
༄༅།།སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་
དིས་ལན་བཞུགས་སྟོ།།
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ཀ) མི་ཚེའི་སྟོར་འདི་བ་གལ་ཆེན་མང་པྟོ་ཡྟོད།  དཔེར་ན་འཇིག་རེན་

ཁམས་གང་ནས་བྱུང༌།  མིའི་རིགས་ཀི་བྱུང་ཚུལ་དེ་ཅི་ཡིན།  མི་རྣམས་ཅིའི་

ཕིར་སྡུག་བསྔལ་མྟོང༌།  འཆི་བའི་རེས་སུ་ཅི་འབྱུང་བར་འགྱུར།  དཀྟོན་མཆྟོག་

སུ་ཡིན།  དེང་སང་གི་བྟོད་པ་རྣམས་འདི་བ་འདི་ཚོའི་ལན་ནི་ཡེ་ཤུའི་ཆྟོས་

ལུགས་ཀི་སྟོ་ནས་ཤེས་པར་འགྱུར།

ཁ) ཡེ་ཤུའི་ཆྟོས་ལུགས་ནི་འཛམ་གིང་གི་ཆྟོས་ལུགས་ཆེ་ཤྟོས་ཡིན།  

འཛམ་གིང་ལ་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་པ་བེད་མཁན་ཐེར་འབུམ་

གཉིས་ལས་མང་བ་ཡྟོད་ཅིང༌།  ཁྟོ་རྣམས་ཀྲུང་གྟོ་ཚུད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ཡྟོད།  ཀྲུང་གྟོར་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་མཁན་དུང་

ཕྱུར་གཅིག་ཙམ་ཡྟོད།  ཁྟོ་ཚོའི་ནང་ནས་བྟོད་རིགས་དང་སྟོག་རིགས་ཀི་

དད་ལྡན་པའང་ཡྟོད།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་རེས་སུ་འབྲང་མཁན་ཡིན་ན་ཁུངས་

གང་ནས་ཡིན་པ་ལ་རགས་མ་ལས།  དེ་དང་འད་བར་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་ན་

ངྟོ་སྤྟོད།
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བྟོད་རིགས་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད།  དེས་ན་བྟོད་རིགས་ཡིན་ན་ནང་པ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད།  མི་

རིགས་ཀི་ཁྱད་པར་མེད་པར་མི་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་རུང༌།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་ན་ཆྟོག

ག) ལྟོ་ངྟོ་ཉིས་སྟོང་གི་སྔྟོན་ལ་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ནི་ཨེ་ཤེ་ཡ་ནུབ་ཕྟོགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས།  ཁྟོང་གིས་སིག་

ཉེས་སེལ་བ་དང༌།  དཀྟོན་མཆྟོག་ལ་དད་པ་བེད་པའི་སྟོ་ནས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚེ་འཐྟོབ་པའི་

སྟོར་བསན་པར་མཛད།  དིས་ལན་འདིའི་བརྟོད་དྟོན་ནི་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་ཆྟོས་ལུགས་ཡིན།  དཀྟོན་

མཆྟོག་སུ་ཡིན།  དཀྟོན་མཆྟོག་དང་ནང་པའི་ཆྟོས་ཀི་དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ་གཅིག་པ་ཡིན་ནམ།  སྟོན་

པ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བས་ན་ཕན་ཐྟོག་གང་ཡྟོད་དམ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ལ་ཇི་ལྟར་དད་པ་བས་ནས་རེས་

སུ་འབྲང་ངམ།
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1.1 དི་བ། དཀྟོན་མཆྟོག་སུ་ཡིན་ནམ།

1.2 ལན། དཀྟོན་མཆྟོག་ནི་འཇིག་རེན་ཁམས་དང་དེར་ཡྟོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཀྟོད་པ་པྟོ་

ཡིན་ནྟོ།  ཁྟོང་ལ་ཐྟོག་མཐའ་མེད་པ་ཡིན།  ཁྟོང་མུ་མཐའ་མེད་པ་དང༌།  འགྱུར་བ་མེད་པ་ཡིན།  

ཁྟོང་ནི་གང་ཡྟོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པས།  འཇིག་རེན་ཁམས་ལ་ཡྟོད་པ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ཁྟོང་ལ་རེན།  ཁྟོང་གིས་མི་དང་གནས་ལུགས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པས་ཀུན་མཁྱེན་ཡིན།  

དཀྟོན་མཆྟོག་མཐྟོང་མི་སིད་ཀང༌།  དུས་རག་དུ་གང་སར་བཞུགས།  ཁྟོང་ནི་དམ་པ་དང་དང་

བདེན་ཡིན་པས།  སིག་ཉེས་ནས་ཡྟོངས་སུ་འབྲལ་བ་ཡིན།  དཀྟོན་མཆྟོག་ནི་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀའི་ཡབ་

ཡིན།  ཁྟོང་ལ་གཙོ་བྟོ་དཀྟོན་མཆྟོག་གམ།  ཡ་ཝེ་དཀྟོན་མཆྟོག  དབང་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་དཀྟོན་

མཆྟོག  བླ་ན་མེད་པའི་དཀྟོན་མཆྟོག་ཀང་ཟེར།  དབང་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་དཀྟོན་མཆྟོག་གཉིས་

ཡྟོད་མི་སིད་པས།  ཡ་ཝེ་དཀྟོན་མཆྟོག་གཅིག་པྟོ་དཀྟོན་མཆྟོག་ངྟོ་མ་ཡིན།

1.3 དི་བ། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་སུ་ཡིན་ནམ།

1.4 ལན། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ནི་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་སས་དང་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐྱབས་

མགྟོན་ཡིན་ཏེ།  ལྟོ་ངྟོ་ཉིས་སྟོང་གི་སྔྟོན་དུ་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཞེས་ཟེར་བའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས།  ཁྟོང་ནི་

