སའི་གོ་ལའི་རྩ་ཁིམས།
གླེང་གཞི།
ང་ཚོ་སའི་གོ་ལའི་ལོ་རྒྱུས་སླེང་དུ་འགོ་བ་མིའ་ི རིགས་ཀིས་ངླེས་པར་དུ་རང་གི་མ་འོངས་པར་འདམ་ག་བྱ་དགོས་པའི་གནད་འགག་ལ་བསླེབས་འདུག འཛམ་གིང་འདི་ིན་རླེ་ལས་
ིན་རླེར་ཕན་ཚུན་ལ་འཁླེན་པ་དང་སྲ་མླེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པས་ན། མ་འོངས་པར་ླེན་ཁ་ཆླེན་པོ་ཡོད་ལ་རླེ་བའང་ཁླེངས་འདུག གོང་འཕླེལ་གི་ཆླེད་དུ་ང་ཚོས་ངླེས་པར་དུ་ཤླེས་
དགོས་པ་ནི་འདི་ལྟ་སླེ། རིག་གནས་དང་འཚོ་བར་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་མང་ནའང་། ང་ཚོ་ཐམས་ཅད་ལས་དབང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་འགོ་བ་མིའ་ི རིགས་ཀི་ཁིམ་གཞིས་ཆླེན་མོ་དང་
སའི་གོ་ལའི་ཐུན་མོང་ཚོགས་པའི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན་པར་བརླེན། ང་ཚོས་ངླེས་པར་དུ་མམ་འབླེལ་བྱས་ཏླེ་རང་བྱུང་ལ་བརྩི་འཇོག་དང་འགོ་བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ཁབ་སླེལ། དཔལ་འབྱོར་
འདྲ་མམ། ཞི་བདླེ་རིག་གནས་བཅས་རྨང་གཞི་བྱས་ཐོག་གོ་ལ་ཡོངས་འདུས་པའི་རྒྱུན་མཐུད་སི་ཚོགས་ཤིག་གསར་སྐྲུན་བྱ་དགོས། དམིགས་ཡུལ་འདིའ་ི ཆླེད་དུ་ང་ཚོ་སླེ། སའི་གོ་ལའི་
སི་འབངས་རྣམས་ཀིས་ངླེས་པར་དུ་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་དང་ཁབ་རྒྱ་ཆླེས་ཆླེ་བའི་སྲོག་ལྡན་སླེ་དངོས། རང་གི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་བཅས་ལ་ཤ་ཚ་རུས་དུང་བྱ་རྒྱུ་དླེ་ཁབ་བསྒྲགས་བྱ་དགོས།

སའི་གོ་ལ་སླེ་འུ་ཅག་གི་ཕ་ས།
འགོ་བ་མིའི་རིགས་ནི་མུ་མཐུད་དུ་རིམ་འགྱུར་བྱླེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སོང་ཁམས་ཆླེན་པོའ་ི གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན། སའི་གོ་ལ་སླེ་ང་ཚོའ་ི ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་འདི་ནི་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པའི་
ཁད་ཆོས་ལྡན་པའི་ཚེ་སྲོག་གི་ཚོ་ཁག་གནས་ས་ཞིག་རླེད། རང་བྱུང་ཁམས་ཆླེན་པོའི་སོབས་ཤུགས་ཀིས་འཚོ་གནས་བྱླེད་པ་ནི་བཙན་དབང་དང་ངླེས་མླེད་ཀི་བྱ་བ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོད་
ནའང་། སའི་གོ་ལས་ཚེ་སྲོག་རིམ་འགྱུར་བྱླེད་པར་ངླེས་པར་དུ་མཁོ་བའི་ཆ་རླེན་མཁོ་སོད་བྱླེད་བཞིན་འདུག ཚེ་སྲོག་གི་ཚོ་ཁག་འདི་དབུགས་སོས་པའི་སོབས་ཤུགས་དང་འགོ་བ་མིའི་
རིགས་ཀི་བདླེ་སིད་ནི་སླེ་ཁམས་མ་ལག་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་དང་། རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་སྣ་མང་ཡོད་པ། ས་གཤིས་ཤིན་ཏུ་ལླེགས་པ། མཁའ་དབུགས་དང་ཆུ་ཧ་ཅང་དྭངས་ཤིང་
གཙང་བ་བཅས་འཐུས་ཚང་ཡིན་པའི་སླེ་དངོས་ར་བ་ཞིག་སྲུང་སོབ་བྱླེད་པར་རག་ལས་པ་ཡིན། གོ་ལ་ཡོངས་ཀི་ཚད་ཡོད་ཐོན་ཁུངས་ནི་འགོ་བ་མིའ་ི རིགས་ཡོངས་ཀིས་ཐུན་མོང་གིས་
སླེམས་ཁུར་བྱ་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་རླེད། སའི་གོ་ལའི་གསོན་ཤུགས་དང་སྣ་མང་རང་བཞིན། མཛེས་ཤིང་སྡུག་པ་དླེ་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་ནི་བླ་ན་མླེད་པའི་འགན་ཁུར་ཞིག་ཡིན།

གོ་ལ་ཡོངས་ཀི་གནས་བབ།
མིག་སྔར་དར་བའི་ཐོན་སླེད་དང་འཛད་སོད་བྱླེད་སངས་དླེས་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བརླག་དང་ཐོན་ཁུངས་ཟད་པ། སླེ་དངོས་མོད་པོ་ཤུལ་ཆད་པ་སོགས་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པས། སླེ་དངོས་
ཀི་ཆགས་ལུགས་དླེ་རིམ་བཞིན་དུ་འཇིག་གིན་འདུག གོང་འཕླེལ་དུ་སོང་བའི་ལླེགས་ཆ་ཆ་མམ་སོས་བགོ་བྱ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་དང་། དབུལ་ཕྱུག་བར་གི་བར་ཁད་ཇླེ་ཆླེ་ནས་ཇླེ་ཆླེར་
འགྱུར་བཞིན་མཆིས། འདྲ་མམ་མིན་པ་དང་དབུལ་ཕོངས་ཡིན་པ། བླུན་རྨོངས་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་དབང་གིས་དྲག་ལས་ཕོག་ཐུག་ནམ་ཡང་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་སྡུག་
བསྔལ་ཆླེན་པོ་བསླེད་པའི་རྩ་བ་ཡིན་འདུག སྔར་བྱུང་མ་མོང་བའི་མི་གངས་འཕར་བ་དླེས་སླེ་ཁམས་མ་ལག་དང་སི་ཚོགས་མ་ལག་ལ་ཐླེག་དཀའ་བའི་འགན་ཁུར་ལིད་མོ་ཞིག་བསོན་
