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དཔ་ད�་རྩོམ་སྒྲིག�་ག་ལཱ་ནང་ ཁྱད་རིག�་ག་གྲོོས་སྟོན་དང་ ཕེལན་འད�ས་ཀྱི་་གྲོོགས་རིགམ་མཛིནད་མ་ གཤེསམ་གསལ་ ཤེསས་ཡོོན་མཁས་མཆེ་ོག་དང་ 
ཁྱད་པརིག་ཅན་གྱི་་སློོབ་དཔོན་ཡོོངས་ལུ་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག�་གོང་འཕེལ�་ལས་ཁུངས་ལས་ དགའ་བསུ་དང་བཅས་པའ་ལགས་སོ་ཡོོད།

འགོ་ཐོག་་རྩོོམ་སྒྲིག་གྲོས་སྟོོན་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་ཞིབིབ་འཚོངོལ་དང་གོང་འཕེལེལ་ལེ་བ།
༣  ལྷུན་གྲུབ་འབྲུག་པ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ།་ེཚོངན།

འགོ་ཐོག་་རྩོོམ་སྒྲིག་གི་སྤྱིར་བཏང་བཀོད་ཁྱབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར།
ཀརྨ་ཡོེ་ཤེསེས། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིནིན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ།་ེཚོངན། 

འགོ་ཐོག་་རྩོོམ་སྒྲིག་ཞུན་དགཔ།
༡  དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་ོརྗེ།ེ། ཡོོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེ་ེན། རོང་ཁ་གོང་འཕེལེལ་དབང་འཛིནིན།
༢  བསྟན་འཛིནིན་རྡོ་ོརྗེ།ེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ།ེ་ཚོངན།
༣  ཚོངེ་རིགིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ།ེ་ཚོངན།

འགོ་ཐོག་རྩོོམ་སྒྲིག་ཞུན་ལྷག་འབད་མི།
རིགིན་ཆེ་ེན་རྒྱ་མཚོངོ། ལེགས་སྦྱརིག་བ། སྤ་རིགོ་ཤེསེས་རིགིག་མཐོ་རིགིམ་སློོབ་གྲྭ།

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

རྩོོམ་སྒྲིག་པའི་མིང་ཐོ།
༡   དྲག་ཤེསོས་སངས་རྒྱས་རྡོོ་རྗེ།ེ། ཡོོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེ་ེན། རོང་ཁ་གོང་འཕེལེལ་དབང་འཛིནིན།
༢   ཤེསེས་རིགབ་རྒྱལ་མཚོངན། ཆེ་ོས་རྒྱུགས་འགོ་འཛིནིན་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   རྡོོ་རྗེ།ེ་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་འཛིནིན་ལས་རིགོགས། སྐད་ཡོིག་དང་ལམ་སོལ་སློོབ་སྦྱངོ་ཁང་། སེམས་རྟོགས་ཁ།
༧   དབང་དྲག་རྡོོ་རྗེ།།ེ ཤེསེས་རིགིག་ལ་ཞིིབབ་འགོ་དཔོན། ཤེསེས་རིགིག་ལ་ཞིིབབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ།ེ་ཚོངན།
༨  བསམ་གཏན་མཐརིག་ཕིན། ལེགས་སྦྱརིག་བ། རྒྱལ་ཡོོངས་ཤེསེས་རིགིག་སྤེལ་ཁང་། སྤ་རིགོ།
༩   རྡོོ་རྗེ།ེ་དབང་ཕྱུག། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ།ེ་ཚོངན། 
༡༠   དབང་ཕྱུག། སློབོ་དཔོན། ཨོན་རྡོོ་རྗེ།ེ་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ། ཧཱ།
༡༡   ཕུན་ཚོངོགས། སློོབ་གོང་ལས་རིགོགས། གཟོི་ལུང་ཁ་འབིང་རིགིམ་འོག་མའི་སློོབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག།
༡༢   པདྨ་བསྟན་འཛིནིན། དབུ་འཛིནིན་ལས་རིགོགས། ཤེསརིག་པ་འབིང་རིགིམ་བརིག་མའི་སློོབ་གྲྭ། སྤ་རིགོ།
༡༣   ཚོངེ་རིགིང་ཕུན་ཚོངོགས། དབུ་འཛིནིན་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་འཛིནིན་ལས་རིགོགས། ལུང་བསྟན་ཟོམ་པ་འབིང་རིགིམ་བརིག་མའི་སློོབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག།
༡༦   ཚོངེ་དབང་རྡོ་ོརྗེ།ེ། སློོབ་དཔོན། མུ་ཏིག་ཐང་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག།
༡༧  རྡོོ་རྗེ།་ེ། སློོབ་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།  
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༢༠   དབངས་ཅན་མཚོངོ་སྐྱིད། སློོབ་དཔོན། ལུང་བསྟན་ཕུག་གཞིབི་རིགིམ་སློོབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུ།
༢༡   བོ་གྲོོས་འོད་ཟོེརིག། སློབོ་དཔོན། ཝང་ཆུ་འབིང་རིགིམ་སློོབ་གྲྭ་བརིག་མའི་སློོབ་གྲྭ། ཆུ་ཁ།
༢༢  འཛིནོམས་པ་བུ་ཁིད། སློབོ་དཔོན། ཕུ་ཡུམ་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ།  ལྷུན་རྩེ།
༢༣  ཀརྨ་དོན་གྲུབ། སློོབ་དཔོན། ཆུ་ཁ་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློབོ་གྲྭ། 
༢༤  ཀརྨ་དབང་འདུས། དབུ་འཛིནིན་ལས་རིགོགས། དབངས་ཅན་ཕུག་འབིང་རིགིམ་གོང་མ། ཐིམ་ཕུ།
༢༥   ཚོངེ་རིགིང་རྡོོ་རྗེ།ེ། སློོབ་དཔོན། ཡོོན་ཕུ་ལ་འབིང་རིགིམ་འོག་མའི་སློབོ་གྲྭ། བཀྲ་ཤེསིས་སྒང་།
༢༦  ཨོན་རྡོ་ོརྗེ།ེ། 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་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚོངན། སློོབ་དཔོན། བསམ་རྩེ་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ། 
༢༩  ངག་དབང་ཕུན་ཚོངོགས། སློོབ་དཔོན། ནང་སྐོརིག་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ། པདྨ་དགའ་ཚོངལ།
༣༠   ཤེསེས་རིགབ་རྡོོ་རྗེ།།ེ སློོབ་དཔོན། རིགང་འབྱུང་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤིེསས་སྒང་།
༣༡   བཀྲ་ཤེསིས་བསྟན་འཛིནིན། སློབོ་དཔོན། རྒྱལཔོ་ཞིིབང་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ། མོང་སྒརིག།
༣༢  བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོངོགས། སློོབ་དཔོན། མོང་སྒརིག་འབིང་རིགིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ། 
༣༣  ཨོ་རྒྱན་འཕྲིནིན་ལས། དབུ་འཛིནིན་ལས་རིགོགས། པདྨ་དགའ་ཚོངལ་འབིང་རིགིམ་བརིག་མའི་སློོབ་གྲྭ།
༣༤  ལྷ་དབང་ཕུན་ཚོངོགས། སློབོ་དཔོན། བཙན་མཁརིག་ལ་འབིང་རིགིམ་བརིག་མའི་སློོབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤིེསས་གཡོང་རྩེ། 
༣༥   པདྨ་རྡོ་ོརྗེ།ེ། སློོབ་དཔོན། དརིག་དཀརིག་འབིང་རིགིམ་བརིག་མའི་སློབོ་གྲྭ། 
༣༦  བསྟན་འཛིནིན་རྡོ་ོརྗེ།ེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ།ེ་ཚོངན། 
༣༧  ཚོངེ་རིགིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ།་ེཚོངན།

ཕྱི་ཤོག་པར་རིས།
༡  བཀྲ་ཤེསིས་བོ་གྲོོས། གློོག་རིགིག་འགོ་དཔོན། རོང་ཁ་གོང་འཕེེལལ་དབང་འཛིནིན།
2  འཇིགས་མེད་བོ་གྲོོས། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ།ེ་ཚོངན། 
༣  པདྨ་ཆེ་ོས་རྒྱལ། གློགོ་རིགིག་ལས་རིགིམ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ།ེ་ཚོངན།
4 རྡོོ་རྗེ།། རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིག�པ། རྒྱལ་འཛིནན་ཤེསས་རིག�་ཚོང�ས་སྡེ།།
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ཆེད་བརྗོད།

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་སྦེ་་ 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་གཞིབ་ འགོ་དང་པ་བཙུགས་པའ་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མངའ་བདག་འཇ�ས་མད་རྡོོ་རྗེ།་དབང་ཕྱུག་
ག�་ ཁ་ལས་ག་སློབ་ཀྱི་་རོང་ཁ་ ཡོ�་ཐོག་འབ་ན�་ལམ་སོལ་འགོ་བཙུགས་ཏ་ འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་ཡོ�་ལུ་ངོས་འཛིནན་གྱི་་ བཀའ་
དྲ�་བསྒྲིགགས་གནང་ནུག། ད་ལས་ཚུརིག་ རོང་ཁ་འད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་སློོབ་གྲྭ་ག་རིག་ནང་ ཨང་ལིཤེས་དང་ རྩ�་ཀྱི་་ཆེ་ོས་ཚོངན་གཉ�་དང་འདྲན་
འདྲ་ རྩ་བའ་ཆེ་ོས་ཚོངན་ཁག་ཆེ་་ཤེསོས་ཅ�་སྦེ་་ 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་ བསྐྱརིག་ཞིབིབ་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་སྟོན་པ་དང་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ས་ག་ནི་ཡོང་ འཐོབ་སརིག་
མེདཔ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟནེ་ རོང་ཁའི་ཆེ་ོས་ཚོངན་འགོ་དང་པ་ བཟོོཝ་ད་གི་གཞིབི་བཞིབག་ས་འདི་ཡོང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལོ་བརྒྱ་ཕྲིནག་མང་རིགབས་ཀྱི་ི་སྔ་
གོང་ལས་ གཞིབིས་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོོད་པའི་ གྲྭ་ཚོངང་དགོན་སྡེ།ེ་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་སྟནོ་འབད་ཐངས་འདི་ལུ་ སྒྱུརིག་བཅོས་སྦེ་མོ་ཅིག་ག་ནི་ཡོང་མ་བྱུང་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་ཞིབབ་ཅ�་འབད་ཡོ། བརྟག་ཞིབབ་ཀྱི་་ཞིབབ་བཅུད་དང་ རྒྱབ་སྣོོན་བསམ་འཆེ་རིག་ཚུ་
ནང་ རོང་ཁ་ཡོརིག་དྲག་ག་དོན་ལུ་ འབད་དགོཔ་གཞིབན་ཚུ་དང་གཅ�་ཁརིག་ སློོབ་གྲྭའ་རོང་ཁའ་སློོབ་སྦྱོང་འད་ བརྡོ་དོན་སྤྲོོད་ལན་གྱི་་ལྕོོགས་གྲུབ་ 
ཧེ་་མ་ལས་ལྷག་སྟ་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་ ཞིབབ་བཅུད་མངོན་གསལ་ཆེ་་ཏོག་ཏོག་སྦེ་་ ཐོན་ཡོོདཔ་ལས་བརྟན་ ཤེསས་རིག�་ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ བོ་གསརིག་ལས་སློོབ་རིག�་༡༢ 
པ་ཚུན་གྱི་་ རོང་ཁའ་རྩ་གཞུང་དང་ ཆེ་ོས་ཚོངན་ཚུ་ཡོོངས་རོགས་ལགས་སྒྱུརིག་འབད་ན་གུ་ཐག་བཅད་གནང་ནུག།
ཤེེསས་རིགིག་ལྷན་ཁག་གི་ འཆེ་རིག་གཞིིབ་དང་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཤེསེས་རིགིག་སློོབ་གྲྭའི་ཤེསེས་ཡོོན་ལས་ཁུངས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་
རིགིག་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྡེ།ེ་ཚོངན་གྱི་ིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ རོང་ཁའི་ཆེ་ོས་ཚོངན་ཡོོངས་རོགས་ལེགས་སྒྱུརིག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་དང་ ཆེ་ོས་
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ཚོངན་འདི་ཚུ་ཡོང་ སློོབ་གྲྭའི་གནས་རིགིམ་ནང་ དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ རོང་ཁའི་བརྡོ་དོན་སྤྲོོད་ལེན་གྱི་ི་ལྕོགོས་གྲུབ་ཡོརིག་སེང་གི་དོན་ལུ་ སྐད་ཡོིག་
གི་རིགིག་རྩལ་བཞིབི་གི་ཤེསེས་ཚོངད་ ལེགས་ཤེསོམ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ འཛིནམ་གློིང་རྒྱལ་སྤྱི་ིའི་ཨིང་ལིཤེས་གི་ སྐད་ཡིོག་སློོབ་སྦྱོང་ཐབས་ལམ་ལུ་ གཞིབི་རྟེན་
འབད་དེ་བཟོོ་ཡོོད། དེ་གུ་ ཕེལན་ཐབས་ཆེ་ེ་བའི་རིགང་ལུགས་ སྔརིག་སོལ་སློོབ་སྦྱངོ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡོང་ འོས་འབབ་དང་འཁིལ་
ཏེ་བཙུགས་ཡོོད་པའི་ཁརིག་ སྐད་ཡོིག་གི་རིགིག་རྩལ་བཞིབི་ནང་ལས་ཡོང་ འབི་ལྷག་གི་རིགིག་རྩལ་ལྕོོགས་གྲུབ་ཡོརིག་སེང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ི་
དམིགས་གཏད་འབད་དེ་བཟོོ་གནང་ནུག། 
ལགས་སྒྱུརིག་འབད་མ་ག་ རོང་ཁའ་ཆེ་ོས་ཚོངན་འད་ག�་ ན་གཞིབོན་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་ག�་ རོང་ཁའ་སློོབ་སྦྱོང་འད་འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་ སྤྲོོ་བ་ཆེ་་ཏོག་
ཏོ་ག་ཐོག་ལས་ རོང་ཁའ་བརྡོ་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་བསྐྱད་ད་བཟོོ་གནང་ནུག། 
རྩ་གཞུང་འད་ ལག་ལན་འཐབ་ན་འགོ་བཙུགས་ཞིབནམ་ལས་ཚུརིག་ སྤྱི་་ལོ་༢༠༡༧ ཚུན་གྱི་་རིགང་ལུ་ སློོབ་སྟོན་ལག་ལན་གྱི་་གནས་སྟངས་དང་
འཁ�་ཏ་ ལགས་བཅོས་དུམ་གྲོ་རིག་འབད་ཡོོད་པའ་ཁརིག་ དུས་ཅ་སྤྱི་་ལོ་ ༢༠༡༨ལོ་ལུ་ བསྐྱརིག་ཞིབབ་ཡོང་བསྐྱརིག་འབད་ད་ སྡེ།�་དང་སྦྱོརིག་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། 
བསྐྱརིག་ཞིབབ་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�་འགྱི་ོ་བ་ག�་མ་ཚོངད། ལྷབ་སྟོན་གྱི་་གནས་སྟངས་ཚུ་ཡོང་ སྤྲོོ་ཉམས་ཆེ་་བའ་སོྒ་ལས་ སྤྱི་ར་བཏང་
རོང་ཁའ་སྐད་ཡོ�་ཡོརིག་རྒྱས་ལུ་ཡོང་ ཕེལན་ཐོགས་སྦེ་ོམ་རིག་འབྱུང་ཚུགས་པའ་ ཡོད་ཆེ་ས་བཅས་ མཇུག་རིག་ རྩམོ་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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སྔོན་བརྗོད།

༄༅། །ཨོྂྂ་སྭ་སྟི། མ་ལུས་རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཏེར། །གཅིག་འདུས་མཚན་དཔེའི་རང་གཟུགས་
ཤེས་རབ་ཀྱི། །ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །མི་ཕྱེད་དད་པའི་ཕྱག་གིས་ལེགས་བཏུད་
ནས། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་ངོ་མཚར་ཤེས་བྱའི་མཛོོད། །མཐའ་དག་དེ་བློགས་མཐོང་བའི་འཕྲུལ་གྱི་མིག །སྔོན་མེད་
ཤེས་ཡོན་རིག་ལམ་སློོབ་ཐབས་ཀྱི། །རྩོོམ་རིག་སློོབ་དེབ་རྣམ་གཞག་འདི་ན་དབྱེ། །

ཞིབས་མཆེ་ོད་པརིག་བརོྗེ།ད་པ་དང་ དངོས་པོ་ངས་པརིག་སྟོན་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�་༡༢ པའ་ལྷག་རིག�་དང་ རོྩམ་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་སྦྱོརིག་བ་དང་ ཚོང�་སྒྲིག�་སྟངས་ཚུ་ཤེསས་རུང་ རོྩམ་
རིག�་ལོགས་སུ་ལྷབ་ན་མད་པ་ཅན་ ཚོང�་གཞིབ་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་རྗེ།ོད་ཚོང�་བཙུགས་ན་ཚུ་ ཧེ་་མ་ལས་ལྷག་པའ་ཡོརིག་དྲག་དང་ རོྩམ་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་་རོྩམ་རིག�་ ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཡོང་ 
ཤེསས་ཚུགས་པའ་དོན་ལུ་ ལྷག་རིག�་དང་རྩོམ་རིག�་སློོབ་ད�་འད་ནང་ འབ་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་རྩོམ་ རྣམ་ཐརིག་ འཁབ་སྲུང་ཚུ་ག་དབ་བ་སོ་སོརིག་ཕས་
ཏ་བཀོད་ཡོོདཔ་ཨན། ད་མ་ཚོངད་ གཉ�་པ་ལུ་རྩོམ་རིག�་ནང་ག་བརྗེ།ོད་དོན་ཚུ་ཡོང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་མཁོ་ཆེ་་བའ་ལཱ་གཡོོག་དང་འབ�་བ་ ཡོངན་ ད་ལས་
མཐོ་བའ་ ཤེསས་ཡོོན་སློོབ་སྦྱོང་ག་གཞིབ་འགྱི་མ་དང་འབ�་བ་ ཡོངན་ མ་ཚོང�་ནང་རིགང་མགོ་འདྲོངས་ཚུགས་པའ་མ་ཚོང�་ལཱ་གཡོོག་དང་འབ�་བའ་སྐོརིག་
ལས་ རིགང་ག་ལུས་ངག་ཡོད་གསུམ་གྱི་་ བསམ་སྤྱི་ོད་ཡོརིག་དྲག་གཏང་ཐབས་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་ བཞིབ་པ་ལུ་ད་ཚུ་ག་རིག་ སློོབ་དཔོན་གྱི་�་སྟོན་མ་རྐྱངམ་གཅ�་ག�་ཚོངད་བཟུང་སྟ་མན་པརིག་ བུ་དང་བུམོ་
རིགང་སོ་ག�་ རིག�་པ་ཚོངད་མད་རྒྱ་སྐྱད་འབད་ས་ཡོོདཔ་སྦེ་་བཟོོ་སྟ་ཡོོད་མ་ཚུ་ ད་རིགས་ཀྱི་་སློོབ་ད�་གསརིགཔ་ག་ཁྱད་ཆེ་ོས་ཚུ་ཨན།

སློབོ་དེབ་འདི་ནང་ རྩོམ་རིགིག་གི་དབེ་བ་དེ་ཡོང་ འབི་རྩོམ་ལུ་འགྲོེལ་བཤེསད་འབི་རྩོམ་ ལོ་རྒྱུས་འབི་རྩོམ་ རྩདོ་གློེང་འབི་རྩམོ་ ཁུངས་བཤེསད་འབི་རྩོམ་ 
རྒྱས་བཤེསད་འབི་རྩོམ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབི་རྩོམ་ དབེ་དཔྱད་འབི་རྩོམ་ འཆེ་རིག་སྣོང་འབིརྩོམ་ ཚུ་ལས་གང་རུང་བཙུགས་ཏེ་ཡོོད། དེ་ཁརིག་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ི་ནང་
གསེས་ལུ་ རྩོམ་དང་ཞིབབས་ཁ་ བོ་ཟོེ་དང་རྩང་མོ་ བསློབ་བ་དང་དཔྱེ་གཏམ་ ཁ་བཤེསད་དང་ གསལ་བཤེསད་ཚུ་ལུ་ དབེ་བ་ཕེས་ཏེ་ཡོོད། 



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

xi

སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ནང་ དངོས་སྲུང་ འཆེ་རིག་སྲུང་ གཏམ་རྒྱུད་དང་ལོ་རྒྱུས་ གང་རུང་ཚུད་དེ་ཡོོད་པའི་ཁརིག་ རྣམ་ཐརིག་དང་རྟོགས་བརྗེ།ོད་ཀྱི་ི་ཚོངབ་ལུ་ རྒྱལ་
སས་ལག་ལེན་དང་། འཁབ་སྲུང་འདི་ དབངས་འཛིནོམས་དང་རྒྱལ་མོ་གཉིས་ཀྱི་ི་སྐོརིག་ལས་ཡོོད་མི་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོོད། དེ་ནང་ དེང་རིགབས་ཀྱི་ི་རྩོམ་རིགིག་སྤྱི་ིའི་
གནས་ཚོངད་དང་ལྡན་པའི་ དབེ་བ་ཚུ་ག་རིག་ཚོངངམ་ཨིན། སློོབ་དེབ་འདི་ནང་ རྩོམ་རིགིག་མ་འདྲཝ་སྣོ་རིགེ་གི་དཔྱ་ེཙམ་ཅིག་ ལྷབ་ནི་གི་དོན་ལུ་དང་ ལྷན་
ཐབས་ཀྱི་ི་དོན་ལུ་བཀོད་ཡོོད་མི་འདི་ལས་ རིགིགས་བསྒྲིགེས་ཏེ་ སློོབ་ཕྲུག་རིགང་རིགང་སོ་སོ་གིས་ རྒྱབ་རྟནེ་དཔེ་དེབ་དང་ དཔེ་མཛིནོད་ཚུ་ནང་ལས་ དེ་དང་འདྲ་
བའི་དཔེ་དེབ་གཞིབན་ཚུ་ ཞིིབབ་འཚོངོལ་འབད་དེ་ སློོབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

སློབོ་དེབ་གསརིགཔ་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་ན་གཞིབོན་ཚུ་ལུ་དེང་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་མཁོ་ཆེ་ེ་བའི་ཤེསེས་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་ི་སྟོན་ཐངས་དང་ལྕོོགས་གྲུབ་ གཞུང་གི་
མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོརིག་བ་ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་པ་ཅིན་ ཤེསེས་ཡོོན་སྤུས་ཚོངད་ཀྱི་ི་གནས་ཚོངད་འདི་ ཨ་ལོ་རིགེ་རིགེ་བཞིབིན་དུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ི་འགན་འཁི་འབག་ཚུགས་པའི་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བུ་རྒྱུད་ཚོངད་ལྡན་གྱི་ི་ ན་གཞིབོན་ཅིག་ལུ་འགྱུརིག་ཚུགས་པ་ཐེ་ཚོངོམ་མེད། 

སློབོ་དེབ་ ལམ་ལུགས་གསརིག་པའི་ཐོག་ལས་ འབི་རྩོམ་གི་གཞིབི་བརྟེན་འབད་ས་འདི་ འཛིནམ་གློིང་རྒྱལ་སྤྱི་ིའི་ གནས་ཚོངད་དང་འཁིལ་བའི་ ཨིང་ལིཤེས་
སྐད་ཡོིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཟོོ་བཟོོཝ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཤེསེས་ཚོངད་ཀྱི་་ིདམིགས་གཏད་ལུ་ འཛིནོལ་བ་འོང་མི་སིད། ཨིན་རུང་ འབི་རྩམོ་ལམ་ལུགས་གསརིགཔ་
དེ་ཚུ་གི་དཔེ་ རོང་ཁའི་ནང་ཧེ་ེ་མ་ལས་ཡོོད་མི་ཚུ་ ཚོངད་གཞིབི་དང་འཁིལ་ ཚུགས་མི་ཆེ་ེནམོ་ཅིག་ མ་འཐོབ་པའི་ཁརིག་ གསརིགཔ་བཟོོ་ནི་ལུ་ ཤེསེས་ཡོོན་
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སྨོོན་འདེབས།
 རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་རྒྱང་མཐོང་རིག་ལམ་ནས། །མི་ཟད་ཟབ་རྒྱས་དོན་གྱི་ཤེས་བྱའི་མཐའ།།
 ཡོངས་རྫོོགས་མཐོང་བའི་དགེ་མཚན་མཆོག་བརྙེས་ནས། །སྐྱེ་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་སྤོད་གྱུར་ཅིག། 
 དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
     
    ཁི་འཛིནིན།
རོང་ཁའི་ཆེ་ོས་ཚོངན་ཚོངོགས་ཆུང་།
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2

རྩོོམ་རིག་གི་ཁུངས་དོན།  
མ་ཚོང�་ནང་ ལཱ་དང་བ་བ་ག་ཅ་ག་ནང་ལུ་ཡོང་ འཇོན་ཐངས་ཆེ་་ཏོག་ཏོ་ཅ�་ལུ་འགྱུརིག་ན་ག་ ཐོས་རྒྱ་དང་ ཉམས་
མྱོོང་ འཐོབ་ན�་དོན་ལུ་ཁག་ཆེ་་བའ་ གནས་ཚུལ་དང་བརྡོ་དོན་ཚུ་ རྩོམ་རིག�་ཚུ་ ལྷག་ཐོག་ལས་ ལན་དགོཔ་
ཨན། རྩོམ་རིག�་ཟོར་མ་འད་ རྒྱལ་བའ་བཀའ་དང་ རྗེ།ས་འཇུག་མཁས་པའ་བསྟན་བཅོས་དང་ སོྔན་འབོན་སྐྱས་
བུ་དམ་པ་ཚུ་ག་མཛིནད་ཤུལ་དང་ གཞིབན་ཡོང་ འབྱུང་རིགབས་ རྣམ་ཐརིག་དང་རྟོགས་བརྗེ།ོད་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ 
ཡོ�་འགྲུལ་དང་ཡོ�་ཆེ་་ གསརིག་ཤེསོག་དང་དུས་ད�་ལ་སོགས་པའ་ དངོས་འབྱུང་ག་རྩོམ་རིག�་དང་། རིགང་ག་རིག�་
པ་ག�་བཟོོ་བའ་ སྲུང་དང་དགོད་བ་ འཆེ་རིག་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ལ་སོགས་པའ་ འཆེ་རིག་སྣོང་ག་རྩོམ་རིག�་ཚུ་ ག་
རིག་ལུ་སློབ་ཨན། 
ད་ཡོང་ ལུགས་ཀྱི་་བསྟན་བཅོས་ལས། འབ་ཀློོག་ཡོོན་ཏན་ཀུན་གྱི་་གཞིབ། །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་འབད་ན�་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་དྲག་ཤེསོས་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་གཞིབག་ག་ཅ་རིག་འབད་དགོ་རུང་ 
ཐོས་རྒྱ་ཆེ་་བའ་ཉམས་མྱོོང་ལུ་བརྟན་ཏ་ 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་་ ཞིབབ་ཞིབབ་སྦེ་་ལྷག་ན་དང་། གདམ་ཁ་དང་བཙག་འཐུ་རྐྱབ་སྟ་ལྷག་
ན། སྦྱོརིག་ཀློོག་དང་ཚོང�་སྡུད་རྐྱབ་སྟ་ལྷག་ན། ལྷག་སྟ་བོརིག་གཟུང་ འབད་ན�་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལྷག་ན་དང་རྩོམ་
རིག�་ག་ ཤེསས་ཡོོན་གནས་ཚོངད་འད་ནང་ཚུདཔ་འབད་ བཙུགས་ཏ་ཡོོད། 
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3

ལྷག་རིག་དང་རྩོོམ་རིག་གི་གནས་ཚད།

སློོབ་རིག�་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག�།

1. རོང་ཁའ་དཔ་ད�་དང་ ཡོ�་རིག�ས་ག་ཅ་རིག་ཨན་རུང་ རྗེ།ོད་སྒྲིག་དང་གཅད་མཚོངམས་ ཚོང�་
མཚོངམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཐངས། 

2. རོང་ཁའ་ དངོས་རྩོམ་དང་འཆེ་རིག་རྩོམ་གྱི་་དཔ་ད�་ཚུ་ལྷག་སྟ་ རིགང་སྟོབས་ཀྱི་�་གོ་དོན་ལན་ན�་
དོན་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་་ཐབས་ཤེསས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལན་ འཐབ་ན།

3. རོང་ཁའ་ དཔ་ད�་ཚུ་ལྷག་སྟ་ བསྐྱརིག་ཞིབབ་ད་ འབ་ཐངས་ཀྱི་་ཁྱད་པརིག་ཚུ་ ངོས་འཛིནན་དང་ 
ཆེ་ོས་དང་ལམ་སོལ་ལུ་ རྩ�་མཐོང་དང་ ཆེ་ོས་སད་ཀྱི་་བ་གཞིབག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་་ཤེསས་རིགབ་ 
འཐོབ་ན།
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4

སློོབ་རིམ་༡༢ པ། ལྷག་རིག་དང་རྩོོམ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ།

སློོབ་རིག�་༡༡ པ་ཚུན་ལྷབ་མ་ ལྷག་ན�་རིག�་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་པའ་ཁརིག།
1. ལྷག་ན་ལུ་ གོམས་འདྲ�་ཚུད་ད་ རོང་ཁའ་དཔ་ད�་དང་ ཡོ�་རིག�ས་ ག་ཅ་རིག་ཨན་རུང་ རྗེ།ོད་སྒྲིག་ 

གཅད་མཚོངམས་ ཚོང�་མཚོངམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་ ལྷག་སྟ་ བརྡོ་དོན་ལན་ཚུགས། 
2. འབ་རྩོམ་དང་སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ ལ་སོགས་པའ་ རྩོམ་རིག�་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟ་ བསྐྱརིག་ཞིབབ་འབད་

ཞིབནམ་ལས་ འབ་ཐངས་ཀྱི་་ ཁྱད་པརིག་ཚུ་ ངོས་འཛིནན་ འབད་ད་ ཁྱད་ཆེ་ོས་ལགས་ཤེསོམ་ཚུ་ གདམ་
ཁ་རྐྱབ་སྟ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས།

3. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་་ཐབས་ཤེསས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ ཚོང�་འབྲུ་ག་གོ་དོན་དང་ བརོྗེ།ད་དོན་ 
ཁྱད་ཆོེ་ས་ཚུ་ བསྐྱརིག་ཞིབབ་འབད་ད་ དོགས་ས�་དང་ གོ་སྡུརིག་ལགས་བཅོས་ཀྱི་་བསམ་དོན་ཚུ་བཀོད་
ད་ བཅུད་དོན་བཏོན་ཚུགས།

4. མ་ཚོང�་རིག�་རྩལ་ཚུ་ ཁག་ཆེ་ེཝ་ཨནམ་ ཧེ་་གོ་ཞིབནམ་ལས་ རྩོམ་རིག�་ཚུ་ལྷག་སྟ་ མ་ཚོང�་ནང་མཁོ་
བའ་ཤེསས་ཡོོན་དང་ བརྡོ་དོན་ རིག�་རྩལ་ལགས་ཤེསོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིབནམ་ལས་ རིགང་ག་མ་ཚོང་ 
དོན་ལྡན་བཟོོ་ན་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། 

5. ནང་པའ་ལུགས་ཀྱི་་ ལ་སྒོམ་སྤྱི་ོད་གསུམ་གྱི་་ རྣམ་གཞིབག་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་ཧེ་་གོ་སྟ་ རིགང་ བསམ་
སྤྱི་ོད་བཟོང་པོའ་ཐོག་ལུ་གནས་ཚུགས་ན་དང་ གཞིབན་ལུ་ཡོང་ ད་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་ བཤེསད་པ་ཚུ་རྐྱབ་
ཚུགས།

6. གློོག་རིག�་ཡོོངས་འབ�་ལས་འཐོན་པའ་ རོང་ཁ་དང་ཆེ་ོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆེ་ས་ཚུ་ ལྷག་སྟ་ 
བསྐྱརིག་ཞིབབ་ཀྱི་་ཐོག་ལས་ རིགང་ལུ་ཕེལན་པའ་ཤེསས་ཡོོན་དང་ བརྡོ་དོན་ཚུ་ལན་ཚུགས།

7. སྐད་སྒྱུརིག་གྱི་་རིག�་རྩལ་ལྷབ་སྟ་ ཆོེ་ས་སྐད་དང་དབན་སྐད་ནང་ཡོོད་མ་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟ་ རོང་ཁ་
ནང་བརྡོ་སྒྱུརིག་འབད་ཚུགས།
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5

སློོབ་སྦྱོོང་ལས་དོན།

1.  རོང་ཁའ་དཔ་ད�་དང་ཡོ�་རིག�ས་ ག་ཅ་རིག་ཨན་རུང་ རོྗེ།ད་སྒྲིག་ གཅད་མཚོངམས་ ཚོང�་མཚོངམས་ཚུ་ 
 ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་ལྷག་སྟ་ གོ་དོན་ལན་ཚུགས་དགོ། 
2. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་་ ཐབས་ཤེསས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟ་ ཚོང�་འབྲུ་ག་གོ་དོན་དང་ བརྗེ།ོད་དོན་
 གྱི་་གོ་བ་ལན་ན་ཚུ་ མ་འཛིན�་བརིག་འབད་ཚུགས་དགོ། 
3. གཞིབན་གྱི་�་བ�་ཡོོད་པའ་ རྒྱས་བཤེསད་འབ་རྩོམ་དང་ རྩོད་གློང་འབ་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟ་ འབ་ཐངས་
 ཀྱི་་རིག�་པ་ལན་ཞིབནམ་ལས་ གནས་སྟངས་གཞིབན་ནང་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
4. དངོས་སྲུང་དང་འཆེ་རིག་སྲུང་ག་རིག�ས་ཚུ་ལྷག་སྟ་ རིགང་ག�་ཡོང་ གནས་སྟངས་དང་འཁ�་བའ་
 སྲུང་རིག�ས་བརྩམ་ཚུགས་དགོ། 
5. བོ་ཟོ་ དཔྱ་གཏམ་ ལ་སོགས་པའ་ ངག་ཐོག་ག་རྩོམ་རིག�་ལམ་སོལ་
 ཤེསས་ཡོོན་ཚུ་ལྷག་སྟ་ གནས་སྟངས་དང་འཁ�་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
6. ཞིབབས་ཁ་ རྩང་མོ་དང་ གསལ་བཤེསད་ཚུ་དང་འབ�་བའ་རྩོམ་རིག�་ཚུ་ལྷག་སྟ་ གནད་དོན་ཚུ་   
 རིག�ས་བསྒྲིགས་ཏ་ ཚོང�་ག་རྣམ་འགྱུརིག་ ཕུན་སུམ་ཚོང�ས་པའ་སྒོ་ལས་ རྩོམ་སྒྲིག�་འབད་ཚུགས་དགོ། 
7. ཚོང་འད་ཕ་གཉ�་ཀྱི་་ ཞིབ་བད�་ལམ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ནང་པའ་ཆེ་ོས་
 ཀྱི་་བརྩ་མཐོང་དང་ ལ་སྒོམ་སྤྱི་ོད་གསུམ་གྱི་་ རྣམ་གཞིབག་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་
 ལྷག་ཐོག་ལས་ རིགང་ག་མ་ཚོང�་ནང་ ལག་ལན་དང་ བཤེསད་པ་ཚུ་ རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
8. རྩོམ་རིག�་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟ་ འབ་ཐངས་ཀྱི་་ཁྱད་
 པརིག་ཚུ་ ངོས་འཛིནན་འབད་ཐོག་ལས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
9. རྩོམ་རིག�་ཚུ་ལྷག་སྟ་ མ་ཚོང�་ནང་ཁག་ཆེ་་བའ་ ཤེསས་ཡོོན་དང་ བརྡོ་དོན་ རིག�་རྩལ་ཚུ་ ཧེ་་གོ་སྟ་  
 རིགང་ག་མ་ཚོང�་ནང་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
10. གློོག་རིག�་ཡོོངས་འབ�་ལས་ཐོན་པའ་ རོང་ཁ་དང་ཆེ་ོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆེ་ས་ཚུ་ ལྷག་སྟ་   
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 བསྐྱརིག་ཞིབབ་ཀྱི་་ཐོག་ལས་ རིགང་ལུ་ཕེལན་པའ་ཤེསས་ཡོོན་དང་ བརྡོ་དོན་ཚུ་ལན་ཚུགས་དགོ།
11. སྐད་སྒྱུརིག་གྱི་་རིག�་རྩལ་ལུ་བརྟན་ཏ་ ཆོེ་ས་སྐད་དང་དབན་སྐད་ནང་ཡོོད་མ་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟ་   
 རོང་ཁ་ནང་བརྡོ་སྒྱུརིག་འབད་ཚུགས་དགོ།
12. ཞུ་ཡོ�་ ཞུ་ཚོང�་ གཏང་ཡོ�་ གན་རྒྱ་ བཀའ་རྒྱ་ གྲོོས་ཆེ་ོད་ འཕྲིནན་ཡོ�་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ 
 ཟོན་བ�་ ལས་རིག�་ གྲོོས་གཞིབ་ ཞུ་ཚོང�་ ངག་བརོྗེ།ད་ཚུ་ལྷག་སྟེ རིགང་སྟོབས་ཀྱི་�་ལག་ལན་  
 འཐབ་ཞིབནམ་ལས་ བརྡོ་དོན་སྤྲོོད་ལན་འབད་ཚུགས་དགོ།
13. དཔ་ད�་ཉུང་ཤེསོས་༣༠ ལྷག་སྟ་  བསྐྱརིག་ཞིབབ་ཐོག་ལས་ ཤེསས་ཡོོན་དང་བརྡོ་དོན་ལན་ཚུགས་དགོ།  
14. སློོབ་རིག�་བཅུ་གཅ�་པ་ནང་ལྷབ་མ་ མང་ཚོང�་གུ་ གསརིག་འཐ�་ཉུང་ཤེསོས་༥༠༠ བཀལ་ཏ་   
 བསྡེ།ོམས་༣༠༠༠ ལྷག་སྟ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།



འབྲི་རྩོོམ།
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སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔ།

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

བ་ན�་རིག�་རྩལ་ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་་དོན་ལུ།
༡-  སྤྱི་ར་བཏང་འབ་རྩོམ་གྱི་་ ངོ་སྤྲོོད་དང་ དབ་བ་ཚུ་ག་ཐོག་ལུ་ འདྲ་ལན་བ་ན།               
༢-  རོྩད་གློང་འབ་རྩོམ་དང་ རྒྱས་བཤེསད་འབ་རྩོམ་ཚུ་ ག་ད་མང་མང་ལགས་བཅོས་འབད་ཡོ་རིག་བ་ན།    
༣-  འབ་རྩོམ་གྱི་་དཔ་ཚུ་ག་ཐོག་ལུ་ འདྲ་བ་འདྲ་ལན་བ་ན།                         
༤-  འབ་རྩོམ་ནང་ལས་ཐོན་པའ་ མང་ཚོང�་ཡོ�་སྡེ།�་ཚུ་ག་ མགྱི་ོགས་ཕེལབ་དང་ རྗེ།ོད་ཚོང�་བ་ན།     
༥-   འབ་རྩོམ་ནང་ལས་ཐོན་པའ་མང་ཚོང�་ཚུ་ག་ཐོག་ལུ་ རྣམ་གྲོངས་དང་འགལ་མང་ཚུ་བ་ན།

ལྷག་ན�་རིག�་རྩལ་ ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་་དོན་ལུ།                             

༡-  འབ་རྩོམ་གྱི་་ ངོ་སྤྲོོད་དང་ དབ་བ་ དཔ་ཚུ་ ག་ད་མང་མང་ ལྷག་ན།                 
༢-  རིགང་དང་ ཆེ་་རིགོགས་ཚུ་ག�་བ�་ཡོོད་པའ་འབ་རྩོམ་ཚུ་ དམང་ཁརིག་ལྷག་ན།

ཉན་སློབ་ཀྱི་་རིག�་རྩལ་ ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་་དོན་ལུ།
འབ་རྩོམ་གྱི་་ངོ་སྤྲོོད་དང་ དབ་བ་ དཔ་ཚུ་ག་ཐོག་ལུ་ སློོབ་དཔོན་དང་གཅ�་ཁརིག་ ངག་ཐོག་ལས་འདྲ་ལན་འབད་ན་དང་ 
གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤེསད་ སྤྱི་ན་འབུལ་ དོགས་ས�་ བསམ་འཆེ་རིག་བཤེསད་ན�་ གོ་སྐབས་གང་
མང་ལན་དགོཔ་ཨན། 
དབ་ཞིབབ།
ཁྱད་ཀྱི་�་ འབ་ལྷག་ཉན་སློབ་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལ་ཤེས་ཅ�་ འབད་ཡོོད་མ་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་ སློོབ་དཔོན་
ཚུ་ག་ཕག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབ་ཞིབབ་ཀྱི་་ སྐུགས་ཐོ་ཚུ་འོང་། ད་དང་འཁ�་ཏ་ རིགང་ ཡོརིག་རྒྱས་འགྱི་ོ་དོ་ཡོོད་མད་ འཕྲིནལ་
འཕྲིནལ་རིག་ བལ་དགོ། སློོབ་གྲྭ་ནང་འོང་པའ་དུས་ཚོངད་འད་ འཕྲིནོ་བརླག་མ་བཏང་པརིག་ ཉནམ་གཅ�་བ་ཉནམ་གཅ�་ 
ཡོརིག་དྲག་འགྱི་ོ་ན�་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟ་ དཔ་ཆེ་་ ལྷབ་དགོཔ་ཨན། 
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འབྲི་རྩོོམ་ལྷབ་དགོ་པའི་དགོས་དོན།

སྤྱི་ར་བཏང་འབ་རྩོམ་ལྷབ་དགོ་པའ་ དགོས་པ་འད་ཡོང་ བ་ན�་རིག�་རྩལ་འད་ ག་ན་བ་ ཁག་ཆེ་ེཝ་ལས་
བརྟན་ཏ་ འབ་རྩལ་ཤེསས་ཡོོན་གང་མང་འཐོབ་ཐབས་ལུ་དམ�ས་ཏ་ ཨན་པའ་ཁརིག་ འབ་རོྩམ་བ་ན་ལྷབ་མ་ལུ་
བརྟན་ཏ་ རྩོམ་སྒྲིག�་པ་གཞིབན་གྱི་་བསམ་དོན་དང་ འབ་རོྩམ་འབ་ཐངས་ཀྱི་་རིག�་རྩལ་ཚུ་ རིགང་ག�་ལན་ཚུགས་
པའ་ཁརིག་ རྩོམ་སྒྲིག�་ག་ལཱ་ཚུ་ནང་ འགོ་བཙུགས་དང་ བརིག་གྱི་་གནད་དོན་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ག་ ཚོང�་གཞིབ་
བཀོད་ཐངས་ཀྱི་་ རིག�་རྩལ་འཐོབ་ན་དང་། ཚོང�་མཚོངམས་ བརྗེ།ོད་མཚོངམས་ དོན་མཚོངམས་ཚུ་ སོ་སོརིག་ཕ་ན�་ 
སྒྲིག�་བཀོད་ཀྱི་་རིག�་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨན། 

དེ་མ་ཚོངད་ འབི་རྩོམ་གྱི་ི་དབེ་བ་ སོ་སརོིག་ཕེས་ཏེ་ ལྷབ་མི་འདི་གིས་ སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་མི་ཚོངེའི་ནང་ལུ་  གནད་
དོན་མ་འདྲཝ་ སྣོ་ཚོངོགས་ཀྱི་ི་ཐོག་ལུ་ བཤེསད་པ་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ ཁུངས་བསྐྱལ་དགོཔ་ དབེ་བ་དཔྱད་དགོཔ། ལོ་
རྒྱུས་བཤེསད་དགོཔ། རྩོད་འགྲོན་འབད་དགོཔ། འཆེ་རིག་སྣོང་བཀོད་དགོཔ་ལ་སོགས་པའི་ དུས་སྐབས་ཚུ་འབྱུངམ་
ད་ དེ་ཚུ་གི་དབེ་བ་དང་བསྟུན་པའི་ འབི་ཐངས་ཀྱི་ི་རིགིག་རྩལ་ཚུ་ཡོང་ སོ་སོ་འབད་རིག་ འཐོབ་ཚུགས་པའི་དགོས་
པ་ཚུ་ཡོོདཔ་ཨིན།

འབྲི་རྩོོམ་སྤྱིར་བཏང་གི་ངོ་སྤྲོོད།

༉ འབ་རྩོམ་ཟོར་མ་འད་ སྤྱི་ར་བཏང་གནད་དོན་ཅ�་ལུ་ གཞིབ་བཞིབག་ཞིབནམ་ལས་ བཤེསད་པ་རྐྱབ་ཡོོད་མ་ཅ�་
ལུ་སློབ་ཨན། ད་ཡོང་ དོན་མཚོངམས་སོ་སོརིག་བཅད་ད་ ངོ་སྤྲོོད་དང་ བརིག་གྱི་་གནད་དོན་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ཡོོད་
པའ་ འབ་བཀོད་ཅ�་ག་ཐོག་ལས་ ལྷག་མ་ཚུ་ ཡོད་ཆེ་ས་བསྐྱད་ཚུགས་པའ་ ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚོངན་ དཔ་ལུང་
ཚུ་བཀོད་ད་ བ་དགོཔ་ཨན། འབ་རྩོམ་འད་ རྩོམ་རིག�་ག་ནང་གསས་ཅ�་ཨནམ་ལས་ རོང་ཁའ་རྩོམ་རིག�་ག་ 
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ཤེསས་ཡོོན་ལགས་ཤེསོམ་འཐོབ་ན�་དོན་ལུ་ འབ་རྩོམ་འད་ ལྷབ་དགོ་པའ་དོན་ཚོངན་སྦེ་་བཙུགས་ཏ་ཡོོདཔ་ཨན།

 ད་རིགེས་ནངས་པརིག་ འཛིནམ་གློིང་གཅིག་འགྱུརིག་གྱི་་ིདུས་ལུ་ ལྷོདཔ་ལས་ ང་བཅས་རིགའི་ཧེེ་་མ་གི་ ལམ་ལུགས་གུ་
དེང་རིགབས་ཀྱི་ི་ འབི་རྩོམ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཤེསེས་དགོཔ་འདི་ཡོང་ གལ་ཆེ་ེ་བའི་ དུས་སྐབས་ཅིག་ནང་ ལྷོད་དེ་
ཡོོད།  དེང་རིགབས་ཀྱི་ི་འབི་རྩོམ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཨིང་ལིཤེས་ ལ་སོགས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞིབན་གྱི་ི་སྐད་ཡོིག་
ཚུ་ནང་ ཡོོངས་གྲོགས་ཡོོད་ནི་དེ་གིས་ སྐད་ཡོིག་མ་འདྲ་རུང་ རིགིག་ལམ་གཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ དེ་ཚུ་ཤེསེས་པ་
ཅིན་ རིགང་གི་ཤེསེས་ཡོོན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་ ཕེལན་ནི་ཨིན་མས།

ད་བཟུམ་ཅ�་སྦེ་་ ཡོདཔ་རང་ལས་བཏོན།། མེདཔ་རོགས་ལས་འཚོལ།། ཟོར་སློབ་སོལ་ཡོོད་པའ་ དཔྱ་བཟུམ། 
ང་བཅས་རིགའ་ རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་ཡོ�་འད་ཡོང་ སྔརིག་སོལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་�་ གཞིབ་བཟུང་། དང་རིགབས་ ལམ་
ལུགས་ཀྱི་�་ ཟུརིག་བརྒྱན་ཏ། རོང་ཁའ་རྩོམ་རིག�་ སྔརིག་ལས་ལྷག་སྟ་ གོང་འཕེལ�་གཏང་ན་ག་ དུས་ཚོངད་ཁརིག་
ལྷོད་ད་ཡོོད། ད་ག�་འབད་ ད་ལས་ཕེལརིག་ རོང་ཁའ་འབ་རྩོམ་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་བཞིབིན་ དོན་མཚོངམས་སོ་སརོིག་བཅད་དེ་བིས་ཡོོདཔ།
   - ཚོངིག་མཚོངམས་བཅད་དེ་བིས་ཡོོདཔ།
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འབྲི་རྩོོམ་གྱི་དབྱེ་བ།

སྤྱི་ར་བཏང་འབ་རྩོམ་ལུ་ ནང་གསས་ཀྱི་་ དབ་བ་ཕ་བ་ཅན་ རྩོམ་སྒྲིག�་པ་རིགང་སོའ་ རིག�་པའ་ལྕོོགས་གྲུབ་དང་
བསྟུན་ དབ་བ་མ་འདྲཝ་ ལ་ཤེས་རིག་ བཤེསད་སོལ་ཡོོད་རུང་ ད་ལོ་ནཱ་ལུ་འབ་རྩོམ་གྱི་་དབ་བ་འད་ ༦ སྦེ་་བཞིབག་
སྟ་ཡོོད། འབ་རྩོམ་གྱི་་དབ་བ་ད་ཚུ་ཡོང་ ༡) འགྲོ�་བཤེསད་འབ་རྩོམ། ༢) རྒྱུད་སྐུལ་འབ་རོྩམ། ༣) ལོ་
རྒྱུས་འབ་རྩོམ། ༤) རྩོད་གློང་འབ་རྩོམ། ༥) རྒྱས་བཤེསད་འབ་རོྩམ། ༦) འཆེ་རིག་སྣོང་འབ་རོྩམ་ ཚུ་ཨན། 
ད་ཚུ་རིག་རིག་བཞིབན་གྱི་་གོ་དོན་དང་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འོག་ལས་མརིག་བཀོད་ད་ཡོོདཔ་ཨན། 
 
1. འཆེ་རིག་སྣོང་འབ་རྩོམ།
འཆེ་རིག་སྣོང་འབ་རྩོམ་ཟོར་མ་འད་ དངོས་སུ་མ་བྱུང་མ་ཅ�་དང་ ཡོང་ན་ མ་འོངས་པའ་འཆེ་རིག་བཀོད་ཚུ་ རིགང་
ག་ས�ས་ཀྱི་ི�་བཟོོ་སྟ་ བོ་རིག�་ག་ཐོག་ལས་ བ�་ཡོོད་མ་ཚུ་ལུ་སློབ་ཨན།

འཆེ་རིག་སྣོང་འབ་རྩོམ་གྱི་་ཁྱད་རྣམ།
སྤྱི་ར་བཏང་འབ་རྩོམ་གྱི་་ ཁྱད་ཆོེ་ས་ག་རིག་ ཚོངང་ཐོག་ལུ་ བཤེསད་དགོ་པའ་ གནད་དོན་འད་ བཤེསད་ཐངས་ཀྱི་་ཁྱད་
པརིག་ ཚོང�་གཙ་བོ་རིག་

- དངོས་སུ་འབད་མ་བྱུང་པའ་ དོན་ཚོངན་ཅ�་ལུ་ གཞིབ་བཞིབག་སྟ་བ�་ཡོོདཔ།
- ས�ས་ཀྱི་�་བཟོོ་སྟ་བ�་ཡོོདཔ། 

༢. འགྲོ�་བཤེསད་འབ་རྩོམ། 
འགྲོེལ་བཤེསད་འབི་རྩོམ་འདི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོརིག་ལས་ བཤེསད་པ་རྐྱབ་སྟ་ེ བིས་ཡོོད་མི་འདི་ཨིན། འབི་རྩོམ་
འདི་ལྷག་པའི་བསྒང་ལས་ ལྷག་མི་གི་སེམས་ལུ་ དོན་ཚོངན་འདི་གི་སྐོརིག་ལས་ མངོན་སུམ་ ཁ་ལམ་ལམ་གྱི་་ི 
སྣོང་བ་ཤེསརིག་ཚུགསཔ་འབད་ བི་དགོཔ་ཨིན། དཔེརིག་ན་ བུམ་ཐང་ཁོམ་བཟུམ་ཅིག་གི་སྐོརིག་ལས་ འགྲོེལ་བཤེསད་
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འབི་རྩོམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ འབི་རྩོམ་འདི་ ལྷག་ཚོངརིག་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལྷག་མི་འདི་གིས་ བུམ་ཐང་ཁོམ་གྱི་ི་སྐོརིག་
ལས་ པརིག་རིགིས་བི་དགོ་རུང་ བི་ཚུགས་པའི་བོ་སྤོབས་འཐོབ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།
དེ་ལུ་ཡོང་ དངོས་གཟུགས་འགྲོེལ་བཤེསད། བ་རིགིམ་འགྲོེལ་བཤེསད། དངོས་དང་དངོས་མེད་ གཉིས་ལྡན་གྱི་ི་འགྲོལེ་
བཤེསད་དང་བཅས་གསུམ་ཡོོད།  དེ་ནང་ལས་ དངོས་གཟུགས་ འགྲོལེ་བཤེསད་ཟོེརིག་མི་འདི་ དཔེརིག་ན། མིག་
མཐོང་ལག་ཟུན་ལུ་ཡོོད་པའི་ ཅ་དངོས་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་སྐོརིག་ལས་ བཤེསད་པ་རྐྱབ་སྟེ་བི་ནི་ཅིག་ལུ་སློབ་ཨིན།  

 བ་རིགིམ་འགྲོེལ་བཤེསད་ཟེོརིག་མི་འདི་ གནད་དོན་ཅིག་ ག་དེ་སྦེ་ེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ གོ་རིགིམ་བཞིབིན་དུ་གི་ འགྲོལེ་བཤེསད་
  དཔེརིག་ན། བཞིབེས་སྒོ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ི་ ཟོས་སྦྱོརིག་དཔེ་དེབ་བཟུམ་ལུ་སློབ་ཨིན།
དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ལྡན་ ཟེོརིག་མི་འདི་ མིག་མཐོང་ལུ་དངོས་སུ་ཡོོད་པའི་ ཅ་དངོས་ཅིག་གི་སྐོརིག་ལས་ 
བཤེསད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་ དེ་དང་འབེལ་བའི་ དངོས་མེད་ལོག་འགྱུརིག་གྱི་ི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ བཤེསད་པ་རྐྱབ་སྟ་ེ བི་ནི་ཅིག་ལུ་
སློབ་ཨིན། དཔརེིག་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་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ བཤེསད་པ་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།
འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 
སྤྱི་ར་བཏང་འབ་རྩོམ་གྱི་་ ཁྱད་ཆེ་ོས་ག་རིག་ ཚོངང་པའ་ཐོག་ལུ་ བཤེསད་དགོ་པའ་ གནད་དོན་འད་ བཤེསད་ཐངས་ཀྱི་་
ཐད་ཁརིག་ ཚོང�་གཙ་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་་་ བ་ཚུགས་པའ་བོ་སྤོབས་འཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་་་
བ�་ཡོོདཔ།

- བཤེསད་པ་ལུ་བརྟན་ཏ་ དོན་ཚོངན་འད་ དངོས་སུ་མ་མཐོང་རུང་ ས�ས་ཁརིག་ ཁ་ལམ་ལམ་ ཤེསརིག་
ཚུགསཔ་སྦེ་་བ�་ཡོོདཔ།
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- གནད་དོན་གྱི་་སྐོརིག་ལས་ སྒོ་ལྔའ་དབང་ཤེསས་ལུ་ ངོ་མ་བཟུམ་གྱི་་ ཚོངར་ཉམས་འབྱུང་ཚུགས་པའ་བཤེསད་
པ་ཡོོདཔ།

བ་རིག�་འགྲོ�་བཤེསད་ཨན་པ་ཅན་ 
-  བཤེསད་པ་ སྤྲོོས་མ་བཏགས་པརིག་ རིགང་བཞིབན་ག་ཨནམ་སྦེ་་བ�་ཡོོདཔ།
-  ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་་གོ་རིག�་ མ་འཛིན�་བརིག་ བཤེསད་པ་རྐྱབ་ཡོོདཔ།
-  ལྷག་མ་ག�་ བཤེསད་པ་ག་གོ་རིག�་དང་འཁ�་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགསཔ་སྦེ་་བ�་ཡོོདཔ།

༣.  ལོ་རྒྱུས་འབ་རྩོམ།
ལོ་རྒྱུས་འབི་རྩོམ་ཟོེརིག་མི་འདི་ སྔོན་མརིག་འབད་འབདཝ་དང་ ཡོང་ཅིན་བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་གི་སྐོརིག་ལས་ གོ་རིགིམ་

 མ་འཛིནོལ་བརིག་ རིགིམ་པ་བཞིབིན་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་གཞིབ་བཞིབག་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�་བཞིབན་བ�་ཡོོདཔ།
- འབ་རྩོམ་འད་ རིགང་ག་སྐོརིག་ལས་ཨན་པ་ཅན་ གང་ཟོག་དང་པ་དང་། ད་མན་པརིག་ མ་གཞིབན་གྱི་་སྐོརིག་

ལས་ཨན་པ་ཅན་ གང་ཟོག་གཉ�་པ་དང་གསུམ་པ་ག་མང་ཚོངབ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཡོོདཔ།
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༤. རྩོད་གློེང་འབི་རྩོམ།
རྩོད་བསྡུརིག་འབད་བཏུབ་པའ་དོན་ཚོངན་གཅ�་ལུ་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་་དགག་སྒྲུབ་གང་རུང་ཐོག་ལས་ གཞིབན་ཚུ་ཡོད་
ཆེ་ས་ཀྱི་་གནས་ལུ་ བཀོད་ཚུགས་པའ་ལུང་རིག�ས་ཚུ་བཙུགས་ཏ་ ཕེལན་གནོད་དང་འོས་འབབ་ཡོོད་མད་སོགས་
ཀྱི་་ རིག་ཁུངས་དང་ བདན་ཁུངས་གཟོང་སྟ་ བཀོད་པའ་འབ་རྩོམ་ཅ�་ལུ་སློབ་ཨན། དཔར་ན། གྲོོང་གས�་ནང་
ཞིབང་ལམ་བཏོན་པ་ཅན་ མ་སར་ལུ་གནོད་པ་བ་ཡོང་ ཕེལན་པ་འད་ཤུགས་ཆེ་། ཟོར་ གནོད་པ་ཡོོད་ཟོར་བའ་
བསམ་འཆེ་རིག་ཚུ་ལུ་  གནོད་པ་ལས་ཕེལན་པ་རིག་ཤུགས་ཆེ་་བའ་རྩོད་བསྡུརིག་ སྒྲུབ་བད་དང་བདན་ཁུངས་གཟོང་སྟ་ 
འབ་དོ་བཟུམ་ཨན།

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་ཐད་
ཁརིག་ ཚིོངག་གཙོ་བོ་རིག་

- དོན་ཚོངན་འད་ མ་སྡེ།�་ནང་ལུ་ རྩོད་བསྡུརིག་གྱི་་གཞིབ་ཅ�་སྦེ་་ བརྩ་དོ་ཡོོད་མ་ཅ�་དགོཔ།   
- ལྷག་མ་ཚུ་ག�་ ཆེ་་བཞིབག་ཚུགས་ན�་དོན་ལུ་ རྩོད་བསྡུརིག་འད་ འོས་འབབ་ཡོོད་པའ་ཁུངས་དང་

སྒྲུབ་བེད་ དཔེ་ཚུ་གོ་རིགིམ་སྦེ་ེ་བཙུགས་ཏེ་ བཀོད་ཡོོདཔ།
   - གཞིབན་གྱི་ིས་ བདེན་འཛིནིན་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་སྟ་
བིས་ཡོོདཔ།
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༥. 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་རིགོ་ཁོམ་གྱི་་མཐོང་སྣོང་ག་ཨན་མ་ད་ གསལ་རིག�་རིག་སྦེ་་བཤེསད་
པ་རྐྱབཡོོདཔ་བཟུམ་དང་། སློོབ་གྲྭའ་ལ་རྟོག་སྙན་ཞུ་དང་། གནས་སྟངས་ཅ�་ག་སྐོརིག་ལས་ གནས་ཚུལ་བ་ན་
བཟུམ་ཅ�་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་ི་
ཁྱད་པརིག་ ཚོངིག་གཙོ་བོ་རིག་

