
 
 

བཀའ་བསྟན་ཕབ་སྒྱུར་བགྲོ་གླེང་།     
ཐླེང་དང་པྲོ།    སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༣ ཟླ་བ་༡༠ ཚེས་༢༢ ནས་༢༤ བར།     

རྲོ་རླེ་གདན་དུ། 
 
༼ཉྤྱིན་དང་པྲོ།    ཆྲོས་ཀྤྱི་ཉྤྱི་མ་རྤྱིན་པྲོ་ཆླེའྤྱི་གསུང་བཤད།༽ 
 

 
ད་ལན་རྤྱིན་པྲོ་ཆླེ་རྣམ་པ་འདྤྱིར་ཆྤྱིབས་བསྒྱུར་གནང་།    ང་རང་ཚོའྤྱི་བྲོད་ཀྤྱི་མཁན་པྲོ་མཁས་དབང་དང་ཕྤྱི་རྒྱལ་གྤྱི་
ལྲོ་ཙྭ་བ་ཞལ་འཛོམས།    ཞལ་འཛོམས་ས་དླེའང་རྲོ་རླེ་གདན་གནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་འདྤྱིར་ཞལ་འཛོམས་པ་
དླེ་ལ་སྐལ་བ་བཟང་པྲོ་རླེད་བསམ་གྤྱི་འདུག    སྟྲོན་པ་ཐུགས་རླེ་ཅན་གྤྱི་གསུང་རྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་འགྱུར་ཆླེན་པྲོ་འདྤྱི་ད་
ལྟ་ང་རང་ཚོའྤྱི་བྲོད་གངས་ཅན་གྤྱི་སྐད་ལ་ཡྲོད་པ་རླེད་ལ།    རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱླེན་བཞྤྱིན་པ་རླེད།    ང་ཚོ་བྲོད་ལ་
གཞན་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རླེད།    དཔལ་འབྲོར།    ཤླེས་བའྤྱི་ཡྲོན་ཏན།    དྲང་པྲོར་ཞུ་ན་སྲོ་པྲོ་རླེད།    ཡྤྱིན་ན་
ཡང་བྲོད་ཀྤྱི་ནྲོར་བུ་དླེ།    བྲོད་སྤྱིའྤྱི་ནྲོར་བུ་ཙམ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཧྤྱི་མ་ལ་སྤྱི་འབྲུག    འབྲས་ལྲོངས།    ལ་
དྭགས།    གར་ཞ།   པྤྱིར་ཏྤྱི་སྲོ་སྲོ་ལ་སྐད་ཡྤྱིག་མྤྱི་འདྲ་བ་ཡྲོད་ཀང་།    ཆྲོས་ཉམས་ལླེན་བླེད་མཁན་ཡྤྱིན་ན་བྲོད་
ཡྤྱིག་ལ་མ་ལྟྲོས་པའྤྱི་ཆྲོས་ཉམས་ལླེན་གནང་ཡག་ཕལ་ཆླེར་མླེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་ཆགས་ཡྲོད་པ་རླེད།    མ་ཚད་དླེང་
སང་ཕྤྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་ཆྲོས་དླེ་དར་ཁྱབ་ཆླེན་པྲོ་འགྲོ་གྤྱིན་ཡྲོད་པ་རླེད།    སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་གསུང་
སྤྱི་དང་།    བླེ་བྲག་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྲོ།    ལྷག་པར་དུ་གསང་སྔགས་རྲོ་རླེ་ཐླེག་པ་ཉམས་ལླེན་བླེད་དགྲོས་ན།    དབང་
ལུང་ཁྤྱིད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བྲོད་ཡྤྱིག་ལ་མ་གཏྲོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཅྤྱིག་མླེད་པ་འདྲ་བྲོ་ཞྤྱིག་ཆག་ཡྲོད་
པ་རླེད།    དླེ་ལ་བརླེན་ནས་རྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་འགྱུར་ཆླེན་མྲོ་བྲོད་གངས་ཅན་པ་སྤྱིའྤྱི་ནྲོར་བུ་ཡྲོད་ན་མླེད་ན་ཡྤྱིན་པ་དླེ་
ཐམས་ཅད་ཀྤྱིས་མཁྱླེན་གྤྱི་ཡྲོད་པ་རླེད་ལ།    མཁྱླེན་གྤྱི་ཡྲོད་པ་ནང་བཞྤྱིན་ཕྤྱི་རྒྱལ་གྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་མང་པྲོ་ཞྤྱིག་གྤྱི་ནང་