ཡོད་པས། གོ་ལ་ཡོངས་ཀི་བདླེ་འཇགས་ཀི་རྨང་གཞི་དླེ་ླེན་ཁར་གཏད་འདུག འགོ་ཕོགས་འདི་ླེན་ཁ་ཆླེ་བ་བདླེན་མོད། འོན་ཀང་འཛུར་ཐབས་མླེད་པ་ཞིག་མིན།

ཁ་ཕོགས་སའི་གནད་དོན།
འདམ་ག་བྱླེད་པའི་དབང་ཆ་ང་ཚོའི་ལག་ན་ཡོད་པ་ནི་འདི་ལྟ་སླེ། གོ་ལ་ཡོངས་ཀིས་ཕན་ཚུན་ལ་གོགས་པོའི་འབླེལ་བ་བཙུགས་ཏླེ་ཕན་ཚུན་ལ་སླེམས་ཁུར་དང་ཕན་ཚུན་ལ་རོགས་
རམ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ང་ཚོ་རང་ིད་འཇིག་པ་དང་ཚེ་སྲོག་གི་སྣ་མང་རང་བཞིན་འཇིག་ཏུ་འཇུག་པའི་ླེན་ཁར་མི་འཛེམ་པ་བྱ་རྒྱུ་དླེ་ཡིན། དླེས་ན་ང་ཚོའ་ི རིན་ཐང་ལྟ་བ་དང་
ལམ་ལུགས། འཚོ་བ་རོལ་སངས་བཅས་ལ་རྩ་བ་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་བྱ་དགོས། ང་ཚོས་ངླེས་པར་དུ་ཤླེས་དགོས་པ་ནི་རྨང་གཞིའ་ི དགོས་མཁོ་དླེ་ཁ་བསྐངས་པ་ན། འགོ་བ་མིའི་རིགས་གོང་
འཕླེལ་དུ་འགོ་བའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་སོ་ནས་གྲུབ་པ་ལས་དངོས་པོའ་ི ཐད་ལ་སླེག་མཁོ་དླེ་འདྲ་ཡོད་མི་སྲིད། ང་ཚོར་མི་ཐམས་ཅད་ལ་འཚོ་རླེན་མཁོ་སོད་བྱླེད་པ་
དང་ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་ཤན་ཤུགས་བཟོས་པ་ཇླེ་ཉུང་དུ་གཏང་བའི་ཤླེས་བྱ་དང་ལག་རྩལ་ཡོད་འདུག གོ་ལ་ཡོངས་ཀི་རིག་གནས་དཔལ་ཡོན་དར་བའི་སི་ཚོགས་ལས་ཤླེས་གསལ་ལྟར་ན།
དམངས་གཙོ་ཡིན་ལ་མི་གཤིས་དང་མཐུན་པའི་འཇིག་རླེན་ཞིག་བསྐྲུན་པར་གོ་སྐབས་གསར་བ་ཞིག་སྐྲུན་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོར་ཁོར་ཡུག་དང་དཔལ་འབྱོར། ཆབ་སྲིད། སི་ཚོགས། བསམ་
བློ་སོགས་ཕོགས་སོ་སོ་ནས་འགན་འཛུགས་པ་དླེ་དག་ལ་ཕན་ཚུན་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ང་ཚོས་དཔུང་རྡང་མམསླེལ་བྱས་ན་གནད་དོན་དླེ་དག་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་ཞིག་
བྱླེད་པའི་ཐབས་ལམ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་བཙལ་ཐུབ་ངླེས་ཡིན།

ཐུན་མོང་གི་འགན་ཁུར།
ལས་དོན་འདི་དག་མངོན་འགྱུར་བྱ་ཆླེད། ང་ཚོས་ངླེས་པར་དུ་གཏན་ཁླེལ་བྱ་དགོས་པ་ནི་འདི་ལྟ་སླེ། ཐུན་མོང་གི་འགན་སླེམས་ཤིག་རྒྱུད་ལ་བཅངས་ཏླེ་གོ་ལ་ཡོངས་ཀི་ཐུན་མོང་
ཚོགས་པ་དང་རང་ས་གནས་ཀི་ཚོགས་ཁུལ་གིས་ཁག་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་བྱ་དགོས། ང་ཚོ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་སི་འབངས་ཡིན་ལ། གོ་ལ་གཅིག་གི་སླེང་གི་སི་འབངས་ཀང་ཡིན། མི་སུ་
ཞིག་ཡིན་ཡང་འགོ་བ་མིའ་ི རིགས་ཀི་ཁིམ་གཞིས་ཆླེན་པོ་དང་གོ་ལའི་སླེང་གི་ཚེ་སྲོག་གི་འཇིག་རླེན་ལ་ད་ཡོད་དང་མ་འོངས་པའི་བདླེ་སིད་བསྐྲུན་པའི་འགན་ཁུར་ཡོད། ང་ཚོས་ཚེ་
སྲོག་གི་གསང་རྒྱ་ལ་གོང་བཀུར་དང་འཚོ་བས་ཚུར་བསྔོ་བྱླེད་པར་བཀའ་དྲིན་ཞུ་དགོས་པར་མ་ཟད། གུས་ལུགས་ལྡན་པའི་སོ་ནས་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀིས་རང་བྱུང་ཁམས་ན་གོ་གནས་
ཅི་ཙམ་ཟིན་ཡོད་པར་ཞིབ་ལྟ་ཞིག་བགིས་ན། ད་གཟོད་འགོ་བ་མིའ་ི རིགས་དང་ཚེ་སྲོག་གཞན་དག་བར་གི་འབླེལ་འདྲིས་ཟབ་མོ་དླེ་སྔར་ལས་གཏིང་ཇླེ་ཟབ་ཏུ་འགོ་སྲིད། ད་ལྟ་མངོན་

བཞིན་པའི་འཛམ་གིང་ཞླེས་པའི་ཁིམ་ཚང་ཆླེན་པོ་འདིར་ཀུན་སོད་ཀི་རྨང་གཞི་ལླེགས་པོ་ཞིག་མཁོ་འདོན་བྱ་ཆླེད། ང་ཚོར་ད་ལྟ་སླེག་མཁོ་ཆླེ་བ་ནི་ཐུན་མོང་གི་རིན་ཐང་ལྟ་བ་ཞིག་
དགོས་པ་དླེ་ཡིན། དླེར་བརླེན། ང་ཚོས་ཐུན་མོང་གི་རླེ་འདུན་ཞིག་བཅངས་ཏླེ་རྒྱུན་མཐུད་འཚོ་གནས་བྱླེད་སངས་ནི་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརླེན་གི་ཚུལ་དུ་གནས་པའི་རྩ་དོན་
ལྟར་ཐུན་མོང་གི་ཚད་གཞི་ཞིག་གཏན་འཁླེལ་བྱས་ཏླེ། མི་སླེར་དང་རྩ་འཛུགས། ཁླེ་ལས། སྲིད་གཞུང་། རྒྱལ་ཁབ་ལས་བརྒལ་བའི་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀི་བྱ་སོད་ལ་མཛུབ་སོན་དང་གདླེང་
ཚོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།
རྩ་དོན།
གཅིག ཆླེ་སྲོག་གི་ཐུན་མོང་ཚོགས་པར་བརྩི་བཀུར་དང་སླེམས་ཁུར་བྱླེད་པ།
1.སའི་གོ་ལ་དང་དླེར་གནས་ཚེ་སྲོག་ཡོངས་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱླེད་པ།
༡ ཚེ་སྲོག་ཐམས་ཅད་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་བརླེན་གི་ཚུལ་དུ་གནས་པར་ཤླེས་རོགས་བྱུང་བ་དང་། ཚེ་སྲོག་གི་རྣམ་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་། འགོ་བ་མིས་བླེད་སོད་བྱླེད་པའི་རིན་ཐང་
