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ང་བཅས་ཀྱི་འགན་ཁག། 
ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལཔ།ོ 
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ དུས་ཡུན་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་གོང་འཕེལ། མི་སེར་གྱི་
ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད། གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་ ག་བ་
ལྷགཔ་འབད་བཞེས་ཏེ་ ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ བོ་གཏད་སའི་དཀོན་མཆོག་དང་ སྐྱིད་སྡུག་གི་གོངམ་ དྲིན་ཅན་ཕམ་བཟུམ་ཅིག་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལུ་ སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་གུས་
བཏུད་ཕུལ་ཏེ་ བཀའ་ག་གནངམ་དང་ གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་ཕྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན།   
 
ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ཚ་བརྒྱུད་འབད་ བསྐལ་པ་མ་སོང་གི་བར་དུ་ འཚོ་བ་
བསྐྱངས་ཏེ་སོད་སའི་ ཕ་གཞིས་ཅིག་ཨིན།  དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འཕྲལ་གྱི་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད། ཕུགས་ཀྱི་ 
རང་བཙན་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཤ་ཞེན་གྱི་སེམས་ཤུགས་སོམ་འབད་ར་བསྐྱེད་དེ་  ཕྱག་ཕྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན། 
 
ང་བཅས་ཀྱི་གཞུང་། 
ང་བཅས་ཀྱི་གཞུང་འདི་ དམངས་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ 
ཕྱག་ལཱ་ག་ར་ གཞུང་གིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ་ གནང་དགོཔ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དང་པ་བཙག་འཐུའི་སྐབས་ལུ་ 
རང་མོས་རྣམ་དག་གི་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་འདེམས་ངོ་བཙག་འཐུ་འགྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་དང་། 
གཉིས་པ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་ལཱ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ འདྲ་མཉམ་དང་ དྲང་བདེན་ དྭང་གསལ་གྱི་སྒོ་ལས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལུ་ཕན་པའི་ ཕྱག་ལཱ་ལེགས་ཤམོ་གནང་ཐབས་ཀྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། 
 
ང་བཅས་ཀྱི་རིག་གཞུང་།  
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྐད་ཡིག་དང་ གྱོན་ཆས་ ལམ་སོལ་ ཆོས་ལུགས་ བཟོ་རིག་ བསམ་སོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ འཚོ་སྐྱོང་གི་
ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཟེར་སླབ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ 
སྔོན་གོང་ལས་  རང་བཙན་ཨིན་པའི་  ངོ་རྟགས་ཅིག་སོན་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་ཡང་ རིག་གཞུང་དེ་ཚུ་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་བཟང་པོ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་མཐོང་དང་གུས་བཀུར་
བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ལཱ་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 
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བཀའ་དིན་དགའ་ཚརོ། 
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་རིག་ལམི་ལུགས་དང་ སྤུས་ཚོད་ཡརི་དྲག་བཟོ་ནའི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའ་མི་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སོརི་
གནང་མི་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ན་ཨན། ད་དང་གཅིག་ཁརི་ ཆེོས་ཚོན་དཔེ་དབ་རྩམོི་སྒྲིག་ག་ལཱ་ནང་ལུ་ ཁྱད་རིག་ག་གོས་སོན་དང་ ཕེན་
འདབས་ཀྱི་གགོས་རིམི་མིཛེད་མི་ གཤེམི་གསལ་ ཤེས་ཡོན་མིཁས་མིཆེགོ་དང་ ཁྱད་པེརི་ཅིན་གྱི་སབོ་དཔེོན་ཡོངས་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་
བསུ་དང་བཅིས་པེའ་ལགས་སོ་ཡོད། 
 
གྩོས་སྩོན་པ། 
༡    དྲགོས་དྲགོ་ཀྲརི་ པེདྨ་འཕྲིན་ལས། དྲུང་ཆེན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།  
༢    ལྷུན་གྲུབ་འབྲུག་པེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
 
སརི་བཏང་བཀདོ་ཁྱབ་དང་རྒྱབ་སྩོར། 
ཀརྨ་ཡ་ཤེས། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོེན་གཙོ་འཛེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚན།   
 
ཞུན་དགཔ། 
༡   དྲགོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། རངོ་ཁའ་ཆེསོ་ཚོན་མིཁས་མིཆེགོ། རངོ་ཁ་གངོ་འཕེལ་དབང་འཛེན།  
2   ཆེོས་སད་དོན་གྲུབ།  རོང་ཁའ་མིཁས་ཚོགས་འཐུས་མི། ཀུན་གསལ་རིང་སོརི་ལས་འཛེན།  
༣   དབང་དྲག་ར་ོརྗེ། ལྟ་ཞིབ་འག་ོདཔོེན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༤   ཤེས་རིབ་རྒྱལ་མིཚོན། ཆེོས་རྒྱུགས་འག་ོའཛེན་ལས་རིོགས། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
༥   པེདྨ་དབང་འདུས། ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
༦   ལྷུན་གྲུབ་འབྲུག་པེ།  རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སརོི་སྡེ་ཚོན།  
༧   བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༨   ཚོ་རིང་། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
 
ཞུན་ལྷག་འབད་མ།ི 
ཀརྨ་དག་ལགས། ལགས་སྦྱརི་བ། སྤ་རི་ོཤེས་རིག་མིཐ་ོརིམ་སོབ་གྲྭ། 
 
ལས་བྱེད་ཚགོས་ཆུང་ག་ིའཐུས་མ།ི 
༡  དྲག་ཤེོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། རོང་ཁའ་ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། རངོ་ཁ་གངོ་འཕེལ་དབང་འཛེན།  
༢ དབང་དྲག་ར་ོརྗེ། ལྟ་ཞིབ་འག་ོདཔོེན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༣ པེདྨ་དབང་འདུས། ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
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༤ ཤེས་རིབ་རྒྱལ་མིཚོན། ཆེོས་རྒྱུགས་འགོ་འཛེན་ལས་རིོགས། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
༥ བསམི་གཏན་མིཐརི་ཕྱིན། ལགས་སྦྱརི་བ། ཤེས་རིག་མིཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ། སྤ་རིོ།  
༦ བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།   
༧ ཚོ་རིང་། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།   
 
རྩོམ་སགི་པའི་མངི་ཐ།ོ 
༡ དྲག་ཤེོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། རོང་ཁའ་ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། རངོ་ཁ་གངོ་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  
༢ པེདྨ་དོན་གྲུབ། ལགས་སྦྱརི་བ། སམས་རོགས་ཁ་་སྐད་ཡག་དང་ལམི་སོལ་སོབ་སྦྱོང་ཁང་།  
༣ འཕྲིན་ལས་ར་ོརྗེ། སོབ་དཔོེན། རིང་འབྱུང་འབྲིང་རིམ་འགོ་མིའ་སོབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤེས་སྒང་། 
༤  ཕུན་ཚོགས། དབུ་འཛེན་ལས་རིོགས། གཟ་ལུང་ཁ་འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་སོབ་གྲྭ། ཐམ་ཕུག། 
༥ བསོད་ནམིས་དབང་འདུས། སོབ་དཔོེན། རིང་འབྱུང་འབྲིང་རིམ་གངོ་མིའ་སོབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤེས་སྒང་། 
༦  ཆེོས་སད་དབང་ཕྱུག། སོབ་དཔོེན། བྱ་དཀརི་འབྲིང་རིམ་གོང་མིའ་སོབ་གྲྭ། བུམི་ཐང་། 
༧  དཔེལ་འབྱོརི། ལགས་སྦྱརི་བ། ཤེས་རིག་མིཐ་ོརིམ་སོབ་གྲྭ། བསམི་རྩ། 
༨  པེདྨ་ལས་འཕྲིོ། སོབ་དཔེོན། བད་བ་ཐང་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། བསམི་གྲུབ་ལོངས་མིཁརི། 
༩  ཚོ་དབང་རོ་རྗེ། སོབ་དཔེོན། མུ་ཏག་ཐང་འབྲིང་རིམ་གངོ་མིའ་སོབ་གྲྭ། ཐམ་ཕུག། 
༡༠  ནོརི་བུ། སོབ་དཔོེན། ཨོ་རིོང་འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་སོབ་གྲྭ། བསམི་གྲུབ་ལོངས་མིཁརི། 
༡༡  ཚོ་རིང་དཔེལ་འབྱོརི། སོབ་དཔོེན། འགམི་ཕུག་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། རྩ་རིང་། 
1༢  དབང་དྲག་ར་ོརྗེ། ལྟ་ཞིབ་འག་ོདཔོེན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན། ཐམ་ཕུག། 
༡༣  རྣམི་རྒྱས། སོབ་དཔེོན། ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། ཆུ་ཁ། 
༡༤  བསོད་ནམིས་རོ་རྗེ། སོབ་དཔོེན། དབང་འདུས་ཆེསོ་གླིང་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། བུམི་ཐང་། 
༡༥  ཡ་ཤེས་དབྱངས་མིཚོ། སོབ་དཔོེན། གསརི་སྤང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། གསརི་སྤང་།  
༡༦  བྱམིས་པེ་འཕྲིན་ལས། སོབ་དཔེོན། དགོན་པེ་སང་མི་འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་སོབ་གྲྭ། པེདྨ་དགའ་ཚོལ། 
༡༧  སངས་རྒྱས་མིཁའ་འགོ། སོབ་དཔེོན། དགའ་སང་ལོགས་འབྲིང་རིམ་གངོ་མིའ་སོབ་གྲྭ། དབང་འདུས་ཕེོ་བྲིང་།  
༡༨  བོ་གསོ། སོབ་དཔེོན། རྒྱལཔེོ་ཞིང་འབྲིང་རིམ་གོང་མིའ་སོབ་གྲྭ། མིངོ་སྒརི། 
༡༩  ཚོ་དབང་ནོརི་བུ། སོབ་དཔོེན། ཡཱ་སྡེ་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། མིངོ་སྒརི། 
༢༠  ཀརྨ་རྒྱལ་མིཚོན། སོབ་དཔེོན། ཤེས་རིབ་གླིང་འབྲིང་རིམ་གོང་མིའ་སོབ་གྲྭ། ཀྲོང་གསརི། 
༢༡  ཨོ་རྒྱན་འབྲུག་པེ། སོབ་དཔེོན། ཚོ་འཕེལ་འབྲིང་རིམ་འགོ་མིའ་སོབ་གྲྭ། ཧཱ། 
༢༢  ཀུན་ལགས་ཚོ་རིང་། སོབ་དཔེོན། ཁང་ཁུ་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། སྤ་རིོ། 
༢༣ པེདྨ་དབང་ཕྱུག། སོབ་དཔེོན། སོྒམི་སྤྲུགས་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། བསམི་རྩ། 
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༢༤ བསོད་ནམིས་ལྷ་མིོ། སོབ་དཔོེན། ལུང་བསན་ཕུག་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ཐམ་ཕུག། 
༢༥ བད་ཆེན་དབང་མིོ། སོབ་དཔོེན། འབྲུག་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་སོབ་གྲྭ། སྤ་རིོ། 
༢༦ ཆེོས་སད་རྒྱལ་མིཚོན། སོབ་དཔོེན། བསམི་རྩ་འབྲིང་རིམ་གོང་མིའ་སོབ་གྲྭ།  
༢༧  སྐལ་བཟང་བཀྲ་ཤེས། སོབ་དཔེོན། དག་ལགས་ཕུག་འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་སོབ་གྲྭ། གསརི་སྤང་། 
༢༨  ཡ་ཤེས་དབང་ཕྱུག། སོབ་དཔེོན། སག་མིོ་ཆུ་འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་སོབ་གྲྭ། ལྷུན་རྩ། 
༢༩  སྤན་པེ་ཚོ་རིང་། སོབ་དཔོེན། དརི་དཀརི་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། དརི་དཀརི་ན།  
༣༠  པེ་སངས་དབང་འདུས། སོབ་དཔོེན། དག་འདུ་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། ཆུ་ཁ། 
༣༡  ཆེོས་རྒྱལ། སོབ་དཔེོན། ཝམི་རིོང་འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་སོབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤེས་སྒང་། 
༣༢  ལྷ་དབང་ཕུན་ཚོགས། སོབ་དཔོེན། བཀྲ་ཤེས་གཡང་རྩ་འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་སོབ་གྲྭ།  
༣༣  དབང་ཕྱུག། སོབ་དཔོེན། ཕེགོ་སྦྱས་ཁ་མི་སྡེའི་སོབ་གྲྭ། དབང་འདུས་ཕེོ་བྲིང་། 
༣༤  རོ་རྗེ་ལས་འཕྲི།ོ ལགས་སྦྱརི་བ། ཤེས་རིག་མིཐོ་རིམ་སབོ་གྲྭ། བསམི་རྩ།  
༣༥  པེདྨ་སོབས་རྒྱས། སོབ་དཔེོན། མིཁརི་ས་གབ་ཅུ་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། ཐམ་ཕུག། 
༣༦ སངས་རྒྱས་དབང་འདུས། སོབ་དཔེོན། ཡཱ་སྡེ་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། མིོང་སྒརི། 
༣༧  བསམི་གཏན་མིཐརི་ཕྱིན། ལགས་སྦྱརི་བ། ཤེས་རིག་མིཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ། སྤ་རིོ། 
3༨  དངོས་གྲུབ། དབུ་འཛེན་ལས་རིོགས། སྤུ་ན་ཁ་འབྲིང་རིམ་གོང་མིའ་སོབ་གྲྭ།  
༣༩  ཆེོས་སད་དོན་གྲུབ། རོང་ཁའ་མིཁས་ཚོགས་འཐུས་མི། ཀུན་གསལ་རིང་སོང་ལས་འཛེན།  
༤༠  རོ་རྗེ། སོབ་དཔོེན། དབྱངས་ཅིན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གངོ་མིའ་སོབ་གྲྭ། ཐམ་ཕུག། 
4༡  ཚོ་རིང་། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༤༢  བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
མཛུབ་གནོན་ལྕགས་སྤར་དང་ལས་དྲུང་། 
༡   བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༢  ཚོ་རིང་། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༣   ཕུརིཔེ་རྒྱལམིོ། ཚོན་རིག་ལས་རིོགས་པེ། ཁང་ཁུ་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། སྤ་རིོ། 
 
ཕྱི་ཤགོ་པར་རྱིས། 
ཀརྨ་འགྱུརི་མེད། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འག་ོདཔོན། སོབ་གྲྭའ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས། ཐིམ་ཕུག། 
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ཆེད་བརྩོད།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡག་འད་རོང་ཁ་ཨན། རོང་ཁ་འད་འབྲུག་མི་ག་རི་གས་ཤེས་དགོཔེ་དང་ ལག་ལན་
འཐབ་དགོཔེ་ཨན། ད་འབད་ན་འད་གས་ སོབ་གྲྭ་ཁག་ག་ཆེོས་ཚོན་ནང་ལུ་ཡང་ རོང་ཁ་འད་ རྩ་བའ་ཆེོས་ཚོན་ ཁག་ཆེ་ཤེོས་
ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛེན་འབད་ད་སོབ་སོན་འབདཝ་ཨན།  
རོང་ཁའ་ཆོེས་ཚོན་གྱི་ གཞི་རིམ་གོང་མི་དང་ འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་རྩ་གཞུང་ལུ་ ད་རིས་ ཐངས་གསུམི་པེའ་ ལགས་པེའ་
འགྱུརི་བ་ད་ སོམི་འབད་རི་འབད་ད་ཡོད། ད་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལས་ འབྲིང་རིམ་བརི་མི་དང་ གོང་མིའ་ཆེོས་ཚོན་ལགས་
སྒྱུརི་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏ་ཨནམི་ལས་ འད་གས་སོབ་རིམ་གོང་མིའ་ ཤེས་ཡོན་གྱི་གཞི་འགྱིམི་བཙུགསཔེ་ཨན།  རོང་
ཁའ་ཆེོས་ཚོན་ལགས་བསྒྱུརི་འབད་དགོ་པེའ་ གཞི་ཁུངས་ངོ་མི་འད་རི་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཧེ་མི་ལས་ལྷག་ས་ མི་ཚོ་ལུ་མིཁོ་བའ་ 
རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཙོ་བོརི་བཏོན་ནའི་དོན་ལུ་ཨན།  ད་མི་ཚོད་ བར་དོན་ཚུ་ དུས་མིཐུན་བཟོ་ཐབས་དང་ སོབ་སོན་
གྱི་གནས་ཚོད་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤེས་ཚོད་དང་ དོ་མིཉམི་བཟོ་ཐབས་ལུ་ཡང་ཨན།   
ད་འབད་བ་ལུ་བརན་ གཞི་རིམ་གོང་མི་དང་ འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་ རྩོམི་རིག་དང་ སྐད་ཡག་སོབ་དབ་འད་ནང་ སོབ་རིམ་སོ་
སོའ་གནས་ཚོད་དང་བསྟུན་པེའ་ ལྷག་རིག་རྩོམི་རིག་དང་ སྐད་ཡག་དང་ ཡ་གུའ་སྦྱོརི་བ་ ཡག་བསྐུརི་རྣམི་གཞིག་ག་དོན་ཚོན་
ཚུ་ ཚུད་ད་ཡོད།  ད་ཚུ་ཡང་ མི་ཚོ་ལུ་མིཁོ་བའ་འབྲིལ་ཡོད་ བརྗེོད་དོན་མིཁོ་ཅིན་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞིག་ག་ཐོག་ལས་བྲིས་ཏ་ཡོད་
ན་ད་གས་ སྐད་ཡག་རིག་རྩལ་གྱི་གཞི་འགྱིམི་ ཚུད་ཚུགསཔེ་མི་ཚོད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ མིནོ་རིག་གོང་འཕེལ་འགྱིོ་ན་ལུ་ཡང་ 
ཕེན་ཐོགས་སོམི་འབྱུང་ཚུགས་པེའ་ཡད་ཆེས་ཡོད།   
ད་དང་འདྲཝ་ཅིག་ས་ སོབ་སོན་འབད་ཐངས་ཚུ་ཡང་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བརྗེོད་དོན་དང་གཅིག་ཁརི་ རིག་རྩལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་
ཚུགསཔེ་བཟོ་ན་འད་ གཙོ་བོ་སོབ་ཕྲུག་རིང་རིང་སོ་སོ་ག་ཉམིས་མོང་ཐོག་ལས་ ཐོབ་དགོཔེ་ས་བཟོ་ས་ཡོད། ད་ག་དོན་ལུ་ སོབ་
སོན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡང་ བྷུལུམི་གྱི་རིག་སོབས་དང་ མི་ཚོ་ལུ་མིཁོ་ཆེ་བའ་ རིག་རྩལ་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་ སོབ་དཔེོན་ལམི་སོན་
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དཔེ་དབ་ཚུ་ཡང་ སོབ་རིམ་རི་རི་བཞིན་དུ་ལུ་བཟོ་ས་ཡོད།  ད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ སོབ་དཔེོན་ཚུ་གས་ སོབ་སྦྱོང་ལས་དོན་ག་རི་
འགྲུབ་ཚུགས་པེའ་ སོབ་སོན་འབད་དགོཔེ་གལ་ཆེ། ད་མི་ཚོད་ སོབ་ཕྲུག་དབང་པེོ་རིབ་ཚུ་ལུ་ རིག་པེ་ཚོད་མིད་རྒྱ་སད་འབད་
ནའི་ལམི་སོན་ཚུ་ཡང་ སོབ་དཔེོན་ཚུ་གས་ ག་ད་དྲག་དྲག་བྱན་དགོཔེ་ཨན།   
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་ཧེོངས་ལས་ཡང་ ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་གསརི་པེའ་ དགོས་མིཁོ་དང་འབྲིལ་བའ་ མིཐུན་རྐྱེན་དང་རྒྱབ་
སོརི་ཚུ་ ཅི་དྲག་གང་དྲག་བྱན་ན་ལུ་ གཙོ་བོརི་བཏོན་ནའི་འབད་བརྩོན་བསད་ན་ཨན། མིཉམི་རུབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲིས་ད་ཚུ་ལུ་བརན་
ཏ་ ད་ལས་ཕེརི་ ཤེས་རིག་ག་གནས་ཚོད་དང་ སྤུས་ཚོད་ ཧེ་མི་ལས་ལྷག་པེའ་ ཡརི་དྲག་ལགས་ཤེོམི་འབད་བྱུང་ས་ རྒྱལ་
གཞུང་ག་དམིགས་དོན་འགྲུབ་ཚུགས་པེའ་ ཡད་ཆེས་ཡོད།   
རོང་ཁའ་ཆོེས་ཚོན་ལགས་བསྒྱུརི་གྱི་ལཱ་ཤུལ་ ད་ཅིག་ཐོན་མི་འད་ལུ་ ཤེས་རིག་སོབ་གྲྭའ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཤེས་ཡོན་
རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན་གྱི་ འགོ་དཔེོན་གྱིས་གཙོས་པེའ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་འགོ་དཔེོན་ཚུ་དང་ སོབ་གྲྭ་
ཁག་སོ་སོའ་སོབ་དཔེོན་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛེན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་ ཤེས་རིག་མིཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའ་ལགས་སྦྱརི་བ་ཚུ་དང་ རོང་
ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་དཔེོན་ གཞིན་གོས་སོན་དང་ མིཉམི་རུབ་འབད་མི་ འབྲིལ་ཡོད་འགོ་དཔེོན་ག་རི་ལུ་ ཤེས་
རིག་ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོར་ཡོད།  ད་དང་འདྲཝ་ས་ དཔེ་དབ་འད་ནང་ མིཁོ་ཆེ་བའ་དོན་ཚོན་ཚུ་ཐོབ་
པེའ་དཔེ་དབ་ རིང་དབང་ཅིན་གྱི་རྩོམི་པེ་པེོ་དང་ དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ཚུ་ལུ་ཡང་ ངོས་ལན་དང་བཅིས་པེའ་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོར་
ཡོད། 
 
 
བཀྲས་བད་ལགས།  
 
                                                      འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མིཚོ། 

   ཤེས་རིག་བོན་པེོ། 
        ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
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སྩོན་བརྩོད། 
 
༄༅། །ཨོོྂ་སྭ་སི། རབ་འབྱམས་ངོ་མཚར་ཤེས་བྱ་རྒྱ་མཚོའི་ཀྩོང་། །རྣམ་དཔྩོད་རིག་པའི་གྲུ་ཆེན་གོམ་གཅིག་གིས། །ཕ་

མཐར་སོན་པའི་བྩོ་གྩོས་ནོར་བུའི་གཏེར། །སྩོལ་མཛད་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་འདུད། །རྗེད་དཀའི་དལ་འབྱྩོར་ལུས་

རྗེན་ཐོབ་དུས་འདིར། །མྗེད་ཐབས་མྗེད་པའི་རང་སྐལ་ཤེས་བྱའི་ནོར། །ལེན་ཐབས་སྩོན་མྗེད་སྐད་ཡིག་འབི་རྩོམ་གི། །སྩོབ་དེབ་

བརྗེ་བས་བྱིན་གིས་དགའ་བས་ལོངས། ། 

 
ཞིས་མིཆེོད་པེརི་བརྗེོད་པེ་དང་ དངོས་པེོ་ངས་པེརི་སོན་པེའ་ཚོག་གས་མིདུན་བསུས་ཏ་ ཞུ་ན་འད་ཡང་ འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡོངས་སོབ་གྲྭའ་ 
རོང་ཁའ་ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་ལགས་བསྒྱུརི་གྱི་ སོབ་དབ་གསརི་བརྩམིས་ཀྱི་གལ་ལས་ སོབ་རིམ་༧ པེའ་སྐད་ཡག་དང་ རྩོམི་རིག་སོབ་
དབ་འད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་སོབ་གྲྭ་ཚུ་ག་
དོན་ལུ་ དང་དུས་ཀྱི་དགོས་མིཁོའ་འགྱུརི་བ་དང་མིཐུན་པེའ་ རྩོམི་རིག་དང་སྐད་ཡག་སོབ་དབ་ས་བཟོ་བཟོཝ་ཨན། རྩོམི་རིག་དང་སྐད་
ཡག་ག་སོབ་དབ་འད་ནང་ ཆེོས་ཚོན་ཁག་གཉས་ལུ་དབྱ་ས་ཡོད། དཔེ་ཚོན་དང་པེའ་ནང་ ལྷག་རིག་རྩོམི་རིག་དང་ དཔེ་ཚོན་གཉས་པེའ་
ནང་ སྐད་ཡག་དང་ཡ་གུའ་སྦྱོརི་བའ་སྐོརི་ལས་བཙུགས་ཏ་ཡོད། སོབ་རིམ་ད་ཚུ་ནང་ཡོད་པེའ་ སོབ་སྦྱོང་འབད་དགོ་པེའ་དོན་ཚོན་ཚུ་ ག་
རི་བརྗེོད་དོན་ལུ་གཞི་བཞིག་ས་བཟོ་ཡོདཔེ་ཨན། 
 
ད་ཡང་ རྩོམེ་རིག་ཆོས་ཚན་འད་ འབྲེ་རྩོམེ་ སྙན་རྩོམེ་ སྲུང་དང་གཏམེ་རྒྱུད་ གསུམེ་གྱི་ཐིོག་ལས་ དང་རིབས་ཀྱི་རྩོམེ་རིག་ལམེ་ལུགས་
ཀྱི་རིག་རྩལ་འཐོིབ་ཚུགས་པའ་ དམེགས་གཏད་གཙོ་བོརི་བཟུང་སྟེ་ རིང་ལུགས་སྔརི་སོལ་རྩོམེ་རིག་ལམེ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ ཤེས་ཚུགས་
པའ་དམེགས་གཏད་བསད་ད་ཡོད། ལྷག་པརི་དུ་ རྩོམེ་རིག་དང་ཡ་གུའ་སོརི་བའ་ སོབ་དབ་འད་ནང་ སང་དགོཔ་ཡོད་པའ་ རིག་རྩལ་ཚུ་
ག་བརོད་དོན་འད་ ཤེས་ཡོན་སོབ་སོང་ག་གཞི་འགྱིམེ་དང་འབྲེལ་བ་དང་ རིང་མེགོ་འདོང་ཚུགས་པའ་མེ་ཚའི་ལཱ་གཡོག་དང་ རིང་ག་ལུས་
ངག་ཡད་གསུམེ་གྱི་ བསམེ་སོད་ཡརི་དག་གཏང་ཐིབས་ལུ་ ཁག་ཆ་བའ་གཞི་དོན་ཚུ་ཚུད་ད་ཡོད། ད་གས་སོབ་རིམ་བདུན་པའ་སོབ་ཕྲུག་
ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུས་ཀྱི་འགྱུརི་བ་དང་འཁྲིལ་ཏ་མེཁོ་བའ་ ཤེས་ཡོན་དང་ལོགས་གྲུབ་ཚུ་འཐིོབ་ཚུགས་པའ་རི་བ་ཨིན།  
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ད་བཟུམེ་སྦེ་བརོད་དོན་དང་རིག་རྩལ་ད་ཚུ་ སྐད་ཡག་ག་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ན་ལུ་ གཙོ་བོརི་བཏོན་ཏ་ཡོདཔ་ལས་ སབོ་དཔོན་གྱིས་
སྟེོན་མེ་རྐྱངམེ་གཅིག་གས་ ཚད་གཟུང་བའ་སོབ་སོང་མེན་པརི་ བུ་དང་བུམོེ་ རིང་རིང་སོ་སོ་གས་ ཞིབ་འཚལ་དང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་པ་
ཚད་མེད་རྒྱ་སད་འབད་ས་ཡོད་པའ་གོ་སྐབས་དང་ ཁྱད་རིག་ཚུ་ཡང་ཚུད་ད་ཡོད། འབྲེ་རྩོམེ་ཆོས་ཚན་ནང་ལུ་ འགྲེལ་བཤེད་འབྲེ་རྩོམེ་ ལོ་
རྒྱུས་འབྲེ་རྩོམེ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲེ་རྩོམེ་གསུམེ་གྱི་སྐོརི་ལས་དང་  སྙན་རྩོམེ་ལུ་ ཞིབས་ཁྲི་ བོ་ཟེ་ རྩང་མོེ་ བསབ་བྱེ་ དཔྱ་གཏམེ་ གསལ་
བཤེད་ཚུ་དང་ སྲུང་དང་གཏམེ་རྒྱུད་ནང་ དངོས་སྲུང་ འཆརི་སྲུང་ གང་རུང་ག་སྲུང་དང་གཏམེ་རྒྱུད་ཚུ་ཚུད་ད་ཡོད།  
 
སྐད་ཡག་ཆེོས་ཚོན་ནང་ ང་བཅིས་རིའ་སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ སྐད་ཡག་དང་ཡ་གུའ་སྦྱོརི་བའ་སོབ་སྦྱོང་ངོ་མི་ སོབ་རིམ་༤ པེ་ལས་ འགོ་
བཙུགས་ཏ་ཡོདཔེ་ལས་བརན་ རོང་ཁའ་བར་གཞུང་ནང་ལས་ གནས་རིམ་དང་བསྟུན་ཏ་ ལྷབ་དགོཔེ་གལ་ཆེ་བའ་རིགས་དང་ སོབ་ཕྲུག་
སོ་སོའ་ ལོ་ན་ཚོད་དང་བསྟུན་པེའ་ ཤེས་ཚོད་འོས་འབབ་ལུ་གཞི་བཞིག་པེའ་སྐད་ཡག་དང་ ཕྲིད་དང་རྣམི་དབྱ་ ཡ་གུའ་སྦྱོརི་བ་ཚུ་
བཙུགས་ཏ་ཡོད། ད་མི་ཚོད་ སྐད་ཡག་དང་ཡ་གུའ་སྦྱོརི་བའ་ གནས་ཚོད་དང་བསྟུན་པེའ་ རོང་ཁ་ལག་ལན་འཐབ་ན་ག་ ཡག་བསྐུརི་
རྣམི་གཞིག་ག་ལག་ལན་ཚུ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་ཏ་ཡོད། རིག་རྩལ་ད་ཚུ་ སོབ་ཁང་ནང་ལྷབ་ན་ཡོད་མི་ལས་ལྷག་ཏ་ སོབ་ཕྲུག་རིང་རིང་
སོ་སོ་གས་ དོན་གཉར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཤེས་ཡོན་རྒྱ་སད་འབད་ཚུགས་ཐབས་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པེའ་ལྷན་ཐབས་དང་ ཟུརི་དབ་ཚུ་ཡང་
གང་མིང་བཙུགས་ཏ་ཡོད། 
 
ད་འབད་བ་ལུ་བརྟེན་ སོབ་དབ་གསརིཔ་འད་གས་ འབྲུག་ག་ན་གཞིོན་ཚུ་ལུ་ དང་དུས་དང་བསྟུན་ཏ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་མེཁོ་ཆ་བའ་ ཤེས་
ཚད་ཀྱི་ལོགས་གྲུབ་ཚུ་ ངས་གཏན་འཐིོབ་ཚུགསཔ་འབད་ཡོད། ད་ེག་དོན་ལུ་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་སོབ་གཉེར་ལུ་ དང་འདོད་དང་ བརྩོན་ཤུགས་ 
ཧེ་མེ་ལས་ལྷག་སེ་ དགོཔ་ཁག་ཆ་བའ་ཁརི་ ད་ལུ་སོབ་དཔོན་གྱིྱི་སྟེོན་ཐིངས་དང་ལོགས་གྲུབ་ གཞུང་ག་མེཐུན་རྐྱན་སོརི་བ་ ཕུན་སུམེ་
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ལྷག་རིག་དང་རློམ་རིག་གི་ཁུངས་དོན། 
རློམ་རིག། 
རོམ་རག་ཟར་མ་འིད་ སོབ་དབ་དང་ ལྷག་དབ་ཚུ་ལས་འིགོ་བཙུགས་ཏ་ གཏང་ཡག་
དང་གསར་ཤགོ་ལ་སོགས་པའི་ཡག་ཆ་ག་ར་ལུ་སབ་ཨན། ཡག་ཆ་ད་ཚུ་གས་ ང་བཅིས་
ལུ་དགོ་པའི་ཤས་ཡོན་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་བྱནམ་ཨན། ད་འིབདཝེ་ལས། ང་བཅིས་ཀྱིས་
ཡག་ཆ་ད་ཚུ་ ག་ད་སྦེ་ལྷག་ན་ཨན་ན? གོ་དོན་ག་ད་སྦེ་ལན་ན་ཨན་ན? འིབྲི་རོམ་ག་
ད་སྦེ་བྲིྲི་ན་ཨན་ན? ཤས་ཚུགསཔ་འིབད་ན་ག་དོན་ལུ་ རོམ་རག་ད་ཚུ་ལུ་སོབ་སོང་
འིབད་དགོཔ་ཨན། ལྷག་རག་དང་རོམ་རག་འིད་ སད་ཡག་ག་རག་རལ་ ཉན་ན་ སབ་
ན་ ལྷག་ན་ བྲི་ན་ ག་ར་ག་གཞི་རྟན་ཨན། འིད་འིབད་ན་འིད་གས་ ལྷག་རག་དང་རོམ་
རག་ག་ སོབ་དབ་ལོགས་སུ་ བཟོ་དགོ་མ་ཡང་ འིད་ལས་བརྟན་ཏ་ཨན། 

རོམ་རག་ལུ་ནང་གསས་ དབྱ་བ་ལ་ཤ་ཡོད་རུང་། ཤས་ཚད་གནས་རམ་གསུམ་པའི་དོན་
ལུ་ འིབྲི་རོམ་དང་ སྙིན་རམོ་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ རོམ་རག་གསུམ་ལུ་ སོབ་སོང་
འིབད་དགོཔ་འིབད་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཅི། ད་ནང་ལས་འིབྲི་རོམ་ལུ་ འིགྲལ་བཤད་འིབྲི་
རོམ་ ལོ་རྒྱུས་འིབྲི་རོམ་ འིཆར་སྣང་འིབྲི་རམོ་གསུམ་དང་། སྙིན་རམོ་ལུ་ ཞིབས་ཁྲི་
དང་བློ་ཟ་ རང་མ་ོདང་དཔྱེ་གཏམ་ གསལ་བཤད་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཡོད་པའི་ཁར། སྲུང་
དང་གཏམ་རྒྱུད་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ལས་ བརོད་དོན་ག་ཅི་ཨན་རུང་། རོད་ཐངས་འིད་ སོ་ས་ས་
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དང་ འིདྲིོག་ས་ས་ ངལ་རངས་ཏོག་ཏ་ོདང་ དགོད་བྲི་ས་ས་ཚུ་ལུ་ གཙ་བོར་བཏོན་ཏ་ 
བཙུགས་ཏ་ཡོད། 

སོབ་ཚན་ར་ར་ནང་ལུ་ རམོ་རག་གསུམ་ཆ་ར་བཀོད་ད་ཡོད་རུང་ རམོ་རག་གསུམ་ཆ་ར་
ག་བརོད་དོན་གཅིག་ལུ་ དམགས་གཏད་འིབད་ད་ཡོད། བརོད་དོན་ད་ཚུ་གས་ རང་ག་མ་
ཚའི་ལཱ་གཡགོ་ནང་ འིབྲིལ་མཐུན་འིབད་ད་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ན་ལུ་ ཕན་
ཐབས་ འིབདཝེ་ཨན། སབོ་དབ་འིད་དང་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ གནས་རམ་༣ པའི་ 
ལྷག་རག་དང་རོམ་རག་ག་ ཤས་ཡོན་གནས་ཚད་ཧྲིལ་པོར་ འིཐོབ་ཚུགསཔ་ཡོདཔ་
ཨན་ནོ།། 
འབི་རློམ། 
འིབྲི་རོམ་ལུ་སྤྱིར་བཏང་ དངོས་འིབྱུང་འིབྲི་རོམ་དང་ འིཆར་སྣང་འིབྲི་རམོ་གཉས་ཡོད། 
དངོས་འིབྱུང་འིབྲི་རོམ་ཟར་མ་འིད་ དངོས་སུ་འིབྱུང་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཡག་ཐགོ་བཀོད་
མ་ག་འིབྲི་རོམ། དཔར་ན། རྒྱལ་རབས་བཟུམ་ཅིག་དང་། འིཆར་སྣང་འིབྲི་རམོ་ཟར་མ་
འིད་ སམས་ཀྱིས་བཟོ་ས་ ཡག་ཐགོ་ལུ་བཀོད་མ་ག་འིབྲི་རོམ། དཔར་ན། ཨམ་སྲིན་མོ་
ག་སྲུང་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨན།  

འིད་གཉས་ ག་ཅི་ག་ཐོག་ལས་འིབྲི་རུང་ འིབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་འིད་ ཤས་ཚད་གནས་
རམ་༣ པའི་སབས་ལུ་ དབྱ་བ་གསུམ་འིབད་ཚུད་ད་ཡོད། ད་ཡང་ འིཆར་སྣང་འིབྲི་
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རོམ་ གོང་གསལ་མགུ་ལུ་ འིགྲལ་བཤད་འིབྲི་རོམ་དང་ ལོ་རྒྱུས་འིབྲི་རམོ་གཉས་
བཀལཝེ་ད་ གསུམ་འིབད་ཡོད། 

འིགྲལ་བཤད་འིབྲི་རོམ་ཟར་མ་འིདྲི། གནད་དོན་ཅིག་ག་སོར་ལས་བྲིྲིཝེ་ད། འིད་ག་ད་སྦེ་
ཡོད་ག? ཡང་ན། ག་ད་སྦེ་བྱུང་ཡ་ག? ཁ་གསལ་འིབད་བཤད་པ་རྐྱེབ་ས་ འིབྲི་མ་
འིད་ལུ་སབ་ཨན། འིབྲི་རོམ་འིད་ ལྷག་མ་ཚུ་ལུ་ གཟུགས་རྣམ་ཚུ་ མག་ཏོ་ག་དངོས་སུ་
མཐོང་དོ་བཟུམ་དང་ སྒྲི་ཡང་རྣམ་ཅིོ་ཁར་དངོས་སུ་གོ་ད་ོབཟུམ་ ད་ལས་རག་བྱ་ཚུ་ཡང་ 
ལུས་ཀྱིས་ དངོས་སུ་རག་མ་དང་ཁད་པར་མད་པའི་  སམས་ཀྱི་ཚར་སྣང་ཚུ་ འིཐབོ་
ཚུགས་པའི་ ཚག་ཉམས་དང་ལྡནམ་ཅིག་དགོཔ་ཨན། 

ལོ་རྒྱུས་འིབྲི་རོམ་ཟར་མ་འིད། གནད་དོན་ཅིག་ག་སོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཅིག་བྲིྲིཝེ་ད་ འིབྱུང་
རམ་དང་འིཁྲིལ་བའི་ གོ་རམ་དང་དུས་རམ་གཉས་ཆ་ར་ཡོདཔ་འིབད་ བྲི་དགོ་པའི་ཁར། 
ད་ཡང་ འིགྲལ་བཤད་འིབྲི་རོམ་བཟུམ་འིབད་ར་ གཞིན་ལུ་མོང་ཚར་དངོས་བྱན་གྱི་ ཚག་
ཉམས་དང་ལྡནམ་འིབད་ བྲི་དགོཔ་ཨན། 
སྙན་རློམ། 
སྙིན་རོམ་ལུ་ ནང་གསས་ཀྱི་དབྱ་བ་ ལ་ཤ་ཡོད། ཤས་ཚད་གནས་རམ་༣ པ་འིད་ནང་ 
ཞིབས་ཁྲི་དང་བློ་ཟ་ རང་མོ་དང་གསལ་བཤད་ཚུ་ལུ་ སང་བ་འིབད་དགོཔ་འིབད་བཀོད་
ད་ཡོད། འིད་ཚུ་ག་གྱིས་ཁ་ལས་ ཞིབས་ཁྲི་དང་ བློ་ཟ་ རང་མོ་ཚུ་ ཚགས་བཅིད་ཨན་
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རུང་། གསལ་བཤད་འིད་ ཚག་ལྷུག་སྤལ་མའི་གཟུགས་ལུ་ བཀོད་ད་ཡོད། ད་ཚུ་ལུ་ 
སྙིན་རོམ་ཟར་སབ་དགོ་མ་འིད། སྙིན་རོམ་ཚུ་ འིབྲི་རོམ་གཞིན་དང་མ་འིདྲིཝེ་འིབད་ 
དཔ་དང་དཔ་ཅིན་སར་ཏ་ བཟོ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད། ཚག་ཚུ་ག་མནོཝེ་མ་བཙུགས་པར་ 
ཚག་ག་ཧིནམ་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ ཚགས་བཅིད་འིབད་ བཟོ་ན་འིད་གས་ སྙིན་རོམ་ཟར་
སབ་ཨན། 

ཞིབས་ཁྲི་འིད་ལུ་ གཞུང་སྒྲི་ འིབོད་སྒྲི་ རག་གསར་ཟར་ཡོད། ད་ཚུ་ རང་རང་སོ་སོའི་ 
སམས་ཀྱི་མནོ་དོན་ སྙིན་ཚག་ག་ཐོག་ལས་ གདངས་འིཐན་ཏ་ གཞིན་སམས་བཀུག་
ཚུགས་པའི་ས་ོལས། ཡུལ་གོང་མ་ལུ་ མཆོད་པ་དང་ སོ་སོན་གྱི་དོན་ལུ་ལག་ལན་
འིཐབ་ཨན། ད་མ་ཚད། སྤྱིར་བཏང་ སད་ཡག་དར་ཁབ་དང་ རང་སྲིོལ་ཉམས་སྲུང་
འིབད་ཐབས། ལྷག་པར་དུ་སོབ་གྲྭའི་གནས་སབས་ནང་ རང་ལུ་ངག་རལ་འིཐོབ་ཐབས་
ལུ་ གལ་ཆ་བའི་སོང་ལཱ་ཅིག་ཨན།  

བློ་ཟ་འིད་ རོང་ཁའི་སྙིན་ཚག་ག་གཞི་རྟན་ཨན། རང་ག་སམས་ཀྱི་འིཆར་སྣང་ཚུ་ དང་
ཕུ་ལས་ར་ བློ་ཟ་ག་ཐོག་ལས་ སབ་སྲིོལ་དར་ཁབ་བྱུང་ས་ཡོད། བློ་ཟ་ག་དབྱ་བ་ལུ་ 
བསོད་སྨད་ དགག་སྒྲུབ་དང་ དགའི་སོ་ དྲི་བ་འིདྲི་ལན་དང་ བསབ་བྱ་ གནས་བཤད་
དང་ ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བློ་ཟ་འིབད་ ཡོད་མ་ཚུ་ག་ཐགོ་ལས་ རོང་ཁའི་མང་ཚག་དང་ མང་ཚག་
ག་གོ་དོན་ཚུ་ ཤས་ཚུགསཔ་བཟོཝེ་ཨན། ད་མ་ཚད། རང་ག་ངག་རལ་གོང་འིཕལ་གྱི་
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དོན་ལུ་ ཨནམ་ལས། ཧི་མ་ལས་ཡོད་མ་ བློ་ཟ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་ས་ རང་ལུ་ནམ་ཁག་ཆཝེེ་
ཅིག་ བློ་རག་གས་བཟོ་ས་སབ་ཤསཔ་འིབད་ན་ལུ་ སང་བ་འིབད་དགོཔ་ཨན། 

རང་མོ་འིད་ ངག་རལ་གོང་འིཕལ་གྱི་ སོང་ལཱ་གཞིན་མ་ཅིག་ཨན། ད་གས་ མང་ཚག་
དང་གོ་དོན་གསར་འིཐབ་ཤས་ན། རང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྲིོལ་དང་ ཚགས་བཅིད་ཀྱི་ བརོད་
པ་བཟོ་ན་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགསཔ་ཨན། འིད་ལུ་ཡང་ བློ་ཟ་དང་ཅིོག་འིཐདཔ་འིབད་ དགག་
སྒྲུབ་ རོད་འིགྲན་དང་ བསོད་སྨད་ དགའི་སོ་ བསབ་བྱ་ལ་སོགས་པའི་ རང་མོ་ཚུ་
ཡོདཔ་ལས། འིད་གས་རོམ་རག་གོང་འིཕལ་ གཏངམ་མ་ཚད་ རང་མོའི་མོ་བཏབ་ན་ག་ 
རདམོ་ཚུ་ཡང་ར་སྲིལོ་ཡོདཔ་ཨན། 

གསལ་བཤད་འིད་ ད་རས་ནངས་པར་ མང་ཤོས་ར་ ཚག་ལྷུག་ནང་བཤདཔ་ཨན། ཧི་
མ་འིབདན་ རམོ་དང་བློ་ཟ་ག་ཐོག་ལས་ འིབྱོན་པ་ལགས་སོ་དང་ བཀའི་དྲིན་ལགས་སོ་ 
ཞུ་སྲིོལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨན། གསལ་བཤད་ནང་ལུ་ དཔྱེ་གཏམ་དང་ ལུང་དྲིང་བཙུགས་ཏ་ 
སབ་སྲིལོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གསལ་བཤད་ཀྱི་ཚག་ ག་ཧིནམ་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ བཙུགས་
དགོ་ན་ད་གས་ སྙིན་ངག་སྤལ་མ་ག་གྲས་ལུ་ཚུདཔ་ཨན་མས། གསལ་བཤད་ལུ་རང་ག་
ངོ་སོད་དང་ གནས་ཚུལ་དང་ གསལ་བཤད་ལས་ འིགོ་བཙུགས་ཏ་ འིབྱོན་པ་ལགས་
སོ་དང་ བཀའི་དྲིན་ལགས་སོའི་ གསལ་བཤད་ལ་སོགས་པ་ དབྱ་བ་ལ་ཤ་ཡོད། ད་ཚུ་
ག་ཅི་ར་ཨན་རུང་། དང་པ། གསལ་བཤད་ཀྱི་ངོ་སོད། གཉས་པ། ཞུ་དགོ་པའི་གནད་
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དོན་གོ་རམ། གསུམ་པ། མཇུག་ལུ་འིདོད་གསོལ་ ཡངན། སྨོན་ཚག་གས་བརྒྱན་ཏ་ 
བཤད་དགོཔ་ཨན། ད་ཡང་ གྲ་སྒྲིག་ཡོདཔ་དང་མདཔ་ དོན་ཚན་ཐོ་བཀོད་དང་ ཡག་
ཐོག་ཁ་གསལ་བཀོད་ཐོག་ལས་ གསལ་བཤད་ཞུ་ན་ག་ སང་བ་ཚུ་འིཐོབ་དགོཔ་ཡོད།། 

སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། 
སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཟར་མ་འིད། རོམ་རག་ག་དབྱ་བ་ཅིག་ཨན། སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཟར་མ་
འིད། གནད་དོན་ཅིག་ག་སོར་ལས་ སབས་དོན་ཅིག་ག་འིབྱུང་རམ་ཡོདཔ་འིབད་ བཤད་
མ་འིད་ཨན། སྲུང་ལུ་ ལྷ་སྲུང་ འིདྲི་སྲུང་ དམག་གཏམ་ཚུ་དང་ མ་དང་སམས་ཅིན་གྱི་
སྲུང་། སྲིན་མོ་དང་ རོ་ལང་ལ་སོགས་པའི་སྲུང་དང་ གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨན། 
སྲུང་ད་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཨན་རུང་། གནས་ དུས་ སྲུང་གཞི་ བརོད་དོན་ སྲུང་རདཔ་ རོགས་
གཞི་ ཚར་ཤུགས་ ཞི་ཐབས་ཀྱི་ ཁད་ཆོས་ཚུ་ཚང་དགོཔ་ཨན། 

སྲུང་ག་བརོད་དོན་ད་གས་ ང་བཅིས་རའི་མ་ཚ་ལུ་ ཁག་ཆ་བའི་ཉམས་མོང་ གང་རུང་ཅིག་
སོནམ་ཨན་རུང་། བཀོད་ཐངས་འིད་ ཐབས་རྡུགས་ས་ས་དང་སོ་ས་ས་ དགོད་བྲི་ས་ས་
དང་རྔམ་ས་ས་  ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ་དང་ཧི་ལས་ས་ས་ འིདྲིོག་ས་ས་དང་གཡང་ཟ་ས་ས་ 
ལ་སོགས་པའི་ ཁད་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ སོ་བ་ཅིན་ཅིག་འིབད་ དགོཔ་ཨན།། 
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ལྷག་རིག་དང་རློམ་རིག་གི་གནས་ཚད། 

སོབ་རམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝེ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. རོང་ཁའི་དཔ་དབ་དང་ཡག་རགས་ ག་ཅི་ར་ཨན་རུང་ རོད་སྒྲི་ གཅིད་མཚམས་ ཚག་

མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་འིབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།  
༢. ཆོས་སད་ནང་ཡོད་པའི་ ཡག་ཆ་དང་ དཔ་ཆ་ཚུ་ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
༣. རོང་ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་དངོས་རོམ་དང་ འིཆར་རོམ་གྱི་དཔ་དབ་ཚུ་ རང་སོབས་ཀྱིས་ལྷག་ས་ 

གོ་བ་ལན་ཚུགས་དགོ།   
༤. གོ་དོན་ལན་ནའི་དནོ་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤས་མ་འིདྲིཝེ་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་

དགོ། 
༥. རོང་ཁའི་ དཔ་དབ་ཚུ་ལྷག་ས་ བསར་ཞིབ་ འིབད་ཚུགས་དགོ། 
༦. རོམ་རག་མ་འིདྲིཝེ་ཚུ་ལྷག་ས་ འིབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁད་པར་ཚུ་ ངོས་འིཛོན་འིབད་ཚུགས་དགོ། 
༧. ལྷག་ན་ལུ་ གོམས་འིདྲིས་ཚུད་ད་ མ་ཚའི་ནང་ ལྷག་ན་ལུ་བརོན་ཤུགས་དང་ སོ་བ་བསད་

ཚུགས་དགོ། 
༨. རོམ་རག་ཚུ་ལྷག་ས་ ཆོས་དང་ལམ་སྲིོལ་ལུ་ རྲིས་མཐོང་ག་བསམ་སྤྱིོད་ཤས་ཡོན་དང་ ཆོས་

སྲིད་ཀྱི་བྱ་གཞིག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་དཔྱེདོ་ཀྱི་ཤས་རབ་ འིཐབོ་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་སློང་ལས་དོན། 
༡. སོབ་རམ་དྲུག་པ་ནང་ལྷབ་མ་ ལྷག་ནའི་རག་རལ་ཚུ་ བསར་ཞིབ་འིབད་ད་ ལག་ལན་ འིཐབ་

ཚུགས་དགོ། 
༢. ཚག་མཛོད་ ལག་ལན་འིཐབ་ས་ མང་ཚག་ག་གོ་དོན་ཚུ་ འིཚལ་ཚུགས་དགོ། 
༣. ཚགས་བཅིད་ ལྷག་ཐངས་ མ་འིདྲིཝེ་ཚུ་ ལག་ལན་ འིཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༤. འིགྲལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འིཆར་སྣང་འིབྲི་རོམ་ཚུ་ལྷག་ས་ དབྱ་དཔྱེད་འིབད་ཚུགས་དགོ།  
༥. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འིདྲིཝེ་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ས་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།  
༦. རོམ་རག་ག་གནད་དོན་ཚུ་ རང་ག་གནས་སངས་དང་ གཅིག་ཁར་ འིབྲིལ་བ་ འིཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༧. བློ་ཟ། རང་མོ། དཔྱེ་གཏམ་/ལུང་འིདྲིན། ཁ་བཤད། གསལ་བཤད་ ཚུ་ལྷག་ས་ སྙིན་རོམ་གྱི་

ཡོན་ཏན་ འིཐོབ་ཚུགས་དགོ། 
༨. སབ་ཁྲི་དང་། ཐག་སྒྲིོམ། ཐག་ཁྲིམ། ཤད་ཁྲིམ། པར་ཁྲིམ། སོར་ཁྲིམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་ས་ བརྡ་སྒྱུར་ 

འིབད་ཚུགས་དགོ།  
༩. སོབ་གྲྭ་ནང་གཏང་མ་ ཐུན་དང་ ཇ་མཆོད་ ལྟོ་མཆོད་ཚུ་ གཏང་ཚུགས་དགོ། 
༡༠. དྲུག་པ་ནང་ལྷབ་མ་ མང་ཚག་གུ་ གསར་འིཐབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ བཀལ་ཏ་ སྡེོམ་༨༠༠ ལྷག་ས་ 
ཧི་  གོ་ ཚུགས་དགོ། 
༡༡. ལྷག་ན་ག་ དཔ་དབ་ཉུང་ཤོས་༢༠ ལྷག་ས་ གོ་དོན་ལན་ན། བསར་ཞིབ་འིབད་ན། བཅུད་དོན་

བཏོན་ནྲི ཚུ་ འིབད་ ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་ཚན་༡ པ། བརློད་དོན། ང་དང་ངེའི་རྒྱལ་ཁབ། 

སོབ་རམ་བདུན་པ་ ད་ཅིག་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ ཧི་ལམ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སོར་ལས་ ཚ་གྱིང་དང་
མནོ་བསམ་གཏང་ན་ཚུ་ ཤས་རན་ཏ་ཡོདཔ་ལས། དང་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གནས་སངས་
ཀྱི་སོར་ལས་ ཤས་དགོཔ་ཨན། གཞུང་སོང་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་སོར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་
ལུ་ རྲིས་བཀུར་དང་ རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོཔ། ད་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཤ་ཚ་ཧིང་ཚ་འིབད་
དགོ་པའི་ རྒྱལ་གཅིས་ཤ་ཞིན་ ར་བ་གསུམ་གལ་ཆ་བའི་སོར་དང་ བཀའི་དྲིན་བསམ་
ཤས་ དགོ་པའི་སོར་ལས་ ཧི་ག་ོཚུགསཔ་ བཟ་ོན་ག་དནོ་ལུ་ཨན། 
བརློད་དོན་དང་པ། ང་དང་ངའེི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་  ལྷབ་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ་  བརློད་དོན་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ 
གཤམ་འཁོད་ལྷག་དེབ་དང་ ལྷན་ཐབས་ལྷག་དེབ་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་གི་ལམ་སློན་དང་འཁིལ་ལྷག་སྲེ་ 
བརློད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ རློམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 

ལྷག་དགོ་པའི་ ལྷག་དེབ་ཀི་མིང་། 
༡ - ཡ་རབ ས་ཀི་ལཱ་ལུ་བརློན་མི། 
༢ - ཤིང་སློམ་གི་གསང་ཡུམ།  
༣ - སློབ་ཕྲུག་ལེགས་ཤོམ།  
དེ་མ་ཚད་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ རློང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལེན་ཏེ་ལྷག་ཐོ་བཞག་ཐོག་ལས་ 
ལྷག་ནི་ལུ་བརློན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་བརློན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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༡. མི་སྲེའི་ལློགས་གྲུབ།  
 
 
༉ གངས་བར་ནང་ག་ཆུ་འིཐུངས།། སན་བར་ནང་ག་ཉམ་བསྲིོ།། ཟར་སབ་སྲིོལ་
ཡོདཔ་བཟུམ། ང་བཅིས་རའི་ འིབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འིད་ མཐའི་འིཁོར་ གངས་རས་བསོར་
བའི་སྦུག་ལུ་ ག་ན་བ་ཉམས་དགའི་ཏོག་ཏོ་འིབད་ ཆགས་ཏ་ཡོད་པའི་ ལུང་གཤོང་འིད་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འིཁྲིད་ རྒྱལཔོ་རམ་འིབྱོན་ཚུ་ག་ མཁན་རྒྱ་ཆ་བའི་ ཕྱེག་ལཱ་མཛོད་
ཐངས་དང་ མ་སར་ཚུ་གས་ རྒྱལ་བརྒྱུད་རམ་འིབྱོན་ལུ་ ཐ་དམ་ཚག་བསན་ཏ་ ཅི་
གསུངས་ བཀའི་བཞིན་བསྒྲུབས་པ་ལུ་བརྟན་ ལོ་གཅིག་ལས་ལ་ོགཅིག་ སམས་ཀྱིས་
མནོ་དོ་བཟུམ་འིབད་ ཡར་རྒྱས་འིགྱིོ་བའི་བསང་ ཡོདཔ་ཨན། 

རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ལོ་ངོ་༤༠༠ ག་ཧི་མ་ལས་ གོང་འིཕལ་གྱི་ལཱ་ འིགོ་བཙུགས་
མ་དང་ ཅིོག་འིཐད་པའི་གོང་འིཕལ་ འིགྱིོ་ཚུགས་མ་འིད་ མ་དབང་མངའི་བདག་རན་པོ་
ཆ་མཆོག་ག་ ཐབས་མཁས་ཀྱི་ ལགས་ལྡན་གཞུང་སོང་ ལགས་ཤོམ་ཡོད་ན་ད་གས་
ཨན།  

འིབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ད་ཚུན་གྱི་རང་ འིབྲུག་བརྒྱུད་འིཛོན་གྱི་རྒྱལཔོ་ རམ་འིབྱོན་རྐྱེངམ་
གཅིག་གས་ དབུ་འིཁྲིད་མཛོད་ད། རྒྱལ་ཁབ་བད་སད་ གཉས་ལྡན་གྱི་ངང་ལུ་ བསངས་

རྒྱལ་ཁབ་ ཡར་རྒྱས་ཀི་སློར་ལས་ ཧ་གོ་ནི་དང་ མནོ་རྒྱ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི། ལོ་རྒྱུས་དང་
འཆར་རློམ་ དངོས་རློམ་ཚུ་གི་དབྲེ་བ་ཕྲེ་ཚུགས་པའི་ རིག་རལ་འཐོབ་ནི་གི་ ཕན་ཐབས་ལུ། 
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གནང་མ་འིད། ད་ལས་ཕར་ མ་དབང་མངའི་བདག་མཆོག་ག་ དགོངས་དོན་དང་འིཁྲིལ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཕུགས་ཀྱི་མཐའི་དོན་ལུ་ དམངས་གཙའི་གཞུང་བཙུགས་ཏ། རྒྱལ་ཁབ་
འིད་ ང་བཅིས་མ་སར་གྱིས་ བདག་འིཛོན་འིབད་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འིཁོད་ཀྱི་ ཡར་རྒྱས་
གཏང་ནྲིའིྲི་ནང་ མ་ངོ་ར་ར་བཞིན་དུ་གས་ འིགན་ཁག་འིབག་ས་ ཕྱེག་ཞུ་དགོ་པའི་དུས་
ལུ་ ལྷོདཔ་ཨན་པས། 

ད་འིབད་ན་ད་གས། ང་བཅིས་ ག་ར་འིབད་རུང་ དུས་རྒྱུན་དུ་ རང་ག་གདོང་ཁར་འིཐབོ་
མ་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འིབད་རུང་ རང་དོན་གྱི་ལཱ་འིད་བ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མ་དམངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
ཁག་ཆ་བའི་མན་ོབསམ་  འིཐབ་བཏང་ཞིནམ་ལས། རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕྱེག་ཞུ་དགོཔ་ཨན་
པས། འིབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འིད་ མ་འིོངས་དགའི་སད་ཀྱི་ངང་ལུ་ གནས་ཏ་སྡེོད་ན་འིད་ མ་
འིོངས་འིབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གཞུང་འིཛོན་དབུ་འིཁྲིདཔ་ལུ་ རག་ལས་ན་ཨན་མས། 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འིཁོད་ ནང་འིཁྲུག་ཐོན། བྱལཝེ་བཟ་ོ མ་སར་སད་ཏོང་ཏ་ོམ་བཞིག་ 
དཔལ་འིབྱོར་ གོང་འིཕལ་མ་འིགྱིོ་མ་འིད་ གཙ་བོ་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འིཁྲིད་ ལགས་
ཤོམ་མད་མ་ལས་བརྟན་ཏ་ འིབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས། ད་ལས་ཕར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱེག་ལཱ་
མཛོད་མ་ འིགོ་འིཁྲིདཔ་ལགས་ཤོམ་ གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ན་འིད་ འིབྲུག་མ་ར་ར་བཞིན་ལུ་ 
ཕོག་པའི་གཞི་རྟན་ འིགན་ཁུར་ཅིག་ཨན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འིགོ་འིཁྲིདཔ་ ལགས་ཤོམ་ཅིག་ 
གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ཚུགས་པ་ཅིན། ད་ལས་ཕར་ཡང་ མ་དབང་མངའི་བདག་རན་པ་ོཆའི་ 
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དགོངས་འིཆར་ བཟང་པོ་དང་འིཁྲིལ་ཏ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གོང་འིཕལ་དང་བད་སད་ འིགྱུར་
བ་མད་པར་ གོང་ལས་གོང་འིཕལ་ འིབྱུང་ན་ཨན་ནོ།།  
སློང་ལཱ། 
ཀ༽ འིོག་ག་ མང་ཚག་ཚུ་ ཚག་མཛོད་ལག་ལན་འིཐབ་སྦེ་ གོ་དོན་ བྲིས། 
 འིགྱུར་བ། དབུ་འིཁྲིད། ཕུགས། ནང་འིཁྲུག། བྱལཝེ། ནང་འིཁོད། རག་ལས། 
ཁ༽ འིོག་ག་ མང་ཚག་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ས་ རོད་ཚག་བཟོ། 
 ངང་། གཞི་རྟན། རང་དོན། གདམ་ཁ། བཟང་པོ། གཙ་བོ། འིགན་ཁག། དགོངས་འིཆར། 
ག༽ ཡག་རྒྱུགས་ནང་ལས། བྱ་ཚག་ མ་འིོངས་པ། ད་ལྟ་བ། འིདས་པའི་ ཚག་ཚུ་དང་། མང་། བྱ་

ཚག་ལས་ འིགྲུབ་མ་མང་། བྱ་ཚག་དང་ མང་སྦྲགས་ཏ་ འིགྲུབ་མ་མང་། འིཚལ་ཏ་ འིོག་ག་ 
ཐག་སྒྲིོམ་ནང་བཙུགས། 

བྱ་ཚག། མང་། 
མ་འོིངས་པ། ད་ལྟ་བ། འིདས་པ། མང་རྐྱེང་། བྱ་ཚག་གཉས་རག་

ལས་འིགྲུབ་མ། 
མང་བྱ་ཚག་
ལས་འིགྲུབ་མ། 

      

