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འགོ་ཐོག་རྩོམ་སྒྲིག་གི་གྩོས་སྩོན་པ།
༡		དྲགོས་དྲོག་ཀྲརིག་	པདྨ་འཕྲིནནི་ལས།	དྲུང་ཆེ་ེན།	ཤེསེས་རིགིག་ལྷན་ཁག།
༢		ཋ་ཀུརིག་སིང་པའུ་དྲེལ།	མདོ་ཆེ་ེན།	ཤེསེས་རིགིག་ཞིབ་འཚོངོལ་དང་གོང་འཕེལེལ་ལེ་བ།
༣		ལྷུན་གྲུབ་འབྲུག་པ།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་སེ་ཚོངན།	

འགོ་ཐོག་རྩོམ་སྒྲིག་གི་སྤྲིར་བཏང་བཀོད་ཁྱབ་དང་རྒྱབ་སྐྩོར།
ཀརྨ་ཡོེ་ཤེསེས། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་སེ་ཚོངན།	

འགོ་ཐོག་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ཞུན་དགཔ།
༡		དྲགོས་སངས་རྒྱས་རོ་རེ།	ཡོོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེ་ེན།	རོང་ཁ་གོང་འཕེལེལ་དབང་འཛིན།
༢		བསྟོན་འཛིན་རོ་རེ།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་སེ་ཚོངན།
༣		ཚོངེ་རིགིང་།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་སེ་ཚོངན།

ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མྲི།
༡  དྲག་ཤེསོས་སངས་རྒྱས་རོ་རེ།	ཡོོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེ་ེན།	རོང་ཁ་གོང་འཕེལེལ་དབང་འཛིན།
༢ དབང་དྲག་རོ་རེ།	ལ་ཞིབ་འགོ་དཔོན།	ཤེསེས་རིགིག་ལ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་སེ་ཚོངན།
༣ རྟ་མགྲོིན་རོ་རེ།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་སེ་ཚོངན།
༤ རོ་རེ་དབང་ཕྱུག།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིིགག་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་སེ་ཚོངན།
༥ པདྨ་དབང་འདུས།	ཆེ་ོས་ཚོངན་མཁས་མཆེ་ོག།	འབྲུག་ཆོེ་ས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོངོགས།
༦ ཤེསེས་རིགབ་རྒྱལ་མཚོངན།	ཆོེ་ས་རྒྱུགས་འགོ་འཛིན་ལས་རིགོགས།	འབྲུག་ཆེ་ོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོངོགས།
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༧ བསམ་གཏན་མཐརིག་ཕིན།	ལེགས་སྦྱརིག་བ།	ཤེསེས་རིགིག་མཐོ་རིགིམ་སློོབ་གྲྭ། སྤ་རིགོ།
༨ བསྟོན་འཛིན་རོ་རེ།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་སེ་ཚོངན།
༩ ཚོངེ་རིགིང་།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་སེ་ཚོངན།

རྩོམ་སྒྲིག་པའྲི་མྲིང་ཐོ།
༡		 དྲག་ཤེསོས་སངས་རྒྱས་རོ་རེ།	ཡོོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེ་ེན།	རོང་ཁ་གོང་འཕེལེལ་དབང་འཛིན།
༢		 ཤེསེས་རིགབ་རྒྱལ་མཚོངན།	ཆོེ་ས་རྒྱུགས་འགོ་འཛིན་ལས་རིགོགས།	འབྲུག་ཆེ་ོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོངོགས།	
༣	 པདྨ་དབང་འདུས།	ཆེ་ོས་ཚོངན་མཁས་མཆེ་ོག།	འབྲུག་ཆོེ་ས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོངོགས།	
༤		 རོ་རེ་རྣམ་རྒྱལ།	རོང་ཁག་ཤེསེས་རིགིག་འགོ་དཔོན་ལས་རིགོགས།	ཆུ་ཁ།
༥		 བསོད་ནམས་ཚོངེ་རིགིང་།	རོང་ཁག་ཤེསེས་རིགིག་འགོ་དཔོན་ལས་རིགོགས།	བསམ་གྲུབ་ལོངས་མཁརིག།
༦		 པདྨ་དོན་གྲུབ།	དབུ་འཛིན་ལས་རིགོགས།	སྐད་ཡིོག་དང་ལམ་སོལ་སློོབ་སྦྱོང་ཁང་།	སེམས་རྟོགས་ཁ།
༧		 དབང་དྲག་རོ་རེ།	ཤེསེས་རིགིག་བལ་ཞིབ་འགོ་དཔོན།	ཤེེསས་རིགིག་བལ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་སེ་ཚོངན།
༨	 བསམ་གཏན་མཐརིག་ཕིན།	ལེགས་སྦྱརིག་བ།	རྒྱལ་ཡོོངས་ཤེསེས་རིགིག་སྤེལ་ཁང་།	སྤ་རིགོ།
༩		 རོ་རེ་དབང་ཕྱུག།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིིགག་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་སེ་ཚོངན།	
༡༠		 དབང་ཕྱུག།	སློབོ་དཔོན།	ཨོན་རོ་རེ་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ།	ཧཱ།
༡༡		 ཕུན་ཚོངོགས།	སློབོ་གོང་ལས་རིགོགས།	གཟོི་ལུང་ཁ་འབིང་རིགིམ་འོག་མའི་སློོབ་གྲྭ།	ཐིམ་ཕུག།
༡༢		 པདྨ་བསྟོན་འཛིན།	དབུ་འཛིན་ལས་རིགོགས།	ཤེསརིག་པ་འབིང་རིགིམ་བརིག་མའི་སློོབ་གྲྭ།	སྤ་རིགོ།
༡༣		 ཚོངེ་རིགིང་ཕུན་ཚོངོགས།	དབུ་འཛིན་ལས་རིགོགས།	མུ་ཏིག་ཐང་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ།	ཐིམ་ཕུག།
༡༤		དཔལ་འབོརིག།	ལེགས་སྦྱརིག་བ།	ཤེསེས་རིགིག་མཐོ་རིགིམ་སློབོ་གྲྭ།	བསམ་རྩེ།
༡༥		 ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།	དབུ་འཛིན་ལས་རིགོགས།	ལུང་བསྟོན་ཟོམ་པ་འབིང་རིགིམ་བརིག་མའི་སློོབ་གྲྭ།	ཐིམ་ཕུག།
༡༦		 ཚོངེ་དབང་རོ་རེ།	སློོབ་དཔོན།	མུ་ཏིག་ཐང་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློབོ་གྲྭ།	ཐིམ་ཕུག།
༡༧		རོ་རེ་།	སློབོ་དཔོན།	དབངས་ཅན་ཕུག་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློབོ་གྲྭ།	ཐིམ་ཕུག།
༡༨		 ཚོངེ་རིགིང་དཔལ་འབོརིག།	སློོབ་གོང་ལས་རིགོགས།	འགྲོམ་ཕུག་འབིང་རིགིམ་འོག་མའི་སློོབ་གྲྭ།	རྩི་རིགང་།
༡༩		 ཡོེ་ཤེསེས་དབངས་མཚོངོ།	སློོབ་དཔོན།	གསརིག་སྤང་སློོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།	 
༢༠		 དབངས་ཅན་མཚོངོ་སྐྱོིད།	སློོབ་དཔོན།	ལུང་བསྟོན་ཕུག་གཞི་རིགིམ་སློོབ་གྲྭ།	ཐིམ་ཕུག།
༢༡		 བོ་གྲོོས་འོད་ཟོེརིག།	སློོབ་དཔོན།	ཝང་ཆུ་འབིང་རིིགམ་སློོབ་གྲྭ་བརིག་མའི་སློོབ་གྲྭ།	ཆུ་ཁ།
༢༢		འཛོམས་པ་བུ་ཁིད།	སློོབ་དཔོན།	ཕུ་ཡུམ་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ།		ལྷུན་རྩེ།
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༢༣		ཀརྨ་དོན་གྲུབ།	སློོབ་དཔོན།	ཆུ་ཁ་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློབོ་གྲྭ།	
༢༤	 ཀརྨ་དབང་འདུས།	དབུ་འཛིན་ལས་རིགོགས།	དབངས་ཅན་ཕུག་འབིང་རིགིམ་གོང་མ།	ཐིམ་ཕུག།
༢༥		 ཚོངེ་རིགིང་རོ་རེ།	སློབོ་དཔོན།	ཡོོན་ཕུ་ལ་འབིང་རིགིམ་འོག་མའི་སློབོ་གྲྭ།	བཀྲ་ཤེསིས་སྒང་།
༢༦		ཨོན་རོ་རེ།	སློོབ་དཔོན།	དགེ་ལེགས་ཕུག་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ།	གསརིག་སྤང་།
༢༧	 སོན་ལམ།	སློོབ་དཔོན།	བ་ཇོ་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ།	དབང་འདུས་ཕེལོ་བང་།
༢༨		 ཆེ་ོས་སྐྱོིད་རྒྱལ་མཚོངན།	སློོབ་དཔོན།	བསམ་རྩེ་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ། 
༢༩	 ངག་དབང་ཕུན་ཚོངོགས།	སློབོ་དཔོན།	ནང་སྐོརིག་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ།	པདྨ་དགའ་ཚོངལ།
༣༠		 ཤེསེས་རིགབ་རོ་རེ།	སློོབ་དཔོན།	རིགང་འབྱུང་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློབོ་གྲྭ།	བཀྲ་ཤེསིས་སྒང་།
༣༡		 བཀྲ་ཤེསིས་བསྟོན་འཛིན།	སློོབ་དཔོན།	རྒྱལཔོ་ཞིང་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ།	མོང་སྒརིག།
༣༢		བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོོངགས།	སློོབ་དཔོན།	མོང་སྒརིག་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ།	
༣༣		ཨོ་རྒྱན་འཕྲིནིན་ལས།	དབུ་འཛིན་ལས་རིགོགས།	པདྨ་དགའ་ཚོངལ་འབིང་རིིགམ་བརིག་མའི་སློོབ་གྲྭ།
༣༤	 ལྷ་དབང་ཕུན་ཚོངོགས།	སློོབ་དཔོན།	བཙན་མཁརིག་ལ་འབིང་རིགིམ་བརིག་མའི་སློོབ་གྲྭ།	བཀྲ་ཤེསིས་གཡོང་རྩེ། 
༣༥		 པདྨ་རོ་རེ།	སློོབ་དཔོན།	དརིག་དཀརིག་འབིང་རིགིམ་བརིག་མའི་སློབོ་གྲྭ།	
༣༦		བསྟོན་འཛིན་རོ་རེ།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་སེ་ཚོངན།	
༣༧		ཚོངེ་རིགིང་།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་སེ།

ལོ་བསར་དུས་མཐུན་དང་བསྐར་ཞྲིབ།
༡	 རོ་ར།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་ས་ཚོངན།

ཕྲི་ཤོག་པར་རྲིས།
༡		 བཀྲ་ཤེསིས་བོ་གྲོོས།	གློོག་རིགིག་འགོ་དཔོན།	རོང་ཁ་གོང་འཕེལེལ་དབང་འཛིན།
2		 འཇིགས་མེད་བོ་གྲོོས།	རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་སེ་ཚོངན། 
༣				པདྨ་ཆེ་ོས་རྒྱལ།	གློོག་རིགིག་ལས་རིགིམ་པ།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་སེ་ཚོངན།
༤			རོ་ར།	རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་ས་ཚོངན།



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠22 ལུ། 
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viii

ཆེེད་བརྗོྩོད།
རོང་ཁ་འད་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ ཆེ་ོས་སད་གཉ�་ལྡན་གྱི་་གཞུང་འགོ་དང་པ་	 དབུ་བརྙེསས་པའ་བསྒང་ལས་རིག་	རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་་གཞུང་སྐད་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་པའ་སྐད་ཡོ�་ཅ�་ཨན།	དུས་རིགབས་༢༠	པ་ཕད་མཚོངམས་ལས་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	དང་རིགབས་
ཀྱི་་དཔལ་འབོརིག་གོང་འཕེལ�་འཆེ་རིག་གཞ་ འགོ་དང་པ་བཙུགས་པའ་སྐབས་ལུ་	འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མངའ་བདག་འཇ�ས་མད་རོ་ར་དབང་ཕྱུག་
ག�་	ཁ་ལས་ག་སློབ་ཀྱི་་རོང་ཁ་འད་	ཡོ�་ཐོག་འབ་ན�་ལམ་སོལ་འགོ་བཙུགས་ཏ་	འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་ཡོ�་ལུ་ངོས་འཛན་གྱི་་	བཀའ་
དྲ�་བསྒྲིགགས་གནང་ནུག།	ད་ལས་ཚུརིག་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་སློོབ་གྲྭ་ག་རིག་ནང་	ཨང་ལིཤེས་དང་	རྩ�་ཀྱི་་ཆེ་ོས་ཚོངན་གཉ�་དང་འདྲན་འདྲ་	རྩ་བའ་
ཆོེ་ས་ཚོངན་ཁག་ཆེ་་ཤེསོས་ཅ�་སྦེེ	སློོབ་སྦྱོང་འབད་ན་ག་སོལ་བཏོད་གནང་ནུག།	
རྒྱལ་ཡོོངས་རོང་ཁའི་ཆེ་ོས་ཚོངན་གྱི་་ིཐད་ཁརིག་ལྷོདཔ་ད་	གསརིགཔ་བཟོོ་དགོ་རུང་	བསྐྱོརིག་ཞིབ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་རུང་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ 
མཁས་མཆེ་ོག་ཚུ་གིས་རིག་ འབད་དགོཔ་འབྱུངམ་མ་གཏོགས་	ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ི་གྲོོས་སྟོནོ་པ་དང་	ཁུངས་གཏུགས་འབད་ས་ག་ནི་ཡོང་	འཐོབ་སརིག་
མེདཔ་ཨིན།	དེ་ལས་བརྟེན་	རོང་ཁའི་ཆོེ་ས་ཚོངན་འགོ་དང་པ་ བཟོོཝ་ད་གི་གཞི་བཞག་ས་འདི་ཡོང་	རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལོ་བརྒྱ་ཕྲིནག་མང་རིགབས་ཀྱི་ི་སྔ་
གོང་ལས་	གཞིས་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོོད་པའི་	གྲྭ་ཚོངང་དགོན་སེ་དང་	བཤེསད་གྲྭ་སྒྲུབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་	སློོབ་སྦྱངོ་འབད་སོལ་ཡོོད་མི་གི་	རྩ་གཞུང་ཚུ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་བཟོོ་དགོཔ་བྱུང་ནུག།	དེ་གུ་ དུས་ཚོངོད་རིགིམ་འགྱུརིག་གྱི་ི་ མཁོ་འདོད་དུམ་གྲོ་རིགེ་གིས་ཟུརིག་བརྒྱན་ཏེ་	བཟོོཝ་མ་གཏོགས་	ད་ལོ་ཚུན་ཚོངོད་བརིག་ན་	
རོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དང་	སློོབ་སྟོནོ་འབད་ཐངས་འདི་ལུ་	སྒྱུརིག་བཅོས་སྦེམོ་ཅིག་ག་ནི་ཡོང་མ་འབྱུང་པས།	
ད་རིགས་ནངས་པརིག་	 རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ�་གྱི་་འགྱུརིག་བ་དང་བསྟུན་པའ་	 རོང་ཁའ་ཤེསས་ཡོོན་གྱི་་དགོས་མཁོ་དང་འཁ�་ཏ་	 རོང་ཁའ་ཤེསས་ཚོངད་ཀྱི་་
ལྕོོགས་གྲུབ་རིག་འདོད་ལུ་ཡོང་ སྒྱུརིག་བཅོས་འགྱི་ོཝ་ཨན་མས།	 ད་དང་བསྟུན་ཏ་ ཤེསས་རིག�་ལྷན་ཁག་ག་ཁོངས་ལས་	སྤྱི་་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་	རྒྱལ་
ཡོོངས་གནས་རིག�་ནང་	 རོང་ཁའ་རིག�་རྩལ་དགོས་མཁོའ་བརྟག་ཞབ་ཅ�་འབད་ཡོ།	 བརྟག་ཞབ་ཀྱི་་ཞབ་བཅུད་དང་	 རྒྱབ་སྣོོན་བསམ་འཆེ་རིག་ཚུ་
ནང་	 རོང་ཁ་ཡོརིག་དྲག་ག་དོན་ལུ་ འབད་དགོཔ་གཞན་ཚུ་དང་གཅ�་ཁརིག་	སློོབ་གྲྭའ་རོང་ཁའ་སློོབ་སོྦྱང་འད་	བར་དོན་སྤྲོོད་ལན་གྱི་་ལྕོོགས་གྲུབ་ 
ཧེ་་མ་ལས་ལྷག་སྟོ་བཟོོ་ན་ལུ་ གཙ་བོརིག་བཏོན་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ེཝ་སྦེ་ཐོན་ཏ་ཡོོད།	ད�་ནང་ལས་	འབ་ལྷག་ག་རིག�་རྩལ་གཉ�་ ཡོརིག་དྲག་གཏང་
དགོཔ་ག་	ཞབ་བཅུད་མངོན་གསལ་ཆེ་་ཏོག་ཏོག་སྦེ་་ ཐོན་ཡོོདཔ་ལས་བརྟན་	ཤེསས་རིག�་ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་	ད་རིགས་	བོ་གསརིག་ལས་སློོབ་
རིག�་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་་	རོང་ཁའ་རྩ་གཞུང་དང་	ཆོེ་ས་ཚོངན་ཚུ་ཡོོངས་རོགས་ལགས་སྒྱུརིག་འབད་ན་གུ་ཐག་བཅད་ཅ།
ཤེསས་རིག�་ལྷན་ཁག་ག་ འཆེ་རིག་གཞ་དང་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་དང་འཁ�་ཏ་	 ཤེསས་རིག�་སློོབ་གྲྭའ་ཤེསས་ཡོོན་ལས་ཁུངས་ཁ་ཐུག་ལས་	 རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་
རིག�་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་ས་ཚོངན་གྱི་�་འགོ་འདྲན་ཐོག་	 རོང་ཁའ་ཆོེ་ས་ཚོངན་ཡོོངས་རོགས་ལགས་སྒྱུརིག་འབད་བའ་སྐབས་ལུ་	 རོང་ཁའ་རྩ་གཞུང་དང་	 ཆེ་ོས་
ཚོངན་འད་ཚུ་ཡོང་	སློོབ་གྲྭའ་གནས་རིག�་ནང་	དམ�ས་ཡུལ་གཙ་བོ་	རོང་ཁའ་བར་དོན་སྤྲོོད་ལན་གྱི་་ལྕོོགས་གྲུབ་ཡོརིག་སང་ག་དོན་ལུ་	སྐད་ཡོ�་
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ག་རིག�་རྩལ་བཞ་ག་ཤེསས་ཚོངད་	ལགས་ཤེསོམ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་	འཛམ་གློང་རྒྱལ་སྤྱི་�་ཨང་ལིཤེས་ག་ སྐད་ཡོ�་སློོབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ་ལུ་ གཞ་རྟན་
འབད་ད་བཟོོ་ཡོོད།	 ད་གུ་	 ཕེལན་ཐབས་ཆེ་་བའ་རིགང་ལུགས་ སྔརིག་སོལ་སློོབ་སོྦྱང་འབད་ཐངས་ཀྱི་་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡོང་	 འོས་འབབ་དང་འཁ�་
ཏ་བཙུགས་ཡོོད་པའ་ཁརིག་	 སྐད་ཡོ�་ག་རིག�་རྩལ་བཞ་ནང་ལས་ཡོང་	 འབ་ལྷག་ག་རིག�་རྩལ་ལྕོོགས་གྲུབ་ཡོརིག་སང་ལུ་	 དམ�ས་བསལ་གྱི་་
དམ�ས་གཏད་འབད་ད་བཟོོ་གནང་ནུག།
ད་རིགས་ལགས་བསྒྱུརིག་འབད་མ་ག་	རོང་ཁའ་ཆོེ་ས་ཚོངན་འད་ག�་	ན་གཞོན་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་ག�་	རོང་ཁའ་སློོབ་སོྦྱང་འད་འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་	སྤྲོོ་བ་
ཆེ་་ཏོག་ཏོ་ག་ཐོག་ལས་	རོང་ཁའ་བར་དོན་སྤྲོོད་ལན་གྱི་་ ཤེསས་ཚོངད་ལྕོོགས་གྲུབ་ཡོརིག་སང་	ངས་གཏན་འཐོབ་ཚུགས་ན་དང་གཅ�་ཁརིག་	རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ག་ན་ལས་ཁག་ཆེ་་བའ་ བསམ་སྤྱི་ོད་ཤེསས་ཡོོན་དང་	རིགང་ག་ ལམ་སོལ་བཟོང་པོ་ཉམས་སྲུང་དང་	ཡོརིག་སྤ�་གྱི་་དམ�ས་དོན་ཚུ་ཡོང་	ལགས་
ཤོེསམ་སྦེ་	འགྲུབ་ཚུགས་པའ་དམ�ས་གཏད་བསྐྱོདཔ་ཨན།	
རྩ་གཞུང་འད་	 ལག་ལན་འཐབ་ན་འགོ་བཙུགས་ཞནམ་ལས་ཚུརིག་	 སྤྱི་་ལོ་༢༠༡༧	 ཚུན་གྱི་་རིགང་ལུ་	 སློོབ་སྟོོན་ལག་ལན་གྱི་་གནས་སྟོངས་དང་
འཁ�་ཏ་	 ལགས་བཅོས་དུམ་གྲོ་རིག་འབད་ཡོོད་པའ་ཁརིག་	 དུས་ཅ་སྤྱི་་ལོ་	 ༢༠༡༨ལོ་ལུ་	 བསྐྱོརིག་ཞབ་ཡོང་བསྐྱོརིག་འབད་ད་	 ས�་དང་སོྦྱརིག་བ་ཚུ་
དུས་མཐུན་དང་་དོན་ཚོངན་འཕྲིན་སྣོོན།	ད་ལས་	སྦྱོང་ལཱ་ལགས་བཅོས་དང་ཁ་སྐོང་བཅས་	པརིག་རིག�་ཚུ་ཡོང་བཙུགས་ཐོག་ལས་	ཚོངན་ཁ་ཅན་སྦེ་བཟོོ་
བཀོད་འབད་ཡོོད།	
བསྐྱོརིག་ཞབ་འབད་ཡོོད་པའ་	སློོབ་ད�་འད་ག�་	སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་	སྐད་ཡོ�་རིག�་རྩལ་དང་	ལྷག་རིག�་དང་རྩོམ་རིག�་ག་	རིག�་རྩལ།	ད་
ལས་	བརྩ་མཐོང་ཤེསས་ཡོོན་ཚུ་	གོང་འཕེལ�་འགོྱི་་བ་ག�་མ་ཚོངད།	ལྷབ་སྟོོན་གྱི་་གནས་སྟོངས་ཚུ་ཡོང་	སྤྲོོ་ཉམས་ཆེ་་བའ་སྒོ་ལས་	སྤྱི་ར་བཏང་
རོང་ཁའ་སྐད་ཡོ�་ཡོརིག་རྒྱས་ལུ་ཡོང་	ཕེལན་ཐོགས་སོྦེམ་རིག་འབྱུང་ཚུགས་པའ་	ཡོད་ཆེ་ས་བཅས་	མཇུག་རིག་	རྩོམ་སྒྲིག�་ག་ལཱ་འད་ག�་	འབྲུག་ག་
སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་	རོང་ཁ་ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་ཤེསས་པའ་	འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་་་མ་ཁུངས་ཅ�་ལུ་འགྱུརིག་ཚུགས་པའ་	རིག་སོན་ཞུཝ་ཨན།

བཀྲིས་བདེ་ལེགས།

			(བཀྲ་ཤེས�་རྣམ་རྒྱལ།)	
						མདོ་ཆེ་ན།
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སྔོྩོན་བརྗོྩོད།

༄༅།	 །ཨོྂ་སྭ་སྲི།	 མ་ལུས་རྒྱལ་ཀུན་མཁྱྱེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཏེར།	 །གཅིག་འདུས་མཚན་དཔེའྲི་རང་གཟུགས་ཤེས་རབ་ཀྲི།།	
ལྷག་པའྲི་ལྷ་མཆེོག་རྗོྱེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས།	 །མྲི་ཕྱེད་དད་པའྲི་ཕག་གིས་ལེགས་བཏུད་ནས།	 །སྲིད་དང་ཞྲི་བའྲི་ངོ་མཚར་
ཤེས་བའྲི་མཛོད།	 །མཐའ་དག་དེ་བླགས་མཐོང་བའྲི་འཕྲུལ་གྲི་མྲིག	 །སྔོྩོན་མྱེད་ཤེས་ཡོན་རྲིག་ལམ་སྩོབ་ཐབས་ཀྲི།	 །རྩོམ་རྲིག་
སྩོབ་དེབ་རྣམ་གཞག་འདི་ན་དབྱེ།།

ཞས་མཆེ་ོད་པརིག་བརོད་པ་དང་	 དངོས་པོ་ངས་པརིག་སྟོོན་པའ་ཚོང�་ག�་མདུན་བསུས་ཏ་	ཞུ་ན་འད་ཡོང་	འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡོོངས་སློོབ་གྲྭའ་རོང་ཁའ་
ཤེསས་ཡོོན་རྩ་གཞུང་ལགས་སྒྱུརིག་གྱི་་	 སློོབ་ད�་གསརིག་རྩོམ་གྱི་་གྲོས་ལས་	 སློོབ་རིག�་༡༡	 པའ་ལྷག་རིག�་དང་	 རྩོམ་རིག�་སློོབ་ད�་འད་	 སྤྱི་་ལོ་
༢༠༠༦	ག་	འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡོོངས་	ཤེསས་ཡོོན་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིག�་དང་འཁ�་ཏ་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་སློོབ་གྲྭ་ཚུ་ག་དོན་ལུ་	 དང་དུས་ཀྱི་་
དགོས་མཁོའ་འགྱུརིག་བ་དང་མཐུན་པའ་	རྩོམ་རིག�་སློོབ་ད�་སྦེ་བཟོོ་བཟོོཝ་ཨན།	
རྩོམ་རིག�་སློོབ་ད�་ལོགས་སུ་བཟོོ་དགོ་མ་འད་	ཨ་ལོ་ཚུ་ག�་	སྐད་ཡོ�་སློོབ་ད�་ལུ་བརྟན་ཏ་	ཡོ་གུའ་སོྦྱརིག་བ་དང་	ཚོང�་སྒྲིག�་སྟོངས་ཚུ་ཤེསས་རུང་	
རྩོམ་རིག�་ལོགས་སུ་ལྷབ་ན་མད་པ་ཅན་	 ཚོང�་གཞ་བཙུགས་ན་ལུ་	 དཀའ་ངལ་འཐོབ་དོ་ཡོོདཔ་ལས་	 ཨ་ལོ་ཚུ་ག�་	 ཡོ�་རིག�ས་ག་ཅ་རིག་འབ་
རུང་	 ཕུན་སུམ་ཚོང�ས་པའ་རོད་ཚོང�་བཙུགས་ན་ཚུ་	 ཧེ་་མ་ལས་ལྷག་པའ་ཡོརིག་དྲག་དང་	 རྩོམ་རིག�་ལུ་བརྟན་ཏ་	 འཐོབ་དགོ་པའ་ཤེསས་ཡོོན་ཚུ་	
ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོོ་ན�་དོན་ལུ་	དམ�ས་ཏ་བཟོོ་བཟོོཝ་ཨན།
ད་ཡོང་	ཨ་ལོ་ཚུ་ག�་	འབྲུག་ག་རིགང་ལུགས་	སྔརིག་སོལ་རྩོམ་རིག�་ལམ་ལུགས་དང་གཅ�་ཁརིག་	དང་རིགབས་ཀྱི་་རྩོམ་རིག�་	ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ཡོང་	 ཤེསས་ཚུགས་པའ་དོན་ལུ་	 ལྷག་རིག�་དང་རོྩམ་རིག�་སློོབ་ད�་འད་ནང་	 འབ་རྩོམ་	 སྙན་རྩོམ་	 སྲུང་རྩོམ་	 རྣམ་ཐརིག་དང་རྟོགས་བརོད་	
འཁབ་སྲུང་	གློོག་བརྙེསན་དབ་དཔྱད་ཚུ་ག་	ཚུ་ག་དབ་བ་སོ་སོརིག་ཕས་ཏ་བཀོད་ཡོོདཔ་ཨན།	ད་མ་ཚོངད་	གཉ�་པ་ལུ་རྩོམ་རིག�་ནང་ག་བརོད་དོན་ཚུ་
ཡོང་	རྒྱལ་ཁབ་ནང་མཁོ་ཆེ་་བའ་ལཱ་གཡོོག་དང་འབ�་བ་	ཡོངན་	ད་ལས་མཐོ་བའ་	ཤེསས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོང་ག་གཞ་འགྱི་མ་དང་འབ�་བ་	ཡོངན་	
མ་ཚོང�་ནང་རིགང་མགོ་འདོྲང་ཚུགས་པའ་མ་ཚོང�་ལཱ་གཡོོག་དང་འབ�་བའ་སོྐརིག་ལས་	 རིགང་ག་ལུས་ངག་ཡོད་གསུམ་གྱི་་	 བསམ་སྤྱི་ོད་ཡོརིག་དྲག་
གཏང་ཐབས་ཚུ་ཚུད་ད་ཡོོད།	གསུམ་པ་ལུ་	ད་ཚུ་ག་རིག་སྐད་ཡོ�་ག་རིག�་རྩལ་གོང་འཕེལ�་གཏང་ན་ལུ་	གཙ་བོརིག་བཏོན་ཏ་ཡོོད་པའ་ཁརིག་	བཞ་པ་
ལུ་ད་ཚུ་ག་རིག་	 སློོབ་དཔོན་གྱི་�་སྟོོན་མ་རྐྱངམ་གཅ�་ག�་ཚོངད་བཟུང་སྟོ་མན་པརིག་	 བུ་དང་བུམོ་རིགང་སོ་ག�་	 རིག�་པ་ཚོངད་མད་རྒྱ་སྐྱོད་འབད་ས་
ཡོོདཔ་འསྦེ་བཟོོ་སྟོ་ཡོོད་མ་ཚུ་	ད་རིགས་ཀྱི་་སློོབ་ད�་གསརིགཔ་ག་ཁྱད་ཆེ་ོས་ཚུ་ཨན།
སློོབ་རིགིམ་༡༡	པའི་ལྷག་རིགིག་དང་རྩམོ་རིགིག་གི་	སློོབ་དེབ་འདི་ནང་	འབི་རྩོམ་ལུ་འགྲོེལ་བཤེསད་འབི་རྩོམ་	ལོ་རྒྱུས་འབི་རྩོམ་	རྩོད་གློངེ་འབི་རྩོམ་	
རྒྱུད་སྐུལ་འབི་རྩོམ་ཚུ་	བཙུགས་ཏེ་ཡོོད།	དེ་ཁརིག་	སྙན་རྩོམ་གྱི་་ིནང་ལུ་	རྩོམ་དང་ཞབས་ཁ་	རྩང་མོ་	བསློབ་བ་དང་	ཁ་བཤེསད་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོད།	



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠22 ལུ། 

སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།

xi

སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ནང་	 འཆེ་རིག་སྲུང་ལ་སོགས་པ་	 ཉམས་དང་ལྡན་པའི་སྲུང་དང་	 རྣམ་ཐརིག་དང་རྟོགས་བརོད་ཀྱི་་ིཚོངབ་ལུ་	 བཤེེསས་སྤྲོིངས་དང་།	
འཁབ་སྟོོན་གྱི་ི་དོན་ལུ་	 རོང་ཁའི་གློོག་བརྙེསན་གང་རུང་ཅིག་	 དབེ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་སྐོརིག་ལས་	 ཚུད་དེ་ཡོོད།	 སློོབ་དེབ་འདི་ནང་	 རྩོམ་རིགིག་
མ་འདྲཝ་སྣོ་རིགེ་གི་དཔྱེ་ཙམ་ཅིག་	ལྷབ་ནི་གི་དོན་ལུ་དང་	ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ི་དོན་ལུ་བཀོད་ཡོོད་མི་འདི་ལས་	རིགིགས་བསྒྲིགེས་ཏེ་	སློབོ་ཕྲུག་རིགང་རིགང་སོ་
སོ་གིས་	རྒྱབ་རྟནེ་དཔེ་དེབ་དང་	དཔེ་མཛོད་ཚུ་ནང་ལས་	དེ་དང་འདྲ་བའི་དཔེ་དེབ་གཞན་ཚུ་	ཞིབ་འཚོངོལ་འབད་དེ་	སློོབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན།	
སློོབ་དེབ་གསརིགཔ་འདི་གིས་	 འབྲུག་གི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་དེང་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་	 རྒྱལཁབ་ནང་མཁོ་ཆེ་ེ་བའི་ཤེེསས་ཚོངད་ཀྱི་ི་ལྕོོགས་གྲུབ་	 ངེས་གཏན་
འཐོབ་ཚུགསཔ་ཡོོད།	 དེ་ལས་བརྟེན་	 ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་སློོབ་གཉེརིག་ལུ་	 དང་འདོད་དང་	 བརྩནོ་ཤུགས་	 སློོབ་དཔོན་གྱི་ི་སྟོོན་ཐངས་དང་ལྕོགོས་གྲུབ་	
གཞུང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་པ་ཅིན་	 ཤེསེས་ཡོོན་སྤུས་ཚོངད་ཀྱི་ི་གནས་ཚོངད་འདི་	 ཨ་ལོ་རིགེ་རིགེ་བཞིན་དུ་ལུ་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ི་འགན་འཁི་འབག་
ཚུགས་པའི་	དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བུ་རྒྱུད་ཚོངད་ལྡན་གྱི་ི་	ན་གཞོན་ཅིག་ལུ་འགྱུརིག་ཚུགས་པ་ཐེ་ཚོངོམ་མེད།	
སློོབ་དེབ་འདི་	 འབི་རྩམོ་གི་གཞི་བརྟེན་འབད་ས་འདི་	 ད་རིགེས་ནངས་པ་འཛམ་གློིང་རྒྱལ་སྤྱི་ིའི་	 གནས་ཚོངད་དང་འཁིལ་བའི་	ཨིང་ལཤིེས་སྐད་ཡོིག་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་	བཟོོ་བཟོོཝ་འབད་ནི་འདི་གིས་	ཤེསེས་ཚོངད་ཀྱི་ི་དམིགས་གཏད་ལུ་	འཛོལ་བ་འོང་མི་སིད།	ཨིན་རུང་	འབི་རྩོམ་ལམ་ལུགས་གསརིགཔ་
དེ་ཚུ་གི་དཔེ་	རོང་ཁའི་ནང་ཧེེ་་མ་ལས་ཡོོད་མི་ཚུ་ནང་ལས་	ཚོངད་གཞི་དང་འཁིལ་ཚུགས་མི་ཆེ་ེནམོ་ཅིག་	མ་འཐོབ་པའི་ཁརིག་	གསརིགཔ་བཟོོ་ནི་ལུ་	
ཤེེསས་ཡོོན་ལྕོོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་ི་	མི་ཁོད་དཀོན་པ་དང་	དུས་ཚོངོད་ལངམ་མ་འཐོབ་པའི་	དཀའ་ངལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་	འོས་འབབ་མེད་མི་རིགེ་དང་	གཞན་
ལྷག་ཆེ་ད་དང་	ནོརིག་འཁྲུལ་རིགེ་ཡོང་འོང་སིད་ནི་ཨིནམ་ལས་	ནོརིག་འཁྲུལ་འདི་ཚུ་ལུ་	འབེལ་ཡོོད་མཁྱེན་ལྡན་ག་གིས་རིག་འབད་རུང་	ལེགས་བཅོས་
དགོངས་འཆེ་རིག་	ག་ཅི་རིག་གནང་རུང་	ལེགས་སོ་དང་བཅས་པའི་	དགའ་བསུ་སྦེོམ་ཡོོད།།	

སྩོན་འདེབས།		
	 རྗོྩོད་བྱེད་ཚིག་གི་རྒྱང་མཐོང་རྲིག་ལམ་ནས།	།མྲི་ཟད་ཟབ་རྒྱས་དོན་གྲི་ཤེས་བའྲི་མཐའ།	།
	 ཡོངས་རྩོགས་མཐོང་བའྲི་དགེ་མཚན་མཆེོག་བརྱེས་ནས།	།སྐྱེ་ཀུན་བདེ་སྐྲིད་དཔལ་ལ་སྤྩོད་གྱུར་ཅིག	།
	 དགེ་ལེགས་འཕེལ།།	

					ཁི་འཛིན།
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1

རྩོམ་རྲིག་གི་ཁུངས་དོན།  
མི་ཚོངེའི་ནང་	ལཱ་དང་བ་བ་ག་ཅི་གི་ནང་ལུ་ཡོང་	འཇོན་ཐངས་ཆེེ་་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་འགྱུརིག་ནི་གི་	ཐོས་རྒྱ་དང་	ཉམས་
མོང་	འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཁག་ཆེ་ེ་བའི་	གནས་ཚུལ་དང་བར་དོན་ཚུ་	རྩོམ་རིགིག་ཚུ་ལྷག་ཐོག་ལས་ལེན་དགོཔ་ཨིན། 
རྩོམ་རིགིག་ཟེོརིག་མི་འདི་	རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་	རེས་འཇུག་མཁས་པའི་བསྟོན་བཅོས་དང་ སྔོན་འབོན་སྐྱོེས་བུ་དམ་
པ་ཚུ་གི་མཛད་ཤུལ་དང་།	གཞན་ཡོང་	འབྱུང་རིགབས་	རྣམ་ཐརིག་དང་རྟོགས་བརོད་	སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་	ཡིོག་
འགྲུལ་དང་ཡོིག་ཆེ་་	 གསརིག་ཤེསོག་དང་དུས་དེབ་ལ་སོགས་པའི་	 དངོས་འབྱུང་གི་རྩམོ་རིགིག་དང་ རིགང་གི་རིགིག་པ་
གིས་བཟོོ་བའི་	སྲུང་དང་དགོད་བ་	འཆེ་རིག་རྩམོ་དང་	སྙན་རྩོམ་ལ་སོགས་པའི་	འཆེ་རིག་སྣོང་གི་རྩོམ་རིིགག་ཚུ་	ག་
རིག་ལུ་སློབ་ཨིན། 
ད་ཡོང་	 ལུགས་ཀྱི་་བསྟོན་བཅོས་ལས།	 འབྲིྲི་ཀློྩོག་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྲི་གཞྲི།	 །ཟོར་གསུངས་ཡོོདཔ་བཟུམ་	 དངོས་
རྩོམ་དང་འཆེ་རིག་རྩོམ་གྱི་་རིག�ས་ག་རིག་ལུ་	ལྷག་སྦྱང་འབད་ད་	ད་ཚུ་ནང་ཡོོད་པའ་ནང་དོན་ཚུ་	རིགང་རྒྱུད་ལུ་འཐོབ་
ཚུགསཔ་སྦེ་འབད་ན�་དོན་ལུ་	ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོེསས་འད་རིག་	ལྷག་ན�་རིག�་རྩལ་འད་ཨན། རྩོམ་རིག�་ལུ་ལྷག་
སྦྱང་འབད་བའ་	 གྲུབ་འབས་འད་ག�་	 རིགང་ག་མ་ཚོང�་རིགང་ལུ་	 མཁས་པའ་བ་བ་འཆེ་ད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་�་
མ་ཚོངད་པརིག་	ཆེ་ོས་དང་ལམ་སོལ་ལུ་བརྩ་མཐོང་ག་བསམ་སྤྱི་ོད་ཤེསས་ཡོོན་དང་། སད་ཀྱི་་བ་གཞག་ག་ཅ་རིག་འབད་
དགོ་རུང་	ཐོས་རྒྱ་ཆེ་་བའ་ཉམས་མོང་ལུ་བརྟན་ཏ་	སྤང་བང་ག་གནས་ལུ་	གདམ་ཁ་མ་ནོརིག་བརིག་འཇུག་ཤེསས་པའ་
རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་་ཤེསས་རིགབ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨན།
ད་འབད་ན་འད་ག�་	ལྷག་ན�་རིག�་རྩལ་འད་	མ་ཚོང�་ལཱ་གཡོོག་ག་ཤེསས་ཡོོན་འཐོབ་ན�་དོན་ལུ་ལྷག་ན་དང་།	
ཐོས་པའ་ཤེསས་རིགབ་འཐོབ་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་བཟུམ་སྦེ་	 ཞབ་ཞབ་སྦེ་ལྷག་ན་དང་།	 གདམ་ཁ་དང་བཙག་འཐུ་རྐྱབ་སྟོ་ལྷག་
ན། སྦྱོརིག་ཀློོག་དང་ཚོང�་སྡུད་རྐྱབ་སྟོ་ལྷག་ན།	ལྷག་སྟོ་བོརིག་བཟུང་འབད་ན�་ཐབས་ལམ་ཚུ་	ལྷག་ན་དང་རྩོམ་
རིག�་ག་	ཤེསས་ཡོོན་གནས་ཚོངད་འད་ནང་ཚུདཔ་སྦེ་ བཙུགས་ཏ་ཡོོད།
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ལྷག་རྲིག་དང་རྩོམ་རྲིག་གི་གནས་ཚད།
སློོབ་རིགིམ་༡༢	པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་	སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས།

༡. རོང་ཁའ་དཔ་ད�་དང་ཡོ�་རིག�ས་	ག་ཅ་རིག་ཨན་རུང་	རོད་སྒྲིག་	གཅད་མཚོངམས་	ཚོང�་མཚོངམས་ཚུ་	
ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།	

༢. ཆེ་ོས་སྐད་ནང་ཡོོད་པའི་	ཡོིག་ཆེ་་དང་	དཔེ་ཆེ་་ཚུ་ལྷག་ཚུགས་དགོ།
༣. རོང་ཁའི་ནང་ཡོོད་པའི་དངོས་རྩོམ་དང་	འཆེ་རིག་རྩོམ་གྱི་་ིདཔེ་དེབ་ཚུ་	རིགང་སྟོོབས་ཀྱི་སི་ལྷག་སྟོ་ེ	གོ་

བ་ལེན་ཚུགས་དགོ།		
༤. གོ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་	ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ི་ཐབས་ཤེསེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་	ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༥. རོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟོེ་	བསྐྱོརིག་ཞིབ་ འབད་ཚུགས་དགོ།
༦. རྩོམ་རིིགག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟོེ་	འབི་ཐངས་ཀྱི་ི་ཁྱད་པརིག་ཚུ་	ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།
༧. ལྷག་ནི་ལུ་	གོམས་འདྲིས་ཚུད་དེ་	མི་ཚོངེའི་ནང་	ལྷག་ནི་ལུ་བརྩནོ་ཤུགས་དང་ སྤྲོོ་བ་བསྐྱོེད་ཚུགས་

དགོ།
༨. རྩོམ་རིིགག་ཚུ་ལྷག་སྟོེ་ ཆེ་ོས་དང་ལམ་སོལ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་གི་བསམ་སྤྱི་ོད་ཤེསེས་ཡོོན་དང་	ཆེ་ོས་སིད་

ཀྱི་ི་བ་གཞག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ི་ཤེསེས་རིགབ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ།
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གནས་རྲིམ་བརྡ་སྩོན། 	
༡.	 རོང་ཁའ་ དཔ་ད�་དང་	 ཡོ�་རིག�ས་	 ག་ཅ་རིག་ཨན་རུང་	 རོད་སྒྲིག་	 གཅད་མཚོངམས་	

ཚོང�་མཚོངམས་ཚུ་	ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་	ལྷག་ཚུགས།	
༢.	 ཆེ་ོས་སྐད་ནང་ཡོོད་པའ་	ཡོ�་ཆེ་་དང་	དཔ་ཆེ་་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས། 
༣.	 རོང་ཁའ་ནང་ཡོོད་པའ་	 དངོས་རྩོམ་དང་	 འཆེ་རིག་རྩོམ་གྱི་་དཔ་ད�་ཚུ་ལྷག་སྟོ་	 རིགང་

སྟོོབས་ཀྱི་�་གོ་བ་ལན་ཚུགས།  
༤.	 གོ་དོན་ལན་ན�་དོན་ལུ་	ལྷག་ཐངས་ཀྱི་་ཐབས་ཤེསས་མ་འདྲཝ་ཚུ་	ལག་ལན་འཐབ་		
	 ཚུགས།
༥.	 རོང་ཁའ་ དཔ་ད�་ཚུ་ལྷག་སྟོ་	བསྐྱོརིག་ཞབ་	འབད་ཚུགས།
༦.	 རྩོམ་རིག�་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟོ་	འབ་ཐངས་ཀྱི་་ཁྱད་པརིག་ཚུ་	ངོས་འཛན་འབད་ཚུགས།
༧.	 ལྷག་ན་ལུ་	གོམས་འདྲ�་ཚུད་ད་	མ་ཚོང�་ནང་	ལྷག་ན་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དང་	སྤྲོོ་བ་

བསྐྱོད་ཚུགས།	
༨.	 རྩོམ་རིག�་ཚུ་ལྷག་སྟོ་	 ཆེ་ོས་དང་ལམ་སོལ་ལུ་	 བརྩ་མཐོང་ག་བསམ་སྤྱི་ོད་ཤེསས་ཡོོན་

དང་	ཆེ་ོས་སད་ཀྱི་་བ་གཞག་ཚུ་ལུ་	རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་་ཤེསས་རིགབ་	འཐོབ་ཚུགས།
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སྩོབ་སྦྩོང་ལས་དོན།
༡.	 སློོབ་རིག�་བཅུ་པའ་ནང་ལྷབ་མ་ ལྷག་ན�་རིག�་རྩལ་ཚུ་	ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༢.   དུས་མཐུན་གྱི་་	མང་ཚོང�་གསརིགཔ་	རྒྱ་སྐྱོད་འབད་ད་	ལྷག་ཚུགས་དགོ།
༣.   རོད་སྒྲིག་དང་	གཅད་མཚོངམས་ཚུ་	འོས་འབབ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་	ལྷག་ཚུགས་དགོ།
༤.   དཔྱ་གཏམ་དང་ཁ་བཤེསད་ཚུ་ལྷག་སྟོ་ གནས་སྟོངས་དང་བསྟུན་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགསདགོ།
༥. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་་	ཐབས་ཤེསས་མ་འདྲཝ་ཚུ་	ལག་ལན་འཐབ་སྟོ་ལྷག་ཞནམ་ལས་	འབྲུ་དོན་

དང་	བརོད་དོན་གྱི་་	གོ་བ་ལན་ཐངས་ཚུ་	ཤེསས་ཚུགས་དགོ།		
༦. རོང་ཁའ་	རྩོམ་རིག�་ཚུ་ལྷག་སྟོ་	བསྐྱོརིག་ཞབ་འབད་ཞནམ་ལས་	ཁྱད་ཆེ་ོས་དང་	འབ་ཚུལ་ཚུ་དབ་

བ་ཕ་ཚུགསདགོ།	
༧. སབ་ཁ་	 ཐ�་ཁམ་	 ཤེསད་ཁམ་	 པརིག་ཁམ་	 སྒོརིག་ཁམ་ཚུ་ལུ་བལ་སྟོ་	 བར་བསྒྱུརིག་དང་	 གསལ་

བཤེསད་འབད་ཚུགས་དགོ།
༨. རོང་ཁའ་དཔ་ད�་ཚུ་ལྷག་སྟོ་	འགྲོ�་བཤེསད་རྐྱབ་ན་དང་ བཅུད་དོན་བསྡུ་ན་ཚུ་འབད་ཚུགས་དགོ།	
༩. རྒྱབ་རྟན་གྱི་་དཔ་ད�་	ཆེ་ོས་སྐད་ནང་ཡོོད་མ་	དངོས་རོྩམ་དང་	འཆེ་རིག་རྩོམ་གྱི་་རིག�ས་ཚུ་	ལྷག་སྟོ་ 

གོ་དོན་ལན་ཚུགས་དགོ།
༡༠. ལྷག་ད�་ཉུང་ཤེསོས་༢༠	 ལྷག་དགོཔ་དང་	 སློོབ་རིག�་བཅུ་པ་ནང་ཤེསས་མ་མང་ཚོང�་གུ་	 གསརིག་

འཐ�་ཉུང་ཤེསོས་༥༠༠	བཀལ་ཏ་	བསོམས་༢༥༠༠	འ་གོ་དོན་ ལན་ཚུགས་དགོ།
༡༡. རྩོམ་རིག�་གི	དཔ་ད�་མང་སུ་	ལྷག་ན་ལུ་ སྤྲོོ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱོད་ཚུགས་དགོ།

ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
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འབྲིྲི་རྩོམ།ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།འབྲི་རྩོམ་བྲི་གེ།
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སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་	ལྷབ་སྦང་འབད་དགོཔ།

འབ་རྩོམ་	ལྷབ་པའ་སྐབས་	 འབ་རྩོམ་གྱི་་ནང་དོན་ཚུ་	 ཧེ་་གོཝ་ཙམ་སྦེ་	མ་བཞག་པརིག་རིགང་ག་རྒྱུད་ལུ་	 སྐད་
ཡོ�་ག་	 རིག�་རྩལ་བཞ་	 ཡོརིག་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་	 དམ�ས་ཏ་	 གཤེསམ་འཁོད་ཀྱི་་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔ་
ཨན།

བི་ནིའི་རིིགག་རྩལ་ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་ི་དོན་ལུ།
༡-	 སྤྱི་ིརིག་བཏང་འབི་རྩོམ་གྱི་ི་	ངོ་སྤྲོོད་དང་	དབེ་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་	དྲི་བ་དྲིས་ལན་བི་ནི།               
༢-	 རྩོད་གློེང་འབི་རྩོམ་དང་	རྒྱུད་སྐུལ་	རྒྱས་བཤེསད་འབི་རྩམོ་ཚུ་	ག་དེ་མང་མང་	ལེགས་བཅོས་འབད་	 	
	 ཡོི་རིག་བི་ནི།    
༣-		 འབི་རྩོམ་གྱི་ི་དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་	དྲི་བ་དྲིས་ལན་བི་ནི།                         
༤-		 འབི་རྩོམ་ནང་ལས་ཐོན་པའི་	མིང་ཚོངིག་གི་	ཡོིག་སེབ་ལྷབ་སྟོ་ེ	ཤེསེས་ག་མ་ཤེསེས་བལ་ནི་དང་	རོད་	 	
	 ཚིོངག་བི་ནི།     
༥-	 འབི་རྩོམ་ནང་ལས་ཐོན་པའི་	མིང་ཚོངིག་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་	རྣམ་གྲོངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་བི་ནི།	

ལྷག་ནིའི་རིིགག་རྩལ་	ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་ི་དོན་ལུ།                             
༡-		 འབི་རྩོམ་གྱི་ི་	ངོ་སྤྲོདོ་དང་	དབེ་བ་	དཔེ་ཚུ་	ག་དེ་མང་མང་	ལྷག་ནི།                 
༢-		 རིགང་དང་	ཆེ་་རིགོགས་ཚུ་གིས་	བིས་ཡོོད་པའི་འབི་རྩམོ་ཚུ་	དམངས་ཁརིག་ལྷག་སྟོེ་	དབེ་དཔྱད་འབད་ནི།

ཉན་སློབ་ཀྱི་ི་རིགིག་རྩལ་	ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་ི་དོན་ལུ།
འབི་རྩོམ་གྱི་ི་ངོ་སྤྲོོད་དང་	དབེ་བ་	དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་	སློོབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁརིག་	ངག་ཐོག་ལས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་
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འབད་ནི་དང་	 གནད་དོན་ཚུ་ལུ་	 དགག་སྒྲུབ་དང་	 གསལ་བཤེསད་	སྤྱི་ན་འབུལ་	 དོགས་སེལ་	 བསམ་འཆེ་རིག་
བཤེསད་ནིའི་	གོ་སྐབས་གང་མང་ལེན་དགོཔ་ཨིན།	

དབེ་ཞིབ།
འབི་ལྷག་ཉན་སློབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་	སྦྱོང་ལཱ་མ་འདྲཝ་	ལེ་ཤེས་ཅིག་	འབད་ཡོོད་མི་ཚུ་གི་སྐོརིག་ལས་	སློོབ་དཔོན་ཚུ་གི་
ཕག་ལུ་	དུས་རྒྱུན་དབེ་ཞིབ་ཀྱི་ི་	སྐུགས་ཐོ་ཚུ་འོང་།	དེ་དང་འཁིལ་ཏེ་	རིགང་	ཡོརིག་རྒྱས་འགྱི་ོ་དོ་ཡོོད་མེད་	འཕྲིནལ་
འཕྲིནལ་རིག་	 བལ་དགོ།	 སློོབ་གྲྭ་ནང་འོང་པའི་དུས་ཚོངོད་འདི་	 འཕྲིནོ་བརླག་མ་བཏང་པརིག་	 ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་
གཅིག་	ཡོརིག་དྲག་འགྱི་་ོནིའི་	མནོ་བསམ་བཏང་སྟོེ་	ལྷབ་དགོཔ་ཨིན།     
                                                                                                                     

འབྲིྲི་རྩོམ་ལྷབ་དགོ་པའྲི་དགོས་དོན།
སྤྱི་ིརིག་བཏང་འབི་རྩོམ་ལྷབ་དགོ་པའི་	དགོས་པ་འདི་ཡོང་	

-	 རྩོམ་སྒྲིག�་པ་གཞན་གྱི་་བསམ་དོན་དང་	འབ་རྩོམ་འབ་ཐངས་ཀྱི་་རིག�་རྩལ་ཚུ་	རིགང་ག�་ལན་			
			ཚུགས་ནི།
-	 རྩོམ་སྒྲིག�་ག་ལཱ་ཚུ་ནང་	འགོ་བཙུགས་དང་	བརིག་གྱི་་གནད་དོན་	མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ག་	ཚོང�་གཞ་བཀོད་

ཐངས་ཀྱི་ི་	རིགིག་རྩལ་འཐོབ་ནི།	
-	 འབ་རྩལ་ཤེསས་ཡོོན་གང་མང་	འཐོབ་ཐབས།
-	 ཚོང�་མཚོངམས་	བརོད་མཚོངམས་	དོན་མཚོངམས་ཚུ་	སོ་སོརིག་ཕ་ན�་	སྒྲིག�་བཀོད་ཀྱི་་རིག�་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་

ཚུགས།
-	 མང་ཚོང�་ཡོ�་ས�་གསརིགཔ་གང་མང་ཤེསས་ན།
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-	 དབ་དཔྱད་ཀྱི་་རིག�་སྟོོབས་གོང་འཕེལ�་འགོྱི་་ན།
-	 ཐོས་རྒྱ་གོང་འཕེལ�་འགྱི་ོ་ན།

	 ལ་སོགས་པའི་ཁེ་ཕེལན་ཚུ་ཡོོདཔ་ཨིན།

དེ་མ་ཚོངད་	འབི་རྩོམ་གྱི་ི་དབེ་བ་	སོ་སརོིག་ཕེས་ཏེ་	ལྷབ་མི་འདི་གིས་	སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་མི་ཚོངེའི་ནང་ལུ་	
1	 གནད་དོན་སྣོ་ཚོངོགས་ཀྱི་ི་ཐོག་ལུ་	བཤེསད་པ་རྐྱབ་དགོཔ།
2	 ཁུངས་བཀལ་དགོཔ།	
3	 དབེ་བ་དཔྱད་དགོཔ།	
4	ལོ་རྒྱུས་བཤེསད་དགོཔ།	
5	 རྩོད་འགྲོན་འབད་དགོཔ།	
6	 འཆེ་རིག་སྣོང་བཀོད་དགོཔ།

ལ་སོགས་པའ་	དུས་སྐབས་ཚུ་འབྱུངམ་ད་	ད་ཚུ་ག་དབ་བ་དང་བསྟུན་པའ་	འབ་ཐངས་ཀྱི་་རིག�་རྩལ་ཚུ་ཡོང་	སོ་
སོ་སྦེ་རིག་	འཐོབ་ཚུགས་པའ་དགོས་པ་ཚུ་ཡོོདཔ་ཨན།
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འབྲིྲི་རྩོམ་སྤྲིར་བཏང་གི་ངོ་སྤྩོད།
༉	 འབ་རྩོམ་ཟོར་མ་འད་	སྤྱི་ར་བཏང་	 གནད་དོན་གང་རུང་ཅ�་	 བཤེསད་ན�་དོན་ལུ་	 གནད་དོན་འད�་ནང་
གསས་ཀྱི་་དབ་བ་དང་བསྟུན་པའ་	དོན་མཚོངམས་སོ་སོརིག་བཅད་ད་	ངོ་སྤྲོོད་དང་	བརིག་གྱི་་གནད་དོན་	མཇུག་བསྡུ་
ཚུ་ཡོོད་པའ་	འབ་བཀོད་ཅ�་ག་ཐོག་ལས་	བ�་ཡོོད་མ་ཅ�་ལུ་གོཝ་ཨན།	འབ་རོྩམ་འད་	རོྩམ་རིག�་ག་ནང་
གསས་ཅ�་ཨནམ་ལས་	 རོང་ཁའ་རྩོམ་རིག�་ག་	 ཤེསས་ཡོོན་ལགས་ཤེསོམ་འཐོབ་ན�་དོན་ལུ་	 འབ་རྩོམ་འད་ 
ལྷབ་དགོ་པའ་དོན་ཚོངན་སྦེ་བཙུགས་ཏ་ཡོོདཔ་ཨན།

ད་རིགས་ནངས་པརིག་	འཛམ་གློང་གཅ�་འགྱུརིག་གྱི་་དུས་ལུ་	ལྷོདཔ་ལས་	ང་བཅས་རིགའ་ཧེ་་མ་ག་	ལམ་ལུགས་གུ་ 
དང་རིགབས་ཀྱི་་	འབ་རྩོམ་ལམ་ལུགས་ཚུ་	ཤེསས་དགོཔ་འད་ཡོང་	གལ་ཆེ་་བའ་	 དུས་སྐབས་ཅ�་ནང་	ལྷོད་ད་
ཡོོད།		དང་རིགབས་ཀྱི་་འབ་རྩོམ་	ལམ་ལུགས་ཚུ་	ཨང་ལིཤེས་	ལ་སོགས་པའ་	རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་་སྐད་ཡོ�་ཚུ་
ནང་	ཡོོངས་གྲོགས་ཡོོད་ན་ད་ག�་	སྐད་ཡོ�་མ་འདྲ་རུང་	རིག�་ལམ་གཅ�་སྦེ་ན་འད་ག�་	ད་ཚུ་ཤེསས་པ་ཅན་ 
རིགང་ག་ཤེསས་ཡོོན་རྒྱ་སྐྱོད་གཏང་ན་ལུ་	ཕེལན་ན་ཨན་མས།

འབྲི་རྩོོམ་ ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན?

ག་དེ་སྦེ་ བྲི་དགོཔ་ཨིན་ན?
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ད་བཟུམ་སྦེ་	 ཡོདཔ་རང་ལས་བཏོན།།	 མྱེདཔ་རྩོགས་ལས་འཚོལ།།	 ཟོར་སློབ་སོལ་ཡོོད་པའ་	 དཔྱ་བཟུམ།	 ང་
བཅས་རིགའ་	 རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་ཡོ�་འད་ཡོང་	 སྔརིག་སོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་�་	 གཞ་བཟུང་།	 དང་རིགབས་	 ལམ་
ལུགས་ཀྱི་�་	ཟུརིག་བརྒྱན་ཏ།	རོང་ཁའ་རྩོམ་རིག�་	སྔརིག་ལས་ལྷག་སྟོ་	གོང་འཕེལ�་གཏང་ན་ག་	དུས་ཚོངད་ཁརིག་
ལྷོད་ད་ཡོོད།	 ད་ག�་སྦེ་	 ད་ལས་ཕེལརིག་	 རོང་ཁའ་འབ་རོྩམ་འབ་ཐངས་འད་ཡོང་	 དང་རིགབས་ཀྱི་་འབ་རོྩམ་	
ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་	སློོབ་སྦྱོང་འབད་ན་ག་ལམ་སོལ་	འགོ་བཙུགསཔ་ཨན།

སྤྱི་ིརིག་བཏང་འབི་རྩོམ་ལུ་ཚོངང་དགོ་པའི་ཁྱད་རྣམ།
    -	ངོ་སྤྲོོད་	བརིག་གྱི་ི་གནད་དོན་	མཇུག་བསྡུ་གསུམ་ཚོངང་ཡོོདཔ།
	 -	གནད་དོན་རིགེ་རིགེ་བཞིན་	དོན་མཚོངམས་སོ་སརོིག་བཅད་དེ་བིས་ཡོོདཔ།
				 -	ཚིོངག་མཚོངམས་བཅད་དེ་བིས་ཡོོདཔ།

types of essay

འབྲི་རྩོོམ་གྱི་དབྱེ་བ།
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འབྲིྲི་རྩོམ་གྲི་དབྱེ་བ།
སྤྱི་ིརིག་བཏང་འབི་རྩོམ་ལུ་	ནང་གསེས་ཀྱི་ི་	དབེ་བ་ཕེ་བ་ཅིན་	རྩམོ་སྒྲིགིག་པ་རིགང་སོའི་	རིིགག་པའི་ལྕོགོས་གྲུབ་དང་
བསྟུན་	དབེ་བ་མ་འདྲཝ་	ལེ་ཤེས་རིག་	བཤེསད་སོལ་ཡོོད་རུང་	ད་ལོ་ནཱ་ལུ་འབི་རྩོམ་གྱི་ི་དབེ་བ་འདི་	༦	འབད་བཞག་
སྟོེ་ཡོོད། འབི་རྩོམ་གྱི་ི་དབེ་བ་དེ་ཚུ་ཡོང་	

༡)	འཆེ་རིག་སྣོང་འབི་རྩོམ། ༢)	འགྲོེལ་བཤེསད་འབི་རྩམོ། ༣)	ལོ་རྒྱུས་འབི་རྩོམ།
༤)	རྒྱུད་སྐུལ་འབི་རྩོམ།  ༥)	རྒྱས་བཤེསད་འབི་རྩམོ། 	༦)	རྩདོ་གློེང་འབི་རྩོམ།

དེ་ཚུ་རིགེ་རེིག་བཞིན་གྱི་ི་གོ་དོན་དང་	ཁྱད་རྣམ་ཚུ་	ཁ་གསལ་འོག་ལས་མརིག་བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

༡.		འཆེ་རིག་སྣོང་འབི་རྩོམ།
འཆེ་རིག་སྣོང་འབི་རྩོམ་ཟོེརིག་མི་འདི་	དངོས་སུ་མ་བྱུང་མི་ཅིག་དང་	ཡོང་ན་	མ་འོངས་པའི་འཆེ་རིག་བཀོད་ཚུ་	རིགང་གི་
སེམས་ཀྱི་ིིས་བཟོོ་སྟོེ་	བོ་རིགིག་གི་ཐོག་ལས་	བིས་ཡོོད་མི་ཚུ་ལུ་སློབ་ཨིན།
འཆེ་རིག་སྣོང་འབི་རྩོམ་གྱི་ི་ཁྱད་རྣམ།
སྤྱི་ིརིག་བཏང་འབི་རྩོམ་གྱི་ི་	ཁྱད་ཆེ་ོས་ག་རིག་	ཚོངང་ཐོག་ལུ་	བཤེསད་དགོ་པའི་	གནད་དོན་འདི་	བཤེསད་ཐངས་ཀྱི་ི་ཁྱད་
པརིག་	ཚོངིག་གཙོ་བོ་རིག་

-	 དངོས་སུ་སྦེ་མ་བྱུང་པའ་	དོན་ཚོངན་ཅ�་ལུ་	གཞ་བཞག་སྟོ་བ�་ཡོོདཔ།
-	 ས�ས་ཀྱི་�་བཟོོ་སྟོ་བ�་ཡོོདཔ།	
-	 མ་འོངས་པའ་འཆེ་རིག་གཞ་ཚུ་བཀོད་ཡོོདཔ།
-	 སྤྲོོས་དང་སྒྲིགོ་བཏགས་ཀྱི་་ཐོག་ལས་བ�་ཡོོདཔ།
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༢.	འགྲོེལ་བཤེསད་འབི་རྩོམ།	
འགྲོེལ་བཤེསད་འབི་རྩོམ་འདི་	གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོརིག་ལས་	བཤེསད་པ་རྐྱབ་སྟོ་ེ	བིས་ཡོོད་མི་འདི་ཨིན།	
འབ་རྩོམ་འད་ལྷག་པའ་བསྒང་ལས་	ལྷག་མ་ག་ས�ས་ལུ་	དོན་ཚོངན་འད་ག་སྐོརིག་ལས་	མངོན་སུམ་	ཁ་ལམ་
ལམ་གྱི་་	སྣོང་བ་ཤེསརིག་ཚུགསཔ་སྦེ་	བ་དགོཔ་ཨན།	དཔར་ན་	བུམ་ཐང་ཁོམ་བཟུམ་ཅ�་ག་སྐོརིག་ལས་	འགྲོ�་
བཤེསད་འབ་རྩོམ་ཅ�་ཨན་པ་ཅན་	འབ་རྩོམ་འད་	ལྷག་ཚོངརིག་བའ་ཤུལ་ལུ་	ལྷག་མ་འད་ག�་	བུམ་ཐང་ཁོམ་གྱི་་
སྐོརིག་ལས་	པརིག་རིག�་བ་དགོ་རུང་	བ་ཚུགས་པའ་བོ་སྤོབས་འཐོབ་ཚུགས་དགོཔ་ཨན།
དེ་ལུ་ཡོང་	དབེ་བ་ཅིན་	དངོས་གཟུགས་འགྲོེལ་བཤེསད།	བ་རིིགམ་འགྲོེལ་བཤེསད།	དངོས་དང་དངོས་མེད་	གཉིས་
ལྡན་གྱི་ི་འགྲོེལ་བཤེསད་དང་བཅས་གསུམ་ཡོོད།		དེ་ནང་ལས་	
	དངོས་གཟུགས་	འགྲོ�་བཤེསད་ཟོར་མ་འད་	དཔར་ན།	མ�་མཐོང་ལག་ཟུན་ལུ་ཡོོད་པའ་	ཅ་དངོས་

དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་སྐོརིག་ལས་	བཤེསད་པ་རྐྱབ་སྟོ་ེབི་ནི་ཅིག་ལུ་སློབ་ཨིན།		
	བ་རིག�་འགྲོ�་བཤེསད་ཟོར་མ་འད་	 གནད་དོན་ཅ�་ག་སྐོརིག་ལས་	 གོ་རིག�་བཞན་དུ་སྦེ་	 འགྲོ�་བཤེསད་	

དཔེརིག་ན།	བཞེས་སྒོ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ི་	གོ་རིགིམ་བིས་ཡོོད་པའི་	ཟོས་སྦྱོརིག་དཔེ་དེབ་བཟུམ་ལུ་སློབ་ཨིན།		

	དངོས་དང་དངོས་མད་གཉ�་ལྡན་	ཟོར་མ་འད་	མ�་མཐོང་ལུ་	དངོས་སུ་ཡོོད་པའ་	ཅ་དངོས་ཅ�་ག་
སྐོརིག་ལས་	བཤེསད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་	དེ་དང་འབེལ་བའི་	དངོས་མེད་ལོག་འགྱུརིག་གྱི་་ིལོ་རྒྱུས་ཚུ་	བཤེསད་པ་
རྐྱབ་སྟོེ་	བི་ནི་ཅིག་ལུ་སློབ་ཨིན།	དཔེརིག་ན།	གནས་བཤེསད་	འབི་དོ་བཟུམ་	གནས་འདི་ནང་	མིག་
གིས་མཐོང་སརིག་ཡོོད་པའི་	ཅ་དངོས་ཀྱི་ི་བཤེསད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་	གནས་དེ་དང་འབེལ་བའི་	ཕེལན་ཡོོན་གྱི་་ི
ལོ་རྒྱུས་ཚུ་	བཤེསད་པ་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།
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འགྲོེལ་བཤེསད་འབི་རྩོམ་གྱི་ི་ཁྱད་རྣམ། 
སྤྱི་ིརིག་བཏང་འབི་རྩོམ་གྱི་ི་	ཁྱད་ཆེ་ོས་ག་རིག་	ཚོངང་པའི་ཐོག་ལུ་	བཤེསད་དགོ་པའི་	གནད་དོན་འདི་	བཤེསད་ཐངས་ཀྱི་ི་
ཐད་ཁརིག་	ཚིོངག་གཙོ་བོ་རིག་

-	 བཤེསད་པ་ལུ་བརྟན་ཏ་	ལྷག་མ་ཚུ་ག�་	གནད་དོན་འད�་སྐོརིག་ལས་	པརིག་རིག�་དང་།	པརིག་སྲུང་།	ད་
ལས་འཁབ་སྲུང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་	གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ེ	བི་ཚུགས་པའི་བོ་སྤོབས་འཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེེ་བིས་
ཡོོདཔ།

-	 བཤེསད་པ་ལུ་བརྟན་ཏ་	 དོན་ཚོངན་འད་	 དངོས་སུ་མ་མཐོང་རུང་	 ས�ས་ཁརིག་	 ཁ་ལམ་ལམ་	 ཤེསརིག་
ཚུགསཔ་སྦེེ་་བིས་ཡོོདཔ།

-	 གནད་དོན་གྱི་་སྐོརིག་ལས་	སྒོ་ལྔའ་དབང་ཤེསས་ལུ་	ངོ་མ་བཟུམ་གྱི་་	ཚོངར་ཉམས་འབྱུང་ཚུགས་པའ་བཤེསད་
པ་ཡོོདཔ།

བ་རིགིམ་འགྲོེལ་བཤེསད་ཨིན་པ་ཅིན་ 
-	 	བཤེསད་པ་	སྤྲོོས་མ་བཏགས་པརིག་	རིགང་བཞན་ག་ཨནམ་སྦེ་བ�་ཡོོདཔ།
-	  ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་་གོ་རིག�་	མ་འཛ�་བརིག་	བཤེསད་པ་རྐྱབ་ཡོོདཔ།

			-		ལྷག་མ་ག�་	བཤེསད་པ་ག་གོ་རིག�་དང་འཁ�་ཏ་	ལག་ལན་འཐབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བ�་ཡོོདཔ།
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༣.	 ལོ་རྒྱུས་འབི་རྩོམ།
ལོ་རྒྱུས་འབི་རྩོམ་ཟོེརིག་མི་འདི་	 སྔནོ་མརིག་འབད་འབདཝ་དང་	 ཡོང་ཅིན་བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་གི་སྐོརིག་ལས་	 གོ་རིགིམ་

 མ་འཛོལ་བརིག་	རིགིམ་པ་བཞིན་དུ་བཀོད་དེ་	འབི་རྩོམ་གྱི་ི་འབི་བཀོད་ནང་ལུ་	བིས་ཏེ་ཡོོད་མི་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།

ལོ་རྒྱུས་འབི་རྩོམ་གྱི་ི་ཁྱད་རྣམ།
སྤྱི་ིརིག་བཏང་འབི་རྩོམ་གྱི་ི་	ཁྱད་ཆེ་ོས་ག་རིག་	ཚོངང་པའི་ཐོག་ལུ་	བཤེསད་དགོ་པའི་གནད་དོན་འདི་	བཤེསད་ཐངས་ཀྱི་ི་
ཁྱད་པརིག་	ཚོངིག་གཙོ་བོ་རིག་

-	 སྔོན་མ་འབད་འབདཝ་དང་	བྱུང་བྱུངམ་ཅ�་ལུ་གཞ་བཞག་ཡོོདཔ།
-	 ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་་འབྱུང་རིག�་ཚུ་	གོ་རིག�་དང་འཁ�་ཏ་	བ�་བིཝ།
-	 གནམ་ལོ་	ཟླ་ཚོང�་	ཆུ་ཚོངད་	ལ་སོགས་པའ་དུས་ཚོངད་ཚུ་	གོ་རིག�་བཞན་བ�་ཡོོདཔ།
-	 འབ་རྩོམ་འད་	རིགང་ག་སྐོརིག་ལས་ཨན་པ་ཅན་	གང་ཟོག་དང་པ་དང་།	ད་མན་པརིག་	མ་གཞན་གྱི་་སྐོརིག་

ལས་ཨིན་པ་ཅིན་	གང་ཟོག་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་གི་མིང་ཚོངབ་ཚུ་	ལག་ལེན་འཐབ་ཡོོདཔ།

༤.	 རྒྱུད་སྐུལ་འབི་རྩོམ།
རྒྱུད་སྐུལ་འབི་རྩོམ་ཟོེརིག་མི་འདི་	གནད་དོན་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་	ལྷག་མི་ཚུ་	རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ཚུགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་
དང་རྒྱུ་མཚོངན་ཚུ་བཀོད་དེ་	བཤེསད་པ་རྐྱབ་ཡོོད་མི་འདི་ལུ་སློབ་ཨིན།	དཔེརིག་ན།	ཆེ་ང་སྤངས་པའི་ཕེལན་ཐོགས་ཚུ་
བཤེསད་དེ་	ཆེ་ང་སྤང་དགོ་པའི་སྐོརིག་ལས་		འབི་དོ་བཟུམ་ཨིན།	
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རྒྱུད་སྐུལ་འབི་རྩོམ་གྱི་ི་ཁྱད་རྣམ།
སྤྱི་ིརིག་བཏང་འབི་རྩོམ་གྱི་ི་	ཁྱད་ཆེ་ོས་ག་རིག་	ཚོངང་པའི་ཐོག་ལུ་	བཤེསད་དགོ་པའི་	གནད་དོན་འདི་	བཤེསད་ཐངས་ཀྱི་ི་
ཁྱད་པརིག་	ཚོངིག་གཙོ་བོ་རིག་

-	 ལྷག་མ་ཚུ་	ཡོད་ཆེ་ས་བསྐྱོད་ཐབས་ལུ་	གནད་དོན་དང་འབ�་བ་ཡོོད་པའ་ཁུངས་	 རྒྱུ་མཚོངན་	སྒྲུབ་
བེད་	དཔེ་ཚུ་	འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེེ་ཡོོདཔ།

-	 ཁ་ཕེལན་མང་སུ་སྦེ་བཤེསད་ད་	རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ཡོོདཔ།
-	 གཞན་གྱི་་ཆེ་་གནས་དང་ཡོད་ཆེ་ས་བསྐྱོད་ཐབས་ལུ་	ཚོངར་ཤུགས་བན་ཚུགས་པའ་ཚོང�་ཚུ་	ཚུད་ཡོོདཔ།
-	 རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་་ཚོང�་ཚུ་	ཟུརིག་གྱི་�་མན་པརིག་	ངོ་མ་འབད་རིག་བཀོད་ད་ཡོོདཔ།

5.		རྒྱས་བཤེསད་འབི་རྩོམ།
རྒྱས་བཤེསད་འབ་རྩོམ་ཟོར་མ་འད་	 དོན་ཚོངན་གང་རུང་ཅ�་ག་སྐོརིག་ལས་	 རྩོམ་སྒྲིག�་པའ་བསམ་འཆེ་རིག་དང་	 སྒྲིགོ་
བཏགས་ཚུ་སྤངས་ཏ་	 དྲང་བདན་གྱི་་ཐོག་ལས་	 ཁུངས་དང་སྒྲུབ་བད་ཚུ་བཀོད་ད་	 གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཤེསད་པ་
རྐྱབ་ཡོོད་མ་ཅ�་ལུ་སློབ་ཨན།	དཔར་ན།	སྤ་རོིག་ཁོམ་གྱི་་མཐོང་སྣོང་ག་ཨན་མ་ད་	གསལ་རིག�་རིག་སྦེ་བཤེསད་པ་
རྐྱབཡོོདཔ་བཟུམ་དང་།	སློོབ་གྲྭའ་ལ་རྟོག་སྙན་ཞུ་འདྲཝ།	ཡོང་ཅན་	གནས་སྟོངས་ཅ�་ག་སྐོརིག་ལས་	གནས་
ཚུལ་བ�་ཡོོདཔ་བཟུམ་ཅ�་ལུ་གོཝ་ཨན།

རྒྱས་བཤེསད་འབི་རྩོམ་གྱི་་ིཁྱད་རྣམ།
སྤྱི་ིརིག་བཏང་འབི་རྩོམ་གྱི་ི་	ཁྱད་ཆེ་ོས་ག་རིག་	ཚོངང་པའི་ཐོག་ལུ་	བཤེསད་དགོ་པའི་	གནད་དོན་འདི་	བཤེསད་ཐངས་ཀྱི་ི་
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ཁྱད་པརིག་	ཚོངིག་གཙོ་བོ་རིག་
-	 བཤེསད་པ་ཚུ་	 ཆེ་གས་སང་དང་བསམ་འཆེ་རིག་གྱི་་ཐོག་ལས་མན་པརིག་	 རིགང་བཞན་ག་ཨནམ་སྦེ་བཀོད་

ཡོོདཔ།
-	 བཤེསད་པ་ཚུ་	བར་དོན་འཕོྲིནད་ཐབས་ལུ་	ཁ་གསལ་སྦེ་བ�་ཡོོདཔ།	
-	 ལྷག་མ་ག�་	གནད་དོན་གྱི་་སྐོརིག་ལས་	ག་ན་ཡོང་ཧེ་་མ་གོ་བརིག་ཡོོད་མ་འད་	ཧེ་་གོཝ་བཟོོ་ཚུགསཔ།
-	 གཞན་གྱི་�་ཆེ་་བཞག་ཚུགས་པའ་ཁུངས་དང་  སྒྲུབ་བད་	 རྒྱུ་མཚོངན་ཚུ་	 གོ་རིག�་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་

བཙུགས་ཏེ་ཡོོདཔ།

༦.	 རྩོད་གློེང་འབི་རྩོམ།
རྩོད་བསྡུརིག་འབད་བཏུབ་པའི་དོན་ཚོངན་གཅིག་ལུ་	 ཁུངས་ལྡན་གྱི་ི་དགག་སྒྲུབ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་	 གཞན་ཚུ་
ཡོིད་ཆེ་ེས་ཀྱི་ི་གནས་ལུ་	 བཀོད་ཚུགས་པའི་ལུང་རིགིགས་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་	 ཕེལན་གནོད་དང་འོས་འབབ་ཡོོད་མེད་
སོགས་ཀྱི་ི་	 རིག་ཁུངས་དང་	 བདེན་ཁུངས་གཟོང་སྟོེ་	 བཀོད་པའི་འབི་རྩམོ་ཅིག་ལུ་སློབ་ཨིན།	 དཔེརིག་ན།	 གྲོོང་
གསེབ་ནང་	ཞིང་ལམ་བཏོན་པ་ཅིན་	མི་སེརིག་ལུ་གནོད་པ་བ་ཡོང་	ཕེལན་པ་འདི་ཤུགས་ཆེ་ེ།	ཟོེརིག་	གནོད་པ་ཡོོད་
ཟེོརིག་བའི་བསམ་འཆེ་རིག་ཚུ་ལུ་		གནོད་པ་ལས་ཕེལན་པ་རིག་	ཤུགས་ཆེ་ེ་བའི་རྩདོ་བསྡུརིག་	སྒྲུབ་བེད་དང་བདེན་ཁུངས་
གཟོང་སྟོེ་	འབི་དོ་བཟུམ་ཨིན།
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རྩོད་གློེང་འབི་རྩོམ་གྱི་ི་ཁྱད་རྣམ།
སྤྱི་ིརིག་བཏང་འབི་རྩོམ་གྱི་ི་	ཁྱད་ཆེ་ོས་ག་རིག་	ཚོངང་པའི་ཐོག་ལུ་	བཤེསད་དགོ་པའི་	གནད་དོན་འདི་	བཤེསད་ཐངས་ཀྱི་ི་
ཐད་ཁརིག་	ཚིོངག་གཙོ་བོ་རིག་

-	 དོན་ཚོངན་འད་	མ་ས�་ནང་ལུ་	རྩོད་བསྡུརིག་གྱི་་གཞ་ཅ�་སྦེ་	བརྩ་དོ་ཡོོད་མ་ཅ�་དགོཔ།   
-	 ལྷག་མ་ཚུ་ག�་	ཆེ་་བཞག་ཚུགས་ན�་དོན་ལུ་	རོྩད་སྡུརིག་འད་	འོས་འབབ་ཡོོད་པའ་ཁུངས་དང་			

						སྒྲུབ་བད་	དཔ་ཚུ་གོ་རིག�་སྦེ་བཙུགས་ཏ་	བཀོད་ཡོོདཔ།
			-	གཞན་གྱི་ིས་	བདེན་འཛིན་རིགེ་ཐབས་ལུ་	ཚོངོརིག་ཤུགས་ཅན་གྱི་ི་ཚོངིག་ཚུ་	ཚུད་ཡོོདཔ།

-	 རྩོད་བསྡུརིག་འད་	 དགག་སྒྲུབ་གཉ�་	 འདྲ་མཉམ་སྦེ་མན་པརིག་	 ཕོགས་གཅ�་ལུ་  གཙ་བོ་བཟུང་སྟོ་
བིས་ཡོོདཔ།

འབྲིྲི་རྩོམ་འབྲིྲི་ཐངས་ཀྲི་ལམ་ལུགས།
འབི་རྩོམ་གྱི་ི་འཆེ་རིག་གཞི།
ལཱ་ག་ཅ་རིག་འབད་རུང་	དང་པ་འཆེ་རིག་གཞ་ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་	བརྩམ་དགོཔ་འད་	ག་ན་བ་	ཁག་ཆེ་་དོ་བཟུམ་	འབ་
རྩོམ་གྱི་་སྐབས་ལུ་ཡོང་	དང་པ་རིག་	འཆེ་རིག་གཞ�་ཟོན་བ�་	ལགས་ཤོེསམ་བཟོོ་སྟོ་བ་བ་ཅན་	ད་ག�་འབ་རོྩམ་བ་
ན་ལུ་	ལམ་སྟོོན་ལགས་ཤེསོམ་བན་ཚུགསཔ་ཨན།

 འབི་རྩོམ་གིྱི་་འཆེ་རིག་གཞིའི་ནང་ལུ་	དོན་ཚོངན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་	ངོ་སྤྲོོད་	བརིག་གིྱི་་གནད་དོན་	མཇུག་བསྡུ་ཚུ་
ག་དེ་སྦེེ་བི་ནི་ཨིན་ན་དང་།	 བརིག་གིྱི་་གནད་དོན་ནང་	 ག་ཅི་རིག་བཙུགས་ཏེ་བི་ནི་ཨིན་ནའི་	 འཆེ་རིག་གཞི་ཚུ་ཚུདཔ་

 ཨིན།
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དོན་ཚོངན་གདམ་ཁ།
ད་ཡོང་	 འབ་རྩོམ་གྱི་་དོན་ཚོངན་ཚུ་	 རིགང་ག་ཉམས་མོང་དང་	 ཡོོན་ཏན་གྱི་་ཐོག་ལས་	 བ་ཚུགསཔ་དང་།	 གནད་
དོན་ལུ་	ཞབ་འཚོང�་གྱི་་གོ་སྐབས་ཡོོདཔ།	རྒྱབ་རྟན་གྱི་་རིག�ས་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ།	གནས་སྟོངས་དང་འཁ�་བའ་
དགོས་མཁོ་ཡོོདཔ།	ལྷག་མ་ག་	སྤྲོོ་བ་ལུ་	གཞ་བཞག་ཐོག་ལས་		བ་བ་ཅན་	འབ་རོྩམ་འད་	ལགས་ཤེསོམ་
ཅ�་སྦེ་འཐོན་ཚུགས་ན་ཨན།

ངོ་སྤྲོོད་འབི་ཐངས།
འབ༌རྩོམ༌གྱི་༌ངོ༌སྤྲོོད༌འད༌	 ལྷག༌མ༌ཚུ༌	 འབ༌རྩོམ༌ནང༌འཛུལ༌བཅུག༌ན�༌	 	 སོྒ༌བཟུམ༌ཅ�༌ཨནམ༌དང༌།	
མཇུག༌བསྡུ༌འད༌	 འབ༌རྩོམ༌ལས༌ཕ༌ཁརིག༌འཐོན༌ན�་	 སོྒ༌བཟུམ༌ཅ�༌ཨནམ༌ལས༌	 ངོ༌སྤྲོོད༌ཀྱི་༌སྒོ༌འད༌	 ཕ༌དགོ༌མ
ནོ༌ས༌ས༌བཟོོ༌དགོཔ༌འད༌གལ༌ཆེ་།	འབ་རྩོམ་གྱི་་	 ངོ་སྤྲོོད་འད་	རྩོམ་སྒྲིག�་པ་རིགང་སོའ་	 རིག�་པའ་	ལྕོོགས་གྲུབ་
དང་འཁ�་ཏ་	 འབ་ཐངས་མ་འདྲཝ་	 ལ་ཤེས་ཅ�་རིགང་འོངམ་ཨན།	 ཨན་རུང་ཁྱབ༌ཆེ་༌ཤེསོས༌ཀྱི་�༌འབད༌བ༌ཅན༌	
ངོ༌སྤྲོོད༌ནང༌ལུ༌	འོག༌ག༌གནད༌དོན༌ཚུ༌	བཀོད༌ད༌བིཝ༌ཨན།
-	 གནད༌དོན༌	 ག༌ཅིའི༌སྐོརིག༌ལས༌ཨིན༌ན༌དང༌།	ག༌ཅི༌འབད༌བི༌དགོཔ༌ཨིན༌ན།	ག༌དེ༌སྦེེ་	 བིས༌ཡོོད༌ག༌དང༌།	

དེ༌ནང༌	ག༌ཅི༌རིག༌ཚུད༌ཡོོད༌ག༌ཚུ༌	བཀོད༌དེ༌བི༌ནི།		
-	 ངོ་སྤྲོོད་ལྷག་པའི་བསྒང་ལས་	བརིག་གྱི་ི་གནད་དོན་འདི་	བཀོ་མ་བཞག་པརིག་	ལྷག་གོ་མནོ་སི་སི་འོང་

ཚུགས་པའི་	ཚོངིག་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་	བི་ནི་ཡོོད།
-	 ནང་པའི་ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་ལམ་ལུགས་ལརིག་དུ་	མཆོེ་ད་བརོད་དང་	དམ་བཅའ་	ཁེངས་པ་བསྐྱུང་བའི་ཚོངིག་དོན་ཚུ་

བཀོད་དེ་བི་ནི་ཚུ་ཡོོད།
-	 དོན་ཚོངན་དང་འབེལ་བའི་	དཔྱེ་གཏམ་དང་ལེགས་བཤེསད་ཚུ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་	བི་ནི་ཚུ་ཡོོད།
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ངོ་སྤྲོོད་བི་བའི་སྐབས་ལུ་	 ངོ་སྤྲོོད་འདི་	 དོན་མཚོངམས་གཅིག་ནང་	 བི་ནི་ཡོང་ཡོོད།	 དོན་མཚོངམས་གཉིས་ནང་	
བི་ནི་ཡོང་ཡོོད།	འབི་རྩམོ་རྒྱས་ཤེསིང་རྒྱསཔ་རིག་	ཨིན་པ་ཅིན་	དོན་མཚོངམས་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟོ་ེ	མང་ཉུང་ག་དེ་
སྦེེ་ཡོང་	འབི་སོལ་ཡོོད།