ཡོད་ཀང་ཆོག་ལ་མླེད་ཀང་ཆོག་སླེ། དླེར་རང་ིད་ཀི་རིན་ཐང་ཞིག་ཡོད་ངླེས།
༢ མི་ཞིག་སླེས་པ་ནས་བཟུང་རང་ལ་ཁོག་དབང་ལ་རྒྱ་ཡོད་པར་མ་ཟད། འགོ་བ་མིའི་ཤླེས་བྱ་དང་སྒྱུ་རྩལ། ཀུན་སོད། བསམ་བློའི་མངོན་མླེད་ནུས་ཤུགས་བཅས་ཡོད་པར་ཡིད་ཆླེས་
བརན་པོ་ཡོད་དགོས།
2.རྒྱུས་ལོན་དང་གདུང་སླེམས། བརྩླེ་སླེམས་བཅས་ལ་བརླེན་ནས་ཚེ་སྲོག་གི་ཚོགས་སི་ལ་ཡིད་འཇོག་བྱླེད་པ།
༡ ལྟ་བ་འདི་དང་ལླེན་བྱས་ན། མིའི་རིགས་ལ་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་བདག་འཛིན་དང་བདག་གླེར། བླེད་སོད་བྱླེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་ལ། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བརླག་བྱླེད་པ་འགོག་སྲུང་
དང་མི་རྣམས་ལ་སྲུང་སོབ་བྱླེད་པའི་འགན་དབང་ཡང་ཡོད།
༢ རང་དབང་དང་ཤླེས་བྱ། སོབས་ཤུགས་སོགས་ཇླེ་ཆླེར་སོང་བ་དང་མམ་དུ་ཐུན་མོང་ཁླེ་ཕན་ལ་སྐུལ་འདླེད་བྱླེད་པའི་འགན་ཁུར་ཤུགས་སྣོན་བྱླེད་པར་ཡང་ཡིད་ཆླེས་བརན་པོ་
ཡོད་དགོས།
3.འདྲ་མམ་དང་མམ་ཞུགས། རྒྱུན་མཐུད་བྱ་ཐུབ་པ། ཞི་བདླེ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་དམངས་གཙོ་སི་ཚོགས་ཤིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་དགོས།
༡ རིམ་པ་སོ་སོའི་ཚོགས་ཁུལ་དུ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རྨང་གཞིའི་རང་དབང་ཁག་ཐླེག་བྱླེད་ཅིང་། མི་ཐམས་ཅད་ལ་རང་ིད་ཀི་མི་མངོན་པའི་ནུས་ཤུགས་ཡོངས་རོགས་མངོན་འགྱུར་
བྱླེད་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་དུ་འཇུག་པ།
༢ སི་ཚོགས་འདྲ་མམ་ཡོང་བ་དང་དཔལ་འབྱོར་འདྲ་མམ་ཡོང་བར་སྐུལ་འདླེད་བྱས་ཏླེ། མི་ཐམས་ཅད་ལ་སླེ་ཁམས་ལ་འགན་དབང་འཁུར་བ་དང་མམ་དུ་བདླེ་འཇགས་ཡིན་
ལ་དོན་སིང་ཡོད་པའི་འཚོ་བར་ལོངས་སུ་སོད་ཐུབ་པར་བྱ་དགོས།
4.དླེང་རབས་དང་རླེས་རབས་པ་རྣམས་ཀི་ཆླེད་དུ་སའི་གོ་ལའི་སྐུ་དྲུན་དང་མཛེས་སྡུག་ཁག་ཐླེག་བྱ་དགོས།
༡ མི་རབས་སོ་སོའི་རང་དབང་གི་བྱ་སོད་ཐམས་ཅད་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཀི་དགོས་མཁོས་ཚོད་འཛིན་བྱླེད་པ་དླེ་ངོས་ཟིན་དགོས།
༢ སའི་གོ་ལའི་སླེང་གི་མིའ་ི རིགས་དང་སླེ་ཁམས་གནས་སངས་དུས་ཡུན་རིང་བོར་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱླེད་པའི་རིན་ཐང་གི་ལྟ་བ་དང་སྲོལ་རྒྱུན། ལས་ཁུངས། ལམ་ལུགས་བཅས་བུ་
རབས་ཚ་རྒྱུད་ལ་བརྒྱུད་སླེལ་བྱླེད་པ་དླེར་རྒྱབ་སོར་བྱླེད་པ་ཡིན།
ལས་འགན་ཆླེན་པོ་བཞི་བོ་འདི་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་དགོས་མཁོ་ཆླེ་བ་ཞིག་རླེད།

གིས། སླེ་ཁམས་ཁ་ཚང་རང་བཞིན།
5.སའི་གོ་ལའི་སླེ་ཁམས་མ་ལག་གི་ཁ་ཚང་རང་བཞིན་སྲུང་སོབ་དང་བསར་གསོ་བྱ་དགོས། ཁད་པར་དུ་ཚེ་སྲོག་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའི་སླེ་ཁམས་སྣ་མང་རང་བཞིན་དང་རང་བྱུང་
བརྒྱུད་རིམ་ལ་ཡིད་འཇོག་ནན་མོ་བྱ་དགོས།
༡ ལས་རིམ་སོ་སོའི་ཐད་ནས་རྒྱུན་མཐུད་གོང་འཕླེལ་བྱ་ཐུབ་པའི་འཆར་གཞི་དང་འཆར་འགོད་ལག་བསར་བྱས་ཏླེ། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་དང་ཁོར་ཡུག་བསར་གསོ་བྱ་རྒྱུ་ནི་གོང་
འཕླེལ་འཆར་གཞི་ཐམས་ཅད་ཀི་གྲུབ་ཆ་ངོ་མ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱ་དགོས།
༢ སྲུང་སོབ་ལག་བསར་བྱ་ཐུབ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སོབ་ས་ཁུལ་དང་སླེ་དངོས་ར་བ་སྲུང་སོབ་ས་ཁུལ࿎ས་རྒོད་དང་རྒྱ་མཚོ࿎བཙུགས་ཏླེ། སའི་གོ་ལའི་ཚེ་སྲོག་འདླེགས་སོར་བྱླེད་པའི་
མ་ལག་ལ་སྲུང་སོབ་བྱླེད་པ་དང་། སླེ་དངོས་སྣ་མང་རང་བཞིན་ལ་སྲུང་སོབ་བྱླེད་པ། ང་ཚོའ་ི རང་བྱུང་ཤུལ་བཞག་ལ་སྲུང་སོབ་བྱླེད་པ་བཅས་བྱ་དགོས།
༣ མས་ལ་ླེ་བའི་སླེ་དངོས་དང་སླེ་ཁམས་མ་ལག་བསར་གསོ་བྱླེད་པར་སྐུལ་འདླེད་བྱ་དགོས།
༤ རང་བྱུང་སླེ་དངོས་དང་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་པ་ཡོད་པའི་རང་བྱུང་མ་ཡིན་པའམ་རྒྱུད་སླེལ་སྒྱུར་བཅོས་བྱས་པའི་སླེ་དངོས་ཚོད་འཛིན་དང་རྩ་མླེད་དུ་གཏོང་བ་དང་མམ་དུ་
རིགས་དླེ་ལ་གཏོགས་པའི་གནོད་ལྡན་སླེ་དངོས་ནང་འདྲླེན་བྱླེད་པ་སྔོན་འགོག་བྱ་དགོས།