ང་༽ འིོག་ག་ དྲི་བ་དང་འིཁྲིལ་ཏ་ ལན་བྲི་ན། 

༡. འིབྲི་རོམ་འིད་གས་ བཅུད་དོན་གཙ་བོ་ ག་ཅི་བཏནོམ་མས་གོ? 
༢. ལོ་རྒྱུས་འིབྲི་རོམ་ཟར་མ་འིད་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གོཝེ་སྨོ? 
༣.  དཔྱེ་གཏམ། གངས་བར་ནང་ག་ཆུ་འིཐུངས།། སན་བར་ནང་ག་ཉམ་བསྲིོ།། ཟར་མ་ 

དཔྱེ་གཏམ་འིད་ བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན། ག་ཅི་ཟར་བའི་ དོན་བཏོནམ་སྨོ?  
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༤. གཞུང་ལགས་ཤོམ་ ཁག་ཆ། ཟར་མ་འིད་ ཁད་ཚུ་གས་འིབད་བ་ཅིན། ག་ཅི་ལས་
བརྟན་ འིོང་ན་ཨན་པས་གོ? གནད་དོན་༣ བྲིས། 

༥. ཧི་མར་བྱུང་ཡོད་པའི་ ཉམས་མོང་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞིག་ས་ ལོ་རྒྱུས་འིབྲི་རོམ་ཅིག་
བྲིྲིས།  
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༢. གཡུས་ཁའི་མི།  
 
 

༈ ཧི་མ་ གཡུས་སྦེས་ཡུལ་ ཟར་ས་ལུ་ བསན་འིཛོན་ཟར་མ་ཅིག་ཡོདཔ་མས། ཁོ་
མ་ གཞི་ལགས་ཤམོ་ ལོ་ན་གཞིོནམ་ཨན་པའི་ཁར། ཁོ་ག་ ལཱ་འིབད་དགོཔ་ མང་
ཤོས་ར་ ནགས་ཚལ་ནང་ ཤང་དུམ་དྲིང་ན་འིད་ཨནམ་མས། ཉནམ་ཅིག་ ཁོང་མ་དྲུག་
འིབད་མ་ སྡེ་ཚན་ཅིག་ ཉནམ་བདུན་གྱི་ རྒྱགས་སལ་དང་ ལག་ཆ་ཚུ་ འིབག་ས་སངོ་
ནུག། ནགས་ཚལ་ནང་ལྷོད་ད་ ར་ཁ་ལས་ཤང་དུམ་ཚུ་ ཆུའི་མཐའི་མར་དྲིངས། ད་ལས་ 
ཆུའི་མཐའི་མ་ལས་ ཤང་དུམ་ཚུ་ ཆུའི་གཞུང་ལུ་བཀལ་ཏ་ ཤང་དུམ་ ཐགཔ་བཏགས་
ཏ་དྲིངམ་ད། ལྟོ་ཚང་མགོན་པོ་འིད་ ཆུ་གས་ འིཕྱེགས་ད་ཆ་ནུག། 

ལྟོ་ཚང་གཞིན་བཞི་ འིགྱིོ་མ་ནུམ་པར་སྡེོདཔ་ད། བསན་འིཛོན་གྱིས་ ཆུ་ནང་མཆོངམ་
ཅིག་ རལ་རྐྱེབ་ས་ བཏོན་ཚུགས་ནུག། ཁོང་ཆ་ཁབ་ རབ་རུབ་བཏང་ས་ མགོན་པོ་ག་
རྐངམ་ལགཔ་ རྨི་ཐོན་ཡོད་མ་འིད་ སྨན་བཅིོས་འིབད་ད་ དུས་ཡུན་འིགོརཝེ་ལས་ ད་ཚ་
ཞིག་ཡང་ ད་ཁ་ར་ ལུས་ས་ོནུག། 

རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ ཆ་རློགས་འདི་ ཁག་ཆེ་ཧིང་དང་ ཆ་རློགས་ལེགས་ཤོམ་གི་ཕན་པ་ སྲུང་
གི་ཁྱད་རྣམ་ལུ་ དབྲེ་ཞིབ་འབད་ཚུགས་ནི། 
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ཕྱེ་རུ་མགོན་པོ་འིད་ ན་ཟུག་གས་དྲིགས་མ་ཚུགས་པར་ ཞིག་ཉལ་མ་ཚུགས་པའི་བར་ན་ 
རྡོག་པའི་མཇུག་ལས་ ཀ་ཀ་ ཀ་ཀ་ཟར་ སད་རྐྱེབ་ རྨི་ཡོད་སའི་རྐངམ་གུ་ ཧིབ་ཧུབ་
ཟར་དྲིམ་ཧུམ་ ལ་ལྡག་མ་ཅིག་ཐོན་ཏ་ ཁ་ོར་རྐྱེངམ་གཅིག་ ཁུ་སམ་སམ་འིབད་ སྡེདོ་
པའི་བར་ན་ རྡོག་པའི་ར་བ་ལས་ ཨ་ཧུ་ཧུ!!! ཟར་སད་སྦེོམ་ཅིག་ རྐྱེབ་ནུག། 

ད་ལས་ ལྟ་ོཚང་བཞིྲིཔ་ོའིད་ གཉད་ནང་ཡར་ལོངམ་ཅིག་ འིམོ་ཐང་མདཔ་ཅིག་གས་ 
དབའི་་་ ཨ་ཧུ་ཧུ་་་་་ ཟར་སྤུངས་ཏ་འིོངམ་ལས། ཁོང་ཆ་ཁབ་ སད་ལགོ་ཤོར་ཡ་ར་ ཕྱེ་
ཁར་ ཐོན་ཡར་སོ་ནུག། བསན་འིཛོན་གྱིས་ ནདཔ་མགོན་པོ་ བདག་འིཛོན་འིཐབ་ས་ 
གནག་དུང་ནང་ འིམོ་དང་ཁོང་གཉས་ འིཛོང་ན་འིགོ་བཙུགས་ད་ནུག། 

ཕྱེ་ཁར་ཐོན་འིགྱིོ་མ་ཚུ་ འིམོ་ཁལ་གཅིག་ད་ཅིག་གས་ གཅིག་ཤུལ་གཉས་ཤུལ་འིབད་
བདའི་ས་ ག་ར་ཤང་སྦེོམ་ཅིག་ག་ སྤྱི་ཏོག་ཁར་ བཀལ་ད་ནུག། བསན་འིཛོན་དང་འིམོ་
གཉས་ རོགས་ན་མདཔ་ཅིག་འིཛོངམ་ད། འིམ་ོགས་ ཡར་ལོངས་ཏ། ཁོ་འིགྱིམས་ ངར་
ངར་་་ ཟར་ ཁ་བརྒྱངས་ཏ་འིོངམ་ད། ཁོ་གས་ ལགཔ་གཡསཔ་ མཛོག་ཕགོ་བཅིམ་ས་ 
འིམོ་ག་ཁ་ནང་བཙུགས་ ལ་ག་ར་ཏོ་འིབལ་ད་ནུག།  

འིམོ་ག་ཁ་ནང་ལས་ ལགཔ་ཕྱེ་ཁར་ བཏོན་ལོང་མད་པར་ འིམ་ོགཞིན་མ་ལྔ་འིོངས་ཏ་ 
ནདཔ་ག་ རྐང་མར་བཤད་སྦེ་ འིདྲུདཔ་འིདྲུད་སར་ ཚལ་མ་འིགྱིམས་འིགྱིོཝེ་ད། ཁ་ོགས་ 
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ཆུ་རལ་རྡོ་ལག་པར་བཅིམ་ས་ འིམོ་ར་ར་ག་མགུ་ཏོ་ཁར་ ཐངས་ཕོག་གསུམ་གསུམ་ར་ 
བླུགས་བྱནམ་ད། འིམོ་ག་ར་ མག་ཏོ་ཁ་ལས་ མ་འིབར། ས་ཨན་ན? གནམ་ཨན་
ན? མ་ཤས་པར སད་ལགོ་ཤོར་ཡ་ར་ བྱགོ་ཡར་སོ་ནུག།  
སོང་ལཱ། 

༡. འིོག་ལུ་ ཡོད་མ་ བྱ་ཚག་ཚུ་ག་ མ་འིོངས་པ། འིདས་པ། སྐུལ་ཚག་ཚུ་ འིཚལ་ཏ་བྲིས། 
འིཛོང་། འིཐོན། འིབྱུང་། བླུག། གཅིམ། འིདྲུད། སྤུང་། འིབར། ལོང་། གཏང་། མཆོང་། 
བྱོག། ཤོར།  

2. འིགལ་མང་བྲིས། 
 བཤད། སྤུང་། འིཐོན། འིགོ་བཙུགས། ཤོར།  
༣. འིགྱིམས། དྲུད། འིཛོངས། སྤྱི་ཏོག། མང་ཚག་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ས་ རོད་ཚག་ར་བཟོ། 
༤. འིོག་ག་དྲི་བ་ཚུ་ག་ ལན་བྲིས། 

ཀ- སྲུང་འིད་གས་ བརོད་དོན་ ག་ཅི་བཏོན་ན་འིདུག་གོ? 
ཁ- ལྟོ་ཚང་མགོནཔོ་འིད་ མད་པ་ཅིན། ལོ་རྒྱུས་ག་ཅི་འིད་ ཆད་ཆདཔ་ འིོང་ན་མས་གོ?    
ག- དཀའི་ངལ་འིད་བཟུམ་ མ་འིབྱུང་ན་ག་དོན་ལུ་ སོན་འིགོག་ག་ ཐབས་ལམ་ དག་པ་ཅིག་

བྲིས།  
ང་-  ཁོད་རའི་ཉམས་མོང་ལུ་ མོངས་པའི་ དཀའི་ངལ་གྱི་ ལོ་རྒྱུས་ཅིག་ བྲིས། 
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༣. སྨན་ལློངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ། 
 

 
རང་དབང་རང་བཙན་ཅན་གི།། སྨན་ལློངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ།། 
ས་ཕློགས་ག་ལས་བལྟ་རུང་།། ལྷ་ཡུལ་འདྲ་བ་ལེགས་སོ།། 

མཐོན་པོ་རི་བོའི་རྲེ་ལུ།། དཀར་པོའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི།། 
གངས་དཀར་ཤེལ་གི་མཆོད་རྲེན།། ལགས་རིའི་ཚུལ་དུ་ལེགས་སོ།། 

བར་དུ་སྤང་གཤོང་འཛོམས་པ།། རྩྭ་ཆུ་སྨན་ཤིང་ལྡན་པར།། 
བག་ཕེབས་རི་དྭགས་ཕ་ོམློ།། ལུང་ཕློགས་རྒྱན་དུ་ལེགས་སོ།། 

རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་སི་གཟུགས།། ཕ་མཆོག་ཨོ་རྒྱན་པདྨ།། 
སྨན་ལློངས་སྲེ་འགློ་ཡོངས་ཀི།། སབས་སུ་གྱུར་པ་ལེགས་སོ།། 

མངའ་བདག་ས་ཡི་ཚངས་པ།། འཇིགས་མྲེད་སེངྲེ་དབང་ཕྱུག། 
ཆོས་སིད་བསན་པ་བསངས་ནས།། ཞབས་པད་བརན་པ་ལེགས་སོ།། 

ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་ཞིང་ཁམས།། རྲེ་འབངས་དམ་ཚིག་གཙང་བས།། 
ཆབ་སིད་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ།། བདེ་སིད་ལྡན་པ་ལེགས་སོ།། 

 
 
 

རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ བསློད་པའི་སྙན་ཚིག་ཤེས་ནི་དང་ ཚིགས་བཅད་ཀི་རློམ་བི་ནི་ གདངས་ཀི་
ཐོག་ལས་ ཚིགས་བཅད་ཅན་གི་ ཚིག་འབྲུ་ལྷག་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་ནི། 
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དྲ་ིབ། 
༡- རློམ་འདི་ ཚིག་འབྲུ་དང་ ཚིགས་བཅད་ ག་དེམ་ཅིག་འབད་མི་ཨིན་ན? 
༢- རློམ་ཚིགས་བཅད་༢ པ་དང་༤ པ་གིས་ དོན་དག་ ག་ཅི་བཏོནམ་མས? 

བིས། 
༣- ལུང་ཕློགས་ཀི་ རྒྱན་འབད་ལེགས་ཤོམ་མཐོང་མི་འདི་ ག་ཅི་ར་ཨིན་མས་

གོ? 
༤- ཆབ་སིད་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ བདེ་སིད་ལྡན་མི་གི་ རྒྱུ་ག་ཅི་ཨིན། ཟྲེར་སབ་

མས་གོ?  
༥- དམ་ཚིག་ གཙང་མ་དགོ་པ་ཅིན། ག་ཅི་ར་ འབད་དགོ་ག? ཐོ་བཀོད། 
༦- རང་བཙན། མཐོན་པོ། སྤང་གཤོང་། ལྡན་པར། བག་ཕེབས། སྲེ་འགློ། 

ས་ཡི་ཚངས་པ། རྲེ་འབངས། དམ་ཚིག། ཆབ་སིད། ཟྲེར་མི་ཚུ་གི་ གོ་དོན་
འཚོལ། 
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༤. ཏམ་ཁུ་ལག་ལེན། 
 
 
༈ ད་རས་ སོབ་རམ་བདུན་པ་ནང་ལས་ གསལ་བཤད་ཞུ་ནའི་སོར་རྒྱབ་འིད་ ང་
ལུ་ཕོགཔ་ཨནམ་ལས། ངའི་གསལ་བཤད་འིད་ མ་ཞུ་བའི་ཧི་མ་ར་  ནཱ་སོབ་དབུ་འིཛོན་
གྱིས་ དབུ་གཙས་པའི་ སོབ་དཔོན་ཚུ་དང་ ངའི་ཆ་རོགས་བུ་དང་ བུམོ་ཡོངས་ལུ་ 
སམས་ཀྱི་གདང་ལས་ར་ སྐུ་གཟུགས་བཟང་པ་ོ ཟར་ཞུ་ན་ཨན།  

ད་རས་ ངའི་གསལ་བཤད་འིད་ ཏམ་ཁུ་ལག་ལན་ འིཐབ་མ་ཆོག་པའི་སོར་ལས་ ང་
རའི་བསམ་འིཆར་ དུམ་གྲ་
ཅིག་ཞུ་ན་ཨན། 

ད་ཡང་ ང་བཅིས་རའི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ཨོ་རྒྱན་རན་པོ་
ཆ་གས་ ཞིབས་ཀྱིས་

བཅིགས་ཏ་ བྱན་གྱིས་བརླབས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨན། ད་འིབདཝེ་ལས། མ་སར་ག་
ར་ དམ་པའི་ཆོས་ལུ་ དད་པ་དང་མོས་གུས་ སྦེོམ་ཡོད་མ་ཙང་ཙ་ར་ཨན། དམ་པའི་ཆསོ་
དར་ཏ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འིད་ནང་ རས་ངན་ཏམ་ཁུ་ལུ་ ལོངས་སྤྱིོད་ན་འིད་ ཚ་ད་རས་

མི་དམངས་ཀི་སྦུག་ན་ གསལ་བཤད་གཏང་ཐངས་ཀི་ བློ་སྤློབས་འཐོབ་ནི་དང་ ཏམ་ཁུ་ལག་ལེན་ 
འཐབ་མ་བཏུབ་པའི་ གནད་དོན་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ། 

ཏམ་ཁུ་སྤྱིོད་ན་མ་འིོང་། 
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དང་ཕྱེ་མ་གཉས་ཆ་ར་ལུ་ མ་བཏུབ་འིབད། ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རན་པོ་ཆ་གས་ གསུངས་ཏ་
ཡོདཔ་ཨན། 

ད་འིབད་ན་ད་གས་ ཆོས་སྲིད་གཉས་ལྡན་གྱི་གཞུང་གས་ རོང་ཁག་ཉ་ཤུ་ག་རའིྲི་ནང་ 
ཏམ་ཁུ་ ཚང་འིབྲིལ་འིཐབ་མ་ཆོགཔ་འིབད། བཀག་དམ་མཛོད་ད་ཡོད་མ་འིད་ མཐར་
འིཁོལ་ཅིན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏ་ཡདོཔ་ཨན། འིབྲུག་གཞུང་གས། ད་བཟུམ་མའི་མཛོད་བྱ་
བཟང་པོ་ མཛོད་མ་འིད་ལུ་ འིཛོམ་གང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་གས་ བསགས་རོད་འིབད་ད་
ཡོདཔ་ཨནམ་ ང་བཅིས་ག་ར་གས་ ཤས་དགཔོ་འིད་ གལ་ཅིན་ཅིག་ཨན། ཟར་ཞུ་ན་
ཨན། 

ད་རས་ནངས་པ་ ཚན་རག་ག་ ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ རས་ངན་ཏམ་ཁུ་འིད་གས་ འིཐུང་མ་
ཁོ་ར་ལུ་འིད་ ག་ཅི་ མ་གནོད་པ། ཁོང་ག་མཐའི་འིཁོར་དང་ སྦེོ་ལོགས་ཁར་སྡེོད་མ་ཚུ་
ལུ་ཡང་ ནད་གཞི་ཟུན་ནའི་གནོད་པ་ སྦེོམ་འིབད་ར་ཡདོཔ་འིབད་ཨན་མས། ཏམ་ཁུ་
འིད་ལས་བརྟན་ཏ་ ནད་གཞི་གདུག་དྲིགས་ ལ་ཤ་ཅིག་ར་ འིཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ལས། ང་
བཅིས་ཚུ་ ཉམས་དགའི་བའི་ཞིོར་ཁར་ལག་ལན་འིཐབ་ས་ རང་ག་གཟུགས་ཁར་ ནད་
གཞི་འིཁོར་བཅུག་ན་མ་འིོང་། ཟར་ ཞུ་ན་ཨན། 
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ད་མཇུག་ར་ ཏམ་ཁུ་འིད་ ཆོས་དང་
འིཇག་རྟན་ གཉས་ཆ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
ལོངས་སྤྱིོད་མ་བཏུབ་པའི་ རས་ངན་པ་
ཅིག་ཨན་མས། ང་བཅིས་ ཆོས་ལྡན་གྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ས་མ་ མ་སར་ཕོ་མོ་ཚུ་
གས་ སྡེག་པ་སྤངས་ཏ་ དག་བ་ཕུན་
སུམ་ཚགསཔ་འིབད་ བསྒྲུབ་པ་ཅིན་ རང་ལུ་བད་སད་ འིབྱུང་ན་ཨན། ཟར་ཞུ་ན་ཨན་
ལགས།།   

བཀའི་དྲིན་ཆ།། 
 
སོང་ལཱ། 
ཀ་ དྲི་བའི་ ལན་བྲི་ན། 

༡- གསལ་བཤད་འིད་ནང་ལས་ འིཐོན་དོ་བཟུམ་འིབད་བ་ཅིན། ཚ་འིད་ཕྱེ་
གཉས་ལུ་ གནོད་ ཟར་ཨན་པས། འིད་ག་ད་སྦེ་ གནོད་ན་ཨན་པས་
གོ? དཔ་ར་བཀོད། 

ཏམ་ཁུ་མ་སྤྱིོད་མ། ཏམ་ཁུ་སྤྱིོད་མ། 
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༢- གསལ་བཤད་གཏང་པའི་སབས། གསལ་བཤད་ གཏང་མ་རང་ལུ་ 
ཚང་དགོ་པའི་ ཁད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨན་ན? ཐོ་བཀོད། 

༣- གསལ་བཤད་འིད་ནང་ལས་ འིཐོན་མ་ བྱ་ཚག་དང་ ལས་ཚག་གཉས་ 
ག་དམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཅིག། ཐོ་བཏོན། 

༤- ཏམ་ཁུ་ལུ་བརྟན་ཏ་ ནད་གཞི་ག་ཅི་ར་ འིཐོབ་ན་ཡོདཔ་ཨན་ན? ཞིབ་
འིཚལ་འིབད་ད་ ནད་རགས་༤ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་ བྲིས།  

༥- ཏམ་ཁུ་འིད་ སྤང་པ་ཅིན་ ཕན་ཡོན་ ག་ཅི་ར་ འིོང་ན་མས་གོ? 
ཁུངས་དང་སྦྲགས་ཏ་ བསམ་འིཆར་བཀོད།  

༦- སྡེག་པ་དང་ དག་བ་ཟར་བའི་སབས། འིད་གཉས་ཀྱི་ གྱིས་ཁར་ ལཱ་
ག་ཅི་བཟུམ་ར་ ཚུད་ན་ཨན་པས་གོ? ཕྱེ་སལ་ རྐྱེབ་སྦེ་ བཀོད། 
 སྡེག་པའི་ལཱ། དག་བའི་ལཱ། 
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༥. འཁྲུལ་སྣང་། 
 

 
 

རང་ཚེ་གཅིག་ཚོ་མ་སྒརཔ་འདི།། དུས་ད་རྲེས་རང་གི་གོངམ་ལུ།། 
བང་འཕད་རློག་པའ་ིརཝ་ལས་ལངོས།། འབངས་མི་སྲེའི་བད་ེསིད་ཁག་ལྟར་དཀྲུགས།། 

དྲིན་གོང་མའི་སྐུ་ལུ་ཐོ་བརམ་ཚེ།། སྒརཔ་གི་ཁུག་བསྲུང་པ་མི་བཏུབ་པས།། 
ད་ཐོན་ཅིག་ཐོན་ཅིག་ལྟློ་ཚང་གསི།། ལགཔ་གཡོན་པར་སློ་བཟྲེད་ཁ་དམར་དཀིས།། 

ལགཔ་གཡས་པར་དཔག་བསམ་བསན་འཛིན་སག། སབས་དཀནོ་མཆོག་གསུམ་པ་ོརྒྱབ་ལས་ཞུ།། 
སློག་བློས་བཏང་སེམས་ཐག་ནང་ལས་བཅད།། དག་བང་འཕད་གདོང་ཁར་འཛང་སྲེ་གིས།། 

ཕོ་དཔའ་བོའ་ིརགས་མཚན་བཞག་ད་གེ། ཡར་གོང་མའི་དྲིན་ལན་འཇལ་ད་གེ། 
འབངས་མ་ིསེར་བདེ་བར་བཀོད་ད་གེ། 

སོང་ལཱ།  

ཀ- འིོག་ག་དྲི་བའི་ལན་བྲི་ན། 
༡- བློ་ཟ་སྒྱུར་མ་ག་ བློ་སོབས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འིདུག? འིད་གས་ མནོ་

བསམ་གཏང་མ་བཟུམ་ ང་བཅིས་ཀྱིས་ འིབད་ཚུགས་ན་མས་ག?  
བསམ་འིཆར་བྲིས། 

དང་ཕུ་ལས་ སྒྱུར་སློལ་ཡོད་པའི་ བློ་ཟྲེ་གི་ཁུངས་དོན་དང་ བློ་ཟྲེ་ལྷག་ཐངས་ འབི་ཐངས་ 
བློ་ཟྲེ་གི་ཐོག་ལས་ བར་དོན་སློད་ཐངས་ཚུ་གི་ རིག་རལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ། 
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༢- བློ་ཟ་འིདའི་ བཅུད་དོན་འིད་ ག་ཅི་འིབད་ན་ག་ དོན་ལུ་ཨན་པས་གོ? 
ཁ་གསལ་བྲིས། 

༣- སརཔ་ག་ཁུག་ བསྲུང་པ་ མ་བཏུབ་པས། ཟར་མའི་ དོན་དག་ངོ་མ་ 
ག་ཅི་བཏོནམ་སྨོ? 

༤- ཁོད་བླ་ོཟ་སྒྱུར་མ་འིད་ག་ ལྟ་ོཚང་ཨནམ་བཟོ་ས་ བློ་ཟ་འིདའི་ལན་ཅིག་ 
བྲིས། 

ཁ- འིོག་ག་ཚུ་ག་ དོན་དག་བྲིས། 
 ༡. སག། ༢. འིཛོང་། ༣. ཐོ། ༤. བློས་བཏང་།
 ༥. སྦེོ། 
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ལྷན་ཐབས། 
༡. དཔའ་བོའི་དཔའ་རལ། 

༈ དཔལ་ལྡན་འིབྲུག་པའི་གདན་ས་ སྤུངས་ཐང་བད་བ་ཆན་པོའི་ཕོ་བྲིང་ནང་ལུ། 
ལྷ་དབང་སྒྲུབ་ཆན་གྱི་སབས་སུ་ དཀྱིལ་འིཁོར་གྱི་རྡུལ་ཚན་ག་ར་ ནོར་བུར་བསོ་ས་ སྤུ་
ན་མ་ོཆུ་ནང་བཤགསཔ་ད། ཝེང་ཚ་ཆན་བརྒྱད་ཀྱི་ རྒཔ་ོསྤྱི་མ་དང་ སག་ཤར་གཞིོནམ་
ག་ར་ བསང་དང་ཁྲུས་འིབད་ད། གཟུགས་ཁར་ དགྲ་ལྷ་དགྱིས་པའི་གོ་མཚན་ སྣ་
ཚགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏ་ དཔའི་རལཔ་ཟར་ ཧི་མའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ ཁྱུན་མ་ཉམས་པར་ 
ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ བརོན་ཤུགས་སྦེོམ་བསད་ད་ རྲིས་སྲུང་ཞུཝེ་
ཨན། 

ད་ཡང་ ཧི་མ་ ཞིབས་དྲུང་རན་པོ་ཆ་མཆོག་ལུ་ བོད་ཀྱི་གཙང་སྡེ་སྲིད་ ལ་སགོས་པའི་ 
ཕྱེ་ནང་ག་སྐུ་དགྲ་ མང་རབས་ཅིག་གས་ གནོད་པ་བཀལ་ཏ་ ཐུགས་བསུན་ཕྱུང་བའི་
སབས་སུ་ ཝེང་ཚ་ཆན་བརྒྱད་ཀྱི་མ་སར་ཚུ་གས་ དམག་དཔུང་ག་ཞིབས་ཏོག་ཞུ་བའི་གུ་ 
ཞིབས་དྲུང་རན་པོ་ཆ་གས་ཡང་ རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིས་སྤྲུལ་པའི་དམག་དཔུང་ བསམ་གྱིས་མ་
ཁབ་པར་སྤྲུལ་ཏ་ དམག་འིཐབ་ལས། དགྲའི་ཕྱེགོས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ནས་ ཆོས་སྲིད་
གཉས་ཀྱི་འིཁོར་ལོ་ ཕྱེག་ལུ་བཞིས་པའི་ རྟན་འིབྲིལ་ འིགྲགས་ནུག། 
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ད་གས་འིབད། ད་རས་ནངས་པ་ཡང་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ གནང་སྲིལོ་ཡོད་པའི་ ལྷ་
དབང་སྒྲུབ་ཆན་གྱི་སབས་སུ་ དཔའི་རལཔ་ཚུ་འིཛོམས་ཏ། སྤུངས་ཐང་བད་བ་ཆན་པོའི་
ཕོ་བྲིང་ག་ འིདུ་ཁང་ནང་ལུ་ སབས་ར་ ར་མཁན་རན་པོ་ཆ་མཆོག་ དབུ་བཞུགས་ཀྱི་
ཐོག་ལས། དག་འིདུནམ་ཚུ་གས་ དཔལ་ཡ་ཤས་མགོན་པོའི་ དཀྱིལ་འིཁོར་ལུ་ ཕྱེ་ནང་
གསང་གསུམ་གྱི་མཆོདཔ་ཕུལ་ཏ། མགོན་པའོི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ ཡོན་ཏན་ལུ་ བསདོ་
པ་འིགོ་བཙུགསཔ་དང་བསྟུན། དཔའི་རལཔ་ཚུ་གས་ གཡས་སོར་འིབད་ མ་མདའི་སྒྲི་
དང་ ཕྱྭ་དང་ཧུ་སྒྲི་ གནམ་ས་གཡ་ོདོ་བཟུམ་དང་། འིབྲུག་སོང་ དུས་གཅིག་ལུ་ ལྡར་ད་ོ
བཟུམ་མའི་ འུར་སྒྲི་རྣ་བར་ཐོས་པ་དང་། དཔའི་རལཔ་ཚུ་ མཐོངམ་ཙམ་གྱིས་ འིཇགས་
ཤང་ས་གཡའི་བ་ གཟ་བརད་ཆ་ཏགོ་ཏ་ོའིབད་ དཔའི་རལ་ཆ་བའི་ བསོད་པའི་གླུ་
དབྱངས་ཕུལཝེ་ཨན་མས། 

ད་ལས་ དག་འིདུནམ་ཚུ་དང་ ལྷན་རྒྱས་ཚུ་ མ་དམངས་སོང་ཕྲག་ ལ་ཤ་འིཛོམས་པའི་
ཚགས་འིགོ་ལུ་ གསར་ཁྲི་དབུ་འིཕང་མངོན་པར་མཐོ་བའི་གུ་ མ་དབང་མངའི་བདག་
རྒྱལ་པོ་དང་ སབས་ར་ ར་མཁན་རན་པོ་ཆ་བཞུགས་ཏ། དཔའི་རལཔ་ཚུ་ལུ་དམག་ག་ 
ཚགས་གཏམ་ བཀའི་རྒྱ་ཟབ་མ་ོགནང་ཚརཝེ་ཅིག། དཔའི་རལ་པ་ཚུ་གས་ ཕྱེའི་དགྲ་
བགགས་འིདུལ་བའི་བརྡ་མཚན་ལུ་ རྦད་བཤད་ཚག་ག་ངར་སད་དང་། མ་མདའི་དང་ཕྱྭ་
དང་ཧུ་སྒྲི་གས་ དགྲ་སྡེ་ག་ར་འིདྲིོག་བཅུག་ས། ཟལ་གྱིས་གནནོ་པའི་ཁར་ ལག་པར་
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དཔའི་རྟགས་ཕྱེར་ ཧི་ཧི་དང་ཧུ་ཧུ་ག་ སྒྲི་སྒྲིོག་བཞིན་དུ་ ཕྱེོགས་མཚམས་བརྒྱད་ལུ་ཁ་
གྱིས་ཏ་ དཔའི་བོའི་བྲིོ་གར་ གོག་འིཁྱུག་དོ་བཟུམ་ འིབད་ཞིནམ་ལས། དམག་ག་
གཡུལ་ངོ་ལས་ རྒྱལ་བའི་དར་དཀརཔོ་ཕྱེར་ཏ། རང་རྒྱལ་དང་ གཞིན་ཕམ་གྱི་གླུ་
དབྱངས་འིཐན། དགའི་སོན་དཔའི་བོའི་གཏམ་སྙིན་ཚུ་ ཞུཝེ་དང་འིབྲིལ་ ཝེང་ཚ་ཆན་
བརྒྱད་ཀྱི་ མར་ཆང་ ལྷའི་བདུད་ར་ རྒྱ་མཚ་འིཁལ་དོ་བཟུམ་ཕུལ་ཏ། ཕྱྭ་དང་ཧུ་དབྱངས་
ཀྱིས་ བཀྲ་ཤས་བད་ལགས་ ཕུན་སུམ་ཚགས་པའི་རྟན་འིབྲིལ་ ཞུཝེ་ཨན་ནོ།། 
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༢. ཀུན་ཕན་ཏི་རུ།  

 ཨ་པ་དངུལ་ཤགོ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ བུ་དངུལ་ཤོག་ཀུན་དགའི་ལུ་ “ཁ་ཆམས“ 
བཞིག་མ་ནང་ གཞིན་དལ་གཞིར་ ང་བཅིས་ཆ་ཁབ་ མ་ག་ར་ག་ཁམ་ནང་སྡེོད་ད་  མ་
རྣམས་ཡོངས་ལུ་ གྲགོས་རམ་སྙིོམས་ཏོག་ཏོ་འིབད་ འིབད་དགོཔ་ཅིག་ཨན།  

ཨན་རུང་། ངའི་མ་ཚ་འིད་ མ་ཕྱུགཔོ་ག་ཁམ་ནང་ ཚུད་ཞིནམ་ལས།  ལགས་སྒྲིོམ་དང་ 
ཚན་སྒྲིོམ་ནང་ན་ལས་ སྤར་ར་མ་ཐལ་བར་ ངའི་མ་ཚ་རགོས་སོ་ཡ། ཁོང་སན་བདག་
ཚུ་ ཇ་དང་ཆང་ལུ་ལོངས་སྤྱིདོ་ད་སྡེོདཔ་མ་གཏོགས། ང་ཕྱེ་ཁར་ཁད་ད་ གཞིན་ལུ་ཕན་
པའི་ ལཱ་ འིབད་ མ་སར་བར་བཞིག་མ་ལུ་ སམས་ཕམ་སྦེོམ་ཡོད། 

ང་མཐོངམ་ད་ སན་བདག་འིད་ སྒྱིད་ཐག་ཡང་། གདོང་ འིཛུམ་སག་ས་འིབད། ང་ལུ་ 
དབའིེ! དངུལ་ཤགོ་དོན་གྲུབ་  ཁོད་ ང་བཅིས་ཀྱི་ ཁམ་ནང་སྡེོདཔ་ད། ཨ་རྟག་དང་མ་
འིདྲི་བའི་ སམས་དགའི་དོ། ད་འིབདཝེ་ད། ཁོད་ མ་གཞིན་གྱིས་ བང་བཙངས་ཏ་ 
འིཁད་མ་འིགྱིོ་ག? ཟར་འིདྲིོག་པས། ཟར་སབ་ད།  

ང་གས་ སན་བདག་ལུ་ དགོངསམ་མ་ཁྲིལ། ང་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨན། མ་
ཕྱུགཔོ་དང་སྤྱིང་ཀ་ ག་ར་ག་ ཁམ་ནང་སོང་ཞིནམ་ལས། གྲོགས་རམ་འིབད་ནའི་ཁས་
བླང་ འིབད་ཡོད་མ་འིད་ ཁུངས་མདཔ་བཟ་ོམ་ད། ང་ ཕྱེ་ཁར་ གཞིན་ཕན་གྱི་ལཱ་ནང་ 
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གཏང་ཐབས་ཅིག། ཟར་ གསོལཝེ་ ག་ད་ཅིག་བཏབ་རུང་། ཁོ་གས་ གཏང་མ་བཏུབ། 
ལོ་ངོ་ ལ་ཤ་ཅིག་ག་རང་ སྒྲིམོ་ནང་ སྐུ་མཚམས་བསྡེམས་ཏ། ང་ག་རྣམ་ཅིོ། རྐངམ། 
ལགཔ་ཚུ་ག་ར་ ཧིམ་བཏགས་ཏ་ གོ་ལའི་ཚས་གཞི་ཚུ་ཡང་  ཡལ་བཅུག་ས་ སྡེདོ་
དགོ་པའི་ཁྲིམས་ ལ་ཤ་བཏང་བཞིག་ཅི།  

ཉནམ་ཅིག་འིབདཝེ་ད། ང་ ཤུགས་འིབད་ ན་རུང་ སྨན་བཅིོས་འིབད་བར་ཡང་ འིཁད་
མ་བཏུབ། ཨན་རུང་། ང་ག་ཁམ་ཚང་ གསར་དང་ བྱུ་རུ་ གཟ་ཚུ་ ང་འིབད་སར་བལྟ་
བར་འིོངས་ཡ། ད་བསང་ གསར་དང་གཡུ་གཉས་ཀྱིས་ བསམ་འིཆར་བཤད་མྲིའིྲི་ནང་། 

སྨན་ཆུང་བུམོ་དང་ སག་ཤར་གཞིོནམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཛུབ་དཀྱི་དང་ ས་འིཁོར་
གྱི་གྱིས་ཁར་འིཛུལ་ཏ། ཁོང་དང་གཅིག་ཁར་ འིཛོམ་གང་སོར་ར་རྐྱེབ་ས་ ཁྲིོམ་ཚགས་
སོ་སོའི་ མ་མང་ལུ་ ངོམ་སོན་ནའི་ར་འིདོད་ བསདཔ་ཨན་རུང་། ཁོང་ ཆ་ཁབ་ཡང་ 
སན་བདག་སོ་ས་ོགས་ ཕར་དང་ཚུར་གཏང་མ་བཏུབ་པར་ ང་བཟུམ་མའི་ སྡུག་བསལ་
སྦེོམ་ ཕོག་ས་འིདུག།  

གཟ་གས་ ཨའི་སྨོ! དང་ཕུ་མ་རྒས་ཤོས་ཚུ་གས་ ང་བཅིས་ལུ་ བུ་གཞིྲིས་བ་ལྷགཔ་
འིབད་ བྱམས་སོང་དང་ གཡུས་ཁར་ ལོ་ཆོག་གཏངམ་ད། ག་ར་གས་ མཆོདཔ་ཕུལཝེ་
ཨན། ཨན་རུང་། ད་རས་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་འིགྱིོཝེ་ད་ མགུ་ནག་མ་ཚུ་གས་ བཙན་
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གཟུང་འིབད་ ཁད་ཞིནམ་ལས། རྒྱལ་ཁབ་ གཞིན་ཁ་ལས་ཕར་ ཚང་འིབྲིལ་འིཐབ་ད་ 
སམས་ཕམ་སྦེམོ་འིབྱུངམ་མས། 

ང་ག་ཨ་ཞིང་ མག་ཏོ་དགུ་མ་འིད་ཡང་ ཕྱེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནང་ བཙངས་ཞིནམ་ལས། 
སན་བདག་གས་ སྣུམ་འིཁོར་ཉོ་སྦེ་བཏང་ཡ། ལོ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་ སྣུམ་འིཁརོ་དང་
བུ་ གཅིག་ཁར་འིབད་ རོྦབ་རལ་ཤ་སོ་མ་ལུ་བལྟཝེ་ད།  ཨ་ཞིང་བཙང་ན་འིད་གས་ 
གཡུས་ལྷ་ ཆོས་སོང་སྲུང་མ་ཚུ་ དགོངསམ་ ཁྲིལ་ཁྲིལཝེ་ འིོང་ན་མས། ཡངན། ལས་
འིབྲིས་ འིཁོརཝེ་མན་ན? ཟར་མནོཝེ་མས། མ་འིོངས་པ་ལུ་ ཕྱེའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་
མ་ གཟ་སྤུན་ཆ་ཚུ་ གཞུང་དང་གཞུང་ ཁ་སབ་ས་ ལོག་ལན་པ་ཅིན་ དགའི་ན་མས། 
མནོ་བའི་ ར་བ་བསདཔ་བསད་ས་ར་ཡོད། ཟར་སབ་ཨན་མས། 

ད་བཟུམ་འིབད། ང་བཅིས་ དངུལ་ཤོག་དོན་གྲུབ་ བཟའི་ཚང་ཚུ་ཡང་ གཟའི་སར་ཕུན་
སུམ་ཚགས་པའི་ དུས་ཚད་དང་འིབྲིལ་ གནམ་དགུན་གྱི་ལ་ོཆོག་སབས་ལུ་ མགྱིོནམ་
འིབད་འིབོ་ས། གཡང་རས་ཀྱི་ དཀྱིལ་འིཁོར་སྦུག་ལུ་ བཟང་ལྷམ་ལྷམ་འིབད་ ཉན་
ཞིག་བདུན་སྡེོད་ནའི་ གོ་སབས་ཐོབ་ཅི།  

ད་སབས་ལུ་ སན་བདག་གས་ ང་ལུ་ ར་འིདོད་གསུམ་གྱི་དམགས་ཡུལ་ འིགྲུབ་དགོ། 
ཟར་གསུངས་ཡ། ར་འིདོད་གསུམ་འིད་ ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ར་ ཨན་ན? ཟར་མནོ་སྡེདོ་
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པའི་བར་ན་་་  བུམོ་ས་ལོ་༡༠ འིབད་མ་འིད་གས་ ཨ་པ་ ར་འིདོད་གསུམ་འིད་ ག་ཅི་
ཨན་ན་? ཟར་དྲིྲིཝེ་ད། ཨ་པ་གས།  ར་འིདོད་དང་པམ་འིད་ སྒྲིང་ཁམ་ཐོག་ལྔམ་འིད་
ཨན། ར་འིདོད་གཉས་པམ་འིད་ སྣུམ་འིཁོར་པརཱ་གྲོ (prado) ཨན། ར་འིདོད་
གསུམ་པམ་འིད་ ཨ་པཱལ་ལྡུམ་ར་འིད་ཨན། ཟར་བཤདཔ་མ་ཚད་ དུས་ནམ་ར་འིབད་
རུང་ འི་ནཱ་ ར་འིདོད་གསུམ་འིད་ ཁོད་སྦེམོ་འིགྱིོཝེ་ད་ གཙ་བོར་བཏནོ་དག་ོན་ ད་གས། 
མ་ག་སྦུག་ན་ འིབྲུ་ལྷམ་ལྷམ་དང་ བཟང་ལྷམ་ལྷམ་འིབད་ སྡེོད་ཚུགས། རོགས་ལུ་ར་
མ་དགོ། ཟར་སབ་ཨན་མས། ད་བཟུམ་གྱི་ སན་བདག་སྦེོམ་ཅིག་ཨན་རུང་ རང་ག་བུ་
གཞིྲིས་ལུ་ རང་འིདོད་བཙང་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་སོན་འིབད་མ་ལུ་བལྟ་ས། ང་ཡང་སམས་
ཕམ་བྱུང་ཡ།  

ཨའི་སྨོ! ང་མད་པའི་ཤུལ་ལུ་ བུ་ཀུན་དགའི་ཁོད་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིོམ་དང་ མཐའི་
ཟུར་གྱི་གཡུས་ཚན་ སོ་སོའིམ་སར་ཡོངས་ལུ། ཞིབས་ཏགོ་ག་ད་དྲིག་དྲིག་ཞུ་ས་ དཔལ་
འིབྱོར་གོང་འིཕལ་ཅིོག་ར་འིཐདཔ་འིབད་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ན་འིད་ སམས་ཁ་ལས་མ་
བརད་་་། 
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༣. ལ་ཡག་བཟའ་མློ།  
  

 
 

ཉན་ཞིག་ལ་ཡག་བཟའ་མློ།། གསན་ཞགི་ལ་ཡག་བཟའ་མློ།། 
ང་བདག་གི་ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་ཡང་།། ཧྲེན་ལས་གླུ་གར་ཡོད་ཟྲེར།། 

ང་ཡབ་ཆེན་ཨ་པས་མ་སབ།། 

ང་ནང་ག་ིཡབ་ཆནེ་ཨཔ་འདི།། ཁང་ཁྱིམ་ཁ་མློའ་ིནང་ལུ།། 
ཧང་དང་གདན་ག་ིབར་ན།། ཉལཝ་གཉིད་ཀི་ལྟློ་གཉིད་བོང་དགོ་མནོ།། 

ཉལཝ་གཉིད་ཀི་ལྟློ་གཉིད་བོང་སོ་པ།། ཝང་དར་ཕོད་ཅན་མའི་ཁྱིམ་ནང་ལས།། 
བུ་གེ་སར་འདྲཝ་གིས་འབོཔ་མས་ལོ།། བུ་གེ་སར་འདྲཝ་གསི་འབ་ོཔ་ལས།། 

ཨཔ་གླུ་གར་མྲེད་རུང་གཏང་དག་ོཔས།། 

གླུ་གར་མྲེད་རུང་གཏངམ་ལས།། ཁྱློད་ཡུམ་ཆནེ་ལ་ཡག་བཟའ་མློ་འདི།། 
རང་དགོ་པའི་ཤམ་བྱཱ་འཚོལ་ས།། བྲེལ་མྲེད་པའི་ཁ་བཤད་བཙོངས་ཏེ།། 

ཝང་དར་ཕོད་ཅན་མའ་ིཁྱིམ་ནང་ལུ།། ཁ་བཤད་དེ་ར་བཙོངམ་མས་ལོ།། 
ང་བདག་གི་ཡབ་ཆནེ་ཨཔ་ཡང་།། ཁ་བཤད་ཉན་པར་འློངས་འློངམ་ཨིན།། 
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སློབ་ཚན་༢ པ། བརློད་དོན། རང་ལུ་དཔྲེ། 

རང་ལུ་དཔྱེ་ ཟར་མ་འིདྲི། ང་བཅིས་ར་མ་ཚུ་ག་ སམས་ཀྱི་མནོ་འིདོད་དང་ར་བ་འིད་ ག་
ར་ ཅིོག་ར་འིཐདཔ་ཨན། ད་འིབདཝེ་ད། མནོ་ཐངས་དང་འིབད་ཐངས་ མ་འིདྲིཝེ་ལས་
བརྟན་ཏ། མ་འིགྲགསཔ་ འིགྱིོཝེ་ཨན། ད་འིབད་ན་ད་གས། རང་གས་ ཕ་ལོགས་མའི་
མ་དང་གཅིག་ཁར། ལཱ་ཅིག་ འིབད་རུང་། ག་ཅི་ར་ འིབད་དགོ་རུང་། དང་པ་ར་ ཕ་
ལོགས་མའི་ མ་འིད་ རང་ཨན་པའི་ མནོ་བསམ་བཏང་ཞིནམ་ལས། ལཱ་འིད་ འིབད་
བ་ཅིན་ ཧི་ག་ོཚུགསཔ་ འིགྱིོཝེ་ཨན། དཔར་ན། རང་ལུ་ལགས་ཤོམ་དང་ བད་སད་
དགོ་དོ་བཟུམ། ཕ་ལོགས་མའི་ མ་ལུ་ཡང་དགོ།  

རང་ལུ་ཟོགཔ་དང་ སྡུག་བསལ་མ་དགོ་དོ་བཟུམ། ཕ་ལོགསམ་ འིད་ལུ་ཡང་མ་དགོ། 
འིད་ མནོ་བསམ་བཏང་ཞིནམ་ལས། ལགས་ཤོམ་དང་ཟགོཔ་ བད་བ་དང་སྡུག་བསལ་
འིད་ཚུ་ག་ར་ དཔྱེ་བགོ་རྐྱེབ་ན་ག་ མནོ་བསམ་བཏང་ས། འིབད་ཤསཔ་བཟོ་ན་དང་། ད་
ག་དོན་ལུ་ རོགས་ཀྱིས་ཚུར་མ་སབ་ལས། རང་ག་ སམས་ཀྱིས་ཚར་ཏ་ འིབད་ཤས་པ་
ཅིན་ རབ་ཨནམ་ལས། ད་བཟུམ་མའི་ མནོ་བསམ་ གཏང་ཤསཔ་དང་ ལག་ལན་
འིཐབ་ཚུགསཔ་ བཟོ་ན་ག་དནོ་ལུ་ཨན། 
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ལྷག་དགོ་པའི་ ལྷག་དེབ་ཀི་མིང་། 
༡- ཨཔ་དཔལ་ཐེ་དང་དོག་དོ་ལ། 
༢- བཟང་ངན་གི་ལན། 

བརློད་དོན་གཉིས་པ། རང་ལུ་དཔེ་ཟྲེར་མི་འདི་ ལྷབ་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ། བརློད་དོན་ འདི་དང་གཅིག་ཁར་ 
གཤམ་འཁོད་ལྷག་དེབ་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་གི་ལམ་སློན་དང་འཁིལ་ལྷག་སྲེ་ བརློད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ 
རློམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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༡. ལཱ་གཡོག་གདམ་ཁ།  
 
 

༉ ང་ག་མང་པདྨ་ཨན། ང་ ད་ལྟོ་ རྒྱལ་ས་ལྟ་བ་ལུ་ སྡེོདཔ་ཨན། ད་བསང་ མཐའི་
ཟུར་ སོབ་གྲྭ་ཅིག་ནང་ དཔ་ཆ་ལྷབ་ས་ སོབ་རམ་བཅུ་པ་ མཇུག་བསྡུ་ཡ། ང་ག་མ་
འིོངས་ ལཱ་གཡགོ་གདམ་ཁ་འིད་ ཡག་ཚང་ལས་རོགསཔ་ཅིག་ནང་ འིཛུལ་ན་ཨན། 
ཟར་ ར་འིདོད་བསད་ཅི། གནམ་དགུན་གྱི་ ངལ་གསོའིྲི་བསང་ ཨ་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཡང་ 
ཕམ་སྤུན་ཆ་འིཕྱེད་པར་ གཡུས་ཁར་འིོངས་ཡྲི། ང་ཡང་ ཨ་ཞིང་ ལོག་འིོངམ་ད་ 
མཉམ་གཅིག་ ཐམ་ཕུ་ལུ་འིོངས་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་འིཚལ་ན་ འིགོ་བཙུགས་ཅི།  

ཉནམ་ཅིག་ ཐམ་ཕུ་ཆུ་རལ་ཁང་ལུ་ ལཱ་གཡགོ་འིགྲམ་སོན་ནང་སོང་ས་ བལྟཝེ་ད།  
གཡོག་འིཚལ་མ་སོབ་ཕྲུག་ སོང་ཕྲག་བཞི་ལྷགཔ་ཅིག་ སྤུངས་སྡེོད་ནུག། གཡོག་ག་
གོ་སབས་ ག་ཏ་ཡོདཔ་ཨན་ན? ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཡ་གུ་སར་བཞིག་ས་ལུ། ཤའིྲི་མགུ་
ལུ་ སངམ་རུབ་དོ་བཟུམ་ ལགཔ་གཡས་པ་ལུ་ ཡག་སྣོད་ར་བཤད། ཕར་འིཕུལ་ཚུར་
འིཕུལ། གདོང་ཁ་ལས་ རྔུལ་ནག་ཐོན། ལ་ལུ་ ལག་ཁར་འིབྱང་། ལ་ལུ་ཙགཔ་ཟ་ས་ 
གསལ་བསྒྲིགས་ཡ་གུ་ཚུ་ སྤོགས་བཀ་ོསར་མཐོང་ཅི།  

ན་གཞློན་ཚུ་གིས་ ལཱ་གཡོག་གི་དཀའ་ངལ་ སེལ་ཐབས་དང་ གཡོག་གི་དོན་ལུ་ རིག་རལ་
ཚང་དགོཔ་ཚུ་ ཧ་གོ་ནི་དང་ བདག་སློང་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ཤེས་ཐབས་ལུ།  
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ད་ཚ་ཕྱེ་རུ་ རྒྱང་བསྒྲིགས་ལས་འིཛོན་གྱིས་ ལཱ་གཡགོ་ཁབ་བསྒྲིགས་ འིབད་མ་དང་
འིཁྲིལ། ང་གས་ ནགས་ཚལ་སོབ་སོང་སྤལ་ཁང་ནང་ ཞུ་ཡག་དང་སྦྲགས་ ཁག་ཆ་
བའི་ཡག་ཆ་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ རྒྱུགས་ཕུལ་ཡ། ད་བསང་ སོབ་རམ་༡༢ པ་ཚུ་གས་ གོ་
སབས་གབ་ཐོབ་རྐྱེབ་ས་ ལན་ཆྲིཝེ་ལས་ མཐར་འིཁོལ་མ་ཚུགས། ད་ག་ཤུལ་ལས། ང་
ར་སད་ཅིག་ ཡོད་ནྲི་དེ་གས་ འིཆམ་དང་ཟོས་གར་སོབ་སོང་ ཡག་ཚང་ནང་སོང་ས་ 
ཞིབས་ཁྲི་འིཐནམ་ད་ སད་ཀྱིས་འིཐུས་མ་ཤོར། ལའུ་སྒྱུར་ཐངས་ཀྱིས་འིཐུས་མ་ཤརོ། 
ཤས་ཚད་ཀྱིས་ཡང་བདའི་ཟུན་རུང་ གཟུགས་སྦེོག་ཏོ་འིབད་ན་དེ་གས་ གོ་སབས་མ་
འིཐོབ། 

ཐམ་ཕུ་ ཀ་ཝེང་གྱིང་ས་ བཟོ་རག་བཅུ་གསུམ་སྤལ་ཁང་ནང་སོང་ས། ཤས་ཚད་དང་
ཡག་ཆ་བཏུབ་རུང་། ངག་རྒྱུགས་དྲི་བ་འིདྲི་ལན་ནང་ལས་ འིཐུས་ཤོར་ཏ་ གོ་སབས་མ་
འིཐོབ་པར། གཡོག་ནང་ འིཛུལ་ཞུགས་ འིབད་ནའི་ དུས་ཚད་ཐལ་ས་ོཡ། ང་ག་ཨ་
ཞིང་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ སར་ལཱ་འིབད་མ་ ལྷ་རསཔ་ཅིག་ལུ་ སབ་ས། གནས་སབས་
ཀྱི་ ལཱ་གཡགོ་ནང་བཙུགས་ཏ། ལྷ་རས་དང་ ཚམ་དྲུབ་འིཐུ་ན་ལས་ འིགོ་བཙུགས། 
སང་བ་འིབད་ན་ འིགོ་བཙུགས་ལྷབ་ཅི། ཉན་མ་ལཱ་ག་དུས་ཚད་ནང་ སན་བདག་ག་ལཱ་ 
ག་ཅི་ར་ཐོན་རུང་། ཕྱེག་ལགས་ཤོམ་ཞུ་ས་ ངལ་གསོའི་དུས་ཚད་འིཐབོ་ད། ཚམ་དྲུབ་
འིཐུ་ན་ལས་འིགོ་བཙུགས། ལཱ་ གཞིན་ཚུ་འིབདཝེ་ད་ ཟ་རམ་བཞིན་དུའི་ འིོང་འིབབ་
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ཡང་ ཏ་རུ་སོང་ཕྲག་༣༠,༠༠༠/ ད་ར་འིཐོབ་མ་ཚད། ད་ལྟོ་ རྒྱལ་ས་ལྟ་བ་ལས་ ས་ཆ་
མཁོ་སྒྲུབ་འིབད་ཚར་ཏ་ མ་འིོངས་པ་ལུ་ རང་སྡེོད་ས་ ཁམ་གཅིག་རྐྱེབ་ན་འིབད་སྡེདོ་
ཡོད། 

སོང་ལཱ། 

ཀ( འིོག་ག་ དྲི་བའི་ལན་བྲི་ན། 

༡- པདྨ་འིད་ གཡོག་ག་དོན་ལུ་ ག་འིད་འིབད་ར་ དཀའིཝེ་སྤྱིད་ནུག་གོ? 
ལོ་རྒྱུས་བཅུད་བསྡུ་ས་བྲིས། 

༢- ཨ་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ག་ཅི་མནོ་བསམ་བཏང་ས་ ཐབས་ཤས་འིད་
བཏོན་བཏོནམ་ འིོང་ན་བཟུམ་ཅིག་ མཐོངམ་མས་གོ? བསམ་འིཆར་
བྲིས། 

༣. ཁོད་ཀྱི་ མནོ་བསམ་ལས་འིབད་བ་ཅིན། ཨན་ཅི་མན་ཅི་ གཞུང་
གཡོག་ར་དགོ་ན་བཟུམ་ ཚརཝེ་མས་ག? ག་ཅི་འིབད? 

ཁ( འིོག་ག་ ད་ལྟ་བའི་བྱ་ཚག་ཚུའི་ འིདས་ མ་འིོངས་ སྐུལ་ཚག་ཚུ་ བྲིས། 
༡. སྒྲུབ། ༢. འིཐོན། ༣. འིབབ། ༤. འིདྲི། ༥. རྒྱུག། ༦. སྒྱུར།  
༧. འིཕྱེད། ༨. སྦྲག། ༩. སྤུང་། ༡༠. སང་། 
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༢. མ་འློངས་པའི་མྲེ་ལོང་།  
ནང་མི་འབྲེལ་བ་ཅན་གི་ གནས་སངས་ནང་ སབས་བདེ་སྡུག་ཧ་གོ་ནི་དང་ གཉེན་འབྲེལ་ལུ་ 
བརག་དཔད་འབད་དགོཔ་ རང་གི་དཔྲེ་ངན་རང་ལུ་འཁོར་ནི་ཚུ་ ཧ་གོ་ནི་དང་ མིང་ཚིག་གསརཔ་
གི་སྲེབ་ཚུ་ཤེས་ཐབས་ལུ། 

༉ ཧི་མ་གཡུས་ཅིག་ནང་ལུ་ ཨམ་ཅིག་དང་ཨཔ་ཅིག་ལུ་ བུ་གཅིག་དང་འིབད། ཁངོ་ 
ཕ་སྤད་ གསུམ་སྡེོད་ནུག། 
ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ བུ་འིད་ 
སྦེོམ་ཐལ། ཁམ་ནང་ག་ 
གཡོག་ལཱ་གུ་ ཞིང་ལཱ་ཚུ་ཡང་
འིབད་དགོཔ་ད། ཁོ་ ལཱ་ཁག་
གཏང་མ་འིད་ལུ་ ཕནམ་ཅིག་
འིོང་མན་ོས་ ཨ་པ་དང་ཨའི་
གཉས་ བློ་སབ་ས་ བུ་འིད་ལུ་ 
མནའིམ་ཅིག་ ལན་ནུག། 

ད་ལས་ མནའིམ་འིད་ ཕྱེ་ག་བྱད་ངོ་རས་འིད་ ལགས་ཤོམ་ཅིག་ཡོད་ད་འིབད་རུང་ 
བསམ་པ་ངན་དྲིགས་ འིདོད་པ་ཆ་དྲིགས་ཅིག་ཡོདཔ་ལས། རྨིག་པའི་ ཁམ་ནང་ག་ རྒྱུ་
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ཅི་ལ་དང་། ས་གཞིྲིས་ཆ་མཉམ་ར་ མོ་ལུ་འིཐོབ་དགོ་པའི་ མནོ་བསམ་བཏང་ས། ལོ་
གཅིག་ ནང་འིཁོད་ལུ་ ཁམ་ནང་ག་དབང་ཚད་ ཆ་མཉམ་ མོ་གས་ལན། ཨ་པ་དང་ཨའི་
གཉས་ལུ་ དྲིོ་པ་ཕྱེ་རུ་ག་ བཞིས་སོ་འིད་ཚུ་ཡང་ ལགས་ཤོམ་འིབད་ བྱན་མ་བཏུབ་
པས། 

ཨན་རུང་། བུ་འིད་གས་ ཁངོ་གཉས་ གཅིག་གས་གཅིག་ལུ་ དགའིཝེ་ལས། ཨམ་སྲུ་
འིད་ལུ་ ངའི་ཨ་པ་དང་ཨའི་ལུ་ ད་སྦེ་
འིབད་ད་ མ་བཏུབ་འིོང་། ཟར་བའི་ ལོ་
རྒྱུས་ ཚག་ཐངས་ཅིག་ཡང་ སབ་ནའི་ 
སམས་ཁར་ མ་འིོངམ་མས།  

ལོ་ དག་པ་ཅིག་ག་ ཤུལ་ལུ། ཁོང་ 
གཉས་ལུ་ཡང་ བུ་ཅིག་སས། ཨང་རྒས་
འིད་ ལོ་ཡང་ རྒས་སོ་པའི་ཁར། སམས་
སོ་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་འིབད་ སྡུག་མ་ཐག་
པར་ཤ་སོ་ནུག། ད་ལས་ ཨ་རྒས་འིད་
ཡང་ ཧི་མ་ལས་ མནའི་མའི་འིབད་གཞིག་གས་ སམས་སོ་ས་ སྡེོད་སྡེོད་པར། ཨང་
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རྒས་ཤ་ས་ོཔའི་ སྡུག་བསལ་གྱིས་འིབད་ ཕྱེ་རུ་ཉལ་རུང་གཉད་མད། བཟའི་རུང་བཅུད་
མད་པར་ ན་འིཐན་ཉམ་ཐག་ས་ སྡེོད་སྡེོདཔ་མས། 

ཉནམ་ཅིག་འིབདཝེ་ད། མནའིམ་འིད་གས་ རོ་རྒསཔ་འིད་ ཁམ་ནང་ཆབ་གསང་དྲི་མ་
གས་ འིབད་མ་ཚུགས་པས། ཕྱེ་ཁ་ལས་མ་ར་འིོང་རུང་ ཁ་གཏང་ན་ཨན་མས་ མན་ོས། 
ཁམ་གྱི་ ཕྱེ་ཁར་བཏོན། བཞིས་སོ་འིད་ཚུ་ཡང་ ཕྱེ་ཁར་འིབད་ བྱན་ཏ་བཞིག་ནུག། 

ཁོང་གཉས་ཀྱི་བུ་འིད། ཨ་རྒས་ལུ་ ཕངས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཨཔ་དང་ཨའི་གས་ མ་
མཐོངམ་འིབད། ཇ་དང་ལྟ་ོའིདྲིཝེ་ ཨ་ཙ་ར་གཡབས་ཅི་ར་བྱནམ་ད། ཨའི་གས་མཐོང་ས་ 
ཚ་བརྡ་བཏང་ནུག། ཚར་གཅིག་ ཨ་རྒས་འིད་ ཤུགས་འིབད་ནཝེ་ད། མནའིམ་འིད་
སམས་དགའི་ས། ད་འིབདན་ རོ་རྒསཔ་འིད་ ཤ་ར་ཤ་ན་མས། ཁམ་མའི་སོ་ཁར་ཤ་བ་
ཅིན་ བཀལ་སར་བཀལ་འིོང་། ད་བ་འིད་ དབུགས་མ་ཆདཔ་ཅིག་ལས་ ཚལ་མ་ནང་
བཀལ་བཞིག་དགོ་པས། ཤུལ་ལས་ ཆུར་བཀལ་རུང་ ས་དོང་ནང་ ཨབ་དགོ་རུང་ འིད་
དྲིག་ན་མས། ཟར་ མནོ་ས་ རྨིགཔ་ལུ་སབ་ད། རྨིགཔ་གས་ མནོ་བསམ་ ག་ནྲིཡང་
མ་གཏང་པར་ བཏུབ་པས། ཟར་ ཁག་བཟད་ཆ་ནུག།  

ད་ལས་ ཨ་རྒས་འིད། ཙའུ་ཅིག་ནང་བཙུགས་ཏ་ འིབག་འིགྱིོཝེ་ད། བུ་འིད་གས་ ཁངོ་
གཉས་ཀྱི་ བློ་གོ་ས་ རྟང་བདའི་སོང་ནུག། ལམ་ཁར་བུ་འིད་གས་ ཨ་པ་ལུ་ ཁོད་ཀྱིས་ 
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ཨ་རྒས་འིད་ ག་ཏ་འིབག་འིགྱིོཝེ་སྨོ་? ཟར་དྲིྲིཝེ་ད། ཨ་པ་གས་ མ་རྒས་ཏ་ ཤ་རནམ་
ད་ ཁམ་ནང་བཞིག་ས་ ལཱ་མང་པའི་ གཞི་གཅིག་ར་ཨན། ད་བ་འིད་ ད་ལྟོ་ལས་ ག་
གས་ཡང་ མ་མཐོངམ་འིབད་ ཚལ་མ་ནང་ བཀལ་བཞིག་པ་ཅིན། ཁོ་ ན་ཟུག་རྐྱེབ་
སར་བལྟ་ས་ སམས་ཟུག་རྐྱེབ་མ་དགོ་པར་ སད་ཏོང་ཏོ་འིབད་ སྡེོད་ན་འིཐོབ། ཟར་སབ་
ནུག། 

ཨ་ཙ་ཅིག་ལས་ ཚལ་མ་ནང་ལྷོད་ད་ ཨ་རྒས་བཞིག་སའི་ ས་གོ་གཟང་ས་ ཕྱེད་ཀར་
ལྷོདཔ་འིབད། ཨ་ཙ་ཅིག་ ངལ་འིཚ་ས་ བལྟ་བའི་བསང་ལས། བུ་འིད་ སྦེོ་ལོགས་ཁར་
མཐོང་ས་ར་མད་པར་ ཡར་སོ་ནུག། ཡ་་་ ཨ་ལ་ོའིད་ ག་ཏ་ ཡར་སོཔ་ཨན་ན? མནོ་
ས། དབའི་ བུ་བུ་ ཟར་འིབཔོ་ད། བུ་འིད་གས་ རྡོས་སརོ་ གང་ད་ཅིག་ག་ ས་ཁ་ལས་ 
ཨ་་་ ཟར་ སད་རྐྱེབ་ནུག། 

སད་གོ་ས་ ད་ཁར་ བལྟ་བར་ འིགྱིོ་བའི་བསང་ལས། བུ་འིད་ དཔྱེལ་བ་ལས་ རྔུལ་ནག་
ཙག་ཙ་ཐོན། ས་དོང་བརྐོ་ས་ སྡེོད་སར་ མཐོང་ནུག། ཨ་པ་གས་ ཁོད་ག་ཅི་འིབདཝེ་
སྨོ? ཟར་དྲིྲིཝེ་ད། བུ་འིད་གས་ ཤུལ་ལས་ ཨ་པ་ཁོད་ར་ཡང་། ན་ཚད་ ད་རས་ཀྱི་ 
ཨ་རྒས་བཟུམ་ཅིག་ ཐལཝེ་ད། ད་སྦེ་ ཚལ་མ་ནང་བཀལ་བཞིག་ན་ རྐྱེངམ་གཅིག་མན། 
ཁོད་ལུ་ ལྷོདཔ་ད་འིད་ ཨ་ཙ་འིད་བ་དྲིགཔ་འིབད། དོང་ནང་ ཨབ་བཞིག་ན་ག་དོན་ལུ་  
བད་གཟངམ་ཨན། ལཱ་འིད་ ད་ལྟོ་ལས་ བཅིའི་སྒྲིག་ལགས་ཤོམ་འིབད་ རྐྱེབ་བཞིག་པ་
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ཅིན། ང་ལུ་ ཤུལ་ལས་ ལཱ་འིཇམ་ན་མས། ཟར་སབ་ད། ཨ་པ་འིད་ ཡུདཔ་ཅིག་ཚུན་
ཚད་ ག་ན་ཡང་སབ་སའི་ ལམ་མ་མཐོང་པར་ ཁ་བརྒྱངས་ཏ་ ལུས་སོ་ནུག་གོ། །།      
སོང་ལཱ། 
ཀ( འིོག་ག་ མང་ཚག་ཚུ་ག་ ཁད་པར་བྲིས། 

༡. མཐོང་། བལྟ། ༢. བཀལ། བསལ། ༣. བཏོན། སོན། ༤. འིབྱང་། 
བརྒྱང་། ༥. ངལ་གསོ། ངལ་འིཚ། ༦. འིབོ། བོར། ༧. དགའི། བགའི། 

ཁ( རྣམ་གྲངས་ ཡག་རྒྱུགས་ནང་ལས་ འིཚལ་ཏ་བྲིས། 
 ༡. བསལ། ༢. ར་བ། ༣. རྟང་ལས། ༤. ལ་ཤ། ༥. བུ་ག་གནས་ཚང་།   
ག( འིོག་ག་དྲི་བ་དང་འིཁྲིལ་ ལན་བྲིས། 

༡-  སྲུང་འིད་ནང་ སྲུང་རདཔ་ ག་དམ་ཅིག་འིདུག་གོ? 
༢-  སྲུང་རདཔ་ཚུ་ལས་ དགའི་ཤོས་ར་ ག་སྨོ? ག་ཅི་འིབད། 
༣- ཨ་རྒས་ ཤ་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ ག་ཅི་ར་ཨན་པས་གོ?  
༤- ཁོད་རའི་ མནོ་བསམ་ལས་འིབད་བ་ཅིན། ཨ་རྒས་ལུ་ ནཱ་བཟུམ་ ལཱ ངན་

འིབད་ན་ག་ ཚབ་ལུ། ལགས་ཤོམ་ག་ཅི་ར་ འིབད་དགོཔ་འིདུག? གནད་
དོན་༡༠ ཐོ་བཀོད། 
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༣. ལཱ་ལུ་བསམ་ཞིབ།  

སྐྱིདན་ནམ་མཁའི་བྱ་ཡང་འཁོར།། སྡུགན་མཆན་གྱི་བུ་ཡང་སྤངས།། 

ལཱ་ཨ་པས་འབད་ཚེ་འཇམ་འཇམ་འདྲ།། ལྟོ་ཨ་མས་བཟའ་ཚེ་ཞིམ་ཞིམ་འདྲ།། 

རང་གི་ཨ་ལྟོ་སྔུ་ཚེ་དྟོན་ཧིང་ཚ།། རྟོགས་ཀྱི་ཨ་ལྟོ་སྔུ་ཚེ་རྣམ་ཅོ་ཚ།། 

ཁྱིམ་ཚང་ཡྟོས་བརྔོན་རང་ཡང་ཡྟོས་བརྔོ།། ཁྱིམ་ཚང་ཕྱེ་འཐགན་རང་ཡང་ཕྱེ་འཐག། 

རང་གི་དཔྱལ་བར་སྟག་འགྱོ་རུང་མི་ཚྟོར།། རྟོགས་ཀྱི་དཔྱལ་བར་ཤིག་འགྱོ་རུང་མཐྟོང་།། 

སྤང་ལུ་ངར་བ་ཏྟོག་ཙེ།། ཤིང་ལུ་ངར་བ་སྟ་རེ།། 

ཨ་ཅོ་ལས་གླུ་མེདན།། ཕན་ཏྟོ་ལས་གཞས་མེད།། 

བྟོནམ་རྔ་དང་བསྟུན་པའི་འཆམ།། 

 སྒོགཔ་རང་བཟའན་ཁ་ཚ།། རྟོགས་བཟའན་མིག་ཚ།།  

དྲི་བ། 
༡- ཚག་རྐང་དང་པ་༢ ཀྱིས་ དོན་ག་ཅི་ བཏོནམ་སྨོ? 
༢- དཔྱེ་གཏམ་ནང་། རོགས་ག་ཅི་འིབད་མ་འིད་ རང་ཡང་འིད་ར་ འིབད་

དགོ། ཟར་བའི་དཔ། ཚག་རྐང་ག་འིད་གས་ བཏོནམ་སྨོ? 