བརིག་གྱི་ི་གནད་དོན་འབི་ཐངས།
བརིག༌གྱི་ི༌གནད༌དོན༌ནང༌ལུ༌	འཆེ་རིག༌གཞིའི༌ནང༌ལུ༌	བཀོད༌ཡོོད༌པའི༌	དོན༌ཚོངན༌གྱི་ི༌	ཟོིན༌བིས༌ཚུ༌	རོད༌ཚོངིག༌གི༌ཐོག༌ལས༌	
འབི༌རྩོམ༌གྱི་ི༌རིགང༌བཞིན༌དང༌འཁིལ༌ཏེ༌	བཤེསད༌པ༌རྐྱབ༌ནི༌དང༌།	ཁུངས༌དོན༌སྦྲག༌ནི།	སྒྲུབ་བེད་བཀོད་ནི།རྩོད༌བསྡུརིག་
འབད༌ནི༌ཚུ༌བཀོད༌དགོཔ༌ཨིན།	
འཆེ་རིག༌གཞ�༌ཟོན༌བ�༌ནང༌	བཀོད༌ཡོོད༌པའ༌	ནང༌གསས༌དོན༌ཚོངན༌རིག༌ག�༌	ཉུང༌ཤེསོས༌	དོན༌མཚོངམས༌རིག༌འཐོནམ༌འབད༌	
བ༌དགོཔ༌ཨན།	བརིག༌གྱི་༌གནད༌དོན༌	བ༌བའ༌སྐབས༌	ཚོང�་མཚོངམས་དང་	དོན་མཚོངམས་བཅད་ད་	བ་ན༌དང༌།	དོན་
ཚོངན་གོང་འོག་ག༌བརིག༌ན༌	འབ�་བ་ཡོོདཔ་སྦེ་བཙུགས་ན།	ད༌ལས༌	དོན༌ཚོངན༌གྱི་༌རྒྱབ༌རྟན༌འབད༌	འོས་འབབ་ཡོོད་
པའ་དཔ་དང་	དཔྱ་གཏམ༌	ལུང༌འདྲན༌ཚུ་ཡོང༌	ལག་ལན་འཐབ༌སྟོ༌	བ༌ཚུགས༌པ༌ཅན༌	ལགས༌ཤེསོམ༌ཨན།

མཇུག་བསྡུ།
འབི་རྩོམ་གྱི་ི་མཇུག་བསྡུ་འདི༌	 ལྷག༌མི༌ཚུ༌	 འབི༌རྩོམ༌ལས༌	 ཕི༌ཁརིག༌འཐོན༌འགྱི་ོ༌སའི༌	 འཐོན་སྒོ༌བཟུམ༌ཅིག༌	
ཨིནམ༌ལས༌	སྒ༌ོདེ༌ནང༌ལས༌	འཐོན༌པའི༌སྐབས༌	གནད༌དོན༌ངོ༌མའི༌སྐོརིག༌ལས༌	བཅུད༌དོན༌	རོག༌རོག༌རིགིལ༌རིགིལ༌འབད༌	
འབག༌ནི༌ཅིག༌དགོཔ༌ཨིན།	དེ༌འབདཝ༌ལས༌	མཇུག༌བསྡུ་ནང༌ལུ༌

-	 དོན་ཚོངན་ངོ་མའ་ནང་དོན་ཚུ་ག་	བཅུད་དོན་བཤེསད་ད་	མཇུག་བསྡུ་ན།
-	 འབ༌རྩོམ༌གྱི་༌གནད་དོན་ཚུ་ལུ་	ཡོད་ཆེ་ས་བསྐྱོད་དགོ་པའ་	ཚོང�་དོན་བཙུགས་ན།
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-	 གནད་དོན་ལུ་	 ཞབ་འཚོང�་དང་གྲོོས་སྡུརིག་	 བསམ་དཔྱད་ཚུ་	 འཕྲིནོ་མཐུད་འབད་དགོ་པའ་	 ཚོང�་དོན་
བཀོད་དེ་མཇུག་བསྡུ་ནི།

-	 ནང༌པའ༌ལུགས༌དང༌འཁ�༌ཏ༌མཇུག་རྩོམ་དང་།	 བཟོོད་གསོལ།	 བསོྔ་སོན།	 མཛད་བང།	 ད་ལས་
ཤེསིས་བརོད་ཀྱི་ི་ཚོངིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་མཇུག་བསྡུ་སོལ་ཚུ་ཡོོད།

འབི་རྩོམ་གྱི་ི་འབི་བཀོད།
ཁྱ�་དང་ལྷ་ཁང་རོང་གཞ�་ཚུ་ག་	ཕ�་བཀོད་པ་ལགས་ཤེསོམ་ཡོོད་པ་ཅན་	ག་ན་བ་	བ་ཆེ་་ཆེ་་སྦེ་མཐོང་ན་ཡོོད་
དོ་བཟུམ་	 འབ་རྩོམ་གྱི་་ནང་ལུ་ཡོང་	 འབ་བཀོད་ལགས་ཤེསོམ་དགོཔ་འད་ཁག་ཆེ་།	 འབ་བཀོད་ལགས་ཤེསོམ་
ཡོོད་པ་ཅན་	འབ་རོྩམ་འད་	ལྷག་དགོ་མནོ་ས་ས་དང་	ལྷག་དགོ་བད་ཏོག་ཏོ་འགོྱི་ཝ་མ་ཚོངད་	འབ་རོྩམ་གྱི་་	གོ་
བ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་	ལན་ན་ལུ་ཡོང་		རྒྱབ་སྐྱོརོིག་འབདཝ་ཨན།
འབ་རྩོམ་གྱི་་འབ་བཀོད་ནང་ལུ་	དོན་མཚོངམས་བཅད་ད་བ་ན་དང་	ཚོང�་ག་གཅད་མཚོངམས་བཞག་སྟོ་བ་ན།	གྱི་ལ་
ཕྲིནང་སྟོ་བ་ན་དང་	ཡོ་གུ་སྙོམས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བ་ན།	ད་ལས་	གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་	བ་ན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨན།
དོན་མཚོངམས་བཅད་ད་བ་ན་ཟོར་བའ་སྐབས་	 སྤྱི་ར་བཏང་འབ་རྩོམ་ལུ་	 ངོ་སྤྲོོད་	 བརིག་གྱི་་གནད་དོན་	 མཇུག་
བསྡུ་ཟོར་	 དོན་མཚོངམས་ཁག་གསུམ་ལུ་བཅད་ད་བ་དགོཔ་ཨན།	 ཨན་རུང་	 བརིག་གྱི་་གནད་དོན་འད་	 མང་སུ་
ཅ�་སྦེ་	བ་ན་ཨན་པ་ཅན་	 ད་ནང་ལུ་ཡོང་	གནད་དོན་མ་འདྲཝ་རིག་ལུ་	 དོན་མཚོངམས་རིག་བཅད་ད་	བ་ན་ཡོོདཔ་
ཨན།	གནད་དོན་གཅ�་རིགང་ཨན་རུང་	ད་ནང་	བཤེསད་པ་རྐྱབ་དགོཔ་	ལ་ཤེས་རིག་འཐོན་པ་ཅན་	གནད་དོན་ད་ལུ་
ཡོང་	ཡོན་ལག་གནད་དོན་དང་འཁ�་		དོན་མཚོངམས་ཕེལབས་ཏ་	བ་དགོ།



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠22 ལུ། 

སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།
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དོན་མཚོངམས་བཅད་དེ་བི་བའི་སྐབས་	དོན་མཚོངམས་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་	འབི་ཐངས་གཅིག་དང་།	དོན་མཚོངམས་
ནང་འདྲེན་མ་འབད་བརིག་	འབི་ཐངས་ཅིག་ཡོོདཔ་ཨིན།	དོན་མཚོངམས་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་	འབི་ཐངས་དེ་	འོག་
གི་འབི་རྩོམ་	དཔེ་རིགིས་༡	པ་གི་	འབི་བཀོད་བཟུམ་	བི་ནི་འདི་ཨིནམ་དང་།	དོན་མཚོངམས་ནང་འདྲེན་	མ་འབད་
བརིག་འབི་ཐངས་འདི་	འོག་གི་འབི་རྩོམ་	དཔེ་རིགིས་༢	པ་གི་	འབི་བཀོད་བཟུམ་	བི་ནི་འདི་ཨིན།	འབི་བཀོད་དེ་ 
གཉིས་ཆེ་་རིག་	 ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡོོད་དེ་འབད་རུང་	 དརིག་ཁྱབ་ཆེ་ེ་ཤོེསས་འདི་	 ནང་འདྲེན་མ་འབད་བརིག་	 བི་ནི་དེ་
ཨིན།
ནང་འདྲེན་མ་འབད་བརིག་	 བི་བའི་སྐབས་	 དོན་མཚོངམས་གོང་འོག་གི་བརིག་ན་	 གྱི་ལ་རིགེ་	 ས་སྟོོང་བཞག་སྟོེ་བི་
དགོཔ་དང་	 ནང་འདྲེན་འབད་དེ་བི་བའི་སྐབས་	 དོན་མཚོངམས་	 གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་ི་བརིག་ན་	 ས་སྟོོང་མ་བཞག་
རུང་བཏུབ་ཨིན།

དཔེ་རིས་༡པ། ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་འབྲི་ཐངས།

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

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལུ་གནས་དགོ་པ་ཅིན་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ལས་ 
རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། རང་བཞིན་གྱིས་མཛེས་
པའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་བཞག་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཇི་སྲིད་བསྐལ་
པ་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་པའི་བཙོག་རླུང་གིས་ 
འགྲོ་བ་མི་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སོག་ལུ་ གནོད་པའི་ཁར་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཡང་ 
ཡར་འཕར་འགྱོ་སྟེ་ འབྱུང་བ་བཞི་ ཆ་སྙོམས་མ་ཚུགསཔ་ལས་ སའི་བཅུད་ཉམས་ནི་དང་ 
མེའི་འཇིགས་པ་ཡང་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོོམ་ཡོད།

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

དཔེ་རིས་༢པ། ནང་འདྲེན་འབདདེ་འབྲི་ཐངས།

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

       རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལུ་གནས་དགོ་པ་ཅིན་ བཟོ་གྲྭ་
འཕྲུལ་ཁང་ལས་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། རང་
བཞིན་གྱིས་མཛེས་པའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་བཞག་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ 
ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་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་པའི་
བཙོག་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སོག་ལུ་ གནོད་པའི་ཁར་ གནམ་
གཤིས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཡང་ ཡར་འཕར་འགྱོ་སྟེ་ འབྱུང་བ་བཞི་ ཆ་སྙོམས་མ་ཚུགསཔ་ལས་ 
སའི་བཅུད་ཉམས་ནི་དང་ མེའི་འཇིགས་པ་ཡང་འབྱུང་ནིའི་ ཉེན་ཁ་སྦོོམ་ཡོད།

       རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ལས་བྱུང་པའི་ བསིལ་བའི་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་མི་
དང་སེམས་ཅན་ག་རའི་ ཚེ་སགོ་ལུ་ཕན་ཐགོས་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡངོས་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་
ཡང་ དེ་ཨིནམ་ལས་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ ནརོ་བུ་རིན་པ་ོཆེ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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ཚོངིག་མཚོངམས་བཅད་དེ་	 འབི་ཐངས་དེ་ཡོང་	 ཚིོངག་ག་རིག་གཅིག་ཁརིག་སྦྱརིག་ཏེ་མེན་པརིག་	 གོང་གི་འབི་རྩམོ་གྱི་་ིདཔེ་
ནང་ཡོོད་དོ་བཟུམ་	 ཁ་ལས་སློབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ི་	 ཚོངིག་གི་གཅད་མཚོངམས་དང་འཁིལ་ཏེ་	 བི་བའི་སྐབས་ལུ་	
གཅད་མཚོངམས་བཞག་སྟོེ་བི་བ་ཅིན་	ལྷག་དགོ་བདེ་ནི་དང་	གོ་བ་ལེན་དགོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་འགྱི་ོཝ་ཨིན།

ཚོངེ་སོག་གི་དགྲོ།      
༉	 ཚེོང་ད་ལོ་དང་	 ཕི་མ་ནམ་རིག་ཨིན་རུང་	 སྡུག་བསྔལ་ཚོངད་མེད་མོང་བཅུག་པའི་ཁརིག་	 ག་གིས་རིག་ལོངས་
སྤྱི་ོད་རུང་	མི་མང་ཤེསོས་ཀྱི་ིས་	ཁ་བཏང་སྟོེ་	སད་པའི་གཞི་ལུ་འགྱུརིག་མི་	ཏམ་ཁུ་འདི་	ལོངས་སྤྱི་དོ་མི་བཏུབ་
ཟེོརིག་	ང་བཅས་གེ་རིག་གིས་	ཤེསེས་དགོཔ་འདི་	ཁག་ཆེ་ེ་བས།	
དེ་བཟུམ་གྱི་ི་ཟོས་ངན་འདི་	ལོངས་སྤྱི་དོ་མ་བཏུབ་པའི་རྒྱུ་མཚོངན་ཡོང་	ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་ནང་ལས་ག་དེ་སྦེེ་	གསུངས་ཏེ་ཡོོད་
ག།	 གསོ་བ་དང་ཚོངན་རིགིག་གི་	 ཁ་ཐུག་ལས་	 མ་བཏུབ་ག་དེ་སྦེེ་	 ཨིན་ན?	 དཔལ་འབོརིག་གྱི་་ིགནས་སྟོངས་ལུ་	
གནོད་པ་ག་དེ་སྦེེ་ཡོོད་ག་ཚུ་	གོ་རིགིམ་བཞིན་དུ་ཞུ་ནི་ཨིན།	

འྩོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྲི་འབྲིྲི་རྩོམ་འདི་ཚུ་ལྷབ་སྱེ་:	
	ཚིག་མཚམས་གཅད་ཐངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ལྷག་ཐངས་ཀྲི་རྲིག་རལ་འཐོབ་ཚུགས་དགོ།	
	འབྲིྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྱེ་དབྱེ་ཞྲིབ་འབད་ཚུགས་དགོ།
	འབྲིྲི་རྩོམ་གྲི་གནད་དོན་ངོ་མ་ག་ཅི་ཨིན་ན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།
	འབྱུང་རྲིམ་རྱེ་རྱེ་བཞྲིན་གྲི་རྒྱབ་སྣོྩོན་གྲི་གནད་དོན་ག་ཅི་ཡོད་ག་དཔྱད་ཚུགས་དགོ།
	མྲིང་ཚིག་གསར་པའྲི་གོ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ།
	འབྲིྲི་རྩོམ་འདི་ལས་རྲིགས་བསྒྱེས་ཏེ་གསར་རྩོམ་འབད་ཚུགས་དགོ།
	དབང་ཤེས་ལྔ་ལུ་ཉམས་སུ་མྱོྩོང་བའྲི་ཚོར་སྣོང་ཚུ་དང་མྲི་ཚེའྲི་སྤྩོད་རྣམ་ཚུ་འབྲིྲི་རྩོམ་གྲི་

གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ་བྲིྲི་ཚུགས་་དགོ།
	འབྲིྲི་རྩོམ་གྲི་དབྱེ་བ་ག་ཅི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།
	འབྲིྲི་རྩོམ་གྲི་ཁྱད་རྣམ་དང་འབྲིྲི་ཐངས་རྲིག་རལ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ངོས་འཛིན་འབད་

ཚུགས་དགོ།

	འབྲིྲི་རྩོམ་ནང་གི་གནད་དོན་ཚུ་བདེན་ཁུངས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།
	གནད་དོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྩོར་གྲི་ལུང་རྲིགས་ཚུ་ག་ཅི་ར་བཀོད་ནུག་ག་དང་	འབྲིྱེལ་མཐུན་

ཡོད་མྱེད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།
	འབྲིྲི་རྩོམ་གྲི་མྲིང་བཏགས་ཚུལ་འདི་དང་ནང་དོན་གྲི་འབྲིྱེལ་བ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་

ཚུགས་དགོ།
	རྩོམ་འབྲིྲིཔ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་	རྩོམ་པ་པོའྲི་མནོ་ལུགས་དང་	འབྲིྲི་ཐངས་ཚུ་ངོས་

འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།
	འབྲིྲི་རྩོམ་གྲི་གནད་དོན་ཚུ་ཁུངས་དོན་བཀོད་ཚུགས་ནིའྲི་དོན་ལུ་བརྡ་དོན་ཚུ་ཞྲིབ་

འཚོལ་འབད་ཚུགས་དགོ།
	ཉིནམ་རྱེ་བཞྲིན་མྲིང་ཚིག་གི་ཡིག་སྡེྱེབ་གསརཔ་ཚུ་ཤེས་ཏེ་ཡར་སྐྱེད་འགྩོ་ཚུགས་དགོ།



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠22 ལུ། 

སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།

23

ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་	གཏེརིག་ཆེ་ེན་སངས་རྒྱས་གློིང་པའི་གཏརེིག་ལུང་ལས།		
སྔོྩོན་དུས་མཐའ་འཁོབ་རྲིགས་ངན་ཡུལ་ཁམས་སུ༔	 དམ་སྲི་མྩོ་ཞྲིག་འདོད་ཆེགས་ཆེེར་གཡོས་ནས༔	 དུག་ཁྲག་
ཐིགས་པ་ས་ལ་ཕབ་ནས་ནི༔	ལོག་པའྲི་དབང་གིས་སྩོན་ལམ་འདི་ལྟར་བཏབ༔	མ་འྩོངས་ས་བོན་འདི་ལས་སྔོྩོ་ཞྲིག་
སྐྱེ༔	 བདུད་དང་དམ་སྲིའྲི་ནུས་པ་གཅིག་ལ་ཚང་༔	 ཐ་མ་ཁ་ཞྱེས་ཡུལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དར༔	 སྐྱེ་འགྩོ་ཕོ་མྩོ་ཀུན་
གྲིས་འདི་ལ་སྤྩོད༔	 རྒྱལ་བསན་ཆེོས་འཁོར་ཉམས་ཤིང་ལྷ་ཀླུ་ཁྲྩོས༔	 བཟང་པོའྲི་བཅུད་ཡལ་འགྩོ་བ་སེམས་ཅན་
གྲི༔	 བསོད་ནམས་བདེ་སྐྲིད་ཟད་དེ་ནད་འཁྲུགས་དར༔	སད་སེར་མུ་གེ་མཐའ་དམག་མང་འབྱུང་ཞྲིང༔	 ཐམས་
ཅད་ང་ཡི་དབང་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག༔	

ཟོར་གསུངས་ཡོོད་དོ་བཟུམ་	 སོྔན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་	 སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་ཏ་	 ལོ་ཁལ་ལྔ་ད་ཅ�་
འགྱི་ོཝ་ད་	 བདུདམོ་ཅ�་ལས་	 ཟླ་མཚོངན་ཐ�ས་པ་ཅ�་	 ས་ཁརིག་འཛགས་མ་འད་ལུ་	 མོ་ག�་སོན་ལམ་ལོག་
པ་ད་སྦེ་བཏབ་ནུག།	 ང་ག་ཟླ་མཚོངན་འད་ཁ་ལས་	 ཧེ་་མ་མད་པའ་	 ཧེ་ོན་ལྡུམ་མ་འདྲཝ་ཅ�་སྐྱོ་བཅུག་ཤེས�།	
ཧེ་ོན་ལྡུམ་འད་ག་མང་ལུ་	 ཏམ་ཁུ་ཟོར་སློབ་མ་འད་	 དགའ་ཟོས་ཅ�་ལུ་གྱུརིག་ཞནམ་ལས་	 འད་ལུ་	 མ་ག་རིག་	
རིགང་དབང་མད་པརིག་	 ས�ས་དགའ་སྟོ་	 ཧེ་ོན་ལྡུམ་བསྐམས་ཞནམ་ལས་	 མ་ལ་ལུ་ག�་	 མ་སྤརིག་ཏ་དུ་པ་སྦེ་
འཐན།	 ལ་ལུ་ག�་བཟོའ།	 ལ་ལུ་ག�་ལྷ་པ་ནང་བཏབ་ན་ལ་སོགས་པའ་	 མནོ་འདོད་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱི་�་	
སྐྱོ་བཅུག་ཤེས�།	
ད་ལས་	 ཏམ་ཁུ་ག་དུ་པ་གནམ་ཁརིག་འགྱི་ོཝ་ཙམ་ཅ�་ག�་	 ལྷའ་གྲོོང་ཁྱར་	 འབུམ་ཕྲིནག་འཇ�་པརིག་ཤོེསག།	
ཚོང�་མ་ས་འོག་ལུ་སོང་སྟོ་	 ཀླུའ་གྲོོང་ཁྱར་ཚུ་ཡོང་སྟོོང་པརིག་ཤེསོག།	 ད་ཚུ་ལས་བརྟན་	 སྟོང་ག་ལྷ་འཁྲུགས།	
བརིག་གྱི་་བཙན་དང་	 གཞ་བདག་ཚུ་འཁྲུགས།	 འོག་ག་ཀླུ་ཚུ་འཁྲུགསཔ་ལས་བརྟན་	 ནད་དང་མུ་ག་	 དམག་
དང་འཁྲུག་རྩོད་ལ་སོགས་པ་	 མ་འདོད་པ་བཀྲ་མ་ཤེས�་པ་ག་རིག་འབྱུང་བརིག་ཤེསོག་ཅ�།	 ཟོར་བའ་སོན་ལམ་
ལོག་པ་བཏབ་ད་ནུག།	སོན་ལམ་བཏབ་མ་འད་དང་འཁ�་ཏ་	ཡུན་མ་རིགངམོ་ཅ�་ཁརིག་	ཧེ་་མ་མད་པའ་ཧེ་ོན་
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ལྡུམ་ཅ�་སྐྱོ་ཞནམ་ལས་	 འད་ག་མང་ལུ་ཏམ་ཁུ་ཟོར་སློབ་སྟོ་	 འཛམ་གློང་ནང་དརིག་ཁྱབ་སོང་ཡོོདཔ་སྦེ་ཨན་
མས།

བདུདམོ་ག་	སོན་ལམ་ལོག་པ་འད་	ཐ�ས་ལས་བརྟན་	ཏམ་ཁུ་འད་ལུ་	ད་རིགས་	མ་ལ་ལུ་ག�་	བཟོའ་ན་ལུ་
དགའ་	ལ་ལུ་ག�་འཐུང་ན་ལུ་དགའ་	ལ་ལུ་ག�་བཏབ་ན་ལུ་	ས�ས་དགའ་སྟོ་	རིགང་དབང་མད་པརིག་	སྤྱི་ོད་
དགོཔ་འབྱུང་མ་ད་	 འད་ལས་བརྟན་ཏ་ཨནམ་ལས་	 ང་བཅས་རིག་	 ནང་པ་ཆོེ་ས་ལྡན་གྱི་་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་སྐྱོས་	
དམ་པའ་ཆེ་ོས་དང་མཇལ་	ལྷ་ཆེ་ོས་དག་བ་བཅུ་སྒྲུབ།	མ་དག་བ་སྤང་	འབད་བའ་	ནམ་དུས་ལུ་	ཆེ་ོས་ལུ་བརིག་
ཆེ་ད་རྐྱབ་པའ་	དུག་ཟོས་ཨནམ་ཤེསས་ཞནམ་ལས་	ག་ད་དྲག་དྲག་སྤང་ཐབས་འབད་གནང།	
གསོ་བ་དང་ཚོངན་རིག�་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ཡོང་	 ད་རིགས་ནངས་པརིག་	 གསོ་བའ་ཚོངན་རིག�་པ་ཚུ་ག�་	 དུ་པ་ས་སྨུག་
གནགཔོ་བཟུམ་སྦེ་	འཐོན་མ་ཏམ་ཁུ་འད་	འཐུང་པ་ཅན་	གཟུགས་ཀྱི་་འཕྲིནོད་བསྟོན་ལུ་	གནོད་པ་ཡོོད་ལུགས་

ཏམ་ཁུ་འཐུང་མི།ཏམ་ཁུ་	མ་འཐུང་མི།
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བཤེསད་མ་ནང་།	ཏམ་ཁུའ་དུ་པ་འད་ག�་	དབུགས་གཏོང་ལན་འབད་ན་ལུ་	དཀའ་ངལ་འབྱུང་པའ་ཁརིག་	སན་
གྱི་�་བཅོ་མ་ཚུགས་པའ་	 དོན་ཧེ་ང་ག་ན་ཚོང་དང་	 གློོཝ་ག་ན་ཚོང་	 གདུག་དྲགས་ཚུ་ཐོབ་སྟོ་	 མ་	 ལོ་ན་མ་རྒསཔ་
ལས་	ཤེས་མ�་གྱི་ངས་ཁ་འད་	ལོ་བསྟོརིག་བཞན་ཡོརིག་འཕེལརིག་འགྱི་ོ་དོ་ཡོོདཔ་ཨན་མས།
ད་ཡོང་	དཔ་སྦེ་བ་ཅན་	འགྲུལ་འཁོརིག་ཚུ་ག་ནང་ལས་	དུ་པ་ ཕ་ཁརིག་ཐོན་འགྱི་ོ་སའ་ ལྕོགས་དུང་ད་	གནགཔོ་
ལུ་འགྱུརིག་མ་དང་།	ཁྱ�་ནང་མ་འཕུ་བ་ཅན་	ཁྱ�་ཚོངན་ཁ་ཅན་	བཀོད་མཛ�་ཏོག་ཏོ་ཡོོད་མ་ཚུ་ཡོང་	ར་ནག་
བཟུམ་སྦེ་གནགཔོ་	 བཟོོ་མ་ད་ག�་	 ཧེ་་གོ་ཚུགསཔ་མ་ཚོངད།	 ཏམ་ཁུའ་དུ་པ་ཁའ་ནང་ན་འཐན་ཞནམ་ལས་	
ཤེསོག་གུ་དཀརིག་པོའ་གུ་	ལོག་འཕུ་བཏབ་ད་	ཤེསོག་གུ་ག་བཀྱི་ག་སརཔོ་ལུ་	འགྱུརིག་མ་ད་ག�་ཡོང་	ཧེ་་གོ་ཚུགས་
མ་ལུ་ བལ་རུང་	ཏམ་ཁུ་ག་གནོད་ཉན་ལུ་ མནོ་བསམ་ན་ཐན་བཏང་སྟོ་	ལོངས་སྤྱི་ོད་ན་ བཞག་དགོཔ་འད་	ཁ་
གསལ་སྦེ་ཤེསས་ཚུགས་པས།	
ཏམ་ཁུ་ལས་བརྟན་པའ་ནད་གཞ་	 དརིག་ཁྱབ་སོང་སྟོ་	ཡོོད་མ་འད་ག�་	མ་སར་ཉམ་ཆུང་	བཟོའ་ཚོངང་	མ་ས་
དང་	མ་དམངས་	རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་གསོ་བའ་འཕྲིནོད་བསྟོན་གྱི་་	ལས་རིག�་ཚུ་ལུ་	གནོད་ཉན་སྦེོམ་འབད་རིག་འབྱུང་
དོ་ཡོོདཔ་ཨན་མས།	འད་ཡོང་	འཛམ་གློང་ནང་ལུ་	ལོ་བསྟོརིག་བཞན་དུ་	ཏམ་ཁུ་ལུ་བརྟན་ཏ་	མ་གྲོངས་	ས་ཡོ་
༥	ལྷག་ཙམ་རིག་ལུ་	ཤེས་རྐྱན་འབྱུང་དོ་ཡོོད་པའ་ནང་ལས་	ས་ཡོ་༡	ལྷག་ཙམ་ཅ�་	ལྷོ་ཨ་ཤེས་ཡོ་ལུང་ཕོགས་ཚུ་
ནང་ལས་ཨནམ་མ་ཚོངད།	ད་ཚུ་ཡོང་མང་ཤེསོས་རིག་	ཨ་ལོ་དང་ཨམ་སྲུ་	ད་ལས་	ན་གཞོན་ཚུ་ཨནམ་སྦེ་	གསོ་བའ་
སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་ད་འདུག།	
ད་འབད་ན་ད་ག�་	གནམ་ཉནམ་དཀརིགཔོ་བལ་ན་བཀོ་བཞག་སྟོ་	ཤེས་ན་ལུ་དགའ་མ་ ག་ཡོང་མདཔ་ལས་	ཏམ་
ཁུ་འད་	 ཤེས་བའ་རྒྱུ་རྐྱན་ངོ་མ་ཨནམ་ཤེསས་ཏ་	 ལག་ལན་འཐབ་ན་སྤང་ཚུགས་པ་ཅན་	 མ་ཚོང་ད་དགའ་ཏོག་ཏོ་
སྦེ་	བསྐྱོངས་སྟོ་ སོད་ཚུགས་ན་ཨན།
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ལྷག་པརིག་དུ་	ཨམ་སྲུ་མངལ་སྦྲུམ་ཅན་ཚུ་ག�་	ཏམ་ཁུ་ལག་ལན་འཐབ་པ་ཅན་	ཨ་ལོ་སྐྱོ་བའ་སྐབས་	ལད་ཚོངད་
མ་ལངམ་སྦེ་སྐྱོ་ན།	ཨ་ལོའ་མནོ་རིག�་ལུ་དཀའ་ངལ་འོང་ན།	དབང་པོ་ལྔ་ལུ་སྐྱོོན་ཕོེལག་སྟོ་སྐྱོ་ན་དང་	དོན་ཧེ་ང་ག་
ནད་གཞ་འཐོབ་ན�་ཉན་ཁ་ཚུ་	སོྦེམ་སྦེ་རིག་ཡོོདཔ་སྦེ་ཨན་མས།	ཏམ་ཁུ་ད་ག�་	ནད་གཞ་གཞན་གྱི་་	སྣོ་འདྲན་
འབད་ད་	ཁ་	ལྕོ་	ལྷ་པ་	ལོདམ་དང་	ཀློདཔ་ཚུ་ནང་རྨ་ཐོན་ཏ་	སན་གྱི་�་ཡོང་བཅོ་མ་ཚུགས་པའ་ནད་གཞ་	
གདུག་དྲགས་འཐོབ་ན�་	 ཉན་ཁ་སྦེོམ་ཡོོདཔ་ལས་	 ཨ་ལོ་རྨས་སྐྱོས་ལུ་	 གནོད་མ་ཚུ་	 གསོ་བའ་རིག�་པ་དང་
འཁ�་རུང་	ག་རིག་ག�་ཆེ་་བཞག་དགོཔ་ཨནམ་ལས་	ཟོས་ངན་འད་	ལོངས་སྤྱི་ོད་མ་བཏུབ་མ་ལུ་	བལ་སྟོ་ལག་
ལན་མ་འཐབ་པརིག་	བཀོ་བཞག་གནང་།
ཏམ་ཁུ་འདི་	 བཟོའ་འཐུང་དང་	 བཀབ་གོ་ལའི་ཁྱད་མ་ཆེ་ོད་པའི་	 ཟོད་འགྲོ་ོལྕོ་ིཤེསོས་དང་	 རྒྱུ་ཟོད་སྦུངས་ཟོད་
གཏང་མི།	 ཁ་དང་གྱི་ོན་ཆེ་ས་ཚུ་ལས་	 དྲི་ངན་གདུག་དྲགས་མནམ་མི།	 སོ་	 དུང་དཀརིག་བཟུམ་སྦེེ་དཀརིགཔོ་ཡོོད་
མི་ཡོང་	སེརིགཔོ་བཟོོ་སྟོེ་	གཙང་སྦྲ་འཕྲིནོད་བསྟོེན་ལུ་ཡོང་	གནོད་པའི་སྐྱོོན་ཚུ་	སྦེོམ་རིག་ཡོོད།	འཛམ་གློིང་གསོ་
བ་དང་	ཤེེསས་རིགིག་མཁས་མཆེ་ོག་ཚུ་གིས་	ཞིབ་འཚོངོལ་འབད་དེ་	མི་དམངས་ཀྱི་་ིདོན་ལུ་	སྙན་ཞུ་འབད་དང་འབད་
བཞིན་དུ་ཡོོདཔ་ཨིན་མི་	 དཔལ་འབོརིག་དང་མི་ཚོངེའི་གནས་སྟོངས་ལུ་	 མནོ་བསམ་བཏང་རུང་	 ང་བཅས་རིགའི་མི་
ཚོངེའི་གནས་སྟོངས་འདི་	སྐྱོོ་དྲགས་ལུ་བཟོོཝ་ལས་སྤངས་དགོ།
ང་བཅས་རིག་ག�་	གློོཝ་འད་	ཏམ་ཁུའ་འཚོང�་རིགོ་བཀོ་སའ་	ཧོེ་ད་བཟུམ་ཅ�་སྦེ་	མནོ་བསམ་མ་གཏང་པརིག་	རིགང་
ག�་རིགང་ལུ་	གཅས་ས�ས་	བསྐྱོད་པའ་ཐོག་ལས་	ཤེས་ཚོང་བའ་དྲ་བ་	དཔར་ན།		ང་ག་མ་ཚོང་འད་ནང་	ཏམ་ཁུ་
འཐུང་སྟོ་	ཡོོན་ཏན་ག་ཅ་འཐོབ་ག?	ཕེལན་ཐོགས་ག་ཅ་ཡོོད་ག?	ཡུལ་གོངམ་དང་	ཕེལམ་བཟོངཔོ་ཚུ་ག་ཐུགས་
ཁརིག་ཚུད་ག?	 གཞུང་དང་མ་སར་ལུ་ཕེལན་ཐོགས་	 ག་ཅ་འདུག་ག?	 ལྷག་པརིག་དུ་ཡོ�་ཚོངང་དང་སློོབ་གྲྭ་	 ལྷ་
ཁང་དགོན་ས་	མ་དམངས་འཛ�ས་ས་	འགྲུལ་འཁོརིག་བཱས་ཚུ་ག་ནང་ལུ་	ཏམ་ཁུ་ལག་ལན་འཐབ་མ་ཆེ་ོག་པའ་	
ཁ�ས་ལུགས་དང་འཁ�་ཏ་	 བར་བང་ཡོོད་མ་ཚུ་ལུ་	 གུས་བཀུརིག་དང་བརྩ་མཐོང་བསྐྱོད་ན་དང་	 ཡོ་རིགབས་ཀྱི་་
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སྤྱི་ོད་པ་	མཆེ་ོག་ཏུ་གྱུརིག་པ་	ཁ�་དང་ངོ་ཚོང་ས�ས་ཁརིག་བཞག་སྟོ་	རིགང་ག་མ་ཚོང་ལུ་	ཕེལན་གནོད་ཀྱི་་དྲ་བ་ཚུ་	རིགང་
ག�་	རིགང་ལུ་བཀོད་ཐོག་ལས་	ཟོས་ངན་	ཏམ་ཁུ་སྤང་ན་ལུ་	བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱོད་དགོཔ་ཨན།

 མཇུག་རིག་		དམ་པའི་ཆེ་ོས་ལས་འབད་བ་ཅིན་	བདུདམོ་གི་སོན་ལམ་ལོག་པ་ལས་	ཟོས་ངན་འདི་	བྱུང་འབྱུངམ།
གསོ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་	 འཛམ་གློིང་ནང་མི་མང་ཤེསོས་ཤེསི་རྐྱནེ་འབྱུང་པའི་རྒྱུ་ངོ་མ།	 རིགང་མི་ཚོངེའི་

 གནས་སྟོངས་ལུ་བལ་རུང་	དབུལ་ཕེལོངས་ཀྱི་ི་གནས་ལུ་འགྱུརིག་བཅུག་མི།	ཟོ་བའི་ལོ་	གྱི་ོན་པའི་གོ་	ན་བའི་སན་
ལ་སོགས་པ་ག་ཅིའི་ཐད་ལུ་ཡོང་	ཕེལན་ཐབས་མ་པ་ལས་མེད་མི་ཨིནམ་	ང་བཅས་གེ་རིག་གིས་	ཆེ་་བཞག་སྟོེ་	ཟོས་

 ངན་འདི་	བཀོ་བཞག་ནི་ལུ་	ག་དེ་དྲག་དྲག་བརྩོན་དགོ་ནི་ཨིན་ནོ།།
དྲ་ིབ། 
༡ ཚེོང་སོག་གི་དགྲོ་ཟོེརིག་སློབ་དགོ་པའི་ ཁུངས་དོན་ག་ཅི་ཨིན་མས་གོ?
༢ འབི་རྩོམ་འདི་ དབེ་བ་ག་ཅི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན་དང་ དབེ་བ་དེ་ནང་ལུ་ ཚུད་དགོ་པའི་ཁྱད་རྣམ་ག་ཅི་རིག་

འདུག།	
༣	 འབི་རྩོམ་འདི་ནང་ལུ་ རྩོམ་པ་པོའི་བསམ་ཕོགས་ལུ་	འགྱི་ོ་དགོ་པའི་ཚོངིག་ ག་ཅི་རིག་ཚུད་ནུག་གོ?	
༤		 འབི་རྩོམ་འདིའི་ བཅུད་དོན་བཏོན།
༥ མིང་ཚོངིག་གི་གོ་དོན་མ་ཤེསེས་མི་ཚུ་ ཐོ་བཏོན་ཞིནམ་ལས་	ཚོངིག་མཛོད་ནང་ལས་	གོ་དོན་འཚོངོལ་ཏེ་བིས།
༦ འབི་རྩོམ་འདི་ནང་ལུ་ ཡོོད་པའི་ བ་ཚོངིག་ ཁྱད་ཚོངིག་ ལས་ཚོངིག་ཚུ་ སོ་སོརིག་ བཏོན་བིས།
༧ ཁྱེད་རིགའི་ཆེ་་རིགོགས་ནང་རོག་ལུ་	འབི་རྩོམ་སྐོརིག་རྒྱབ་འབད་	ལྷག་ཞིནམ་ལས་	འོག་གི་ཚོངད་གཞི་དང་

བསྟུན་དབེ་ཞིབ་འབད་དེ་	ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ི་	དཀའ་ངལ་ངོས་འཛིན་འབད། 
ལྷག་མ་ཚུགསཔ། རྗོྩོད་སྒ་མ་དགཔ། ཚིག་བགོམས་ཡར་སོཔ། བསྐར་བ། གཅད་མཚམས་འཛོལ་བ།
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སྤ་རོ་ཟླུམ་བརྩེགས་ལྷ་ཁང་། 
༉	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	དུས་རིགབས་༨	པའི་ནང་	ཨོན་གུ་རུ་རིགིན་པོ་ཆེ་ེ་བོན་ཏེ་	ས་ཆེ་་ག་རིག་	སྦེས་ཡུལ་ལུ་
བིན་གྱི་ིས་	བརླབས།		དེའི་ཤུལ་ལས་	ཆེ་ོས་དང་	གདུང་གི་ཆེེ་་བ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ི་བམ་	དཔལ་འབྲུག་པ་རིགིན་པོ་
ཆེ་ེ་	 ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའི་	 སྐྱོེས་ཆེ་ེན་དམ་པ་ཚུ་བོན་ཏེ་	 གཙུག་ལག་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་	
ཐུགས་རྟེན་མཆེ་ོད་རྟནེ་རྩ་ཆེ་ེ་ཤེསོས་	 མང་རིགབས་ཅིག་བཞེངས་པའི་སློ་ལས་	 ཟླུམ་བརྩགེས་ལྷ་ཁང་འདི་	 སྤྱི་ི་ལོ་
༡༤༣༣-༡༤༣༤ ནང་འཁོད་ལུ་ གྲུབ་ཆེེ་ན་ཐང་སྟོོང་རྒྱལ་པོ་གིས་ བཞེངས་གནང་ནུག།	
ལྷ་ཁང་འད་	ཕ་ལས་བལ་བ་ཅན་	མཆེ་ོད་རྟན་སྦེ་མཇལཝ་ཨན་རུང་	ནང་ན་ལྷ་ཁང་ཟླུམ་གཟུགས་	ཐོག་གསུམ་
བརྩགསམ།	 ཅ་དང་མ་འདྲ་བའ་	 བཀོད་པ་ཁྱད་པརིག་ཅན་ཡོོད་མ་འད་ག་སྐོརིག་ལས་	 ལྷ་ཁང་ག་ཆེ་གས་གནས་	
ལྷ་ཁང་ག་བཀོད་པ་	མཆེ་ོད་རྟན་གྱི་་དབ་བ་	 ཉམས་གསོ་ག་ག�་རིག་མཛད་གནང་ཡོ་ག་ཚུ་	ཁ་གསལ་སྦེ་	འོག་
ལས་མརིག་བཤེསད་ན་ཨན།
ལྷ་ཁང་འདི་བཞེངས་ཡོོད་སའི་ས་གནས་འདི་	 སྤ་རིགོ་རོང་ཁག་	 དོལཔ་གྱི་ང་གསརིག་ལུ་	 སྤ་ཆུ་དང་	 དོལ་པོའི་
གཞུང་ཆུ་གཉིས་	 འཛོམས་སའི་	 ས་གྲུ་གསུམ་འདི་ནང་ཨིན་མས།	 དེ་ཡོང་	 སྤ་རིགོ་སྟོག་ཚོངང་གི་	 རིགི་བརྒྱུད་དེ་	
སྦུལ་ཐུརིག་ལུ་རྒྱུག་མི་དང་འདྲ་བའི་	 རིིག་སྣོ་སྦེལཔ་ག་ཕུབ་	 རྐྱབ་སོད་མི་དང་ཅོག་འཐདཔ་ཡོོད་མི་གི་	 ཁ་དང་ལྷ་
པ་ཁརིག་བཞེངས་ནུག།	
ས་དབབས་འད་	 སྤ་རིགོ་ལག་རོང་ག་	 ལག་ཁ་ཐུག་སོང་ཞནམ་ལས་	 ཡོ་ལས་མརིག་བལ་བ་ཅན་	 སྦེལ་པའ་
གཟུགས་བརྙེསན་བཟུམ་ཅ�་སྦེ་་ དོད་རིག�་རིག་སྦེ་མཐོང་ཚུགས།	 ས་གནས་འད་ནང་	 ལྷ་ཁང་བཞངས་དགོ་མ་
འད་	 སྦེལཔ་ག་གཟུགས་བརྙེསན་འད་	 ས་བདག་ཀླུ་ག་བར་མཚོངན་སྦེ་་ བརྩ་དོ་ཡོོདཔ་ལས་	 ས་དབབས་འད་ག་	
གདོང་སྒོརིག་ཕེལོག་པའ་གཡུས་ཚོངན་ཚུ་ནང་	 མ་ལགས་པའ་ལས་ངན་འབྱུང་ན�་ ཉན་ཁ་ཡོོད་མ་ག་	 ས་དགྲོའ་
བཟློག་ཐབས་ལུ་	བཞངས་གནང་གནངམ་ཨན་མས།
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ལྷ་ཁང་འོག་ཐོག་	མཐོ་ཚོངད་	ཕེལིཊ་༡༣	དང་།	བརིག་ཐོག་	ཕེལིཊ་༡༡	སྟོེང་ཐོག་ཕིེལཊ་༡༠ །	བཅུ་གསུམ་འཁོརིག་
ལོ་	 གསེརིག་ཏོག་དང་བཅས་	 ག་རིག་ཡོོངས་རོགས་ཀྱི་ི་མཐོ་ཚོངད་	 ཕེལིཊ་༦༣	 འདུག།	 མཆེ་ོད་རྟེན་གྱི་ི་དབེ་བ་ལས་	
ཡོ་མཚོངན་ཅན་གྱི་ི་མཆེ་ོད་རྟེན་འདི་	 བདེ་གཤེསེགས་མཆེ་ོད་རྟེན་བརྒྱད་ལས་	 དབེན་བཟླུམ་མཆེ་ོད་རྟེན་གྱི་་ི	 ཁོངས་སུ་
གཏོགསཔ་ཨིན་མས།
ལྷ་ཁང་ག་བཀོད་པ་འད་	 ཕ་ཁ་ལས་མཇལ་བ་ཅན་	 མཆེ་ོད་རྟན་སྦེོམ་	 ཁ་ལྷོ་ལུ་བསྒོརིག་མ་ཅ�་ཨན་མ་འད་ག་	
ནང་ན་ལུ་ལྷ་ཁང་ཐོག་གསུམ་སྦེ་ཡོོད།	 ད་ཡོང་	 འོག་ཐོག་ལས་	 མགུ་གསར་ཏོག་ཚུན་ཚོངད་	 སྦུག་ལས་ཡོརིག་
སོག་ཤེསང་ཐ་སྒོརིགམ་	 སྒོརིག་ཚོངད་ཕེལིཊ་༡༠	 འབད་མ་ཅ�་བཙུགས་ཏ་ཡོོད།	 འོག་ཐོག་ལུ་སོག་ཤེསང་ད�་མཐའ་
བསྐོརིག་ཏ་	 སོྒརིག་ཚོངད་ཕེལིཊ་༢༠	 འ་	 ས་སྟོོང་དང་	 ས་སྟོོང་ད་ནང་	 སོག་ཤེསང་ལུ་སྐོརིག་རིག་རྐྱབ་སའ་བརིག་ལམ་དང་	
ད�་ཕ་སྐོརིག་ལུ་	 ཕོགས་རིག་ལུ་	 དཀྱུས་ཚོངད་	ཕེལིཊ་༣༥	རིག་འབད་མ་ག་	ལྷ་ཁང་འབད་འདུག།	 	ལྷ་ཁང་ད�་
ཕོགས་བཞ་ལུ་ སྒོ་བཞ་ཡོོདཔ་དང་ ལྷ་ཁང་འད་	ཕ་ཁ་ལས་བལཝ་ད་	མཆེ་ོད་རྟན་གྱི་་སང་ཁ་འད་ཨན་མས།
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ལྷ་ཁང་བརིག་ཐོག་འད་ མཆོེ་ད་རྟན་བང་རིག�་ནང་ལུ་	 སྦུག་ག་སོག་ཤེསང་མཐའ་བསྐོརིག་ཏ་	 ཕ་ཁ་ལས་ཕོགས་
བཞ་ལུ་	 སོྒ་སྒྲིག�་བཞ་དང་	 འོག་ཐོག་ལས་བརིག་ཐོག་ལུ་འཛ�་སའ་ ཨ་ཁུག་དང་བཅསཔ་འབད་ཡོོདཔ་མ་
ཚོངད་	 འད�་ཕ་ཁ་ལས་	མཆེ་ོད་རྟན་གྱི་་བང་རིག�་སྦེ་	 མཇལ་ན་ཡོོད།	ལྷ་ཁང་ག་སྟོང་ཐོག་འད་	 མཆེ་ོད་རྟན་གྱི་་
བུམ་པའ་ནང་ལུ་	སྦུག་ག་སོག་ཤེསང་མཐའ་བསྐོརིག་ཏ་	ཐ་སྒོརིགམ་་ཡོོདཔ་མ་ཚོངད་	ལྷོ་ཁ་ཐུག་	བུམ་པའ་སྒོ་ཁྱ�་
རིགབ་གསལ་	ཕ་ཁརིག་བཏོན་བཏོནམ།	བང་ཁ་ཐུག་	རྒྱབ་སྒོ་གཅ�་དང་	ལྷ་ཁང་བརིག་ཐོག་ལས་	སྟོང་ཐོག་ལུ་
འཛ�ས་སའ་	ཨ་ཁུག་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡོོད།	ལྷ་ཁང་འད་ཕ་ལས་	མཆེ་ོད་རྟན་གྱི་་	བུམ་པ་སྦེ་	མཇལཝ་ཨན་
མས།
ལྷ་ཁང་ཐོག་གསུམ་གྱི་་ིཐོག་ཁརིག་	 མཆོེ་ད་རྟེན་བུམ་པའི་གུ་	 མཆེ་ོད་རྟེན་གྱི་་ིབེ་དང་	 དེ་གུ་བཅུ་གསུམ་འཁརོིག་ལོ།	
བཅུ་གསུམ་འཁོརིག་ལོ་གུ་	 གསརེིག་ཟོངས་ཀྱི་ི་གདུགས་དང་ གསེརིག་ཏོག་བཀལ་ཏེ་ཡོོད།	 གདུགས་ཀྱི་ི་འོག་ལས་ 
ཕོགས་བཞི་ལུ་ལྕོགས་ཐག་སྤྲོིངས་ཏེ་	ལྕོགས་ཐག་གི་མཇུག་འདི་	མཆེ་ོད་རྟེན་རྩ་བརིག་	ཕོགས་བཞི་ལུ་	ལྕོགས་
ཕུརིག་བཞི་བརབས་ཏེ་	ཡོོད་མི་འདི་གུ་	བཏགས་ཏེ་ཡོོད།
ཟླུམ་བརྩགས་ལྷ་ཁང་འད་	 ཧེ་་མ་གྲུབ་ཆེ་ན་ཐང་སྟོོང་རྒྱལ་པོ་ག�་བཞངས་མ་ད་གུ་	 ཤུལ་ལས་ར་མཁན་ཁ་
རིགབས་༢༥ པ་	 ཤེསས་རིགབ་རྒྱལ་མཚོངན་	 (འཁྲུངས་ལོ་༡༧༧༢	གཤེསགས་ལོ་༡༨༤༧)	གྱི་�་ཉམས་གསོ་
ཞུ་ནུག།	 ད་བསྒང་ནང་ན་ག་	 བཟོོ་དབབས་གཞན་ཚུ་	 ག་ན་ཡོང་མ་དཀྲོགས་པརིག་བཞག་ཞནམ་ལས་	 ཕ་ཁ་
ཐུག་ག་འོག་ཐོག་	 ཕོགས་བཞ་ཆེ་་རིག་ལས་	 མཐོ་དམའ་	 མཆེ་ོད་རྟན་གྱི་་སང་ཁ�་	 བ་གམ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་་ 
ལྷ་ཁང་ བང་ཁ་ཐུག་ཟུརིག་གཅ�་དང་	ཤེསརིག།	ལོྷ།	ནུབ་གསུམ་ལུ་	ཟུརིག་༣ རིག་བཏོན་ཏ་	ལྷ་ཁང་ཟུརིག་བཅུ་མ་
སྦེ་	 བཞངས་ནུག།	ལྷ་ཁང་ད�་	 ཤེསརིག།	ལྷོ།	 ནུབ་གསུམ་གྱི་་ཕོགས་རིག�་སྦུག་ལུ་	 རིགབ་གསལ་ཆེ་་བ་རིག་དང་ 
ད�་གཡོས་གཡོོན་ལུ་	སོྒ་སྒྲིག�་རིག་སྦེ་འདུག།	ཤེསརིག་ཁ་ཐུག་ག་	སྒོ་སྒྲིག�་དང་པའ་	ས་གོ་འད་	ལྷ་ཁང་ནང་འཛུལ་
སའ་	སོྒ་ངོ་མ་ཨན་མས།
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ད་ལོ་ག་མཐོང་སྣོང་སྦེ་བ་ཅན་	 ཕ་ཁ་ལས་བལཝ་ད་	 ཁྱ�་ཐོག་རིག�་པ་གསུམ་སྦེ་	 བཀབ་སྟོ་ཡོོད་མ་འད་ཡོང་	
དང་པ་འོག་ཐོག་ག་ཁྱ�་ཐོག་འད་	 མཆེ་ོད་རྟན་གྱི་་བུམ་པའ་	 འོག་ག་བང་རིག�་གཉ�་པ་ལས་མརིག་	 ཁྱ�་ཐོག་ 
གྲུ་བཞ་མ་སྦེ་བཀབ་སྟོ་འདུག།	ད�་ལག་ལས་	མཆེ་ོད་རྟན་གྱི་་བུམ་གདན་ བང་རིག�་སྐོརིག་འཁོརིག་འཁོརིག་	སྒོ་སྒྲིག�་
ག་	བཞུགས་ཁང་བསྒྲིག�ས་ཏ་	ད་ནང་ རོ་ལྷ་ག་སྐུ་མ་འདྲཝ་ མང་རིགབས་ཅ�་བཞུགས་ནུག།	ད་གུ་ལས་ཕེལརིག་	
ཐུང་སུ་འབད་མ་ག་ཁྱ�་ཐོག་	སྒོརིག་སྒོརིགམ་རིག�་པ་ཅ�་བཀབ་སྟོ་ ཡོོད་མ་འད་	ཕ་ཁ་ལས་མཇལཝ་ད་	བཀོད་
ག་ན་བ་ལགསཔ་སྦེ་ མཇལཝ་ཨན་མས།	ཁྱ�་ཐོག་རིག�་པ་གསུམ་པ་ད་	མཆོེ་ད་རྟན་བུམ་པའ་ཐོག་ག་	ཁྱ�་
ཐོག་སྒོརིག་སྒོརིགམ་ད་ཨན་མས།	 ད་གུ་ལས་ཡོརིག་	 བཅུ་གསུམ་འཁོརིག་ལོ་དང་	 གདུགས་འཁོརིག་	གསར་ཏོག་དང་
བཅསཔསྦེ་	ག་ན་ལས་མཛ�་བཀོད་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ མཇལ་མ་ག་པརིག་རིག�་	འོག་ལུ་ཡོོད་མ་འད་ཨན།
ད་བཟུམ་མའ་ ཕ་མཆེ་ོད་རྟན་དང་	ནང་ལྷ་ཁང་སྦེ་	བཞངས་ཡོོད་མ་འད་	ཧེ་་མ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་	ས་གནས་	
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གཞན་ག་ཏ་ལུ་ཡོང་མད་པའ་	 བཟོོ་བཀོད་ཕུལ་དུ་ཕན་པའ་	ཁྱད་ཆེ་ོས་ཅན་ཅ�་ཨན།	 	ལྷ་ཁང་འད་དངོས་སུ་
མཇལ་བ་ཅན་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་བཟོོ་བཀོད་ཀྱི་་ཁྱད་ཆོེ་ས་ཚུ་	དངོས་སུ་མ�་ག�་མཐོང་ཚུགསཔ་དང་	མཆེ་ོད་རྟན་དང་
ལྷ་ཁང་ག་དབ་བ་ཚུ་ཡོང་ཕ་ཤེསས་ན་ཨན།	 ད་མ་ཚོངད་	 རྒྱལ་རིགབས་དང་ལྡན་པའ་	 ལྷ་ཁང་འད་ག་	 ཕ་མཆེ་ོད་
རྟན་དང་	 ནང་ལྷ་ཁང་ག་བཟོོ་བཀོད་ད་ག�་	 རིགང་ལུགས་ཀྱི་་བཟོོ་བཀོད་	 ཁྱད་ཆེ་ོས་མཐུན་མོང་མ་ཡོན་པ་འད་
ཡོང་	མངོན་གསལ་འབདཝ་ལས་	རྒྱབ་ཁབ་ཀྱི་་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་་གྲོས་ལུ་ཡོང་	ཚུད་ན་ཨན།
དྲ་ིབ།
༡ འོག་གི་ཐིག་ཁམ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟོེ་ མིང་ཚོངིག་གསརིགཔ་ཡོོད་མི་ཚུ་གི་ རོད་ཚོངིག་རིགེ་བཟོོ།
མྲིང་ཚིག་གསརཔ། རྗོྩོད་ཚིག་བཟྩོ་ནི།

༢ འབི་རྩོམ་འདི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་ཁག་ཆེ་ེ་ཏོག་ཏོ་ ག་ཅི་གི་འགྲོེལ་བཤེསད་རྐྱབ་ནུག། 
༣.	 རྒྱུད་སྐུལ་དང་ རྒྱས་བཤེསད་ཀྱི་ི་ ཁྱད་པརིག་ཕེ།
༤.	 དོན་ཚོངན་གཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འབི་རྩོམ་བིས། 
༥.	 སྤྱི་ིརིག་བཏང་གི་ ལྷ་ཁང་དང་ ཟླུམ་བརྩེགས་ལྷ་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ི་ མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆེ་ོས་ ཐོ་བཀོད་

འབད།
ཟླུམ་བརྱེགས་ལྷ་ཁང་གི་ཁྱད་ཆེོས། སྤྲིར་བཏང་ལྷ་ཁང་གི་ཁྱད་ཆོེས།
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རྒྱང་མཐོང་།
༉	 ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་	 མ་སར་ག་རིག་ག�་	 སྤྲོོ་བ་ཆེ་་ཤེསོས་ཅ�་སྦེ་བརྩ་མ་	 རྒྱང་མཐོང་འད་	
འབྲུག་པའ་མ་སར་	 ཉམ་ཆུང་ག་	 ཁྱ�་ཅ�་ལས་འགོ་བཟུང་	 ག་ཏ་ལུ་ཡོང་ཡོོད།	 མ་ག་རིག་ག�་	 གལ་སད་	
རྒྱང་མཐོང་ཡོོད་ཨན་ཅ་མན་ཅ་དགོཔ་ཅ�་ཨནམ་སྦེ་་	བརྩ་དོ་ཡོོདཔ་དང་	མད་པ་ཅན་	ཐབས་ཆེ་ག་པའ་སྣོང་བ་
ཡོང་	ཤེསརིག་དོ་ཡོོདཔ་ཨན་མ་འད་	ང་བཅས་ཚུ་ག�་ཤེསས་སརིག་ཨན།	ང་བཅས་ལུ་	རྒྱང་མཐོང་འད་ག�་	དུས་
ཚོངད་དང་བསྟུནམ་ད་	 ཕེལན་ཐོགས་ལ་ཤེས་རིག་	 འབྱུང་དོ་ཡོོདཔ་ཨན་རུང་	 ག་ད�་ཅ�་སྦེ་	 ང་བཅས་ཀྱི་�་	 རྒྱང་
མཐོང་འད་	ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་	ལག་ལན་འཐབ་མ་ཤེསས་པ་ཅན་	གནོད་པ་ཡོང་	ལ་ཤེས་ཅ�་འབྱུང་ན་ཡོོད་མ་འད་	
ཐ་ཚོང�་མད།	ད་འབད་ན་ད་ག�་	ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་	རྒྱང་མཐོང་དུས་རྒྱུན་བལ་བཅུག་ན་ད་	ན་འཐན་བརྟག་དཔྱད་
འབད་དགོ་པའ་དུས་ལུ་ལྷོད་ནུག།
དུས་རིགབས་༢༡	 པའ་དུས་ཚོངད་ལུ་	 རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་	 ཡོརིག་རྒྱས་གོང་འཕེལ�་	 ག་ན་བ་རྒྱ་ཆེ་་དྲགས་སྦེ་	 འགྱི་ོ་བའ་
དུས་ལུ་	ང་བཅས་རིག་འགྲོོ་བ་མ་དང་	བཟོའ་ཚོངང་ག་རིགའ་ནང་ལུ་	རྒྱ་མཐོང་འད་	མད་ཐབས་མདཔ་ཅ�་སྦེ་	 ་ཆེ་་
བཞགཔ་ཨན།	 རྒྱང་མཐོང་	 ད་ལས་	 གནས་ཚུལ་	 རྩད་རིག�ས་	 གླུ་གཞས་ལ་སོགས་པ་	 ལས་རིག�་ཁག་མ་
འདྲཝ་	ག་ཅ་བལ་དགོ་མནོ་རུང་ཡོོདཔ་ལས་	 ཐུགས་སྤྲོའོ་ལས་རིག�་	 ངོ་མ་གཅ�་སྦེ་ཆེ་་བཞགཔ་ཨན།	ཨན་
རུང་	ད་རིགས་ནངས་པརིག་	མ་མང་ཤེསོས་ཀྱི་�་	རྒྱང་མཐོང་འད་	ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་	གནོད་པའ་གཞ་ངོ་མ་གཅ�་སྦེ་
་	ཆེ་་བཞགཔ་ལས་	འཕྲུལ་རིག�་གསརིག་བཏོན་ཀྱི་་སློ་ལས་	སྐྱོོ་ཤེསོས་ཅ�་དང་	ཕེལན་པ་ལས་	གནོད་ཉན་ཆེ་་བའ་	
རིགང་བཞན་ཅ�་སྦེ་	རྩ་དོ་ཡོོདཔ་ཨན།	
མ་ཚུ་ག�་	རིགང་ག་ངལ་སངས་དང་	དུས་རྒྱུན་གྱི་་ཚོང་གྱི་ང་ཡོལ་ཐབས་ལུ་	རྒྱང་མཐོང་འད་ལག་ལན་འཐབ་ཨན།	
ད་འབདཝ་ད་	 ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲིནག་ག་ཧེ་་མརིག་	 བཟོའ་ཚོངང་ཚུ་ག་	 སྤྲོོ་བཏོན་གྱི་་དོན་ལུ་	 དམ�ས་ཏ་	 གསརིག་བཟོོ་
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འབད་ཡོོད་མ་འད་	ད་རིགས་ནངས་པརིག་	ན་གཞོན་ཚུ་ག་	ནང་ས�ས་དང་	ཕ�་འབད་གཞག་ཚུ་	འགྱུརིག་བཅོས་
འགྱི་ོ་བཅུག་པའ་	གཞ་ངོ་མ་སྦེ་བཞགཔ་ཨན།	ད་འབད་ན་ད་ག�་	ཕེལན་ཐོགས་ལས་	གནོད་པ་མང་ཆེེ་ཝ་ཨནམ་	
རིགང་བཞན་གྱི་�་	ཧེ་་གོ་ཚུགས་པས།
རྒྱ་མཐོང་འད་ལས་བརྟན་	རྒྱལ་སྤྱི་�་གནས་སྟོངས་དང་	ལམ་ལུགས་ཚུ་ཤེསས་པའ་ཁརིག་	རྒྱལ་སྤྱི་�་གནས་ཚུལ་
ཚུ་	སྤུས་དགཔ་སྦེ་	ཤེསས་ཚུགས་རུང་	ཞབ་འཚོང�་པ་མང་ཤེསོས་ཀྱི་�་	ཨ་ལོ་ཚུ་	 རྒྱང་མཐོང་ཚོངད་ལས་བརྒལ་
བལ་ན་ད་	ཨ་ལོ་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་	ལགས་ཤེསོམ་མནམ་སྦེ་	བཀོད་ད་འདུག།	རྒྱང་མཐོང་ད་ག�་	གནོད་པ་ལ་ཤེས་
ཡོོདཔ་སྦེ་བཤེསད་མ་ཡོང་	 ན་གཞོན་ཚུ་སྒྱིདད་ངན་ལུ་འགྱུརིག་ན་	 སློོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་	 ས�ས་རྩ་གཅ�་ཏུ་	 བཞག་མ་
ཚུགས་ན་	བ་སྤྱི་ོད་རྩུབ་དྲགས་ཅན་ལུ་	འགྱུརིག་ན་ལ་སོགས་པའ་	གཞ་ངོ་མ་ཡོང་རྒྱང་མཐོང་ད་ཨན་པས།
ཨ་ལོ་ཚུ་སྒྱིདིད་ངན་ལུ་འགྱུརིག་མི་ཡོང་	ཨ་ལོ་ཚུ་རྒྱང་མཐོང་གི་རྩ་བརིག་	ཉིན་ནུབ་མེད་པརིག་སོདཔ་ལས་	ལུས་སྦྱངོ་
འབད་ནི་མེད་ནི་དེ་གིས་	ཚོངད་ལས་བརྒལ་བའི་ཉམས་བཏག་ནི་དང་	དེ་དང་འབེལ་བའི་ནད་གཞི་ཚུ་ཡོང་འཐོབ་ནི་
ཨིན།	རྒྱང་མཐོང་ནང་ལུ་	ལས་རིགིམ་མ་འདྲཝ་	ཆུ་ཚོངོད་༢༤	གི་རིགིང་ལུ་	སོརིག་ཡོི་རིག་	བིན་ནི་ཡོོད།	ན་གཞོན་
ཚུ་གིས་	 དུས་རྒྱུན་རྒྱང་མཐོང་དེ་གི་	རྩ་བརིག་འཇརིག་སོད་པའི་བསྒང་ལས་	སེམས་ཁམས་ཀྱི་ི་	 ནད་གཞི་ཡོོད་མི་
ལུ་ཡོང་འགྱུརིག་ནི་ཨིན།	དེ་ཡོང་རྒྱང་མཐོང་གིས་	མི་སེ་དང་མ་མཐུན་པའི་	བ་སྤྱི་ོད་གོང་འཕེལེལ་གྱི་ི་དོན་ལུ་	རྒྱབ་
སྐྱོོརིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།		
སློོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་	ས�ས་རྩ་གཅ�་ཏུ་བཞག་མ་ཚུགས་མ་ཡོང་	 ན་གཞོན་ཚུ་ག�་	འོས་འབབ་མད་པའ་	ལས་
རིག�་ཡུན་རིགངམོ་ག་བརིག་ན་	 བལ་སྟོ་སོད་པ་ཅན་	 མནོ་རིག�་ཡོརིག་རྒྱས་གཏང་ན་ལུ་	 སྦེོམ་སྦེ་རིག་	 གནོདཔ་ཨན།	
རྒྱང་མཐོང་ནང་ལུ་	 ལས་རིག�་རྒྱུན་མ་ཆེ་ད་པརིག་བནམ་ལས་	 ད་ལུ་ཡོངས་ཏ་	 ལྷབ་དགོ་པའ་དཔ་ཆེ་་ཚུ་མ་ལྷབ།	
ཁྱ�་ལཱ་ཚུ་ཡོང་མ་འབད་བརིག་	 ནངས་པ་དྲོ་པ་སློོབ་གྲྭ་ནང་འགྱི་ོ་རིགན་པའ་བསྒང་ལས་	 ཆེ་་རིགོགས་ཚུ་ལས་འདྲ་
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བཤུས་རྐྱབ་སྟོ་	 རིག�་པ་གཡོོག་བཀོལ་བའ་	 ལཱ་མ་པ་ལས་མ་འབད།	 ད་གུ་	 རྩད་རིག�ས་ཚུ་ལུ་ཡོང་	 འབ�་
གཏོགས་འབད་ན་མདཔ་ལས་	མནོ་རིག�་ཡོརིག་དྲག་བཏང་མ་ཚུགས་པརིག་ལུས་ན་ཨན།	ད་འབད་ན་ད་ག�་	ཞབ་
འཚོང�་དང་འཁ�་རུང་	སློོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་	གྲུབ་འབས་ལགས་ཤེསོམ་མད་མ་ཡོང་	རྒྱང་མཐོང་ལུ་ཤུགས་ཐལ་བའ་
སྐྱོོན་ཨནམ་སྦེ་བཀོད་ད་འདུག།		
ན་གཞོན་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པརིག་	 ཁྱིམ་ནང་སོད་མི་	 ནང་གི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཡོང་ ཁོང་རིག་གི་	 ཐགས་ལཱ་དང་	
ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་འབད་དགོཔ་ཡོོད་མི་ཚུ་ཡོང་	 དུས་ཚོོངད་ཁརིག་འབད་ནི་ལུ་	 སེམས་ཡོེངས་ཏེ་	 ལུས་དོ་ཡོོདཔ་དང་	
ཕེལོ་སྐྱོེས་ཚུ་ཡོང་	ཡིོག་ཚོངང་ནང་ལས་ལོག་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་	རྒྱང་མཐོང་གི་མཐའ་མརིག་འཇརིག་སོད་དེ་	ཁྱམི་ནང་
གི་ལཱ་གཡོོག་	 གཞན་ཚུ་འབད་ནི་བརེད་དེ་	 ལུས་དོ་ཡོོདཔ་ཨིན་མི་ལུ་བལ་རུང་	 མི་རྒས་ཤེསོས་ལུ་ཡོང་གནོད་པ་
ཅིན་	ན་གཞོན་ལུ་གནོད་ནི་འདི་སློབ་རིག་མི་དགོ་ནི་མས།
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བ་སྤྱི་ོད་ཀྱི་ི་ཐད་ཁརིག་	ན་གཞོན་ཚུ་	རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	རྒྱང་མཐོང་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ཚུརིག་	ན་
གཞོན་ཚུ་གིས་	རྒྱང་མཐོང་ལས་ དཔེ་བལ་སྟོེ་	སྨོ་རས་འདྲ་མིན་ལག་ལེན་འཐབ་མི།	སེ་ཚོངན་བཟོོ་སྟོེ་	འཐབ་
འཛིང་འབད་ནི།	 ཨརིགཝ་བརྐུ་ནི་ལ་སོགས་པའི་	སྤྱི་ོད་ངན་ཚུ་ག་རིག་	 རྒྱང་མཐོང་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཤེསེསཔ་
ཨིན།	 དེ་མ་ཚོངད་	 ད་རིགེས་ནངས་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་	 གོ་གྱི་ོན་ཐངས་དང་	 མགུ་ཏོ་ཁརིག་ལུ་	 སྐྱོ་བཞག་ཐངས་
ཅིག་ལས་འགོ་བཟུང་ མ་འདྲཝ་འབད་མི་ཚུ་ག་རིག་	རྒྱང་མཐོང་འདི་ལུ་	དཔེ་བལཝ་ལས་བརྟནེ་ཏེ་ཨིན། ཕི་རྒྱལ་
ཨ་མི་རིིག་ཀ་གི་	 Center for Media and Public affairs 	 གིས་	 ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་	 ལོ་བཅོ་
བརྒྱད་ནང་འཁོད་ལུ་	གསད་ནི་	དང་འབེལ་བའི་གློོག་བརྙེསན་༤༠,༠༠༠	དང་	འཇིགས་སྐྲག་ཅན་གྱི་་ིགློོག་བརྙེསན་	
༢༠༠,༠༠༠	 དེ་ཅིག་བལཝ་ཨིན་ཟེོརིག་	 བཀོད་མི་ལུ་བལ་རུང་	 རྒྱང་མཐོང་གིས་	 གནོད་པ་ཡོོདཔ་ཨིནམ་ཤེསེས་
ཚུགས་པས།
ཕོགས་གཅ�་ལས་	 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་གཅ�་ཁརིག་	 འབ�་བ་འཐབ་ན�་དོན་ལུ་ ཉ་བརིག་མཁོ་བའ་	 རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་གྱི་་ ཁ་སྐད་དང་ལམ་ལུགས།	ཆེ་ོས་དང་འཇ�་རྟན་གྱི་་རྣམ་གཞག།	ཐབས་ཤེསས་དང་གནས་སྐབས་
ཚུ་	ལ་ཤེས་ཅ�་	རིགང་ག�་ མ�་མཐོང་ལག་གཟུང་ག་ཐོག་ལས་	ཧེ་་གོ་ཚུགས་པའ་	ཡོོན་ཏན་ལ་ཤེས་	འཐོབ་
ཚུགས་ཟོར་བཤེསདཔ་ཨན་རུང་	 ཕེལན་པ་ལས་	 གནོད་པ་མང་སུ་ཡོོད་མ་ཡོང་	 རྒྱང་མཐོང་འད་ག�་	 རིགང་ག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་ངོ་རྟགས་	 རིགང་དབང་བཙན་ཐབས་ཀྱི་་	 སྔརིག་སོལ་ལམ་ལུགས་ལུ་ཡོང་	 གནོད་ཉན་	 སྦེོམ་སྦེར་
ཡོོད།	རྒྱང་མཐོང་དརིག་ཁྱབ་འགོྱི་་མ་འད་ག�་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་	ལམ་ལུགས་བཟོང་པོ་	 ཁ་སྐད་	གྱི་ོན་
ཆེ་ས་	ཞབས་ཁ་ལ་སོགས་པའ་རིག�ས་ལུ་	གནོད་པ་སྦེོམ་བྱུང་སྟོ་	ཡོོད་མ་ད་ག�་ཡོང་	རྒྱང་མཐོང་ག�་	གནོད་
པ་ཡོོདཔ་འད་	ཧེ་་གོ་ཚུགས་པས།	
རྒྱང་མཐོང་འད་	མ་ལོ་དང་ན་ཚོངད་རྒས་མ་ཐད་ཁརིག་	དཀའ་ངལ་མད་རུང་	གལ་སད་ལོ་དང་ན་ཚོངད་མ་སན་	ལག་
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ལན་འཐབ་མ་ཤེསས་པའ་	 ཨ་ལོ་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་འབད་བ་ཅན	 དྲགན་ཨའ་ག་ཨོམ་ཡོང་	 དུག་ལུ་འགྱི་ོ་བའ་དཔ་
བཟུམ་	 འཚོང་ཁམས་དང་	 ས�ས་ཁམས་	 བ་སྤྱི་ོད་ལ་སོགས་པའ་	 དཀའ་ངལ་གྱི་་རྒྱུ་རྐྱན་ངོ་མ་ཅ�་ཨན།	 ད་
འབད་ན་ད་ག�་	 ད་རིགས་ནངས་པའ་དུས་ལུ་	 ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་	 འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་སྦེ་	 ལག་ལན་མ་འཐབ་
ཅན་	ཕེལན་པ་ལས་གནོད་པ་མངམ་ཨནམ་	ཤེསས་དགོཔ་འད་	ག་ན་ལས་གལ་ཆེེ་ཝ་ཨན།།
དྲ་ིབ།
༡  འབི་རྩོམ་འདི་ རྩོད་གློེང་ནང་ཚུད་དགོ་པའི་དོན་དག་བིས།
༢  འབ་རྩོམ་འད་ནང་	དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་་དོན་ཚོངན་གཉ�་	སོ་སོ་སྦེ་་བཏོན།
༣ སློབོ་ཕྲུག་ཚུ་	སློོབ་གྲྭ་ནང་	འགྲུལ་འཕྲིནིན་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ནི་མི་འོང་།	ཟོེརིག་བའི་བརོད་དོན་ཐོག་ལུ་	ཁྱོད་རིགའི་

ཆེ་་རིགོགས་དང་	ཕེལམ་སྤུན་ཆེ་་ཚུ་དང་དྲིས་ལན་འབད་དེ་	རྩོད་གློེང་འབི་རྩམོ་བིས།
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འཁྲུལ་སྣོང་ཅན་གྱི་ི་གློོག་བརྙེསན།   
༉		གློོག་བརྙེསན་	ག་ཅ་རིག་འབད་རུང་	འད་ལུ་ཉམས་དང་བསྟུན་པའ་	དགའ་སྐྱོོ་འཁྲུལ་གསུམ་གྱི་་	བརོད་དོན་རིག་
འོངམ་ཨན།	ང་ག�་ད་ཚུན་	ང་བཅས་རིགའ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	བཟོོ་སྐྲུན་འབད་བའ་	གློོག་བརྙེསན་མང་རིགབས་ཅ�་
བལ་ཡོོད་པའ་གྲོས་ལས་		གློོག་བརྙེསན་	དཀའ་ངལ་ ཟོར་མ་འད་	ང�་ས�ས་ལུ་	ག་ན་བ་	འཁྲུལ་སྣོང་ཅན་
ཅ�་སྦེ་	 ཚོངར་ཡོོདཔ་ལས་	 ག་ད་སྦེ་ཨན་ན་	 ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་སྦེ་བཤེསད་ན་ཨན།	 ད་ཡོང་	 རྐྱན་ངན་དག་བའ་
བཤེསས་གཉན།།	ཟོར་དོ་བཟུམ་	རོིགགས་ཀྱི་་སྡུག་བསྔལ་ལས་བརྟན་	རིགང་ལུ་ངས་འབྱུང་སྐྱོས་ཏ་	བཟོང་པོའ་ལཱ་
ལུ་	འཇུག་ཐབས་ལུ་	དམ�ས་ཏ་བཟོོ་བཟོོཝ་བཟུམ་ཅ�་འདུག་	ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།
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ད་ཡོང་	 གློོག་བརྙེསན་འད་ནང་	 སྟོོབས་རྒྱས་དང་བཟོང་མོ་གཉ�་	 ལས་གནམ་བསྐོས་ཡོོད་པ་སྦྲགས་མ་དགོ།	
བརྩ་མ�་གཞ་མཐུན་པ་ལགས་མ་དགོ།	ཟོར་དོ་བཟུམ་	ཁོང་གཉ�་	ཚོང་སྔ་མའ་ལས་དང་	གནམ་བསྐོས་ཀྱི་�་
སྦེ་	 འཇ�་རྟན་གྱི་་འགྲོོ་ལུགས་དང་བསྟུན་	 བཟོའ་ཚོངང་བསོམས།	ཕེལ་རྒས་པ་མནོ་བུ་གསོ།	 ཟོར་བའ་དཔྱ་དང་
འདྲཝ་སྦེ་	ཁོང་གཉ�་ཀྱི་་བརིག་ན་	བུ་གཅ�་དང་བུམོ་གཅ�་	འབྱུངམ་མ་ཚོངད་	ཁོང་བཟོའ་ཚོངང་གཉ�་ལུ་	སོད་
ན་ག་ཁྱ�་དང་	རྒྱུ་ཅ་ལ་	ཕེལརིག་ཚུརིག་འགོྱི་་ན་ག་	སྣུམ་འཁོརིག་ཚུ་དང་བཅསཔ་	ག་ཅ་ག་ཐད་ལས་འབད་རུང་	མཐུན་
རྐྱན་ཕུན་སུམ་ཚོང�ས་ཏ་	ལུས་ལུ་ན་ཚོང་མད་	ས�ས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མད་པརིག་	ཞ་བད�་ངང་ལུ་གནས་ཏ་	མ་ག་
རིག་ག�་ ས�ས་ཤེསོརིག་ས་ས་ཅ�་སྦེ་	སོད་ནུག།
ལོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་་རྒྱབ་ལས་	 ལས་ཀྱི་་རླུང་འཕུ།།	 དུས་ཀྱི་་ཆེ་རིགཔ་རྐྱབ།།	 ཟོར་པའ་དཔྱ་བཟུམ་སྦེ་	 སྟོོབས་
རྒྱས་བཟོའ་ཚོངང་གཉ�་ལུ་	 བུ་ལྔ་དང་བུམོ་གསུམ་བྱུང་པའ་ཉན་མ་ལས་འགོ་བཟུང་	 བུ་གཞ�་མང་པའ་
དཀའ་ངལ་	སྦེོམ་ཐོན།	ཧེ་་མ་ཡོོད་མ་ག་	སྣུམ་འཁོརིག་ཚུ་ཡོང་བཙང་དགོཔ་བྱུང་།	ཐ་ན་ཁྱ�་ནང་ག་	བཟོའ་
འཐུང་དང་	བཀབ་གོ་ལ་ཡོང་མ་ལང་པརིག་	གཟུགས་ཁརིག་གྱི་ོན་པའ་གོ་རིག་དང་	ལྷམ་རིགལ་རིགལཝ་རིག་བཙུགས་ཏ་	
སོད་དགོཔ་འཐོནམ་ཨན་མས།	 	 བུ་གཞ�་ཚུ་ལུ་	 གོ་སོརིག་ས�་དང་ཟོད་འགྲོོ་ཚུ་ཡོང་	 གཞན་བཟུམ་བན་ན་
མདཔ་ལས།		བུ་སྦེོམ་ཤེསོས་འད་ག�་	ཕེལམ་གཉ�་ལུ་	ཞན་མདོག་བལ་སྟོ་	ངོ་ལོག།		བུ་ཆུང་ཤེསོས་གཉ�་
ཡོང་	 བཀྲ་ཉས་ཐལ་ཏ་	 སྤྱི་ང་བཤེསལ་རྐྱབ་ཅ་རིག་	 ཁྱ�་ནང་ལཱ་གཡོོག་ཚུ་	 ག་ན་ཡོང་འབད་མ་བཏུབ་པརིག་	
མ་ཚོང་འཕྲིནོ་བརླག་བཏང་	སོདཔ་ཨན་མས།	ད་ཅ�་ག་བརིག་ན་	བསགས་པའ་མཐའ་མརིག་ཟོད།	སྐྱོ་བའ་མཐའ་
མརིག་ཤེས།	ཟོར་བའ་དཔྱ་དང་འདྲཝ་	གནས་ཚོངང་འད་	བུ་གཞ�་ལ་ཤེས་	སྐྱོ་གྱི་ངས་མང་པའ་སྟོབས་ཀྱི་�་	ནད་
གཞ་ཅ�་ཟུན་ཏ་	མལ་ཆེ་་ནང་	ན་བའ་སྡུག་བསྔལ་མོང་སོད་པའ་སྐབས་	རིག�་གྲོོ་འབད་བརིག་རྒྱུ་མད།	སན་
ཁང་ནང་བསྐྱོལ་བརིག་	སྟོོབས་རྒྱས་ཁོ་རིག་གཅ�་ག�་	མགུ་མ་འདྲོངས་པརིག་	སོད་པའ་བརིག་ན།	དྲུང་འཚོང་གཅ�་
ག�་	གྲོོགས་རིགམ་འབད་ད་	སན་བཅོས་ལུ་འཁྱད་འགྱི་ོ་བའ་སྐབས་	དུས་ཚོངད་	ཕ�་སོཔ་ལས་བརྟན་	ལམ་ཁ་
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ལུ་རིག་	གློོ་བུརིག་དུ་ཚོང་ལས་འདས་སོཔ་ལས་	ཨཔ་སྟོོབས་རྒྱས་དང་	བུ་གཞ�་ཚུ་ལུ་	བཟོོད་མ་ཚུགས་པའ་	སྡུག་
བསྔལ་སྦེོམ་ཅ�་འབྱུངམ་ཨན་མས།

གནས་ཚོངང་གྱི་ོངས་ཚོངརིག་བའི་ཤུལ་མ་	ཁོང་ཕེལ་སྤད་ཚུ་	མི་གྲོལ་རིག་མ་ཚུད་པའི་	དུམ་ཁ་ལུ་ལྷོདཔ་མས།	དེ་ཡོང་	
བུ་གཞིས་ཚུ་	རིགོགས་ཀྱི་ི་འོག་ལུ་	གཡོོག་བརྒྱུག་དགོཔ་ཐོན་ཏེ་	སྙིང་རེ་མེད་པའི་	སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་གནམ་མེད་
ས་མེད་ བརྡུང་རོབ་འབད་རུང་འཚོངོ་བའི་དོན་ལུ་	བཟོོད་བསན་བསྐྱོེད་དེ་	དཀའཝ་སྤྱི་ད་	བུ་ཆུང་ཤེསོས་འདི་	དགེ་
སློོང་ནང་བཙུགསཔ་ད་	སློོབ་དཔོན་གཅིག་གིས་	ཅ་ཆེ་ས་བསྒྲིགིགས་ཏེ་བིནམ་མ་གཏོགས་	ཨཔ་སྟོོབས་རྒྱས་ཀྱི་ིས་	
ཤེསི་ཀི་ལེབ་གཅིག་ཡོང་བིན་ནི་མིན་ནུག།		ཚོངརིག་གཅིག་བུམོ་ཆུང་ཤེསོས་འདི་ལུ་	སློོབ་གྲྭའི་སྒྲིགིག་གོ་	འོན་ཇུ་ཉོ་ནི་
གི་དོན་ལུ་ཡོང་	དགེ་སློོང་ནང་བཙུགས་མི་	བུ་ཆུང་ཤེསོས་ལོ་ལྔ་དེ་ཅིག་སོང་མི་འདི་ལུ་	སློོབ་དཔོན་གྱི་ིས་གནང་མི་	
ཏི་རུ་གཅིག་བརྒྱཔོ་དེ་	མ་ཟོད་པརིག་བཞག་སྟོེ་ ཉོ་བིན་མི་འདི་གིས་	སྤུན་ཆེ་འི་འདུ་ཤེསེས་དང་	བརྩ་ེགདུང་སེམས་
ཀྱི་ི་གདིང་ལས་	བརེད་མ་བཏུབ་ཅིག་ཨིན་མས།
དེ་སྦེེ་	 ཁོང་ཕེལ་སྤད་ཚུ་	 ཚོངེ་སྔོན་གྱི་ི་ལས་དང་	 ད་ལོའི་རྐྱེན་གྱི་ིས་འབད་ ཨ་རྟག་རིག་མིག་ཏོ་ནང་ལས་	 མིག་ཆུ་
ཆེ་རིགཔ་བཟུམ་བབས་ཅི་རིག་	དཀའཝ་སྤྱི་ད་སོད་པའི་བརིག་ན།	བུམོ་ཆུང་ཤོེསས་གཉིས་	སློོབ་དཔོན་གཅིག་གིས་	ལོ་
འཐོབ་སློོབ་གྲྭ་གཅིག་ནང་	 བཙུགས་བིན་རུང་།	 ཨཔ་སྟོོབས་རྒྱས་ལུ་	 བུམོ་གཉིས་ཀྱི་ི་སྒྲིགིག་གོ་ཉོ་ནིའི་	 དངུལ་
མེད་པརིག་	 ངོ་ཤེསེས་མི་ཚོངོང་ཁང་ཅིག་ནང་ལས་	སྒྲིགིག་གོ་གཅིག་ཞག་དུས་ཁརིག་	 བུམོ་གཅིག་ལུ་ཐོབ་རུང་	གཅིག་
ལུ་འཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་	བུམོ་གཅིག་སློོབ་གྲྭ་ནང་འགྱི་ོ་	གཅིག་གཡུས་ཁརིག་ནོརིག་འཚོངོ་འབད་	ལུས་ཡོོད་མི་འདི་	
འཁྲུལ་སི་སི་ཨིནམ་ལས་	མིག་ཆུ་རིགང་དབང་མེད་པརིག་ཤེསོརིག་སོ་ཡོི།
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ཤུལ་ལས་	སློོབ་དཔོན་འདི་གིས་	ད་རུང་ནརོིག་འཚོངོ་སྟོེ་ལུས་མི་བུམོ་འདི་ཡོང་	ལོ་འཐོབ་སློོབ་གྲྭའི་ནང་	ཤེསེས་ཡོོན་
སྦྱང་ནིའི་གྲོོགས་རིགམ་འབདཝ་ལས་	 ཚོངརིག་ཅིག་བུམོ་གཉིས་ཀྱི་ི་སློོབ་གྲྭ་ནང་	 དགའ་སྟོནོ་གྱི་ི་ལས་རིགིམ་ཅིག་ནང་	
ཕེལམ་ཚུ་ལུ་ཡོང་	 མགྲོོན་བར་གནང་བའི་སྐབས་	 ཕེལམ་གཞན་ག་རིག་	 དུས་སྟོོན་གྱི་ི་ལས་རིགིམ་ནང་	 དུས་ཚོངོད་ཁརིག་
ཀྲིག་ཀྲི་ལྷོདཔ་མས།	དེ་འབདཝ་ད་	ཨཔ་སྟོོབས་རྒྱས་དང་	བུམོ་གཉིས་	གློ་ཆེ་་སྤྲོོད་ནི་མེད་ལས་	སྣུམ་འཁོརིག་
འཐོབ་མ་ཚུགས་པརིག་	ལམ་ཁརིག་ལུས་པའི་མཐོང་སྣོང་འདི་ཡོང་	སྐྱོོ་སི་སི་ཅིག་ཨིན་མས།

ད་ཅ�་ག་བརིག་ན་	 ཀྲག་ག་དད་གཡོོགཔ་གཅ�་ག�་	 གྲོོགས་རིགམ་འབད་ད་	 ཁོ་ འགྱི་ོ་བའ་ཞོརིག་ཁ་	 ཁོང་ཕེལ་
སྤད་ཚུ་	ཀྲག་ག་རྒྱབ་ཁརིག་	རོ་ག་སྦུག་ལུ་འཛུལ་སྦེ་	འོང་ན་ཐོབ་རུང་ ཆུ་ཚོངད་བདུན་ད་ཅ�་ཁརིག་	མ་གཏོགས་
མ་ལྷོདཔ་ལས་	ལདམོ་ག་ལས་རིག�་	ཧེ་་ལམ་ཅ�་མཇུག་བསྡུ་ན་ག་	དུམ་ཁརིག་དཔག་ཆེ་་ནུག།	ད་མ་ཚོངད་	བུམོ་
གཉ�་ཞབས་ཁ་ནང་	 དྲག་ཤེསོས་ཅ�་ཨནམ་ལས་	 ད་ཚོང་ག་ལས་རིག�་ནང་ཚུད་ད་ཡོོད་རུང་	 དུས་ཚོངད་ཕ�་སོཔ་
ལས་		ལྕོོགས་གྲུབ་ཕ་ཁརིག་སྟོོན་མ་ཚུགས་པའ་ཁརིག་	སློོབ་དཔོན་ཚུ་ག�་ཡོང་	ལས་རིག�་ནང་ དུས་ཚོངད་ཁརིག་
མ་ལྷོད་པའ་	ཉས་བ་བཀལ་མ་འད་	ག་ན་ལས་	ས�ས་འཁྲུལ་བའ་གཞ་ཅ�་སྦེ་	མཐོང་ཡོ་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།	

ད་བཟུམ་མའ་	 འཁྲུལ་སྣོང་ཅན་གྱི་་	 གློོག་བརྙེསན་ད་ལ་བའ་སྐབས་	 འཇ�་རྟན་འད་རིག་	 སྡུག་བསྔལ་	 འཁོརིག་
བའ་རྒྱ་མཚོང་བཟུམ་ཅ�་ཨནམ་ད་	བསོད་ནམས་བསགས་མ་བསགས་ཀྱི་་ཁྱད་པརིག་ཡོང་	རྒྱ་ཆེ་ེཝ་སྦེ་་ཡོོདཔ་ཤེསས་
ཅ།	འཁྲུལ་སྣོང་ད་བཟུམ་ཚུ་དངོས་སུ་སྦེ་	ག་ལུ་ཡོང་འོང་སད་ན་ཨན་ལས་	གློོག་བརྙེསན་འད་	ངས་འབྱུང་སྐྱོས་
ཏ་	 རིགང་ལུ་ད་བཟུམ་མའ་ སྡུག་བསྔལ་བཀག་ཐབས་ལུ་	 བདག་གཞན་གཉ�་ལུ་ཕེལན་པའ་ལཱ་	 འབད་དགོཔ་
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འད་	ག་ན་བ་གལ་ཆེ་་བས་	ཟོར་མནོ་ཡོ།	ད་ལུ་	ལྷག་མ་ཚུ་ག�་ཡོང་	ད་སྦེ་རིག་ཐུགས་བསམ་བཞས་ཏ་	གཞན་
ཕེལན་	བང་ཆུབ་ཀྱི་་ས�ས་ལུ་	བརྩོན་ཚུགས་པའ་	རིག་བ་ཡོོད།