༥ བསར་སོས་མགོགས་ཚད་ལས་མི་བརྒལ་བ་དང་། སླེ་ཁམས་མ་ལག་གི་བདླེ་ཐང་ལ་སྲུང་སོབ་བྱླེད་སངས་གཞིར་བཟུང་ནས་ས་དང་ཆུ། ནགས་ཚལ་ཐོན་རས། རྒྱ་མཚོའི་སླེ་དངོས་
སོགས་བསར་གསོ་བྱ་ཐུབ་པའི་ཐོན་ཁུངས་བླེད་སོད་བྱླེད་པར་བདག་གླེར་བྱ་དགོས།
༦ ཤུགས་གང་ཡོད་ཀིས་ཟད་གོན་ཇླེ་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་པ་ཆླེན་པོ་མི་བཟོ་བའི་སོ་ནས་གཏླེར་རས་དང་འགྱུར་རྡོའི་འབར་རས་སོགས་བསར་གསོ་བྱ་མི་ཐུབ་
པའི་ཐོན་ཁུངས་སྔོག་འདོན་དང་བླེད་སོད་བྱླེད་པར་བདག་གླེར་བྱ་དགོས།
6.གཏོར་བརླག་སྔོན་འགོག་བྱླེད་པ་ནི་ཆླེས་ལླེགས་པའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་བྱ་ཐབས་ཤིག་ཡིན། ཤླེས་རོགས་གསལ་བོ་ཞིག་བྱུང་མླེད་ཚེ། སྔོན་འགོག་རང་བཞིན་གི་བྱླེད་ཐབས་སད་

དགོས།
༡ ཚན་རིག་ཤླེས་བྱ་ཆ་ཚང་ཞིག་རྒྱུད་ལ་ཆགས་མླེད་པ་དང་ཡང་ན་ཚན་རིག་ཤླེས་བྱ་གསལ་བོ་ཞིག་ཁོང་དུ་ཆུད་མླེད་ཕིན། ཚབས་ཆླེ་ཞིང་བསྒྱུར་ཐབས་མླེད་པའི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་
བརླག་བཟོ་ླེན་ཡོད་པ་དླེ་འཛུར་བར་བྱླེད་པའི་ཐབས་ལམ་ལག་བསར་བྱ་དོགས།
༢ སྔོག་འདོན་བྱླེད་པ་དླེས་གནོད་པ་ཆླེན་པོ་བཟོ་མི་སྲིད་སམ་པའི་མི་རྣམས་བདླེན་དཔང་བྱ་དུ་འཇུག་པ་དང་། འགན་ཁུར་བབས་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བརླག་བྱླེད་པར་
ཁག་ཁུར་བྱ་རུ་འཇུག་དགོས།
༣ གོས་ཐག་གཅོད་སྐབས་མིའི་རིགས་བྱ་འགུལ་གི་གསོག་བསགས་རང་བཞིན་དང་ཡུན་རིང་རང་བཞིན། ཐད་ཀར་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ། ཐག་རིང་རང་བཞིན། གོ་ལ་ཡོངས་ཀི་རང་
བཞིན་ལ་སོགས་པའི་མཇུག་འབས་ལ་ཁག་ཐླེག་ནན་མོ་བྱ་དགོས།
༤ ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་པ་བྱླེད་པའི་ས་ཆུ་ཨླེན་ཙམ་བརླག་པར་སྔོན་འགོག་བྱླེད་པ་དང་། ཕི་འཕོས་རང་བཞིན་གི་དངོས་རས་དང་གནོད་ལྡན་དངོས་རས། ཡང་ན་ླེན་ཁ་ཆླེ་བའི་
དངོས་རས་གསོག་བསགས་བྱླེད་པ་བཅས་སྔོན་འགོག་བྱ་དགོས། ༥ ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་པ་བྱླེད་པའི་དམག་དོན་བྱ་འགུལ་སླེལ་མི་རུང་།
7.སའི་གོ་ལའི་བསྐྱུར་སོས་ནུས་ཤུགས་དང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། སི་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་ཐོན་སླེད་བྱླེད་སངས། འཛད་སོད་བྱླེད་སངས། ཁབ་སླེལ་བྱླེད་སངས་ལ་སོགས་པར་སྲུང་
སོབ་བྱ་ཐུབ་པའི་བྱླེད་ཐབས་ལག་བསར་བྱ་དགོས།
༡ ཐོན་སླེད་དང་འཛད་སོད་མ་ལག་ཁོད་དུ་བླེད་སོད་བྱླེད་པའི་དངོས་རས་ཇླེ་ཉུང་ངམ་བསར་སོད། ཡང་ན་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བླེད་སོད་བྱླེད་པ་དང་མམ་དུ་རས་ལྷག་ཐམས་ཅད་
སླེ་ཁམས་མ་ལག་གིས་མླེད་པར་བཟོ་བར་ཁག་ཐླེག་བྱ་དགོས།
༢ ཚོད་འཛིན་ཡོད་པ་དང་བྱླེད་ནུས་ལྡན་པའི་སོ་ནས་ཐོན་ཁུངས་བླེད་སོད་བྱླེད་པ་དང་། བསར་གསོ་བྱ་ཐུབ་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་བརླེན་ཚད་ཇླེ་མང་ནས་ཇླེ་མང་དུ་གཏང་དགོས།
དཔླེར་ན་ི་ནུས་དང་རླུང་ནུས་ལྟ་བུ།
༣ ཁོར་ཡུག་གནོད་མླེད་ཅན་གི་ལག་རྩལ་འདོན་སླེལ་དང་བླེད་སོད། ཡང་ན་འདྲ་མམ་གི་སོ་ནས་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་བྱ་དགོས།
༤ ཚོང་རས་ཀི་རིན་གོང་གི་ནང་དུ་ཚོང་རས་དང་ཚོང་རས་དླེར་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་པའི་ཁོར་ཡུག་གི་རིན་པ་དང་སི་ཚོགས་ཀི་རིན་པ་སོགས་འདུས་པར་མ་ཟད། འཛད་སོད་པས་
དབྱླེ་འབྱླེད་བྱ་ཐུབ་པའི་ཆླེས་མཐོ་བའི་སི་ཚོགས་ཚད་གཞི་དང་ཁོར་ཡུག་ཚད་གཞི་ལ་འཚམས་པའི་ཐོན་རས་ཡིན་པ་ཁག་ཐླེག་བྱ་དགོས།
༥ མི་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྲུ་གུ་སླེ་བའི་བདླེ་ཐང་དང་དང་ལླེན་བུ་ཕྲུག་བཙའ་བར་ལུས་ཁམས་བདླེ་སྲུང་ཡར་སྐུལ་བྱླེད་པའི་གོ་སྐབས་ལོངས་སུ་སོད་པར་ཁག་ཐླེག་བྱ་དགོས།
༦ ཚད་ཡོད་འཇིག་རླེན་དུ་འཚོ་བའི་སྤུས་ཀ་དང་དངོས་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྡན་པ་ནན་བཤད་བྱླེད་པའི་འཚོ་བ་རོལ་སངས་དང་ལླེན་བྱ་དགོས།
8.སླེ་ཁམས་རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞིན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱླེད་པ་དར་སླེལ་དུ་གཏོང་བ་དང་། ད་ཡོད་ཤླེས་བྱ་ལ་བརླེན་ནས་ཚང་མར་སླེ་ཁམས་རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞིན་ཤླེས་སུ་བཅུག་སླེ་
