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ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ནི་སྙན་དགུ་ཞིག།

ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ལྟ་ཡང་ཆུད་མོད་ཀྱི།།
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ཆེས་དཀར་ཉིད་དུ་ཅི་སྟེ་མི་བགྱིད་ལགས། 
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པར་དབང་	©	
དཔེ་དེབ་འདི་གི་	 པར་དབང་ཧྲིལ་པོ་	 རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ཡོད།	 དཔེ་དེབ་འདི་	
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་	སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྩོམ་སྒྲིག་དང་དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་	ལྷག་དེབ་འབད་	
བཀྲམ་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན།	ཚོགས་སྡེ་འདི་ལས་	ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་མེད་པར་	དཔེ་དེབ་འདི་	
པར་ལོག་བཏབ་ནི་ལ་སོགས་པའི་	ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལས་འཛེམ་གནང་དགོ།

ཕྱི་ཤོག་དང་ནང་དོན་བཟོ་བཀོད་	 བསམ་གཏན།
ཞུན་དག་		 	 	 སོབ་ཕྱག་རོར།
འགོ་འདྲེན་དང་ཐབས་རིག་སོན་མི་	 བསན་འཛིན་རོ་རྗེ།	རོ་རྗེ།
དཔེ་སྐྲུན་ལོ་		 	 	 ༢༠༡༢།
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མཚན་དོན།

༄༅།	།རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	སུ་ཧྲི་ད་ལེ་ཁ།	བོད་སྐད་དུ།	བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག།

གོ་དོན།

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་	ལེགས་སྦྱར་ལྷའི་སྐད་ལས་འབད་བ་ཅིན་	དཔེ་ཆ་འདི་གི་མིང་	སུ་

ཧྲི་ད་ལེ་ཁ	ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།	མཚན་འདི་	བོད་སྐད་ནང་བསྒྱུར་བ་ཅིན་	བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག་ཟེར་

ཞུཝ་ཨིན།	དེ་ཡང་ཚིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་	སྐད་སྒྱུར་འབད་བ་ཅིན་		སུ་ཧྲི་ད་	ཟེར་མི་

འདི་	ཆ་རོགས་	(གྲོགས་མཛའ་བཤེས་)	ལུ་གོ་ནི་དང་།	ལེ་ཁ་ཟེར་མི་འདི་	གཏང་ཡིག་	(སྤྲིངས་

ཡིག)	ལུ་གོཝ་ཨིན་པས།	དོན་བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་	དཔེ་ཆ་འདི་རྩོམ་མི་	དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་	ཁོ་རའི་ཆ་རོགས་	རྒྱལཔོ་བདེ་སོྤད་བཟང་པོ་འདི་	སོ་ལོགས་ཁར་མེད་རུང་	ཐུགས་

བརྩེ་བའི་སྒོ་ལས་	ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀྱི་སྤང་བླང་ལུ་ཕན་པའི་	བསབ་བྱ་ཚུ་ག་ར་	གཏང་

ཡིག་བཟུམ་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་བྲིས་ཏེ་	བསྐྱལ་བཏང་ཡོད་པའི་དཔེ་ཆ་འདི་	ད་ལོ་ང་བཅས་ཀྱིས་	ལྷབ་

མི་འདི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	དཔེ་ཆ་འདི་གི་མཚན་ལུ་	བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ཟེར་	ཞུཝ་ཨིན་པས།

དྲི་བ།

༡	 རྒྱལ་པོ་	བདེ་སོྤད་བཟང་པོ་ལུ་	ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་	ཡི་གུ་	 གཏང་དགོ་པའི་	དོན་	

	 དག་ག་ཅི་སོ?

༢	 མཛའ་བཤེས་ཟེར་བའི་	དོན་དག་	བྲིས།

༣	 ཆོས་དང་སྲིད་ལུ་	ཁྱད་པར་	ག་ཅི་ཡོདཔ?

༤	 མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་	ཁོ་རའི་ཆ་རོགས་ལུ་	ཡི་གུ་གཏང་མི་དང་	ང་བཅས་ཀྱི་ཆ་	

	 རོགས་ལུ་	ཡི་གུ་གཏང་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་	ཚིག་དོན་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་		

	 ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་འབད་	ཚོརཝ་མས་གོ?

ཚིག་དོན།
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མགོན་པོ་=	 སྐྱབས་མཛད་མི།

ཀླུ་སྒྲུབ་=		 རྩོམ་པ་པོའི་མཚན།	

མཛའ་བཤེས་=	 འཆམ་མཐུནམ།

སྐད་དུ་=		 སྐད་ནང་འབད་བ་ཅིན།

འགྱུར་ཕྱག་འཚལ་བ།

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

ཐུགས་ལུ་ཉོན་མོངས་པ་མེདཔ་	 སྤང་ནི་དེ་གིས་འཇམ་པ་དང་	 རང་གཞན་གཉིས་ཀྱི་དོན་ག་ར་

སྒྲུབ་ཚུགས་པའི་	དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་	རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་	སྐུ་

གཟུགས་ལུ་བགྲེས་རྒུད་མེད་པར་	 ལོ་བཅུ་དྲུག་ལངས་པའི་	 གཞོནམ་བཟུམ་ཅིག་གྱུར་ཏེ་ཡོད་མི་

ལུ་	སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ལས་	ཕྱག་འཚལ་ནི་ཨིན།

ཕྱག་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་དགོས་པ།

དེ་སྦེ་	ཕྱག་མཆོད་	ཕུལ་དགོ་མི་	འདི་ཡང་	བཤེས་སྤྲིང་འདི་	རྒྱ་སྐད་ལས་	ཆོས་སྐད་དུ་སྒྱུར་

མི་	བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་	བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་	སྐད་སྒྱུར་འབད་ནི་	འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་		

མཇུག་མ་བསྡུ་	ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་	བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་	མི་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་དང་	བསྒྱུར་ཚར་མི་	

བསན་བཅོས་འདི་ལ་མི་	འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་	ཡོངས་ལུ་ཡང་	ཕན་ཐོགས་	སོམ་འོང་ནིའི་	དོན་

ལུ་ཕྱག་མཆོད་	ཕུལ་ཕུལཝ་ཨིན་ནོ།།

དྲི་བ།

༡	 དཔེ་ཆ་འདི་གི་འགོ་ལུ་	ཕྱག་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་	ཁུངས་ག་ཅི་ཨིན་ན?

༢	 རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་འདི་	ལྷ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས་གོ?

ཚིག་དོན།
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དཔལ་=		 ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།			

ལོ་ཙཱ་བ་=		 སྐད་སྒྱུར་པ།	

གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་=	ལོ་རྒས་ནི་མེད་པའི་གཞོན་ཅུ།

བསན་བཅོས་=	 མི་མཁས་པ་ཚུ་གིས་བརྩམ་མི་དཔེ་ཆ།

ཉན་པར་བསྐུལ་བ།

ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་དགེ་འོས་བདག་གིས་ནི།	།བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་བསྙད་ལས་བྱུང་

བའི།	།བསོད་ནམས་འདུན་སད་འཕགས་པའི་དབྱངས་འདི་དག	།ཅུང་ཟད་ཅིག་བསྡེབས་ཁྱོད་

ཀྱིས་གསན་པར་རིགས།།

རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་	རིགས་རུས་ག་ནི་བ་གཙང་	ཤེས་རབ་ནི་	ག་ནི་བ་ཡང་ཆེ་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུ་

དད་པ་དང་	 བརྩནོ་འགྲུས་ལ་སོགས་པའི་	 ཡོན་ཏན་ཚུནི་	 རང་བཞིན་གྱིས་	 ཚང་སྟེ་ཡོད།	 དེ་

མ་ཚད་	 ཨ་རྟག་ར་	 དགེ་བའི་ལཱ་	 འོས་འབབ་ཡོད་མི་	 རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་	 བརྩོན་ཏེ་བཞུགས་

མི་	 རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལུ་	 ཀླུ་སྒྲུབ་ང་གིས་	 བདེ་བར་གཤེགས་པ་	 རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་	གསུང་བསྙད་ཟེར་གསུངས་བཞག་མི་	གསུང་རབ་ཚུ་ལས་	བྱུང་བའི་	དོན་དག་གལ་ཅན་ཚུ་	

རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་	བསོད་ནམས་འདུན་སད་ཟེར་	དགེ་བའི་བསོད་ནམས་	གོང་འཕེལ་གཏང་

ཐབས་ལུ་	བརྩོན་ནིའི་དོན་ལས་	འཕགས་པའི་དབྱངས་ཟེར་	སྡེབ་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གིས་	

བརྒྱན་ཏེ་	རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་	ཚིགས་བཅད་དེ་ཚུ་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་	གསུང་རབ་	རྒྱ་མཚོ་

བཟུམ་ལས་	ཉེ་བར་མཁོ་བའི་	དོན་གྱི་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་	ཅུང་ཟད་ཅིག་བསྡེབས་ཟེར་	ཚིག་མདོར་

བསྡུས་	དོན་དག་ག་ར་ཚང་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་	རྒྱལ་པོ་	ཁྱོད་ཀྱིས་གསན་པར་	རིགས་ཟེར་	གསན་

གནང་པ་ཅིན་	ལེགས་ཤོམ་འོང་	ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ནོ།།

དྲི་བ།
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༡	 མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་	རྒྱལཔོ་ལུ་ག་དེ་སྦེ་ར་	བསོད་པ་རྐྱབ་ནུག་གོ?

༢	 བདག་གིས་ནི་ཟེར་མི་འདི་ག་ལུ་གོ་ནི་སོ?

༣	 བསོད་ནམས་བསག་ནིའི་དོན་ལུ་ག་ཅི་གསུངས་ནུག?

༤	 བཤེས་སྤྲིང་འདི་	ག་ཅི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་	བརྩམས་ཡི་ག?

ཚིག་དོན།

དགེར་འོས་=	 	 དགེ་བ་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད་མི།

བདག་གིས་ནི་=	 	 ང་གིས་འབད།

བདེ་བར་གཤེགས་པ་=	 སངས་རྒྱས།

གསུང་བསྙད་=	 	 གསུང་རབ་ཚུ་ནང་བཤད་ཡོདཔ།

འདུན་སད་=		 	 སྤོ་བ་བསྐྱེད་ནིའི་དོན་ལུ།

འཕགས་པའི་དབྱངས་=	 དཔེ་ཆ་བརྩམ་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་	སྡེབ་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་མི།

ཅུང་ཟད་ཅིག་=	 	 མདོ་བསྡུས་སུ་ཅིག

བསྡེབས་		 	 གཅིག་ཁར་བསྡུ་སྟེ་ཡོད་མི།

གསན་པར་རིགས་=		 གསན་གནང་པ་ཅིན་	ལེགས་ཤོམ་འོང་།

དཔྱེའི་སྒོ་ལས་ཉན་པར་བསྐུལ་བ།

ཇི་ལར་བདེ་གཤེཊ་སྐུ་གཟུགས་ཤིང་ལས་ཀྱང༌།	།བགྱིས་པ་ཅི་འདྲའང་རུང་སྟེ་མཁས་པས་མཆོད།།	

དེ་བཞིན་བདག་གི་སྙན་ངག་འདི་ངན་ཡང༌།	།དམ་ཆོས་བརྗོད་ལ་བརྟེན་སད་སད་མི་བགྱི།།

ཚིག་གི་	 སྡེབ་སྦྱོར་	 ལེགས་ཤོམ་མེད་རུང་	 དོན་གྱི་ཁྱད་པར་ལུ་	 མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་	 ཉན་

དགོཔ་དེ་ཡང་	དཔེར་ན་	བདེ་བར་གཤེགས་པ་	རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་	

སྐུ་འབད་བཞེངས་ཡོད་མི་ཚུ་	རྒྱུ་དམན་པ་	ཤིང་ལས་བཟོ་བཟོཝ་འབད་རུང་	རོ་དང་འདམ་	ལ་
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སོགས་པ་	ག་ཅི་གིས་	བཟོ་བཟོཝ་འབད་རུང་	ཁྱད་གཞི་ངོ་མ་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་	འབད་

ནི་དེ་གིས་	 མི་མཁས་པ་	 ཤེས་རབ་ཅན་ཚུ་གིས་	 ཕྱག་མཆོད་ཕུལ་སའི་ཡུལ་འབད་བརྩིཝ་ཨིན།	

འདི་དང་འདྲཝ་འབད་	 ཀླུ་སྒྲུབ་ང་གིས་བརྩམས་པའི་བསན་བཅོས་	 བཤེས་སྤྲིང་འདི་	 རྗོད་བྱེད་

ཚིག་ལུ་	སྡེབ་སྦྱོར་ལ་སོགས་པའི་	སྙན་ངག་གི་ཚིག་	ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་	མེད་དེ་ར་འབད་རུང་	

བརྗོད་བྱའི་དོན་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་	གསུང་རབ་ཟབ་མོ་ཚུ་ལུ་	གཞི་བཞག་སྟེ་	བཤད་མི་ལུ་	སད་

པ་མ་རྐྱབ་པར་	ཉམས་སུ་ལེན་དགོཔ་	ཨིན་ནོ།།

དྲི་བ།

༡	 རྒྱུ་དམན་པ་ཟེར་མི་ག་ཅི་སོ?

༢	 མཁས་པ་ཚུ་གིས་	རྒྱུ་དམན་པ་ལུ་མ་ལ་མི་འདི་	ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?

༣	 བཤེས་སྤྲིང་འདི་ལུ་	སད་པ་རྐྱབ་མི་བཏུབ་ཟེར་གསུངས་དགོ་པའི་	དོན་དག་ག་ཅི་སོ?

ཚིག་དོན།

ཇི་ལར་=		 དཔེར་ན།		 	

བདེ་གཤེགས་=	 སངས་རྒྱས།

བགྱིས་པ་=	 བཟོ་བཟོཝ།

ཅི་འདྲའང་རུང་=	 ག་ཅི་བཟུམ་འབད་རུང་།

དེ་བཞིན་=	 དེ་བཟུམ།

སད་མི་བགྱིད་=	 ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག་ཟེར་ཁ་གཏང་ནི་མི་འོང་།	

དོན་གྱི་སྒོ་ལས་ཉན་པར་བསྐུལ་བ།

ཐུབ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ནི་སྙན་དགུ་ཞིག	།ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ལ་ཡང་ཆུད་མོད་ཀྱི།།

རོ་ཐལ་ལས་བགྱིས་དགུང་ཟླའི་འོད་ཀྱིས་ནི།	།ཆེས་དཀར་ཉིད་དུ་ཅི་སྟེ་མི་བགྱིད་ལགས།།

ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཟེར་	 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་	 དམ་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་	 སེམས་
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ཅན་གྱི་	སྡུག་བསྔལ་ཞི་ནིའི་	ཐབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་	ལེགས་ཤོམ་འབད་	གསུངས་མི་དེ་

ཚུ་	མ་གཞི་རྒྱལ་པོ་	ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ལུ་	ཚུད་ཡོད་མི་ལུ་	སབ་ར་མི་དགོ།	ཨིན་རུང་	དྲན་གསོ་

དང་	བརྗེད་ཐོ་དང་འདྲཝ་འབད་	དཔྱེ་ཅིག་བཞག་སྟེ་	ཞུ་བ་ཅིན་	རོ་ཐལ་ལས་བགྱིས་ཟེར་	ཚོན་

ཀ་ར་སྒྲོན་པའི་ཕོ་བྲང་	 ཧེ་མ་ལས་	 དཀརཔོ་ཡོད་མི་གུ་	 གནམ་དགུང་གི་	 ཟླ་བའི་འོད་ཕོགཔ་

ད་	ཟླ་བའི་འོད་དེ་གིས་	ཧེ་མ་ལས་	ལྷག་པའི་	འོད་དཀརཔོ་	འཐོན་དོ་བཟུམ་	འོང་ནིའི་དོན་

ལུ་	ཞུཝ་ཨིན་ནོ།།

དྲི་བ།

༡	 ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཟེར་མི་ག་སོ?

༢	 རྒྱལཔོ་གིས་	མཁྱེན་མཁྱེནམ་འབད་བ་ཅིན་	ལོག་ཅི་ར་ག་ཅི་འབད་	ཞུཝ་ཨིན་ན?

༣	 ཧེ་མ་ལས་ཤེས་རུང་	ད་རུང་ལྷབ་དགོ་པའི་	དཔེ་ག་ཅི་ལུ་བཞག་སྟེ་གསུངས་ནུག་གོ?

ཚིག་དོན།

ཐུབ་པ་=		 སངས་རྒྱས།	སྒོ་གསུམ་གྱི་ཉེས་པ་སྤང་ཚུགས་མི།

ཆེན་པོ་=		 སྒྲིབ་པ་ག་ར་སྤངས་ཚརཝ་ལས་ཆེན་པོ།

བཀའ་=		 སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས།	

ཟབ་མོ་=		 ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ།	བྱིན་རླབས་ཆེ་ཤོས།

སྙན་དགུ་=	 ཚིག་ཧན་པ་དོན་ཟབ་དྲགས་ལེ་ཤ་ཅིག།

ཆུད་མོད་=	 ཁོང་ལུ་ཚུད་ཚར་རུང༌།

རོ་ཐལ་=		 ཙུ་ནི།	ཀ་ར།

ཆེས་དཀར་=	 ཧེ་མ་ལས་ལྷག་སྟེ་དཀརཔོ།

ཅི་སྟེ་མི་བགྱིད་=	 ག་ཅི་འབད།	གལ་སྲིད།

ཐར་པ་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་	རྗེས་དྲན་ཉམས་སུ་ལེན་ཐངས།
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རྒྱལ་བས་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང༌།	།གཏོང་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྷ་རྗེས་དྲན་པ་དྲུག།

རབ་ཏུ་བཀའ་སྩལ་དེ་དག་སོ་སོ་ཡི།	།ཡོན་ཏན་ཚོགསཀྱི་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བགྱི།།

བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་	 རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་	 བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་	

སངས་རྒྱས་དང་	ཆོས་དང་	དགེ་འདུན་ཏེ་	དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་	དེ་ལས་	སྦྱིན་པ་	ཚུལ་

ཁྲིམས་	 ལྷ་ཡུལ་ལུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དགེ་བ་བཅུ་	 མ་བརྗེད་པར་	 ཡང་ལས་ཡང་དུ་	 རྗེས་སུ་	 དྲན་

དགོཔ་འབད་	 བཀའ་གནང་མི་	 འདི་ཚུ་	 ཉིནམ་	 རེ་རེ་བཞིན་དུ་	 སེམས་ཁར་དྲན་དགོ།	 དེ་

ཡང་	ག་དེ་སྦེ་དྲན་ནི་	ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་	སྤང་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་པ་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན།	

མ་རིག་པའི་	 གཉིད་ལས་སངས་	 ཤེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་	 མེ་ཏོག་	 པདྨ་བཟུམ་སྦེ་	 རྒྱས་མི་དང་།	

སངས་རྒྱས་ཀྱི་	ཞལ་ལས་གསུངས་པའི་	ལུང་དང་	རྟོགས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་	སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་

སྟེ་	གནས་སྐབས་	ལམ་དང་	མཐར་ཐུག་གི་	བདེ་བ་འཐོབ་པའི་	ཡོན་ཏན།	བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་	ས་ལུ་བཞུགས་མི་	འཕགས་པའི་	དགེ་འདུན་གྱི་ཡོན་ཏན།	ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་	སྦྱིན་པའི་ཡོན་ཏན།	བདེ་བ་འབྱུང་སའི་གཞི་	ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན།	ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་

བས་	གནས་སྐབས་	འདོད་ཁམས་དང་	གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་	ལྷ་ཡི་ལུས་ལུ་	འཐོབ་པའི་	ཡོན་

ཏན་མ་འདྲཝ་	སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་	ཡང་ལས་ཡང་དུ་	དྲན་ཏེ་དད་པ་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

དྲི་བ།

༡	 ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་	རྗེས་དྲན་དྲུག་ལས་	ག་འདི་ཁག་ཆེ་ནི་མས་གོ?	ག་ཅི་འབད?

༢	 རྗེས་དྲན་དྲུགཔོ་དེ་	རྗེས་སུ་དྲན་དགོ་པའི་	ཁུངས་ག་ཅི་ཨིན་ན?

ཚིག་དོན།

རྗེས་དྲན་=	 	 སེམས་ཁར་དྲན་ནི།

གཏོང་བ་=	 	 སྦྱིན་པ།

རབ་ཏུ་=		 	 ལེགས་ཤོམ་འབད།

བཀའ་སྩལ་=	 བཀའ་གནང༌།
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རྐང་གྲངས།

རྗེས་དྲན་དྲུག་ནི།

༡	སངས་རྒྱས།	༢	ཆོས།	༣	དགེ་འདུན།	༤	གཏོང་བ།	༥	ཚུལ་ཁྲིམས།	༦	ལྷ།

བདུད་བཞི་ནི།

༡	ཉོན་མོངས་པའི་བདུད།	༢	ཕུང་པོའི་བདུད།	༣	འཆི་བདག་གི་བདུད།	༤	ལྷའི་བུའི་བདུད།

 

རྗེས་དྲན་དྲུག་ལས་	ལྷ་རྗེས་དྲན་བཤད་པ།

དགེ་བའི་ལས་ལམ་བཅུ་པོ་ལུས་དང་ནི།	།ངག་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་བསྟེན་བགྱི་ཞིང༌།།

ཆང་རྣམས་ལས་ལྡོག་དེ་བཞིན་དགེ་བ་ཡི།	།འཚོ་བ་ལ་ཡང་མངོན་པར་དགྱེས་པར་མཛོད།།

མི་དགེ་བ་བཅུ་	སྤངས་སྦེ་	དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་ལམ་བཅུ་ལུ་	ལུས་དང་	ངག་	ཡིད་གསུམ་གྱིས་	

དུས་ཨ་རྟག་ར་	 བསྟེན་དགོ་པ་གིས་མ་ཚད་	 སེམས་ཀྱི་དྲན་པ་ཉམས་པའི་རྒྱུ་	 ཆང་ཚུ་སྤངས།	

དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་བཙོང་པའི་	དཀོར་ཟས་ཚུ་ཡང་སྤང་ཞིནམ་ལས་	དགེ་བའི་འཚོ་བ་	བསོད་

སྙོམས་ཡང་དག་པ་ཚུ་ལུ་	ཐུགས་ལེགས་ཤོམ་འབད་	དགྱེས་ཏེ་བཞུགས་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

དྲི་བ།

༡	 ཆང་གི་གནོད་པ་	ག་ཅི་ཡོདཔ་སོ?

༢	 སྡིག་པའི་ཟས་ཟེར་མི་འདི་	ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སབ་སོ?

ཚིག་དོན།

དེ་བཞིན་=	 དེ་བཟུམ།

ལྡོག་=	 	 སྤང༌།

འཚོ་བ་=		 ཟས།	བཟའ་འཐུང་།

མངོན་པར་=	 ལེགས་ཤོམ་འབད།
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རྐང་གྲངས།

	 	 མི་དགེ་བ་བཅུ།	 	 དགེ་བ་བཅུ།

ལུས་ཀྱི་ལས་༣།	 ༡	སོག་གཅད་ནི།			 ༡	སོག་བསླུ།

							 ༢	ཨརཝ་བརྐུ་ནི།			 ༢	སྦྱིན་པ།

							 ༣	འདོད་ལོག་སོྤད་ནི།			 ༣	དམ་ཚིག

ངག་གི་ལས་༤།	 ༡	རྫུན།		 		 ༡	བདེན་པ་སབ་ནི།

							 ༢	ཕྲ་མ།		 		 ༢	འཆམ་ཁ་བཟོ།

	 				 ༣	ཚིག་རྩུབ།	 		 ༣	ཚིག་ཧན་ཏོང་ཏོ།

	 	 ༤	ངག་འཁྱལ།	 	 ༤	ཐུན་གཏང་ནི།	དོན་དག་ཡོདཔ་སབ་ནི།

ཡིད་ཀྱི་ལས་༣།	 ༡	བརྣབ་སེམས།			 ༡	གཏོང་སེམས།

	 				 ༢	གནོད་སེམས།			 ༢	ཕན་སེམས།

	 				 ༣	ལོག་ལ།	 		 ༣	ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ།

ལོག་པའི་འཚོ་བ་ལྔ།

༡	ཚུལ་འཆོས།	༢	ཁ་གསག།	༣	གཞོག་སོང་།	༤	ཐོབ་ཀྱིས་འཇལ་བ།	༥	རྙེད་པས་རྙེད་

འཚོལ།

གཏོང་བ་རྗེས་སུ་དྲན་པ།

ལོངས་སྤོད་གཡོ་བ་སྙིང་པོ་མེད་མཁྱེན་ནས།	།དགེ་སོང་བྲམ་ཟེ་བཀྲེན་དང་བཤེས་རྣམས་ལ།།

སྤྱིན་པ་ཚུལ་བཞིན་བསྩལ་བགྱི་ཕ་རོལ་ཏུ།	།སྦྱིན་ལས་གཞན་པའི་གཉེན་མཆོག་མ་མཆིས་སོ།།

ཟས་	གོས་	གནས་	མལ་	ལ་སོགས་པའི་	ལོངས་སྤོད་ཚུ་	གཡོ་བ་བརྟན་བརྟན་མེདཔ་དང་	

སྙིང་པོ་མེད་པའི་	རང་བཞིན་ཨིནམ་	མཁྱེན་ཞིནམ་ལས་	སྙིང་པོ་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་	སྦྱིན་པ་

གཏང་སའི་ཡུལ་	དགེ་སོང་	དཀའ་ཐུབ་ལུ་བཞུགས་མི་	བྲམ་ཟེ་	གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་	བཀྲེས་
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སྐོམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་	མོངས་སོད་མི་ཚུ་དང་	རང་གི་ཕ་མ་དང་།	བླམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་ལུ་	

མཆོད་པ་དང་	སྦྱིན་པ་ཚུ་	ཚུལ་བཞིན་དུ་གཏང་དགོ།	དེ་གི་ཕན་པ་	འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཟེར་	སྐྱེ་

བ་ཕྱི་མ་ལུ་ཡང་	ཕན་པའི་གཉེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་	སྦྱིན་པ་ལས་ལྷག་སྟེ་	གཞན་མེདཔ་ཨིན་ནོ།།

དྲི་བ།

༡	 རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཚུ་ག་ཅི་འབད་སྙིང་པོ་མེདཔ་ཨིན་ན?

༢	 སྦྱིན་པ་གཏང་པ་ཅིན་	ཕན་པ་ག་ཅི་འདུག་གོ?

༣	 མཆོད་པ་དང་	སྦྱིན་པ་ལུ་ཁྱད་པར་ཡོད་ག?

ཚིག་དོན།

གཡོ་བ་		 =	 བརྟན་བརྟན་མེད།

སྙིང་པོ་མེད་	 =	 ཕན་པ་མེདཔ།	ཁུངས་མེདཔ།

བྲམ་ཟེ་	 	 =	 རྒྱ་གར་གྱི་ལུགས་ལས་ཤ་ཆང་མ་བསྟེན་མི་ཆོསཔ།

བཀྲེན་	 	 =	 རྒྱུ་ནོར་མེད་མི།	སྤང་ཀ།

བསྩལ་	 	 =		 བྱིན།

གཉེན་མཆོག་	 =	 ཕན་ཐོགས་ཅན།

བཤེས་	 	 =	 གཉེན་ཉེཝ་དང་ཆ་རོགས།

ཕ་རོལ་ཏུ་	 =	 འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མ།

མ་མཆིས་		 =	 མེད།

ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་ཚུལ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་མ་ཉམས་མོད་མི་དམའ།	།མ་འདྲེས་མ་སགས་པ་དག་བསྟེན་པར་མཛོད།།

ཁྲིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་ས་བཞིན་དུ།	།ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི་རྟེན་ལགས་པར་གསུངས།།

རྒྱལ་པོ་	 ཁྱོད་ཀྱིས་	 ཚུལ་ཁྲིམས་འདི་	 ཡོན་ཏན་བཞི་དང་ལྡནམ་འབད་	 བསྲུང་དགོ་མི་དེ་ཡང་	

བསྲུང་ནི་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་	 རྩ་བའི་སྤང་བྱ་བཞི་	 བག་ཡོད་ཀྱི་ཡན་ལག་གཅིག་	 བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་
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ཡན་ལག་གསུམ་དང་	 བཅས་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་	 བསྲུངས་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་	 མ་ཉམས་པའི་ཚུལ་

ཁྲིམས་དང་།	 ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ནིའི་རྒྱུ་	 ངོ་མ་ར་	 ཉོན་མོངས་པའི་སེམས་འདོད་ཆགས་	 ཞེ་

སང་ཚུ་ཨིནམ་ལས་	 འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གི་	 རྣམ་རྟོག་ཚུ་	 སེམས་ལུ་མ་བསྐྱེད་པར་	 སྲུང་མི་

འདི་ལུ་	མོད་མི་དམའ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་།	འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་ལ་སོགས་པའི་	རྣམ་རྟོག་ཚུ་

ལུ་	 གཉེན་པོ་ལྔ་བསྒོམས་སྦེ་	 འདོད་པའི་ཡུལ་ལུ་	 ཆགས་སེམས་རྩ་ལས་མེད་པར་	 སྲུང་མིའི་	

ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་ལུ་	ཉོན་མོངས་པའི་	མནོ་བསམ་ངན་པ་ཚུ་དང་	མ་འདྲེས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་།	

ལོ་གོ་དང་མིང་གཏམ་འཐོབ་ནིའི་	མནོ་བསམ་ངན་པ་ཚུ་གི་དབང་ལུ་མ་གཏང་པར་	ཐར་པ་རོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་	གོ་འཕང་	འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་	བརྩོན་ཏེ་	སྲུང་མི་འདི་ལུ་	མ་སགས་པའི་

ཚུལ་ཁྲིམས་	ཟེར་སབ་ཨིན།	ཚུལ་ཁྲིམས་འདི་	དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་	རྒྱུ་བ་ཟེར་ལམ་འགྱོ་མི་	མི་

དང་	དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་དང་	མི་རྒྱུ་བ་ཟེར་	རི་དང་	ནགས་ཚལ་	ལ་སོགས་

པའི་དངོས་པོ་ཚུ་	གེ་ར་གི་	རྟེན་གཞི་ས་ཨིན་དོ་བཟུམ་	བསབ་པ་གསུམ་གྱི་	ཡོན་ཏན་ག་ར་གི་	

གཞི་རྟེན་	ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་ནི་འདི་ཨིན་	ཟེར་	སངས་རྒྱས་ཀྱིས་	མདོ་ཡི་ནང་ལུ་	གསུངས་

བཞག་ནུག་གོ།

དྲི་བ།

༡	 ཚུལ་ཁྲིམས་ག་ཅི་འབད་བསྲུང་དགོཔ་སོ?

༢	 མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་བཏང་སྟེ་	ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་ནི་མི་འོང་ཟེར་	གསུངས་ནུག་གོ?

༣	 ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་མི་ལུ་	སབས་མ་བདེཝ་	ག་ཅི་ར་འོང་ནི་བཟུམ་ཚོརཝ་མས་གོ?

ཚིག་དོན།

ཚུལ་ཁྲིམས་	 =	 ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་ནིའི་ཁྲིམས།

མོད་མི་དམའ་	 =	 གནོད་མ་ཚུགས་མི།

མ་སགས་	 	 =འདྲེས་པ་མེད་མི་	ས་མ་བསྲེ་མི།

གཞི་རྟེན་		 =	 རྟེན་སའི་གཞི།



1212

གཉེན་པོ་		 =	 ཐབས་ཤེས་	ཁ་གནོན།

རྒྱུ་བ་	 	 =	 ལམ་འགྱོ་མི་	མི་དང་སེམས་ཅན།

མི་རྒྱུ་བ་		 =	 ལམ་མ་འགྱོ་མི།	ནགས་ཚལ་རི་ཁྱིམ་ཚུ།

བཞིན་དུ་		 =	 བཟུམ་སྦེ།

རྐང་གྲངས།

༡	 ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྩ་བའི་སྤང་བྱ་བཞི་ནི།

	 ༡	 སོག་གཅད་ནི།									

	 ༢	 ཨརཝ་བརྐུ་ནི།

	 ༣	 གཞན་དང་ཕྱི་འགྱུར་འབད་ནི།		

	 ༤	 ཤོབ་རྐྱབ་ནི།

༢	 ཡན་ལག་གི་སྤང་བྱ་བཞི་ལས།

	 ༡	 བག་ཡོད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཆང་འཐུང་ནི།

	 ༢	 བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གསུམ།

	 	 ༡	 དུས་ཚོད་མིན་པའི་ཟས།

	 	 ༢	 མལ་སན་མཐོ་དྲགས་ལུ་དགའ་ནི།

	 	 ༣	 སྐབས་འཐོབ་དང་མ་བསྟུན་པའི་	ཞབས་ཁྲ་དང་འཆམ་རྐྱབ་རྒྱན་ཆ་	

	 	 	 མ་འདྲཝ་ཚུ་བཏགས་ནི།

བསབ་པ་གསུམ།

༡	 ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསབ་པ།	༢	ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ།	༣	 ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསབ་པ།

      དུག་ལྔ།	 	 	 	གཉེན་པོ་ལྔ།
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༡	 འདོད་ཆགས།	 	 ༡	 མི་སྡུག་པ་བསྒོམ་ནི།

༢	 ཞེ་སང་	 	 	 ༢	 བྱམས་སེམས་བསྒོམ་ནི།

༣	 གཏི་མུག་		 	 ༣	 ཤེས་རབ་བསྒོམ་ནི།

༤	 ང་རྒྱལ་	 	 	 ༤	 དམན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྒོམ་ནི།

༥	 ཕྲག་དོག་		 	 ༥	 བཏང་སྙོམས་བསྒོམ་ནི།

བསྲུང་བྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཞི།

༡	མ་ཉམས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས།	༢	མོད་མི་དམའ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས།

༣	མ་འདྲེས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས།	༤	མ་སགས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས།

ཐར་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ངོ་སྤོད།

སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་བརྩོན་བསམ་གཏན་དང༌།	།དེ་བཞིན་ཤེས་རབ་གཞལ་མེད་ཕ་རོལ་

ཕྱིན།	།འདི་དག་རྒྱས་མཛད་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཡི།	།ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཛོད།།

ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་སྦྱིན་པ་	གཞན་ལ་གནོད་པའི་གཞི་སྤངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་	

དཀའ་ཐུབ་ལུ་བཟོད་པའི་བཟོད་པ་	 དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་སྤོ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་	 དགེ་བའི་མནོ་བསམ་

རྩེ་གཅིག་གུ་བཀལ་ཏེ་	 སོད་ཚུགས་མི་བསམ་གཏན་དང་།	 དེ་བཟུམ་སྦེ་	 ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་

རྟོགས་པའི་	 ཤེས་རབ་ཚུ་ལུ་	 ང་བཅས་	 འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཚུ་	 འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་

ལས་ཐར་ཏེ་	 ཐར་པའི་གོ་འཕང་ལུ་ལོྷད་ཚུགས་པའི་	 ཕན་ཡོན་ཡོདཔ་ལས་	 དེ་དྲུགཔོ་ལུ་	 ཕར་

ཕྱིན་དྲུག་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།	ཕར་ཕྱིན་དྲུགཔོ་དེ་	གོང་ལས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་	ཐབས་ལུ་བརྩོན་

ཞིནམ་ལས་	 སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་	 དཔེ་རྒྱ་མཚོ་དང་འདྲཝ་འདི་	 བརྒལ་ཏེ་ཐར་པའི་

གོང་འཕང་ལུ་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་	སེམས་ཅན་ག་ར་	ཐར་པའི་ལམ་ལུ་བཀོད་ཚུགས་མི་	རྒྱལ་བའི་

དབང་པོ་	རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་	འཐོབ་ཚུགསཔ་མཛད་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
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དྲི་བ།

༡	 སྦྱིན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པ་དྲུགཔོ་དེ་ལུ་	ཕར་ཕྱིན་ཟེར་ག་ཅི་འབད་	ཞུཝ་ཨིན་ན?

༢	 ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལུ་	བརྩོན་ཞིནམ་ལས་	ག་ཅི་འབད་དགོཔ་སོ?

༣	 ཕར་ཕྱིན་དྲུགཔོ་དེ་	ཆོས་ནང་ག་ཨིནམ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་རུང་	ང་བཅས་མི་	

	 གནགཔ་ཚུ་གིས་	དེ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་ལཱ་	ག་ཅི་ར་འབད་ནི་འདུག་གོ?

ཚིག་དོན།

སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་	 =	 མི་ཕལ་པ།	མི་གནགཔ།

ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་	 =	 འཁོར་བ་ལས་བརྒལ་ཏེ་	ཐར་པའི་གོ་འཕང་ལྷོད་མི།

གཞལ་མེད་	 =	 ཚད་འཇལ་མ་ཚུགས་མི།

རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་	=	 སངས་རྒྱས།

བསམ་གཏན་	 =	 སེམས་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་དུ་མ་གཏང་པར་	དགེ་བའི་དམིགས་	

	 	 	 པ་ཅིག་ལུ་གཏད་དེ་	མ་གཡེང་པར་བསྒོམས་སོད་ནི།

རྐང་གྲངས།

ཕར་ཕྱིན་དྲུག།

༡	སྦྱིན་པ།	༢	ཚུལ་ཁྲིམས།	༣	བཟོད་པ།	༤	བརྩོན་འགྲུས།	༥	བསམ་གཏན།༦	ཤེས་རབ།

སྦྱིན་པ་གཏང་སའི་ཡུལ་ངོས་བཟུང༌།

གང་ལ་ཕ་དང་མ་དག་མཆོད་པ་ཡི།	།རིགས་དེ་ཚངས་བཅས་སོབ་དཔོན་བཅས་པའང་ལགས།།

དེ་དག་ལ་མཆོད་གྲགས་པར་གྱུར་པ་དང༌།	།སད་མ་ལ་ཡང་མཐོ་རིས་གྱུར་པ་ལགས།།

ཚེ་	ད་རེས་	མཆོད་པ་དང་	ཞབས་ཏོག་	ཞུ་སའི་ཡུལ་	ངོ་མ་ར་	ག་ལུ་སོ་ཟེར་བ་ཅིན་	འཛམ་

གླིང་ནང་ལུ་	 ལུས་རྟེན་	 སྐྱེས་པའི་	 དྲིན་ཅན་གྱི་	 ཕ་མ་གཉིས་ཨིན།	 དེ་ལུ་	 མཆོད་པ་དང་

ཞབས་ཏོག་	ཚུལ་བཞིན་དུ་ཞུ་མི་རིགས་འདི་	ཡ་རབས་བཟང་པོ་ཚངས་པའི་སྤོད་པ་དང་ལྡན་པའི་
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མི་ཅིག་འབད་བརྩི་ནི་དང་	 གཞན་ལུ་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་སོན་པའི་	 སོབ་དཔོན་བཟུམ་ཅིག་འབད་

ཡང་བརྩི་ནི་ཨིན།	ད་རུང་	དེ་གིས་ཡང་	མ་ཚད་པར་	རང་གི་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་	ཕམ་དང་གོངམ་

ཚུ་ལུ་	མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་	ཕན་ཡོན་གྱིས་འབད་	ཚེ་ད་རེས་རང་ལུ་	གཏམ་སྙན་གྲགས་འཐོབ་

ནི་དང་	ཚེ་ཕྱི་མ་ཡང་	མཐོ་རིས་ཀྱི་ལུས་རྟེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་	འཐོབ་ཚུགས་ནི་ལུ་	ཐེ་ཚོམ་

རྩ་ལས་	མེདཔ་ཨིན་ནོ།།

དྲི་བ།

༡	 སྦྱིན་པའི་ཡུལ་གཙོ་བོ་	ཕམ་གཉིས་འབད་བཞག་དགོ་མི་དེ་	ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?

༢	 ཕམ་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་བའི་འབྲས་བུ་	ག་དེ་སྦེ་ར་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས་གོ?

༣	 ཁྱོད་ཀྱིས་	ཕམ་གཉིས་ལུ་	ཕན་པའི་ཞབས་ཏོག་ག་དེ་སྦེ་ར་	ཞུ་ནི་ཡོདཔ་སོ?

ཚིག་དོན།

ཚངས་པ་		 =	 སྤོད་པ་གཙང་ཏོག་ཏོ།	བྱ་སྤོད་ལེགས་ཤོམ།	ལྷའི་དཔོན།

གྲགས་པ་		 =	 མིང་གཏམ།

སད་མར་		 =	 ཤུལ་ལས།

མཐོ་རིས་		 =	 ལྷ་དང་མིའི་བདེ་བ།

ཚུལ་ཁྲིམས་ཡན་ལག་བརྒྱད་སྲུང་ཐངས།

འཚེ་དང་ཆོམ་ཀུན་འཁྲིག་པ་བརྫུན་དང་ནི།	།ཆང་དང་དུས་མིན་ཟས་ལ་ཆགས་པ་དང༌།།

མལ་སན་མཐོ་ལ་དགའ་དང་གླུ་དག་དང༌།	།གར་དང་འཕྲེང་བའི་ཁྱད་པར་རྣམས་སྤོང་ཞིང༌།།

བསྲུང་ནིའི་	ཚུལ་ཁྲིམས་	ཡན་ལག་བརྒྱད་ཟེར་མི་འདི་	འཚེ་བ་ནི་	སོག་གཅད་ནི།	ཆོམ་རྐུན་	

ཨརཝ་བརྐུ་ནི༌།	 འཁྲིག་པ་ཟེར་	 ཕོ་མོ་ལུས་འབྲེལ་འབད་ནི།	 བརྫུན་ཟེར་	 ཤོབ་རྐྱབ་ནི་	 སྤང་

ནི་འདི་	 སོམ་པ་གི་རྩ་བ་བཞི་	ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་།	ཆང་སྤང་ནི་འདི་བག་ཡོད་ཀྱི་ཡན་

ལག་དང་།	བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གསུམ་ནི་	དུས་ཚོད་མིན་	ཕྱི་དྲའོི་ཁ་ཟས་བཟའ་ནི།	མལ་
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ཆ་འཇམ་ཁྱུག་ཁྱུག་དང་	གདན་མཐོ་དྲགས་ལུ་	སེམས་དགའ་ནི།	དམ་པའི་ཆོས་མིན་པའི་གླུ་ཟེར་	

ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི།	སྐབས་ཐོབ་དང་མ་བསྟུན་པའི་	འཆམ་རྐྱབ་ནི།	གཟུགས་ཁ་ལུ་	མེ་ཏོག་གི་

ཕྱེངམ་དང་	གཟི་བྱུ་རུ་	ལ་སོགས་པའི་	རྒྱན་ཆ་བཏགས་ནི་ཚུ་	ཚུལ་ཁྲིམས་	བསྲུང་བའི་སྐབས་

ལུ་	ངེས་པར་དུ་	སྤང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

ཚིག་དོན།

འཚེ་བ་	 	 =	 སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་ནི།

དུས་མིན་ཟས་	 =	 དུས་ཚོད་མིན་པའི་ལོ།

མལ་སན་		 =	 གདན་མལ་ཆ།

ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བའི་ཕན་ཡོན།

དགྲ་བཅོམ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་ཡི།	།ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་དང་ལྡན་ན།།

གསོ་སྦྱངོ་འདོད་སྤོད་ལྷ་ལུས་ཡིད་འོང་བ།	།སྐྱེས་པ་བུད་མེད་དག་ལ་སྩོལ་བར་བགྱིད།།

གོང་གི་	སྤང་བྱ་ཚུ་	ལེགས་ཤོམ་འབད་	སྤང་ཞིནམ་ལས་	ཡང་ཅིན་	ཉིན་ཞག་གཅིག་	ཡང་

ཅིན་	མི་ཚེ་གཅིག་ར་	སྔོན་གོང་གི་	འཕགས་པ་	དགྲ་བཅོམ་པ་ཚུ་གིས་	ཚུལ་ཁྲིམས་	ག་དེ་

སྦེ་བསྲུངས་ནུག་ག་	དེ་ཚུ་གི་	ཤུལ་བདའ་སྟེ་	ཚུལ་ཁྲིམས་	ཡན་ལག་	བརྒྱད་པོ་དེ་	ཚུལ་དང་	

ལྡནམ་འབད་	བསྲུང་པ་ཅིན་	དགེ་བ་ཁ་གསོ་འགྱོ་ནི་དང་	སྡིག་པ་དག་འགྱོ་བའི་	གསོ་སྦྱོང་ཡན་

ལག་བརྒྱད་བསྲུང་བའི་ཕན་ཡོན་གྱིས་	གནས་སྐབས་	འདོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་	བདེ་བ་ལུ་	ལོངས་

སྤོད་པའི་	 ལྷའི་ལུས་	 ཡིད་དུ་འོང་བ་ཚུ་ལུ་སྐྱེ་ནི་ཨིནམ་ལས་	 སྒྲ་མི་སྙན་པ་དང་	 མ་ནིང་ཚུ་ལུ་

བསྙེན་གནས་ཀྱི་སོམ་པ་མི་སྐྱེ།	 གཞན་གླིང་གསུམ་གྱི་སྐྱེས་པ་ཕོ་རྒྱ་དང་	 བུད་མེད་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་	

སོམ་པ་གནང་	བསྲུང་བཅུག་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

དྲི་བ།
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༡	 སྨྱུང་གནས་བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡོན་	ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན?

༢	 ད་རིས་ནངས་པའི་གནས་སངས་ནང་	སྨྱུང་གནས་སྲུང་ཐངས་	ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ?

༣	 སོབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་	ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བར་ན་	ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?