ལེའུ་དང་པྟོ།  དཀྟོན་མཆྟོག་གི་སྟོར།
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ཡ་ཧུ་དཱ་མི་རིགས་ཀི་ཡྟོངས་སུ་གྲགས་པའི་སྟོན་པ་ཞིག་ཡིན།  ཁྟོང་ལ་ཉེ་གནས་བཅུ་གཉིས་དང་

རེས་སུ་འབྲང་མཁན་མང་པྟོ་ཡྟོད།  ཁྟོ་ཚོའི་ནང་ནས་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་ཁྟོང་གི་གསུང་ནི་ཞལ་ཆད་

གསར་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་དཔེ་དེབ་ཏུ་བཀྟོད།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་དགེ་བ་གསྟོག་པ་དང༌།  ཆྟོས་ཀི་ཆྟོ་

ག  མིའི་ལུགས་སྟོལ་སྟོགས་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་སྤྱན་སྔར་ཐར་པ་འཐྟོབ་པའི་ཕིར་ཕན་མེད་ཡིན་པར་

གསུངས།  ཁྟོང་གི་གསུང་ལྟར་དཀྟོན་མཆྟོག་ལ་བསེན་བཀུར་ཞུ་འདྟོད་མཁན་གིས་བ་བ་དེ་རྣམས་

ཀི་ཚབ་ལ་གཙོ་བྟོ་དཀྟོན་མཆྟོག་ལ་བླྟོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་དང་ནུས་པ་ཅི་ཡྟོད་ཀིས་བརེ་བར་བཟུང་

སེ།  རང་ལས་གཞན་རྣམས་ལ་བམས་པ་བེད་དགྟོས།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་

སིག་ཉེས་ཅན་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་བས་ཏེ་སྤྱྟོད་པ་ངན་པ་རྣམས་སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར་ན།  དཀྟོན་

མཆྟོག་གིས་ཁྟོའི་སིག་ཉེས་སེལ་ངེས་ཡིན་པར་གསུངས།  ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་རྣམས་ཞི་བདེ་དང་དགའ་

སྤྟོའི་ངང་ནས་དཀྟོན་མཆྟོག་དང་དུས་གཏན་དུ་གནས་པར་འགྱུར་ངེས་ཡིན།  འྟོན་ཀང་ཁྟོང་གིས་

དཀྟོན་མཆྟོག་ལ་ངྟོ་རྟོལ་བེད་མཁན་ཐམས་ཅད་དཀྟོན་མཆྟོག་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་དམལ་ཁམས་སུ་དུས་

རག་ཏུ་གནས་དགྟོས་པར་གསུངས།  དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་དབང་ཆ་ཡྟོད་པ་མཚོན་པའི་ཕིར་ཁྟོང་

གིས་ངྟོ་མཚར་ཅན་གི་མཛད་པ་མང་པྟོ་བསན།  དཔེར་ན་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་ནུས་མཐུའི་སྟོ་ནས་ཁྟོང་

གིས་ནད་རིགས་མི་འད་བའི་ནད་པ་མང་པྟོ་བཅྟོས་གནང་བ་དང༌།  གདྟོན་འདེ་མང་པྟོ་བསྐྲད་པ།  

གཤིན་པྟོ་རྣམས་འཆི་བ་ལས་བསླངས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་འཕིན་ལས་མཛད།
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1.5 དི་བ། ཡེ་ཤུའི་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་དཀྟོན་མཆྟོག་དང་ནང་པའི་

ཆྟོས་ཀི་དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ་དབར་ཁྱད་པར་ཅི་ཡྟོད།

1.6 ལན། ནང་པའི་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་དཀྟོན་མཆྟོག་

གསུམ་ནི་སངས་རྒྱས་དང་གཅིག  ཆྟོས་དང་གཉིས།  དགེ་

འདུན་དང་གསུམ་ཡིན།  འྟོན་ཀང་ཡེ་ཤུའི་ཆྟོས་ལུགས་

ཀི་དཀྟོན་མཆྟོག་ནི་དཀྟོན་མཆྟོག་གཅིག་རང་ཡིན་ཏེ།  

ཡབ་དཀྟོན་མཆྟོག་དང༌།  སས་དཀྟོན་མཆྟོག  དམ་

པའི་ཐུགས་ཉིད་བཅས་ཡིན་ལ།  གསུམ་པྟོ་དེ་

མི་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང༌།  ངྟོ་བྟོ་གཅིག་རང་

ཡིན།  ཡབ་དཀྟོན་མཆྟོག་ནི་སས་དཀྟོན་

མཆྟོག་སེ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀའི་ཡབ་དང༌།  ཡེ་ཤུ་མཱ་

ཤི་ཀ་ནི་ང་ཚོ་སིག་ཉེས་ཀི་ཆད་པ་ལས་ཐར་བར་མཛད་པའི་ཕིར་

འཛམ་གིང་འདིར་ཕེབས་པ།  དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་དཀྟོན་མཆྟོག་ནི་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བེད་མཁན་

ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ལ་བཞུགས་པ་དེ་རྣམས་ཡིན།  དེ་ནི་ནང་པའི་ཆྟོས་ཀི་དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ་

དང་མི་མཚུངས་པ་གསལ་པྟོར་སྟོན།  དཀྟོན་མཆྟོག་ནི་ལྷའམ།  བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་ཡིན།  

ཁྟོང་མུ་མཐའ་མེད་པ་ཡིན་པས་མི་རྣམས་ཀིས་བཟྟོ་ཐུབ་པའི་སྐུ་འད་དང་ར་བ་ནས་མི་འད།
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1.7 དི་བ། འཇིག་རེན་ཁམས་གང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན།