ལྲོགས་ལ་དྲོ་སྣང་དང་།    ཡྤྱིད་ཆླེས།    དྲོ་སྣང་དང་ཡྤྱིད་ཆླེས་ཙམ་མ་ཚད་པའྤྱི་དངྲོས་སུ་ཉམས་སུ་བླང་
མཁན།    དཔླེར་ན་དགླེ་ཚུལ་སྲོང་གྤྱི་སྲོམ་པ་བཞླེས་ནས་གྲྭ་པ་ཨ་ནླེ་གནང་མཁན།    སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལླེན་ལྲོ་དྲུག་
དང་དགུ་སྲོགས་མཚམས་ལ་མང་པྲོ་བཞུགས་ཚར་རླེད།    དླེ་ནས་འདྤྱིར་ལྲོ་ཙྭ་བ་ང་རང་གྤྱི་དགླེ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་
ཡྲོད།    ཁྲོང་ཚོ་ལྲོ་ཉྤྱི་ཤུ་སུམ་བཅུ་དགྲོན་སླེ་ཁག་ལ་བསད་ནས་དག་ཡྤྱིག    སུམ་རགས།  སྙན་ངག   གཞུང་ཆླེན་ 



 
དླེ་ཚོ་ཕལ་ཆླེར་ཕལ་ཆླེར་གྲྭ་པ་ཚོ་དང་འདྲ་མཉམ་སྦྱངས་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཨྲོག་ཙམ་ཆག་ཡྲོད་རླེད།    ད་ལན་གནད་
འགག་ཆླེན་པྲོ་གསུམ་མཐྲོང་གྤྱིན་འདུག    གནད་འགག་དང་པྲོ་དླེ་རྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་འགྱུར་རྤྱིན་པྲོ་ཆླེ་ཕྤྱི་རྒྱལ་གྤྱི་སྐད་
ཡྤྱིག་ལ་བསྒྱུར་ཡག་དླེ་ཡག་པྲོ་རླེད་དང་མ་རླེད་ཞླེས་དྲྤྱི་བ་བཏང་ན།    གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད་ལ་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པྲོ་
རླེད།    ལྟ་སྣང་མཐྲོང་ཕྲོགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡྲོང་སྤྱིད་ཀྤྱི་རླེད།    བྲོད་གངས་ཅན་ལྲོངས་ལ་རྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་
འགྱུར་རྤྱིན་པྲོ་ཆླེ་བྲོད་ཡྤྱིག་ལ་ཡྲོད་བསད་པ་དླེ་ང་ཚོ་སྤར་རྒྱབ་པའྤྱི་སྐབས་ལ་ཡང་གཅྤྱིག་གཅྤྱིག་དག་ཆ་འགྤྱིགས་ཀྤྱི་
མྤྱི་འདུག    གཉྤྱིས་གཉྤྱིས་ཏྲོག་ཙམ་ཏྲོག་ཙམ་འགྤྱིགས་ཀྤྱི་མྤྱི་འདུག    ཞླེས་ང་ཚོ་བྲོད་པའྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྔར་
ཡང་བཤད་ཡག་ཏྲོག་ཙམ་ཏྲོག་ཙམ་བསད་ཡྲོད་པ་རླེད།    ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཕྤྱི་རྒྱལ་གྤྱི་སྐད་ལ་སྒྱུར་ཟླེར་མཁན་དླེ་ལས་ས་
པྲོ་ཅྤྱིག་རྩ་བ་ནས་མ་རླེད།    ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པྲོ་རླེད།    དླེ་ནས་ད་ལྟ་རྲོང་སར་མཁྱླེན་བརྩླེ་རྤྱིན་པྲོ་ཆླེ་གསུངས་པ་ནང་
བཞྤྱིན་རླེད།    སྔྲོན་མ་ནས་རྲོང་སར་མཁྱླེན་བརྩླེ་རྤྱིན་པྲོ་ཆླེ་ཐུགས་རྒྱ་ཆླེན་པྲོ་དང་སྐུ་བསྲོད་ཆླེན་པྲོ་འདུག    ང་ཚོ་
ཕར་ཚུར་བཀའ་མྲོལ་གནང་དུས།    ཁྱླེད་ཚོ་ག་རླེ་ག་རླེ་སྒྱུར་གྤྱི་ཡྲོད་གསུངས་གྤྱིན་འདུག    ད་ངས་གཞུང་ཆླེན་ཁ་