བསམ་འཆར་བརླེ་རླེས་དང་ཁབ་རྒྱ་ཆླེན་པོའི་སོ་ནས་སླེ་ཁམས་རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞིན་གི་ཤླེས་བྱ་བླེད་སོད་བྱ་རུ་གཞུག་དགོས།
༡ རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞིན་ལ་འབླེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་སིའི་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་མམ་འབླེལ་བྱླེད་པར་རྒྱབ་སོར་བྱླེད་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་གོང་འཕླེལ་དུ་འགོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
དགོས་མཁོ་ལ་མམ་འཇོག་བྱ་དགོས།
༢ རིག་གནས་ཐམས་ཅད་ལས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་དང་འགོ་བ་མིའ་ི བདླེ་སིད་ལ་མཛད་རླེས་བཞག་མོང་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་ཤླེས་བྱ་དང་བློ་རིག་ཚང་མར་ཁས་ལླེན་སྲུང་སོབ་བྱ་དགོས།
༣ འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་བདླེ་ཐང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ལ་འབླེལ་བ་ཡོད་པའི་བརྡ་འཕིན་གལ་ཆླེན࿎རྒྱུད་སླེལ་བརྡ་འཕིན་ཀང་འདུས࿎སི་འབངས་ཡོངས་ཀིས་བླེད་སོད་བྱླེད་
པར་ཁག་ཐླེག་བྱ་དགོས།

གསུམ། སི་ཚོགས་འདྲ་མམ་དང་དཔལ་འབྱོར་འདྲ་མམ།
9.དབུལ་ཕོངས་སླེལ་བ་ནི་ངླེས་པར་དུ་ལག་བསར་བྱ་དགོས་པའི་ཀུན་སོད་འགན་ཁུར་དང་སི་ཚོགས་འགན་ཁུར། ཁོར་ཡུག་འགན་ཁུར་བཅས་ཀི་གས་སུ་འཇོག་དགོས།
༡ མི་རྣམས་ལ་བཏུང་ཆུ་དང་མཁའ་དབུགས་གཙང་མ། བདླེ་འཇགས་ཡིན་པའི་ཟ་མ། རས་ངན་གིས་མ་བརད་པའི་གཤིན་ས། སོད་གནས། བདླེ་འཇགས་ཡིན་པའི་འཕོད་བསླེན་ཆ་
རླེན་བཅས་འཐོབ་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་ཁག་ཐླེག་བྱ་དགོས་པར་མ་ཟད། མི་རང་ལ་མཁོ་བའི་རྒྱལ་ནང་གི་ཐོན་ཁུངས་དང་རྒྱལ་སིའ་ི ཐོན་ཁུངས་བགོ་བཤའ་རྒྱག་པ་བཅས་ཀི་དབང་
ཆ་ཡོད་པའང་ཁག་ཐླེག་བྱ་དགོས།
༢ མི་ཐམས་ཅད་ལ་སོབ་གསོ་དང་སོབ་གསོའི་ཐད་ཀི་ཐོན་ཁུངས་འཐོབ་པའི་དབང་ཆ་བྱིན་ཏླེ། རྒྱུན་མཐུད་བྱ་ཐུབ་པའི་འཚོ་བ་རོལ་བར་ཁག་ཐླེག་བྱ་དགོས། དུས་མཚུངས་སུ་རང་
ཁ་རང་གསོ་བྱ་མི་ཐུབ་པའི་མི་རྣམས་ལ་སི་ཚོགས་ླེན་འགོག་འགན་ལླེན་དང་ཆླེ་སྲོག་བདླེ་འཇགས་སྲུང་སོབ་མཁོ་འདོན་བྱ་དགོས།
༣ མི་རྣམས་ཀིས་མིག་ནང་དུ་མི་འཇོག་པའི་མི་ལ་ཁས་ལླེན་བྱླེད་པ་དང་། མི་གོམ་ཆུང་ལ་སྲུང་སོབ་བྱླེད་པ། སྡུག་འཐུང་བའི་མི་ལ་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སོད་བྱླེད་པ་བཅས་བྱས་ཏླེ། ཁོ་
ཚོས་རང་ནུས་འདོན་སླེལ་བྱ་ཐུབ་པ་དང་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་མངོན་འགྱུར་བྱ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱ་དགོས།
10.རིམ་པ་སོ་སོའི་དཔལ་འབྱོར་བྱ་འགུལ་དང་ལས་ཁུངས་ཀིས་འདྲ་མམ་དང་རྒྱུན་མཐུད་བྱ་ཐུབ་པའི་རྣམ་པ་ཁག་ཐླེག་བྱས་ཏླེ། འགོ་བ་མིའི་རིགས་གོང་འཕླེལ་དུ་འགོ་བར་
ཡར་སྐུལ་བྱ་དགོས།
༡ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་རྒྱུ་ནོར་དང་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་བར་གི་རྒྱུ་ནོར་འདྲ་མམ་སོས་བགོ་བཤའ་རྒྱག་པར་ཡར་སྐུལ་བྱ་དགོས།
༢ གོང་འཕླེལ་དུ་འགོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཤླེས་བྱའི་ཐོན་ཁུངས་དང་དངུལ་རྩའི་ཐོན་ཁུངས། ལག་རྩལ་ཐོན་ཁུངས། སི་ཚོགས་ཐོན་ཁུངས་སོགས་ཇླེ་མང་ལ་གཏོང་བ་དང་མམ་
དུ་ཁོ་ཚོའི་སླེང་གི་རྒྱལ་སིའ་ི བུ་ལོན་མླེད་པར་གཏང་དགོས། ༣ ཚོང་ལས་ཐམས་ཅད་ཀིས་རྒྱུན་མཐུད་བྱ་ཐུབ་པའི་ཐོན་ཁུངས་བླེད་སོད་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ། རིམ་འཕླེལ་ངལ་རྩོལ་
གི་ཚད་གཞི་བཅས་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱླེད་པ་ཁག་ཐླེག་བྱ་དགོས།

༤ རྒྱལ་ཁབ་ལས་བརྒལ་བའི་ཀུང་ཟི་དང་རྒྱལ་སིའི་དངུལ་རྩ་ལས་ཁུངས་ཀིས་སི་ཕན་གི་ཕོགས་སུ་སླེལ་བའི་བྱ་འགུལ་གསལ་བོ་ཡིན་དགོས་དང་། བྱ་འགུལ་གི་མཇུག་འབས་ལ་
འགན་དབང་འཁུར་དུ་གཞུག་དགོས།
11.འདྲ་མམ་དང་ཕོ་མོ་འདྲ་མམ་ནི་རྒྱུན་མཐུད་གོང་འཕླེལ་བྱ་ཐུབ་པའི་སྔོན་འགོའི་ཆ་རླེན་ཡིན་པ་དང་ལླེན་གཏན་ཁླེལ་བྱླེད་པ་དང་། མི་ཐམས་ཅད་ལ་སོབ་གསོ་འཐོབ་པའི་