ཚིག་དོན།

གསོ་སྦྱོང་		 =	 དགེ་བ་ཁ་གསོ་ནི་དང་	སྡིག་པ་དག་བཅུག་ནི།

འཚེ་	 	 =	 གནོད་པ་བཀལ་ནི།

དགྲ་བཅོམ་པ་	 =	 ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་ཚར་མི།

རྗེས་སུ་བྱེད་	 =	 ཤུལ་བདའ་སྟེ་འབད་ནི།

སྩོལ་བར་བགྱིད་	 =		 གནང་ནི་ཨིན།

རྐང་གྲངས།

བསྲུང་ནི་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ནི།

༡	འཚེ་བ་སྤང་ནི།	༢	ཆོམ་རྐུན་སྤང་ནི།	༣	འཁྲིག་པ་སྤང་ནི།	༤	བརྫུན་སྤང་ནི།	༥	ཆང་སྤང་

ནི།	༦	དུས་མིན་གྱི་ཟས་སྤང་ནི།	༧	མལ་སན་མཐོ་བ་སྤང་ནི།	༨	གླུ་གར་རྒྱན་ཆ་ཚུ་སྤང་ནི།

ཚུལ་ཁྲིམས་འཐོབ་པའི་གླིང་གསུམ།

	 ༡	ཤར་ལུས་འཕགས་པོ།	༢	ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང༌།	༣	ནུབ་བ་ལང་སྤོད།

ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤང་ཚུལ།

སེར་སྣ་གཡོ་སྒྱུ་ཆགས་དང་སྙོམས་ལས་དང༌།	།མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་དང༌།།

རིགས་དང་གཟུགས་དང་ཐོས་པ་ལང་ཚོ་དང༌།	།དབང་ཐང་ཆེ་བའི་རྒྱགས་པ་དགྲ་བཞིན་གཟིགས།།
རྒྱུ་ནོར་	གཞན་ལུ་	བྱིན་མ་ནུམ་པའི་སེར་སྣ།	རང་ལུ་	སྐྱོན་ཡོད་རུང་	མེདཔ་བཟུམ་བཟོ་སྟེ་	ས་
མི་ལུ་	གཡོ།	ཡོན་ཏན་	ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་	ཡོདཔ་བཟུམ་	བཟོ་མི་ལུ་	སྒྱུ་ཟེར་	གཡོ་སྒྱུའི་ཐོག་
ལས་	གཞན་ལུ་	མགུ་སྐོར་རྐྱབ་ནི་དང་	གཞན་གྱི་	རྒྱུ་ནོར་ལུ་	སེམས་ཆགས་པའི་	ཆགས་པ།	
དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་	སྤོ་བ་མེད་པའི་	སྙོམས་ལས།	རང་ལུ་	ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་	ཡོན་ཏན་	ག་ནི་
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ཡང་	མེད་རུང་	ཡོད་ཟེར་	མནོ་བའི་	མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་དང་།	འདོད་པའི་ཡུལ་	འཇའ་རིསམོ་
ཚུ་ལུ་	 སེམས་ཆགས་པའི་	 འདོད་ཆགས།	 རང་གི་སེམས་ཁར་	 མ་འབབ་མི་ལུ་	ཞེ་སང་ལང་
ནི།	དེ་མ་ཚད་	རིགས་ང་སོམ་	ལོ་ན་ང་གཞོན་	གཟུགས་ང་མཛེས་	ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་	ང་སོམ་	
དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤོད་	སོབས་མངའ་ཐང་གི་	དབང་ཐང་	ང་ཆེ་	ཟེར་བའི་	ང་རྒྱལ་	འདི་ཚུ་	
དགེ་བའི་ལཱ་	མེདཔ་གཏང་ནི་གི་	དགྲ་ངོ་མ་ཨིནམ་ལས་	དེ་ཚུ་རང་གི་སོག་ལུ་གནོད་པའི་		དགྲ་
བཟུམ་སྦེ་	བལ་ཞིནམ་ལས་	སྤང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 སེར་སྣ་ཟེར་མི་ག་ཅི་སོ?
༢	 ང་རྒྱལ་གྱིས་རང་ལུ་ག་དེ་སྦེ་གནོདཔ་སོ?
༣	 ཞེ་སང་མི་སྐྱེ་ནི་གི་ཐབས་ག་ཅི་འབད་ནི?
ཚིག་དོན།
སེར་སྣ་	 	 =	 ལགཔ་དམ་དྲགས།
གཡོ་	 	 =	 སྐྱོན་ས་ནི།
སྒྱུ་	 	 =	 མགུ་སྐོར།
སྙོམས་ལས་	 =	 སྒྱིད་སྡུག།
དབང་ཐང་	 	 =	 ལོངས་སྤོད་དང་གཟི་བརྗིད།

ཚུལ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་ཕྱགོས་བག་ཡོད་བསྲུང་དགོཔ།
བག་ཡོད་བདུད་རྩིའི་གནས་ཏེ་བག་མེད་པ།	།འཆི་བའི་གནས་སུ་ཐུབ་པས་བཀའ་སྩལ་ཏེ།།
དེ་བས་ཁྱོད་ཀྱིས་དགེ་ཆོས་སྤེལ་སད་དུ།	།གུས་པས་རྟག་ཏུ་བག་དང་བཅས་པར་མཛོད།།

སེམས་	ཉོན་མོངས་པ་ལས་བསྲུང་བའི་	བག་ཡོདཔ་	འབད་བ་ཅིན་	བདུད་རྩིའི་གནས་ཟེར་	འཆི་
བ་མེདཔ་	ཐར་པའི་གོ་འཕང་	འཐོབ་ནི་གི་རྒྱུ་ཨིན།	བག་མེད་པ་ཟེར་	ཉོན་མོངས་པའི་	དབང་
ལུ་	ཐལ་བ་ཅིན་	འཆི་བའི་གནས་ཟེར་	ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ལུ་	ཡང་ལས་ཡང་དུ་	སྐྱེ་ནི་	ཤི་
ནི་ལ་སོགས་པའི་	སྡུག་བསྔལ་	མོང་ས་ལུ་	སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཨིན་ཟེར་	ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་	
གསུངས་གནང་ནུག།	རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་འབད་	རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་	དགེ་བའི་ཆོས་	གོང་ལས་གོང་
འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་	སྒོ་གསུམ་གུས་པས་	 དུས་	ཨ་རྟག་ར་དགེ་བའི་	 ཆོས་ལུ་	གོམས་
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གཤིས་	ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་	བག་ཡོདཔ་འབད་	མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དྲི་བ། 
༡	 བག་ཡོད་ཟེར་བའི་དོན་དག་ག་ཅི་སོ།
༢	 བག་མེད་པ་གིས་གནོད་པ་ག་ཅི་ཡོདཔ།
༣	 ཁྱོད་ཀྱིས་ཟེར་མི་འདི་ག་ལུ་གོ་ནི་སོ།
༤	 འཇིག་རྟེན་པའི་ལཱ་ནང་	བག་ཡོད་དང་བག་མེད་གཉིས་ཀྱིས་	ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ར་		
	 བཟོཝ་སོ?
ཚིག་དོན།
བག་ཡོད་		 =	 ཟབ་ཏོག་ཏོ།	དྲན་ཤེས་བསྟེན་ཏེ་	སྤང་བླང་ཚུལ་བཞིན་དུ་འབད་ནི།
བདུད་རྩི་		 =	 འཆི་བའི་ནད་འཇོམས་པའི་རས།	སྐྱེ་ཤིའི་སྡུག་བསྔལ་དང་འབྲལ་	
	 	 	 བའི་ཐར་པའི་གོ་འཕང་།
ཐུབ་པ་	 	 =	 སངས་རྒྱས།
དེ་བས་	 	 =	 དེ་འབདཝ་ལས།

སྤེལ་སད་དུ་	 =	 གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ།

བག་ཡོད་བསྒོམ་པའི་ཕན་ཡོན་དཔྱེའི་སྒོ་ལས་བཤད་པ།
གང་ཞིག་སྔོན་ཆད་བག་མེད་གྱུར་པ་ལ།		།ཕྱིས་ནས་བག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་དེ་ཡང༌།།
ཟླ་བ་སྤྲིན་བྲལ་ལ་བུར་རྣམ་མཛེས་ཏེ།	།དགའ་བོ་སོར་ཕྲེང་མཐོང་ལྡན་དེ་བྱེད་བཞིན།	།

གང་ཞིག་ཟེར་	མི་ལ་ལུ་ཅིག་	ཧེ་མ་བག་མེད་པ་ལུ་	ཐལ་བའི་དབང་གིས་	སྡིག་པའི་ལཱ་	འབད་
དེ་ར་འབད་རུང་	 ཤུལ་ལས་	 བླམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་བསྟེན་	 དགེ་སྡིག་སྤང་བླང་ཚུལ་
བཞིན་འབད་དེ་	བག་དང་ལྡན་པ་ལུ་	འགྱུར་མི་དེ་ཚུ་ཡང་	དཔྱེ་འབདན་	ཟླཝ་ས་སྨུག་མེད་པའི་	
ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟུམ་སྦེ་	 ལེགས་ཤོམ་འགྱོཝ་ཨིན།	 དེ་བཟུམ་སྦེ་	 ཧེ་མ་བག་མེད་མི་ལུ་
ཐལ་མི་	འདོད་ཆགས་	སོམ་ཡོད་མི་	གཅུང་དགའ་བོ་དང་	མི་དགུ་སོང་དགུ་བརྒྱ་	དགུ་བཅུ་
གོ་དགུ་གསད་མི་	སོར་མོའི་ཕྲེང་བ་ཅན་དང་།	རང་གི་	ཡབ་རྒྱལ་པོ་	གསད་མི་	མ་སྐྱེས་དགྲ་
མཐོང་ལྡན་དང་།	རང་གི་ཨའི་གསད་མི་	བདེ་བྱེད་ཟེར་མི་་	ལ་སོགས་པ་ཡང་	སྔོན་མ་	སྡིག་པའི་
ལཱ་	མཚམས་མེདཔ་	བསགས་ཡོད་རུང་།	ཤུལ་ལས་	སངས་རྒྱས་ལུ་	དད་པ་བསྐྱེད་དེ་	ཆོས་
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འབདཝ་ལས་	ཐར་པའི་གོ་འཕང་	འཐོབ་མི་ཚུ་	བཟུམ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ཚིགས་བཅད་འདི་གིས་	བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་	ག་ཅི་སོནམ་སོ?
༢	 ངན་པ་ལུ་གྱུར་ཚར་མི་ཚུ་	ལོག་སྟེ་བཟང་པོ་ལུ་འགྱུར་ནིའི་	ཐབས་ཤེས་ག་ཅི་ར་འདུག་
གོ?
༣	 དཔྱེ་ཟླཝ་ལུ་བཞག་དགོ་པའི་ཁུངས་བྲིས།
༤	 མཐོང་ལྡན་གྱི་ལཱ་ངན་པ་ག་ཅི་འབད་ནུག?
ཚིག་དོན།
གང་ཞིག་		 =	 ལ་ལུ་ཅིག།
སྔོན་ཆད་		 =	 ཧེ་མ།
བག་མེད་		 =	 སེམས་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་ལུ་ཐལ་ཏེ་སྣང་བ་གང་ཤར་འབད་མི།
ཕྱིས་ནས་		 =	 ཤུལ་ལས།

བཟོད་པའི་མི་མཐུན་ཕྱགོས་སྤང་ཚུལ།
འདི་ལར་བཟོད་མཚུངས་དཀའ་ཐུབ་མ་མཆིས་པས།	།ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྲོ་བའི་གོ་སྐབས་དབྱེ་མི་བགྱི།།
ཁྲོ་བ་སྤངས་པས་ཕྱིར་མི་ལྡགོ་པ་ཉིད།	།འཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཞལ་གྱིས་བཞེས།།

འདི་དང་འདྲཝ་	རང་ལུ་	གནོད་པ་བཀལ་མི་ཚུ་ལུ་	ཙིགཔ་མ་ཟ་བར་	བཟོད་པ་བསྒོམས་པ་དང་	
འདྲ་བའི་	དཀའ་ཐུབ་	གཞན་མེདཔ་ལས་	རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་	རང་ལུ་	གནོད་པ་བཀལ་མི་ཚུ་ལུ་	
ཁོང་ཁྲོ་ཚུ་ཨ་ཙི་ཅིག་ཡང་	ལང་ནི་གི་	གོ་སྐབས་	མ་བྱིན་པར་	ཨེབ་བཞག་དགོཔ་ཨིན།	ཁོང་
ཁྲོ་སྤང་པ་ཅིན་	ཕྱིར་མི་ལྡགོ་པ་ཉིད་ཟེར་	འཁོར་བ་ལུ་	ལོག་སྐྱེ་མ་དགོ་པར་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་	གོ་
འཕང་	མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་	འཐོབ་ནི་ཨིན་ཟེར་	སངས་རྒྱས་	ཁོ་ར་གིས་	ཞལ་གྱིས་བཞེས་ནུག་གོ།	
དྲི་བ།
༡	 མནོ་བསམ་ག་དེ་བཏང་སྟེ་	བཟོད་པ་བསྒོམ་དགོཔ་སོ?
༢	 ཞེ་སང་གིས་	ང་བཅས་ལུ་	གནོད་པ་ག་དེ་སྦེ་ར་	འབྱུང་ནི་ཡོདཔ་སོ?
༣	 ཁྲོ་བ་སྤང་པ་ཅིན་	ཚེ་འདི་ལུ་	ཕན་པ་ག་ཅི་ར་	འོང་ནི་བཟུམ་འདུག་གོ?
ཚིག་དོན།
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དཀའ་ཐུབ་	 	 =	 དཀའཝ་སྤད་ཚུགས་ནི།
དབྱེ་མི་བགྱི་	 	 =	 ཡར་འཕེལ་བཅུག་ནི་མི་འོང་།
ཕྱིར་མི་ལྡོག་	 	 =	 འཁོར་བ་ལུ་ལོག་མ་སྐྱེ་མི།	སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་།
མ་མཆིས།		 	 =	 མེད།

ཞེ་སང་གི་འབྲས་བུ་སྤང་དགོཔ།
བདག་ནི་འདིས་སོྤས་འདིས་བཏགས་ཕམ་པར་བྱས།	།འདི་ཡིས་བདག་གི་ནོར་ཕྲོགས་གྱུར་ཏོ་ཞེས།	
།འཁོན་དུ་འཛིན་པས་འཁྲུག་ལོང་རྣམས་བསྐྱེད་དེ།	།ཁོན་འཛིན་རྣམ་སྤངས་བདེ་བར་གཉིད་ཀྱིས་

ལོག།
བདག་རང་ལུ་	 འདི་གིས་	 ཚིག་ཟོགཔ་སབ་སྟེ་འཚོགས་བར་བཏང་ཡི་	 འདི་གིས་ང་ལུ་སྐྱོན་
བཏགས་ཅི་	རྟས་ཐག་གིས་དྲངས་སྦེ་	ཕམ་བཅུག་ཅི་	ཟེར་མནོ་ནི་དང་།	དེ་མ་ཚད་	འདི་གིས་	
ངེའི་རྒྱུ་ནོར་	ལོངས་སྤོད་ཚུ་	འཕྱོགས་འབག་ཅི་	ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་	མ་དགའཝ་ཚུ་སེམས་
ཁར་བཞག་པ་ཅིན་	 ཙིག་མུག་ལངས་ཏེ་འཐབ་རྩོད་འབྱུང་ནིའི་གཞི་ཨིན།	 འདི་གིས་འབད་	 མ་
དགའཝ་ཚུ་	སེམས་ཁར་	མ་བཞག་པར་	སྤང་པ་ཅིན་	ལུས་དང་	སེམས་གཉིས་	བདེ་བའི་
གཉིད་ལོག་ཟེར་	བདེ་ཏོག་ཏོ་འབད་	འོང་ནི་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ངལ་མ་རངས་པའི་དགྲ་ལུ་	 ཁོན་འཛིན་བཞག་ནི་དེ་	 ཐབས་ཤེས་ག་ཅིའི་ཐོག་ལས་	
སྤང་དགོཔ་འདུག་གོ?
༢	 མ་རངས་པའི་	ཁོན་འཛིན་བཞག་ནི་དེ་གིས་	རང་ལུ་གནོད་པ་ག་དེ་སྦེ་ར་འོང་ནི་སོ?
༣	 སེམས་ཁར་ཧིང་གྲམ་བཞག་ནི་དང་	ཁར་ཐོན་ཏེ་སབ་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་	ཁྱད་པར་ག་
དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ?
ཚིག་དོན།
སོྤས་	 	 =	 ཚིག་ཟོགཔ་སབ་མི།
ཁོན་འཛིན་	 =	 སེམས་ཁར་ཧིང་གྲམ་བཞག་མི།
འཁྲུག་ལོང་	 =	 འཐབ་རྩོད།

སེམས་ཀྱི་སོྤད་པའི་ཡུལ་ལུ་བརྟགས་ཏེ་བག་ཡོད་བསྒོམ་ཚུལ།
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སེམས་ནི་ཆུ་དང་ས་དང་རོ་བ་ལ།	།རི་མོར་བྲིས་པ་དེ་འདྲར་རིག་པར་གྱིས།།
དེའི་ནང་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་དང་པོ་ནི།	།མཆོག་སྟེ་ཆོས་འདོད་རྣམས་ལ་མཐའ་མ་ལགས།།

ང་བཅས་ཀྱི་སེམས་ཁ་ལུ་	 སེམས་ཀྱི་མནོ་ཐངས་	 བཟང་ངན་གྱི་རྣམ་རོྟག་ཚུ་	 འཆར་འོང་བའི་
སྐབས་ལུ་	དཔྱེ་འབདན་	ཆུ་དང་	ས་	རོ་ཚུ་ལུ།	རི་མོ་བྲིས་བྲིསཝ་བཟུམ་སྦེ་	དབྱེ་བ་གསུམ་	
ཡོདཔ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ།	དེ་གི་ནང་ལས་	དང་པ་	ཉོན་མོངས་པའི་སེམས་ངན་པ་སྐྱེས་འོངམ་ད།	
དཔེ་དང་པ་	 ཆུ་ལུ་རི་མོ་	 བྲིས་བྲིསཝ་བཟུམ་འདི་	 ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་	 ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་
ཡལ་བཅུག་པ་ཅིན་	མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འོང་ནི་དང་།	གཉིས་པ་	ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་	དགེ་བའི་
རྣམ་རྟོག་རེ་	སྐྱེས་འོང་བའི་སྐབས་ལུ་	མཐའ་མ་	རོ་ལུ་རི་མོ་	བྲིས་བྲིསཝ་བཟུམ་འདི་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་	ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པར་བཞག་པ་ཅིན་	མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 སེམས་ཀྱི་དཔྱེ་	ས་དང་ཆུ་རོ་གསུམ་ལུ་ག་ཅི་འབད་	བཞག་བཞགཔ་ཨིན་ན?
༢	 ཉོན་མོངས་པ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཅིན་	གནོད་པ་ག་ཅི་ཡོདཔ?
༣	 རྣམ་རྟོག་བཟང་ངན་ཚུ་	སེམས་ལུ་ཤར་འོང་པའི་ཚེ་	ཚིགས་བཅད་འདི་ནང་ལས་འཐོན་	
	 དོ་བཟུམ་སྦེ་	འབད་ཚུགས་པས་ག?		
ཚིག་དོན།
རིག་པར་གྱིས་	 =	 ཤེས་དགོཔ་ཨིན།
ཉོན་མོངས་ཅན་	 =	 མི་དགེ་བའི་དབང་ལུ་ཐལ་མི།
མཆོག་	 	 =	 རབ།	ལེགས་ཤོམ།
ཆོས་འདོད་	 =	 ཆོས་བསྒྲུབ་ནི་གི་འདོད་པ་ཡོད་མི།	དགེ་སེམས།

ངག་གི་སྤོད་པ་ལུ་བརྟགས་ཏེ་བག་ཡོད་སྒོམ་ཚུལ།
རྒྱལ་བས་སྙིང་ལ་འབབ་དང་བདེན་པ་དང༌།	།ལོག་པར་སྨྲ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་ནི།།
སྦྲང་རྩི་མེ་ཏོག་མི་གཙང་ལ་བུའི་ཚིག	།རྣམ་གསུམ་བཀའ་སྩལ་དེ་ལས་མཐའ་མ་སྤང༌།།

རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་	ང་བཅས་	སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་	བློ་སབ་ནི་ལུ་ཡང་	ཁྱད་པར་
མ་འདྲཝ་	གསུམ་འབད་	གསུངས་བཞག་སྟེ་འདུག།	དེ་ཡང་	སྙིང་ལ་འབབ་པ་ཟེར་	སེམས་ཁར་	
འབབ་པའི་	ཚིག་དང་བདེན་པའི་ཚིག།	ལོག་པར་སྨྲ་བ་ཟེར་	མ་ཧན་པ་	ཤོབ་ཀྱི་ཚིག་	ལྷམ་པ་
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གསུམ་ཡོད་མི་ཚུ་	ང་བཅས་ཚུ་གིས་	སྤང་བླང་འབད་ཤེས་དགོ།	དེ་ཡང་	དང་པ་	ཚིག་ཧན་ཏོང་
ཏོ་	སྦྲང་རྩི་བཟུམ་དང་	ཚིག་བདེན་པ་	སྐྱོན་མེདཔ་	མཛེས་པའི་	མེ་ཏོག་བཟུམ་ཚུ་བླང་བྱ་དང་།	
ཚིག་ཟོགཔ་	མི་གཙང་བ་ཟེར་	ཁམས་ལོག་སི་སི་	ཆབ་གསང་	བཟུམ་གྱི་	ཚིག་ཤོབ་རྐྱབ་	ཕུང་
ཕུང་སོང་ནི་ཚུ་	སྤང་དགོཔ་ཨིན་	ཟེར་གསུངས་ནུག་གོ།
དྲི་བ།
༡	 བློ་སབ་ཐངས་མ་འདྲཝ་	གསུམ་དེ་	ག་ཅི་ར་ཨིན་ན?
༢	 བློ་སབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་	ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་	དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་	བསམ་འཆར་	
	 ཅིག་བྲིས།
༣	 གཏམ་ཕྱི་འགྱུར་འབད་སབ་ནི་དེ་	དཔེ་མི་གཙང་བ་ལུ་བཞག་དགོ་པའི་	ཁུངས་ག་ཅི་	
	 ཨིན་ན?
ཚིག་དོན།
སྙིང་ལ་འབབ་པ་	 =	 སེམས་ཁར་འབབ་པ།
ལོག་པར་སྨྲ་བ་	 =	 ཚིག་ཟོགཔ།	ཕྱི་འགྱུར་སབ་ནི།
སྐྱེས་བུ་		 =	 ཕོ་སྐྱེས།
རྣམ་གསུམ་	 =	 ལྷམ་པ་གསུམ།

བརྩོན་འགྲུས།
རང་གཞན་གཉིས་ཀྱི་སྤོད་པ་ལ་བརྟགས་ཏེ་བསབ་ཚུལ།	

སྣང་ནས་སྣང་བའི་མཐར་ཐུག་མུན་པ་ནས།	།མུན་པའི་མཐའ་དང་སྣང་ནས་མུན་མཐར་ཐུག།
མུན་ནས་སྣང་བའི་མཐར་ཐུག་གང་ཟག་ནི།	།བཞི་སྟེ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་དང་པོ་མཛོད།།

ང་བཅས་མི་ཚུ་གིས་	བརྩོན་འགྲུས་སྐྱེད་ཐངས་དེ་ཡང་	སྣང་བ་ཟེར་	མཐོ་རིས་ལུ་གོ་ནི་དང་	སྣང་
བ་ལས་	སྣང་བ་ཟེར་	མཐོ་རིས་ལས་	མཐོ་རིས་ལུ་	སྐྱེ་ནི་ལུ་	བརྩོན་ནི་དང་།	མུན་པ་ཟེར་མི་	
ངན་སོང་ལུ་གོཝ་ཨིན།	མུན་པ་ནས་	མུན་པའི་	མཐར་ཐུག་ཟེར་	ངན་སོང་ལས་	ངན་སོང་ལུ་
སྐྱེ་ནི་ལུ་	 སྐྱེ་བའི་ལཱ་ངན་འབད་མི་དང་།	 སྣང་ནས་	 མུན་མཐར་ཐུག་ཟེར་མཐོ་རིས་ལས་	 ངན་
སོང་ལུ་སྐྱེ་བའི་ལམ་ལུ་བརྩོན་ནི་དང་།	 མུན་ནས་	 སྣང་བའི་མཐར་ཐུག་ཟེར་	 ངན་སོང་ལས་ཐར་
ཏེ་	 མཐོ་རིས་ལུ་སྐྱེ་ཐབས་ལུ་བརྩོན་ནི་དང་བཅས་	 འདི་བཟུམ་སྦེ་དབྱེ་བ་	 བཞི་ཡོད་པའི་གྱས་
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ལས་	རྒྱལཔོ་ཁྱོད་ཀྱིས་	དང་པ་མཐོ་རིས་ལས་	མཐོ་རིས་ལུ་	འགྱོ་བའི་ལམ་བཟང་པོ་ལུ་	བརྩོན་
གནང་དགོ།	
དྲི་བ།
༡	 བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་སའི་གཞི་	མ་འདྲཝ་བཞི་ཡོད་མི་ལས་	ང་བཅས་མི་མང་ཤོས་	
	 ཀྱིས་		 ག་འདི་ལུ་བརྩོན་དོ་བཟུམ་འདུག་གོ?	ག་ཅི་འབད?
༢	 མཐོ་རིས་དང་ཐར་པ་ལུ་	སྣང་བ་དང་།	ངན་སོང་ལུ་མུན་པ་ཟེར་	ག་ཅི་འབད་	སབ་	
	 དགོཔ་ཨིན་ན?
ཚིག་དོན།
སྣང་བ་	 	 =	 མཐོ་རིས།	ཐར་པ།	སྡུག་བསྔལ་མེད་མི།
གང་ཟག་		 =	 འགྲོ་བ་སེམས་ཅན།
མུན་པ་	 	 =	 ངན་སོང༌།
མཐར་ཐུག	 ་=	 མཐའ་མཇུག།

སྤྱིར་འགྲོ་བ་མིའི་བསམ་སྤོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་དགོཔ།
མི་ནི་ཨ་མྲའི་འབྲས་བཞིན་མ་སྨིན་ལ།	།སྨིན་པ་དང་འདྲ་སྨིན་ལ་མ་སྨིན་འདྲ།།

མ་སྨིན་མ་སྨིན་པར་སྣང་མིན་ལ་ནི།	།སྨིན་པར་སྣང་ཞེས་བགྱི་བ་འདྲར་རྟོགས་མཛོད།།
སྤྱིར་བཏང་	འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལུ་	བསམ་སྤོད་ཀྱི་	ཁྱད་པར་ཡང་	མི་ལ་ལུ་ཅིག་	ཨམ་ཅུ་ཀུ་
ལི་བཟུམ་	 ནང་མ་ཚོ་རུང་	 ཕྱི་ཁར་ཚོ་མི་བཟུམ་སྦེ་	 ཕྱི་ལེགས་ཤོམ་	 ནང་བསམ་པ་ངན་པ་དང་
།	ལ་ལུ་ཅིག་	 ནང་ཚོ་མི་	 ཕྱི་མ་ཚོཔ་བཟུམ་སྦེ་	 ནང་གི་	 བསམ་པ་ལེགས་ཤོམ་	 ཕྱིའི་སྤོད་པ་
ངན་པ་དང་།	ལ་ལུ་ཅིག་	ནང་ཡང་མ་ཚོ་	ཕྱི་ཡང་	མ་ཚོ་མི་བཟུམ་སྦེ་	ཕྱིའི་སྤོད་པ་དང་	ནང་
གི་	བསམ་པ་	གཉིས་ཆ་ར་ངན་པ་དང་།	དེ་ལས་	ལ་ལུ་ཅིག་	ཕྱི་ཁར་ཡང་ཚོ་པའི་ཁར་	ནང་ན་
ཡང་ཚོ་མི་བཟུམ་སྦེ་	ཕྱིའི་སྤོད་པ་དང་	ནང་གི་བསམ་པ་	གཉིས་ཆ་ར་	ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་དང་
བཅས་	དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་བཞི་ཡོདཔ་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་	བསམ་སྦྱོར་གཉིས་ཆ་ར་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་
མི་ཅིག་འབད་དེ་	ཐར་པའི་ལམ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།	
དྲི་བ།
༡	 མིའི་རིགས་ཀྱི་དཔྱེ་	ཨམ་ཅུ་ཀུ་ལི་ལུ་	ག་ཅི་འབད་བཞགཔ་ཨིན་ན?
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༢	 བསམ་པ་དང་སྤོད་པ་གཉིས་ལས་	ག་འདི་ཁག་ཆེཝ་སོ?	ག་ཅི་འབད?
༣	 མིའི་བསམ་སྤོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་འདི་	གོང་གི་མ་འདྲཝ་བཞི་ལས་ཡང་ལྷག་པའི་	དོ་རུང་		
	 དབྱེ་བ་སོ་སོ་ཅིག་འོང་ནི་བཟུམ་འདུག་ག?	
ཚིག་དོན།
སྨིན་	 	 =	 ཚོ་ཚོཔ།
སྣང་	 	 =	 མཐོང༌།
རྟོགས་མཛོད་	 =	 མཁྱེན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།
ཨ་མྲའི་		 =	 ཨམ་ཅུ་ཀུ་ལི།
འབྲས་	 	 =	 འབྲས་བུ།	རོག་མ།

བསམ་གཏན་བསྒོམ་ཚུལ་ལས་འདོད་པའི་ཡུལ་ལུ་ཆགས་སེམས་སྤང་དགོཔ།
གཞན་གྱི་ཆུང་མ་མི་ལ་མཐོང་ན་ཡང༌།	།ན་ཚོད་མཐུན་པར་མ་དང་བུ་མོ་དང༌།།

སྲིང་མོའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་བགྱི་ཆགས་གྱུར་ན།	།མི་གཙང་ཉིད་དུ་ཡང་དག་བསམ་པར་བགྱི།།
བསམ་གཏན་བསྒོམ་པའི་སྐབས་ལུ་	སྤྱིར་ཨམ་སྲུ་	གེ་ར་ལུ་	སེམས་ཤོར་ནི་དེ་	སྤང་དགོ།	དེ་གི་
ནང་དོན་ཉིད་ལས་ཡང་	རྨགཔ་ཡོད་མི་	ཨམ་སྲུ་ཚུ་	མ་བལ་བཞིན་དུ་	རང་བཞིན་གྱིས་	མཐོང་
སྟེ་འབད་རུང་	 དེ་ཚུ་	 ལོ་ན་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 ན་ཚོད་སོམ་འབད་བ་ཅིན་	 རང་གི་ཨའི་ཨིན་
ཟེར་	མནོ་ནི་དང་།	ན་ཚོད་ཆུང་ཀུ་འབད་བ་ཅིན་	རང་གི་བུམོ་ཨིན་ཟེར་མནོ་ནི།	ན་ཚོད་རང་དང་
མཉམ་མི་ཚུ་ལུ་	 རང་གི་སྲིངམོ་ཨིན་ཟེར་བའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དགོ།	 དེ་འབད་རུང་ཡང་	 སེམས་
ཆགས་ཡར་སོ་པ་ཅིན་	གཟུགས་འདི་	རྣག་ཁྲག་སོགས་	མི་གཙང་བའི་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་	
ཁམས་ལོག་སི་སི་ཅིག་ཨིན་ཟེར་	མི་སྡུག་པའི་འདུ་ཤེས་	བསྒོམ་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 འདོད་པའི་ཡུལ་སྤང་ནི་གི་	ཐབས་ཤེས་ག་ཅི་བསྟེན་དགོཔ་སོ?
༢	 ཕོ་སྐྱེས་ཀྱི་ལུས་དེ་ཡང་	 ཨམ་སྲུ་བཟུམ་	 མི་གཙང་བ་འདྲ་མཉམ་ཨིན་རུང་	 ཚིགས་
བཅད་འདི་ནང་	ཨམ་སྲུ་རྐྱངམ་	 གཅིག་ལས་བརྒལ་	 ཕོ་སྐྱེས་འདི་	 མི་གཙང་བ་ཨིནམ་
འབད་	མ་གསུངས་མི་འདི་	ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?
༣-	 ཆོས་ནང་ལས་	 ཕོ་མོ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	 སེམས་ཆགས་ནི་དེ་	 མ་བཏུབ་འབད་
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གསུངས་མི་དེ་	ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན་	བསམ་འཆར་བྲིས།
ཚིག་དོན།
ཆུང་མ་	 	 =	 རྨགཔ་ཡོད་མི་ཨམ་སྲུ།	གནས་ཚང་།
འདུ་ཤེས་		 =	 བརྩེ་གདུང་བསྐྱེད་ནི།	མནོ་ནི།
མི་གཙང་		 =	 ཁམས་ལོག་སི་སི།	བཙོག་པ།
ཡང་དག་		 =	 ལེགས་ཤོམ།	
བསམ་པར་བགྱི་	 =	 མནོ་བསམ་གཏང་དགོ།

སེམས་ཀྱི་དབང་པོ་བསྲུང་དགོཔ།
གཡོ་བའི་སེམས་ནི་ཐོས་མཚུངས་བུ་ལ་བུར།	།གཏེར་བཞིན་སོག་དང་འདྲ་བར་བསྲུང་བགྱི་སྟེ།	།
གདུག་པ་དུག་དང་མཚོན་དང་དགྲ་བོ་དང༌།	།མེ་བཞིན་འདོད་པའི་བདེ་ལ་ཡིད་འབྱུང་མཛོད།	།

འདོད་པའི་	ཡོན་ཏན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་	ཨ་ཙི་ཅིག་འབདཝ་ཅིག་	གཡོ་འགྱོ་མི་	སེམས་འདི་	ག་དེ་
འབད་	བསྲུང་དགོཔ་སོ་ཟེར་བ་ཅིན་	བླམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལས་	ཆོས་ཐོས་བསམ་འབད་
བའི་སྐབས་	 རིགཔ་བསྒྱིམ་དགོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་	 དྲན་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏོན་ཏེ་	 བསྲུང་དགོཔ་དང་།	
རང་གི་གཅེས་པའི་བུ་	བདག་འཛིན་	འབད་དོ་བཟུམ་དང་	རང་གི་རྒྱུ་ནོར་	རྩ་ཆེ་དྲགས་	གཏེར་
བདག་འཛིན་འབདཝ་དང་འདྲཝ་འབད་	 འབད་དགོཔ་དང་།	 དེ་མ་ཚད་	 རང་གི་སོག་	 བདག་
འཛིན་འབད་དོ་	བཟུམ་ཅིག་	རང་གི་སེམས་འདི་	ཉོན་མོངས་པའི་	ཁ་ཐུག་ལུ་	གཡེང་མ་བཅུག་
པར་	བསྲུང་དགོཔ་ཨིན།	ག་དེམ་ཅིག་འབད་	སེམས་འདོད་པའི་ཕྱོགས་ལུ་	གཡོ་བ་ཅིན་	འདོད་
པའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་	དཔྱེ་འབདན་	གདུག་དྲགས་	སྦུལ་བཟུམ་དང་	ཤི་ནིའི་	དུག་བཟུམ་ཅིག་དང་	
རང་ལུ་	 སྡུག་བསྔལ་མོང་བཅུག་མི་	 མཚོན་ཆ་	 དཀྲོགསཔ་མདའ་ཀྲིང་ཀ་ཚུ་	 བཟུམ་དང་	 དེ་
མ་ཚད་	རང་ལུ་	གནོདཔ་བཀལ་མི་	དགྲ་བཟུམ་ཅིག་དང་	སྲེག་མི་	མེ་བཟུམ་ཅིག་གི་གནོད་
པ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་	འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་བདེ་བ་ལུ་	སེམས་མ་གཡོ་བར་	སྤང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

དྲི་བ།
༡	 སེམས་སྲུང་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་བཞི་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་	ག་ཅི་ར་ཨིན་ན?
༣	 སེམས་འདི་ག་ཅི་ལས་བསྲུང་དགོཔ་སོ?	ག་ཅི་འབད?
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༢	 འདོད་པའི་བདེ་བ་	ཟེར་མི་འདི་	ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སབ་ནི་སོ?
ཚིག་དོན།
གཡོ་བ་		 =	 བརྟན་པ་མེདཔ།	སེམས་ཆགས་འགྱོ་ནི།
ཐོས་	 	 =	 གོ་ནི།	ཉན་ནི།
མཚུངས་		 =	 འདྲ་མི།	ཅོག་འཐདཔ།
གདུག་པ་		 =	 མ་རུང་པ།	གནོད་བཀལ་མི།
ཡིད་འབྱུང་	 =	 ཞེན་པ་ལོག་ནི།	ཆགས་པ་སྤང་ནི།

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཉེས་དམིགས་བསྒོམ་དགོཔ།
འདོད་པ་རྣམས་ནི་ཕུང་བ་བསྐྱེད་པ་སྟེ།	།རྒྱལ་བའི་དབང་པོས་ཀིམ་པའི་འབྲས་འདྲར་གསུངས།།
དེ་དག་སྤང་བགྱི་དེ་ཡི་ལྕགས་སྒྲོག་གིས།	།འཁོར་བའི་བཙོན་རར་འཇིག་རྟེན་འདི་དག་བཅིངས།།

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་	 ལོངས་སོྤད་པའི་སྐབས་ལུ་	 བདེ་བ་ཡོདཔ་བཟུམ་མཐོང་རུང་	 མཐའ་
མཇུག་ལུ་	ཕུང་བཟོ་ནི་གི་	གཞི་ར་ཨིནམ་ལས་	རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཟེར་	སངས་རྒྱས་	བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་	འདོད་པའི་	ཡོན་ཏན་ཚུ་	དཔྱེ་འབདན་	བཟའཝ་ད་ཞིམ་རུང་	ཁོག་པའི་ནང་
ལྷོདཔ་ད་	 འགྲོས་ཀྱིས་འབད་	 དུག་ལུ་འགྱུར་མི་	 དུག་ཤིང་ཀིམ་པ་ཟེར་མི་གི་	 འབྲས་བུ་དང་	
ཅོག་འཐདཔ་	 ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག།	 རྒྱུ་མཚན་	 དེ་གིས་འབད་	 འདོད་པའི་ལོངས་སྤོད་ཚུ་	
སྤང་དགོཔ་ཨིན།	དེ་ཚུ་	མ་སྤང་པ་ཅིན་	འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཉེས་དམིགས་	ལྕགས་ཐག་དང་
འདྲཝ་དེ་གིས་	 ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་	 བཙོན་ཁང་བཟུམ་འདི་ནང་ལུ་	 འཇིག་རྟེན་གྱི་སེམས་
ཅན་ཚུ་	སངས་རྒྱས་མ་བཅུག་པར་	བཅིངས་བཞགཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཟེར་མི་འདི་	ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སབ་སོ?
༢	 འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་	ཕུང་གི་རྒྱུ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་	དཔེ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་	ཁྱོད་ར་གིས་	
	 བཟོ་སྟེ་བྲིས།
༣	 འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་དཔེ་	དུག་ལུ་བཞག་དགོ་པའི་ཁུངས་	ག་དེ་སྦེ་སོ?
ཚིག་དོན།
འདོད་པ་		 =	 དགོ་འདོད་ཆེ་དྲགས།
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ཀིམ་པའི་འབྲས་	 =	 དུག་ཤིང་ཅིག་གི་རོག་མ།
ལྕགས་སྒྲོག་	 =	 ལྕགས་ཐག།
འཁོར་བ་		 =	 སྡུག་བསྔལ་ཡོད་སའི་གནས།

འདོད་པའི་བདེ་བ་ལུ་སེམས་བསྲུང་བའི་ཕན་ཡོན།
གང་དག་དབང་པོ་དྲུག་ཡུལ་རྣམས་ལ་ནི།	།རྟག་ཏུ་མི་བརྟན་གཡོ་ལྡན་གང་དག་ཅིག།

གཡུལ་ངོར་དགྲ་ཚོགས་ལས་རྒྱལ་དེ་དག་ལས།	།མཁས་རྣམས་དང་པོ་དཔའ་རབ་ལགས་པར་
འཚལ།།

ང་བཅས་	སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཚུ་	གང་དག་ཟེར་	ལ་ལུ་ཅིག་	མིག་ལ་སོགས་པའི་	དབང་པོ་དྲུག་པོ་དེ་	
འདོད་པའི་ཡུལ་	གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་	ཨ་རྟག་ར་	སེམས་ཆགས་ཏེ་	དྲན་པ་	གཟུང་མ་
ཚུགས་པར་	གཡོ་འགྱོ་མི་དང་	ལ་ལུ་ཅིག་	འདོད་པའི་ཡུལ་ལུ་	སེམས་མ་གཡོ་བར་	སེམས་
བསྲུང་	ཚུགས་མི་དང་	ལ་ལུ་ཅིག་	དགྲ་བྱང་ཕྱད་ཚུ་དང་	གཅིག་ཁར་	དམག་རྐྱབ་པར་འགྱོ་
སྦེ་	དགྲ་བྱང་ཕྱད་ཚུ་ལས་	རྒྱལ་ཁ་	འཐོབ་མི་ལུ་	ང་བཅས་	སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་	ཚུ་གིས་	རྒྱལ་ཁ་	
འཐོབ་མི་	དཔའ་བོ་ཟེར་	སབ་ཨིན་རུང་	མི་མཁས་པ་	བྱང་ཆུབ་	སེམས་དཔའ་ཚུ་གིས་	གོང་
གི་	རྒྱལ་ཁ་	འཐོབ་མི་གཉིས་ལས་	སེམས་འདོད་པའི་ཡུལ་ལུ་	མ་ཡེངས་པར་	སེམས་	བསྲུང་
ཚུགས་མི་	འདི་ལུ་	དབང་པོ་ལས་	རྒྱལ་མི་	ཡང་ཅིན་	ཉོན་མོངས་པ་ལས་	རྒྱལ་མི་ཟེར་	དཔའ་
བོ་རབ་	ཨིན་ཟེར་	གསུངས་ནུག་གོ།
དྲི་བ།
༡	 ང་བཅས་ལུ་དབང་པོ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ?
༢	 སེམས་ག་ཅི་ལུ་ཡེངས་མ་བཏུབ་ཨིན་ན?
ཚིག་དོན།
གང་དག་		 =	 ལ་ལུ་ཅིག།	
དབང་པོ་		 =	 ལཱ་འབད་ནི་གི་ནུས་པ་ཡོད་མི་ནང་གི་དབང་པོ་དྲུག།
ཡུལ་	 	 =	 ཕྱི་ཁར་མཐོང་ནི་ཡོད་མི་ཕྱིའི་གཟུགས་སོགས།
གཡུལ་	 	 =	 དམག་རུ་ཁག་གི་སྦུག།
ལགས་པར་འཚལ་	=	 ཨིནམ་མཁྱེན་དགོ།
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བུམོ་ཚུ་ལུ་ཆགས་སེམས་སྤང་ཚུལ།
བུད་མེད་གཞོན་ནུའི་ལུས་ནི་ལོགས་ཤིག་ཏུ།	།དྲི་ང་བ་དང་སྒོ་དགུ་དོད་པ་དང༌།།

མི་གཙང་ཀུན་སྣོད་འདྲ་བ་གང་དཀའ་དང༌།	།པགས་པས་གཡོགས་པ་རྒྱན་ཡང་ལོགས་ཤིག་
གཟིགས།།

བུད་མེད་ཟེར་	ཨམ་སྲུ་	གཞོནམ་ཚུ་གི་	གཟུགས་འདི་	ལོགས་སུ་	ལེགས་ཤོམ་འབད་	བརྟག་
དཔྱད་འབད་དེ་	བལ་བ་ཅིན་	མི་གཙང་བ་	ཁམས་ལོག་སི་སིའི་	དྲིམ་མནམ་ནི་དང་	མི་གཙང་
བ་	འཐོན་སའི་ལམ་	སྒོ་མ་འདྲཝ་	དགུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་	དེ་ཚུ་ལས་	འཐོན་མི་གེ་ར་	མི་གཙང་བ་	
རས་ངན་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་གིས་གང་བའི་	རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན།	དེ་མ་ཚད་	མི་གཙང་བ་	ཁམས་
ལོག་སི་སི་གར་བླུག་སའི་	ཧོད་དང་འདྲཝ་ཅིག་ཡང་ཨིན།	གང་དཀའ་ཟེར་	ཟས་གོས་ལ་སོགས་
པའི་	 ལོངས་སྤོད་ག་དེམ་ཅིག་ཐོབ་རུང་	 འདོད་པ་ཚིམ་ཚུགས་པར་	 ལཱ་ཁག་ཨིནམ་དང་	 མི་
གཙང་བ་	 ཁམས་ལོག་སི་སི་ཨིན་མི་ལུ་	 ཕྱི་ཁ་ལས་པགས་ཀོ་གིས་	 སྤུར་བཞག་བཞགཔ་ཙམ་
ཅིག་ཨིན།	ག་དེམ་ཅིག་འབད་	རྒྱན་ཆ་དང་	གོ་ལ་ཚུ་གིས་འབད་	འཇའ་རིསམོ་མཐོངམ་མས་	
མནོ་བ་ཅིན་	རྒྱན་ཆ་དང་	གོ་ལ་ཚུ་	ལོགས་སུ་ཕྱེ་སྟེ་	བལ་བ་ཅིན་	ག་ནི་བ་	རྔམ་སི་སི་	མཐོང་
ནི་ཨིནམ་ལས་	ཆགས་སེམས་	རྩ་ལས་	བསྐྱེད་ནི་མི་འོང་ཟེར་	ཞུ་ནི་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 བུམོ་ཚུ་ལུ་	ཕོ་སྐྱེས་ལས་དྲག་པའི་	ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ག་ཅི་ར་འོང་གོ?
༢	 བུམོ་བཟུམ་སྦེ་	བུཚ་ཚུ་ལུ་ཡང་	སེམས་ཆགས་མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ལས་བྲིས།
༣	 སྒོ་དགུ་ག་ར་	མི་གཙང་བ་ཨིན་པའི་བཤད་པ་བྲིས།
ཚིག་དོན།
བུད་མེད་		 =	 ཨམ་སྲུ།
དྲི་ང་བ་	 	 =	 དྲིམ་ཁམས་ལོག་སི་སི་མནམ་ནི།
དོད་པ་	 	 =	 རྔམ་སི་སི།
གང་དཀའ་	 =	 འདོད་པ་མ་ཚིམས་མི།	གང་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག།
གཡོགས་		 =	 ཕྱི་ཁ་ལས་པགས་ཀོ་གིས་སྤུར་ནི།
ལོགས་ཤིག་	 =	 སོ་སོ་འབད།
མི་གཙང་བའི་རས་ངན་སོ་དྲུག།
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སྐྲ།	སྤུ།	སེན་མོ།	སོ།	དྲི་མ།	པགས་པ།	ཤ།	རུས་པ།	རྩ།	མཁལ་མ།	སྙིང་།	གློ་བ།	མཆིན་
པ།	རྒྱུ་མ།	གཉེ་མ།	(རྒྱུ་མ་དཀརཔོ་)	ལྒང་བ།	(ལྒང་ཕུ་)	ཕོ་བ།	ལོང་ཀ།	མཚེར་པ།	ཕྱི་ས།	
(ཨ་ཝ་)	མཆི་མ།	ཤུལ།	མཆིལ་མ།	ཆུ་སེར།	རྐང་།	ཚིལ།	ངར་སྣབས།	(ལྷབས་)	མཁྲིས་པ།	
བད་ཀན།	རྣག།	ཁྲག།	ཀླད།	གཅིན།	རྔུ་མ།	ཀླད་རྒྱས།	རྣམ་ཅོ་གི་རྣལ་སྤབས།