ཤས་ཁ་ཤས།    གཞུང་ཆླེན་བཅུ་གསུམ་ཕལ་ཆླེར་ཕལ་ཆླེར་བསྒྱུར་ཡྲོད་པ་རླེད།    གཞན་ཡང་བྲོད་ཀྤྱི་བླ་མ་
མཁས་གྲུབ་ཚོའྤྱི་གསུང་།  བཀའ་འབུམ་ཞུ་དགྲོས་རླེད་དམ་ཁྤྱི་ཡྤྱིག་གདམས་ངག་སྲོགས་ཞུ་དགྲོས་རླེད།    དླེ་
འདྲའྤྱི་རྤྱིགས་མ་གཏྲོགས་ཞླེ་དྲག་སྒྱུར་ཐུབ་ཀྤྱི་མྤྱི་འདུག་ཞུས་ཡྤྱིན།    ངས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བཀའ་རླེ་གཉྤྱིས་རླེ་སྒྱུར་རྒྱུ་
བྱུང་ན་ཡག་པྲོ་མྤྱི་འདུག་གམ་ཞུས་པ་ཡྤྱིན།    ཁྱྲོད་རང་བསམ་བླྲོ་དླེ་ཡག་པྲོ་ཞྤྱིག་འདུག    རྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་འགྱུར་
སྒྱུར་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཞླེས་བཀའ་གནང་བྱུང་།    དླེ་ཡག་པྲོ་འདུག་སྟླེ་གང་ཅྤྱི་ཕུན་ཚོགས་པ་ལས་ས་པྲོ་མ་
རླེད་ཞུས་ཡྤྱིན།    ཁྱྲོད་རང་བསམ་བླྲོ་ཞྤྱིག་གཏྲོང་དང་།    ཁྱྲོད་རང་དགླེ་ཕྲུག་མང་པྲོ་འདུག    སྐད་སྒྱུར་མང་པྲོ་
འདུག    ཁྱྲོད་རང་འདྲོད་པ་ཡྲོད་ན་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་གྲོས་བས་ན་གང་འདྲ་འདུག་གསུངས།    རྤྱིན་པྲོ་ཆླེ་སྐུ་བསྲོད་
ཆླེན་པྲོ་དང་ཕར་ཚུར་འབྲླེལ་བ་ཆླེན་པྲོ་རླེད།    དླེར་བརླེན་རྒྱུ་སྦྱྲོར་བའྤྱི་སྦྱྤྱིན་བདག་རག་རྒྱུ་རླེད།    ཡྤྱིན་ན་ཡང་རྒྱུ་
སྦྱྲོར་བའྤྱི་སྦྱྤྱིན་བདག་རག་པ་ཙམ་གྤྱིས་ཕན་གྤྱི་མྤྱི་འདུག    སྒྱུར་ཡག་དླེ་སྤུས་དག་པྲོ་མ་བྱུང་ན།    སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་
བསྟན་པ་ལ་ཞབས་ཕྤྱི་ཞུ་བའྤྱི་གལ་ལ་སླེབ་ཡྲོང་དང་།    ཞབས་འདྲླེན་ཞུ་མཁན་གྤྱི་གལ་ལ་སླེབ་ཡྲོང་ཐླེ་ཚོམ་
རླེད།    ག་རླེ་ཡྤྱིན་ཞུ་ན།    སྔར་བྲོད་ནས་ཚུར་ཆྤྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྤྱི་སྐབས་སུ་ཡྤྱིན་ན་བྲོད་ཀྤྱི་མཁས་དབང་
མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རླེད།    དཔླེ་བཞག་ན།    ཁུ་ནུ་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་ངས་ཞལ་མཇལ་མྲོང་།    བཀའ་
ཆྲོས་ཐྲོབ་མྲོང་།    ཁྲོང་མཁས་པ་ཆླེན་པྲོ་ཞླེ་དྲག་རླེད།    ལླེགས་སྦྱར་ཡང་མཁས་པ་རླེད།    དླེ་བཞྤྱིན་དུ་ང་རང་
ཚོའྤྱི་སླེ་གཞུང་རྤྱིན་པྲོ་ཆླེ་རྒྱུད་སླེ་དླེ་ཚོ་ལ་ཐུགས་བང་ཞྤྱིང་ཆུབ་པ་རླེད།    དླེ་བཞྤྱིན་དུ་ཉླེ་ཆར་ང་རང་གྤྱི་ཨ་ཞང་ཁླེལ་
གྤྱི་ཡྲོད་པ་བཅྲོ་བརྒྱད་ཁྤྱི་རྤྱིན་པྲོ་ཆླེ།    རྒྱུད་དླེ་ཚོ་ལ་གང་མྤྱི་ཚད་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞླེས་དང་།    ཚིག་དང་དྲོན་
ཐུགས་སུ་ཆུབ་པ་ཞླེ་དྲག་རླེད།    ད་ལྟ་དླེ་ཚོ་གལ་ཕལ་ཆླེར་ཕལ་ཆླེར་ཞྤྱིང་ལ་ཕླེབས་པ་རླེད།    ད་ང་ཚོ་གཅྤྱིག་སྒྱུར་ 



 