དྲི་བ།
༡.	 འབ་རྩོམའད་ནང་	ངོ་སྤྲོོད་དང་	བརིག་གྱི་་གནད་དོན་	མཇུག་བསྡུ་ཚུ་	འོས་འབབ་ཆེ་་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བ�་ཏ་

ཡོོད་མད་	བསྐྱོརིག་ཞབ་འབད་ད་	བསམ་འཆེ་རིག་བཀོད།
༢.	 འབི་རྩོམ་འདི་གིས་	བསློབ་བ་ག་ཅི་བིནམ་མས་གོ?
༣.	 འབི་རྩོམ་འདི་	ལོ་རྒྱུས་འབི་རྩོམ་ཨིན་པའི་རྒྱབ་ཁུངས་	བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བིས།
༤.	 འདོད་སྤྱི་ོད་འབད་བའི་སྐབས་	ཉེན་སྲུང་མེད་པ་ཅིན་	དཀའ་ངལ་གཞན་ཡོང་	ག་ཅི་རིག་འཐོན་འོང་གོ?
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སྙན་རྩོམ།ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
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སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་	ལྷབ་སྦང་འབད་དགོཔ།

སྙན༌རྩོམ་	ལྷབ་པའ་སྐབས་	ནང་དོན་ཚུ་	ཧེ་་གོཝ་ཙམ་སྦེ་	མ་བཞག་པརིག་རིགང་ག་རྒྱུད་ལུ་	སྐད་ཡོ�་ག་	རིག�་
རྩལ་བཞ་	ཡོརིག་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་	དམ�ས་ཏ་	གཤེསམ་འཁོད་ཀྱི་་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨན།

བི་ནིའི་རིིགག་རྩལ་ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་ི་དོན་ལུ།
༡-	སྤྱི་ིརིག་བཏང་སྙན་རྩོམ་གྱི་་ི	ངོ་སྤྲོོད་དང་	དབེ་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་	དྲིས་ལན་བི་ནི།               
༢-	གཏང༌ཡོིག༌དང་ཀ༌རྩོམ༌ཕེལལ༌རྩོམ༌གསལ༌བཤེསད༌བོ༌ཟོེ༌ཚུ༌ཚོངིགས༌བཅད༌ཀྱི་ི༌ཐོག༌ལུ༌གང༌མང༌བརྩམ༌ནི།
༣-	སྙན༌རྩོམ་གྱི་ི་དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་	དྲི་བ་དྲིས་ལན་བི་ནི།                         
༤-	སྙན༌རྩོམ་ནང་ལས་ཐོན་པའི་	མིང་ཚོངིག་ཡོིག་སེབ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་	མགྱི་གོས་ཕེལབ་དང་	རོད་ཚོངིག་བི་ནི།     
༥-	སྙན༌རྩོམ་ནང་ལས་ཐོན་པའི་	མིང་ཚོངིག་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་	རྣམ་གྲོངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་བི་ནི།	

ལྷག་ནིའི་རིིགག་རྩལ་	ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་ི་དོན་ལུ།                             
༡-	སྙན་རྩོམ་གྱི་ི་	ངོ་སྤྲོོད་དང་	དབེ་བ་	དཔེ་ཚུ་	ག་དེ་མང་མང་	ལྷག་ནི།                  
༢-	རིགང་དང་	ཆེ་་རིགོགས་ཚུ་གིས་བིས་ཡོོད་པའི་སྙན༌རྩོམ་ཚུ་	དམངས་ཁརིག་ལྷག་ནི།

ཉན་སློབ་ཀྱི་ི་རིགིག་རྩལ་	ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་ི་དོན་ལུ།
སྙན་རྩོམ་གྱི་ི་ངོ་སྤྲོོད་དང་	 དབེ་བ་	 དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་	 སློོབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁརིག་	 ངག་ཐོག་ལས་དྲིས་ལན་
འབད་ནི་དང་	 གནད་དོན་ཚུ་ལུ་	 དགག་སྒྲུབ་དང་	 གསལ་བཤེསད་	སྤྱི་ན་འབུལ་	 དོགས་སེལ་	 བསམ་འཆེ་རིག་
བཤེསད་ནིའི་	གོ་སྐབས་གང་མང་ལེན་དགོཔ་ཨིན།	
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དབེ་ཞིབ།
ཁྱེད་ཀྱི་ིས་	འབི་ལྷག་ཉན་སློབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་	སྦྱོང་ལཱ་མ་འདྲཝ་	ལེ་ཤེས་ཅིག་	འབད་ཡོོད་མི་ཚུ་གི་སྐོརིག་ལས་	སློོབ་
དཔོན་ཚུ་གི་ཕག་ལུ་	དུས་རྒྱུན་དབེ་ཞིབ་ཀྱི་ི་	སྐུགས་ཐོ་ཚུ་འོང་།	དེ་དང་འཁིལ་ཏེ་	རིགང་	ཡོརིག་རྒྱས་འགྱི་ོ་དོ་ཡོོད་
མེད་	འཕྲིནལ་འཕྲིནལ་རིག་	བལ་དགོ།	སློོབ་གྲྭ་ནང་འོང་པའི་དུས་ཚོངོད་འདི་	འཕྲིནོ་བརླག་མ་བཏང་པརིག་	ཉིནམ་གཅིག་
བ་ཉིནམ་གཅིག་	ཡོརིག་དྲག་འགྱི་ོ་ནིའི་	མནོ་བསམ་བཏང་སྟོ་ེ	དཔེ་ཆེ་་	ལྷབ་དགོཔ་ཨིན།                                                                                                                                    

སྙན་རྩོམ་གྲི་སྤྲིར་བཏང་ངོ་སྤྩོད།
སྙན་རྩོམ་འད་	 རྩོམ་རིག�་ག་ནང་གསས་	 མཁས་པའ་བ་བ་	 འཆེ་ད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་་སློ་ལས་	 རྩོམ་པ་འད་
ཨན།	སྙན་རྩོམ་འད་	ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་་དཔ་ཆེ་་ཚུ་ནང་ལས་འབད་བ་ཅན་	སྙན་ངག་ཟོར་མ་འད་ཨན།	སྙན་ངག་ལུ་	
ལུས་	རྒྱན་	སྐྱོོན་ས�་ཟོར་	བརོད་དོན་གྱི་་དབ་བ་གསུམ་སྦེ་ཡོོད།	
དེ་གསུམ་ལས་	དང་པ་	སྙན་ངག་གི་ལུས་ཟོེརིག་མི་འདི་	རིགང་གི་སེམས་ཁ་ལས་	ང་གིས་	ཚོངིག་འ་ནི་བཟུམ་ཅིག་
བཤེསད་དགོ་པས་ཟོེརིག་	མནོ་མི་	བརོད་དོན་འདི་ལུ་	གོ་ནི་དང་།	
གཉིས་པ་	སྙན་ངག་གི་རྒྱན་	ཟོེརིག་མི་འདི་	བརོད་བའི་དོན་འདི་	བཤེསད་ནིའི་དོན་ལུ་	ཚོངིག་བཤེསད་ཐངས་ཀྱི་ི་རྣམ་
འགྱུརིག་	ག་ནི་བ་	བ་ཆེ་ི་ཆེ་ི་དང་	ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་ཏོག་ཏོ་བཟོོ་མིའི་	ཚོངིག་གི་མཛེས་ཆེ་་ཚུ་ལུ་	རྒྱན་ཟོེརིག་སློབ་ཨིན།	
དེ་ཡོང་	དཔེ་འབད་བ་ཅིན་	སྙན་ངག་གི་ལུས་ཟོེརིག་མི་འདི་	རིགང་གི་གཟུགས་བཟུམ་ཅིག་དང་	སྙན་ངག་གི་རྒྱན་
ཟེོརིག་མི་འདི་	གཟུགས་བ་ཆེ་ི་ཆིེ་་མཐོང་ནིའི་དོན་ལུ་	བཏགས་དགོ་པའི་	རྒྱན་ཆེ་་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།	
གསུམ་པ་	སྐྱོནོ་སེལ་ཟེོརིག་མི་འདི་	རྩོམ་རྐྱབ་ད་ལུ་	 ཚིོངག་ག་དེ་སྦེེ་བཙུགསཔ་ད་	མ་བཏུབ་འགྱི་ཝོ་ཨིན་ན་དང་།	དཔེ་
ག་ཅི་བཟུམ་	བཀོད་མ་བཏུབ་ཨིན་ན་	ཚུ་གི་སྐོརིག་ལས་	སྤང་དགོ་པའི་	ལམ་ལུགས་	བཤེསད་ནི་ཡོོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
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སྙན་ངག་གི་ལུས་འདི་ལུ་	 དབེ་བ་ཕེ་བ་ཅིན་	 ཚོངིགས་བཅད་	 ཚོངིག་ལྷུག་	 སྤལེ་མ་ཟོེརིག་	 དབེ་བ་གསུམ་ཡོོད།	
ཚོངིགས་བཅད་ཟོེརིག་མི་འདི་	བཤེསད་དགོ་པའི་གནད་དོན་འདི་	བཤེསད་ཐངས་	ཚོངིག་འབྲུ་མང་ཉུང་	འདྲ་མཉམ་ཡོོད་
པའི་	ཚོངིག་རྐང་ནང་ལུ་	གཅད་མཚོངམས་རིགེ་བཟོོ་སྟོེ་	བཤེསད་མི་ལུ་གོ་ནི་དང་།
ཚོང�་ལྷུག་ཟོར་མ་འད་	བཤེསད་དགོ་པའ་གནད་དོན་འད་	བཤེསད་ཐངས་	ཚོང�ས་བཅད་སྦེ་མན་པརིག་	ཚོང�་རིགངམོ་
སྦེ་	 བསྣོརིག་ཏ་	 བཤེསད་པ་རྐྱབ་མ་ལུ་གོཝ་ཨན།	 ཚོང�་སྤ�་མ་ཟོར་མ་འད་	 ཚོང�ས་བཅད་དང་ཚོང�་ལྷུག་སྤ�་
ཏ་	བཤེསད་ན་ཅ�་ལུ་གོཝ་ཨན།	
ང་བཅས་རིགའ་	རྒྱལ་ཁབ་ནང་	བཤེསད་སོལ་ཡོོད་པའ་	བོ་ཟོ་	རྩང་མོ་	དཔྱ་གཏམ་	ཁ་བཤེསད་	གསལ་བཤེསད་ཀྱི་་
རིག�ས་ཚུ་ཡོང་	 བཤེསད་ཐངས་འད་	 ཨ་རྟག་ང་བཅས་རིགའ་	 བོ་སློབ་ཐངས་ཚུ་དང་	 མ་འདྲཝ་སྦེ་	 ཚོང�་ག་རྣམ་
འགྱུརིག་དང་	མཛ�་ཆེ་་	དཔ་དོན་ཚུ་	ག་ན་བ་	ཕུན་སུམ་ཚོང�སཔ་སྦེ་	བཤེསད་སོལ་ཡོོད།	ད་ཚུ་ག་ནང་ལུ་	ཚོང�་
ཧེ་ན་ཏོང་ཏོ་བཤེསད་ཐངས་	 འ་ན་འབད་ཨན་ཟོར་	 ལམ་ལུགས་ཅ�་ལོགས་སུ་སྦེ་	 རྩོམ་སྒྲིག�་འབད་འབདཝ་
མདཔ་མ་གཏོགས་	 མ་པ་ད་ཚུ་ག་རིག་	 ང་བཅས་རིགའ་འབྲུག་མ་ཚུ་ག་	 ངག་རྒྱུན་ལུ་	 དང་ཕུ་ལས་རིག་	 དརིག་ཁྱབ་
འགྱི་ོ་ཡོོད་པའ་སོལ་ཁྱུན་གྱི་་	སྙན་ངག་ཅ�་ཨན།
སྙན་ངག་ག་ལུས་ལུ་	དབ་བ་༣	ཡོོད་ས་ལས་	བརོད་བའ་དོན་ཚུ་	གཞན་ལུ་བར་སྤྲོོད་འབད་ན་ལུ་	གཞན་དང་
མ་འདྲ་བའ་སློབ་ཐངས་	 ཁྱད་པརིག་ཅན་	 ཚོང�ས་བཅད་ནང་བཤེསད་ན་འད་	 གཙ་ཆེ་་ཤེསོས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨན།	 ད་
འབད་ན་འད་ག�་	འད་ག་མང་ལུ་ཡོང་	ཚོང�ས་སུ་བཅད་པ་	ཚོང�་ལ་འུརིག་བས་པ་	ཚོང�ས་བཅད་	རྩོམ་	ངག་
རྩོམ་	སྙན་རྩོམ་	ཟོར་མ་ཚུ་སློབ་ན་དང་།	ཞ་ས་ལུ་	ཞལ་རྩོམ་དང་	གསུང་རྩོམ་	ལགས་རྩོམ་	ཟོར་སློབ་
ཨན།
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ཚོང�ས་བཅད་ཀྱི་་རྩོམ་འད་	ཚོང�་ལྷུག་ག་རྩོམ་ལས་ཁྱད་པརིག་ཅན་སྦེ་	བརྩ་སོལ་ཡོོད་མ་འད་ཡོང:
དང་པ་ལུ། ཚོང�་ལྷུག་ནང་ག་	 ཕྲིནད་རྣམ་དབ་དང་	 ཚོང�་གྲོོགས་ཚུ་	 ཚོང�ས་བཅད་ཀྱི་་སྐབས་ལུ་	 བསྡུ་

བཏང་ཞནམ་ལས་	ཚོང�་ཉུང་སུ་ཅ�་ནང་	དོན་དག་དོད་རིག�་རིག་སྦེ་	སྟོོནམ་ཨན།		
གཉ�་པ་ལུ། སྙན་ངག་ག་གཞུང་ནང་	རོྩམ་རྐྱབ་པའ་སྐབས་	ཚོང�་འབྲུ་༣	མ་ལས་༣༦	འབད་མ་ཚུན་

གྱི་་	བརིག་ན་རྩོམ་སོལ་ཡོོད་རུང་	(ཚོང�་རྐང་བཞ་རིག�་ནང་ལུ་	སྐབས་དོན་ཚོངརིག་རིག་	ཆེ་་ཚོངངམ་
སྦེ་	སྟོོན་དོ་ཡོོདཔ་ལས་	གོ་བ་ལན་ངོ་བད།)	རོང་ཁའ་སྐབས་ལུ་	ཁྱབ་ཆེ་་ཤེསོས་རིག་	ཚོང�་
འབྲུ་༦	མ་ལས་༩	ཚུན་གྱི་་བརིག་ན་	རྩོམ་ན་ལུ་	སྟོབས་བད་ཏོག་ཏོ་དང་	ཧེ་ན་ཏོང་ཏོ་ཡོོདཔ་
ལས་	ལག་ལན་འཐབ་ན་ལུ་ཡོང་	སྟོབས་བད་ཏོག་ཏོ་ཡོོདཔ་ཨན།

གསུམ་པ་ལུ། ཚོང�་རྐང་དུམ་ཚོངན་སྦེ་བཅད་ད་ཡོོདཔ་ལས་		ས�ས་ཁརིག་བཞག་ན་འཇམ་མ་ཚོངད་	གཞན་ལུ་	
ལུང་དྲང་དགོ་རུང་	ཁ་ལས་སློབ་ངོ་བད།		

བཞ་པ་ལུ། ཚོང�་རྐང་ཚུ་	ཚོང�་འབྲུ་མང་ཉུང་འདྲན་འདྲ་སྦེ་	མཉམ་དགོ་ན་འད་ག�་ཚོང�་བད་ཏོག་ཏོ་	 	
	 	 འོང་དོ་ཡོོདཔ་དང་།	ཚོང�་ཧེ་ན་ཏོང་ཏོ་	བཟོོ་ན་ག་དོན་ལུ་	དོན་དག་གཅ�་ལུ་	མང་ཚོང�་མ་		
	 	 འདྲཝ་གཞན་	ལ་ཤེས་ཡོོད་མ་ཚུ་	འོས་འབབ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟོ་	ག་འོས་འབབ་ལྡན་མ་ད་			
	 	 བཙུགས་སོལ་ཡོོདཔ་ལས་	ཚོང�་ཧེ་ནམ་མ་ཚོངད་	བ་ཆེ་་ཆེ་་ཡོང་འགོྱི་ཝ་ཨན།
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་	 མཁས་པ་ཚུ་གིས་	 བརྩམས་པའི་བསྟོན་བཅོས་མང་ཤེསོས་རིག་	 སྙན་རྩམོ་ནང་བཀོད་དེ་
བཞགཔ་ཨིན།	དེ་མ་ཚོངད་གཞུང་རིགིག་གནས་དང་	ཆེ་ོ་ག་གཏང་ནིའི་	དཔེ་ཆེ་་ཡོང་	མང་ཤེསོས་རིག་	ཚོངིགས་བཅད་
ནང་	འོང་དོ་ཡོོདཔ་ཨིན།	བོ་ཟོེ་	རྩང་མོ་	ཁ་བཤེསད་	དཔྱ་ེགཏམ་ཚུ་ཡོང་	ཚོངིགས་བཅད་ནང་བཟོོ་དགོཔ་	དེ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
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སྙན་རྩོམ་གྱི་ི་དབེ་བ་འདི་	སོ་སོའི་	སེམས་ཀྱི་ི་འཆེ་རིག་སྣོང་གི་	རིགང་རྩལ་		ངག་ཐོག་ལུ་ཐོན་ཏེ་འོང་མི་ཚུ་	ཚོངིགས་
བཅད་ཀྱི་་ིཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་	 དགའ་རྩོམ་	 སྐྱོོ་རྩམོ་/འཁྲུལ་རྩོམ་	 དྲན་རྩོམ་	 བསྟོོད་བསྔགས་ཀྱི་ི་
རྩོམ་	རེིག་སོན་གྱི་ི་རྩོམ་	རྩོད་རྩོམ་	བཤེསད་རྩོམ་	ལ་སོགས་པ་མང་རིགབས་ཅིག་ཡོོད།	
དེ་ཚུ་ལུ་ཆེ་ོས་ལུགས་ལས་	འབད་བ་ཅིན་	མཆེ་ོད་བསྟོོད།	གསོལ་འདེབས།	བཤེསགས་པ།	སོན་ལམ།	ཞལ་
གདམས།	 མགུརིག་མ།	 ཚོངོགས་གླུ།	 ཆེ་ོས་དབངས་ལ་སོགས་པ་ལེ་ཤེས་ཡོོདཔ་ཨིན།	 འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ིརིག་བཏང་གི་	
རོང་ཁའི་སྙན་རྩོམ་འདི་	རྩོམ།	བོ་ཟོེ།	བསློབ་བ།	ཁ་བཤེསད།	དཔྱ་ེགཏམ།	ཞབས་ཁ།	རྩང་མོ་ཚུ་ལུ་སློབ་
ཨིན།	དེ་ཚུ་རེིག་རེིག་བཞིན་དུ་གི་བཤེསད་པ་	འོག་ལུ་རིགིམ་པ་བཞིན་དུ་རྐྱབ་སྟོ་ེཡོོདཔ་ལས་	ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ཡོང་	སྙན་རྩམོ་
དེ་ཚུ་གི་	འབི་ཐངས་ཀྱི་ི་	རིགིག་རྩལ་ཚུ་	ཤེསེས་ཚུགསཔ་	འབད་དགོཔ་ཨིན།
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ཞབས་བྲིྩོའྲི་ངོ་སྤྩོད།

ཞབས་བོ་འད་	 སྙན་རོྩམ་གྱི་་ནང་གསས་ཅ�་ཨན།	 མ་པ་ཞབས་ཁ་ལུ་	 ཚོང�་རྐྱངམ་གཅ�་ག�་མ་དོ་བརིག་	
གདངས་དབངས་དང་སྙན་ཆེ་་	ལུ་ག་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡོོད་མ་ཚུ་ལས་	སློོབ་རིག�་འད་ནང་	ཚོང�་བཟོོ་
ན་ག་རིག�་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་	སློོབ་སྦྱོང་འབད་ན་ཨན།
ཞབས་ཁའ་ཚོང�་འད་ག�་	 སོ་སོའ་ས�ས་ཁརིག་ཤེསརིག་མ་མོང་ཚོངར་ཚུ་	 ངག་ཐོག་ལས་	 གཞན་རྒྱུད་ལུ་ངས་ཤེསས་
དང་	དྭངས་བ་འདྲན་ཚུགསཔ་བཟོོཝ་ཨན།	ད་མ་ཚོངད་	ལྷག་པརིག་དུ་	དགའ་ཉམས་སྤྲོོ་ཉམས་དང་	སྐྱོོ་ཉམས་
འཁྲུལ་ཉམས་ལ་སོགས་པའ་	ཚོང�་ག་ཉམས་འགྱུརིག་ལུ་བརྟན་ཏ་	རོྩམ་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལུ་ཕེལནམ་མ་ཚོངད་	ཕུན་
སུམ་ཚོང�ས་པའ་ཚོང�་སྦྱོརིག་ཚུ་	ཁ་ལས་སློབ་ན་ག་སྤྲོོ་བ་དང་	གོ་བ་ལན་ངོ་བད་ན་འད་ག�་	སྐད་ཡོ�་དརིག་ཁྱབ་
གཏང་ན་ག་དོན་ལུ་ཡོང་	ཕེལན་ཐོགས་སྦེོམ་ཡོོད།	 ད་འབདཝ་ལས་བརྟན་	ཤེསས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོང་ནང་	སྐད་ཡོ�་
གོང་འཕེལ�་གྱི་་དོན་ལུ་	ཞབས་བོ་ག་ཚོང�་ཚུ་	གལ་ཆེ་་ཤེསོས་ཅ�་སྦེ་བརྩིཝ་ཨན།
ཞབས་བོའི་ཚོངིག་ཚུ་	རིགང་གི་སེམས་ལུ་ཤེསརིག་བའི་	དགའ་ཉམས་	སྤྲོོ་ཉམས་	འཁྲུལ་ཉམས་ཚུ་དང་	གཞན་ཡོང་
ཡུལ་གོང་མ་ལུ་	བསྟོོད་པ་དང་གནས་བཤེསད་	རྒྱལ་རིགབས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གི་		གནད་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་	བརྩམ་
སོལ་ཡོོདཔ་ཨིན།	རིགིག་གསརིག་ཞབས་ཁ་ཚུ་རོང་ཁ་ནང་	བརྩམ་ཨིན་རུང་	དང་ཕུ་ལས་ཡོོད་མི་གི་གཞུང་སྒྲིག་དང་	
བརིག་ན་སྐོརིག་ལས་དརིག་མི་གི་	འབོད་སྒྲིག་ཚུ་	མང་ཤོེསས་ཅིག་ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་ི་ཐོག་ལུ་ཡོོད།	ཨིན་རུང་	ད་རིགེས་ནངས་པ་	
གསརིག་རྩོམ་འབད་མི་	འབོད་སྒྲིགའི་ཚོངིག་ཚུ་	ཆེ་ོས་སྐད་དང་རོང་ཁ་གཉིས་ཆེ་་རིགའི་ནང་ལུ་	བརྩམ་སོལ་ཡོོད།	འོག་
ལུ་	ཞབས་ཁའི་རིགིགས་	མ་འདྲཝ་གསུམ་གྱི་ི་	དཔེ་བཀོད་དེ་ཡོོད་མི་ལུ་	བལ་ཞིནམ་ལས་	དེ་བཟུམ་མའི་ཞབས་
ཁའི་ཚིོངག་ཚུ་	ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ཡོང་རྩོམ་སྒྲིགིག་འབད་ཚུགས་པའི་ལྕོོགས་གྲུབ་དང་ཉམས་མོང་ཚུ་འཐོབ་དགོ།
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ཞབས་བྲིྩོའྲི་དབྱེ་བ།
ཞབས་ཁ་འད་ལུ་	གཞུང་སྒྲིག་	འབོད་སྒྲིག་	རིག�་གསརིག་ཟོར་ལྷམ་པ་གསུམ་ཡོོད།	ད་ཚུ་	རིགང་རིགང་སོ་སོའ་	ས�ས་
ཀྱི་་དགའ་སྐྱོོའ་ཚོངར་སྣོང་ཚུ་	 གདངས་འཐན་ཏ་	 ལུ་འཁབ་མ་ཅ�་ལུ་ཞབས་ཁ་ཟོར་སློབ་ཨན།	 ཞབས་ཁ་ད་
ཚུ་	 ཡུལ་གོང་མ་ལུ་	 མཆོེ་ད་པའ་གླུ་དབངས་སྦེ་ཕུལ་ན་དང་	 མ་ས�་སྤྲོོ་སྟོོན་གྱི་་དོན་ལུ་ལག་ལན་འཐབ་ཨན།	
ད་མ་ཚོངད་སྤྱི་ར་བཏང་	 སྐད་ཡོ�་དརིག་ཁྱབ་དང་	 ལམ་སོལ་ཉམས་སྲུང་འབད་ཐབས།	 ལྷག་པརིག་དུ་སློོབ་གྲྭའ་
གནས་སྐབས་ནང་	རིགང་ལུ་ངག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་	གལ་ཆེ་་བའ་ཐབས་ལམ་ཅ�་ཡོང་ཨན།	

ཞབས་ཁ་འད་	བཤེསད་མཛད་ཡོད་བཞན་ནོརིག་བུ་ལས་	སྙན་ངག་གླུ་ཡོ་མཛད་འད་ན།།	སྣོང་བ་རིག�་པའ་བསྟོན་
བཅོས་ཏ།།	 སློོབ་དཔོན་འཕེལགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་�།།	 དོན་ལ་ལྷ་དང་ལྷ་མན་གཉ�།།	 འཐབ་རྩོད་ཞ་
བའ་ཆེ་ད་དུ་མཛད།།	ཟོར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་	དོན་དག་ངོ་མ་ལུ་	ལྷ་དང་ལྷ་མན་གཉ�་	ལྷའ་དཔག་བསམ་
ལོན་ཤེསང་ག་སྐོརིག་ལས་	མ་འཆེ་མ་པརིག་	འཐབ་རྩོད་བྱུང་པའ་སྐབས་	ར་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱི་�་	 ད་
ལུ་ཐུགས་སྙང་ར་ག�་བཟོོད་མ་ཚུགས་པརིག་	 འཐབ་རྩོད་ཞ་བའ་དོན་ལུ་	 མཛད་གནང་གནངམ་ཅ�་ཨནམ་སྦེ་
གསུངསམ་ཨན་མས།

གཞུང་སྒྲིག། 
གཞུང་སྒྲིག་ཟོར་མ་འད་	 དུས་རིགབས་༡༧	 པའ་ནང་	 ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆེ་ོག་	 ཆེ་བས་ཁ་ལྷོ་ལུ་
བསྒྱུརིག་ཞནམ་ལས་	ཆེ་ོས་སད་ལུགས་གཉ�་ཀྱི་་བསྟོན་པ་	སྐྱོོང་སའ་ལ་བ་	སྤུངས་ཐང་བད་བ་ཆེ་ན་པོའ་ཕོེལ་བང་	
གསརིག་བཞངས་གནང་པའ་	བཀྲ�་རིགབ་གནས་ཀྱི་་རྟན་འབ�་སྐབས་	ལྷ་མ་སད་ས་འཛ�ས་སརིག་	འབྲུག་པའ་
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སྤུངས་ཐང་བད་ཆེ་ན་ལ་སོགས་པ་	 སོྔན་བོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་ག�་	 མཛད་གནང་པའ་གསུང་	 བན་རླབས་
ཅན་ད་ཚུ་	 གྱི་ལ་བསྒྱིད�ས་ཏ་གདངས་རིགངམོསྦེ་་	 རྐྱབ་སོལ་ཡོོད་པའ་	 གླུ་གཞས་ཚུ་	 གཡུས་གཞུང་ལས་རིག�་
པ་བཞན་དུ་སྦེ་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་ས་གནས་ཁག་ཚུ་ནང་ལས་ཕེལརིག་	 དརིག་ཁྱབ་བྱུང་ཡོོད་མ་ག་གླུ་གཞས་འད་ལུ་	
གཞུང་སྒྲིག་ཟོར་སློབ་ཨན།

འབོད་སྒྲིག།
འབོད་སྒྲིག་ཟོེརིག་བའི་གླུ་གཞས་འདི་	 དཔོན་གྱི་ི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཕག་ཞུ་མི་འབོད་སྒརིགཔ་ཚུ་གིས་	 གདངས་དབངས་ཐུང་
སུ་དང་	ལེའུ་སྒོརིག་སྒོརིགམ་བཟོོ་སྟོེ་	རྐྱབ་མིའི་ཞབས་ཁ་འདི་ཚུ་རིགིམ་པ་བཞིན་དུ་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ི་ལུང་ཕོགས་སོརིག་སོ་
ལས་ཕེལརིག་	དརིག་ཁྱབ་སོང་སྟོེ་ཡོོད་པའི་ཞབས་ཁ་འདི་ལུ་	འབོད་སྒྲིག་ཟོེརིག་སློབ་ཨིན།
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རིགིག་གསརིག།
རིགིག་གསརིག་གྱི་ི་ཞབས་ཁ་འདི་	རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལེལ་གྱི་་ིའགྱུརིག་བ་དང་བསྟུན་	རིགང་གི་བོ་རིིགག་གི་ཐོག་ལས་	ཚོངིག་
ཚུ་རོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་བརྩམས་ཏེ་	རིིགག་གསརིག་གྱི་་ིསྙན་ཆེ་་དང་	ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ི་གླུ་གཞས་ཚུ་ལས་	རྟ་དྲངས་པའི་	
གདངས་དབངས་	འདྲ་མིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་	རྩོམ་སྒྲིགིག་འབད་ཡོོད་པའི་གླུ་གཞས་ཀྱི་ི་རིགིགས་ལུ་སློབ་ཨིན།
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གཞུང་སྒྲིག།	ནམ་མཁའ་སྤྲོིན་མེད་དྭངས་པ།
						ནམ་མཁའ་སྤྲོིན་མེད་དྭངས་པ་སེམས་རིགེ་དགའ།	།ཁི་གདུགས་ཉི་མ་ཤེསརིག་བ་དྭངས་རིགེ་སྤྲོོ།།

སྐརིག་ཚོངོགས་ཡོོངས་ཀྱི་ིས་བསྐོརིག་བ་རྟེན་འབེལ་བཟོང་།	།ཞལ་ཧེ་་ཡོང་མཇལ་ཀྱི་ང་དོ་རུང་མཇལ།།
ཞལ་ཡོང་ཡོང་མཇལ་བའི་སོན་ལམ་ཞུ།།
ཆེ་ོས་འཁོརིག་ལྷ་ས་བཞེངས་པ་སེམས་རིགེ་དགའ།	།ཤཱཀྱི་་མུ་ནེ་བཞུགས་པ་དྭངས་རིགེ་སྤྲོོ།།
བང་སེམས་ཡོོངས་ཀྱི་ིས་བསྐོརིག་བ་རྟེན་འབེལ་བཟོང་།	།ཞལ་ཧེ་་ཡོང་མཇལ་ཀྱི་ང་དོ་རུང་མཇལ།།
ཞལ་ཡོང་ཡོང་མཇལ་བའི་སོན་ལམ་ཞུ།།
སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེ་ེན་བཞེངས་པ་སེམས་རིགེ་དགའ།	།ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས་པ་དྭངས་རིགེ་སྤྲོོ།།
ཆེ་བ་བླུགསཔ་ཡོོངས་ཀྱི་ིས་བསྐོརིག་བ་རྟེན་འབེལ་བཟོང་།	།ཞལ་ཧེ་་ཡོང་མཇལ་ཀྱི་ང་དོ་རུང་མཇལ།།
ཞལ་ཡོང་ཡོང་མཇལ་བའི་སོན་ལམ་ཞུ།།
བཀྲ་ཤེསིས་ཆེ་ོས་རོང་བཞེངས་པ་སེམས་རིགེ་དགའ།	།མི་དབང་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་པ་དྭངས་རིགེ་སྤྲོོ།།
བོན་འབངས་ཡོོངས་ཀྱི་ིས་བསྐོརིག་བ་རྟེན་འབེལ་བཟོང་།	།ཞལ་ཧེ་་ཡོང་མཇལ་ཀྱི་ང་དོ་རུང་མཇལ།།
ཞལ་ཡོང་ཡོང་མཇལ་བའི་སོན་ལམ་ཞུ།།
དྲ་ིབ།
༡	 ཞབས་ཁ་འདི་	གནས་སྟོངས་ག་ཅིའི་སྐབས་ལུ་	འཐེན་ནིའི་	ཞབས་ཁ་ཨིན་པས་གོ?
༢	 ཞབས་ཁ་ཚུ་གིས་	ང་བཅས་རིགའི་མི་ཚོངེའི་ནང་	ཕེལན་ཐོགས་ག་དེ་སྦེེ་རིག་འདུག་གོ?
༣	 གཞུང་སྒྲིག་ལུ་	དག་སྣོང་སྐྱོད་མ་	ཉུང་སུ་ཡོོད་མ་འད་	ག་ཅ་སྦེ་ཨན་ན?

འྩོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྲི་ཞབས་ཁྲ་འདི་ཚུ་ལྷབ་སྱེ་:	

	ཞབས་ཁྲའྲི་འབྱུང་ཁུངས་	དུམ་ག་རྱེ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།

	ཞབས་ཁྲའྲི་དབྱེ་བ་	ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།

	ཞབས་ཁྲ་ཚུ་	 གནས་སངས་ག་ཅི་ནང་ལུ་བརམས་བརམས་ཨིན་ན་	 ཚིག་གི་ཉམས་ལུ་

བལྟ་སྱེ་དབྱེ་ཞྲིབ་འབད་ཚུགས་དགོ།

	ཞབས་ཁྲའྲི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཞྲིབ་འཚོལ་འབད་ཚུགས་དགོ།

	ཚིགས་བཅད་རྱེ་གི་དཔེ་དོན་དང་ཚིག་འབྲུ་རྱེ་རྱེ་བཞྲིན་གྲི་དོན་དག་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་

་ཚུགས་དགོ།

	བསྩོད་གླུ་དགའ་གླུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཞབས་ཁྲ་ཚུ་རྩོམ་ཚུགས་དགོ།



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
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གཞུང་སྒྲིག།	ཁྲུང་ཁྲུང་དཀརིག་མོའི་གླུ་གཞས།
ཁྲུང་ཁྲུང་དཀརིག་མོའི ་གླུ་གཞས།	།བཞུགས་ཁི ་དགུང་ལ་ཕུལ་ཡོོད།	།བཞུགས་ཁི ་དགུང་གི ་མཚོངན་
ལྡན།	།ཁྲུང་ཁྲུང་གླུ་ལ་གསོན་དང༌།	།ཁྲུང་ཁྲུང་ཡོོང་ཡོོང་གང་ནས་ཡོོང༌།	།ཁྲུང་ཁྲུང་གངས་ཆེེ་ན་བོད་ལས་
ཡོོང༌།	།ཁྲུང་ཁྲུང་འགྲོོ་འགྲོོ་ག་ལ་འགྲོོ།	།ཁྲུང་ཁྲུང་རྒྱ་ནག་དབུས་ལ་འགྲོོ།	།རྒྱ་ནག་པདྨའི་མཚོངོ་ཁརིག།	།ཁྲུང་
ཁྲུང་དགའ་ཉམས་ཤེསིག་ཡོོད།	།ཁྲུང་ཁྲུང་སྐྱོིད་ཉམས་ཤེསིག་ཡོོད།	།རྒྱ་ཚོངད་པའི་ཚོངད་ཁ་ལོངམ་ལས།	།ཁྲུང་ཁྲུང་
དགའ་ཉམས་མེད།	།ཁྲུང་ཁྲུང་སྐྱོིད་ཉམས་མེད།	།གཤེསོག་སྒྲིགོ་གཡོས་པ་ལྡིང་ཤེསོག །ཆེ་ོས་འཁརོིག་ལྷ་ས་རིགང་
བསྐོརིག།	།གཤེསོག་སྒྲིགོ་གཡོོན་པ་ལྡིང་ཤེསོག །བུམ་ཐང་སེ་བཞི་རིགང་བསྐོརིག།	།གཡོས་གཡོོན་མེད་པ་ལྡངི་ཤེསོག།	
འཛམ་གློིང་མཐའ་དབུས་རིགང་བསྐོརིག།།  

འབྲུག་པའི་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེ་ེན། 
འབྲུག་པའི་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེ་ེན།	།བཀྲ་ཤེསིས་སྒོ་མང་འདྲ་དོ།	།སོ་ཡོ། རྨ་བ་བུ་ཁིད་ས་ལ་ཆེ་གས་པ་ལ་གཅིག 
(ས)ོ	 མཐོ་བ་གསེརིག་ཏོག་བཀལ་ས།	།དམའ་བ་རྒྱ་ཕེལིབས་སྤུབས་ས།	།སོ་ཡོ། རྨ་བ་བུ་ཁིད་ས་ལ་ཆེ་གས་པ་
གཅིག (ས)ོ	འབྲུག་པའི་ཐང་བཟོོ་སྒོ་ཅུང༌།	།དངུལ་དཀརིག་མེ་ལོང་འདྲ་དོ།	།སོ་ཡོ། འབྲུག་པའི་སྤུངས་ཐང་
ཟོམ་ལྕོགས།	།གསེརིག་ཟོམ་དངུལ་ཟོམ་འདྲ་དོ།	།སོ་ཡོ།།	རྨ་བ་བུ་ཁིད་ས་ལ་ཆེ་གས་པ་ལ་གཅིག (སོ)		།།

དྲ་ིབ།
༡	 གཞུང་སྒྲིག་འད་	ག་ཅ་ལས་བརྟན་ཏ་	ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་ཨན་ན?
༢	 གཞུང་སྒྲིག་འདི་	གོང་འཕེལེལ་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་	ག་ཅི་རིག་འབད་དགོཔ་འདུག་གོ?
༣-	 གཞུང་སྒྲིག་འདི་	རྐྱབ་ཐངས་	ག་དེ་སྦེེ་	ཨིན་ན?
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འབོད་སྒྲིག།	ཡོརིག་གྱི་ི་དགུང་སངས་མཐོན་པོ།
ཡོརིག་གིྱི་་དགུང་སངས་མཐོན་པོའི་ཕོགས་ལ།	།ཁི་གདུགས་སྤུན་གསུམ་ཤེསརིག་ཡོོད།	།ད་རེིགས་ཤེསརིག་བའི་ཁི་
གདུགས་ཀྱི་ི་ཉི་མ།	།དྲོད་ཉམས་ཤེསརིག་བའི་རྟེན་འབེལ་ཞིག་བཟོང་སོང༌།།
ཡོརིག་གིྱི་་གངས་སྟོོད་མཐོན་པོའི་ཕོགས་ལ།	།སེང་གེ་ཕེལོ་མོ་གཉིས་པོ།	།ད་རིགེས་མཇལ་བའི་རྟེན་འབེལ་ཞིག་
བཟོང་སོང༌།	།ནམ་ཡོང་གངས་སྟོོད་བསྐོརིག་བ་མི་གཏང༌།།
ཡོརིག་གྱི་ི་སྤང་གཤེསོང་བདེ་མོའི་ཕོགས་ལ།	།ཤེས་ཅུང་ཕོེལ་མོ་གཉིས་པོ།	།སྤང་སྟོོད་བསྐོརིག་བ་སྤྲོོ་ཉམས་ཤེསིག་ཡོོད་
པ།	།སྤང་དང་ཤེས་བ་བལ་བསམ་མིན་འདུག།
མརིག་གིྱི་་མཚོངོ་སན་གཞུང་མའི་དཀྱི་ིལ་ལ།	།གསེརིག་མིག་ཉ་མོ་གཉིས་པོ།	།ཉ་མོ་ལྕོགས་ཀྱུས་ནམ་ཡོང་མ་
ཟིོན།	།མཚོོང་སན་དཀྱི་ིལ་ལ་གཟིོམ་ཆེ་་ཞིག་ཞུ་དང༌།།
ཕེལརིག་གྱི་ི ་ཡུལ་བཟོང་ལྡན་པའི ་ཕོགས་ལ།	།ཚོང ོ་མ་སན་ཆུང་གཉིས་པོ།	།བལ་བསམ་ཐུགས་ལ་མ་
གནང༌།	།ཡུལ་བཟོང་བསྐོརིག་བ་སྤྲོོ་ཉམས་ཤེསིག་ཤེསརིག་སོང༌།། 
དྲ་ིབ།		
༡	 དགུང་ལུ་	ཁི་གདུགས་སྤུན་གསུམ་ཡོོདཔ་བཟུམ་	གངས་དང་	སྤང་	མཚོངོ་གསུམ་ལུ་	ག་ཅི་ཡོོདཔ་

ཨིན་མས་གོ?
༢-	 ཞབས་ཁའི་ཚོངིག་	 དགུང་སྟོོད	 གངས་སྟོོད་	སྤང་སྟོོད་	 མཚོངོ་སྟོདོ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་	 ཞབས་ཁ་

གསུམ་དེ་ཅིག་གི་མིང་	ཐོ་བཀོད་འབད།
༣	 འབོད་སྒྲིག་དང་	གཞུང་སྒྲིག་རྐྱབ་ཐངས་ལུ་	ཁྱད་པརིག་ག་དེ་སྦེེ་རིག་འདུག་གོ?
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འབོད་སྒྲིག།	གཡུས་ཆུང་བཀྲ་ལ་ཤེསིས་པ།
ཡུལ་ཆུང་བཀྲ་ལ་ཤིེསས་པའི་ཕུ་ཤེེསད་ན།	།མདའ་མོ་གསེརིག་ལས་གྲུབ་པ་ཆེ་་གཅིག་ཡོོད།	།མདའ་མོ་གསེརིག་
མདའ་མ་རིགེད་ཕག་མདའ་རིགེད།	།ཆེ་ོས་རྒྱལ་ནོརིག་བཟོང་རྒྱལ་པོའི་ཕག་མདའ་རིགེད།	།མདའ་མོ་རིགང་ཡུལ་མ་
བཞག་མི་ཡུལ་གཏོང༌།	།མི་ཡུལ་ལུང་པའི་ཕོགས་སུ་བག་ཆེ་གས་བཞག །

ཕག་གཅིག་གཡོས་པ་ཚོངེ་དབང་བུམ་པ་བསྣོམས།	།ཚོངེ་དབང་བུམ་པ་སྐུ་ཚོངེ་རིགིང་བརིག་ཤེསོག །ཕག་གཅིག་གཡོོན་
པ་བཀྲ་ཤེསིས་ཁ་དརིག་བསྣོམས།	།བཀྲ་ཤེསིས་ཁ་དརིག་བཀྲ་ལ་ཤེསིས་པརིག་ཤེསོག །

ཡུལ་ཆུང་བཀྲ་ལ་ཤེསིས་པའི་ཕུ་ཤེེསད་ན།	།མདའ་མོ་དངུལ་ལས་གྲུབ་པ་ཆེ་་གཅིག་ཡོོད།	།མདའ་མོ་དངུལ་མདའ་
མ་རེིགད་ཕག་མདའ་རིགེད།	།ཆེ་ོས་རྒྱལ་ནོརིག་བཟོང་རྒྱལ་པོའི་ཕག་མདའ་རིགེད།	།མདའ་མོ་རིགང་ཡུལ་མ་བཞག་མི་
ཡུལ་གཏོང༌།	།མི་ཡུལ་ལུང་པའི་ཕོགས་སུ་བག་ཆེ་གས་བཞག །

ཕག་གཅིག་གཡོས་པ་ཚོངེ་དབང་བུམ་པ་བསྣོམས།	།ཚོངེ་དབང་བུམ་པ་སྐུ་ཚོངེ་རིགིང་བརིག་ཤེསོག །ཕག་གཅིག་གཡོོན་
པ་བཀྲ་ཤེསིས་ཁ་དརིག་བསྣོམས།	།བཀྲ་ཤེསིས་ཁ་དརིག་བཀྲ་ལ་ཤེསིས་པརིག་ཤེསོག།  །།

དྲ་ིབ།
༡	 ཞབས་ཁ་འདི་	གནས་སྟོངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་	རྐྱབ་ནིའི་	ཞབས་ཁ་ཨིན་པས་གོ?
༢	 ཞབས་ཁ་འདི་	ཚིོངག་	བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་གསུམ་ལས་	ག་ཅི་ཨིན་ན་དང་།	དེ་	རྩོམ་ཚོངིག་འབྲུ་ག་དེམ་

ཅིག་འབད་མི་ཨིན་ན་བིས།
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ལུང་པ་ཆུང་ཆུང༌།
ལུང་པ་ཆུང་ཆུང༌། གསརེིག་གྱི་ིས་གང་ན་དགའ་བ་ལ།	།གསེརིག་གྱི་ིས་གང་ན་སྐྱོིད་པ་ལ།	།གསེརིག་གྱི་ི་རིགི་ལ། 
གསེརིག་མཚོངོ་ཆེ་གས་ན་དགའ་བ་ལ།	།གསེརིག་མཚོངོ་ཆེ་གས་ན་སྐྱོིད་པ་ལ།	།གསེརིག་མཚོངོའི་སྦུག་ལ།	།གསེརིག་ཤེསིང་
འཁྲུངས་ན་དགའ་བ་ལ།	།གསེརིག་ཤེསིང་འཁྲུངས་ན་སྐྱོིད་པ་ལ།	།གསེརིག་བ་སྤུན་གསུམ།	།གནམ་ལ་ལྡིང་ན་
དགའ་བ་ལ།	།གནམ་ལ་ལྡིང་ན་སྐྱོིད་པ་ལ།	།ནམ་མཁརིག་གཞའ་དང༌།	།འོད་ཀྱི་ིས་གང་ན་དགའ་བ་ལ།	།འོད་
ཀྱི་ིས་གང་ན་སྐྱོིད་པ་ལ།	།ས་གཞི་མི་རྣམས།	།ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་ན་དགའ་བ་ལ།	།ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་ན་སྐྱོིད་པ་
ལ།།
ལུང་པ་ཆུང་ཆུང༌།	།དངུལ་གིྱི་ས་གང་ན་དགའ་བ་ལ།	།དངུལ་གིྱི་ས་གང་ན་སྐྱོིད་པ་ལ།	།དངུལ་གིྱི་་རིིག་
ལ།	།དངུལ་མཚོངོ་ཆེ་གས་ན་དགའ་བ་ལ།	།དངུལ་མཚོོང་ཆེ་གས་ན་སྐྱོིད་པ་ལ།	།དངུལ་མཚོོངའི་སྦུག་ལ།	།དངུལ་
ཤེསིང་འཁྲུངས་ན་དགའ་བ་ལ།	།དངུལ་ཤིེསང་འཁྲུངས་ན་སྐྱོིད་པ་ལ།	།དངུལ་བ་སྤུན་གསུམ།	།གནམ་ལ་
ལྡིང་ན་དགའ་བ་ལ།	།གནམ་ལ་ལྡིང་ན་སྐྱོིད་པ་ལ།	།ནམ་མཁརིག་གཞའ་དང༌།	།འོད་ཀྱི་ིས་གང་ན་དགའ་བ་
ལ།	།འོད་ཀྱི་ིས་གང་ན་སྐྱོིད་པ་ལ།	།ས་གཞི་མི་རྣམས།	།ཕུན་སུམ་ཚོངགོས་ན་དགའ་བ་ལ།	།ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་
ན་སྐྱོིད་པ་ལ།།
ལུང་པ་ཆུང་ཆུང༌།	།དུང་གིས་གང་ན་དགའ་བ་ལ།	།དུང་གིས་གང་ན་སྐྱོིད་པ་ལ།	།དུང་གི་རིགི་ལ།	།དུང་མཚོངོ་
ཆེ་གས་ན་དགའ་བ་ལ།	།དུང་མཚོངོ་ཆེ་གས་ན་སྐྱོིད་པ་ལ།	།དུང་མཚོངོའི་སྦུག་ལ།	།དུང་ཤིེསང་འཁྲུངས་ན་དགའ་
བ་ལ།	།དུང་ཤེསིང་འཁྲུངས་ན་སྐྱོིད་པ་ལ།	།དུང་བ་སྤུན་གསུམ།	།གནམ་ལ་ལྡིང་ན་དགའ་བ་ལ།	།གནམ་
ལ་ལྡིང་ན་སྐྱོིད་པ་ལ།	།ནམ་མཁརིག་གཞའ་དང༌།	།འོད་ཀྱི་ིས་གང་ན་དགའ་བ་ལ།	།འོད་ཀྱི་ིས་གང་ན་སྐྱོིད་པ་
ལ།	།ས་གཞི་མི་རྣམས།	།ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་ན་དགའ་བ་ལ།	།ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་ན་སྐྱོིད་པ་ལ།།  །།



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠22 ལུ། 

སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།

58

འབོད་སྒྲིག།	ཞིང་མཆེ་ོག་རྔ་ཡོབ་གློིང་ན།
༉	ཞིང་མཆེ་ོག་རྔ་ཡོབ་གློིང་ན།།	བཞུགས་པའི་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ།།	
གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ།།	ཐུགས་རེ་སྤྱི་ན་གྱི་ིས་གཟོིགས་ཤེསིག།	
	 	 	 	 ངེད་རིགང་གཞོན་ནུ་ཕེལོ་མོའི།།	གླུ་གརིག་མཆེ་ོད་པ་འབུལ་ལོ།།	
	 	 	 	 འདི་ཕི་བརིག་དོ་གསུམ་དུ།།	འཇིགས་སྐྱོོབས་སྐྱོེལ་མ་མཛོད་ཅིག།
ཟོག་མེད་བདེ་ཆེ་ེན་བསྐྱོེད་པའི།།	གསང་བ་དབིངས་ཀྱི་ི་ཡུམ་ཆེེ་ན།།	
ལྷ་ལྕོམ་མནྡ་རིག་བ།།	མཁའ་འགྲོོ་ཡོེ་ཤེསེས་མཚོངོ་རྒྱལ།།	
	 	 	 	 ངེད་རིགང་གཞོན་ནུ་ཕེལོ་མོའི།།	གླུ་གརིག་མཆེ་ོད་པ་འབུལ་ལོ།།	
	 	 	 	 ཕེལ་གཅིག་གུ་རུའི་དྲུང་དུ།།	སྐྱོེ་བརིག་བིན་གྱི་སི་རློབས་ཤེསིག།	
མི་མངོན་དབིངས་ན་བཞུགས་པའི།།	རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་ཆེ་ོས་སྐྱོོང་།།	
སྙིང་ནས་ཡོང་ཡོང་དྲན་ན།།	མི་འབལ་བརྩེ་བས་སྐྱོོངས་ཤེསིག།	
	 	 	 	 ངེད་རིགང་གཞོན་ནུ་ཕེལོ་མོའི།།	གླུ་གརིག་མཆེ་ོད་པ་འབུལ་ལོ།།	
	 	 	 	 བདུད་དང་བརིག་ཆེ་ད་ཀུན་ལས།།	གྲོལོ་བརིག་བིན་གྱི་ིས་རློབས་ཤེསིག།	
དུང་དུང་གུས་པའི་ཡོིད་ཀྱི་ིས།།	ལྷང་ལྷང་སྙན་པའི་གླུ་གརིག།།	
ཡོང་ཡོང་མཆེ་ོད་པ་ཕུལ་བའི།	།དགའ་སྟོོན་སྐལ་བ་བཟོང་བྱུང་།།
རེ་མཁན་ཁི་རིགབས་བདུན་ཅུ་པ་	སྐྱོབས་རེ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆེ་ོས་གྲོགས་མཆེ་ོག་གིས་མཛད་པའོ།།
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རིགིག་གསརིག།	ངེ་གི་སེམས་ཀྱི་ི།
ངེ་གི་སེམས་ཀྱི་ི་རྒྱ་མཚོངོའི་ནང་ན་ལུ།	།བུ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་ི་གདོང་གི་ཟླ་བ་ཤེསརིག།	།
ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་མཚོངོ་ནང་བུད་མི་སིད།	།ངེ་གི་སེམས་འདི་འཁྲུལ་བ་མིན་ནམ་སོ།	།

ངེ་གི་སེམས་ཀྱི་ི་མེ་ལོང་ནང་ན་ལུ།	།བུ་མོ་ཁྱདོ་ཀྱི་ི་དགའ་འཛུམ་སྐརིག་མ་ཤེསརིག།	།
ནམ་མཁའི་སྐརིག་མ་ས་ཁརིག་འབབ་མི་སིད།	།ངེ་གི་སེམས་འདི་འཁྲུལ་བ་མིན་ནམ་སོ།	།

ངེ་གི་སེམས་ཀྱི་ི་ས་གཞིས་ལྡུམ་རིག་ནང་།	།བུ་མོ་ཁྱདོ་ཀྱི་ི་སྐུ་གཟུགས་མེ་ཏོག་འཁྲུངས།	།
མེ་ཏོག་པདྨ་སེམས་ནང་སྐྱོེ་མི་སིད།	།ངེ་གི་སེམས་འདི་འཁྲུལ་བ་མིན་ནམ་སོ།	།

ངེ་གི་སེམས་ཀྱི་ི་ལོན་ཤེསིང་རྩེ་མོ་ལུ།	།བུ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་ི་གསུང་སྐད་ལྷ་བ་ཆེ་གས།	།
ཕི་རུ་ལྷ་བ་སྐད་སྙན་རྐྱབ་མི་སིད།	།ངེ་གི་སེམས་འདི་འཁྲུལ་བ་མིན་ནམ་སོ།	།

ངེ་གི་སེམས་འདི་འཁྲུལ་བ་ཐག་ཆོེ་ད་མས།	།བུ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་ི་ཧེ་ོངས་ལུ་གཡོོ་ཆེ་ི་ནུག།	།
ཨའུ་ས་ཕེལ་ལས་འགྱི་ོ་མི་བུ་མོ་ཁྱོད།	།དགའ་བའི་མིག་གིས་ང་ལུ་བལ་གནང་མས།		།

          གླུ་དེབ་བོ་གསརིག་དགའ་སྟོོན།	ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
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རིགིག་གསརིག་ཞབས་ཁ།	རྨི་ལམ་ནང་ལུ་ཡོང་མ་མཐོང་།
༉	རྨ་ིལམ་ནང་ལུ་ཡོང་མ་མཐོང་།	དངོས་སུ་སེམས་ཁརིག་མ་ཤེསརིག།	ས་སྨུག་དཀརིགཔོ་ལས་ཆེ་རིགཔ་ཅིག་བུད་འོང་
ཟེོརིག།	སློབ་མས་བུ་མོ།	སློབ་མས་བུ་མོ།	བདེན་རིག་མི་བདེན་ཟོེརིག་སློབ་མས་དབའེ།
བཀའ་དྲིན་རིགི་ལས་ལྷག་པའི་ངེ་གི་དྲིན་ཅན་ཨ་པ་ཁྱོད།	 ངེ་གི་འཛོལ་བའི་ལཱ་ལུ་	 བཟོོད་པ་ཧེ་ིང་ལས་བཞེས་
གནང་མས།	 ཆུང་ཚོངེ་རྐང་ཐང་དྲངས་པའི་བཀའ་དྲིན་འདི།	 སང་གིས་འཇལ་རུང་མི་ཚུགས་ཁྱོད་ཀྱི་་ིདྲིན།	 སྦེོམ་
ཚོངེ་མི་གྲོལ་བཙུགས་པའི་བཀའ་དྲིན་འདི།	།གྱི་ངས་ཁ་རྐྱབ་རུང་ཚོངད་ཀྱི་ིས་ལང་མི་ཚུགས།
ལྷ་མོ་སྟོོང་ག་སྤྲུལ་པ།	མ་ཏོག་དམངས་ཀྱི་་བང་ཕད།	དཀརིག་གསལ་ཟླ་བའ་ཆེ་་རོིགགས།	།ང་ག་ཧེ་ང་ག་བད་ཆེ་ན།	
རིག་བ་འབུམ་སྦེ་བསྐྱོད་ད་ཁྱོད་འབད་ས།	 ཕེལང་མརིག་བཏབ་པརིག།	 ཧེ་ང་གཏམ་བཤེསད་པརིག།	 འཕྲིནལ་དང་འཕྲིནལ་རིག་
འོང་དོ་ང་།
རིགིན་ཆེ་ེན་གསརེིག་ལས་ལྷག་པའི་ཡོོན་ཏན་གནང་པའི་སློོབ་དཔོན་ཚུ།	 །སྐུ་ཚོངེ་ཆུ་ལས་རིགིང་བཅུག་དགའ་སྐྱོིད་གོང་
དུ་འཕེལེལ་བརིག་ཤོེསག།	ཀ་ཁ་གཅིག་ཁརིག་ལྷབ་པའི་ཆེ་ོས་གྲོགོས་དང་།	སྐྱོིད་སྡུག་མཉམ་གཅིག་མོང་བའི་ཆེ་་རིགོགས་
ཚུ།	 མི་ཚེོང་འདི་ན་བརིག་ཆེ་ད་མ་འབྱུང་ན།	 ལོག་སྟོེ་འཕད་པའི་སོན་ལམ་ང་ལས་ཡོོད།	 སློབ་མས་བུ་མོ།	 སློབ་
མས་བུ་མོ།	 བདེན་རིག་མི་བདེན་ཟོེརིག་སློབ་མས་དབའེ།།	 (གློོག་བརྙེསན་	 ཀརྨ།	 ཚོངིག་གདངས་རྩམོ་མི་	 བསོད་
ནམས་བསྟོན་འཛིན།)

དྲ་ིབ།
༡	 བུམོ་བདེ་ཆེ་ེན་ལུ་	བསྟོོད་པ་	ག་དེ་སྦེེ་རིག་རྐྱབ་ནུག་གོ?
༢	 ཞབས་ཁ་འདི་	གནས་སྟོངས་	ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་	བརྩམས་བརྩམས་བཟུམ་	འདུག་གོ?
༣	 རིིགག་གསརིག་དང་	འབོད་སྒྲིགའི་བརིག་ན་	ཁྱད་པརིག་ག་ཅི་རིག་འོང་ནི་བཟུམ་འདུག་གོ?
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		རང་མྩོ་ངོ་སྤྩོད།

རྩང་མོ་ཟོེརིག་མི་འདི་	 གཙོ་བོ་	 ངག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	 རྩམོ་རིགིག་གོང་འཕེལེལ་གཏང་ཐབས་ཀྱི་ི་	 ལམ་སོལ་ཅིག་
ཨིན།	ཧེ་ེ་མ་འབདན་རྩང་མོ་ཡོིག་ཐོག་ལས་	ལྷབ་སྟོེ་མེན་པརིག་	ངག་ཐོག་ལས་འབད་	སྐབས་འཐོབ་ཀྱི་ི་	གནད་
དོན་དང་བསྟུན་ཏེ་	དེ་འཕྲིནོ་ལས་སློབ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།	རྩང་མོ་འདི་མང་ཤོེསས་རིག་	ན་གཞོན་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་གིས་
ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།	
དེ་ཡོང་	 རྩང་མོ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	 ངག་རྩེད་ཀྱི་ི་མོ་བཏབ་ནི་དང་	 མཐུན་ལམ་བཟོོ་ནི་	 རྩོད་འགྲོན་འབད་ནི་ཚུ་ཡོོདཔ་
ཨིན།	མོ་བཏབ་ནི་འདི་	ན་གཞོན་ཕེལོ་མོ་འདུ་འཛོམ་འབད་ས་ལུ་	ག་དང་ག་	ལས་འཕྲིནོ་ཡོོདཔ་ཨིན་ན?	བལ་ནི་
གི་དོན་ལུ་	རིགེ་རེིག་ལས་	ཅ་ལ་རིགེ་བསྡུ་སྟོེ་	བཀྲམ་བཞག་ཞིནམ་ལས་	ཅ་ལ་ངོ་མ་ཤེསེས་མི་ཅིག་གིས་	རྩང་དུམ་ལག་
པརིག་བཤེསེད་དེ་	རྩང་མོའི་ཚིོངག་རིགེ་ལུ་	རྩང་དུམ་ཚོངརིག་རིགེ་	ཅ་ལ་རིགེ་ལུ་དཔག་ཞིནམ་ལས་	ཚོངིག་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ཕོེལག་
མི་ཅ་ལ་དང་	མཇུག་བསྡུཝ་ད་ཕེལོག་མི་ཅ་ལ་གི་	ཇོ་བདག་གཉིས་	གནམ་བསྐོས་ཡོོདཔ་འབད་བརྩིཝ་ཨིན།	རྩང་
དུམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	མོ་བཏབ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་	འབད་ནི་འདི་གིས་	མིང་ལུ་ཡོང་	རྩང་མོ་ཟོེརིག་དརིག་ནུག།
རྩང་མོའི་ཐོག་ལས་	རྩདོ་འགྲོན་འབད་མི་འདི་ལུ་	རྩང་མོའི་	ཁྱད་བརེཝ་ཟོེརིག་སློབ་ཨིན།	དེ་ཡོང་	སྤྱི་ིརིག་བཏང་	
ཕེལོ་མོ་གཉིས་རེིག་འབད་དེ་	དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཐོག་ལས་འཐེན་ནི་དང་	ཡོང་ན་	སེ་ཚོངན་གཉིས་བཟོོ་སྟོེ་	རྩང་མོ་འཐེན་
ནི་	ག་དྲག་བལ་ནི་ཅིག་ཡོང་ཡོོད།	གཙོ་བོ་	རྩང་མོ་ཁྱད་བརེ་བའི་སྐབས་ལུ་	རྩང་མོའི་ཚིོངག་	མཐུན་ཚོངིག་འབད་
བ་ཅིན་	མཐུན་པའི་ལན་དང་	རྩོད་ཚིོངག་འབད་བ་ཅིན་	རྩདོ་ཚོངིག་གི་ལན་སློབ་ནི་	ག་དྲག་བལ་ནི་འདི་ཨིན།	འདི་
གི་སྐབས་ལུ་	 བོ་ཟོེ་བཟུམ་སྦེེ་	 སྐབས་དོན་དང་བསྟུན་པའི་	 ལན་དེ་རིག་འཇལ་དགོཔ་ལས་	 ཧེ་ེ་མ་ལས་ཤེསེས་མི་
རྩང་མོའི་ཚོངིག་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བརིག་	 རིགང་གི་	 བོ་རིགིག་གིས་བཟོོ་སྟོ་ེ	 ལན་འབོརིགཝ་འབད་	 སློབ་ཚུགས་
དགོཔ་ཨིན།		
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དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་	སློོབ་དེབ་ནང་ཡོོད་མི་རྩང་མོ་འདི་	དཔེ་བཟུམ་ཅིག་རིག་ཨིནམ་ལས་	རྩང་མོ་ཁྱད་བརེཝ་ད་	
རིགང་གི་བོ་རིགིག་ལས་བཏོན་ཏེ་	སློབ་ཚུགས་པའི་རིགིག་རྩལ་ཐོག་ལས་	ཁྱོད་རིག་གི་རྒྱུད་ལུ་	ངག་ཐོག་རྩོམ་རིགིག་གོང་
འཕེལེལ་	གཏང་ཐབས་	འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
འྩོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྲི་རང་མྩོ་འདི་ཚུ་ལྷབ་སྱེ་:	
	རང་མྩོའྲི་ལུགས་སྩོལ་ག་དེ་སྦེྱེ་དར་ཡི་ག་	གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ།
	རང་མྩོ་དང་ཞབས་ཁྲའྲི་བར་ན་	ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག་ག་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
	གདངས་འཐེན་ཐངས་མ་འདཝ་	སོ་སོ་ཡོད་མྲི་དང་འཁྲྲིལ་	འཐེན་ཚུགས་དགོ།

	རང་མྩོ་གི་བྱེད་ལས་དང་ཁྱད་ཆེོས་ཚུ་	ག་ཅི་ཨིན་ན་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
	རང་མྩོ་ཚུ་	 དཔེ་དང་དོན་སྦར་ཏེ་བརམ་ཞྲིནམ་ལས་དཔེ་སྣོྩོད་ནང་བསྡུ་

གསོག་འབད་དེ་	ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་དགོ།
	སྒ་ཚིག་དང་སྐོྩོར་ཚིག་བཙུགས་ཏེ་	རང་མྩོ་བརམ་ཚུགས་དགོ།

སྤྲོནི་དཀརིག་མེ་ཏོག།
ལྕོང་མ་ཕེལ་ལ་སྒུརིག་སྒུརིག།།	བི་ཆུང་ཚུ་ལ་སྒུརིག་སྒུརིག།།
བསྒུརིག་ན་མཉམ་གཅིག་བསྒུརིག་ཤེསོག། མ་བསྒུརིག་རིགང་རིགང་སོ་སོ།།	

ཞལ་རིགས་ཟླ་བའི་དཀྱི་ིལ་འཁརོིག།།	དགའ་འཛུམ་འོད་མདངས་ཤེསིག་ཤེསིག།	
སྤྱི་ན་གཉིས་མཛེས་པའི་ཟུརིག་མིག།	གསེརིག་སྦྱངམ་འཕུརིག་བ་འདྲ་དོ།།

ཤེསིང་ཆེ་ེན་སྐམ་པོའི་ལོགས་ལས།།	མེ་ཏོག་རིགེ་བ་མི་རྐྱབ།།
རིགོ་ཁྱི་ལོགས་པའི་ཁ་ལས།།	ཨ་ཁམ་རིགེ་བ་མི་རྐྱབ།།

ཁྱདོ་ནི་དངུལ་གྱི་ི་བུམ་པ།། ང་ནི་བཀྲ་ཤེསིས་ཁ་དརིག།།
མཚོངན་ལྡན་བ་མའི་ཕག་ལས།། འབལ་མེད་སོན་ལམ་ཞུ་གེ།	

འཁན་པ་ཤེསིང་གི་འབས་བུ།། ལོགས་ཏེ་ཤེསི་རུང་མི་བཟོའ།།
རྒྱ་ལམ་འོག་གི་ཨོམ་ཆུ།། སྐོམ་སྟོེ་ཤེསི་རུང་མི་འཐུང་།།
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རིགིན་ཆེ་ེན་གསརེིག་གྱི་ི་བུམ་པ།།	ང་ནི་ཉོ་དགོ་ཐག་ཆེ་ོད།།	
ཚོངོང་དཔོན་ནརོིག་བུ་བཟོང་པོ།།	རིགིན་གོང་གཏན་གཏན་གསུངས་གནང་།།

ཁང་བཟོང་ཁ་མོའི་ནང་ལུ།། ཕེལམ་དང་བུ་གཞིས་འཛོམས་ཏེ།	།
ཟོས་ནོརིག་ལོངས་སྤྱི་ོད་ལྡན་པ།། དགའ་སྐྱོིད་རྟེན་འབེལ་བཟོང་སོང་།།	

འཇིག་རྟེན་འཛམ་བུའི་གློིང་ལུ།། མི་ལུས་འཐོབ་པ་དགའ་རུང་།།
དམ་པའི་ཆོེ་ས་དང་མ་མཇལ།། སེམས་པ་གདིང་ལས་སྐྱོོ་སོང་།།	

མཛེས་པའི་ན་གཞོན་ཕོེལ་མོ།། དགའ་དང་སྤྲོོ་བའི་ངང་ནས།།
མཐོང་གྲོོལ་བདེ་གཤེསེགས་མཆོེ་ད་རྟནེ།། སྐོརིག་རིག་གནང་བརིག་འབོན་གེ།

རྣམ་འགྱུརིག་མཛེས་པའི་བུ་མོ།། དགའ་འཛུམ་སྟོོན་པས་མི་ཆེ་ོག།
གསུང་སྐད་ལྷང་ལྷང་གནང་ཚོངེ།། རིགང་སེམས་འདི་ལུ་ཤེསོརིག་སོང་།།

རྣམ་འགྱུརིག་ཕེལརིག་ངོམས་ཚུརིག་ངོམས།། སེམས་པ་ཕེལརིག་ཤེསོརིག་ཚུརིག་ཤེསོརིག།།
དགའ་དགའ་སྐྱོིད་སྐྱོིད་ངང་ལུ།། མི་ཚོངེ་རོགས་རུང་མ་ཕེལངས།།

གནམ་ལས་སྦྲང་ཆེ་རིག་ཟོིམ་ཟོིམ།། སྙན་པའི་འབྲུག་སྒྲིག་ལྡིརིག་ཚོངེ།།
རྨ་བ་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུརིག།། རོགས་པའི་དུས་ཅིག་མིན་འདུག།

གཅིག་སེམས་གཅིག་ལུ་ཆེ་གས་པའི།།	བརྩེ་གདུང་རྒྱུན་ཆེ་ད་མེད་ན།།	
ན་གཞོན་དགའ་བའི་སྙིང་གཏམ།། རོགས་པའི་དུས་ཅིག་མིན་འདུག།

ལྷ་བ་ཁྲུང་ཁྲུང་ཁྱོད་ནི།། མི་བཞུགས་བོད་ལ་འགྲོ་ོན།།	
ཨོ་ལོ་གཞོན་པ་ང་ཡོང་།།	མ་བཞག་འཁིད་རིགོགས་གནང་དང་།།

བཀྲ་ཤེསིས་སྤྲོིན་དཀརིག་སྦུག་ལས།། མེ་ཏོག་ཆེ་རིག་ཟོིམ་བབས་ཏེ།།
བདེ་ལེགས་ས་གཞིས་དཔལ་ཡོོན།། རྒྱས་པའི་སོན་ལམ་ཞུ་གེ།
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རྩང་མོ། ཁྱད་བརེ་ཐངས་དཔེ་དང་པ། ༼གཉེན་གླུ༽
བུཚོང་་་་   ལྡུམ་རིག་ནང་གི་མེ་ཏོག། མཆེ་ོད་བཤེསམ་ཁ་མོའི་རྒྱན་ཆེ་།།
      འཛམ་གློིང་ནང་གི་སན་ཅུང་།། སྟོག་ཤེསརིག་རྣམས་ཀྱི་ི་རྒྱན་ཆེ་།།

བུམོ་་་་   ཕི་ལས་སྐུ་ཤེས་དཀརིག་བ།། ནང་ན་ཐུགས་བསམ་བཟོང་བ།།
      ཡོིད་འོང་ཕི་གསལ་ནང་གསལ།། ཤེེསལ་དཀརིག་བུམ་པ་འདྲ་སོང་།།

བུཚོང་་་་་   ས་གཞི་པདྨོའི་ཐང་ནང།། མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་ཤེསརིག་སོང་།། 
       དགའ་བའི་སྙངི་གྲོོགས་ཞལ་རིགས།། སེམས་ཀྱི་ི་དཀྱི་ིལ་ལུ་ཤེསརིག་ཡོོད།།

བུམོ་་་་་་   བཀྲ་ཤེསིས་ཁ་དརིག་དཀརིག་པོ།། སྙིང་གྲོོགས་ཁྱོད་ལུ་ཕུལ་གེ། 
       དམ་ཚོངིག་དརིག་གྱི་ི་མདུད་ཕེལོད།། ནམ་ཡོང་ལྷོད་ས་མིན་འདུག།

བུཚོང་་་་་་་  ཁྱདོ་སེམས་གངས་རིགི་དཀརིག་པོ།། མ་འགྱུརིག་བརྟན་པརིག་བཞུགས་ན།།
      ངེ་སེམས་ཁི་གདུགས་ཉི་མ།། གློིང་བཞི་བསྐོརིག་ཏེ་འཐོན་འོང་།།

བུམོ་་་་   ཁྱདོ་སྐུ་པདྨའི་སོང་པོ།། གཡོོ་བ་མེད་པརིག་བཞུགས་གནང་།། 
      ངེ་སེམས་གསརེིག་སྦྱངམ་བུང་བ།། འགྱུརིག་བ་མེད་པརིག་སོད་འོང་།།
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རྩང་མོ། ཁྱད་བརེ་ཐངས་དཔེ་གཉིས་པ། ༼དགྲོ་གླུ༽
བུཚོང་་་་་་་   འགྱི་་ོདགོ་མནོ་བའི་རིགི་ལུ།། ཁཝ་དང་འཁྱགེ་ཀྱི་ིས་མ་ཐལ།།
       མི་འགྱི་ོ་མནོ་བའི་རིགི་ལུ། །འཇའ་ཚོངོན་གུརིག་ཁང་སྤུབས་ནུག །

བུམོ་་་་་་་་  ཤུག་ཤེསིང་དྲི་བཟོང་ལྡན་རུང་།། བསངས་རས་ཐལ་བའི་རྒྱུ་ཨིན།། 
       ལྕོང་ཤེསིང་དྲི་ལྡན་མེད་རུང་།།  མཐའ་འཁརོིག་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆེ་།།

བུཚོང་་་་ ་་་་ སེརིག་པོ་ཡོོད་རིགེ་ཡོོད་ཚོངད།། རིགིན་ཆེེ་ན་གསེརིག་ནི་མེན་པས།། 
       སན་ཆུང་ཡོོད་རིགེ་ཡོོད་ཚོངད།། ཧེ་ིང་གཏམ་བཤེསད་ས་མེན་པས།།

བུམོ་་་་་་་  ཁྱདོ་གཟུགས་ཤེསིང་སོང་སྐམ་པོ།། རྒྱན་ཆེ་་བཏགས་རུང་མི་ལེགས།།
       ངེ་གཟུགས་མེ་ཏོག་པདྨ།། རྒྱན་ཆེ་་མེད་རུང་ལེགས་པས།།

བུཚོང་་་་་   ནང་གཟུངས་མེད་པའི་མཆེ་ོད་རྟེན།། བསྐོརིག་རིག་ག་གིས་རྐྱབ་པ།།
      དམ་ཚོངིག་མེད་པའི་སན་ཅུང་།།  གཉེན་གྲོོགས་འབད་མི་མི་འོང་།།

བུམོ་་་་་་་  སྤང་ལ་རྩྭ་ཆུ་ཡོོད་ན།། ཤྭ་བ་ལས་ཀྱི་ིས་འཁོརིག་འོང་།།
      བརྩེ་བའི་བམས་སེམས་ཡོོད་ན།། གྲོོགས་པོ་ལས་ཀྱི་ི་འཁོརིག་འོང་།།
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རྩང་མོ། ཁྱད་བརེ་ཐངས་དཔེ་གསུམ་པ། ༼དགྲོ་གཉེན་འདྲེས་མ༽
འགོ་ཐོག་ཕད་པའི་སྐབས་ལུ།། ཉམ་ཆུང་ཡོིད་ཁརིག་འོང་ཡོི།། 
གཅིག་ཁརིག་འདྲིས་ཡུན་རིགིངམོ་ད།། ཁོང་ཁོ་ལང་པའི་གཞི་མས།།
      དགའ་བའི་སྤང་གཤེསོང་ནང་ལུ།། ཚོང་གྲོང་བསིལ་དྲོད་ལྡན་རུང་།།
	 	 	 རྐྱེན་ངན་ཆེ་རིག་རླུང་དེ་གིས།། སོད་དབང་རྩ་ལས་མ་བྱུང་།།
ཁྲུང་ཁྲུང་རྐང་པ་རིགིང་རུང་།། ལ་ཆེེ་ན་བརྒལ་ནི་མི་ཚུགས།།
ང་རྒྱལ་ཆེ་ེ་བའི་མི་ལུ།། སེམས་ཀྱི་ི་བདེ་བ་མི་འབྱུང་།།
     མེ་ཏོག་མེད་པའི་ཤེསིང་ལས།། འབས་བུའི་རིགེ་བ་མི་བསྐྱོེད།།
    དམ་ཚོངིག་མེད་པའི་མི་ལུ།། གཏན་གྲོགོས་རིགེ་བ་མི་བསྐྱོེད། །
བ་མརིག་དད་པ་ཡོོད་ན།། བིན་རླབས་ལས་ཀྱི་ིས་འབྱུང་འོང་།།
དགའ་བའི་དམ་ཚོངིག་ཡོོད་ན།། འཛོམས་པའི་དུས་ཅིག་ཤེསརིག་འོང་།།
	 	 	 སྒང་གི་སྟོོང་ཕུ་མགུ་གསུམ།། རླུང་མ་ཕེལརིག་གཡོོ་ཚུརིག་གཡོོ།།
     གཡོོ་བ་མང་བའི་སྟོབས་ཀྱི་ིས།། བི་ཅུང་ཆེ་གས་ས་མིན་འདུག།
མཐོ་བའི་རིིག་ལས་འབབ་མི།། ཆུ་མོ་འུརིག་སྒྲིག་ཤེསིག་ཤེསིག།
མཆེ་ོད་བཤེསམ་བུམ་པའི་ནང་གི།། ཁྲུས་ཆུ་བཏུབ་བཏུབ་མ་འདྲ།།
དྲ་ིབ།
༡༽	རྩང་མོ་འདི་	ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་འདུག་ག་མིན་འདུག?	གཅི་འབད?
༢༽	དགྲོ་གླུ་དང་	གཉེན་གླུ་	དགྲོ་གཉེན་འདྲེས་མ་གསུམ་གྱི་་ི	ཁྱད་པརིག་ཕེ།
༣༽	སློོབ་གྲྭའི་གནས་སྟོངས་ལུ་	གཞི་བཞག་སྟོེ་	གཉེན་གླུ་ཚོངིགས་བཅད་༢གསརིག་རྩམོ་འབད།
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བསབ་བ་ངོ་སྤྩོད།

བསློབ་བ་ཟོར་མ་འད་	 སོྔན་འབོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་	 མ་མཁས་པ་	 བོ་རྒྱ་ཆེ་་བའ་མ་ཚུ་དང་	 བརྩ་བ་ཅན་གྱི་་སློོབ་
དཔོན་དང་	ཕེལམ་རྒན་ཤེསོས་ཚུ་ག�་	ཆོེ་ས་དང་འཇ�་རྟན་གྱི་་ལཱ་ཚུ་ལས།	འབད་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ཀྱི་་	བང་དོརིག་
ཤེསས་བ་དང་	ཡོ་རིགབས་ཀྱི་་ལམ་ལུགས་ཚུ་	 ཁོང་རིགའ་ཤེསས་ཡོོན་དང་	ཉམས་མོང་ཚུ་ག་ཐོག་ལས།	ང་བཅས་རིག་
མ་འོངས་པའ་མ་ཚུ་ག་དོན་ལུ་	དཔ་དང་དོན་སྦྱརིག་ཏ་བསློབ་བ་ལགས་བཤེསད་སྦེ་གསུངས་མ་དང་	དོན་དག་སྙང་པོ་
བཏོན་ཏ་	ཞལ་གདམས་སྦེ་	གསུངས་བཞག་མ་ཚུ་ཨན།
འད་ཚུ་ལུ་སློོབ་སྦྱོང་འབད་ད་	 ཁོྱད་ཀྱི་་མ་ཚོང�་ནང་ཁག་ཆེ་་བའ་ཤེསས་ཡོོན་དང་རིག�་རྩལ་	 བསམ་སྤྱི་ོད་ལགས་
ཤེསོམ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་དགོ།	ད་མ་ཚོངད་	སོྔན་འབོན་མཁས་པ་རིག་རིག་ག�་	ཚོང�་བཟོོ་ཐངས་ཀྱི་་ཁྱད་ཆོེ་ས་	མ་
འདྲཝ་ག་ད་སྦེ་	བཟོོ་ནུག་ག་	དབ་དཔྱད་འབད་ད་	ད་བཟུམ་མའ་རོད་ཚོང�་	ཁྱོད་ཀྱི་�་ཡོང་	བཟོོ་ཚུགསཔ་སྦེ་ད་	
སྐད་ཡོ�་ག་རིག�་རྩལ་གོང་འཕེལ�་གཏང་དགོ།	 ད་ལས་	 ཁོྱད་ཀྱི་�་ཤེསས་མ་དང་ཉམས་མོང་ཚུ་ཡོང་	 མ་འོངས་
པའ་	བུ་རྒྱུད་ཚུ་ག་དོན་ལུ་	 བསློབ་བ་ལགས་བཤེསད་ཚུ་བརྩམས་ཏ་	 བཞག་ཚུགསཔ་སྦེ་ན་ལུ་ཡོང་	སྤྲོོ་བ་དང་	
བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱོད་དགོཔ་ཨན།
འོག་ལུ་	 སྔནོ་འབོན་མཁས་པ་ལེ་ཤེས་ཅིག་གིས་བརྩམས་གནང་མི་	 ལུགས་ཀྱི་ི་བསྟོན་བཅོས་དང་	 བསློབ་བ་
ལེགས་བཤེསད་ཚུ་ལས་	 ཚོངིགས་བཅད་དག་པ་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ཡོོད།	 དེ་ལས་	 རྒྱས་སུ་ལྷབ་དགོ་མནོ་མི་ཚུ་	
ལུགས་ཀྱི་ི་བསྟོན་བཅོས་	དེ་ཚུ་གི་དཔེ་གཞུང་ངོ་མ་ནང་	བལ་དགོཔ་ཨིན།	
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འྩོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྲི་བསབ་བ་འདི་ཚུ་ལྷབ་སྱེ་:	

࿇	 བསབ་བ་ཟྱེར་བའྲི་གོ་དོན་	ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
࿇	 བསབ་བ་འདི་	ག་ཏེ་ལས་ར་འཐོབ་ཚུགས་ག་	འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་	ངོས་འཛིན་འབད་

ཚུགས་དགོ།	
࿇	 བསབ་བ་དགོ་པའྲི་དམྲིགས་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་	ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
࿇	 བསབ་བ་དང་འཁྲྲིལ་	གཞན་ལུ་ཡང་རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ཚུགས་དགོ།	
࿇	 བསབ་བ་ལུ་	རྒྱབ་སྣོྩོན་གྲི་སྲུང་རྱེ་ཡོད་མྲི་ཚུ་	ཞྲིབ་འཚོལ་འབད་དེ་	བཤད་ཚུགས་

དགོ།

࿇	 བསབ་བ་ནང་ལས་འཐོན་མྲི་	མྲིང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
࿇	 བསབ་བ་ནང་གི་དོན་དང་འཁྲྲིལ་ཏེ་	ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
࿇	 བསབ་བ་ཚུ་	རྗོྩོད་ཚིག་ནང་བཙུགས་ཏེ་	འབྲིྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ།
࿇	 ཚིགས་བཅད་ལྷག་ཐངས་་ཀྲི་	སྦང་བ་འཐོབ་་ཚུགས་དགོ།
࿇	 དེ་ཚུ་ལུ་གཞྲི་བཞག་སྱེ་	རང་གིས་ཡང་	བསབ་བ་ཚིགས་བཅད་ནང་	བརམ་ནིའྲི་སྦང་

བ་འཐོབ་ཚུགས་དགོ།	
࿇	 ཚིགས་བཅད་ཀྲི་རྩོམ་འདི་	ཚིག་ལྷུག་ཚུ་ལས་དག་པའྲི་	ཁུངས་དོན་བྲིྲི་ཚུགས་དགོ།
࿇	 དེ་ནང་ལས་འཐོན་པའྲི་	མྲིང་ཚིག་་ཡིག་སྡེྱེབ་ཚུ་	ཧ་གོ་སྱེ་	ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

 བསྐལ་པ་སྟོོང་དུ་བསགས་པ་ཡོི།	།སྦྱིན་དང་བདེ་གཤེསེགས་མཆོེ་ད་ལ་སོགས།	།
	 ལེགས་སྤྱི་ད་གང་ཡོིན་དེ་ཀུན་ཀྱི་ང༌།	།ཁོང་ཁོ་གཅིག་གིས་འཇོམས་པརིག་བེད།	།
	 ས་སྟོེང་འདི་དག་ཀོས་གཡོོག་ཏུ།	།དེ་སྙདེ་ཀོ་བས་ག་ལ་ལང༌།	།
	 ལྷམ་མཐིལ་ཙམ་གྱི་ི་ཀོ་བས་ནི།	།ས་སྟོེང་ཐམས་ཅད་གཡོོགས་དང་མཚུངས།
                                                 (སྤྱི་ོད་འཇུག།)

 སྦྱིན་སོགས་ཕེལན་པ་རྒྱ་ཆེ་ེ་ཡོང་།	།ཚོངིག་རྩུབ་སྨྲས་ན་གཞན་ཡོིད་ལྡོག	།
	 མ་བིན་མ་ཕེལན་མ་བསྐྱོངས་ཀྱི་ང།	།སྙན་པརིག་སྨྲ་བས་འཇིག་རྟེན་འདུ།	།

(རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ི་བསྟོན་བཅོས།)

 བམས་པས་ཁྱབ་པའི་ཚོངིག་སྙན་པ།	།སྒྲུབ་སློ་གཞན་དགའ་སྡུད་པའི་མཆེ་ོག	།
	 ནརོིག་གྱི་ིས་མགུ་བརིག་སུ་ཞིག་ནུས།	།ལུས་སོག་བཏང་ཡོང་ཕེད་མི་ཚོངིམས།	།
                                            (ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠22 ལུ། 

སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།

69

 གཞུང་དམངས་མཐུན་ན་དགྲོ་སེ་ཡོིས།	།ཐུབ་དཀའ་སོ་སོརིག་གྱི་ེས་ན་མིན།	།
	 རྟ་ཡོིས་བརྒལ་དཀའི་ཆུ་བོ་ཡོང་།	།མང་དུ་གྱི་ེས་ན་ལུག་ཀྱི་ང་བགྲོོད།	།

(ཆུ་ཡོི་བསྟོན་བཅོས།)

 མང་པོ་གཅིག་ཏུ་བོ་མཐུན་ན། །ཉམ་ཆུང་གིས་ཀྱི་ང་དོན་ཆེ་ེན་འགྲུབ།	།
	 སོག་ཆེ་གས་གྲོོག་མའི་ཚོངོགས་འདུས་པས།	།སེང་གེའི་ཕྲུག་གུ་བསད་ཅེས་གྲོགས།	།

(ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)

 རིགང་གི་བདེ་སྡུག་ཉམས་མོང་དཔེ།	།གཞན་ལ་བཀབ་ནས་ཞིབ་མརོིག་དཔྱདོ།	།
	 རིགང་ཉིད་ནོརིག་ལ་དགའ་བ་བཞིན།	།སྐྱོེ་བོ་གཞན་ཡོང་དེ་ལ་དགའ།	།

(ལེགས་བཤེསད་གཏེརིག་མཛོད།)

 རིགང་གི་བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ།	།གདམ་ཁ་བེད་པ་ཇི་བཞིན་དཔེས།	།
	 གཞན་གྱི་ི་བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ།	།མཚོངོན་པ་ཉིད་དུ་གོ་བརིག་མཛོད།	།

(བཤེསེས་གཏམ་བདེ་སྐྱོིད་འབྱུང་གནས།)

 ཕེལན་པརིག་སྨྲ་བ་དཀོན་པ་སྟོེ།	།དེ་བས་ཀྱི་ང་ནི་ཉན་པ་དཀོན།	།
	 སན་པ་མཁས་པ་རྙེསེད་དཀའ་སྟོེ།	།དེ་ཡོི་ཚོངིག་བཞིན་བེད་པ་ཉུང་།	།

(ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)
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 ཐོས་མང་ཉམས་སུ་མ་བངས་ན།	།རིགང་གི་རྒྱུད་ལ་མི་ཕེལན་ཏེ།	།
	 ཆུ་ནང་ལོ་བརྒྱརིག་གནས་པ་ཡོི།	།རོ་ཡོི་རིགང་བཞིན་སྐམ་པརོིག་གནས།	།

(ཆུ་ཡོི་བསྟོན་བཅོས།)

 ཤེསིང་ལ་ཐོག་མརིག་ཐིག་འདེབས་ཀྱི་ིས།	།དྲས་ཤེསིང་བཏུབ་ནས་བསྒྱུརིག་དུ་མེད།	།
	 བ་བའི་ཐོག་མརིག་བསམ་དགོས་ཀྱི་ི།	།རེས་ནས་འགྱི་ོད་པ་བླུན་པོའི་རྟགས།	།

(ཤེསིང་གི་བསྟོན་བཅོས།)