འློས་འབབ་དང་འཁིལ་བའི་ དཔྲེ་གཏམ་སབ་ཐངས་ ཤེས་ནི་དང་། དཔྲེ་གཏམ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ཧ་གོ་
ནི་ བློ་གི་སབས་འཐོབ་དང་འཁིལ་ཏེ་ དཔྲེ་གཏམ་སབ་ཚུགས་པའི་ རིག་རལ་འཐོབ་ནི། 
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༣. རང་ག་དཔྱེལ་བར་སག་འིགྱིོ་རུང་མ་ཚར།། རོགས་ཀྱི་དཔྱེལ་བར་ཤག་
འིགྱིོ་རུང་མཐོང་།། ཟར་བའི་དཔྱེ་གཏམ་བཙུགས་ བླ་ོཚག་བཟོ། 

༤.  སོགཔ་རང་བཟའིན་ཁ་ཚ།། རོགས་བཟའིན་མག་ཚ།། ཟར་མའི་ 
དཔྱེ་གཏམ་ནང་། མང་། བྱ་ཚག། ཁད་ཚག། ཕྲད་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཚུད་
ནུག་ག? སོ་སོར་བཏོན། 
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༤. དགུང་སློད་མཐོན་པོ།  

 

དགུང་སློད་མཐོན་པོ་གསེར་གི་ཀ་བ་འདྲ།། ཁི་གདུགས་ཉི་མ་གསེར་གི་ལྡུམ་ར་འདྲ།། 
གསེར་གི་ཀ་བ་འགྱུར་ལྡློག་མྲེད་པར་ཤོག། གསེར་གི་ལྡུམ་ར་རྒྱུན་ཆད་མྲེད་པར་ཤོག། 
རང་སེམས་དགའ་ལ་མི་སེམས་སིད་པ་བྱུང་།། ཆོས་གློགས་དགའ་ལ་དམ་ཚིག་གཙང་བར་ཤོག། 

གངས་སློད་མཐོན་པོ་དངུལ་གི་ཀ་བ་འདྲ།། དར་སེང་དཀར་མློ་དངུལ་གི་ལྡུམ་ར་འདྲ།། 
དངུལ་གི་ཀ་བ་འགྱུར་ལྡློག་མྲེད་པར་ཤོག། དངུལ་གི་ལྡུམ་ར་རྒྱུན་ཆད་མྲེད་པར་ཤོག། 
རང་སེམས་དགའ་ལ་མི་སེམས་སིད་པ་བྱུང་།། ཆོས་གློགས་དགའ་ལ་དམ་ཚིག་གཙང་བར་ཤོག། 

སྤང་སློད་མཐོན་པོ་གཡུ་ཡི་ཀ་བ་འདྲ།། ཤཝ་རྒས་རྭ་བཅུ་གཡུ་ཡི་ལྡུམ་ར་འདྲ།། 
གཡུ་ཡི་ཀ་བ་འགྱུར་ལྡློག་མྲེད་པར་ཤོག། གཡུ་ཡི་ལྡུམ་ར་རྒྱུན་ཆད་མྲེད་པར་ཤོག། 
རང་སེམས་དགའ་ལ་མི་སེམས་སིད་པ་བྱུང་།། ཆོས་གློགས་དགའ་ལ་དམ་ཚིག་གཙང་བར་ཤོག། 

མཚོ་སློད་མཐོན་པོ་དུང་གི་ཀ་བ་འདྲ།། གསེར་མིག་ཉ་མློ་དུང་གི་ལྡུམ་ར་འདྲ།། 
དུང་གི་ཀ་བ་འགྱུར་ལྡློག་མྲེད་པར་ཤོག། དུང་གི་ལྡུམ་ར་རྒྱུན་ཆད་མྲེད་པར་ཤོག། 
རང་སེམས་དགའ་ལ་མི་སེམས་སིད་པ་བྱུང་།། ཆོས་གློགས་དགའ་ལ་དམ་ཚིག་གཙང་བར་ཤོག། 

སློང་ལཱ། 
ཀ་ ཚིག་གཞ་ིལུ་གཞི་བཞག་སྲེ་ ཞབས་ཁ་འཕློ་མཐུད་བིས།འློག་གི་  
 འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་གསེར་་་་་་་་།། མངའ་བདག་རྒྱལ་པྟོ་གསེར་་་་་་་་་་་་་་་།། 

ཞབས་ཁའི་ཚིག་ གདངས་ ལྷག་ཐངས་ཚུ་ཤེས་ནི། གོ་དོན་དང་ ཞབས་ཁའི་ ལག་ལེན་སློར་གི་ 
རིག་རལ་འཐོབ་ཚུགས་ནི། 
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 གཡུས་བཟང་མཐྟོན་པྟོ་དངུལ་་་་་་་་་།། ཕ་མ་སྤུན་ཆ་དངུལ་་་་་་་་་་།། 
 ང་བཅས་སྟོབ་གྲྭ་དུང་་་་་་་་་་་་་།། སྟོབ་དཔྟོན་སྟོབ་ཕྲུག་དུང་་་་་་་་་་་།། 
 ང་བཅས་སྟོད་ས་གཡུ་་་་་་་་་་།། སེམས་མཐུན་ཆ་རྟོགས་གཡུ་་་་་་་་།། 

ཁ་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས། 
 ༡. དམ་ཚིག་གཙང་ནི་གི་ ལཱ་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་སྟོ? ཐྟོ་བཀོད། 

༢. རྒྱུན་ཆད། འགྱུར་ལྟོག། མཐྟོན་པྟོ། ཟེར་མི་ཚུ་གི་ གོ་དྟོན་བྲིས་སྦེ་ རྗོད་ཚིག་
བཟྟོ། 

༣. སྟྟོད། སྐྱིད། མེད། ཤྟོག། དགའ། ཟེར་མི་ཚུ་གི་ འགལ་ཙིང་བྲིས། 
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༥. ཉ་ཆེན་རློ་ཧི་ཏ། (ཝྲེལ་)  

༉ སོན་མ་ཝེ་ར་ཎ་ས་ལུ་ རྒྱལཔོ་པདྨ་ ཟར་མ་ འིབངས་མ་སར་ལུ་ རང་ག་བུ་
བཟུམ་བྱམས་བར་ མཛོད་མ་ཅིག་ བཞུགས་ཡོདཔ་མས། ཚར་གཅིག་འིབདཝེ་ད། རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ནད་རམས་སྦེོམ་ཐོན་ཏ་ མ་ག་ར་ན་ས་ སྡུག་བསལ་ སྦེོམ་མོངམ་ད། རྒྱལཔོ་
གས་གཟགས་ཏ་ ད་ཚུ་དྲིག་བཅུག་དགོ། ཟར་ ཐུགས་བཞིད་གནང་ས་ སྨན་ཆ་མཉམ་
བསྡུ་ས་བྱན་རུང་ དྲིག་མ་ཚུགས་པས། དྲུང་འིཚ་ག་ར་འིབོ་ས་ སྨན་བཅིོས་ འིབད་རུང་
མ་ཕན་པར་ རྒྱལ་པོ་གས་ནད་འིད་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཅིག་ ག་ཅི་ཡོད་ག? ཟར་ དྲིྲིཝེ་ད། 
དྲུང་འིཚ་ཚུ་གས་ ནད་འིད་ལུ་ཉ་རོ་ཧི་ཏ་ཡོདན་ དྲིག་ཚུགས་ན་མས། ཟར་ ཞུ་ནུག། 

ད་ལས། རྒྱལཔ་ོགས། ཉ་རོ་ཧི་ཏ་ ག་ཏ་འིཚལ་བར་བཏང་རུང་། ཉ་ར་ོཧི་ཏ་ ར་ལས་ར་ 
འིཚལ་ མ་འིཐོབ་པས། ད་ོརུང་། ནདཔ་ཚུ་གས། རྒྱལཔ་ོལུ་ སྲིོག་སབས་མཛོད་གནང་། 
ཟར་ཞུཝེ་ད། རྒྱལཔ་ོ སྙིང་ར་བའི་དབང་གས་ བཤུམས་ཏ་ སམས་ཅིན་ཚུ་ སྡུག་པའི་
སབས་ལུ་ ཕན་བཏགས་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ ལོངས་སྤྱིོད་ ག་དམ་ཅིག་ར་
ཡོད་རུང་། སྙིང་པོ་ ག་ན་ཡང་མན་ནུག། ཟར་ ཐུགས་བཞིད་གནང་ནུག། ད་ལས་ 

བདེ་བ་དགོཔ་ ཅོག་འཐད་པའི་སློར་ ཧ་གོ་ནི་དང་། ཚིག་མཚམས་ དོན་མཚམས་ཚུ་ བཅད་དེ་ལྷག་
ཐངས། གོ་དོན་ལེན་ཏེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ཚུགས་པའི་ རིག་རལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ། 
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སྲིས་སྦེམོ་ཤོས་འིད་ རྒྱལཔོ་བས་སྦེ་ ཁ་ོར་ཕོ་བྲིང་ག་ཐགོ་ཁར་བྱོན་ཏ། ང་ ཤ་ཞིནམ་
ལས་ ཆུ་ཀླུང་ཟོག་བྱད། ཟར་མ་ནང་ལུ་ ཉ་ར་ོཧི་ཏ་ལུ་ ས་བཅུག་ཅིག། ཟར་ སྨོན་
ལམ་བཏབ་ས་ མཆོངས་ད་ནུག། ཤུལ་ལས་ རྒྱལཔོ་འིད། ཁོ་རའི་ སྨོན་ལམ་དང་
བསྟུན་ ཆུ་འིད་ནང་ ཉ་ར་ོཧི་ཏ་ལུ་སས།  

དའི་སབས་ལུ་ གནམ་ཁ་ལས་ ལྷ་ཚུ་གས་ ཆུ་ཀླུང་ཟགོ་བྱད་ལུ་ ཉ་ར་ོཧི་ཏ་སས་ནུག། 
ད་གས་ ནད་ལུ་ཕན་པའི་ སྨན་བདུད་ར་དང་ འིདྲིཝེ་ཅིག་ཨན། ཟར་ སྒྲི་བསྒྲིགས་ནུག། 
ད་གོཝེ་ཅིག་ མ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ཉ་གཟུང་པར་ སོང་ཞིནམ་ལས། གསོན་པ་ོའིབད་ར་ 
ཤ་བྱགས་ཏ། ག་ར་བཟའི་རུང་ གཟུགས་ཁར་ ཤ་ཉམས་ ལོག་ཨ་རྟག་ཧི་ལུགས་ར་
རྒྱགས། ལོ་ བཅུ་གཉས་ཚུན་ཚད་ ཤ་དང་ཁྲིག་གས་ ཚམ་བཅུག་སྦེ། ག་ར་དྲིག་ཚརཝེ་
ཅིག། 

ཉ་གས་ ཁད་ཆ་ཁབ་ཉན་ཞིག། ང་ རྒྱལཔ་ོཔདྨ་ ཟར་མ་འིད་ཨན། ཁད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལུས་
ན་སྦེ་ལན་ལནམ་ཨན། ང་ལུ་ དགའི་བ་སམོས་ཤག། ང་ སངས་རྒྱས་པའི་སབས་ལུ་
ཡང་ ཁད་ཆ་ཁབ་ སྡུག་བསལ་ལས་གྲོལ་ཏ་ འིགྱུར་བ་མད་པའི་བད་བ་ལུ་ བཀོད་ན་
ཨན། ཟར་ གསུངས་ནུག། 
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ད་ལས་ མ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ དད་པ་བསད་ད་མཆོད་པ་ཕུལ། ད་ལྟོ་ ང་བཅིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
དཀའིཝེ་སྤྱིད་ད། སངས་རྒྱས་པའི་ཚ་ ང་བཅིས་ག་ར་ ཁོད་ཀྱི་ཉན་ཐོས་ལུ་ འིགྱུར་
བཅུག་ཅིག། ཟར་ སྨོན་ལམ་བཏབ་ནུག།  

སོང་ལཱ། 
༡- སྲུང་འིད་ནང་ རོགས་གཞི་དང་ཞི་ཐབས་ཚུ་ ག་ད་སྦེ་ར་འིདུག་གོ? 
༢- སྲུང་རདཔ་གཙ་བོ་ག་ ངོ་སོད་ཅིག་ ཁོད་ར་གས་ ཁ་གསལ་འིབད་

བཟོ། 
༣- སྲུང་འིད་ སྲུང་ག་ཉམས་ཚུ་ལས་ ག་ཅིའི་ནང་ཚུད་ན་མས་གོ? ག་ཅི་

འིབད། 
༤- སྲུང་འིད་ནང་ལས་འིཐོན་དོ་བཟུམ་ ང་བཅིས་ཀྱིས་ཡང་ ར་བ་༣ གྱི་

དོན་ལུ་ ཕན་པའི་ལཱ་ ག་ཅི་ར་འིབད་ཚུགས་ན་ ཨན་མས་གོ? 
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ལྷན་ཐབས། 
༡. རང་སིག་རང་ཡོད།  

༉ རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏ་ལུ་ཡང་ རང་སོའི་ལུགས་སྲིོལ་དང་བསྟུན་པའི་ སྒྲིག་ལམ་སོ་སོ་
ཡོད་དོ་བཟུམ། ང་བཅིས་ འིབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འིད་ནང་ཡང་ དཔལ་ལྡན་འིབྲུག་པའི་སྒྲིག་
ལམ་རྣམ་གཞིག་ ཟར་ཁད་ཆོས་བཟང་པོ་ཅིག་ ཡོདཔ་ཨན། ད་བཟུམ་གྱི་ ལུགས་སྲིོལ་
འིད་ རྒྱལ་ཁབ་འིད་ནང་  ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ཀྱི་བར་ མ་ཉམས་པར་ ལག་ལན་འིཐབ་
ས་འིོང་བའི་ ལམ་སྲིལོ་བཟང་པོ་ཅིག་ཨན། 

སྒྲིག་ལམ་འིད། ང་བཅིས་ར་ལུ་ མད་ཐབས་མདཔ་ཅིག་ཨན། མ་འིད་ ག་བཟུམ་ཅིག་
ཨན་ན? འིད་ གཙ་བོ་ རང་ག་ བྱ་སྤྱིོད་བཟང་ངན་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨན། རང་ལུ་ 
འིབད་གཞིག་བཅིའི་གཞིག་ ལགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ཅིན། ཕ་བཟང་ག་བུ།། གྱི་བཟང་ག་
ཤུབས།། ཟར་ག་ར་གས་ མ་ཡ་རབས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བར་ན་དང་། སྒྲིག་ལམ་མ་ཤས་པ་
ཅིན། ཕམ་ཞིན་པའི་བུ་གཞིྲིས། སོབ་དཔོན་ཞིན་པའི་སབོ་ཕྲུག། ཟར་ མ་སོ་ཤོས་ཅིག་
ག་གྲས་ཁར་ བརྲིཝེ་ཨན། 

ད་འིབདཝེ་ལས། ཡ་རབས་ཀྱི་ སྤྱིོད་ལམ་ལུ་བརྟན་ཏ་ ག་ར་ག་གདོང་ཁར་ མཛོས་ཏོག་
ཏོ་མཐོང་ནའི་དོན་ལུ། གོ་ཅིག་གྱིོན་རུང་ རང་ག་ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་ཏ་ ཚུལ་དང་
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མཐུན་ཏགོ་ཏོ་གྱིོན་དགོ། ད་ཡང་། མ་བཟང་གོ་གས་བཏག། ཟར་དོ་བཟུམ་ བཀབ་གོ་
ཚུ་  ཚུལ་དང་ལྡནམ་འིབད་ གྱིོན་པ་ཅིན། བྱད་ངོ་རས་མད་རུང་ བཟང་ལྷམ་ལྷམ་འིབད་
མཐོངམ་ཨན།     

ད་ལས་ བཞིས་སོ་ཅིག་བཟའི་རུང་། ཙུག་ཙུག་ ཅིག་ཅིག་ ཧུ་ཧུ་ ཕུ་ཕུ་ ལ་སོགས་པའི་
སྒྲི་ཚུ་ཡང་ མ་བཏོན་པར་བཟའི་དགོཔ་ཨན། ར་བར་སྡེདོ་པའི་སབས་ལུ་ཡང་ གཞིན་
གྱིས་སྡེོད། ཟར་ མ་སབ་པར་གདན་དང་ རྐང་ཁྲི་གུ་སྡེོད་ན་དང་། སྡེོད་ཞིནམ་ལས་ 
རྐངམ་ གཅིག་གུ་གཅིག་བཀལ་ སྡེོད་ན།  རྐངམ་བརྐྱེངས་ཏ་ སྡེོད་ན་མན་པར་ ཚུལ་
དང་མཐུནམ་འིབད་ སྡེོད་དགོཔ་ཨན། 

ད་བཟུམ་ ཁ་སབ་ཐངས་ཡང་། ཡུལ་གོང་མ་ རང་ག་ཕམ་དང་ སོབ་དཔོན་ལ་སགོས་
པ་ལུ་ གུས་ཞིབས་ཐོག་ལས་ སབ་དགོཔ་དང་། རང་དང་འིདྲི་མཉམ་དང་ རང་བ་ཆུང་
མ་ཚུ་ལུ་ ཚག་རྩུབ་དང་ བཙག་ཁ་ག་སོ་ལས་མན་པར། ཁ་ལྷ་ཁང་བཟུམ་མའི་ནང་
ལས།། གཏམ་མ་ཏོག་བཟུམ།། ཟར་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ག་ན་བ་ཧིན་ཏོང་ཏོ་སབ་དགཔོ་
དང་། སབ་མ་ཡང་ ཕྲང་ས་སབ་དགོཔ་ཨན། 

མ་གཞི་ སྒྲིག་ ཟར་མ་འིད་ མ་གཞིན་གྱི་གདོང་ཁར་ རྐྱེངམ་གཅིག་མན་པར། རང་
གཅིག་འིབད་ སྡེོད་པའི་སབས་ལུ་ ག་གས་ཡང་མ་མཐངོ་། ང་ར་ གཅིག་ལས་བརྒལ་
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མད། ཟར་བའི་ མན་ོབསམ་སྤངས་ཏ་ རང་རྐྱེང་དང་ མ་མང་ག་སྦུག་ ག་ཏ་སྡེོད་རུང་ 
སྒྲིག་ གཅིག་འིབད་ བདག་འིཛོན་འིཐབ་དགོཔ་འིད་ཁག་ཆ། རང་གཅིག་འིབད་སྡེདོ་
པའི་སབས་ ལགཔ་བདག་འིཛོན་འིབད་དགོཔ་དང་། ཁ་ལས་ཚལ་མ་དང་། ཤོག་ཀུ་
སོགས་ ག་ཅི་ར་ཨན་རུང་ ཕྱེགས་སྙིགས་ཀྱི་རགས་ ག་མནོ་སར་ བཀོ་ན་ཅིག་ལས་ 
འིགོ་བཟུང་ ག་ད་དྲིག་དྲིག་འིཛོམ་དགོཔ་ཨན།  

སྤྱིོད་ལམ་བཟང་པོ་འིད། རོགས་ གཞིན་གྱི་གདོང་ཁར་ མཛོས་ཏགོ་ཏ་ོཅིག་ འིབད་
ཚུགས་པ་ཅིན། ཕྱེ་ རོགས་ཀྱིས་བལྟ་རུང་ བྱ་ཆ་ཆ་དང་། ནང་ རང་གས་འིབད་རུང་། 
སྤྱིན་ཀྲག་ཀྲ་འིོང་ན་ཨན་མ་གས་མ་ཚད། བསོད་ནམས་ གསག་ན་ག་ རྒྱུ་ཡང་ཨན། 
ད་འིབད་ཞིནམ་ལས། ན་གཞིོན་ཚུ་གས་ རང་སྒྲིག་ རྒྱུན་སོང་འིབད་ན་ག་ གོམས་འིདྲིས་
འིབད་ད། རང་སྒྲིག་ རང་ལུ་ཡོདཔ་འིབད་ སྡེོད་ཤསཔ་ འིབད་དགོཔ་འིད་ གལ་ཆ་
ཤོས་ཅིག་ཨན།།  
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༢. སི་ཞིང་བ་མའི་བཀྲ་ཤིས།  

༉  ནམ་ཅིག་འིབདཝེ་ད། མ་ག་ཡང་མད་པར་ སྤྱི་ཞིང་བླམ་དང་ ཕྱེག་གཡོག་
བཀྲ་ཤས་ ཁོང་ར་གཉས་འིབད་ བཞུགསཔ་ད།  

བླ་མ་གས།དབའི་བཀྲ་ཤས་ ད་རས་བཞིས་སོ་ ག་ཅི་བཟོ་ན་ཨནམ? ཟར་གསུངམ་ད།  

བཀྲ་ཤས་ཀྱིས། བཀའི་ ག་ཅི་གནང་མ་འིད་ར་ བཟོ་ན་ཨན་ལགས། ཟར་ ཞུ་ནུག། 
བླ་མ་གས། ང་ལུ་ མོ་མོ་ཅིག་བཟོ་ཤག། ཁོད་ར་ཐུགཔ་ཅིག་ བསལོ་ཏ་འིཐུང་། 
ཟར་ གསུངས་ནུག། 

བཀྲ་ཤས་ཀྱིས། བཏུབ་ལགས།  

ཟར་ཞུ་ཞིན་ན། ཁ་ོར་ འིཐུང་ན་ག་ ཐུགཔ་འིད་ ལྷ་ས་ས་འིབད་ ཧི་ོཤར་ཤ་ཅིག་བསལོ། 
བླ་མའི་མོ་མོ་འིད་ གཡག་ཤ་རྒྱགས་རལ་ར་ ཉ་བརམ་རྐྱེབ་ཞིནམ་ལས། ད་ནང་ བ་
མར་བཙུགས་སྦེ་ སྤུས་ཙ་འིབད་བཟོ་ནུག། ད་ལས་ མོ་མོ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ རླངསམ་
ཕོས་ཕོས་འིབད་ བཏོན་ཏ། བླ་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཕུལཝེ་ལས། བླམ་ མོ་མོ་བཞིས་ན་
འིབདཝེ་ད།  

བཀྲ་ཤས་ཀྱིས། བླ་མ་ལགས། ཁ་ཙ་ང་གས་ གསར་བྱ་གང་ཐོབ་ཅི་ལགས།  
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ཟར་ཞུ་ནུག།  

བླ་མ་གས།  གསར་ བྲི་གང་ཐོབ་ཅི་ ཟར་ཡ།  
ཟར་གསུངས་ནུག།  

བཀྲ་ཤས་ཀྱིས། ཨན་ལགས། གསར་བྱ་གང་ཐོབ་ཅི།  

ཟར་ཞུཝེ་ད། བླ་མའི་ཐུགས་ལས་ འིབད་བ་ཅིན། ཁོ་གས་ གསར་བྱ་གངམ་འིད། བླམ་
ཁོ་ར་ལུ་ཡང་ འིཐབོ་ན་ཅིག་འིོང་མནོ་ས།  

བླ་མ་གས། ད་སྦེ་ཨན་པ་ཅིན། ལགས་ཤོམ་ཨན་མས། མོ་མོ་གཅིག་བཟའི་ད། 
ཟར་ གསུངས་ཏ་ བཀྲ་ཤས་ལུ་ མོ་མོ་གཅིག་ གནང་ནུག། དོ་རུང་། 

བཀྲ་ཤས་ཀྱིས། ང་གས་ གསར་བྲི་གངམ་འིད། ངའི་ བླ་མ་ལུ་ ཕུལ་ན་འིབད་ཨན། 
ཟར་ཞུཝེ་ད། བླ་མའི་ཐུགས་ལུ་ མ་པ་བཀྲ་ཤས་འིད་ བུཚ་ལགས་ཤམོ་ཅིག་ཨན་མས། 
མནོ་ས་ དོ་རུང་། 

བླམ་གས། མོ་མོ་ གཅིག་བཟའི་ད། 
ཟར་ བཀྲ་ཤས་ལུ་ གནང་ནུག། ད་ལས། 
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བཀྲ་ཤས་ཀྱིས། ཆ་རོགས་ཚུ་གས་འིབདན་ བླམ་ལུ་ ཕྱེག་མཛོད་སྦེམོ་ཡོད་ ཕུལ་མ་
དགོ། ཟར་སབ་མས། ཨན་རུང་ང་གས་ གསར་བྲི་གངམ་འིད་ ཨན་ཅི་མན་ཅི་ བླ་མ་ལུ་
ར་ ཕུལ་དགོ། ཟར་སབ་ཅི།  
ཟར་ཞུཝེ་ད། བླམ་ ཐུགས་ངལ་རངས་ཏ་ེ 

བླམ་གས། སསཔ་ ཕོ་སས་ཟར་མ་འིད་ འི་ན་སྦེ་ དགོ། དྲིག་དྲིག། 
ཟར་གསུངས་ཏ་ དོ་རུང་ མོ་མོ་གཅིག་བཟའི། 
ཟར་གནང་ནུག། ད་སྦེ་ མོ་མོ་བཟའི་མ་ཚར་ཚུན་ཚད་ར་ གསར་འིདྲིའི་སོར་ལས་ ལོ་
རྒྱུས་ཚུ་ཞུ་ས། མོ་མོ་ བཟའི་ཚརཝེ་ཅིག་ ག་ན་ཡང་ མ་ཞུ་བར་ ཁུ་སམ་སམ་འིབད་ 
སྡེོདཔ་ད། 

བླ་མ་གས། གསར་འིད་ ག་ཏ་ཡོདཔ་སྨ?ོ  
ཟར་གསུངས་ནུག།  

བཀྲ་ཤས་ཀྱིས། གསར་ག་ཏ་ཡང་མད་ལགས།  
ཟར་ཞུཝེ་ད། 

བླ་མ་གས། ཏ། 
ཟར་གསུངམ་ད།  
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བཀྲ་ཤས་ཀྱིས། ག་དམ་ཅིག་འིབད་ འིཐོབ་པ་ཅིན་ བླམ་ལུ་ ཕུལ་ན་འིབད་ཨན།  
ཟར་ཞུ་ནུག། ད་ལས། 

བླམ་གས། ཀྱི་ མ་ོམོ?  
ཟར་གསུངམ་ད། 

བཀྲ་ཤས་ཀྱིས། ཐབ་ཚང་ནང་ མོ་མོ་མད་ལགས། སྐུ་མདུན་ལུ་ ཕུལ་མ་ཚུན་ བླམ་
གས་ ང་ལུ་བཟའི་ད་ར། ཟར་གསུངས་ཏ་ བཟའི་ཚར་ཡ། 
ཟར་ཞུ་ནུག། ད་ལས་ བླམ་གསོལཝེ་བསྙུངས་ཏ། 

བླམ་གས། བཟའི་ན་ གཞིན་མད་ག?  
ཟར་གསུངམ་ད། 

བཀྲ་ཤས་ཀྱིས། ངན་ བླ་མའི་བཀའི་དྲིན་ལས་ མོ་མོ་གས་འིགྲངས་སོ་ཡ། ང་ག་ཐུགཔ་
འིད་ཡོད་ལགས།  

ཟར་ཞུ་ས་ ཁོ་རའི་དོན་ལུ་ སོལ་མ་ཐུགཔ་ཧིོ་ཤར་ཤ་འིད་ བཞིས་དགོཔ་ ཐལ་སོ་ནུག།  
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སློབ་ཚན་༣ པ། བརློད་དོན། མཐའ་འཁོར་གནས་སངས། 

འིབྲུག་ག་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའི་སད་དཔལ་འིཛོམས་ནང་ ཀ་ཆན་བཞི་ཡོད་མ་ལས། 
གཅིག་འིད་མཐའི་འིཁོར་གནས་སངས་ ཉམས་སྲུང་འིབད་ན་འིད་ཨན། མཐའི་འིཁརོ་ 
ཟར་མ་འིད། རང་སྡེོད་སའི་ མཐའི་འིཁརོ་ཚུ་ ཨནམ་ལས། ད་ཚུ་ལུ་ བཙག་ལྷད་ཀྱིས་
མདཔ་ གཏང་མ་བཅུག་པར་ བཞིག་ན་འིད་ ཁག་ཆ་ཤོས་ཅིག་ཨན། ང་བཅིས་རའི་ 
གཡུས་ཀྱི་ མཐའི་འིཁོར་དང་ ལུང་ཕྱེོགས་ཀྱི་ མཐའི་འིཁོར་འིད། ནགས་ཚལ་དང་ ཆུ་ 
རླུང་མ་ཚུ་ཨན། ད་ཚུ་ མདཔ་ཤོར་མ་བཅུག་པར་བཞིག་ན་ལུ་ ནགས་ཚལ་བདག་འིཛོན་
དང་ ཆུ་བདག་འིཛོན་ བཙག་རླུང་མར་ཕབ་འིབད་ན་དང་། ཕྱེགས་སྙིགས་ ག་མནོཝེ་མ་
བཀོ་བར་ གཙང་སྦྲ་བཞིག་ན་ཚུ་ ཨནམ་ལས། ད་ཚུ་ ཤས་ཚུགས་པ་བཟོ་ན་དང་ ལག་
ལན་ འིཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ན་ག་ དོན་ལུ་ཨན།། 
བརློད་དོན་གསུམ་པ། མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་འདི་ ལྷབ་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ་  བརློད་དོན་འདི་དང་གཅགི་
ཁར་ གཤམ་འཁོད་ལྷག་དེབ་དང་ ལྷན་ཐབས་ལྷག་དེབ་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་གི་ལམ་སློན་དང་འཁིལ་ལྷག་
སྲེ་ བརློད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ རློམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 

ལྷག་དགོ་པའི་ ལྷག་དེབ་ཀི་མིང་། 
༡- ཨམ་ཉམ་ཆུང་གི་བུ། 
༢- འཁྲུལ་སྣང་དྲུག། 



སློབ་དེབ་༧ པ།            ༢༠༢༢ 

 

64 

དེ་མ་ཚད། དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ རློང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལེན་ཏེ་ལྷག་ཐོ་བཞག་ཐོག་ལས་ 
ལྷག་ནི་ལུ་བརློན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་བརློན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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༡. ཁྱློད་བུམ་ཐང་ལུ་ལྷློད་ཅི་ག?   

༉ གཡུས་ ཉམས་དགའི་བ་ སངས་དང་ ཨུ་ར་ ཆུ་སྨད་ ཆོས་འིཁོར། ཟར་ བུམ་
ཐང་སྡེ་བཞི་ག་རོང་ཁག་འིད་ ཁད་པར་ འིཕགས་པའི་ས་ཆ་ ལྷའི་གཡུས་དང་འིདྲིཝེ་
ཅིག་འིདུག།  

དའི་ནང་ལས་ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ག་ལྟ་བ་ ཆོས་འིཁརོ་རྒད་འིོག་ལུ་ ལྷོད་པའི་སབས། 
དང་པ་ར། བྱ་དཀར་ གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རོང་འིད། བྱ་དཀར་དང་ དབང་
འིདུས་ཆོས་གང་ ལམ་མཁར་ལ་སོགས་པའི་ གཡུས་ཚན་ཚུ་གས་བསོར་ཏ། ནམ་
མཁའི་སར་མ་ ས་ཁར་ཆགས་ཆགསཔ་ བཟུམ་འིབད་འིདུག། ད་མ་ཚད། ཇོ་བོ་བྱམས་
པའི་ གཙུག་ལག་ཁང་ བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དང་། ལགས་མཁར་ སྐུ་རས་ ཟངས་མདགོ་
དཔལ་ར་ཚུ་ ཆགས་སའི་ བུམ་ཐང་པདྨའི་པད་ཐང་འིད། ས་གནས་ རྡོ་ར་སྦེས་ ཟར་ས་
ལས་ བལྟ་བའི་སབས། སའི་དབྱབས་ རན་ཆན་ གཡུ་ཡ་བུམ་པ་བཟུམ་ ཡ་མཚན་ཆ་
ཏོག་ཏ་ོའིབད་ མཐོངམ་ལས། བུམ་ཐང་ ཟར་བའི་ མང་དང་ཐ་སྙིད་འིད་ཡང་། ཐང་
འིད་ལས་བརྟན་ ཐོབ་འིཐོབ་ཨན་པས། 

གཡུས་ཀི་ཆགས་ཚུལ་དང་ གནས་སངས་སློར་ལས་ ཤེས་ནི་དང་ འགྲེལ་བཤད་འབི་རློམ་ འབི་ཐངས་
ཀི་ རིག་རལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ། 
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ལུང་ཤོང་འིད་ག་ཕྱེ་ལས་ མཐོ་བའི་གངས་ར་དང་། མཛོས་པའི་ཤང་སྣ་གཙ་བོ་ སོང་ཕུ་
ཤང་དང་། གདུང་ཤང་ལ་སོགས་པའི་ ནགས་ཚལ་གྱིས་བརྒྱན་པའི་ ར་དང་སང་ཏོག་
གས་བསོར་བའི་ བར་མཚམས་ལས་ཕར། ཆར་ཆུ་ལྡན་པའི་དུས་ལུ་ ཨ་ཏོ་མ་ཏོག་ལ་
སོགས་པའི་ མ་ཏོག་སྤྱི་རགས་སྣ་ཚགས་ཀྱིས་ ཁབ་ས་ཡོད་མ་ཚུ་ མཐོང་ཚུགསཔ་
ཨན། 

ལུང་གཤོང་ འིད་ག་ ཤར་ཁ་ཐུག་ བླམ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་གདན་ས་ མཁར་ཆུ་གྲྭ་
ཚང་དང་། ད་ལས། པད་ཚལ་གང་དགོན་པ། གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གང་། དཀོན་
མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་། པདྨ་སམྦྷ་ཚུ་དང་། ལྷོ་ཕྱེགོས་ལུ་ མང་གཏམ་ཅིན་གྱི་ སང་མ་
འིབར་མཚ་དང་། ཀུན་བཟང་བྲིག། ཐ་བ་བྲིག་ཚུ། ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཀུན་མཁན་ཀོང་
ཆན་རབ་འིབྱམས་ཀྱི་གདན་ས། ཐར་པ་གང་དང་། ཆོས་བྲིག་དགོན་པ། བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ 
ཞིབས་རས་ཐང་། ཤུགས་བྲིག། ཐང་སྦེས་ལ་སགོས་པའི་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་། 
གནས་ ཁད་པར་ཅིན་ཚུ་གས་ བསོར་ཏ་ཡོད། 

ད་ཚུ་གས་ མཐའི་བསོར་བའི་སྦུག་ལས་ར། འིཛོམ་གང་ནང་ སད་གྲགས་ཅིན་གྱི་ 
གངས་ར་ མོན་ལ་དཀར་ཅུང་ལས་བབས་པའི་ ལམ་མཁར་ཆུ་འིད། ཆུ་ཆན་ཚུ་ག་གྲས་
ལས་ གཅིག་ཨན་མ་འིད་ཡང་། གནས་ད་ཚུ་ལུ་ ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བའི་ཚུལ་འིབད། དལ་
གྱིས་བབས་ཏ་ཡོད། ཆུ་འིད་ག་ གཡས་དང་གཡོན་ལས་ཕར། ག་ན་བ་ཡང་ དགའི་
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བའི་ དཀར་ཞིང་དང་ ནག་ཞིང་གས་ མཐའི་བསོར་བའི་སྦུག་ལུ། འིབྲུག་ག་དཔའི་བོ་ 
འིཇགས་མད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གདན་ས་ དབང་འིདུས་ཆོས་གང་ག་རོང་དང་། བུམ་ཐང་བླ་
མའི་དགོན་པའི་རོང་ ལ་སགོས་པ་ རྒྱལ་རབས་དང་ལྡན་པའི་ རོང་ཚུ་ག་ན་བ་ཡང་ 
གཟ་བརད་དང་ ལྡནམ་འིབད་ ཡོདཔ་ཨན། 

ད་རས་ནངས་པ། དུས་ཀྱི་འིཕོ་འིགྱུར་དང་བསྟུན་པའི་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གཞི་ར། ལམ་
མཁར་ཁྲིོམ་བཀལ་ཏ་ ས་གནས་ཚུ་ལས་ཕར་ ཚང་ཁང་དང་ འིཕྲུལ་ཁང་ མགྱིོན་ཁམ་
ག་ན་ལས་ཡང་ མཛོས་བཀོད་ལྡན་པའི་ ཁམ་ཚུ་གས་གང་སེ། ཉན་མར་བལྟ་ན་ དབུས་ 
ར་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་ལུ་ གང་བཞི་གང་ཕྲན་ཚུ་གས་ བརྒྱན་བརྒྱནམ་བཟུམ་དང་། ནུབ་མོ་
བལྟ་ན་ ནམ་མཁའི་ཟཝེ་ལུ་ རྒྱུ་སར་ཡོངས་ཀྱིས་ བསརོ་བསོརཝེ་བཟུམ་ མཐོངམ་
ཨན་པས། 

ད་ནང་སྡེོད་མ་ མ་ཚུ་ཡང་ རང་སོའི་བློ་དང་བསྟུན་པའི་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་དང་ ཚང་ལཱ་ཚུ་ལུ་ 
རའིགངས་ཏ་ ཡོད་པའི་ཁར། ཉ་སོང་རྒྱས་གསུམ་ ལ་སོགས་པའི་ དུས་བཟང་ག་
སབས་ལུ་ འིཇག་རྟན་པའི་ལཱ་ཚུ་ མ་འིབད་བར་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ལས་ཕར་ ཚགས་
དང་དཀར་མ་ ཕུལ་བར་འིགྱིོ་ན་དང་། མ་ཎ་བཛྲ་གུ་རུ་ཚུ་བགྱིངས་ཏ་ དག་བའི་ལཱ་ལུ་
བརོན་སྡེོད་མ་ ཙང་ཙ་ར་མཐོང་དོ་ ཡོདཔ་ཨན་པས། 
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ད་བཟུམ་མའི་ ཕྱེའི་བཀོད་པ་ ཉམས་དགའི་བའི་ཁར། ནང་ན་ རྒྱལ་རབས་དང་ལྡན་
པའི་རོང་དང་། ཆོས་དང་ མཐུན་པའི་གནས་ཆན་ ཆོས་སམས་དང་ ལྡན་པའི་མ་ཚུ་
ཡོདཔ་ལས། ང་བཅིས་ཆ་ཁབ་ཡང་ རོང་ཁག་འིད་ནང་ ལྷོད་ད་འིབད་བ་ཅིན། ང་བཅིས་
རའི་ རྒྱལ་ཁབ་དང་། ལམ་སྲིོལ་ལུ་ ཡ་མཚན་ཆ་བའི་ ཚར་སྣང་འིཐབ་ཅིག་ར་ འིབྱུང་
ན་ཨན་པས་གོ། །།  
སོང་ལཱ། 

ཀ( འིོག་ག་ མང་ཚག་ཚུ་ལས། བདག་སྒྲི། མང་མཐའི། བྱ་ཚག་གཅིག་
ཁར་ མང་མཐའི་འིབད་ཡོད་མ་ སོ་སརོ་ཕྱེས། 

 དགོན་པ། མཐོངམ། བརྒྱནམ། བླམ། ཟཝེ། བསོརཝེ། གནས་
སོརཔ། བུམ་ཐང་པ། སོངམ། བྱམས་པ། བཀོད་པ། བཤད་པ། 
མཐོཝེ། མཐའི་མ། འིཐོནམ།  

 ཁ( དྲི་བ་ཚུ་ག་ ལན་བྲི་ན།   
༡- བུམ་ཐང་ཟར་ སབ་དགོ་མ་འིད་ ག་ཅི་ལས་བརྟན་ཏ་ཨན་ན? 
༢- འིགྲལ་བཤད་འིབྲི་རོམ་ཟར་མ་འིད་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གོཝེ་

སྨོ? 
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༣- འིབྲི་རོམ་འིད་ འིགྲལ་བཤད་འིབྲི་རོམ་འིབད་ བཞིག་དགོ་
པའི་ ཁུངས་བྲིས། 

༤- ཁོད་རའི་སོབ་གྲྭ་ག་སོར་ལས་ འིགྲལ་བཤད་འིབྲི་རོམ་ཅིག་
བྲིས། 

༥- རང་ག་གཡུས་འིད་ མ་ག་ར་གས་དགའི་བའི་ ས་ཆ་ཅིག་
འིབད་ བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ར་འིབད་དགོཔ་འིདུག་ག? 
འིཆར་གཞི་ཅིག་ བཟོ། 

 ག( འིོག་ག་ བྱ་ཚག་ཚུ་ག་ ཚག་གྲོགས་བཙུགས་ཏ་ མང་བཟོ། 
  བསོར། ཐོན། བརྒྱན། བྱུང་། བགྱིངས། བསྟུན། བབས། ཐོབ། 
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༢. གཙང་ཆབ་སློན་མློ།  
 
 

༉ ང་བཅིས་རའི་ འིབྲུག་ཆོས་ལྡན་གྱི་ རྒྱལ་ཁབ་འིད་ འིཛོམ་གང་ནང་ ག་ན་བ་
མཐོ་བའི་ སད་གྲགས་ཅིན་གྱི་ གངས་ཆན་དང་ ཆུ་ཆན་ཚུ་གས་ མཐའི་ལས་བསོར་ཏ་ 
ཡོདཔ་ཨན་རུང་། འིཇག་རྟན་སོ་ནམ་པ་ཚུ་ འིཚ་བ་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འིབད་ད་ རང་མགོ་
རང་འིདྲིོང་འིབད་ སྡེོད་ནའི་ཐབས་ལམ་ ག་གས་ཡང་ བསལ་མ་ཚུགས་པའི་ དཀའི་
ངལ་ཆ་ཤོས་ཅིག་ སང་དང་འིབྲིལ་བའི་ ས་གནས་ཚུ་ནང་ ཆུ་གས་ལྷོད་མ་ཚུགས་མ་འིད་ 
ཨན་པས། 

ད་གས་འིབད། ང་ འིབྲུག་ག་ ཆུ་ཅིག་ཨན་པ་ཅིན། ཁངོ་ ས་གཞི་སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འིབད་
ད་ སྤྱིོད་བཏུབ་པའི་ ཆུ་མད་སའི་ སང་དང་སྤང་ཐང་ཚུ་ནང་སོང་ཞིན་ན། ལུངཔ་ད་ནང་
ག་ འིགྲོ་བ་མ་དང་ སམས་ཅིན་ཚུ་ལུ་ གནོད་པའི་ ས་རུད་དང་ཆུ་རུད་ཐོན་ཏ་ གནོདཔ་
མ་བཀལ་བར། ད་ཚུའི་ གཟུགས་ཁམས་ གཙང་སྦྲ་འིཕྲོད་བསན་གྱི་དོན་ལུ་དང་ ལོ་
ཐོག་ དངུལ་ཐོག། ད་ལས་ ཚད་སྲི་ལྡུམ་ར་ལ་སོགས་པའི་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འིབདཝེ་ད། 
དགོ་པའི་ གྲགོས་རམ་ཚུ་ ག་ད་དྲིག་དྲིག་འིབད་ད་ མ་སར་ཚུ་ལུ་ དཀའི་ངལ་ ག་ན་

མཐའ་འཁོར་ གནས་སངས་དང་ མི་སྲེ་ལུ་ ཆུ་ཁག་ཆེ་ཧིང་གི་གནད་དོན་ཤེས་ནི་དང་ འཆར་
སྣང་འབི་རློམ་ འབི་ཐངས་ཀི་ རིག་རལ་ འཐོབ་ཐབས་ལུ། 
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ཡང་མད་པར་ ས་ཞིང་ལུ་ལོངས་སྤྱིོད་ན་ག་ གོ་སབས་བཟང་པོ་ འིཐོབ་ཚུགསཔ་ཅིག་ 
འིབད་ན་ཨན། 

ད་མ་ཚད། ག་ན་བ་བྱ་བའི་ སྤང་ར་འིད་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ སོ་སྨན་གྱི་རགས་དང་། ད་
ལས་ དྲི་ཞིམ་མ་ཏོག་དང་ལྡན་པའི་ ཤང་སྣ་འིདྲི་མན་ཚུ་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་ ཧིོ་ལྡམ་
ལྡམ་འིབད་བཞིག་ན་དང་། ད་ནང་ལུ་འིཁརོ་བའི་ སམས་ཅིན་སྤྱི་རགས་སྣ་ཚགས་ཚུ་
ཡང་ རྩྭ་ཆུ་ལུ་ལོངས་སྤྱིོད་ད། ག་ན་བ་ ཉམས་དགའི་བའི་ཐོག་ལུ་ སྡེོད་ན་ཡོདཔ་ཅིག་
བྱུང་ས། ལོ་བསར་ མར་ཉམས་འིགྱིོ་ན་ལས་ཡང་ བཀག་ཚུགསཔ་ཅིག་ ངས་པར་དུ་
འིབད་ན་ཨན། 

དུར་ཁྲིོད་ ར་ཁྲིོད་ གངས་ཁྲིོད་ལུ་ སོམ་གནང་བཞུགས་མ་ཚུ་ག་ གསོལ་ཆུ་འིབད་སོང་
ཞིན་ན། ཁོང་ ཆོས་འིབད་ན་ལུ་ཡང་ དཀའི་ངལ་ག་ན་ཡང་མད་པར་ ཆོས་ཀྱི་དནོ་
མཐར་ཕྱེནམ་འིབད་ འིགྲུབ་ཚུགས་ན་དང་། ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་མད་པའི་ ས་ཕྱེོགས་ཚུ་
ནང་སོང་ས་ ཡར་དཀོན་མཆོག་ལུ་ མཆོད་པའི་ཆུ་འིབད་ཕུལ་རུང་། ང་ར་ དག་བ་
ལོགས་སུ་འིབད་ འིགྲུབ་མ་དགོ་པར། ཞིར་དང་ཞིརོ་ཁར་ ཚགས་གསག་ ཚུགས་ན་
ཨན་པས། 
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ད་འིབདཝེ་ད། ག་ན་བ་བསལ་བའི་ གཙང་ཆུ་སོནམོ་ང་ལུ་ འིད་བཟུམ་གྱི་གྲོགས་རམ་ 
སྦེོམ་ཅིག་འིབད་ཚུགས་པའི་ ནུས་སོབས་ཅིག་མད་པའི་ཁར། མ་ཚུ་ག་ གཟུགས་ཁམས་
ཀྱི་དོན་ལུ་ གྲོགས་རམ་དུམ་གྲ་ར་ འིབད་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཚུ་ཡང་། འིགྲ་ོབ་མ་ཚུ་
གས་ ང་བདག་འིཛོན་མ་འིབད་བར་ ཕྱེགས་སྙིགས་དང་ གཞིན་བཙག་པ་ཚུ་ མང་ཤསོ་
ར་ ང་ལུ་བྱནམ་ལས། སམས་ལུ་ བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་སྡུག་བསལ་ སྦེོམ་འིབད་ཕོག་
ས་ སྡེོད་དགོཔ་འིབྱུངམ་མས། 

ད་མ་ཚད། ང་རྒྱ་གར་གྱི་ མཐའི་ཡས་རྒྱ་མཚ་ཆན་མ་ོནང་ལུ་ འིགྱིོ་རུང་ ད་ནང་ལུ་ཡདོ་
པའི་ སྲིོག་ཆགས་ཚུ་ག་ ཚ་སྲིགོ་ལུ་ ཕན་པའི་གྲོགས་རམ་ འིབད་མ་ཚུགས་པའི་གུ། 
ཧིང་སལ་ར་ གནོདཔ་མས།  འིད་གས་འིབད་ ང་གས་འིགྲོ་བ་མ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ན་
དང་ མཐའི་ཡས་རྒྱ་མཚ་ཚུ་ཡང་ གཙང་ཏོག་ཏོ་འིབད་ བཞིག་ནའི་དོན་ལས་ ཁད་ག་
ར་གས་ གཙང་ཆབ་སོན་མོ་ང་ལུ་ ཆ་རོགས་ག་ད་དྲིག་དྲིག་ འིབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨན།།  

སོང་ལཱ། འིོག་ག་ དྲི་བ་ཚུ་ག་ལན་ ཡག་རྒྱུགས་ལྷག་སྦེ་ བྲི་ན། 

༡- གཙང་ཆུ་ལུ་ ག་ཅི་གས་ར་ བཙག་སྒྲིབ་ ཕོག་བཅུགཔ་ཨན་ན? ཐོ་
བཀོད་འིབད། 

༢- ཆུ་ལུ་ བཙག་སྒྲིབ་ཕོག་པ་ཅིན་ གནོད་པ་ག་ཅི་ར་འིདུག་? ཐོ་བཀོད། 
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༣- འིབྲི་རོམ་ རམོ་མ་འིད་གས་ འིབྲུག་ག་ཆུ་ཅིག་ཨན་པ་ཅིན། ག་ཅི་ར་
འིབད་ན་ཨན། ཟར་སབ་ནུག་གོ? གནད་དོན་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འིབད། 
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༣. ཆོ་འཕྲུལ།  
 
 

༉   ཧི་མ་ཁྲིོམ་སྡེ་ཅིག་ནང་ ཨཔ་ཚང་དཔོན་ཅིག་ལུ་ སྣུམ་འིཁརོ་ཀྲག་ཅིག་ཡོདཔ་
མས། ཀྲག་བདའི་མ་འིད་ ཁ་ོརའི་བུ་ཨན་པས། ཚར་གཅིག་ཁོ་ར་རྐྱེངམ་གཅིག་ གཡུས་
ཚན་ གཅིག་ལས་གཅིག་བརྒྱུད་ད་ བདའི་འིགྱིོཝེ་ད།  

དང་པ་ར། གངམ་ོཆ་ཕོ་ཅིག་གས་ ལམ་བཀག་ས་ ཆུ་ཚད་གཉས་ད་ཅིག་ འིགོར་ནུག། 
ཁོ་ར་ འིཚབ་འིཚབ་རལ་རལ་འིབད་ འིགྱིོཝེ་ད། ར་ཕག་ཅིག་ ལམ་ལྟག་ལས་མར་ 
མཆོངམ་ད་ ཁ་ཐུག་རྐྱེབ་ས་ གདོང་ཁའི་ མ་བཏག་ནའི་ཤལ་འིད་ དཀྲུམས་བཏང་ནུག། 

ཁོ་ར་ སམས་ཅིག་ཡང་མ་དགའི་བར་ སྣུམ་འིཁོར་ གོ་ལ་འིབད་ བདའི་འིགྱིོཝེ་ད།  
ལམ་ སོར་ལྟབ་ཅིག་ནང་ བུམོ་བྱད་ངོ་རས་དང་ གཟུགས་གཞི་ ག་ན་བ་བྱ་ཆ་ཆ་ཡོད་མ་
ཅིག་གས་ ཁ་ོག་སྣུམ་འིཁོར་འིད་ བཀགཔ་ད། ཁ་ོག་མནོ་བསམ་ལུ་ ད་རས་ཕྱེ་རུ་ ཆུ་
ཚད་བཅུ་ཐམ་ཡང་ བརྡུངས་ནུག། ང་ཡང་ འིདྲིོག་སུ་ཅིག་ཨན་ས་གན་ ཆ་རགོས་ཅིག་ 
ཀྲག་ཀྲ་ཐོབ་ཅི་མནོ། སྣུམ་འིཁོར་བཀག་ས་ བུམོ་འིད་བཙུགས་སྦེ་ བསས་ཆ་ནུག། 

འབྱུང་རིམ་གཅིག་ནང་ དུས་ཚོད་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་ སྲུང་བི་ནིའི་རིག་རལ་ འཐོབ་ནི་དང་ 
འཇིགས་ཉམས་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ཤེས་ནི་གི་ཕན་ཐབས་ལུ། 
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ད་ལས་ ཁོང་ར་གཉས་ ལོ་རྒྱུས་འིདྲིཝེ་མ་འིདྲིཝེ་ལ་ཤ་ སབ་ས་ར་སོང་ནུག། ཡུདཔ་
ཅིག་ལས་ ཁ་ོཏམ་ཁུ་འིཐུངམ་ད་ མོ་གས་འིཐུང་མ་སར་བར་ སྣུམ་འིཁརོ་བཀག་ཞིནམ་
ལས་ ལམ་གྱི་ཟུར་ཁར་ ཏམ་ཁུ་འིཐུངས་སྡེོདཔ་ད། ཕྱེ་རུ་ ཚུ་ཚད་༡༡ ཡང་བརྡུངས་
ནུག། 

ལོག་ས་ ཁོ་ར་སྣུམ་འིཁོར་ནང་འིཛུལ་ཏ་ གཡོན་ཁ་ཐུག་ བལྟ་བའི་བསང་ལས། མོ་ 
ག་ཏ་ཡང་མད་པར་ འིཕྲུལ་མ་བཏག་ས་ སྣུམ་འིཁོར་གཡས་སོར་ གཡོན་སོར་རྐྱེབ་
འིཚལ་རུང་ མོ་ ག་ཏ་ཡང་མན་ནུག། ཟར་ཨན་པས། ད་ལས་ ཁོ་ འིདྲིོགས་ཏ་ སྣུམ་
འིཁོར་ནང་འིཛུལཝེ་ཅིག་ ཤུགས་འིབད་ བདའི་འིགྱིོ་བའི་ དཔྱེད་རག་ཅིག་བཏང་ནུག། 

ཁོ་ར་ གཉད་ཚམ་ཚམ་ཅིག་ནང་ བུམོ་འིད་གས་ བཞིས་སོ་ལོང་འིབུཔ་ འིབག་འིོངས་
ཏ་བཟའི་བཅུག། ར་ཅིག་ བྱག་ཕུག་མ་ལོང་བཟུམ་གྱི་སད་པར་ ཆུ་ལན་པར་ མོ་དང་
མཉམ་ཁད། བཞིས་སོ་ འིཚལ་བར་འིགྱིོཝེ་ད། ལོང་འིབུཔ་ ཁོ་བ་ཡང་ གཟུགས་སྦེོམ་
ཚུ་དང་ འིཕྱེདཔ་ད། འིདྲིོགས་ཏ་ བྱོག་འིགྱི་ོདགོཔ་ཐོན། ཕྱེ་རུ་བྱག་ཕུག་ནང་ གནསཔོ་
བར་ས་འིོང་མ་ སམས་ཅིན་ སག་མོ་ཚུ་ག་སྦུག་ལུ་ ཞིག་ཉལ་མ་ཚུགས་པར་ སམས་
འིཚབ་འིཚུབ་ བཏང་སྡེོད་དགོཔ་ཐོན། 
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ཕྱེ་རུ་ཅིག་ བྱག་ཕུག་ནང་ མ་ ངོ་མ་ཤས་མ་ཅིག་ འིོངས་ཏ།  ཁོད་ ནཱ་ག་ཅི་འིབདཝེ་
སྨོ? གཡུས་ཁར་ ཨ་པ་དང་ཨའི་གས། ང་ སྡེོད་ར་མ་སར་བས། རང་སྡེོད་སར་ ད་
ལྟོ་ར་ མ་འིགྱི་ོག? ཨ་! ཟར་སབ་ཅིག་ བུམོ་འིད་ བྱག་མགུ་ལས་མར་ མཆོངས་
འིགྱིོཝེ་ཅིག། ཁོ་ཡང་ མ་འིད་ལུ་བལྟ་ འིདྲིོགས་ཏ་ བྱགོ་འིགྱིོཝེ་ད། རྐང་མར་ རང་
རྐྱེབ་ས་ ལམ་ འིགྱིོ་ མ་ཚུགསཔ་བཟ་ོ གྱིན་འིཛོགས་འིགྱིོཝེ་ད། ཉམ་གས་ འིཚགས་
ཏ་ གཟུགས་དང་གདོང་ལུ་ རྔུལ་ནག་འིཐོན་མ་འིད་ འིཕྱེག་ན་འིབདཝེ་ད། ལགཔ་དང་
རྐངམ་ སྤར་ར་ མ་ཚུགས་པར་ དྲིན་མད་འིབད་ལུས་ནུག། 