གྤྱི་ཡྲོད་ཟླེར་བ་རླེད་མ་གཏྲོགས།    སྒྱུར་བ་པྲོ་སུ་རླེད་ཟླེར་ན་མང་ཆླེ་བ་ང་རང་ཚོའྤྱི་ཕྤྱི་རྒྱལ་གྤྱི་ལྲོ་ཙྭ་བ་རྣམ་པ་ཚོ་
རླེད།    ཁྲོང་ཚོ་ཡང་རྲོག་གླེ་བ་ཙམ་མ་རླེད།    དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་ཆྲོས་བླེད་མཁན་ཤ་སྟག་རླེད།    ཁྲོང་ཚོའྤྱི་
ངྲོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྤྱི་ཐུབ་ཞུ་གྤྱི་ཡྲོད་པ་རླེད།    དླེ་སྔྲོན་བྲོད་ཀྤྱི་རྒྱལ་རབས་ཆྲོས་བྱུང་གྤྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་ན་སྤྲུལ་
པའྤྱི་ལྲོ་ཙྭ་བ་ཤ་སྟག་གསུངས་འདུག    ཁྲོང་རྣམ་པ་དླེ་འདྲའྤྱི་སྤྲུལ་པ་ཡྤྱིན་སྤྱིད་ཀྤྱི་རླེད།    མ་གཏྲོགས་རྒྱལ་བའྤྱི་
བཀའ་འགྱུར་རྤྱིན་པྲོ་ཆླེ་སྒྱུར་ཟླེར་མཁན་དླེ་ཁག་པྲོ་རླེད།    ལྷག་པར་དུ་རྤྱིན་པྲོ་ཆླེ་རྣམ་པ་སྤྱི་རྤྱི་ལ་ཚོགས་འདུ་
ཚོགས་འདུག    ཚོགས་འདུ་སྐབས་སུ་ངས་བཅར་ཐུབ་མ་སྲོང་།    རྤྱིན་པྲོ་ཆླེས་ང་ལ་ཞལ་པར་གནང་
སྲོང་།    ཁྱྲོད་སླེབ་མྤྱི་འདུག    ཁྱྲོད་ལ་བཤད་ཡག་གང་ཡང་མླེད་དམ་གསུངས་ཀྤྱི་འདུག    བཤད་ཡག་ཡྲོད་ན་ད་
ལྟ་ཤྲོད་ཤྲོག    དྲྭ་བའྤྱི་ཐྲོག་ལ་ཤྲོད་ཤྲོག    ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡྲོད།    ལབ་ཡག་ཡྲོད་ན་ལྲོབས་ཤྲོག་
གསུངས་ཀྤྱི་འདུག    དླེའྤྱི་སྐབས་སུ་ངས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུས་པ་ཡྤྱིན།    ཚིག་དྲོན་དང་པྲོ་དླེ་ངས་ག་རླེ་ཞུས་པ་ཡྤྱིན་
ཟླེར་ན།    རྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་འགྱུར་ཆླེན་པྲོ་དླེ་ཕྤྱི་རྒྱལ་གྤྱི་སྐད་ཀྤྱི་སྟླེང་དུ་སྒྱུར་ཡག་འདྤྱི་ལ།    གཙོ་ཆླེ་ཤྲོས་༧གྲོང་ས་
སབས་མགྲོན་རྒྱལ་བ་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་ནྲོར་བུའྤྱི་དབུ་ཁྤྱིད་འྲོག་བྲོད་གངས་ཅན་པའྤྱི་བླ་ཆླེན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་།    མཁས་
དབང་རྣམ་པ་ཚོ་དང་འབྲླེལ་བ་ཞུས་ནས་ཁྲོང་རྣམ་པའྤྱི་བཀའ་སྲོབ།    ཡར་བཀའ་དྲྤྱི་ཞུ།    མར་བཀའ་སྲོབ་
གནང་།    ཐུགས་ཐག་ཉླེ་པྲོའ་ིསྲོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཡག་དླེ་ཤྤྱིན་ཏུ་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད་ཞླེས་ངས་ཞུས་པ་
ཡྤྱིན།    དླེ་རྤྱིང་སར་ཡང་ཞུ་ཡག་དླེ།    རྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་འགྱུར་ཆླེན་པྲོ་དླེ་ང་ཚོ་མྤྱི་གཅྤྱིག་གཉྤྱིས་ཀྤྱིས་དབང་གྤྱིས་མ་
རླེད།    བྲོད་མྤྱི་སྤྱིའྤྱི་ནྲོར་བུ་རླེད་ལ།    བྲོད་མྤྱི་སྤྱི་ཙམ་མ་ཟད།   དླེང་སང་ཧྤྱི་མ་ལ་ཡའྤྱི་རྤྱི་བརྒྱུད་ད་ལྟ་འདྤྱིར་