 བ་བ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་ན་ཡོང༌།	།སྐྱོོན་དང་ཡོོན་ཏན་གཉིས་གཉིས་སོམས།	།
	 གཉིས་ཀ་མཉམ་ཡོང་སྤང་དགོས་ན།	།ཉེས་པ་ཤེསས་ཆེ་ེ་སོས་ཅི་དགོས།	།

(ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)

 ལུས་ཅན་དག་གི་ལས་རྣམས་ནི།	།བསྐལ་པ་བརྒྱརིག་ཡོང་ཆུད་མི་ཟོ།	།
	 ཚོོངགས་ཤིེསང་དུས་ལ་འབབ་པ་ན།	།འབས་བུ་ཉིད་དུ་སིན་པརིག་འགྱུརིག།	།

(མདོ་སེ་ལས་བརྒྱ་པ།)

 སིག་པ་ཆུང་ངུ་ཙམ་ལ་ཡོང༌།	།མི་གནོད་སྙམ་དུ་བརྙེསས་མི་བ།	།
	 མེ་སྟོག་ཕྲིན་མོ་ཙམ་གྱི་སི་ཀྱི་ང༌།	།རྩྭ་ཕུང་རིགི་རིགབ་སེག་པརིག་བེད།	།

(ཀུན་བཟོང་བ་མའི་ཞལ་ལུང་།)
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 རིགང་ལ་བོ་གྲོོས་མི་ལྡན་ན།	།བོ་ཆེེ་ན་གཞན་ལ་ལེགས་པརིག་དྲིས།	།
	 ལག་པས་དགྲོ་བོ་མི་གསོད་ན།	།མཚོངོན་ཆེ་་ལེན་པརིག་མི་བེད་དམ།	།

(ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)

	 བསོད་ནམས་ཤུགས་ཀྱི་ིས་དོན་འགྲུབ་པ།	།ཉི་མའི་འོད་བཞིན་ལོས་པ་མེད།	།
འབད་བའ་ཤུགས་ཀྱི་�་དོན་འགྲུབ་པ།	།མརིག་མ�་འོད་བཞན་ཀུན་ལ་ལོས།	།

(ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)

 དེས་ན་མཁས་པས་བསོད་ནམས་བསགས།	།བསོད་ནམས་ཁོ་ན་ཕུན་ཚོངོགས་རྒྱུ།	།
	 སུ་ཞིག་གང་ན་ཕུན་ཚོངོགས་པ།	།དེ་ནི་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་རྟགས།	།

(ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)

	 ཡོོན་ཏན་ཀུན་ཚོངང་དཀའ་ན་ཡོང་།།	ཡོོན་ཏན་འདི་ཕིརིག་ཕེལན་པའི་ནརོིག།།	
	 གཞན་གྱི་ིས་དོ་ཟླ་མེད་པ་རུ།།	གོ་ན་ཚོངེས་ཀྱི་ི་ཟླ་བ་འདྲ།།	

(སྐྱོེ་བོ་ལུགས་ཀྱི་ི་བསྟོན་བཅོས།)

དགེ་བ་ཆུང་ངུ་དག་ལ་ཡོང་།།	མི་ཕེལན་སྙམ་དུ་བརྙེསས་མི་བ།།
						ཆུ་ཡོི་ཐིགས་པ་བསཊ་པས་ཀྱི་ང་།།	སྣོོད་ཆེ་ེན་རིགིམ་གྱི་ིས་གང་བརིག་འགྱུརིག།།

(མདོ་མཛངས་བླུན།)
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 འཇིག་རྟནེ་འདི་ན་སྐྱོེ་བོ་རྣམས།།	ཡོོན་ཏན་ཅན་ལ་དགའ་བེད་ཅིང་།།	
	 སྐྱོོན་དང་བཅས་ལ་དེ་ལ་མིན།།	རིགང་ལ་ཡོོན་ཏན་སྦྱོརིག་བརིག་རིགིགས།།

(སྐྱོེ་བོ་ལུགས་ཀྱི་ི་བསྟོན་བཅོས།)

 ཡོ་རིགབ་ན་ཚོངོད་གཞོན་ན་ཡོང་།།	གཞོན་པའི་སྤྱི་ོད་ངན་དུག་བཞིན་སྤངོ་།།
	 མ་རིགབ་ན་ཚོངོད་རྒས་གྱུརིག་ཀྱི་ང་།།	མ་བརྟག་བིས་པའི་སྤྱི་ོད་པ་བེད།།

(སྐྱོེ་བོ་ལུགས་ཀྱི་ི་བསྟོན་བཅོས།)

	 དུག་དང་འདྲེས་པའི་ཟོས་མ་ཟོ།།	མནའ་དང་འདྲེས་པའི་གཏམ་མ་བཤེསད།།
	 མང་པོའི་ནང་དུ་གྲོོས་མ་བེད།།	བརྟག་དཔྱད་མེད་པའི་ལས་མ་རྩམོ།།

(སྐྱོེ་བོ་ལུགས་ཀྱི་ི་བསྟོན་བཅོས།)

 རིགང་གི་སློོབ་དཔོན་ས་འབེབས་དང་།།	བོ་གཏད་མི་ལ་མགོ་སྐོརིག་དང་།།
	 གཞན་ནརོིག་གཡོརིག་ནས་ངོམ་བེད་པ།།	ངོ་ཚོང་མེད་པའི་སྤྱི་ོད་ངན་ཡོིན།།

(སྐྱོེ་བོ་ལུགས་ཀྱི་ི་བསྟོན་བཅོས།)

 བོ་ལ་འགྱུརིག་ལྡོག་ཆེ་ེ་བ་དང་།།	གདོང་ལ་དཀརིག་ནག་མང་བ་དང་།།
	 གཏམ་ལ་མངོན་ལོག་མི་མཚུངས་པ།།	བཟོང་པོའི་གྲོངས་སུ་བརྩ་ིབ་མེད།།	

(སྐྱོེ་བོ་ལུགས་ཀྱི་ི་བསྟོན་བཅོས།)
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ཕེལན་དང་མི་ཕེལན་མི་དཔྱོད་ཅིང་།།	བོ་དང་ཐོས་པ་མི་སྒྲུབ་པ།།
ལོ་འགྲོངས་འབའ་ཞིག་དོན་གཉརེིག་བ།།	སྤུ་མེདཔ་ཡོི་ཕེལག་པ་ཡོིན།།

(ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)

 མཆེ་ོག་གསུམ་བིན་རླབས་མཐའ་ཡོས་ཀྱི་ང་།།	དད་པ་མེད་ན་ཇི་ལརིག་སྐྱོོབ།།	
	 རྒྱ་མཚོངོ་ཆེ་ེ་ཡོང་ཆེ་རིག་འདོད་ཀྱི་ི།།	བིའུའི་སྐོམ་པ་བསལ་མི་ནུས།།

(ཆུའི་བསྟོན་བཅོས།)

རིགང་ལ་དགོས་པའི་ཡོོན་ཏན་རྣམས།།	ཉི་མ་རིགེ་ལ་ཚོངིག་རིགེ་བཟུང་།།
གྲོོག་མཁརིག་དང་ནི་སྦྲང་རྩི་ལརིག།།	རིགིང་པརོིག་མི་ཐོགས་མཁས་པརིག་འགྱུརིག།།

(ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)

 སྦྱིན་པས་བསྡུས་ན་དགྲོ་ཡོང་འདུ།།	སྦྱིན་མེད་གཉེན་ཡོང་རིགིང་དུ་སྤོང་།།	
	 བ་ཡོི་འོ་མ་ཟོད་པ་ན།།	བེ་འུ་བཟུང་ཡོང་འཆོེ་རིག་བརིག་འགྱུརིག།།

 (ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)

  ཇི་ལརིག་ཕེལ་མས་བུརིག་བམས་ཀྱི་ང་།།	དེ་ལརིག་བུ་ཚོངས་ཕེལ་མ་མིན།།
					 ཕེལ་མས་བུ་ཚོང་བསྐྱོངས་བསྐྱོངས་ནས།།	ཕེལ་མ་རྒས་ནས་བུ་ཚོངས་བརྙེསས།།

(ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)
	 འགྲོོ་མགོན་སངས་རྒྱས་བཞུགས་བཞིན་དུ།།	སྟོོན་པ་གཞན་ལ་གུས་བེད་པ།།	
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	 ཡོན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུ་འགྲོམ་དུ།།	བ་ཚྭའི་ཁོན་པ་བརྐོ་བ་ཡོིན།།
(ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)

 རྒྱུ་འབས་བསླུ་བ་མེད་པ་འདི།།	ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཁྱད་ཆེ་ོས་ཡོིན།།
						མ་བསློབས་པ་ལ་ཀུན་མཁྱེན་དུ།།	འགྲོོ་ན་རྒྱུ་འབས་ག་ལ་བདེན།།

(ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)

 ཡོོན་ཏན་ཅུང་ཟོད་བསློབས་པའི་མི།།	སུ་ཞིག་གིས་ནི་བསྟོེན་པརིག་ནུས།།
	 ཆུས་ཕེད་གང་བའི་བུམ་པ་དེ།།	མགོ་ལ་འཁུརིག་བ་སུ་ཡོིས་ནུས།།

(ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)

			 མཁས་རྣམས་རིགིག་པ་ཡོོན་གྱི་ིས་སློོབ།།	བླུན་པོ་རིགིག་པ་བསློབས་ཀྱི་ང་སྤོང་།།
	 ཕེལལ་ཆེ་ེརིག་ན་བ་སན་ཟོ་ཡོང་།།	ལ་ལ་གསོན་པརོིག་ལྕོབེས་པ་ཡོོད།།

(ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)

 ཡུལ་ལ་ལེགས་པརིག་མ་བརྟགས་པརིག།།	སྔ་མའི་གནས་ནི་དོརིག་མི་བ།།	
	 རྐང་པ་ཡོ་གཅིག་མ་ཚུགས་པརིག།།	གཉིས་ཀ་བཏེག་ན་འགྱི་ེལ་བའི་རྒྱུ།།

(ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)

 ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ལ།།	དང་པོརིག་དགེ་བའི་བཤེསེས་གཉེན་བསྟོནེ།།
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	 རྒྱ་མཚོངོརིག་འགྲོོ་འདོད་བ་བའི་འགོ།།	དེད་དཔོན་མཁས་པ་འཚོངོལ་བ་ཡོིན།།
        (ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)

 འབས་ལྡན་ཤེསིང་གཉིས་སྦྱརིག་བ་ལས།།	འབས་བུ་ཕུང་གསུམ་འབྱུང་བ་ལརིག།།		
	 བོ་དང་ལྡན་པ་གཉིས་འགྲོོགས་ན།།	སྔོན་མེད་ལེགས་པའི་བོ་གྲོསོ་སྐྱོེ།།

       (ཆུ་ཤེསིང་གི་བསྟོན་བཅོས།)

	 ཤེསེས་རིགབ་ལྡན་པ་མགོ་སྐོརིག་ཡོང་།།	བ་བའི་ཆེ་་ལ་རྨངོས་མི་འགྱུརིག།།
	 སོག་ཆེ་གས་གྲོོག་མ་མིག་མེད་ཀྱི་ང་།།	མིག་ལྡན་གཞན་ལས་ལྷག་པརིག་མགྱི་ོགས།།

       (ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)

 ཡུལ་དང་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚོངེ།།	རིགབ་ཏུ་བསྒྲིགིམས་ཏེ་ལན་འགའ་སྨྲ།།	
	 ལེགས་བཤེསད་ཡོིན་ཡོང་མང་འགྱུརིག་ན།	།ཚོངོང་ཟོོག་ལྷག་བཞིན་བིན་མི་འགྱུརིག།།
																																										(ས་སྐྱོ་ལེགས་བཤེསད།)
དྲ་ིབ།
༡-	བསློབ་བ་ཟོེརིག་བའི་གོ་དོན་	ག་ཅི་ཨིན་ན་	བསམ་འཆེ་རིག་བཀོད།
༢-	སློབོ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་བསློབ་བ་བིན་མི་	ག་དང་ག་རིག་ཨིན་ན་	ངོས་འཛིན་འབད།
༣-	གོང་ག་བསློབ་བ་ཚུ་ལས་	གང་རུང་ཅ�་	རྒྱབ་རྟན་སྦེ་བཙུགས་ཏ་	བསློབ་བའ་རོད་ཚོང�་ཅ�་བཟོོ།
༤-	བསློབ་བ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བཞག་བཞིན་ན་	ཁྱོད་རིག་གིས་ཡོང་	བསློབ་བ་ཅིག་	གསརིག་རྩོམ་འབད།
༥-	བསློབ་བ་མ་ཐོབ་པའི་	མི་གི་བསམ་སྤྱི་ོད་འདི་	ག་དེ་སྦེེ་	འོང་ནི་བཟུམ་འདུག་གོ?བསམ་འཆེ་རིག་བིས།
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ཁ་བཤད་ངོ་སྤྩོད།

ཁ་བཤེསད་ཟོེརིག་མི་འདི་ཡོང་	 ངག་ཐོག་རྩོམ་རིགིག་གི་བེ་བག་ཅིག་ཨིན།	 རྩོམ་རིགིག་འདི་ཚོངིག་ལྷུག་དང་	 ཚོངིགས་
བཅད་	 སྤལེ་མ་གསུམ་ཆེ་་རིག་གི་ཐོག་ལས་ཡོོད།	 ཁ་བཤེསད་རྐྱབ་དགོ་པའི་དུས་སྐབས་འདི་	 ང་བཅས་རིགའི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་	ཆེ་ོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ི་མཛད་སྒོའི་རྟེན་འབེལ་	ག་ཅི་རིག་འབད་རུང་	དཔེརིག་ན།	ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་མཛད་སྒོ།	བ་
སྤྲུལ་ཁི་མངའ་གསོལ།	གཙུག་ལག་ཁང་དང་	རོང་གཞིས་གསརིག་བསྒྲུབས་ཀྱི་ི་རིགབ་གནས།	དགེ་འདུན་གྱི་ི་སེ་
གསརིག་འཛུགས་ཚུ་གི་སྐབས་	བཞུགས་གྲོལ་ཕུན་སུམ་ཚོོངགས་པའི་མཇུག་ལུ་	(མཁས་པ་ག་དྲག་མི་ཅིག་ལུ་	ཧེེ་་
མ་ལས་སློབ་སྟོེ་གྲོ་སྒྲིགིག་འབད་བཞག་ནི་དང་	ཡོངན་	གྲོ་སྒྲིགིག་མེད་པའི་ཐོག་ལས་)	མནྜལ་རྒྱས་བཤེསད་ཕུལ་ནི་
ཡོོད།		མནྜལ་རྒྱས་བཤེསད་དེ་ནང་	སྤྱི་ིརིག་འཛམ་གློངི་ཆེ་གས་ཚུལ་	སངས་རྒྱས་འབོན་ཚུལ་	བསྟོན་པ་དརིག་ཚུལ་
ལས་བརྩམས་	སྐབས་དོན་འདི་	ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་པ་ལྔའི་སྒོ་ལས་	བཤེསད་པ་རྐྱབ་སྟོེ་	མཇུག་ལུ་བསྟོན་པ་དརིག་
ཞིང་རྒྱས་	 སྐུ་ཚེོང་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་	 བཀྲ་ཤེསིས་ལེགས་སོན་ཞུ་ནི་ཡོོད།	 དེའི་རྟངི་ལས་	 མནྜལ་སྐུ་གསུང་
ཐུགས་རྟེན་གྱི་ི་	འབུལ་བ་དང་	ཁི་དརིག་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན།
འཇིག་རྟནེ་གྱི་ི་ལུགས་སོལ་ལུ་ཡོང་	 ཁྱམི་དང་ཟོམ་	 མཆེ་ོད་རྟེན་གསརིག་སྒྲུབ་	 གོ་གནས་གསརིག་བསྐོས་	 གཉེན་
སྟོོན་དང་	ཨ་ལོ་གསརིག་སྐྱོེས་ཚུ་གི་	རྟེན་འབེལ་སྐབས་ལུ་དང་	དབང་དང་དགེ་རྩ་བསྒྲུབས་ཚོངརིག་བའི་མཇུག་སྟོོན་
ཚུ་གི་	 རྟེན་འབེལ་བརྩི་སོལ་ཡོོད།	 	 དེའི་སྐབས་ལུ་	 སྔོན་འབོན་ཕེལམ་	 རྒན་ཤོེསས་དང་ཁ་བཤེསད་མཁས་པ་ཚུ་
གིས་	ཚོོངགས་མི་ཡོོངས་ལུ་	སྐབས་དོན་དེའི་སྐོརིག་ལས་	ངོ་སྤྲོོད་དང་འགྲོལེ་བཤེསད་	གཟོེངས་བསྟོོད་དང་།	བཀའ་
དྲནི་དགའ་ཚོངོརིག་གྱི་ི་ཆེ་ེད་བརོད་ཅིག་	 མགོ་མཆེ་ོད་བརོད་ཀྱི་ིས་བཙུགས་ཏེ་	 མཇུག་བཀྲ་ཤེསིས་ལེགས་སོན་ཚུན་ཚོངོད་	
ཞུ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཡོོད་མི་འདི་ལུ་	 ཁ་བཤེསད་ཟེོརིག་སློབ་ཨིན།	འདི་ལུ་	ཧེ་ེ་མ་འབདན་	འཇམ་དཔལ་ལེགས་
བཤེསད་དང་	གཏམ་བཤེསད་	ཁ་བཤེསད་མཁསཔ་ཟོེརིག་མི་ཚུ་	སློབ་སོལ་ཡོོད།
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འདི་ལས་རིིགགས་བསྒྲིགེས་ཏེ་	 ང་བཅས་རིགའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 མདའ་བཤེསད་	 གྱི་ི་བཤེསད་ལ་སོགས་པ་	 གོ་མཚོངོན་གྱི་་ི
རིགིགས་དང་།	པརིག་ཤེསིང་ཞུ་ལུགས་	ཟུརིག་ཆེ་ེན་དྲང་ལུགས་	ཤོེསག་བར་སྐུལ་ལུགས་	ལ་སོགས་པ་བཟོོ་རིགིགས་དང་
འབེལ་བའི་ཁ་བཤེསད།	ལོ་ལེགས་བགྱི་ང་ནི་	 འབབ་ཤེསོག་བགྱི་ང་ལུགས་	གློང་སྐུལ་	 	གཡོག་སྐད་ལ་སོགས་
པའི་	སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོརིག་དང་འབེལ་བའི་རིགིགས།	དཔའ་རྩལ་པ་ཚུ་གིས་	སྒོ་བཤེསད་དང་	རྦད་བཤེསད་	ལ་སོགས་
པ་	དགའ་སྟོོན་རྩེད་སྟོོན་གྱི་ི་	རིགིགས་ཚུ་དང་འབེལ་བའི་		འཇིག་རྟེན་པའི་ཁ་བཤེསད་མང་རིགབས་ཅིག་ཡོོད།	
དེ་མ་ཚོངད་	འཇིག་རྟེན་པའི་གསོལ་མཆེ་ོད་ཀྱི་ི་ཁ་བཤེསད་	ལྷ་འབོད།	ཀླུ་འབོད།	དཔའ་བོ།	རྣལ་འབོརིགམ།	གཡོག་
ལྷ།	བོན་སྐོརིག།	ཕྱྭ།	ལ་གསོལ།	ཟོམ་གསོལ།	ཨོ་ཕུད།	ཆེ་ང་ཕུད་ལ་སོགས་པ་	ཐ་ན་གདོན་སྐྱོེལ་	གསུརིག་
བསྔོ་	ཚུན་གྱི་ི་ཁ་བཤེསད་ཚུ་ཡོང་	སློབ་སོལ་ཡོོད།		དེ་ཚུ་ག་རིག་	ངག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་པའི་	སྐད་ཡིོག་གོང་འཕེལེལ་
གྱི་ི་	 རིགིག་རྩལ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚོངད་	 ལམ་སོལ་གྱི་ི་ངོ་རྟགས་ཅིག་ཡོང་ཨིན།	 དེ་འབད་ཞིནམ་ལས་	 དེ་ཚུ་	 ཞིབ་
འཚོངོལ་དང་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ི་ཐོག་ལས་	ཉམས་སྲུང་དང་ཡོརིག་འཕེེལལ་གཏང་དགོཔ་ཨིན།
ཁ་བཤེསད་འད་	 ཤེསས་རིག�་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་	 བཙུགས་དགོ་མ་འད་ཡོང་	 ང་བཅས་རིགའ་ལམ་སོལ་སྲུང་སྐྱོོབ་
འབད་ཐབས་དང་	 ངག་རྩལ་གྱི་་སྦྱང་བ་ཐོབ་སྟོ་	 སྐད་ཡོ�་ག་རིག�་རྩལ་	 གོང་འཕེལ�་གཏང་ན�་དོན་ལུ་ཨན། 
སློོབ་ད�་འད་ནང་	ཁ་བཤེསད་གང་འཚོངམས་ཀྱི་་དཔ་རིག་བཙུགས་ཏ་	ཡོོད་མ་འད་ལས་རིག�ས་བསྒྲིགས་ཏ་	ང་བཅས་
རིགའ་ལམ་ལུགས་ནང་ཡོོད་མ་	 སྐབས་དོན་སོ་སོའ་ཁ་བཤེསད་ཚུ་	 ལག་ལན་འཐབ་ཚུགསཔ་ཅ�་དང་	 རིགང་སོའ་
གཡུས་ཁརིག་	ད་བཟུམ་མའ་ལམ་སོལ་ཚུ་	གང་ཡོོད་ཞབ་འཚོང�་གྱི་་ཐོག་ལས་	ཡོ�་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཚུགསཔ་སྦེ་
དགོཔ་ཨན། 
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འྩོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྲི་ཁ་བཤད་འདི་ཚུ་ལྷབ་སྱེ་:	

	ཁ་བཤད་བསྒྱུར་དགོ་པའྲི་ཁུངས་དོན་	ཞྲིབ་འཚོལ་འབད་དེ་	བཤད་ཚུགས་དགོ།
	ཁ་བཤད་འདི་	 ག་ཅི་འབདཝ་ད་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན་	 དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བཤད་ཚུགས་

དགོ།
	རང་མྩོ་དང་ཞབས་ཁྲ་	 བླྩོ་ཟྱེ་དང་ཁ་བཤད་ཚུ་གི་ཁྱད་པར་	 ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དབྱེ་བ་དཔྱད་

དེ་	ཁུངས་དོན་སྦྲགས་ཚུགས་དགོ།
	ཁ་བཤད་ཀྲི་དཔེ་ཚུ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའྲི་	 མྲིང་ཚིག་ཡིག་སྡེྱེབ་ཚུ་ལྷབ་སྱེ་	 ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས་དགོ།

	ཁ་བཤད་དང་གཅིག་ཁར་	 ལམ་ལུགས་སྩོལ་ག་ཅི་ར་	 འབད་ནི་འདུག་ག་	
ཞྲིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བཀོད་ཚུགས་དགོ།

	འདི་ནང་བཀོད་མྲི་གིས་མ་ཚད་པར་གཡུས་སྒོྩོ་སོ་སོ་ནང་ཁ་བཤད་གཞན་ཞྲིབ་
འཚོལ་འབད་དེ་	བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ།

	ཁ་བཤད་སྒྱུར་ཐངས་ཅིག་ལུ་གཞྲི་བཞག་སྱེ་	 ཁ་བཤད་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་
དགོ།

	ཁ་བཤད་འདི་	 སྙན་རྩོམ་གྲི་གངས་སུ་བརྲི་དགོ་པའྲི་	 ཁུངས་དོན་སབ་ཚུགས་
དགོ།

རྦད་བཤེསད།
༉	དཔལ་ལྷ་ོནུབ་རྔ་ཡོབ་སིན་ཡུལ་ནས།	།མགོན་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་མཐུ་སྟོོབས་ཅན།	།ཐུགས་གཏད་པ་དམ་ཉམས་
དགྲོ་ལུ་གཏད།	 །གཏད་ཙམ་གྱི་སི་དགྲོ་རྣམས་ཐལ་བརིག་བརླགས།	 །སྤྱི་ན་གཟོིགས་པ་རྒྱལ་ཁམས་ཡོོངས་ལ་
གཟོིགས།	།	གཟོིགས་ཙམ་གྱི་ིས་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་བརིག་བཀོད།	།
དཔལ་ཡོེ་ཤེསེས་མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀ་ལས།	།མགོན་འོད་ཟོེརིག་འཕྲིནོས་པ་བ་རིགོག་གདོང་།	།ཕག་གཡོས་པ་གནམ་
ལྕོགས་རིགལ་གྲོི་བསྣོམས།	།བསྣོམས་ཙམ་གྱི་སི་དགྲོ་སོག་དུམ་བུརིག་གཏུབས།	།མགོ་ལག་སྙིང་དཔའ་བོའི་ལག་
ཏུ་ཁུག	།རྣམ་ཤེསེས་འདི་ཆོེ་ས་ཀྱི་ི་དབིངས་སུ་འཕེལངས།	།
དཔལ་རྟ་མཆེ་ོག་རིགོལ་པའི་ཐུགས་ཀ་ལས།	།མགོན་འོད་ཟོེརིག་འཕྲིནོས་པ་དགྲོ་ལྷའི་རྒྱལ།	།དཔལ་དགེ་བསྙེན་རོ་རེ་
དགྲོ་འདུལ་རྩལ།	།དམ་ཉམས་པའི་སོག་རྩ་རྩད་ནས་བཅད།	།མགོ་སྟོབོས་ལྡན་དཔའ་བོའི་ལག་ཏུ་ཁུག	།རྣམ་
ཤེསེས་འདི་ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་དབིངས་སུ་འཕེལངས།	།
དཔལ་མེ་རླུང་འཁྲུགས་པའི་དཀྱི་ིལ་འཁརོིག་ན།	 །མགོན་ལྷ་བཙན་ཡོོངས་ཀྱི་ི་སེ་དཔོན་ང་།	 །དཔལ་ཆེ་ོས་འཁོརིག་
སྐྱོོང་བའི་བཀའ་སྲུང་པ།	 །མཚོངན་བརོད་པ་རོ་རེ་དགྲོ་འཇོམས་རྩལ།	 །དམ་ཉམས་པའི་དགྲོ་རྣམས་ཐལ་བརིག་
བརླག	།རྣམ་ཤེསེས་འདི་ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་དབིངས་སུ་འཕེལངས།	།
              བསྡུ་སྒྲིགིག་འབད་མི།	ཀརྨ་ཡོེ་ཤེསེས།	རྩིས་ཀྱི་་ིཆེ་ོས་ཚོངན།	ཀེབསི།
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སྤརིག་གཞས་	གསུང་སྙན་པའི་རྟེན་འབེལ།   
༉	ཨོམ་སངས་ལ་མ་ཎི་པདྨ་ེཆེ་ོས་ལ་ཧཱུྃ།	།ཤེསརིག་ཕེལི་ལས་འཐོན་པའི་ཁི་གདུགས་འདི།	།ཞོ་ཤེསེལ་ཟླ་བའི་བོ་གཏད་

 མེན་ན་ལགས།	 །ཞོ་ཤེསེལ་ཟླ་བའི་བོ་གཏད་ཨིན་ཟེོརིག་ན།	 །ལུས་ལུ་གཟོའ་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་ིས་མ་བསྒོརིག་བརིག།།
ཞོ་ཤེསེལ་ཟླ་བའི་བོ་གཏད་འབད་ས་རིགེ།།

མ་གི་ལྡུམ་རིགའི་སེརིག་ཤེསོག་མེ་ཏོག་འདི།	 །མཆོེ་ད་བཤེསམ་ཁ་མོའི་རྒྱན་ཆེ་་མེན་ན་ལགས།	 །མཆེ་ོད་བཤེསམ་ཁ་མོའི་
རྒྱན་ཆེ་་ཨིན་ཟོེརིག་ན།	།སད་སརེིག་བ་མོ་གཉིས་ཀྱི་ིས་མ་བཅོམ་པརིག།	།མཆེ་ོད་བཤེསམ་ཁ་མོའི་རྒྱན་ཆེ་་འབད་ས་རིགེ།།

མཚོངོ་ལས་ཐོན་པའི་ནོརིག་བུ་དུང་དཀརིག་འདི།	།བཀྲ་ཤེསིས་ལྷ་མོའི་བོ་གཏད་མེན་ན་ལགས།	།བཀྲ་ཤེསིས་ལྷ་མོའི་བོ་
གཏད་ཨིན་ཟོེརིག་ན།	 །དུང་དཀརིག་འཕུ་བའི་རྒྱང་བསྒྲིགགས་ཀུན་ལ་ཁྱབ།	 །བཀྲ་ཤེསིས་ལྷ་མོའི་བོ་གཏད་འབད་ས་
རིགེ།།
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ད་ལོ་མཚོངམས་ཚོངོད་འདི་ཁརིག་བཞག་དགོ་པས།	 །འདི་ཡོང་ལེགས་པའི་ཕོགས་སུ་རྟེན་འབེལ་བཟོང་།	 །གསུང་
དབངས་སྙན་རིགེ་སྙན་ཚོངད་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ེ།	།གསུང་དབངས་སྙན་པའི་ཕོགས་སུ་རྟེན་འབེལ་བཟོང་།།

གོ་གནས་ཡོརིག་སེང་	རྟེན་འབེལ་ལེགས་དརིག།
༉	འོ་ལགས་སོ་ལ།	འོ་ལགས་སོ་ལ།	ད་རིགེས་དམ་པའི་ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་	དཀྱི་ལི་འཁོརིག་ཟོབ་མོ་ཞལ་ཕེས་ཏེ་ རྟེན་འབེལ་
བརྩི་སྲུང་ཞུ་ས་ལུ་	 གནམ་ལ་ཉི་ཟླ་སྐརིག་གསུམ་འཛོམས། བརིག་ལས་བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད་ཚོངང་། ས་ལ་ལེགས་
པའི་རྟེན་འབེལ་འགྲོིགསཔ་ལས་	 བཟོང་པོ་གསུམ་གྱི་ི་ཉིན་མ་ལུ་ བཀྲ་ཤེསིས་རྟེན་འབེལ་ལེགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞུ་
བ་ལ། 
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	 ཁྱིམ་ལྷའི་གཞལ་ཡོས་ཁང་འདི་ནང་བཞུགས་མི་རྣམས་	 སྙན་ལེགས་པརིག་གསོན་ཞིག།   བསྟོན་
འཛིན་གྱི་ི་སྐྱོེས་བུ་	 འགྲོོ་བ་ལྷ་མིའི་མཆེ་ོད་གནས། །བ་སྤྲུལ་མཁན་སློོབ་	 དགེ་སློོང་ཨ་ཎི་ཚུ་ག་རིག་གྲོལ་གྱི་ི་གོང་
ན་བཞུགས་ཤེསིག།	དཔའ་མཛངས་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ། སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་ཉི་མའི་གཟོི་བརིད་ལརིག་ཡོོད་
པ།	བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་དབང་ཆེེ་ན་དཔོན་པོའི་རིགིགས་ཚུ་ ཡོརིག་གྲོལ་མགོ་ལ་བཞུགས་ཤེསིག།
	 ཚོོངང་དང་སོ་ནམ་འཕེལེལ་སྐྱོདེ་ཆེེ་་བའི་ལས་ལ་བརྩོན་པ། །གཡུས་ཀྱི་ི་སློབ་ཤེསེས་	 ཉན་ཤེསེས་ཀྱི་ི་	 ཕེལ་རྒན་
པོ་ཨ་ཞང་ཨ་ཁུ་ཨ་ཅོ་ལ་སོགས་པའི་	 ཕོེལ་སྐྱོེས་ཀྱི་ི་རིགིགས་རྣམས་གཡོས་གྲོལ་ལ་བཞུགས་ཤེསིག། སྐུ་གཟུགས་
འཇའ་ཚོངོན་ལརིག་མཛེས་པ།	གདོང་མེ་ཏོག་ལས་ལེགསཔ། སེམས་སྤྱི་ང་གྲུང་འཛོམས་པ།	གཡོོག་འཁརོིག་སྐྱོོང་
ཤེསེས་པ།	ཁེ་ཉེན་གིྱི་་བང་དོརིག་དཔྱོད་ཤེསེས་པའི་	 གེ་སརིག་རྒྱལ་པོའི་སྤྲུལ་པ་སྟོག་ཤེསརིག་གཞོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ང་	གྲོལ་
གཡོས་ལུ་བཞུགས་ཤེསིག།	བུ་གཞི་ལུ་བརྩེ་གདུང་གང་བས་ཆེ་ེ་བའི་ ཨ་ཞེ་རྒྱ་བཟོའ་བལ་བཟོའི་སྤྲུལ་པ་ཟོམོ་མོ་
རིགིགས་རྣམས་གཡོོན་གྲོལ་ལ་བཞུགས་ཤེསིག། 
	 མགྲོོན་པོ་འོང་དུས་ལུ་སོ་དཀརིག་འཛུམ་གྱི་ི་བསུ་བ། མེ་ཏོག་སྦྲང་རྩ་ིལ་བུའི་ཚོངིག་གིས་བོན་པ་ལེགས་སོ་
ཞུ་བ་ལ་མཁས་པ།	མཐོང་བ་ཙམ་གྱི་ིས་མི་ཀུན་ཡོིད་དགའ་བའི་	སེང་ལྕོམ་འབྲུག་མོ་	ཨ་ཞེ་སྣོང་ས་འོད་འབུམ་
དང་འདྲ་བའི་	 ལང་ཚོངོ་བརྒྱད་གཉིས་བཅུ་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་ན་གཞོན་བུ་མོའི་རིགིགས་རྣམས་	 མོ་གྲོལ་གཡོོན་ལ་
བཞུགས་ཤེསིག། 
བལ་ན་མིག་གི་རྒྱན་ཆེ་།	བསམ་ན་སྙངི་གི་ནོརིག་བུ།	གཏམ་སློབ་ན་ཚོངིག་བཟོང་བའི་	 བམ་ཟེོ་ཁྱའེུའི་སྤྲུལ་པ་ཨ་
ལོ་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་ག་རིག་	རྩ་བརིག་བཞུགས་ཞིན་ན་	སྙན་གསན་པརིག་མཛོད་ཅིག།
	 དེ་རིགིང་ཁང་བཟོང་ཁ་མོ་འདི་ནང་	 རྒྱུ་རིགིན་པོ་ཆེ་ེ་གསེརིག་དངུལ་ཟོངས་ལྕོགས་ནོརིག་བུ་གཟོི་གཡུ་བྱུ་རུ་མུ་
ཏིག་སྤོས་ཤེེསལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་	 མེ་ཏོག་བཀྲམ་པ་ལ་བུའི་བཞུགས་གྲོལ་འདི་ལ་རྟེན་འབེལ་བཟོང་པོའི་དརིག་
བཤེསད་ ཚོངིག་ཉུང་ལ་དོན་རྒྱསཔ་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིནམ་ལས་	སྙན་ལེགས་པརིག་གསོན་ཞིག །
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ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

	 འོ་ལགས་སོ་ལ།	 གཡོས་གྲོལ་གཡོོན་གྲོལ་ལུ་བཞུགས་པའི་	 ཕེལོ་མོ་འཛོམས་པའི་སྦུག་ལུ་ ང་གིས་
གཏམ་ཚིོངག་གསུམ་ཞུ་བ་ལ་	 དང་པོ་	 འགྲོོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རིགས་ཀྱི་ི་ཞལ་ལས། ལེགས་པའི་ཕོགས་སུ་རྟེན་
འབེལ་བཟོང་པོ་འགྲོིགས།།	 ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་པ་རིགང་གིས་བས་པས་ཆེ་ོག།	 ཟོེརིག་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེེ། ད་རིགེས་
ལེགས་པའི་རྟེན་འབེལ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ས་ལུ་ བཀྲ་ཤེསིས་ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་པའི་ཁ་དརིག་ཕུལཝ་ད། 
	 ཁ་དརིག་སྐེ་ལ་བཞེས་པའི་དུས།	 །རྒྱལ་བ་རིིགགས་ལྔའི་དབང་དང་བིན་རླབས་དང་། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་
ཀྱི་ི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པརིག་བསམ།	 །ལྷ་ལས་ཚོངེ་དང་བཙན་ལས་སྟོབོས།	 །ཀླུ་ལས་ནོརིག་གྱི་ི་དངོས་གྲུབ་བསམ་ནས་
བཏགས། །བཀྲ་ཤེསིས་ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་པའི་ལེགས་དརིག་འདི།	།་་་་་་་་(གོ་གནས་ཀྱི་ི་མིང་བིས།་་་་་་་་་་་་་་་་)གྱི་ི་	གོ་
གནས་བཞེས་པ་འདི་བཟུང་།	སྐུ་ཚོངེ་དབང་ཐང་གོང་དུ་འཕེལེལ་བ་དང་	མཛད་པ་འཕྲིནིན་ལས་ཕོགས་བཅུརིག་ཁྱབ་པ་
ཡོི་	 ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བཀྲིས་ཁ་དརིག་འདི།	 དམ་ཚོངིག་གཙང་མའི་ལེགས་དརིག་འབུལ་རྟེན་དང་།	 སོན་ལམ་
བཅས་ཏེ་ཕུལ་བ་	ལེགས་པས་གོ། (ཁ་བཤེསད་སློབ་ཞིནམ་ལས་	ཁ་དརིག་ཕུལ་ནི།)
དྲ་ིབ།
༡	 རྟེན་འབེལ་བརྩི་ས་ལུ་	ཁ་བཤེསད་སྒྱུརིག་མི་ཡོོད་པ་ཅིན་	ཕེལན་ཐོགས་ག་ཅི་འདུག་གོ?
༢	 ཁ་བཤེསད་ཀྱི་ི་ལམ་སོལ་འདི་	གལ་ཆེ་ེ་ཧེ་ིང་	ག་དེ་སྦེེ་མཐོངམ་མས་གོ?བསམ་འཆེ་རིག་བཀོད།
༣	 ཁ་བཤེསད་ཀྱི་ི་དཔེ་	ག་ཅི་འབད་རུང་ཅིག་	འཚོངོལ་ཏེ་	བིས།
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རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
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རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
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སྲུང་གི་ངོ་སྤྩོད།
སྲུང་ཐུང་ཟོར་མ་འད་ཡོང་	རྩོམ་རིག�་ག་ནང་གསས་ལས་	བོ་རྩལ་འབ་རྩོམ་གྱི་་རིག�ས་ཅ�་ཨན།	རྩོམ་གཞུང་
དང་འཕདཔ་ད་ འགྲོ�་བཤེསད་ཐུང་སུ་སྦེ་རྐྱབ་སྟོ་བ�་ཡོོད་མ་ལུ་ སློབ་ཨན།	 སྲུང་ཐུང་བ་ན་ད་ག�་	 གཙ་
བོ་	 རིགང་ག་ས�ས་ཁརིག་འཆེ་རིག་བའ་	 བརོད་དོན་དང་འཁ�་བའ་	 སྲུང་རྩདཔ་ཚུ་	 ངོ་མ་མཐོང་ན་ཡོོདཔ་བཟུམ་
སྦེ་	 ཡོ�་ཐོག་ལུ་ཕེལབ་སྟོ་བཟོོ་ན་ད་ཨན།	 ད་འབདཝ་ལས་	 བ་ན�་རིག�་རྩལ་ཡོརིག་རྒྱས་གཏང་ན་ག་ཐབས་
ཤེསས་གཙ་བོ་ཅ�་ཡོང་ཨན།	བ་ན་ག་རིག�་རྩལ་ལུ་	སྤྲོོ་བ་འཕེལ�་ཏ་	རིགང་ག་ཤེསས་ཚོངད་	རྒྱ་སྐྱོད་འབད་ན་ལུ་ཡོང༌	
ལྷན་ཐབས་འབདཝ་ཨན།
སྲུང་འདི་ལེགས་ཤེསོམ་འོང་དགོ་པ་ཅིན་	སྲུང་ནང་ལུ་	གཙོ་བོ་རིག་	སྲུང་གི་མིང་།	བརོད་དོན།	བཟོོ་བཀོད་	(གནས་
དང་དུས)	སྲུང་རྩེདཔ་/སྲུང་རྩེདཔ་གི་ཁྱད་ཆོེ་ས། ཉམས(ཚོངོརིག་ཤུགས)	སྔ་ལས(སྔོན་ཚོངོརིག)།	རེས་དྲན།	རྙེསོག་
གཞི་།	ཁྱད་པརིག་/ལྡོག་ཆེ་ོས) གབ་ཚོངིག(ཟུརིག་ཟོ)	མཐརིག་ཐུག་གི་ཚོངོརིག་ཤུགས།	འགྲོསོ་དང་བཅས་པའི་	ཁྱད་
ཆེ་ོས་ཚུ་	ཚོངང་དགོཔ་ཨིན།	དེ་ཡོང་།
བཟོོ་བཀོད།  (གནས་/དུས)	 སྲུང་འདི་འབྱུང་སའི་	ཡུལ་དུས་གནས་སྟོངས་ཚུ་ལུ་གོ་ནི།	དཔེརིག་ན་			
  ཡུལ།		རྒྱལ་ཁབ/གཡུས་/ཁྱིམ/ས་ཁོངས་དང་།	དུས་ཚོངོད།	དུས་རིགབས/ལོ་/ཟླ་/		
	 	 ཞག་/ལ་སོགས་པ།	དེ་ལས་	གནས་སྟོངས་/མི་སེ་དང་	གནམ་གཤེསིས་	སྲུང་རྩེད་པའི་		
	 	 གནས་སྟོངས་ཚུ་	ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཡོོདཔ་ཨིན་ན༌སྟོོན༌མི༌ལུ༌གོ༌ནི་ཨིན།
སྲུང༌རྩེདཔ། སྲུང་རྩེདཔ་ཟོེརིག་མི་འདི་ སྲུང་ནང་ལུ་	ཁ་སློབ་རྣམ་འགྱུརིག་བཏོན་ཏེ་	འཐོན་དགོ་མི་	མི་དང་

སེམས་ཅན་	 ས་རོ་རིགི་བག་ཤེསིང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་སློབ་ཨིན།	 སྲུང་རྩདེཔ་ལུ་ཡོང་	 གཙོ་བོ་
དང་ལྡོག་ཕོགས་པ།	དེ་ལས་	རྒྱབ་སྐྱོོརིག་པ་ཚུ་འོངམ་ཨིན།
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རྙེསོག༌གཞི། སྲུང་རྩེདཔ་ལུ་	སྟོབས་མ་བདེ་བའི་	དོ་འགྲོན་འབྱུང་བཅུག་མིའི་	དཀའ་ངལ་ལུ་	གོཝ་ཨིན།
  དེ་ཡོང་	རིགང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱི་ིས་བྱུང་མི་དང་	ལྡོག་ཕོགས་ལས་བརྟེན་པའི་	དཀའ་ངལ་	 	
	 	 ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།	
ཚོངོརིག་ཤུགས།	 སྲུང་གི་གནས་སྟོངས་དང་འཁིལ་ཏེ་	 དགའ་བ་དང་སྐྱོོ་བ་	 འཇིགས་སྣོང་ལ་སོགས་པའི་ 

སེམས་ཀྱི་ི་ཚོངོརིག་བ་ ཤུགས་ཆེ་ེ་ཤེསོས་ ག་ཅི་རིག་འབྱུང་དོ་ག་ དེ་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
ཞ་ཐབས།	 སྲུང་ནང་ལུ་ཡོོད་པའ་དཀའ་ངལ་འད་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ས�་ཐབས་ག་ད་སྦེ་འབད་ཡོ་
ིག་ 
 དེ་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
བརོད་དོན།	 སྲུང་གི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ི་བསློབ་བ་དང་	 ཡོིད་ཆེ་ེས་བསྐྱོེད་ཚུགས་པའི་

གནད་དོན་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།
སྲུང་གི་འགྲོོས།		 འགྲོོས་ཟེོརིག་མི་འདི་	སྲུང་གི་གཞི་འགྱི་མ་ཅིག་ཨིན།	དེ་ཡོང་	སྲུང་འདི་ནང་ལུ་	རྙེསོགས་གཞི་	

ཚོངོརིག་ཤུགས་	ཞི་ཐབས་	ལ་སོགས་པའི་	བ་རིགིམ་ཚུ་གོ་རིགིམ་ག་དེ་སྦེེ་འབྱུང་དོ་ག་	བཤེསད་མི་
ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།

སྲུང
་གི་འ

གྩོས
།

འགོ་ཐོག།
སྲུངརྱེདཔ་ངོ་སྤྩོད་དང་

གནས་དུས།

བཟྩོ་ནི།
སྲུངརྱེདཔ་ག་ཏེ་འགྩོཝ་
ཨིན་ན?	ག་ཅི་སྦེྱེ	?

ཞྲི་ཐབས།
དཀའ་ངལ་སེལ་བ།

མཇུག་བསྡུ།
ག་ར་གིས་	ག་དེ་སྦེྱེ་ཚོར་བ་མྱོྩོང་
ནུག་ག་	ག་དེ་སྦེྱེ་འགྱུར་ནུག་ག་ཚུ་

ལུ་སབ་ཨིན།

མཐར་ཐུག་གི་ཚོར་ཤུགས།	དཀའ་ངལ།
སྲུང་རྱེདཔ་ངོ་མ་དང་སྲུང་རྱེདཔ་གཞན་ལུ་

ག་ཅི་བྱེམ་ཤུགས་འདུག།

སྲུང་གི་འགྩོས་རྲིས།
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དྲན་གསོ།	སྲུང་མ་བི་བའི་ཧེ་ེ་མ་རིག་	གཤེསམ་འཁོད་ལུ་ཡོོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་	སེམས་ཁརིག་བཞག་སྟོེ་བི་དགོ།
	སྲུང་ཐུང་བ་བའ་སྐབས་ལུ་	དང་པ་རིག་	ག་ཅ་ག་སྐོརིག་ལས་བ་ན་ཨན་ན་	མནོ་བསམ་གཏང་སྟོ་	བརོད་

དོན་ཅིག་བཀོད་དགོ།	

	སྲུང་འད་	ས་གནས་ག་ཏ་ལུ་བྱུང་བྱུངམ་ཨན་ན་དང་	དུས་ཚོངད་	ནམ་བྱུང་བྱུངམ་ཨན་ན་	བཀོད་དགོ།

	སྲུང་འད་ནང་ལུ་	སྲུང་རྩདཔ་ག་དང་ག་རིག་ཡོོདཔ་ཨན་ན།	 ད་ཚུ་ག་	ཕ�་བཟོོ་རྣམ་དང་	 ནང་ག་མནོ་
ཐངས།	འབད་བཞག་	བཅའ་བཞག་ཚུ་	མིག་གིས་དངོས་སུ་མཐོང་ནི་ཡོོདཔ་བཟུམ་མའི་	ཚོོངརིག་སྣོང་
བྱུང་ཚུགསཔ་ཅིག་བཀོད་དགོ།

	སྲུང་འད་ག�་	ལྷག་མ་ཚུ་ག་	ས�ས་ཁརིག་	དགོད་བ་ས་ས་དང་	འདྲོག་ས་ས་	ལ་སོགས་པའ་	ཉམས་
ག་ཅི་བཟུམ་བིན་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནི་ཨིན་ན་	སེམས་ཁརིག་བཞག་སྟོ་ེ	བི་དགོ།

	སྲུང་འད་ནང་ལུ་	ག་ད་སྦེ་རིག་འཐོན་འོང་ག་	སྲུང་ག་གནད་དོན་ཟུརིག་ཅ�་	སློབ་སྟོ་	སྲུང་ཉན་མ་ཚུ་	ཧེ་ང་
བཀལ་	ཉན་ནི་དང་	ལྷག་ནི་ལུ་	སྤྲོོ་བ་བསྐྱོེད་ཐབས་བསྒྲིགིག་དག	ོ།	

	སྲུང་འད་ག་ནང་	ཧེ་་མ་	ག་ཅ་བཟུམ་རིག་	བྱུང་ཡོ་ག་	འད་ག་གནས་སྟོངས་ཚུ་	དྲན་གསོ་འབད་ན་ཚུ་
ཚུད་དགོ།

	སྲུང་རྩདཔ་ཚུ་ག་བརིག་ན་	དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ལན་	ག་ཅ་བཟུམ་	བྱུང་ཡོ་ག་	ཁ་གསལ་སྦེ་	ངོ་སྤྲོོད་
འབད་དེ་	དེ་ཚུ་	སེལ་ཐབས་	ག་དེ་སྦེེ་	བསྒྲིགིགས་ཏེ་	བསལ་ཡོི་ག་	བཀོད་དགོ།
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	སྲུང་རྩདཔ་ཚུ་ག་བརིག་ན་	 འབད་ཐངས་དང་མནོ་ཐངས་ཚུ་	 འདྲཝ་	 མ་འདྲཝ་ཚུ་ལས་བརྟན་ཏ་	 ཁྱད་
པརིག་དང་	ལྡོག་ཆོེ་ས་ཚུ་	ག་ཅི་རིགང་འཐོན་ཡོི་ག་	ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།

	དོན་ཚོངན་དང་	རོད་ཚོང�་ཚུ་	ཐད་ཀརིག་དུ་བ་ན་ལུ་	གཡོང་ཟོ་དང་འཇ�ས་སྣོང་འབྱུང་པ་ཅན་	བརོད་དོན་
ངོ་མ་སྦེ་བཞག་སྟོེ་	གནས་སྟོངས་དེ་དང་	 རྟགས་མཐུན་པའི་རོད་ཚོངིག་གི་ཐོག་ལས་	སྒྲིག་དཔག་སྟོ་ེསློབ་
ནི་ཚུ་བི་དགོ།

	སྲུང་ཐུང་ཅ�་ག་ནང་ལུ་	ཉམས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའ་	བརོད་དོན་དང་འབ�་བའ་དགའ་བ་དང་	སྐྱོོ་བ་
ལ་སོགས་པའི་	ཚོངོརིག་ཤུགས་ཚུ་	སེམས་ལུ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་	ཚོངིག་གཞི་ཚུ་	བཙུགས་ཏེ་བི་དགོ།

	སྲུང་འད་	འགོ་ག་ད་སྦེ་	བཙུགས་ཏ་བ་ན་ཨན་ན།	བརིག་ན་ག་ད་སྦེ་རིགང་བ་ན་ཨན་ན།	མཇུག་ག་ད་སྦེ་	
བསྡུ་ནི་ཨིན་ན་གི་	བརོད་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་	གོ་རིགིམ་གྱི་ི་འགྲོོས་ལེགས་ཤེསོམ་སྦེེ་ཚུད་དགོ།
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	སྲུང་གི་འབྲིྲི་ཤོག།	(སྲུང་འབྲིྲི་ཐངས་ཀྲི་ཆེ་ཤས་བཅུ་གཅིག།)

སྲུང་གི་མིང་།  
བརོད་དོན།	 སྲུང་གི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ལུ་སློབ་ཨིན།
བཟོོ་བཀོད། (གནས་/དུས):	 སྲུང་འདི་ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་དུས་ཚོངོད་ནམ་བྱུང་ཡོི་ག་བཤེསད་པ་རྐྱབ་མི་ལུ་

སློབ་ཨིན།
སྲུང་རྩདཔ།/སྲུང་རྩདཔ་ག་ཁྱད་ཆེ་ོས།	 སྲུང་རྩདཔ་ག་ཕ་གཟུགས་ཀྱི་་ཁྱད་ཆེ་ོས་དང་(བཟོོ་རྣམ/གཟུགས་

གཤེས�་/རྣམ་འགྱུརིག)	 མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་དང་བོ་སློབ་ཐངས་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་
སྟོོན་མ་ལུ་སློབ་ཨན།

ཉམས།  (ཚོངོརིག་ཤུགས):སྲུང་འདི་ནང་ལས་འབྱུང་བའི་ཚོངོརིག་བ་	དཔྱ་ེའབདན་	དགོད་བ་སི་སི་/	 	
	 འདྲོགས་སི་སི/འཁྲུལ་སི་སི་ཚུ་བཟུམ་ལུ་སློབ་ཨིན།

སྔོན་ཚོོངརིག།	 སྲུང་འདི་ནང་ལུ་ག་ཅི་རིག་འཐོན་འོང་ག་ ཟུརིག་བར་སྟོོན་མི་ཅིག་ལུ་སློབ་ཨིན།
རེས་དྲན།	 ཧེ་ེ་མ་སྲུང་འདི་གི་ནང་ག་ཅི་རིག་བྱུང་ཡོི་ག་	 འདི་གི་གནས་སྟོངས་ཚུ་ལོག་སྟོོན་མི་ཅིག་ལུ་སློབ་

ཨིན།
རྙེསོག་གཞི་།	 སྲུང་རྩེདཔ་ལུ་	སྟོབས་མ་བདེ་བའི་	དོ་འགྲོན་འབྱུང་བཅུག་མིའི་	དཀའ་ངལ་ལུ་	གོཝ་ཨིན།

	 དེ་ཡོང་	རིགང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱི་ིས་བྱུང་མི་དང་	ལྡོག་ཕོགས་ལས་བརྟེན་པའི་	དཀའ་ངལ་	 	
	 ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།	
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ཁྱད་པརིག་/ལྡོག་ཆེ་ོས།	 སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་གི་བརིག་ན་མནོ་ཐངས་དང་འབད་ཐངས་ཚུ་	 རྒྱབ་འགལ་འབད་དེ་	
སྟོོན་མི་ཅིག་	 ལུ་སློབ་ཨིན།

གབ་ཚོངིག(ཟུརིག་ཟོ)	 གནད་དོན་ཅིག་ལུ་སྒྲིག་དཔག་སྟོེ་	 གནད་དོན་གཞན་མི་ཅིག་ཧེ་་གོཝ་འབད་སློབ་མི་
ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།	

མཐརིག་ཐུག་གི་ཚོོངརིག་ཤུགས།	 སྲུང་གི་ནང་ལུ་	 སེམས་ཀྱི་ི་ཚོངོརིག་ཤུགས་སྦེོམ་འབྱུང་སའི་	 གནས་སྟོངས་ཅིག་ལུ་
སློབ་ཨིན།

འགྲོོས།	 སྲུང་འདི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་	མཇུག་ག་དེ་སྦེེ་བསྡུ་ནི་ཨིན་ན་གི་	རིགིམ་པ་སྟོོན་མི་ཅིག་
ལུ་སློབ་ཨིན།

སྲུང་དེ་ཚུ་གི་ནང་དོན་གྱི་སི་	ང་བཅས་རིགའི་མི་ཚོངེ་ལུ་ཁག་ཆེ་ེ་བའི་	སྤང་བང་གི་བསློབ་བ་	གང་རུང་ཅིག་	སྟོོནམ་
མ་ཚོངད།	སྲུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	འདས་པའི་འབྱུང་རིགབས་དང་	མི་དང་སེམས་ཅན་	རིགིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་	མི་ཚོངེའི་
གནས་སྟོངས་ཚུ་ཡོང་	 ཧེ་་གོ་ཚུགས་པའི་ཁརིག་	 སྲུང་དེབ་ལྷག་མི་འདི་གིས་	 མིང་ཚོངིག་ཡོིག་སེབ་	 མ་འདྲཝ་
གསརིགཔ་	ལེ་ཤེས་ཅིག་རིག་	ཤེསེས་ཚུགས་པའི་	དགོས་པ་ཚུ་ཡོོད།	
དེ་འབདཝ་ལས་	 སློབོ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་སློོབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་དང་	 སྲུང་ལྷན་ཐབས་ཚུ་གི་ཐོག་ཁརིག་	 རྩ་གཞུང་དང་
འབེལ་བའི་	 ལྷག་དེབ་དང་	 དཔེ་མཛོད་ཚུ་ལས་	 སྲུང་དེབ་ཚུ་	 ག་དེ་མང་མང་ལྷག་སྟོ་ེའབད་བ་ཅིན་	 རིགང་གི་
ཐོས་རྒྱ་གོང་འཕེལེལ་འགྱི་་ོབ་གིས་མ་ཚོངད་	རོང་ཁའི་སྐད་ཡོིག་གི་རིགིག་རྩལ་ཡོརིག་རྒྱས་ལུ་ཡོང་	ཕེལན་ཐོགས་སྦེོམ་རིག་
འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་	སྲུང་དེབ་ག་དེ་མང་མང་ལྷག་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་ེ།
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སྲུང་ཚུ་ག་བཀོད་ཐངས་འད་	ལ་ལུ་ས�ས་ཤེསོརིག་ས་ས།	ངལ་རིགངས་ཏོག་ཏོ།	ལ་ལུ་འདྲོགས་ས་ས།	ལ་ལུ་དགོད་
བ་ས་ས།	ལ་ལུ་རྔམ་ས་ས།	ལ་ལུ་ཐ་རྡུགས་ས་ས།	ལ་ལུ་འཁྲུལ་ས་ས།	ལ་ལུ་སྐྱོོ་ས་ས།	ལ་ལུ་ཧེ་་ལས་ས་ས།	
ལ་ལུ་ཡོད་ཆེ་ས་ཏོག་ཏོ།	ལ་ལུ་འབྱུང་རིག�་ངས་མད་ཀྱི་་རིགང་བཞན་འབད་	ཡོོདཔ་མ་ཚོངད་	ལ་ལུ་	ད་ཚུ་ག་རིག་	སློ་
བསས་སྦེེཡོང་འོངམ་ཨན།
སློོབ་དེབ་འདི་ནང་ལུ་	སྲུང་གི་རིགིགས་དག་པ་ཅིག་	བཀོད་དེ་ཡོོད་མི་འདི་	གོང་གི་ཁྱད་ཆེ་ོས་དང་	བཀོད་ཐངས་ག་
ཅི་གི་གྲོངས་སུ་	ཚུདཔ་ཨིན་ན་	ཁྱདོ་ཀྱི་ིས་	དབེ་དཔྱད་འབད་དེ་བལ་བ་ཅིན་	ཤེསེས་ཚུགས།	འདི་ནང་ལས་ཁྱོད་ལུ་
ཕེལན་ཐོགས་དགོཔ་འདི་	 དང་པ།	སྲུང་གི་ནང་དོན་འདི་གིས་	ཁྱོད་རིགའི་མི་ཚོངེའི་	བ་སྤྱི་ོད་ལུ་འགྱུརིག་བ་འགྱི་་ོནི་ལུ་
ཕེལན་ཐོགས་དང་།	གཉིས་པ།	འདི་བཟུམ་མའི་	རྩོམ་རིགིག་མ་འདྲ་བའི་རིགིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	ལྷག་ནི་དང་བི་ནི་
ལ་སོགས་པའི་	གོ་རྟོགས་ཀྱི་ི་	གནས་ཚོངད་གོང་འཕེལེལ་གཏང་ནི་ལུ་	ཕེལན་ཐོགསཔ་ཨིན།།

འྩོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མྲི་སྲུང་འདི་ཚུ་ལྷབ་སྱེ་:	
	སྲུང་ལུ་དབྱེ་བ་ག་དེ་སྦེྱེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ངོས་འཛིན་ཚུགས་དགོ།
	སྲུང་ཚུ་ཚོར་སྣོང་གི་ཉམས་དང་འཁྲྲིལ་ཏེ་སྐོད་ཀྲི་སེང་ཕབ་དང་ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་འཁྲྲིལ་

ཏེ་རྗོྩོད་སྒ་ཚུ་དག་ཏོག་ཏོ་སྦེྱེ་ལྷག་ཚུགས་དགོ།
	སྲུང་གི་གཞྲི་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་	 གནས་སངས་ག་ཅི་ནང་ལུ་ཨིན་པས་ག་	 ངོས་འཛིན་འབད་

ཚུགས་དགོ།
	བརྗོྩོད་དོན་ག་ཅི་སྩོནམ་ཨིན་ན་བཅུད་བསྡུ་ཚུགས་དགོ།
	སྲུང་གི་འབྱུང་རྲིམ་སོ་སོའྲི་ནང་ལུ་	 རྩོག་གཞྲི་དང་ཞྲི་ཐབས་ཚུ་ག་དེ་སྦེྱེ་ར་འདུག་ག་ངོས་

འཛིན་འབད་དེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།

	སྲུང་སོ་སོ་ལུ་དབྱེ་བ་དང་ཁྱད་རྣམ་མ་འདཝ་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་དབྱེ་ཞྲིབ་འབད་
ཚུགས་དགོ།

	སྲུང་འདི་བྲིྲི་ནི་གི་དོན་ལུ་	 ཞྲིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ཚུ་གི་འཆེར་གཞྲི་་བཟྩོ་ཚུགས་
དགོ།

	ཨིང་ལིཤ་ནང་ཡོད་མྲི་སྲུང་ཚུ་རྩོང་ཁ་ནང་སྐོད་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ
	སྲུང་འདི་འཆེར་སྲུང་དངོས་སྲུང་གི་དབྱེ་བ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།
	སྲུང་འདི་ལུ་གཞྲི་བཞག་སྱེ་དགའ་བ་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཉམས་གང་རུང་

ཡོད་པའྲི་	སྲུང་རྱེ་བྲིྲི་ཚུགས་་དགོ།
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ཡོ་བ་མ།
ནུབ་ཕད་ལུ་ཨའ་འད་སྒོ་ཕེཝ་ཅ�་ ཡོ་བ་མ་་་་“བུམོ་འད་	 ད་རིགས་ག་ཅ་འབད་དཔ་ཨན་ན? ཅ་ལ་ག་རིག་
བཀྲམ། ཉལ་ཁང་ནང་	 མལ་ཆེ་་ཡོང་མ་བལབས། ཐབ་ཚོངང་ནང་ཕེལོརིགཔ་ཐ་ལ་ཡོང་ག་རིག་བཀྲུམ། འདྲ་འཛུལ་
སོཔ་འདྲས་མན་ན?་“ཟོར་	སྐད་ག་ད�་ཅ�་རྐྱབ་རུང་	བུམོ་འཐོན་ན་མད་པརིག་	ཁྱ�་ག་རིག་ནང་	འཛུལ་བལ་
རུང་	འཚོང�་མ་ཐོབ་པས།	
ཨའི་འདི་སྤྱི་གས་རྡུགས་འཐབ་སྟོེ་	 མོ་རིགའི་སྤུན་སྤུན་ཆེ་་དང་	 གཉེན་ཉེཝ་	 འཆེ་མ་མཐུནམ་ཡོོད་ཚོངད་ཅིགཔ་
ལུ་	འགྲུལ་འཕྲིནིན་གཏང་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། མི་ག་ལུ་དྲིས་རུང་མ་མཐོང་། མ་འོངས།	ཟེོརིག་སློབ་མི་ཙང་ཙ་
ཨིནམ་ལས་	ཁིམས་སྲུང་འགག་པ་ལུ་	སྙན་ཞུ་འབད་བརིག་འགྱི་ོ་དགོཔ་ཐལ་སོ་ནུག།
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ཁིམས་སྲུང་འགག་སེ་གི་ ཡོིག་ཚོངང་ནང་འགྱི་ོ་ནི།	 ཟོེརིག་སློབ་སྦེེ་	 མོ་གློ་འཁརོིག་ཅིག་བཀག་སྟོེ་	 མིག་ཆུ་འཐོན་
ཡོི་རིག་	 འཛུལ་འགྱི་ོཝ་ད་	 ངེ་གི་བུམོ་དེ་ལུ་	 མོ་སློོབ་རིགིམ་བཅོ་ལྔ་ལྷབ།	 ཁིམས་སྲུང་འགག་སེའི་འགོ་དཔོན་
ཅིག་འབད་ཞིནམ་ལས་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 མི་བཀྲ་མ་ཤེསིསཔ་འབད་མི་ཚུ་	 ག་རིག་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་
གི་	ཐབས་ཤེེསས་ཅིག་བཏོན་ཟེོརིག་སློབ་དགོ་པས།	དེ་ལས་ང་རིག་ཡོང་	མོ་གི་ཨ་ལོ་རིགེ་བལ།	འཕྲིནལ་འཕྲིནལ་ཆེ་ོས་རིགེ་
ཞུ།	ལྷ་ཁང་མཆེ་ོད་རྟེན་རིགེ་བསྐོརིག་སྦེེ་སོད་ནི།	ཟོེརིག་	མནོ་བསམ་གཏང་སོད་པའི་བརིག་ན་	འདེད་གཡོོགཔ་གིས།	
དབའེ་ཨ་མ་	ནཱ་ལྷོད་སོ་ཡོི།	ནུབམོ་ཕེད་སྣོང་མེད་དཀྱི་ིལ་ལུ་	ཁིམས་སྲུང་འགག་པ་དང་ཕད་ཚུགས་ག?	ཡོང་
ཅིན་ཁྱོད་རིག་ཁྱིམ་ནང་སོད་སྦེེ་ ཁིམས་སྲུང་འགག་སེ་ལུ་	འགྲུལ་འཕྲིནིན་བཏང་བལ་བ་ཅིན་མི་དྲག་ག?	ཟོེརིག་སློབ་
སྦེེ་ཡོརིག་སོ་པའི་ཤུལ་ལུ་	མོ་ཡོང་ཁིམས་སྲུང་འགག་པ་དང་	འཕད་མ་ཚུགས་པརིག་ལོག་ཁྱིམ་ནང་	ལོག་དགོཔ་
བྱུང་ནུག།
ད་བསྒང་	 བུམོ་འདན་	 སློོབ་རིག�་བཅུ་གཉ�་པའ་	 ཆེ་ོས་རྒྱུགས་ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་རྐྱབ་ཚུགས་ཡོོདཔ་ལས་	 མཐོ་
རིག�་གོང་མའ་ཤེསས་ཡོོན་	 འཕྲིནོ་མཐུད་བལ་ན་ག་	 གོ་སྐབས་ཐོབ་ཅ།	 ཟོར་བའ་	 གནས་ཚུལ་ཧེ་ན་ཏོང་ཏོ་འད་	
ཨའ་ལུ་སློབ་པརིག་འོངམ་ད་	ཨའ་ཁྱ�་ནང་མད་པརིག་	དབུགས་བགམས་ནུག།

ཨའ་འདན་	 ང་ག་བུམོ་ད་ལུ་	 ཟོ་འཐུང་དང་བཀབ་གོ་ལ་	 ག་ཅ་ག་ཐད་ལས་འབད་རུང་	 རིགོགས་ཀྱི་་གདོང་ཁརིག་	
བཟོང་ལམ་ལམ་དང་	འབྲུ་ལམ་ལམ་འབད་བཞག་ཅ།	ཨ་པ་ཡོང་	མོ་གཅ�་ག་དོན་ལས་	བཟོའ་བའ་ལོ་ལས་
འཕ།	ཉལ་བའ་གཉད་ལས་འཕ།	ས་རིགང་མད་རིགོགས་ཀྱི་་གཡུས་ཁརིག་	ཉན་ནུབ་མད་པརིག་	དཀའཝ་སྤྱི་ད་ད་	མོ་
ཆེ་ོས་ཡོོན་ཏན་ལྷབ་ན་ག་ཟོད་འགྲོོ་མ་ཚོངད་	 མོ་ག་དོན་ལས་སྣུམ་འཁོརིག་དང་	 ཁྱ�་ཡོང་	 མ་བཏུབ་	 བཏུབ་སྦེ་
རྐྱབ་ཡོོད།	མོ་	ཨ་མ་ག�་ཁ་ཚོང་རུང་	ཨ་པ་ག�་བཟོོད་མ་ཚུགས།	ཨ་པ་ང་བཅས་གཉ�་	མོ་ག་དོན་ལས་	འ་
ན�་ཅ�་	 དཀའཝ་སྤྱི་ད་མ་འད་	 མོ་ག�་མནོ་བསམ་རིག་མ་གཏང་མས།	 ཟོར་ས�ས་སྐྱོོ་སྟོ་	 གློ་འཁོརིག་ཡོང་
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མ་ཐོབ་པརིག་	 ལོག་ཁྱ�་ནང་འགྱི་ོཝ་ད་	 བུ་ལང་ཤེསོརིག་གཏང་ཚོང་གཅས་ཕྲུག་མན། །གློང་བརྙེས་གློ་གཏང་ཚོང་དཔའ་
རྩལ་མན།།	ཟོར་མ་དཔྱ་གཏམ་འད་	བདན་རིག་བདན་པས་ཟོར་	མནོ་བསམ་མ་འདྲ་དགུ་འདྲ་	བཅོ་བརྒྱད་བཏང་
འགྱི་ོཝ་ད་	 ཕ་རུ་མ་གཞོནམ་ག་རིག་སྤྲོོ་སྟོོན་གྱི་་ལས་རིག�་ནང་ལས་	 ཆེ་ང་འགྲོངས་འོངམ་ད་	 ཨམ་འད་	 སྣུམ་

འཁོརིག་གྱི་�་འཐུ་བཀོ་སྦེ་	ཁ་འཐུམ་མརིག་བསད་ད་ནུག།	

བུམོ་འདི་ཡོང་	ཨའི་འོང་ནི་མེདཔ་ལས་	ཙིགཔ་བཟོའ་སྟོ་ེ	དེ་ཚོངེ་ཕི་རུ་	ཆེ་་རིགོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁརིག་	སྤྲོོ་སྟོོན་
ཁང་ནང་འགྱི་ོ།	ཆེ་ང་གིས་འགྲོངས།	ཉི་མ་ཨིན་ན་	ནུབ་མོ་ཨིན་ན་མ་ཤེསེས་པརིག་	དྲོ་པ་གི་ཆུ་ཚོངོད་༣	དེ་ཅིག་ཁརིག་	
ཁྱིམ་ནང་ལྷོདཔ་ད་	ད་རུང་ཨའི་མེད་པརིག་	ཨཱོས་ཊི་ལི་ཡོ་ལུ་	མོ་རིགའི་ཨ་པ་ལུ་	ཨའི་ཁྱིམ་ནང་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་
ཚུ་སློབ་ད་	ཨ་པ་གིས་	ཁྱོད་ཀྱི་ི་ཨའི་འདི་	མ་པ་ལས་སྤྱི་ང་བཤེསལ་རྐྱབ་སོད་ནི་འདི་	དགའ་རིག་དགའ།	མོ་བུམོ་
ཅུང་བཟུམ་བཟོོ་སྦེེ་	 མི་གཞན་དང་སྤྲོོ་བ་སྟོོན་པརིག་འགྱི་་ོའགྱི་ཝོ་འོང་།	མོ་ཁྱམི་ནང་འོང་པ་ཅིན་	 ངེ་གི་ཁྱིམ་ནང་
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འོང་མི་དགོ།	 ཁ་ཙ་ཕི་རུ་ག་ཏེ་སོང་ཡོི་?	 འ་ནཱ་ལུ་རིག་ལོག་སོང་ཟོེརིག་སློབ་རྨེ།	 མོ་ཁྱམི་ནང་འོང་བཅུག་པ་ཅིན་	
ཁྱོད་དང་ང་ཡོང་ཚོངགས་ཁརིག་མི་ཚུད་རྨེ།	ཟོེརིག་སློབ་ནུག།

དེ་ལས་ཁིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་	ཨམ་འདི་སན་ཁང་ནང་བསྐྱོལ་རུང་	སོག་རྐྱབ་འབད་མ་ཚུགས་པརིག་	ནང་
མི་ལུ་སློབ་ནི་འབད་	མོ་གི་འགྲུལ་འཕྲིནིན་ནང་ལཝ་ད་	མོ་གི་འགྲུལ་འཕྲིནིན་དེ་	གསང་བའི་ཨང་ཡོོདཔ་ལས་	ཁ་
ཕེ་མ་ཚུགས་པརིག་སོད་པའི་བརིག་ན་	ནདཔ་བཞག་སའི་ཁང་མིག་ནང་ལས་	ཨང་རྒས་ཅིག་འོངས་ཏེ	དེ་འཕྲིནོ་ལས་	
ངེའི་མནའམ་འདི་ཟོེརིགཝ་ཅིག་	གནམ་མེད་ས་མེད་བེལ་སྐད་རྐྱབ་སྔུ་ད་ནུག།	
ཁིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་	 ཨང་རྒས་ལུ་འདྲི་རྨེད་རྐྱབ་ད་	 མོ་ངེ་གི་མནའམ་ཨིན།	 དེ་འབདཝ་ད་	 ངེའི་བུམོ་
ལས་ཡོང་མོ་ལྷག།	ང་ནཱ་སན་ཁང་ནང་	ན་སྟོེ་སོདཔ་ད་	ངེ་གི་ཆེ་བ་གསང་ཡོང་མོ་གིས་འཕག།	ཁ་ལས་སྐྱུག་
མི་ཡོང་	ཁམས་ལོག་ནི་ལུ་ཡོང་མ་བལ་བརིག་	མོ་རིགའི་ཨའི་བཟུམ་འབདཝ་ཨིན།	
ཁ་ཙ་ཕ་རུ་ཡོང་	མོ་ག�་ང་ལུ་	ལོ་བན་	གོ་ལ་སོརིག་	མོ་རིགའ་ཆེ་་རིགོགས་གཅ�་	ང་ག་ནད་གཡོོགམོ་སྦེ་	བཞག་
སྦེ་	ཁྱ�་ནང་འགྱི་ོ་འགྱི་ོཝ་ཨན།	ཟོར་འཁུན་ཡོ་རིག་སློབ་ནུག།
ཁིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་	 ཁོྱད་ཀྱི་ི་བུ་འདི་ག་ཏེ་ཡོོདཔ་སོ?	བུ་འདི་ལུ་ག་ཅི་འབད་མ་སློབ་སོ?	ཟོེརིག་སློབ་ད་	
ཨང་རྒས་ཀྱི་ིས་	 ངེའི་བུ་འདི་ལུ་སློབ་རུང་	 ཁུངས་མེད།	 ཁོ་ས་ཐག་རིགིང་སརིག་	 འབད་ནི་འདི་གིས་	 ནཱནི་ལྷོད་མི་
ཚུགས།	སེམས་ཁརིག་ཚོང་གྱི་ང་ལང་བཅུག་སྟོ་ེ	ག་ཅི་འབད་ནི།	ཁོ་	ལུས་མི་སྐྱོིད་པས་ས་	སེམས་ཡོང་སྡུག་བཅུག་
པ་ཅིན་	བཞེས་སྒོ་ཡོང་བཟོའ་མ་ཚུགས་པརིག་	ལ་མ་ཁོ་ཡོང་	ན་ནི་གི་ཉེན་ཁག་འདུག་ཟོེརིག་སློབ་སྟོེ་	སློབ་མ་སྟོེརིག།	
ཨང་རྒས་ཀྱི་ི་	 བུ་དང་མནའམ་ལུ་	 བུམོ་ཕུད་རོག་གཅིག་ཡོོད་མི་འདི་ལུ་	 སློབ་གེ་ཟོེརིགན་	 ཨའི་དང་ཨ་པ་གི་
གཅེས་གཅེས་འབད་ནི་འདི་གིས་སློབ་མ་ནུམ།	མནའམ་འདི་གིས་	སྣུམ་འཁོརིག་ཡོང་	བུམོ་ལུ་སྤྲོོད།	མོ་རིག་མང་
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ཤེསོས་གློ་འཁོརིག་ནང་རིགང་འགྱི་ཝོ་ཨིན།	འདི་གིས་ཡོང་མ་ཚོངད་	ད་ལོ་བུམོ་འདི་ཡོང་	ཆེ་ོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་པའི་བསྒང་
ཨིན།	སན་ཁང་ནང་	ག་རིག་མོ་རིག་གིས་འབདཝ་ཨིན།	ཟོེརིག་	སློབ་སྟོ་ེབུ་དང་	 ཚོངམོ་གཉིས་ཆེ་་རིག་ལས་	གསང་
བཞག་ཅི་	ཟོེརིག་སློབ་ནུག།	

དེ་ལས་	 ཁིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་	 བུམོ་དེ་སན་ཁང་ནང་འབོ་ཞིནམ་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སློབ་ད་	 བུམོ་འདི་ཁོང་
གིས་	སློབ་མི་ལུ་	བདེན་རྫུན་ཡོང་རིགེ་མ་ཚུགས་པརིག་	ཨའི་ལུ་བལ་སྦེེ་དྲན་མེད་བརྒྱལ་སོ་ནུག།

ཉནམ་གསུམ་གྱི་་རྒྱབ་ལས་	 ཨ་པ་ཡོང་ལྷོད་ད་	 འབད་དགོཔ་བཅའ་དགོཔ་ཚུ་ག་རིག་	 འབད་ཚོངརིག་ཞནམ་ལས་	
ཨང་རྒས་ཀྱི་�་	 བུ་ལུ་	 ང་བཅས་ཀྱི་་མ་ཚོང་འད་ནང་	 ཏ་རུ་ཡོོད་པ་ཅན་	 བཏུབ་རིག་བཏུབ་པས་ས?ོ	 ཏ་རུ་ག�་	
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ཡུམ་བམས་བརྩེ་ཆེ་ེ་བའི་རྟགས་ཨིན་པས།།	ངེའི་ཡུམ་ཆེ་ེན་གསན་ཏེ་ཡོོད་པ་ཅིན།།	བུམོ་ང་ལུ་བཟོོད་པ་བཞེས་
གནང་མས།།	ད་ཡོབ་ཆེ་ེན་ཨ་པ་ཁྱོད་འབད་རུང་།།	དུས་གཏན་རྐྱང་ང་དང་སོད་གནང་མས།།	ཟོེརིག་སློབ་སྦེེ་	ཨ་
པ་དང་བུམོ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	ཕེལངམ་བཏབ་བསྔུ་འབད་སོད་ནུག།
དྲ་ིབ།
༡	 སྲུང་འདི་ནང་	སྲུང་རྩེདཔ་	ག་དང་ག་རིག་འདུག་གོ?
༢	 སྲུང་འདི་ནང་	ཟུརིག་བརའི་ཚོངིག་	ག་ཅི་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་གོ?
༣	 སྲུང་འདི་	དངོས་འབྱུང་དང་འཆེ་རིག་སྣོང་གཉིས་ལས་	ག་ཅི་ཨིན་ནི་བཟུམ་འདུག་གོ?	ཁུངས་བིས།

ག་ཅ་ཉོ་རུང་ཉོ་ཚུགས་པས།	ཁྱོད་ལུ་འད་	ཏ་རུ་	ང་ག�་གྱི་ངས་ཁ་ཡོང་རྐྱབ་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོོདཔ་འོང་།	ཁྱོད་ད་
རུང་	ལོག་སྟོ་རིག་ཏ་རུ་བཟོོ་བ་འགྱི་ོ་ན་འོང་?	ཟོར་སློབ་ད་	བུ་ག�་	ས་ཕོགས་ཨཱས་ཊ་ལ་ཡོ་དགའ་མ་དགའ།།	
ཉ་མ་ལོ་མད་ཕ་རུ་གཉད་ཡོང་མད།།	 ཟོས་དང་གཉད་ལས་ཕ�་ཏ་ལཱ་གཡོོག་འབད།།	 ཏ་རུ་ཁ་དང་འབུམ་
འབད་བཟོོ་སྟོ་ག�།།	 འབྲུག་ལུ་དགའ་སྐྱོད་བསྐྱོང་པརིག་འོང་དགོ་མནོ།།	 ཡོོད་རུང་ཡོོད་དགོ་མནོ་བའ་འདོད་པ་
ག�།།	 ས�ས་ཀྱི་�་ལྷོད་རུང་ལུས་ཀྱི་�་ལོྷད་མ་ཚུགས།།	 ད་རིགས་ཐབས་མད་རིགང་གཡུས་འོང་སྟོ་ག�།།	 སྐྱོ་
རྒ་ན་འཆེ་�་སྡུག་བསྔལ་མཐོངམ་ད་ལུ།།	 རྒྱུ་ནོརིག་སྙང་པོ་མདཔ་སྦེ་ཧེ་་གོ་ཡོ།།	ཨའ་	 ད་འབདན་ང་	ཁྱོད་དང་
ང�་བུམོ་འད་	བཀོ་བཞག་སྦེ་ག་ཏ་ཡོང་མ་འགོྱི་།།	ལ་མ་ཨམ་སྲུ་ཡོང་	འཕད་མ་ཚུགས་པརིག་	ཤེས་སོ་ཡོ་ས་གན་	
ཁྱད་གཉ�་དང་ཡོང་འཕད་མ་ཚུགས་མས།	ཟོར་སློབ་ནུག།	

བུམོ་འདི་གིས་ཡོང་ཨ་པ་ལུ་	སེམས་མནོ་རྒྱ་ཆུང་བའི་བུ་མོ་གིས།།	ཡུམ་དམ་ཚོངིག་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ།།	ཡོབ་
ཨ་པ་ཁྱོད་ལུ་ཞུ་ད་ཡོི།།	 ཡུམ་དམ་ཚོངིག་མེད་པརིག་མེན་པས་སོ།།	 བུམོ་མནོ་རྒྱ་ཆུང་བའི་རྟགས་མཚོངན་དང་།།	
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ཨ་པའི་ཁ་ཆེ་ེམས།
༉	ཧེ་ེ་མ་	ཨཔ་སངས་རྒྱས་ཟེོརིག་མི་ཅིག་	ལོ་ན་ཚོངོད་རྒས་ཏེ་	ཤིེས་རིགན་པའི་དུས་ཚོངོད་ཁརིག་	ཁོ་རིགའི་ཤེས་དང་ཁག་ལས་
མཆེ་ེད་པའི་	བམས་བརྩེ་ཅན་གྱི་་ིབུ་	འོད་ཟོེརིག་ལུ་	ཁོ་རིགའི་མི་ཚོངེ་ནང་	ཉམས་མོང་ག་ཅི་རིག་ཐོབ་ཅི་ག་	དེ་ཚུ་བུ་ལུ་	
ཤུལ་བཞག་འབད་	ཁ་ཆེ་ེམས་དེ་སྦེེ་བཞག་ནུག།
ཨཔ་མེད་པའི་ཤུལ་ལུ་	ཧེ་ིང་གི་བུ་ཁྱདོ་ཀྱི་ིས་	 འགོ་དཔོན་ཡོོན་ཏན་ཆུང་ཀུ་དང་	 ངན་པ་གི་འོག་ལུ་བ་རིགོགས་མ་
འབད།	 མི་བ་སྤྱི་ོད་ངནམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁརིག་ཆེ་་རིགོགས་མ་བསོམས།	 འགོ་དཔོན་ཡོོན་ཏན་སྦེོམ་	 ཆེ་ོས་བཞིན་
སྐྱོོང་མི་དང་	 ཆེ་་རོིགགས་མི་ལེགས་ཤེསོམ་དང་།	 ཨམ་སྲུ་ཡོང་རིགང་བཞིན་བཟོང་པོ་ཡོོད་མི་ཚུ་	 བསྟོནེ་དགོ་ས་རིགེ་	
ཟེོརིག་སློབ་སྟོེ་ཤེསི་སོ་ནུག།

དེ་ལས་བུ་དེ་གིས་ཡོང་	ཨ་པའི་	ཁ་ཆེ་ེམས་ཚོངིག་གསུམ་དེ་	 བདེན་ག་མི་བདེན་བརྟགས་ཤེསིང་དཔྱད་ནི་གི་དོན་ལུ་	
དཔོན་ངན་པ་ཅིག་བསྟོེན་	མི་ལེགས་ཤེསོམ་གཅིག་དང་ཆེ་་རིགོགས་བསོམས།	ཨམ་སྲུ་ངན་པ་ཅིག་དང་མཉམ་གཉེན་
རྐྱབ་སྦེེ་སོད་ནུག།
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དུས་ནམ་ཅ�་ག་ཚོང་	 དཔོན་ད་	 རིག་ཁ་ལུ་ཤེས་བདའ་བརིག་འབོན་པའ་སྐབས་	 འོད་ཟོར་ཡོང་	 ཕག་ཞུ་མ་སྦེ་ཚུད་
ནུག།	ལམ་ཁརིག་	ས�ས་ཅན་སྟོག་	མ་ལུ་གཟོན་དྲགས་ཡོོད་མ་ཅ�་ག�་	དཔོན་གྱི་་གདོང་ཁརིག་མཆེ་ོངས་འོང་སྟོ་	
དཔོན་གྱི་་	སྐུ་སོག་ལུ་	གནོདཔ་བཀལ་ན་འབདཝ་ད་	ཁོ་ག�་ཁོ་རིགའ་སོག་ལུ་ཡོང་མ་བལ་བརིག་	སྟོག་ག་གདོང་
ཁརིག་སོང་སྟོ་	 སྐད་པ་ལས་དཔའ་རྟགས་འབལཝ་ཅ�་	 སྟོག་གཉ�་དུམ་	 རྐྱབ་ད་ནུག།	 ད་ལས་དཔོན་གནམ་
མད་ས་མད་ཐུགས་མཉས་ཏ་	ཁྱོད་ཀྱི་�་ང�་སོག་སྐྱོབས་འབད་ཡོ།	ཟོར་གསུངས་ནུག།
ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་	ཁོ་གིས་	དཔོན་གྱི་ི་རྨ་བ་ཞབས་ཁ་རྐྱབ་ཤེསེས་མི་ཅིག་	ཡོོད་མི་དེ་ཨརིགཝ་བརྐུ་སྟོེ་	
ཁོ་རིགའི་	ཆེ་་རིགོགས་བོ་ཐུབ་ཅིག་ཡོོད་མི་དེ་ལུ་	སྤྲོོད་ཞིནམ་ལས་	གསང་བའི་ཐོག་ལུ་	སྦེ་བཞག་ནུག།	ནགས་
ཚོངལ་ནང་ལས་	རྨ་བ་གཞན་ཅིག་བཟུང་སྟོེ་	ཁྱིམ་ནང་འབག་འོང་ཞིནམ་ལས་	ཨམ་སྲུ་ལུ་དེ་སྦེེ་སློབ་ནུག།		ཁ་
ཙ་ཁ་ཉིནམ་	 དཔོན་ཤེས་བདའ་བརིག་འབོན་པའི་སྐབས་	 སྟོག་གིས་བཟོའ་ནི་འབདཝ་ད་	 ང་གིས་སྟོག་བསད་དེ་	
དཔོན་གྱི་ིས་སོག་སྐྱོབས་འབད་ཡོོད་རུང་	ང་ལུ་གསོལ་རིག་ག་ནི་ཡོང་གནང་ནི་མིན་འདུག།	ད་རིགེས་དཔོན་གྱི་་ིརྨ་བ་
དེ་	བསད་དེ་བཟོའ་ནི་ཨིན།	ཟོེརིག་བསད་བཟོའ་ནུག།
དཔོན་འདི་	རྨ་བ་འབང་ད་ནི་དེ་གིས་	རྨ་བ་འཚོངོལ་བརིག་ཕག་ཞུ་མི་ཚུ་	ས་ཕོགས་ཐདམ་ཐད་ཁརིག་བཏང་སྟོེ་	གལ་
སིད་ངེའི་རྨ་བ་འཐོབ་ཚུགས་པའི་མི་ཡོོད་པ་ཅིན་	གསོལ་རིགས་ག་ཅི་དགོཔ་གནང་ནི་ཨིན།	ཟོེརིག་གསུངས་ནུག།དེ་
འབད་རུང་	ཁོའི་ཆེ་་རིགོགས་བོ་ཐུབ་དེ་གིས་	ལོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡོང་མ་ཞུ་བརིག་སོད་ནུག།	

ད་འབདཝ་ད་	 ཁོའ་ཨམ་སྲུ་ངནམ་ད་ག�་	 གསོལ་རིགས་ཀྱི་་དོན་ལུ་	 དཔོན་གྱི་་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅརིག་ཏ་	 མོ་རིགའ་
རྨགཔ་ད་ག�་	 དཔོན་གྱི་་རྨ་བ་བསད་ད་བཟོའ་བའ་ལོ་རྒྱུས་ཞུ་ད་ནུག།	 དཔོན་གྱི་�་	 རྨ་བ་གསད་དགོ་པའ་
རྒྱུ་མཚོངན་ག་ཅ་ཨན་ན་ཟོར་གསུངསམ་ད་	 ཧེ་་མའ་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡོང་ཁ་གསལ་འབད་ཞུ་ནུག།	 ད་ལུ་དཔོན་གྱི་�་	
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འབངས་མ་སར་གྱི་�་དཔོན་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ན་ད་	གོངམ་དཔོན་གཡོོག་ག་ཐ་དམ་ཚོང�་ཨན།	ད་ལུ་དྲན་བསམ་
དགོཔ་མད་ཟོར་གསུངས་ཏ་	ཁོ་བཟུང་སྟོ་གསད་དགོཔ་སྦེ་་བཀའ་གནང་ནུག།