1.8 ལན། ཐྟོག་མར་དཀྟོན་མཆྟོག་གིས་ཐམས་ཅད་གསར་དུ་བཀྟོད་གནང༌།  ཁྟོང་གིས་གནམ་

ས་གཉིས་དང༌།  ཉི་ཟླ།  མཚན་མྟོ་ང་ཚོས་མཐྟོང་ཐུབ་པའི་སར་མ་བཅས་མཛད།  ཁྟོང་གིས་བྟོད་

ཡུལ་གི་གངས་རི་དང་བང་ཐང༌།  གཙང་པྟོ་དང་མཚོ།  ར་ནྟོར་ལུག་གསུམ་ལ་སྟོགས་པའི་ཕྱུགས་

རིགས་དང་སེམས་ཅན་གཞན།  བྟོད་རིགས་ཚུད་པའི་འཛམ་གིང་གི་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀང་

བཀྟོད་པར་མཛད།

1.9 དི་བ། མིའི་རིགས་གང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན།

1.10 ལན། ཐྟོག་མར་དཀྟོན་མཆྟོག་གིས་རང་ཉིད་དཔེ་རུ་བས་ཏེ་མི་གཉིས་བཟྟོ་བར་མཛད།  

རང་ཉིད་དང་འགྲྟོགས་པའི་ཆེད་དང༌།  སྐྱིད་པྟོ་དང་དམ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཁྟོང་གིས་སྐྱེས་པ་

ཞིག་དང་བུད་མེད་ཅིག་མཛད།  དཀྟོན་མཆྟོག་དང་འད་བར་མི་དེ་གཉིས་ལ་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་ཐུབ་

པའི་སེམས་ཡྟོད་ཅིང༌།  ཉིན་ལྟར་དཀྟོན་མཆྟོག་དང་བཀའ་མྟོལ་ཞུས།  མིའི་རིགས་ནི་དཀྟོན་མཆྟོག་

དང་འབྲེལ་བ་ཡང་དག་པ་ཡྟོང་བའི་ཆེད་དུ་མཛད།  ཁྟོང་གི་སྤྱན་སྔར་མི་རྣམས་ནི་གལ་ཆེན་ཡིན།
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2.1 དི་བ། གལ་ཏེ་དཀྟོན་མཆྟོག་གིས་ཐྟོག་མར་མི་རྣམས་སྐྱིད་པྟོ་དང་དམ་པར་འགྱུར་བའི་

ཆེད་དུ་བཀྟོད་པར་མཛད་ན།  དེང་སང་སྡུག་བསྔལ་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཡྟོད་པ་དེ་ཅི་ཡིན།

2.2 ལན། དཀྟོན་མཆྟོག་ནི་བམས་སེམས་དང་ལྡན་པའི་ཡབ་དང་འད་བ་ཞིག་ཡིན།  ཁྟོང་གིས་

སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཐྟོག་མར་མཛད་སབས་འཆི་བ་ལས་སྐྱྟོབ་པའི་ཕིར་ཁྟོ་གཉིས་ལ་བཀའ་རྒྱ་ཞིག་

གནང༌།  འྟོན་ཀང་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར་རང་འདྟོད་བས་པས་མི་དེ་གཉིས་སིག་

ཉེས་ཅན་དུ་གྱུར།  དུས་དེ་ནས་བཟུང་མི་ཐམས་ཅད་ལ་སིག་པའི་རང་གཤིས་ཡྟོད་པས།  སིག་པ་

ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་འཆི་བ་འབྱུང༌།

2.3 དི་བ། སིག་ཉེས་ཀི་དྟོན་ཅི་ཡིན།

2.4 ལན། སིག་ཉེས་ནི་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པ་དེ་ཡིན།  དཔེར་ན་མི་སྟོག་གཅྟོད་

པ་དང༌།  ལྟོག་གཡེམ།  ཕ་མ་གཉིས་ལ་བཀུར་སི་མི་བེད་པ།  བག་མེད་སྤྱྟོད་པ།  ལྷ་ལ་རེན་པ།  མཐུ་

སྔགས།  སང་སེམས།  འཁྲུག་རྟོད།  ཕག་དྟོག  ཁྟོང་ཁྟོ་ལངས་བདེ་བ།  འཁྟོན་སེམས།  ར་བཟི་བ།  རྫུན་

ཤྟོད་པ་བཅས་སིག་ཉེས་ཡིན།  དེ་ལྟར་བེད་མཁན་དཀྟོན་མཆྟོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡང་དག་པ་མེད།

ལེའུ་གཉིས་པ།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་འཕིན་བཟང་གི་སྟོར།
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2.5 དི་བ། མི་ཐམས་ཅད་ཀིས་སིག་ལས་བེད་མྟོང་ངམ།

2.6 ལན། བེད་མྟོང༌།  མི་ཐམས་ཅད་ལ་སིག་ཉེས་ཀི་རང་གཤིས་ཡྟོད་པས་ཐམས་ཅད་ཀིས་

སིག་ཉེས་བེད་མྟོང༌།  མི་འྟོས་པའི་བསམ་པའམ།  སད་ཆའམ།  བ་བའི་སྟོ་ནས་ང་ཚོས་ཉིན་ལྟར་

སིག་ཉེས་གསྟོག་ཅིང༌།  བླ་ན་མེད་པའི་དཀྟོན་མཆྟོག་ལ་ཕྟོག་ཐུག་གཏྟོང༌།  དེའི་ཕིར་ང་ཚོ་དཀྟོན་

མཆྟོག་དང་རྒྱང་རིང་དུ་གནས།

2.7 དི་བ། སིག་ཉེས་ཀི་འབྲས་བུ་དེ་ཅི་ཡིན།

2.8 ལན། སིག་ཉེས་ཀི་འབྲས་བུ་ནི་འཆི་བ་ཡིན།  ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པའི་དང་བ་ཉིད་དང་ལྡན་