མཁྱླེན་ལྡན་པ་མང་པྲོ་ཕླེབས་འདུག་ག    ལ་དྭགས།    པྤྱིརྤྱི།    གར་ཞ།    ནླེ་པཱལ་ལ་སྲོགས་ཐམས་ཅད་ང་ཚོ་
ཉམས་ལླེན་གཅྤྱིག་བླེད་དགྲོས་བྱུང་ན།    སབས་འགྲོ་སླེམས་བསླེད་ཅྤྱིག་འདྲོན་དགྲོས་ན་བྲོད་ཡྤྱིག་ལ་མ་ལྟྲོས་པ་
མླེད་པ་རླེད།    དླེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་གསུང་བཀའྤྱི་ནང་ནས་རྒྱ་ཆླེ་ཤྲོས་དླེ་བྲོད་ཡྤྱིག་ལ་མ་གཏྲོགས་མླེད་པ་
རླེད།    རྒྱ་ཡྤྱིག་ནང་ནས་ཀྲོག་ཐུབ་མཁན་ཞླེ་དྲག་མྤྱི་འདུག་ག    སྲོག་པྲོའ་ིཡྤྱི་གླེ་ནང་ཡང་འདུག་སྟླེ་ཞླེ་དྲག་མྤྱི་
འདུག་ག    པཱ་ལྤྱི་དང་ལླེགས་སྦྱར་ལ་ཞླེ་དྲག་མྤྱི་འདུག་ག    དླེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་ད་རླེས་ངས་དྲོན་ཚན་གནད་ཆླེ་ཤྲོས་
གསུམ་ཡྲོད།    དྲོན་ཚན་དང་པྲོ་རྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་འགྱུར་ཆླེན་པྲོ་སྒྱུར་ཡག་དླེ་ཡག་པྲོ་རླེད་པས་ཟླེར་ན།    ཁླེ་ཆླེན་པྲོ་
རླེད་དླེ་ཉླེན་ཁག་ཆླེན་པྲོ་རླེད།    ཁླེ་ཆླེན་པྲོ་དང་ཉླེན་ཁག་ཆླེན་པྲོ་ཡྤྱིན་ན་ཁྱྲོད་ཚོས་ག་རླེ་བས་ནས་སྒྱུར་གྤྱི་ཡྲོད་ཟླེར་
ན།    མ་སྒྱུར་ན་ཕྤྱི་འགྲོ་གྤྱིན་འདུག    གང་རླེད་ཞུ་ན།    སྐུ་མདུན་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་ནྲོར་བུས་དབུས་པའྤྱི་གངས་ཅན་པའྤྱི་
མཁས་གྲུབ་གཉྤྱིས་ལྡན་གྤྱི་བླ་མ་ཉུང་ཤས་ལས་མང་པྲོ་བཞུགས་མྤྱི་འདུག    དྲོན་ཚན་དང་པྲོ་དླེ་ཡྤྱིན།    གཉྤྱིས་པ་
ལ།    ང་ཚོས་འགན་ཅྤྱིག་ཁུར་ནས་མ་སྒྱུར་ན།   ཆྲོས་བདག་མླེད་བརྩྲོན་འགྲུས་གང་ཆླེ།    སྤྲང་པྲོའ་ིབུ་ལ་ཡྲོན་ཏན་
ཡྲོད་ན་དགའ་ལྡན་ཁྤྱི་ལ་བདག་པྲོ་མླེད་པའྤྱི་དཔླེ་ལྟར།    སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆྲོས་སྒྱུར་ཆྲོག་གྤྱི་རླེད་མ་རླེད།    ཉམས་ 



 
སུ་ལླེན་ཆྲོག་གྤྱི་རླེད་མ་རླེད་ཞླེས་བཀའ་གཏྲོང་མཁན་དང་ཉན་མཁན་སུ་ཡྲོད།    བས་ཙང་དླེ་ཚོ་དླེ་སྔ་ཡང་མང་པྲོ་
བསྒྱུར་ཚར་འདུག    ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་སྒྱུར་གྤྱི་རླེད།    ལྷག་པར་དུ་རྒྱུད་ཀྤྱི་དགྲོངས་དྲོན་དླེ་ཚོ་དཔླེ་ཟབ་མྲོ་
རླེད།    མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞྤྱི་དླེ་འདྲ་མང་པྲོ་རླེད།    ཇྤྱི་མ་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་གྲོ་བ་ལླེན་མ་ཐུབ་ནས་དྲོན་ལྲོག་སྒྱུར་
ན།    ཕྲོགས་གཅྤྱིག་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་ཆྲོས་དླེ་འཛམ་བུ་གྤྱིང་ལ་ཡག་པྲོ་དར་གྤྱི་ཡྲོད་པ་རླེད་
དླེ།    ཕྲོགས་གཉྤྱིས་ནས་སྤུས་དག་པྲོ་ཅྤྱིག་དར་གྤྱི་ཡྲོད་པ་མ་རླེད།    བསབ་པ་ལ་གཅླེས་སྤྲས།    སྲོབ་གཉླེར་ལ་