ད་ལས་	 དཔོན་གྱི་་བཀའ་དང་འཁ�་ཏ་	 ཕག་གཡོོག་ཚུ་ག�་	 ཁོ་བཟུང་སྟོ་གསད་ན་འབདཝ་ད་	 ཁོ་ག�་མ་
གསད་པའ་ཧེ་་མ་དཔོན་ལུ་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ཆེ་་ཏོག་ཏོ་ཅ�་ཞུ་ན་ཡོོད་ཟོར་སློབ་ནུག།	ཕག་གཡོོག་ཚུ་ག�་	དཔོན་ལུ་
དགོངས་སྐོརིག་ཞུཝ་ད་	དཔོན་གྱི་�་བཏུབ་ཟོར་གསུངས་ཏ་	དཔོན་གྱི་་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅརིག་བཅུགཔ་ད་	ཁོ་ག�་ད་སྦེ་
ཞུ་ནུག།	 ང་བཟུམ་མའ་མ་ག�་	 དཔོན་གྱི་་རྨ་བ་གསད་ན�་སྙང་སྟོོབས་མད།	 དཔོན་གྱི་་རྨ་བ་ངོ་མ་	 ང་ག�་
འཚོང�་ཐོབ་སྟོ་ཡོོད་ཟོར་ཞུ་སྟོ་	དཔོན་གྱི་་རྨ་བ་ཆེ་་རིགོགས་སྦེ་ས་ལས་ལན་ཞནམ་ལས་	དཔོན་ལུ་ཕུལ་ད་ནུག།	ད་
ལས་	 ཁོ་ག�་དཔོན་དང་ཨམ་སྲུ་གཉ�་ཆེ་་རིག་	 ངན་པ་ཨནམ་ཤེསས་ཏ་	 བཀོག་བཞག་སྦེ་	 གཡུས་གཞན་ཅ�་
ཁརིག་ཡོརིག་སོ་ནུག།
གཡུས་གཞན་ཅིག་ཁརིག་ལྷོདཔ་ད་	 དཔོན་ལེགས་ཤེསོམ་ཅིག་དང་	 ཨམ་སྲུ་ལེགས་ཤེསོམ་ཅིག་བསྟོེན།	 མི་ངན་པ་
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ཅིག་དང་	ཆེ་་རིགོགས་འབད་དེ་སོདཔ་ད།		ནམ་ཅིག་གི་ཚོངེ་	དཔོན་གྱི་ིས་ཁོ་འཁྱིད་དེ་	ནགས་ཚོངལ་སྟུག་དྲགས་ཅིག་
ནང་	ཁམས་སངས་འབོན་པའི་སྐབས་	གནམ་སོ་ཁའི་ཚོངདཔ་གིས་	དཔོན་ཞལ་སྐོམ་སྟོ་ེ	ཆུ་འཚོངོལ་མ་འཐོབ་པརིག་
བཤེསགས་ནི་གུ་ལྷོད་ནུག།		ཁོ་གིས་དཔོན་ལུ་	ཞལ་མ་བཙོག་པ་ཅིན་	ང་ལུ་	ཨམ་ལ་(སྐྱུ་རུ་རིག་)	གསུམ་ཡོོད་
ཟེོརིག་ཞུ་སྟོེ་	དཔོན་ལུ་ཕུལཝ་ད་	དཔོན་ཐུགས་མཉེས་ཏེ་	བཞེས་ཞིནམ་ལས་	ཞལ་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྲོོལ་
སོ་ནུག།
ཚོངརིག་གཅ�་འབདཝ་ད་	 དཔོན་གྱི་་སས་ཅ�་ཡོོད་མ་ད་	 ཁམས་སངས་འབོན་ས་ལས་	 ལམ་འཛ�་ཏ་ཁོ་འབད་
སརིག་ལྷོད་ནུག།	ཁོ་ག�་ཨམ་སྲུ་ལུ་	སྦེ་སྟོ་བཞག་བཅུག་ཞནམ་ལས་	སས་ཀྱི་་རྒྱན་ཆེ་་དང་ན་བཟོའ་ཚུ་	ཁོ་རིགའ་
ཆེ་་རིགོགས་ངན་པ་ད་ལུ་	གསང་བའ་ཐོག་ལས་སྦེ་བཞག་དགོཔ་སྦེ་སློབ་སྟོ་སྤྲོོད་ད་ནུག།	 ད་ལས་	 དཔོན་གྱི་་སས་
འབང་དཔ་ལས་	 ཐུགས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་�་	 བཟོོད་མ་ཚུགས་པརིག་	 མ་སར་ཚུ་ལུ་	 ང�་བུ་ག་ག�་འཐོབ་རུང་	
བང་མཛད་ཕད་ཀ་སྤྲོོད་ན་ཨན་ཟོར་	ཁྱབ་བསྒྲིགགས་གནང་ནུག།	ཁོའ་ཆེ་་རིགོགས་ངན་པ་ད་ག�་	དཔོན་གྱི་་	སྐུ་
མདུན་ལུ་བཅརིག་ཏ་	དཔོན་གྱི་་སས་ད་ཁོ་ག�་བསད་ཅ།		ཐུགས་ཡོད་མ་ཆེ་སན་	རྒྱན་ཆེ་་དང་	ན་བཟོའ་ཚུ་ཡོང་	
འད་ཨན་ཟོར་བཏོན་ཏ་ཕུལ་ནུག།	
དཔོན་གྱི་�་	 ཁོ་འབོ་སྟོ་	 ང�་བུ་	གསད་མ་ཁྱོད་ཨན་པ་ཅན་	 ད་ག་ཁ�ས་ཉས་བ་ལུ་	ཁྱོད་ཡོང་གསད་གཏང་
དགོཔ་ཅ�་ཨན།	ཨན་རུང་	ཧེ་་མ་ང་ནགས་ཚོངལ་ནང་ལུ་ཁ་སྐོམ་སྟོ་	 ཤེས་ན་གུ་ལྷོདཔ་ད་	 ཁོྱད་ཀྱི་�་ང་ལུ་ཨམ་
ལ་གསུམ་བན་ཏ་	ང�་སོག་སྐྱོབས་འབད་ཡོོདཔ་ལས་	ཁོྱད་ལུ་ཕེལོག་པའ་ཁ�ས་ཉས་བ་འད་		ཨམ་ལ་གཅ�་
ག་དྲན་ལན་སྦེ་	 དགོངས་ཡོངས་བཞགཔ་ཨན།	 དོ་རུང་	 ཨམ་ལ་གཉ�་ཀྱི་་དྲན་ལན་འཇལ་དགོཔ་ཡོོད་ཟོར་
བཀའ་གནང་ནུག།
ད་ལས་ཁོ་ག�་	དཔོན་གྱི་་སས་ཁམས་སངས་འབོན་ས་ལས་	ལམ་འཛ�་ཏ་ང་འབད་སརིག་ལྷོད་ད་ཡོོད།	ང་ག�་
བདག་འཛན་འཐབ་སྟོ་	 ད་ལོ་རིག་དཔོན་ལུ་ཕུལ་ན་སྦེ་སོད་ཡོོད།	 ཟོར་ཞུ་ཞནམ་ལས་	 སས་འཁྱད་ད་དཔོན་ལུ་
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ཕུལཝ་ད།	 དཔོན་ག་ཅ་ད་ཐུགས་མཉས་ཏ་	 ཧེ་་མ་ཁྱབ་བསྒྲིགགས་གནང་མ་ག་ཞལ་བཞས་དང་	 ཨམ་ལ་གཅ�་
ག་དྲན་ལན་ཨན་ཟོར་	 དཔོན་གྱི་་བང་མཛད་ཕད་ཀ་	ཁོ་ལུ་གནང་ནུག།	ད་མ་ཚོངད་	 དོ་རུང་	ཨམ་ལ་གཅ�་ག་
དྲན་ལན་སྦེ་	ཁོ་ལུ་བོན་པོའ་གོ་གནས་ཡོང་གནང་ནུག་གོ།	།།

དྲི་བ།
༡	 ཁ་ཆེ་ེམས་དང་བསློབ་བ་ལུ་	ཁྱད་པརིག་	ག་ཅི་འདུག་གོ?
༢	 སྲུང་འདི་གི་རྙེསོགས་གཞི་དང་ཞི་ཐབས་	ག་ཅི་རིག་ཨིན་མས་གོ?
༣	 ཁོ་ག�་དཔོན་ལུ་	ཞལ་མ་བཙ�་པ་ཅན་	ང་ལུ་	ཨམ་ལ་གསུམ་ཡོོད།	ཟོར་ཞུ་སྟོ་	ཨམ་ལ་༣དཔོན་

ལུ་ཕུལ་ནུག།	 ཟོར་བའ་རོད་ཚོང�་འད་	 སྤྲོོས་བཏགས་ཏ་	 ངོ་མ་མཐོང་མཐོངམ་བཟུམ་གྱི་་	 ཚོངར་
སྣོང་འབྱུང་ཚུགསཔ་སྦེ་བ�།
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ཤེསི་གསོའི་སན།
ཧེ་་མ་	རྒྱལཔོ་ཅ�་ག�་	གསལ་སྒྲིགོན་ཟོར་མ་	བུམོ་ཅ�་	བཙུནམོ་སྦེ་བཞས་ནུག།	གསལ་སྒྲིགོན་འད་	མ་ཏོག་
ལྡུམ་རིགའ་	 གཉརཔ་ལུ་	 བུམོ་སྤུན་ཆེ་་གསུམ་ཡོོད་མ་ག་	 ཆུང་ཤེསོས་འད་ཨན་པས།	 འད་ག�་འབད་	 མོ་ག་
ཨ་ཞ�ོ་གཉ�་	ཕྲིནག་དོག་ལངམ་ལང་སརིག་སོདཔ་ལས་	གནོདཔ་ག་ད་བཀལ་ཚུགས་ཚུགས་བཀལ་ན�་	མནོ་
བསམ་གཏང་དོ་ཡོོདཔ་ཨན་མས།	 ཨ་ཞ�ོ་གཉ�་ཀྱི་་ཁ་ཐུག་ལས་	 མོ་ག་མང་ཡོང་འབོ་ན་མདཔ་	 བཟོོ་དགོ་
པས་ཟོར་མནོ་རུང་	 བཙུནམོ་བཟོང་ས�ས་ཅན་ད་ག་ཁ་ཐུག་ལས་	 ཨ་ཞ�ོ་གཉ�་དང་མཛའ་མཐུན་	 ཧེ་་མ་
བཟུམ་	འགྱུརིག་བ་མད་པརིག་འབད་ད་སོད་དོ་ཡོོདཔ་མས།

བཙུནམོ་ད་ག�་	 ཧེ་ན་རྟང་རིག�་པརིག་	 སས་སསམོ་གསུམ་འཁྲུངས་ནུག།	 ད་འབདཝ་ད་	 ཨ་ཞ�ོ་གཉ�་ཀྱི་�་	
སྐྱོ་ཁང་ནང་	མ་གཞན་ག་ཡོང་མ་གཏང་པརིག་	སྐྱོ་གཡོོག་ཁོང་རིག་གཉ�་ཀྱི་�་བརྒྱུགས་ཏ་	ཨ་ལོ་སྐྱོ་རིག�་བཞན་
དུ་	སྐྱོས་ཚོངརིག་བའ་ཤུལ་ལུ་	སྤུརིག་རིགས་ནང་བསམས་འབག་ཞན་ན་	གསང་སྟོ་	 ཆུ་ནང་བཀོ་ད་ནུག།	 ད་ལས་	
ཨ་ལོ་ག་ཚོངབ་མ་སྦེ་	 རིགོ་ཁྱ་ག་ཕྱུག་གུ་	 བསྐྱོལ་བཞག་ཞནམ་ལས་	 རྒྱལ་པོ་ལུ་	 སྙན་ཞུ་རིག�་པ་བཞན་དུ་ཕུལ་
ཕུལཝ་ཨན་མས།

ཨ་ཞེམོ་གཉིས་ཀྱི་ིས་	གསལ་སྒྲིགོན་མེདཔ་གཏང་ནི་གི་	ངན་གཡོོའི་ལཱ་བ་འཐབ་སྟོེ་	རྒྱལཔོ་ལུ་སྙན་ཞུ་དེ་སྦེེ་	ཕུལ་
རུང་	 སྐྱོ་ེཐེངས་དང་པ་དང་གཉིས་པ་ལུ་	 རྒྱལཔོ་གིས་	 ཐུགས་གདུང་བའི་རྣམ་འགྱུརིག་དེ་	 ཕི་ཁརིག་མ་སྟོོན་པརིག་	
བཟོོད་བསན་བསྐྱོེད་དེ་	 བཙུནམོ་ལུ་སེམས་གསོ་མཛད་གནང་ནུག།	 སྐྱོེ་ཐེངས་གསུམ་པ་ལུ་	 ཨ་ཞེམོ་ཁོང་ནག་
གཉིས་དང་	བོན་པོའི་ཨམ་ཚུ་གིས་	ངན་སྐུལ་རྣམ་པ་སྣོ་ཚོངོགས་འབདཝ་ལས་བརྟེན་	རྒྱལཔོ་དགོངསམ་ཁེལ་ཏེ་	
བཙུནམོ་བཙོན་ཁང་ནང་	མ་བཙུགས་ཐབས་མེད་ཡོརིག་སོ་ནུག།
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ད་དང་དུས་མཉམ་ལུ་	 གྲོོང་གས�་ད་ག་ཉ་འདབས་ལུ་	 བཟོང་ས�ས་ཅན་གྱི་་ཕྱུགཔོ་	 ཕེལོ་རྐྱང་སྦེ་སོད་མ་ཅ�་
ཡོོདཔ་མས།	 སྟོབས་ལགས་སྟོས་དབང་ག�་	 བཙུནམོ་ག་ཨ་ལོ་གསུམ་ཆེ་་རིག་	 ཁོ་ག་ལག་པརིག་ལྷོད་ཆེ་་ནུག།	
ཁོ་ག�་བརྟག་ཞབ་འབདཝ་ད་	བཙུན་མོ་སྤུན་ཆེ་་ཚུ་ག་གནས་ཚུལ་ཚུ་	ག་རིག་ཧེ་་གོཝ་ལས་	ཨ་ལོ་ཚུ་ཕེལརིག་ལོག་
སྟོ་བསྐྱོལ་བ་ཅན་གསད་འོང་མནོ་ཞནམ་ལས་	 ཁོ་རིག་ག�་བདག་འཛན་འཐབ་སྟོ་	 གསོ་སྐྱོོང་འབད་ད་བཞག་
ནུག།
ཨ་ལོ་དེ་ཚུ་	སྦེོམ་འགྱི་་ོབའི་ཤུལ་ལུ་	ཕྱུགཔོ་དེ་གིས་	བུ་སྦེོམ་ཤེསོས་ཀྱི་ི་མིང་ལུ་	འཇིགས་རྒྱལ་དང་	ཆུང་ཤེསོས་ལུ་	
འཇིགས་མེད།	དེ་ལས་	བུམོ་ལུ་	ལྷ་སྒྲིགོན་ཟོེརིག་བཏགས་ནུག།	ཨ་ལོ་དེ་ཚུ་	སེམས་ལེགས་པའི་ཁརིག་	རིགིག་པ་
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ཡོང་གསལ་དྲགས་ཡོོདཔ་ཨིན་མས།	ཕྱུགཔོ་གིས་	བུཚོང་གཉིས་ལུ་	མེ་ཏོག་འཛུག་སྐྱོོང་འབད་ཐངས་དང་	དྲག་
འཐབ་ཀྱི་ི་ལུས་རྩལ་	 ལྷབ་བཅུག།	 བུམོ་ལྷ་སྒྲིགོན་ལུ་	 མེ་ཏོག་འཛུག་སྐྱོོང་དང་	 བཟོོ་རིགིག་གི་ལག་རྩལ་སྦྱང་
བཅུག་སྦེེ་	དགའ་བདེའི་ངང་ལུ་སོད་སོདཔ་མས།
ཉནམ་ཅ�་ཧེ་ང་སྟོོང་མརིག་	ཁོང་བདག་འཛན་འཐབ་མ་	ཕྱུགཔོ་ད་	ཤེས་སོ་པའ་སྟོབས་ཀྱི་�་	ཨ་ལོ་ད་ཚུ་ལུ་	སྡུག་
བསྔལ་སྦེོམ་ཕེལོག་ནུག།	 གཡོོག་འཁོརིག་	 ས�ས་ལགས་ཤེསོམ་ཡོོད་མ་	 ད་ཚུ་ག�་ཡོང་	 ཁོང་ཆེ་་ཁྱབ་ག་ག་ཨ་
ལོ་ཨན་ན་	 རྩད་དཔྱོད་མ་གཏང་པརིག་	 གསང་བཞག་ཞནམ་ལས་	 ཨ་ལོ་བཟོང་ས�ས་ཅན་ད་ཚུ་ག�་	 ཕྱུགཔོ་
ད་ག་	 ཤུལ་བཟུང་ཚུགས་པའ་རིག་བ་བསྐྱོདཔ་ཨན་པས།	 ད་ལས་འགོ་བཟུང་སྟོ་	 ཨ་ལོ་ད་ཚུ་ག�་	 ཕྱུགཔོ་ད་
ག་ཤུལ་བཟུང་སྟོ་	 ཁོང་རིག་	 གཅ�་ག�་གཅ�་ལུ་	 བརྩ་གདུང་ག་ན་ལས་ཆེ་་བའ་ཁརིག་	 འཁོརིག་གཡོོག་ཚུ་ག་
མཐའ་སྐྱོོང་འགོ་འདྲན་ཚུ་ཡོང་	ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་འཐབ་སྟོ་སོད་ནུག།
ཉིནམ་ཅིག་	 ཁྱམི་ནང་ལོ་ལྷང་མི་	 ཨང་རྒས་ཅིག་འོང་མི་དེ་ལུ་	 བུམོ་ལྷ་སྒྲིགོན་གྱི་སི་	 བོཝ་དང་བཅུད་ཡོོད་པའི་	
ཤེསིང་འབས་བཏོག་སྟོེ་བིན་ནུག།	ཨང་རྒས་ཀྱི་ིས་	སྐྱོེད་ཚོངལ་འདི་གི་ནང་ན་	དོ་རུང་	མི་སྐད་ཤེསེས་མི་བ་དང་ཤེསིཝ་
གསོས་པའི་	སན་ཆུ་	 གསརེིག་གྱི་ི་ཨེ་པཱལ་བཏགས་མི་	 ཤེསིང་གི་སོང་པོ་གསུམ་ཡོོད་པ་ཅིན་	 དེ་ལས་ཡོང་ལྷག་
པའི་	ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་ཏོག་ཏོ་	འོང་ནི་ཨིན་མས་ཟོེརིག་སློབ་ནུག།
བུམོ་ལྷ་སྒྲིགོན་གྱི་�་	ཕོེལ་རྒནམ་གཉ�་ལུ་	ཨང་རྒས་ཀྱི་�་སློབ་མ་	ལོ་རྒྱུས་ནང་བཟུམ་སྦེ་	ད་ཚུ་ང་ལུ་ཡོོད་པ་ཅན་	
དགའ་ན་མས་ཟོར་སློབ་ནུག།	 སངམོ་ག་རིག་བ་བསྐང་ན�་དོན་ལུ་	 ཕེལོ་རྒནམ་འཇ�ས་རྒྱལ་གྱི་�་	 ད་གསུམ་
འཚོང�་བརིག་	འགྱི་ོ་ག་ཟོར་	སློབ་སྦེ་	ཁྱ�་ནང་ལས་ཐོན་འགོྱི་ཝ་ད་	སངམོ་ལུ་	མུ་ཏ�་ག་ཕངམ་ཅ�་སྤྲོོད་ཞནམ་
ལས་	ག་ད�་ཅ�་སྦེ་	མུ་ཏ�་ད་ཚུ་	གཅ�་ལུ་འགྲོ�་བ་ཅན་	ང་ཤེས་སོ་པའ་རྟགས་ཨན་ཟོར་སློབ་ནུག།
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ལྷ་སྒྲིགོན་གྱི་ིས་	མུ་ཏིག་གི་ཕེངམ་ལེན་ཞིནམ་ལས་	ཉིནམ་རིགེ་བཞིན་	སོན་ལམ་བཏབ་སྟོེ་འབད་རུང་	ཉིན་གྲོངས་
ཁལ་གཅིག་ལངས་པའི་ཉིནམ་ལུ་	མུ་ཏིག་ག་རིག་	ཨང་སྒོང་གཅིག་ལུ་འགྲོལི་སོཔ་ལས་	སེམས་སྡུག་མ་ངན་སྦེོམ་
ཕེལོག་ཆེ་ི་ནུག།	 དེ་ལས་	ཕེལོ་རྒནམ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་ིས་	 སིངམོ་ལུ་	གྱི་ི་ཅུང་ཅིག་སྤྲོོད་ཞིནམ་ལས་	གལ་སིད་གྱི་་ི
ཅུང་དེ་ལུ་	བཙའ་གནགཔོ་ཆེ་གས་པ་ཅིན་	 ང་ལུ་བརིག་ཆེ་ད་འབྱུང་པའི་རྟགས་ཨིན་ཟོེརིག་སློབ་སྦེེ་	 ཕེལོ་རྒནམ་འཚོངོལ་
བརིག་ཡོརིག་སོ་ནུག།	དོ་རུང་ཉིན་གྲོངས་ཁལ་གཅིག་ལངམ་ད་	གྱི་་ིཅུང་འདི་ལུ་ཡོང་	བཙའ་གནགཔོ་ཆེ་གས་ཆིེ་་ནུག།
ཕེལོ་རྒནམ་གཅ�་ཡོང་ལོག་འོང་ན་མདཔ་ལས་	 བུམོ་ལྷ་སྒྲིགོན་མོ་རིག་	 ས�ས་སྐྱོོ་བའ་ངང་ལས་	 ཕེལོ་རྒནམ་གཉ�་
འཚོང�་བ་ཡོརིག་སོ་ནུག།	 ག་ཏ་རིག་འཚོང�་རུང་	 ཕེལོ་རྒནམ་གཅ�་ག་རྐང་རས་ཡོང་མ་འཐོབ་པརིག་	 ནགས་ཚོངལ་
གནག་དུང་དུང་ཅ�་ནང་ལྷོདཔ་ད་		མོ་རིག་ག་ལམ་ཡོང་འབང་ད་ནུག།	སྤྱི་གས་རྡུགས་འཐབ་སྟོ་འགྱི་ོཝ་ད།	ཧེ་ང་
སྟོོང་མརིག་	ཤེསང་ག་ཁྱ�་ཅུང་ཅ�་ག་གདོང་ཁརིག་ལྷོད་ནུག།	ཁྱ�་གྱི་་ཕ་ཁརིག་	དྲང་སོང་ཨ་རྒས་ཅ�་དང་ཕད་ད་	ཁོ་
ག�་	བུམོ་ཁྱོད་ག་ཏ་འགོྱི་་ན་སོ?	ནཱ་ལུ་ག་ཅ་འབད་བརིག་འོངས་ཡོ།	ཟོར་འདྲིཝ་ད་	བུམོ་ལྷ་སྒྲིགོན་གྱི་�་	ང་ཕེལོ་
རྒནམ་གཉ�་འཚོང�་བརིག་	འོང་འོངམ་ཨན་ཟོར་ཞུ་ནུག།
ཨ་རྒས་ཀྱི་ིས་	ཁྱོད་ཀྱི་ི་ཕོེལ་རྒནམ་གཉིས་ཀྱི་ིས་	ང་གིས་སློབ་མི་འདི་ལུ་	མ་ཉན་པའི་སྟོབས་ཀྱི་ིས་	དགོ་མི་དེ་འཐོབ་
ནི་ཕེལརིག་བཞག།	ཁོང་གཉིས་རོ་ཕུང་ལུ་གྱུརིག་སོ་ཡོི།	ཟོེརིག་	གསུངས་པའི་ཤུལ་ལུ་	གསེརིག་ཀོག་ཏོ་ཅིག་གནང་ནུག།	
གསེརིག་འདི་གིས་	 ཁྱདོ་	 རིིག་གནམ་མེད་ས་མེད་	 མཐོ་དྲགས་ཅིག་གི་གདོང་ཁ་ལུ་འཁྱིད་འགྱི་་ོའོང་།	 དེ་བསྒང་	
རྒྱབ་ཁ་ལས་	 མི་སྐད་དང་འུརིག་སྒྲིག་ལ་སོགས་པ་	 ག་ཅི་རིག་རྐྱབ་སྟོེ་འབད་རུང་	 ཁྱོད་ཀྱི་ིས་	 རྒྱབ་ལོག་སྟོེ་རྩ་ལས་
རིག་	བལ་མི་བཏུབ།		རྒྱབ་ལོག་བལ་བ་ཅིན་	རྦབ་རིིགལ་ཞིནམ་ལས་	ཁོྱད་རིག་ཡོང་	རོ་ཕུང་ལུ་གྱུརིག་འགྱི་ོ་ནི་ཨིན།	
དྲནམ་ན་འཐན་བཏོན་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་	ཁྱོད་ཀྱི་ིས་བསམ་པའི་དོན་དག་ཚུ་	འགྲུབ་ཚུགས་ཟོེརིག་གསུངས་ནུག།
ལྷ་སྒྲིགོན་གྱི་ིས་	གསརེིག་ཀོག་ཏོ་དེ་	ལགཔ་ལས་བཏང་ཞིན་ན་	གསེརིག་གྱི་ི་ཀོག་ཏོ་	ག་ཏེ་འགྱི་ོ་སརིག་	རྟིང་བདའ་སྟོེ་
འགྱི་ོཝ་ད་	 རིགི་མཐོ་དྲགས་ཅིག་གི་རྩ་བ་ལུ་ལྷོད་ནུག།	 དེ་ཁརིག་	 རོ་ཕུང་གཉིས་ཡོོད་མི་དེ་	 ཕེལོ་རྒནམ་གཉིས་ཨིན་



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠22 ལུ། 

སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།

106

རུང་	ངོ་མ་ཤེེསས་པའི་བརིག་ན་	གློགོ་ཀེམ་	འབྲུག་ལྡིརིག་སྦེེ།	བུམོ་ཁྱོད་	ད་རིགིས་	ཨརིག་ཙི་ནིརིག་ཙི་བཟོོ་ནི་ཨིན་ཟོེརིག་
བའི་	 ངརིག་སྐད་རྐྱབ་སརིག་གོ་ནུག།	 ཨིན་རུང་	 མོ་གིས་	 རྒྱབ་ལོག་རྩ་ལས་རིག་མ་བལ་བརིག་	 སེམས་དཔའ་ངརིག་
བསྐྱོེད་དེ་གིས་	རིགི་མགོ་ལུ་འཛེག་ཆིེ་་ནུག།
རིགི་མགོ་ལུ་ལྷདོཔ་ད་	 སྐྱོདེ་མོས་ཚོངལ་ནང་	 ཤེསིཝ་གསོས་པའི་སན་ཆུ་དང་	 མི་སྐད་ཤེསེས་མི་གི་བ་	 གསེརིག་གྱི་་ིཨེ་
པཱལ་བཏགས་མིའི་སོང་པོ་བཅས་ཡོོདཔ་མཐོང་ནུག།	 	 མི་སྐད་ཤེསེས་མི་གི་བ་གིས་	 ང་	 ཁྱོད་དང་གཅིག་ཁརིག་
འཁྱིད་གནང་།	དོ་རུང་	ཤེསིཝ་གསོས་པའི་སན་ཆུ་དང་	གསེརིག་གྱི་ི་ཨེ་པཱལ་བཏགས་མིའི་	ཤེསིང་སོང་གི་ཞལ་ལག་
གསུམ་བཅག་སྟོེ་	 འབག་ནི་མ་བརེད།	 	 ཆུ་འདི་	 རོ་ཕུང་གུ་གཏརོིག་བ་ཅིན་	 ཁྱོད་རིག་གི་	 ཕེལོ་རྒནམ་གཉིས་ཡོང་	
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གསོན་པོ་ལུ་འགྱུརིག་འོང་	ཟོེརིག་སློབ་ནུག།
བུམོ་ལྷ་སྒྲིགོན་གྱི་ིས་	 བ་དང་	 ཆུ་	 ཤེསིང་གི་ཞལ་ལག་གསུམ་ཆེ་་རིག་	 འབག་སྟོ་ེརིགིའི་རྩ་བརིག་	 ལོག་འོང་ནུག།	 དེ་
ལས་	རོ་ཕུང་ལུ་གྱུརིག་ཏེ་ཡོོད་པའི་	ཕེལོ་རྒནམ་གི་གཟུགས་གུ་	ཆུ་གཏརོིགཝ་ཅིག་	ཕེལོ་རྒནམ་གཉིས་ཡོང་	གསོན་
པོ་ལུ་གྱུརིག་སོ་ནུག།	ཁོང་གསུམ་	དགའ་སྤྲོོའི་ངང་ལུ་	མི་རིགེ་གིས་	དངོས་པོ་རིགེ་འབག་ཞིནམ་ལས་	ལོག་འོངས་
ནུག།	ཧེ་ེ་མ་	འོང་ས་གི་ནགས་ཚོངལ་ནང་ལྷདོཔ་ད་	དེ་ནང་གི་	ཤེསིང་གི་ཁྱིམ་དང་	དྲང་སོང་ཨ་རྒས་དེ་	ཡོལ་འགྱི་་ོ
སྦེེ་	ཤུལ་ཙམ་ཡོང་མིན་ནུག་ཟོེརིག་ཨིན་མས།
ཁོང་གསུམ་ཆེ་་རིག་ལོག་ཁྱིམ་ནང་	ལྷདོཔ་ད་	བ་རིགོགས་དེ་ཚུ་ཡོང་	དགའ་སྤྲོོ་ཚོངད་མེདཔ་ཅིག་ཐོབ་ནུག།			ཁོང་
སྤུན་ཆེ་་གསུམ་གྱི་ིས་	གསེརིག་གྱི་ི་ཨེ་པཱལ་བཏགས་མི་	སོང་པོ་གསུམ་བཙུགས་ཏེ་	ཉིནམ་གསུམ་འགྱི་ོ་བའི་ཤུལ་
ལུ་	རོག་མ་ཡོང་བཏགས་ནུག།
ཚོངརིག་གཅ�་	 ཁོང་ཕེལོ་སྤུན་གཉ�་	 གཅན་གཟོན་བདའ་འགྱི་ོཝ་ད་	 མཐའ་མཚོངམས་ཅ�་ལུ་ལྷོད་པའ་སྐབས་	
རྒྱལཔོ་དང་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་སྟོ་	 ཁོང་གཉ�་ཀྱི་�་རྒྱལ་པོ་ལུ་	 ཁོང་སོད་སརིག་འབོན་གནང་ཟོར་	 གདན་འདྲན་ཞུ་
ནུག།	བཙུནམོ་གསལ་སྒྲིགོན་ད་	བཙན་ཁང་ནང་གཤེསགས་པའ་ཤུལ་ལུ་	རྒྱལཔོ་མ་ངན་གྱི་�་འབད་	ཤེས་བདའ་བ་
དང་	གཞུང་དོན་གྱི་་ཕག་ལཱ་	མཛད་ད་བཞུགས་ན་ལས་	གཞན་ག་ཏ་ཡོང་	འབོན་སོལ་མད་ད་འབད་རུང་	ད་ཚོང་
ཁོང་གཉ�་ཀྱི་�་	གདན་འདྲན་ཞུ་མ་ལུ་	འབོན་ན་སྦེ་	ཞལ་གྱི་�་བཞས་ནུག།
ཁོང་བུ་སྤུན་གཉིསཔོ་	 ཁྱིམ་ནང་ལོག་པའི་ཤུལ་ལུ་	 སིངམོ་ལུ་	 ནངས་པརིག་	 ང་བཅས་རིགའི་ཁྱམི་ནང་	 རྒྱལཔོ་
འབོན་ནི་ཨིནམ་ལས་	 བཅའ་སྒྲིགིག་ག་དེ་དྲག་དྲག་རྐྱབ་དགོ་ཟོེརིག་སློབ་ནུག།	 བུམོ་ལྷ་སྒྲིགོན་ཡོང་	 དགའ་སྤྲོོ་དང་
འུརིག་བེལ་གཉིས་ཀྱི་ི་སྒོ་ལས་	བ་རིགོགས་ཚུ་ལུ་བཀོད་རྒྱ་བཏང་ཞིནམ་ལས་	དེ་ཚོངེ་ཕི་རུ་རིག་	བཅའ་སྒྲིགིག་རྐྱབ་ད་ནུག།	
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མཇུག་ལུ་རིག་	ལྷ་སྒྲིགནོ་གྱི་ིས་	མི་སྐད་སློབ་ཤེསེས་མི་བ་དེ་ལུ་	རྒྱལཔོ་ག་ཅི་ལུ་རིག་	ཐུགས་མཉེས་དོ་ཡོོདཔ་ཨིན་ན?	
ཟེོརིག་འདྲིཝ་ད།	བ་དེ་གིས་	ཁྱོད་ཀྱི་ིས་	ངེ་གི་སོད་གནས་དྲྭ་མིག་དེ་	གསེརིག་གྱི་་ིཨེ་པཱལ་བཏགས་མིའི་སོང་པོ་གུ་	
དཔྱངས་བཞག་སྦེེ།	རྒྱལཔོ་དེ་	ཤེསིང་གི་རྩ་བརིག་	གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་	ང་གིས་སྲུང་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་	གནམ་
མེད་ས་མེད་ཐུགས་མཉེས་འོང་	ཟོེརིག་སློབ་ནུག།
ཉིནམ་གཉིས་པ་ལུ་	 རྒྱལཔོ་འབོནམ་ད་	 ཁོང་ཆེ་་ཁྱབ་ཀྱི་སི་	 ཕི་ཁ་ལུ་ཕེལེབས་བསུ་ཞུ་བརིག་བཅརིག་ནུག།	 རྒྱལཔོ་
གིས་	ལྷ་སྒྲིགོན་གཟོིགསཔ་ཅིག་	ཧེ་ེ་མ་འདྲིས་བཤེསེས་ཡོོདཔ་བཟུམ་མའི་	སྣོང་བ་འཆེ་རིག་རུང་	ཞལ་ལས་འདྲི་བ་
ག་ནི་ཡོང་གསུངས་མ་ཚུགས་པས།
ལྷ་སྒྲིགོན་གྱི་ིས་	 གློིང་ག་ནང་གདན་འདྲནེ་ཞུ་སྟོེ་	 གསརེིག་གྱི་ི་ཨེ་པཱལ་བཏགས་མིའི་	 སོང་པོའི་རྩ་བརིག་ཕེལེབས་པའི་
སྐབས་	རྒྱལཔོ་ཧེ་་ལས་ཏེ་	བཞུགས་ནུག།	ཤེསིང་གུ་ལས་	བ་འདི་གིས་ཧེ་ང་སྟོངོ་མརིག་	གཞན་གྱི་་ིམགུ་འབིད་འོག་
ལུ་ཚུད་མིའི་	རྒྱལ་པོ་ལགས།	ཟོེརིག་འབོ་པའི་ཤུལ་ལུ་	ཁོང་གསུམ་གྱི་ི་ཨའི་དེ་	གསལ་སྒྲིགོན་ཨིན།	གསལ་སྒྲིགོན་
གྱི་ི་	ཨ་ཞེམོ་གཉིས་ཀྱི་ིས་	ཁོང་གསུམ་ཆུ་ནང་བཀོ་ཞིནམ་ལས་	ཚོངབ་མ་	རིགོ་ཁྱ་ིཕྱུག་གུ་བསྐྱོལ་ཡོི་ཟོེརིག་ཞུ་ནུག།	
བུམོ་ལྷ་སྒྲིགོན་གྱི་ིས་	བ་ལུ་ཚོངོ་བར་གཏངམ་ད་	བ་གིས་	བུམོ་ལྷ་སྒྲིགོན་ལུ་	ཁྱེད་ཆེ་་ཁྱབ་ཀྱི་ི་ཨ་པ་ངོ་མ་དེ་	རྒྱལཔོ་
འདི་ཨིན།	ཟོེརིག་སློབ་ནུག།
ཨ་ལོ་ད་ཚུ་	གནས་ཚུལ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་	གོ་བའ་ཤུལ་ལུ་	ས�ས་དགའ་སྐྱོོ་གཉ�་ཀྱི་་སྒོ་ལས་	ཡོབ་རྒྱལ་པོ་
ལུ་	ཕེལངམ་བཏབ་སྦེ་སོདཔ་ད།	ཡོབ་རྒྱལཔོ་ཡོང་	སྤྱི་ན་ཆེ་བ་ཤེསོརིག་ཡོ་རིག་	ཕག་ག�་	ཨ་ལོ་	ད་ཚུ་ག་	མགུ་ཏོ་
ལས་མརིག་ཞོང་།		 ཁོང་གསུམ་གྱི་�་	ང་བཅས་གསུམ་གྱི་་ཨའ་ག་ཏ་ཡོོད་	ཟོར་འདྲ་བའ་སྐབས་	རྒྱལཔོ་ག�་	
ཐུགས་འཁྲུལ་བའ་ངང་ལས་	ཧེ་་མ་ག་གཏམ་དང་ལོ་རྒྱུས་ད་ཚུ་	ཁོང་ཨ་ལོ་གསུམ་ལུ་གསུངས་ནུག།
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བུམོ་ལྷ་སྒྲིགོན་གྱི་ིས་	 ཨའི་གསོན་པརོིག་འགྱུརིག་ནིའི་ཐབས་ཤེསེས་ང་ལུ་ཡོོད་ཟོེརིག་ཞུ་ཞིནམ་ལས།	 ཁོང་ཆེ་་ཁྱབ་ཀྱི་ིས་	
ཤེསིཝ་གསོས་པའི་སན་ཆུ་འབག་སྟོེ་	 རྒྱལཔོ་དང་གཅིག་ཁརིག་	 ཨའི་འཚོངོལ་བརིག་	 ལ་དང་ཆུ་ནགས་ཚོངལ་གསུམ་
བརྒལ་ཏེ་	བཙོན་ཁང་ཡོོད་སརིག་ལྷདོ་ནུག།	ཨའི་གི་ཕུངཔོ་	ས་འོག་ལས་བཏོན་ཞིནམ་ལས་	ཆུ་གཏོརིགཝ་ཅིག་	



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠22 ལུ། 

སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།

110

ཨའི་ལོག་སྟོེ་གསོན་པོརིག་འགྱུརིགཝ་ད།	ལོ་ཁལ་གཅིག་འབད་མི་གི་	བུམོ་འཇའ་རིགིསམོ་	གཞོན་ཅུང་ཅིག་ལུ་གྱུརིག་
སོ་ནུག།
ཁོང་ཡོབ་ཡུམ་དང་སས་སསམོ་ག་རིག་	རྒྱལ་པོའ་ཕོེལ་བང་ནང་འབོན་ཞནམ་ལས་	རྒྱལཔོ་ག�་	བཙུན་མོ་གསལ་
སྒྲིགོན་གྱི་་	 ཨ་ཞ�་ོཕྲིནག་དོག་ཅན་གཉ�་	 ཉས་ཁ�ས་སོག་ཐོག་ལུ་	 གཏང་དགོ་པའ་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག།	
བཙུནམོ་གསལ་སོྒྲིགན་དང་	 སས་སསམོ་ཚུ་ག�་	 ཁོང་གཉ�་ལུ་	 ཉས་ཁ�ས་སོག་ཐོག་ལུ་བཀལ་ན་མད་པའ་	
དགོངས་ཡོངས་གནང་དགོཔ་སྦེ་	 ཞུ་བ་ནན་བསྐྱོརིག་ཕུལཝ་ལས་	 རྒྱལཔོ་ག�་	 ཁོང་ཆེ་་ཁྱབ་ཀྱི་་རིག་འདོད་བཞན་
དུ་	དགོངས་ཡོངས་གནང་ནུག།	ད་ལས་	རྒྱལཔོ་དང་བཙུནམོ་སས་སསམོ་ཚུ་	ག་རིག་ཞལ་འཛ�ས་ཏ་	ཐུགས་
སྤྲོོ་རྒྱས་ཤེསང་རྒྱས་པའ་དགའ་སྟོོན་མཛད་ད་	བད་སྐྱོད་ཀྱི་་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོང�ས་པ་ལུ་	ལོངས་སྤྱི་ོད་ད་བཞུགས་
ནུག་དགོ།	 

དྲ་ིབ།
༡	 སྲུང་འདི་གིས་	བརོད་དོན་ག་ཅི་རིག་སྟོོནམ་མས་གོ?
༢	 སྲུང་འདི་ནང་ལུ་	སྲུང་རྩེདཔ་ག་དང་ག་རིག་འདུག་གོ?	དེ་ཚུ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ག་ལུ་དགའ་ཡོི?
༣	 སྲུང་རྩདཔ་ལྡོག་ཕོགས་ག་རིག་ཨན་མས?	ད་ཚུ་ག་ཅ་སྦེ་	ལྡོག་ཕོགསཔ་འབད་བརྩ་དགོཔ་སོ?
༤	 སྲུང་འདི་	དུས་ནམ་བྱུང་བྱུངམ་བཟུམ་ཚོངོརིགཝ་མས་གོ?ག་ཅི་འབད?
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ཚིག་དོན་འགྱེལ་བཤད།(Glossary) 
སྲུང་ཐུང་གི་ཆ་ཤས། སྲུང་གི་འགྲོས་རིས། སྲུང་གི་རྙོག་གཞི་/དབྱེ་བ།

རོང་ཁ། ཨིང་སྐད། རོང་ཁ། ཨིང་སྐད། རོང་ཁ། ཨིང་སྐད།

སྲུང་གི་མིང་། Title ཡར་འགྲོས། Raising action  གཏམ་རྒྱུད། Folktales 

བརྗོད་དོན Theme མཐར་ཐུག་གི་ཚོར་ཤུགས། Climax སྲུང་ཐུང་ཀུ། Short Story

བཟོ་བཀོད(གནས་/དུས) Setting མར་འགྲོས། Flowing action  ནང་གི་རྙོག་གཞི། Interior conflict 

སྲུང་རྩེདཔ་/སྲུང་རྩེདཔ་གི་
ཁྱད་ཆོས

Characters/
Characterization ཕྱིའི་རྙོག་གཞི། Exterior conflict

ཉམས(ཚོར་ཤུགས) Mood
སྲུང་རྩེདཔ་དང་རང་བཞིན་
ལས་འདས་པ།

supernatural power

སྔོན་ཚོར། Foreshadowing 

རྗེས་དྲན། Reflection 

རྙོག་གཞི། Conflicts 

ཁྱད་པར་/ལྡོག་ཆོས། Contrast 

གབ་ཚིག(ཟུར་ཟ) Irony 

མཐར་ཐུག་གི་ཚོར་
ཤུགས། Climax 

འགྲོས། Plot

འབྱུང་རིམ། Event

དྲན་གསོ།	སྲུང་མ་བི་བའི་ཧེ་ེ་མ་རིག་	གཤེསམ་འཁོད་ལུ་ཡོོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་སེམས་ཁརིག་བཞག་སྟོེ་བི་དགོ།
•	སྲུང་ཐུང་འབ་བའ་སྐབས་ལུ་	 དང་པ་རིགང་	 ག་ཅ་ག་སྐོརིག་ལས་བ་ན་ཨན་ན་	 མནོ་བསམ་བཏང་སྟོ་	

བརོད་དོན་ཅིག་བཀོད་དགོ།	
•	སྲུང་འད་	ས་གནས་ག་ཏ་ལུ་བྱུང་བྱུངམ་ཨན་ན་དང་	དུས་ཚོངད་	ནམ་བྱུང་བྱུངམ་ཨན་ན་	བཀོད་དགོ།
•	སྲུང་འད་ནང་ལུ་	སྲུང་རྩདཔ་ག་དང་ག་རིག་ཡོོདཔ་ཨན་ན།	 ད་ཚུ་ག་	ཕ�་བཟོོ་རྣམ་དང་	 ནང་ག་མནོ་

ཐངས།	འབད་བཞག་	བཅའ་བཞག་ཚུ་	མིག་གི་དངོས་སུ་མཐོང་ནི་ཡོོདཔ་བཟུམ་མའི་	ཚོངོརིག་སྣོང་བྱུང་
ཚུགསཔ་ཅིག་བཀོད་དགོ།
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•	སྲུང་འད་ག�་	ལྷག་མ་ཚུ་ག་	ས�ས་ཁརིག་	དགོད་བོ་ས་ས་དང་	འདྲོག་ས་ས་	ལ་སོགས་པའ་	ཉམས་
ག་ཅི་བཟུམ་བིན་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནི་ཨིན་ན་	སེམས་ཁརིག་བཞག་སྟོ་ེ	བི་དགོ།
•	སྲུང་འད་ནང་ལུ་	ག་ད་སྦེ་རིགང་	འཐོན་འོང་ག་ སྲུང་ག་གནད་དོན་ཟུརིག་ཅ�་	སློབ་སྟོ་	སྲུང་ཉན་མ་ཚུ་	

ཧེ་ེང་བཀལ་	ཉན་ནི་དང་	ལྷག་ནི་ལུ་	སྤྲོོ་བ་བསྐྱོེད་བཅུག་ཐབས་སྒྲིགིག་དག	ོ།	
•	སྲུང་འད་ག་ནང་	ཧེ་ན་མརིག་	ག་ཅ་རིག་བཟུམ་རིག་	བྱུང་ཡོ་ག་	འད་ག་གནས་སྟོངས་ཚུ་	དྲན་གསོ་འབད་

དེ་བི་མི་ལུ་སློབ་ཨིན།
•	སྲུང་རྩདཔ་དང་	སྲུང་རྩདཔ་ཚུ་ག་བརིག་ན་	དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ལན་	ག་ཅ་བཟུམ་	འབྱུང་ཡོ་ག་	ཁ་

གསལ་སྦེེ་	ངོ་སྤྲོདོ་འབད་དེ་	དེ་ཚུ་	སེལ་ཐབས་	ག་དེ་སྦེེ་	སྒྲིགིག་སྟོེ་	བསལ་ཡོི་ག་	བཀོད་དགོ།
•	སྲུང་རྩདཔ་ཚུ་ག་བརིག་ན་	 འབད་ཐངས་དང་མནོ་ཐངས་ཚུ་	 འདྲཝ་	 མ་འདྲཝ་ཚུ་ལས་བརྟན་ཏ་	 ཁྱད་

པརིག་དང་	ལྡོག་ཆོེ་ས་ཚུ་	ག་ཅི་རིགང་འཐོན་ཡོི་ག་	ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།
•	 དོན་ཚོངན་དང་	 རོད་ཚོང�་ཚུ་	 ཐད་ཀརིག་དུ་འབ་ན་ལུ་	 གཡོང་ཟོ་དང་འཇ�ས་སྣོང་བྱུང་པ་ཅན་	 བརོད་

དོན་ངོ་མ་སྦེ་བཞག་སྟོེ་	 གནས་སྟོངས་དེ་དང་	 རྟགས་མཐུན་པའི་རོད་ཚོངིག་གི་ཐོག་ལས་	 སྒྲིག་དཔག་སྟོ་ེ
བི་དགོ།
•	སྲུང་ཐུང་ཅ�་ག་ནང་ལུ་	ཉམས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའ་	ཚོངར་བ་ཚུ་	བརོད་དོན་དང་འབ�་བའ་དགའ་བ་

དང་	སྐྱོོ་བའི་ཚོངོརིག་བ་ཚུ་	སེམས་ལུ་ཚོངོརིག་ཤུགས་བྱུང་ཚུགས་པའི་	ཚོངིག་གཞི་ཚུ་	བཙུག་སྟོ་ེབི་དགོ།
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•	སྲུང་འད་	འགོ་	ག་ད་སྦེ་	བཙུག་སྟོ་	བ་ན་ཨན་ན།	བརིག་ན་	ག་ད་སྦེ་རིགང་བ་ན།	མཇུག་ག་ད་སྦེ་	བསྡུ་
ནི་ཨིན་ན་གི་	བརོད་དོན་དང་	འཁིལ་ཏེ་	གོ་རིགིམ་ཚུ་	ལེགས་ཤེསོམ་སྦེེ་	སྒྲིགིག་སྟོེ་	སློབ་མི་ལུ་	སྲུང་གི་	
འགྲོོས་ཟོེརིག་སློབ་ཨིན།
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ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
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ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
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བངོ་སྤྩོད།
བཤེསས་པའ་སྤྲོངས་ཡོ�་འད་	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་་གསུང་མདོ་དང་རྒྱུད་	 རས་འཇུག་མཁས་པའ་བསྟོན་བཅོས་ཚུ་ག་
ནང་ལས་འཐོན་མ་	ཆོེ་ས་སད་ཟུང་འབ�་གྱི་་	སྤང་བང་ཚུལ་བཞན་དུ་	སྟོོན་མ་ག་དཔ་གཞུང་ཅ�་ཨན།	
དཔ་ད�་འད་	 ཧེ་་མ་དུས་རིགབས་དང་པ་སྐོརིག་ཆེ་་ལུ་	 དཔལ་མགོན་འཕེལགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་�་	 ཁོ་རིགའ་གྲོོགས་
བཤེསས་	རྒྱལཔོ་བད་སྤྱི་ོད་བཟོང་པོ་ལུ་	འཕྲིནན་ཡོ�་སྦེ་བརྩམས་ཏ་	གནང་གནངམ་འབད་ན་འད་ག�་	མཚོངན་
ལུ་ཡོང་	བཤེསས་པའ་སྤྲོངས་ཡོ�་	ཟོར་ཞུཝ་ཨན་མས།
འདི་གིས་ང་བཅས་རིག་ལུ་	 གནས་སྐབས་མངོན་པརིག་མཐོ་བ་	 ལྷ་དང་མིའི་གོ་འཕེལང་དང་	 མཐརིག་ཐུག་ངེས་པརིག་
ལེགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི་གོ་འཕེལང་	 འཐོབ་ནིའི་ལམ་སྟོོན་དང་	 རྒྱལ་ཡོོངས་དགའ་སྐྱོིད་དཔལ་འཛོམས་འགྲུབ་
ནིའི་ཐབས་ལུ་ཕེལན་པའི་	ལུས་ངག་ཡོིད་གསུམ་གྱི་ི་	སྤྱི་ོད་ལམ་བཟོང་པོ་ཚུ་ཡོང་	སྟོནོ་དོ་ཡོོདཔ་ལས།	
ང་བཅས་རིག་ལུ་	བརྩ་མཐོང་དང་	བསམ་སྤྱི་ོད་ཤེསས་ཡོོན་འཐོབ་ན་ལུ་	ཕེལན་ཐོགས་སྦེོམ་སྦེ་རིག་ཡོོདཔ་ཨན།
དེའི་ནང་ལས་ཡོང་	སྤྲོིངས་ཡོིག་གནང་ས་འདི་	རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱི་ོད་བཟོང་པོ་ལུ་འབད་ནི་དེ་གིས་	འཇིག་རྟེན་སིད་
ཀྱི་ི་ལམ་ལུགས་	གཙོ་བརོིག་བཏོན་ཏེ་གསུངས་ཡོོདཔ་ལས་	འཇིག་རྟེན་པ་ལུ་མཁོ་ཆེེ་་བའི་	 བསློབ་བ་མང་རིགབས་
ཅིག་གསུངས་ཏེ་ཡོོད།	དེ་མ་ཚོངད་	ལས་རྒྱུ་འབས་དང་	དགེ་བའི་ཕེལན་ཡོོན་	སིག་པའི་ཉེས་དམིགས་	ལྷ་ཆོེ་ས་དགེ་
བ་བཅུ་དང་	འཇིག་རྟེན་ཡོང་དག་པའི་ལ་བ་དང་	ཐརིག་པའི་ལམ་བདེན་པ་བཞི་གི་སྐོརིག་ལས་	གསུངས་ཏེ་ཡོོདཔ་
ལས་	ཚེོང་འདི་ཕི་གཉིས་ཆེ་་རིག་ལུ་	ཕེལན་པའི་ཞལ་གདམས་	གལ་ཆེ་ེ་ཤེསོས་ཅིག་ཨིན།

 དེ་དང་གཅིག་ཁརིག་	 རྩ་བའི་ཚོངིག་ཚུ་	 ཆེ་ོས་སྐད་ནང་ཡོོད་ནི་འདི་གིས་	 ཆེ་ོས་སྐད་ལྷག་ནི་དང་	 གོ་དོན་ལེན་ནི་ལུ་
ཕེལན་ཐབས་ཡོོདཔ་ལས་	 འདི་གིས་རོང་ཁའི་	 སྐད་ཡོིག་གི་གནས་ཚོངད་	 ཡོརིག་སེང་རྐྱབ་ནི་ལུ་ཡོང་	 རྒྱབ་སྐྱོོརིག་
སྦེོམ་ཡོོདཔ་ཨིན་ནོ།།



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠22 ལུ། 

སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།

117

སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ལྷབ་སྦང་འབད་དགོཔ།

བཤེསས༌སྤྲོངས༌ལྷབ་པའ་སྐབས་	 ཚོང�ས༌བཅད༌ཀྱི་༌ནང་དོན་ཚུ་	 ཧེ་་གོཝ་ཙམ་སྦེ་མ་བཞག་པརིག་	 རིགང་ག་རྒྱུད་ལུ་	
སྐད་ཡོ�་ག་རིག�་རྩལ་བཞ་ཡོརིག་རྒྱས་	གཏང་ཐབས་ལུ་དམ�ས་ཏ་	གཤེསམ་འཁོད་ཀྱི་་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་	འབད་དགོཔ་
ཨན།

བི་ནིའི་རིིགག་རྩལ་ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་ི་དོན་ལུ།
	 ༡-	ཚོངིགས༌བཅད༌ཀྱི་ི༌ཐོག༌ལུ༌འདྲི༌བ༌འདྲི༌ལན༌བི༌ནི།
	 ༢-	ཚོངིགས༌བཅད༌ཀྱི་ི༌བརོད༌དོན༌ལུ༌	གཞི༌བཞག༌སྟོེ༌	རིགང༌གིས༌ཡོང༌	ཚོངིགས༌བཅད༌གསརིགཔ༌རིགེ༌བིས་ནི།
	 ༤-	ཆེ་ོས༌སྐད༌ཀྱི་ི༌མིང་ཚོངིག་ཡོིག་སེབ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་	མགྱི་ོགས་ཕེལབ་དང་	རོད་ཚོངིག་བི་ནི།
	 ༥-	ཚོངིགས༌བཅད༌ཀྱི་ི༌ཐོག༌ལུ༌	འགྲོེལ༌པ༌རིགང༌གིས༌བརྩམ༌ནི།

ལྷག་ནིའི་རིིགག་རྩལ་ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་ི་དོན་ལུ།
	 ༡-	ཚོངིགས༌བཅད༌ཚུ༌	གཅད༌མཚོངམས༌དང༌འཁིལ༌	ག་དེ་མང་མང་ལྷག་ནི།
	 ༢-	ཚོངིགས༌བཅད༌ཀྱི་ི༌འགྲོེལ༌པ༌ཚུ༌	གང༌མང༌ལྷག༌ནི།
	 ༣-	འབེལ་བ་ཡོོད་པའི་	ཀི་དེབ་ཚུ་	གང་མང་ལྷག་ནི།

ཉན་སློབ་ཀྱི་ི་རིགིག་རྩལ་ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་ི་དོན་ལུ།
	 ཚིོངགས༌བཅད༌ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་	སློོབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁརིག་	ངག་ཐོག་ལས་འདྲི་ལན་འབད་ནི་དང་	གནད་	
	 དོན་ཚུ་ལུ་	དགག་སྒྲུབ་དང་	གསལ་བཤེསད་སྤྱི་ན་འབུལ་	དོགས་སེལ་	བསམ་འཆེ་རིག་བཤེསད་ནིའི་གོ་		
	 སྐབས་	གང་མང་བིན་དགོཔ་ཨིན།
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དབེ་ཞིབ།
ཁྱེད་ཀྱི་ིས་འབི་ལྷག་ཉན་སློབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་	 སྦྱངོ་ལཱ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤེས་ཅིག་	 འབད་ཡོོད་མི་ཚུ་གི་སྐོརིག་ལས་	 སློོབ་
དཔོན་ཚུ་གི་ཕག་ལུ་	དུས་རྒྱུན་དབེ་ཞིབ་ཀྱི་ི་སྐུགས་ཐོ་ཚུ་འོང་།	དེ་དང་འཁིལ་ཏེ་རིགང་	ཡོརིག་རྒྱས་འགྱི་་ོདོ་ཡོོད་མེད་	
འཕྲིནལ་འཕྲིནལ་རིག་བལ་དགོ།	 སློོབ་གྲྭ་ནང་འོང་པའི་དུས་ཚོངོད་འདི་	 འཕྲིན་ོབརླག་མ་བཏང་པརིག་	 ཉིནམ་གཅིག་བ་
ཉིནམ་གཅིག་	ཡོརིག་དྲག་འགྱི་་ོནིའི་མནོ་བསམ་བཏང་སྟོེ་	དཔེ་ཆེ་་ལྷབ་དགོཔ་ཨིན།

ལས་དོན།		བཤེསེས་སྤྲོིངས་འདི་ལྷབ་ཚོངརིག་ཞིནམ་ལས་་་་་་
 *བཤེསེས་སྤྲོིངས་ཟོེརིག་བའི་མཚོངན་དོན་གྱི་ི་གོ་དོན་བཤེསད་				
		ཚུགས་དགོ།
* རྩ་ཚོང�་ཚུ་དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལྷག་ཚུགས་དགོ།
 *ཚོངིག་རྐང་རིགེ་རེིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་བཤེསད་ཚུགས་དགོ།
* ཚོང�ས་བཅད་རིག་རིག་བཞན་གྱི་་གོ་དོན་སྤྱི་་དོན་སྦེ་བ་
			ཚུགས་་དགོ།

* རྩ་ཚོངིག་ནང་གི་བརོད་དོན་ཚུ་	མི་ཚོངེའི་བ་བ་ནང་
གི་ལག་ལེན་ནང་	འབེལ་བ་ཡོོད་མེད་	དབེ་བ་དཔྱད་
ཚུགས་དགོ།
 *ནང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ི་རྩོམ་འབི་ཐངས་ཀྱི་ི་ལམ་ལུགས་
ཚུ་	དབེ་དཔྱད་འབད་དེ་	གོ་རྟོགས་འབད་ཚུགས་དགོ།
 *ཆེ་ོས་སྐད་ནང་ཡོོད་པའི་མིང་ཚོངིག་ཚུ་རོང་ཁའི་ནང་
བསྒྱུརིག་ཚུགས་དགོ།
 *ནང་པའི་ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་	ལས་འབས་ཀྱི་ི་རྣམ་གཞག་ཚུ་	
བཤེསད་ཚུགས་དགོ།
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བཤེས་སྤྲིངས་	རྩོམ་པ་པོའྲི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ།།
༉ བཤེསས་སྤྲོངས་རོྩམ་པ་པོ་ དཔལ་མགོན་འཕེལགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་མཆེ་ོག་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའ་ སྐྱོས་བུ་དམ་
པ་ཅ�་ཨན་མ་ད་ཡོང་ སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་ འདས་རིགན་པའ་སྐབས་ འཁོརིག་ཉན་ཐོས་དང་ དགྲོ་བཅོམ་པ་
ཚུ་ སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མདཔ་མོང་ནུག།   ད་བསྒང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་�་ ང་ན་མ་ངན་འདས་འོག་ཏུ།	།ལོ་ན་
བཞ་བརྒྱ་ལོན་པ་ན།	 །ཀླུ་ཞས་བ་བའ་དག་སློོང་དུ།	 །བསྟོན་པ་འད་ལ་དས་བརོྩན་འགྱུརིག།	 །ཟོར་སངས་རྒྱས་
མ་ངན་ལས་འདས་ཏ་ ལོ་བཞ་བརྒྱ་འགྱི་ོཝ་ད་ ཀླུ་ཟོར་བའ་མཚོངན་དང་ལྡན་པའ་ དག་སློོང་ཅ�་འབོན་ན་ཨན། 
ཟོར་བའ་ལུང་བསྟོན་གནང་ནུག།	 ལུང་བསྟོན་ད་དང་འཁ�་ཏ་	སྤྱི་་ལོ་མ་ཐོན་པའ་ཧེ་་མ་	ལོ་	༢༢༠	ད་ཅ�་
ལུ་	༼ལུང་བསྟོན་དང་འཁ�་བ་ཅན་༡༤༤འོང་དགོཔ་འདུག།༽ རྒྱ་གརིག་ལྷོ་ཕོགས་ཝདརྦ་ཟོར་	ད་རིག�་ནངས་
པ་འབད་བ་ཅན་	རྒྱ་གརིག་གྱི་་མངའ་ས་	མཧཱ་རིགཤེས་ཏྲ་ག་གཡུས་ནག་པུརིག་ཟོར་ས་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག།	འཁྲུངས་
པའ་སྐབས་སྐྱོ་རྩ�་ནང་ལས་	དག་སློོང་བརྒྱ་	བམ་ཟོ་བརྒྱ་	སྐྱོ་བོ་ཕེལལ་པ་བརྒྱ་ལུ་	གསོལ་སྟོོན་དྲངས་ཚུགས་པ་
ཅན་	ལོ་བདུན་	ཟླཝ་བདུན་	ཞག་བདུན་གྱི་་རིགང་ལུ་	མ་བཤེསགས་པརིག་བཞུགས་འོང་།	ད་མན་	སྐུ་སོག་ལུ་བརིག་
ཆེ་ད་ཡོོདཔ་སྦེ་ཐོན་ནུག།	ཡོབ་ཡུམ་གཉ�་ཀྱི་�་	སྐྱོ་རྩ�་དང་འཁ�་བའ་ ཟློག་ཐབས་ཚུ་འབད་ད་	 ལོ་བདུན་
འགྱི་ོཝ་ད་	 སྐུ་ཚོང་ལུ་བརིག་ཆེ་ད་ཡོོདཔ་ལས་	 བུ་ཚོང་ལས་འདས་སརིག་	 ཕེལམ་ག�་ལ་མ་ཚུགས་ན་མས་ཟོར་	 ཟོད་
སོང་ཚུ་བན་ཏ་	ག་དགའ་སརིག་སྤྱི་ང་འཁྱམས་ཏ་	སོང་ཟོར་བཏང་ནུག།
ད་ལས་	སྤྱི་ང་འཁྱམས་ཏ་འབོནམ་ད་	ཁོ་རིགའ་ལུང་བསྟོན་དང་འཁ�་ཏ་ མཁན་པོ་སྒྲིག་གཅན་འཛན་དང་མཇལ་
ནུག། མཁན་པོ་ག�་ཁོ་ག་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་མཁྱན་ཏ་	 ཚོང་དཔག་མད་ཀྱི་་སྒྲུབ་ཐབས་སྟོོན་གནང་མ་འད་	 ལགས་
ཤེསོམ་སྦེ་བསྒྲུབས་གནངམ་ལས་	 ནམ་ཡོང་མ་ངན་ལས་མ་འདའ་བརིག་	 བཞུགས་ཚུགས་པའ་སྐུ་ཚོང་ལུ་	 རིགང་
དབང་ཐོབ་ཚུགསཔ་ཡོརིག་སོ་ནུག།



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠22 ལུ། 

སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།

120

ད་མ་ཚོངད་	མཁན་པོ་ག�་ཁོ་ལུ་	བསྙན་རོགས་ཀྱི་་སོམ་པ་གནང་སྟོ་	མཚོངན་ཡོང་དག་སློོང་དཔལ་ལྡན་ཟོར་གནང་
སྟོ་	 ཐག་པ་གསུམ་གྱི་་མདོ་སྔགས་རིག�་གཞུང་	 ཆེ་་ཚོངང་ག་དབང་ལུང་ཁད་གསུམ་	 ཡོོངས་རོགས་གནང་ནུག།	
བཅུད་ལན་སྒྲུབ་པ་ལུ་བརྟན་ཏ་	རོ་ར�་སྐུ་ལུ་གྱུརིག།	རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངོན་ཤེསས་	ཐོགས་པ་མད་པརིག་མཁྱན།	ཡོ་
ཤེསས་ཀྱི་་མཁའ་འགྲོོ་མ་ལས་	ཞལ་གདམས་ཐོབ་སྟོ་	སྒྲུབ་ཐབས་མ་འདྲཝ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་	སྤྱི་ན་དྲངས་ཡོོདཔ་
ལས་	ན་ལེནྜའ་གཙུག་ལག་ཁང་འད་ནང་	མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའ་	གཏམ་སྙན་གྲོགས་སྦེོམ་རིག་བྱུང་ནུག།	ནམ་
ཅ�་ག་ཚོང་	 མཁན་པོ་སྒྲིག་གཅན་འཛན་	 སྒྲུབ་པ་ལུ་བཞུགས་ཡོོདཔ་ལས་	 ད�་སྐུ་ཚོངབ་སྦེ་	 ན་ལེནྜའ་མཁན་པོ་
མཛད་པའ་སྐབས་	གཡུས་ད་ནང་	མུ་ག་སྦེོམ་རིག་བྱུང་སྟོ་	གཡུས་ཚོངན་གྱི་་མ་ཚུ་	ས་གནས་གཞན་ཁ་ལས་ཕེལརིག་	
འཁྱམས་འགྱི་ོ་དགོཔ་ཐོནམ་ལས་	 དག་སློོང་ཚུ་	 བཟོའ་འཐུང་མ་ཐོབ་པརིག་	སྡུག་བསྔལ་སྦེོམ་མོང་ནུག།	 ད�་
སྐབས་ལུ་	ཀླུ་སྒྲུབ་མཆོེ་ག་ག�་	གསར་འགྱུརིག་གྱི་་རྩ་སྒྲུབ་སྟོ་	གསར་ལ་ཤེས་བཟོོ་ཞནམ་ལས་	གཡུས་གཞན་ཁ་
ལས་	 བཟོའ་འཐུང་དང་གཅ�་ཁརིག་	 བར་སོརིག་འབད་ད་	 དག་སློོང་ཚུ་ལུ་	 འཚོང་བ་རྒྱུན་མ་ཆེ་ད་པརིག་དྲངས་ནུག།	
ཤུལ་ལས་	མཁན་པོ་སྒྲུབ་པ་གནང་ཚོངརིག་ཏ་	འབོན་པའ་སྐབས་	གཡུས་སྟོོངམ་གཟོ�ས་ཏ་	ལོ་རྒྱུས་ཚུ་མཁྱན་
པའ་བསྒང་ལས་	 ཀླུ་སྒྲུབ་ལུ་	 དབའ་་་ཁོྱད་ས�ས་ཅན་ལུ་	 སྙང་ར་ཆུང་པས།	 ང་ལུ་ཞུ་བ་ཅན་	 འདོད་ཡོོན་
ལོངས་སོྤྱི་ད་ཀྱི་་ཆེ་རིགཔ་	ཕེལབ་ཚུགས་པའ་ནུས་པ་ང་ལུ་ཡོོད།
ད་་་ཁྱོད་ཀྱི་སི་	དེའི་སིག་སྒྲིགིབ་སྦྱང་ཐབས་ལུ་	གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང་	ལྷ་ཁང་སྟོངོ་	མཆོེ་ད་རྟེན་ཁི་
ཕྲིནག་བཞེངས་དགོ་ཟོེརིག་གསུངསམ་ལས་	ཀླུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་བརྟནེ་ཏེ་	ཀླུ་ཡུལ་ལུ་བོན་ཏེ་	ཀླུ་ཚུ་ལུ་ཆོེ་ས་གནང་།	
དེའི་ཡོོན་ལུ་	རྒྱལ་བའི་གསུང་འབུམ་པོ་སྟོི་༡༢	ཀླུ་ཡུལ་ལས་	མི་ཡུལ་ལུ་བསྣོམས་བོན་ནུག།	དེ་མ་ཚོངད་	ནོརིག་
ལྷ་འཛམ་བྷ་ལྷ་ལས་ནརོིག་བངས།	ཀླུ་ཚུ་ལས་ཆེ་་རིགོགས་ལེན་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་	ལྷ་ཁང་མཆེ་ོད་རྟེན་ཚུ་ཡོང་	
ག་རིག་མཁན་པོའ་བཀའ་བཞན་དུ་	བཞངས་གནང་ནུག།	དཔལ་མགོན་འཕེལགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་མཆེ་ོག་ག�་	བསྟོན་
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པ་དང་ས�ས་ཅན་གྱི་་དོན་ལུ་	དམ་པའ་ཚུལ་དགུའ་	ཡོོན་ཏན་གྱི་་ཐོག་ལས་ཆེ་ོས་འཁོརིག་རིག�་པ་གསུམ་སྦེ་བསྐོརིག།	
གདུལ་བ་ལ་ཤེས་བསྐྱོངས།	བསྟོན་བཅོས་ལ་ཤེས་	བརྩམས་གནང་ཡོོད་མ་ག་གྲོས་ལས་	ད་ལོ་	ང་བཅས་ཀྱི་་ལྷབ་ན་
ག་གོ་སྐལ་ལུ་ཡོོད་མ་འད་	སྤྱི་ར་ས�ས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་	ལྷག་པརིག་དུ་	ཁོ་རིགའ་མཛའ་བཤེསས་	རྒྱལཔོ་བད་
སྤྱི་ོད་བཟོང་པོའ་དོན་ལུ་	བརྩམས་གནང་ཡོོད་མ་	བཤེསས་སྤྲོངས་འད་ཨན།	
མཐའ་མཇུག་ཁརིག་	 ལོྷ་ཕོགས་དཔལ་གྱི་་རིག་ལུ་	 གསང་སྔགས་ཀྱི་་ཉམས་ལན་མཛད་ད་	 བཞུགས་པའ་སྐབས་	
རྒྱལཔོ་བད་སྤྱི་ོད་ཀྱི་་སས་	ནུས་ལྡན་ཟོར་མ་འད་	རྒྱལཔོ་འབད་དགོ་མནོ་སྟོ་བཞུགསཔ་ད་	ཡུམ་གྱི་�་	ཁྱོད་ཀྱི་་
ཡོབ་དང་སློོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་གཉ�་	ཆེ་་རིགོགས་འབདཝ་ལས་	སློོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་མ་བཤེསགས་ཚུན་	ཡོབ་ཡོང་
མ་བཤེསགས།	 ད་བ་འད་	 ཀླུ་སྒྲུབ་འད་	 བང་ཆུབ་ས�ས་དཔའ་ཨནམ་ལས་	 དབུ་སྦྱན་པ་ལྷང་བརྫུ་བཏབ་སྟོ་	
བཀྲོངས་ཐབས་འབད་བ་ཅན་	ཁྱོད་ཀྱི་་ཡོབ་ཡོང་བཤེསགས་ཏ་	ཁྱོད་རྒྱལཔོ་སྦེ་ན�་གོ་སྐབས་ཡོོད་ཟོར་	གསུངས་
ནུག།
ད་ལས་	སས་ད་ག�་	ཡུམ་གྱི་�་གསུངས་མ་དང་འཁ�་ཏ་	དབུ་སྦྱན་པ་ལྷངམ་ད་	བཏོག་འབག་ཟོར་གསུངས་
ནུག།	 སས་ད་ག�་དཔའ་རྟགས་ག་ད�་ཅ�་བླུགས་རུང་	 གནམ་སྟོོང་པའ་ནང་གཡུག་དོ་བཟུམ་སོདཔ་ལས་	
བཀྲོངས་མ་ཚུགས་པས།	ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་�་ང་ཧེ་་མརིག་	རྩྭ་རྔ་མ་ཅ�་སྦེ་སོད་པའ་སྐབས་	རྩྭའ་བརིག་ན་ལུ་	འབུཔ་ཅ�་
བསད་ཡོོད་པའ་ལས་སྒྲིགབ་ཅ�་	མ་དག་པརིག་ཡོོདཔ་ལས་		རྩྭ་ཀུ་ཤེས་ག�་བཏོགས་ཏ་འབག་ཟོར་	གསུངསམ་
བཞན་དུ་	ཁོ་ག�་རྩྭ་ཀུ་ཤེས་ག�་	དབུ་བཏོག་བཏང་སྟོ་	བཀྲོངས་ད་ནུག།
དེའི་སྐབས་	ས་འཛམ་གློིང་འདི་ཡོང་	ཚོངརིག་ཅིག་སྤརིག་ཏེ་	གནམ་སྟོངོ་པའི་ནང་ལས་	ང་ནི་འདི་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་
འགྲོོ།	།ཕིས་ནས་ལུས་འདི་ལ་ཡོང་འཇུག་པརིག་འགྱུརིག།	།ཟེོརིག་སྒྲིག་བསྒྲིགགས་པའི་ཤུལ་ལུ་	དཔལ་མགོན་འཕེལགས་
པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཟོེརིག་བའི་	སྐྱོེས་ཆེ་ེན་དམ་པ་འདི་	འཛམ་གློིང་མི་ཡུལ་ལས་	བདེ་བ་ཅན་གྱི་ི་ཞིང་ཁམས་ལུ་	བོན་སོཔ་
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ཨིན་མས།
སློབ་སོལ་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་	 སས་ཀྱི་ིས་	 དབུ་དང་སྐུ་གཟུགས་གཉིས་	 ལོག་མཐུད་འོང་ཟོེརིག་	 ས་ཐག་
རིགིང་སརིག་	 བསྐྱོལ་ཡོོད་མི་འདི་	 རོ་ལུ་གྱུརིག་ཡོོདཔ་ད་	 ནམ་ཅིག་གི་ཚོངེ་	 རོ་དེ་གཉིས་མཐུད་པའི་སྐབས་	 དཔལ་
མགོན་འཕེལགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་མཆེ་ོག་	 ལོག་སྟོེ་རིགང་	 སྐུ་གཟུགས་དེའི་ཐོག་ལུ་རིག་བོན་ཏེ་	 ལྷ་ོཕོགས་དཔལ་གྱི་ི་རིགི་
ལུ་	 མཐའ་བལ་དབུ་མའི་གཞུང་གི་	 ཆོེ་ས་ཀྱི་ི་འཁརོིག་ལོ་བསྐོརིག་གནང་ནི་ཨིནམ་ལས་	 ནམ་ཞིག་དཔལ་གྱི་ི་རིགི་ལ་
ཀླུ་སྒྲུབ་རེ།	།བསྐལ་ལྡན་འདུས་པའི་ཚོོངགས་ཀྱི་ིས་ཡོོངས་བསྐོརིག་ནས།	།མཐའ་བལ་དབུ་མའི་ལམ་བཟོང་འཆེ་ད་
པ་ན།།	 བདག་ཀྱི་ང་འཁརོིག་གྱི་ི་ཐོག་མརིག་སྐྱོེ་བརིག་ཤེསོག།	 ཟོེརིག་བའི་སོན་ལམ་ཚུ་ཡོང་	 གཏང་དགོ་ཟོེརིག་སློབ་སོལ་
ཡོོད།	མཚོངན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཟོེརིག་གསོལ་མི་དེ་ཡོང་	ཀླུའི་སྒྲུབ་ཐབས་མཁྱེན་ཏེ་	ཀླུ་ཡུལ་ལུ་བོན་	ཀླུ་ཚུ་ལུ་ཆེ་ོས་གནང་	
ཀླུ་ཚུ་བཀོལ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟནེ་ཏེ་	ཨིནམ་འོང་ནི་མས།	སྐད་སྒྱུརིག་ཐད་ལུ་ཡོང་	རྒྱ་གརིག་གྱི་་ིམཁན་པོ་	སརྦ་ཛྙཱ་
དེ་ཝ་ཟོེརིག་	བོད་སྐད་ནང་འབད་བ་ཅིན་	 ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལྷ་ཟོེརིག་མི་དང་།	བོད་ཀྱི་ི་ལོ་ཙཱ་བ་	སྐ་བ་དཔལ་
བརྩེགས་གཉིས་ཀྱི་ིས་	 ལེགས་སྦྱརིག་ལྷའི་སྐད་ལས་	 བོད་སྐད་ནང་ལུ་	 དུས་རིགབས་༩པ་དེ་ཅིག་ལུ་བསྒྱུརིག་གནང་
ནུག།	 (བཤེསེས་སྤྲོིངས་སློོབ་སྟོོན་གྱི་ི་མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆེ་ས་བཟོོ་ཡོོད་མི་འདི་	 ཁ་བང་(www.rec.gov.bt)འདི་ནང་ལས་	 ཕེལབ་ལེན་
འབད་དེ་བལ་ཚུགས།	)
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མཚོངན་དོན།
༄༅།		།རྒྱ་གརིག་སྐད་དུ།	སུ་ཧི་ད་ལེ་ཁ།	བོད་སྐད་དུ།	བཤེསེས་པའི་སྤྲོིང་ཡོིག།

གོ་དོན།
རྒྱ་གརིག་འཕེལགས་པའ་ཡུལ་གྱི་་	ལགས་སྦྱརིག་ལྷའ་སྐད་ལས་འབད་བ་ཅན་	དཔ་ཆེ་་འད་ག་མང་སུ་ཧ་ད་ལ་ཁ་ཟོར་
ཞུཝ་ཨན།	མཚོངན་འད་	བོད་སྐད་ནང་བསྒྱུརིག་བ་ཅན་	བཤེསས་པའ་སྤྲོངས་ཡོ�་ཟོར་ཞུཝ་ཨན།	ད་ཡོང་	ཚོང�་
འབྲུ་རིག་རིག་བཞན་དུ་སྦེ་	 སྐད་སྒྱུརིག་འབད་བ་ཅན་	 སུ་ཧ་ད་ཟོར་མ་འད་	 ཆེ་་རིགོགས་(གྲོོགས་མཛའ་བཤེསས་)ལུ་གོ་
ན་དང་།	 ལ་ཁ་ཟོར་མ་འད་	 གཏང་ཡོ�་(སྤྲོངས་ཡོ�)ལུ་གོཝ་ཨན་པས།	དོན་བཅུད་བསྡུ་བ་ཅན་	 དཔ་
ཆེ་་འད་རྩོམ་མ་	དཔལ་མགོན་འཕེལགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་�་	ཁོ་རིགའ་ཆེ་་རིགོགས་	རྒྱལཔོ་བད་སྤྱི་ོད་བཟོང་པོ་འད་	སོྦེ་
ལོགས་ཁརིག་མད་རུང་	ཐུགས་བརྩ་བའ་སྒོ་ལས་	ཆེ་ོས་དང་འཇ�་རྟན་གཉ�་ཀྱི་་	སྤང་བང་ལུ་ཕེལན་པའ་	བསློབ་
བ་ཚུ་ག་རིག་	 གཏང་ཡོ�་བཟུམ་ཅ�་ག་ཐོག་ལུ་བ�་ཏ་	 བསྐྱོལ་བཏང་ཡོོད་པའ་དཔ་ཆེ་་འད་	 ད་ལོ་	 ང་བཅས་
ཀྱི་�་ལྷབ་མ་འད་ཨནམ་ལས་	དཔ་ཆེ་་འད་ག་མཚོངན་ལུ་	བཤེསས་པའ་སྤྲོང་ཡོ�་ཟོར་ཞུཝ་ཨན་པས།

ཚོངིག་དོན།
མགོན་པོ་			 = སྐྱོབས་མཛད་མི།
མཛའ་བཤེསེས་  = འཆེ་མ་མཐུནམ།
སྐད་དུ་      =  སྐད་ནང་འབད་བ་ཅིན།

དྲ་ིབ།
༡	རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱི་ོད་བཟོང་པོ་ལུ་	ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིས་བཤེསེས་སྤྲོིངས་བརྩམས་ཏེ་	ཕུལ་དགོ་པའི་དོན་དག་ག་ཅི་སོ?
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2		 བཤེསེས་སྤྲོིངས་ཀྱི་ི་	མཚོངན་དོན་སྐད་གཉིས་	ཤེསན་སྦྱརིག་ཏེ་བིས།
3		 བཤེསེས་སྤྲོིངས་	བརྩམས་གནང་མི་གི་	མཚོངན་བིས།

འགྱུརིག་ཕག།
འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུརིག་གྱུརིག་པ་ལ་ཕག་འཚོངལ་ལོ།།
ཐུགས་ལུ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པརིག་	སྤངས་ཚོངརིག་ནི་དེ་གིས་	འཇམ་པ་དང་རིགང་གཞན་གཉིས་ཀྱི་ི་དོན་	ག་རིག་བསྒྲུབ་
ཚུགས་པའི་	དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་	རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱི་ི་སྐུ་གཟུགས་ལུ་	
བགྲོེས་རྒུད་མེད་པརིག་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལངས་པའི་	ན་ཚོངོད་ལུ་གྱུརིག་ཏེ་	ཡོོད་མི་ལུ་	སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེ་ེན་པོའི་	སྒོ་
ལས་ཕག་འཚོངལ་ནི་ཨིན།	ཟོེརིག་བའི་དོན་ཨིན།

ཕག་མཆེ་ོད་ཕུལ་དགོ་པའི་དགོས་པ།
ཕག་མཆེ་ོད་ཕུལ་དགོ་མི་འདི་ཡོང་	བཤེསེས་སྤྲོིངས་འདི་	རྒྱ་སྐད་ལས་ཆོེ་ས་སྐད་དུ་	སྒྱུརིག་མི་བོད་ཀྱི་ི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་
དཔལ་བརྩེགས་ཀྱི་ིས་	སྐད་སྒྱུརིག་འབད་ནི་	འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་	མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚོངོད་ཀྱི་ི་བརིག་ན་	བརིག་
ཆེ་ད་ག་ནི་ཡོང་མི་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་དང་	བསྒྱུརིག་ཚོངརིག་མི་བསྟོན་བཅོས་འདི་	ལྷབ་མི་ཡོོངས་ལུ་ཡོང་	ཕེལན་ཐོགས་
སྦེོམ་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་	ཕག་མཆེ་ོད་ཕུལ་ཕུལཝ་ཨིན།
ཚོངིག་དོན།
དཔལ་								=				 ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་པ།
ལོ་ཙཱ་བ་							= སྐད་སྒྱུརིག་པ།
གཞོན་ནུརིག་གྱུརིག་པ་	= ལོ་རྒས་ནི་མེད་པའི་གཞོན་ཅུང་།
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དྲི་བ།
༡  འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུརིག་འགྱུརིག་པ་ལུ་ འགྱུརིག་ཕག་ཕུལ་དགོ་པའི་དགོས་པ་ག་ཅི་སོ?
2		 ཕག་མཆེ་ོད། དཔལ། བསྟོན་བཅོས། ཚུ་གི་གོ་དོན་བིས།

                               
ཉན་པརིག་བསྐུལ་བ།

ཡོོན་ཏན་རིགང་བཞིན་དགརེིག་འོས་བདག་གིས་ནི།།	བདེ་བརིག་གཤེསེགས་པའི་གསུང་བསྙད་ལས་བྱུང་བའི།།
བསོད་ནམས་འདུན་སློད་འཕེལགས་པའི་དབངས་འདི་དག།	ཅུང་ཟོད་ཅིག་བསེབས་ཁྱོད་ཀྱི་ིས་གསན་པརིག་རིགིགས།།
ཐུགས་རྒྱུད་	རིགང་བཞན་བཟོང་བའ་ཁརིག་	ཨ་རྟག་རིག་དག་བའ་ལཱ་ལུ་བརྩོན་ཏ་	བཞུགས་མ་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་
ལུ་	ཀླུ་སྒྲུབ་ང་ག�་	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་་གསུང་ཚུ་ནང་	བཤེསད་ཡོོད་མ་ལས་བྱུང་པའ་	དོན་དག་གལ་ཅན་
ཚུ་	རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་བསོད་ནམས་དག་བའ་ལཱ་ལུ་	ཐུགས་སྤྲོོ་བ་བསྐྱོད་ན�་དོན་ལུ་	 དཔ་ཆེ་་སྒྲིག�་ཐངས་	ས�་
སྦྱོརིག་འཕེལགས་པའ་དབངས་ཟོར་མ་ག་ཐོག་ལུ་	རྒྱས་མ་དྲགས་པརིག་	 དུམ་གྲོ་ཅ�་སྦེ་	 རོྩམ་སྒྲིག�་འབད་ཡོོད་མ་
ད་	རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་�་	གསན་གནང་པ་ཅན་	ལགས་ཤེསོམ་འོང་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
དགེརིག་འོས་       = དགེ་བ་གི་སྐོརིག་ལས་ཞུ་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོོད་མི།
བདག་གིས་ནི་     = 	 ང་གིས་འབད།
བདེ་བརིག་གཤེསེགས་པ་		 =	 སངས་རྒྱས།
གསུང་བསྙད་     = གསུང་རིགབ་ཚུ་ནང་བཤེསད་ཡོོདཔ།
འདུན་སློད་       = 	 སྤྲོོ་བ་བསྐྱོེད་ནིའི་དོན་ལུ།
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འཕེལགས་པའི་དབངས་  =		 དཔེ་ཆེ་་བརྩམ་ཐངས་ཀྱི་ི་དབེ་བ་སེབ་སྦྱོརིག་ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་མི།
ཅུང་ཟོད་ཅིག་       =		 མདོརིག་བསྡུས་སུ་ཅིག།
བསེབས་   =		 གཅིག་ཁརིག་བསྡུས་ཏེ་	ཕོགས་སྒྲིགིག་འབད་ཡོོད་མི།
གསན་པརིག་རིགིགས་    =		 གསན་གནང་པ་ཅིན་ལེགས་ཤེསོམ་འོང་།
དྲ་ིབ།
༡		 རྒྱལ་པོ་ལུ་	ཡོོན་ཏན་ག་ཅི་རིག་ ཚོངང་སྟོེ་འདུག་ག?	སེ་གྲོོགས་ནང་གྲོོས་བསྟུན་འབད་དེ་    
 སྤྱི་ན་ཞུ་འབད།
 

དཔྱེའི་སྒོ་ལས་ཉན་པརིག་བསྐུལ་བ།
ཇི་ལརིག་བདེ་གཤེསེཊ་སྐུ་གཟུགས་ཤེསིང་ལས་ཀྱི་ང༌།།	བགྱི་ིས་པ་ཅི་འདྲའང་རུང་སྟོ་ེམཁས་པས་མཆོེ་ད།།
དེ་བཞིན་བདག་གི་སྙན་ངག་འདི་ངན་ཡོང༌།།	དམ་ཆེ་ོས་བརོད་ལ་བརྟེན་སློད་སད་མི་བགྱི་།ི།
ཚོང�་ག་ས�་སྦྱོརིག་ལགས་ཤེསོམ་མད་རུང་	དོན་གྱི་་ཁྱད་པརིག་ལུ་	མནོ ་བསམ་བཏང་སྟོ་	ཉན་དགོཔ་ད་
ཡོང་	དཔར་ན་	བད་བརིག་གཤེསགས་པ་རྒྱལ་བ་	 རོགས་པའ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་་	སྐུ་གཟུགས་	 སྐུ་སྦེ་བཞངས་
ཡོོད་མ་ཚུ་	རྒྱུ་དམན་པ་ཤེསང་ལས་བཟོོ་བཟོོཝ་འབད་རུང་	རོ་དང་འདམ་ལ་སོགས་པ་ག་ཅ་ག�་	བཟོོ་
བཟོོཝ་འབད་རུང་	ཁྱད་གཞ་ངོ ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་་	སྐུ་འདྲ་འབད་ན་ད་ག�་	མ་མཁས་པ་ཤེསས་རིགབ་
ཅན་ཚུ་ག�་	ཕག་མཆེ་ོད་ཕུལ་སའ་ཡུལ་སྦེ་བརིྩཝ་ཨན།	འད་དང་འདྲཝ་སྦེ་	ཀླུ་སྒྲུབ་ང་ག�་བརྩམས་
པའ་	བསྟོན་བཅོས་བཤེསས་སྤྲོང་འད་	རོད་བད་ཚོང�་ལུ་ས�་སྦྱོརིག་ལ་སོགས་པའ་	སྙན་ངག་ག་ཚོང�་ཕུན་སུམ་
ཚོང�སཔ་ཅ�་མད་རུང་	བརོད་བའ་དོན་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་་གསུང་རིགབ་ཟོབ་མོ་ཚུ་ལུ་	གཞ་བཞག་སྟོ་	བཤེསད་
མ་ལུ་	སད་པ་མ་རྐྱབ་པརིག་	ཉམས་སུ་ལན་དགོཔ་ཨན་ནོ།།
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ཚོངིག་དོན།
ཇི་ལརིག་      = དཔརེིག་ན།   
བགྱི་ིས་པ་     = བཟོོ་བཟོོཝ།
ཅི་འདྲའང་རུང་  = ག་ཅི་བཟུམ་འབད་རུང་།
དེ་བཞིན་      = དེ་བཟུམ།
སད་མི་བགྱི་ིད་   = ཁ་གཏང་ནི་མི་འོང་།