གོ་སྐབས་དང་བདླེ་ཐང་སྲུང་སོབ་འཐོབ་པའི་གོ་སྐབས། དཔལ་འབྱོར་འཐོབ་པའི་གོ་སྐབས་བཅས་ཁག་ཐླེག་བྱ་དགོས།
༡ བུད་མླེད་དང་ཞི་མོ་ཆུང་ཆུང་གི་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ཐླེག་ནན་ཏན་བྱླེད་པ་དང་། ཁོ་ཚོར་ཁ་གཏད་པའི་སིག་ལས་ཐམས་ཅད་མཚམས་འཇོག་དགོས།
༢ བུད་མླེད་རྣམས་ཧུར་ཐག་གིས་དཔལ་འབྱོར་དང་ཆབ་སྲིད། སི་འབངས། སི་ཚོགས། རིག་གནས་འཚོ་བ་སོགས་ཕོགས་སོ་སོའི་བྱ་འགུལ་དུ་ཞུགས་པར་ཡར་སྐུལ་བྱས་ཏླེ། ཁོ་ཚོ་ནི་
འདྲ་མམ་གི་གོགས་པོ་ངོ་མ་དང་གོས་ཐག་གཅོད་མཁན་ངོ་མ། སྣླེ་ཁིད་པ་ངོ་མ། ཁླེ་ཕན་ཐོབ་མཁན་ངོ་མ་བཅས་སུ་འགྱུར་དུ་གཞུག་དགོས།
༣ ཁིམ་ཚང་གང་ལླེགས་སོས་སོང་བ་དང་། བཟའ་མི་ཐམས་ཅད་ལ་བདླེ་འཇགས་དང་ཕན་ཚུན་བརྩླེ་བ་ཡོད་པ་དླེ་ཁག་ཐླེག་ནན་ཏན་བྱ་དགོས།
12.གཞན་ལ་སྣང་ཆུང་ཁད་གསོད་བྱླེད་པ་རྒྱང་དུ་འདོར་བ་དང་། མི་ཐམས་ཅད་ལ་མིའ་ི རིགས་ཀི་རྩིས་མཐོང་ཡོད་པ་དང་ལུས་ཕུང་བདླེ་ཐང་ཡིན་པ། བསམ་བློ་བདླེ་ཐང་ཡིན་པ་
བཅས་ལ་ཕན་པའི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ཅིག་དང་སི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་ཅིག་མཁོ་བའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་རྒྱུན་འཁོངས་དང་ལླེན་བྱ་དགོས་པར་མ་ཟད། གཞི་འཛིན་གི་དང་བོ་ཡིན་པའི་
སོད་མི་དང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་དབང་ཆ་ལ་དླེ་བས་ཀང་མཐོང་ཆླེན་བྱ་དགོས།
༡ རྣམ་པ་སོ་སོའི་སྣང་ཆུང་ཁད་གསོད་བྱླེད་པ་རྩ་མླེད་དུ་གཏོང་བ་དང་། དཔླེར་ན་རིགས་རྒྱུད་དང་ཤ་མདངས། ཕོ་མོ། ཆོས་ལུགས། སྐད་རིགས། ཁིམ་རྒྱུད། སི་ཚོགས་གོ་གནས་བཅས་
ཀི་ཁད་པར་ལ་སྣང་ཆུང་ཁད་གསོད་བྱླེད་པ་ལྟ་བུ།
༢ ས་འཛིན་གི་དང་བོ་དང་གཞི་འཛིན་གི་སྔོན་མ་ཡིན་པའི་སོད་མི་ལ་ཁོ་ཚོའི་བསམ་བློ་དང་ཤླེས་བྱའི་ཡོན་ཏན། ས་ཆ་དང་ཐོན་ཁུངས། རྒྱུན་མཐུད་བྱ་ཐུབ་པའི་འཚོ་རླེན་ཐད་ཀི་
འབླེལ་ཡོད་རྣམ་པ་བཅས་དབང་བའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་ཁས་ལླེན་བྱ་དགོས།
༣ ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་སླེང་གི་ན་གཞོན་དག་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་རྒྱབ་སོར་བྱས་ཏླེ། ཁོ་ཚོར་རྒྱུན་མཐུད་བྱ་ཐུབ་པའི་སི་ཚོགས་གསར་བཏོད་བྱླེད་པར་ངླེས་པར་དུ་མཁོ་བའི་བྱླེད་ནུས་
འདོན་སླེལ་བྱ་རུ་གཞུག་དགོས།
༤ རིག་གནས་ཀི་གནས་མཆོག་དང་བསམ་བློའི་གནས་མཆོག་སྲུང་སོབ་དང་བསར་གསོ་བྱ་དགོས།
བཞི། དམངས་གཙོ་དང་དྲག་ལས་མ་ཡིན་པའི་ཞི་བདླེ།
13.རིམ་པ་སོ་སོའི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱླེད་པ་དང་། ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དང་འགན་དབང་འཁུར་བའི་བདག་གླེར་མཁོ་སོད་བྱླེད་པ། ཁབ་རྒྱ་ཆླེན་པོའ་ི
སོ་ནས་གོས་ཐག་གཅོད་པར་ཞུགས་པ། ཕོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་འདྲ་མམ་ལོངས་སུ་སོད་པ།
༡ མི་སོ་སོར་ཁོ་ཚོར་འབླེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་ནམ་ཁོ་ཚོས་གླེང་བར་སོ་བའི་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན། ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་དང་འབླེལ་བའི་གོང་འཕླེལ་འཆར་
གཞི་དང་གོང་འཕླེལ་བྱ་འགུལ་ཐད་ཁ་གསལ་ཞིང་དུས་ཐོག་ཡིན་པའི་བརྡ་འཕིན་བཅས་ཤླེས་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་དླེ་རྒྱུན་འཁོངས་བྱ་དགོས།
༢ རང་གི་ས་གནས་དང་རང་གི་ས་ཁུལ། གོ་ལ་ཡོངས་ཀི་རིག་གནས་དཔལ་ཡོན་ལྡན་པའི་སི་ཚོགས་བཅས་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱླེད་པ་དང་། དླེ་ལ་སོ་བ་ལྡན་པའི་མི་སླེར་དང་རྩ་འཛུགས་
ཐམས་ཅད་དོན་སིང་ཡོད་པའི་སོ་ནས་གོས་ཐོག་ལ་ཞུགས་པ་དང་གོས་ཐག་གཅོད་པར་ཡར་སྐུལ་བྱ་དགོས།
༣ རང་དབང་སོས་བསམ་འཆར་དང་ལྟ་བ་འདོན་པ། ཞི་བདླེའི་ངང་མི་མང་འཚོགས་པ། ཚོགས་འདུ་བསྡུ་བ། ཆབ་སྲིད་ཀི་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་འཛིན་པ་བཅས་ཀི་ཁླེ་དབང་སྲུང་སོབ་བྱ་
དགོས།
༤ ནུས་ལྡན་སོས་སྲིད་འཛིན་དང་སླེར་ཚུགས་བྱ་ཐུབ་པའི་སྲིད་ཁིམས་གོ་རིམ་གི་ལམ་ལུགས་བླེད་སོད་བྱླེད་པ་གྲུབ་ཏུ་གཞུག་དགོས། དླེར་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བརླག་བྱླེད་པ་དང་ཁོར་
