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༡			དྲགོས་དྲོག་ཀྲརིག་	པེ་དྨ་འཕྲིནན་ལས།	དྲུང་ཆེ་ན།	ཤེསས་རིག�་ལྷན་ཁག།
༢			ཋ་ཀུརིག་སང་པེ་འུ་དྲ�།	མི།དོ་ཆེ་ན།	ཤེསས་རིག�་ཞིབབ་འཚོག�་དང་གོང་འཕེལ�་ལྟེ་་བ།
༣			ལྷུན་གྲུབ་འབྲུག་པེ་།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔེ་ོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སོྐྱརིག་སྡེ་་ཚོགན། 

འགོ་ཐོག་རྩོམ་སྒྲིག་སྤྱིར་བཏང་བཀོད་ཁྱབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར།འགོ་ཐོག་རྩོམ་སྒྲིག་སྤྱིར་བཏང་བཀོད་ཁྱབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར།

ཀརྨ་ཡོ་ཤེསས།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོེ་ན་གཙོ་་འཛིནན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སོྐྱརིག་སྡེ་་ཚོགན།	

ལོ་བསྟོར་དུས་མཐུན་དང་ ལེགས་བཅོས་ བསྐྱར་ཞིབ་ ཞུན་དག་གནང་མི།ལོ་བསྟོར་དུས་མཐུན་དང་ ལེགས་བཅོས་ བསྐྱར་ཞིབ་ ཞུན་དག་གནང་མི།

རྡོོ་རྗེ།།	རྩ་གཞུང་རྩོམི།་སྒྲིག�པེ་།	རྒྱལ་འཛིནན་ཤེསས་རིག�་ཚོག�ས་སྡེ་།

འགོ་ཐོག་རྩོམ་སྒྲིག་པོའི་མིང་ཐོ།འགོ་ཐོག་རྩོམ་སྒྲིག་པོའི་མིང་ཐོ།

༡			 དྲག་ཤེསོས་སངས་རྒྱས་རྡོོ་རྗེ།།	ཡོོངས་ཁྱབ་མི།དོ་ཆེ་ན།	རྫོོང་ཁ་གོང་འཕེལ�་དབང་འཛིནན།
༢			 ཤེསས་རིགབ་རྒྱལ་མི།ཚོགན།	ཆེ་ོས་རྒྱུགས་འགོ་འཛིནན་ལས་རིགོགས།	འབྲུག་ཆེ་ོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོག�ས།	
༣		 པེ་དྨ་དབང་འདུས།	ཆེ་ོས་ཚོགན་མི།ཁས་མི།ཆེ་ོག།	འབྲུག་ཆོེ་ས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོག�ས།	
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༤			 རྡོོ་རྗེ།་རྣམི།་རྒྱལ།	རྫོོང་ཁག་ཤེསས་རིག�་འགོ་དཔེ་ོན་ལས་རིགོགས།	ཆུ་ཁ།
༥			 བསོད་ནམི།ས་ཚོག་རིགང་།	རྫོོང་ཁག་ཤེསས་རིག�་འགོ་དཔེ་ོན་ལས་རོིགགས།	བསམི།་གྲུབ་ལྗོོངས་མི།ཁརིག།
༦			 པེ་དྨ་དོན་གྲུབ།	དབུ་འཛིནན་ལས་རིགོགས།	སྐད་ཡོ�་དང་ལམི།་སྲོོལ་སློོབ་སྦྱོོང་ཁང་།	སམས་རྟོོགས་ཁ།
༧			 དབང་དྲག་རྡོོ་རྗེ།།	ཤེསས་རིག�་ལྟེ་་ཞིབབ་འགོ་དཔོེ་ན།	ཤེསས་རིག�་ལྟེ་་ཞིབབ་དང་རྒྱབ་སོྐྱརིག་སྡེ་་ཚོགན།
༨		 བསམི།་གཏན་མི།ཐེངརིག་ཕྱིནན།	ལགས་སྦྱོརིག་བ།	རྒྱལ་ཡོོངས་ཤེསས་རིག�་སྤ�་ཁང་།	སྤ་རིགོ།
༩			 རྡོོ་རྗེ།་དབང་ཕྱུག།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔེ་ོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ་་ཚོགན།	
༡༠			 དབང་ཕྱུག།	སློོབ་དཔེ་ོན།	ཨྱོོན་རྡོོ་རྗེ།་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	ཧཱ།
༡༡			 ཕུན་ཚོག�ས།	སློོབ་གོང་ལས་རིགོགས།	གཟོ་ལུང་ཁ་འབྲིངང་རིག�་འོག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	ཐེང�་ཕུག།
༡༢			 པེ་དྨ་བསྟོན་འཛིནན།	དབུ་འཛིནན་ལས་རིགོགས།	ཤེསརིག་པེ་་འབྲིངང་རིག�་བརིག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	སྤ་རིགོ།
༡༣			 ཚོག་རིགང་ཕུན་ཚོག�ས།	དབུ་འཛིནན་ལས་རིགོགས།	མུ་ཏ�་ཐེངང་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	ཐེང�་ཕུག།
༡༤			 དཔེ་ལ་འབྱོོརིག།	ལགས་སྦྱོརིག་བ།	ཤེསས་རིག�་མི།ཐེངོ་རིག�་སློོབ་གྲྭ།	བསམི།་རྩ།
༡༥			 ཀུན་ལགས་རྣམི།་རྒྱལ།	དབུ་འཛིནན་ལས་རིགོགས།	ལུང་བསྟོན་ཟོམི།་པེ་་འབྲིངང་རིག�་བརིག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	ཐེང�་ཕུག།
༡༦			 ཚོག་དབང་རྡོོ་རྗེ།།	སློོབ་དཔོེ་ན།	མུ་ཏ�་ཐེངང་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	ཐེང�་ཕུག།
༡༧			 རྡོོ་རྗེ།་།	སློོབ་དཔོེ་ན།	དབྱོངས་ཅོན་ཕུག་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	ཐེང�་ཕུག།
༡༨			 ཚོག་རིགང་དཔེ་ལ་འབྱོོརིག།	སློོབ་གོང་ལས་རིགོགས།	འགྲོམི།་ཕུག་འབྲིངང་རིག�་འོག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	རྩ་རིགང་།
༡༩			 ཡོ་ཤེསས་དབྱོངས་མི།ཚོག།	སློོབ་དཔོེ་ན།	གསརིག་སྤང་སློོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།		
༢༠			 དབྱོངས་ཅོན་མི།ཚོག་སྐྱད།	སློོབ་དཔེ་ོན།	ལུང་བསྟོན་ཕུག་གཞིབ་རིག�་སློོབ་གྲྭ།	ཐེང�་ཕུག།
༢༡			 བློོ་གྲོོས་འོད་ཟོར།	སློོབ་དཔེ་ོན།	ཝང་ཆུ་འབྲིངང་རིག�་སློོབ་གྲྭ་བརིག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	ཆུ་ཁ།
༢༢			 འཛིན�ས་པེ་་བུ་ཁྲིདད།	སློོབ་དཔེ་ོན།	ཕུ་ཡུམི།་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།		ལྷུན་རྩ།
༢༣			 ཀརྨ་དོན་གྲུབ།	སློོབ་དཔོེ་ན།	ཆུ་ཁ་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	
༢༤			 ཀརྨ་དབང་འདུས།	དབུ་འཛིནན་ལས་རིགོགས།	དབྱོངས་ཅོན་ཕུག་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།།	ཐེང�་ཕུག།
༢༥			 ཚོག་རིགང་རྡོོ་རྗེ།།	སློོབ་དཔེ་ོན།	ཡོོན་ཕུ་ལ་འབྲིངང་རིག�་འོག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	བཀྲ་ཤེས�་སྒང་།
༢༦			 ཨྱོོན་རྡོོ་རྗེ།།	སློོབ་དཔེ་ོན།	དག་ལགས་ཕུག་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	གསརིག་སྤང་།
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༢༧			 སྨོོན་ལམི།།	སློོབ་དཔེ་ོན།	བ་ཇོོ་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	དབང་འདུས་ཕེལོ་བྲིངང་།
༢༨			 ཆེ་ོས་སྐྱད་རྒྱལ་མི།ཚོགན།	སློོབ་དཔོེ་ན།	བསམི།་རྩ་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	
༢༩			 ངག་དབང་ཕུན་ཚོག�ས།	སློོབ་དཔེ་ོན།	ནང་སྐོརིག་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	པེ་དྨ་དགའ་ཚོགལ།
༣༠			 ཤེསས་རིགབ་རྡོོ་རྗེ།།	སློོབ་དཔེ་ོན།	རིགང་འབྱུང་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	བཀྲ་ཤེས�་སྒང་།
༣༡			 བཀྲ་ཤེས�་བསྟོན་འཛིནན།	སློོབ་དཔེ་ོན།	རྒྱལཔེ་ོ་ཞིབང་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	མི།ོང་སྒརིག།
༣༢			 བསོད་ནམི།ས་ཕུན་ཚོག�ས།	སློོབ་དཔོེ་ན།	མི།ོང་སྒརིག་འབྲིངང་རིག�་གོང་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	
༣༣			 ཨོ་རྒྱན་འཕྲིནན་ལས།	དབུ་འཛིནན་ལས་རིགོགས།	པེ་དྨ་དགའ་ཚོགལ་འབྲིངང་རིག�་བརིག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།
༣༤			 ལྷ་དབང་ཕུན་ཚོག�ས།	སློོབ་དཔེ་ོན།	བཙོ་ན་མི།ཁརིག་ལ་འབྲིངང་རིག�་བརིག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	བཀྲ་ཤེས�་གཡོང་རྩ།	
༣༥			 པེ་དྨ་རྡོོ་རྗེ།།	སློོབ་དཔེ་ོན།	དརིག་དཀརིག་འབྲིངང་རིག�་བརིག་མི།འ་སློོབ་གྲྭ།	
༣༦			 བསྟོན་འཛིནན་རྡོོ་རྗེ།།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོེ་ན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སོྐྱརིག་སྡེ་་ཚོགན།	
༣༧			 ཚོག་རིགང་།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔེ་ོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སོྐྱརིག་སྡེ་།

བསྐྱར་ཞིབ་རྩོམ་སྒྲིག་པོའི་མཚན་ཐོ།བསྐྱར་ཞིབ་རྩོམ་སྒྲིག་པོའི་མཚན་ཐོ།

༡			 བསམི།་གཏན།	ལགས་བཤེསདཔེ་།	སྟོག་རྩ་སྐད་ཡོ�་དང་ལམི།་སྲོོལ་མི།ཐོེང་རིག�་སློོབ་གྲོ།
༢			 ཚོག་རིགང་དཔེ་ལ་འབྱོོརིག།	ལས་རིག�་འགོ་དཔོེ་ན།	སློོབ་གྲྭའ་འཆེ་རིག་གཞིབ་དང་མི།ཉིསམི།་འབྲིང�་ལས་ཚོགན།
༣		 བསྟོན་འཛིནན་རྡོོ་རྗེ།།	ལགས་བཤེསདཔེ་།	སྟོག་རྩ་སྐད་ཡོ�་དང་ལམི།་སྲོོལ་མི།ཐོེང་རིག�་སློོབ་གྲྭ།
༤	 བད་ཆེ་ན་དབང་མི།ོ།	ན་གཞིབོན་ལམི།་སྟོོན་པེ་།	མི།ཁརིག་ས་གྲོབ་ཅུ།	
༥	 སངས་རྒྱས་དཔེ་ལ་འབྱོོརིག།	སློོབ་དཔོེ་ན།	མུ་ཏ�་ཐེངང་འབྲིངང་རིག�་སློོབ་གྲྭ་གོང་མི།།
༦	 མི།ཁའ་འགྲོོ་བཟོངམི།ོ།	སློོབ་དཔོེ་ན།	གཟོ་ལུང་ཁ་འབྲིངང་རིག�་སློོབ་གྲྭ་གོང་མི།།
༧	 ཚོག་རིགང་བཟོངམི།ོ།	སློོབ་དཔེ་ོན།	རྟོ་འབབ་སློོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།
༨	 པེ་དྨ་ལྷ་མི།ོ།	སློོབ་དཔོེ་ན།	ཨ་རིག་ཁ་འབྲིངང་རིག�་སློོབ་གྲྭ་བརིག་མི།།
༩	 བསོད་ནམི།ས་བཟོང་མི།ོ།	སློོབ་དཔོེ་ན།	བསོད་ནམི།ས་སྒང་འབྲིངང་རིག�་སློོབ་གྲྭ་བརིག་མི།།
༡༠	 ཆེ་ོས་སྐྱད་རྒྱལ་མི།ཚོགན།	སློོབ་དཔོེ་ན།	འབྲུག་རྒྱལ་འབྲིངང་རིག�་སློོབ་གྲྭ་གོང་མི།།
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༡༡	 ཀརྨ་དབང་འདུས།	སློོབ་དཔོེ་ན།	ལུང་བསྟོན་ཟོམི།་པེ་་འབྲིངང་རིག�་སློོབ་གྲྭ་གོང་མི།།
༡༢	 མི།གོན་པེ་ོ་རྡོོ་རྗེ།།	སློོབ་དཔོེ་ན།	དབྱོངས་ཅོན་ཕུག་འབྲིངང་རིག�་སློོབ་གྲྭ་གོང་མི།།
༡༣	 བསྟོན་འཛིནན་རྡོོ་རྗེ།།	རྩ་གཞུང་མི།ཁས་མི།ཆེ་ོག།	རྒྱལ་འཛིནན་ཤེསས་རིག�་ཚོག�ས་སྡེ་།
༡༤	 བསམི།་འགྲུབ་ཚོག་རིགང་།	སློོབ་དཔེ་ོན།	ལམི།་གོང་འབྲིངང་རིག�་སློོབ་གྲྭ་བརིག་མི།།
༡༥	 རྡོོ་རྗེ།།	རྩ་གཞུང་རྩོམི།་སྒྲིག�པེ་།	རྒྱལ་འཛིནན་ཤེསས་རིག�་ཚོག�ས་སྡེ་།

ཕྱི་ཤོག་པོར་རིས།ཕྱི་ཤོག་པོར་རིས།

༡		 བཀྲ་ཤེས�་བློོ་གྲོོས།	གློོག་རིག�་འགོ་དཔེ་ོན།	རྫོོང་ཁ་གོང་འཕེལ�་དབང་འཛིནན།
2		 འཇོ�ས་མི།ད་བློོ་གྲོོས།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔེ་ོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ་་ཚོགན།	
༣		 པེ་དྨ་ཆེ་ོས་རྒྱལ།	གློོག་རིག�་ལས་རིག�་པེ་།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ་་ཚོགན།

ནང་དོན་བཟོ་བཀོད།ནང་དོན་བཟོ་བཀོད།

༡	 བསོད་ནམི།ས་བསྟོན་འཛིནན།	ཀ་ཨམ་ཀྲ།
༢		 རྡོོ་རྗེ།།	རྩ་གཞུང་རྩོམི།་སྒྲིག�པེ་།	རྒྱལ་འཛིནན་ཤེསས་རིག�་ཚོག�ས་སྡེ་།

པོར་རིས་བཀོད་མི།པོར་རིས་བཀོད་མི།

ཀུ་མི།རིག་དྷན་སུ་བྷ།	ཨ་ཐེངང་གྲོོས་སྟོོན་ལས་སྡེ་།
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ཆེད་བརྗོད།ཆེད་བརྗོད།

༄༅། །ཨོྂྂ་སྭ་སྟི། མ་ལུས་རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་གཏེར། །གཅིག་འདུས་མཚན་དཔེའི་རང་གཟུགས་ཤེས་རབ་

ཀྱི། །ལྷག་པོའི་ལྷ་མཆོག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔོལ་དབྱངས། །མི་ཕྱེད་དད་པོའི་ཕྱག་གིས་ལེགས་བཏུད་ནས། །སྲིད་དང་ཞི་

བའི་ངོ་མཚར་ཤེས་བྱའི་མཛོོད། །མཐའ་དག་དེ་བློགས་མཐོང་བའི་འཕྲུལ་གྱི་མིག །སྔོན་མེད་ཤེས་ཡོན་རིག་ལམ་སློབ་

ཐབས་ཀྱི། །རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ་རྣམ་གཞག་འདི་ན་དབྱེ།།

ཞིབས་མི།ཆེ་ོད་པེ་རིག་བརྗེ།ོད་པེ་་དང་	དངོས་པེ་ོ་ངས་པེ་རིག་སྟོོན་པེ་འ་ཚོག�་ག�་མི།དུན་བསུས་ཏ་	ཞུ་ན་འད་ཡོང་	འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡོོངས་སློོབ་གྲྭའ་
རྫོོང་ཁའ་ཤེསས་ཡོོན་རྩ་གཞུང་སློོབ་ད�་ཚུ་ག་གྲོས་ལས་	སློོབ་རིག�་༡༠	པེ་འ་ལྷག་རིག�་དང་	རྩོམི།་རིག�་སློོབ་ད�་འད་	སྤྱི་་ལོ་༢༠༠༦	
ག་	འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡོོངས་	ཤེསས་ཡོོན་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིག�་དང་འཁྲིདལ་ཏ་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་སློོབ་གྲྭ་ཚུ་ག་དོན་ལུ་	དང་དུས་ཀྱི་་
དགོས་མི།ཁོའ་འགྱུརིག་བ་དང་མི།ཐུན་པེ་འ་	རྩོམི།་རིག�་སློོབ་ད�་སྦེ་་བཟོོ་བཟོོཝ་ཨན།	
རྩོམི།་རིག�་སློོབ་ད�་ལོགས་སུ་བཟོོ་དགོ་མི།་འད་	ཨ་ལོ་ཚུ་ག�་	སྐད་ཡོ�་སློོབ་ད�་ལུ་བརྟོན་ཏ་	ཡོ་གུའ་སྦྱོོརིག་བ་དང་	ཚོག�་སྒྲིག�་སྟོངས་
ཚུ་ཤེསས་རུང་	 རོྩམི།་རིག�་ལོགས་སུ་ལྷབ་ན་མི།ད་པེ་་ཅོན་	 ཚོག�་གཞིབ་བཙུགས་ན་ལུ་	 དཀའ་ངལ་འཐེངོབ་དོ་ཡོོདཔེ་་ལས་	 ཨ་ལོ་ཚུ་ག�་	
ཡོ�་རིག�ས་ག་ཅོ་རིག་འབྲིང་རུང་	 ཕུན་སུམི།་ཚོག�ས་པེ་འ་རྗེ།ོད་ཚོག�་བཙུགས་ན་ཚུ་	 ཧེ་་མི།་ལས་ལྷག་པེ་འ་ཡོརིག་དྲག་དང་	 རོྩམི།་རིག�་ལུ་
བརྟོན་ཏ་	འཐེངོབ་དགོ་པེ་འ་ཤེསས་ཡོོན་ཚུ་	ལགས་ཤེསོམི།་སྦེ་་འཐེངོབ་ཚུགསཔེ་་བཟོོ་ན་དོན་ལུ་	དམི།�ས་ཏ་བཟོོ་བཟོོཝ་ཨན།
ད་ཡོང་	ཨ་ལོ་ཚུ་ག�་	འབྲུག་ག་རིགང་ལུགས་	སྔརིག་སྲོོལ་རྩོམི།་རིག�་ལམི།་ལུགས་དང་གཅོ�་ཁརིག་	དང་རིགབས་ཀྱི་་རྩོམི།་རིག�་	ལམི།་ལུགས་
མི།་འདྲཝ་ཚུ་ཡོང་	ཤེསས་ཚུགས་པེ་འ་དོན་ལུ་	ལྷག་རིག�་དང་རྩོམི།་རིག�་སློོབ་ད�་འད་ནང་	འབྲིང་རྩོམི།་	སྙན་རྩོམི།་	སྲུང་རྩོམི།་	རྣམི།་ཐེངརིག་	
འཁྲིདབ་སྲུང་ཚུ་ག་དབྱོ་བ་སོ་སོརིག་ཕྱིནས་ཏ་བཀོད་ཡོོདཔེ་་ཨན།	ད་མི།་ཚོགད་	གཉིས�་པེ་་ལུ་རྩོམི།་རིག�་ནང་ག་བརྗེ།ོད་དོན་ཚུ་ཡོང་	རྒྱལ་ཁབ་ནང་
མི།ཁོ་ཆེ་་བའ་ལཱ་གཡོོག་དང་འབྲིང�་བ་	ཡོངན་	ད་ལས་མི།ཐེངོ་བའ་	ཤེསས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་ག་གཞིབ་འགྱི་མི།་དང་འབྲིང�་བ་	ཡོངན་	མི།་ཚོག�་
ནང་རིགང་མི།གོ་འདྲོང་ཚུགས་པེ་འ་མི།་ཚོག�་ལཱ་གཡོོག་དང་འབྲིང�་བའ་སྐོརིག་ལས་	རིགང་ག་ལུས་ངག་ཡོད་གསུམི།་གྱི་་	བསམི།་སྤྱི་ོད་ཡོརིག་དྲག་
གཏང་ཐེངབས་ཚུད་ད་ཡོོད།	གསུམི།་པེ་་ལུ་	ད་ཚུ་ག་རིག་སྐད་ཡོ�་ག་རིག�་རྩལ་གོང་འཕེལ�་གཏང་ན་ལུ་	གཙོ་་བོརིག་བཏོན་ཏ་ཡོོད་པེ་འ་ཁརིག་	
བཞིབ་པེ་་ལུ་ད་ཚུ་ག་རིག་	སློོབ་དཔེ་ོན་གྱི་�་སྟོོན་མི།་རྐྱངམི།་གཅོ�་ག�་ཚོགད་བཟུང་སྟོ་མི།ན་པེ་རིག་	བུ་དང་བུམི།ོ་རིགང་སོ་ག�་	རིག�་པེ་་ཚོགད་མི།ད་རྒྱ་
སྐྱད་འབད་ས་ཡོོདཔེ་་སྦེ་་བཟོོ་སྟོ་ཡོོད་མི།་ཚུ་	ད་རིགས་ཀྱི་་སློོབ་ད�་གསརིགཔེ་་ག་ཁྱད་ཆེ་ོས་ཚུ་ཨན།
སློོབ་ད�་འད་ནང་	རྩོམི།་རིག�་ག་དབྱོ་བ་ད་ཡོང་	འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་དབྱོ་བ་ཚུ་ལས་	ལོ་རྒྱུས་འབྲིང་རོྩམི།་	རྩོད་གློང་འབྲིང་རོྩམི།་	རྒྱས་བཤེསད་འབྲིང་
རྩོམི།་	 རྒྱུད་སྐུལ་འབྲིང་རྩོམི།་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ཡོོད།	 ད་ཁརིག་	 སྙན་རྩོམི།་གྱི་་ནང་གསས་ལུ་	 རོྩམི།་དང་	 བློོ་ཟོ་	 དཔྱེ་་གཏམི།་	 ཁ་བཤེསད་དང་	
གསལ་བཤེསད་ཚུ་ལུ་	དབྱོ་བ་ཕྱིནས་ཏ་ཡོོད།	



ལྷག་རིག་དང་རྩོོམ་རིག། སློོབ་རིམ་བཅུ་པ།
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སྲུང་དང་གཏམི།་རྒྱུད་ནང་	དངོས་སྲུང་	འཆེ་རིག་སྲུང་	གཏམི།་རྒྱུད་དང་ལོ་རྒྱུས་	གང་རུང་ཚུད་ད་ཡོོད་པེ་འ་ཁརིག་	རྣམི།་ཐེངརིག་དང་རྟོོགས་བརྗེ།ོད་
ཀྱི་་ཚོགབ་ལུ་	རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལན་དང་།	འཁྲིདབ་སྲུང་ཚུ་	ཚུད་ད་ཡོོད།	ད་ནང་	དང་རིགབས་ཀྱི་་རྩོམི།་རིག�་སྤྱི་�་གནས་ཚོགད་དང་ལྡན་པེ་འ་	
དབྱོ་བ་ཚུ་ག་རིག་ཚོགངམི།་ཨན།	སློོབ་ད�་འད་ནང་	རྩོམི།་རིག�་མི།་འདྲཝ་སྣ་རིག་ག་དཔྱེ་་ཙོ་མི།་ཅོ�་	ལྷབ་ན་ག་དོན་ལུ་དང་	ལྷན་ཐེངབས་ཀྱི་་དོན་
ལུ་བཀོད་ཡོོད་མི།་འད་ལས་	རིག�ས་བསྒྲིགས་ཏ་	སློོབ་ཕྲུག་རིགང་རིགང་སོ་སོ་ག�་	རྒྱབ་རྟོན་དཔེ་་ད�་དང་	དཔེ་་མི།ཛིནད་ཚུ་ནང་ལས་	ད་དང་
འདྲ་བའ་དཔེ་་ད�་གཞིབན་ཚུ་	ཞིབབ་འཚོག�་འབད་ད་	སློོབ་སྦྱོོང་འབད་དགོཔེ་་ཨན།	
སློོབ་ད�་བསྐྱརིག་ཞིབབ་འབད་ཡོོད་མི།་འད་ག�་	འབྲུག་ག་	ན་གཞིབོན་ཚུ་ལུ་	དང་དུས་དང་བསྟུན་ཏ་	རྒྱལ་ཁབ་ནང་	མི།ཁོ་ཆེ་་བའ་ཤེསས་
ཚོགད་ཀྱི་་ལྕོོགས་གྲུབ་	ངས་གཏན་	འཐེངོབ་ཚུགསཔེ་་ཡོོད།	ད་ལས་བརྟོན་	ཨ་ལོ་ཚུ་ག�་སློོབ་གཉིསར་ལུ་	དང་འདོད་དང་	བརྩོན་ཤུགས་	
སློོབ་དཔེ་ོན་གྱི་་སྟོོན་ཐེངངས་དང་ལྕོོགས་གྲུབ་	 གཞུང་ག་མི།ཐུན་རྐྱན་སྦྱོོརིག་བ་ཕུན་སུམི།་ཚོག�ས་པེ་་ཅོན་	 ཤེསས་ཡོོན་སྤུས་ཚོགད་ཀྱི་་གནས་ཚོགད་
འད་	ཨ་ལོ་རིག་རིག་བཞིབན་དུ་ལུ་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་འགན་འཁྲིད་འབག་ཚུགས་པེ་འ་	དཔེ་ལ་ལྡན་འབྲུག་པེ་འ་བུ་རྒྱུད་ཚོགད་ལྡན་གྱི་་	ན་གཞོིབན་ཅོ�་
ལུ་འགྱུརིག་ཚུགས་པེ་་ཐེང་ཚོག�་མི།ད།	
སློོབ་ད�་	ལམི།་ལུགས་གསརིག་པེ་འ་ཐེངོག་ལས་	འབྲིང་རོྩམི།་ག་གཞིབ་བརྟོན་འབད་ས་འད་	འཛིནམི།་གློང་རྒྱལ་སྤྱི་�་	གནས་ཚོགད་དང་འཁྲིདལ་
བའ་	ཨང་ལིཤེས་སྐད་ཡོ�་ལུ་བརྟོན་ཏ་	བཟོོ་བཟོོཝ་འབད་ན་འད་ག�་	ཤེསས་ཚོགད་ཀྱི་་དམི།�ས་གཏད་ལུ་	འཛིན�་བ་འོང་མི།་སྲོད།	ཨན་
རུང་	འབྲིང་རྩོམི།་ལམི།་ལུགས་གསརིགཔེ་་ད་ཚུ་ག་དཔེ་་	རྫོོང་ཁའ་ནང་ཧེ་་མི།་ལས་ཡོོད་མི།་ཚུ་	ཚོགད་གཞིབ་དང་འཁྲིདལ་	བྲིང་ཚུགས་མི།་ཆེ་ནམི།ོ་ཅོ�་	
མི།་འཐེངོབ་པེ་འ་ཁརིག་	གསརིགཔེ་་བཟོོ་ན་ལུ་	ཤེསས་ཡོོན་ལྕོོགས་གྲུབ་ཅོན་གྱི་་	མི།་ཁོྲིདད་དཀོན་པེ་་དང་	དུས་ཚོགད་ལངམི།་མི།་འཐེངོབ་པེ་འ་	དཀའ་
ངལ་ཚུ་ལས་བརྟོན་	ལྷག་ཆེ་ད་དང་	ནོརིག་འཁྲུལ་མི།དཔེ་་མི།་སྲོད་ན་ཨནམི།་ལས་	ནོརིག་འཁྲུལ་འད་ཚུ་ལུ་	འབྲིང�་ཡོོད་མི།ཁྱན་ལྡན་ག་ག�་
རིག་འབད་རུང་	ཐེངད་ཀརིག་དུ་ལགས་བཅོོས་དགོངས་འཆེ་རིག་	ག་ཅོ་རིག་གནང་རུང་	ལགས་སོ་དང་བཅོས་པེ་འ་	དགའ་བསུ་སྦེ་ོམི།་ཡོོད།། 
སྨོོན་འདེབས།  
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ཡོངས་རྫོོགས་མཐོང་བའི་དགེ་མཚན་མཆོག་བརྙེས་ནས། །སྐྱེ་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་དཔོལ་ལ་སྤྱོོད་གྱུར་ཅིག།

  བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
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xi

དཀརིག་ཆེ་ག

རྩོམི།་རིག�་ག་ཁུངས་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣

འབྲིང་རྩོམི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥
འབྲིང་རྩོམི།་ལྷབ་དགོ་པེ་འ་དགོས་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨
འབྲིང་རྩོམི།་སྤྱི་ར་བཏང་ག་ངོ་སྤྲོོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩
འབྲིང་རྩོམི།་འབྲིང་ཐེངངས་ཀྱི་་ལམི།་ལུགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡
འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་འབྲིང་བཀོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥
འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་དབྱོ་བ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧

སྙན་རྩོམི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༡
སྙན་རྩོམི།་སྤྱི་ར་བཏང་ག་ངོ་སྤྲོོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༣
སྙན་རྩོམི།་གྱི་་དབྱོ་བ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༤
བློོ་ཟོ་ལྷབ་སྦྱོང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༦
བློོ་ཟོ་ངོ་སྤྲོོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༦
བློོ་ཟོ་་དབྱོ་བ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༩
དཔྱེ་་གཏམི།་ལྷབ་སྦྱོང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༦
དཔྱེ་་གཏམི།་གྱི་་ངོ་སྤྲོོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༦
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xii

གསལ་བཤེསད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༩
གསལ་བཤེསད་ཀྱི་་ངོ་སྤྲོོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༩

སྲུང་དང་གཏམི།་རྒྱུད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༩
སྲུང་ག་ངོ་སྤྲོོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༡
སྲུང་ག་དགོས་དོན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༩

རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༣
ངོ་སྤྲོོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༥

འཁྲིདབ་རྩད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༧
འཁྲིདབ་རྩད་ཀྱི་་ངོ་སྤྲོོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༨
འཁྲིདབ་ཤེསོག་ལུ་དབྱོ་བ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༩
འཁྲིདབ་ཤེསོག་འབྲིང་ཐེངངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༠

ཟུརིག་སྦྲགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༨
སྤྱི་ར་བཏང་ལྷག་ན�་ཐེངབས་ལམི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༩
ལྷག་ཐེངངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༢
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1

ལྷག་རིིག་དང་རྩོོམ་རིིག།



ལྷག་རིག་དང་རྩོོམ་རིག། སློོབ་རིམ་བཅུ་པ།

2

སློབ་རིམ་བཅུ་པོའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ སློབ་སྦྱོོང་ལས་དོན།སློབ་རིམ་བཅུ་པོའི་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ སློབ་སྦྱོོང་ལས་དོན།
ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ སློབ་ཚན་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་

༡.	 སློོབ་རིག�་དགུ་པེ་་ནང་ལྷབ་མི།་	ལྷག་ན�་རིག�་རྩལ་ཚུ་	ལག་ལན་འཐེངབ་ཚུགས་དགོ།
༢.	 རྩོམི།་རིག�་ནང་ག་	ཚོག�ས་བཅོད་	ཚོག�་ལྷུག་	སྤ�་མི།་	ག་ཅོ་རིག་ཨན་རུང་རྗེ།ོད་སྒྲིག་	ཚོག�་ག་གཅོད་མི།ཚོགམི།ས་

དང་	ཚོག�་མི།ཚོགམི།ས་ཚུ་འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་ཐེངམ་མི།་ཆེ་གས་པེ་རིག་ལྷག་ཚུགས་དགོ།	
༣.	 གོ་དོན་ལན་ན�་དོན་ལུ་	ཞིབབ་ཞིབབ་འབད་ལྷག་ན་	གདམི།་ཁ་རྐྱབ་སྟོ་ལྷག་ན་	མི།�་བཤེསལ་རྐྱབ་སྟོ་ལྷག་

ན་	ལྷག་སྟོ་ཚོག�་དོན་བློོ་ལུ་གཟུང་ན�་	ཐེངབས་ཤེསས་མི།་འདྲཝ་ཚུ་ལག་ལན་འཐེངབ་ཚུགས་དགོ།
༤.	 རྩོམི།་རིག�་ག་གོ་དོན་དང་	རོྩམི།་རིག�་ག་དབྱོ་བ་ཚུ་	ཁྱད་པེ་རིག་ཕྱིན་ཚུགས་དགོ།
༥.	 ཤེསས་ཚོགད་དང་བསྟུན་པེ་འ་	རྩོམི།་རིག�་སྲུང་	གསུང་བཤེསད་	ཡོ�་འགྲུལ་	འབྲིང་རྩོམི།་	སྙན་ཞུ་ཚུ་ལྷག་སྟོ་	

འབྲིང་ཐེངངས་ཀྱི་་རིག�་རྩལ་དབྱོ་དཔྱེ་ད་དང་	རོྩམི།་པེ་་པེ་ོའ་མི།ནོ་ལུགས་	འབྲིང་ཐེངངས་ཀྱི་་ཐེངབས་རིག�་	འབྱུང་རིག�་
གྱི་་ཚོགར་སྣང་	སྲུང་རྩད་པེ་འ་སྤྱི་ོད་རྣམི།་ཚུ་	དབྱོ་དཔྱེ་ད་འབད་ཚུགས་དགོ།	

༦.	 སྒྲིག་གཏམི།་དང་སྐོརིག་གཏམི།་དཔྱེ་་གཏམི།་དང་ལུང་འདྲན་ཚུ་དབྱོ་བ་ཕྱིནས་ཏ་ལག་ལན་འཐེངབ་ཚུགས་དགོ།
༧.	 སབ་ཁྲིད་དང་	ཐེང�་སྒྲིགོམི།་	ཐེང�་ཁྲིདམི།་	ཤེསད་ཁྲིདམི།་	པེ་རིག་ཁྲིདམི།་	སྒོརིག་ཁྲིདམི།་ཚུ་ལུ་བལྟེ་་སྟོ་	བརྡོ་བཤེསད་འབད་

ཚུགས་དགོ།
༨.	 དགུ་པེ་་ནང་ལྷབ་མི།་	མི།ང་ཚོག�་གུ་	གསརིགཔེ་་ཉུང་ཤེསོས་༥༠༠	བཀལ་ཏ་	བསྡེ་ོམི།ས་༢༠༠༠	ལྷག་སྟོ་ཧེ་་

གོ་ཚུགས་དགོ།
༩.	 ལྷག་ན་ག་	དཔེ་་ད�་ཉུང་ཤེསོས་༣༠	ལྷག་ཚོགརིག་དགོ།
༡༠.	 རྩོམི།་རིག�་ག་	དཔེ་་ད�་མི།ང་སུ་ལྷག་ན་ལུ་	སྤྲོོ་བ་དང་བརོྩན་ཤུགས་	བསྐྱད་ཚུགས་དགོ།
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རྩོམ་རིག་གི་ཁུངས་དོན།རོྩམ་རིག་གི་ཁུངས་དོན།

མི།་ཚོག�་ནང་	 ལཱ་དང་བྱོ་བ་ག་ཅོ་ག་ནང་ལུ་ཡོང་	 འཇོོན་སྟོབས་ཆེ་་ཏོག་ཏོ་ཅོ�་ལུ་འགྱུརིག་ན་ག་	 ཐེངོས་རྒྱ་དང་	
ཉིསམི།ས་མྱོོང་	 འཐེངོབ་ན�་དོན་ལུ་ཁག་ཆེ་་བའ་	 གནས་ཚུལ་དང་བརྡོ་དོན་ཚུ་	 རྩོམི།་རིག�་རྩོམི།་རིག�་ཚུ་ལྷག་ཐེངོག་ལས་ལན་
དགོཔེ་་ཨན།	རྩོམི།་རིག�་རྩོམི།་རིག�་	ཟོར་མི།་འད་	རྒྱལ་བའ་བཀའ་དང་	རྗེ།ས་འཇུག་མི།ཁས་པེ་འ་བསྟོན་བཅོོས་དང་	སྔོན་
འབྱོོན་སྐྱས་བུ་དམི།་པེ་་ཚུ་ག་མི།ཛིནད་ཤུལ་དང་	གཞིབན་ཡོང་	འབྱུང་རིགབས་	རྣམི།་ཐེངརིག་དང་རྟོོགས་བརྗེ།ོད་	སྲུང་དང་
གཏམི།་རྒྱུད་	ཡོ�་འགྲུལ་དང་ཡོ�་ཆེ་་	གསརིག་ཤེསོག་དང་དུས་ད�་ལ་སོགས་པེ་འ་	དངོས་འབྱུང་ག་རྩོམི།་རིག�་དང་	
རིགང་ག་རིག�་པེ་་ག�་བཟོོ་བའ་	 སྲུང་དང་དགོད་བྲིང་	 འཆེ་རིག་རྩོམི།་དང་	 སྙན་རོྩམི།་ལ་སོགས་པེ་འ་	 འཆེ་རིག་སྣང་ག་
རྩོམི།་རིག�་ཚུ་	ག་རིག་ལུ་སློབ་ཨན།	

ད་ཡོང་	 ལུགས་ཀྱི་་བསྟོན་བཅོོས་
ལས།	 འབྲིི་ཀློོག་ཡོོན་ཏན་ཀུན་གྱིི་
གཞིི། །ཟོར་སློབ་དོ་བཟུམི།་	 དངོས་
རྩོམི།་དང་འཆེ་རིག་རྩོམི།་གྱི་་རིག�ས་ག་
རིག་ལུ་	 ལྷག་སྦྱོང་འབད་ད་	 ད་ཚུ་
ནང་ཡོོད་པེ་འ་ནང་དོན་ཚུ་	 རིགང་
རྒྱུད་ལུ་འཐེངོབ་ཚུགསཔེ་་འབད་ན�་

དོན་ལུ་	ཐེངབས་ལམི།་དྲག་ཤེསོས་འད་རིག་	ལྷག་ན�་རིག�་རྩལ་འད་ཨན།	རོྩམི།་རིག�་ལུ་ལྷག་སྦྱོང་འབད་བའ་	གྲུབ་
འབྲིངས་འད་ག�་	རིགང་ག་མི།་ཚོག�་རིགང་ལུ་	མི།ཁས་པེ་འ་བྱོ་བ་འཆེ་ད་རོྩད་རྩོམི།་གསུམི།་གྱི་�་མི།་ཚོགད་པེ་རིག་	ཆེ་ོས་དང་
ལམི།་སྲོོལ་ལུ་བརྩ་མི།ཐེངོང་ག་བསམི།་སོྤྱི་ད་ཤེསས་ཡོོན་དང་	 སྲོད་ཀྱི་་བྱོ་གཞིབག་	ག་ཅོ་རིག་འབད་དགོ་རུང་	 ཐོེངས་རྒྱ་ཆེ་་
བའ་ཉིསམི།ས་མྱོོང་ལུ་བརྟོན་ཏ་	 གདམི།་ཁ་མི།་ནོརིག་བརིག་	 འཇུག་ཤེསས་པེ་འ་རྣམི།་དཔོྱེ་ད་ཀྱི་་ཤེསས་རིགབ་འཐོེངབ་ཚུགསཔེ་་
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ཨན།
ད་འབད་ན་འད་ག�་	ལྷག་ན�་རིག�་རྩལ་འད་	

	 མི།་ཚོག�་ལཱ་གཡོོག་ག་ཤེསས་ཡོོན་	འཐེངོབ་ན�་དོན་ལུ་ལྷག་ན་དང་།	
	 ཐེངོས་པེ་འ་ཤེསས་རིགབ་འཐེངོབ་ན�་དོན་ལུ་ལྷག་ན།	
	 གོ་དོན་ལན་ན�་དོན་ལུ་ལྷག་ན།	
	 རིགང་སྤྲོོ་བ་འཕེལ�་བའ་དོན་ལུ་	ལྷག་ན་ག་རིག�་རྩལ་ཚུ་དང་།	
	 ད་བཟུམི།་ཅོ�་སྦེ་་	ཞིབབ་ཞིབབ་སྦེ་་ལྷག་ན་དང་།	
	 གདམི།་ཁ་དང་བཙོ་ག་འཐུ་རྐྱབ་སྟོ་ལྷག་ན།	
	 སྦྱོོརིག་ཀློོག་དང་ཚོག�་སྡུད་རྐྱབ་སྟོ་ལྷག་ན།	
	 ལྷག་སྟོ་བློརོིག་གཟུང་འབད་ན།

ལ་སོགས་པེ་འ་ཐེངབས་ལམི།་ཚུ་	ལྷག་ན་དང་རྩོམི།་རིག�་ག་	ཤེསས་ཡོོན་གནས་ཚོགད་འད་ནང་ཚུདཔེ་་སྦེ་་	བཙུགས་ཏ་
ཡོོད།།	
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འབྲི་རྩོམ།
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སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔོ།སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔོ།
འབྲི་རོྩམ་ ལྷབ་པོའི་སྐབས་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་སྦེ་ མ་བཞག་པོར་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་

ཡིག་གི་ རིག་རྩལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སྦྱོོང་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔོ་

ཨིན།

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།

༡- སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ངོ་སྤྲོོད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་ལན་བྲི་ནི།               

༢- རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་དང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡི་ར་བྲི་ནི།    

༣- འབྲི་རྩོམ་གྱི་དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་བ་འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                         

༤- འབྲི་རྩོམ་ནང་ལས་ཐོན་པོའི་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།     

༥- འབྲི་རོྩམ་ནང་ལས་ཐོན་པོའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་བྲི་ནི། 

ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།                             

༡- འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ངོ་སྤྲོོད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི།                 

༢- རང་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པོའི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ནི།

ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།

འབྲི་རོྩམ་གྱི་ངོ་སྤྲོོད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སློབ་དཔོོན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐོག་ལས་འདྲི་ལན་

འབད་ནི་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱོན་འབུལ་ དོགས་སེལ་ བསམ་འཆར་

བཤད་ནིའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་ལེན་དགོཔོ་ཨིན། 

དབྱེ་ཞིབ།དབྱེ་ཞིབ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོོང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ སློབ་དཔོོན་ཚུ་

གི་ཕྱག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ དུས་རྒྱུན་སྦྱོང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོཔོ་དང་། དེ་སྦེ་དབྱེ་

ཞིབ་འབད་ཡོད་པོའི་ ཐོ་དང་སྐུགས་ཚད་ཚུ་ཡང་འོང་དགོ། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དོ་ཡོད་མེད་ 

འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། སོླབ་གྲྭ་ནང་འོང་པོའི་དུས་ཚོད་འདི་ འཕྲོ་བརླག་མ་བཏང་པོར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་

ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་དྲག་འགྱོ་ནིའི་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ དཔེ་ཆ་ ལྷབ་དགོཔོ་ཨིན།                            																																																																																														
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འབྲི་རྩོམ་གྱི་སློབ་སྦྱོོང་ལས་དོན།འབྲི་རྩོམ་གྱི་སོླབ་སྦྱོོང་ལས་དོན།

འབྲིི་རྩོོམ་འདི་ སློོབ་སྟོོན་འབད་ཚརིཝ་ད་ སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི�ས་
	 འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་	ཁྱད་རྣམི།་དང་	འབྲིང་ཐེངངས་རིག�་རྩལ་ཚུ་	ངོས་འཛིནན་འབད་ཚུགས་དགོ།	
	 འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་དབྱོ་བ་	ག་ཅོ་ནང་ཚུདཔེ་་ཨན་ན་དབྱོ་བ་ཕྱིན་ཚུགས་དགོ།
	 འབྲིང་རྩོམི།་ནང་ག་	གནད་དོན་ཚུ་	ཁུངས་བདན་ཡོོད་མི།ད་	དབྱོ་དཔྱེ་ད་འབད་ཚུགས་དགོ།
	 འབྲིང་རྩོམི།་འད་ལས་རིག�ས་བསྒྲིགས་ཏ་	གསརིག་རོྩམི།་འབད་ཚུགས་དགོ།
	 ཚོག�་མི།ཚོགམི།ས་	གཅོད་ཐེངངས་དང་བསྟུན་པེ་འ་	ལྷག་ཐེངངས་རིག�་རྩལ་འཐེངོབ་ཚུགས་དགོ།
	 མི།ང་ཚོག�་གསརིག་པེ་འ་གོ་དོན་ལན་ཚུགས་དགོ།
	 ཨང་ལིཤེས་ནང་ཡོོད་པེ་འ་འབྲིང་རྩོམི།་ཚུ་	སྐད་སྒྱུརིག་འབད་ཚུགས་དགོ།
	 རྩོམི།་པེ་་པེ་ོའ་མི།ནོ་ལུགས་དང་	འབྲིང་ཐེངངས་ཚུ་	ངོས་འཛིནན་འབད་ཚུགས་དགོ།
	 འབྲིང་རྩོམི།་ཚུ་ག་རྒྱབ་རྟོན་ལུ་	བརྡོ་དོན་ཚུ་ཞིབབ་འཚོག�་འབད་ཚུགས་དགོ།
	 མི།་ཚོག�་སྤྱི་ོད་རྣམི།་ཚུ་	འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་གཟུགས་སུ་བཀོད་ད་བྲིང་ཚུགས་དགོ།
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འབྲི་རྩོམ་ལྷབ་དགོ་པོའི་དགོས་དོན།འབྲི་རྩོམ་ལྷབ་དགོ་པོའི་དགོས་དོན།

སྤྱི་ར་བཏང་འབྲིང་རྩོམི།་ལྷབ་དགོ་པེ་འ་	དགོས་པེ་་འད་ཡོང་	བྲིང་ན�་རིག�་རྩལ་འད་	ག་ན་བ་ཁག་ཆེ་སཝ་ལས་བརྟོན་
ཏ་	འབྲིང་རྩལ་ཤེསས་ཡོོན་གང་མི།ང་འཐེངོབ་ཐེངབས་ལུ་དམི།�ས་ཏ་ཨན།	 ད་ཡོང་	འབྲིང་རྩོམི།་བྲིང་ན་ལྷབ་མི།་ལུ་བརྟོན་
ཏ་	རྩོམི།་སྒྲིག�་པེ་་གཞིབན་གྱི་་བསམི།་དོན་དང་	འབྲིང་རྩོམི།་འབྲིང་ཐེངངས་ཀྱི་་རིག�་རྩལ་ཚུ་	རིགང་ག�་ལན་ཚུགས་ན་དང་།	

རྩོམི།་སྒྲིག�་ག་ལཱ་ཚུ་ནང་	 འགོ་བཙུགས་དང་	 བརིག་གྱི་་གནད་
དོན་	 མི།ཇུག་བསྡུ་ཚུ་ག་	 ཚོག�་གཞིབ་བཀོད་ཐེངངས་ཀྱི་་	 རིག�་
རྩལ་འཐེངོབ་ན་དང་།	 ཚོག�་མི།ཚོགམི།ས་	 བརྗེ།ོད་མི།ཚོགམི།ས་	 དོན་
མི།ཚོགམི།ས་ཚུ་	 སོ་སོརིག་ཕྱིན་ན�་	 རིག�་རྩལ་ཚུ་འཐེངོབ་ཚུགསཔེ་་
ཨན།	
ད་མི།་ཚོགད་	འབྲིང་རོྩམི།་གྱི་་དབྱོ་བ་	སོ་སོརིག་ཕྱིནས་ཏ་	ལྷབ་མི།་འད་
ག�་	སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་མི།་ཚོག�་ནང་ལུ་		གནད་དོན་མི།་འདྲཝ་ག་

ཐོེངག་ལུ་	 བཤེསད་པེ་་རྐྱབ་དགོཔེ་་དང་	 ཁུངས་བཀལ་དགོཔེ་་	 དབྱོ་བ་དཔྱེ་ད་དགོཔེ་།	ལོ་རྒྱུས་བཤེསད་དགོཔེ་།	 རོྩད་
འགྲོན་འབད་དགོཔེ་།	 འཆེ་རིག་སྣང་བཀོད་དགོཔེ་་ལ་སོགས་པེ་འ་	 དུས་སྐབས་ཚུ་འབྱུངམི།་ད་	 ད་ཚུ་ག་དབྱོ་བ་དང་
བསྟུན་པེ་འ་	འབྲིང་ཐེངངས་ཀྱི་་རིག�་རྩལ་ཚུ་ཡོང་	སོ་སོ་འབད་རིག་	འཐེངོབ་ཚུགས་པེ་འ་དགོས་པེ་་ཚུ་ཡོོདཔེ་་ཨན།
  དྲི་བ།དྲི་བ།

 ༡-  བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན?

 ༢- འབྲི་རྩོམ་ལྷབ་དགོ་པོའི་དོན་དག་ག་ཅི་ཨིན་ན?

 ༣- འབྲི་རྩོམ་ལུ་དབྱེ་བ་ ལེ་ཤ་ཕེྱས་ཏེ་ ལྷབ་དགོ་པོའི་ རྒྱུ་མཚན་བྲིས།

འབྲི་རྩོམ་འདི་ ག་ཅི་འབད་ལྷབ་དགོཔོ་སྨོོ?
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འབྲི་རྩོམ་སྤྱིར་བཏང་གི་ངོ་སྤྲོོད།འབྲི་རྩོམ་སྤྱིར་བཏང་གི་ངོ་སྤྲོོད།

༉	འབྲིང་རྩོམི།་ཟོར་མི།་འད་	སྤྱི་ར་བཏང་གནད་དོན་ཅོ�་ལུ་	གཞིབ་བཞིབག་ཞིབནམི།་ལས་	རྩོམི།་པེ་་པེ་ོ་རིགང་སོའ་བསམི།་འཆེ་རིག་
ཚུ་	 མི།་གཞིབན་ལུ་བཤེསད་ན�་དོན་ལུ་	 ནང་གསས་དོན་ཚོགན་གྱི་་	 དབྱོ་བ་དང་བསྟུན་པེ་འ་	 དོན་མི།ཚོགམི།ས་སོ་སོརིག་བཅོད་ད་	
ངོ་སྤྲོོད་དང་	བརིག་གྱི་་གནད་དོན་	ད་ལས་མི།ཇུག་བསྡུ་ཚུ་ཡོོད་པེ་འ་	འབྲིང་བཀོད་ཅོ�་ག་ཐེངོག་ལས་	ལྷག་མི།་ཚུ་	ཡོད་ཆེ་ས་
བསྐྱད་ཚུགས་པེ་འ་	ཚོག�་དོན་གྱི་་	རྣམི།་འགྱུརིག་བཏོན་ཏ་	རྩོམི།་སྒྲིག�་འབད་ཡོོད་པེ་འ་	ཡོ�་རིག�ས་ཅོ�་ལུ་	སློབ་ཨན།	

འབྲིང་རྩོམི།་འད་	 རོྩམི།་རིག�་ག་ནང་གསས/དབྱོ་བ་ཅོ�་
ཨནམི།་ལས་	 རྫོོང་ཁའ་རྩོམི།་རིག�་ག་	 ཤེསས་ཡོོན་རྒྱ་སྒྱེདད་
གཏང་ན�་དོན་ལུ་	སློོབ་སྦྱོོང་དོན་ཚོགན་སྦེ་་བཙུགས་ཏ་ཡོོད།

ང་བཅོས་རིག་ག་	སྔ་རིགབས་ལམི།་ལུགས་ནང་	འབྲིང་རྩོམི།་འབྲིང་
ཐེངངས་འད་	གནད་དོན་ག་ཅོ་ཨན་རུང་	ད་ག་	རྩ་བ་འགྲོ�་
པེ་་	རྩོད་ཡོ�་	དགག་ལན་	ལ་སོགས་པེ་འ་	འབྲིང་ཐེངངས་
སོ་སོརིག་ཡོོདཔེ་་ཨན།	ད་ཚུ་ཡོང་	སྐབས་འཐེངོབ་དང་
བསྟུན་ཏ་	རྩོམི།་པེ་་པེ་ོ་རིགང་ག་	རིག�་སྟོོབས་དང་འཁྲིདལ་ཏ་
འབྲིངིཝ་ཨན།

ད་རིགས་ནངས་པེ་རིག་	འཛིནམི།་གློང་གཅོ�་འགྱུརིག་གྱི་་དུས་ལུ་	ལྷོདཔེ་་ལས་	ཧེ་་མི།་ལས་ཡོོད་པེ་འ་	ལམི།་ལུགས་གུརིག་	
དང་རིགབས་ཀྱི་་	 འབྲིང་རྩོམི།་ལམི།་ལུགས་ཚུ་	 ཤེསས་དགོཔེ་་འད་ཡོང་	 ག་ན་ལས་གལ་ཆེ་།	 	 དང་རིགབས་ཀྱི་་ལམི།་
ལུགས་ཚུ་	 ཨང་ལིཤེས་	 ལ་སོགས་པེ་འ་	 རྒྱལ་ཁབ་གཞིབན་གྱི་་སྐད་ཡོ�་ཚུ་ནང་	 ཡོོངས་གྲོགས་ཡོོད་ན་ད་ག�་	
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སྐད་ཡོ�་མི།་འདྲ་རུང་	 རིག�་ལམི།་གཅོ�་འབད་ན་འད་ག�་	 ད་ཚུ་ཤེསས་པེ་་ཅོན་	 རིགང་ག་ཤེསས་ཡོོན་རྒྱ་སྐྱད་
གཏང་ན་ལུ་	ཕེལན་ཐོེངགས་ཡོོད།

ད་བཟུམི།་ཅོ�་འབད་	 ཡོོདཔ་
རིང་ལས་བཏོན།། མེདཔ་
རིོགས་ལས་འཚོལ།།	 ཟོར་
སློབ་སྲོོལ་ཡོོད་པེ་འ་	 དཔྱེ་་
བཟུམི།།	ང་བཅོས་རིགའ་	རྒྱལ་
ཡོོངས་སྐད་ཡོ�་འད་ཡོང་	

སྔརིག་སྲོོལ་ལམི།་ལུགས་ཀྱི་�་	 གཞིབ་བཟུང་།	 དང་རིགབས་	 ལམི།་  ལུགས་ཀྱི་�་	 ཟུརིག་བརྒྱན་ཏ།	 རྫོོང་ཁའ་རོྩམི།་
རིག�་	 སྔརིག་ལས་ལྷག་སྟོ་	 གོང་འཕེལ�་གཏང་ན་ག་	 དུས་ཚོགད་ཁརིག་ལྷོད་ད་ཡོོད།	 ད་ག�་འབད་	 ད་ལས་ཕེལརིག་	
ང་བཅོས་རིགའ་	 རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་ཡོ�་	 རྫོོང་ཁའ་འབྲིང་རོྩམི།་འབྲིང་ཐེངངས་འད་ཡོང་	 དང་རིགབས་ཀྱི་་འབྲིང་རོྩམི།་ལམི།་
ལུགས་ཐེངོག་ལས་	སློོབ་སྦྱོོང་འབད་ན་ག་ལམི།་སྲོོལ་	འགོ་བཙུགསཔེ་་ཨན།

 དྲི་བ།དྲི་བ།

 ༡- འབྲི་རྩོམ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ ཁྱོད་ར་གིས་བཟོ་སྟེ་བྲིས།

 ༢- རྩོམ་རིག་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་གོཝ་ཨིན་ན?

 ༣- ང་བཅས་རའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་   

 ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔོ་འདུག་ག?
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འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།

འབྲི་རྩོམ་གྱི་འཆར་གཞི།འབྲི་རོྩམ་གྱི་འཆར་གཞི།

ལཱ་ག་ཅོ་རིག་འབད་རུང་	དང་པེ་་འཆེ་རིག་གཞིབ་ལགས་ཤེསོམི།་སྦེ་་	བརྩམི།་དགོཔེ་་འད་	ག་ན་བ་	ཁག་ཆེ་་དོ་བཟུམི།་	འབྲིང་
རྩོམི།་གྱི་་སྐབས་ལུ་ཡོང་	དང་པེ་་རིག་	འཆེ་རིག་གཞིབ�་ཟོན་བྲིང�་	ལགས་ཤོེསམི།་བཟོོ་སྟོ་བྲིང་བ་ཅོན་	ད་ག�་འབྲིང་རོྩམི།་བྲིང་
ན་ལུ་	ལམི།་སྟོོན་ལགས་ཤེསོམི།་བྱོན་ཚུགསཔེ་་ཨན།

འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་འཆེ་རིག་གཞིབ�་ནང་ལུ་	 དོན་
ཚོགན་གདམི།་ཁ་རྐྱབ་ན་དང་	ངོ་སྤྲོོད་	བརིག་
གྱི་་གནད་དོན་	 མི།ཇུག་བསྡུ་ཚུ་	 ག་ད་སྦེ་་
བྲིང་ན་ཨན་ན་དང་།	 བརིག་གྱི་་གནད་དོན་
ནང་	 ག་ཅོ་རིག་བཙུགས་ཏ་བྲིང་ན་ཨན་
ནའ་	འཆེ་རིག་གཞིབ་ཚུ་ཚུདཔེ་་ཨན།	

དོན་ཚན་གདམ་ཁ།དོན་ཚན་གདམ་ཁ།

ད་ཡོང་	 འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་དོན་ཚོགན་ཚུ་	 རིགང་ག་ཉིསམི།ས་མྱོོང་དང་	 ཡོོན་ཏན་གྱི་་ཐེངོག་ལས་	 བྲིང་ཚུགསཔེ་་དང་།	 གནད་
དོན་ལུ་	ཞིབབ་འཚོག�་གྱི་་གོ་སྐབས་ཡོོདཔེ་།	རྒྱབ་རྟོན་གྱི་་རིག�ས་ཚུ་འཐོེངབ་ཚུགསཔེ་།	གནས་སྟོངས་དང་འཁྲིདལ་བའ་
དགོས་མི།ཁོ་ཡོོདཔེ་།	ལྷག་མི།་ཚུ་ག་	སྤྲོོ་བ་ཚུ་ལུ་	གཞིབ་བཞིབག་ཐེངོག་ལས་	བྲིང་བ་ཅོན་	འབྲིང་རྩོམི།་འད་	ལགས་
ཤེསོམི།་ཅོ�་སྦེ་་འཐེངོན་ཚུགས་ན་ཨན།
བཀོད་རིས་བྲི་ནི། (outlining)བཀོད་རིས་བྲི་ནི། (outlining)

འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་བཀོད་རིག�་འད་ལུ་	 འཆེ་རིག་གཞིབ་ཟོར་སློབ་རུང་བཏུབ།	 འཆེ་རིག་གཞིབ�་ཟོན་བྲིང�་	 ལགས་ཤེསོམི།་བཟོོ་
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སྟོ་བྲིང་བ་ཅོན་	ད་ག�་འབྲིང་རྩོམི།་བྲིང་ན་ལུ་	ལམི།་སྟོོན་ལགས་ཤེསོམི།་བྱོན་ཚུགསཔེ་་ཨན།	འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་འཆེ་རིག་གཞིབ�་
ནང་ལུ་	དོན་ཚོགན་གདམི།་ཁ་རྐྱབ་ན་དང་	ངོ་སྤྲོོད་	བརིག་གྱི་་གནད་དོན་	མི།ཇུག་བསྡུ་ཚུ་	ག་ད་སྦེ་་བྲིང་ན་ཨན་ན་དང་།	
བརིག་གྱི་་གནད་དོན་ནང་	ག་ཅོ་རིག་བཙུགས་ཏ་བྲིང་ན་ཨན་ནའ་	འཆེ་རིག་གཞིབ་ཚུ་ཚུདཔེ་་ཨན།

ཟིན་བྲིས་བྲི་ནི། (Drafting)ཟིན་བྲིས་བྲི་ནི། (Drafting)

བཀོད་རིག�་ནང་ཡོོད་པེ་འ་	གནད་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏ་	ཁྱད་རྣམི།་ཚོགང་བའ་འབྲིང་རྩོམི།་ཅོ�་བྲིང་ན།	ཁྱད་རྣམི།་ཚོགང་
དགོཔེ་་དང་	འབྲིང་ཐེངངས་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་་	གཤེསམི།་གསལ་ལུ་བཀོད་ད་ཡོོད།
ངོ་སྤྲོོད་འབྲི་ཐངས།ངོ་སྤྲོོད་འབྲི་ཐངས།

འབྲིང༌རྩོམི།༌གྱི་༌ངོ༌སྤྲོོད༌འད༌	ལྷག༌མི།༌ཚུ༌	འབྲིང༌རྩོམི།༌ནང༌འཛུལ༌བཅུག༌ན�༌དོན་ལུ་	སྒོ༌ཕྱིན་དོ་བཟུམི།༌དང༌།	མི།ཇུག༌དོན/
བསྡུ༌འད༌	 འབྲིང༌རྩོམི།༌ལས༌ཕྱིན༌ཁརིག༌བཏང་ཞིབནམི།་ལས་	 སྒོ༌གཅོད་དོ་བཟུམི།༌ཅོ�༌ཨནམི།༌ལས༌	 ལྷག་མི།་ཚུ་	
ངོ༌སྤྲོོད༌ཀྱི་༌སྒོ༌འད༌ནང་ལས་	 འཛུལ་དགོ༌མི།ནོ༌ས༌ས༌བཟོོ༌དགོཔེ་༌མི།་ཚོགད་	 མི།ཇུག་བསྡུའ་སྒོ་འད་ལགས་ཤེསོམི།་སྦེ་་
གཅོད་དགོཔེ་་འད༌	ག་ཅོ་འད་གལ༌ཆེ་།	ངོ་སྤྲོོད་འད་	རྩོམི།་སྒྲིག�་པེ་་རིགང་སོའ་	རིག�་པེ་འ་	ལྕོོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིདལ་
ཏ་	འབྲིང་ཐེངངས་མི།་འདྲཝ་	ལ་ཤེས་ཅོ�་རིགང་འོངམི།་ཨན།	ཨན་རུང་ཁྱབ༌ཆེ་༌ཤེསོས༌ཀྱི་�༌འབད༌བ༌ཅོན༌	ངོ༌སྤྲོོད༌ནང༌ལུ༌	
འོག༌ག༌གནད༌དོན༌ཚུ༌	བཀོད༌ད༌བིྲིངཝ༌ཨན།
•	 གནད༌དོན༌	ག༌ཅོ�༌སྐོརིག༌ལས༌ཨན༌ན༌དང༌།	ག༌ཅོ༌འབད༌བྲིང༌དགོཔེ་༌ཨན༌ན།	ག༌ད༌སྦེ་༌	བྲིང�༌ཡོོད༌ག༌དང༌།	

ད༌ནང༌	ག༌ཅོ༌རིག༌ཚུད༌ཡོོད༌ག༌ཚུ༌	བཀོད༌ད༌བྲིང༌ན།		
•	 ངོ་སྤྲོོད་ལྷག་པེ་འ་བསྒང་ལས་	བརིག་གྱི་་གནད་དོན་འད་	བཀོ་མི།་བཞིབག་པེ་རིག་	ལྷག་གོ་མི།ནོ་ས་ས་འོང་

ཚུགས་པེ་འ་	ཚོག�་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏ་	བྲིང་ན་ཡོོད།
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•	 ནང་པེ་འ་ཆེ་ོས་ཀྱི་་ལམི།་ལུགས་ལྟེ་རིག་དུ་	མི།ཆེ་ོད་བརྗེ།ོད་དང་	དམི།་བཅོའ་	ཁངས་པེ་་སྐྱུང་བའ་ཚོག�་དོན་ཚུ་
བཀོད་ད་བྲིང་ན་ཚུ་ཡོོད།

•	 རྩོམི།་པེ་་པེ་ོ་རིགང་ག་བསམི།་དོན་ཚུ་	གཞིབན་གྱི་�་	ཧེ་་གོ་ན�་སྤྲོོ་བ་ལན་ཐེངབས་ལུ་	དྲ་བ་གཅོ�་གཉིས�་
ཅོ�་བཀོད་ཞིབནམི།་ལས་	དྲ་བ་འད་ག་	ལན་ཚུ་	འབྲིང་རོྩམི།་འད་ནང་	བཤེསད་ན་ཨན་པེ་འ་སྐོརིག་	བཀོད་
ད་	བྲིང་ན་ལ་སོགས་པེ་་ཚུ་ཡོོད།

ངོ་སྤྲོོད་འབྲིང་བའ་སྐབས་ལུ་	ངོ་སྤྲོོད་འད་	དོན་མི།ཚོགམི།ས་གཅོ�་ནང་	བྲིང་ན་ཡོང་ཡོོད།	དོན་མི།ཚོགམི།ས་གཉིས�་ནང་	
བྲིང་ན་ཡོང་ཡོོད།	འབྲིང་རྩོམི།་རྒྱས་ཤེསང་རྒྱསཔེ་་རིག་	ཨན་པེ་་ཅོན་	དོན་མི།ཚོགམི།ས་གཅོ�་ལས་ལྷག་སྟོ་	མི།ང་ཉུང་ག་ད་
སྦེ་་ཡོང་	འབྲིང་སྲོོལ་ཡོོད།
བར་གྱི་གནད་དོན་འབྲི་ཐངས།བར་གྱི་གནད་དོན་འབྲི་ཐངས།

བརིག༌གྱི་༌གནད༌དོན༌ནང༌ལུ༌	འཆེ་རིག༌གཞིབ�༌ནང༌ལུ༌བཀོད༌ཡོོད༌པེ་འ༌	དོན༌ཚོགན༌གྱི་༌	ཟོན༌བྲིང�༌ཚུ༌	རྗེ།ོད༌ཚོག�༌ག༌ཐེངོག༌ལས༌	
འབྲིང༌རྩོམི།༌གྱི་༌རིགང༌བཞིབན༌དང༌འཁྲིདལ༌ཏ༌	 བཤེསད༌པེ་༌རྐྱབ༌ན༌དང༌།	 ཁུངས༌དོན༌སྦྲག༌ན༌	 རོྩད༌སྡུརིག༌འབད༌ན༌ཚུ༌	
བཀོད༌དགོཔེ་༌ཨན།	 ཁོྱད༌ཀྱི་�༌འཆེ་རིག༌གཞིབ�༌ཟོན༌བྲིང�༌ནང༌	 བཀོད༌ཡོོད༌པེ་འ༌	 ནང༌གསས༌དོན༌ཚོགན༌རིག༌ག�༌	
ཉུང༌ཤེསོས༌	 དོན༌མི།ཚོགམི།ས༌རིག༌འཐེངོནམི།༌འབད༌	 བྲིང༌དགོཔེ་༌ཨན།	 བརིག༌གྱི་༌གནད༌དོན༌	 བྲིང༌བའ༌སྐབས༌	 ཚོག�་མི།ཚོགམི།ས་
དང་	དོན་མི།ཚོགམི།ས་བཅོད་ད་	བྲིང་ན༌དང༌།	དོན་ཚོགན་གོང་འོག་ག༌བརིག༌ན༌	འབྲིང�་བ་ཡོོདཔེ་་སྦེ་་བཙུགས་ན།	ད༌ལས༌	
དོན༌ཚོགན༌གྱི་༌རྒྱབ༌རྟོན༌འབད༌	འོས་འབབ་ཡོོད་པེ་འ་དཔེ་་དང་	དཔྱེ་་གཏམི།༌	ལུང༌འདྲན༌དང་	བདན་ཁུངས་	ད་ལས་	
སྒྲུབ་བྱོད་ཚུ་ཡོང༌	ལག་ལན་འཐེངབ༌སྟོ༌	བྲིང༌དགོཔེ་༌ཨན།
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མཇུག་དོན།མཇུག་དོན། 

འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་མི།ཇུག་དོན༌འད༌	 ལྷག༌མི།༌ཚུ༌འབྲིང༌རྩོམི།༌ནང་ལས༌	 ཕྱིན༌ཁརིག༌འཐེངོན་ན�་	 སྒོ་བཟུམི།༌ཅོ�༌ཨནམི།༌ལས༌	
མི།ཇུག་དོན་འད་ནང་	ལྷག་མི།་ལུ་	གནད་དོན་དང་འབྲིང�་བའ་	བཅུད་དོན་བཏོན་ཏ་	ཚོགར་ཤུགས་ལགས་ཤེསོམི།་སྦེ་་
བྱོན་ཚུགསཔེ་་ཅོ�་དགོཔེ་་ཁག་ཆེ་།	ད༌འབདཝ༌ལས༌	མི།ཇུག༌དོན༌ནང༌ལུ༌

	 དོན་ཚོགན་ངོ་མི།འ་ནང་དོན་ཚུ་ག་	བཅུད་དོན་བཤེསད་ད་	མི།ཇུག་བསྡུ་ན།

	 འབྲིང༌རྩོམི།༌གྱི་༌གནད་དོན་ཚུ་ལུ་	ཡོད་ཆེ་ས་བསྐྱད་དགོ་པེ་འ་	ཚོག�་དོན་བཙུགས་ན།

	 གནད་དོན་ལུ་	 ཞིབབ་འཚོག�་དང་གྲོོས་སྡུརིག་	 བསམི།་དཔྱེ་ད་ཚུ་	 འཕྲིནོ་མི།ཐུད་འབད་དགོ་པེ་འ་	 ཚོག�་དོན་
བཀོད་ད་མི།ཇུག་བསྡུ་ན།

	 ནང༌པེ་འ༌ལུགས༌དང༌འཁྲིདལ༌ཏ༌	མི།ཇུག་རྩོམི།་དང་།	བཟོོད་གསོལ།	བསྔོ་སྨོོན།	མི།ཛིནད་བྱོང།	ད་ལས་
ཤེས�་བརོྗེ།ད་ཀྱི་་ཚོག�་ཚུ་བཙུགས་ཏ་མི།ཇུག་བསྡུ་སྲོོལ་ཚུ་ཡོོད།

དྲི་བ།དྲི་བ།

༡- ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ལོྟ་ཚུན་ཚོད་ ངོ་སྤྲོོད་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ངོ་སྤྲོོད་ནང་ ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ར་ བྲི་ནི་

ཡོད་གོ?

༢- ཨིང་ལིཤ་གི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ནང་ ངོ་སྤྲོོད་ བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཚུད་དགོཔོ་འདུག་གོ?

༣- ངོ་སྤྲོོད་ལོགས་སུ་སྦེ་ཡོད་པོའི་ འབྲི་རྩོམ་དང་ ངོ་སྤྲོོད་མེད་པོའི་འབྲི་རྩོམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་

པོར་ག་ཅི་འོང་ནི་བཟུམ་འདུག་གོ?
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འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད།འབྲི་རོྩམ་གྱི་འབྲི་བཀོད།

ཁྱ�་དང་ལྷ་ཁང་རྫོོང་གཞིབ�་ཚུ་ག་	ཕྱིན�་བཀོད་པེ་་ལགས་ཤེསོམི།་ཡོོད་པེ་་ཅོན་	ག་ན་བ་	བྱོ་ཆེ་་ཆེ་་སྦེ་་མི།ཐེངོང་ན་ཡོོད་
དོ་བཟུམི།་	 འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་ནང་ལུ་ཡོང་	 འབྲིང་བཀོད་ལགས་ཤེསོམི།་དགོཔེ་་འད་ཁག་ཆེ་།	 འབྲིང་བཀོད་ལགས་ཤེསོམི།་
ཡོོད་པེ་་ཅོན་	འབྲིང་རྩོམི།་འད་	ལྷག་གོ་མི།ནོ་ས་ས་དང་	ལྷག་གོ་བད་ཏོག་ཏོ་འགྱི་ོཝ་མི།་ཚོགད་	འབྲིང་རོྩམི།་གྱི་་	གོ་བ་
འཇོམི།་ཏོང་ཏོ་སྦེ་་	ལན་ན་ལུ་ཡོང་	རྒྱབ་སྐྱོརིག་འབདཝ་ཨན།
འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་འབྲིང་བཀོད་ནང་ལུ་	དོན་མི།ཚོགམི།ས་བཅོད་ད་བྲིང་ན་དང་	ཚོག�་ག་གཅོད་མི།ཚོགམི།ས་བཞིབག་སྟོ་བྲིང་ན།	གྱི་ལ་
ཕྲིནང་སྟོ་བྲིང་ན་དང་	ཡོ་གུ་སྙོམི།ས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་བྲིང་ན།	ད་ལས་	གཙོ་ང་སྦྲ་དང་ལྡནམི།་སྦེ་་	བྲིང་ན་ཚུ་ཚུདཔེ་་ཨན།
དོན་མི།ཚོགམི།ས་བཅོད་ད་བྲིང་ན་ཟོར་བའ་སྐབས་	 སྤྱི་ར་བཏང་འབྲིང་རྩོམི།་ལུ་	 ངོ་སྤྲོོད་	 བརིག་གྱི་་གནད་དོན་	 མི།ཇུག་
བསྡུ་ཟོར་	 དོན་མི།ཚོགམི།ས་ཁག་གསུམི།་བཅོད་ད་བྲིང་དགོཔེ་་ཨན།	ཨན་རུང་	བརིག་གྱི་་གནད་དོན་འད་	མི།ང་སུ་ཅོ�་
སྦེ་་	བྲིང་ན་ཨན་པེ་་ཅོན་	ད་ནང་ལུ་ཡོང་	གནད་དོན་མི།་འདྲཝ་རིག་ལུ་	དོན་མི།ཚོགམི།ས་རིག་བཅོད་ད་	བྲིང་ན་ཡོོདཔེ་་ཨན།	
གནད་དོན་གཅོ�་རིགང་ཨན་རུང་	 ད་ནང་	 བཤེསད་པེ་་རྐྱབ་དགོཔེ་་	 ལ་ཤེས་རིག་འཐེངོན་པེ་་ཅོན་	མི།ཛིན�་ཆེ་་དང་ལྷག་གོ་
བད་བའ་ཐེངབས་ལུ་	 གྱི་ལ་རིག�་བཞིབ་དང་ལྔ་རིག་་བརིག་ན་	 རྫོོགས་ཚོག�་རིག་འཐེངོནམི།་ད་	 ཤེསད་འཐེངན་ཞིབནམི།་ལས་	
དོན་མི།ཚོགམི།ས་ཕེལབས་ཏ་	འབྲིང་སྲོོལ་ཡོང་ཡོོད།
དོན་མི།ཚོགམི།ས་བཅོད་ད་བྲིང་བའ་སྐབས་	དོན་མི།ཚོགམི།ས་ནང་འདྲན་འབད་ད་	འབྲིང་ཐེངངས་གཅོ�་དང་།	དོན་མི།ཚོགམི།ས་
ནང་འདྲན་མི།་འབད་བརིག་	 འབྲིང་ཐེངངས་ཅོ�་ཡོོདཔེ་་ཨན།	 དོན་མི།ཚོགམི།ས་ནང་འདྲན་འབད་ད་འབྲིང་ཐེངངས་ད་	 འོག་
ག་འབྲིང་རྩོམི།་	དཔེ་་༡	པེ་་ག་	འབྲིང་བཀོད་བཟུམི།་བྲིང་ན་འད་ཨནམི།་དང་།	དོན་མི།ཚོགམི།ས་ནང་འདྲན་	མི།་འབད་བརིག་
འབྲིང་ཐེངངས་འད་	འོག་ག་འབྲིང་རྩོམི།་	དཔེ་་༢	པེ་་ག་	འབྲིང་བཀོད་བཟུམི།་བྲིང་ན་འད་ཨན།	འབྲིང་བཀོད་ད་གཉིས�་ཆེ་་
རིག་	ལག་ལན་འཐེངབ་ན་ཡོོད་ད་འབད་རུང་	དརིག་ཁྱབ་ཆེ་་ཤེསོས་འད་	ནང་འདྲན་མི།་འབད་བརིག་	བྲིང་ན་ད་ཨན།
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ནང་འདྲན་མི།་འབད་བརིག་	 བྲིང་བའ་སྐབས་	 དོན་མི།ཚོགམི།ས་གོང་འོག་ག་བརིག་ན་	 གྱི་ལ་རིག་	 ས་སྟོོང་བཞིབག་སྟོ་བྲིང་
དགོཔེ་་དང་།	ནང་འདྲན་འབད་ད་བྲིང་བའ་སྐབས་	དོན་མི།ཚོགམི།ས་	གོང་འོག་གཉིས�་ཀྱི་་བརིག་ན་	ས་སྟོོང་མི།་བཞིབག་
རུང་བཏུབ་ཨན།
ཚོག�་མི།ཚོགམི།ས་བཅོད་ད་	 འབྲིང་ཐེངངས་ད་ཡོང་	 ཚོག�་ག་རིག་གཅོ�་ཁརིག་ལྟེ་�་སྟོ་མི།ན་པེ་རིག་	 གོང་ག་འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་དཔེ་་
ནང་ཡོོད་དོ་བཟུམི།་	 ཁ་ལས་སློབ་པེ་འ་སྐབས་ཀྱི་་	 ཚོག�་ག་གཅོད་མི།ཚོགམི།ས་དང་འཁྲིདལ་ཏ་	 བྲིང་བའ་སྐབས་ལུ་	
གཅོད་མི།ཚོགམི།ས་བཞིབག་སྟོ་བྲིང་བ་ཅོན་	ལྷག་གོ་བད་ན་དང་	གོ་བ་ལན་གོ་བད་ཏོག་ཏོ་འགོྱི་ཝ་ཨན།

དཔེ་༢ པོ། ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་འབྲི་ཐངས། དཔེ་༢ པོ། ནང་འདྲེན་འབད་དེ་འབྲི་ཐངས།

༉ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱུག་པོའི་ མཐའ་
འཁོར་ཚུ་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོདཔོ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ མཐའ་འཁོར་མཛེས་པོའི་ རྒྱན་ཆ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ འཛོམ་གླིང་ནང་
ལུ་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པོའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དེང་སང་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྡེའི་དཔོལ་འབྱོར་གོང་
འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ཡང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་དང་
འགྱོ་བཞིན་པོ་ཡོད།

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལུ་གནས་དགོ་པོ་ཅིན་ བཟོ་གྲྭ་
འཕྲུལ་ཁང་ལས་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔོ་འདི་
གལ་ཆེ། རང་བཞིན་གྱིས་མཛེས་པོའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་
པོ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཇི་སྲིད་བསྐལ་པོ་མ་སྟོོང་གི་བར་དུ་ དགའ་སྐྱིད་
ཀྱི་ཐོག་ལུ་གནས་ཚུགས།

བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ ལེ་ཤ་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ལས་འཐོན་པོའི་
བཙོག་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སོྲོག་ལུ་ གནོད་པོའི་
ཁར་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཡང་ ཡར་འཕར་འགྱོ་སྟེ་ འབྱུང་བ་བཞི་ 
ཆ་སྙོམས་མ་ཚུགསཔོ་ལས་ སའི་བཅུད་ཉམས་ནི་དང་ མེའི་འཇིགས་པོ་
ཡང་ འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོོམ་ཡོད།

རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ལས་བྱུང་པོའི་ བསིལ་བའི་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་མི་
དང་སེམས་ཅན་ག་རའི་ ཚེ་སྲོོག་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་
སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཡང་ དེ་ཨིནམ་ལས་ མེད་ཐབས་མེད་པོའི་ ནོར་བུ་རིན་
པོོ་ཆེ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ།

སྤྱི་ར་བཏང་འབྲིང་རྩོམི།་ལུ་	 དབྱོ་བ་ལ་ཤེས་ཡོོདཔེ་་ཨན་རུང་	 ད་ཚུའ་ནང་ལས་	 ཤེསས་རིག�་སློོབ་གྲྭའ་གནས་ཚོགད་ལུ་	
འོས་འབབ་ཡོོད་པེ་འ་	 འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་དབྱོ་བ་	 དག་པེ་་ཅོ�་	 སོ་སོརིག་བཏོན་ཏ་	 སློོབ་སྦྱོོང་དོན་ཚོགན་འབད་	 བཀོད་
ཡོོད།	 འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་དབྱོ་བ་ད་ཚུ་	 ཨང་སྐད་ཀྱི་་འབྲིང་རྩོམི།་འབྲིང་ཐེངངས་ལས་	 རྟོ་དྲངས་དྲངམི།་ཨནམི།་ལས་	 ད་ཚུ་
སམས་ཁརིག་བཀལ་ཏ་	 ལྷབསྦྱོང་འབད་བ་ཅོན་	 རྫོོང་ཁ་དང་ཨང་སྐད་གཉིས�་ཆེ་་རིགའ་ཐེངོག་ལས་	 འབྲིང་རྩོམི།་འབྲིང་
ན�་རིག�་རྩལ་འད་	རྒྱ་སྐྱད་གཏང་ཚུགས་པེ་འ་	དགོས་པེ་་སྦེ་ོམི།་ཡོོདཔེ་་ཨན།	
སློོབ་གྲྭའ་གནས་ཚོགད་ནང་ལུ་	འོས་འབབ་ཡོོད་པེ་འ་	འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་དབྱོ་བ་ད་ཡོང་	འཆེ་རིག་སྣང་འབྲིང་རྩོམི།།	འགྲོ�་
བཤེསད་འབྲིང་རྩོམི།། ལོ་རྒྱུས་འབྲིང་རྩོམི།།	རྒྱུད་སྐུལ་འབྲིང་རྩོམི།།	རྒྱས་བཤེསད་འབྲིང་རོྩམི།། རོྩད་གློང་འབྲིང་རྩོམི།།	ཚུ་
ཨནམི།་སྦེ་་ངོས་འཛིནན་གནང་སྟོ་ཡོོད།	
ད་ཚུ་ག་ནང་ལས་	གནས་རིག�་བཞིབ་པེ་་	སློོབ་རིག�་བཅུ་པེ་འ་ནང་ལུ་	ལོ་རྒྱུས་འབྲིང་རྩོམི།་དང་།	རྒྱུད་སྐུལ་འབྲིང་རོྩམི།།	
རྒྱས་བཤེསད་འབྲིང་རྩོམི།་གསུམི།་	གོ་དོན་དང་	འབྲིང་ཐེངངས་ཀྱི་་ཁྱད་རྣམི།་ཚུ་	སོ་སོརིག་ཡོོད་མི།་ཚུ་	འོག་ལས་མི།རིག་	རིག�་
པེ་་བཞིབན་དུ་	ཁ་གསལ་སྦེ་་བཤེསད་ན་ཨན།		

དྲི་བ།དྲི་བ།

༡- ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ལོྟ་ཚུན་ཚོད་ ངོ་སྤྲོོད་ནང་ ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ར་ བྲི་ནི་ཡོད་གོ?

༢- ཨིང་ལིཤ་གི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ནང་ ངོ་སྤྲོོད་ བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཚུད་དགོཔོ་འདུག་གོ?

༣- ཨིང་ལིཤ་གི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ནང་ མཇུག་བསྡུ་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཚུད་དགོཔོ་འདུག་གོ?

༤- འབྲི་རྩོམ་ནང་ ངོ་སྤྲོོད་དང་མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ ཡོད་མེད་ཀྱི་ ཁྱད་པོར་ག་ཅི་འོང་ག?
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ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ།ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ།

ལོ་རྒྱུས་ཟོར་བའ་གོ་དོན་ད་ཡོང་	 ཧེ་་མི།རིག་འབད་འབདཝ་དང་བྱུང་བྱུངམི།་	 ཉིསམི།ས་སུ་མྱོོང་མྱོོངམི།་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་	
གཞིབན་ལུ་གོ་རིག�་བཞིབན་དུ་	བཤེསད་ད་སློབ་མི།་ག་	བློོ་ཅོ�་ལུ་	གོཝ་ཨན།	ད་འབདཝ་ལས་	ལོ་རྒྱུས་འབྲིང་རོྩམི།་
ཟོར་མི།་འད་ཡོང་	 སྔོན་མི།རིག་འབད་འབདཝ་དང་	 ཡོང་ཅོན་བྱུང་བྱུངམི།་ཅོ�་ག་སྐོརིག་ལས་	 གོ་རིག�་མི།་འཛིན�་བརིག་	
རིག�་པེ་་བཞིབན་དུ་	འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་རྣམི།་པེ་་སྦེ་་བཀོད་ད་	ཡོོད་མི།་ཅོ�་ལུ་གོ་ན་ཨན།	
ལོ་རྒྱུས་འབྲིང་རྩོམི།་ནང་ལུ་	ཧེ་་མི།རིག་འབད་འབདཝ་དང་བྱུང་བྱུངམི།་	ཉིསམི།ས་སུ་མྱོོང་མྱོོངམི།་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་	ཆུ་ཚོགད་
དང་	ཡོང་ན་	དུས་ཚོགད།	ཡོང་ན་	ལོ་དང་ཟླཝ་ཚུ་	གོ་རིག�་བཞིབན་དུ་	བཀོད་དགོཔེ་་ཨན།	སྲུང་	ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་་རྣམི།་
པེ་་སྦེ་་ཡོོད་མི།་ཚུ་ཡོང་	འབྱུང་རིག�་གོ་རིག�་བཞིབན་དུ་ཡོོད་པེ་་ཅོན་	ལོ་རྒྱུས་འབྲིང་རོྩམི།་ནང་ཚུདཔེ་་ཨན།	

ལོ་རྒྱུས་འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་ཁྱད་རྣམི།།ལོ་རྒྱུས་འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་ཁྱད་རྣམི།།
སྤྱི་ར་བཏང་འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་	ཁྱད་ཆེ་ོས་ག་རིག་	ཚོགང་པེ་འ་ཐེངོག་ལུ་	བཤེསད་དགོ་པེ་འ་	གནད་དོན་འད་	བཤེསད་ཐེངངས་ཀྱི་་
ཁྱད་པེ་རིག་	ཚོག�་གཙོ་་བོ་རིག་
	 སྔོན་མི།་འབད་འབདཝ་དང་	བྱུང་བྱུངམི།་བཟུམི།་ཅོ�་ལུ་གཞིབ་བཞིབག་ཡོོདཔེ་།
	 ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་་འབྱུང་རིག�་ཚུ་	གོ་རིག�་དང་འཁྲིདལ་ཏ་	བྲིང�་ཡོོདཔེ་།
	 ཧེ་་མི།འ་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་	ཕྱིནོགས་སྒྲིག�་འབད་ད་བྲིང�་ཡོོདཔེ་།
	 གནམི།་ལོ་	ཟླ་ཚོག�་	ཆུ་ཚོགད་	ལ་སོགས་པེ་འ་དུས་ཚོགད་ཚུ་	གོ་རིག�་བཞིབན་བྲིང�་ཡོོདཔེ་།
	 གང་ཟོག་དང་པེ་་	ཡོང་ན་	གསུམི།་པེ་འ་ཕྱིནོགས་བཟུང་སྟོ་བྲིང་དགོཔེ་་ཨན།



ལྷག་རིག་དང་རྩོོམ་རིག། སློོབ་རིམ་བཅུ་པ།

19

  འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ།  འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ།

  དོན་ཚན་  མཛོད་པོ་བཅུ་གཉིས།  དོན་ཚན་  མཛོད་པོ་བཅུ་གཉིས།

༉	འཛིནམི།་གློང་རྒྱལ་སྤྱི་�་	མི།་མི།ང་ཤེསོས་ཀྱི་�་རིག་	སྟོོན་པེ་་སངས་རྒྱས་ཀྱི་་	སྐུ་དང་	སྐུ་པེ་རིག་	སྐུ་ཐེངང་ཚུ་	བཞིབངས་
ཏ་	 ཕྱིནག་མི།ཆེ་ོད་ཀྱི་་རྟོན་ལུ་བཞིབག་སྲོོལ་ཡོོད།	 མི།་ཚུ་ག�་	 ད་སྦེ་་འབད་དགོ་མི།་ད་ཡོང་	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་་མི།ཛིནད་
རྣམི།་ཚུ་མི།ཇོལཝ་ད་	སངས་རྒྱས་མི།ཆེ་ོག་	འཁོརིག་བའ་སམས་ཅོན་ཚུ་ལུ་	འཚོག་མི།ད་ཞིབ་བའ་ལམི།་སྟོོན་གནང་མི།་	བློ་
ན་མི།ད་པེ་་ཅོ�་ཨནམི།་ལས་བརྟོན་ཏ་	 སངས་རྒྱས་ཁོ་རིག་ལུ་	 དད་པེ་་དང་མི།ོས་གུས་བསྐྱད་ན་དང་	 ཁོ་ག�་སྟོོན་
པེ་འ་ཆེ་ོས་ལུ་	 ཉིསམི།ས་ལན་ཚུ་འབདཝ་ཨན་མི།ས།	 ད་འབདཝ་ལས་	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་་མི།ཛིནད་རྣམི།་ལུ་	 ཡོོངས་སུ་
གྲོགས་པེ་འ་	མི།ཛིནད་པེ་་བཅུ་གཉིས�་ཟོར་	ཡོོད་མི།་འད་	གོ་རིག�་བཞིབན་དུ་	བཅུད་བསྡུས་ཏ་ཞུ་ན་ཨན།
༡༽ དགའ་ལྡན་གནས་ལས་འཕོ་བའི་མཛོད་པོ།༡༽ དགའ་ལྡན་གནས་ལས་འཕོ་བའི་མཛོད་པོ།    

ད་ཡོང་	 སྟོོན་པེ་་རྫོོགས་པེ་འ་སངས་རྒྱས་མི།ཆེ་ོག་	 བསྐལ་པེ་་གྲོངས་མི།ད་གསུམི།་གྱི་་རིགང་ལུ་	 དག་པེ་འ་སྐྱ་བ་དང་	
མི།་དག་པེ་འ་སྐྱ་བ་ལ་ཤེས་རིག་བློངས་ཏ་	 ཚོག�ས་བསགས་ཚོགརིག་བའ་མི།ཐེངའ་མི།རིག་	 དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་ཟོར་མི།་འད་

ཁརིག་	 བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་	 དམི།་པེ་་
ཏོག་དཀརིག་པེ་ོ་ཟོར་བའ་	 སྐྱ་བ་བཞིབས་ཏ་
བཞུགས་ཡོོདཔེ་་ཨན་མི།ས།	 དམ་ཅོ�་ག་
བརིག་ན་	 ཁོ་རིག་འཇོ�་རྟོན་འཛིནམི།་གློང་
འད་ནང་	 འབྱོོན་དགོ་པེ་འ་ལུང་བསྟོན་དུས་
ལུ་བབས་ཨནམི།་	 གཟོ�ས་ཞིབནམི།་ལས་	
ཁོ་ག་ཚོགབ་ལུ་	 རྒྱལ་བ་བྱོམི།ས་པེ་་མི།གོན་པོེ་་
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བསྐོས།	ཁོ་རིག་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་ལས་ཚོག་འཕོེལས་ཏ་	འཇོ�་རྟོན་འད་ནང་འབྱོོན་ན�་	ཐུགས་ཐེངག་བཅོད་ནུག།
༢༽ གཉིས་པོ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པོའི་མཛོད་པོ།༢༽ གཉིས་པོ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པོའི་མཛོད་པོ།

ད་སྦེ་་འབྱོོན་ན་འབདཝ་ད་	 འཇོ�་རྟོན་འཛིནམི།་གློང་འད་ནང་	 ག་ན་བ་ཉིསམི།ས་དགའ་བའ་ཡུལ་ལྗོོངས་	 གྲོོང་ཁྱར་
སར་སྐྱ་ཟོར་མི།་ཅོ�་ཡོོད་མི།་འད་ནང་	 རིག�ས་བརྒྱུད་བཟོང་བའ་	
རྒྱལ་པེ་ོ་ཟོས་གཙོ་ང་དང་	 བཙུན་མི།ོ་སྒྱུ་མི།་ལྷ་མི།ཛིན�་	 ཟོར་མི།་
གཉིས�་	 གདུང་བརྒྱུད་འཛིནན་པེ་འ་	 སྲོས་གཅོ�་དགོ་ན�་དོན་ལུ་	
ཡོརིག་དཀོན་མི།ཆེ་ོག་ལུ་མི།ཆེ་ོད་པེ་་དང་།	 མི།རིག་ངན་སློོང་ལུ་སྦྱོན་
པེ་་ཚུ་	 རྒྱུན་ཆེ་ད་མི།ད་པེ་རིག་བཏང་སྟོ་བཞུགས་ཡོོདཔེ་་ཨན་མི།ས།	
ད་་བསོད་ནམི།ས་ལུ་བརྟོན་ཏ་	 ནམི།་ཅོ�་འབདཝ་ད་	 ཆུ་སྟོོད་
ཟླཝ་དྲུག་པེ་འ་ཚོག�་བཅོོ་ལྔའ་སྐབས་ལུ་	 ཡུམི།་གསོ་སྦྱོོང་ལུ་
བཞུགས་པེ་འ་རྨ་ལམི།་ནང་	 གློངམི།་ཆེ་་ཐེངལ་ཁ་	 མི།ཆེ་་བ་དྲུག་

འབད་མི།་	 གློང་ཆེ་་ས་ལ་རིགབ་བརྟོན་ཟོར་མི།་འད་	 མི།ཆོེ་ད་པེ་འ་སྒྲིག་དང་བཅོས་	 འོངས་ཞིབནམི།་ལས་	 མོི།་ག་ཕེལོཝ་
ནང་འཛུལ་སརིག་མི།ཐེངོང་ཡོོདཔེ་་དང་།	 རྨ་ལམི།་འད་ག་	 བརྟོག་པེ་་ཞུ་སྟོ་བལྟེ་ཝ་ད་	 གདུང་བརྒྱུད་འཛིནན་པེ་འ་སྲོས་	
གཞིབན་དང་མི།་འདྲཝ་ཅོ�་	 འཁྲུངས་ན་ཨན་པེ་འ་ངོས་འཛིནན་བྱུངམི།་ལས་	 རྒྱལ་བློོན་འབངས་གསུམི།་	 ག་རིག་ག་
སམས་ལུ་	དགའ་བ་ཚོགད་མི།དཔེ་་ཅོ�་བྱུང་ནུག།
  

༣༽ གསུམ་པོ་སྐུ་བལྟམས་པོའི་མཛོད་པོ། ༣༽ གསུམ་པོ་སྐུ་བལྟམས་པོའི་མཛོད་པོ། 

ད་ལས་ཡུམི།་གྱི་�་	 སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་་གཙོ་ང་སྦྲ་དང་	 འཕྲིནོད་
བསྟོན་ལུ་	 གཟོབ་གཟོབ་མི།ཛིནད་ད་	 བཞུགས་པེ་འ་བརིག་ན་
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རིག་	ཧེ་་ལམི།་ཟླཝ་དགུ་ལྷག་སྟོ་	བཅུ་པེ་འ་ངོ་ཟོན་དོ་ཡོོདཔེ་་དང་།	གཡུས་ཁའ་ལུགས་སྲོོལ་ལྟེ་རིག་དུ་	སྲོས་འཁྲུངས་
ན་ག་དོན་ལུ་	མི།ོ་རིགའ་ཡོབ་ཀྱི་་རྒྱལ་ས་ལུ་བྱོ	ོན་པེ་འ་ལམི།་ཁརིག་	ལུམི།་བ་ན་ཟོར་བའ་	སྐྱད་ཚོགལ་ལྡུམི།་རིག་འད་ནང་
ལྷོད་ད་	སྐུ་ངལ་གནང་སྟོ་བཞུགས་ནུག།	
དམ་ཅོ�་ག་བརིག་ན་	དུས་ཚོགད་རིགན་ཏ་	ཕྱིནག་ཕྱིནད་ཞུ་མི།་ཚུ་ག་མི།ཐེངའ་མི།་ལས་བསོྐརིག།	མི།ོ་རིགའ་ཕྱིནག་གཡོས་པེ་་ག�་	
ཤེསང་སཱ་ལའ་ཞིབལ་ལག་གུརིག་བཤེསད་ད་བཞུགས་པེ་འ་བརིག་ན་རིག་	 བཀྲ་ཤེས�་པེ་འ་རྟོགས་མི།ཚོགན་དང་བཅོས་ཏ་	 བྱོང་
ཆུབ་སམས་པེ་་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག།	 སྲོས་འཁྲུངསམི།་ཙོ་མི།་གྱི་�་	 རྒྱལ་པེ་ོའ་བསམི།་པེ་འ་དོན་ཐེངམི།ས་ཅོད་འགྲུབ་ན་
འད་ག�་	བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་མི།ཚོགན་ལུ་	རྒྱལ་སྲོས་དོན་གྲུབ་ཟོར་གསོལ་ནུག།	

༤༽ རིག་པོའི་གནས་ལུ་མཁས་པོའི་མཛོད་པོ། ༤༽ རིག་པོའི་གནས་ལུ་མཁས་པོའི་མཛོད་པོ། 

རྒྱལ་སྲོས་མི།ཆེ་ོག་	 དགུང་ལོ་བདུན་ལས་རིགང་	 ཤེསས་
བྱོ་རིག�་པེ་འ་ཡོོན་ཏན་ཚུ་ལུ་	 ལྷབ་སྦྱོང་འབད་ན་འགོ་
བཙུགས་ནུག།	འད་ཡོང་དང་པེ་་	འབྲིང་ལྷག་ཡོོན་ཏན་
ལས་འགོ་བཙུགས་ཞིབནམི།་ལས་	 མི།དའ་དང་མི།དུང་ལ་

སོགས་པེ་་	 དམི།ག་ལུ་ཉིས་བརིག་མི།ཁོ་བའ་དྲག་རྩལ་གྱི་་རིག�ས།	འཛིནན་སྐྱོང་དང་འབྲིང�་བའ་སྲོད་དོན་རིག�ས།	ཆེ་ོས་
དང་འབྲིང�་བའ་ལྟེ་་གྲུབ་ཚུ་ཡོང་ལྷབ་སྟོ་	མི།དོརིག་ན་རྒྱལ་ཁབ་འཛིནན་སྐྱོང་དང་འབྲིང�་བའ་	ཤེསས་བྱོ་ཡོོན་ཏན་ཚུ་ལུ་	
སློོབ་སྦྱོོང་མི།ཐེངལ་ཕྱིནན་མི།ཛིནད་གནང་ནུག།
༥༽ བཙུན་མོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་མཛོད་པོ།༥༽ བཙུན་མོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་མཛོད་པོ། 