- བཤེསད་པ་ཚུ་ ཆེ་གས་སྡེ།ང་དང་བསམ་འཆེ་རིག་གྱི་་ཐོག་ལས་མན་པརིག་ རིགང་བཞིབན་ག་ཨནམ་སྦེ་་བཀོད་
ཡོོདཔ།

- བཤེསད་པ་ཚུ་ བརྡོ་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།
- མང་ཚོངབ་ གང་ཟོག་དང་པ་དང་གཉ�་པ་ཚུ་ ལག་ལན་མ་འཐབ་པརིག་ བ�་ཏ་ཡོོདཔ།
- གཞིབན་གྱི་�་ཆེ་་བཞིབག་ཚུགས་པའ་ཁུངས་དང་  སྒྲུབ་བད་ རྒྱུ་མཚོངན་ཚུ་ གོ་རིག�་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་

བཙུགས་ཏེ་ཡོོདཔ།
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༦. རྒྱུད་སྐུལ་འབི་རྩོམ།
རྒྱུད་སྐུལ་འབི་རྩོམ་ཟོེརིག་མི་འདི་ གནད་དོན་ཅིག་ལུ་ 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། 

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་སྐྱད་ཐབས་ལུ་ གནད་དོན་དང་འབ�་བ་ཡོོད་པའ་ཁུངས་ རྒྱུ་མཚོངན་ སྒྲུབ་བད་ 
དཔེ་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ེ་ཡོོདཔ།

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

འབྲི་རྩོོམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།

འབ་རྩོམ་གྱི་་འཆེ་རིག་གཞིབ།
ལཱ་ག་ཅ་རིག་འབད་རུང་ དང་པ་འཆེ་རིག་གཞིབ་ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་་ བརྩམ་དགོཔ་འད་ ག་ན་བ་ ཁག་ཆེ་་དོ་བཟུམ་ འབ་
རྩོམ་གྱི་་སྐབས་ལུ་ཡོང་ དང་པ་རིག་ འཆེ་རིག་གཞིབ�་ཟོན་བ�་ ལགས་ཤེསོམ་བཟོོ་སྟ་བ་བ་ཅན་ ད་ག�་འབ་རོྩམ་བ་
ན་ལུ་ ལམ་སྟོན་ལགས་ཤེསོམ་བན་ཚུགསཔ་ཨན།
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འབི་རྩོམ་གྱི་ི་འཆེ་རིག་གཞིིབའི་ནང་ལུ་ དོན་ཚོངན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ ངོ་སྤྲོོད་ བརིག་གྱི་ི་གནད་དོན་ མཇུག་བསྡུ་
ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ེ་བི་ནི་ཨིན་ན་དང་། བརིག་གྱི་ི་གནད་དོན་ནང་ ག་ཅི་རིག་བཙུགས་ཏེ་བི་ནི་ཨིན་ནའི་ འཆེ་རིག་གཞིབི་ཚུ་ཚུདཔ་

 ཨིན།

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

ངོ་སྤྲོོད་འབི་ཐངས།
འབི༌རྩོམ༌གྱི་ི༌ངོ༌སྤྲོོད༌འདི༌ ལྷག༌མི༌ཚུ༌ འབི༌རྩོམ༌ནང༌འཛུལ༌བཅུག༌ནིའི༌  སྒོ༌བཟུམ༌ཅིག༌ཨིནམ༌དང༌། 
མཇུག༌བསྡུ༌འདི༌ འབི༌རྩོམ༌ལས༌ཕི༌ཁརིག༌འཐོན༌ནིའི་ སྒོ༌བཟུམ༌ཅིག༌ཨིནམ༌ལས༌ ངོ༌སྤྲོོད༌ཀྱི་ི༌སྒོ༌འདི༌ ཕེ༌དགོ༌ 
མནོ༌སི༌སི༌བཟོོ༌དགོཔ༌འདི༌གལ༌ཆེ་ེ། འབི་རྩོམ་གྱི་་ི ངོ་སྤྲོོད་འདི་ རྩོམ་སྒྲིགིག་པ་རིགང་སོའི་ རིགིག་པའི་ ལྕོོགས་
གྲུབ་དང་འཁིལ་ཏེ་ འབི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤེས་ཅིག་རིགང་འོངམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ཁྱབ༌ཆེ་ེ༌ཤེསོས༌ཀྱི་ིས༌འབད༌བ༌ཅིན༌ 
ངོ༌སྤྲོོད༌ནང༌ལུ༌ འོག༌གི༌གནད༌དོན༌ཚུ༌ བཀོད༌དེ༌བིཝ༌ཨིན།

- གནད༌དོན༌ ག༌ཅིའི༌སྐོརིག༌ལས༌ཨིན༌ན༌དང༌། ག༌ཅི༌འབད༌བི༌དགོཔ༌ཨིན༌ན། ག༌དེ༌འབད༌ བིས༌ཡོོད༌ག༌དང༌། 
དེ༌ནང༌ ག༌ཅི༌རིག༌ཚུད༌ཡོོད༌ག༌ཚུ༌ བཀོད༌དེ༌བི༌ནི།  
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- ངོ་སྤྲོོད་ལྷག་པའི་བསྒང་ལས་ བརིག་གྱི་་ིགནད་དོན་འདི་ བཀོ་མ་བཞིབག་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་ མཆེ་ོད་བརྗེ།ོད་དང་ དམ་བཅའ་ ཁེངས་པ་སྐྱུང་བའི་ཚོངིག་དོན་ཚུ་
བཀོད་དེ་བི་ནི་ཚུ་ཡོོད།

ངོ་སྤྲོོད་འབི་བའི་སྐབས་ལུ་ ངོ་སྤྲོདོ་འདི་ དོན་མཚོངམས་གཅིག་ནང་ བི་ནི་ཡོང་ཡོོད། དོན་མཚོངམས་གཉིས་ནང་ 
བི་ནི་ཡོང་ཡོོད། འབི་རྩོམ་རྒྱས་ཤེསིང་རྒྱསཔ་རིག་ ཨིན་པ་ཅིན་ དོན་མཚོངམས་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ མང་ཉུང་ག་དེ་
སྦེ་ེ་ཡོང་ འབི་སོལ་ཡོོད།
བརིག་གྱི་ི་གནད་དོན་འབི་ཐངས།
བརིག༌གྱི་༌གནད༌དོན༌ནང༌ལུ༌ འཆེ་རིག༌གཞིབ�༌ནང༌ལུ༌ བཀོད༌ཡོོད༌པའ༌ དོན༌ཚོངན༌གྱི་༌ ཟོན༌བ�༌ཚུ༌ རྗེ།ོད༌ཚོང�༌ག༌ཐོག༌ལས༌ 
འབ༌རྩོམ༌གྱི་༌རིགང༌བཞིབན༌དང༌འཁ�༌ཏ༌ བཤེསད༌པ༌རྐྱབ༌ན༌དང༌། ཁུངས༌དོན༌སྦྲག༌ན༌ རོྩད༌བསྡུརིག༌འབད༌ན༌ཚུ༌ 
བཀོད༌དགོཔ༌ཨན། ཁོྱད༌ཀྱི་�༌འཆེ་རིག༌གཞིབ�༌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༌སྟ༌ 
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༌ སྒོ༌བཟུམ༌ཅིག༌ ཨིནམ༌ལས༌ 
སྒོ༌དེ༌ནང༌ལས༌ འཐོན༌པའི༌སྐབས༌ གནད༌དོན༌ངོ༌མའི༌སྐོརིག༌ལས༌ བཅུད༌དོན༌ རྡོོག༌རྡོོག༌རིགིལ༌རིགིལ༌འབད༌ 
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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་བསྐྱད་དགོ་པའ་ ཚོང�་དོན་བཙུགས་ན།
- གནད་དོན་ལུ་ ཞིབབ་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། བསྔོ་སོན། མཛིནད་བང། ད་ལས་

ཤེསིས་བརྗེ།དོ་ཀྱི་ི་ཚོངིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་མཇུག་བསྡུ་སོལ་ཚུ་ཡོོད།
འབི་རྩོམ་གྱི་ི་འབི་བཀོད།
ཁྱ�་དང་ལྷ་ཁང་རོང་གཞིབ�་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་རྩོམ་འད་ ལྷག་གོ་མནོ་ས་ས་དང་ ལྷག་གོ་བད་ཏོག་ཏོ་འགོྱི་ཝ་མ་ཚོངད་ འབ་རོྩམ་གྱི་་ གོ་བ་
འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་་ ལན་ན་ལུ་ཡོང་  རྒྱབ་སྐྱོརིག་འབདཝ་ཨན།
འབ་རྩོམ་གྱི་་འབ་བཀོད་ནང་ལུ་ དོན་མཚོངམས་བཅད་ད་བ་ན་དང་ ཚོང�་ག་གཅད་མཚོངམས་བཞིབག་སྟ་བ་ན། གྱི་ལ་
ཕྲིནང་སྟ་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་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་ 
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ཡོན་ལག་གནད་དོན་དང་འཁ�་  དོན་མཚོངམས་ཕེལབས་ཏ་ བ་དགོ།
དོན་མཚོངམས་བཅད་ད་བ་བའ་སྐབས་ དོན་མཚོངམས་ནང་འདྲན་འབད་ད་ འབ་ཐངས་གཅ�་དང་། དོན་
མཚོངམས་ནང་འདྲན་མ་འབད་བརིག་ འབ་ཐངས་ཅ�་ཡོོདཔ་ཨན། དོན་མཚོངམས་ནང་འདྲན་འབད་ད་འབ་
ཐངས་ད་ འོག་ག་འབ་རྩོམ་ དཔ་༡ པ་ག་ འབ་བཀོད་བཟུམ་བ་ན་འད་ཨནམ་དང་། དོན་མཚོངམས་ནང་
འདྲན་ མ་འབད་བརིག་འབ་ཐངས་འད་ འོག་ག་འབ་རོྩམ་ དཔ་༢ པ་ག་ འབ་བཀོད་བཟུམ་བ་ན་འད་
ཨན། འབ་བཀོད་ད་གཉ�་ཆེ་་རིག་ ལག་ལན་འཐབ་ན་ཡོོད་ད་འབད་རུང་ དརིག་ཁྱབ་ཆེ་་ཤེསོས་འད་ ནང་
འདྲན་མ་འབད་བརིག་ བ་ན་ད་ཨན།
ནང་འདྲན་མ་འབད་བརིག་ བ་བའ་སྐབས་ དོན་མཚོངམས་གོང་འོག་ག་བརིག་ན་ གྱི་ལ་རིག་ ས་སོྟང་བཞིབག་སྟ་བ་
དགོཔ་དང་ ནང་འདྲན་འབད་ད་བ་བའ་སྐབས་ དོན་མཚོངམས་ གོང་འོག་གཉ�་ཀྱི་་བརིག་ན་ ས་སྟོང་མ་བཞིབག་
རུང་བཏུབ་ཨན།

ཚོང�་མཚོངམས་བཅད་ད་ འབ་ཐངས་ད་ཡོང་ ཚོང�་ག་རིག་གཅ�་ཁརིག་སྦྱརིག་ཏ་མན་པརིག་ གོང་ག་འབ་རོྩམ་གྱི་་དཔ་
ནང་ཡོོད་དོ་བཟུམ་ ཁ་ལས་སློབ་པའ་སྐབས་ཀྱི་་ ཚོང�་ག་གཅད་མཚོངམས་དང་འཁ�་ཏ་ བ་བའ་སྐབས་ལུ་ 
གཅད་མཚོངམས་བཞིབག་སྟ་བ་བ་ཅན་ ལྷག་གོ་བད་ན་དང་ གོ་བ་ལན་གོ་བད་ཏོག་ཏོ་འགོྱི་ཝ་ཨན།
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གཟུགས་ཁམས་བད་བའ་ཟོས་བཅུད། 
༉ སྤྱི་ར་འཛིནམ་གློང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏ་ལུ་ཡོང་ ཤེས་རིག�ས་ཚུ་ དརིག་ཁྱབ་ཆེ་་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་ ལག་ལན་འཐབ་དོ་
ཡོོདཔ་ཨན། ད་བཟུམ་སྦེ་ེ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ནང་ལུ་ཡོང་ མ་མང་ཤེསོས་ཀྱི་�་རིག་ ཤེས་ལུ་སྤྲོོ་བ་དང་དང་
འདོད་ སྦེ་ོམ་ཡོོདཔ་མ་ཚོངད་ ཆེ་ོས་དང་སད་ཀྱི་་ལས་རིག�་ཚུ་ནང་ལུ་ ཤེས་ཚུ་ཡོོངས་གྲོགས་སྦེ་་ ལག་ལན་འཐབ་སོལ་
དརིག་ཏ་ཡོོད། གསོ་བ་རིག�་པའ་ལམ་སྟོན་ལག་ད�་ཚུ་ནང་ལུ་འབད་རུང་ ཤེས་རིག�ས་ཚུ་ནང་ལུ་ གཟུགས་ལུ་ཕེལན་
པའ་རས་སྦྱོརིག་ཚུ་ཡོོདཔ་ལས་ བཟོའ་དགོཔ་སྦེ་་བཀོད་ད་འདུག། ད�་ཐད་ལུ་ མ་སྡེ།་ནང་ མ་ལ་ལུ་ག�་ཤེས་
འད་བཟོའ་དགོཔ་དང་ ལ་ལུ་ག�་སྤང་དགོ་པའ་རྩོད་བསྡུརིག་འབྱུང་དོ་ཡོོད་མ་འད་ རྒྱུ་མཚོངན་ལ་ཤེས་ཅ�་ལུ་གཞིབ་
བཞིབག་སྟ་ དབ་དཔྱད་འབད་བལ་བ་ཅན་ ཤེས་ཟོ་སོྤྱི་ད་འབད་ན་ལུ་  འཇ�ས་སྣོང་བསྐྱད་དགོ་པའ་དུས་ཚོངད་
ཁརིག་ལོྷད་ནུག།

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་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མཐའ་འཁོར་མཛེས་པའི་ རྒྱན་
ཆ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ འཛོམ་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་འབྱོར་
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་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མཐའ་འཁོར་མཛེས་པའི་ 
རྒྱན་ཆ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ འཛོམ་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་འབྱོར་
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།

 འབྲི་རྩོོམ་གྱི་དཔེ།
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ཟོས་བཅུད་མཁས་མཆོེ་ག་ཚུ་ག�་ ཚོངན་
རིག�་འཕྲུལ་ཆེ་ས་ནང་ལས་  ཤེས་རིག�ས་
ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ད་ལཝ་ད་  ཤེས་
རིག�ས་ཚུ་ནང་ལུ་ གཟུགས་ཁམས་
འཕྲིནོད་བསྟན་ལུ་ ཕེལན་གནོད་གཉ�་ཆེ་་
རིག་ཡོོདཔ་སྦེ་་བཤེསདཔ་མས། ཤེས་རིག�ས་
ཚུ་ནང་ལུ་ གཟུགས་ཁམས་སྒྲིགང་སྒྲིགང་
སྦེ་་བཞིབག་ན་ལུ་  ཕེལན་ཐོགས་པའ་ཟོས་
བཅུད་  པུརོིག་ཀྲན་དང་ ཝ་ཀྲ་མན་ལ་
སོགས་པ་ཚུ་ འཐོབ་དོ་ཡོོདཔ་འབད་

ཨན་མས། ད་ལས་བརྟན་ ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་ གཟུགས་སྦེ་ོམ་པའ་བསྒང་ཡོོད་མ་དང་ ཨམ་སྲུ་ཨ་ལུ་སྐྱ་ན་ཡོོད་མ་ཚུ་
ལུ་ ངས་པརིག་དགོ་པའ་ཟོས་ཅ�་ཨནམ་སྦེ་་ཡོང་བཀོད་ད་འདུག། 
ད་འབདཝ་ད་ ཤེས་རིག�ས་ཟོ་སྤྱི་ོད་ལུ་བརྟན་ཏ་ གཟུགས་ཁམས་འཕྲིནོད་བསྟན་ལུ་ གནོད་པ་ཡོང་ལ་ཤེས་རིག་ཡོོདཔ་
སྦེ་་ ངོས་འཛིནན་འབད་ནུག། ད་ཡོང་ འཛིནམ་གློང་ནང་ག་  གཟུགས་ཁམས་འཕྲིནོད་བསྟན་མཁས་མཆེ་ོག་ཚུ་
ག�་ བཤེསད་ཡོོད་པའ་དཔ་ཅ�་བཀོད་པ་ཅན་ ནོརིག་ཤེས་རློནམ་ཟོ་མ་ཚུ་ལུ་ བཅོ་ཐབས་མད་པའ་ནད་གཞིབ་ (ཀན་
སརིག) འཐོབ་ན�་ཉན་ཁ་དང་ ནོརིག་ཤེས་སྐམ་ཚུ་ལུ་ ཕེལོཝ་ག་ནད་གཞིབ་ ཨལ་སརིག་ཟོར་མ་ཚུ་ འཐོབ་ན�་ཉན་
ཁ་ཡོོད་ཟོར་ཨན་མས། ད་བཟུམ་སྦེ་་ ལོ་ཐོག་དང་ཤེསང་འབས་ལས་འབྱུང་བའ་ཧུམ་རིག�ས་ཚུ་དང་འཕདཔ་ད་ 
དུད་འགྲོོ་ས�ས་ཅན་ཚུའ་གཟུགས་ཁརིག་ཡོོད་པའ་ཧུམ་རིག�ས་འད་ མ�་འཕྲིནོད་བསྟན་ལུ་གནོད་པ་ཡོོདཔ་སྦེ་་ 

ཟླ་རིམ་བཞིན།

བདུན་རིམ་བཞིན།

ཉིན་བསྟོར།

ཉིནམ་ཨ་རྟག་ར་ལུས་སྦྱོོང་།

ཤ།

མངར་རྫོས།

སྒོང་རོག
བྱ་ཤ།
ཉ་ཤ།

དར་ཚིལ་དང་ཞོ།

མར་ཁུ།

ཤིང་འབྲས། ཚོད་སྲེ།སནམ་ཅུམ་དང་ ནང་
རྫོས་བཟའ་བཏུབ་ཚུ།

ཆུམ་དང་ཕྱེ་སོགས་འབྲུ་སྣ་གིས་བཟོ་བའི་ཟས་དང་ཀེ་བའི་རིགས།

ཆུ་རྟག་བུ་ར་འཐུང་།
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བ�་ཡོོད་པའ་སྒྲུབ་བད་ཚུ་ལུ་ལཝ་ད་ ཚོངད་བས་ཟོ་མ་ཚུ་ལས་ ཤེས་ཟོ་མ་ཚུ་ག་གཟུགས་ཁམས་ལུ་ བཅོ་ཐབས་
མད་པའ་ནད་གཞིབ་ཚུ་ འཐོབ་ན�་ཉན་ཁ་ཆེ་ེཝ་སྦེ་་ཨན་མས། 

ཚོངད་བས་དང་ཤེསང་འབས་ཚུ་ནང་ལུ་ ཤེས་རིག�ས་ལས་ འཐོབ་པའ་ཟོས་བཅུད་ཚུ་ཚོངང་བའ་ཁརིག་ བཅོ་ཐབས་མད་
པའ་ནད་གཞིབ་ (ཀན་སརིག་) བཀག་ཚུགས་པའ་ནུས་པ་ཡོང་ཡོོདཔ་ཨན།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་ཚོངང་འབ�་གོང་འཕེལ�་ཀྱི་་དོན་ལུ་ ཤེས་ཁང་བཙུགས་ཏ་ ཕེལག་ཤེས་ ནོརིག་ཤེས་ བ་ཤེས་ ཉ་ཤེས་ཚུ་ ཚོངང་
སྒྱུརིག་འཐབ་ཨན། ཤེས་རིག�ས་ཚོངང་སྒྱུརིག་གྱི་་ཐོག་ལས་ མ་སར་ཉམས་ཆུང་ག་འོང་འབབ་ ཡོརིག་སང་འབད་ན�་སད་
བྱུས་ཡོང་ཡོོད། མ་ལ་ལུ་ཅ�་ ཤེས་ཉོ་བཙང་དང་དམརིག་གསད་ཀྱི་་ལཱ་ལུ་བརྟན་ མ་ཚོང་འཚོང་སྐྱོང་འཐབ་སྟ་སྡེ།ོད་མ་
ཡོང་ཡོོདཔ་ཨན། ཨན་རུང་ དཔ་གཏམ་ལས། འཛོམ་གླིང་ནོར་གྱི་བང་མཛོོད། མི་རིག་པ་ཅན་གྱིས་བཟོནི་ག་
བཟོ། ཟོར་དོ་བཟུམ་ ཚོངང་འབ�་ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་་དོན་ལུ་ ཨན་ཅ་མན་ཅ་ ཤེས་ཚོངང་སྒྱུརིག་འཐབ་སྟ་ མ་ཚོང་བསྐྱང་
དགོཔ་མན་འདུག། ཤེས་རིག�ས་ཀྱི་་ཚོངང་ལས་ ཁ་ཕེལན་ཆེ་་བའ་ཚོངང་ལཱ་ དཔར་ན་ ཚོངད་ས་ ཤེསང་འབས་ ལག་བཟོོ་ 
གྱི་ོན་ཆེ་ས་ ལ་སོགས་པ་ ལ་ཤེས་རིག་འདུག། ད་མ་ཚོངད་ ཚོངང་རྐྱབ་སྟ་ཕྱུགཔོ་འགྱི་ོ་དགོ་པ་ཅན་ དཔ་གཏམ་ལས། 
འབད་བརྩོོན་རི་བཟུམ་ཅིག་བསྐྱེདཔ་ལས། བསོད་ནམས་མེ་སྟོག་ཙམ་ཅིག་བསགསཔ་དགའ། ཟོར་དོ་བཟུམ་ 
རིགང་ག་རྒྱུད་ལུ་བསོད་ནམས་བསག་དགོཔ་ཨན་རུང་ གཞིབན་སོག་འཕོྲིནག་པའ་སྡེ།�་ལཱ་ ཤེས་ཚོངང་ལུ་བརྟན་སྡེ།�་པ་
བསགས་ཏ་ བ་བ་ལམ་འགྲོོ་ལགས་ཤེསོམ་མ་འགྱི་ོ་ན�་ཉན་ཁ་ཡོང་འདུག།

དམ་པའ་ཆེ་ོས་དང་འབ�་བའ་ ཆེ་ོ་གའ་ལས་རིག�་ཚུ་ འགོ་འདྲན་འཐབ་པའ་སྐབས་ལུ་ མཆེ་ོད་པའ་གྲོངས་སུ་ 
ཤེས་ཡོང་ཚུད་ད་ཡོོད་རུང་ ཨན་ཅ་མན་ཅ་ཤེས་མ་དགོ་པརིག་ གདམ་ཁ་གཞིབན་ཡོང་གསུངས་ཏ་ཡོོད། ཆེ་ོས་ཕོགས་
ཀྱི་་ལས་རིག�་ཚུ་ནང་ལུ་ ཚོང�ས་ཤེས་དང་ རིགག་ཏ་ཁག་ཚུ་ ཤེས་ལག་ལན་འཐབ་སོལ་ཡོོདཔ་ཨན་རུང་ ད་ཚུའ་ཚོངབ་
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ལུ་ མརིག་དང་དརིག་ཚོང�་ ཇ་ཐང་ཚུ་ཕུལ་རུང་ བཏུབ་སྦེ་་གསུངས་ཡོོདཔ་ཨན། 

ད་མ་ཚོངད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འད་ རྒྱལ་ཁབ་གཞིབན་དང་འཕདཔ་ད་ ཆེ་ོས་ས�ས་ཅན་ བམས་དང་སྙང་རྗེ།་དང་ལྡན་
པ་ གཞིབན་ལུ་གནོད་ས�ས་སྤངས་པའ་མ་སྡེ།་ཅ�་སྦེ་་ ཆེ་་བཞིབགཔ་ཨན། ཆོེ་ས་ནང་ལས་ཡོང་ དམ་པའི་ཆོས་
ལ་སྐྱབས་འཚོལ་ན། །འཚེ་ཞིང་གནོད་པའི་སེམས་དང་བྲལ། །ཟོར་ཡོོད་དོ་བཟུམ་ ཤེས་འད་བཟོའཝ་འདྲཝ་ཅ�་
འབད་བ་ཅན་ ང་བཅས་རིག་ཆེ་་ཁྱབ་ བམས་སྙང་རྗེ།་དང་ལྡན་པའ་ནང་པའ་མ་སྡེ།�་གྲོས་ཁརིག་ ཚུད་ན་འད་ཕེལརིག་རིག་
བཞིབག། ཐ་ན་སྐྱབས་འགྲོོ་ག་སོྡེ།མ་པ་ཙམ་ཡོང་ རྒྱུད་ལུ་མདཔ་ཐལ་ན�་ཉན་ཁ་དང་། ད་ལས་ ནང་པ་ཆེ་ོས་ལྡན་
གྱི་་རྒྱལ་ཁབ་ཟོར་བའ་མང་དང་ རོང་གཞིབ�་ ལྷ་ཁང་ དགོན་སྡེ།་ མཆེ་ོད་རྟན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་ བརྩ་བཀུརིག་
དང་ གུས་ཞིབབས་ཡོོད་པའ་ལམ་སོལ་འད་ཚུ་དང་ཡོང་ འགལ་བ་འགྱི་ོཝ་ངས་བདན་ཨན་མས།

གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་ ཤེས་མ་ཟོ་བརིག་ ཚོངད་ས་དང་ཤེསང་འབས་ བཅུད་ཅན་ཚུ་བཟོའ་བ་ཅན་ ནད་ཉུང་ ཚོང་རིགང་ 
དག་བའ་བསོད་ནམས་འཕེལ�་ན་ལ་སོགས་པ་ ཕེལན་ཐོགས་ཆེ་་བའ་སྐོརིག་ ཆོེ་ས་དང་འཇ�་རྟན་གཉ�་ཆེ་་རིག་ནང་
ལས་ ཚོངད་མདཔ་ཅ�་གསུངས་ཏ་འདུག། ད་འབདཝ་ལས་ མ་ཚོང་འད་ ཚོང་རིགང་ནད་མད་སྦེ་་གནས་ཐབས་དང་ 
གཞིབན་ལུ་གནོད་འཚོང་མརིག་ཕེལབ་ལུ་ ཤེས་རིག�ས་ཉོ་སྒྲུབ་དང་ཟོ་སྤྱི་ོད་འབད་ན་འད་  བཀོ་བཞིབག་དགོ་པའ་དུས་ཁརིག་
ལྷོད་རིག་ལྷོད་ད་ཡོོདཔ་ཨན།
དྲ་བ།
༡ འབ་རྩོམ་འད་ནང་ གནད་དོན་ག་ཅ་རིག་ དགག་སྒྲུབ་འབདཝ་མས་གོ?
༢ ཁོྱད་ཀྱི་�་འབ་རྩོམ་འད�་ དགག་སྒྲུབ་དོན་ཚོངན་གཉ�་ལས་ ག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོརིག་ག་ད་སྦེ་་རིག་ཡོོད་གོ?
༣ ཁྱོད་ཀྱི་�་ཡོང་ རྩོད་གློང་འབ་རྩོམ་ཅ�་བ�།
༤ ཤེས་ནང་ལས་ ཐོབ་པའ་ ཟོས་བཅུད་ཀྱི་་ཁྱད་ཆེ་ོད་པའ་ ཚོངད་ས་དང་ཟོས་གཞིབན་ ག་ཅ་རིག་ཡོོད་གོ?
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རྩྭ་ཆུ་ནང་སྡོོད་མི་གི་སྦུལ། 

༉ ས་སྟང་འཛིནམ་གློང་འད་ནང་ལུ་ འགྲོོ་བ་མ་ག�་མ་དོ་བརིག་ དུད་འགྲོོ་དང་སོག་ཆེ་གས་ཀྱི་་རིག�ས་མ་
འདྲཝ་ལ་ཤེས་རིག་ཡོོད། དུད་འགྲོོ་ལུ་ཡོང་ ས་ཁརིག་སྡེ།ོད་མ་ ཤེསང་ཁརིག་སྡེ།ོད་མ་  ས་འོག་ལུ་སྡེ།ོད་མ་ ཆུ་ནང་ལུ་
སྡེ།ོད་མ�་ དབ་བ་ཚུ་ཡོོད་ས་ལས་ སྦུལ་འད་ས་ཁརིག་དང་ ཆུ་ནང་ལུ་མང་སུ་མཐོང་སོལ་ཡོོད་པའ་ས�ས་ཅན་
ཅ�་ཨན། སྦུལ་ལུ་ བཟོོ་རྣམ་དང་ འབད་བཞིབག་ཚུ་ལུ་གཞིབ་བཞིབག་སྟ་ ནང་གསས་ཀྱི་་དབ་བ་ལ་ཤེས་ཡོོད་ས་
ལས་ དམ�ས་བསལ་ཆུ་སྦུལ་ལུ་ཡོང་ བཟོོ་རྣམ་དང་འབད་གཞིབག་ཚུ་ གཞིབན་དང་མ་འདྲཝ་འབད་ཡོོདཔ་ཨན། 

བ་བ་ས�་ ཚོངན་རིག�་དང་ རིགང་བཞིབན་མཐའ་འཁོརིག་གནས་སྟངས་ཀྱི་་ གནད་ཁུངས་དང་གསལ་བཤེསད་
ནང་ བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅན་ རྩྭ་སྦུལ་/ཆུ་སྦུལ་ད་ སོག་ཆེ་གས་གཞིབན་དང་ཕདཔ་ད་ རིགང་སོའ་དགྲོ་ལས་ 
སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་་དོན་ལུ་ ཤེས་བརྫུ་བཏབ་སྟ་སྡེ།ོད་མ་ སོག་ཆེ་གས་ཅ�་ཨནམ་སྦེ་་བ�་ནུག།

