དཔལ་འབྱོར་དང་མི་སྡེའི་ཚོགས་སྡེ་
བརྒྱུད་དེ་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ལུ་ ཕུལ་ནི། སྙན་ཞུ་དེ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་གོང་འཕེལ་གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ ཅན་མའི་ འཕྲོ་མཐུད་དང་ལེན་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་
གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཅན་གྱི་འབྲེལ་མཐུད་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་འོག་ལུ་འཚོགས་མི་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་གོང་འཕེལ་གྱི་
སྐོར་ལས་ཨིན་མི་ གནས་རིམ་མཐོ་བའི་སྲིད་དོན་གྱི་གྲོས་གཞི་ལུ་ཡང་ ཡན་ལག་ཅིག་འབད་འོང་།
༡༦༩༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་སྡོད་གནས་ཀྱི་ཉིནམ་དང་ འཛམ་གླིང་ཁྲོམ་སྡེའི་ཉིནམ་བཟུམ་མའི་ དོ་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་
གསརཔ་ ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་གྱི་ལཱ་རིགས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་བསྡུ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབད་རྩོལ་ འཕྲོ་མཐུད་
དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་ མི་སེར་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་བསྡུ་སྒྲུབ་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་གསརཔ་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ནིའི་ མནོ་བསམ་གཏང་ནི། ང་བཅས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་ཚུ་ ངོ་ཚབ་འབད་བའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་
མཐུན་ཚོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་གི་འཕྲོ་མཐུད་དང་ལེན་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ འབད་ནི་གི་ གལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།
༡༧༠༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༦ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༦ གི་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ཨང་༥༡/༡༧༧ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ ཟླ༡༢ པའི་ཚེས་༢༡ གི་ ༦༧/༢༡༦
༦༨/༢༣༩ ༦༩/༢༢༦ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༦ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༦ གི་༣༡/༡༠༩ དང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༧ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༩ གི་༣༢/༡༦༢ བརྩིས་ཏེ་ འབྲེལ་
ཡོད་གྲོས་ཆད་གཞན་ཚུ་ ཡང་བསྐྱར་ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱི་ ནའི་རོ་བི་ལུ་ཡོད་པའི་
ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ཆགས་གནས་འདི་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ ཡང་བསྐྱར་བཤདཔ་ཨིན།
༡༧༡༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྲོམ་སྡེའི་
གྲོས་གཞི་གསརཔ་ ལག་ལེན་དང་ འཕྲོ་མཐུད་དང་ལེན་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་བརྩིས་ཏེ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྒྱུར་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་
གཞི་ཆགས་ཀྱི་ ལྟེ་བ་གཙོ་ཅན་གྱི་ལཱ་འགན་ཡོདཔ་ལས་ གལ་ཅན་ཅིག་བརྩིཝ་ཨིན།
༡༧༢༽ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་ལུ་གཞི་བཞག་ནི་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱི་དོན་སྨིན་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ང་བཅས་
ཀྱིས་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ལས་རིམ་གྱི་ སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་དེ་ ཡོངས་
ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༧༡ པའི་ནང་ཕུལ་གནང་ཟེར་ ཞུ་བ་འབདཝ་ཨིན། དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ་ཡང་ སྙན་ཞུ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་ནང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་
འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་དོན་སྨིན་དང་ འཇོན་ཐངས་ འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ ལྟ་རྟོག་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་འོང་ནི་དང་ དེ་གི་དོན་ལུ་ གཤམ་
གསལ་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ།
ཀ༽

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་ ལུགས་མཐུན་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འགན་དབང་།

ཁ༽

དོན་སྨིན་དང་ འགན་འཁྲི་ དྭངས་གསལ་ཐོག་ གཞུང་སྐྱོང་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ སྤྱིར་ཁྱབ་བཟོ་ནི་བརྩིས་ཏེ་ གདམ་ཁ་བརྩི་འཇོག་ཐོག་ལས་ གྲོས་ཐག་
གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱི་གཞུང་སྐྱོང་གཞི་བཀོད།