ཡུག་ལ་ླེན་ཁ་བཟོ་བར་འགོག་ཐབས་དང་གསབ་བཅོས་བྱ་ཐབས་ཀང་འདུས་པ་ཡིན།
༥ སི་སོད་དང་སླེར་བཙུགས་ལས་ཁུངས་ནང་གི་རུལ་སུངས་ཀི་བྱ་སོད་ཐམས་ཅད་རྨླེག་མླེད་དུ་གཏང་དགོས།
༦ ས་གནས་སོད་ཁུལ་ཇླེ་ལླེགས་སུ་བཏང་སླེ་ཁོ་ཚོར་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་སྣང་བྱ་རུ་འཇུག་པ་དང་མམ་དུ་ཁོར་ཡུག་ཐད་ཀི་འགན་ཁུར་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་ལྡན་པའི་སོ་ནས་ལག་བསར་བྱ་
ཐུབ་པའི་རིམ་པ་སོ་སོའ་ི སྲིད་གཞུང་ལ་སད་དགོས།
14.རྒྱུན་མཐུད་བྱ་ཐུབ་པའི་འཚོ་བ་རོལ་སངས་ལ་མཁོ་བའི་ཤླེས་བྱ་དང་། རིན་ཐང་ལྟ་བ། ལག་རྩལ་བཅས་ཚད་ལྡན་སོབ་གསོ་དང་ཚེ་གང་གི་སོབ་གསོའ་ི ནང་དུ་ཚུད་པར་བྱ་
དགོས།
༡ མི་ཐམས་ཅད་དང་ཁད་པར་དུ་བྱིས་པ་དང་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་རྒྱུན་མཐུད་གོང་འཕླེལ་བྱླེད་པར་ཧུར་ཐག་གིས་བྱས་རླེས་འཇོག་པའི་སོབ་གསོ་འཐོབ་པའི་གོ་སྐབས་མཁོ་སོད་བྱ་
དགོས།
༢ སྒྱུ་རྩལ་དང་སི་ཚོགས་ཚན་ཁག ཚན་རིག་བཅས་ཀིས་རྒྱུན་མཐུད་གོང་འཕླེལ་བྱ་ཐུབ་པའི་སོབ་གསོའི་ཐད་ལ་མཛད་རླེས་འཇོག་པར་ཡར་སྐུལ་བྱ་དགོས།
༣ མང་ཚོགས་སྨྱན་བྱླེད་ཀིས་མི་རྣམས་ལ་སླེ་ཁམས་དང་སི་ཚོགས་གནད་དོན་ཐད་ངོས་ཟིན་ཇླེ་མཐོར་གཏོང་བའི་བྱླེད་ནུས་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱ་དགོས།
༤ ཀུན་སོད་དང་བསམ་བློ་སོབ་གསོས་རྒྱུན་མཐུད་བྱ་ཐུབ་པའི་འཚོ་བར་བྱླེད་ནུས་གལ་ཆླེན་འདོན་བཞིན་ཡོད་པ་དླེ་ཁས་ལླེན་བྱ་དགོས།
15.སླེ་དངོས་མཐའ་དག་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་སྲུང་སོབ་བྱླེད་པ།
༡ མིས་གསོའི་སྲོག་ཆགས་ལ་མནར་སྡུག་བྱླེད་པ་སྔོན་འགོག་དང་སྡུག་ལ་མི་གཏོད་པར་བྱ་དགོས།
༢ རི་སླེས་སྲོག་ཆགས་ལ་སྲུང་སོབ་བྱས་ཏླེ་ན་སྡུག་ཧ་ཅང་ཆླེ་བ་དང་། དུས་ཡུན་རིང་བོར་སྡུག་བསྔལ་ལས་མི་ཐར་བའི་དངངས་སྐྲག་སོགས་སླེལ་དགོས་པར་མ་ཟད། རི་སླེས་སྲོག་
ཆགས་དག་མཚོན་གིས་རོན་པ་དང་བསླུ་བིད་ཀིས་རོན་པ། རི་རྒྱས་རོན་པ་བཅས་ཀི་གནོད་འཚེ་ལས་ཐར་བར་བྱ་དགོས།

༣ ཤུགས་གང་ཡོད་ཀིས་དམིགས་ཡུལ་མིན་པའི་སླེ་དངོས་འཛིན་པའམ་ལླེན་པ། ཡང་ན་གཏོར་བརླག་བྱླེད་པ་ལས་འབྱོལ་བ་དང་གཏན་འགོག་བྱ་དགོས།
16.ཁོག་རྒྱ་ཆླེ་བ་དང་དྲག་ལས་མ་ཡིན་པའི་སོ་ནས་ཞི་བདླེའི་རིག་གནས་དར་སླེལ་དུ་གཏང་དགོས།
༡ མི་དམངས་ཀི་བར་དང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁུལ། ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་བར་དུ་ཕན་ཚུན་རྒྱུས་ལོན་དང་། མཐུན་སྒྲིལ་མམ་འབླེལ་བྱླེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡར་སྐུལ་དང་རྒྱབ་
སོར་བྱ་དགོས།
༢ ཐབས་ཇུས་སྣ་མང་ལག་བསར་བྱླེད་པ་དང་། དྲག་ལས་ཀི་ཕོག་ཐུག་སྔོན་འགོག་བྱླེད་པ། མམ་འབླེལ་སོས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱླེད་པའི་ཐབས་ལམ་བཅས་ལ་བརླེན་ནས་ཁོར་
ཡུག་གི་འགལ་ཟླ་དང་རྩོད་གཞི་གཞན་དག་བདག་གླེར་དང་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས།
༣ རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདླེ་འཇགས་མ་ལག་དླེ་དམག་དོན་མ་ཡིན་པ་དང་འགན་སོང་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་འགོག་སྲུང་ཆུ་ཚད་ལས་མི་འདའ་བར་བྱླེད་པ་དང་། དམག་དོན་གི་ཐོན་
ཁུངས་ཞི་བདླེའི་དམིགས་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་བ་སླེ། དཔླེར་ན་སླེ་ཁམས་བསར་གསོ་བྱླེད་པའི་ཐད་ལ་བཀོལ་བ་ལྟ་བུ།
༤ ཧི་མཚོན་ཆ་དང་སླེ་དངོས་མཚོན་ཆ། རས་ངན་མཚོན་ཆ། ཁབ་རྒྱ་ཆླེན་པོའི་སོ་ནས་གཏོར་བརླག་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་མཚོན་ཆ་སོགས་རྩ་མླེད་དུ་གཏང་དགོས།
༥ རྒྱུ་ལམ་ཡོད་པའི་བར་སྣང་དང་ཕི་རིམ་བར་སྣང་བླེད་སོད་བྱླེད་པ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་དང་ཞི་བདླེ་ལ་ཕན་པར་བྱ་རྒྱུ་དླེ་ཁག་ཐླེག་ནན་མོ་བྱ་དགོ ས།
༦ ཞི་བདླེ་ནི་ང་ཚོ་རང་ིད་དང་མི་གཞན་པ། རིག་གནས་གཞན་པ། ཚེ་སྲོག་གཞན་པ། སའི་གོ་ལ། ཡང་ན་གོང་སྨྲས་དླེ་དག་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དླེའི་ཁག་ཅིག་གམ་