རྩྭ་སྦུལ་འད་ལུ་རིག�ས་མ་འདྲཝ་དགུ་ད་ཅ�་ཡོོད་མ་ལས་ སྦེ་ོམ་ཤེསོས་རིག་ ཧེ་�་བ་ཊི་་ཀ་ཟོར་མ་འད་
ཨནམ་དང་ ད་ཚུ་ཡོང་ མང་ཤེསོས་རིག་བར་ཊི་ན་ལུ་ མཐོང་སོལ་ཡོོདཔ་ཨན།  རྩྭ་སྦུལ་གྱི་་གཟུགས་ཀྱི་་རིགང་ཚོངད་ 
སན་ཀྲ་མ་ཀྲརིག་༧༠ ལས་༡༢༠ འ་བརིག་ན་འབད་མ་ ཡོོདཔ་མ་ཚོངད་ མོ་ཚུ་ ཕེལོ་དང་ཕདཔ་ད་ ལ་ཤེས་ག�་སྦེ་ོམ་
དོ་ཡོོདཔ་ལས་ རིགང་ཚོངད་ སན་ཀྲ་མ་ཀྲརིག་༢༠༠ ཚུན་ཡོོདཔ་ཨན་པས།

རྩྭ་སྦུལ་ཚུ་ གཟུགས་ཀྱི་་བཀྱི་ག་ རྒྱ་སྨུག་སྦེ་་ཡོོད་མ་གུ་ ཐ�་ཁ་གནགཔོ་དང་སརཔོ་ ད་ལས་ ལ་
ཝང་ག�་ བརྒྱན་ཏ་འོངམ་ཨན།  རྩྭ་སྦུལ་གྱི་་གཟུགས་ཀྱི་་བཀྱི་ག་ཚུ་ རིགང་སོའ་རིག�ས་དང་འཁ�་ཏ་ རྣམ་
པ་སྣོ་ཚོང�ས་སྦེ་་ཡོོད། ཁོང་ག་ གདོང་ཁའ་མ�་ཏོ་ སརཔོ་སྦེ་་ ཡོོད་མ་གུ་ལས་ ཁའ་ཡོ་མཆུ་ཚུན་ཚོངད་ལུ་ ཐ�་
གནགཔོ་སྦེ་་ཡོོད། ཕེལོཝ་དཀརིགཔོ་དང་ ཡོང་ཅན་ སརཔོ་འབད་ཡོོད་མ་གུ་ སྔོ་ནག་དང་ཐ�་ཁ་དཀརིགཔོ་ག�་ 
བརྒྱན་ཏ་ཡོོད། ལྕོ་འད་སྔོ་གནག་སྦེ་་ཡོོདཔ་ཨན།
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རྩྭ་སྦུལ་ཚུ་ ཡུ་རོིགབ་ཀྱི་་ས་གནས་མང་ཤེསོས་ཅ�་ནང་ ཁྱབ་སྟ་ཡོོད་ཡོོདཔ་ད་ ཡུ་རིགོབ་ཀྱི་་བང་ཕོགས་
དང་ བང་ཨ་ཕེལ་རིག་ཀ་ ད་ལས་ ཨ་ཤེས་ཡོའ་དབུས་ཕོགས་ལུ་དཀོན་དྲགས་སྦེ་་ཡོོདཔ་མས། རྩྭ་སྦུལ་ཚུ་ ས་ཀོཊི་་
ལནཌི་་དང་ ཨ་འ་ལནཌི་་ལུ་ རྩ་བ་ལས་རིག་མད། ད་འབདཝ་ད་ ཨང་ལནཌི་་དང་ ཝ�ས་ག་ས་གནས་ཚུ་ནང་ 
དརིག་ཁྱབ་ཆེ་་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་ ཡོོདཔ་ཨན་རུང་ འདས་པའ་ལོ་ངོ་དག་པ་ཅ�་ནང་ རིགབས་ཆེ་ད་སུ་ཅ�་ལུ་ ལྷོད་ད་
ཡོོདཔ་སྦེ་་བཤེསདཔ་ཨན་མས།

རྩྭ་སྦུལ་ཚུ་ མང་ཤེསོས་རིག་ རོླན་གཤེསར་ཡོོད་མ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ སྡེ།ོད་དོ་ཡོོདཔ་མ་ཚོངད་ ཆུ་འགྲོམ་དང་
ཆུ་རང་ ད་ལས་སྔོ་ལྡུམ་དང་ ཞིབང་ས་ ད་ལས་ རྩྭ་
ཐང་ཚུ་ནང་སྡེ།ོདཔ་ཨན། རྩྭ་སྦུལ་ཚུ་ མང་ཤེསོས་རིག་ 
ཉན་མརིག་ དྲོད་བཏགས་ན�་དོན་ལུ་ ཉ�་བསོ་སྟ་
སྡེ།ོདཔ་ཨན། སྤྱི་་ཟླ་༡༠ པ་ལས་སྤྱི་་ཟླ་༣ ཚུན་ 
རིག་བོང་ག�་ བརྐོོ་བཞིབག་མ་ ས་དོང་རྙེསངམ་དང་ 
རྩ�་དོང་ ད་ལས་ རྩྭ་རིགག་རིགོག་དང་ ཤེསང་རིག་ཏོ་ག་
འོག་ལུ་ གནམ་དགུན་གནས་བཅའ་སྟ་སྡེ།ོདཔ་ཨན། རྩྭ་སྦུལ་ཚུ་ བཞིབས་སྒོ་སྦེ་ལཔ་དང་ཉ་རིག�ས་ ད་ལས་བ་ཙ་
ཚུ་དང་ བ་ཅུང་ཚུ་ལུ་བརྟན་ཏ་ འཚོང་བ་སྐྱོང་དོ་ཡོོདཔ་མ་ཚོངད་ མང་ཤེསོས་ཅ�་ཆུ་ནང་ག་སོག་ཆེ་གས་ཚུ་ བཟུང་སྟ་
ཧྲིལ�་བུམ་ལོད་མརིག་གཏངམ་ཨན་པས། 
རྩྭ་སྦུལ་ཚུ་ རྩལ་རྐྱབ་ན་ལུ་ མཁས་དྲགས་ཡོོདཔ་ལས་ ཁོང་ལུ་ཆུ་སྦུལ་ཟོར་ཡོང་ སློབ་སོལ་ཡོོད། ཆུ་སྦུལ་
གྱི་་མགུ་ཏོག་ ཆུ་ག་ཕ་ཁརིག་བཏོན་ཏ་ རྩལ་རྐྱབ་དོ་ཡོོདཔ་ད་ ཁོང་ལུ་དཀྲོགས་མ་འཐོན་པ་ཅན་ ད་འཕྲིནོ་ལས་ 
ཆུའ་གཏང་ལུ་འཛུལ་ཏ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོངད་གཅ�་ད་ཅ�་ ཆུ་རྩྭའ་ནང་གཡོབ་སྟ་སྡེ།ོདཔ་ཨན། ཁོང་ལུ་ ཉན་
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འཚུབས་ཤུགས་སྦེ་་འཐོན་པའ་སྐབས་ལུ་ ཁོང་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་བརིག་འོང་མ་དགྲོ་ཚུ་ བདའ་གཏང་ན�་དོན་
ལུ་ གཟུགས་ཀྱི་�་ ཙ�པ་ཟོ་བའ་རྣམ་འགྱུརིག་དང་སྦྲགས་ བཙར་སྐད་རྐྱབ་དོ་ཡོོདཔ་ཨན། གལ་སད་ ཁོང་
དང་ ཁ་ཐུག་རྐྱབ་པ་ཅན་ ཁ་ལས་དུག་ཆུ་གཏོརིགཝ་མ་ཚོངད་ དུག་ཆུ་ག�་ཡོང་བདའ་མ་ཚུགས་པ་ཅན་ ས་ཁརིག་
ཉལ་ཏ་ཤེས་བརྫུ་བཏབ་སྟ་ དུས་ཡུན་སྐརིག་མ་༡༥ དང་ ཡོང་ཅན་ གནོདཔ་བཀལ་མ�་དགྲོ་ད�་ ས�ས་ཐག་མ་
ཆེ་ོད་ཚུན་ཚོངད་  སྡེ།ོད་ཚུགསཔ་ཨན།

རྩྭ་སྦུལ་ཚུ་ སྤྱི་་ཟླ་༤ པ་དང་༥ པའ་ནང་ ཕོེལ་མོའ་ ལུས་སྦྱོརིག་ འབད་དོ་ཡོོདཔ་ལས་ ཆེ་གས་པའ་
བད་བ་ མ་མྱོོང་ཚུན་ཚོངད་ སྦུལ་ཕེལོ་ག�་ སྦུལ་མོའ་རྟང་བདའ་དོ་ཡོོདཔ་ཨན་མས། སྦུལ་མོ་ག�་ རིགང་སོའ་
གཟུགས་ཚོངད་དང་འཁ�་ཏ་ སྤྱི་་ཟླ་༧ པ་དང་༨ པའ་ནང་ སྒོང་རྡོོག་༨ ལས་༤༠ ག་བརིག་ན་ བུདཝ་ཨན། 
སྦུལ་མོ་ཚུ་ག�་ སྒོང་རྡོོག་བུད་ན་ག་དོན་ལུ་ ས་ཁོངས་ཚོང་དྲོད་དང་ ལྡན་ཏོག་ཏོ་ཡོོད་མ་ དཔར་ན། རྩྭ་རིགག་
རིགོག་དང་ ཤེསང་དུམ་འོག་ལུ་ ཡོང་ཅན་ སྦུལ་གཞིབན་སྒོང་རྡོོག་བུད་སའ་ ས་ཁོངས་ནང་ སྒོང་རྡོོག་བུདཝ་ཨན་
མས། ཚོངརིག་རིག་ནང་ སྒོང་རྡོོག་ སོྟང་ཕྲིནག་ལས་བཅད་ད་ བུད་དོ་ཡོོདཔ་ད་ སྒོང་རྡོོག་དང་གཅ�་ཁརིག་ ཞིབག་དག་པ་
ཅ�་ སྡེ།ོད་དོ་ཡོོདཔ་ཨན་མས། སྒོང་རྡོོག་ནང་ཡོོད་མ་ སྦུལ་གྱི་་ཕྱུག་གུ་ཚུ་ལུ་ སོ་ཡོོདཔ་ལས་  སྒོང་རྡོོག་ནང་
ལས་ ཕ་ཁརིག་འཐོན་ན་ག་དོན་ལུ་ སྤྱི་་ཟླ་༨ པ་དང་༩ པའ་ནང་ སྒོང་རྡོོག་གུ་སོ་བཏབ་སྤད་ད་ ཕ་ཁརིག་འཐོནམ་
ཨན་པས། 

 མདོརིག་བསྡུ་བ་ཅན་ རྩྭ་སྦུལ་ཚུ་ བཟོོ་
རྣམ་གཞིབན་དང་མ་འདྲཝ། རིགབས་ཆེ་ད་ན�་ཉན་
ཁ་ཡོོདཔ། ཁ་ལས་གཏོརིག་མ་ དུག་ཆུ་ག�་ 
སོག་ཆེ་གས་ཆུང་ཀུའ་རིག�ས་ལུ་ གནོད་ཉན་
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ཡོོད་རུང་ འགྲོོ་བ་མ་རིག�ས་ལུ་ གནོད་རྐྱན་ག་ན་ཡོང་མདཔ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱི་་རིག་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁ�ས་
༡༩༨༡ པའ་ནང་ གསད་ན་དང་ བཟུང་སྟ་རྨ་བཏོན་ན། ད་ལས་ བཙང་ན་ཚུ་ མ་ཆོེ་གཔ་སྦེ་་ བཀག་དམ་འབད་
ཡོོདཔ་དང་། ཨའ་ཡུ་ཨས་ཨན་ སྤྱི་་ལོ་༢༠༠༠ ག་ནང་ལུ་ཡོང་ ཉན་ཁ་མད་པའ་སོག་ཆེ་གས་ཀྱི་་གྲོངས་སུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་ད་འདུག་གོ།

དྲ་ིབ།
༡ སྦུལ་གྱི་ི་སྐོརིག་ལས་ནང་གསེས་ གནད་དོན་ག་ཅིའི་ཐོག་ལས་རིག་ རྒྱས་བཤེསད་རྐྱབ་ནུག་གོ?
༢ སྦུལ་ལུ་ རྩ་སྦུལ་དང་ཆུ་སྦུལ་རྐྱངམ་ཅིག་རིག་ཨིན་ན་ གཞིབན་ཡོང་འོང་ག?བསམ་འཆེ་རིག་བིས།
༣ རྒྱས་བཤེསད་འབི་རྩོམ་འདི་ འགྲོེལ་བཤེསད་འབི་རྩམོ་ནང་བསྒྱུརིག་དགོ་པ་ཅིན་ ག་ཅི་རིག་འཕྲིན་ིསྣོོན་འབད་

དགོཔ་འདུག་གོ? 
༤ ང་བཅས་རིགའ་ ལམ་སོལ་ནང་ལས་ འབད་བ་ཅན་ སྦུལ་འད་  ག་ཅ་བཟུམ་ཅ�་འབད་ ཆེ་་བཞིབག་

སོལ་ཡོོད་ག? བསམ་འཆེ་རིག་བ�།
5 ཚོངད་ས་དང་  ཤེསང་འབས་ཚུ་ལས་ གང་རུང་གཅ�་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟ་   ད�་ཐོག་ལུ་རྒྱས་བཤེསད་

འབ་རྩོམ་ཅ�་བ�།
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རིགང་དགའ་བའ་གཡུས། 
༉   ཤེསང་དང་སན་རིག�ས་ལ་ཤེས་སྐྱས་ཏ་ ཡོོད་པའ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འད་ནང་ལུ་ ས་ཆེ་་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་སྐྱད་
ཏོང་ཏོ་ལ་ཤེས་རིག་ཡོོད། སན་གྱི་་ལོངས་འད�་ས་ཆེ་་ཚུ་ རོང་ཁག་ ༢༠ ནང་ལུ་ དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་སྟ་ ཡོོད་ས་ལས་ 
སྤ་རིགོ་འད་ཡོང་ ས་ཆེ་་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཡོོད་པའ་རོང་ཁག་ཅ�་སྦེ་་ བརིྩཝ་ཨན། སྤ་རིགོའ་ཡུལ་ལོངས་འད་
ལུ་ གཡུས་སྒོ་གཞིབན་དང་མ་འདྲ་བའ་བཟོོ་རྣམ་དང་ཁྱད་ཆེ་ོས་ གངས་རིག་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ།་ སྤང་ བག་ ཆུ་
རྒྱུན་ཁྱད་པརིག་ཅན་ཚུ་ག�་ ག་ན་བ་མཛིན�པ་སྦེ་་བརྒྱན་ཏ་ཆེ་གས་ཡོོདཔ་ཨན།  
རྒྱལ་པོ་ཆེ་ན་པོ་བཞིབ་ག�་ ཕོགས་བཞིབ་ལུ་བཞུགས་ཏ་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མད་ཀྱི་་འཇ�ས་པ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་
འབདཝ་ཨན་ཟོར་བཤེསད་སོལ་ཡོོད་དོ་བཟུམ་ ཕོགས་བཞིབ་ལུ་གངས་རིག་ཆེ་ན་པོ་བཞིབ་ཡོོད། ད་ཚུ་ཡོང་ ཤེསརིག་
ཕོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ གདོང་དཀརིག་བཙན་གྱི་་གནས་ཁང་ གདོང་དཀརིག་ལ་དང་སྤུས་མོ་ལ་གཉ�་ ག་ན་བ་མཐོཝ་
སྦེ་་ཆེ་གས་ཏ་ཡོོད། ལྷོ་ཕོགས་ལས་ ཧེ་ོ་ཤེསརིག་ལ་ག�་བསྐོརིག་ཏ་ཡོོད། ནུབ་ཕོགས་ ཧཱ་དང་སྤ་རིགོའ་མཚོངམས་ལུ་ 
ཕ་མ་ལ་བཤེསལཔ་ཚུ་ ལ་བཤེསལ་ལུ་འཁྱད་ད་འོང་འབབ་བཟོོ་ས་ ཅ་ལ་ལ་ (བ་ལ་) འད་ ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་
སྦེ་་ཆེ་གས་ཏ་ཡོོད།  བང་ག་ཕོགས་ལུ་ ཁྱགས་རིགོམ་དང་གྲོང་རིགག་ཆེ་་བའ་གངས་ཆེ་ན་ ཡོོངས་གྲོགས་ཅན་ ཕ་མ་
ལ་བཤེསལ་འགྱི་ོ་ས་གཙ་བོ་ ཇོ་མོ་ལྷ་རིག་ག�་ བསྐོརིག་ཏ་ཡོོདཔ་ཡོན། 

སྤ་རིགོ་གཡུས་ཀྱི་་བཀོད་པ་འད་ རོང་ཁག་གཞིབན་ལས་ ཉམས་དགའཝ་སྦེ་་ཆེ་གས་ཏ་ཡོོད། ད་ཡོང་ ཕ་གངས་རིག་
ཚུ་ག�་ བསྐོརིག་བའ་སྦུག་ལུ་ སྤང་དང་ནགས་ཀྱི་�་བརྒྱན་པའ་ལུང་གཤེསོང་ནང་ སོ་ནམ་ཞིབང་པ་ཚུ་ག་ཁྱ�་དང་
། སྤ་རོིགའ་གྲོོང་ཁྱར་འད་ ལྷ་ལམ་ཡོངས་པའ་སྦུག་ལུ་ གྲོངས་ཀྱི་�་མ་ཆེ་ོད་པའ་ ཟླཝ་དང་ སྐརིགམ་ཚུ་ཤེསརིག་ཏ་
ཡོོདཔ་བཟུམ་ ཁ་ཅ�་ཅ�་སྦེ་་གང་སྟ་ ཕ་མ་ཚུ་ཡོང་ ཡོད་ཀྱི་་དབང་པོ་འཕྲིནོག་པའ་ གཡུས་དང་ཁོམ་ཚུ་ ཐང་
མརིག་བརྡོལ་ཏ་ཡོོད། གྲོོང་ཁྱར་དང་གོྲོང་གཡུས་ཀྱི་་ ལམ་གཡོས་གཡོོན་ཚུ་ནང་  ལུས་ལུ་བད་སྟོབས་དང་ ཟོས་
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བཅུད་བན་མ་ འབྲུ་སྣོ་དགུ་དང་ འབས་བུ་ཅན་གྱི་་རྩ་ཤེསང་སྣོ་ཚོང�ས་ ད་ལས་ མ�་ཏོག་ཁརིག་མཛིན�་ཏོག་ཏོ་དང་ 
དགའ་བའ་བད་བ་བན་ཚུགས་པའ་མ་ཏོག་ དཀརིག་སར་དམརིག་ལང་ ཤེསརིག་ཏ་ཡོོད་པའ་སྐྱད་ཚོངལ་  འདྲ་མན་སྣོ་
ཚོང�ས་ཀྱི་�་བརྒྱན་ཏ་ཡོོད། 

རོང་ཁག་ད་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡོརིག་རྒྱས་གོང འཕེལ�་དང་འབ�་བའ་ཕག་ལཱ་གནང་ས་དང་ ཚོངང་འབ�་གྱི་་ལ་
བ་ཚུ་ཡོང་ཆེ་གས་ཏ་ཡོོད། སྤ་རིགོ་ཝང་ལྕོང་རྒེདད་འོག་ ལྕོང་བརྡུང་མགརིག་གཡུས་ཚོངན་དང་ བཀྲ་ཤེས�་རྣམ་རྒྱལ་
ཟོ་ཁང་ག་བརིག་ན་ འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་སྡེ།་ སྤ་རིགོ་གནམ་གྲུ་ཐང་འད་ བཀོད་པ་ག་ན་བ་མཛིན�་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་
ཆེ་གས་ཏ་ཡོོད། གནམ་གྲུ་ཐང་ག་མགུ་ལུ་ སློོབ་དཔོན་གྱི་་སྦྱོང་བརྡོརིག་འབད་ས་ སྤ་རིགོ་ཤེསས་རིག�་མཐོ་རིག�་སློོབ་
གྲྭ་དང་ མཇུག་ལུ་སྤ་རིགོ་བང་སྡེ།�་གཡུས་ཚོངན་འད་ཡོོད། ད་ལས་ འཛིནམ་གློང་ནང་ལུ་ མང་གཏམ་ཆེ་་བའ་ཟོ་
ཁང་ ཨ་མཱན་ཀོ་རིག་ ཟོར་མ་འད་ སྤ་རིགོ་འབྲུག་རྒྱལ་གཡུས་ཚོངན་ནང་ལུ་ཡོོདཔ་མ་ཚོངད་ ཨུ་མ་ཟོར་མ་ཟོ་ཁང་
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ཡོོངས་གྲོགས་ཅན་འད་ཡོང་ སྤ་རིགོ་ཤེསས་རིག�་མཐོ་རིག�་སློོབ་གྲྭའ་ལག་ལུ་ ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ སྐྱད་ཏོང་
ཏོ་སྦེ་་ཆེ་གས་ཏ་ཡོོདཔ་ཨན།
ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ།་རྩ་ཆེ་་ཏོག་ཏོ་དང་ བན་རླབས་ཅན་སྦེ་་བརྩ་སོལ་ཡོོད་མ་ཡོང་ལ་ཤེས་ཡོོདཔ་ཨན། སྦུག་ལུ་ 
འདུས་པ་རྒྱ་མཚོང�་བཞུགས་གནས་ ཆོེ་ས་སད་གཉ�་ཀྱི་་ཕག་ལཱ་མཛིནད་ས་ ལུགས་གཉ�་ཁ�ས་ཀྱི་་འཁོརིག་
ལོ་བསྒྱུརིག་ས་ རིགན་ཆེ་ན་སྤུངས་པའ་རོང་དང་། ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་གདན་ས་ ཟླུམ་བརྩགས་ལྷ་ཁང་ སྤྲུལ་
པའ་ཆེ་ོས་ཀྱི་་རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་སྒམ་པོ་ག�་ དུས་གཅ�་ལུ་ གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ རྫུ་འཕྲུལ་
གྱི་�་བཞིབངས་ཡོ་ཟོར་ བཤེསད་སོལ་ཡོོད་པའ་གྲོས་ལས་ ངོ་མཚོངརིག་ཆེ་་བའ་ སྐྱད་ཆུ་ལྷ་ཁང་། སྤ་རིགོ་དཔོན་
སློོབ་ ཚོང་རིགང་དཔལ་འབོརིག་གྱི་�་བཞིབངས་པའ་ འགྲོན་ཟླ་བལ་བའ་ ཨོན་དཔལ་རིག་ཕེལོ་བང་ཚུ་ ཐང་ག་སྦུག་ན་
ནོརིག་བུ་སྤུངས་ཏ་ བཞིབག་བཞིབགཔ་བཟུམ་སྦེ་་ མཇལ་ན་ཡོོད། བང་ཕོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ གུ་རུ་རིགན་པོ་ཆེ་�་སྦེ་ས་
གནས་བན་རླབས་ཅན་ སྟག་ཚོངང་དཔལ་ཕུག་དང་ ཨོ་རྒྱན་རྩ་མོ། མཁའ་འགྲོོ་འབུམ་གྱི་་ཞིབང་ཁམས་ འབུམ་
བག། ད་ལས་ རྡོོ་རྗེ།་ཕེལག་མོའ་ ཞིབང་ཁམས་ ཆུ་མོ་ཕུག། ཞིབབས་དྲུང་ཕོགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུའ་གདན་ས་ གསང་
ཆེ་ན་ཆེ་ོས་འཁོརིག་དང་ ཀུན་དགའ་ཆོེ་ས་གློང་ཚུ་ ཁ་ལྷམ་ལྷམ་སྦེ་་ ཆེ་གས་ཏ་ཡོོད། ཤེསརིག་ཕོགས་ལུ་ ངག་དབང་
ཆེ་ོས་རྒྱལ་གྱི་་གདན་ས་ མཇལ་ལ་ (འབས་ལ་) 
བསམ་གཏན་ཆེ་ོས་འཁོརིག། གུ་རུའ་ཞིབང་ཁམས་
བག་དཀརིགཔོ། གྲུབ་ཆེ་ན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་
གདན་ས་ རྟ་མཆེ་ོག་སྒང་དང་། འཕུརིག་རྡོོ་དགོན་
པ་ ཀུན་མཁྱན་ཀློོང་ཆེ་ན་ དྲ་མད་འོད་ཟོར་གྱི་་
གདན་ས་ བསམ་གཏན་གློང་ཚུ་ འགྲོོ་བ་ས�ས་
ཅན་ལུ་  ཕག་དང་མཆོེ་ད་པ་ ཕུལ་སའ་རྟན་སྦེ་་ 
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བན་གྱི་�་བརླབས་ཏ་ཡོོད།  
ད་མ་ཚོངད་ སྤ་རིགོ་ལུང་པའ་སྤ་ཆུ་འད་ཡོང་ ཕེལན་ཐོགས་ཅན་ཅ�་ཨན། ག་ན་བ་ བཀོད་པ་ལགས་པའ་གངས་རིག་
ཚུ་ལས་ འཆེ་་མད་ལྷ་ཡོ་བདུད་རྩ་དང་འདྲ་བའ་ ཡོན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའ་ འབབ་ཆུ་གྱི་ངས་ཁ་མ་ཆོེ་དཔ་
ཅ�་ ཕོགས་བཞིབ་ལས་མརིག་རིག�་པ་བཞིབན་དུ་ གཅ�་ཁརིག་བསྡེ།ོམས་ཏ་ སྤ་རིགོའ་ལུང་ཕོགས་ཀྱི་་སྦུག་ལས་མརིག་ 
ཡོོད་པའ་གཙང་ཆུ་འད་ག�་ བམ་དཀོན་མཆོེ་ག་ གསུམ་ལུ་མཆེ་ོད་པ་ཕུལ།  སོ་ནམ་ཞིབང་པའ་ལོ་ཐོག་དང་  
རྩ་ཤེསང་འཐོན་སྐྱད་གོང་འཕེལ�་གཏང་ན་ལུ་ཕེལན་ཐོགས། གཙང་ཆུ་ད་ རིག�་པ་བཞིབན་དུ་ བབས་ཏ་ ཆུ་ཁ་ལུ་
ལྷོདཔ་ད་ གློོག་མ�་འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་་ རྒྱུ་ངོ་མ་ལུ་གྱུརིག་ཏ་ འབྲུག་ག་དཔལ་འབོརིག་ གོང་འཕེལ�་གཏང་ན་ལུ་ ཕེལན་
ཐོགས་ཏ་ཡོོད། ཆུ་མཇུག་འད་རིག�་པ་བཞིབན་དུ་ ཁྱ�་ཚོངང་རྒྱལ་ཁབ་ རྒྱ་གརིག་ལུ་འགྱི་ོཝ་ཨན། 
བཅུད་བསྡུ་བ་ཅན་ འབྲུག་སྤ་རིགོ་ག་གཡུས་འད་ ཕ�་བཀོད་པ་དང་བཟོོ་རྣམ་ ཡུལ་ལོངས་དང་གྲོོང་ཁྱར་གཞིབན་
ལས་མཛིན�་ཤེསང་ དགའ་སྐྱད་དང་ལྡན་པ། ནང་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་་རྩ་བ་དང་ ཚོངང་འབ�་གྱི་་ལས་

སྣོ་གཙ་བོ་ ཤེསས་རིག�་ མཁའ་འགྲུལ་ 
མགྲོོན་སྐྱོང་ཟོ་ཁང་དང་  ལག་བཟོོ་ཚོངང་
ཁང་ཚུ་ག�་གང་བ། ཚོང་འད་དང་ཕ་མརིག་
ཕེལན་པའ་ དམ་པའ་ཆེ་ོས་དང་འབ�་བའ་
ལྷ་ཁང་དགོན་གནས་ རྩ་ཅན་ཚུ་ག�་ 
གང་སྟ་ཡོོད་པའ་རོང་ཁག་ཅ�་སྦེ་་ ཆེ་་
བཞིབགཔ་ཨན།  

དྲ་བ།
༡ འབ་རྩོམ་འད་ནང་ ག་ཅ�་སྐོརིག་ལས་རིག་ རྒྱས་བཤེསད་རྐྱབ་ནུག་གོ?
༢ རྒྱས་བཤེསད་འབ་རྩོམ་གྱི་་ ཁྱད་རྣམ་ལུ་བལ་སྟ་ འབ་རྩོམ་འད་ རྒྱས་བཤེསད་འབ་རྩོམ་ཨན་མན་ དབ་