ཧེ་་མི།རིག་	རྒྱལ་སྲོས་འཁྲུངས་པེ་འ་སྐྱས་རྩ�་ནང་ལུ་	རྒྱལ་སྲོས་འད་ག�་	རྒྱལཔེ་ོ་མི།ཛིནད་པེ་་ཅོན་	འཁོརིག་ལོ་བསྒྱུརིག་
བའ་རྒྱལ་པེ་ོ་ལུ་འགྱུརིག་ན་ཨན་རུང་།	 ཁོ་ག�་རྒྱལ་སྲོད་སྤངས་ཞིབནམི།་ལས་	ཐེངརིག་པེ་འ་ལམི།་འཚོག�་ཏ་	རིགང་བྱུང་
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ག་སངས་རྒྱས་འབད་འགོྱི་་ན་ཨན་མི།ས།	 ཟོར་བའ་ལུང་བསྟོན་
ཡོོདཔེ་་ལས་	 རྒྱལ་སྲོས་མི།ཆོེ་ག་	 ན་ཚོགད་དརིག་ལ་བབས་ཏ་འགྱི་ོཝ་
བཞིབན་དུ་	 ཡོབ་ཟོས་གཙོ་ང་ག�་	 རྒྱལ་སྲོས་འད་ག�་	 ཆེ་ོས་
མི།ཛིནད་པེ་རིག་འབྱོོན་ན་ལས་	 བཀག་ན�་དོན་ལུ་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ག་	 སྤྱི་ང་ཀ་དང་ཉིསམི།་ཆུང་ཚུ་	 གཡུས་ཕྱིནོགས་སོ་སོ་གཅོ�་ནང་
བཏང་སྟོ་	 རྒྱལ་སྲོས་ཀྱི་�་མི།ཐེངོང་སརིག་མི།ད་པེ་རིག་བཟོོ་གནང་
ཡོོདཔེ་་དང་།	 བཙུནམོི།་གསུམི།་རིག�་པེ་་བཞིབན་དུ་ཕུལ་བའ་ནང་
ལས་	 བཙུན་མོི།་གྲོགས་འཛིནན་མི།་མི།ཆེ་ོག་ག�་	 རྒྱལ་སྲོས་ཀྱི་་ཕྱིནག་ལཱ་ལུ་	 ཅོ་མི།ཛིནད་ལགས་མི།ཐོེངང་དང་།	 ཅོ་
གསུངས་བཀའ་བཞིབན་	ཕྱིནག་ཞུ་ཡོོདཔེ་་མི།་ཚོགད་	དཀའ་ངལ་ག་ཅོ་བཟུམི།་བྱུང་རུང་	ཕྱིནག་རིགོགས་མི།ཛིནད་ད་བཞུགས་
པེ་འ་བརིག་ན་	བཙུན་མི།ོ་གྲོགས་འཛིནན་མི།་ལས་	སྐུའ་སྲོས་སྒྲིག་གཅོན་འཛིནན་ཡོང་འཁྲུངས་ནུག།
༦༽ དྲུག་པོ་ངེས་པོར་འབྱུང་བའི་མཛོད་པོ། ༦༽ དྲུག་པོ་ངེས་པོར་འབྱུང་བའི་མཛོད་པོ། 

ཨན་རུང་	 མི།ཚོགམི།ས་ཚོགད་དུས་ཀྱི་�་རིགན།	 ས་དང་རྡོོ་ཡོང་སྦུག་ལས་གག།	 ཟོར་བའ་དཔེ་་བཟུམི།་སྦེ་།	 རྒྱལ་སྲོས་
དགུང་ལོ་ཉིས་ཤུ་རྩ་དགུ་བཞིབསཔེ་་ད་	 ཚོགརིག་ཅོ�་ཁྲིདོམི།་གྱི་་རྒྱལ་སྒོའ་ཕྱིན་ཁ་ལས་ཕེལརིག་	 ལྟེ་་སྐོརིག་ལུ་བྱོོན་པེ་འ་ལམི།་ཁརིག་	
སྐྱ་རྒ་ན་འཆེ་�་སྡུག་སྡུག་བསྔལ་སྤྱི་་དང་།	 ཡོབ་ཀྱི་�་	 མི།ཐེངརིག་བཤུད་བཏང་པེ་འ་	 དཀའ་ངལ་ཅོན་གྱི་་ནད་

པེ་འ་གནས་སྟོངས་ཚུ་	 གཟོ�ས་ཞིབནམི།་ལས་ཚུརིག་	
འཁོརིག་བ་དང་	འཇོ�་རྟོན་པེ་འ་ལཱ་ལུ་	ཞིབན་པེ་་གདང་
ལས་ལོག་སྟོ་	ཆེ་ོས་འབད་བརིག་བྱོོན་ན་ག་ཐུགས་ཐེངག་
བཅོད་ནུག།	ད་ཚོག་ནུབ་མི།ོ་	ཡུམི།་སྲོས་གཉིས�་	གཉིསད་
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ལོག་ཚོགརིག་ཤུལ་ལུ་	རྒྱལ་སྲོས་དོན་གྲུབ་ཁོ་རིག་	ཆེ་བས་ལྔ་ལྡན་ལུ་ཆེ་བས།	ཨ་དྲུང་འདུན་མི།་ག�་	ཕྱིནག་ཕྱིནད་ཞུ་སྟོ་	
ད་ཚོག་ནུབ་གཅོ�་ལུ་	གྲོོང་ཁྱར་སར་སྐྱའ་རྒྱལ་མི།ཚོགམི།ས་བརྒལ་ཏ་	རྒྱ་གརིག་དབུས་ཕོྱིནགས་ལུ་བྱོོན་སོ་ནུག།

༧༽ དཀའ་བ་སྤྱོད་པོའི་མཛོད་པོ།༧༽ དཀའ་བ་སྤྱོད་པོའི་མཛོད་པོ།

རྒྱལ་སྲོས་ཕྱིནག་གཡོོགཔེ་་དང་བཅོས་པེ་་	 དྲོ་པེ་་ནམི།་ནངསམི།་
ཅོ�་	 རྣམི།་དག་གྲོོང་ལུ་ལྷོད་ནུག།	 ད་བསྒང་རྒྱལ་སྲོས་མི།ཆོེ་ག་
ག�་	 ཁོ་རིགའ་རྒྱན་དང་ན་བཟོའ་ཚུ་	 ཆེ་་ཚོགང་ཕུད་ཞིབནམི།་ལས་	
ཨ་དྲུང་ལུ་གནངམི།་མི།་ཚོགད།	 དབུ་སྐྲའ་གཙུག་ཕུད་ཡོང་བཅོད་
ད་	ཕེལོ་བྲིངང་ནང་ལོག་སྟོ་བཏང་ད་ནུག།	
ད་ལས་རྒྱལ་སྲོས་ཁོ་རིག་	ན་བཟོའ་ངུརིག་སྨྲིག�་བཞིབས་ཞིབནམི།་ལས་	
འཁོརིག་བའ་སྡུག་བསྔལ་ཐེངརིག་ཐེངརིག་ཚུགས་པེ་འ་ཐེངབས་	 ཆེ་ོས་

ཡོང་དག་ཅོ�་	 མི།ཁྱན་ན�་དོན་ལུ་	 ཆེ་ོས་འབད་མི།་	 མི།་འདྲཝ་ཚུ་དང་	 འབྲིང�་བ་འཐེངབ་ཅོ་རིག་	 ཆེ་ོས་ཀྱི་་དོན་ག་
ཨནམི།་འད་	འཚོག�་ན�་དོན་ལུ་	གསོལཝ་ཚོག�ས་ཡོང་	ལྷང་ཡོ་ལྷང་བཞིབས་ཏ་	བཞུགས་ནུག།	
ད་ག་ཤུལ་ལས་རྡོོ་རྗེ།་གདན་གྱི་་སྦེ་ོ་ལོགས་ཁརིག་	ཆུ་བོ་ན་རིགནྫ་ནའ་འགྱི་མི།་མི།རིག་	ལོ་ངོ་དྲུག་ག་རིགང་ལུ་	བསོད་སྙོམི།ས་
ཡོང་སྤངས་ཏ་དཀའ་སྤྱི་ད་མི།ཛིནད་པེ་འ་མི།ཐེངའ་མི།རིག་	 སྐུ་གཟུགས་ཤེས་ཡོང་	 ག་རིག་སྐམི།་སྟོ་	 མི།་ཨན་ན་འདྲ་ཨན་
ན་ཡོང་མི།་ཤེསས་པེ་འ་	གནས་སྟོངས་གཅོ�་ལུ་ལོྷད་སོ་ནུག།	གནས་སྟོངས་འད་	གཡུས་འད་ཁའ་ཕྱུག་པེ་ོའ་བུམོི།་
གཅོ�་ག�་མི།ཐེངོང་ཞིབནམི།་ལས་	 སྐུ་གཟུགས་མི།་གསོས་ཚུན་གྱི་་རིགང་ལུ་	 ཨོམི།་གྱི་་ཐུགཔེ་་བསྐོལ་ཏ་དྲངས་ཞིབནམི།་
ལས་	སྐུ་གཟུགས་སྔརིག་ག་ཨནམི།་གསོས་ཡོོདཔེ་་ཨན་མི།ས།		
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༨༽ བརྒྱད་པོ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་གཤེགས་པོའི་མཛོད་པོ།༨༽ བརྒྱད་པོ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་གཤེགས་པོའི་མཛོད་པོ།

སྐུ་གཟུགས་ཧེ་་མི།་བཟུམི།་སྦེ་་	 གསོས་ཞིབནམི།་ལས་	 ན་རིགཉྫ་
ནའ་གཙོ་ང་ཆུ་བརྒལ་ཞིབནམི།་ལས་	 འདས་པེ་འ་སངས་རྒྱས་
ག་རིག་	 སངས་རྒྱས་སའ་གནས་ཨན་མི།་	 རྡོོ་རྗེ།་གདན་གྱི་་
ཕོྱིནགས་ལུ་བྱོོནམི།་དང་	 གཡུས་འད་ཁརིག་ནོརིག་འཚོག་སྟོ་སྡེ་ོད་
མི།་	 བཀྲ་ཤེས�་ཟོར་མི།་འད་ག�་	 རྩ་ཀུ་ཤེསའ་གདན་ཅོ�་

ཕུལ་མི།་འད་	 བསྣམི།ས་ཞིབནམི།་ལས་	 བྱོང་ཆུབ་ཤེསང་ག་རྩ་བརིག་	 ཀུ་ཤེསའ་གདན་འཐེངང།	 ཞིབལ་ཤེསརིག་གྱི་་ཕོྱིནགས་སུ་	
བསྒོརིག་ཞིབནམི།་ལས།	སངས་རྒྱས་ཀྱི་་གོ་འཕེལང་མི།་འཐེངོབ་ཚུན་ཚོགད་ཀྱི་་བརིག་ན་	སྐུ་གཟུགས་སྐམི།་རུང་སྐམི།།	པེ་གས་
ཀོ་རུ་ཏོ་ཚུ་ཞིབ�་རུང་ཞིབ�།	 ང་གདན་འད་ལས་མི།་ལོང།	 ཟོར་བའ་དམི།་བཅོའ་ལན་ཞིབནམི།་ལས་	 བསམི།་གཏན་
གྱི་་ཏང་ང་འཛིནན་ལུ་བཞུགས་ནུག།

༩༽ དགུ་པོ་བདུད་བཏུལ་བའི་མཛོད་པོ།༩༽ དགུ་པོ་བདུད་བཏུལ་བའི་མཛོད་པོ།

ད་བསྒང་རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་མི།ཆོེ་ག་	དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་བཞིབས་ཡོོདཔེ་་དང་།	ཁོ་རིག་དུས་རྒྱུན་བཟུམི།་སྦེ་་
ཏང་ང་འཛིནན་གྱི་་ངང་ལུ་བཞུགས་པེ་འ་	 ས་ག་ཟླ་བའ་ཡོརིག་ཚོག�་ཀྱི་་སྐབས་ལུ་	 ཕྱིན་རུ་ནམི།་བསྲོོ་སྟོ་	 ས་སྲོོས་ཁྱ�་
དུས་ལས་	 ཚོག�་༡༤	 རྫོོགས་ཏ་ཚོག�་༡༥	 འགོ་བཙུགས་ཡོོདཔེ་་ཨན་མི།ས།	 ཚོག�་༡༥	 ཤེསརིགཝ་ད་གཅོ�་ཁརིག་	
འཇོ�་རྟོན་འད་ག་	 ལྷ་འདྲ་ཚུ་ག�་	 བྱོང་ཆུབ་སམས་
དཔེ་འ་ལུ་	བརིག་ཆེ་ད་རྐྱབ་ན་སྦེ་་	མི།ཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ག་དམ་
ཅོ�་སྟོོན་རུང་	བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་མི།ཆེ་ོག་	བྱོམི།ས་པེ་འ་
ཏང་ང་འཛིནན་ལུ་བཞུགས་ཡོོད་ན་འད་ག�་	གློགས་འཁ�་
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མི།་ཚུགས་པེ་རིག་ལུས་ཡོོདཔེ་་ལས་	བདུད་ཀྱི་་བརིག་ཆེ་ད་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐེངོབ་ནུག།
༡༠༽ བཅུ་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་མཛོད་པོ།༡༠༽ བཅུ་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་མཛོད་པོ།

ད་ལས་	ས་ག་ཟླ་བའ་ཚོག�་བཅོོ་ལྔའ་	ས་སྲོོས་ཁྱ�་དུས་ལུ་	བདུད་ཀྱི་�་	བློགས་མི།་འཁ�་བརིག་ལུས་ཡོོདཔེ་་ལས།	
དགུང་ག་དུས་ལུ་		ཏང་ང་འཛིནན་ལུ་མི།ཉིསམི།་པེ་རིག་བཞིབག།	
ཐོེང་རིགངས་ཀྱི་་དུས་ལུ་ལྷོདཔེ་་ད་	སྐུ་གཟུགས་ལས་འོད་ཟོར་
འབརིག།	ཐུགས་ལུ་རྟོན་འབྲིང�་ཟོབ་མི།ོའ་	གནས་ལུགས་
ཚུ་	 ཁྲིད་ལམི།་ལམི།་ཤེསརིགཝ་ལས་	 ད་་ངང་ལུ་མི།ཉིསམི།་པེ་རིག་
བཞིབག་སྟོ་	སངས་རྒྱས་ནུག་གོ།
༡༡༽ བཅུ་གཅིག་པོ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་མཛོད་པོ། ༡༡༽ བཅུ་གཅིག་པོ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་མཛོད་པོ། 

རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་མི།ཆེ་ོག་	 ས་ག་ཟླ་བའ་ཚོག�་༡༥	 ལུ་	 སངས་རྒྱས་ཚོགརིག་ཡོོད་རུང་	 དགོས་པེ་འ་
དབང་ག�་	བདུན་ཕྲིནག་བདུན་གྱི་་རིགང་ལུ་	ཆེ་ོས་མི།་གསུངས་པེ་རིག་བཞུགས་ཡོོདཔེ་་དང་།	ད་ག་ཤུལ་ཟླཝ་དྲུག་པེ་འ་
ཚོག�་༤	ལས་	ཆེ་ོས་གསུངས་སའ་སློོབ་མི།་ཅོ�་	ག་དྲག་ག་ཟོར་	ཐུགས་བསམི།་བཞིབསཔེ་་ད་	ཧེ་་མི།་ལོ་དྲུག་དཀའ་
སྤྱི་ད་ཀྱི་་སྐབས་ལུ་	ཆེ་་རིགོགས་འབད་མི།་འཁོརིག་ལྔ་སྡེ་་ཚུ་	ཝ་རིག་ཎ་སཱ་ལུ་ཡོོདཔེ་་གཟོ�ས་ཞིབནམི།་ལས་	ས་གནས་
ད་ཁརིག་བྱོོན་ནུག།	 ད་ལས་ཆུ་སྟོོད་ཟླཝ་དྲུག་པེ་འ་
ཚོག�་༡༥ག་ཐེངོ་རིགངས་ཀྱི་་དུས་ལུ་	 སྡུག་བསྔལ་དང་
ཀུན་འབྱུང་།	 འགོག་པེ་་དང་ལམི།་ལས་བརྩམི།ས་
པེ་འ་	 བདན་པེ་འ་བཞིབ�་ཆེ་ོས་ཀྱི་་འཁོརིག་ལོ་དང་པེ་་
འད་	འཁོརིག་ལྔ་སྡེ་་ལུ་	བསྐོརིག་གནང་ནུག།	
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༡༢༽ མྱ་ངན་འདས་པོའི་མཛོད་པོ།༡༢༽ མྱ་ངན་འདས་པོའི་མཛོད་པོ།

སངས་རྒྱས་	 སངས་རྒྱས་པེ་འ་
སྐབས་ལུ་དགུང་ལོ་	 སོ་ལྔ་ད་
ཅོ�་ཨནམི།་དང་།	ད་ལས་འགོ་
བཙུགས་ཏ་དགུང་ལོ་	 བརྒྱད་
ཅུ་ཚུན་གྱི་་བརིག་ན་	 དགུང་ལོ་ཞིབ་

ལྔ་ད་ཅོ�་	འཛིནམི།་གློང་ནང་བཞུགས་ཏ་	འགྲོོ་བའ་དོན་མི།ཛིནད་པེ་འ་མི།ཐེངའ་མི།རིག་	དགུང་ལོ་གྱི་་གཅོ�་བཞིབས་པེ་འ་
གནམི།་བྱཱརིག་གྱི་་སྐབས་ཅོ�་ལུ་	ཡོངས་པེ་་ཅོན་ལུ་བྱོོན་པེ་འ་སྐབས་	དག་བསྙན་ཅུནྡ་ཟོར་མི།་ཅོ�་ག�་	དད་པེ་འ་སྒོ་
ལས་ཕེལག་ཤེས་དྲངས།	 ད་་རྐྱན་གྱི་�་སྟོོན་པེ་་སྐུ་བསྙུངས།	 ད་ལས་རིག�་པེ་་བཞིབན་དུ་	རྩྭ་མི།ཆོེ་ག་གྲོོང་ལུ་ལྷོདཔེ་་ད་	
བསྙུང་ཚུལ་སྟོོན་ཞིབནམི།་ལས་	 སྨོན་དྲུག་ཟླ་བ་བཅུ་པེ་འ་ཡོརིག་ཚོག�་ལུ་	 དགོངས་པེ་་མྱོ་ངན་ལས་འདས་ཡོོདཔེ་་དང་
།	 སྐུ་གདུང་མི།་མི།ཆེ་ོད་ཕུལ་བའ་སྤུརིག་ཐེངལ་ལས་	 རིགང་བསྲོ�་བྱོོན་མི།་འད་ཡོང་	 ཕྱིནོགས་སོ་སོའ་རྒྱལཔེ་ོ་བརྒྱད་
ལུ་	བགོ་བཤེསའ་རྐྱབ་འབག་ཞིབནམི།་ལས་	རྒྱལཔེ་ོ་རིགང་རིགང་སོ་སོའ་ས་གོ་ནང་	རིགང་བསྲོ�་གྱི་་མི།ཆེ་ོད་རྟོན་བཞིབངས་
ཡོོདཔེ་་ལས་	བད་གཤེསགས་མི།ཆེ་ོད་རྟོན་བརྒྱད་ཀྱི་་འབྱུང་རིག�་ཡོང་	ད་ལས་ཚུརིག་འགོ་བཙུགས་ནུག་གོ།
བཅུད་དོན།བཅུད་དོན། 

སངས་རྒྱས་བཅོོམི།་ཁོ་རིགང་	རྒྱལ་པེ་ོའ་སྲོས་ཅོ�་ཨན་རུང་	འཁྲུངས་ས་ཡོང་	ཤེསང་ག་རྩ་བརིག་འཁྲུངས་མི།་འད་	ཡོ་
མི།ཚོགན་ཅོན་ཅོ�་ཨན་པེ་འ་ཁརིག་	 དཀའ་སྤྱི་ད་མི།ཛིནད་པེ་འ་	 ཉིསནམི།་ལས་འགོ་བཟུང་སྟོ་	 མི།་གཤེསགས་ཚུན་ལུ་	 མི།་
ཚོག་ཕྱིནད་ཀ་ལྷགཔེ་་ཅོ�་	 ཤེསང་ག་རྩ་བརིག་བཞུགས་ཏ་	 སྒོམི།་ཉིསམི།ས་ལན་གནང་པེ་འ་	 རྟོན་འབྲིང�་ལས་བརྟོན་ཏ་	
ནང་པེ་འ་ཆེ་ོས་ཀྱི་�་	 འཛིནམི།་གློང་ཕྱིནད་ཀ་ལྷགཔེ་་ཅོ�་	 ཁྱབ་ཚུགསཔེ་་ཡོོདཔེ་་མི།་ཚོགད་	 ཆེ་ོས་ཀྱི་་བྱོན་རླབས་ཀྱི་�་	
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འཛིནམི།་གློང་ཡོོངས་ལུ་ཁྱབ་ཚུགས་མི།་འད་ཡོང་	འད་ལས་བརྟོན་ཏ་ཨན་ཟོར་	བཤེསད་སྲོོལ་ཡོོདཔེ་་ཨན་ནོ།། 
དྲི་བ།

༡-	 མི།ཛིནད་པེ་་༡༢	ལས་	ཁྱོད་ཀྱི་�་	ཧེ་་ལས་ཤོེསས་རིག་	ག་འད་ཨནམི།་འབད་ཚོགར་ཡོ་གོ?
༢-	 གོང་ག་འབྲིང་རྩོམི།་ནང་མི།་ཚུད་པེ་འ་	མི།ཛིནད་པེ་་གཞིབན་ཡོང་	ག་ཅོ་རིག་འདུག་གོ?	༣	ད་ཅོ�་བྲིང�།
༣-	 འབྲིང་རྩོམི།་འད་	ལོ་རྒྱུས་ཨནམི།་འབད་	ག་ཅོ་འབད་བརྩིཝ་ཨན་ན?
༤-	 འབྲིང་རྩོམི།་ནང་ལས་	ཧེ་་མི།་གོ་བའ་མི།ང་ཚོག�་ཚུ་	ཐེངོ་བཀོད་འབད་ད་	ཚོག�་མི།ཛིནད་ལས་	གོ་དོན་འཚོག�།
༥-	 འབྲིང་རྩོམི།་འད་ལུ་	གཞིབ་བཞིབག་སྟོ་	ཁྱོད་ཀྱི་�་ཡོང་	ལོ་རྒྱུས་འབྲིང་རྩོམི།་ཅོ�་བྲིང�།
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རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ།རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ།

རྒྱུད་སྐུལ་འབྲིང་རྩོམི།་ཟོར་མི།་འད་	རིགང་ག་	བསམི།་ཕྱིནོགས་ཀྱི་་	གནད་དོན་ལུ་མི།་གཞིབན་ཚུ་	ཐེངབས་ཤེསས་/སྒྲུབ་བྱོད་
ཀྱི་་ཐེངོག་ལས་	རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ཚུགས་པེ་འ་	བདན་ཁུངས་ཟོང་སྟོ་	བཤེསད་མི།་འད་ལུ་སློབ་ཨན།	དཔེ་ར་ན།	ཆེ་ང་
ག་ཉིསས་དམི།�ས་ཚུ་བཤེསད་ད་	ཆེ་ང་སྤང་དགོ་པེ་འ་སྐོརིག་ལས་		འབྲིང་དོ་བཟུམི།་ཨན།		
རྒྱུད་སྐུལ་འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་ཁྱད་རྣམི།།རྒྱུད་སྐུལ་འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་ཁྱད་རྣམི།།	
སྤྱི་ར་བཏང་འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་	ཁྱད་ཆེ་ོས་ག་རིག་	ཚོགང་པེ་འ་ཐེངོག་ལུ་	བཤེསད་དགོ་པེ་འ་	གནད་དོན་འད་	བཤེསད་ཐེངངས་ཀྱི་་
ཁྱད་པེ་རིག་	ཚོག�་གཙོ་་བོ་རིག་

-	 གནད་དོན་	བཟོང་ངན་དང་	བདན་རྫུན་	དྲག་ཞིབན་	སྤང་བློང་ལ་སོགས་པེ་་ཚུ་ལས་	གཅོ�་ག་ཐེངོག་ལུ་	
ཡོད་ཆེ་ས་བསྐྱད་དགོ་པེ་འ་རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་་ཚོག�་དོན་བཙུགས་ཏ་	བྲིང�་ཡོོདཔེ་།

-	 རིགང་ག་བསམི།་དོན་ལུ་	ལྷག་མི།་ཚུ་	ཡོད་ཆེ་ས་བསྐྱད་ཐེངབས་ལུ་	ཁུངས་དང་དགོས་པེ་་	ལུང་དང་རིག�་པེ་་	
སྒྲུབ་བྱོད་དང་བདན་ཁུངས་ཚུ་	བཀོད་ཡོོདཔེ་།

-	 རིགང་ག་བསམི།་ཕྱིནོགས་ལུ་	 རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་་ཚོག�་ཚུ་	 ཟུརིག་གྱི་�་མི།ན་པེ་རིག་	 ངོ་མི།་སྦེ་་རིག་བཀོད་ད་	 རྒྱུད་སྐུལ་
འབད་ཡོོདཔེ་།

འབྲིང་རྩོམི།་ད་ཚུ་ག་གྲོས་ལས་	དབྱོ་བ་དག་པེ་་ཅོ�་	སློོབ་ད�་འད་ནང་	འབྲིང་རྩོམི།་དང་	འབྲིང་རྩོམི།་ལྷན་ཐེངབས་ནང་	
བཙུགས་ཏ་ཡོོད།		འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་	དབྱོ་བ་མི།་འདྲཝ་	རིག་རིག་བཞིབན་དུ་ག་	ཁྱད་རྣམི།་དང་	བརྗེ།ོད་དོན་	རིག�་རྩལ་གྱི་་
ལས་དོན་	འགྲུབ་དགོཔེ་་ཡོོད་མི།་ཚུ་	དང་པེ་་ཁོྱད་རིག་ག�་	བརྟོགས་ཤེསང་དཔྱེ་ད་ད་བལྟེ་།	མི།་ཤེསས་མི།་ཚུ་	སློོབ་དཔོེ་ན་
ལུ་ཞུ་སྟོ་	ཤེསས་ཚུགསཔེ་་འབད་དགོཔེ་་ཨན།
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རྒྱུ་དངུལ་གསོག་འཇོག།རྒྱུ་དངུལ་གསོག་འཇོག།

༉	 ཁྱོད་	 རྒྱུ་ནོརིག་ཡོོད་མི།་ཅོ�་ཨན་པེ་་
ཅོན་	དགའ་ག?	ང་བཅོས་	འཇོ�་རྟོན་
གྱི་་ལཱ་འབད་ད་	 སྡེ་ོད་མི།་ཅོ�་འབདཝ་
ལས་	 རྒྱུ་ནོརིག་འད་	 མི།ད་པེ་་ཅོན་	 རིགང་
ག་མི།་ཚོག་ནང་ག་	རིག་འདོད་ཚུ་	མི།ང་ཤེསོས་
རིག་	འགྲུབ་མི།་ཚུགས་པེ་རིག་	ལུསཔེ་་ཨན་
མི།ས།	ཚོག་ཕྱིན་མི།་ག་དོན་ལུ་	དཀརིག་པེ་ོ་དག་བའ་ལཱ་ཅོ�་འབད་དགོ་རུང་།		ད་ལོྟེ་་རིགང་མི།གོ་རིགང་འདྲོངས་སྦེ་་	བཟོའ་
ཚོགང་དགའ་སྐྱད་ཀྱི་་ངང་ལུ་སྡེ་ོད་དགོ་རུང་།	གཙོ་་བོ་	རྒྱུ་ནོརིག་ལུ་བརྟོན་ཏ་སྡེ་ོད་དགོཔེ་་ལས་	རྒྱུ་ནོརིག་ལོངས་སྤྱི་ོད་འད་	
ཡོོད་པེ་་ཅོན་	ཕུན་སུམི།་ཚོག�ས་ན་དང་།	མི།ད་པེ་་ཅོན་	ཐེངབས་ཆེ་ག་པེ་འ་གནས་སྟོངས་ཅོ�་ལུ་	གྱུརིག་ཏ་ཡོོདཔེ་་ལས་	
འོང་འབབ་དང་འགྲོོ་སོང་ག་	 ཚོགད་རྩ�་བཏོན་ཐེངོག་ལས་	 རྒྱུ་ནོརིག་འད་	 འཛིནན་སྐྱོང་ག་ད་སྦེ་་འབད་དགོཔེ་་ཨན་ན་	
ན་འཐེངན་རིག་	དབྱོ་བ་དཔྱེ་ད་ད་	ཧེ་་གོ་དགོཔེ་་འད་	ག་ན་བ་གལ་ཆེ་།		

ད་རིགས་ནངས་པེ་་	 རྒྱུ་དངོས་འད་མི།ད་པེ་་ཅོན་	 མི།་སྡེ་་་ནང་ལུ་	 རྩ�་མི།ཐེངོང་དང་ 	ཆེ་་བཞིབག་ཚུ་མི།ད་པེ་འ་ཁརིག་	
བཟོའ་ཚོགང་ནང་འབད་རུང་	 ངོས་ལན་དང་རྒྱབ་སྐྱོརིག་ཆུངམི།་མི།་ཚོགད་	 རིགང་མི།་གྲོལ་ཚུད་ན་ལུ་ཡོང་ 	ལཱ་ཁག་ཡོོད།	
ད་མི།་ཚོགད་	མི།་ག་རིག་ཨན་རུང་	རྒྱུ་ནོརིག་འད་མི།ད་པེ་་ཅོན་	མི།་ཚོག་འད་མི།ཐེངརིག་འཁྱོལ་ཅོན་ཅོ�་སྦེ་་	སྐྱོང་སྟོ་སོྡེ་ད་ན་ལུ་
ཡོང་	ལཱ་ཁག་ཡོོདཔེ་་ཨན།

ཁྲིདོམི།་སྡེ་་ཚུ་ནང་	 ཟླ་རིག�་གྱི་་འོང་འབབ་	 དངུལ་ཀྲམི།་སྟོོང་ཕྲིནག་	 བཅོོ་ལྔ་ལས་ཉུངམི།་སྦེ་་	 འཐེངོབ་མི།་དང་།	 ལྔ་
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བཅུ་ལས་ལྷག་སྟོ་འཐེངོབ་མི།་	 བཟོའ་ཚོགང་གཉིས�་ཀྱི་་བརིག་
ན་	 ཟོད་སོང་གཏང་དགོ་པེ་འ་	 གནས་སྟོངས་ཅོོག་འཐེངད་
རུང་	སྡེ་ོད་ཐེངངས་ཀྱི་་གནས་ཚོགད་ལུ་	ཁྱད་པེ་རིག་ག་ན་ཡོང་
མི།དཔེ་་སྦེ་་སྡེ་ོད་མི།་དང་།	 དངུལ་ཁང་ནང་	 དངུལ་གསོག་
འཇོོག་ག་གྱི་ངས་ཁ་ཡོང་	འོང་འབབ་ཆུང་མི།་ཚུ་	མི།ཐོེངཝ་
སྦེ་་ཡོོད་མི།་ཡོང་	 ལ་ཤེས་ཡོོད།	 ད་ལུ་དབྱོ་བ་དཔྱེ་ད་ད་བལྟེ་་
བ་ཅོན་	འོང་འབབ་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་	ལངམི།་དང་	མི།་ལངམི།་
ག་ 	ཁྱད་པེ་རིག་མི།ན་པེ་རིག་	 འཛིནན་སྐྱོང་འབད་ཐེངངས་	 ཤེསསཔེ་་དང་མི།་ཤེསསཔེ་་ག་	 ཁྱད་པེ་རིག་ལུ་	 རིགག་ལསཔེ་་ཨན་
མི།ས།	ད་ཡོང་	བཟོའ་ཚོགང་ནང་ལུ་	འོང་འབབ་དང་བསྟུན་ཏ་	འགྲོོ་སོང་གཏང་པེ་འ་སྐབས་ལུ་	དབྱོ་བ་ལགས་
ཤེསོམི།་སྦེ་་དཔྱེ་ད་ད་	 མི།་གཏང་པེ་་ཅོན་	 རིགང་ལུ་འོང་འབབ་ཀྱི་་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་	 རིག་བཟུམི།་སྦེ་་སྤུངས་ཏ་ཡོོད་རུང་	 ལང་
ཚུགས་པེ་རིག་ལཱ་ཁག་གཏང་འོང་།	

མི།་ལ་ལུ་ཅོ�་ག�་	 ཁྱ�་ནང་ལུ་	 གློོག་མི།་ཚུ་	 ག་ལྷོད་མི།་བཏག་པེ་རིག་	 དགོ་སརིག་རྐྱངམི།་ཅོ�་བཏག་ན་དང་།	
འཐུང་ཆུ་ཚུ་	 ག་ལྷོད་མི།་གཏང་པེ་རིག་	 དགོཔེ་་དང་རྐྱངམི།་ཅོ�་ལག་ལན་འཐེངབ་ན།	 ད་ལས་	 ཐེངབ་ཚོགང་ནང་ལུ་	

གཉིསར་ཚོགང་ཚུ་	 ག་ལྷོད་མི།་ཉིསོ་བརིག་	 ཉིསན་བསྟོརིག་བཟོའ་འཐུང་ག་	
ཐེངོ་དང་འཁྲིདལ་ཏ་ཉིསོ་ན།	 འགྲུལ་འཕྲིནན་ནང་ལུ་	 ཁག་ཆེ་་བའ་བརྡོ་
དོན་ཚུ་མི།་གཏོགས་	 བྱོད་མི།ད་པེ་འ་ལྟེ་དམི།ོ་དང་	 རྩདམི།ོ་	 ག་ལྷོད་
རྩ་ན་ལས་འཛིན�་སྟོ་	རིགང་ག་འབབ་ཁུངས་ཚུ་	དངུལ་ཁང་ནང་རིག་	
བཞིབག་ན�་ཐེངབས་ལམི།་བཏོན་མི།་འད་	 མི།་འོངས་མི།ཐེངའ་དོན་བལྟེ་་
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ཤེསས་པེ་འ་	མི།་ཅོ�་སྦེ་་བརྩ་དགོཔེ་་འདུག།	
མི།་ལ་ལུ་ཅོ�་	ཁྱ�་མི།་རྐྱན་དང་	སྣུམི།་འཁོརིག་འཐུག་རྐྱན་	རིགང་བཞིབན་གྱི་་	རྐྱན་ངན་ཚུ་འབྱུངམི།་ད་	ནང་དོགས་
མི།་དགོ་པེ་རིག་	 དངུལ་འབྲིང�་གཙུག་སྡེ་་ཚུ་ལས་	 དངུལ་འབྲིང�་གྱི་་རྒྱབ་སྐྱོརིག་	 ལགས་ཤེསོམི།་སྦེ་་འཐེངོབ་ཚུགས་མི།་ད་
ཡོང་	ཉིསན་བཅོོལ་ཞིབབས་ཏོག་ག་ལས་རིག�་ཚུ་ཧེ་་གོ་སྟོ་	ལག་ལན་འཐེངབ་ཡོོད་མི།་ལུ་བརྟོན་ཏ་ཨན།
རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིནན་གྱི་་	གནད་སྡུད་དང་འཁྲིདལ་བ་ཅོན་	འབྲུག་མི།་ན་ལོན་ཚུ་	དངུལ་ཁང་ནང་ལུ་	
དངུལ་འབྲིང�་གྱི་་རྩ�་ཁྲིད་ཡོོད་མི།་	 ག་ན་བ་ཉུངམི།་སྦེ་་	 འཁོད་ནུག།	 འད་ལུ་བལྟེ་་བ་ཅོན་	 ང་བཅོས་འབྲུག་མི།་ཚུ་
ལུ་	དངུལ་འབྲིང�་གྱི་་ཤེསས་ཡོོན་འད་		ག་ན་བ་ཉུངམི།་སྦེ་་	ཧེ་་གོཝ་ཨན་མི།ས།
ད་འབདཝ་ལས་	རིགང་ལུ་	རྒྱུ་དངོས་ཡོོད་པེ་་ཅོན་	སྣང་མི།ད་སྦེ་་མི།་བཞིབག་པེ་རིག་	མི།་མི།ང་ག�་ཆེ་་བཞིབག་ཡོོད་པེ་འ་	
དངུལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ཕེལརིག་	 རྩ�་ཁྲིད་ཕྱིན་ཞིབནམི།་ལས་ 	གསོག་འཇོོག་འབད་ན་དང་	 ཉིསན་བཅོོལ་འབད་ན་ད་ཚུ་	
མི།ཇུག་ལུ་	རིགང་ག་གཏན་ཁ་ལུ་ཕེལན་པེ་འ་	ཐེངབས་ལམི།་ལགས་ཤེསོམི།་ཅོ�་ཨན།	

མི།་སྡེ་་ནང་ལས་ཕེལརིག་	 བལྟེ་་སྟོ་འབད་རུང་	 མི།་ལ་ལུ་ཅོ�་
ག�་	 གཏམི།་སྙན་གྲོགས་དང་	 རིགང་ག་ངོམི།་བཏོན་ན�་དོན་
ལུ་	 ནང་གང་ཡོང་མི།ད་པེ་རིག།	ཕྱིན་དོ་སྟོོན།	ཟོར་	སློབ་སྲོོལ་
ཡོོད་དོ་བཟུམི།་	 རྒྱུ་དངོས་ལུ་	 ཕེལངས་སམས་དང་བརྩ་བཀུརིག་
ཚུ་མི།ད་པེ་རིག་	 ཚུལ་མི།ན་གྱི་་ཐེངོག་ལས་	 འོས་འབབ་མི།དཔེ་་
ཅོ�་སྦེ་་	 ལག་ལན་འཐེངབ་མི།་ཡོང་ཡོོད།	 ད་སྦེ་་སྡེ་ོད་པེ་་ཅོན་	
མི།ཐེངའ་མི།ཇུག་ལུ་	 ཟོད་སོང་ག་དཀའ་ངལ་མི།ད་པེ་རིག་	 སོྡེ་ད་
ཚུགས་ག?	
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ད་འབདཝ་ལས་	འོང་འབབ་ལས་ཉུང་པེ་འ་	ཟོད་སོང་གཏང་ཐེངབས་ལུ་	ཟོད་སོང་ཚོགད་འཛིནན་འབད་ད་	དངུལ་ཁང་
ནང་ལུ་	 དངུལ་གསོག་འཇོོག་འབད་ན་ལུ་	 སྤྲོོ་བ་བསྐྱད་པེ་་ཅོན་	 ཆུ་ཐེང�་བསགས་པེ་ས་རྒྱ་མི།ཚོག་འཁྱལ།	 ཟོར་
བའ་དཔྱེ་་གཏམི།་བཟུམི།་	དངུལ་ཚུ་སྐྱད་དང་བཅོསཔེ་་སྦེ་་	འཕེལ�་བའ་བསྒང་ལས་	རིགང་དང་	རིགང་ག་ཕེལམི།་སྤུན་ཆེ་་	
བཟོའ་ཚོགང་ཚུ་ལུ་	དངུལ་འབྲིང�་གྱི་་དཀའ་ངལ་ཚུ་	ག་ཅོ་རིག་འབྱུང་རུང་	རིགོགས་ལས་འཚོག�་མི།་དགོ་པེ་རིག་	རིགང་ནང་
ཡོོད་མི།་འད་	སྤྱི་ོད་ཆེ་ོག་ཆེ་ོག་སྦེ་་སྡེ་ོད་འོང་། 

ང་བཅོས་རིག་	ནང་པེ་འ་ཆེ་ོས་དང་	བསློབ་བྱོ་ལགས་བཤེསད་ཚུ་ནང་ལས་
ཡོང་	 འབད་རོྩལ་རིག་བོ་ཙོ་མི།་བྱོས་པེ་་བས།	 བསོད་ནམི།ས་མི།་སྟོག་
ཙོ་མི།་ཞིབ�་བསགས་པེ་་བཟོང་།	 ཟོར་གསུངས་ཡོོད་དོ་བཟུམི།་	 ཁག་
ཆེ་་མི།་དང་	ནང་དོགས་མི།་	གྲོོགས་རིགམི།་འབད་དགོ་བདན་བདན་ཚུ་ལུ་	
རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་་གྲོོགས་རིགམི།་	 དུམི།་གྲོ་རིག་འབད་ན་དང་།	 དཀོན་མི།ཆེ་ོག་
ལུ་མི།ཆོེ་ད་པེ་་དང་	 བློམི།་སློོབ་དཔོེ་ན་ཚུ་ལུ་	 རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་་	 ཕྱིནག་ཕྱིནད་
ཞིབབས་ཏོག་ཚུ་	གང་དྲག་ཞུ།	ནོརིག་ལྷ་ཚུ་ལུ་	གསོལ་འད�ས་ཚུ་	མི།་

ཆེ་ད་པེ་རིག་	 གཏང་ཚུགསཔེ་་འདྲཝ་ཅོ�་འབད་བ་ཅོན་	 བསམི།་པེ་་བཟོང་བའ་ལཱ་འད་ག�་	 རིགང་ལུ་བསོད་ནམི།ས་
བསགས་ཏ་	རྒྱུ་དངོས་འཐེངོབ་ན་དང་འབྲིང�་བའ་	བྱོ་བ་ལམི།་འགྲོོ་ཚུ་	ལགས་ཤེསོམི།་བྱུང་ཡོོད་པེ་འ་	ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡོང་
ཡོོད།		
ད་ལས་བརྟོན་	ཤེསས་ཡོོན་སྦྱོང་མི།་ན་གཞིབོན་ཚུ་ག�་	རིགང་ག་མི།་ཚོག་འད་	འཇོོན་ཐེངངས་ཅོན་ཅོ�་ལུ་འགྱུརིག་ཐེངབས་ལུ་	
རྒྱུ་དངོས་གསོག་འཇོོག་དང་	འཛིནན་སྐྱོང་དང་འབྲིང�་བའ་	ཐེངབས་ལམི།་དང་རིག�་རྩལ་ལུ་	གཙོ་་རིག�་གཟུང་དགོཔེ་་
འད་	ག་ན་བ་	ཁག་ཆེ་་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།	
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སྦྱོོང་ལཱ།སྦྱོོང་ལཱ།  

༡-	 འོག་ག་མི།ང་ཚོག�་འད་ཚུ་རྫོོང་ཁ་ནང་བྲིང�་ཞིབནམི།་ལས་འགྲོ�་བཤེསད་ཐུང་ཀུ་རིག་རྐྱབ།	
1. Account
2. Saving 
3. withdraw 
4. Interest 
5. Spend 
6. Deposit
7. Loan 
8. Investment 

༢-	 ཟོད་སོང་ག་ལྷོད་གཏང་པེ་་ཅོན་	དཀའ་ངལ་ག་ཅོ་རིག་	འོང་ན་བཟུམི།་འདུག་གོ?

༣-	 ཁྱད་ཀྱི་�་གོྱི་ན་པེ་འ་	 སློོབ་གྲྭའ་སྒྲིག�་གོ་འད་	 རྙིངངམི།་འགོྱི་་མི།་བཅུག་པེ་རིག་བཞིབག་དགོ་པེ་་ཅོན་	
བདག་འཛིནན་ག་ད་སྦེ་་རིག་འབད་བ་ཅོན་	དྲག་ན་མི།ས་གོ?

༤-	 སྒྲིག�་གོ་འད་	ད་སྦེ་་	བདག་འཛིནན་འབད་བ་ཅོན་	ཕེལན་ཐེངོགས་	ག་ཅོ་རིག་འོང་ན་བཟུམི།་འདུག་གོ?

༥-	 འོག་ག་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིདལ་ཏ་	གནད་སྡུད་བསྡུ་ལན་འབད་ཞིབནམི།་ལས་	འབྲིང་རོྩམི།་ཅོ�་བྲིང�།

�ག་རིག་��་�ོམ་རིག།                                          �ོབ་རིམ་བ�་�། �ི་ལོ་༢༠༢༠ཅན་མ།      

�ལ་��ིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་�ེ།        42  

དེ་ལས་བརྟེན་ ཤེས་ཡོན་སྦྱང་མི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ རང་གི་མི་ཚེའདི་ འཇོན་ཐངས་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཐབས་
ལུ་ རྒྱུ་དངོས་གསོག་འཇོག་དང་ འཛི་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐབས་ལམ་དང་རིག་རྩལ་ལུ་ གཙོ་རིམ་གཟུང་
དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  
སྦྱསྦྱོངོང་་ལཱལཱ།།      

༡- འོག་གི་མིང་ཚི་འདི་ཚུ་རྫོང་ཁ་ནང་བྲིས་ཞིནམ་ལས་འགྲེལ་བཤད་ཐུང་ཀུ་རེ་རྐྱབ།  
1. Account 
2. Saving
3. withdraw
4. Interest  
5. Spend
6. Deposit 
7. Loan
8. Investment  

༢- ཟད་སོང་ག་ལྷོད་གཏང་པ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་ར་ འོང་ནི་བཟུམ་འདུག་ག?ོ 
༣- ཁྱེད་ཀྱིས་གོྱན་པའི་ སོླབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ག་ོའདི་ རྙིངམ་འགྱོ་མ་བཅུག་པར་བཞག་དག་ོཔ་ཅིན་ བདག་འཛི་ག་

དེ་སྦེ་ར་འབད་བ་ཅིན་ དྲག་ནི་མས་གོ? 
༤- སྒྲིག་གོ་འདི་ དེ་སྦེ་ བདག་འཛི་འབད་བ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས་ ག་ཅི་ར་འོང་ནི་བཟུམ་འདུག་གོ? 
༥- འོག་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ འབྲི་རྩམོ་ཅིག་བྲིས། 
བཀོད་རྒྱ། 

སོླབ་གྲྭ་ནང་གི་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་ ལས་བྱེད་པ་ ཡང་ན་ རང་གི་ཕམ་དང་ ཁྱིམ་ཚང་ ག་འབད་
རུང་གཅིག་དང་ཕྱད་ཞིནམ་ལས་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་བཀདོ་དེ་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད།  

དངུལ་འབྲེལ་
གྱི་མིང་ཚིག།

Account 

Saving Withdraw

Interest
Spend

Deposit 

Investmen
t
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བཀོད་རྒྱ།
	 སློོབ་གྲྭ་ནང་ག་སློོབ་དཔེ་ོན་ཚུ་དང་	ལས་བྱོད་པེ་་	ཡོང་ན་	རིགང་ག་ཕེལམི།་དང་	ཁྱ�་ཚོགང་	ག་འབད་
རུང་གཅོ�་དང་ཕྱིནད་ཞིབནམི།་ལས་	འོག་ག་དྲ་བ་ཚུ་བཀོད་ད་	གནད་སྡུད་བསྡུ་ལན་འབད།	
	 གནད་སྡུད་བསྡུ་ལན་ལུ་	གཞིབ་བཞིབག་སྟོ་	སྡེ་་ཚོགན་ནང་ལུ་རྒྱུད་སྐུལ་འབྲིང་རྩོམི།་ཅོ�་བྲིང�།

གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་གྱི་དྲི་བ།

	 ཟླ་རིག�་བཞིབན་དུ་/ཉིསན་བསྟོརིག་	ཁྱད་བཟོའ་ཚོགང་ནང་ལུ་	འོང་འབབ་ག་དམ་ཅོ�་ཡོོད་གོ?
	 འོང་འབབ་དང་འཁྲིདལ་ཏ་	བཟོའ་ཚོགང་ག་དོན་ལུ་ཟོད་འགྲོོ་	ག་ད་སྦེ་་གཏང་དོ?
	 འོང་འབབ་ཀྱི་�་	བཟོའ་ཚོགང་ག་ཟོད་འགྲོོ་ལང་ཚུགས་པེ་ས་ག?
	 ཟོད་འགྲོོ་མི།རིག་ཕེལབ་ཀྱི་་དོན་ལུ་	ཐེངབས་ལམི།་ག་ཅོ་རིགང་བཏོན་དོ?
	 འགྲོོ་སོང་གཏང་ཚོགརིག་བའ་ལྷག་ལུས་	མི།་དངུལ་ཚུ་	ག་ཏ་ལུ་བཞིབགཔེ་་སྨོོ?
	 བཟོའ་ཚོགང་འཛིནན་སྐྱོང་འཐེངབ་ན་ལུ་	གདོང་ལན་ག་ཅོ་རིག་འདུག?
	 དངུལ་འབྲིང�་གྱི་་ཞིབབས་ཏོག་	ག་ཅོ་རིག་སྤྱི་ོད་ན་ཡོོད་གོ?
	 དངུལ་འབྲིང�་གྱི་་ཤེསས་ཡོོན་འད་	བྱོན་དགོཔེ་་འདུག་ག?
	 དངུལ་ཁང་ནང་ལུ་	རྩ�་ཁྲིད་ཕྱིནས་ཏ་ཡོོད་ག?
	 ཨ་ལུ་ག་དོན་ལུ་	དངུལ་ཁང་ནང་	རྩ�་ཁྲིད་ཕྱིན་དགོཔེ་་འདུག་ག?
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རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ།རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ།

རྒྱས་བཤེསད་འབྲིང་རྩོམི།་ཟོར་མི།་འདི་	གནད་དོན་ཅོ�་ག་སྐོརིག་ལས་	བཤེསད་པེ་་རྐྱབ་ད་ལུ་	ལྷག་མི།་ཚུ་ག�་	གནད་
དོན་འད�་སྐོརིག་ལས་	ག་ན་ཡོང་	ཧེ་་མི།་གོ་བརིག་ཡོོད་མི།་འད་	ལགས་ཤེསོམི།་སྦེ་་	ཧེ་་གོཝ་བཟོོ་ཚུགས་པེ་འ་	དམི།�ས་
ཡུལ་བསྐྱད་ད་	རོྩམི།་སྒྲིག�་པེ་་རིགང་ག་	བསམི།་འཆེ་རིག་གྱི་་ཐེངོག་ལས་མི།ན་པེ་རིག་	ཁུངས་ལྡན་དང་	དྲང་བདན་གྱི་་ཐོེངག་
ལས་	བཤེསད་པེ་་ཚུ་	ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟོ་	བྲིང�་ཡོོད་མི།་ལུ་གོཝ་ཨན།	དཔེ་ར་ན།	སློོབ་གྲྭའ་ལྟེ་་རྟོོག་སྙན་ཞུ་དང་།	
གནས་ཁང་གཅོ�་ག་གནས་བཤེསད།	གནས་སྟོངས་ཅོ�་ག་སྐོརིག་ལས་	གནས་ཚུལ་བྲིང་ན་བཟུམི།་ཅོ�་ཨན།
རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། རྒྱས་བཤད་འབྲི་རོྩམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 

སྤྱི་ར་བཏང་འབྲིང་རྩོམི།་གྱི་་	ཁྱད་ཆེ་ོས་ག་རིག་	ཚོགང་པེ་འ་ཐེངོག་ལུ་	བཤེསད་དགོ་པེ་འ་	གནད་དོན་འད་	བཤེསད་ཐེངངས་ཀྱི་་
ཁྱད་པེ་རིག་	ཚོག�་གཙོ་་བོ་རིག་

	 གནད་དོན་ཚུ་	བསམི།་འཆེ་རིག་ཐེངོག་ལས་མི།ན་པེ་རིག་	རིགང་བཞིབན་ག་ཨནམི།་སྦེ་་བཀོད་ཡོོདཔེ་།
	 གནད་དོན་གྱི་་སྐོརིག་ལས་	 བཤེསད་པེ་་དང་	 གོ་བ་ཚུ་	 ཁ་གསལ་དང་	 བརྡོ་དོན་འཕོྲིནད་ཚུགསཔེ་་སྦེ་་བྲིང�་
ཡོོདཔེ་།	
	 གནད་དོན་གྱི་་ཐེངོག་ལུ་	ག?	ག་ཅོི?	ནམི།?	ག་ཏས?	ག་ཅོ་འབད?	ག་ད་སྦེ་ས?	ཟོར་བའ་དྲ་བ་ཚུ་
ག་ལན་	ཧེ་་ལམི།་བཏུབ་་སྦེ་་བྲིང�་ཡོོདཔེ་།
	 ལྷག་མི།་ག�་	གནད་དོན་གྱི་་སྐོརིག་ལས་	ག་ན་ཡོང་ཧེ་་མི།་གོ་བརིག་ཡོོད་མི།་འད་	ཧེ་་གོཝ་བཟོོ་ཚུགསཔེ་།
	 དངོས་པེ་ོའ་གནས་ཚུལ་གྱི་་བཤེསད་པེ་་དང་	 ཡོང་ན་	 ལཱ་འབད་ཐེངངས་ཀྱི་་བཤེསད་པེ་་ཚུ་	 རིགང་བཞིབན་ག་
ཨནམི།་	བཤེསད་ཡོོདཔེ་།
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དབུ་ཞྭ་བྱ་རོག་གདོང་ཅན། དབུ་ཞྭ་བྱ་རོག་གདོང་ཅན། 

༉	 དབུ་ཞྭ་བྱོ་རིགོག་གདོང་ཅོན་འད་	འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིནན་གྱི་་རྒྱལཔེ་ོ་	རིག�་འབྱོོན་ཚུ་ག་	རྒྱལ་ཞྭ་ཨན། 
འད་ག�་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་རིགང་བཙོ་ན་དང་	ཆེ་ོས་རྒྱལ་རིག�་འབྱོོན་ཚུ་ག་དབུ་ཁྲིདད་བཟོང་པེ་ོ་	ད་ལས་	ཆེ་ོས་སྐྱོང་
སྲུང་མི།་ཚུ་ག་བརྡོ་མི།ཚོགནམི།་ཨན།	ད་ཡོང་	འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིནན་གྱི་་	རྒྱལཔེ་ོ་དང་པེ་་	གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་
ཕྱུག་མི།ཆེ་ོག་ག་ཡོབ་	མི།་རྗེ།་འཇོ�ས་མི།ད་རྣམི།་རྒྱལ་གྱི་�་	སྲོོལ་བཏོད་གནང་གནངམི།་ཨན་པེ་ས།	
སྤྱི་ར་བཏང་	བྱོ་རིགོག་ག་སྤུ་མི།དོག་གནགཔེ་ོ་ཨན་རུང་	དབུ་
ཞྭ་འད་ག་མི།དོག་	ལྗོང་ནག་སྦེ་་ཡོོད་མི།་འད་	རིགང་བཞིབན་གྱི་་
ལྗོོན་ཤེསང་དང་	 སྔོ་ཚོགལ་མི།ཛིན�་པེ་འ་	 ནོརིག་གྱི་�་ཕྱུག་པེ་འ་	
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འད་	དཔེ་ལ་ཡོ་ཤེསས་མི།གོན་པེ་ོའ་	གདུལ་
ཞིབང་མི།ཐུན་མི།ོང་མི།་ཡོན་པེ་་འད་	 བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་
སྤྲུལ་པེ་་ཆོེ་ས་རྒྱལ་རིག�་འབྱོོན་གྱི་�་	སྐྱོང་བའ་བརྡོ་ཨན།
དབུ་ཞྭ་ད་ལུ་	 སྤྱི་ན་གསུམི།་ཡོོད་མི།་ད་	 དད་པེ་་དང་དམི།་
ཚོག�་ལྡན་པེ་འ་མི།་ད་ཚུ་ལུ་	ཡོ་ཤེསས་པེ་འ་ལྷ་ཚུ་ག�་	ཉིསན་མི།ཚོགན་དུས་དྲུག་	གཡོ�་བ་མི།ད་པེ་རིག་གཟོ�ས་
ཏ་	 སྲུང་སྐྱོབ་མི།ཛིནད་གནངམི།་བཞིབན་དུ་	 འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིནན་གྱི་་	 རྒྱལ་པེ་ོ་ཚུ་ག�་ཡོང་	 དུས་རྒྱུན་དུ་	
འབངས་མི།་སར་ཚུ་ལུ་	ཐུགས་བརྩ་བ་ཆེ་ན་པེ་ོའ་སྒོ་ལས་	གཟོ�ས་པེ་འ་བརྡོ་ཨན།
དབུ་ཞྭ་ཁརིག་	བྱོ་ཁྱུང་ག་	པེ་རིག་རིག�་ཡོོད་མི།་འད་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་་ཐུགས་ཀྱི་་སྤྲུལ་པེ་་	བྱོ་ཁྱུང་འད་ག�་	ཀླུ་
གདུག་པེ་་ཅོན་ད་ཚུ་བཏུལ་ཏ་	 འཇོ�་རྟོན་གྱི་་ཁམི།ས་	 བད་བརིག་བཀོད་གནང་དོ་བཟུམི།་སྦེ་་	 འབྲུག་རྒྱལཔེ་ོ་
རིག�་འབྱོོན་ཚུ་ག�་ཡོང་	 འབངས་མི།་སར་ཚུ་	 ཞིབ་རྒྱས་དབང་དྲག་ག་	 འཕྲིནན་ལས་བཞིབ�་སྒོ་ལས་	 བད་
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བརིག་སྐྱོང་བའ་བརྡོ་ཨན།
བྱོ་རིགོག་ག་མི།གུ་ཏོ་ལུ་	 གཙུག་ཕུད་མི།ད་ད་འབད་རུང་	
ཉིས�་དང་ཟླཝ་	 གསར་གྱི་་ཏོག་བཅོས་ཀྱི་་	 གཙུག་ཕུད་
ཡོོད་མི།་ད་	 འབྲུག་རྒྱལ་པེ་ོ་	 རིག�་འབྱོོན་གྱི་�་	 	 ཆེ་ོས་
སྲོད་ལུགས་གཉིས�་ཀྱི་་	 དཔེ་ལ་བཟོང་པེ་ོ་	 ཉིས་ཟླའ་སྣང་
བ་བཞིབན་དུ་	 ཕྱིནོགས་མི།ཐེངརིག་སྤ�་བའ་བརྡོ་དང་	 ཡོང་
ན་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	བཀའ་རྙིངང་ཟུང་འབྲིང�་གྱི་་	
བསྟོན་པེ་་སྐྱོང་བའ་བརྡོ་ཨན། 
གསར་གྱི་་ཏོག་ཡོོད་མི།་འད་	ལགས་ཚོག�ས་	 དཔེ་ལ་ཕུན་སུམི།་ཚོག�ས་པེ་་	ག་རིག་འབྱུང་སའ་གཞིབ་	སངས་
རྒྱས་ཀྱི་་བསྟོན་པེ་་གཅོ�་ལུ་	རིགག་ལསཔེ་་བཞིབན་དུ་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འད་ག་	འབངས་མི།་སར་ཚུ་ག་	སྐྱད་
སྡུག་ཞུ་དགོ་པེ་འ་བློོ་སམས་འད་	 འབྲུག་རྒྱལ་པེ་ོ་གཅོ�་ལུ་གཏད་པེ་འ་བརྡོ་དང་	 རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིནན་པེ་འ་
རིགང་ལུགས་འད་	གོང་དུ་བཀུརིག་ཏ་	འགྱུརིག་བ་མི།དཔེ་་འབད་བསྟོན་པེ་འ་བརྡོ་ཨན། 
དབུ་ཞྭའ་བྱོ་རིགོག་	ཁ་བརྒྱངས་ཏ་ཡོོད་མི།་ད་	 དཔེ་ལ་ཡོ་ཤེསས་མི།གོན་པེ་ོའ་	སྡེ་ོང་གྲོོགས་ལུ་བརྟོན་ཏ་	རིགང་
དབང་རིགང་བཙོ་ན་གྱི་་	 རྒྱལ་ཁབ་འད�་	 གཏམི།་སྙན་གྲོགས་དང་	 འབངས་མི།་སར་གྱི་་	 བད་ཐེངབས་ཁོ་ན་
ལུ་བརྩོན་ན�་	ཐུགས་བཞིབད་གནང་མི།་	འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིནན་གྱི་་རྒྱལཔེ་ོ་	རིག�་འབྱོོན་ཚུའ་	མི།ཚོགན་བཟོང་
པོེ་འ་སྙན་གྲོགས་ད་		འཛིནམི།་གློང་ཡོོངས་ལུ་	ཁྱབ་པེ་འ་བརྡོ་མི།ཚོགན་ཨན་ནོ།།
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དྲ་བ།དྲ་བ།
༡-	 འབྲུག་ག་རྒྱལཔེ་ོ་རིག�་འབྱོོན་གྱི་་དབུ་ཞྭ་འད་	 མི།་རྗེ།་འཇོ�ས་མི།ད་རྣམི།་རྒྱལ་གྱི་�་	 ག་ད་སྦེ་་	 སྲོོལ་

བཏོད་གནང་གནངམི།་ཨན་ནའ་སྐོརིག་ལས་	ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་འབད་བྲིང�།
༢-	 རྒྱལཔེ་ོ་ག�་	རྒྱལ་ཞྭ་འད་	ནམི།་དང་ནམི།་རིག་	བཞིབས་ན་འདུག་གོ?
3-		ཁྱད་ཚོག�་ལུ་	དབྱོ་བ་མི།་འདྲཝ་ལ་ཤེས་ཡོོད་མི།་དང་འཁྲིདལ་ཏ་	གོང་ག་འབྲིང་རོྩམི།་ནང་ལས་	ཁྱད་ཚོག�་

ལྔ་བཏོན་ཞིབནམི།་ལས་	རྗེ།ོད་ཚོག�་རིག་བཟོོ།	
༤-		ཚོག�་གསརིགཔེ་་ཚུ་ག་གོ་དོན་	ཚོག�་མི།ཛིནད་ནང་ལས་འཚོག�་ཏ་	ཁྱོད་རིགའ་འབྲིང་ད�་ནང་ལུ་	བྲིང�།	
༥-	 ཁྱོད་རིག་ག�་	ལགས་ཤེསོམི།་སྦེ་་ཤེསས་པེ་འ་	དོན་ཚོགན་ཅོ�་ག་ཐེངོག་ལུ་	རྒྱས་བཤེསད་འབྲིང་རྩོམི།་ཅོ�་བྲིང�།
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ལྷན་ཐབས་འབྲི་རྩོམ།ལྷན་ཐབས་འབྲི་རྩོམ།        སྙིང་རྗེ།སྙིང་རྗེ།  ༼རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ༽༼རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ༽

༉	 འཇོ�་རྟོན་འཛིནམི།་གློང་འད་ནང་	ང་བཅོས་རིག་	འགྲོོ་བ་སམས་ཅོན་དང་	མི།་གཉིས�་ཀྱི་་བརིག་ན་		ཁ་སློབ་
ཤེསསཔེ་་དང་	མི།་ཤེསས་པེ་འ་	ཁྱད་པེ་རིག་ཙོ་མི།་གཅོ�་མི།་གཏོགས།		གཞིབན་	སམས་ལུ་བད་བ་དགོ་ན་དང་	སྡུག་
བསྔལ་མི།་དགོཔེ་་འད་	ཅོོག་རིག་འཐེངད།	ཨན་རུང་	མི།་ཚུ་ག�་	རིགང་དོན་གྱི་་དབང་ལུ་ཐེངལ་ཏ་	ནོརིག་སམས་ཅོན་དང་	
རིག་ཕེལག་	བྱོ་དང་	ཉིས་ད་ཚུ་	སམས་ཅོན་ཨན་པེ་འ་	སྣང་བ་ཙོ་མི།་རིག་མི།ད་པེ་རིག་	བསད་ད་བཟོའཝ་ཨན།
སམས་ཅོན་ད་ཚུ་ལུ་	 ཉིསས་པེ་་དང་
འཛིན�་བ་	ག་ན་ཡོང་མི།ད།	ད་ཚུ་ག�་	
ང་བཅོས་ལུ་གནོད་པེ་འ་	ལཱ་ཡོང་	ག་
ན་ཡོང་མི།་འབད་བས།	 ལྷག་པེ་རིག་
དུ་	བ་	གློང་	རིག་	ལུག་	འབྱོ�ོ་དང་	
གཡོག་ཚུ་ག�་	 ང་བཅོས་རིག་མི།་ལུ་	
ཁོང་རིགའ་གཟུགས་ཁའ་	སྤུ་མི།ན་ཚོགད་སྤྱི་ོད།	ཁུརིག་ཆེ་་འབག་སྟོ་གཡོོག་རྐྱབ།	ཐེང་ན་	ཞིབང་ཁརིག་བླུག་ན�་དོན་ལུ་	
ཁོང་ག་ཨ་བ་མི།ན་ཚོགད་ཀྱི་�་	ང་བཅོས་ལུ་	ཕེལན་ཐེངོགས་སྦེ་ོམི།་ཡོོད་པེ་འ་	དྲན་ཅོན་ཅོ�་ཨནམི།་ལས་	ངོ་མི།་རིག་འབད་
བ་ཅོན་	ང་བཅོས་ཀྱི་�་	སམས་ཅོན་ད་ཚུ་ལུ་	དྲན་ལན་ལོག་འཇོལ་དགོཔེ་་ཅོ�་འདུག།
ད་འབདཝ་ད་	ང་བཅོས་མི།་ཚུ་ག�་	སམས་ཅོན་ད་ཚུ་ལུ་	དྲན་ལན་འཇོལ་ན་ཕེལརིག་བཞིབག་	རིགང་ག་གཟུགས་ཁརིག་	
ཁབ་ཀྱི་་སྤྱི་་ཏོག་ཅོ�་རིག་བསྲོོབ་རུང་	 དྲགས་མི།་ཚུགས་པེ་རིག་	 བྱོ�་སྐད་ཤེསོརིགཝ་ཨན།	 ཨན་རུང་	 སམས་ཅོན་
ད་ཚུ་	 ལྡུམི།་རིག་ནང་ག་	 ཚོགད་བསྲོ་གཏུབ་དོ་བཟུམི།་མི།འ་	 སྣང་བ་ཙོ་མི།་ཅོ�་ག་ཐེངོག་ལས་	 གསད་མི།་ག�་བསད།	
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བཙོ་ང་མི།་ག�་བཙོ་ང་།	ཉིསོ་མི།་ག�་ཉིསོ།	ཟོ་མི།་ག�་བཟོའ་ན་ཚུ་		ང་བཅོས་རིག་	མི།་ལུས་རིགན་པོེ་་ཆེ་་	འཐེངོབ་མི།་ཚུ་
ག�་	འབད་མི།་བཏུབ་པེ་འ་	ལཱ་སྦེ་ོམི།་ཅོ�་རིག་ཨན་མི།ས།
ལུགས་ཀྱི་་བསྟོན་བཅོོས་ལས།	 རིང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོངས་ལ། །གཞིན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེེད་ཅིིག །ཟོར་གསུངས་
ཡོོདཔེ་་བཟུམི།་སྦེ་་	སམས་ཅོན་ད་ཚུ་དམི།རིག་གསད་འབདཝ་ད་	ན་ཟུག་དང་	སྡུག་བསྔལ་ག་དམ་ཅོ�་འོང་དོ་ག?	
གསད་ན་ག་སམས་ཅོན་འད་	 རིགང་ཨན་པེ་འ་མི།ནོ་བསམི།་ཅོ�་	 བཏང་བལྟེ་་བ་ཅོན་	 ཧེ་་མི།་གོཝ་ཅོ�་	 ག་ན་ཡོང་
མི།ན་འདུག་	ཟོར་མི།ནོཝ་མི།ས།	
གསད་ས་ལུ་	བདའ་འགྱི་ོ་བའ་	སམས་ཅོན་ད་ཚུ་ལུ་	སྡུག་བསྔལ་ག་ཅོ་བཟུམི།་ཅོ�་མྱོོང་དོ་ག་?	དཔྱེ་་ཅོ�་	ཧེ་་
མི།་	དུས་རིགབས་༢༠	པེ་འ་ནང་	སྤ་རིགོ་དཔེ་ོན་སློོབ་ཀྱི་་གློང་རྫོིཔེ་་	གདུང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་�་	བ་དགའ་ཅུང་ལྷམོི།་	ལོ་ན་
རྒས་	གཟུགས་ཁརིག་མི།ཆེ་ན་རྩ་ག་ནད་ཟུན་ཏ་	བྱོཝ་མི།་འོངམི།་ད།	སྤ་རིགོ་ཚོགང་འདུས་ལུ་	ཤེས་ནོརིག་སྦེ་་བཙུགས་པེ་འ་
སྐབས་ལུ་	བ་	དགའ་ཅུང་ལྷམི།ོ་དང་།	ད་་བོའུ་ཅུང་	མི།ཇུག་དཀརིག་རྒྱལམི།ོ་	མི།་སྨོད་གཉིས�་ཀྱི་་	སམས་ཁ་ལུ་
སྡུག་བསྔལ་དང་།	འཇོ�ས་སྐྲག་ག་ཚོགར་བ་	ག་དམ་ཅོ�་བྱུང་ཡོ་ག?	དོསཔེ་་ཤེསརིག་རིག་	བསམི།་གཏན་དཔེ་ལ་རིག་	
དགོན་པེ་་ལུ་བཞུགས་མི།་	 འགྲོོ་དོན་བློམི།་	ཨོ་རྒྱན་ཕྲིནན་ལས་ཀྱི་�་	 དངོས་སུ་གཟོ�ས་ཡོོད་པེ་འ་	 བ་དགའ་ཅུང་
ལྷ་མོི།འ་	གཏམི།་རྒྱུད་ནང་ལྟེ་ཝ་ད་	མི།་དང་སམས་ཅོན་གྱི་་བརིག་ན་	ཁ་སློབ་ཤེསས་མི།་ཤེསས་ཀྱི་་	ཁྱད་པེ་རིག་ཙོ་མི།་ཅོ�་མི།་
གཏོགས།	སམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་དང་	གཟུགས་ལུ་	ན་ཟུག་འབྱུང་ཐེངངས་ཚུ་ལུ་	ཁྱད་པེ་རིག་ག་ན་ཡོང་མི།ན་ནུག་
ཟོར་བཀོད་ནུག།		
ལྷག་པེ་རིག་དུ་	སམས་ཅོན་ཚུ་	གསད་སརིག་འཁྱདཔེ་་ཤེསས་རུང་	འགོྱི་་ན་ད་རིག་མི།་གཏོགས་	ཐེངབས་དང་གནས་སྐབས་	
བཏོན་ན�་ནུས་པེ་་	ག་ན་ཡོང་མི།ད་པེ་འ་	སྡུག་བསྔལ་འད་	ཧེ་ང་བཀལ་རིག་འབྱུངམི།་ཨན་མི།ས།
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ང་བཅོས་ཀྱི་�་	མི།ཐོེངང་ས་ལུ་ཡོང་	དཔྱེ་་འབད་བ་ཅོན།	ཐེང�་ཕུ་ལུ་	ཤེས་ནོརིག་སྦེ་་བཏོན་མི།་ནོརིག་ཚུ་	ཁྱ�་ཚོགང་རྒྱལ་
ཁབ་ཚུ་ལས་ཉིསོཝ་ད་	ཞིབང་རོྨ་ས་ག་	གཉིསའ་ཤེསང་འོག་ལས་	གློང་དོ་ཁ་ཕྱིནལ་ཏ་		སྣུམི།་འཁོརིག་ནང་བཙུགས།	སྣུམི།་
འཁོརིག་དོས་ཚོགད་ལང་ལང་	སྐོརིག་རིག་རྐྱབ་སྡེ་ོད་དགོཔེ་་དང་	ཐེང�་ཕུ་ལུ་ལྷོད་ལྷོད་	ཉིསནམི།་བདུན་དང་བརྒྱད་ཀྱི་�་མི།་དོ་
བརིག་	 རྩྭ་མི།ད་ཆུ་མི།ད་སྦེ་་	 བཀྲས་སྐོམི།་གྱི་་	 སྡུག་བསྔལ་དངོས་སུ་མྱོོང་	 སྣུམི།་འཁོརིག་ནང་	 ཕེལརིག་གཡུག་ཚུརིག་
གཡུགཔེ་་ད་	གཅོ�་ག�་གཅོ�་བསྣས།		གཟུགས་རྡོོརིག་བརྡོབས་ཏ་	རྨ་བཏོན་ཁྲིདག་བཏོན་དང་	སྣུམི།་འཁོརིག་
ནང་ལས་	བཏོན་བཙུགས་འབདཝ་ད་	བྱོམི།ས་སམས་དུམི།་གྲོ་ཅོ�་རིག་མི།ད་པེ་རིག་	ས་དང་རྡོོ་	བཏོན་བཙུགས་འབད་
དོ་བཟུམི།་	འབདཝ་ལས་	ནོརིག་ལ་ལུ་ཅོ�་	རྩབ་མི།འ་སྒྲིགོ་ཚུ་ཡོང་	ཆེ་ག་དཀྲུམི།་འགྱི་ོཝ་ཨན་མི།ས།	
མི།ཐེངའ་མི།ཇུག་ཁརིག་	 ཤེས་ནོརིག་བཙུགས་སའ་	 ས་ཁོངས་ནང་ལོྷདཔེ་་ད་	 གཅོ�་གསདཔེ་་ད་	 གཞིབན་ཚུ་ལྟེ་དམི།ོ་བལྟེ་་
བཅུག་སྟོ་	ཆེ་་རིགོགས་ཀྱི་་ཤེས་གཟུགས་	ཐེངང་མི།རིག་བརྡོལ་སརིག་མི།ཐེངོངམི།་ད་	རིགང་ག་ལུས་ཐེངོག་ལུ་ཡོང་	 ད་སྦེ་་འབྱུང་
ན་ཨནམི།་ཤེསས་ཏ་	སྡུག་བསྔལ་ཚོགད་མི།དཔེ་་ཅོ�་	མྱོོངམི།་ཨན་མི།ས།	ད་ཡོང་	མི།�་ཏོ་ལས་མི།�་ཆུ་ཤེསོརིག་	རྐང་
ལག་ས་ཁརིག་བརྡོབས་	མི།ནོ་བསམི།་གཏང་མི།་ཚུགས་པེ་རིག་	མི།ཇུག་མི།་རིགང་ག་གཟུགས་ཁརིག་བརྡོབས་	ཁ་ལས་བྱོ�་
སྐད་ཀྱི་་འབོས་ཤེསོརིགཝ་ཨན་མི།ས།	ཁོང་ག་ཁ་	ང་བཅོས་རིག་ག�་ཧེ་་གོ་བ་ཅོན་	ཁོང་ག�་	བྱོ�་སྐད་ཤེསོརིག་མི།་ནང་	
ང་བཅོས་ལུ་	 ཉིསས་པེ་་ག་ན་ཡོང་མི།ད།	 ང་བཅོས་ཀྱི་�་	 ཁྱད་ལུ་ཞིབབས་ཏོག་ཞུ་ཡོ།	 ང་བཅོས་མི།་གསད་པེ་རིག་
གཏང་གནང་།	སྐུ་ཆེ་་གསུང་ཆེ་་འབད་ག།	ཟོར་སློབ་པེ་འ་བློོ་ཨན་པེ་ས།	ད་བཟུམི།་གྱི་་བྱོ�་སྐད་ཤེསོརིག་ཏ་	གཟུགས་	
འདརིག་གས�་རྐྱབ།ཁ་ལས་འབོས་ཤེསོརིག་ཤེསོརིག་བའ་བརིག་ན་རིག་	གཤེསན་པེ་་ཚུ་ག�་	གསདཔེ་་ཨན་མི།ས།	
ད་བཟུམི།་མི།འ་ནོརིག་ཚུ་ག་	ཤེས་དྲ་སྟོ་བལྟེ་ཝ་ད་	ནོརིག་ལ་ལུ་ཅོ�་	དོན་ཧེ་ང་ཡོང་	སྦུག་ལས་གག་སྟོ་	སོང་སོངམི།་སྦེ་་
འཐེངོནམི།་ལས་		སམས་ཅོན་ད་ཚུ་ལུ་	སྡུག་བསྔལ་གྱི་་ཚོགར་ཤུགས་	ག་དམ་ཅོ�་འབྱུང་དོ་ཡོོདཔེ་་ཨན་ན་		འད་
ག�་ཡོང་	ཧེ་་གོ་བས་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།
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གཞིབན་ཡོང་	སམས་ཅོན་ལུག་བཟུམི།་ལུ་	ཆེ་་བཞིབག་རུང་	ཧེ་་མི།་གཤེསན་པེ་་ཅོ�་ག�་	ལུག་གསད་ན་སྦེ་་	གྱི་་ཅུང་
བརྡོརིག་ཚོགརིགཝ་ད་	ལཱ་ཅོ�་ཐེངོན་ཏ་	ཁྱ�་ནང་སོང་ཞིབནམི།་ལས་	ལོག་འོངམི།་ད་		གྱི་་ཅུང་ད་	ཧེ་་མི།རིག་བཞིབག་སརིག་
མི།དཔེ་་ལས་	ག་ཏ་འཚོག�་རུང་	འཚོག�་མི།་འཐེངོབ་པེ་ས།	ཤུལ་མི།རིག་འབད་ཚོག་	གྱི་་ཅུང་ད་	ལུག་ད་ག�་	སའ་འོག་
ལུ་སྦེ་་སྟོ་	 ད་་ལྟེ་ག་ལུ་	 ཁོ་རིག་ཉིསལ་ཏ་	སྡེ་ོད་སརིག་མི།ཐེངོངམི།་ལས་	གཤེསན་པེ་་ད་ཡོང་	སམས་ངས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤེསས་	
རིགང་དབང་མི།ད་པེ་རིག་སྐྱས་ཏ་	ཉིསནམི།་ད་ལས་ཚུརིག་	ཁོ་ག�་	ལུག་གསད་ན�་ལཱ་འད་	རྩ་བ་ཉིསད་ལས་རིག་སྤངས་ད་
ཡོ་	ཟོར་ཨན་པེ་ས།
ཁ་སློབ་མི།་ཤེསས་རུང་	 སམས་ཀྱི་་ཚོགར་བ་	 ང་བཅོས་རིག་དང་དབྱོ་བ་མི།ད་པེ་འ་	 སམས་ཅོན་ད་ཚུ་ལུ་	 ད་ཚུན་ཚོགད་ཀྱི་་	
སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་མི།་བཅུག་པེ་རིག་	སྡེ་་ཆེ་་སྙང་རྗེ།་བསྐྱད་ད་	སྲོོག་སྐྱབས་འབད་ན�་	ཐེངབས་ཤེསས་བརྩམི།་དགོཔེ་་འད་	
ང་བཅོས་རིག་མི།ནོ་ཅོན་	མི།་ཚུ་ལུ་ཕེལོག་པེ་འ་	ལཱ་འགན་ངོ་མི།་ཅོ�་ཨན་པེ་ས།
སྲོོག་གཅོོད་སྤང་པེ་འ་ཕེལན་ཡོོན་ཡོང་།	 དག་བ་བཅུ་ཡོ་	 དང་པེ་་སྲོོག་སྐྱབས་འབད་ན་ད་ཨན་མི།ས།	 ད་མི།་ཚོགད་	
བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་	 སོྤྱི་ད་པེ་་ཕེལརིག་ཕྱིནན་དྲུག་ག་ནང་ལས་ཡོང་	 མི།་འཇོ�ས་སྐྱབས་ཀྱི་་སྦྱོན་པེ་་ཟོར་	 ཚོག་ཐེངརིག་
གཏང་ན་འད་	ག་ན་ལས་གལ་ཆེ་སཝ་སྦེ་་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་�་གསུངས་ཏ་ཡོོད།	རྒྱུ་མི།ཚོགན་ད་ལས་བརྟོན་ཏ་	རིགང་ག་
ཚོག་འད�་རྐྱན་ངན་བརིག་ཆེ་ད་ཟློག་ཐེངབས་དང་	བསམི།་པེ་འ་དོན་འགྲུབ་ཐེངབས་	ད་ལས་	ལས་ངན་སྡེ་�་སྒྲིགབ་	བྱོང་
ཐེངབས་ལ་སོགས་པེ་་	ག་ཅོ་ག་དོན་ལུ་ཡོང་	ཚོག་ཐེངརིག་གཏང་ན་དང་	སྲོོག་སྐྱབས་འབད་ན་ལས་ལྷག་པེ་འ་	ཕེལན་ཡོོན་
གཞིབན་མི།ན་འདུག་གོ། 
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ལ་དོམ་གྱི་གནད་ཁུངས།ལ་དོམ་གྱི་གནད་ཁུངས།

༉	 ལ་དོམི།་འད་	ཤེས་གཟོན་གྱི་་སམས་ཅོན་	སྦེ་ོམི།་ཤེསོས་ཅོ�་ག་	གྲོངས་སུ་དང་།	འགྲོོ་བ་མི།་རིག�ས་ཀྱི་་	ཚོག་
སྲོོག་ལུ་	གནོདཔེ་་བཀལ་མི།་	སམས་ཅོན་ཡོོངས་གྲོགས་ཅོན་ཅོ�་སྦེ་་	བརྩིཝ་ཨན་པེ་ས།
ལ་དོམི།་འད་ལུ་	རིག�ས་མི།་འདྲ་བའ་	 ནང་གསས་མི།དཔེ་་ལས་	 ལ་དོམི།་ཕེལོ་ཚུ་	 གཟུགས་ཚོགད་	སན་ཀྲ་མི།་ཀྲརིག་
༢༤༠-༢༦༠	ཚུན་དང་	ལ་དོམི།་མི།ོ་ཚུ་	གཟུགས་ཚོགད་	སན་ཀྲ་མི།་ཀྲརིག་༡༩༠-༢༡༠	ཚུན་	འཐེངོན་དོ་ཡོོདཔེ་་
དང་	ལྗོད་ཚོགད་	ཀ་ཇོ་༤༠༠-༦༠༠	ཚུན་དང་	ལ་ལུ་ག�་ཀ་ཇོ་༨༠༠	རིག་འཐེངོན་དོ་ཡོོདཔེ་་མི།ས།	ད་ཚུ་ག་	ཚོག་
ཚོགད་ལོ་ངོ་༢༥	ཚུན་ཚོགད་	 ཐུབ་དོ་ཡོོདཔེ་་མི།་ཚོགད་	 ལ་དོམི།་ཚུ་	 ཤེས་ཁྲིདག་ལུ་བརྟོན་པེ་འ་སམས་ཅོན་	སྦེ་ོམི།་ཤེསོས་ཀྱི་་
གྲོས་སུ་	བརྩིཝ་ཨན་པེ་ས།
ལ་དོམི།་ཚུ་	གདོང་ཁའ་ལགཔེ་་དང་འཕྱིནདཔེ་་ད་	 རྒྱབ་ཁའ་རྐངམི།་རིགང་དོ་ཡོོདཔེ་་མི།་ཚོགད་	 ཨོལ་ལྐོོག་ཡོང་རིགངམི།ོ་
འབད་ཡོོད་པེ་འ་ཁརིག་	 རྐང་མི།འ་བབ་	 སྤུ་ཅོནམི།་སྦེ་་ཡོོད་མི།་འད་ག�་	 ཁཝ་ནང་ལྷམི།་བཟུམི།་སྦེ་་	 ལག་ལན་
འཐེངབ་དོ་ཡོོདཔེ་་ད་	ཁོང་ག་ཧུམི།་བཀྱི་ག་དང་ལྡན་པེ་འ་	 སྤུ་བཀྱི་ག་དཀརིགཔེ་ོ་སྦེ་་ཡོོད་མི།་ག�་གཟུགས་ཁ་ལུ་	 ཆུ་
ཆེ་གས་མི།་བཅུག་པེ་རིག་	གཟུགས་སྐམི།་ཀྲོག་ཀྲོ་སྦེ་་བཞིབགཔེ་་ཨན་པེ་ས།
ལ་དོམི།་ཚུ་	ཀ་ན་ཌའ་	ལོྷ་ཁ་ཐུག་ག་	སཱརིག་ཀུམི།་པེ་ོ་ལཱརིག་	ཨརིག་ཊིག�་ག་	ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་	མི།ཐེངོང་དོ་ཡོོདཔེ་་མི།་
ཚོགད་	 བྱོང་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོང་	 དརིག་ཁྱབ་འབད་ཡོོད་པེ་འ་	སམས་ཅོན་ཅོ�་ཨན་པེ་ས།	 	ལ་དོམི།་གྱི་་རིག�ས་ཚུ་	ས་
སྐམི།་རློན་གཉིས�་ཆེ་་རིགའ་ནང་	གནས་པེ་འ་ཁརིག་	 ཤེས་དང་ཁྲིདག་ལུ་བརྟོན་ཏ་	འཚོག་མི།་སམས་ཅོན་ཅོ�་ཨནམི།་ལས་	
རྒྱ་བོ་ཡོོད་མི།་	རྒྱ་མི།ཚོག�་སྲོོག་ཆེ་གས་	སལ་དང་	 ཉིས་ཆེ་ན་གྱི་་རིག�ས་	 བ་ལུ་ག།	ད་ལས་ནཱརིག་ཝ�་དང་།	 ཝ�་
རཱས།	ཉིས།	མི།ཚོག་བྱོ།	ཤེསཝ་དང་།	སམས་ཅོན་ཤེས་ཤེསིཝ་ག་རིགོ་ཚུ་ཡོང་ཟོ་དོ་ཡོོདཔེ་་མི།ས།	ད་མི།་ཚོགད་	གནམི།་བྱཱརིག་གྱི་་
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སྐབས་ལུ་	ཤེསང་འབྲིངས་ཀྱི་་རིག�ས་ཚུ་ཡོང་	བཟོའཝ་ཨན་པེ་ས།
ལ་དོམི།་ཚུ་ག�་	སམས་ཅོན་གཟུང་བའ་སྐབས་ལུ་	 རྒྱ་མི།ཚོག�་སྲོོག་ཆེ་གས་	སལ་ཚུ་ཆུའ་མི།ཐེངའ་མི།རིག་	མི།་འཐོེངན་
ཚུན་ཚོགད་གཡོབས་ཏ་	བསྒུགས་སྡེ་ོད་པེ་འ་ཤུལ་ལུ།	མི།ཐེངའ་མི།རིག་འཐེངོནམི།་ཅོ�་	ཁཝ་ནང་ལས་མི།ཆོེ་ངས་ཏ་	སྲོོག་
ཆེ་གས་སལ་ཚུ་	གཟུང་དོ་ཡོོདཔེ་་ད་	 ལ་དོམི།་ཚུ་ག�་	 དུས་ཚོགད་	བརྒྱ་ཆེ་་༥༠	ལྷག་སྟོ་	སམས་ཅོན་གཟུང་ན་
ལུ་	དཔེ་འ་བཅོམི།་ད་	བརྒྱ་ཆེ་་༢	ད་ཅོ�་ག་རྩ�་	མི།ཐེངརིག་འཁྱོལ་འབྱུང་དོ་ཡོོདཔེ་་མི།ས།	 སྲོོག་ཆེ་གས་	 འབོརིག་
ཆེ་་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་ཡོོད་པེ་འ་	 ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ཡོང་	ལ་དོམི།་ཚུ་ག�་	ཉིསནམི།་༤	 དང་༥	ག་བརིག་ན་	སྲོོག་ཆེ་གས་
སལ་	ཕུད་རྡོོག་ཅོ�་ལས་བརྒལ་ཏ་	གཟུང་མི།་ཚུགས་དོ་ཡོོདཔེ་་ཨན་པེ་ས།
ལ་དོམི།་ཚུ་ལུ་	སྣའ་དབང་པེ་ོ་	 གསལ་དྲགས་ཡོོདཔེ་་ལས་	ཀ་ལོ་མི།་ཀྲརིག་༣	གྱི་་	 ས་ཁརིག་	ཡོོད་པེ་འ་དྲ�་ཡོང་	
ཚོགར་དོ་ཡོོདཔེ་་ཨནམི།་ལས།	ལ་དོམི།་ཚུ་མི།ང་ཤེསོས་རིག་	རྐྱང་པེ་་སྦེ་་སྡེ་ོད་དོ་	ཡོོདཔེ་་དང་	གནམི།་བྱཱརིག་ལུ་རྐྱངམི།་གཅོ�་	
སྡེ་་ཚོགན་སྦེ་་སྡེ་ོདཔེ་་ཨན་པེ་ས།
ལ་དོམི།་ཚུ་	རྩལ་རྐྱབ་ན་ལུ་	མི།ཁས་དྲགས་ཡོོདཔེ་་ལས་	 ཆུ་ནང་འཛུལ་བའ་སྐབས་ལུ་	ལྷ་པེ་་དང་མི།�་ཏོ་ཚུ་
བཙུམི།ས་ཏ་	རྐངམི།་ག་ཆེ་་ཤེསས་གཡོབ་སྟོ་	ཆུ་རྩལ་རྐྱབ་སྲོོལ་ཡོོདཔེ་་ཨན་པེ་ས།	ལོ་གཅོ�་ནང་	 ལ་དོམི།་ཚུ་
ག�་	ས་ཁོངས་	ཀ་ལོ་མི།་ཀྲརིག་༥,༡༨༠	 གྲུ་བཞིབ་ལས་ལྷག་སྟོ་	འཁྱམི།ས་དོ་ཡོོདཔེ་་དང་	ད་ཡོང་	རིགང་སོའ་ས་
གནས་དང་	བསྟུན་ཏ་འགྱི་ོཝ་ལས་	ས་གནས་གཅོ�་ལུ་	གཏན་འཇོགས་འབད་སོྡེ་ད་མི།་དང་འཕྱིནདཔེ་་ད་	ཁྱགས་
ཕུང་	འཕྲིནལ་འཕྲིནལ་རིག་བཞུ་སའ་	ས་ཁོངས་ནང་སྡེ་ོད་མི།་ལ་དོམི།་ཚུ་ལུ་འཁྱམི།ས་ན�་	ས་ཁོངས་སྦེ་ོམི།་དགོཔེ་་ཨན་
པེ་ས།
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ལ་དོམི།་མོི།་	ཕྱུག་གུ་འཚོགའ་ན་ཡོོད་མི།་	 མོི།་རྐྱངམི།་གཅོ�་	བྱོག་ཕུག་ནང་	 སོྡེ་ད་མི།་ད་ཡོང་	རིགང་སོའ་	ཕྱུག་གུ་
ཚུ་	ཉིསན་སྲུང་ག་ཐེངོག་ལུ་	འཚོགའ་ན�་དོན་ལུ་ཨནམི།་ལས་	 གཞིབན་མི།་ཚུ་	ས་ཁོངས་གཅོ�་ལས་	གཅོ�་ལུ་
བརྒྱུད་ད་	འཁྱམི།ས་སྡེ་ོདཔེ་་ཨན་པེ་ས།
ལ་དོམི།་ཚུ་	དུས་རྒྱུན་	སྤྱི་་ཟླ་༢	 པེ་་དང་༦	 པེ་འ་ནང་	 སྦྲུམི།་འབག་དོ་ཡོོདཔེ་་ལས།	 སྤྱི་་ཟླ་༡༡	 པེ་་ལས་༡	
པེ་འ་ནང་འཁོད་	ཕྱུག་གུ་༡-༣	གྱི་་བརིག་ན་	 འཚོགའ་དོ་ཡོོདཔེ་་མི།ས།	 ད་ག་ནང་ལས་	 ཕྱུག་གུ་༤	རིག་འཚོགའ་མི།་
ད་	དཀོན་དྲགས་ཅོ�་ཨན་པེ་ས།
ལ་དོམི།་ཚུ་	སྲོོག་ག་ཉིསན་འཚུབས་ཆུང་བའ་	སམས་ཅོན་སྦེ་་	བརྩ་དོ་ཡོོདཔེ་་མི།ས།	ཨན་རུང་	ཤེས་མི།་ཚུ་ག�་	ལ་
དོམི།་འད་ཚུ་	ཤེས་དང་སྤུ་ག་དོན་ལུ་	གསད་དོ་ཡོོདཔེ་་ཨན་པེ་ས།	ལ་དོམི།་ཚུ་ག�་	ཁོང་ག་གདོང་ཁརིག་	ག་ཅོ་
མི།ཐེངོངམི།་ཅོ�་	 བཟོའ་ན�་མི།ནོ་བསམི།་གཏང་དོ་ཡོོདཔེ་་ལས་	 འགྲོོ་བ་མི།་རིག�ས་ལུ་ཡོང་	གནོདཔེ་་བཀལ་ན�་	
ཉིསན་ཁ་ཡོོདཔེ་་ཨན་མི།ས།	 ད་མི།་ཚོགད་	ལ་དོམི།་ཚུ་	 གཅོ�་ག�་གཅོ�་ལུ་	 གནོདཔེ་་བཀལ་སྲོོལ་ཡོང་	 ཡོོདཔེ་་
ཨན་ཟོར་བཀོད་ནུག།
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 འབྲི་རོྩམ་གྱི་མིང་  སྐུ་ཆེ་ཨའི། 

 འབྲི་རོྩམ་གྱི་དབྱེ་བ་  ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ།

༉	 ང་བཅོས་རིག་སྐྱ་ས་སྦེ་ོམི།་ས་དང་	 འཁྱམི།ས་ས་སྡེ་ོད་ས་འད་	 སྲོད་པེ་་ཁམི།ས་གསུམི།་འཁོརིག་བ་ནང་ལུ་འབདཝ་
ལས་བརྟོན་	རིག་ཅོ�་སྐབས་དགའ་རུང་	རིག་ཅོ�་སྐབས་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་དགོཔེ་་འད་	ག་ལས་བསྐོརིག་རུང་	བྱོོག་
མི།་ཐེངལ་བའ་རིགང་བཞིབན་ཅོ�་ཨན་མི།ས་ཟོར་ཞུ་ན།	

ད་ཡོང་	ཧེ་་མི།རིག་	སྤྱི་་ལོ་༡༩༩༩	སྤྱི་་ཟླ་༩	པེ་འ་	སྤྱི་་ཚོག�་༡༩	ལུ་	དབང་འདུས་ཕེལོ་བྲིངང་་རིག་སྦུག་ན་ལུ་	ཕེལམི།་
སྤུན་ཆེ་་ཚུ་དང་གཅོ�་ཁརིག་	 དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་སྡེ་ོད་པེ་འ་བརིག་ན་རིག་	 དྲོ་པེ་་ཆུ་ཚོགད་༡༠	 ད་ཅོ�་ཁརིག་	 ང་་ཨ་པེ་་
དང་ཕེལོ་རྒནམི།་གཉིས�་	གཡུས་ཁ་ལུ་		ཨང་རྒས་ལཱ་ཁག་སྦེ་་ན་ཆེ་་ནུག།	ཟོར་བའ་ཁ་ཐེངན་ལྷོདཔེ་་ལས་	འགྱི་ོ་བའ་
བརིག་ན་ཡོང་	འགྱི་ོ་ལོང་མི།ད་པེ་རིག་	ཡོརིག་སོ་ཡོ།	

ད་ཚོག་ཉིསནམི།་གཅོ�་	ཨ་རྒས་ཀྱི་་སྐོརིག་ལས་	ཚོག་གྱི་ང་སྦེ་ོམི།་རིག་ལངས་ཏ་འབད་རུང་	དཀོན་མི།ཆེ་ོག་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་
ན་མི།་གཏོགས་	གཞིབན་འབད་ཐེངབས་ག་ན་ཡོང་མི།ད་པེ་རིག་	ལུས་སོ་ཡོ།	ནུབ་མོི།་ཆུ་ཚོགད་༩	ད་ཅོ�་ཁརིག་	ང་དང་
ང་ག་ཨའ་	མི།་བཟོའ་ཅོ�་	སྦུག་ལུ་བཙུགས།	མི།�་ཏོ་འད་	ཐེངབ་ཚོགང་ག་སྒོ་སྒྲིག�་ནང་ལས་	ཁོང་ཆེ་་ཁྱབ་	ད་ལྟེ་་
རིག་འོང་པེ་འ་རིག་བ་བསྐྱད་ད་	བསྒྱེད�ས་ཏ་རིག་སྡེ་ོད་ཅོ།	

ཡུདཔེ་་ཅོ�་ཆུ་ཚོགད་༡༠	ད་ཅོ�་ཁ་ལས་	དཔྱེ་ད་རིག�་མི།ད་ས་ས་སྦེ་་	ཁྱ�་གྱི་་ཟུརིག་ཁརིག་ཡོོད་མི།་	ངང་ལག་ཚོགང་སྦེ་ོམི།་
འད་གུརིག་	 སྣུམི།་འཁོརིག་གྱི་་མི།་བཏག་བཏགཔེ་་བཟུམི།་སྦེ་་	 མི།་་འོད་སྐྱ་ལྡང་ལྡང་སྦེ་་ཕེལོག་དས།	 ང་་སམས་ཁརིག་	
དབང་འདུས་ལས་	ཨ་ཞིབམོ་དང་མི།ོ་ག་རྨགཔེ་་འད་	ཨང་རྒས་ལན་པེ་རིག་འོངམི།་འདྲས་ཟོར་	དགའ་དྲགས་ཏ་སྡེ་ོདཔེ་་
ད་	ཨའ་ག�་	དབའ་	ག་འོངམི།་ཨན་ན?	ཟོར་སློབ་ཅོ�་	ལོང་ཡོརིག་སོ་ཡོ།	
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ང་ག�་བལྟེ་ཝ་ད་	མོི།་ག�་ཡོང་	ང་བཟུམི།་སྦེ་་རིག་	མི།ནོ་མི།ནོཝ་མི།ས།	ང་ཡོང་	མི།་ཆེ་གས་པེ་རིག་	རྟོང་ཤུལ་བདའ་སྟོ་	
བལྟེ་་བརིག་སོང་ཡོ།	ང་བཅོས་མི།་སྨོད་གཉིས�་	འབྱུ་བླུགས་སའ་བངམི།་དང་	ཤེས་མི།རིག་སོགས་གཉིསར་ཚོགང་བཞིབག་སའ་	
ཁང་མི།�་གཉིས�་ཀྱི་་བརིག་ན་ལས་ཕེལརིག་སོང་སྟོ་	མི།ཆོེ་ད་བཤེསམི།་དང་	ཉིསལ་ཁང་ཚུ་ག་འཛུལ་སྒོ་ད་ཕྱིནསཝ་ཅོ�་	ཉིསལཝ་
རྨ་ལམི།་ནང་ཡོང་མི།་མི།ཐེངོང་པེ་འ་	 གནས་སྟོངས་	 རྣམི།་རྟོོག་ལང་ས་ས་ཅོ�་མི།ཐེངོང་ཅོ།	 ད་བསྒང་ལས་	 མི།་ག�་	
མི།ཆེ་ོད་བཤེསམི།་དང་གཡོཔེ་་	ད་ལས་	ཉིསལ་ཁང་གསུམི།་ཆེ་་རིག་སྦྱོ�་ཆེ་་ནུག།	

སྒོ་བསྡེ་མི།ས་ཏ་ཡོོད་ན་ད་ག�་	 མི།་ན་འཐེངན་
འཁྱལ་སྡེ་ོད་སྡེ་ོད་པེ་རིག་	 ང་ག�་སྒོ་ད་ཕྱིན་
གཏངམི།་ད་	 དུ་པེ་་དང་མི།་ལྷགཔེ་་ཨོལ་ལྐོོག་
གཅུ་སྟོ་	ཐེངངས་ཕེལོག་གཅོ�་ན་	སྒོ་ནང་ལས་
སྦེ་་	 ང་བཅོས་མི།་སྨོད་གཉིས�་བསྒྱེད�ས་ཏ་

འབརིག་འོང་ཡོ།	འད་ག�་འབད་	མི།གུ་ཏོ་ག་སྐྱ་དང་	མི།�་རྫོ�་	ད་ལས་	ལག་པེ་འ་བ་སྤུ་ཚུ་ག་རིག་	ཚོགརིག་གཅོ�་
ལུ་འཚོག�་སྟོ་	ཕེལགཔེ་་མི།་གཏང་སརིག་ལྷོད་ལྷོདཔེ་་བཟུམི།་སྦེ་་	བསུརིག་དྲ་ཧུ་ཧུ་བཟོོ་ད་ཡོ།	

ངན་	 ང་ག་མི།གུ་ཏོ་ཁའ་སྐྱ་	 འཇོམི།་ལྕུག་ལྕུག་	 རིགངམི།ོ་སྦེ་་ཡོོད་མི།་ད་	 མི།་ག�་འཚོག�་སོ་ཡོ་མི།ནོ་	 ལགཔེ་་ག�་
གཞིབོང་ཡོ་རིག་	དྲ�་ཧུམི།་སྟོ་ལུས་སོ་ནུག།	དཔྱེ་་གཏམི།་ལས་ཡོང་	ན་མི།་ག�་འཁུན།	ཟོར་སློབ་དོ་བཟུམི།་སྦེ་་	ཨའ་
དན་	ང་་བྱུ་རུ་	ང་་ཏ་རུ་	ང་་དཀྱི་་རིག།	ཟོར་ཅོ་ལ་ཡོོད་ཚོགད་ཅོ�པེ་ོ་ག་མི།ང་བཏོན་ཡོ་རིག་	མི།་ནང་མི།ཆེ་ོང་སག་ས་
འབད་དས།	མི།་འདན་ད་བསྒང་ལས་	དམི།རིག་ལྷབ་ལྷབ་་སྦེ་་ཟུན་ཆེ་ིཝ་ལས་	རྩ་ལས་གསད་མི།་ཚུགས་ན་ཨན་མི།ས་
ཟོར་	ང་ག་སམས་ཀྱི་�་རིག�་ཆེ་་ཡོ།	
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ང་ག�་	ཨའ་ཕེལང་མི།རིག་བཏབ་སྟོ་	ཕྱིན་ཁརིག་བལྟེ་་འཐེངན་	ཨའ་ག�་ནང་ན་བལྟེ་་མི།ཆེ་ོང་སྟོ་	ཡུདཔེ་་ཐེངངས་ཅོ�་འད་	
སྐད་བཤེསད་རྐྱབ་སརིག་ལྷོདཔེ་་འད་བཏང་ཡོ།	ང་ག་ཁ་རྒོ་ག�་	མོི།་བཤེསད་མི།་ཐུབ་ལས་བརྟོན་ཏ་	ཨའ་སྐུ་ཆེ་།	ཨའ་
སྐུ་ཆེ་།	ཟོར་ཚོགརིག་བཞིབ་ལྔ་ཅོ�་	སྐད་ཤུགས་སྦེ་་	བྱོ�་སྐད་ཤེསོརིགཝ་ད་བ་ལྷགཔེ་་	ཨའ་ག�་	མི།ོ་རིགའ་མི།་ཚོག་གཅོ�་	
རྩ་འགངས་ཏ་བསགས་པེ་འ་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་འཐུ་བརིག་འགྱི་ོ་བའ་ཟོར་	ཤེས་བའ་སྲོོག་ལུ་ཐུག་ན་ཨནམི།་	རིག�་མི།་ཚུགས་
པེ་ས།	