ད་ལས་ དྲིནམ་བསྡུ་ས་བལྟཝེ་ད། ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ཚུ་ག་ སད་ཅིག་གོ་མའི་ནང་། ད་ཅི་ 
ཨ་པ་དང་ ཨ་ཞིང་གས་ ལགཔ་དང་རྐངམ་ བཤད་ད་མ་བཞིག་པ་ཅིན། རྔུལ་ནག་ཡང་ 
འིཕྱེག་ མ་ཚུགསཔ་འིོང་། ད་ལྟོ་ ཨ་ཙ་ཅིག་དྲིག་པས། ཟར་ སབ་སར་གོ་ནུག་གོ།   

སོང་ལཱ།  
ཀ( ཚག་མཛོད་ལག་ལན་འིཐབ་སྦེ་ མང་ཚག་ཚུ་ག་ ཁད་པར་བྲི་ན། 
 ༡. བཏག། སགས། ༢. འིཕྱེོག། ཕྱེོགས། ༣. འིཐག། ཐགས།
 ༤. གཏར། སར། ༥. བཤད། བཤད། ༦. རྔུལ། དངུལ།
 ༧. རྒྱན། གྱིན། 
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ཁ( དྲི་བའི་ལན་བྲི་ན།  
༡-  ཁོ་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་འིབྱུང་ནའི་ རྟགས་མཚན་ ག་ད་སྦེ་ར་བྱུང་ཡ་གོ? 
༢- ཁོད་ཀྱིས་འིབད་བ་ཅིན་ སྣུམ་འིཁརོ་ནང་འིཛུལ་མ་ བུམོ་འིད་ ག་ཅི་ཨན་ན་

བཟུམ་འིདུག་གོ? ག་ཅི་འིབད? 
༣- སྲུང་འིད་ནང་ སྣུམ་འིཁོར་གཏང་མ་འིད་ ཁོད་ཨན་པ་ཅིན་ ད་ཚ་ག་ཅི་ར་འིབད་

འིབདཝེ་འིོང་གོ?  
༤- སྲུང་འིད་ མཇུག་བསྡུ་ཐངས་སོ་སོ་ཅིག་ ཁོད་ར་གས་བཟོ་ས་བྲིས། 
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༤. མྲེ་ཏོག་མཆོད་གླུ།  

 

སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་བདུན་ཅུ་པའི་གསུང་། 

༉ ཕ་གི་སྤང་གཤྟོང་བདེ་མྟོའི་ནང་ན་ལུ། །ཁ་དྟོག་ལེགས་པའི་མེ་ཏྟོག་ཤར་སྟོད་ནུག ། 
མེ་ཏྟོག་འདི་གི་མིང་ལུ་ག་ཅི་ཟེརཝ། །མེ་ཏྟོག་མཆོད་པ་ག་ལུ་ཕུལ་ནི་སྟོ།། 

མེ་ཏྟོག་ཆེ་བའི་མིང་ལ་པདྨ་ཟེར། །མེ་ཏྟོག་མཆོད་པ་སྟེང་ཕྟོགས་ལྷ་ལུ་ཕུལ། ། 
ལྷ་དབང་ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་ཐུགས་མཉེས་ཏེ། །གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡྟོད།། 

སྔོ་ལྗང་གཡུ་ལྟོས་བརྒྱན་པའི་སྐྱེད་ཚལ་ནང་། །མིག་ཁར་མཛེས་པའི་མེ་ཏྟོག་ཤར་སྟོད་ནུག ། 
མེ་ཏྟོག་འདི་གི་མིང་ལུ་ག་ཅི་ཟེརཝ། །མེ་ཏྟོག་མཆོད་པ་ག་ལུ་ཕུལ་ནི་སྟོ།། 

མེ་ཏྟོག་བར་མའི་མིང་ལུ་སྟག་ཚེར་ཟེར། །མེ་ཏྟོག་མཆོད་པ་བར་ཕྟོགས་བཙན་ལུ་ཕུལ། ། 
བཙན་གྱི་ཐང་ལྷ་ཡར་བཞུད་ཐུགས་མཉེས་ཏེ། །མི་ནད་གོད་ཁ་མེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡྟོད།། 

ལྕགས་རི་རྭ་བས་བསྐོར་བའི་ལྡུམ་ར་ནང་། །དྲི་ཞིམ་མཛེས་པའི་མེ་ཏྟོག་ཤར་སྟོད་ནུག ། 
མེ་ཏྟོག་འདི་གི་མིང་ལུ་ག་ཅི་ཟེརཝ། །མེ་ཏྟོག་མཆོད་པ་ག་ལུ་ཕུལ་ནི་སྟོ།། 

མེ་ཏྟོག་ཆུང་བའི་མིང་ལ་སེར་ཤྟོག་ཟེར། །མེ་ཏྟོག་མཆོད་པ་འྟོག་ཕྟོགས་ཀླུ་ལུ་ཕུལ། ། 
ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་ཐུགས་མཉེས་ཏེ། །ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡྟོད།། 

 
 

 
 

རིག་གསར་ཞབས་ཁའི་ ཚིག་གི་སྲེབ་དང་དོན་ཧ་གོ་ནི་དང་ ལྷག་ཐངས་ཀི་རིག་རལ་ འཐོབ་
ཐབས་ལུ། 
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སློང་ལཱ། 
ཀ་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་གི་ དྟོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ བཙུགས་ནི། 

མེ་ཏྟོག་སྐྱེ་ས། མེ་ཏྟོག་གི་མིང་། ཕུལ་ས། ཕན་པ། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 

ཁ་ དྲི་བའི་ ལན་བི་ནི། 
༡. མི་ནད་གོད་ཁ་མེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡྟོད།། ཟེར་མི་ རྟོང་ཁའི་ནང་བྲིས། 
༢. ཆར་ཆུ་ དུས་ལུ་མ་འབབ་པ་ཅིན། གནྟོད་པ་ག་ཅི་ར་ མཐྟོངམ་མས་ག? བསམ་

འཆར་བྲིས། 
༣. སྔོ་ལྗང་གཡུ་ལྟོས་བརྒྱན་པའི་སྐྱེད་ཚལ།། ཟེར་མི་འདི་ ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ལས་འབད་

བ་ཅིན། ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ འྟོང་ནི་མས་གོ? འཆར་སྣང་བྲིས། 
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༥. འཆོལ་ནད་བཀག་ཐབས།   
 
 

༉ ད་རས་ ཐམ་ཕུ་རོང་ཁག་ ཀ་ཝེང་རྒད་འིོག་ག་རྒཔོ་ དམངས་མ་ ཚགས་པ་ 
སྤྱི་འིོག་སོ་སོའི་ གུང་གྲངས་ར་ར་ལས་ མ་ངོ་ར་ར་འིབྱོན་གནང་མ་ ག་ར་ལུ་ སྐུ་
གཟུགས་བཟང་པོ། ཟར་ ཞུ་ན་ཨན། 

ད་རས་ ང་གས་ ང་བཅིས་འིབྲུག་ལུ་ཡོད་མ་ རོ་ཁའི་གྱིངས་ཁ་ ཡར་འིཕར་འིགྱི་ོམ་དང་། 
འིཆོལ་ནད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་སོར་ལས་ གཞུང་ག་འིཆར་གཞི་ཡོད་མ་འིད་ ཞུ་བ་ཅིན། ང་
བཅིས་རའི་ གཡུས་ཕྱེགོས་དང་ ཁྲིོམ་ཚགས་ཚུ་ནང་ རོ་ཁ་སྤྱིང་ཁ་ཚུ་ལུ་ ལྟོ་བྱན་ཡ་ར་
གསོ། ལགས་ཤོམ་འིབད་ བདག་འིཛོན་ མ་འིབད་མ་ལུ་བརྟན་ཏ། ལོ་གཅིག་ལས་ ལོ་
གཅིག་ རོ་ཁ་གྱིངས་ཁ་ ཡར་སང་སོང་ས་ཡོད། ད་ཚུ་ལུ་ འིཕྲལ་འིཕྲལ་འིབད་ འིཆོལ་
ནད་ཐོན་ཏ་ མ་དང་སམས་ཅིན་ ལྷག་པར་དུ་ དྲིོ་པ་ཕྱེ་རུ་ སོབ་གྲྭ་ནང་འིགྱིོ་མ་དང་ རྐང་
སོང་འིབད་ ལམ་འིགྲུལ་འིབད་མ་ཚུ་ལུ་ ས་ོབཏབ་ནའི་ ཉན་ཁ་སྦེོམ་འིདུག། རོ་ཁ་
འིཆོལ་མ་གས་ སོ་བཏབ་པ་ཅིན། ད་ཚུ་ཡང་ འིཆོལ་ནད་ འིཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ལས། རོ་ཁ་
སྤྱིང་ཁ་ག་ གྱིངས་ཁ་ མར་ཕབ་རྐྱེབ་ན་ག་དོན་ལུ་ མ་ལ་ལུ་གས་ འིབད་བ་ཅིན། རོ་
ཁ་ཚུ་ གསད་དགོཔ་འིབད་ སབ་ཨན་མས། ད་འིབདཝེ་ད། ང་བཅིས་ར་ འིཇག་རྟན་

གསལ་བཤད་བི་ནི་དང་ གཏང་ནི་གི་རིག་རལ རློ་ཁྱི་ལུ་བརྲེན་པའི་ འཆོལ་ནད་ཀི་ཉེན་ཁ་ཧ་
གོ་ནི་དང་ ཉེན་སྲུང་འབད་དགོཔ་ ཧ་གོ་ཐབས་ལུ། 
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པའི་ དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡང་། ཁ་ལུས་སྤངས་ནས་མ་ལུས་འིཐོབ།། ཟར་སབ་སྲིལོ་
འིདུག། ད་བཟུམ་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གས་ གསུང་མྲིའིྲི་ནང་། མ་ ག་ཡོད་སར་ རོ་ཁ་ཚུ་
འིོང་ན་དང་། ཁོང་ཚུ་ ཁ་སབ་ མ་ཤསཔ་ཙམ་ཅིག་མ་གཏོགས། ང་བཅིས་ མ་གས་
སབ་མ་ཚུ་ ཧི་གོ་ཚུགསཔ་ཨན། རོ་ཁ་ གཅིག་གསད་པ་ཅིན། ལོག་ལྟབ་ཡར་འིཕལ་ 
འིགྱིོ་ན་དང་ གསད་མ་ག་ར་འིབད་རུང་ ད་ལུ་ ལས་སྦེོམ་ཡོད། ཟར་ གསུངམ་ཨན་
པས།  

ད་འིབད་ན་དེ་གས། གཞུང་གས་ མ་སར་ཚུ་ལུ་ ཐུགས་བཞིད་ རྒྱ་ཆ་ས་ལས་གནང་ས། 
ད་ལས་ཕར་ རོ་ཁ་གྱིངས་ཁ་མར་ཕབ་དང་ འིཆོལ་ནད་ བཀག་ཐབས་ལུ་ དམགས་ཡུལ་
བཞི་ད་ཅིག་ བརམས་ཏ་འིདུག། ཟར་ ཞུ་ན་ཨན་ ད་ཡང་། 

དང་པ། རང་ག་སོ་ཁར་ཡོད་མ་རོ་ཁ་འིད་ ཐགཔ་བཏགས་བཞིག་ས་ འིཆོལ་ནད་བཀག་
ཐབས་ཀྱི་སྨན་ཁབ་ བཙུགས་ཞིནམ་ལས། ལག་ཁར་དང་ རོ་ཁ་ལུ་བཏགས་ན་ག་ ངོ་
རྟགས་ཨང་ ལན་དགོཔ་ཨན། 

གཉས་པ། རོ་ཁ་ སྤྱིང་འིཁམས་སྡེོད་མ་ཚུ་ བཟུང་ཞིནམ་ལས། འིཆོལ་ནད་བཀག་
ཐབས་ཀྱི་ སྨན་ཁབ་བཙུགས་ཏ་ ས་གོ་ཅིག་ངོས་འིཛོན་འིབད་ད། ད་ནང་བཞིག་ཞིནམ་
ལས་ ཟ་འིཐུང་ཚུ་གཞུང་ལས གནང་ཐབས་འིབད་ན། 
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གསུམ་པ། རོ་ཁ་ཚུ་ གཤག་བཅིོས་ཀྱི་ལས་རམ་བཟོ་ས་ ལོ་གཅིག་ནང་ ཚར་གཉས་ར་ 
གཤག་བཅིོས་འིབད་ད་ རོ་ཁ་གྱིངས་ཁ་ མར་ཕབ་རྐྱེབ་ན། 

བཞི་པ།  མ་འིོངས་ལོ་ང་ོ༡༠ གྱི་རང་ལུ་ ཁྲིོམ་དང་གཡུས་སོ་སོ་སོ་ལུ་ ཇོ་བདག་མད་
པའི་ རོ་ཁ་ ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཡང་ མ་མཐོངམ་འིབད་ བཟོ་ན་ག་ འིཆར་གཞི་ཨན་པས། 
ཟར་ ཞུ་ན་ཨན། ད་རས་ ང་ལས་ཞུ་ན་ཟར་རུང་ དམ་ཅིག་ར་ཨན།  
 
 

བཀའི་དྲིན་ཆ། 
 

སོང་ལཱ། 
ཀ་ དྲི་བའི་ ལན་བྲི་ན། 

༡. སྤྱིང་ཁ་ག་ རློབས་ ཆ་དྲིགས་འིབད་ འིགྱིོ་མ་འིད་ རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་མ་ ག་
ཅི་ཨནམ་མས? མར་ཕབ་རྐྱེབ་ན་ག་ ཐབས་༥ བྲིས། 

༢. སྤྱིང་ཁ་ དར་ཁབ་འིགྱིོཝེ་ད། ང་བཅིས་ ད་སྦེ་ ཚ་གྱིང་ལང་དགོ་མ་འིད་ 
ག་ཅི་ལས་བརྟན་ཨན་པས? སལ་ཐབས་ གཉས་ད་ཅིག་བྲིས། 
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༣. རོ་ཁ་ཚུ་ ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཡང་ མདཔ་འིབད་ འིགྱིོ་བ་ཅིན། ག་ད་སྦེ་ 
འིོང་ན་བཟུམ་ ཚརཝེ་མས? བསམ་འིཆར་བྲིས། 

ཁ་ མང་། བདག་སྒྲི། མང་མཐའི་ལུ་བརྟན་མ་ མང་། ཚག་འིབད་ཡོད་མ་ ཕྱེ་སལ་
རྐྱེབ་ན། 
དམངས་མ། ཚགས་པ། སྤྱི་འིོག། གུང་གྲངས། འིབོྱན་མ། ཡར་འིཕར།  
འིཆོལ་ནད། ཆོསཔ། བཀག་ཐབས། འིཆར་གཞི། གཡུས་ཕྱེགོས། ཁྲིོམ་
ཚགས།  བདག་འིཛོན་པ། ལམ་འིགྲུལ། ས་ོབཏབ། མར་ཕབ། ལོག་ལྟབ། 
ཡར་འིཕལ། གསད་མ། འིབད་རུང་། བརམས་ཏ། ཐགཔ། བཟུང་ཞིནམ་
ལས། ངོས་འིཛོན། ཟ་འིཐུང་། གཤག་བཅིོས། མར་ཕབ་རྐྱེབ་ན། ཇོ་བདག།  
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ལྷན་ཐབས། 
༡. རང་བཞིན་ཉེན་སྲུང་། 
  

འཛམ་གིང་ནང་ན་སྲེ་མ་ིསམེས་ཅན་ཚུ།། རྲེན་ས་ས་གཞིས་མྲེད་པར་སློད་ཐབས་མྲེད།། 
རི་དྭགས་གཅན་གཟན་འདབ་ཆགས་སློག་ཆགས་ཚུ།། སློག་རྲེན་ཆུ་ལུ་མ་བརྲེན་སློད་

ཐབས་མྲེད།། 
ཁློམ་སྲེ་གློང་གསེབ་ནང་ན་སློད་མི་ཚུ།། དྲློ་བའི་མྲེ་ལུ་མ་བརྲེན་སློད་ཐབས་མྲེད།། 
ལོ་ཐོག་དངུལ་ཐོག་མ་ིསྲེ་ག་ར་ལུ།། སློག་རྲེན་རླུང་ལུ་མ་བརྲེན་སློད་ཐབས་མྲེད།། 

 
འཛམ་གིང་ཚ་དྲློད་ཆ་ེབའི་ལས་དབང་གིས།། ས་རུད་ཆུ་རུད་འཇིགས་པ་དུས་རྒྱུན་ཐནོ།། 
ཁ་སློམ་བསལ་བའ་ིའཐུང་ཆུ་གཙང་སྦྲ་དཀོན།། རང་བཞིན་ནད་རགིས་མི་ལུ་དར་ཁྱབ་

འགློ།། 
འབྱུང་བ་བཞ་ིཔོ་རང་གི་དག་གློགས་ཨནི།། ཆུ་དང་འབྱུང་ས་བཙོག་པ་མ་བཟློ་བར།། 
ཤིང་རིགས་གསར་བཙུགས་ས་རུད་ཆུ་རུད་བཀག།། མྲེ་དང་ཆུ་གསི་ནགས་ཚལ་བརླག་

མ་བཅུག། 
འབྱུང་བ་བཞ་ིདང་མ་ིསྲེ་ལགཔ་མཐུད་དེ།། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་གནོད་པ་སྤངས་ཏེ་

གིས།། 
སྣློད་བཅུད་གཅིག་ཁར་རྲེན་འབྲེལ་འགིགས་ཏེ་གསི།། མི་སྲེ་དགའ་སིད་འགྱུར་མྲེད་

བརན་ཐབས་འབད།། 
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༢. ཨོ་ལ་ཕོ་མློ་གཉིས། 
 

༉ ཧི་མ་གཡུས་ཚན་ཅིག་དང་ ཐག་ཉ་སུ་ཅིག་ཁར་ ཨོ་ལ་བཟའི་ཚང་གཉས་ 
ཤང་སྦེོམ་ ཞིལ་ལག་ལ་ཤ་ཡོད་མ་ཅིག་གུ་ ཚང་བཟོ་ས་ སྡེོད་པའི་ཤུལ་ལུ། ཨོ་ལ་
མོ་འིད་གས་ སོང་རྡོག་བུད་ད་ བྱའུ་ཅུང་བཞི་ཐོན་ནུག། ཨོ་ལ་ ཕོ་མོ་གཉས་ཀྱི་ཚང་
ཡོད་སའི་ ཤང་འིད་ག་ར་བར་ དོང་ཕུག་ནང་ སྦུལ་གནགཔོ་སྦེོམ་ཅིག་ཡང་ སྡེོད་
ཡོདཔ་མས། 
ཨོ་ལ་ཕོ་མོ་གཉས་ཉན་མར་ བྱའུ་ཅུང་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ ལྟོ་འིཚལ་བར་སོང་ས་ ལོག་
ལྷོདཔ་ད། བྱའུ་ཅུང་གསུམ་ གར་སོང་མད་པར་འིབྱང་ད་ནུག། ད་ལས་ ཨོ་ལ་ཕོ་མོ་
གཉས་ཀྱིས་ ག་ཏ་འིཚལ་རུང་ འིཚལ་མ་འིཐོབ་པར། སྡུག་བསལ་མོངས་ཡ་ར། 
བྱའུ་ཅུང་གཅིགཔོ་དང་ མཉམ་གཅིག་ ཉལ་ད་ནུག། འིད་ག་ནངས་པར་ ཨོ་ལ་མོ་
འིད་ བྱའུ་ཅུང་གཅིགཔོ་འིད་ བསྲུངས་ཏ་བཞིག་ ཨོ་ལ་ཕོ་འིད་ ལྟོ་འིཚལ་བར་ཡར་
སོ་ནུག། ཨོ་ལ་ཕོ་འིད་ རྒྱབ་ཐལ་ཞིནམ་ལས་ ཨོ་ལ་མོ་འིད་ བྱའུ་ཅུང་འིད་གུ་ 
གནོདཔ་བཀལ་མ་ འིོང་མ་འིོང་ མག་ཏོ་ཕར་བལྟ་ ཚུར་བལྟ་སྦེ་སྡེོདཔ་ད། ཁོང་རའི་ 
ཚང་བཟོ་སའི་ཤང་འིད་ག་ ར་བ་ལས་ཡར་ སྦུལ་གནགཔོ་སྦེོམ་ཅིག་ འིཛོགས་འིོང་
སར་མཐོང་ནུག། སྦུལ་འིད་གས་ཕྲང་ཕྲང་ ཚང་ཡོད་སར་འིོངམ་ད། ཨོ་ལ་མོ་
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འིདྲིོགས་ཏ་ ཨོ་ལ་ཕོ་འིད་ འིཚལ་བར་ཡར་སོ་ནུག། ལོག་འིོང་བལྟ་བའི་བསང་
ལསན་ བྱའུ་ཅུང་འིད་བཟའི་སྦེ་ སྦུལ་ཁོ་རའི་ཚང་ནང་ འིཛུལ་ཏ་ཡོདཔ་མཐོང་ནུག། 
ཨོ་ལ་ཕོ་མོ་གཉས་ བྱའུ་ཅུང་བཞིྲིཔོ་ཆ་ར་  སྦུལ་གྱིས་བཟའི་དཔ་ལས། སྡུག་
བསལ་མོངས་ནུག། ཨན་རུང་། སྦུལ་འིད་ལུ་ག་ཅི་ཡང་ འིབད་མ་ཚུགས་པས། ད་
ལས་ ཨོ་ལ་ཕོ་འིད་གས་ ང་བཅིས་གཉས་ཀྱི་ ཚང་བཟོ་སའི་ས་གོ་འིད་ ག་ཅི་འིད་
ལགས་ཤོམ་དང་ སབས་བད་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ཨན། ད་འིབདཝེ་ད། སྦུལ་ལྟས་ངན་ད་
གས་ དོ་རུང་ཡང་ བྱའུ་ཅུང་བཏོན་རུང་ བཟའི་ན་ཨནམ་མ་ཚད། ང་བཅིས་ར་གཉས་
ཡང་ བཟའི་ན་ག་ཉན་ཁ་འིདུག། ཐབས་ཤས་ཅིག་ བཏོན་ར་བཏོན་དགོ་པས། ཟར་ 
ཨོ་ལ་མོ་ལུ་སབ་ནུག། ཨོ་ལ་ཕོ་མོ་གཉས་ ཐབས་ཤས་ཅིག་བཏོན་ན་ག་ མནོ་
བསམ་བཏང་ས་ ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ གནས་སབས་ ལགས་ཤོམ་ཅིག་ཐོབ་ནུག། 
ད་ག་ནངས་པ་ གཡུས་ཚན་ད་ག་ ཕྱུག་པོའི་བུམོ་ཅིག་ ཆུའི་གཟར་ཁར་ མགུ་ཏོ་
འིཁྱུ་བར་འིོངས་ཏ་ེ མགུ་ཏོ་འིཁྱུ་ན་འིབད། ཨོལ་ལོག་ཁའི་ རྒྱན་ཆ་ཕུད་བཞིག་ས་ 
མགུ་ཏོ་འིཁྱུ་ན་འིབདཝེ་ཅིག་ ཨོ་ལ་ཕོ་འིད་གས། ཨ་་་ཨ་་་ཟར་ བརྡ་ལན་འིབདཝེ་
ཅིག་ རྒྱན་ཆ་འིཐུ་འིབག་ས་ སྦུལ་ག་ཚང་ནང་ བཀོ་ད་ནུག། 
བུམོ་འིད། ཨོ་ལ་ག་རྟང་བདའི་ བརྒྱུགས་འིོངམ་ད། རྒྱན་ཆ་འིད་ ཤང་ག་ར་བར་
ཡོདཔ་ མཐོང་ནུག། འིཐུ་བར་འིགྱིོཝེ་ད་ སྦུལ་ཡོདཔ་མཐོང་ས་ ཁམ་ནང་སོང་
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ཞིནམ་ལས། འིཇར་རོགས་ཚུ་ཁད་འིོངས་ཏ་ེ སྦུལ་ད་བསད་སྦེ་ རྒྱན་ཆ་ད་འིཐུ་འིབག་
ནུག། ད་ལས་ འིབདན་། ཨོ་ལ་ཕོ་མོ་གཉས་ཡང་ གནོདཔ་བཀལ་མ་མད་པར་ ག་
ཅི་འིད་ དགའི་ཏོག་ཏོ་དང་ སད་ཏོང་ཏོ་འིབད་ སྡེོད་ན་ཐོབ་ནུག་གོ། །། 
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སློབ་ཚན་༤ པ། བརློད་དོན། རང་གི་ལམ་སློན། 

སོབ་རམ་འིད་ནང་ རང་ག་ལཱ་ལགས་ཤོམ་འིབད་བའི་ འིབྲིས་བུ་ལགས་ཤོམ་འིོང་ན་
དང་། ལཱ་ལགས་ཤམོ་མ་འིབད་བ་ཅིན། འིབྲིས་བུ་སྡུག་བསལ་མོང་ན་འིད་ སོན་དང་
འིབྲིས་བུ་བཟུམ་ བསླུ་བ་མདཔ་ལས། ད་ག་ མནོ་བསམ་གཏང་ཤསཔ་འིབད་ད་ མ་
དག་བའི་ལཱ་ངན་ཚུ་མ་འིབད་ན་དང་ དག་བའི་ལཱ་ཚུ་འིབད་དགོཔ་ཨན། ད་བཟུམ་འིབད་ 
དྲིན་ཆ་བའི་ཕ་མ་ གོང་མ་ སོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ བཀའི་དྲིན་བསམ་ཤསཔ་འིབད་ད་ ཐ་དམ་
ཚག་བསན་དགོ། རང་ག་ ལུས་ངག་ཡད་གསུམ་ལས་ གཙ་ཆེཝེ་སམས་རྒྱལཔ་ོབཟུམ་
གྱིས་ ལུས་ངག་གཉས་ གཡོག་བཀོལ་མ་ཨནམ་ལས། དུས་རྒྱུན་དུ་ རང་ག་སམས་ལུ་ 
བརྟག་ཞིབ་འིབད་ད་ ལགས་ཤོམ་དང་ཟོགཔ་ ག་ཅི་མནོཝེ་ཨན་ན? བལྟ་དགོ། སངས་
རྒྱས་ཀྱིས། ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ གཞིན་ཕན་ བྱང་སམས་འིད་ ཨནམ་འིབད་གསུངས་ཏ་
ཡོདཔ་ལས། ཨ་རྟག་ར་ གཞིན་ལུ་ཕན་པའི་བསམ་པ་ བསད་དགོཔ་དང་ གཞིན་ཕན་
གྱི་ལཱ་ལུ་ བརོན་དགོཔ་ཨན། ལྷག་པར་ སམས་ཁོ་ར་ག་ གནས་སངས་ཤསཔ་འིབད་ 
འིབད་ད་ ལག་ལན་ འིཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནའི་དོན་ལུ་ཨན། 
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བརློད་དོན་བཞི་པ། རང་གི་ལམ་སློན་འདི་  ལྷབ་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ་  བརློད་དོན་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ 
གཤམ་འཁོད་ལྷག་དེབ་དང་ ལྷན་ཐབས་ལྷག་དེབ་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་གི་ལམ་སློན་དང་འཁིལ་ལྷག་སྲེ་ 
བརློད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ རློམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 

ལྷག་དགོ་པའི་ ལྷག་དེབ་ཀི་མིང་། 
༡- ཤོབ་ཀི་རྒྱལཔོ། 
༢- ཤ་རློགསཔ། 
༣- བུམློ་སྤུན་གསུམ། 

དེ་མ་ཚད་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ རློང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལེན་ཏེ་ལྷག་ཐོ་བཞག་ཐོག་ལས་ ལྷག་
ནི་ལུ་བརློན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་བརློན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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༡. ཟས་དང་ནོར་གི་བང་མཛོད།  
 
 

༉ ཨ་ནཱ་ འིཛོམ་གང་འིད་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཕོ་དང་མོ་ག་ར་ ཚ་འིད་ལུ་ བཀབ་གོ་
ལ་ ལགས་ཤོམ་གྱིོན། རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱིོད་ ལངམ་འིབད་བསྒྲུབས། གཉན་གྲོགས་ 
ལགས་ཤོམ་ཅིག་འིཚལ། ཉན་བསར་གྱི་ལཱ་དང་ བྱ་བ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལགས་ཤོམ་
འིབད་འིགྱིོ་ནའི་དོན་ལུ་ ར་བ་སྦེམོ་བསད་ད། ལཱ་འིབད་རུང་ གྲུབ་འིབྲིས་འིབྱུང་མ་
ཚུགས་པས། ད་སྦེ་ འིབྱུང་མ་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ ང་ོམ་འིད་ དཔྱེ་གཏམ་ནང་ལས། 
འིབད་རོལ་ར་བཟུམ་ཅིག་འིབདཝེ་ལས། བསོད་ནམས་མ་ཟལ་བཟུམ་ཅིག་ བསགཔ་
དགའི། ཟར་མ་འིད་དང་། ལགས་བཤད་ལས། བསོད་ནམས་ལྡན་པའིྲི་མ་ཡ་བསམ་པ་
རྣམས་ཀྱིང་འིགྲུབ།། ཟར་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་ བསོད་ནམས་གསག་པའི་རྒྱུ་ ཚགས་
མ་གསག་པའི་སོན་ཨན། 

དའི་ཁུངས་ཡང་ ཧི་མ་སངས་རྒྱས་ ཞིལ་བཞུགས་པའི་སབས་ལུ་ སྤྱིང་ཀ་བཟའི་ཚང་
གཉས་ཡོདཔ་མས། ཁོང་བཟའི་ཚང་གཉས་ལུ་ བཟའི་བའི་ལྟོ་ ཉན་བསར་བཞིན་དུ་ 
ལྷང་བཟའི་དགོ་པའི་ཁར། གྱིོན་པའི་གོ་ལ་ཟར་རུང་ ཁངོ་ར་གཉས་བསྡེོམས་ ཁ་ཤ་ར་
རྡུགས་ ཁ་གང་མ་གཏགོས་ མདཔ་ཨན་མས། སྡེོད་སའི་ཁམ་ཡང་ རྩྭ་སམ་གྱི་སྦེ་སོར་

མི་ཚེའི་གནས་སངས་ ལག་ལེན་སློར་ལས་ ཧ་གོ་ནི་དང་ བསོད་ནམས་གསག་དགོ་པའི་ དཔྲེ་
གཏམ་དང་ལེགས་བཤད་ ཧ་གོ་ནིའི་ རིག་རལ་ཚུ་ འཐོབ་ཐབས་ལུ། 
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ཅིག་ལས་ མན་འིདུག། ཁངོ་གཉས་ལས་ ལྟོ་འིཚལ་བར་ ག་འིགྱིོ་མ་འིད་གས་ ཁ་ཤ་
ར་རྡུགས་འིད་ དཀྱིས་འིགྱིཝོེ་ད། སོ་སོ་འིད་ སྦེ་སོར་ནང་རྩྭའི་སྦུག་ལུ་འིཛུལ་ཏ་ 
གཡབས་སྡེོད་དོ་ཡོདཔ་མས། དའི་སབས་ལུ་ སངས་རྒྱས་འིཛོམ་གང་ནང་ བྱོན་སྦེ་ 
གཡུས་འིདའི་ སྦེོ་ལོགས་ཁར་ ཆོས་གསུངས་ཏ་བཞུགས་ཡོདཔ་ གོ་ནུག། 

ད་ལས་ ཕོ་སས་འིད་གས་ ད་སྦེ་སབ་ནུག། ང་བཅིས་གཉས་ ཚ་ཧི་མ་ཡང་ བསོད་
ནམས་ མ་བསགཔ་ལས། ད་རས་ སྤྱིང་ཀ་ལུ་སས་ཏ་ བཟའི་བའི་ལྟོ་ གྱིོན་པའི་གོ་ལ་ 
སྡེོད་སའི་ཁམ་ཚུ་མད་པར་ སྡུག་བསལ་མོང་དོ། ད་ལྟོ་ཡང་ ཚགས་མ་གསག་པར་ ད་
སྦེ་ར་སྡེོད་པ་ཅིན། ཚ་ཕྱེ་མར་ སྡུག་བསལ་ འིད་བཟུམ་འིབད་ར་ མོང་འིོང་། ད་ ང་
བཅིས་གཉས་ལུ་ ཚགས་གསག་པའི་རྒྱུ་ གཞིན་ག་ན་ཡང་མད། ཡོད་རུང་མད་རུང་ ཁ་
ཤ་ར་རྡུགས་ ཁ་གང་ཡོད་མ་འིད་ སངས་རྒྱས་ལུ་ དད་པ་བསད་ད་ ཕུལ་ད་གེ། ཟར་
སབ་ནུག། 

ད་ལས་ ཨམ་སྲུ་འིད་གས། ཝེའི་ དང་པ། ང་བཅིས་ཀྱི་ཁ་ཤ་ར་རྡུགས་ ཁམས་ལོག་ས་
ས་འིད་ སངས་རྒྱས་ལུ་ ག་ད་སྦེ་ཕུལ་ན། ཕུལ་ཡང་མ་བཏུབ། གཉས་པ། ཁ་ཤ་ར་
རྡུགས་འིད་ མད་པ་ཅིན། ང་བཅིས་ ལྟོ་འིཚལ་བར་ ག་ད་སྦེ་ འིགྱིོ་ནྲི? ང་བཅིས་ལུ་ 
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གོ་ལ་གཞིན་མད། ད་འིབད་ཞིནམ་ལས། ཕུལ་བར་ ག་ཟར་མ་འིད་ འིགྱིོ་ན་སྨ?ོ ཟར་
སབ་ནུག། 

ཕོ་རྒྱ་འིད་གས། ད་སྦེ་ མནོ་བསམ་མ་གཏང་། ཚ་ཤུལ་མར་ ད་ལྟོ་ག་གནས་སངས་
བཟུམ་ལུ་ མ་ས་ན་ག་དོན་ལས་ ཕུལ་ད་ག། སངས་རྒྱས་ལུ་ རྒྱུ་བཟང་ངན་གྱི་རྣམ་རྟོག་
མད། གཙ་བོ་མནོ་བསམ་ ལགས་ཤོམ་བཏང་ས་ ཕངས་སམས་མད་པར་ ཕུལ་བ་ཅིན་
བཏུབ། ཕུལ་ནའི་ཐད་ཁར་ དག་སོང་ཅིག་ལུ་ ཕུལ་གཏང་ག། ཟར་སབ་ད། ཨམ་སྲུ་
འིད་གས་ཡང་ ང་བཅིས་ར་གཉས་ ཚ་ཕྱེ་མར་ ལགས་ཤོམ་ཅིག་འིབྱུང་པ་ཅིན། ཕུལ་ད་
རུང་བཏུབ་པས། ཟར་ཁ་འིཆམས་ཞིནམ་ལས་ དག་སོང་ཅིག་ལུ་ ཕུལ་བཏང་ནུག། 

དག་སོང་འིད་གས། ཁ་ཤ་འིད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ བསྣམས་འིབྱོན་པའི་
སབས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས། ཕངས་སམས་མད་པར་ ཕུལ་བའི་སན་པ་འིད་ ནཱ་འིབག་
ཤོག། ཟར་གསུངས་ཏ། ཁངོ་གཉས་ལུ་ ག་ན་ཡང་མད་རུང་ བསམ་པ་ ཕངས་སམས་
མད་པར་ ཕུལ་བའི་སོར་ལས་ གསུངས་ནུག། དའི་དུས་ལུ་ གཡུས་འིད་ནང་ག་རྒྱལཔོ་
དང་ བཙུནམོ་ཚུ་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཆོས་ཉན་ཏ་ བཞུགས་ཡོདཔ་ལས། 
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རྒྱལཔ་ོདང་བཙུནམོ་གཉས་ཀྱིས་ ཁོང་བཟའི་ཚང་གཉས་ལུ་ བཀབ་ག་ོལ་དང་ རྒྱུ་ནོར་
ལོངས་སྤྱིོད་ཚུ་ མ་ལངས་ལངམ་འིབད་གནང་ས་ ཁངོ་སྤྱིང་ཀ་གཉས་ཀྱི་ མ་ཚ་འིད་ 
ཕྱུགཔོ་ལུ་ གྱུར་ས་ོནུག། 

ད་བཟུམ་གྱི་ གཏམ་རྒྱུད་ནང་ལུ་བལྟཝེ་ད། བསོད་ནམས་བསག་པའི་ འིབྲིས་བུ་འིད་ 
རབ་འིབྱུང་པ་ཅིན། ཚ་འིད་ལུ་དང་ ད་མན་རུང་ ཚ་ཕྱེ་མར་ མོང་ཚུགས་ན་འིད་ ཐད་ར་
བ་ར་ཨན་མས་གོ།    

སློང་ལཱ། 
དྲི་བ། 
༡-  སྲུང་འིད་གས་ བརོད་དོན་ག་ཅི་བཏོནམ་མས་གོ? 
༢- ཁོད་ཡང་ཁོང་ བཟའི་ཚང་གཉས་ལས་ གཅིག་འིབད་བ་ཅིན་ ད་བསང་ ག་ཅི་

ར་འིབད་འིབདཝེ་འིོང་གོ? 
༣- ཕྱུགཔོ་འིགྱིོ་ནའི་དོན་ལུ་ བསོད་ནམས་གསག་ན་དང་ ཚང་ལཱ་འིབད་ན་གཉས་ 

ག་ ཁག་ཆ་བས་གོ? 
༤- ལོ་རྒྱུས་འིབྲི་རོམ་ཟར་མ་འིད་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གོཝེ་སྨོ? 
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༢. བསོད་ནམས་ཟད་ཁར་བསམ་ངན་འཆར།  
 
 
 
༉ ཧི་མ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ ཨཔ་བྱང་ཆུབ་སམས་དཔའི། ཟར་ བསམ་པ་སམས་
སད་བཟང་དྲིགས་ཅིག་ཡོདཔ་མས། ཨཔ་འིད་གས བྱད་ངོ་རས་ལགས་པའི་ཁར་ ཁོ་
རའི་ མག་གཞི་དང་མཐུན་པའི་ ཨམ་སྲུ་ཡད་འིཕྲོག་མ། ཟར་མ་ཅིག་ འིཚལ་སྦེ་ སྡེོད་
པའི་ཤུལ་ལུ། ཨ་ལ་ོབུམ་ོ ཀརྨི་དང་ ཆོས་སད་ཟར་མ་གཉས་དང་། བུ་ ཀུན་དགའི་ 
ཟར་མ་ཅིག་སས་ཏ་ དགའི་ཏོག་ཏ་ོའིབད་ སྡེོད་པའི་བར་ན་ ཁ་ོར་ཤུགས་འིབད་ ན་ཆ་
ནུག།  

ད་ལས་ ཨཔ་ བྱང་ཆུབ་སམས་དཔའི་གས་ ང་མད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ངའི་ཨམ་སྲུ་དང་ ཨ་
ལོ་ཚུ་ ཟ་འིཐུང་དང་། བཀབ་ག་ོལ་ གཞིན་དང་འིདྲིན་འིདྲི་ མ་འིཐོབ་པར་ སྡུག་བསལ་
མོང་ན་མས། ང་ཤ་ཚརཝེ་ཅིག་ སྤྱིར་ སམས་ཅིན་ག་ར་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ངའི་ཨམ་
སྲུ་དང་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགསཔ་ཅིག་ལུ་ ས་བཅུག་ཟར་ སྨོན་ལམ་བཏབ་སྦེ་ 
ཤ་སོ་ནུག། 

དུས་ཡུན་ རངམོ་མ་འིགྱིོཝེ་ཅིག་ལས། ཨཔ་བྱང་ཆུབ་སམས་དཔའི་འིད་ བྱ་ངངཔ་  

ཐ་དམ་ཚིག་བསྲེན་ནི་དང་ འདོད་པ་ཆེ་དྲགས་པ་ཅིན་ ཕུང་གཞི་ཨིན་པའི་སློར་ ཧ་གོ་ནི་དང་ 
སྲུང་ནང་ལུ་ཚང་དགོ་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཤེས་ཐབས་དང་ མིང་ཚིག་གསརཔ་གི་སྲེབ་ཚུ་ཤེས་ནི་གི་
དོན་ལུ་ཨིན། 
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གསར་གྱི་མདགོ་ཅིན་ བྱ་ཆ་ཆ་ འིཛོམ་གང་ནང་ལུ་ ཧི་མ་ལས་མ་འིབྱུང་མ་ སྒྲིོ་དང་སྤུ་
གས་ གོང་སྦེོམ་འིཐོབ་མ་ཅིག་ལུ་ སས་ཆ་ནུག། 

ཁོ་ བྱ་ལུ་སས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཚ་ཧི་མའི་ཨམ་སྲུ་དང་ ཨ་ལོ་ཚུ་སྡེོད་སར་ འིཕུར་སངོ་
ས་ སོ་སྒྲིག་ཁར་ཆགསཔ་ད། བུམོ་ཀརྨི་གས་ ཨའི་ བྱ་ངངཔ་བྱ་ཆ་ཆ་ཅིག་ སོ་སྒྲིག་
ཁར་ཆགས་སྡེོད་ནུག། ཟར་སབ་ད། བྱ་འིད་གས་ ང་ ཁད་ཆ་ཁབ་ཀྱི་ ཨ་པ་ཨན། ཁད་
ཆ་ཁབ་ རོགས་ཀྱི་གཡགོ་བརྒྱུགས་ཏ་ེ སྡུག་བསལ་མངོ་སར་མཐོངམ་ད། ང་སམས་
ཀྱིས་ བཟོད་མ་ཚུགས་པར་ རོགས་རམ་འིབད་བར་ འིོངས་འིོངམ་ཨན། ད་རས་ལས་ 
ང་གས་ཁད་ལུ་ གྲོགས་རམ་འིབད་ན། ད་རས་ ངའི་སྒྲིོ་གཅིག་ བཏགོས་བཞིག་སྦེ་
བཙང་། འིད་གས་ ཁད་ལགས་ཤོམ་འིབད་ སྡེོད་ཚུགས། ད་རོགསཔ་ད། ད་རུང་ང་
གས་ ལགོ་འིཐོན་འིོང་། ཟར་སབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ བྱ་འིད་ ལོག་འིཕུར་ཡར་ས་ོནུག། 

ད་བཟུམ་འིབད་ར་ འིབད་ད། དུས་ཡུན་ རངམོ་འིགྱིོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཨམ་སྲུ་འིད་ འིདོདཔ་ 
ཤུགས་ཆ་དྲིགས་འིབད་བྱུང་ས་ ཨ་ལོ་གསུམ་ལུ་ ད་སྦེ་སབ་ནུག།  

ཝེའི་ གཅིས་གཅིས་ཚུ་ ནཱ་ཉན་ཞིག། ང་བཅིས་ཀྱིས་ དུད་འིགྲོ་སམས་ཅིན་ལུ་ བློ་གཏད་
མ་ཚུགས། ཁད་ཀྱི་ཨ་པ་གས་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ ང་བཅིས་ ནང་དོགཔ་ད་ འིཐོན་འིོང་། 
ཟར་ ག་གས་ཡང་སབ་མ་ཤས། ནམ་ཅིག་ག་ཚ་ ཁོ་གས་ ལོག་འིོང་མ་བཏུབ། ད་བ་ 
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ཁད་ག་ར་རུབ་ས་ བཟུང་ཞིནམ་ལས། སོྒྲི་ གསར་གྱི་མདགོ་ཅིན་ཚུ་ ག་ར་འིབལ་ད། ང་
བཅིས་ཚར་གཅིག་ལུ་ ཕྱུགཔོ་འིགྱིོ་འིོང་། ཁ་ོལུ་གནོད་པ་མད་ སྒྲི་ོཚུ་ལོག་ས་འིོང་། ཟར་
སབ་ནུག།  

མོ་གས་སབ་མ་འིད་ ཨ་ལོ་ཚུ་ ག་གས་ཡང་ ཉན་མ་བཏུབ་པས། ཨན་རུང་། ཨམ་སྲུ་
མོ་ར་གས་བཟུང་ས་ ཁོ་ལུ་ཡོད་པའི་སྤུ་དང་སྒྲིོ་ཚུ་ ག་ར་འིབལ་ཆ་ནུག། བྱང་ཆུབ་
སམས་དཔའི་ལུ་ བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་ ཚ་བ་དང་གྱིང་བའི་སྡུག་བསལ། མོང་བཅུག་
པའི་རྣམ་སྨན་གྱིས་ བཏགོས་ཚར་མ་སྒྲིོ་ཚུ་ག་ར་ གསར་གྱི་ཁ་དོག་ཉམས་ཏ་ བྱ་ངངཔ་
སྤྱིར་བཏང་ག་ སྒྲི་ོབཟུམ་ལུ་ གྱུར་ནུག།  

ད་ལས་ ཨམ་སྲུ་འིད་གས་ བྱ་འིད་ དྲྭ་མག་ནང་བཙུགས་ཏ་ ལྟ་ོབྱན་ཡ་ར་ སྒྲིོ་དང་སྤུ་
ཚུ་ ལོག་ས་བཅུག་ནུག། བྱ་འིད་ལུ་ སྒྲིོ་གསརཔ་ ས་བའི་བསང་ལས། ཧི་མ་བཟུམ་
འིབད་ གོང་སྦེོམ་འིཐོབ་མ་ གསར་གྱི་མདོག་ཅིན་མན་པར་ བྱ་ངངཔ་སྤྱིར་བཏང་ག་སྒྲིོ་
འིབད་སེཝེ་ལས། ཨམ་སྲུ་འིད་ མོ་ར་ག་ ལཱ་ངན་ལུ་ བློ་འིགྱིོད་སྦེམོ་ བསད་དགོཔ་བྱུང་
ནུག་གོ། །།        
སྟོང་ལཱ། 

ཀ་ དྲི་བའི་ ལན་བྲི་ནི།། 
༡- སྲུང་འདི་ནང་ རྙོགས་གཞི་ ག་ཅི་ར་འཐྟོན་ནི་འདུག་གོ? 
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༢- སྒྲོ་ཚུ་ སྟབས་གཅིག་ལུ་ མ་འབལ་བ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་ར་སྟོད་སྟོདཔ་འྟོང་ག? 
༣- སྲུང་འདི་གི་སྐབས་ ཚྟོར་སྣང་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ར་ འབྱུང་ནི་འདུག་གོ? 
༤- སྲུང་འདི་གི་དྟོན་ལུ་ སྲུང་གཞི་(སྲུང་གི་བཀོད་རིས་/འཆར་བཀོད་) ཅིག་བྲིས། 
༥- གྲོས་ཐག་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་འདུག་གོ? བསམ་འཆར་

བཀོད། 
ཁ་ ཚིག་མཛྟོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྟོང་ལཱ་འབད་ནི།   

༡. འྟོག་གི་ཚིག་ཚུ་ ད་ལ་བ་ལུ་ སྒྱུར་བཅོས་འབད།  
བརྒྱུགས། བཏྟོགས། བསྐྱེད། ཐྟོབ། སྐྱེས། སྙོམས།  
སྲུང་འདི་ནང་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ ལེགས་ཤྟོམ་འབད་ལྷབ་ཞིནམ་

༢. ཚིག་གྲོགས་/འདྲེན་ཚིག། (དགོ། བཏུབ། ཚུགས། རན། འྟོང་། ག། ལྟོང་། པ་  
མ་ ཝ་/བ་) ཚུ་ བྱ་ཚིག་དང་གཅིག་ཁར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚིག་བཟྟོ། 

༣. ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་ བྱ་ཚིག་ཚུ་འཚྟོལ་ཏེ་ (ཡང་ ར་) གཉིས་དང་ སར་ཏེ་
རྗོད་ཚིག་བཟྟོ།   
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༣. སེམས་བསྲུང་དགོཔ།  
 
 
 
༉ ད་རས་རྒྱལ་པོའི་བརྟན་བཞུགས་ནང་ བཞུགས་གནང་མ་ སབོ་དབུ་འིཛོན་དང་ 
སོབ་དཔོན་ཚུ། ད་ལས་ ང་རའི་ཆ་རོགས་ག་ར་ལུ་ སོབ་རམ་བརྒྱད་པ་ཁ་སྡེ་ནང་ལས་ 
བུཚ་རྡོ་ར་དབང་འིདུས་ ང་གས་ ཧིང་ག་གདང་ལས་ར་ འིབྱོན་པ་ལགས་སོ། ཟར་ཞུ་ན་
དང་འིབྲིལ་ ངེ་ག་གསལ་བཤད་འིད་ སམས་བདག་འིཛོན་ འིབད་དགོ་པའི་སོར་ལས་ཞུ་
ན་ཨན།  

སམས་སམས་ ཟར་མ་འིད། ང་བཅིས་ཚུ་གས་ བལྟ་བ་ཅིན། མག་གས་ མཐོང་ན་མདཔ་
ཅིག་དང་། ལག་པ་གས་ གཟུང་ས་མདཔ་ཅིག་ཨན། ད་མ་ཚད། སྦེོམ་ཆུང་ འི་ནམ་ཅིག་
དང་། དབྱབས་ཟ་གམ་དང་ གྲུ་བཞི། ཁ་དོག་དཀརཔོ་དང་ སརཔོ་ ནམ་ཅིག་ཨན། ཟར་ 
སབ་ མ་ཚུགསཔ་ཅིག་ཨན། ཨན་རུང་། ད་ག་ ནུས་ཤུགས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན། རང་ག་
ལུས་དང་ ངག་ཡང་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་མ་ཅིག་ཨན། 

སམས་འིད་ བདག་འིཛོན་མ་འིབད་བ་ཅིན། ཡར་ཅིག་ བཀལ་རུང་ སམས་འིད་གས་
བཀལཝེ་ཨན། མར་ཅིག་བཀལ་རུང་ སམས་འིད་གས་ བཀལཝེ་ཨན། དཔར་ན། 

རང་གི་སེམས་ཀིས་ ག་ར་ལེགས་ཤོམ་ལུ་ བསྒྱུར་ཚུགས་པའི་སློར་ལས་ ཤེས་ནི་དང་ གསལ་
བཤད་འབི་ཐངས་ འདི་ལས་རིགས་བསྲེས་ཏེ་ སྲེབ་དང་བཅསཔ་འབད་ བི་ཚུགས་ནི་དང་ 
གཞན་ཡང་ལེགས་བཅོས་ འབད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 
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རང་ལུ་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱིོད་ ར་བཟུམ་དང་ བྱད་ངོ་རས་ ལྷའི་སྲིས་དང་ སྲིསམོ་བཟུམ་
ཡོད་རུང་། སམས་ བདག་འིཛོན་མ་འིབད་བ་ཅིན། རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱིོད་ཚུ་ཡང་ དུས་
ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ ཆུད་ཟོས་འིགྱིོ། ག་ཅི་འིད་ ལགས་པའི་ང་ོརས་ཡང་ བྱ་བ་ངན་
པའི་དབང་ལུ་ཐལ་ཞིནམ་ལས། ག་གས་ཡང་ ཆ་བཞིག་དང་ཡད་ཆས་མ་བསད་པར་ 
ཇོ་བདག་མད་མ་ རོ་ཁ་བཟུམ་ བདག་འིཛོན་འིབད་མ་ ག་ཡང་མད་པར་སྡེོད་དགོཔ་
འིབྱུངམ་ཨན། 

སམས་བདག་འིཛོན་འིབད་བ་ཅིན། འིཇག་རྟན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་། ཕྱེ་བལྟ་བའི་ངོ་
རས་མད་རུང་། ནང་སམས་ཀྱི་ཀྲབ་ལ་མཁས་ཤོས་ཨན། ཟར་དོ་བཟུམ་ རང་ལུ་རྒྱུ་ནོར་ 
ལོངས་སྤྱིོད་དང་ ཏོག་ག་ོས་ བྱད་ངོ་རས་ ག་ཅི་ཡང་མད་རུང་ རང་ག་སམས་བདག་
འིཛོན་འིབད་ད་ བློ་ཅིག་སབ་རུང་ ཁུངས་ཡོདཔ་དང་། ལཱ་ཅིག་འིབད་རུང་ ཤུལ་ཡདོཔ་
འིབད་བ་ཅིན། སྤང་ག་སྦུག་ལས་མ་ཏོག་ཤར་དོ་བཟུམ་ ཧི་མ་ག་ཅི་ཡང་མད་རུང་ 
བསོད་ནམས་ཀྱིས་འིབད་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱིོད་དང་ལྡན། འིབྲི་ལྷག་ག་ཡོན་ཏན་ལུ་མ་
མཁས་རུང་ ག་གས་ཡང་ཆ་བཞིག་དང་ ཡད་ཆས་བསད་ད་ ཀུན་དང་མཐུན་ཏགོ་ཏོ་ལུ་
གྱུར་ཏ་ མ་ཚ་དགའི་སད་ཀྱི་ངང་ལུ་ སྡེོད་ཚུགསཔ་ཨན། 

དཔྱེ་གཏམ་ལས། ལུས་ན་སམས་ཀྱི་གཡོག་པོ་ཨན། ཟར་དོ་བཟུམ་ སམས་འིད་གས་ 
ག་མནོ་མ་འིད་ ལུས་ད་གས་འིབདཝེ་ལས། ང་བཅིས་རའི་ མ་ཚ་གནས་སངས་ ལགས་
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ཉས་ག་ཅི་བཟུམ་ འིབྱུང་རུང་། སམས་འིད་ལུ་ བརྟན་ཏ་ཨནམ་ལས། ཡ་རབས་བཟང་
པོ་ཅིག་ལུ་ འིགྱིོ་དགོ་པ་ཅིན། རང་ག་སམས་ བདག་འིཛོན་འིབད་དགོཔ་འིད་ གལ་ཆ། 
ད་མཇུག་ར། ང་གས་གོང་ལུ་ཞུ་མ་ཚུ་ ནཱ་བུ་གས་ལགས་ཤོམ་འིབད་ གསན་གནང་མ་
ད་ལུ་ བཀའི་དྲིན་ཆ།  ཟར་ ཞུ་ན་ཨན།། 

བཀའི་དྲིན་ཆ།། 
སོང་ལཱ། 
༡. དྲི་བའི་ ལན་ བྲི་ན།། 

ཀ་ རང་ག་སམས་ བདག་འིཛོན་ མ་འིབད་བ་ཅིན། སོན་ཚུ་ ཐོ་བཏོན? 
ཁ་ ཁོད་ཀྱིས་འིབད་བ་ཅིན། སམས་འིད་ ག་ཅི་བཟུམ་ འིོང་ན་མས། 

མནོཝེ་མས་ག?ོ བཤད་པ་རྐྱེབ། 
ག་ གསལ་བཤད་མ་གཏང་པའི་ཧི་མར་ གྲ་སྒྲིག་འིབད་དགོཔ་ ག་ཅི་ར་

འིདུག་གོ? ཐོ་བཀོད་འིབད། 
༢. སད་ཡག་ལག་ལན། 

ཀ་ ཡག་རྒྱུགས་ནང་ལས་ བྱ་ཚག་ སྡེབ་འིགྱུར་བ་ཡོད་མ་དང་། ཕྱེ་སལ་
རྐྱེབ། 

ཁ་ འིགྱིོ། ཁོད། སམས། ཡོན་ཏན། གཡོག། ལུས་ ཚུའི་ ཞི་ས་བྲིས། 
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༤. དྲིན་ལན།  
 
 

 
ཡར་གངས་ལས་འབབ་པའི་རློང་ཆུ་ང་། །འབབ་ས་ཡོད་རུང་འཁྱིལ་ས་མྲེད། །འཁྱིལ་ས་མྲེད་
པས་རྒྱ་ཡུལ་བསློར། །རྒྱ་ཡུལ་བསློར་བས་རྒྱ་ཟས་བཟའ། །རྒྱ་ཟས་བཟའ་བའི་དྲིན་ལན་

འདི། །ཚེ་འདི་དང་ཕི་མ་གཉིས་ལུ། །རློང་ཆུ་རང་གིས་འཇལ་ནི་ཨིན། ། 

སྤང་གཤོང་བདེ་མློའི་ཤ་ཕྲུག་ང་། །སྲེ་ས་ཡོད་རུང་བཟའ་ས་མྲེད། །བཟའ་ས་མྲེད་པས་སྤང་
མཐའ་བསློར། །སྤང་མཐའ་བསློར་བས་སྤང་རྩྭ་བཟའ། །སྤང་རྩྭ་བཟའ་བའི་དྲིན་ལན་

འདི། །ཚེ་འདི་དང་ཕི་མ་གཉིས་ལུ། །ཤ་ཕྲུག་རང་གིས་འཇལ་ནི་ཨིན། ། 

ས་སྤ་རློ་ལུང་པའི་སག་ཤར་ང་། །སྲེ་ས་ཡོད་རུང་སློད་ས་མྲེད། །སློད་ས་མྲེད་པས་མི་ཡུལ་
འཁྱམས། །མི་ཡུལ་འཁྱམས་པས་མི་ཟས་བཟའ། །མི་ཟས་བཟའ་བའི་དྲིན་ལན་འདི། །ཚེ་

འདི་དང་ཕི་མ་གཉིས་ལུ། །སག་ཤར་རང་གིས་འཇལ་ནི་ཨིན། ། 

 

སོང་ལཱ། 
དྲི་བའི་ ལན་ བྲི་ན། 
༡- བློ་ཟ་འིད་གས་ བཅུད་དོན་ག་ཅི་བཏོནམ་མས་གོ? 