དཔྱད་འབད།
༣ རིགང་གཡུས་དང་ ཕ་རྒྱལ་གྱི་་ དགའ་སྐྱད་གཉ�་ཀྱི་་ཁྱད་པརིག་ ག་ཅ་རིག་ འོང་ན་བཟུམ་འདུག་གོ?
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ནད་རིག�ས་བཀག་ཐབས་འད་ རིགང་ག་ལག་པརིག་ཨན། 
༉ འབྱུང་བཞིབ�་ལུས་ལུ་  ན་ཚོང་འཁོརིག་བའ་སྐབས་ སན་བཅོས་འབད་མ་ གསོ་བའ་ཚོངན་རིག�་བརྟག་དཔྱད་ མཁས་
པ་ཚུ་ག�་ སན་རས་ཀྱི་་རིག�ས་ བཟོོ་ཡོོད་མ་ཚུ་ ང་བཅས་རིག་ག་རིག་ག�་ ལག་ལན་འཐབ་ཨན། ཨན་རུང་ མཁས་
མཆེ་ོག་ཚུ་ག�་ རྣམ་གཞིབག་གསརིགཔ་བཀོད་མ་དང་འཁ�ཝ་ད་ ད་བཟུམ་མའ་ སན་རས་ཀྱི་་རིག�ས་ཚུ་ག�་ གཟུགས་
ལུ་གནོད་པའ་ཁརིག་ཟུརིག་གྲོམ་འོང་ཟོར་ བཀོདཔ་ཨན་མས། ཞིབ་གནས་ཀྱི་�་ སན་གྱི་་རིག�ས་གོང་སྦེ་ོམ་སྤྲོོད་ད་ སན་
བཅོས་འབད་དགོ་མ་ཚུ་ལུ་ གནས་ཚུལ་བཟོང་པོ་ཅ�་ཨན་རུང་ སན་གྱི་་བཟོོ་གྲྭ་དང་ཚོངན་རིག�་ལུ་ ཡོད་ཆེ་ས་སྐྱད་མ་ཚུ་
ལུ་ ཉམས་རྒུད་ཕེལོག་ན་ཨན་མས། ད་ཡོང་ མཁས་མཆེ་ོག་ཚུ་ག�་ རྣམ་གཞིབག་གསརིགཔ་བཀོད་མ་ལརིག་དུ་འབད་བ་ཅན་ 
དུས་རྒྱུན་ རིགང་ག་གཟུགས་ཁམས་ ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་་བཞིབག་ན་འད་ གཙ་བོ་རིགང་ག་ལག་པརིག་ཡོོདཔ་ད་ དུས་རྒྱུན་ ཞིབ་
གནས་སྒོམ་ན་ལུ་ བརོྩན་ཚུགས་པ་ཅན་ འཕྲིནོད་བསྟན་དང་ལྡནམ་སྦེ་་ སྡེ།ོད་ཚུགས་ཨན་མས། 
ཞིབ་གནས་སྒོམ་ན་འད་ མ་ལ་ལུ་ག�་འབད་བ་ཅན་ ད་རིགས་དངོས་སྟོབས་ཅན་གྱི་་དུས་ནང་ དུས་ཚོངད་ཁག་ཆེ་་བའ་ནམ་དུས་
ལུ་དུས་ཚོངད་རོགས་པའ་གཞིབ་ཅ�་འབད་ བརྩིཝ་ཨན་མས། ད་ག�་འབད་ གཟུགས་ཁམས་སན་བཅོས་འབད་ན་ནང་  
དང་སང་ ཚོངན་རིག�་ག་སན་རས་ཚུ་ དང་པ་དྲགཔ་འཇམ་པའ་གུ་ གཉ�་པ་དུས་ཚོངད་ལུ་ཁ་ཕེལན་ཡོོད་ཟོར་བཤེསདཔ་མས། 
ད་ཡོང་ གློོ་བུརིག་གྱི་་ན་ཚོང་དྲག་ན་དང་ ན་ཟུག་མརིག་ཕེལབ་རྐྱབ་ཚུགས་པའ་ སན་རས་དང་གློོག་པརིག་ བརྟག་དཔྱད་འཕྲུལ་
ཆེ་ས་ ནུས་ཤུགས་ཆེ་་བའ་སན་རས་ཀྱི་་རིག�ས་ རྐོདཔ་ག་སན་ མགུ་སན་ གཉད་ལོག་ན�་སན་ད་ཚུ་ག�་ ཉན་བསྟརིག་
བཞིབན་སན་བཅོས་འབད་ད་ ཕེལན་ཐོགས་འབྱུང་དོ་ཡོོདཔ་ཨན། 
ཨན་རུང་ ད་ལས་བརྟན་པའ་ ཟུརིག་གྲོམ་ཡོང་ ལ་ཤེས་ཡོོདཔ་ཨན་མས། ད་ཡོང་ ཨ་ཙ་ཅ�་ནཝ་ཅ�་ ད་ལས་འཕྲིནོ་
ལས་དྲག་ཐབས་ལུ་སན་རས་ད་ཚུ་ལུ་ ལོངས་སྤྱི་ོད་ན�་ ལང་ཤོེསརིག་ཐལ་སོཔ་ལས་ དཔལ་འབོརིག་གྱི་་ཁ་ཕེལན་དང་ ཡུན་
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རིགངམོ་སྦེ་་ ནད་མད་པརིག་གནས་ཚུགས་པའ་ ཞིབ་གནས་སྒོམ་པའ་ཐབས་ལམ་འད་ལུ་ སྤྲོོ་བ་ཞིབན་ཏ་འགྱི་ོཝ་ཨན་མས། 
ཞིབ་གནས་བསྒོམ་ན་འད་ གཟུགས་སྟོབས་གོང་འཕེལ�་དང་ ས�ས་ཁམས་སྒྲིགང་སྒྲིགང་བཞིབག་ན་ལུ་ ཕེལན་པ་སྦེ་ོམ་ཡོོདཔ་མ་
ཚོངད་ ཟོད་འགྲོོ་གཏང་མ་དགོ་པརིག དཔལ་འབོརིག་གྱི་་ཁ་ཕེལན་ལུ་ཡོང་ ཁྱད་པརིག་སྦེ་ོམ་བཟོོ་ཚུགསཔ་ཨན།  

སྤྱི་་ལོ་༡༩༠༠ ནང་ལས་རིགང་ ཕ་རྒྱལ་ ཨ་མ་རིག་ཀ་དང་ ནུབ་ཕོགས་ཡོོ་རིགོབ་ ད་ལས་ ཇཱ་པཱན་གྱི་་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ཡོང་ 
ཞིབ་གནས་ཀྱི་་ཕེལན་ཐོགས་ཡོོད་པའ་ལོ་རྒྱུས་འད་ བདནཔ་སྦེ་་སྒྲུབ་བད་བྱུང་སྟ་ དརིག་ཁྱབ་སོང་ནུག། སན་དཔྱད་ཚོངད་
འཛིནན་དང་འཁ�པ་ད་ གཟུགས་ཁམས་འད་ རས་སྦྱོརིག་ལས་བརྟན་པའ་ ཕུང་པོ་ཅ�་ ཨན་རུང་ ཞིབ་གནས་བསོྒམ་
པ་ཅན་ གཟུགས་སྟོབས་ཀྱི་་ནུས་ཤུགས་བཏོན་ན་ལུ་ཡོང་ ཁྱད་པརིག་བཟོོཝ་ཨན།  ཞིབ་གནས་བསྒོམ་ན�་ཐབས་ལམ་
འད་དང་པ་འཇམ་པའ་གུ་ ཕེལན་ཐོགས་ཆེ་། གཉ�་པ་ཚོངན་རིག�་པ་ཚུ་ག�་ཡོང་ བདན་དཔྱད་ཀྱི་་ཁུངས་ བཀོད་ད་ཡོོདཔ་
མ་ཚོངད།  གསུམ་པ་ ལུས་སྟོབས་ཡོང་བསྐྱརིག་གསོ་འབད་ད་ ཤུལ་ལས་གཟུགས་དང་ས�ས་ཁམས་ལུ་ གནོན་ཉན་གྱི་་
ཟུརིག་གྲོམ་ ག་ན་ཡོང་མདཔ་སྦེ་་བཤེསདཔ་ཨན་མས། 

ཨན་རུང་ ནད་གཞིབ་གདུག་དྲགས་ཀྱི་་རིག�ས་ ཨེཆེ་་ཨའ་ཝ་དང་ ཀཱན་སཱརིག་ འཐུག་རྐྱན་ལས་བརྟན་པའ་སན་བཅོས་ཚུ་ 
སན་རས་ལུ་མ་བརྟན་པརིག་ དྲག་ཐབས་མདཔ་ཨན། ད་བཟུམ་མ�་ནདཔ་ཚུ་ སན་རིག�ས་བརྟན་ཏ་  ཚོང་གཅ�་སན་
ཁང་ ཡུན་རིགངམོ་སྦེ་་ཡོང་ སྡེ།ོད་ཚུགསཔ་ཨན། ཞིབ་གནས་བསྒོམས་ཏ་ ད་ལུ་ ཐབས་ལམ་ག་ཅ་ཡོོད་ག་ཟོར་བ་ཅན་  
དྲན་ཤེསས་ཀྱི་་ཐོག་ལས་ ནད་རིག�ས་སྔོན་འགོག་འབད་ཚུགསཔ་ཨན། ད་ཡོང་ སོ་སོ་ཐརིག་པའ་མདོ་ལས། རིགང་ག་ས�ས་
ན་ཡོོངས་སུ་འདུལ།། ད་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡོན།། གསུངས་དོ་བཟུམ་  གཙ་བོ་རིགང་ག་ས�ས་ཀྱི་་ གནས་སྐབས་
འད་བདག་འཛིནན་འཐབ་ཤེསས་དགོ། ད་ག་དོན་ལུ་ཞིབ་གནས་བསོྒམ་ན་འད་ མད་ཐབས་མདཔ་ཅ�་ཨན། ཞིབ་གནས་ལས་
བརྟན་ ལཱ་ལུ་ གཙ་བོ་བཟུང་སྟ་འབད་བ་ཅན་ ལཱ་ག་ཅ་འབད་རུང་ ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་་འགྱི་ོ་སྟ་ གྲུབ་འབས་འཐོན་མ་ཚུགས་
པའ་དཔ་མད་པའ་ཁརིག་ ནད་རིག�ས་མ་ཐོབ་པརིག་བཞིབག་ན་ལུ་ཡོང་ དཀའ་ངལ་མད། ནད་གཞིབ་གདུག་དྲགས་ཚུ་ཐོབ་
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པའ་ཤུལ་ལུ་ སན་རས་ཀྱི་�་ དུམ་གྲོ་ཅ�་ཡུན་རིགངམོ་སྦེ་་ སྡེ།ོད་ཚུགས་དོ་བཟུམ་ཅ�་འབད་རུང་ ཡུདཔ་ཅ�་ལས་ སྐྱ་
བུད་འགྱི་ོ་ན་དང་ གཟུགས་སྟོབས་རྩ་ལས་མདཔ་ཉམས་ཏ་འགྱི་ོ་ན། ནད་གཞིབ་གཞིབན་འཐོབ་ན�་ ཟུརིག་འགྲོམ་ཕེལོག་སྟ་ 
སྡུག་བསྔལ་འཐ�་མྱོོང་ན་ཨན་མས།
སན་རས་ལས་བརྟན་པའ་ སན་བཅོས་འད་
ག�་ ནད་གཞིབ་མ་ཐོབ་མ་ཚུ་ལུ་ སྔོན་འགོག་
འབད་ཚུགས་པའ་ཕེལན་པ་ཡོོདཔ་མ་ཚོངད་ ཐོབ་
མ་ཚུ་ལུ་ཡོང་ ན་ཟུག་མརིག་ཕེལབ་འབད་ཚུགསཔ་
ཨན། ད་ལས་ གློོ་བུརིག་གྱི་་ནད་ ཚོང་རིག�ས་དང་ 
བཅག་དཀྲུམ་ གཤེསག་བཅོས་ལ་སོགས་པའ་ 
སན་བཅོས་འབད་ན་ལུ་ སན་རས་ལས་བརྟན་པའ་ སན་བཅོས་རིག་དྲགཔ་ཨན།
ཨན་རུང་ སན་རིག�ས་ཚུ་ག�་ ན་ཟུག་དང་སྡུག་བསྔལ་མརིག་ཕེལབ་ལུ་ དུམ་གྲོ་རིག་ཕེལན་རུང་ ད་ག�་ དཔལ་འབོརིག་ལུ་ཐོ་
ཕོེལག་ན་དང་ གཟུགས་ལུ་ཟུརིག་གྲོམ་ཕེལོག་སྟ་ ནད་གཞིབ་གཞིབན་བཀག་ན་ལུ་ གདོང་ལན་ཅན་ཅ�་ཨན། ཞིབ་གནས་ཀྱི་�་ 
རིགང་ག་ས�ས་ཀྱི་་ཚོངར་ཤུགས་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་་བཞིབག་ན་ལུ་ཚོངད་སྙོམས་ཏ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ཚོང་གྱི་ང་དང་སྡུག་བསྔལ་སངས། ད་
ལས་བརྟན་ ཡུན་རིགངམོ་སྦེ་་ གནས་པའ་ནད་གཞིབ་ དཔར་ན་ མགུ་ནད་དང་ ས�ས་ཁམས་ཀྱི་་ནད་ཚུ་ རིགང་བཞིབན་གྱི་�་
སངས་ཏ་ ཙ�པ་ཟོ་ན་དང་ དགའ་སྐྱོའ་ཚོངར་ཤུགས་ག་ཅ་འབྱུང་རུང་ བཟོོད་ཚུགས་པའ་ ཞིབ་བད་ག་ས�ས་ལུ་གྱུརིག་ཏ་ 
གཏན་རྐྱང་ ཚོང་རིགང་ནད་མད་པརིག་སྡེ།ོད་ཚུགས། 
ཞིབ་གནས་བསྒོམ་པ་ཅན་ རིགང་ག་ས�ས་ཁམས་ཀྱི་་གནས་སྟངས་འད་ ཕ་མཐོང་པའ་ཡུལ་ལུ་ འཛིན�་ཚུགས་ཏ་ ས�ས་
ལུ་དགའ་སྐྱོ་ ཆེ་གས་ཞིབན་གྱི་་ ཚོངར་ཤུགས་སྤངས་ཏ་ ས�ས་ཞིབ་བད�་ངང་ལུ་ གནས་ཚུགས། ད་འབདཝ་ལས་ ཞིབ་

སེམས་ཞི་གནས་སྒོམ་པའི་ཕན་པ་བཅུ་ཐམ།
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གནས་བསྒོམ་ན་འད་ དུས་ཚོངད་མ་ཕ�པ་ཅ�་ལས་ འགོ་བཙུགས་པ་ཅན་ལགས་ཤེསོམ་ཨན།   མ་ལ་ལུ་ག�་ བཤེསད་
མ་ནང་ ད་རིགས་འཛིནམ་གློང་འཕྲུལ་རིག�་དང་ རས་སྦྱོརིག་ལྡན་པའ་དུས་ནང་ ཐ་ན་གློོག་བརྙེསན་བལ་ན་ག་ དུས་ཚོངད་ཙམ་
རིགང་མདཔ་ལས་ ཞིབ་གནས་བསྒོམ་ན�་དུས་ཚོངད་མད་པའ་ཚོང་གྱི་ང་ལང་སྟ་ ཚོང་གྱི་ང་ད་ག�་ ན་ཚོང་འཁོརིག་བའ་གཞིབ་ཅ�་
འོང་ ཟོར་བཀོདཔ་ཨན་མས།
ཨན་རུང་ ད་ལུ་གནས་ཚུལ་ལགས་ཤེསོམ་ཅ�་ ག་ཅ་ཡོོད་ཟོར་བ་ཅན་ དུས་ཚོངད་ཀྱི་་ཐད་ ཉན་བསྟརིག་ དུས་ཡུན་སྐརིག་མ་

༡༥ ཙམ་གྱི་་བཏུབ་པའ་གུ་ གྱི་ོན་ཆེ་ས་འབད་
རུང་ རིགང་ལུ་ག་ཡོོད་མ་འད་ག�་བཏུབ་
ཨན་མས། ཞིབ་གནས་འད་ ན་ཚོང་བཀག་
པའ་ཐབས་ལམ་ དྲག་ཤོེསས་ཅ�་ཨན་མ་ཡོང་  
ན་ཚོང་ལས་བརྟན་པའ་སན་ སན་ལས་བརྟན་
པའ་ཟུརིག་འགྲོམ་གྱི་་ནད་གཞིབ་གཞིབན་འཐོབ་
ན་ལས་ བཀག་ཚུགསཔ་ལས་ སན་བཅོས་

འབདཝ་ལས་འད་ སན་བཟོའ་མ་དགོ་པརིག་ ཞིབ་གནས་བསྒོམས་ཞིབནམ་ལས་ ཞིབ་བད་ལུ་གནས་ཚུགས་པའ་ ཐབས་
ལམ་བཟོང་པོ་ལུ་བརྩོན་དགོཔ་འད་ ཁག་ཆེ་ེཝ་ཨན་ནོ།།
དྲ་བ།
༡ རོྩད་གློང་འབ་རྩོམ་གྱི་་ཁྱད་རྣམ་ལུ་བལ་སྟ་ འབ་རྩོམ་འད་ རྩོད་གློང་ཨན་མན་དབ་དཔྱད་འབད།
༢ འབ་རྩོམ་འད་ནང་ག་ དོན་ཚོངན་ ག་ཅ་བཀགཔ་ཨན་ན་དང་ ག་ཅ་བསྒྲུབ་ཨན་ན་ ཁ་གསལ་བ�།
༣ མ་སྡེ།�་ནང་ རྩོད་བསྡུརིག་ཡོོད་པའ་ དོན་ཚོངན་ཅ�་ག་ཐོག་ལུ་ རྩོད་གློང་འབ་རྩོམ་ཅ�་བ�།   



སྙན་རྩོོམ།
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སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔ།

སྙན༌རྩོམ་ ལྷབ་པའ་སྐབས་ ནང་དོན་ཚུ་ ཧེ་་གོཝ་ཙམ་སྦེ་་ མ་བཞིབག་པརིག་རིགང་ག་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡོ�་ག་ རིག�་རྩལ་བཞིབ་ 
ཡོརིག་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམ�ས་ཏ་ གཤེསམ་འཁོད་ཀྱི་་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨན།
བ་ན�་རིག�་རྩལ་ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་་དོན་ལུ།
༡- སྤྱི་ར་བཏང་སྙན་རྩོམ་གྱི་་ ངོ་སྤྲོོད་དང་ དབ་བ་ཚུ་ག་ཐོག་ལུ་ འདྲ་ལན་བ་ན།               
༢- གཏང༌ཡོ�༌དང་ ཀ༌རྩོམ༌ཕེལལ༌རྩོམ༌ གསལ༌བཤེསད༌བོ༌ཟོ༌ཚུ༌ ཚོང�ས༌བཅད༌ཀྱི་༌ཐོག༌ལུ༌ གང༌མང༌བརྩམ༌དགོ།
༣- སྙན༌རྩོམ་གྱི་་དཔ་ཚུ་ག་ཐོག་ལུ་ དྲ་བ་འདྲ་ལན་བ་ན།                         
༤- སྙན༌རྩོམ་ནང་ལས་ཐོན་པའ་ མང་ཚོང�་ཡོ�་སྡེ།�་ཚུ་ག་ཐོག་ལུ་ མགྱི་ོགས་ཕེལབ་དང་ རྗེ།ོད་ཚོང�་བ་ན།     
༥- སྙན༌རྩོམ་ནང་་ལས་ཐོན་པའ་མང་ཚོང�་ཚུ་ག་ཐོག་ལུ་ རྣམ་གྲོངས་དང་འགལ་མང་ཚུ་བ་ན། 
ལྷག་ན�་རིག�་རྩལ་ ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་་དོན་ལུ།                             
༡- སྙན་རྩོམ་གྱི་་ ངོ་སྤྲོོད་དང་ དབ་བ་ དཔ་ཚུ་ ག་ད་མང་མང་ ལྷག་ན།                  
༢- རིགང་དང་ ཆེ་་རོིགགས་ཚུ་ག�་བ�་ཡོོད་པའ་སྙན༌རྩོམ་ཚུ་ དམངས་ཁརིག་ལྷག་ན།
ཉན་སློབ་ཀྱི་་རིག�་རྩལ་ ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་་དོན་ལུ།
སྙན་རྩོམ་གྱི་་ངོ་སྤྲོོད་དང་ དབ་བ་ དཔ་ཚུ་ག་ཐོག་ལུ་ སློོབ་དཔོན་དང་གཅ�་ཁརིག་ ངག་ཐོག་ལས་འདྲ་ལན་འབད་ན་དང་ 
གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤེསད་ སྤྱི་ན་འབུལ་ དོགས་ས�་ བསམ་འཆེ་རིག་བཤེསད་ན�་ གོ་སྐབས་གང་
མང་ལན་དགོཔ་ཨན། 
དབ་ཞིབབ།
ཁྱད་ཀྱི་�་ འབ་ལྷག་ཉན་སློབ་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལ་ཤེས་ཅ�་ འབད་ཡོོད་མ་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་ སློོབ་དཔོན་
ཚུ་ག་ཕག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབ་ཞིབབ་ཀྱི་་ སྐུགས་ཐོ་ཚུ་འོང་། ད་དང་འཁ�་ཏ་ རིགང་ ཡོརིག་རྒྱས་འགྱི་ོ་དོ་ཡོོད་མད་ འཕྲིནལ་
འཕྲིནལ་རིག་ བལ་དགོ། སློོབ་གྲྭ་ནང་འོང་པའ་དུས་ཚོངད་འད་ འཕྲིནོ་བརླག་མ་བཏང་པརིག་ ཉནམ་གཅ�་བ་ཉནམ་གཅ�་ 
ཡོརིག་དྲག་འགྱི་ོ་ན�་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟ་ དཔ་ཆེ་་ ལྷབ་དགོཔ་ཨན།                                                                                                                                    
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སྙན་རྩོོམ་གྱི་སྤྱིར་བཏང་ངོ་སྤྲོོད།

སྙན་རྩོམ་འད་ རྩོམ་རིག�་ག་ནང་གསས་ མཁས་པའ་བ་བ་ འཆེ་ད་རྩོད་རོྩམ་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་ སྐྱོན་ས�་ཟོར་ བརྗེ།ོད་དོན་གྱི་་དབ་བ་གསུམ་སྦེ་་ཡོོད། ད་གསུམ་ལས་ དང་པ་ སྙན་ངག་ག་ལུས་
ཟོར་མ་འད་ རིགང་ག་ས�ས་ཁ་ལས་ ང་ག�་ ཚོང�་འ་ན་བཟུམ་ཅ�་བཤེསད་དགོ་པས་ཟོར་ མནོ་མ་ བརྗེ།ོད་དོན་
འད་ལུ་ གོ་ན་དང་། གཉ�་པ་ སྙན་ངག་ག་རྒྱན་ ཟོར་མ་འད་ བརྗེ།ོད་བའ་དོན་འད་ བཤེསད་ན�་དོན་ལུ་ ཚོང�་
བཤེསད་ཐངས་ཀྱི་་རྣམ་འགྱུརིག་ ག་ན་བ་ བ་ཆེ་་ཆེ་་དང་ ཕུན་སུམ་ཚོང�ས་ཏོག་ཏོ་བཟོོ་མ�་ ཚོང�་ག་མཛིན�་ཆེ་་ཚུ་ལུ་ 
རྒྱན་ཟོར་སློབ་ཨན། 
དེ་ཡོང་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ སྙན་ངག་གི་ལུས་ཟོེརིག་མི་འདི་ རིགང་གི་གཟུགས་བཟུམ་ཅིག་དང་ སྙན་ངག་གི་རྒྱན་
ཟོེརིག་མི་འདི་ གཟུགས་བ་ཆེ་ི་ཆེ་ི་མཐོང་ནིའི་དོན་ལུ་ བཏགས་དགོ་པའི་ རྒྱན་ཆེ་་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། གསུམ་པ་ 
སྐྱོན་སེལ་ཟོེརིག་མི་འདི་ རྩོམ་རྐྱབ་ད་ལུ་ བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ཀྱི་ི་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་ི་སྐོརིག་ལས་ བཤེསད་ནི་ཡོོད་མི་
ལུ་གོཝ་ཨིན།
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་ ཚིོངག་རྐོང་ནང་ལུ་ གཅད་མཚོངམས་རིགེ་བཟོོ་སྟེ་ 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། 
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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་དང་ཡོང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་་ ཚོང�་རྣམ་
འགྱུརིག་དང་ མཛིན�་ཆེ་་ དཔ་དོན་ཚུ་ ག་ན་བ་ ཕུན་སུམ་ཚོང�སཔ་སྦེ་་ བཤེསད་སོལ་ཡོོད། ད་ཚུ་ ཚོང�་ཧེ་ན་ཏོང་ཏོ་
བཤེསད་ཐངས་ འ་ན་སྦེ་་ཨན་ཟོར་ ལམ་ལུགས་ཅ�་ལོགས་སུ་སྦེ་་ རོྩམ་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་ སྙན་
ངག་ཅ�་ཨན།
སྙན་ངག་ག་ལུས་ལུ་ དབ་བ་༣ ཡོོད་ས་ལས་ བརྗེ།ོད་བའ་དོན་ཚུ་ གཞིབན་ལུ་བརྡོ་སྤྲོོད་འབད་ན་ལུ་ གཞིབན་
དང་མ་འདྲ་བའ་སློབ་ཐངས་ ཁྱད་པརིག་ཅན་ ཚོང�ས་བཅད་ནང་བཤེསད་ན་འད་ གཙ་ཆེ་་ཤེསོས་སྦེ་་བརིྩཝ་ཨན། ད་
འབད་ན་འད་ག�་ འད་ག་མང་ལུ་ཡོང་ ཚོང�ས་སུ་བཅད་པ་ ཚོང�་ལ་འུརིག་བས་པ་ ཚོང�ས་བཅད། རོྩམ། ངག་
རྩོམ། སྙན་རྩོམ། ཟོར་སློབ་སོལ་ཡོོདཔ་དང་། ཞིབ་ས་ལུ་ ཞིབལ་རྩོམ་དང་ གསུང་རོྩམ། ལགས་རོྩམ། ཟོར་
སློབ་ཨན།
ཚོང�ས་བཅད་ཀྱི་་རྩོམ་འད་ ཚོང�་ལྷུག་ག་རྩོམ་ལས་ཁྱད་པརིག་ཅན་སྦེ་་ བརྩ་སོལ་ཡོོད་འད་ཡོང:
དང་པ་ལུ། ཚོང�་ལྷུག་ནང་ག་ ཕྲིནད་རྣམ་དབ་དང་ ཚོང�་གྲོོགས་ཚུ་ ཚོང�ས་བཅད་ཀྱི་་སྐབས་ལུ་ བསྡུ་

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

གྱི་་ བརིག་ན་རྩོམ་སོལ་ཡོོད་རུང་ (ཚོང�་རྐོང་བཞིབ་རིག�་ནང་ལུ་ སྐབས་དོན་ཚོངརིག་རིག་ ཆེ་་ཚོངངམ་
སྦེ་་ སྟོན་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་འབ་འབད་ན་ལུ་ སྟབས་བད་ཏོག་ཏོ་དང་ ཧེ་ན་
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ཏོང་ཏོ་ཡོོདཔ་ལས་ ལག་ལན་འཐབ་ན་ལུ་ཡོང་ སྟབས་བད་ཏོག་ཏོ་ཡོོདཔ་ཨན།
 གསུམ་པ་ལུ། ཚོང�་རྐོང་དུམ་ཚོངན་སྦེ་་བཅད་ད་ཡོོདཔ་ལས་  ས�ས་ཁརིག་བཞིབག་ན་འཇམ་མ་ཚོངད་ གཞིབན་ལུ་ 

ལུང་འདྲན་དྲང་དགོ་རུང་ ཁ་ལས་སློབ་ངོ་བད།  
བཞིབི་པ་ལུ། ཚོངིག་རྐོང་ཚུ་ ཚོངིག་འབྲུ་མང་ཉུང་འདྲན་འདྲ་ མཉམ་དགོ་ནི་འདི་གིས་དང་ ཧེ་ན་ཏོང་ཏོ་ བཟོོ་

ནི་གི་དོན་ལུ་ དོན་དག་གཅིག་ལུ་ མིང་ཚོངིག་མ་འདྲཝ་གཞིབན་ ལེ་ཤེས་ཡོོད་མི་ཚུ་ འོས་འབབ་
གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ག་འོས་འབབ་ལྡན་མི་དེ་ བཙུགས་སོལ་ཡོོདཔ་ལས་ ཚོངིག་ཧེ་ནམ་མ་ཚོངད་ 
བ་ཆེ་ི་ཆིེ་་འགྱི་ཝོ་ཨིན།

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་ བརྩམས་པའི་བསྟན་བཅོས་མང་ཤེསོས་རིག་ སྙན་རྩོམ་ནང་བཀོད་དེ་
བཞིབགཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚོངད་གཞུང་རིགིག་གནས་དང་ ཆེ་ོ་ག་གཏང་ནིའི་ དཔེ་ཆེ་་ཡོང་ མང་ཤེསོས་རིག་ ཚོངིགས་བཅད་
ནང་ འོང་དོ་ཡོོདཔ་ལས། བོ་ཟེོ་ རྩང་མོ་ ཁ་བཤེསད་ དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ཡོང་ ཚོངིགས་བཅད་ནང་བཟོོ་དགོཔ་ དེ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
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་ སྐྱོ་རྩམོ་/འཁྲུལ་རྩམོ་ དྲན་རྩམོ་ བསྟོད་བསྔགས་རྩོམ་ 
རིགེ་སོན་རྩོམ་ རྩོད་རྩོམ་ བཤེསད་རྩོམ་ ལ་སོགས་པ་མང་རིགབས་ཅིག་ཡོོད། དེ་ལུ་ཆེ་ོས་ལུགས་ལས་ འབད་བ་ཅིན་ 
མཆེ་ོད་བསྟོད་གསོལ་འདེབས། བཤེསགས་པ། སོན་ལམ། ཞིབལ་གདམས། མགུརིག་མ། ཚོངོགས་གླུ་ལ་སོགས་པ་ 
ཡོོདཔ་ཨིན། འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ིརིག་བཏང་གི་ རོང་ཁའི་སྙན་རྩོམ་འདི་ རྩོམ་ བོ་ཟོེ་ བསློབ་བ་ ཁ་བཤེསད་ དཔྱ་ེ
གཏམ་ ཞིབབས་ཁ་རྩང་མོ་ཚུ་ལུ་སློབ་ཨིན། 
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དེ་རིགེ་རིགེ་བཞིབིན་དུ་གི་བཤེསད་པ་ འོག་ལུ་རིགིམ་པ་བཞིིབན་དུ་རྐྱབ་སྟ་ེཡོོདཔ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ཡོང་ སྙན་རྩམོ་དེ་ཚུ་གི་ 
འབི་ཐངས་ཀྱི་ི་ རིིགག་རྩལ་ཚུ་ ཤེསེས་ཚུགསཔ་ འབད་དགོཔ་ཨིན།།