འདོད་པའི་ཡུལ་ལུ་ཆགས་སེམས་སྤང་དགོཔ།
ཇི་ལར་མཛེ་ཅན་སྲིན་འབུས་ཉེན་པ་ནི།	།བདེ་བའི་དོན་དུ་མེ་ལ་ཀུན་བསྟེན་ཀྱང༌།།

ཞི་བར་མི་འགྱུར་དེ་དང་འདྲ་བར་ནི།	།འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་པའང་མཁྱེན་པར་མཛོད།།
འདོད་པའི་ཡུལ་ལུ་	ག་དེམ་ཅིག་	ལོངས་སྤོད་རུང་	ངོམ་ནི་མེད་མི་དེ་ཡང་	དཔེར་ན་	མཛེ་ནད་
ཕོག་པའི་མི་ཅིག་	རང་གི་	གཟུགས་	མཛེ་ནད་ཀྱིས་	རྨ་ འཐོན་མི་འདི་	སྲིན་འབུས་ཟེར་	ནད་
འབུཔ་	ཚུ་གིས་བཟའ་སྟེ་	གཡའ་དྲེགས་མ་ཚུགས་པའི་	སྐབས་	ན་ཟུག་	ཞི་ནི་དང་	བདེ་ཏོག་
ཏོ་	འོང་ནི་གི་དོན་ལུ་	རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་	རྨ་ འདི་	མེ་གུ་བདུགས་ཏེ་	འབད་རུང་	ན་ཟུག་	ཞི་
མ་ཚུགསཔ་	མ་ཚད་	ཧེང་སྐལ་ར་	ཟུག་རྐྱབ་པའི་རྐྱེན་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན།	དཔྱེ་	དེ་དང་	འདྲཝ་
འབད་	འདོད་པའི་	ཡོན་ཏན་ཚུ་ལུ་ཡང་	ག་དེ་ཅིག་	ལོངས་སྤོད་རུང་	ངོམས་ནི་མེད་	འདོད་པའི་	
ཆགས་སེམས་	འཕེལ་ཏེ་འགྱོཝ་ལས་	འགོ་དང་འགོ་ལས་	སྤང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 འདོད་པ་ལུ་ལོངས་སྤོད་དེ་	ཚིམ་ནི་མེད་པའི་	དཔེ་ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ནུག་གོ?
༢	 འདོད་པ་སྐྱེ་སའི་ཡུལ་ག་ཅི་ར་སོ?	
༣	 འདོད་པ་ཚིམ་ནི་མེད་པ་ཅིན་	སྐྱོན་ག་ཅི་འོང་ནི་སོ?
ཚིག་དོན།
ཇི་ལར་	 	 =	 དཔེར་ན།	དེ་དང་འདྲཝ།
སྲིན་འབུས་	 =	 འབུཔ་གིས།	(ཤ་ཟ་མི་འབུཔ་ཆུང་ཀུ་)
ཉེན་པ་ན་		 =	 སྡུག་བསྔལ་མོངམ་ད་ལུ།	ན་ཟུག་རྐྱབ་ད།
ཞི་བར་མི་འགྱུར་	 =	 སྡུག་བསྔལ་ཞི་མི་ཚུགས།

ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་གྱི་གཉེན་པོ་བསྒོམ་ཚུལ།
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དོན་དམ་གཟིགས་པར་བགྱི་སད་དངོས་རྣམས་ལ།	།ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བགྱིད་པ་དེ་གོམས་
མཛོད།།	དེ་དང་འདྲ་བར་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཡི།	།ཆོས་གཞན་འགའ་ཡང་མཆིསཔ་་མ་ལགས་སོ།།

གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་	 ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ག་རའི་དོན་ཚུ་	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤན་གྱིས་	
གཟིགས་མི་འདི་བཟུམ་	ང་བཅས་ཚུ་གིས་ཡང་	ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་	ཤེས་ནི་དང་མཐོང་ཚུགས་
ནི་གི་དོན་ལུ་	གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་	ཕྱི་ནང་གི་	དངོས་པོ་ཚུ་	མི་གཙང་བ་	སྡུག་བསྔལ་བ་	
སོང་པ་	བདག་མེད་པ་	ཨིན་མི་ལུ་	ཨིནམ་ཤེས་པའི་	ངེས་ཤེས་འདྲངོ་ཚུགསཔ་འབད་	བསྒོམ་
དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།	ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཚུ་	མི་གཙང་བ་	སྡུག་བསྔལ་བ་	སོང་པ་	བདག་མེད་
པ་ཨིནམ་ཤེས་ནི་ལུ་	གོམས་འདྲིས་ཚུད་མི་དེ་ལས་ལྷག་པའི་	ཉོན་མོངས་པ་	བཅོམ་ནི་གི་	ཆོས་
ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཅིག་	གཞན་ག་ཅི་ཡང་	མེདཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ང་དང་ངེ་གི་ཟེར་བའི་འཛིན་པ་འདི་	ག་ཅི་གིས་སྤང་ནི་སོ?
༢	 ཚིགས་བཅད་འདི་གིས་	དོན་དག་གཙོ་བོ་	ག་ཅི་སོནམ་ཨིན་མས་གོ?
༣	 ང་བཅས་ཀྱིས་	དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	མནོ་བསམ་གཏང་མ་ཚུགས་མི་འདི་	ག་ཅི་འབད་	
	 ཨིན་ན?
ཚིག་དོན།
དོན་དམ་		 =	 དོན་ངོ་མ།	དོན་མཐར་ཐུག།	སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གཟིགས་མི།
བགྱི་སད་		 =	 ཧ་གོ་ནི་གི་དོན་ལུ།	
ཚུལ་བཞིན་	 =	 ཚུལ་དང་མཐུནམ།
ཡིད་ལ་བགྱིད་པ་	 =	 སེམས་ཁར་གོམས།

ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་པོ་ཡོན་ཏན་བསྒོམ་ནི།
སྐྱེས་བུ་རིགས་གཟུགས་ཐོས་དང་ལྡན་རྣམས་ཀྱང༌།	།ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁྲིམས་བྲལ་བ་བཀུར་མ་
ལགས།	།དེ་ལས་ཡོན་ཏན་གང་ལ་དེ་གཉིས་ལྡན།	།དེ་ནི་ཡོན་ཏན་གཞན་དང་བྲལ་ཡང་མཆོད།།

སྐྱེས་བུ་	 རིགས་རུས་	 བཟང་དྲགས་དང་	 གཟུགས་གཞི་	 ཡོད་པའི་ཁར་	 ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་	
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་	ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་	ཆོས་ཀྱི་	དོན་དག་ངོ་མ་	རྟོགས་པའི་	ཤེས་རབ་དང་	ཚུལ་
ཁྲིམས་ཀྱི་	 སོམ་པ་	 ཉམས་སོ་པ་ཅིན་	 ཕྱག་མཆོད་དང་	 གུས་ཞབས་	 འབད་སའི་ཡུལ་	 མ་
བཏུབ་ཨིན་ནོ།	འདི་	འབད་ནི་དེ་གིས་	ག་ར་ཨིན་རུང་	ཚུལ་ཁྲིམས་དང་	ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་	
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དེ་གཉིས་	ཡོད་པ་ཅིན་	གཞན་རིགས་རུས་	ལ་སོགས་པ་	བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་	གཞན་མེད་རུང་	
ཕྱག་མཆོད་དང་	གུས་ཞབས་	འཐོབ་པའི་	ཡུལ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ང་བཅས་ལུ་དགོ་མི་ཡོན་ཏན་ངོ་མ་ར་ག་ཅི་ཨིན་མས།
༢	 ཤེས་རབ་འདི་ག་ཅི་འབད་ཁག་ཆེཝ་སོ།
༣	 གུས་ཞབས་འབད་བཏུབ་པའི་ཡུལ་ག་ཅི་སོ།
ཚིག་དོན།
སྐྱེས་བུ་		 =	 མི།
བཀུར་	 	 =	 གུས་ཞབས་འབད་ནི།
ལྡན་	 	 =	 ཡོད་མི
དེ་ལས་	 	 =	 དེ་གིས་འབད།
གང་ལ་	 	 =	 ག་ལུ།

འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་མགོ་སྙོམས་ཚུལ།
འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ་རྙེད་དང་མི་རྙེད་དང༌།	།བདེ་དང་མི་བདེ་སྙན་དང་མི་སྙན་དང༌།།

བསོད་སད་ཅེས་བགྱི་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་པོ།	།བདག་གི་ཡིད་ཡུལ་མིན་པར་མགོ་སྙོམས་
མཛོད།།	

འཇིག་རྟེན་གྱི་	ཚུལ་བཟང་པོ་མཁྱེན་པའི་	རྒྱལ་པོ་	ཁྱོད་ལུ་	སྤང་དགོ་པའི་	འཇིག་རྟེན་	ཆོས་
བརྒྱད་ཀྱི་	སྐོར་ལས་	དུམ་གྲ་ཅིག་	ཞུ་བ་ཅིན་	དེ་ཡང་	རྒྱུ་ནོར་འཐོབ་པ་ཅིན་	དགའ་ནི་	མ་
འཐོབ་པ་ཅིན་མི་དགའ་ནི་	བདེ་བ་འཐོབ་པ་ཅིན་	དགའ་ནི་	སབས་མ་བདེཝ་	འབྱུང་པ་ཅིན་	
མི་དགའ་ནི་	གཏམ་ཧན་ཏོང་ཏོ་གོ་བ་ཅིན་	དགའ་ནི་གཏམ་མ་ཧནམ་གོ་བ་ཅིན་	མི་དགའ་ནི་	

བསོད་པ་རྐྱབ་པ་ཅིན་	དགའ་ནི་	སད་པ་རྐྱབ་པ་ཅིན་	མི་དགའ་ནི་	དེ་ཚུ་ལུ་	འཇིག་རྟེན་	ཆོས་
བརྒྱད་ཟེར་	སབ་ཨིན་	འཇིག་རྟེན་	ཆོས་བརྒྱད་པོ་འདི་	མི་དབང་	མཆོག་གི་	ཐུགས་དགྱེས་
ནི་དང་	མི་དགྱེས་ནིའི་ཡུལ་	མཛད་ནི་མེན་པར་	མགོ་སྙོམས་ཟེར་	བཏང་སྙོམས་འབད་	མཛད་

གནང་དགོཔ་	ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
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༡	 རྒྱལ་པོ་ལུ་	འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ་ཟེར་	ཞུ་དགོ་པའི་དོན་དག་ག་ཅི་འོང་ནི་མས་གོ?
༢	 འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་འདི་	མགོ་སྙོམས་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་	སྐྱོན་ག་ཅི་ཡོདཔ་སོ?
༣	 འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་འདི་	ག་ཅི་གི་ཡུལ་མེན་ཟེར་	གསུངས་ནུག་གོ?
༤	 མགོ་སྙོམས་ཟེར་བའི་དོན་དག་བྲིས།
ཚིག་དོན།
འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ་	 =	 འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ལུ་མཁས་མི།
རྙེད་	 	 	 =	 འཐོབ་མི།
ཡིད་ཡུལ་		 	 =	 སེམས་ཀྱི་ཡུལ།
མགོ་སྙོམས་	 	 =	 འདྲ་མཉམ།

འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྡིག་པ་ལུ་བསམ་ཚུལ།
ཁྱོད་ཀྱིས་བྲམ་ཟེ་དགེ་སོང་ལྷ་དང་ནི།	།མགྲོན་དང་ཡབ་ཡུམ་དག་དང་བཙུན་མོ་དང༌།	།

འཁོར་གྱི་སད་དུའང་སྡིག་པ་མི་བགྱི་སྟེ།	།དམལ་བའི་རྣམ་སྨིན་སྐལ་ནོད་འགའ་མ་མཆིས།	།
རྒྱལ་པོ་	ཁྱོད་ཀྱིས་	སྡིག་པའི་ལཱ་	རང་གི་དོན་ལུ་འདི་	ཕར་ར་བཞག་	གཞན་	མཆོད་པའི་གནས་	
བྲམ་ཟེ་ཚུ་དང་	བསོད་སྙོམས་	ཕུལ་སའི་ཡུལ་	དགེ་སོང་དང་	སྐྱབས་འཚོལ་སའི་ཡུལ་	ལྷ་དང་	
རང་དང་མཐུན་པའི་	མགྱོནམ་ཚུ་དང་	དྲིན་ཅན་གྱི་	ཡབ་ཡུམ་	དགའ་བའི་གནས་	བཙུན་མོ་ཚུ་
དང་	འབངས་འཁོར་	ལ་སོགས་པ་	ག་གི་	དོན་ལུ་ཨིན་རུང་	སྡིག་པའི་ལཱ་	ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡང་	
འབད་ནི་མི་འོང༌།	སྡིག་པའི་ལཱ་	འབད་བ་ཅིན་	རང་དམལ་བའི་	གནས་ལུ་	སྐྱེ་ནི་ཨིན།	དེ་གི་	
སྐབས་ལུ་	སྡིག་པའི་རྣམ་སྨིན་	སྡུག་བསྔལ་	མོང་ནི་འདི་	སྐལཝ་	བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་	ལེན་མི་	
ག་ཡང་མེད་པར་	རང་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་	མོང་དགོཔ་	ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 རྒྱལ་པོ་ལུ	་ག་གི་དོན་ལུ་	སྡིག་པ་འབད་མི་བཏུབ་ཟེར་	གསུངས་ནུག་གོ?
༢	 སྡིག་པའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་འདི་	ག་དེ་འབད་མོང་དགོ་པས་གོ?
༣	 རང་གི་གོངམ་ཅིག་གིས་	སྡིག་པའི་ལཱ་ཅིག་	རང་ལུ་	བང་བཙོང་སྟེ་འབད་བཅུག་པ་	
	 ཅིན་		 དེའི་སྡིག་པ་འདི་	རང་ལུ་འོང་ག་མི་འོང་	བསམ་འཆར་བྲིས།
ཚིག་དོན།
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མགྲོན་	 	 =	མགྱོནམ།
སྡིག་པ་		 =	མི་དགེ་བ།
རྣམ་སྨིན་		 =	ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ།
སྐལ་ནོད་		 =	ལེན་མི།

ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྡིག་པ་སྤང་ཚུལ།
སྡིག་པའི་ལས་རྣམས་སྤད་པ་འགའ་ཡང་ནི།	།དེ་ཡི་མོད་ལ་མཚོན་བཞིན་མི་གཅོད་ཀྱང༌།།
འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་ན་སྡིག་པ་ཡི།	།ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གང་ལགས་མངོན་པར་འགྱུར།།

ང་བཅས་ཚུ་གིས་	སྡིག་པ་	མི་དགེ་བའི་ལཱ་ཚུ་	ག་ཅི་ར་འབད་ཡོད་རུང་	དེ་འཕྲལ་ལས་	གྱི་ཅུང་
གིས་གཅདཔ་ཅིག་	ཁྲག་འཐོན་དོ་བཟུམ་	འབྲས་བུ་	སྡུག་བསྔལ་ཚར་གཅིག་ལུ་མི་མོང་།	ཨིན་
རུང་ར་	ཤི་བའི་དུས་ལུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་	སྡིག་པ་འབད་བའི་འབྲས་བུ་	སྡུག་བསྔལ་འདི་	སྡིག་པ་
འབད་མི་	ག་ཨིན་མི་དེ་ལུ་	ཡང་ཆག་མེད་པར་	མོང་ནི་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 སྡིག་པའི་ལཱ་	ག་ཅི་ར་འབད་རུང་	འབྲས་བུ་ཚར་གཅིག་ལུ་	རང་ལུ་མི་མོང་ཟེར་བའི་		
	 དཔྱེ་ག་ཅི་ལུ་བཞག་ནུག?
༢	 སྡིག་པའི་འབྲས་བུ་	ནམ་མོངམ་ཨིན་ན?
༣	 སྡིག་པ་དང་	ལས་ལུ་	ཁྱད་པར་ག་ཅི་ཡོདཔ?
ཚིག་དོན།
དེ་ཡི་མོད་ལ་	 =	 དེ་འཕྲལ་ལས།
དུས་ལ་བབ་	 =	 དུས་ཚོད་ལུ་ལྷོདཔ་ད།
མངོན་པར་འགྱུར་	 =	 གསལ་རིལ་རི་འབད་འཐོན་འོང༌།	

རྒྱུ་ནོར་གྱི་མཆོག་འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་ལུ་བརྩོན་དགོཔ།
དད་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་གཏོང་དང་ཐོས་པ་དང༌།	།དྲི་མེད་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་ཁྲེལ་ཡོད་དང༌།།

ཤེས་རབ་ནོར་བདུན་ལཊ་པར་ཐུབ་པས་གསུངས།།ནོར་གཞན་ཕལ་པ་དོན་མ་མཆིས་རྟོཊ་མཛོད།།	
དཀོན་མཆོག་ལུ་	 དད་པ་དང་།	 མི་དགེ་བ་ལས་	 བསྲུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས།	 ཉམ་ཆུང་ལུ་སྦྱིན་པ།	
ཤེས་བྱའི་	ཡོན་ཏན་ལུ་	ཐོས་པ།	རང་སྡིག་པའི་ལཱ་	འབད་ནི་ལུ་ངོ་ཚ།	སྡིག་པའི་ལཱ་འབད་བ་ཅིན་	
གཞན་ལྷ་དང་	བླ་མ་ལ་སོགས་པ་	དགོངསམ་ཁྲེལ་འོང་མནོ་སྟེ་འཛེམ་མི་	ཁྲེལ་ཡོད་པ།	ལེགས་
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ཉེས་ཀྱི་བྱ་བ་	བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་	ཤེས་རབ་ཚུ་	ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ་	བསྒོམ་པ་ཅིན་	ཚེ་འདི་ཕྱི་
གཉིས་ཆ་རའི་	སབས་མ་བདེཝ་ག་ར་བསལ་ཚུགསཔ་ལས་	དེ་ལུ་འཕགས་པའི་	ནོར་བདུན་ཟེར་	
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་	གསུངས་གནང་ནུག།	ནོར་གཞན་	ཕལ་པ་ཟེར་	གསེར་དངུལ་	ལ་སོགས་
པ་ཚུ་	འདི་ཕྱི་གཉིས་ལུ་	ཕུང་བའི་རྒྱུ་འབདཝ་ལས་	འདོད་པ་མ་བཙོང་པར་	ཚེ་འདི་་ཕྱི་གཉིས་
ལུ་	ཕན་པའི་ཐབས་	འཕགས་པའི་	ནོར་བདུན་ལུ་	ངེས་པར་དུ་	བརྩོན་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 འཕགས་པའི་ནོར་ཟེར་	ག་ཅི་འབད་སབ་སོ?
༢	 ནོར་གཞན་ཟེར་མི་ག་ཅི་སོ?
༣	 ངོ་ཚ་དང་ཁྲེལ་ལུ་ཁྱད་པར་ག་ཅི་ཡོདཔ?
ཚིག་དོན།
གཏོང་	 	 =	 སྦྱིན་པ།
དྲི་མེད་	 	 =	 རྣམ་རྟོག/མནོ་བསམ་ངན་པ་མེད་མི།
ཁྲེལ་	 	 =	 གཞན་ལུ་འཚེར་ནི།
རྟོགས་	 	 =	 ཤེས་ནི།

གྲགས་པ་ཉམས་པའི་རྒྱུ་དྲུག་སྤང་དགོཔ།
རྒྱན་པོ་འགྱེད་དང་འདུས་ལ་ལ་བ་དང༌།	།ལེ་ལོ་སྡིག་པའི་གྲོགས་ལ་བརྟེན་པ་དང༌།།
ཆང་དང་མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་ངན་སོང་བ།	།གྲགས་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དྲུག་སྤོང༌།།

འཕགས་པའི་ནོར་དང་	མི་མཐུན་པའི་ལཱ་ངན་པ་	དཔྱེ་འབདན་	རྒྱན་པོ་འགྱེད་ཟེར་	རྒྱལ་བཞག་
སྟེ་	ཤོ་རྐྱབ་ནི་དང་།	འདུས་ལ་ལ་བ་ཟེར་	མི་ལེ་ཤ་	འཛོམ་སར་	དོན་དག་མེད་པ་ཆགས་སང་	
ཕལ་གཏམ་དང་།	ལདམོ་ཚུ་ལུ་	བལ་ནི་དང་།	དགེ་བའི་	ལཱ་ལུ་	སྤོ་བ་	མེད་པའི་ལེ་ལོ།	སྡིག་
པའི་ལཱ་	འབད་མི་	ཆ་རོགས་	ངན་པ་ཚུ་བསྟེན་ནི་དང་།	དྲན་པ་	ཉམས་པའི་རྒྱུ་	ཆང་འཐུང་ནི།	
ཕྱི་རུ་	ག་ཐོབ་འབད་བཤལ་ནི།	ལ་སོགས་པའི་	བྱ་བ་ངན་པ་དྲུགཔོ་དེ་གིས་	རང་ངན་པ་ལས་ངན་
པ་ལུ་འགྱོ་བཅུག་སྟེ་	མིང་གཏམ་ཉམས་ནི་ཨིནམ་ལས་	རྒྱུ་ངན་པ་དྲུགཔོ་དེ་	ངེས་པར་དུ་	སྤང་
དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།



3636

༡	 ལེ་ལོ་གིས་	རང་ལུ་ག་དེ་སྦེ་གནོདཔ་སོ?
༢	 གོང་གི་དྲུགཔོ་དེ་	ཡོདཔ་ཙམ་ཅིག་གིས་	གྲགས་པ་ཉམས་འོང་ག?
༣	 གྲགས་པ་ཉམས་པའི་	རྒྱུ་གཞན་ཡང་	ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?
ཚིག་དོན།
རྒྱན་པོ་འགྱེད་	 =	 རྒྱལ་བཞག་སྟེ་རྩེདམོ་རྩེ་ནི།
འདུས་	 	 =	 མི་ལེ་ཤ་འཛོམ་སར།
ལེ་ལོ་	 	 =	 སྒྱིད་སྡུག།
གྲགས་པ་		 =	 མིང་གཏམ།

རྐང་གྲངས།	
གྲགས་པ་ཉམས་པའི་རྒྱུ་དྲུག།
	 ༡	རྒྱན་པོ་འགྱེད།			 	 ༢	འདུས་ལ་ལ་བ།	༣	ལེ་ལོ།	
	 ༤	སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་བསྟེན་པ།		 ༥	ཆང་འཐུང་བ།		༦	མཚན་མོ་རྒྱུ་བ།
 

རྒྱུ་ནོར་ལུ་ཆོག་ཤེས་འབད་དགོཔ།
ནོར་རྣམས་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་ཆོག་ཤེས་པ།	།རབ་མཆོག་ལགས་པར་ལྷ་མིའི་སོན་པས་གསུངས།།
ཀུན་ཏུ་ཆོག་ཤེས་མཛོད་ཅིག་ཆོག་མཁྱེན་ན།	།ནོར་མི་བདོག་ཀྱང་ཡང་དག་འབྱརོ་པ་ལགས།།

སྲིད་པ་	 ཁམས་གསུམ་	 འཁོར་བ་འདི་ནང་	 ཡོད་པའི་རྒྱུ་ནོར་ཚུ་གི་ས་ལས་	 ཆོག་ཤེས་ཟེར་	
མཚམས་ཚོད་	ཤེས་ནི་འདི་	མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་	རྒྱུ་ནོར་ཨིན་ཟེར་	འགྲོ་བ་ལྷ་དང་མིའི་སོན་པ་	
སངས་རྒྱས་	བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་	གསུངས་གནང་ནུག།	རྒྱུ་མཚན་འདི་གིས་འབད་	དུས་ཨ་
རྟག་ར་	ནོར་ལོངས་སྤོད་ཚུ་ལུ་	མཚམས་ཚོད་	མཁྱེན་གནང་དགོ།	རྒྱུ་ནོར་ལུ་	ཆོག་ཤེས་ཀྱི་ནོར་
འདི་ཡོད་པ་ཅིན་	གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་	རྒྱུ་ནོར་གཞན་མེད་རུང་	ཡང་དག་པའི་འབྱོར་པ་དང་
ལྡན་པའི་ཕྱུགཔོ་	ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ཆོག་ཤེས་འདི་	རྒྱུ་ནོར་ཚུ་གི་ས་ལས་མཆོག་ཨིན་ཟེར་	ག་ཅི་འབད་གསུངསམ་ཨིན་ན?
༢	 མཚམས་ཚོད་མ་ཤེས་པ་ཅིན་	གནོད་པ་ག་ཅི་ཡོདཔ?
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༣	 ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་	རྒྱུ་ནོར་ལུ་	ཆོག་ཤེས་འབད་དགོཔ་ཅིག་འདུག་ག?
ཚིག་དོན།
ཆོག་ཤེས་		 =	 མཚམས་ཚོད་ཤེས་ནི།
སོན་པ་	 	 =	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན།
ཀུན་ཏུ་	 	 =	 ཨ་རྟག་ར༌།
མི་བདོག་ཀྱང་	 =	 མེད་རུང་།

ཆོག་ཤེས་དང་བྲལ་བའི་ཉེས་དམིགས།
དེས་པ་བདོག་མང་ཇི་ལར་སྡུག་བསྔལ་བ།	།འདོད་པ་ཆུང་རྣམས་དེ་ལ་མ་ལགས་ཏེ།།
ཀླུ་མཆོག་རྣམས་ལ་མགོ་བོ་ཇི་སྙེད་པ།	།དེ་ལས་འབྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་སྙེད་དོ།།

དེས་པ་ཟེར་	རྒྱལ་པོ་ལུ་འབོ་སྟེ་	ཁྱོད་	རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་མངཔོ་	ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཅིག་	སྡུག་
བསྔལ་ཡང་	དེ་བཟུམ་ཅིག་	ཡོདཔ་ཨིན།	འདོད་པ་	ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལུནི་	སྡུག་བསྔལ་	དེ་བཟུམ་ཅིག་	
མེདཔ་ཨིན།	དཔྱེ་འབདན་	ཀླུ་ཚུ་ལུ་མགུ་ཏོ་	ག་དེམ་ཅིག་	མངཔོ་ཡོདཔ་ཅིག་	དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	
མོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་	ལེ་ཤ་མོང་དགོཔ་	བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་ནིའི་	རྒྱུ་ངོ་མ་ར་ག་ཅི་སོ?
༢	 དེས་པ་ཟེར་མི་ག་ལུ་གོཝ་ཨིན་ན?
༣	 སྤང་ཀ་དང་ཕྱུགཔོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་	སྡུག་བསྔལ་ག་མང་དོ་བཟུམ་	ཚོརཝ་མས་གོ?
ཚིག་དོན།
དེས་པ་	 	 =	 མི་ཡ་རབས།	རང་བཞིན་བཟང་བའི་མི།
བདོག་མང་	 =	 རྒྱུ་ནོར་ལེ་ཤ།
ཇི་སྙེད་	 	 =	 ག་དེམ་ཅིག།
དེ་སྙེད་	 	 =	 དེམ་ཅིག།

གཉེན་རྐྱབ་མ་བཏུབ་པའི་ཨམ་སྲུ་ངན་པ་སྤང་དགོཔ།
རང་བཞིན་དགྲར་འབྲེལ་གཤེད་མ་ལ་བུ་དང༌།	།ཁྱིམ་ཐབ་བརྙེས་བགྱིད་རྗེ་མོ་ལ་བུ་དང༌།།

ཆུང་ངུའང་རྐུ་བ་ཆོམ་རྐུན་ལ་བུ་ཡི།	།ཆུང་མ་གསུམ་པོ་དེ་དག་རྣམ་པར་སྤང༌།།
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རྒྱལ་པོ་	ཁྱོད་ཀྱི་	རིགས་བརྒྱུད་	སྤེལ་ནིའི་དོན་ལུ་	བཙུན་མོ་འབད་	བསྟེན་མ་བཏུབ་མི་	ཨམ་
སྲུ་ལ་ལུ་ཅིག་	མ་པ་ལས་ར་གཤིས་ཁ་ངན་པ་	རང་གི་རྨགཔ་ལུ་	དགྲ་འབད་	བཟུང་སྟེ་ཕོ་སྐྱེས་	
གཞན་དང་གཅིག་ཁར་བསོམས་སྦེ་	རང་གི་རྨགཔ་ལུ་	ལཱ་ངན་འབད་ནིའི་	མནོ་བསམ་ར་	བཏང་
སོད་མི་	སོག་གི་གཤེད་མ་ཟེར་	རང་གི་སོག་གཅོད་པའི་	དགྲ་བོ་བཟུམ་དང་།	ཨམ་སྲུ་ལ་ལུ་ཅིག་	
རང་གི་རྨགཔ་ལུ་	གུས་ཞབས་མེད་པར་	དམའ་ཕབ་རྐྱབ་	བང་ཆེ་དྲགས་ཀྱི་	ཐོག་ལས་	འཇར་
རོགས་བཟུམ་སྦེ་	གཡོག་བཀོལ་མི་	དཔོན་མོ་བཟུམ་གྱི་	ཨམ་སྲུ་དང་།	ཨམ་སྲུ་ལ་ལུ་ཅིག་	རྒྱུ་
ཅ་ལ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡང་	རང་གི་རྨགཔ་ལུ་མ་སབ་པར་	བརྐུ་ཡི་ར་གཞན་ཁར་སྐྱེལ་མི་	ཆོམ་རྐུན་
བཟུམ་གྱི་	ཨམ་སྲུ་རིགས་ངན་པའི་མཚན་མ་གསུམ་དེ་	ངེས་པར་དུ་	སྤང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ཡང་	རང་གི་ཨམ་སྲུ་ལུ་	ཚིགས་བཅད་འདི་ནང་	འཐོན་དོ་བཟུམ་		
	 འབད་མི་འོང་ག?
༢	 ཨམ་སྲུ་མ་འཚོལ་བ་ཅིན་	སབས་མ་བདེཝ་ག་ཅི་ཡོདཔ?
༣	 ཁྱོད་ཀྱིས་ཤུལ་ལས་	རྨགཔ་དང་	ཡང་ཅིན་	ཨམ་སྲུ་ག་བཟུམ་འཚོལ་ནི་སོ?	བསམ་	
	 འཆར་བྲིས།
ཚིག་དོན།
དགྲར་འབྲེལ་	 =	 དགྲ་བཟུམ་འབད་ནི།
གཤེད་མ་		 =	 སོག་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་མི།
ཁྱིམ་ཐབ་		 =	 གཉེན་གྲོགས།	རྨགཔ།
བརྙེས་	 	 =	 དམའ་ཕབ་ནི།
རྗེ་མོ་	 	 =	 དཔོན་མོ།	ཨ་ཞེ།

བུད་མེད་བཟང་པོ་བསྟེན་ཚུལ།
སྲིང་མོ་བཞིན་དུ་རྗེས་མཐུན་གང་ཡིན་དང༌།	།མཛའ་མོ་བཞིན་དུ་སྙིང་ལ་འབབ་པ་དང༌།།

མ་བཞིན་ཕན་པར་འདོད་དང་བྲན་མོ་བཞིན།	།དབང་གྱུར་གང་ཡིན་རིགས་ཀྱི་ལྷ་བཞིན་བཀུར།།
རྒྱལ་པོ་	ཁྱོད་ཀྱིས་	བཙུན་མོ་	ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་	བསྟེན་དགོཔ་སོ་	ཟེར་བ་ཅིན་	དེ་ཡང་	ཨམ་
སྲུ་	ཡ་རབས་འདི་	རང་གི་	རྨགཔ་ལུ་	སེམས་གདིང་ལས་ར་	ཤ་ཚ་	བརྩེ་གདུང་ཡོད་མི་	རང་
དང་	ཤ་རུས་གཅིག་པའི་	སྲིངམོ་	བཟུམ་གྱི་	ཨམ་སྲུ་དང་།	མཛའ་མོ་བཞིན་དུ་ཟེར་	རང་དང་	



3939

སེམས་མཐུན་པའི་	 ཆ་རོགས་	 ལེགས་ཤོམ་བཟུམ་	 བྱ་བ་	 སྤོད་ལམ་	 རང་གི་	 སེམས་ཁར་	
འབབ་ཏོག་ཏོ་	འབད་མི་	ཨམ་སྲུ་དང་།	མ་བཞིན་ཟེར་	རང་གི་	ཨའི་བཟུམ་	ཕན་སེམས་ཀྱི་	
ཐོག་ལས་	ཤུལ་མམ་གི་	བདོག་གཏད་	བཟོ་ནི་གི་	མནོ་བསམ་	གཏང་མི་ཨམ་སྲུ་དང་།	བྲན་
མོ་བཞིན་ཟེར་	འཇར་རོགས་	ལེགས་ཤོམ་ཅིག་བཟུམ་	རང་གིས་ག་སབ་འབད་དེ་	གུས་ཞབས་
ཀྱི་ཐོག་ལས་	གཡོག་རྒྱུག་མིའི་	ཨམ་སྲུ་དང་བཅས་	ཨམ་སྲུ་	ཡ་རབས་	བཞིཔོ་འདི་	རང་གིས་	
ག་ཅི་མནོཝ་ཅིག་	 རང་དབང་ལུ་	 འགྱུར་ཚུགས་ནི་ཨིན་མི་	ཨམ་སྲུ་བཞི་ལས་	ག་ར་	 འབད་
རུང་	གཅིག་བསྟེན་པ་ཅིན་	རང་གི་	རིགས་རྒྱུད་	ལེགས་ཤོམ་འབད་	སྤེལ་ཚུགས་ནི་དང་	མི་
ཚེ་	དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི་ཨིནམ་ལས་	རང་གི་	སྐྱབས་འཚོལ་བའི་	ལྷ་བཟུམ་སྦེ་བསྟེན་
ཏེ་	འབད་དགོཔ་	ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ཨམ་སྲུ་གི་དཔྱེ་	སྲིངམོ་བཟུམ་ཟེར་	ག་ཅི་འབད་སབ་ཨིན་ན?
༢	 ཕོ་སྐྱེས་ལེགས་ཤོམ་གྱི་	དཔེ་བཞི་	ཁྱོད་ཀྱིས་བཟོ་སྟེ་བྲིས།
༣	 ད་རིས་ནངས་པར་	གཉེན་གྲོགས་འདི་	རང་གིས་	མནོ་དོ་བཟུམ་འཐོབ་ཚུགས་འོང་	
	 ག?
ཚིག་དོན།
རྗེས་མཐུན་	 =	 རང་དང་ཅོག་འཐད་མི།
མཛའ་མོ་		 =	 སེམས་དགའ་མི།	སྙིང་གྲོགས།
བྲན་མོ་	 	 =	 འཇར་རོགས།
དབང་འགྱུར་	 =	 རང་གིས་ག་སབ་ཉན་མི།	རང་གིས་དབང་ཚུགས་མི།

བཟའ་བཏུང་ལུ་མཚམས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལོངས་སྤོད་ཚུལ།
ཁ་ཟས་སན་དང་འདྲ་བར་རིག་པ་ཡིས།	།འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་མེད་པར་བསྟེན་བགྱི་སྟེ།།

རྒྱཊ་ཕྱིར་མ་ལཊ་བསྙེམས་པའི་ཕྱིར་མ་ལགས།	།འཚག་ཕྱིར་མ་ལཊ་ལུས་གནས་འབའ་ཞིག་ཕྱིར།།
ང་བཅས་ར་	ཁ་ལུ་བཟའ་ནི་གི་	ཟས་ཡང་བཟའ་ཐངས་མ་འདྲཝ་	དཔྱེ་འབདན་	ནད་ལུ་ཕན་པའི་
སན་བཟུམ་	 མནོ་བསམ་	 བཏང་སྟེ་	 ཟས་ལུ་འདོད་པ་ཆེ་བའི་	 འདོད་ཆགས་དང་	 ཟས་ལུ་མ་
དགའཝ་ད་	ཡང་ཅིན་	བཟའཝ་ད་	མཐའ་འཁོར་ལུ་གནས་སངས་ངན་པ་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་	དེ་ཚུ་



4040

ལུ་	ཁྲོ་བའི་ཞེ་སང་གི་སྒོ་ལས་མེན་པར་	སྒྲིག་ལམ་དང་མཐུནམ་འབད་	བཟའ་ཤེས་དགོཔ་ཨིན།	
བཟའ་འཐུང་ཚུ་	 ང་	 འ་ནེ་སྦེ་ཟ་དོ་ཟེར་	 གཞན་ལུ་དཔའ་ངོམ་བཏོན་ནིའི་	 (རྒྱགས)	 དོན་ལུ་
ཡང་མེན།	གཟུགས་ལུ་སོབས་ཤུགས་བཏགས་ཏེ་	དགྲ་བྱང་ཕྱད་ཚུ་ལུ་	གནོདཔ་བཀལ་ནིའི་དོན་
ལུ་	བཟའ་ནི་ཡང་མེན།	གཟུགས་ལུ་ཤ་ཉམས་རྒྱགས་(འཚག)	ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་	བཟའ་ནི་ཡང་
མེན།	 ག་དེ་སྦེ་བཟའ་དགོཔ་སོ་	 ཟེར་བ་ཅིན་རང་གི་གཟུགས་ཆོས་བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་	 ལེགས་
ཤོམ་འབད་སོད་ཚུགས་ནི་གི་	དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་	མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་	བཟའ་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 བཟའ་འཐུང་ལུ་	ཚད་མ་གཟུང་པ་ཅིན་	གནོད་པ་ག་ཅི་ཡོདཔ?
༢	 ང་བཅས་རའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ལས་	ལོ་བཟའ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་	ག་དེ་སྦེ་ར་	
	 འཐོན་ནི་ཡོདཔ་སོ?
༣	 ད་རིས་ནངས་པར་	ཉམས་ཤོར་ནིའི་དོན་ལུ་	མི་ཚུ་གིས་	ག་ཅི་ར་འབད་ནི་འདུག་གོ?
ཚིག་དོན།
རིག་པ་ཡིས་	 =	 ཧ་གོ་སྟེ་གིས།
འཚག་ཕྱིར་	 =	 ཉམས་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ།
མ་ལགས་	 	 =	 མེན།
འབའ་ཞིག་	 =	 རྐྱངམ་གཅིག།

དོན་མེད་ཀྱི་གཉིད་སྤང་ཚུལ།
རིག་པའི་བདག་ཉིད་ཉིན་པར་མཐའ་དག་དང༌།	།མཚན་མོའི་ཐུན་གྱི་སོད་སད་བཟླས་ནས་ནི།།
མནལ་ཚེའང་འབྲས་བུ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བར།	།དྲན་དང་ལྡན་པར་དེ་དག་རབ་ཏུ་མནོལ།།

བླང་དོར་གྱི་གནས་ག་ར་མཁྱེན་མི་	རྒྱལཔོ་ཁྱོད་ཀྱིས་	ཉིན་མའི་དུས་ཚོད་ག་ར་	དགེ་བ་ལུ་བརྩོན་
དགོཔ་ད་	 དེ་མ་ཚད་	 ཕྱི་རུ་གི་དུས་ཚོད་ཡང་	 གནམ་མ་ནངས་ཚུན་ལུ་	 ཐུན་ཚན་དཔྱ་གསུམ་
འབད་བགོ་ཞིནམ་ལས་	ཐུན་ཚན་དང་པ་དང་	གསུམ་པ་ལུ་ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱོར་ལུ་བརྩོན་དགོཔ་དང་	
ཐུན་ཚན་བར་པ་ལུ་	ཞག་ཉལ་དགོཔ་ཨིན།	ཞག་ཉལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་	གཉིད་འདི་འབྲས་བུ་	
ཆུད་ཟད་	 མི་འགྱོ་ནིའི་	 དོན་ལུ་	 དགེ་བའི་མནོ་བསམ་རེ་གཏང་ནི་དང་	 དྲོ་པ་ཧ་སག་ལོང་ནིའི་
དྲན་པ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་	གཟིམ་དགོཔ་ཨིན་ནོ།	།
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དྲི་བ།
༡	 ཐུན་གྱི་སོད་དང་སད་ཟེར་མི་	ག་དེ་སྦེ་བརྩི་ནི་སོ།
༢	 གཉིད་མ་ལོག་པར་	ག་ཅི་འབད་དགོ་ཟེར་གསུངས་ནུག?
༣	 ཚན་རིག་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་	 ཉིནམ་གཅིག་ནང་	 དུས་ཡུན་ག་དེམ་
ཅིག་	ཞག་ཉལ་དགོཔ་འབད་གསུངས་ནུག་གོ?
༤	 ཉལཝ་ད་ལུ་ཡང་	ག་ཅི་མནོ་བསམ་གཏང་དགོ་ཟེར་གསུངས་	 ནུག་གོ?
ཚིག་དོན།
རིག་པའི་བདག་ཉིད་	 =	 རྒྱལ་པོ་ལུ་གོཝ་ཨིན།
བཟླས་ནས་	 	 =	 ཐུན་བཏང་སྟེ།
མནལ་ཚེ་		 	 =	 ཉལ་བའི་སྐབས་ལུ།
མནོལ་	 	 	 =	 ཉལ་ད་ཟེར་བའི་སྐུལ་ཚིག།

ཚད་མེད་བཞི།
བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་དག་དང་དགའ་བ་དང༌།	།བཏང་སྙོམས་རྟག་ཏུ་ཡང་དག་བསྒོམ་མཛོད་ཅིག།

གོང་མ་བརྙེས་པར་མ་གྱུར་དེ་ལ་ནའང༌།	།ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར།།
ཚད་མེད་	བཞི་ཟེར་མི་ཡང་	སེམས་ཅན་གེ་ར་	བདེ་བ་	འཐོབ་བཅུག་	མནོ་བའི་	བྱམས་པ་
དང་།	སྡུག་བསྔལ་	མོང་མ་བཅུག་	མནོ་བའི་	སྙིང་རྗེ།	བདེ་བ་	འཐོབ་མི་ལུ་	སེམས་དགའ་
བའི་	དགའ་བ།	ཆགས་སང་	ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི་	བཏང་སྙོམས་ཚུ་	དུས་ཨ་རྟག་ར་	བསྒོམ་
པ་ཅིན་	བསོད་ནམས་ཚད་མེདཔ་ཅིག་	བསག་ནིའི་གཞི་ཨིནམ་ལས་	རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་	ལེགས་
ཤོམ་འབད་	བསྒོམ་དགོཔ་ཨིན།	ཚད་མེད་བཞི་	ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒོམས་ཏེ་	འབད་བ་ཅིན་	ཐར་
པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་	གོ་འཕང་འཐོབ་ཚུགས་ནི་ལུ་	ཐེ་ཚོམ་རྩ་ལས་མེད།	ག་དེམ་ཅིག་
འབད་	ཤེས་རབ་ཀྱི་	དམིགས་པ་	ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ར་	མ་འགྱོ་བར་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་	གོ་འཕང་
མ་ཐོབ་སྟེ་ར་འབད་རུང་	ཚངས་པའི་	འཇིག་རྟེན་ཟེར་	མཐོ་རིས་	ལྷའི་གོ་འཕང་	འཐོབ་ཚུགསཔ་
ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་ཅིན་	ཕན་པ་ག་ཅི་ཡོདཔ?
༢	 ཚད་མེད་ཟེར་བའི་དོན་དག་བྲིས།
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༣	 ཕམ་གིས་བུ་གཞི་ཚུ་	ཚད་མེད་བཞིའི་སྒོ་ལས་	སྐྱོང་དགོ་པ་ཅིན་	ག་དེ་སྦེ་སྐྱོང་དགོཔ་	
	 ཨིན་མས་གོ?
ཚིག་དོན།
བྱམས་པ་		 =	 བརྩེ་གདུང༌།	
སྙིང་རྗེ་	 	 =	 སྡི་ཆེ་ནི།
བཏང་སྙོམས་	 =	 འདྲ་མཉམ།
ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་=	 ལྷའི་གནས་ཀྱི་མིང༌།

བསམ་གཏན་བཞིའི་ཐོག་ལས་ཚོགས་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་ཚུལ།
འདོད་སྤོད་དགའ་དང་བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་དག	།རྣམ་པར་སྤངས་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་པོ་ཡིས།།	
ཚངས་དང་འོད་གསལ་དག་དང་དགེ་རྒྱས་དང༌།	།འབྲས་བུ་ཆེ་ལྷ་རྣམས་དང་སྐལ་མཉམ་ཐོབ།།