དྲ་ིབ།
༡	 མི་མཁས་པ་ཚུ་གིས་	རྒྱུ་དམན་པ་ལས་བསྒྲུབས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཚུ་ལུ་	ཕག་མཆེ་ོད་ག་ཅི་འབད་	 	
	 ཕུལཝ་ཨིན་ན?	ཁུངས་བཀལ།
2		 བཤེསེས་སྤྲོིངས་འདི་ལུ་	སད་པ་རྐྱབ་མི་བཏུབ་ཟོེརིག་བའི་	ཁུངས་བཀལ།

དོན་གྱི་་ིསྒོ་ལས་ཉན་པརིག་བསྐུལ་བ།
ཐུབ་པ་ཆེ་ེན་པོའི་བཀའ་ནི་སྙན་དགུ་ཞིག།	ཁྱོད་ཀྱི་ི་ཐུགས་སུ་ལ་ཡོང་ཆུད་མོད་ཀྱི་ི།།
རོ་ཐལ་ལས་བགྱི་ིས་དགུང་ཟླའི་འོད་ཀྱི་ིས་ནི།།	ཆེ་ེས་དཀརིག་ཉིད་དུ་ཅི་སྟོེ་མི་བགྱི་ིད་ལགས།།
ཐུབ་པ་ཆེ་ན་པོའ་ཟོར་	 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་་བཀའ་	 དམ་པའ་ཆེ་ོས་ཟོབ་མོ་	 ས�ས་ཅན་གྱི་་སྡུག་
བསྔལ་ཞ་ན�་ཐབས་	 བསམ་གྱི་�་མ་ཁྱབ་པ་	 ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་གསུངས་མ་ད་ཚུ་	 མ་གཞ་	 རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་་
ཐུགས་ལུ་	ཚུད་ཡོོད་མ་ལུ་སློབ་རིག་མ་དགོ།	ཨན་རུང་	དྲན་གསོ་དང་འདྲཝ་སྦེ་	དཔྱ་ཅ�་བཞག་སྟོ་ཞུ་བ་ཅན་	རོ་
ཐལ་ལས་བགྱི་�་ཟོར་	ཚོངན་ཀ་རིག་སྒྲིགོན་པའ་ཕེལོ་བང་	ཧེ་་མ་ལས་དཀརིགཔོ་ཡོོད་མ་གུ་	གནམ་དགུང་ག་ཟླ་བའ་འོད་
ཕེལོགཔ་ད་	ཧེ་ང་བཀལ་	དཀརིགཔོ་འཐོན་དོ་བཟུམ་ ཁོྱད་རིག་ལུ་	ཧེ་་མ་ལས་ཡོོད་པའ་ཡོོན་ཏན་ཚུ་ག་གུ་	ད་བ་ལྷག་



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠22 ལུ། 

སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།

128

པའ་ཡོོན་ཏན་ཧེ་ང་བཀལ་མང་རིགབས་ཅ�་	འོང་ན�་དོན་ལུ་	ཞུཝ་ཨན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
ཐུབ་པ					= སྒོ་གསུམ་ཉོན་མོངས་པ་ལས་སྲུང་ཚུགས་མི།
ཟོབ་མོ					= རྟོགས་པརིག་ལཱ་ཁག་པའི་དོན།
སྙན་དགུ				= ཚོངིག་ཧེ་ན་པ་དོན་ཟོབ་དྲགས་ལེ་ཤེས་ཅིག།
ཆུད་མོད				= ཁོང་ལུ་ཚུད་ཚོངརིག་རུང༌།
རོ་ཐལ					= ཀ་རིག།
ཆེ་ེས་དཀརིག			= ཧེ་ེ་མ་ལས་ལྷག་སྟོེ་དཀརིགཔོ།
ཅི་སྟོེ་མི་བགྱི་ིད	= ག་ཅི་འབད་མི་འགྱི་ོ་ནི།

དྲ་ིབ།
1		 གྱི་ང་དཀརིགཔོ་གུ་	ཟླ་བའི་འོད་ཕེལོག་པའི་དཔེ་འདི་གིས་	དོན་དག་ག་ཅི་སྟོོནམ་སོ?
2		 གོང་གི་ཚོངིགས་བཅད་ཀྱི་ི་	བརོད་དོན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོོད་པའི་	དཔེ་གསརིགཔ་ཅིག་བཀོད།

ཐརིག་པའི་རྒྱུ་རེས་དྲན་དྲུག།
རྒྱལ་བས་སངས་རྒྱས་ཆེ་ོས་དང་དགེ་འདུན་དང༌།།	གཏོང་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལྷ་རེས་དྲན་པ་དྲུག།
རིགབ་ཏུ་བཀའ་བསྩལ་དེ་དག་སོ་སོ་ཡོི།།	ཡོོན་ཏན་ཚོངོགས་ཀྱི་ི་རེས་སུ་དྲན་པརིག་བགྱི་ི།།
བདུད་བཞ�་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའ་	 སངས་རྒྱས་དང་ཆེ་ོས་དང་	 དག་འདུན་ཏ་དཀོན་མཆེ་ོག་གསུམ་དང་།	ད་
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ལས་	 སྦྱན་པ་ཚུལ་ཁ�ས་ལྷ་ཡུལ་ལུ་	 སྐྱོ་བའ་རྒྱུ་དག་བ་བཅུ་མ་བརད་པརིག་	 དྲན་དགོཔ་དང་བཅས་	 རས་སུ་	
དྲན་པ་དྲུག་ཡོོད་མ་ད་ཚུ།	 གསུང་རིགབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་	ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་གསུངས་ཡོོདཔ་ལས་	རས་དྲན་དྲུག་
སོ་སོ་ག་ཕེལན་ཡོོན་དང་ཡོོན་ཏན་ཚུ་	ཡོང་ལས་ཡོང་དུ་དྲན་ཏ་	 ད་དང་བསྟུན་པའ་བ་བ་ལུ་	 བརོྩན་དགོཔ་ཨན་
ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
རེས་དྲན་				 = སེམས་ཁརིག་དྲན་ནི།
གཏོང་བ་				 = སྦྱིན་པ།
རིགབ་ཏུ་					 = ལེགས་ཤེསོམ་འབད།
བཀའ་བསྩལ་		 = བཀའ་གནང༌།
དྲ་ིབ།
༡		 རེས་དྲན་དྲུག་རིགེ་རིགེ་བཞིན་བིས།
༢		 རེས་དྲན་དྲུག་ལས་	ག་འབད་རུང་གཅིག་གི་བཤེསད་པ་རྐྱབ།

ལྷ་རེས་དྲན་རྒྱས་བཤེསད།
དགེ་བའི་ལས་ལམ་བཅུ་པོ་ལུས་དང་ནི།།	ངག་དང་ཡོིད་ཀྱི་ིས་རྟག་ཏུ་བསྟོནེ་བགྱི་ི་ཞིང༌།།
ཆེ་ང་རྣམས་ལས་ལྡོག་དེ་བཞིན་དགེ་བ་ཡོི།།	འཚོངོ་བ་ལ་ཡོང་མངོན་པརིག་དགྱི་ེས་པརིག་མཛོད།།
མ་དག་བ་བཅུ་སྤངས་སྦེ་	ལྷའ་ལུས་རྟན་ཐོབ་པའ་རྒྱུ་	དག་བའ་ལས་ཀྱི་་ལམ་བཅུ་ལུ་	ལུས་དང་ངག་ཡོད་གསུམ་
གྱི་�་	དུས་ཨ་རྟག་རིག་བསྟོན་དགོཔ་ག�་མ་ཚོངད་	ས�ས་ཀྱི་་དྲན་པ་ཉམས་པའ་རྒྱུ་	ཆེ་ང་ཚུ་སྤངས།	དཀོན་མཆེ་ོག་
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ག་མཚོངན་བཙང་པའ་དཀོརིག་ཟོས་ཚུ་ཡོང་	སྤང་ཞནམ་ལས་	དག་བའ་འཚོང་བ་བསོད་སོྙམས་	ཡོང་དག་པ་ཚུ་ལུ་	
ཐུགས་ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་དགྱི་ས་ཏ་བཞུགས་གནང་དགོཔ་ཨན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
ཆེ་ང་རྣམས་ལས་ལྡོག་		 =			 ཆེ་ང་འཐུང་པའི་ལམ་ངན་པ་ལས་ལོག་ནི།
འཚོངོ་བ་	    =			 ཆེ་ོས་སྒྲུབ་པའི་ལུས་བདག་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་བཟོའ་འཐུང་།
མངོན་པརིག་	 	 =		 ལགས་ཤེསོམ་སྦེ།
དྲ་ིབ།
༡	 འོག་གི་ཚིོངག་ཚུ་གི་འགལ་མིང་བིས།

མ་བིན་ལེན་པ།  རྫུན།  བརྣབ་སེམས།  ལོག་ལ།  ཚོངིག་རྩུབ།
༢	 དོན་ཚོངན་འད་ནང་	ཆེ་ང་སྤང་དགོཔ་སྦེ་བཤེསད་ད་ཡོོད་མ་ལུ་	ཁོྱད་ཀྱི་�་ངོས་ལན་འབད་ཚུགས་ག?	ག་

ཅ་འབད་?
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          མི་དགེ་བ་བཅུ། དགེ་བ་བཅུ།

ལུས་ཀྱི་ི་ལས་གསུམ།
སོག་གཅོད་པ། སོག་བསླུ།
མ་བིན་པ་ལེན་པ། སྦྱིན་པ།
མི་གཙང་བའིསྤྱི་ོད་པ། དམ་ཚོངིག་བསྲུང་ནི།

ངག་གི་ལས་བཞི།

རྫུན། བདེན་པ་སློབ་ནི།
ཕྲིན་མ།	 འཆེ་མ་ཁ་བཟོོ།
ཚོངིག་རྩུབ། ཚོངིག་ཧེ་ན་ཏོང་ཏོ།
ངག་འཁྱལ། དོན་དག་ཡོོདཔ་སློབ་ནི།

ཡོིད་ཀྱི་ི་ལས་གསུམ།
བརྣབ་སེམས། རེས་སུ་ཡོི་རིགངས།
གནོད་སེམས། ཕེལན་སེམས།
ལོག་ལ། ཡོིད་ཆེ་ེས་ཀྱི་ི་དད་པ།

གཏོང་བ་རས་དྲན་རྒྱས་བཤེསད།
ལོངས་སོྤྱི་ད་གཡོོ་བ་སྙང་པོ་མད་མཁྱན་ནས།།	དག་སློོང་བམ་ཟོ་བཀྲན་དང་བཤེསས་རྣམས་ལ།།
སྤྱི་ན་པ་ཚུལ་བཞན་བསྩལ་བགྱི་་ཕེལ་རིགོལ་ཏུ།།	སྦྱན་ལས་གཞན་པའ་གཉན་མཆེ་ོག་མ་མཆེ་�་སོ།།
ཟོས་གོས་གནས་མལ་	 ལ་སོགས་པའ་ལོངས་སྤྱི་ོད་ཚུ་	 གཡོོ་བ་བརྟན་བརྟན་མདཔ་དང་	 སྙང་པོ་མད་པའ་རིགང་
བཞན་ཨནམ་	 མཁྱན་ཞནམ་ལས་	 སྙང་པོ་ཡོོདཔ་བཟོོ་ན�་དོན་ལུ་	 སྦྱན་པ་གཏང་སའ་ཡུལ་	 བསླུ་བ་མད་
པའ་ཞང་	 དཀོན་མཆེ་ོག་གསུམ་དང་	 ཡོོན་ཏན་གྱི་་ཞང་	 དག་སློོང་དང་	 དཀའ་ཐུབ་ལུ་བཞུགས་མ་བམ་ཟོ་	
གཞན་ཡོང་	ས�ས་ཅན་བཀྲས་སྐོམ་གྱི་་སྡུག་བསྔལ་	མོངས་སོད་མ་ཚུ་དང་།	 ཕེལན་ཐོགས་པའ་ཞང་	 རིགང་ག་
ཕེལ་མ་དང་།	 བམ་དག་བའ་བཤེསས་གཉན་ཚུ་ལུ་	 མཆོེ་ད་པ་དང་སྦྱན་པ་ཚུ་	 ཚུལ་བཞན་དུ་གཏང་དགོ།	 ད་ག�་
ཕེལན་པ་	འཇ�་རྟན་ཕེལ་རིགོལ་ཟོར་	སྐྱོ་བ་ཕ་མ་ལུ་ཡོང་	ཕེལན་པའ་གཉན་མཆེ་ོག་ཏུ་གྱུརིག་པ་	སྦྱན་པ་ལས་ལྷག་སྟོ་	
གཞན་མདཔ་ཨན་ནོ།།
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ཚོངིག་དོན།
གཡོོ་བ་  = བརྟན་བརྟན་མེདཔ།
བམ་ཟོེ་  = རྒྱ་གརིག་གྱི་་ིལུགས་ལས་ཤེས་ཆེ་ང་མ་བསྟོེན་མི་ཆེ་ོསཔ།
བཀྲེན་  = རྒྱུ་ནརོིག་མེད་མི།	སྤྱི་ང་ཀ།
བསྩལ་  =  བིན།
གཉེན་མཆེ་ོག་ = ཕེལན་ཐོགས་ཅན།
ཕེལ་རིགོལ་ཏུ་  = འཇིག་རྟེན་ཕི་མ།
མ་མཆེ་ིས་  = མེད་མི།
དྲ་ིབ།
༡  རྒྱུ་ནོརིག་ལོངས་སྤྱི་དོ་ཚུ་ག་ཅི་འབད་ སྙིང་པོ་མེདཔ་ཨིན་ན?	ཁུངས་བཀལ།
༢  སྦྱིན་པ་བཏང་སའི་ཡུལ་	ངོས་འཛིན་འབད།

ཚུལ་ཁིམས་རེས་དྲན་རྒྱས་བཤེསད།
ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ཚུལ་ཁིམས་མ་ཉམས་མོད་མི་དམའ།།	མ་འདྲེས་མ་སྦེགས་པ་དག་བསྟོནེ་པརིག་མཛོད།།
ཁིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་ས་བཞིན་དུ།།	ཡོོན་ཏན་ཀུན་གྱི་ི་གཞི་རྟེན་ལགས་པརིག་གསུངས།།
རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་�་ཚུལ་ཁ�ས་འད་	ཡོོན་ཏན་བཞ་དང་ལྡནམ་སྦེ་	བསྲུང་དགོ་མ་ད་ཡོང་	བསྲུང་ན་ག་ཚུལ་ཁ�ས་	
རྩ་བའ་སྤང་བ་བཞ་བག་ཡོོད་ཀྱི་་ཡོན་ལག་གཅ�་	བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་་ཡོན་ལག་གསུམ་དང་བཅས་	ཚུལ་བཞན་
དུ་བསྲུང་ན་འད་	མ་ཉམས་པའ་ཚུལ་ཁ�ས་དང་།	ཚུལ་ཁ�ས་ཉམས་ན�་རྒྱུ་ངོ་མ་རིག་	ཉོན་མོངས་པའ་ས�ས་
འདོད་ཆེ་གས་	 ཞ་སང་ཚུ་ཨནམ་ལས་	 འདོད་ཆེ་གས་ཞ་སང་ག་རྣམ་རྟོག་ཚུ་	 ས�སལུ་མ་བསྐྱོད་པརིག་བསྲུང་ན་
འད་	 མོད་མ་དམའ་བའ་ཚུལ་ཁ�ས་དང་།	འདོད་ཆེ་གས་	ཞ་སང་	ལ་སོགས་པའ་རྣམ་རྟོག་ཚུ་ལུ་	གཉན་པོ་
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ལྔ་བསྒོམས་སྦེ་	འདོད་པའ་ཡུལ་ལུ་	ཆེ་གས་ས�ས་རྩ་ལས་མད་པརིག་	བསྲུང་ན་འད་ལུ་	ཉོན་མོངས་པའ་མནོ་
བསམ་ངན་པ་ཚུ་དང་	མ་འདྲས་པའ་ཚུལ་ཁ�ས་དང་།	མང་གཏམ་འཐོབ་ན�་	མནོ་བསམ་ངན་པ་ཚུ་ག་དབང་
ལུ་	མ་གཏང་པརིག་	ཐརིག་པ་རོགས་པའ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་་གོ་འཕེལང་འཐོབ་ན�་དོན་ལུ་	བརྩོན་ཏ་སྲུང་ན་འད་ལུ་	མ་
སྦེགས་པའ་ཚུལ་ཁ�ས་ཟོར་སློབ་ཨན།	ཚུལ་ཁ�ས་འད་དཔྱ་འབད་བ་ཅན་	རྒྱུ་བ་ཟོར་	ལམ་འགྱི་ོ་མ་	མ་དང་	
དུད་འགྲོོ་ས�ས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཚུ།	 མ་རྒྱུ་བ་ཟོར་	 རིག་དང་ནགས་ཚོངལ་ལ་སོགས་པའ་དངོས་པོ་ཚུ་	 ག་རིག་ག་
རྟན་གཞ་ས་ཨན་དོ་བཟུམ་	 བསློབ་པ་གསུམ་གྱི་་ཡོོན་ཏན་ག་རིག་ག་	 གཞ་རྟན་	 ཚུལ་ཁ�ས་བསྲུང་ན་འད་ཨན།	
ཟོར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་�་མདོ་ཡོ་ནང་ལུ་	གསུངས་ནུག་ཟོར་བའ་དོན་ཨན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
ཚུལ་ཁིམས་ = ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་ནིའི་ཁིམས།
མོད་མི་དམའ་ = གནོད་མ་ཚུགས་མི།
མ་སྦེགས་  = ཉོན་མོངས་པ་དང་སློ་མ་བསེ་མི།
གཞི་རྟེན་  = རྟེན་སའི་གཞི།
གཉེན་པོ་  = ཐབས་ཤེསེས་ཁ་གནོན།	བཏུལ་མི།
རྒྱུ་བ་  = ལམ་འགྱི་་ོམི་	མི་དང་སེམས་ཅན།
མི་རྒྱུ་བ་  = ལམ་མ་འགྱི་ོ་མི།	ནགས་ཚོངལ་	རིགི་	ཁྱིམ་ཚུ།
བཞིན་དུ་  = བཟུམ།
དྲ་ིབ།
༡  ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་མི་དང་	མ་བསྲུང་མི་གཉིས་ལུ་	ཁྱད་པརིག་ག་ཅི་འདུག་དགོ?      
2		 ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ི་རྩ་བའི་སྤང་བ་	བཞི་རིགེ་རིགེ་བཞིན་བིས།
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༣		 བསྲུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་བཞི་ ག་ཅི་རིག་སོ?

མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ི་ལམ་གྱི་ི་ངོ་བོ་	ཕེལརིག་ཕིན་དྲུག་མདརོིག་བསྟོན།
སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོོད་བརྩོན་བསམ་གཏན་དང༌།། དེ་བཞིན་ཤེསེས་རིགབ་གཞལ་མེད་ཕེལ་རིགོལ་ཕིན།།
འདི་དག་རྒྱས་མཛོད་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོངོ་ཡོི།། ཕེལ་རིགོལ་ཕིན་པ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཛོད།།
ཐབས་ཤེསེས་ཁྱད་པརིག་ཅན་དང་ལྡན་པའི་	སྦྱནི་པ།	གཞན་ལ་གནོད་པའི་གཞི་སྤངས་པའི་	ཚུལ་ཁིམས། དཀའ་
ཐུབ་ལུ་བཟོོད་པའི་	 བཟོོད་པ། དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་སྤྲོ་ོབའི་	 བརྩོན་འགྲུས།	 དགེ་བའི་མནོ་བསམ་རྩེ་གཅིག་གུ་
བཀལ་ཏེ་སོད་ཚུགས་མི་	 བསམ་གཏན་དང་།	དེ་བཟུམ་སྦེེ་ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་	 ཤེསེས་རིགབ་ཚུ་
ལུ་	 ང་བཅས་འཁོརིག་བའི་སེམས་ཅན་ཚུ་	 འཁོརིག་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐརིག་ཏེ་	 ཐརིག་པའི་གོ་འཕེལང་ལུ་	 ལྷོད་
ཚུགས་པའི་ཕེལན་ཡོོན་ཡོོདཔ་ལས་	དེ་དྲུགཔོ་ལུ་ཕེལརིག་ཕིན་དྲུག་ཟོེརིག་ཞུཝ་ཨིན།	ཕེལརིག་ཕིན་དྲུགཔོ་དེ་	གོང་ལས་གོང་
འཕེལེལ་གཏང་ནི་གི་ཐབས་ལུ་	 བརྩནོ་ཞིནམ་ལས་	 སིད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁརོིག་བའི་དཔེ་	 རྒྱ་མཚོངོ་དང་འདྲཝ་
འདི་བརྒལ་ཏེ་	 ཐརིག་པའི་གོང་འཕེལང་ལུ་	 ལྷོད་ཞིནམ་ལས་	 སེམས་ཅན་ག་རིག་ཐརིག་པའི་ལམ་ལུ་	 བཀོད་ཚུགས་
མི་	རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་	རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི་གོ་འཕེལང་	འཐོབ་ཚུགསཔ་	མཛད་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
ཕེལ་རིགོལ་ཕིན་པ་   =  འཁོརིག་བ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཐརིག་པའི་གོ་འཕེལང་ལྷོད་མི།
གཞལ་མེད་   =  ཚོངད་མེདཔ།
རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་			=  བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བའི་གཙོ་བོ་	སངས་རྒྱས།
བསམ་གཏན་   =		 སེམས་མ་གཡོེང་པརིག་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་ནི།
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དྲ་ིབ།
1	 སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ལུ་	ཕེལརིག་ཕིན་ཟེོརིག་ག་ཅི་འབད་སློབ་ཨིན་ན་?
2	 འོག་གི་མིང་ཚོངིག་ཚུ་གི་	རྣམ་གྲོངས་བིས།
	 སྦྱིན་པ།	བསམ་གཏན།	རྒྱལ་བའི་དབང་པོ།

སྦྱིན་པའི་སྐོརིག།
གང་ལ་ཕེལ་དང་མ་དག་མཆེ་ོད་པ་ཡོི།། རིགིགས་དེ་ཚོངངས་བཅས་སློོབ་དཔོན་བཅས་པའང་ལགས།།
དེ་དག་ལ་མཆེ་ོད་གྲོགས་པརིག་འགྱུརིག་བ་དང༌།། སློད་མ་ལ་ཡོང་མཐོ་རིགིས་འགྱུརིག་བ་ལགས།།
ཚོངེ་ད་རིགེས་མཆེ་ོད་པ་དང་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་སའི་ཡུལ་ངོ་མ་རིག་ ག་ལུ་སོ་ཟོེརིག་བ་ཅིན་ འཛམ་གློིང་ནང་ལུ་ ལུས་རྟེན་
སྐྱོེས་པའི་དྲནི་ཅན་གྱི་ི་ཕེལ་མ་གཉིས་ཨིན། དེ་ལུ་ མཆེ་ོད་པ་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུལ་བཞིན་དུ་ ཞུ་མི་རིགིགས་འདི་ ཡོ་
རིགབ་བཟོང་པོ་ ཚོངངས་པའི་སྤྱི་དོ་པ་དང་ལྡན་པའི་མི་ཅིག་འབད་བརྩི་ནི་དང་ གཞན་ལུ་ དཔེ་བཟོང་པོ་སྟོོན་པའི་ 
སློོབ་དཔོན་བཟུམ་ཅིག་འབད་ཡོང་བརྩི་ནི་ཨིན། ད་རུང་ དེ་གིས་ཡོང་མ་ཚོངད་པརིག་ རིགང་གི་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་ི་
ཕེལམ་དང་ གོངམ་ཚུ་ལུ་ མཆོེ་ད་པ་ཕུལ་བའི་ཕེལན་ཡོོན་གྱི་ིས་འབད་ ཚོངེ་ད་རིགེས་ རིགང་ལུ་གཏམ་སྙན་གྲོགས་འཐོབ་
ནི་དང་ ཚོངེ་ཕི་མ་ཡོང་ མཐོ་རིགིས་ཀྱི་ི་ལུས་རྟེན་ ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་པ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི་ལུ་ཐེ་ ཚོངོམ་རྩ་ལས་མེདཔ་
ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
ཚོངངས་པ་  = སྤྱི་ོད་པ་གཙང་ཏོག་ཏོ།	བ་སྤྱི་ོད་ལེགས་ཤེསོམ།	
གྲོགས་པ་  = མིང་གཏམ།



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
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སློད་མརིག་  = ཤུལ་ལས།
མཐོ་རིིགས་  = ངན་སོང་གསུམ་ལས་མཐོ་བའི་གནས།	ལྷ་དང་མིའི་གཡུས།

དྲ་ིབ།
༡		 མཆེ་ོད་པ་ཕུལ་སའི་ཡུལ་	ག་དང་ག་རིགང་ཨིན་ན?
༢		 གུས་ཞབས་འབད་བ་ཅིན་	ཚོངེ་ཤུལ་མ་ག་ཏེ་སྐྱོེ་འོང་?

ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ི་བསྲུང་བ་ངོས་འཛིན།
འཚོངེ་དང་ཆེ་ོམ་ཀུན་འཁིག་པ་བརྫུན་དང་ནི།།	ཆེ་ང་དང་དུས་མིན་ཟོས་ལ་ཆེ་གས་པ་དང༌།།
མལ་སྟོན་མཐོ་ལ་དགའ་དང་གླུ་དག་དང༌།།	གརིག་དང་འཕྲིནེང་བའི་ཁྱད་པརིག་རྣམས་སྤངོ་ཞིང༌།།
བསྲུང་ནིའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡོན་ལག་བརྒྱད་ཟོེརིག་མི་འདི་ འཚོངེ་བ་ཟོེརིག་སོག་གཅད་ནི། ཆེ་ོམ་རྐུན་ཨརིགཝ་བརྐུ་ནི། 
འཁིག་པ་ཟོེརིག་ཕེལོ་མོ་ལུས་འབེལ་འབད་ནི། རྫུན་ཟེོརིག་ཤེསོབ་རྐྱབ་ནི་སྤང་ནི་འདི་ སོམ་པ་གི་རྩ་བ་བཞི་ ཚུལ་
ཁིམས་ཀྱི་ི་ཡོན་ལག་དང་། ཆེ་ང་སྤང་ནི་འདི་ བག་ཡོོད་ཀྱི་ི་ཡོན་ལག་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་ི་ཡོན་ལག་གསུམ་
ནི་ དུས་ཚོོངད་མིན་པའི་ ཕི་དྲོའི་ཁ་ཟོས་བཟོའ་ནི། མལ་ཆེ་་འཇམ་ཆུག་ཆུག་དང་ གདན་མཐོ་དྲགས་ལུ་སེམས་
དགའ་ནི། ཚོངོགས་གླུ་དང་ མགུརིག་མ་ཚུ་མིན་པའི་གླུ་ཟོེརིག་ ཞབས་ཁ་འཐེན་ནི། མཐོང་ཐོས་དྲན་རིགེག་གི་ ཕེལན་
ཡོོན་ཡོོད་པའི་ཆེ་ོས་དང་འབེལ་བའི་ གརིག་འཆེ་མ་མེན་པའི་མཆོེ་ངས་རྐྱབ་རྩེད་ནི། གཟུགས་ཁ་ལུ་མེ་ཏོག་གི་
ཕེངམ་དང་ གཟོི་བྱུ་རུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་ཆེ་་ བཏགས་ནི་ཚུ་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བའི་སྐབས་ལུ་ ངེས་པརིག་དུ་
སྤང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
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ཚོངིག་དོན།
འཚོངེ་བ་  = སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་ནི།
དུས་མིན་ཟོས་ = དུས་ཚོངོད་དང་མ་འཁིལ་བའི་བཞེས་སྒོ།
མལ་སྟོན་  = གདན་མལ་ཆེ་། 

ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བའི་ཕེལན་ཡོོན།
དགྲོ་བཅོམ་ཚུལ་ཁིམས་རེས་སུ་བེད་པ་ཡོི།།	ཡོན་ལག་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་དང་ལྡན་ན།།
གསོ་སྦྱོང་འདོད་སྤྱི་ོད་ལྷ་ལུས་ཡོིད་འོང་བ།།	སྐྱོེས་པ་བུད་མེད་དག་ལ་སྩོལ་བརིག་བགྱི་ིད།།
གོང་ག་སྤང་བ་ཚུ་ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་ སྤང་ཞནམ་ལས་ ཡོང་ཅན་ཉན་ཞག་གཅ�་ ཡོང་ཅན་མ་ཚོང་གཅ�་རིག་ སྔོན་
གོང་ག་འཕེལགས་པ་དགྲོ་བཅོམ་པ་ཚུ་ག�་ཚུལ་ཁ�ས་ ག་ད་སྦེ་བསྲུངས་ནུག་ག་ ད་ཚུ་ག་ཤུལ་བདའ་སྟོ་ ཚུལ་
ཁ�ས་ཡོན་ལག་བརྒྱད་པོ་ད་ ཚུལ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བསྲུང་པ་ཅན་ དག་བ་ཁ་གསོ་འགྱི་ོ་ན་དང་ ས�་པ་དག་འགྱི་ོ་
བའ་གསོ་སྦྱོང་ཡོན་ལག་བརྒྱད་ བསྲུང་བའ་ཕེལན་ཡོོན་གྱི་�་ གནས་སྐབས་འདོད་པའ་ཁམས་ཀྱི་་ བད་བ་ལུ་
ལོངས་སོྤྱི་ད་པའ་ ལྷའ་ལུས་ཡོད་དུ་འོང་བ་ཚུ་ལུ་ སྐྱོ་ན་ཨནམ་ལས་ སྒྲིག་མ་སྙན་པ་དང་མ་ནང་ཚུ་ལུ་ བསྙན་
གནས་ཀྱི་་སོམ་པ་མ་སྐྱོ། གཞན་གློང་གསུམ་གྱི་་སྐྱོས་པ་ཕེལོ་རྒྱ་དང་ བུད་མད་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ སོམ་པ་གནང་སྟོ་ 
བསྲུང་བཅུག་དགོཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
གསོ་སྦྱོང་  = དགེ་བ་ཁ་གསོ་ནི་དང་སིག་པ་དག་བཅུག་ནི།
དགྲོ་བཅོམ་པ་ = ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་ཚོངརིག་མི།
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རེས་སུ་བེད་ = ཤུལ་བདའ་སྟོེ་འབད་ནི།
སྩོལ་བརིག་བགྱི་ིད་ =  གནང་དགོ།

བསྲུང་ནི་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ནི།

༡ འཚེ་བ། ༢ ཆོམ་རྐུན། ༣ འཁྲིག་པ། ༤ བརྫུན། ༥ ཆང་། ༦ དུས་མིན་གྱི་ཟས། ༧ མལ་སྟོན་མཐོ་བ། ༨ གླུ་གར་རྒྱན་ཆ།

དྲ་ིབ།
༡	 འོག་གི་ཆེ་ོས་སྐད་ནང་ཡོོད་མི་ཚོངིག་ཚུ་	རོང་ཁ་ནང་སྒྱུརིག་བཅོས་འབད་དེ་བིས།
	 འཚོངེ་བ།		ཆེ་ོམ་རྐུན།		འཁིག་པ།		རྫུན།		མལ་སྟོན།	
༢	 ཞབས་ཁ་འཐེན་མི་བཏུབ་ཟོེརིག་མི་འདི་	ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན་?
3	 གསོ་སྦྱོང་འདོད་སྤྱི་དོ་ལྷ་ལུས་ཡོིད་འོང་བ།།	སྐྱོེས་པ་བུད་མེད་དག་ལ་སྩོལ་བརིག་བགྱི་དི།།	ཟོེརིག་བའི་		
	 གོ་དོན་བིས།

ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ི་མི་མཐུན་ཕོགས་སྤང་ཚུལ།
སེརིག་སྣོ་གཡོོ་སྒྱུ་ཆེ་གས་དང་སྙམོས་ལས་དང༌།།	མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་འདོད་ཆེ་གས་ཞེ་སང་དང༌།།
རིགིགས་དང་གཟུགས་དང་ཐོས་པ་ལང་ཚོངོ་དང༌།།	དབང་ཐང་ཆེ་ེ་བའི་རྒྱགས་པ་དགྲོ་བཞིན་གཟོིགས།།
རྒྱུ་ནོརིག་གཞན་ལུ་བིན་མ་ནུམ་པའི་སརེིག་སྣོ། རིགང་ལུ་སྐྱོོན་ཡོོད་རུང་མེདཔ་བཟུམ་བཟོོ་སྟོེ་སྦེ་བའི་གཡོོ། ཡོོན་ཏན་
ག་ནི་ཡོང་མེད་རུང་ ཡོོདཔ་བཟུམ་བཟོོ་བའི་སྒྱུ།	 ཟོེརིག་གཡོོ་སྒྱུའི་ཐོག་ལས་ གཞན་ལུ་མགུ་སྐོརིག་རྐྱབ་ནི་དང་ 
གཞན་གྱི་ི་རྒྱུ་ནོརིག་ལུ་ སེམས་ཆེ་གས་པའི་ཆེ་གས་པ། དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་སྤྲོ་ོབ་མེད་པའི་སྙོམས་ལས། རིགང་ལུ་ཁྱད་
པརིག་འཕེལགས་པའི་ ཡོོན་ཏན་ག་ནི་ཡོང་མེད་རུང་ ཡོོད་ཟོེརིག་མནོ་བའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། འདོད་པའི་ཡུལ་
འཇའ་རིགིསམོ་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཆེ་གས་པའི་འདོད་ཆེ་གས། རིགང་གི་སེམས་ཁརིག་མ་འབབ་པརིག་	ཙིགཔ་ཟོ་བའི་ ཞེ་
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སང་། དེ་མ་ཚོངད་ རིགིགས་ང་སྦེོམ་ ལོ་ན་ང་གཞོན་ གཟུགས་ང་མཛེས་ ཐོས་པའི་ཡོོན་ཏན་ང་སྦེོམ་ དཔལ་
འབོརིག་ལོངས་སྤྱི་ོད་ སྟོོབས་དབང་ཐང་ ང་ཆེ་ེ་ཟོེརིག་བའི་ང་རྒྱལ་འདི་ཚུ་ དགེ་བའི་ལཱ་མེདཔ་གཏང་ནི་གི་ དགྲོ་ངོ་མ་
ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ རིགང་གི་སོག་ལུ་གནོད་པའི་ དགྲོ་བཟུམ་སྦེེ་བལ་ཞིནམ་ལས་ སྤང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
སེརིག་སྣོ་  = ཕེལངས་སེམས།
གཡོོ་  = སྐྱོོན་སྦེ་ནི།
སྒྱུ་  = མགུ་སྐོརིག།
སྙོམས་ལས་ = སྒྱིདིད་སྡུག།

དྲ་ིབ།
༡	 སློོབ་ཕྲུག་རིགང་རྐྱང་གིས་འབད་	ལྷག་ཞིནམ་ལས་	བསམ་འཆེ་རིག་བརེ་སོརིག་འབད།
༢			དགེ་བའི་ལཱ་མེདཔ་གཏང་ནི་གི་	དགྲོ་ངོ་མ་ག་ཅི་རིགང་སོ་?

ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ི་མཐུན་ཕོགས་བག་ཡོོད་བསྲུང་དགོཔ།
བག་ཡོོད་བདུད་རྩིའི་གནས་ཏེ་བག་མེད་པ།།	འཆེ་ི་བའི་གནས་སུ་ཐུབ་པས་བཀའ་སྩལ་ཏེ།།
དེ་བས་ཁྱོད་ཀྱི་ིས་དགེ་ཆོེ་ས་སྤལེ་སློད་དུ།།	གུས་པས་རྟག་ཏུ་བག་དང་བཅས་པརིག་མཛོད།།
ས�ས་ཉོན་མོངས་པ་ལས་བསྲུངས་ཏ་	བག་ཡོོདཔ་འབད་སོད་པ་ཅན་ བདུད་རྩ�་གནས་ཟོར་ འཆེ་་བ་མདཔ་
ཐརིག་པའ་གོ་འཕེལང་ འཐོབ་ན་ག་རྒྱུ་ཨན།	བག་མད་པ་ཟོར་ཉོན་མོངས་པའ་དབང་ལུ་ཐལ་བ་ཅན་ འཆེ་་བའ་
གནས་ཟོར་ ཁམས་གསུམ་འཁོརིག་བ་ལུ་ ཡོང་ལས་ཡོང་དུ་སྐྱོ་ན་	ཤེས་ན་ལ་སོགས་པའ་ སྡུག་བསྔལ་མོང་ས་ལུ་ 
སྐྱོ་བའ་རྒྱུ་ཨན་ཟོར་ ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་�་ གསུངས་གནང་ནུག།	རྒྱུ་མཚོངན་ད་ག�་འབད་	 རྒྱལ་པོ་
ཁྱོད་ཀྱི་�་ དག་བའ་ཆེ་ོས་ གོང་ལས་གོང་འཕེལ�་	 གཏང་ན�་དོན་ལུ་	སྒོ་གསུམ་གུས་པའ་སྒོ་ལས་	དུས་ཨ་
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རྟག་རིག་	དག་བའ་ཆེ་ོས་ལུ་	གོམས་གཤེས�་ཚུད་ན�་དོན་ལུ་	བག་ཡོོདཔ་སྦེ་	མཛད་གནང་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།
ཚོངིག་དོན།
བག་ཡོོད་  = ཟོབ་ཏོག་ཏོ། དྲན་ཤེསེས་བསྟོནེ་ཏེ་སྤང་བང་ཚུལ་བཞིན་དུ་འབད་ནི།
བདུད་རྩི་  =	 འཆེ་ི་བའི་ནད་འཇོམས་པའི་སན། སྡུག་བསྔལ་དང་འབལ་བའི་ཐརིག་པའི་གོ་
འཕེལང་།
དེ་བས་  = དེ་འབདཝ་ལས།
སྤེལ་སློད་དུ་ = གོང་འཕེལེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ།
དྲ་ིབ།
༡		 བག་ཡོོད་པ་ཅིན་	བདུད་རྩི་གི་གནས་ཨིན་ཟོེརིག་	ག་གིས་གསུངས་ནུག?
༢		 བག་མདཔ་སྦེ་སོད་པ་ཅན་	ག་ཏ་སྐྱོ་འོང་?
3		 བག་ཡོོདཔ་དང་མེད་པའི་སྐོརིག་ལས་	དོན་མཚོངམས་ཅིག་བིས།

བག་ཡོོད་བསྒོམ་པའི་ཕེལན་ཡོོན་དཔྱའེི་སྒོ་ལས་བཤེསད་པ།
གང་ཞིག་སྔོན་ཆེ་ད་བག་མེད་གྱུརིག་པ་ལ།།	ཕིས་ནས་བག་དང་ལྡན་པརིག་གྱུརིག་དེ་ཡོང༌།།
ཟླ་བ་སྤྲོིན་བལ་ལ་བུརིག་རྣམ་མཛེས་ཏེ།།	དགའ་བོ་སརོིག་ཕྲིནེང་མཐོང་ལྡན་དེ་བེད་བཞིན།།
གང་ཞིག་ཟོེརིག་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་ ཧེ་ེ་མ་བག་མེད་པ་ལུ་ཐལ་བའི་དབང་གིས་ སིག་པའི་ལཱ་འབད་རུང་ ཤུལ་ལས་
བམ་དགེ་བའི་བཤེསེས་གཉེན་ཚུ་བསྟོེན་ དགེ་སིག་སྤང་བང་ཚུལ་བཞིན་འབད་དེ་ བག་དང་ལྡན་པ་ལུ་འགྱུརིག་མི་
དེ་ཚུ་ཡོང་ དཔྱ་ེའབདན་ ཟླཝ་ས་སྨུག་མེད་པའི་ཟླ་བའི་དཀྱི་ིལ་འཁོརིག་བཟུམ་སྦེ་ེ ལེགས་ཤེསོམ་འགོྱི་ཝ་ཨིན། དེ་
བཟུམ་སྦེེ་ ཧེ་ེ་མ་བག་མེད་མི་ལུ་ཐལ་མི་ འདོད་ཆེ་གས་སྦེོམ་ཡོོད་མི་ གཅུང་དགའ་བོ་དང་ མི་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་
གོ་དགུ་གསད་མི་ སོརིག་མོའི་ཕྲིནེང་བ་ཅན་དང་། རིགང་གི་ཡོབ་རྒྱལ་པོ་གསད་མི་ མ་སྐྱོེས་དགྲོ་མཐོང་ལྡན་དང་། རིགང་
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གི་ཨའི་གསད་མི་ བདེ་བེད་ཟོེརིག་མི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ཡོང་ སྔོན་མཚོངམས་མེད་པའི་ལས་བསགས་ཡོོད་རུང་། 
ཤུལ་ལས་སངས་རྒྱས་ལུ་དད་པ་བསྐྱོེད་དེ་ ཆོེ་ས་འབདཝ་ལས་ ཐརིག་པའི་གོ་འཕེལང་འཐོབ་མི་ཚུ་བཟུམ་ཨིན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
གང་ཞིག་  = ལ་ལུ་ཅིག།
སྔོན་ཆེ་ད་  = ཧེ་ེ་མ།
བག་མེད་  = སེམས་དྲན་པ་མ་བཟུངམ།
ཕིས་ནས་  = ཤུལ་ལས།
དྲ་ིབ།
༡	 གང་ཞིག་སྔོན་ཆེ་ད་བག་མེད་གྱུརིག་པ་ལ།།	ཕིས་ནས་བག་དང་ལྡན་པརིག་གྱུརིག་དེ་ཡོང༌།།	ཟོེརིག་མི་འདི་			
	 དཔྱེ་ག་ཅི་ལུ་བཀོད་ནུག?
2	 དགའ་བོ་དང་སོརིག་ཕྲིནེང་གཉིས་ཀྱི་ིས་	བག་མེད་ཀྱི་ི་ལཱ་ག་ཅི་རིགང་འབད་ནུག?

བཟོོད་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཁོང་ཁོ་སྤང་ཚུལ།
འདི་ལརིག་བཟོོད་མཚུངས་དཀའ་ཐུབ་མ་མཆེ་ིས་པས།།	ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ཁོ་བའི་གོ་སྐབས་དབེ་མི་བགྱི་ི།།
ཁོ་བ་སྤངས་པས་ཕིརིག་མི་ལྡོག་པ་ཉིད།།	འཐོབ་པརིག་འགྱུརིག་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཞལ་གྱི་ིས་བཞེས།།
འདི་དང་འདྲཝ་ རིགང་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་མི་ཚུ་ལུ་ ཙིགཔ་མ་ཟོ་བརིག་བཟོོད་པ་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ དཀའ་
ཐུབ་གཞན་མེདཔ་ལས་ རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ིས་རིགང་ལུ་ གནོད་པ་བཀལ་མི་ཚུ་ལུ་ ཁོང་ཁོ་ཚུ་ཨ་ཙི་ཅིག་ཡོང་ ལང་
ནི་གི་དུས་སྐབས་མ་བིན་པརིག་ ཨེབ་བཞག་དགོཔ་ཨིན། ཁོང་ཁོ་སྤང་པ་ཅིན་ ཕིརིག་མི་ལྡོག་པ་ཉིད་ཟོེརིག་ འཁོརིག་
བ་ལུ་ལོག་སྐྱོེ་མ་དགོ་པརིག་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི་གོ་འཕེལང་མཆེ་ོག་ཏུ་གྱུརིག་པ་ འཐོབ་ནི་ཨིན་ཟོེརིག་སངས་རྒྱས་ཁོ་རིག་གིས་	
ཞལ་གྱི་ིས་བཞེས་ནུག་གོ།
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ཚོངིག་དོན།
དཀའ་ཐུབ་  = དཀའཝ་སྤྱི་ད་ཚུགས་ནི།
གོ་སྐབས་དབེ་མི་བགྱི་ི་ = གོ་སྐབས་བིན་ནི་མི་འོང་།
ཕིརིག་མི་ལྡོག་  = འཁོརིག་བ་ལུ་ལོག་མ་སྐྱོེ་མི།	སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི་གོ་འཕེལང་།

དྲ་ིབ།
1	 རིགང་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་མ་འཐོནམ་ད་	ག་ད་སྦེ་	འབད་ན་སོ་?	བསམ་འཆེ་རིག་ཅ�་བ�།
2	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིས་	ག་ཅི་ཞལ་གྱི་ིས་བཞེས་ནུག?

ཁོང་ཁོའི་འབས་བུ་ཁོན་འཛིན་སྤང་ཚུལ།
བདག་ནི་འདིས་སྤྱི་ོས་འདིས་བཏགས་ཕེལམ་པརིག་བས།།	འདི་ཡོིས་བདག་གི་ནརོིག་ཕྲིནགོས་གྱུརིག་ཏོ་ཞེས།།
འཁོན་དུ་འཛིན་པས་འཁྲུག་ལོང་རྣམས་བསྐྱོེད་དེ།།	ཁོན་འཛིན་རྣམ་སྤངས་བདེ་བརིག་གཉིད་ཀྱི་ིས་ལོག།
བདག་རིགང་ལུ་འད་ག�་ཚོང�་ཟོོགཔ་སློབ་སྟོ་	 འཚོང�ས་བར་བཏང་ཡོ།	 འད་ག�་ང་ལུ་སྐྱོོན་བཏགས་ཅ།	 རྟས་
ཐག་ག�་དྲངས་སྦེ་ཕེལམ་བཅུག་ཅ་ཟོར་མནོ་ན་དང་།	ད་མ་ཚོངད་	འད་ག�་	ང�་རྒྱུ་ནོརིག་ལོངས་སྤྱི་ོད་ཚུ་	འཕོགས་
འབག་ཅ་ཟོརཝ་	 ལ་སོགས་པའ་མ་དགའཝ་ཚུ་	 ས�ས་ཁརིག་བཞག་པ་ཅན་	 ཙ�་མུག་ལངས་ཏ་	 འཐབ་རོྩད་
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འབྱུང་ན�་གཞ་ཨན།	 འད་ག�་འབད་	 མ་དགའཝ་ཚུ་ས�ས་ཁརིག་མ་བཞག་པརིག་	 སྤང་པ་ཅན་ལུས་དང་
ས�ས་གཉ�་བད་བའ་གཉད་ལོག་ཟོར་བད་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འོང་ན་ཨན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
སྤྱི་ོས་  = ཚོངིག་ཟོོགཔ་སློབ་ནི།
ཁོན་འཛིན་ = ཧེ་ིང་འགྲོམ་བཞག་ནི།
འཁྲུག་ལོང་ = འཐབ་ནི་བརྒྱགས་ནི།

དྲ་ིབ།
༡	 བདག་ནི།	ནོརིག་ཕྲིནོགས།	ཕེལམ་པརིག་བས།	ཟོེརིག་མི་ཚུ་	རོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུརིག་འབད།
༢	 མི་གཅིག་གིས་	ཁྱོད་ལུ་ཡོོད་པའི་	རྒྱུ་ནརོིག་ཚུ་འཕོག་འབག་པ་ཅིན་	ཁྱོད་ཀྱི་ིས་	ག་ཅི་འབད་འོང་གོ?		
	 བསམ་འཆེ་རིག་ཅིག་བིས།

གཞི་སེམས་ཀྱི་ི་ཁྱད་པརིག་སྤང་བང་།
སེམས་ནི་ཆུ་དང་ས་དང་རོ་བ་ལ།།	རིགི་མརོིག་བིས་པ་དེ་འདྲརིག་རིགིག་པརིག་གྱི་ིས།།
དེའི་ནང་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་དང་པོ་ནི།།	མཆོེ་ག་སྟོེ་ཆེ་ོས་འདོད་རྣམས་ལ་མཐའ་མ་ལགས།།
ང་བཅས་ཀྱི་ི་སེམས་ཁ་ལུ་	 སེམས་ཀྱི་ི་མནོ་ཐངས་བཟོང་ངན་གྱི་་ིརྣམ་རྟོག་ཚུ་	 ཤེསརིག་འོང་བའི་སྐབས་ལུ་	 དཔྱེ་
འབདན་	ཆུ་དང་	ས་	རོ་ཚུ་ལུ།	རིགི་མོ་བིས་བིཝ་བཟུམ་སྦེེ་	དབེ་བ་གསུམ་ཡོོདཔ་ཨིནམ་ཤེསེས་དགོ།	དེ་གི་ནང་
ལས་དང་པ་	ཉོན་མོངས་པའི་སེམས་ངན་པ་སྐྱོེས་འོངམ་ད།	དཔེ་དང་པ་	ཆུ་ལུ་རིགི་མོ་བིས་བིཝ་བཟུམ་འདི་	ལག་
ལེན་འཐབ་སྟོེ་	 ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་ཡོལ་བཅུག་པ་ཅིན་	 མཆེ་ོག་ཏུ་གྱུརིག་པ་འོང་ནི་དང་།	 གཉིས་པ་	 ཆེ་ོས་དང་
འབེལ་བའི་དགེ་བའི་	 རྣམ་རྟོག་རིགེ་སྐྱོེས་འོང་བའི་སྐབས་ལུ་	 མཐའ་མ་རོ་ལུ་རིགི་མོ་བིས་བིཝ་བཟུམ་འདི་	 ལག་
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ལེན་འཐབ་སྟོེ་	ནམ་ཡོང་འགྱུརིག་བ་མེད་པརིག་	བཞག་པ་ཅིན་མཆེ་ོག་ཏུ་གྱུརིག་པ་ཨིན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
རིག�་པརིག་གྱི་�་ = ཤེསསཔ་སྦེ་	འབད་དགོ།
ཉོན་མོངས་ཅན་ = ཉོན་མོངས་པའི་	དབང་ལུ་ཐལ་མི།
མཆེ་ོག་  = ག་རིག་ལས་དྲགོས་ཅིག།
ཆེ་ོས་འདོད་	 = ཆེ་ོས་བསྒྲུབ་ནི་གི་རིགེ་བ་ཡོོད་མི།	

དྲ་ིབ།
1	 སེམས་དགེ་མི་དགེ་གི་རྣམ་རྟོག་གི་	དཔྱེ་	ཆུ་དང་རོ་ལུ་	ག་ཅི་འབད་བཞག་བཞགཔ་ཨིན་ན་?
༢	 མཆེ་ོག་སྟོེ་ཆེ་ོས་འདོད་རྣམས་ལ་མཐའ་མ་ལགས་ཟོེརིག་བའི་	གོ་དོན་བིས།

ཁོང་ཁོ་སློོང་བའི་རྐྱེན་ཚོངིག་རྩུབ་སྤང་ཚུལ།
རྒྱལ་བས་སྙིང་ལ་འབབ་དང་བདེན་པ་དང༌།།	ལོག་པརིག་སྨྲ་ལྡན་སྐྱོེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་ི་ནི།།
སྦྲང་རྩི་མེ་ཏོག་མི་གཙང་ལ་བུའི་ཚོངིག།	རྣམ་གསུམ་བཀའ་སྩལ་དེ་ལས་མཐའ་མ་སྤང༌།།
རྒྱལ་བ་རོགས་པའ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་�་	ང་བཅས་ས�ས་ཅན་ཚུ་ལུ་	བོ་སློབ་ན་ལུ་ཡོང་	ཁྱད་པརིག་མ་འདྲཝ་གསུམ་
སྦེ་	གསུངས་བཞག་སྟོ་འདུག།	ད་ཡོང་	སྙང་ལ་འབབ་པ་ཟོར་	ས�ས་ཁརིག་འབབ་པའ་ཚོང�་དང་	བདན་པའ་
ཚོང�།	 ལོག་པརིག་སྨྲ་བ་ཟོར་མ་ཧེ་ན་པ་ཤེསོབ་ཀྱི་་ཚོང�་ལྷམ་པ་གསུམ་ཡོོད་མ་ཚུ་	 ང་བཅས་ཚུ་ག�་	 སྤང་བང་
འབད་ཤེསས་དགོ།	ད་ཡོང་	དང་པ་ཚོང�་ཧེ་ན་ཏོང་ཏོ་སྦྲང་རྩ་བཟུམ་དང་	ཚོང�་བདན་པ་སྐྱོོན་མདཔ་	མཛ�་པའ་མ་
ཏོག་བཟུམ་ཚུ་བང་བ་དང་།	 ཚོང�་ཟོོགཔ་མ་གཙང་བ་ཟོར་	 ཁམས་ལོག་ས་ས་ཆེ་བ་གསང་བཟུམ་གྱི་་ཚོང�་	 ཤེསོབ་
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རྐྱབ་ཕུང་སློོང་ན་ཚུ་	སྤང་དགོཔ་ཨན་ཟོར་གསུངས་ནུག་གོ།

ཚོངིག་དོན།
སྙིང་ལ་འབབ་པ་		= སེམས་ཁརིག་འབབ་ཡོོདཔ།
ལོག་པརིག་སྨྲ་བ་ = ཚོངིག་ཟོོགཔ།	ཕི་འགྱུརིག་སློབ་ནི།
སྐྱོེས་བུ་  = མི་ཆེ་ེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་ི་སྤྱི་ི་མིང༌།
རྣམ་གསུམ་ = ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་གསུམ།

དྲ་ིབ།
༡		 བོ་སློབ་ཐངས་མ་འདྲཝ་ལྷམ་པ་གསུམ་	དཔྱེ་ག་ཅི་ལུ་རིགང་བཞག་ནུག?
༢		 བོ་ཧེ་ན་ཏོང་ཏོ་སློབ་པ་ཅིན་	འདི་གིས་ཕེལན་པ་ག་ཅི་རིགང་ཡོོད?
༣		 བོ་སློབ་ཐངས་གསུམ་ལས་	ག་འདི་སྤང་དགོཔ་སོ?

 			བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱོེད་དགོ་པའི་གཞི།
སྣོང་ནས་སྣོང་བའི་མཐརིག་ཐུག་མུན་པ་ནས།།	མུན་པའི་མཐའ་དང་སྣོང་ནས་མུན་མཐརིག་ཐུག།
མུན་ནས་སྣོང་བའི་མཐརིག་ཐུག་གང་ཟོག་ནི།།	བཞི་སྟོེ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ི་དང་པོ་མཛོད།།
ང་བཅས་མི་ཚུ་གིས་	 བརྩོན་འགྲུས་སྐྱོདེ་ཐངས་དེ་ཡོང་	 སྣོང་བ་ཟོེརིག་མཐོ་རིགིས་ལུ་དང་	 སྣོང་བ་ལས་སྣོང་བ་ཟོེརིག་	
མཐོ་རིགིས་ལས་མཐོ་རིགིས་ལུ་སྐྱོེ་ནི་དང་།	མུན་པ་ཟོེརིག་	ངན་སོང་དང་	མུན་པ་ནས་མུན་པའི་མཐརིག་ཐུག་ཟེོརིག་	ངན་
སོང་ལས་ངན་སོང་ལུ་སྐྱོེ་ནི་དང་།	 སྣོང་ནས་མུན་མཐརིག་ཐུག་ཟེོརིག་	 མཐོ་རིིགས་ལས་ངན་སོང་ལུ་སྐྱོེ་ནི་དང་།	 མུན་
ནས་སྣོང་བའི་མཐརིག་ཐུག་ཟོེརིག་	ངན་སོང་ལས་ཐརིག་ཏེ་	མཐོ་རིིགས་ལུ་སྐྱོེ་ནི་བཅས་	འདི་བཟུམ་སྦེེ་	དབེ་བ་བཞི་ཡོོད་
མི་ལས་	རྒྱལཔོ་ཁྱོད་ཀྱི་ིས་དང་པ་	མཐོ་རིགིས་ལས་མཐོ་རིགིས་ལུ་	འགོྱི་་བའི་ལམ་བཟོང་པོ་ལུ་	བརྩོན་གནང་དགོ།
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ཚོངིག་དོན།
སྣོང་བ་    = མཐོ་རིགིས་ཀྱི་ི་གནས།
གང་ཟོག་		 = འགྲོོ་བ་སེམས་ཅན།
མུན་པ་    = ངན་སོང༌གི་གནས།
མཐརིག་ཐུག		 = མཐའ་མཇུག།

དྲ་ིབ།
༡		 བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱོེད་སའི་ལམ་བཞི་	ག་ཅི་རིག་སོ?
2		 ངན་སོང་ལུ་	ག་ཅ་སྦེ་མུན་པ་ཟོར་	སློབ་དགོཔ་སོ?
3		 སྣོང་ནས་སྣོང་བ་	ཟེོརིག་བའི་གོ་དོན་བིས།

བསམ་སྦྱོརིག་མཐུན་པརིག་འབད་དགོཔ།
མི་ནི་ཨ་མྲའི་འབས་བཞིན་མ་སིན་ལ།།	སིན་པ་དང་འདྲ་སིན་ལ་མ་སིན་འདྲ།།
མ་སིན་མ་སིན་པརིག་སྣོང་སིན་ལ་ནི།།	སིན་པརིག་སྣོང་ཞེས་བགྱི་་ིབ་འདྲརིག་རྟོགས་མཛོད།།
སྤྱི་ིརིག་བཏང་འགྲོོ་བ་མིའི་རིགིགས་ལུ་	 བསམ་སྤྱི་ོད་ཀྱི་་ིཁྱད་པརིག་ཡོང་	 མི་ལ་ལུ་ཅིག་	 ཨམ་ཅུ་ཀུ་ལི་བཟུམ་	 ནང་
མ་འཚོངོ་རུང་	ཕི་ཁརིག་འཚོངོ་མི་བཟུམ་སྦེེ་	ཕིའི་བ་སྤྱི་ོདལེགས་རུང་	ནང་བསམ་པ་ངན་པ་དང་།	ལ་ལུ་ཅིག་	ནང་
འཚོངོ་མི་	 ཕི་མ་འཚོངོཔ་བཟུམ་སྦེེ་	 ནང་གི་བསམ་པ་ལེགས་ཤེསོམ་	 ཕིའི་སྤྱི་ོད་པ་ངན་པ་དང་།	 ལ་ལུ་ཅིག་	 ནང་
ཡོང་མ་འཚོངོ་	ཕི་ཡོང་མ་འཚོངོ་མི་བཟུམ་སྦེེ་	ཕིའི་སྤྱི་ོད་པ་དང་ནང་གི་བསམ་པ་	གཉིས་ཆེ་་རིག་ངན་པ་དང་།	དེ་ལས་	
ལ་ལུ་ཅིག་ཕི་ཁརིག་ཡོང་འཚོངོ་པའི་ཁརིག་	ནང་ན་ཡོང་འཚོངོ་མི་བཟུམ་སྦེེ་	ཕིའི་སྤྱི་ོད་པ་དང་	ནང་གི་བསམ་པ་གཉིས་
ཆེ་་རིག་	ལེགས་ཤེསོམ་ཡོོད་མི་དང་བཅས་	དབེ་བ་མ་འདྲཝ་བཞི་ཡོོདཔ་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་	བསམ་སྦྱོརིག་གཉིས་ཆེ་་རིག་	
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ལེགས་ཤེསོམ་ཡོོད་མི་ཅིག་འབད་དེ་	ཐརིག་པའི་ལམ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་བརྩནོ་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
སིན་  = འཚོངོ་འཚོངོཔ།
རོྟགས་མཛད་ = མཁྱནམ་སྦེ་	འབད་དགོཔ།
ཨ་མྲ་  = ཨམ་ཅུ་ཀུ་ལི།
འབས་  = འབས་བུ།	རོག་མ།

དྲ་ིབ།
༡		 རིགང་སོའི་སེ་གྲོོགས་ནང་	གྲོོས་བསྟུན་འབད་ཞིན་ན་	དམངས་ཁརིག་སྤྱི་ན་ཞུ་འབད།
༢		 བསམ་པ་དང་སྤྱི་ོད་པ་གཉིས་ལས་	ག་འདི་ཁག་ཆེེ་ཝ་སོ་?

(ལྷན་ཐབས)	བསམ་གཏན་སྒོམ་ཚུལ་ལས་འདོད་པའི་ཡུལ་ལུ་ཆེ་གས་སེམས་སྤང་དགོཔ།
གཞན་གྱི་ི་ཆུང་མ་མི་ལ་མཐོང་ན་ཡོང༌།།	ན་ཚོངོད་མཐུན་པརིག་མ་དང་བུ་མོ་དང༌།།
སིང་མོའི་འདུ་ཤེསེས་བསྐྱོེད་བགྱི་་ིཆེ་གས་གྱུརིག་ན།།	མི་གཙང་ཉིད་དུ་ཡོང་དག་བསམ་པརིག་བགྱི་ི།།
བསམ་གཏན་བསྒོམ་པའི་སྐབས་ལུ་	 སྤྱི་ིརིག་ཨམ་སྲུ་གེ་རིག་ལུ་	 སེམས་ཤེསོརིག་ནི་དེ་སྤང་དགོ།	 དེ་གི་ནང་དོན་ཉིད་
ལས་ཡོང་	རྨགཔ་ཡོོད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་	མ་བལ་བཞིན་དུ་རིགང་བཞིན་གྱི་སི་མཐོང་སྟོ་ེའབད་རུང་	དེ་ཚུ་ལོ་ན་ཚོངོད་དང་
འཁིལ་ཏེ་	ན་ཚོངོད་སྦེོམ་འབད་བ་ཅིན་	རིགང་གི་ཨའི་ཨིན་ཟོེརིག་མནོ་ནི་དང་།	ན་ཚོངོད་ཆུང་ཀུ་འབད་བ་ཅིན་	རིགང་གི་
བུམོ་ཨིན་ཟོེརིག་མནོ་ནི།	ན་ཚོངོད་རིགང་དང་མཉམ་མི་ཚུ་ལུ་	རིགང་གི་སིངམོ་ཨིན་ཟོེརིག་བའི་འདུ་ཤེསེས་བསྐྱོེད་དགོ།	 དེ་
འབད་རུང་ཡོང་	སེམས་ཆེ་གས་ཡོརིག་སོ་པ་ཅིན་	གཟུགས་འདི་རྣག་ཁག་སོགས་	མི་གཙང་བའི་རིགང་བཞིན་གྱི་ིས་
གྲུབ་པའི་	ཁམས་ལོག་སི་སི་ཅིག་ཨིན་ཟེོརིག་	མི་སྡུག་པའི་འདུ་ཤེསེས་བསྒོམ་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
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ཚོངིག་དོན།
ཆུང་མ་  = རྨགཔ་ཡོོད་མི་ཨམ་སྲུ།གནས་ཚོངང་།
འདུ་ཤེསེས་  = བརྩེ་གདུང་བསྐྱོེད་ནི།མནོ་ནི།
མི་གཙང་  = ཁམས་ལོག་སི་སི།བཙོག་པ།
ཡོང་དག་  = ལེགས་ཤེསོམ།
བསམ་པརིག་བགྱི་ི་ = མནོ་བསམ་གཏང་དགོ།

འདོད་པའི་ཡོོན་ཏན་གཞན་ལས་སེམས་སྲུང་ཚུལ།
གཡོོ་བའི་སེམས་ནི་ཐོས་མཚུངས་བུ་ལ་བུརིག།།	གཏརེིག་བཞིན་སོག་དང་འདྲ་བརིག་བསྲུང་བགྱི་་ིསྟོེ།།
གདུག་པ་དུག་དང་མཚོངོན་དང་དགྲོ་བོ་དང༌།།	མེ་བཞིན་འདོད་པའི་བདེ་ལ་ཡོིད་འབྱུང་མཛོད།།
འདོད་པའ་ཡོོན་ཏན་གྱི་་ཁ་ཐུག་ལུ་	ཨ་ཙ་ཅ�་འབདཝ་ཅ�་	གཡོོ་འགོྱི་་མ་ས�ས་འད་	ག་ད་སྦེ་བསྲུང་དགོཔ་སོ་
ཟོར་བ་ཅན་	བམ་དག་བའ་བཤེསས་གཉན་ལས་	ཆེ་ོས་ཐོས་བསམ་འབད་བའ་སྐབས་	རིག�པ་བསྒྱིད�་དགོ་དོ་བཟུམ་
སྦེ་	དྲན་པ་རྩ་གཅ�་ཏུ་བཏོན་ཏ་	བསྲུང་དགོཔ་དང་།	རིགང་ག་གཅས་པའ་བུ་	བདག་འཛན་འབད་དོ་བཟུམ་དང་	
རིགང་ག་རྒྱུ་ནོརིག་རྩ་ཆེ་་དྲགས་	 གཏར་བདག་འཛན་འབདཝ་དང་འདྲཝ་སྦེ་	 འབད་དགོཔ་དང་།	 ད་མ་ཚོངད་	 རིགང་
ག་སོག་བདག་འཛན་འབད་དོ་བཟུམ་ཅ�་	 རིགང་ག་ས�ས་འད་	 ཉོན་མོངས་པའ་ཁ་ཐུག་ལུ་	 གཡོང་མ་བཅུག་
པརིག་	བསྲུང་དགོཔ་ཨན།	ག་ད�་ཅ�་འབད་	ས�ས་འདོད་པའ་ཕོགས་ལུ་གཡོོ་བ་ཅན་	འདོད་པའ་ཡོོན་ཏན་ཚུ་	
དཔྱ་འབདན་	 སྦུལ་གདུག་དྲགས་བཟུམ་དང་ཤེས་ན�་དུག་བཟུམ་ཅ�་དང་	 རིགང་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མོང་བཅུག་མ་	
མཚོངན་ཆེ་་དཀྲོགསཔ་མདའ་དང་	 ཀྲང་ཀ་ཚུ་བཟུམ་དང་	 ད་མ་ཚོངད་	 རིགང་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་མ་དགྲོ་བཟུམ་ཅ�་
དང་	 སག་མ་མ་བཟུམ་ཅ�་ག་གནོད་པ་	 ཡོོད་ན་ད་ག�་	 འདོད་པའ་ཡོོན་ཏན་གྱི་་བད་བ་ལུ་	 ས�ས་མ་གཡོོ་
བརིག་སྤང་དགོཔ་ཨན་ནོ།།
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ཚོངིག་དོན།
གཡོོ་བ་  = བརྟན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞག་མ་ཚུགསཔ།	
ཐོས་  = གོ་ནི།	
མཚུངས་  = འདྲ་མི།	ཅོག་འཐདཔ།
གདུག་པ་  = མ་རུངས་པ།	གནོདཔ་བཀལ་མི།
ཡོིད་འབྱུང་ = ཞེན་པ་ལོག་ནི།	ཆེ་གས་པ་སྤང་ནི།

དྲ་ིབ།
༡		 སེམས་འདི་ག་ཅི་ལས་	བསྲུང་དགོཔ་སོ?		ག་ཅི་འབད?
༢	 འདོད་པའི་བདེ་བ་	ཟོེརིག་མི་འདི་ག་ཅི་སོ?
༣		 མཚོངོན་ཆེ་་མ་འདྲཝ་ལྔ་གི་མིང་བིས།

སེམས་མ་སྲུང་བའི་སྐྱོོན།
འདོད་པ་རྣམས་ནི་ཕུང་ཁོལ་བསྐྱོེད་པ་སྟོེ།།	རྒྱལ་བའི་དབང་པོས་ཀིམ་པའི་འབས་འདྲརིག་གསུངས།།
དེ་དག་སྤང་བགྱི་ི་དེ་ཡོི་ལྕོགས་སྒྲིགོག་གིས།།	འཁོརིག་བའི་བཙོན་རིགརིག་འཇིག་རྟེན་འདི་དག་བཅིངས།།
འདོད་པའ་ཡོོན་ཏན་ཚུ་	ལོངས་སྤྱི་ོད་པའ་སྐབས་ལུ་	བད་བ་ཡོོདཔ་བཟུམ་མཐོང་རུང་	མཐའ་མཇུག་ལུ་	ཕུང་
བཟོོ་ན་ག་གཞ་རིག་ཨནམ་ལས་རྒྱལ་བའ་དབང་པོ་ཟོར་	 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་�་	 འདོད་པའ་ཡོོན་
ཏན་ཚུ་	 དཔྱ་འབདན་	 བཟོའཝ་ད་ཞ�་རུང་	 ཁོག་པའ་ནང་ལྷོདཔ་ད་	 འགྲོོས་ཀྱི་�་སྦེ་་དུག་ལུ་འགྱུརིག་མ་དུག་
ཤེསང་	ཀ�་པ་ཟོར་མ་ག་འབས་བུ་དང་	 ཅོག་འཐདཔ་ཨན་ཟོར་གསུངས་ནུག།	རྒྱུ་མཚོངན་ད་ག�་འབད་	འདོད་
པའ་ལོངས་སྤྱི་ོད་ཚུ་སྤང་དགོཔ་ཨན།	 ད་ཚུ་མ་སྤང་པ་ཅན་	 འདོད་པའ་ཡོོན་ཏན་གྱི་་ཉས་དམ�ས་	 ལྕོགས་
ཐག་དང་འདྲཝ་ད་ག�་	ཁམས་གསུམ་འཁོརིག་བ་	བཙན་ཁང་བཟུམ་འད་ནང་ལུ་	འཇ�་རྟན་གྱི་་ས�ས་ཅན་ཚུ་	
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སངས་རྒྱས་མ་བཅུག་པརིག་	བཅངས་བཞགཔ་ཨན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
འདོད་པ་  = དགོ་འདོད་ཆེེ་་དྲགས།
ཀིམ་པའི་འབས་ = དུག་ཤེསིང་ཅིག་གི་རོག་མ།
ལྕོགས་སྒྲིགོག་ = ལྕོགས་ཐག།
འཁོརིག་བ་  = སྡུག་བསྔལ་ཡོོད་སའི་གནས།
དྲ་ིབ།
༡		 འདོད་པའ་ལོངས་སྤྱི་ོད་ཚུ་	ག་ཅ་སྦེ་	ཕུང་ག་རྒྱུ་ཨན་ན?
2		 འཁོརིག་བ་འདི་	དཔེ་བཙོན་ཁང་ལུ་	བཞག་དགོ་པའི་ཁུངས་ག་ཅི་སོ?
3		 འོག་གི་རོང་ཁའི་ཚོངིག་ཚུ་	ཆེ་ོས་སྐད་ནང་བིས།
				 བསམ་ནི།	འདོད་ཆེ་གས་ཆེ་ེ་དྲག།	ལྕོགས་ཐག།	དུག་ཤེསིང་གི་རོག་མ།

སེམས་སྲུང་བའི་ཕེལན་ཡོོན།
གང་དག་དབང་པོ་དྲུག་ཡུལ་རྣམས་ལ་ནི།།	རྟག་ཏུ་མི་བརྟན་གཡོོ་དང་གང་དག་ཅིག།
གཡུལ་ངརོིག་དགྲོ་ཚོངོགས་ལས་རྒྱལ་དེ་དག་ལས།།	མཁས་རྣམས་དང་པོ་དཔའ་རིགབ་ལགས་པརིག་འཚོངལ།།
ང་བཅས་སོ་སོའི་སྐྱོེ་བོ་ཚུ་	 གང་དག་ཟོེརིག་ལ་ལུ་ཅིག་	 མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་དྲུག་པོ་དེ་	 འདོད་པའི་ཡུལ་
གཟུགས་	ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་	ཨ་རྟག་རིག་སེམས་ཆེ་གས་ཏེ་	དྲན་པ་གཟུང་མ་ཚུགས་པརིག་གཡོོ་འགྱི་ོ་མི་དང་	ལ་
ལུ་ཅིག་འདོད་པའི་ཡུལ་ལུ་	སེམས་མ་གཡོོ་བརིག་	སེམས་སྲུང་ཚུགས་མི་དང་	ལ་ལུ་ཅིག་	དགྲོ་བང་ཕད་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁརིག་	དམག་རྐྱབ་པརིག་འགྱི་ོ་སྦེེ་	དགྲོ་བང་ཕད་ཚུ་ལས་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་མི་ལུ་	ང་བཅས་སོ་སོའི་སྐྱོེ་བོ་ཚུ་གིས་	
རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་མི་དཔའ་བོ་ཟོེརིག་སློབ་ཨིན་རུང་	 མི་མཁས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གིས་	 གོང་གི་རྒྱལ་ཁ་
འཐོབ་མི་གཉིས་ལས་	སེམས་འདོད་པའི་ཡུལ་ལུ་མ་ཡོེངས་པརིག་	སྲུང་ཚུགས་མི་འདི་ལུ་	དབང་པོ་ལས་རྒྱལ་མི་	



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠22 ལུ། 

སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།

151

ཡོང་ཅིན་	ཉོན་མོངས་པ་ལས་རྒྱལ་མི་	དཔའ་བོ་རིགབ་ཨིན་ཟོེརིག་	གསུངས་ནུག་གོ།
ཚོངིག་དོན།
གང་དག་  = མི་ལ་ལུ་ཅིག། 
དབང་པོ་  = ལཱ་འབད་ནི་གི་ནུས་པ་ཡོོད་མི་ནང་གི་དབང་པོ་དྲུག།
ཡུལ་  = ཕི་ཁརིག་མཐོང་ནི་ཡོོད་མི་ཕིའི་གཟུགས་སོགས།
གཡུལ་  = དམག་གི་རུ་ཁག།
ལགས་པརིག་འཚོངལ་	= ཨིནམ་མཁྱནེ་དགོ།
དྲ་ིབ།
༡		 དབང་པོ་ལྔ་	རིགེ་རིགེ་བཞིན་བིས།
༢		 འོག་གི་མིང་ཚོངིག་ཚུ་གི་	སེབ་ནརོིག་བ་ཡོོད་མི་ཚུ་	བཅོ་ཁ་རྐྱབས།
					 ལག་ཏུ།	མི་བརྟེན།	ཁྱད་རྣམས།	སྤ་རིགབས།	ཡུལ་སྔོརིག།

(ལྷན་ཐབས)	བུམོ་ཚུ་ལུ་ཆེ་གས་སེམས་སྤང་ཚུལ།
བུད་མེད་གཞོན་ནུའི་ལུས་ནི་ལོགས་ཤེསིག་ཏུ།།	དྲི་ང་བ་དང་སྒོ་དགུ་དོད་པ་དང༌།།
མི་གཙང་ཀུན་སྣོདོ་འདྲ་བ་གང་དཀའ་དང༌།།	པགས་པས་གཡོོགས་པ་རྒྱན་ཡོང་ལོགས་ཤེསིག་གཟོིགས།།
བུད་མད་ཟོར་	 ཨམ་སྲུ་གཞོནམ་ཚུ་ག་གཟུགས་འད་	 ལོགས་སུ་ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་	 བརྟག་དཔྱད་འབད་ད་བལ་བ་
ཅན་	མ་གཙང་བ་ཁམས་ལོག་ས་ས�་དྲ�་མནམ་ན་དང་	མ་གཙང་བ་འཐོན་སའ་ལམ་སྒོ་མ་འདྲཝ་དགུ་ཡོོདཔ་
མ་ཚོངད་	 ད་ཚུ་ལས་འཐོན་མ་ག་རིག་	 མ་གཙང་བ་རས་ངན་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ག�་གང་བའ་	 རིགང་བཞན་ཅ�་ཨན།	
ད་མ་ཚོངད་	མ་གཙང་བ་ཁམས་ལོག་ས་ས་	ག་རིག་བླུག་སའ་ཧེ་ོད་དང་འདྲཝ་ཅ�་ཡོང་ཨན།	གང་དཀའ་ཟོར་	ཟོས་
གོས་ལ་སོགས་པའ་ལོངས་སྤྱི་ོད་	 ག་ད�་ཅ�་ཐོབ་རུང་	 འདོད་པ་ཚོང�་ཚུགས་པརིག་	 ལཱ་ཁག་ཨནམ་དང་	 མ་
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གཙང་བ་ཁམས་ལོག་ས་ས་ཨན་མ་ལུ་	ཕ་ཁ་ལས་པགས་ཀོ་ག�་སྤུརིག་བཞག་བཞགཔ་ཙམ་ཅ�་ཨན།	ག་ད�་
ཅ�་སྦེ་	རྒྱན་ཆེ་་དང་གོ་ལ་ཚུ་ག�་འབད་	འཇའ་རིག�མོ་མཐོངམ་མས་མནོ་བ་ཅན་	རྒྱན་ཆེ་་དང་གོ་ལ་ཚུ་ལོགས་
སུ་ཕ་སྟོ་བལ་བ་ཅན་	ག་ན་བ་རྔམ་ས་ས་མཐོང་ན་ཨནམ་ལས་	ཆེ་གས་ས�ས་རྩ་ལས་བསྐྱོད་ན་མ་འོང་ཟོར་ཞུ་ན་
ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
བུད་མེད་  = ཨམ་སྲུ།
དྲ་ིང་བ་  = དྲིམ་ཁམས་ལོག་སི་སི་མནམ་ནི།
དོད་པ་  = རྔམ་སི་སི།
གང་དཀའ་ = འདོད་པ་མ་ཚོངིམས་མི།གང་ཚུགས་པརིག་ལཱ་ཁག།
གཡོོགས་  = ཕི་ཁ་ལས་པགས་ཀོ་གིས་སྤུརིག་ནི།
ལོགས་ཤེསིག་ = སོ་སོ་འབད།
མི་གཙང་བའི་རས་ངན་སོ་དྲུག།
སྐྲ།	སྤུ།	སེན་མོ།	སོ།	དྲི་མ།	པགས་པ།	ཤེས།	རུས་པ།	རྩ།	མཁལ་མ།	སྙིང་།	གློོ་བ།	མཆེ་ིན་པ།	རྒྱུ་
མ།	གཉེ་མ། (རྒྱུ་མ་དཀརིགཔོ་)	ལྒང་བ། (ལྒང་ཕུ་)	ཕོེལ་བ།	ལོང་ཀ།	མཚོངེརིག་པ།	ཕི་ས། (ཨ་ཝ་)	མཆེ་ི་
མ།	ཤུལ།	མཆེ་ིལ་མ།	ཆུ་སརེིག།	རྐང་།	ཚོངིལ།	ངརིག་སྣོབས། (ལྷབས་)	མཁིས་པ།	བད་ཀན།	རྣག།	ཁག།	
ཀློད།	གཅིན།	རྔུ་མ།	ཀློད་རྒྱས།	རྣམ་ཅོ་གི་རྣལ་སྤབས།

འདོད་པའི་ཡུལ་ལུ་ཆེ་གས་པ་སྤང་ཚུལ།
ཇི་ལརིག་མཛེ་ཅན་སིན་འབུས་ཉེན་པ་ནི།།	བདེ་བའི་དོན་དུ་མེ་ལ་ཀུན་བསྟོནེ་ཀྱི་ང༌།།
ཞི་བརིག་མི་འགྱུརིག་དེ་དང་འདྲ་བརིག་ནི།།	འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཆེ་གས་པའང་མཁྱེན་པརིག་མཛོད།།
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འདོད་པའ་ཡུལ་ལུ་	 ག་ད�་ཅ�་ལོངས་སྤྱི་ོད་རུང་	 ངོམ་ན་མད་མ་ད་ཡོང་	 དཔར་ན་མཛ་ནད་ཕེལོག་པའ་མ་ཅ�་		
རིགང་ག་གཟུགས་མཛ་ནད་ཀྱི་�་རྨ་འཐོན་མ་འད་	 སན་འབུས་ཟོར་ནད་འབུཔ་ཚུ་ག�་བཟོའ་སྟོ་	 གཡོའ་སྟོ་	
དྲགས་མ་ཚུགས་པའ་སྐབས་	ན་ཟུག་ཞ་ན་དང་	བད་ཏོག་ཏོ་འོང་ན་ག་དོན་ལུ་	རིགང་ག་གཟུགས་ཀྱི་་རྨ་འད་	མ་	
བདུགས་ཏ་འབད་རུང་	 ན་ཟུག་ཞ་མ་ཚུགསཔ་མ་ཚོངད་	 ཧེ་ང་བཀལ་རིག་	 ཟུག་རྐྱབ་པའ་རྐྱན་ལུ་འགྱུརིགཝ་ཨན།	
དཔྱ་ད་དང་འདྲཝ་སྦེ་	 འདོད་པའ་ཡོོན་ཏན་ཚུ་ལུ་ཡོང་	 ག་ད་ཅ�་ལོངས་སོྤྱི་ད་རུང་	 ངོམས་ན་མད་པརིག་	 འདོད་
པའ་ཆེ་གས་ས�ས་འཕེལ�་ཏ་འགྱི་ོཝ་ལས་	འགོ་དང་འགོ་ལས་རིག་	སྤང་དགོཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
ཇི་ལརིག་  = དཔརེིག་ན།	དེ་དང་འདྲཝ།
སིན་འབུས་ = འབུཔ་གིས། (ཤེས་ཟོ་མི་འབུཔ་ཆུང་ཀུ་)
ཉེན་པ་ན་  = སྡུག་བསྔལ་མོངམ་ད་ལུ།	ན་ཟུག་རྐྱབ་ད།
ཞི་བརིག་མི་འགྱུརིག་	 = སྡུག་བསྔལ་སངས་མི་ཚུགས།
དྲ་ིབ།
1		 འགྲོེལ་པ་འདི་གི་དོན་དག་	སློོབ་ཕྲུག་དམངས་ཁརིག་སློབ།
༢		 ཁྱོད་ཀྱི་སི་	འདོད་པ་སྤང་ནི་གི་ཐབས་ལམ་	ག་དེ་འབད་	བཏོན་ནི་སོ?

(ལྷན་ཐབས)	ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་གྱི་ི་གཉེན་པོ་བསྒོམ་ཚུལ།
དོན་དམ་གཟོིགས་པརིག་བགྱི་ི་སློད་དངོས་རྣམས་ལ།།	ཚུལ་བཞིན་ཡོིད་ལ་བགྱི་ིད་པ་དེ་གོམས་མཛོད།།
དེ་དང་འདྲ་བརིག་ཡོོན་ཏན་ལྡན་པ་ཡོི།།	ཆེ་ོས་གཞན་འགའ་ཡོང་མཆེ་ིསཔ་་མ་ལགས་སོ།།
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གཟུགས་ལ་སོགས་པའ་	ཕ་ནང་ག་ཆེ་ོས་ག་རིགའ་དོན་ཚུ་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་་ཡོ་ཤེསས་ཀྱི་་	སྤྱི་ན་གྱི་�་གཟོ�ས་མ་འད་
བཟུམ་	 ང་བཅས་ཚུ་ག�་ཡོང་	 ཆེ་ོས་ཀྱི་་གནས་ལུགས་ཤེསས་ན་དང་	 མཐོང་ཚུགས་ན་ག་དོན་ལུ་	 གཟུགས་ལ་
སོགས་པའ་ཕ་ནང་ག་དངོས་པོ་ཚུ་	 མ་གཙང་བ་	 སྡུག་བསྔལ་བ་	 སྟོོང་པ་བདག་མད་པ་ཨན་མ་ལུ་	 ཨནམ་
ཤེསས་པའ་ངས་ཤེསས་འདྲོང་ཚུགསཔ་སྦེ་	བསྒོམ་དགོཔ་འད་ཁག་ཆེ་།	ཕ་ནང་ག་དངོས་པོ་ཚུ་	མ་གཙང་བ་	སྡུག་
བསྔལ་བ་	 སྟོོང་པ་བདག་མད་པ་	 ཨནམ་ཤེསས་ན་ལུ་	 གོམས་འདྲ�་ཚུད་མ་ད་ལས་ལྷག་པའ་	 ཉོན་མོངས་པ་
བཅོམ་ན་ག་ཆེ་ོས་	ཁྱད་པརིག་འཕེལགས་པ་ཅ�་	གཞན་ག་ཅ་ཡོང་མདཔ་ཨན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
དོན་དམ་   = དོན་ངོ་མ།དོན་མཐརིག་ཐུག།སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིས་གཟོིགས་མི།
གཟོིཊ་པརིག་བགྱི་ི་སློད་	 = གཟིོགས་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ།
ཚུལ་བཞིན་      = ཚུལ་དང་མཐུནམ།
ཡོིད་ལ་བགྱི་ིད་པ་  = སེམས་ཁརིག་གོམས་ནི།

འཇིག་རྟེན་ཆེ་ོས་བརྒྱད་ཀྱི་ི་གཉེན་པོ་	ཡོོད་མེད་ཀྱི་ི་སྐྱོོན་ཡོོན།
སྐྱོེས་བུ་རིིགགས་གཟུགས་ཐོས་དང་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ང༌།།	ཤེསེས་རིགབ་ཚུལ་ཁིམས་བལ་བ་བཀུརིག་མ་ལགས།།
དེ་ལས་གང་ལ་ཡོོན་ཏན་དེ་གཉིས་ལྡན།།	དེ་ནི་ཡོོན་ཏན་གཞན་དང་བལ་ཡོང་མཆེ་ོད།།
སྐྱོེས་བུ་རིིགགས་རུས་བཟོང་དྲགས་དང་	 གཟུགས་གཞི་ཡོོད་པའི་ཁརིག་	 ཐོས་པའི་ཡོོན་ཏན་	 ཕུན་སུམ་ཚོངོགསཔ་
ཡོོད་མི་ཚུ་ཡོང་	 ཆོེ་ས་ཀྱི་ི་དོན་དག་ངོ་མ་	 རྟགོས་པའི་ཤེསེས་རིགབ་དང་	 ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ི་སོམ་པ་ཉམས་སོ་པ་ཅིན་	
ཕག་མཆེ་ོད་དང་གུས་ཞབས་	འབད་སའི་ཡུལ་མ་བཏུབ་ཨིན་ནོ།།	འདི་འབད་ནི་དེ་གིས་	ག་རིག་ཨིན་རུང་	ཚུལ་
ཁིམས་དང་	 ཤེེསས་རིགབ་ཀྱི་ི་ཡོོན་ཏན་	 དེ་གཉིས་ཡོོད་པ་ཅིན་	 གཞན་རིགིགས་རུས་ལ་སོགས་པ་	 བཟོང་པོའི་ཡོོན་
ཏན་གཞན་མེད་རུང་	ཕག་མཆོེ་ད་དང་གུས་ཞབས་	འཐོབ་པའི་ཡུལ་ཨིན་ནོ།།
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ཚོངིག་དོན།
བཀུརིག་  = གུས་ཞབས་འབད་ནི།
ལྡན་  = ཡོོད་མི།
དེ་ལས་  = དེ་གིས་འབད།
གང་ལ་  = ག་ལུ།
དྲ་ིབ།
༡		 ང་བཅས་ལུ་དགོ་མི་ཡོོན་ཏན་ངོ་མ་རིག་	ག་ཅི་ཨིན་མས?
2		 ཤེསས་རིགབ་འད་	ག་ཅ་སྦེ་ཁག་ཆེ་ེཝ་སོ?	ཁུངས་བཀལ།

བསམ་གཏན་གྱི་ི་མི་མཐུན་ཕོགས་སྤང་བའི་འཇིག་རྟེན་ཆོེ་ས་བརྒྱད།
འཇིག་རྟེན་མཁྱནེ་པ་རྙེསེད་དང་མི་རྙེསེད་དང༌།།	བདེ་དང་མི་བདེ་སྙན་དང་མི་སྙན་དང༌།།

བསྟོོད་སད་ཅེས་བགྱི་ི་འཇིག་རྟེན་ཆེ་ོས་བརྒྱད་པོ།།	བདག་གི་ཡོིད་ཡུལ་མིན་པརིག་མགོ་སྙོམས་མཛོད།།
འཇ�་རྟན་གྱི་་ཚུལ་བཟོང་པོ་ མཁྱན་པའ་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལུ་ སྤང་དགོ་པའ་འཇ�་རྟན་ཆེ་ོས་བརྒྱད་ཀྱི་་སྐོརིག་ལས་ 
དུམ་གྲོ་ཅ�་ཞུ་བ་ཅན་ ད་ཡོང་རྒྱུ་ནོརིག་འཐོབ་པ་ཅན་དགའ་ན་ མ་འཐོབ་པ་ཅན་མ་དགའ་ན། བད་བ་འཐོབ་པ་
ཅན་དགའ་ན་ སྟོབས་མ་བདེཝ་འབྱུང་པ་ཅན་ མ་དགའ་ན།	གཏམ་ཧེ་ན་ཏོང་ཏོ་གོ་བ་ཅན་དགའ་ན་ གཏམ་མ་
ཧེ་ནམ་གོ་བ་ཅན་མ་དགའ་ན། བསྟོོད་པ་རྐྱབ་པ་ཅན་དགའ་ན་ སད་པ་རྐྱབ་པ་ཅན་མ་དགའ་ན་ད་ཚུ་ལུ་ འཇ�་
རྟན་ཆེ་ོས་བརྒྱདཔོ་འད་ཚུ་ལུ་	མ་དབང་མཆེ་ོག་ག�་	 ཐུགས་དགྱི་ས་ན་དང་ མ་དགྱི་ས་ན�་	ཡུལ་མཛད་ན་མན་
པརིག་ མགོ་སྙོམས་ཟོར་བཏང་སྙོམས་སྦེ་ མཛད་གནང་དགོཔ་ཨན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
འཇིག་རྟནེ་མཁྱེན་པ་ = འཛིན་སྐྱོོང་སྤེལ་གསུམ་ལུ་མཁས་མི།
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རྙེསེད་   = འཐོབ་ནི།
ཡོིད་ཡུལ་  = སེམས་ཀྱི་ི་ཡུལ།
མགོ་སྙོམས་  = བཏང་སྙོམས།	འདྲ་མཉམ།
དྲ་ིབ།
༡		 འཇིག་རྟནེ་ཆོེ་ས་བརྒྱད་ཀྱི་ི་	རྐང་གྲོངས་བིས།
༢		 མགོ་སྙོམས་ཟོར་མ་འད་	ག་ཅ་ལུ་གོ་ན་ཨན་ན་	ཁ་གསལ་སྦེ་བ�།

འཇིག་རྟེན་ཆོེ་ས་བརྒྱད་ཀྱི་ི་འབས་བུ་སིག་པ་བཤེསད་པ།
ཁྱོད་ཀྱི་ིས་བམ་ཟོེ་དགེ་སློོང་ལྷ་དང་ནི།།	མགྲོོན་དང་ཡོབ་ཡུམ་དག་དང་བཙུན་མོ་དང༌།།
འཁོརིག་གྱི་ི་སློད་དུའང་སིག་པ་མི་བགྱི་་ིསྟོེ།།	དམལ་བའི་རྣམ་སིན་སྐལ་ནོད་འགའ་མ་མཆེ་ིས།།
རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ིས་སིག་པའི་ལཱ་ རིགང་གི་དོན་ལུ་འདི་ཕེལརིག་རིག་བཞག་ གཞན་མཆོེ་ད་པའི་གནས་བམ་ཟོེ་ཚུ་དང་ 
བསོད་སྙོམས་ཕུལ་སའི་ཡུལ་དགེ་སློོང་དང་ སྐྱོབས་འཚོངོལ་སའི་ཡུལ་ལྷ་དང་ རིགང་དང་མཐུན་པའི་མགྱི་ོནམ་
ཚུ་དང་ དྲནི་ཅན་གྱི་ི་ཡོབ་ཡུམ་ དགའ་བའི་གནས་	 བཙུན་མོ་ཚུ་དང་འབངས་འཁོརིག་ལ་སོགས་པ་ ག་གི་དོན་
ལུ་ཨིན་རུང་	སིག་པའི་ལཱ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོང་ འབད་ནི་མི་འོང༌། སིག་པའི་ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ རིགང་དམལ་བའི་
གནས་ལུ་སྐྱོེ་ནི་ཨིན། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ སིག་པའི་རྣམ་སིན་སྡུག་བསྔལ་མོང་ནི་འདི་ སྐལཝ་བགོ་བཤེསའ་རྐྱབ་
སྟོེ་ ལེན་མི་ག་ཡོང་མེད་པརིག་རིགང་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ མོང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
མགྲོོན་  =  མགྱི་ནོམ།
སིག་པ་  =  མི་དགེ་བ།
རྣམ་སིན་					 =  ལས་ཀྱི་ི་འབས་བུ།
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སྐལ་ནོད་  =  ལེན་མི།
དྲ་ིབ།
༡		 འོག་གི་མིང་ཚོངིག་སེ་ཚོངན་	ཀ་དང་ཁ་གཉིས་	མཐུན་སྒྲིགིག་འབད།

   ཀ༽																												ཁ༽
			མགྲོོན།																										མི་དགེ་བ།
			རྣམ་སིན།								                 སྐལཝ་བགོ་བཤེསའ།
			སིག་པ།																          མགྱི་ནོམ།
			སྐལ་ནོད།																		       འགའ་མ་མཆེ་ིས།
			སློད་དུ																											ལས་ཀྱི་ི་འབས་བུ།
                                 	དོན་ལུ།

		༢		 རྒྱལཔོ་ལུ་	ག་གི་དོན་ལུ་	སིག་པ་འབད་མི་བཏུབ་ཟོེརིག་གསུངས་ནུག?																									
སིག་པ་སྤང་དགོཔ་བཤེསད་པ།

སིག་པའི་ལས་རྣམས་སྤྱི་ད་པ་འགའ་ཡོང་ནི།།	དེ་ཡོི་མོད་ལ་མཚོངོན་བཞིན་མི་གཅོད་ཀྱི་ང༌།།
འཆེ་ི་བའི་དུས་ལ་བབ་ན་སིག་པ་ཡོི།།	ལས་ཀྱི་ི་འབས་བུ་གང་ལགས་མངོན་པརིག་འགྱུརིག།།
ང་བཅས་ཚུ་གིས་ སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལཱ་ཚུ་ ག་ཅི་རིག་འབད་ཡོོད་རུང་ དེ་འཕྲིནལ་ལས་ གྱི་ི་ཅུང་གིས་གཅདཔ་
ཅིག་ ཁག་འཐོན་དོ་བཟུམ་ འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཚོངརིག་གཅིག་ལུ་མི་མོང་། ཨིན་རུང་རིག་ ཤེསི་བའི་དུས་ལུ་ལྷོད་
པའི་སྐབས་ སིག་པ་འབད་བའི་འབས་བུ་ སྡུག་བསྔལ་འདི་སིག་པ་འབད་མི་ག་ཨིན་མི་དེ་ལུ་ ཡོང་ཆེ་ག་མེད་
པརིག་མོང་ནི་ཨིན་ནོ།།
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མདོ་ལས་ཡོང་།	 	 ལུས་ཅན་དག་གི་ལས་རྣམས་ནི།།	 བསྐལ་པ་བརྒྱརིག་ཡོང་ཆུད་མི་ཟོ།།	 ཚོོངགས་ཤེསིང་དུས་ལ་
འབབ་པ་ན།།	འབས་བུ་ཉིད་དུ་སིན་པརིག་འགྱུརིག།།	

མི་ཚིོངག་དོན།
དེ་ཡོི་མོད་ལ་ = དེ་འཕྲིནལ་ལས།
དུས་ལ་བབ་ = དུས་ཚོངོད་ལུ་ལྷོདཔ་ད།
མངོན་པརིག་འགྱུརིག་	= གསལ་རིག�་རིག་སྦེ་འཐོན་འོང༌།

དྲ་ིབ།
༡		 ཚིོངག་བཅད་དེ་ལྷག་སྟོེ་	སེ་ཚོངན་ནང་དོག་	གོ་སྡུརིག་འབད།
༢		 ས�་པའ་རྣམ་སན་	དུས་ནམ་མོང་དགོཔ་སྦེ་	གསུངས་ནུག་གོ?