རྩོོམ་གྱི་ངོ་སྤྲོོད།

རྩོམ་ཟོར་མ་འད་ སྤྱི་ར་བཏང་ འབ་རྩོམ་འབད་རུང་ སྲུང་འབད་རུང་ ཞིབབས་ཁ་འབད་རུང་ ཧེ་་མརིག་མད་
མ་ཅ�་ གསརིགཔ་བརྩམ་ན་འད་ལུ་ རྩོམ་ཟོར་སློབ་སོལ་ཡོོད། ཨན་རུང་ ཡོོངས་གྲོགས་ལུ་ རྩོམ་ ཟོར་མ་
འད་ གནད་དོན་ག་ཅ་རིགང་ཨན་རུང་ ཚོང�ས་བཅད་དང་ ཚོང�་ལྷུག་ སྤ�་མ་གསུམ་ལས་ ཚོང�ས་བཅད་ནང་སྦེ་་ 
གསརིག་རྩོམ་འབད་ད་ བ�་ཡོོད་མ་ལུ་ རྩོམ་ཟོརཝ་ཨན།
རྩོམ་ཟོར་མ་འད་ གོང་ལུ་བཤེསད་དོ་བཟུམ་ ཚོང�་ལྷུག་དང་ ཚོང�་སྤ�་མ་ལས་ཡོང་ ལཱ་ཁག་ཤེསོས་ཅ�་དང་ 
ལགས་ཤེསོས་ཅ�་སྦེ་་ བརྩ་དོ་ཡོོདཔ་ལས་ གཏང་ཡོ�་དང་ གསལ་བཤེསད་ ཁ་བཤེསད་ དགའ་སྟོན་རྟན་འབ�་
གྱི་་ རིགས་བང་དང་ འབརིག་ཡོ�་ཚུ་ ཚོང�ས་བཅད་ནང་རྩོམ་རྐྱབ་སྟ་བ་བ་ཅན་ དམ�ས་བསལ་ཁག་ཆེ་་བའ་ བརྡོ་
སྟོན་ཅ�་བརྩ�་ཏ་ མནངས་ཆེ་ེཝ་ཨན།  
དེ་བཟུམ་སྦེ་ེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་  གོང་མ་ལུ་ བསྟོད་པའི་རྩོམ་ དགའ་རྩོམ། སྤྲོོ་རྩམོ། བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་་ི
བ་མ་སློབོ་དཔོན། དྲིན་ཆེེ་་བའི་ ཕེལམ་སྤུན་ཆེ་་ ཆེ་་རིགོགས་ཚུ་ སེམས་ཁརིག་དྲན་ཏེ་ བཟོོད་མ་ཚུགས་པའི་དྲན་
རྩོམ། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ སེམས་ཤེསོརིག་བའི་རྩོམ། སེམས་ཁརིག་སྡུག་བསྔལ་བཟོོད་མ་ཚུགས་པའི་ སྐྱོ་རྩམོ་
དང་ འཁྲུལ་རྩོམ། གཞིབན་ལུ་སེམས་གསོ་དང་། བསློབ་བ། གྲོསོ་སྟནོ་གྱི་ི་རྩོམ། དབུགས་བགམས་ཏེ་ ཡོིད་
ཐང་ཆེ་ད་པའི་རྩོམ། ལ་སོགས་པ་ སེམས་ཀྱི་ི་ཚོངོརིག་ཉམས་ ཡོིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ བརྡོ་དོན་སྤྲོོད་ནིའི་ཐབས་
ལམ་མང་རིགབས་ཅིག་ཡོོད།
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ད་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱི་་གནས་སྟངས་ནང་ལན་ཏ་ རྩོམ་སྦེ་་རྐྱབ་ན་ག་ ཉམས་མྱོོང་འཐོབ་ན་ག་དོན་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་
དགོཔ་ཨན། རྩོམ་རྐྱབ་ད་ རིགང་ག་བོ་འདོད་དང་བསྟུན་ཏ་ ཚོང�་རྐོང་གཅ�་ནང་ ཚོང�་འབྲུ་༣ ལས་ཡོརིག་འགོ་
བཙུགས་ཏ་༣༦ ལས་ལྷག་སྟ་ བ་དགོ་རུང་ བ་ན་ག་ལམ་ལུགས་ཡོོད། ཨན་རུང་ རོང་ཁའ་ལག་ལན་ནང་ 
མང་ཤེསོས་རིག་ ཚོང�་འབྲུ་༣ ལས་༡༢ མ་ཚུན་སྟབས་བདེཝ་ལས་ ད་སྦེ་་བཀོད་ད་ཡོོད། 
ད་ཡོང་ རྩོམ་ཚུ་རྐྱབ་ན་ག་ལམ་ལུགས་འད་ སྙན་ངག་ག་གཞུང་དང་འཁ�་བ་ཅན་ སྒྲིག་རྒྱན་དོན་རྒྱན་ གབ་
ཚོང�་རྒྱན་ ཟོརཝ་ལ་སོགས་པའ་ དབ་བ་ལ་ཤེས་ཡོོད། ཨན་རུང་ སྤྱི་ར་བཏང་ཡོོངས་གྲོགས་ལུ་ དཔ་རྒྱན་ཟོར་ 
དཔ་དང་དཔ་ཅན་སྦྱརིག་ཏ་ བ་ན་དང་། དཔ་གཟུགས་སུ་བཀོད་ད་ གཟུགས་ཅན་གྱི་་རྒྱན་སྦེ་་བ་ན། ཡོ�་འབྲུ་ཅོག་
འཐདཔ་ག་ བ་ཚོང�་འགྲོ�ས་ཏ་ ཟུང་ལྡན་གྱི་་རྒྱན་ ཚོང�་རྐོང་ག་ཐོག་མཐའ་བརིག་གསུམ་ གང་རུང་ལུ་བཀོད་ད་
བ་ན་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡོོདཔ་ཨན། 
དེ་ཚུ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ དཔེ་རྒྱན་ལས་ དངོས་པོའི་དཔེ་ཅིག་ བཀོད་པ་ཅིན། དཔེར་ན།

ལྗོངས་འདིའི་མངའ་བདག་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཡི། །ཐུགས་སྐྱེད་ལྷ་ལམ་ཡངས་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ།།

རྨད་བྱུང་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་མཛོད་འཕྲིན་ཀུན། །རྟ་བདུན་དབང་པོའི་དཔལ་དང་འགྲན་ཟླར་གྱུར།། 

ཟེོརིག་དོ་བཟུམ་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ ཐུགས་བཞེིབད་ རྒྱ་ཆེ་ེཝ་སྦེ་ེ་གནང་ཐངས་འདི་ ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བས། 
ཆེ་ོས་སིད་ཀྱི་་ིཕག་ལཱ་མཛིནད་ཐངས་འདི་ ཉིམ་གྱི་སི་མུན་པ་སེལ་དོ་བཟུམ་ཨིན་མས། ཟོེརིག་ དོན་ མངའ་བདག་
རྒྱལ་པོ་དང་ རྒྱལ་པོའི་ཕག་ལཱ་མཛིནད་ཐངས་འདི་ དཔེ་ ནམ་མཁའ་དང་ ནམ་མཁའི་ཉིམ་དང་འདྲ་བས་ཟོེརིག་
བཀོད་དོ་བཟུམ་ཨིན།  
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གཉིས་པ་ གཟུགས་ཅན་གྱི་རྒྱན་ལས་ དཔེ་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན་

 ཁྱོད་གཟུགས་ལེགས་པའི་མེ་ཏོག །རྐྱེན་ངན་སེརཝ་གིས་མ་བཅོམན།།

 ངེ་གཟུགས་གསེར་སྦྱོང་བུང་བ། །དགའ་བའི་ཟློས་གར་རྒྱས་སོང་།། 
ཟོར་དོ་བཟུམ་ དཔ་དོན་གཉ�་ཀྱི་་བརིག་ན་ མཚུངས་གསལ་གྱི་་སྒྲིག་མ་བཙུགས་པརིག་ དོན་ ཁྱོད་ཀྱི་་གཟུགས་དང་ 
རྐྱན་བརིག་ཆེ་ད་ ང་གཟུགས་ཚུ་ དཔ་ མ་ཏོག་དང་ སརཝ་ གསར་སྦྱང་བུང་བ་ཚུ་ག་ གཟུགས་ལུ་བཀོད་ད་ 
ཡོོད་དོ་བཟུམ་ཨན། 
ཚིག་རྐང་རའི་ཐོག་མར་ ཚིག་ཆ་སྦེ་ཡོད་པའི་ ཟུང་ལྡན་གྱི་དཔེ་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན།

 མཛེས་མཛེས་་ཡིད་འོང་ཁྱོད་ཀྱི། །འཛུམ་འཛུམ་དཀར་བའི་ཞལ་རས།།

 ལྷང་ལྷང་སེམས་ཁར་དྲནམ་ལས། །ཡང་ཡང་འགྲུལ་འཕྲིན་ཕུལ་དོ།། 

ཟོར་དོ་བཟུམ་ ཚོང�་ མཛིན�་མཛིན�་ འཛུམ་འཛུམ་ ལྷང་ལྷང་ ཡོང་ཡོང་ ཟོར་མ་ཚོང�་ཟུང་སྦེ་་བསྒྲིག�ས་ཏ་ 
བཀོདཔ་ད་ ཧེ་ན་ཏོང་ཏོ་གོ་ན་ཡོོདཔ་ལས་ ད་བཟུམ་ལུ་ ཟུང་ལྡན་གྱི་་རྒྱན་ཟོར་སློབ་ཨན།

ད་ལས་ ཀ་རྩོམ་ཟོར་བ་ན་ག་ལམ་ལུགས་ཡོང་ཡོོད། ད་ནང་དབངས་གསལ་གྱི་་འཕྲིནང་བ་ ཀ་རིག�་ཚོང�་འབྲུ་ག་
མགུ་ཏོ་ཁརིག་དང་ ཡོངན་ མཇུག་ལུ་ ཡོངན་ བརིག་ན་བཙུགས་ཏ་བ་ན་དང་། ཨ་རྩོམ་ཟོར་ ཨ་ལས་འགོ་
བཙུགས་ ཧེ་་ ས་ ཤེས་ཚུ་ རིག�་པ་བཞིབན་དུ་སྦེ་་བ་ན། ཡོངན་ ཚོང�་རྐོང་གཅ�་ག་ མགུ་ཀ་དང་མཇུག་ཁ་སྦེ་་ 
འབ་སོལ་དང་། ཀ་ངོ་མ་ མ་བཀོད་རུང་ ཀའ་སྒྲིག་ཙམ་འཐོན་པའ་ ཡོ�་འབྲུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟ་ བ་ན། ཡོངན། 
གསལ་བད་ལུ་དབངས་བཞིབ་སྦྱརིག་བའ་ གོ་རིག�་དང་འཁ�་ཏ་ བ་ན་ལ་སོགས་པ་མང་རིགབས་ཅ�་ཡོོད། ད་ཚུ་ག་
དཔ་ཚུ་ འོག་ལས་མརིག་ རིག�་པ་བཞིབན་བཀོད་ཡོོད།



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

45

རྩོམ་འད་ ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་་འཐོན་དགོ་པ་ཅན་ གོམས་སྦྱང་ལུ་ རིགག་ལས་ན་ཨནམ་ལས་ རྩོམ་རྐྱབ་ན་ལུ་ མཁས་
པ་འགྱི་ོ་ན�་དོན་ལུ་ རྩོམ་ག་ད་མང་མང་རྐྱབ་ན་ལུ་ སྤྲོོ་བ་བསྐྱད་ད་འབད་བ་ཅན་ ཡུདཔ་ཅ�་ཁ་ལས་ རྩོམ་

འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་རྩོོམ་ ཚིག་འབྲུ་༣ ལས་༨ ཚུན་་གྱི་རྩོོམ་
ཚུ་ ལྷབ་སྟེ་:

	 ཚིག་འབྲུ་མང་ཉུང་དང་འཁྲིལ་བའི་ལྷག་ཐངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ།

	 ཚིག་རྐང་དུམ་ཚན་བཅད་དེ་འབྲི་སོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ རང་གི་ཚོར་སྣང་ཚུ་དཔེ་དང་དོན་སྦྱོར་ཏེ་རྩོོམ་རྐྱབ་
ཚུགས་དགོ།

	རྩོོམ་རྐྱབ་ནིའི་རིག་རྩོལ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས་ནི་དང་སོྤྲོ་བ་བསྐྱེད་
ཚུགས་དགོ།

	རྩོོམ་གྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ནང་གི་ ཉམས་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་རང་གིས་རྩོོམ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།

ལུ་རིགང་དབང་ཐོབ་སྟ་ ག་ཅ་རིག་བརྩམ་དགོ་རུང་ ཐོགས་ཆེ་གས་མདཔ་འགྱི་ོཝ་ཨན། སློོབ་ད�་འད་ནང་ རོྩམ་གྱི་་
རིག�ས་ དག་པ་ཅ�་དཔ་སྦེ་་བཀོད་ད་ཡོོད། ད་ལས་ རིག�ས་བསྒྲིགས་ཏ་ རོྩམ་རིག�་གཞིབན་ཚུ་ཡོང་ ཁྱོད་རིགའ་སློོབ་
དཔོན་ལས་ལུང་ཉན་ཏ་ ཉམས་མྱོོང་འཐོབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨན།།

རྩོམ་ཚོང�་འབྲུ་༣མ།
དཀོན་མཆེ་ོག་གསུམ། །དུས་རྒྱུན་དུ། །སེམས་ལ་དྲན། །གསོལ་བ་བཏབ། །

ཚོང�་འབྲུ་བཞིབ་མ།
རིགབ་མཛིན�་ཡོད་འཕྲིནོག །ཚོངངས་སས་སྐུ་ན། །བདུད་རྩ�་འོད་མཚུངས། །བོ་མུན་ཀུན་ས�། །ཚོངངས་
སས་མཁྱན་ནོ། །ཐུགས་རྗེ།ས་ཟུངས་དང་།།བདག་ག་རྒྱུད་ལ། །ཤེསས་བའ་ཆོེ་ས་རྣམས། །མངོན་དུ་
གྱུརིག་ནས། །ཐག་པ་གསུམ་གྱི་། །རྒྱལ་བའ་བསྟན་ལ། །རྨད་དུ་ཆུད་ཅ�།
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ཚོངིག་འབྲུ་༥མ། ཚོངེག་བརིག་༣པརིག་ ངལ་གསོ་བཞིབག་སྟེ་ལྷག་དགོཔ།
ས་འཛིནམ་གློང་འད་ནང་།། ཆེ་་རིགོགས་གཅ�་མད་ན།། 
རིགང་གཅ�་སྦེ་་འགྱི་ོ་ཚོང།། ལཱ་ཁག་རིག་འདུག་གོ། 

ཚོང�་འབྲུ་༦མ།  ཚོང�་གཉ�་རིག་གཅ�་ཁརིག་ལྷག་དགོཔ།
ལྷོ་ཕོགས་འཛིནམ་བུ་གློང་ལུ།། རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ངས་ཁ་མན་འདུག། 
རྒྱལ་ཁབ་ད་ཚུ་ནང་ལས།། འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཁབ་དགའ་བས།།
མཛིན�་པའ་ལྡུམ་རིག་ནང་ལུ།། མེཏོག་དཀརིག་སར་དམརིག་ལང་།། 
གསེརིག་སྦྱངམ་སེམས་པ་ཤེསོརིག་ས།། དགའ་བའི་སརེིག་ཤེསོག་མེ་ཏོག།

ཚོང�་འབྲུ་༧མ། ཚོང�་གཉ�་གཉ�་ཆེ་་དང་ མཇུག་ག་ཡོ་སྦེ་་ལྷག་དགོཔ།
ན་ཚོོངད་གཞིབོན་པའི་དུས་ཚོངོད་འདི། །རིགིག་པ་གསལ་བའི་དུས་སྐབས་མས།།
ངན་པའི་རིགིགས་རྣམས་མ་ལྷབ་པརིག། །ཕེལན་པའི་ཡོོན་ཏན་སྦྱང་ད་གེ།

ཚོང�་འབྲུ་༨མ། ཚོང�་ཆེ་་སྦེ་་ལྷག་དགོཔ།
ཆེ་ོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་། །རྒྱལ་བོན་འབངས་གསུམ་འཁརོིག་དང་བཅས་པ།།
དཀརིག་ཕོགས་དགེ་བཅུའི་ཁིམས་ལུ་གནས་ཏེ། །འདི་དང་ཕི་མ་གཉིས་ཀརིག་བཟོང་སོང་།།

དྲ་ིབ།
༡ ཚིོངགས་བཅད་དང་ ཚོངིག་རྐོང་ ཚོངིག་འབྲུ་ ཟོེརིག་བའི་ཚོངིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་བིས།
༢ རྩོམ་ཚིོངག་འབྲུ་ གསུམ་མ་ལས་ བརྒྱད་མ་ཚུན་གྱི་ི་ དཔེ་རིགེ་ གསརིག་རྩམོ་འབད།
༣ ཚོང�་འབྲུ་ ཆེ་་དང་ཡོ་ ཟོར་བའ་ གོ་དོན་ ག་ད་སྦེ་་ཨན་ན?
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འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་རྩོོམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་: 

	རྩོོམ་གྱི་ཚིག་འབྲུ་མང་ཉུང་དང་འཁྲིལ་བའི་ལྷག་
ཐངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ།

	དབང་ཤེས་ལྔ་ལུ་ཉམས་སུ་མོྱོང་བའི་ཚོར་སྣང་ཚུ་
དང་སྤོད་རྣམ་ཚུ་དཔེ་དང་དོན་སྦྱོར་ཏེ་རྩོོམ་རྐྱབ་
ཚུགས་དགོ།

	གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་རྩོོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་གོ་
དོན་ལེན་ཚུགས་ནི་དང་ཚིག་དོན་གྱི་ལེགས་ཆ་
དང་ཡོན་ཏན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡིད་ཆེས་
ཚུགས་དགོ།

	རྩོོམ་རྐྱབ་ནིའི་གཞི་འགྱམ་གྱི་རིག་རྩོལ་ཚུ་
འཐོབ་ཚུགས་ནི་དང་རྩོོམ་  རྐྱབ་ནི་ལུ་སྤྲོོ་བ་
བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ།

	རྩོོམ་གྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ 
དགའ་སྣང་འཁྲུལ་སྣང་ལ་སོགས་པའི་ཉམས་ཚུ་
གི་ཐོག་ལུ་རྩོོམ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།

	རྩོོམ་རིགས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ཚིག་དོན་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་
འབད་དེ་འབྲི་མི་གི་མནོ་ལུགས་ག་ཅི་བཟུམ་
ཅིག་ཨིན་ན་རྟོགས་ཚུགས་དགོ།

ཀ་རྩོམ། ཀ་ཁ་ལྷབ་ག་གཅས་གཅས།
ཀ་ཁ་ལྷབ་ག་གཅས་གཅས། །ཁ་ལུ་དགོ་པའ་བཞིབས་སྒོ།
ག་ཅ་དགོ་རུང་ཨ་པ། །ང་ག�་ཁོྱད་ལུ་བན་འོང་། །

  ཅ་ལ་ལགས་ཤེསོམ་དགོ་ན། །ཆེ་་རིགོགས་ཕ་གློངཔ་འཚོང�་དགོ།
  ཇ་དང་འོ་མ་འཐུང་ས། །ཉ་ཕེལག་སྒོང་གསུམ་མ་དགོ།

ཏ་ལ་བ་མ་མཇལ་བ་ལུ། །ཐ་ལ་ཏ་རུབ་འབག་ན་མདན།།
ད་རིགས་སྦེ་ས་ཡུལ་གློང་བག་ལུ། །ན་འཐན་ལོ་གསུམ་འཛུལ་རིག་རིགན།།

  པ་ཏྲ་རིག་མོ་བ་ཤེསས་རུང་། །ཕེལ་མརིག་དྲན་ལན་འཇལ་མ་ཚུགསན།།
  བ་གློང་རྩྭ་ཆུས་ངོམ་དང་འདྲ། །མ་དག་ལས་ཀྱི་�་འཁོརིག་བརིག་འཁྱམས།།

ཙ་རིག་གནས་དང་འབྲུག་ཡུལ་འདྲ། །ཚོང་གྲོང་ཆེ་་བའ་ནད་མུག་མད།།
ཛིན་ཏ་ལས་ལྷག་དམ་པའ་ཆེ་ོས། །ཝ་ལར་ཡོད་ལ་བསམ་ན་ཕེལན།།

  ཞྭ་གོས་ལྷམ་གསུམ་གྱི་ོན་འགྲོོ་ཚོང། །ཟོ་བཏུང་སྤྲོོ་ཁང་ཚུ་ནང་ལྷོད།།
  འ་ན་བཟུམ་གྱི་་སྤྲོོ་ཁང་ནང་། །ཡོ་རིགབས་ཚུ་ག�་འགྱི་ོ་མ་བཏུབ།།

རིག་བས་བསྒོརིག་བའ་ལྡུམ་རིག་ནང་། །ལ་ཕུག་ཚོངད་ས་ཚོངད་གང་མང་བཙུགས།།
ཤེས་ཆེ་ང་སྤངས་ཏ་སྡེ།ོད་པ་ཅན། །ས་སྟང་མ་ལུས་དོན་དང་ལྡན།།
  ཧེ་་ཅང་དམན་པའ་ཨ་རྒེདས་ཀྱི་�། །ཨ་ལོ་ཁྱད་རིགའ་དོན་ལུ་བ�།།(ཀུན་གསལ་ལས།)
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དྲ་བ།
༡-ཀ་རྩོམ་འད་ག་ བརྗེ།ོད་དོན་བཅུད་བསྡུ་བ་ཅན་ ག་ཅ་འོང་ན་ཨན་མས་གོ?
༢-སྤྱི་ར་བཏང་རྩོམ་དང་ ཀ་རྩོམ་ ཨ་རྩོམ་ གསུམ་གྱི་་ཁཡོད་པརིག་བ�།

ཀྭ་ཡེ་གསོན་དང་ཡིད་འོང་མཛེས་མ་ལགས།།
ཁ་དོག་ལེགས་པའི་ཞལ་ནི་མེ་ཏོག་འདྲ།།
ག་ཏེ་སྡོོད་རུང་ཁྱོད་ར་སེམས་ཁར་དྲན།། 
ང་ཁྱོད་མེད་པར་རྩོ་ལས་བག་མ་ཆགས།། 
ཅ་ལ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ལུ་ཆགས་པ་མེད།།

ཆ་རོགས་བུམོ་ཁྱོད་བཟུམ་ཅིག་མེད་པ་ཅིན།།
ཇ་ཅིག་འཐུང་རུང་ཁ་སྐོམ་མི་སངས་པས།།
ཉ་མོ་ཆུ་དང་བྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད།།
ཏ་ལ་ཤིང་གི་མེ་ཏོག་ལེགས་རུང་ར།།

མཐའ་མར་ས་ཁར་བུད་བའི་རང་བཞིན་ཨིན།།
ད་རེས་བུམོ་ཁྱོད་མཉམ་དུ་སེམས་དགའ་རུང་།།
ན་ཚོད་རྒསཔ་ད་ཤི་བའི་རང་བཞིན་མས།།
པ་ཏྲ་རི་མོ་འདྲ་བའི་ཡིད་འོང་ཁྱོད།།

ཕམ་གིས་བཀག་རུང་རྩོ་ལས་བཀོ་མི་བཞག།
བ་གིས་བོའུ་ཅུང་སྐྱོང་བའི་འགྲོས་བཟུམ་སྦེ།།
མ་འོངས་ང་གིས་བུམོ་ཁྱོད་སྐྱོང་གེ་རྨེ།།
ཙཱ་རི་སྨྱུག་མ་འདྲ་བའི་ཡིད་འོང་ཁྱོད། 
ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ལེ་ཤ་མྱོོང་མི་དགོ། 

དྲ་བ།
༡ རྩོམ་པ་པོ་འད་ ཡོད་འོང་མ་ མད་པའ་སྐབས་ སྡུག་བསྔལ་ག་ད་སྦེ་་རིག་མྱོོང་ནུག་གོ?
༢ རྩོམ་འབ་མ་ག�་ ཡོད་འོང་མ་འད་ལུ་ ཁས་བངས་ག་ད་སྦེ་་རིག་འབད་ནུག་གོ?
༣ ཁྱོད་ཀྱི་�་ཡོང་ ཀ་ལས་ཉ་ཚུན་གྱི་་ ཀ་རྩོམ་ཅ�་ གསརིག་རྩོམ་འབད།

ཛོ་རོང་མུན་པ་བསལ་བའི་ཡོན་ཏན་འདི།།
ཝ་མོའི་སྤོད་པ་སྤངས་ཏེ་ ཨ་རྟག་བརྩོོན།།

ཞྭ་ནག་འཆམ་སོགས་མཇལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་།། 
བཟའ་བའི་བཅུད་མེད་ཉལ་བའི་གཉིད་མེད་པར།།
འ་འུར་འཇིགས་སྐྲག་ན་ཟུག་ཕོག་དོ་བཟུམ།།
ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ཡིད་འོང་ཁྱོད་ར་དྲན།།
ར་རིའི་དྲི་མ་བྲལ་བའི་བཅོ་ལྔའི་ཟླཝ།།
ལ་མོའི་རྩོ་ལས་ཤར་ས་མཐོངམ་ད་ལུ།།
ཤ་ཚ་ཧིང་ཚའི་སྙིང་མཐུན་ཡིད་འོང་ཁྱོད།།
ས་ཕྱོགས་འདི་ན་མེད་པར་སྣང་བ་སྐྱོ།།
ཧ་ལས་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ།།

ཨ་རོགས་ཁྱོད་ཀྱིས་ལེགས་ཤོམ་གཟིགས་ཏེ་གིས། །
ཧ་ཅང་དམ་ཚིག་གཙང་བའི་ཐོག་ལས་འབད།།
ཨ་རྟག་འགྱུར་མེད་སྡོོད་པའི་སྨོོན་ལམ་ཞུ།།

རོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ།
སློོབ་རིམ་༡༢པ་ཚན་རིག།

སྤུ་ན་ཁ་འབྲིང་རིམ་སློོབ་གྲྭ་གོང་མ།

ཀ་རྩོོམ་ཡིད་འོང་དྲན་སྣང་།



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

49

ཀུན་གསལ་ལས།

དྲ་བ། 
༡- ཁྱོད་ཀྱི་�་དགའ་བའ་མ་འད་ གཞིབན་དང་གཅ�་ཁརིག་ ཡོརིག་སོ་པ་ཅན་ ད་ལུ་ གནོད་པའ་ལཱ་འབད་ན་  
 འད་ འོས་འབབ་འདུག་ག? ག་ཅ་འབད་བ་ཅན་ ལགས་ཤེསོམ་འོང་ན་ཨན་མས་གོ? 
2- རྩོམ་འད་ག་ བརྗེ།ོད་དོན་བཅུད་བསྡུ་བ་ཅན་ ག་ཅ་འོང་ན་ཨན་མས་གོ?
3- སྤྱི་ར་བཏང་རྩོམ་དང་ ཀ་རྩོམ་དང་ ཨ་རྩོམ་གསུམ་གྱི་་ ཁྱད་པརིག་བ�།
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གཏང་ཡོ�་ག་རྩོམ།
༈ ས�ས་ལ་ཡོང་ཡོང་དྲན་པའ།། ཆེ་་རིགོགས་བད་སྐྱད་ཕོགས་ལ།།

                                     ནུབ་ཕོགས་དབངས་ཅན་ཕུག་ལས།། ལོ་ཚོངང་
ཀརྨ་ང་ག�།། ད་རིགས་བད་བའ་དུས་ལུ།། གནས་ཚུལ་ཨ་ཙ་ཞུ་ག། ཤེསརིག་ཕོགས་བཀང་ལུང་ཕོགས་ལུ།། 
བཞུགས་པའ་ཆེ་་རིགོགས་ཁོྱད་ཡོང་།། སྐབས་ཅ�་ན་ཚོང་མད་པརིག།། ཆེ་ོས་དང་ཡོོན་ཏན་འད་ལུ།། བརོྩན་ཏ་
ཡོོདཔ་འོང་མནོ་བའ།། རིག་བ་སྦེ་ོམ་སྦེ་་ཡོོད་ཞུ།།
ད་རིགས་ནཱ་ལུ་སོྡེ།ད་མ།། ཆེ་་རིགོགས་ཀརྨ་རིགང་ཡོང་།། བད་ངང་ཡོོད་པ་མ་ཚོངད།། དཔ་ཆེ་རིག་བརྩོན་ཏ་ཡོོད་ཞུ།། 
སྐྱ་བ་སྔ་མའ་བསོད་ནམས།། བསགས་པའ་འབས་བུ་ཆུངམ་ལས།། དཔ་ཆེ་་ལྷབ་སྟ་འབད་རུང་།། སྐྱས་
སྟོབས་རིག�་པ་མདཔ་ལས།། ཤེསས་ཐབས་མད་པརིག་ལུས་དོ།། ཨན་རུང་ས�ས་ཤུགས་བསྐྱད་ད།། ག་ད་དྲག་
དྲག་ལྷབ་ན�།། མནོ་བསམ་ཡོང་ཡོང་གཏང་དོ།། དུས་ཅ་དཔ་ཆེ་་ལྷབ་པའ།། གྲུབ་འབས་ལགས་ཤེསོམ་
འབྱུང་ན།། སང་ཕེལོད་ཤེསས་རིགབ་རྩ་ལུ།། གཅ�་ཁརིག་འཛིན�ས་པའ་སོན་ལམ།། ང་ག�་ཡོང་ཡོང་བཏབ་ག།
ཁྱོད་ལུ་དུས་ཚོངད་ཡོོད་ན།། ང་ལུ་ཡོ�་ལན་བསྐྱལ་གནང་།། ཁྱོད་ལུ་དུས་ཚོངད་མད་ན།། ས�ས་ལ་ཡོང་ཡོང་
དྲན་གནང་།། ཁྱོད་རིགའ་ཧེ་ང་ག་ཆེ་་རིགོགས།། ཀརྨ་དབང་མོ་ང་ག�།། དབན་ཚོང�་(༡༣.༡༠.༠༣) འད་ག་
ཉནམ་ལུ།། གནས་ཚུལ་འ་ན�་ཅ�་འབད།། མཇུག་བསྡུའ་ཚུལ་སྦེ་་བཞིབག་ག།
    བཀྲ་ཤེས�་བད་ལགས།
དྲ་བ།
༡ གཏང་ཡོ�་རྩོམ་འད་ ག་ག�་ ག་ལུ་ ནམ་བསྐྱལཝ་ཨན་ན་ཚུ་ ཁ་གསལ་བ�།
༢ རོྩམ་འད་ག་ལན་སྦེ་་གཏང་ན�་ གཏང་ཡོ�་རྩོམ་ཅ�་བ�།
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གཏང་ཡོ�་ག་རྩོམ། དྲན་ཅན་ཕེལ་མ་ལུ།
༉ བམས་བརྩ་སྙང་ནས་ཆེ་་བའ་དྲན་ཅན་གྱི་།། ཕེལ་མ་གཉ�་དང་སྤུན་འཁོརིག་ཡོོངས་ཀྱི་་དྲུང་།།