བསམ་གཏན་གྱི་	ཞི་གནས་	སྐྱོན་མེདཔ་འབད་	གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་	ཉོན་མོངས་པ་	སྤང་ནིའི་
གཉེན་པོ་	རྟགོ་དཔྱོད་གཉིས་ཀྱིས་	འདོད་པའི་ཡུལ་ལུ་སྤོད་པའི་	ཆགས་སེམས་	གནོད་སེམས་	
སྤངསཔ་ལས་	འབྲས་བུ་	དགའ་བ་དང་	བདེ་བ་ལུ་སེམས་	རྩེ་གཅིག་གུ་	གནས་ཚུགས་པའི་	
བསམ་གཏན་	དང་པོ་དེ་	འཐོབ་ཨིན།	རྟོག་དཔྱོད་འབད་དེ་	འཐོབ་པའི་	དགའ་བདེ་འདི་ཡང་	
བསམ་གཏན་གྱི་	བདེན་པ་མཐོང་ནི་ལུ་	སྐྱོན་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་	དགའ་བ་དང་	བདེ་བའི་	རྣམ་རྟོག་	
སྤངས་སྦེ་	འཛིན་པ་མེད་པའི་	དགའ་བ་དང་	བདེ་བ་གཙང་མ་ལུ་	སེམས་རྩེ་གཅིག་གུ་གནས་
ཚུགས་པའི་	བསམ་གཏན་	གཉིས་པ་དེ་	འཐོབ་ཨིན།	འཛིན་པ་མེད་པའི་	དགའ་བདེ་	གཙང་
མ་དེ་ཡང་	མཐར་ཐུག་ལུ་	ཆགས་པའི་	རྒྱུ་ཨིནམ་ལས་	བསམ་གཏན་གྱི་	ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་	མ་
མཐུནམ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་	 དྲན་ཤེས་གཉིས་ཀྱིས་	 དགའ་བདེ་	གཙང་མ་དེ་ཡང་སྤངས་སྦེ་	ལུས་
དང་སེམས་ཀྱིས་	བདེ་བའི་རོ་	རྐྱངམ་གཅིག་མོང་སྟེ་	སོད་མི་བསམ་གཏན་	གསུམ་པ་དེ་	འཐོབ་
ཨིན།	སེམས་ཀྱིས་	བདེ་བའི་རོ་	མོང་ནི་དེ་ཡང་	མཐར་ཐུག་ལུ་	སྡུག་བསྔལ་	མོང་ནི་གི་	རྒྱུ་
ཨིནམ་	མ་ཚད་	བསམ་གཏན་གྱི་	སྐྱོན་ཡང་	ཨིནམ་ལས་	དེ་ཡང་	སྤངས་སྦེ་	དགའ་བ་དང་	
མི་དགའ་བ་	བདེ་བ་དང་	མི་བདེ་བ་ཚུ་	མེདཔ་འབད་	བཏང་སྙོམས་ཀྱི་	ཐོག་ལས་	སེམས་	རྩེ་
གཅིག་ཏུ་བཀལ་ཏེ་	 སོད་ཚུགས་པའི་	བསམ་གཏན་བཞི་པ་དེ་	འཐོབ་ཨིན།	གོང་གི་	སྤང་བྱ་
གི་	རིམ་པ་དེ་ཚུ་	ཚུལ་དང་	ལྡནམ་འབད་	སྤངས་ཏེ་	བསམ་གཏན་བཞི་	བསྒོམ་པའི་	ཕན་
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ཡོན་	འདི་གིས་བསམ་གཏན་དང་པོའི་	གནས་ཚངས་ཆེན་ལུ་	སྐྱེ་ནི་དང་	གཉིས་པ་གིས་	འོད་
གསལ་ལུ་	སྐྱེ་ནི།	གསུམ་པ་གིས་	དགེ་རྒྱས་ལུ་	སྐྱེ་ནི།	བཞི་པ་གིས་	འབྲས་བུ་ཆེ་བའི་	ལྷ་ཚུ་
ལུ་སྐྱེས་སྦེ་	ལྷ་དེ་ཚུ་དང་	ཚེ་དང་ལུས་ལོངས་སྤོད་ཚུ་	སྐལ་བ་འདྲ་མཉམ་འབད་	འཐོབ་ཚུགས་
པའི་	ཕན་ཡོན་	བསམ་གྱིས་	མི་ཁྱབ་པ་	ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 བསམ་གཏན་གཉིས་པ་འཐོབ་ནི་ལུ་	ག་ཅི་ར་སྤང་དགོཔ་སོ?
༢	 རྟོག་དཔྱོད་ཟེར་མི་ག་ཅི་སོ?
༣	 བཏང་སྙོམས་	ག་དེ་འབད་	བསྒོམ་ནི་སོ?
ཚིག་དོན།
འདོད་སྤོད་	 	 =	 འཇིག་རྟེན་པའི་ནོར་ལུ་ལོངས་སྤོད་ནི།
རྣམ་པར་		 =	 ལེགས་ཤོམ་འབད།
རྟོག་དཔྱོད་	 =	 ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི།	ཉོན་མོངས་པ་སོམ་ཚུ་	སྤངས་པའི་རྟོག་པ་	
	 	 	 ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་ཀུའི་	དྲི་མ་ཚུ་ཞིབ་ཞིབ་འབད་	སྤངས་པའི་	
	 	 	 དཔྱོད་པ་ཟེར་སབ་ཨིན།
བསམ་གཏན་	 =	 རིག་པ་འགྱིམ་ནི།
ཏིང་ངེ་འཛིན་	 =	 སེམས་མ་གཡོ་བར་སོད་ཚུགས་མི།
སྐལ་མཉམ་	 =	 གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ།
རྐང་གྲངས།
བསམ་གཏན་བཞི།
བསམ་གཏན་དང་པོའི་གནས་གསུམ།
	 ༡	ཚངས་རིས།	 ༢	ཚངས་པ་མདུན་ན་འདོན།	༣	ཚངས་ཆེན།
བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་གནས་གསུམ།
	 ༡	འོད་ཆུང༌།	༢	 ཚད་མེད་འོད།	༣	 འོད་གསལ།
བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་གནས་གསུམ།
	 ༡	དགེ་ཆུང༌།	༢	 ཚད་མེད་དགེ།	༣	དགེ་རྒྱས།
བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་གསུམ།
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	 ༡	 སྤྲིན་མེད་སྐྱེས།	༢	བསོད་ནམས་སྐྱེ།	༣	འབྲས་བུ་ཆེ་བའི་ལྷ།

དགེ་བ་སོབས་ཆེ་དྲགས་འབད་བསྒྲུབ་དགོ་པའི་སྐུལ་མ།
རྟག་དང་མངོན་པར་ཞེན་དང་གཉེན་པོ་མེད།	།ཡོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་གཞི་ལས་བྱུང་བའི་ལས།།

དགེ་དང་མི་དགེ་རྣམ་ལྔ་ཆེན་པོ་སྟེ།	།དེ་བས་དགེ་བ་སྤོད་ལ་བརྩོན་པར་བགྱི།།
དགེ་སྡིག་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་	འབད་ཐངས་འདི་	དུས་ཨ་རྟག་ར་འབད་ནི་དང་།	འབད་བའི་སྐབས་
ལུ་	སྤོ་བ་བསྐྱེད་དེ་འབད་ནི་དང་།	འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་	ལས་འདི་འདག་ནིའི་	ཐབས་ཤེས་ག་
ནི་ཡང་མ་བསྟེན་པར་སོད་ནི་དང་།	འབད་སའི་ཡུལ་ཡང་	ཕན་ཐོགས་པའི་ཡུལ་	ཕ་མ་སོབ་དཔོན་
དང།	ཡོན་ཏན་གྱི་ཞིང་	དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་།	ཕམ་དང་ནདཔ་	ཕན་འདོགས་དང་	སྡུག་
བསྔལ་གྱི་ཞིང་ཚུ་ལུ་	འབད་ནི་དང་།	སངས་རྒྱས་དང་	བྱངས་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་ལུ་	འབད་
བའི་ལཱ་འདི།	 ཕན་པའི་དགེ་བ་འབད་རུང་།	 གནོད་པའི་སྡིག་པ་འབད་རུང་	 དཀར་ནག་གི་ལས་
འདི་	ག་ནི་བ་ལྕིཝ་དང་	སོབས་ཆེཝ་འབད་ཕོག་ནི་ཨིནམ་ལས་	མི་དགེ་བ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལུ་བརྩོནམ་
ལས་	དགེ་བ་སོབས་ཆེན་པོ་ལྔ་ལུ་བརྩོན་པ་ཅིན་	ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་ཨིན་ནོ།།
དྲིབ།
༡	 མངོན་པར་ཞེན་པ་ཟེར་བའི་དོན་དག་བྲིས།
༢	 སྡིག་པའི་གཉེན་པོ་ག་ཅི་སོ?
༣	 ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་	རང་ལུ་ཕན་ཐོགས་པའི་	ཕམ་དང་སོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་	གནོདཔ་	
	 བཀལ་ནུམ་ནི་མས་ག?
ཚིག་དོན།
མངོན་པར་ཞེན་པ་	=	 ཨ་རྟག་ར་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི།	
གཉེན་པོ་		 =	 ཁ་གནོན།	
ཡོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་	=	 ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་སོམ་ཡོད་མི།
ཆེན་པོ་	 	 =	 སོམ།
བརྩོན་པར་བགྱི་	 =	 བརྩོན་དགོཔ་ཨིན།

དགེ་བ་སོབས་ཆེན་པོའི་ནུས་པ།
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ལན་ཚྭ་སང་འགས་ཆུ་ནི་ཉུང་ངུ་ཞིག	།རོ་སྒྱུར་བགྱིད་ཀྱི་གངྒཱའི་ཀླུང་མིན་ལར།།
དེ་བཞིན་སྡིག་པའི་ལས་ནི་ཆུང་ངུ་ཡང༌།	།དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡངས་ལ་མཁྱེན་པར་མཛོད།།

དགེ་བ་དང་	སྡིག་པ་	སོབས་ཆེ་ཆུང་གི་	ནུས་པ་ཡང་	དགེ་བ་སོབས་ཆེན་འབད་	བསྒྲུབ་པ་ཅིན་	
སྡིག་པ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གིས་	གནོད་མི་ཚུགས་	འདི་བཟུམ་སྦེ་	སྡིག་པ་ཡང་	སོབས་	ཆེ་དྲག་པ་ཅིན་	
དགེ་བ་	ཆུང་ཀུ་ཅིག་གིས་	ཕན་མི་ཐོགས་	ཟེར་བའི་	དཔྱེ་ཡང་	ལན་ཚྭ་ཟེར་	ཚྭ་སང་	དག་པ་
ཅིག་གིས་	ཆུ་ཉུང་སུ་ཅིག་	བྲོཝ་སྐྱུརཔོ་ལུ་	བསྒྱུར་ཚུགས་རུང་	ཆུ་མོ་གངྒཱ་	བཟུམ་གྱི་	ཆུ་སོམ་
ཚུ་	བྲཝོ་སྐྱུརཔོ་ལུ་	བསྒྱུར་མི་ཚུགས་དོ་བཟུམ་སྦེ་	སྡིག་པའི་ལཱ་	ཆུང་ཀུ་ཅིག་གིས་	དགེ་བའི་	
ལཱ་	རྒྱ་སོམ་འབད་	སྒྲུབ་མི་ཚུ་ལུ་	གནོད་མ་ཚུགསཔ་ཨིནམ་ལས་	མི་དབང་	རྒྱལ་པོ་	ཁྱོད་ཀྱིས་	
དགེ་བའི་རྩ་བ་	རྒྱ་ཆེཝ་འབད་	བསྒྲུབ་ནི་ལུ་	བརྩོན་གནང་དགོཔ་འདི་	མཁྱེན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 སྡིག་པའི་ལཱ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གིས་	ག་ཅི་ལུ་མི་གནོད་ཟེར་ཨིན་ན?	ག་ཅི་འབད?
༢	 དགེ་བ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མ་བསྒྲུབ་རུང་	དེ་རྐྱེན་ག་ཅི་གིས་ཡང་	བཅོམ་གཏང་མ་		
	 ཚུགས་པ་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་	ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན?
༣	 དགེ་བའི་ལས་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གིས་	སྡིག་པ་སོམ་ལུ་གནོད་མ་ཚུགས་པའི་དཔེ་ཅིག་	ཁྱོད་	
	 ཀྱིས་བཟོ་སྟེ་བྲིས།
ཚིག་དོན།
ལན་ཚྭ་		 =	 ཚོདམ་ནང་བླུག་ནི་གི་ཚྭ།
རོ་སྒྱུར་	 	 =	 བྲོཝ་སྐྱུརཔོ་ལུ་བསྒྱུར་ནི།
གངྒཱ་	 	 =	 རྒྱ་གར་གྱི་ཆུ་ཆེན་ཅིག་གི་མིང༌།
ཀླུང་	 	 =	 ཆུ་སོམ།
ཡངས་	 	 =	 རྒྱ་སོམ།

སྒྲིབ་པ་ལྔ་སྤང་དགོཔ།
རྒོད་དང་འགྱོད་དང་གནོད་སེམས་རྨུགས་པ་དང༌།	།གཉིད་དང་འདོད་ལ་འདུན་དང་ཐེ་ཚོམ་སྟེ།།
སྒྲིབ་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་དགེ་བའི་ནོར།	།འཕྲོག་པའི་ཆོམ་རྐུན་ལགས་པར་མཁྱེན་པར་མཛོད།།

རྒོད་ཟེར་	འདོད་པའི་	ཡུལ་ལུ་	ཆགས་པ་	ཤུགས་ཆེ་བའི་	དབང་གིས་	སེམས་བརྟུལ་	མ་
ཚུགས་མི་དང་།	ཧེ་མ་	འབད་མི་	ལཱ་ལུ་	སེམས་མ་དག་པའི་	འགྱོད་པ།	གཞན་ལུ་	གནོད་པའི་	
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སེམས།	 སེམས་ཀྱི་དབང་པོ་ནང་ན་ཐིམ་སྟེ་	 ལུས་སེམས་གཉིས་	 གཡོག་བཀོལ་མ་བཏུབ་པའི་
རྨུགས་པ།	དབང་པོ་	ནང་དུ་སྡུད་པའི་	གཉིད་	ལོག་ནི་དང་།	ཟས་ནོར་	ལོངས་སྤོད་ལུ་	ཆགས་
པའི་	འདུན་པ།	བདེན་པའི་དོན་ལུ་སེམས་	ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནི།	དང་བཅས་	སྒྲིབ་པ་ལྔཔོ་འདི་ཚུ་གིས་	
རང་གི་དགེ་བའི་བསམ་པ་ཚུ་སྒྲིབ་བཅུག་ནི་དེ་གིས་	དེ་ཚུ་ལུ་སྒྲིབ་པ་ཟེར་སབ་ནི་དང་།	དེ་མ་ཚད་	
དེ་ཚུ་གིས་	དགེ་བ་ག་དེམ་ཅིག་བསྒྲུབས་རུང་	དོན་མེད་ལུ་གཏང་ནི་དེ་གིས་	དགེ་བའི་	ལོངས་
སྤོད་	འཕྱོག་འབག་མི་གི་	ཆོམ་རྐུན་	བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་	མཁྱེན་ཏེ་	དེ་ཚུ་སྤང་ནི་གི་	ཐབས་
ལུ་	བརྩོན་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

དྲི་བ།
༡	 རྒོད་པ་ལས་འགོ་བཙུགས་	ཐེ་ཚོམ་ཚུན་ལུ་	རྐང་གྲངས་	བདུན་ཡོད་མི་འདི་	ལྔ་ནང་	
	 ལུ་	ག་དེ་སྦེ་བསྡུ་ནི་སོ?
༢	 སྒྲིབ་པ་ལྔཔོ་འདི་གིས་	ང་བཅས་ན་གཞོན་ཚུ་	དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་སྐབས་ལུ་	གནོད་པ་	
	 ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ?
༣	 གཉིད་སྡུག་རྐྱབ་ནི་འདི་	དཔེ་ཆ་ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་	རྐྱེན་སོམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་	གཉིད་སྡུག	
	 ་མི་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་	ཐབས་ཤེས་ག་ཅི་ར་འབད་བ་ཅིན་	དྲག་ནི་བཟུམ་འདུག་གོ?
ཚིག་དོན།
རྒོད་	 	 =	སེམས་ཕྱི་ཁར་གཡེང་ནི།
རྨུགས་པ་		 =	མགུ་འཐོམས་ཏེ་	ག་ནི་ཡང་འབད་མ་ཤེསཔ་འགྱོ་ནི་དང་	སེམས་ནང་ན་	
	 	 		ཐིམ་སྟེ་	ག་ནི་ཡང་མནོ་མ་ཤེསཔ་འབད་	ལུས་ནི།
འདུན་པ་		 =	ཆགས་སེམས།
འཕྲོག་པ་		 =	འཕྱོག་འབག་ནི།
ཆོམ་རྐུན་		 =	ཨར་རྐུན་འཕྲོག་བཅོམ་འབད་མི།

རྐང་གྲངས།	
སྒྲིབ་པ་ལྔ་ནི།
	 ༡	རྒོད་དང་འགྱོད་པ།		 ༢	གནོད་སེམས།	༣	རྨུགས་པ་གཉིད།	
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	 ༤	འདོད་པ་ལ་འདུན་པ།		 ༥	ཐེ་ཚོམ།

སྦྱརོ་ལམ་དངོས་ཀྱི་	དབང་སོབས་ལྔ་བཤད་པ།
དད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དག་དང་དྲན་པ་དང༌།	།ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་ཆོས་མཆོག་ལྔ་ཉིད་དེ།།
འདི་ལ་མངོན་བརྩོན་མཛོད་ཅིག་འདི་དག་ནི།	།སོབས་དབང་ཞེས་བགྱི་རྩེ་མོར་གྱུར་པའང་ལགས།།
ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་	དད་པ་དང་།	དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་སོྤ་བའི་བརྩོན་འགྲུས།	བླང་དོར་གྱི་གནས་	མི་
བརྗེད་པའི་	 དྲན་པ་དང་།	 ཆོས་ལུ་	 དམིགས་པ་	 རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཀལ་ཏེ་	 སེམས་མ་གཡོ་བར་	
སོད་ཚུགས་པའི་	ཏིང་ངེ་འཛིན།	ཆོས་ཀྱི་	དོན་དག་	གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་	དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་པའི་	
ཤེས་རབ།	ལ་སོགས་པའི་	ཆོས་ལྔ་འདི་	སྦྱརོ་ལམ་	ཆོས་མཆོག་གི་	ངོ་བོར་གྱུར་པའི་	ཆོས་འདི་
ལྔ་ལུ་	བརྩོན་གནང་དགོཔ་ཨིན།		ཆོས་འདི་ལྔ་ལུ་	བརྩོན་པ་ཅིན་	སྦྱོར་ལམ་	བཟོད་པའི་སྐབས་
ལུ་	ཕྱི་རོལ་གྱི་རྣམ་གཡེང་ཚུ་གིས་	གནོད་མ་ཚུགསཔ་ལས་	སོབས་ལྔ་དང་	སྦྱོར་ལམ་	དྲདོ་ཀྱི་
སྐབས་ལུ་	འཕགས་པའི་བདེན་པ་	མངོན་སུམ་དུ་	རྟོགས་ནི་ལུ་	དབང་བསྒྱུར་ནི་དེ་གིས་	དབང་
པོ་ལྔ་ཟེར་སབ་ཨིན།	གོང་གི་	དད་པ་ལ་སོགས་	ཆོས་ལྔ་འདི་ཚུ་	གོང་ལས་གོང་འཕེལ་	གཏང་
པ་ཅིན་	དགེ་བའི་ལཱ་གི་	དམིགས་པ་	གཞན་གྱིས་	གཡོ་མ་ཚུགས་པར་	བརྟན་ཏོག་ཏོ་	སོད་
ཚུགསཔ་ལས་	སྦྱོར་ལམ་རྩེ་མོ་	འཐོབ་ཚུགས་མི་འདི་ཡང་	ཆོས་ལྔ་འདི་ར་	ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 དད་པ་ག་ཅི་ལུ་བསྐྱེད་དགོཔ་སོ?
༢	 ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟེར་མི་	ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སབ་སོ?
༣	 ཤེས་རབ་ཀྱིས་ལཱ་ག་ཅི་འབད་འོང༌གོ?
༤	 ཆོས་ལྔ་འདི་བསྒོམ་པ་ཅིན་	འབྲས་བུ་ག་ཅི་འཐོབ་སོ?
ཚིག་དོན།
དྲན་པ་	 	 =	 བརྗེད་མ་བཅུག་མི།
ཏིང་འཛིན་	 =	 སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནསམི།
སོབས་	 	 =	 ནུས་པ་ཡོད་མི།
དབང་	 	 =	 ཡོན་ཏན་ལུ་དབང་བསྒྱུར་ནི།།
ཡུལ་ངེས་པ་ལྔ།	ཆོས་མཆོག་ལྔ།



4848

༡	དད་པ།	 	༢	བརྩོན་འགྲུས།	༣	དྲན་པ།	༤	ཏིང་འཛིན།	༥	ཤེས་རབ།
སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པའི་སྐབས་ལུ་སོབས་ལྔ།	 སྦྱོར་ལམ་དྲོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་དབང་པོ་ལྔ།	 སྦྱོར་ལམ་རྩེ་
མོ་ཡང་འདི་ལྔ་གིས་འཐོབ་ཨིན།	

འཁོར་བ་ལུ་སེམས་སྐྱོ་དགོ་པའི་ཐབས་བསྒྲུབ་དགོ་པའི་སྐུལ་མ།
ན་རྒ་འཆི་སྡུག་བྲལ་དང་དེ་བཞིན་དུ།	།ལས་ནི་བདག་གིར་བྱས་ལས་མ་འདས་ཞེས།།
དེ་ལར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སེམས་པ་ནི།	།དེ་ཡི་གཉེན་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱགས་མི་འགྱུར།།

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་འདི་	སྡུག་བསྔལ་གྱི་	རང་བཞིན་ཨིན་མི་དེ་ཡང་	གནས་སྐབས་	རླུང་
མཁྲིས་བད་ཀན་	 ལ་སོགས་པའི་	 ནད་ཀྱིས་ན་ནི་དང་	 ལོ་ན་ཚོད་རྒས་ནི་	 བླ་ོབུར་གྱི་རྐྱེན་དང་	
ལས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ཤི་ནི་	 རང་གི་སེམས་ཁར་	 ཚུད་པའི་	 རྒྱུ་ནོར་དང་	 ཕམ་བུ་གཞི་	
གཉེན་ཉེཝ་དང་	ཁ་འབྱལ་ནི་	ལ་སོགས་པའི་	འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་འདི་	སྡུག་བསྔལ་གྱི་	རང་
བཞིན་ཨིན།	སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དེ་ཡང་	ཚེ་སྔོན་མ་	རང་གིས་	ལས་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་	ད་
ལོ་	བྱ་ཐབས་མེད་པར་	མོང་དགོ་མི་	ཙང་ཙ་ར་	ཨིནམ་ལས་	དེ་ཚུ་ལུ་	མནོ་བསམ་	ཡང་ལས་
ཡང་དུ་	བཏང་སྟེ་	འཁོར་བ་ལུ་	ཞེན་པ་ལོག་དགོ།		དེ་སྦེ་	འཁོར་བ་ལུ་	ཞེན་པ་ལོག་པ་ཅིན་	
རང་གི་	རྒྱུད་ལུ་ཡོད་མི་	ང་རྒྱལ་	སྤང་ནི་གི་	གཉེན་པོ་ཨིནམ་ལས་	རང་གི་	རྒྱུད་ལུ་	ང་རྒྱལ་
སྐྱེ་ནི་མེདཔ་	འགྱོཝ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 རང་ལུ་ཡོད་མི་སྡུག་བསྔལ་འདི་	རྒྱུ་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་	འབྱུངམ་ཨིན་ན?
༢	 རང་གིས་ར་	ང་རྒྱལ་མི་སྐྱེ་ནི་གི་དོན་ལུ་	ཐབས་ཤེས་ག་དེ་སྦེ་	འབད་དགོ་ནི་ཨིན་མས་	
	 གོ?
ཚིག་དོན།
འཆི་	 	 =	 ཤི་ནི།
རྒ་	 	 =	 ན་ཚོད་རྒས་ནི།
ལས་	 	 =	 སྡིག་པའི་ལཱ།
རྒྱགས་མི་འགྱུར་	 =	 ང་རྒྱལ་མི་བསྐྱེད།
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ལས་འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ནིའི་ཐབས་བསྒྲུབ་དགོ་པའི་སྐུལ་མ།
གལ་ཏེ་མཐོ་རིས་ཐར་པ་མངོན་བཞེད་ན།	།ཡང་དག་ལ་ལ་གོམས་པ་ཉིད་དུ་མཛོད།།

གང་ཟག་ལོག་པར་ལ་བས་ལེགས་སྤད་ཀྱང༌།	།ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མི་བཟད་ལྡན།།
ག་དེམ་ཅིག་འབད་	རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་	གནས་སྐབས་དང་	མཐར་ཐུག་གི་	བདེ་བ་འཐོབ་ནི་གི་	
ཐུགས་བཞེད་	ཡོད་པ་ཅིན་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་	ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཚུ་ཡོདཔ་བདེན་མནོ་བའི་	ཀུན་རོབ་ཡང་
དག་པའི་ལ་བ་དང་	 ཆོས་ག་ར་	 རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་འབད་རྟོགས་པའི་	 དོན་དམ་ཡང་དག་
པའི་ལ་བ་ལུ་	གོམས་འདྲིས་ཚུད་པའི་ཐབས་ལུ་	ཡང་ལས་ཡང་དུ་བརྩོན་དགོཔ་ཨིན།	གང་ཟག་
ལ་ལུ་ཅིག་གིས་	ཡང་དག་པའི་ལ་བ་ལུ་	ལོག་ལ་བསྐྱེད་དེ་འབད་བ་ཅིན་	དེ་ཚུ་གིས་	དགེ་བའི་ལཱ་
ལུ་བརྩོན་རུང་	དོན་མེད་ལུ་འགྱུར་ནི་དང་	ཡང་དག་པའི་ལ་བ་ལུ་	ལོག་ལ་བསྐྱེད་པའི་	རྣམ་སྨིན་
ཚད་མེདཔ་ཅིག་མོང་ནི་དང་	ཡང་ཅིན་	དགེ་བ་དེ་ཚུ་	ཟག་མེད་ཀྱི་དགེ་བ་མེན་པར་	དངོས་པོ་ལུ་
བདེན་པར་འཛིན་པའི་	 ཟག་བཅས་ཀྱི་དགེ་བ་ལུ་གྱུར་ཏེ་	 འབྲས་བུ་ཚར་གཅིག་མོང་ཞིནམ་ལས་	
ལོག་སྟེ་འཁོར་བའི་གནས་ཚུ་ནང་སྐྱེས་ཏེ་	སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེདཔ་མོང་ནི་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་པའི་ལ་བ་ཟེར་མི་འདི་	ག་ཅི་ལུ་སབ་སོ?
༢	 ལོག་པར་ལ་བ་ཟེར་མི་འདི་	ག་ཅི་བཟུམ་འབད་མི་ལུ་སབ་སོ?
༣	 ཐར་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་	ག་ཅི་འབད་དགོཔ་སོ?
ཚིག་དོན།
ལེགས་སྤད་ཀྱང༌	 =	 ལེགས་ཤོམ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་རུང༌།
རྣམ་པར་སྨིན་པ་		=	 འབྲས་བུ།
མི་བཟད་པ་	 =	 སྡུག་བསྔལ།
གལ་ཏེ་		 =	 ག་དེམ་ཅིག་འབད།
མངོན་བཞེད༌	 =	 འཐོབ་ནི་གི་འདོད་པ།
ཡང་དག་ལ་བ་	 =	 ལས་རྒྱུ་འབྲས་བརྩི་ནི།	མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ལེགས་ཤོམ།

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལ་བ་ལུ་བརྩོན་དགོཔ།
མི་ནི་ཡང་དག་ཉིད་དུ་མི་བདེ་ཞིང༌།	།མི་རྟག་བདག་མེད་མི་གཙང་རིག་པར་བགྱི།།
དྲན་པ་ཉེ་བར་མ་གཞག་རྣམས་ཀྱིས་ནི།	།ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞིར་ལ་བ་ཕུང་ཁྲོལ་བ།།
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སྤྱིར་བཏང་	 འགྲོ་བ་	 རིགས་དྲུག་གི་	 སེམས་ཅན་ཚུ་གི་གྱས་ལས་	 ང་བཅས་འགྲོ་བ་མི་ཚུནི་	
བདེ་བ་	ཡོདཔ་བཟུམ་	མཐོངམ་མས་	མནོ་བ་ཅིན་	དེ་ཡང་	རིག་པ་གིས་	ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་
ཟེར་	བརྟག་དཔྱད་	ལེགས་ཤོམ་འབད་	བལ་བ་ཅིན་	སྡུག་བསྔལ་ལྷམ་པ་གསུམ་གྱི་འོག་ལས་	
དུས་ནམ་ཡང་	 བདེ་བའི་ཐབས་	རྩ་ལས་མེདཔ་ཨིན།	ཕྱི་པ་མུ་སྟེགས་པ་ཚུ་གིས་	བདག་རྟག་
པ་ཨིན་ཟེར་མི་དང་	སྐྱེས་བུ་གིས་འབད་ཨིན་ཟེར་	ལ་སོགས་པ་ཚུ་བདེན་པ་མེདཔ་མ་ཚད་	གང་
ཟག་	ཟེར་མི་ཡང་	མ་གྲུབ་ལས་	བདག་མེད་པ་དང་	ང་བཅས་མིའི་གཟུགས་འདི་	མི་གཙང་བའི་	
རང་བཞིན་ཨིནམ་	ཤེས་རབ་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་	འབད་དགོཔ་ཨིན།	དེའི་སྐབས་	སེམས་དྲན་
པ་	མ་གཟུང་མི་ཚུ་གིས་	མི་བདེ་བ་ལུ་	བདེ་བ།	མི་གཙང་བ་ལུ་	གཙང་བ།	བདག་མེད་པ་ལུ་	
བདག་ཡོད་པ།	མི་རྟག་པ་ལུ་	རྟག་པ་ཨིན་ཟེར་	ཕྱི་འགྱུར་	མནོ་མི་གི་	མནོ་བསམ་བཞིཔོ་འདི་
འཁོར་བ་དང་	ངན་སོང་ལུ་	འགྱོ་ནི་གི་རྒྱུ་ལུ་	འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་	ཕུང་ཁྲོལ་ཟེར་	སབ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡		 ང་བཅས་ཚུ་	འཁོར་བ་ལས་ཐར་མ་ཚུགས་མི་འདི་	རྒྱུ་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས་	
	 གོ?
༢		 བདག་མེད་པ་ཟེར་བའི་	དོན་དག་ག་དེ་འབད་སོ?
༣		 ང་བཅས་ལུ་	དགའ་སྐྱིད་དུམ་གྲ་རེ་	འབྱུང་ནི་ཡོད་རུང་	ཆོས་ནང་ལས་	ག་ར་སྡུག་	
	 བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་འབད་གསུངས་མི་འདི་	ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?
ཚིག་དོན།
ཡང་དག་ཉིད་	 =	 ལེགས་ཤོམ་འབད།
རིག་པར་བགྱི་	 =	 ཤེསཔ་འབད་འབད།
ཉེ་བར་	 	 =	 སོ་ལོགས་ཁར།	
ཕྱིན་ཅི་ལོག་	 =	 ཕྱི་འགྱུར།
ལ་བ་	 	 =	 མནོ་ལུགས།

རྐང་གྲངས།	
ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལ་བ་བཞི།
༡	 མི་བདེ་བ་ལུ་བདེ་བ།
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༢	 མི་རྟག་པ་ལུ་རྟག་པ།
༣	 མི་གཙང་བ་ལུ་གཙང་བ།
༤	 བདག་མེད་པ་ལུ་བདག་ཡོད་པ།

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་	ལ་བ་ཡང་དག་པ་སྒོམ་ཐངས།
གཟུགས་ནི་བདག་མ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཏེ་བདག	།གཟུགས་དང་ལྡན་མིན་གཟུགས་ལ་བདག་

གནས་མིན།	།བདག་ལ་གཟུགས་མི་གནས་ཏེ་དེ་བཞིན་དུ།	།ཕུང་པོ་ལྷག་མ་བཞི་ཡང་སོང་རྟོགས་
བགྱི།	།

ང་བཅས་	སེམས་ཅན་ཚུ་གི་	ང་ཟེར་བའི་	འཛིན་པ་ཡོད་མི་འདི་	རང་བཞིན་གྱིས་	མ་གྲུབ་མི་
ཡང་	གཟུགས་འདི་ནི་	ང་མེན།	ང་ལུ་	གཟུགས་ཡོདཔ་ཡང་མེན།	ང་དང་གཟུགས་	ངོ་བོ་གཅིག་
ཡང་མེན།	ངོ་བོ་ཅིག་	ཨིན་པ་ཅིན་	སྤང་མི་ཚུགས་ནི་གི་	སྐྱོན་ཡོད།	གཟུགས་ལུ་	ང་ཟེར་མི་	
རང་བཞིན་གྱིས་	གནས་པ་ཡང་མེད།	གཟུགས་ལུ་	སྐྱེ་ནི་དང་	ཤི་ནི་ཡོད།	ང་ཟེར་མི་ལུནི་	སྐྱེ་
ནི་དང་	ཤི་ནི་མེདཔ་ལས་	གནས་པ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་	མ་གྲུབ།		དེ་བཟུམ་སྦེ་	ཕུང་པོ་ལྷག་མ་	
བཞི་ལུ་ཡང་	 ང་ཟེར་མི་རང་བཞིན་གྱིས་	 མ་གྲུབ་ཨིནམ་	 རིག་པ་གིས་	 བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་	
ང་	རང་བཞིན་གྱིས་	མ་གྲུབ་ཤེས་དགོཔ་ཨིན།	
དྲི་བ།
༡	 ང་ཟེར་མི་ལུ་	གཟུགས་ཡོད་ཟེར་སབ་པ་ཅིན་	སྐྱོན་ག་ཅི་ཡོད?
༢	 ང་དང་གཟུགས་	ངོ་བོ་གཅིག་ཨིན་ཟེར་སབ་པ་ཅིན་	གནོད་པ་ག་ཅི་ཡོདཔ?
༣	 ཁྱོད་ཀྱི་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་ཅིན་	ང་ཟེར་མི་འདི་	ག་ཏེ་ལུ་ཡོདཔ་འབད་			
	 ཚོརཝ་མས་གོ?
ཚིག་དོན།
བདག་	 	 =	 ང༌།
གནས་	 	 =	 བརྟེན་པ།
དེ་བཞིན་		 =	 དེ་བཟུམ་སྦེ།
སོང་	 	 =	 རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་མི།
རྟོགས་	 	 =	 ཤེས་ནི།
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རྐང་གྲངས།
ཕུང་པོ་ལྷག་མ་བཞི།
གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ།	ཚོར་བའི་ཕུང་པོ།	འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ།	འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ།	རྣམ་པར་ཤེས་
པའི་ཕུང་པོ།

བདག་རྟེན་ཕུང་པོའི་འབྱུང་ཁུངས།
ཕུང་པོ་འདོད་རྒྱལ་ལས་མིན་དུས་ལས་མིན།	།རང་བཞིན་ལས་མིན་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་མིན།།
དབང་ཕྱུག་ལས་མིན་རྒྱུ་མེད་ཅན་མིན་ཏེ།	།མི་ཤེས་ལས་དང་སྲེད་ལས་བྱུང་རིག་མཛོད།།

གོང་ལུ་	བཤད་མི་བཟུམ་	གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་	ཕུང་པོ་ལྔཔོ་འདི་	གནམ་ཁ་ལས་	དེ་སྦེ་ར་
བབས་བབས་ཡང་མེན།	ཕྱི་པ་ཚུ་གིས་	དུས་རྟག་པ་ལས་བྱུང་	ཟེར་མི་ཡང་	མི་བདེན།	ཕྱི་པ་ལ་
ལུ་ཅིག་གིས་	རྒྱུ་རྐྱེན་ལུ་	མ་བརྟེན་པར་	རང་བཞིན་གྱིས་	རྟག་པ་ལས་བྱུང་	ཟེར་མི་འདི་ཡང་
མེན།	སྤྱིར་བཏང་	ཕྱི་པ་གེ་ར་གིས་	འཇིག་རྟེན་འདི་	ལྷ་དབང་ཕྱུག་གིས་	བཟོ་བཟོཝ་ཨིན།	ལྷ་
དབང་ཕྱུག་ཁོ་ར་	རྟག་པ་ཨིན་ཟེར་	སབ་ཨིན་པས།	འདི་བཟུམ་སྦེ་	ང་བཅས་ཀྱི་	ཕུང་པོ་ཚུ་ཡང་	
ལྷ་དབང་ཕྱུག་གིས་	བཟོ་བཟོཝ་འབད་	ཁས་ལེནམ་ཨིན་པས།	དེ་སྦེ་	ཨིན་པ་ཅིན་	ལྷ་དབང་
ཕྱུག་	རྟག་པ་	འབད་ནི་དེ་གིས་	ང་བཅས་ཀྱི་	ཕུང་པོ་ཡང་	འགྱུར་བ་མེད་པར་	རྟག་པ་ལུ་	ཐལ་
ནི་གི་	སྐྱོན་ཡོདཔ་ལས་	འདི་ཡང་མེན།	མུ་སྟེགས་པ་ཚུ་གི་	གྱས་ལས་སྐྱོ་ཤོས་	རྒྱང་འཕེན་པ་
ཚུ་གིས་	ཕུང་པོ་	ལ་སོགས་པའི་	དངོས་པོ་ཚུ་	རྒྱུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་	ཟེར་	སབ་ཨིན་པས།	རྒྱུ་
མེད་པ་ཅིན་	འབྲས་བུ་	ག་དེ་སྦེ་	མིང་འཐོབ་ནི་སོ་	འདི་ཡང་མེན།	དེ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་	ད་	ག་
ཏེ་ལས་བྱུང་བྱུངམ་	ཨིན་ན་ཟེར་	མནོ་བ་ཅིན་	ཡང་དག་པའི་	དོན་མ་ཤེས་མི་	མི་ཤེས་པ་ཟེར་	
རྒྱུ་	མ་རིག་པ་དང་	དེ་ལུ་རྐྱེན་	རང་གི་	ཚེ་སྔ་མའི་ལས་དང་	སྲེད་པ་ཟེར་	དེ་ལུ་	ཆགས་པའི་	
ཆགས་སེམས་གསུམ་	 གཅིག་གིས་	 གཅིག་ལུ་བརྟེན་པའི་	 ཐོག་ལས་	 ད་ལོ་གི་	 ཕུང་པོ་འདི་	
བྱུང་བྱུངམ་ཨིནམ་	ཤེས་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 འདོད་རྒྱལ་ཟེར་མི་ག་ཅི་སོ?
༢	 རང་བཞིན་ལས་བྱུང་ཟེར་མི་ལུ་སྐྱོ་ག་ཅི་ཡོདཔ།
༣	 ཕུང་པོ་འབྱུང་སའི་གཞི་ངོ་མ་ག་ཅི་ལས་ཨིན་པས།
༤	 ཕུང་པོ་འདི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གིས་བཟོ་བཟོཝ་མི་བདེན་ཟེར་བའི་ཁུངས་བཀལ།
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ཚིག་དོན།
འདོད་རྒྱལ་	 =	 རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་རང་བཞིན་གྱིས་འོང་མི།
རྒྱང་འཕེན་པ་	 =	 ཚེ་སྔ་ཕྱི་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཚུ་	 མི་བདེན་ཟེར་སབ་མི་	 མུ་སྟེགས་
པ།
མ་རིག་པ་	 =	 མ་ཤེས་པ།
སྲེད་པ་	 	 =	 ཆགས་པ།
མུ་སྟེགས་པ་	 =	 ཕྱི་པ།
 

ཀུན་སྦྱརོ་གསུམ་སྤང་དགོཔ།
ཚུལ་ཁྲིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་རང་ལུས་ལ།	།ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་ལ་བ་ཐེ་ཚོམ་སྟེ།།
ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་འདི་གསུམ་ཐར་པ་ཡི།	།གྲོང་ཁྱེར་སྒོ་སྒེགས་ལགས་པར་མཁྱེན་པར་མཛོད།།

ཚུལ་ཁྲིམས་	 ཟེར་མི་འདི་	 ང་བཅས་	 ནང་པའི་ཆོས་ལུ་	མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།	བརྟུལ་
ཞུགས་	ཟེར་མི་འདི་	ཕྱི་པ་མུ་སྟེགས་པ་ཚུ་གིས་	གལ་ཆེཝ་འབད་	བརྩིཝ་ཨིན།	མ་གཞི་	ངོ་
མ་འདི་	སྡིག་པ་སྤང་ནི་གི་	ཚུལ་ཁྲིམས་དང་	དགེ་བ་བསྒྲུབ་ནི་གི་	བརྟུལ་ཞུགས་ཨིན་རུང་	ཕྱི་
པ་ཚུ་གིས་	དགེ་བ་བསྒྲུབ་ནིའི་	ཚུལ་ཁྲིམས་	ཡང་དག་པ་	མེདཔ་མ་ཚད་	བརྟུལ་ཞུགས་ཡང་	
ཕྱི་འགྱུར་ལོག་པའི་	བརྟུལ་ཞུགས་	མེ་ལྔ་	ཆུ་གཅིག་	བསྟེན་པ་ལ་སོགས་ཚུ་གིས་	འཁོར་བ་
ལས་	གྲོལ་ཚུགས་	མནོ་བའི་མཆོག་འཛིན་བསྐྱེད་དེ་	མནོ་བསམ་	ཕྱི་འགྱུར་གཏང་མི་དང་	རང་
གི་ལུས་	མི་རྟག་པའི་	རང་བཞིན་ལུ་	རྟག་པ་བརྟན་པ་ཡོད་ཟེར་	མནོ་བསམ་	ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་	
ཕྱི་འགྱུར་གཏང་མི་དང་	 ཐར་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་	ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་	ཡིད་མ་ཆེས་བར་	 ཐེ་ཚོམ་
ཟ་ནི་དང་བཅས་	 ཀུན་སྦྱོར་ངན་པ་གསུམ་འདི་	 ཐར་པ་	 རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་	 གོ་འཕང་	
ཉམས་དགའ་བའི་	གྲོང་ཁྱེར་ལུ་	འགྱོ་མ་ཚུགས་པར་	བར་ཆད་རྐྱབ་མི་	བགེགས་	ངོ་མ་ཅིག་
ཨིནམ་ལས་	ཀུན་སྦྱོར་ངན་པ་	གསུམ་འདི་	སྤང་དགོཔ་ཨིནམ་མ་ཁྱེན་	གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་པ་ཟེར་མི་	ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སབ་སོ?
༢	 ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་	བརྟུལ་ཞུགས་ག་དེ་འབད་བསྒྲུབ་ནི་སོ?
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༣	 མཆོག་འཛིན་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སོ?
ཚིག་དོན།
བརྟུལ་ཞུགས་	 =	 དཀའ་ཐུབ་སྤད་ནི།
མཆོག་འཛིན་	 =	 ལ་བ་ངན་པ་དེ་ལེགས་ཤོམ་ཨིན་ཟེར་མནོ་སྟེ་འཛིན་པ་སྐྱེ་ནི།
ཕྱིན་ཅི་ལོག་	 =	 ཕྱི་འགྱུར།
ཀུན་སྦྱོར་		 =	 ཨ་རྟག་ར་གཅིག་ཁར་	སྦྱེལ་བཞག་ནི།
རྐང་གྲངས།
ཀུན་སྦྱོར་གསུམ་ནི།
༡	 མཆོག་འཛིན།	 ༢	 ལོག་ལ།	༣	 ཐེ་ཚོམ།

ཐར་པའི་ལམ་ལུ་རང་གིས་བརྩོན་དགོཔ།
ཐར་པ་རང་ལ་རག་ལས་འདི་ལ་ནི།	།གཞན་གྱིས་གྲོགས་བགྱིར་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་ཀྱི།།

ཐོས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསམ་གཏན་ལྡན་པ་ཡིས།	།བདེན་པ་རྣམ་པ་བཞི་ལ་འབད་པར་མཛོད།།
ཐར་པ་	 ཟེར་མི་འདི་	 ཁམས་གསུམ་	 འཁོར་བ་ལས་	 ཐར་མི་ལུ་	 སབ་ཨིན།	 ཐར་པ་འཐོབ་
ཚུགས་མི་ཚུགས་འདི་	 རང་གིས་	 ཐར་པ་འཐོབ་ཐབས་	 འབད་མ་འབད་ལུ་	 རག་ལསཔ་ཨིན།	
དེ་ལུ་	གཞན་སངས་རྒྱས་དང་	བླམ་	དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་གིས་	རང་གི་ལགཔ་ལས་བཤེད་
དེ་	མཐོ་རིས་ལུ་	འཁྱིད་འགྱོ་ནི་བཟུམ་གྱི་	ཆ་རོགས་འབད་ཚུགས་མི་	ག་ཡང་མེདཔ་ཨིན།	དེ་
འབདཝ་ལས་	 ད་ལོ་	 རང་དབང་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་	 བླམ་སོབ་དཔོན་ཚུ་བསྟེན་ཏེ་	 དམ་པའི་
ཆོས་ཀྱི་ཐོས་བསམ་འབད།	 ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་བསྲུང་།	 སེམས་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་
དུ་མ་གཏང་པར་	དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལུ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་པའི་	བསམ་གཏན་གསུམ་དང་ལྡན་
པའི་སྒོ་ལས་	ཐར་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་	འཕགས་པའིབདེན་པ་བཞི་ལུ་	བརྩོན་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།	།
དྲི་བ།
༡	 ཐར་པ་འཐོབ་ནི་འདི་	ག་ཅི་ལུ་རག་ལསཔ་སོ?
༢	 ཐར་པ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་	དགེ་བ་འདི་	རང་གིས་ར་བསྒྲུབ་དགོ་པ་ཅིན་	གཤིན་པོའི་	
	 དོན་ལུ་	གསོན་པོ་ཚུ་གིས་		དགེ་བ་སྒྲུབ་སོལ་ཡོད་མི་འདི་	ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་	དབྱེ་བ་	
	 དཔྱད།
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ཚིག་དོན།
ཐར་པ་	 	 =	 སྡུག་བསྔལ་ལས་འགྲོལ་ནི།
བདེན་པབཞི་	 =	 ངོ་མ།	ཨིན་མི།	འཕགས་པའི་ལམ།
ལྡན་	 	 =	 ཡོད་པ།
རྐང་གྲངས། 
བདེན་པ་བཞི་ནི།
	 ༡	སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ།	༢	 	ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ།	
	 ༣	འགོག་པའི་བདེན་པ།		 ༤		 	ལམ་གྱི་བདེན་པ།