བློ་ཟྲེ་གི་ ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ལྷག་ཐངས་དང་ བློ་ཟྲེ་ནང་ཡོད་པའི་ངག་གཤིས་ ས་གདངས་
ཚུ་ཤེས་ནི་དང་། བློ་ཟྲེའི་ཐོག་ལས་ བར་དོན་སློད་ནིའི་ རིག་རལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ།  
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༢- བློ་ཟ་འིད་ནང་ བྱ་ཚག་ག་ཅི་ར་ ལག་ལན་འིཐབ་ནུག་གོ? ཐོ་བཀོད་
འིབད། 

༣- བྱད་སྒྲིའི་ཕྲད་ ག་ཅི་ར་ ལག་ལན་འིཐབ་ནུག་གོ? 
༤- བློ་ཟ་འིད་ འིབྲུག་ག་ ལུང་ཕྱེོགས་ག་ཏ་ར་ ལག་ལན་འིཐབ་ན་ཡོདཔ་ 

སྨོ? 
༥- བློ་ཟ་འིད་ག་ ཚག་ལས་ རགས་བསྒྲིས་ཏ། གཞུང་དང་ ཕམ་ སོབ་

དཔོན་ཚུ་ལུ་ ག་ད་སྦེ་ དྲིན་ལན་འིཇལ་ན་སྨོ? འིད་དང་ཅིོག་འིཐད་
པའི་ ཚག་ནང་བྲིས། 
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༥. ནད་པའི་ཕན་སེམས།  

༉ གཞིན་ལུ་ དགའི་བད་བྱན་ན་འིདྲི་ རྒྱུ་སྦུང་ག་ཐོག་ལས་ རྐྱེངམ་གཅིག་མན་པར། 
ཐབས་ཤས་ གཞིན་གྱི་ཐགོ་ལས་ཡང་ བྱན་ཚུགསཔ་ཨན། ད་ཡང་ཧི་མ་ མ་གཉས་ 
ཤུགས་འིབད་ན་ས་ སྨན་ཁང་ནང་སོངམ་ད། སོ་ཅུང་གཅིག་མ་གཏོགས་ མད་པའི་ཁང་
མག་ཅིག་ནང་ མཉམ་གཅིག་ཚུད་ནུག།  

ནདཔ་གཅིག་ག་ཉལ་ཁྲི་འིད་ སོ་ཅུང་ག་ར་བ་དང་། གཞིན་མ་འིདྲི་ སོ་ཅུང་མད་པའི་
ཧིོངས་ལུ་ ཚུད་ནུག། སོ་ཅུང་ག་ར་བར་ སྡེོད་མ་ནདཔ་འིད་ ཁོ་རའི་ག་ོབའི་ནང་ག་ཆུ་
སར་ཚུ་ འིཛོག་བཅུག་ན་ག་དོན་ལུ་ ཉན་ར་བཞིན་དུ་ ཆུ་ཚད་རའི་རང་ ཉལ་ཁྲིའི་གུ་ ག་
ཕུབ་རྐྱེབ་ས་ སྡེོད་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་མས། ནདཔ་གཞིན་མ་འིདྲི་ ཡར་ལོང་མ་ཚུགསཔ་
ལས་ ཨ་རྟག་ར་གན་རྐྱེལ་འིབད་ ཉལ་དོ་ཡོདཔ་མས། 

ཁང་མག་འིད་ནང་ སྡེོད་ད་ཡུདཔ་ཅིག་ལས། གཅིག་གས་གཅིག་ ངོ་ཤསཔ་ཐལ་ཏ། 
རང་སོའིྲིཨམ་སྲུ་དང་ ཨ་ལོ་ གཉན་ཉེཝེ་དང་ ཕམ་སྤུན་ཆ་ ས་གཞིས་ཁང་ཁམ། ད་
ལས་ ཁོང་རའི་ ལཱ་གཡོག་ཚུ་ག་སོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་སབ་ས་ སྡེོད་ད་ོཡོདཔ་མས། 

ཕན་སེམས་སྲེད་ཐངས་དང་ སྲུང་གི་འབྱུང་རིམ་ཚོར་སྣང་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་གི་རིག་རལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ། 
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ཕྱེ་རུ་ཁམས་ཅིག་ལས་ ས་ོཅུང་ར་བར་སྡེོད་མ་འིདྲི་གས་ ཨ་རྟག་ར་ས་ོཅུང་ནང་ལས་ཕར་ 
བལྟ་ས་ ཕྱེ་ཁར་ ག་ཅི་མཐངོམ་ཅིག། ཁོ་རའི་ ཆ་རོགས་འིདྲི་ལུ་བཤད་ད་ དུས་ཚད་
མཐར་བཀལ་དོ་ཡོདཔ་མས། ཆ་རོགས་འིདྲི་ཡང་ ཉལ་ཁྲི་མགུ་ལས་ ཡར་ ལོང་ མ་
ཚུགས་རུང་། ཆ་རོགས་ཀྱིས་ སབ་མ་ཚུ་ཁོ་ར་གས་ ངོ་མ་འིབད་མཐོང་བའི་ ཉམས་མོང་
དང་ ཁད་པར་མདཔ་འིབད་ སམས་ཁར་ཁྲི་ལམ་ལམ་འིབད་དྲིན་ཏ་ སོ་བ་བསད་སྡེདོ་
དོ་ཡོདཔ་མས། 

སོ་ཅུང་ར་བར་ སྡེོད་མ་ཆ་རགོས་ཀྱིས། སོ་ཅུང་ནང་ལས་ ཕར་བལྟ་ས། སྨན་ཁང་ག་
ཕྱེ་ཁར་ གང་བས་ལགསཔ་ རན་ཆན་གཡུ་ སྤུངས་བཞིག་བཞིགཔ་བཟུམ། ཧིོ་ལྡམ་
ལྡམ་གྱི་ནང་ལུ་ སྤང་ལོངས་མ་ཏོག་ དཀར་སར་དམར་ལང་ ལ་སོགས་པའི་ བཀྱིག་ 
མ་འིདྲིཝེ་ རྣམ་པ་སྣ་ཚགས་ ཤར་ཏ་ཡོད་མ་སད་མའོི་ཚལ་ནང་། གསར་སངམ་ཚུ་ མ་
ཏོག་ག་སྦྲང་ར་ལུ་ ལོངས་ སྤྱིོད། བྱྲིའུ་ཅུང་ཚུ་ སད་གང་བས་ཧིནམ་འིབད་ རྐྱེབ་ས་ 
གཅིག་གས་གཅིག་ལུ་ བླ་ོརྐྱེབ། ཁྲུས་ཀྱི་ཆུ་རང་ ཁ་དོག་གནམ་གྱི་བཀྱིག་བཟུམ་ ཧིོ་
སངས་ས་འིབད་ གང་བས་ཉམས་དགའིཝེ་ཅིག་ནང་། ཆུ་བྱ་དང་ ངང་པ་ ད་ལས་ ཨ་
ལོ་ཚུ་ཡང་ གྲུ་ཆུང་ཀུ་ནང་འིཛུལ་ཏ་རདམོ་རེས། བུཚ་དང་བུམོ་ དགའིཝེ་མཐུན་བཤས་
ཚུ་ ལ་ལུ་ལགཔ་མཐུད་ད་ ཕར་ཚུར་འིགྲ་ོའིགྲུལ་འིབད་ ལ་ལུ་ལྟག་ཀོ་བསོར་སྦེ་ ཧིང་
གཏམ་བཤད་ད་སྡེོད་ནུག། 
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ད་ལས་ ཁྲིོམ་གྱི་ཆགས་ཚུལ་འིད་ཡང་ ལྷའི་གཡུས་བཟུམ་ བཀོད་ག་ན་ལས་ལགསཔ་
དང་ ཁྲི་ཅིམ་ཅིམ་འིབད་འིདུག། ཟར་སབ་ད། ཆ་རོགས་གཞིན་འིདྲི་ མག་ཏོ་བཙུམས་
ཞིནམ་ལས། ཨང་་་་་ ཨན་པས་ག? ཟར་སབ་ཅི་ར། ཁོ་གས་སབ་མ་ཚུ་ག་ར་ སམས་
ལུ་ མ་ལོང་ནང་ཤར་དོ་བཟུམ་ ཤར་ཏ། སོ་བ་བྱུང་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ གཟུགས་ཁའི་ན་
ཟུག་ཚུ་ཡང་ སམས་ལས་རད་དོ་ཡོདཔ་མས། 

ཚར་གཅིག་ ཕྱེ་རུ་ཁམས་ཅིག་ཁར། དོ་རུང་ ས་ོཅུང་ར་བར་ སྡེོད་མ་འིདྲི་གས། སྨན་
ཁང་ར་བ་ལས་ཕར། དམག་ག་རུ་སྒྲིག་ཐོག་ལས། སྙིན་ཆ་གང་བས་ཧིནམ་འིབད་ 
བསོགས་ཏ་ འིགྱིོ་དས། ཟར་སབ་ད། ཁོ་གས་ ག་ད་སྦེ་ཉན་རུང་ མ་གོ་བས། ཨན་
རུང་། སྙིན་ཆའི་སྒྲི་རྣམ་དང་ རུ་སྒྲིག་ག་བཟ་ོརྣམ་ཚུ་ སམས་ཁར་དྲིན་བཞིན་དུ་སྡེོད་
ནུག། ཁོང་གཉས་ ད་སྦེ་ སབ་ཅི་ར་ ཉནམ་ ལ་ཤ་སོང་བའི་ཤུལ་ལུ། 

ཉནམ་ཅིག་ སྒྲིག་གཡགོ་ག་སོར་རྒྱབ་ ཉན་མའི་དུས་ཚད་ཁར་ཕོག་མ་ སྨན་གཡོགམ་
ཅིག་གས་ ཆུ་འིཁྱུ་ན་ག་ ཆུ་ འིབག་འིོངམ་ད། རྐྱེངམ་གཅིག་ ས་ོཅུང་ར་བར་སྡེོད་མ་
ཆ་རོགས་འིདྲི་ ན་ཟུག་ག་ན་ཡང་མད་པར་ གཉད་ལགོ་སོཔ་བཟུམ་ ཤ་སོཔ་ཨནམ་ 
ཤས་ནུག། 
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ད་ལས་ སྨན་གཡོགམ་འིདྲི་ཡང་ ཕངས་སམས་དང་ ས་ོསམས་ཀྱི་ངང་ལས་ སྨན་པ་
གཞིན་ཚུ་འིབོ་ས་ རོ་ཕྱེ་ཁར་བཏོན་ནུག། ཁ་ོག་ བྱལཝེ་ཚུ་ག་ར་རོགསཔ་ད། ནདཔ་
གཞིན་མ་འིདྲི་གས་ སྨན་གཡོགམ་འིད་ལུ་ ཁ་ོག་ཉལ་ཁྲི་འིད་ སོ་ཅུང་ར་བར་སྤོ་
གནང་། ཟར་ ཞུཝེ་བཞིན་དུ་ མོ་གས་ཡང་ ཉག་ཉགོ་ག་ན་ཡང་མ་འིབད་བར་ སྤོ་བྱན་
སྦེ་ མོ་ར་ཡར་སོ་ནུག། 

ད་ལས་ ཁོ་གས་ ན་ཟུག་ཆ་དྲིགས་ཡོད་རུང་། ར་འིགངས་ཏ་ ལག་པའི་ཀ་ལ་ ས་ཁར་
བཙུགས་ཞིནམ་ལས། ཨོལ་ལོག་བསྣར་ཏ་ སྨན་ཁང་ག་ ཕྱེ་ཁར་ཡོད་པའི་ སད་མའོིྲི་
ཚལ་དང་། མཛོས་ཤང་ ཡད་དུ་འིོང་བའི་ ཁྲུས་ཀྱི་རང་བུ་ཚུ་ ག་ད་སྦེ་འིདུག་ག? མནོ་
ས་ བལྟཝེ་ད། བཀྱིག་དང་ ར་མ་ོགང་ཡང་མད་པའི་ གྱིང་འིཁོགས་ཅིག་ མ་གཏོགས་ 
མ་མཐོངམ་མས། ད་ལས་ ཁོ་གས་ ངའི་ ལྟ་ོཚང་གྱིོངས་མ་འིད་གས་ སྨན་ཁང་ག་ཕྱེ་
ཁར་ སད་མོའི་ཚལ་དང་། ཁྲུས་ཀྱི་རང་བུ་ཚུ་ ཡོད་པའི་ ཡ་མཚན་ཅིན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལ་
ཤ་ར་ བཤད་སྡེོད་ཅི། ང་ ན་འིཐན་ར་ བལྟ་དགོ་མནོ་ས་ སྡེོདཔ་ཨན་རུང་། ད་རས་
འིབད་ཚ་ གྱིང་འིཁགོས་ཅིག་ལས་བརྒལ་ ག་ན་ཡང་མཐངོ་ན་མན་འིདུག། ཟར་ སྨན་
གཡོགམོ་ལུ་ བལྟ་ས་སབ་ད།  

སྨན་གཡོགམོ་གས། ནདཔ་གྱིོངས་མ་འིད་ མག་ཏོ་ཞིརཝེ་ཅིག་ཨན། དོན་ངོ་མ་ལུ་ ཁོ་
གས་ གྱིང་འིཁགོས་འིདྲི་ཡང་ མ་མཐོངམ་འིོང་། ཁོ་ག་དམགས་ཡུལ་ངོ་མ་ར་ ཁོད་ 
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དབངཔོ་ངལ་མ་བཅུག་པར་ དགའི་སོའི་ངང་ལུ་ གནས་བཅུག་ན་ག་ ཐབས་ཤས་ 
འིབད་འིབདཝེ་ཨནམ་ འིོང་ན་མས། ཟར་ སབ་ནུག། 

ད་འིབདཝེ་ལས། གཞིན་ལུ་ ཕན་བཏགས་ན་དང་ དགའི་བད་བྱན་ནའི་ མནོ་བསམ་འིད་
ར་ཡོདན། རང་སྤྱིང་ཀ་དང་ སོ་སོཝེ་ཅིག་ཨན་རུང་ རྒྱུ་དང་སྦུང་ག་ན་ཡང་ བཏོན་མ་
དགོ་པར་ གཞིན་ལུ་བད་བ་དང་ དགའི་སོ་ཚུ་ བྱན་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ ད་བཟུམ་ཡོདཔ་
ཨན་ནོ།།  

སོང་ལཱ། 
ཀ་ མང་ཚག་ ཆ་འིདྲི་མ་ཚུ་ གཅིག་འིབད་ སྡེ་ཚན་བཟོ། 

མདོག། ཡོན་ཏན་ཡོད་མ། སོ་བ། ར་བ། གོྲགས་རམ། བད་བ།  ཕང་ས། 
སོ་ཤོས། སྙིང་ར། རྒྱབ་སརོ། བཀྱིག། དགའི་བ། མཁས་པ། ཉམ་ཆུང་། 
སྦེོ་ལོགས། སྡེ་ཆ། རག་པ་ཅིན། ཉ་འིདབས། ཁ་དོག། ཞིན་པ། ཕན་པ།  
དཔར་ན། ༡. མདོག། ཁ་དོག། བཀྱིག། ་་་་་་་་ 

ཁ་ (པ་མ་ཝེ་( གསུམ་ མ་འིངོས་པའི་ ཚག་དང་སར་ཏ་ རོད་ཚག་བཟོ། 
ག་ (ཅི། ཡ། ནུག་( (པས། མས། བས་( (དོ། དས་( (ན། འིོང་། ག།  

དགོ་( ཚུ་ལུ་ དུས་༣ གྱི་ བྱ་ཚག་ག་ཅི་དང་གཅིག་ཁར་ འིཇུག་འིོང་ག? 
དཔར་བརོད་༣ ར་རྐྱེབ། 
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ང་ སྲུང་འིད་ནང་ལས་ ཡད་ཆས་ས་ས་ ལོ་རྒྱུས་ག་ཅི་གོ་ཡྲི? འིད་ག་སོར་ལས་ 
དོན་མཚམས་གཅིག་ བྲིས། 

ཅི་ ཁ་ལས་ བཤད་ཐོ་གཏངམ་ རྐྱེངམ་གཅིག་གས་མན་པར་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་
འིགྱུར་ལུ་བརྟན་ཏ་ཡང་ གཞིན་སམས་གསོ་ཚུགས་པའི་ དཔ་ཅིག་བྲིས། 

ཆ་ སྲུང་འིད་གས་ བརོད་དོན་ ག་ཅི་བཏོན་ན་འིདུག་གོ? 
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ལྷན་ཐབས། 
༡. སྤང་བང་འབད་དགོཔ། 
བསབ་བྱ།      
 
མི་རྒྱུས་མྲེད་བློ་གཏད་འགློད་པའི་གཞི། །རྒྱུ་གསེར་དངུལ་བསགས་པ་ཕུང་གི་གཞི། ། 

བུ་སག་ལང་ཤོར་བ་ངོ་ཚའི་གཞི། །གཞི་དེ་གསུམ་མྲེདན་མྲེདཔ་ར་དྲག ། 

སློབམ་དད་པ་ཅན་ལུ་བ་མས་དགའ། །འབངས་དམ་ཚིག་ཅན་ལུ་དཔོན་གིས་དགའ། ། 
བུམློ་ངོ་རིས་ཅན་ལུ་ཀུན་གིས་དགའ། །དགའཝ་འདི་གསུམ་ཡོདན་ཡོདཔ་ར་དྲག ། 

བུ་མཁས་རུང་ཕ་མའི་བསབ་བ་དགོ །ཆོསཔ་མཁས་རུང་ཐུགས་རྒྱུད་བཟང་པོ་དགོ ། 
ཚོངཔ་མཁས་རུང་སློན་བསགས་འབས་བུ་དགོ །དགོཔ་འདི་གསུམ་འཛོམ་ན་རྲེན་འབྲེལ་

བཟང་། ། 
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སློབ་ཚན་༥ པ། བརློད་དོན། དཔད་ཞིབ། 

དཔྱེད་ཞིབ་ཟར་མ་འིད་ བརྟགས་ཤང་དཔྱེད་ན་འིད་ཨན། ལཱ་ག་ཅི་ར་འིབད་རུང་ མནོ་
བསམ་ཤརཝེ་ཅིག་ མ་འིབད་བར། དང་པ་ར་ ཞིབ་འིཚལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཁ་རྒུད་དང་ 
ཕན་གནོད་ཚུ་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་ལགས་ཤོམ་འིབད་ འིབད། ལཱ་ག་མཐའིམ་ལགས་ཤོམ་
འིབད་མཐོང་ཞིནམ་ལས་ རྐྱེངམ་གཅིག་འིབད་དགོཔ་ཨན། ཧི་མ་འིབད་ཚར་བའི་ལཱ་
འིད་མགུ་ལས་ གནོདཔ་འིབྱུང་པ་ཅིན། འིད་ རང་ག་མ་ཚའི་ ཉམས་མོང་ཨནམ་ལས། 
འིད་བཟུམ་མའི་ལཱ་ ལོག་ཤུལ་ལས་ མ་འིབད་ན་མན་པར་ ག་ད་སྦེ་ འིབད་བ་ཅིན་དྲིག་
ག? ཐབས་ལམ་གུ་ གཞི་རྟན་འིབད་ད་ བརོན་ཤུགས་བསད་དགོཔ་ཨན། འིད་བཟུམ་
མའི་ཐབས་གནས་སབས་དང་ བསབ་སོན་ཚུ་ རང་ག་ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ཡང་ སབ་ས་ 
འིཛོལ་མ་ལཱ་ཚུ་ ལོག་ལགས་བཅིོས་འིབད་ན་འིད་ རང་ག་ལག་པར་ཡོདཔ་ལས། ལཱ་ལུ་
བརྟག་དཔྱེད་ག་ན་ཡང་མ་འིབད་བར་ ཚར་གཅིག་གུ་ བཤོལ་བཞིག་མ་བཅུག་ན་ག་ དོན་
ལུ་ཨན། 
བརློད་དོན་ལྔ་པ། དཔད་ཞིབ་ཟྲེར་མི་འདི་  ལྷབ་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ་  གཤམ་འཁོད་ལྷག་དེབ་ཚུ་ཡང་ སློབ་
དཔོན་གི་ལམ་སློན་དང་འཁིལ་ལྷག་སྲེ་ བརློད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ རློམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་
གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། ལྷག་དགོ་པའི་ ལྷག་དེབ་ཀི་མིང་། 

༡- ཟླ་དཀར་དང་སྨིན་དྲུག། 
༢- ཏེབ་བ་གནགམློ། 



སློབ་དེབ་༧ པ།            ༢༠༢༢ 

 

112 

༡. རི་ལམ། 

༉ ཧི་མ་ ང་བྲིམ་ཟ་ རགས་བཟང་དྲིགས་ཅིག་ལུ་སེཝེ་ལན་ཏ་ རགས་རྒྱུད་རང་དང་
མཉམ་པའི་ མནའིམ་ལན་ཡོད་མ་ལས་ ཨ་ལོ་བུ་གཅིག་སས། སམས་ལུ་དགའི་བ་ 
ཚད་མདཔ་ཅིག་བྱུང་ས་ བུ་སས་པའི་དགའི་སོན་ཚུ་ཡང་ རྒྱ་ཆ་ཏོག་ཏོ་འིབད་ འིབད་ཡ། 
བུ་འིད་ ས་བའི་སབས་ལུ་ བྱ་བ་སྤྱིོད་ལམ་ཚུ་ ག་ན་བ་གཟབ་ཆ་ཆ་དང་ སམས་ལུ་ཚ་
གྱིང་སྡུག་བསལ་ ག་ན་ཡང་མད་པར། ཞི་བདའི་ཐགོ་ གནས་ཏ་ཡོདཔ་ཨན། 

ཨན་རུང་། ད་དང་ ཡུན་མ་རངམ་ོཅིག་ཁར་ ཨ་ལོ་ཅིག་ས་ན་འིབད་མ་ བུ་ཤུལ་མམ་
འིད་ ས་ན་འིབད་བའི་བསང་ལས་ ཧི་མ་དང་མ་འིདྲི་བའི་ སྤྱིོད་པ་རྩུབ་དྲིགས་ཅིག་ལུ་ 
གྱུར་ས་ོཡ། ད་ཡང་ མོ་ག་སམས་ལུ་ མ་མནོ་བ་ར་ བསམ་ངན་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་
འིཁོར་ཏ་ འིོངམ་ལས། རྟགས་མཚན་འིད་དང་འིཁྲིལ་ཏ་ བུ་སྦེོམ་ཤོས་འིད་ག་མང་ 
བསམ་བཟང་དང་། ཆུང་ཤོས་འིད་ག་མང་ བསམ་ངན་ཟར་བཏགས་ཅི།  

ད་ལས་ ཁོང་གཉས་ ཆ་རགོས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རདམོ་རེས། ཕར་བཤལ་ ཚུར་
བཤལ་སྦེ་ སྡེོད་པའི་བར་ན། ཨ་ལོ་ག་ སྣང་བ་ཡལ་ཏ། ཁོང་ར་གཉས་ རང་སོའི་ ཆ་
རོགས་ཚུ་ཁད་ད་ རྒྱ་མཚའི་ནང་ལས་ ནརོ་བུའི་བྱ་བྲིག་ཚུ་ ལན་པར་འིགྱིོཝེ་ད། ལམ་

འབི་རློམ་ནང་དོན་གི་གོ་དོན་དང་ བསམ་པ་བཟང་ངན་གི་ཁྱད་པར་ འབི་རློམ་འབི་ཐངས་ཀི་ རིག་རལ་འཐོབ་
ཐབས་དང་ འདི་ལས་རིགས་བསྲེས་ཏེ་སྲེབ་སློར་གཞི་བཟུང་སྲེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།  

༡ 

 

༢ 

 

༣ 
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ཐག་རང་ན་དེ་གས་ ལམ་ཕྱེད་ཀ་ལས་ བསམ་བཟང་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ རྒྱགས་སལ་
རོགས་ཏ་ དཀའིཝེ་སྦེོམ་སྤྱིད་ནུག། ཁོང་ཆ་ཁབ་ ལྟོཝེ་བཀྱིས་ ཉམ་ཐག་ ལམ་འིགྱིོ་
མ་ཚུགས་པར་ ཞིག་ཡང་ ལམ་ཕྱེད་ཁར་ ཤང་སྦེམོ་ཅིག་ག་ར་བར་ ཤང་ག་ལྷ་མོ་ལུ་ 
སབས་འིཚལ་ སར་བཅིའི་སྡེདོ་པའི་སབས། ག་ར་གས་ སབས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ 
སམས་ཁར་དྲིན་ཏ་ གསོལཝེ་བཏབ་སྦེ་ ཉལ་ད་ནུག།  

བསམ་བཟང་ག་ རྨིྲི་ལམ་ནང་ ཁོང་གནས་བཅིའི་ས་ སྡེོད་སའི་ཤང་ག་ སྤྱི་ཏོག་ཁ་
ལས་ ཤང་ག་ལྷ་མོ་ཅིག་ མངོན་སུམ་འིབད་ཐོན་ཏ། ཁད་ཀྱི་ དཀའི་ངལ་འིད་ ང་གས་ 
འིཇམ་ཏོང་ཏོ་འིབད་ བསལ་ཚུགས། ཁོད་ར་ ང་ག་ ཤང་ག་ཞིལ་ལག་འིད་ གཅིད་པ་
ཅིན། ག་ཅི་དགཔོ་ འིཐོབ་ཚུགས། ཟར་ རྨི་ལམ་ ཡ་མཚན་ཆ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ མཐོང་
ནུག། ད་གྲི་ནངས་པ་ བསམ་བཟང་གས་ རྨི་ལམ་ནང་མཐོང་དོ་བཟུམ་ར་ ཤང་ག་ཞིལ་
ལག་གཅིདཔ་ད། ཟ་འིཐུང་ག་རགས་ཚུ་ བསམ་གྱིས་མ་ཁབ་པ་ཐོན་ཏ་ ཁོང་ཆ་ཁབ་ ཟ་
འིཐུང་ལུ་ ལོངས་སྤྱིོད་ད་ སྡེོད་ནུག།  

ད་སྦེ་སྡེོདཔ་ ནུ་གཅུང་བསམ་ངན་དང་ ཁོ་རའི་ཆ་རོགས་ཚུ་ཡང་ འུ་སྡུག་ ཐང་ཆད་ད་ 
ཕོ་རྒནམ་སྡེོད་སའི་ ས་ག་ོའིད་ནང་ལྷོདཔ་ད། ཕོ་རྒནམ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་གས་ ཤང་ག་
ཞིལ་ལག་གཅིདཔ་ད། ཟ་འིཐུང་ག་རགས་ རགོས་ན་མདཔ་ཅིག་ འིཐོནམ་མཐོང་ས། 
ཁོང་ཆ་ཁབ་ཀྱིས་ ཤང་ག་ཞིལ་ལག་ བཏགོཔ་ཙམ་གྱིས་ ད་བཟུམ་མའི་ ལོངས་སྤྱིོད་ 

༤ 

 

༥ 
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འིཐོན་ན་ཡོད་པ་ཅིན། ང་གས་ ཤང་འིད་ ར་བ་ལས་ར་ འིབལ་ཏ་ གཏང་པ་ཅིན། ང་
བཅིས་ཆ་ཁབ་ དཀའིཝེ་ག་ན་ཡང་ སྤྱིད་མ་དགོ་པར། ཟ་འིཐུང་ག་རགས་ རོགས་ན་
མདཔ་ཇོབ་ཇོབ་ འིཐོབ་ཚུགས་ན་མས། ཟར་མནོ་ས། ཤང་འིད་ ར་བ་ལས་ར་ ར་ཏོ་
འིབལ་ཏ་ གཏངམ་ད། ཤང་ག་ལྷ་མོའི་ རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིས་ མོ་ར་ སྦུལ་གནགཔོ་ སྦེོམ་
ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏ། ཁོང་ཆ་ཁབ་ ག་ར་ བཟའི་བའི་བར་ན། ང་ར་ གཉད་ཚར་ཏ་ བལྟ་
བའི་བསང་ལས་ ནམ་ནངས་སོ་ནུག་གོ།     
སློང་ལཱ། 
༡. ཨ་ལོ་གཉས་ཀྱི་ མང་ བསམ་བཟང་དང་། བསམ་ངན་ ཟར་བཏགས་མ་འིད་ 

ག་ཅི་ལས་བརྟན་ཨན་པས་གོ? ད་སྦེ་བཏགས་ན་འིད་ བཏུབ་ཅིག་འིདུག་ག? 
༢. གྲལ་འིབབས་༣ པ་འིད་ ག་ཅིའི་སོར་ལས་ ཨན་ན? བཅུད་དོན་བཏོན། 
༣. རྫུ་འིཕྲུལ། བར་ན། བསམ་གྱིས་མ་ཁབ། ཙམ། ཟར་མ་ཚུ་གས་ ལག་ལན་

འིཐབ་སྦེ་ རོད་ཚག་བཟོ། 
༤. ནུ་གཅུང་གས་ མང་དང་བསྟུན་པའི་ འིབད་གཞིག་འིད་ གྲལ་འིབབས་ ག་ཅིའི་

ནང་ བཏོན་ནུག་ག? ཁ་གསལ་བྲིས? 
༥. གྲལ་འིབབས་༤ པའི་ནང་ ཕན་ཐོགས་ཆ་བའི་གནས་ཚུལ་ གོ་མ་འིད་ བྲིས། 
སྤྱིར་བཏང་དྲི་བ།* ལོ་ན་ཆུང་ཀུ་ལས་ ཨ་ལོ་ཆགས་པ་ཅིན། དཀའི་ངལ་ག་ཅི་ར་འིོང་ན་མས་གོ? དཀའི་

ངལ་དག་པ་ཅིག་ བྲིས། 
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༢. རི་བོང་ཅལ་ས། 

༉ ཧི་མ་ མཚ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ག་ སྦེོ་ལོགས་ཁར་ རྡགོ་མ་ ལགས་ཤོམ་འིབད་
བཏགས་མ་ ཤང་བལ་བ་ག་འིོག་ལུ། ཁོང་ ར་བོང་དྲུག་ཨ་རྟག་ར་ དགའི་སད་ཀྱི་ངང་
ལུ་ སོ་བཏོན་ཏ་ སྡེོད་ད་ོཡོདཔ་མས། 

ནམ་ཅིག་འིབདཝེ་ད། མཚའི་ནང་ལས་ ་་ཅིལ་་་ ཟར་བའི་སྒྲི་ཅིག་ ཁོང་དྲུག་གས་ག་ོས་ 
གནམ་མད་ས་མད་ རྣམ་རྟགོ་ལངས། འིདྲིོག་བྱལ་འིཐབ་ས་ བོྱག་འིགྱིོཝེ་ད། འི་དོམ་ཚུ་
གས་མཐོང་ནུག། ཁོང་གས ག་ཅི་འིབད་དཔ་སྨོ་? རྣམ་རྟགོ་ལངས་ལང་ར་འིདྲིཝེ་
འིབད་ འིོང་དས། ཟར་དྲིྲིཝེ་ད། ར་བོང་གས། ད་རས་ ཨ་རྟག་དང་མ་འིདྲི་བའི་སྒྲི་ ་་
ཅིལ་་་ ཟར་མ་ སམས་ཅིན་ཅིག་འིོངས་ཡ། ད་གས་འིབད་འིདྲིོགས་ཏ་ བྱོག་འིོངས་འིོངམ་
ཨན། ཟརཝེ་ད། འི་དོམ་ཚུ་ཡང་ ད་རས་ ནགས་ཚལ་ནང་ ཧི་མ་མཐོང་མ་མོངས་པའི་ 
སམས་ཅིན་ཅིག་ འིོངམ་འིདྲིས། ཟར་མནོ་ས་ ར་བོང་ག་ རྟང་བདའི་བྱོག་ཡར་སོ་ནུག། 

ད་ལས་ སྤྱི་ཚུ་གས་ ཁོང་ག་ར་བྱོག་འིགྱིོ་སར་ མཐོང་ས། བྱོག་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ དྲིྲིཝེ་ 

རང་གིས་ དངོས་སུ་བརགས་ཤིང་དཔད་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་བའི་སློར་དང་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་གི་སྲེབ་
དང་ ལྷག་རིག་ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི་ སྲུང་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྲེ་ སྲུང་གཞན་བི་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་
ཨིན། 
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ད། ཧི་མ་བཟུམ་འིབད་ སབ་ལས་ སྤྱི་ཚུ་ཡང་བྱགོ་ནུག། ད་བཟུམ་འིབད་ མ་ཧི། 
གངམོ་ཆ། གུང་། སག། དམོ། ཚུ་གས་ མཐོང་ས་དྲིྲིཝེ་ད། ཧི་མ་བཟུམ་ར་ སབ་ལས། 
ཁོང་ ག་ར་ རྣམ་རྟགོ་ལངས་ཏ་ འུར་སྒྲི་ལྡར་སྒྲི་དང་བཅིསཔ་འིབད་ བྱོག་ཡར་སོ་ནུག། 
ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ ནགས་ཚལ་ནང་ སམས་ཅིན་མདན་ མ་གཏོགས་ ཡོད་ཚད་གཅིགཔོ་ 
འིདྲིོག་བྱལ་འིཐབ་ས་ བྱོག་བྱོགཔ་ཨན་མས། 

ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ སམས་ཅིན་ག་ར་ འུ་སྡུག། ཉམ་ཐག་ས་ ར་ཅིག་དང་ ཐག་ཉ་སར་
ལྷོདཔ་ད། སང་ག་གཡུ་རལ་ཅིནམ་ རག་པ་ ཡོད་མ་ཅིག་གས་མཐོང་ས། ཁད་ཆ་ཁབ་ 
ཁ་ལུ་མཆེཝེ། རྐངམ་དང་ ལགཔ་ལུ་ སྡེར་ཞིག་རྣོས་ཁག་ཁ། ལུས་སོབས་ ཤུགས་
དང་ལྡནམ་ཙང་ཙ་ཨན་མས། གནད་དོན་ ག་ཅི་ལས་བརྟན་ བྱོག་འིགྱིོ་དགོཔ་སྨོ? ཟར་
དྲིྲིཝེ་ད། ཁོང་གས་ དུས་ནམ་ཡང་མད་པའི་ སམས་ཅིན་ ་་ཅིལ་་་ ཟར་མ་འིད་ འིོངས་
ཏེ་ བྱོག་འིགྱིོཝེ་ཨན། ཟར་ སབ་ནུག། 

སང་ག་གས། ཏེ་ སམས་ཅིན་འིད་ ག་ཏ་འིདུག་? ཁད་ཀྱིས་མཐོང་ཅི་ག་? ཟར་ དང་
པ་ར་ དམོ་ལུ་དྲིས། ད་ལས་ རམ་པ་བཞིན་དུ་ ཁུངས་དཔྱེད་ད་དྲིྲིཝེ་ད། མཐའི་མཇུག་
ར་བོང་ལུ་ ཐུག་ནུག། ར་བོང་ལུ་ ག་གས་ སབ་སབ་སྨོ་? ཟར་དྲིྲིཝེ་ད། ཁོང་ར་གས་ 
དངོས་སུ་མཐོང་ཅི། ཟར་ སབ་ནུག། འིད་ ག་ཏ་འིདུག? གོ་ཟར་དྲིྲིཝེ་ད། ་་ཅིལ་་་ ཟར་
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སབ་སའི་ ས་ཁོངས་ནང་ ཁད་ད། བལྟ་བར་འིགྱིོ་བའི་བསང་ལས་ མཚའི་ནང་ ཤང་
བལ་བ་ག་ རྡགོ་མ་བུད་བའི་སྒྲི་ ་་ཅིལ་་ ཟར་མ་འིད་ཨནམ་འིབད་ ཤས་ཆ་ནུག། 

སློང་ལཱ།  དྲི་བ། 
༡-  སམས་ཅིན་ག་ར་ བྱགོ་འིགྱིོ་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ ག་ཅི་ལས་བརྟན་ཏ་ཨན་ན? 
༢-  སྲུང་འིད་དང་ ཆ་འིདྲི་བའི་ སྲུང་གཞིན་ ཐུང་ཀུ་ཅིག་ བྲིས།  
༣- སམས་ཅིན་ཚུ་ག་ ཅིལ་སྒྲི་ལུ་འིདྲིོགས་ཏ་  གྱིལ་བསྣར་འིགྱིོ་བའི་མཐོང་སྣང་

འིད་ ངོ་མ་ར་ མཐོང་མཐོང་བཟུམ་ སོས་བཏགས་ཏ་བྲིས། 
༤- རོགས་ཀྱིས་ སབ་ཚད་ཅིགཔོ་ བརྟགས་ཤང་མ་དཔྱེད་པར་ འིབད་བ་ཅིན་ 

སབས་མ་བདེཝེ་ ག་ཅི་འིཐོན་འིོང་གོ? དཔ་ཅིག་བཀོད། 
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༣. འབྱུང་ཁུངས་མྲེད་པའི་མི། 
 

 

༉ ཧི་མ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ མ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨན་མས། ཉནམ་ོགཅིག་འིབདཝེ་ད་ ཁོ་ 
བཤལ་ཡ་བཤལ་ཡ་ར་ གཡུས་གཞིན་ཅིག་ཁར་ལྷོད་ནུག། 

ཁོ་གས་ ཁམ་སྦེོམ་ཅིག་ག་སོ་ཁར་སོང་སྦེ། དབའི་་་་་ ཨ་མ་ ང་ལུ་ ད་རས་ གནསཔོ་
ཅིག་བར་དགོ་པས། ཉམ་ཡང་ ཧི་ལམ་འིཛུལ་རནམ་ལས་ ག་ཏ་ཡང་མ་ལྷོད་ན་མས། 
ཟར་སབ་ད། ཨམ་འིད་གས་ཡང་ ཁམ་འིདན་སོངམ་ཡོད། བཞུགས་ན་ར་སྨམ། ཁོད་
ར་ གཅིག་ར་ཨན་ན? གཞིན་ཆ་རོགས་ག་ཡང་མད་ག? ཟར་དྲིྲིཝེ་ད། ཨམ་སྲུ་དང་
ཨ་ལོ་འིད་ ལ་ཤ་ར་ཡོད། ད་འིབདཝེ་ད། ད་རས་འིད་ ང་ར་ གཅིག་ར་ ཨན། ནཱ་ཕར་
ཚུར་ ནརོ་ར་བཙང་མ་ མད་ག? མནོ་ས་ གཡུས་བཤལ་རྐྱེབ་ས་ བལྟ་བར་འིོངས་
འིོངམ་ཨན། ཟར་སབ་ལས། ཨམ་འིད་ ཡད་ཆས་སྦེ་ ཁམ་ནང་ཤོག། ཟར་སབ་ས་ ད་
འིཕྲོ་ལས་ སྦེང་ཆང་ཅིག་སྦེངས་བྱན་ནུག། 

ཨམ་གས་འིབད་བ་ཅིན། ཧིམ་ཅུང་ནང་ཕོརཔ་འིབག་ས་ འིོང་མན་ོས་ སྦེང་ཆང་འིད་ར་ 
གདོང་ཁར་བཀལ་བཞིག་སྦེ་ ཕོརཔ་མ་བཀལ་བས། ཁནོ་ སྦེང་ཆང་ཟར་མ་འིད་ འིཐུང་

ལྷག་ཐངས་ཀི་རིག་པ་ འཕེལ་ནི་དང་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཤེས་ནི། སྲུང་འབི་ཐངས་ཀི་ རིག་
རལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ། འདི་ནང་ལས་ཐོན་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 
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ན་འིད་ ཕར་ར་བཞིག། མག་གས་ར་ མཐོང་མ་མོང་མ་ཅིག་ཨནམ་ལས། བཟའི་ན་ཅིག་
ཨནམ་འིདྲིས་མན་ོ ཆང་བཤ་ོབཏོན་བཞིག་སྦེ་ ལག་པ་གས་སྦེངམ་འིད་ དབོགས་ཅི་ར་
བཟའི་ད་ནུག། 

ཨམ་འིདན་ཐབ་ཁར་ གཡོག་ལཱ་ལུ་ཡངས་ཏ་ སྦེང་ཆང་ཆུ་བཀལ་ན་ཡང་བརད་ད་ ལུས་
སོ་ནུག། ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ དཔྱེད་རག་བཏང་ས་ སྦེང་ཆང་ག་ ཆུ་ བཀལ་བར་འིགྱིོ་བའི་
བསང་ལསན། སྦེངམ་ཡང་ག་ན་ཡང་མད་པར་ ཧིོད་སངོམ་འིབད་ ཧིང་སངས་ས་བཟོ་
བཞིག་སར་ མཐོངམ་ལས། གཡའི་་་་་ ག་ད་སྦེ་ཨན་ན? ཟར་མནོ་སྦེ་ ཧིོད་ད་འིཐུ་སྦེ་ 
ཐབ་ཚང་ནང་ བཀལ་བཞིག་ནུག། 

དོ་རུང་། ཨ་ཙ་ཅིག་ཁ་ལས་ སྲིནམ་ཅུངམ་ཅིག་བཙ་ས་ ཁ་ོལུ་ཡང་བྱན། མོ་ར་ཡང་ སྦེོ་
ལོགས་ཁར་སྡེོད་ད། བློ་སབ་ཅི་ར་བཟའིཝེ་ད། ཨམ་འིདྲིན་ ཨ་རྟག་ར་བཟའི་ན་ད་གས་ 
ལཱ་སང་ར་ཚུད་ད་ འིཐུཝེ་ཅིག་ཁ་ནང་བཙུགས་ཏ། ད་འིཕྲོ་ལས་ ནང་རས་བཏོན་བཟའི། 
པགས་ཀོ་འིད་ གདོང་ཁར་སྤུངས་ཏ་ བཞིག་བཞིགཔ་མས། ཁོ་གས་བལྟཝེ་ད། ཁ་ནང་
མ་བཟའི་བར་ ལྷ་པ་གུ་ བཀལ་ཡ་ར་ བཞིག་དོ་བཟུམ་མཐོང་ས། ཁ་ོགས་ཡང་ བང་
ཅུང་ནང་ལས་འིཐུཝེ་ཅིག་ ལྷ་པ་གུ་ཚར་ར་དབུར་ཡ་ར་ གདོང་ཁར་སྤུངས་བཞིག་ནུག། 
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སྲིནམ་ཅུངམ་བང་ཅུང་གངམ་འིད་ རོགས་རོགས་ལུ་ ཁོ་ག་ལྷ་པ་ཡང་ ཚ་སར་སྲིར་བཟོ་
ད་ནུག། 

དོ་རུང་། ཨམ་འིདྲི་གས་ སྲིནམ་ཨ་ཙ་བཞིས། ཟར་སབ་ད། ཁོ་གས་ ད་འིབདན་བཏུབ་
པས། ལྷ་པ་ཡང་ ཚ་སར་སྲིར་བཟོ་ད་ཡྲི། ཟར་སབ་ལས། ཨམ་འིདྲི་ག་མན་ོབསམ་ལུ་ 
གཡའི་་་་་  མ་འིད་ སྲིནམ་བཟའི་བར་ ག་ཅི་འིབད་ ལྷ་པ་ཚ་ཆྲིཔ་ཨན་ན? ཟར་མནོ་
ནུག། ད་ལས་ ཕྱེ་རུ་ཨམ་གས་ ལྟ་ོགཡོ་ སྤགས་བཙ།ོ ཧུབ་ཆང་ཨ་རག་དང་བཅིསཔ་
འིབད་ བྱན་ནུག། ཁ་ོ འིད་བཟུམ་གྱི་བཞིས་སོ་ ཧི་མར་ བཟའི་བཟའིཝེ་ར་མདཔ་
ལས། ལྟོགས་འིཚག་ལངས་ཏ་ ཚད་ལས་བརྒལ་ བཟའི་ད་ནུག། ཉན་མར་སྦེང་ཆང་ག་ 
སྦེངམ་བཟའི་ན་དེ་གས་ ཕོཝེ་སྦེོ་ས་ཡོད་པའི་ཁར་ ལོྟ་ ཚད་མདཔ་བཟའི་ན་ད་གས་ ནུབ་
མོ་ཡུདཔ་ཅིག་ལས། ཁ་ལས་བསྐྱུགས། ཨུབ་ལས་བཤའི་སྦེ། མལ་ཆ་ནང་ལུ་ ཆབ་
གསང་ ཟརཝེ་ཅིག་ ཤརོ་སོ་ནུག། 

དྲིོ་པ་ཨམ་འིད་ གཉད་ཚརཝེ་ཅིག་ མདངས་ནུབ་མོ་ ངའི་མགྱིོནམ་འིད་ ལགས་ཤོམ་
ཅིག་ ཉལ་ར་མ་ཚུགས། ཟར་བལྟ་བར་ འིགྱིོ་བའི་བསང་ལས་ ཚད་མད་པའི་ཆབ་གསང་
བཏང་ས་ ཁམ་གང་ཆབ་གསང་ག་དྲིམ་ རྐྱེངམ་གཅིག་མ་གཏོགས། མགྱིོནམ་འིད་ གར་
སོང་ཡང་མན་ནུག། ཟར་ཨན་མས། ཨམ་འིད་ རྣམ་རྟགོ་ར་ལངས་ཏ་ འིད་བཟུམ་མའི་ 
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མ་ངན་ ངའི་ཁམནང་ ག་ད་སྦེ་ ལྷོད་ལྷོདཔ་ཨན་ན་སྨོ? བཟའི་ཡང་རོགས་ལས་
བཟའི། དོ་རུང་། ཆབ་གསང་ཡང་ མལ་ཆ་ནང་ལུ་ བཏང་བཞིག་ས་ ཨན་པས། ཟར་ 
ཁ་གདུག་ལངས་ཡ་ར་ ཆབ་གསང་འིཕྱེག་དགོཔ་ བྱུང་ནུག་གོ།  

སློང་ལཱ།  དྲི་བ། 
༡. སྲུང་འིད་ནང་ལག་ལན་འིཐབ་ཡོད་པའི་ མང་ བྱ་ཚག་ ཁད་ཚག་ ལས་ཚག་ 

ཚུ་  སོ་སརོ་བཏོན།  
༢. སྲུང་འིད་ ང་ོམ་ར་བྱུང་འིབྱུངམ་བཟུམ་ཚརཝེ་མས་ག? ག་ཅི་འིབད? 
༣. སྲུང་འིད་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ མ་འིད་ག་ བྱ་སྤྱིོད་ལུ་བལྟ་ས་ ཁ་ོརའི་ངོ་སོད་

བཤད་པ་ ཁ་གསལ་ཅིག་བྲིས། 
༤. ཨམ་འིད་གས་ ཁོ་ ང་ོམ་ཤས་རུང་ ཟ་འིཐུང་བྱན་ཏ་ གནསཔ་བར་བཅུག་མ་

འིད་ ག་ཅི་འིབད་ཨན་ན? 
༥.  སྒྲིོམ༌ནང༌ལས༌ མང༌མཐའི༌ཡོད༌མ། བྱ༌ཚག༌དང༌ མང༌ སོ༌སོར༌ཕྱེས། 
 
 
 

ཡོདཔ། ཉནམོ། འིབདཝེ། གནསཔོ། རནམ། སོངམ། དྲིྲིཝེ། འིོངམ། ཕརོཔ། ཨནམ། 
ལག་པ། སྦེངམ། མཐོངམ། སྲིནམ་ཅུངམ། བཟའིཝེ། འིཐུཝེ། བལྟཝེ། གངམ། ལྷ་པ། 
ཕོཝེ། དྲིོ་པ། མགྱིོནམ། དྲིམ། ལྷོདཔ། ཨ་མ། ཨམ། དྲིྲིཝེ། འིོངམ། ལག་པ། ཚརཝེ། 
དགོཔ། 
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༤. བསམ་ཞིབ་སློར། 

གཉིད་ཚད་རང་གིས་མ་གཟུང་ན།། གཏི་མུག་གཉིད་ལུ་རློགས་ནི་མྲེད།། 

འཐབ་མ་ཤེསན་གང་མྲེན།། འཆམ་མ་ཤེསན་མི་མྲེན།། 

བློ་ཆ་རློགས་དང་བསྟུན་ཏེ་སབ།། གོ་ལ་ཁྱིམ་ཚང་བསྟུན་ཏེ་གློན།། 

བསམ་པ་སློན་ལ་གཏང་ན་མཁས་པ།། འགློད་པ་རྲེས་ལ་བསྲེད་ན་བླུན་པོ།། 

ཡོད་ཚད་རློགས་ལུ་མ་བིན།། ཕྱུག་པོ་མི་གིས་འབད་འློང་།། 

ཤེས་ཚད་རློགས་ལུ་མ་སློན།། མཁསཔ་མི་གིས་འབད་འློང་།། 

སློང་ལཱ།  དྲིབ། 

༡- གཉིད་ཚད་རང་གིས་མ་གཟུང་ན།། གཏི་མུག་གཉིད་ལུ་རློགས་ནི་མྲེད།། ཟྲེར་བའི་ 

བཅུད་ངོ་མ་ ག་ཅི་སབ་མས་? 
༢- བསམ་པ་སློན་ལ་གཏང་ན་མཁས་པ།། འགློད་པ་རྲེས་ལ་བསྲེད་ན་བླུན་པོ།། ཟྲེར་

བའི་དཔེ་ ངོ་མ་འབད་ མཐོང་མི་ཅིག་བཀོད། 
༣- ཤེས་ཚད་རློགས་ལུ་མ་སློན།། མཁསཔ་མི་གིས་འབད་འློང་།། ཟྲེར་མི་གི་ བདེན་

ཁུངས་ཅིག་ དཔེ་དང་སྦྲགས་བིས། 

དཔྲེ་གཏམ་ལྷག་ཐངས་ བློ་གི་འློས་འབབ་དང་འཁིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཐབས་ལུ། 
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༤. ལཱ་དང་བ་བ་ ག་ཅི་ར་ འབད་དགོ་རུང་། ཤོ་དང་འཁིལ་ འབད་དགོ། ཟྲེར་མི་

འདི་ ཚིགས་བཅད་ ག་ཅིའི་ནང་ལས་ འཐོནམ་མས? 

༥. རློགས། བླུན་པོ། སློན། རྲེས། འགློད་པ། ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྲེ་ གོ་

དོན་འཚོལ་ བིས་ཞིནམ་ལས། དེ་དང་བསྟུན་པའི་ རློད་ཚིག་རྲེ་ བཟློ། 

༦. འཐབ་མ་ཤེསན་གང་མྲེན།། འཆམ་མ་ཤེསན་མི་མྲེན།། གནས་སངས་ག་ཅི་བཟུམ་

ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་འློང་ག? རློད་ཚིག་ནང་བཙུགས་ཏེ་ སབ་ཐངས་ཀི་དཔེ་

ཅིག་བིས། 
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ལྷན་ཐབས། 
༡. དཔའ་ཉམས་དང་སེམས་ཤུགས།  
  
གླུ་འཚལོ་བའ་ིཚགི  

དྲི་བ། ངེའི་ཁོད་སློད་ཡར་བཅད་སེང་གེ་གཟུགས། །ངེའི་སེང་གེ་གཟུགས་ལུ་ལགཔ་མ་འདོགས།། 
ངེའི་སེང་གེ་གཟུགས་ལུ་ལགཔ་འདོགསན། །ང་སེང་ག་ེགངས་ལུ་མཆོང་ནི་ཨིན། ། 

ལན། ཁྱློད་ཁོད་སློད་ཡར་བཅད་སེང་གེ་ཡ། །ང་སེང་གེ་གཟུགས་ལུ་ལགཔ་འདོགས་གེ། ། 
 ཁྱློད་སེང་ག་ེགངས་ལུ་མཆོངན། །ང་སྤྲུལ་པའ་ིཆོས་རྒྱལ་བུ་བརྒྱུད་ཨིན། ། 

 ཁྱློད་སེང་ག་ེགངས་ལས་བཟུང་ཆི་ནི། ། 

དྲི་བ། ངེའི་ཁོད་སྨད་འཇོང་འཇོང་ར་བ་གཟུགས། །ངེའི་ར་བའ་ིགཟུགས་ལུ་ལགཔ་མ་འདོགས། །  
 ངེའི་ར་བའ་ིགཟུགས་ལུ་ལགཔ་འདོགསན། །ང་ར་བ་རྒྱ་ལུ་འཕུར་ནི་ཨིན། ། 

ལན། ཁྱློད་ཁོད་སྨད་འཇོང་འཇོང་ར་བ་ཡ། །ང་ར་བ་གཟུགས་ལུ་ལགཔ་འདོགས་གེ།   
 ཁྱློད་ར་བ་རྒྱ་ལུ་འཕུརན། །ང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པའོི་བུ་བརྒྱུད་ཨནི། ། 
 ཁྱློད་ར་བ་རྒྱ་ལས་བཟུང་ཆི་ནི། །  
 



སློབ་དེབ་༧ པ།            ༢༠༢༢ 

 

125 

གཉེན་གླུ། 
གཡུས་བཟང་ནོར་བུའི་གིང་ལུ། །འཐགམ་བརལ་བ་གཡུ་དང་བྱུ་རུ་བརལ། ། 
འཐགམ་དཀྲུག་པ་སྨན་ཆུང་བུ་མློས་དཀྲུགས། །བ་འཁོར་བ་ལྷ་བ་གོང་མ་འཁོར། ། 

བ་ཤཱ་ཤཱ་ཟྲེར་ཡང་ཕར་མི་བདའ། །ཤཱ་ཤཱ་ཟྲེར་ཏེ་ཕར་བདའན། ། 
རང་སྨན་ཆུང་དམ་ཚིག་ཆུང་ཆུང་འདྲ། ། 

བ་ཏིག་ཏིག་ཟྲེར་ཡང་ཚུར་མི་འབོ། །བ་ཏིག་ཏིག་ཟྲེར་ཏེ་ཚུར་འབོ་ན། ། 
རང་སྨན་ཆུང་དགོ་འདོད་ཆེ་ཆེ་འདྲ། །བ་ཁྱློད་རའི་ཐང་ར་བཏང་ད་ནི། ། 

དགའ་གླུ། 
དགུང་སློད་དགུང་སྨད་བསློར་ཏེ། །ལོ་དང་ཟླ་བ་སོང་ཡི། ། 
ཁི་གདུགས་ཉི་མའི་ཞལ་རས། །ད་རིས་མ་གཏོགས་མ་མཇལ། ། 
ད་རིས་མཇལ་བའི་ཁི་གདུགས། །གིང་བཞི་བསློར་བར་མི་གཏང་། ། 

གཡུས་སློད་གཡུས་སྨད་བསློར་ཏེ། །ལོ་དང་ཟླ་བ་སོང་ཡི། ། 
སིྨན་ཆུང་བུ་མློའི་ཞལ་རས། །ད་རིས་མ་གཏོགས་མ་མཇལ།།  
ད་རིས་མཇལ་བའི་སིྨན་ཆུང་། །རྒྱལ་ཁམས་བསློར་བར་མི་གཏང་། ། 
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༢. དཔྲེ་གཏམ་སྣ་ཚོགས།  

ཞན་པར་བ་གཅིག་ཡོདན་དྲགཔ་མིག་ཏོ་ཚ། 

མི་ཉམས་འདྲིས་ཏེ་ཤེས། །ར་ཉམས་བཞློན་ཏེ་ཤེས། ། 

ཁ་མྲེད་པའི་མི་ལུ་སབ་ངོ་བདེ། །ཤིང་སྲེད་སྲེད་ཅནམ་བརམ་ངོ་བདེ། ། 

ནང་མནོ་བའི་དོན་ཧིང་མྲེདན། །ཕི་བལྟ་བའི་མིག་ཏོ་ཞརཝ། ། 

ཁག་ཆེ་མི་ཆེ་བམ་ཆེ། །བམ་བ་རང་ཆེ། ། 

   ཁ་མྲེ་མགལ་དབུར་རུང་དྲློད་མྲེད། །ཨུབ་པར་ཞ་ཙི་བཏགས་རུང་ལིད་མྲེད། ། 

སློབས་ལྷ་དང་མཉམ་རུང་། །སློདཔ་མི་དང་བསྟུན། ། 

གཏམ་ལས་ར་བདེན། །ར་བ་རློ་བདེན། ། 

མདའ་རྐྱབ་ལུགས་མི་གཙོ་གཏད་ལུགས་གཙོ། །བློ་སབ་ལུགས་མི་གཙོ་ཉན་ལུགས་གཙོ། ། 

 གཏམ་ཚིག་གསུམ་གི་བར་ལན་མ་བརྲེ་ན། །ཕ་དང་བུ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། ། 
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སློབ་ཚན་༦ པ། བརློད་དོན། བརློན་ཤུགས། 

བརོན་ཤུགས་འིད་ ང་བཅིས་རའི་མ་ལུ་ ག་ཅི་ར་འིབད་རུང་ དགོཔ་ཁག་ཆ་མ་ཅིག་ཨན། 
བརོན་ཤུགས་ཡོད་པ་ཅིན་ ལཱ་ག་ཅི་ར་ཨན་རུང་ འིགྲུབ་ཚུགས་ན་དང་། བརོན་ཤུགས་
མད་པ་ཅིན་ མཐར་འིཁོལ་མ་ཚུགས་པར་ལུསཔ་ཨན།  

ད་ལྟོ་ ཡོན་ཏན་ལྷབ་པའི་གནས་སབས་ལུ་ཡང་ བརོན་ཤུགས་མད་པ་ཅིན་ གཞིན་དང་
དོ་འིགྲན་མ་ཚུགས། གཞིན་བ་ རང་འིགྲུབ་ཚུགསཔ་འིབད་ནའི་ བརོན་ཤུགས་བསད་
དགོ། ཁག་དྲིགས་ཀྱི་ལཱ་མ་འིབདན། འིབྲིས་བུ་མངར་ཏོང་ཏོ་འིད་ མ་འིཐབོ་ན་ཨནམ་
ལས། དཀའི་བ་དང་དུ་བླང་དགོ།  

ལཱ་ འིགོ་བརམས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ མཐར་མ་འིཁོལ་བར་ན་ སྒྱིད་ལུག་ན་མ་འིོང་ 
བཏགས་སར་བཀལ་ཚུགསཔ་ འིབད་དགོ། ཡོན་ཏན་ལུ་དོན་གཉར་སྦེོམ་བསད་ད་ མ་
ལྷབ་པ་ཅིན་ དང་པ་མཐར་བཀལ་མ་ཚུགས། ད་རས་ནངས་པ་ མཐར་བཀལ་ན་རྐྱེང་པ་
གས་མ་བཏུབ་ ག་བ་ཡང་དྲིགཔ་འིབད་ གཟངས་འིཐནོ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གོ་སབས་
རང་གས་འིཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ལཱ་ལུ་བརོན་ཤུགས་སྦེམོ་ བསད་ཚུགསཔ་བཟོ་ན་ག་
དོན་ལུ་ཨན། 
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བརློད་དོན་དྲུག་པ། བརློན་ཤུགས་འདི་  ལྷབ་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ་  བརློད་དོན་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་
འཁོད་ལྷག་དེབ་དང་ ལྷན་ཐབས་ལྷག་དེབ་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་གི་ལམ་སློན་དང་འཁིལ་ལྷག་སྲེ་ བརློད་དོན་
འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ རློམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
ལྷག་དགོ་པའི་ ལྷག་དེབ་ཀི་མིང་། 

༡- སག་གི་ཕྱུ་གུ་དང་ག་ཅུངམ། 
༢- གདུང་ཤིང་ཕྱུག་པོའི་དྲུང་དྲུང་། 

དེ་མ་ཚད་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ རློང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལེན་ཏེ་ལྷག་ཐོ་བཞག་ཐོག་ལས་ 
ལྷག་ནི་ལུ་བརློན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་བརློན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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༡. ཤིང་དང་འདྲ་བའི་ཉོན་མློངས་པ། 

༉ ཚར་གཅིག་འིབདཝེ་ད། སངས་རྒྱས་ཁོ་རའི་ སོབམ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ ནགས་
ཚལ་ཅིག་ནང་ལས་ཕར་ ཞིབས་སོར་གནང་པར་འིབྱོནམ་ད། སངས་རྒྱས་ཀྱིས། སོབ་མ་
ད་ལུ་ ཤང་འིད་ཚུ་ག་ར་ཏ་ོའིབལ་ཞིག། ཟར་གསུངས་ནུག། ད་ཡང་། དང་པ་ཤང་ཆུང་
ཀུ་ འིབད་མ་ཅིག་ སོན་ནུག། ད་ག་ཤུལ་ལས། ར་ཏོ་བཏགས་པའི་བསང་ འིབད་མ་
ག་ཤང་ཅིག་ སོན་ནུག། ད་ག་ཤུལ་ལས། ཤང་ངོ་མ་འིབད་ གྱུར་ཚར་མ་ཅིག་ སནོ་
ནུག། མཇུག་ལུ་ར་ ཤང་སྡེངོ་སྦེོམ་ལུ་ གྱུར་ཚར་མ་ཅིག་ སོནནུག། 

སོབམ་ད་གས། ཤང་ད་ཚུ་ ར་ཏོ་འིབལ་བར་འིགྱིོཝེ་ད།  

ཤང་དང་པམ་འིད། ལགཔ་ ཡ་གཅིག་གས་ར་ ལཱ་ཁག་ག་ན་ཡང་ རྐྱེབ་མ་དགོ་པར་ 
འིབལ་བཏང་ད་ནུག།  

གཉས་པམ་འིད་ཡང་། ལགཔ་ཡ་གཅིག་གས་ར་ འིབལ་གཏང་ཚུགས་རུང་། ཁ་རྒ་ོདུམ་
གྲ་ཅིག་ བཏོན་དགོཔ་བྱུང་ནུག།  

མི་ཚེའི་ནང་ དུས་རྒྱུན་དུ་ བསམ་པ་བཟང་ངན་ལུ་ དཔད་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་ འདི་
ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ གནས་སབས་དང་རིག་རལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྲེ་ སྲེབ་སློར་དང་སྦྲགས་ རང་སློབས་ཀིས་
སྲུང་བི་ཚུགས་ནི་དང་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ཉོན་མློངས་པ་འདི་ དེ་བཟུམ་ཨིནམྲེན་ དཔད་ཚུགས་ནི་
གི་དོན་ལུ་ཨིན།  
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ཤང་གསུམ་པམ་འིད། ལགཔ་གཉས་ཆ་ དུས་ཡུན་རངམོ་འིབད་ར་ ཁ་རྒོ་བཏོན་ཏ་
འིབལ་དགོཔ་བྱུང་ནུག། ད་ལས།  

ཤང་སྡེོང་སྦེོམ་ལུ་ གྱུར་ཚར་མ་འིད། ཁོ་གས་ ཁ་རྒ་ོཡོད་ཚད་མད་ཚད་བཏོན་ཏ་ ག་དམ་
ཅིག་ར་འིགངས་རུང་ ཤང་ད་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཡང་ སྤར་མ་ཚུགས་པས། 

ད་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས། རགས་ཀྱི་བུ་ ཤང་འིད་དང་འིདྲིཝེ་ཅིག་འིབད་ ང་བཅིས་རའི་
སམས་ཁ་ལུ་ ཉོན་མོངས་པ་ས་ཐངས་ཡང་ འིད་དང་འིདྲི། ཉོན་མོངས་པ་ སམས་ལུ་ 
འིགོ་དང་པ་སེཝེ་ད་ར་ དྲིནཔ་བཏོན་ཏ་ འིབད་བ་ཅིན། འིད་སྤང་ན་ག་དོན་ལུ་ དུམ་གྲ་
ཅིག་ལས་བརྒལ་ཏ་ ར་འིགངས་མ་དགོ། གལ་སྲིད་ ང་བཅིས་རའི་ སམས་ལུ་ ཉོན་
མོངས་པ་ ར་ཏོ་སྦེོམ་འིབད་ བཏགས་བཅུག་པ་ཅིན། ག་དམ་ཅིག་ར་འིགངས་རུང་ ང་
བཅིས་ར་གས་ བཏོན་བཀོ་མ་ཚུགས། ཟར་ གསུངས་ནུག། 

སློང་ལཱ།  དྲི་བ། 

༡- ཉོན་མོངས་པ་ ཟར་མ་འིད་ ག་ཅི་ར་ཨན་ན? 
༢- སྲུང་འིད་ གོག་བརན་འིབད་བཟོ་བ་ཅིན་ ས་གོ་དང་ གནས་སངས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་དགོ་ན་ཨན་

པས་གོ? 
༣- འིབལ། བཏོན། སོན། འིབྱོན། ཟར་མ་ཚུ་ལུ་ ཁད་ཚག་བཙུགས་ཏ་ རོད་ཚག་བཟོ། 
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༢. སྙིང་རུས་ཅན། 
 
 
 
སྙིང་རུས་ཅན་གྱིས་རི་ཡང་འབིགས་པར་བྱེད།།   
ཤེས་རབ་ཅན་གྱིས་རྩྭ་ཕུང་རི་རབ་བསྲེགས།། 
      རང་སལ་རྡོ་ར་ཨན་རུང་རྨུར།།   
      རོགས་སལ་མར་ཨན་རུང་མ་ཞུ།། 
གསིག་པ་ལྷ་གིས་གསིག་རུང་།།   
མ་པ་རང་གིས་གསིག་དགོ། 
     བྱང་ལས་ས་བསར་མ་འིཕུ་ན།།   
     ལྷོ་ཡ་ཙན་དན་གཡོ་དོན་མད།། 
གངས་ཁ་བ་མི་གཙྟོ་བུ་ཡུག་གཙྟོ།། 
ལས་བྱ་བ་མི་གཙྟོ་སྟོད་པ་གཙྟོ།། 
    ནམ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་གོ་གྱིོན།།   
    དུས་ཚད་དང་བསྟུན་པའི་ཟས་བཟའི།། 
དགྲ་ཐབས་ཀྱིས་བཏུལ།།   
གཉེན་བྱམས་པས་སྐྱོང་།། 

   གྲོས་མ་ལུ་དྲིྲིས།། ཐག་རང་གས་གཅིད།།  

དཔྲེ་གཏམ་ལྷག་ནི་དང་བློ་གི་བར་ན་བཙུགས་ཏེ་ སབ་ནིའི་རིག་རལ་ཚུ་ འཐོབ་ཐབས་ལུདང་ 
དཔྲེགཏམ་གཞན་ཡང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ དེ་ཚུ་ལུ་དབྲེ་དཔད་དང་ སྲེབ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་ནི་
གི་དོན་ལུ་ཨིན།  

དྲི་བ། 
༡- དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ ལུང་ཕྟོགས་ག་ཏེ་ར་

ཡྟོངས་གྲགས་འབད་སབ་སྟོལ་ཡྟོདཔ་
ཨིན་ན? 