པའི་དཀྟོན་མཆྟོག་སིག་ཉེས་ལ་སང༌།  མཐའ་མའི་ཉིན་མྟོར་ཁྟོང་གིས་སིག་ཉེས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་ཁིམས་གཅྟོད་གཏྟོང་ངེས་ཡིན།  འཇིགས་སྐྲག་དང་ལྡན་པའི་སིག་ཉེས་ཀི་ཉེས་ཆད་ནི་དཀྟོན་

མཆྟོག་དང་བྲལ་ཏེ་དུས་གཏན་དུ་དམལ་ཁམས་སུ་སྡུག་བསྔལ་མྟོང་དགྟོས་པ་དེ་ཡིན།  མི་ཐམས་

ཅད་ཀིས་རྐང་བཙུགས་ནས་སིག་ཉེས་ཀི་ལས་བེད་པས་དཀྟོན་མཆྟོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡང་དག་པ་

མེད།  དེའི་ཕིར་ང་ཚོར་མིའི་རིགས་དང་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་འབྲེལ་བ་གསྟོ་བར་མཛད་ཐུབ་པའི་བར་

མི་ཞིག་དགྟོས།



12

2.9 དི་བ། དཀྟོན་མཆྟོག་གི་ཁིམས་གཅྟོད་ལས་ཐར་བའི་ལམ་ཡྟོད་དམ།

2.10 ལན། ཡྟོད།  ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ང་ཚོའི་བར་མི་ཡིན་པས།  གལ་ཏེ་ང་ཚོས་སྤྱྟོད་པ་ངན་པ་

རྣམས་སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར་ཏེ་ཁྟོང་ལ་དད་པ་བས་ན།  སིག་ཉེས་ཀི་ཆད་པ་ལས་ཐར་བར་

འགྱུར་བ་མ་ཟད།  དཀྟོན་མཆྟོག་གི་མདུན་དུ་དུས་གཏན་དུ་བཞུགས་ངེས་ཡིན།

2.11 དི་བ། ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ནི་མི་ངྟོ་མ་ཡིན་ནམ།

2.12 ལན། ཡིན།  ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ནི་ང་ཚོའི་སིག་ཉེས་ཀི་ཉེས་ཆད་ལས་སྐྱྟོབ་པའི་ཕིར་མི་ཡི་རྣམ་

པར་འཇིག་རེན་འདིར་སྤྱི་ལྟོའི་དུས་རབས་དང་པྟོར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ཡིན།  ཁྟོང་ནི་ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཡུལ་

གི་བང་ཕྟོགས་ག་ལིལ་གི་ས་ཆར་ཡབ་ཡྟོ་སེབ་དང་ཡུམ་མིར་ཡམ་གི་ཁྱིམ་ཚང་དུ་འཚར་ལྟོངས་བྱུང་

ཞིང༌།  དགུང་ལྟོ་སུམ་ཅུའི་སབས་སུ་ཁྲུས་གསྟོལ་མཁན་ཡྟོ་ཧ་ནན་ཞེས་ཟེར་བའི་ལུང་སྟོན་པ་ཡིས་

ཁྟོང་ལ་ཡྟོར་དན་གཙང་པྟོར་ཁྲུས་གསྟོལ་གནང༌།  ཆྟོས་ཀི་སླྟོབ་དཔྟོན་སན་གྲགས་ཆེན་པྟོ་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་ནས་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀས་དཀྟོན་མཆྟོག་དང༌།  སིག་པ།  ང་ཚོ་སིག་པའི་ཉེས་ཆད་ལས་སྐྱྟོབ་པའི་

ཆེད་དུ་གང་ཞིག་བེད་དགྟོས་པའི་སྟོར་གསུངས།  ཁྟོང་གིས་ཡབ་དཀྟོན་མཆྟོག་གིས་ཁྟོང་ལ་གང་ཞིག་

མཛད་པ་དང་གསུང་བ་ཁྟོ་ན་མཛད།  དཀྟོན་མཆྟོག་གི་མདུན་ནས་ཡྟོང་བར་སྟོན་པའི་ཕིར་ཁྟོང་

གིས་ནད་པ་དང་གདྟོན་འདེས་ཟིན་པའི་མི་གསྟོ་བར་མཛད་ཅིང༌།  གཤིན་པྟོ་རྣམས་སླར་གསྟོན་

དུ་སྒྱུར་བ་ལ་སྟོགས་པའི་ངྟོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་པ་མང་པྟོ་བསྒྲུབས་པའྟོ།།
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2.13 དི་བ། ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ཇི་ལྟར་གྲྟོངས་སམ།

2.14 ལན། ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཡུལ་གི་དཔྟོན་རིགས་ཀིས་ཁྟོང་གི་གསུང་དང་ལེན་མ་བས་པས་ཁྟོང་

རྒྱང་ཤིང་སེང་གཟེར་བརྒྱབ་ནས་གསྟོད་རྒྱུར་ཐག་གཅྟོད་བས།  ངེད་རྣམས་ཀི་སིག་ཉེས་ཀི་ཉེས་

ཆད་ང་ཚོའི་ཚབ་ལ་མྟོང་ཞིང༌།  ང་ཚོ་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་ཁིམས་གཅྟོད་ལས་སྐྱྟོབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡེ་ཤུ་

མཱ་ཤི་ཀ་རྒྱང་ཤིང་སེང་གྲྟོངས།

2.15 དི་བ། ད་ལྟ་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་གསྟོན་པྟོ་ཡིན་ནམ།