ཤེས་རབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་	བསབ་པ་གསུམ་ལུ་བརྩོན་དགོཔ།
ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་དང༌།	།ལྷག་པའི་སེམས་ལ་རྟག་ཏུ་བསབ་པར་བགྱི།།

བསབ་པ་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གཅིག་ནི།	།གསུམ་པོ་འདི་ནང་ཡང་དག་འདུ་བར་འགྱུར།།
ཉན་ཐོས་དང་	རང་སངས་རྒྱས་ཚུ་ལས་ལྷག་པའི་	ཐར་པ་རོགས་པའི་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་	
འཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་	 ཉེས་ལྟུང་གི་སྐྱོན་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསབ་པ་	 རྣམ་པར་དག་པ་དང་།	
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་དང་	གང་ཟག་གི་བདག་མེད་	ཚུལ་བཞིན་དུ་	 རྟོགས་པའི་	ལྷག་པའི་ཤེས་
རབ་དང་།	 ཡང་དག་པའི་དོན་ལུ་	 སེམས་རྩེ་གཅིག་གུ་བཀལ་ཚུགས་པའི་	 ལྷག་པའི་	 ཏིང་ངེ་
འཛིན་གསུམ་ལུ་	ཨ་རྟག་ར་	བརྩོན་དགོཔ་ཨིན།	ཐར་པའི་གོ་འཕང་	འཐོབ་ནི་གི་	ཐབས་གེ་ར་
འདི་ནང་	ཚངམ་མ་ཚད་	སངས་རྒྱས་ཀྱིས་	གསུངས་མི་	བསབ་པའི་གཞི་	དགེ་སོང་གི་	འདུལ་
ཁྲིམས་	ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་	ལ་སོགས་པའི་	ཆོས་ག་ར་	བསབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་	གསུམ་
འདི་ནང་	འདུ་ནི་ཨིནམ་ལས་	ལྷག་པའི་བསབ་པ་གསུམ་	འདི་ལུ་བརྩནོ་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཟེར་མི་འདི་	ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་	སབ་ཨིན་ན?
༢	 ཚིགས་བཅད་འདི་གིས་	བཅུད་དོན་གཙོ་བོ་	ག་ཅི་སོནམ་མས་གོ?
ཚིག་དོན།
ལྷག་	 	 =	 ཁྱད་པར་འཕགས་མི།
བསབ་པ་		 =	 འབད་ནི་གི་ལཱ།	བསྒྲུབ་དགོཔ།	བསྲུང་དགོཔ།
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འདུལ་ཁྲིམས་	 =	 སེམས་བཏུལ་ནིའི་ཁྲིམས།
འདུ་	 	 =	 ཚང་ནི།
རྐང་གྲངས། 
བསབ་པ་གསུམ་ནི།
	 ༡	ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསབ་པ།	༢	ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ།	༣	ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསབ་པ།

ལམ་བསྒོམ་པའི་རྩ་བ་དྲན་པ་གཟུང་དགོཔ།
དབང་ཕྱུག་ལུས་གཏོགས་དྲན་པ་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས།	།བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དུ་ཉེ་བར་བསན།།	
དེ་ནི་བསྒྲིམས་ནས་མངོན་པར་བསྲུང་བགྱི་སྟེ།	།དྲན་པ་ཉམས་པས་ཆོས་ཀུན་འཇིག་པར་འགྱུར།།

དབང་ཕྱུག་ཟེར་	 སོབས་འབྱརོ་	 དབང་ཐང་གིས་	 ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་	 ལུས་གཏོགས་ཟེར་	
རང་གི་	གཟུགས་ཀྱི་	བྱཝ་སྤོད་ལམ་	ག་ཅི་ར་འབད་རུང་	དྲན་པ་གཟུང་དགོ།	དྲན་པ་འདི་གིས་	
དགེ་བའི་ཆོས་གེ་ར་	གོང་འཕེལ་	གཏང་ཚུགསཔ་ཨིན།	དེ་འབདཝ་ལས་	རྒྱལ་བ་	རོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ཚུ་གིས་	སངས་རྒྱས་ནི་ལུ་	གེ་ར་	དྲན་པ་	བསྲུང་ནིའི་	ལམ་འདི་ཁ་ལས་	བཙར་
དགོ་ནི་དེ་གིས་	བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ཟེར་	ག་ནི་བ་	གལ་ཆེཝ་འབད་	གསུངས་གནང་ནུག།	
རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་འབད་	དྲན་པ་འདི་	རིག་པ་བསྒྱིམས་ཏེ་	ལེགས་ཤོམ་འབད་	གཟུང་དགོཔ་ཨིན།	
ག་དེམ་ཅི་འབད་	དྲན་པ་	ཉམས་སོ་པ་ཅིན་	བསབ་པ་གསུམ་	ལ་སོགས་པའི་	དགེ་བའི་ཆོས་གེ་
ར་	མེདཔ་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་	དྲན་པ་	གཟུང་དགོཔ་འདི་	གལ་ཆེཝ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ། 
༡	 རྒྱལ་པོ་ལུ་	དབང་ཕྱུག་ཟེར་ག་ཅི་འབད་ཞུཝ་སོ?
༢	 བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ཟེར་	ག་ཅི་འབད་སབ་ཨིན་ན?
༣	 དྲན་པ་མ་གཟུང་པ་ཅིན་	གནོད་པ་ག་ཅི་ཡོདཔ?
ཚིག་དོན།
དབང་ཕྱུག་	 =		 སོབས་འབྱརོ་མངའ་ཐང་འཛོམ་མི།
ལུས་གཏོགས་	 =	 	ལུས་ཀྱིས་འབད་མི་བྱ་བ་སོྤད་ལམ།
བགྲོད་པ་གཅིག་ལམ་=		 	གེ་ར་གཅིག་ལས་བཙར་སའི་ལམ།
བདེ་གཤེགས་	 =	 	སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན།
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བསྲུངས་		 =	 	བདག་འཛིན་འབད་ནི།

རང་གི་མི་ཚེ་ལུ་རྟག་པ་བརྟན་པ་མེདཔ།
ཚེ་ནི་གནོད་མང་རླུང་གིས་བཏབ་པ་ཡི།	།ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་བས་ཀྱང་མི་རྟག་ན།།

དབུགས་རྔུབ་དབུགས་དབྱུང་གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པ་ལས།	།སད་ཁོམ་གང་ལགས་དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ།།
ང་བཅས་རའི་	མི་ཚེ་འདི་ལུ་	ཕྱི་ཁ་ལས་	འདྲེ་དང་	གདོན་	ནད་ལ་སོགས་པའི་	གནོད་པ་ལེ་
ཤ་	ཡོད་པའི་གུ་	ནང་ལས་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་གནོད་པ་	མངམ་ཡོདཔ་ལས་	དཔྱེ་འབད་བ་
ཅིན་	རླུང་གིས་	འཕུ་བཏབ་སྟེ་	འཐོན་མི་	ཆུའི་ལྦ་ག་བ་ཡང་	ང་བཅས་རའི་	མི་ཚེ་འདི་	རྟག་
པ་བརྟན་པ་	མེདཔ་ཅིག་ཨིན།	ཨིན་རུང་	དབུགས་ནང་ན་	ལེན་ཞིནམ་ལས་	དབུགས་ཕྱི་ཁར་	
གཏང་ནི་ཡོད་མི་དེ་དང་	གཉིད་ལོག་ཞིནམ་ལས་	མ་ཤི་བར་	གཉིད་ཚོར་ཏེ་	ལོག་ལོང་ནི་	ཡོད་
མི་འདི་	ག་ནི་བ་	ཡ་མཚན་ཆེ་བས།	མ་གཞི་	ང་བཅས་རའི་	མི་ཚེ་འདི་	ཤི་ནིའི་	རང་བཞིན་མ་
གཏོགས་	གསོན་པོ་འབད་སོད་ནིའི་	རང་དབང་རྩ་ལས་	མེདཔ་ཨིནམ་	མཁྱེན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 མི་ཡི་ཚེ་ལུ་	གནོད་པ་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག?
༢	 དབུགས་རྔུབ་ཟེར་བའི་	དོན་དག་ག་ཅི་སོ?
༣	 མིའི་ཚེ་འདི་	རྟག་པ་མེད་པའི་དཔེ་ཅིག་	ཁྱོད་ཀྱིས་གསར་རྩོམ་འབད།
ཚིག་དོན།
ཆུ་འབུར་=	 	 ཆུའི་ལྦ་ག།
དབུགས་རྔུབ་=	 	 དབུགས་ནང་ན་ལེན་ནི།
དབུགས་དབྱུང་=	 	 དབུགས་ཕྱི་ཁར་གཏང་ནི།
ངོ་མཚར་ཆེ་=	 	 ཡ་མཚན་ཆེ།

རང་གི་ལུས་འདི་ཡང་སྙིང་པོ་མེདཔ་ཤེས་དགོཔ།
ལུས་མཐའ་ཐལ་བ་མཐར་སྐམ་མཐར་འདྲུལ་ཞིང༌།	།མཐའ་མར་མི་གཙང་སྙིང་པོ་མ་མཆིས་པས།།	
རྣམ་པར་འཇིག་དེངས་མགས་པར་འགྱུར་བ་སྟེ།	།སོ་སོར་འགྱེས་ཆོས་ཅན་དུ་མཁྱེན་པར་མཛོད།།
མི་ཚེ་སྙིང་པོ་	མེདཔ་བཟུམ་སྦེ་	རང་གི་ལུས་	སྙིང་པོ་མེད་མི་ཡང་	མཐའ་མཇུག་	ཤི་ཞིནམ་ལས་	
མེ་ལུ་བསྲེགས་སྦེ་	 ཐལ་བ་ལུ་འགྱུར་ནི་དང་	 ཡང་ཅིན་	 མཐའ་མཇུག་ལུ་	 ཉིམ་གིས་བསྐམ་ནི་	
ཡང་ཅིན་	ཆུ་ནང་བཀོ་སྦེ་	འདྲུལ་ཟེར་	རུལ་ཏེ་	ཉ་ལ་སོགས་པའི་	སོག་ཆགས་ཚུ་གིས་	བཟའ་
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ནི་	ཡང་ཅིན་	བྱ་རྒོད་ཚུ་གིས་	བཟའ་ནི་	ཐ་ན་	གཟུགས་ཀྱི་	ནང་ཁྲོལ་ལ་སོགས་པ་	ཕྱི་ཁར་
བཏོན་རུང་	མི་གཙང་བའི་	རང་བཞིན་	ཨིནམ་ལས་	སྙིང་པོ་	རྩ་ལས་མེད།	གཟུགས་ཀྱི་	ཡན་
ལག་ཚུ་ཡང་	མེདཔ་འགྱོ་ནིའི་	རང་བཞིན་ཨིན་མི་ཡང་	རུ་ཏོ་ཐལཝ་ལུ་འགྱུར་ནི་	ཤ་དེ་ཚུ་རུལ་
སྦེ་	འདམ་ལུ་འགྱུར་ནི་	དེ་མ་ཚད་	གཞན་གྱིས་ཡང་	གནོདཔ་བཀལ་ཏེ་	ཤ་དང་རུ་ཏོ་ཚུ་	བཏོག་
སྦེ་གཟུགས་ཀྱི་	 ཡན་ལག་ཚུ་	 སོ་སོར་ཕྱལ་ཏེ་	 མེདཔ་འགྱོ་བའི་	 ཆོས་ཅན་ཟེར་	 རང་བཞིན་
ཨིནམ་	མཁྱེན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ག་ཅི་འབད་རང་གི་ལུས་འདི་	སྙིང་པོ་མེད་ཟེར་སབ་ཨིན་ན?
༢	 གཟུགས་འདི་	 མི་གཙང་བའི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན་རུང་	 གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཆགས་
མི་འདི་	ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན་	བསམ་འཆར་བྲིས།
༣	 ང་བཅས་གཟུགས་ལུ་	གནོད་པ་བཀལ་མི་ག་ར་སོ?
ཚིག་དོན།
རྣམ་པར་འཇིག་	 =	 ཐད་རི་བ་རི་མེདཔ་འགྱོ་མི།
མགས་	 	 =	 འདམ།
འགྱེས་	 	 =	 སོ་སོ་འགྱོ་ནི།
འདྲུལ་	 	 =	 རུལ་ནི།
ཆོས་ཅན་		 =	 རང་བཞིན།

ཕྱི་སྣདོ་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལུ་བསམ་སྟེ་མི་རྟག་པ་སྒོམ་ཚུལ།
ས་དང་ལྷུན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ཉི་མ་བདུན།	།འབར་བས་བསྲེགས་པས་ལུས་ཅན་འདི་དག་ཀྱང༌།།

ཐལ་བ་ཙམ་ཡང་ལུས་པར་མི་འགྱུར་ན།	།ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་མི་ལ་སོས་ཅི་འཚལ།།
ག་ནི་བ་བརྟན་པའི་	 འཛམ་བུ་གླིང་གི་	 ས་གཞི་	 རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་	 མཐའ་ཡས་	 རྒྱ་མཚོ་
ཚུ་ཡང་	 དུས་ནམ་ཅིག་	 བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་	 མཐའ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་	 ཉིམ་བདུན་	 ཚར་གཅིག་
ལུ་	ཤར་ཏེ་	མེ་འབར་སྦེ་	ག་ར་འཚིགས་ཏེ་	ག་ནི་ལས་	སོམ་པའི་རི་དང་	ནགས་ཚལ་ཚུ་ཡང་	
མཐའ་མཇུག་ལུ་	ཐལཝ་ལུ་འགྱུར་		ཐལཝ་འདི་ཡང་	རླུང་གི་འཇིགས་པ་གིས་	གཏོར་སྦེ་	ག་
ནི་ཡང་མེདཔ་	འགྱོ་བ་ཅིན་	འདི་ལས་	ཉམ་ཆུང་བའི་	ང་བཅས་	མིའི་གཟུགས་འདི་	ག་དེ་འབད་	
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སོད་ཚུགས་ནི་	སོད་ཚུགས་པའི་ལམ་	རྩ་ལས་ར་	མེདཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།	 འོག་གི་བརྗོད་པ་ཚུ་	དྲི་བ་ལུ་སྒྱུར་བཅོས་འབད།
༡	 ཉིམ་བདུན་འདི	རང་གི་ལས་ཀྱིས་འབད་ཤརཝ་ཨིན།
༢	 ལུས་ཅན་ཟེར་མི་	མིག་གིས་མཐོང་ནི་ཡོད་མི་	གཟུགས་ལུ་གོཝ་ཨིན།
༣	 ལ་ཅི་སོས་ཟེར་མི་འདི་	ག་ཅི་འབད་སབ་དགོ་ནི་	སབ་ར་མི་དགོ་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན།
ཚིག་དོན།
བརྟན་པ་		 =	 སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་སོད་མི།
བསྐལ་པ་		 =	 དུས་ཚོད།
ལྷུན་པོ་	 	 =	 རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ།
ཤིན་ཏུ་	 	 =	 ག་ནི་བ།

འཁོར་བ་ལུ་ངེས་འབྱུང་སྐྱེ་ཚུལ།
དེ་ལར་འདི་ཀུན་མི་རྟག་བདག་མེད་དེ།	།སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད་གནས་མེད་དེ་སད་དུ།།
འཁོར་བ་ཆུ་ཤིང་སྙིང་པོ་མེད་པ་ལ།	།མི་མཆོག་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུགས་ནི་འབྱུང་བར་མཛོད།།

འདི་བཟུམ་སྦེ་	ཕྱི་ནང་གི་	དངོས་པོའི་	ཆོས་འདི་ཚུ་	གེ་ར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	སོད་
སོདཔ་མ་གཏོགས་	 རང་གི་ངོ་བོ་ལུ་	 རྟག་པ་བརྟན་པ་	 རྩ་ལས་ར་མེདཔ་ལས་	 བདག་མེད་
ཟེར་	ང་ཟེར་མི་ཡང་	རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་	དེ་མཚད་	སྡུག་བསྔལ་གྱི་	འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་
པའི་	སྐྱབས་མཛད་མི་ཡང་མེད།	མགོན་མེད་ཟེར་	ཆ་རོགས་	འབད་མི་ཡང་མེད་	གནས་མེད་
ཟེར་	ལུས་རྟེན་ག་ཨིན་མི་	དེ་གུ་གནས་ཏེ་འགྱུར་བ་མེད་པར་	སོད་ནི་ཡང་མེད།	འདི་གིས་འབད་	
འཁོར་བ་འདི་	ཆུ་ཤིང་ཟེར་	ངང་ལག་གི་ཤིང་བཟུམ་སྦེ་	སྙིང་པོ་མེད་མི་འདི་ལུ་	མི་མཆོག་	རྒྱལ་
པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་	ཐུགས་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་དེ་	སྤང་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ཆོས་གེ་ར་མི་རྟག་པ་ཨིན་ཟེར་མི་འདི་	བདེན་དོ་བཟུམ་མཐོངམ་མས་ག?
༢	 སྙིང་པོ་མེད་པའི་དཔྱེ་	ངང་ལག་ཤིང་ལུ་ག་ཅི་	འབད་བཞགཔ་ཨིན་ན?
༣	 འཁོར་བ་ལུ་	ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤེས་	ག་ཅི་འབད་	བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན་ན?
ཚིག་དོན།
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དེ་ལར་	 	 =	 འདི་བཟུམ།
སྐྱབས་	 	 =	 སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་མི།
མགོན་	 	 =	 ཆ་རོགས་འབད་མི།
དེ་སད་	 	 =	 དེ་གི་དོན་ལུ།

མིའི་ལུས་རྟེན་	འཐོབ་པ་ལཱ་ཁག་ཨིན་མི་ལུ་	མནོ་བསམ་གཏང་དགོཔ།
རྒྱ་མཚོ་གཅིག་གནས་གཉའ་ཤིང་བུ་ག་དང༌།	།རུས་སལ་ཕྲད་པ་བས་ཀྱང་དུད་འགྲོ་ལས།།

མི་ཉིད་ཆེས་ཐོབ་དཀའ་བས་མི་དབང་གིས།	།དམ་ཆོས་སྤད་པས་དེ་འབྲས་མཆིས་པར་མཛོད།།
ང་བཅས་རའི་	 མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་	 འཐོབ་པ་ལཱ་ཁག་	 ཡོད་པའི་དཔྱེ་ཡང་	 རྒྱ་མཚོ་སོམ་གཅིག་
གི་	ནང་ལུ་	རུས་སལ་མིག་ཏོ་	ཞརཝ་ཅིག་	ལོ་བརྒྱ་རེ་ལུ་	ཕྱི་ཁར་ཚར་རེ་	འཐོན་མི་རུས་སལ་
གྱི་	ཨོལ་ལྐོག་དེ་	རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལུ་	གཉའ་ཤིང་དོང་	ཡོད་མི་ཅིག་	རྒྱ་མཚོའི་	རྦ་རླབས་ཀྱིས་	
ཕྱོགས་བཞི་ལུ་འབག་སྟེ་	སོད་ས་གཅིག་ཁར་	རྩ་ལས་མ་བཞག་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་	རེ་ཚེ་སྐབས་	
རུས་སལ་གྱི་	ཨོལ་ལྐོག་	གཉའ་ཤིང་གི་	དོང་ནང་	ཚུད་པའི་	སྐབས་སྲིདཔ་ཨིན།	འདི་ལས་
ཡང་ལྷག་སྟེ་	 སེམས་ཅན་	 དུད་འགྲོ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐར་ཏེ་	 མིའི་ལུས་འཐོབ་ནི་འདི་	 ག་ནི་
བ་ཡང་	ལཱ་ཁག་ཨིནམ་ལས་	མི་དབང་རྒྱལ་པོ་	ཁྱོད་ཀྱིས་	ཚེ་ད་རེས་	དམ་པའི་ཆོས་	བསྒྲུབ་
ཞིནམ་ལས་	མི་ལུས་འཐོབ་མི་འདི་	ཆུད་ཟོས་མ་གཏང་བར་	དེ་གི་འབྲས་བུ་	དོན་ཡོདཔ་འབད་	
མཛད་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 མི་ལུས་འཐོབ་པ་	ལཱ་ཁག་ཨིན་པའི་	དཔྱེ་ག་ཅི་ལུ་བཞག་ནུག?
༢	 མི་ལུས་འཐོབ་པའི་ཐབས་	ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས?
༣	 ཆོས་ནང་ལས་	མི་ལུས་འཐོབ་ནི་དེ་	ལཱ་ཁག་ཅིག་ཨིན་ཟེར་འཐོནམ་ཨིན་རུང་	ད་རིས་	
	 ནངས་པར་	མི་རློབས་ཡར་འཕེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་སོམ་འབྱུངམ་ཨིན་མས།	ཁྱོད་ཀྱིས་	
	 འབད་བ་ཅིན་	དེ་གཉིས་ག་དེ་སྦེ་	སྒྲིག་ཁ་བཟོ་ནི་སོ?
ཚིག་དོན།
བུ་ག་	 	 =	 དོང༌།	ཧོག་ཀ།
དམ་ཆོས་སྤད་	 =	 དམ་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ།
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མཆིས་པར་མཛོད་	=	 ཡོདཔ་འབད་འབད་ད།

མི་ལུས་དོན་ཡོདཔ་འབད་དགོཔ།
གང་ཞིག་གསེར་སྣོད་རིན་ཆེན་སྤས་པ་ཡིས།	།ངན་སྐྱུགས་འཕྱག་པར་བགྱིད་པ་དེ་བས་ཀྱང༌།།

གང་ཞིག་མི་རུ་སྐྱེས་ནས་སྡིག་པ་དག	།བགྱིད་པ་དེ་ནི་ཆེས་རབ་བླུན་པ་ལགས།།
གང་ཞིག་ཟེར་	མི་ལ་ལུ་ཅིག་	གསེར་དང་དངུལ་ལས་བཟོ་མི་	ཧོད་གུ་	རིན་པོ་ཆེ་	གཟི་བྱུ་རུ་
ཚུ་གིས་	ཁྲ་བཏབ་པའི་	ཧོད་ནང་ལུ་	ཟས་ངན་པ་	ཁ་ལས་བསྐྱུགས་པའི་	སྐྱུགས་པ་དང་	ཆབ་
གསང་ཚུ་	བླུག་ནི་དང་	འཕྱག་བཅུག་ནི་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་	འདི་བཟུམ་འབད་མི་ལུ་	མི་ཚུ་གིས་	
བླུན་པོ་ཟེར་	ཁ་གཏངམ་ཨིན།	ཨིན་རུང་འདི་བ་ཡང་ལྷག་སྟེ་	འཐོབ་པར་	ལཱ་ཁག་ཡོད་པའི་	མི་
ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་རུང་	ཆོས་མ་འབད་བར་	སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་	ལཱ་འབད་མི་ཚུནི་	གོང་གི་	དེ་
བ་ཡང་	ལྷག་པའི་	བླུན་པོ་ངོ་མ་ཨིན་ཟེར་	གསུངས་ནུག་གོ།
དྲི་བ།
༡	 སྡིག་པ་འབད་མི་ལུ་	བླུན་པོ་ཟེར་ག་ཅི་འབད་སབ་ཨིན་ན།
༢	 གོང་གི་ཚིགས་བཅད་ནང་	བླུན་པོ་གཉིས་འཐོན་མི་འདི་	ག་དང་་ག་ཨིན་མསགོ?
༣	 བླུན་པོ་གཉིས་ལས་	དང་པ་འདི་	བླུན་པོའི་ནང་ལས་ཡང་	སྐྱོ་ཤོས་འབད་བརྩི་དགོ་མི་	
	 འདི་	ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?
ཚིག་དོན།
གང་ཞིག་		 =	 ལ་ལུ་ཅིག
ངན་སྐྱུགས་	 =	 ཟས་ངན་པ།
རིན་ཆེན་		 =	 གོང་སོམ།
བླུན་པོ་	 	 =	 ལེགས་ཉེས་མ་ཤེས་མི།

མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེའི་མཐུན་རྐྱེན་འཁོར་ལོ་བཞིའི་གདམས་ངག།
མཐུན་པར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་དུ་གནས་པ་དང༌།	།སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་ནི་བསྟེན་པ་དང༌།།

བདག་ཉིད་ལེགས་སོན་སྔོན་ཡང་བསོད་ནམས་བགྱིས།	།འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བཞི་ནི་ཁྱོད་ལ་མངའ།།
ད་རེས་	 འཕགས་པའི་ལམ་	 འཐོབ་ནི་གི་	 མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཛོམས་པའི་གཡུས་	
ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་	 མི་ལུ་སྐྱེས།	 སོད་པའི་གནས་ཡང་	 དམ་པའི་ཆོས་དར་ས་ལུ་འབད་	 རང་
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ལུ་དགེ་སྡིག་སྤང་བླང་སོན་པའི་	སྐྱེས་བུ་དམ་པ་	བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལུ་ཡང་	བསྟེན་ནི་
ཐོབ།	རང་ཡང་ཐར་པའི་ལམ་ལུ་	ཡིད་ཆེས་བའི་	དད་པ་ཡོད།	ཚེ་སྔོན་མའི་	བསོད་ནམས་བསག་
ནི་	དེ་གིས་	ད་ལོ་ཡང་	ལས་འཕྲོ་ཡོད་མི།	དེ་བཞི་ལུ་	དལ་འབྱོར་གྱི་	འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བཞི་ཟེར་	
སབ་ཨིན།	འདི་ཚུ་	དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་	ཤིང་རྟའི་འཁོར་ལོ་དང་	འདྲ་ཟེར་གསུངས་ནུག།	ཤིང་རྟ་
འདི་	ག་ཏེ་འགྱོ་རུང་	འཁོར་ལོ་འགྱིར་སྦེ་	མགྱོགས་པར་	ལྷོད་ཚུགས་དོ་བཟུམ་	དལ་འབྱོར་གྱི་	
འཁོར་ལོ་བཞི་འདི་གིས་ཡང་	ཐར་པའི་ཞིང་ཁམས་ལུ་	དེ་འཕྲལ་ལས་	ལྷོད་ཚུགས་པའི་	ནུས་པ་
ཡོདཔ་ལས་	དལ་འབྱོར་གྱི་	འཁོར་ལོ་བཞིཔོ་དེ་	མི་དབང་རྒྱལ་པོ་	ཁྱོད་ལུ་ཐོབ་སྟེ་འདུག་	དེ་
གིས་འབད་	 ཐར་པའི་ལམ་	བསྒྲུབ་ནིའི་	རྒྱུ་ཚང་པའི་སྐབས་སུ་	 ཐར་པའི་ལམ་	བསྒྲུབ་ནི་ལུ་	
བརྩོན་གནང་ཟེར་	ཞུ་ནི་ཨིན།
དྲི་བ།
༡	 མཐུན་པའི་ཡུལ་ཟེར་མི་འདི་	ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སབ་སོ?
༢	 སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལུ་	ག་ཅི་འབད་བསྟེན་དགོཔ་སོ?
༣	 ལས་ཀྱི་འཕྲོ་ཟེར་མི་འདི་	ག་ཅི་སོ?
༤	 དེ་བཞི་ལུ་	འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བཞི་ཟེར་	སབ་དགོ་པའི་དོན་དག་ག་ཅི་སོ?
ཚིག་དོན།
མཐུན་པའི་ཡུལ་=			 	 ཆོས་འབད་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་བའི་གཡུས།
ལེགས་སོན་=	 		 ཆོས་ལུ་དད་པ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི།
བསོད་ནམས་=	 		 ཨབ་བསོད།
མངའ་=			 	 འདུག།
རྐང་གྲངས།	
འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བཞི་ནི།
༡	མཐུན་པའི་ཡུལ་དུ་གནས་པ།	ཆོས།	༢	སྐྱེས་བུ་དམ་པར་བསྟེན་པ།	བླམ།	༣	སོན་ལམ་
བཏབ་པ།	རང་གི་མནོ་མི་ཚུ་འགྲུབ་ཚུགསཔ།	༤	སྔོན་བསགས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཡོད།	ལས་མ་
ལོག་པ།

བླ་མ་བསྟེན་ཐངས།
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པ་ཚངས་པར་སྤོད།	།ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས་དེའི་

ཕྱིར།	།སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བསྟེན་བགྱི་རྒྱལ་བ་ལ།	།བརྟེན་ནས་རབ་ཏུ་མང་པོས་ཞི་བ་ཐོབ།།



6363

བླང་དོར་གྱི་	གནས་སོན་པའི་	བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་	བསྟེན་པ་ཅིན་	ཚངས་པར་སྤོད་
པ་ཟེར་	 ལམ་དང་	 འབྲས་བུའི་	 ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གེ་ར་འཐོབ་ཟེར་	 ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་	གསུངས་ནུག།	རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་འབད་	སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་ལུ་	དུས་ཨ་རྟག་ར་	བསྟེན་
དགོཔ་ཨིན།	དེ་ཡང་	ག་དེ་སྦེ་སོ་	ཟེར་བ་ཅིན་	རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་	སངས་རྒྱས་ཚུ་ལུ་བསྟེན་ཏེ་
ཧེ་མའི་སྐྱེ་བོ་མང་རབས་ཅིག་གིས་ཡང་	ཐར་པའི་ལམ་ཐོབ་ཡོདཔ་བཟུམ་ཅིག་	ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་ལུ་བསྟེན་པ་ཅིན་	རང་ལུ་ཕན་པ་ག་ཅི་ཡོདཔ?
༢	 དགྲ་བཅོམ་པ་དང་	བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་ག་ལུ་བསྟེན་ཏེ་		 ག་ཅི་ར་ཐོབ་	
	 ནུག་གོ?
༣	 ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཡང་དག་པ་ཅིག་	འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་	བླམ་ག་བཟུམ་ཅིག་བསྟེན་འོང་	
	 གོ?
ཚིག་དོན།
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་=	 དགེ་བའི་ལམ་སོན་མི་བླ་མ།
ཐུབ་པ་	 	 =			 སྒོ་གསུམ་ཉེས་སྤོད་ལས་བསྲུང་ཚུགས་མི།		 སངས་རྒྱས།
རབ་ཏུ་མང་པོ་	 =	 ལེ་ཤ་ཅིག།
ཞི་བ་	 	 =	 ཐར་པ།	བདེ་བ།
ཚངས་	 	 =	 ཞི་བའི་བདེ་བ།
སྤོད་	 	 =	 ཞི་བའི་བདེ་བ་འཐོབ་སའི་རྒྱུ་ལམ།

མི་ཁོམ་པའི་གནས་བརྒྱད།
ལོག་པར་ལ་བ་འཛིན་དང་དུད་འགྲོ་དང༌།	།ཡི་དྭགས་ཉིད་དུ་དམལ་བར་སྐྱེ་བ་དང༌།།

རྒྱལ་བའི་བཀའ་མེད་པ་དང་མཐའ་འཁོབ་ཏུ།	།ཀླ་ཀློར་སྐྱེ་དང་གླེན་ཞིང་ལྐུགས་པ་ཉིད།།
ཚེ་རིང་ལྷ་ཉིད་གང་ཡང་རུང་བར་ནི།	།སྐྱེ་བ་ཞེས་བགྱི་མི་ཁོམ་སྐྱོན་བརྒྱད་པོ།	།དེ་དག་དང་བྲལ་

ཁོམ་པ་རྙེད་ནས་ནི།	།སྐྱེ་བ་ལྡོག་པའི་སད་དུ་འབད་པར་མཛོད།	།
ཚེ་སྔ་ཕྱི་དང་	ལས་རྒྱུ་འབྲས་	དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་	ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་མེད་པའི་	ལོག་ལ་
ཅན་ལུ་སྐྱེ་ནི་དང་།	རྨོངས་དད་ཅན་གྱི་	དུད་འགྲོ་ལུ་སྐྱེ་ནི་དང་།	བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་	སྡུག་བསྔལ་མོང་
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མི་	ཡི་དྭགས་ལུ་སྐྱེ་ནི་དང་།	ཚ་གྲང་གི་སྡུག་བསྔལ་མོང་མི་	དམལ་བ་ལུ་སྐྱེ་ནི་དང་།	སངས་རྒྱས་
ཚུ་མ་འབྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་སྐྱེ་ནི་དང་།	སངས་རྒྱས་བྱོན་རུང་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་	ཆོས་སྒྲ་ཙམ་
ཡང་མེད་པའི་	 གཡུས་མཐའ་འཁོབ་ལུ་	 ཀླ་ཀློ་འབད་སྐྱེ་ནི་དང་།	 ཆོས་དར་ས་ལུ་སྐྱེ་རུང་	 ལུས་
ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་	སྐྱོན་ཞུགས་མི་	ལྐུགས་པ་རྩ་རྒས་ཀྱི་ལུས་ལུ་སྐྱེ་ནི་དང་	འདུ་ཤེས་མེད་ཟེར་	
སེམས་ལུ་ཚ་གྱང་རྣམ་རྟོག་མེད་མི་	 སེམས་ཡེངས་སྦེ་	 སོད་མི་ཚེ་རིང་པོ་ལུ་	 སྐྱེ་ནི་ལ་སོགས་པ་
ཚུནི་	མི་འཁོམ་པའི་	གནས་བརྒྱད་ཟེར་སབ་ཨིན།	དེ་ཚུ་ལུ་	མ་སྐྱེ་བར་	ད་རེས་	ཆོས་འབད་
ནིའི་	གོ་སྐབས་ཡོད་པའི་	མི་ལུས་ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་	ད་ལས་ཕར་	མི་ཁོམ་པའི་	གནས་བརྒྱད་ལུ་	
སྐྱེ་མ་དགོ་པར་	ཐར་པའི་གོ་འཕང་	འཐོབ་ནིའི་ཐབས་	དམ་པའི་ཆོས་ལུ་	ཐོས་བསམ་	སྒོམ་
གསུམ་གྱི་	བྱ་བ་ལུ་	བརྩོན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

དྲི་བ།
༡	 མི་ཁོམ་ཟེར་མི་འདི་	ག་ཅི་འབད་མ་ཁོམ་སོ?
༢	 འདུ་ཤེས་མེད་པའི་	ལྷ་ལུ་སྐྱེ་བ་ཅིན་	སབས་མ་བདེཝ་ག་ཅི་ཡོདཔ?
༣	 དེ་ཚུ་ལུ་མི་སྐྱེ་ནིའི་	ཐབས་ག་ཅི་འབད་ནི་སོ?
ཚིག་དོན།
འདུ་ཤེས་མེད་པ་	 =	 རྣམ་རྟོག་མེད་མི།
ལོག་ལ་		 =			 ཆོས་ལུ་	དད་པ་དང་	ཡིད་ཆེས་མེད་མི།
མཐའ་འཁོབ་	 =	 ཆོས་མ་དར་སའི་གནས།
སྐྱེ་བ་བཟློག་པའི་སད་དུ་=	 མི་སྐྱེ་ནིའི་ཐབས་ལུ།
རྐང་གྲངས།	

མི་ཁོམ་པའི་གནས་བརྒྱད་ནི།
༡	དམལ་བ།	༢	ཡི་དྭགས།	༣	དུད་འགྲོ།	༤	ཚེ་རིང་གི་ལྷ།	༥	སངས་རྒྱས་མ་འབྱནོ་པའི་
གཡུས།	༦	ཀླ་ཀློ།	༧	ལྐུགས་པ།	༨	ལོག་ལ་ཅན།

སྤྱིར་འཁོར་བ་ལུ་སྐྱེ་བའི་ཉེས་དམིགས་བསྒོམ་དགོཔ།
དེས་པ་འདོད་པས་ཕོངས་དང་འཆི་བ་དང༌།	།ན་རྒ་ལ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་ཡི།།
འབྱུང་གནས་འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་མཛད་ཅིང༌།	།དེ་ཡི་ཉེས་པ་ཤེས་ཀྱང་གསན་པར་མཛད།།
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དེས་པ་ཟེར་མི་	 ཐུགས་ཞི་ཞིང་དུལ་བའི་	 རྒྱལ་པོ་ཟེར་འབོ་ཞིནམ་ལས་	 ཁམས་གསུམ་འཁོར་
བ་འདི་ནང་	 ཟས་གོས་ལ་སོགས་པའི་	 འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤོད་	 མ་འཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་དང་	
མཐའ་མཇུག་ལུ་	 ཤི་ནི་དང་	 དུས་ཨ་རྟག་ར་	 ནད་ཀྱིས་ན་ནི་དང་	ལོ་ན་ཚོད་རྒས་ནི་ལ་སོགས་
པའི་	སྡུག་བསྔལ་ལེ་ཤ་ཅིག་	འཐོན་སའི་གནས་	འཁོར་བ་འདི་ལུ་	ཐུགས་སྐྱོ་བ་	བསྐྱེད་གནང་
དགོཔ་ཨིན།	ཁམས་གསུམ་	འཁོར་བ་འདི་ནང་གི་	སྐྱོན་དང་ཉེས་པ་	སྡུག་བསྔལ་ཚུ་	སབ་ཚར་
བའི་མཐའ་མེད་རུང་	ཟུར་ཆ་ཅིག་	ང་གིས་ཞུ་ནི་ཨིནམ་ལས་	གསན་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 འཁོར་བ་ནང་	སྡུག་བསྔལ་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཡོད་ཟེརཝ་སོ?
༢	 ངེས་འབྱུང་དང་	སྐྱོ་ཤེས་ཟེར་བའི་གོ་དོན་བྲིས?
༣	 འཁོར་བ་ལུ་	ག་ཅི་འབད་	སེམས་སྐྱོ་དགོཔ་སོ?
ཚིག་དོན།
ཕོངས་པ་		 =	 ཟས་ནོར་གྱིས་མ་ལང་བའི་དཀའ་ངལ།
དུ་མ་	 	 =	 ལེ་ཤ།
འབྱུང་གནས་	 =	 འཐོན་སའི་གཞི།
ཉེས་པ་	 	 =	 སྐྱོན།

སྐྱེ་བ་ལུ་ངེས་པ་མེདཔ།
ཕ་ནི་བུ་ཉིད་མ་ནི་ཆུང་མ་ཉིད།	།སྐྱེ་བོ་དགྲ་གྱུར་པ་དག་བཤེས་ཉིད་དང༌།།

བཟློག་པ་ཉིད་དུ་མཆིས་པས་དེ་སད་དུ།	།འཁོར་བ་དག་ན་ངེས་པ་འགའ་མ་མཆིས།།
འཁོར་བ་ལུ་	སྐྱེ་ནི་ཚར་གཅིག་མེན་པར་	ཡང་ལས་ཡང་དུ་	སྐྱེ་ནི་འདི་གིས་	སྐྱེ་བ་ལུ་	ངེས་པ་
མེད་མི་ཡང་	རེ་ཚེ་སྐབས་	ཨ་པ་དེ་	བུ་འབད་སྐྱེ་ནི་དང་	ཨའི་དེ་	རང་གི་ཨམ་སྲུ་འབད་	སྐྱེ་ནི་ལ་
སོགས་པ་དང་།	ཧེ་མ་རང་ལུ་	གནོདཔ་བཀལ་མི་དགྲ་འདི་	ད་རིས་རང་གི་དགའཝ་མཐུན་བཤེས་
ལུ་	སྐྱེ་ནི་ཚུ་དང་།	བཟློག་པ་ཉིད་ཟེར་	ཕྱི་འགྱུར་འབད་	གཉེན་དགྲ་ལུ་སྐྱེ་ནི་དང་	རང་གི་ཨམ་
སྲུ་ཨའི་ལུ་སྐྱེ་ནི་	བུ་ཨ་པ་ལུ་	སྐྱེ་མི་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།	རྒྱུ་མཚན་འདི་གིས་འབད་	འཁོར་བ་འདི་
ནང་ལུ་	འདི་ངེ་གི་ཕ་ཨིན་	འདི་ངེ་གི་ཨའི་ཨིན་	འདི་ངེ་གི་དགྲ་ཨིན་ཟེར་	འགྱུར་བ་མེདཔ་འབད་	
སོད་ནིའི་ངེས་པ་གཅིག་ཡང་	མེདཔ་ཨིནམ་ལས་	དགྲ་གཉེན་	ཟེར་ཉེ་རིང་	ཕྱེ་མ་བཏུབ་ཨིན་ནོ།།
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དྲི་བ།
༡	 རང་གི་ཨ་པ་དེ་	རང་གི་བུ་འབད་	ག་ཅི་འབད་སྐྱེཝ་ཨིན་ན?
༢	 ད་རུང་གཞན་ག་དེ་སྦེ་ར་	སྐྱེ་ནི་ཡོད་ཟེར་གསུངས་ནུག?
༣	 འཁོར་བ་ནང་	སྐྱེ་བ་ལེན་ནི་ལུ་	ངེས་པ་མེདཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་	ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་	
	 པས་གོ?
ཚིག་དོན།
ཆུང་མ་	 	 =	 ཨམ་སྲུ།
བཟློག་པ་		 =	 ཕྱི་འགྱུར།
ངེས་པ་འགའ་མ་མཆིས་=	 བརྟན་བརྟན་ག་ནི་ཡང་མེད།

ཤི་བ་གྲངས་ཀྱིས་མ་ཆོད་པའི་ཉེས་པ།
རེ་རེའི་བདག་ཉིད་རུས་པའི་ཕུང་པོ་ནི།	།ལྷུན་པོ་མཉམ་པ་བསྙེད་ཅིག་འདས་གྱུར་ཏེ།།

སེམས་ཅན་རེ་རེ་གི་	འཁོར་བ་ལུ་	སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་	སྐབས་ལུ་	རང་རྐྱངམ་གཅིག་གི་	རུ་ཏོ་ཚུ་	
གཅིག་ཁར་སྤུངས་བཞག་ནི་ཡོད་པ་ཅིན་	རིའི་རྒྱལ་པོ་དང་འདྲན་འདྲ་	འགྱོ་བའི་	ལུས་ལེན་ཚར་
ཚརཝ་ཨིན།	དོ་རུང་ཡང་	ཐར་པའི་ལམ་ལུ་	མ་བརྩོན་པ་ཅིན་	འདི་བ་ཡང་ལྷག་པའི་	སྐྱེ་བ་ལེ་
ཤ་ལེན་ཏེ་	སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེདཔ་	མོང་དགོཔ་འཐོན་ནི་མས་	ཟེར་བའི་ཐུགས་བཞེད་	གནང་
དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 རེ་རེའི་བདག་ཉིད་ཟེར་བའི་དོན་དག་བྲིས?
༢	 ལྷུན་པོ་ཟེར་མི་ག་ཅི་སོ?
༣	 སྐྱེ་བ་གྱངས་ཁ་མེདཔ་	ལེན་ཡོདཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་	ག་ཅི་འབད་དགོཔ་སོ?