༢- བྟོ་གི་བར་ན་ དཔྱེ་གཏམ་ག་ཅི་འབད་ 
བཙུགསཔ་ཨིན་ན? 

༣- ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ དཔྱེ་གཏམ་ལེགས་
ཤྟོམ་གསུམ་ཚྟོལ་ཏེ་བྲིས། 



སློབ་དེབ་༧ པ།            ༢༠༢༢ 

 

132 

༣. ལས་རིམ་འགོ་འདྲྲེན་གསལ་བཤད། 

༉ ད་རས་ གཟའི་སར་ཕུན་སུམ་ཚགས་པའི་ ཉནམ་དང་འིབྲིལ། སོབ་གྲྭའི་ སྣ་
ཚགས་ལས་རམ་ནང་ལུ། བྱོན་གནང་མ་ སྐུ་མགྲོན་གཙ་བོ་གས་དབུ་གཙས་པའི། སྐུ་
མགྲོན་ག་ར་ལུ་ ལས་རམ་འིགོ་འིདྲིན་འིཐབ་མ་ཚུ་ག་ཧིོངས་ལས། ང་གས་ སྐུ་གཟུགས་
བཟང་པོ་དང་ འིབྱོན་པ་ལགས་ས།ོ ཟར་ཞུ་ན་ཨན། 

ང་བཅིས་ སབོ་ཕྲུག་ བུ་དང་བུམོ་ཚུ་གས་ ལོ་བསར། འིགོ་འིདྲིན་འིཐབ་སྲིོལ་ཡོད་མ། 
དུས་ཅི་ཡང་ གཞུང་སྒྲི་ འིབོད་སྒྲི་ རག་གསར་ ལ་སོགས་པའི་ སོ་བ་ཡོད་པའི་ ལས་
རམ་ ལ་ཤ་བཅིའི་སྒྲིག་རྐྱེབ་ས་ ཡོད་མ་ཚུ་ག་གྲས་ལས། དང་པ་ར་ གཞུང་སྒྲི་ ནམ་
མཁའི་སན་མད་དྭངས་བ་སམས་ར་དགའི།། ཁྲི་གདུགས་་་་་་ སོ།། ཟར་མ་ད་ བུམ་
པ་ཕྱེགོས་སྡེའི་ བུམོ་ཚུ་གས་ སྤྱིན་འིབུལ་ཞུ་ན་ཨན། 

ང་གས་ ཁོང་བཅིའི་མར་གཏོགས་མ་ཚུ་དང་ འིད་ག་སོར་ལས་ འིདྲི་ལན་འིབདཝེ་ད། 
ཁོང་གས་སབ་མའི་ནང་ གཞུང་སྒྲི་ ཟར་མ་འིད། དུས་དང་ཕུ་ལས་ ང་བཅིས་རའི་ཕམ་
ཚུ་དང་ རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གས་ བརམས་བཞིག་མའི་ ཞིབས་བྲིོ་འིདྲི་ཨན། ཟར་ཨན་
པས། ལྷག་པར་དུ་ ནམ་མཁའི་སན་མད་དྭངས་བ། ཟར་མའི་ གཞུང་སྒྲི་འིད་ བླམ་་་

ངོ་སློད་གསལ་བཤད་ འབི་ཐངས་དང་ འབད་ཐངས་ཀི་ཕག་རྒྱ། འདི་ལས་རིགས་བསྲེས་ཏེ་ གནད་དོན་ག་
ཅི་གི་སློརལས་འབད་རུང་ སྲེབ་དང་སློར་བ་ཚུ་འཛོལ་བ་མྲེདཔ་ བི་ཚུགས་ནིའི་ རིག་རལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ། 
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་་་་ གས་བརམས་བརམ་འིབད་ན་ད་གས། འིཐན་མ་དང་ཉན་མ་ གཉས་ཆ་ར་ལུ་ ནང་
སམས་ཀྱི་བད་ཉམས་དང་། ཕྱེ་ལུས་ཀྱི་དགའི་ཉམས། གཉས་ཆ་ར་ བྱན་ཚུགས། ཟར་
ཨན་པས། ད། ཨན་ན་མན་ན་བལྟཝེ་ད་ཤས།། རྡོ་ར་གྲོ་ལོད་འིཆམ་དང་ཤས།། ཟར་དོ་
བཟུམ་ ཁོང་གས་སབ་མ་ད་ བདན་མ་བདན་ ནཱ་དབུ་དམངས་ཀྱིས་སྙིན་དང་ སྤྱིན་གྱི་
དབང་པོ་ ལས་རམ་འིད་ལུ་དམགས་ཏ་ གཟགས་གནང་། ཟར་ ཞུ་ན་ཨན།། 

ད་བཟུམ་འིབད་ ལས་རམ་ཚུ་རམ་པ་བཞིན་དུ་ སབས་འིཐོབ་དང་བསྟུན་པའི་ ཁུངས་
དོན་ དཔྱེ་གཏམ་ ལུང་འིདྲིན་ དགོད་བྲི་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ ལྟདམོ་ལྟ་མ་ཚུ་ ས་ོབ་འིབྱུང་
བཅུག་དགོ། 
སློང་ལཱ།  དྲི་བ། 
༡- ནང་རང་གས་བལྟ་རུང་དགའི་ཏོག་ཏོ།། ཟར་མ་ ཞིབས་ཁྲི་འིད་ སྤྱིན་འིབུལ་

ཞུ་ན་ག་དོན་ལུ། མ་མང་ལུ་ ཞུ་ན་ག་ ལས་རམ་གསལ་བཤད་ སོ་བ་ཆ་ཏོག་
ཏོ་ཅིག་བཟོ།  

༢- གཞུང་སྒྲི་དང་ འིབོད་སྒྲི་ ཟར་མ་གཉས་ལུ་ ཁད་པར་ག་ཅི་ཡོད། ཁ་གསལ་
བྲིས། 

༣- འིད་ གནས་སངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་གཏང་ནའི་ གསལ་བཤད་ཨན་པས་
གོ? 
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༤- ཁོད་ཀྱིས་བལྟ་བ་ཅིན། གསལ་བཤད་གཏངམ་ད་ལུ། ཁད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ ཚང་
དགོཔ་འིདུག་གོ? ཐོ་བཀོད། ལགས་ཤོམ་ ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་ཡོད་གོ? 
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ལྷན་ཐབས། 
༡. བསོད་ནམས་ཀི་རྒྱུ།  

༉ ང་བཅིས་རའི་འིབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འིད་ ནང་པའི་ཆོས་དར་བའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
ཨནམ་ལས་བརྟན། ཧི་མ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚད། འིབྲུག་མའི་སྡེོད་ཁམ་ ག་ར་ག་ནང་ལུ་ 
མཆོད་བཤམ་ར་ཡོད། དྲིོཔ་ནམ་ཤར་ ཆུ་གཙང་ག་ཡོན་ཆབ་མཆོདཔ་ ག་ར་གས་ ཕུལ་
སྲིོལ་ཡོད། 

ང་བཅིས་ཚུ་གས་ མཆོད་པ་ཕུལ་ནའི་དོན་ལུ་ ཅི་ལ་ག་རགས་ གོང་སྦེམོ་ དཔར་ན། 
གསར། དངུལ། དར་དང་གསོ་ཆན། བཞིས་སོ་དང་ ཤང་འིབྲིས་ཀྱི་རགས་ཚུ་ ཕུལ་བ་
ཅིན། ཕན་ཡོན་ཆེཝེ་འིབད་ བརྲིཝེ་ཨན་པས། ཨན་རུང་། དངོས་པོ་གོང་ཅིན་གྱི་ མཆོད་
པ་ཚུ་ཕུལཝེ་ད། རང་ག་སམས་ལུ་ ད་དང་བསྟུན་པའི་ ཕངས་སམས་སར་སྣ་དང་། ཡང་
ན། ང་གས་ད་སྦེ་ ཕུལ་ཚུགསཔ་ཨན། ཟར་བའི་ ང་རྒྱལ་གྱི་ སམས་ཅིག་ཤར་ན་ཨནམ་
ལས། རྒྱུད་ཉོན་མོངས་པའི་ སམས་ཀྱིས་ཕུལ་མ་འིད་ མ་བཏུབ་ཨན་མས། ད་བ་འིད་
སམས་ཉོན་མོངས་པ་ ས་མ་དགོ་པའི་  ཡོན་ཆབ་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་ན་འིད་ རང་ག་
སམས་ཁར་ སར་སྣ་དང་ང་རྒྱལ་ཚུ་ མ་འིཆར་ན་ད་གས་ མཆོད་པ་རྣམ་དག་ལུ་ 
འིགྱུརཝེ་ལས་ ཕན་པ་སྦེོམ་ཡོད། 
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ཡོན་ཆབ་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་ན་ད་ ཇོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་ཨ་ཏ་ཤ་ བོད་ལུ་འིབྱོནམ་ད། བོད་ཀྱི་
ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་ཚུ་གཟགས་ཏ་ བོད་མ་ཚུ་ལུ་ བསོད་ནམས་གསག་ནའི་དོན་ལུ། དངོས་
པོ་གཞིན་ ག་ཅི་ཡང་མ་དགོ་པར་ ཆུ་རྐྱེངམ་གཅིག་གས་ར་ བཏུབ་པས། ཟར་གསུངས་
ནུག།  

རྒྱུ་མཚན་ད་ལུ་བརྟན་ཏ་ ང་བཅིས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་ཡདོཔ་
ལས། ཡོན་ཆབ་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་ན་འིདྲི་ལུ་ ཉམས་འིཚར་ཏ་མ་སྡེོད་པར་ སོ་བ་བསད་
ད་ ཕུལ་བ་ཅིན། རང་ག་རྒྱུད་ལུ་བསོད་ནམས་ ཚད་མད་གསག་ན་ག་ རྒྱུ་ངོ་མ་ཅིག་ཨན་
མས།། 

དད་པའི་སམས་ཀྱིས་ ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བ་ཅིན། ཚ་ཕྱེ་མ་ བླམ་དང་ཆ་རོགས་ལགས་ཤོམ་
ཚུ་དང་ འིཕྱེད་ན། གཟུགས་གཞི་ ངོ་རས་ཡོད་པའི་ཁ་ལུ་ དབང་པོ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ ཡནོ་
ཏན་ཅིན་ལུ་ས་ན་དང་། ཚ་ད་རས་ཡང་ཆོས་དང་ འིཇག་རྟན་གྱི་ལཱ་ག་ཅི་འིབད་རུང་ ལམ་
འིགྲོས་ལགས་ཤོམ་འིབྱུང་འིོང་། ད་མ་ཚད། སན་པ་གཏང་ནའི་ སང་བ་བཟུམ་ཅིག་
ཡང་ ཨནམ་ལས་ ལཱ་འིདྲི་ལུ་གོམས་གཤས་ ཚུད་དགཔོ་ཨན། 

ཡོན་ཆབ་ད་ དྲིོ་པ་གཙང་སྦྲའི་ཐོག་ལས་ ཕུལ་དགོ་ན་དེ་གས་ ཧི་སག་ལོང་ཚུགས་ན་ 
ལོངས་ཚར་ཞིནམ་ལས། ཁ་ལག་འིཁྱུ་ན་དང་ ཁ་ཐུན་ཚུ་ གཏང་ཚུགས། དུས་ཚད་འིཕྲོ་
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བརླག་ མ་འིགྱིོ་བའི་ཕན་པ་ཡོད། ད་མ་ཚད། མཆོདཔ་བཤག་ནའི་དུས་ཚད་ཅིག་ཡང་ 
ཡོད་ན་ད་གས་ ཕྱེ་རུ་ཁམ་ནང་ཡང་ དུས་ཚད་ཁར་ ལྷོད་ཚུགས་པའི་ ཕན་པ་ཡོདཔ་
ཨན། 

ཧི་མའི་བླམ་དང་ སབོ་དཔོན་ཚུ་གས་ཡང་ ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ བཞིངས་པའི་
སབས་ གཟར་ཆུ་ཐག་རང་སར་འིབད་ བཟོ་ཡོད་མ་ཡང་། དཀོན་གཉར་དང་ བསང་
རྒྱུན་པ་ཚུ་ ཡོན་ཆབ་ཀྱི་ཆུ་དབོགས་ཏ་ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ འིདག་བཅུག་ནའི་དོན་ལུ་ 
ཐབས་ཤས་མཛོད་གནང་པའི་ ལ་ོརྒྱུས་འིདུག།  

ད་ལྟོ་ ང་བཅིས་ཚུ་ག་ ངོ་བསང་ལུན་ དཀའི་ངལ་ག་ཅི་ཡང་མད་པར། ཁང་མག་གཅིག་
ག་ནང་ལས་ ཁང་མག་གཅིག་ག་ནང་ འིབག་ས་ཕུལ་ནའི་ གོ་སབས་འིཐོབ་པའི་དུས་
ཚད་འིད་ཁར། ཚ་ད་རས་ རང་ག་མནོ་བའི་དོན་དག་ཚུ་ འིགྲུབ་ཚུགས་ན་དང་། ཕྱེ་མའི་
ལམ་ཡང་ བསལ་ཚུགས་པའི་ ཕན་ཡོན་ཚུ་ལུ་བལྟ་ས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ཡོན་ཆབ་ཕུལ་ནའི་
ལཱ་ལུ་ བརོན་དགོཔ་ཨན་ནོ།།  
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༢. ཤ་བ་ཕོ་མློ། 

༉ དང་ཕུ་ ནགས་ཚལ་ཅིག་ནང་ ཤ་བའི་རྒྱལཔོ་ཅིག་དང་ བཙུནམོ་ཤ་བ་ཡུ་མོ་
ཅིག་ཡོདཔ་ཨན་མས། ཤ་བའི་རྒྱལཔོ་འིད་ རག་པ་ཅིན་ཅིག་དང་ བྱམས་སམས་ཡོད་
མ་ཅིག་ ཨན་དོ་ཡོདཔ་མས། ཨན་རུང་། ནམ་ཅིག་འིབདཝེ་ད་ ཤ་བའི་རྒྱལཔོ་འིད་ 
ཤ་རོགས་པའི་ཧིང་ཅིག་ནང་ ཚུད་སོ་ནུག། ཁ་ོགས་ཁ་རྒ་ོབཏོན་ཏ་ ག་དམ་ཅིག་སྤར་
རུང་ མ་ཐརཝེ་མ་ཚད། ཧིང་ག་ཐགཔ་འིད་གས་ ཤ་ཚུ་བཅིད་ད་ རུ་ཏོ་ཁར་ལྷོད་ནུག། 
ཤ་ན་ལུ་འིདྲིོགས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ བྱལ་སད་ཤོརཝེ་ད་ ཤཝེ་གཞིན་ཚུ་ བྱོག་ཡར་སོ་
ནུག།  

ཤཝེ་ཡུ་མོ་འིད་ཡང་ ཤཝེ་གཞིན་དང་གཅིག་ཁར་ བྱགོ་འིགྱིོ་བའི་བར་ན། མོ་རའི་
རྨིགཔ་ སམས་ཁར་དྲིན་ ལམ་བར་ན་སོར་ལས་ ལོག་ས་འིོངས་བལྟཝེ་ད། མོ་ག་རྨིགཔ་
ཧིང་ནང་ལས་ ཐར་བའི་ར་བ་མདཔ་མཐོང་ནུག། ཡུ་མོ་ག་ཧིང་ནང་ལས་བཏོན་ཐབས་ 
ག་དམ་ཅིག་འིབད་རུང་མ་ཚུགས་པར་ ཤ་བའི་རྒྱལཔོ་འིད་གས་ ཁོད་ར་བྱོག་ཡར་སོ། ང་ 
འིད་ཁར་ར་ཤ་བཅུག་ ཁད་མད། ཟར་སབ་ནུག།  
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ད་ཅིག་ག་བར་ན་ ཤ་རོགསཔ་འིད་ དཔའི་རྟགས་ ཚ་ཁག་ཁ་ཅིག་འིབག་ས་ ཤཝེ་གསད་
པར་ཐོན་འིོངས་ནུག། ཤ་བ་ཡུ་མོ་འིད་གས་ ད་འིཕྲལ་ལས་ ཤ་རོགསཔ་འིབད་སར་ 
བརྒྱུགས་སོང་ས་ པུས་མ་ོསར་བཙུགས་ཏ། 

མནོ་ཅིན་མགུ་ནག་མ་ལུས་ལྡན་པ་ཁོད།། ངའི་བར་ལྡན་ཤ་བའི་རྒྱལ་པོ་འིད།།  
ཧིང་འིད་གས་རྒྱལ་པོའི་སྲིགོ་གཅིད་ན།། ང་འིད་ནང་སྡེོད་རུང་དོན་མད་འིགྱིོ།།  

ཟར་ངའི་རྨིགཔ་ ཤ་བའི་རྒྱལཔོ་འིད་བཏང་ས་ ང་གསད་གནང་། ཁའོི་ཤ་ལས་ ངའི་ཤ་
འིད་ ལ་ཤ་གས་ཞིམ། ཟར་ མག་ལས་མག་ཆུ་ ཆད་ན་མདཔ་འིབད་ཐོན་ཏ་ གསོལཝེ་
བཏབ་ནུག། 

ཤ་རོགསཔ་འིད་གས་ ཚར་གཅིག་ཞི་སྡེང་འིབར་ཏ་ གྱི་འིབལ་དོན་ཧིང་བཏོན་ན་ག་ 
རས་རྐྱེབ་པའི་བར་ན་ར་ མནོ་བསམ་ད་སྦེ་བཏང་ནུག། ཝེའི་་་་་ ང་བཅིས་མ་ མནོ་ཤས་
ཅིན་ཅིག་ཨན་རུང་ གཞིན་ག་ད་ཅིག་སྡུག་རུང་ རང་ལུ་བད་བ་ཅིག་ཡོདན་ ད་གས་བཏུབ་
འིབད་སྡེོད་མ་ཙང་ཙ་ཨན།  

ཤཝེ་འིད་ མནོ་མད་སམས་ཅིན་འིབད་བརྲིཝེ་ཨན་རུང་། མོ་རའི་རྨིགཔ་ག་དོན་ལུ་ ཐ་
ཚམ་མད་པར་ སྲིོག་བློས་གཏང་ན་ག་ རས་རྐྱེབ་མ་འིད་ ཡད་ཆས་བས། མནོ། ཁོ་ 
སམས་གྱུར་ཡར་སོ་ནུག།  
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ད་ལས་ ཁ་ོགས་ ཝེའི་ ག་ན་ལས་ལགས་པའི་ ཤ་བ་ཡུ་མོ་ཁོད་ཀྱིས་ མ་བཟུམ་འིབད་ 
ཁ་སབ་མ་ཚད་ གཞིན་གྱི་དོན་ལུ་སྲིོག་བློས་གཏང་ན་ལུ་ ཐ་ཚམ་མད་པའི་མན་ོབསམ་
གཏང་མ་འིད་ ཧི་ལས་ས་ས་ཅིག་ཨན་མས། ད་ ང་གས་ཁད་གཉས་ཆ་ར་ ཚ་ཐར་གཏང་
ག། ཟར་སབ་ས་ ཤ་བའི་རྒྱལཔོ་འིད་ ཧིང་ནང་ལས་ བཏོན་བཏང་ནུག་གོ། །།   
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༣. བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྨློན།  

༉ འིབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མ་མང་དང་ ན་གཞིོན་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་གས་ འིབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ཁག་ཆ་བའི་ སབོ་དཔོན་གྱི་ཉནམ་ རྲིས་སྲུང་ཞུ་ན་ག་གོ་སབས་ འིཐོབ་མ་
འིད་ལུ་ ང་བཅིས་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ཀྱིས་ དགའི་ཚར་གྱི་ བཀྲ་ཤས་ལགས་སྨོན་ཡདོ། 
ཟར་ ཞུ་ན་ཨན། 

སོབ་དཔོན་ཟར་མ་འིད། རང་ག་རྒྱུད་ལུ་ ཡོན་ཏན་གོང་འིཕལ་ བཏང་གནང་མ་དང་ རང་
ལུ་ ལཱ་གཡོག་ག་ལམ་སོན་ གནང་མ་ཅིག་ཨན། སོབ་དཔོན་འིད་ རང་ག་ཕམ་བཟུམ་
ཅིག་ ཨན་དགོ་མ་ད་ཡང་ ཡོན་ཏན་ལྷབ་ན་ག་ཉནམ་འིགོ་བཟུང་ དུས་ཚད་མང་སུ་ཅིག་ 
སོབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ ཡོན་ཏན་སངས་ཏ་ སོྡེད་ཡོདཔ་ལས་ཨན། 

ད་འིབདཝེ་ལས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡོན་ཏན་ཡོད་མ་ག་ར་ དགའི་སོའི་ཐོག་ལུ་ སྡེོད་ན་
ཡོད་མ་འིད་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གས་བཀའི་དྲིན་ཨནམ་ལས། འིད་བཟུམ་གྱི་ཉནམ་ རྲིས་
སྲུང་ཞུ་ནའི་གོ་སབས་ འིཐབོ་མ་འིད་ལུ་ ང་བཅིས་སོབ་ཕྲུག་དམངས་ཀྱིས་ སོབ་དཔོན་
ཚུ་ལུ་ དགའི་སད་ཀྱི་ཉམ་ཤར་ཏ་ མ་ཚ་དོན་དང་ལྡནམ་ འིབྱུང་བཅུག། ཟར་བའི་ བཀྲ་
ཤས་ལགས་སྨོན་ཡོད། ཟར་ ཞུ་ན་ཨན།།  
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སློབ་ཚན་༧ པ། བརློད་དོན། བམས་སློང་། 

ང་བཅིས་རའི་ མ་ཚུ་ག་ར་ བྱམས་པ་དང་བར་བ་ལུ་ དགའིཝེ་མ་གཏོགས། གདུག་
སམས་དང་ ཞི་སྡེང་ཅིན་གྱི་སམས་ལུ་ མ་དགའི། ལྷག་པར་ རང་ལུ་ དྲིན་ཆ་བའི་ཕ་
མ་དང་ སབོ་དཔོན་ ཕན་ཐོགས་ཆ་བའི་ཆ་རོགས་ བར་གདུང་ཅིན་གྱི་གཉན་གྲོགས་དང་། 
བུ་གཞི་ཚུ་ལུ་ བྱམས་སོང་ཁག་ཆེཝེ་མ་ཚད། ཐ་ན་རང་ག་གཡོག་འིཁརོ་དང་ དུད་འིགྲ་ོ
སམས་ཅིན་ཚུ་ཡང་ བྱམས་སམས་ཅིན་གྱི་སོ་ཁར་ བག་ཆགས་ཏ་སྡེོདཔ་ཨན། ད་བཟུམ་
འིབད་ ཉམ་ཐག་སྡུག་བསལ་ཅིན་གྱི་མ་དང་། སམས་ཅིན་ཚུ་ལུ་ སྡེ་ཆ་སྙིང་ར་བསད་ད་ 
རང་གས་ག་འིབད་ཚུགས་མ་འིད་ ཆ་རོགས་འིབད་དགོཔ་ཨན། ད་ཚུ་ཤས་ཚུགས་ན་དང་ 
ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་ བརོད་དོན་འིད་ བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨན།། 
བརློད་དོན་བདུན་པ། བམས་སློང་འདི་ ལྷབ་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ་  བརློད་དོན་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་
འཁོད་ལྷག་དེབ་དང་ ལྷན་ཐབས་ལྷག་དེབ་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་གི་ལམ་སློན་དང་འཁིལ་ལྷག་སྲེ་ བརློད་དོན་
འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ རློམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 

ལྷག་དགོ་པའི་ ལྷག་དེབ་ཀི་མིང་། 
༡- ངང་པའི་རྒྱལཔོ། 
༢- མགར་ས་བ་མའི་སེངྲེ 

དེ་མ་ཚད་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ རློང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལེན་ཏེ་ལྷག་ཐོ་བཞག་ཐོག་ལས་ 
ལྷག་ནི་ལུ་བརློན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་བརློན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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༡. བམས་སེམས། 
 
 
 

༉ ང་བཅིས་ར་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འིབད་བ་ཅིན། འིཚ་བ་ཆོས་སུ་སྨྲ་
བ་ ཀ་ཀོའི་ཆོས་ལུགས། ཟར་དོ་བཟུམ་འིབད་ སྲིོག་ཡོད་སམས་ཅིན་གྱི་རགས་ ག་ཅི་
ཨན་རུང་། ད་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་ན་དང་ སྲིོག་གཅིོད་འིབད་ན་ཚུ་ ར་ལས་ར་འིབད་མ་
བཏུབ་ཨན། ག་ཅི་འིབད? ཟར་བ་ཅིན་ འིཛོམ་གང་ནང་ལུ་ཡོད་མ་ དུད་འིགྲ་ོསམས་
ཅིན་ཆ་མཉམ་ ཚ་ས་མ་ལུ་ རང་ག་དྲིན་ཅིན་ཕམ་འིབད་མ་ ཙང་ཙ་ཨན། ཟར་གསུངས་
བཞིག་ནུག།  

ད་ཡང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། རྒྱལ་པོ་བད་སྤྱིོད་བཟང་པོ་ལུ་ གསུངས་པའི་ བཤས་
སངས་ནང་ལུ། མ་ཡ་ཐུག་མཐའི་རྒྱ་ཤུག་ཚག་གུ་ཙམ།། རལ་བུར་བགྲངས་ཀྱིང་ས་
ཡས་ལང་མ་འིགྱུར།། ཟར་གསུང་དོ་བཟུམ་ ང་བཅིས་ར་ ཁམས་གསུམ་འིཁོར་བ་ནང་
ལུ། ད་ལྟོ་ཚུན་ཚད་ སས་ཡ་ར་ཤ་ཡ་ར་སྡེོད་ད་ ས་བ་གྱིངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་ ལན་ཏ་
ར་ སྡེོད་ནུག། ད་བསང་ག་ ཕམ་ཚུ་གས་ཡང་ ཚ་ད་རས་ཀྱི་ཕམ་བཟུམ་འིབད་ བྱམས་

བམས་སེམས་དང་སི་ཆེ་བསྲེད་ནི། ཤ་བཟའ་ནི་སྤང་ཐབས་དང་། ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་
ཚིག་ཚུ་ ཤེས་ཐབས་ལུ་དང་། བམས་སེམས་ཟྲེར་མི་འདི། ང་བཅས་ལུ་ ག་དེམ་ཅིག་ཁག་
ཆེཝ་ཨིན་ན་ཉ? ཤེས་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ། 
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པ་དང་བར་བའི་ཐོག་ལས་ འིཚ་སོང་འིཐབ་ན་ད་གས་ སམས་ཅིན་ག་ར་ རང་ལུ་དྲིན་ཆ་
བའི་ ཕམ་ཙང་ཙ་ར་ཨན་མས།  

ཨན་རུང་། ང་བཅིས་ཚ་ད་རས་ཀྱི་ ས་བ་ལན་ཞིནམ་ལས། ཚ་ཧི་མ་ ས་བ་ག་ཅི་བཟུམ་
ར་ལན་ཡ་ག? ག་ཏ་ར་ལན་སྡེོད་ཅི་ག? རང་ག་སམས་ཁར་ དྲིན་མ་ཚུགསཔ་ལས། 
ཚ་ཧི་མ་ག་ ཨ་པ་དང་ཨའི་ཚུ་ཡང་། ངོ་ ཤས་མ་ཚུགས་ན་ད་གས་ ཚ་ད་རས་ཀྱི་ཕམ་
ལུ་མ་གཏོགས་ གཞིན་ལུ་ བར་སམས་ཆུང་མ་འིད་ ད་ལས་བརྟན་ཏ་ཨན་པས། ང་
བཅིས་ཆ་ཁབ་ ཚ་ད་རས་ མ་ལུས་ཐོབ་ས་ སལ་བ་བཟང་པོ་འིབད་ ཡོད་པའི་ཁར། ཚ་
ད་རས་ཀྱི་ཕམ་ལུ་ བར་སམས་དང་ཕངས་སམས་ བྱམས་སྙིང་ར་ཚུ་ཡང་ བསད་ད་ར་
སྡེོདཔ་ཨན།  

ད་འིབདཝེ་ད། ང་བཅིས་ཀྱི་ ཚ་ཧི་མ་ག་ཕམ་ཚུ་ ག་ཏ་སས་ཡོད་ག? སྡུག་བསལ་ག་
ཅི་བཟུམ་མོང་དོ་ག? དཀའིཝེ་ག་ད་སྦེ་སྤྱིད་དོ་ག་? ང་བཅིས་ཀྱིས་མ་ཤསཔ་ལས་
བརྟན། སམས་ཁ་ལས་ ཕངས་སམས་དང་ བྱམས་སྙིང་ར་ཡང་ ཆུང་སུ་འིབད་ འིགྱིོཝེ་
ཨནམ་མས། ད་ ང་བཅིས་ཀྱིས་ མནོ་བསམ་ལགས་ཤོམ་འིབད་ བཏང་བལྟ་བ་ཅིན། ང་
བཅིས་རའི་ སྣང་ངོ་ལུ། བ། གང་། ར། ཕགཔ། བྱཔོ། བྱམོ། ལ་སོགས་པ་ སམས་
ཅིན་གྱི་རྣམ་པ་འིབད་མཐོང་རུང་ ཚ་རབས་ལས་ཚ་རབས་ཀྱི་བར་ན། རང་ག་ ཨཔ་ 
ཨའི་ སྤུན་སྤུན་ཆ་ མཆད་གྲོགས་ ཆ་རོགས་ ཉེཝེ་ཉ་འིཁོར་ མ་འིབདཝེ་མན་ནུག། 
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ད་ལྟོ་ རང་དང་འིབྲིལ་བ་ཡོད་མ་ཚུ་དང་ དབྱ་བ་མདཔ་ལས་ ཆ་མཉམ་གྱིས་ དྲིན་ཅིན་ཕ་
མར་ངོས་འིཛོན་འིབད་ད་ བྱམས་སྙིང་ར་ བསད་དགོཔ་ཨན་མས།  

ད་གས་འིབད། སྤྱིར་བཏང་ ང་བཅིས་ར་འིབྲུག་མ་ མང་ཤོས་ཅིག་གས་ར་ ལས་རྒྱུ་
འིབྲིས་ཧི་གོཝེ་ལས། ཁ་ཐུན་དག་སརོ་ལུ་ སོ་བ་བསད་པའི་ཁར་ ཤ་གསད་ ཉ་གཟུང་
ལ་སོགས་པའི་ སྡེག་པའི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ རམ་པ་བཞིན་དུ་ མར་བབས་འིགྱིོ་ས་ཡོད། ཨན་
རུང་། ཁྲིོམ་ཁར་ཤ་ཁང་ནང་ལས་ ཕར་འིགྱིོ་བལྟ་བ་ཅིན། མ་དྲིག་ཞིན་ཆ་ཆུང་དང་ ལོ་
ན་རྒས་གཞིོན་མད་པར་ ཤ་དམར་མདངས་མདངས་ཡོད་མ་ཚུ་ ང་ལུ་དགོ། ང་ལུ་གནང་། 
ང་འིབག་ན། ཟར་སབ་ས་ ཕར་འིཐན་ཚུར་འིཐན་འིབད་ ག་ཐོབ་རྐྱེབ་སར་བལྟ་བ་ཅིན། 
ཤ་བཟའི་ན་ལུ་སོ་བ་ཆ་བའི་ དབང་གས་འིབད་ གནས་སབས་ཅིག་ སྙིང་རའི་སམས་
ཡང་མདཔ་བཟུམ་ མཐོངམ་མས།  

ང་བཅིས་ཀྱིས་ རང་གས་འིབད་ ཤ་དངོས་སུ་གསད་ན་ལུ་ སོ་བ་མད་ད་ོབཟུམ། བཟའི་
ན་ལུ་ཡང་ སོ་བ་ཞིན་སུ་ཅིག་འིབད་བ་ཅིན། ག་ཅི་འིད་ ལགས་ཤོམ་མཐོང་ན་ཨན་པའི་
ཁར་ ཉས་པ་གང་ཡང་མད་པའི་ ཕ་མ་སམས་ཅིན་ཚུ། རན་ཆན་ སྲིོག་དང་འིབྲིལ་བའི་
སྡུག་བསལ་ བཟོད་མ་ཚུགས་པ་མོང་ན་ཚུ་ཡང་ མར་ཕབ་ འིབད་ཚུགས་ན་ཨནམ་
ལས། ག་ར་གས་སྙིང་ར་ ཚད་མད་ཀྱི་ངང་ལས། སབས་མད་ལུ་སབས། མགོན་མད་ལུ་
མགོན་མཛོད་གནང་།  སྤྱིར་བཏང་ སམས་ཅིན་ཚུ་དམར་གསད་འིབད་ད་ ཤ་ག་ཚང་
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འིབྲིལ་འིཐབ་ན་དང་ བཟའི་ན་ཚུ་མར་ཕབ་བཏང་རུང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འིབྱོར་དང་ 
གོང་འིཕལ་ལུ་གནོད་པ་ སྦེོམ་ཅིག་ར་མ་འིཐོན། མ་མང་ག་གཟུགས་ཁམས་ལུ བཞིས་
སོ་བཅུད་ཅིན་མད་པའི་ གནོད་པ་ཡང་མ་འིབྱུང་ན་ ཨནམ་མས།  

ད་ཡང་། གསོ་བའི་བསབ་སོན་ནང་ལས་ ཟས་བཅུད་ཅིན་གྱི་གྲས་སུ་ ཧིོན་ཚད་ ཀོ་པ་ 
ཉ་ཁག་ཅུ་ ལ་སོགས་པའི་ ཚད་སྲི་ག་རགས་ ག་ད་མང་མང་བཟའི་བ་ཅིན་ ཚ་རང་ ནད་
ཉུང་ རག་པ་གསལ་ ཟར་འིཐོན་ན་འིདུག། ད་མ་ཚད། ཚ་ས་མའི་རང་ག་ དྲིན་ཅིན་ཕམ་
ལུ་ ཕ་མ་ཨནམ་ཤས་ཏ། ཕན་ཐོགས་པའི་བསོད་ནམས་ན། བསོད་ནམས་ལྡན་པའི་མ་
ཡས་བསམ་པ་རྣམས་ཀྱིང་འིགྲུབ།། ཟར་གསུང་དོ་བཟུམ་དང་། དཔལ་བྱན་གྱིས་ཞུས་
པའི་མདོ་ལས་། རན་ཆན་སམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་གང་།། གལ་ཏ་ད་ལ་གཟུགས་མཆས་
ན།། ནམ་མཁའི་ཁམས་ན་ཀུན་གང་ས།། ད་བས་ཀྱིང་ན་ལྷག་པར་འིགྱུར།། ཞིས་
གསུང་དོ་བཟུམ་ བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་དང་ ནུས་པ་གས་འིབད་ ཚ་ད་རས་བསོད་ནམས་ 
གོང་ལས་གོང་དུ་འིཕལ་ཏ་ འིད་ཕྱེ་གཉས་ཀའི་བསམ་དོན་ཚུ་ ཡད་བཞིན་དུ་ འིགྲུབ་ན་
ཨནམ་མ་ཚད། འིཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་ མོང་མ་དགོ་པའི་ ཐབས་ཤས་ ཁད་པར་ཅིན་
ཅིག་ཨན།།  
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སློང་ལཱ།  དྲི་བ། 

༡- སམས་ཅིན་ལུ་ གནོད་པ་བཀལ་ མ་བཏུབ་པའི་ ཁུངས་ག་ཅི་ཨནམ་མས་གོ? 
ར་ཁུངས་འིཚལ་སྦེ་ བྲིས། 

༢- འིབྲུག་པའི་མ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་མཐོང་གནང་ལུ་ ག་ཅི་བཟུམ་ མཐོངམ་ཨནམ་
མས་ག?ོ སྤྱིར་བཏང་མཐངོ་སྣང་ བྲིས། 

༣- ཤ་དང་ཉ་ག་ བཅུད་དང་འིདྲི་བའི་ བཅུད་ཚུ་འིཐོབ་མ་ ཚད་སྲི་ག་རགས་ གཞིན་
དང་གྲོས་སྟུན་འིབད་ད་ འིབད་ད་ ཐོ་བཀོད་རྐྱེབ། 

ཤ། ནོར་ཤ། ར་ཤ། བྱ་ཤ། ཕག་ཤ། ཉ། 
ཚད་སྲི།      

༤- འིབྲུག་པའི་མ་ཚུ་ ཤ་གསད་ན་ལུ་ སོ་བ་མདཔ་དང་། ཤ་བཟའི་ན་ལུ་ སོ་བ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་ མཐོང་མ་འིད་ ག་ཅི་ལས་བརྟན་ ཨནམ་འིོང་ན་མས་ག?ོ 
བསམ་འིཆར་བཀོད། 

༥- དཔལ་བྱན་གྱིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས་། རན་ཆན་སམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་གང་།། 
གལ་ཏ་ད་ལ་གཟུགས་མཆས་ན།། ནམ་མཁའི་ཁམས་ན་ཀུན་གང་ས།། ད་བས་
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ཀྱིང་ན་ལྷག་པར་འིགྱུར།། ཟར་གསུངས་ཡོད་མ་ རོང་ཁའི་ནང་ སད་སྒྱུར་
འིབད། 

༦. ཡག་རྒྱུགས་ནང་ལས། འིབྲུག་པའི་མ་ཚུ་ མང་ཤོས་ར་ ‘ལས་རྒྱུ་འིབྲིས་’ ཧི་
གོཝེ་ལས། ‘ཁ་ཐུན་དག་སོར་ལུ་’ ས་ོབ་ཡོད། ཟར་བཀོད་ནུག། ལས་རྒྱུ་
འིབྲིས། ཟར་མ་དང་། ཁ་ཐུན་དག་སོར་། ཟར་མ་འིད་ ག་དམ་ཅིག་ལུ་ ཧི་གོ་
དོ་ག? བཤད་པ་རྐྱེབ། 

༧- ད་ལས་ཕར་ ང་བཅིས་ཚུ་གས་ སམས་ཅིན་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ ག་ཅི་ར་འིབད་དགོ་
ག? ཐོ་རྐྱེབ། 
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༢. གློ་བུར་གི་རྐྱྲེན་ངན། 

༉ ཧི་མ་གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ ཨ་པ་དོན་གྲུབ་དང་ ཨམ་བཟང་མོ་ ཟར་མ་གཉས་
ལུ་ བུཚ་ བཀྲ་ཤས་དང་ བུམོ་ལྷ་མོ། ཟར་ ཁོང་བཟའི་ཚང་བཞི་ དགའི་ཏགོ་ཏ་ོདང་ 
སད་ཏོང་ཏོ་འིབད་ སྡེོད་ཡོདཔ་ཨན་མས། ཕམ་གཉས་ཀྱིས ཁོང་གཉས་ལུ་ ཆགས་
སྡེང་ཕྱེོགས་རས་མད་པར་ བྱམས་བར་ག་སོ་ལས་ ག་ཅི་བྱན་རུང་ འིདྲིན་འིདྲི་འིབད་བྱན་
ཏ་ བཟའི་ཚང་བྱམས་སོང་ཐོག་ལས་ བསངས་ཏ་སྡེོད་ནུག། 

ཨ་པ་དོན་གྲུབ་འིད་ བླམ་ཆོསཔ་ཅིག་འིབད་ན་ད་གས་ གཤན་པོའི་དག་ར་བསྒྲུབ་ན་དང་ 
རམ་གྲ་ོཕྱེམ་ཕྱེམ་ར་འིབད་བར་ འིགྱིོ་ད་ོཡོདཔ་དང་། ཨམ་ལྷ་མནོ་ ས་ོནམ་གྱི་ལཱ་དང་ 
ཐགས་ལཱ་ལུ་ མཁས་ན་ད་གས་ ག་ར་གས་ རྲིས་མཐོང་ སད་དོ་ཡོདཔ་ཨན་པས། 

བུ་གཞིྲིས་གཉས་ཀྱིས་འིབད་རུང་ རང་ག་ཕམ་གཉས་ལུ་ བར་གདུང་ཆ་བའི་ཁར་ ཁ་
བཀོད་བསབ་བྱ་ ག་སབ་མ་འིདྲི་ལུ་ ཆ་བཞིག་ས་ རོགས་ལུ་ཕན་སམས་མ་གཏོགས་ 

ཕ་མའི་བསབ་བཀོད་ལུ་ ཉན་དགོཔ་དང་ མི་སྲེ་དང་འབྲེལ་བ་ བཟའ་ཚང་གི་ ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་རིག་
དང་ སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་གི་རིག་རལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྲེ་ རང་སློབས་ཀིས་སྲུང་བི་ཚུགས་ནི་གི་ རལ་འཐོབ་
ཐབས་ལུ།  
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གནོད་སམས་མ་བསདཔ་ལས་ གཡུས་ཁའི་མ་ཚུ་གས་ དཔ་བལྟ་ས་དང་ བསོད་པའི་ 
ཡུལ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏ་ སྡེདོ་ཡོདཔ་ཨན་མས། 

ཕམ་གཉས་ཀྱིས། ཁོང་བུ་གཞིས་གཉས་ ཆུང་ཀུའི་བསང་ལས་ སོབ་གྲྭ་ནང་བཙུགས་
ནུག། ད་ལས་ སོབ་གྲྭའི་ ཟད་སོང་ཡང་ ཡོདཔ་རང་ལས་བཏོན། མདཔ་རོགས་ལས་
འིཚལ་ཏ་ བཏང་པ་གས་མ་ཚད། ཨ་རྟག་ར་ ཨ་ལོ་ལུ་ ཁ་བཀོད་བསབ་བྱ་བྱན་ སམས་
བློ་ཁགོ་བཙུགས་ དཔ་ཆ་ལྷབ་དགོ་པའི་ ཨུ་ཚུགས་བསད་ནུག། 

ང་བཅིས་ཀྱི་ ཨ་ལོ་གཉས་ཀྱིས་ཤས་ཡོན་ མཐར་འིཁོལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ རོགས་ཀྱི་གདོང་
ཁར་ བཟང་ལམ་ལམ་དང་ འིབྲུ་ལྷམ་ལྷམ་ཅིག་འིབད། སྡེོད་ཚུགསཔ་ཅིག་ཡོདན་ 
བསམ་པ་རོགསཔ་ཟར་རུང་ ད་ཅིག་ཨན། ཟར་ འིཕྲལ་འིཕྲལ་ར་ མནོ་བསམ་གཏང་དོ་
ཡོདཔ་མས། 

ཨ་ལོ་གཉས་ཀྱིས་ཡང་། རང་ག་ཕམ་གས་ སབ་པའི་ཁ་ལུ་ཉན་ཏ་ མཐོ་རམ་ཤས་ཚད་
མཇུག་བསྡུ་སྦེ། གཞུང་ག་ གཡགོ་ཅིག་ཡང་ཐོབ་ཆ་ནུག། ད་འིབདཝེ་ལས། ཕམ་
གཉས་ཀྱི་ བསམ་པའི་དོན་ཡང་མནོ་བཞིན་ བསམ་བཞིན་དུ་ འིགྲུབ་ཚུགས་ཏ། སམས་
གནམ་མད་ས་མད་ དགའི་ས་སྡེོད་ནུག། ནམ་ཅིག་འིབདཝེ་ད། ཨཔ་དང་ཨའི་འིདན་ 
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དམ་པའི་ཆོས་ལུ་ དད་པ་མོས་གུས་སྦེོམ་ཡོདཔ་ལས་ ཨཔ་གས་ ཡ་གུ་ཅིག་སལ་མའི་
ནང་།      
 
 
 
 
 

 
 
 

 

    དབྱན་ཚས་༡.༡༢.༢༠ 
 
༉ ཧིང་ལས་གཅིས་པའི་བཀྲ་ཤས་དང་ལྷ་མོ་གཉས་ལུ། 

 
                         ཕར་རྒྱལ་ས་ལྟ་བ་ལུ་སྡེོད་མ་ 
ཁད་ སྤུན་ཆ་གཉས་ཡང་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་ར་ལས་ ལུས་
ལུ་ན་ཚ་དང་ སམས་ལུ་སྡུག་བསལ་མད་པར་ གཞུང་ལུ་ཕྱེག་ཕྱེད་ཞུ་སྦེ་ 
ལགས་ཤོམ་འིབད་ར་ཡོད་པའི་ར་བ་ཡོད།  
ནཱ་ལུ་ སྡེོད་མ་ ང་བཅིས་ཕམ་གཉས་ཡང་ ཁད་གཉས་མད་པའི་ ཚ་གྱིང་
གས་ སམས་ན་ཟུག་རྐྱེབ་ས་ བག་མ་ཆགས་པར་ཡོད།  
ཨན་རུང་། ཁད་གཉས་ལུ་ སབས་བདེཝེ་ཅིག་ཡོདན། ངལ་གསོ་ཞུ་སྦེ།  
ང་བཅིས་ཆ་ཁབ་ རྒྱ་གར་རྡོ་ར་གདན་ལུ་ གནས་སོར་འིགོྱི་ན་ཡོདཔ་ཅིག་ 
འིབད་བ་ཅིན། ག་ད་སྦེ་ སབས་བད་འིོང་ག? སྟུན་གྲོས་དང་གཅིག་ཁར་ 
ཁོད་རའི་ ཕམ་གཉས་ཀྱིས་  

བསལ། 
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བུ་བཀྲ་ཤས་ཀྱི་ལག་པར་ གནས་ཚུལ་ཡ་གུ་འིདྲི་ ལྷོདཔ་ཅིག། ཁོང་གཉས་ ཕམ་དངོས་
སུ་འིཕྱེད་དོ་ བཟུམ་མའི་ སམས་དགའི་སོ་ ཚད་མདཔ་ཅིག་བྱུང་། ད་ལས། ཁོང་སྤུན་
ཆ་གཉས་ཀྱིས་ རང་རང་སོ་སོའི་ འིགོ་དཔོན་ལས་ ངལ་གསོ་ག་གནང་བ་ཞུ་ས་ ཕམ་
གཉས་དང་ཆ་ གནས་མཇལ་བར་ རྒྱ་ཐང་ལམ་ལས་ཕར་  འིགྲུལ་འིཁོར་ཨཱལ་ཀྲོ་ཅིག་
ནང་ བུ་བཀྲ་ཤས་ཀྱིས་ བཏང་ས་སོང་ནུག། ཁོང་ བཟའི་ཚང་ཚུ་ ག་ཅི་ད་ས་ོབའི་ཐོག་
ལས། རྒྱ་ཐང་ག་ལྟདམོ་བལྟ་ས་ འིགྱིོ་བའི་ལམ་ཁར་ ཆོས་གཟབ་སར་བདུད་གཟབ། 
ཟར་དོ་བཟུམ་འིབད་ ཧིང་སོང་མར་ འིགྲུལ་འིཁརོ་ཀྲག་སྦེོམ་གཅིག་ གདོང་ཕྱེོགས་ལས་
འིོངམ་ཅིག་ གདོང་ཐུག་རྐྱེབ་ས་ ཁོང་བཟའི་ཚང་ཚུ་ ག་ར་ལུ་བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་ རྐྱེན་
ངན་བྱུང་ནུག་གོ།  

སོང་ལཱ།  དྲི་བ། 
༡- དོན་གྲུབ་དང་ བཟང་མོ་གཉས་ མ་ཚུ་ག་ དཔ་བལྟ་ས་དང་། བསོད་པའི་ ཡུལ་

ཅིག་ལུ་ འིགྱུར་དགོ་མ་འིད་ ག་ཅི་འིབད་ཨན་ན? 
༢- ཕམ་གཉས་ཀྱི་ སལ་མ་ ཡ་གུའི་ལན་ བྲིས། 
༣- སྲུང་འིད་ནང་སྲུང་རདཔ་ ག་དམ་ཅིག་ འིདུག་གོ? 
༤- སྲུང་འིད་ འིཕྲོ་མཐུད་ད་ དགའི་ཏགོ་ཏ་ོའིབད་མཇུག་བསྡུ་ན་ཡོདཔ་ཅིག་ ཁོད་

རའི་རག་པ་གས་བཟོ་ས་ བྲིས། 
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༣. ཤིང་ར་འཁོར་ལོ།  
 
 
 

༉ ཚང་དཔོན་རྡོ་རྡ་ོ ཟར་མ་ད་གས་ གནམ་ཟ་དུས་བཞིའི་ འིགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ 
ཚང་རྐྱེབ་ཨན་མས། ཁོ་གས་ གནམ་སོ་ཀ་ ཟཝེ་དང་པ་གཉས་པ་གསུམ་པ་ཚུ་ལུ་ སོ་
ནམ་གྱི་ལག་ཆ་ ཏོག་ཙ་ གན་ཏྲི་ རྐོ་ཏ་ཚུ་དང་ སོན་གྱི་རགས་ཚུ་ ཚང་འིབྲིལ་འིཐབ་
ཨན་མས། བྱཱར་ ཟཝེ་བཞི་པ་ ལྔ་པ་ དྲུག་པ་གསུམ་ལུ་ ཚད་སྲི་ག་རགས་ ཨ་མ་ 
སོགཔ་ བླམ་བན་ད་ཚུ་ ཚང་འིབྲིལ་འིཐབ་ཨན་མས།  

སར་ཁ་ ཟཝེ་བདུན་པ་ བརྒྱད་པ་ དགུ་པ་ གསུམ་ལུ་ ཤང་འིབྲིས་ཀྱི་རགས་ ཨ་པཱལ་ 
བལཔ་སའུ་ ངང་ལག་ གུན་ཆ་ཚུ་ ཚང་འིབྲིལ་ འིཐབ་ཨན་མས། དགུན་ ཟཝེ་བཅུ་པ་ 
བཅུ་གཅིགཔ་ བཅུ་གཉསཔ་གསུམ་ལུ་ འིབྲུ་སྣ་ག་རགས་ རད་ དཀར་ ནག་ ག་ཟ་ཚུ་
ཚང་འིབྲིལ་འིཐབ་ལས་ ཁ་ོདུས་ནམ་ར་འིབད་རུང་ ལཱ་བཙར་མ་ཚུགས་པར་ སྡེོད་མ་ཅིག་
ཨན་མས།  

མནོ་མྲེད་སེམས་ཅན་ལུ་ བམས་སེམས་བསྲེད་ནི་དང་ ལྷག་ནིའི་རིག་རལ་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས་
པའི་ཁ་ལུ་ སྲེབ་སློར་དང་ཚིག་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་ འབི་རློམ་འདི་ལས་དཔེ་ལེན་ཏེ་ རང་གིས་
འབད་བི་ཚུགས་ཐབས་ལུ། 
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ཁོ་ཚང་འིབྲིལ་འིཐབ་ད། ཚང་ཕར་ཚུར་སལ་འིདྲིན་འིབད་མ་ ཤང་རྟ་འིཁོར་ལ་ོཅིག་
ཡོདཔ་མས། ཤང་རྟ་འིཁརོ་ལོ་འིཐན་མ་རྟ་རྒོདམ་ སྤུ་ཁ་གནགཔོ་ དཔྱེལ་བའི་སྦུག་ན་
དཀར་ཐག་ཡོདཔ་ལས། རྟ་ག་མང་སྨན་དྲུགམོ། ཟར་སབ་ཨན་མས། ཉནམ་ནམ་ཤར་
ར་ ཁོ་ག་ཚང་ག་དོས་ཚུ་ ཤང་རྟ་འིཁོར་ལ་ོགུ་ ར་བཟུམ་སྤུངས་ཏ་བཀལ་ཞིནམ་ལས། 
ད་གུ་ ཆར་བཀབ་བཀབ་ས་ ཕྱེ་ལས་ཐགཔ་གས་ སྤུས་ཙ་འིབད་བསྡེམས། ད་ལས་ རྟ་
གུ་ས་དང་སྲིབ་ཐག་ཚུ་བཀལ་ ཤང་རྟ་ག་གཡས་གཡོན་གྱི་ ཟུར་ཤང་རངམོ་འིབད་ཡོད་
མ་འིདྲི་ རྟ་ག་ས་དང་གོང་ཐག་གུ་བསྡེམས་ཏ་ ཀྲག་ཀྲ་འིབད་བཟོ་ཚརཝེ་ཅིག་ ཤང་རྟ་
འིདྲི་གུ་ཁ་ོར་འིཛོགས། ལགཔ་གཡོན་པ་གས་ རྟ་ག་སྲིབ་ཐག་བཟུང་། ལགཔ་གཡས་
པ་གས་ རྟས་ལག་བཤད་ རྒྱ་ཞྭམོ་ཅིག་ཡང་བཙུགས་སྦེ་ རྟ་ག་ཨུབ་པར་རྟས་ལག་ 
ཤུགས་འིབད་དྲིངས་ཏ་ རྟ་འིགོྲས་རྐྱེབ་བརྒྱུགས་ཏ་ེ བདའི་འིགྱིོཝེ་ཨན་མས།  

ལམ་ གྱིན་འིཛོགས་པའི་སབས་ལུ་ རྟ་ད་ཤང་རྟ་འིཐན་མ་ཚུགས་པར། སྤུ་ར་ར་ལས་ 
རྔུལ་ནག་ཐགས་པ་ར་ར་འིཛོགས་ཏ་ ཆུ་གས་སྦེངས་སྦེངམ་བཟུམ་ཐལ། ཕོཝེ་མགར་
བའི་སྦུདཔ་བཟུམ་ ལྷབ་ལྷབ་བཏང་སྤར། ཁ་དབུགས་ ཁ་ནང་མ་ཤོང་ སྣ་དབུགས་ 
སྣ་ནང་མ་ཤོང་པར་ བུང་ ཧིང་་་ཧིང་་་ཧིང་་ གཅིག་ཤུལ་གཉས་ གཏང་དོ་ཡོདཔ་མས། 
རས་ཚ་སབས་ཉམ་གས་འིཚགས་ རས་ཚ་སབས་ ཆརཔ་གས་བརྡུངས་སྦེ། ལཱ་ཁག་
གཏངམ་ཨན་མས། ལྷག་པར་དུ་ ཨུབ་པར་རྟས་ལག་ གྱིངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་འིབད་ རག་
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ན་ད་གས་ རྨི་བཏོན་ཁྲིག་བཏོན་འིབད་བའི་ ན་ཟུག་ཡོདཔ་ལས། ཨུབ་པར་རྟས་ལག་ 
མ་འིཐོབ་ནའི་དོན་ལུ་ མོ་ར་ག་ཁ་རྒ་ོ ཡོད་ཚད་མད་ཚད་བཏོན་ཏ་ རྐངམ་རྡོགཔ་དྲིགས་ 
འིཐན་ན་ད་གས་ རྐང་པའི་རྨིགཔ་ ཆ་མཉམ་ཟད་ད་ ཚ་དོ་ཡོདཔ་མས།  

ཁ་མར་འིབབ་ད། ཁུར་ཆ་ག་ལད་ཀྱིས་ རྒྱབ་ལས་མར་འིཕུལཝེ་ལས། ལད་ག་ར་སྒྱིད་
ཐག་གུ་ཕོག་ས་ རྨི་བཏོན་རུང་། མོ་ར་ག་ གཟུགས་ཁར་ སྦེོ་ མ་རག་ནའི་ དོན་ལུ་ 
ལགཔ་ས་ཁར་ར་དྲིགས་ཏ་ འིགྱིོ་ན་ད་གས་ ལག་པའི་རྨིགཔ་ཚུ་ག་ར་རགོས་ཏ་ ཚ་ད་ོ
ཡོདཔ་མས།  

སྨན་དྲུགམོ་འིད་ དུས་རྒྱུན་ མག་ཏོ་ལས་མག་ཆུ་དང་། གཟུགས་ལས་རྔུལ་ནག་ ཆུ་
བཟུམ་ཐོན། དཀའིཝེ་སྤྱིད་རུང་། སན་བདག་གས་རྩྭ་ཆག་ཅིག་ར་ ལགས་ཤོམ་འིབད་
མ་བྱན་པའི་གུ་ ཚང་བཙང་སར་ དུས་ཚད་ལུ་ལྷོད་དགོ་ན་ད་གས། ལམ་ཁར་ ཁ་སོམ་
པའི་ཆུ་ར་ འིཐུང་མ་བཅུག་པར། ལམ་ག་འིད་ མགྱིོགས་མགྱིོགས་དབུར་ཏ་ བདའི་དོ་
ཡོདཔ་མས། ལམ་ ལ་ལུ་ཅིག་ཁར་ལྷོདཔ་ད། ཤང་རྟ་ག་འིཁརོ་ལོ་འིདམ་ནང་འིབྱྲིམ། 
ལ་ལུ་ཅིག་ཁར་ རྡོ་གུ་ཐགོས་ཏ་ འིཐན་མ་ཚུགས་པར། རྟ་ད་ག་ཕུབ་འིབད་འིགྱིོ་བའི་
སབས། ཁ་ རྡ་ོདང་ས་གུ་བརྡུངས་ཏ། གདོང་སོ་ཚུ་ ཐོན་འིགྱི་ོསྦེ་ ཡར་ལོང་མ་ཚུགས་
པར་ལུས་པའི་སབས། སན་བདག་འིདྲི་ ཁོང་ཁྲིོ་ལངས་ཏ་ རོ་རྟ་ཤ་རྟ་ ཡར་མ་ལོང་ག? 
ཟར་ ཚ་བརྡ་དང་བཅིསཔ་འིབད། རྟ་འིདྲི་ ཤ་ཤ་ར་དྲིང་དོ་ཡོདཔ་མས། ཕྱེ་རུ་ལགོ་ཁམ་
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ན་ ལྷོད་པའི་སབས། རྩྭ་ཆག་ཚུ་བཟའི་ན་ཕར་ར་བཞིག། གཟུགས་ཡར་ར་ ལོང་མ་
ཚུགས་པར་ སྡེོདཔ་ཨན་མས། ད་འིབད་རུང་ ནངས་པ་དྲིོ་པ་ ཨ་རྟག་ཧི་ལུགས་ ཤང་
རྟ་འིཐན་དགཔོ་འིཐོན་དོ་ ཡདོཔ་ཨན་མས། 

སྨན་དྲུགམོ་ག་ རྟའུ་ཅུང་འིདྲི་ ལམ་འིགྱི་ོམ་ཚུགས་རུང་། ཨའི་དང་ ཁ་འིབྱལ་མ་ཚུགས་
པའི་ཁར་ ཨོམ་འིཐུང་ན་འིཐོབ་པའི་ར་ཆ་གས་འིབད། ཨའི་ག་འིགྱི་ོསར་ རྟང་བདའི་
འིགྱིོ་རུང་ ཕྱེ་རུ་ལོག་ཁམ་ན་ མ་ལྷོད་ཚུན་ཚད་ ཨོམ་འིཐུང་ནའི་དུས་ཚད་ མ་འིཐོབ་དོ་
ཡོདཔ་མས། ཚར་གཅིག་འིབདཝེ་ད། རྟའུ་ཅུང་འིདྲི་ སྒྱིད་ཐག་གསག་གསག་འིབད། ས་
ཁར་འིགྱིལ་ཡ་ར་ ཡར་ལོང་མ་ཚུགསཔ་ལས། ཨའི་གས་ ཨང་ཧིང་ཧི་ ཟར་ སད་
རྐྱེབ་ས་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་རྟའུ་ཅུང་ཡོད་སར་ གདོང་བསོར་ཏ། འིགྱིོ་ནའི་རས་རྐྱེབ་རུང་ 
སན་བདག་གས་ རྟས་ལག་གས་དྲིངས་ཏ་ བདའི་འིགྱིོཝེ་ལས།  

སྨན་དྲུགམོ་གས། ‘‘ངའི་ཧིང་དང་འིདྲི་བའི་རྟའུ་ཅུང་འིདྲི།། རན་ཆན་སྲིོག་དང་འིབྲིལ་ན་
འིབད་རུང་ར།། ཨོམ་ཅིག་བྱན་ནའི་དབང་ཚད་ང་ལུ་མད།། དུད་འིགྲོ་བཀོལ་སྤྱིོད་སྡུག་
བསལ་ཟར་མ་འིདྲི།། ད་རས་མ་བུ་གཉས་ལུ་འིབྱུང་ད་ོསྨོ།།’’ ཟར་ ལོག་བལྟ་ཡ་ར་
འིགྱིོ་བའི་སབས་ རྟའུ་ཅུང་འིད་ སོ་ས་ས་འིབད། ས་ཁ་ལས་ ཡར་ལོང་མ་ཚུགས་ མག་
ཏོ་ལས་ མག་ཆུ་ཅིག་ཡང་ཐནོ་སྦེ་ སད་རྐྱེབ་ས་ ལམ་ཁར་ལུས་སོ་ནུག།  
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སློང་ལཱ།  དྲི་བ། 

༡- ཚང་དཔོན་རྡོ་རྡ་ོགས་ ཚང་དང་ དུས་ཚད་ནམ་རྐྱེབ་ཨན་ན? ཁ་གསལ་བྲིས། 
༢- གྱིན་ འིཛོགས་པའི་སབས་ ཤང་རྟ་འིཁོར་ལ་ོའིཐན་མ་ རྟ་འིད་ ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་ 

འིགྱུརཝེ་ཨན་ན? བཟོ་རྣམ་ བཤད་པ་རྐྱེབ། 
༣- རྟའུ་ཅུང་ དཀའིཝེ་ག་ད་སྦེ་ སྤྱིད་དོ་ཡོདཔ་ཨན་ན? དཀའིཝེ་སྤྱིད་པའི་སོར་

བྲིས། 
༤- སྨན་དྲུག་མོ་ དཀའིཝེ་སྤྱིད་མ་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་སྦེ་ བྲིས། 
༥- ཁོད་ཚང་དཔོན་ཨན་པ་ཅིན་ རྟའུ་ཅུང་སད་ཤོར་ཏ་ལུསཔ་ད་ ག་ཅི་ར་ འིབད་

འིབདཝེ་འིོང་གོ? 
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ལྷན་ཐབས། 
༡. དགའ་སིད་སློ་གསུམ།  

ལེགས་པས་ལེགས་པས་ལེགས་པས།། སེར་ཤོག་མྲེ་ཏོག་ལེགས་པས།། 
དགའ་བའི་ལྡུམ་ར་ནང་ལུ།། ཡིད་འློང་མྲེ་ཏོག་ལེགས་པས།། 

     དགའ་བས་དགའ་བས་དགའ་བས།།འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་དགའ་བས།། 
   ང་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ།། ག་ཏེ་སློད་རུང་དགའ་བས།། 