བསམ་གཏན་གྱི་ི་མཐུན་ཕོགས་	ནརོིག་གྱི་ི་སྤང་བང་དབེ་བ།
དད་དང་ཚུལ་ཁིམས་གཏོང་དང་ཐོས་པ་དང༌།།	དྲི་མེད་ངོ་ཚོང་ཤེསེས་དང་ཁེལ་ཡོོད་དང༌།།
ཤེསེས་རིགབ་ནོརིག་བདུན་ལཊ་པརིག་ཐུབ་པས་གསུངས།།	ནོརིག་གཞན་ཕེལལ་པ་དོན་མ་མཆེ་ིས་རྟོཊ་མཛོད།།
དཀོན་མཆེ་ོག་ལུ་དད་པ་དང་ མི་དགེ་བ་ལས་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས། ཉམ་ཆུང་ལུ་སྦྱིན་པ། ཤེསེས་བའི་ཡོོན་ཏན་
ལུ་ཐོས་པ། རིགང་སིག་པའི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ངོ་ཚོང། སིག་པའི་ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ གཞན་ལྷ་དང་བ་མ་ལ་སོགས་པ་ 
དགོངསམ་ཁེལ་འོང་མནོ་སྟོེ་འཛེམ་ནི་ ཁེལ་ཡོོད་པ། ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ི་བ་བ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ ཤེསེས་རིགབ་ཚུ་
ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ་བསྒོམ་པ་ཅིན་ ཚོངེ་འདི་ཕི་གཉིས་ཆེ་་རིགའི་ སྟོབས་མ་བདེཝ་ག་རིག་བསལ་ཚུགསཔ་ལས་ དེ་ལུ་
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འཕེལགས་པའི་ནོརིག་བདུན་ཟེོརིག་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིས་གསུངས་གནང་ནུག། ནོརིག་གཞན་ཕེལལ་པ་ཟོེརིག་ གསེརིག་དངུལ་ལ་
སོགས་པ་ཚུ་ འདི་ཕི་གཉིས་ལུ་ཕུང་བའི་རྒྱུ་འབདཝ་ལས་ འདོད་པ་མ་བཙོང་པརིག་ཚོངེ་འདི་ཕི་གཉིས་ལུ་ ཕེལན་པའི་
ཐབས་ འཕེལགས་པའི་ནོརིག་བདུན་ལུ་ ངེས་པརིག་དུ་ བརྩོན་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
གཏོང་  = སྦྱིན་པ་གཏང་ནི།
དྲ་ིམེད་  = སྐྱོོན་མེདཔ། 
ཁེལ་ཡོོད་  = གཞན་ལུ་བལ་སྟོེ་	བག་ཡོོདཔ་འབད་ནི།
ངོ་ཚོང་        =     སིག་པའི་ལཱ་འབདཝ་ད་ངོ་ཚོང་ནི།
རྟགོས་  = ཤེསེས་ནི།

དྲ་ིབ།
༡		 འཕེལགས་པ་	ཟོེརིག་ག་ཅི་འབད་སློབ་སོ?
2		 ནོརིག་གཞན་	ཟོེརིག་མི་ག་ཅི་རིགང་སོ?	ལྔ་ཐོ་བཀོད་འབད།
3		 ངོ་ཚོང་དང་ཁེལ་ལུ་	ཁྱད་པརིག་ག་ཅི་ཡོོདཔ་སོ?
༤	 འཕེལགས་པའི་ནརོིག་བདུན་	རིགེ་རིགེ་བཞིན་བིས།

གྲོགས་པ་ཉམས་པའི་རྒྱུ་དྲུག་སྤང་དགོཔ།
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རྒྱན་པོ་འགྱི་ེད་དང་འདུས་ལ་ལ་བ་དང༌།།	ལེ་ལོ་སིག་པའི་གྲོོགས་ལ་བརྟེན་པ་དང༌།།
ཆེ་ང་དང་མཚོངན་མོ་རྒྱུ་བ་ངན་སོང་བ།།	གྲོགས་པ་ཉམས་པརིག་འགྱུརིག་བ་དེ་དྲུག་སྤོང༌།།
འཕེལགས་པའི་ནོརིག་དང་ མི་མཐུན་པའི་ལཱ་ངན་པ་ དཔྱེ་འབདན་ རྒྱན་པོ་འགྱི་ེད་ཟོེརིག་ རྒྱལ་བཞག་སྟོ་ེཤེསོ་རྐྱབ་ནི་
དང་། འདུས་ལ་ལ་བ་ཟོེརིག་ མི་ལེ་ཤེས་འཛོམ་སརིག་ དོན་དག་མེད་པའི་ཆེ་གས་སང་གི་ཕེལལ་གཏམ་སློབ་ནི་དང་། 
ལདམོ་བལ་ན། དག་བའ་ལཱ་ལུ་སྤྲོོ་བ་མད་པའ་	ལ་ལོ། ས�་པའ་ལཱ་འབད་མ་ ཆེ་་རིགོགས་ངན་པ་ཚུ་བསྟོན་ན། 
དྲན་པ་ཉམས་པའ་རྒྱུ་ཆེ་ང་འཐུང་ན། ཕ་རུ་ག་ཐོབ་སྦེ་བཤེསལ་ན། ལ་སོགས་པའ་བ་བ་ངན་པ་དྲུགཔོ་ད་ག�་ རིགང་
ངན་པ་ལས་ངན་པ་ལུ་འགྱི་ོ་བཅུག་སྟོ་ མང་གཏམ་ཉམས་ན་ཨནམ་ལས་ རྒྱུ་ངན་པ་དྲུགཔོ་ད་ཚུ་ སྤང་དགོཔ་
ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
རྒྱན་པོ་འགྱི་ེད་ = རྒྱལ་བཞག་སྟོེ་རྩེདམོ་རྩེ་ནི།
འདུས་  = མི་ལེ་ཤེས་འཛོམ་སརིག།
ལེ་ལོ་  = སྒྱིདིད་སྡུག།
གྲོགས་པ་  = མིང་གཏམ།
དྲ་ིབ།
༡	གྲོགས་པ་ཉམས་པའི་རྒྱུ་དྲུག་	ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བིས།
༢	མཚོངན་མོ་རྒྱུ་བ་ཟོེརིག་མི་འདི་	ག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སློབ་སོ?
3	གྲོགས་པ་ཉམས་པའི་རྒྱུ་	སྤང་དགོ་པའི་ཁུངས་བིས།



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
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རྒྱུ་ནརོིག་ལུ་ཆོེ་ག་ཤེསེས་འབད་དགོཔ།
ནོརིག་རྣམས་ཀུན་གྱི་ི་ནང་ནས་ཆོེ་ག་ཤེསེས་པ།།	རིགབ་མཆེ་ོག་ལགས་པརིག་ལྷ་མིའི་སྟོོན་པས་གསུངས།།
ཀུན་ཏུ་ཆེ་ོག་ཤེསེས་མཛོད་ཅིག་ཆོེ་ག་མཁྱནེ་ན།།	ནོརིག་མི་བདོག་ཀྱི་ང་ཡོང་དག་འབོརིག་པ་ལགས།།
སིད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁརོིག་བ་འདི་ནང་ ཡོོད་པའི་རྒྱུ་ནརོིག་ཚུ་གི་སློ་ལས་ ཆེ་ོག་ཤེསེས་ཟོེརིག་ མཚོངམས་ཚོངོད་ཤེསེས་
ནི་འདི་ མཆེ་ོག་ཏུ་གྱུརིག་པའི་རྒྱུ་ནརོིག་ཨིན་ཟེོརིག་ འགྲོོ་བ་ལྷ་དང་མིའི་སྟོོན་པ་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ིས་ 
གསུངས་གནང་ནུག། རྒྱུ་མཚོངན་འདི་གིས་འབད་ དུས་ཨ་རྟག་རིག་	ནོརིག་ལོངས་སྤྱི་ོད་ཚུ་ལུ་ མཚོངམས་ཚོངོད་མཁྱེན་
གནང་དགོ། རྒྱུ་ནོརིག་ལུ་ཆེ་ོག་ཤེསེས་ཀྱི་ི་ནརོིག་འདི་ཡོོད་པ་ཅིན་ གསེརིག་དངུལ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ནརོིག་གཞན་མེད་རུང་ 
ཡོང་དག་པའི་འབོརིག་པ་དང་ ལྡན་པའི་ཕྱུགཔོ་ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
ཆེ་ོག་ཤེསེས་ = མཚོངམས་ཚོངོད་ཤེསེས་ནི།
སྟོོན་པ་  = ཐརིག་པའི་ལམ་སྟོོན་གནང་མི་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི་མཚོངན།
ཀུན་ཏུ་  = དུས་ཨ་རྟག་རིག༌།
མི་བདོག་ཀྱི་ང་ = མེད་དེ་འབད་རུང་།

དྲ་ིབ།
1		 ཆེ་ོག་ཤེསེས་ཡོོདན་	ཕེལན་པ་ག་ཅི་ཡོོད་གོ?
2		 རྒྱུ་ནོརིག་ལུ་	མཚོངམས་ཚོངོད་མ་ཤེསེས་པ་ཅིན་	གནོད་པ་ག་ཅི་རིགང་འོང་ནི་མས?



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
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ནོརིག་གྱི་་ིཉེས་དམིགས།
དེས་པ་བདོག་མང་ཇི་ལརིག་སྡུག་བསྔལ་བ།།	འདོད་པ་ཆུང་རྣམས་དེ་ལ་མ་ལགས་ཏེ།།
ཀླུ་མཆེ་ོག་རྣམས་ལ་མགོ་བོ་ཇི་སྙེད་པ།།	དེ་ལས་འབྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་སྙེད་དོ།།
དེས་པ་ཟོེརིག་ རྒྱལ་པོ་ལུ་འབོ་སྟོེ་ ཁྱདོ་	རྒྱུ་ནརོིག་ལོངས་སྤྱི་ོད་མངཔོ་	ག་དེམ་ཅིག་ཡོོདཔ་ཅིག་	སྡུག་བསྔལ་ཡོང་དེ་
བཟུམ་ཅིག་ཡོོདཔ་ཨིན།	འདོད་པ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལུནི་	སྡུག་བསྔལ་དེ་བཟུམ་ཅིག་མེདཔ་ཨིན།	དཔྱེ་འབདན་	ཀླུ་ཚུ་
ལུ་མགུ་ཏོ་ག་དེམ་ཅིག་མངཔོ་ཡོོདཔ་ཅིག་	དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་	ལེ་ཤེས་མོང་དགོཔ་བཟུམ་
ཅིག་ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
དེས་པ་  = མི་ཡོ་རིགབས།	རིགང་བཞིན་བཟོང་བའི་མི།
བདོག་མང་ = རྒྱུ་ནརོིག་ལེ་ཤེས།
ཇི་སྙེད་  = ག་དེམ་ཅིག།
དེ་སྙེད་  = དེམ་ཅིག།

དྲ་ིབ།
1		 གོང་གི་རྩ་ཚོངིག་ཤེསོ་ལོ་ཀ་གཅིགཔོ་དེ་ལྷག་སྟོེ་	འགྲོེལ་བཤེསད་རོང་ཁ་ནང་བིས།
༢		 རྒྱུ་ནོརིག་མང་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་་ིདཔེ་	ག་དེ་སྦེེ་འདུག་གོ?

(ལྷན་ཐབས)	གཉེན་རྐྱབ་མ་བཏུབ་པའི་ཨམ་སྲུ་ངན་པ་སྤང་དགོཔ།



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
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རིགང་བཞིན་དགྲོརིག་འབེལ་གཤེསེད་མ་ལ་བུ་དང༌།།	ཁྱིམ་ཐབ་བརྙེསེས་བགྱི་ིད་རེ་མོ་ལ་བུ་དང༌།།
ཆུང་ངུའང་རྐུ་བ་ཆེ་ོམ་རྐུན་ལ་བུ་ཡོི།།	ཆུང་མ་གསུམ་པོ་དེ་དག་རྣམ་པརིག་སྤང༌།།
རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་�་	རིག�ས་བརྒྱུད་སྤ�་ན�་དོན་ལུ་	བཙུན་མོ་་བསྟོན་མ་བཏུབ་མ་ཨམ་སྲུ་ལ་ལུ་ཅ�་	མ་པ་ལས་
རིག་	 གཤེས�་ཁ་ངན་པ་རིགང་ག་	 རྨགཔ་ལུ་དགྲོ་སྦེ་བཟུང་སྟོ་	 ཕེལོ་སྐྱོས་གཞན་དང་གཅ�་ཁརིག་བསོམས་སྦེ་	 རིགང་
ག་རྨགཔ་ལུ་ལཱ་ངན་འབད་ན�་	 མནོ་བསམ་རིག་བཏང་སོད་མ་སོག་ག་གཤེསད་མ་ཟོར་	 རིགང་ག་སོག་གཅོད་པའ་
དགྲོ་བོ་བཟུམ་དང་།	 ཨམ་སྲུ་ལ་ལུ་ཅ�་	 རིགང་ག་རྨགཔ་ལུ་	 གུས་ཞབས་མད་པརིག་	 དམའ་ཕེལབ་རྐྱབ་བང་ཆེ་་
དྲགས་ཀྱི་་ཐོག་ལས་	 འཇརིག་རིགོགས་བཟུམ་སྦེ་	 གཡོོག་བཀོལ་མ་དཔོན་མོ་བཟུམ་གྱི་་ཨམ་སྲུ་དང་།	 ཨམ་སྲུ་
ལ་ལུ་ཅ�་	རྒྱུ་ཅ་ལ་ཆུང་ཀུ་ཅ�་ཡོང་	རིགང་ག་རྨགཔ་ལུ་མ་སློབ་པརིག་	བརྐུ་ཡོ་རིག་གཞན་ཁརིག་སྐྱོ�་མ་	ཆེ་ོམ་རྐུན་
བཟུམ་གྱི་་ཨམ་སྲུ་	རིག�ས་ངན་པའ་མཚོངན་མ་གསུམ་ད་	ངས་པརིག་དུ་སྤང་དགོཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
དགྲོརིག་འབེལ་ = དགྲོ་བཟུམ་འབད་ནི།
གཤེསེད་མ་  = སོག་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་མི།
ཁྱིམ་ཐབ་  = གཉེན་གྲོོགས།རྨགཔ།
བརྙེསེས་  = དམའ་ཕེལབ་ནི།
རེ་མོ་  = དཔོན་མོ།ཨ་ཞེ།
 

བང་བའི་བུད་མེད།
སིང་མོ་བཞིན་དུ་རེས་མཐུན་གང་ཡོིན་དང༌།།	མཛའ་མོ་བཞིན་དུ་སྙིང་ལ་འབབ་པ་དང༌།།
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མ་བཞིན་ཕེལན་པརིག་འདོད་དང་བན་མོ་བཞིན།།	དབང་གྱུརིག་གང་ཡོིན་རིགིགས་ཀྱི་ི་ལྷ་བཞིན་བཀུརིག།།
རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་�་	 བཙུན་མོ་ག་ཅ་བཟུམ་ཅ�་	 བསྟོན་དགོཔ་སོ་ཟོར་བ་ཅན་	 ད་ཡོང་	 ཨམ་སྲུ་ཡོ་རིགབས་འད་	
རིགང་ག་རྨགཔ་ལུ་	 ས�ས་གདང་ལས་རིག་	 ཤེས་ཚོང་བརྩ་གདུང་ཡོོད་མ་	 རིགང་དང་ཤེས་རུས་གཅ�་པའ་	 སངམོ་
བཟུམ་གྱི་་ཨམ་སྲུ་དང་།	 མཛའ་མོ་བཞན་དུ་ཟོར་	 རིགང་དང་ས�ས་མཐུན་པའ་	 ཆེ་་རིགོགས་ལགས་ཤེསོམ་བཟུམ།	
བ་བ་སྤྱི་ོད་ལམ་	རིགང་ག་ས�ས་ཁརིག་འབབ་ཏོག་ཏོ་	འབད་མ་ཨམ་སྲུ་དང་།	མ་བཞན་ཟོར་རིགང་ག་ཨའ་བཟུམ་	
ཕེལན་ས�ས་ཀྱི་་ཐོག་ལས་	 ཤུལ་མམ་ག་བདོག་གཏད་བཟོོ་ན་ག་	 མནོ་བསམ་གཏང་མ་ཨམ་སྲུ་དང་།	 བན་མོ་
བཞན་ཟོར་	 འཇརིག་རིགོགས་ལགས་ཤེསོམ་ཅ�་བཟུམ་	 རིགང་ག�་ག་སློབ་འབད་ད་	 གུས་ཞབས་ཀྱི་་ཐོག་ལས་	
གཡོོག་རྒྱུག་མ�་ཨམ་སྲུ་དང་བཅས་	 ཨམ་སྲུ་ཡོ་རིགབས་བཞིཔོ་འད་རིགང་ག�་	 ག་ཅ་མནོཝ་ཅ�་	 རིགང་དབང་
ལུ་འགྱུརིག་ཚུགས་ན་ཨན་མ་	ཨམ་སྲུ་བཞ་ལས་ག་འབད་རུང་	གཅ�་བསྟོན་པ་ཅན་	རིགང་ག་རིག�ས་རྒྱུད་ལགས་
ཤེསོམ་སྦེ་	 སྤ�་ཚུགས་ན་དང་	 མ་ཚོང་དགའ་སྐྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོང�ས་ན་ཨནམ་ལས་	 རིགང་ག་སྐྱོབས་འཚོང�་བའ་	
ལྷ་བཟུམ་སྦེ་བསྟོན་ཏ་	འབད་དགོཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
རེས་མཐུན་ = རིགང་དང་ཅོག་འཐད་མི།
མཛའ་མོ་  = སེམས་དགའ་མི།	སྙིང་གྲོགོས་མ།
བན་མོ་  = གཡོོགམོ།
དབང་འགྱུརིག་ = རིགང་གིས་ག་སློབ་ཉན་མི།	རིགང་གིས་དབང་ཚུགས་མི།
དྲ་ིབ།
1		 གཉེན་གྲོོགས་ལེགས་ཤེསོམ་གྱི་ི་ཁྱད་ཆེ་ོས་	ག་བཟུམ་འོང་དགོཔ་ཨིན་མས?
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2		 འོག་གི་མིང་ཚོངིག་ཚུ་གི་	གོ་དོན་བིས།
			 སྙིང་ལ་འབབ་པ།			མ་བཞིན་ཕེལན་པ།

བཟོའ་བཏུང་བསྟོནེ་ཚུལ།
ཁ་ཟོས་སན་དང་འདྲ་བརིག་རིགིག་པ་ཡོིས།།	འདོད་ཆེ་གས་ཞེ་སང་མེད་པརིག་བསྟོནེ་བགྱི་ི་སྟོ།ེ།
རྒྱགས་ཕིརིག་མ་ལགས་བསྙེམས་པའི་ཕིརིག་མ་ལགས།།	འཚོངག་ཕིརིག་མ་ལགས་ལུས་གནས་འབའ་ཞིག་ཕིརིག།།
ང་བཅས་རིག་	 བཟོའ་ན་ག་ཟོས་ཡོང་	 བཟོའ་ཐངས་མ་འདྲཝ་	 དཔྱ་འབདན་	 ནད་ལུ་ཕེལན་པའ་སན་བཟུམ་མནོ་
བསམ་བཏང་སྟོ་	 ཟོས་ལུ་འདོད་པ་ཆེ་་བའ་འདོད་ཆེ་གས་དང་	 ཟོས་ལུ་མ་དགའ་བའ་སྐབས་ལུ་དང་	 ཡོང་ཅན་	
བཟོའཝ་ད་མཐའ་འཁོརིག་ལུ་	 གནས་སྟོངས་ངན་པ་རིག་འབྱུང་པ་ཅན་	 ད་ཚུ་ལུ་ཁོ་བའ་	 ཞ་སང་ག་སྒོ་ལས་མན་
པརིག་	སྒྲིག�་ལམ་དང་མཐུནམ་སྦེ་བཟོའ་ཤེསས་དགོཔ་ཨན།	བཟོའ་འཐུང་ཚུ་	ང་འ་ན་སྦེ་ཟོ་དོ་ཟོར་གཞན་ལུ་དཔའ་
ངོམ་	བཏོན་ན�་དོན་ལུ་ཡོང་མན།	གཟུགས་ལུ་སྟོོབས་ཤུགས་བཏགས་ཏ་	དགྲོ་བང་ཕད་ཚུ་ལུ་	གནོདཔ་བཀལ་
ན�་དོན་ལུ་	བཟོའ་ན་ཡོང་མན།	གཟུགས་ལུ་ཤེས་ཉམས་	རྒྱགས་ན�་དོན་ལུ་ཡོང་	བཟོའ་ན་ཡོང་མན།	ག་ད་
སྦེ་བཟོའ་དགོཔ་སོ་ཟོར་བ་ཅན་	རིགང་ག་གཟུགས་ཆེ་ོས་བསྒྲུབ་ན�་དོན་ལུ་	ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་སོད་ཚུགས་ན་ག་དོན་
ལུ་	རྐྱངམ་གཅ�་མནོ་བསམ་བཏང་སྟོ་	བཟོའ་དགོཔ་ཨན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
རིགིག་པ་ཡོིས་ = ཧེ་་གོ་སྟོེ་གིས།
འཚོངག་ཕིརིག་ = ཉམས་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ།
མ་ལགས་	 = མེན།
འབའ་ཞིག་ = རྐྱངམ་གཅིག།



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠22 ལུ། 

སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།

166

འོག་ག་རོད་ཚོང�་ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་ལྷག་སྟོ་	ཕྲིནད་ག་ཕོེལག་	བལ་སྟོ་	ས་སྟོོང་བསུབ།
ཀ		 བཞེས་སྒོ་དེ་	སན་བཟུམ་་་་་་་་་མནོ་བསམ་བཏང་དགོ།
ཁ			 ཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་	འདོད་ཆེ་གས་དང་ཞེ་སང་ཚུ་མེད་པ་་་་་་་་་ཐོག་ལས་བཟོའ་དགོཔ་ཨིན།
ག		 བཞེས་སྒོ་དེ་ལུས་སྟོོབས་རྒྱས་་་་་་་་་་ང་རྒྱལ་བསྐྱོེད་ནི་དང་གཞན་ལུ་ངོམས་སྟོོན་ནིའི་དོན་ལུ་མེན།
ང		 ཉམས་བཏགས་ན་ཚུ་་་་་་་་་་་དོན་ལུ་ཡོང་ཟོ་ན་མན་པ་་་་་་་་་ཆེ་ོས་བསྒྲུབ་ན�་ལུས་རྟན་འད་	མ་ཤེས་བརིག་	 	
	 སོད་ཚུགསཔ་ཙམ་ཅ�་་་་་་་་		དོན་ལུ་	ཚོངད་རིགན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཟོའ་དགོཔ་ཨན།

དོན་མེད་ཀྱི་ི་གཉིད་སྤང་ཚུལ།
རིགིག་པའི་བདག་ཉིད་ཉིན་པརིག་མཐའ་དག་དང༌།།	མཚོངན་མོའི་ཐུན་གྱི་་ིསྟོོད་སད་བཟླས་ནས་ནི།།
མནལ་ཚེོངའང་འབས་བུ་མེད་པརིག་མི་འགྱུརིག་བརིག།།	དྲན་དང་ལྡན་པརིག་དེ་དག་རིགབ་ཏུ་མནོལ།།
བང་དོརིག་གྱི་ི་གནས་ག་རིག་	མཁྱེན་མི་རྒྱལཔོ་ཁྱདོ་ཀྱི་ིས་	ཉིན་མའི་དུས་ཚོངོད་ག་རིག་	དགེ་བ་ལུ་བརྩོན་དགོཔ་ད་
ད་མ་ཚོངད་	ཕ་རུ་ག་དུས་ཚོངད་ཡོང་	གནམ་མ་ནངས་ཚུན་ཚོངད་	དཔྱ་གསུམ་སྦེ་བགོ་ཞནམ་ལས་	ཐུན་ཚོངན་དང་པ་
དང་གསུམ་པ་ལུ་	 ཁ་ཐུན་དག་སྦྱོརིག་ལུ་	 བརྩོན་དགོཔ་དང་	 ཐུན་ཚོངན་བརིག་པ་ལུ་	 མནལ་གཟོ�ས་དགོཔ་ཨན།	
མནལ་གཟོ�ས་པའ་སྐབས་ལུ་ཡོང་	གཉད་ཀྱི་་འབས་བུ་	ཆུད་ཟོད་མ་འགྱི་ོ་ན�་དོན་ལུ་	དག་བའ་མནོ་བསམ་རིག་	
གཏང་ན་དང་	དྲོ་པ་ཧེ་་སག་ལོང་ན�་དྲན་པ་ཚུ་	བཙུགས་ཏ་གཟོ�ས་དགོཔ་ཨན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
རིགིག་པའི་བདག་ཉིད་ = མཁྱནེ་པའི་རིགང་བཞིན་	རྒྱལ་པོ།
བཟླས་ནས་  = ཐུན་བཏང་སྟོེ།
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མནལ་ཚེོང་   = གཟིོམས་པའི་སྐབས།
མནོལ་   = ཉལ་ད་ཟོེརིག་བའི་སྐུལ་ཚོངིག།

དྲ་ིབ།
༡	 ཐུན་གྱི་ི་སྟོོད་དང་སད་ཟོེརིག་མི་འདི་	ག་དེ་སྦེེ་བརྩི་ནི་སོ?
༢		 གཉིད་ལོག་ནི་གི་དུས་ཚོངོད་ནམ་ཨིན་པས?
༣		 ཉལཝ་ད་ལུ་	ག་ཅི་མནོ་བསམ་གཏང་སྟོེ་	ཉལ་དགོཔ་ཨིན་ན?

ལྷན་ཐབས།	ཚོངད་མེད་བཞི།
བམས་དང་སྙིང་རེ་དག་དང་དགའ་བ་དང༌།།	བཏང་སྙོམས་རྟག་ཏུ་ཡོང་དག་བསྒོམ་མཛོད་ཅིག།
གོང་མ་བརྙེསེས་པརིག་མ་གྱུརིག་དེ་ལ་ནའང༌།།	ཚོངངས་པའི་འཇིག་རྟེན་བདེ་བ་ཐོབ་པརིག་འགྱུརིག།།
ཚོངད་མད་བཞ་ཟོར་མ་ཡོང་	ས�ས་ཅན་ག་རིག་	བད་བ་འཐོབ་བཅུག་མནོ་བའ་བམས་པ་དང་།	སྡུག་བསྔལ་མོང་
མ་བཅུག་མནོ་བའ་སྙང་ར།	 བད་བ་འཐོབ་མ་ལུ་	 ས�ས་དགའ་བའ་དགའ་བ།	 ཆེ་གས་སང་ཕོགས་རིག�་མད་
པའ་བཏང་སྙོམས་ཚུ་	དུས་ཨ་རྟག་རིག་བསྒོམ་པ་ཅན་	བསོད་ནམས་ཚོངད་མདཔ་ཅ�་བསག་ན�་གཞ་ཨནམ་ལས་	
རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་�་ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་བསྒོམ་དགོཔ་ཨན།	 ཚོངད་མད་བཞ་ཚུལ་བཞན་དུ་བསྒོམས་ཏ་འབད་བ་ཅན་	
ཐརིག་པ་རོགས་པའ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་་གོ་འཕེལང་	 འཐོབ་ཚུགས་ན་ལུ་ཐ་ཚོང�་རྩ་ལས་མད།	 ག་ད�་ཅ�་སྦེ་	 ཤེསས་
རིགབ་ཀྱི་་དམ�ས་པ་ལགས་ཤེསོམ་ཅ�་རིག་མ་འགོྱི་་བརིག་	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་་གོ་འཕེལང་མ་ཐོབ་སྟོ་རིག་འབད་རུང་	 ཚོངངས་
པའ་འཇ�་རྟན་ཟོར་	མཐོ་རིག�་ལྷའ་གོ་འཕེལང་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨན་ནོ།།
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ཚོངིག་དོན།
བམས་པ་   = བརྩེ་གདུང༌།
སྙིང་རེ་   = སི་ཆེ་ེ་ནི།
བཏང་སྙོམས་  = འདྲ་མཉམ།
ཚོངངས་པའི་འཇིག་རྟེན་	 = ལྷའི་གནས་ཀྱི་ི་མིང༌།

(ལྷན་ཐབས)	བསམ་གཏན་བཞིའི་ཐོག་ལས་ཚོངོགས་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེད་ཚུལ།
འདོད་སྤྱི་ོད་དགའ་དང་བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་དག།	རྣམ་པརིག་སྤངས་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་པོ་ཡོིས།།
ཚོངངས་དང་འོད་གསལ་དག་དང་དགེ་རྒྱས་དང༌།།	འབས་བུ་ཆེ་ེ་ལྷ་རྣམས་དང་སྐལ་མཉམ་ཐོབ།།
བསམ་གཏན་གྱི་་ཞ་གནས་	སྐྱོོན་མདཔ་སྦེ་གོམས་གཤེས�་ཚུད་ད་	ཉོན་མོངས་པ་སྤང་ན�་གཉན་པོ་	རྟོག་དཔོྱད་
གཉ�་ཀྱི་�་འདོད་པའ་ཡུལ་ལུ་	 སྤྱི་ོད་པའ་ཆེ་གས་ས�ས་གནོད་ས�ས་སྤངསཔ་ལས་	 འབས་བུ་དགའ་བ་
དང་བད་བ་ལུ་	ས�ས་རྩ་གཅ�་གུ་གནས་ཚུགས་པའ་	བསམ་གཏན་དང་པོ་ད་འཐོབ་ཨན།	 རྟོག་དཔྱོད་འབད་
ད་འཐོབ་པའ་དགའ་བད་འད་ཡོང་	 བསམ་གཏན་གྱི་་བདན་པ་མཐོང་ན་ལུ་སྐྱོོན་ཨནམ་ཤེསས་ཏ་	 དགའ་བ་དང་
བད་བའ་རྣམ་རྟོག་སྤངས་སྦེ་	 འཛན་པ་མད་པའ་དགའ་བ་དང་བད་བ་གཙང་མ་ལུ་	 ས�ས་རྩ་གཅ�་གུ་གནས་
ཚུགས་པའ་བསམ་གཏན་གཉ�་པ་ད་འཐོབ་ཨན།	འཛན་པ་མད་པའ་དགའ་བད་གཙང་མ་ད་ཡོང་	མཐརིག་ཐུག་
ལུ་ཆེ་གས་པའ་རྒྱུ་ཨནམ་ལས་	 བསམ་གཏན་གྱི་་ཏང་ང་འཛན་དང་མ་མཐུནམ་ཨནམ་ཤེསས་ཏ་	 དྲན་ཤེསས་གཉ�་
ཀྱི་�་དགའ་བད་གཙང་མ་ད་ཡོང་སྤངས་སྦེ་	 ལུས་དང་ས�ས་ཀྱི་�་བད་བའ་རིགོ་རྐྱངམ་གཅ�་མོང་སྟོ་སོད་མ་	
བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ད་འཐོབ་ཨན།	 ས�ས་ཀྱི་�་བད་བའ་རིགོ་མོང་ན་ད་ཡོང་	 མཐརིག་ཐུག་ལུ་སྡུག་བསྔལ་
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མོང་ན་ག་རྒྱུ་ཨནམ་མ་ཚོངད་	 བསམ་གཏན་གྱི་་སྐྱོོན་ཡོང་ཨནམ་ལས་	 ད་ཡོང་སྤངས་སྦེ་དགའ་བ་དང་མ་དགའ་
བ་བད་བ་དང་	 མ་བད་བ་ཚུ་མདཔ་སྦེ་	 བཏང་སོྙམས་ཀྱི་་ཐོག་ལས་	 ས�ས་རྩ་གཅ�་ཏུ་བཀལ་ཏ་སོད་ཚུགས་
པའ་	བསམ་གཏན་བཞ་པ་ད་འཐོབ་ཨན།	

གོང་ག་སྤང་བ་ག་རིག�་པ་ད་ཚུ་	 ཚུལ་དང་ལྡནམ་སྦེ་སྤངས་ཏ་	 བསམ་གཏན་བཞ་བསྒོམ་པའ་ཕེལན་ཡོོན་འད་
ག�་	 བསམ་གཏན་དང་པོའ་གནས་ཚོངངས་ཆེ་ན་ལུ་སྐྱོ་ན་དང་	 གཉ�་པ་ག�་འོད་གསལ་ལུ་སྐྱོ་ན།	 གསུམ་པ་
ག�་དག་རྒྱས་ལུ་སྐྱོ་ན།	 བཞ་པ་ག�་འབས་བུ་ཆེ་་བའ་ལྷ་ཚུ་ལུ་སྐྱོས་སྦེ་	 ལྷ་ད་ཚུ་དང་ཚོང་དང་ལུས་ལོངས་སོྤྱི་ད་
ཚུ་	སྐལ་བ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་འཐོབ་ཚུགས་པའ་	ཕེལན་ཡོོན་བསམ་གྱི་�་མ་ཁྱབ་པ་ཡོོདཔ་ཨན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
འདོད་སྤྱི་ོད་ = འཇིག་རྟེན་པའི་ནརོིག་ལུ་ལོངས་སྤྱི་ོད་ནི།
རྣམ་པརིག་  = ལེགས་ཤེསོམ་འབད།
རོྟག་དཔྱོད་ = ཞབ་འཚོང�་འབད་ན།	ཉོན་མོངས་པ་སྦེོམ་ཚུ་སྤངས་པའ་	རྟོག་པ་ཉོན་མོངས་པ་		
	 	 	 ཆུང་ཀུའ་དྲ་མ་ཚུ་ཞབ་ཞབ་སྦེ་སྤངས་པའ་དཔོྱད་པ་ཟོར་སློབ་ཨན།
བསམ་གཏན་ = རིགིག་པ་འགྱི་མི་ནི།
ཏིང་ངེ་འཛིན་ = སེམས་མ་གཡོོ་བརིག་སོད་ཚུགས་མི།
སྐལ་མཉམ་ = གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ།

བསམ་གཏན་བཞི།
བསམ་གཏན་དང་པོའི་གནས་གསུམ།
༡	ཚོངངས་རིགིས།  ༢	ཚོངངས་པ་མདུན་ན་འདོན།				༣	ཚོངངས་ཆེ་ེན།
བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་གནས་གསུམ།
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༡	འོད་ཆུང༌།	 	༢ ཚོངད་མེད་འོད།							༣ འོད་གསལ།
བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་གནས་གསུམ།
༡	དགེ་ཆུང༌།	 	༢  ཚོངད་མེད་དགེ།						༣ དགེ་རྒྱས།
བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གནས་གསུམ།
༡ སྤྲོིན་མེད་སྐྱོེས།				༢ བསོད་ནམས་སྐྱོེ།			༣	འབས་བུ་ཆེ་ེ་བའི་ལྷ།

བསམ་གཏན་གྱི་་ིརེས་ཐོབ་དགེ་སིག་ལྕོི་ཡོང་གི་དབེ་བ།
རྟག་དང་མངོན་པརིག་ཞེན་དང་གཉེན་པོ་མེད།།	ཡོོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་གཞི་ལས་བྱུང་བའི་ལས།།

དགེ་དང་མི་དགེ་རྣམ་ལྔ་ཆེ་ེན་པོ་སྟོེ།།	དེ་བས་དགེ་བ་སྤྱི་ོད་ལ་བརྩནོ་པརིག་བགྱི་།ི།
དག་ས�་ག་ཅ་རིག་ཨན་རུང་ འབད་ཐངས་འད་ དུས་ཨ་རྟག་རིག་འབད་ན་དང་། འབད་བའ་སྐབས་ལུ་ སྤྲོོ་བ་
བསྐྱོད་ད་འབད་ན་དང་། འབད་ཚོངརིག་ཞནམ་ལས་ ལས་འད་	 དག་ན�་ཐབས་ཤེསས་ ག་ན་ཡོང་མ་བསྟོན་པརིག་
སོད་ན་དང་། འབད་སའ་ཡུལ་ཡོང་ ཕེལན་ཐོགས་པའ་ཡུལ་	ཕེལ་མ་སློོབ་དཔོན་དང། ཡོོན་ཏན་གྱི་་ཞང་	དཀོན་
མཆེ་ོག་གསུམ་དང་།	 སངས་རྒྱས་དང་ བངས་ཆུབ་ས�ས་དཔའ་ཚུ་ལུ་འབད་བའ་ལཱ་འད། ཕེལན་པའ་དག་བ་
འབད་རུང་། གནོད་པའ་ས�་པ་འབད་རུང་ དཀརིག་ནག་ག་ལས་འད་ ག་ན་བ་ལྕོིཝ་དང་ སྟོོབས་ཆེ་ེཝ་སྦེ་ཕེལོག་
ན་ཨནམ་ལས་ མ་དག་བ་ཆེ་ན་པོ་ལྔ་ལུ་བརྩོནམ་ལས་ དག་བ་སྟོོབས་ཆེ་ན་པོ་ལྔ་ལུ་བརོྩན་པ་ཅན་ ལགས་ཤེསོམ་
འོང་ན་ཨན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
མངོན་པརིག་ཞེན་པ་  = ཨ་རྟག་རིག་སེམས་ཤུགས་བསྐྱོེད་ནི།
གཉེན་པོ་   = ཁ་གནོན།
ཡོོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་  = ཐུགས་རེ་བིན་རླབས་སྦེོམ་ཡོོད་མི།
ཆེ་ེན་པོ་       = སྦེོམ།
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བརྩོན་པརིག་བགྱི་ི་      = བརྩོན་དགོཔ་ཨིན།
དགེ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་།

༡ དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་འཕྲིནོ་མཐུད་ནི།
༢ དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་སྤྲོོ་བ།
༣ དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་གཉེན་པོ་མེད་པ།
༤ ཡོོན་ཏན་གྱི་་ིཞིང་དཀོན་མཆེ་ོག་གསུམ་ལུ་བརྟེན་པའི་དགེ་བ།
༥ བཀའ་དྲིན་གྱི་ི་ཞིང་ཕེལམ་དང་སློོབ་དཔོན་ལུ།

མི་དགེ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་།
༡ མི་དགེ་བའི་ལཱ་འཕྲིནོ་མཐུད་ནི།
༢ མི་དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་སྤྲོོ་བ།
༣ མི་དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་གཉེན་པོ་མེདཔ།
༤ ཡོོན་ཏན་གྱི་་ིཞིང་ལུ་དཀོན་མཆེ་ོག་གསུམ་ལུ་བརྟེན་པའི་མི་དགེ་བ།
༥ བཀའ་དྲིན་གྱི་ི་ཞིང་ཕེལམ་དང་སློོབ་དཔོན་ལུ་བརྟནེ་པའི་མི་དགེ་བ།

དྲ་ིབ།
༡	 ཨརིགཝ་བརྐུ་ནི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟོེ་	མི་དགེ་བ་སྟོོབས་ཆེ་ེན་པོ་ལུ་འགྱུརིག་ཚུལ?
༢	 སྦྱིན་པ་གཏང་ནི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟོེ་	དགེ་བ་སྟོོབས་ཆེ་ེན་ལུ་འགྱུརིག་ཚུལ་བིས།

དགེ་བ་སྟོོབས་ཆེ་ེན་པོའི་ནུས་པ།
ལན་ཚྭ་སང་འགས་ཆུ་ནི་ཉུང་ངུ་ཞིག།	རིགོ་སྒྱུརིག་བགྱི་ིད་ཀྱི་ི་གངྒཱའི་ཀླུང་མིན་ལརིག།།
དེ་བཞིན་སིག་པའི་ལས་ནི་ཆུང་ངུ་ཡོང༌།།	དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་ལ་མཁྱེན་པརིག་མཛོད།།
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དག་བ་དང་ས�་པ་སྟོོབས་ཆེ་་ཆུང་ག་ནུས་པ་ཡོང་ དག་བ་སྟོོབས་ཆེ་ན་སྦེ་བསྒྲུབ་པ་ཅན་ ས�་པ་ཆུང་ཀུ་ཅ�་
ག�་ གནོད་མ་ཚུགས། འད་བཟུམ་སྦེ་ ས�་པ་ཡོང་སྟོོབས་ཆེ་་དྲགས་པ་ཅན་ དག་བ་ཆུང་ཀུ་ཅ�་ག�་ ཕེལན་མ་
ཐོགས་ཟོར་བའ་དཔྱ་ཡོང་ ལན་ཚྭ་ཟོར་ ཚྭ་སང་དག་པ་ཅ�་ག�་ཆུ་ཉུང་སུ་ཅ�་ བོཝ་སྐྱུརིགཔོ་ལུ་བསྒྱུརིག་ཚུགས་
རུང་ ཆུ་མོ་གངྒཱ་བཟུམ་གྱི་་ཆུ་སྦེོམ་ཚུ་ བོཝ་སྐྱུརིགཔོ་ལུ་ བསྒྱུརིག་མ་ཚུགས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ས�་པའ་ལཱ་ཆུང་ཀུ་
ཅ�་ག�་ དག་བའ་ལཱ་རྒྱ་སྦེོམ་སྦེ་སྒྲུབ་མ་ཚུ་ལུ་ གནོད་མ་ཚུགསཔ་ཨནམ་ལས་ མ་དབང་རྒྱལ་པོ་ཁོྱད་ཀྱི་�་
དག་བའ་རྩ་བ་རྒྱ་ཆེ་ེཝ་སྦེ་བསྒྲུབ་ན་ལུ་ བརྩོན་གནང་དགོཔ་འད་ མཁྱན་དགོཔ་ཨན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
ལན་ཚྭ་  = བོཝ་ཚོང་ཁུ་ཡོོད་པའི་རས་ཅིག།	ཚྭ།
རིགོ་སྒྱུརིག་  = བོཝ་བསྒྱུརིག་ནི།
གངྒཱ་  = རྒྱ་གརིག་གྱི་་ིཆུ་ཆེེ་ན་ཅིག་གི་མིང༌།
ཀླུང་  = ཆུ་སྦེོམ།
ཡོངས་  = རྒྱ་སྦེོམ།
དྲ་ིབ།
1	གོང་གི་ཚོངིགས་བཅད་འདི་གི་	བཅུད་དོན་བིས།
༢	སིག་པ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལུ་	དགེ་བ་སྟོོབས་ཆེ་ེན་བསྒྲུབ་དགོ་པའི་དཔྱེ་	ག་དེ་སྦེེ་འདུག་གོ?

བསམ་གཏན་གྱི་ི་སྒྲིགིབ་པ་སྤང་ཚུལ།
རྒོད་དང་འགྱི་ོད་དང་གནོད་སེམས་རྨུགས་པ་དང༌།།	གཉིད་དང་འདོད་ལ་འདུན་དང་ཐེ་ཚོངོམ་སྟོ།ེ།
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སྒྲིགིབ་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་དགེ་བའི་ནརོིག།།	འཕྲིནགོ་པའི་ཆེ་ོམ་རྐུན་ལགས་པརིག་མཁྱེན་པརིག་མཛོད།།
རྒོད་ཟོེརིག་འདོད་པའི་ཡུལ་ལུ་ ཆེ་གས་པ་ཤུགས་ཆེེ་་བའི་དབང་གིས་ སེམས་བརྟུལ་མ་ཚུགས་མི་དང་། ཧེ་ེ་མ་
འབད་མི་ལཱ་ལུ་ སེམས་མ་དགའ་བའི་འགྱི་ོད་པ། གཞན་ལུ་གནོད་པའི་སེམས། སེམས་ཀྱི་ི་དབང་པོ་ནང་ན་ཐིམ་
སྟོེ་ ལུས་སེམས་གཉིས་ཆེ་་རིག་ གཡོོག་བཀོལ་མ་བཏུབ་པའི་རྨུགས་པ། དབང་པོ་ནང་དུ་སྡུད་པའི་གཉིད་ལོག་ནི་
དང་། ཟོས་ནོརིག་ལོངས་སྤྱི་ོད་ལུ་ ཆེ་གས་པའི་འདུན་པ། བདེན་པའི་དོན་ལུ་སེམས་ཐེ་ཚོངོམ་ཟོ་ནི་དང་བཅས་སྒྲིགིབ་པ་
ལྔཔོ་འདི་ཚུ་གིས་ རིགང་གི་དགེ་བའི་བསམ་པ་ཚུ་ སྒྲིགིབ་བཅུག་ནི་དེ་གིས་ དེ་ཚུ་ལུ་སྒྲིགིབ་པ་ཟོེརིག་སློབ་ནི་དང་། དེ་མ་
ཚོངད་ དེ་ཚུ་གིས་དགེ་བ་ག་དེམ་ཅིག་བསྒྲུབས་རུང་ དོན་མེད་ལུ་གཏང་ནི་དེ་གིས་ དགེ་བའི་ལོངས་སྤྱི་ོད་ འཕོག་
འབག་མི་གི་ཆེ་ོམ་རྐུན་བཟུམ་ཅིག་ཡོང་ ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་ དེ་ཚུ་ སྤང་ནི་གི་ཐབས་ལུ་ བརྩནོ་གནང་དགོཔ་
ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
རྒོད་  =	 སེམས་ཕི་ཁརིག་གཡོེང་ནི།
འདུན་པ་  = 	 ཆེ་གས་སེམས།
འཕྲིནོག་པ་  = 	 འཕོག་འབག་ནི།
ཆེ་ོམ་རྐུན་  = 	 ཨརིག་རྐུན་འཕྲིནོག་བཅོམ་འབད་མི།
དྲ་ིབ།
༡	 སྒྲིགི་བ་པ་ལྔ་ག་ཅི་རིག་སོ?
༢	 སྒྲིགིབ་པ་ལྔའི་དོན་དག་ཐུང་ཀུ་རིགེ་བིས།
༣	 ང་བཅས་རིགའ་མ་ཚོང་ནང་	ཡོད་རྨུགས་པ་སྦེ་སོད་པ་ཅན་	གནོད་པ་ག་ཅ་རིགང་འོང་ན་མས?			 	
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བསམ་འཆེ་རིག་བཀོད།
༤	 སྒྲིགིབ་པ་ལྔ་གིས་	འཇིག་རྟནེ་པའི་ལཱ་ལུ་ཡོང་	བསྒྲིགིབ་ནི་ཨིན་པས་ག?	དབེ་བ་དཔྱད།

(ལྷན་ཐབས)	སྦྱོརིག་ལམ་དངོས་ཀྱི་ི་དབང་སྟོོབས་ལྔ་བཤེསད་པ།
དད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དག་དང་དྲན་པ་དང༌།།	ཏིང་འཛིན་ཤེསེས་རིགབ་ཆེ་ོས་མཆེ་ོག་ལྔ་ཉིད་དེ།།
འདི་ལ་མངོན་བརྩོན་མཛོད་ཅིག་འདི་དག་ནི།།	སྟོོབས་དབང་ཞེས་བགྱི་་ིརྩེ་མརོིག་གྱུརིག་པའང་ལགས།།
ཆེ་ོས་ལུ་ཡོད་ཆེ་ས་ཀྱི་་དད་པ་དང་།	 དག་བའ་ལཱ་ལུ་སྤྲོོ་བའ་བརོྩན་འགྲུས།	བང་དོརིག་གྱི་་གནས་མ་བརད་པའ་དྲན་
པ་དང་།	ཆེ་ོས་ལུ་དམ�ས་པ་རྩ་གཅ�་ཏུ་བཀལ་ཏ་	ས�ས་མ་གཡོོ་བརིག་སོད་ཚུགས་པའ་ཏང་ང་འཛན།	ཆེ་ོས་
ཀྱི་་དོན་དག་	གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་	དབ་བ་ཕ་ཚུགས་པའ་ཤེསས་རིགབ།	ལ་སོགས་པའ་ཆེ་ོས་ལྔ་འད་	སྦྱོརིག་ལམ་ཆེ་ོས་
མཆེ་ོག་ག་ངོ་བོརིག་གྱུརིག་པའ་	ཆོེ་ས་འད་ལྔ་ལུ་བརྩོན་གནང་དགོཔ་ཨན།	ཆེ་ོས་འད་ལྔ་ལུ་བརྩོན་པ་ཅན་	སོྦྱརིག་ལམ་
བཟོོད་པའ་སྐབས་ལུ་	 ཕ་རིགོལ་གྱི་་རྣམ་གཡོང་ཚུ་ག�་	 གནོད་མ་ཚུགསཔ་ལས་	 སྟོོབས་ལྔ་དང་སོྦྱརིག་ལམ་དྲོད་
ཀྱི་་སྐབས་ལུ་	 འཕེལགས་པའ་བདན་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ན་ལུ་	 དབང་བསྒྱུརིག་ན་ད་ག�་	 དབང་པོ་ལྔ་ཟོར་
སློབ་ཨན།	གོང་ག་དད་པ་ལ་སོགས་པ་	 ཆོེ་ས་ལྔ་འད་ཚུ་	གོང་ལས་གོང་འཕེལ�་གཏང་པ་ཅན་	 དག་བའ་ལཱ་ག་
དམ�ས་པ་གཞན་གྱི་�་གཡོོ་མ་ཚུགས་པརིག་	 བརྟན་ཏོག་ཏོ་སོད་ཚུགསཔ་ལས་	 སྦྱོརིག་ལམ་རྩ་མོ་འཐོབ་ཚུགས་
མ་འད་ཡོང་	ཆེ་ོས་ལྔ་འད་རིག་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
དྲན་པ་  = བརེད་མ་བཅུག་མི།
ཏིང་འཛིན་ = སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་མི།
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སྟོོབས་  = ནུས་པ་ཡོོད་མི།
དབང་  = ཡོོན་ཏན་ལུ་དབང་བསྒྱུརིག་ནི།

ཡུལ་ངེས་པ་ལྔ།	ཆེ་ོས་མཆེ་ོག་ལྔ།
༡	དད་པ།			༢བརྩོན་འགྲུས།			༣	དྲན་པ།			༤	ཏིང་འཛིན།			༥	ཤེསེས་རིགབ།
སྦྱོརིག་ལམ་བཟོོད་པའི་སྐབས་ལུ་སྟོོབས་ལྔ།	 སྦྱོརིག་ལམ་དྲོད་ཀྱི་ི་སྐབས་ལུ་དབང་པོ་ལྔ།	 སྦྱོརིག་ལམ་རྩ་ེམོ་ཡོང་འདི་
ལྔ་གིས་འཐོབ་ཨིན།

ང་རྒྱལ་སྤང་དགོ་པའི་ཐབས་ཤེསེས།
ན་རྒ་འཆེ་ི་སྡུག་བལ་དང་དེ་བཞིན་དུ།།	ལས་ནི་བདག་གརིིག་བས་ལས་མ་འདས་ཞེས།།
དེ་ལརིག་ཡོང་ནས་ཡོང་དུ་སེམས་པ་ནི།།	དེ་ཡོི་གཉེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྒྱགས་མི་འགྱུརིག།།
ཁམས་གསུམ་འཁོརིག་བ་འདི་	 སྡུག་བསྔལ་གྱི་ི་རིགང་བཞིན་ཨིན་མི་དེ་ཡོང་	 གནས་སྐབས་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་	
ལ་སོགས་པའི་ནད་ཀྱི་ིས་ན་ནི་དང་ལོ་ན་ཚོངོད་རྒས་ནི།	གློོ་བུརིག་གྱི་ི་རྐྱེན་དང་	ཚེོང་ཧེེ་་མའི་	ལས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་
ཤེསི་ནི།	རིགང་གི་སེམས་ཁརིག་ཚུད་པའི་རྒྱུ་ནརོིག་དང་	ཕེལམ་བུ་གཞི་གཉེན་ཉེཝ་དང་ཁ་འབལ་ནི་	ལ་སོགས་པའི་འགྲོོ་
བ་རིགིགས་དྲུག་འདི་	 སྡུག་བསྔལ་གྱི་ི་རིགང་བཞིན་ཨིན།	 སྡུག་བསྔལ་གྱི་ི་རྒྱུ་དེ་ཡོང་	 ཚོངེ་སྔོན་མ་རིགང་གིས་ལས་
བསགས་པའི་འབས་བུ་	 ད་ལོ་བ་ཐབས་མེད་པརིག་	 མོང་དགོ་མི་ཙང་ཙ་རིག་ཨིནམ་ལས་	 དེ་ཚུ་ལུ་	 མནོ་བསམ་
ཡོང་ལས་ཡོང་དུ་བཏང་སྟོེ་	འཁོརིག་བ་ལུ་ཞེན་པ་ལོག་དགོ།	དེ་སྦེེ་འཁརོིག་བ་ལུ་ཞེན་པ་ལོག་པ་ཅིན་	རིགང་གི་རྒྱུད་
ལུ་ཡོོད་མི་	ང་རྒྱལ་སྤང་ནི་གི་གཉེན་པོ་ཨིནམ་ལས་	རིགང་གི་རྒྱུད་ལུ་ང་རྒྱལ་སྐྱོེ་ནི་མེདཔ་འགྱི་ཝོ་ཨིན་ནོ།།
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ཚོང�་དོན།
འཆེ་ི་  = ཤེསི་ནི།
རྒ་  = ན་ཚོངོད་རྒས་ནི།
རྒྱགས་མི་འགྱུརིག་	 = ང་རྒྱལ་མི་སྐྱོེ།

དྲ་ིབ།
༡	 སྤྱི་ིརིག་བཏང་སྡུག་བསྔལ་ཡོོད་པའི་ནང་ལས་	གློོ་བུརིག་གྱི་ི་སྡུག་བསྔལ་ག་ཅི་རིག་འདུག?
༢	 ང་རྒྱལ་མི་སྐྱོེ་ནི་གི་ཐབས་ཤེསེས་	ག་ཅི་འབད་དགོཔ་སོ?
  

འཇིག་རྟེན་ཡོང་དག་པའི་ལ་བ།
གལ་ཏེ་མཐོ་རིགིས་ཐརིག་པ་མངོན་བཞེད་ན།།	ཡོང་དག་ལ་ལ་གོམས་པ་ཉིད་དུ་མཛོད།།
གང་ཟོག་ལོག་པརིག་ལ་བས་ལེགས་སྤྱི་ད་ཀྱི་ང༌།།	ཐམས་ཅད་རྣམ་པརིག་སིན་པ་མི་བཟོད་ལྡན།།
ག་ད�་ཅ�་སྦེ་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་�་	 གནས་སྐབས་དང་མཐརིག་ཐུག་ག་བད་བ་	 འཐོབ་ན་ག་ཐུགས་བཞད་ཡོོད་པ་
ཅན་	 ལས་རྒྱུ་འབས་དང་	 ཚོང་སྔ་ཕ་ཚུ་	 ཡོོདཔ་བདན་མནོ་བའ་	 ཀུན་རོབ་ཡོང་དག་པའ་ལ་བ་དང་	 ཆེ་ོས་ག་རིག་
རིགང་བཞན་གྱི་�་མ་གྲུབ་སྦེ་	རོྟགས་པའ་དོན་དམ་ཡོང་དག་པའ་ལ་བ་ལུ་	གོམས་འདྲ�་ཚུད་པའ་ཐབས་ལུ་	ཡོང་
ལས་ཡོང་དུ་བརྩོན་དགོཔ་ཨན།	གང་ཟོག་ལ་ལུ་ཅ�་ག�་	ཡོང་དག་པའ་ལ་བ་ལུ་	ལོག་ལ་བསྐྱོད་ད་འབད་བ་
ཅན་	ད་ཚུ་ག�་དག་བའ་ལཱ་ལུ་བརྩོན་རུང་	 དོན་མད་ལུ་འགྱུརིག་ན་དང་	ཡོང་དག་པའ་ལ་བ་ལུ་	 ལོག་ལ་བསྐྱོད་
པའ་རྣམ་སན་	ཚོངད་མདཔ་ཅ�་མོང་ན་དང་	ཡོང་ཅན་དག་བ་ད་ཚུ་	ཟོག་མད་ཀྱི་་དག་བ་མན་པརིག་	དངོས་པོ་ལུ་
བདན་པརིག་འཛན་པའ་	ཟོག་བཅས་ཀྱི་་དག་བ་ལུ་གྱུརིག་ཏ་	འབས་བུ་ཚོངརིག་གཅ�་མོང་ཞནམ་ལས་	ལོག་སྟོ་འཁོརིག་
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བའ་གནས་ཚུ་ནང་	སྐྱོས་ཏ་སྡུག་བསྔལ་ཚོངད་མདཔ་	མོང་ན་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
ལགས་སྤྱི་ད་ཀྱི་ང༌ = ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་རུང༌།
རྣམ་པརིག་སིན་པ་ = རྣམ་སིན་འཁརོིག་ནི།
གལ་ཏེ་  = ག་དེམ་ཅིག་འབད།
མངོན་བཞེད༌ = འཐོབ་ནི་གི་འདོད་པ།
ཡོང་དག་ལ་བ་ = ལས་རྒྱུ་འབས་ལུ་ཡོིད་ཆེ་ེས་བསྐྱོེད་ནི།	

དྲ་ིབ།
1		 ཐརིག་པའི་གོ་འཕེལང་འཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་	ག་ཅི་འབད་དགོཔ་སོ?
2		 མཐོ་རིགིས་དང་ཐརིག་པ་གཉིས་ལུ་	ཁྱད་པརིག་ག་ཅི་ཡོོདཔ?

(ལྷན་ཐབས)	འཇིག་རྟནེ་ལས་འདས་པའི་ལ་བ་ལུ་བརྩནོ་དགོཔ།
མི་ནི་ཡོང་དག་ཉིད་དུ་མི་བདེ་ཞིང༌།།	མི་རྟག་བདག་མེད་མི་གཙང་རིགིག་པརིག་བགྱི་ི།།
དྲན་པ་ཉེ་བརིག་མ་གཞག་རྣམས་ཀྱི་ིས་ནི།།	ཕིན་ཅི་ལོག་བཞིརིག་ལ་བ་ཕུང་ཁོལ་བ།།
སྤྱི་ར་བཏང་འགྲོོ་བ་རིག�ས་དྲུག་ག་ས�ས་ཅན་ཚུ་ག་གྱི་ས་ལས་	 ང་བཅས་འགྲོོ་བ་མ་ཚུན་	 བད་བ་ཡོོདཔ་བཟུམ་
མཐོངམ་མས་མནོ་བ་ཅན་	 ད་ཡོང་རིག�་པ་ག�་ཡོང་དག་པ་ཉད་དུ་ཟོར་	 བརྟག་དཔྱད་ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་བལ་བ་
ཅན་	 སྡུག་བསྔལ་ལྷམ་པ་གསུམ་གྱི་་འོག་ལས་	 དུས་ནམ་ཡོང་བད་བའ་ཐབས་རྩ་ལས་མདཔ་ཨན།	 ཕ་པ་མུ་
སྟོགས་པ་ཚུ་ག�་	 བདག་རྟག་པ་ཨན་ཟོར་མ་དང་	 སྐྱོས་བུ་ག�་འབད་ཨན་ཟོར་ལ་སོགས་པ་ཚུ་	 བདན་པ་



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠22 ལུ། 

སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།

178

མདཔ་མ་ཚོངད་	གང་ཟོག་ཟོར་མ་ཡོང་མ་གྲུབ་ལས་	བདག་མད་པ་དང་	ང་བཅས་མ�་གཟུགས་འད་	མ་གཙང་
བའ་རིགང་བཞན་ཨནམ་ཤེསས་རིགབ་ཀྱི་�་	བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཨན།	 ད�་སྐབས་	ས�ས་དྲན་པ་མ་གཟུང་
མ་ཚུ་ག�་	 མ་བད་བ་ལུ་བད་བ།	 མ་གཙང་བ་ལུ་གཙང་བ།	 བདག་མད་པ་ལུ་བདག་ཡོོད་པ།	 མ་རྟག་པ་ལུ་
རྟག་པ་ཨན་ཟོར་	 ཕ་འགྱུརིག་མནོ་མ་ག་མནོ་བསམ་བཞིཔོ་འད་	 འཁོརིག་བ་དང་ངན་སོང་ལུ་འགྱི་ོ་ན་ག་རྒྱུ་ལུ་འགྱི་ོ་
ན་ཨནམ་ལས་	ཕུང་ཁོལ་ཟོར་སློབ་ཨན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
ཡོང་དག་ཉིད་ = ལེགས་ཤེསོམ་འབད།
རིག�་པརིག་བགྱི་་ = ཤེསསཔ་སྦེ་འབད།
ཉེ་བརིག་  = སྦེོ་ལོགས་ཁརིག།
ཕིན་ཅི་ལོག་ = ཕི་འགྱུརིག།
ལ་བ་  = མནོ་ལུགས།

ཕིན་ཅི་ལོག་གི་ལ་བ་བཞི།
མི་བདེ་བ་ལུ་བདེ་བ། མི་རྟག་པ་ལུ་རྟག་པ། མི་གཙང་བ་ལུ་གཙང་བ། བདག་མེད་པ་ལུ་བདག་ཡོོད་པ།

(ལྷན་ཐབས)	འཇིག་རྟནེ་ལས་འདས་པའི་ལ་བ་ཡོང་དག་པ་སྒོམ་ཐངས།
གཟུགས་ནི་བདག་མ་ཡོིན་ཞེས་གསུངས་ཏེ་བདག།	གཟུགས་དང་ལྡན་མིན་གཟུགས་ལ་བདག་གནས་མིན།།
བདག་ལ་གཟུགས་མི་གནས་ཏེ་དེ་བཞིན་དུ།།	ཕུང་པོ་ལྷག་མ་བཞི་ཡོང་སྟོོང་རྟོགས་བགྱི་ི།།
ང་བཅས་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་	 ང་ཟོེརིག་བའི་འཛིན་པ་ཡོོད་མི་འདི་	 རིགང་བཞིན་གྱི་སི་མ་གྲུབ་མི་ཡོང་གཟུགས་འདི་ནི་

ཀུན་སྦྱོརིག་གསུམ་ནི། 1	མཆོེ་ག་འཛིན། 2	ལོག་ལ། 3	ཐེ་ཚོངོམ།
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ང་མེན།	ང་ལུ་གཟུགས་ཡོོདཔ་ཡོང་མེན།	ང་དང་གཟུགས་ངོ་བོ་གཅིག་ཡོང་མེན།	ངོ་བོ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་	སྤང་
མི་ཚུགས་ནི་གི་སྐྱོོན་ཡོོད།	གཟུགས་ལུ་ང་ཟེོརིག་མི་རིགང་བཞིན་གྱི་ིས་གནས་པ་ཡོང་མེད།	གཟུགས་ལུ་སྐྱོེ་ནི་དང་ཤེསི་
ནི་ཡོོད།	 ང་ཟོེརིག་མི་ལུནི་སྐྱོེ་ནི་དང་ཤེསི་ནི་མེདཔ་ལས་	 གནས་པ་ཟོེརིག་མི་འདི་ཡོང་མ་གྲུབ།	 དེ་བཟུམ་སྦེེ་	 ཕུང་
པོ་ལྷག་མ་བཞི་ལུ་ཡོང་	ང་ཟོེརིག་མི་རིགང་བཞིན་གྱི་སི་མ་གྲུབ་ཨིནམ་	རིགིག་པ་གིས་བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་	ང་རིགང་
བཞིན་གྱི་ིས་མ་གྲུབ་ཤེསེས་དགོཔ་ཨིན།

ཚོངིག་དོན།
གནས་  = བརྟནེ་པ།
དེ་བཞིན་  = དེ་བཟུམ་སྦེེ།
སྟོོང་  = རིགང་བཞིན་གྱི་ིས་མ་གྲུབ་མི།
རྟགོས་  = ཤེསེས་ནི།

ཕུང་པོ་ལྷག་མ་བཞི།
ཚོངོརིག་བའི་ཕུང་པོ། འདུ་ཤེསེས་ཀྱི་ི་ཕུང་པོ། འདུ་བེད་ཀྱི་ི་ཕུང་པོ། རྣམ་པརིག་ཤེསེས་པའི་ཕུང་པོ།

(ལྷན་ཐབས)	བདག་རྟེན་ཕུང་པོའི་འབྱུང་ཁུངས།
ཕུང་པོ་འདོད་རྒྱལ་ལས་མིན་དུས་ལས་མིན།།	རིགང་བཞིན་ལས་མིན་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་མིན།།
དབང་ཕྱུག་ལས་མིན་རྒྱུ་མེད་ཅན་མིན་ཏེ།།	མི་ཤེསེས་ལས་དང་སེད་ལས་བྱུང་རིགིག་མཛོད།།
གོང་ལུ་བཤེསད་མ་བཟུམ་	གཟུགས་ལ་སོགས་པའ་ཕུང་པོ་ལྔཔོ་འད་	གནམ་ཁ་ལས་ད་སྦེ་རིག་	བབས་བབས་ཡོང་
མན།	 ཕ་པ་ཚུ་ག�་	 དུས་རྟག་པ་ལས་བྱུང་ཟོར་མ་ཡོང་མ་བདན།	 ཕ་པ་ལ་ལུ་ཅ�་ག�་	 རྒྱུ་རྐྱན་ལུ་མ་བརྟན་
པརིག་	 རིགང་བཞན་གྱི་�་རྟག་པ་ལས་བྱུང་ཟོར་མ་འད་ཡོང་མན།	 སྤྱི་ར་བཏང་	 ཕ་པ་ག་རིག་ག�་འཇ�་རྟན་འད་	
ལྷ་དབང་ཕྱུག་ག�་བཟོོ་བཟོོཝ་ཨན།	 ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཁོ་རིག་རྟག་པ་ཨན་ཟོར་སློབ་ཨན་པས།	 འད་བཟུམ་སྦེ་	 ང་
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བཅས་ཀྱི་་ཕུང་པོ་ཚུ་ཡོང་	 ལྷ་དབང་ཕྱུག་ག�་བཟོོ་བཟོོཝ་སྦེ་	 ཁས་ལནམ་ཨན་པས།	 ད་སྦེ་ཨན་པ་ཅན་	 ལྷ་
དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་འབད་ན་ད་ག�་	ང་བཅས་ཀྱི་་ཕུང་པོ་ཡོང་	འགྱུརིག་བ་མད་པརིག་རྟག་པ་ལུ་ཐལ་ན་ག་སྐྱོོན་ཡོོདཔ་
ལས་	འད་ཡོང་མན།	མུ་སྟོགས་པ་ཚུ་ག་གྱི་ས་ལས་	སྐྱོོ་ཤེསོས་རྒྱང་འཕེལན་པ་ཚུ་ག�་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའ་དངོས་
པོ་ཚུ་	 རྒྱུ་མད་པ་ལས་བྱུང་ཟོར་སློབ་ཨན་པས།	 རྒྱུ་མད་པ་ཅན་	 འབས་བུ་ག་ད་སྦེ་མང་འཐོབ་ན་སོ་	 འད་ཡོང་
མན།	 ད་སྦེ་ཨན་པ་ཅན་	 ད་ག་ཏ་ལས་བྱུང་བྱུངམ་ཨན་ན་ཟོར་མནོ་བ་ཅན་	 ཡོང་དག་པའ་དོན་མ་ཤེསས་མ་	 མ་
ཤེསས་པ་ཟོར་	 རྒྱུ་མ་རིག�་པ་དང་	 ད་ལུ་རྐྱན་རིགང་ག་ཚོང་སྔ་མའ་ལས་དང་སད་པ་ཟོར་	 ད་ལུ་ཆེ་གས་པའ་ཆེ་གས་
ས�ས་གསུམ་གཅ�་ག�་གཅ�་ལུ་བརྟན་པའ་ཐོག་ལས་	 ད་ལོ་ག་ཕུང་པོ་འད་བྱུང་བྱུངམ་ཨནམ་ཤེསས་དགོཔ་
ཨན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
འདོད་རྒྱལ་ = རྒྱུ་མཚོངན་མེད་པརིག་རིགང་བཞིན་གྱི་ིས་འོང་མི།
རྒྱང་འཕེལེན་པ་ = ཚོངེ་སྔ་ཕི་དང་ལས་རྒྱུ་འབས་ཚུ་མི་བདེན་ཟོེརིག་སློབ་མི་མུ་སྟོེགས་པ།
མ་རིིགག་པ་ = མ་ཤེསེས་པ།
སེད་པ་  = ཆེ་གས་པ།
མུ་སྟོེགས་པ་ = ཕི་པ།

(ལྷན་ཐབས།)ཀུན་སྦྱོརིག་གསུམ་སྤང་དགོཔ།

བསློབ་པ་གསུམ་ནི། ༡	ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ི་བསློབ་པ། ༢	ཤེསེས་རིགབ་ཀྱི་་ིབསློབ་པ། ༣	ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ི་བསློབ་པ།
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ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆེ་ོག་འཛིན་རིགང་ལུས་ལ།།	ཕིན་ཅི་ལོག་པརིག་ལ་བ་ཐེ་ཚོངོམ་སྟོེ།།
ཀུན་ཏུ་སྦྱོརིག་བ་འདི་གསུམ་ཐརིག་པ་ཡོི།།	གྲོོང་ཁྱེརིག་སྒོ་སྒེགས་ལགས་པརིག་མཁྱེན་པརིག་མཛོད།།
ཚུལ་ཁ�ས་ཟོར་མ་འད་	ང་བཅས་ནང་པའ་ཆོེ་ས་ལུ་མད་ཐབས་མདཔ་ཅ�་ཨན།	བརྟུལ་ཞུགས་ཟོར་མ་འད་	ཕ་
པ་མུ་སྟོགས་པ་ཚུ་ག�་	 གལ་ཆེ་ེཝ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨན།	 མ་གཞ་ངོ་མ་འད་	 ས�་པ་སྤང་ན་ག་ཚུལ་ཁ�ས་དང་	
དག་བ་བསྒྲུབ་ན་ག་བརྟུལ་ཞུགས་ཨན་རུང་	 ཕ་པ་ཚུ་ག�་དག་བ་བསྒྲུབ་ན�་ཚུལ་ཁ�ས་ཡོང་དག་པ་མདཔ་མ་
ཚོངད་	བརྟུལ་ཞུགས་ཡོང་	ཕ་འགྱུརིག་ལོག་པའ་བརྟུལ་ཞུགས་མ་ལྔ་ཆུ་གཅ�་བསྟོན་པ་ལ་སོགས་ཚུ་ག�་	འཁོརིག་
བ་ལས་གྲོོལ་ཚུགས་མནོ་བའ་	 མཆེ་ོག་འཛན་བསྐྱོད་ད་	 མནོ་བསམ་ཕ་འགྱུརིག་གཏང་མ་དང་	 རིགང་ག་ལུས་མ་
རྟག་པའ་རིགང་བཞན་ལུ་རྟག་པ་བརྟན་པ་ཡོོད་ཟོར་	མནོ་བསམ་ཕན་ཅ་ལོག་པ་ཕ་འགྱུརིག་གཏང་མ་དང་	ཐརིག་པའ་
ལམ་གྱི་་རྩ་བ་ལས་	 རྒྱུ་འབས་ལུ་ཡོད་མ་ཆེ་ས་བརིག་ཐ་ཚོང�་ཟོ་ན་དང་བཅས་	 ཀུན་སྦྱོརིག་ངན་པ་གསུམ་འད་ཐརིག་
པ་རོགས་པའ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་་གོ་འཕེལང་	 ཉམས་དགའ་བའ་གྲོོང་ཁྱར་ལུ་འགོྱི་་མ་ཚུགས་པརིག་	 བརིག་ཆེ་ད་རྐྱབ་མ་
བགགས་ངོ་མ་ཅ�་ཨནམ་ལས་	 ཀུན་སོྦྱརིག་ངན་པ་གསུམ་འད་	 སྤང་དགོཔ་ཨནམ་མ་ཁྱན་གནང་དགོཔ་ཨན་
ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
བརྟུལ་ཞུགས་ = དཀའ་ཐུབ་སྤྱི་ད་ནི།
མཆེ་ོག་འཛིན་ = ལ་བ་ངན་པ་དེ་ལེགས་ཤེསོམ་ཨིན་ཟོེརིག་མནོ་སྟོེ་འཛིན་པ་སྐྱོེ་ནི།
ཕིན་ཅི་ལོག་ = ཕི་འགྱུརིག།
ཀུན་སྦྱོརིག་  = ཨ་རྟག་རིག་གཅིག་ཁརིག་སྦྱེལ་བཞག་ནི།

ཐརིག་པའི་ལམ་ལུ་རིགང་གིས་རིག་བརྩོན་དགོཔ།
ཐརིག་པ་རིགང་ལ་རིགག་ལས་འདི་ལ་ནི།།	གཞན་གྱི་ིས་གྲོོགས་བགྱི་ིརིག་ཅི་ཡོང་མ་མཆེ་ིས་པས།།
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ཐོས་དང་ཚུལ་ཁིམས་བསམ་གཏན་ལྡན་པ་ཡོིས།།	བདེན་པ་རྣམ་པ་བཞི་ལ་འབད་པརིག་མཛོད།།
ཐརིག་པ་ཟོེརིག་མི་འདི་	 ཁམས་གསུམ་འཁོརིག་བ་ལས་	 ཐརིག་མི་ལུ་སློབ་ཨིན།	 ཐརིག་པ་འཐོབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་འདི་	
རིགང་གིས་ཐརིག་པ་འཐོབ་ཐབས་འབད་མ་འབད་ལུ་	རིགག་ལསཔ་ཨིན།	དེ་ལུ་	གཞན་སངས་རྒྱས་དང་	བམ་དགེ་
བའི་བཤེསེས་གཉེན་ཚུ་གིས་	རིགང་གི་ལགཔ་ལས་བཤེསེད་དེ་མཐོ་རིགིས་ལུ་འཁྱིད་འགྱི་ོ་ནི་ཆེ་་རིགོགས་	འབད་ཚུགས་མི་
ག་ཡོང་མེདཔ་ཨིན།	དེ་འབདཝ་ལས་	ད་ལོ་རིགང་དབང་ཡོོད་པའི་སྐབས་ལུ་	བམ་སློོབ་དཔོན་ཚུ་བསྟོནེ་ཏེ་	དམ་
པའི་ཆེ་ོས་ལུ་ཐོས་བསམ་འབད།	 ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པརིག་དག་པ་བསྲུང་།	 སེམས་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་དུ་	 མ་
གཏང་པརིག་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལུ་	རྩ་ེགཅིག་ཏུ་གཏད་པའི་	བསམ་གཏན་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་	ཐརིག་
ལམ་གྱི་ི་གཙོ་བོ་	འཕེལགས་པའིབདེན་པ་བཞི་ལུ་	བརྩོན་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
ཐརིག་པ་  = སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐརིག་ཏེ་	བདེ་བའི་གནས་ལུ་ལྷོད་མི།
བདེན་པ་  = རྫུན་པ་མེན་པའི་བདེན་པ། 
ལྡན་  = ཡོོད་པ།

དྲ་ིབ།
༡		 སྡུག་བསྔལ་གིྱི་་བདནེ་པ་དང་	ཀུན་འབྱུང་ག་ིབདནེ་པ་གཉསི་ཀྱི་་ིདོན་དག་	ས་ེགོྲོགས་ནང་གོྲོས་སྡུརིག་འབད།
༢		 ཐརིག་པ་འཐོབ་ནི་འདི་	ག་ཅི་ལུ་རིགག་ལསཔ་སོ?
༣	 བདན་པ་བཞ་	རིག་རིག་བཞན་དུ་བ�།
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 (ལྷན་ཐབས)	ཤེསེས་རིགབ་ཀྱི་ི་མཐུན་ཕོགས་བསློབ་པ་གསུམ་ལུ་བརྩོན་དགོཔ།
ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལྷག་པའི་ཤེསེས་རིགབ་དང༌།།	ལྷག་པའི་སེམས་ལ་རྟག་ཏུ་བསློབ་པརིག་བགྱི་ི།།
བསློབ་པ་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གཅིག་ནི།།	གསུམ་པོ་འདི་ནང་ཡོང་དག་འདུ་བརིག་འགྱུརིག།།
ཉན་ཐོས་དང་རིགང་སངས་རྒྱས་ཚུ་ལས་ལྷག་པའི་	 ཐརིག་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི་གོ་འཕེལང་འཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་
ཉེས་ལྟུང་གི་སྐྱོོན་མེད་པའི་	ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ི་བསློབ་པ་རྣམ་པརིག་དག་པ་དང་།	ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་བདག་མེད་དང་	གང་ཟོག་
གི་བདག་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པའི་	 ལྷག་པའི་ཤེེསས་རིགབ་དང་།	 ཡོང་དག་པའི་དོན་ལུ་	 སེམས་རྩེ་གཅིག་
གུ་བཀལ་ཚུགས་པའི་	 ལྷག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་ལུ་	 ཨ་རྟག་རིག་བརྩོན་དགོཔ་ཨིན།	 ཐརིག་པའི་གོ་འཕེལང་
འཐོབ་ནི་གི་ཐབས་གེ་རིག་	 འདི་ནང་ཚོངངམ་མ་ཚོངད་	 སངས་རྒྱས་ཀྱི་སི་གསུངས་མི་	 བསློབ་པའི་གཞི་དགེ་སློོང་གི་
འདུལ་ཁིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་ཆེ་ོས་ག་རིག་	 བསློབ་པ་རིགིན་པོ་ཆེ་ེ་གསུམ་འདི་ནང་འདུ་ནི་
ཨིནམ་ལས་	ལྷག་པའི་བསློབ་པ་གསུམ་འདི་ལུ་བརྩོན་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
ལྷག་  = ཁྱད་པརིག་འཕེལགས་མི།
བསློབ་པ་  = འབད་ནི་གི་ལཱ།བསྒྲུབ་དགོཔ།བསྲུང་དགོཔ།
འདུལ་ཁིམས་ = སེམས་བཏུལ་ནིའི་ཁིམས།
འདུ་  = ཚོངང་ནི།

(ལྷན་ཐབས)	ལམ་བསྒོམ་པའི་རྩ་བ་དྲན་པ་གཟུང་དགོཔ།
དབང་ཕྱུག་ལུས་གཏོགས་དྲན་པ་བདེ་གཤེསེགས་ཀྱི་ིས།།	བགྲོོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དུ་ཉེ་བརིག་བསྟོན།།
དེ་ནི་བསྒྲིགིམས་ནས་མངོན་པརིག་བསྲུང་བགྱི་་ིསྟོེ།།	དྲན་པ་ཉམས་པས་ཆེ་ོས་ཀུན་འཇིག་པརིག་འགྱུརིག།།
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དབང་ཕྱུག་ཟོར་	 སྟོོབས་འབོརིག་དབང་ཐང་ག�་ཕྱུག་པའ་རྒྱལ་པོ་ཁོྱད་	 ལུས་གཏོགས་ཟོར་རིགང་ག་གཟུགས་ཀྱི་་
བཝ་སྤྱི་ོད་ལམ་ག་ཅ་རིག་འབད་རུང་	 དྲན་པ་གཟུང་དགོ།	 དྲན་པ་འད་ག�་དག་བའ་ཆེ་ོས་ག་རིག་	 གོང་འཕེལ�་
གཏང་ཚུགསཔ་ཨན།	 ད་འབདཝ་ལས་	 རྒྱལ་བ་རོགས་པའ་སངས་རྒྱས་ཚུ་ག�་	 སངས་རྒྱས་ན་ལུ་ག་རིག་དྲན་
པ་བསྲུང་ན�་ལམ་འད་ཁ་ལས་བཙརིག་དགོ་ན་ད་ག�་	བགྲོོད་པ་གཅ�་པའ་ལམ་ཟོར་	ག་ན་བ་གལ་ཆེེ་ཝ་འབད་
གསུངས་གནང་ནུག།	 རྒྱུ་མཚོངན་ད་ག�་འབད་	 དྲན་པ་འད་རིག�་པ་བསྒྱིད�ས་ཏ་	 ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་གཟུང་དགོཔ་
ཨན།	ག་ད�་ཅ་འབད་	དྲན་པ་ཉམས་སོ་པ་ཅན་	བསློབ་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པའ་	དག་བའ་ཆེ་ོས་ག་རིག་མདཔ་
འགྱི་ོ་ན་ཨནམ་ལས་	དྲན་པ་གཟུང་དགོཔ་འད་གལ་ཆེེ་ཝ་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
དབང་ཕྱུག་  =  སྟོོབས་འབོརིག་མངའ་ཐང་འཛོམ་མི།
ལུས་གཏོགས་  = ལུས་ཀྱི་ིས་འབད་མི་བ་བ་སྤྱི་ོད་ལམ།
བགྲོོད་པ་གཅིག་ལམ་	 =  གེ་རིག་གཅིག་ལས་བཙརིག་སའི་ལམ།
བདེ་གཤེསེགས་  = སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི་མཚོངན།
བསྲུངས་   = བདག་འཛིན་འབད་ནི།

ཚོངེ་ལུ་རྟག་པ་བརྟན་པ་མེདཔ།
ཚོངེ་ནི་གནོད་མང་རླུང་གིས་བཏབ་པ་ཡོི།།	ཆུ་ཡོི་ཆུ་བུརིག་བས་ཀྱི་ང་མི་རྟག་ན།།
དབུགས་རྔུབ་དབུགས་དབྱུང་གཉིད་ཀྱི་ིས་ལོག་པ་ལས།།	སད་ཁོམ་གང་ལགས་དེ་ནི་ངོ་མཚོངརིག་ཆེ་ེ།།
ང་བཅས་རིགའ་མ་ཚོང་འད་ལུ་	ཕ་ཁ་ལས་འདྲ་དང་གདོན་ནད་	ལ་སོགས་པའ་གནོད་པ་ལ་ཤེས་ཡོོད་པའ་གུ་	ནང་ལས་
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འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའ་གནོད་པ་	 མངམ་ཡོོདཔ་ལས་	 དཔྱ་འབད་བ་ཅན་	 རླུང་ག�་འཕུ་བཏབ་སྟོ་	 འཐོན་
མ་ཆུའ་ལྦ་ག་བ་ཡོང་	 ང་བཅས་རིགའ་མ་ཚོང་འད་	 རྟག་པ་བརྟན་པ་མདཔ་ཅ�་ཨན།	ཨན་རུང་	 དབུགས་ནང་ན་
ལན་ཞནམ་ལས་	 དབུགས་ཕ་ཁརིག་གཏང་ན་ཡོོད་མ་ད་དང་	 གཉད་ལོག་ཞནམ་ལས་	 མ་ཤེས་བརིག་གཉད་ཚོངར་ཏ་	
ལོག་ལོང་ན་ཡོོད་མ་འད་	 ག་ན་བ་ཡོ་མཚོངན་ཆེ་་བས།	 མ་གཞ་ང་བཅས་རིགའ་མ་ཚོང་འད་	 ཤེས་ན�་རིགང་བཞན་མ་
གཏོགས་	གསོན་པོ་སྦེ་སོད་ན�་	རིགང་དབང་རྩ་ལས་མདཔ་ཨནམ་	མཁྱན་དགོཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
ཆུ་འབུརིག་		 = ཆུའི་ལྦ་ག།
དབུགས་རྔུབ་	 = བུང་ནང་ན་ལེན་ནི།
དབུགས་དབྱུང་	 = བུང་ཕི་ཁརིག་གཏང་ནི།
ངོ་མཚོངརིག་ཆེ་ེ་	 = ཡོ་མཚོངན་ཆེ་ེ།

དྲ་ིབ།
1		 ནམ་འཆེ་ི་ཆེ་་མེད་ཀྱི་ི་དཔྱེ་	ག་ཅི་ལུ་བཞག་ནུག?
2		 དབུགས་རྔུབ་དབུགས་དབྱུང་གཉིས་ཀྱི་ི་དོན་དག་བིས།

ལུས་འདི་ཡོང་སྙིང་པོ་མེདཔ་ཤེསེས་དགོཔ།
ལུས་མཐའ་ཐལ་བ་མཐརིག་སྐམ་མཐརིག་འདྲུལ་ཞིང༌།།	མཐའ་མརིག་མི་གཙང་སྙིང་པོ་མ་མཆིེ་ས་པས།།
རྣམ་པརིག་འཇིག་དེངས་མགས་པརིག་འགྱུརིག་བ་སྟོེ།།	སོ་སརོིག་འགྱི་ེས་ཆེ་ོས་ཅན་དུ་མཁྱེན་པརིག་མཛོད།།
མི་ཚེོང་སྙིང་པོ་མེདཔ་བཟུམ་	རིགང་གི་ལུས་སྙིང་པོ་མེད་མི་ཡོང་	མཐའ་མཇུག་ལུ་ཤིེས་ཞིནམ་ལས་	མེ་ལུ་བསེགས་
སྦེེ་	ཐལ་བ་ལུ་འགྱུརིག་ནི་དང་	ཡོང་ཅིན་	མཐའ་མཇུག་ལུ་རླུང་དང་ཉིམ་གིས་བསྐམ་ནི་	ཡོང་ཅིན་	ཆུ་ནང་བཀོ་
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སྦེེ་	རུལ་ཏེ་ཉ་ལ་སོགས་པའི་སོག་ཆེ་གས་ཚུ་གིས་བཟོའ་ནི་	ཡོང་ཅིན་	བ་རྒོད་ཚུ་གིས་བཟོའ་ནི་	ཐ་ན་གཟུགས་
ཀྱི་ི་ནང་ཁོལ་	 ལ་སོགས་པ་ཕི་ཁརིག་བཏོན་རུང་	 མི་གཙང་བའི་རིགང་བཞིན་ཨིནམ་ལས་	 སྙངི་པོ་རྩ་ལས་མེད།	
གཟུགས་ཀྱི་ི་ཡོན་ལག་ཚུ་ཡོང་	 མེདཔ་འགྱི་་ོནིའི་རིགང་བཞིན་ཨིན་མི་ཡོང་	 རུ་ཏོ་ཐལཝ་ལུ་འགྱུརིག་ནི།	 ཤེས་དེ་ཚུ་
རུལ་སྦེེ་	འདམ་ལུ་འགྱུརིག་ནི།	དེ་མ་ཚོངད་	གཞན་སོག་ཆེ་གས་འབུབ་དང་གཅན་གཟོན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་	ཤེས་
དང་རུ་ཏོ་ཚུ་བཏོག་སྦེེ་	 གཟུགས་ཀྱི་ི་ཡོན་ལག་ཚུ་	 སོ་སོརིག་ཕལ་ཏེ་	 མེདཔ་འགྱི་་ོབའི་ཆེ་ོས་ཅན་ཟོེརིག་	 རིགང་བཞིན་
ཨིནམ་	མཁྱེན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
རྣམ་པརིག་འཇ�། = མ་པ་ལས་མདཔ་སྦེ་ཞ�་འགོྱི་་ན།
མགས།  = ཤེས་རུལ་རུལཝ་གི་འདམ།
འགྱི་ས།  = སོ་སོརིག་སྦེ་ཁ་འགྱི་ས་ན།
འདྲུལ།  = རུལ་ནི།
ཆེ་ོས་ཅན།  = རིགང་བཞིན།
དྲ་ིབ།
1	 ལུས་འདི་	ག་ཅི་འབད་	སྙིང་པོ་མེད་ཟེོརིག་སློབ་དགོཔ་སོ?	ག་ཅི་འབད?
༢			 གོང་གི་རྩ་འགྲོེལ་ནང་ལས་	བ་ཚོངིག་གསུམ་ཐོ་བཀོད་འབད།

ཕི་སྣོོད་ཀྱི་ི་འཇིག་རྟེན་ལུ་བསམ་སྟོེ་མི་རྟག་པ་སྒོམ་ཚུལ།
ས་དང་ལྷུན་པོ་རྒྱ་མཚོངོ་ཉི་མ་བདུན།།	འབརིག་བས་བསེགས་པས་ལུས་ཅན་འདི་དག་ཀྱི་ང༌།།
ཐལ་བ་ཙམ་ཡོང་ལུས་པརིག་མི་འགྱུརིག་ན།།	ཤེསིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་མི་ལ་སོས་ཅི་འཚོངལ།།
ག་ན་བ་བརྟན་པའ་	 འཛམ་བུ་གློང་ག་ས་གཞ་	 རིག�་རྒྱལ་པོ་རིག་རིགབ་	 མཐའ་ཡོས་རྒྱ་མཚོང་ཚུ་ཡོང་	 དུས་ནམ་
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ཅ�་བསྐལ་པ་འཇ�་པའ་མཐའ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་	 ཉ�་བདུན་ཚོངརིག་གཅ�་ལུ་ཤེསརིག་ཏ་	མ་འབརིག་སྦེ་ག་རིག་འཚོང�ས་ཏ་
ག་ན་ལས་སྦེོམ་པའ་རིག་དང་	 ནགས་ཚོངལ་ཚུ་ཡོང་མཐའ་མཇུག་ལུ་	 ཐལཝ་ལུ་འགྱུརིག་	 ཐལཝ་འད་ཡོང་རླུང་ག་
འཇ�ས་པ་ག�་གཏོརིག་སྦེ་	ག་ན་ཡོང་མདཔ་འགྱི་ོ་བ་ཅན་	འད་ལས་ཉམ་ཆུང་བའ་	ང་བཅས་མ�་གཟུགས་འད་
ག་ད་སྦེ་	སོད་ཚུགས་ན་	སོད་ཚུགས་པའ་ལམ་རྩ་ལས་རིག་མདཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
བརྟན་པ་  = སྒྲིགང་སྒྲིགང་སྦེ་སོད་མ།
བསྐལ་པ་  = དུས་ཚོངོད།
ལྷུན་པོ་  = རིགིའི་རྒྱལ་པོ་རིགི་རིགབ།
ཤེསིན་ཏུ་  = ག་ནི་བ།

འཁོརིག་བ་ལུ་ངེས་འབྱུང་སྐྱོེ་ཚུལ།
དེ་ལརིག་འདི་ཀུན་མི་རྟག་བདག་མེད་དེ།།	སྐྱོབས་མེད་མགོན་མེད་གནས་མེད་དེ་སློད་དུ།།
འཁོརིག་བ་ཆུ་ཤེསིང་སྙིང་པོ་མེད་པ་ལ།།	མི་མཆེ་ོག་ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ཐུགས་ནི་འབྱུང་བརིག་མཛོད།།
འད་བཟུམ་སྦེ་	ཕ་ནང་ག་དངོས་པོའ་ཆོེ་ས་འད་ཚུ་ག་རིག་	གཅ�་ག�་གཅ�་ལུ་བརྟན་ཏ་	སོད་སོདཔ་མ་གཏོགས་	
རིགང་ག་ངོ་བོ་ལུ་	རྟག་པ་བརྟན་པ་རྩ་ལས་རིག་མདཔ་ལས་	བདག་མད་ཟོར་	ང་ཟོར་མ་ཡོང་	རིགང་བཞན་གྱི་�་མ་
གྲུབ་	ད་མ་ཚོངད་	སྡུག་བསྔལ་གྱི་་འཇ�ས་པ་ལས་	སྐྱོོབ་པའ་སྐྱོབས་མཛད་མ་ཡོང་མད།	མགོན་མད་ཟོར་	ཆེ་་
རིགོགས་འབད་མ་ཡོང་མད་	 གནས་མད་ཟོར་	 ལུས་རྟན་ག་ཨན་མ་ད་གུ་གནས་ཏ་	 འགྱུརིག་བ་མད་པརིག་སོད་ན་
ཡོང་མད།	འད་ག�་འབད་	འཁོརིག་བ་འད་ཆུ་ཤེསང་ཟོར་	ངང་ལག་ག་ཤེསང་བཟུམ་སྦེ་	སྙང་པོ་མད་མ་འད་ལུ་	མ་
མཆེ་ོག་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་�་	ཐུགས་སྐྱོོ་བ་བསྐྱོད་ད་	སྤང་གནང་དགོཔ་ཨན་ནོ།།
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ཚོངིག་དོན།
དེ་ལརིག་  = དེ་བཟུམ།
སྐྱོབས་  = སྐྱོིད་སྡུག་གཟིོགས་མི།
མགོན་  = ཆེ་་རིགོགས་འབད་མི།
དེ་སློད་  = དེ་གི་དོན་ལུ།

དྲ་ིབ།
1		 ཆེ་ོས་ག་རིག་	མི་རྟག་པ་ཨིན་ཟེོརིག་མི་ལུ་	ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ཆེ་་བཞག་འོང་ག?	ག་ཅི་འབད?
2		 འཁོརིག་བ་ལུ་	ངེས་འབྱུང་སྐྱོེ་དགོ་པའི་	ཁུངས་ག་ཅི་སོ?	