ཕྱིན་ཁ་ལུ་	ཁྱ�་ཚོགང་ཚུ་ག་རིག་	སྤུངས་ཆེ་་ནུག།	ཨམི།་སྲུ་ཚུ་ག�་སྔུ་ཡོ་རིགང་	ང་་ཨའ་སྐོརིག་རིག་རྐྱབ།	མོི།་ལུ་སམས་
སྐོརིག་བཙུགས།	 ཕོེལ་སྐྱས་ཚུ་ག�་	 བསྐོརིག་རིག་རྐྱབ་ཅོ་རིགང་	 ཁྱ�་གྱི་་གཡོས་གཡོོན་ལས་	 མི།་ཚུ་གསད་ན�་རྩ�་
རྐྱབ་དས།	ཡུདཔེ་་ཅོ�་	ཆུ་ཚོགད་༡༡	ད་ཅོ�་ཁརིག་	ཁྱ�་མི།་ག�་འཚོག�་ཚོགརིག་མི།་ཚོགརིག་ཅོ�་ཁརིག་	དབང་འདུས་རྫོོང་
ཁག་ཁྲིད�ས་སྲུང་འགག་སྡེ་་ག་	 མི།་གསད་སྡེ་་ཚོགན་གྱི་་སྣུམི།་འཁོརིག་ད་ལྷོད་ད་	 ཁྲིད�ས་སྲུང་འགག་པེ་་ཚུ་ག�་	 ཡོ་
ལས་བསྒྱེདར་	 མི།་ལས་བསྒྱེདར་ཏ་	 མི།་གསད་ན�་དཔེ་འ་བཅོམི།་རུང་	 རྩ་ལས་གསད་མི།་ཚུགསཔེ་་ཅོ�་ག་བརིག་ན་	
ཁྱ�་སྦེ་ོམི།་ཆུང་རྫོོགསཔེ་་ད་	གྱི་ང་ཁོག་གནག་ཧུ་ཧུ་ཅོ�་ལུ་གྱུརིག་སོ་ཡོ།	

ནུབ་མོི།་ནམི།་ཕྱིནད་ད་ཅོ�་ཁརིག་	ཨ་པེ་་དང་ཕོེལ་རྒནམི།་ཡོང་	ཨང་རྒས་སྨོན་ཁང་ནང་བསྐྱལ་སྦེ་་	ལོག་སྟོ་ལྷོད་ནུག།	
ཨ་པེ་་ག�་	 ཁོ་རིགའ་མི།་ཚོག་གཅོ�་ནང་བསྒྲུབས་བསྒྲུབས་པེ་འ་	 ཅོ་དངོས་དང་རྒྱུ་ཆེ་་ཚུན་	 ལ་ལུ་ཐེངལཝ་ལུ་གྱུརིག།	
ལ་ལུ་རླུང་ནང་ཡོལ་	 ལ་ལུ་སོལ་མོི།་ལུ་གྱུརིག་སོཔེ་་མི།ཐེངོང་སྟོ་	 སམས་ཁརིག་ཕེལོག་པེ་འ་ན་ཟུག་འད་	 དོན་ཧེ་ང་ག�་
འབག་མི།་ཐེངག་པེ་རིག་	 མི།�་ཏོ་ནང་ལུ་	 མི།�་ཆུ་རྒྱ་མི།ཚོག་འད་འཁྱལ།	 སྒལ་པེ་རིག་མི།་ཐེངག་པེ་འ་ཁུརིག་ཆེ་་ཅོ�་ཡོོདཔེ་་
བཟུམི།་སྦེ་་	སྒྱེདད་ཐེངག་འདརིག་ཡོ་འདརིག་ཡོ་རིག་	ཨའ་ག་རྩ་བརིག་འགྱི་ོཝ་ད་	ཨའ་ག�་	ཨ་པེ་་ཕེལང་མི།རིག་བཏབ་	མི།གུ་
ཏོ་བྱོང་ཁོག་གུརིག་ཧེ་ང་འབད་	མི།�་ཏོ་ནང་ལས་མི།རིག་	ཆེ་ད་ཆེ་ད་མི།ད་པེ་འ་མི།�་ཆུ་ཅོ�་ཤེསོརིག་ཡོ་རིགང་	སྔུཝ་ལས་	ཨ་
པེ་་ག�་	རིགང་ག་བསོད་སྡེ་་བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�་	མི།་ལྕོོགས་པེ་རིག་	ག་ད་སྦེ་་འབད་ནི?	ཁྱད་མི།ད་རྨ་རིགད་	ཨམི།་ཁོ་
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རིག།	 རྒྱུ་ནོརིག་ལོངས་སྤྱི་ོད་ཟོར་མི།་ཚུ་ད་	 ཡོོད་རུང་བརླག་ད།	 མི།ད་རུང་བསྒྲུབ་བཏུབ།	 རྩ་བ་རིགང་	 ཁྱད་མི།་སྨོད་
གཉིས�་ལུ་	 སྟོབས་མི།་བདསཝ་ག་ན་ཡོང་མི།་བྱུང་ན་ད་ག�་རིག་	 ང་སམས་དགའ་ཡོ།	 ཟོར་སློབ་སྟོ་	 ཨའ་ཁ་ལོག་
རྐྱབ་སྦེ་་	ཁྱ�་ཚོགང་ཅོ�་ག་ཁྱ�་ནང་ཁྱད་ད་	གནསཔེ་་བརྙིང་སྟོ་སྡེ་ོད་ཅོ།	

ངན་	ཁྱ�་མི།་ག�་འཚོག�་པེ་འ་	འུརིག་སྒྲིག་དང་འཇོ�ས་སྐྲག་ད་	སམས་ཁརིག་དཔྱེ་ངམི།་དཔྱེ་ང་སརིག་སྡེ་ོད་ད་	རྩ་ལས་
གཉིསད་ལོག་མི།་བཏུབ་པེ་རིག་	 གནམི།་མི།ད་ས་མི།ད་	 དཀའཝ་སྤྱི་ད་ཅོ།	 ནུབམི།ོ་ཅོ�་	 གཉིསད་ལོག་མི།་བཏུབ་ན་འད་
ག�་	 ལོང་ན་ཡོང་ཕྱིན�་སུ་ཅོ�་ཡོརིག་སོ་ནུག།	 ང་ལོང་པེ་འ་བསྒང་ལས་	 གཡུས་ཁ་ལས་	 ཁྱ�་ཚོགང་ཚུ་དང་	
དམི།ག་ཁང་ནང་ལས་	 དམི།ག་མི།་ཚུ་འོང་སྟོ་	 འརིག་རིག་འུརིག་རིག་འབད་	 བསྟུན་གྲོོས་འབད་ཡོ་རིག་	 གྱི་ང་ཁོ་ད་ག་ཉིས་
འདབས་ལུ་	 སྦེ་་སྒོརིག་ཅོ�་རྐྱབ་ན་འགོ་བཙུགས་དས།	 ང་རིག་	 མི།་ག�་འཚོག�་ཚོགརིག་བའ་ཁྱ�་ཤུལ་འད་ནང་བལྟེ་་
བརིག་སོང་ཚོག་	 གློོག་བརྙིངན་ཚུ་ནང་	 འཕྱིནད་མི།དའ་རྐྱབ་རྐྱབ་པེ་འ་ཤུལ་བཟུམི།་སྦེ་་	 ཁྱ�་ཐེངོག་དང་ཤེསང་ཆེ་་ཚུ་	 གྱི་ང་
ག་རྩ་བརིག་བུད་	 ད་ཚུ་གུརིག་མི།་དུམི།་གྲོ་རིག་ཡོོད་མི།་ཚུ་ལས་	 དུ་པེ་་འཐེངོན་ཏ་	 ག་ན་བ་བློོ་ཕེལམི།་ས་ས་འབད་སྡེ་ོད་ནུག།	
འཇོ�་རྟོན་པེ་འ་དཔྱེ་་གཏམི།་ལས་	 ཨརིགཝ་ག�་འབགན་ཕྱིནད་དང་།	 མི།་ག�་འཚོག�ན་ཧྲིལལ་བུམི།།	 ཟོར་མི།་འད་
བདན་པེ་ས།	ཟོར་མི།ནོཝ་བཏང་ཡོ།	

ད་ཚོག་ནུབ་མི།ོ་ལས་	འགོ་བཟུང་སྟོ་	རྣ་བ་ལུ་	སྐད་	ཙོ་ག་ཙོ་�་	དུམི།་གྲོ་རིག་གོ་རུང་	ཁྱ�་མི།་ག�་འཚོག�་པེ་འ་སྣང་
བ་ཤེསརིག་ཏ་	སམས་ཁརིག་འདྲོག་བྱོ�་ཕེལོག་མི།་འད་	ད་ལྟེ་ོ་ག་བརིག་ན་ཡོང་	ཡོལ་མི།་བཏུབ་ལས་	འཕྲིནལ་འཕྲིནལ་རིགང་	
འཇོ�ས་སྣང་ཚུ་འབྱུངམི།་མི།ས་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན། 
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སྙན་རྩོམ།
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སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔོ།

སྙན༌རྩོམ་ ལྷབ་པོའི་སྐབས་ ནང་དོན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་སྦེ་ མ་བཞག་པོར་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ རིག་རྩལ་བཞི་ 

ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སྦྱོོང་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔོ་ཨིན།

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།

༡- སྤྱིར་བཏང་སྙན་རྩོམ་གྱི་ ངོ་སྤྲོོད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་ལན་བྲི་ནི།               

༢- གཏང༌ཡིག༌དང་ཀ༌རྩོམ༌ཕལ༌རྩོམ༌གསལ༌བཤད༌བློོ༌ཟེ༌ཚུ༌ ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌ཐོག༌ལུ༌ གང༌མང༌བརྩམ༌དགོ།

༣- སྙན༌རྩོམ་གྱི་དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་བ་འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                         

༤- སྙན༌རྩོམ་ནང་ལས་ཐོན་པོའི་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།     

༥- སྙན༌རྩོམ་ནང་་ལས་ཐོན་པོའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་བྲི་ནི། 

ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།                             

༡- སྙན་རྩོམ་གྱི་ ངོ་སྤྲོོད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི།                  

༢- རང་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པོའི་སྙན༌རོྩམ་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ནི།

ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།

སྙན་རྩོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོོད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སློབ་དཔོོན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐོག་ལས་འདྲི་ལན་འབད་ནི་དང་ 

གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱོན་འབུལ་ དོགས་སེལ་ བསམ་འཆར་བཤད་ནིའི་ གོ་སྐབས་གང་

མང་ལེན་དགོཔོ་ཨིན། 

དབྱེ་ཞིབ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོོང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་དཔོོན་ཚུ་

གི་ཕྱག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོ་ཚུ་འོང་། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དོ་ཡོད་མེད་ འཕྲལ་འཕྲལ་

ར་ བལྟ་དགོ། སློབ་གྲྭ་ནང་འོང་པོའི་དུས་ཚོད་འདི་ འཕྲོ་བརླག་མ་བཏང་པོར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་དྲག་

འགྱོ་ནིའི་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ དཔེ་ཆ་ ལྷབ་དགོཔོ་ཨིན།                                                                                                                                    



ལྷག་རིག་དང་རྩོོམ་རིག། སློོབ་རིམ་བཅུ་པ།

53

སྙན་རོྩམ་སྤྱིར་བཏང་གི་ངོ་སྤྲོོད།

༉ སྙན་རྩོམ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་དེ་ཡང་ ཧན་ཏོང་ཏོ་ཅིག་ བརྩམ་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན། ཧན་ཏོང་ཏོ་ཟེར་བའི་

སྐབས་ པྱི་ཝང་དང་སྒྲ་སྙན། གླིངམ་ལ་སོགས་པོའི་སྒྲ་བཟུམ་ ཧན་ཏོང་ཏོ་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མི་དོ། དེ་

ཡང་ གཏམ་ག་ཅི་ར་བཤད་དགོཔོ་ཡོད་རུང་ དེ་ཚུ་བཤད་པོའི་སྐབས་ བཤད་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ ཚིག་

གི་ཉམས་དང་སྤྲོོས་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ བཤད་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་པོ་ ཨ་རྟག་བློོ་སླབ་པོའི་སླབ་ཐངས་ལས་

ལྷག་སྟེ་ ཁྱད་ཆོས་འཐེབས་ཅིག་བཀལ་ཏེ་ བཤད་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

ཁྱད་ཆོས་འཐེབ་ཟེར་བའི་སྐབས་ དོན་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརྡ་སྤྲོོད་འབད་ཐབས་ལུ་ དཔེ་སྦྱོར་ཏེ་

སླབ་ནི་དང་། དཔྱེ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་སླབ་ནི། ཁྱད་ཚིག་བཙུགས་ཏེ་སླབ་ནི། སྤྲོོས་བཏགས་ཏེ་སླབ་ནི། 

ཚིགས་བཅད་ནང་སྦེ་སླབ་ནི། ཚིགས་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་སྦེ་སླབ་ནི། ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་བཙུགས་ཏེ་

སླབ་ནི་ ལ་སོགས་པོ་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཚིག་གི་ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ་བཙུགས་ཏེ་སླབ་མི་འདི་ལུ་ 

སྙན་ངག་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཚིག་རྒྱན་ཟེར་སླབ་སྲོོལ་ཡོད།

འདི་བཟུམ་གྱི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དེབ་འདི་ནང་ སློབ་རིམ་དགུ་པོ་ནང་ 

ལྷབ་མི་ དོན་ཚན་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ཐངས་ཀྱི་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ ལྷབ་ནི་དང་། 

རྩོམ་གྱི་སྦྱོང་བ་གི་དོན་ལུ་ ཚིག་འབྲུ་མང་སུ་ཡོད་པོའི་ རྩོམ་གྱི་སྦྱོང་བ་འབད་ནི། དེ་གིས་མ་ཚད་ རང་

ལུགས་སྙན་རྩོམ་ལམ་སྲོོལ་ཚུ་ལས་ དཔྱེ་གཏམ་དང་ བློོ་ཟེ་ ཞབས་ཁྲ་ གསལ་བཤད་ཚུ་གི་ཐོག་

ལས་ སྙན་རྩོམ་ལྷབ་ནིའི་དོན་ཚན་ཚུ་བཀོད་ཡོད།

ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ཐངས།ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ཐངས།

སྙན་རྩོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ཚིགས་བཅད་དང་། ཚིག་ལྷུག། སྤེལ་མ་གསུམ་ཆ་ར་ནང་འོངམ་ཨིན། ཨིན་

རུང་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ རྩོམ་ཟེར་བའི་སྒང་ལས་ ཚིགས་བཅད་ནང་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
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ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ ཚིགས་བཅད་ཚུ་ བྲི་ནི་ལཱ་ཁག་ཡོདཔོ་མ་ཚད། བྲིས་ཚརཝ་ད་ ལྷག་ངོ་བདེ་

ཏོག་ཏོ་དང་། ཉན་མི་ཚུ་ལུ་འབད་རུང་ གོ་ཧོང་བདེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན།

ཚིགས་བཅད་བྲི་ནི་ལཱ་ཁག་དགོ་མི་འདི་ ཚིགས་བཅད་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ 

༡༽ ཚིག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཚིག་འབྲུ་འདྲན་འདྲ་ཡོད་དགོ་ནི་འདི་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ 

ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་བསྡུ་དགོཔོ་དང་། འཕྲལ་འཕྲལ་འཐེབ་བཙུགས་དགོཔོ་འཐོན་དོ་ཡོདཔོ་དང་། 

༢༽ དོན་དག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཚིགས་བཅད་རེ་རེ་གིས་ དོན་དག་རེ་རེ་གསལ་ཏོག་ཏོ་

སྦེ་སྟོོན་ཚུགས་དགོཔོ་མ་ཚད། གོ་ཧོང་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཧན་ཏོང་ཏོ་སྦེ་དགོ་ནི་འདི་གིས་ སྦྱོང་བ་མེད་

པོ་ཅིན་ལཱ་ཁག་ཡོདཔོ་ཨིན། 

སྙན་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ། སྙན་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ། 

སྙན་རྩོམ་ཁོ་རང་ལུ་མ་འདྲ་བའི་དབྱེ་བ་མེད། ཨིན་རུང་ སྙན་རོྩམ་གྱི་བརྗོད་བྱ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དགའ་

རྩོམ། སྐྱོ་རྩོམ། དྲན་རོྩམ། བསྟོོད་རྩམ་ལ་སོགས་པོའི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་དོ་ཡོད་པོའི་ཁར་། རྩང་མོ། བློོ་ཟེ། 

ཞབས་ཁྲ། ཁ་བཤད། དཔྱེ་གཏམ་ལ་སོགས་པོ་ཚུ་ཡང་ སྙན་རྩོམ་གྱི་བྱེ་བྲག་ཨིན་མས། 

སྙན་རྩོམ་གྱི་སྔོན་འགྲོ།སྙན་རྩོམ་གྱི་སྔོན་འགྲོ། 

སྙན་རྩོམ་བྲི་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་ཆེ་ཤོས་འདི་ ཚིགས་བཅད་ཨིནམ་དང་ དེ་ཤེས་པོ་ཅིན་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ནང་

གསེས་དབྱེ་བ་འདི་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཤེས་ཏེ་འགྱོ་ནི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྦྱོང་བ་ཆུང་

ཀུ་ཅིག་འབད་ནི་ཨིན། 
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ཚིགས་བཅད་སྐབས་ཀྱི་ གལ་ཆེ་བའི་མིང་ཚིག།ཚིགས་བཅད་སྐབས་ཀྱི་ གལ་ཆེ་བའི་མིང་ཚིག། 

ཚིག་འབྲུ། ཆ་དང་ཡ། ཚིག་རྐང་དང་། ཚིགས་བཅད། 

༡༽ ཚིག་འབྲུ་ཟེར་མི་འདི་ ཚག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་པོའི་ སྔོན་རྗེས་མིང་གཞི་ ག་ར་བསྡོོམས་པོའི་ 

ཡི་གུའི་ཚོགས་པོ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིནམ་དང་། འདི་གི་མིང་གཞན་འདི་ ཚེག་བར་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན།

 

༢༽ ཆ་དང་ཡ་ཟེར་མི་འདི་ ཚིགས་བཅད་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆ་དང་ཡ་ཟེར་མི་འདི་ ཁག་ཆེ་དྲགས་

ཅིག་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལས་ ཆ་ཟེརཆ་ཟེར་མི་འདི་ ཁ་ལས་སླབ་པོའི་སྐབས་ ཚིག་གཉིས་ བར་ན་གཅད་

མཚམས་མ་བཞག་པོར་ སྦྱེལ་ཏེ་ར་སླབ་དགོ་མི་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། འདི་ཡང་དཔེར་ན། ཆ་རོགས། རོྡ་

རྗེ། བློ་མ། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པོ་ ཧེ་མ་ལས་ཚིག་འབྲུ་གཉིས་རེ་སྦེ་ གཅིག་ཁར་ཡོད་མི་ཚུ་དང་། 

ཤར་ལས། ནུབ་ལུ། འཛུལ་ནི། ལ་སོགས་པོའི་མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ཚུ་གི་མཐའ་མར་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་

སྦྱོར་ཏེ་ ཆ་སྦེ་བཟོ་མི་ཚུ་ལུ་གོ་ནི་དང་ཨིན།

ཡ་ཟེརཡ་ཟེར་མི་འདི་ ཚིག་འབྲུ་གཅིག་འབད་མི་ཚུ་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། འདི་ཡང་ དཔེར་ན། ས། ཆུ། མེ། རླུང་།

ལ་སོགས་པོའི་མིང་རྐྱང་།  ང་། ཁོ། མོ་ ཡར། མར། ལ་སོགས་པོའི་མིང་ཚབ། འགྱོ། སྡོོད། ལ་

སོགས་པོའི་བྱ་ཚིག། སུ་ ར་ རུ་ དུ་ ཏུ་ ལ་སོགས་པོ་ སུམ་ཅུ་པོའི་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ཨིན། 

 

༣༽ ཚིག་རྐང་དང་ཚིགས་བཅད་ ཟེར་མི་འདི་ ལྟག་དང་འོག་གི་ཤད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་པོའི་ ཚིག་

གི་བརྗོད་པོ་འདི་ལུ་སླབ་ནི་དང་། ཚིགས་བཅད་ཟེར་མི་འདི་ ཚིག་རྐང་བཞི་གི་ཚོགས་པོ་གཅིག་ལུ་སླབ་

ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན། རྒྱང་ལས་བྱོན་པོའི་སྟོག་ཤར།།རྒྱང་ལས་བྱོན་པོའི་སྟོག་ཤར།། ཟེར་མི་འདི་ཚིག་རྐང་གཅིག་ཨིནམ་དང་། ད་

རུང་འདི་ལུ་ཁ་སྐོང་། རྒྱང་ལས་འབྱོན་ཚེ་ལེགས་རུང་། །གཡུས་བཟང་འདི་ན་ལྷོད་ཚེ། །སོ་ཏོ་ཁོག་ཁོ་ རྒྱང་ལས་འབྱོན་ཚེ་ལེགས་རུང་། །གཡུས་བཟང་འདི་ན་ལྷོད་ཚེ། །སོ་ཏོ་ཁོག་ཁོ་

ཨིན་མས།།ཨིན་མས།། ཟེར་བའི་ཚིག་རྐང་གསུམ་བཙུགས་པོ་ཅིན། ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
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ཚིགས་བཅད་གཅིག་ནང་ཚིག་རྐང་བཞི་དགོཔོ་ཨིན་རུང་། ཚིག་རྐང་རེ་རེ་ནང་ཚིག་འབྲུ་འ་ནེམ་ཅིག་དགོ་ 

ཟེར་བའི་ ངེས་གཏན་ཅིག་མེད། ཨིན་རུང་ ཚིག་འབྲུ་ལྔ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ༣༡ཚུན་ཚོད་དང་། ལ་

ལུ་ཅིག་ ཚིག་འབྲུ་བརྒྱ་ལས་ལྷག་མི་ཡང་ཡོད། ཨིན་རུང་ཡོངས་གྲགས་འདི་ ཚིག་འབྲུ་༦ ལས་༡༥ 

ཚུན་ཚོད་དང་། རྫོོང་ཁ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཚིག་འབྲུ་༦ ལས་༩ ཚུན་ཚོད་འབད་མི་འདི་ཡོངས་གྲགས་

ཨིན། 

ཚིག་འབྲུ་ཆ་ཡའི་སྒྲིག་ཐངས།ཚིག་འབྲུ་ཆ་ཡའི་སྒྲིག་ཐངས། 

ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་འབྲུ་ཡ་གི་ས་གོ་དང་། ཆ་གི་ས་གོ་སོ་སོ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ ཡ་

ཡོད་སར་ཡ་དང་། ཆ་ཡོད་སར་ཆ་སྦེ་ར་བཙུགས་དགོ། དེ་གཉིས་འཛོོལ་བ་ཅིན་ ཡ་གི་བཅད་མཚམས་

མི་ཐོན་པོའི་ཁར་ ཆ་འདི་ཚུ་ཁ་བྱེལ་འགྱོ་སྟེ་ ལྷག་ངོ་མི་བདེ་བའི་དཀའ་ངལ་འབྱུངམ་ཨིན། ཆ་དང་ཡ་

ཚུ་དཔེ་འབད་བ་ཅིན། 

ཁྱོད་ཀྱིས་ར་སླབ་ནི་མེད་ན། །མོ་གིས་འདི་ག་དེ་གོ་བ།།

སངས་རྒྱས་སྦེ་མངོན་ཤེས་མི་མཁྱེན། །གཅན་གཟན་སྦེ་དྲི་ནི་མི་ཚོར།།

ཟེར་བའི་ཚིགས་བཅད་འདི་ ཚིག་འབྲུ་བདུན་མ་ དང་པོ་ཆ་ཅིག། དེ་ལས་ཡ་གཅིག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ 

ཆ་གཉིས་ཨིན་མས། རྟགས་སྦེ་བཀོད་པོ་ཅིན་ ༢་༡་༢་༢ ཟེར་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ཆ་ཡ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔོ་

ཨིན་ན་བལྟ་དགོ། 

ཆ་སྦེ་བཟོ་ཐངས། ཆ་སྦེ་བཟོ་ཐངས། 

ཆ་གི་ས་གོ་ནང་ ཡ་གཅིག་འོང་པོ་ཅིན་ ཡ་འདི་ལུ་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་གང་རུང་གཅིག་ དོན་དག་དང་

བསྟུན་ཏེ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཆ་གཅིག་བཟོ་དགོ། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ གོང་གི་ཚིགས་བཅད་འདི་ནང་ 

ཚིག་ཆ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ མངོན་ཤེས། སངས་རྒྱས། གཅན་གཟན། ཟེར་མི་ཚིག་འདི་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིནམ་
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དང་། ཆ་གཞན་ཚུ་ག་ར་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ བཟོ་བཟོཝ་ཨིན་མས། འདི་ཡང་

ཚིག་རྐང་དང་པོ་ནང་། ཁྱོད། སླབ། མེད། ཟེར་བའི་ཚིག་འབྲུ་ཡ་ཚུ་ ཆ་གི་ས་གོ་ནང་ཨིནམ་ལས་ ཆ་

རོགས་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་བཙུགས་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱིས། སླབ་ནི། མེད་ན། ཟེར་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན་མས། 

ཡ་གི་འཐོབ་ཐངས།ཡ་གི་འཐོབ་ཐངས།

ཚིགས་བཅད་ནང་ ཚིག་འབྲུ་ཡ་གཅིག་འབད་མི་འདི་བཙུགས་པོའི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་རྐང་གི་མཇུག་

ལུ་ཨིན་པོ་ཅིན་སྟོབས་མ་བདེཝ་ག་ཅི་ཡང་མེད་པོར་ ཚིག་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་རུང་འགྱོ་བཏུབ། དེ་

འབདཝ་ད་ འགོ་དང་བར་ན་གི་ བཙུགས་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཁག་གཉིས་ཡོད། འགོ་ལུ་ཨིན་པོ་ཅིན་ 

མིང་རྐྱང་། མིང་ཚབ། རྫོོང་ཁའི་ཁྱད་ཚིག་དང་བྱ་ཚིག་མིང་མཐའ་ཡར་འདྲེན་ཅན། འབོ་པོའི་ཚིག་དང་།

སྙིང་རྗེའི་ཚིག་དེ་ཚུ་གིས་བཏུབ་ཨིན། དཔེར་ན། གཡུས་སྨོན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ། །ཡར་ལྷ་ཡི་གཡུས་སྨོན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ། །ཡར་ལྷ་ཡི་

གཡུས་དང་འདྲ་བས། །ང་གནས་མཆོག་འདི་ན་སྐྱེ་བ། ཚེ་ཧེ་མའི་བསོད་ནམས་ཨིན་མས།།གཡུས་དང་འདྲ་བས། །ང་གནས་མཆོག་འདི་ན་སྐྱེ་བ། ཚེ་ཧེ་མའི་བསོད་ནམས་ཨིན་མས།། ཟེར་དོ་

བཟུམ་ཅིག་ཨིན། 

དེ་ལས་ཚིག་རྐང་གི་བར་ན་ཨིན་པོ་ཅིན་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་དྲག་ཤོས་ཨིནམ་དང་། མིང་ཚབ། 

མཚུངས་པོ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ། བྱ་ཚིག་མིང་མཐའ་ཡར་འདྲེན་ཅན་དེ་ཚུ་ཡང་འགྱོ་བཏུབ་ཨིན། དཔེར་ན། 

ལྷ་ཡུལ་ལས་བྱོན་པོའི་སྲོསམོ་འདི། །གནམ་བསྐོས་ཅིག་ག་དང་ཨིན་ན། །ག་དེམ་ཅིག་བལྟ་སྟེ་འབད་ལྷ་ཡུལ་ལས་བྱོན་པོའི་སྲོསམོ་འདི། །གནམ་བསྐོས་ཅིག་ག་དང་ཨིན་ན། །ག་དེམ་ཅིག་བལྟ་སྟེ་འབད་

རུང་། །ངོམས་ནི་ཟེར་རྩ་ལས་མིན་འདུག།རུང་། །ངོམས་ནི་ཟེར་རྩ་ལས་མིན་འདུག། ཟེར་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།

ཆ་ཡའི་དོགས་སེལ།ཆ་ཡའི་དོགས་སེལ། 

མིང་རྐྱང་ཚུ་ འགོ་ལུ་བཏུབ་རུང་བར་ན་མི་བཏུབ། ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ བར་ན་བཏུབ་རུང་འགོ་ལུ་མི་

བཏུབ། མིང་ཚབ་དང་ མིང་མཐའ་ཡར་འདྲེན་ཅན་ཚུ་ གཉིས་ཆ་ར་ནང་འགྱོ་བཏུབ། ཚིག་གྲོགས་མེད་

པོའི་ ཁྱད་ཚིག་དང་བྱ་ཚིག་རྐྱང་པོ་ཚུ་ གཉིས་ཆ་ར་ནང་འགྱོ་མ་བཏུབ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། 
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ཚིག་རྐང་གི་བར་ན་དགོ་པོའི་ཡ་ཚུ་  ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་བཙུགས་པོ་ཅིན་ ཚིག་གི་མཉེན་ཁུག་ལེགས་

ཤོམ་ཐོན་བཏུབ། དེ་མེན་པོར་ མིང་རྐྱང་ཡ་ཅིག་བཙུགས་པོ་ཅིན་ ཁོ་གིས་ཆ་རོགས་འཚོལ་ཏེ་ གཞན་

དང་བསྡོོམས་ཏེ་འགྱོཝ་ལས་ བཅད་མཚམས་སྟོབས་མི་བདེ་བའི་ཁར་ ལྷག་ངོ་ཡང་མ་བདེཝ་འགྱོཝ་

ཨིན། དཔེར་ན། ཁྲི་གདུགས་ཁྲི་གདུགས་འའདི་ནུབ་ལུ་གཡོ་བའི་ཚེ། །སྒོ་ནོར་དི་ནུབ་ལུ་གཡོ་བའི་ཚེ། །སྒོ་ནོར་བ་བ་ཁྱིམ་ནང་བཙུགས་དགོ་པོས།།ཁྱིམ་ནང་བཙུགས་དགོ་པོས།།  ཟེར་

བའི་སྐབས་ཀྱི་ཚིག་རྐང་དང་པོའི་ནང་། ཁྲི་གདུགས་འདི། ཟེར་བཅད་མཚམས་ཏག་ཏ་ཡོད་རུང་ གཉིས་

པོའི་ནང་། སྒོ་ནོར་བ། ཟེར་བཅད་མཚམས་འོང་མི་བཏུབ་པོར་ སྒོ་ནོར་བ་ཁྱིམ། ཟེར་གཞན་དང་འབྱེལ་

ཏེ་འགྱོ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།

ཚིགས་བཅད་གཅིག་ནང་ཡོད་པོའི་ ཚིག་རྐང་ག་ར་ ཚིག་འབྲུ་མང་ཉུང་འདྲ་མཉམ་དགོཔོ་མ་ཚད་ ཚིག་

གི་གཅད་མཚམས་ཡང་ ཅོག་ར་འཐདཔོ་འོང་དགོཔོ་ཨིན། ཚིགས་བཅད་གཅིག་ནང་གི་ ཚིག་རྐང་ག་

ར་ ཚིག་འདྲུ་འདྲན་འདྲ་ཡོད་རུང་ གཅད་མཚམས་ཅོག་འཐདཔོ་མེད་པོ་ཅིན་ དེ་ཡང་མ་བཏུབ་པོའི་

སྐྱོན་ཨིན། དཔེར་ན།

རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་དགོ་ན། །རྒྱུ་ནོར་སྟོོབས་ཤུགས་ཡོན་ཏན་དགོཔོ་ར་མེད།།

རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་ཧིང་ལུ་ཡོད་པོ་ཅིན། །མི་ཉམ་ཆུང་གིས་ཡང་ཕྱག་ཕྱིད་འབྱོར་ཚུགསཔོ།།

ཟེར་བའི་སྐབས་ ཚིག་རྐང་བཞི་པོ་འདི་ ཚིག་རྐང་གཞན་མི་ཚུ་བཟུམ་ ཚིག་འབྲུ་དགུ་ཡོད་རུང་ གཅད་

མཚམས་འདྲ་མཉམ་མེདཔོ་ལས་ ལྷག་གོ་མ་བདེ་བའི་སྐྱོན་ཕོགཔོ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ཚིག་རྐང་

བཞི་པོ་འདི་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ 

རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་དགོ་ན། །རྒྱུ་ནོར་སྟོོབས་ཤུགས་ཡོན་ཏན་དགོཔོ་ར་མེད།།

རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་ཧིང་ལུ་ཡོད་པོ་ཅིན། །ཉམ་ཆུང་གིས་ཡང་ཕྱག་ཕྱིད་འབྱོར་ཚུགསཔོ་ཨིན།།

ཟེར་ ལེགས་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་ ཅོག་ར་འཐདཔོ་ཡོདཔོ་ལས་ ལྷག་གོ་བདེ་
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ཏོག་ཏོ་དང་ སྐྱོན་མེདཔོ་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན།

ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ནིའི་སྦྱོང་བ།ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ནིའི་སྦྱོང་བ།
དོན་ཚན་འདི་ ལྷབ་སྦྱོང་འབད་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་དོན་ཚན་འདི་ ལྷབ་སྦྱོང་འབད་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་

	 རོྩམ་གྱི་ཚིག་འབྲུ་མང་ཉུང་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལྷག་ཐངས་ཤེས་ཚུགས་ནི་དང་།

	 དབང་ཤེས་ལྔ་ལུ་ཉམས་སུ་མོྱང་བའི་ ཚོར་སྣང་ཚུ་དང་སྤྱོོད་རྣམ་ཚུ་དཔེ་དང་དོན་སྦྱོར་ཏེ་རྩོམ་རྐྱབ་

ཚུགས་དགོ།

	 གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པོའི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་གོ་དོན་ལེན་ཚུགས་ནི་དང་ཚིག་དོན་གྱི་ལེགས་ཆ་དང་ཡོན་

ཏན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡིད་ཆེས་ཚུགས་དགོ། 

	 རོྩམ་རྐྱབ་ནིའི་གཞི་འགྱམ་གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས་ནི་དང་རྩོམ་རྐྱབ་ནི་ལུ་སྤྲོོ་བ་བསྐྱེད་ཚུགས་

དགོ།

	 རོྩམ་གྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ དགའ་སྣང་འཁྲུལ་སྣང་ལ་སོགས་པོའི་ཉམས་ཚུ་གི་

ཐོག་ལུ་རྩོམ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།

ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ནིའི་སྦྱོང་བ།ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ནིའི་སྦྱོང་བ།

ཚིགས་བཅད་ལུ་ ཚིག་འབྲུ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོདཔོ་ལས་ རྩོམ་འགོ་དང་པོ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཚིག་

འབྲུ་ ཉུང་སུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྦྱོང་བ་འབད་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། ཚིག་འབྲུ་ཉུང་སུ་ཡོད་

པོའི་རྩོམ་ཚུ་ སློབ་རིམ་དགུ་པོ་མན་ཆད་ལུ་ར་ ལྷབ་ཚར་ཏེ་ཡོདཔོ་ལས་ སློབ་རིམ་བཅུ་པོའི་ནང་ལུ་ 

ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་མ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ རོྩམ་གྱི་སྦྱོང་བ་ཚུ་འབད་ནི་ཨིན། 

ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་མ།ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་མ། 

རྩོམ་ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་མ་ལུ་ གཅད་མཚམས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རིགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་འོང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་རྩོམ་ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་མ་ལུ་ གཅད་མཚམས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རིགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་འོང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་

ལས་ ནཱ་ལུ་ རིགས་མ་འདྲཝ་གསུམ་དེ་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ སྦྱོང་བ་འབད་ནི།ལས་ ནཱ་ལུ་ རིགས་མ་འདྲཝ་གསུམ་དེ་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ སྦྱོང་བ་འབད་ནི།
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ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་མ་རིགས་དང་པོ་འདི་ སློབ་རིམ་དགུ་པོ་ན་ཡང་ལྷབ་ཅི། ཨིན་རུང་ ཚིགས་བཅད་འདི་ 

བློོ་ཟེ། ཁ་བཤད། ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ནང་ བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཚར་གཅིག་ལོག་སྟེ་བལྟ་

གེ། 

ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་མ་རིགས་དང་པོ། (ཚིག་འབྲུའི་རྟགས་༡་༢་༢་༢་༡)ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་མ་རིགས་དང་པོ། (ཚིག་འབྲུའི་རྟགས་༡་༢་༢་༢་༡)

ཡར་གངས་ཀྱི་སེང་གེ་དཀར་མོ་འདི། །ཁོ་གཡུ་རལ་རྒྱས་ཚེ་ལེགས་པོས་པོ།།

གནམ་དགུན་ལུ་ཁྱེགས་ཀྱིས་བསྡོམས་པོའི་ཁར། །གངས་བུ་ཡུག་འཚུབ་ཚེ་མནོ་མ་ཚུགས།།

ཁྱོད་ངོ་རིས་ལེགས་པོའི་སྨོན་ཆུ་ཚུ། །གཞོནམ་ལང་འཚོ་དར་ཚེ་ཀུན་གྱིས་དགའ།།

མཇུག་གདོང་ལུ་ཐང་ཁུག་གང་པོའི་ཚེ། །ང་སྟོག་ཤར་གཞོནམ་གིས་མི་ཕན་ག།

སྦྱོོང་ལཱ།

	 ཚིག་འབྲུ་དང་ གཅདམཚམས་ ཚིགས་བཅད་འདི་དང་ ཆ་འདྲཝ་ཅིག་ གཞན་ཁ་ལས་

འཚོལ།

	 ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ ཚིག་འབྲུ་དང་གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚིགས་བཅད་འདི་དང་ ཅོག་འཐད་པོའི་

རྩོམ་ཅིག་ གསར་རོྩམ་འབད།

ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་མ་རིགས་གཉིས་པོ། (ཚིག་འབྲུའི་རྟགས་ ༢་༡་༢་༢་༡)ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་མ་རིགས་གཉིས་པོ། (ཚིག་འབྲུའི་རྟགས་ ༢་༡་༢་༢་༡)

མཚན་ལྡན་གྱི་གྱི་བློ་མའི་རྩ་བ་ལུལུ། །གཉིས་ཕན་གྱི་གྱི་ཆོས་ཅིག་བསྒྲུབ་སོ་པོཔོ། །

སྔོན་བསགས་ཀྱི་ཀྱི་བག་ཆགས་ངན་སྟོོབས་ཀྱིསཀྱིས། །སྨོན་ཆུང་གི་གི་བུ་མོས་བཞག་མ་བཏུབབཏུབ། །

གཉེན་སྦྱོོར་གྱི་གྱི་བརྟན་འབྲེལ་བརྩིས་ཏེ་གིསགིས། །འཇིག་རྟེན་གྱི་གྱི་བདེ་བར་སྤྱོོད་སོ་པོཔོ། །

བདེ་སྐྱིད་ལས་ལས་ལྷག་པོའི་སྡུག་བསྔལ་ཅིགཅིག །སྙིང་སྡུག་གི་གི་བུ་མོས་བཟོ་བཏང་ནུགནུག།
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སྦྱོོང་ལཱ།

	 ཚིགས་བཅད་འདི་ ཚིག་སྤེལ་མའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་ འོང་ནི་ཨིན་མས་གོ?

	 སྡུག་བསྔལ་ག་ཅི་བཟོ་དཔོ་ཨིན་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ ཚིགས་བཅད་འདི་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ཚིགས་

བཅད་གཅིག་ འཆར་སྣང་ཐོག་ལས་ གསར་རྩོམ་འབད།

ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་མ་རིགས་གསུམ་པོ། (ཚིག་འབྲུའི་རྟགས་༢་༢་༢་༢)ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་མ་རིགས་གསུམ་པོ། (ཚིག་འབྲུའི་རྟགས་༢་༢་༢་༢)

སྤང་གཤོང་ཁྱེད་ལ་རྩ་ཆུ་འཛོོམས་ན། །ཤ་བ་ཕོ་མོ་ལས་ཀྱིས་འཁོར་ཡོང་།།

སྨོན་ཆུང་བུ་མོར་དམ་ཚིག་ཡོད་ན། །མི་ཚེའི་གཏན་གྲོགས་ལས་ཀྱིས་འཁོར་ཡོང་།།

ནང་གི་སེམས་ལ་བལྟ་བཏུབ་མེད་ན། །ཕྱི་གི་ངོ་རིས་མི་རྟག་སྒྱུ་མ།།

མེ་ཏོག་ལེགས་རུང་ཞག་གསུམ་ཙམ་ཅིག །དེ་གི་ཤུལ་ལས་ཕྱག་རྙིགས་རག་རོག།

༡- ཚིགས་བཅད་འདི་ ཚིག་སྤེལ་མའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་ འོང་ནི་ཨིན་མས་གོ?

༢- སྡུག་བསྔལ་ག་ཅི་བཟོ་དཔོ་ཨིན་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ ཚིགས་བཅད་འདི་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་   

 ཚིགས་བཅད་གཅིག་ འཆར་སྣང་ཐོག་ལས་ གསར་རྩོམ་འབད།

ཚིག་འབྲུ་དགུ་མ་རིགས་དང་པོ། (ཚིག་འབྲུའི་རྟགས་ ༢་༢་༢་༢་༡)ཚིག་འབྲུ་དགུ་མ་རིགས་དང་པོ། (ཚིག་འབྲུའི་རྟགས་ ༢་༢་༢་༢་༡)

དགའ་བའི་འཛུམ་ཅིག་ཁྱོད་ལུ་བསྟོན་རུ་རང་རང་། །ངན་པོའི་ཚོད་ཅིག་ང་ལུ་བལྟ་སྟེ་གིས།གིས། །

ཧིང་ལས་དགའ་བའི་ཡིད་འོང་བུམོ་ཁྱོད་ཀྱིས།་ཀྱིས། །ང་ལུ་ཡ་གཅིག་འབད་རང་མ་བཏུབ་ས།ས། །

རྒྱ་མཚོའི་ནོར་བུ་བཏོན་ཏེ་བྱིན་གེ་ཟེར།་ཟེར། །རྫུན་པོའི་ཤོབ་དེནི་ང་གིས་རྐྱབ་ནི་མེད།མེད། །

རང་དབང་ཡོད་པོའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་འདི།འདི། །ཕངས་སེམས་མེད་པོར་ཁྱོད་ལུ་བྱིན་དོ་རྨེ།རྨེ།།
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ཚིག་འབྲུ་དགུ་མ་རིགས་གཉིས་པོ། (ཚིག་འབྲུའི་རྟགས་ ༡་༢་༢་༢་༢)ཚིག་འབྲུ་དགུ་མ་རིགས་གཉིས་པོ། (ཚིག་འབྲུའི་རྟགས་ ༡་༢་༢་༢་༢)

རང་རང་ཧིང་ལས་དགའ་བའི་སྟོག་ཤར་ཁྱོད་ལུ། །སེམས་སེམས་གདིང་ལས་དགའ་ཟེར་སླབ་དགོ་མནོཝ་ཅིག།

དུས་དུས་ཧེ་མ་ལས་རང་སེམས་ལུ་ཡོད་རུང་། །ཁྱོད་ཁྱོད་དངོས་སུ་མཇལ་ཚེ་སླབ་རང་མ་ཚུགས།།

མར་མར་རྒྱ་མཚོའི་ནོར་བུ་བཏོན་ཏེ་བྱིན་ནི། །ཁོངཁོང་སྟོག་ཤར་གཞོན་པོའི་སླབ་ཐངས་ཨིན་པོས།།

ཁྱོདཁྱོད་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ང་ལུ་གནང་མི། །ད་ད་བདག་འཛིན་ང་གིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གེ།

སྦྱོོང་ལཱ།

	 ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ ཚིག་འབྲུའི་གཅད་མཚམས་༢་༢་༢་༢་༡ འབད་མི་གཅིག་དང་། གཅད་

མཚམས་༡་༢་༢་༢་༢ འབད་མིའི་ ཚིགས་བཅད་རེ་ གསར་རྩོམ་འབད།

	  ཚིག་རྐང་དང་ ཚིག་འབྲུའི་ ཁྱད་པོར་ག་ཅི་ཡོད་ག?

ཚིག་འབྲུ་དགུ་མ་རིགས་གསུམ་པོ། (ཚིག་འབྲུའི་རྟགས་ ༢་༡་༢་༢་༢)ཚིག་འབྲུ་དགུ་མ་རིགས་གསུམ་པོ། (ཚིག་འབྲུའི་རྟགས་ ༢་༡་༢་༢་༢)

ད་རེས་འདིའདི་བཞི་པོའི་ཚེས་གཅིག་ཨིནམ་ལས། །བགོད་བྲོ་སྦེ་སྦེ་ཚར་གཅིག་སླབ་སྟེ་བལྟ་བ།།

ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་འདི་བདེན་འཛིན་རེ་ར་རེ་ནུག །ང་ལུ་འབདནི་འབདནི་དེ་བཟུམ་མནོ་བསམ་མེད་གོ།

ཧེ་མ་ལུལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨིན་ཨིན་འདྲཝ་སྦེ། །ང་ལུ་འདི་མིག་ངོམས་ཚར་གསུམ་བལྟ་སྟེ།།

མགུ་ཏོ་རར་གཡུག་སྟེ་ཡར་སོངམ་མེན་སྦོོ། །ད་རེས་འདི་འདི་མནོ་བསམ་ག་ཅི་བཏང་ཡི།།

ཚིག་འབྲུ་དགུ་མ་རིགས་བཞི་པོ། (ཚིག་འབྲུའི་རྟགས་༢་༢་༡་༢་༢)ཚིག་འབྲུ་དགུ་མ་རིགས་བཞི་པོ། (ཚིག་འབྲུའི་རྟགས་༢་༢་༡་༢་༢)

མི་དབང་མངའ་བདག་གི་གསུང་བཤད་གོཝ་ད། །རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་ཅིག་ཧིང་ལས་འབྱུངམ་མས།།

འབྲུག་པོའི་མི་སེར་གྱི་འགན་ཁུར་ཅིག་འབག་སྟེ། །ཕྱག་ཕྱིད་ཞབས་ཏོག་ཅིག་ཞུ་ར་ཞུ་ནི།།
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ཚིག་འབྲུ་དགུ་མ་རིགས་ལྔ་པོ། (༢་༢་༢་༡་༢)ཚིག་འབྲུ་དགུ་མ་རིགས་ལྔ་པོ། (༢་༢་༢་༡་༢)

མཛེས་པོའི་རང་གཟུགས་ཚོང་དཔོོན་ལུ་ལུ་བཙོང་པོ། །ཡ་མཚན་ཆེ་དགོཔོ་རྩ་ལས་ར་ར་མིན་འདུག །

ཁ་བདེ་ལྕེ་བདེའི་ནེ་ཙོ་ཅིགཅིག་བཟུམ་སྦེ། །གཟེབ་ནང་ཚུད་ཚེ་བལྟ་སྟེ་རར་སྡོོད་གེ།

ཕྱུག་པོོའི་གནམ་འདི་ཕྱི་ཁ་ལསལས་བལྟ་ཚེ། །དགའ་དགའ་འདྲཝ་ཅིག་ཡོདཔོ་བཟུམ་ར་ར་འདུག་པོ།།

ནང་ན་སོང་ཚེ་གཡོག་མོ་དང་དང་འདྲ་བའི། །ལཱ་གཡོག་བཀོལ་ཚེ་འཁྲུལ་སྣང་རར་ལང་འོང་།།

སྦྱོོང་ལཱ།སྦྱོོང་ལཱ།

༡- ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ ཚིག་འབྲུའི་གཅད་མཚམས་༢་༢་༡་༢་༢ འབད་མི་གཅིག་གསར་རྩོམ་འབད།

༢- སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གི་མཛོད་འཕྲིན་ཚུ་མཇལ་ཚེ། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་མི་གཡུས་ལུ་འཁྲུངས་ཏེ།། 

འདིའི་འཕྲོ་མཐུད་ ཚིག་རྐང་༢ ཁྱོད་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད།

༣- ཚིག་ ཆ་དང་ཡ་གི་ གོ་དོན་དཔེ་དང་བཅས་བྲིས།

༤- དགའ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་གིས། །སྐྱིད་པོའི་རྩ་བ་ཡོན་ཏན་སྦྱོང་པོའི་སྐབས།།

འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་གི་རྩེདམོ་ལུ་མ་གཡེང་པོར། །ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་འདི་ར་བརོྩན་ན་དྲག།

ཟེར་བའི་ཚིགས་བཅད་འདི་ གཅད་མཚམས་ག་དེ་སྦེ་བཞག་སྟེ་ ལྷག་དགོཔོ་ཨིན་ན་ལྷག་ཐངས་

ཀྱི་ རྟགས་བཀོད།
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ཀ་རྩོམ་ལམ་ལུགས།ཀ་རྩོམ་ལམ་ལུགས།

ཀ་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ལ་སོགས་པོའི་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་ཡི་གུ་ཚུ་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ ཐོག་མཐའ་

བར་གསུམ་གང་རུང་ལུ་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་བཙུགས་སྲོོལ་ཡོད་པོའི་ རྩོམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན།

ཀ་རྩོམ་ཚུ་རྐྱབ་པོའི་སྐབས་ ཀ་རྟགས་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚིག་གདམ་ཁ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚིག་མཛོོད་ལག་

ལེན་འཐབ་དགོཔོ་འདི་ ཁག་ཆེ་དྲགས་ཨིན།

ཀ་རྩོམ་གྱི་དཔེ།ཀ་རྩོམ་གྱི་དཔེ། 
ཀ་མ་ལ་ཡི་མེ་ཏོག་ཡིད་འོང་མ། །ཁ་དོག་ལེགས་པོའི་རྒྱལ་པོོ་བདག་ལ་གསོན།།
ག་ནས་བལྟས་ཀྱང་སྙིང་པོོ་མི་འདུག་པོས། །ང་ནི་དམ་པོའི་ལྷ་ཆོས་ཤིན་ཏུ་མོས།།(འགྲོ་བ་བཟང་མོའི་རྣམ་ཐར་ལས)

ཅ་ལ་ལེ་ཤ་འདུག་གོ་ཁོང་དང་ཆ། །ཇ་ཆང་འཐུང་ནི་འདུག་ས་ཚོདམ་ཡང་ཉ།།
ཏ་ར་སྒྲོལ་མ་མ་བསྟེན་མི་གི་ཐ། །ད་རེས་སྒྲུབ་པོ་གནང་གེ་བྱག་ཕུག་ན།། 

པོ་སངས་ཟླ་བ་དང་འདྲ་ཕ་མའི་དྲིན། །བ་དང་གླང་བཟུམ་མ་སྡོོད་ཞབས་ཏོག་ཞུ།།
ཙ་ཏྲ་བཅུ་གསུམ་སྔགས་བགྱང་ཚ་གྱང་འབག །ཛོ་ཏི་སྨོན་བྱིན་ཝ་ནང་སྦོང་བཅུག་དགོ།།

ཀ་རྩོམ་རྐྱབ་པོའི་སྐབས་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་གོ་རིམ་ མགུ་མཇུག་བསློགས་ཏེ་ རྩོམ་རྐྱབ་སྲོོལ་ཡང་ཡོད། འདི་ལུ་ཀ་རྩོམ་རྐྱབ་པོའི་སྐབས་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་གོ་རིམ་ མགུ་མཇུག་བསློགས་ཏེ་ རོྩམ་རྐྱབ་སྲོོལ་ཡང་ཡོད། འདི་ལུ་

ཨ་རྩོམ་ཟེར་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན།ཨ་རོྩམ་ཟེར་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན།

ཨ་མའི་དྲིན་ལན་འཇལ་དགོ་བསམ་པོ། །ཧ་ལམ་ཧིང་གི་གདིང་ལུ་ཡོད་རུང་།།

ས་སྟེང་འཁོར་བའི་ལཱ་ལུ་གཡེངས་ཏེ། །ཤ་ཚའི་དྲིན་ལན་འཇལ་དབང་མ་བྱུང་།། 
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སྦྱོོང་ལཱ།སྦྱོོང་ལཱ།

•	 གོང་གི་ ཨ་རྩོམ་འདིའི་འཕྲོ་མཐུད་ ལ་ར་ཡ་འ་ ཚུ་གི་རྩོམ་ཅིག་ ཁྱོད་ཀྱིས་ རྐྱབ། 

•	 ཀ་རྩོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཁྱོད་ར་གིས་དགའ་མི་ ཀ་རྩོམ་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ། 

•	 གོང་གི་ཀ་རྩོམ་རྐྱབ་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཀ་

རོྩམ་ཅིག་བྲིས།
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བློོ་ཟེ་ལྷབ་སྦྱོང་།བློོ་ཟེ་ལྷབ་སྦྱོང་།

བློོ་ཟེ་ངོ་སྤྲོོད།བློོ་ཟེ་ངོ་སྤྲོོད།

བློོ་ཟོ་ཟོར་མི།་འད་		ང་བཅོས་རིག་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	དུས་དང་ཕུ་ལས་	མི།་བློོ་རིག�་ཅོན་	ཁ་མི།ཁས་པེ་་	ལྕོ་ལ་
སློོག་སྒྱུརིག་ཤེསས་མི།་	ཁ་བད་ལྕོ་བད་ཚུ་ག�་	ཕེལརིག་ལོགས་མི།འ་བློོ་ག་ལན་དང་བསྟུན་པེ་འ་	གཏམི།་ལན་	ད་འཕྲིནལ་
ལས་རིག་	བློོ་ཟོ་ནང་བཙུགས་ཏ་	སློབ་པེ་འ་	ངག་ཐེངོག་ག་རྩོམི།་རིག�་ལམི།་སྲོོལ་ཅོ�་ཨན།

ད་ཡོང་	བློོ་	ཟོར་མི།་འད་	བློོ་རིག�་དང་	ཡོང་ན་རིག�་
པེ་།	ཡོང་ཅོན་	 ཁ་ལས་སློབ་པེ་འ་	 གཏམི།་ལུ་གོ་ན་
དང་།	ཟོ་	ཟོར་མི།་འད་	སྤྱི་་ཏོག་དང་	ཡོང་ན་	རྩ་
ལུ་གོཝ་ཨན།	 ཚོག�་ད་གཉིས�་གཅོ�་ཁ་སྦེ་་	 བློོ་ཟོ་	
ཟོར་བའ་སྐབས་	བློོ་སློབ་ན་ག་ནང་ལས་	བློོ་རིག�་རྩ་
དྲགས་དང་	བློོ་ག་དཔེ་ོན་	གཏམི།་གྱི་་རྒྱལཔེ་ོ་	ཟོར་དོ་

འགོ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་བློོ་ཟེ་ཚུ་ལྷབ་སྟེའགོ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་བློོ་ཟེ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ།།
	 བློོ་ཟེ་ཟེར་མི་ནམ་བསྒྱུརཝ་ཨིན་ན་ག་དེ་སྦེ་བསྒྱུརཝ་ཨིན་ན་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཚུགས་དགོ།

	 རྩང་མོ་དང་ཞབས་ཁྲའི་བློོ་ཟེ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཁྱད་པོར་ག་ཅི་འདུག་ག་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།

	 བློོ་ཟེ་ཚིག་རྐང་རེའི་ནང་ཚིག་འབྲུ་ག་དེམ་རེ་འདུག་ག་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།

	 བློོ་ཟེ་མ་འདྲཝ་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།

	 བློོ་ཟེ་སྒྱུར་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བསྒྱུར་ཚུགས་དགོ། 

	 བློོ་ཟེ་གི་བརྗོད་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་རྩོམ་ཚུགས་དགོ།
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བཟུམི།་	ཡུལ་དུས་གནས་སྟོངས་དང་འཁྲིདལ་བའ་	དྲ་བའ་ལན་དང་	ལན་དང་འཁྲིདལ་བའ་དྲ་བ་ཚུ་		ག་བ་དྲགཔེ་་
སྦེ་་སློབ་ཚུགས་པེ་འ་	བློོ་རིག�་ལྡན་པེ་འ་	བློོ་སློབ་ཐེངངས་ཀྱི་་	ངག་རྩལ་ཅོ�་ལུ་གོཝ་ཨན།
བློོ་ཟོ་ངོ་མི།་འད་	 གནད་དོན་འད་ག་སྐོརིག་ལས་ཟོར་	 ངས་གཏན་བཟོོ་དགོཔེ་་མི།ད་	 	 ཕེལརིག་ལོགས་མི།འ་དྲ་བ་དང་
བསྟུན་ཏ་	 ལན་རྐྱབ་དགོཔེ་་འད་ཨནམི།་ལས་	 ད་ནང་ལུ་དགག་སྒྲུབ་དང་	 དྲ་བ་དྲ�་ལན་གྱི་་རིག�ས་ཚུ་ཚུདཔེ་་
ཨན།	
ད་ལས་དྲ་བ་བཀོད་མི།་མི།ད་རུང་	 རོྩམི།་གྱི་་དབྱོ་བ་བཟུམི།་	རིགང་ག་སམས་ཀྱི་་ཚོགར་ཉིསམི།ས་ལུ་ཤེསརིག་བའ་	བསྟོོད་ཚོག�་
དང་	 དགའ་སྐྱོ་དང་འབྲིང�་བའ་	 བློོ་ཟོ་ཡོང་བསྒྱུརིག་ན་ཡོོདཔེ་་མི།་ཚོགད།	 ལོ་རྒྱུས་དང་རྒྱལ་རིགབས་	 རིགང་ག་མི།་ཚོག�་
བྱོ་རིག�་ཚུ་ཡོང་	བློོ་ཟོ་སྦེ་་བསྒྱུརིག་ན་ཡོོད།
བློོ་ཟོ་དང་རྩོམི།་གཉིས�་ཀྱི་་བརིག་ན་ག་ཁྱད་པེ་རིག་འད་	 རོྩམི།་འད་	གཙོ་་བོ་	 ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་་ཐེངོག་ལུ་	གཞིབ་རྟོན་འབད་ད་	
འབྲིང་མི།་དང་།	བློོ་ཟོ་འད་གཙོ་་བོ་	རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡོ�་ལུ་	གཞིབ་རྟོན་འབད་ད་	འབྲིངིཝ་ཨན་རུང་		ད་རིགས་ནངས་
པེ་་	རྩོམི།་ཚུ་ཡོང་རྫོོང་ཁའ་ནང་	འབྲིང་མི།་མི།ང་སུ་འཐེངོན་པེ་འ་བསྒང་ཡོོད།	
བློོ་ཟོ་་ནང་ལུ་	 རྫོོང་ཁའ་ངག་གཤེས�་ལུ་ཡོོད་པེ་འ་	 ཉིསམི།ས་ན�་ཉིསན་ཁ་ཆེ་་བའ་	 མི།ང་ཚོག�་ལ་ཤེས་རིག་ལག་ལན་
འཐེངབ་སྲོོལ་ཡོོད་པེ་འ་ཁརིག།	 བཤེསད་དགོ་པེ་འ་གནད་དོན་ཚུ་	 དཔེ་་དང་དོན་སྦྱོརིག་ཏ་	 ཚོག�་ག་རྣམི།་འགྱུརིག་ལ་ཤེས་
བཏོན་ཏ་	བཤེསད་ན�་	ཁྱད་ཆེ་ོས་ཚུ་ཡོོདཔེ་་ལས་	འད་ག�་	འབྲུག་ག་ལམི།་སྲོོལ་རྩོམི།་རིག�་ཤེསས་ཡོོན་འཐེངོབ་ན་
ལུ་ཡོང་	ཕེལན་ཐེངོགས་ཚུ་ཡོོདཔེ་་ཨན།
བློོ་ཟོ་འད་	རྫོོང་ཁའ་སྙན་ཚོག�་ག་གཞིབ་རྟོན་འབད་ད་	རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡོ�་གོང་འཕེལ�་གྱི་་དོན་ལུ་	སློོབ་སྦྱོོང་འབད་
དགོཔེ་་ཨན།	ད་འབད་ན་འད་ག�་	དམི།�ས་དོན་འགྲུབ་དགོཔེ་་ངོ་མི།་འད་	སློོབ་ད�་ནང་བློོ་ཟོ་ག་	དཔེ་་ཚུལ་ཙོ་མི།་
རིག་བཀོད་ད་ཡོོད་མི།་	 ད་ལུ་བརྟོན་ཏ་	 སློོབ་སྦྱོོང་འབད་མི།་ཚུ་ག�་	 ལག་ལན་སྦྱོང་བ་ག་ཐེངོག་ལས་འབད་	 དྲ་བ་
བཀོད་ན་དང་	 ལན་སློབ་ན་ཚུ་	 དཔེ་་ཆེ་་ཁོང་ལུ་བཟུང་སྟོ་མི།ན་པེ་རིག་	 སོ་སོའ་བློོ་རིག�་ག་	 བང་མི།ཛིནད་ཁ་ཕྱིན་ཞིབནམི།་



ལྷག་རིག་དང་རྩོོམ་རིག། སློོབ་རིམ་བཅུ་པ།

68

ལས་	 གནམི།་བྱཱརིག་	 སྤང་ནང་ཤེསརིག་བའ་མི།་ཏོག་བཟུམི།་	 ཚོག�་ག་ད་སྦེ་་ཡོང་བཟོོ་སྟོ་	 སློབ་ཤེསས་ན་ག་རིག�་རྩལ་	
འཐེངོབ་དགོཔེ་་ཨན།
འད་ག་དོན་ལས་	ཁྱོད་ལུ་སློོབ་ཁང་ནང་ག་	སློོབ་དཔེ་ོན་རྐྱངམི།་གཅོ�་ག�་མི།་དོ་བརིག་	ཕེལམི།་དང་ཆེ་་རིགོགས་ཚུ་ག�་
ཡོང་	 གྲོོགས་རིགམི།་འབད་ཚུགས་ན་ཨནམི།་ལས་	གཙོ་་བོ་རིག་	 དང་འདོད་ལུ་	 རིགག་ལསཔེ་་ཨནམི།་	 ཧེ་་གོ་དགོཔེ་་
ཨན་ནོ།།

སྦྱོོང་ལཱ།སྦྱོོང་ལཱ།

1-	 བློོ་ཟོ་	ཟོར་བའ་གོ་དོན་འགྲོ�་བཤེསད་བྲིང�།
2-	 བློོ་ཟོ་་ནང་ལུ་	གནད་དོན་ག་ཅོ་རིག་བཙུགས་ཏ་	བསྒྱུརིག་ན་ཡོོདཔེ་་ཨན་ན?
3-	 བློོ་ཟོ་འད་ག�་	རྫོོང་ཁའ་ཤེསས་ཡོོན་འཐེངོབ་ན་ལུ་	ཕེལན་ཐེངོགས་ག་ད་སྦེ་་	འབྱུང་འོང་ག?
4-	 བློོ་ཟོ་འད་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་ལུང་ཕྱིནོགས་ག་ཏ་རིག་སྒྱུརིག་སྲོོལ་ཡོོདཔེ་་སྨོོ?
5-	 ངག་ཐེངོག་ག་རྩོམི།་རིག�་ལམི།་སྲོོལ།	ཟོར་བའ་གོ་དོན་བྲིང�།
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བློོ་ཟོ་་དབྱོ་བ།
བློོ་ཟོ་ལུ་	ཕྱིནོགས་གཉིས�་ཀྱི་་བརིག་ན་	དྲ་བ་དྲ�་ལན་སྦེ་་	ཁྱད་བརྗེ།་ན�་	བློོ་ཟོ་གཅོ�་དང་།	མི།་འཛིན�ས་ས་ལུ་	ཁ་
མི།ཁསཔེ་་ཅོ�་ག�་	 བཤེསད་པེ་་དང་འདྲཝ་འབད་	 བསྒྱུརིག་ན�་བློོ་ཟོ་ཚུ་ཡོོདཔེ་་ཨན།	 ཕྱིནོགས་གཉིས�་ཀྱི་་བརིག་ན་	
དྲ་བ་དྲ�་ལན་སྦེ་་	ཁྱད་བརྗེ།་བའ་	གཉིསན་གླུ་དང་།	དགྲོ་གླུ།		དགྲོ་གཉིསན་འབྲིང�་མི།་ཟོར་	ཡོོདཔེ་་ཨན།	
བློོ་ཟོ་ཁྱད་བརྗེ།སཝ་ད་	ཕེལརིག་ལོགས་མི།�་མི།་འད་ག�་	གཉིསན་གླུ་གཏང་པེ་་ཅོན་	ཚུརིག་ལས་ཡོང་	གཉིསན་གླུ་གཏང་ན་
དང་	ཕེལརིག་ལོགས་མི།�་མི།་འད་ག�་	དགྲོ་གླུ་གཏང་པེ་་ཅོན་	ལན་ཡོང་དགྲོ་གླུ་འབད་གཏང་ན།	ད་ལས་གཞིབན་མི།་
འད་ག�་	དྲ་བ་བཀོདཔེ་་ཨན་པེ་་ཅོན་	དྲ་བ་འད�་ལན་འབད་སློབ་དགོཔེ་་ཨན།

གཉིསན་གླུ།
གཉིསན་གླུ་ཟོར་མི།་འད་	ཕེལརིག་ལོགས་མི།�་	སམས་ཁརིག་འབབ་པེ་་དང་	རྣ་བརིག་ཧེ་ན་པེ་འ་ཚོག�་	གོཝ་གཅོ�་	སྦྱོང་
ག་བྲིངོཝ་མྱོོང་དོ་བཟུམི།་གྱི་་	སྙན་ཚོག�་ག་ཐེངོག་ལས་	སམས་ལུ་དགའ་བ་འབྱུང་བཅུག་མི།�་ཚོག�་	ཡོོད་མི།་ལུ་གོཝ་
ཨན།		

དཔེ་ར་ན།
སྦྱོངམི།་ཛིནར་ཛིནར་སྦྱོང་མི།འ་སྦྲང་རྩ།	།སྦྱོང་ཁོ་རིག་གཅོ�་འབད་འཐུངམི།་བ།།
ཟོས་གཞིབན་དང་བསྒྱེདསཝ་ད་ཞིབ�་པེ་ས།	།དཔེ་་མི།་གཞིབ་འད་ཆེ་་འདྲཝ་ཅོ�།
ང་གཡུས་ཀྱི་་སྨོན་ཆུང་བུམི།ོ་འད།	།རིགང་མི།ོ་རྡོོག་རྐྱངམི།་འབད་སྡེ་ོདཔེ་་བ།།
སྒརིགཔེ་་ཁོྱད་དང་འཕྱིནདཔེ་་ད་དགའ་བས།	།ད་ང་བཅོས་གཉིས�་ཀྱི་་མི།་ཚོག།།

གཞིབ་གཅོ�་ཁརིག་བསྡེ་ོམི།ས་ཏ་སོྡེ་ད་ད་ག།
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དགྲོ་གླུ།
དགྲོ་གླུ་ཟོར་མི།་འད་	ཕེལརིག་ལོགས་མི།འ་	མི།་འད་ག�་	རིགང་ག་	སམས་ཁརིག་མི།་བབས་པེ་འ་ཚོག�་	སྨོད་པེ་་རྐྱབ་ན་
དང་	ཙོ་�པེ་་ཟོ་ས་ས་ག་ཚོག�་ཚུ་ལག་ལན་འཐེངབ་སྟོ་	ཡོོད་མི།་ཅོ�་ལུ་གོཝ་ཨན།

དགྲོ་གཉིསསན་འབྲིངསལ་མི།།
དགྲོ་གཉིསསན་འབྲིངསལ་མི།་	 ཟོསརིག་མིི།་འདི་	 ཚིོགགས་བཅོད་གཅོིག་ནང་	 སྙན་ཚིོགག་དང་རྩུབ་ཚོགིག་	 དགྲོ་གླུ་དང་གཉིསསན་གླུ་
གཉིསིས་	སློ་བསྲོསས་ཏས་འོང་མི།ི་ལུ་གོཝ་ཨིན།	

དཔེ་ར་ན།
1)	 ཤེསང་ནགས་ཤེསང་སྦུག་ག་ཁག་ཤེསང་འད།།	རྩཝ་ས་ལས་སྐྱ་ཚོག་གཡོོ་མི།ད་པེ་རིག།།
རྩམོ་མི།གུ་ལུ་ལྷོད་ཚོག་གཡོོ་གཅོ�་འདུག།	གཡོོ་ཡོོད་པེ་འ་ཁག་ཤེསང་རིགང་མི།ན་དགོ།
ལྷོ་ལུང་པེ་འ་ཙོ་ན་དན་ཤེསང་འད་འབདན།།	རྩཝ་ས་ལས་ཨན་རུང་བརྡོབ་གཏང་ག།

དཔེ་ར་ན།
ཉིསན་ཅོ�་སྟོག་ཤེསརིག་གཞིབོན་མི།།།གསན་ཅོི1ག་སྟོག་ཤེསརིག་གཞིབོན་མི།།།

རྣཝ་རྒྱ་ཕེལག་བཟུམི།་གཅོ�་ཕྱིན་ལས་ཉིསན།།སམས་རིག�་པེ་འ་ལྕོགས་ཀྱུ་ནང་ལས་བཟུང་།།
ང་སྨོན་ཆུང་བུམི།ོ་ལུ་ཉིསན་སྨོ་རིག།།ཚོགལ་མི།་ལ་ཀོ་མི།�་དམི།རིག་ང་།།

ཚོགལ་མི།་དག་གཅོ�་བཤེསལ་རུ་རིགང་།།ཤེསོག་སྒྲིགོ་རྩང་ག་ཧྲིལལ་མི།་མྱོོང་།།
ཁྱོད་ཨོག་ཁ་ནང་ག་ཕེལག་ཅུང་འད།།གདངས་རིག་ཡོམི།་གཅོ�་བཤེསལ་བཤེསལཝ་ག�།།

ཚོག་རིག�ས་ཡོམི།་གཅོ�་བཏབ་ཆེ་་ནུག།
1 
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སྟོག་ཤེསརིག།
ཤེསང་འབྲིངས་མི།ང་པེ་ོའ་སྦུག་ལས།།	པེ་གས་ཀོ་སྲོ་བརིག་བལྟེ་་སྟོ།།
སྟོརིག་གོ་མི།ན་དགོ་མི།་གསུངས།།	ནང་རྫོས་ཧེ་མི།་བརྡོ་མི།་འདྲ།།
ལཱ་རིག�ས་སྣ་ཚོག�ས་ནང་ལས།།	ལཱ་ཁག་ཡོོད་པེ་རིག་བལྟེ་་སྟོ།།
དག་བ་མི།་འབད་མི།་གསུངས།།	ཕྱིན་མི།རིག་འབྲིངས་བུ་མི།་འདྲ།།
མི།་མི།ང་འཛིན�ས་པེ་འ་སྦུག་ལས།།	ཁ་དོག་ཞིབན་པེ་རིག་བལྟེ་་སྟོ།།	
ང་ལུ་མི།ན་དགོ་མི།་གསུངས།།	སམས་ཀྱི་་བརྩ་བ་མི།་འདྲ།།

སྨོན་ཆུང་བུམོི།།	
མི།་གཞིབ་སྟོརིག་གོའ་ནང་རྫོས།།ཟོཝ་ད་ཧེ་མི།་བརྡོ་ཡོོད་རུང་།།
སྟོརིག་གོ་ལ་ལུ་དཀྲུམི།ས་ད།།ནང་རྫོས་རུལ་རུལཝ་འཐེངོནམི།་ཨན།།
དཀརིག་པེ་ོ་དག་བའ་འབྲིངས་བུ།།	བད་བ་ཡོོད་ཟོར་བཤེསད་རུང་།།
དག་བ་འབད་བའ་སྐབས་ལུ།།	འབད་ཐེངངས་རྣམི།་པེ་རིག་དག་དགོ།
སྟོག་ཤེསརིག་གཞིབོན་པེ་འ་ཁ་ལས།།	བརྩ་བ་ལ་ཤེས་བཤེསད་རུང་།།
ལ་ལུ་འབྲིང�་བ་འཐེངབ་ད།།	ཁོང་ནག་རྫོས་ནག་འཐེངོནམི།་ཨན།།	

དྲ་བ་དྲ�་ལན་གྱི་་ཐེངོག་ལས་བསྒྱུརིག་བའ་བློོ་ཟོ།
དྲིི་བ།དྲིི་བ།

ཤེསརིག་ཕྱིནོགས་འཁོརིག་ལོ་རྩབས་བརྒྱད་ནང་།	།རྩབས་བརྒྱད་ལྕོགས་ཀྱི་་དྲྭ་མི།�་ནང་།།
རིག་མོི།་དརིག་དཀརིག་ལང་ལོང་ནང་།	།མི།་དུ་པེ་་མི།ད་པེ་འ་མི།་ཅོ�་འདུག།
མི།་དུ་པེ་་མི།ད་པེ་འ་མི།་ད།	།སུ་དང་གང་ལུ་ཆེ་་བཞིབག་ན།།
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						ལོྷ་ཕོྱིནགས་འཁོརིག་ལོ་རྩབས་བརྒྱད་ནང་།	།རྩབས་བརྒྱད་ལྕོགས་ཀྱི་་དྲྭ་མི།�་ནང་།།	
						དྲྭ་མི།�་དརིག་དཀརིག་ལང་ལོང་ནང་།	།ཤེསང་མི།ཛིནར་ཏོ་མི།ད་པེ་འ་ཤེསང་ཅོ�་འདུག།
						ཤེསང་མི།ཛིནར་ཏོ་མི།ད་པེ་འ་ཤེསང་ད།	།སུ་དང་གང་ལུ་ཆེ་་བཞིབག་ན།།
ནུབ་ཕྱིནོགས་འཁོརིག་ལོ་རྩབས་བརྒྱད་ནང་།	།རྩབས་བརྒྱད་ལྕོགས་ཀྱི་་དྲྭ་མི།�་ནང་།།
རིག་མོི།་དརིག་དཀརིག་ལང་ལོང་ནང་།	།མི།ཚོག་རྦ་རླབས་མི།ད་པེ་འ་མི།ཚོག་ཅོ�་འདུག།
མི།ཚོག་རྦ་རླབས་མི།ད་པེ་འ་མི།ཚོག་ད།	།སུ་དང་ག་ལུ་ཆེ་་བཞིབག་ན།།
						བྱོང་ཕྱིནོགས་འཁོརིག་ལོ་རྩབས་བརྒྱད་ནང་།	།རྩབས་བརྒྱད་ལྕོགས་ཀྱི་་དྲྭ་མི།�་ནང་།།	
						རིག་མི།ོ་དརིག་དཀརིག་ལང་ལོང་ནང་།	།ཚྭ་བྱོོ་ལྷ་མི།ད་པེ་འ་ཚྭ་ཅོ�་འདུག།
						ཚྭ་བྱོོ་ལྷ་མི།ད་པེ་འ་ཚྭ་ད།	།སུ་དང་ག་ལུ་ཆེ་་བཞིབག་ན།།

ལན།ལན།	
			ཤེསརིག་ཕྱིནོགས་འཁོརིག་ལོ་རྩབས་བརྒྱད་ནང་།།རྩབས་བརྒྱད་ལྕོགས་ཀྱི་་དྲྭ་མི།�་ནང་།།	
			རིག་མི།ོ་དརིག་དཀརིག་ལང་ལོང་ནང་།།མི།་དུ་པེ་་མི།ད་པེ་འ་མི།་ད།།

དགུང་ཁྲིད་གདུགས་ཉིས་མི།རིག་ཆེ་་བཞིབག་ག།
ལྷོ་ཕྱིནོགས་འཁོརིག་ལོ་རྩབས་བརྒྱད་ནང་།།
རྩབས་བརྒྱད་ལྕོགས་ཀྱི་་དྲྭ་མི།�་ནང་།།	
དྲྭ་མི།�་དརིག་དཀརིག་ལང་ལོང་ནང་།	།
ཤེསང་མི།ཛིནར་ཏོ་མི།ད་པེ་འ་ཤེསང་ད།།
ཤེསང་ཙོ་ན་དན་སྡེ་ོང་པེ་ོརིག་ཆེ་་བཞིབག་ག།
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			ནུབ་ཕྱིནོགས་འཁོརིག་ལོ་རྩབས་བརྒྱད་ནང་།	།རྩབས་བརྒྱད་ལྕོགས་ཀྱི་་དྲྭ་མི།�་ནང་།།	
			རིག་མི།ོ་དརིག་དཀརིག་ལང་ལོང་ནང་།	།མི།ཚོག་རྦ་རླབས་མི།ད་པེ་འ་མི།ཚོག་ད།།
			ནུབ་མི།ཚོག་ནག་པེ་་ཏྲརིག་ཆེ་་བཞིབག་ག།		
								བྱོང་ཕྱིནོགས་འཁོརིག་ལོ་རྩབས་བརྒྱད་ནང་།	།རྩབས་བརྒྱད་ལྕོགས་ཀྱི་་དྲྭ་མི།�་ནང་།།	
								རིག་མི།ོ་དརིག་དཀརིག་ལང་ལོང་ནང་།	།ཚྭ་བྱོོ་ལྷ་མི།ད་པེ་འ་ཚྭ་ད།།	ཡོརིག་སྒང་ག་ཁ་བརིག་ཆེ་་བཞིབག་ག།

བསྟོོད་ཚོག�་ག་བློོ་ཟོ།
ཉིསན་ཞིབ�་མི།ཉིསམི།་རིགོགས་གཞིབོན་པེ་།	།གསན་ཅོ�་མི།ཉིསམི།་རིགོགས་གཞིབོན་པེ་།།
ནཱ་དཔེ་ལ་ལྡན་འབྲུག་པེ་འ་རྒྱལ་ཁབ་འད།	།ཆེ་ོས་སངྱས་དརིག་བའ་ཞིབང་ཁམི།ས་ཨན།།
གོངམི།་སྐུ་བསོད་ཅོན་གྱི་་མི།ངའ་ཞིབབས་མི།ཆོེ་ག	།ཐུགས་བྱོམི།ས་དང་བརྩ་བ་རིགབ་ཏུ་དཀརིག།།
སྐྱབས་རྗེ།་དང་འཕེལགས་པེ་འ་དག་འདུན་ཚུ།	།ཐུགས་སྙང་རྗེ།་ཅོན་གྱི་་སྐྱས་བུ་ཨན།།
ཞིབང་འད་ནང་ཡོོད་པེ་འ་མི།་སར་ཚུ།	།བློོ་ཆེ་ོས་སམས་ཅོན་གྱི་་མི།་སར་ཨན།།
དཔེ་ལ་ཆེ་ོས་དང་ལྡན་པེ་འ་རྒྱལ་ཁབ་འད།	།ཡོརིག་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡོ་གཡུས་དང་འདྲ།།

སྦྱོོང་ལཱ།
༡-	 བློོ་ཟོ་ལུ་	སྒྱུརིག་ཐེངངས་མི།་འདྲཝ་	ག་ད་སྦེ་་རིག་འདུག་གོ?
༢-	 བློོ་ཟོ་ཚུ་	རྩོམི།་ཚོག�་འབྲུ་ག་ད་རིག་འབད་མི།་ཨན་མི།ས་གོ?
༣-	 དགྲོ་གླུ་དང་།	གཉིསན་གླུ།	དགྲོ་གཉིསན་འབྲིང�་མི།།	ཟོར་བའ་བློོ་ཟོ་ཚུ་ག་	ཁྱད་པེ་རིག་ཕྱིན།	
༤-	 ཁྱོད་ཀྱི་�་ཡོང་	རྒྱལ་ཁབ་ལུ་	ཕྱིནག་ཞུ་དགོ་པེ་འ་སོྐརིག་ལས་	བསློབ་བྱོ་ཅོ�་	བློོ་ཟོ་་ཐེངོག་ལུ་བྲིང�།
༥-	 བཤེསད་དགོ་པེ་འ་གནད་དོན་འད་	 ཚོག�་སྤ�་མི།་འབད་བཤེསད་ན་དང་	 བློོ་ཟོ་་ནང་བཙུགས་ཏ་	 བཤེསད་ན་

གཉིས�་ལུ་	ཁྱད་པེ་རིག་ག་ཅོ་རིག་འདུག་གོ?
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བློོ་ཟེ་ལྷན་ཐབས།བློོ་ཟེ་ལྷན་ཐབས།

རྡོོ་ལུང་མཚམས་པའི་བློོ་ཟེེ།
ཤར་མཁོ་ཐང་རྡོ་ལུང་དགོན་པོར། །ཁོང་སྟོོབས་ལྡན་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས།།

ཡུམ་ཨ་མའི་ཁོང་ལས་ཆོས་སེམས་བསྐྱེད། །ལོ་ལྔ་དང་དྲུག་ལུ་ཀ་ཁ་གཟིགས།།

དགུ་དང་བཅུ་ལུ་སློབ་སྦྱོོང་གནང་། །དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་གནས་སྐོར་བྱོན།།

གནས་ཆེ་ཡང་མཇལ་ཡི་ཆུང་ཡང་མཇལ། །གནས་ཆེ་བ་ལྷ་ས་བསམ་ཡས་མཇལ།།

གནས་ཆུང་བ་སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་མཇལ། །གནས་དེ་ཚུ་ག་ར་མཇལ་ཡི་པོ།།

ནང་སེམས་ཉིད་ཕོ་བྲང་མ་མཇལ་བས། །ད་མི་རྟག་ནམ་དུས་འགྱུརཝ་ལས།།

ས་མཐོ་བའི་རྡོ་ལུང་དགོན་པོར་བྱོན། །ཕྱི་མཚམས་ཁང་ར་བས་བསྐོར་སར།།

ནང་མཚམས་སྒོ་རས་ཀྱིས་གཅད་སར། །བུག་སྒོ་བབ་ཤནམ་དཔྱང་སར།།

སྒོ་སྲུང་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་གིས་མཛོད། །ཐུན་འགོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གནང་།།

ཐུན་བར་ཤེས་རབ་སྙིང་པོོ་གསུངས། །ཐུན་མཇུག་དྲག་དམར་བསྙེན་པོ་གནང་།།

དྲོ་པོར་ཐོ་རངས་དཀརཝ་ལས། །གཏོར་རིལ་རི་འདེ་བྱུར་བཞག་ནུག །

གཏོར་ཆུ་མཚོ་འདེ་འཁྱིལ་བཞག་ནུག །ངེའི་བདག་གི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ།

ལུས་བྱ་མདངས་ཕོ་མོར་གྱུར་ཏེ། །གཏོར་རིལ་བཟའ་ཤོག་ཟེར་ཡི།།

རང་དང་འཆམ་རེ་འཆམ་ཚད། །གསེར་མིག་ཉ་མོར་གྱུར་ཏེ། །གཏོར་ཆུ་འཐུང་ཤོག་ཟེར་ཡི།།

གཏོར་རིལ་གཏོར་ཆུ་འཐོབ་ཚད། །ཚེ་ད་རེས་ལས་ངན་སྒྲིབ་པོ་དག།

ཚེ་ཕྱི་མ་ཐར་པོ་འཐོབ་པོའི། །སྨོོན་ལམ་འདི་ཁར་བཏབ་གེ་ལོ།

ཇ་མཆོད།ཇ་མཆོད།

ཁྱིམ༌ཐོག༌སེར༌ཏོག༌གུ༌ལས། །ཇ༌མཆུ༌བོད༌ལོག༌ཅནམ༌གྱིས། །ཇ་ཕུད་བཞེས་ཤོག་ཟེར་མི། །བསམ་

དང་བརྒྱད་ཀྱིས་མི་ཁྱབ། །སྒརཔོ་བཞེས་ཆ་མེད་པོ་བཞག་བཞགཔོ་མེན། །སྒརཔོ་བློོ་འདོད་མེད་པོར་
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བཞག་བཞགཔོ་ཨིན། །དཔེ་མ་གཞི་འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་ཅིག། སྟོོད་པོའི་ས་གི་གཡུས་ཁར། །སྟོོད་པོའི་

སྨོན་ཆུང་བུམོ་གིས། །གཉེན་གྲོགས་འབད་བར་ཤོག་ཟེར། །སླབ་མི་གྱངས་ཁ་མ་ཆོད། །སྒརཔོ་ངོ་རིས་

མེད་པོར་བཞག་བཞགཔོ་མེན། །སྒརཔོ་བློོ་འདོད་མེད་པོར་བཞག་བཞགཔོ་ཨིན།།

 

དམ་ཚིག།

གནས་རི་གུང་ཟངས་དོག་དཔོལ་རི། །བློམ་ཨོྂ་རྒྱན་པོདྨའི་གདན་སར། །ཧང་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད།། 

གཅིག་ངོ་གཅིག་གིས་མ་ཤེས། །གཅིག་སེམས་གཅིག་ལུ་མ་ཆགས། །དུས་ཚོད་ད་རེས་ཉིནམ་ལས།། 

གཅིག་ངོ་གཅིག་གིས་ཤེས་ཅི།། གཅིག་སེམས་གཅིག་ལུ་ཆགས་ཆི་ཡི། །བརྗེད་ནི་མེད་པོའི་ཧིང་གཏམ།། 

ཁྱོད་ཁོག་པོའི་ནང་ལུ་བཞག་སྨོ་རེ། །རྒོལ་ནི་མེད་པོའི་དུད་ཕུད།། གོ་རལ་གྱི་མཐའ་མར་བཏབ་བཞག་

གེ།།

རྒྱུ་འབྲས།

ཡུམ་ཨ་མའི་ཟས་ལུ་བྲོཝ་འདུག །བུམོ་ཁྱོད་ཀྱི་བློོ་ལུ་བཅུད་འདུག །ཁྱོད་བུད་མེད་ཤེས་རབ་རང་ 

བཞིན། །སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུངས་ནུག །ཨིན་རུང་དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ། །ས་མས་ལས་འབྱུང་

ཁམས་མ་འཁྲུགསན། །གནམ་ཡས་ལས་གནམ་ལྕགས་མི་བུད། །མདའ་མས་ལས་ས་སྨུག་མ་

སྤུབསནི། །ཕུ་ཡས་ལས་བྱཱར་ཆར་མི་རྐྱབ། །ཕར་ནགས་ལས་རི་དྭགས་མ་འཁོརན། །ཆུ་རྐ་ལས་ཧུ་མ་

མི་ལོངས། །ཤིང་སྡོོང་པོོ་སེར་བཀྱག་མ་བཏངན། །ཡར་མགུ་ལས་པོད་ལྕག་མི་བཏོག།

གོམ་པོ།གོམ་པོ།

གནམ་ལས་ས་ལུ་ལྷོད་ལྷོད། །གོམ་ཐེངས་ག་དེ་ཡོད་གོ །ས་ལས་གནམ་ལུ་ལྷོད་ལྷོད། །གོམ་ཐེངས་ག་

དེ་ཡོད་གོ །ལོྷ་ལས་བྱང་ལུ་ལྷོད་ལོྷད། །གོམ་ཐེངས་ག་དེ་ཡོད་གོ །བྱང་ལས་ལྷོ་ལུ་ལྷོད་ལོྷད། །གོམ་

ཐེངས་ག་དེ་ཡོད་གོ།
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  དཔྱེ་གཏམ་ལྷབ་སྦྱོང་།  དཔྱེ་གཏམ་ལྷབ་སྦྱོང་།

དཔྱེ་གཏམ་གྱི་ངོ་སྤྲོོད།དཔྱེ་གཏམ་གྱི་ངོ་སྤྲོོད།

དཔྱེ་་གཏམི།་ཟོར་མི།་འད་	 བློོ་སློབ་པེ་འ་སྐབས་ལུ་	 བློོ་ག་དོན་དག་འད་	 ཕེལརིག་ལོགས་མི།འ་སམས་ལུ་	 དོད་རིགལ་རིག་འབད་	
ཧེ་་གོ་བཅུག་ན་དང་	སམས་ལས་ནམི།་ཡོང་མི།་ཡོལ་བརིག་	བཞིབག་ཚུགས་ན་ག་དྲན་གཏམི།་ལུ་	ཧེ་་མི།འ་ཕེལམི།་རྒས་ཤོེསས་ཚུ་
ག�་	ཚོག�་ཉུང་སུ་ཅོ�་ནང་	དོན་ཕུན་སུམི།་ཚོག�སཔེ་་སྦེ་་	སློབ་ན་ཡོོད་པེ་འ་གཏམི།་ཅོ�་	དཔྱེ་་འབད་བཞིབག་སྟོ་	སློབ་སྲོོལ་
ཡོོད་མི།་ལུ་གོཝ་ཨན།	 དཔྱེ་་གཏམི།་བཙུགས་ཏ་	 སློབཔེ་འ་ཚོག�་འད་	 རྣ་བརིག་ཧེ་ནམི།་མི།་ཚོགད་	 ཚོག�་ག་ནུས་པེ་་ཡོང་	 ཆེ་་
ཏོག་ཏོ་འགྱི་ོཝ་ལས་བརྟོན་ཏ་	སྙན་རྩོམི།་གྱི་་གྲོངས་སུ་རྩིཝ་ཨན།
དཔྱེ་་གཏམི།་འད་	མི།་སློབ་ཤེསས་	ཉིསན་ཤེསས་ཚུ་ག་	གནས་རིག�་ནང་	བློོ་སློབ་ཐེངངས་ཀྱི་་ཁྱད་ཆོེ་ས་	ཅོ�་ཡོང་ཨན།	
ང་བཅོས་རིགའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 བློོ་སློབ་ན་ལུ་མི།ཁས་དྲགས་ཡོོད་མི།་ཚུ་ག�་	 བློོ་ཚོག�་རིག་ལུ་	 དཔེ་་གཏམི།་རིག་སྦྱོརིག་ཏ་	
སློབ་སྲོོལ་ཡོོདཔེ་་ལས་	མི།ཁས་པེ་་དང་མི།ཁས་པེ་་ཕྱིནད་ད་	སློབ་པེ་འ་སྐབས་ལུ་	ལྟེ་དམི།ོ་ལྟེ་་མི།་ཚུ་ཡོང་	བག་ཚོག�ས་
འཇོོམི།ས་ཏོག་ཏོ་དང་	ངལ་རིགངས་ཏོག་ཏོ་འོངམི།་ཨན།

ལས་དོན།ལས་དོན།

དཔྱེ་གཏམ་སློབ་སྟོོན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་

༡- དཔྱེ་གཏམ་གྱི་གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས།

༢- དཔྱེ་གཏམ་ལྷབ་དགོ་པོའི་དགོས་དོན་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས།

༣- དཔྱེ་གཏམ་ནང་ལུ་ ་སྒྲ་དོན་དང་དཔེ་དོན་ཚུ་ཡོད་པོའི་སྐོར་ཧ་གོ་ཚུགས།

༣- བློོ་གི་རྒྱབ་རྟེན་ལུ་ དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གཞི་རྟེན་འཐོབ་ཚུགས།

༤- ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་དཔྱེ་གཏམ་དུམ་གྲ་རེ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།
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དཔྱེ་་གཏམི།་གྱི་་	ཚོག�་མི།ང་རིགབས་ཅོ�་ཡོོད་རུང་	གོ་དོན་གྱི་་དབྱོ་བ་འད་	སྒྲིག་གཏམི།་ཟོར་མི།་འད་	ཚོག�་མི།་ཤེསོརིག་བའ་
ཐོེངག་ལས་	ཟུརིག་བཙུགས་ཏ་སློབ་ན་དང་	སྐོརིག་གཏམི།་ཟོར་མི།་འད་	དོན་ཧེ་་གོ་ཚུགས་པེ་འ་དོན་ལུ་	འཇོམི།་ཏོང་ཏོ་
ཧེ་་གོ་ཚུགས་པེ་འ་	དཔེ་་་ཐེངོག་ལས་སློབ་ན་དང་	དཔེ་་དང་དོན་སྦྱོརིག་ཏ་	བསློབ་བྱོ་དང་	གྲོོས་སྟོོན་འབད་ན་ཚུ་ནང་
བསྡུཝ་ཨན།
དཔྱེ་་གཏམི།་འད་ཚོག�་གཅོ�་ནང་	དཔེ་་དོན་གཉིས�་ཆེ་་རིག་ཡོོད་མི།་དང་།	དཔེ་་དང་དོན་ཚོག�་གཉིས�་འབད་སློབ་མི།་དང་	
ཚོག�་གསུམི།་དང་བཞིབ་འབད་སློབ་མི།་ཚུན་ཚོགད་ཡོང་ཡོོད།	 ལ་ལུ་ཅོ�་ནང་དཔེ་་མི།་སྦྱོརིག་བརིག་	 དོན་དག་དོད་རིགལ་རིག་	
ཧེ་་གོ་ཚུགས་པེ་འ་ཚོག�་གཅོ�་འབད་མི།་ག་	དཔྱེ་་གཏམི།་ཡོང་ཡོོདཔེ་་ཨན།
ད་ཚུ་རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡོ�་ག་གནས་ཚོགད་	 གོང་འཕེལ�་གྱི་་དོན་ལུ་	 ཁག་ཆེ་་ཤོེསས་ཅོ�་ཨནམི།་ལས་	 ད་ལོྟེ་་ཚུན་ཚོགད་	
སློབ་སྲོོལ་ཡོོད་མི།་ཚུ་ལས་	དཔྱེ་་དག་པེ་་ཅོ�་	སློོབ་ད�་ནང་	བཀོད་ད་ཡོོད།	འད་ཚུ་ཁྱོད་རིག་ག�་	ལྷབ་ཞིབནམི།་
ལས་	ལག་ལན་འཐེངབ་ཐེངངས་དང་	གོ་དོན་ཚུ་	སློོབ་དཔེ་ོན་ལུ་ཞུ་སྟོ་	ཁྱོད་ཀྱི་�་	མི།་གཞིབན་གྱི་�་དཔྱེ་་གཏམི།་	སློབ་
མི།་ཚུ་ཧེ་་གོ་ཚུགསཔེ་་	 འབད་དགོཔེ་་དང་།	 ཁྱོད་རིག་ག�་	 བློོ་ག་བརིག་ན་	 དཔྱེ་་གཏམི།་ཚུ་བཙུགས་ཏ་	 ལག་ལན་
འཐེངབ་ཐེངངས་	ཤེསས་ཚུགསཔེ་་འབད་དགོཔེ་་ཁག་ཆེ་།།

བློོ་གི་བར་ན་ དཔྱེ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་ སླབ་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ།
ཀ༽ དཔྱེ་གཏམ་ཧེ་མར་བཀོད་དེ་ གོ་དོན་ཤུལ་མ་སྟོོན་མི།ཀ༽ དཔྱེ་གཏམ་ཧེ་མར་བཀོད་དེ་ གོ་དོན་ཤུལ་མ་སྟོོན་མི།

༡-	 དབའ་ལྟེ་ོ་ཚོགང་	ན་ཚུན་ཚོགད་རིག་འད་	མི།་འབད་ས།	ད་ལོྟེ་་	ཁྱོད་ཀྱི་�་འབད་མི།་ལཱ་ངན་འད་ག�་	གནས་
སྐབས་ཅོ�་	 སྟོབས་མི།་བདསཝ་ག་ན་ཡོང་མི།་བྱུང་རུང་	 ཡོ་ཤེསས་པེ་འ་མི།དའ་འད་	 རྐྱབ་སརིག་མི།་མི།ཐེངོང་	
ཕེལོག་སརིག་མི།ཐེངོང་།	 ཟོར་དོ་བཟུམི།་	 ནམི།་ཅོ�་ག་ཚོག་	 རྣམི།་སྨོན་འད་	 ཏག་ཐེང་འགྱི་�་ལྟེ་ག་ཀོ་ཐེངང་ན་
འབབ་འོངམི།་ད་	ལཱ་ཁག་གཏང་འོང་སྨོ་རིག།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་ཨན།
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༢-	 ད་རིགས་ནང་དོགསཔེ་་ད་	 ཁྱོད་ཀྱི་�་གཅོ�་	 ཆེ་་རིགོགས་འབད་བྱོན་འོང་ཟོར་མི།ནོ་ཡོ་ས།	 ད་འབདཝ་ད་	
བློོ་བྱོག་ལུ་གཏད།	 བྱོག་ཕུག་སྟོོངམི།།	 ཟོར་སློབ་དོ་བཟུམི།་	 ཁག་ཆེ་སཝ་ད་འད་	 ཁྱོད་ཀྱི་�་ཡོང་མི།ན་
འདུག་སྨོོ།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་སྦེ་་	སློབ་སྲོོལ་ཡོོདཔེ་་ཨན།

ཁ༽ དོན་དག་ཧེ་མ་དང་དཔྱེ་གཏམ་ཤུལ་ལས་བཙུགས་ཏེ་སླབ་ཐངས།ཁ༽ དོན་དག་ཧེ་མ་དང་དཔྱེ་གཏམ་ཤུལ་ལས་བཙུགས་ཏེ་སླབ་ཐངས། དཔེར་ན། དཔེར་ན།

༡-	 ཁྱད་ཀྱི་�་ལཱ་འད་	ཚོགགས་ཁརིག་ཚུད་ག་མི།་ཚུད་ག་	ཕེལརིག་བཟོོ་ལྟེ་་	ལྟེ་ཝ་ད་	ཤེསས་པེ་་སྟོ།	ཟོ་མི།་ཟོ་གདོང་ལུ་
བལྟེ་།	འབད་མི།་འབད་ཤུལ་ལུ་བལྟེ་།	ཟོར་ནུག།	

༢-	 དབའ་	 འད་ག་སྐོརིག་ལས་འད་	 ང་རིག་བ་དྲགཔེ་་	 གཞིབན་ག་ག�་ཤེསས་ན་སྟོ།	 ག་ག�་ཡོང་མི།་ཤེསས།	
སམས་རིགང་སམས་ལས་གསལཝ་མི།ད།།	ཆུ་དགུན་ཆུ་ལས་དྭངསམི།་མི།ད།།	ཟོར་སློབ་སྲོོལ་ཡོོད་མི།ན་ན།

ག༽ དཔེ་གཏམ་དང་དོན་དག་ སླ་བསྲེས་ཏེ་སླབ་ནི། དཔེར་ན།ག༽ དཔེ་གཏམ་དང་དོན་དག་ སླ་བསྲེས་ཏེ་སླབ་ནི། དཔེར་ན།

༡-	 མི།་གཞིབ་ང་ག�་	ད་སྦེ་་ཞུ་ན�་འོས་འབབ་མི།ད་རུང་	ཁྱད་འུག་པེ་་བྱོག་ལས་སྐད་ཚོག།	ང་སྲོམི།་ཅུང་མི།ཚོག་
ལུ་མི།་ཆེ་གས་པེ་རིག་	ད་སྦེ་་ཞུ་དགོཔེ་་ཐེངོན་སོ་ཟོར་ཞུ་ན།