སྐྱེ་བ་གྲངས་ཀྱིས་མ་ཆོདཔ་ལེན་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན།
མ་ཡི་ཐུག་མཐའ་རྒྱ་ཤུག་ཚིག་གུ་ཙམ།	།རིལ་བུར་བགྲངས་ཀྱང་ས་ཡིས་ལང་མི་འགྱུར།།

ང་བཅས་ཚུ་	 ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་	 ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ལུ་	 སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལུ་	 རང་གི་ཨའི་	
འབད་ཚར་མི་སེམས་ཅན་ཚུ་	གྱངས་ཁ་	རྐྱབ་དགོ་པ་ཅིན་	དཔེར་ན།	འཛམ་གླིང་ནང་	ས་ཡོད་
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ཚད་ཅིགཔ་	 ཚར་གཅིག་བུ་	 འདམ་འབད་བསྣས་ཏེ་	 ཤིང་འབྲས་ཁམ་གི་	 ནང་རས་བཟུམ་རེ་
འབད་	རིལ་བུ་བཟོ་སྟེ་	སྐྱེ་བ་ཚར་རེ་ལེན་པའི་སྐབས་ཀྱི་	ཨའི་གི་གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	རིལ་
བུ་རེ་	སོ་སོར་བཏོན་ཡི་ར་	གྱངས་ཁ་རྐྱབ་པ་ཅིན་	འཛམ་བུ་གླིང་གི་	ས་གིས་ཡང་ལང་མི་ཚུགས་	
ཟེར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ཨའི་	གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་	སོར་ཡོདཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་	ག་ཅི་འབད་དགོཔ་སོ?
༢	 ཤུལ་ལས་ཡང་	དེ་བཟུམ་སྦེ་	ཨའི་ལེ་ཤ་	སོར་མ་དགོཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་	ག་ཅི་	
	 འབད་དགོཔ་སོ?
ཚིག་དོན།
ཐུག་མཐའ་	 =	 མཐའ།	གྱངས་ཁ།
ཚིག་གུ་		 =	 ནང་རས།

མཐོན་པོའི་གོ་ས་ལུ་སྙིང་པོ་མེད་ཚུལ།
བརྒྱ་བྱིན་འཇིག་རྟེན་མཆོད་འོས་གྱུར་ནས་ནི།	།ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ཕྱིར་ཡང་ས་སྟེང་ལྷུང༌།།
འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་རྒྱལ་ཉིད་དུ་གྱུར་ནས་ཀྱང༌།	།འཁོར་བ་དག་ཏུ་ཡང་བྲན་ཉིད་དུ་འགྱུར།།

ལྷའི་དབང་པོ་	 བརྒྱ་བྱིན་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སྐྱེས་སྦེ་	 ལྷ་ཚུ་གིས་	 གོང་ལུ་བཀུར་ཏེ་	 མཆོད་པ་ཕུལ་
སའི་	ཡུལ་ལུ་གྱུར་རུང་	ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་	ཚེ་ཧེ་མའི་	ལས་ངན་པ་བསགས་བསགསཔ་	ཡོད་པ་
ཅིན་འདི་གིས་འབད་	ས་འཛམ་བུ་གླིང་ནང་ལུ་	མི་ཕལ་པ་འབད་	སྐྱེ་ནི་དང་	ཡང་ཅིན་	ངན་སོང་
གི་གནས་ལུ་	བུད་འགྱོ་མི་ཡང་ཡོད།	འཛམ་གླིང་གེ་ར་	དབང་ཚུགས་པའི་	འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་
བའི་རྒྱལ་པོ་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་སོད་ནི་ཡོད་རུང་	མཐའ་མཇུག་ལུ་	རང་གི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གིས་	འཁོར་
བ་ལུ་	མི་གི་འཇར་རོགས་དང་	(ཡང་བྲན་)	འཇར་རོགས་ཀྱི་འོག་ལས་	གཡོག་རྒྱུག་མི་	འཇར་
རོགས་སྐྱོ་ཤོས་ཅིག་འབད་ཡང་	 སྐྱེ་སྲིདཔ་ལས་	 སོབས་འབྱོར་	 མངའ་ཐང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ཡོད་མི་ལུ་ཡང་	སྙིང་པོ་རྩ་ལས་མེདཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ཚིགས་བཅད་འདི་གིས་	དོན་དག་ག་ཅི་སོནམ་སོ?
༢	 ཚིགས་བཅད་འདི་	ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་	ག་ཅི་འབད་དགོ་ནི་ཨིན་མས་གོ?
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ཚིག་དོན།
བརྒྱ་བྱིན་		 =	 ལྷའི་དཔོན་གྱི་མིང༌།
མཆོད་འོས་	 =	 མཆོད་པ་ཕུལ་རུང་མི།
འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་རྒྱལ་=	 འཛམ་གླིང་ག་ར་དབང་ཚུགས་པའི་དཔོན།
བྲན་	 	 =	 འཇར་རོགས།

འདོད་པའི་བདེ་བ་ལུ་བློ་གཏད་མ་བཏུབ།
མཐོ་རིས་བུ་མོའི་ནུ་མ་རྐེད་པ་ལ།	།རེག་པའི་བདེ་བ་ཡུན་རིང་མངས་ནས་སར།།

དམལ་བར་འཐག་གཅོད་དབད་བའི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས།།རེག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བསྟེན་འཚལ་ལོ།།
མཐོ་རིས་ལྷའི་ཡུལ་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་	 ལྷའི་བུམོ་ག་ནི་བ་ལེགསཔ་ཚུ་གི་	ཨོམ་དང་རྐེད་པ་ཚུ་ལུ་	 རེག་
པའི་བདེ་བ་ལུ་	 ཡུན་རིངམོ་འབད་མོང་ཞིནམ་ལས་	 ལོག་སྟེ་ར་	 སྡིག་པ་འབད་བའི་	 ལས་ཀྱི་
དབང་གིས་	 དམལ་བ་བསྡུས་འཇོམས་ལ་སོགས་པ་ལུ་སྐྱེས་སྦེ་	 ལྕགས་ཀྱི་རི་མེ་འབར་མི་ཚུ་གི་
བར་ན་	 གཟུགས་ཕྱེ་འཐག་ནི་དང་།	 ཐིག་ནག་ལུ་	 སྐྱེ་བ་ཅིན་རལ་གྲི་དང་	 སོག་ལེ་དེ་ཚུ་གིས་	
གཟུགས་གཅད་གཏུབ་འབད་ནི་དང་།	ཉེ་འཁོར་བ་ཚུ་ལུ་	སྐྱེ་བ་ཅིན་	རོ་མགས་ཀྱི་འདམ་	རལ་
གྲི་ལོ་མའི་	ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་ལུ་	བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་	སྡུག་བསྔལ་གྱི་འཕྲུལ་འཁོར་མ་
འདྲཝ་ཚུ་གིས་	གཟུགས་ལུ་རེགཔ་ད	བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་	སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་	མོང་
ནི་ཨིནམ་	མཁྱེན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 མཐོ་རིས་ཀྱི་བདེ་བ་མོང་སྦེ་ལོག་སྟེ་ར་	དམལ་བ་ལུ་ག་ཅི་འབད་	 སྐྱེཝ་ཨིན་ན?
༢	 དམལ་བ་ལུ་	སྡུག་བསྔལ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་ཟེར་གསུངས་	 ནུག་གོ?
༣	 ནག་པོ་སྡིག་པའི་	ལཱ་ངན་འབད་བ་ཅིན་	ཚེ་འདི་ལུ་	རྣམ་སྨིན་ག་ཅི་བཟུམ་ར་	མོང་ནི་	
	 ཡོདཔ་ཨིན་ན?		
ཚིག་དོན།
མཐོ་རིས་བུ་མོ་	 =	 ལྷའི་བུ་མོ།
འཐག་གཅོད་	 =	 ཕྱེ་འཐག་ནི།	མཚོན་ཆ་གིས་གཅད་ནི།
འཕྲུལ་འཁོར་	 =	 སྡུག་བསྔལ་འཁོར་ལོ་འགྱིར་དོ་བཟུམ་མོང་ནི།
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མི་བཟད་		 =	 དྲེགས་མ་ཚུགས་མི།

གནས་ལས་འབྱུང་བའི་བདེ་བ་ལུ་བློ་གཏད་མ་བཏུབ།
རྐང་པའི་རེག་པས་ནེམས་པར་བདེ་བཟོད་པ།	།ལྷུན་པོའི་སྤོ་ལ་ཡུན་རིང་གནས་ནས་ནི།	།

སར་ཡང་མེ་མུར་རོ་མགས་རྒྱུ་བ་ཡི།	།སྡུག་བསྔལ་མི་བཟོད་འཕོག་སྙམ་བགྱིད་འཚལ་ལོ།	།
ལྷའི་གཡུས་	རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་	ས་གཞི་གུ་	རྐངམ་རེག་པའི་སྐབས་ལུ་	ག་ནི་བ་འཇམ་
པ་ལུ་	བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མོངས་ཏེ་	རི་རབ་ཀྱི་ལྷུན་པོའི་སྤོ་	སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལུ་	ལྷའི་
ལོ་སོང་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་	དུས་ཡུན་རིངམོ་སོད་པའི་གོ་སྐབས་	ཐོབ་རུང་།	སར་ལོག་སྟེ་ར་	མེ་
དམར་ལྷབ་ལྷབ་འབར་ཡོད་པའི་	མེ་མ་མུར་གྱི་འོབས་དང་	རོ་རུལ་བའི་འདམ་ཚང་ཡོད་པའི་	རོ་
མགས་ཀྱི་འདམ་	 ལ་སོགས་པའི་ནང་སྐྱེས་ཏེ་	 སྡུག་བསྔལ་རོགས་ནི་མེདཔ་ཅིག་	 རང་ལུ་མོང་
དགོཔ་འདུག་མནོ་བའི་	ཐུགས་བཞེད་	གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ལྷ་ཡུལ་ལུ་སྐྱེ་བ་ཅིན་	བདེ་བ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་སོ?
༢	 ལྷ་ཡུལ་ལུ་སྐྱེ་ཚད་ཅིགཔ་	ལོག་སྟེ་	དམལ་བ་ལུ་སྐྱེ་དགོཔ་ཨིན་མས་ག?
ཚིག་དོན།
ལྷུན་པོའི་སྤོ་	 =	 རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་མོ།
མེ་མུར་		 =	 ཐལཝ་གི་མེ།	མེ་མདག།
རོ་མགས་		 =	 རོ་རུལ་རུལཝ།

སྐྱེད་ཚལ་མཛེས་པའི་དགའ་སྤོ་ཡང་་སེམས་སྐྱོ་བའི་གཞི་ཨིནམ།
མཐོ་རིས་བུ་མོས་འབྲོངས་ཤིང་དགའ་བ་དང༌།	།རྣམ་པར་མཛེས་ཚལ་སོན་པར་རྩེས་ནས་སར།།
འདབ་མ་རལ་གྲི་འདྲ་ཚལ་ནགས་རྣམས་ཀྱིས།	།རྐང་ལག་རྣ་བ་སྣ་གཅོད་འཐོབ་པར་འགྱུར།།

མཐོ་རིས་	ལྷའི་གཡུས་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་	ལྷའི་བུ་དང་	བུ་མོ་ཚུ་གིས་	འབྲོངས་ཤིང་ཟེར་	ཞབས་ཏོག་	
ག་དེ་དྲག་དྲག་ཞུ་སྟེ་	རྒྱན་དང་གོ་ལ་ལ་སོགས་པའི་	རྒྱུ་ནོར་ཚུ་ལུ་	ལོངས་སྤོད་དེ་	དགའ་ཏོག་
ཏོ་འབད་	སོད་ནི་དང་	གན་བ་མཛེས་པའི་	ལྷའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་	གླིང་ཀ་ཚུ་ནང་སོང་སྦེ་	ཉམས་
དགའ་བའི་	 རྩེདམོ་ཚུ་རྩེས་ཏེ་	 དགའ་སྤོ་སོན་ཏེ་འབད་རུང་	 ལོག་སྟེ་ར་	 ཤིང་གི་ཤོམ་འདབ་	
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གྱི་ཅུང་ག་ནི་བ་	 རྣོས་ཚ་དྲགས་ཀྱི་སོ་དང་འདྲཝ་འབད་ཡོད་པའི་	 རལ་གྲི་ལོ་མའི་ནགས་ཚལ་ཚུ་
གིས་	རྐངམ་དང་ལགཔ་	རྣམ་ཅོ་ལྷ་པ་ཚུ་	བཅད་དེ་བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་	སྡུག་བསྔལ་མོང་སའི་	
གནས་ཚུ་ལུ་སྐྱེཝ་ཨིན་ནོ།།
 
དྲི་བ།
༡	 མཐོ་རིས་ལུ་སྐྱེ་བ་ཅིན་	དགའ་ནི་ཨིན་པས་ག།	ག་དེ་སྦེ?
༢	 རལ་གྲི་ལོ་མའི་ནགས་ཚལ་ནང་སྐྱེ་མི་འདི་	ལྷའི་གཡུས་ཁར་	ལྷའི་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་དང་	
	 གཅིག་ཁར་	སྤོ་སོན་ནི་དེ་གིས་ཨིན་ན?
༣	 རལ་གྲི་ལོ་མའི་ནགས་ཚལ་ནང་	སྡུག་བསྔལ་ག་དེ་སྦེ་ར་	མོངམ་ཨིན་ཟེརཝ་སོ?
ཚིག་དོན།
འབྲོངས་ཤིང་	 =	 རྟིང་བདའ་སྟེ་འོང་ནི།	རྗེས་སུ་འབྲང་ནི།
རྣམ་པར་མཛེས་	 =	 ག་ནི་བ་ལེགསཔ།
ཚལ་	 	 =	 མེ་ཏོག་ལྡུམ་ར།

མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལུ་བློ་གཏད་མ་བཏུབ།
དལ་གྱིས་འབབ་པར་ལྷའི་བུ་མོ་ནི།	།གདོང་མཛེས་གསེར་གྱི་པདྨ་ལྷན་བཞུགས་ནས།།
སར་ཡང་དམལ་བའི་ཆུ་བོ་རབས་མེད་པ།	།ཚ་སྒོ་བཟོད་བླགས་ཆུ་ཚན་འཇུག་འཚལ་ལོ།།

ལྷའི་ཆུ་བོ་	ཡན་ལག་	བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་	བདུད་རྩི་ཚུ་	ག་ནི་བ་	མཛེས་ཏོག་ཏོ་འབད་	འབབ་
པའི་	ཆུའི་རྫིང་ནང་ན་	ལྷའི་བུ་མོ་བཞིན་རས་	ག་ནི་བ་	ལེགསཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་	གསེར་གྱི་
མེ་ཏོག་པདྨ་	ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་གདན་ལུ་	བཞུགས་ཏེ་	གཟུགས་འཁྱུ་ནི་	ལ་སོགས་པའི་བདེ་
བ་ལུ་	དུས་ཡུན་	རིངམོ་འབད་མོངས་རུང་	ལོག་སྟེ་ར་	ལས་ཀྱིས་འབད་	དམལ་བའི་	ཆུ་བོ་
རབས་མེད་ཟེར་	མགོ་དང་མཇུག་	མཐའ་དང་གཏིང་ལ་སོགས་པའི་	གཏིང་དཔོག་མ་ཚུགས་པའི་
ཆུ་ཚན་	འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཆུ་ཚན་བ་	བདུན་ལབ་ཀྱིས་ཚ་བའི་ནང་ལུ་	བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་	སྡུག་
བསྔལ་མོང་དགོ་ནི་ཨིནམ་དེ་	ཐུགས་ཁར་བསྣམ་	དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ལྷའི་གཡུས་ལུ་	གཟུགས་འཁྱུ་ནི་གི་དོན་ལུ་	མཐུན་རྐྱེན་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?
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༢	 མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཚུ་	ག་ཅི་འབད་	སྙིང་པོ་མེདཔ་ཨིན་ན?
༣	 ད་རིས་ནངས་པར་	འཛམ་བུ་གླིང་ནང་ལུ་ཡང་	ལྷའི་བདེ་བ་འདི་བཟུམ་	འོང་ཟེར		
	 ་མནོཝ་མས་ག?
ཚིག་དོན།
དལ་གྱིས་འབབ་	 =		 ཆུ་འགྲོས་ཀྱིས་འབད་འབབ་མི།
ཆུ་བོ་རབས་མེད་	 =	 མགོ་དང་མཇུག་མཐའ་དང་གཏིང་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་དམལ་བའི་	
	 	 	 ཆུ་ཚན།
ཚ་སྒོ་	 	 =	 ཚ་ཏོམ།
བཟོད་བླགས་	 =	 བཟོད་མ་ཚུགས་མི།

ལྷ་ཡུལ་ཁམས་གོང་མའི་བདེ་བ་ལུ་བློ་གཏད་མ་བཏུབ།
ལྷ་ཡུལ་འདོད་བདེ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་དང༌།	།ཚང་སཉིད་ཆགས་བྲལ་བདེ་བ་ཐོབ་ནས་སར།།
མནར་མེད་མེ་ཡི་བུད་ཤིང་གྱུར་པ་ཡི།	།སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བསྟེན་འཚལ་ལོ།།

ལྷའི་གཡུས་	 འཐབ་བྲལ་ཟེར་མི་ཡན་ཆད་ཀྱི་	 བདེ་བ་འདི་	 འོག་གི་ལྷ་	 སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དང་	
རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞི་གི་	 འདོད་པའི་	 ཡོན་ཏན་གྱི་	 བདེ་བ་ལས་ཡང་	 མཆོག་ཏུ་	 ཁྱད་པར་
འཕགས་ནི་དེ་གིས་	 ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཟེར་	 བདེ་བ་གནམ་མེད་ས་མེད་	 ཡོད་མི་དང་	 དེ་མ་ཚད་	
ཚངས་པའི་གནས་ལུ་སྐྱེས་སྦེ་	འདོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་	འདོད་ཆགས་ཚུ་དང་བྲལ་བའི་	བདེ་བ་ཚད་
མེདཔ་ཅིག་	 ཐོབ་སྟེ་འབད་རུང་	 ཤི་བའི་གནས་སྐབས་ལུ་	 ལོག་སྟེ་ར་	 འཁོར་བ་ལས་ཀྱི་རང་
བཞིན་གྱི་	ལས་འདི་གིས་	དམལ་བའི་གནས་	མནར་མེད་ལུ་	སྐྱེ་མི་ཡང་ཡོད།	ང་བཅས་རའི་	
གཟུགས་འདི་	དཔྱེ་འབདན་	དམལ་བའི་གནས་ལུ་	དམལ་བའི་མེ་གིས་འཚིག་པའི་	བུད་ཤིང་
ལུ་གྱུར་ཏེ་	མནར་མེད་ཀྱི་	སྡུག་བསྔལ་	རྒྱུན་མ་ཆདཔ་ཅིག་	མོང་ནི་ཨིན་ནོ།།

དྲི་བ།
༡	 འདོད་བདེ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཟེར་བའི་དོན་དག་ག་ཅི་སོ?
༢	 ཚངས་པ་ལུ་	ག་ཅི་གི་བདེ་བ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས?
༣	 བུད་ཤིང་ཟེར་བའི་	དོན་དག་ག་ཅི་སོ?
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ཚིག་དོན།
ཚངས་ཉིད་	 =	 ཚངས་པ་ཁོ་ར༌།
མནར་མེད་	 =	 སྡུག་བསྔལ་འདི་བ་ལྷག་མེདཔ།
བུད་ཤིང་		 =	 མེས་འབར་བཞིན་པ།
འདོད་བདེ་	 	 =	 འདོད་པའི་ཁམས་ལས་ལྷག་པའི་བདེ་བ།

སོབས་དང་གཟི་བརྗིད་ལུ་ངེས་པ་མེདཔ།
ཉི་མ་ཟླ་བ་ཉིད་ཐོབ་རང་ལུས་ཀྱི།	།འོད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་མཐའ་དག་སྣང་བྱས་ཏེ།	།

སར་ཡང་མུན་ནག་སག་ཏུ་ཕྱིན་གྱུར་ནས།	།རང་གི་ལག་པ་བརྐྱངས་པའང་མི་མཐོང་འགྱུར།	།
ལྷའི་བུ་	ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་	བཟུམ་ཅིག་ལུ་	སྐྱེ་བ་ཐོབ་སྦེ་	རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་འོད་ཀྱིས་	འཇིག་
རྟེན་འཛམ་བུ་གླིང་གི་	 མུན་པ་ག་ར་	 གསལ་ཕྱི་ནང་གི་	 དངོས་པོ་གེ་ར་	 གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་	
མཐོང་ནི་གི་	ནུས་པ་ཐོབ་སྟེ་འབད་རུང་	ལོག་སྟེ་ར་	ལས་ཀྱིས་འབད་	འཇིག་རྟེན་འཛམ་བུ་གླིང་	
ཉི་མའི་འོད་	རྩ་ལས་མེད་པའི་ས་གོ་	གླིང་བར་མུན་པ་གནག་དུང་ནང་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་	ཐ་ན་	རང་གི་
ལགཔ་རྐྱང་སྐུམ་	འབདཝ་ཙམ་ཡང་	མ་མཐོང་པར་སོད་དགོཔ་ལུ་	གྱུར་འགྱོཝ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ཚིགས་བཅད་འདི་གིས་	དོན་དག་ག་ཅི་སོནམ་སོ?
༢	 ཉིམ་དང་ཟླཝ་གཉིས་ལས་	ག་འདི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་བཟུམ་ཚོརཝ་མས་གོ?	ག་ཅི་	
	 འབད?
ཚིག་དོན།
ནུས་པ་	 	 =	 སོབས་ཤུགས།
སྣང་	 	 =	 མཐོང་མི།	འོད་གསལ་ནི།
མུན་ནག་		 =	 གནག་དུང༌།

སྡུག་བསྔལ་གྱི་མུན་པ་ཉི་ཟླས་སེལ་ཐབས་མེདཔ།
དེ་ལར་ནོངས་པར་འགྱུར་འཚལ་བསོད་ནམས་ནི།།རྣམ་གསུམ་མར་མེའི་སྣང་བ་རབ་བཞེས་ཤིག།	

གཅིག་པུ་ཉི་མ་ཟླ་བས་མི་བརྫི་བའི།	།མུན་ནག་མཐའ་ཡས་ནང་དུ་འཇུག་འཚལ་ལོ།	།
དེ་ལར་	གོང་ལུ་	ཞུ་མི་དེ་དང་འདྲཝ་	ཁམས་གསུམ་	འཁོར་བ་འདི་ནང་	སྡིག་པ་དང་	སྡུག་
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བསྔལ་གྱི་	 རང་བཞིན་	 ཨིནམ་ལས་	 མཐོ་རིས་ཀྱི་བདེ་བ་	 ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་རུང་	 བློ་གཏད་
ཚུགསཔ་ཅིག་མེད་པ་ལུ་	མཁྱེན་ཞིནམ་ལས།	དེ་གི་དོན་ལུ་	རྒྱལ་པོ་	ཁྱོད་ཀྱིས་	བསོད་ནམས་
གསག་ནི་གི་ལཱ་	 སྦྱིན་པ་	 ཚུལ་ཁྲིམས་	 ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་དང་	 ཡང་ཅིན་	 ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་ལས་འབྱུང་མི་	 བསོད་ནམས་ལྷམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་	 ངན་སོང་གསུམ་གྱི་	 སྡུག་བསྔལ་གྱི་	
མུན་པ་བསལ་བའི་	 མར་མེའི་འོད་དང་།	 འདྲཝ་འབད་	 ཕན་ཐབས་ཡོད་པ་ལུ་	 མཁྱེན་དགོཔ་
ཨིན།	ག་ཅི་འབད་	ཟེར་བ་ཅིན་	བསོད་ནམས་ཀྱི་	ཆ་རོགས་མེད་པ་ཅིན་	རང་རྐྱངམ་གཅིག་	ཉི་
མ་དང་ཟླ་བ་གིས་	མི་བརྫི་བའི་ཟེར་	བསལ་མ་ཚུགས་པའི་	མུན་ནག་མཐའ་ཡས་པ་ཟེར་	ངན་
སོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་	རྒྱ་ཆེཝ་མོང་བའི་སྐབས་ལུ་	དགེ་བའི་བསོད་ནམས་དེ་གིས་	ཕན་ནི་
ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་	ད་ལོ་རང་དབང་	ཡོད་པའི་བསྒང་ལས་	བསྒྲུབ་གནང་དགོ་ནི་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ནོངས་པར་འགྱུར་འཚལ་ཟེར་བའི་	དོན་དག་ག་ཅི་སོ?
༢	 རྣམ་གསུམ་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་	ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ར་	བརྩི་ནི་སོ?
༣	 ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་གིས་	བསལ་མ་ཚུགས་པའི་	མུན་པ་ག་ཅི་འདི་ཨིན་ན?	
༤	 ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་གིས་	བསལ་མ་ཚུགས་མི་མུན་པ་འདི་	ག་ཅི་གིས་	 བསལ་ཚུགས་
ག?
ཚིག་དོན།
ནོངས་	 	 =	 སྐྱོན།	ཉེས་པ།	སྡིག་པ།
མར་མེ་	 	 =	 དཀར་མེ།	མཆོད་མེ།
མི་བརྫི་		 =	 བསལ་མ་ཚུགས་མི།
མཐའ་ཡས་	 =	 ཚད་གཟུང་མ་ཚུགས་མི།	སྡུག་བསྔལ་འདྲོག་སི་སི།

དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྤྱིར་བཤད་པ།
སེམས་ཅན་ཉེས་པ་སྤད་པ་སོྤད་རྣམས་ལ།	།ཡང་སོས་ཐིག་ནག་རབ་ཏུ་ཚ་བ་དང༌།།

བསྡུས་འཇོམས་ངུ་འབོད་མནར་མེད་ལ་སོཊ་པའི།	།དམལ་བ་རྣམས་སུ་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་
འགྱུར།།

འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་	སྡིག་པའི་ལཱ་འབད་མི་དང་	དེ་མ་ཚད་	ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་	བྱ་བ་
སོྤད་ལམ་	གེ་ར་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་	གོམས་གཤིས་	ཚུད་ཚར་མི་ཚུ་	ཤི་བའི་སྐབས་ལུ་	
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དམལ་བའི་གནས་	ཡང་སོས་	ཐིག་ནག་	ཚ་བ་	རབ་ཏུ་ཚ་བ་	བསྡུས་འཇོམས་	ངུ་འབོད་	ངུ་
འབོད་ཆེན་པོ་	མནར་མེད་དང་བཅས་	ཚ་དམལ་བརྒྱད་དང་	གྲང་དམལ་བརྒྱད་	ཉི་ཚེ་བ་དང་	ཉེ་
འཁོར་བ་ཟེར་བའི་	དམལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཚུ་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་	དུས་ཡུན་རིངམོ་འབད་	སྡུག་བསྔལ་
མོངམ་	མོང་ས་ར་	སོད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ཉེས་པར་སྤད་པ་ཟེར་བའི་	དོན་དག་ག་ཅི་སོ?
༢	 དམལ་བ་ལུ་	མི་འགྱོ་ནི་གི་	ཐབས་ག་ཅི་ཡོདཔ?
ཚིག་དོན།
ཉེས་པར་སྤད་	 =	 སྡིག་པའི་ལཱ།
སྤོད་	 	 =	 འབད་ནི།
ཡང་སོས་		 =	 ལས་ཀྱིས་འབད་ལོག་གསོན་ནི།	
དྲན་གསོ།	
དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་རྐང་གྲངས་ཚུ་ཤེས་དགོ་པ་ཅིན་	རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ནང་ལུ་གཟིགས་
གནང༌།

དམལ་བ་བསྡུས་འཇོམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ།
ཁ་ཅིག་ཏིལ་བཞིན་འཚིར་ཏེ་དེ་བཞིན་གཞན།	།ཕྱེ་མ་ཞིབ་མོ་བཞིན་དུ་ཕྱེ་མར་རློག	།

སེམས་ཅན་	ལ་ལུ་ཅིག་	དམལ་བའི་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་	པད་ཀར་	མར་ཁུ་བཙིར་དོ་བཟུམ་	ལྕགས་
ཀྱི་རི་	མེ་འབར་མི་ཚུ་གི་	བར་ན་བཙིར་སྦེ་	གཟུགས་ཁ་ལས་ཁྲག་	མར་ཁུ་བཟུམ་འབབ་ནི་དང་	
དེ་བཟུམ་སྦེ་	ལ་ལུ་ཅིག་	ལྕགས་ཀྱི་དོང་ནང་	བཙུགས་སྦེ་དམལ་བའི་	སྲུང་མ་ཚུ་གིས་	ལྕགས་
ཀྱི་ཐོཝ་གིས་	སན་གྱི་ཕྱེ་འཐག་དོ་བཟུམ་	གཟུགས་འདི་ཚུ་	ཐལཝ་བཟོ་གཏངམ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 དམལ་བ་བསྡུས་འཇོམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ?
༢	 དམལ་བ་བསྡུས་འཇོམས་ལུ་སྐྱེ་མི་འདི་	ག་ཅི་གི་ལས་འོང་ཟེར་	མནོཝ་མས་གོ?
ཚིག་དོན།
ཁ་ཅིག་		 =	 ལ་ལུ།
ཏིལ་	 	 =	 པད་ཀར་བཟུམ་མའི་འབྲུ།
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ཕྱེ་མ་	 	 =	 ཐལཝ།
ཐིག་ནག་གི་སྡུག་བསྔལ།

ཁ་ཅིག་སོག་ལེས་འདྲས་ཏེ་དེ་བཞིན་གཞན།	།སྟྭ་རེ་མི་བཟོད་སོ་རྣོན་རྣམས་ཀྱིས་གཤོག།
དམལ་བ་	 ཐིག་ནག་ལུ་	 སེམས་ཅན་ལ་ལུ་ཅིག་	 དམལ་བའི་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་	 གཟུགས་ཁ་ལུ་	
ཐིག་གནགཔོ་རྐྱབ་སྟེ་	 སོག་ལེ་མེ་འབར་མི་ཚུ་གིས་དྲ་ནི་དང་	 དེ་བཟུམ་སྦེ་	 སེམས་ཅན་ལ་ལུ་
ཅིག་	 རྣོས་ཡོད་མི་	 སྟྭ་རེ་མེ་འབར་མི་ཚུ་གིས་	 གཞོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་	 ཚད་མེདཔ་ཅིག་	
མོངམ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡		 ཐིག་གནགཔོ་	ག་ཅི་འབད་རྐྱབ་ཨིན་ན?
༢	 འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་	སེམས་ཅན་ཚུ་	མ་ཤིཝ་ལས་	ཐིག་རྐྱབ་	སང་ཁར་འཇལ་ཏེ་		
	 གསད་སར་མཐོངམ་ད་	མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་གཏངམ་མས་གོ?

ཆུ་བོ་རབས་མེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ།
དེ་བཞིན་གཞན་དག་ཁྲོ་ཆུ་བཞུས་པ་ཡིས།	།ཁུ་བ་འབར་བ་འཁྲིགས་པ་ལྡུད་པར་བགྱིད།།

དེ་བཟུམ་སྦེ་	 རབ་ཏུ་ཚ་བ་ལུ་སྐྱེ་བའི་སེམས་ཅན་	 ལ་ལུ་ཅིག་	 དམལ་བའི་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་	 ཁྲོ་
ཆུ་བཞུ་བའི་	ཁུ་བ་མེ་འབར་བ་	ཁ་ནང་བླུགཔ་ད་	ཁྲོ་ཆུ་	མེ་འབར་བའི་རླབས་ཀྱིས་	ཕོཝ་གེ་ར་	
འཚིགསཔ་མ་ཚད་	གཟུགས་གེ་ར་	ཐལ་བར་བརླགས་གཏངམ་ཨིན།
དྲི་བ།
༡	 ཁྲོ་ཆུ་ཟེར་མི་ག་ཅི་སོ?
༢	 ཁྱོད་བཟུམ་ཅིག་	དམལ་བ་དེ་ནང་སྐྱེས་ཏེ་	སྡུག་བསྔལ་མོང་པ་ཅིན་	མནོ་བསམ་ག་དེ་	
	 སྦེ་གཏང་འོང་གོ?

ཚིག་དོན།
ཁྲོ་ཆུ་	 	 =	 ཁྲོ་བཞུ་བཞུ་བའི་ཁུ་བ།	ཞ་རྩི་བཞུ་བཞུ་བའི་ཁུ་བ།
དམལ་སྲུང་	 =	 དམལ་བའི་ལས་མཁན།
འཁྲིགས་པ་	 =	 ཁོལ་མི།	ཆུ་ཁོལ་དོ་བཟུམ།	ཁྲོ་ཆུ་དུ་པ་འཐོན་མི།
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ལྡུད་པར་བགྱིད་	 =		 བླུག་ནི།	

ཚ་བའི་སྡུག་བསྔལ།
ཁ་ཅིག་ལྕགས་ཀྱི་གསལ་ཤིང་རབ་འབར་བ།	།ཚེར་མ་ཅན་ལ་ཀུན་ཏུ་བརྒྱུད་པར་བགྱིད།	།

ཚ་བ་པའི་སེམས་ཅན་	ལ་ལུ་ཅིག་	ལྕགས་ཀྱི་ཀྲིང་ཀ་	མེ་འབར་མི་	སྤྱི་ཏོག་	རྩང་བཟུམ་དེ་གིས་	
གཟུགས་གེ་ར་	དོང་སྤེད་དེ་	བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་	སྡུག་བསྔལ་མོངམ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ག་ཅི་འབད་	སྡུག་བསྔལ་དེ་བཟུམ་	མོང་དགོཔ་ཨིན་ན?	
ཚིག་དོན།
གསལ་ཤིང་	 =	 ཀྲིང་ཀ་རྩེ་གསུམ་པ།
ཚེར་མ་	 	 =	 རྩང༌།
ཀུན་ཏུ་བརྒྱུད་	 =	 གཟུགས་ག་ར་སྒྲོ་བཤུད་རྐྱབ་གཏང་མི།

རལ་གྲི་ལོ་མའི་ནགས་ཚལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ།
ཁ་ཅིག་ལྕགས་ཀྱི་མཆེ་བ་ལྡན་པའི་ཁྱི།	།གཏུམ་པོས་དབད་ཅིང་ལག་པའང་གནམ་དུ་བསྒྲེངས།།

སེམས་ཅན་	ལ་ལུ་ཅིག་	ལྕགས་ཀྱི་ཤིང་	ཤོམ་འདབ་	གེ་ར་རལ་གྲི་བཟུམ་	འབད་མི་	ནགས་
ཚལ་ནང་	ལྕགས་ཀྱི་	རོ་ཁྱི་མཆེ་བ་	ལྕགས་འབད་མི་	གཏུམ་དྲགས་ཚུ་གིས་	རང་གི་གཟུགས་
དང་	ཡན་ལག་ཚུ་	ག་ཐོབ་ས་ལས་	བཏོགས་ཏེ་བཟའ་བའི་སྐབས་ལུ་	ལགཔ་གཉིས་	གནམ་
ཁར་སེང་སྦེ་	བྱེལ་སྐད་ཤོར་སོད་ནི་	མ་གཏོགས་	འབད་ས་ག་ནི་ཡང་	མ་འཐོབ་པར་ལུསཔ་ཨིན་
ནོ།།
ཚིག་དོན།
གཏུམ་པོ་=	 	 གདུག་དྲགས།
དབད་ཅིང་	 =	 སོ་བཏབ་ནི།
བསྒྲེངས་=	 	 སེང༌།

ཤལ་མ་རིའི་སོང་པོའི་སྡུག་བསྔལ།



7777

དབང་མེད་གཞན་དག་ལྕགས་མཆུ་རྣོན་པོ་དང༌།	།སེན་མོ་མི་བཟད་ལྡན་པའི་ཁྭ་རྣམས་འཐོག།
ད་རུང་ཡང་	རང་དབང་མེད་པ་	ཞེན་ཆགས་ཅན་ལ་ལུ་ཅིག་	ཧེ་མའི་བག་ཆགས་ངན་པའི་	ཤེལ་
མ་ལ་ལུ་	རང་དབང་མེད་པ་འཛེགས་ཏེ་	ལས་ཀྱིས་འབད་	ལྕགས་ཀྱི་ཤིང་སོང་གི་	རྩེ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་	
ལྕགས་ཀྱི་མཆུ་ཏོ་	ག་ནི་བ་རྣསོ་ཡོདཔའི་གུ་	ལྕགས་ཀྱི་སོ་འདྲོག་སི་སི་ཡོད་མི་	བྱ་ཚུ་གིས་	རང་
གི་གཟུགས་ཀྱི་	ཤ་འདི་ཚུ་	བལ་བཏུབ་མེད་པར་	བཏོགས་བཟའཝ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 སེམས་ཅན་ཚུ་	ལྕགས་ཀྱི་ཤིང་སོང་ལུ་	ག་ཅི་འབད་འཛེགཔ་	 ཨིན་ན?
༢	 བྱ་འདི་ཚུ་	ག་ཅི་འབད་	ལྕགས་ཀྱིས་གྲུབ་གྲུབ་ཨིན་ན?
 
ཚིག་དོན།
དབང་མེད་	 =	 རང་དབང་མེདཔ།
ལྕགས་མཆུ་	 =	 ལྕགས་ཀྱི་མཆུ་ཏོ།	
ཁྭ་	 	 =	 བྱ་ཨོ་ལ།

རོ་མགས་ཀྱི་འདམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ།
ཁ་ཅིག་སྲིན་འབུ་སྦུར་བ་སྣ་ཚོགས་དང༌།	།ཤ་སྦྲང་སྦྲང་མ་ནག་པོ་ཁྲི་ཕྲག་དང༌།	།

རེག་ན་མི་བཟོད་རྨ་ སོལ་ཆེར་འབྱིན་པས།	།ཟ་བར་བགྱིད་ཅིང་འགྲེ་ལྡོག་སྨྲེ་ངག་འདོན།	།
སེམས་ཅན་	 ལ་ལུ་ཅིག་	 རོ་མགས་ཀྱི་འདམ་ཟེར་	 རོ་རུལ་རུལ་བའི་	 འདམ་གྱི་ནང་ལུ་སྐྱེས་
སྦེ་	 རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ན་	 འབུཔ་བཏགས་ནི་དང་	 ཕྱི་ཁ་ལས་	 འབུཔ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གིས་	
སོ་བཏབ་ནི།	དེ་མ་ཚད་	ཤ་སྦྱངམ་དང་	སྦྱང་ནག་	ཁྲི་དང་འབུམ་གྱིས་	གཟུགས་ལུ་རེག་པའི་
སྐབས་ལུ་	བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་	རྨ་ཤུལ་སོམ་འབད་	བཏོན་མི་ཚུ་གིས་	ཤ་བཟའ་ཁྲག་འཐུང་
འབད་བའི་	སྡུག་བསྔལ་གྱིས་	དྲེགས་མ་ཚུགས་པར་	གཟུགས་འགྱེལ་རིལ་བསྒྱུར་ཏེ་	བྱེལ་སྐད་
ཤོརཝ་	ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 རོ་མགས་ཀྱི་འདམ་གྱི་	སྡུག་བསྔལ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ?
༢	 སྲིན་འབུ་ཟེར་མི་ག་ཅི་སོ?



7878

༣	 འཛམ་བུ་གླིང་ནང་ལུ་ཡང་	དེ་བཟུམ་མའི་	སྡུག་བསྔལ་མོང་མི་འདུག་ག?
ཚིག་དོན།
སྲིན་འབུ་		 =	 འབུ་སྲིན།	ཤ་ཟ་མི་འབུཔ།
འགྲེ་ལྡགོ་		 =	 གཟུགས་འགྱེལ་རིལ་བསྒྱུར་ནི།
སྨྲེ་ངག་འདོན་	 =	 བྱེལ་སྐད་ཤོར།

རབ་ཏུ་ཚ་བའི་སྡུག་བསྔལ།
ཁ་ཅིག་མདག་མེ་འབར་བའི་ཚོགས་སུ་ནི།	།རྒྱུན་མི་ཆད་པར་རབ་བསྲེགས་ཁ་ཡང་བགྲད།།

ཁ་ཅིག་ལྕགས་ལས་བྱས་པའི་ཟངས་ཆེན་དུ།	།སྤྱིའུ་ཚུགས་འབྲས་ཀྱི་ཅུང་འཕེན་བཞིན་དུ་འཚེད།།
སེམས་ཅན་	ལ་ལུ་ཅིག་	རབ་ཏུ་ཚ་བའི་	དམལ་བ་ལུ་	མེ་དམར་ལྷབ་ལྷབ་འབད་	འབར་ཡོད་
པའི་ནང་ལུ་	དུས་ཨ་རྟག་ར་	བསྲེགས་པའི་	སྡུག་བསྔལ་གྱིས་དྲེགས་མ་ཚུགས་པ་	ཁ་བརྒྱངས་
ཏེ་	ལུས་ནི་མ་གཏོགས་	གཞན་ག་ནི་ཡང་	འབད་ནིའི་ནུས་པ་མེད།	མནར་མེད་ཀྱི་	སེམས་ཅན་
ལ་ལུ་ཅིག་	 ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་	 དམལ་བའི་ཟངས་ཆེན་གྱི་ནང་ལུ་	 ཐུགཔ་བཙོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་	
བཙོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་	བཟོད་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་	མོངམ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 རབ་ཏུ་ཚ་བའི་	སྡུག་བསྔལ་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག?
༢	 ལྕགས་ཀྱི་ཟངས་ཆེན་ནང་ལུ་	བཙོ་བའི་དཔེ་	ག་ཅི་ལུ་བཞག་ནུག?
ཚིག་དོན།
མདག་མེ	་	 =	 མེ་དམར་མཚལ་མཚལ་ཡོད་པའི་ཐལཝ།
ཁ་བགྲད་		 =	 ཁ་བརྒྱངས་ཏེ་ལུས་ནི།
འབྲས་ཀྱི་ཅུང་འཕེན་=	 ལོ་གི་རིལ་བུ།
འཚེད་=		 	 བཙོ་ནི།

ནམ་འབྱུང་གི་དུས་ལུ་བསམ་སྟེ་སྡིག་པ་སྤང་ཚུལ།
སྡིག་ཅན་དབུགས་འབྱུང་འགགས་པ་ཙམ་ཞིག་གི	།དུས་ཀྱི་བར་དུ་ཆོད་རྣམས་དམལ་བ་ཡི།།

སྡུག་བསྔལ་གཞལ་ཡས་ཐོས་ནས་རྣམ་སོང་དུ།	།མི་འཇིགས་གང་ལགས་རོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ནོ།།
དམལ་བའི་	སྡུག་བསྔལ་	ཐད་རི་བ་རི་མོང་དགོ་མི་སྡིག་པ་ཅན་གྱི་	སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་	དམལ་
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བའི་གནས་	ཐག་རིང་ས་ལུ་	ཡོདཔ་རྩ་ལས་མེན།	དེ་ཡང་	རང་གི་དབུགས་	གཏོང་ལེན་འབད་
བའི་	 ཆད་པའི་དུས་ཡུན་	 ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ར་	 འབྱུང་འོང་།	 དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་	 སྡིག་པ་ཅན་གྱི་	
སེམས་ཅན་ཚུ་	དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་	ཚད་མེདཔ་ཡོད་ཟེར་	རྣམ་ཅོ་གིས་གོ་རུང་	སྡིག་པའི་
ལཱ་ལུ་	འཚེར་ནི་མེད་པར་	དུས་ཨ་རྟག་ར་	སྡིག་པའི་ལཱ་འབད་དེ་	སོད་མི་ཚུ་གི་	དོན་ཧིང་འདི་	
ལྕགས་ཀྱི་རོ་རྗེ་ཚུ་ལས་	གྲུབ་གྲུབ་འོང་ནི་མས།	གཞན་དལ་གཞི་	 ངེས་པར་དུ་	 འདྲགོ་དགོཔ་
ཅིག་ཨིན་ནོ།།	
དྲི་བ།
༡	 དམལ་བའི་གནས་	ཐག་མི་རིང་ཟེར་མི་འདི་	ག་ལུ་ཐག་མ་རིངམ་ཨིན་ན།	ག་ཅི་འབད?
༢	 མི་ལ་ལུ་ཅིག་	སྡིག་པའི་ལཱ་ལུ་འཚེར་ནི་མེད་མི་འདི་	ག་ཅི་འབད་	 ཨིན་ན?
ཚིག་དོན།
དབུགས་འབྱུང་	 =	 དབུགས་ལེན་ནི།
འགགས་		 =	 དབུགས་ཆད་ནི།
གཞལ་ཡས་	 =	 ཚད་མེདཔ།
རྣམ་སོང་དུ་	 =	 རྟག་བུ་ར།
རོ་རྗེའི་རང་བཞིན་	=	 བཅོམ་མ་ཚུགས་མི་ནོར་བུ་རོ་རྗེ་ཕ་ལམ་བཟུམ།

སྡུག་བསྔལ་བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་ཚུལ་ལུ་བསམས་ཏེ་སྡིག་པ་སྤང་ཚུལ།
དམལ་བ་བྲིས་པ་མཐོང་དང་ཐོས་པ་དང༌།	དྲན་དང་བཀླགས་དང་གཟུགས་སུ་བགྱིས་རྣམས་ཀྱང༌།།	

འཇིགས་པ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་ན་མི་བཟད་པའི།	།རྣམ་སྨིན་ཉམས་སུ་མོང་ན་སོས་ཅི་འཚལ།།
དམལ་བའི་	སྡུག་བསྔལ་མོང་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་	སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་གི་	པར་བྲིས་བྲིསཝ་	མིག་
གིས་མཐོང་	 གཞན་ཁ་ལས་	 རྣམ་ཅོ་གིས་གོ་རུང་	 རྣམ་པ་དེ་ཚུ་སེམས་ཁར་དྲན།	 དེ་མ་ཚད་	
དམལ་བའི་	ལོ་རྒྱུས་ཡོད་མི་	 དཔེ་ཆ་ཚུ་	 ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་དང་	 དམལ་བའི་	 ཆས་བཟོ་མི་	
འཆམ་ཚུ་	མཐོངམ་ཙམ་ལུ་ཡང་	འདྲོག་པ་ཅིན།	སྡིག་པའི་འབྲས་བུ་	དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་	
རང་གིས་	དངོས་སུ་མོངམ་ད་འདི་	ག་དེ་སྦེ་བཟོད་ཚུགས་ནི་	བཟོད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་	སབ་ར་
མི་དགོ།	འདི་གིས་འབད་	སྡིག་པ་སྤང་ནི་ལུ་	བརྩོན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
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༡	 དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་	པར་འབྲི་མི་ཚུ་མཐོངམ་ད་	སེམས་ལུ་འདྲགོ་སྣང་འཆརཝ་	
	 མས་ག?	ག་དེ་སྦེ?
༢	 དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་	སེམས་ཁར་དྲནམ་ད་	ཁྱོད་མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་	གཏངམ་	
	 སོ?
ཚིག་དོན།
བཀླགས་		 =	 ལྷག་ནི།
རྣམ་སྨིན་		 =	 འབྲས་བུ།
ཉམས་སུ་མོང་	 =	 རང་གི་འཐོབ་ནི།

སྡུག་བསྔལ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར།
བདེ་བ་ཀུན་གྱི་ནང་ན་སྲེད་ཟད་པའི།	།བདེ་བའི་བདག་པོ་བགྱིད་པ་ཇི་ལ་བར།	།

དེ་བཞིན་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱི་ནང་ན་ནི།	།མནར་མེད་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རབ་མི་བཟད།	།
བདེ་བ་	 གེ་ར་གི་ནང་ལས་	 ཉོན་མོངས་པའི་	 སྲེད་པ་ཟད་པའི་	 གཏན་གྱི་བདེ་བ་	 ཐར་པའི་གོ་
འཕང་གི་	གོང་ལས་	བདེ་བ་གཞན་མེདཔ་ལས་	བདེ་བའི་བདག་པོ་ཟེར་	སབ་ཨིན།	དེ་བཟུམ་སྦེ་	
སྡུག་བསྔལ་གེ་ར་གི་ནང་ལས་	 དམལ་བ་མནར་མེད་ཀྱི་	 སྡུག་བསྔལ་འདི་	 བཟོད་མ་ཚུགསཔ་
ཅིག་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 བདེ་བ་ཚུ་གི་ས་ལས་	ཨང་དང་པ་འདི་	ག་ཏེ་གི་བདེ་བ་ཨིན་མས་གོ?
༢	 བདེ་བའི་བདག་པོ་ཟེར་བའི་	དོན་དག་ག་ཅི་སོ?
༣	 སྡུག་བསྔལ་ཚུ་གི་ནང་ལས་	སྡུག་བསྔལ་སོམ་ཤོས་ར་	ག་ཏེ་གི་སྡུག་བསྔལ་ཨིན་པས་	
	 གོ?
ཚིག་དོན།
སྲེད་པ་ཟད་	 =	 ཆགས་པ་སྤངས་ཚར་མི།
བདེ་བའི་བདག་པོ་	=	 གཏན་གྱི་བདེ་བ།	

དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་དཔེ།
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འདི་ན་ཉིན་གཅིག་མདུང་ཐུང་སུམ་བརྒྱ་ཡིས།	།རབ་ཏུ་དྲག་བཏབ་སྡུག་བསྔལ་གང་ལགས་པ།	།
དེས་ནི་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་ལའང༌།	།འོལ་ཡང་མི་བགྱི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ།	།

ད་ལོ་	 འཛམ་གླིང་འདི་ནང་	 རང་གི་གཟུགས་ཁར་	 ཉིནམ་གཅིག་	 ཀྲིང་ཀ་འབག་མི་སུམ་བརྒྱ་
གིས་	 ཤུགས་འབད་	 རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གསོབ་པའི་	 སྡུག་བསྔལ་འདི་	 སྡུག་བསྔལ་སོམ་ཅིག་
ལུ་	བརྩི་འོང༌།	ཨིན་རུང་འདི་གིས་	དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་	ཆུང་ཀུ་ཉི་ཚེ་བའི་	དམལ་བའི་སྡུག་
བསྔལ་	བཟུམ་མའི་ཟུར་ཆ་	ཙམ་ལུ་ཡང་	དོ་མི་མཉམ་ནི་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 མདུང་ཐུང་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སོ?
༢	 དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་	ག་ཅི་དང་	དོ་མི་མཉམ་ཟེར་ཨིན་པས?
༣	 དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་	ད་ལོ་ཁྱོད་རའི་ལུས་ལུ་	མོང་དགོཔ་ཨིན་ན།	ག་དེ་སྦེ?
ཚིག་དོན།
མདུང་ཐུང་	 =	 ཀྲིང་ཀ
རབ་ཏུ་དྲག་བཏབ་	=	 ཤུགས་འབད་གསོབ་ནི།
འོལ་ཡང་མི་བགྱི་	 =	 དོ་མི་མཉམ།
ཆར་ཡང་མི་ཕོད་	 =	 ཟུར་ཆ་ཙམ་ཡང་མེད།

སྡུག་བསྔལ་མོང་ནིའི་དུས་ཡུན།
དེ་ལར་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ལོ།	།བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་ཉམས་སུ་མོང་ཡང་ནི།།

ཇི་སྲིད་མི་དགེ་ཟད་པར་མ་གྱུར་པ།	།དེ་སྲིད་སོག་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར་རོ།།
གོང་ལུ་	བཤད་དོ་བཟུམ་	དམལ་བའི་	སྡུག་བསྔལ་ཚུ་གི་ནང་	ཟུག་བཟོད་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་	ལོ་
བྱེ་བ་ཕྲག་གཅིག་བརྒྱ་	དེ་ཅིག་རང་གིས་མོང་རུང་	སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་	མི་དགེ་བ་མ་རོགས་ཚུན་
ཚོད་	 རང་གི་ལུས་	མེ་གིས་བསྲེག་བཏུབ་	ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་	ག་དེམ་ཅིག་ར་མོངས་
རུང་	དུས་ནམ་ཡང་	ཤི་ནི་མེད་པར་	སོདཔ་མ་གཏོགས་	བདེ་བའི་སྐབས་	རྩ་ལས་མེདཔ་ཨིན་
ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་	དུས་ཡུན་ག་དེམ་ཅིག་	མོང་དགོཔ་ཨིན་མས་གོ?
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༢	 དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མོང་ཚར་ནིའི་དུས་འདུག་ག?
ཚིག་དོན།
བྱེ་བ་	 	 =	 ས་ཡ་བཅུ་ཐམ།
ཕྲག་བརྒྱ་		 =	 བྱེ་བ་བཅུ་ཐམ་འབད་མི་གཅིག་བརྒྱ།
ཉམས་སུ་མོང་	 =	 རང་གི་སྡུག་བསྔལ་མོང་ནི།
ཇི་སྲིད་	 	 =	 ལས་ངན་མ་དག་ཚུན་ཚོད།
དེ་སྲིད་	 	 =	 དེའི་རིང་ལུ།

སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་སྤང་ཚུལ།
མི་དགེའི་འབྲས་འདི་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་ནི།	།ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་ཉེས་སྤོད་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི།།
ཅི་ནས་དེ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་མཆིས་པས།	།དེ་ལར་ཉིད་ཀྱི་རྩལ་གྱིས་འབད་པར་མཛོད།།

མི་དགེ་བའི་ལཱ་	 སྡིག་པ་འབད་བའི་འབྲས་བུ་	 སྡུག་བསྔལ་དེ་ཚུ་གི་རྒྱུ་	 སོན་བཟུམ་ཅིག་འདི་	
རང་གི་ལུས་ཀྱིས་	སེམས་ཅན་	གསད་ནི་	ཁ་གིས་ཤོབ་སབ་ནི་	སེམས་ཀྱིས་	ཕྲག་དོག་བསྐྱེད་
ནི་	ལ་སོགས་པའི་	ལཱ་ངན་པ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིནམ་ལས་	ད་ལས་ཕར་	རྒྱལ་པོ་	ཁྱོད་ཀྱིས་	ག་དེ་
འབད་རུང་	 ཐབས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་	 སྡིག་པའི་སོན་འདི་ཚུ་	 ཐ་ན་ཐལཝ་བཟུམ་ཅིག་
ཡང་	མེདཔ་འབད་བཟོ་སྟེ་	འདི་བཟུམ་སྦེ་	རང་གི་སྒོ་གསུམ་གྱི་	གནས་སྐབས་ཀྱི་རྩལ་	ཡོད་
ཚད་གཅིགཔོ་	བཏོན་ཏེ་སྡིག་པའི་ལཱ་ངན་སྤང་ཐབས་ལུ་	བརྩོན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 སྡུག་བསྔལ་གྱི་སོན་ངོ་མ་ར་	ག་ཅི་ཨིན་པས?
༢	 སོན་དེ་ཚུ་	རང་གིས་	ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན?