དྲོ་སྣང་མཚམས་བསྙླེན་སྒྲུབ་གནང་མཁན་ཉུང་ཉུང་རླེད།    དླེབ་མང་པྲོ་སྤར་རྒྱབ་ནས་ཀྲོག་ཙམ་ཀྲོག་ཙམ་བས་
ནས།    དླེ་ཡག་པྲོ་འདུག    དླེ་ཡག་པྲོ་མྤྱི་འདུག་བས་ནས།    དབྤྱིན་ཇྤྱིའྤྱི་སྐད་མ་སྲོང་ན།    སྐབས་སྐབས་ལ་
enjoy སྐབས་སྐབས་criticize. Sometimes people read for fun. Buddhadharma is for fun. དླེ་འདྲ་བས་ནས་
ཡྲོམ་ཡྲོམ་ཅྤྱིག་མ་གཏྲོགས་ཧ་ལས་པའྤྱི་སྤུས་དག་པྲོ་ཅྤྱིག་ད་ལྟ་དར་ཁྱབ་ཡྲོད་པ་མ་རླེད།    ད་སུ་ལ་འགན་ཡྲོད་པ་
རླེད་ཟླེར་ན།    སྐུ་མདུན་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་ནྲོར་བུས་དབུ་ཁྤྱིད་པའྤྱི་བྲོད་གངས་ཅན་པའྤྱི་བླ་ཆླེན་ཚོ་དང་།    མཁས་དབང་
ཚོ།    ཁྱླེད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུགས་འགན་ཆླེན་པྲོ་ཡྲོད་རླེད།    ཡྲོད་པ་ནང་བཞྤྱིན་གྤྱི་རྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་འགྱུར་
ཆླེན་པྲོ་དླེ་ང་ཚོའྤྱི་བྲོད་གངས་ཅན་ལྲོངས་ཀྤྱི་ཡྲོད་ན་མླེད་ན།    མྤྱི་གཅྤྱིག་ལ་ཡྤྱིན་ན་སྙྤྱིང་འདྲ་པྲོ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་
པ་རླེད།    དླེ་སྤུས་དག་པྲོ་གཅྤྱིག་མ་བྱུང་ན་འཛམ་བུ་གྤྱིང་ལ་གནྲོད་ཚབས་ཆླེན་པྲོ་ཡྲོང་ཡག་རླེད།    གནྲོད་ཚབས་
ཡྲོང་ཡག་གྤྱི་རྩ་བ་དླེ་འགྱུར་ཡག་པྲོ་མ་བྱུང་བས་རླེད།    འགྱུར་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་བར་བླེད་པ་ལ་སྐུ་མདུན་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་
ནྲོར་བུའྤྱི་བཀའ་སྲོབ་ལམ་སྟྲོན་གྤྱི་འྲོག་ནས་བྲོད་ཀྤྱི་བླ་ཆླེན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་མཁས་དབང་རྣམ་པ་ཚོ།    ད་ཁྱླེད་རྣམ་
པ་མཁས་དབང་ཤ་སྟག་རླེད།    ཁྱླེད་རྣམ་པས་ཡྤྱིན་གཅྤྱིག་མྤྱིན་གཅྤྱིག་སྲོབ་སྟྲོན་གནང་འྲོས་ཤྤྱིང་།    སྲོབ་སྟྲོན་
གནང་ཚུལ་དླེ་ཡང་འདྲ་ཆགས་པྲོ་ཙམ་མ་ཡྤྱིན་པར།    ཁམས་པའྤྱི་སྐད་དུ་མ་སྲོང་ན་ཁ་གསང་གདླེང་གསང་བས་
ནས་འབྲུ་རླེ་རླེ་བཞྤྱིན་དུ་མར་སྲོབ་སྟྲོན་ཡག་པྲོ་ཞྤྱིག་གནང་ན་དླེ་སྤྱི་པའྤྱི་ལས་ཀ་ཡྤྱིན་པ་དང་།    སྤྱི་ལ་ཕན་ཐྲོགས་
ཡྲོད་པ་དང་།    གལ་སྤྱིད་དླེ་ཡག་པྲོ་མ་བྱུང་ན་སྤྱི་ལ་གནྲོད་པ་མཁྱླེན་དགྲོས་ཤྤྱིང་།    ང་ཚོ་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་ལུང་
རྲོགས་ཀྤྱི་བསྟན་པ་ལ་ཞབས་ཕྤྱི་ཞུ་ཟླེར་མཁན་དླེ་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་དླེ་རླེད་འདུག    ཡྤྱིན་ན་ཡང་ཡར་སྲོབ་
སྟྲོན་གནང་མ་ཞུས་པ་ལ་ངས་སྲོབ་སྟྲོན་བླེད་ཀྤྱི་ཡྤྱིན།     གསུངས་ཀྤྱི་མ་རླེད།      རྲོང་སར་མཁྱླེན་བརྩླེ་རྤྱིན་པྲོ་