༢-	 ནཱ་བུ་ག�་ཁོ་	ཁ་ཧེ་ན་པེ་ས་ཟོར་	ཐུགས་གཏད་ན་མི།་འོང་ལགས།	ཁོ་	ཁ་མི།རིག་འད་གཞིབོང་།	ཧེ་ང་རྡོོ་
འད་བསྒོངས་ཏ་སྡེ་ོད་མི།་	ལྟེ་ས་ངན་ཅོ�་ཨན་ལགས།

སྦྱོོང་ལཱ།
༡-	 ཁྱོད་ཀྱི་�་ཡོང་	བློོ་ག་བརིག་ན་	དཔྱེ་་གཏམི།་བཙུགས་ཏ་སློབ་ཐེངངས་༣	གྱི་་	དཔེ་་རིག་	འཚོག�་ཏ་བྲིང�།
༢-	 དཔྱེ་་གཏམི།་བཙུགས་ཏ་	 བློོ་སློབ་མི།་དང་	 མི།་བཙུགས་པེ་རིག་བློོ་སློབ་མི།་གཉིས�་ཀྱི་་	 ཁྱད་པེ་རིག་ག་ཅོ་

འོང་ག?
༣-	 དཔྱེ་་གཏམི།་བཙུགས་ཏ་	བློོ་སློབ་ན་འད་	གནས་སྟོངས་ག་ཅོ་བཟུམི།་ནང་	འོས་འབབ་ཡོོད་ག་དང་།	

གནས་སྟོངས་ག་ཅོ་བཟུམི།་ནང་	འོས་འབབ་མི།ད་ག་	ཁ་གསལ་བྲིང�།
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  གནས་སྟོངས་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔྱེ་གཏམ་བཙུགས་ཐངས།  གནས་སྟོངས་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔྱེ་གཏམ་བཙུགས་ཐངས།

༡. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༡. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་ཡོད་པོའི་ལཱ་ཚུ་ བཟང་ངན་གྱི་ཆ་ ག་དེ་འབད་ཡོད་ག་ དེ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ བཤད་དགོ་པོ་ཅིན་ 

ཁྱོད་ར་གིས་རང་ཤེས་ཟེར་བའི་དོན་སྟོོན་པོའི་སྐབས་སླབ་དགོ་པོ་ཅིན། ཆུ་དགུན་ཆུ་བ་དྭངམ་མེད། སེམས་རང་

སེམས་བ་གསལཝ་མེད།

༢.གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༢.གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

རོགས་ལུ་ ངལ་མ་རངས་པོར་འགྲན་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་དང་འཕྱད་པོའི་སྐབས་ སླབ་དགོ་པོ་ཅིན། 

ང་རྒྱལ་ཅན་ལུ་དམའ་མ་ཕབ། བསོད་ནམས་ཅན་དང་དོ་མ་འགྲན།

༣. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༣. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

ཨ་ལུ་ བྱ་སྤྱོོད་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འབད་ནིའི་ བསླབ་བྱ་བྱིན་

དགོ་པོའི་སྐབས་ཨིན་པོ་ཅིན། མི་གཅིག་འོངན་ཆུང་ལས། རྟ་གཅིག་འོངན་རྟིའུ་ལས།

༤. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༤. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

ཕམ་དང་སློབ་དཔོོན་ཚུ་གིས་ ཁ་བཀོད་བསླབ་བྱ་རེ་བྱིན་པོའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ ཚོ་བརྡ་འབད་བརྩི་མི་རེ་

འཐོན་པོའི་གནས་སྐབས་ནང་།  ཤ་ཚ་བའི་ཁ་ལས་ གཏམ་ཧནམ་མི་འཐོན།

༥. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༥. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

སྟོབས་མ་བདེཝ་ཅིག་བྱུང་སྟེ་ བཅོ་ཐབས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པོའི་ གནས་སྟོངས་འབད་ ཚོར་བའི་ སྐབས་སླབ་

དགོ་པོ་ཅིན། ལ་མ་བརྒལ་ལབ་རྩའི་སྦུག། ཆུ་མ་བརྒལ་ཟམ་པོའི་སྦུག།
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༦. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༦. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

རང་གིས་ ཆ་བཞག་དང་བློོ་གཏད་བསྐྱེད་དེ་སྡོོད་པོའི་མི་ཅིག་གིས་ རང་ལུ་མགུ་སྐོར་རྐྱབ་ད་པོ་ཅིན་ སླབ་དགོ་པོ་

ཅིན། བློོ་གཏད་པོའི་མི་གིས་ཧིང་བརྐུ།

༧. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༧. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

རང་གི་སྐྱོན་མ་ཚོར་བ་ རོགས་ལུ་རང་ ཁ་གཏང་སྟེ་སྡོོད་མི་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་སླབ་ནི། རང་གི་སྒྱིད་པོར་ ཨ་བ་ཞལ་

རུང་མ་མཐོང་། རོགས་ཀྱི་མགུ་ཏོ་གུ་ཤིག་འཛེགས་སར་ཡང་མཐོང།

༨. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༨. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

སྤྱི་ཏོག་སྦུག་གི་གནད་དོན་ཅིག་གུ་ གྲལ་གཏོགས་མེད་པོའི་ཚུལ་གཟུང་མི་རེ་འཐོན་པོ་ཅིན། ཐལཝ་སྤར་གང་

གནམ་ཁར་གཏོརན་ ཕྱེད་རང་དང་ ཕྱེད་རོགས་གུ།

༩. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༩. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

ལཱ་རེ་འབད་བའི་སྐབས་ རོགས་ཀྱི་གྲོགས་རམ་ལུ་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་སྡོོད་མི་རེ་འཐོན་པོའི་དུས་ལུ། གསིག་པོ་ལྷ་

གིས་གསིག་རུང་ མ་པོ་རང་གིས་གསིག་དགོ།

༡༠. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༡༠. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

ལཱ་རོགས་ཀྱིས་འབད་ ངོ་རང་གིས་སྟོོན་མི་རེ་ཡོད་པོ་ཅིན། ཁུར་ཆ་གཡག་གིས་འབག་ སྐད་འབོྱག་པོས་རྐྱབ།

༡༡. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༡༡. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

མི་གཞན་གྱིས་ རང་ལུ་གཡོ་སྒྱུའི་གྱོས་སྐོར་རེ་ བརྩམ་སྟེ་འོང་པོའི་དུས་ཚོད་བཟུམ་མའི་ནང་འབདན། འབོྱགཔོ་

ཆང་གིས་འགྲངས་རུང་ རྟ་དང་མཐིའུ་༼མཐུར་༽ངོ་མི་འཛོོལ།

༡༢. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༡༢. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

བལྟ་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་ཆུང་བའི་མི་གིས་ ཧམ་བཤད་རེ་རྐྱབ་འཐོན་འོང་མི་དང་ གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ཡང་ མ་
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ཤེས་མི་ཚུ་དང་འཕྱདཔོ་ད་སླབ་དགོ་པོ་ཅིན། འབྱོག་རྒས་ཏེ་ཤི་རན་རུང་ དར་དཀར་ལའི་ཕུག་མ་ཆོད་པོས།

༡༣. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༡༣. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

མི་དང་འཕྱདཔོ་ད་ ངོ་ཤེས་འདྲིས་ཤེས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁ་སངས་ཧིང་སངས་སྦེ་ འབད་དགོ་ཟེར་སླབ་པོའི་ སྐབས་

ལུ་ སླབ་དགོ་པོ་ཅིན་ གཏམ་ཚིག་གསུམ་གྱི་བརྡ་ལན་མ་འཇལན། ཕ་དང་བུ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས།

༡༤. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༡༤. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

ང་བཅས་ར་ མི་ ཟེར་མི་འདི་ ན་འཐན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་འབད་སྡོོད་དགོ་ཟེར་སླབ་པོའི་གནས་སྐབས་ནང་ ལག་ལེན་

འཐབ་དགོ་པོ་ཅིན། རྡོ་ཨིན་ཀྲག་ཀྲག་ཅིག་དང་ ལྕགས་ཨིན་སིང་སི་ཅིག་དགོ།

༡༥. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༡༥. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

ལཱ་འདི་ཚུ་ རོགས་ལག་སྦྱོང་ཡོད་མི་གིས་འབད་སར་མཐོངམ་ད་ དེ་ལུ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དགོཔོ་མ་ གཏོགས་ 

སྣང་ཆུང་འབད་བཞག་ནི་མེན་ རང་གིས་འབད་དེ་བལྟཝ་ད་ ལཱ་ཁག་ཡོད་ཟེར་བའི་སྐོར་ ལས་སླབ་ད་ ལག་

ལེན་འཐབ་དགོ་པོ་ཅིན། ལཱ་ཨ་པོས་འབད་ཚེ་འཇམ་འཇམ་འདྲ། ཟས་ཨ་མས་བཟའ་ཚེ་ཞིམ་ཞིམ་འདྲ།

༡༦. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༡༦. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

མི་འདོདཔོ་ཆེ་དྲགས་ཚུའི་ལག་པོ་ལས་ རྒྱུ་ནོར་རེ་མཆིས་མ་རྐྱབ་ཟེར་བའི་ གནད་དོན་སྤྲོོད་ནིའི་དོན་ ལུ་སླབ་

དགོ་པོ་ཅིན། བྱི་ལི་ལོྟགས་པོའི་ཁ་ལས་ ཨ་ཁ་རེ་བ་མ་བསྐྱེད།

༡༧. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༡༧. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

ལཱ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་མ་ཚུད་པོར་ དུས་ཚོད་ཡོལཝ་ད་འབད་ཚར་ཡོད་པོའི་གནས་སྟོངས་རེ་ཤར་བའི་སྐབས་སླབ་

དགོ་པོ་ཅིན་ དོམ་རྒྱབ་ཐལཝ་ད་ དཔོའ་རྟགས་འབལ།

༡༨. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༡༨. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

རོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་སླབ་ད་བཅས་པོར་ དང་པོར་ རང་གི་ལེགས་ཉེས་ཧ་གོ་དགོ་ ཟེར་སླབ་པོའི་སྐབས་ལག་
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ལེན་འཐབ་དགོ་པོ་ཅིན་ རོགས་སྐྱོན་བལྟ་བའི་མིག་ཡོད་ཀྱང།། རང་སྐྱོན་བལྟ་བའི་མེ་ལོང་དགོ།

༡༩. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༡༩. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

བློོ་སླབ་པོའི་སྐབས་ རོགས་ཀྱི་སེམས་ཁར་ཕོག་ཧིང་མ་བལྟ་བར་སླབ་པོ་ཅིན་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ བློོ་སླབ་ ད་ 

ལ་ལུ་གི་སེམས་ཁར་ཕོག་འོང་ཟེར་བའི་དོན་དག་སྟོོན་ནིའི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པོ་ཅིན། ཆ ར པོ ་

ཕར་ཁ་རྐྱབ་ད་ ཟིལཔོ་ཚུར་ཁ་རེག།

༢༠. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༢༠. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

མི་རང་སོའི་ ས་ཁོངས། ཁྱིམ། བཟའ་ཚང་ཚུའི་ནང་ སྟོབས་མ་བདེཝ་འཐོན་ཏེ་ཡོད་རུང་ མ་ཤེས་པོའི་གནས་

སྟོངས་རེ་ཤར་བ་ཅིན་སླབ་དགོ་པོ་ཅིན་ མགུ་རུལ་བའི་དྲིམ་ ལྷ་པོ་གིས་མ་ཚོར།

༢༡. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༢༡. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

མི་ལུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བའི་ཤུལ་ལས་ དྲིན་ བསམ་མ་ཤེས་པོའི་ཁར་ མ་བཏུབ་པོའི་ལཱ་རེ་ཡང་འབད་འཐོན་འོང་

པོ་ཅིན་ སླབ་དགོ་པོ་ཅིན། རྟ་གསོ་བའི་དྲིན་ལན་རྡོག་པོས་འཇལ།

༢༢. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༢༢. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

བལྟ་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་དང་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་མེད་པོར་ ལཱ་ཚུ་འཕྲོ་ལོག་ལོ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ སླབ་དགོ་པོ་ཅིན། ཆུང་ཚེ་

རྟ་དང་མ་འདྲིསན། སྦོོམ་ཚེ་སྒ་ཆས་རྐྱབ་མི་ཤེས།

༢༣. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༢༣. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

རོགས་མ་འགྲིགས་པོར་སྡོོད་པོའི་བར་ནང་ ཕུང་ འཐེབ་འབད་མ་བཟོ་བར་ འཆམ་ཁ་བཟོ་དགོ་ ཟེར་ བའི་བློོ་

སླབ་ད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པོ་ཅིན། རྡོ་བར་ནང་ཐལཝ་མེན་པོར་ ཤིང་བར་ནང་སྤྱིན་ཕྱུག།

༢༤. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༢༤. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

མི་སྟོོབས་ཤུགས་ཡོད་པོ་གིས་ བང་བཙོང་པོ་ཅིན་སླབ་དགོ་པོ་ཅིན། གཟུགས་གླངམོ་ཆེ་སྦོོམ་རུང་ ཡར་འཕར་

ཀི་ཤིག་གིས་ཡང་རྐྱབ་འོང་།
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༢༥. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༢༥. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་སྤྱི་སི་བཏོག་སྟེ་མ་སྡོོད་པོར་ ག་ར་གིས་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩ་འགེངས་འབད་དགོ། 

ཟེར་སླབ་དགོ་པོའི་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པོ་ཅིན། མདའ་ཐེག་པོ་གིས་མདའ་དང་ མདུང་ཐེག་པོ་གིས་

མདུང་།

སྦྱོོང་ལཱ།སྦྱོོང་ལཱ།

༡- རབ་གསལ་ཤར་ལུ་བསྒོར་མི་འདི། །ཉིམ་དོྲ་བ་བལྟ་སྟེ་བསྒོརཝ་ཨིན།། ཟེར་བའི་དཔྱེ་གཏམ་འདི་

 གནས་སྟོངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ སླབ་དགོཔོ་ཨིན་ན་བྲིས།

༢- སྒྱིད་པོར་ཤ་མེད་རུང་། གཉའ་བར་བྱ་ལ་བཀལ། ཟེར་མི་དཔྱེ་གཏམ་འདི་བཙུགས་ཏེ་ བརྗོད་པོ་

ཅིན་བྲིས། 

༣- དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ ཞབས་ཁྲའི་ཚིག་ནང་བཙུགས་རུང་ ཧན་དོ་ཡོདཔོ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་དཔྱེ་གཏམ་

བཙུགས་ཏེ་ ཞབས་ཁྲ་ ཐུང་ཀུ་ཅིག་ བརྩམ། ཡང་ཅིན་ དཔྱེ་གཏམ་ཡོད་པོའི་ ཞབས་ཁྲའི་

ཚིག་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲིས།
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   དཔྱེ་གཏམ་ལྷན་ཐབས།དཔྱེ་གཏམ་ལྷན་ཐབས།

༢༦. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༢༦. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

ལཱ་འབད་རུང་ བློོ་སླབ་རུང་ ཧིང་སངས་སང་། དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་སྦེ་འབད་དགོ། ཟེར་སླབ་ པོའི་སྐབས་ལག་

ལེན་འཐབ་དགོ་པོ་ཅིན། ཆུ་དྭངས་པོར་ཉ་གསལཝ།

༢༧. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༢༧. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

སྤྱིར་བཏང་གི་སྡོོད་ལུགས་དང་ གཟུགས་ཁམས་འཕོྲད་བསྟེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་འདྲི་མི་རེ་འཐོནམ་ད་ རང་ གི་

གནས་སྟོངས་འདི་ ནང་ཡང་མ་དོགཔོ་ཅིག་དང་ ལྷག་ལྷག་འབོལ་འབོལ་འབད་ཡང་མེདཔོ་ཅིག་ འབད་ཨིན་

པོ་ཅིན་ སླབ་དགོ་པོ་ཅིན། ཆུ་མ་སྐམ་ཅིག་དང་ ཉ་མ་ཤིཝ་ཅིག།

༢༨. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༢༨. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

གཞན་ལུ་མ་གནོདཔོ་ཅིག་དང་ རང་ལུ་ཡང་ཁེ་རྒུད་བཏུབ་ཅིག་སྦེ་འབད་དགོ་ཟེར་ སླབ་ནི་ཨིན་པོ་ཅིན། སྦུལ་

མ་ཤིཝ་ཅིག་དང་ འཁརཝ་མ་ཆགཔོ་ཅིག།

༢༩. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༢༩. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

མི་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཉེས་པོ་མེད་པོར་ ཁ་ཉེས་བཀལ་བ་ཅིན་ སླབ་དགོ་པོ་ཅིན། མི་དཀར་ལུ་ ཞྭ་ནག་

མ་སྤུབས།

༣༠. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༣༠. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

ཆ་རོགས་ངན་པོ་ ཡང་ན་ བྱང་ཉེས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་ཡང་སྟོབས་མ་བདེ་བའི་ནང་ཚུད་སོ་པོའི་གནས་ སྐབས་

ནང་སླབ་དགོ་པོ་ཅིན།  ཆ་རོགས་ཞན་པོ་ཨར་དྲི་མནམ།

༣༡. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༣༡. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

ངན་ལྷད་དང་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་པོ་ཅིན་ རང་ལུ་ཡང་ཉེས་འཛུགས་ཕོག་འོང་ཟེར་ བའི་



ལྷག་རིག་དང་རྩོོམ་རིག། སློོབ་རིམ་བཅུ་པ།

85

བརྡ་སྐུལ་འབད་དགོ་པོའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། ལགཔོ་རྫོ་མར་འདོགསན་ རྫོ་ནག་རེག།

༣༢. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༣༢. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

མནོ་རྒྱ་བསམ་རྒྱ་ཞན་པོའི་མི་ཅིག་གིས་ དབང་ཚད་ཅིག་འཆང་སྟེ་ རྩིས་བདག་ཆེ་དྲགས་སྦེ་འབད་བ་ ཅིན་ 

ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  ཞནམ་མཐོ་སར་བཀལན་ ཆུ་ཡང་བྱེ་གིས་འཇལ།

༣༣. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༣༣. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

དམ་ཚིག་མེད་པོའི་གཉེན་གྲོགས་ཅིག་གིས་ རང་གི་གཉེན་ཚང་བཀོ་བཞག་སྟེ་འགྱོ་ཞིན་ན་ ལོག་མི་ བཏུབ་ནི་

ཨིན་པོའི་ཕོ་ཚོད་མཐོང་པོ་ཅིན་ སླབ་ནི། ཆུམོ་གཙང་ཆབ་མར་འགྱོ་ ཡར་མི་ལོག ཡར་ལོག་རུང་ ཆུ་མོའི་

པོད་སྐོར་ཨིན།

༣༤. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༣༤. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

རོགས་ལུ་ཉེས་འཛུགས་དཔོགཔོ་ད་ རང་ལུ་ཡང་ཉེས་པོ་ཡོདཔོ་སྲིད་ཟེར་བའི་དོན་དག་སྟོོན་ནི་ ཚུའི་སྐབས་ལུ་

འབད་བ་ཅིན། མཛུབ་མོ་གཅིག་རོགས་ལུ་དཔོགཔོ་ད་ གསུམ་རང་གུ།

༣༥. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༣༥. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

བཞེས་སྒོ་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཚུ་ རང་གི་གཟུགས་ཁམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཚམས་ཚོད་རན་ཏོག་ཏོ་ འབད་

བཟའ་དགོ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་སྤྲོོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། བཟའ་ཤེསན་སྨོན་དང་ བཟའ་མ་ཤེསན་

དུག།

༣༦. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༣༦. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

མ་ཤེས་མ་མཐོང་པོའི་མི་ལུ་ གཏམ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་དྲིས་ཏེ་ཁུངས་མེད་ཟེར་བའི་དོན་ལུ་ སླབ་ནི། བྱེམ་སྐམ་

ལས་མར་ཁུ་མི་འཐོན།

༣༧. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༣༧. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།
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མི་སྡེ་དང་ ཁ་སངས་ཧིང་སངས་འབད་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཤེས་པོ་ཅིན་ བཟའ་བའི་ཟས་ཞིམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ བཟའ་ནི་

ཐོབ་ཟེར་བའི་དོན་ལུ་སླབ་ནི། གཏམ་ཧནམ་རོགས་ལུ་སླབ་ ཟས་ཞིམ་རང་གིས་བཟའ།

༣༨. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༣༨. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

རང་ལུ་ཡོན་ཏན་རང་ཡོད་པོ་ཅིན་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ ལས་ཀྱིས་རང་ཐོབ་ཚུགས་ཟེར་བའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ནི། གསེར་རང་ལུ་ཡོདན་ རག་ག་ལས་ཡང་ཐོབ།

༣༩. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༣༩. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

རང་ལུ་ངལ་མ་རངས་པོའི་ འགྲན་སེམས་ཅན་རེ་ཡོད་པོ་ཅིན་ ང་རྒྱལ་དང་ཕྲག་དོག་གི་སེམས་དེ་ རྡོ་བཟུམ་སྦེ་

མ་ཐལཝ་ལས་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་དགྲ་སྦེ་ལོང་བཅུག་ནི་མི་འོང་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ། མེ་ཆུང་ལས་གསད། དགྲ་

ཆུང་ལས་བཏུལ། 

༤༠. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༤༠. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

དང་པོར་ དགའ་དགའ་འདྲ་བའི་གནས་སྟོངས་དང་ བསྟུན་གྲོས་ཀྱི་ངང་ལུ་བཞག་ཞིན་ན་ ཤུལ་ལས་ཉེན་ཁ་རེ་

འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་པོ་ཅིན་ སླབ་ནི། ལ་ཁའི་དོམ་སྲིན་མངརམ་ ཟ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ཁ་ཀྲེགས་པོས།

༤༡. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༤༡. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

དགེ་སྡིག་སྤང་བློང་གི་གནས་ལུ་ མ་ཤེསཔོ་ མ་མཐོངམ་འབད་སྡོོད་མི་ཚུ་དང་འཕྱདཔོ་ད་ སླབ་ནི། ཆོས་མ་གོ་

བའི་ རྣམ་ཅོ་སྤུ་སོག་སོ།

༤༢. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༤༢. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

བལྟ་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་ག་ནི་ཡང་མེད་པོར་ ཚལ་མ་ནང་ལས་འཐོན་འཐོནམ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་སླབ་ནི། ལ་སྒོན་

ཐེ་མ་བརྒལ་ བྱེས་གདངས་རས་མ་ཤག།

༤༣. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༤༣. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

བལྟ་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་ག་ནི་ཡང་མེད་པོར་ ཚལ་མ་ནང་ལས་འཐོན་འཐོནམ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་སླབ་ནི། མིག་ཏོ་
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བྱ་འཛིང་ས་ཡང་མ་མཐོང་།

༤༤. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༤༤. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུའི་སྐོར་ལས་བཤདཔོ་ད་ འཇིག་རྟེན་པོའི་ལཱ་བ་འདི་ ཆོས་པོའི་ མཛོད་བྱ་

ཚུ་རང་དྲག་པོའི་སྐོར་ལས་སླབ་ད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། ཆོསཔོ་རྒས་ཅིག་གྱལ་འགོ་དང་ འབོད་རྒས་ཅིག་གྱལ་

མཇུག།

༤༥. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༤༥. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

རང་སྐྱེ་ས་དང་སྦོོམ་སའི་ཕ་ཁྱིམ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ རྒྱབ་འགལ་མ་འབད་ཟེར་བའི་ དོན་དག་སྟོོན་ ནིའི་དོན་ལུ་ 

སླབ་ནི། ལོྟ་ཟ་བའི་བང་ཅུང་ནང་ ཨ་བ་མ་གཏང་།

༤༦. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༤༦. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

རོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ལུ་བརྟེན་ རང་གི་ངོ་སྟོོན་ཏེ་སྡོོད་མི་རེ་འཐོན་ཚེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། བངམ་མེད་པོའི་རྟ་བཞོན། 

བང་ཡོད་པོའི་དཔྱལཝ་སྤོག།

༤༧. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༤༧. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ འགྲོ་ལུགས་སྡོོད་ལུགས་ཚུ་ རང་གིས་ཤེས་ཟེར་བའི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་ནི་མེན་པོར་ 

རོགས་ལུ་ཡང་དྲིས་ཏེ་བལྟ་དགོ་ཟེར་བའི་དོན་དག་སྟོོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། ཤེས་ཀྱང་མི་ལུ་འདྲི་ 

མགྱོགས་ཀྱང་རྟ་ལུ་བཞོན།

༤༨. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༤༨. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

རོགས་ཀྱིས་རང་ལུ་ ཚིག་ངན་སླབ་ནི། དང་ མ་བཏུབ་རེ་འབད་འཐོན་འོང་པོ་ཅིན་ དེ་ཚུ་དང་བསྟུན་པོའི་ལན་ 

འཐད་ཏོག་ཏོ་སྦེ་རྐྱབ་དགོ་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་སླབ་ནི། ཐངམ་ཉི་མའི་དོྲད་དང་བསྟུན་བརྡལ། ཀོཝ་ཉི་མའི་དྲོད་

དང་བསྟུན་འཕུར།
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༤༩. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༤༩. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

ལཱ་འབད་རུང་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་རུང་ མཉམ་ཅིག་འབད་ཡོད་པོའི་ མི་ཚུ་ ཧེན་རྟིང་དང་ གོ་ཁྱད་ཀྱི་རིམ་པོ་

མེད་པོར་ ཅིག་ཁར་འབད་ར་དགོ་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ སླབ་ནི། མཉམ་ཅིག་འགྱོ་བའི་ཤཝ་རྒོད། རྨིག་པོར་རིང་

ཐུང་མེད་པོར། རྭ་བ་རིང་ཐུང་མ་ཆགས།

༥༠. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།༥༠. གནས་སྟོངས་ཀྱི་དཔེ།

བཟའ་ཚང་ནང་མི་དང་ ཡང་ན་ ལྟ་ལྟོ་ཚང་གི་བར་ནང་ མ་འགྲིགསཔོ་རེ་འཐོན་པོའི་སྐབས་ འགྲིགས་ཆ་བཟོ་

ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་འབད་སླབ་ནི། མཉམ་ཅིག་སྡོོདན་ གཟའ་རུ་གཟན་སྐྱ་ཡང་འཁྲུགས།
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  གསལ་བཤད།  གསལ་བཤད།

གསལ་བཤད་ཀྱིི་ངོ་སྤྲོོད།
གསལ་བཤེསད་གཏང་ཐེངངས།	
གསལ་བཤེསད་གཏངམི།་ད་	དང་པེ་་	རིགང་ག་གཟུགས་ཁརིག་	གོ་ལ་འད་	ཚུལ་མི།ཐུན་འབད་	བཟོོ་བྱོ་ཆེ་་ཆེ་་བཟོོ་སྟོ་
གྱི་ོན་དགོ།	 རིགག་ཅུ་དང་བཀབ་ན་	 བཀབ་དགོ་པེ་འ་	 གནས་སྟོངས་ནང་ལུ་ཨན་པེ་་ཅོན་	 བུད་འགྱི་ོ་ན་དང་ཞིབལ་
ཐེངག་དཔྱེ་ང་ན་མི།དཔེ་་ཅོ�་འབད་	 བཀབ།	 	 བཀབ་ན་འད་མི།རིག་ཕེལབ་ཞིབནམི།་ལས་	 ཕྱིནག་ལན་ཚོགརིག་གཅོ�་འབད་
དགོ།	གསལ་བཤེསད་གཏངམི།་ད་	བཀབ་ན་འད་བཀབ་སྟོ་	གཏང་དགོཔེ་་ཨན།
	

ལས་དོན།ལས་དོན།

གསལ་བཤད་འདི་ སོླབ་སྟོོན་འབད་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས:

	 གསལ་བཤད་ཟེར་བའི་ གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས།

	 གསལ་བཤད་ཀྱི་ འགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ལུ་ ཚིག་དོན་ག་ཅི་ར་བཙུགས་དགོཔོ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་སྟེ་
འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས།

	 གསལ་བཤད་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ལུ་ ལུང་རིག་དང་ དཔེ་དོན་སྦྱོར་དགོཔོ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས།

	 གསལ་བཤད་གཏངམ་ད་ སྡོོད་ཐངས་དང་མིག་ཏོ་གི་འབྲེལ་བ་ ལགཔོ་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ 
འབད་དགོཔོ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

	 གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་བའི་ རྫོོང་ཁ་འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཀྱི་ ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ཚུགས་དགོ།
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གཉིས�་པེ་་	 གསལ་བཤེསད་གཏངམི།་ད་	 གསལ་བཤེསད་
འད་	 ཤོེསག་གུ་ནང་བྲིང�་འབག་འོང་སྟོ་	 	 ལྷག་ན་མི།ན་
པེ་རིག་	 གསལ་བཤེསད་འད་ཧེ་་མི།་ལས་	 བཅོའ་སྒྲིག�་རྐྱབ་ན་
དང་	གསལ་བཤེསད་	གཏང་ན་ཨན་པེ་འ་གནད་དོན་ཚུ་ཟོན་
བྲིང�་བཏབ་སྟོ་	 གནད་དོན་གོ་རིག�་མི།་འཛིན�་བརིག་	 གོ་བརྡོ་
འཕྲིནོདཔེ་་འབད་	 སྐད་ཀྱི་་སང་ཕེལབ་ཡོང་	 རིགན་ཏོག་ཏོ་དང་	
རྗེ།ོད་སྒྲིག་དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་	གཏང་དགོ།
གསུམི།་པེ་་	 གཟུགས་ཀྱི་་སྡེ་ོད་ཐེངངས་ཡོང་	 ཚུལ་མི།ཐུན་
འབད་	གུས་ཞིབབས་ཀྱི་་སྒོ་ལས་	ཚུལ་དང་མི།ཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་	

སྡེ་ོད་ད་གཏང་དགོཔེ་་ད་	གསལ་བཤེསད་གཏངམི།་ད་	གསལ་བཤེསད་ཉིསན་མི།་ག་རིག་	དབངཔེ་ོ་མི།་ངལ་ན་དང་	ལགས་
ཤེསོམི།་སྦེ་་ཧེ་་གོ་ཐེངབས་ལུ་	མི།�་ཏོ་ག་འབྲིང�་བ་བཞིབག་ན་ཁག་ཆེ་།

གསལ་བཤད་འབྲི་ཐངས།གསལ་བཤད་འབྲི་ཐངས། 

གསལ་བཤེསད་བྲིང་ན�་བཀོད་རིག�།	ངོ་སྤྲོོད།	གསལ་བཤེསད་ཀྱི་་གནད་དོན་གོ་རིག�།	མི།ཇུག་བསྡུ།	གསུམི།་འབད་	
འོང་དགོཔེ་་ཨན།
དང་པེ་་ངོ་སྤྲོོད་ནང་ལུ་		གསལ་བཤེསད་གཏང་སརིག་	ཡོོད་པེ་འ་མི།་	ཆེ་་འབྲིངང་ཆུང་གསུམི།་ལུ་	བསུ་བ་དང་	རིགང་
ག་ངོ་སྤྲོོད།	དོན་ཚོགན་ངོ་སྤྲོོད་ཚུ་	ཚུད་དགོཔེ་་ཨན།	བསུ་བ་འབད་བའ་སྐབས་	སྤང་དགོ་པེ་འ་སྐྱོན།	དཔེ་ར་ན་	
སྟོོང་ལོརིག་དང་འདྲ་བའ་	 སློོབ་དབུ་འཛིནན།	 ལྔ་བརྒྱ་དང་འདྲ་བའ་སློོབ་དབུ་འཛིནན་འོགམི།།	 གཅོ�་བརྒྱ་དང་འདྲ་
བའ་སློོབ་དཔེ་ོན་དང་	རྐྱང་ལོརིག་དང་འདྲ་བའ་	ང་་ཆེ་་རིགོགས་ཚུ་ལུ་	སྐུ་གཟུགས་པེ་ོ་ཟོར་	སློབ་ན་འདུག།	ད་ཚུ་
འོས་བབས་ལྡན་པེ་འ་ཚོག�་མི།ནམི།་ལས་	དཔེ་་འོས་འབབ་མི།ད་མི།་	སྦྱོརིག་ན་ལས་འཛིན�་གནང་།
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གཉིས�་པེ་་	 གསལ་བཤེསད་ཀྱི་་	 བརིག་གྱི་་གནད་དོན་ནང་	 དོན་ཚོགན་འད་ག་ཐེངོག་ལུ་	 གནད་དོན་ཚུ་གོ་རིག�་འབད་	
འོང་དགོ།	 གནད་དོན་གྱི་་རྒྱབ་རྟོན་ལུ་	 སྔོན་འབྱོོན་མི།ཁས་པེ་འ་ལུང་དང་	 རིགང་ག�་རིག�་པེ་་དཔྱེ་ད་པེ་་ཚུ་བཀོད་
ད་	གཞིབན་ཡོད་ཆེ་ས་ཚུགསཔེ་་འབད་གཏང་དགོ།	གནད་དོན་ཚུ་	ཧེ་་མི།་ལས་ག་རིག་ག�་ཧེ་་གོ་ཡོོདཔེ་་དང་	ཡོོངས་
གྲོགས་ཡོོད་པེ་འ་	 གནད་དོན་དང་	 ཚོག�་དོན་ཚུ་	 མི།ན་པེ་རིག་	 རིགང་ག�་	 བློོ་རིག�་ག་དཔྱེ་ད་པེ་འ་ཐེངོག་ལས་	 ཚོག�་
དོན་གསརིགཔེ་་ཚུ་བཀོད་ཚུགས་པེ་་ཅོན་ལགས་ཤེསོམི།་ཨན།
གསུམི།་པེ་་	མི།ཇུག་བསྡུ་ནང་ལུ་	ཁག་ཆེ་་བའ་གནད་དོན་གྱི་་	བཅུད་དོན་དང་།	ནོརིག་འཁྲུལ་རིག་	བྱུང་ཡོོད་པེ་་ཅོན་	
འད�་བཟོོད་གསོལ་ཞུ་ན་དང་	གོ་སྐབས་གནང་མི།་ལུ་	དགའ་ཚོགར་གྱི་་ཚོག�་ཚུ་	ཚུད་དགོཔེ་་ཨན།

གསལ་བཤད་མ་བྲི་བའི་ཧེ་མ་ སེམས་ཁར་ངེས་དགོཔོ།གསལ་བཤད་མ་བྲི་བའི་ཧེ་མ་ སེམས་ཁར་ངེས་དགོཔོ།

	 གསལ་བཤེསད་འད་	ག་ག་དོན་ལུ་ན་ཨན་ན?
	 གནས་སྟོངས་དང་བསྟུན་པེ་འ་	དོན་ཚོགན་གྱི་་འོས་འབབ།
	 གསལ་བཤེསད་འད་ག་དོན་ལུ་	དུས་ཡུན་	ག་དམ་ཅོ�་ཡོོད་ག།

གསལ་བཤད་ཀྱིི་དཔེ་དང་པ།
རྩེད་རིགས་ཉིནམ་གྱི་གསལ་བཤད།རྩེད་རིགས་ཉིནམ་གྱི་གསལ་བཤད།

༉	ད་རིག�་	ཁྱད་ནཱ་	རྒྱལ་པེ་ོའ་ཞིབང་	འབྲིངང་རིག�་སློོབ་གྲྭ་གོང་མི།འ་	སློོབ་གྲྭ་ག་དབུ་འཛིནན་དང་	སློོབ་དཔོེ་ན་	ད་ལས་	
སློོབ་ཕྲུག་ཡོོངས་ཀྱི་�་	ང་ལུ་	ད་རིག�་ནཱ་	རྩད་རིག�ས་དུས་སྟོོན་གྱི་་	ལས་རིག�་ནང་	མི།གྱི་ོནམི།ོ་གཙོ་་བོ་འབད་	འབོ་མི།་
ད་ག�་	ང་གནམི།་མི།ད་ས་མི།ད་སམས་དགའ་ཡོ།
མི།་གཞིབ་	ཁྱད་རིག་ག་རིག་ག�་	མི།་མི།ཁྱནམི།་རྩ་ལས་མི།ད།	ཨན་རུང་	ང་ག�་	ང་རིགའ་སམས་ཁརིག་འཆེ་རིག་མི།་ཅོ�་	ཁྱད་
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ཆེ་་ཁྱབ་ལུ་སློབ་པེ་་ཅོན།	 ང་བཅོས་རིག་མི།་འད་ལུ་	 ནང་ག་སམས་ཀྱི་་མི།ནོ་བསམི།་གཏང་ཐེངངས་ཅོ�་འབད་རུང་།	 ཕྱིན�་
གཟུགས་ཀྱི་་གཟུགས་སྟོོབས་ཅོ�་འབད་རུང་	 རིག�་རྩལ་དང་སྦྱོོང་རྩལ་	 ཆེ་་ཏོག་ཏོ་དགོཔེ་་འད་	 ག་ཅོ་ལས་གལ་ཆེ་།	
ད་ཡོང་	 སློོབ་གྲྭ་ཟོར་མི།་འད་	 ང་བཅོས་ཨ་ལུ་ཕོེལ་མི།ོ་ཚུ་ག�་	 ནང་སམས་ཀྱི་་རིག�་རྩལ་དང་	 ཕྱིན་ལུས་ཀྱི་་སྒྱུ་རྩལ་ཚུ་	
ཡོརིག་རྒྱས་གཏང་ས་ངོ་མི།་ཅོ�་ཨན།
ང་བཅོས་རིག་	ཨ་ལུའ་ཕེལམི།་	མི།ང་ཤོེསས་ཅོ�་ག�་	སློོབ་གྲྭ་ཟོར་མི།་འད་		ཆེ་ོས་ཡོོན་ཏན་ཟོར་	རྫོོང་ཁ་དང་ཨང་ལིཤེས་
ག་	ཡོ་གུའ་རིག�་རྩལ་རྐྱངམི།་གཅོ�་	ལྷབ་ན�་མི།ནོ་བསམི།་གཏངམི།་ཨན་མི།ས།		ང་བཅོས་རིགའ་	སློོབ་ཕྲུག་ཨ་ལུ་
ཚུ་ལུ་	ཡོོན་ཏན་ལྷབ་ན�་རིག�་པེ་་	རྩ་དྲགས་དགོ་པེ་་ཅོན་	ཕྱིན�་གཟུགས་ཀྱི་་ལུས་སྦྱོོང་འད་	ལགས་ཤེསོམི།་དགོ།	ལུས་
སྦྱོོང་འད་	ག་ད་སྦེ་་	འབད་དགོཔེ་་སྨོོ?	ཟོར་བ་ཅོན་		ད་རིག�་ནཱ་ལུ་སྟོོན་ན་ཨན་མི།་		རྩདམི།ོ་ཚུ་བཟུམི།་སྦེ་་	རྩདམི།ོ་
མི།་འདྲ་བའ་རིག�ས་	 དཔེ་ར་ན།	 	བང་བརྒྱུག་ན།	ཕུཊིག་བཱོོལ་རྩ་ན།	མི།དའ་རྐྱབ་ན།	མི།ཆོེ་ངས་རྒྱུག་ལ་སོགས་པེ་འ་
རྩདམི།ོ་ཚུ་རྩ་དགོ།
རྩདམི།ོ་རྩ་ན་འད་ག�་	 ང་བཅོས་རིགའ་གཟུགས་ཀྱི་་རུ་ཏོ་ཚུ་སྒྲིགང་སྒྲིགང་བཟོོ།	 ད་ལས་རྩ་ཚུ་མི།ཉིསན་ཏོང་ཏོ་ཐེངལཝ་ལས།	
གཟུགས་ཁམི།ས་སྒྲིགང་སྒྲིགང་འགྱི་ོ་སྟོ་	ན་ཚོག་ཚུ་མི།་ཕོེལག་པེ་རིག་	སྒྲིགང་སྒྲིགང་འབད་སྡེ་ོད་ཚུགས།	གཟུགས་ཁམི།ས་སྒྲིགང་སྒྲིགང་
ཡོོད་པེ་་ཅོན་	སམས་ཁམི།ས་བད་སྟོ་	ཨ་ལུའི་རིག�་པེ་་ཡོང་	གསལ་ཏོག་ཏོ་འོངམི།་ཨན།	ད་མི།་ཚོགད་	ལུས་སྦྱོོང་འད་
ག�་	གཟུགས་སྐྱད་ཡོརིག་རྒྱས་ལུ་ཡོང་ཕེལན་ཐེངོགས་ཏ་	ན་གཞིབོན་ཚུ་ག་གཟུགས་ཁོག་སོྦེ་མི།་ན་དང་	ན་ཚོག་ཚུ་ཡོང་ཉུང་
སུ་འགྱི་ོཝ་ཨན།
འད་འབདཝ་ལས་	 ང་བཅོས་རིགའ་སློོབ་གྲྭ་ནང་	 ཆོེ་ས་ཡོོན་ཏན་ལྷབ་པེ་འ་ཞིབོརིག་ཁརིག་	 ལུས་སྦྱོོང་ག་རྩད་རིག�ས་མི།་
འདྲཝ་ཚུ་ཡོང་	ལྷབ་དགོཔེ་་མི།་ཚོགད་	འད་བཟུམི།་གྱི་་དུས་སྟོོན་ཡོང་	བརྩ་སྲུང་འབད་དགོཔེ་་ག་ན་ལས་གལ་ཆེ་།	འད་
ག�་འབད་	 ང་བཅོས་རིགའ་འབྲུག་གཞུང་ག�་	 འབྲུག་ཨོ་ལོམི།་པེ་�་ཚོག�ས་པེ་་ཟོར་	 ལོགས་སུ་བཙུགས་ཏ་	 རིགང་
ལུགས་དང་འཛིནམི།་གློང་སྤྱི་�་	རྩད་མི།ོའ་རིག�ས་ཚུ་	འགོ་འདྲན་འཐེངབ་སྟོ་	རྩད་འགྲོན་འབད་བཅུགཔེ་་མི།་ཚོགད་	སློོབ་
གྲྭ་ཁག་ག་སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་	རྩད་རིག�ས་ཀྱི་་གྲོོགས་རིགམི།་དང་	རྒྱབ་སྐྱོརིག་ཚུ་ཡོང་	བྱོན་དང་བྱོན་བཞིབན་དུ་རིག་ཡོོད།
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ཨ་ལུ་ལ་ལུ་ཅོ�་ག�་	རྩད་མི།ོའ་ཐེངོག་ལས་	མི།་ཚོག�་འཚོག་ཐེངབས་ཀྱི་་	གོ་སྐབས་འཐེངོབ་མི།་ཚོགད་	ཁོང་རིག་ག་མི།ང་གཏམི།་
དང་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་མི།ང་གཏམི།་འཐེངོབ་མི།་ཡོང་ལ་ཤེས་ཡོོད།	འད་ག�་འབད་	ད་རིགས་	ང་བཅོས་རིགའ་སློོབ་གྲྭ་འད་ནང་	
ལོ་བསྟོརིག་གྱི་་རྩད་རིག�ས་དུས་སྟོོན་	འགོ་འདྲན་འཐེངབ་ན་འད་	ག་ཅོ་ད་ལགས་ཤེསོམི།་ཅོ�་ཨན་ཟོར་སློབ་ན།
ད་རིག�་ང་ལས་	 ལོ་བསྟོརིག་རྩད་རིག�ས་ཀྱི་་དུས་སྟོོན་འད་	 མི།ཐེངརིག་འཁྱོལ་ལགས་ཤེསོམི།་སྦེ་་འབྱུང་ཚུགས་པེ་འ་རིག་བ་དང་
སྨོོན་ལམི།་ཡོོད།།

བཀྲ�་བད་ལགས།

དྲི་བ། 

༡- གསལ་བཤད་གཏང་པོའི་སྐབས་ བརྡ་དོན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ སྤྲོོད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚང་དགོ་

པོའི་ཁྱད་ཆོས་ ག་ཅི་ར་དགོཔོ་ཨིན་ན་ ཐོ་བཀོད་འབད།

༢- རྩེདམོ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་རིག་རྩལ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩེདམོ་རྩེ་བའི་

སྐབས་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔོ་ཡོདཔོ་སྨོོ?

༣- གསལ་བཤད་འདི་ ལ(གས་ཤོམ་ཅིག་ ཨིན་དགོ་པོ་ཅིན་ དེ་ནང་ཚུད་དགོཔོ་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?
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ཡོན་ཏན་ལུ་བརྩོན་ཤུགས།ཡོན་ཏན་ལུ་བརྩོན་ཤུགས། (གསལ་བཤད་ཀྱི་དཔེ་གཉིས་པོ།)
གསལ་བཤད་ལ་ལུ་ཅིག་ ཚིག་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་ག་དེ་འབད་ཡང་ འོང་ནི་ཡོད། ཚིགས་བཅད་ནང་ཡོད་པོའི་ 

དཔེ་ཅིག་བཀོད་པོ་ཅིན་ དཔེར་ན།

༉ དུས་ད་རིས་དཔོལ་གྱི་ཉིན་མ་ལུ། །གོངམ་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབུ་འཛིན་དང་། །
ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་སློབ་དཔོོན་ཡོངས། །ཁྱེད་མཉམ་རོགས་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ལུ།།

ང་སོླབ་རིམ་བཅུ་པོ་ཀ་སྡེ་ལས། །བུ་འོད་གསལ་རིག་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གིས།།
སེམས་དད་གུས་དམ་ཚིག་གཙང་མའི་ཐོག །ང་སྐུ་གཟུགས་བཟངཔོོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

ཕྱི་འཛོམ་གླིང་བལྟ་བའི་མིག་ཏོ་དང་། །ནང་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་བསྒྲུབ་པོའི་ཐབས།།
བར་གཞུང་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་བའི་ཐབས། །རྒྱུ་ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་ཨིནམ་ལས་བརྟེན།།

དུས་ད་རེས་འབྲུག་གཞུང་བཀའ་དྲིན་ལས། །རང་ཡོན་ཏན་སྦྱོང་ནི་འཐོབ་པོའི་སྐབས།།
བློམ་སློབ་དཔོོན་བཀའ་ལུ་ཉན་དགོ་ལོ། །དུས་རྟག་བུ་ཡོན་ཏན་བརྩོན་དགོ་ལོ།།

སེམས་རྣམ་གཡེང་ངང་དུ་མ་སྡོོད་ལོ། །རྫོས་ངནམ་ལུ་ལང་ཤོར་མ་ཐལ་ལོ།།
དགའཝ་མཐུན་བཤེས་བཟོ་སྟེ་མ་སྡོོད་ལོ། །དལཝ་འཐོབ་ད་ཉལ་ཏེ་མ་སྡོོད་ལོ།།

འགྲུལ་འཕྲིན་ལུ་ལང་ཤོར་མ་ཐལ་ལོ། །གོངམ་ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་དེ་སྦེ་འདུག།
མཇུག་མཐའ་མཇུག་རང་ལུ་ཕན་ཤོས་འདི། །གོངམ་ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན།།

ད་དེ་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་གིས། །གཞུང་ཕམ་གིས་གནང་པོའི་གོ་སྐབས་འདི།།
ད་གྲུབ་འབྲས་ཅན་ཅིག་བཟོ་ཐབས་ལུ། །སེམས་ལྷོད་མེད་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔོ་འདུག།

ང་གོང་ལུ་ཞུ་བའི་གསལ་བཤད་ལུ། །ཕན་ཐོགས་པོའི་ཚིག་ཅིག་མེད་རུ་ཡང་།།
སྙན་ལེགས་པོར་གསན་པོའི་དགའ་ཚོར་ལུ། །ང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག། (གསལ་བཤད་ཀྱི་ དཔེ་གསུམ་པོ།)

༉	ད་རིག�་བརྟོན་བཞུགས་ནང་འཛིན�ས་མི།་	བཀའ་དྲན་ཅོན་གྱི་་སློོབ་དཔེ་ོན་ཚུ་དང་	ཁྱད་ཆེ་་རིགོགས་ན་གཞོིབན་	ཕེལོ་མི།ོ་ཡོོངས་
ལུ་	སྐུ་གཟུགས་བཟོང་པེ་ོ་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།

ང་བཅོས་རིགའ་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འད་	ཆོེ་ས་ལྡན་གྱི་་རྒྱལ་ཁབ་ཅོ�་ཨན་པེ་འ་ཁརིག་	རྒྱལ་ཡོོངས་དགའ་སྐྱད་དཔེ་ལ་འཛིན�ས་
ཀྱི་་	ལྟེ་་བ་བཟུང་མི།་	རྒྱལ་ཁབ་ཅོ�་ཡོང་ཨན།	ད་མི།་ཚོགད་	ད་རིག�་ནངས་པེ་རིག་	དམི།ངས་གཙོ་�་རིགང་ལུགས་ནང་ལུ་	ག་
ག�་རིག་འབད་རུང་	འདྲ་མི།ཉིསམི།་དང་	དྲང་བདན་གྱི་་སྐོརིག་ལས་རིག་	སློབ་ཨན་མི།ས་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།	

ད་འབདཝ་ད་	 ཆེ་ོས་ལྡན་གྱི་་རྒྱལ་ཁབ་ཨན་པེ་འ་	 མི།ང་དང་དོན་	 རྟོགས་མི།ཐུནམི།་འབད་	 བཟོོ་ན�་དོན་ལུ་དང་	 རྒྱལ་
ཡོོངས་དགའ་སྐྱད་དཔེ་ལ་འཛིན�ས་ཀྱི་་	 དམི།�ས་ཡུལ་འགྲུབ་ན་དང་།	 འདྲ་མི།ཉིསམི།་དང་དྲང་བདན་ཟོར་མི།་ཚུ་ཡོང་	 ངོ་མི།་
འབད་རིག་	འབྱུང་དགོ་པེ་་ཅོན་	ཁ་ག�་སློབ།	སོ་ག�་ཐེང�ས།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	ཁག་ཆེ་་ཤོེསས་རིག་	འབྲུག་མི།་ཚུ་ག�་	ངན་
ལྷད་	ངན་ལྷད་	ཟོར་བའ་	ངན་ལྷད་ཀྱི་་ལཱ་ངན་	སྤང་དགོཔེ་་འད་	ཁག་ཆེ་་བས་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།	ད་འབདཝ་ལས་	ད་
རིག�་ང་ག�་	ངན་ལྷད་ཀྱི་་སྐོརིག་ལས་	ང་རིགའ་བསམི།་འཆེ་རིག་ཐུང་ཀུ་ཅོ�་	ནཱ་བུ་ག་	ཐུགས་ཀྱི་་དྲན་གསོ་དང་འདྲཝ་འབད་	
ཞུ་ན་ཨན།	

ད་ཡོང་	ངན་ལྷད་ཟོར་བའ་	དོན་དག་འད་རིག་	ངན་	ཟོར་མི།་འད་	མི།་བཏུབ་དང་	མི།་རུང་པེ་འ་	ལཱ་ངན་པེ་་ཅོ�་ལུ་གོ་ན་
དང་།	ལྷད་ཟོར་མི།་འད་	སློ་བསྲོ་བསྲོསཝ་དང་	ཡོང་ཅོན་	འཛུལ་འཛུལ་ཅོ�་ལུ་	གོཝ་ཨན་མི།ས་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།	ངན་དང་	
ལྷད་ཟོར་བའ་ཚོག�་གཉིས�་	གཅོ�་ཁརིག་སྦྱོ�་ཏ་	ངན་ལྷད་ཟོར་སློབ་ད་	འད་ག་དོན་དག་འད་	ལཱ་ག་ཅོ་རིག་འབད་རུང་	ད་
ནང་ལུ་	མི།་བཏུབ་པེ་འ་སྐྱོན་ངན་པེ་་ཅོ�་	ལྷད་ཞུགས་ན་དང་།	ཡོང་ཅོན་	མི།་བཏུབ་དང་	མི།་རུང་པེ་འ་	སོྐྱན་ངན་ཅོ�་	ད་
ནང་ལུ་	འཛུལ་ཏ་ཡོོད་མི།་ཅོ�་ལུ་	གོཝ་ཨན་མི།ས་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།

ད་	ངན་ལྷད་ཟོར་བའ་སྐབས་	ད་ནང་ལུ་	ག་ཅོ་རིག་ཚུད་ན་སྨོོ་ཟོར་བ་ཅོན་	ཀྲམ་རྐྱབ་ན།	ཉིས་རིགང་ཕྱིན་ན།	ཤོེསབ་རྐྱབ་ན།	ཁ་
སང་བཟོའ་ན།	 མི།གོ་བསྐོརིག་རྐྱབ་ན།	 དབང་ཚོགད་ལོག་སྤྱི་ོད་འབད་ན་	 ལ་སོགས་པེ་་	 མི།་ཆེ་ོས་གཙོ་ང་མི།་བཅུ་དྲུག་དང་
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འགལ་བའ་	ལཱ་ངན་འབད་ན་ཚུ་	ཚུདཔེ་་ཨན་མི།ས་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།

ཨན་རུང་	ངན་ལྷད་འད་	 ང་བཅོས་	སློོབ་ཕྲུག་ག་གནས་སྟོངས་ལུ་གཞིབ་བཞིབག་སྟོ་	བལྟེ་་བ་ཅོན་	ཆེ་ོས་རྒྱུགས་ནང་དཔེ་་
བལྟེ་་ན།	 ཕེལམི།་དང་སློོབ་དཔེ་ོན་ལུ་	 ཤེསོབ་རྐྱབ་ན།	 སློོབ་གྲྭའ་ལཱ་ཚུ་འབདཝ་ད་	 ཀྲམ་རྐྱབ་ན།	 སྐུགས་དང་གསོལ་རིག་ཚུ་	
ལགས་ཤེསོམི།་འཐོེངབ་ན�་དོན་ལུ་	 སློོབ་དཔེ་ོན་དང་གཅོ�་ཁརིག་	མི།ཐུན་ལམི།་བཟོོ་ན།	 རིགོགས་ཀྱི་�་རིགང་ལུ་	 དགའ་བཅུག་
ན�་དོན་ལུ་	 འབད་བཞིབག་རྫུས་མི།་སྟོོན་ན།	 སོྦེ་མི།་གྱི་�་ཆུང་ཀུ་བང་བཙོ་ང་ན།	ཆེ་་རིགོགས་	 དྲག་ཞིབན་གྱི་་བརིག་ན་	 ཉིས་རིགང་
ཕྱིན་ན།	ཚུ་ཨན་མི།ས་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།

ངན་ལྷད་ཀྱི་་ལཱ་འད་	མི།་བཏུབ་པེ་འ་ལཱ་ངན་ཅོ�་འབདཝ་ལས་	གནས་སྐབས་ཅོ�་རིགང་ལུ་	སྟོབས་བད་ཏོག་ཏོ་	འབྱུང་དོ་
བཟུམི།་ཚོགར་རུང་	དཔྱེ་་གཏམི།་ལས་	གསང་བརིག་	རིགང་མི།ཁས་རུང་།	ཤེསས་པེ་རིག་	རིགོགས་མི།ཁས།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་དང་།	ཕྲིནང་
ཕྲིནང་པེ་་ག�་	གནམི།་མི།་མི།ཐེངོང་པེ་་ཅོན་	གཡོོ་གཡོོ་བ་ག�་	གནམི།་མི།་མི།ཐེངོང་།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	མི།ཐེངའ་མི།ཇུག་ལུ་	རོིགགས་
ཀྱི་�་	ཤེསས་པེ་འ་བསྒང་ལས་	སྟོབས་མི།་བད་བའ་	དཀའ་ངལ་སྦེ་ོམི།་རིག་འབྱུང་ན་དང་།	

ལཱ་ངན་ད་	གསང་སྟོ་འབདཝ་ད་	ཚོགརིག་གཅོ�་	རོིགགས་ཀྱི་�་མི།་ཤེསས་ཏ་འབད་རུང་	དམི།་པེ་འ་ཆེ་ོས་ནང་ལས་	ས་ལ་མི།ཐེངོན་
པེ་ོརིག་སྤྱི་ོད་པེ་འ་མི།ཁའ་ལྡང་ག།	 གྲུབ་མི།་རིག་ཞིབ�་བལྟེ་་བརིག་མི།་མི།ངོན་ཡོང་།	 །ལུས་ཅོན་དག་དང་འདུ་འབྲིང�་སྤངས་
པེ་་བཞིབན།	 །ཚོག�ས་ཤེསང་དུས་ལ་འབབ་ཚོག་ལྷག་པེ་རིག་མི།ངོན།།	 ཟོར་གསུངས་ཏ་ཡོོད་དོ་བཟུམི།་	 ལཱ་ངན་འབད་བའ་ཉིསས་
ཁྲིད�ས་འད་	 ནམི།་ཅོ�་ག་ཚོག་	 སྐྱད་དང་བཅོསཔེ་་འབད་	 རིགང་ག་ཐེངོག་ལུ་	 མི།་པེ་་ལས་རིག་	 འབབ་རིག་འབབ་ན་ཨན་མི།ས་	
ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།

ངན་ལྷད་ཅོན་གྱི་་མི།་འད་	 མི།་སྡེ་་་ནང་	 ག་ག�་རིག་འབད་རུང་	 བརྩ་མི།ཐེངོང་	 མི།་བསྐྱད་ན་ཨནམི།་མི།་ཚོགད་	 འགྲོོས་ཀྱི་�་
འབད་	 རིགང་ག་བྱོ་བ་ལམི།་འགྲོོ་ཡོང་	 ལགས་ཤེསོམི།་མི།་འོང་ན་ཨན་མི།ས་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།	 ངན་ལྷད་ཀྱི་་ལཱ་འད་	 ཚོགརིག་
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གཅོ�་དང་གཉིས�་འབད་བ་ཅོན་	 ལོག་ཅོ་རིག་འབད་དགོ་མི།ནོ་སྟོ་	 ད་གུརིག་ཤུམི།་ཚུད་ད་འགྱི་ོཝ་ཨན་ཟོར་	 མི།ཁས་མི།ཆེ་ོག་ཚུ་
ག�་གསུངསམི།་ཨན་མི།ས།

ད་འབདཝ་ལས་	ཁྱད་ཆེ་་རིགོགས་	ན་གཞིབོན་	ཕེལོ་མི།ོ་ཡོོངས་ཀྱི་�་	ད་ལྟེ་ོ་	ན་གཞོིབན་འབད་སོྡེ་ད་པེ་འ་བསྒང་ལས་རིག་	ངན་
ལྷད་དང་འབྲིང�་བའ་	ལཱ་ཚུ་ལུ་	ཤུམི།ས་ཚུད་མི།་བཅུག་པེ་རིག་	ངན་ལྷད་མི།ད་པེ་འ་	དྲང་བདན་གྱི་་	བྱོ་བ་སྤྱི་ོད་ལམི།་ལུ་	ཤུམི།་
ཚུད་བཅུག་དགོཔེ་་འད་	ག་ན་བ་ཁག་ཆེ་་དྲགས་ཅོ�་	ཨན་མི།ས་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།	

བཀའ་དྲན་ཆེ་།

སྦྱོོང་ལཱ།སྦྱོོང་ལཱ།
༡-	 གསལ་བཤེསད་འད་	སྙན་རྩོམི།་གྱི་་གྲོངས་སུ་	ག་ཅོ་འབད་	བཞིབགཔེ་་ཨན་ན?
༢-	 གསལ་བཤེསད་འད་	 ལགས་ཤེསོམི།་སྦེ་་གཏང་དགོཔེ་་འད་	 ག་དམ་ཅོ�་ཁག་ཆེ་སཝ་ཨན་ན་	 བསམི།་འཆེ་རིག་

བཀོད།
༣-	 ལུང་འདྲན་དང་	དཔྱེ་་གཏམི།་	ད་ལས་	རྒྱབ་རྟོན་ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཡོོད་པེ་འ་	གནས་ཚུལ་	བརྡོ་དོན་

ཚུ་	ཚུད་ཡོོད་པེ་འ་		གསལ་བཤེསད་ཅོ�་བྲིང�།
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སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།
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སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔོ།སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔོ།

སྲུང་ ལྷབ་པོའི་སྐབས་ སྲུང༌གི༌ནང་དོན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་འབད་ མ་བཞག་པོར་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ རིག་

རྩལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སྦྱོོང་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔོ་ཨིན།

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།

༡- སྤྱིར་བཏང་སྲུང༌གི་ ངོ་སྤྲོོད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་ལན་བྲི་ནི།               

༢- སྲུང༌གི༌དཔེ༌ཚུ༌ལུ༌གཞི༌བཞག༌སྟེ༌ རང༌གིས༌ཡང༌ སྲུང༌གསརཔོ༌བྲི༌ནིའི༌གོ༌སྐབས༌ལེན༌དགོ།

༣- སྲུང༌གི༌དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་བ་འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                        

༤- སྲུང༌ནང་ལས་ཐོན་པོའི་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།     

༥- སྲུང༌ནང་ལས་ཐོན་པོའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་བྲི་ནི། 

ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།                             

༡- སྲུང༌གི་ ངོ་སྤྲོོད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི།                  

༢- རང་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པོའི་སྲུང༌་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ནི།

ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།

སྲུང༌གི་ངོ་སྤྲོོད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སློབ་དཔོོན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐོག་ལས་འདྲི་ལན་འབད་ནི་དང་ 

གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱོན་འབུལ་ དོགས་སེལ་ བསམ་འཆར་བཤད་ནིའི་ གོ་སྐབས་

གང་མང་ལེན་དགོཔོ་ཨིན། 

དབྱེ་ཞིབ།དབྱེ་ཞིབ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོོང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་དཔོོན་

ཚུ་གི་ཕྱག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོ་ཚུ་འོང་། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དོ་ཡོད་མེད་ འཕྲལ་

འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། སློབ་གྲྭ་ནང་འོང་པོའི་དུས་ཚོད་འདི་ འཕྲོ་བརླག་མ་བཏང་པོར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ 

ཡར་དྲག་འགྱོ་ནིའི་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ དཔེ་ཆ་ ལྷབ་དགོཔོ་ཨིན།
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སྲུང་གི་ངོ་སྤྲོོད།སྲུང་གི་ངོ་སྤྲོོད།

སྲུང་དང་གཏམི།་རྒྱུད་ཟོར་མི།་འད་ཡོང་	 རོྩམི།་རིག�་ག་ནང་གསས་ཅོ�་ཨན།	སྲུང་ཟོར་མི།་འད་	ལྷག་མི།་དང་ཉིསན་་
མི།་ཚུ་ག་སམས་ལུ་	དགའ་སྐྱོ་འཁྲུལ་སྣང་ལ་སོགས་པེ་འ་	ཚོགར་ཉིསམི།ས་དང་གཅོ�་ཁརིག་	བརྗེ།ོད་དོན་གང་རུང་ཅོ�་	
སྟོོན་ན�་དོན་ལུ་	མི།་དང་སམས་ཅོན་	ལྷ་འདྲ་	 ཅོ་དངོས་	 ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་	 དངོས་སུ་བྱུང་འབྱུངམི།་དང་	ཡོང་
ན་	སམས་ཀྱི་�་བཟོོ་བཟོོ་བའ་	ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་་འབྱུང་རིག�་ཅོ�་	གོ་རིག�་བསྒྲིག�ས་ཏ་	བཤེསད་ན་ཡོོད་མི།་ཅོ�་ལུ་གོཝ་
ཨན།
སྲུང་གི་ཆ་ཤས།སྲུང་གི་ཆ་ཤས།

སྲུང་འད་	སྤྲོོ་བ་ཆེ་་ཏོག་ཏོ་ཅོ�་འོང་དགོ་པེ་་ཅོན་	སྲུང་ནང་	ཚུད་དགོ་པེ་འ་	ཆེ་་ཤེསས་ཚུ་	ག་རིག་ཚོགངམི།་འབད་	འོང་
དགོཔེ་་ཨན།	 འཛིནམི།་གློང་ནང་ག་	 ཡོོངས་གྲོགས་ཅོན་གྱི་་	 སྲུང་འབྲིང་ག་རིག་	 ཡོོངས་གྲོགས་ད་སྦེ་་ཐེངོན་ཡོོད་མི།་འད་	
ཁོང་ག�་སྲུང་ཚུ་འབྲིངིཝ་ད་	སྲུང་ག་ཆེ་་ཤེསས་ཚུ་	ག་རིག་ལགས་ཤེསོམི།་སྦེ་་ཚུདཔེ་་སྦེ་་བྲིང�་ཡོོདཔེ་་ལས་བརྟོན་ཏ་ཨན་མི།ས།	

སྲུང་གི་ལས་དོན།སྲུང་གི་ལས་དོན།
སློབ་སྟོོན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས 

•	 སྲུང་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་གི་གོ་དོན་ཧ་གོ་སྟེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས།

•	 སྲུང་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་ ཉམས་བཙུགས་ཏེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས།

•	 རང་གི་ཡང་སྲུང་བྲི་ནི་ལུ་ ཉམས་མྱོང་འཐོབ་ཚུགས།

•	 སྲུང་ལྷབ་སྦྱོང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྫོོང་ཁའི་འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཚུགས།

•	 སློབ་དེབ་ནང་གི་ སྲུང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འབྱུང་རིམ་དང་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ འབྲི་སླབ་

འབད་ཚུགས།
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སྲུང་ག་ཆེ་་ཤེསས་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་	རྣམི།་གཞིབག་མི།་འདྲཝ་	ལ་ཤེས་ཅོ�་རིག་	བཤེསད་སྲོོལ་ཡོོད།	ཨན་རུང་	ད་ཚུ་བཅུད་
བསྡུ་བ་ཅོན་	སྲུང་ནང་ལུ་	གཙོ་་བོ་རིག་	གནས་དུས།	སྲུང་རྩདཔེ་།	རྙིངོགས་གཞིབ།	ཚོགར་ཤུགས།	ཞིབ་ཐེངབས།	བརྗེ།ོད་
དོན་དང་།	བཅོས་པེ་འ་	ཁྱད་ཆེ་ོས་ཚུ་	ཚོགང་དགོཔེ་་ཨན།		
སྲུང་གི་གནས་དུས།སྲུང་གི་གནས་དུས།

སྲུང་འད་འབྱུང་སའ་	 ཡུལ་	 དུས་	 གནས་སྟོངས་	 ཚུ་ལུ་གོ་ན།	 དཔེ་ར་ན་	 ཡུལ་	 རྒྱལ་ཁབ/གཡུས་/
ཁྱ�/ས་ཁོངས་སོགས་པེ་་དང་།	 དུས་ཚོགད་	 དུས་རིགབས/ལོ་/ཟླ་/ཞིབག་/ཉིསན་མི།།	ནུབ་མི།ོ།	སོགས་པེ་།	 ད་
ལས་	གནས་སྟོངས་	མི།་སྡེ་་དང་	གནམི།་གཤེས�་	སྲུང་རྩད་པེ་འ་	གནས་སྟོངས་ཚུ་	ག་ཅོ་བཟུམི།་ཅོ�་ཡོོདཔེ་་ཨན་
ན༌སྟོོན༌མི།༌ལུ༌གོ༌ན།	
སྲུང་ག་བརྗེ།ོད་དོན་དང་འཁྲིདལ་ཏ་	 ཡུལ་དུས་གནས་སྟོངས་ཚུ་	 ལགས་ཤེསོམི།་སྦེ་་སྤྲོོས་ཉིསམི།ས་མི།་བཙུགས་པེ་་ཅོན་	
སྲུང་འད་	 སྤྲོོ་བ་ཆེ་་ཏོག་ཏོ་མི།་འོང་།	 དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བ་	 འཇོ�ས་སྣང་	 ལ་སོགས་པེ་འ་	 ཚོགར་བའ་གནས་
སྟོངས་ག་ཅོ་རིག་	བཙུགས་དགོ་རུང་	 ད་དང་འཁྲིདལ་བའ་	ཡུལ་དུས་གནས་སྟོངས་ཚུ་	འོས་འབབ་དང་འཁྲིདལ་ཏ་	
བཙུགས་ཤེསས་པེ་་ཅོན་	སྲུང་འད་	སྲོོ་བ་ཆེ་་ཏོག་ཏོ་འབྱུང་ཚུགས་ན་ཨན།
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སྲུང༌རྩེདཔོ།སྲུང༌རྩེདཔོ། 

སྲུང་རྩདཔེ་་ཟོར་མི།་འད་	སྲུང་ནང་ལུ་	འགན་ཁག་ཅོ�་འབག་སྟོ་	འཐེངོན་དགོ་པེ་འ་	མི།་དང་	སམས་ཅོན་ཚུ་དང་།	
སྲོོག་ཅོན་གྱི་་ཚོགབ་འབད་རྩ་མི།་	ཤེསང་དང་	རྡོོ་	ལ་སོགས་པེ་་	ཡོང་	ཚུདཔེ་་ཨན།

རྙོགས༌གཞི།རྙོགས༌གཞི། 

སྲུང་ག་རོྙིངགས་གཞིབ་ཟོར་མི།་འད་	སྲུང་ནང་ལུ་	སྟོབས་མི།་བད་བའ་	དཀའ་ངལ་ལུ་སློབ་ཨན།	དཔེ་ར་ན་	དགའ་
མི།ཐུན་གྱི་་སྲུང་ཅོ�་ཨན་པེ་་ཅོན་	 ད་ལུ་བརིག་ཆེ་ད་རྐྱབ་མི།་ཅོ�་འཐེངོན་དོ་བཟུམི།་ཨན།	 སྲུང་ནང་	 རྙིངོགས་གཞིབ་མི།ད་
པེ་་ཅོན་	སྤྲོོ་བ་མི།་འོང་།	རྙིངོགས་གཞིབ་ལུ་བརྟོན་ཏ་	ལྷག་མི།་ལུ་	དགའ་སྐྱོའ་ཚོགར་སྣང་ཚུ་	འབྱུང་བཅུགཔེ་་ཨན།
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ཚོར་ཤུགས།ཚོར་ཤུགས།

ཚོགར་ཤུགས་ཟོར་མི།་འད་		སྲུང་ག་	གནས་སྟོངས་དང་འཁྲིདལ་ཏ་	ལྷག་མི།་ག་སམས་ལུ་	ཚོགར་སྣང་སྦེ་ོམི།་འབད་	
འབྱུང་བཅུག་མི།་ལུ་གོཝ་ཨན།	སྲུང་ནང་ལུ་	བགའ་ན།	སྐྱོ་ན་	འཁྲུལ་ན།	འདྲོག་ན།	རྩ�་ན།	སམས་སྡུག་
ན།	ལ་སོགས་པེ་འ་	ཚོགར་ཉིསམི།ས་ཚུ་	སྤ�་ཏ་འོང་ཚུགསཔེ་་འབད་	 བཙུགས་པེ་་ཅོན་	སྲུང་འད་	ལགས་ཤེསོམི།་
ཅོ�་འབད་འཐེངོནམི།་ཨན།

ཞི་ཐབས།ཞི་ཐབས། 

ཞིབ་ཐེངབས་ཟོར་མི།་འད་	སྲུང་ནང་ཡོོད་པེ་འ་དཀའ་ངལ་ཚུ་ག་	བསལ་ན་ག་	ཐེངབས་ཤེསས་ཅོ�་ལུ་གོཝ་ཨན།	སྲུང་
ནང་ག་	 དཀའ་ངལ་ཚུ་ག་	 ཞིབ་ཐེངབས་ལུ་བརྟོན་ཏ་	 སྲུང་ལྷག་མི།་ཚུ་	 ངལ་རིགངས་འབྱུང་དོ་ཡོོདཔེ་་ལས་བརྟོན་ཏ་	
ཞིབ་ཐེངབས་འད་	ལགས་ཤེསོམི།་སྦེ་་བཙུགས་དགོཔེ་་ཁག་ཆེ་།

བརྗོད་དོན།བརྗོད་དོན།	
སྲུང་ལས་བྱུང་པེ་འ་	ལགས་ཉིསས་སྤང་བློང་འབད་དགོ་པེ་འ་བསློབ་བྱོ་ལུ་གོ་ན།	དགོད་བྲིངོའ་སྲུང་	ལ་ལུ་ཅོ�་	སྲུང་
ལྷག་མི།་ཚུ་	 བགའ་བཅུག་ན་འད་	 བརྗེ།ོད་དོན་བཟུམི།་ཅོ�་འབད་སྟོོནམི།་མི།་གཏོགས་	 བརྗེ།ོད་དོན་ལོགས་སུ་མི།ད་
མི།་ཡོང་འོང་།	སྲུང་ལ་ལུ་ཅོ�་ནང་	བརྗེ།ོད་དོན་ལོགས་སུ་མི།་སྟོོན་པེ་རིག་	ཤུགས་ཀྱི་�་འབད་	ཧེ་་གོ་དགོཔེ་་འབད་
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སྟོོན་མི།་ཡོང་ཡོོད།	 སྲུང་ག་བརྗེ།ོད་དོན་འད་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་	 ལམི།་སྲོོལ་དང་སྲོད་བྱུས་	 ཚུ་དང་འགལ་བ་མི།ད་པེ་འ་
ཐོེངག་ལས་	 རིགང་གཞིབན་ག་རིག་ལུ་	 གནས་སྟོངས་དང་འཁྲིདལ་བའ་	 སྤང་བློང་ག་ལམི།་སྟོོན་བྱོན་ཚུགསཔེ་་ཅོ�་	
བཙུགས་ཚུགས་པེ་་ཅོན་ལགས་ཤེསོམི།་ཨན།

སྲུང་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་ལུ་ སྤྲོོ་ཉམས་བཏགས་དགོཔོ།སྲུང་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་ལུ་ སྤྲོོ་ཉམས་བཏགས་དགོཔོ།

གོང་ལུ་བཀོད་ཡོོད་པེ་འ་	སྲུང་ག་ཆེ་་ཤེསས་ཚུ་ལུ་	སྤྲོོས་ཉིསམི།ས་མི།་བཏགས་པེ་་ཅོན་	སྲུང་འད་ག་སྐོརིག་ལས་	འབྱུང་
རིག�་གྱི་་ལོ་རྒྱུས་ཅོ�་མི།་གཏོགས་	གཞིབན་ཚོགར་ཉིསམི།ས་འཐེང�་ག་ན་ཡོང་	འབྱུང་མི།་ཚུགས།	ད་འབདཝ་ལས་	སྲུང་
ག་ཆེ་་ཤེསས་རིག་རིག་བཞིབན་དུ་	སྤྲོོ་བ་ཆེ་་ཏོག་ཏོ་འོང་ན�་དོན་ལུ་	སྤྲོོས་ཉིསམི།ས་བཏགས་དགོཔེ་་འད་ཁག་ཆེ་།

སྲུང་	 སྤྲོོས་ཉིསམི།ས་བཙུགས་ཏ་	 བྲིང་ན།	 ཟོར་མི།་འད་	 སྲུང་བིྲིངཝ་ད་	 སྲུང་ལྷག་མི།་དང་ཉིསན་མི།་ག་	 མི།�་ག�་	
མི།ཐེངོང་མི།ཐོེངངམི།་བཟུམི།།	 རྣམི།་ཅོོ་ག�་	 གོ་གོཝ་བཟུམི།།	 ལྕོ་ག�་	 མྱོོང་མྱོོངམི།་བཟུམི།།	 ལྷ་པེ་་ག�་	 ཚོགར་
ཚོགརཝ་བཟུམི།།	གཟུགས་ཁརིག་	རིགག་རིགགཔེ་་བཟུམི།་སྦེ་་	དབང་པེ་ོ་སྒོ་ལྔ་	གང་རུང་ཅོ�་ལུ་	ངོ་མི།་འཕྱིནད་དོ་བཟུམི།་
གྱི་་	ཚོགར་སྣང་འབྱུང་ཚུགས་པེ་འ་	ཚོག�་དོན་བཙུགས་ཏ་	བྲིང་ན་ཅོ�་ལུ་གོཝ་ཨན། 

དྲ་བ།
༡-	 སྲུང་ག་ཆེ་་ཤེསས་ཚུ་ལུ་	ཨང་ལིཤེས་ནང་	མི།ང་ཚོག�་ག་ད་སྦེ་་རིག་ཡོོད་ག་	འཚོག�་ཏ་བྲིང�།
༢-	 སྲུང་ག་ཤེས་ཆེ་ས་ཚུ་	ད་སྦེ་་དབྱོ་བ་ཕྱིནས་ཏ་	ག་ཅོ་འབད་ལྷབ་དགོཔེ་་ཨན་ན?
༣-	 རིགང་ག་སྲུང་ཅོ�་བརྩམི།་དགོ་པེ་་ཅོན་	བཏུབ་དང་མི།་བཏུབ་	ག་ཅོ་རིག་བལྟེ་་དགོཔེ་་འདུག་གོ?
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སྤྲོོས་ཉམས་བཙུགས་ཐངས་ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ་ཅིན་

• སྲུང་རྩད་པེ་འ་བཟོོ་རྣམི།་ལུ་	སྤྲོོས་ཉིསམི།ས་བཙུགས་ན།
• སྲུང་རྩད་པེ་འ་	རོྗེ།ད་ཚོག�་ལུ་	སྤྲོོས་ཉིསམི།ས་བཙུགས་ན།
• སྲུང་རྩད་པེ་འ་རྣམི།་འགྱུརིག་ལུ་	སྤྲོོས་ཉིསམི།ས་བཙུགས་ན།
• སྲུང་ག་	གནས་དུས་ལུ་	སྤྲོོས་ཉིསམི།ས་བཙུགས་ན།

སྲུང་རྩེདཔོ་ལུ་སྤྲོོས་ཉམས་བཏགས་ནི།

སྲུང་རྩདཔེ་་ལུ་	སྤྲོོས་ཉིསམི།ས་བཏགས་ན་འད་	སྲུང་རྩདཔེ་་དང་	སྲུང་རྩད་པེ་འ་རྣམི།་འགྱུརིག་ཚུ་	ཚོག�་ག་ཐེངོག་ལས་	ངོ་མི།་
མི།ཐེངོང་མི།ཐེངོངམི།་བཟུམི།་གྱི་་	བཤེསད་པེ་་རྐྱབ་མི།་ལུ་གོཝ་ཨན།	དཔེ་རན།	ཨ་རྒས་ཚོག་དབང་ཟོར་མི།་འད་་འོངམི།་ད།	
ཟེར་སླབ་ནིའི་ཚབ་ལུ།

ཨ་རྒས་ཚོག་དབང་འད་	མི།གུ་ཏོ་སྐྱ་ཡོང་དཀརིགཔེ་ོ་ཐེངལ།	གདོང་གཉིསར་མི།་ག�་གང་།	ཁོ་རིག་	དུས་རྒྱུན་གྱི་ོན་མི།་	དམི།རིག་
ཁྲིད་གོ་	སྐྱ་ཐེངལ་ཐེངལ་	སོ་ཆེ་ད་ཆེ་དཔེ་་འད་གྱི་ོན་སྦེ་་	སྒྱེདད་ཐེངག་ཡོང་ཡོང་རིག་འདྲཝ་	འཁརིགཝ་ཅོ�་བཙུགས་ཏ་འོངམི།་ད།

ཟེར་བྲི་བ་ཅིན་ སྲུང་ལྷག་མི་འདི་ལུ་ ཨ་རྒས་ཚེ་དབང་འདི་ འ་ནེ་སྦེ་ཡོདཔོ་མས། ཟེར་བའི་ཚོར་སྣང་ཅིག་ 

སེམས་ལུ་བྱུང་སྟེ་  སྲུང་ལྷག་ནི་ལུ་ སྤྲོོ་བ་འབྱུང་ཚུགས་པོའི་ ཁེ་ཕན་ཚུ་ཡོདཔོ་ཨིན། 

སྲུང་རྩེད་པོའི་ རྗོད་ཚིག་ལུ་ སྤྲོོས་ཉམས་བཙུགས་ནི། དཔེར་ན། ཁྱོད་རྣམ་རྟོག་ལང་མི་དགོ། ཤིང་
འདི་ བཏོག་ར་བཏོག་གེ། ཟེར་སླབ་ནིའི་ཚབ་ལུ། 

ཨན་རུང་	 ཚོག་དབང་ག�་	 ཁྱད་མི།ད་ཨམི།་ཁོ་རིག།	 ཁྱོད་	 རྣམི།་རྟོོག་ལང་རིག་མི།་དགོ།	 རྣམི།་རྟོོག་སམས་ཀྱི་་ཆེ་ོ་
འཕྲུལ་ཨན།	ཉིསན་མི།རིག་བཏོག་མི།་ཚོགརིགན་	ཕྱིན་རུ་མི།་བཏག་སྟོ་ཨན་རུང་	བཏོག་ན་རྨམི།།		ག་ཅོ་འབད།	ཨཔེ་་
ཚོག་དབང་	ཁ་རྒོ་མི།་རྫོོགསན་	སྦུང་མི།་རྫོོགས་ས།	ད་རིག�་	ཉིསན་མི།འ་འཁོརིག་ལོ་ལུ་	བཏོག་ཚོགརིགཝ་འབད་	བཏོག་
ན་རིག་རྨམི།།		ཟོར་	ཤེསང་འད་	བཏོག་ན་འགོ་བཙུགས་ནུག།	

ཟེར་བྲི་བ་ཅིན་ སྲུང་རྩེདཔོ་ཨཔོ་འདི་གི་ བློོ་སླབ་ཐངས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁོ་བློོ་ཁོག་ཆེ་དྲགས་དང་ ཨུ་ཚུགས་ཅན་
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ཅིག་ཡང་ཨིན་པོའི་ ཚོར་སྣང་བྱིན་ཚུགསཔོ་ལས་ སྲུང་ལྷག་མི་ཚུ་ སྤྲོོ་བ་འཐེབ་ར་བྱིན་ཚུགསཔོ་ཨིན།

སྲུང་རྩེད་པོའི་རྣམ་འགྱུར་ལུ་ སོྤྲོས་ཉམས་བཙུགས་ནི། དཔེརན། ཨཔོ་ཚེ་དབང་གིས་ ཤིང་འདིའི་རྩ་
བར་ལྷོདཔོ་ཅིག་ ཤིང་འདི་བཏོག་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། ཟེར་སླབ་ནིའི་ཚབ་ལུ།

ཨཔེ་་ཚོག་དབང་	ཤེསང་འད�་རྩ་བརིག་ལྷོདཔེ་་ཅོ�་	སྟྭ་རིག་འད་	ཤུབས་ནང་ལས་བཏོན་ཏ་	རྩ་བརིག་བཞིབག།	ཁོད་
སྟོོད་ཕྱིནག་བཏང་ཞིབནམི།་ལས་	ལགཔེ་་གཉིས�་ཀྱི་་	སྤརིག་རིག་སྦུག་ལུ་	ཚོག�་མི།་ཚོགརིག་གཅོ�་བཏབ་སྟོ་	ལགཔེ་་ཚོགརིག་
གཅོ�་འཕུརིགཝ་ཅོ�་	སྟྭ་རིག་འད་འཐུ་སྟོ་	ཁ་རོྒ་ཡོོད་ཚོགད་མི།ད་ཚོགད་བཏོན་ཞིབནམི།་ལས་	ཤེསང་འད་བཏོག་ན་འགོ་
བཙུགས་ནུག།	

ཟེར་བྲི་བ་ཅིན་ སྲུང་ལྷག་མི་ལུ་ ཨཔོ་ཚེ་དབང་ ངོ་མ་ར་མཐོང་མཐོངམ་བཟུམ་གྱི་ སྣང་བ་ཤར་ཏེ་ སྤྲོོ་བ་འབྱུང་

ཚུགས་པོའི་ ཕན་ཐོགས་ཚུ་ཡོདཔོ་ཨིན།

སྲུང་གི་གནས་དུས་ལུ་ སྤྲོོས་ཉམས་བཙུགས་ནི། དཔེར་ན། ནུབ་མོ་ཚལ་མ་ནང་ལས་ཕར་འགྱོཝ་ད་
ཆརཔོ་ཅིག་ཡང་རྐྱབ་ནུག། ཟེར་བྲི་ནིའི་ཚབ་ལུ།

ཟླ་བའ་འོད་ནང་	 ལམི།་ཡོང་	 མི།ཐེངོང་མི།་མི།ཐེངོང་	 ཙོ་མི།་ཅོ�་འབད་	 རྡོོ་དང་ཤེསང་	 རྩང་ག་ཚོགང་ནང་ལས་ཕེལརིག་	
ལགཔེ་་ག་བཤེསད་གུ་བཤེསད་མི།ད།	 གོམི།་ག་སྤོ་གུ་སྤོ་མི།ད།	འཕྲིནལ་འཕྲིནལ་ཆུ་དང་འཕྱིནད་ད་	གོ་ལ་སྦེ་ང་སྦེ་ང་རིག་
བརྒལ།	 འཕྲིནལ་འཕྲིནལ་གྱི་ན་དང་ཕྱིནད་ད་	 རྔུལ་ནག་འཐེངོན་འཐེངོན་རིག་འཛིན�ས་ཏ་	 ལམི།་སྤད་ཅོ་རིག་	 འགྱི་ོ་བའ་
བརིག་ན་རིག་	དུ་རུ་རུ་རུ་་་་་་	དང་་་་དང་་་་་་ཟོར་བའ་སྐད་ཅོ�་གོཝ་ཅོ�་	བྱོ་རིག་རིག་རིག་	བཏང་སྟོ་	ཆེ་རིགཔེ་་	གནམི།་
མི།ད་ས་མི།ད་	ཤུགས་འབད་རྐྱབ་ནུག།

ཟེར་བྲི་བ་ཅིན་ སྲུང་ལྷག་མི་ལུ་ སྲུང་གི་གནས་སྟོངས་ངོ་མའི་ནང་ ལྷོད་ལྷོདཔོ་བཟུམ་གྱི་ སྣང་བ་ཤར་ཚུགས་

པོའི་ སྤྲོོ་སྣང་ཚུ་བྱིན་ཚུགསཔོ་ཨིན།
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྲོོས་ཉམས་ཚུ་ སྲུང་གི་ ཚོར་ཤུགས་དང་ ཞི་ཐབས་ཚུ་ལུ་ཡང་ བཙུགས་བཏུབ་ཨིན། སྲུང་གི་

འབྱུང་རིམ་དང་གནས་སྟོངས་ཚུ་ ཕྲང་ཕྲང་མེན་པོར་ མཉེན་ཁུག་ལེ་ཤ་བཙུགས། པོད་སྐོར་ལེ་ཤ་བསྒྱིར་ཏེ་ སྲུང་

ལྷག་མི་ལུ་ ཚོར་སྣང་ག་ཅི་ར་བྱིན་དགོ་རུང་ ཚོར་སྣང་་ཚུ་ ཤུགས་འབད་ར་འབྱུང་ཚུགས་པོའི་ གནས་སྟོངས་

ཚུ་བཟོ་སྟེ་ བཙུགས་ཚུགས་པོ་ཅིན་ སྲུང་འདི་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ག་ར་གིས་དགའ་བའི་ སྲུང་ཅིག་ལུ་འགྱུར་

ཚུགསཔོ་ཨིན།

ཨིན་རུང་ སྤྲོོས་ཉམས་བཏགས་ནི་འདི་ སྲུང་གི་བརྗོད་དོན་བཏོན་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོོམ་ར་ཡོད་པོའི་ ཆ་ཤས་

ཚུ་ལུ་ འོས་འབབ་བལྟ་སྟེ་ སྲོོས་ཉམས་བཙུགས་དགོཔོ་ཨིན། དེ་མེན་པོར་ གནས་སྟོངས་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་ནང་ 

སྤྲོོས་བཏགས་ནི་དྲག་ར་དྲག་རུང་ སྲུང་རིང་དྲགས་ནི་དང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ བཙུགས་མ་ཤེས་པོ་ཅིན་ དབངམོ་

ངལ་བའི་གཞི་ལུ་འགྱུར་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ སྤྲོོས་ཉམས་བཙུགས་ནིའི་ གནས་སྟོངས་ཚུ་ 

འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བལྟ་སྟེ་ བཙུགས་དགོཔོ་ཨིན།

 དྲི་བ།

 ༡- སྤྲོོས་ཉམས་བཏགས་ ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་གོཝ་ཨིན་ན?

 ༢- སྤྲོོས་ཉམས་འདི་ ག་ཅིའི་ནང་ར་ བཏགས་དགོཔོ་ཨིན་པོས་གོ?