མི་ལུས་ཐོབ་པ་ལཱ་ཁག།
རྒྱ་མཚོངོ་གཅིག་གནས་གཉའ་ཤེསིང་བུ་ག་དང༌།།	རུས་སྦེལ་ཕྲིནད་པ་བས་ཀྱི་ང་དུད་འགྲོ་ོལས།།
མི་ཉིད་ཆེ་ེས་ཐོབ་དཀའ་བས་མི་དབང་གིས།།	དམ་ཆེ་ོས་སྤྱི་ད་པས་དེ་འབས་མཆེ་ིས་པརིག་མཛོད།།
ང་བཅས་རིགའི་མི་ལུས་རིགིན་པོ་ཆེ་ེ་	 འཐོབ་པ་ལཱ་ཁག་ཡོོད་པའི་དཔྱ་ེཡོང་	 རྒྱ་མཚོངོ་སྦེོམ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་	 རུས་
སྦེལ་མིག་ཏོ་ཞརིགཝ་ཅིག་	 ལོ་བརྒྱ་རིགེ་ལུ་	 ཕི་ཁརིག་ཚོངརིག་རིགེ་འཐོན་མི་	 རུས་སྦེལ་གྱི་ི་ཨོལ་ལོག་དེ་	 རྒྱ་མཚོངོའི་ཁ་ལུ་	
གཉའ་ཤེསིང་དོང་ཡོོད་མི་ཅིག་	རྒྱ་མཚོངོའི་རྦ་རླབས་ཀྱི་ིས་	ཕོགས་བཞི་ལུ་འབག་སྟོ་ེ	སོད་ས་གཅིག་ཁརིག་	རྩ་ལས་
མ་བཞག་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་	 རེིག་ཚོངེ་སྐབས་	རུས་སྦེལ་གྱི་ི་ཨོལ་ལོག་	གཉའ་ཤེསིང་གི་དོང་ནང་ཚུད་མི་		འདི་ལས་
ཡོང་ལྷག་སྟོེ་	 སེམས་ཅན་དུད་འགྲོོ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐརིག་ཏེ་	 མིའི་ལུས་འཐོབ་ནི་འདི་	 ག་ནི་བ་ཡོང་ལཱ་ཁག་
ཨིནམ་ལས་	མི་དབང་རྒྱལ་པོ་ཁྱདོ་ཀྱི་ིས་	ཚོངེ་ད་རིགེས་དམ་པའི་ཆོེ་ས་བསྒྲུབས་ཞིནམ་ལས་	མི་ལུས་འཐོབ་མི་འདི་	
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ཆུད་ཟོོས་མ་གཏང་བརིག་	དེ་གི་འབས་བུ་དོན་ཡོོདཔ་འབད་	མཛད་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
བུ་ག་  = དོང༌།	ཧེ་ོག་ཀ།
དམ་ཆེ་ོས་སྤྱི་ད་ = དམ་པའི་ཆེ་ོས་བསྒྲུབ་ནི།
མཆེ་�་པརིག་མཛད་ = ཡོོདཔ་སྦེ་མཛད་གནང་།

དྲ་ིབ།
༡	མི་ལུས་ཐོབ་པརིག་ལཱ་ཁག་ཡོོད་པའི་	དཔྱེ་ག་ཅི་ལུ་བཞག་ནུག?
༢	ལག་ག་འགྲོ�་པ་ལྷག་ཞན་ན་	འབ�་སྒྲིག་དང་བད་སྒྲིག་ག་ཕྲིནད་	སོ་སོརིག་སྦེ་བཏོན།

མི་ལུས་དོན་ཡོོདཔ་འབད་དགོཔ།
གང་ཞིག་གསརེིག་སྣོོད་རིགིན་ཆེ་ེན་སྤྲོས་པ་ཡོིས།།	ངན་སྐྱུགས་འཕག་པརིག་བགྱི་དི་པ་དེ་བས་ཀྱི་ང༌།།
གང་ཞིག་མི་རུ་སྐྱོེས་ནས་སིག་པ་དག།	བགྱི་དི་པ་དེ་ནི་ཆེ་ེས་རིགབ་བླུན་པ་ལགས།།
གང་ཞིག་ཟོེརིག་	མི་ལ་ལུ་ཅིག་	གསརེིག་དང་དངུལ་ལས་བཟོོ་མི་	ཧེ་ོད་གུ་	རིགིན་པོ་ཆེ་ེ་གཟོི་བྱུ་རུ་ཚུ་གིས་	ཕྲིན་བཏབ་
པའི་ཧེ་ོད་ནང་ལུ་	 ཟོས་ངན་ཁ་ལས་བསྐྱུགས་པའི་སྐྱུགས་པ་དང་	 ཆེ་བ་གསང་ཚུ་བླུག་ནི་དང་	 འཕག་བཅུག་ནི་
ཚུ་འབད་བ་ཅིན་	 འདི་བཟུམ་འབད་མི་ལུ་མི་ཚུ་གིས་	 བླུན་པོ་ཟོེརིག་ཁ་གཏངམ་ཨིན།	 ཨིན་རུང་	 འདི་བ་ཡོང་
ལྷག་སྟོེ་	འཐོབ་པརིག་ལཱ་ཁག་ཡོོད་པའི་	མི་ལུས་རིགིན་པོ་ཆེ་ེ་ཐོབ་རུང་	ཆེ་ོས་མ་འབད་བརིག་	སིག་པ་མི་དགེ་བའི་
ལཱ་འབད་མི་ཚུནི་	གོང་གི་དེ་བ་ཡོང་ལྷག་པའི་	བླུན་པོ་ངོ་མ་ཨིན་ཟོེརིག་	གསུངས་ནུག་གོ།
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ཚོངིག་དོན།
གང་ཞིག་  = ལ་ལུ་ཅིག
ངན་སྐྱུགས་ = ཟོས་ངན་སྐྱུག་པ།
རིགིན་ཆེ་ེན་  = རིགིན་གོང་ཆེ་ེ་བའི་ཅ་ཆེ་ས།
བླུན་པོ་  = ལེགས་ཉེས་མ་ཤེསེས་མི།
དྲ་བ།
1	མི་ལུས་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་	སིག་པ་འབད་བ་ཅིན་	དཔྱེ་ག་ཅི་དང་འདྲ?
2	བླུན་པོ་ཟོེརིག་མི་འདི་	ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སློབ་སོ?
         མ་ལུས་རིགན་པོ་ཆེ་�་མཐུན་རྐྱན་འཁོརིག་ལོ་བཞ�་གདམས་ངག།
མཐུན་པརིག་འགྱུརིག་བའི་ཡུལ་དུ་གནས་པ་དང༌།།	སྐྱོེས་བུ་དམ་པ་ལ་ནི་བསྟོནེ་པ་དང༌།།
བདག་ཉིད་ལེགས་སོན་སྔོན་ཡོང་བསོད་ནམས་བགྱི་སི།།	འཁོརིག་ལོ་ཆེ་ེན་པོ་བཞི་ནི་ཁྱོད་ལ་མངའ།།
ད་རིགས་འཕེལགས་པའ་ལམ་	 འཐོབ་ན་ག་མཐུན་རྐྱན་ཕུན་སུམ་ཚོང�ས་པ་	 འཛ�ས་པའ་གཡུས་	 ལྷོ་འཛམ་བུ་
གློང་ག་མ་ལུ་སྐྱོས།	སོད་པའ་གནས་དམ་པའ་ཆོེ་ས་དརིག་ས་ལུ་སྦེ་	 རིགང་ལུ་དག་ས�་སྤང་བང་སྟོོན་པའ་	 སྐྱོས་
བུ་དམ་པ་བ་མ་དག་བའ་བཤེསས་གཉན་བསྟོན་ན་ཐོབ།	 རིགང་ཡོང་ཐརིག་པའ་ལམ་ལུ་	 ཡོད་ཆེ་ས་བའ་དད་པ་ཡོོད།	
ཚོང་སོྔན་མའ་བསོད་ནམས་བསག་ན་ད་ག�་	ད་ལོ་ཡོང་	ལས་འཕྲིནོ་ཡོོད་མ།	ད་བཞ་ལུ་	དལ་འབོརིག་གྱི་་འཁོརིག་ལོ་
ཆེ་ན་པོ་བཞ་ཟོར་སློབ་ཨན།	
འདི་ཚུ་དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་	 ཤེསིང་རྟའི་འཁརོིག་ལོ་དང་འདྲ་ཟོེརིག་གསུངས་ནུག།	 ཤེསིང་རྟ་འདི་ག་ཏེ་འགྱི་་ོརུང་འ	 ཁོརིག་
ལོ་འགྱི་ིརིག་སྦེེ་མགྱི་ོགས་པརིག་ལྷོད་ཚུགས་དོ་བཟུམ་	 དལ་འབོརིག་གྱི་་ིའཁོརིག་ལོ་བཞི་འདི་གིས་ཡོང་	 ཐརིག་པའི་ཞིང་
ཁམས་ལུ་	 དེ་འཕྲིནལ་ལས་ལྷོད་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོོདཔ་ལས་	 དལ་འབོརིག་གྱི་ི་འཁརོིག་ལོ་བཞིཔོ་དེ་	 མི་དབང་
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རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལུ་ཐོབ་སྟོ་ེའདུག།		དེ་གིས་འབད་	ཐརིག་པའི་ལམ་བསྒྲུབ་ནིའི་རྒྱུ་	ཚོངང་པའི་སྐབས་སུ་	ཐརིག་པའི་
ལམ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་	བརྩོན་གནང་ཟེོརིག་ཞུ་ནི་ཨིན།
ཚོངིག་དོན།
མཐུན་པའི་ཡུལ་	 =   ཆོེ་ས་འབད་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚོངང་བའི་གཡུས།
ལེགས་སོན་	 = སོན་ལམ་ལེགས་ཤེསོམ་བཏབ་ནི།
མངའ་	 	 = འདུག།

འཁོརིག་ལོ་ཆེ་ེན་པོ་བཞི་ནི།
༡ ཆེ་ོས་དརིག་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྐྱོེས་ཏེ་སོད་ནི་ཡོོདཔ།
༢ སྐྱོེས་བུ་དམ་པ་	བམ་དགེ་བའི་བཤེསེས་གཉེན་ཚུ་	མཇལ་ནི་ཡོོདཔ།
༣ རིགང་ཡོང་	ཆེ་ོས་ལུ་དད་པ་གདིང་ལས་ཡོོདཔ།
༤ ཚོངེ་སྔོན་མ་ཡོང་	བསོད་ནམས་སྦེོམ་བསགས་ཡོོདཔ་ལས་	ད་རིགེས་	ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་ལས་འཕྲིནོ་ཡོོདཔ།

དྲ་བ།
༡		 འཁོརིག་ལོ་ཆེ་ན་པོ་བཞ་ཟོར་	སློབ་དགོ་པའ་དོན་དག་ག་ཅ་སོ?	ཁུངས་བཀལ?
2		 སྐྱོས་བུ་དམ་པ་ལུ་	ག་ཅ་འབད་	བསྟོན་དགོཔ་སོ?

དག་བའ་བཤེསས་གཉན་བསྟོན་པའ་ཕེལན་ཡོོན།
དག་བའ་བཤེསས་གཉན་བསྟོན་པ་ཚོངངས་པརིག་སོྤྱི་ད།	།ཡོོངས་སུ་རོགས་པརིག་ཐུབ་པས་གསུངས་ད�་ཕར།།
སྐྱོས་བུ་དམ་པ་བསྟོན་བགྱི་་རྒྱལ་བ་ལ།	།བརྟན་ནས་རིགབ་ཏུ་མང་པོས་ཞ་བ་ཐོབ།།
བང་དོརིག་གྱི་་གནས་སྟོོན་པའ་	བ་མ་དག་བའ་བཤེསས་གཉན་ཚུ་	བསྟོན་པ་ཅན་	ཚོངངས་པརིག་སྤྱི་ོད་པ་ཟོར་	དམ་པའ་
ཆེ་ོས་དང་མཐུན་པའ་བསམ་སོྤྱི་ད་བཟོང་པོའ་ལམ་ལུ་ཞུགསཔ་ལས་	ལམ་དང་འབས་བུའ་ཆེ་ོས་ཀྱི་་ཡོོན་ཏན་	ག་
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རིག་ཚོངངམ་སྦེ་འཐོབ་ཟོར་	ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་�་གསུངས་ནུག།	རྒྱུ་མཚོངན་ད་ག�་འབད་	སྐྱོས་བུ་དམ་པ་
ཚུ་ལུ་	 དུས་ཨ་རྟག་རིག་བསྟོན་དགོཔ་ཨན།	 ད་ཡོང་ག་ད་སྦེ་སོ་ཟོར་བ་ཅན་	 རྒྱལ་བ་རོགས་པའ་སངས་རྒྱས་དང་
འདྲ་བའ་	བམ་ཚུ་ལུ་བསྟོན་ཏ་	ཧེ་་མའ་སྐྱོ་བོ་མང་རིགབས་ཅ�་ག�་ཡོང་	ཐརིག་པའ་ལམ་ཐོབ་ཡོོདཔ་བཟུམ་ཅ�་
ཨན་ནོ།།
ཚོང�་དོན།
དག་བའ་བཤེསས་གཉན་	 = དག་བའ་ལམ་སྟོོན་མ་བ་མ།
རིགབ་ཏུ་མང་པོ་  = ལ་ཤེས་ཅ�།
ཞ་བ་   = ཐརིག་པ།བད་བ།
ཚོངངས་སྤྱི་ོད་  = ཞ་བའ་བད་བ་འཐོབ་པའ་རྒྱུ་	ཀུན་སྤྱི་ོད་བཟོང་པོ།	

དྲ་བ།
༡  རིགང་ག་མ་ཚོང་ནང་ བ་མ་ག་ཅ་འབད་	བསྟོན་དགོཔ་སོ?
2	 དག་བའ་བཤེསས་གཉན། ཞ་བ། ཐུབ་པ།	ཚུ་ག་གོ་དོན་བ�།

རྒྱབ་བསྟོན་དཔ་ད�།
༡		 ལམ་སྣོང་འོད་ཟོར།
༢		 ཆུ་ཤེསང་བསྟོན་བཅོས།
༣		 འཁོརིག་འདས་ལམ་གསུམ།	བམ་པདྨ་པ་ཚོང་དབང་།
༤		 བཤེསས་སྤྲོངས་ཀྱི་་འགྲོ�་པ་མ་འདྲཝ།
༥		 སྐྱོ་བོ་ལུགས་ཀྱི་་བསྟོན་བཅོས།

ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠22 ལུ། 

སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།

193

གློྩོག་བརན་དབྱེ་དཔྱད།ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།
སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།
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ངོ་སྤྩོད།
གློོག་བརྙེསན་བསྐྱོརིག་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་	 གློོག་བརྙེསན་བཟོོ་ཐངས་དང་	 སྟོོན་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོརིག་ལས་	 གཙོ་བོརིག་མ་
བཏོན་པརིག་	གློགོ་བརྙེསན་གྱི་་ིཁྱད་ཆོེ་ས་ཚུ་	བསྐྱོརིག་ཞིབ་ཀྱི་ི་ཐོག་ལས་	རིགང་གི་མི་ཚོངེའི་ནང་ ཁག་ཆེེ་་བའི་ཤེསེས་ཡོོན་
དང་	རིགིག་རྩལ་	ཉམས་མོང་ཚུ་འཐོབ་ནིའི་	དོན་ལུ་ཨིན།	དེ་ཡོང་	ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་ི་འགྱུརིག་བ་དང་བསྟུན་	བསམ་
སྤྱི་ོད་ཤེསེས་ཡོོན་དང་	བརྩི་མཐོང་ཤེསེས་ཡོོན་	སྐད་ཡོིག་སློོབ་སྦྱོང་དང་	མི་ཚོངེའི་ཤེསེས་ཡོོན་ཚུ་	ག་རིག་གློོག་བརྙེསན་
གྱི་ི་ཐོག་ལུ་	སྟོནོ་བཞིན་དུ་ཡོོདཔ་ལས་	སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་	གློོག་བརྙེསན་ལུ་	བསམ་དཔྱད་དང་	དབེ་དཔྱད་འབད་
དེ་	ལེགས་ཆེ་་ཚུ་	དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་དོན་ལུ་ཨིན།	གློོག་བརྙེསན་གྱི་ི་ཐོག་ལས་འབད་བ་ཅིན་	བསྒུལ་བསྐྱོོད་
ཀྱི་ི་རིགང་བཞིན་དང་ལྡན་པའི་རིགིག་རྩལ་ཚུ་	 སློབོ་སྦྱོང་གི་གནས་སྟོངས་ནང་	 མིག་གི་མཐོང་ཆེ་ོས་ལུ་ཡོོདཔ་ལས་	
སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སྤྲོོ་བ་དང་གཅིག་ཁརིག་སེམས་ལུ་དྲནམ་འཇམ་ལས་བརྟེན་	 གློགོ་བརྙེསན་བསྐྱོརིག་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་	
སློོབ་ཚོངན་འདི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོོད།
གློོག་བརྙེསན་འདི་	ང་བཅས་རིག་	འགྲོ་ོབ་མི་དང་	དུད་འགྲོོ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་	མི་ཚོངེའི་རིགིང་	བ་བ་དང་སྤྱི་ོད་ལམ་	ག་
ཅི་རིག་འབད་ནི་ཡོོད་ག་	 བསྒུལ་ཅན་	 སྣོང་བརྙེསན་གྱི་ི་གཟུགས་ལམ་ལུ་སྟོནོ་ནི་ཡོོད་པའི་	 མི་ཚོངེའི་མེ་ལོང་བཟུམ་
ཅིག་ཨིན།	 གློགོ་བརྙེསན་འདི་	 ནང་པའི་འདོད་ཚུལ་ལརིག་འབད་རུང་	 གནས་ཚུལ་ཇི་ལ་བའི་རིགང་བཞིན་	 སྣོང་ལ་
རིགང་བཞིན་གྱི་ིས་སྟོོང་པའི་དཔེ་དང་	 སྣོང་ཚུལ་ཇི་སྙེད་པའི་རིགང་བཞིན་	 ངོ་བོས་མ་གྲུབ་ཀྱི་ང་	 གྲོབི་པ་མེད་པརིག་	
མིག་གི་ཡུལ་དུ་	སྣོང་ཚུགས་པའི་	རིགང་བཞིན་སྒྱུ་མའི་	དཔེ་ཅིག་ཡོང་ཨིན་པས།
ལྷག་པརིག་དུ་	 མི་སོ་སོའི་བསམ་པ་དང་	 སྤྱི་ོད་པའི་རྣམ་པ་ཚུ་	 མིག་འཕྲུལ་བཟུམ་སྟོོན་པའི་གློོག་བརྙེསན་འདི་	
བལ་བའི་རིིགང་ལུ་	 ངོ་བརོིག་བདེན་པ་མེད་རུང་	གནས་སྐབས་ཀྱི་ི་དུས་ཡུན་ལུ་	སྲུང་གི་བརོད་བ་དང་	 འབྱུང་རིགིམ་
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ཚུ་གིས་	 གློགོ་བརྙེསན་ལ་མི་ཚུ་གི་སེམས་རྒྱུད་	 འགྱུརིག་བ་འབད་ཚུགས་པའི་	 ནུས་ཤུགས་ཆེ་ེ་དྲགས་ཡོོད།	 འདི་
འབདཝ་ལས་	སློབོ་རིགིམ་འདི་ནང་	གློོག་བརྙེསན་དབེ་དཔྱད་དང་	བསྐྱོརིག་ཞིབ་འབད་ནི་ཟོེརིག་	བཀོད་དེ་ཡོོད་མི་གི་	
དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་དོན་ཚུ་	འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོོད་མི་ལརིག་དུ་ཨིན།
དམིགས་ཡུལ།

࿌	 སྤྱི་ར་བཏང་ང་བཅས་རིགའ་རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་ཡོ�་རོང་ཁ་དང་	 སྔརིག་སོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལ་རྒྱ་མཐོང་
རྒྱའི་ཐོག་ལས་	ཡོརིག་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ།

࿌	 གློོག་བརྙེསན་གྱི་་ཐོག་ལས་	 སྐད་ཡོ�་ག་རིག�་རྩལ་དང་	 རྩོམ་རིག�་ག་རིག�་རྩལ་གོང་འཕེལ�་གཏང་
ཐབས་ལུ།

࿌	 ན་གཞོན་ཚུ་ག�་	གློོག་བརྙེསན་བལ་སྟོ་	མ་ས�་གནས་སྟོངས་ལུ་	མ་འོས་པའ་བསམ་པ་དང་	སྤྱི་ོད་པ་
ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་	སྤང་ཐབས་	འབད་ཚུགས་ཐབས་ལུ།

࿌	 གློོག་བརྙེསན་བལ་ཐོག་ལས་	ཡུལ་དང་གནས་སྟོངས་ཚུ་དང་བསྟུན་པའ་	བོ་སློབ་ཐངས་དང་	གཟུགས་
ཀྱི་ི་རྣམ་འགྱུརིག་ སྟོོན་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོརིག་ལས་ ཤེསེས་ཐབས་ལུ།

࿌	 རྒྱལ་ཁབ་ ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་་ འགྱུརིག་བ་དང་བསྟུནམ་ད་ གཞུང་ག་གཡོོག་ འཐོབ་པརིག་ལཱ་ཁག་
ཡོོདཔ་ལས་	 ན་གཞོན་གློོག་བརྙེསན་ནང་ སྤྲོོ་བ་ཡོོད་མི་ཚུ་གིས་	 གློོག་བརྙེསན་འཁབ་སྲུང་བི་ནི་དང་	
ཞབས་ཁ་འཐེན་ནི་	 འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་	 ལཱ་འགན་ལེན་ནི་ལ་སོགས་པའི་	 གློོག་བརྙེསན་རྩ་ེནི་གི་
གནས་སྐབས་དང་	ཉམས་མོང་ཐོབ་སྟོེ་	གློོག་བརྙེསན་བཟོོ་གྲྭའི་ནང་	བཅའ་མརིག་གཏོགས་ཚུགས་ནིའི་
དོན་ལུ།

࿌	 གློོག་བརྙེསན་ནང་	ལག་ལན་འཐབ་མ་	སྒྲིག་གཏམ་	སྐོརིག་གཏམ་ དཔྱ་གཏམ་ཚུ་ལུ་	སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག�་
ཉན་སློབ་འབད་དེ་	མི་ཚོངེའི་ནང་དེ་བཟུམ་མའི་བོ་ཚུ་	ཐོགས་ཆེ་གས་མེད་པརིག་སློབ་ཚུགས་ནི་གི་	ཁ་སློབ་
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གློྩོག་བརན་དབྱེ་དཔྱད་ཀྲི་སྐོྩོར་ལས་ལྷབ་སྱེ:	

	 གློྩོག་བརན་གྲི་སྲུང་དོན་འདི་གིས་	 མྲི་མང་ལུ་ཤེས་ཡོན་ག་ཅི་བྲིན་ནི་ཨིན་ན་གོ་
རྩོགས་འབད་ཚུགས་དགོ།

	 སྲུང་གི་བརྗོྩོད་དོན་ཚུ་	ལམ་ལུགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་དང་	འགལ་བ་ཡོད་མྱེད་	དབྱེ་
དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།

	 ཁ་སབ་ཀྲི་ཚིག་དོན་ཚུ་	 སྐོད་ཡིག་གི་དག་ཆེ་དང་ལྡན་མྲི་ལྡན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ཐོ་
བཀོད་ཚུགས་དགོ།

	 སྲུང་གི་འབྱུང་རྲིམ་ཚུ་གི་གོ་རྲིམ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་ག་མྱེད་	 དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་
བསམ་འཆེར་བཀོད་ཚུགས་དགོ།

	 སྲུང་དོན་དང་འཁྲྲིལ་བའྲི་	མཐོང་སྣོང་གི་གནས་སངས་ཚུ་	ཆེ་མཐུན་ཡོད་མྱེད་དབྱེ་
དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།

	 འཁྲབ་རྱེདཔ་ཕོ་མྩོ་གཙོོ་བོ་གིས་རྱེད་དགོ་མྲི་ལཱ་འགན་ཚུ་	 རྱེད་ཐངས་དང་
རྱེད་མྲི་གཉིས་ཀྲི་	འབྲིྱེལ་བ་ག་དེ་སྦེྱེ་འདུག་ག་	དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།

	 རྱེད་མྲི་ཚུ་གི་ཁ་སབ་ཟྱེར་གསུམ་དང་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་གནས་སངས་དང་འཁྲྲིལ་
ཏེ་ཡོད་མྱེད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།

	 རྒྱབ་སྐྩོར་སྦེྱེ་རྱེད་མྲི་སྲུང་རྱེདཔ་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་དང་	 རྱེད་ཐངས་ལུ་འབྲིྱེལ་བ་
ཡོད་མྱེད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།

	 སྲུང་གི་དོན་དང་མཐོང་སྣོང་གི་གནས་སངས་གཉིས་	 འབྲིྱེལ་བ་ཡོད་མྱེད་དབྱེ་
དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།

	 གློྩོག་བརན་ནང་རྩུབ་སྤྩོད་རྱེད་མྲི་དང་དགོད་བྲི་སྒྱུར་མྲི་	 ཨ་ལོའྲི་སྤྩོད་པ་རྱེད་
མྲི་ཚུ་	རྱེད་ཐངས་དང་རྱེད་མྲི་གཉིས་	མཐུན་འབྲིྱེལ་འདུག་ག་	དབྱེ་དཔྱད་
འབད་ཚུགས་དགོ།

ཀྱི་ི་རིགིག་རྩལ་འཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ།
࿌	 གློོག་བརྙེསན་བརོད་དོན་	 ལགས་ཤེསོམ་ཡོོད་མ་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་	 ན་གཞོན་སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་

འབད་དེ་	བཟོང་པོའི་ལམ་ལུ་བསྒྱུརིག་ནིའི་དོན་ལུ།
࿌	 གློོག་བརྙེསན་འད་ཆོེ་ས་ཀྱི་་	གནད་དོན་དང་འབ�་བ་	ཡོོད་མ་ཅ�་ཨན་པ་ཅན་	 ན་གཞོན་གྱི་་ས�ས་ལུ་

བམས་པ་དང་	སྙངི་རེ་མེད་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་	བོ་ཁ་བསྒྱུརིག་ཏེ་	ཆེ་ོས་སེམས་དང་ལྡན་མི་ཅིག་ལུ་འགྱུརིག་
ཚུགས་ཐབས་ལུ།	

࿌	 གློོག་བརྙེསན་ནང་ལས་འཐོན་མ་	ལགས་པའ་ཆེ་་དང་འབ�་བའ་	གནད་དོན་གཞན་ཚུ་	ཁོང་རིགའ་མ་ཚོང་
དང་གཅིག་ཁརིག་	འབེལ་བ་འཐབ་ཚུགས་ཐབས་ལུ།

࿌	 གནས་ཁྱད་པརིག་ཅན་དང་	 རིགང་ག�་ལྷོད་མ་མོང་བའ་	 ས་ཆེ་་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་ཡོང་	 གློོག་བརྙེསན་ནང་
ལས་ཤེསེས་ཚུགསཔ་ལས་	འབྱུང་རིགབས་ཤེསེས་ནི་དང་	སྟོོན་ནི་ལུ་ཡོང་རྒྱབ་སྐྱོོརིག་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་
ལུ།

࿌	 གློོག་བརྙེསན་ནང་ལས་	འཐོན་པའ་ཞབས་ཁ་ཚུ་ཡོང་	ཤེསས་ཚུགས་ན་ག་དོན་ལུ་ཨན།
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གློོག་བརྙེསན་བསྐྱོརིག་ཞིབ་ལམ་སྟོོན་གྱི་ི་དཔེ། 
བཀོད་ཤེསོག་དང་པ།
ཨང་། དབེ་བ།
༡ གློོག་བརྙེསན་གྱི་ི་མིང་།												:
༢ བརོད་དོན།																	:
༣ འཁབ་རྩེདཔ་ངོ་མ་ཕེལོ/མོ།								:
༤ བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེ་ེན།											:
༥ སྲུང་འབི་མི།																:
༦ སྙན་ཆེ་།																			:
༧ འོད་མདངས་སྒྲིགིག་མི།											:
༨ འཁབ་རྩེད་ལས་རིགོགསཔ།								:
༩ ཞབས་ཁ་རྩོམ་མི།												:
༡༠ པརིག་བཏབ་མི།															:
༡༡ ཞུན་དག་པ།																:
༡༢ ཞབས་ཁ་ཕེལོ་སྐད།													:
༡༣ ཞབས་ཁ་མོ་སྐད།													:
༡༤ ཁ་སློབ་ངག་རྩལ།													:
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བཀོད་ཤེསོག་གཉིས་པ།
༡		གློོག་བརྙེསན་འདི་	འགོ་ག་དེ་སྦེེ་	བཙུགསཔ་མས་?	ལན་		-------------------------------
༢		སྲུང་གི་རྙེསོགས་གཞི་ངོ་མ་	ག་ཅི་ཨིན་མས་?		ལན་		---------------------------------
༣		གློོག་བརྙེསན་གྱི་་ི	བརོད་དོན་ངོ་མ་	ག་ཅི་ཨིན་མས་?	སྲུང་གི་འཆེ་རིག་གཞི་	ག་དེ་སྦེེ་འདུག་?
ལན་		--------------------------------------------------------
༤		གློོག་བརྙེསན་དེ་ནང་	འབྱུང་རིགིམ་	ག་དེམ་ཅིག་འདུག་?
ལན་		--------------------------------------------------------
༥		གློོག་བརྙེསན་གྱི་ི་	ཚོངོརིག་ཤུགས་ཆེ་ེ་ཤེསོས་རིག་	འབྱུང་རིགིམ་ག་ཅི་ནང་འདུག་?
ལན་		--------------------------------------------------------
༦		རྙེསོགས་གཞི་ཚུ་	ཞི་ཐབས་ཀྱི་ི་ཐབས་ལམ་	ག་ཅི་ཨིན་མས་?	གློོག་བརྙེསན་འདི་	མཇུག་ག་དེ་སྦེེ་	བསྡུཝ་མས?
ལན་		--------------------------------------------------------
༡		འཁབ་རྩེདཔ་ངོ་མ་	ག་ཨིན་པས་?
ལན་		--------------------------------------------------------
༢		ཁོ/མོ་གི་གཟུགས་ཀྱི་ི་རྣམ་འགྱུརིག་	ག་དེ་སྦེེ་སྟོོན་ནི་འདུག་?	བཅོས་མ་འབད་མཐོང་མས་ག་?	རིགང་བཞིན་འབད་མཐོང་མས་ག?
	ལན་		-------------------------------------------------------
༣		བོ་སློབ་ཐངས་ནང་	ཚོངིག་གི་སློབ་ཐངས་དང་	རྣམ་འགྱུརིག་དང་	ཕག་རྒྱ་ཚུ་རྟགས་མཐུན་མས་ག?
ལན་		--------------------------------------------------------
༤		གློོག་བརྙེསན་གྱི་ི་	བརོད་དོན་དང་འཁིལཝ་ད་	བ་སྤྱི་ོད་ཚུ་	འོས་འབབ་ག་དེ་སྦེེ་འདུག?	སྐྱོོན་དང་	ཡོོན་ཏན་བིས།
	ལན་		-------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
༥		གློོག་བརྙེསན་འདི་གི་སྐོརིག་ལས་	བཅུད་བསྡུ་སྟོ་ེབིས།	
ལན་		--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
༦		གློོག་བརྙེསན་འདི་	དེ་ལས་དྲགཔ་བཟོོ་ནི་གི་དོན་ལུ་	ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་	བསམ་འཆེ་རིག་བིས།
ལན་		--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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བཀོད་ཤེསོག་གསུམ་པ། གློོག་བརྙེསན་གྱི་ི་རྩེད་ཐངས།
༡		འཁབ་རྩེདཔ་ངོ་མ་	ག་ཨིན་པས་?
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
༢		ཁོ/མོ་ག་གཟུགས་ཀྱི་་རྣམ་འགྱུརིག་	ག་ད་སྦེ་སྟོོན་ན་འདུག་?	བཅོས་མ་སྦེ་མཐོང་མས་ག་?	རིགང་བཞན་འབད་		
			མཐོང་མས་ག?
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
༣		བོ་སློབ་ཐངས་ནང་	ཚོངིག་གི་རྒྱན་དང་	རྣམ་འགྱུརིག་དང་	ཕག་རྒྱ་ཚུ་	ག་དེ་སྦེེ་འདུག་གོ?
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
༤		གློོག་བརྙེསན་གྱི་ི་	བརོད་དོན་	བར་འཕྲིནོད་ཧེ་ིང་།
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
༥		གློོག་བརྙེསན་གྱི་ི་སྤུས་ཚོངད།
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
༦		དུས་ཡུན་རིགིང་ཐུང་དང་བཏུབ་མ་བཏུབ།
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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བཀོད་ཤེསོག	བཞི་པ།  གློོག་བརྙེསན་ཞིབ་བཅུད།
༡		གློོག་བརྙེསན་གྱི་ི་	སྲུང་དང་རྩེ་ཐངས་ཀྱི་ི་སྤྱི་ོད་ལམ་ནང་	མ་བཏུབ་པའི་གནད་དོན་ག་ཅི་རིག་འདུག་	?
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
༢		དང་ལེན་འབད་བཏུབ་པའི་	མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་དང་	སྤྱི་ོད་ལམ་ཚུ་གི་ལེགས་ཆེ་་ག་ཅི་རིག་འདུག་	?
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
༣		རྩེད་ཐངས་དེ་ལས་	དྲགཔ་བཟོོ་ནི་ལུ་	ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་	ག་ཅི་རིག་འདུག་	?
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
༤		གློོག་བརྙེསན་དེ་ནང་ལས་	དཔྱེ་བཏུབ་པའི་	ཁ་སློབ་ཐངས་ཀྱི་ི་ཁྱད་ཆེ་ོས་༡༠	ངོས་འཛིན་འབད་?
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
༥		གློོག་བརྙེསན་བལ་ཚོངརིགཝ་ད་	ཁྱོད་ཀྱི་ི་སེམས་ལུ་	རྒྱུད་སྐུལ་ག་ཅི་རིག་	ཐོབ་ཅི་	?
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
༦		གློོག་བརྙེསན་གྱི་ི་སྐོརིག་ལས་	ཁྱོད་རིགའི་སྤྱི་ིརིག་བཏང་གི་	བསམ་འཆེ་རིག་བཀོད་?
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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ལྷན་ཐབས།
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ང་བཅས་ཀྲི་རྒྱལཔོ།

ང་བཅས་རིགའི་སྤྱི་ི་ནརོིག་དམ་པ་	མི་དབང་མངའ་བདག་རིགིན་པོ་ཆེ་ེ་མཆེ་ོག་	འཛམ་གློིང་ནང་འགྲོན་ཟླ་དང་བལ་བའི་	
ལུང་བསྟོན་ཅན་གྱི་ི་	རྒྱལ་པོ་ཅིག་ཨིན།	ཨིནམ་བཞིན་དུ་	ང་བཅས་འབྲུག་མི་མ་ཚོངད་	འཛམ་གློངི་ག་རིག་གིས་ཆེ་་
བཞག་སྟོེ་	བརྩི་བཀུརིག་ཞུཝ་ཨིན།	
སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའ་བསྒང་ལས་	མཁྱན་རྒྱ་གང་བས་ཆེེ་ཝ་ལས་	དགུང་ལོ་༡༧	ལུ་	གསར་ཁ་མངའ་གསོལ་གྱི་་	རྟན་
འབ�་བརྩ་སྲུང་ག་སྐབས་	ཁྱད་	འབངས་མ་སར་ཚུ་ག�་	ང་ལུ་བོ་གཏད་ད་	 	ང་རྒྱལཔོ་སྦེ་བསྐོས་གནང་མ་
འད་ལུ་	ང་ག�་ཡོང་	རྒྱལ་ཁབ་དང་མ་སར་ཚུ་ག་དོན་ལུ་	ཕག་ཞུ་ན་ཨན།	ད་འབདཝ་ད་	གཞུང་དང་མ་སར་
གཉ�་	 ས�ས་དང་མནོ་བསམ་	 གཅ�་སྦེ་བཏང་	 ལགཔ་གཅ�་ཁརིག་མཐུད་ད་	 ལཱ་འབད་བ་ཅན་	 རིག་དོན་ཚུ་
འགྲུབ་ཚུགས་ཟོར་ གསུང་བཤེསད་གནང་མ་འད་	དུས་ད་ལོ་ཡོང་	ང་བཅས་ཀྱི་་ས�ས་ལུ་མ་བརད་པརིག་ཡོོད།
མི་དབང་མཆེ་ོག་གིས་	གསུང་བཤེསད་གནང་དོ་བཟུམ་སྦེེ་རིག་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ི་རིགེ་དོན་	དཔལ་འབོརིག་གོང་འཕེལེལ་	ཡོརིག་
ངོའི་ཟླཝ་བཟུམ་	མགྱི་ོགས་པརིག་སོངམ་ལས་	མི་སརེིག་ཚུ་དགའ་བའི་གླུ་ལེན་	སྐྱོིད་པའི་བོ་འཁབ་སྦེེ་	ལྷ་ཡུལ་གྱི་་ི	
བདེ་སྐྱོིད་དངོས་སུ་འཐོབ་པའི་ཉམས་ཤེསརིག་ཏེ་ཡོོད།	དེ་ཡོང་	རྒྱལ་པོ་རིགིན་པོ་ཆེ་ེ་ཁོ་རིག་གི་མཁྱེན་རྒྱ་དང་	སྐུ་བསོད་
དང་དབང་ཐང་ཉག་གཅིག་ལས་འབྱུང་བའི་	གྲུབ་འབས་ངོ་མཚོངརིག་ཅན་ཅིག་ཨིན།
མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་	སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ི་ཡོོན་ཏན་དང་	མཁྱནེ་རྒྱ་ལུ་ཆེ་་བཞག་པ་ཅིན་	བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་
མེད་པའི་	སྔོན་ལས་	བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེེ་ན་པོ་ལས་འཁྲུངས་པའི་	སྐུ་གཟུགས་འདིནི་	མཚོངན་བཟོང་པོ་ཚུ་གིས་
བརྒྱན་ཏེ་	ག་ནི་ལས་ཡོང་	གཟོི་བརིད་དང་	དབང་ཐང་ཆེ་ེ་བའི་གུ་	ཞལ་ཚོངེས་བཅོ་ལྔའི་ཟླཝ་བཟུམ་	ག་དེ་ཅིག་
མཇལ་རུང་	དོ་རུང་མཇལ་དགོ་མནོ་ནི་དང་	མཇལ་བ་ཙམ་གྱི་ིས་སེམས་ལུ་	དགའ་སྤྲོོ་འཐོབ་ཚུགས་པའི་	ཡོོན་
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ཏན་ཚུ་མངའ་སྟོེ་ཡོོདཔ་ལས་	 སྟོོང་འཁོརིག་ལོ་བསྒྱུརིག་བའི་རྒྱལ་པོའི་	 ཁྱད་ཆེ་ོས་དང་མ་འདྲཝ་རྩ་ལས་མེདཔ་	 ང་
བཅས་ཀྱི་ིས་ཐག་གཅད་ཚུགས།
གསུང་ག་ཡོོན་ཏན་འད་ཡོང་	 དུས་ནམ་རིག་འབད་རུང་	 མ་སར་ཚུ་ལུ་	 དྲག་ཞན་གྱི་་དབ་བ་མད་པརིག་	 ག་རིག་
ལུ་	རིགང་ག་སྐུ་ལས་འཁྲུངས་པའ་	སས་སསམོ་ཚུ་དང་	ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་	ཐུགས་བརྩ་བའ་བསློབ་བ་དང་	མ་
འོངས་པརིག་ཕེལན་པའ་	གསུང་བཤེསད་ཚུ་	རྨ་བའ་རྣ་བརིག་	འབྲུག་ག་སྐད་ལྡར་དོ་བཟུམ་སྦེ་	གསུངས་གནང་
མ་ག་བཅུད་དོན་ཚུ་	ང་བཅས་མ་སར་ཚུ་ག་	ས�ས་ཁ་ལས་ནམ་ཡོང་མ་ཡོལ་བརིག་	ཁ་ལྷམ་ལྷམ་སྦེ་ཤེསརིག་ཏ་
ཡོོད།	ད་ཡོང་	གསུང་ཚོངངས་པའ་དབངས་ཀྱི་་	ཡོོན་ཏན་དང་	ནུས་པ་སྦེོམ་ཡོོད་པའ་རྟགས་མཚོངན་ཅ�་ཨན།
ཐུགས་ཀྱི་་ཡོོན་ཏན་ལུ་དཔྱད་པ་ཅན་	སྙང་ར�་བདག་ཉད་	འཕེལགས་པ་སྤྱི་ན་རིགས་གཟོ�ས་དང་	ཁྱད་པརིག་མདཔ་	
ལྷོ་ལོངས་འད�་	 འབངས་མ་སར་ཚུ་ལུ་	 ཐུགས་བམས་དང་སྙང་ར་དཔག་ཏུ་མདཔ་བཞས་ཏ་	 རོང་ཁག་དང་	
ལུང་ཕོགས་སོ་སོ་ལུ་	 གསོ་བ་དང་	 ཤེསས་རིག�་ལ་སོགས་པའ་	 མ་ས་ཡོརིག་རྒྱས་དང་	 དཔལ་འབོརིག་གོང་འཕེལ�་
གྱི་་ལ་བ་	བཙུགས།	ད་མ་ཚོངད་ མཁྱན་རྒྱ་ཆེ་་བའ་རིགང་བཞན་གྱི་�་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་	འཕྲིནལ་ཕུགས་ཀྱི་་མཐའ་དོན་
ག་རིག་	མངོན་སུམ་དུ་མཁྱན་ཚུགསཔ་ཨན།	ད་ཁརིག་	སངས་རྒྱས་ཀྱི་་བསྟོན་པ་འཛན་པའ་	བཤེསད་སྒྲུབ་ཀྱི་་ས་དང་	
བསྟོན་པའ་ཞབས་ཏོག་	བསམ་ལས་འདས་པ་	མཛད་མ་ད་ག�་ཡོང་	བང་ཆུབ་ས�ས་དཔའ་	བསམ་བཞན་དུ་ 
སྤྲུལ་པའ་ཆེ་ོས་རྒྱལ་སྦེ་ བོན་བོནམ་དངོས་ཨན།
འབངས་མི་སརེིག་དང་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ི་དོན་ལུ་	 རིགང་དོན་ཡོལ་བརིག་དརོིག།	 གཞན་དོན་ལྷུརིག་ལེན་པའི་ཚུལ་གྱི་ིས་	
འཕེལགས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་	 སྤྱི་ན་རིགས་གཟིོགས་ཀྱི་ི་རྣམ་འཕྲུལ་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིགིན་པོ་ཆེ་ེའི་	
མཛད་པ་འཕྲིནིན་ལས་ཀྱི་ི་	འགྲོོ་དོན་མཛད་ཚུལ་ལུ་	ཁྱད་པརིག་སྤུ་ཙམ་ཡོང་	མེདཔ་ཨིན།		ཐ་ན་	འབངས་མི་
སེརིག་གྱི་ི་དོན་ལུ་	རིགང་གི་སྐུ་སོག་མེན་ཚོངད་	བོས་བཏང་སྟོེ་	གཡོིབ་དམག་ཚུ་	རྩ་མེད་བཟོོ་གནང་མི་དེ་གིས་	ང་
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བཅས་རིག་རྒྱལ་པོ་མཆེ་ོག་	གེ་སརིག་དགྲོ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་དངོས་ཨིན།
མདོརིག་བསྡུ་བ་ཅིན་	 མི་དབང་མཆེ་ོག་གིས་	 རོང་ཁག་སོ་སོའི་	 འབངས་མི་སེརིག་ཚུ་ལུ་	 ཐུགས་ཕོགས་རིགིས་མེད་
པརིག་	 སྐྱོདི་སྡུག་གཟོིགས་ཚུལ་	 ཉི་མའི་དཀྱི་ིལ་འཁརོིག་དང་འདྲ།	 འབངས་ཀྱི་ི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའི་སྐབས་	
ཉི་མའི་འོད་ཟོེརིག་གྱི་ིས་	 འཛམ་གློིང་གི་མུན་པ་བསལཝ་དང་འདྲ།	 ཐུགས་ཀྱི་ིས་འབངས་མི་སེརིག་ཚུ་ལུ་	 བམས་
དང་སྙིང་རེ་གིས་གཟོིགས་ཐངས་	 ཉི་ཟླའི་འོད་ཟེོརིག་འབུམ་	 འཛམ་བུ་གློིང་ལུ་ཤེསརིགཝ་དང་འདྲ།	 འབངས་མི་སེརིག་
གྱི་ི་	དཔལ་འབོརིག་གོང་འཕེེལལ་གཏང་ཐངས་	ཡོིད་བཞིན་ནརོིག་བུ་དང་འདྲཝ་ལས་	ང་བཅས་རིགའི་	རྒྱལཔོ་མཆེ་ོག་	
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་གི་ནརོིག་བུ་བསམ་འཕེལེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་དང་	 ཕིའི་དགྲོ་ལས་སྲུང་མི་ལྕོགས་རིིག་ ངོ་
མ་ཅིག་ཨིན་ནོ།། །།
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འདལ་ཤོག་བཟྩོ་ཐངས།
ད་རིགེས་ནངས་པརིག	 ང་བཅས་རིགའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ནང་བཟུམ་སྦེེ་	 འཕྲུལ་རིགིག་
དང་	བཟོོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་	ཡོརིག་རྒྱས་གོང་འཕེེལལ་འགྱི་་ོམ་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་	ཧེེ་་མ་	ང་བཅས་རིགའི་ཕེལམ་ཚུ་གི་
སྐབས་ལས་	 རྒྱལ་ཁབ་རིགང་མགོ་རིགང་འདྲོངས་ཀྱི་ི་དོན་ལུ་	 རིགང་ལུགས་ཀྱི་ི་རིགིག་རྩལ་ཐོག་ལས་	 བཟོོ་སྐྲུན་འབད་
ཡོོད་པའི་	འབྲུག་གི་བཟོོ་རིགིགས་འཐོན་དངོས་ལེ་ཤེས་ཡོོད།	དེ་ཚུ་གི་གྲོས་ལས་	འབྲུག་གི་འདལ་ཤེསོག་བཟོོ་ཐངས་
ཀྱི་ི་སྐོརིག་ལས་	གནད་ཁུངས་མདརོིག་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན།
འདལ་ཤེསོག་ཟོར་མ་འད་	སྔོན་དང་ཕུ་	ང་བཅས་རིགའ་ཕེལམ་ཚུ་ག་སྐབས་ལས་རིག་	དཔ་ཆེ་་བ་ན་དང་	ཡོ་གུ་གཏོང་
ལན་གྱི་་རིག�ས་ཚུ་	བ་ན�་དོན་ལུ་	ལག་ལན་འཐབ་སོལ་ཡོོད་པའ་	ཤེསོག་གུ་ཅ�་ཨན།		འདལ་ཤེསོག་འད་	རྒྱུ་
ག་ཅ་ག�་བཟོོཝ་ཨན་ན་མནོ་བ་ཅན་	 ང་བཅས་རིག་འབྲུག་ག་	 ནགས་ཚོངལ་ཁ་མཐོ་ཤེསོས་དང་	 བརིག་ན་སྐོརིགམ་ཚུ་
ནང་ལུ་	 ཤེསང་ག་འདབ་མ་ ལྕོང་མ་ཤེསང་ག་འདབ་མ་བཟུམ་	 ཕ་ས་ས་སྦེ་ཡོོད་པའ་ཁརིག་	 ཤེསང་ག་ཁ་དོག་ཡོང་	
དམརིག་ངས་ངས་འཚོངམས་ཅ�་དང་	རིག་ཏོ་རྒྱ་སྦེོམ་སུ་ཅ�་	ཞལ་ལག་མང་སུ་འབད་མ་ཅ�་ཡོོདཔ་ཨན།		ཤེསང་
འད་ག་མང་ལུ་	འདལ་ཤེསང་ཟོར་སློབ་ཨན།
འདལ་ཤེསོག་བཟོོ་ན་ག་དོན་ལུ་	 རིག་ཁརིག་སོང་ཞནམ་ལས་	 འདལ་ཤེསོག་ག་ཤེསང་བཏོག་	 པགས་ཀོ་བཤུབས་ཏ་	
འབག་འོང་དགོ།	 ཁྱ�་ནང་ལྷོད་ཞནམ་ལས་	 དང་པ་རིག་	 ཉ་མའ་ནང་ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་	 བརལ་ཏ་སྐམ་བཅུག་
དགོ།	 ད་ལས་	ཉནམ་གཉ�་གསུམ་ད་ཅ�་ག་རྒྱབ་ལས་	ཆུ་ཚོངན་ནང་ཐལ་ཁུ་བླུགས་ཏ་	མ་འཚོང་ཚུན་ཚོངད་བཙ་
དགོཔ་ཨན།
བཙ་ཞནམ་ལས་	ལྷུ་ནང་བླུགས་ཏ་	འདམ་པ་བཟུམ་ མ་འགྱི་ོ་ཚུན་ཚོངད་ཞག་ཞག་རིག་བརྡུང་དགོ།	ཞག་ཚོངརིག་མ་



ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག།

དཔེ་་སྐྲུན་ལོོ་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠22 ལུ། 

སྩོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།

206

འད་	དོ་རུང་ ཆུ་ཚོངན་ནང་བླུགས་ཏ་བཙ་ཞནམ་ལས་	ཐུགཔ་བཟུམ་འགྱི་ོཝ་ད་	ཇ་སྲུམ་ནང་བླུགས་ཏ་	ཇ་བསྲུ་
དོ་བཟུམ་སྦེ་བསྲུ།	ལོག་ཀ་ལ་རམ་ཅ�་ནང་བླུགས་ཏ་	ལྕོགས་གཟོརིག་སྦེོམ་ཅ�་ག�་	སྤུས་ཙ་སྦེ་དཀྲུགས་དགོ།	
ད་ལས་	ཁ་ཤེས་སབ་འཕྲིནོས་འཕོྲིནས་དང་	ཡོང་ན་	ལྕོགས་སྐུད་དྲྭ་མ�་ག་ གས�་མ་གྲུ་བཞ�་ཅ�་ག�་	སབ་
སྟུག་སྙོམས་སྦེ་	དབོག་ཞནམ་ལས་	གས�་མ་དང་སྦྲགས་ཏ་	ཉ�་ནང་བརལ་བཞག་དགོ།
དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོངད་གསུམ་ད�་ཅ�་ག་རྒྱབ་ལས་	 སྤུས་ཙ་སྦེ་བསྐམས་ཚོངརིགཝ་ད་	 གས�་མ་གུ་ལས་ཚུརིག་	 ལོག་
སྤོག་པའ་བསྒང་ལས་	 འདལ་ཤེསོག་ངོ་མ་ལུ་འགྱུརིགཝ་ཨན།	 འདལ་ཤེསོག་འད་ཚོང་ས་ན་འད་ག�་	 མང་ཆེ་་ཤེསོས་
ཅ�་	བཀའ་འགྱུརིག་བཟུམ་མའ་	དཔ་ཆེ་་སྦེོམ་གྱི་་རིག�ས་དང་	གཞན་ཡོང་བཀའ་ཤེསོག་དང་ལག་ཁྱར་ཡོ�་རིག�ས་
གཞན་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ཡོང་	ར�་ར�མ་ག་གྲོས་སུ་སྦེ་	ལག་ལན་འཐབ་སོལ་ཡོོདཔ་ཨན།
འདལ་ཤེསོག་ལུ་དབེ་བ་དཀརིགཔོ་ཅིག་དང་	ཨ་ཙི་གནག་སུ་འཚོངམས་ཅིག་འབད་མི་	ལྷམ་པ་གཉིས་ཡོོད།	འདི་ཡོང་	
འདལ་ཤེསིང་ལུ་	འདལ་དཀརིག་དང་འདལ་ནག་ཟོེརིག་ཡོོད་མི་གི་	ཤེསིང་དང་འཁིལ་ཏེ་འགྱི་ཝོ་ཨིན་མས།	འདལ་ཤེསོག་
འདི་	 ད་རིགེས་ནངས་པརིག་	ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ཕེལརིག་ཡོང་	ཚོངོང་འབེལ་སྦེོམ་འཐབ་ཚུགསཔ་ལས་	འོང་
འབབ་བཟོོ་ནི་ལུ་ཡོང་	ཕེལན་ཐོགས་སྦེོམ་རིག་ཡོོད་ཟོེརིག་ཞུ་ནི་ཨིན།། 
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	མདའ་ཁ་སྩོག་པའྲི་ཚིག།

མདའ་རྐྱབ་མི་	མི་འདི་དཔྱལ་ཐེ་ཡོོད་པ་ཅིན།
འཕད་མདའ་རྒྱ་ལུ་རྐྱབ་པ།	།དགྲོ་ལི་དཔྱལ་བ་འབག་མི།།
ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ཕེལ་ལུ་མདའ་མི་ཕེལོག	།ཕོེལག་རུང་འབའ་མོའི་ཕི་ལས་ཨིན།།
གཙང་ཆེ་བ་ཆུ་གིས་འབག་སྟོེ་གིས།	།རྒྱ་ནག་གཡུས་ལུ་བསྐྱོལ་བཅུག་ཅིག།	།
སྐྱོི་བསེརིག་རླུང་གིས་འབག་སྟོེ་གིས།	།གངས་ཅན་བོད་ལུ་བསྐྱོལ་བཅུག་ཅིག	།
ཨ་ཁ་ཁ།	ཐུ་ལེ་ལེ།	མདའ་གིས་སློོག།	ཞུ་གིས་སློོག།	མདའ་ཁ་གཞུ་ཁ་ཐལ་བས་སློོག།
ཡོང་ན།	མཐོ་བ་གནམ་ལས་ཐལ་བཅུག་ཅིག	།དམའ་བ་ས་ལུ་ལུས་བཅུག་ཅིག	།
བརིག་ན་རླུང་གིས་དཀྲོག་བཅུག་ཅིག	།
མདའ་རྐྱབ་མ་	མ་འད་བནམ་ཐག་སྦེོམ་སྦེ་ཡོོད་པ་ཅན། 
སྤག་ཤེསིང་རྒྱ་ལུ་སྐྱོེ་བ།	།སྤག་དུང་སྒྱིདིད་པརིག་དཔྱང་མི།	།
ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ཕེལ་ལུ་མདའ་མི་ཕེལོག	།ཕོེལག་རུང་འབའ་མོའི་ཕི་ལས་ཨིན།	།
ཨ་ཁ་ཁ།	ཐུ་ལེ་ལེ་ཟོེརིག་སློབ་དགོཔ་ཨིན།
རིགང་གི་ཧེ་ོངས་ལུ་མདའ་ཁ་ཞུ་བ་ཅིན།
སྟོག་ཤེསརིག་གཞོན་པའི་ཕག་མདའ་འདི།	།མཐོ་སྟོ་ེགནམ་ལས་ཐལ་མ་བཅུག	།
དམའ་སྟོེ་ས་ཁརིག་ལུས་མ་བཅུག	།བརིག་ན་རླུང་གིས་དཀྲོག་མ་བཅུག	།
སྒོརིག་ཐིག་སྦུག་ལུ་ཞུ་ཆེ་ི་ག	ེ།ཟོེརིག་ཞུ་ནི་ཨིན།
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ཤོག་བརྡ།
ཤེསིང་ཆེ་ེན་དང་	རོ་སྦེོམ་ལ་སོགས་པ་	མི་ལེ་ཤེས་རུབ་སྟོེ་འཐེན་དགོཔ་དང་	འཐུ་དགོཔ་ཚུ་འཐོནམ་ད་	ཁེ་རྒོ་གཅིག་
ཁརིག་འགྲོིག་ནིའི་དོན་ལུ།	ཧེེ་་མ་རིག་རྒན་ཤེསོས་སྐད་ཡོོད་མི་ཅིག་གིས་	ཚོངརིག་རིགེ་འཐེནམ་ད་ ཆེ་་རིགོགས་ཚུ་གིས་	ཤེསོག་
ཅིག་ཟོེརིག་སློབ་སྟོེ་འཐེན་དགོ་རུང་	འཐུ་དགོ་རུང་འཐུ་ནི་ཨིན།	དེ་ལས་ ཤེསོག་བརའི་ཚོངིག་	སྐུལ་ཐངས་འདི།

ཤོག་གཅིག་ ཤོག་གཉིས།

ཤོག་ལན་མང་གསུམ་ལས་ཡ། །ལན་མང་གསུམ་ལུ་རོགས་ནི་མེད། །

རོགས་ནི་མེད་པའི་ལན་མང་གསུམ། །ངེག་ཅིག་ངེག་ཅིག་མཉམ་རོགས་ཀྱིས། །

དཔུང་ཤེད་གཅིག་ཁར་འགྲིག་གནང་མས། །དཔུང་ཤེད་གཅིག་ཁར་མ་འགྲིག་པར། །

ཤིང་ཆེན་བཏགས་སར་བཀལ་མི་ཚུགས། །མཉམ་རོགས་གཞོན་པ་དཔུང་ཤེད་ཡོད། །

དཔུང་ཤེད་གཅིག་ཁར་མི་འགྲིག་ག། སྨན་ཆུང་བུ་མོར་ཁོང་ཤེད་ཡོད། །

ཁོང་ཤེད་གཅིག་ཁར་མི་འགྲིག་ག། ཤོག་གཅིག་ ཤོག་གཉིས།

ཤོག་ལན་མང་གསུམ་ལས་ཡ།
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སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།
བྲི་ཅུང་ནལ་གཟནམ།

༉	ཧེ་་མ་	ནལ་གཟོནམ་ཕེལོ་མོ་གཉ�་	གྱི་ང་ག་དོང་ཕུག་ནང་ཚོངང་བཅའ་ཞནམ་ལས་	ཕྱུག་གུ་བཏོན་ཏ་	ཕྱུག་ཀུ་
གཉ�་འཐོན་མ་འད་ལུ་	གནམ་མད་ས་མད་	གཅས་གཅས་ཕེལངས་ཕེལངས་སྦེ་གསོ་སྟོ་	སོད་སོདཔ་མས།	ཡུདཔ་
ཅ�་ཁ་ལས་	 ཕྱུག་གུ་གཉ�་ཡོང་	ཨའ་དང་ཨཔ་དང་	 འདྲན་འདྲ་འཕུརིག་ཚུགསཔ་ཡོརིག་སོ་ནུག།	 ཉནམ་ཅ�་	
ནལ་གཟོནམ་ཕེལོ་མོ་གཉ�་དང་ཕྱུག་གུ་གཉ�་	ས་ཆེ་་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅ�་ཁརིག་སོང་སྟོ་	ཕྱུག་གུ་གཉ�་སྤང་	
ཧེ་ོ་ལྡ�་ལྡ�་གཅ�་ག་སྦུག་ལུ་	རྩདམོ་རྩ་བཅུག་སྟོ་བཞག།	ཁོང་རིག་གཉ�་	གཡོས་དང་གཡོོན་ལས་	འབུཔ་
དང་ཟོགསམ་འཚོང�་འབག་འོང་ཡོ་རིག་	 ཕྱུག་གུ་གཉི�་ལུ་བན།	 ཁ་སྐོམ་ད་རིག་	 སྤང་ཐང་སྦུག་ག་	 ཨོམ་ཆུ་
གཙངམ་བས�་ཏོང་ཏོ་	 ཧེ་ང་སངས་ས་ད་ནང་མཆེ་ོ་ཏོ་དཔག་སྟོ་	 འཐུང་ཡོ་རིག་	 ཉ�་བསོ་སྟོ་	 སྤྲོོ་ཉམས་སྟོོན་
སོད་སོདཔ་མས།
ད་ཅ�་ག་བརིག་ན་	ག་ལས་འོང་གུ་ལས་འོང་	མ་ཤེསསཔ་ཅ�་ག་བརིག་ན་	སྟོག་ཤེསརིག་ཧེ་ོརིགཔ་ཅ�་	འོངམ་ཅ�་	བ་
ཅུང་ཆུང་ཤོེསས་འད་རིག་	འཐུ་འབག་ཡོརིག་སོ་ནུག།	ནམ་ཅ�་ག་ཚོང་	དོ་རུང་	བ་ཅུང་གཅ�པོ་ད་ཡོང་	འཐུ་འབག་
འོང་མནོ་སྟོ་	ས�ས་དྲནམ་བཏོན་ཏ་	ག་ད་ཟུརིག་ཚུགས་ཚུགས་ཟུརིག།	 བདག་འཛན་ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་	 འཐབ་སྟོ་
སོད་པའ་བརིག་ན་རིག་	དོ་རུང་	བ་ཅུང་གཅ�པོ་ད་ཡོང་	སྟོག་ཤེསརིག་ཧེ་ོརིགཔ་ལུ་	ཤེསོརིག་སོ་ནུག།
ནལ་གཟོནམ་ཕེལོ་མོ་གཉིསཔོ་དེ་	བི་ཅུང་དོད་རིགིལ་རིགི་གཉིས་ལུ་བལ་སྟོེ་	 གནམ་མེད་ས་མེད་ཕེལངས།	སྟོག་ཤེསརིག་
ཧེ་ོརིགཔ་ལུ་	 ཁོག་པའི་གདིང་ལས་	ཞེ་སང་ལངས་ཏེ་	 བཟོོད་མ་ཚུགས་རུང་	མགུ་དང་བག་ཁ་འཐབ་པ་ཅིན་	
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མགུ་རིག་ཕེལམ་ཟོེརིག་སློབ་དོ་བཟུམ་སྦེེ་	མཐའ་མརིག་ཁོང་རིག་གཉིས་ལུ་ཡོང་	ཉེན་ཁ་སྦེོམ་འདུག་མནོ་སྟོེ་	ག་དེ་བོག་
ཚུགས་ཚུགས་བོག་སྟོེ་	མཐའ་མཇུག་ལུ་	གཡུས་འདི་ནང་ལས་ཡོང་	འཐོན་ཡོརིག་སོ་ནུག།
དོ་རུང་	 ནམ་ཅ�་ག་ཚོང་	ནལ་གཟོནམ་མོ་ག�་	 སྒོང་རོག་གཉ�་བུད།	རིག�་པ་བཞན་དུ་	དུས་ཚོངད་རིགནམ་
ད་བ་ཅུང་གཉ�་ཐོན་ནུག།	ཁོང་རིག་ཕེལོ་མོ་གཉ�་	ག་ད་དྲག་དྲག་	 གཞན་གྱི་�་མ་མཐོངམ་སྦེ་	འཚོང་སྐྱོོང་དང་	
སྲུང་སྐྱོོབ་འབད་ད་སོད་ཞནམ་ལས་	 བ་ཅུང་གཉ�་ཀུ་	 ཁོང་རིག་ཕེལམ་གཉ�་བཟུམ་སྦེ་	 དོད་རིག�་རིག་ཐལ།	མགུ་
འཐོན་ཚུགསཔ་འགོྱི་ཝ་ད་	 ཉནམ་གཅ�་	 འད་ཁ་ལུ་ཡོང་	 སྟོག་ཤེསརིག་ཧོེ་རིགཔ་འོང་སྟོ་	སྐད་ཅ�་མ་	 གཅ�་ག་
བརིག་ན་	བ་ཅུང་གཉ�་ཆེ་་རིག་	འཐུ་འབག་སྟོ་བསྐྱོས་ཆེ་་ནུག།
ཁོང་ནལ་གཟོནམ་ཕེལོ་མོ་གཉ�་	ཨ་ལོ་གཅས་གཅས་ཕེལངས་ཕེལངས་སྦེ་	གསོ་ཡོ་རིག་	སྟོག་ཤེསརིག་ཧེ་ོརིགཔ་ལུ་ཤེསོརིག་ཏ་	
ཨ་ལོ་བརླགས་པའ་སྡུག་བསྔལ་དང་།	ལོགས་ཅ�་ཁ་ཐུག་ལས་	 དོ་རུང་	ཁོང་རིག་གཉ�་ཀྱི་་	སོག་ཡོང་འབང་
ན�་ཉན་ཁ་མ་འོང་ག་	མནོ་བའ་སྡུག་བསྔལ་འད་གུ་	ཨ་ལོ་ལན་གྱི་ངས་མདཔ་	སྟོག་ཤེསརིག་ཧེ་ོརིགཔ་ག�་	འཐུ་
འབག་རུང་	 འད་ལུ་དགྲོ་ལན་འཇལ་མ་ཚུགས་པའ་སྡུག་བསྔལ་	 ག་རིག་གཅ�་ཁརིག་ཕེལོག་ཆེ་་ནུག།	 ཁོང་རིག་
གཉ�་	ས་གཅ�་ཁརིག་ཡོང་	ཆེ་གས་མ་ཚུགས་པརིག་	འཕུརིག་ཡོ་	འཕུརིག་ཡོ་རིག་	ག་ལྷོད་འགྱི་ོཝ་ད་	ཀོ་བཟོོ་རྐྱབ་
མ་ཅ�་ག་	བཟོོ་རིག་ནང་ལྷོད་ནུག།
ཁོང་གཉིས་	མི་དེ་	 ཀོཝ་བཙེམ་སརིག་ལདམོ་བལ་སྟོེ་རིག་	སོད་པའི་བརིག་ན་	མི་དེ་ལོང་སྟོེ་ཁྱམི་ནང་ལོ་བཟོའ་བརིག་
ཡོརིག་སོ་ནུག།	དེ་ལས་ནལ་གཟོནམ་ཕེལོ་དེ་	བཟོོ་རིག་ནང་སོང་སྟོ་ེ	ན་འཐན་བལཝ་ད་	བཟོོ་བོ་གི་ལག་ཆེ་་	ལྕོགས་
ཀྱི་ིས་བཟོོ་བཟོོཝ་	 རྣོས་ཁིག་ཁི་འབད་མི་	 ཧིེ་འུ་འདི་མཐོང་ཆེ་ི་ནུག།	ལག་ཆེ་་འདི་	 ང་ལུ་ཡོང་	མཁོ་ཆེ་ེ་ཏོག་ཏོ་
ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་མས་མནོ་སྟོེ་	འཐུ་འབག་སྦེེ་	ནལ་གཟོནམ་མོ་འབད་སརིག་འོང་ནུག།
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ནལ་གཟོནམ་མོ་གིས་	ཅ་ལ་འདི་ག་ཅི་འབད་ནི་སོ?	ཅ་ལ་ག་ཅི་ཟོེརིག་མི་འདི་སོ?	 ཟེོརིག་འདྲིཝ་ད་ཕེལོ་གིས་མིང་
སློབ་མ་ཤེསེས་པས།	 ད་ལ་རིག་བཟོོ་རིག་ནང་	བཟོོ་བོ་དེ་འོངམ་ད་	ཁོ་གིས་ཅིག་སློབ་འོང་མནོ་སྟོ་ེ	ནལ་གཟོནམ་ཕེལོ་
དེ་	 བཟོོ་རིག་ནང་སོང་ཞིནམ་ལས་	ཁྱིམ་གྱི་ི་ཟུརིག་ཅིག་ཁརིག་འཛེགས་སྦེེ་	འགྱི་ིམས་ཏེ་སོད་ནུག།	 ཡུདཔ་ཅིག་ལས་
བཟོོ་བོ་འདི་འོང་སྟོེ་	ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནི་འབདཝ་ད་	ཀོཝ་བཙེམ་ནིའི་ཧེ་ིའུ་འདི་	འཚོངོལ་མ་འཐོབ་པས།	བཟོོ་བོ་
གིས་	གཡོའ་	ད་རིགེས་ག་ཅི་འབད་འབདཝ་ཨིན་ན་སོ།	ངེའི་འདི་འབང་པའི་སྤྱི་ོ་རིག་མེད།	ད་རིགེས་ག་གིས་ཅིག་	
འབག་ཅི་ག་	འབག་ཆེ་ི་ནུག།	ཟོེརིག་སློབ་སརིག་གོ་ནུག།	ནལ་གཟོནམ་ཕེལོ་ལོག་སྟོ་ེ	མོ་འབད་སརིག་འགྱི་ཝོ་ད་	མོ་
གིས་མིང་གོ་ཡིོ་ག་ཟོེརིག་འདྲིཝ་ད་	ཕེལོ་གིས་འཇམ་ཤེསོས་རིག་	 ལག་ཆེ་་འདི་གི་མིང་ཨིན་པས།	འདི་ལུ་སྤྱི་ོ་མེད་ཟོེརིག་
སློབ་ཨིན་མས།	ཟོེརིག་སློབ་ནུག།
ཁོང་གཉ�་ས་འད་ཁ་ཡོང་	 ས�ས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་�་འཚུབས་ཏ་	སོད་མ་ཆེ་གས་པརིག་	དོ་རུང་	འཕུརིག་
ཏ་འགྱི་ོཝ་ད་	གཡུས་ཚོངན་གཞན་ཅ�་ནང་ལྷོད་ནུག།	ཕེལ་ལུ་	 ཁྱ�་གཅ�་ག་	 སྒོ་སྒྲིག�་གུ་འཛ�ས་ཏ་ལཝ་
ད་	ཚོང�་དཔོན་ཅ�་	 གོ་ལ་ལྷན་པ་བཏབ་སརིག་མཐོང་སྟོ་	བལ་སྟོ་རིག་སོད་སོདཔ་མས།	ད�་ཅ�་ག་བརིག་ན་	
ཚོང�་དཔོན་ད་	ཆེ་བ་གསང་གང་སྟོ་	ཕ་ཁརིག་	 གསང་སོྤྱི་ད་ནང་ཡོརིག་སོ་ནུག།	 ད་ལས་	 ནལ་གཟོནམ་	 ཕེལོ་ད་
སོང་སྟོ་	ཚོང�་དཔོན་གྱི་�་ལྷན་པ་བཏབ་ན་སྦེ་	 དྲ་བཞག་མ་ག་	 གོ་ལ་དྲ་དུམ་དམརིགཔོ་	 ལགས་ཤོེསམ་འད་རིག་	
འཐུ་འབག་འོང་ནུག།	དོ་རུང་	 ནལ་གཟོནམ་མོ་ད་ག�་	ཧེ་་མ་བཟུམ་སྦེ་མང་འདྲིཝ་ད།	ཁོ་ག�་	 མང་
སློབ་མ་ཤེསས་པས།	ཕེལོ་ད་ག�་	 ག་ལས་བསྐོརིག་རུང་	ད་ལ་རིག་	 ཚོང�་དཔོན་ད་འཐོན་འོང་།	མང་ཁོ་ག�་སློབ་
འོང་མནོ་སྟོ་	 བསྒུགས་སོད་ནུག།	 ཡུདཔ་ཅ�་ཁ་ལས་	ཚོང�་དཔོན་ཨཔ་ད་འོང་སྟོ་	ང�་འད་	 འབང་པའ་
དཔ་རིག་མད་	ད་རིགས་ག་ག�་འཐུ་ཆེ་་ཡོ་ག་	ཟོར་སློབ་ལས་	ནལ་གཟོནམ་ཕེལོ་ད་ག�་	 གོ་ལ་དྲ་དུམ་ད་ག་
མང་	དཔ་མད་ཨན་པས་ཟོར་སློབ་ནུག།
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དེ་ལས་	 ནལ་གཟོནམ་ཕོེལ་མོ་གཉིས་	 སྤང་ཐང་ཅིག་ནང་སོང་ཞིནམ་ལས་	 ཧིེ་འུ་གི་གཡུ་པ་ཤེསིང་དེ་	 ས་ནང་
སྒྲིགིང་སྒྲིགིང་བརབས།	སྤྱི་ི་ཏོག་རྣོས་ཁིག་ཁི་དེ་	 གནམ་ཁརིག་སྟོོན།	དེ་གུ་	གོ་ལ་དྲ་དུམ་དམརིགཔོ་དེ་	བཀབ་བཞག་
ཞིནམ་ལས་	ནལ་གཟོནམ་མོ་ལུ་བལ་སྟོེ་	ཁྱོད་རིག་	ཁྱིམ་གྱི་ི་རྩིག་པའི་	དོང་ལས་	འགྱི་ིམས་ཏེ་རིག་སོད་ས་རིགེ།	ད་
རིགིས་	ག་དེ་སྦེེ་ཨིན་རུང་	སྟོག་ཤེསརིག་ཧེ་ོརིགཔ་དེ་ལུ་	དགྲོ་ལན་	 བག་ཚིོངམས་འཇོམས་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མ་རྐྱབ་པརིག་	ང་
ཤེསི་རུང་ངལ་མི་རིགངས་པས་ཟོེརིག་སློབ་སྟོེ།	 ཁོ་རིག་	རིགེ་ཚོངེ་ལྷན་པ་ནང་ན་འཛུལ་བརྫུ་བཏབ།	རིགེ་ཚོངེ་ཕི་ཁརིག་འཐོན་
བརྫུ་བཏབ་སྟོེ་	སྟོག་ཤེསརིག་ཧེ་ོརིགཔ་འོང་ག་མི་འོང་	འགྱི་ིམས་ཏེ་རིག་སོད་ནུག།	
ཡུདཔ་ཅ�་ལས་	ཨ་རྟག་བཟོའ་བའ་ལང་ཤེསོརིག་ཤུགས་ཐལ་ཏ་	 སྟོག་ཤེསརིག་ཧོེ་རིགཔ་ད་	གནམ་ཁ་ལས་	 ཤུགས་
སྦེ་་འོངམ་ཅ�་	ནལ་གཟོནམ་འཐུ་འབག་ན་འབདཝ་ད་	ནལ་གཟོནམ་ཕེལོ་ག�་	 ལྷན་པ་འོག་ལུ་འཛུལཝ་
ཅ�་	ལོགས་ཅ�་ཁ་ལས་ཐོན་ཡོརིག་སོ་ནུག།	སྟོག་ཤེསརིག་ཧོེ་རིགཔ་འདན་ལས་ཀྱི་་རྣམ་པརིག་སན་པ་	 ཆུད་མ་ཟོ་
བརིག་	ཕྲིནང་ཕྲིནང་རིག་བང་ཏོ་	 ཧེ་ུ་ག་སྤྱི་་ཏོག་གུ་ཕེལོག་སྟོ་	གཟུགས་སྒྲིགོ་བཤུད་རྐྱབ་གཏང་ད་ནུག།	 ནལ་གཟོནམ་
ཕེལོ་མོ ་གཉ�་ཆེ་་རིག་	ངལ་རིགངས།	ས�ས་དགའ།	ཧེ་ང་ཚོང�ས་པའ་ཤུགས་ཀྱི་�་	སྤྱི་ོ་མད་གནམ་ཁརིག་
ལྷོངས།	དཔ་མད་མགུ་ལུ་བཀབ།	དམ་ཉམས་སྟོག་ཤེསརིག་ཧོེ་རིགཔ།	ཐལ་བའ་རྡུལ་དུ་བརླགས།	ཨ་ཧུ་ཧུ་	ཟོར་	
ཕྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་ནུག་གོ།
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དགའ་ཚོར་ངོས་ལེན།

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས།	 (སྔོན་མརིག་	 རྒྱལ་འཚོངན་ཤེསས་རིག�་ཚོང�ས་སེ)ཀྱི་་ ལཱ་འགན་
ངོ་མ་རིག་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་ ཤེསས་རིག�་ལས་ཁུངས་དང་ མཉམ་འབ�་ཐོག་ལས་ ཤེསས་ཡོོན་མཁོ་ཆེ་ས་
བཟོོ་སྐྲུན་འབད་ད་ སློོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཁྱད་རིག�་ག་རྒྱབ་སྐྱོརོིག་བན་ན་དང་།  སློོབ་གྲྭའ་ཤེསས་ཡོོན་མཁོ་ཆེ་ས་ཚུ་དཔ་
སྐྲུན་འབདཝ་ཨན། དཔ་སྐྲུན་འབད་མ་ དཔ་ད�་ག་རིག་ ཤེསས་ཡོོན་གྱི་་དོན་ལུ་ རིགན་མད་སྟོོང་པརིག་ འབྲུག་ནང་
འཁོད་ཤེསས་ཡོོན་སྦྱང་མ་སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ བཀྲམ་སྤ�་འབདཝ་ཨན།

ད་འབད་ཞནམ་ལས་ སློོབ་གྲྭའ་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས་ཀྱི་�	དཔ་ད�་འད་ནང་བཙུགས་
ཡོོད་པའ་ བརོད་ཚོངན་ཚུ་ག་ པརིག་དབང་ཆེ་་གནས་ཡོོད་མ་ ཇོ་བདག་ཚུ་ག�་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཤེསས་ཡོོན་མཐུན་རྐྱན་
ལུ་ ཕེལན་འད�ས་སྦེོམ་འབྱུང་མ་འད་ལུ་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོངར་སྦེོམ་ཡོོད། བརོད་ཚོངན་འད་ཚུ་ ཤེསས་རིག�་ག་དཔ་
ད�་དང་གཅ�་ཁརིག་ སྤརིག་ལོག་རྐྱབ་ན་ག་ གནང་བ་ཡོང་ཞུ་ན་དང་གཅ�་ཁརིག་ ཤུལ་ལས་ ཞུན་དག་ག་
སྐབས་ལུ་ བརོད་ཚོངན་འད་ཚུ་ལུ་ ལགས་བཅོས་རིག་ཡོང་ འབད་ཆེ་ོག་པའ་ གནང་བ་ཡོང་ གནང་སྟོ་བཀའ་དྲན་
བསྐྱོང་གནང་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།