ཆླེས་གསུངས་སྲོང་།    ག་འདྲ་བླེད་དགྲོས་རླེད།    བླ་ཆླེན་རྣམ་པ་ལ་སྙན་སླེང་ཞུས་ཡྲོད།    བླ་ཆླེན་རྣམ་པ་དང་
མཁས་དབང་རྣམ་པར་ཕར་ཚུར་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་ཡྲོད་གསུངས་ཀྤྱི་འདུག    བཀའ་མྲོལ་གཅྤྱིག་པུས་འགྤྱིག་གྤྱི་མ་
རླེད།    ང་ཚོ་བྲོད་ཀྤྱི་སྤྱིར་སྟངས་འགྲོ་སྟངས་དླེ་ཁྱད་མཚར་བ་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རླེད།    སྐབས་སྐབས་ལ་གཟབ་
གཟབ་བླེད་དགྲོས་ཡག་དང་།    གུག་གུག་བླེད་དགྲོས་ཡག་དང་།    ཚག་གླེ་ཚིག་གླེ་བླེད་དགྲོས་ཡག་འདྲ་མང་པྲོ་
ཡྲོད་པ་རླེད།    སྐད་ཆ་དྲང་པྲོ་ཞུ་ན་ཡར་བཀའ་གྲོས་ཞུ།    ངས་འདྤྱི་འདྲ་བླེད་ཀྤྱིན་ཡྲོད།    འགྤྱིག་གྤྱི་འདུག་དང་ 



 
མྤྱི་འདུག    མར་ཡང་འདྤྱི་འགྤྱིག་གྤྱི་འདུག་འདྤྱི་འགྤྱིག་གྤྱི་མྤྱི་འདུག་ཞླེས་ཡག་པྲོར་མར་སྲོབ་སྟྲོན་གནང་ཡག་དླེ་ཤྤྱིན་
ཏུ་གལ་ཆླེན་པྲོ་ཞྤྱིག་མཐྲོང་གྤྱི་འདུག    ད་མ་སྒྱུར་ན་ནྤྱི་བསྒྱུར་འགྲོ་གྤྱི་རླེད།    བསྒྱུར་འགྲོ་ཡག་དླེ་ཡག་པྲོ་ཅྤྱིག་སྒྱུར་
གྤྱི་ཡྲོད་དང་མླེད་ཚོད་བླེད་ཡག་ཅྤྱིག་དང་བཅྲོས་སྒྱུར་བཏང་ཐུབ་ཡག་གྤྱི་ནུས་པ་ནྤྱི་ང་ཚོ་ལ་མླེད་པ་རླེད།    དླེ་སྲོང་
ཙང་ད་ལྟ་སྒྱུར་ཡག་འགྲོ་ཚུགས་པ་དླེ་སྤུས་དག་པྲོ་ཅྤྱིག་བསྒྱུར་དགྲོས་འདུག    སྤུས་དག་པྲོ་ཡྲོང་ཡག་ལ་དང་པྲོ་དླེ་
སྐུ་མདུན་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་ནྲོར་བུ་དང་བླ་ཆླེན་རྣམ་པའྤྱི་སྲོབ་སྟྲོན་འྲོག    གཉྤྱིས་པ་དླེ་ Terminology གཏན་གཏན་ཅྤྱིག་
མ་བྱུང་ན་འགྤྱིག་གྤྱི་མྤྱི་འདུག་ག    བྲོད་ཀྤྱི་ཆྲོས་འབྱུང་ལྲོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་དུས་ཆྲོས་ཟླེར་བའྤྱི་ཚིག་དླེ་ཡུན་རྤྱིང་མྲོ་
འགྲོར་འདུག་ག    དྷརྨ་དྷརྨ་ཟླེར་བཞག་འདུག་ག    ཆྲོས་ཟླེར་མཁན་དླེ་ལམ་སླེང་སྒྱུར་གནང་མྤྱི་འདུག་ག    དླེ་ནང་
བཞྤྱིན་ང་ཚོ་ད་ལྟ་ག་རླེ་སྒྱུར་གྤྱི་ཡྲོད་པ་རླེད།    ཆྲོས་སྒྱུར་གྤྱི་ཡྲོད་པ་རླེད།    ཆྲོས་ད་ལྟ་དབྤྱིན་ཇྤྱི་སྐད་ལ་སྒྱུར་ཐུབ་
ཡྲོད་པ་མ་རླེད།  Religion ལབ་ན་འགྤྱིག་གྤྱི་ཡྲོད་པ་མ་རླེད།    གང་ལབ་ན་འགྤྱིག་གྤྱི་ཡྲོད་པ་མ་རླེད།    དྷརྨ་ཟླེར་
བཞག་ཡྲོད་པ་རླེད།    དླེ་བཞྤྱིན་དུ་ཆྲོས་ཚིག་དླེ་ཤྤྱིན་ཏུ་གལ་ཆླེན་པྲོ་འདུག    དླེ་གཏན་འབླེབས་གནང་ནས་བྱུང་ན་
འདྤྱི་ལ་ཚིག་མཛོད་ཅྤྱིག    ནང་པའྤྱི་ཆྲོས་ཀྤྱི་ཚིག་མཛོད་ཅྤྱིག་མགྲོགས་པྲོ་འགྲོ་བཙུགས་ཐུབ་ན།    ཆྲོས་བསྒྱུར་བ་
ལ་ཞླེ་དྲག་ཕན་ཐྲོག་ཡྲོང་ས་རླེད་བསམ་གྤྱི་འདུག    དྲོན་ཚན་དང་པྲོ་དླེ་ལ་སྐུ་མདུན་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་ནྲོར་བུའྤྱི་དབུ་ཁྤྱིད་