 ༣- ཁྱོད་ཀྱིས་ སྤྲོོས་ཉམས་ཡོདཔོ་དང་མེད་པོའི་ རྗོད་ཚིག་གི་ དཔེ་ཅིག་བྲིས།

 ༤- སྲུང་གི་གནས་སྟོངས་ག་རའི་ནང་ སྤྲོོས་ཉམས་བཏགས་དགོཔོ་ཨིན་ན?
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སྲུང་གི་དགོས་དོན། 

སྲུང་ད་ཚུ་ག་	 ནང་དོན་གྱི་�་	 ང་བཅོས་རིགའ་མི།་ཚོག་ལུ་	 ཁག་ཆེ་་བའ་	 སྤང་བློང་ག་བསློབ་བྱོ་	 གང་རུང་ཅོ�་	
སྟོོནམི།་མི།་ཚོགད།	 སྲུང་ལུ་བརྟོན་ཏ་	 འདས་པེ་འ་འབྱུང་རིགབས་དང་	 མི།་དང་སམས་ཅོན་	 རིག�ས་མི།་འདྲཝ་ཚུ་ག་	
མི།་ཚོག�་གནས་སྟོངས་ཚུ་ཡོང་	 ཧེ་་གོ་ཚུགས་པེ་འ་ཁརིག་	 སྲུང་ད�་ལྷག་མི།་འད་ག�་	 མི།ང་ཚོག�་ཡོ�་སྡེ་�་	 མི།་
འདྲཝ་གསརིགཔེ་་	ལ་ཤེས་ཅོ�་རིག་	ཤེསས་ཚུགས་པེ་འ་	དགོས་པེ་་ཚུ་ཡོོད།	
ད་འབདཝ་ལས་	 སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག�་སློོབ་ད�་ནང་ག་སྲུང་དང་	 སྲུང་ལྷན་ཐེངབས་ཚུ་ག་ཐེངོག་ཁརིག་	 རྩ་གཞུང་དང་
འབྲིང�་བའ་	 ལྷག་ད�་དང་	 དཔེ་་མི།ཛིནད་ཚུ་ལས་	 སྲུང་ད�་ཚུ་	 ག་ད་མི།ང་མི།ང་ལྷག་སྟོ་འབད་བ་ཅོན་	 རིགང་ག་
ཐོེངས་རྒྱ་གོང་འཕེལ�་འགྱི་ོ་བ་ག�་མི།་ཚོགད་	རྫོོང་ཁའ་སྐད་ཡོ�་ག་རིག�་རྩལ་ཡོརིག་རྒྱས་ལུ་ཡོང་	ཕེལན་ཐེངོགས་སྦེ་ོམི།་རིག་
འབྱུང་ན་ཨནམི།་ལས་	སྲུང་ད�་ག་ད་མི།ང་མི།ང་ལྷག་དགོཔེ་་འད་ཁག་ཆེ་།
སྲུང་ཚུ་ག་	བཀོད་ཐེངངས་འད་	ལ་ལུ་སམས་ཤེསོརིག་ས་ས་དང་།	ངལ་རིགངས་ཏོག་ཏོ།	ལ་ལུ་འདྲོགས་ས་ས།	ལ་ལུ་
དགོད་བྲིང་ས་ས།	ལ་ལུ་རྔམི།་ས་ས།	ལ་ལུ་ཐེང་རྡུགས་ས་ས།	ལ་ལུ་འཁྲུལ་ས་ས།	ལ་ལུ་སྐྱོ་ས་ས།	ལ་ལུ་ཧེ་་ལས་
ས་ས།	ལ་ལུ་ཡོད་ཆེ་ས་ཏོག་ཏོ།	ལ་ལུ་འབྱུང་རིག�་ངས་མི།ད་ཀྱི་་རིགང་བཞིབན་འབད་	ཡོོདཔེ་་མི།་ཚོགད་	ལ་ལུ་	ད་ཚུ་
ག་རིག་	སློ་བསྲོས་འབད་འོངམི།་ཨན།
སློོབ་ད�་འད་ནང་ལུ་	སྲུང་ག་རིག�ས་དག་པེ་་ཅོ�་	བཀོད་ད་ཡོོད་མི།་འད་	གོང་ག་ཁྱད་ཆེ་ོས་དང་	བཀོད་ཐེངངས་ག་
ཅོ་ག་གྲོངས་སུ་	 ཚུདཔེ་་ཨན་ན་	ཁྱོད་ཀྱི་�་	 དབྱོ་དཔྱེ་ད་འབད་ད་བལྟེ་་བ་ཅོན་	ཤེསས་མི།་ཚུགསཔེ་་མི།ད།	 འད་ནང་
ལས་ཁྱོད་ལུ་	ཕེལན་ཐེངོགས་དགོཔེ་་འད་	དང་པེ་།	སྲུང་ག་ནང་དོན་འད་ག�་	ཁྱོད་རིགའ་མི།་ཚོག�་	བྱོ་སྤྱི་ོད་ལུ་སྤང་
བློང་གང་རུང་ཅོ�་འབད་ཤེསསཔེ་་	འགྱི་ོ་ན་ལུ་ཕེལན་ཐེངོགས་དང་།	གཉིས�་པེ་།	འད་བཟུམི།་མི།འ་	 རོྩམི།་རིག�་མི།་འདྲ་
བའ་	རིག�་རྩལ་ལུ་བརྟོན་ཏ་	ལྷག་ན་དང་བྲིང་ན་ལ་སོགས་པེ་འ་	གོ་རྟོོགས་ཀྱི་་	གནས་ཚོགད་གོང་འཕེལ�་གཏང་ན་
ལུ་	ཕེལན་ཐེངོགས་དགོཔེ་་ཨན།།		
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ངེའི་ཨང་རྒས།ངེའི་ཨང་རྒས།

༉	ཕྱིན་རུ་ཆུ་ཚོགད་༤	དང་	ཕྱིནད་དམ་ཅོ�་ཁརིག་	ཆེ་རིགཔེ་་ག་ན་བ་	ཤུགས་ཆེ་སཝ་འབད་རྐྱབ།	ལམི།་ཡོོད་ཚོགད་གཅོ�པེ་ོ་	
ག་རིག་འདམི།་གྱི་�་གང་།	 ཆེ་རིགཔེ་་ས་ཁརིག་རིགག་པེ་འ་ཤུགས་ཀྱི་�་	 རྦ་ཟོལམི།་གནམི།་ཁརིག་ཡོརིག་ཏ་	 ལམི།་ཡོང་མི།�་
ག�་	མི།ཐོེངང་ཚུགས་མི།་ཚུགས་པེ་འ་	དུས་ཚོགད་ཅོ�་ནང་།  

སློོབ་རིག�་༡༠	པེ་་ནང་ལྷབ་མི།་	ཀརྨ་དབང་འདུས་	སློོབ་གྲྭ་ནང་ལས་	དུས་ཚོགད་ཚོགང་སྟོ་	ཁྱ�་ནང་འོངམི།་ད་	ཁྱ�་
གྱི་་སྒོ་ཁརིག་	མི།་ཆེ་རིག་ལ�་གནགཔེ་ོ་བཀབ་	ཞྭམོི།་གནགཔེ་ོ་	
བཙུགས་མི།་ཅོ�་ཕྱིནད་ནུག།		ཁོ་ག་སམས་ཁརིག་	མི།ཐོེངང་
རིག་མི།་མི།ཐེངོང་པེ་འ་མི།་ཅོ�་	ད་རིག�་	ང་ག་ཁྱ�་གྱི་་	གདོང་
ཁ་ལས་ཕེལརིག་	ག་ཏ་འགྱི་ོཝ་ཨན་ན?	ཟོར་མི།ནོ་སྟོ་	ཁྱ�་
གྱི་་སྒོ་བརྡུངས་ནུག།	 ཁྱ�་གྱི་་སྒོ་ཚོགརིག་གསུམི།་བརྡུངས་
རུང་	 ཕྱིན་ན་མི།ད་པེ་རིག་	 ཁྱ�་པེ་ད་སྐོརིག་བསྒྱེདར་ཏ་འགྱི་ོཝ་
ད་	 ཁོ་ག་ཨ་ཞིབང་	 མི།་ཏོག་ལྡུམི།་རིག་ནང་ལས་ཕེལརིག་	 འགྱི་ོ་
ས་མི།ཐེངོང་ནུག།	 ཁོ་རྒྱབ་སྒོ་ནང་ལས་འབད་	 ཁྱ�་ནང་
འཛུལཝ་ད་	ཁོ་ག་ཨང་རྒས་	ཨན་ཏ་སྦུག་ལུ་	ཁྲིདག་ཁོག་
ཁོག་འབད་	ཤེས་སྡེ་ོདཔེ་་མི།ཐེངོང་ནུག།

ཁོ་ག�་	ཁྱ�་གག་སག་ས་ག་	སྐད་རྐྱབ་སྟོ་སྔུཝ་ད།	ཨ་ཞིབང་དང་	ཁྱ�་ཐེངོག་ཁ་ལས་ཨ་ན་	ཐེངབ་ཚོགང་ནང་ལས་	
གཡོོག་འབད་མི།་ཚུ་ཐེངོན་འོང་ནུག།	 ཁོ་རྣམི།་རྟོོག་ལང་སྟོ་	 ཁ་ལས་	 ཨང་རྒས་ཀྱི་་རིགོ་ཟོར་	 འཐེངོན་མི།་ཚུགས་ཏ་
འབད་རུང་	 ལག་བརྡོ་འབད་སྟོོནམི།་ད་	 ག་རིག་ག�་མི།ཐེངོང་ཆེ་་ནུག།	 ད་ལས་	 ག་རིག་རྣམི།་རྟོོག་ལང་སྟོ་འབད་རུང་
།	 ཨ་ཞིབང་དང་ཨ་ན་ག�་	 ག་ན་ཡོང་མི།་སློབ་པེ་རིག་	 རིགོ་འད་ཁ་ཤེས་ག�་སྤུརིག་སྦེ་་	 སྣུམི།་འཁོརིག་ནང་བཙུགས་ཏ་	
འབག་ཡོརིག་སོ་ནུག།	ཁོང་	ཐེངལ་ཚོགརིགཝ་ད་	ཐེངོག་ཁརིག་	ཨ་རྒས་	གཟོར་ཁམི།ས་ཅོ�་ག�་	རྐངམི།་ལགཔེ་་སྤརིག་
ན་མི།ད་པེ་རིག་	ན་སྟོ་སྡེ་ོད་མི།་ཅོ�་	ཡོོད་མི།་ད་འབད་སརིག་སོང་སྦེ་་	སྔུ་སྡེ་ོད་ནུག།
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ཨ་རྒས་ཀྱི་�་	ག་ཅོ་འབད་ཡོ་ཟོར་འདྲིཝ་ད།	ཨང་རྒས་ཤེས་སོ་ནུག།	རིགོ་ཡོང་ཨ་ཞིབང་དང་ཨ་ན་ག�་	འབག་ཡོརིག་
སོ་ཡོ་ཟོར་སློབ་ཅོ�་	 ཨ་རྒས་ཡོང་	 རྣམི།་རྟོོག་ལང་སྟོ་	 གཟུགས་སྤརིག་མི།་ཚུགས་རུང་	 སམས་ཀྱི་�་མི།་ཆེ་གས་
པེ་རིག་	ཉིསལ་ཁྲིད་གུ་ལས་ས་ཁརིག་བུད།	ས་ཁ་ལས་ཕེལོ་བཤུད་རྐྱབ་སྟོ་	ཁོ་ག་མི།གུ་ཏོ་གུརིག་	ལགཔེ་་ག�་གཞིབོང་སྦེ་་	ད་
སྦེ་་སློབ་ནུག།	བུ་	ཨང་རྒས་འད་	ཁོང་ག�་བསད་བསདཔེ་་འོང་།	ཨང་རྒས་ཀྱི་་	ཨོལ་ལྐོོག་གུརིག་	གཡུ་ཅོ�་
བཏགས་ན་ཡོོད་	འད་ག�་འབད་ཨནམི།་འོང་།	ད་འབདཝ་ད་	གཡུ་འད་དྲོ་པེ་་ལས་	ང་ལུ་སྤྲོོད་བཞིབག་ཅོ་ཟོར་
སློབ་ནུག།
གཡུ་དང་གཅོ�་ཁརིག་	ཐེངག་ཅུང་ཅོ�་ཡོང་མི།ཐེངོང་ནུག།	ད་ལས་ཁོ་	ཐེངབ་ཚོགང་ནང་	ཨ་རྒས་ཀྱི་་ཆུ་ལན་པེ་རིག་འགྱི་ོཝ་
ད་	གཡོོག་རྐྱབ་མི།་འད་	སྐད་པེ་རིག་ནཱའ་ལོན་གྱི་་ཐེངགཔེ་་ཅོ�་	སྐད་རིགགས་ཀྱི་་ལྟེ་ག་ལས་ཕེལརིག་	བསྡེ་མི།་པེ་འ་བསྒང་
རིག་	ཁོ་མི།ཐོེངངམི།་ཅོ�་	ཐེངགཔེ་་འད་	མི།གྱི་ོགས་པེ་་མི།གོྱི་གས་པེ་་རིག་	སྟོོད་གོ་ག�་སྦེ་་བཞིབག་ད་ནུག།	ད་ལས་	ཁོ་ཆུ་
འབག་སྦེ་་	ཨ་རྒས་སྡེ་ོད་སརིག་	བསྐྱལ་བརིག་འགྱི་ོཝ་ད་	ཨ་རྒས་སྟོང་སྒོ་ནང་	ས་ཁརིག་སྡེ་ོད་སྦེ་་	སྔུ་སྡེ་ོདཔེ་་མི།ཐེངོང་སྟོ་	
ཡོ་་	 ཨ་རྒས་ག་ད་སྦེ་་ཕེལརིག་ལོྷད་ཅོ་ག་	 ཟོར་མི།ནོ་སྦེ་་	 ཨ་རྒས་ལུ་ཆུ་བྱོན་བཞིབག་སྦེ་་	 ལོག་འོག་ཐེངོག་ལུ་འོང་ནུག།	
དམ་ཅོ�་ག་བརིག་ན་	ཨ་ཞིབང་དང་ཨ་ན་ཡོང་ལོག་འོང་སྦེ་་	ཨ་རྟོག་དང་མི།་འདྲཝ་འབད་	སྒོ་བརིག་ན་	གདོང་དྲག་
སྐྱད་ཡོ་རིག་	གཏམི།་ཕེལརིག་སློབ་ཚུརིག་སློབ་འབད་	སྡེ་ོད་སརིག་མི།ཐེངོང་ནུག།
ད་ག་ནངས་པེ་་	 ཨང་རྒས་འད་	 ག་ད་སྦེ་་	 ཤེས་ཤེསིཝ་ཨན་ན་	 ཟོར་མི།ནོ་སྟོ་	 ཁོ་ག�་ཞིབབ་དཔྱེ་ོད་འབད་ན་ག་	 ལཱ་
འགོ་བཙུགས་ན་འབད་	 བུ་ཀརྨ་དབང་འདུས་ཀྱི་་སམས་ཁརིག།	 ཧེ་་མི།་རིག་	 ཨང་རྒས་ཤེས་དགོ་པེ་འ་རྒྱུ་རྐྱན་	 གཡུ་
འད་ཨན་པེ་་ཅོན།	གཡུ་འད་ཨང་རྒས་འབད་སརིག་མི།དཔེ་་ལས་	ཨ་རྒས་ཡོང་གསད་འོང་	ཨ་རྒས་འདན་མི།་གསད་
པེ་ས།	 ཨ་རྒས་ཀྱི་�་བསད་བསདཔེ་་ཨན་	 ཟོར་བ་ཅོན་	 ཁྱ�་ནང་ག་	 མི།་གཞིབན་གྱི་�་མི།ཐེངོང་འོང་།	 ད་མི།་ཚོགད་	
ཁོ་ག�་	 གསད་ན�་ལྕོོགས་གྲུབ་ཅོ�་ཡོང་མི།ད།	 གཡོོག་རྐྱབ་མི།་འད་ཨན་པེ་་ཅོན་	 མོི།་ཨང་རྒས་དང་ག་ཅོ་འད་
འཆེ་མི།་	མི།ོ་ག�་ཨང་རྒས་གསད་མི།་ནུམི།།	ད་འབད་བ་ཅོན་	ག་ཨན་ན་	ང་དང་ལམི།་ཁརིག་	འཕྱིནད་མི།་འད་ཨན་
ན་		ཁོ་འདན་	ང་དང་འཕྱིནད་རུང་	དོགས་པེ་་ག་ན་ཡོང་མི།ད་པེ་རིག་འགྱི་ོ་དས།	ད་གུརིག་འབྲིང�་བ་རིག་མི།དཔེ་་ལས་	ག་
ཅོ་འབད་	ཨང་རྒས་གསད་དགོཔེ་།	ཨ་ཞིབང་དང་ཨ་ན་ཨན་ན?	ཁོང་ཨན་པེ་་ཅོན་	རོིག་ད་སྦེ་་བཀོ་མི།་བཞིབག།	ང་
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མི།་ལོྷདཔེ་་ལས་	 རོིག་ག་ཏ་གུ་ཏ་	 འབག་བསྐྱལ་དཔེ་་འོང་	 ད་འབད་བ་ཅོན་	 ག་ཨན་ན་སྨོོ?	ག་ཅོ་རིག་ཨན་རུང་	
ནངས་པེ་་རོིག་འད་འཚོག�་ཞིབན་ན་	བརྟོག་དཔྱེ་ད་འབད་ད་	བལྟེ་་དགོ་པེ་ས་ཟོར་མི།ནོ་སྟོ།	ད་ཚོག་ཕྱིན་རུ་རིག་	ནུབ་མོི།་ཆུ་ཚོགད་
༡༢	 དམ་ཅོ�་ཁརིག་ལོང་སྟོ་	 རིགོ་ཁང་ནང་སོང་སྦེ་་	 རིགོ་འད་བརྟོག་དཔྱེ་ད་འབད་ད་བལྟེ་ཝ་ད་	 	 ཨོལ་ལྐོོག་གུརིག་རྨ་
དང་	ཕེལོཝ་གུརིག་ཡོང་རྨ་ཅོ�་མི།ཐེངོང་ནུག།	 ད་ལས་	 རོིག་འད་ཨ་རྟོག་ཧེ་་ལུགས་བཞིབག་སྦེ་་	 ལོག་ཁྱ�་ནང་འོང་སྟོ་	
ཉིསལ་སྡེ་ོད་ནུག།

དྲོ་པེ་་ཧེ་་སག་ལོང་སྟོ་	 ལྡུམི།་རིག་ནང་བལྟེ་་བརིག་
འགྱི་ོཝ་ད་	མི།་ཏོག་ག་ཚོགང་ནང་	གྱི་་ཅུང་ཅོ�་ཡོང་
མི།ཐེངོང་ནུག།	ད་ལས་འབདན་	ཁོ་	ད་འཕྲིནོ་ལས་
ཨ་ཞིབང་ལུ་	 དོགས་པེ་་བཟོའ་སྟོ་	 ཨ་ཞིབང་ག་
བྱོ་སྤྱི་ོད་འགྱི་�་ན་	 འགོ་བཙུགས་ནུག།	 ད་ག་
ནངས་པེ་་	སྒོ་སྒྲིག�་ནང་ལས་བལྟེ་ཝ་ད་	ཨ་ཞིབང་
ལྡུམི།་རིག་ནང་	 ག་ཅོ་འཚོག�ཝ་ཨན་ན་	 འཚོག�་

སྡེ་ོད་སརིག་མི།ཐེངོང་སྟོ་	 ཡོ་་་་	 ཁོ་གྱི་་ཅུང་འད་	 འཚོག�ཝ་ཨན་པེ་ས།	 གསད་མི།་འད་	 ཁོ་རིག་འོང་ན་ཨན་མི།ས་ཟོར་
མི།ནོ་ནུག།
ཨན་རུང་	 སོྡེ་ད་ཡོང་ཨ་ཞིབང་དང་གཅོ�་ཁརིག་སྡེ་ོད་	 ཁོ་ཨན་ན་མི།ན་ན་	 ཐེངད་རིག་བ་རིག་མི།་ཤེསས་པེ་རིག་	 ག་ད་སྦེ་་སློབ་
ན་	ག་ཅོ་རིག་ཨན་རུང་	ཆེ་་རིགོགས་ཅོ�་འཚོག�་དགོ་པེ་ས་མི།ནོ་སྟོ།	ཁོ་ག་ཁྱ�་ཚོགང་ངོ་ཤེསསཔེ་་ཅོ�་ཡོོད་སརིག་སོང་སྟོ་	
ཁོ་ལུ་ལོ་རྒྱུས་ག་རིག་སློབ་ད་	ཁོ་ཡོང་	ཆེ་་རིགོགས་འབད་ཆེ་ོག་ཆེ་ོག་འབད་ཨན་མི།ས།	ད་འབདཝ་ད་	ཁོ་ག་	ཐེངབས་
ཤེསས་གནས་སྐབས་དང་འཁྲིདལ་ཏ་	འབད་དགོཔེ་་འབད་སློབ་ནུག།
ཆེ་་རིགོགས་འད་ག�་ཧེ་་མི།་རིག་	 ད་ལྟེ་ོ་ཁོང་བཞིབ་	 ག་ག�་བསད་ཅོ་ག་	 རྩ་ལས་སློབ་མི།་ཤེསས།	 ག་ཅོ་རིག་ཨན་རུང་	
གཡུ་འད་	 ཨ་རྒས་ཀྱི་་སྒྲིགོམི།་ནང་རིག་	 བཞིབག་བཅུག།	 ད་རུང་གནོདཔེ་་བཀལ་མི།་	 འཐོེངན་འོང་ག་མི།་ཤེསས།	 ད་
རིགས་འཕྲིནལ་སྐབས་ཅོ�་	ཁྲིད�ས་སྲུང་འགག་པེ་་ལུ་ཡོང་	སྙན་ཞུ་འབད་མི།་དགོ།	
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ད་མི།་ཚོགད་	མི།་གཞིབན་ལུ་ཡོང་	སློབ་མི།་དགོ།	ཟོར་སློབ་སྦེ་་	མི།་འད་ག�་ཁོ་	ཚོགལ་མི།་ནང་	བཤེསལ་བརིག་འཁྱད་དོ་
བཟུམི།་སྦེ་་	འཁྱད་འགོྱི་་ཞིབན་ན།	གསད་ན�་དཔེ་འ་བཅོམི།་ད་	སྟོབས་ལགས་སྟོས་དབང་ག�་	གསད་མི།་ཚུགས་
པེ་ས།	ཨན་རུང་མི།་འད་ག�་	ཧེ་་མི།་ག་ཨནམི།་འབད་རིག་	ཁོ་ལུ་ཆེ་་རིགོགས་འཕོྲིན་མི།ཐུད་ད་རིག་	འབད་སྡེ་ོད་ནུག།	ད་
ལས་	ཁོའ་སམས་ཁརིག་	དོགས་པེ་་སོ་སོ་ཅོ�་ཡོང་	གསག་དགོཔེ་་ཐེངོན་ཏ་	ག་ཅོ་འབད་ན་ཨན་ན་	ག་ལུ་བློོ་གཏད་
ན་ཨན་ན་ཡོང་	 མི།་ཤེསསཔེ་་འབད་	 ལོག་སོ་ནུག།	 ཨན་རུང་མི།་འད་དང་གཅོ�་ཁརིག་ཡོང་	 ཨ་རྟོག་ཧེ་་ལུགས་
འབད་རིག་	ཆེ་་རིགོགས་འབད་སྡེ་ོད་ནུག།
ཚོགརིག་གཅོ�་ཆེ་་རིགོགས་འད་ག�་	ཨང་རྒས་གསད་མི།་འཚོག�་དགོ་པེ་་ཅོན།	ཁྱོད་ཀྱི་་	ཁྱ�་ནང་ཚོགརིག་གཅོ�་	བཤེསལ་
བལྟེ་་དགོཔེ་་འདུག།	 ང་བཅོས་གཉིས�་ཀྱི་་ལཱ་ལུ་	 ཕེལན་སྦེ་ོམི།་ཐེངོགས་ཚུགས་ཟོར་	 ཁོང་གཉིས�་ཁྱ�་བཤེསལ་བལྟེ་་སྟོ་	
ལོག་འགྱི་ོཝ་ད།	ཨ་ཞིབང་དང་ཕྱིནད་ད་	ཨ་ཞིབང་ག�་	ཁོ་	ག་ཅོ་འབདཝ་ཨན་ན་ཟོར་འདྲིཝ་ད།	ཚོག་བོ་འད་ག�་	ཁོ་
ང་དང་གཅོ�་ཁརིག་	 འོང་འོངམི།་ཨན་	ཟོར་སློབ་སྦེ་་	མི།གྱི་ོགས་པེ་་མི།གྱི་ོགས་པེ་རིག་	ཁྱ�་གྱི་་ཕྱིན་ཁརིག་	 ཐོེངན་ཡོརིག་སོ་
ནུག།
ཉིསནམོི།་གསུམི།་གྱི་་རྒྱབ་ལས་	དྲོ་པེ་་ཧེ་་སག་སྟོ་རིག་	ཁོ་ལུ་	བརྒྱུད་འཕྲིནན་ཅོ�་འོང་ནུག།	འད་ལུ་ཁོ་ག�་ལན་རྐྱབ་
ད་	ཁོ་ག་ཆེ་་རིགོགས་འད་ཨན་མི།ས།	ད་བསྒང་	ཆེ་་རིགོགས་འད་ག�་	ག་ཅོ་སློབ་སྨོོ་		ཟོར་བ་ཅོན་	ཁྱོད་ཀྱི་་ཨང་
རྒས་གསད་མི།་ད་	ད་རིག�་བདའ་ཟུན་ན་བཟུམི།་ཅོ�་ཡོོད་	ཁོྱད་རིག་	ན་འཐེངན་འབད་ཉིསན་སྨོ་རིག།	ཁྱོད་སློོབ་གྲྭ་ནང་
འགྱི་ོཝ་ད་	ཨ་ཞིབང་དང་ཨ་ན་ཡོང་	ཕྱིན་ཁརིག་	འགྱི་ོ་འོང་ག་མི།་ཤེསས་	ད་ལས་	ཁྱོད་ཀྱི་་	གཡོོག་རྐྱབ་མི།་འད་	ཚོགང་
ཁང་ནང་ཚོགང་རྐྱབ་པེ་རིག་གཏང་ད་	ཁྱ�་ནང་	ཨ་རྒས་རྐྱངམི།་གཅོ�་བཞིབག་སྨོ་རིག།	ཟོར་སློབ་ལས་	བུཚོག་འད་ག�་
ཡོང་	ཁོ་ག�་སློབ་དོ་བཟུམི།་སྦེ་་རིག་འབད་ནུག།
ད་བསྒང་ཡོང་	ཕྱིན་ཁ་ལུ་	ཧེ་་མི།་བཟུམི།་སྦེ་་རིག་ཆེ་རིགཔེ་་རྐྱབ་	གནག་དུང་དུ་འབད་ཨན་མི།ས།	ཨན་རུང་	ཁོ་	སློོབ་གྲྭ་
ནང་	འགྱི་ོ་ན་འབད་ལམི།་ཁརིག་ལོྷདཔེ་་ད་	ཅོ་ལ་ཅོ�་ཁྱ�་ནང་བརྗེ།ད་ལུས་ཏ་	ལོག་འཐུ་བརིག་འགོྱི་ཝ་ད་		ཁྱ�་གྱི་་
སྒོ་	ནང་ན་ལས་	བསྡེ་མི།ས་ཏ་ཡོོདཔེ་་ལས་	ཁྱ�་ནང་འཛུལ་མི།་ཚུགས་པེ་རིག་	ལོག་ཅོ་ལ་ཡོང་མི།་འཐུ་བརིག་བཞིབག་
སྦེ་་	 སློོབ་གྲྭ་ནང་ཡོརིག་སོ་ནུག།	 ད་བསྒང་	 ཨང་རྒས་གསད་མི།་འད་	 ནང་ན་ཡོོདཔེ་་འོང་ན་མི།ས།	 ད་ཨང་རྒས་
གསད་མི།་འད་	ག་ཨན་ན་སྨོོ?
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སྒོ་རཔོ།

༉				ཧེ་་མི།་	མི།ཐུ་ཆེ་ན་ཆེ་ོས་ཀྱི་་རྒྱལ་པེ་ོ་	ཞིབབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམི།་རྒྱལ་	སྤུངས་ཐེངང་བད་ཆེ་ན་ཕེལོ་བྲིངང་ནང་	
ཆེ་བ་སྲོད་དརིག་ཞིབང་རྒྱས་ཏ་	བཞུགས་པེ་འ་བསྒང་།	ཨ་རྟོག་རིག་དད་པེ་་ཡོོད་མི།་	སྦྱོན་བདག་ཚུ་ག�་	ཕུལ་ཆེ་་	རྟོ།	
ནོརིག།	གསར།	དངུལ།	ཟོངས།	ལྕོགས་ཚུ་	ཉིསནམི།་གཅོ�་ཡོང་མི།་ཆེ་ད་པེ་རིག་ཕུལ་མི།་	འཐེངོན་དོ་ཡོོདཔེ་་ཨན་མི།ས།
ཚོགརིག་གཅོ�་འབདཝ་ད་	 མི།རིག་སྒོ་རིག་ཁ་ལུ་	 སོྡེ་ད་མི།་སྒོ་རིགཔེ་་ག་	 མི།ནོ་བསམི།་ལུ་	 བློམི།་འད་བཞུགས་ས་	 གསར་

ཁྲིད་གུརིག་ཨན་མི།ས།	བཞུགསཔེ་་བཞུགས་ས་རིག་	ཕུལ་
ཆེ་་ཕུལ་མི།་ཡོང་	 ལ་ཤེས་འདུག།	 ང་ན་ཉིསནམི།་ད་རིག�་	
ནངས་པེ་་མི།དཔེ་རིག་	 སྒོ་རིག་ཁརིག་སྡེ་ོད་ད།	 ལོ་མི།ང་ཧེ་ང་
རྫོོགསཔེ་་ཡོརིག་སོ་རུང་།	 ང་ལུན་	 ཕོེལགས་ཅོ�་ལས་
བརྒལ་ཏ་	འཐེངོབ་ཁུངས་གཞིབན་	ཕྱིནད་ཀྲམི།་རྣཝ་ཞིབ་བོ་
ཅོ�་ཡོང་	མི།ན་འདུག།	ད་སྦེ་་འད་	ཁ་རྒུད་རྩ་ལས་རིག་	

སྦྱོོང་ལཱ་དང་པོ། 

༡- སྲུང་འདི་ནང་གི་ རྙོགས་གཞི་ངོ་མ་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་མས་གོ?

༡- སྲུང་འདི་ནང་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཨང་རྒས་གསད་མི་འདི་ ག་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས་པོའི་ སྒྲུབ་

བྱེད་ཅིག་ སྲུང་གི་ གནས་སྟོངས་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་བཟོ་སྟེ་བྲིས།

༣- ཆུང་ཀུ་བསྒང་ ཐབ་ཚང་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་དགའ་བའི་ བཟའ་འཐུང་ཅིག་ ཕམ་གིས་མ་

ཤེསཔོ་འབད་ འཐུ་འབག་སྟེ་ བཟའ་བའི་སྐོར་ལས་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཅིག་བྲིས།

༤- སྲུང་འགོ་བཙུགསཔོ་ད་ སྲུང་གི་གནས་དུས་འདི་ སྤྲོོས་ཉམས་ག་དེ་སྦེ་བཙུགས་ནུག་གོ?
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མི།་བཏུབ་པེ་ས་མི།ནོ་	ཉིསནམི།ོ་ཅོ�་འབདཝ་ད་བློ་མི།འ་	སྐུ་མི།དུན་བཅོརིག་ཏ་	བློམི།་རིགན་པེ་ོ་ཆེ་་	ང་ག�་	སྒོ་རིག་ཁརིག་སོྡེ་ད་
ད་	 ལོ་མི།ང་ཧེ་ང་རྫོོགསཔེ་་ཅོ�་	 ལོག་སོ་རུང་	 འཐེངོབ་ལམི།་	 ཞིབབས་ས་ལས་གནང་མི།་ཕེལོགས་ཅོ�་ལས་བརྒལ་
ཏ་	གཞིབན་ག་ན་ཡོང་མི།ད།	ང་ལུ་	འཐེངོབ་ལམི།་	ད་རིགས་བ་དྲགཔེ་་ཅོ�་	བཟོོ་ན�་ཐེངབས་	ག་ཅོ་ཅོ�་འབད་བ་ཅོན་
དྲག་ག་	བློམི།་རིགན་པེ་ོ་ཆེ་་ག�་	ཐུགས་བརྟོག་ཅོ�་	གཟོ�ས་གནང་ཟོར་ཞུ་ཞུཝ་མི།ས།
བློམི།་ག�་	 འད་འཕྲིནོ་ལས་	 དོན་དག་ད་ཅོ�་ལས་མི།ད་པེ་་ཅོན་	 ཐུགས་བརྟོག་གཟོ�ས་དགོཔེ་་ཡོང་མི།ན་ནུག།	
ནངས་པེ་་ཉིསནམི།་གཅོ�་	ང་ལུ་ཕུལ་ཆེ་་	རྟོ།	ནོརིག།	གསར།	དངུལ་ཚུ་	ག་ཅོ་རིག་	ཕུལ་མི།་འཐེངོན་རུང་	ཁྱོད་རིག་
འབད་ཆེ་་	 ཟོར་གསུངས་ནུག།	 སྒོ་རིགཔེ་་ད་	 སམས་ཡོང་ཚོག་ཐུག་རིག་གཏང་རུང་	 བློམི།་ག�་བཀའ་	 གནང་ཚོགརིག་
ཚོགརིགཝ་	 འབད་ན་ད་ག�་	 ད་ག་ནངས་པེ་་དྲོ་པེ་་	 ཧེ་་སག་སྟོ་རིག་	 སྒོ་རིག་ཁརིག་ཐེངོན་ཏ་	 བློམི།་མི།ཇོལ་མི།་ག་དམ་ཅོ�་	
འཐེངོན་འོང་ག་མི།ནོ་	བསྒུགས་སྡེ་ོད་སྡེ་ོདཔེ་་ཨན་མི།ས།	ད་འབདཝ་ད་	ད་ཚོག་ཉིསནམི།་གཅོ�་	སྤུངས་ཐེངང་རྫོོང་ནང་
འོང་མི།་	 མི།་ག་རིག་	 འབུལ་བ་རྟོ་དང་	 ནོརིག་ཕུལ་མི།་ཕེལརིག་བཞིབག་	 ཆུམི།་བང་ཅུང་གང་རིག་	 ཕུལ་མི།་ཡོང་མི།་འཐོེངན་
པེ་ས།	ཨན་རུང་	 ཕྱིན་རུ་གནམི།་བསྲོོ་རིགནམི།་ད་	 ཨཔེ་་རྒན་རྒས་ཅོ�་ག�་	 ནོརིག་གྱི་་ཀོཝ་	 ཁུརིག་ཆེ་་གཅོ�་	 ཕྱིནག་
མི།ཇོལ་ཕུལ་ན་འབད་འབག་འོངམི།་ད་	 སོྒ་རིགཔེ་་ག�་	 ད་རིག�་ཉིསནམི།་གཅོ�་	 ཕུལ་ཆེ་་ག་ཅོ་ཕུལ་མི།་རིག་འཐེངོན་རུང་	
བློམི།་ག�་ང་ལུ་གནང་གནངམི།་ཨན་ཟོར་	ཁོ་ག�་ལན་བཞིབག་བཞིབགཔེ་་མི།ས།
ད་ག་ནངས་པེ་་	དྲོ་པེ་་གསོལ་ཇོ་འགྲོོལ་ཞིབནམི།་ལས་	བློམི།་ག�་	སྒོ་རིགཔེ་་ལུ་གཟོ�ས་ཏ་	དབའ་	ཨཔེ་་སྒོ་རིགཔེ་་	ཁ་
ཙོ་་ཁྱོད་ཀྱི་�་	ག་ཅོ་ཐེངོབ་ཅོ་གོ་ཟོར་གསུངས་ནུག།	སྒོ་རིགཔེ་་ག�་	ཀོཝ་ཁུརིག་ཆེ་་གཅོ�་ལས་བརྒལ་ཏ་	གཞིབན་ག་
ན་ཡོང་མི།་འཐེངོབ་ཟོར་	ཞུ་ཞུཝ་ཨན་མི།ས།	བློམི།་ག�་	དབའ་	ཡོ་མི།ཚོགན་ཆེ་་མི།་ཆེ་་		ད་ག་ཅོ་ག་སྐྱོན་ཨན་ན་ཟོར་	
མི།ངོན་ཤེསས་ཀྱི་�་གཟོ�ས་ཏ་	ད་སྦེ་་གསུངས་ནུག།
ཧེ་་མི།་ཧེ་་མི།་	 གཡུས་ཅོ�་ནང་	 ལྷམི།་བཙོ་�་མི།་ཅོ�་སོྡེ་ད་ནུག།	 ཁོ་ག�་	 ཡོརིག་མི།ཆེ་ོད་མི།རིག་སྦྱོན་གྱི་་	 དག་བའ་
ལཱ་གཞིབན་ག་ན་ཡོང་མི།་འབད་བརིག་	 ཉིསནམི།ོ་རིག་ཆེ་་མི།དཔེ་་	 ལྷམི།་བཙོ་�་ན་ག་ལཱ་ལུ་	 གནམི།་མི།ད་ས་མི།ད་ཤུགས་
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བཏོན་ཏ་	སྡེ་ོད་དོ་ཡོོདཔེ་་མི།ས།	
ནམི།་ཅོ�་འབདཝ་ད་	 གནམི།་བསྲོོ་ཁམི།ས་
ཅོ�་ལུ་	 ཅོ་ལ་ཚུ་ག་རིག་	 བསྡེ་མི།ས་ཚོགརིག་སྦེ་་	
འགྱི་ོ་ན་འབདཝ་ད་	 ཀོཝ་དྲ་དུམི།་ཅོ�་	 ཕྱིན་
ཁརིག་ལུས་སོ་མི།་ད་	 ལོག་བཙུགས་ན་ལུ་	
ཉིསམི།ས་འཚོགར་སྡེ་ོདཔེ་་ད།	སྤྱི་ང་ཁྱ་ཅོ�་འོངམི།་	
ཁ་ཐུག་རྐྱབ་སྦེ་།	 ཡོ་་	 ཁྱོད་གརིག་འགྱི་ོ་ཟོར་	

སློབ་སྦེ་་	 བྱོན་དཔེ་་མི།ས།	 ད་བསྒང་ག་	 རིགོ་ཁྱ་འད་	 ད་རིག�་ཁྱོད་ལུ་	 ཀོཝ་འབག་འོང་མི།་འད་ཨན།	 ད་བསྒང་
ག་	ལྷམི།་བཙོ་�་མི།་འད་	ཁྱོད་རིག་ཨན་མི།ས།	ཁྱོད་ཀྱི་�་	འདོད་ཡོོན་ལོངས་སྤྱི་ོད་	འཐེངོབ་ན�་དོན་ལུ་	ཚོག�ས་
བསགས་སྒྲིགབ་སྦྱོོང་	སྦེ་ོམི།་འབད་དགོ་པེ་ས།	ད་མི།ན་པེ་་ཅོན་	རྒྱུ་ནོརིག་ལོངས་སྤྱི་ོད་བཏགས་ན་ག་	ཐེངབས་གཞིབན་རྩ་
ལས་རིག་མི།ན་འདུག་	ཟོར་གསུངས་ནུག།	

དྲ་བ།	
༡-		 སྲུང་འད་ག་	བརྗེ།ོད་དོན་དང་འཁྲིདལ་བ་ཅོན་	ང་བཅོས་ཀྱི་�་	ག་ཅོ་འབད་དགོ་ན་ཨན་མི།ས་གོ?
༢-	 ཚོགརིག་གཅོ�་འབདཝ་ད་	མི།རིག་སྒོ་རིག་ཁ་ལུ་	སྡེ་ོད་མི།་སྒོ་རིགཔེ་།	ཟོར་བའ་སྐབས་	སྲུང་རྩདཔེ་་གོ་རིགཔེ་་

འད་	ག་ཅོ་བཟུམི།་ཅོ�་འབད་སྡེ་ོད་སྡེ་ོདཔེ་་འོང་	ཁྱོད་རིག་ག�་	སྤྲོོས་ཉིསམི།ས་བཙུགས་ཏ་བྲིང�།
༣-	 ག་དམ་ཅོ�་	ལཱ་རྩ་འགངས་རུང་	མི།ནོ་དོན་འགྲུབ་མི།་ཚུགས་པེ་་ཅོན་	མི།ནོ་བསམི།་ག་ད་སྦེ་་	གཏང་

དགོ་ན་ཨན་ན?
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རི་དྭགས་རུ་རུ།   

༉	 	 	 	 སྔོན་གྱི་་དུས་ལུ་	 ནགས་ཚོགལ་དང་	 ཆུ་	 རིག་དྭགས་རྣམི།་པེ་་སྣ་ཚོག�ས་	 ཡོོད་པེ་འ་སྦུག་ལུ་	 རིག་དྭགས་
རུ་རུ	 ཟོར་མི།་ཅོ�་	 རིག་དྭགས་ཚུ་ག་བདག་པེ་ོ་འབད་	 བཞུགས་ཡོོདཔེ་་ཨན་པེ་ས།	 ཁོ་ཕྱིན་ཁ་ལས་སམས་ཅོན་གྱི་་
ལུས་འབད་རུང་	ནང་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་	སྤྲུལ་པེ་་འབད་ན་ད་ག�་	གཟུགས་ཀྱི་་སྤུ་ཁ་ཚུ་	ག་ན་བ་བྱོ་ཆེ་་ཆེ་་
འབད་ཡོོདཔེ་་མི།་ཚོགད་	འགྲོོ་བ་སམས་ཅོན་ག་རིག་ལུ་	ཕེལན་སམས་ཅོ�་བསྐྱད་ད་རིག་སྡེ་ོད་དོ་ཡོོདཔེ་་མི།ས།

ཉིསནམི།་གཅོ�་འབདཝ་ད་	 མི།་ཅོ�་སྔུ་
སྟོ་	 བྱོ�་སྐད་ཤེསོརིག་ཡོ་རིག་	 ཆུ་ག�་
འབག་འགྱི་ོ་བའ་སྐད་ཅོ�་	 རིག་དྭགས་
རུ་རུ་ག�་གོ་ནུག།	 མི།་འད་ཆུ་ག�་
འབག་འགྱི་ོ་སརིག་མི།ཐེངོངམི།་ད་	 ཁོ་ག་
ཁོག་པེ་འ་ནང་ལས་	 དོན་ཧེ་ང་བཏོན་
འབག་འགྱི་ོ་དོ་བཟུམི།་མི།འ་	 ཕེལངས་

སམས་ཀྱི་་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་སྟོ་	 ཁོ་ལུ་དབའ་	མི།་འདྲོག་ཤེས�།	ཟོར་སློབ་སྟོ་	ཆུའ་ནང་འཛུལ་ཞིབནམི།་ལས་	ང་
ལུ་	གཟུང་ཟོར་སློབ་ད་	མི།་འད་ག་རྐངམི།་དང་ལགཔེ་་ཚུ་	གྱི་ང་སྟོ་བསྐུམི།་ཆེ་ིཔེ་་ལས་	གཟུང་མི།་ཚུགས་པེ་ས།	ཨན་
རུང་རིག་དྭགས་རུ་རུ་ག�་སྒལ་པེ་་ལུ་འབག་སྟོ་	ཆུའ་མི།ཐེངའ་མི།་ལུ་	བཏོན་ཞིབནམི།་ལས་	ལམི།་ཡོང་སྟོོན་བྱོན་ནུག།
མིི།་འདི་ཧེ་་ལས་ཏས་	 ཕྱིནག་འཚོགལ་ཞིབིནམི།་ལས་	 ཁྱོད་ང་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཅོན་ཅོིག་ཨིན།	 ད་ཁྱདོ་ལུ་ག་ཅོི་རིག་	 འབད་
དགོཔེ་་ཡོོད་ག་	 ང་གིས་ཕྱིནག་ཞུ་ནི་ཨིན་ཟོསརིག་སློབ་ནུག།	 རིགི་དྭགས་ཀྱི་ིས་	 ཁྱདོ་ཀྱི་སི་ང་ལུ་	 དྲིན་ལན་འཇོལ་ནིའི་	
སསམི།ས་ཡོོད་པེ་་ཅོིན་	གཞིབན་ག་ནི་ཡོང་འབད་དགཔོེ་་མི།སད།	ཨིན་རུང་	ངསའི་ཤེས་འདི་	མི།ི་གིས་	བཟོའ་བཏུབ་ཨིན།	
མིི།་ཚུནི་	འདོད་པེ་་ག་ནི་བས་ཆེ་ས།	ཁྱདོ་ཀྱི་ིས་ང་འདི་ཁརིག་འདུག་ཟོསརིག་	སློབ་མི།་དཔེ་་ཅོིག་	འབད་སྨོ་རིགས།	ཟོསརིག་སློབ་
ནུག།	མི།ི་དས་གིས་ཡོང་	ལགས་སོ།	ང་གིས་ག་ལུ་ཡོང་མི།ི་སློབ། ཟོསརིག་	དམི།་བཅོའ་འབད་དས་	ཕྱིནག་ཚོགརིག་གསུམི།་
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འཚོགལ་	སྐོརིག་རིག་རྐྱབ་སྦེ་ས་	ཡོརིག་སོ་ནུག།
ད་ལས་ཡུན་མི།་རིགངམི།ོ་ཅོ�་ཁརིག་	གཡུས་ད་ཁའ་	རྒྱལ་པེ་ོའ་བཙུན་མི།ོ་	རྨ་ལམི།་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་	མི།ཐེངོང་མི།་ཅོ�་
ཡོོདཔེ་་མི།ས།	 མི།ོ་ག་རྨ་ལམི།་ནང་	 རིག་དྭགས་རུ་རུ་	 ཁྲིད་ཁརིག་བཞུགས་ཞིབནམི།་ལས་	 སམས་ཅོན་ལ་ཤེས་ཅོ�་ག�་
བསྐོརིག་ཏ་	ཁོང་ལུ་	ཆེ་ོས་གནངམི།་མི།ཐེངོང་ནུག།

ད་ལས་	 མི།ོ་རྒྱལ་པེ་ོའ་སྐུ་མི།དུན་ལུ་སོང་སྟོ་	 རྨ་
ལམི།་མི།ཐེངོང་མི།་ཚུ་	 རིག�་པེ་་བཞིབན་དུ་	 ཞུ་ཞིབནམི།་
ལས་	 རིག་དྭགས་རུ་རུ་འད་	 ག་ད་སྦེ་་འབད་རུང་	
འཚོག�་གནང་ཟོར་ཞུ་ནུག།	 རྒྱལཔེ་ོ་ཡོང་	 བཙུན་
མོི།འ་རྨ་ལམི།་ལུ་	ཐུགས་ཡོད་ཆེ་ས་ཏ་	རིག་དྭགས་རུ་
རུ་	འཚོག�་ན�་ཞིབལ་གྱི་�་བཞིབས་ཏ་	རྒྱལཔེ་ོ་ག�་	
རིག་དྭགས་ད་བཟུམི།་མི།ཐེངོང་མི།་དང་	 གོ་མི།་རིག་ཡོོད་

པེ་་ཅོན་	 རྒྱལ་སྲོད་བཅུ་ཆེ་་གཅོ�་	 གསོལ་རིགས་འབད་གནང་ན་ཨན། ཟོར་	 ཉིསནམི།་ད་རིགས་ནངས་པེ་་མི།ད་པེ་རིག་	
ཁྱབ་བསྒྲིགགས་གནང་ནུག།
མི།་ད་ག�་ཁྱབ་བསྒྲིགགས་ད་	 ལོག་ཅོ་ལོག་ཅོ་རིག་གོཝ་ད་	 གསོལ་རིགས་མི།ནངས་ཆེ་ན་འབད་ཡོོད་མི།་འད་ག�་	 རིག་
དྭགས་རུ་རུའ་དྲན་ལན་སམས་ལས་བརྗེ།ད་ད་	རིག་དྭགས་རུ་རུའ་	རྒྱུས་ཆེ་་ང་ལུ་ཡོོད་	ཟོར་ཞུ་ནུག།
རྒྱལ་པེ་ོ་	 གནམི།་མི།སད་ས་མི།སད་	 ཐུགས་དགྱི་སས་ཏས་	 ཀྲིང་ཀ་	ཀྲོབ་མི།དའ་	མི།དའ་གཞུ་	མི།ཚོགོན་ཆེ་་ལས་ཤེས་	 བཅོའ་
སྒྲིགིག་རྐྱབ།	 ཕྱིནག་ཞུ་མི།ི་དང་བཅོསཔེ་་འབད་	 མི།ི་འདི་གིས་ལམི།་སྣ་དྲངས་ཞིབིནམི།་ལས་	 ནགས་ཚོགལ་ནང་ཕེལསབས་
ནུག།	མི།ི་འདི་གིས་	རིིག་དྭགས་རུ་རུ་འདི་མི།ཐེངོངམི།་ཅོིག་	ལགཔེ་་ཡོརིག་སསང་སྟོས་	རྒྱལཔེ་ོ་ལུ་སྟོནོམི།་ད་	ལས་ཀྱི་ི་རྣམི།་
པེ་རིག་སྨོིན་པེ་་	འཕྲིནལ་ལུ་སྨོིན་ཏས་	དས་འཕྲིན་ོལས་	མི།ི་དས་གི་	ལག་པེ་འི་ཚོགིགས་ཏོ་ལས་	ཆེ་ད་སོ་ནུག།	རྒྱལཔེ་ོ་འདིནི་	
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རིགི་དྭགས་རུ་རུ་ གཟོིགསཔེ་་ཅོིག་	གཟུགས་ཀྱི་ི་སྤུ་ཁ་དང་	བཀྱི་ག་ཚུ་ག་ནི་ལས་	ལསགས་ཤེསོམི།་ཡོོད་ནི་འདི་གིས་	
བལྟེ་་བས་མི།་ངོམི།ས་ཅོིག་ལུ་ཐེངལ་ཏས་	ཧེ་མི།་སྟོས་ལུས་སོ་ནུག།
རིག་དྭགས་རུ་རུན་	བྱོོག་ག་ཟོརན་	རྒྱལ་པེ་ོའ་ཕྱིནག་ཞུ་མི།་ཚུ་ག�་	མི།ཐེངའ་བསྐོརིག་ཏ་	མི།་ཐེངརིག་མི།ནོ་ཞིབནམི།་ལས་	མི།�་
ཁ་སྐད་འབད་	ད་སྦེ་་སློབ་ནུག།	རྒྱལ་པེ་ོ་ཆེ་ན་པེ་ོ་	ད་ལྟེ་ོ་རིག་ཕྱིནག་མི།དའ་	མི།་གནང་པེ་རིག་	ང་་སམས་ལུ་	 དོགས་
པེ་་ཅོ�་ཡོོད་མི།་འད་	བསལ་ཏ་བཀའ་དྲན་བསྐྱང་།	མི།�་རྒྱུན་ལམི།་	རྩ་ལས་མི།ད་པེ་འ་	ནགས་ཚོགལ་འད་ནང་	ང་
འདུག་ཟོར་ ག་ག�་ཞུ་ཡོ།	 ཟོར་ཞུ་ནུག།	 ད་ག་ལན་ལུ་	 རྒྱལ་པེ་ོ་ག�་	 ང་ལུ་	 ཁྱོད་ནཱ་འདུག་ཟོར་	 སྟོོན་
མི།་འད་	ཨ་ཕེལ་མི།་ད་ཨན། ཟོར་	མི།དའ་ག་སྤྱི་་ཏོག་ག�་	མི།་འད་ལུ་སྟོོནམི།་ལས་		རིག་དྭགས་རུ་རུ་	མི།་འད་
མི།ཐེངོངམི།་ཅོ�་	གནམི།་མི།ད་ས་མི།ད་	སམས་ཕེལམི།་ནུག།
རྒྱལ་པེ་ོ་ག�་	ཁྱོད་ཀྱི་�་	ག་ལུ་སློབ་སློབ་ཨནམི།། ཟོར་གསུངསམི།་ད་	རིག་དྭགས་རུ་རུ་ག�་	མི།་འད་	ཆུ་ག�་
འབག་འགྱི་ོཝ་ད་		ཆུའ་ནང་ལས་	ང་ག�་	བཏོན་བཏོནམི།་ཨན།	ད་རིག�་	ང་ལུ་	འཇོ�ས་སྐྲག་འད་བཟུམི།་	
འབྱུང་བཅུག་མི།་འད་	མི།་འད་ག�་བཟོོ་བཟོོཝ་ཨན་མི།ས།	གཞིབན་ཁོ་ག�་	མི།་རིགབས་ཀྱི་་	ལཱ་ད་བཟུམི།་རྩ་ལས་
རིག་	འབད་མི།་བཏུབ་ཅོ�་ཨན།	ཟོར་ཞུ་ནུག།		རྒྱལཔེ་ོ་ག�་	མི།་འད་ལུ་	སྤྱི་ན་ཁོྲིད་བོ་འབད་གཟོ�ས་ཏ་	ཁྱོད་
ཆུ་ག�་	འབག་འགོྱི་ཝ་ད་	ཁོ་ག�་བཏོནམི།་བདན་ག?	ཟོར་གསུངསམི།་ད་	ད་བསྒང་ལས་	མི།་འད་	གཟུགས་
གནམི།་མི།ད་ས་མི།ད་འདརིག་ཏ་	བདན་ལགས།	ཟོར་ཞུ་ནུག།
རྒྱལཔེ་ོ་ག�་	མི།་ངནམི།་ཁྱོད་བཟུམི།་	བཀྲ་མི།་ཤེས�པེ་་གསོནཔོེ་་འབད་	སྡེ་ོད་ད་ག་ཅོ་འབད་ནི།	ད་བ་འད་	ཤེས་སོ་པེ་་
ཅོན་དྲག་	ཟོར་གསུངས་ཏ་	གསད་ན་འབད་	མི།དའ་བཀལ་སྦེ་་	གཞུ་བཀངམི།་ད་		རིག་དྭགས་རུ་རུ་ག�་	སྙང་
རྗེ།་བསྐྱད་ད་	རྒྱལཔེ་ོ་དང་མི།་འད་ག་བརིག་ན་	འཛུལ་ཞིབནམི།་ལས་	རྒྱལ་པོེ་་ཆེ་ན་པེ་ོ།	ཁོ་ག�་	ང་ལུ་	བཀྲ་མི།་ཤེས�པེ་་
འདན་	འབད་ཚོགརིག་ཡོ།	བསད་ད་ག་ཅོ་འབད་ན་	གསད་མི།་དགོ།	ཚོག་འད་ལུ་	གཏམི།་ངན་པེ་་ག�་ཁྱབ་སྟོ་	བསོད་
ནམི།ས་ཟོད་ན་དང་	 ཕྱིན་མི།་ཡོང་	 ལས་ཀྱི་་རྣམི།་པེ་རིག་སྨོན་པེ་འ་	 སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་དགོཔེ་་ལས་	 ཐུགས་ལུ་སྙང་རྗེ།་
བསྐྱད་ད་	ཁོ་ལུ་ག་ཅོ་དང་	ག་ཅོ་རིག་དགོཔེ་་ཡོོདཔེ་་ཨན་ན།	འད་ཚུ་གནང་ཐེངབས་ཅོ�་མི།ཛིནད་ད་	བཀའ་དྲན་བསྐྱང་
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གནང་།	ད་ལས་	ང་ག�་	ཁྱོད་ཀྱི་་བཀའ་བཞིབན་དུ་	ཕྱིནག་ཕྱིནད་ཞུ་འོང་ཟོར་ཞུ་ནུག།
རྒྱལཔེ་ོ་ཡོང་	 དད་པེ་་ལྷག་པེ་རིག་བསྐྱད་ད་	 ཁྱོད་
གཞིབན་དང་མི།་འདྲ་བའ་	 བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་་སམས་
ཡོོད་མི།་ཅོ�་ཨན་པེ་ས།	 ད་ལྟེ་ོ་འཕྲིནལ་ལུ་	
གནོདཔེ་་བཀལ་མི།་ལུ་	སྙང་བརྩ་བ་དང་ལྡནམི།་	
ཁྱོད་ན་ཡོོན་ཏན་ཅོན་ཅོ�་ཨནཔེ་ས།	 ང་བཅོས་
འད་	 མི།�་གཟུགས་ཙོ་མི།་ཅོ�་རིག་ཨན།	 སྐྱས་
བུ་མི།ཆེ་ོག་ཏུ་གྱུརིག་པེ་་	ཁྱོད་དང་མི།ཇོལ་ཚུགས་མི།་འད་	མི།་འད་ག�་	ཁོྱད་ཀྱི་་	རྒྱུས་ཆེ་་ཤེསསཔེ་་ལས་བརྟོན་ཏ་ཨན།	
མི།་འད་ལུ་	 དགོ་པེ་འ་རྒྱུ་ནོརིག་ལོངས་སྤྱི་ོད་ཚུ་	 བྱོན་ན་ཨན།	 ཁྱོད་ཡོང་རྒྱལ་སྲོད་ལུ་ག་དགའཝ་	 ག་ཅོ་ཐུགས་
དགྱི་སཔེ་་ཅོ�་ལུ་	ལོངས་སྤྱི་ོད་ད་བཞུགས་གནང་། ཟོར་ཞུཝ་ད།	རིག་དྭགས་རུ་རུ་ག�་	རྒྱལ་པེ་ོ་ཆེ་ན་པེ་ོ་	ཁྱོད་ནཱ་
ལུ་	འབྱོོན་དགོ་པེ་འ་དོན་དག་འད་	ང་ག�་	འགྲུབ་ཚུགསཔེ་་ཅོ�་	འབད་འོང་ཟོར་ཞུ་ནུག།
དས་ལས་	 རྒྱལ་པོེ་་གིས།	 རིགི་དྭགས་འདི་	 ཕེལོ་བྲིངང་ནང་ལུ་	 གདན་དྲངས་ཏས་	 ཁྲིདི་ཁརིག་བཞུགས་བཅུག་ཞིབིནམི།་ལས་	
ཞིབབས་ཏོག་ཕུན་སུམི།་ཚོགོགསཔེ་་འབད་ཞུ།	 རྒྱལ་པེ་ོ་ཡོབ་ཡུམི།་འཁརོིག་དང་བཅོསཔེ་་	 ག་རིག་གིས་བསྐོརིག་ཏས་	 ཆེ་ོས་
གནང་དགཔོེ་་འབད་ཞུཝ་ད་	རིགི་དྭགས་རུ་རུ་གིས་ཡོང་	རྒྱལ་པེ་ོའི་བཀའ་བཞིིབན་དུ་	ཚོགིག་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ས་	ཆེ་ོས་
དས་སྦེ་ས་གསུངས་ནུག།	 རྒྱལ་པོའི་ཆོས་ནི་མདོརི་བཤད་ན། །སེམས་ཅིན་རྣམས་ལ་སིང་རེ་བསྐེད། །གསད་དང་རྐུ་ལ་སོགས་པ་
སོངས།།	ཟོསརིགཝ་ལ་སོགས་པེ་འི་ཆོེ་ས་ལས་ཤེས་ཅོིག་གསུངས་གནང་ནུག།	དས་ལས་	རྒྱལཔོེ་་འཁོརིག་དང་བཅོསཔེ་་	ག་རིག་
སསམི།ས་དགའ་སྤྲོ་ོདང་བཅོསཔེ་་	 ཆོེ་ས་ཉིསམི།ས་སུ་ལསན་ཏས་	རིགི་དྭགས་དང་བྱོ་ལ་སོགས་པེ་འི་	སསམི།ས་ཅོན་ཚུ་ལུ་	 མིི།་
འཇོིགས་སྐྱབས་ཀྱི་ི་སྦྱོིན་པེ་་བྱོིན་ཏས་	ཆེ་ོས་དང་མི།ཐུན་པེ་འི་	རྒྱལ་སྲོིད་བསྐྱངས་ཏས་	བཞུགས་ནུག་གོ།	།།
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དྲིི་བ།
༡-	 ལགས་ཤེསོམི།་སྦེ་་མི།་ལུ་	བཀའ་དྲན་མི།་བསམི།་མི།་ཤེསས་པེ་་ཅོན་	འབྲིངས་བུ་ག་ཅོ་རིག་འབྱུང་འོང་གོ?
༢-	 མི།་	ཆུ་ག�་འབག་འགྱི་ོ་མི།་འད་	ག་ཅོ་མི།་ཚོགང་པེ་འ་སྐྱོན་ཨན་ན?
༣-	 ཁྱོད་མི།་ངན་འད་ཨན་པེ་་ཅོན་	 རྒྱལཔེ་ོ་ག�་གནང་ག་ཟོར་གསུངས་མི།་	 གསོལ་རིགས་འད་	 ལན་

འོང་ག?ག་ཅོ་འབད?
༤-	 ཁྱོད་ཀྱི་�་ཡོང་	སྲུང་ལགས་ཤེསོམི།་ཅོ�་	སྤྲོོས་ཉིསམི།ས་བཙུགས་ཏ་	གསརིག་རྩོམི།་འབད།
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རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན།རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན།
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སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔོ།

རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ལྷབ་པོའི་སྐབས་ ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌གི༌ནང་དོན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་འབད་ མ་བཞག་པོར་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ 

སྐད་ཡིག་གི་ རིག་རྩལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སྦྱོོང་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔོ་ཨིན།

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།

༡- ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌ཐོག༌ལུ༌འདྲི༌བ༌འདྲི༌ལན༌བྲི༌ནི།

༢- ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌བརྗོད༌དོན༌ལུ༌གཞི༌བཞག༌སྟེ༌རང༌གིས༌ཡང༌ཚིགས༌བཅད༌གསརཔོ༌རེ༌བྲི༌ནི།

༤- ཆོས༌སྐད༌ཀྱི༌མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།     

༥- ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌ཐོག༌ལུ༌འགྲེལ༌པོ༌རང༌གིས༌བརྩམ༌ནི།

ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།                             

༡- ཚིགས༌བཅད༌ཚུ༌གཅད༌མཚམས༌དང༌འཁྲིལ༌ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི།                  

༢- ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌འགྲེལ༌པོ༌ཚུ༌གང༌མང༌ལྷག༌ནི།

ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།

ཚིགས༌བཅད༌ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སློབ་དཔོོན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐོག་ལས་འདྲི་ལན་འབད་ནི་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དགག་

སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱོན་འབུལ་ དོགས་སེལ་ བསམ་འཆར་བཤད་ནིའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་ལེན་དགོཔོ་ཨིན། 

དབྱེ་ཞིབ།དབྱེ་ཞིབ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོོང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་དཔོོན་ཚུ་

གི་ཕྱག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོ་ཚུ་འོང་། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དོ་ཡོད་མེད་ འཕྲལ་འཕྲལ་

ར་ བལྟ་དགོ། སློབ་གྲྭ་ནང་འོང་པོའི་དུས་ཚོད་འདི་ འཕྲོ་བརླག་མ་བཏང་པོར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་དྲག་

འགྱོ་ནིའི་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ དཔེ་ཆ་ ལྷབ་དགོཔོ་ཨིན།
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རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་གྱི་ལས་དོན།རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་གྱི་ལས་དོན།

 རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 
	 རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ ཟེར་བའི་ མཚན་དོན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ ཚུགས་དགོ།

	 རྩ་ཚིག་ཚུ་དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལྷག་ཚུགས་དགོ།

	 ཚིག་རྐང་རེ་རེ་གི་ གོ་དོན་ཚུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།

	 ནང་པོའི་ལུགས་ཀྱི་ རྩོམ་འབྲི་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ གོ་རྟོགས་འབད་  

ཚུགས་དགོ།

	 ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པོའི་ ཚིག་ཚུ་རྫོོང་ཁ་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ།

	 བརྗོད་དོན་ཚུ་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་དང་ འབྲེལ་བ་བཟོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

ངོ་སྤྲོོད།

རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ མདོ་དང་ རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་དང་ རྗེས་འཇུག་མཁས་པོའི་བསྟོན་

བཅོས་ཚུ་གི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྲོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའ་

ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཉམས་སུ་བློང་ནིའི་སྤྱོོད་པོ་ཚུ་ ཚིགས་བཅད་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ནང་ མདོར་བསྡུས་ཏེ་ གསུངས་

གསུངསམ་ཅིག་ཨིན། དེ་གི་སྐོར་ལས་ཁྱེད་ཀྱིས་ སློབ་རིམ་༩ པོ་ནང་ལས་ར་ ལྷབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 

དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ སློབ་རིམ་༩ པོའི་ནང་ལྷབ་མི་ཚུ་ ལོག་སྟེ་སྦྱོང་བ་འབད་དགོ་པོའི་ཁར་ དེ་གི་འཕྲོ་

མཐུད་ སློབ་རིམ་༡༠ པོ་གི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་སོླབ་དེབ་ནང་བཀོད་དེ་ ཡོད་མི་འདི་ལུ་ སློབ་སྦྱོོང་འབད་དགོཔོ་དང་

། གནད་དོན་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་པོའི་ཤེས་ཡོན་ རྒྱུད་ལུ་འཐོབ་དགོཔོ་ཨིན། 
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དེ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་པོ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ནང་པོའི་ཆོས་ཀྱི་

སྙིང་པོོ་ གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འབྱུང་མི་ཚུ་གི་དོན་ ཤེས་དགོཔོ་མ་ཚད། འབྲུག་གི་རྒྱལ་

རབས་བཞི་པོ་ མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལྟ་བ་ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔོལ་འཛོོམས་ཀྱི་ ཀ་ཆེན་བཞིའི་ནང་གསེས་ ནང་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ 

རྒྱུ་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པོ་ཅིག་ཡང་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འགྲུབ་དགོཔོ་ཨིན། 

དེ་གུར་ དོ་རུང་ རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་འདི་ རྩོམ་རིག་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་དཔེ་ དྲག་ཤོས་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་ལས་ 

སོླབ་རིམ་བཅུ་པོའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བརྗོད་བྱའི་དོན་དང་ རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་

བསྐྱེད་དེ་ སློབ་སྦྱོོང་འབད་བ་ཅིན་ འདི་ཕྱི་རང་གཞན་དོན་གཉིས་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི་གི་ ཆོས་ཚན་ངོ་མ་ཅིག་ 

འདི་ཨིན་ནོ།།

 

སློབ་རིམ་༡༠ པོའི་ རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་གྱི་ སློབ་སྦྱོོང་དོན་ཚན།

རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་ སློབ་རིམ་༩ པོའི་ནང་ ལྷབ་མི་ རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་གྱི་འཕོྲ་མཐུད་ལུ་ སློབ་

རིམ་༡༠ པོའི་ནང་ལུ་ འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོོད་སྤང་དགོཔོ་ལས་ མཇུག་ཚུན་ ལྷབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔོ་འབད་ཚུད་

ཡོད། རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་འདི་ སློབ་སྦྱོོང་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་སྲོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའ་ཚུ་གི་ ཕྱག་ལཱ་

མཛོད་ཐངས་ཀྱི་ མཛོད་སྤྱོོད་ཚུ་ སློབ་སྦྱོོང་འབད་དེ་ དེ་ཚུའི་ནང་ལས་ ག་ར་ཡོངས་སུ་རྫོོགསཔོ་འབད་ ལག་

ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་རུང་ ཚུལ་ཙམ་རེ་ རང་གིས་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པོའི་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་

དེ་ ཉམས་སུ་ལེན་ཐབས་འབད་དགོཔོ་དང་། དེ་གི་ཞར་དང་ཞོར་ཁར་ ཆོས་སྐད་དང་རྫོོང་ཁའི་ མིང་ཚིག་ཡིག་

སྡེབ་དང་ འབྲི་ལྷག་གི་སྦྱོང་བ་འཐོབ་ཚུགསཔོ་འབད་དགོཔོ་ཨིན། 
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འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོོད་སྤང་དགོཔོ།འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོོད་སྤང་དགོཔོ།

འདོད་པོའི་ཡོན་ཏན་ལན་ཚྭའི་ཆུ་དང་འདྲ། །ཇི་ཙམ་སྤྱོད་ཀྱང་སྲེད་པོ་འཕེལ་བར་འགྱུར། །

གང་ལ་ཞེན་ཆགས་སྐྱེ་བའི་དངོས་པོོ་རྣམས། །འཕྲལ་ལ་སྤོང་བ་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༢༣)

མི།�་ཁརིག་	གཟུགས་ལགས་པེ་།	རྣ་བརིག་	སྒྲིག་ཧེ་ནམི།།	ལྷ་པེ་་ཁརིག་	དྲ་ཞིབ�་པེ་།	ལྕོ་ལུ་	རིགོ་མི།ངརིག་བ།	ལུས་ལུ་	རིགག་
བྱོ་འཇོམི།་པེ་་	ལ་སོགས་པེ་འ་འདོད་པེ་འ་ཡོོན་ཏན་ཚུ་	དཔེ་་འབད་བ་ཅོན་	ལན་ཚྭའ་ཆུ་ཟོར་	ཚྭ་ཁ་གཟོང་གཟོང་མི།འ་	ཆུ་
འཐུང་ཡོ་འཐུང་ཡོ་	སྐོམི།་དད་ཆེ་་སུ་ཆེ་་སུ་སོང་སྟོ་ངོམི།ས་ན་མི།དཔེ་་	འགྱི་ོཝ་དང་འདྲཝ་འབད།	འདོད་པེ་འ་ཡོོན་ཏན་	ད་ཚུ་

ལུ་	ག་དམ་ཅོ�་	ལོངས་སྤྱི་ོད་ད་འབད་རུང་	ངོམི།་ན་མི།ན་པེ་རིག་	སྲོད་པེ་་ཟོར་
ཆེ་གས་དད་ཆེ་་སུ་	འཕེལ�་ཏ་འགྱི་ོཝ་ཨན།
ད་འབད་ན་འད་ག�་	རིགང་ག་སམས་འད་	གཟུགས་ལ་སོགས་པེ་་འདོད་པེ་འ་
ཡོོན་ཏན་	ག་ཅོ་ལུ་རིགང་ཆེ་གས་ཞིབན་བསྐྱད་ད་	འགྱི་ོ་བའ་དངོས་པེ་ོ་དང་	ལོངས་
སྤྱི་ོད་ཚུ་	 ད་འཕྲིནལ་ལས་	སྤང་དགོཔེ་་འད།	ཚོག�ས་ལས།	ཀརིག་ཤེས་པེ་་ནའ་
ཆེ་རིག་འབབ་ཀྱི་ང་།	 །འདོད་པེ་་རྣམི།ས་ཀྱི་�་ངོམི།ས་མི།་འགྱུརིག།	 །འདོད་པེ་་

མི།ནོག་ཆུང་ཉིསས་མི།ང་བརིག།	།མི།ཁས་པེ་་རྣམི།ས་ཀྱི་�་ཁོང་དུ་ཆུད།	།ཟོར་གསུངསམི།་བཞིབན་དུ་	ག་ལུ་སམས་ཆེ་གས་མི།་ད་	
ག་ད་མི།གྱི་ོགས་མི།གྱི་ོགས་སྤང་ན་འད་ཡོང་	རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་རྣམི།ས་ཀྱི་་	ལག་ལན་ཅོ�་ཨན་ནོ།།

མིང་ཚིག་གོ་དོན།

འཕྲིནལ་	 	 :	 ད་ལྟེ་ོ།
ཇོི་ཙོ་མི།་	 	 :	 ག་དསམི།་ཅོིག།
ལན་ཚྭའི་ཆུ་	 :	 ཚྭ་ཁུ།	(ཚྭ་ཡོོད་པེ་འི་ཆུ)
སྤྱི་ད་ཀྱི་ང་		 :	 ལོངས་སྤྱི་ོད་རུང་།
སྲོད་པེ་་	 	 :	 ཆེ་གས་པེ་།
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བདག་འཛིན་སྤང་དགོཔོ།བདག་འཛིན་སྤང་དགོཔོ།

ཇི་ལྟར་སྣང་བ་འདི་དག་རང་གི་སེམས། །སེམས་ཉིད་གདོད་ནས་སྤྲོོས་པོའི་མཐའ་དང་བྲལ།།

དེ་ཉིད་ཤེས་ནས་གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་རྣམས། །ཡིད་ལ་མི་བྱེད་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན།།(༢༤)

མི།�་ག་དབང་པེ་ོ།	རྣ་བའ་དབང་པེ་ོ།	སྣ་ཡོ་དབང་པེ་ོ།	ལྕོ་་དབང་པེ་ོ།	ལུས་ཀྱི་་དབང་པེ་ོ་ཚུ་ག་ཡུལ་	གཟུགས་ལགས་
མི།་ལགས།	སྒྲིག་ཧེ་ནམི།་མི།་ཧེ་ནམི།།	དྲ་ཞིབ�་མི།་ཞིབ�།	རིགོ་མི།ངརིག་མི།་མི།ངརིག།	རིགག་བྱོ་འཇོམི།་མི།་འཇོམི།་ཚུ་	ཕྱིན་ཁ་ལས་ལྟེ་ཝ་
ད།	དངོས་པེ་ོ་རྡོོག་རྡོོག་རིགལ་རིག་ཅོ�་ལུ་	གྲུབ་ཡོོད་དོ་བཟུམི།་ཅོ�་འབད་མི།ཐེངོང་རུང་།	འད་ཚུ་	དཔེ་ར་ན།	རིགང་ག་སམས་
ལུ་	དཔེ་ག་བསམི།་ལྗོོན་ཤེསང་ཅོ�་ག་	རྣམི།་རྟོོག་ཅོ�་འཆེ་རིག་འོང་པེ་འ་སྐབས་ལུ།	ཤེསང་དང་།	ཞིབལ་ལག་དང་།	ལོ་འདབ་
དང་།	མི།་ཏོག་དང་།	འབྲིངས་བུ་ཚུ་	ག་ན་བ་ཕུན་སུམི།་ཚོག�སཔེ་་འབད་	མི།ཐེངོང་རུང་།		རིགང་ག་སམས་འཁྲུལ་བའ་ངོ་བོ་
ལུ་	སྣང་བའམི།་མི།ཐེངོངམི།་མི།་གཏོགས།	དོན་དམི།་པེ་འ་ངོ་བོ་ལུ་	རྡོོག་རྡོོག་རིགལ་རིག་འབད་	བདན་པེ་རིག་གྲུབ་པེ་འ་	དངོས་པེ་ོ་
ག་ན་ཡོང་མི།དཔེ་་ཨན།

ད་མི།་ཚོགད་	སམས་འད་ག་ངོ་བོ་ད་ཡོང་	ཁ་ནང་ན་བསྒོརིག་ཏ་ལྟེ་ཝ་ད་	ཧེ་་མི།་ལས་	གཟུགས་དང་	རྫོས་དབྱོབས་དང་	ཁ་དོག་
ལ་སོགས་པེ་འ་	དངོས་པེ་ོ་འབད་མི།་གྲུབ།	སམས་འད་ལུས་ཀྱི་་ཕྱིན་ནང་བརིག་གསུམི།།	སྟོོད་སྨོད་	ག་ཏ་ཡོོད་ག་	འཚོག�་རུང་
འཚོག�་མི།་འཐེངོབ།	 ག་དམ་ཅོ�་ཨན་ན་ཟོར་	 བསམི།་བརྗེ།ོད་ལས་འདས་པེ་།	 ཡོོདཔེ་་དང་མི།ད་པེ་འ་སྤྲོོས་པེ་འ་མི།ཐེངའ་དང་
བྲིངལ་བ་ཨན།	ད་སྦེ་་	བདན་པེ་རིག་གྲུབ་པེ་འ་དངོས་པེ་ོ་གང་ཡོང་མི།ད་པེ་རིག་	ཆེ་ོས་ཐེངམི།ས་ཅོད་ཀྱི་་གནས་ལུགས་ད་ཉིསད་	ལགས་

དྲི་བ།

༡-	འདོད་པེ་འ་ཡོོན་ཏན་ལྔ་	རིག་རིག་བཞིབན་བྲིང�་ཏ་	བློོ་ལུ་ཟུངས།
༢-	འདོད་པེ་འ་ཡོོན་ཏན་ལྔཔེ་ོ་ད་	དཔྱེ་་	ཆུ་ཚྭ་ཁུ་ལུ་བཞིབག་དགོ་པེ་འ་ཁུངས་	ག་ཅོ་འབད་ཨན་ན?
༣-	འདོད་པེ་འ་ཡོོན་ཏན་འད་	མི།་སྤང་པེ་་ཅོན་	སྟོབས་མི།་བདསཝ་ག་ད་སྦེ་་རིག་	འཐེངོན་ན་ཨན་པེ་ས་གོ?
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ཤེསོམི།་སྦེ་་	ཤེསས་ཞིབན་ན་ལས་	གཟུགས་ལ་སོགས་པེ་་གཟུང་སའ་ཡུལ་གྱི་་རྣམི།་རྟོོག་དང་།	འད་གཟུགས་ཨན་མི།ས།	ཟོར་
ཤེསས་མི།་ག་	 འཛིནན་པེ་་སམས་ཀྱི་་	 རྣམི།་རྟོོག་ཚུ་ག་ན་ཡོང་	 སམས་ཁརིག་མི།་མི།ནོ་བརིག་	 བདག་འཛིནན་རྩ་བ་ཉིསད་ལས་སྤང་
དགོཔེ་་ད་ཡོང་	རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག་	ལག་ལན་ཅོ�་ཨན་ནོ།།
མིང་ཚིག་གོ་དོན།

སྣང་བ་	 	 :	 མི།ཐེངོང་ན།
གདོད་ནས་	 :	 ཧེ་་མི།་ལས།
སྤྲོོས་པེ་་		 :	 བཟོོ་བཟོོཝ།	བཅོོས་མི།།
མི།ཚོགན་མི།་		 :	 རྣམི།་རྟོོག།
ཡོད་	 	 :	 སམས།

ཞེན་ཆགས་སྤང་དགོཔོ།ཞེན་ཆགས་སྤང་དགོཔོ།

ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡུལ་དང་འཕྲད་པོ་ན། །དབྱར་གྱི་དུས་ཀྱི་འཇའ་མཚོན་ཇི་བཞིན་དུ། །

མཛེས་པོར་སྣང་ཡང་བདེན་པོར་མི་བལྟ་ཞིང་། །ཞེན་ཆགས་སྤོང་བ་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན། ། (༢༥)

ཡོད་དུ་འོང་བའ་ཡུལ་	གཟུགས་ལགས་པེ་།	སྒྲིག་ཧེ་ནམི།།	དྲ་ཞིབ�།	རིགོ་མི།ངརིགམི།།	རིགག་བྱོ་འཇོམི།་པེ་་	ལ་སོགས་པེ་་དང་	
འཕྱིནདཔེ་་ད་	ད་ཚུ་ག་རིག་ནམི།་བྱཱརིག་གྱི་་དུས་ལུ།	ཆེ་རིགཔེ་།	རླུང་།	ཉིས་མི།འ་འོད།	རྐྱན་གསུམི།་འཛིན�ས་ལས་	ཁ་དོག་སྣ་སྔ་དང་

དྲི་བ།

༡-	བདག་འཛིནན་ཟོར་མི།་འད་	ག་དམ་ཅོ�་ལུ་སློབ་སྨོོ?
༢-	ཕྱིན�་སྣང་བ་ཚུ་	རིགང་བཞིབན་གྱི་�་གྲུབ་སྟོ་ཡོོད་ག་མི།ད་	དབྱོ་བ་དཔྱེ་ད་ད་	ཁྱོད་རིགའ་བསམི།་འཆེ་རིག་བཀོད།
༣-	བདག་འཛིནན་འད་	ག་ད་སྦེ་་སྤང་དགོཔེ་་སྨོོ?
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ལྡན་པེ་འ་གཞིབའ་	ག་ན་བ་ལགསཔེ་་	མི།�་ཏོ་ག་ཡུལ་
ལུ་མི།ཐེངོང་རུང་	ད་ཚུ་བདན་པེ་རིག་གྲུབ་པེ་འ་	དངོས་པེ་ོ་ལུ་
མི།་བལྟེ་་བརིག་	 དངོས་པེ་ོ་ད་ཚུ་ལུ་	 སམས་ཞིབན་ཆེ་གས་
ཟོར་	སམས་ཆེ་གས་ན་སྤང་དགོཔེ་་འད།
ཏང་འཛིནན་རྒྱལ་པེ་ོ་ལས།	 སྒྱུ་མི།་བྱོས་པེ་་དག་ག�་
གཟུགས་སྤྲུལ་ཏ།	 །རྟོ་དང་གློང་པེ་ོ་ཤེསང་རྟོ་སྣ་ཚོག�ས་བྱོས།	 །ད་ལ་ཇོ་ལྟེ་རིག་སྣང་བ་གང་ཡོང་མི།ད།	 །ཆེ་ོས་རྣམི།ས་ཐེངམི།ས་
ཅོད་ད་བཞིབན་ཤེསས་པེ་རིག་གྱི་�།།ཟོར་གསུངས་པེ་་བཞིབན་དུ།	ད་ཚུ་ལུ་	སྙང་པོེ་་ག་ན་ཡོང་མི།ད།	ཟོར་བའ་	བསམི།་པེ་་བསྐྱད་
ད་	ཞིབན་ཆེ་གས་སྤོང་དགོཔེ་་ད་ཡོང་	རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག་	ལག་ལན་ཅོ�་ཨན་ནོ།།
མི།དོ་དྲངས་པེ་་ལས།	མི།ས་ལོང་ཤེསིན་ཏུ་ཡོང་དག་པེ་།།	ཇོི་ལྟེ་རིག་རིགང་བཞིབིན་མི།སད་པེ་་ཡོི།།	གཟུགས་བརྙིངན་འཆེ་རིག་བ་དས་བཞིབིན་
དུ།།	ལྗོོན་པེ་འི་ཆེ་ོས་ཀྱི་ང་ཤེསསས་པེ་རིག་གྱི་ིས།།	ཟོསརིག་གསུངས་ནུག།	
མིང་ཚིག་གོ་དོན།

ཡོད་དུ་འོང་བ	 	 :	 སམས་ཁརིག་འབབ་མི།།
འཕྲིནད་པེ་་ན་	 	 :	 འཕྱིནདཔེ་་ད།
དབྱོརིག་	 	 	 :	 བྱཱརིག།
འཇོའ་ཚོགན་	 	 :	 གཞིབའ།

དྲི་བ།

༡-	བྱོད་ངོ་རིག�་	ལྷ་བཟུམི།་ཡོོད་པེ་འ་	མི།་ལུ་སམས་ཤེསོརིག་བ་ཅོན་	སམས་སྲུང་ཐེངབས་	ག་ད་སྦེ་་	འབད་ན་སྨོོ?
༢-	ལོ་ན་ཚོགད་	མི།་ཁུགཔེ་་ལས་	གཉིསན་གྲོོགས་འཚོག�་བ་ཅོན་	དཀའ་ངལ་ག་ཅོ་རིག་	འབྱུང་ན་ཨན་པེ་ས?
༣-	མི།ནོ་བསམི།་ག་ཅོ་གཏང་སྟོ་	ཞིབན་ཆེ་གས་སྤང་དགོཔེ་་སྨོོ?
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སྡུག་བསྔལ་འཁྲུལ་པོར་བལྟ་དགོཔོ།སྡུག་བསྔལ་འཁྲུལ་པོར་བལྟ་དགོཔོ།

སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་རྨི་ ལམ་བུ་ཤི་ལྟར། །འཁྲུལ་སྣང་བདེན་པོར་བཟུང་བས་ཨ་ཐང་ཆད། །

དེ་ཕྱིར་མི་མཐུན་རྐྱེན་དང་འཕྲད་པོའི་ཚེ། །འཁྲུལ་པོར་ལྟ་བ་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༢༦)

སམས་ཅོན་ཚུ་ལུ་	སྐྱ་བའ་སྡུག་བསྔལ།	རྒ་བའ་སྡུག་བསྔལ།	ན་བའ་སྡུག་བསྔལ།	འཆེ་་བའ་སྡུག་བསྔལ།	ལྟེ་ོ་གོས་
ཀྱི་�་མི།་ལང་བའ་སྡུག་བསྔལ་	ལ་སོགས་པེ་་ཁྱབ་པེ་་འདུ་བྱོད་ཀྱི་་སྡུག་བསྔལ།	ན་ཧེ་ང་ཕྱུག་རུང་དོ་ཅོ་སྤྱི་ང་ཀ་ཐེངོན།	དྲོ་
པེ་་དགའ་རུང་ཕྱིན་རུ་སྐྱོམི།ོ་ཟུན།	 ད་ལྟེ་ོ་དལ་རུང་ལྟེ་་མི།རིག་མི།་ཁོམི།་འཐེངོནམི།་	 ལ་སོགས་པེ་་འགྱུརིག་བའ་སྡུག་བསྔལ།	 འཆེ་མི།་
མི།ཐུནམི།་ཚུ་དང་	ཁ་འབྱོལ་བའ་ཁརིག་	གཉིསན་དང་སོ་སོརིག་འགྱི་ོ་དགོཔེ་་བྱུང་།	ཆེ་དཔེ་་ཕེལོག་པེ་འ་ཁརིག་ཉིསས་སརིག་ཚུད།	ཨཔེ་་
གྱི་ོངས་པེ་འ་ཁརིག་	ཨའ་ཤེསིཝ་ལ་སོགས་པེ་་	སྡུག་བསྔལ་གྱི་་སྡུག་བསྔལ་	རྣམི།་པེ་་སྣ་ཚོག�ས་	མྱོོང་དགོ་མི།་ད་ཚུ།	དཔེ་ར་
ན།	ཨ་ལུའ་ཨའ་ཅོ�་ག་	རྨ་ལམི།་ནང་ལུ་	ག་ན་བས་གཅོསཔེ་་འབད་	བཞིབག་བཞིབག་པེ་འ་	བུཚོག་འབད་རུང་བུམི།ོ་འབད་
རུང་	 ད་ཤེས་སོ་སྟོ་	 སྡུག་བསྔལ་གནམི།་མི།ད་ས་མི།ད་	 མྱོོང་དོ་བཟུམི།་མི།འ་	 སྡུག་བསྔལ་ཚུ་	 རིགང་ལུ་འབྱུངམི།་ད་	 མི།་ཚུ་
ག�་	ད་ལུ་བདན་པེ་རིག་བཟུངམི།་ལས་	ཨ་ལ་ཨ་ཙོ་་ཟོར་	འུ་སྡུག་ཐེངང་ཆེ་ད་ད་སྡེ་ོདཔེ་་ཨན་པེ་ས།	རྒྱུ་མི།ཚོགན་ད་་ཕྱིནར་	ལྟེ་ག་
ལུ་སློབ་མི།་	 སྐྱ་རྒ་ན་འཆེ་་ལ་སོགས་པེ་་	 མི།་མི།ཐུན་པེ་འ་རྐྱན་ངན་པེ་་ཚུ་དང་འཕྱིནདཔེ་་ད་	 རིག�ས་དྲུག་སོ་སོའ་སྡུག་བསྔལ་	
ག་དམ་ཅོ�་ཡོོད་རུང་།	 བདན་པེ་་གང་ཡོང་མི།ན་འདུག་ཟོར་	 འཁྲུལ་པེ་་ཨན་པེ་་ལུ་བལྟེ་་སྟོ་	 སྡུག་བསྔལ་མི།་འབད་བརིག་
སྡེ་ོད་ན་ད་ཡོང་	རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག་	ལག་ལན་ཅོ�་ཨན་ནོ།།
ཟླ་བ་གྲོགས་པེ་་ག�།	 སོ་སོ་སྐྱ་བོ་རྣམི།ས་ན་རྟོོག་པེ་ས་བཅོངས།	 མི།་རྟོོག་རྣལ་འབྱོོརིག་པེ་་རྣམི།ས་གྲོོལ་འགྱུརིག་ཞིབང།།	 རྟོོག་
རྣམི།ས་ལོག་པེ་རིག་འགྱུརིག་པེ་་གང་ཡོན་པེ་།།	 རྣམི།་པེ་རིག་དཔྱེ་ོད་པེ་འ་འབྲིངས་བུརིག་མི།ཁས་རྣམི།ས་གསུངས།།	 ཟོར་གསུངས་
ནུག།
མིང་ཚིག་གོ་དོན།

ཨ་ཐེངང་ཆེ་ད་	 	 :	 འུ་སྡུག།	ཉིསམི།་ཐེངག།
འཁྲུལ་པེ་་		 	 :	 འཛིན�་བ།	མི།་ཤེསས་པེ་འ་མི།ནོ་ཐེངངས།
ད་ཕྱིནར་	 	 	 :	 ད་འབདཝ་ལས།
འཕྲིནད་པེ་འ་ཚོག་	 	 :	 འཕྱིནད་པེ་འ་སྐབས་ལུ།
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སྦྱིན་པོ་བཏང་དགོཔོ།སྦྱིན་པོ་བཏང་དགོཔོ།

བྱང་ཆུབ་འདོད་པོས་ལུས་ཀྱང་བཏང་དགོས་ན། །ཕྱི་རོལ་དངོས་པོོ་རྣམས་ལ་སྨོོས་ཅི་དགོས། །

དེ་ཕྱིར་ལན་དང་རྣམ་སྨིན་མི་རེ་བའི། །སྦྱིན་པོ་གཏོང་བ་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༢༧)

རྫོོགས་པེ་འ་བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་་གོ་འཕེལང་	 	ངས་པེ་རིག་འཐེངོབ་དགོ་མི།ནོ་བའ་	འདོད་པེ་་ཡོོད་མི།་ཚུ་ག�།	དཔེ་ར་ན།	ཧེ་་མི།་
སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་་ཐུབ་པེ་་	 རྒྱལ་པེ་ོ་ཤེསང་རྟོ་ཆེ་ན་པེ་ོ་ཟོར་མི།་འད་ག་སྲོས་	 སམས་ཅོན་ཆེ་ན་པེ་ོ་ཟོར་མི།་ཅོ�་ལུ་	 སྐུ་སྐྱ་བཞིབས་
ཏ་བཞུགས་པེ་འ་སྐབས་	 ཆེ་་རིགོགས་ཕེལོ་རྒནམི།་གཉིས�་དང་གཅོ�་ཁརིག་	 བལ་ཡུལ་གྱི་་ནགས་ཚོགལ་ནང་ལུ་	 བཤེསལ་བརིག་
འབྱོོནམི།་ད་	 སྟོག་མི།ོ་གཅོ�་ཕྱུག་གུ་འཚོགའ་སྟོ་	 ཞིབག་ཡུན་ལ་ཤེས་ཡོརིག་སོ་རུང་།	 ཤེས་མི།་འཐེངོབ་པེ་རིག་	 ལྟེ་ོཝ་བཀྱི་ས་ཏ་སྡེ་ོད་
པེ་འ་ཁརིག་	ཕྱུ་གུ་ཚུ་ག�་ཨོམི།་འཐུང་པེ་རིག་འོངམི།་ད།	ཚོག་སྟོ་དྲགས་མི།་ཚུགས་པེ་རིག་ཕྱུ་གུ་འཐུ་སྟོ་	བཟོའ་སག་ས་འབད་སརིག་
གཟོ�ས་ཏ་	ཐུགས་ཀྱི་�་མི།་བཟོོད་པེ་རིག་	ཤེས་འཚོག�་རུང་མི།་ཐེངོབ་ལས།	ཁོ་	ཤུལ་ལས་འོང་ན།	ཟོར་སློབ་སྟོ་བཏང་ནུག།

ད་ལས་	 སྟོག་ག་གདོང་ཁརིག་གཟོ�་རུང་	 ས་འཐེངོབ་ཀྱི་་	 བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་འབད་ན་ད་ག�་	 བཟོབ་མི།་ནུམི།་པེ་རིག་
སྡེ་ོདཔེ་་ད་	ད་སྦེ་་མི།་བཟོའ་ན་མི།ས་མི།ནོ་སྟོ་	ཤེསང་ཚོག་ཁ�་ཁ�་ཅོ�་ག�་	སྐུ་གཟུགས་ལས་	ཁྲིདག་བཏོན་ཏ་འབད་	སྐུ་ལུས་
སྦྱོན་པེ་་གནངམི།་དང་འདྲཝ་	ང་བཅོས་རིག་ག་ལུས་ཡོང་	སྦྱོན་པེ་་གཏང་དགོཔེ་་ཨན་པེ་་ཅོན།	ཕྱིན་ཁརིག་ཡོོད་པེ་འ་བཟོའ་འཐུང་
།		གོ་ལ།	རྟོ་ནོརིག།	གསར།	དངུལ།	བུཚོག་བུམི།ོ།	གནས་ཚོགང་	ལ་སོགས་པེ་འ་དངོས་པེ་ོ་ཚུ་འད་	སྦྱོན་པེ་་ལྷང་མི།་ལུ་བྱོན་
དགོཔེ་་དང་མི།་དགོཔེ་་འད་	སློབ་དགོཔེ་་ག་ཅོ་ཡོོདཔེ་་སློབ་རིག་མི།་དགོ།	
ད་སྦེ་་	 བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་་གོ་འཕེལང་འཐེངོབ་ན�་དོན་ལུ་	 ད་ལྟེ་ོ་ཁོ་ལུ་མི།དཔེ་་ད་	 ང་ག�་སྦྱོན་པེ་་གཏངམི།་ཨན།	 རྟོང་ལས་	 ང་

དྲི་བ།

༡-	 བཟོོད་མི།་ཚུགས་པེ་འ་	སྡུག་བསྔལ་ཚུ་འབྱུངམི།་ད་	མི།ནོ་བསམི།་	ག་ད་སྦེ་་གཏང་དགོཔེ་་ཨན་མི།ས་གོ?
༢-		 མི།་མི།ཐུན་པེ་འ་རྐྱན་ཟོར་མི།་འད་	ག་ཅོ་བཟུམི།་ལུ་གོ་ན་སྨོོ?
༣-		 སྡུག་བསྔལ་ཚུ་	ག་རིག་ངོ་མི།་མི།ན་	རྫུན་མི།་ཨན།	ཟོར་མི།་འད་	བདན་ན་མི།ས་ག?བསམི།་འཆེ་རིག་བཀོད།
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ལུ་མི།ད་པེ་འ་བྱོ་བ་ལུ་ཐུག་པེ་་ཅོན་	ཁོ་ལས་དགོ་ཟོར་བའ་ལན་དང་།	སྦྱོན་པེ་་བཏང་པེ་འ་ཕེལན་ཡོོན་སྦེ་ོམི།་འཐེངོབ་བཅུག་ཟོར་
བའ་	 རྣམི།་སྨོན་ལུ་རིག་བ་	 ལ་སོགས་པེ་་	 ག་ན་ཡོང་མི།དཔེ་་འབད་	 བཀྲས་སྐོམི།་ཚོག་གྲོང་ག་	 སྡུག་བསྔལ་ཕེལོག་མི།་ཚུ་ལུ་
རྒྱུ་ནོརིག་ག་དགོཔེ་་བྱོན་ན་འད་	ཟོང་ཟོང་ནོརིག་གྱི་་སྦྱོན་པེ་།	མི།་	ཆུ་	དུག་	མི།ཚོགན་	རྒྱལ་པེ་ོའ་ཆེ་ད་པེ་་	ལ་སོགས་པེ་འ་སྡུག་
བསྔལ་ཕེལོག་མི།་ཚུ་ལུ་	 ད་དང་བསྟུན་པེ་འ་གྲོོགས་རིགམི།་དང་	སྐྱབས་འབད་ན་འད་	མི།་འཇོ�ས་སྐྱབས་ཀྱི་་སྦྱོན་པེ་།	ཆེ་ོས་
དགོ་མི།་ཚུ་ལུ་ཆེ་ོས་བཤེསད་ད་	ལགས་པེ་འ་ཕྱིནོགས་ལུ་དྲང་ན་ཚུ་	དམི།་པེ་འ་ཆོེ་ས་ཀྱི་་སྦྱོན་པེ་།	ཟོར་	ད་བཟུམི།་གྱི་་	སྦྱོན་པེ་་ཚུ་
ད་སྦེ་་	གཏང་ན་ད་ཡོང་	རྒྱལ་སྲོས་	བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག་	ལག་ལན་ཅོ�་ཨན་ནོ།།
སྤྱི་ོད་འཇུག་ལས༌།	 ད་ལྟེ་རིག་གཞིབན་གྱི་་དོན་བྱོས་ཀྱི་ང༌།།	 རོླམི།་སམས་དང་ན་ངོ་མི།ཚོགརིག་མི།ད།།	 གཅོ�་ཏུ་གཞིབན་དོན་ལ་
དགའ་བ།།	རྣམི།་སྨོན་འབྲིངས་བུའ་རིག་བའང་མི།ད།།	ཟོར་གསུངས་ནུག།
མིང་ཚིག་གོ་དོན།

བྱོང་ཆུབ་		 :	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་་གོ་འཕེལང་།
དངོས་པེ་ོ་		 :	 ཅོ་ལ།
སྨོོས་ཅོ་དགོས་	 :	 སློབ་སྟོ་ག་ཅོ་འབད་ན།
རྣམི།་སྨོན་		 :	 འབྲིངས་བུ།

དྲི་བ།

༡-	 ཁྱོད་ཀྱི་�་	 མི།་སྤྱི་ང་ཀ་ལུ་	 རྒྱུ་ནོརིག་གྱི་་སྦྱོན་པེ་་གཏང་པེ་་ཅོན་	 འད་ལས་བརྟོན་ཁོྱད་རིགའ་མི།་ཚོག་ནང་	 བྱོ་
སྟོབས་བདསཝ་	ག་ད་སྦེ་་རིག་	འོང་ན་ཨན་པེ་ས་གོ?

༢-		 མི།་སྡེ་་ནང་ལུ་	སྦྱོན་པེ་་བཏང་དགོཔེ་་འད་	གལ་ཆེ་་ན་ཨན་པེ་ས་ག?	ག་ཅོ་འབད།
༣-		 ང་བཅོས་ཀྱི་་གནས་སྟོངས་ནང་	སྦྱོན་པེ་་	ག་ཅོ་བཟུམི།་རིག་	གཏང་ཚུགས་ན་ཨན་པེ་ས་གོ?



ལྷག་རིག་དང་རྩོོམ་རིག། སློོབ་རིམ་བཅུ་པ།

134

ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་དགོཔོ།ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་དགོཔོ།

ཚུལ་ཁྲིམས་མེད་པོར་རང་དོན་མི་འགྲུབ་ན། །གཞན་དོན་འགྲུབ་པོར་འདོད་པོ་གད་མོའི་གནས། །

དེ་ཕྱིར་སྲིད་པོའི་འདུན་པོ་མེད་པོ་ཡི། །ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བ་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༢༨)

རིགན་པེ་ོ་ཆེ་་་	 ས་གཞིབ་དང་འདྲ་བའ་	 ཚུལ་ཁྲིད�ས་མི།ད་པེ་འ་མི།་ཚུ་ག�་	 ཚོག་ཕྱིན་མི།རིག་	 རིགང་དོན་ལྷ་དང་མི།�་ལུས་རྟོན་ཙོ་མི།་
ཡོང་	འཐོེངབ་ན�་དོན་དག་མི།་འགྲུབ་པེ་་ཅོན།	གཞིབན་	སམས་ཅོན་ཚུ་མི།ཐེངོ་རིག�་དང་	ཐེངརིག་པེ་འ་ལམི།་ལུ་བཀོད་ག་	མི།ནོ་
བའ་	བློོ་འདོད་སྐྱད་མི།་འད་	མི།ཁས་པེ་་ཚུ་དགོད་བྲིང་སྟོ་	བཞིབད་གད་ཤེསོརིག་ན�་ཡུལ་ཅོ�་ལས་	བརྒལ་ཏ་མི།དཔེ་་ཨན།	ད་
འབད་ན་འད་ག�་	རིགང་	ཚོག་ཕྱིན་མི།རིག་	སྲོད་པེ་འ་དཔེ་ལ་འབྱོོརིག་འཐེངོབ་པེ་འ་	རིག་འདོད་སྐྱད་ཐེངོག་ལས་མི།ན་པེ་རིག་	ཚུལ་ཁྲིད�ས་
ཀྱི་་སྡེ་ོམི།་པེ་་	ཉིསས་སྤྱི་ོད་སྡེ་ོམི།་པེ་འ་ཚུལ་ཁྲིད�ས།	དག་བ་ཆེ་ོས་སྡུད་ཀྱི་་ཚུལ་ཁྲིད�ས།	སམས་ཅོན་དོན་བྱོད་ཀྱི་་ཚུལ་ཁྲིད�ས།	
ཡོང་དག་པེ་རིག་བསྲུང་དགོཔེ་་འད་	རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག་	ལག་ལན་ཅོ�་ཨན་ནོ།།
ཟླ་བའ་ཞིབབས་ཀྱི་�།	 སོ་སོ་སྐྱ་བོ་རྣམི།ས་དང་གསུང་སྐྱས་དང༌།།	 རིགང་བྱོང་ཆུབ་ལ་བདག་ཉིསད་ངས་རྣམི།ས་དང༌།།	 རྒྱལ་
སྲོས་རྣམི།ས་ཀྱི་་ངས་པེ་རིག་ལགས་པེ་་དང༌།།	མི།ངོན་མི།ཐེངོའ་རྒྱུ་ན་ཚུལ་ཁྲིད�ས་ལས་གཞིབན་མི།ད།།	ཟོར་གསུངས་ནུག།
མིང་ཚིག་གོ་དོན།

ཚུལ་ཁྲིད�ས་	 	 :	 སྡེ་ོམི།་པེ་།	སྒྲིག�་ཁྲིད�ས།
གད་མི།ོ་	 	 	 :	 དགོད་བྲིང་ན།
འདུན་པེ་་		 	 :	 རིག་བ།

དྲི་བ།

༡-		 སམས་ཅོན་ལུ་དམི།�ས་ཏ་	ཤེས་མི།་ཟོ་བརིག་སྡེ་ོད་པེ་འ་	ཚུལ་ཁྲིད�ས་སྲུང་མི།་ལས་བརྟོན་	རིགང་དང་	སམས་
ཅོན་གཉིས�་ཆེ་་རིག་ལུ་	ཁ་ཕེལན་ག་ད་སྦེ་་རིག་འོང་ན་ཨན་པེ་ས་གོ?