2.16 ལན། རྒྱང་ཤིང་སང་ལ་གྲྟོངས་ནས་ཉི་མ་གསུམ་གི་རེས་སུ་དཀྟོན་མཆྟོག་གིས་ཡེ་ཤུ་འཆི་

བ་ནས་སླར་གསྟོན་པར་མཛད།  དེ་ལྟར་མཛད་པའི་སྟོ་ནས་དཀྟོན་མཆྟོག་གིས་ང་ཚོའི་སིག་ཉེས་

སེལ་བའི་དམར་མཆྟོད་དེ་དང་ལེན་མཛད་པར་བསན།  ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ནི་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་ཞིང་

ཁམས་སུ་ཡར་ཕེབས་ནས་ད་ལྟ་ཁྟོང་གི་མི་རྣམས་དབང་དུ་སྒྱུར་ཞིང༌།  དཀྟོན་མཆྟོག་གི་མདུན་དུ་

ཁྟོ་ཚོའི་དྟོན་ལ་ཞུ་ངྟོ་མཛད།  དུས་ཀི་མཐའ་མའི་ཉིན་མྟོར་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་ཕིར་

ལྟོག་ཕེབས་ནས་ཁྟོང་གིས་ཤི་གསྟོན་གཉིས་ལ་ཁིམས་གཅྟོད་མཛད་ངེས་ཡིན།

2.17 དི་བ། ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་གྲྟོངས་ནས་སླར་གསྟོན་པའི་དྟོན་ཅི་ཡིན།

2.18 ལན། ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་གྲྟོངས་ནས་སླར་གསྟོན་པ་བརྒྱུད་དཀྟོན་མཆྟོག་གིས་ང་ཚོ་སིག་ཉེས་

ཀི་ཆད་པ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་ཤིག་གནང༌།  ཞལ་ཆད་གསར་པའི་མདྟོ་ཞིག་ཏུ་བཀྟོད་པ་ལྟར།  
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དཀྟོན་མཆྟོག་གིས་རང་གི་སས་གཅིག་པྟོ་གནང་བ་ཙམ་དུ་འཇིག་རེན་གི་མི་རྣམས་ལ་བམས་པར་

མཛད་པས།  སས་ལ་དད་པ་བེད་མཁན་ཚང་མར་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་བར་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་

ཚེ་ཐྟོབ་ངེས་པའྟོ་ཞེས་གསུངས།  སྤྱྟོད་པ་ངན་པ་རྣམས་སྤངས་ཤིང་སེམས་བསྒྱུར་ནས་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་

ཀ་ལ་དད་མཁན་ཡྟོད་ཚད་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྤྟོའི་ངང་ནས་ཁྟོང་དང་མཉམ་དུ་དུས་གཏན་ཏུ་

གསྟོན་པར་འགྱུར་ངེས་ཡིན།  ཁྟོང་གི་གསུང་དང་ལེན་མི་བེད་མཁན་རྣམས་དཀྟོན་མཆྟོག་དང་

བྲལ་ཏེ་དམལ་ཁམས་སུ་སིག་ཉེས་ཀི་ཆད་པ་ཕྟོག་ངེས་ཡིན།

2.19 དི་བ། སིག་ཉེས་ཀི་ཉེས་ཆད་ཕྟོག་པ་ལས་ཐར་བའི་ཕིར་ང་ཚོས་ཅི་བེད་དགྟོས།

2.20 ལན། དཀྟོན་མཆྟོག་ནི་དང་བདེན་གི་ཁིམས་དཔྟོན་ཡིན་པས་སིག་ཉེས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་ཁིམས་གཅྟོད་གཏྟོང་རྒྱུ་ངེས་ཀང༌།  དེ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་ནི།  ངེད་རྣམས་ཀིས་སྤྱྟོད་པ་ངན་

པ་རྣམས་སྤངས་ནས་སེམས་སྒྱུར་ལ།  ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ཁྟོ་ནར་དད་པ་བེད་དགྟོས།

2.21 དི་བ། བསྟོད་ནམས་གསྟོག་པའི་སྟོ་ནས་ང་ཚོ་ཐར་བར་འགྱུར་སིད་དམ།

2.22 ལན། མི་སིད་དེ།  དཀྟོན་མཆྟོག་དཔེ་མི་སིད་པའི་དམ་པ་དང་དང་བདེན་ཡིན་ལ།  ང་

ཚོ་སིག་ཅན་ཡིན་པས་ངེད་རྣམས་ཀིས་གསྟོག་ཐུབ་པའི་བསྟོད་ནམས་ནི་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་སྤྱན་སྔར་

མི་འདང་ངྟོ༌།།
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2.23 དི་བ། གལ་ཏེ་ངེད་རྣམས་ཀིས་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་མ་ཟད།  སངས་རྒྱས་དང་ལྷ་རྣམས་ལ་

དད་པ་བས་ན་ཐར་བར་འགྱུར་སིད་དམ།

2.24 ལན། མི་སིད་དེ།  ཁྟོང་ཁྟོ་ནར་སིག་ཉེས་ལས་ཐར་བར་མཛད་པའི་དབང་ཆ་ཡྟོད་པས་

ང་ཚོས་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ཁྟོ་ནར་དད་པ་བེད་དགྟོས།

2.25 དི་བ། མི་སུའང་ཐར་བར་འགྱུར་སིད་དམ།

2.26 ལན། མི་སུས་ཀང་སྤྱྟོད་པ་ངན་པ་རྣམས་སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར་ཏེ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་

བས་ན་ཐར་པ་དང༌།  དཀྟོན་མཆྟོག་གི་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚེ་འཐྟོབ་པར་སིད།  སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་

སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཟེར་མཁན་ནི་སྔར་དཀྟོན་མཆྟོག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་མཁན་དང༌།  དཀྟོན་མཆྟོག་