འྲོག་བྲོད་ཀྤྱི་བླ་ཆླེན་ཚོ་དང་མཁས་དབང་ཚོ་འདྤྱི་ལ་དྲོ་སྣང་དང་སྲོབ་སྟྲོན་གནང་ཡག་ཡྲོད་པ་གཅྤྱིག་དང་།    དྲོན་
ཚན་གཉྤྱིས་པ་དླེ་སྒྲ་སྒྱུར་བ་དླེ་ཚོ་སྲོ་སྲོའ་ིཚོད་དཔག་གྤྱི་ཐྲོག་ནས་མ་བསྒྱུར་བར་ཚིག་དྲོན་གང་གྤྱི་ཆ་ལ་ཡྤྱིན་ན་ཡང་
མཁས་དབང་རྣམ་པ་ལ་བཀའ་དྲྤྱིས་ཞུ།    སྲོབ་སྟྲོན་གནང་ནས།    དྲྤྱི་བ་དྲྤྱིས་ལན་གྤྱི་ཐྲོག་ནས་ཐག་གཅྲོད་ཡྲོད་པ་
གཅྤྱིག    གསུམ་པ་དླེ་ཆྲོས་ཀྤྱི་ཚིག་མཛོད་ཅྤྱིག་གང་མྱུར་བཟྲོ་གནང་དགྲོས་མ་རླེད་དམ།    དླེའང་དཔླེ་ཆ་བཞག་
ན།    བསམ་བླྲོ་བཏང་དུས་བྲོད་ཀྤྱི་ལྲོ་ཙྭ་བ་དླེ་ཚོ་དགྲོངས་པ་ཡག་པྲོ་བཞླེས་འདུག    ང་ཚོ་ཚོགས་པ་འདྲ་ཚོགས་
དླེ་འདྲ་བླེད་དུས།    སྨན་རཀ་གཏྲོར་གསུམ་སྒྲྤྱིག་ཤྲོག་ལབ་ཀྤྱི་འདུག    །སྨན་རག་གཏྲོར་གསུམ་ལབ་ན་སྙྤྱིང་རླེ་པྲོ་
འདུག    ཡྤྱིན་ན་ཡང་སྒྲ་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་ཉན་ན་སྨན་ཁག་གཏྲོར་གསུམ་སྒྲྤྱིག་ཤྲོག་ཟླེར་དགྲོས་འདུག་ག    སྨན་ཁག་ཟླེར་
དུས་ང་རང་ཚོ་ལ་འཚེར་པྲོ་འདྲ་ཅྤྱིག་འདུག་ག    སྨན་རཀ་གཏྲོར་གསུམ་ཟླེར་དུས་ཡག་པྲོ་ཞྤྱིག་འདུག་ག    འྲོ་འདྤྱི་
ལ་སྲོགས་པ།    དཔླེར་ན་དླེ་བཞྤྱིན་གཤླེགས་པ་བསྲོད་སྙྲོམས་ལ་གཤླེགས་སྲོ།    །དགླེ་སྲོང་ཚོ་བསྲོད་སྙྲོམས་ལ་
ཞུད་དྲོ།    །ཟླེར་ན་ཡག་པྲོ་ཞྤྱིག་འདུག་ག    ད་དླེང་སང་དླེ་བཞྤྱིན་གཤླེགས་པ་ went begging, the thus-gone one 

went begging, the monks went begging.  དླེ་ཁྱད་མཚར་འདུག་ག    བསྲོད་སྙྲོམས་ཟླེར་བསྲོད་ནམས་སྙྲོམས་
པ་ཟླེར་གྤྱི་འདུག་ག    འབུལ་བ་པྲོ་དང་བཞླེས་པ་པྲོ་བསྲོད་ནམས་སྙྲོམས་པ་ལ་ཟླེར་གྤྱི་འདུག    དླེ་ལ་སྲོགས་པ་
དཔླེར་ན་ང་ཚོ་ཡྲོངས་གགས་སུ་བླེད་སྲོད་བཏང་ཡག་གྤྱི    ཆྲོས་ཀྤྱི་ཆླེ་བ་ཉམས་འགྲོ་གྤྱི་འདུག    དླེ་སྲོང་ཙང་དླེ་
འདྲའྤྱི་སྐྲོར་ལ་དགྲོངས་པ་བཞླེས་ཡག་ཡྲོད་པ་ཅྤྱིག       དླེ་མ་ཚད་པའྤྱི་དླེ་རྤྱིང་གྤྱི་ཚོགས་འདུ་འདྤྱི་ཙམ་མ་ཡྤྱིན་པར། 



 
མ་འྲོངས་པ་ལ་ཡང་བསར་ཡང་བསར་རྲོང་སར་མཁྱླེན་བརྩླེ་རྤྱིན་པྲོ་ཆླེ་ཁྱླེད་ཀྤྱིས་དབུ་ཁྤྱིད་གནང་ནས་ང་ཚོ་བྲོད་ཀྤྱི་
མཁས་དབང་ཚོ་དང་ད་ལྟ་ཕྤྱི་རྒྱལ་གྤྱི་ professor, translator རྣམ་པ་ཚོ་ཐམས་ཅད་འཛོམས་ནས་ཁ་གསང་གདླེང་
གསང་གྤྱི་ཐྲོག་ནས་ཕག་ལས་གནད་ཆླེན་པྲོ་དླེ་ལ་ང་ཚོ་ཐམས་ཅད་ལ་འགན་ཡྲོད་པ་རླེད།    འགན་ཡྲོད་པ་ནང་
བཞྤྱིན་ཐམས་ཅད་ཀྤྱིས་དྲོ་སྣང་དང་རྒྱབ་སྲོར་གནང་རྲོགས་གནང་།    དྲོན་དག་སྙྤྱིང་པྲོ་དླེ་རང་ཡྤྱིན།    ཐུགས་རླེ་
ཆླེ།    བཀྲ་ཤྤྱིས་བདླེ་ལླེགས།    ད་མང་པྲོ་ཞུ་དགྲོས་ཐུག་སྲོང་།    དགྲོངས་འགལ་མླེད་པ་ཞུ།    ཐུགས་རླེ་
ཆླེ།།    །། 
 