སིད་པས་སིད་པས་སིད་པས།། རང་གི་གཡུས་ཁར་སིད་པས།། 
དྲིན་ཅན་ཕམ་དང་གཅིག་ཁར།། ཉིན་མཚན་མྲེད་པར་སིད་པས།། 

   བ་བས་བ་བས་བ་བས།། ཤིང་དང་མྲེ་ཏོག་བ་བས།། 
   སྤང་གཤོང་བདེ་མློའི་ནང་ལུ།། མྲེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བ་བས།། 

སློ་བས་སློ་བས་སློ་བས།། ང་བཅས་ན་གཞློན་སློ་བས།། 
དགའ་བའི་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ།། ཡོན་ཏན་ལྷབ་སྲེ་སློ་བས།། 

   སོང་ཡི་སོང་ཡི་སོང་ཡི།། ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་སོང་ཡི།། 
   སྨན་ལློངས་འབྲུག་གི་མི་སེར།། དཔལ་འབློར་ཡར་རྒྱས་སོང་ཡི། 
 
 
 



སློབ་དེབ་༧ པ།            ༢༠༢༢ 

 

160 

 
 
  



སློབ་དེབ་༧ པ།            ༢༠༢༢ 

 

161 

 
 
 
 
  
 

ཉན་ནི་སབ་ནི། 
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ཉན་སབ་ཀི་ཁུངས་དོན། 

སད་ཡག་སོབ་སོང་ནང་ལུ་ ཉན་ན་དང་སབ་ན་ག་རག་རལ་འིད། རང་སོའི་ཕ་མའི་ཁ་སད་ ལྷབ་ན་
ལས་འིགོ་བཙུགས་ཏ། མ་ཚའི་རང་ལུ་ ཆོས་དང་འིཇག་རྟན་གྱི་བྱ་བ་ ག་ཅི་ར་འིབད་དགོ་རུང་། དང་
པར་ རྣ་བའི་དབང་པ་ོགས་ཉན་ཏ། བརྡ་དོན་ཚུར་ལན་ཚུགསཔ་ འིབད་ན་འིད་ ག་ན་ལས་གལ་ཆ། ད་
ཡང་ ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས། ཐོས་པ་མ་རིག་མུན་སེལ་སློན་མྲེ་སྲེ། །ཟར་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རང་གས་མ་
ཤས་ མ་གོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ག་ར་རྣ་བའི་དབང་པོ་གས་ཉན་ཏ་ གོ་དོན་ཧི་གོ་དགོཔ་ལས་  ཐོས་པའི་
ཤས་རབ་གོང་འིཕལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉན་ནའི་རག་རལ་འིད་ མཁས་པའི་ངང་ཚུལ་དགུའི་ནང་ག་དང་པ་
ཨན། 

གཉས་པ་ སབ་ནའི་རག་རལ་འིད་ཡང་ འིཆད་པ་དང་རོད་པའི་ རག་པའི་སོ་ངོ་མ་ཅིག་ཨནམ་ལས། 
དང་པ། རང་ག་ སམས་ཀྱི་མནོ་དོན་ འིཆར་སྣང་དང་ཉམས་སྣང་། དངོས་མཐོང་ག་ཉམས་མོང་ཚུ་དང་། 
གཉས་པ། རང་གས་ཉན་ཏ་བརྡ་དོན་ལན་ཡོད་པའི། ཤས་བྱའི་ཡོན་ཏན་དང་ རག་རལ་ཚུ་ག་ར་ 
གཞིན་ཕར་ལོགསམ་ལུ་ ག་ོབརྡ་འིཕྲོདཔ་འིབད། སྤལ་ན་དང་བཤད་ན་ལུ་ མད་ཐབས་མད་པའི་ 
ཐབས་ལམ་གཙ་བ་ོཅིག་ ངག་ག་སོ་ སབ་ནའི་རག་རལ་འིད་ཨན།  

འིཇག་རྟན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡང་། བློ་སབ་ལུགས་མི་གཙོ་ཉན་ལུགས་གཙོ། །མདའ་རྐྱབ་ལུགས་མི་

གཙོ་གཏད་ལུགས་གཙོ། །ཟར་སབ་སྲིོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཉན་ལུགས་དང་གོ་བ་ ལན་ལུགས་ཀྱི་རག་
རལ་ཚུ་དང་། ད་བཟུམ་འིབད་ སབ་ནའི་རག་རལ་འིད་ལུ་ཡང་། གཏམ་ཚིག་གསུམ་གི་བར་ལན་མ་བརྲེ་
ན། །ཕ་དང་བུ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། །ཟར་སབ་སྲིོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རང་ག་འིཇོན་སབས་དང་ལོགས་གྲུབ་ཚུ་ 
ག་དམ་ཅིག་ར་ཡོད་རུང་ ཁ་ལས་སབ་ས་ བཤད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། དོན་དག་མདཔ་ལས་ སད་ཡག་ག་



སློབ་དེབ་༧ པ།            ༢༠༢༢ 

 

164 

རག་རལ་ཚུ་ལས། འིགོ་ཐོག་ར་ ཉན་ནའི་རག་རལ་དང་ སབ་ནའི་རག་རལ་གཉས་ལུ་ སང་བརནོ་
འིབད་དགོཔ་ ད་ལས་བརྟན་ཏ་ཨན། ད་འིབད་ན་ད་གས་ རོང་ཁའི་ཤས་ཡོན་གནས་ཚད་འིད་ནང་ལུ་ 
ཉན་སབ་ཀྱི་ རག་རལ་འིད་ སད་ཡག་ག་རག་རལ་གཞིན་ག་ར་ག་ཧི་མར་ ཚུདཔ་འིབད་བཙུགས་ཏ་
ཡོད།། 
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ཉན་ནི་དང་སབ་ནིའི་གནས་ཚད། 

སོབ་རམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝེ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. འིབྲིལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ག་སོར་ལས་ མ་ཆ་འིབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་སངས་

དང་བསྟུན་པའི་ ཞི་ས་དང་ཕལ་ཚག་ཚུ་འིཐོབ་ལམ་དང་འིཁྲིལ་ཏ་ ཉན་སབ་འིབད་ཚུགས་དག།ོ 
༢. དུས་མཐུན་གྱི་ མང་ཚག་གསརཔ་ཚུ་དང་ གྲངས་གནས་ གནས་ཚུལ་དང་ ཁབ་བསྒྲིགས་ 

གསལ་བསྒྲིགས་ ཚང་བསྒྲིགས་ཚུ་ཉན་ཏ་ ཧི་གོ་ཚུགས་དགོ་པའི་ཁར་ གཞིན་ལུ་ཡང་སབ་
ཚུགས་དགོ།  

༣. བློ་སབ་པའི་སབས་ལུ་ གནད་དོན་དང་འིཁྲིལ་ཏ་ སད་ཀྱི་སང་ཕབ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འིགྱུར་ 
སབ་ཐངས་ཀྱི་ཉམས་འིགྱུར་ཚུ་ག་ ཁད་པར་དང་ལྡན་པའི་སོ་ལས་ ཉན་སབ་འིབད་ཚུགས་དགོ།  

༤.  རང་ག་ལཱ་འིགན་དང་འིཁྲིལ་བའི་ ཡག་འིགྲུལ་དང་ ཡག་ཆ་ལུ་བརྟན་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ 
གྲོས་སྟུན་དང་གསལ་བཤད་ གོ་སྡུར་ རོད་སྡུར་ཚུ་ འིབད་ཚུགས་དགོ། 

༥.  གསལ་བཤད་དང་གསལ་ཞུ་ཚུ་འིབདཝེ་ད་ རོད་སྒྲི་དང་ ཚག་ག་གཅིད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་
འིབད་ ལག་ལན་འིཐབ་ས་ སབ་ཚུགས་དགོ། 

༦. འིབྲིལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འིདྲིན་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ སྒྲི་གཏམ་བཙུགས་ཏ་ སབ་མ་ཚུ་ 
ཉན་ཏ་ ཧི་གོ་ཚུགས་དགོ་པའི་ཁར་ ད་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ཚུ་ འིོས་འིབབ་དང་བསྟུན་ཏ་ རྒྱས་
བཤད་དང་ བཅུད་སྡུད་གང་འིོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སབ་ཚུགས་དག།ོ   

༧. ཆོས་སད་དང་ དབྱན་སད་ལས་གོ་བའི་སྤྱིར་བཏང་གནད་དནོ་ཚུ་ རངོ་ཁའི་ནང་སད་སྒྱུར་འིབད་
ད་ སབ་ཚུགས་དགོ།  
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སློབ་སློང་ལས་དོན། 

༡. སོབ་རམ་དྲུག་པ་ནང་ལྷབ་མ་ ཉན་ན་དང་སབ་ནའི་རག་རལ་ཚུ་ བསར་ཞིབ་འིབད་ད་ ལག་ལན་ 
འིཐབ་ཚུགས་དགོ། 

༢. མང་ཚག་གསརཔ་ རྒྱ་སད་འིབད་ད་ ཉན་སབ་ འིབད་ཚུགས་དགོ། 
༣. དོགས་པ་གཅིད་ནའི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་ར་ བཀོད་ཚུགས་དགོ། 
༤. ཉར་མཁོའི་ ཅི་ཆས་དང་ བྱ་ཚག་ག་ཞི་ས་ཚུ་ སབ་ཚུགས་དགོ། 
༥. བཀོད་རྒྱ་དང་འིཁྲིལ་བའི་ སྡེ་ཚན་འིགོ་འིདྲིན་པ་འིབད་ད་ ཉན་སབ་ འིབད་ཚུགས་དགོ། 
༦. གནས་ཚུལ་ཉན་ཏ་ གཞིན་ལུ་ སབ་ཚུགས་དགོ། 
༧. མཐའི་འིཁོར་གྱི་ མཐོང་སྣང་ཚུ་ག་སོར་ལས་ བཤད་པ་ རྐྱེབ་ཚུགས་དགོ། 
༨. དོན་ཚན་ཅིག་ག་ཐོག་ལུ་ གོ་སྡུར་ འིབད་ཚུགས་དགོ། 
༩. དུས་རྒྱུན་ ལག་ལན་ འིཐབ་སྲིོལ་ཡོད་པའི་ དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ ཉན་སབ་ འིབད་ཚུགས་དགོ། 
༡༠. སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ འིཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ཉན་ཏ་ སབ་ཚུགས་དགོ། 
 
 
 
 
 
 
 
 



སློབ་དེབ་༧ པ།            ༢༠༢༢ 

 

167 

 
 
 
 
 
 
 

བི་ནི། 
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བི་ནའིི་རིག་རལ་ཁུངས་དོན། 

བྲི་ནའི་རག་རལ་འིད་ རོམ་རག་ག་འིབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་ཅིག་ཨན། ད་གས་འིབད་ དང་རབས་དང་ སོན་
འིབྱོན་སས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛོད་རྣམ་དང་། རྟོགས་བརོད་ རྣམ་ཐར་ཚུ་དང་ ངག་བཤད་ལུ་མཁས་
པའི་སས་བུ་ཚུ་གས་བརམས་པའི། ལོ་རྒྱུས་དང་ གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་ 
སྲིད་ལུགས་ཀྱི་འིབྱུང་རབས་ཚུ། དུས་ནམ་ཡང་ཡལ་མ་བཅུག་པར་ བཞིག་ནའི་ཐབས་ལམ་དྲིག་ཤསོ་
ཅིག་ཨན། ད་ཡང་ སྙིན་ངག་མ་ལོང་མའི་གཞུང་ལས། སློན་གི་རྒྱལ་པོ་གགས་པའི་གཟུགས། །ངག་གི་
རང་བཞིན་མྲེ་ལོང་འཐོབ། །དེ་དག་ཉེ་བར་མི་གནས་ཀང་། །རང་ཉིད་ཉམས་པ་མྲེད་ལ་ལྟློས། །ཟར་གསུངས་
ཡོདཔ་བཞིན། དཔར་ན། སོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་དང་ གཟུགས་ཅིན་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ མཛོད་
རྣམ་ཚུ་ འིབྲི་རོམ་ནང་ བཀོད་ཡོད་ན་ད་གས་  ཁོང་ར་དངོས་སུ་ཞིལ་བཞུགས་ཏ་མད་རུང་ ཁངོ་ག་ 
མཛོད་ཤུལ་ཚུ་ ད་ལྟོ་དངོས་སུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ གསལ་ཚུགས་མ་འིདྲི་ཡང་ བྲི་ནའི་རག་རལ་ལས་བརྟན་
ཏ་ཨན། 

བྲི་ནའི་རག་རལ་འིད་ མ་རང་སོའི་བསམ་དོན་བཤད་ན་དང་ དགའི་སྣང་དང་ སོ་སྣང་ འིཇགས་སྣང་ 
ལ་སོགས་པའི་ སམས་ཀྱི་ཚར་སྣང་ མ་འིདྲིཝེ་ཚུ་ ཕྱེར་བཤད་པའི་ཐབས་ལམ་ དྲིག་ཤོས་ཅིག་ཨན། 
མ་ལ་ལུ་ཅིག་གས་ རང་ག་སམས་ཀྱི་ངལ་བ་སངས་པའི་ཕྱེར་དང་ གཞིན་ཕར་ལོགསམ་ག་ སམས་
བཀུག་ནའི་ཆད་དུ་ཡང་། བྲི་ནའི་རག་རལ་འིད་ ལག་ལན་འིཐབ་ཨན། ད་མ་ཚད་ དང་སང་ཡར་རྒྱས་
གོང་འིཕལ་གྱི་འིགྱུར་བ་དང་འིཁྲིལ་བའི་ ཡག་འིཕྲན་དང་ གོག་འིཕྲན་ གསལ་བསྒྲིགས་དང་ ཚང་
བསྒྲིགས་ཀྱི་ བརྡ་དོན་སོད་ལན་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ར་ གོག་རག་ག་ཐོག་ལས་ བརྡ་སོད་འིབད་བའི་
དུས་ལུ་ལྷོད་ད་ཡོད་མ་འིད་ཚུ་ཡང་ བྲི་ནའི་རག་རལ་ལུ་ བརྟན་དགོ། སོབ་དཔནོ་ཙནྡྲ་ག་ོམས། གང་
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ཕིར་མཁས་པའི་ལས་གསུམ་ལས། །འཆད་རློད་ངག་ལ་མ་ངེས་པ། །སིད་ཕིར་མི་བསླུ་རློམ་པ་མཆོག །ཟར་
གསུངས་ཏ་ཡོད་མ་ག་ མཁས་པའི་བྱ་བ་གསུམ་གྱི་གཙ་བོ་ བྲི་ནའི་རག་རལ་གྱི་ཤས་ཡོན་འིཐོབ་ནའི་
དོན་ལུ་ མང་ཚག་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་ ཚག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ ཚག་མཚམས་དང་ བརོད་མཚམས་གཅིད་
ཐངས་ དོན་མཚམས་འིབྲི་ཐངས་ འིགོ་བཙུགས་ཐངས་དང་ བར་གྱི་གནད་དོན་དང་ ཚག་དནོ་བཙུགས་
ཐངས་ མཇུག་བསྡུ་ཐངས་ཚུ་ག་འིབྲི་བཀོད་དང་། ཞིབ་འིཚལ་འིབད་ན། འིཆར་གཞི་བརམ་ན་ ཟན་
བྲིས་བཏབ་ན་ བསར་ཞིབ་འིབད་ན་ ཞུན་དག་རྐྱེབ་ནའི་འིབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་། འིབྲི་ཚུལ་མ་
འིདྲི་བའི་རག་རལ་ རང་ག་བསམ་དོན་དང་ འིཆར་སྣང་ཚུ་བཤད་པའི་བཤད་རོམ་དང་ རྟོགས་བརོད་ 
གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་། སྙིན་ངག་ག་ཉམས་འིགྱུར་ལྡན་པའི་ བཅིད་ལྷུག་སྤལ་མའི་སྙིན་རོམ། གཏང་
ཡག་ ཞུ་ཡག་ སྙིན་ཞུ་ལ་སོགས་པའི་ ཡག་སྐུར་རྣམ་གཞིག་དང་།  ཚང་བསྒྲིགས་ གསལ་བསྒྲིགས་
ལ་སོགས་པའི་ བརྡ་འིབྲིལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཡག་འིབྲིལ་གྱི་རོམ་རགས་ཚུ་ག་ བྲི་ནའི་རག་རལ་ཚུ་ག་ར་ བྲི་
ནའི་ཤས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཚུདཔ་འིབད་ བཙུགས་ཏ་ཡོད།། 
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བི་ནིའི་རིག་རལ་གནས་ཚད། 
སབོ་རམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝེ་ད་ སབོ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. ཡག་བཟོ་ཚུ་ སྙིོམས་འིགྲགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཀལ་ཐངས་དང་ མགོ་རྒྱན་མ་འིདྲིཝེ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འིབད་ 

ལག་ལན་འིཐབ་ས་ བྲི་ཚུགས་དགོ།   
༢. རོམ་རགས་ འིབྲི་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འིབྲི་ཚུལ་མ་འིདྲི་བའི་འིབྲི་ཐངས་ཚུ་དང་འིཁྲིལ་ཏ་ བྲི་ཚུགས་

དགོ།  
༣. གཞིན་གྱིས་ རོམ་སྒྲིག་འིབད་ཡོད་པའི་ རོམ་རག་ཁུངས་ལྡན་ཚུ་ག་ཁད་ཆོས་ཚུ་ ཁོང་རའི་རོམ་འིབྲི་ནང་

ལུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༤. འིབྲི་རོམ་གྱི་སབས་ ཞིབ་འིཚལ་འིབད་ན། འིཆར་གཞི་བཟོ་ན་ ཟན་བྲིས་བཏབ་ན་ བསར་ཞིབ་འིབད་ན་ 

དབྱ་དཔྱེད་འིབད་ན་ ཞུན་དག་རྐྱེབ་ཐངས་ཀྱི་ འིབྲི་རོམ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རང་སོབས་ཀྱིས་ ལག་ལན་འིཐབ་
ཚུགས་དགོ། 

༥. ཕལ་རོམ་དང་ སྙིན་རོམ་ བརྡ་དོན་ཡག་འིབྲིལ་ཚུ་ ཚགས་བཅིད་ ཚག་ལྷུག་ སྤལ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ 
འིོས་འིབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འིབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

༦. རང་ག་དྲིན་སྣང་དང་ མཐོང་སྣང་ ཐསོ་སྣང་ མོང་ཚར་གྱི་ཁད་རྣམ་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ ག་ཨནམ་འིབད་
བཀོད་ན་ག་དངོས་རོམ་དང་། ཡངན། སྒྲིོ་བཏགས་ཀྱི་འིཆར་རོམ་ཚུ་འིབྲི་ཚུལ་ཉམས་འིགྱུར་གྱི་ འིོས་
འིབབ་དང་ལྡན་པའི་ཚག་ག་ཐོག་ལས་ ཡག་ལམ་དུ་ བཀོད་ཚུགས་དགོ།  

༧. དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་བྲི་ཚུགས་དགོ།  
༨. རང་ག་འིབྲི་རོམ་གྱི་རགས་ དཔ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འིབད་ད་ རང་ག་ལགོས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་ ལྟ་རྟོག་

འིབད་ཚུགས་དགོ།  
༩. རང་གས་ཤས་མ་ སད་ཡག་ཚུ་ལས་ རོང་ཁའི་ནང་ སད་སྒྱུར་འིབད་ནའི་ གཞི་འིགྱིམ་ འིཐོབ་ཚུགས་

དགོ། 
༡༠. བྲི་ན་ལུ་གོམས་འིདྲིས་ཚུད་ད་ མ་ཚའི་ནང་ བྲི་ན་ལུ་བརོན་ཤུགས་དང་ སོ་བ་བསད་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་རིམ་བདུན་པ། བི་ནིའི་རིག་རལ། 

༡. སོབ་རམ་དྲུག་པ་ནང་ལྷབ་མ་ བྲི་ནའི་རག་རལ་ཚུ་ བསར་ཞིབ་འིབད་ད་ ལག་ལན་ འིཐབ་
ཚུགསདགོ། 

༢. མགྱིོགས་ཡག་ག་ ཡག་གཟུགས་ཚུ་ སྙིོམས་ཏོག་ཏོ་འིབད་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  
༣. འིགྲལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འིཆར་སྣང་འིབྲི་རོམ་ཚུ་ དབྱ་དཔྱེད་འིབད་ད་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  
༤. བློ་ཟ། རང་མོ། དཔྱེ་གཏམ། ཁ་བཤད། གསལ་བཤད་ ཚུ་ལྷག་ས་ སྙིན་རོམ་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
༥. ཞུ་ཡག་དང་ གཏང་ཡག་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
༦. དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
༧. ལས་འིགུལ་ འིཇམ་ཏོང་ཏོ་ར་ ལམ་སོན་དང་འིཁྲིལ་ཏ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
༨. དུས་རྒྱུན་ འིབྲི་སྲིོལ་ཡོད་པའི་ བསྡུ་ཡག་ཚུ་ག་ འིབྲི་ཐངས་ ཤས་ཚུགས་དགོ། 
༩. སོབ་རམ་ དྲུག་པ་ནང་ལྷབ་མ་ མང་ཚག་གུ་ གསར་འིཐབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ བཀལ་ཏ་སྡེོམ་༨༠༠ 

ཡག་སྡེབ་ ཚངམ་འིབད་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
༡༠. ལོ་གཅིག་ག་ནང་ལུ་ རང་ག་སོང་ལཱ་དྲིག་ཤོས་༥ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔ་སོྣད་ནང་ བསྡུ་གསོག་

འིབད་ད་ ལྟ་རྟོག་འིབད་ཐོག་ལས་ རང་ག་ལོགས་གྲུབ་ ཡར་རྒྱས་ གཏང་ཚུགས་དགོ། 
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དཔེ་ཚན་གཉིས་པ། 

སད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སློར་བ། 
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སད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སློར་བའི་ཁུངས་དོན། 
སད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སློར་བ། 
སད་ཡག་ཟར་མ་འིད་ ང་བཅིས་རའི་མ་ཚུ་ གཅིག་གས་མནོ་མ་གཅིག་ལུ་ བརྡ་དོན་སོད་
ལན་འིབད་མ་ལུ་སབ་ཨན། ད་ཡང་ཁ་ལས་སབ་ན་དང་ ཡག་ཐགོ་ལུ་བྲིས་ཏ་བསལ་ན་
དང་གཉས་འིབད་ཡོད། ད་གཉས་ལས་ཡུན་རང་ག་བར་ན་ གནས་ཐོ་བཀོད་ད་བཞིག་
ཚུགས་མ་འིད་ ཡག་ཐགོ་ག་བརྡ་དོན་སོད་ལན་འིད་ཨན། སད་ཡག་ཐོག་ བརྡ་དོན་
སོད་ལན་འིབད་ན་འིད་ རོད་སྒྲི་ལས་འིག་ོབཙུགས་ཏ་ མང་ཚག་བརོད་པ། བྱ་བྱད་ལས་
གསུམ། དངོས་པོ་བདག་གཞིན་ དུས་གསུམ་གྱི་རམ་པ་འིད་ལུ་ སད་ཡག་དང་། ད་ཡག་
ཐོག་ལུ་བྲིྲིཝེ་ད་ སད་ཡག་འིད་ག་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱ་ཚུ་ག་ འིཐོབ་ཐངས་དང་འིཇུག་ཚུལ་
ཚུ་ བརྡ་སོར། ཡངན། ཡ་གུའི་སོར་བ་ ཟར་སབ་ཨན། ད་ལས་ མང་ཚག་ར་ར་བཞིན་
དུ་ག་ སོན་རས་ མག་ོའིདོགས་ཀྱི་ སོར་བའི་འིཐོབ་ལམ་ལུ་དག་ཆ་དང་། ཡངན། ཡ་
གུའི་སྡེབ་སོར་ ཟར་སབ་ཨན་མས། 

ཤས་ཚད་ཀྱི་གནས་རམ་གསུམ་པའི་ སད་ཡག་ག་གནས་རམ་འིད་ནང་ལུ་ མང་ཚག་
བརོད་པ། བྱ་བྱད་ལས་གསུམ། གང་ཟག་དང་པ་ གཉས་པ་གསུམ་པའི་དུས་ཀྱི་ ཁད་
པར་དང་བསྟུན་པའི་བྱ་ཚག་ཚུ་དང་། ཡ་གུའི་སོར་བའི་དོན་ལུ་ མང་མཐའི་དང་ལྷག་
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བཅིས་ བྱད་སྒྲི་དང་འིབྲིལ་སྒྲི་ཚུ་དང་། ཡག་སྡེབ་ཀྱི་དནོ་ལུ་ ཚག་མཛོད་ཀྱི་ཡག་སྡེབ་ 
ཤས་དགོཔ་ཚུ་དང་བཅིས་ ལྷབ་དགོཔ་འིབད་ཚུད་ད་ཡོད།། 

ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག 
ཡག་སྐུར་རྣམ་གཞིག་ཟར་མ་འིད་ རང་ག་མནོ་དོན་ཚུ་ ཡག་ཐགོ་ལུ་བཀོད་ད་ ཕར་དང་
ཚུར་བསལ་ན་ག་དོན་ལུ་ ཡ་གུ་ཚུ་ག་ད་སྦེ་བྲི་ན་ཨན་ན་ག་ འིབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་འིད་
ལུ་སབ་ཨན། ཡག་སྐུར་རྣམ་གཞིག་ལུ་ ནང་གསས་ཀྱིྲི་དབྱ་བ་ ལ་ཤ་ཡོད་མ་ཚུ་ལས་ 
ཤས་ཚད་གནས་རམ་གསུམ་པའི་ ཡག་སྐུར་རྣམ་གཞིག་ག་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡག་དང་ གཏང་
ཡག་འིབྲི་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་གཞིག་གཉས་ ཚུད་ད་ཡོད། 

ཞུ་ཡག་འིད་ཡང་ གཏང་ཡག་ག་གྱིས་ཁར་ཚུདཔ་ཨན་རུང་། རང་ལས་མཐོ་བའི་རགས་
ལུ་ཕུལ་ན་ག་ ཡག་རགས་ལུ་ ཞུ་ཡག་ ཟར་སབ་ཨན། གནས་རམ་འིད་ནང་ རང་ག་
སོབ་སྡེའི་སབོ་དཔོན་ཚུ་དང་ རང་དང་འིབྲིལ་བ་ཡོད་པའི་ བླམ་སོབ་དཔོན། ད་ལས་
གཡུས་ཁ་ག་རྒཔ་ོཅིག་ལུ་ ཞུ་ཡག་ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་སོར་ལས། སང་བ་འིབད་དགོཔ་ཚུ་ 
ཚུད་ད་ཡོད། ཞུ་ཡག་འིབད་ཕུལ་དགོ་མ་ གོང་གསལ་གྱི་ཡུལ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཞུ་ཡག་
འིབད་བྲི་ན་ཨན་ན? གཏང་ཡག་འིབད་བྲི་ན་ཨན་ན? ཕུལ་མ་རང་དང་འིཁྲིལ་ཏ་
འིགྱིོཝེ་ཨན། གལ་སྲིད་ གོ་གནས་འིདྲིན་འིདྲི་འིབད་མ། དཔར་ན། སོབ་དཔོན་གྱིས་
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སོབ་དཔོན་ལུ་ བླམ་གས་བླམ་ལུ་ རྒཔོ་གས་རྒཔོ་ལུ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཞུ་ཡག་འིབད་མན་
པར་ གཏང་ཡག་འིབད་འིགྱི་ོདགོ། 

ཞུ་ཡག་ག་རགས་ལུ། ༡. མགུ་ཡག ༢. མགུལ་རྒྱན། (ཁ་བྱང་) ༣. གུས་ཕབ། 
༤. དོན་ངོ་མ། ༥. ཕུལ་མ་ག་ཁ་བྱང་།   
༦. གནམ་ལོ་ཟ་ཚས། ༧. ཕུལ་ཕབ་བཅིས་ཚང་དགོ། 

གཏང་ཡག་ཟར་མ་འིད་ རང་དང་འིདྲིན་འིདྲི་འིབད་མ་ག་ གོ་གནས་ཅིན་ཚུ་དང་ རང་ག་
ནང་མ་ཕམ་སྤུན་ཆ། ད་ལས་ རང་ག་ཆ་རོགས་དང་ ལྟ་ལྟོ་ཚང་ཚུ་ལུ་ སལ་མ་ག་ ཡ་
གུ་ལུ་སབ་ཨན། ཤས་ཚད་ཀྱི་ གནས་རམ་འིད་ནང་ལུ་ རང་ག་ཕམ་དང་སྤུན་ ཆ་
རོགས་ཚུ་ལུ་  བསལ་ན་ག་གཏང་ཡག་འིབྲི་ཐངས་ སང་བ་འིབད་དགོཔ་ཚུ་ ཚུད་ད་
ཡོད།  

གཏང་ཡག་ག་རགས་ལུ། ༡. མགུ་ཡག ༢. མགུ་རྒྱན། (ཁ་བྱང་) ༣. དོན་ང་ོ 
མ། ༤. སལ་མའི་ཁ་བྱང་། ༥. གནམ་ལ་ོཟ་ཚས་ བཅིས་ 
ཚང་དགོཔ་ཨན། 
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སད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སློར་བའི་གནས་ཚད། 

སོབ་རམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝེ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. རོང་ཁའི་སད་ཡག་ག་ དགོས་པ་དང་ཕན་ཐོགས་ ཁད་རྣམ་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་ཤས་ཚུགས་

དགོ། 
༢. རོང་ཁའི་ མང་ཚག་བརོད་པའི་རྣམ་གཞིག་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༣. སར་བྱ་ཡ་གའི་ རྣམ་གཞིག་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱ་ཚུ་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་དགོ།   
༤. བདག་གཞིན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱད་ལས་གསུམ་དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་

དགོ། 
༥. ཆོས་སད་དང་ རོང་ཁའི་རོད་སྒྲི་དང་ ཡག་སྡེབ་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱའི་ ཁད་པར་ཚུ་ཕྱེ་ཚུགས་

དགོ། 
༦. ངག་ཐོག་དང་ཡག་ཐོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ ལག་ལན་འིཐབ་དགོ་པའི་ མང་ཚག་ག་རགས་དང་ སྒྲི་

གཏམ་དང་ སོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞི་ས་དང་ཕལ་སད་ཚུ་ དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་
འིཐབ་ཚུགས་དགོ། 

༧. རོང་ཁ་རོ་མཱན་དང་ ཉར་མཁོའི་ཨང་ལྲིཤ་ རོང་ཁ་ནང་འིབྲི་ཐངས་ ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་
དགོ། 

༨. གདམ་ང་ཅིན་དང་ རོད་སྒྲི་ཕྱེོགས་མཚུངས་ཀྱི་ ཡག་སྡེབ་འིཁྲུལ་སྤོང་ཚུ་ ཤས་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་སློང་ལས་དོན། 

༡.  སོབ་རམ་དྲུག་པ་ནང་ལྷབ་མ་ སད་ཡག་ག་རག་རལ་ཚུ་ བསར་ཞིབ་འིབད་ད་ ལག་ལན་ འིཐབ་
ཚུགས་དགོ། 

༢. མང་ཚག་བརོད་པའི་ དབྱ་བ་ཚུ་ངོས་འིཛོན་འིབད་ད་ ལག་ལན་ འིཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༣. སོབ་རམ་དང་འིཁྲིལ་བའི་ སོབ་སོན་མཁོ་ཆས་ནང་ག་ མང་ཚག་ཚུ་ག་ཡག་སྡེབ་ཚུ་ཤས་ ཚུགས་

དགོ།  
༤. ལྷག་བཅིས་དང་འིཁྲིལ་ཏ་ བྱ་ཚག་འིཐོབ་ལམ་ ཧི་གོ་ཚུགས་དགོ།   
༥. ལྷག་བཅིས་སྦེ་དང་ བྱ་ཚག་ འིབད་ ཀྱི་འིཇུག་ཚུལ་ལག་ལན་འིཐབ་ཚུགས་དག།ོ 
༦. ཞི་ས་དང་ ཕལ་སད་ དབྱ་བ་ཚུ་ ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་ འིཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༧. ད་སྒྲི་དང་ ན་སྒྲིའི་འིཇུག་ཚུལ་ ངོས་འིཛོན་འིབད་ད་ ལག་ལན་ འིཐབ་ཚུགས་དགོ།  
༨. བྱ་ཚག་དུས་གསུམ་གྱི་དབྱ་བ་ཚུ་ ཚག་གྲོགས་ལུ་བལྟ་ས་ ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 
༩. ཚག་མཛོད་ ལག་ལན་འིཐབ་ས་ མང་ཚག་ག་ གོ་དོན་ཚུ་ ཧི་ གོ་ཚུགས་དགོ།  
༡༠. རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་ལུ་ བྱ་ཚག་དུས་གསུམ་གྱི་འིཐོབ་ལམ་ ཤས་ཚུགས་དགོ།  
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༡. མིང་དང་བ་ཚིག་གི་ཕལ་སད་དང་ཞྲེ་ས། 

ཡག་རྒྱུགས་འིད་གས་ རོང་ཁའི་ངག་གཤས་ལུ་ཡོད་པའི་ ཞི་སའི་ཚག་ཚུ་ཤས་ན་དང་། 
ཉན་སབ་དང་འིབྲི་ལྷག་ག་རག་རལ། ཡར་དྲིག་གཏང་ཚུགསཔ་མ་ཚད། ཞི་སའི་ཚག་ཚུ་
ག་ཡག་སྡེབ་ཤས་ན་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་ཚུགསཔ་བཟོ་ན་ག་དོན་ལུ་ཨན། 

ངོ་སོད་དང་དབྱ་བ། 
ཞི་ས་འིད་ རང་ག་གོངམ་ རྒས་ཤོས་ཚུ་དང་འིབྲིལ་བ་འིཐབ་ད། ཆ་བསོད་འིབད་ཞུ་ནའི་
ཚག་ལུ་སབ་ཨན། ད་ལུ་སྤྱིར་བཏང་ དབྱ་བ་ བྱ་ཚག་ག་ཞི་ས་དང་ མང་ག་ཞི་ས། ཟར་
གཉས་ཡོད།  
ཀ་   མངི་། ཁ་ བ་ཚགི 

ཕལ་སད། ཞི་ས། ཕལ་སད། ཞི་ས། 
བུ། སྲིས། ཉན་ གསན། 
བུམོ། སྲིསམོ། ས་ འིཁྲུང་། 
མག་ཆུ། སྤྱིན་ཆབ། སྡེོད་ བཞུགས། 
རྣམ་ཅི།ོ སྙིན། བལྟ་ གཟགས། 

སེད་རགས། སྐུ་བཅིང་། འིཁྱུ་ བསལ། 
སོད་གོ། སྐུ་སོད། གཏང་ ཕུལ། 
གོ། ན་བཟའི། འིབག་ བསྣམ། 
ཨ་པ། ཡབ། བཞིོན་ འིཆབ། 

སློང་ལཱ། འློག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་འི་ ཕལ་སད་དང་ ཞྲེ་སའི་ ཚིག་འཚལོ། 
འིབོྱན། གཏང་། ཕབས་ལམ། ལོང་། ཡ་གུ། མཐོང་། སབ། མནོ་བསམ། ཕམ། སད། ཁམས་ལོག། འིཐུང་། 
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༢. བ་ཚིག་གི་སློར། 

ཡག་རྒྱུགས་འིད་གས་ རོང་ཁའི་མང་ཚག་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ག་དབྱ་བ་ མང་དང་བྱ་ཚག་
གཉས་ཡོད་པའི་ནང་ག་ བྱ་ཚག་ག་སོར་ལས་ ཤས་ཚུགསཔ་བཟོ་ན་འིད་ཨན། ད་མ་
ཚད། བྱ་ཚག་ཚུ་ བྱད་པ་པོ་དང་ འིབྲིལ་མ་འིབྲིལ་གྱི་ བྱ་ཚག་དབྱ་བ་དང་། བྱད་པོ་དང་
འིབྲིལ་བའི་ བྱ་ཚག་ལུ་དུས་གསུམ་དང་། ད་དང་བསྟུན་པའི་ ཡག་སྡེབ་ཀྱི་དབྱ་བ་ཚུ་ 
ཤས་ཚུགསཔ་ བཟོ་ནའི་དོན་ལུ་ཨན། 

བྱ་ཚག་ག་ག་ོདོན། 
བྱ་ཚག་ཟར་མ་འིད་ ལཱ་ཅིག་འིབད་བའི་ བྱ་བ་སོན་པའི་ཚག་ལུ་སབ་ཨན། དཔར་ན། 
བཟའི། བལྟ། འིབད། བྱན། བྲི། སབ། ཉན། ཟར་དོ་བཟུམ་ཚུ་ཨན། འིད་བརོད་པ་
བཟོ་ས་སབ་པ་ཅིན། 
ཀ་ བྱད་པ་པ་ོདང་འིབྲིལ་བའི་བྱ་ཚག། 

དབང་མོ་ལུ་  སབ།            (བྱ་ཚག་   སབ་) 
ཆུའིྲི་ནང་ལུ་ མཆོང་།    (བྱ་ཚག་  མཆོང་) 

ཁ་ བྱད་པ་པ་ོདང་མ་འིབྲིལ་བའི་བྱ་ཚག།(ལས་ཚག) 
མ་ ཤ།     (ལས་ཚག་  ཤ་) 
ཆུའིྲི་ནང་ལུ་ བུད།    (ལས་ཚག་  བུད་) 
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བྱད་འིབྲིལ་བྱ་ཚག་དང་ བྱད་མད་ལས་ཚག་ག་ཁད་པར། 
བྱད་འིབྲིལ་བྱ་ཚག་ཟར་མ་འིད། བྱ་བའི་ལཱ་ འིབད་ན་དང་། མ་འིབད་ན་ག་ རང་དབང་ 
བྱད་པ་པོ་ལུ་ ཡོད་མའི་རགས་ལུ་ བྱད་འིབྲིལ་བྱ་ཚག། ཟར་སབ་ཨན། (དཔར་ན། 
མག་ཏོ་བཙུམ། ཟར་བ་ཅིན། བཙུམ་ན་དང་། མ་བཙུམ་ན་ག་ རང་དབང་ བྱད་པ་པོ་ལུ་
ཡོད་མ་( 
བྱད་མད་ལས་ཚག་ཟར་མ་འིད། བྱ་བའི་ལཱ་ འིབད་ན་དང་། མ་འིབད་ན་ག་རང་དབང་ 
བྱད་པ་པོ་ལུ་ མད་པར། རང་བཞིན་ལུ་ བརྟན་དག་ོམ་ཅིག་ལུ་ བྱད་མད་ལས་ཚག། ཟར་
སབ་ཨན། (དཔར་ན། ཆབ་གསང་གང་། ཟར་བ་ཅིན། གང་ན་དང་ མ་གང་ན་ག་ རང་
དབང་ བྱད་པ་པོ་ལུ་མད་མ་( 
དཔྱེ་བཀོད་པ་ཅིན། 

རྲེའུ་མིག་དང་པ། རྲེའུ་མིག་གཉིས་པ། 
བྲེད་འབྲེལ་ལས་ཚགི བྲེད་མྲེད་ལས་ཚིག 

ཤོག་གུ་ སར་ཡི།   ཤོག་གུ་ འབར་ཆ་ིནུག་།   
ཤིང་ གཅད་འློང་།   ཐགཔ་ ཆད་འློང་།   
ཆུ་ བཏོན་ད་ནུག།   ཆུ་ ཐོན་སོ་ནུག།  
བི་ལི་ བསད་ད་ཡི།   བི་ལི་ ཤི་སོ་ཡི།   
ཤིང་ བརབས་ནུག། ཤིང་ འགྲེལ་ནུག། 
དྲིམ་ ཧུམ། དྲིམ་ མནམ། 
ལགཔ་ འདགོས། ལགཔ་ རྲེག། 
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# རྲེའུ་མིག་དང་པའི་ནང་གི་ བ་ཚིག་ [སར། གཅད། བཏོན། བསད། བརབས། ཧུམ། 
འདོགས་] ཟྲེར་མི་ཚུ་ ནམ་ར་འབད་རུང་ འབད་ན་ིགི་རང་དབང་ ག་ར་བྲེད་པ་པ་ོལུ་ 
ཡོདཔ་ལས་ དེ་བཟུམ་ལུ་ བྲེད་འབྲེལ་གི་བ་ཚིག། ཟྲེར་སབ་ཨིན།  

# རྲེའུ་མིག་གཉིས་པའི་ནང་གི་ ལས་ཚིག་ [འབར། ཆད། ཐོན། ཤ།ི འགྲེལ། མནམ། 
རྲེག་] ཟྲེར་མ་ིཚུ་ རང་བཞིན་གིས་ དུས་ཚོད་ཁར་ མ་ལྷློད་ཚུན་ཚོད་ འབད་ནི་ག་ིརང་
དབང་ བྲེད་པ་པོ་ལུ་མྲེདཔ་ལས་ དེ་བཟུམ་ལུ་ བྲེད་མྲེད་ལས་ཚིག། ཟྲེར་སབ་ཨིན།  

སློང་ལཱ།  དྲི་བ། 
༡- བྱད་པ་པོ་དང་འིབྲིལ་བའི་ བྱ་ཚག་ག་དཔ་༡༠ ད་ཅིག་འིཚལ་ཏ་བྲིས། 
༢- བྱད་པ་པོ་དང་མ་འིབྲིལ་བའི་ བྱ་ཚག་ག་དཔ་༡༠ ད་ཅིག་འིཚལ་ཏ་བྲིས། 
༣- བུད། བཏོན། རམ། གྲུམ། འིགྲང། བཀག། རག། འིདོགས། ཟར་བའི་ཚག་ཚུ་

ལས་ བྱ་ཚག་དང་ ལས་ཚག་སོ་སོར་ཕྱེས། 
༤- འིཁོར། འིཐོན། འིཐོབ། ལུས། ཟར་མ་ལས་ཚག་ཚུ་ བྱད་ཚག་ལུ་ སྒྱུར་བཅིོས་འིབད། 
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༣. བ་ཚིག་ལུ་དུས་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་ཕྲེ་ཐངས། 

བྱ་ཚག་ལུ་ དུས་གསུམ་དང་འིཁྲིལ་བའི་ ཡག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མ་ཅིག་དང་། དུས་
གསུམ་དང་འིཁྲིལ་བའི་ ཡག་སྡེབ་ སོ་སོ་མད་མ་ཅིག་དང་ ཁག་གཉས་ཡོད། སྡེབ་སོ་
སོ་མད་མ་ལུ། ‘འིགྱུར་མད་’ ཟར་སབ་ཨན། 
ཀ་ དུས་གསུམ་དང་འཁལི་བའ་ིབ་ཚགི་ག་ིཡགི་སྲེབ་ས་ོསརོ་ཡདོ་མ།ི 

མ་འློངས་པ། ད་ལྟ་བ། འདས་པ། སྐུལ་ཚགི 
བསལ་ སྲེལ་ བསལ་ སྲེལ། 
དཀྲུག་ དཀྲུག་ དཀྲུགས་ དཀྲུགས། 
བསློལ་ སློལ་ བསློལ་ སློལ། 
བི་ འབི་ བིས་ བིས། 
བལྟ་ ལྟ་ བལྟ་ བལྟ། 
འཐོན་ འཐོན་ ཐོན་ འཐོན། 
བླུག་ བླུག་ བླུགས་ བླུགས། 

ཁ་ དུས་གསུམ་དང་འཁལི་བའ་ིབ་ཚགི་ག་ིཡགི་སྲེབ་ས་ོསརོ་མྲེད་མ།ི (འགྱུར་མྲེད་) 
མ་འློངས་པ། ད་ལྟ་བ། འདས་པ། སྐུལ་ཚགི 
མཇལ་ མཇལ་ མཇལ་  མཇལ། 
མཐུད་  མཐུད་ མཐུད་  མཐུད། 
འབག་  འབག་  འབག་ འབག། 
བུད་  བུད་ བུད་  བུད། 
ཤར་ ཤར་  ཤར་  ཤར། 
འཛུལ་  འཛུལ་  འཛུལ་  འཛུལ། 

 

དྲིན་གསོ། དུས་༣ དང་འིཁྲིལ་སྡེབ་སོ་སོར་ཡོད་མ་ལུ་ཡང་། ལ་ལུ་ཅིག་ མ་འིོངས་པ་དང་ ད་ལྟ་བ་ ཡག་སྡེབ་
གཅིག་འིབད་མ། ལ་ལུ་ཅིག་ འིདས་པ་དང་ མ་འིོངས་པ། འིདས་པ་དང་ སྐུལ་ཚག་ སྡེབ་གཅིག་འིབད་མ་ 
ལ་ཤ་ཡོདཔ་ལས། ཚག་མཛོད་ནང་བལྟ་སྦེ་ ཤས་དགོཔ་ཁག་ཆ།  
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སློང་ལཱ།  དྲི་བ།  

༡ - ཚག་མཛོད་ནང་ལས་འིཚལ་སྦེ་ : 
- ད་ལྟ་བ་དང་ མ་འིོངས་པ་ སྡེབ་གཅིག་འིབད་མ་༣ ། 
- འིདས་པ་དང་ མ་འིོངས་པ་ སྐུལ་ཚག་ སྡེབ་གཅིག་འིབད་མ་༤ ། 
- མ་འོིངས་པ་དང་ སྐུལ་ཚག་ ཡག་སྡེབ་གཅིག་འིབད་མ་༤ ། 
- ཡ་ག་སྡེ་ཚན་ལས་ འིགྱུར་མད་ཀྱི་ ཡ་གུ་༢ བྲིས། 

༢- ཚག་མཛོད་ལག་ལན་འིཐབ་སྦེ་ : 
- མནམ། བདུག། གཅིར། གདུ། གཅུ། ལྟར་ ཟར་མ་ཚུའི་ དོན་དག། 
- བལྡག། བསུབ། བརྡབ། བཏང་ ཟར་མ་ཚུ་ ད་ལྟ་བའི་ཚག་ལུ་ སྒྱུར་བཅིོས། 
- གསུང་། གནང་། བཞིངས། གཟགས། གཟམ། མཐོང་། འིཐོན། འིོང་། ལོང་ ཟར་མ་ཚུ་   
  ལས་ འིགྱུར་མད་ཀྱི་ཡ་གུ་ ཕྱེ་སལ་རྐྱེབ། 
- མང་མཐའི་ (པ་མ་ཝེ་( ག་འིཐོབ་ལམ་དང་འིཁྲིལ་ སར་སྦེ་ རོད་ཚག་བཟོ། 
  དཀྲོགས། སོར། འིཁྲུངས། བསྒུགས། བཅིངས། རད། འིཐུངས། བསགས། བརླགས།  
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༤. མིང་ཚིག་བརློད་པ་གསུམ་གི་སློར། 

ཡག་རྒྱུགས་འིད་ རོང་ཁའི་སད་ཡག་དང་ ཡ་གུའི་སོར་བ་ལུ་ ཁག་ཆ་བའི་མང་ཚག་
བརོད་པ་གསུམ་གྱི་དབྱ་བ་ ཕྱེ་ཤསཔ་བཟོ་ན་ག་དོན་ལུ་ཨན།  

མང་ཚག་བརདོ་པ་གསུམ་གྱི་དགསོ་པ། 
རོང་ཁའི་སད་ཡག་ག་ཐགོ་ལས་ བརོད་དོན་བརྡ་སོད་འིབད་ན་ག་དོན་ལུ་ རོད་ཚག་ ག་
ཅི་ར་བཟོ་དག་ོརུང་། མང་དང་ཚག་ ད་ལས་བརོད་པ་གསུམ་ལུ་ མ་བརྟན་པར་བཟོ་
ཐབས་མདཔ་ཨན། 

དང་པ།  མང་ཟར་མ་འིད།  
དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་སོན་པའི་མང་། ཟར་ དངོས་པོ་དང་ གང་ཟག་ག་ངོ་བོ་ཙམ་མ་གཏགོས་ 
དོན་ད་གས་བྱ་བ་དང་ ཁད་ཆསོ་ཚུ་ག་ན་ཡང་ མ་སོན་མ་འིད་ལུ་སབ་ཨན།  དཔར་ན། 
མ། ཆུ། ཕགཔ། ལྷམ། འིབྲི་དབ། སོབ་གྲྭ། ཤང་། གང་། པད་མ། ཟར་མ་ཚུ་དང་། 
མང་ག་ཐོག་མཐའི་ བྱ་ཚག་ལུ་བརྟན་ཏ་ འིགྲུབ་མ་དང་། བྱ་ཚག་གཉས་རག་ལས་ 
འིགྲུབ་མ་མང་ ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨན།  

གཉས་པ། ཚག་ཟར་མ་འིད།  
དོན་གྱི་ཁད་པར་སོན་པའི་ཚག། ཟར་ དོན་གྱི་ངོ་བོ་དའི་ཁད་ཆོས་ གང་རུང་ཅིག་ 
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དང་སྦྲགས་ཏ་ སོན་མ་ལུ་སབ་ཨན།   
དཔར་ན། ༡. ཤང་སྦེོམ། ༢. གང་གནགཔོ།   

༣. ཁམ་གྲུ་བཞི། ཟར་མ་བཟུམ་ཨན། 

གསུམ་པ། བརདོ་པ་ཟར་མ་འིད།  
མང་ཚག་འིཕྲང་བར་སྤལ་བ་བརོད་པ། ཟར་ མང་དང་ཚག་ད་ཚུ་ག་བར་ན་ 
མཁོ་བའི་ཚག་ཕྲད་དང་ བྱ་ཚག་ ཚག་གྲོགས་ཚུ་ག་ར་ ཚངམ་འིབད་བཀོད་ད་ 
བརོད་དོན་ག་ར་ ཆ་ཚང་ཧི་ག་ོཚུགས་མ་ལུ་ སབ་ཨན། དཔར་ན།  
༡. ནགས་ཚལ་ནང་ ཤང་སྦེོམ་ཚུ་ག་ར་ སམ་འིགྱིོ་དོ།   
༢. སྲུང་སོ་ས་ས་འིབད་ ཡོད་མ་འིད་ པད་མ་གས་ བྲིས་བྲིྲིཝེ་ཨན།  
༣. ཞིང་ནང་ག་ དཀར་ཚུ་ གང་གས་ཟ་དས་།  ཟར་མ་བཟུམ་ཨན། 

སློང་ལཱ།  

ཀ་ བྱ་ཚག་ལས་ འིགྲུབ་མ་མང་བྲི་ན། 
 ༡- མང་ག་ཧི་མ་ བྱ་ཚག་ཅིག་ལུ་བརྟན་ཏ་ འིགྲུབ་མ་མང་༡༠ ། 
 ༢- མང་ག་ཤུལ་མ་ བྱ་ཚག་ཅིག་ལུ་བརྟན་ཏ་ འིགྲུབ་མ་མང་༡༠ །  
 ༣- བྱ་ཚག་གཉས་རག་ལས་ འིགྲུབ་མ་ མང་༡༠ ། 



སློབ་དེབ་༧ པ།            ༢༠༢༢ 

 

188 

ཁ་ ཅི་ལ་ གསར་སྒྲུབ་ འིབད་ན་ཨན་པས། ཟར་མ་ མང་འིད་ བྱ་བའི་ལཱ་ལུ་ སྒྱུར་
བཅིོས་འིབད་བ་ཅིན། 

ག་ དཔ་དབ་ གསརཔ་ བརམ་ན་མས། ཟར་མ་ བྱ་ཚག་འིད་ མང་ལུ་སྒྱུར་བཅིོས་
འིབད་བ་ཅིན། 

ང་ (འིབབ། ཕབ་( (སྤུད། བུད་( (རམ། ཧྲིམ་( (ཤརོ། བྱན་( གུག་ཤད་
ནང་ ཡོད་མ་ ཚག་ཚུ་ག་ ཁད་པར་ཕྱེས་སྦེ། རོད་ཚག་ར་བཟོ། 
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༥. འབྲེལ་སའི་འཇུག་ཚུལ། 

ཡག་རྒྱུགས་འིད་ རྣམ་དབྱ་དྲུག་པ་ འིབྲིལ་སྒྲིའི་ འིཇུག་ཚུལ་ ཤས་ཚུགསཔ་བཟོ་ནའི་
དོན་ལུ་ཨན། 

ངོས་འིཛོན། 
འིབྲིལ་སྒྲི་ཟར་མ་འིད་ བརོད་བྱའི་ཚག་དོན་ གང་ཟག་དང་དངོས་པོ་ཚུ་ག་བར་ན་ འིབྲིལ་
བ་སོན་མ་ སྒྲི་ལུ་ འིབྲིལ་སྒྲི། ཟར་སབ་ཨན།  

འིབྲིལ་སྒྲིའི་རྐྱེན། 
འིབྲིལ་སྒྲི་ག་རྐྱེན་ལྔཔ་ོའིད། ག་ ཀྱི་ གྱི་ འི་ ཡ་ ཚུ་ཨན། འིཇུག་ཚུལ་འིོག་ལུ་ བཀོད་
མ་བཟུམ་ ཨན།  དཔར་ན། 
ཤང་ག་རལ་གྲ།  སར་གྱི་བུམ་པ། ཤ་ཁྲིག་ག་གཟུགས། ཆོས་འིཕལ་གྱི་ཁྲིག། དོམ་
གྱི་མཁྲིས་པ། སག་ག་ཨོམ། རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྐངམ། བད་སད་ཀྱི་རྣམ་ཅིོ། བྱ་ཡ་མཆོ་ཏོ། 
དངུལ་གྱི་བཀྱིག། དཔའི་རྟགས་ཀྱི་རྣོས། གསར་གྱི་མདངས། རྡོ་ར་གདན་གྱི་མཆོད་རྟན། 
ལྷ་ཁང་ནང་ག་སྐུ། ཁམ་ནང་ག་མ། སོབ་དཔོན་གྱི་ཕྱེག་དཔ། དཔལ་འིབྱརོ་གྱི་ཨམ་སྲུ། 
དབང་ཕྱུག་ག་ཁམ། 
སློམ་ཚིག། གི་ཀི་གི་ཡ་ིའི་རྣམས་ནི།། རྣམ་དབྲེ་དྲུག་པ་འབྲེལ་ས་སྲེ།། སློར་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་གི།། ད་བ་ས་ཀི་ག་ང་གི།། འ་དང་མཐའ་
མྲེད་འི་དང་ཡི།། རློང་ཁའ་ིསབས་ལུ་ག་ིའཇུགཔ་ཨིན།།  
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༦. བྲེད་ས་འི་འཇུག་ཚུལ། 

ཡག་རྒྱུགས་འིད་ རྣམ་དབྱ་བརྒྱད་ཀྱི་གསུམ་པ་ བྱད་སྒྲིའི་འིཇུག་ཚུལ་ ཤས་ཚུགསཔ་
བཟོ་ན་ག་དོན་ལུ་ཨན། 
ངོས་འིཛོན། 
བྱད་པ་པོའི་རྣམ་དབྱ་ཟར་མ་འིད་ བྱ་བའི་ལཱ་ག་ཅི་འིབད་རུང་། ད་འིབད་མ་ག་ གང་ཟག་
དང་ དངོས་པོ་ ག་ཨན་ན? སོན་པའི་སྒྲི་ལུ་ བྱད་པ་པོའི་རྣམ་དབྱ། ཟར་སབ་ཨན། 
བྱད་སྒྲིའི་རྐྱེན། གས་ཀྱིས་གྱིས་འིས་ཡས་ ཚུ་ཨན། དའི་འིཇུག་ཚུལ་ རམ་པ་བཞིན་དུ་ 
འིོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད།  
    བྲེད་ས།                     
ལུག་  

གིས་ 
ཤུགས་འབད་བརྡུངས་ནུག། 

ཚེ་རིང་ ཡི་གུ་ལགེས་ཤམོ་འབད་བིས། 
མཁའ་འགློ་ ཐགས་འཐག་སྲེ་ར་སློདཔ་མས།  
ཕམ་ ཟད་འགློ་ལ་ེཤ་བཏང་ཡི། 
ཁྱློད་  

ཀིས་ 
ཞིང་རློ་ཚུགས་པ་ཅིན། ང་ལུ་ཕན་ཐགོས་ན་ིམས། 

དངོས་གྲུབ་ སབ་མི་ལུ་ཉན་ན་ིམི་འློང་། 
སངས་རྒྱས་ གསུང་མི་ཆོས་སམེས་ཁར་བཞག་དགོ། 
བསན་འཛིན་  

 
གིས་ 

དཔེ་ཆ་ལེགས་ཤམོ་འབད་སློན་བིནམ་མས། 
སམ་ ཉ་བཟུང་སྲེ་ར་བཟའ་འློང་།  
སྣུམ་འཁོར་ མི་བསྣས་ནུག། ཟྲེར་སབ་ད་ བལྟ་དགོ། 
རྣམ་རྒྱལ་ ལཱ་འབད་ན་ིར་མནི་ནུག། 
ཀུན་དགའ་ ཡིས་ མཐོང་ཆིཔ་འློང་ནི་མས།  
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ཀ༽ བྱད་པ་པ་ོགཙ་བོ། 
བྱད་པ་པོ་གཙ་བོ་ཟར་མ་འིད། དཔར་ན། རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཡ་གུ་བྲིས་ནུག། ཟར་
བའི་སབས་ རྣམ་རྒྱལ་འིད་བྱད་པ་པོ་གཙ་བོ་དང་ ཡ་གུ་ བྱ་བའི་ཡུལ བྲིས་
ཟར་མ་འིད་ལཱ་ཨན། བྱ་བའི་ཡུལ་དང་བྱད་པོའི་བར་ན་བྱད་སྒྲིའི་ཕྲད་ གྱིས་ 
བཙུགས་ཏ་ ལཱ་འིབད་བའི་དོན་སོན་མ་ལུ་ བྱད་པ་པོ་གཙ་བོ་ཟར་སབ་ཨན། 

ཁ༽ བྱད་པ་པ་ོཕལ་པ།  
བྱད་པ་པོ་ཕལ་པ་ཟར་མ་འིད་ ཁབ་ཀྱིས་གོ་ལ་བཙམ། ཟར་བའི་སབས་ བྱད་
པ་པ་ོཁབ་ཨན་རུང་ མ་མད་པར་ ཁབ་ཀྱིས་ གོ་ལ་བཙམ་མ་ཚུགས། བྱད་པ་
པོ་མ་ལུ་བརྟན་ཏ་ ཁབ་ཀྱིས་འིབད་བཙམ་མ་ལུ་ བྱད་པ་པོ་ཕལ་པ་ཟར་སབ་
ཨན། དཔར་ན། གྱི་གས་ཤང་བཅིད། ཏོག་ཙ་གས་ས་བརྐོ། སྨྱུ་གུ་གས་ཡ་གུ་
བྲིས་ ཟར་མ་ཚུ་དང་ཅིོག་འིཐད། 

ག༽ རང་བཞིན་བྱད་པ་པ།ོ  
རང་བཞིན་གྱི་བྱད་པ་པོ་ཟར་མ་འིད་ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། རླུང་གས་འིབག ཟར་ 
བའི་སབས་ གང་ཟག་མ་ག་ཡང་མད་རུང་ རང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱིས་ ལཱ་འིབྱུང་
བའི་ཚག་ག་སོར་བ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨན། 
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ང༽ རྒྱུ་མཚན་གྱི་དནོ་ལུ་འིཇུག་པའི་བྱད་སྒྲི། 
རྒྱུ་མཚན་གྱི་དོན་ལུ་འིཇུག་པའི་བྱད་སྒྲི་ཟར་མ་འིད་ ད་འིབད་ན་ད་གས་དྲིག་ཅི། 
ད་གས་འིབད། ཟར་བའི་སབས་ ལཱ་ག་ཅི་ཨན་རུང་ འིད་བསྒྲུབ་ཚུགས་པའི་ རྒྱུ་
མཚན་སོན་པའི་ཚག་ཅིག་ལུ་སབ་ཨན།  

སམས་ཁར་བཞིག་དགཔོ། 
དཔར་ན། བླམ་ག་སོབ་མ། བླམ་གས་ཆོས་གསུང་དོ། ཕམ་ག་བཀའི། ཕམ་གས་བསབ་
བྱ་བྱན་དས། ཟར་བའི་སབས། བླ་དང་ ཕ་ ག་མཐའི་མར་ཡོད་མ་ མ་ འིད་ རས་
འིཇུག་མན་པར་  མང་མཐའི་ཨནམ་ལས། གྱི་དང་གྱིས་ མན་པར་ ག་དང་གས་ 
འིཐོབ་ན་ཨནམ་ཤས་དགཔོ་གལ་ཆ། ཨོམ། ཨམ། རམ། བྱམ་ སགོས་ མང་ཚག་
གཞིན་ཡང་ཡོདཔ་ཧི་གོ་དགོ། 
སློམ་ཚིག། སློར་ཚུལ་འབྲེལ་སའི་སབས་དང་འདྲ།། འབྲེལ་སར་རྲེས་འཇུག་ས་སར་བས།། བྲེད་པ་པོ་དང་བ་
བའི་ལས།། གཙོ་བོར་བཏོན་པ་བྲེད་ས་ཨིན།། བྲེད་སའི་རྐྱྲེན་གི་འཇུག་ཡུལ་བཞི།། བྲེད་པ་གཙོ་བོ་ཕལ་པ་དང་།། 
རང་བཞིན་རྒྱུ་མཚན་བཞི་ལུ་འཇུག། 
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༧. ལྷག་བཅས་ སའི་སློར་ཚུལ། 

ལྷག་བཅིས་ཀྱི་ ཕྲད་ རང་དབང་ཅིན་དང་། གཞིན་དབང་ཅིན་ རས་འིཇུག་དང་འིཁྲིལ་འི་ 
འིཐོབ་ལམ་ སྒྲིའི་སོར་ཚུལ་ ཤས་ཚུགསཔ་ བཟོ་ནའི་ དོན་ལུ་ཨན། 

ག་ོདནོ། 
ལྷག་བཅིས་ཀྱི་ཕྲད་ཟར་མ་འིད། ཚག་ག་ཅི་ར་འིབད་རུང་། སབ་མ་ཚར་བ་ཡོད་མ་ ཚག་
ལྷག་མ་ད་ ཡར་འིདྲིན་ འིབད་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་མ་ག་ ཕྲད་ཅིག་ལུ་སབ་ཨན། 