གི་མི་རྣམས་ལ་མནར་གཅྟོད་གཏྟོང་མཁན།  གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཡང༌།  རང་གི་སིག་

ཉེས་སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར་ཏེ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བས་ནས་ཐར་བར་གྱུར།  དབང་པྟོ་སྐྱྟོན་ཅན་

ནམ།  ལྕགས་རིགས་ཀི་ཡྟོ་བད་བཟྟོ་མཁན་ནམ།  ཤན་པའམ།  སྨད་ཚོང་མའམ།  ཉ་པའམ།  ཡྟོན་

ཏན་ཡྟོད་པ་དང་མེད་པའམ།  ཕྱུག་པྟོ་དང་དབུལ་པྟོ་རྣམས་སུས་ཀང་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བས་ན་ཐར་

བར་འགྱུར་སིད།
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2.27 དི་བ། ཐར་པ་ཐྟོབ་ན་ཕན་ཐྟོག་གང་ཡྟོད་དམ།

2.28 ལན། མི་སུ་ཞིག་གིས་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བས་ན།  དཀྟོན་མཆྟོག་གིས་ཁྟོའི་སིག་ཉེས་སེལ་

བར་མཛད།  ཉེས་ཅན་གིས་སིག་ཉེས་ནམ་ཡང་མ་བས་པ་ལྟར་དཀྟོན་མཆྟོག་ཁྟོ་ཚོ་ལ་བམས་ཤིང༌།  

ཁྟོང་གི་དམ་པའི་དགྟོངས་པ་སྒྲུབ་འདྟོད་མཁན་དུ་སྒྱུར་བར་མཛད།  ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་དཀྟོན་མཆྟོག་

གི་སས་ཡིན་པ་ལྟར་དཀྟོན་མཆྟོག་གིས་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་མཁན་རྣམས་ཉིད་ཀི་སས་དང་སས་མྟོ་དང་

འད་བར་མཛད།  དབང་ཀུན་ལྡན་པའི་ཡེ་ཤུས་གདྟོན་འདེ་དང་ངན་པ་ལས་སྲུང་བར་བེད།  ཡང་

དད་པ་རྣམས་ལ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚེ་འཐྟོབ་པ་དང་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཁྟོ་ཚོའི་སེམས་སུ་ཞུགས་

པར་འགྱུར།

2.29 དི་བ། ཚེ་འདི་ལས་འདའ་བའི་སབས་སུ་གང་འབྱུང་ངམ།

2.30 ལན། ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་རྣམས་ཚེ་འདི་ལས་འདའ་བའི་སབས་སུ་གཟུགས་པྟོ་ནི་ཐལ་བར་

འགྱུར་ནའང༌།  སེམས་དགའ་སྤྟོ་དང་ཞི་བདེའི་ངང་ནས་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་མདུན་དུ་མྱུར་བར་འགྲྟོ།  

དུས་ཀི་མཐའ་མའི་ཉིན་མྟོར་གཟུགས་པྟོ་སླར་གསྟོན་པར་མཛད་ངེས་ཡིན་ཞིང༌།  དུས་གཏན་དུ་

དཀྟོན་མཆྟོག་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་པར་འགྱུར།  ཡེ་ཤུ་དང་ལེན་མི་བེད་མཁན་རྣམས་ནི་ཤི་ནས་

དམལ་ཁམས་སུ་འཕངས་ནས་དེར་དུས་གཏན་དུ་སྡུག་བསྔལ་མྟོང་དགྟོས།
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ལེའུ་གསུམ་པ།  ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་པ་བེད་པའི་སྟོར།

3.1 དི་བ། བྟོད་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་མཁན་ཡྟོད་དམ།

3.2 ལན། བྟོད་རིགས་ཀི་ནང་ནས་ཁག་ཅིག་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ལ་དད་མཁན་དུ་གྱུར་ཟིན།  མདྟོ་

དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་མཱ་ཤི་ཀ་པ་རྣམས་ཀི་མི་གྲངས་མང་དུ་འགྲྟོ་བ་མ་ཟད།  ཀྲུང་གྟོ་དང༌།  བལ་

ཡུལ།  རྒྱ་གར་སྟོགས་སུ་ཡྟོད་པའི་བྟོད་རིགས་མཱ་ཤི་ཀ་པ་ཡང་ཡྟོད།  (ཡེ་ཤུ་པ་ཡང་ཟེར་)  རྒྱ་རིགས་

ཀི་ནང་ནས་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བེད་མཁན་ས་ཡ་མང་པྟོ་ཡྟོད།  ཡེ་ཤུས་ཁྱེད་ཡིད་ཐང་ཆད་པ་

དང་ཁུར་ཆེན་གིས་གནྟོན་པ་ཐམས་ཅད་ངའི་རར་ཤྟོག  ངས་ཁྱེད་ལ་ངལ་གསྟོ་སེར་བར་བ་ཞེས་

གསུངས།  ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀས་མི་ཐམས་ཅད་ཉིད་ལ་དད་པ་བས་ནས་ཐར་བར་འགྱུར་བར་དགྟོངས།

3.3 དི་བ། ཡེ་ཤུ་ལ་ཇི་ལྟར་དད་པ་བས་ནས་ཐར་པ་འཐྟོབ་བམ།

3.4 ལན། བེད་དགྟོས་པ་བཞི་སེ།  དང་ཐྟོག་རང་ཉིད་སིག་ཉེས་ཅན་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་བེད་

དགྟོས།  སིག་པའི་རང་གཤིས་མི་ཀུན་ལ་ཡྟོད་པས།  སིག་མེད་ཀི་མི་འབྱུང་མི་སིད།  དེའི་ཕིར་ཉིན་