ཁྱད་རྣམས་རིགང་ཡུལ་རྩ་གསུམ་ལྷ་བའ་མཐུས།། འགལ་རྐྱན་བརིག་ཆེ་ད་མད་པརིག་བཞུགས་འོང་སྙམ།།
རིགང་ཡོང་རྒྱལ་ས་ལ་བ་ཐ�་ཕུག་ལུ།། གཞུང་གཡོོག་རྐྱབ་སྟ་སྔརིག་བཞིབན་བད་བརིག་ཡོོད།།
དུས་ཅ་ལོ་ལས་ལོ་གསུམ་བརིག་གྱི་་རིགང་།། ཐ�་ཕུ་རྒྱལ་འཛིནན་མཐོ་རིག�་སློོབ་གྲྭ་ནང་།།

འཛུལ་ཏ་དཔ་ཆེ་་ལྷབ་ན་འགོ་བཙུགས་ཡོ།། གཡོོག་ག་བརིག་ལས་ཤེསས་ཡོོན་སྦྱང་པའ་སྐབས།།
ལཱ་ཁག་བཏང་མ་ཆེ་་རིགོགས་ལ་ཤེས་འདུག། རིགང་ལུ་དཀའ་ངལ་ད་བཟུམ་མད་མ་འད།།

དཀོན་མཆེ་ོག་ཐུགས་རྗེ།་ཁྱད་ཚུའ་སོན་ལམ་ཡོན།། དགུན་གྱི་་ངལ་གསོ་ནང་ལུ་བད་སྲུང་པའ།།
སྦྱོང་བརྡོརིག་ཉན་ཞིབག་བཅོ་ལྔ་ཚོངརིག་ཞིབནམ་ལས།། གཡུས་ཁའ་ལོ་ཆེ་ོག་གཏང་སརིག་འོང་ན་ཨན།།

ཉོ་ཚོངང་རྐྱབ་དགོཔ་ག་ཅ་ཡོོད་རུ་རིགང་།། ག་རིག་ཐོ་བཀོད་རྐྱབ་སྟ་བསྐྱལ་གནང་ད།།
ད་རིགས་རིགང་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ཙམ་ཞིབ�། བ�་ཏ་ཕུལ་མ་ད་ལུ་གཟོ�ས་ཞིབནམ་ལས།།

ཡོ�་ལན་འཕྲིནལ་མྱུརིག་གནང་བའ་རིག་བ་དང།། གསར་ཞིབལ་མ་རིགང་མཇལ་བའ་སོན་ལམ་བཅས།།
ཁྱོད་ཀྱི་�་དགའ་བའ་བུ་ཚོང་བཀྲ་ཤེས�་ཀྱི་�།། སྤྱི་་ལོ་གཉ�་སོྟང་བརྒྱ་མད་བཅུ་བདུན་གྱི་།
སྤྱི་་ཟླ་བཅུ་གཅ�་ཚོང�་བཅུ་ཐམ་ལུ།། དགའ་བའ་ས�ས་ཀྱི་�་ཕེལ་མ་གཉ�་ལུ་ཕུལ།

དྲ་བ།
༡ རྩོམ་འད་ ཚོང�་འབྲུ་ག་ད�་ཅ�་འབད་མ་ཨན་པས་གོ?
༢ གཏང་ཡོ�་ཚོང�ས་བཅད་ནང་བ་ན་དང་ ཚོང�་ལྷུག་ནང་བ་ན་གཉ�་ལས་ ག་འད་ དྲག་ཤེསོས་འབད་

བརྩ་ན་སོ?ག་ཅ་འབད།
༣ ཚོང�ས་བཅད་བཞིབ་པ་འད་ ཚོང�་ལྷུག་ནང་བསྒྱུརིག་ཏ་བ�།
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བློོ་ཟེ།
ངོ་སྤྲོོད།
བོ་ཟོེ་ཟོེརིག་མི་འདི་  ང་བཅས་རིག་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དུས་དང་ཕུ་ལས་ མི་བོ་རིགིག་ཅན་ ཁ་མཁས་པ་ ལྕོེ་ལ་
སློོག་སྒྱུརིག་ཤེསེས་མི་ ཁ་བདེ་ལྕོེ་བདེ་ཚུ་གིས་ ཕེལརིག་ལོགས་མའི་བོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ གཏམ་ལན་ འདི་འཕྲིནོ་ལས་རིག་ བོ་
ཟེོ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ སློབ་མི་གི་ངག་རྩལ་འདི་ལུ་ སློབ་ཨིན།  
བོ་ཟོེ་ངོ་མ་འདི་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོརིག་ལས་ཟོེརིག་ ངེས་གཏན་ཡོོད་དགོཔ་མེན་པརིག་  ཕེལརིག་ལོགས་མའི་དྲི་བ་དང་
བསྟུན་ཏེ་ ལན་འདི་ མང་ཆེ་ེ་བ་ ཚོངིག་འབྲུ་བརྒྱད་མའི་ཐོག་ལས་བཟོོ་སྟ་ེ གཏང་དགོཔ་འདི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ནང་
ལུ་དགག་སྒྲུབ་དང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ི་རིགིག་རྩལ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  
ད་ལས་དྲ་བ་བཀོད་མ་མད་རུང་ པདྨའ་ཚོང་དབང་བཀྲ་ཤེས�་ཀྱི་་བོ་ཟོ་དང་། དག་སློོང་སུམ་དརིག་བཀྲ་ཤེས�་ཀྱི་་ བོ་ཟོ་
ཚུ་བཟུམ་ རིགང་ག་ས�ས་ཀྱི་་ཚོངར་ཉམས་ལུ་ཤེསརིག་བའ་ བསྟོད་ཚོང�་དང་ དགའ་སྐྱོ་དང་འབ�་བའ་བོ་ཟོ་ཡོང་སྒྱུརིག་
དོ་ཡོོདཔ་མ་ཚོངད། ལོ་རྒྱུས་དང་རྒྱལ་རིགབས་ རིགང་ག་མ་ཚོང�་བ་རིག�་ཚུ་ཡོང་ བོ་ཟོ་སྦེ་་བསྒྱུརིག་ན་ཡོོད། 
བོ་ཟོེ་དང་ རྩོམ་གཉིས་ཀྱི་ི་བརིག་ན་གི་ ཁྱད་པརིག་འདི་ རྩོམ་འདི་ ཚོངིགས་བཅད་གཅིག་ནང་གི་ ཚོངིག་རྐོང་ག་རིག་ 
ཚོངིག་འབྲུ་འདྲ་མཉམ་འོང་དགོཔ་དང་། རྩོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་ ཚོངིག་འབྲུ་ཡོང་ མ་འདྲཝ་ག་དེ་འབད་ཡོང་འོང་ནི་
དང་། ཚོངིག་ཚུ་ཡོང་ གཙོ་བོ་ ཆེ་ོས་སྐད་ཀྱི་ི་ཐོག་ལུ་ གཞིབི་རྟེན་འབད་དེ་ འབི་དོ་ཡོོདཔ་ཨིན།  
བོ་ཟོེ་འདི་ མང་ཆེ་ེ་བ་ ཚོངིག་འབྲུ་ དྲུག་དང་ ཡོང་ན་ བདུན་ ཡོང་ན་ བརྒྱད་མའི་ནང་འོང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཚོངིག་
རྐོང་ག་རིག་ ཨིན་ཅི་མེན་ཅི་ ཚོངིག་འབྲུ་འདྲ་མཉམ་མེད་རུང་ བཏུབ་ནི་དང་། ཚོངིག་གཙོ་བོ་ རོང་ཁའི་ངག་གཤེསིས་
ལུ་ གཞིབི་རྟེན་འབད་དེ་ བིཝ་ཨིན། 
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བོ་ཟོ་འད་ རོང་ཁའ་སྙན་ཚོང�་ག་གཞིབ་རྟན་འབད་ད་ རོང་ཁའ་སྐད་ཡོ�་གོང་འཕེལ�་གྱི་་དོན་ལུ་ སློོབ་སྦྱོང་འབད་
དགོཔ་ཨན། ད་འབད་ན་འད་ག�་ དམ�ས་དོན་འགྲུབ་དགོཔ་ངོ་མ་འད་ སློོབ་ད�་ནང་བོ་ཟོ་ག་དཔ་ ཚུལ་ཙམ་
རིག་བཀོད་ད་ཡོོད་མ་ ད་ལུ་བརྟན་ཏ་ སློོབ་སྦྱོང་འབད་མ་ཚུ་ག�་ ལག་ལན་སྦྱང་བ་ག་ཐོག་ལས་སྦེ་་ དྲ་བ་བཀོད་
ན་དང་ ལན་སློབ་ན་ཚུ་ དཔ་ཆེ་་ཁོང་ལུ་བཟུང་སྟ་མན་པརིག་ སོ་སོའ་བོ་རིག�་ག་ བང་མཛིནད་ཁ་ཕ་ཞིབནམ་ལས་ 
གནམ་བྱཱརིག་སྤང་ནང་ཤེསརིག་བའ་མ་ཏོག་བཟུམ་ ཚོང�་ ག་ད་སྦེ་་ཡོང་བཟོོ་སྟ་ སློབ་ཤེསས་ན་ག་རིག�་རྩལ་ འཐོབ་
དགོཔ་ཨན།  
འདི་གི་དོན་ལས་ ཁྱོད་ལུ་སློོབ་ཁང་ནང་གི་ སློབོ་དཔོན་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བརིག་ ཕེལམ་དང་ཆེ་་རིགོགས་ཚུ་གིས་
ཡོང་ གྲོོགས་རིགམ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ གཙོ་བོ་རིག་ཁྱདོ་རིག་གི་ དང་འདོད་ལུ་ རིགག་ལསཔ་ཨིནམ་ཧེ་་གོ་
དགོཔ་ཨིན། 
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཁྱདེ་ཀྱི་ིས་ བོ་ཟོེ་གི་རིགིགས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་  གསརིག་རྩམོ་འབད་དེ་ དཔེ་སྣོདོ་ནང་བསྡུ་
གསོག་འབད་དགོ། དེ་གིས་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་དང་ ཤུལ་མ་གཉིས་ལུ་ཁྱད་པརིག་ ག་ཅི་རིག་འདུག་ག? 
དབེ་དཔྱད་འབད་དེ་ སྐྱོན་ཡོོན་གྱི་ི་ཆེ་་ ལེན་དགོཔ་དང་ སྤང་དགོཔ་ཚུ་ ངོས་འཛིནིན་ འབད་ཚུགས་ནི་ལུ་ ཕེལན་
ཐོགས་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
དྲ་ིབ།
༡ བོ་ཟོེ་སྒྱུརིག་ཐངས་ལུ་ མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ེ་རིག་ཡོོདཔ་ཨིན་ན?
༢ བོ་ཟོེ་འདི་ ས་གནས་ག་ཏེ་རིག་ ཡོོངས་གྲོགས་ཡོོདཔ་ཨིན་ན?
༣ བོ་ཟོེ་འདི་གིས་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡོིག་ ཉམས་སྲུང་འབད་ཚུགས། ཟོེརིག་བའི་གནད་དོན་ལུ་    
 བསམ་འཆེ་རིག་བཀོད།
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	འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་བློོ་ཟེ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་: 
	བོློ་ཟེ་ཟེར་མི་ནམ་བསྒྱུརཝ་ཨིན་ན་ག་དེ་སྦེ་

སྒྱུརཝ་ཨིན་ན་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཚུགས་དགོ།
	རྩོང་མོ་དང་ཞབས་ཁྲའི་བློོ་་ཟེ་ཚུ་གི་བར་ན་ 

ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག་ག་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ངོས་
འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།

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

	སྒྲ་ཚིག་དང་སྐོར་ཚིག་གི་དཔེ་དོན་ཤེས་ཚུགས་དགོ།

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

	བློོ་ཟེ་གི་བརྗོད་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་བརྩོམ་ཚུགས་དགོ།

ཆུང་ཚོངེ་ལས་འགྲོོགས་པའི་ལོ་ཚོངང་།
ཆུང་ཚོངེ་ལས་འགྲོོགས་པའི་ལོ་ཚོངང་ཚུ།། ཐུགས་མ་ཡོེངས་ཚོངརིག་གཅིག་གསན་གནང་མས།།
ང་ཤེསརིག་ལས་ནུབ་ལུ་མ་འཁོརིག་ཚུན།། ཁྱདེ་ཐུགས་ལུ་ངེས་དགོཔ་ནེ་སྦེ་ེ་ཡོོད།།
  ཡོརིག་གོང་མརིག་ཕག་ཕིད་འབོརིག་ནི་གཅིག། མརིག་མི་སེརིག་སྐྱིད་སྡུག་བལ་ནི་གཉིས།།
  བརིག་རིགང་མགོ་འཐོན་ནི་དེ་དང་གསུམ།། རིགིགཔ་ན་འཐན་བསིྒམས་ཏེ་མཛིནད་ས་རིགེ།།

ལོག་དཔལ་ལ་བརྒེདལ་ཏེ་ལྷོད་པ་ཅིན།། དམག་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་རིགང་བཞིབིན་ཨིན།།
ལོག་དཔལ་ལ་བརྒེདལ་ཏེ་ལྷོད་མ་ཚུགསན།། དམག་རྒྱལ་ཁ་ཤེསོརིག་བ་རིགང་བཞིབིན་ཨིན།།
  བོ་སྦེ་་གསང་མེད་པའི་ཧེ་ིང་གཏམ་འདི།། ལུས་ཁོག་པའི་གཏིང་ལུ་བཞིབག་ས་རིགེ།།
  ལུང་འཁྱལོ་ནི་མེད་པའི་མདུད་ཕེལོད་འདི།། གོ་རིགལ་པའི་མཐའ་མརིག་བཏབ་ས་རིགེ།།

ཤེསིན་ཤེསི་བའི་ཁ་ཆེ་ེམས་འབད་ས་རིགེ།། གསོན་གསོན་པའི་ཁ་ཏ་འབད་ས་རིགེ།།
ང་འགྱི་ོ་མི་ཨིན་པས་འགྱི་ོ་དགོ་པས།། ཁྱདེ་བཞུགས་མི་ཨིན་པས་བཞུགས་ས་རིགེ།།
  བདོ་ང་ོརིགསི་ལགེས་ཚོངད་སོྔན་མརིག་བཙུགས།། བོད་གཟུགས་གཞིབསི་ལགེས་ཚོངད་ཟུརིག་ལས་ལོྷངས།།
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  བོད་བིནམ་ཐག་ལེགས་ཚོངད་རྟིང་ཤུལ་བཞིབག། མརིག་ནུབ་པའི་སྒོ་ལས་བཙརིག་སོ་པརིག།།
ཐུགས་སྟོང་གིས་དོགས་པའི་བང་རྔ་དང་།། སེམས་འཁྲུལ་གྱི་ིས་དོགས་པའི་ཀྲིང་ཀྲིང་དང་།།
སྐྱོམོ་ལང་གིས་དོགས་པའི་རྒྱ་གློིང་དང་།། ལས་སྐྱོ་མོའི་ཕ་དང་ཁུག་སྐད་ཚུ།།
མརིག་དོག་མོའི་ས་ལས་ཧེ་ལ་བའི་གུ།། ལྕོགས་མེ་མདའ་དཔག་ཆེ་ེན་འུརིག་སྒྲིག་འདི།།
ཡོརིག་ནམ་མཁའི་མཐོངས་ལས་ལྡིརིག་བའི་ཚོངེ།། སྒརིགཔ་དོན་ཧེ་ིང་སྦུག་ལས་གག་སྙོ་དོ།།

  རོང་འདི་ནང་བཞུགས་པའི་ལོ་ཚོངང་ཚུ།། ང་འབོན་ཞུ་ཆུ་འཁརོིག་ཐང་ལས་མས།།
  མགུ་བཀབ་ནེ་ས་ཁརིག་ཕེལབ་སྟེ་གིས།། ལོག་དཀརིག་པོའི་རོང་ལུ་བོན་སོ་ཡོི།།
རིགང་ལས་དང་སྐྱོ་མོརིག་ཚུད་མི་ཚུ།། གནས་རོང་ཆེེ་ན་རྒྱབ་ཁརིག་བསྐྱུརིག་ཏེ་གིས།།
ལ་དཔལ་ལ་གདོང་སྐོརིག་ལེན་དགོཔ་ལས།། སེམས་མ་འཁྲུལ་རིགང་ཚོངད་གནི་འོང་ནི།།

  ལམ་སྒང་མཇུག་ཉེག་ལས་བཙརིག་བའི་སྐབས།། དཔོན་ལྷ་ཅུང་འདྲཝ་ཅིག་རྟ་ཁརིག་བཞིབོན།།
  ཨ་དྲུང་བ་ིཅུང་འདྲཝ་ཅིག་གདངོ་ཁརིག་བཙུགས།། སྒརིགཔ་མེ་ཏགོ་འདྲཝ་ཅགི་ཟུརིག་ལས་ལོྷངས།།
ངེའི་ཆེ་ིབས་པའི་ཆེ་ིབས་གྲོལ་བསྒྲིགིག་སོ་པརིག།། རྟ་ལེགས་པའི་དུང་དཀརིག་དམརིག་ཁ་གིས།།
དུས་ནམ་ཡོང་མེད་པའི་སྤྱི་ོདཔ་ཅིག་བཙོང་།། ཡོརིག་མགུ་ལས་མགུ་གསིག་ཚོངརིག་གསུམ་རྐྱབ།།

  མརིག་མཇུག་ལས་མཇུག་གསིག་ཚོངརིག་གསུམ་རྐྱབ།། དཔོན་ལྷ་ཅུ་འདྲཝ་ས་ཁརིག་བརྡོབས།།
  ཨ་དྲུང་བི་ཅུ་འདྲཝ་རྡོོ་ལུ་བསྒྲིགལ།། སྒརིགཔ་མེ་ཏོག་འདྲཝ་སྤང་ན་འགྱི་ེལ།།
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སྤྱི་ན་ཆེ་བ་ཉག་མའ་ཐ�ས་ཅུང་འད།། མརིག་དོག་མོའ་ས་ཁརིག་ཤེསོརིག་བའ་ཚོང།།
སྒརིགཔ་ཆེ་་མཉམ་རྣམ་རྟོག་ལངས་ཆེ་་ནུག། ཁྱོད་མཉམ་གཅ�་འབོན་མ་ལོ་ཚོངང་ཚུ།།
  ཐུགས་རྣམ་རྟོག་རྟ་ལུ་གཟུང་མ་དགོ། རྟ་རྭ་བ་མད་པརིག་གན་བརྡུང་ན།།
  རིགང་མ་འགོྱི་་དཔོན་གྱི་་བཀའ་མ་ཆེ་ོག། ད་འགྱི་ོ་བའ་ལམ་ལུ་བོ་འགྱི་ོད་མད།།

མགོནམ་རྭ་བག་གནས་ཁང་ནང་ན་ལུ།། དརིག་དཀརིག་པོའ་སྙན་དརིག་ཕུལ་སོ་པརིག།།
ཁོང་ཤེསརིག་གྱི་་རིག་བག་སྤུན་གསུམ་ཡོང་།། ཆེ་བས་ཉ་མའ་ཤེསརིག་ལུ་བསྒོརིག་ཆེ་་ནུག།
དུས་ད་རིག�་དཔལ་གྱི་་ཉན་མ་ལས།། རོང་དབང་འདུས་རོང་ག་ནང་ན་ལུ།།
ཡོརིག་ཨམ་འབྲུག་དཔོན་ལུ་གཟོ�་དཔོན་མད།། བརིག་གཟོ�་ཅུང་སྒོ་ཁརིག་རྒྱན་ཆེ་་མད།།

  མརིག་ལོ་ཚོངང་དམངས་ལུ་འགུ་བདག་མད།། ཤེསརིག་གནས་གཡུས་ཅན་མརིག་དཔོན་སྐལ་མད།།
  ང�་ཡུམ་ཆེ་ན་ཨ་མརིག་གཅས་གཅས་མད།། སངམོ་སངས་རྒྱས་བཟོང་མོརིག་ཕེལོ་རྒེདནམ་མད།།
གྲོོགས་ཕུརིག་ཅུ་བཟོང་མོརིག་གཏན་གྲོོགས་མད།། ང�་བུ་དང་བུ་མོརིག་ཡོབ་ཆེ་ན་མད།།
རིགང་སྟོབས་ལྡན་དཔའ་བོརིག་ཨ་བསོད་མད།། ད་བོན་ཅ�་བོན་ཅ�་ལོ་ཚོངང་ག�།།

  ལམ་རིག་སྦུག་ནང་ལས་བཙརིག་བའ་བསྒང་།། ང�་རིག་སྦུག་ལྡུམ་རིགའ་གཉར་པ་ག�།།
  ངང་ལག་གཞིབསམོ་རྐྱབ་པའ་ཁརིག།། ཚོངལ་ལུ་མན་དྲལ་བྱུརིག་བའ་གུ།
ཧུམ་པ་གསར་ཏོག་བཀལ་ཏ་ག�།། དབང་ཆེ་ན་དཔོན་གྱི་་ཕག་དབང་མས།།
ཧེ་་བསམ་གྲུབ་ཕོགས་ཀྱི་ི་དམརིག་ཁ་གོ། དཔོན་དབང་ཆེེ་ན་རིགང་གིས་གནང་ནི་མེད།།
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  ཧེ་ོད་བང་ཅུང་ཁ་མོའི་ནང་ན་ལས།། དངུལ་ཏི་རུ་བོད་ཀྲམ་བཞིབག་ས་རིགེ།།
  ངེེའི་རིག་སྦུག་ལྡུམ་རིགའི་གཉརེིག་པ་སོ།། ཁྱདོ་སྡེ།ོད་མི་ཨིན་པས་སྡེ།ོད་ས་རིགེ།།
ང་གཟོིམ་དཔོན་ཚོངེ་དབང་བཀྲ་ཤེསིས།། འགྱི་་ོམི་ཨིནམ་ལས་འགྱི་ོ་དགོ་པས།།
དགྲོ་བང་འཕད་ཐལ་བརིག་བརླགས་ཏེ་གིས།། ལོག་འཕད་པའི་སོན་ལམ་བཏབ་ས་རིགེ།།

འབྲུག་གི་དཔའ་བོའི་གཏམ་མཛིནོད་ལས་བཏོན་ཡོོད།
དྲི་བ།
༡ པདྨའི་ཚོངེ་དབང་བཀྲ་ཤེསིས་དམག་ལུ་འབོནམ་ད་ ཆེ་་རིགོགས་ཚུ་ལུ་ བསློབ་བ་ག་ཅི་གནང་ནུག་གོ?
༢ བོད་སྒརིགཔ་ཚུ་ གྱི་ལ་ནང་བཙུགས་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ེ་རིག་ཨིན་པས་གོ?
༣ རིག་སྦུག་ལྡུམ་རིགའི་གཉརེིག་པ་གིས་ ག་ཅི་རིག་ཕུལ་ནུག་གོ?
༤ དུས་ཅི་ སློོབ་ཁང་ནང་ ཆེ་་རིགོགས་གསརིགཔ་ཚུ་ཕད་དེ་ སེམས་དགའ་བའི་བོ་ཟོེ་ཅིག་བིས།

ཇ་ཕུད་དང་འབེལ་བའི་བོ་ཟོེ།
མརིག་རྒྱ་ནག་པདྨའི་ཁི་ཁ་ལུ།། བུམོ་རྒྱ་བཟོའ་འདྲ་ཅིག་འཐག་འཐག་དེས།། ཐགས་ཤེསིང་གཡོས་པ་གསེརིག་གྱི་ི་ཁི།། 
ཐགས་ཤེསིང་གཡོོན་པ་དངུལ་གྱི་ི་ཁི།། ཐགས་ཤེསིང་བརིག་མ་དུང་གི་ཁི།། གསེརིག་ཁིརིག་རྒྱ་ཡོི་རྨ་བ་ཆེ་གས།། དངུལ་ཁིརིག་
བོད་ཀྱི་ི་ཤེསང་ཤེསང་ཆེ་གས།། དུང་ཁིརིག་ལོྷ་ཡོི་ཁུ་བྱུག་ཆེ་གས།། བ་འདི་གསུམ་བཀའ་བགྲོོས་མ་བསྡུཝ་ལས།། བུམོ་རྒྱ་
བཟོའ་དགུང་ཇ་རིགན་ཆེ་ི་ནུག། 
རྒྱ་ཡིོ་རྨ་བ་མདོངས་སྒྲིགོ་གིས།། ཇ་ཕུད་རྒྱ་ལུ་དྲང་དགོ་ལོ།། དརིག་གོས་ཆེ་ེན་རྒྱ་ལས་འཐོནམ་ཨིན་ལོ།། ནོརིག་ལོངས་སྤྱི་ོད་རྒྱ་
ལས་འཐོནམ་ཨིན་ལོ།། ཕུད་དང་པ་རྒྱ་ལུ་དྲང་དགོ་ལོ།། 
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བོད་ཀྱི་ི་ཤེསང་ཤེསང་འུརིག་སྒྲིག་གིས།། ཇ་ཕུད་བོད་ལུ་དྲང་དགོ་ལོ།། བམ་སྤྲུལ་སྐུ་བོད་ལས་འཁྲུངསམ་ཨིན་ལོ།། ཆོེ་ས་དམ་
ཆེ་ོས་བོད་ལས་དརིགཝ་ཨིན་ལོ།། ཕུད་དང་པ་བོད་ལུ་དྲང་དགོ་ལོ།། 
ལྷོ་ཡོི་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་གིས།། ཇ་ཕུད་ལྷོ་ལུ་དྲང་དགོ་ལོ།། དརིག་གོས་ཆེ་ེན་རྒྱ་ལས་ཐོན་རུ་རིགང་།། གྱི་ོན་ས་ལྷ་ོཔའི་གཡུས་
ཁརིག་ཨིན།། ནརོིག་ལོངས་སྤྱི་ོད་རྒྱ་ལས་ཐོན་རུ་རིགང་།། སྤྱི་དོ་ས་ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁརིག་ཨིན།། བམ་སྤྲུལ་སྐུ་བོད་ལས་
འཁྲུངས་རུ་རིགང།། བཞུགས་ས་ལྷོ་པའི་གཡུས་ཁརིག་ཨིན།། ཆེ་ོས་དམ་ཆེ་ོས་བོད་ལས་དརིག་རུ་རིགང་།། དརིག་ས་ལྷོ་པའི་
གཡུས་ཁརིག་ཨིན།། ཕུད་དང་པ་ལྷོ་ལུ་དྲང་དགོ་པས།། ལྷོ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཇ་ཕུད་བཞིབེས།། དཔལ་མི་དབང་མངའ་
བདག་ཇ་ཕུད་བཞིབེས།། བམ་གྲྭ་ཚོངང་མཁན་ཆེ་ེན་ཇ་ཕུད་བཞིབེས།།   
དྲི་བ།
༡ ཇ་ཕུད་བོད་ལུ་དྲང་དགོ་པའི་ ཁུང་ག་དེ་སྦེ་ེ་ཨིན་མས་གོ?
༢ ཇ་ཕུད་ཀྱི་ི་བོ་ཟོེ་འདི་ནང་  སྲུང་རྩེདཔ་ག་དང་ག་རིག་འདུག་གོ?
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བློོ་ཟེ་ཁྱད་བརྗེ་ནི།

བློོ་ཟེ་འདི་ མི་འཛོོམས་ས་ལུ་ གནད་དོན་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བློོ་ཟེ་བསྒྱུར་ནི་གཅིག་

དང་། རང་གི་ཉམས་མྱོོང་ཅིག་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ བློོ་ཟེ་གི་རྣམ་པ་འབད་བཀོད་བཞག་ནི། དེ་ལས་ བློོ་ཟེ་ལེགས་

ཤོམ་འབད་ཤེས་མི་གཉིས་ གཅིག་ཁར་ཕྱད་དེ་ བློོ་ཟེ་ཁྱད་བརྗེ་ནི་ཟེར་ཡོདཔ་ཨིན། འོག་ལས་མར་ བློོ་ཟེ་ཁྱད་

བརྗེ་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་ཅིག་བཀོད་ཡོད། འདི་ལུ་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ བློོ་ཟེ་ཁྱད་བརྗེ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལམ་སོལ་

ཚུལ་ཙམ་རེ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། 

བློོ་ཟེ་ཁྱད་བརྗེ་ཐངས་ཀྱི་དཔེ།

ཕོ། ཉན་ཞིག་མཉམ་རོགས་གཞོན་མ། །གསན་ཞིག་མཉམ་རོགས་གཞོན་མ།།

 རོག་མ་རྒྱ་བཟའ་དབང་ཕྱུག། བྱཱར་ཤིང་བཀགཔ་འདེ་བཀག་གེ།

 པ་ནེ་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མོ། ཤོམ་འདབ་བརྩེགསཔ་འདེ་བརྩེགས་གེ།

 ཙུ་ནེ་ཀརྨ་ ཆོས་འཛོོམས།། ཀ་ར་གཏངམ་འདེ་གཏང་གེ །

 མཉམ་རོགས་གཞོན་པའི་ཕྱག་མཇལ། །བཞུགས་གྲལ་རོག་མ་དྲངས་གེ།

མོ་ ཉན་ཞིག་མཉམ་རོགས་གཞོན་མ། །གསན་ཞིག་མཉམ་རོགས་གཞོན་མ།།

 རོག་མ་རྒྱ་བཟའ་དབང་ཕྱུག། བྱཱར་ཤིང་བཀགཔ་འདེ་བཀག་པར།། 

 རོག་མ་སྦོོག་ཏོ་རིལ་སོ་ནུག། པ་ནེ་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མོ།། 

 ཤོམ་འདབ་བརྩེགསཔ་འདེ་བརྩེགས་པར། །པ་ནེ་རླུང་གིས་འབག་སོ་ནུག།

 ཙུ་ནེ་ཀརྨ་ ཆོས་འཛོོམས།། ཀ་ར་གཏངམ་འདེ་གཏང་པར། །ཙུ་ནེ་ཐལཝ་བསྒྱེས་ད་ནུག།
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ཕོ་ ང་གཡུས་ཀྱི་འཚོ་མ་སྒརཔ་འདི། ཧང་ལས་ད་ལོ་ཚུད་ཚོད།།