༢-		 ཚུལ་ཁྲིད�ས་བསྲུངམི།་ལས་བརྟོན་ཏ་	རིགང་དོན་དང་	གཞིབན་ག་ད་སྦེ་་རིག་	འགྲུབ་ན་ཨན་མི།ས་གོ?
༣-		 ཚུལ་ཁྲིད�ས་ཀྱི་་དབྱོ་བ་གསུམི།་ཡོོད་མི།་འད་	ཁྱོད་ཀྱི་�་	མི།་ཚོག་ནང་	ག་ད་སྦེ་་ལག་ལན་འཐེངབ་ན་སྨོོ?
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བཟོད་པོ་བསྒོམ་དགོཔོ།བཟོད་པོ་བསྒོམ་དགོཔོ།

དགེ་བའི་ལོངས་སྤྱོོད་འདོད་པོའི་རྒྱལ་སྲོས་ལ། །གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་རིན་ཆེན་གཏེར་དང་མཚུངས། །

དེ་ཕྱིར་ཀུན་ལ་ཞེ་འགྲས་མེད་པོ་ཡི། །བཟོད་པོ་སྒོམ་པོ་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༢༩)

དག་བ་བཅུའ་	ལོངས་སྤྱི་ོད་ཚུ་འཐེངོབ་དགོ་ཟོར་	 འདོད་པེ་་སྐྱད་མི།་	 རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ལུ།	གནོད་བྱོད་
དགྲོ་བགགས་འབྱུང་པེ་ོ་ཐེངམི།ས་ཅོད་	ག་རིག་རིགན་པེ་ོ་ཆེ་་་	གཏར་འཐེངོབ་པེ་་དང་འདྲཝ་འབད་	བརྩིཝ་ཨན།	ད་ག�་འབད་	
རིགང་ག་དག་བའ་ཆེ་ོས་	 མི།་ཉིསམི།ས་པེ་འ་ཕྱིནར་དུ།	 ཧེ་་མི།་	 སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་་ཐུབ་པེ་་དྲང་སྲོོང་བཟོོད་པེ་རིག་སྨྲིག་བ་	 ཟོར་མི།་ལུ་
སྐུ་སྐྱ་བཞིབས་ཏ་	དགོན་པེ་་གཅོ�་ཁརིག་	ན་བཟོའ་དམི།རིགཔེ་ོ་ཅོ�་བརྡོལ་ཏ་	བཞུགས་པེ་འ་སྐབས་ལུ་	མི།་གཞིབན་གྱི་་མི།�་ཏོ་
ཁརིག་	གློང་ག་པེ་གས་་་ཀོ་	ཁྲིདག་ཁོག་ཁོ་ཅོ�་འབད་མི།ཐེངོང་སྟོ།	འད་ག�་	གློང་ཨརིགཝ་བརྐུ་སྟོ་	བསད་བསདཔེ་་འོང་ན་
ཨན་པེ་ས་	ཟོར་བཟུང་སྟོ་ཀ་ལིངྐ་	(ཨོ་རིག་ས)	ཡོ་རྒྱལ་པེ་ོ་ཕུལ་རུང་	མི།་དགའཝ་ཟོར་མི།་འད་ཨ་ཙོ་་ཅོ�་ཡོང་	མི།་བསྐྱད་
པེ་ས།	
རྒྱལ་པེ་ོ་ག�་	 རྐང་ལག་ག་མི།ཛུབ་ཅུང་ཚུ་	 རིག་རིག་བཞིབན་དུ་བཏོགས་ཏ་	 བཟོོད་ཚུགས་པེ་ས་ག?	ཟོར་འདྲིཝ་ད་	 བཟོོད་
ཚུགས་ཟོར་གསུངས་ནུག།	 རྟོང་ལས་ཤེས་གཟུགས་ག་རིག་འཕྱིནལ་ཏ་	 བཟོོད་ཚུགས་པེ་ས་ག?	 ཟོར་	 འདྲ་བའ་སྐབས་ལུ་
ཡོང་	བཟོོད་ཚུགས་ཟོར་གསུངས་མི།་དང་འདྲཝ་འབད།	འགྲོོ་བའ་སམས་ཅོན་ཀུན་ལུ་	ཙོ་�པེ་་ཟོ་ན་	(ཞིབ་འགྲོས་)	རྩ་
ལས་མི།དཔེ་་འབད་སྡེ་ོད་ད་	 མི།་ཚུ་ག�་ཙོ་�པེ་་ཟོ་སྟོ་	 ཧེ་ད་བཏགས་འཚོག�།	 ལག་ཉིསས་བཀལ།	 སོྐྱན་སློོངམི།་ལ་སོགས་
པེ་་	 འབད་བའ་སྐབས་ལུ་	 ཐེངང་བཏང་བཞིབག་ན་	 (ཇོ་མི།་སྙམི།་པེ་འ་བཟོོད་པེ་་)	 དམི།་པེ་འ་ཆེ་ོས་ཀྱི་་དོན་དག་ལུ་	 རིགས་ཚོག་
དཀའ་ངལ་འབྱུང་།	རིགས་ཚོག་སྐབས་གྱི་ང་།	རིགས་ཚོག་ལྟེ་ོགས།	 རིགས་ཚོག་སྐོམི།་ལ་སོགས་པེ་་འབྱུང་པེ་འ་ཚོག་	 སམས་མི།་སྐྱོ་བ་	
(སྡུག་བསྔལ་དང་ལན་གྱི་་བཟོོད་པེ་་)	ཟོབ་མི།ོ་སྟོོང་པེ་་ཉིསད་ཀྱི་་དོན་ལུ་མི།་འདྲོག་པེ་་	(ཟོབ་མི།ོའ་དོན་ལ་མི།་སྐྲག་པེ་འ་བཟོོད་
པེ་་)	ཚུ་	སྒོམི།་མི།་ད་ཡོང་	རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག་	ལག་ལན་ཅོ�་ཨན་ནོ།།
རྒྱལ་སྲོས་ཞིབ་བ་ལྷ་ག�།	སམས་ཅོན་མི།་སྲུན་ནམི།་མི།ཁའ་བཞིབན༌།།	ད་དག་གཞིབོམི།་གྱི་�་ཡོོང་མི།་ལང༌།།	ཁྲིདོ་བའ་སམས་
འད་གཅོ�་བཅོོམི།་ན།།	དགྲོ་ད་ཐེངམི།ས་ཅོད་ཆེ་ོམི།་དང་འདྲ།།	ཟོར་གསུངས་ནུག།	
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མིང་ཚིག་གོ་དོན།

གནོད་བྱོད་		 :	 གནོདཔེ་་བཀལ་མི།།
མི།ཚུངས་		 :	 ཅོོག་འཐེངད།
ཀུན་	 	 :	 ག་རིག།
ཞིབ་འགྲོས་		 :	 ཙོ་�་ན།	ཧེ་ང་ལས་མི།དགའཝ།
སྐྲག་	 	 :	 འདྲོག།

བརྩོན་འགྲུས་བརྩམ་དགོཔོ།བརྩོན་འགྲུས་བརྩམ་དགོཔོ།

རང་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པོའི་ཉན་རང་ཡང་། །མགོ་ལ་མེ་ཤོར་བཟློག་ལྟར་བརྩོན་མཐོང་ན། །

འགྲོ་ཀུན་དོན་དུ་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀྱི། །བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པོ་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༣༠)

གཞིབན་གྱི་་མི།ཐེངའ་དོན་	མི།་བརྩ་བརིག་	རིགང་ག་	དོན་དག་རྐྱངམི།་གཅོ�་སྒྲུབ་མི།་	ཉིསན་ཐོེངས་དང་རིགང་རྒྱལ་གྱི་་སྐྱས་བུ་ཚུ་ཡོང་།	
ལམི།་སྒྲུབ་པེ་འ་སྐབས་ལུ།	 དཔེ་ར་ན།	 བུམི།ོ་འཇོའ་རིག�མི།ོ་ཅོ�་ག་	 མི།གུ་ཏོ་ཁ་ལུ་	 དཔྱེ་ད་རིག�་རྣམི།་རྟོོག་མི།ད་ས་ས་
འབད་	མི།་བཟུམི།་ཅོ�་ཤེསོརིག་སོ་པེ་་ཅོན།	མི།གོྱི་གས་པེ་རིག་མི།གོྱི་གས་པེ་རིག་	འཐུ་སྟོ་བཀོ་ཞིབནམི།་ལས།	ད་རུང་ལོག་སྟོ་	མི།་
རིགག་ན་ག་ཟློག་ཐེངབས་	འབད་དོ་བཟུམི།་སྦེ་་	བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱད་སརིག་མི།ཐེངོང་པེ་་ཅོན།	རིགང་	རྐྱངམི།་གཅོ�་ག�་མི།་དོ་
བརིག་	 འགྲོོ་བ་སམས་ཅོན་ག་རིག་ག་དོན་དག་ལུ་	 སྤང་རྟོོགས་ཀྱི་་ཡོོན་ཏན་ག་རིག་	 ཕུན་སུམི།་ཚོག�ས་པེ་རིག་	 འབྱུང་སའ་
གནས་མི།ཆོེ་ག་ཏུ་གྱུརིག་པེ་་	 རྣམི།་པེ་་ཐེངམི།ས་ཅོད་མི།ཁྱན་པེ་འ་	 གོ་འཕེལང་རིགན་པེ་ོ་ཆེ་་འཐོེངབ་ན་ག་ལམི།་འད་	 བརྩོན་འགྲུས་

དྲི་བ།

༡-	བཟོོད་པེ་་སྒོམི།་པེ་་ལས་བརྟོན་	བདག་གཞིབན་གཉིས�་ལུ་	ཁ་ཕེལན་	ག་ཅོ་རིག་མི།ཐེངོང་མི།ས་གོ?
༢-	བཟོོད་པེ་་སྒོམི།་ཚུགས་ན�་དོན་ལུ་	ཐེངབས་ལམི།་ལྔ་ད་ཅོ�་	ཐེངོ་བཀོད།
༣-	བཟོོད་པེ་་བསྒོམི།་ན་འད་	ག་ཅོ་འབད་	ལཱ་ཁག་ཨན་ན?
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ཁོ་ན་ལས་	གཞིབན་མི།ད།	
ད་འབད་ན་ད་ག�་	དུས་ད་རིགས་ལས་བཟུང་སྟོ་	སམས་ཅོན་ཆེ་་མི།ཉིསམི།་རྫོོགས་པེ་འ་	བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་་གོ་འཕེལང་ལུ་མི།་བཀོད་ཀྱི་་
བརིག་ན།	ང་ག�་དག་བའ་བརྩོན་འགྲུས་བཀོ་སྟོ་བཞིབག་ན་མི།ན་	ཟོར་བའ་བསམི།་པེ་་གོ་ཆེ་འ་བརྩོན་འགྲུས།	ཉིསོན་མི།ོངས་
པེ་་སྤང་ན་ལུ་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱད་ན་དང་།	དག་བ་བསྒྲུབ་ན་ལུ་	བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱད་ན་ལ་སོགས་པེ་་	སྦྱོོརིག་བ་ལག་ལན་
གྱི་་བརྩོན་འགྲུས།	གོང་ལུ་བཤེསད་མི།་	བསམི།་སྦྱོོརིག་གྱི་་བརྩོན་འགྲུས་གཉིས�པེ་ོ་ད།	བྱོང་ཆུབ་མི།་འཐེངོབ་ཚུན་ཚོགད་བསྐྱད་རུང་	
དག་བ་ལུ་ངོམི།ས་ན་ཟོརཝ་རྩ་ལས་མི།ད་པེ་་	 ཆེ་ོག་པེ་རིག་མི།་འཛིནན་པེ་འ་	 བརྩོན་འགྲུས་ཚུ་རྒྱུན་ཆེ་ད་མི།ད་པེ་རིག་རྩོམི།་དགོཔེ་་ད་
ཡོང་	རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག་	ལག་ལན་ཅོ�་ཨན་ནོ།།
དཔེ་ལ་མི།གོན་འཕེལགས་པེ་་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་�།	 མི།གོ་འམི།་གོས་ལ་གློོ་བུརིག་མི།་ཤེསོརིག་ན།	 །ད་དག་ཕྱིནར་བཟློག་བགྱི་་བ་བཏང་
ནས་ཀྱི་ང༌།།	 ཡོང་སྲོད་མི།ད་པེ་རིག་བགྱི་ད་སློད་འབད་འཚོགལ་ཏ།།	 ད་བས་ཆེ་ས་མི།ཆེ་ོག་དགོས་པེ་་གཞིབན་མི།་མི།ཆེ་�།།	 ཟོར་
གསུངས་ནུག།

མིང་ཚིག་གོ་དོན།

འབའ་ཞིབ�་	 	 :	 རྐྱངམི།་གཅོ�
ཉིསན་རིགང་	 	 	 :	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་་སློོབ་ཕྲུག་	ཉིསན་ཐེངོས་དང་རིགང་རྒྱལ།
མི།གོ་	 	 	 :	 མི།གུ་ཏོ།
བཟློག་	 	 	 :	 བཀག་ན།	ལོག་གཏང་ན།
དྲི་བ།

༡-	བརྩོན་འགྲུས་ལས་བརྟོན་	ཚོག་འད�་ལཱ་ཚུ་		ག་ད་སྦེ་་གྲུབ་ཚུགས་པེ་ས་གོ?
༢-	བརྩོན་འགྲུས་ཡོོདཔེ་་དང་མི།ད་པེ་འ་བརིག་ན་	ཁྱད་པེ་རིག་ག་ཅོ་རིག་འདུག་གོ?
༣-	ད་ལས་ཕེལརིག་	ཁོྱད་བརྩོན་འགྲུས་ཅོན་ཅོ�་ལུ་	ག་ད་སྦེ་་	འགྱུརིག་ན་སྨོོ?
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བསམ་གཏན་བསྒོམ་དགོཔོ།བསམ་གཏན་བསྒོམ་དགོཔོ།

ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པོའི་ལྷག་མཐོང་གིས། །ཉོན་མོངས་རྣམ་པོར་འཇོམས་པོར་ཤེས་བྱས་ནས། །

གཟུགས་མེད་བཞི་ལས་ཡང་དག་འདས་པོ་ཡི། །བསམ་གཏན་སྒོམ་པོ་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༣༡)

དག་བའ་དམི།�ས་པེ་་ལུ་	སམས་རྩ་གཅོ�་ཁརིག་བཀལ་ཏ་	སྡེ་ོད་པེ་འ་ཞིབ་གནས་ཀྱི་་	བསམི།་གཏན་ལུ་སྦྱོང་བ་	རིགབ་འཐེངོབ་
པེ་་ཅོན་	 ད་ལུ་བརྟོན་ཏ་	 ལྷག་མི།ཐེངོང་བདག་མི།ད་རྟོོགས་པེ་འ་ཤེསས་རིགབ་	 གནམི།་ལྕོགས་ཀྱི་་རྡོོ་རྗེ།་དང་འདྲཝ་ད་ག་	 དོན་ངོ་
ཤེསས་ཏ་ག�།	རིགང་རྒྱུད་ལུ་ཡོོད་པེ་འ་	མི།ཐེངོང་སྤང་ག་ཉིསོན་མི།ོངས་པེ་་	གཅོ�་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས�་	རིག་བཟུབ་སྦེ་་མི།་ད་ཚུ་	ལྷག་
མི།་མི།ད་པེ་རིག་	འཇོོམི།ས་ཚུགསཔེ་་ཨནམི།་ལས་	ཚུལ་ད་ཤེསསཔེ་་འབད་ཞིབནམི།་ལས།
བསམི།་གཏན་སྒོམི།་པེ་འ་སྐབས་སུ་	 ཆེ་ོས་ག་རིག་གནམི།་བཟུམི།་ཨན་ཟོར་མི།ནོ་སྟོ་	 སོྡེ་ད་མི།་ནམི།་མི།ཁའ་མི།ཐེངའ་ཡོས།	 ད་
སྤངས་ཏ་སམས་རྐྱངམི།་གཅོ�་ག་ཐེངོག་ལུ་	རྩ་གཅོ�་ཁརིག་བཀལ་ཏ་	སྡེ་ོད་པེ་འ་རྣམི།་ཤེསས་མི།ཐེངའ་ཡོས།	ད་ཡོང་སྤངས་
ཏ་གནམི།་བཟུམི།་དང་	སམས་རྐྱངམི།་ལ་སོགས་པེ་་	གང་ཡོང་མི།ད་ཟོར་མི།ནོ་སྟོ་	སྡེ་ོད་པེ་འ་ཅོ་ཡོང་མི།ད་པེ་འ་སྐྱ་མི།ཆེ་ད།	ད་
བཟུམི།་མི།འ་མི།ནོ་བསམི།་གཏང་ལུགས་ཚུ་	ག་རིག་སྤངས་ཏ་སམས་ཡོོདཔེ་་ཡོང་མི།ན་	མི།དཔེ་་ཡོང་མི།ན་	ཟོར་མི།ནོ་སྟོ་སྡེ་ོད་
མི།་	ཡོོད་མི།ན་མི།ད་མི།ན་གྱི་་སྐྱ་མི།ཆེ་ད།	ད་བཟུམི།་མི།འ་	བསམི།་གཏན་བཞིབ་སྒོམི།་མི།་ཚུ་	ཚོག་ཕྱིན་མི།རིག་གཟུགས་མི།ད་སྐྱ་མི།ཆེ་ད་
མུ་བཞིབ་ག་	 ལྷ་ལུ་སྐྱས་ཏ།	 སྡུག་བསྔལ་མི།ད་པེ་རིག་ཡུན་རིགངམི།ོ་སྦེ་་སྡེ་ོད་ན་ཡོོད་རུང་།	 དཔེ་ར་ན།	 གཞུའ་ཤུགས་ཀྱི་�་	
མི།དའ་གནམི།་མི།ཁའ་ཡོརིག་སོ་རུང་།	གཞུའ་ཤུགས་རྫོོགས་པེ་འ་བསྒང་ལས་	ས་ཁརིག་འབབ་དོ་བཟུམི།་སྦེ་།	ཏང་ང་འཛིནན་
གྱི་�་	ནུས་མི།ཐུ་རྫོོགསཔེ་་དང་	སྐྱ་བ་ཐེང་མི།ལ་པེ་་ལས་འགོ་བཟུང་སྟོ་	འཕེལགས་པེ་འ་ལམི།་བསྒྲུབ་དགོ་ན་ཨནམི།་ལས།
གཟུགས་མི།ད་ཁམི།ས་ཀྱི་་	 གནས་དང་ཡོོན་ཏན་ལས་	 ཡོང་དག་པེ་རིག་འདས་པེ་འ།	 ཡོོད་མི།ད་ལ་སོགས་པེ་འ་རྣམི།་རྟོོག་
འགགས།	 ལུས་དང་སམས་ཀྱི་་གནས་ངན་ལན་འཇོ�།	 ཏང་ང་འཛིནན་ལུ་ངང་ག�་འཇུག།	 ལྟེ་་བའ་ཉིསོན་མི།ོངས་པེ་་དང་
བྲིངལ།	སྲོད་པེ་འ་ཉིསོན་མི།ོངས་པེ་་ཡོང་མི།ད།	གཟུགས་ལ་སོགས་པེ་འ་ལོངས་སྤྱི་ོད་དང་བྲིངལ་འབད་བའ་	(མི།ཐེངོང་བའ་ཆེ་ོས་
ལ་	 བད་བརིག་གནས་པེ་འ་བསམི།་གཏན་)	 ཉིསན་ཐེངོས་དང་རིགང་རྒྱལ་ཚུ་ག�་	 མི།ང་ཙོ་མི།་ཅོ�་ཡོང་མི།་ཤེསས་པེ་འ་	 སྟོོབས་
བཅུ་ལ་སོགས་པེ་འ་ཏང་ང་འཛིནན་དང་།	 ཉིསན་ཐེངོས་རིགང་རྒྱལ་ཚུ་དང་	 ཐུན་མི།ོང་ལུ་གྱུརིག་པེ་འ་རྣམི།་ཐེངརིག།	 ཟོལ་གནོན།	 སོ་
སོ་རིག�་བཞིབ་ལ་སོགས་པེ་་	 (ཡོོན་ཏན་སྒྲུབ་པེ་འ་བསམི།་གཏན་)	 ཏང་ང་འཛིནན་	 གང་རུང་ཅོ�་ལུ་བརྟོན་ཞིབནམི།་ལས་	
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ལུས་དཔེ་ག་ཏུ་མི།དཔེ་་སྦེ་་སྤྲུལ་ཏ་	སམས་ཅོན་ལུ་དགོ་པེ་འ་གྲོོགས་རིགམི།་	འབདཝ་ལ་སོགས་པེ་་	(སམས་ཅོན་དོན་བྱོད་ཀྱི་་	
བསམི།་གཏན་)	ཚུ་	སྒོམི།་མི།་ད་ཡོང་	རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག་	ལག་ལན་ཅོ�་ཨན་ནོ།།
སྤྱི་ོད་འཇུག་ལས།	 ཞིབ་གནས་རིགབ་ཏུ་ལྡན་པེ་འ་ལྷག་མི།ཐེངོང་ག�།།	 ཉིསོན་མི།ོངས་རྣམི།་པེ་རིག་འཇོོམི།ས་པེ་རིག་ཤེསས་བྱོས་ནས།།	
ཐེངོག་མི།རིག་ཞིབ་གནས་བཙོ་ལ་བྱོ་ད་ཡོང་ན།།	འཇོ�་རྟོན་ཆེ་གས་པེ་་མི།ད་ལས་མི།ངོན་དགས་འགྲུབ།།	ཟོར་གསུངས་ནུག།
མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

ཞིབ་གནས་		 :	 སམས་གཡོོ་མི།་བཅུག་པེ་རིག་བདག་འཛིནན་འབད་ཚུགས་མི།།
ལྷག་མི།ཐེངོང་	 :	 འཐེང�་མི།ཐེངོང་མི།།
བསམི།་གཏན་	 :	 སམས་རྩ་གཅོ�་ལུ་གནས་ཚུགས་མི།།

ཤེས་རབ་བསྒོམ་དགོཔོ།ཤེས་རབ་བསྒོམ་དགོཔོ།

ཤེས་རབ་མེད་ན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལྔ་ཡིས། །རྫོོགས་པོའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པོར་མི་ནུས་པོས། །

ཐབས་དང་ལྡན་ཞིང་འཁོར་གསུམ་མི་རྟོག་པོའི། །ཤེས་རབ་བསྒོམ་པོ་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༣༢)

ཕྱིན་ནང་ག་དངོས་པེ་ོ་ཚུ་	ཡོོད་མི།ད་ལ་སོགས་པེ་་	 	དབྱོ་བ་ཕྱིན་ཚུགསཔེ་་ལས་	མི།�་ཏོ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅོ�་དང་ འདྲ་
བའ་ཤེསས་རིགབ་ཀྱི་་ཕེལ་རིགོལ་ཏུ་ཕྱིནན་པེ་་མི།ད་པེ་་ཅོན།	 མི།�་ཏོ་མི།དཔེ་་དང་བཟུམི།་མི།འ་	 སྦྱོན་པེ་འ་ཕེལ་རིགོལ་ཏུ་ཕྱིནན་པེ་།	 ཚུལ་
ཁྲིད�ས་ཀྱི་་ཕེལ་རིགོལ་ཏུ་ཕྱིནན་པེ་།	 བཟོོད་པེ་འ་ཕེལ་རིགོལ་ཏུ་ཕྱིནན་པེ་།	 བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་་ཕེལ་རིགོལ་ཏུ་ཕྱིནན་པེ་།	 བསམི།་གཏན་གྱི་་ཕེལ་
རིགོལ་ཏུ་ཕྱིནན་པེ་་	 ལྔ་ལུ་བརྟོན་རུང་	 སངས་རྒྱས་ཚུགས་ཚུགས་ལུ་	 བསྐལ་ཆེ་ན་བརྒྱད་ཁྲིད་བཞིབ་སྟོོང་	 ལ་སོགས་པེ་འ་དུས་

དྲི་བ།

༡-	བསམི།་གཏན་བསྒོམི།་ན་འད་		ག་ཅོ་འབད་ཁག་ཆེ་སཝ་སྨོོ?
༢-	བསམི།་གཏམི།་སྒོམི།་མི།་ཚུགསཔེ་་ལས་	དཀལ་ངལ་ག་ཅོ་རིག་འབྱུངམི།་མི།ས་གོ?
༣-	བསམི།་གཏམི།་མི།་བསྒོམི།ས་ལས་བརྟོན་		ཉོིསན་མི།ོངས་པེ་་ཚུ་ག�་	གནོད་པེ་་ག་ད་སྦེ་་རིག་	བཀལཝ་མི།ས་གོ?
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རིགངམི།ོ་འགོརིགཝ་ལས།	 ཉིསན་རིགང་ག་ཞིབ་བ་ཕྱིནོགས་གཅོ�་དང་འདྲ་སོ་ན་ད་ག�།	 རྣམི།་མི།ཁྱན་རྫོོགས་པེ་འ་བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་་གོ་
འཕེལང་	རྩ་ལས་འཐོེངབ་མི།་ཚུགས།	
ད་ཡོང་	ཐེངབས་སྦྱོན་པེ་་ལ་སོགས་མི།ད་རུང་	ཤེསས་རིགབ་མི།་འབྱུང་ན་ཨནམི།་ལས།	དཔེ་ར་ན།	རིགང་འགྱི་ོ་དགོ་མི།ནོ་བའ་	ས་
ཁརིག་འགྱི་ོཝ་ད་ལུ།	བལྟེ་་བའ་མི།�་ཏོ་དང་།	གོམི།་སྤོ་བའ་རྐངམི།་གཉིས�་འཛིན�་དགོ།	ད་བཟུམི།་སྦེ་་ཐེངརིག་པེ་འ་གྲོོང་ཁྱར་ལུ་
འགྱི་ོ་བ་ལུ་ཡོང་།	མི།�་ཏོ་བཟུམི།་མི།འ་ཤེསས་རིགབ་དང་།	རྐངམི།་བཟུམི།་མི།འ་ཐེངབས་གཉིས�་	ཟུང་འབྲིང�་སྦེ་་	 དགོཔེ་་ལས།	
སྦྱོན་པེ་་ལ་སོགས་པེ་འ་	 ཐེངབས་དང་ལྡནམི།་ཞིབན་ན་ལས།	 འད་སྦྱོན་པེ་་གཏང་ན�་	 དངོས་པོེ་་དང་།	 ཕེལརིག་ལོགས་མི།་ད་	
སྦྱོན་པེ་་གཏང་སའ་ཡུལ་དང་།	 རིགང་སྦྱོན་པེ་་གཏང་མི།་དང་བཅོས་པེ་འ་	 འཁོརིག་གསུམི།་ལུ་དམི།�ས་ཏ་	 བདན་པེ་རིག་འཛིནན་
པེ་འ་རྣམི།་རྟོོག་དང་།	ཡོོངས་སུ་འབྲིངལ་བའ་སྒོ་ལས་	སྒྲིག་དང་ཚོགད་མི།།	བཟོོ་དང་གསོ་བ་རིག�་པེ་་ལས་བྱུང་བའ་	(འཇོ�་
རྟོན་པེ་འ་ཤེསས་རིགབ་)	
ཕུང་པེ་ོ་	མི།་གཙོ་ང་བ།	སྡུག་བསྔལ་བ།	མི།་རྟོག་པེ་།	བདག་མི།ད་པེ་རིག་རྟོོགས་པེ་་ལས་བྱུང་བའ་	(འཇོ�་རྟོན་ལས་འདས་
པེ་་དམི།ན་པེ་འ་ཤེསས་རིགབ་)	
བྱོང་ཆུབ་ལམི།་སྒྲིགོན་ལས།	ཕུང་པེ་ོ་ཁམི།ས་དང་སྐྱ་མི།ཆེ་ད་རྣམི།ས།	།སྐྱ་བ་མི།ད་པེ་རིག་རྟོོགས་གྱུརིག་པེ་འ།	།རིགང་བཞིབན་སྟོོང་ཉིསད་
ཤེསས་པེ་་ལས།	 །ཤེསས་རིགབ་ཅོས་ན་ཡོོངས་སུ་བཤེསད།	 །ཟོར་གསུངས་དོ་བཟུམི།་སྦེ་།	 ཐེངག་པེ་་ཆེ་ན་པེ་ོའ་ཆེ་ོས་	 ཐོེངས་བསམི།་
སྒོམི།་གསུམི།་ལུ་བརྟོན་ཏ།	 ཆོེ་ས་ག་རིག་	སྐྱ་བ་མི།ད་པེ་འ་གནས་ལུགས་	ཤེསསཔེ་་ལས་བྱུང་བའ་	 (འཇོ�་རྟོན་ལས་འདས་
པེ་་ཆེ་ན་པེ་ོའ་ཤེསས་རིགབ་)	ཀྱི་་ཕེལ་རོིགལ་ཏུ་ཕྱིནན་པེ་་ཚུ་བསྒོམི།་དགོཔེ་་འད་	རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག་	ལག་ལན་
གཙོ་་ཆེ་་ཤེསོས་ཅོ�་ཨན་ནོ།།
རྒྱལ་སྲོས་ཞིབ་བ་ལྷ་ག�།	ཡོན་ལག་འད་དག་ཐེངམི།ས་ཅོད་ན།།	ཐུབ་པེ་ས་ཤེསས་རིགབ་དོན་དུ་གསུངས།།	ཟོར་གསུངས་ནུག།
མིང་ཚིག་གོ་དོན།

ཤེསས་རིགབ་		 :	 རིག�་པེ་།
ཐེངབས་	 	 :	 གནས་སྐབས།
མི།་ནུས་	 	 :	 འབད་མི།་ཚུགས།
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བྱ་བ་ངན་པོ་སྤང་དགོཔོ།བྱ་བ་ངན་པོ་སྤང་དགོཔོ།

རང་གི་འཁྲུལ་པོ་རང་གིས་མ་བརྟག་ན། །ཆོས་པོའི་གཟུགས་ཀྱིས་ཆོས་མིན་བྱེད་སྲིད་པོས། །

དེ་ཕྱིར་རྒྱུན་དུ་རང་གི་འཁྲུལ་པོ་ལ། །བརྟགས་ནས་སྤོང་བ་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན།།(༣༣)

རིགང་ག་ལཱ་དང་བྱོ་བ་ལུ་	 འཛིན�་བ་ཡོོད་མི།ད་	 རིགང་ག�་མི།་བརྟོག་མི།་དཔྱེ་ད་པེ་་ཅོན།	 སོྔན་མི།རིག་རྒྱ་གརིག་གཡུས་ཝ་རུ་ན་ལུ་	
ལྷ་ཆེ་ན་པེ་ོ་ཟོར་མི།་ཅོ�་ག�་	ཁོ་རིགའ་ཨའ་དཀྲོགཔེ་་ལས།	ཨའ་ག�་	བུ་	ཁྱོད་ང་དང་མི།ཉིསམི།་ཅོ�་	སྡེ་ོད་ན་ཨན་པེ་་ཅོན།	
	 ཨ་པེ་་ཚོགང་ལས་ལོག་ལྷོད་རིགན་ཆེ་།	 ལམི།་ཁརིག་བསྒུགས་ཏ་ཨཔེ་་གསད་ཟོར་	 སློབ་བཞིབན་དུ་ཨཔེ་་བསད་ད།	 ཨའ་དང་	
མི།ཉིསམི།་གཅོ�་སྡེ་ོད་པེ་འ་བརིག་ན་	 ཨའ་ག�་	 ཕེལོ་སྐྱས་གཞིབན་ཅོ�་དང་སྡེ་ོདཔེ་་ལས་	 མི།་རིགངས་པེ་རིག་	 ཨའ་ཡོང་བསད་
ད་ནུག།	 ད་སྦེ་་	ཨཔེ་་དང་ཨའ་གཉིས�་ཆེ་་རིག་བསདཔེ་་	ཁོང་རིགའ་མི།ཆེ་ོད་གནས་	 དྲང་སྲོོང་ད་ག�་	མི།ངོན་ཤེསས་མི།ཁྱན་ཏ་	
གཞིབན་ཁརིག་གསུང་འོང་མི།ནོ་འདྲོགས་ཏ་	དྲང་སྲོོང་ད་ཡོང་	བཀྲོངས་ད་ནུག།
ད་ལས་	ཁོ་རིགའ་	ལཱ་ངནམི།་ད་ག�་	གཡུས་འད་ཁརིག་	སམས་བག་ཆེ་གས་མི།་ཚུགས་པེ་རིག་	 རྒྱུ་ནོརིག་ཡོོད་ཚོགད་གཞིབན་ལུ་
བྱོན་སྦེ་་	 གཡུས་གཞིབན་ཅོ�་ཁརིག་འགྱི་ོཝ་ད།	 མུ་ག་སྦེ་ོམི།་ཅོ�་འཐེངོནམི།་ད་	 ཁ་ཐུག་རྐྱབ་སྟོ་	 ད་ཁརིག་དག་སློོང་ཚུ་ག�་མི།་
གཏོགས་	 གཞིབན་གྱི་�་ལྟེ་ོ་མི།་འཐེངོབ་ཨནམི།་ཤེསས་ཞིབནམི།་ལས།	 དག་སློོང་བསྙན་རྫོོགས་ཀྱི་་	 ཆེ་ས་ཚོགངམི།་སྦེ་་བསྒྲིག�ས།	
ཆེ་ོསཔེ་་རྣམི།་དག་ཅོ�་ཨནམི།་བཟོོ་སྟོ་	དགོན་པེ་་ཅོ�་བཟུང་སྟོ་སྡེ་ོདཔེ་་ལས།	དག་སློོང་ཞུ་མི།་	སློོབ་མི།་འབུམི།་ལྷག་སྟོ་ཐེངོན་
སྦེ་་	འགྲོོ་དོན་ག་ཅོ་ད་ཅོ�་བྱུང་ནུག།
ད་ལས་	སློོབ་མི།་ཚུ་ལུ་	ང་ཁམི།ས་གསུམི།་གྱི་་ཉིསོན་མི།ོངས་པེ་་	ག་རིག་སྤངས་ཚོགརིག་བའ་	དགྲོ་བཅོོམི།་པེ་་ཅོ�་ཨན།	ཟོར་	ཤོེསབ་

དྲི་བ།

༡-	རྒྱུ་ཚུལ་ཁྲིད�ས་བསྲུངས་པེ་འ་གནས་སྐབས་ལུ་	ཤེསས་རིགབ་འད་	ག་ད་སྦེ་་བསྐྱད་ན་སྨོོ?
༢-	ཤེསས་རིགབ་འད་	གལ་ཆེ་་ན་ཨན་པེ་ས་ག?	ག་ཅོ་འབད།
༣-	ཤེསས་རིགབ་འད་དགོཔེ་་	ངས་ཏ�་ཨནམི།་ལས་	བསོྒམི།་སྦྱོང་ག་ད་རིག་	ཚུད་བཅུག་ན་སྨོོ?
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སྦེ་ོམི།་རྐྱབ་ཞིབནམི།་ལས།	ནམི།་ཅོ�་	ཁོ་རིགའ་	བྱོ་བ་ངན་པེ་་ཚུ་ལུ་བལྟེ་་སྟོ་	མི།ནོ་མི།་ཚུགས་པེ་རིག་	(ཨ་མི།་ང་ན་སྡུག་བསྔལ་
ལོ་)	 ཟོར་	 ཁོ་རིག་ག�་ཚོགར་ཚོགར་བའ་བརིག་ན་	 བྱོ�་སྐད་ཤེསོརིག་མི།་འད་	 མི།ཐེངའ་མི།་ལུ་བཞུགས་མི།་དག་སློོང་ཚུ་ག�་གོ་སྟོ།	
མི།ཁན་པེ་ོ་	ཁྱོད་ཉིསོན་མི།ོངས་པེ་་སྤངས་ཚོགརིག་རུང་	དོ་རུང་བདག་ན་སྡུག་བསྔལ་ལོ།།	ཟོར་གསུངས་དས་མི།ན་ན་ཟོརཝ་ད།	
མི།ཁན་པེ་ོ་ག�་	ཁྱད་ཚུ་ག�་གཞིབན་མི།་གོ་ག?	ང་ག�ན་	སྡུག་བསྔལ།	ཀུན་འབྱུང་།	འགོག་པེ་།	ལམི།་ཟོར་བདན་
པེ་་བཞིབ་འབོ་འབོཔེ་་ཨན།	ཟོར་མི།གུ་སྐོརིག་རྐྱབ་པེ་འ་ལོ་རྒྱུས་ཡོོད།	
དས་འབདཝ་ལས་	 གོ་ལ་དམི།རིགཔེ་ོ་དང་སསརིགཔེ་ོ་གྱི་ོན་ཏས་ཆེ་ོས་པེ་འི་	 གཟུགས་བཟོོ་མི།ི་ཚུ་གིས་	 ཆེ་ོས་མི།ིན་པེ་འི་ལཱ་འབད་སྲོིད་
པེ་ས།	 དས་འབད་ནི་འདི་གིས་	 དུས་རྟོག་པེ་རིག་རྒྱུན་དུ་	 རིགང་གི་བྱོ་བ་ལུ་འཁྲུལ་བ་ཡོོད་མི།སད་	 ན་འཐེངན་བརྟོགས་ཤེསིང་དཔྱེ་ད་
ཞིབིནམི།་ལས་	 འཁྲུལ་བ་དང་མི།་བཏུབ་པེ་འི་བྱོ་བ་དས་ཚུ་	 གཅོིག་ཡོང་མི།སདཔེ་་སྦེ་ས་སྤང་དགོཔེ་་	 དས་ཡོང་	 རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་
སསམི།ས་དཔེ་འ་ཚུ་གི་	ལག་ལསན་ཅོིག་ཨིན་ནོ།།
མིང་ཚིག་གོ་དོན།

བརྟོག་	 	 :	 དབྱོ་བ་དཔྱེ་ད་ན།
འཁྲུལ་བ་		 :	 འཛིན�་བ།	ནོརིག་བ།
ཆོེ་ས་པེ་འ་གཟུགས་	:	 བློམི།་ཆེ་ོསཔེ་་ག་	གྱི་ོན་ཆེ་ས་གྱི་ོན་ཏ་སྡེ་ོད་མི།།

སྐུར་པོ་བཏབ་ནི་སྤང་དགོཔོ།སྐུར་པོ་བཏབ་ནི་སྤང་དགོཔོ།

ཉོན་མོངས་དབང་གིས་རྒྱལ་སྲོས་གཞན་དག་གི །ཉེས་པོ་གླེང་ན་རང་ཉིད་ཉམས་འགྱུར་བས།།

ཐེག་པོ་ཆེ་ལ་ཞུགས་པོའི་གང་ཟག་གི །ཉེས་པོ་མི་སྨྲ་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན།།(༣༤)

རིགང་རྒྱུད་ལུ་	ཉིསོན་མི།ོངས་པེ་་	འདོད་ཆེ་གས།	ཞིབ་སྡེ་ང་།	གཏ་མུག།	ང་རྒྱལ།	ཕྲིནག་དོག་ལ་སོགས་པེ་་	ཡོོད་པེ་འ་དབང་

དྲི་བ།

༡-		 བྱོ་བ་ངན་པེ་་འད་	མི།་སྤང་པེ་་ཅོན་	རིགང་དང་གཞིབན་གཉིས�་ཆེ་་རིག་ལུ་	གནོད་པེ་་ག་ད་སྦེ་་རིག་	འབྱུང་མི།ས་གོ?
༢-		 བྱོ་བ་ངན་པེ་་སྤང་ཐེངབས་ཀྱི་་དོན་ལུ་		ཐེངབས་ལམི།་	ག་ཅོ་རིགསྟོོན་ན་སྨོོ?
༣-		 རིགང་ག་འཛིན�་བ་འད་	རིགང་ག�་ཤེསས་ན�་དོན་ལུ་	བརྟོགས་དཔྱེ་ད་ག་སྦེ་་རིག་འབད་ན་སྨོོ?
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ག�་	 རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་	 རྣམི།་སྤྲུལ་གང་ལ་གང་འདུལ་སྦེ་་འབྱོོན་མི།་	 བློ་མི།་སློོབ་དཔོེ་ན་དང་ཆེ་ོསཔེ་་ལ་
སོགས་པེ་འ་	རྒྱུད་ཚོགད་རིགང་ག�་	མི།ཐེངོང་མི།་ཚུགས་ན་ཨན་རུང་།	རིགང་ལུ་ཆེ་་བཞིབག་སྟོ་	བློམི།་འད་ག་འབད་གཞིབག་	སློོབ་
དཔེ་ོན་འད་ག་སྐྱོན་	 ད་སྦེ་་འདུག་ལ་སོགས་པེ་་	 གཞིབན་དང་གཞིབན་ཚུ་ག་	 ཉིསས་པེ་་དང་སོྐྱན་སློོང་སྟོ་	 སྐུརིག་པེ་་བཏབ་པེ་་
ཅོན།	 ཧེ་་མི།་	 དབུ་རུ་དཔེ་ལ་འཛིནན་ཟོར་མི།་ད་ག�་	 རྒྱལ་བ་ཀུན་མི།ཁྱན་ཀློོང་ཆེ་ན་རིགབ་འབྱོམི།ས་དང་	 རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པེ་་མི།་
བསྐྱོད་རྡོོ་རྗེ།་ལ་སོགས་པེ་་ལུ་	 ཚོགད་མི།ད་པེ་འ་སྐུརིག་པེ་་བཏབ་པེ་་ལས་	 འབྲིང་གུང་ཆེ་ོས་འཁོརིག་སྒང་ལུ་	 ས་གག་སྟོ་དངོས་སུ་
དམྱོལ་བརིག་ཐེང�་པེ་་དང་།	གནམི།་ཁ་ལས་	མི།ནརིག་མི།ད་རྡོོ་རྗེ།་དམྱོལ་བརིག་	ཨ་ལ་ལ་ཟོར་བའ་སྒྲིག་ཡོང་བསྒྲིགགས་ཏ་	ད་བཟུམི།་
མི།འ་སྡེ་�་པེ་འ་ལས་ཀྱི་་	རྣམི།་སྨོན་བྱུང་པེ་འ་ལོ་རྒྱུས་ཡོང་ཡོོད།
བློ་མི།་དག་བའ་བཤེསན་གཉིསན་ཚུ་ལུ་	སྐུརིག་པེ་་བཏབ་པེ་་ཅོན་	རིགང་ག་ཡོོན་ཏན་དང་	སྙན་གྲོགས་ལ་སོགས་པེ་་ཉིསམི།ས་ཏ།	ཚོག་
འད་ཕྱིན་གཉིས�་ཀ་ཕུང་བའ་	 རྒྱུ་ལུ་འགྱུརིག་ན་ཨནམི།་ལས།	 རིགང་ལས་གོ་ས་སྦེ་ོམི།་དང་	 ཡོོན་ཏན་མི།ཐེངོཝ་	 ལོ་ན་རྒན་ཤེསོས་	
ལ་སོགས་པེ་འ་	 མི།ཐོེང་བའ་རིག�ས་ཚུ་ག་	 སྐུའ་ཉིསས་པེ་།	 གསུང་ག་ཉིསས་པེ་།	 ཐུགས་ཀྱི་་ཉིསས་པེ་།	 ཡོོན་ཏན་གྱི་་ཉིསས་པེ་།	
ཕྲིནན་ལས་ཀྱི་་ཉིསས་པེ་་	ཟོར་སྐྱོན་ད་ཚུ་	སམས་ཀྱི་་གདང་ལས་ཡོང་མི།་མི།ནོ།	ཁ་ལས་ཐེངོན་ཏ་ཡོང་མི།་སློབ་པེ་རིག་སྡེ་ོད་དགོཔེ་་ད་
ཡོང་	 རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག་	 ལག་ལན་ཅོ�་ཨན་ནོ།།	 སྤྱི་ོད་འཇུག་ལས།	 གང་ཚོག་སྐྱས་པེ་རིག་འདོད་
གྱུརིག་ཏམི།།	 །སྨྲིག་བ་འདོད་པེ་རིག་གྱུརིག་ན་ཡོང༌།	 །དང་པེ་ོརིག་རིགང་ག་སམས་བརྟོགས་ནས།	 །བརྟོན་པེ་ས་རིག�ས་པེ་་ལྡན་པེ་རིག་
བྱོ།།	ཟོར་གསུངས་ནུག།
མིང་ཚིག་གོ་དོན།

གཞིབན་དག་ག་	 :	 གཞིབན་ཚུ་ག།
ཉིསས་པེ་་	 	 :	 སྐྱོན།
གློང་	 	 :	 སློབ་ན།
གང་ཟོག་		 :	 མི།།
རིགང་ཉིསད་	 	 :	 རིགང་རིག།
མི།་སྨྲིག་	 	 :	 མི།་སློབ།
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ཕུང་གཞི་སྤང་དགོཔོ།ཕུང་གཞི་སྤང་དགོཔོ།

རྙེད་བཀུར་དབང་གིས་ཕན་ཚུན་རྩོད་འགྱུར་ཞིང་། །ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པོའི་བྱ་བ་ཉམས་འགྱུར་བའི། །

མཛོའ་བཤེས་ཁྱིམ་དང་སྦྱིན་བདག་ཁྱིམ་རྣམས་ལ། །ཆགས་པོ་སྤོང་བ་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༣༥)

བསོད་སྙོམི།ས།	གོ་ལ།	གདན།	སྨོན།	རྒྱུ་ནོརིག་ལ་སོགས་པེ་འ་རྙིངད་པེ་་དང་།	ཕྱིནག་འཚོགལ།	མི།གྱི་ོགས་པེ་རིག་ལོང་།	ལུས་སྒུརིག།	
སྐོརིག་རིག་རྐྱབ།	ཞིབ་ས་འབད་ན་	ལ་སོགས་པེ་འ་བཀུརིག་སྟོ་ལུ་	 འདོད་ཤུགས་ཆེ་་བའ་དབང་ག�།	ཁོ་ག�་ང་ལུ་མི།་བསྟོོད་
པེ་ས།	སྨོད་པེ་་རྐྱབ་མི།ས་ཟོར་མི།ནོ་སྟོ།	ཆེ་ོསཔེ་་ནང་རྡོོག་	གཅོ�་ག�་གཅོ�་ལུ་	མི།་རིགངས་པེ་་འབད་ན་དང་	གཅོ�་ག�་
གཅོ�་ལུ་མི།ཐུ་གཏད་	 ངན་སྔགས་ལ་སོགས་པེ་་བཏང་སྟོ།	 རྩོད་པེ་འ་གཞིབ་ལུ་འགྱུརིག་ན་དང་།	 བློ་མི།་དག་བའ་བཤེསས་
གཉིསན་ཚུ་ག་ཞིབལ་ལས་	 ཚོག་འད་ག་སྤྱི་ོད་ཡུལ་ལུ་	 མི།་ཆེ་གས་པེ་འ་ཐེངབས་	 མི།་རྟོག་པེ་་བསྒོམི།་ན་ག་གདམི།ས་ངག།	 སྲོད་
པེ་འ་བད་བ་ལུ་མི།་ཆེ་གས་པེ་འ་ཐེངབས་	འཁོརིག་བའ་ཉིསས་དམི།�ས་	ལས་རྒྱུ་འབྲིངས་དང་བཅོསཔེ་་སྦེ་་བསྒོམི།་ན་ག་	གདམི།ས་
ངག།	ཞིབ་བའ་བད་བ་ལུ་མི།་ཆེ་གས་པེ་འ་ཐེངབས་	བྱོམི།ས་པེ་་དང་སྙང་རྗེ།་བསྒོམི།་ན་ག་	གདམི།ས་ངག།	སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་
པེ་འ་ཐེངབས་མི།་ཤེསས་མི།་ཚུ་	ཤེསས་པེ་འ་ཐེངབས་	བྱོང་ཆུབ་ལུ་སམས་བསྐྱད་ན�་གདམི།ས་ངག་ཚུ་	རྣ་བརིག་ཐེངོས་པེ་འ་བྱོ་བ་དང་།	
གདམི།ས་ངག་	 ད་ཚུ་ལས་འཐེངོན་པེ་འ་དོན་ཚུ་	 ཡོང་དག་པེ་་ཨནམི།་དང་མི།ནམི།་	 སམས་ཀྱི་�་བརྟོགས་ཤེསང་དཔྱེ་ད་ཞིབནམི།་
ལས་	ཕྱིནན་ཅོ་ལོག་པེ་འ་	བློོ་ག་རིག་སྤངས་ཏ་	ཡོང་དག་པེ་འ་དོན་ཚུ་ཚུལ་བཞིབན་དུ་	ཡོད་ལུ་བསམི།་ན�་བྱོ་བ་དང་།
ད་སྦེ་་	རྣ་བརིག་ཐེངོས་པེ་འ་ཆེ་ོས་ཚུ་ག་	དོན་དག་རིགང་ག�་གོཝ་ཙོ་མི།་ཅོ�་དང་།	གཞིབན་ལུ་བཤེསད་ཚུགསཔེ་་ཙོ་མི།་ཅོ�་སྦེ་་	མི།་
བཞིབག་པེ་རིག་	ཐེངོས་དོན་རྒྱུད་ལུ་འཕྲིནོདཔེ་་སྦེ་་	བསྒོམི།་པེ་འ་བྱོ་བ་བཟོང་པེ་ོ་ཚུ་	ཟླཝ་མི།རིག་གཞིབོལ་	བཟུམི།་སྦེ་་	རིག�་གྱི་�་ཉིསམི།ས་

དྲི་བ།

༡-	 བློམི།་ཆེ་ོསཔེ་་ལ་སོགས་པེ་་ཚུ་ལུ་	སྐུརིག་པེ་་བཏབ་པེ་་ཅོན་	རིགང་ལུ་སོྐྱན་	ག་ཅོ་རིག་འོང་ན་	བཟུམི།་འདུག་གོ?
༢-		 སྐུརིག་པེ་་བཏབ་ལས་བརྟོན་	ལས་མྱོོང་དགོ་ཟོར་མི།་འད་ལུ་	ཡོད་ཆེ་ས་	ག་ད་སྦེ་་རིག་ཡོོད་གོ?
༣-		 སྐུརིག་པེ་་བཏབ་ལས་བརྟོན་	མི།་སྡེ་་་གནས་སྟོངས་ནང་ལུ་	གནོད་པེ་་བྱུང་ཡོོད་པེ་འ་ཉིསམི།ས་མྱོོང་	མི།དོརིག་	
	 བསྡུས་ཅོ�་བྲིང�།
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ཏ་	སྐྱ་བོ་ངན་པེ་་ལུ་གྱུརིག་འགྱི་ོ་ན་ཨནམི།་ལས།
རྒྱལ་པེ་ོའ་ཕེལོ་བྲིངང་།	 བློོན་པེ་ོའ་གཟོ�་ཅུང་།	 དགའཝ་མི།ཐུན་བཤེསས་ཀྱི་་ཁྱ�་དང་།	 སྦྱོན་བདག་འབྱོོརིག་པེ་་ཅོན་གྱི་་ཁྱ�་ཚུ་
ལུ་ཆེ་གས་ཞིབན་བསྐྱད་ད་	 རྙིངད་བཀུརིག་འཐེངོབ་ན�་དོན་ལུ་	 ལོག་ཅོ་རིག་འཁོརིག་ཡོ་རིག་མི།་སྡེ་ོད་པེ་རིག་	 རྒྱལ་སྲོས་ཐེངོགས་མི།ད་ཁོ་
རིགའ་གསུངས་ཅོ�་ལས་	འབྱོོརིག་པེ་་ཡོོད་ན་ཡོོད་ད་དགའ།།	 ཚོག�ས་གསོག་ག་འབྱོརོིག་པེ་་སྤ�་བས་ཆེ་ོག།	འབྱོོརིག་པེ་་མི།ད་
ན་མི།ད་ད་དགའ།	 བསགས་སྲུང་ག་བྲིང�་བ་ད་ལ་མི།ད།།	 ཟོར་གསུངསམི།་བཞིབན་དུ་	 རྙིངད་བཀུརིག་དང་།	 གཏམི།་སྙན་
གྲོགས་ལ་སོགས་པེ་།	 ག་ཅོ་ལུ་ཡོང་མི།་བལྟེ་་བརིག་	 ཆེ་གས་པེ་་སྤང་མི།་ད་	 རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག་	 ལག་
ལན་ཅོ�་ཨན་ནོ།།	 སྤྱི་ོད་འཇུག་ལས།	 རྙིངད་དང་བཀུརིག་སྟོ་གྲོགས་འདོད་པེ་འམི།།།	 གཡོོག་འཁོརིག་དོན་དུ་གཉིསར་འདོད་
པེ་འམི།།།	བདག་སམས་རིག�་གྲོོལ་འདོད་གྱུརིག་ན།།	ད་ཚོག་ཤེསང་བཞིབན་གནས་པེ་རིག་བྱོ།།	ཟོར་གསུངས་ནུག།	
མིང་ཚིག་གོ་དོན།

རྙེད་  : འཐོབ་ནི།

བཀུར་  : གུས་ཞབས་བསྐྱེད་ནི།

ཕན་ཚུན་  : ཕར་ཚུར། 

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ : ཕྱི་འགྱུར། 

གདམས་ངག་ : ཆོས་ཀྱི་དོན་དག་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ གསུངས་གསུངསམ། 

དྲི་བ།

༡-	 ཆེ་གས་པེ་་ལས་བརྟོན་ཏ་	ཕུང་ག་གཞིབ་ག་ད་སྦེ་་རིག་	འབྱུང་དོ་ཡོོདཔེ་་སྨོོ?
༢-		 ཕུང་གཞིབ་ལས་བརྟོན་	ཡོོན་ཏན་ལྷབ་སྦྱོང་འབད་བའ་གནས་སྐབས་ལུ་	གནོད་ཉིསན་	ག་ད་སྦེ་་རིག་	འོང་ན་

ཨན་པེ་ས་གོ?
༣-		 ཁྱོད་རིགའ་བཟོའ་ཚོགང་ནང་ལུ་	ཕུང་ལས་བརྟོན་	བྱོ་སྟོབས་མི།་བདསཝ་	ག་ཅོ་རིག་འཐེངོན་མི།ས་གོ?
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གདུག་ཁ་སྤང་དགོཔོ།གདུག་ཁ་སྤང་དགོཔོ།

རྩུབ་མོའི་ཚིག་གིས་གཞན་སེམས་འཁྲུག་འགྱུར་ཞིང་། །རྒྱལ་བའི་སྲོས་ཀྱི་སྤྱོོད་ཚུལ་ཉམས་འགྱུར་བས། །

དེ་ཕྱིར་གཞན་གྱི་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི། །ཚིག་རྩུབ་སྤོང་བ་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༣༦)

བྱོམི།ས་པེ་འ་སམས་དང་	 མི།་འདྲས་པེ་རིག་	 ཞིབ་སྡེ་ང་ཁོག་པེ་རིག་ཞུགས་ཏ་	 རིགང་བཞིབན་གྱི་�་ཁ་མི།ང་།	 ག་ན་བ་	 རྩུབ་པེ་འ་
ཚོག�་ངན་ཚུ་ག�་དཔེ་ར་ན།	 སྦྱོངམི།་ཙོ་�པེ་་བཟོའ་བའ་ཤུགས་ཀྱི་�་	 མི།དུང་རྐྱབ་ད་	 ཕེལརིག་ལོགསམི།་ད་	 ན་ཟུག་རྐྱབ་
སྟོ་	དྲག་བཀལ་དོ་བཟུམི།་སྦེ་་	གཞིབན་གྱི་་སམས་འཁྲུག་པེ་འ་རྒྱུ་ལུ་འགྱུརིགཝ་ཨན།	 དཔེ་་གཏམི།་ལས་ཡོང་།	 གཏམི།་
ལུ་མི།དའ་མི།ཚོགན་མི།ད་རུང་མི།་སམས་ཚོགལ་པེ་རིག་གཏོང་།།	 ཟོར་ཡོོད་དོ་བཟུམི།་གཞིབན་གྱི་་སམས་དཀྲུག་ན་འད་	 ཚོག�་ངན་
སློབ་ན་འད་ལས་	ཤུགས་ཆེ་སཝ་ཅོ�་མི།ད།
ད་མི།་ཚོགད་	 རྒྱལ་བ་རྫོོགས་པེ་འ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་་	 སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག་སྤྱི་ོད་ཚུལ་	 ག་ལུ་རིག་ཨན་རུང་ཞིབ་བརིག་
སྨྲིག་བ།	འཇོམི།་པེ་ོརིག་སྨྲིག་བ།	བདན་པེ་རིག་སྨྲིག་བ།	མི།ཛིན�་པེ་རིག་སྨྲིག་བ་ལ་སོགས་པེ་འ་	ཚུལ་བཟོང་པེ་ོ་ཚུ་ག་རིག་ཉིསམི།ས་ཏ་འགྱི་ོ་
ན་ཨན།	 དཔེ་ར་ན།	 སྦྱོངམི།་ག�་མི།དུང་ཕེལརིག་རྐྱབ་ད་རིག།	 རིགང་ནང་ཁྲིདོལ་ཐེངོན་ཏ་	 ཤེས་དགོ་དོ་བཟུམི།་	 ཚོག�་རྩུབ་ཀྱི་་རྣམི།་
སྨོན་རིགང་ལུ་	ལོག་སྟོ་འཁོརིག་ན�་རྒྱུ་ལུ་	འགྱུརིག་ན་ཨནམི།་ལས།	དག་བའ་ཆེ་ོས་ལས་མི།་ཉིསམི།ས།	སམས་རྩུབ་དྲགས་ལུ་
མི།་འགྱུརིག།	 ཞིབ་གནས་དང་ལྷག་མི།ཐོེངང་ག་	 རྟོོག་པེ་་འཐོེངབ་པེ་རིག་ཡུན་མི།་འགོརིག།	 བློ་མི།་ཚུ་ལུ་	 གུས་ཞིབབས་མི།ད་པེ་་ལུ་མི།་
འགྱུརིག།	 སྐྱོན་གཏམི།་ལུ་དགའ་བ་མི།་སྐྱ།	 སྙང་པེ་ོ་ཡོོད་པེ་འ་བྱོ་བ་ལུ་འཇུག་སྟོ་	 ཤེསས་རིགབ་མི།་ཉིསམི།ས་པེ་་ལ་སོགས་པེ་འ་	
ལགས་པེ་འ་ཡོོན་ཏན་ཚུ་འཐེངོབ་པེ་འ་ཕྱིནར་དུ།	ཁ་ངནམི།་སློབ་པེ་་ཅོན་	དུད་འགྲོོ་སམས་ཅོན་ཨན་རུང་	མི།་དགའ་བའ་གཏམི།་
རྒྱུད་ཡོོད་དོ་བཟུམི།་མི།འ་	 མི།ནོ་ལུགས་བསྐྱད་ད།	 གཞིབན་གྱི་་ཡོད་ཁ་ལུ་མི།་འོང་པེ་འ།	 ཚོག�་རྩུབ་ཟོར་མི།་	 ཟུརིག་ཙོ་མི།་ཅོ�་
ཡོང་	མི།་སློབ་པེ་རིག་སྤང་མི།་ད་ཡོང་	རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག་	ལག་ལན་ཅོ�་ཨན་ནོ།།
སྤྱི་ོད་འཇུག་ལས།	 གང་ཚོག་བདག་བསྟོོད་ལྷུརིག་ལན་པེ་འམི།།།	 གཞིབན་ལ་སྨོོད་པེ་་ཉིསད་དང་ན།།	 གཤེས་བཅོས་འགྱི་ད་དང་
བཅོས་གྱུརིག་པེ་།།	ད་ཚོག་ཤེསང་བཞིབན་གནས་པེ་རིག་བྱོ།	།ཞིབས་གསུངས།
མིང་ཚིག་གོ་དོན།

སྤྱི་ོད་ཚུལ་		 	 :		 ལཱ་འབད་ཐེངངས་བཅོའ་ཐེངངས།
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ད་ཕྱིནར་	 	 	 :	 ད་འབདཝ་ལས།
ཡོད་དུ་མི།་འོང་བའ་	 	 :	 སམས་ཁརིག་མི།་འབབ་པེ་འ།

ཉོན་མོངས་པོའི་མགོ་གནོན་དགོཔོ།ཉོན་མོངས་པོའི་མགོ་གནོན་དགོཔོ།

ཉོན་མོངས་གོམས་ན་གཉེན་པོོས་བཟློག་དཀའ་བས། །དྲན་ཤེས་སྐྱེས་བུས་གཉེན་པོོའི་མཚོན་བཟུང་ནས། །

ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་དང་པོོ་སྐྱེ་མ་ཐག །འབུར་འཇོམས་བྱེད་པོ་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༣༧)

ཉོིསན་མི།ོངས་པེ་་	འདོད་ཆེ་གས་ཀྱི་�་	ཡུལ་ལུ་ཆེ་གས་སམས་བསྐྱད་ན་དང་།	ཞིབ་སྡེ་ང་ལུ་བསྟོན་པེ་འ་	ཁོང་ཁྲིདོ་ཙོ་�པེ་་ཟོ་ན།	
གཏ་མུག་ལུ་བསྟོན་པེ་འ་རྨོངས་པེ་།	ང་རྒྱལ་ལུ་བསྟོན་པེ་འ་ཁངས་སམས།	ཕྲིནག་དོག་ལུ་བསྟོན་པེ་འ་	ཞིབན་སམས་བསྐྱད་
ན་ཚུ་དང་	 གཞིབན་ཡོང་	 ཆེ་ང་ཏམི།་ཁུ་སྨྱོོས་རྫོས་	 ལ་སོགས་པེ་་བསྟོན་ན་ལུ་	 སྣང་དག་ག་ན་ཡོང་མི།་བསྐྱད་པེ་རིག་རིགང་ག་
རྒྱུད་ལུ་	 གོམི།ས་འདྲ�་ཚུད་བཅུག་སྟོ་	 ན་འཐེངན་ལང་ཤེསོརིག་སོྦེ་མི།་རིག་ཐེངལ་ཚོགརིག་བ་ཅོན་	 ཤུལ་ལས་བཟློག་ཐེངབས་	 ག་ད་སྦེ་་
འབད་རུང་	སྤང་ཚུགས་པེ་རིག་	གནམི།་མི།ད་ས་མི།ད་	ལཱ་ཁགཔེ་་ཨན།	ད་འབད་ན་འད་ག�་	རིགང་ག་སམས་ཁ་ལུ་	ལཱ་
འད་འབད་བཏུབ་ཨན།	 འད་འབད་མི།་བཏུབ་ཨན་ཟོར་	 བརྟོགས་ཤེསང་དཔྱེ་ད་ཤེསས་པེ་འ་	 དྲན་པེ་་དང་ཤེསས་བཞིབན་གཉིས�་	
དཔེ་ར་ན།	མི།་	སྟོོབས་དང་ལྡན་པེ་འ་	དཔེ་འ་བོའ་ལག་པེ་རིག་	མི།ཚོགན་ཆེ་་རིགང་མི།ཉིསམི།་བཤེསད་ད་ཡོོད་པེ་་ཅོན་	དགྲོ་བྱོང་འཕྱིནད་
ག་ཐེངོན་འོང་རུང་	 རིག་རིག་བཞིབན་དུ་བསད་གཏང་ཚུགས་དོ་བཟུམི།་	 དག་སྡེ་�་བློང་དོརིག་གྱི་་གནས་མི།་བརྗེ།ད་པེ་འ་དྲན་པེ་་དང་
།	 སྒོ་གསུམི།་གྱི་་བྱོ་བ་འཛིན�་མི།་འཛིན�་ཡོང་ལས་ཡོང་དུ་ལྟེ་་མི།་	 ཤེསས་བཞིབན་གྱི་་སྐྱས་བུ་དཔེ་འ་བོ་བཟུམི།་ད་ག�།	 འདོད་
ཆེ་གས་ལ་སོགས་པེ་འ་	 ཉོིསན་མི།ོངས་པེ་་ཚུ་	 འགོ་དང་པེ་་སྐྱ་བའ་སྐབས་ལས་རིག་	 ལང་ཤོེསརིག་ཐེངལ་མི།་བཅུག་པེ་རིག་	 འདོད་

དྲི་བ།

༡-	ཆེ་་རིགོགས་གཅོ�་ག�་	ཁྱོད་ལུ་	ཚོག�་རྩུབ་སློབ་ད་	ཁྱོད་ཀྱི་་སམས་ཁརིག་	ག་ཅོ་རིག་འཆེ་རིགཝ་མི།ས་གོ?
༢-	ཚོག�་རྩུབ་འད་	ག་ཅོ་འབད་སྤང་དགོཔེ་་	འོང་ན་ཨན་པེ་ས་གོ?
༣-	གདུག་ཁ་སློབ་ན་	སྤང་ཐེངབས་	ག་ད་སྦེ་་རིག་	འབད་ན་སྨོོ?
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ཆེ་གས་ཀྱི་་གཉིསན་པེ་ོ་ལུ་	 མི།་སྡུག་པེ་འ་འདུ་ཤེསས་སྒོམི།།	 ཞིབ་སྡེ་ང་ག་གཉིསན་པེ་ོ་ལུ་	 བྱོམི།ས་པེ་འ་སམས་སོྒམི།།	 གཏ་མུག་
ག་ཉིསན་པེ་ོ་ལུ་	ཤེསས་རིགབ་སྒོམི།།	ང་རྒྱལ་གྱི་་གཉིསན་པེ་ོ་ལུ་	དམི།ན་པེ་འ་འདུ་ཤེསས་སྒོམི།།	ཕྲིནག་དོག་ག་གཉིསན་པེ་ོ་ལུ་	བཏང་
སྙོམི།ས་བསྒོམི།ས་སྦེ་།	ཉིསོན་མི།ོངས་པེ་འ་དགྲོ་	ཆེ་་མི།ཉིསམི།་	རྩ་བ་ལས་	འཇོོམི།ས་དགོ་མི།་ད་ཡོང་	རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་
དཔེ་འ་ཚུ་ག་	ལག་ལན་ཅོ�་ཨན་ནོ།།
འཕེལགས་པེ་་ལྷས།	ད་་ཕྱིནར་ཉིསོན་མི།ོངས་ཐེངམི།ས་ཅོད་ན།།	གཏ་མུག་བཅོོམི།་པེ་ས་འཇོོམི།ས་པེ་རིག་གྱུརིག།།	ཟོར་གསུངས་ནུག།
མིང་ཚིག་གོ་དོན།

གོམི།ས་ན་		 :	 ལང་ཤེསོརིག་ཚུད་སོ་པེ་་ཅོན།
གཉིསན་པེ་ོ་		 :	 ཁ་གནོན།	བཏུལ་མི།།
བཟློག་དཀའ་	 :	 སྤངས་ཚུགས་པེ་རིག་ལཱ་ཁག།
སྐྱ་མི།་ཐེངག་		 :	 སྐྱ་ལོང་མི།ད་པེ་རིག།
འབུརིག་འཇོོམི།ས་	 :	 རྩ་བ་ལས་རིག་	བཅོམོི།་གཏང་ན།

གཞན་དོན་བསྒྲུབ་དགོཔོ།གཞན་དོན་བསྒྲུབ་དགོཔོ།

མདོར་ན་གང་དུ་སྤྱོོད་ལམ་ཅི་བྱེད་ཀྱང་། །རང་གི་སེམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཅི་འདྲ་ཞེས། །

རྒྱུན་དུ་དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་ལྡན་པོ་ཡིས། །གཞན་དོན་སྒྲུབ་པོ་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༣༨)

གོང་ལུ་བཤེསད་མི།་	 དོན་དག་ཚུ་མི།དོརིག་བསྡུ་བ་ཅོན།	 འཇོ�་རྟོན་པེ་འ་གྲོོང་དང་གྲོོང་ཁྱར།	 ཆེ་ོས་པེ་འ་དགོན་སྡེ་་	 གྲྭ་ཚོགང་
ལ་སོགས་པེ་འ་ས་ཕྱིནོགས་	 གཡུས་ཕྱིནོགས་བཟོང་ངན་ག་ཏ་རིག་ཨན་རུང་།	 གསོན་པེ་ོའ་རིག�་གྲོོ།	 གཤེསན་པེ་ོའ་དག་རྩ་ལ་

དྲི་བ།

༡-	ཉིསོན་མི།ོངས་པེ་་	ཙོ་�པེ་་ཟོ་ན་བཟུམི།་ཅོ�་	མི།གོ་གནོན་མི།་ཚུགས་པེ་་ཅོན་	ག་ཅོ་འབད་འོང་གོ?
༢-	རིགང་ག་རྒྱུད་ལུ་	ཉོིསན་མི།ོངས་པེ་་བསྐྱད་འོང་བའ་སྐབས་ལུ་	དྲན་ཤེསས་ག་ད་སྦེ་་རིག་བསྐྱད་ན་སྨོོ?
༣-	ཁྱོད་	ཉིསོན་མི།ོངས་པེ་འ་དབང་ལུ་ཐེངལ་སོང་པེ་་ཅོན་	མི།་ཚོག་འད་	ག་ཅོ་བཟུམི།་ཅོ�་ལུ་འགྱུརིག་འོང་གོ?
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སོགས་པེ་འ་འགྲོོ་དོན་འབད་ན།	དལ་འབྱོརོིག་རྙིངད་པེ་རིག་དཀའ་བའ་ཚུལ་བསམི།ས་ཏ་	ཕེལ་ཡུལ་སྤངས་སྦེ་་	 དབན་པེ་འ་
རིག་ཁྲིདོད་འགྲོ�་ན།	 དག་བའ་བཤེསས་གཉིསན་ཚུལ་བཞིབན་དུ་བསྟོན་ན།	 སྐྱབས་འགྲོོ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟོ་སྡེ་�་པེ་་སྤངས།	
ཐེངརིག་པེ་འ་རྒྱུ་བསྒྲུབ་ན།	ངན་པེ་་གོང་དུ་བཀུརིག།	དགྲོ་ལུ་བརྩ་བ་སྐྱད།	ང་རྒྱལ་སྤང་།	རིགང་ག་སམས་བཏུལ།	འདོད་ཡོོན་
ལོངས་སྤྱི་ོད་སྤངས།	བདག་འཛིནན་སྤངས།	ཞིབན་ཆེ་གས་སྤངས།	སྡུག་བསྔལ་ལུ་འཁྲུལ་པེ་རིག་བལྟེ་།	སྦྱོན་པེ་་གཏང་ན་
ལ་སོགས་པེ་་	ཕེལརིག་ཕྱིནན་དྲུག་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱད།	སྐུརིག་པེ་་མི།་བཏབ།	ཕུང་གཞིབ་སྤངས།	ཚོག�་རྩུབ་སྤངས།	ཉིསོན་
མི།ོངས་པེ་འ་མི།གོ་གནོན་	 ལ་སོགས་པེ་འ་སྤྱི་ོད་ལམི།་ག་ཅོ་ཅོ�་འབད་རུང།	 རིགང་ག་སམས་ཀྱི་་ཀུན་སློོང་	 དག་བ་དང་མི།་
དག་བའ་	གནས་སྟོངས་	ག་ཅོ་བཟུམི།་གྱི་་ཐེངོག་ལུ་	གནས་ཏ་འདུག་ག་ཟོར	དུས་རྟོག་པེ་རིག་རྒྱུན་དུ་བརྟོགས་ཤེསང་དཔྱེ་ད་ད་	
སམས་ལུ་དྲན་པེ་་དང་	 ད་ཚུ་གཞིབན་དོན་ལུ་འབདཝ་ཨནམི།་མི།ནམི།་	 ཤེསས་བཞིབན་པེ་འ་དྲན་པེ་་དང་	 ཤེསས་བཞིབན་གཉིས�་
དང་ལྡན་པེ་འ་སྒོ་ལས་	 གོང་དུ་བཤེསད་པེ་འ་ལཱ་ད་ཚུ་ག་རིག་	 རིགང་དོན་ལུ་མི།ན་པེ་རིག་	 གཞིབན་འགྲོོ་བ་རིག�ས་དྲུག་སམས་ཅོན་
ཐེངམི།ས་ཅོན་ཀྱི་་དོན་ལུ་	འབད་དགོ་མི།་ད་ཡོང་	རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག་	ལག་ལན་ཅོ�་ཨན་ནོ།།
ཐེངམི།ས་ཅོད་མི།ཁྱན་པེ་་དག་འདུན་གྲུབ་པེ་ས།	 རིགང་དོན་སྒྲུབ་ལ་ནམི།་ཡོང་མི།་རིག་ཞིབང༌།།	 གཞིབན་དོན་འབའ་ཞིབ�་སྒྲུབ་ལ་
གཞིབོལ་བ་དང༌།།	 སྤྱི་ན་དང་དངོས་ཤེསས་སྨྲིག་མི།ཁས་བཟོོད་པེ་་སོགས།།	 གཞིབན་དོན་བྱོད་པེ་འ་རྐྱན་རྣམི།ས་ཚོགང་བརིག་ཤེསོག།	
ཟོར་གསུངས་ནུག།	
མིང་ཚིག་གོ་དོན།

མི།དོརིག་ན་			 :	 བཅུད་བསྡུ་བ་ཅོན།
གང་དུ་	 	 :	 ག་ཏ་རིག་འབད་རུང་།
ཅོ་བྱོད་ཀྱི་ང་	 :	 ག་ཅོ་འབད་རུང་།
ཅོ་འདྲ་	 	 :	 ག་ཅོ་བཟུམི།་ཅོ�་འབད་ཡོོད་ག།
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དགེ་བ་བསྔོ་དགོཔོ།དགེ་བ་བསྔོ་དགོཔོ།

དེ་ལྟར་བརྩོན་པོས་བསྒྲུབས་པོའི་དགེ་བ་རྣམས། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བྱའི་ཕྱིར། །

འཁོར་གསུམ་རྣམ་པོར་དག་པོའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །བྱང་ཆུབ་བསྔོ་བ་རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༣༩)

གོང་ལུ་བཤེསད་དོ་བཟུམི།་མི།འ་	 བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་	 སྤྱི་ོད་པེ་་རྒྱ་མི།ཚོག་ལྟེ་་བུ་ལུ།	 སྒོ་གསུམི།་གྱི་་ནུས་པེ་་ཡོོད་ཚོགད་བཏོན་
ཏ་	ཧེ་་མི།རིག་བསྒྲུབས་ཚོགརིག་བའ་	དག་བ་དང་།	རྟོང་ལས་བསྒྲུབ་ན་ག་དག་བ་དང་།	ད་ལོྟེ་་སྒྲུབ་པེ་འ་བསྒང་ག་	དག་བའ་
རྩ་བ་ཚུ།	 ནམི།་མི།ཁའ་བཟུམི།་སྦེ་་	 གྲོངས་དང་ཚོགད་	 མི།ཐེངའ་ཡོས་པེ་འ་མི།རིག་གྱུརིག་	 འགྲོོ་བ་སམས་ཅོན་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་ཡོོད་
པེ་འ་	 རྒྱུ་སྡེ་�་པེ་་དང་	 འབྲིངས་བུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་་རྣམི།་པེ་་	 ཡོོད་ཚོགད་ཅོ�པེ་ོ་བསལ་ན་ག་དོན་ལུ།	 འཁོརིག་གསུམི།་	 རྣམི།་
པེ་རིག་དག་པེ་འ་ཤེསས་རིགབ་ཟོར་	 བསྔོ་ན་ག་དག་བ།	 སྔོ་མི།་རིགང་།	 བསྔོ་བའ་ཡུལ་སམས་ཅོན་ཚུ་ག་རིག་	 དོན་དམི།་གྱི་་ངོ་
བོརིག་རིགང་བཞིབན་གྱི་�་གྲུབ་པེ་་	 ག་ན་ཡོང་མི།ད་པེ་འ་ཤེསས་རིགབ་	 སྟོོང་པེ་་ཉིསད་ཀྱི་་ལྟེ་་བའ་ཐེངོག་ལས།	 ཇོ་ལྟེ་རིག་རྒྱ་མི།ཚོག་ཆེ་་ན་ཆུ་
ཐེང�ས་ལྷུང་།	།རྒྱ་མི།ཚོག་མི།་སྐམི།་བརིག་དུ་ད་མི།་ཟོད།	།ད་བཞིབན་བྱོང་ཆུབ་ཡོོངས་བསྔོས་དག་བ་ཡོང་།	།བྱོང་ཆུབ་མི།་འཐེངོབ་
བརིག་དུ་ད་མི།་ཟོད།	།ཟོར་གསུངསམི།་བཟུམི།།	ནང་ག་ལུས་ཡོང་སྟོོང་པེ་་ཉིསད།	ཕྱིན�་ལོངས་སྤྱི་ོད་ཡོང་སྟོོང་པེ་་ཉིསད།	སམས་
ཡུལ་ཅོན་ཡོང་སྟོོང་པེ་་ཉིསད།	 ཆེ་ོས་བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་་གོ་འཕེལང་ཡོང་	 སྟོོང་པེ་་ཉིསད་ཨན་པེ་་ལུ་རྒྱས་བཏབ་སྟོ།	 ད་ལྟེ་རིག་མི།་རྟོོགས་
པེ་འ་	མི།རིག་གྱུརིག་འགྲོོ་བ་སམས་ཅོན་ཐེངམི།ས་ཅོད་ལུ་	ཐེངབས་སྙང་རྗེ།་ཆེ་ན་པོེ་འ་ངང་ལས་	སམས་ཅོན་ཐེངམི།ས་ཅོད་མི།ཐེངརིག་ཐུག་	
བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་་གོ་འཕེལང་འཐེངོབ་པེ་འ་རྒྱུ་ལུ་བསྔོ་དགོཔེ་་ད་ཡོང་	 རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག་	 ལག་ལན་མི།ཆེ་ོག་
ཏུ་གྱུརིག་པེ་་ཅོ�་ཨན་ནོ།།
སྤྱི་ོད་འཇུག་ལས།	 དངོས་སམི།་ཡོང་ན་བརྒྱུད་ཀྱི་ང་རུང༌།།	 སམས་ཅོན་དོན་ལས་གཞིབན་མི།་སྤྱི་ད།།	 སམས་ཅོན་ཁོ་ནའ་

དྲི་བ།

༡-	གཞིབན་དོན་འབདཝ་ལས་བརྟོན་	རིགང་དོན་	ག་ད་སྦེ་་	བསྒྲུབ་ཚུགས་པེ་ས་གོ?
༢-	ད་ལས་ཕེལརིག་	གཞིབན་དོན་སྒྲུབ་ཐེངབས་ལུ་	དུས་རྒྱུན་དུ་དྲན་པེ་་དང་ཤེསས་བཞིབན་	ག་ད་སྦེ་་རིག་སྟོོན་ན་སྨོོ?
༣-	དྲན་པེ་་དང་ཤེསས་བཞིབན་ཉིསམི།ས་སོང་མི།་ཚུ་ག�་	གཞིབན་དོན་སྒྲུབ་ཚུགས་ན་མི།ས་ག?	ག་ད་སྦེ་ས?
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དོན་གྱི་་ཕྱིནར།།	ཐེངམི།ས་ཅོད་བྱོང་ཆུབ་ཕྱིནར་བསྡེ་ོའོ།།	ཞིབས་གསུངས་དོ་བཟུམི།་ཨན།
མི།དོ་ལས།	ཇོ་ལྟེ་རིག་རྒྱ་མི།ཚོག་ཆེ་ན་ནང་ཆུ་ཐེང�ས་ལྷུང༌།།	རྒྱ་མི།ཚོག་མི།་ཟོད་བརིག་དུ་ད་མི།་ཟོད།།	ད་བཞིབན་བྱོང་ཆུབ་ཡོོང་བསོྔས་
དག་བ་ཡོང༌།།	བྱོང་ཆུབ་མི།་ཐེངོབ་བརིག་དུ་མི།་ཟོད།།		ཟོར་གསུངས་ནུག།།
མིང་ཚིག་གོ་དོན།

ད་ལྟེ་རིག་	 	 :	 གོང་ལུ་བཤེསད་མི།་ད་བཟུམི།།
མི།ཐེངའ་ཡོས་	 :	 གྱི་ངས་ཁ་མི།་ཆེ་ོདཔེ་།	
བསལ་བྱོའ་ཕྱིནར་	 :	 བསལ་ན�་དོན་ལུ།

བརྩམས་པོའི་དགོས་པོ།བརྩམས་པོའི་དགོས་པོ།

མདོ་རྒྱུད་བསྟོན་བཅོས་རྣམས་ལས་གསུངས་པོའི་དོན། །དམ་པོ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་གི་རྗེས་འབྲངས་ནས། །

རྒྱལ་སྲོས་རྣམས་ཀྱི་ལག་ལེན་སུམ་ཅུ་བདུན། །རྒྱལ་སྲོས་ལམ་ལ་སློབ་འདོད་དོན་དུ་བཀོད། །(༤༠)

རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལན་འད་	བསྐལ་པེ་་བཟོང་པེ་ོའ་	སངས་རྒྱས་སྟོོང་དང་རྩ་གཉིས�་	གྲོས་ལས་ སངས་རྒྱས་བཞིབ་པེ་་	ཤཱཀྱི་་
ཐུབ་པེ་འ་བཀའ་	འདུལ་བ་མི།དོ་སྡེ་་མི།ངོན་པེ་་	ཟོར་མི།དོ་སྡེ་་སྣོད་གསུམི།།	བྱོ་རྒྱུད་	སྤྱི་ོད་རྒྱུད་	རྣལ་འབྱོོརིག་གྱི་་རྒྱུད་	རྣལ་
འབྱོོརིག་བློ་ན་མི།ད་པེ་འ་རྒྱུད་དང་བཅོས་པེ་འ་	 སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་་བཞིབ་དང་།	 རྒྱ་བོད་ཀྱི་་པེ་ཎ་གྲུབ་ཚུ་ག�་མི།ཛིནད་པེ་འ་	 བསྟོན་
བཅོོས་ཚུ་ལས་གསུངས་པེ་འ་	 གནད་དོན་ཚུ་ག་རིག།	 སྐྱས་བུ་དམི།་པེ་་	 རྒྱལ་བ་གོང་མི།་ཚུ་ག་	 གསུང་ག་རྗེ།ས་སུ་འབྲིངངས་
ཞིབན་ལས།	 རྒྱལ་སྲོས་	 བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག�་	 ལག་ལན་འཐེངབ་དགོ་པེ་འ་གནད་དོན་ཚུ་ག་རིག་	 ཤོེས་ལོ་ཀ་སུམི།་
ཅུ་སོ་བདུན་ནང་ལུ་བསྡུས་ཏ།	རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་	སྤྱི་ོད་ལམི།་ལུ་མི།ོས་གུས་ཡོོད་ད་	ལྷབ་འདོད་སྐྱ་མི།་ཚུ་ལུ་	

དྲི་བ།

༡-	དག་བ་འད་	རིགང་དོན་ལུ་མི།་བསྔོ་བརིག་	གཞིབན་དོན་ལུ་བསྔོ་དགོ་མི།་འད་	ག་ཅོ་འབད་ཨནམི།་བཟུམི།་ཚོགརཝ་མི།ས་གོ?
༢-	ཁྱོད་ཀྱི་�་	དག་བ་ཚུ་བསྒྲུབས་ཚོགརིག་བའ་ཤུལ་ལུ་	ག་ད་སྦེ་་	བསྔོ་ན�་རིག་བ་ཡོོད་གོ?
༣-	དག་བ་ཚུ་	རིགང་དོན་ལུ་བསྔོ་བ་ཅོན་	སྐྱོན་ག་ཅོ་རིག་འོང་བཟུམི།་འདུག་གོ?
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ཨ་ཙོ་་ཙོ་�་ཨན་རུང་	ཕེལན་པེ་འ་དོན་དག་ལུ་བཀོད་བཀོདཔེ་་ཨན་ནོ།།
མིང་ཚིག་གོ་དོན།

མི།དོ་རྒྱུད་		 :	སངས་རྒྱས་ཀྱི་་ཆེ་ོས་	མི།དོ་སྡེ་་སྣོད་གསུམི།་དང་	སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་་བཞིབ།
བསྟོན་བཅོོས་	 :	མི།ཁས་པེ་་ཚུ་ག�་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་་ཆེ་ོས་ལུ་གཞིབ་བཞིབག་སྟོ་བཟོོ་ཡོོད་པེ་འ་	དཔེ་་ཆེ་།
དམི།་པེ་་	 	 :	སྐྱས་བུ་དམི།་པེ་་ཟོར་	མི།་ཡོ་རིགབ་	མི།ཁས་པེ་་	སྐྱོན་མི།ད་ཡོོན་ཏན་ཡོོད་མི།།
རྗེ།ས་འབྲིངངས་ནས་	 :	གཞིབ་བཞིབག་སྟོ།	རྟོང་བདའ་སྟོ།	ཤུལ་བཟུང་སྟོ།
སློོབ་འདོད་	 :	ལྷབ་དགོ་མི།ནོ་མི།།

ཁེངས་པོ་སྐྱུང་ཚུལ།ཁེངས་པོ་སྐྱུང་ཚུལ།

བློོ་གྲོས་དམན་ཞིང་སྦྱོངས་པོ་ཆུང་བའི་ཕྱིར། །མཁས་པོ་དགྱེས་པོའི་སྡེབ་སྦྱོོར་མ་མཆིས་ཀྱང་། །

མདོ་དང་དམ་པོའི་གསུང་ལ་བརྟེན་པོའི་ཕྱིར། །རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན་འཁྲུལ་མེད་ལགས་པོར་སེམས། །(༤༡)

བསྟོན་བཅོོས་རྩོམི།་མི།་རིགང་ལུ་	སྐྱས་སྟོོབས་ཀྱི་་བློོ་གྲོོས་དམི།ན་པེ་འ་ཁརིག།	ཐེངོས་སྟོོབས་ཀྱི་་	སྦྱོངས་པེ་་ཡོང་ཆུངམི།་ལས་བརྟོན་
ཏ་	 རིག�་པེ་འ་གནས་ཆེ་ན་ལྔ་དང་གནས་ཆུང་ལྔ་ལ་སོགས་པེ་་	 ག་རིག་མི།ཁྱན་མི།་མི།ཁས་པེ་་ཚུ་	 ཐུགས་དགྱི་ས་ཚུགས་པེ་འ་
སྙན་ངག་ག་རྒྱན་དང་	མི།ངོན་བརྗེ།ོད་ཀྱི་་མི།ང་།	སྡེ་�་སྦྱོོརིག་གྱི་་	ཆེ་ངས་ལ་སོགས་པེ་་མི།ད་ད་འབད་རུང་།	སངས་རྒྱས་ཀྱི་�་
གསུངས་པེ་འ་མི།དོ་དང་།	སྐྱས་བུ་དམི།་པེ་་ཚུ་ག�་མི།ཛིནད་པེ་འ་	གསུང་རིགབས་ཚུ་ལུ་བརྟོན་ཏ་	བརྩམི།ས་ཡོོདཔེ་་མི།་གཏོགས་	
རིགང་ག་རྟོོག་བཟོོ་ག་	 བསྲོ་ལྷད་ག་ན་ཡོང་མི།དཔེ་་ལས་བརྟོན་ཏ་	 རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་	 ལག་ལན་འཐེངབ་ན་
ག་གནད་དོན་ད་ཚུ་ནང་ལུ་	ནོརིག་བ་དང་འཁྲུལ་བའ་ཆེ་་རྩ་ལས་མི།དཔེ་་ཅོ�་ཨན་	ཟོར་རིགང་ག་	སམས་ཁརིག་མི།ནོཝ་ཨན།།

དྲི་བ།

༡-	 རྒྱས་སྲོས་ལག་ལན་གྱི་་བསྟོན་བཅོོས་འད་	ག་ག་དོན་ལུ་བརྩམི།ས་ནུག་གོ?
༢-		 མི།དོ་རྒྱུད་བསྟོན་བཅོོས་ཚུ་ནང་	 རྒྱལ་བའ་སྲོས་ཀྱི་་ལག་ལན་	 ལ་ཤཱ་གསུངས་ཡོོད་མི།་ལས་རྒྱས་སྲོས་དངུལ་

ཆུ་ཐེངོགས་མི།ད་ཀྱི་�་ལག་ལན་༣༧	ག་ཅོ་འབད་གསུངས་གསུངསམི།་ཨན་ན?
༣-		 བསྟོན་བཅོོས་བརྩམི།ས་པེ་འ་དགོས་པེ་་	གསུངས་དགོ་པེ་འ་རྒྱུ་མི།ཚོགན་	ག་ཅོ་འོང་ན་ཨན་པེ་ས་གོ?
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མིང་ཚིག་གོ་དོན།

བློོ་གྲོོས་དམི།ན་	 :	 རིག�་པེ་་ཆུང་།
སྦྱོངས་པེ་་ཆུང་	 :	 ཡོོན་ཏན་སྦྱོང་སྦྱོངམི།་མི།དཔེ་།	ཉིསམི།ས་མྱོོང་མི།དཔེ་།
མི།་མི།ཆེ་�་ཀྱི་ང་	 :	 མི།ད་རུང་།
འཁྲུལ་མི།ད་	 :	 འཛིན�་བ་མི།དཔེ་།	སྐྱོན་མི།དཔེ་།
ལགས་པེ་རིག་སམས་	:	 ཨན་ཟོར་མི།ནོཝ་མི།ས།

 

མཁས་པོ་ཚུ་ལུ་བཟོད་གསོལ།མཁས་པོ་ཚུ་ལུ་བཟོད་གསོལ།

འོན་ཀྱང་རྒྱལ་སྲོས་སྤྱོོད་པོ་རླབས་ཆེན་རྣམས། །བློོ་དམན་བདག་འདྲས་གཏིང་དཔོག་དཀའ་བའི་ཕྱིར། །

འགལ་དང་མ་འབྲེལ་ལ་སོགས་ཉེས་པོའི་ཚོགས། །དམ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཟོད་པོར་མཛོད་དུ་གསོལ། །(༤༢)

གོང་ལུ་བཤེསད་མི།་ལག་ལན་ཚུ་	 རྩོམི།་པེ་་པེ་ོ་རིགང་ག་ཁ་ཐུག་ལས་	སྐྱོན་གང་ཡོང་མི།་ཞུགས་ཟོར་མི།ནོ་རུང་།	 ས་དང་པེ་་
རིགབ་ཏུ་དགའ་བ་ལས་	བཅུ་པེ་་ཆེ་ོས་ཀྱི་་སྤྲོན་ཚུན་དང་།	ཚོག�ས་ལམི།་ལས་སོྒམི།་ལམི།་ཚུན་ལུ་	གནས་པེ་འ་རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་
ཆུབ་སམས་དཔེ་འ་ཚུ་ག་	 སོྤྱི་ད་པེ་་མི།ཐེངའ་ཡོས་རྒྱ་མི།ཚོག་བཟུམི།་སྦེ་་	 ག་ན་བ་རྒྱ་ཆེ་་ན་ད་ག�་	 བློོ་གྲོོས་དམི།ན་པེ་་ང་བཟུམི།་
ཅོ�་ག�་	ད་ཅོ�་ཨན་ཟོར་གཏང་དཔེ་ག་སྟོ་	ཚོགད་ལན་ཚུགས་པེ་རིག་	ལཱ་ཁག་ཨནམི།་ལས་	ལག་ལན་འད་ནང་	ལུང་ག་
དོན་ལས་	འགལ་སོཔེ་་དང་།	ཚོག�་དོན་མི།་འབྲིང�་བ་ལ་སོགས་པེ་འ་	ཉིསས་པེ་འ་སྐྱོན་ཡོོད་པེ་་ཅོན་	ད་ཚུ་ག་རིག་སྐྱས་བུ་དམི།་
པེ་་ཚུ་ག�་	ཐུགས་བརྩ་བའ་ཡུལ་ལུ་དགོངས་ཏ་	ཐུགས་ལུ་མི།་བསྣམི།ས་པེ་རིག་	བཟོོད་པེ་་བཞིབས་གནང་ཟོར་	གསོལ་བ་

དྲི་བ།

༡-	མི།ཁས་པེ་་ཚུ་ག�་	ཁངས་པེ་་ག་ཅོ་འབད་	སྐྱུངམི།་ཨན་ན?
༢-	བསྟོན་བཅོོས་འད་	ག་ཅོ་ལུ་བརྟོན་ཏ་	གསུངས་ནུག་གོ?
༣-	བློོ་གྲོོས་དམི།ན་པེ་་ཚུ་ག�་	ཁངས་པེ་་མི།་སྐྱུང་མི།་འད་	གནད་དོན་	ག་ཅོ་ལས་བརྟོན་ཏ་	འོང་ན་མི།ས་གོ?
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བཏབ་ན་ཨན་ནོ།།
མིང་ཚིག་གོ་དོན།

འོན་ཀྱི་ང་		 :	 ཨན་རུང་།
རླབས་ཆེ་ན་	 :	 ཚོགད་མི།དཔེ་།	བྱོན་རླབས་ཆེ་སཝ།
བློོ་དམི།ན་		 :	 བློོ་རིག�་ཆུང་མི།།
བདག་འདྲས་	 :	 ང་བཟུམི།་ཅོ�་ག�།
གཏང་དཔེ་ག་དཀའ་	:	 གཏང་དཔེ་ོག་ཚུགས་པེ་རིག་ལཱ་ཁག།
ཉིསས་པེ་འ་ཚོག�ས་	 :	 མི།་བཏུབ་པེ་འ་	སྐྱོན་གྱི་་རིག�ས་ཚུ།

སྨོོན་ལམ།སྨོོན་ལམ།

དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན། །དོན་དམ་ཀུན་རྫོོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་གིས། །

སྲིད་དང་ཞི་བའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པོའི། །སྤྱོན་རས་གཟིགས་མགོན་དེ་དང་མཚུངས་པོར་ཤོག །(༤༣)

རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལན་གྱི་་	གཞུང་བརྩམི།ས་བརྩམི།ས་ད་ལས་བྱུང་བའ་	དག་བ་ག་དམ་ཅོ�་ཐེངོབ་སྟོ་འབད་རུང་	ད་ག�་འགྲོོ་
བ་སམས་ཅོན་ཆེ་་མི།ཉིསམི།་མི།འ་རྒྱུད་ལུ།	 ཐེངག་ཆེ་ན་ཐུན་མི།ོང་མི།་ཡོན་པེ་་ཟོབ་མི།ོ་སྟོོང་པེ་་ཉིསད་ཀྱི་་དོན་	 སྒོམི།་པེ་འ་དོན་དམི།་བྱོང་
ཆུབ་ཀྱི་་སམས་དང་།	ཐུན་མི།ོང་སྨོོན་འཇུག་	ཀུན་རྫོོབ་བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་་སམས་	མི།ཆེ་ོག་ཏུ་གྱུརིག་པེ་་སྐྱས་ཏ་ག�་	སམས་ཅོན་
ད་ཚུ་	 སྲོད་པེ་་ཁམི།ས་གསུམི།་འཁོརིག་བའ་མི།ཐེངའ་དང་།	 ཞིབ་བ་	 མྱོ་ངན་ལས་འདས་པེ་འ་མི།ཐེངའ་གཉིས�་ལུ་མི།་གནས་པེ་རིག།	
ཐེངརིག་པེ་་མི།ཆེ་ོག་ག་གོ་འཕེལང་ལུ་བཞུགས་པེ་འ་	སྤྱི་ན་རིགས་གཟོ�ས་	འཇོ�་རྟོན་གསུམི།་གྱི་་མི།གོན་པེ་ོ་མི།ཛིནད་མི།་	ད་བཟུམི།་

དྲི་བ།

༡-	མི།ཁས་པེ་་ཚུ་ལུ་	བཟོོད་གསོལ་ཞུ་དགོ་པེ་འ་དོན་དག་	ག་ཅོ་འབད་ཨན་ན?
༢-	རྒྱལ་སྲོས་བྱོང་ཆུབ་སམས་པེ་འ་སྤྱི་དོ་པེ་་	རླབས་ཆེ་ན་ཚུ་	རྒྱལ་སྲོས་དངུལ་ཆུ་ཐེངགོས་མི།ད་ཀྱི་�་	མི།་མི།ཁྱནམི།་འངོ་ག?	ག་ཅོ་འབད།
༣-	རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལན་འད་ནང་	ལགས་པེ་འ་ཆེ་་དང་	ཉིསས་པེ་འ་སྐྱོན་	ག་ཅོ་རིག་མི།ཇོལཝ་མི།ས་གོ?
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ཅོ�་ལུ་	སྐྱ་བརིག་ཤེསོག་ཅོ�་ཟོར་བའ་དོན་ཨན་ནོ།།
མིང་ཚིག་གོ་དོན།

དོན་དམི།་	 :	རིགང་བཞིབན་ག་ཨནམི།།	ངོ་མི།་ག་ད་སྦེ་་ཨན་ན་	བརྟོགས་ཤེསང་དཔྱེ་ད་ཚོགརིག་བའ་མི།ཐེངོང་སྣང་།
ཀུན་རྫོོབ་	:	ག་རིག་རྫུན་མི།།	བརྟོགས་ཤེསང་མི།་དཔྱེ་ད་པེ་འ་མི།ཐེངོང་སྣང་།
སྲོད་པེ་་	 :	སྲོད་པེ་་ཁམི།ས་གསུམི།་འཁོརིག་བ།
ཞིབ་བ་	 :	ཐེངརིག་པེ་འ་གོ་འཕེལང་།
མི།་གནས་	:	མི།་བཞུགས།	མི།་སྡེ་ོད།
མི།ཚུངས་	:	ཅོོག་འཐེངདཔེ་།

མཛོད་བྱང་།

ཅེས་པོ་འདི་ རང་གཞན་ལ་ཕན་པོའི་དོན་དུ་ ལུང་དང་རིགས་པོ་སྨྲ་བའི་བཙུན་པོ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ དངུལ་ཆུའི་

རིན་ཆེན་ཕུག་ཏུ་སྦྱོར་བའོ།།

དྲི་བ།

༡.	སྨོོན་ལམི།་འད་	ག་ཅོ་འབད་གལ་ཆེ་སཝ་སྨོོ?
༢.	བསྟོན་བཅོོས་འད་ནང་	ཕྱིནག་མི།ཆེ་ོད་	མི།ཆེ་ོད་པེ་རིག་བརྗེ།ོད་པེ་་	སྨོོན་ལམི།་ཚུའ་གཞིབ་	ག་རིག་སྤྱི་ན་རིགས་གཟོ�ས་ལུ་
			བཞིབག་དགོ་པེ་འ་ཁུངས་དོན་	ག་ཅོ་འབད་འོང་ན་བཟུམི།་འདུག་གོ?
༣.	རྒྱལ་སྲོས་དངུལ་ཆུ་ཐོེངགས་མི།ད་ཀྱི་�་	སོྨོན་ལམི།་འད་	རིགང་དནོ་དང་གཞིབན་དནོ་གཉིས�་ལས་	ག་ལུ་ཨན་པེ་ས་ག?ོ	ག་ད་སྦེ་ས?
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འཁྲབ་རྩེད།
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འཁྲབ་རྩེད་ཀྱི་ལས་དོན།
འཁྲབ་རྩེད་ཀྱི་དོན་ཚན་འདི་ ལྷབ་སྟོོན་འབད་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་

	 འཁྲིདབ་རྩད་ཟོར་བའ་	གོ་དོན་དང་	དགོས་དོན་ཚུ་	འབྲིང་སློབ་འབད་ཚུགས་དགོ།	
	 འཁྲིདབ་སྲུང་འབྲིང་ཐེངངས་ཀྱི་་གཞིབ་རྟོན་རིག�་རྩལ་ཚུ་	འཐེངོབ་ཚུགས་དགོ།
	 སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་འཁྲིདབ་སྲུང་ག་ཐེངོག་ལུ་བསྒྱུརིག་ཚུགས་དགོ།	
	 འཁྲིདབ་རྩད་འབད་ད་	རྣམི།་འགྱུརིག་གྱི་་ཐེངོག་ལས་	རྫོོང་ཁ་ལག་ལན་གྱི་་	གོ་སྐབས་འཐེངོབ་ཚུགས་དགོ།
	 འཁྲིདབ་སྲུང་དང་འཁྲིདལ་ཏ་	འཁྲིདབ་རྩད་འབད་ན�་	གཞིབ་རྟོན་རིག�་རྩལ་འཐེངོབ་ཚུགས་དགོ།
	 འཁྲིདབ་རྩད་དང་འབྲིང�་ཏ་	རྫོོང་ཁ་འབྲིང་ལྷག་ཉིསན་སློབ་ཀྱི་་	རིག�་རྩལ་འཐེངོབ་ཚུགས་དགོ།
	 དཔེ་་འད་ལས་རིག�ས་བསྒྲིགས་ཏ་	འཁྲིདབ་སྲུང་གཞིབན་ཡོང་རིགང་ག�་བྲིང་ཚུགས་དགོ། 

འཁྲབ་རྩེད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོོད།

འཁྲིདབ་རྩད་ཟོར་མི།་འད་	 འཁྲིདབ་སྟོོན་དང་	 ཡོང་ན་	 གློོག་བརྙིངན་ཅོ�་ག་དོན་ལུ་	 ཧེ་་མི།་ལས་	 བཟོོ་ཡོོད་པེ་འ་	
འཁྲིདབ་སྲུང་དང་འཁྲིདལ་ཏ་	འགན་ཁག་གཅོ�་	ལན་ཞིབནམི།་ལས་	བློོ་སློབ་	རྣམི།་འགྱུརིག་བཏོན་ཏ་	འཐེངོན་ན་ཅོ�་
ལུ་གོཝ་ཨན།
འཁྲིདབ་རྩད་ལུ་བརྟོན་ཏ་	ལྟེ་དམི།ོ་ལྟེ་་མི།་ཚུ་ལུ་	ཆེ་ོས་དང་འཇོ�་རྟོན་གྱི་་	སྤང་བློང་ག་བསློབ་བྱོ་ཚུ་	བྱོན་ཚུགས་ན་
དང་།	ཡོང་ན་	སྤྲོོ་སྟོོན་གྱི་་དོན་ལུ་	དགའ་སྐྱོ་འཁྲུལ་སྣང་ག་	ཚོགར་ཉིསམི།ས་མི།་འདྲཝ་ཚུ་བྱོན་ཚུགས་ན།	ད་ལས་	
འོང་འབབ་བཟོོ་ན�་	 གོ་སྐབས་ཚུ་བྱོན་ཚུགསཔེ་་མི།་ཚོགད།	 རྣམི།་འགྱུརིག་བཏོན་ན་ལུ་	 ལྕོོགས་གྲུབ་ཡོོད་མི།་ཚུ་ག་
དོན་ལུ་	རིགང་སོའ་ལྕོོགས་གྲུབ་ཚུ་	མི།་མི།ང་ལུ་སྟོོན་ན�་	གོ་སྐབས་ཚུ་ཡོང་བྱོནམི།་ཨན།	
སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག�་	 འཁྲིདབ་རྩད་ཀྱི་་ཐོེངག་ལས་ཡོང་	 ལ་ཤེས་རིག་	 ལྷབ་སྦྱོང་འབད་དོ་ཡོོདཔེ་་མི།་ཚོགད།	 འཁྲིདབ་རྩད་
ཀྱི་་རིག�་པེ་་དང་ཉིསམི།ས་མྱོོང་ལུ་བརྟོན་ཏ་	 མི།་འོངས་པེ་་ལུ་	 འོང་འབབ་རིག་ཡོང་	 བཟོོ་ཚུགས་ན�་	 གོ་སྐབས་ཚུ་
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ཡོོདཔེ་་ཨན།	ད་འབདཝ་ལས་	སློོབ་ད�་འད་ནང་	འཁྲིདབ་རྩད་ཀྱི་་དོན་ལུ་	འཁྲིདབ་ཤེསོག་འབྲིང་ཐེངངས་ཀྱི་་	གཞིབ་རྟོན་
ལམི།་སྟོོན་ཅོ�་དང་།	འཁྲིདབ་སྟོོན་གྱི་་དཔེ་་ཅོ�་	བཀོད་ཡོོད་མི།་འད་ལུ་བརྟོན་ཏ་	འཁྲིདབ་སྲུང་བྲིང་ན�་རིག�་རྩལ་དང་	
འཁྲིདབ་རྩད་འབད་ན�་	གཞིབ་རྟོན་རིག�་རྩལ་ཚུ་	འཐེངོབ་ཚུགསཔེ་་འབད་བཀོད་ཡོོད།

འཁྲབ་ཤོག་གི་གོ་དོན།

འཁྲིདབ་ཤེསོག་ཟོར་མི།་འད་	གློོག་བརྙིངན་དང་	རྒྱང་མི།ཐེངོང་།	ད་ལས་དངོས་མི།ཐོེངང་གྱི་་ལས་རིག�་ཚུ་ག�་མི།་ཚོགད་	སྣང་
ཆུང་ཤེསོས་	 ཚོགང་དང་ལས་སྣའ་	 གསལ་བསྒྲིགགས་ཐུང་ཀུ་རིག་བཟོོ་སྟོ་འབད་རུང་	 ད་ཚུའ་ནང་	 འཁྲིདབ་རྩདཔེ་་ཚུ་
ག�་སློབ་ན�་བློོ་དང་	གླུ་གཞིབས་ཀྱི་་ཚོག�།	ད་ལས་	རྣམི།་འགྱུརིག་སྟོོན་ཐེངངས་དང་གོ་རིག�།	གྱི་ོན་ཆེ་་དང་བཟོོ་བལྟེ་་	
གནས་སྟོངས་ཚུ་	 ག་ད་སྦེ་་དགོཔེ་་ཨན་ན་དང་།	 དུས་ཚོགད་དང་	 གནམི།་གཤེས�་	 གནས་སྟོངས་	 ག་ད་འབད་
དགོཔེ་་ཨན་ན་ཚུ་	ཆེ་་ཚོགང་འབད་ཚུད་ད་ཡོོད་པེ་འ་	ཡོ�་ཆེ་་ཅོ�་ལུ་གོ་ན་ཨན།

འཁྲབ་ཤོག་ལུ་དབྱེ་བ།

འཁྲབ་ཤོག་ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཡང་

ཀ:		 གློོག་བརྙིངན་འཁྲིདབ་ཤེསོག།	
ཁ:	 དངོས་མི།ཐེངོང་འཁྲིདབ་སྟོོན་འཁྲིདབ་ཤེསོག།	
ག:		 རྒྱང་མི།ཐོེངང་ག་ལས་རིག�་འཁྲིདབ་ཤེསོག།	 (དཔེ་ར་ན་	 འཕྲིནལ་གྱི་་གྲོོས་བསྡུརིག།	 གནས་ཚུལ་

བསྡུ་ལན།	 ཆེ་ོས་ཕྱིནོགས་ལས་རིག�།	 ཚོགང་བསྒྲིགགས/གསལ་བསྒྲིགགས་དང་	 ཐུགས་སྤྲོོའ་
ལས་རིག�།)	

ང་:		 དངོས་མི།ཐེངོང་ལས་རིག�་འཁྲིདབ་ཤེསོག།	དཔེ་ར་ན་	འཆེ་མི།་དང་ཞིབབས་ཁྲིད།	བློོ་ཟོ་དང་རྩང་མི།ོ་ལ་
སོགས་པེ་འ་ལས་རིག�་གྱི་་འཁྲིདབ་ཤེསོག་ཚུ་ཡོོདཔེ་་ཨན།
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འཁྲབ་ཤོག་འབྲི་ཐངས།

འཁྲིདབ་ཤེསོག་འབྲིང་ཐེངངས་འད་ཡོང་	 མི།ཁས་པེ་་དང་ཉིསམི།ས་མྱོོང་ཅོན་ཚུ་དང་འཁྲིདལཝ་ད་	 གློོག་བརྙིངན་དང་དངོས་
མི།ཐེངོང་འཁྲིདབ་སྟོོན་ཚུའ་	 དོན་ལུ་འབདན་	 དང་པེ་་རིག་	གཞིབ་བཞིབག་སའ་སྲུང་ཅོ�་དགོ།	སྲུང་ད་ཡོང་	རྩོམི།་ད�་
ཚུ་ལས་འབད་རུང་	 ཡོང་ན་	 ཁ་རྒྱུན་ལས་དརིག་ཡོོདཔེ་་དང་།	 ད་སྦེ་་མི།ན་རུང་	 རིགང་སོའ་བློོ་རིག�་དང་བསྟུན་པེ་འ་	
སྲུང་གསརིག་རྩོམི།་འབད་རུང་བཏུབ་ཟོར་ཨན་མི།ས།	

སྲུང་འད་འཁྲིདབ་ཤེསོག་གུ་ལོྷད་ལྷོད་ནང་འཁོད་	འབད་དགོ་པེ་འ་གོ་རིག�་ཚུ་ཡོང་:	
༡.	 སྲུང་འད་	གོ་རིག�་ག་ད་སྦེ་་བསྒྲིག�ས་ཏ་	འཁྲིདབ་ཤེསོག་ནང་བཙུགས་ན་ཨན་ན་	བཀོད་རིག�་ཅོ�་བརྩམི།་

དགོ།
༢	 བཀོད་རིག�་དང་འཁྲིདལ་ཏ་	འཁྲིདབ་སྲུང་བྲིང་ན་འགོ་བཙུགས་དགོ།
	 འཁྲིདབ་ཤེསོག་ག་	འབྱུང་རིག�་	ཡོང་ན་	མི།ཐེངོང་སྣང་རིག་བཞིབན་གྱི་་ནང་ལུ་	འོག་ག་	ཆེ་་ཤེསས་ཚུ་	ཚུད་དགོ།
 ཀ- གནས་སྟོངས་འགྲེལ་བཤད།