ལྟར་ང་ཚོས་སིག་ཉེས་ཀི་ལས་བེད་ཅིང༌།  དེའི་འབྲས་བུ་ནི་འཆི་བ་ཡིན།  འཆི་བ་དེ་ནི་ཚེ་འདི་ལས་

འདའ་བ་མ་ཟད།  དཀྟོན་མཆྟོག་དང་བྲལ་ཏེ་དམལ་ཁམས་དུས་གཏན་དུ་སྟོད་དགྟོས་པ་དེའང་ཡིན།
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3.5 གཉིས་པ་ནི་སྤྱྟོད་པ་ངན་པར་འགྟོད་བཤགས་དང་དེ་རྣམས་སྤངས་ནས་སེམས་སྒྱུར་དགྟོས།  

སིག་ཉེས་སྤྟོང་བ་དེ་བཅྟོས་མིན་ཡིན་དགྟོས།  སྤྱྟོད་པ་ངན་པ་རྣམས་མ་སྤངས་ན།  མཐའ་མའི་ཉིན་

མྟོར་དཀྟོན་མཆྟོག་གིས་ང་ཚོ་ལ་ཁིམས་གཅྟོད་མཛད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཟད།  དམལ་ཁམས་སུ་སིག་

ཉེས་ཀི་ཉེས་ཆད་ཀང་མྟོང་བར་འགྱུར་ངེས་ཡིན།

3.6 གསུམ་པ་ནི་ཡེ་ཤུ་ཁྟོ་ནར་དད་པ་བེད་དགྟོས།  སིག་ཉེས་ཀི་ཉེས་ཆད་ང་ཚོའི་ཚབ་ཏུ་མྟོང་

བའི་ཕིར་ཡེ་ཤུ་ནི་རྒྱང་ཤིང་སང་ལ་གྲྟོངས།  ང་ཚོ་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་སྤྱན་སྔར་རྣམ་པར་དག་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་ཁྟོང་འཆི་བ་ནས་སླར་གསྟོན་པར་གྱུར།  ང་ཚོའི་སིག་ཉེས་ཀི་ཆད་པ་མྟོང་བའི་

ཕིར་གཞན་སུའང་མ་ཤི་བས།  མི་གཞན་དང༌།  ཡང་ན་ལྷ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོ་ཐར་བར་

འགྱུར་མི་སིད།

3.7 བཞི་པ་ནི་ཡེ་ཤུ་ལ་སྨྟོན་ལམ་འདེབས་དགྟོས།  དཀྟོན་མཆྟོག་གི་དམ་པའི་གསུང་རབ་ལས་

གསུངས་པ་ལྟར།  གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་ཁ་ཡིས་ཡེ་ཤུ་གཙོ་བྟོ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་བས་ཤིང༌།  སེམས་ཀིས་

ཀང་དཀྟོན་མཆྟོག་གིས་ཁྟོང་འཆི་བ་ནས་སླར་གསྟོན་པར་མཛད་པ་དེ་ལ་དད་པ་བས་ན།  ཁྱེད་

ངེས་པར་ཐར་བར་འགྱུར་རྟོ་ཞེས་གསུངས།  མ་འྟོངས་པའི་སྟོར་མི་ཤེས་པས་ད་ལྟ་རང་དེ་ལྟར་

བས་ན་ལེགས།
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3.8 ཡེ་ཤུར་དད་པའི་ལམ་བུ།

1. སིག་ཅན་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་བེད།

2. སྤྱྟོད་ངན་སྤངས་ནས་སེམས་པ་སྒྱུར།

3. ཡེ་ཤུ་ཁྟོ་ནར་དད།

4. ཡེ་ཤུར་སྨྟོན་ལམ་འདེབས།

3.9 དི་བ། ཐར་པ་འཐྟོབ་པའི་ཆེད་དུ་སྨྟོན་ལམ་ཇི་ལྟར་འདེབས།

3.10 ལན། འདི་ལྟར་སྨྟོན་ལམ་ཞུས་དང༌།  གཙོ་བྟོ་ཡེ་ཤུ་ལགས།  བླ་ན་མེད་པའི་དཀྟོན་མཆྟོག་

གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པའི་སྟོ་ནས་ངས་ཁྱེད་དང་མི་གཞན་ལ་སིག་ཉེས་ཀི་ལས་བས་པ་དེ་ཁས་ལེན་

བེད།  ད་ངས་སྤྱྟོད་པ་ངན་པ་རྣམས་སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར་ཏེ་ཁྱེད་ཀི་ཐུགས་རེ་ཁྟོ་ནར་བརེན་

ནས་ཁྱེད་ལ་དད་པ་བེད།  སེམས་ཀི་སྟོ་ཕེ་སེ་ཁྱེད་རང་ནང་ལ་གདན་འདེན་ཞུ།  ད་ནས་བཟུང་

ཁྱེད་ནི་ངའི་སྐྱབས་མགྟོན་ཡིན་ཞིང༌།  ངས་ཁྱེད་ལ་ཞབས་ཕི་ཞུ།  ཁྱེད་ཀི་ངྟོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཐར་

པ་ང་ལ་གནང་བའི་དྟོན་དུ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྟོ།།

3.11 དི་བ། ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བས་ནས་ཐར་པ་ཐྟོབ་པའི་རེས་སུ་ཅི་བེད་དགྟོས།

3.12 ལན། བིས་པ་འཚར་ལྟོངས་བེད་པ་ལྟར།  ཡེ་ཤུ་ལ་ཐྟོག་མར་དད་པ་རྣམས་ཐར་པའི་

ཐྟོག་ནས་སྨིན་ཞིང་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་དགྟོས།  དད་མཁན་རྣམས་ནི་རང་འདྟོད་པ་ལྟར་
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མི་ཚེ་མི་སྐྱེལ་ཏེ།  དཀྟོན་མཆྟོག་གི་དགྟོངས་པ་ལྟར་མི་ཚེ་སྐྱེལ་དགྟོས།  གཙོ་བྟོ་ཡེ་ཤུས་རང་གིས་