ཕྲད།   
ས་ ཏ་ ད་ གསུམ་དང་། རང་དབང་ཅིན་གྱི་ཕྲད་ སྦེ་  བཅིས་བཞིྲི་ཡོད། 
དཔར་ན། 

སྲེ་ཏེ་དེ་གསུམ་གི་འཇུག་ཚུལ། སྲེ་དང་ལས་གཉིས་ཀི་འཇུག་ཚུལ། 
 ཕད།     
བཀག་  

 
  སྲེ་ 

བཞག་ བཀག་  
 
 
 
  སྲེ་ 
ཞིནམ་ལས་ 

བཞག་ 
བཏང་ བལྟ། བཏང་ བལྟ། 
སབ་ མ་བཞག་ སབ་ མ་བཞག་ 
བཀྲམ་ སློད་ བཀྲམ་ སློད་ 
བདའ་ སོང་ བདའ་ སོང་ 
བལྟ་ བཞག་ བལྟ་ བཞག་ 
བཏནོ་  

  ཏེ་ 
བཞག་ བཏནོ་ བཞག་ 

ཤར་ འདུག་ ཤར་ འདུག་ 
བསློལ་ བིན་ བསློལ་ བིན་ 
བསྲེས་ མ་བཞག་ བསྲེས་ མ་བཞག་ 
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སློད་   དེ་ བཟའ་ སློད་ བཟའ་ 

 

 

སློམ་ཚིག། སྲེ་ཏེ་དེ་གསུམ་ལྷག་བཅས་ཏེ།། ག་ང་བ་མ་འ་དང་ནི།། མཐའ་མྲེད་མཐའ་མར་སྲེ་འཐོབ་ཨིན།། ན་
ར་ལ་ས་ཏེ་དང་ནི།། རྲེས་འཇུག་ད་མཐར་དེ་འཐོབ་ཨནི།། རློང་ཁའི་སབས་ཀི་ཕད་སྲེ་འདི། །རྲེས་འཇུག་ག་
རའི་མཐའ་མར་འཇུག། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

དྲན་གསོ།  ལྷག་བཅས་ཀི་ ཧྲེ་མའ་ིབ་ཚིག་འདི་ ཨིན་ཅི་མནི་ཅི་ འདས་པའི་ཚིག་
ར་བི་དགོཔ་ཨིནམ་ སམེས་ཁར་ངེས་དགོ། 
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༨. (སྲེ་) (འབད་) ཀི་འཇུག་ཚུལ། 

སྦེ། ༡. ལྷག་བཅིས་ཀྱི་ ཕྲད་རང་དབང་ཅིན། 
བལྟ་སྦེ་ འིབད་ད། གཟགས་སྦེ་ བཀའི་དྲིན་བསང་། ལྷག་སྦེ་ 
གཟགས་ད། གནས་བསོར་སྦེ་ འིོངས་ཡ། བཤལ་སྦེ་ འིགྱིོ་
ན། 

  ༢. མཚུངས་གསལ་གྱི་ སྒྲི། 
ད་སྦེ་ མ་གསུང་། ན་སྦེ་ མ་སབ། ད་སྦེ་ མ་བཏུབ། ག་ད་སྦེ་ 
འིབད་ནྲི? ན་སྦེ་ མ་མཛོད། 

 འིབད། ༡. ཐད་ཀར་བྱ་ཚག་འིབད་འིཇུག་པ། 
བཞིས་སོ་འིབད། ལཱ་ག་ཅི་ར་ཨན་རུང་འིབད། སྡེག་པ་ མ་
འིབད་བ་ཅིན་ ལགས་ཤོམ་ཨན། བཀྲ་མ་ཤསཔ་ མ་འིབད་
རུང་ ཁྲིམས་ཕོག་ནུག། ཆསོ་འིབད་ད་ སངས་རྒྱས་ནུག། 

༢. ངོ་མ་གས་ བྱ་ཚག་ཨན་རུང་། ཤུགས་ཞིན་པ་ རྒྱན་ཚག་ཙམ་
འིབད་ མང་དང་། ཁད་ཚག། མང་མཐའི་ཡོད་མ་ བྱ་ཚག་ཚུ་
དང་ ཕྲད་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་ འིཇུག། དཔར་ན། 
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མཆོད་པ་འིབད་ ཕུལ་ནུག། རྟན་འིབད་ བཞིངས་ནུག། 
སྤྲུལ་པ་འིབད་ འིཁྲུངས་ནུག། འིགྲོས་ཀྱིས་འིབད་ འིགྱིོ་དས། 
ཤུགས་འིབད་ ན་ནུག། ལགས་ཤོམ་འིབད་ དྲིག་ནུག། 
ལངམ་འིབད་ མ་བྱན་པས། གཏངམ་འིབད་ ཆ་བཞིག་དགོ། 
གོཝེ་འིབད་ སབ་ནུག། འིབད་ན་འིབད་ སབ་ཅི། ར་ར་བཞིན་
དུ་འིབད་ ཤགོ། ཤུགས་ཀྱིས་འིབད་ འིགྱིར་འིོང་། སབ་ས་
འིབད་ བཞིག་དགོ། བཟུམ། 
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༩. རྒྱན་སྡུད། 
 
ཡག་རྒྱུགས་འིད་ རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་སྒྲི་སོར་དང་། འིཇུག་ཚུལ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འིབད་  ཤས་
ཚུགསཔ་བཟོ་ནའི་དོན་ལུ་ཨན། 
རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད། 
ཡང་ ར/རང་ རུང་ ཚུ་རས་འིཇུག་དབྱ་བ་མད་པར་ འིཇུགཔ་ཨན།  དཔར་ན། 
ཡང་། མགྱིོགས་ཡང་ མགྱིོགས་པས། ལགས་ཡང་ ལགས་པས། དྲིང་ཡང་ དྲིངས་

ནུག། གཏང་ཡང་ མ་གཏང་། བཙང་ཡང་ མ་བཙང་། བྲི་ཡང་ འིབྲི་དས། 
བཟའི་ཡང་ བཟའི་ནུག། མོ་ཡང་ འིདུག། ཤང་ཡང་ སས་ནུག། ཆུ་ཡང་
བྲིས་ནུག། 

ར། མགྱིོགས་ར་ མགྱིོགས་པས། ལགས་ར་ ལགས་པས། དྲིང་ར་ དྲིངས་ནུག། 
གཏང་ར་ མ་གཏང་། བཙང་ར་ མ་བཙང་། བྲི་ར་ འིབྲི་དས། བཟའི་ར་ བཟའི་
ནུག། མོ་ར་ འིདུག། ཤང་ར་ བཙུགས་སྡེོདཔ་མས། ཨ་ལོ་ར་ དཀྲགོསསྡེོད་
ནུག། གཉས་ཆ་ར་ ཡར་སོ་ནུག། 

ཕན་འིདབས། ཡང་། ར། གཉསཔོ་འིད་ མང་དང་བྱ་ཚག་ གཉས་ཆ་ར་ག་ཤུལ་ལས་ 
འིཇུགཔ་ཨན། ཕྲད་གཉས་ཀྱི་ ཧི་མའི་བྱ་ཚག་འིད་ མ་འིོངས་པའི་ ཚག་བྲི་དགོཔ་དང་། 
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ཤུལ་མམ་འིད་ ཚག་གྲོགས་དང་འིཁྲིལ་ གྱུར་ཏ་འིགྱིོ་འིོང་། དཔར་ན། 

དཔ་༡ པ། 
 
 
 
 
 
དཔ་༢ པ། 
 
 
 
 
 
 
 

བསྒུག་ནི།

སྒུག་དོ།

བསྒུགས་ནུག།

 
བསྒུག་ཡང་ 

 

བསྒུག་ནི།

སྒུག་དོ།

བསྒུགས་ནུག།

བསྒུག་ར་ 
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རང་། བད་ཆན་ མོ་ར་རང་ འིོངས་ནུག། ཨང་དང་པ་འིཐོན་མ་ ཁོ་ར་རང་ མ་འིོང་། 
བཟུམ། 

རུང་། འིད་ག་ ཐད་ལུ་ལྷོདཔ་ད། འིཇུག་ཚུལ་ཁད་པར་ ཨ་ཙ་ཅིག་ཕྱེ་བ་ཅིན། 
བྲི་རུང་ བྲི་ཚུགས། བལྟ་རུང་ བལྟ་བཅུག། བསག་རུང་ བསག་ཤྲིག། གཏང་
རུང་ མ་འིགྱིོ་ན་འིོང་། ཟར་དོ་བཟུམ། རུང་ག་ ཤུལ་མའི་ཚག་ཚུ་ མ་འིོངས་
པའི་ འིདྲིན་ཚག་དང་། སྐུལ་ཚག། ཐ་ཚམ་གྱི་ བློ་འིབད་ཡོད་པ་ཅིན། རུང་ག་ 
ཧི་མམ་ག་ བྱ་ཚག་འིད་ མ་འིོངས་པའི་ཚག་ར་ བྲི་དག་ོན་དང་། 

དྲིས་རུང་ སབ་མ་བཏུབ། བཏང་རུང་ འིགྱིོ་མ་བཏུབ། བསལ་རུང་ མ་ལྷོད་
པས། བརམས་རུང་ འིབད་མ་ཚུགས། རུང་ག་ ཤུལ་མའི་ཚག་ཚུ་ལུ་ དགག་
སྒྲི་ མ་ ཚུད་ད་ཡོད་པ་ཅིན། ཧི་མམ་ག་ བྱ་ཚག་འིད་ འིདས་པའི་ཚག་ བྲི་
དགོཔ་ཨན།  
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༡༠. དེ་ས། 

ཡག་རྒྱུགས་འིད་ རོང་ཁའི་བརོད་པ་ནང་ ལག་ལན་འིཐབ་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ ད་དང་ 
འིད་ག་སྒྲི་ དོན་གྱི་འིཇུག་ཚུལ་ཤས་ཚུགསཔ་ བཟོ་ནའི་དོན་ལུ་ཨན། 

ག་ོདནོ།། 
ད་སྒྲི་ཟར་མ་འིད་ དུས་འིདས་པ་དང་ མ་འིོངས་པ་གཉས་ ད་ལས་ ཐག་རང་སའི་དོན་
སོན་པའི་ཕྲད་ཅིག་ཨན། འིཕྲལ་འིཕྲལ་ སབ་ངོ་བད་ཧིང་དང་འིཁྲིལ། ད་ག་ཚབ་ལུ་ ན་
ཡང་ ལག་ལན་འིཐབ་ན་ཡདོ། ད་སྒྲི་འིད་ རས་འིཇུག་དང་འིཁྲིལ་མ་དགོཔ་ལས་ ལྷག་
བཅིས་སབས་ཀྱི་ཕྲད་ ས་ཏ་ད་གསུམ་ཟར་བའི་ ད་འིད་དང་ མ་འིདྲིཝེ་ཨནམ་ ཤས་དག།ོ 
ད་སྒྲི་ མཚུངས་དཔ་གཞི་སོན་པ་དང་ སྤྱི་སྒྲི་ བདན་པའི་དོན་ གསང་བའི་དོན་ཚུ་ལུ་
འིཇུགཔ་ཨན། དཔར་ན། 

༡༽ འིདས་པ་ལུ་འིཇུག་ཚུལ། 
ཀ་ ཧི་མ་ད་ ཐམ་ཕུ་ལུ་སྡེོད་ཅི། 
ཁ་ ཁ་ཙ་ད་ དྲིོད་ཀྱིས་དྲིགས་མ་ཚུགས།  
ག་ དྲིོ་པ་ད་ འིབྱུང་རབས་ལྷབ་ཅི། 
ང་ ད་ཅི་ད་ ག་ཡང་མ་འིོང་། 
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༢༽ མ་འིངོས་མ་ལུ་འིཇུག་ཚུལ། 
ཀ་ ཤུལ་མ་ད་ ཨ་མ་ར་ཀ་ལུ་འིགྱིོ་ན་ཨན། 
ཁ་ ནངས་ད་ ངལ་གསོ་ཨན། 
ག་ ལྟ་མ་ད་ སོབ་དཔོན་འིབྱོན་འིོང་། 

༣༽ ཐག་རང་སའི་དནོ་ལུ་འིཇུག་ཚུལ། 
ཀ་ ཨ་ཕ་ད་ ག་ག་ཨན་ན? 
ཁ་ ཨ་ཡ་ད་ ག་ཨན་ན?  
ག་ ཕ་ག་ད་ ང་ག་ཁམ་ཨན། 
ང་ མ་ག་ད་ ནོར་ཁམ་ཨན། 

༤༽ མཚུངས་དཔའི་གཞི་སནོ་པ། 
 ཀ་ ད་བཟུམ་འིབད་ འིབད་དགོ། ན་བཟུམ་འིབད། 
 ཁ་ ད་སྦེ་ར་ཨན། ན་སྦེ་ར་ ཨན། 

ག་ ད་ལྟ་བུ། 
 ང་ ད་སྦེ་ར་ འིབད་དགོ། ཟར་མ་ཚུ། ན་སྦེ་ར་ འིབད་དགོ། 
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༥༽ སྤྱི་སྒྲིའི་དོན་སནོ་པ། 
 ཀ་ རྒྱལ་ཁབ་ད་ཚུ། 
 ཁ་ མ་ད་ཚུ། 
 ག་ ཅི་ལ་ད་ཚུ་ལ་སོགས་པ། 

༦༽ བདན་པའི་དོན་སནོ་པ། 

 ཀ་ ད་བདན་ར་བདན་པས། 
 ཁ་ ད་ཨན་ར་ཨན་པས། 
 ག་ ད་མ་བདནམ་མན་འིདུག། 

༧༽ གསང་བའི་དོན་སནོ་པ། 

 ཀ་ ད་ ང་གས་ཀྲག་ཀྲ་འིབད་འིངོ། 
 ཁ་ ད་ ཁོད་ཀྱིས་འིབག་འིོངས་ཡ་ག། 
 ག་ ད་ རོགས་ལུ་སབ་ན་མ་འིོང། 
ད་འིབད་ན་ད་གས། ད་གས་འིབད། ད་བསང་། ད་ཚུ། ད་ར་ཨན། ན་ར་ཨན། 
ན་ར་ཨན། ཟར་ད་ོབཟུམ་ འིཇུག་ཚུལ་སོ་སོ་ཡང་ཡོད། 
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༡༡. འདི་ས། 

འིཇུག་ཚུལ། 
དུས་ཅི་འིད། ད་རས་འིད། ད་ལྟོ་འིད། ཨ་ལོ་འིད། ཤང་འིད། གཟུགས་
འིད། འི་ནཱ་འིད། ནཱ་འིད། 

དུས་ཅི་ག་ ལ་ོའིད་ནང་ ལགས་ཤོམ་ འིོང་འིོང་ར་ འིདྲི་བས། 
ད་ལྟོ་འིད་ དགའི་བས་པ། ཤུལ་ལས་ ག་ཅི་བཟུམ་འིོང་ག? མ་ཤས། 

རང་ག་ སམས་འིད་ གཙ་ཆེཝེ་ལས། བདག་འིཛོན་ འིབད་དགོ། 

ད་རས་འིད་ ཉནམ་ཤར་བས། ནངས་པ་ ག་ཅི་འིབད་འིོང་ག? 
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༡༢. བ་ཚིག་གི་ འདྲྲེན་ཚིག་/ཚིག་གློགས་དང་འཁིལ་འཇུག་ཚུལ།  

བྱ་ཚག་ག་ འིདྲིན་ཚག་/ཚག་གྲོགས། ཟར་སབ་མ་འིད། རོད་ཚག་ལས་ འིགོ་
བཙུགས་ ཚགས་ལྷུག་སྤལ་མ་འིབད་ བྲིས་འིགྱི་ོབའི་སབས། དུས་གསུམ་གྱི་ 
བྱ་ཚག་ཚུ་ག་ ཤུལ་ལས་འིཇུག་མ་ ཕྲད་དང་ཚག་གྲོགས་ཚུ་ལུ་ སབ་ཨན། ཚག་
གྲོགས་ ད་ཚུ་ བྱ་ཚག་ག་ཤུལ་ལས་ གཅིག་མན་གཅིག་ མ་འིཐོན་པ་ མང་
ཚག་འིཕྲང་བའིམ་བསྣར་ཏ་ འིགྱིོ་མ་ཚུགསཔ་ཨན། ད་གས་འིབད་ ད་ཚུ་དང་ 
བྱ་ཚག་སར་ཐངས་ཤས་དགོཔ་ ཁག་ཆེཝེ་ཨན། 

༡. འློག་གི་ ཐིག་སློམ་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ ད་ལྟ་བའི་ ཚིག་གློགས་/འདྲྲེན་ཚིག་ཨིན། 

 

བྱ་ཚག་ག་ཤུལ་ལས་ ཚག་འིད་ཚུ་ འིཐོན་པ་ཅིན། ཧི་མའི་བྱ་ཚག་འིད་ ཨན་ཅི་
མན་ཅི་ ད་ལྟ་བའི་ཚག་བྲི་དགོཔ་ཨན། དཔར་ན། 

ཀ་ ང་གས་ བལྟཝེ་ད། ཁ་ོགས་ དཀྲོག་དས་པ། 
  

(དྟོ། དེས་) (ཚུལ། སྟངས་/ཐངས། ཐབས། ལུགས། སྟོལ་) (མཁན་ པ་ མ་ མི་)    

བྱ་ཚིག། ད་ལ་བ། ཚིག་གྲོགས་/འདྲེན་ཚིག། 
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ཁ་ ཡ་གུ་ འིབྲི་ཐངས་ ནམ་ཅིག་ར་ ཨནམ་མས། 

    

 ག་ པར་ འིབྲི་མ་ ཁོ་ མན་པས།  
 

སོང་ལཱ།  
 འིདྲིན་ཚག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར། ཚག་མཛོད་ནང་ལས་ ད་ལྟ་བའི་བྱ་ཚག་འིཚལ་

སྦེ་  བཤད་པ་གྱིལ་ དག་པ་ཅིག་བྲིས།  

༢. འློག་གི་ ཐིག་སློམ་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ མ་འློངས་པའི་ ཚིག་གློགས་/འདྲྲེན་ཚིག་ཨིན། 

 

བྱ་ཚག་ག་ཤུལ་ལས་ ཚག་འིད་ཚུ་ འིཐོན་པ་ཅིན། ཧི་མའི་བྱ་ཚག་འིད་ ཨན་ཅི་
མན་ཅི་ མ་འིོངས་པའི་ཚག་བྲི་དགོཔ་ཨན། དཔར་ན། 

ཀ་ ང་གས་ བལྟཝེ་ད། མོ་ལུ་ གཏང་བཅུག་པ་ཅིན་ དྲིག་ན་མས། 

བྱ་ཚིག། ད་ལ་བ། ཚིག་གྲོགས་/འདྲེན་ཚིག། 
 

བྱ་ཚིག། ད་ལ་བ། ཚིག་གྲོགས་/འདྲེན་ཚིག། 

བྱ་ཚིག། མ་འྟོངས་པ། ཚིག་གྲོགས་/འདྲེན་ཚིག། 

(དགོ། ཆོག། ཚུགས། བཅུག། ཤེས། སྲིད། བཏུབ། དབང་། ནུམ། རྒྱུ། ཕྱིར། སག་
ས། རན། ལྟོང་) (ནི། འྟོང་། གེ་) (པས། བས། མས་) (ཡང་། ར། རུང་) (ན་ནི་) 
(པ་མ་བ་/ཝ་) (ས་) (ག་) (མ་མི་) 



སློབ་དེབ་༧ པ།            ༢༠༢༢ 

 

206 

 ཁ་ ཡ་གུ་ བྲི་འིངོ་། ཟར་སབ་དས། 
    

 ག་ ཁོ་ བཟའི་བཅུག་ མན་ན?  
 

སོང་ལཱ།  
 འིདྲིན་ཚག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར། ཚག་མཛོད་ནང་ལས་ མ་འིོངས་པའི་བྱ་ཚག་

འིཚལ་སྦེ་  དཔར་བརོད་རྐྱེབ། 

༢. འློག་གི་ ཐིག་སློམ་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ འདས་པའི་ ཚིག་གློགས་/འདྲྲེན་ཚིག་ཨིན། 
 
 

བྱ་ཚག་ག་ཤུལ་ལས་ ཚག་འིད་ཚུ་ འིཐོན་པ་ཅིན། ཧི་མའི་བྱ་ཚག་འིད་ ཨན་ཅི་
མན་ཅི་ འིདས་པའི་ཚག་བྲི་དགོཔ་ཨན། དཔར་ན། 

ཀ་ ང་གས་ བལྟཝེ་ད། ཀརྨི་རྡོ་ར་གས་ བྲིས་སྡེོད་ནུག། 
  

 

བྱ་ཚིག། མ་འྟོངས་པ། ཚིག་གྲོགས་/འདྲེན་ཚིག། 
 

བྱ་ཚིག། མ་འྟོངས་པ། ཚིག་གྲོགས་/འདྲེན་ཚིག། 

བྱ་ཚིག། འདས་པ། ཚིག་གྲོགས་/འདྲེན་ཚིག། 

(ཅི། ཆི། ཡི། ནུག་) (ཆི་ད་སྟོ་) (ཡྟོད། སྟོད། ཚར། བལ། བདའ། འགྱོ། བཀོ། 
འབག། གཏང་། ལུས། བཞག། བྱིན། ཞིན་) (རུང་) (ཏེ་སྟེ་དེ་སྦེ་) (ནས་) མ་ཐག། 
བཟའ། སྟོད། འྟོང་། བཞུགས། 
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ཁ་ ཡ་གུ་ བྲིས་བཞིག། ཟར་སབ་དས། 
    

ག་ ཁོ་ བཟའི་ས་ སོང་ནུག།  
 
 

སློང་ལཱ།  
༡. འིདྲིན་ཚག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར། ཚག་མཛོད་ནང་ལས་ འིདས་པའི་བྱ་ཚག་འིཚལ་

སྦེ་  གཞིན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་མ་ ཡག་རྒྱུགས་ཅིག་ དབྱ་དཔྱེད་འིབད། 

༢. ཡག་རྒྱུགས་ནང་ འིདྲིན་ཚག་དང་འིཁྲིལ་ཏ་ སྡེབ་སོར་ཚུ་ ག་ད་སྦེ་འིདུག་ག? 
བཅིོ་ཁ་རྐྱེབ་ན་དང་། བྱ་ཚག་ལས་བརྟན་ མང་འིགྲུབ་མ་ཚུ་ ལགས་བཅིོས་
འིབད། 

 
༉  ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་མ་ བྱ་ཙ་ ཤང་འིགྱིལ་ཏ་ (ཏོར་ཏོར་ལ( འིཐོན་ཏ་ ལོ་ཐོག་བསྡུ་ན་ར་མདཔ་ བཟོ་ན་འིབད་ནུག།   བུཚ་དབང་ཕྱུག་གས་ བྱ་ལ་ དམར་
མདོག་ཚ་རང་འིད་ ཐགོ་བསྲུང་མ་ ཆ་རོགས་འིབད་འིཁད་འིགོྱི་ནུག།  ག་ཟ་ ཞིང་ག་སྦུག་ལུ་ལྷོད་ཚ་ དམར་མདོག་ཚ་རང་གས་ ཉག་ཉོག་བརྡུང་ས་ ཕར་ཚུར་སྤར་རུང་ 
བང་བཙང་ས་ འིཁད་འིགྱིོཝེ་ད། ཁོ་ལུ་ ལྡན་ལག་ ཐངས་ཕོག་གསུམ་ བླུག་བྱན་ནུག། 
ཁོང་གཉས་ ལོ་ཐོག་སྲུང་སར་ལྷོད་ད་ ཨ་ཙ་ཅིག་ཁ་ལས་ བྱང་ཕྱེད་ ཏོར་ཏོར་ལ་ཚུ་ མཇུག་མ་ཀར་ཀར་འིབད་ གནམ་ཁར་འིཕྱེར་ཡ་ར་ ལ་ོཐོག་ནང་ མནོ་མནོཝེ་ཅིག་ 
འིཛུལ་སར་མཐོང་ནུག།  ད་ལས་ ཁོང་གཉས་རུབ་ས་བདའི་འིགྱིོཝེ་ད། བྱ་ཙ་ག་ར་ ཤང་དུམ་འིགྱིལ་ཡོད་སའི་དོང་ནང་ འིཛུལ་ས་ོནུག།  དམར་མདོག་ཚ་རང་གས་ འིཛུལ་
སོ་ལས་མཇུག་མ་ བགོ་བོག་ ཟར་ས་ཁརབརྡབ་ རྣམ་ཅི་ོ ཀྲོང་ཀྲངོ་འིབད་ལྷོང་།  ཁ་དང་ལྷ་པ་དོང་ནང་བཙུགས་སྦེ་  གྲ་སྒྲིགས་འིབད་སྡེོད་ནུག།   

བྱ་ཚིག། འདས་པ། ཚིག་གྲོགས་/འདྲེན་ཚིག། 
 

བྱ་ཚིག། འདས་པ། ཚིག་གྲོགས་/འདྲེན་ཚིག། 
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ད་ལས་ དབང་ཕྱུག་གས་ ཐོན་སོ་ལུ་ ད་འིཕྲལ་ལས་  རྡོ་བསུབ་རྐྱེབ་ས་ མཇུག་ལས་ཡར་ རྟས་ཐག་གས་ ཤང་དུམ་གུ་ ཀྲག་ཀྲག་ཟར་རྡུངམ་ད། བྱ་ཙ་ཚུ་ འིར་འུར་
གཏང་སྦེ་  འིཛུལ་སོ་འིགྱིམ་འིོང་ནུག།  བྱ་ཙ་ཨ་པ་ཚུ་གས་ དམར་མདོག་ཚ་རང་ག་ལྷ་པ་གུ་ སོ་བཏབ་ ཨའི་དང་བུམོ་ཚུ་གས་ རྒྱབ་ོགུ་ བཤད་ད་འིཐན་ བུཚ་ཚུ་གས་ 
ལ་དམར་ལྷབ་ལྷབ་གུ་ སོ་བཏབ་ད་ནུག།  
ད་བསང་ དམར་མདོག་ཚ་རང་ ཁོ་ར་ ན་ཟུག་གས་དྲིགས་མ་ཚུགས་པར་ རྨིའུ་ རྨིའུ་ ཟར་ མཇུག་མ་གནམ་ཁར་ འིཕྱེར་ཏ་ སད་ལགོ་ཤོར་ཡ་ར་ ཁམ་འིགྱིམ་ ཁ་མད་
མག་མད་འིབད་ བྱོག་ཡར་སོ་ནུག་གོ། །། 
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༡. གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག 

གཏང་ཡག་དང་ ཞུ་ཡག་འིབྲི་ཐངས་ཀྱི་ སང་བ་འིད་ སོབ་རམ་༥ པ་ལས་ར་ འིགོ་
བཙུགས་ཏ་ཡོད། ཨན་རུང་། མ་ཚའི་ནང་ ཡ་གུ་བྲི་ནའི་ལཱ་མང་ཤོས་ར་ ཞུ་ཡག་འིད་
ར་ བྲི་དགོཔ་འིཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས། འིབྲིང་རམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ་དང་ གོང་མའི་ནང་ 
ཁུངས་དཔྱེད་ད་ལྷབ་དགོཔ་ གལ་ཆ་ན་འིད་གས་ སབོ་རམ་༡༠ པ་འིད་ནང་ལུ་ཡང་ 
ལོག་ས་ར་ སང་བ་འིབད་དགོཔ་ཨན། 

ཞུ་ཡག་ཟར་མ་འིད་ ཡར་གོང་ལུ་བཞུགས་མ་གོངམ་ཚུ་ལུ་ ཕུལ་ན་ག་ཡ་གུའི་རགས་
རྣམས་ལུ་སབ་ཨན། ཞུ་ཡག་འིད་ཚུ་ སར་སྲིོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་དང་ དང་རབས་
ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་འིབད་ འིབྲི་ཐངས་ལྷམ་པ་གཉས་ཡདོ།  
ཡགི་སྐུར་རྣམ་གཞག་ལྷབ་སྲེ: 
 འགོ་དང་པ་བསལ་བའི་ཡ་ིགུ་ཨནི་ན? ཡིག་ལན་ཨིན་

ན? ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཡིག་དོན་གཙོ་བོ་ག་ཅི་ཨིན་ན? བཅུད་དནོ་བསྡུ་ཚུགས་

དགོ། 
 རྒྱབ་སློར་གི་ ནང་གསེས་བརློད་དོན་ ག་དམེ་ཅིག་འདུག་

ག? དེ་ཚུ་གསི་བརློད་དོན་གཙ་ོབོ་ལུ་ རྒྱབ་སློར་ག་དེ་སྲེ་
འབད་ནུག་ག? བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

 ཡི་གུ་ལུ་ཁྱད་ཆསོ་མ་འདྲཝ་འབད་འབ་ིཐངས་ཚུ་དབྲེ་
བ་ཕྲེས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

 ལམ་ལུགས་ མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ི དགོས་པ་ཚུ་
དབྲེ་དཔད་འབད་ཞིནམ་ལས་ གདམ་ཁའི་ཐོག་ལས་
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

 གཏང་ཡིག་ ཞུ་ཡིག་ བཤེར་ཡགི་ གན་རྒྱ་ ངག་
བརློད་ཚུ་ག་ི འབི་ཐངས་ཁྱད་པར་ ག་དེ་སྲེ་འདུག་
ག? དབྲེ་བ་དཔད་ད་ེ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
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གཏང་ཡིག། 

ག་ོདནོ། 
གཏང་ཡག་ཟར་མ་འིད། རང་ག་སམས་ཁ་ལུ་མན་ོབའི་ བསམ་པའི་ར་བ་ བར་བའི་
དག་སྣང་ཚུ་ ཡག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ད་ རང་ག་སྤུན་ཆ་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ སལ་མ་ཡ་
གུའི་རགས་ལུ་ སབ་ཨན། 
༡. ཕམ་ལུ་གཏང་ཡིག་འབི་ཐངས།                

          
༈  དྲིན་གྱིས་ལགས་པར་བསངས་པའི་དྲིན་ཆན་ཕ་མ་གཉས་ལུ། 

                                ཞུ་གསོལ་ད་ན། ད་རས་ཕར་གཡུས་ཁར་ ཁད་ཕམ་གཉས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་
ལུ་འིགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་ ག་ན་ཡང་མད་པར་ ཧི་མ་ལས་ལྷག་པའི་ བད་སད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ བཞུགས་ཏ་ཡོདཔ་འིངོ་ མནོ་བའི་ར་
བ་ཡོད།  

ནཱ་ལུ་ཡོད་མ་ང་ཡང་ ར་གསུམ་ལྷའི་ཐུགས་ར་དང་ ཁད་ཕམ་ཚུ་ག་ཐུགས་སྨོན་ལམ་ལས་བརྟན། ད་རས་སབས་ཅིག་ ལུས་ལུ་ 
རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་ག་ན་ཡང་མད་པར། ཕྱེ་ནང་གཉས་ཀྱི་ཤས་བྱའི་ཡོན་ཏན་ལུ་ ཉན་ནུབ་མད་པར་བརོན་ཏ་ར་ཡོད། ཟར་ཞུ་ན་
ཨན།  

མཚམས་དོན་ད་ན། ད་རས་ཁད་ཕམ་གཉས་ཀྱིས་ བུ་རང་ལུ་བྱམས་པ་དང་བར་བ་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚན་ལུ་ ལག་རྟགས་དང་བཅིས་
པའི་གནས་ཚུལ་ཡ་གུ་བསལ་གཏང་མ་འིད་ འིཐོབ་ད། ཁད་ཕམ་གཉས་དང་དངསོ་སུ་མཇལ་དོ་བཟུམ་མའི་ དགའི་སོ་ཚད་མདཔ་
བྱུང་ཡ། 

ད་ལས་ཕར་ར་འིབད་རུང་ ཁད་ཕམ་གཉས་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་ཐུགས་བར་བའི་ གནས་ཚུལ་ཡ་གུ་ཚུ་བར་མ་ཆད་པར་ འིཕྲལ་
འིཕྲལ་ར་འིཐོབ་འིོང་མནོ་བའི་ར་བ་ སྦེོམ་འིབད་ར་ཡོད། ཟར་ཞུ་ན་ཨན། ཞིས་ གནམ་ལ་ོ མ་མ་ོཕག་ལོ་ ཟ་༥ པའི་ཚས་༢༧ 
ལུ་ ཁད་གཉས་ཀྱི་ བུ་འིཕྲན་ལས་མང་པས་                                                                                                                                                                         
                                
    ཕུལ།  
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༢. སྤུན་ཆ་ལུ་ གཏང་ཡིག་འབི་ཐངས་ཀི་དཔེ། 
 
༈ བྱམས་བར་ཅིན་གྱི་ནུ་གཅུང་ཀརྨི་མཆོག་ལུ།  

                         ཞུ་དོན་ ད་ན། ནུ་གཅུང་ཁོད་ཡང་ བསམ་ར་འིབྲིང་རམ་སོབ་གྲྭ་བར་
མའི་ནང་ལུ་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ ཐུགས་ར་ལས་བརྟན།  གཟུགས་ལུ་ན་ན་དང་ ཚ་ན་ཚུ་ག་ན་ཡང་མད་པར། 
རང་ལུ་དགོ་པའི་དཔ་ཆ་འིད་ ལགས་ཤོམ་འིབད་ལྷབ་དོ་ཡོདཔ་འིོང་། 

    ནཱ་ལུ་ཕོ་རྒནམ་ང་ཡང རང་ལུ་དགོ་པའི་ཤས་ཡོན་ལུ་ བརོན་འིགྲུས་བསད་ད་ ལྷབ་པའི་བསང་ར་ཡོད།             
ད་རས་ནུ་གཅུང་ཁོད་ལུ་ ཡ་གུ་བསལ་དགོ་པའི་གདན་དོན་ངོ་མ་ར།  ཕམ་གཉས་ཀྱི་མནོ་བསམ་ལུ་ ང་བཅིས་
སྤུན་ཆ་གཉས་ ཆ་རོགས་ངན་པ་དང་ཁ་བསྡེོམས་ཏ་ བཀྲ་མ་ཤས་པའི་ལཱ་ཚུ་མ་འིབད་བར་ སྡེོདཔ་འིོང་མནོ་བའི་ 
སམས་ཀྱི་ར་བ་སྦེོམ་བསད་ད་ཡོད།  

    ཁོད་ཀྱིས་འིབད་རུང་ ཆ་རོགས་ངན་པ་སྤངས་ཏ་ རང་ག་ཕམ་དང་སོབ་དཔོན་གྱིས་གསུང་མ་ བསབ་བྱ་ལུ་
ཉན་དགོ། མ་འོིངས་པ་ལུ་ ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ གཞུང་ལུ་ ཕྱེག་ཞུ་ན་ག་མནོ་བསམ་བཏང་ས་ དཔ་ཆ་ར་འིགངས་
ཏ་ལྷབ། ཟར་སབ་ན་ཨན།            

     མདང་ཞིག་ ཨ་ཞིང་རྡོ་ར་ག་ལག་པར་ ལྷམ་ཆ་གཅིག་དང་ ཨོམ་སོ་ཆ་གཅིག་ བསལ་བཏང་ཡ། ད་
ཡང་ ག་ད་སྦེ་ལོྷད་ཅི་ག? གནས་ཚུལ་ཅིག་ཡང་ བྲིས་ཏ་བསལ་ན་མན་འིདུག། ང་བཅིས་གཉས་ གནམ་དགུན་
ངལ་གསོའི་བསང་ ལགས་ཤོམ་འིབད་ འིཕྱེད་ཚུགས་པའི་ར་བ་ཡོད། ཞིས་སྤྱི་ཟ་༧ པའི་ཚས་༡༣ ལུ་མོང་
སར་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་སོབ་གྲྭ་ཆ་བ་ལས་  
        བསལ།  
 
                     རྡོ་ར། 
                 མོང་སར་འིབྲིང་རམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ། 
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༣. ཆ་རློགས་ལུ་ལེགས་སྨློན་དང་གཟྲེངས་བསློད་ཀི་གཏང་ཡིག་འབ་ིཐངས།  
 
                                 སི་ཚེས་ ༡༢.༧.༠༧ 
༉  ངེའི་ལྟློ་ཚང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ལུ།          

             ཞུ་དོན། དུས་ཅི་རང་ལུགས་གནམ་ལོ་མྲེ་མློ་ཕག་ལོ་ སི་ལོ་
༢༠༠༧ ལུ་ ལྟློ་ཚང་ཁྱློད་ཀིས་ རློང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛིན་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་རློང་ཁའི་
འབི་རློམ་འགན་སྡུར་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་འབིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་
འློག་མ་ ག་ར་གི་ནང་ལས་ གཟྲེངས་བསློད་ཀི་ལག་ཁྱྲེར་དང་། ཨང་དང་པའི་གསོལ་ར་ 
དངུལ་ཀྲམ་སློང་ཕག་༢༥ ཁྱློད་ཀིས་ཐོབ་ཡོད་པའི་ གནས་ཚུལ་སད་གགས་ཅན་ཅིག་གོཝ་
ལས། འདི་ལུ་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངལ་རངས་དང་བཅས་པའི་སྒློ་ལས་ བཀྲ་ཤིས་བདེ་
ལེགས་ཡོད།   

དེ་བཟུམ་མའི་ ཨང་དང་པ་འཐོན་མི་འདི། ཁྱློད་རའི་རིག་རལ་གི་ལློགས་གྲུབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས། 
ང་བཅས་ ག་ར་ལས་ གཟྲེངས་བསློད་ཀི་ལེགས་སོ་ཡོད། ལོག་ཤུལ་ལས་ར་འབད་རུང་། དེ་
བཟུམ་མའི་ ལས་རིམ་གཞན་མི་ཚུ་ནང་ལས་ཡང་ ལེགས་པའི་མིང་ རྒྱུན་ཆད་མྲེད་པར་ 
འཐོབ་འློང་མནོ་བའི་རྲེ་སྨློན་ཡོད།   

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། 
                                                          

                                                                                                                          
རློ་རྲེ།                                              

   ཁྱློད་རའི་ལྟློ་ཚང་། 
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༤. དོན་མཚམས་ནང་ན་འཐེན་ཏེ་འབི་ཐངས། 
 

༈   ཆ་རོགས་ཀུན་ལགས་མཆོག་ལུ། 

                   ཞུ་གསོལ་ད་ན་ ད་རས་ ཁོད་ཡང་ དཀོན་མཆོག་ག་ ཐུགས་ར་ལས་ ལུས་
ལུ་ན་ཚ་དང་། སམས་ལུ་སྡུག་བསལ་འིད་ཚུ་ ག་ན་ཡང་མད་པར། རང་ལུ་དགོ་པའི་ཤས་བྱའི་ཡོན་ཏན་ལུ་ 
བརོན་འིགྲུས་བསད་ད་བཞུགས་ཡོདཔ་འིོང་མནོ་བའི་ར་བ་ཡོད། ང་ཡང་ནཱ་ལུ་ ན་ཚ་ག་ན་ཡང་མད་པར། 
ཧི་མ་བཟུམ་འིབད་ར་ སྡེོད་ཡོད། ཟར་ཞུ་ན་ཨན།   
       ཆ་རོགས་ཁོད་ཀྱིས་ ཐུགས་བར་བའི་ཐོག་ལས། ང་ལུ་ ཡ་གུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོད་རའི་པར་
བཙུགས་ཏ་ སལ་མ་འིད། ངའི་ལག་པར་ སྤྱི་ཚས་༡.༧.༠༧ གྱི་ཕྱེ་རུ་ཁམས་ཐོབ་ཅི། ང་ཡང་ཆ་རོགས་ 
ཁོད་དང་དངོས་སུ་འིབད་ ཕྱེད་འིཕྱེདཔ་བཟུམ་མའི་ དགའི་སོ་ཚད་མདཔ་བྱུང་ཡ། 
        ཁོད་ཀྱིས་ གནམ་དགུན་ ང་བཅིས་གཉས་ མགར་ས་ ཚ་ཆུ་འིགྱིོ་ནའི་འིཆར་གཞི་འིད་ གནམ་
མད་ས་མད་ལགས་ཤོམ་ཨན་པས། ང་གས་འིབད་བ་ཅིན། སྤྱི་ཟ་༡༢ པའི་ ཚས་༢༥ ད་ཅིག་ཁར་འིགྱིོ་
ན་ མ་དྲིག་ག? ཟར་མནོཝེ་མས། ག་ད་སེྦེ་ར་ཨན་རུང་ ཟ་འིཐུང་ག་རགས་ཚུ་ ང་གས་ཀྲག་ཀྲ་འིབད་ 
བཅིའི་སྒྲིག་རྐྱེབ་འིོང་། ཁོད་ར་ གོང་ག་ཚས་གྲངས་མ་རནམ་ལས་ ནཱ་ལུ་ལྷོདཔ་འིབད་ ཤོག། ཟར་སབ་
ན་ཨན།    
 
 
བཀའི་དྲིན་ཆ། 
 
ཁོད་རའི་ཆ་རོགས། 
 ནོར་བུ་རྒྱ་མཚ།    
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༢. ཞུ་ཡིག། 

ག་ོདནོ། 
ཞུ་ཡག་ཟར་མ་འིད་ རང་ག་གོངམ་ལུ་ རང་ལུ་ བྱ་སབས་མ་བདེཝེ་ར་འིབྱུངམ་ད། 
དཀའི་ངལ་བསལ་ནའི་དོན་ལུ་ ཕུལ་མའི་ཡ་གུ་ལུ་ སབ་ཨན། ཞུ་ཡག་ནང་ལུ་ ཕྲང་
ཕྲང་ར་ གནད་དོན་ང་ོམ་འིད་ ཁ་གསལ་འིབད་ བཙུགས་ན་མ་གཏོགས་ གཏང་ཡག་ག་
སབས་བཟུམ་ གཞིན་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་ རང་ག་གནས་ཚུལ་ཚུ་རྒྱས་ན་མ་འིོང་། འིོག་
ལུ་བཀོད་ད་ཡོད་མ་ དཔ་ཚུ་ལུ་བལྟ་ས་སང་བ་འིབད་དགོ། 
༡. ཞུ་ཡིག་དོན་མཚམས་ནང་ན་འཐེན་ཏེ་འབི་ཐངས། 

                                                
       སྤྱི་ཚས་ ༡༥.༦.༠༧ 
༊ སོབ་སྡེ་སོབ་དཔོན་མཆོག་ལུ། 
དགའི་གང་འིབྲིང་རམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ། 
བཀྲ་ཤས་སང་རོང་ཁག།  
དནོ་ར།     གོ་བུར་ངལ་གསོ་ཞུ་བ། 
 
ཞུ་གསོལ་ ད་ན་ ཁ་ཙ་ཁ་ཉནམ་ལས་འིགོ་བཟུང་ ང་ག་ཨ་པ་ ཤུགས་འིབད་ན་ས་ ཡོད་རུང་། སབས་ཅིག་
ཨའི་གཞིན་ཁར་འིགྱིོཝེ་ད་ཁ་ཐུག་རྐྱེབ་ས། ཁམ་ནང་ ལྟ་མ་ག་ཡང་མདཔ་ལས་ སྨན་ཁང་ནང་བཀལ་དགོཔ་
དང་། ནད་གཡོག་བརྒྱུག་དགོཔ་ལ་ཤ་ཡོདཔ་ལས། སོབ་དཔོན་ལུ་ངལ་གསོ་ཅིག་མ་ཞུ་བར་ ཐབས་མད་སོང་
ཡ། སོབ་མཆོག་ཐུགས་འིཚར་རུང་ གོང་ག་གནད་དོན་ལུ་གཟགས་ཏ་ ཨའི་ལོག་ལོྷད་ལོྷད་ཅིག་ག་རང་། ང་
ལུ་ གོ་བུར་ངལ་གསོ་ སྤྱི་ཚས་༡.༧.༢༠༠༨ ལས་༣.༧.༢༠༠༨ ཉནམ་གྲངས་༣ གནང་ས་ བཀའི་དྲིན་
བསང་གནང་ཟར་ཞུ་ན་ཨན་ལགས། 
 
  (སལ་བཟང་)  
སོབ་རམ་བདུན་པ་ ཁ།   
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༢. སློབ་དབུ་འཛིན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་འབི་ཐངས་ཀི་དཔེ། 

 
༊   སོབ་མཆོག་ག་ཞིབས་དྲུང་དུ། 
 

གུས་ སོབ་རམ་བདུན་པ་ ག་སྡེ་ལས་ ངོ་མང་དཔལ་ 
བཟང་རྡོ་ར་གས་ ཞུ་གསོལ་ད་ན་ མོང་སར་རྩྭ་མང་རྒད་འིོག་ནང་། ངོ་སོད་ལག་ཁར་གྱི་ 
པར་བཏབ་ན་ག་དུས་ཚད་འིད། ནངས་པ་གནངས་ཚ་ དབྱན་ཚས་༡༧.༧.༠༧ ཨནམ་
འིབད་ ཁབ་བསྒྲིགས་འིབད་ཡོད་མ་དང་འིཁྲིལ། པར་བཏབ་པར་ འིགྱིོ་ནའི་དོན་ལུ་ ང་
ལུ་ སོབ་མཆོག་གས་ ངལ་གསོ་ ཉནམ་༥ གནང་ས་ བཀའི་དྲིན་བསང་གནང་ཟར་ཞུ་
ན་ཨན།  ཞིས་དབྱན་ཟ་བདུན་པའི་ ཚས་༡༥ ལུ་ གོང་མང་ནས་གུས་པས་                                                                                                                                      

                   ཕུལ། 
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༣. རྒཔོ་ལུ་ཞུ་ཡིག་འབི་ཐངས། 

༊ ནས་རང་རྒཔོ་མཆོག་ལུ། 

               ཞུ་དོན་ད་ན་ སོབ་གྲྭ་འིད་ནང་ལུ་ འིཐུང་ཆུའི་ཀ་ལ་མདཔ་ཐལ་ཏ་ སོབ་གྲྭ་ནང་འིཐུང་
ཆུ་མད་པར་ ཟཝེ་གཅིག་ཡང་ལྷག་སོ་ཡ། ད་ལས་བརྟན་ སོབ་གྲྭ་དང་ ད་ནང་ཡོད་མ་ སོབ་དཔོན་དང་ སོབ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དཀའི་ངལ་མག་གས་མཐོང་སར་བྱུང་ཡོད།  

ད་ལྟོ་ཚུན་ཚད་ འིཐུང་ཆུ་འིད་སོབ་གྲྭའི་མཐའི་མར་ཡོད་མ་ རོང་ཆུ་ལས་དབོགཔ་ཨན་རུང་། ད་ལྟོ་གནམ་བྱཱར་ 
ཆརཔ་འིབོལ་བའི་དུས་ཚད་འིད་ནང་ རོང་ཆུ་ད་ལས་དབོག་ན་འིད་ ཉན་ཅིན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཆུ་ལས་
བརྟན་པའི་ནད་གཞི་ཚུ་ཡང་ འིཐོབ་ན་ཨན་མས།  

ད་འིབདཝེ་ལས་ རྒཔོ་མཆོག་གས་ འིཕྲལ་མགྱིོགས་ར་ འིཐུང་ཆུ་ཉམས་བཅིོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འུར་ལཱ་ཅིག་འིགོ་
འིདྲིན་འིཐབ་བཀའི་དྲིན་བསང་གནང་། ཟར་ཞུ་ན་ཨན། ཞིས་དབྱན་ཟ་༣ པའི་ཚས་༡༥ ལུ་ 

                                                      ཕུལ།  

(ཀུན་བཟང་འིཕྲན་ལས) 
    དབུ་འིཛོན།  
ནས་རང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། 
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༤. རྒཔོ་ལུ་ཞུ་ཡིག་འབི་ཐངས་ཀི་དཔ།ེ 
                                                       
དབྱན་ཚས་༡༥.༥.༠༧ 

༊ རྒཔོ་མཆོག་ལུ། 
མཁར་རྒད་འིོག། 
གདུང་བསམ་པད་མ་དགའི་ཚལ།  

ར་དནོ།    མཆོད་རྟན་སྐུ་དཀར་གསལོ་ན།  

      ཞུ་དོན་ ད་ན། དུས་ཅི་ གནམ་དགུན་ངལ་གསོ་ག་སབས་ལུ། དང་པ་ ང་བཅིས་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ དུས་ཚད་
འིཕོྲ་བརླག་མ་འིགོྱི་ན་དང་། གཉས་པ་ཟརཝེ་ད་ བསན་པའི་ཞིབས་ཏོག་ཅིག་ཨན་ན་ད་གས། དབྱན་ཟ་༡༢ པའི་དབྱན་
ཚས་༢༣-29 ཚུན་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་ག་རང་ལུ་ ང་བཅིས་ཀྱི་ གཡུས་ཁར་ཡོད་མ་མཆོད་རྟན་ཚུ། གཡུས་ཁའི་ 
རྡོ་བཟོཔ་དང་མཉམ་ རགཔ་ཕྱེམ་ཕྱེམ་ཉམས་ཆག་ཤོར་མ་ཚུ་ ཉམས་བཅིོས་འིབད་ན་ཨན།  

      ད་གུ་ སྐུ་དཀར་གསོལ་ནའི་ ལས་རམ་ཅིག་ ང་གས་འིབད་འིགོ་འིདྲིན་འིཐབ་ན་ག་ འིཆར་གཞི་ཅིག་
བརམས་ཏ་ ཡོདཔ་ལས། འིད་ལུ་ རྒཔོ་མཆོག་གས་ ངོས་ལན་མཛོད་ད་ འིབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་གནང་ས་ བཀའི་
དྲིན་བསང་གནང་ཟར་ཞུ་ན་ཨན་ལགས།  

 

 (འིཇམ་དབྱངས་དངོས་གྲུབ་རྡོ་ར།) 
            སོབ་རམ་7 པ། ཀ 

 ར་འིབར་འིབྲིང་རམ་སོབ་གྲྭ་འོིག། 
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༥. རྒཔོ་ལུ་ཞུ་ཡིག་འབི་ཐངས་ཀི་དཔ།ེ  
                                         

 
                                                        དབྱན་ཚས་༡༥.༥.༠༧ 
༊ རྒཔོ་མཆགོ་ལུ། 
མཁར་རྒད་འིགོ། 
གདུང་བསམ་པད་མ་དགའི་ཚལ། 

ར་དནོ། ནད་གཞི་ཨཆེ་ཨའི་བ་ག་ག་ོབརྡ་ཁབ་སྤལ་སརོ། 

ཞུ་དོན་ ད་ན། ང་བཅིས་རའི་འིབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞིད་བཞིན། མ་འིབོར་ཉུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་འིབྲུག་བཟུམ་འིད་
ནང་། ནད་གཞི་ཨེཆ་ཨའི་བ་/ཨེདྲིས་འིཐོབ་མ་ག་གྱིངས་ཁ་ཡར་སང་སོང་པ་ཅིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འིབྱོར་གོང་འིཕལ་གཏང་ན་
ལུ་ ཐོ་ཕོག་ན་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་དགའི་སད་དཔལ་འིཛོམས་ཀྱི་དམགས་དོན་འིགྲུབ་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་འིོང་ན་ཨན་པས། 

ད་གས་འིབད་ ས་གོང་ལས་ར་ མ་མང་ལུ་ ནད་གཞི་ག་ག་ོབརྡ་ཁབ་སྤལ་གཏང་དག་ོཔའི་ བཀའི་རྒྱ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ། ང་བཅིས་
སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ གནམ་དགུན་ངལ་གས་ོག་སབས་ལུ། ལྷ་ཁང་ག་ཕྱེ་ཁར་ ཟོས་གར་འིཁྲིབ་སོན་གྱི་ཐོག་ལས། གོ་བརྡ་ཁབ་སྤལ་
གྱི་ལས་རམ་ཅིག་ མ་མང་ལུ་སྤྱིན་ཞུ་འིབད་ན་ཨན། འིད་ལུ་ རྒཔོ་མཆོག་གས་ ངོས་ལན་མཛོད་ད་ འིབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་གནང་
ས་ བཀའི་དྲིན་བསང་གནང་། ཟར་ཞུཝེ་ཨནལགས། 
 
 
 
 
 
 (གྲུབ་ཐོབ་ཆོས་སྒྲིོན།) 
   སོབ་རམ་༧ པ། 

ར་འིབར་འིབྲིང་རམ་སོབ་གྲྭ་འིགོ་མ།                      
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༦. ཉོགས་བཤད་བཀོད་དེ་ཞུ་ཡགི་འབི་ཐངས་ཀི་དཔེ། 

            
 
                                                                          

སི་ཚེས་༥.༦.༠༧  
 
༊ དྲག་ཤོས་ཁློམ་དཔོན་མཆོག་ལུ། 
གློང་སྲེ་ལས་འཛནི། 
ཐིམ་ཕུ། 

    ར་དནོ།   འཐུང་ཆུ་ག་ིདཀའ་ངལ། 

གཡུས་ལང་ཟམ་ཏགོ་ལས་ སིང་ཁྱིམ་ཨང་༢༥ གི་ཇོ་བདག་ སློལ་མ་གསི་ཞུ་དོན་དེ་ནི། མདང་ཞག་ སི་ཟླ་
༤ པ་ལས་ གཞུང་ལམ་ རྒྱ་སྲེད་ཀི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས། ཨ་རག་ ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ ཆུ་ཚར་༣ རྲེ་
འཐོབ་སློལ་ཡོད་རུང་ ད་རྲེས་ཚར་༡ ལས་འཐོབ་ནི་མྲེདཔ་ ཐནོ་སོ་ཡི། 

ཉིནམ་གཅིག་ནང་ ཚར་༡ འཐོབ་མི་ཆུ་འདི་ཡང་ དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚོད་༡ ལྷགཔ་ཅགི་ལས་བརྒལ་ འློང་ནི་
མྲེད་ནི་དེ་གིས། ང་ར་དང་ ངེའི་ཁྱིམ་ནང་སློད་མི་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་སློམ་འབད་ར་ཐནོ་ཏེ་ ཡོད། ཟྲེར་ཞུ་ནི་
ཨིན། 

དྲག་ཤོས་མཆོག་གིས་ ཆུ་འདི་ ཨ་རག་བཟུམ་འབད་ ཐོགས་ཆགས་མྲེད་པར་གཏང་ཚུགསཔའ་ི སིད་སྡུག་
གཟིགས་ཏེ་ བཀའ་དྲིན་བསང་གནང་། ཟྲེར་ཞུ་ནི་ཨིན།    

    བཀའ་དྲིན་ཆེ། 
 

 
(ཨམ་སློལ་མ)  
ལང་ཟམ་ཏོག། 
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༧. ཞུ་ཡིག་དནོ་མཚམས་ནང་འདྲྲེན་འབད་འབི་ཐངས། 

སྤྱི་ཚས་ ༥.༦.༠༧ 

༊ སོབ་དབུ་འིཛོན་མཆོག་ལུ། 
    ཤར་པ་འིབྲིང་རམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ། 

སྤ་རོ།      

ར་དནོ། འིཆམ་གྱི་སབོ་སོང་གནང་དག་ོཔའི་ཞུ་བ།   

         གུས་སོབ་རམ་༡༠ པའི་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ཀྱིས་ ཞུ་གསོལ་ད་ན། ང་བཅིས་ ད་རས་ནངས་པ་ 
ཚས་བཅུ་དང་ དགའི་སོན་གྱི་སབས། རྐྱེབ་སོྲིལ་ཡོད་མ་ འིཆམ་ དཔའི་འིཆམ་ དུར་བདག་ དགྲ་མད་ར་རྔ་
འིཆམ་ཚུ་ ལྷབ་ན་ལུ་ དང་འིདོད་དང་ སོ་བ་སྦེོམ་འིབད་ར་ ཡོདཔ་ཨན། 

          འིཆམ་ཚུ་ལྷབ་པ་ཅིན། དང་པ་ རང་ག་ལམ་སྲིོལ་བཟང་པོ་ལུ་ རྲིས་མཐོང་བསད་ཚུགས་
པས། གཉས་པ་ འིཆམ་ ད་ག་ འིབྱུང་རབས་དང་ཁུངས་ཕན་ཡོན་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འིབད་ཤས་ཚུགས་པས། 
གསུམ་པ་ལུ་ རང་ག་སོབ་གྲྭ་དང་རོང་ཁག་ནང་ དུས་སོན་གལ་ཅིན་ཚུ་ རྲིས་སྲུང་འིབད་བའི་སབས་ལུ་ མ་
མང་ལུ་སྤྱིན་འིབུལ་ཞུ་ཚུགས་པའི་ ཕན་ཐོགས་འིདུག། ཟར་ཞུ་ན་ཨན། 

           ད་འིབདཝེ་ལས་ སོབ་དབུ་འིཛོན་མཆོག་གས་ ཤས་རག་ལྷན་ཁག་དང་ རོང་ཁག་གཅིག་
ཁར་ མཉམ་འིབྲིལ་མཛོད་ད་ ང་བཅིས་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འིཆམ་གྱི་སོབ་དཔོན་ཅིག་ དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཏ་ 
བཀའི་དྲིན་བསང་གནང་། ཟར་ཞུ་ན་ཨན་ལགས། 

                                                སོབ་རམ་བཅུ་པ། 
                                           ཤར་པ་འིབྲིང་རམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ།  
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སློབ་རིམ་བདུན་པའི་ལྷབ་སློན་ལུ་ ངེས་པར་མཁོ་བའི་ སློན་ཆས་ཀི་ཐོ། 
 

ཨང་། དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་། དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི། 
༡ ཨཔ་དཔྱལ་ཐེ་དང་དྟོག་དྟོ་ལ། འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར། 
༢ ངང་པའི་རྒྱལ་པྟོ། བྟོ་རིག། 
༣ མགར་ས་བ་མའི་སེང་གེ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༤ ཡ་རབས་ཀྱི་ལཱ་ལུ་བརྟོན་མི། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༥ སྟག་གི་ཕྱུ་གུ་དང་གླ་ཅུངམ། འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར། 
༦ བུམྟོ་སྤུན་གསུམ། མེ་གྷ། 
༧ ཤྟོབ་ཀྱི་རྒྱལ་པྟོ། དཔེ་ཁང་། 
༨ བཟང་ངན་གྱི་ལན། འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར། 
༩ ཤ་རྟོགསཔ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༡༠ ཟླ་དཀར་དང་སྨིན་དྲུག། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༡༢ ཨམ་ཉམ་ཆུང་གི་བུ། འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར། 
༡༣ ཤིང་སྒྲོམ་གྱི་གསང་ཡུམ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
 ལྷན་ཐབས་ལྷག་དེབ། 

ཨང་། དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་། དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི། 
༡ གདུང་ཤིང་ཕྱུག་པྟོའི་དྲུང་དྲུང་། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༢ ཏེབ་བྱ་ནག་མྟོ། འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར། 
༣ འཁྲུལ་སྣང་དྲུག། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༤ སྟོབ་ཕྲུག་ལེགས་ཤྟོམ། སྤུན་གཉིས་མཐུན་འབྲེལ། 
ཨང་། སྟོབ་སྟྟོན་མཁོ་ཆས། 
༡ Dzongkha Grammar charts (a set of 4) ཨིསི་ཅུ་དྲེན་པལཱསི། 
༢ Dz. Illustrated Dictionary for students ཚིག༌མཛྟོད།  ཨིསི་ཅུ་དྲེན་པལཱསི། 
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དགའ་ཚོར་ངོས་ལེན། 

སོན་མར་ ཤས་ཡོན་ར་གཞུང་དང་ཁད་རག་རྒྱབ་སོར་སྡེ་ཚན་དང་ ད་ལྟོ་ རྒྱལ་འིཛོན་ཤས་རག་ཚགས་
སྡེ་འིད། ཁ་སྒྱུར་གྱི་སྡེ་ཚན་མན་པར། འིབྲུག་གཞུང་ག་ ཤས་རག་ག་ཚགས་སྡེ་ཅིག་ཨན། སྡེ་ཚན་
འིད་ག་འིགན་ཁུར་ངོ་མ་ར་ ཆོས་ཚན་དང་འིབྲིལ་བའི་ དཔ་དབ་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་རོམ་སྒྲིག་དང་ལགས་
བཅིོས་དུས་མཐུན་བཟོ་ན་དང་། སོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ར་གཞུང་དང་འིབྲིལ་བའི་ ཁད་རག་ག་རྒྱབ་སོར་བྱན་
མ་ཅིག་ཨནམ་ལས། ཚགས་སྡེ་འིད་ག་ དམགས་ཡུལ་གཙ་བོ་འིད་ར་ འིབྲུག་ནང་འིཁོད་ཤས་ཡོན་
ལྷབ་མ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་དོན་ལུ། ཤས་ཡོན་སོབ་སོང་དང་འིབྲིལ་བའི་ དཔ་དབ་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་ག་ར་ 
རན་མད་སོང་པ་འིབད་བཀྲམ་སྤལ་འིབདཝེ་ཨན། 

ད་འིབད་ཞིནམ་ལས་ ང་བཅིས་ཚགས་སྡེ་གས་ སོབ་རམ་སོ་སོ་ག་ དཔ་དབ་རོམ་སྒྲིག་འིབད་བའི་
སབས། རྒྱབ་སོར་དང་ཁད་རག་ཤས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ སར་གྱི་དཔ་དབ་རོམ་སྒྲིག་པ་དང་། དཔ་སྐྲུན་པ་
གཞིན་གྱི་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ དཔ་དབ་ཚུ་ནང་ལས། དོན་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ གཞི་
གཏུགས་འིབད་ཡ། ད་གས་འིབད་ཚགས་སྡེ་འིད་གས་ བདག་དབང་ཡོད་མ་སར་སྡེ་མ་ངོ་ཚུ་ལས་ 
གནང་བ་ལན་ན་ག་ཐབས་ལམ་གང་དྲིག་བཏོན་ཡ། ད་བཞིན་ ཤུལ་མམ་ག་དཔར་ལོག་དང་ ཞུན་དག་
དཔ་སྐྲུན་གྱི་སབས་སུ་ ལགས་བཅིོས་ར་འིབད་དགོཔ་ཡོད་ན། ད་ལུགས་ཀྱི་ གནང་བ་དང་བསྟུན་པའི་
དགའི་ཚར་གྱི་ངོས་ལན་ཡོད། 
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