ག༽

མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོངས་རྫོགས་ སྤྱོད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ ས་གནས་གཞུང་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་
གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འབད་བའི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་ལཱ།
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ལས་སྡེ་ལས་ ནང་འདེབས་ཚུ་ཚུད་དགོ། འདི་ཡང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ལས་རིམ་གྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ འཛམ་གླིང་ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་
གནས་བཟུམ་མའི་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་གྲོས་གནས་དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་དགོ། སྙན་ཞུ་དེ་ བསྐྱར་ཟློས་མེདཔ་དགོ་པའི་ཁར་ ས་གནས་དང་
རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གསེས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ ཁྲིམས་ ལྕོགས་གྲུབ་ དགོས་མཁོ་ དེ་ལས་ གཙོ་རིམ་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལན་འབད་དགོ།

ང་བཅས་རའི་མཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།

ང༽ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་ དངུལ་འབྲེལ་ལྕོགས་གྲུབ།
༡༧༣༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་གི་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་ས་སྒོའི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༧༡ པའི་སྐབས་ལུ་ སྲིད་འཛིན་གྱིས་འཚོགས་ནི་ཨིན་མི་ ཉིནམ་གཉིས་ཀྱི་ གནས་རིམ་མཐོ་བའི་ ཡོངས་ཁྱབ་
ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་ནིའི་ གྲོས་ཐག་གཅདཔ་ཨིན། ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ གནད་དོན་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ མཐར་འཁྱོལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ སྙན་ཞུ་ནང་ཡོད་པའི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་ཨིན། ཁྲི་འཛིན་གྱི་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་བཅུད་དོན་དེ་གིས་ ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༧༢ པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་
གྲོས་གཞི་ཀྱི་འོག་ལུ་ ལོ་བསྟར་གྱི་གྲོས་ཆོད་ནང་ རང་དབང་གི་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལུ་ གྲོས་འདེབས་དང་འཁྲིལ་དང་ལེན་འབད་ནིའི་ བསམ་ཞིབ་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་
གཉིས་པ་ལུ་ ནང་འདེབས་བཟུམ་ཅིག་འབད་འོང་།
༡༧༤༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༣༦ ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་གི་དབྱེ་ཞིབ་དང་ གོང་འཕེལ་ཕྱོགས་བསྡེབས་འབད་ནིའི་ བསྐྱར་
གསོའི་ཁས་བླངས་དང་བཅས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོག་ཀྱི་ སྡོད་ཁྱིམ་དང་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་ཞལ་འཛོམས་༼ཧེ་བི་ཊེཊ་༤༽ འཚོགས་ནི་ལུ་ བློ་
བསྐུལ་འབདཝ་ཨིན།
༡༧༥༽ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ལུ་ གོང་གི་གྲལ་འབེབ་༡༦༦ པ་དང་འཁྲིལ་ ཁོ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༦ ལུ་ ཕུལ་ནི་ཨིན་པའི་ ལོ་བཞི་ནང་ཚེར་རེ་སྙན་ཞུ་ནང་ལུ་
ཁྲོམ་སྡེའི་གྲོས་གཞི་གསརཔ་དེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གོང་འཕེལ་དང་ གདོང་ལེན་འབྱུང་མི་དང་ དེ་ཚུ་ སེལ་ཐབས་ངོས་
འཛིན་འབད་ནིའི་སྐོར་ དབྱེ་ཞིབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབདཝ་ཨིན།
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1

Tato zpráva by měla nahradit zprávu generálního tajemníka Ekonomické a sociální Radě o koordinovaném provádění programu Habitat. Tato zpráva by se rovněž měla stát součástí zprávy, jejíž předložení po
generálním tajemníkovi požaduje Valné shromáždění ve svém usnesení pod příslušným bodem jednání, a nikoli další dodatečnou zprávou.
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www.habitat3.org
#NewUrbanAgenda #Habitat3
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