གཙོ་བྟོ་དཀྟོན་མཆྟོག་ལ་བླྟོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་དང་ཡིད་གཅིག་གིས་བརེ་བར་ཟུངས་ཤིག  འདི་

ནི་བཀའ་རྒྱ་གལ་ཆེ་ཤྟོས་དང་དང་པྟོ་དེ་ཡིན།  གཉིས་པ་དེ་དང་འད་བ་ཡིན།  དེ་ནི་ཁྱིམ་མཚེས་

ལ་རང་དང་འད་བར་བརེ་བར་ཟུངས་ཞེས་གསུངས།  དེ་ལྟར་བེད་པའི་ཐབས་ཤེས་ལྔ་སེ།  དཀྟོན་

མཆྟོག་གི་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཉིན་ལྟར་ཀྟོག་པའམ་ཉན་པ་དང་གཅིག  ཉིན་ལྟར་དཀྟོན་མཆྟོག་ཁྟོ་

ནར་བསེན་བཀུར་བེད་པ་དང་གཉིས།  དད་ལྡན་གཞན་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་འཛོམ་པ་དང་གསུམ།  

དཀྟོན་མཆྟོག་དང་མི་གཞན་ལ་བརེ་བར་འཛིན་པ་དང་བཞི།  གཙོ་བྟོ་ཡེ་ཤུའི་སྟོར་མི་གཞན་རྣམས་

ལ་དཔང་པྟོ་བེད་པ་དང་ལྔའྟོ།  ཁྱེད་རྣམ་པ་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་www.gsungrab.org ད་ཚིགས་

ལ་གསུང་རབ་ཚུད་པའི་ཕབ་ལེན་རྒྱུ་ཆ་མང་པྟོ་ཡྟོད།

3.13 ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀར་རེས་སུ་འབྲང་བའི་ལམ་བུ།

1. དམ་པའི་གསུང་རབ་ཉིན་ལྟར་ཀྟོག་པའམ་ཉན།

2. ཉིན་ལྟར་དཀྟོན་མཆྟོག་ཁྟོ་ནར་བསེན་བཀུར་བེད།

3. དད་ལྡན་གཞན་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་འཛོམ།

4. དཀྟོན་མཆྟོག་དང་མི་གཞན་ལ་བརེ་བར་འཛིན།

5. ཡེ་ཤུའི་སྟོར་ལ་མི་གཞན་རྣམས་ལ་དཔང་པྟོ་བེད།
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4.1 དི་བ། དཀྟོན་མཆྟོག་གི་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཅེས་པ་དེ་ཅི་ཡིན།

4.2 ལན། དམ་པའི་གསུང་རབ་ནི་མི་རིགས་ཀུན་ལ་གནང་བའི་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་བཀའ་ཡིན།  

དམ་པའི་གསུང་རབ་ལ་ཞལ་ཆད་རིང་པ་དང་ཞལ་ཆད་གསར་པ་ཟེར་བའི་ཆ་ཤས་གཙོ་བྟོ་གཉིས་

ཡྟོད་ལ།  དེ་ཚོ་བྟོད་ཀི་ལྟོ་རྒྱུས་བཀྟོད་པའི་སྔྟོན་གི་དུས་རབས་མང་པྟོའི་ནང་བྲིས་ཡྟོད་པ་ཞིག་ཡིན།  

ཞལ་ཆད་རིང་པ་ནི་ལྟོ་ངྟོ་2,500-3,000 སྔྟོན་དང༌།  ཞལ་ཆད་གསར་པ་དུས་རབས་དང་པྟོའི་

སབས་སུ་བྲིས།  དེ་ནི་ཀྲུང་གྟོའི་ཧན་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་སུ་ཡིན།  ཞལ་ཆད་རིང་པ་ནི་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་མི་

རིགས་ཀི་ལྟོ་རྒྱུས་འཁྟོད་ཡྟོད།  ཞལ་ཆད་གསར་པ་ལ་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་རྣམ་ཐར་དང༌།  ཁྟོང་གི་ཆྟོས་

ཚོགས་ཀི་ལྟོ་རྒྱུས་འཁྟོད་ཡྟོད།  གསུང་རབ་ནང་དཀྟོན་མཆྟོག་གི་བདེན་པའི་བཀའ་དང༌།  ཐར་པའི་

ལམ།  དང་པྟོའི་ཁིམས་སྟོགས་སིག་ཅན་ཐར་ཐུབ་པའི་དགའ་སྤྟོའི་འཕིན་བཟང་བཀྟོད་ཡྟོད།  མདྟོར་

ན།  དཀྟོན་མཆྟོག་གི་སྟོར་གང་ཤེས་དགྟོས་པ་ཐམས་ཅད་དམ་པའི་གསུང་རབ་ནང་བཀྟོད་ཡྟོད།

ལེའུ་བཞི་པ།  དཀྟོན་མཆྟོག་གི་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀི་སྟོར།
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4.3 དི་བ། དཀྟོན་མཆྟོག་གི་དམ་པའི་གསུང་རབ་གང་ནས་འཐྟོབ་སིད།

4.4  ལན།  དམ་པའི་གསུང་རབ་ནི་www.gsungrab.org ད་ཚིགས་ནས་ཕབ་ལེན་གནང་

ན་ཆྟོག



སྐུ་ཉིད་ཀིས་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀའི་སྟོར་དེ་བས་གཏིང་གཟབ་མཁྱེན་པ་དང་

སྟོབས་བསྟུན།   དཀྟོན་མཆྟོག་གིས་ཁྱེད་ལ་བིན་རླབས་གནང་བར་ཤྟོག  