ཁག་ཆླེན་པོ་གྲུབ་པའི་འབླེལ་བ་ཡང་དག་ལས་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་གོང་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་ཁས་ལླེན་བྱ་དགོས།

མདུན་དུ་སོད་པའི་ལམ།
ལས་དབང་གཅིག་པས་དབང་གིས་སྔར་བྱུང་མ་མོང་བའི་འབོད་བརྡ་ཞིག་གིས་ང་ཚོར་མདུན་ལམ་གསར་བ་ཞིག་བཙལ་བར་སྐུལ་མ་གཏོང་བཞིན་འདུག མདུན་ལམ་གསར་བ་དླེ་ནི་
གོ་ལའི་རྩ་ཁིམས་རྩ་དོན་གིས་ཁས་བླངས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཁས་ལླེན་དམ་བཅའ་དླེ་མངོན་འགྱུར་བྱ་ཆླེད། ང་ཚོ་རང་ིད་ཀིས་ངླེས་པར་དུ་རྩ་ཁིམས་འདིའ་ི རིན་ཐང་ལྟ་བ་དང་
དམིགས་ཡུལ་ཡར་སྐུལ་བྱླེད་པར་འབད་པ་བྱ་དགོས།
ཁས་ལླེན་དམ་བཅའ་འདི་མངོན་འགྱུར་བྱ་ན་བསམ་བློ་དང་བླ་སྲོག་ལ་འགྱུར་བ་ཡོད་དགོས་པ་དང་། གོ་ལ་ཡོངས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརླེན་གི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།
དླེར་འགན་ཁུར་དང་ལླེན་བྱ་དགོས་པའི་ཚོར་སྣང་གསར་བ་ཞིག་ཡོད་དགོས། ང་ཚོས་ངླེས་པར་དུ་འཆར་ཡན་ལྡན་པའི་སོ་ནས་རང་གི་ས་གནས་དང་རང་རྒྱལ་གི་ནང་ཁུལ། ས་ཁུལ།
གོ་ལ་ཡོངས་བཅས་ཀི་ཁབ་ཁུངས་ནང་དུ་མུ་མཐུད་ཐུབ་པའི་འཚོ་བ་རོལ་སངས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མཁོ་འདོན་དང་ལག་བསར་བྱ་དགོས། ང་ཚོའི་རིག་གནས་ཀི་སྣ་མང་རང་བཞིན་ནི་
ཆླེས་རྩ་ཆླེ་བའི་ཕ་མླེས་ཡང་ནས་བརྒྱུད་འོངས་པའི་ཤུལ་ནོར་དཀོན་པོ་ཞིག་ཡིན། རིག་གནས་མི་གཅིག་པ་དླེས་ཁད་མཚར་གི་རྣམ་པ་སད་དླེ་ཕུལ་བྱུང་གི་ལྟ་བ་འདི་མངོན་འགྱུར་བྱས་
པ་ཡིན། ང་ཚོས་ངླེས་པར་དུ་གོ་ལའི་རྩ་ཁིམས་གཏན་ཁླེལ་བྱླེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་དུ་གོ་ལ་ཡོངས་ལ་ཁ་བརྡ་བྱས་པ་འདི་གཏིང་ཇླེ་ཟབ་དང་རྒྱ་ཇླེ་ཆླེར་གཏང་དགོས། རྒྱུ་མཚན་ནི་
བདླེན་ལུགས་དང་ཤླེས་རབ་ལ་མུ་མཐུད་དླེ་གོང་འཕླེལ་དང་མམ་འབླེལ་རང་བཞིན་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ན། ང་ཚོས་ཤླེས་བྱ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བསབ་ཐུབ་པ་རླེད།
འཚོ་བའི་ཁོད་དུ་དུས་ནམ་ཡང་རིན་ཐང་ལྟ་བ་གལ་ཆླེན་གི་བར་དུ་ཕོག་ཐུག་འབྱུང་བས་ན། དླེས་ང་ཚོར་འདམ་ག་མི་གཅིག་པ་བྱ་རུ་འཇུག་པ་ཡིན། ཡིང་ནའང་ང་ཚོས་ངླེས་པར་དུ་
སྣ་མང་རང་བཞིན་དང་གཅིག་གྱུར་རང་བཞིན། རང་དབང་སོས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་དགོས་པར་མ་ཟད། ཐུན་མོང་གི་ཁླེ་ཕན་དང་དུས་ཡུན་ཐུང་བའི་དམིགས་ཡུལ། དུས་ཡུན་རིང་བའི་
དམིགས་ཡུལ་བཅས་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་བཙལ་དགོས། དླེར་མི་སོ་སོ་དང་ཁིམ་ཚང་སོ་སོ། རྩ་འཛུགས་སོ་སོ། ཚོགས་པ་སོ་སོ་བཅས་ཀིས་བྱླེད་ནུས་གལ་
ཆླེན་བཏོན་ཆོག སྒྱུ་རྩལ་དང་ཚན་རིག ཆོས་ལུགས། སོབ་གསོའི་ལས་ཁུངས། སྨྱན་བྱླེད། ཁ་ལས། སྲིད་གཞུང་མ་ཡིན་པ་དང་སྲིད་གཞུང་སོགས་ཀིས་གསར་སྐྲུན་རང་བཞིན་འདོན་སླེལ་
བྱླེད་པར་སྣླེ་ཁིད་ནུས་པ་འདོན་དགོས། སྲིད་གཞུང་དང་དམངས་ཁོད་ཚོགས་པ། ཁླེ་ལས་བཅས་ཀི་གོགས་པོའི་འབླེལ་བ་དླེ་ནུས་ལྡན་སོས་བདག་གླེར་བྱླེད་པ་དླེ་གལ་འགངས་ཧ་ཅང་
ཆླེ།
རྒྱུན་མཐུད་བྱ་ཐུབ་པའི་གོ་ལ་ཡོངས་ཀི་ཁིམ་གཞིས་ཆླེན་པོ་ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་ཆླེད། འཛམ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོས་ངླེས་པར་དུ་ཡང་བསར་མམ་འབླེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཁས་ལླེན་
དམ་བཅའ་བཞག་པ་དླེ་ལག་བསར་བྱ་དགོས། ད་ཡོད་ཀི་རྒྱལ་སིའ་ི གོས་གཞི་གཞིར་བཟུང་སླེ་ཁས་ལླེན་འོས་འགན་བྱས་པ་ལག་བསར་གང་ལླེགས་བྱླེད་པ་དང་མམ་དུ་རྒྱལ་སིའ་ི ཁོར་
ཡུག་དང་གོང་འཕླེལ་ཐད་ཀི་ཁིམས་ལུགས་ཀིས་བཅིངས་པའི་ཡིག་ཆར་བརླེན་ནས་གོ་ལའི་རྩ་ཁིམས་རྩ་དོན་ལག་བསར་བྱ་དགོས།
འུ་ཅག་གི་དུས་རབས་འདི་མི་རབས་རླེས་མས་ཡིད་ལ་འཛིན་འོས་པའི་དུས་རབས་ཤིག་ཏུ་གཏང་དགོས། རྒྱུ་མཚན་ནི་དུས་རབས་འདིས་ཚེ་སྲོག་ལ་ཡང་བསར་བརྩི་བཀུར་བྱ་དགོས་
པའི་འབོད་སྐུལ་བཏང་བ་དང་། བློ་བརན་འགྱུར་མླེད་ཀི་བྱ་སོད་ལ་བརླེན་ནས་རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞིན་བྱ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་སད་པར་མ་ཟད། བདླེན་ལུགས་དང་ཞི་བདླེ་བརྩོན་
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