འཁྲིདབ་རྩད་པེ་འ་	སྤྱི་ོད་རྣམི།་དང་	ས་གོ།	དུས་ཚོགད་	གནས་སྟོངས་	ག་ཅོ་བཟུམི།་ཅོ�་དགོཔེ་་
ཨན་ན་	 ད་་གནས་སྟོངས་ཀྱི་་བཤེསད་པེ་།༼ད་ཡོང་	 འཁྲིདབ་སྟོོན་གྱི་་དོན་ལུ་ཨན་པེ་་ཅོན་	
ལྟེ་དམི།ོ་གཟོ�ས་མི།་ཚུ་ག�་	ཧེ་་གོ་ན�་དོན་ལུ་	གསལ་བཤེསད་འབད་ན�་དོན་ལུ་དགོཔེ་་དང་།	
གློོག་བརྙིངན་གྱི་་དོན་ལུ་ཨན་པེ་་ཅོན་	 འཁྲིདབ་རྩདཔེ་་དང་	 གློོག་བརྙིངན་མི།དོ་ཆེ་ན།	 པེ་རིག་བཏབ་
མི།།	ཞུན་དག་འབད་མི།།	ས་གོ་བཅོའ་སྒྲིག�་རྐྱབ་མི།་ཚུ་ག�་	ཧེ་་གོ་ན�་དོན་ལུ་	བྲིང་དགོཔེ་་
ཨན།༽

ཁ- འཁྲབ་རྩེད་པོའི་རྗོད་ཚིག།

འཁྲིདབ་རྩདཔེ་་	རིག་བཞིབན་གྱི་�་	སྲུང་དང་འཁྲིདལ་ཏ་	བློོ་སློབ་ན�་རྗེ།ོད་ཚོག�་ཚུ་	བྲིང་དགོཔེ་་ཨན།	
འཁྲིདབ་རྩད་པེ་འ་	 རོྗེ།ད་ཚོག�་དང་གཅོ�་ཁརིག་	 རོྗེ།ད་ཚོག�་འད་སློབ་ད་	གཟུགས་ཀྱི་་རྣམི།་འགྱུརིག་	
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ག་ད་སྦེ་་སྟོོན་ཏ་	སློབ་དགོཔེ་་ཨན་ན་ཚུ་	བཙུགས་ཚུགས་པེ་་ཅོན་	ལགས་ཤེསོམི།་ཨན།	ཨན་
རུང་	 རོྗེ།ད་ཚོག�་	 ལ་ལུ་ཅོ�་	 ཚོག�་ལུ་བལྟེ་་སྟོ་རིག་	 རྣམི།་འགྱུརིག་ག་ད་སྦེ་་བཏོན་ཏ་སློབ་དགོཔེ་་
ཨན་ན་	ཧེ་་གོ་ཚུགས་པེ་་ཅོན་	མི།་བྲིང�་རུང་བཏུབ།

འབྱུང་རིག�་དང་	ཡོང་ན་	མི།ཐེངོང་སྣང་ཚུ་	སོརིག་ཏ་འགྱི་ོ་དགོ་པེ་འ་སྐབས་	གནས་སྟོངས་འགྲོ�་བཤེསད་ཡོང་	ད་
དང་འཁྲིདལ་ཏ་རིག་	བྲིང�་ཏ་བཙུགས་དགོཔེ་་ཨན།	
 

འཁྲབ་ཤོག་གི་དཔེ།

སློོབ་རིག�་འད་ནང་	དགའ་ལགས་མི།ོ་དང།	ཤེས�་དཀརིག་མི།ོ།	མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་བཅོས་	བུམི།ོ་སྤུན་ཆེ་་གསུམི།་གྱི་་སྐོརིག་
ལས་	འཁྲིདབ་སྟོོན་གྱི་་	འཁྲིདམི།་ཤེསོག་འད་བཙུགས་ཏ་ཡོོདཔེ་་ཨན།
འཁྲབ་སྟོོན་གྱི་འཁྲབ་སྲུང་།

མཐོང་སྣང་དང་པ།མཐོང་སྣང་དང་པ།
རྩ་ས། སྤང་ཉིསམི།ས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅོ�་ནང་།
རྩ་མི།།	
༡.	དབང་ཕྱུག།	དགའ་གློང་གཡུས་ཀྱི་་ཕྱུགཔེ་ོ།		
༢.	རིག�་ལྡན།	ཕྱུགཔེ་ོ་	དབང་ཕྱུག་ག་ཆེ་་རིགོགས།
༣.	དགའ་ལགསམི།ོ།	ཨ་ཞིབམོ་སྦེ་ོམི།་ཤེསོས།					
༤.	ཤེས�་དཀརིགམི།ོ།	ཨ་ཞིབམོ་བརིག་ན་སྐོརིགམི།།
༥.		མི།ཛིན�་ལྡན་མི།།	ཆུང་ཤེསོས།
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དུས་ཚོགད། ཉིསན་མི།།
ཧེེ་མ་དགའ་གླིིང་ཟེེརི་བའི་གཡུས་ཅིིག་ནང་ དབང་ཕྱུག་ཟེརེི་ རྒྱུ་ནོརི་ལོངས་སྤྱོོད ཕྱུགཔོ་ཅིིག་ཡོོདཔ་མས། ཁོོ་
ལུ་ག་ཅིི་རི་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་འབད་རུང་ ཚེ་འདི་གི་བསྟུན་གྲོོས་འཚོལ་ས་དང་ མ་འོངས་པའི་བློོ་གཏད་སའི་
གཉེེན་གྲོོགས་ ལས་འཕྲོོ་ཅིན་ཅིིག་ འཁོརོི་མ་ཚུགསཔ་ལས་ འཕྲོལ་འཕྲོལ་རི་ དེའི་སྐོོརི་ལས་ གནམ་བསྐོོས་
ཅིིག་ ནམ་འཁོོརི་འོང་ག ཟེརེི་མནོ་བསམ་བཏང་ཡོི་རི་ སྡོོད་དོ་ཡོོདཔ་མས། ཉེིནམོ་གཅིིག་ ཁོོ་རིའི་ཆ་རིོགས་ 

རིིག་ལྡན་དང་ཅིིག་ཁོརི་ ཁོམས་སངས་ལུ་འགོྱིཝ་ད།
དབང་ཕྱུག་ག�། དབའ།	རིག�་ལྡན་	ང་བཅོས་རིག་	དཔྱེ་་གཏམི།་ལས།	དམི།་ཆེ་ོས་མི།་ཧེ་།	འཇོ�་

རྟོན་མི།་ཕྱིན�།	 ཟོར་སློབ་སྲོོལ་ཡོོད་དོ་བཟུམི།།	 ང་ཡོང་མི།ནོ་བསམི།་ཅོ�་བཏང་
བལྟེ་ཝ་ད།	ལོ་ན་ཚོགད་ལས་དཔྱེ་ད་རུང་	ལོ་ཁལ་ཕྱིནད་དང་གཉིས�་ད་ཅོ�་	ལང་ན་
འབད་དོ།	ཨཔེ་་དང་ཨའ་དན་	ལོ་ན་ཚོགད་	ཧེ་་ལམི།་རྒས་སུ་ཅོ�་རིག་ཡོརིག་སོ་ཡོ།	
ང་རིག་	རྐྱངམི།་གཅོ�་ལས་བརྒལ་		སྤུན་	སྤུན་ཆེ་་འདན་མི།ད།	ད་འབདཝ་
ལས་	ང་ག�་	ང་རིགའ་རྒྱུ་ཕྱིནད་ཀྲམི།་བདག་འཛིནན་འབད་མི།་	གཉིསན་གྲོོགས་ཅོ�་
དགོ་པེ་ས་	ཟོར་མི།ནོཝ་མི།ས།

རིག�་ལྡན་གྱི་�། ཨན་མི།ས།	ཨན་མི།ས།	ལོྟེ་་ཚོགང་	ང་ག�་བལྟེ་་རུང་	རྒས་གཞིབོན་གནས་སྐབས་	
འ་ནམ་ཅོ�་ནང་ལྷོདཔེ་་ད་འད།	 གཉིསན་གྲོོགས་ཅོ�་	 འཚོག�་ཏ་འབད་བ་ཅོན་	
ད་རིག་དྲག་འོང་མི།ནོཝ་མི།ས།

ཁོོང་གཉེིས་སང་ནང་ལས་མརི་ བློོ་རྐྱབ་ཅིི་རི་འོངས་ཏེ་ ཤིང་སྦོོམ་ཅིིག་གི་ལྟག་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ ཤིང་འདི་གི་འོག་
ལུ་ གཡུས་འདི་ནང་གི་ བུམོ་གཞོིན་ཅུང་ ཨ་ཞིེམོ་དགའ་ལེགསམོ་དང་ ཤེལ་དཀརིམོ་ ནུམོ་ མཛེེས་ལྡན་མ་ 
སྤུན་ཆ་གསུམ་ཡོང་ གཉེེན་གྲོོགས་ཀྱིི་སྐོརོི་ལས་ བསྟུན་གྲོོས་རྐྱབ་སྡོོད་སརི་གོཝ་ལས་ ཁོོང་གསུམ་གྱིི་བློོ་ཚུ་ཉེན་

ཏེ་ལྟཝ་ད།
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དགའ་ལགསམི།ོ་ག�། ཨའ་	 ང་བཅོས་སྤུན་ཆེ་་གསུམི།་	 	 བྱོམི།ོ་མི།ད་པེ་འ་བྱོ་ཅུང་	 མི།གུ་རིགལ་རིག་དང་		
ཕེལམི།་མི།ད་པེ་འ་བུཚོག་	 སོྐྱ་ས་ས།	 ཟོར་རུང་	 ང་བཅོས་གསུམི།་འོང་ན་ཨན་པེ་ས།	
ད་ལྟེ་ོ་ཚུན་ཚོགད་	 སྐྱ་བའ་ཨའ་གྱི་ོངས་སོ་རུང་	 ཨ་པེ་་ག�་	 ཁ་ལུ་ཚུད་པེ་འ་ཟོས་
དང་།	ལུས་ལུ་གཡོོག་པེ་འ་གོ་ལ་ཚུ་	རིགང་མི།ད་	རིགོགས་ལས་འཚོག�་ཏ་བྱོནམི།་
ལས་	དཀའ་ངལ་ག་ན་ཡོང་མི།་བྱུང་།	དན་	ང་བཅོས་རིགའ་	ཨ་པེ་་ཡོང་གོྱི་ངས་
སོ་ཡོ།	ད་	མི།་ག་ཟོར་མི།་ད་ག�་	ང་བཅོས་ལུ་	ཆེ་་རིགོགས་འབད་འོང་ག་སྨོོ།

ཤེས�་དཀརིགམོི།་ག�། ད་	 ཕེལམི།་མི།དཔེ་འ་ཤུལ་ལུ་	 རིགང་ག�་རིག་	 འབད་བཟོའ་དགོཔེ་་འོང་།	 ང་
བཅོས་ཆེ་་ཁྱབ་	 ལོ་དང་ན་ཚོགད་ལས་འབད་རུང་	 འཇོ�་རྟོན་རྐྱབ་རིགན་ཆེ་་ཡོ།	
ད་འབདཝ་ལས་	 རིགང་སོའ་གནམི།་བསྐོས་དང་འཁྲིདལ་ཏ་	 གཉིསན་གྲོོགས་རིག་
བསྡེ་ོམི།ས་ཏ་	རིགང་མི།གོ་འདྲོངས་ཚུགསཔེ་་	འབད་དགོཔེ་་འོང་།

མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ག�། ཁྱད་	 ཨ་ཞིབམོ་གཉིས�་འད།	 ག་ཅོ�་ཐེངད་ལས་འབད་རུང་	 ལྕོོགས་གྲུབ་ཡོོད་
ན་ད་ག�་	 རིགང་མི།གོ་འཐེངོན་ཚུགསཔེ་་འོང་།	 ནུམོི།་ང་རིགངན་	 ག་ཅོ�་ནང་ཡོང་	
གཅོ�་ཁྱད་མི།་ཆེ་ོད།	 ད་བ་འད་	ཕེལ་མི།འ་	ཁྱ�་	སྦེ་་སྒོརིག་འད་ནང་རིག་	 སོྡེ་དཔེ་་
དྲག་ན་མི།ས།	 ང་བཅོས་གསུམི།་	 ཕེལམི།་སྤྱི་ང་ཀ་ག་བུ་གཞིབ་འབད་ན་འད་ག�་	
གཉིསན་གྲོོགས་ཡོང་	འཐེངོབ་པེ་རིག་ལཱ་ཁག་འོང་།	མི།་པེ་་	ཁྱད་	ཨ་ཞིབམོ་གཉིས�་
འད་	རིག་བ་ག་ཅོ་བཟུམི།་བསྐྱད་རུང་	འགྲུབ་མི།་ཚུགསཔེ་་མི།་འོང་།

དགའ་ལསགསམི།ོ་གིས། མི།་ཤེསས་སྟོ།	 ང་རིགའ་རིག་བ་ལུ་འབདན་	 ལུང་ཕྱིནོགས་འད་ནང་ག་	 སྦྱོན་བདག་
དབང་ཕྱུག་ག་	གཉིསརཔེ་་ག་	གནས་ཚོགང་འབད་ན�་རིག་བ་ཡོོད།	ད་འབདཝ་ད་	
བསམི།་པེ་འ་ཐེངོག་ལུ་	འབབ་ཚུགས་ག་མི།་ཚུགས་	སློབ་མི།་ཤེསས་པེ་ས།

ཤེས�་དཀརིགམོི།་ག�། ཨ་ཞིབམོ་	ཁོྱད་དང་ང་	ཅོོག་རིག་འཐེངད་པེ་ས།	ང་ག�་འཐེངོབ་ཚུགསན།	གཡུས་
འད་ནང་ག་	སྦྱོན་བདག་དབང་ཕྱུག་ག་	ཚོག�་དཔེ་ོན་གྱི་་	གནས་ཚོགང་འབད་ན�་
རིག་བ་ཡོོད།
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མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ག�། སྤ་	ཁྱད་	ཨ་ཞིབམོ་གཉིས�་ཀྱི་་རིག་བ་འད་སྦེ་ོམི།་རིག་འདུག།	ལྟེ་་མི།་	མི།�་ཏོ་སྤགས་
རིག་བསྒྱེད�ས།	འཐེངོབ་ན་ཤེས་ཁུ་ཡོང་མི།་འོང་སྨོ་རིག།	ང་བཅོས་རིགའ་གཉིསན་གྲོོགས་
འད་	 ལས་ལ་གང་བསྐོས་མི།་གཏོགས།	 །	 སྣང་བ་གང་ཤེསརིག་མི།ན་འདུག	
།ཟོར་སློབ་སྲོོལ་ཡོོད་དོ་བཟུམི།་	རིགང་སོའ་གནམི།་བསྐོས་དང་འཁྲིདལ་དགོ།	རིགང་
ག�་བསམི།་ཚོགད་	འདོད་པེ་འ་ཐེངོག་ལུ་འབབ་མི།་	ག་ཡོང་མི།ད་	ང་འད་	སྐྱསཔེ་་
ཕེལོ་སྐྱས་	 སམས་ལགས་ཤེསོམི།་རིག་ཡོོད་པེ་་ཅོན་	 ལུང་ཕྱིནོགས་འད་ནང་	 སྤྱི་ང་
འཁྱམི།ས་མི།་	སྤྱི་ང་སློོང་ཅོ�་འབད་རུང་	གཉིསན་གྲོོགས་	མི།་བཏུབ་མི།ད།

ཁོོང་གསུམ་ ལོ་རྒྱུས་དེ་བཟུམ་སློབ་སྡོོད་པའི་བརི་ན། ཤིང་གི་རྒྱབ་ཁོ་ལས་ དབང་ཕྱུག་དང་ རིིག་ལྡན་གཉེིས་ 
ཧེང་སྟོོང་མརི་ཐོན་ཏེ།

དབང་ཕྱུག་ག�། དབའ་	ཁྱད་	བུམི།ོ་གསུམི།་	ག་ཅོ�་བློོ་རིག་སློབ་སྨོོ?		
ཁོོང་བུམོ་གསུམ་ངོ་ཚཝ་ཨིན་ན་ ག་ཅིི་འབད་ནི་ཨིན་ན་ཡོང་མ་ཤེས་པརི་ ཡོརི་ལོང་སྟོེ་ངོ་ཚ་བའི་རྣམ་འགྱུརི་དང་

བཅིསཔ་སྦོེ་བགའ་སྟོེ་སྡོོདཔ་ད།
དབང་ཕྱུག་ག�། དབའ་ཁོ་རིག་	ཁྱད་བུམི།ོ་གསུམི།་	ཁག་ཆེ་་ཆེ་་རིག་འདྲ་བའ་བསྟུན་གྲོོས་	ལ་ཤེས་ཅོ�་

རིག་རྐྱབ་དས།	 གཉིསན་རྐྱབ་ན་ག་སྐོརིག་ལས་	 སློབ་མི།ས་མི།ན་ན།	 ང་ལུ་ཕྲིནང་སྟོ་
སློབ་ཤེས�།	ཆེ་་རིགོགས་འབད་ཚུགསཔེ་་རིག་	ཡོོད་པེ་་ཅོན་	གཅོ�་ག�་གཅོ�་ལུ་	
ཆེ་་རིགོགས་འབད་ན་རིག་རྨམི།།

དགའ་ལེགསམོ་གིས་ མོ་རིའི་སྤུན་ཆ་གཉེིས་ལུ་ ཕརི་བལྟ་ཚུརི་བལྟ་སྦོེ་ མགུ་ཏོ་ས་ཁོརི་ཕབ་སྦོེ་ བགའ་ཡོི་རི་
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དགའ་ལགསམི།ོ་ག�། ཨན་ལགས།	ང་བཅོས་	བཟོའ་བའ་ཁ་ཡོོད་པེ་རིག།	གཅོད་པེ་འ་སོ་མི།ད།	ཟོར་
སློབ་དོ་བཟུམི།་	 ང་བཅོས་སྤུན་ཆེ་་གསུམི།་	 ཕེལམི།་གཉིས�་གོྱི་ངས་སོ་པེ་འ་ཤུལ༌ལུ་	
ང་བཅོས་ཚུ་	བློོ་གཏད་ས་དང་	ཆེ་་རིགོགས་འབད་མི།་ག་ཡོང་མི།ད་པེ་རིག་	སམས་སོྐྱ་
བའ་སྐྱོ་གཏམི།་བཤེསད་ད་སྡེ་ོདཔེ་་ཨན།	ད་ལས་ཕེལརིག་	ང་བཅོས་	ཕེལམི།་ཚུ་མི།ད་རུང་	
རིགང་ག་	གཉིསན་གྲོོགས་རིག་འཚོག�་ག་ཟོར་	གཅོ�་ག�་གཅོ�་ལུ་	བསྟུན་གྲོོས་
རྐྱབ་པེ་འ་བསྒང་ཨན།

དབང་ཕྱུག་ག�། དབའ་	ད་སྦེ་་འབད་བ་ཅོན་	གཉིསན་གྲོོགས་	ག་བཟུམི།་རིག་	འཚོག�་ན་ག་	བསྟུན་
གྲོོས་རྐྱབ་ཅོ་གོ?		ཡོ་	སློབ་ཤེས�།

དགའ་ལགསམི།ོ་ག�། བུམི།ོ་རིགང་	 ཚོག་སྔོན་གྱི་་བསོད་སྡེ་་བསོད་ནམི།ས་རིག་ཡོོདན་	 ནཱ་སྦྱོན་བདག་ག་	
གཉིསརཔེ་་དང་གཅོ�་ཁརིག་	གཉིསན་གྲོོགས་སྦེ་་	བསྡེ་ོམི།་ཚུགས་པེ་་ཅོན་	ཟོར་སློབ་
ཅོ།	

དབང་ཕྱུག་ག�། ཡོ་ཡོ་	བཏུབ་པེ་ས།
དབང་ཕྱུག་གིས་ཤེལ་དཀརིམོ་ལུ་བལྟ་སྟོེ།

དབང་ཕྱུག་ག�། སྟོ་	ཁྱོད་ཀྱི་�་ག་ཅོ་སློབ་ཅོ་གོ?
ཤེས�་དཀརིགམོི།་ག�། གཞིབན་ང་ག�་ག་ན་ཡོང་མི།་སློབ།	 ང་བཅོས་སྤུན་ཆེ་་གསུམི།་	 སྐྱ་བ་མི།་དང་

མི།ཉིསམི།་རུང་།།	 བསོད་ནམི།ས་མི།་དང་མི།་མི།ཉིསམི།།།	 ཟོར་དོ་བཟུམི།་	 དྲན་ཅོན་གྱི་་
ཕེལམི།་གཉིས�་དང་གཅོ�་ཁརིག་	 གདོང་སྐོརིག་རྐྱབ་སྟོ་	 སྡེ་ོད་དབང་མི།་ཐེངོབ།	 ཨན་
རུང་	རིགང་ག་སྔོན་བསགསཀྱི་་འབྲིངས་བུ་དང་	ལས་འཕྲིནོ་ཡོོདན་	བུམི།ོ་རིགང་ཡོང་	
ཕྱུག་པེ་ོའ་ཚོག�་དཔོེ་ན་དང་གཅོ�་ཁརིག་	གཉིསན་གྲོོགས་སྦེ་་	བསྡེ་ོམི།་ཚུགས་པེ་་ཅོན་
ཟོར་སློབ་ཅོ།
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དབང་ཕྱུག་གིས་ མཇུག་རི་མཛེེས་ལྡན་མ་ལུ་བལྟ་སེྟོ་ སྦུང་ཡོང་ ཁོརི་འཛེང་སུ་ཅིིག་ བློོ་ཡོང་འཐོན་ཚུགས་མ་
ཚུགསཔ་ཅིིག་འབད།

དབང་ཕྱུག་ག�། སྟོ་	ཁྱོད་ཀྱི་�་	ག་ཅོ་སློབ་ཅོི?
མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ག�། ང་ལུ་འད་	ད་ལྟེ་ོ་	ཕེལོ་སྐྱས་འད་ཨན་ཟོར་	མི།ནོ་བསམི།་བཏང་བཏངམི།་ཅོ�་ཡོང་

མི།ད།	 ཨན་རུང་	 ཕོེལ་སྐྱས་སམས་ལགས་ཤེསོམི།་ཅོ�་ཡོོད་པེ་་ཅོན་	 ལུང་ཕྱིནོགས་	
འད་ནང་	 སྤྱི་ང་འཁྱམི།་མི།་	 སྤྱི་ང་སློོང་ཅོ�་ཨན་རུང་	 གཉིསན་གྲོོགས་མི།་
བཏུབ་མི།ད་	ཟོར་སློབ་ཅོ་ལགས།

དབང་ཕྱུག་ག�། ཡོ་ཡོ་	བཏུབ་པེ་ས།		ཁྱད་གསུམི།་གྱི་་སམས་ཁརིག་	ད་སྦེ་་རིག་ཡོོད་པེ་་ཅོན་	མི།ནོ་
བའ་རིག་འདོད་ཚུ་ཡོང་	 འགྲུབ་མི།་ཚུགསཔེ་་ཅོ�་མི།་འོང་།	 ག་ལས་བསྐོརིག་རུང་	
ད་རིག�་ང་བཅོས་དང་གཅོ�་ཁརིག་འགྱི་ོ་ག།	དབའ་	རིག�་ལྡན་	ཁོང་བུམོི།་གསུམི།་	
ང་བཅོས་དང་	མི།ཉིསམི།་གཅོ�་འཁྱད་ཤེས�།	སྟོ་	རིག�་ལྡན་ཁོྱད་ཀྱི་�་	གཉིསརཔེ་་
དང་ཚོག�་དཔེ་ོན་གཉིས�།	ག་ད་འབད་རུང་	 ང་འབད་སརིག་ཤེསོག་ཟོར་	སློབ་པེ་རིག་
གཏང་ད་སྨོ་རིག།

དེ་ལས་ དབང་ཕྱུག་དང་རིིག་ལྡན་ བུམོ་ཚུ་ག་རི་ ཕྱུགཔོ་དབང་ཕྱུག་གི་ ཁྱིིམ་ནང་འཁྱིིད་འགོྱི་ནི།

མཐོང་སྣང་གཉེིས་པ།མཐོང་སྣང་གཉེིས་པ།
རྩ་ས། སྦྱོན་བདག་དབང་ཕྱུག་ག་ཁྱ�་ནང།
རྩ་མི།།			
༡.		དབང་ཕྱུག།		༢.		རིག�་ལྡན།		༣.		དགའ་ལགསམི།ོ།		༤.		ཤེས�་དཀརིགམི།ོ།		
༥.		མི།ཛིན�་ལྡན་མི།།			༦.		ཚོག�་དཔེ་ོན།		༧.		དབང་ཕྱུག་ག་གཉིསརཔེ་།
དུས་ཚོགད། ཉིསན་མི།།

ཡུདཔ་ཅིིག་ལས་ གཉེརེིཔ་དང་ཚེམ་དཔོན་གཉེིས་ དབང་ཕྱུག་གི་ ཁྱིིམ་ནང་ལྷོད་དེ།
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དབང་ཕྱུག་ག�། ད་རིག�་	ཁྱད་གཉིས�་	ནཱ་ཤེསོག་ཟོར་སློབ་མི།་འད་	ཁྱད་གཉིས�་ལུ་	བསྟུན་གྲོོས་
ཅོ�་འབད་ན་སྦེ་་ཨན།	ད་ལུ་ཁྱད་གཉིས�་ཀྱི་�་	མི།་བཏུབ་དང་	མི།་བཅོའཝ་མི།་
འབད་བས་སོང་།	 ཁྱད་གཉིས�་ལོ་དང་ན་ཚོགད་ཀྱི་�་	 ན་འཐེངན་རིག་རིགན་རུང་	 བློོ་
གཏད་པེ་འ་གཉིསན་གྲོོགས་ཅོ�་མི།ན་འདུག།	འཇོ�་རྟོན་མི།་ཕྱིན།	དམི།་ཆེ་ོས་མི།་ཧེ་།	
ཟོར་བའ་དཔྱེ་་བཟུམི།་	 གཉིསན་གྲོོགས་ཅོ�་བསྡེ་ོམི།་པེ་་ཅོན་	 མི།་དྲག་ག?	 མི།་
འཕུཝ་མི།གོྱི་གསན།	 །དུ་པེ་་ཆེ་གསཔེ་་མི།གྱི་ོགས།	ད་འབད་ན་ད་ག�།	ད་རིག�་
ང་ག�་ཁྱད་གཉིས�་ལུ།	གཉིསན་གྲོོགས་རིག་རིག་	སྦྲགས་བྱོན་ན་སྦེ་་ཨན།	འད་ལུ་
ཁྱད་གཉིས�་ཀྱི་་	བསམི།་འཆེ་རིག་ལས་འབད་བ་ཅོན་	ག་ད་སྦེ་་སྨོོ?

ཧེམ་ཐལ་ཐལ་འཚམས་ཅིིག་འབད། 
གཉིསརཔེ་་གིས། ཐུགས་བདན་པེ་ས་ལགས།	རིགང་ག་སམས་ལས་འབད་རུང་།	ཕུགས་ལུ་	སྐྱད་

སྡུག་ལྟེ་་མི།་ཅོ�་མི།དན།	རིགོ་ཁྱ་སྤྱི་ང་ཁྱ་དང་འདྲ་ན་མི།ས།	ནཱ་	སྦྱོན་བདག་ག�་
རིག།	རིགང་ལུ་ཚོག་གཅོ�་ག་	བློོ་གཏད་པེ་འ་གྲོོགས་ཅོ�་	གནང་ན་ཡོོདན།	རིགང་ག་
བསམི།་པེ་་རྫོོགསཔེ་་ཟོར་རུང་།	ད་ཅོ�་ལས་མི།་འོང་ན་	ཨན་པེ་ས་ལགས།

དབང་ཕྱུག་གིས། 	སྟོ་		ཚོག�་དཔེ་ོན་ཁྱོད་ཀྱི་་སམས་ལས་འབད་བ་ཅོན།	ག་ད་སྦེ་་སྨོོ?	
ཚོག�་དཔེ་ོནགྱི་�། རིགང་ལུ་	 ད་ལྟེ་ོ་ཚུན་ཚོགད་ཡོང་	 སྐྱད་སྡུག་ག་ཕེལམི།་ཟོར་རུང་	 མི།གུ་གཏད་པེ་འ་

གོངམི།་ཟོར་རུང་	 སྦྱོན་བདག་ག་སྐུ་དང་	 གྲོབ་མི།་ལུ་བརྟོན་སྡེ་ོད་སྡེ་ོདཔེ་་ཅོ�་
ཨན།	 ད་རིག�་ནཱ་	 སྦྱོན་བདག་ག�་	 གསུངས་མི།་ལུ་	 མི།་བཏུབ་ཅོ�་	 ག་ན་
ཡོང་མི།ད་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།	
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དབང་ཕྱུག་ག�། ད་འབདན་བཏུབ་པེ་ས།	 ཡོ་	 མི།ོ་	 དགའ་ལགསམོི།་ཨན་	 གཉིསརཔེ་་	 ཁྱོད་ཀྱི་་	
གཉིསན་གྲོོགས་སྦེ་་བྱོནམི།་ཨན།	 མི།ོ་ཤེས�་དཀརིགམི།ོ་ཨན་	 ཚོག�་དཔེ་ོན	 ཁོྱད་ཀྱི་་	
གཉིསན་གྲོོགས་སྦེ་་	 བྱོནམི།་ཨན་	 སྨོ་རིག།	 	 ཉིསནམི།་ད་རིག�་ལས་འགོ་བཙུགས།	
ཁྱད་ཆེ་་ཁྱབ་	གཅོ�་ག�་གཅོ�་ལུ་	དམི།་ཚོག�་	མི།དའ་ལས་ཕྲིནང་སྟོ་	སྡེ་ོད་དགོ་
སྨོ་རིག།	སྟོ་	ཁྱད་བཞིབ་ལུ་	སྐྱད་སྡུག་ལགས་ཉིསས་	ག་ཅོ་བཟུམི།་རིག་འབྱུང་རུང་	
ང་ལུ་སློབ་ཤེས�་	 ཆེ་་རིགོགས་	 ང་ག�་འབད་འོང་།	 ད་རིགས་	ཁྱད་བཞིབ་ལུ་	 ང་
ལས་	བཀྲ་ཤེས�་བད་ལགས་ཡོོད།		

ཁོོང་བཟེའ་ཚང་བཞིི་ཡོརི་ལོང་སྟོེ།
བཟོའ་ཚོགང་བཞིབ་ག�། བཀའ་དྲན་ཆེ་།
གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལགཔ་མཐུད་སེྦོ་ ཨ་ཞེིམོ་སྦོོམ་ཤོས་གཉེིས་ གཉེརེིཔ་དང་ ཚེམ་དཔོན་གཉེིས་ཀྱིི་ གནསམོ་

སྦོེ་འགྱིོ་བའི་ཤུལ་ལུ། དབང་ཕྱུག་གིས་མཛེེས་ལྡན་མ་ལུ་བལྟ་སྟོེ།
དབང་ཕྱུག་ག�། ཡོ་	མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་	ཁོྱད་ཀྱི་་ཨ་ཞིབམོ་གཉིས�ན་	ཁོང་རིགའ་མི།ནོ་དོན་དང་	འཁྲིདལ་

ཏ་	 གཉིསན་གྲོོགས་བསྡེ་ོམི།སཏ་ཡོརིག་སོ་ཡོ།	 ད་ཁོྱད་ལུན་	 ད་སྦེ་་	 མི།ནོ་བསམི།་
བཏང་བཏངམི།་ཅོ�་ཡོང་	 མི།དཔེ་་ཨན་མི།ས།	 ད་ང་ཡོང་ལོ་ན་ཚོགད་	 ད་ཅོ�་	
ཡོརིག་སོ་རུང་	 ང་ལུ་གཉིསན་གྲོོགས་ཟོརཝ་ཅོ�་ག་ཡོང་མི།ད།	 ད་	 ང་བཅོས་རིག་
གཉིས�་	གནམི།་བསྐོས་དུས་ལུ་བབས་ཟོར་རུང་	འ་ནམ་ཅོ�་ཨན་མི།ས།	ད་ལུ་	
ཁྱོད་ཀྱི་་ཧེ་ོངས་ལས་ཡོང་	སློབ་ན་ཅོ�་	ག་ན་ཡོང་མི།ད་པེ་ས་སོང་།	

མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ག�། མི།་པེ་་	ང་ག་ཐེངད་ལུ་འད་	ཧེ་་མི།་ལས་ཞུ་དོ་བཟུམི།་ཅོ�་ཨན།	བུམོི།་རིགང་ལུ་	མི།་
ཤེས་ཚོག་གང་ག་	 སྐྱད་སྡུག་ཅོ�་རིག་	 ནཱ་ལས་བལྟེ་་སྟོ་བྱོན་པེ་་ཅོན་	 མི།་བཏུབ་མི།ད་
ལགས།
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དབང་ཕྱུག་ག�། བུམི།ོ་ཁོྱད་ཀྱི་་ཁ་ཐུག་ལས་	 ད་སྦེ་་རིག་ཨན་པེ་་ཅོན་	 ང་ག་བསམི།་པེ་འ་རིག་བ་གྲུབ་
ཟོར་རུང་	ན་ཅོ�་རིག་ཨན།	ཁྱོད་ང་་	མི།་ཚོག་གཅོ�་ག་གཏན་གྱི་་	གཉིསན་གྲོོགས་
སྦེ་་	ད་རིག�་ལས་	རྟོན་འབྲིང�་བརྩ་ན་	ཨན་སྨོ་རིག།

བུམོ་ཆུང་ཤོས་ མཛེེས་ལྡན་མ་འདི་ ཁོོང་སྤུན་ཆ་གསུམ་གྱིི་གྲོས་ལས། ཕྱིའིི་གཟུགས་གཞིི་དང་ བྱེད་ངོ་རིིས་
ལེགས་ནི་དེ་གིས། སྦྱིིན་བདག་ཁོོ་རིའི་ སེམས་ཁོརི་ཡོང་ཚུདཔ་ལས་ ཁོོ་རིའི་གནསམོ་སྦོེ་བསྟོེན་ཆི་ནུག། དེ་ལས་

གཉེེན་གྱིི་དགའ་སྟོོན་ཡོང་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦོེ་རི་འབད་ནུག།

མཐོང་སྣང་གསུམ་པ།མཐོང་སྣང་གསུམ་པ།
རྩ་ས། ཤེས�་དཀརིག་མི།ོའ་ཁྱ�་ནང་དང་	སྦྱོན་བདག་དབང་ཕྱུག་ག་ཁྱ�་ནང་།
རྩ་མི།།
༡.	དགའ་ལགསམོི།།	༢.	ཤེས�་དཀརིགམི།ོ།	༣.	མི།ཛིན�་ལྡན་མི།།	༤.	དབང་ཕྱུག་ག་བྱོ་རིགོགས།		༥.	
དབང་ཕྱུག།	༦.	རིག�་ལྡན།
དུས་ཚོགད། 		ཉིསན་མི།།
ཨ་ཞིེམོ་གཉེིས་ཀྱིིས་ ངནམ་ རིང་གི་རིིགས་ལུ་སྡོང་ ཟེེརི་དོ་བཟུམ་ ནུམོ་མཛེེས་ལྡན་མ་འདི། ཕྱུག་པོའི་

གནསམོསྦོེ་འགྱུརི་མི་ལུ་ ཕྱིའིི་སྤྱོོད་པ་ ག་དེ་གཟེབ་གཟེབ་འབད་དེ་ གུས་ཞིབས་ཡོོད་པའི་ཚུལ་སྟོོན་རུང་ ནང་
ན་ལས་ ངལ་མ་རིངས་པའི་ ང་རྒྱལ་དང་ཕྲོག་དོག་བསྐེད་དེ་ ནུམོ་དེ་ལུ་ གནོད་པ་བཀལ་ནིའི་ གོ་སྐོབས་
འཚོལཝ་ འཚོལ་ས་རི་སྡོོད་ནུག། དེ་ལས་ ལོ་གཅིིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ནུམོ་མཛེེས་ལྡན་མ་འདི་ གཟུགས་མ་
བདེཝ་ཆགས་ཏེ་ ཨ་ལུ་སེྐ་ནི་ འབད་ཆིཔ་ཨིན་པས། ཉེིནམོ་ཅིིག་ ཤེལ་དཀརིམོ་འདི་ དགའ་ལེགསམོ་འབད་

སརི་སོངམ་ད།
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དགའ་ལགསམི།ོ་ག�། དབའ།	 ཤེས�་དཀརིགམི།ོ་	 ན་འཐེངན་རིག་འུ་སྡུག་	 ཐེངང་ཆེ་ད་ཆེ་དཔེ་བཟུམི།་སྦེ་་	
དཔྱེ་ལཝ་ལས་རྔུལ་ནག་ཡོང་	ཙོ་རིག་ཙོ་ར་བཏང་	ག་ལས་འོངམི།་སྨོོ?	ཞིབང་ཆུ་
དཔེ་ག་པེ་རིག་སོང་སོཔེ་་ཨན་ན?

ཤེས�་དཀརིགམོི།་ག�།	 ཨན།	ཨ་ཞིབམོ་	ཞིབང་ཆུ་དཔེ་ག་ས་ལས་	ལོགཔེ་་ཨན།	ཨ་ཞིབམོ་ཁོྱད་ཀྱི་�་སློབ་
དོ་བཟུམི།་	 འུ་སྡུག་ཐེངང་ཆེ་ད་རུང་	 འད་བཟུམི།་དཀའཝ་མི།་སྤྱི་དན་	 བཟོའ་ན་
འཐུང་ན་ག་ལས་འབག་འོང་ན།	ང་བཅོས་རིགའ་ནུམི།ོ་འདན་	ཕྱུག་པོེ་འ་གནསམོི།་
ཨན་རུང་	 ལྷ་རྣམི།་སྲོས་ཀྱི་་བང་མི།ཛིནད་ལུ་	 ཡོ་དྭགས་ཀྱི་�་གཉིསར་པེ་།	 ཟོར་དོ་
བཟུམི།།	མི།ོ་ག�་ང་བཅོས་ལུ་	ཐེང་ན་	ཁབ་སྐུདཔེ་་ཅོ�་ཡོང་	བློོས་མི།་ཕེལོག་པེ་ས་
སྨོོ་ཞིབ�།	ཁྱོད་ལུ་ཆེ་་རིགོགས་འབད་ན་འདུག་ག?

དགའ་ལགསམི།ོ་ག�། བདན་བདན།	ཤེས�་དཀརིག་མི།ོ་ཁྱོད་ཀྱི་�་སློབ་མི།་འད།	རྒྱུ་དབང་ཆེ་ན་དཔེ་ོན་གྱི་�་
བསྒྲུབས་བཞིབག་རུང་།	 ཚོགད་ཡོ་དྭགས་རྒྱལ་མི།ོརིག་ཤེསོརིག་སོ་ནུག།	 ཟོར་དོ་བཟུམི།་	
གཞིབན་ང་བཅོས་རིག་གསུམི།་	 ལྟེ་སཝ་གཅོ�་ལས་བཅོད་པེ་འ་	 སྤུན་ཆེ་་ཨན།	
ཨན་རུང་	 མི།ོ་ཕྱུག་པེ་ོའ་མི།ནའམི།་ཨན་ཟོར།	 མི།་ང་དང་	 བྱོ་ཁྱུང་ཟོར།	 མི།ནོ་
བསམི།་བཏང་སྟོ་སྡེ་ོདཔེ་་མི།ས།
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ཤེས�་དཀརིགམོི།་ག�། ཁྱད་མི།ད་ཁྱད་མི།ད།	 ང་བཅོས་གཉིས�་ཡོང་	 འཕྲིནལ་གྱི་་བད་སྡུག་མི།་བལྟེ་།	 །	
ཕུགས་ཀྱི་་བསམི།་བློོ་མི།་ཞིབན།	 །ཟོར་དོ་བཟུམི།་	 ང་བཅོས་སྤུན་ཆེ་་གཉིས�་ཡོང་	
མི།ནོ་བསམི།་གཏང་དགོཔེ་་འདུག།	ཤུལ་ལས་ང་བཅོས་གཉིས�་འདན་	རྨགཔེ་་ལོ་
ན་ཚོགད་རྒས་ཏ་	མི།་ལྕོོགས་པེ་འ་བསྒང་ལསན་	བཟོའ་ན་ཕེལརིག་བཞིབག་	མི།་གྲོལ་
ཡོང་	མི།་ཚུདཔེ་་འོང་།	རིགོགས་	ནུམི།ོ་མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་འདན་	ད་ལྟེ་ོ་	ཕྱུག་པེ་ོའ་
ཨམི།་ཨནཔེ་འ་གུརིག་	 བུ་དང་བུམི།ོ་ཅོ�་ཡོང་	 སྐྱ་བ་ཅོན་	 མི།ཇུག་ལུ་རྒྱུ་ནོརིག་ག་
རིག་	བུ་གཞིབ་ག�་འཐེངོབ་	འབད་བའ་བསྒང་ལསན།	ཉིས�་གརིག་དྲོ་བསྲོོ།	ཟོས་
གརིག་ཞིབ�་བཟོའ།	གོ་ག་ལགསཔེ་་གྱི་ོན།	འཁོརིག་གཡོོག་ག�་བསྐོརིག་ཏ་	དགའ་
སྐྱད་ཀྱི་་ངང་ལུ་སྡེ་ོད་འོང་།	 ད་་སྐབས་ལུ་	 ང་བཅོས་གཉིས�་	 རིགོ་ཁྱ་སྤྱི་ང་ཁྱ་
བཟུམི།་	 གཡུས་བཤེསལ་རྐྱབ་སྡེ་ོད་དགོཔེ་་འོང་།	 ད་འབདཝ་ལས།	 རྨ་ཁརིག་
ཕེལནམི།་ཅོ�་ཡོོདན།	 །རིགོ་ཁྱ�་ཚོག�་ལུ་ཨན་རུང་དབུརིག།།	 ཟོར་དོ་བཟུམི།་དང་	
ཐུབན་ལྷ་ཡོང་བཀོལ།	 མི།་ཐུབན་འདྲ་ཡོང་མི།ཆེ་ོད།	 །ཟོར་དོ་བཟུམི།་	 མི།ཛིན�་
ལྡན་མི།་ག�་	 འཐེངོབ་ན་ག་རྒྱུ་ཆེ་་ཚུ་	 ང་བཅོས་རིག་གཉིས�་ལུ་འཐེངོབ་ན་ག་ཐེངབས་
ཤེསས་ཅོ�་	 འབད་བ་ཅོན་	 ང་བཅོས་རིག་གཉིས�་ཀྱི་་སྟོང་ཁརིག་	 འད་དྲག་ན་མི།ས་	
མི།ན་ན?

དགའ་ལགསམི།ོ་ག�། ཁྱོད་ཀྱི་�་སློབ་དོ་བཟུམི།་ཨན།	 ད་ལྟེ་ོ་འགོ་དང་འགོ་ལས་རིག་	 	 ཐེངབས་གནས་
སྐབས་ཅོ�་བསྒྱེདར་ཏ་	 ནུམི།ོ་འད་	 མི།ང་མི།ད་བདག་མི།ད་ཅོ�་བཟོོ་ཞིབནམི།་ལས་	
མི།ོ་ལས་རྒྱུ་ཕྱིནད་ཀྲམི།་དང་	 དབང་ཚོགད་ཚུ་	 ཐེངབས་ཤེསས་གུརིག་བཀལ་ཏ་	 འཕོྱིནག་
ཚུགསཔེ་་ཅོ�་	 འབད་རིག་འབད་ག།	 ང་བཅོས་རིག་མི།་ལུ་	 རྒྱུ་ཅོ�་མི།དན་	 ཤེསང་
པེ་གས་ཀོ་མི།དཔེ་་དང་འདྲ།།
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ཤེས�་དཀརིགམོི།་ག�། བཏུབ་སྟོ་	ད་འབདན་	ད་རིག�་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏ་	ང་བཅོས་གཉིས�་ཀྱི་�་	མི།ོ་
ལུ་གནོདཔེ་་བཀལ་ཚུགསཔེ་་ཅོ�་རིག་འབད་ག།	ད་འབདཝ་ད་	མོི།་ག་གདོང་ཁརིག་
འབདན་	མི།་གུས་པེ་འ་རྣམི།་འགྱུརིག་འད་	རྩ་ལས་རིག་	སྟོོན་ན་མི།་འོང་།	སམས་
ནང་ན་ལས་	མི།ོ་ག་གསང་རྒྱ་ཚུ་	ཤེསས་ཚུགསཔེ་་ཅོ�་རིག་	འབད་དགོ་སྨོ་རིག།

དེམ་ཅིིག་གི་བརི་ན་ ཕྱུགཔོ་ དབང་ཕྱུག་གི་བྱེ་རོིགས་ཅིིག་ ཐོན་འོང་སྦོེ།
བྱོ་རོིགགས་ཀྱི་�། ཁྱད་གཉིས�།	ད་ལྟེ་ོ་རིག་སྦྱོན་བདག་དབང་ཕྱུག་ག�་	ཡོརིག་ཤེསོག་	ཟོར་	དས།
དགའ་ལགསམི།ོ་
ག�།	

དབའ།	 སྦྱོན་བདག་ག�་ང་བཅོས་གཉིས�་	 ག་ཅོ་འབད་ན་སྦེ་་	 ཨན་ན་སྨོོ?	
བཀའ་ཁྲིད�་དགོངས་ཁྲིད�་རིག་	 ཡོོདཔེ་་འདྲས་མི།ན་ན?	 རྣམི།་རྟོོག་མི།ད་པེ་འ་རིག་
ལས།	 དཔྱེ་ད་རིག�་མི།ད་པེ་འ་ཆེ་རིགཔེ་།	 ཟོར་དོ་བཟུམི།་	 སྦྱོན་བདག་ག�་	 འབོ་
པེ་རིག་གཏང་མི།་ལུ་	འདྲོག་ཡོང་འདྲོག་པེ་ས་སྨོ་རིག།

བྱོ་རོིགགས་ཀྱི་�། ཡོ་་	མི།ན་མི།ན།	ཁྱད་གཉིས�་འདྲོག་རིག་མི།ན་དགོ།	རྣམི།་རྟོོག་རྟོ་ལུ་མི།་ལངས།	།	
རྟོ་རྭཝ་མི།དཔེ་རིག་མི།་བརྡུང་།	 །མི།གྱི་ོགས་སུ་འཚོགམི།ས་ཅོ�་སོང་།	 ཡོང་ཅོན་
གསོལ་རིག་རིག་	 གནང་འོང་ག་མི།་ཤེསས།	 ང་འཚོགབ་འཚོགབ་ཨན།	ཡོརིག་སོ་ཡོ་སྨོ་
རིག།

ཤེས�་དཀརིགམོི།་ག�། ཨའོ་་་	གསོལ་རིག་འད་བཞིབག་ག།		ད་བ་འད་	མི།གྱི་ོགས་སུ་འཚོགམི།ས་ཅོ�་འགོྱི་་
ག།	ལྟེ་་མི།་སྦྱོན་བདག་ག�་	ང་བཅོསགཉིས�་ལུ་	དགོངསམི།་ཁྲིད�་འོང་།	ཤོེསག་
ཤེསོག་ཨ་ཞིབམ།ོ

ཨ་ཞིེམོ་གཉེིས་ གཡོང་བཟེའ་ཡོི་རི་ དབང་ཕྱུག་གི་ཁྱིིམ་ནང་སོང་སྦོེ།
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དབང་ཕྱུག་ག�། ཨང་་	 ཤེསོག་ཤེསོག།	 ད་རིགས་ཁྱད་གཉིས�་	 ནཱ་ཤེསོག་	 ཟོར་སློབ་མི།་འད།	 བདུན་
ཕྲིནག་གཅོ�་ད་ཅོ�་	 ང་དང་རིག�་ལྡན་གཉིས�་	 ཚོགང་ཅོ�་བཏོན་པེ་རིག་འགོྱི་་ན་
སྦེ་་ཨན།	 ད་འབདཝ་ལས་	 མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་འད་	 གཟུགས་སྦེ་ོ་ཁོག་སྦེ་་ཡོོདཔེ་་
ལས་	སྟོབས་མི།་བདསཝ་རིག་འབྱུང་པེ་་ཅོན་	ཆེ་་རིགོགས་དང་	ནད་གཡོོག་རྐྱབ་ཤེསས་
མི།་	ག་ཡོང་མི།ན་འདུག།	ད་མི།་ཚོགད་	ཁྱད་གཉིས�་མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ག་	ཨ་ཞིབམོ་
འབདཝ་ལས་	 མི།ོ་ལུ་ཤེས་ཚོག་ཧེ་ང་	 ཁྱད་གཉིས�་རིག་དྲག།	 གལ་སྲོད་	 ང་བཅོས་
གཉིས�་མི།་ལོགཔེ་་ལས་	མི།ོ་གཟུགས་ཕྱིནལ་བ་ཅོན་	ཁྱད་གཉིས�ཀྱི་�་	ཆེ་་རིགོགས་	
མི།་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་་	འབད་དགོ་སྨོ་རིག།

དགའ་ལགསམི།ོ་
ག�།	

སྦྱོན་བདག་	འད་ག་སྐོརིག་ལས་འད་	ཐུགས་ཚོག་གྱི་ང་བཞིབས་རིག་མི།ན་དགོ།	མི།ོ་ལུ་	
ཆེ་་རིགོགས་	ང་བཅོས་ཀྱི་�་མི།་འབད་བརིག་	ག་ག�་འབད་ན།	ང་བཅོས་ཨམི།་སྲུ་
ག�་	 ཆེ་་རིགོགས་	 འབད་ཚུགསཔེ་་ཟོར་རུང་	 འད་རིག་ཨན།	 ང་བཅོས་གཉིས�་
ཀྱི་�་	ག་ད་དྲག་དྲག་འབད་འོང་ལགས།

དབངཕྱུག་ག�། ཡོ་ཡོ་་	ད་འབདན་	ང་ཁྱད་སྤུན་ཆེ་་གཉིས�་ལུ་	བློོ་གཏདཔེ་་ཨན།	ཡོ་་	ད་སྦེ་་
ཨན་པེ་་ཅོན་	ང་འགྱི་ོ་དགོ་ན་མི།ས།	རིག�་ལྡན་ཁོྱད་ཀྱི་�་	ཅོ་ལ་འབག་དགོཔེ་་ཚུ་
ག་རིག་	 ཀྲ�་ཀྲ་སྦེ་་ཡོོད་གོ་ཞིབ�།	 ད་རིག�་ཞིབག་	 རིག་ནགས་ཕུ་ལུ་	 ལྷོདཔེ་་སྦེ་་
འགྱི་ོ་ན་སྦེ་་ཨན།	ད་མི།གྱི་ོགས་སུ་ཅོ�་སྦེ་་	འགྱི་ོ་ག།

རིག�་ལྡན་གྱི་�། རྟོ་ཆེ་ས་དང་	བཅོའ་སྒྲིག�་ཚུ་	མི།་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་་རིག་	རྐྱབ་ཚོགརིག་ཡོ་ལགས།	ད་
འབྱོོན་རུང་	འབྱོོན་ཆེ་ོག་ཆེ་ོག་ཨན།

དེ་ལས་ ལོྟ་ཚང་གཉེིས་ ཚོང་ལུ་འགོྱི་ནི།
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མཐོང་སྣང་བཞིི་པ།མཐོང་སྣང་བཞིི་པ།
རྩ་ས། སྦྱོན་བདག་དབང་ཕྱུག་ག་ཁྱ�་ནང་།
རྩ་མི།།	༡.		དགའ་ལགསམི།ོ།	༢.		ཤེས�་དཀརིགམི།ོ།	༣.		མི།ཛིན�་ལྡན་མི།།	༤.		དབང་
ཕྱུག།
དུས་ཚོགད། ཉིསན་མི།།
དེ་ལས་ སྦྱིིན་བདག་དབང་ཕྱུག་རྒྱབ་ཐལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ མཛེེས་ལྡན་མ་འདི་ ཨ་ལུ་སྐེ་ནི་གི་ ན་ཟུག་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ སྐེ་བའི་བསྒང་།

ཤེས�་དཀརིགམོི།་ག�། ཤེསོག་ཤེསོག་ཨ་ཞིབམ།ོ	 ཁྱ�་ནང་ལུ་	 མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་གཟུགས་ཕྱིནལ་ཏ་	 བུ་བཅོོ་
ལྔའ་ཟླཝ་བཟུམི།་ཅོ�་	 སྐྱས་ཡོོད་རུང་	 མི།ོ་རིག་ན་ཟུག་ག�་	 དྲན་མི།ད་ཡོརིག་སོ་
ནུག།	 ད་འབདཝ་ད་	 ང་བཅོས་གཉིས�་ལུ་	 ད་བཟུམི།་མི།འ་	 གོ་སྐབས་ཅོ�་	
འཐེངོབ་མི།་ཚུགསཔེ་་འོང་།	 ཐེངབས་དང་གནས་སྐབས་ཅོ�་བཏོན་མི།་ཚུགས་པེ་ས་
ག?

དགའ་ལགསམི།ོ་ག�། ཐེངབས་ཤེསས་ད་	 ག་ཅོ་མི།ད་པེ་།	 རིགང་དོན་འབྱུང་ན་ཆེ་་ལུགས་ངན་རུང་ངན།	
།ཟོར་དོ་བཟུམི།་	 རིགང་དོན་འགྲུབ་ན་ག་དོན་ལུ།	 ག་ཅོ་བཟུམི།་ཡོང་འབད་དགོ་
པེ་ས།	 ད་བ་འད་	 བུ་འད་ཤེསང་སྒྲིགོམི།་ཅོ�་ནང་བཙུགས་ཏ་	 ཆུརིག་བསྐྱལ་ཞིབནམི།་
ལས་	འད�་ཚོགབ་ལུ་	སམས་ཅོན་གྱི་་ཕྱུག་གུ་ཅོ�་བསྐྱལ་བཞིབག་པེ་་ཅོན་	སྦྱོན་
བདག་ལོག་འབྱོོནམི།་ད་	 རྣམི།་རྟོོག་ལངས་ཏ་	 མི།ོ་བདའ་གཏང་འོང་ག་ཡོང་མི།་
ཤེསས།	 ད་བསྒང་ལས་འབདན་	 ང་བཅོས་རིག་གཉིས�་ལུ་ཡོང་	 གོ་སྐབས་ཅོ�་
འཐེངོབ་འོང་ག་མི།་ཤེསས།	
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ཤེས�་དཀརིགམོི།་ག�། ཨན་པེ་ས་ཨན་པེ་ས།	 ཁྱོད་རིག་མི།གོྱི་གས་སུ་ཅོ�་སྦེ་་	 ཨ་ལུ་འད་	 ཆུརིག་བསྐྱལ་
བརིག་སོང་ཞིབ�་	ང་ག�་	སམས་ཅོན་གྱི་་	ཕྱུག་གུ་ཅོ�་	འཚོག�་བརིག་འགོྱི་་ག།

དེ་ལས་ ཨ་ཞིེམོ་གཉིེས་ཀྱིིས་ མཛེེས་ལྡན་མའི་བུ་འདི་ ཤིང་སྒྲོོམ་ཅིིག་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཆུརི་བསྐལ་བཏང་སྦོེ་ 
དེའི་ཚབ་ལུ་ མལ་ཆ་ནང་ སྤྱོ་ཤི་ཤི་བའི་ཕྱུག་གུ་ཅིིག་བཙུགས་བཞིག་སྟོེ་ ཁོོང་རི་གཉེིས་ ན་འཐན་རི་ སྐོམོ་

ལང་ལངམ་བཟུམ་ བཟོེ་སྡོོད་ནི་ དེ་ཅིིག་གི་བརི་ན་ མཛེེས་ལྡན་མ་ དྲིན་པ་ཚོརི་ནི།

མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ག�། ཨ་ལའོ་དབའ།	 ང་་ཨ་ལུ་ག་ཏ་ཡོོད་གོ།	 ནཱ་འབག་ཤེསོག་ཤེས�།	 ཆུ་བཤེསལ་
རྐྱབ་ཚོགརིག་ཡོ་སྦེ་ོ།

དགའ་ལགསམི།ོ་ག�། ཁ་བཙུམི།ས་སྡེ་ོད།	 ཁྱོད་ཀྱི་་ཨ་ལུའ་སྐོརིག་ལས་	 མི།ནོ་བསམི།་ཡོང་གཏང་མི།་
ཚུགས་པེ་ས།	 ཨ་ལུ་རིགོགས་ཀྱི་་གདོང་ཁརིག་སྟོོན་པེ་རིག་	 སྟོོན་བཏུབ་ཅོ�་མི།ན་
འདུག།	 གཞིབན་དལ་གཞིབ་	 ང་བཅོས་ག་རིག་ག�་	 ཁྱོད་ལས་	 སྦྱོན་བདག་
དབང་ཕྱུག་ག་	 རྒྱུད་པེ་་ལགས་ཤེསོམི།་ཅོ�་འོང་མི།ནོ་བའ་	 རིག་བ་བསྐྱད་སོྡེ་ད་རུང་	
བསམི།་པེ་འ་ཐེངོག་ལུ་	 ག་ལས་འབབ་པེ་་	 ངན་པེ་་གཅོ�་ག�་འབདན།	 །སྟོོང་
སྟོོང་གཡུས་ལུ་ཕོེལག།	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	ཁོྱད་ཀྱི་�་འབད་	ང་བཅོས་ག་རིག་	རིགོགས་
ཀྱི་་གདོང་ཁརིག་	འཐེངོན་མི།་ནུམི།་ཡོརིག་སོ་ཡོ།	མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ཁྱོད་ཀྱི་�་ང་བཅོས་
ཆེ་་ཁྱབ་ལུ་	 མི།ནོ་བསམི།་ལགས་ཤེསོམི།་མི།་གཏང་པེ་རིག་	 བསམི།་པེ་་མི།་ལུ་ངན།	
སྦྱོོརིག་བ་རིགང་ལུ་རྩུབ་	ཟོར་དོ་བཟུམི།་	ཡོ་ཤེསས་པེ་འ་མི།དའ་འད་	ཁྱོད་ལུ་ཕེལོག་ཆེ་་
ནུག།	ཁྱོད་ཀྱི་�་ཨ་ལུ་སྤྱི་་ཅོ�་སྐྱས་ད་ནུག།	ང་བཅོས་གཉིས�་	ག་ད་སྦེ་་སློབ་
ན་ཨན་ན་ཡོང་	མི།་ཤེསས་པེ་ས།
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མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ག�། དབའ་་་	ན་སྦེ་་མི།་འོང་མི།ན་ན་	དཔྱེ་་མི།ད་པེ་འ་སྲོོལ་ད་བཟུམི།་	སྔོན་ཆེ་ད་ཡོང་གོ་
མི།་མྱོོང་།	།ཕྱིནན་ཆེ་ད་ད་ལས་ཕེལརིག་ཡོང་	དཔྱེ་་ད་བཟུམི།་མི།་སྲོད།	ང་་ཨ་ལུ་འད་	
སྤྱི་འ་ཕྱུག་གུ་ཨན་རིག་མི།ན་	 ཁྱད་གཉིས�་ཀྱི་�་ང་ལུ་	 ཤེསོབ་རྐྱབ་རིག་མི།ན་དགོ།	
ང་་ཨ་ལུ་འབག་ཤེསོག།

དགའ་ལགསམི།ོ་ག�། མི།ད་པེ་རིག་འབག་ཤེསོག།	ཤེས་བ་ལོག་ཤེསོག།	ཟོར་	ཁྱོད་བང་ཆེ་་བས།	ཁྱོད་ཀྱི་་ཨ་
ལུ་སྤྱི་འ་ཕྱུག་གུ་འད་ལས་	གཞིབན་ག་ཅོ་འབག་འོང་ན་	ང་བཅོས་གཉིས�་	ཁྱོད་
ལུ་དོན་དག་མི།ད་པེ་རིག་	ཤེསོབ་རྐྱབ་དགོཔེ་་ཡོང་མི།ད་		ཁྱོད་ཀྱི་་ཨ་ལུ་འད་	མི།�་
ཨ་ལུ་ཨན་པེ་་ཅོན་	ང་བཅོས་གཉིས�་ཡོང་	དགའཝ་མི།་གཏོགས་	སྐྱོ་བ་མི།ད།

མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ག�། ཨའ་སྨོོ།	 ང་ལུ་ག་ཅོ་ག་རྣམི།་སྨོན་ཅོ�་	 འཁོརིགཝ་ཨན་ན་སྨོོ།	 ཚོག་ཧེ་་མི།རིག་མི།་
བཏུབ་པེ་འ་ལཱ་ངན་	ག་ཅོ་བཟུམི།་ཅོ�་	འབད་འབདཝ་ཨན་ན་	ད་ལྟེ་ོ་ཚུན་ཚོགད་	
ང་ག�་	མི།་སྤྱི་ང་སློོང་	ཉིསམི།་ཆུང་ཅོ�་ལས་མི།ད་རུང་	ལུས་ངག་ཡོད་གསུམི།་གྱི་་	
ཞིབབས་ཏོག་དང་	 བཟོང་སམས་བསྐྱདཔེ་་བསྐྱད་ས་རིག་སྡེ་ོད་སོྡེ་དཔེ་་ཨན།	 ད་སྦེ་་
ཨ་ལུ་སྤྱི་་ལུ་འགྱུརིག་མི།་འད་	 ག་ཅོ་ག་ལས་ཨན་ན?	 	 ང་	 ཕྱུག་པེ་ོའ་ཨམི།་
སྦེ་་	གཏམི།་སྙན་གྲོགས་	ག་ཏ་ཡོང་ཁྱབ་མི།་ཅོ�་ཨན་རུང་	ད་	མི།་མི།ང་ག་སྦུག་
ལུ་	དཔྱེ་ལཝ་ཡོང་སྟོོན་མི།་ཚུགསཔེ་་ཡོརིག་སོ་ཡོ།

མཐོང་སྣང་ལྔ་པ།མཐོང་སྣང་ལྔ་པ།
རྩ་ས། དང་པེ་་	གཙོ་ང་ཆུ་ཡོོད་པེ་འ་ནགས་ཚོགལ་ཅོ�་ནང་།	གཉིས�་པེ་་	སྦྱོན་

བདག་ག་ཁྱ�་ནང་།
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རྩ་མི།།	
༡.	དྲང་སྲོོང་།	༢.	དབང་ཕྱུག།	༣.	དགའ་ལགསམི།ོ།	༤.	མི།ཛིན�་ལྡན་མི།།	༥.	ཤེས�་
དཀརིགམོི།།
དུས་ཚོགད། ཉིསིན་མི།།
གཡུས་དགའ་གླིིང་གི་ ཕྱུག་པོའི་ཁྱིིམ་གྱིི་ལྷོ་ཕོྱིགས་ ཙན་དན་ནགས་ཀྱིི་ བྱེག་ཕུག་ཅིིག་ནང་ དྲིང་སྲོོང་ཅིིག་

བཞུགས་ཡོོད་མི་འདི་ ཨ་རྟག་རི་ ཐུགས་དམ་གྲོོལ་ཞིིནམ་ལས་ གཙང་ཆུ་འདི་ནང་ ཁྲུས་གནང་པརི་འབྱེོན་དོ་
ཡོོདཔ་ཨིན་པས། ཚརི་གཅིིག་དྲིང་སྲོོང་ཁྲུས་གནང་པརི་འབྱེོནམ་ད་ ཆུ་གིས་ཤིང་སྒྲོོམ་འབག་འོང་སརི་མཐོང་ནུག།

དྲང་སྲོོང་ག�། དབའ།	 ད་རིགས་གཙོ་ང་ཆུ་འད་ནང་ལས་	 སྒྲིགོམི།་ཅོ�་ཡོང་ཐེངོབ་ཅོ།	 ག་ཅོ་ཨན་ན་	
ཚོགརིག་གཅོ�་བལྟེ་་ག་ནོ།	 དབའ་ཨ་ལུ་ཅོ�་ཨན་པེ་ས།	 ཁ་ཙོ་་ནུབ་མི།ོའ་རྨ་ལམི།་
འད་	གཞིབན་དང་མི།་འདྲཝ་ཅོ�་མི།ཐེངོང་ཅོ།	གནམི།་སྟོོང་པེ་འ་སྦུག་ལས་	 ནོརིག་བུ་
ཆུ་ཤེས�་ཅོ�་	ང་་ཕེལང་མི།རིག་བུད་ད་	 ནོརིག་བུ་འད་ག་འོད་ཀྱི་�་	འཛིནམི།་གློང་འགྲོོ་
བའ་མུན་པེ་་ག་རིག་བསལ་ཏ།	ག་ཅོ་ད་	ཉིསམི།ས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ལུ་	འགྱུརིག་ས་མི།ཐོེངང་
མི།་འད་	བུཚོག་འད་འཐེངོབ་ན�་	རྟོགས་མི།ཚོགན་ཅོ�་	ཨནམི།་འོང་ན་མི།ས།	ཨ་ལུ་
འད་	 རིག�ས་རུས་ག་ལས་མི།ཆེ་ད་རུང་	 ད་རིགས་ང་ག�་འཐོེངབ་མི།་འད་	 དཀོན་
མི།ཆེ་ོག་གསུམི།་གྱི་�་	དངོས་གྲུབ་གནང་གནངམི།་	འོང་ན་ཨན་མི།ས།	ང་་ཤུལ་
འཛིནན་མི།་ཡོང་	 ཁོ་འོང་ན་ཨན་པེ་ས།	 ང་ག�་བདག་འཛིནན་འབད་ད་བཞིབག་ག་
ནོ།
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ཉེིནམ་དག་པ་ཅིིག་གི་རྒྱབ་ལས་  ཕྱུགཔོ་ཚོང་ལས་ལོག་འོངམ་ད་ ཁོོ་གིས་ སེམས་ཁོ་ལུ་ ཨམ་སྲུ་འདི་གིས་ 
བུ་ཅིིག་སྐེས་སྐེསཝ་འོང་མནོ་སེྟོ་ སྤྲོོ་ཕག་ཕག་སྦོེ་ འོངམ་ད་ ཁྱིིམ་མའི་སྒོ་ཁོརི་དང་པ་རི་ ཨ་ཞིེམོ་གཉེིས་སྤུས་ཙ་

སྦོེ་བཟེོ་བཟོེ་སྟོེ་རྣམ་འགྱུརི་ཤིག་ཤིག་སྦོེ་ཐོན་ཏེ་ཡོོད་མི་དང་ཕྱིད་དེ།
དབང་ཕྱུག་ག�། དབའ།	 ཁྱད་ཨ་ཞིབམ་ོགཉིས�་	 ང་་མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་	 གཟུགས་ཕྱིནལ་ད་ཡོ་ག?	

སྟོབས་མི།་བདསཝ	ག་ཅོ་ཡོང་མི།་འབྱུང་ག?
དགའ་ལགསམི།ོ་ག�། མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་གཟུགས་ཡོང་	ཕྱིནལ་ད་ཡོ།
དབང་ཕྱུག་ག�། དབའ།	དན་སྟོ་	ཨ་ལུ་བུ་ཨན་པེ་ས།	བུམི།ོ་ཨན་པེ་ས།	མི།་པེ་་ང་ལུ་	བུ་དང་བུམི།ོ་

གཉིས�་ལུ་	ཉིས་རིགང་མི།ད་	ག་ཅོ་འབད་རུང་མི།་བཏུབ་མི།ད།
ཤེས�་དཀརིགམོི།་ག�། ཨན་པེ་ས་	བུ་དང་བུམོི།་འབདན་	ང་བཅོས་ཡོང་	བསམི།་པེ་་རྫོོགས་ན་མི།ས་པེ་་	ད་

འབདཝ་ད་	་་་་་་་་་།
དབང་ཕྱུག་ག�། ད་འབདཝ་ད་་་་་་་་་་་།	 ག་ཅོ་	 ང་་མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་	 ཁོང་མི།་བུ་གཉིས�་ལུ་	 རྐྱན་

བརིག་ཆེ་ད་ཅོ�་ཡོང་	བྱུང་བྱུངམི།་འདྲས་མི།ན་ན་?
དགའ་ལགས་མོི།་ག�། སྦྱོན་བདག་	ཁོྱད་རིགའ་	སམས་ལས་འབད་བ་ཅོན་	ཁྱོད་ལུ་ཡོོད་པེ་འ་	རྣམི།་ཐེངོས་

སྲོས་ཀྱི་་བང་མི།ཛིནད་དང་འདྲ་བའ་	 རྒྱུ་ནོརིག་སྤྱི་ོད་མི།་ག་བརྒྱུད་པེ་་ལགས་ཤེསོམི།་ཅོ�་
འོང་ན་ག་རིག་ཆེ་་	 སྦེ་ོམི།་རིག་འདུག།	 ད་འབདཝ་ད་	 མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ག�་	 འཇོ�་
རྟོན་ནང་	དཔྱེ་་མི།་སྲོད་པེ་འ་	ཨ་ལུ་ཅོ�་	མི།ོ་ག�་སྐྱས་ད་ཡོ།	ད་ལྟེ་ོ་ཚུན་ཚོགད་ལུ་	
ཟོམི།ོ་བུད་མི།ད་ཀྱི་�་	 ཨ་ལུ་ལགས་ཉིསས་ག་ད་སྦེ་་ཡོང་	 སྐྱ་ན་ཡོོད་རུང་	 མི།་ལས་
སྤྱི་འ་ཕྱུག་གུ་སྐྱསཝ་ཨན་ཟོར་མི།་འད་	 དུས་ད་རིགས་	 མི།་གཏོགས་	 གོ་གོཝ་དང་
མི།ཐེངོང་མི།ཐེངོངམི།་མི།ད་	ད་	ཁྱོད་རིགའ་རིག་བ་	རིག་བཟུམི།་སྐྱད་མི།་འད་	མི།རིག་ཉིས�་ག�་
བཞུ་དོ་བཟུམི།་	ཡོརིག་སོ་ཡོ།
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ཉེིནམ་དག་པ་ཅིིག་གི་རྒྱབ་ལས་  ཕྱུགཔོ་ཚོང་ལས་ལོག་འོངམ་ད་ ཁོོ་གིས་ སེམས་ཁོ་ལུ་ ཨམ་སྲུ་འདི་གིས་ 
བུ་ཅིིག་སྐེས་སྐེསཝ་འོང་མནོ་སྟོེ་ སྤྲོོ་ཕག་ཕག་སྦོེ་ འོངམ་ད་ ཁྱིིམ་མའི་སྒོ་ཁོརི་དང་པ་རི་ ཨ་ཞིེམོ་གཉེིས་སྤུས་ཙ་

སྦོེ་བཟེོ་བཟེོ་སྟོེ་རྣམ་འགྱུརི་ཤིག་ཤིག་སྦོེ་ཐོན་ཏེ་ཡོོད་མི་དང་ཕྱིད་དེ།
དབང་ཕྱུག་ག�། དབའ།	 ཁྱད་ཨ་ཞིབམོ་གཉིས�་	 ང་་མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་	 གཟུགས་ཕྱིནལ་ད་ཡོ་ག?	

སྟོབས་མི།་བདསཝ	ག་ཅོ་ཡོང་མི།་འབྱུང་ག?
དགའ་ལགསམི།ོ་ག�། མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་གཟུགས་ཡོང་	ཕྱིནལ་ད་ཡོ།
དབང་ཕྱུག་ག�། དབའ།	དན་སྟོ་	ཨ་ལུ་བུ་ཨན་པེ་ས།	བུམི།ོ་ཨན་པེ་ས།	མི།་པེ་་ང་ལུ་	བུ་དང་བུམི།ོ་

གཉིས�་ལུ་	ཉིས་རིགང་མི།ད་	ག་ཅོ་འབད་རུང་མི།་བཏུབ་མི།ད།
ཤེས�་དཀརིགམི།ོ་ག�། ཨན་པེ་ས་	བུ་དང་བུམི།ོ་འབདན་	ང་བཅོས་ཡོང་	བསམི།་པེ་་རྫོོགས་ན་མི།ས་པེ་་	ད་

འབདཝ་ད་	་་་་་་་་་།
དབང་ཕྱུག་ག�། ད་འབདཝ་ད་་་་་་་་་་་།	 ག་ཅོ་	 ང་་མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་	 ཁོང་མི།་བུ་གཉིས�་ལུ་	 རྐྱན་

བརིག་ཆེ་ད་ཅོ�་ཡོང་	བྱུང་བྱུངམི།་འདྲས་མི།ན་ན་?
དགའ་ལགས་མི།ོ་ག�། སྦྱོན་བདག་	ཁྱོད་རིགའ་	སམས་ལས་འབད་བ་ཅོན་	ཁྱོད་ལུ་ཡོོད་པེ་འ་	རྣམི།་ཐེངོས་

སྲོས་ཀྱི་་བང་མི།ཛིནད་དང་འདྲ་བའ་	 རྒྱུ་ནོརིག་སྤྱི་ོད་མི།་ག་བརྒྱུད་པེ་་ལགས་ཤེསོམི།་ཅོ�་
འོང་ན་ག་རིག་ཆེ་་	 སྦེ་ོམི།་རིག་འདུག།	 ད་འབདཝ་ད་	 མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ག�་	 འཇོ�་
རྟོན་ནང་	དཔྱེ་་མི།་སྲོད་པེ་འ་	ཨ་ལུ་ཅོ�་	མི།ོ་ག�་སྐྱས་ད་ཡོ།	ད་ལྟེ་ོ་ཚུན་ཚོགད་ལུ་	
ཟོམི།ོ་བུད་མི།ད་ཀྱི་�་	 ཨ་ལུ་ལགས་ཉིསས་ག་ད་སྦེ་་ཡོང་	 སྐྱ་ན་ཡོོད་རུང་	 མི།་ལས་
སྤྱི་འ་ཕྱུག་གུ་སྐྱསཝ་ཨན་ཟོར་མི།་འད་	 དུས་ད་རིགས་	 མི།་གཏོགས་	 གོ་གོཝ་དང་
མི།ཐེངོང་མི།ཐེངོངམི།་མི།ད་	ད་	ཁྱོད་རིགའ་རིག་བ་	རིག་བཟུམི།་སྐྱད་མི།་འད་	མི།རིག་ཉིས�་ག�་
བཞུ་དོ་བཟུམི།་	ཡོརིག་སོ་ཡོ།

དབང་ཕྱུག་ག�། དབའ་་	 ག་ད་སྦེ་་ལོ་	 ང་་མི།ཛིན�་ལྡན་མི།འ་ཨ་ལུ་	 སྤྱི་འ་ཕྱུག་གུ་ཨན་པེ་ས་ལོ་	
མི།གུ་ནག་མི།་ལས་	སམས་ཅོན་གྱི་་ཕྱུག་གུ་	ག་ལས་འབྱུང་ན་འབྱུང་མི།་སྲོད་	འད་
ཁྱོད་གཉིས�་ཀྱི་�་	 ཧེ་མི།་བཤེསད་དང་	 མི།གོ་སྐོརིག་ཏ་སློབ་འདྲས་མི།ན་ན་	 ག་ད་སྦེ་་
ཨན་རུང་	གཏམི།་ད་ཐེངག་རིགང་ག་	གཏམི།་མི།ན་པེ་ས།	

ཟེེརི་སློབ་སྦོེ་ནང་ན་སོང་སེྦོ་ མཛེེས་ལྡན་མ་ ག་ནི་ཡོང་འབདསའི་ལམ་མེད་པརི་ སེམས་སྐོ་བའི་ངང་ལུ་སྡོོད་སརི་ 
ཆ་རོིགས་ལུ་བལྟ་སྟོེ།

དབང་ཕྱུག་ག�། དབའ་	རིག�་ལྡན་	ཨ་ལུ་སྤྱི་འ་ཕྱུག་གུ་འད་ལུ་	ཁྱོད་མི།ནོ་བསམི།་གཏང་ཚུགས་
པེ་ས་ག?	 ད་འབདན་	 ང་བཅོས་རིགའ་ལུང་ཕྱིནོགས་འད་ནང་	 ལྟེ་ས་ངན་ཅོ�་བྱུང་
ཡོ།	 ད་ལྟེ་ོ་ཚུན་ཚོགད་	 མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་འད་	 ང་་སྙང་ག་ནོརིགབུ་བཟུམི།་	 བྱོམི།ས་
བརྩ་	 ལོྷད་མི།ད་ཅོ�་འབད་རུང་	 མི།ོ་བདུདམི།ོ་ག་སྤྲུལཔེ་་ཨནམི།་	 ད་རིག�་ལས་
མི།་གཏོགས་	 ཤེསས་མི།་ཚུགས།	 ནཱ་བཟུམི།་གྱི་་ལྟེ་ས་ངན་གྱི་�་	 ང་་མི།ང་མི།དཔེ་་
གཏངམི།་མི།་ཚོགད་	 ང་བཅོས་ལུང་ཕྱིནོགས་ཀྱི་་མི།ང་གཏམི།་ལུ་	 ཐེངོ་རྐྱབ་ཅོ།	 ད་རིག�་
འབདན་	 མི།ོ་	 གསད་རིག་གསད་ན།	 ལྟེ་ས་ངན་མི།�་ལུས་ལས་མི།ཆེ་ད་མི།་	 སྤྱི་འ་
ཕྱུག་གུ་འད་	 ལམི།་གྲུ་གསུམི།་	 གནམི།་གྲུ་གསུམི།་ཡོོད་སརིག་	 ས་ནག་པེ་ོ་དགུའ་
འོག་ལུ་	མི།ནམ་ཞིབནམི།་ལས་	སྲོ་མི།ནན་རྐྱབ་སྟོ་བཞིབག་སྨོ་རིག།

རིག�་ལྡན་གྱི་�། ཨན་པེ་ས་	དབང་ཕྱུག་	ལྟེ་ས་ངན་ཨ་ལུ་འད�་ཐེངད་ལུ་	ཁྱོད་ཀྱི་་སློབ་མི།་ད་	འབད་
ད་པེ་་	མི།་བཏུབ་མི།ན་འདུག།	ད་འབདཝ་ད།	མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་འད་	མི།ོ་རིགའ་སྔོན་
གྱི་་ལས་ཀྱི་་འབྲིངས་བུ་སྨོན་པེ་་མི།་གཏོགས་	མི།ོ་བདུདམི།ོ་ཨན་ན།	ལྷ་ཨན་ན།	ང་
བཅོས་ཀྱི་�་འད་འཕྲིནོ་ལས་	ཁས་ལན་མི།་ཚུགས།	ད་ག�་མི།་ཚོགད་	ད་ལྟེ་ོ་ཚུན་ཚོགད་	
རིགང་ག་གྲོོགས་སྦེ་་འཁོརིག་ཏ་	ད་ལྟེ་ོ་གནས་སྐབས་ད་བཟུམི།་ཅོ�་ནང་ལྷོདཔེ་་ད་	མི།ོ་
ལུ་ཡོང་སྡེ་་ཆེ་་སྙང་རྗེ།་	 བསྐྱད་དགོཔེ་་ཅོ�་འདུག།	 ད་ག�་འབད་	 མི།ོ་མི།་གསད་
པེ་རིག་	ཁྱ�་ནང་ལས་	བཏོན་བཏང་ད་པེ་་ཅོན་	ག་ད་སྦེ་་འཚོགམི།ས་པེ་ས་གོ?
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དབང་ཕྱུག་ག�། དབའ་་་	རིག�་ལྡན་	ང་ལུ་བློོ་གཏད་པེ་འ་ཆེ་་རིགོགས་	ཁྱོད་གཅོ�་ལས་བརྒལ་མི།ད།	
ད་རིག�་ཁྱོད་ཀྱི་�་	སློབ་མི།་འད་ལུ་	ཆེ་་བཞིབག་ག་	བཏུབ་པེ་ས།

མཐོང་སྣང་དྲུག་པ།མཐོང་སྣང་དྲུག་པ།
རྩ་ས། ནགས་ཚོགལ་གྱི་་བྱོག་ཕུག་ནང་།
རྩ་མི།།
༡.		དྲང་སྲོོང་།		༢.		བུ་བསོད་ནམི།ས།		༣.		བྱོ་བག་བྲིངོ།		༤.		མི།ཛིན�་ལྡན་མི།།
དུས་ཚོགད། ཉིསན་མི།།

ལོ་ངོ་བཅུ་བཞིི་གི་རྒྱབ་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
དྲང་སྲོོང་ག�། དབའ་་	 བསོད་ནམི།ས	 ཁྱོད་ལུ་	 ཁག་ཆེ་་བའ་ལོ་རྒྱུས་	 ལ་ཤེས་རིག་སློབ་ན་ཡོོད།	

ད་ལྟེ་ོ་ཚུན་ཚོགད་	 ཁྱོད་ང་ག་དོན་ལུ་	 གནམི།་མི།ད་ས་མི།ད་	 དཀའཝ་སྤྱི་ད་ཅོ་	 ང་
ལུ་དཀོན་མི།ཆེ་ོག་ག་དངོས་གྲུབ་ཟོར་རུང་	 རིགང་ག་བུ་ཟོར་རུང་	 ཁོྱད་ཨན།	 ད་
འབདཝ་ད་	ཁྱོད་	སྐྱ་བའ་ཕེལམི།་	 ངོ་མི།་འད་	ང་ག�་	ངོ་སྟོོན་མི།་ཚུགས་	ཁྱོད་
ཆུ་ག�་	 འབག་འོང་མི།་ཤེསང་སྒྲིགོམི།་ནང་ལས་འཐུ་སྟོ་	 གསོ་གསོཝ་ཨན།	 ཨན་
རུང་	འཕྲིནལ་མི།གྱི་ོགས་རིག་	ཁྱོད་རིགའ་	ཕེལམི།་གཉིས�་འཕྱིནད་ཚུགས་པེ་འ་	སྨོོན་ལམི།་	
ང་ག�་བཏབ་ག།		ད་	ང་བྱོག་ཕུག་འད་ནང་སྡེ་ོད་ད་	ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་སོ་ཡོ།		
མི།དང་ཞིབག་ལས་རིག་	 མི།ཁའ་འགྲོོ་སྡེ་་ལྔ་ག�་	 ནམི།་མི།ཁའ་དགུང་ལས་	 ཡོརིག་
དགའ་ལྡན་ཕེལོ་བྲིངང་ནང་ལུ་	 འབྱོོན་ཟོར་བསུ་བ་	འབདཝ་འབད་ས་རིག་ཨན།	ང་
ག�་	བུཚོག་	བསོད་ནམི།ས་	ཁྱོད་དང་གཅོ�་ཁརིག་	སྡེ་ོད་མི།་ཚུགས་ན་ཨན་པེ་ས།

བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�། བློམི།་རིགན་པེ་ོ་ཆེ་་	འད་བཟུམི།་མི།འ་བྱོག་ཕུག་འད་ནང་	བློམི།་མི།་བཞུགས་པེ་འ་ཤུལ་
ལུ་	ང་རིག་རྐྱངམི།་གཅོ�་	ག་ད་སྦེ་་སྡེ་ོད་པེ་།	བློམི།་དང་མི།ཉིསམི།་གཅོ�་	ང་ཡོང་འགྱི་ོ་
ན་ཡོོདཔེ་་ཅོ�་	མི།ཛིནད་གནང་ལགས།



ལྷག་རིག་དང་རྩོོམ་རིག། སློོབ་རིམ་བཅུ་པ།

181

དབང་ཕྱུག་ག�། དབའ་་་	རིག�་ལྡན་	ང་ལུ་བློོ་གཏད་པེ་འ་ཆེ་་རིགོགས་	ཁྱོད་གཅོ�་ལས་བརྒལ་མི།ད།	
ད་རིག�་ཁྱོད་ཀྱི་�་	སློབ་མི།་འད་ལུ་	ཆེ་་བཞིབག་ག་	བཏུབ་པེ་ས།

མཐོང་སྣང་དྲུག་པ།མཐོང་སྣང་དྲུག་པ།
རྩ་ས། ནགས་ཚོགལ་གྱི་་བྱོག་ཕུག་ནང་།
རྩ་མི།།
༡.		དྲང་སྲོོང་།		༢.		བུ་བསོད་ནམི།ས།		༣.		བྱོ་བག་བྲིངོ།		༤.		མི།ཛིན�་ལྡན་མི།།
དུས་ཚོགད། ཉིསན་མི།།

ལོ་ངོ་བཅུ་བཞིི་གི་རྒྱབ་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
དྲང་སྲོོང་ག�། དབའ་་	 བསོད་ནམི།ས	 ཁྱོད་ལུ་	 ཁག་ཆེ་་བའ་ལོ་རྒྱུས་	 ལ་ཤེས་རིག་སློབ་ན་ཡོོད།	

ད་ལྟེ་ོ་ཚུན་ཚོགད་	 ཁྱོད་ང་ག་དོན་ལུ་	 གནམི།་མི།ད་ས་མི།ད་	 དཀའཝ་སྤྱི་ད་ཅོ་	 ང་
ལུ་དཀོན་མི།ཆེ་ོག་ག་དངོས་གྲུབ་ཟོར་རུང་	 རིགང་ག་བུ་ཟོར་རུང་	 ཁྱོད་ཨན།	 ད་
འབདཝ་ད་	ཁྱོད་	སྐྱ་བའ་ཕེལམི།་	ངོ་མི།་འད་	ང་ག�་	ངོ་སྟོོན་མི།་ཚུགས་	ཁྱོད་
ཆུ་ག�་	 འབག་འོང་མི།་ཤེསང་སྒྲིགོམི།་ནང་ལས་འཐུ་སྟོ་	 གསོ་གསོཝ་ཨན།	 ཨན་
རུང་	འཕྲིནལ་མི།གྱི་ོགས་རིག་	ཁྱོད་རིགའ་	ཕེལམི།་གཉིས�་འཕྱིནད་ཚུགས་པེ་འ་	སྨོོན་ལམི།་	
ང་ག�་བཏབ་ག།		ད་	ང་བྱོག་ཕུག་འད་ནང་སྡེ་ོད་ད་	ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་སོ་ཡོ།		
མི།དང་ཞིབག་ལས་རིག་	 མི།ཁའ་འགྲོོ་སྡེ་་ལྔ་ག�་	 ནམི།་མི།ཁའ་དགུང་ལས་	 ཡོརིག་
དགའ་ལྡན་ཕེལོ་བྲིངང་ནང་ལུ་	 འབྱོོན་ཟོར་བསུ་བ་	འབདཝ་འབད་ས་རིག་ཨན།	ང་
ག�་	བུཚོག་	བསོད་ནམི།ས་	ཁྱོད་དང་གཅོ�་ཁརིག་	སྡེ་ོད་མི།་ཚུགས་ན་ཨན་པེ་ས།

བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�། བློམི།་རིགན་པེ་ོ་ཆེ་་	འད་བཟུམི།་མི།འ་བྱོག་ཕུག་འད་ནང་	བློམི།་མི།་བཞུགས་པེ་འ་ཤུལ་
ལུ་	ང་རིག་རྐྱངམི།་གཅོ�་	ག་ད་སྦེ་་སྡེ་ོད་པེ་།	བློམི།་དང་མི།ཉིསམི།་གཅོ�་	ང་ཡོང་འགྱི་ོ་
ན་ཡོོདཔེ་་ཅོ�་	མི།ཛིནད་གནང་ལགས།

དྲང་སྲོོང་ག�་། སམས་སྐྱ་ོམི།་དག།ོ	ང་	ནཱ་ལས་འགྱི་་ོརུང་	ཁོྱད་ལུ་	ཆེ་་རིགགོས་འབད་མི།་ཨམི།་སྲུ་ཅོ�་	
ཞིབག་གསུམི།་གྱི་་རྒྱབ་ལས་	 ཐུགཔེ་་ག་	 སྦྱོན་པེ་་ཞུ་བརིག་འཐེངནོ་འངོ་།	 ད་	 ཁྱདོ་རིག་སྐྱ་
བའ་མི།་ཨན།	འད་ལུ་ཁྱདོ་ཀྱི་�་ཞིབབས་ཏགོ་	གང་དྲག་ཞུ་དག་ོསྨོ་རིག་		ཡོ་་	ང་ཤེས་
བའ་ཤུལ་ལུ་	ཨ་ན་ཕྱིནངམི།་འད་	མི།་ཉིསལ་བའ་ཧེ་་མི།་ལས་	བྱོག་ཕུག་ག་	གཡོས་ཁ་
ཐུག་ལུ་ཡོདོ་མི།་	 ཙོ་ན་དན་གྱི་་ཤེསང་གུ་བཀལ་བཞིབག།	 ད་ལས་	 ང་མི།ར་གཏང་བའ་
ཐེངལཝ་ཚུ་ཡོང་	བྱོག་ཕུག་ག་གདངོ་ཁརིག་ཡོདོ་པེ་འ་	སྤང་འད་ག་མི།ཐེངའམི།་བདའ་སྟོ་
གཏོརིག།	ཐེངང་ག་སྦུག་ལུ་	སྤུངས་བཞིབག་སྦེ་་	ཉིསལ་ཤེས�་	གཞིབན་	ང་ག་དནོ་ལུ་	དག་
རྩ་སྣ་གཅོ�་ཡོང་	བསྒྲུབ་མི།་དག།ོ	བུཚོག་ཁྱདོ་	ལུང་བསྟོན་གྱི་་བུཚོག་ཅོ�་ཨནམི།་ལས།	
མི།་ཚོག་འད་ནང་	 ཚོག་རིགང་ནད་མི།ད་	 ཕུན་སུམི།་ཚོག�ས་	 སོྟོབས་འབྱོརོིག་མི།ངའ་ཐེངང་རྒྱས་
ཏ་སོྡེ་ད་པེ་འ་	སོྨོན་ལམི།་ང་ག�་	ག་ད་དྲག་དྲག་བཏབ་འངོ་།	ད་	ང་འཆེ་་བ་མི།་རྟོག་
པེ་འ་ལམི།་ལུ་འགྱི་་ོད་ོསྨོ་རིག།	བུཚོག་བསདོ་ནམི།ས།

བསོད་ནམི།སཀྱི་�། ཨའ་སྨོོ་་	ང་ལུ་སྐྱབས་ཞུ་བའ་དཀོན་མི།ཆོེ་ག།	མི།གུ་གཏད་པེ་འ་བློམི།་	བློོ་གཏད་
པེ་འ་ཕེལམི།་ཟོར་རུང་	 བློམི།་དྲང་སྲོོང་གཅོ�་ལས་མི།ད་ས་	 དན་	 ཞིབང་ལུ་ཕེལ�ས་སོ་
ཡོ།	 ཨན་རུང་ག་ད་སྦེ་་འབད་བ་	 འཛིན�ས་པེ་འ་མི།ཐེངའ་མི།རིག་	 སོ་སོརིག་བྲིངལ་བ་	
འཇོ�་རྟོན་པེ་འ་ཆེ་ོས་ཉིསད་ཅོ�་ཨན།		ད་བ་འད་	བློམི།་པུརིག་སྦྱོངས་ཕུལ་ན་ག་ལཱ་	
འགོ་བརྩམི།་པེ་་ཅོན་	དྲག་ན་ཨན་པེ་ས།	
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དེ་ལས་ ཙན་དན་གྱིི་ཤིང་ཚུ་བརྩོེགས་ཏེ་ བློམ་པུརི་སྦྱིངས་ཕུལ། ཕྱིི་རུ་མ་ཉེལཝ་ལས་ བློམ་གིས་གནང་མི་ཕྱིེངམ་
འདི་ བྱེག་ཕུག་གི་ཟུརི་ཁོའི་ ཙན་དན་གུརི་ དཔྱངས་བཞིག། བློ་མའི་པུརི་ཐལ་གེ་རི་བསྒྱོོམས་ཏེ་ བྱེག་ཕུག་གི་
གདོང་ཁོའི་ སང་གི་མཐའ་སྐོརོི་དང་ སྦུག་ལུ་བླུགས་ཏེ་ སེམས་སྐོ་ཡོི་རི་ བྱེག་ཕུག་ནང་སོང་སྦོེ་ ཉེལ་སྡོོད་ནུག། 
དེ་ཡོི་ནངས་པ་ བུཚ་ཁོོ་རི་ གཉེིད་ཚོརི་ཏེ་ བལྟ་བའི་བསྒང་ལས་ ཙན་དན་ཤིང་གུརི་ཡོོད་པའི་ ཕྱིེངམ་དེ་ བྱེ་བག་
བྲིོ་ མི་སྐོད་དང་། མངོན་ཤེས་ཐོགསཔ་མེད་པརི་ མཁྱིེན་མི་གཅིིག་ལུ་གྱུརི། ཐང་སྦོོམ་ནང་པུརི་ཐལ་བླུག་མི་དེ་
གིས་ ཁྱིིམ་ནང་ན་ རྒྱུ་ནོརི་ལོངས་སྤྱོོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཕོ་བྲིང་ ཐོག་གསུམ་ ཕྱིི་ལས་བལྟ་ན་ ནང་གསལ་
བ་ ནང་ལས་བལྟ་ན་ ཕྱིི་གསལ་བའི་ རྣམ་རྒྱལ་ཁོང་བཟེང་བཟུམ་ བཀོད་ག་ནི་བ་ལེགས་པའི་ ཕོ་བྲིང་གཅིིག་
ལུ་ གྱུརི་སོ་ནུག།

བྱོ་བག་བྲིངོ་ག�། བུ་་	ཡོརིག་བཞིབངས་	ཡོརིག་བཞིབངས་ཤེས�་བུ།	
བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�། དབའ་	ཁྱོད་ག་སྨོོ?	བྱོ་ཁྱོད་ཀྱི་�་	མི།་སྐད་ག་ད་སྦེ་་ཤེསས་ཅོ།
བྱོ་བག་བྲིངོ་ག�། ང་	ག་ཡོང་མི།ན་		ཁྱོད་རིགའ་བློམི།་དྲང་སྲོོང་ག་	ཐུགས་ཀྱི་་མི།་ལོང་ནང་ལས་	བུཚོག་

ཁྱོད་ལུ་	 ཆེ་་རིགོགས་འབད་བརིག་	 བཏང་བཏངམི།་ཨན།	 	 ཁྱོད་ལོང་ཞིབནམི།་ལས་	
མི།རིག་སྤང་ནང་བལྟེ་ཤེས�་	བློ་མི།འ་པུརིག་ཐེངལ་ཚུ་ག་ཅོ་ལུ་	གྱུརིག་སོ་ནུག།

བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�། ཡོ་བློ་མི།་་	 ང་མི།�་ཏོ་འཁྲུལ་ཏ་	མི།ཐེངོངམི།་འདྲས་མི།ན་ན།	 	ཡོང་ཅོན་	གནས་
བདག་	གཞིབ་བདག་ཚུ་ག�་	གཡོོ་འཕྲུལ་རིག་མི།ན་ན་?		འཇོ�ས་པེ་་	བརྒྱད་
ལས་སྐྱོབ་པེ་འ་	ལྷའ་ཕེལོ་བྲིངང་བཟུམི།་དང་	 དགའ་བའ་སྐྱད་མི།ོའ་ཚོགལ་འད་བཟུམི།་	
ད་ལྟེ་ོ་ཚུན་	 ག་ཏ་ཡོང་མི།ཐེངོང་མི།་མྱོོང་	 	 ག་ད་སྦེ་་ཨན་རུང་	 ཚོགརིག་གཅོ�་ནང་ན་	
འགྱི་ོ་བལྟེ་་གས	སྐྱབས་སུ་མི།ཆེ་�ོ།།	བློམི།་དྲང་སྲོོང་རིགན་པོེ་་ཆེ་་མི།ཁྱན་ནོ།།	 	བློམི།་
ཁྱོད་རིག་སྐུ་དངོས་མི།་བཞུགས་རུང་།	ད་རིགས་ང་ལུ་	སྐྱབས་མི།ཛིནད་ད་	འད་བཟུམི།་
གནང་མི།་འད་ལུ་	བཀའ་དྲན་ཆེ་།
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དེ་ལས་ ཙན་དན་གྱིི་ཤིང་ཚུ་བརྩོེགས་ཏེ་ བློམ་པུརི་སྦྱིངས་ཕུལ། ཕྱིི་རུ་མ་ཉེལཝ་ལས་ བློམ་གིས་གནང་མི་ཕྱིེངམ་
འདི་ བྱེག་ཕུག་གི་ཟུརི་ཁོའི་ ཙན་དན་གུརི་ དཔྱངས་བཞིག། བློ་མའི་པུརི་ཐལ་གེ་རི་བསྒྱོོམས་ཏེ་ བྱེག་ཕུག་གི་
གདོང་ཁོའི་ སང་གི་མཐའ་སྐོོརི་དང་ སྦུག་ལུ་བླུགས་ཏེ་ སེམས་སྐོ་ཡོི་རི་ བྱེག་ཕུག་ནང་སོང་སྦོེ་ ཉེལ་སྡོོད་ནུག། 
དེ་ཡོི་ནངས་པ་ བུཚ་ཁོོ་རི་ གཉེིད་ཚོརི་ཏེ་ བལྟ་བའི་བསྒང་ལས་ ཙན་དན་ཤིང་གུརི་ཡོོད་པའི་ ཕྱིེངམ་དེ་ བྱེ་བག་
བྲིོ་ མི་སྐོད་དང་། མངོན་ཤེས་ཐོགསཔ་མེད་པརི་ མཁྱིེན་མི་གཅིིག་ལུ་གྱུརི། ཐང་སྦོོམ་ནང་པུརི་ཐལ་བླུག་མི་དེ་
གིས་ ཁྱིིམ་ནང་ན་ རྒྱུ་ནོརི་ལོངས་སྤྱོོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཕོ་བྲིང་ ཐོག་གསུམ་ ཕྱིི་ལས་བལྟ་ན་ ནང་གསལ་
བ་ ནང་ལས་བལྟ་ན་ ཕྱིི་གསལ་བའི་ རྣམ་རྒྱལ་ཁོང་བཟེང་བཟུམ་ བཀོད་ག་ནི་བ་ལེགས་པའི་ ཕོ་བྲིང་གཅིིག་
ལུ་ གྱུརི་སོ་ནུག།

བྱོ་བག་བྲིངོ་ག�། བུ་་	ཡོརིག་བཞིབངས་	ཡོརིག་བཞིབངས་ཤེས�་བུ།	
བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�། དབའ་	ཁྱོད་ག་སྨོོ?	བྱོ་ཁྱོད་ཀྱི་�་	མི།་སྐད་ག་ད་སྦེ་་ཤེསས་ཅོ།
བྱོ་བག་བྲིངོ་ག�། ང་	ག་ཡོང་མི།ན་		ཁྱོད་རིགའ་བློམི།་དྲང་སྲོོང་ག་	ཐུགས་ཀྱི་་མི།་ལོང་ནང་ལས་	བུཚོག་

ཁྱོད་ལུ་	 ཆེ་་རིགོགས་འབད་བརིག་	 བཏང་བཏངམི།་ཨན།	 	 ཁྱོད་ལོང་ཞིབནམི།་ལས་	
མི།རིག་སྤང་ནང་བལྟེ་ཤེས�་	བློ་མི།འ་པུརིག་ཐེངལ་ཚུ་ག་ཅོ་ལུ་	གྱུརིག་སོ་ནུག།

བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�། ཡོ་བློ་མི།་་	 ང་མི།�་ཏོ་འཁྲུལ་ཏ་	མི།ཐེངོངམི།་འདྲས་མི།ན་ན།	 	ཡོང་ཅོན་	གནས་
བདག་	གཞིབ་བདག་ཚུ་ག�་	གཡོོ་འཕྲུལ་རིག་མི།ན་ན་?		འཇོ�ས་པེ་་	བརྒྱད་
ལས་སྐྱོབ་པེ་འ་	ལྷའ་ཕེལོ་བྲིངང་བཟུམི།་དང་	 དགའ་བའ་སྐྱད་མི།ོའ་ཚོགལ་འད་བཟུམི།་	
ད་ལྟེ་ོ་ཚུན་	 ག་ཏ་ཡོང་མི།ཐེངོང་མི།་མྱོོང་	 	 ག་ད་སྦེ་་ཨན་རུང་	 ཚོགརིག་གཅོ�་ནང་ན་	
འགྱི་ོ་བལྟེ་་གས	སྐྱབས་སུ་མི།ཆེ་�ོ།།	བློམི།་དྲང་སྲོོང་རིགན་པེ་ོ་ཆེ་་མི།ཁྱན་ནོ།།	 	བློམི།་
ཁྱོད་རིག་སྐུ་དངོས་མི།་བཞུགས་རུང་།	ད་རིགས་ང་ལུ་	སྐྱབས་མི།ཛིནད་ད་	འད་བཟུམི།་
གནང་མི།་འད་ལུ་	བཀའ་དྲན་ཆེ་།

བསོད་ནམས་འདི་ ཁོང་བཟེང་དེ་ནང་སྡོོད་དེ་ ཉིེནམ་དག་པ་ཅིིག་གི་རྒྱབ་ལས་ མ་བུ་གཉེིས་ ལས་འཕྲོོ་སད་པའི་ 
དུས་ལུ་བབས་ཏེ་ ཨའི་མཛེེས་ལྡན་མ་ སྤྱོང་འཁྱིམས་ཏེ་འོངམ་ད་ བསོད་ནམས་ཀྱིི་ ཁྱིིམ་གྱིི་སྒོ་ཁོརི་ལྷོད་ནུག།
མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ག�། དབའ་་		འ་ན་ཕེལོ་བྲིངང་འད་ནང་	དཔེ་ོན་ག་ཟོར་མི།་	བཞུགསཔེ་་ཨན་ན?	ད་ནང་	

འགྱི་ོ་བལྟེ་་ག་ནོ་	དཔེ་ོན་རིགན་པེ་ོ་ཆེ་་	ང་ལུ་	ལོྟེ་ཝ་བཀྱི་སཔེ་་སངས་པེ་འ་	ཐུགཔེ་་ཅོ�་
སྦྱོན་པེ་་ཞུ་ག།

བསོད་ནམས་ཀྱིིས་ སྐོད་འདི་གོཝ་ཅིིག་ ཧེེ་མ་དྲིང་སྲོོང་གིས་གསུངས་མི་འདི་ སེམས་ཁོརི་དྲིན་ཏེ་ དེ་འཕྲོོ་ལས་
མིག་ཆུ་འཛེགས་ཅིི་རི་ རྒྱུག་སྟོེ་སྒོ་ཕྱིེ་བརི་སོང་ནུག།

མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ག�། ཨ་ལུ་	ད་རིགས་	ང་ནཱ་ལུ་འོང་སྟོ་	ཁྱོད་ཀྱི་་ཁྱ�་ནང་ལུ་	སྟོབས་མི།་བད་བའ་	རྐྱན་
ཅོ�་འབག་འོང་འོངམི།་འདྲས་མི།ན་ན་?	

བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�། ཨའ་	 ང་སྔུ་མི།་འད་	 ཁྱ�་འད་ནང་	 རྐྱན་བྱུང་བྱུངམི།་ཡོང་མི།ན།	 	སམས་ལུ་
སྡུག་བསྔལ་ཕོེལག་ཕོེལགཔེ་་ཡོང་མི།ན།	 ད་རིགས་	 ང་རིགའ་དྲན་ཅོན་གྱི་་	 ཨའ་ཁྱོད་
དང་ཕྱིནད་ད་	སམས་དགའ་བའ་མི།�་ཆུ་འཛིནགསཔེ་་ཨན།	 ཨའ་ཁོྱད་	 ད་ལྟེ་ོ་ཚུན་
ཚོགད་	ག་ཏ་སྡེ་ོད་སོྡེ་དཔེ་་སྨོོ?	ག་ཅོ་འབད་	བུ་ང་མི།་ཤེསིཝ་ལས་	ཤེསང་སྒྲིགོམི།་ནང་
བཙུགས་ཏ་	 ཆུརིག་བསྐྱལ་དཔེ་་སྨོོ?	 ཨན་རུང་	 བློམི།་དྲང་སྲོོང་ག�་	 བཀའ་
དྲན་ལས་	ད་རིག�་ཨའ་ཁོྱད་དང་	འཕྱིནད་ཚུགས་ཅོ་		ནང་ན་འབྱོོན་ག།		

མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ག�། དབའ་་་	ཨ་ལུ་	ང་	ཁྱོད་ཀྱི་་	ཨའ་ག་ད་སྦེ་་	འོང་ན་སྨོོ?	ང་ག�་སྐྱ་བའ་ཨ་ལུ་	
ཆུརིག་ཡོང་མི།་བསྐྱལ་	ཁྱོད་ཀྱི་་བློོ་འད་	ང་ག�་ཧེ་་མི།་གོ།
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བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�། ང་་དྲང་སྲོོང་	 ཞིབང་གཤེསགས་མི།ངོན་ཤེསས་མི།ཁནམི།་ད་ག�་	 ཁོ་རིག་	 ཞིབང་ལུ་མི།་
ཕེལ�ས་པེ་འ་	ཞིབལ་ཆེ་མས་ནང་ལུ་	ལོ་༡༤	འ་	ཧེ་་མི།རིག་	དྲང་སྲོོང་ཁོ་རིག་	ཆུའ་
མི།ཐེངའ་མི།རིག་	 སྐུ་ཁྲུས་གནང་སྟོ་བཞུགསཔེ་་ད་	 ང་	 ཤེསང་ག་སྒྲིགོམི།་ཅོ�་ནང་
བཙུགས་ཏ་	 ཆུ་ག�་འབག་འོང་དས་	 ཟོར་ཨན་མི།ས།	 ད་མི།་ཚོགད་	 ང་རིགའ་སྐྱ་
བའ་	ཨའ་ཡོང་འཕྲིནལ་རིག་	འཕྱིནད་ཚུགས་ཟོར་	ལོ་རྒྱུས་ཚུ་	ཁ་གསལ་གསུངས་
ཏ་	ཞིབང་ཕེལ�ས་སོ་ཡོ།	ད་འབདཝ་ལས་	ང་ག�་	ཨའ་ཁྱོད་	ངོས་འཛིནན་འབད་
ཚུགས་མི།་འད་	ད་ག�་འབད་ཨན།

མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ག�། ཨའ་སྨོོ་་་་	 ང་	 ཁྱོད་ཀྱི་་ཨའ་ཐེངད་རིག་བ་རིག་ཨན་པེ་ས།	 	 ཁོྱད་ཀྱི་་ཨ༌པེ་་ཡོང་	
གཡུས་དགའ་གློང་ག་	ཕྱུགཔོེ་་མི།ང་གཏམི།་ཅོན་	དབང་ཕྱུག་ཨན།		ཁྱོད་	ཆུརིག་
བསྐྱལ་མི།་ད་	 ང་	 ཁྱོད་སྐྱ་བའ་ན་ཟུག་ག�་	 དྲན་མི།ད་བརྒྱལ་བའ་སྐབས་ལུ་	
ཨ་ལུ་ཆུརིག་བསྐྱལ་	ཨ་ལུའ་ཚོགབ་ལུ་	སྤྱི་འ་ཕྱུག་གུ་	 བཙུགས་བཞིབག་བཞིབགཔེ་་
འོང་ན་མི།ས།

བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�། ཨའ་		ཁྱད་མི།ན་འདུག་		མི།་པེ་་	མི།་ལོ་༡༤	ང་	ཁྱོད་ལས་	སོ་སོརིག་ཁ་ཕྱིནལ་
གཏང་ད་ནུག།	ཨན་རུང་	དངམི།་དཀོན་མི།ཆེ་ོག་གསུམི།་གྱི་་ཐུགས་རྗེ།་དང་	གཉིས�་
པེ་རིག་	ང་་དྲང་སྲོོང་ཞིབང་གཤེསགས་	དམི།་པེ་འ་	ཐུགས་སྐྱད་སྨོོན་ལམི།་ལས་	ང་
བཅོས་རིག་	མི།་བུ་གཉིས�་	ད་རིག�་	གཅོ�་ཁརིག་ཕྱིནད་ཚུགས་མི།་འད་	ཚོགད་མི།ད་པེ་འ་
དགའ་སྤྲོོ་འབྱུང་བའ་	དུས་ཅོ�་ཨན་པེ་ས།	ད་	ང་བཅོས་རིག་	མི།་སྨོད་གཉིས�་ཀྱི་་	
མི།་ཚོག་ཕྱིནད་ཀ་འད་	ཁང་བཟོང་འད་ནང་	 དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་	སྐྱད་ཏོང་ཏོ་ག་ངང་
ལུ་སྦེ་་	ཆེ་ོས་འབད་ད་	སྡེ་ོད་ན�་སྨོོན་ལས་བཏབ་ག།

 མཐོང་སྣང་བདུན་པ།མཐོང་སྣང་བདུན་པ། 
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བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�། ང་་དྲང་སྲོོང་	 ཞིབང་གཤེསགས་མི།ངོན་ཤེསས་མི།ཁནམི།་ད་ག�་	 ཁོ་རིག་	 ཞིབང་ལུ་མི།་
ཕེལ�ས་པེ་འ་	ཞིབལ་ཆེ་མས་ནང་ལུ་	ལོ་༡༤	འ་	ཧེ་་མི།རིག་	དྲང་སྲོོང་ཁོ་རིག་	ཆུའ་
མི།ཐེངའ་མི།རིག་	 སྐུ་ཁྲུས་གནང་སྟོ་བཞུགསཔེ་་ད་	 ང་	 ཤེསང་ག་སྒྲིགོམི།་ཅོ�་ནང་
བཙུགས་ཏ་	 ཆུ་ག�་འབག་འོང་དས་	 ཟོར་ཨན་མི།ས།	 ད་མི།་ཚོགད་	 ང་རིགའ་སྐྱ་
བའ་	ཨའ་ཡོང་འཕྲིནལ་རིག་	འཕྱིནད་ཚུགས་ཟོར་	ལོ་རྒྱུས་ཚུ་	ཁ་གསལ་གསུངས་
ཏ་	ཞིབང་ཕེལ�ས་སོ་ཡོ།	ད་འབདཝ་ལས་	ང་ག�་	ཨའ་ཁྱོད་	ངོས་འཛིནན་འབད་
ཚུགས་མི།་འད་	ད་ག�་འབད་ཨན།

མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ག�། ཨའ་སྨོོ་་་་	 ང་	 ཁྱོད་ཀྱི་་ཨའ་ཐེངད་རིག་བ་རིག་ཨན་པེ་ས།	 	 ཁྱོད་ཀྱི་་ཨ༌པེ་་ཡོང་	
གཡུས་དགའ་གློང་ག་	ཕྱུགཔེ་ོ་མི།ང་གཏམི།་ཅོན་	དབང་ཕྱུག་ཨན།		ཁྱོད་	ཆུརིག་
བསྐྱལ་མི།་ད་	 ང་	 ཁྱོད་སྐྱ་བའ་ན་ཟུག་ག�་	 དྲན་མི།ད་བརྒྱལ་བའ་སྐབས་ལུ་	
ཨ་ལུ་ཆུརིག་བསྐྱལ་	ཨ་ལུའ་ཚོགབ་ལུ་	སྤྱི་འ་ཕྱུག་གུ་	 བཙུགས་བཞིབག་བཞིབགཔེ་་
འོང་ན་མི།ས།

བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�། ཨའ་		ཁྱད་མི།ན་འདུག་		མི།་པེ་་	མི།་ལོ་༡༤	ང་	ཁྱོད་ལས་	སོ་སོརིག་ཁ་ཕྱིནལ་
གཏང་ད་ནུག།	ཨན་རུང་	དངམི།་དཀོན་མི།ཆེ་ོག་གསུམི།་གྱི་་ཐུགས་རྗེ།་དང་	གཉིས�་
པེ་རིག་	ང་་དྲང་སྲོོང་ཞིབང་གཤེསགས་	དམི།་པེ་འ་	ཐུགས་སྐྱད་སྨོོན་ལམི།་ལས་	ང་
བཅོས་རིག་	མི།་བུ་གཉིས�་	ད་རིག�་	གཅོ�་ཁརིག་ཕྱིནད་ཚུགས་མི།་འད་	ཚོགད་མི།ད་པེ་འ་
དགའ་སྤྲོོ་འབྱུང་བའ་	དུས་ཅོ�་ཨན་པེ་ས།	ད་	ང་བཅོས་རིག་	མི།་སྨོད་གཉིས�་ཀྱི་་	
མི།་ཚོག་ཕྱིནད་ཀ་འད་	ཁང་བཟོང་འད་ནང་	 དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་	སྐྱད་ཏོང་ཏོ་ག་ངང་
ལུ་སྦེ་་	ཆེ་ོས་འབད་ད་	སྡེ་ོད་ན�་སྨོོན་ལས་བཏབ་ག།

 མཐོང་སྣང་བདུན་པ།མཐོང་སྣང་བདུན་པ། 

རྩ་ས། ཕེལོ་བྲིངང་ནང་།
རྩ་མི།།
༡.		བསོད་ནམི།ས།		༢.		མི།ཛིན�་ལྡན་མི།།	 དབང་ཕྱུག་ག་བྱོ་རིགོགས།		༣.		བྱོ་བག་བྲིངོ།		
༤.	དབང་ཕྱུག།	
དུས་ཚོགད། ཉིསན་མི།།
ཨའི་མཛེེས་ལྡན་མ་དང་ བུ་བསོད་ནམས་གཉིེས་ དགའ་སོྤྲོ་འཕེལ་ཏེ་ ལོ་ངོ་ མ་ལངམ་ཅིིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ལས་
ཀྱིི་རླུང་གིས་སོྐརི་ཏེ་ ཨ་པ་དབང་ཕྱུག་ཡོང་ ཚོང་ལས་ལོག་འོངམ་ད་ ལམ་འཛེོལ་ཏེ་ ནགས་ཚལ་དེ་ནང་ལྷོད་

ནུག།
དབང་ཕྱུག་ག�། ད་རིགས་	 རིག�་ལྡན་ཡོང་མི།ད་སྦེ་་	 ང་རིག་རྐྱངམི།་གཅོ�་རིག་ཨན་ས་གན་	 ལམི།་འད་

ཡོང་ག་ཏ་ཨན་ན།	མི།་ཤེསས་པེ་རིག་འཛིན�་སོ་ཡོ།		ཡོ་་་ད་ག་ཏ་ཧོེ་ངས་ལུ་	འགྱི་ོཝ་
དྲག་ག་སྨོོ་?	ག་ལས་བསྐོརིག་རུང་	ཨ་ནཱ་	གཙོ་ང་ཆུ་འད་ག་	མི།ཐེངའམི།་བདའ་
སྟོ་འགྱི་ོ་བ་ཅོན་	ལམི།་ཅོ�་	འཚོག�་འཐེངོབ་ན་འོང་།	དབའ་་	ད་བཟུམི།་གྱི་་	ནགས་
ཚོགལ་གྱི་་སྦུག་ལུ་	 ལྷའ་ཕེལོ་བྲིངང་བཟུམི།་གྱི་་	 ཁང་བཟོང་དང་	 དཔེ་ལ་འབྱོརོིག་གྱི་་
སྟོོབས་ཤུགས་	 མི།ངའ་ཐེངང་རྒྱས་ཏ་སྡེ་ོད་མི།་ད་	 ག་ཨན་ན་སྨོོ?	 	 ཚོགརིག་གཅོ�་
སྒོ་ཁརིག་སོང་སྟོ་	བལྟེ་་དགོ་པེ་ས།

དབང་ཕྱུག་ནགས་ཚལ་གྱིི་སྦུག་ལུ་ཡོོད་པའི་ ཕོ་བྲིང་འདི་གི་སྒོ་ཁོརི་སོང་སྟོེ་བལྟཝ་ད།
བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�། གཞིབན་དལ་གཞིབ་	ང་ག་ཁྱ�་གྱི་་སྦེ་ོ་ལོགས་ཁརིག།	མི།་ད་སྦེ་་འཁོརིག་ན་རིག་མི།ད།	སྟོ་	

ནཱ་	ག་ལས་འབྱོོནམི།་སྨོོ་ལགས་	ནཱ་ག་	མི།ཚོགན་ག་ཅོ་ཞུཝ་སྨོོ་		གནད་དོན་	ག་
དམ་ཅོ�་སྦེ་་	བྱོོན་ཡོ་གོ?
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དབང་ཕྱུག་ག�། ང་ག་མི།ང་དབང་ཕྱུག་ཟོར་སློབ་ཨན།	 ང་ལུངམི།་འད་ནང་ག་	 ཕྱུགཔེ་ོ་ཅོ�་ཨན།	
ང་ད་རིག�་	 ཚོགང་ལས་ལོག་འོངམི།་ད་	 ལམི།་འཛིན�་ཏ་	 ནཱ་ལྷོད་ལྷོདཔེ་་ཨན།	སྟོ་	
ཁྱོད་ཀྱི་་ཨ་པེ་་དང་ཨའ་	ག་ཏ་ཡོོདཔེ་་སྨོོ།

བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�།	 ང་་མི།ང་	 བསོད་ནམི།ས་ཟོར་སློབ་ཨན།	 	 ང་ག་རིག�ས་རུས་འད་	 ད་ཁ་ལས་
མི།ཆེ་དཔེ་་ཨན	 ཟོར་སློབ་ན་མི།ད་	 ང་རིགའ་སྐྱ་བའ་	 ཨའ་ཡོང་	 དངོས་སུ་ཕྱིནད་ད་	
གངམི།་མི།་སོང་།	 ང་རིག་འད་	 ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་	 ས་ཆེ་་འད་ནང་	 ལོ་བརྒྱད་ཅུ་
ག་	སྔ་གོང་ལས་བཞུགས་མི།་	དྲང་སྲོོང་ཅོ�་ག�་	ཆུ་ནང་ལས་ཐེངོབ་སྟོ་	གསོ་
གསོཝ་ཨན་པེ་ས།	ཨན་རུང་	བློམི།་དྲང་སྲོོང་ཞིབང་ལུ་ཕེལ�ས་ཏ་	ལོ་ཡོང་ལང་ན་
འབད་དོ།	ད་ལྟེ་ོ་	ང་་ཨའ་	ཁྱ�་ནང་སྡེ་ོད་ད་ཡོོད།	སྤུན་ཆེ་་དང་འདྲ་བའ་	བྱོ་
བག་བྲིངོ་ཅོ�་ཡོང་ཡོོད།	ནཱ་	སྦྱོན་བདག་	སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བརྒྱལཝ་འོང་།		ནང་ནཱ་	
གསོལ་ཇོ་བཞིབས་པེ་རིག་འབྱོོན་ག།

སྦྱིིན་བདག་དབང་ཕྱུག་ བསོད་ནམས་ཀྱིི་ ཁྱིིམ་ནང་འགོྱིཝ་ད།
བྱོ་བག་བྲིངོ་ག�། དམི།་ཚོག�་མི།ད་པེ་འ་	སྦྱོན་བདག་དབང་ཕྱུག་	ལྟེ་ས་ངན་འད་	ཁྱོད་ནཱ་ག་ཅོ་འཚོག�་

བརིག་སྨོོ་		ཁྱོད་ནཱ་	ག་ག�་ཤེསོག་ཟོར་སློབ་ཅོ།
དབང་ཕྱུག་ག�། དབའ་་	 ཁྱོད་ཀྱི་�་སློབ་ཚོག་	 ག་ད་སྦེ་་ལོ་	 ང་	 ཐེང་དམི།་ཚོག�་མི།དཔེ་་ཨནམི།་	 ཁྱོད་

བཟུམི།་མི།འ་	 བྱོ་ངན་ཅོ�་ག�་	 ག་ད་སྦེ་་ཤེསསཔེ་་སྨོོ་	 ང་་རིགལ་གྲོ་རྡོོ་རྗེ།་ཕེལ་ལམི།་
འད་	ཁྱོད་ཀྱི་�་བཟོད་ཚུགས་ག་	མི།་ཚུགསཔེ་་འོང་མི།ན་ན།

བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�། སྦྱོན་བདག་	སྦྱོན་བདག་	ཕྱིནག་གྲོ་གནང་མི།་ད།		བྱོ་འད་ག�་	མི།ངོན་ཤེསས་མི།་
འདྲཝ་	ལ་ཤེས་བཤེསད་ན་ཡོོད།	གཅོ�་འབད་བ་ཅོན་	སྦྱོན་བདག་ཁྱོད་རིགའ་སྐོརིག་
ལས་	 ལོ་རྒྱུས་མི།་འདྲཝ་རིག་ཡོང་	 སློབ་ན་འོང་།	 ཚོགརིག་གཅོ�་	 བཤེསད་ད་སློབ་
བཅུག་ཤེས�།
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དབང་ཕྱུག་ག�། ང་ག་མི།ང་དབང་ཕྱུག་ཟོར་སློབ་ཨན།	 ང་ལུངམི།་འད་ནང་ག་	 ཕྱུགཔེ་ོ་ཅོ�་ཨན།	
ང་ད་རིག�་	 ཚོགང་ལས་ལོག་འོངམི།་ད་	 ལམི།་འཛིན�་ཏ་	 ནཱ་ལྷོད་ལྷོདཔེ་་ཨན།	སྟོ་	
ཁྱོད་ཀྱི་་ཨ་པེ་་དང་ཨའ་	ག་ཏ་ཡོོདཔེ་་སྨོོ།

བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�།	 ང་་མི།ང་	 བསོད་ནམི།ས་ཟོར་སློབ་ཨན།	 	 ང་ག་རིག�ས་རུས་འད་	 ད་ཁ་ལས་
མི།ཆེ་དཔེ་་ཨན	 ཟོར་སློབ་ན་མི།ད་	 ང་རིགའ་སྐྱ་བའ་	 ཨའ་ཡོང་	 དངོས་སུ་ཕྱིནད་ད་	
གངམི།་མི།་སོང་།	 ང་རིག་འད་	 ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་	 ས་ཆེ་་འད་ནང་	 ལོ་བརྒྱད་ཅུ་
ག་	སྔ་གོང་ལས་བཞུགས་མི།་	དྲང་སྲོོང་ཅོ�་ག�་	ཆུ་ནང་ལས་ཐེངོབ་སྟོ་	གསོ་
གསོཝ་ཨན་པེ་ས།	ཨན་རུང་	བློམི།་དྲང་སྲོོང་ཞིབང་ལུ་ཕེལ�ས་ཏ་	ལོ་ཡོང་ལང་ན་
འབད་དོ།	ད་ལྟེ་ོ་	ང་་ཨའ་	ཁྱ�་ནང་སྡེ་ོད་ད་ཡོོད།	སྤུན་ཆེ་་དང་འདྲ་བའ་	བྱོ་
བག་བྲིངོ་ཅོ�་ཡོང་ཡོོད།	ནཱ་	སྦྱོན་བདག་	སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བརྒྱལཝ་འོང་།		ནང་ནཱ་	
གསོལ་ཇོ་བཞིབས་པེ་རིག་འབྱོོན་ག།

སྦྱིིན་བདག་དབང་ཕྱུག་ བསོད་ནམས་ཀྱིི་ ཁྱིིམ་ནང་འགྱིོཝ་ད།
བྱོ་བག་བྲིངོ་ག�། དམི།་ཚོག�་མི།ད་པེ་འ་	སྦྱོན་བདག་དབང་ཕྱུག་	ལྟེ་ས་ངན་འད་	ཁྱོད་ནཱ་ག་ཅོ་འཚོག�་

བརིག་སྨོོ་		ཁྱོད་ནཱ་	ག་ག�་ཤེསོག་ཟོར་སློབ་ཅོ།
དབང་ཕྱུག་ག�། དབའ་་	 ཁྱོད་ཀྱི་�་སློབ་ཚོག་	 ག་ད་སྦེ་་ལོ་	 ང་	 ཐེང་དམི།་ཚོག�་མི།དཔེ་་ཨནམི།་	 ཁྱོད་

བཟུམི།་མི།འ་	 བྱོ་ངན་ཅོ�་ག�་	 ག་ད་སྦེ་་ཤེསསཔེ་་སྨོོ་	 ང་་རིགལ་གྲོ་རྡོོ་རྗེ།་ཕེལ་ལམི།་
འད་	ཁྱོད་ཀྱི་�་བཟོད་ཚུགས་ག་	མི།་ཚུགསཔེ་་འོང་མི།ན་ན།

བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�། སྦྱོན་བདག་	སྦྱོན་བདག་	ཕྱིནག་གྲོ་གནང་མི།་ད།		བྱོ་འད་ག�་	མི།ངོན་ཤེསས་མི།་
འདྲཝ་	ལ་ཤེས་བཤེསད་ན་ཡོོད།	གཅོ�་འབད་བ་ཅོན་	སྦྱོན་བདག་ཁྱོད་རིགའ་སྐོརིག་
ལས་	 ལོ་རྒྱུས་མི།་འདྲཝ་རིག་ཡོང་	 སློབ་ན་འོང་།	 ཚོགརིག་གཅོ�་	 བཤེསད་ད་སློབ་
བཅུག་ཤེས�།

དབང་ཕྱུག་ག�། ཨན་ན་	ཁྱོད་	ང་་སྐོརིག་ལས་	ལོ་རྒྱུས་རིག་སློབ་ན་ཡོོད་ག་		ང་ག�་	དམི།་ཚོག�་
ཉིསམི།ས་པེ་འ་ལཱ་	ག་ཅོ་འབད་ནུག།	སློབ་ན་ཡོོདན་	སློབ་ཤེས�།	ད་མི།ན་	བྱོ་རྒས་
ཁྱོད་	ང་ག�་	ཉིས་བརྫོམི།་རྐྱབ་འད་རྐྱབ་ག་ནོ།

བྱོ་བག་བྲོོ་ག�། མི།་ཁྱོད་ལུ་	དམི།་ཚོག�་མི།ད་ཟོར་སློབ་མི།་འད་	ད་ལྟེ་ོ་ཁྱོད་རིག་དང་	གཅོ�་ཁརིག་ཡོོད་
མི།་བུཚོག་འད་	 ཁྱོད་རིགའ་བུ་ངོ་མི།་ཨན།	 ད་ལས་	 ཁྱ�་ནང་ཡོོད་མི།་	 ཨམི།་འད་	
ཁྱོད་རིགའ་ཨམི།་སྲུ་མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ཨན།	ཧེ་་མི།་	 ཁོྱད་རིགའ་བུ་ངོ་མི།་འད་	ཨ་ཞིབམོ་
གཉིས�་ཀྱི་�་	 སོྒྲིགམི།་ནང་བཙུགས་ཏ་	ཆུརིག་བསྐྱལ་བཏང་	ཚོགབ་མི།་སྤྱི་འ་ཕྱུག་གུ་
སྟོོནམི།་ད་	ཁྱོད་	ཁོང་གཉིས�་ལུ་	ཡོད་ཆེ་ས་ཏ་	སྡེ་ོདཔེ་་ལས་	བརྟོགས་ཤེསང་དཔྱེ་ད་
རིག་	མི།་དཔྱེ་ད་པེ་རིག་	མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་	ཁྱ�་ནང་ལས་བཏོན་གཏངམི།་ལས་	ཁོྱད་ལུ་	
ཐེང་དམི།་ཚོག�་མི།ད་པེ་འ་	མི།་ཟོར་སློབ་ཨན།

ཕྱུགཔོ་དབང་ཕྱུག་ཡོང་ བག་བོྲི་འདི་གི་བློོ་ལུ་ཉེན་ཏེ་ བློོ་འགྱིོད་སྦོོམ་རི་བསྐེད་དེ། ད་ ང་གིས་ མཛེེས་ལྡན་མ་ལུ་  
གདོང་ག་དེ་སྦོེ་ སྟོོན་ན་མནོཝ་ཅིིག་གི་བརི་ན། མཛེེས་ལྡན་མ་ཐོན་འོང་སྟོེ་ ཁོོང་རི་ཕ་སད་མ་སྨད་གསུམ་ཆ་རི་ 

དགའ་བའི་སེམས་ཀྱིིས་ བཟེོད་མ་ཚུགས་པརི་ མིག་ཏོ་ལས་ མིག་ཆུ་འཛེགས་ཅིི་རི་།
དབང་ཕྱུག་གིས། དབའ་་་་	མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་	ང་་མི།་ཚོག་ནང་	ང་རིགའ་མི།གུ་རུལ་བའ་དྲ�་	ང་རིགའ་ལྷ་

པེ་་ག�་མི།་ཚོགར་བརིག་	 ཁོྱད་བཟུམི།་མི།འ་	ཉིསས་པེ་་མི།ད་པེ་འ་མི།་ལུ་	ཉིསས་པེ་་བཀལ་
ཏ་	 ད་ལྟེ་ོ་ཚུན་ཚོགད་	 དཀའཝ་སྤྱི་ད་བཅུག་མི།་ད་ལུ་	 ང་་སམས་ཀྱི་་གཏང་ལས་	
ཁྱད་མི།་སྨོད་གཉིས�་ཆེ་་རིག་ལུ་	བཤེསགས་པེ་་ཕུལ་ན།	བཟོོད་པེ་་བཞིབས་གནང་།
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མི།ཛིན�་ལྡན་མི།་ག�། མི།་པེ་་	 ཁོྱད་ཀྱི་�་ང་ལུ་	 མི།་ཤེས་རུང་	 ཤེས་བའ་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་བཅུག་ཅོ།	 དང་
པེ་རིག་	 ང་རིགའ་ལས་དང་	 གཉིས�་པེ་རིག་	 ཁྱོད་ཀྱི་་ཁྱོད་ཀྱི་་བརྟོག་དཔྱེ་ད་མི།ད་པེ་འ་ལཱ་
ལུ་བརྟོན་ཏ་ཨན་པེ་ས།		ད་ལྟེ་ོ་ཚུན་ཚོགད་	ཐེངལ་སོངམི།་	ལུས་སོངམི།་ད་	འདས་པེ་་
འབད་བཞིབག་ག།	ད་རིག�་	ང་བཅོས་རིག་གསུམི།་ཆེ་་རིག་	གཅོ�་ཁརིག་ཕྱིནད་ད་	སྡེ་ོད་
ཚུགས་པེ་འ་	 དུས་ཡུན་ད་	 ང་བཅོས་རིགའ་མི།་ཚོག་ཕྱིནད་ལས་ལྷག་པེ་འ་	 དགའ་སྤྲོོ་
ཅོ�་ཨན་པེ་ས།	

བསོད་ནམི།ས་ཀྱི་�། ད་རིག�་ཚུན་ཚོགད།	ང་རིགའ་སྐྱ་བའ་ཕེལམི།་འད་	དངོས་སུ་འཕྱིནད་ཚུགས་པེ་འ་	སྨོོན་
ལམི།་བཏབ་མི།་འད་	ད་རིགས་གྲུབ་ཚུགས་ཅོ།		ཁྱད་	ཨཔེ་་དང་ཨའ་གཉིས�་ཡོང་	
ཚོག་སྔོན་གྱི་་	ལས་འཕྲིནོ་མི།་རྫོོགསཔེ་་	འོང་ན་མི།ས།	ད་ལས་ཕེལརིག་	མི།་ཚོག་ཕྱིནདཔེ་ོ་འད་	
ང་བཅོས་ཕེལམི།་བུ་གཞིབ་	གཅོ�་ཁརིག་འཛིན�ས་ཏ་	སྡེ་ོད་ག།

དབང་ཕྱུག་ག�། ཁྱོད་མི།་སྨོད་གཉིས�་ཀྱི་�་	སློབ་དོ་བཟུམི།་སྦེ་་	ད་ལོྟེ་་ཚུན་ཚོགད་ཀྱི་་	བྱོ་བ་ད་	འདས་
པེ་་འབད་བཞིབག་སྟོ།	 ད་ལས་ཕེལརིག་གྱི་་མི།ི་ཚོག་འད་	 གཅོ�་ཁརིག་འཛིན�ས་ཏ་
སྡེ་ོད་ན་འཐེངོབ་མི།་འད་	 དང་པེ་་ལུ་	 བློམི།་དྲང་སྲོོང་ག་བཀའ་དྲན་	 གཉིས�་པེ་་ལུ་
བུ་བསོད་ནམི།ས་	 ཁྱོད་ཀྱི་་ལས་འཕྲིནོ་ལས་བརྟོན་ཏ་	 ཨནམི།་ལས་	 ང་ཡོང་མི།་ཚོག་
མི།ཐེངའ་མི།ཇུག་ག་	དོན་གྲུབ་ཟོར་རུང་ད་ཅོ�་ཨན།

ཟེེརི་སློབ་སྟོེ་ ཁོོང་ཕ་མ་བུ་གསུམ་ ལགཔ་གིས་ལྟག་ཀོ་བསྐོརི་ཏེ་སྡོོདཔ་ད་ ཡོོལ་ལ་བསྡོམས་ཏེ་ མཐོང 
སྣང་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་ནོ།།
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ཟུར་སྦྲགས།
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སྤྱིར་བཏང་ལྷག་ནིའི་ཐབས་ལམ།

སྤྱི་ར་བཏང་ལྷག་ན་ཟོརཝ་ད་	 གསལ་བྱོད་དང་	 དབྱོངས་	 མི།གོ་ཅོན་	 འདོགས་ཅོན་ལས་འགོ་བཟུང་སྟོ་	 སྦྱོོརིག་
ཀློོག་དང་	ཚོག�་སྡུད་རྐྱབ་སྟོ་	ལྷག་ན་ལ་སོགས་པེ་་	ཆེ་་མི།ཉིསམི།་ཚུདཔེ་་ཨན།	ང་བཅོས་རིག་ག�་	ལྷག་ན་ཟོར་མི།་
འད་	 འཇོམི།་ཏོང་ཏོ་ཅོ�་སྦེ་་བརྩིཝ་ཨན་པེ་ས།	 ད་འབདཝ་ད་	 ལྷག་ན་ཟོར་མི།་འད་ནང་ལུ་	 ཡོ་གུ་ག་ཨནམི།་སྦེ་་	
རོྗེ།ད་སྒྲིག་འཐེངོན་ཚུགསཔེ་་ཙོ་མི།་ཅོ�་སྦེ་་	ལྷག་ན་ག�་མི།་དོ་བརིག་	 གོ་དོན་ཡོང་	 དཔྱེ་ད་པེ་འ་ཐེངོག་ལས་	ལྷག་དགོཔེ་་
འད་	གནམི།་མི།ད་ས་མི།ད་གལ་ཆེ་་དྲགས་ཅོ�་ཨན།
མི།་གཞིབ་ལྷག་ན་ཟོར་མི།་འད་	 ལྷག་མི།་དང་	 དཔེ་་ད�་གཉིས�་ཀྱི་་བརིག་ན་	 ཕེལན་ཚུན་འབྲིང�་བ་འཐེངབ་སྟོ་	 ལྷག་
མི།�་རྒྱུད་ལུ་ཡོོད་པེ་འ་	 ཡོོན་ཏན་དང་	 ཡོ�་ཐོེངག་ག་བརྡོ་དོན་	 ལྷག་པེ་འ་སྐབས་ཀྱི་་	 སྐབས་དོན་གྱི་་གོ་དོན་
ཚུ་	 གཅོ�་ཁརིག་བསྡུ་བའ་ཐེངབས་ལམི།་ཅོ�་ལུ་	 སློབ་ཨནམི།་ལས་	སྤྱི་ར་བཏང་ལྷག་དགོ་པེ་འ་	 དགོས་པེ་་བཞིབ་
ཡོོད་མི།་ཚུ་ཡོང་།
བརྡོ་དོན་ལན་ན�་དོན་ལུ།
1.	ལཱ་ཅོ�་འབད་ན�་དོན་ལུ།
2.	ཐེངོས་རྒྱའ་ཉིསམི།ས་མྱོོང་འཐེངོབ་ན་དང་	རྩོམི།་རིག�་ལུ་སྤྲོོ་བ་བསྐྱད་ན�་དོན་ལུ།
3.	བསམི།་འཆེ་རིག་བསྡུ་ལན་གྱི་་དོན་ལུ།
དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ ལྷག་ནིའི་རིིག་རྩོལ་ ཡོརི་རྒྱས་གཏང་ཐབས།
གོང་ག་གནད་དོན་ཚུ་	ག་ཅོ�་དོན་ལུ་ལྷག་རུང་	ལྷག་ན�་ཐེངབས་ལམི།་ལ་ཤེས་ཡོོད་པེ་འ་ནང་ལས་	དཔྱེ་ད་པེ་འ་ཐེངོག་
ལས་ལྷག་ན་འད་	 ཧེ་་ཅོང་ག�་གལ་ཆེ་།	 དཔྱེ་ད་པེ་འ་ཐེངོག་ལས་ལྷག་ན་ཟོར་མི།་འད་	 ཡོ་གུ་ཚུ་ག་	 རྗེ།ོད་སྒྲིག་དང་	
གཅོད་མི།ཚོགམི།ས་ཚུ་	ཚུལ་དང་མི།ཐུནམི།་སྦེ་་	ལྷག་བཞིབག་ན་རྐྱངམི།་གཅོ�་མི།ན་	ཚོག�་དོན་རིག་རིག་བཞིབན་དབྱོ་བ་དཔྱེ་ད་
ད་	ཚོག�་དོན་དང་	གནད་དོན་ཚུ་ག་གོ་བ་ཚུ་	ནམ་ཅོ�་ཨནམི།་པེ་ས་ཟོར་མི།ནོ་སྟོ་	ལྷག་པེ་་ག�་མི།་ཚོགད་པེ་རིག་	ཟོབ་
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པེ་་དང་རྒྱ་ཆེ་་བའ་	གོ་དོན་ཚུ་	རྩད་དཔྱེ་ད་དང་	ཐེངབས་ལམི།་མི།་འདྲཝ་ཚུ་ག་ཐེངོག་ལས་	གོ་དོན་ལན་ན་དང་།	ཚོག�་
དོན་ད་ཚུ་ག�་	ལཱ་ག་ད་སྦེ་་འབདཝ་ཨན་ན་དང་	གོ་དོན་ག་ད་སྦེ་་སྟོོནམི།་ཨན་ན་	ལྷག་མི།་ལུ་	ཚོགར་སྣང་དང་	རིག�་
པེ་་ག་ད་སྦེ་་བྱོནམི།་ཨན་ན་	གནད་དོན་གྱི་་གཏང་ཟོབ་ཧེ་ང་དང་	རྒྱ་ཆེ་་ཧེ་ང་	ག་ད་སྦེ་་ཡོོདཔེ་་ཨན་ན་	ལྷག་མི།་ག་རྒྱུད་
ལུ་	འགྱུརིག་བ་གཏང་ཚུགས་པེ་འ་ཁུངས་དོན་	ག་ད་སྦེ་་ཡོོདཔེ་་ཨན་ན་ཚུ་	དཔྱེ་ད་པེ་་གཏང་མི།་འད་ལུ་སློབ་ཨན།
དཔྱེ་ད་པེ་འ་ཐེངོག་ལས་ལྷག་པེ་འ་སྐབས་	 རྩོམི།་འབྲིང་པེ་འ་བརྡོ་དོན་ཚུ་ལུ་	 སྐྱོན་བརྗེ།ོད་འབད་ན་མི།ན་པེ་རིག་	 རོྩམི།་
འབྲིངིཔེ་་ག�་	བྲིང�་ཏ་ཡོོད་པེ་འ་དཔེ་་ད�་ནང་ག་	བརྗེ།ོད་དོན་ཚུ་	ཁུངས་དག་ཏོག་ཏོ་ཡོོད་མི།ད་དང་ངས་བདན་ཡོོད་
མི།ད་སོགས་	 དབྱོ་ཞིབབ་འབད་དགོཔེ་་ཨན།	 དཔྱེ་ད་པེ་་བཏང་སྟོ་ལྷག་མི།་ཚུ་ག�་ཡོང་	 ཁོང་རིགའ་མི།ནོ་ཚུལ་དང་	
ཉིསམི།ས་མྱོོང་	ཡོོན་ཏན་ཚུ་	ལག་ལན་འཐེངབ་སྟོ་ལྷག་འོང་།	ད་མི།་ཚོགད་	ལྷག་པེ་འ་སྐབས་སུ་	ཁོང་རིག་དང་	རོྩམི།་
འབྲིངིཔེ་་	 ད་ལས་	 རྩོམི།་རིག�་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་	 དྲ�་དཔྱེ་ད་ཀྱི་་ཐེངོག་ལས་	 ལྷག་འོང་།	 འད་འབདཝ་ལས་	 དཔེ་་
ད�་ལྷག་པེ་འ་སྐབས་ལུ་	གཤེསམི།་གསལ་གྱི་་	དྲ་བ་ཚུ་ལག་ལན་འཐེངབ་སྟོ་ལྷག།	
༡.	 ལྷག་མི།�་ཉིསམི།ས་མྱོོང་དང་	མི།ནོ་ཚུལ།
	 ཀ་	 ང་ག�་	དོན་ཚོགན་འད�་སྐོརིག་ལས་	ག་ཅོ་ཤེསས་ག་?
	 ཁ་	 ང་ག�་	དོན་ཚོགན་འད�་སྐོརིག་ལས་	མི།ནོ་བསམི།་ག་ད་སྦེ་་	གཏང་དོ་ག་?
	 ག་	 ང་ག�་	རྩོམི།་རིག�་འད་	ལྷག་དགོ་པེ་འ་	དགོས་པེ་་ག་ཅོ་ཨན་ན་?

༢.	 རྩོམི།་འབྲིང་པེ་འ་ཉིསམི།ས་མྱོོང་དང་	མི།ནོ་ཚུལ།
	 ཀ་	 རྩོམི།་འབྲིང་པེ་འ་	ཉིསམི།ས་མྱོོང་/ཡོོན་ཏན་	ག་ཅོ་ཨན་ན་?

ཁ་	 རྩོམི།་འབྲིང་པེ་འ་	 འབྲིང་ཐེངངས་འད་ག�་	 དོན་ཚོགན་གདམི།་ཁ་རྐྱབ་ན་དང་	 རིག་ཁུངས་བཀལ་
ཐེངངས་ཀྱི་་ཐེངབས་ལམི།་ཚུ་ལུ་	འགྱུརིག་བ་ག་ད་སྦེ་་བྱུང་ནུག་ག་?

	 ག་	 རྩོམི།་འབྲིངིཔེ་་ག�་དོན་ཚོགན་འད�་སྐོརིག་ལས་མི།ནོ་བསམི།་ག་ད་སྦེ་་རིག་བཏང་ནུག་ག་?
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༣.	 རྩོམི།་འབྲིང་པེ་འ་	རྩོད་གློང་དང་	བཅུད་དོན་	རིག་ཁུངས་སྦྲགས་ཐེངངས།
	 ཀ་	 རྩོམི།་འབྲིང་པེ་འ་	རྩོད་གློང་ག་	དོན་ཚོགན་ག་ཅོ་ཨན་མི།ས?
	 ཁ་	 རྩོམི།་འབྲིང་པེ་འ་	བརྗེ།ོད་དོན་	ག་ཅོ་ཨན་ན་?

ག་	 རྩོམི།་འབྲིང་པེ་་ག�་	རྩོད་གློང་ག་སྐབས་	དོན་ཚོག�་དང་ན་ཚོག�་ཚུ་	ག་ད་སྦེ་་བཀོད་ནུག་ག?

༤.	 རྩོམི།་འབྲིང་པེ་་ག�་	བརྗེ།ོད་དོན་གྱི་་རྒྱབ་སྐྱོརིག་ལུ་	རིག་ཁུངས་བཀལ་ཐེངངས།
	 ཀ་	 རྩོད་གློང་འད་ནང་	འཁོྱག་ཚོག�་དང་	མི།་བདན་པེ་འ་གཏམི།་	ག་ཅོ་ཡོོད་ག་?
	 ཁ་	 རྩོམི།་འབྲིང་པེ་་ག�་	བཅུད་དོན་གྱི་་རྒྱབ་སྐྱོརིག་ལུ་	རིག་ཁུངས་ག་ད་སྦེ་་རིག་	བཀལ་ཡོ་ག།
	 ག་	 རིག་ཁུངས་ད་ཚུ་ག�་	བཅུད་དོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོརིག་	ནོནམི།་སྦེ་་བྱོན་ཚུགས་ནུག་ག།
	 ང་	 ཁུངས་གཏུགས་ཚུ་	ཆེ་་བཞིབག་ཚུགསཔེ་་འདུག་ག་?

ཅོ་	 རྩོམི།་འབྲིང་པེ་འ་བཅུད་དོན་འད་	རིག་ཁུངས་མི།་འཐུས་འཐུསཔེ་་སྦེ་་	བཀལ་ཏ་འདུག་ག?
ཆེ་་	 རྩོམི།་འབྲིངིཔེ་་འད་ག�་	རིག་ཁུངས་ཞིབབ་འཚོག�་ཅོ�་ལུ་	གཞིབ་བཅོོལ་འབད་འབདཝ་	ཨན་པེ་་

ཅོན་	ཞིབབ་འཚོག�་འད་:
	 	 ༡.	 དུས་མི།ཐུན་འདུག་ག་?

༢.	 དཔེ་་འད་ག�་	དམི།�ས་དོན་བསྐྱད་མི།་	ཡུལ་སྤྱི་ར་བཏང་ག་ཁྱད་	ཆེ་ོད་ཚུགསཔེ་་
འདུག་ག་?

༣.	 ཞིབབ་འཚོག�་འད་	 ག་ག�་འབད་ནུག་?	 ཞིབབ་འཚོག�་ག་	 དགོས་དོན་ག་ཅོ་ཨན་
མི།ས་?

	 	 ༤.	 ཞིབབ་འཚོག�་ནང་	ཡོོད་མི།་འད་	ག་ཨནམི།་སྦེ་་	བཀོད་ནུག་ག་?
༥.	 རྩོམི།་འབྲིང་པེ་འ་བཅུད་དོན་དང་	 ཞིབབ་འཚོག�་ནང་ག་	 གྲོངས་རྩ�་ཞིབབ་བཅུད་ཚུ་

རྟོགས་མི།ཐུནམི།་འདུག་ག་?
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༦.	 པེ་རིག་ཁྲིདམི།་ད་ཚུ་ག�་	བརྡོ་དོན་ཚུ་	དྲང་བདན་སྟོོན་མི།ས་ག་?
༧.	 པེ་རིག་ཁྲིདམི།་ཚུ་	གྲོངས་རྩ�་དང་	འབྲིང�་བ་འདུག་ག་?	

	 	 ༨.	 གནས་ཚུལ་གྱི་་གཞིབ་ཁུངས་ཚུ་	ག་ཏ་ལས་ཨན་མི།ས་?
༩.	 ཞིབབ་འཚོག�་གྱི་་ཞིབབ་བཅུད་དང་	 རྩོམི།་འབྲིང་པེ་འ་བཅུད་དོན་ཚུ་	 དོན་ཚོགན་ད་ག་ཐེངོག་

ལུ་རིག་	བཀོད་ནུག་ག་?

༥.	 དཔེ་་ད�་ལུ་	ལྷག་མི།་ག་ངོས་ལན།
ཀ་	ང་ག�་	 རྩོམི།་འབྲིང་པེ་་ག�་	 རིག་ཁུངས་བཀལ་མི།་ད་ལུ་	 བློོ་གཏད་དང་	 བཅུད་དོན་གྱི་་རྒྱབ་སྐྱོརིག་

འབད་ཡོོད་མི།་ཚུ་ལུ་	ཆེ་་གནས་བཞིབགཔེ་་ཨན་ན་?
ཁ་	བཅུད་དོན་ད་ལུ་	ང་ག�་	ཆེ་་གནས་ག་དམ་ཅོ�་	བཞིབག་ཚུགས་ག།
ག་	དོན་ཚོགན་འད་ག་ཐེངོག་ལུ་	ང་ག�་ཤེསས་མི།་དང་	ང་ག་མི།ནོ་ཚུལ་འད་	རོྩམི།་འབྲིང་པེ་འ་བཅུད་དོན་དང་	

འབྲིང�་བ་ག་ད་སྦེ་་འདུག་?
ང་	 དོན་ཚོགན་འད་ནང་རྩོམི།་འབྲིང་པེ་འ་རྩོད་གློང་འད་ག�་	 ང་ག་བསམི།་འཆེ་རིག་ལུ་ག་ཅོ་སྒྱུརིག་བཅོོས་

འབད་ཡོ་?
ལྷག་ཐངས།
༡.	 རིགང་ག�་	ལྷག་མི།་འད་	ཐེངོ་བཞིབག་ན།

ལྷག་ན་ཨན་མི།་	དོན་ཚོགན་འད་ག་སྐོརིག་ལས་	རིགང་ག�་ག་ཅོ་ཤེསས་ག་	མི།ནོ་བསམི།་བཏང་སྟོ་	ད་་སྐོརིག་
ལས་	 རིགང་ག�་	 མི།ནོ་བསམི།་གཏང་མི།་ཚུ་ག་	 ཟོན་ཐེངོ་རིག་བཀོད་དགོ།	 རིགང་ག�་	 ལྷག་ན་ཨན་མི།་	
ཡོ�་ཆེ་་འད་ནང་	གཙོ་་ཚོག�་དང་	གཙོ་་དོན་	པེ་རིག་ཁྲིདམི།་	མི།གོ་ཡོ�་	པེ་རིག་ཚུ་	ག་ཅོ་རིག་འདུག་ག་བལྟེ་་
དགོ།	གཞིབན་ཡོང་	མི།ཇུག་ལུ་བཅུད་དོན་དང་	གོ་བ་ལན་ན�་དྲ་བ་རིག་ཡོོད་རུང་	བལྟེ་་དགོ།
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ནམི།་ཅོ�་རིག་ཨན་རུང་	བརྗེ།ོད་དོན་ངོ་མི།་འད་	ཞིབབ་ཞིབབ་སྦེ་་མི།་ལྷག་པེ་འ་ཧེ་་མི།རིག་	བཅུད་དོན་དང་	དྲ་བ་
ཚུ་ལྷག་པེ་་ཅོན་	 དཔེ་་ད�་འད་ནང་ལྷག་དགོཔེ་་	 ངོ་མི།་འད་	 ག་ཅོ་ཨན་ན་	 ཧེ་་གོ་ཚུགས།	 དཔེ་་ད�་
ནང་ཡོོད་པེ་འ་	 ཚོག�་དོན་ག་རིག་	 ལྷག་དགོཔེ་་མི།དཔེ་་ལས་	 གཙོ་་བོ་	 དོན་དག་ངོ་མི།་འད་	 ངོས་འཛིནན་
འབད་ད་	ལྷག་དགོཔེ་་ཨན།

༢.	 ཚོག�་ག་གོ་དོན་མི།ན་པེ་རིག་	གཞིབ་དོན་གྱི་་རིག�་པེ་་ལན་དགོཔེ་།
ང་བཅོས་རིག་	ནམི།་ཅོ�་རིག་འབད་རུང་	རྩོམི།་རིག�་ལྷག་པེ་འ་གནས་སྐབས་ནང་	བརྗེ།ོད་དོན་ནང་
ཡོོད་པེ་འ་	 མི།ང་ཚོག�་རིག་རིག་བཞིབན་དུ་ག་	 གོ་དོན་ལན་ཏ་	 ལྷག་ན་མི།ན་པེ་རིག་	 བརྗེ།ོད་དོན་འད་ནང་ཡོོད་
པེ་འ་	གཞིབ་དོན་གྱི་་རིག�་པེ་་ངོ་མི།་འད་	ག་ཅོ་ཨན་ན་	ཧེ་་གོ་དགོཔེ་་གལ་ཆེ་།

༣.	 ལྷག་ན་རྐྱངམི།་གཅོ�་སྦེ་་	མི།་བཞིབག་པེ་རིག་	འབྲིང་དགོཔེ་།
ང་བཅོས་རིག་	 ལྷག་པེ་འ་སྐབས་སུ་	 ཟོན་བྲིང�་རིག་ཡོང་འཐེངབ་པེ་་ཅོན་	 ཟོན་བྲིང�་འད་ག�་	 བརྗེ།ོད་བྱོའ་
གནད་དོན་ངོ་མི།་འད་	 ཧེ་་གོ་ན་ལུ་	 གྲོོགས་རིགམི།་འབདཝ་ཨན།	 ཟོན་བྲིང�་འད་	 པེ་རིག་དང་པེ་རིག་ཁྲིདམི།་	
ཐེང�་ཁྲིདམི།་ཚུ་ག་ཐེངོག་ལས་	 འབྲིང�་ཡོོད་གནད་དོན་ཚུ་དང་	 གཅོ�་ཁརིག་མི།ཐུད་ད་	 བཞིབག་པེ་་ཅོན་	 གོ་
དོན་ལན་ན་ལུ་	ཕེལན་ཐེངབས་ཡོོད།

༤.	 ལོག་ཅོ་ལོག་ཅོ་ལྷག་དགོཔེ་།
ག་དམ་ཅོ�་སྦེ་་	གནད་དོན་དང་	རིག�་པེ་་ཚུ་ཧེ་་མི།་གོ་བ་ཅོན་	ལོག་ཅོ་ལོག་ཅོ་ལྷག་དགོ།

༥.	 ཕེལོ་ཚོགད་དཔེ་ག་ན།
བརྗེ།ོད་དོན་གྱི་་གོ་དོན་ལ་ལུ་ཅོ�་	རྗེ།ོད་ཚོག�་དང་	མི།ང་ཚོག�་ག་ཧེ་་མི།་དང་	ཡོང་ན་	ཤུལ་མི།འ་ཚོག�་གྲོོགས་	
ཡོང་ན་	རྗེ།ོད་ཚོག�་ག་གནས་སྟོངས་ཚུ་ལུ་	བལྟེ་་སྟོ་ཡོང་	གོ་དོན་ལན་དགོ།	
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༦.	 དབྱོ་བ་དཔྱེ་ད་ན།
བརྗེ།ོད་དོན་གྱི་་ངོ་སྤྲོོད་དང་	 མི།ཇུག་བསྡུ་ཚུ་ལུ་བལྟེ་་སྟོ་དང་	 རྗེ།ོད་ཚོག�་གཙོ་་བོ་དང་	 དོན་མི།ཚོགམི།ས་རིག་རིག་
བཞིབན་དུ་	དབྱོ་བ་དཔྱེ་ད་ད་ལྷག་དགོ།

༧.	 འབྲིང�་བ་བཟོོ་ན།
རྩོམི།་འབྲིངིཔེ་་ལགས་ཤེསོམི།་ཅོ�་ག�་	བྲིང�་བྲིང�ཝ་ཨན་པེ་་ཅོན་	ནང་དོན་ཚུ་	གོ་རིག�་ལྡན་ཏོག་
ཏོ་སྦེ་་	འབྲིང�་བ་འབད་ད་འོངམི།་ཨན།	འད་འབདཝ་ལས་	བརྗེ།ོད་དོན་ནང་ག་	ནང་གསས་དོན་ཚོགན་ཚུ་
ག�་	གཙོ་་དོན་ཚུ་ལུ་	རྒྱབ་སྐྱོརིག་དང་	འབྲིང�་བ་བཟོོ་སྟོ་ལྷག་དགོ།

༨.	 བཅུད་བསྡུ་ན་དང་	ཚོག�་འགྲོ�་རྐྱབ་ན།
དཔེ་་ད�་ཀྱི་་དོན་མི།ཚོགམི།ས་རིག་དང་	 ཡོང་ན་	 ལུ་ཚོགན་རིག་ལྷག་ཚོགརིགཝ་ད་	 ཨ་ཙོ་་མི།ནོ་བསམི།་བཏང་སྟོ་	
དོན་མི།ཚོགམི།ས་	 ཡོང་ན་	 ལུ་ཚོགན་འད་ག་	 བཅུད་དོན་ག་ཅོ་ཨན་ན་	 རིགང་སྟོོབས་ཀྱི་་ཚོག�་ནང་	 ཚོག�་
འགྲོ�་རྐྱབ་སྟོ་བལྟེ་་དགོ།	 ཚོག�་འགྲོ�་འད་	 རིགང་ག་ཟོན་ད�་ནང་འབྲིང་རུང་	ཡོང་ན་	 ཆེ་་རིགོགས་ཅོ�་
ལུ་	ངག་ཐེངོག་ལས་སློབ་རུང་བཏུབ།

༩.	 ཆེ་་རིགོགས་དང་	གྲོོས་གློང་འབད་ན།
ཁྱོད་ཀྱི་�་ལྷག་མི།་	 དཔེ་་ད�་འད་	 ཆེ་་རིགོགས་གཞིབན་མི།་ཅོ�་ག�་ཡོང་	 ལྷག་སྟོ་ཡོོད་པེ་་ཅོན་	 ད་དང་
གཅོ�་ཁརིག་	དཔེ་་ད�་འད�་སྐོརིག་ལས་	གྲོོས་གློང་འབད།

༡༠.	 ལྷག་ན�་འཆེ་རིག་གཞིབ་ནང་	 བཙོ་ག་འཐུ་རྐྱབ་ན།	 དྲ་བ་བཀོད་ད་ལྷག་ན།	 ད་སྦེ་་རིག་ལྷག་ན།	 བློོ་ལས་
སྐྱོརིག་ན།	བསྐྱརིག་ཞིབབ་འབད་ན�་	ཐེངབས་ལམི།་ཚུ་	ལག་ལན་འཐེངབ་སྟོ་ལྷག་དགོ།	ང་བཅོས་རིག་	ལྷག་
པེ་འ་སྐབས་སུ་	ག་ད་སྦེ་་ལྷག་ན་ཨན་ན་	ལྷག་ན�་ཐེངབས་ལམི།་ཅོ�་དང་	ཡོང་ན་	འཆེ་རིག་གཞིབ་ཅོ�་
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བཟོོ་སྟོ་ལྷག་དགོ།	 འཆེ་རིག་གཞིབ་དང་	 ཐེངབས་ལམི།་ཅོ�་མི།དཔེ་་འདྲཝ་ཅོ�་འབད་བ་ཅོན་	 ལྷག་པེ་འ་
གནས་སྐབས་ནང་	དཔེ་་ད�་ནང་ག་	དོན་ཚོགན་ག་ཅོ་ལུ་	དམི།�ས་གཏད་འབད་ད་	ལྷགཔེ་་ཨན་ན་	མི།་
ཤེསས་པེ་རིག་	ལྷག་དགོ་མི།་མི།ནོཝ་འགོྱི་ཝ་ཨན།
ད་མི།་ཚོགད་	 ལྷག་ཚོགརིགཝ་ད་ཡོང་	 ག་ཅོ་ལྷག་ཅོ་ག་	 ཧེ་་མི།་གོ་བརིག་ལུས་ན་དང་	 རྫོོང་ཁ་ལྷག་ན�་རིག�་
རྩལ་ཡོང་	 གོང་འཕེལ�་འགྱི་ོ་མི།་ཚུགས།	 འད་འབདཝ་ལས་	 ལྷག་མི།་འད་	 ཧེ་་གོ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་	 ལྷག་
དགོ་པེ་་ཅོན་	ལྷག་པེ་འ་གནས་སྐབས་ནང་	ལྷག་ཐེངངས་ཀྱི་་ཐེངབས་ལམི།་ཚུ་	ལགས་ཤོེསམི།་སྦེ་་	ལག་ལན་
འཐེངབ་དགོ།	

གདམི།་འཐུ་རྐྱབ་སྟོ་ལྷག་ན།
	 གདམི།་འཐུ་རྐྱབ་སྟོ་	ལྷག་ན་ཟོར་མི།་འད་	རིགང་ག�་	ལྷག་མི།་དཔེ་་ད�་ནང་ག་	ཚོག�་དོན་ག་རིག་	རིག�་

པེ་་བཞིབན་དུ་མི།་ལྷག་པེ་རིག་	གཙོ་་ཚོག�་དང་	གཙོ་་དོན་ཚུ་གདམི།་ཁ་རྐྱབ་སྟོ་	ལྷག་མི།་འད་ལུ་སློབ་ཨན།	ད་
ཡོང་	དཔེ་་ད�་དང་	ཡོ�་ཆེ་་	ག་ཅོ་རིག་ལྷག་རུང་	དང་པེ་་རིག་	མི།གོ་ཡོ�་/མི།ཚོགན་དོན་	དོན་མི།ཚོགམི།ས་
དང་པེ་་	ངོ་སྤྲོོད་	མི།ཇུག་བསྡུ་དང་	ད་ལས་	དོན་མི།ཚོགམི།ས་ཀྱི་་རྗེ།ོད་ཚོག�་དང་པེ་་ཚུ་དང་	ཡོང་ན་	སྒྲིགོམི།་
ནང་བཙུགས་ཏ་དང་	ཡོ་གུའ་བཟོོ་རྣམི།་སོ་སོརིག་བཟོོ་སྦེ་་	 དམི།�ས་བསལ་	ལོགས་སུ་བཀརིག་ཏ་	ཁྱད་
པེ་རིག་ཕྱིནས་ཡོོད་པེ་འ་	 བརྡོ་དོན་ཚུ་ལྷག་པེ་་ཅོན་	 གཙོ་་བོའ་བརྗེ།ོད་དོན་	 ག་ཅོ་ཨན་ན་ཧེ་་གོ་ཚུགསཔེ་་
ཨན།	

དྲ་བ་ལག་ལན་འཐེངབ་སྟོ་ལྷག་ན།
དཔེ་་ད�་ལྷག་པེ་འ་སྐབས་ལུ་	དྲ་བ་ཚུ་ཡོོད་པེ་་ཅོན་	སྟོབས་བད་ཏོག་ཏོ་འོངམི།་ཨན།	ཨན་
རུང་	ང་བཅོས་རིག་	མི།ང་ཤེསོས་ཀྱི་�་ཧེ་་མི།་དཔེ་་ད�་ལྷག་ཞིབན་ན་	མི།ཇུག་ལུ་དྲ་བ་ཚུ་བལྟེ་ཝ་ཨན།
ད་འབདཝ་ད་	ཐེངབས་ལམི།་འད་	ལགས་ཤེསོམི།་ཅོ�་མི།ན།	རིགབ་ཏུ་འབྱུང་པེ་་ཅོན་	དཔེ་་ད�་འད་	མི།་ལྷག་
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པེ་འ་སྔ་གོང་ལས་	རིགང་ལུ་	གནད་དོན་ག་ཅོ་དགོཔེ་་ཨན་ན་	རིགང་ག�་རིགང་ལུ་	དྲ་བ་བཀོད་ད་འབད་བ་
ཅོན་	དཔེ་་ད�་འད་ནང་ལས་	གནས་ཚུལ་ག་ཅོ་དགོ་མི།་འད་	འཐེངོབ་ཚུགསཔེ་་ཨན།	

འད་འབདཝ་ལས་	དྲ་བ་དང་བསྟུན་པེ་འ་	རིགང་ག�་མི།ནོ་མི།་འད་	འཚོག�་དགོ་པེ་་ཅོན་	འཐོེངབ་ཚུགསཔེ་་
ལས་	མི།་ལྷག་པེ་འ་ཧེ་་མི།་ལས་	དྲ་བ་ལག་ལན་འཐེངབ་ན་འད་	ལགས་ཤེསོམི།་ཨན།

ད་སྦེ་་རིག་ལྷག་ན།
དཔེ་་ད�་ཚུ་	ལྷག་པེ་འ་སྐབས་ལུ་	 དཔེ་་ད�་འད་ནང་ག་	 བརྗེ།ོད་དོན་དང་	 ཚོག�་དོན་ཚུ་	 ག་ཅོ་ཡོོདཔེ་་
ཨན་ན་	རིགག་ཙོ་མི།་ཅོ�་ཧེ་་གོ་བ་ཅོན་	དཔེ་་ད�་འད་ལྷག་དགོ།	ད་འབདཝ་ད་	དཔེ་་ད�་འད་ནང་ཡོོད་
པེ་འ་	ཚོག�་འབྲུ་རིག་རིག་བཞིབན་གྱི་་གོ་དོན་ཚུ་	ཧེ་་གོ་དགོཔེ་་མི།དཔེ་་ལས་	དཔེ་་ད�་ཚུ་	ལྷག་ཅོ་རིག་བལྟེ་་དགོ།
དཔེ་་ད�་ལྷག་པེ་འ་སྐབས་ལུ་	གཤེསམི།་གསལ་གྱི་་	གྲོོས་འཆེ་རིག་ཚུ་	ལག་ལན་འཐེངབ།
	 དཔེ་་ད�་ནང་	ཚོག�་དོན་གཅོ�་མི།་ཤེསསཔེ་་ཅོ�་	ད་འཕྲིནོ་ལས་	ཚོག�་མི།ཛིནད་ལག་
ལན་འཐེངབ་ན་མི།་འོང་།
	 དང་པེ་རིག་ཚོགརིག་གཅོ�་	ག་ད་དྲག་དྲག་	ཚོག�་གྲོོགས་དང་	གནས་སྟོངས་ཀྱི་་ཐེངོག་ལས་	
ཧེ་་གོ་ཐེངབས་འབད་དགོ།
	 ལྷག་པེ་འ་སྐབས་ལུ་	ཟོན་ཐེངོ་བཀོད་དགོ།
	 རིགང་ལུ་	ཧེ་་གོ་ཏོག་ཏོ་མི།ད་མི།་	ཚོག�་དོན་ཚུ་	རྟོགས་བཀལ་ཏ་བཞིབག་དགོ།
	 དཔེ་་ད�་འད་	ལོག་སྟོ་ཐེངངས་གཉིས�་རིག་	ལྷག་ཚུགས་པེ་་ཅོན་	ལགས་ཤེསོམི།་ཨན།
	 དྲ་བ་ཚུ་བཀོད་ད་	ལན་འཚོག�་བ་ཅོན་	ལགས་ཤེསོམི།་ཨན།
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ཁོང་ལས་སྐྱོརིག་ན།
ཁོང་ལས་སྐྱོརིག་ན་ཟོརཝ་ད་	མི།ཐེངའ་གཅོ�་ཏུ་	དཔེ་་ཆེ་་ཁོང་ལུ་བཟུང་སྟོ་	ཁ་ལས་སྐྱོརིག་ན་འད་མི།ན་པེ་རིག་	
ཧེ་་མི།་ལྷབ་མི།་ཚུ་	 ངག་ཐེངོག་ལུ་དང་	 ཡོ�་ཐེངོག་ལུ་	 ལག་ལན་འཐེངབ་མི།་ཚུ་ལུ་ཡོང་	 གོ་དགོཔེ་་ཨན།	
ཞིབབ་འཚོག�་དང་འཁྲིདལ་བ་ཅོན་	ཨ་ལུ་ཚུ་ག�་	ཁོང་རིག་ལྷབ་མི།་ཚུ་	ངག་ཐེངོག་ལས་ལག་ལན་འཐེངབ་པེ་་
ཅོན་	 བརྒྱ་ཆེ་་༨༠	 སམས་ཁརིག་དྲན་ཚུགསཔེ་་དང་	 ཁོང་ག�་	 ངག་ཐེངོག་ལུ་	 ལག་ལན་མི།་འཐེངབ་པེ་་
ཅོན་	བརྒྱ་ཆེ་་༨༠	བརྗེ།ད་ད་འགྱི་ོཝ་ཨན་ཟོར་	བཀོད་ནུག།	བརྗེ།ོད་དོན་ད་་སྐོརིག་ལས་	ཡོ�་ཐེངོག་ལས་	
དྲ་བའ་ལན་བཀོད་ད་འབད་རུང་ཡོང་	 བརྡོ་དོན་ཚུ་སམས་ཁརིག་དྲན་ན་ལུ་	 ཕེལན་ཐེངོགས་ཡོོད།	 ད་ག་	
ཐེངབས་ལམི།་དྲག་ཤེསོས་ཅོ�་	 སློོབ་ཁང་ག་ཆེ་ོས་གྲོོགས་དང་	 སློོབ་དཔོེ་ན་དང་གཅོ�་ཁརིག་	 གྲོོས་བསྟུན་
འབད་ན་འད་ཨན།	

བསྐྱརིག་ཞིབབ་འབད་ན།
རིགང་ག�་ལྷག་མི།་དོན་ཚོགན་ཚུ་	 སམས་ཁ་ལུ་	 དྲན་ན�་དོན་ལུ་	 འཕྲིནལ་འཕྲིནལ་ལོག་ལྷག་མི།་ཅོ�་ལུ་	
སློབ་ཨན།	ད་ཡོང་	ང་བཅོས་རིག་ལུ་	མི།་བརྗེ།ད་པེ་འ་གཟུངས་མི།དཔེ་་ལས་	དཔེ་་ད�་ནང་ག་	དོན་ཚོགན་
གལ་ཅོན་	རྟོགས་བཀལ་ཡོོད་མི།་ཚུ་དང་	ཡོང་ན་	ཟོན་བྲིང�་བཀོད་ད་ཡོོད་པེ་འ་	གཙོ་་དོན་ཚུ་	འཕྲིནལ་
འཕྲིནལ་ལོག་སྟོ་	ལྷག་ཚུགས་པེ་་ཅོན་	དྲན་གསོ་འབད་ད་	སམས་ཁ་ལས་མི།་བརྗེ།ད་པེ་རིག་སྡེ་ོད་ཚུགསཔེ་་
ཨན།	འད་འབདཝ་ལས་	བསྐྱརིག་ཞིབབ་འབད་ན་ཡོང་	ལྷག་ཐེངངས་ཀྱི་་ཐེངབས་ལམི།་	ལགས་ཤེསོམི།་ཅོ�་
ཨན།

ལྷག་ཚུལ།
སློོབ་དཔེ་ོན་གྱི་�་	སྐད་སང་སྟོ་	ལྷག་ཐེངངས་སྟོོན་ན་ལས་འགོ་བཙུགས་	སློོབ་ཕྲུག་རིགང་རིགང་སོ་སོ་ག�་	
ཁུ་ས�་ས�་སྦེ་་ལྷག་ན�་ལམི།་ལུགས་ཀྱི་�་	 ཨ་ལུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོརིག་བྱོནམི།་ཨན།	 འཕྲིནལ་འཕྲིནལ་སྐབས་	
ལྷག་ཚུལ་སོརིག་ཏ་སྟོོན་ན་འད་	སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་	ལྷག་ན་ལུ་	མི།ཁས་པེ་་བཟོོ་ན�་	འགན་ཁག་ཨ་ལུ་ཁོང་
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རིག་ལུ་	བཀལཝ་ཨན།	ལྷག་ཐེངངས་མི།་འདྲཝ་	ལག་ལན་འཐེངབ་དགོ་མི།་ད་ཡོང་	ལྷག་མི།་འད་	ཨ་ལུ་
སོ་སོའ་དགོས་མི།ཁོ་དང་མི།ཐུནམི།་སྦེ་་	བཟོོ་ཚུགསཔེ་་འབད་ན�་དོན་ལུ་ཨན།	

སྐད་བཏོན་ཏ་ལྷག་ན།
ཨ་ལུ་རིགང་རིག་སོ་སོ་ག�་	 ལྷག་སྟོ་ཧེ་་གོ་མི།་ཚུགས་མི།་དང་	 ལྷག་མི།་ཚུགས་མི།་ཚུ་	 སློོབ་དཔེ་ོན་གྱི་�་	
སྐད་སང་སྟོ་	ལྷག་བྱོན་ན།	ད་་སྐབས་ལུ་	སྤྱི་ར་བཏང་	དཔེ་་ད�་ཚུ་	ཨ་ལུའ་གདོང་ཁརིག་མི།་བཞིབག་
པེ་རིག་	 རྣམི།་ཅོོ་ག�་ཉིསན་དགོཔེ་་ཨན།	 བརྗེ།ོད་དོན་ད་ཡོང་	 སློོབ་དཔེ་ོན་གྱི་�་	 ཚོགརིག་གཅོ�་ལུ་	 མི།ཇུག་
བཏོན་ཏ་ལྷག་མི།་ཅོ�་དང་	ཡོང་ན་	ལྷག་ཐེངངས་ཀྱི་་དཔེ་་སྟོོན་གྱི་་དོན་ལུ་	བརྗེ།ོད་དོན་རིགངམི།ོ་ཅོ�་	དུས་
ཚོགད་བཟོོ་ཞིབན་ན་	 འཕྲིནལ་འཕྲིནལ་	 འཕོྲིན་མི།ཐུད་ད་	 ལྷག་མི།་ཅོ�་ཡོང་ཡོོད།	 སྐད་སང་སྟོ་ལྷག་ན་འད་	
ལྷག་ཐེངངས་ཀྱི་་དཔེ་་སྟོོན་འབད་ན་དང་	མི།་ཚོག་དང་དཔེ་་ད�་	དཔེ་་ད�་དང་དཔེ་་ད�་ཀྱི་་བརིག་ན་	འབྲིང�་བ་
བཟོོ་ཐེངབས་དང་	ཡོང་ན་	ལྷག་ན་ལུ་	སྤྲོོ་བ་ཡོོདཔེ་་བཟོོ་ན�་དོན་ལུ་ཨན།	

སློོབ་དཔེ་ོན་གྱི་་བཀོད་རྒྱའ་ཐེངོག་ལུ་ལྷག་ན།
སློོབ་དཔེ་ོན་གྱི་�་	སྡེ་་རིག�་དང་འཁྲིདལ་བའ་	དུས་ད�་	གསརིག་ཤེསོག་	སྙན་རོྩམི།་	ཤེསོག་ཁྲིདམི།་དང་	ཡོ�་
རིག�ས་གཞིབན་ཚུ་	 སློོབ་ཁང་ནང་	 འབག་འོང་ཞིབན་ན་	 རྒྱབ་སྐྱོརིག་གྱི་་ཐེངོག་ལས་ལྷག་བཅུག་དགོ།	 ད་
ཡོང་	འོག་ག་	ལྷག་ཚུལ་མི།འདྲཝ་ཚུ་ག་	ཐེངོག་ལས་ལྷག་བཅུག་དགོ།
*	 སློོབ་དཔེ་ོན་གྱི་�་	བརྗེ།ོད་དོན་ཅོ�་ངོ་སྤྲོོད་འབད་ཞིབན་ན་	སློོབ་ཕྲུག་རིགང་རིགང་སོ་སོ་ག�་	ལྷག་

དགོ་པེ་འ་	 དགོས་དོན་ཅོ�་བཟོོ་སྟོ་	 བརྗེ།ོད་དོན་ཆེ་་ཚོགང་	 ཡོང་ན་	 ཆེ་་ཤེསས་ཅོ�་ལྷག་བཅུག་
ན།

*	 སློོབ་དཔེ་ོན་གྱི་�་	བརྗེ།ོད་དོན་ཅོ�་ཆེ་་ཚོགང་དང་	ཡོང་ན་	ཆེ་་ཤེསས་ཅོ�་	སྐད་བཏོན་ལྷགཔེ་་ད་	
ཨ་ལུ་ཚུ་ག�་	རིགང་སོའ་དཔེ་་ད�་ནང་	བལྟེ་་སྟོ་ཉིསན་ན།	འཕྲིནལ་འཕྲིནལ་	དོན་མི།ཚོགམི།ས་བརིག་
ན་ལས་	སློོབ་དཔེ་ོན་གྱི་�་	ཕེལོ་ཚོགད་དཔེ་ག་བཅུག་སྟོ་དང་	དོགས་ས�་དང་	དྲ་བ་རིག་བཀོད་ད་	
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ལྷག་མི།་འད་	 སློོབ་སྡེ་་དམི།ངས་དང་གཅོ�་ཁརིག་	 ངག་ཐེངོག་དང་	 ཡོང་ན་	 ཡོ�་ཐོེངག་ལས་	
བཅུད་དོན་བཏོན་བཅུག་དགོ།

*	 ཆེ་་རིགོགས་བསྡེ་ོམི།ས་ཏ་	ཆེ་་འབད་ལྷག་བཅུག་ན།
*	 སྡེ་་ཚོགན་གཞིབན་མི།་ཚུ་	 རིགང་སོའ་ལཱ་འབད་ད་སྡེ་ོད་པེ་འ་སྐབས་ལུ་	 སློོབ་དཔེ་ོན་གྱི་�་	 སྡེ་་ཚོགན་

ཆུང་ཀུ་ཅོ�་	ཡོང་ན་	ཨ་ལུ་ཆེ་་འབད་མི།་ཅོ�་ལུ་	སྐད་བཏོན་ཏ་ལྷག་བཅུག་ན།
*	 སྡེ་་ཚོགན་	ཡོངན་	སློོབ་སྡེ་་དམི།ངས་དང་གཅོ�་ཁརིག་	སྐད་བཏོན་ཏ་ལྷག་བཅུག་ན།

རྒྱབ་སྐྱོརིག་གྱི་་ཐེངོག་ལས་ལྷག་ན།
སློོབ་དཔེ་ོན་གྱི་�་	 སྡེ་་རིག�་གྱི་་ཤེསས་ཚོགད་དང་འཁྲིདལ་བའ་	 མི།ཁོ་ཆེ་ས་ཚུ་	 ལག་ལན་འཐེངབ་སྟོ་	 སྡེ་་ཚོགན་ནང་ལྷག་
བཅུག་ན།	 ད་་སྐབས་ལུ་	 སློོབ་དཔེ་ོན་གྱི་�་	 ལྷག་ཐེངངས་ཀྱི་་ཐེངབས་ལམི།་ཚུ་	 ལག་ལན་འཐེངབ་ཐེངོག་ལས་	
བརྗེ།ོད་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོོད་མི།་ཚུ་	རྒྱབ་སྐྱོརིག་བྱོན་ཏ་	ལྷག་ཚུགསཔེ་་བཟོོ་སྟོ་	རྫོོང་ཁ་ལྷག་ན་ལུ་	སྤྲོོ་བ་བསྐྱད་བཅུག་
དགོ།	 འད་འབདཝ་ལས་	 རྒྱབ་སྐྱོརིག་གྱི་་ཐོེངག་ལས་ལྷག་ན�་ལྷག་ད�་ཚུ་	 གོ་རིག�་བསྒྲིག�ས་ཏ་	 བཟོོ་ཡོོད་པེ་འ་	
དཔེ་་ད�་ཚུ་ལས་	གདམི།་ཁ་རྐྱབ་སྟོ་	ལྷག་བཅུག་པེ་་ཅོན་	འོས་འབབ་ཆེ་་ཏོག་ཏོ་འོངམི།་ཨན།
རྒྱབ་སྐྱོརིག་གྱི་་ཐེངོག་ལས་	ལྷག་ན་སྟོོན་པེ་འ་སྐབས་ལུ་	སློོབ་དཔེ་ོན་འད་	ལྷག་ན�་རིག�་རྩལ་འདྲ་མི།ཉིསམི།་ཡོོད་པེ་འ་	
སློོབ་ཕྲུག་སྡེ་་ཚོགན་ཆུང་ཀུ་ཅོ�་དང་	 གཅོ�་ཁརིག་སྡེ་ོད་ཞིབན་ན་	 སྡེ་་ཚོགན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོོད་པེ་འ་	 བརྗེ།ོད་དོན་ཅོ�་
ངོ་སྤྲོོད་འབད།	ད་ལས་	སྡེ་་ཚོགན་གྱི་་	ཨ་ལུ་རིག་རིག་ལུ་	ལྷག་བཅུག་དགོ།	སློོབ་དཔེ་ོན་གྱི་�་	ལྷག་ཐེངངས་ཀྱི་་ཐེངབས་
ལམི།་	གཅོ�་ཨན་རུང་	གཉིས�་ཨན་རུང་	གདམི།་ཁ་རྐྱབ་ཞིབནམི།་ལས་	སྡེ་་ཚོགན་ལུ་སྤྲོོད་ད་	ད་དང་འཁྲིདལ་ལྷག་
བཅུག་ན།	རྒྱབ་སྐྱོརིག་གྱི་་ཐེངོག་ལུ་	ལྷག་ན་འད་ག�་	ལྷག་མི།་འད་ལུ་	བརྗེ།ོད་དོན་གསརིགཔེ་་རིག་ལྷགཔེ་་ད་	གོ་དོན་
གསརིགཔེ་་རིག་	འཐེངོབ་ཐེངབས་འབད་དགོཔེ་་ཨནམི།་ལས་	སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག�་	ཁོང་རིག་ཤེསས་མི།་ཐེངབས་ལམི།་ཚུ་	ལག་
ལན་འཐེངབ་སྟོ་	གསརིག་ཐེང�ས་ལྷབ་ན�་	གོ་སྐབས་ལན་བཅུག་དགོཔེ་་ཨན།
རིགང་སྟོོབས་ཀྱི་�་	ལྷག་ན�་ལས་རིག�།
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སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་	ལྷག་ཐེངངས་ཀྱི་་རིག�་རྩལ་དང་	 མི།གོྱི་གས་པེ་རིག་ལྷག་ན�་	ཀློོག་སྦྱོང་འཐེངོབ་ཚུགས་ན་	 ད་ལས་	
མི།ང་ཚོག�་ཚུ་རྒྱ་སྐྱད་འབད་ཚུགས་ན�་དོན་ལུ་	སློོབ་ཁང་ནང་	རིགང་སྟོོབས་ཀྱི་�་ལྷག་ན�་	དུས་ཡུན་བྱོན་ཏ་ལྷག་
བཅུག་དགོ།	 ད་ག་དོན་ལུ་	ལྷག་ན�་དཔེ་་ད�་ཚུ་	 ཨ་ལུ་ཁོང་རིག་ལུ་	 གདམི།་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་དགོཔེ་་དང་།	 སློོབ་
དཔེ་ོན་གྱི་�་སྤྲོོད་པེ་་ཅོན་	 ཨ་ལུ་ཁོང་རིག་	 རིགང་སྟོོབས་ཀྱི་�་	ལྷག་ཚུགས་པེ་འ་དཔེ་་ད�་ཚུ་	 གདམི།་ཁ་རྐྱབ་སྤྲོོད་
དགོཔེ་་ཨན།	ཀློོག་སྦྱོང་འཐེངོབ་ན�་ཐེངབས་ལུ་	ཉིསན་བསྟོརིག་སློོབ་ཁང་ནང་	སྦྱོང་བ་འབད་བཅུག་དགོཔེ་་དང་	ལྷག་
ན�་ཁྱ�་ལཱ་ཡོང་	རྟོག་བུ་རིག་བྱོན་དགོ།
བློོ་གསརིག་སློོབ་རིག�་ནང་ཨན་པེ་་ཅོན་	 ཉིསནམི།་རིག་ལུ་	 ཉུང་ཤེསོས་རིག་	 དུས་ཡུན་སྐརིག་མི།་༡༥	 རིག་	 གནས་རིག�་དང་
མི།ཉིསམི།་པེ་འ་དཔེ་་ད�་ཚུ་སྤྲོོད་ད་	 ལྷག་ན�་སྦྱོང་བ་འཐོེངབ་བཅུག་དགོ།	 སློོབ་རིག�་༡	 པེ་་ལས་༡༢	 པེ་་ཚུན་གྱི་་	
སློོབ་ཁང་ནང་	ཨན་པེ་་ཅོན་	ཉིསན་བསྟོརིག་བཞིབན་དུ་	སྐརིག་མི།་༡༥	རིག་དང་	ཁྱ�་ལཱ་འབད་དུས་ཡུན་སྐརིག་མི།་༣༠	རིག་	
རིགང་སྟོོབས་ཀྱི་�་ལྷག་ན�་དུས་ཡུན་བྱོན་དགོ།	རིགང་སྟོོབས་ཀྱི་�་ལྷག་ན�་སྦྱོོང་ལཱ་ཚུ་ཡོང་།

࿌	 དཔེ་་ད�་ནང་ལས་རིགང་ག�་དགའ་མི།་	ནང་གསས་དོན་ཚོགན་ཅོ�་གདམི།་ཁ་རྐྱབ་སྟོ་	བཤེསད་ན།
࿌	 རིགང་ག་ཆེ་་རིགོགས་	ཡོང་ན་	སྡེ་་ཚོགན་ཆུང་ཀུ་ནང་	དཔེ་་ད�་ཀྱི་་སྐོརིག་ལས་བསྟུན་གྲོོས་རྐྱབ་ན་དང་	གཅོ�་

ཁརིག་ལྷག་ན།
࿌	 ལྷག་མི།་དཔེ་་ད�་ཚུ་ག་	ཐེངོ་བཀོད་ད་བཞིབག་ན།
࿌	 རྩ་དོན་གྱི་་སྐོརིག་ལས་	བཅུད་དོན་ཐུང་ཀུ་སྦེ་་བཏོན་ཏ་	བྲིང་ན།
࿌	 རིགང་ག�་ལྷག་མི།་	 དཔེ་་ད�་ཚུ་ལུ་	 རིགང་ག་བསམི།་འཆེ་རིག་ཚུ་བཀོད་ད་	 དུས་ད�་བཟོོ་ཞིབན་ན་	 སློོབ་

དཔེ་ོན་ལུ་ཕུལ་ན་དང་	ཡོང་ན་	ཀློོག་སྦྱོང་ག་	རྒྱུགས་བཀལ་ན།
གཅོ�་ཁརིག་ལྷག་སྟོ་	གྲོོགས་རིགམི།་འབད་ན།
སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་	སློོབ་དཔེ་ོན་དང་	འགོ་འདྲན་པེ་་	ཡོང་ན་	རིགང་ག་ཆེ་་རིགོགས་དང་གཅོ�་ཁརིག་	གྲོོས་བསྟུན་དང་	དྲ་བ་
དྲ�་ལན་འབད་ད་	ལྷག་ན�་གོམི།ས་སྦྱོང་བྱོན་དགོ།	ད་བཟུམི།་སྦེ་་	སྡེ་་ཚོགན་ནང་	དྲ�་ལན་འབད་ད་ལྷག་པེ་་ཅོན་	
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གཤེསམི།་གསལ་གྱི་་དཔྱེ་ད་པེ་འ་ཐེངོག་ལས་ལྷག་ན�་	ཐེངབས་ལམི།་ཚུ་འཐེངོབ་ཚུགས།
࿌	 དཔེ་་ད�་ཀྱི་་མི།ང་དང་	མི།གོ་ཡོ�་	པེ་རིག་	རིགང་ག་ཉིསམི།ས་མྱོོང་ལུ་	གཞིབ་བཞིབག་སྟོ་	དཔེ་་ད�་འད་	ག་ཅོ�་

སྐོརིག་ལས་ཨན་ན་	ཕེལོ་ཚོགད་དཔེ་ག་ན།
࿌	 བརྗེ།ོད་དོན་ལུ་བལྟེ་་སྟོ་	དྲ་བ་ཚུ་བཟོོ་ན།
࿌	 མི།ང་ཚོག�་དང་	གོ་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོོད་མི།་ཚུ་ག་	དོགས་དཔྱེ་ོད་འབད་ན།
࿌	 བཅུད་དོན་བསྡུ་སྟོ་	བརྗེ།ོད་དོན་ངོ་མི།་	ག་ཅོ་ཨན་ན་	ངོས་འཛིནན་འབད་ན།

དྲ་བ་དང་	གྲོོས་བསྟུན་འབད་ན།
གོ་དོན་ལན་ན་ནང་	དཔྱེ་ད་པེ་་གཏང་ན་འད་	བརྗེ།ོད་དོན་གྱི་་ཐེངོག་	མི།ནོ་བསམི།་རྒྱ་ཆེ་་དྲགས་སྦེ་་གཏང་དགོ་པེ་འ་	དྲ་
བ་དང་	ལན་ཚུ་	བཀོད་ཚུགས་དགོཔེ་་དང་།	བརྗེ།ོད་དོན་ནང་ལས་	གནས་ཚུལ་དང་བརྡོ་དོན་ཚུ་ལན་ཏ་	གནས་
སྟོངས་ལུ་	 དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་་རྒྱབ་སྐྱོརིག་བྱོན་ཚུགས།	 གནས་རིག�་ག་ཅོ་ནང་ལུ་ཡོང་	 སྡེ་་ཚོགན་གྲོོས་སྡུརིག་འབདཝ་ད་	
བརྗེ།ོད་དོན་གྱི་་སྐོརིག་ལས་	ནམི།་རིག་འབད་རུང་	དྲ་བ་འདྲ་ན�་གོ་སྐབས་བྱོན་དགོ།	སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག�་	བཟོོ་མི།་དྲ་བ་
ཚུ་	སློོབ་དཔེ་ོན་གྱི་་	རྒྱུགས་ལན་ན�་དྲ་བ་སྦེ་་	སྒྱུརིག་བཅོོས་འབད་ད་ལག་ལན་འཐེངབ་དགོ།
ལྷག་སྟོ་	ལོག་བཤེསད་ན།
དབྱོ་ཞིབབ་དང་	བཀོད་རྒྱ་བྱོན་ན�་དོན་ལུ་	ལོག་སྟོ་བཤེསད་ན་འད་	ནུས་ཤུགས་ཅོན་གྱི་་	ལག་ཆེ་་ཅོ�་ཨན།	སློོབ་
ཕྲུག་ཚུ་ག�་	ངག་ཐེངོག་ལས་ཨན་རུང་	ཡོ�་ཐེངོག་ལུ་ཨན་རུང་	ཡོང་ན་	བཤེསད་རྩོམི།་འབད་རུང་	རྒྱས་བཤེསད་
རྩོམི།་གྱི་་ཐེངོག་ལས་	ལོག་སྟོ་བཤེསད་ཚུགསཔེ་་ཨན།	ལོག་སྟོ་བཤེསད་ན་ནང་	ད་ཚུ་ག་	འབྲིང་བཀོད་དང་	འབྲིང་ཚུལ་	
སྐད་ཡོ�་ཚུ་	བརོྗེ།ད་དོན་ངོ་མི།་ནང་	ག་ཨནམི།་སྦེ་་	ལག་ལན་འཐེངབ་འོང་།	
ཐེངབས་ལམི།་འད་ག�་	 བརྗེ།ོད་དོན་གྱི་་གོ་དོན་རྟོོགས་ན་དང་	 མི།ང་ཚོག�་རྒྱ་སྐྱད་འབད་ན་	 ད་ག�་	 རིགང་སོའ་རྩོམི།་
འབྲིང་འབད་ན་ནང་ལུ་	 དཔེ་་ལགས་ཤེསོམི།་ཅོ�་ཡོང་ཨན།	 ལོག་སྟོ་བཤེསད་ན་འད་ག�་	 ཨ་ལུ་ལུ་	 མི།ནོ་བསམི།་
གཏང་ན་	གོ་རིག�་བསྒྲིག�་ན་	གོ་དོན་ལན་ན་ཚུ་ནང་	རིག�་པེ་་ཐེང�ས་བྱོནམི།་ཨན།	གཞིབ་རིག�་སློོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་	ལོག་
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སྟོ་བཤེསད་ན་དང་གཅོ�་ཁརིག་	པེ་རིག་རིག�་བྲིང་ན་ཡོང་	ལག་ལན་འཐེངབ་ཨན།
དགའ་ཚོར་ངོས་ལེན།

ཤེསས་ཡོོན་རྩ་གཞུང་དང་	 ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ་་ཚོགན་འད་	 ཁ་སྒྱུརིག་གྱི་་སྡེ་་ཚོགན་སྦེ་་མི།ན་པེ་རིག་	 འབྲུག་གཞུང་ཤེསས་
རིག�་ལྷན་ཁག་ག་འོག་ལུ་	 ཡོོད་པེ་འ་གཞུང་འབྲིང�་གྱི་་ལས་སྡེ་་ཅོ�་ཨན།	 སྡེ་་ཚོགན་འད་ག་འགན་ཁུརིག་ངོ་མི།་རིག་	
ཆེ་ོས་ཚོགན་དང་འབྲིང�་བའ་	 དཔེ་་ད�་དང་མི།ཁོ་ཆེ་ས་ཚུ་དཔེ་་སྐྲུན་འབད་ན་དང་	 སློོབ་དཔེ་ོན་ཚུ་ལུ་ཁྱད་རིག�་ག་རྒྱབ་
སྐྱོརིག་བྱོན་མི།་ཅོ�་ཨན་མི།ལས།	 ཤེསས་ཡོོན་རྩ་གཞུང་དང་	 ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ་་ཚོགན་གྱི་་དམི།�ས་ཡུལ་གཙོ་་བོ་
འད་རིག་	འབྲུག་ནང་འཁོད་ཤེསས་ཡོོན་ལྷབ་མི།་	སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ཤེསས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོོང་དང་འབྲིང�་བའ་	དཔེ་་
ད�་དང་མི།ཁོ་ཆེ་ས་ཚུ་ག་རིག་	རིགན་མི།ད་སྟོོང་པེ་་སྦེ་་བཀྲམི།་སྤ�་འབདཝ་ཨན།
འད་འབད་ཞིབནམི།་ལས་	ཤེསས་ཡོོན་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ་་ཚོགན་གྱི་�་	སློོབ་རིག�་སོ་སོ་ག་	དཔེ་་ད�་
རྩོམི།་སྒྲིག�་འབད་བའ་སྐབས་	 རྒྱབ་སྐྱོརིག་དང་ཁྱད་རིག�་ཤེསས་ཡོོན་གྱི་་དོན་ལུ་	 སྒར་གྱི་་དཔེ་་ད�་རོྩམི།་སྒྲིག�་པེ་་དང་	
དཔེ་་སྐྲུན་པེ་་གཞིབན་གྱི་་བདག་དབང་ལུ་ཡོོད་པེ་འ་	 དཔེ་་ད�་ཚུ་ནང་ལས་	 དོན་ཚོགན་ལ་ལུ་ཅོ�་གདམི།་ཁ་རྐྱབ་སྟོ་	
གཞིབ་གཏུགས་འབད་ཡོ།	 འད་ག�་འབད་རྩ་གཞུང་སྡེ་་ཚོགན་གྱི་�་	 བདག་དབང་ཡོོད་མི།་སྒར་སྡེ་་མི།་ངོ་ཚུ་ལས་	
གནང་བ་ལན་ན་ག་ཐེངབས་ལམི།་གང་དྲག་བཏོན་ཡོ།	ད་བཞིབན་	ཤུལ་མི།མི།་གྱི་་དཔེ་རིག་ལོག་དང་	ཞུན་དག་དཔེ་་སྐྲུན་
གྱི་་སྐབས་སུ་	ལགས་བཅོོས་རིག་འབད་དགོཔེ་་ཡོོད་ན་	ད་ལུགས་ཀྱི་་	གནང་བ་དང་བསྟུན་པེ་འ་དགའ་ཚོགར་གྱི་་ངོས་
ལན་ཡོོད།
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འབྲི་རོྩམ་གྱི་དོན་ཚན་གདམ་ཁ།

ཨང་། དོན་ཚན། རྩོོམ་པ་པོ། འབྲིི་རྩོོམ་གྱིི་དབྱེེ་བ། བརོད་དོན།
༡ མཛེད་པ་བཅུ་གཉིེས། བསམ་གཏན། ལོ་རྒྱུས། བསམ་སྤྱོོད།
༢ རྒྱུ་དངུལ་གསོག་འཇོོག། རྡོོ་རེ། རྒྱུད་སྐུལ། གསོག་འཇོོག
༣ དབུ་ཞྭ་བྱེ་རིོག་གདོང་ཅིན། བློམ་པདྨ་ལ། རྒྱས་་བཤད། འབྱུང་རིབས།
ལྷན་ཐབས་འབྲིི་རྩོོམ།
༡ སིང་རེ། བློམ་ཀུན་བཟེང་རྡོོ་རེ། རྒྱུད་སྐུལ། ལས་འབྲིས།
༢ སྐུ་ཆེ་ཨའི། བདེ་ཆེན་དབང་མོ། ལོ་རྒྱུས། དྲིན་པ།
༣ ལ་དོམ་གྱིི་གནད་ཁུངས། ཀུན་གསལ། རྒྱས་བཤད། སེམས་ཅིན་གྱིི་བཤད་པ།

སན་རྩོོམ་དོན་ཚན་གདམ་ཁོ།སན་རྩོོམ་དོན་ཚན་གདམ་ཁོ།

ཨང་། དོན་ཚན། རྩོོམ་པ་པོ། དབྱེེ་བ། བརོད་དོན།
༡ ཚིགས་བཅིད་རྩོོམ་ཐངས། བསམ་གཏན། རྡོོ་རེ། སིྤྱོརི་བཏང་རྩོོམ། རྩོོམ་གྱིི་ལམ་སྟོོན།
༢ ཀ་རྩོོམ་ལམ་ལུགས། རྡོོ་རེ། ཀ་རྩོོམ། རྩོོམ་གྱིི་ལམ་སྟོོན།
༣ དགྲོ་གཉེེན་འབྲིེལ་མའི་བློོ་ཟེེ། ཚེ་རིིང་བཟེངམོ། བློོ་ཟེེ། མཐུན་ལམ།
༤ ཤརི་ཕྱིོགས་འཁོརོི་ལོ་རྩོིབས་བརྒྱད། རྩོོམ་སྒྲོིག་ཞིལ་འཛེོམས། བློེ་ཟེེ། བློོ་རིིག།
༥ རྡོོ་ལུང་མཚམས་པའི་བློོ་ཟེེ། དྲིག་ཤོས་ཤེས་རིབ་མཐའ་ཡོས། བློོ་ཟེེ། སོྨན་ལམ།
༦ བློོ་གི་བརི་ན་དཔྱེ་གཏམ་བཙུགས་ཐངས། རྡོོ་རེ། དཔྱེ་གཏམ། ལམ་སྲོོལ།
༧ གནས་སྟོངས་དང་འཁྲིིལ་བའི་བློོ་ཟེེ། རྒྱལ་གཞུང་ཟློོས་གརི་སློོབ་སྦྱིོང་དཔེ་སྐྲུན། བློོ་ཟེེ། ལམ་སྲོོལ།
༨ རྩོེད་རིིགས་ཉེིནམ་གྱིི་གསལ་བཤད། བསྡུ་སྒྲོིག། ཚིག་ལྷུག་གསལ་བཤད། ལུས་སོྦྱིང་།
༩ ཡོོན་ཏན་ལུ་བརྩོོན་ཤུགས། རྡོཽ་རེ། ཚིགས་བཅིད་གསལ་བཤད བརྩོོན་འགྲུས།
༡༠ ངན་ལྷད་སྔོོན་འགོག རྡོོ་རེ། ལུང་འདྲིེན་གསལ་བཤད། ངན་ལྷད་སང་དགོཔ།

སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་དོན་ཚན་གདམ་ཁོ།སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་དོན་ཚན་གདམ་ཁོ།

ཨང་། དོན་ཚན། རྩོོམ་པ་པོ། དབྱེེ་བ། བརོད་དོན།
༡ ངེའི་ཨང་རྒས། རྡོོ་རེ་དབང་ཕྱུག། འཆརི་སྲུང་། དབྱེེ་དཔྱད
༢ སྒོ་རིཔ། དྲིག་ཤོས་ཤེས་རིབ་མཐའ་ཡོས། དངོས་སྲུང་། སྦྱིིན་པ།
༣ རིི་དྭགས་རུ་རུ། བྱེ་རིོག་དཔརི་སྐྲུན་ཁོང་། དངོས་སུང་། གཞིན་ཕན།
ལྷན་ཐབས།
༡ བུམོ་གི་རིང་བཞིིན། བསྐརི་བཟེོ་འབད་མི་བསྟོན་འཛིེན་རྡོོ་རེ། དངོས་སྲུང་ བདེན་པ།



ལྷག་རིག་དང་རྩོོམ་རིག། སློོབ་རིམ་བཅུ་པ།
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ཨང་། དོན་ཚན། རྩོོམ་པ་པོ། དབྱེེ་བ། བརོད་དོན།
༡ རྒྱལ་སྲོས་ལག་ལེན། དངུལ་ཆུ་ཐོགས་མེད། ནང་པའི་ཤེས་ཡོོན། ལས་རྒྱུ་འབྲིས།

ཨང་། དོན་ཚན། རྩོོམ་པ་པོ། དབྱེེ་བ། བརོད་དོན།
༡ འཁྲིབ་སྲུང་། རྡོོ་རེ། འཁྲིབ་སྟོོན་འཁྲིབ་སྲུང་། མཐུན་འབེྲིལ།