ཚིག་དོན།
ཉེས་སོྤད་		 =	 སྡིག་པ་འབད་ནི།
རྡུལ་ཙམ་		 =	 ཐལཝ་བཟུམ་ཅིག།
རྩལ་	 	 =	 ཐབས་ཤེས།
འབད་	 	 =	 བརྩོན་ནི།
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དུད་འགྲོ་སྤྱིའི་སྡུག་བསྔལ།
དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་ན་ཡང་གསོད་པ་དང༌།	།བཅིང་དང་བརྡེག་སོགས་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ།།

ཞི་འགྱུར་དགེ་བ་སྤངས་པ་རྣམས་ལ་ནི།	།གཅིག་ལ་གཅིག་བཟའ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ།།
སེམས་ཅན་	 དུད་འགྲོ་ལུ་སྐྱེ་བ་ཅིན་	 མི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་གསད་ནི་	 ཐག་པ་གིས་བཅིང་ནི་	
རྟས་ཐག་གིས་བརྡུང་ནི་	ལ་སོགས་པའི་	བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་	སྡུག་བསྔལ་མ་འདྲཝ་	རྣམ་པ་
སྣ་ཚོགས་མོངམ་ཨིན།	 ཞི་བ་	 མ་ངན་ལས་འདས་པ་	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་	 གོ་འཕང་འཐོབ་ནིའི་རྒྱུ་	
དགེ་བ་སྒྲུབ་མ་ཤེས་པར་སྤངས་ཏེ་	སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་	ལཱ་ཚུ་འབད་མི་	བླུན་རྨོངས་དུད་འགྲོ་ཚུ་	
གཅིག་གིས་གཅིག་	བཟའ་བའི་སྡུག་བསྔལ་	ཚད་མེདཔ་ཅིག་	ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 དུད་འགྲོ་ལུ་སྐྱེ་བ་ཅིན་	སྡུག་བསྔལ་ག་དེ་འབད་ར་འདུག?
༢	 ཞི་འགྱུར་ཟེར་བའི་དོན་དག་བྲིས།
༣	 དུད་འགྲོ་ལུ་	དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་	ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན?
ཚིག་དོན།
དུད་འགྲོ་		 =	 མགུ་ཏོ་བཀུག་སྦེ་འགྱོ་མི་	སེམས་ཅན་གྱི་རིགས།
ཞི་འགྱུར་		 =	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ནི།

དུད་འགྲོ་སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ།
ཁ་ཅིག་མུ་ཏིག་བལ་དང་རུས་པ་ཁྲག།	།ཤ་དང་པགས་པའི་ཆེད་དུ་འཆི་བར་འགྱུར།།

དབང་མེད་གཞན་དག་རོག་པ་ལག་པ་དང༌།	།ལྕགས་དང་ལྕགས་ཀྱུ་གདབ་པས་བཏབ་སྟེ་བཀོལ།།	
དུད་འགྲོ་	སེམས་ཅན་	ལ་ལུ་ཅིག་	མུ་ཏིག་གི་	དོན་ལུ་གསད་ནི་	ལ་ལུ་ཅིག་བལ་གྱི་	དོན་ལུ་	
ལ་ལུ་ཅིག་	རུ་ཏོ་དང་	ཤའི་དོན་ལུ་	ལ་ལུ་ཅིག་	པགས་ཀོ་གི་དོན་ལུ་	གཞན་གྱིས་	བསད་དེ་	
ཤིཝ་ཨིན་པས།	 རང་དབང་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་	 མི་ཚུ་གིས་	 བདག་ཏུ་གཟུང་བའི་སེམས་ཅན་
གཞན་	རྟ་ནོར་ལ་སོགས་པ་ཚུ་	མི་ཚུ་གིས་	ལོངས་སྤོད་ནི་གི་དོན་ལུ་	རྐང་པ་དང་ལགཔ་ཚུ་ལུ་	
རྐང་ལྕགས་དང་	ལྕགས་ཀྱུ་ཀོ་མ་	ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་	ལྷ་པ་གུ་བཏབ་སྟེ་	གཡོག་བཀོལཝ་ལ་
སོགས་པའི་	སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་	གཞན་གྱི་འོག་ལུ་	མོང་ནི་ཡོདཔ་མཁྱེན་ཏེ་	ཐུགས་
སྐྱོ་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
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དྲི་བ།
༡	 སེམས་ཅན་གསད་མི་	ང་བཅས་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ར་ཨིན་ན?	
༢	 ལྕགས་དང་ལྕགས་ཀྱུ་བཏབ་ཟེར་མི་	ག་དེ་འབད་སོ?
ཚིག་དོན།
ཆེད་དུ་	 	 =	 དོན་ལུ།
འཆི་བར་འགྱུར་	 =	 ཤིཝ་ཨིན།
རོག་པ་	 	 =	 རྐངཔ།
 

ཡི་དྭགས་སྤྱིའི་སྡུག་བསྔལ།
ཡི་དྭགས་ན་ཡང་འདོད་པས་ཕོངས་པ་ཡིས།	།བསྐྱེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་ཆགས་མི་འཆོས་པ།།
བཀྲེས་སྐོམ་གྲང་དྲོ་ངལ་དང་འཇིགས་པ་ཡིས།	།བསྐྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བསྟེན་འཚལ་ལོ།།

ཡི་དྭགས་ཀྱི་གནས་ལུ་	སྐྱེས་ཏེ་འབད་རུང་	བཟའ་འཐུང་ལ་སོགས་པའི་	འདོད་པའི་ལོངས་སྤོད་
ཚུ་མེད་པར་	བཟའ་ནི་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་	རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མོང་སྟེ་	བཅོ་ཐབས་རྩ་ལས་མེད་
པར་	 དུས་ཨ་རྟག་ར་	 ལོཝ་བཀྱེས་	 ཁ་སྐོམ་པའི་	 སྡུག་བསྔལ་དང་	 རང་གི་ལས་ཀྱིས་འབད་	
གནམ་བྱཱར་ལུ་	ཉིམ་གིས་ཡང་གྱང་	གནམ་དགུན་ལུ་	ཟླཝ་གིས་ཡང་ཚདཔ་འཚིག་པའི་	སྡུག་
བསྔལ།	 དེ་མ་ཚད་	 བཟའ་འཐུང་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་	 ངལ་ཟེར་འུ་སྡུག་	 ཐང་ཆད་པའི་	 སྡུག་
བསྔལ་དང་	གཞན་ཡང་	རལ་གྲི་དང་	ཞགས་པ་ལ་སོགས་པ་འབག་མི་	འདྲགོ་སི་སི་ཚུ་གིས་	
རང་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་ཏེ་	འདྲགོ་པའི་	སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་དང་	བཟོད་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་	
མོང་དགོཔ་ཨིནམ་	མཁྱེན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ཡི་དྭགས་ལུ་སྐྱེ་བ་ཅིན་སྡུག་བསྔལ་ག་དེ་འབད་ར་འདུག།
༢	 སྡུག་བསྔལ་དེ་བཟུམ་མོང་དགོ་མི་འདི་ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན།
ཚིག་དོན།
ཡི་དྭགས་		 =	 ངན་སོང་གསུམ་ལས་བཀྲས་སྐོམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མོང་མི།
འདོད་པས་ཕོངས་	=		 དགོ་མི་མ་འཐོབ་པའི་སྡུག་བསྔལ།
མི་འཆོས་པ་	 =	 བཅོ་ཐབས་མེད་མི།
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ཡི་དྭགས་ནང་གི་སྒྲིབ་པ་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ།
ཁ་ཅིག་ཁ་ནི་ཁབ་ཀྱི་མིག་ཙམ་ལ།	།ལོ་བ་རི་ཡི་གཏོས་ཙམ་བཀྲེས་པས་ཉེན།།

མི་གཙང་གྱི་ནར་འབོར་བ་ཅུང་ཟད་ཀྱང༌།	།འཚལ་བའི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་མ་ལགས་སོ།།
ཡི་དྭགས་	ལ་ལུ་ཅིག་	ཁ་ཁབ་ཀྱི་མིག་ཏོ་བཟུམ་ཅིག་དང་	ཕོཝ་རི་སོམ་བཟུམ་ཅིག་	འབད་ནི་
དེ་གིས་	དུས་ཨ་རྟག་ར་	ལོཝ་བཀྱེས་པའི་	སྡུག་བསྔལ་གྱིས་	ཉམས་ཐག་ནི་དང་།	བཞེས་སྒོ་
ལེགས་ཤོམ་ཕར་བཞག་	མི་གཙང་བ་	ཁམས་ལོག་སི་སི་	ལྷཔ་དང་ཨ་བ་ལ་སོགས་པ་	ག་ལྷོད་
སར་བཀོ་བཞག་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་	ཆུང་ཀུ་ཅིག་ར་	བཟའ་ནི་གི་རང་དབང་དང་	ནུས་པ་	མེདཔ་
ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ཡི་དྭགས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་སོ?	པར་བྲིས།
༢	 ལོ་བཟའ་ནི་ཐོབ་རུང་	བཟའ་མ་ཚུགས་མི་འདི་	ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?	
༣	 ག་དེམ་ཅིག་འབད་	བཟའ་ཚུགས་པ་ཅིན་ཁོང་ལུ་སྡུག་བསྔལ་ག་	 དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་	
	 ཨིན་མས་གོ?
ཚིག་དོན།
རི་ཡི་གཏོས་ཙམ་	 =	 རི་སོམ་བཟུམ།	རིའི་ཚད་དང་མཉམ་པ།
ཉེན་	 	 =	 ཉམས་ཐག་ནི།	སྡུག་བསྔལ།
འཚལ་བའི་	 =	 བཟའ་ནི།
མཐུ་དང་ལྡན་པ་	 =	 ནུས་པ་ཡོད་མི།
མ་ལགས་སོ་	 =	 མེན།

ཡི་དྭགས་མེ་ལྕེའི་སྒྲིབ་པ་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ།
ཁ་ཅིག་པགས་རུས་ལུས་ཤིང་གཅེར་བུ་སྟེ།	།ཏ་ལ་ཡང་ཐོག་བསྐམས་པ་ལ་བུ་ལགས།།
ཁ་ཅིག་མཚན་ཞིང་ཁ་ནས་འབར་བ་སྟེ།	།ཟས་སུ་འབར་བའི་ཁར་བབས་བྱེ་མ་འཚལ།།

ཡི་དྭགས་	ལ་ལུ་ཅིག་	བཟའ་ནི་མ་འཐོབ་པའི་	སྡུག་བསྔལ་གྱིས་	ཤ་དང་ཁྲག་ཚུ་བསྐམས་ཏེ་	
པགས་ཀོ་དང་	རུ་ཏོ་རྐྱངམ་གཅིག་	ལུསཔ་མ་ཚད་	གོ་ལ་མེད་པར་	སྒྱེན་མོ་འབད་	གཟུགས་



8686

ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུ་ཡང་	དཔྱེ་འབདན་	ཤིང་ཏ་ལ་གི་	སྤྱི་ཏོག་སྐམ་དོ་	བཟུམ་སྦེ་	སྐམ་མི་དང་	ལ་
ལུ་ཅིག་	ནུབམོ་ཅིག་ར་	ཁ་ལས་མེ་འབར་སྦེ་	ལོ་གི་དོན་ལུ་	རང་གི་ལས་ཀྱིས་འབད་	བྱེམ་མེ་
འབར་བ་	 ཚ་ཏོམ་འདི་	 རང་གི་ཁ་ནང་འཛུལ་འོངམ་ལས་	 མ་བཟའ་བར་	 བྱ་ཐབས་མེད་པར་	
བཟའ་བའི་སྐབས་ལུ་	 བྱེམ་ཚ་ཏོམ་	 འདི་གིས་	 རང་གི་ཕོཝ་དང་	 རྒྱུ་མ་ནང་ཁྲོལ་ཚུ་	 གེ་ར་
འཚིགས་པའི་	སྡུག་བསྔལ་	བཟོད་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་	མོང་ནི་ཡོདཔ་	ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 འཛམ་བུ་གླིང་ནང་ལུ་ཡང་	ཡི་དྭགས་བཟུམ་མའི་	སྡུག་བསྔལ་མོང་མི་འདུག་ག?
༢	 སྡུག་བསྔལ་འདི་བཟུམ་	མོང་ས་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་པ་ཅིན་ཁྱོད་	ཀྱིས ་ཆ་རོ གས ་ འབད་
ཚུགས་ག།	
ཚིག་དོན།
གཅེར་བུ་		 =	 སྒྱེན་མོ།
ཡང་ཐོག་		 =	 སྤྱི་ཏོག།
མཚན་ཞིང་	 =	 ནུབམོ་ཅིག་ར།

ཡི་དྭགས་ཕྱིའི་སྒྲིབ་པ་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ།
སད་རིགས་འགས་ནི་རྣག་དང་ཕྱི་ས་དང༌།	།ཁྲག་སོགས་མི་གཙང་བ་ཡང་མི་རྙེད་དེ།།
ཕན་ཚུན་གདོང་དུ་འཚོག་ཅིང་མགྲིན་པ་ནས།	།ལྦ་བ་བྱུང་བ་སྨིན་པའི་རྣག་འཚལ་ལོ།།

ཡི་དྭགས་	སད་རིགས་ཟེར་	དབང་ཆུང་ཀུ་འབད་མི་རིགས་ཚུ་	ཟས་ལེགས་ཤོམ་འཐོབ་ནི་	ཕར་
བཞག་	ཐ་ན་	རྣག་དང་ཨ་བ་ཁྲག་	ལ་སོགས་པ་	ཁམས་ལོག་སི་སི་ཚུ་ཡང་	ཐོབ་པའི་གོ་སྐབས་
མེད།	 ལོ་འཚོལ་བར་འགྱོཝ་ད་	 ཡི་དྭགས་གཞན་ཚུ་དང་	 ཕྱད་དེ་ཞེ་སང་ལང་འབད་	 འཐབ་ད་	
ལས་ཀྱིས་འབད་	ལགཔ་ལས་	ལྕགས་ཀྱི་ཐོཝ་ཚུ་	རང་བཞིན་གྱིས་	ཐོན་ཏེ་གཅིག་གིས་གཅིག་
གུ་བླུགཔ་ད་	ཨོལ་ལྐོག་ལུ་	ལྦཝ་སྐྱེས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་	གྲུམ་སྟེ་	དེ་ནང་ལས་འཐོན་པའི་	རྣག་ཁྲག་
ཆུ་སེར་ཚུ་	མི་འདོད་བཞིན་དུ་	བཟའ་དགོཔ་འབྱུངམ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 རྣག་དང་ཆབ་གསང་ལ་སོགས་པ་	བཟའ་ནི་མ་འཐོབ་མི་ཚུ་	ཡི་དྭགས་ག་ཅི་གི་རིགས་	
	 ཨིན་ན?
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༢	 ཁོང་ཆ་ཁྱབ་	མཐའ་མཇུག་ལུ་	ག་ཅི་བཟའ་དགོཔ་འཐོནམ་སོ?
ཚིག་དོན།
སད་རིགས་	 =	 རིགས་ཉམས་ཆུང༌།
ཕྱི་ས་	 	 =	 ཆབ་གསང༌།
འཚོག་	 	 =	 དྲང་ནི།

ཡི་དྭགས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མ་འདྲཝ་གཞན་ཡང་ཡོད་ཚུལ།
ཡི་དྭགས་རྣམས་ལ་སོ་ཀའི་དུས་སུ་ནི།	།ཟླ་བའང་ཚ་ལ་དགུན་ནི་ཉི་མའང་གྲང༌།	།

ལྗོན་ཤིང་འབྲས་བུ་མེད་འགྱུར་འདི་དག་གིས།	།བལས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀླུང་ཡང་སྐམ་པར་འགྱུར།	།
ཡི་དྭགས་ཚུ་	གནམ་བྱཱར་	ཟླཝ་གིས་ཡང་	ཚདཔ་འཚིག་ནི་དང་	དགུན་གྱི་དུས་ལུ་	ཉིམ་གིས་
ཡང་	གྱང་བཅུག་དོ་ཨིན་མས།	རོག་མ་	ལེགས་ཤོམ་བཏགས་ཏེ་ཡོད་མི་	ལྗོན་ཤིང་ཚུ་ཡང་	ཡི་
དྭགས་ཚུ་གིས་	བལཝ་ཅིག་	སྐམ་སྟེ་མེདཔ་འགྱོ་ནི་དང་	དོ་རུང་ཡང་	ཁོང་ཚུ་གིས་	བལཝ་ཙམ་
ཅིག་གིས་	ཆུ་སོམ་ཚུ་ཡང་	སྐམ་འགྱོཝ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ཡི་དྭགས་ཚུ་	ཟླཝ་གིས་ཚདཔ་	ག་ཅི་འབད་འཚིགཔ་ཨིན་ན?
༢	 ལྗོན་ཤིང་དང་འབྲས་བུ་ཆུ་སོམ་འདི་ཚུ་	ག་ཅི་འབདཝ་ད་བསྐམ་ཨིན་ན?
ཚིག་དོན།
ཆུ་ཀླུང་	 	 =	 ཆུ་སོམ།	
གྲང་	 	 =	 གྱང་ནི།

ཡི་དྭགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མོང་བའི་ཡུན་ཚད།
བར་ཆད་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་བསྟེན་གྱུར་པ།	།ཉེས་པར་སྤད་པའི་ལས་ཀྱི་ཞགས་པ་ནི།།
ས་བས་བཅིངས་པའི་ལུས་ཅན་ཁ་ཅིག་ལོ།	།ལྔ་སོང་དག་དང་ཁྲིར་ཡང་འཆི་མི་འགྱུར།།

ཨ་རྟག་ར་	 རྒྱུན་མ་ཆད་པར་	 སྡུག་བསྔལ་མོངམ་མོང་ས་སོད་མི་ཚུ་	 ཚེ་ཧེ་མར་	 སྡིག་པའི་ལཱ་
འབད་བའི་	ལས་ཀྱི་ཐག་པ་	ས་བས་བཅིངས་ཟེར་	ལས་ངན་ཤུགས་ཆེ་སྟེ་	ཡི་དྭགས་ཀྱི་	ལུས་
ལུ་སྐྱེ་མི་ཚུ་	ལ་ལུ་ཅིག་	ལོ་ཚད་	ལྔ་སོང་ལས་	ཁྲི་གཅིག་ཚུན་	མ་ཤི་བར་སོད་དེ་	སྡུག་བསྔལ་
མོངམ་ཨིན་ནོ།།
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དྲི་བ།
༡	 ཡི་དྭགས་ཚུ་	སྡུག་བསྔལ་དུས་ཡུན་	ག་དེམ་ཅིག་མོང་དགོཔ་ཨིན་ན?
༢	 སྡུག་བསྔལ་མོང་དགོ་པའི་	དཔེ་ག་ཅི་ལུ་བཞག་ནུག?
ཚིག་དོན།
བར་ཆད་མེད་པར་	=	 རྒྱུན་ཆད་མེད་པར།
ས་བ་	 	 =	 ལས་ངན་སོམ།
ལུས་ཅན་		 =	 གཟུགས་ཡོད་མིའི་རིགས།	དེའི་སྐབས་ཡི་དྭགས་ལུ།

ཡི་དྭགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ངོ་སྤོད།
དེ་ལར་ཡི་དྭགས་རྣམས་ཀྱིས་སྣ་ཚོགས་པའི།	།སྡུག་བསྔལ་རོ་གཅིག་ཐོབ་པ་གང་ལགས་པ།	།
དེ་ཡི་རྒྱུ་ནི་སྐྱེ་བོ་འཇུངས་དགའ་བ།	།སེར་སྣ་འཕགས་མིན་ལགས་པར་སངས་རྒྱས་གསུངས།	།

གོང་ལུ་ཞུ་མི་དང་འདྲཝ་	ཡི་དྭགས་ཚུ་	ལོཝ་བཀྱེས་ནི་	ཁ་སྐོམ་ནི་གྱང་ནི་	ཚ་ནི་ལ་སོགས་པའི་	
སྡུག་བསྔལ་ཚུ་	 ཅོག་འཐདཔ་འབད་	 མོང་སོད་མི་ཚུ་	 ག་ར་ཨིན་རུང་	 དེ་ཚུ་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་	
ཚེ་ཧེ་མར་	རྒྱུ་ནོར་གཞན་ལུ་	བྱིན་མ་ནུམ་མི་དང་	མ་དགའ་མི་	སེར་སྣ་ཆེ་དྲགས་ཚུ་ལས་བརྟེན་
ཏེ་	འབྱུངམ་ཨིན།	སེར་སྣ་བསྐྱེད་ནི་འདི་	འཕགས་པའི་	ལཱ་ལེགས་ཤོམ་མེན་ཟེར་	སངས་རྒྱས་
ཀྱིས་	གསུངས་ནུག་གོ།	
དྲི་བ།
༡	 ཡི་དྭགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་	རྒྱུ་ངོ་མ་ར་ག་ཅི་ཨིན་པས?
༢	 སངས་རྒྱས་ཀྱིས་	ག་ཅི་གསུངས་ནུག་གོ?
ཚིག་དོན།
རོ་གཅིག་		 =	 ཅོག་འཐདཔ།
འཇུངས་དགའ་བ་	=	 སེར་སྣ་ཅན།
འཕགས་མིན་	 =	 འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཚུ་གིས་མཛད་ནི་མེན་མི།
ལགས་པར་	 =	 ཨིན་ཟེར།

ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་སྤྱིར་བསན་པ།
མཐོ་རིས་ན་ཡང་བདེ་ཆེན་དེ་དག་གི	།འཆི་འཕོའི་སྡུག་བསྔལ་ཉིད་ནི་དེ་བས་ཆེ།།
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དེ་ལར་བསམས་ནས་ཡ་རབས་རྣམས་ཀྱིས་ནི།	།ཟད་འགྱུར་མཐོ་རིས་སད་དུ་སྲེད་མི་བགྱི།།
མཐོ་རིས་	 ལྷ་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་	 འབད་རུང་ལྷ་འདི་ཚུ་	 འདོད་པའི་	 ལོངས་སོྤད་ཀྱི་	 བདེ་བ་	 ཚད་
མེདཔ་ཅིག་	 ཡོདཔ་ཨིན།	 ཨིན་རུང་	 ལྷ་དེ་ཚུ་ལུ་	 ཤི་ཞིནམ་ལས་	 ག་ཏེ་ལུ་	 སྐྱེ་ནི་ཨིནམ་
འདི་	ཤི་རནམ་ད་ལུ་	ཤེསཔ་ཨིན།	དེ་མ་ཚད་	ཤི་ནིའི་རྟགས་མཚན་	མ་འདྲཝ་	ལྔ་	མ་ཤིཝ་
ལས་	 མཐོངམ་ཨིན།	 དེ་ཡི་སྐབས་ལུ་	 སྡུག་བསྔལ་འདི་	 ཧེ་མ་གི་བདེ་བ་ལས་ལྷག་སྟེ་	 སོམ་
མོངམ་ཨིན།	དེ་བཟུམ་	མོང་ནི་ཡོད་མནོ་སྟེ་	ཡ་རབས་མཁས་པ་ཚུ་གིས་	ལྷའི་འདོད་པའི་བདེ་
བ་	རོགས་འགྱོ་ནིའི་	རང་བཞིན་ཨིནམ་	ཤེས་ཏེ་མཐོ་རིས་	ལྷའི་བདེ་བའི་དོན་ལུ་	སྲེད་པའམ་
ཆགས་ཞེན་	བསྐྱེད་ནི་མི་འོང༌།།
དྲི་བ།
༡	 ལྷ་ལུ་ག་ཅི་གི་སྡུག་བསྔལ་ཡོདཔ?
༢	 མཐོ་རིས་ལུ་སྐྱེ་བ་ཅིན་	དགའ་ནི་མས་ག།	ག་ཅི་འབད?
ཚིག་དོན།
འཆི་འཕོ་		 =	 ཤི་ཞིནམ་ལས་	རྣམ་ཤེས་འདི་	གནས་གཞན་ཁར་སྤོ་འགྱོ་ནི།
སྲེད་མི་བགྱི་	 =	 ཆགས་ནི་མི་འོང༌།

ལྷའི་འཆི་ལས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ངོ་སྤོད།
ལུས་ཀྱི་ཁ་དོག་མི་སྡུག་འགྱུར་བ་དང།	།སན་ལ་མི་དགའ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་རྙིང་དང༌།།
གོས་ལ་དྲི་མ་ཆགས་དང་ལུས་ལ་ནི།	།སྔོན་ཆད་མེད་པའི་རྔུལ་འབྱུང་ཞེས་བགྱི་བ།།

ལྷ་ཚུ་ཤི་རནམ་ད་	 རྟགས་མཚན་	 གཟུགས་ཀྱི་བཀྱག་ཉམས་ཏེ་	 མ་ལེགསཔ་འགྱོ་ནི།	 རང་གི་
གདན་འཇམ་ཁྱུག་ཁྱུག་ལུ་	སོད་དགོ་མ་མནོ་ནི།	རྒྱན་ཆ་མེ་ཏོག་གི་ཕྱེངམ་	རྙིངམ་འགྱོ་ནི།	གོ་
ལ་དྲེག་པ་ཆགས་ནི།	གཟུགས་ཁ་ལུ་	ཧེ་མ་མེད་པའི་	རྔུལ་ནག་འཐོན་ནི་	ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན།	
དྲི་བ།
༡	 ལྷ་ཚུ་ཤི་རནམ་ད་	རྟགས་མཚན་ག་ཅི་ར་སོནམ་སོ?
༢	 ལྷ་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་	མི་ལུ་ཡང་	ཤི་རནམ་ད་	རྟགས་མཚན་མ་འདྲཝ་	ག་དེ་སྦེ་ར་འབྱུང་	
	 ནི་ཡོདཔ་སོ?

འཆི་ལས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ངོས་གཟུང༌།
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མཐོ་རིས་འཆི་འཕོ་སྦྲོན་བྱེད་སྔ་ལས་ལྔ།	།ལྷ་ཡུལ་གནས་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་འབྱུང་སྟེ།།
ས་སྟེང་མི་རྣམས་འཆི་བར་འགྱུར་བ་དག	།སྦྲནོ་པར་བྱེད་པའི་འཆི་ལས་རྣམས་དང་འདྲ།།

མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷ་ཚུ་	ཤི་རན་ཆི་ཡི་ཟེར་	ཉེན་བར་འབད་བའི་	རྟགས་མཚན་ངན་པ་ལྔཔོ་འདི་	མཐོ་
རིས་ལུ་སོད་མི་	ལྷ་ཚུ་ལུ་འབྱུངམ་ཨིན།	དེ་ཡང་	དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་	ས་འཛམ་གླིང་ནང་	མི་ཚུ་
ཤི་བའི་སྐབས་	འབྱུང་ནི་ཡོད་པའི་	རྟགས་མཚན་བཟུམ་ཅིག་དང་འདྲཝ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ཤི་ནིའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་འབྱུང་པ་ཅིན་	ག་ཅི་ར་འབད་འོང་གོ?	བསམ་འཆར་བྲིས།
༢	 ལྷ་ལུ་འབྱུང་པའི་	ཤི་ནིའི་རྟགས་མཚན་དང་	མི་ལུ་འབྱུང་པའི་	ཤི་ནིའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་
ལུ་	མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་	ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?
ཚིག་དོན།
མི་སྡུག་པ་	 	 =	 མ་ལེགསཔ།
སྦྲོན་བྱེད་		 =	 ཤི་ནིའི་རྟགས་མཚན་སོན་མི།
སྔ་ལས་		 =	 མ་འོངས་པའི་རྟགས་མཚན་ད་ལོ་འབྱུང་མི།
འཆི་ལས་		 =	 ཤི་ནི་གི་རྟགས་མཚན།

ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གནས་འོག་མ་ལུ་ལྷུང་བའི་སྡུག་བསྔལ།
ལྷ་ཡི་འཇིག་རྟེན་དག་ནས་འཕོས་པ་ལ།	།གལ་ཏེ་དགེ་བའི་ལྷག་མ་འགའ་མེད་ན།།

དེ་ནས་དབང་མེད་དུད་འགྲོ་ཡི་དྭགས་དང༌།	།དམལ་བར་གནས་པ་གང་ཡང་རུང་བར་འགྱུར།།
ལྷའི་འཇིག་རྟེན་ཟེར་	མཐོ་རིས་ལྷའི་	གནས་ཚུ་ལས་	ཤི་མི་ཚུ་	ག་དེམ་ཅིག་འབད་	ལོག་སྟེ་ར་	
ལྷའི་གནས་ལུ་	སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་	དགེ་བའི་བསོད་ནམས་བསགས་ཡོད་མི་	ག་ར་མོངས་ཚར་ཏེ་	དགེ་
བའི་ལྷག་ལུས་	ཨ་ཙི་ཅིག་ར་	མེད་པ་ཅིན་	རང་དབང་མེད་པར་	ངན་སོང་གི་གནས་དུ	ད་འགྲོ་
དང་	ཡི་དྭགས་	དམལ་བ་ཚུ་	གང་རུང་ཅིག་ལུ་	སྐྱེས་ཏེ་	སྡུག་བསྔལ་མོང་	དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 དགེ་བའི་ལྷག་མ་ཟེར་མི་ག་ཅི་སོ?
༢	 དགེ་བའི་ལྷག་མ་ཚུ་མེད་པ་ཅིན་	ལྷ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་སྐྱེ་ནི་ཨིན་ན?	
ཚིག་དོན།
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འཕོས་	 	 =	 སྤོ་ནི།
གལ་ཏེ་		 =	 ག་དེམ་ཅིག་འབད།

ལྷ་མིན་གྱི་སྡུག་བསྔལ།
ལྷ་མིན་དག་ནའང་རང་བཞིན་གྱིས་ལྷ་ཡི།	།དཔལ་ལ་སང་ཕྱིར་ཡིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཆེ།།

དེ་དག་བློ་དང་ལྡན་ནའང་འགྲོ་བ་ཡི།	།སྒྲིབ་པས་བདེན་པ་མཐོང་བ་མ་མཆིས་སོ།།
ལྷ་མིན་གྱི་	 གནས་ལུ་སྐྱེ་རུང་	 ལྷ་མིན་ཚུ་	 ཕྲག་དོག་རྒྱུ་མཐུན་པའི་	 ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱིས་	
སྟེང་ལྷ་ཡི་	དཔལ་འབྱོར་ཚུ་ལུ་	མ་རངས་པ་	སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་སོམ་ཡོད།	འདི་གིས་འབད་	
ལྷ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་	 འཐབ་འཛིང་འབདཝ་ད་	 ལྷ་ཚུ་ལུ་	 འབད་མ་ཚུགས་པར་	 མགུ་ཏོ་དང་	
རྐངམ་ལགཔ་ཚུ་	 གཅད་བཏུབ་	 འབད་བའི་	 སྡུག་བསྔལ་	 ཨ་རྟག་ར་མོང་དགོ།	 ལྷ་མིན་ཚུ་	
དགེ་བ་དང་	སྡིག་པ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་གི་	བློ་དང་རིག་པ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་	འགྲོ་བ་ལྷ་མིན་ཁོང་རའི་	
ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་གྱིས་	ལུས་རྟེན་འདི་ལུ་	དམ་པའི་ཆོས་བསྒྲུབས་ཏེ་	བདེན་པ་མཐོང་ནིའི་	གོ་
སྐབས་འཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ལྷ་མིན་ཚུ་	ལྷ་ལུ་ག་ཅི་འབད་	ངལ་མ་རངསམ་ཨིན་ན?
༢	 ལྷ་ལུ་ཁོང་ཚུ་གིས་	ག་ཅི་འབད་	འབད་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་ན?
༣	 མཐའ་མཇུག་ལུ་	ལྷ་མིན་ཁོང་ར་ཚུ་	ག་ཅི་འབད་འོང༌?
ཚིག་དོན།
དཔལ་ལ་སང་	 =	 ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་མི་ལུ་མ་དགའ་མི།
བློ་དང་ལྡན་ནའང་	=	 བློ་རིག་ཡོད་རུང༌།

འཁོར་བ་ནང་སྐྱེས་མི་འདི་	སྐྱེ་བ་ངན་པ་ཨིནམ་ཤེས་དགོཔ།
འཁོར་བ་དེ་འདྲ་ལགས་པས་ལྷ་མི་དང༌།	།དམལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོ་རྣམས་དག་ཏུ།།
སྐྱེ་བ་བཟང་པོ་མ་ལགས་སྐྱེ་བ་ནི།	།གནོད་པ་དུ་མའི་སྣོད་འགྱུར་ལགས་མཁྱེན་མཛོད།།

གོང་ལུ་	 བཤད་དོ་བཟུམ་	 འཁོར་བའི་གནས་རིས་	ག་ཏེ་ར་སྐྱེ་རུང་	སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་
ཙང་ཙ་ར་ཨིནམ་ལས་	ལྷ་དང་	ལྷ་མ་ཡིན་	མི་	དམལ་བ་	ཡི་དྭགས་	དུད་འགྲོ་ཚུ་ལུ་སྐྱེ་ནི་འདི་	
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ལེགས་ཤོམ་མེན།	དེ་ཚུ་ནང་སྐྱེ་ནི་འདི་	འཇིགས་པ་དང་	སྡུག་བསྔལ་	ལེ་ཤ་ཅིག་གི་	ཧོད་བཟུམ་
ཅིག་ལུ་	འགྱུར་ནི་ཨིནམ་	མཁྱེན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 འཁོར་བ་ནང་	སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ཅིན་	ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་པས་གོ?
༢	 འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་རྐང་གྲངས་བྲིས།
༡	 འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་རེ་རེ་ནང་ལུ་	སྡུག་བསྔལ་མ་འདྲཝ་	ག་དེ་སྦེ་ར་མོང་དགོཔ་སོ?

ཐར་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་ནི་གི་ཐབས་ལུ་བརྩོན་དགོཔ།
མགོའམ་གོས་ལ་གློ་བུར་མེ་ཤོར་ན།	།དེ་དག་ཕྱིར་བཟློག་བགྱི་བ་བཏང་ནས་ཀྱང༌།	།

ཡང་སྲིད་མེད་པར་བགྱི་སད་འབད་འཚལ་ཏེ།	།དེ་བས་ཆེས་མཆོག་དགོས་པ་གཞན་མ་མཆིས།	།
རང་གི་	 མགོ་དང་	 གོ་ལ་ཚུ་ལུ་	 རྣམ་རྟོག་དཔྱད་རིག་	 མེད་པའི་	 མེ་ཤོར་བ་ཅིན་	 རང་གི་
གཟུགས་དང་	རྒྱུ་ནོར་ལུ་	གནོད་ནི་ཨིན་ཟེར་	དེ་འཕྲལ་ལས་	མེ་གསདཔ་ཨིན།	ཨིན་རུང་	ལས་
རྒྱུ་འབྲས་	 ལེགས་ཤོམ་ཤེས་མི་	 མཁས་པ་ཚུ་ལུ་	 གོང་ལུ་ཞུ་མི་	 གནོད་པ་འདི་	 ཆུང་ཀུ་ཅིག་	
ཨིན་ཟེར་མནོ་བསམ་གཏང་ནི་འདི་གིས་	མེ་འཐུ་བཀོ་ནི་གི་	ལཱ་འདི་ཡང་	བཀོ་བཞག་སྦེ་	སྡུག་
བསྔལ་གྱི་	 གནོད་པ་སོམ་ཤོས་	 ལོག་སྟེ་ར་	 འཁོར་བ་ནང་སྐྱེ་མ་དགོཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་	 དམ་
པའི་ཆོས་ལུ་	བརྩོན་དགོཔ་ཨིན།	ལོག་སྟེ་འཁོར་བ་ནང་	སྐྱེ་མ་དགོཔ་བཟོ་ནི་	དེ་ལས་ལྷག་པའི་	
དགོས་པ་གཞན་ཅིག་མེདཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 བརྩོན་འགྲུས་ཤུགས་ཆེ་བའི་	དཔེ་ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ནུག་གོ?
༢	 གཞི་ག་ཅི་ལུ་	བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་དགོཔ་འབད་	གསུངས་ནུག་གོ?
ཚིག་དོན།
གློ་བུར་	 	 =	 དཔྱད་རིག་མེདཔ།	ཧང་ཏོམ།
བཟློག་	 	 =	 བཀག་ནི།
ཡང་སྲིད་མེད་པར་	=	 ལོག་སྟེ་སྐྱེ་བ་ལེན་མ་དགོ་པར།

ཐར་པ་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་ངོས་གཟུང་ཚུལ།
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ཚུལ་ཁྲིམས་དག་དང་ཤེས་རབ་བསམ་གཏན་གྱིས།	།མ་ངན་འདས་ཞི་དུལ་བ་དྲི་མེད་པའི།།
གོ་འཕང་མི་རྒ་མི་འཆི་ཟད་མི་འཚལ།	།ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཉི་ཟླ་བྲལ་ཐོབ་མཛོད།།

སངས་རྒྱས་ནི་གི་རྒྱུ་	ལམ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མི་	ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་	སོམ་པ་དང་།	ཐོས་བསམ་	སྒོམ་
པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཤེས་རབ།	དགེ་བ་ལུ་	དམིགས་པ་བརྟན་བརྟན་འབད་སོད་མི་	ཏིང་ངེ་འཛིན་ཚུ་
ལུ་	བསབ་པ་གསུམ་ཟེར་	སབ་ཨིན།	རྒྱུ་བསབ་པ་གསུམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	འབྲས་བུ་	སྡུག་བསྔལ་
ལས་ཐར་བའི་གནས་	རྣམ་རྟོག་ངན་པ་ག་ར་ཞི།	སྒོ་གསུམ་གྱི་སྤོད་ལམ་དུལ་བ།	ཉོན་མོངས་པའི་	
སྐྱོན་གེ་ར་	སྤངས་ཚར་ཏེ་དྲི་མ་མེད་པའི་གོ་འཕང་།	ལོ་ན་ཚོད་རྒས་ནི་མེདཔ།	ཤི་ནི་ཡང་མེད་པར་	
ཡང་དག་པའི་བདེ་བ་	ཟད་ནི་དང་རོགས་ནི་མེདཔ་ཅིག་	འཐོབ་ནི་ཡོདཔ་ཨིནམ་མཁྱེན་དགོཔ་དང་
ཕྱི་རོལ་པ་ཚུ་གིས་	 ཐར་པའི་གོ་འཕང་འདི་	 ས་ཆུ་མེ་རླུང་	 ཉི་མ་དང་ཟླཝ་ལ་སོགས་པའི་	 བེམ་
པོའི་ཆོས་འབད་རྩིས་མི་དེ་མིན་པར་	ཐར་པའི་གོ་འཕང་	རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྱི་	བདག་ཉིད་ཅན་
འདི་	འཐོབ་ཐབས་མཛད་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ཚུལ་ཁྲིམས་དང་	ཤེས་རབ་བསམ་གཏན་གསུམ་གྱི་འབྲས་བུ་	 ག་ཅི་འཐོབ་སོ?
༢	 ཐར་པའི་གོ་འཕང་འདི་	ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་ཟེརཝ་སོ?

ཐར་ལམ་གྱི་རྒྱུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ཡན་ལག་བདུན་ངོ་གཟུང་ཚུལ།
དྲན་དང་ཆོས་རབ་འབྱེད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང༌།	།དགའ་དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་དང་ཏིང་འཛིན་དང༌།།	

བཏང་སྙོམས་འདི་བདུན་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་སྟེ།	།མ་ངན་འདས་ཐོབ་བགྱིད་པའི་དགེ་ཚོགས་
ལགས།།

མཐོང་ལམ་གྱི་སྐབས་ལུ་	 དམིགས་ཡུལ་	 ཆོས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ཚུ་མ་བརྗེད་པའི་དྲན་པ་དང་།	 ཆོས་
ཀྱི་གནད་དོན་	 ལེགས་ཤོམ་འབད་	 དབྱེ་བ་ཕྱེ་མི་	 ཤེས་རབ།	 དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་	 སྤོ་བའི་བརྩོན་
འགྲུས།	བདེན་པའི་དོན་རྟོགས་པའི་ལཱ་ལུ་དགའ་བའི་	དགའ་བ་དང་	ཉོན་མོངས་པའི་	ཁ་ཐུག་
ལུ་མ་གཡོ་བར་	ལུས་དང་	སེམས་གཉིས་ཆ་ར་	དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་	རང་བཞིན་གྱིས་	འཇུག་ནིའི་
ཤིན་ཏུ་སྦྱང་བ་དང་།	སེམས་	རིགཔ་འགྱིམས་ཏེ་	སོད་ཚུགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་།	སེམས་ནང་
ན་འཐོམས་སྦེ་	གཉིད་ཁུག་ནི་དང་	སེམས་བདག་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པར་	ཕྱི་ཁར་གཡེང་ནི་	
གཉིས་མེད་པའི་བཏང་སྙོམས་བཅས་	བདུན་ལུ་	བྱང་ཆུབ་ཀྱི་	ཡན་ལག་བདུན་ཟེར་	སབ་ཨིན།	
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དེ་ཚུ་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་	གོ་འཕང་	འཐོབ་བཅུག་མི་གི་	དགེ་བའི་	ཚོགས་ཆེན་པོ་ཟེར་	སབ་ཨིན།	
དྲི་བ།
༡	 མང་འདས་འཐོབ་ནི་གི་རྒྱུ་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན?
༢	 དྲན་པ་གིས་	ལཱ་ག་ཅི་འབད་འོང༌?
༣	 ཤིན་སྦྱངས་ཟེར་མི་འདི་	ག་ཅི་ཨིན་ན?
༤	 བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་བྲིས།
ཚིག་དོན།
ཤིན་སྦྱངས་	 =	 ཉམས་མོང་འཐོབ་མི།
ཏིང་ངེ་འཛིན་	 =	 མ་གཡོ་བར་སོད་ཚུགས་མི།
བཏང་སྙོམས་	 =	 འདྲ་མཉམ།	ཕྱོངས་རིས་མེདཔ།	

ཐུན་མོང་གི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་ལུ་བརྩོན་དགོཔ།
ཤེས་རབ་མེད་པར་བསམ་གཏན་ཡོད་མིན་ཏེ།	།བསམ་གཏན་མེད་པར་ཡང་ནི་ཤེས་རབ་མེད།།

གང་ལ་དེ་གཉིས་ཡོད་པས་སྲིད་པ་ཡི།	།རྒྱ་མཚོ་གནག་རྗེས་ལ་བུར་འཚལ་བར་བགྱི།།
ཆོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་	 ལེགས་ཤོམ་འབད་ཕྱེ་མི་	 གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་པའི་	 ཤེས་རབ་མེད་པ་
ཅིན་	 ཐར་པའི་རྒྱུ་བསམ་གཏན་ཡང་	 ཡོད་མི་སྲིད།	 བསམ་གཏན་མེད་མི་ལུ་ཡང་	 ཤེས་རབ་
མེདཔ་ཨིན།	མི་ག་ལུ་འབད་རུང་	ཞི་གནས་ཀྱི་	བསམ་གཏན་དང་	ལྷག་མཐོང་གི་	ཤེས་རབ་
གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་འབད་	ཡོད་པ་ཅིན་	སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་གནས་	རྒྱ་མཚོ་བཟུམ་
ལས་བརྒལ་ནི་དེ་	 ལཱ་ཁག་མེན་པར་	 ནོར་གྱི་རྐང་རྗེས་ཀྱི་	 ཆུ་བརྒལ་དོ་བཟུམ་ཅིག་འབད་	 ལཱ་
འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་	འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་བརྒལ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་མཁྱེན་དགོ།

དྲི་བ།
༡	 ཤེས་རབ་ལུ་	བསམ་གཏན་ག་ཅི་འབད་	དགོཔ་སོ?
༢	 ཤེས་རབ་དང་བསམ་གཏན་	གཉིས་ཆ་ར་ཡོད་པ་ཅིན་ག་ཅི་	འབད་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་	
	 པས?

ལ་བ་ངན་པ་སྤང་དགོཔ།
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ལུང་མ་བསན་པ་བཅུ་བཞི་འཇིག་རྟེན་ན།	།ཉི་མའི་གཉེན་གྱིས་རབ་གསུངས་གང་ལགས་པ།།
དེ་དག་རྣམས་ལ་བསམ་པར་མི་བགྱི་སྟེ།	།དེ་ཡིས་བློ་ནི་ཞི་བར་བགྱིད་མ་ལགས།།

སངས་རྒྱས་ནིའི་ལམ་ལུ་	བར་ཆད་རྐྱབ་མི་	ལུང་མ་བསན་པ་ཟེར་	དོན་མ་སོན་མི་	ལ་བ་ངན་པ་
བཅུ་བཞི་ཚུ་	འཇིག་རྟེན་ན་	མནོ་བསམ་གཏང་མ་བཏུབ་ཨིན་ཟེར་	ཉི་མའི་གཉེན་	སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་	 ལོགས་སུ་འབད་	 གསུངས་གནང་མི་	 ལ་བ་ངན་པ་	 དེ་ཚུ་ལུ་	 མནོ་
བསམ་གཏང་	མ་བཏུབ་ཨིན།	དེ་ཚུ་ལུ་	མནོ་བསམ་གཏང་པ་ཅིན་	ལ་བ་ངན་པའི་	སྦུལ་གྱིས་
བཟུང་སྦེ་	 ཉོན་མོངས་པའི་དུག་འཕེལ་ཏེ་	 སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་	 ཆགས་ཞེན་ཚུ་ཞི་སྟེ་	
མེདཔ་འགྱོ་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 ལུང་མ་བསན་པ་ཟེར་	ག་ཅི་སྦེ་སབ་ཨིན་ན?
༢	 ཉི་མའི་གཉེན་ཟེར་མི་ག་སོ?
༣	 ལུང་མ་བསན་པའི་ལ་བ་༡༤	དེ་	ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་	ག་ཅི་འབད་དགོཔ་སོ?
ཚིག་དོན།
ལུང་མ་བསན་པ་	 =	 དོན་མ་སོན་མི།
ཉི་མའི་གཉེན་	 =	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན།
བློ་	 	 =	 སེམས།
ཞི་བར་	 	 =	 སྡུག་བསྔལ་ཉོན་མོངས་པ་མེདཔ་ལུ།
རྐང་གྲངས།	 ལུང་མ་བསན་པ་བཅུ་བཞི།	
སྔོན་གྱི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་བཞི་ནི།
༡	 རྟག་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་དང་འཇིག་རྟེན་ཡོད་པར་ལ་བ།
༢	 མི་རྟག་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་དང་འཇིག་རྟེན་ཡོད་པར་ལ་བ།
༣	 རྟག་མི་རྟག་གཉིས་ཀའི་འཇིག་རྟེན་ཡོད་པར་ལ་བ།
༤	 རྟག་མི་རྟག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡོད་པར་ལ་བ།
ཕྱི་མའི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་བཞི།
༡	 གང་ཟག་གི་བདག་དང་འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་པར་ལ་བ།
༢	 གང་ཟག་གི་བདག་དང་འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་མི་ལྡན་པར་ལ་བ།
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༣	 གང་ཟག་གི་བདག་དང་འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ལ་བ།
༤	 གང་ཟག་གི་བདག་དང་འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ལ་བ།
མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་བརྟེན་པ་བཞི།
༡	 དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདས་ཕན་ཆད་འབྱུང་ཞེས་ལ་བ།
༢	 དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདས་ཕན་ཆད་མི་འབྱུང་ཞེས་ལ་བ།
༣	 དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདས་ཕན་ཆད་འབྱུང་མི་འབྱུང་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ལ་བ།
༤	 དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདས་ཕན་ཆད་འབྱུང་མི་འབྱུང་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ལ་བ།
ལུས་སོག་ལ་བརྟེན་པ་གཉིས།
༡	 ལུས་དང་གང་ཟག་གཅིག་ཡིན་པར་ལ་བ།	ལུས་དང་སོག་གཅིག་ཨིན།	མུ་སྟེགས་རིག་	
	 པ་ཅན།
༢	 ལུས་དང་གང་ཟག་སོ་སོར་ལ་བ།	གྲངས་ཅན་པ།

རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ངོས་བཟུང་དང་རྣམ་བཤད།
མ་རིག་པ་ལས་ལས་ཏེ་དེ་ལས་ནི།	།རྣམ་ཤེས་དེ་ལས་མིང་དང་གཟུགས་རབ་བྱུང༌།།

དེ་ལས་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་སྟེ་དེ་དག་ལས།	།རེག་པ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་ཐུབ་པས་གསུངས།།
ང་ཟེར་	བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་	མནོ་བསམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་	འདུ་
བྱེད་འདི་འབྱུངམ་ཨིན།	 འདུ་བྱེད་དེ་ལས་	 རྣམ་ཤེས་ཟེར་	 ཤེས་པ་དེ་འབྱུངམ་ཨིན།	 རྣམ་ཤེས་
ལས་	 ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའི་	 མིང་དང་།	 ནུར་ནུར་པོ་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་ཀྱི་	 ཕུང་པོ་འདི་
འབྱུངམ་ཨིན།	མིང་གཟུགས་ཚུ་ལས་	མིག་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་འབྱུངམ་ཨིན།	སྐྱེ་མཆེད་
དྲུག་ལས་	ཕྱི་ཁའི་ཡུལ་གྱི་དབང་པོ་	ནང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་	གཅིག་ཁར་འདུས་ཏེ་	རེག་
པ་དྲུག་ཚུ་འབྱུངམ་ཨིན་	ཟེར་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གིས་གསུངས་ཏེ་ཡོད།
དྲི་བ།
༡	 མ་རིག་པ་ཟེར་མི་ག་ཅི་སོ?
༢	 མིང་དང་གཟུགས་ཚུ་	ག་ཅི་ལས་འབྱུངམ་ཨིན་ན?
༣	 རེག་པ་དྲུག་	ག་ཅི་ལས་འབྱུངམ་ཨིན་ན?
ཚིག་དོན།
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མ་རིག་པ་	 =	 མ་ཤེས་མི།
རྣམ་ཤེས་		 =	 དབྱེ་བ་ཤེས་མི་ཤེས་པ།	སེམས།
སྐྱེ་མཆེད་		 =	 རྣམ་རྟོག་སྤེལ་མི།
རྐང་གྲངས།

ནང་དབང་པ་ོགི་སྐྱེ་མཆེད། ཕྱི་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་མཆེད། ། ཚོར་བ་དྲུག

མིག་དབང་པོ། གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད། ། མི ག ་ གི ས ་ འ དུ ས ་ ཏེ ་ རེ ག ་ པ ་ ལ ས ་ འ བྱུང ་ །
བའི་ཚོར་བ།

རྣ་བའི་དབང་པོ། སྒྲའི་སྐྱེ་མཆེད། རྣ ་ ཡི ས ་ འ དུ ས ་ ཏེ ་ རེ ག ་ པ ་ ལ ས ་ འ བྱུང ་ བ འི ་ །
ཚོར་བ།

སྣའི་དབང་པོ། དྲིའི་སྐྱེ་མཆེད། ། སྣ ས ་ འ དུ ས ་ ཏེ ་ རེ ག ་ པ ་ ལ ས ་ འ བྱུང ་ བ འི ་ །
ཚོར་བ།

ལྕེའི་དབང་པོ། རོའི་སྐྱེ་མཆེད། ལྕེས ་ འ དུ ས ་ ཏེ ་ རེ ག ་ པ ་ ལ ས ་ འ བྱུ ང་ བ འི ་ །་
ཚོར་བ།

ལུས་ཀྱི་དབང་པོ། རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད། ལུ ས ་ ཀྱིས ་ འ དུ ས ་ ཏེ ་ རེ ག ་ པ ་ ལ ས ་ འ བྱུ ང་ །་
བའི་ཚོར་བ།

ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ། 	 ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད། ། ཡི ད ་ ཀྱིས ་ འ དུ ས ་ ཏེ ་ རེ ག ་ པ ་ ལ ས ་ འ བྱུ ང་ །་
བའི་ཚོར་བ།

རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་རྣམ་བཤད།
རེག་པ་ལས་ནི་ཚོར་བ་ཀུན་འབྱུང་སྟེ།	།ཚོར་བའི་གཞི་ལས་སྲེད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར།།

སྲེད་ལས་ལེན་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་སྟེ།	།དེ་ལས་སྲིད་པ་སྲིད་ལས་སྐྱེ་བ་ལགས།།
རེག་པ་ལས་	 བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་དེ་ཚུ་འབྱུངམ་ཨིན།	ཚོར་བ་ལས་	 བདེ་བ་དགོ་ནི་དང་	སྡུག་
བསྔལ་མི་དགོ་པའི་	སྲེད་པ་ཆགས་པ་འབྱུང་འོང་།	སྲེད་པ་ལས་	དགེ་སྡིག་སྤོད་པའི་	འཁོར་བ་
ལུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་	ལེན་པ་འབྱུངམ་ཨིན།	ལེན་པ་ལས་ལོག་སྟེ་སྐྱེ་བ་ལེན་ནི་གི་	ནུས་པ་ཡོད་པའི་
སྲིད་པ་འདི་འབྱུངམ་ཨིན།	སྲིད་པ་འདི་ལས་	ཚེ་ཕྱི་མའི་སྐྱེ་བ་འདི་འབྱུངམ་ཨིན་ནོ།།
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དྲི་བ།
༡	 བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་ཚུ་	ག་ཅི་ལས་འབྱུངམ་ཨིན་ན?
༢	 སྲེད་པ་གིས་	ལཱ་ག་ཅི་འབད་འོང༌?	
༣	 སྐྱེ་བ་འདི་	ག་ཅི་ལས་འབྱུངམ་སོ?
ཚིག་དོན།
སྲེད་པ་	 	 =	 བདེ་སྡུག་སྤང་བླང་གི་ཆགས་ཞེན།

རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་རྣམ་བཤད།
སྐྱེ་བ་ཡོད་ན་མ་ངན་ན་རྒ་དང༌།	།འདོད་པས་ཕོངས་དང་འཆི་བའི་འཇིགས་སོགས་ཀྱིས།	།
སྡུག་བསྔལ་ཕུང་པོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་འབྱུང་སྟེ།	།སྐྱེ་བ་འགགས་པས་དེ་ཀུན་འགག་པར་འགྱུར།	།

སྐྱེ་བ་ཟེར་མི་འདི་ཡོད་པ་ཅིན་	ལུས་དང་སེམས་ལུ་	ཚ་གྱང་སྡུག་བསྔལ་	ན་ནི་ལོ་ན་ཚོད་རྒས་ནི་	
རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་མ་འཐོབ་པའི་དཀལ་ངལ་	 ཤི་ནི་གི་འཇིགས་པ་	 སེམས་མི་བདེ་བ་ལ་སོགས་
པའི་	 སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པོ་	 ག་ནི་བ་སོམ་ཚུ་འབྱུང་ནི་ཨིན།	 འཁོར་བ་ལུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ནི་འདི་ར་	
བཀག་ཚུགས་པ་ཅིན་	ན་ནི་དང་	ཤི་ནི་རྒས་ནི་ཚུ་	རིམ་པ་བཞིན་དུ་	གེ་ར་འགག་ཚརཝ་བཟུམ་
ཅིག་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 སྐྱེ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་	སབས་མ་བདེཝ་	ག་ཅི་ར་འབྱུངམ་སོ?
༢	 རྟེན་འབྲེལ་ཟེར་བའི་དོན་དག་ག་ཅི་སོ?
ཚིག་དོན།
མ་ངན་	 	 =	 སྡུག་བསྔལ།
སྐྱེ་བ་འགགས་	 =	 སྐྱེ་བ་རྒྱུན་ཆད་ནི།
རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་འབྱུང་=	 མ་རིག་པ་ལས་	རིམ་པ་བཞིན་དུ་	རྒ་ཤི་ཚུན་འབྱུང་ནི།
རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་ལྡོག་=	 རྒ་ཤི་ལས་	 ཁ་ཡར་བལ་	 རིམ་པ་བཞིན་དུ་	 མ་རིག་པ་ཚུན་ལུ་
དཔྱད་དེ་སྤང་ནི།
རྐང་གྲངས།
རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ནི།
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༡	མ་རིག་པ།	༢	འདུ་འབྱེད།	 	༣	རྣམ་ཤེས།	༤	མིང་གཟུགས།	༥	སྐྱེ་མཆེད།	
	༦	རེག་པ།	༧	ཚོར་བ།	༨	སྲེད་པ།	༩	ལེན་པ།	༡༠	སྲིད་པ།	༡༡	སྐྱེ་བ།	༡༢	རྒ་ཤི།

འབྲས་བུ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་མཐོང་ཚུལ།
རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་འདི་རྒྱལ་བ་ཡི།	།གསུང་གི་མཛོད་ཀྱི་གཅེས་པ་ཟབ་མོ་སྟེ།།

གང་གིས་འདི་ནི་ཡང་དག་མཐོང་བ་དེས།	།སངས་རྒྱས་དེ་ཉིད་རིག་པ་རྣམ་མཆོག་མཐོང༌།།
ཤེས་བྱའི་ཆོས་གེ་ར་	 རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་གྲུབ་ཅིག་	 རྩ་ལས་མེདཔ་ཨིན་རུང་	 རྒྱུ་རྐྱེན་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	ཧེ་མ་དང་ཤུལ་མ་ཟེར་བའི་	འབྲེལ་བ་འབྱུང་མི་	རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆོས་ཟེར་
མི་འདི་	རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚུ་གིས་	གསུངས་བཞག་མི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ནང་ལས་	ག་
ནི་བ་གཅེས་པའི་ནོར་གྱི་སྙིང་པོ་	 དོན་དག་ག་ནི་བ་ཟབ་དྲག་ཨིན།	གང་ཟག་ག་འབད་རུང་	རྟེན་
འབྲེལ་གྱི་དོན་	 ཡང་དག་པར་མཐོང་མི་འདི་གིས་	 སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མཁྱེན་པའི་ཆོས་ཀྱི་དོན་དག་
ངོ་མ་	དོན་དམ་བདེན་པའི་གནས་ལུགས་	འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་འདི་	ཆོས་ཟབ་མོ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་དགོ་པའི་	དོན་དག་ག་ཅི་	
	 སོ?
༢	 རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ཚུགས་པ་ཅིན་	ག་ཅི་འཐོབ་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་	
	 ནུག?	འདི་ག་དེ་འབད་སོ?
ཚིག་དོན།
རྟེན་འབྲེལ་	 =	 གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བརྟེན་སྦེ་	འབྲེལ་བ་འབྱུང་ནི།
གཅེས་པ་		 =	 གལ་ཆེཝ།
ཟབ་མོ་	 	 =	 དོན་དག་སོམ།

འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད།
ཡང་དག་ལ་དང་འཚོ་དང་རྩོལ་བ་དང༌།	།དྲན་དང་ཏིང་འཛིན་ངག་དང་ལས་མཐའ་དང༌།།
ཡང་དག་རྟོག་ཉིད་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད།	།འདི་ནི་ཞི་བར་བགྱི་སད་བསྒོམ་པར་བགྱི།།

ཆོས་ཀྱི་དོན་དག་ཚུ་	 ཚུལ་བཞིན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་པའི་	ཡང་དག་པའི་ལ་བ་དང་།	 སྡིག་
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པའི་ཟས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་དང་།	 དགེ་བའི་བྱ་བ་ལུ་བརྩོན་པའི་	 ཡང་དག་
པའི་རྩོལ་བ་དང་།	 དགེ་བའི་ལམ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་མ་བརྗེད་པའི་	 ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་དང་།	 དགེ་
བའི་དམིགས་ཡུལ་ལུ་	རིགཔ་འགྱིམས་ཏེ་སོད་ཚུགས་པའི་	ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་།	རང་
གིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་	ཆོས་ཀྱི་དོན་དག་ཚུ་	གཞན་ལུ་སོན་པའི་	ཡང་དག་པའི་ངག་དང་
།	བྱ་བ་	མ་ཡིན་པའི་	དགེ་བའི་ལཱ་ཚུ་སྤང་བའི་	ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་།	དུས་རྒྱུན་
གཞན་ལུ་	ཕན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་	ཡང་དག་པའི་རྟགོ་པ་ཚུ་ལུ་	འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་ཟེར་སབ་ཨིན།	རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་འབད་	འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་འདི་ཚུ་	ཞི་བ་མ་
ངན་ལས་འདས་པ་	 རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་	 རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་
བསྒོམ་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།	 ལམ་འདི་ཚུ་སྒོམ་ལམ་གྱི་སྐབས་ལུ་	 འཕགས་པའི་ལམ་གྱི་	 ཡན་ལག་
དང་འཁོར་འབད་ནི་དེ་གིས་	ལམ་ཡན་ལག་ཟེར་སབ་ཨིན།
དྲི་བ།
༡	 ང་བཅས་	 འཇིག་རྟེན་མི་གནག་པའི་མི་ཚེའི་ཐོག་ལུ་	 འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་
བརྒྱདཔོ་དེ་ཚུ་	ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ནི་མས་ག?	ག་དེ་སྦེ?
༢	 འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་འདི་	ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་	བསྒོམ་དགོཔ་ཨིན་ན?
༣	 ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་ཟེར་མི་འདི་	ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སབ་སོ?
ཚིག་དོན།
ཡང་དག་པ་	 =	 ནོར་འཁྲུལ་མེད་མི།
ཏིང་ངེ་འཛིན་	 =	 སེམས་མ་གཡོ་བར་སོད་ཚུགས་མི།
རྐང་གྲངས།
འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ནི།
༡	ཡང་དག་པའི་ལ་བ།	༢	ཡང་དག་པའི་འཚོབ།	༣	ཡང་དག་པའི་རྩོལ་བ།	༤	ཡང་དག་པའི་
དྲན་པ།	༥	ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན།	༦	ཡང་དག་པའི་ངག།	༧	ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ།	
༨	ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ།

ལམ་གྱི་དམིགས་པ་	འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་བསྒོམ་ཚུལ།
སྐྱེ་འདི་སྡུག་བསྔལ་སྲེད་པ་ཞེས་བགྱི་བ།	།དེ་ནི་དེ་ཡི་ཀུན་འབྱུང་རྒྱ་ཆེན་ཏེ།	།

འདི་འགོག་པ་ནི་ཐར་པ་ལགས་ཏེ་ལམ།	།དེ་ཐོབ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་དེ་བརྒྱད་ལགས།	།
འཁོར་བ་ནང་སྐྱེ་བ་ལེན་ད་པ་ཅིན་	 སྡུག་བསྔལ་སོམ་ར་མོང་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལས་	 ཁམས་གསུམ་
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འཁོར་བ་ནང་	སྐྱེ་བ་ལེན་མི་འདི་	སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་ཨིན།	སྲེད་པ་ཟེར་	འདོད་ཆགས་ཞེ་
སང་ལ་སོགས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	སྡུག་བསྔལ་ཚུ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་	འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་
ཉོན་མོངས་པ་ཚུ་ལུ་	ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་ཟེར་སབ་ནི་ཨིན།	འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་	རྒྱུ་ཀུན་
འབྱུང་ཉོན་མོངས་པ་གཉིས་བཀག་སྟེ་	 སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ཆ་ར་མེད་པའི་	 ཐར་པའི་
གོ་འཕང་འདི་ལུ་	འགོག་པའི་བདེན་པ་ཟེར་སབ་ནི་དང་།	ལམ་གྱི་བདེན་པ་ཟེར་མི་འདི་	འབྲས་བུ་
ཐར་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་	བརྩོན་དགོ་པའི་	འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་བརྒྱད་ལུ་	ལམ་
གྱི་བདེན་པ་ཟེར་སབ་ནི་ཨིན།
དྲི་བ།
༡	 བདེན་པ་བཞི་ཟེར་ག་ཅི་འབད་སབ་ཨིན་ན?
༢	 བདེན་པ་བཞི་ལས་	སྤང་དགོཔ་འདི་	ག་འདི་ཨིན་ན?	བླང་དགོཔ་འདི་	ག་འདི་ཨིན་	
	 ན་བྲིས།
ཚིག་དོན།
སྲེད་པ་	 	 =	 ཆགས་པ།
ཀུན་འབྱུང་	 =	 ཉོན་མོངས་པ།
འགོག་པ་		 =	 སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་	ཐར་པའི་གོ་འཕང་།

ལམ་བསྒོམ་པའི་སྐུལ་མ།
དེ་ལར་ལགས་པས་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི།	།མཐོང་བར་བགྱི་སད་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པར་བགྱི།།

ཐར་པ་འཐོབ་ནི་གི་ལམ་	 གོང་ལུ་བཤད་ཚར་མི་	 འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་འདི་ཚུ་ཨིན།	
འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	མི་དབང་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་	འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་འདི་	སྡུག་
བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ།	ཀུན་འབྱུང་སྤང་བར་བྱ།	འགོག་པ་འཐོབ་པར་བྱ།	ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྟེན་པར་བྱ།	
ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་	བདེན་པ་བཞིའི་དོན་ཚུ་	མཐོང་བའམ་རྟོགས་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་	དུས་
ཨ་རྟག་ར་	ལམ་བསྒོམ་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 བདེན་པ་བཞི་ལུ་	ག་ཅི་འབད་བརྩོན་དགོཔ་སོ?
༢	 རྒྱའཁོར་བ་འདི་	སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ཨིནམ་ཤེས་མི་འདི་	བདེན་པ་བཞི་ལས་		
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	 ག་ཅི་སོ?	
ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

པང་ན་དཔལ་གནས་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང༌།	།ཤེས་པས་ཉོན་མོངས་ཆུ་བོ་ལས་བརྒལ་གྱིས།	།
ང་བཅས་	འཇིག་རྟེན་མི་གནགཔ་ཚུ་གིས་ཡང་	བདེན་པ་བཞི་གི་དོན་རྟགོས་ཚུགས་མི་	དཔེར་ན།	
རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་བཟུམ་དང་	རང་གི་ཕང་མར་	བུ་གཞི་དང་དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤོད་
ཚུ་	མ་སྤང་པར་	ལ་སྲིད་སྐྱོང་བཞིན་དུ་ཡང་	སངས་རྒྱས་ལས་ཆོས་ཉན་ཏེ་	ཡང་དག་པའི་བདེན་
པ་མཐོང་སྦེ་	ཉོན་མོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་	ཆུ་བོ་ལས་བརྒལ་བའི་དཔྱེ་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་	རྒྱལ་
པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་	ཐུགས་དཔའ་མ་ཞུམ་པར་	དེ་བཟུམ་སྦེ་མཛད་གནང་དགོ།
དྲི་བ།
༡	 ང་བཅས་	འཇིག་རྟེན་མི་གནགཔ་ཚུ་གིས་ཡང་	བདེན་པ་བཞི་རྟོགས་ཚུགས་པའི་དཔྱེ་		
	 ག་ལུ་བཞག་ནུག?
༢	 གཉེན་གྲོགས་དང་	བུ་གཞི་ཚུ་	མ་བལ་བར་	བཀོ་བཞག་སྟེ་	ཆོས་འབད་བར་འགྱོ་བ་	
	 ཅིན་	ལས་འོང་ག་མི་འོང་	བསམ་འཆར་བྲིས།
ཚིག་དོན།
པང་ན་	 	 =	 ཕང་མར།
དཔལ་གནས་	 =	 རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཡོད་མི།

ལམ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་དཔའ་མི་ཞུམ་ནི།
གང་དག་ཆོས་མངོན་བགྱིས་པ་དེ་དག་ཀྱང༌།	།གནམ་ནས་བབས་པ་མ་ལགས་ལོ་ཐོག་བཞིན།།

ས་རུམ་ནས་ཐོན་མ་ལགས་དེ་དག་སྔོན།	།ཉོན་མོངས་རག་ལས་སྐྱེ་བོ་ཁོ་ནར་བས།།
གང་དག་ཟེར་	 བདེན་པའི་ཆོས་	སྡུག་བསྔལ་དང་	ཀུན་འབྱུང་གཉིས་སྤངས་ཏེ་	 ཐར་པའི་ལམ་
གྱི་ཆོས་	འགོག་པ་དང་ལམ་གཉིས་	དངོས་སུ་ཉམས་སུ་ལེན་སྦེ་	ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་	ངོ་མ་
མཐོང་བའི་འཕགས་པ་ཚུ་ཡང་	 ཆོས་ཕྱིར་དཀའ་བ་སྤད་དེ་	 ལམ་བསྒོམ་པའི་	 བསོད་ནམས་ཀྱི་
སོབས་ལས་	འབྱུངམ་མ་གཏོགས།	རང་བཞིན་གྱིས་	གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་	སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཅིག་
ཨིན་	ཟེར་		ཆརཔ་བཟུམ་	གནམ་ཁ་ལས་བབས་བབས་ཡང་མེན་	ལོ་ཐོག་བཟུམ་	ས་ནང་
ལས་སྐྱེས་སྐྱེསཝ་ཅིག་ཡང་མེན།	དེ་ཚུ་ཡང་དང་པོ་	ཉོན་མོངས་པ་	ཤུགས་ཆེ་བའི་དབང་ལུ་	ཐལ་
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མི་ལུ་	སྐྱེས་ཏེ་འབད་རུང་	ཤུལ་ལས་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་བརྟེན་ཏེ་	ལམ་ཚུལ་བཞིན་
དུ་བསྒྲུབས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ནུས་པ་ལས་	འཕགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ལུ་གྱུར་མི་ཙང་ཙ་ཨིནམ་
ལས་	 རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་	 ཐུགས་མི་ཞུམ་པར་	 ལམ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་	 དཀའ་ངལ་ཚུ་	
དང་ལེན་མཛད་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 མི་ལ་ལུ་ཅིག་	འགོག་པ་དང་ལམ་གྱི་བདེན་པའི་དོན་	རྟོགས་ཚུགས་མི་འདི་	ག་ཅི་	
	 འབད་ཨིན་ན?	
༢	 སྤྲུལ་པའི་གང་ཟག་ཅིག་མེན་རུང་	ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལུ་	ཆོས་སྒྲུབ་སྟེ་	ཐར་པ་	
	 ཐོབ་ཚུགས་པའི་	དཔེ་ཅིག་འཚོལ་ཏེ་བྲིས།
ཚིག་དོན།
མངོན་སུམ་	 =	 ངོ་མ་འབད་མཐོང་མི།
ས་རུམ་		 =	 ས་འོག་ལས།

དོན་བསྡུས་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།
བསྙེངས་དང་བྲལ་མ་མང་དུ་གསོལ་ཅི་འཚལ།	།ཕན་པའི་གདམས་ངག་དོན་པོ་འདི་ལགས་ཏེ།	།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུགས་དུལ་མཛོད་ཅིག་བཅོམ་ལྡན་གྱི།	།སེམས་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་ལགས་པར་གསུངས།	།
ག་ལུ་ཡང་	འདྲོག་དགོཔ་མེད་པ་	རྒྱལཔོ་ཁྱོད་ལུ་	ལེ་ཤ་ཞུ་སྟེ་ག་ཅི་འབད་ནི།	མདོར་བསྡུས་སྦེ་ཞུ་
བ་ཅིན་	གདམས་ངག་ཚུ་གི་	བཅུད་ངོ་མ་འདི་ར་	རྒྱལཔོ་ཁྱོད་ཀྱིས་	ཁྱོད་རའི་ཐུགས་འདི་བཏུལ་
ཏེ་	ག་དེ་དྲག་དྲག་	ཞི་ཞིང་དུལ་བ་ཟེར་	ཉོན་མོངས་པ་མེདཔ་ཅིག་བཟོ་ནི་ལུ་	བརྩོན་གནང་དགོ།	
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་ལས་ཡང་	 སེམས་བཏུལ་ནི་འདི་	 ཆོས་གེ་ར་གི་རྩ་བ་ཨིན་
ཟེར་	མདོའི་ནང་ལུ་	གསུངས་གནང་ནུག།

དྲི་བ།
༡	 གདམས་ངག་ཚུ་གི་	བཅུད་ངོ་མ་ར་	ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས་གོ?
༢	 སངས་རྒྱས་ཀྱིས་	ག་ཅི་གསུངས་ནུག་གོ?
ཚིག་དོན།
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བསྙེངས་དང་བྲལ་	=	 འཇིགས་པ་དང་བྲལ་བ།	འདྲགོ་ནི་མེདཔ།
མང་དུ་གསོལ་ཅི་འཚལ་=	 ལེ་ཤ་ཞུ་སྟེ་	ག་ཅི་འབད་ནི།
ཐུགས་དུལ་	 =	 སེམས་བཏུལ་ནི།

མི་ཚེ་དོན་ཡོདཔ་འབད་དགོཔ།
ཁྱོད་ལ་དེ་སྐད་གདམས་པ་གང་ལགས་དེ།	།བས་པར་དགེ་སོང་གིས་ཀྱང་བགྱི་བར་དཀའ།།

འདི་ལས་གང་ཞིག་སྤོད་པའི་ངོ་བོ་དེའི།	།ཡོན་ཏན་བསྟེན་པས་སྐུ་ཚེ་དོན་ཡོད་མཛོད།།
ས་སྐྱོང་མི་དབང་ཁྱོད་ལུ་	གོང་ལུ་ཞུ་མི་	ཆོས་ཀྱི་བཅུད་དོན་ག་ཨིན་མི་དེ་ཚུ་	བས་པར་ཟེར་ག་ར་
ཚངམ་འབད་	 མི་ཚེ་གཅིག་ར་དགེ་བ་ལུ་བརྩནོ་སོད་མི་	 དགེ་སོང་ཚུ་གིས་ཡང་	 འབད་ཚུགས་
པར་ལཱ་ཁག་འོང་།	ཨིན་རུང་	གདམས་ངག་དེ་ཚུ་གི་གྱས་ལས་	རང་གིས་ག་འབད་ཚུགསཔ་ཅིག་	
གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་	 གདམས་ངག་འདི་རང་གིས་འབད་ཚུགསཔ་ཅིག་	 ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ།	
འདི་གི་	ད་རེས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་འདི་	དོན་མེད་ཆུད་ཟད་ལུ་	མ་གཏང་པར་	ཚེ་ཕྱི་མའི་དོན་དག་བསྒྲུབ་
ཚུགསཔ་ཅིག་	མཛད་གནང་དགོ།
དྲི་བ།
༡	 ཚིགས་བཅད་འདི་ནང་ལས་	ཤེས་དགོཔ་ངོ་མ་ར་	ག་ཅི་ཨིན་མས?
ཚིག་དོན།
དེ་སྐད་	 	 =	 འ་ནེ་སྦེ།
བས་པར་		 =	 ག་ར་ཚངམ་འབད།
དོན་ཡོད་		 =	 དོན་དག་ཡོདཔ།

ཡི་རངས་ནི་དང་དགེ་བ་བསྔོ་ཚུལ།
ཀུན་གྱི་དགེ་བ་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ཞིང༌།	།ཉིད་ཀྱི་ལེགས་པར་སྤད་པ་རྣམ་གསུམ་ཡང༌།།

སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་བགྱི་སད་ཡོངས་བསྔོས་ནས།།
སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་	ཉན་ཐོས་	རང་རྒྱལ་	འཕགས་པ་ག་ར་གི་	ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་དགེ་
བ་ལུ་	སྔོན་མ་གི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གིས་	རྗེས་སུ་ཡི་རང་མཛད་དོ་བཟུམ་	
རང་གིས་ཡང་	རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྒོམ་དགོཔ་དང་	རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས་	དགེ་བའི་
ལཱ་ལེགས་ཤོམ་འབད་བསྒྲུབས་པའི་	 དགེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་འདི་ཡང་	 རང་འདོད་ཀྱི་བསམ་ངན་
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སྤངས་ཏེ་	 གཞན་སེམས་ཅན་ཚུ་	 རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་	 གོ་འཕང་འཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་	
ཡོངས་སུ་རོགསཔ་འབད་བསྔོ་བ་ཅིན་	ཐེག་ཆེན་གྱི་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་ནོ།།
དྲི་བ།
༡	 སངས་རྒྱས་དང་	བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་	ག་ཅི་ལུ་ཐུགས་ངལ་རངསམ་ཨིན་ན?
༢	 དགེ་བ་ག་ལུ་	བསྔོ་དགོཔ་ཨིན་ན?	ག་ཅི་འབད་བསྔོ་དགོཔ་སོ?

གནས་སྐབས་འབྲས་བུ་འཐོབ་ཚུལ།
དེ་ནས་དགེ་བའི་ཕུང་པོ་འདི་ཡིས་ཁྱོད།	།སྐྱེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ལྷ་མི་ཡི	།

འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དབང་མཛད་ནས།	།འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་སྤོད་པ་
ཡིས།	།འགྲོ་བ་ཉམ་ཐག་མང་པོ་རྗེས་བཟུང་སྟེ།	།འཁྲུངས་ནས་ན་རྒ་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་རྣམས།།
དགེ་བ་བསྔོ་ཞིནམ་ལས་	དེ་སྦེ་བསྔོ་མི་	དགེ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདི་གིས་	རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་	
ལམ་བསྒྲུབ་པའི་གནས་སྐབས་ལུ་ཡང་	སྐྱེ་བ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་	ལྷ་དང་མི་ཡི་འཇིག་རྟེན་ལུ་	རྣལ་
འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་མཛད་ཞིནམ་ལས་	གཞན་དོན་ལུ་	འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་
ཕྱུག་གི་	 སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་པ་གིས་	 སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་	 ཉམ་ཐག་མི་ལེ་ཤ་	
ཐུགས་རྗེའི་བརྩེ་བས་བཟུང་སྟེ་	 ཐུགས་སྙིང་རྗེའི་དབང་གིས་	 ཡང་ལས་ཡང་དུ་སྲིད་པ་མཐའ་མ་
པར་	སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་	འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་	ན་བ་དང་རྒ་བ་སོགས་	སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་
དང་།	འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་སོགས་	ཀུན་འབྱུང་གིས་བདེན་པས་བསྡུས་པའི་	སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་
དང་འབྲས་བུ་ཚུ་ག་ར།
དྲི་བ།
༡	 འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་	སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་ཚུལ་	ག་དེ་སྦེ་	
	 ཨིན་པས་གོ?	
༢	 དོ་རུང་ཡང་	འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་	སྡུག་བསྔལ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་	ག་ཅི་འབད་	
	 དགོཔ་ཨིན་པས?
ཚིག་དོན།
དཔག་ཏུ་མེད་	 	 =	 ཚད་མེད།
རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་	 =	 ཡོན་ཏན་གེ་ར་མཁྱེན་མི།
ཉམ་ཐག་		 	 =	 སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཐང་ཆད་མི།
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སེམས་ཅན་ཚུ་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལུ་བཀོད་ཚུལ།
བསལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས།	།འོད་དཔག་མེད་དང་འདྲ་བར་འཇིག་རྟེན་གྱི།	།
མགོན་པོ་སྐུ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་མཛོད།	།
བསལ་ཟེར་	 སྡུག་ཀུན་གཉིས་	 བག་ཆགས་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་སྤངས་ཏེ་	 སེམས་ཅན་སྨིན་
པ་དང་།	 མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་	 ལམ་གྱི་དུས་ལུ་	 རང་གི་སོན་ལམ་གྱི་སོབས་ཀྱིས་བཟུང་
བའི་	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་	 བདེ་བ་ཅན་ལུ་	 བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་
དང་	ཅོག་འཐདཔ་འབད་འཇིག་རྟེན་གེ་ར་གི་	མགོན་པོ་སྐྱབས་མཛད་མི་ལུ་གྱུར་ཏེ་	སྐུ་ཚེ་དཔག་
ཏུ་མེད་པ་	ཞབས་པད་	བརྟན་པར་བཞུགས་ཏེ་	སངས་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག།
དྲི་བ།
༡	 སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་བཞུགས་པའི་	ཞིང་ཁམས་ཀྱི་མིང་བྲིས།
༢	 འོད་དཔག་མེད་བཟུམ་	སྐུ་ཚེ་བརྟན་བཅུག་ཟེར་	ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?	

མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ཚུལ།
ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁྲིམས་གཏོང་འབྱུང་གྲགས་ཆེན་དྲི་མ་མེད།	 །ལྷ་ཡུལ་ནམ་མཁའ་དང་ནི་ས་སྟེང་
རྒྱས་མཛད་ནས།	 །ས་ལ་མི་དང་མཐོ་རིས་ལྷ་ནི་ན་ཆུང་མཆོག	 །བདེ་དགས་དགའ་བ་ངེས་པ་རབ་
ཏུ་ཞི་མཛད་དེ།	 །ཉོན་མོངས་ཉམ་ཐག་སེམས་ཅན་ཚོགས་ཀྱི་འཇིགས་སྐྱེ་དང༌།	 །འཆི་བ་ཞི་མཛད་
རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཉིད་བརྙེས་ནས།	 །འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་མིང་ཙམ་ཞི་ལ་མི་བསྙེངས་པ།	 །མི་
བགྲེས་ནོངས་པ་མི་མངའི་གོ་འཕང་བརྙེས་པར་མཛོད།	།
གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་	 ཉམས་པ་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་	 སེར་སྣ་མེད་པའི་
སྦྱིན་པ་བཏང་སྟེ།	 རྒྱུ་ཚོགས་གཉིས་ལས་འབྱུང་བའི་འབྲས་བུ་	 རང་དོན་དུ་གྲགས་པ་ཆེན་པོ་	
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ལུ་བརྟེན།	 གཞན་དོན་གྱི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་	 ལྷ་ཡུལ་གྱི་ནམ་
མཁའ་དང་	ས་སྟེང་མི་ཡུལ་ཚུ་ལུ་	གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་གཟུགས་སྐུ་འབད་བྱོན་ཏེ།	ས་ལུ་གནས་
པའི་མི་དང་།	མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷ་ཚུ་གིས་	ལྷ་དང་མི་ཡི་བུད་མེད་	ན་ཆུང་ཡིད་འོང་ཚུ་བསྟེན་ཏེ།	ལུས་
སེམས་བདེ་བ་དང་	དགའ་བའི་རྣམ་པ་ལུ་	ཡེངས་ཏེ་སོད་མིཚུ་ལུ་	དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་	འཁོར་བ་
ལུ་	ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤས་བསྐྱེད་བཅུག་སྟེ་	གནས་སྐབས་ཆོས་ཀྱི་ལམ་དུ་བཙུགས་གནང་།	མཐར་
ཐུག་གཞན་དོན་ལུ་	 སྡུག་བསྔལ་གྱིས་	 ཉམ་ཐག་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་	 འཁོར་བའི་
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འཇིགས་པ་དང་	 སྐྱེ་བ་དང་འཆི་བ་ལ་སོགས་པ་	 ཞི་ཐབས་མཛད་ཚུགས་པའི་	 རྒྱལ་བའི་དབང་
པོ་འཐོབ་ཞིནམ་ལས།	རང་དོན་	ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནི་	འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་	སྐྱེ་བ་མེད་པས་	
ཞི་བ།	 འཆི་བ་མེད་པས་	 མི་བསྙེངས་པ།	 རྒ་བ་མེད་པས་	 མི་བགྲེས་པ།	 ན་བ་ལ་སོགས་པའི་
ནོངས་པའམ་	 ཉེས་པའི་སྐྱོན་མི་མངའ་བའི་	གོ་འཕང་མཆོག་	 འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིནམ་	མཁྱེན་
པར་མཛོད་ཅིག།	།།
དྲི་བ།
༡	 ས་སྟེང་ལུ་སོད་མི་སེམས་ཅན་ཚུ་	སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་	དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ག་ཅི་	
	 ལས་	འཐོབ་ཨིན་ན?
༢	 ལྷ་ཚུ་བག་མེད་པ་	ག་ཅི་གིས་	འགྱོ་བཅུགཔ་ཨིན་ན?
༣	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་	གོ་འཕང་འཐོབ་པ་ཅིན་	ཡོན་ཏན་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ?
ཚིག་དོན།
གཏོང་བ་		 	 =	 སྦྱིན་པ།
དྲི་མ་མེད་		 	 =	 སྐྱོན་མེད་མི།
འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་	 =	 འཁོར་བ་ལས་བརྒལ་མི།
མཛད་བྱང༌།
བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་	སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་	མཛའ་བོ་མཐུན་བཤེས་	རྒྱལ་པོ་བདེ་
སོྤད་བཟང་པོ་ལ་བསྐུར་བ་རོགས་སོ།།	།།

འགྱུར་བྱང༌།
བཤེས་སྤྲིང་འདི་	བསན་པ་སྔ་དར་གྱི་དུས་ལུ་	རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ལས་	ཆོས་སྐད་ལུ་སྒྱུར་མི་	རྒྱ་གར་
གྱི་མཁན་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལྷ་དང་	བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་	བནྡེ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་གཉིས་ཨིན་
ནོ།།	།།
རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ།
ཨང་	 དཔེ་ཆའི་མཚན་དང་	མཛད་མི།
༡	 བཤེས་སྤྲིང་མཆན་འགྲེལ་	 རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༦༩པ་	 དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་	
	 རིན་ཆེན།
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༢	 བཤེས་པའི་འཕྲིན་ཡིག་གི་ཊཱི་ཀ་	 རྗེ་བཙུན་རེ་དཱ་བ།
༣	 བཤེས་སྤྲིང་རྣམ་བཤད་དགོངས་པ་ཀུན་གསལ་	 དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་སྦྱིན་པ།
༤	 རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་	འཕགས་པ་དངུལ་ཆུ་ཐོགས་མེད།
༥	 མངོན་པར་མཛོད་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་	 མཁན་ཆེན་གཞན་དགའ།	
༦	 ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་		དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།	
༧	 སྤོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ་	 མཁན་ཆེན་གཞན་དགའ།
༨	 ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་	མཁས་དབང་མགོན་པོ་དབང་རྒྱལ།
༩	 མཁས་འཇུག་སོམ་སྦྱང་	 མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།	
༡༠	 བླང་དོར་ཤེས་བྱ་	 བླ་མ་པདྨ་ཚེ་དབང༌།
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