 གངས་རི་གསུམ་འཛོོམས་སར་བལ་འཁལ་ཡི། བལ་འདབ་རླུང་ལུ་བསྐྱལ་མ་མྱོོང་།། 

 མར་ཆུ་གསུམ་འཛོོམས་སར་རྩོལ་རྐྱབ་ཅི། །རྩོལ་ཁ་རོགས་ལུ་ཤོར་མ་མྱོོང་།།

 མི་གསུམ་འཛོོམས་སར་གསུང་བསྒྱུར་ཡི། །གསུང་སྣ་རོགས་ལུ་ཤོར་མ་མྱོོང་།།

མི་ཁྲོམ་འཛོོམས་པའི་སྦུག་ལུ་ ཨཔ་གཅིག་དང་ཨམ་གཅིག་ བློོ་ཟེ་ཁྱད་བརྗེ་བའི་བསྒང་།
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མོ་ ངེའི་བློ་ོཟེ་མང་ཉུང་བཤད་མི་དགོ། ངེའི་བློོ་ཟེའི་མང་ཉུང་བཤད་དགོ་ན།།

 ཡར་གནམ་ཁའི་སྐརམ་དང་འདྲན་འདྲ་ཨིན། །ཁྱོད་སྐར་ཚོགས་གྱངས་ཁ་རྐྱབ་ཚུགས་ག།

 ངེའི་བློ་ོཟེ་རིང་ཐུང་བཤད་མི་དགོ །ངེའི་བློོ་ཟེ་རིང་ཐུང་བཤད་དགོ་ན།།

 ཆུམོ་གཙང་ཆབ་ཆུ་དང་འདྲན་འདྲ་ཨིན།། ཁྱོད་གཙང་ཆབ་འདོམ་གྱིས་འཇལ་ཚུགས་ག།

 ངེའི་བློ་ོཟེ་སྦོོམ་ཆུང་བཤད་མི་དགོ། ངེའི་བློོ་ཟེ་སྦོོམ་ཆུང་བཤད་དགོ་ན།།

 རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་འདྲན་འདྲ་ཨིན།། ཁྱོད་རི་རྒྱལ་ཕང་མར་བཏབ་ཚུགས་ག།

ཕོ་ གངས་གཡས་བསྐོར་རྐྱབ་པའི་ཤ་རོགས་པ། །ཤཝ་ཕོ་མོ་ནོན་པའི་མདའ་ཡོད་ག །

 ཤཝ་ཕོ་མོ་ནོན་པའི་མདའ་མེད་ན། །མདའ་མ་རྐྱབ་གོང་ལས་ཙང་ར་བཞག །

 མཚོ་གཡས་སྐོར་རྐྱབ་པའི་ཉ་རོ་པ། །ཉམོ་ཕོ་མོ་ནོན་པའི་དྲྲྭཝ་ཡོད་ག། 

 ཉམོ་ཕོ་མོ་ནོན་པའི་དྲྲྭཝ་མེད་ན། །དྲྲྭཝ་མ་རྐྱབ་གོང་ལས་ཙང་ར་བཞག།

མོ་་ གནས་ཆེན་གདོང་དཀར་ལ་འདི། །མཐོ་ར་མཐོཝ་ཨིན་ཟེརཝ་སྨོོ།།

 མཐོ་རྫུ་བཏབ་ཨིན་ཟེརཝ་སྨོོ། །མཐོ་ར་མཐོཝ་ཨིན་ཟེར་བ་ཅིན།།

 ཡར་མཐོ་སར་ཆུ་དཀར་མི་ཤར་བས། །མར་དམའ་ར་དམའཝ་ཨིན་ཟེར་བ་ཅིན། །

 མར་དམའ་སར་ཤམ་བྱཱ་མི་འཚོ་པས། །དཔེ་མ་ཤེསན་འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་ཅིག །

 ཁྱོད་གཡུས་ཀྱི་སྟོག་ཤར་གཞོན་པ་ཡང་། །གསུང་མཁས་ར་མཁསཔ་ཨིན་ཟེརཝ་སྨོོ། །

 མཁས་རྫུ་བཏབ་ཨིན་ཟེརཝ་སྨོོ། །གསུང་མཁས་ར་མཁསཔ་ཨིན་ཟེར་བ་ཅིན། །

 གསུང་ལུང་ཅན་ལུང་ལས་བཤད་ནི་མེད། །མཁས་རྫུ་བཏབ་ཨིན་ཟེར་བ་ཅིན། །

 ཁྱོད་རོ་ཁ་ཙང་བཏང་མི་ཆགས་པས།།

ཕོ་ ཁྱོད་ཆུ་མོ་དྭངས་ཆུ་སྦོས་ཆུ་འདི། །བསྐྱལན་བྱི་ལིའི་རོ་ཡང་མི་ཐེག་པས།།

 སྐད་གླང་མའི་སྐད་འདེ་རྐྱབ་མ་ད། །ཕར་སྤུ་ན་ཕོ་ཆུ་མོ་ཆུ་འདི།།
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 ས་ག་ཏེ་ཕྱོགས་ལུ་བཞག་ནི་སྨོོ། །བྱམོ་གནགམོ་གིས་འཚའ་བའི་སྒོང་རོག་འདི།།
 ཁྱོད་སྒོང་སྐད་ནེ་ར་རྐྱབ་མ་ད། །ཁྱོད་སྒོང་སྐད་ནེ་ར་རྐྱབ་པ་ཅིན།།
 བློམ་སངས་རྒྱས་འཁྲུངས་པའི་ཡུམ་ཆེན་ང་། །ས་ག་ཏེ་ཕོྱགས་ལུ་བཞག་ནི་སྨོོ།།
 ཆུམོ་ཕུད་ཏ་གང་གི་རྫོམ་ཅུང་འདི། །ཁྱོད་རྦ་རླབས་ནེ་ར་འཁྲུགས་མ་ཆེ།།
 ཁྱོད་རྦ་རླབས་ནེ་ར་འཁྲུགས་པ་ཅིན། །ང་ནོར་བུའི་ཁྲོ་ཟངས་གཡུ་ཟངས་འདི།།
 ས་ག་ཏེ་ཕྱོགས་ལུ་བཞག་ནི་སྨོོ།།

མོ་  ངེའི་བློོ་ཟེ་རྐྱལ་ཅུང་ཁ་མ་ཕྱེ།། ངེའི་བློོ་ཟེ་རྐྱལ་ཅུང་ཁ་ཕྱེ་ན།། 
 ངེ་བློོ་ཟེ་ཨ་སར་མ་སར་ཡོད།། ཤིང་སྦོོམ་པའི་ལོགས་ལུ་གྱི་མ་རྐྱབ།།
  ཤིང་སྦོོམ་པའི་ལོགས་ལུ་གྱི་རྐྱབ་ན།། ཤིང་ཤན་ཐག་ནར་ར་ནུར་ར་ཡོད།། 
 ངེ་སྤང་གི་རོ་ལེབ་ཁ་མ་ལྷོག། ངེ་སྤང་གི་རོ་ལེབ་ཁ་ལྷོག་ན།། ངེ་གྱོག་མོ་ཨ་ཚོར་མི་ཚོར་ཡོད།།

ཕོ་ རི་ཕ་གི་རི་དང་ཚུ་གི་རི།། གནམ་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་གདོང་སྐོར་མས།། 
 རི་གསུང་གྲོས་མེད་པར་བཞུགས་མི་འདི།། ཆུམོ་རྐྱང་ཆབ་ཆུ་མོས་ལན་ཆི་ཡི།། 
 ཆུ་མོ་རྐྱང་ཆབ་རྐ་ལས་བསྒྱུར་བ།། ཤེད་དང་སྦུངས་ཀྱིས་མི་ལྕོགས་པས།། 
 ཆུ་འདི་ལུ་ཟམ་ལྕགས་བསྣར་བ་ཅིན།། ཁྱོད་གཡུས་ཀྱི་མཉམ་རོགས་གཞོནམ་ཚུ།། 
 གཏམ་ལོ་རྒྱུས་ག་འདེ་ཟེར་ནི་སྨོོ།།

མོ་ གཡུས་གཡུས་བཟང་ནོར་བུའི་གླིང་ག་ལུ།། ཐངམ་བརལ་བ་གཡུ་དང་བྱུ་རུ་བརལ།། 
 ཐང་དཀྲུག་པ་སྨོན་ཆུང་བུ་མོས་དཀྲུགས།། བྱ་འཁོར་བ་ཁུ་བྱུག་ཟུང་གཅིག་འཁོར།། 
 བྱ་ཤར་ཤར་ཟེར་ཏེ་ཕར་མི་བདའ།། བྱ་ཤར་ཤར་ཟེར་ཏེ་ཕར་བདའ་ན།། 
 རང་སྨོན་ཆུང་དམ་ཚིག་ཆུང་ཆུང་འདྲ།། བྱ་ཏིག་ཏིག་ཟེར་ཏེ་ཚུར་མི་འབོ།། 
 བྱ་ཏིག་ཏིག་ཟེར་ཏེ་ཚུར་འབོ་ན།། རང་སྨོན་ཆུང་དགོ་འདོད་ཆེ་ཆེ་འདྲ།། 
 བྱ་རོགས་རའི་ཐང་རང་བཏང་བཞག་གེ། 

ཕོ ཡ་རི་མགུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི།། མ་རི་མཇུག་དར་དཀར་ཡོ་ལང་།། 
 བར་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་གནས་ཁང་།། དུས་ཧ་ལས་ད་ལོ་ཚུན་ཚོད།། 
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 གཅིག་ངོ་གཅིག་གིས་མ་ཤེས།། གཅིག་སེམས་གཅིག་ལུ་མ་ཆགས།། 
 དུས་ད་རིས་ཉིན་མའི་ཕྱི་རུ་ལས།། གཅིག་ངོ་གཅིག་གིས་ཤེས།། 
 གཅིག་སེམས་གཅིག་ལུ་ཆགསཔ་ལས།། ཡ་ནམ་མཁའི་ཧ་ལོའི་མེ་ཏོག། 
 མ་ནམ་མཁར་འཇའ་འདེ་ཡལ་སོ་ཡི།། ནང་ཁོག་པའི་དར་གྱི་མདུད་ཕོད།། 
 མ་ཁོག་པའི་ཧིང་ལུ་བཏབ་ད་གེ །དམ་ཚིག་གཙང་མའི་མདུད་ཕོད།། 
 ཤི་རུང་བཤུབ་ས་མིན་འདུག། 

མོ་ མཐོཝ་རི་ནགས་ཚལ་གྱི་ཁུ་བྱུག་འདི། །ང་འཐོན་པ་རི་ནགས་ཚལ་ལས་འཐོན།།
 འཁྱམས་ས་གཤོང་ཞིང་ཁྲ་མོར་འཁྱམས། །འབྲས་ཤམ་བྱཱ་དཀར་ཅུང་ཁར་བཞུ་ཚེ།།
 མཐོཝ་རི་ནགས་ཚལ་ལུ་ལོག་མ་དྲན། །ཡར་བྱ་ཡི་རྒྱལ་པོ་བཀའ་ཆེ་ཚེ།།
 ལོག་མ་དྲན་ཙམ་ལས་ལོག་དགོ་པས། །འབྲས་བཟའ་བའི་ཤམ་བྱཱ་དཀར་ཅུང་ཁྱོད།།
 ལས་སེརཝ་གིས་མ་བཅོམ་བཞུགས་སྨོ་རེ། །ང་ཁུ་བྱུག་མ་ཤི་ཚེ་རིང་ན།།
 འབྲས་ལོག་ཅི་བཟའ་བའི་སྨོོན་ལམ་འདི། །ཞིང་གཤོང་ཞིང་ཁྲ་མོར་བཏབ་བཞག་གེ། 
 དཔེ་མ་ཤེསན་འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་ཅིག །ང་གཡུས་ཀྱི་འཚོ་མ་སྒརཔ་འདི།།
 འཐོན་པ་གཡུས་བཟང་ཁྲམོ་ལས་འཐོན། །འཁྱམ་ས་ཁྲོམ་ཆེན་སྦུག་ལུ་འཁྱམ།།
 བརྩེ་སྨོན་ཅུང་བུམོ་ལུ་དྭངས་དཀར་ཚེ། །བྱ་རང་གཡུས་ཕོྱགས་སུ་ལོག་མ་དྲན།།
 བདག་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་པོ་བཀའ་ཆེ་ཚེ། །ལོག་མ་དྲན་ཙམ་ལས་ལོག་དགོ་པས།།
 སེམས་དག་སྣང་ཅན་གྱི་སྨོན་ཆུང་ཁྱོད།།ང་འཚོ་མ་མ་ཤི་ཚེ་རིང་ན།།
 མཇུག་ལོག་སྟེ་འཛོོམས་པའི་སྨོོན་ལམ་ཅིག །ཁྱིམ་ཁང་ཁྱིམ་ཁྲ་མོར་བཏབ་བཞག་གེ།

 དྲི་བ།

 ༡- བློ་ོཟེ་འདི་ དགྲ་གླུ་དང་གཉེན་གླུ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་གོ?

 ༢- ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་བསྒྱུར་བའི་བློོ་ཟེ་ཚུ་ལས་ ག་འདི་ར་ དགའ་ཡི? ག་ཅི་འབད? 

 ༣- ཁྱོད་ཀྱིས་ ཕོ་མོ་གཉིས་ བློོ་ཟེ་ཁྱད་བརྗེ་བའི་དཔེ་ དགྲ་གླུ་༢ དང་གཉེན་གླུ་༢ རེ་བྲིས། 

     ༤ ཁྱོད་རའི་ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ བསློབ་བྱ་དང་འབྲེལ་བའི་ བློོ་ཟེ་ ཚིགས་བཅད་ ༣ གསར་རྩོོམ་

   འབད།
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དཔྱེ་གཏམ་ངོ་སྤྲོོད།

དཔྱ་གཏམ་འད་ མ་ སློབ་ཤེསས་ཉན་ཤེསས་ཚུ་ག་ གནས་རིག�་ནང་ བོ་སློབ་ཐངས་ཀྱི་་ ཁྱད་ཆེ་ོས་ཅ�་ཨན། 
བོ་སློབ་པའ་སྐབས་ལུ་ བོ་ག་དོན་དག་འད་ ཕེལརིག་ལོགས་མའ་ས�ས་ལུ་ དོད་རིག�་རིག་སྦེ་་ཧེ་་གོ་བཅུག་ན་
དང་ ས�ས་ལས་ནམ་ཡོང་མ་ཡོལ་བརིག་ བཞིབག་ཚུགས་ན་ག་དྲན་འཛིནན་ལུ་ དཔ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ ཡོོངས་
གྲོགས་ཅ�་ལུ་ སྦྱརིག་ཏ་སློབ་མ་ག་ཚོང�་ཅ�་ཨན།  

དེ་ཡོང་ ང་བཅས་རིགའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བོ་སློབ་ནི་ལུ་མཁས་དྲགས་ཡོོད་མི་ཚུ་གིས་ བོ་ཚོངིག་རིགེ་ལུ་ དཔེ་
གཏམ་རིགེ་སྦྱརིག་ཏེ་ སློབ་སོལ་ཡོོདཔ་ལས་ མཁས་པ་དང་མཁས་པ་ཕད་དེ་ སློབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལདམོ་ལ་
མི་ཚུ་ཡོང་ བག་ཚོངིམས་འཇོམས་ཏོག་ཏོ་དང་ ངལ་རིགངས་ཏོག་ཏོ་འོངམ་ཨིན།  

དཔྱ་གཏམ་གྱི་་ དོན་གྱི་་དབ་བ་ལུ་ སྒྲིག་གཏམ་ཟོར་མ་འད་ ཚོང�་མ་ཤེསོརིག་བའ་ཐོག་ལས་ ཟུརིག་བཙུགས་ཏ་
སློབ་ན་དང་། སྐོརིག་གཏམ་ཟོར་མ་འད་ དོན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་་ ཧེ་་གོ་ཚུགས་པའ་ཐབས་ལུ་ དཔ་དོན་སྦྱརིག་
ཏ་ ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་་བཤེསད་ད་ བསློབ་བ་དང་གྲོོས་སྟོན་བཟུམ་ཅ�་སྦེ་་སློབ་ན་ལུ་གོཝ་ཨན།  

དཔྱ་གཏམ་གྱི་་ཚོང�་ག་དབ་བ་འད་ ཚོང�་གཅ�་ནང་ དཔ་དོན་གཉ�་ཆེ་་རིག་ཡོོད་མ་དང་། དཔ་དང་དོན་ཚོང�་
གཉ�་སྦེ་་སློབ་མ་དང་ ཚོང�་གསུམ་དང་བཞིབ་སྦེ་་སློབ་མ་ཚུན་ཚོངད་ཡོང་ཡོོད། ལ་ལུ་ཅ�་ནང་དཔ་མ་སྦྱརིག་
བརིག་ དོན་དག་དོད་རིག�་རིག་ ཧེ་་གོ་ཚུགས་པའ་ཚོང�་གཅ�་ཨན་མ་ག་ དཔྱ་གཏམ་ཡོང་ཡོོདཔ་ཨན།  
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དེ་ཚུ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡོིག་གི་གནས་ཚོངད་ གོང་འཕེལེལ་གྱི་ི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་ེ་ཤེསོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ད་ལོ་
ཚུན་ཚོངོད་ སློབ་སོལ་ཡོོད་མི་ཚུ་ལས་ དཔྱེ་དག་པ་ཅིག་ སློོབ་དེབ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོོད། འདི་ཚུ་ཁྱོད་རིག་
གིས་ ལྷབ་ཞིབིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་དང་ གོ་དོན་ཚུ་ སློོབ་དཔོན་ལུ་ཞུ་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ མི་
གཞིབན་གྱི་ིས་དཔྱེ་གཏམ་ སློབ་མི་ཚུ་ཧེ་་གོ་ཚུགསཔ་ འབད་དགོཔ་དང་། ཁྱདོ་རིག་གིས་ བོ་གི་བརིག་ན་ དཔྱེ་
གཏམ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ ཤེསེས་ཚུགསཔ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེེ་།

ཁྱད་སློོབ་རིག�་༡༢ པ་ཚུ་ག�་ ད་ནང་ཡོོད་མ་ རྐྱངམ་གཅ�་ལྷབ་མ་ད་ག�་ ལྷབ་ཚོངརིག་ཡོ་ཟོར་མ་མནོ་
བརིག་ རིགང་སོའ་སློོབ་གྲྭའ་ཉ་འདབས་དང་ ཆེ་་རིགོགས་སོ་སོའ་ཡུལ་སྐད་ལུ་ སློབ་སོལ་ཡོོད་པའ་  དཔྱ་
གཏམ་ཚུ་ཡོང་ ཞིབབ་འཚོང�་འབད་ད་ ལྷབ་དགོ། ད་ལས་ ལགས་ཤོེསམ་ཡོོད་མ་ཚུ་ བསྡུ་གསོག་འབད་
ད་ ཤུལ་མའ་དོན་ལུ་ གཞིབ་རྟན་འབད་བཏུབ་སྦེ་་ བཞིབག་དགོཔ་ཨན་ནོ།།
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འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་བསློབ་འདི་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་
: 
࿇	 དཔྱེ་གཏམ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ཧ་གོ་ཚུགས་

དགོ།
࿇	 ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་དཔྱེ་གཏམ་བསྡུ་སྒྲིག་

འབད་ཚུགས་དགོ། 

࿇	 དཔྱེ་གཏམ་ཁུངས་བདེན་ངེས་ལྡན་ཡོད་
མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགས་དགོ།

࿇	 དཔྱེ་གཏམ་གྱི་སྒྲ་དོན་དང་དཔེ་དོན་ཚུ་
ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།

࿇	 དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ཁ་སློབ་ཀྱི་ཚིག་ནང་
བཙུགས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
དགོ།

དཔྱེ་གཏམ་སྣོ་ཚོངོགས། 
 བྱ་གནམ་ཁར་འཕུར་རུང་། ཆགས་ས་ས་ཁར་ཨིན།

   དགྲ་ཐབས་ཀྱིས་བཏུལ།། གཉེན་བྱམས་པས་སྐྱོང་།།

 དགྲ་གཅིག་ཡང་མང་།། གཉེན་བརྒྱ་ཡང་ཉུང་།།

   ལོགས་རུང་ཕ་གཞིས་མ་བཙོང་།། སྐོམ་རུང་ཉོ་ཆང་མ་འཐུང་།།

 འབད་བྱིནམ་ལས།། སྟོོན་བྱིནམ་དགའ།། 

   ལུས་ཤེལ་དཀར་དམ་སྦྱིས་མེན་པར། ནང་ག་ཡོད་ཕྱི་ལས་མི་མཐོང་།།

 སྐལ་བ་ཅན་གྱིས་མ་གཏོགས།། རེ་བ་ཅན་གྱིས་མི་འཐོབ།།

   འཆམ་རང་གིས་རྐྱབ།། ལདམོ་རོགས་ཀྱིས་བལ།།

 ཕྱི་མ་འདགཔ་ཆུ་གིས་བཤལ།། ནང་མ་འདགཔ་གཏམ་གྱིས་བཤལ།།

   མཚམས་ཚོད་ཤེསན་མཁསཔ།། ཟ་ལུགས་ཤེསན་སྨོན།།
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 དྲག་ཞན་ཁྱི་གིས་ཤེས།། མཐོ་དམའ་ཆུ་གིས་ཤེས།།

བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཞོར་ལས་བཟའ་མི་ཚར།།བསོད་སྡེ་མེད་པའི་ཞོར་ལས་བྱོག་མི་ཐལ།།

 དམངས་ཀྱི་ཞིང་རྨོ་བར་། སྒེར་གྱི་ཐོངམ་ཆག།

 ཁ་ལས་འཐོན་ཚད་རླུང་མེན། རླུང་སྤར་ར་གཞམ་ཚེ་གསེར་ཨིན།

   ཁ་བཤད་ཆུའི་ལྦ་ག། ལག་ལེན་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ།།

   ལོ་ཁ་ལས་བཟའ་བར།  ལམ་ལག་ཀོ་ན་ལས་བསྐོར།

 ཁ་དང་ལགཔ་འཐབ་ད།  ཀི་ལི་ཟུར་ཁ་ཨིན།།

   གཟུགས་རང་གིས་སྦོམོ།། དྲནམ་རོགས་ཀྱིས་བཙུགས།།

 བསོད་སྡེ་མེད་པའི་གྱལ་འགོ་ལས།། བསོད་ནམསཅན་གྱི་གྱལ་མཇུག་དགའ།།

   བཟའཝ་བཅུད་མེད།། ཉལཝ་གཉིད་མེད།།

 ཤ་ཚ་བའི་ཁ་ལས། གཏམ་ཧནམ་མི་འཐོན།

   མ་སློབན་མི་ཤེས།། མ་རྐྱབན་མི་ཕོག།

 སེམས་ཅན་སྟོག་གི་རི་མོ་ཕྱི་ལས།། མགུ་ནག་མིའི་རི་མོ་ནང་ལས།།

   ཕར་རྐྱབ་པའི་སྟོ་རེ་བ།། ཚུར་ལོག་པའི་གཞོག་ཀོ་ཤུགས་ཆེ།།

 ལོ་རྩིས་ཕ་དང་བུ།། དྲིན་ལན་ཞར་ད་ཞོར།།

   ངནམ་ཚར་མ་གཅདན།། བཟངམ་ཁྱུན་མི་འཐོན།།
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 ཁྱིམ་ཚང་ཡོས་བརྔོནི་རང་ཡང་ཡོས་བརྔོ།། ཁྱིམ་ཚང་ཕྱེ་འཐགན་རང་ཡང་ཕྱེ་འཐག།

   ཧེདཔ་བསོད་སྡེ་མེད་པས་ཧེད།། སོྤད་ཚེ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱིས་སྤོད།།

 སྐྱིད་རུང་ཉལ་ཏེ་མ་བཟའ།། སྡུག་རུང་ལོང་སྟེ་མ་བཟའ།།

   སྐྱིད་སྡུག་ཚོང་པའི་བུ།། དགའ་སྐྱོ་སྒར་པའི་གནསམོ།།

 སྐྱེ་ལུང་ཡོད་པ་བཟའ་ལུང་ཡོད།། སྐྱེ་ལུགས་རེ་ལུ་བཟའ་ལུགས་རེ།།

  སྐྱེས་ཚད་བུ་ལུ་མི་འགྱུར།། བསགས་ཚད་ནོར་ལུ་མི་འགྱུར།།

 ཁ་གཅིག་རུང་ཁོགཔ་མི་གཅིག། ཧང་གཅིག་རུང་རྨི་ ལམ་མི་གཅིག།

དྲི་བ།
༡ ཕེལརིག་རྐྱབ་པའི་སྟ་རིགེ་བ།། ཚུརིག་ལོག་པའི་གཞིབོག་ཀོ་ཤུགས་ཆེ་ེ།། ཟོེརིག་བའི་དཔྱེ་གཏམ་དང་། 

ལོ་ཁ་ལས་བཟོའ་བརིག།།  ལམ་ལག་ཀོ་ན་ལས་བསྐོརིག།། ཟོེརིག་བའི་ དཔྱེ་གཏམ་གཉིས་ གནས་སྟངས་
ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་སློབ་དགོཔ་ཨིན་ན་བིས།

༢ དཔྱེ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོད་པའི་བོ་དང་ དཔྱེ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་མེད་པའི་ བོ་གི་བརིག་ན་ ཁྱད་པརིག་ག་
དེ་སྦེ་ེ་རིག་འདུག་གོ?

༣ དཔྱེ་གཏམ་འདི་ བོ་གི་གནས་སྟངས་ ག་ཅིའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སོ?
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དཔྱེ་གཏམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།

༡༽  དཔྱ་གཏམ་ཧེ་་མརིག་དང་ དོན་ཤུལ་མརིག་སློབ་ན། དཔར་ན།
 འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས་ སེམས་ཅན་སྟག་གི་རིགི་མོ་ཕི་ལས། མགུ་ནག་མིའི་རིགི་མོ་ནང་ལས།།  
 ཟོེརིག་དོ་བཟུམ་ ཁ་ལས་ག་དེ་སྦེ་ེ་སློབ་རུང་ སེམས་ཁརིག་ག་ཅི་མནོ་དོ་ག་ ག་གིས་ཡོང་མི་ཤེསེས། ཟོེརིག་  
 དོ་བཟུམ།

༢༽  དོན་ཧེ་ེ་མ་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ཤུལ་མརིག་སློབ་ནི། དཔརེིག་ན།
 ཁྱེད་རིག་ཆེ་་ཁྱབ་ འཛིནོམས་པའི་བསྒང་ལས་ ང་བཅས་འདི་ རྩིས་རིག་མིན་འདུག་སོ། ཁ་དང་ལགཔ་  
 འཐབ་ད་ ཀི་ལི་ཟུརིག་ཁ་ཨིནམ་ ད་རིགེས་མ་གཏོགས་མ་ཤེསེས། ཟོེརིག་དོ་བཟུམ། 

༣༽  དཔྱེ་གཏམ་བོ་ལུ་བསྒྱུརིག་ཏེ་སློབ་ནི། དཔརེིག་ན། 
 ང་ད་ལོ་ཚུན་ཚོངོད་ གཟུགས་རིགང་གིས་སྦེ་ོམ་རུང་ ད་རིགེས་འབདཝ་ད་ དྲནམ་རིགོགས་ཀྱི་ིས་བཙུགས་ད་ཡོི་  
 ས་རིགེ། ཟོེརིག་དོ་བཟུམ་ཨིན། འདི་ལས་རིགིགས་བསྒྲིགེས་ཏེ་ རིགང་གིས་ཡོང་ འཚོངོལ་ཏེ་ལྷབ་དགོཔ་ཨིན།
དྲི་བ།
གོང་གི་ དཔྱེ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་སློབ་ཐངས་ཀྱི་ི་ དཔེ་༣ ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ཡོང་ དཔེ་རིགེ་བིས།
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གསལ་བཤད་ངོ་སྤྲོོད།

གསལ་བཤེསད་ཟོར་མ་འད་ གནད་དོན་ཅ�་ག་སྐོརིག་ལས་ གཞིབན་ཡོད་ཆེ་ས་ཚུགས་པའ་ གོ་བ་བརྡོ་སྤྲོོད་འབད་
ན་དང་  གྲོོས་བསྡུརིག་འབད་དགོ་པའ་ རྩ་བའ་ བསམ་འཆེ་རིག་བཤེསད་ན་ག་ ངག་རྩོམ་གྱི་་རིག�་རྩལ་ཅ�་ཨན།  
འད་ལུ་ལགས་སྦྱརིག་དང་ གསལ་བཤེསད་ཟོར་ སློབ་སོལ་ཡོོདཔ་མ་ཚོངད་  ཞིབ་ས་ནང་ལུ་ གསུང་བཤེསད་ཟོར་ཡོང་
ཞུཝ་ཨན། 
གསལ་བཤེསད་འད་ དཔྱ་གཏམ་ལུ་ཡོང་། གཏམ་ཚིག་གསུམ་གྱི་བར་ལན་མ་སྤྲོོད་ན།  །ཕ་དང་བུ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། 

།ཟོར་དོ་བཟུམ་ ཆུང་ས་ལས་འབདན་ རིགང་ག་ ངོ་སྤྲོོད་གསལ་བཤེསད་འབད་ན་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏ་ ཆེ་་ས་
ལས་འབདན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་སད་བྱུས་དང་ ཁ�ས་ཀྱི་་དྲ�་བསྒྲིགགས་ཚུ་ རྒྱང་བསྒྲིགགས་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཡོོངས་
དང་ འཛིནམ་གློང་ལུ་ དངོས་མཐོང་ག་གསལ་བཤེསད་ འབད་དགོཔ་ཚུན་ཡོོདཔ་ཨན། ད་ཡོང་ གསལ་བཤེསད་
ཀྱི་་དབ་བ་ནང་ལུ།
࿇	 རིགང་ག་ངོ་སྤྲོོད་གསལ་བཤེསད།           
࿇	 གནས་ཚུལ་གསལ་བཤེསད།
࿇	 ཞིབལ་འཛིན�ས་ཀྱི་་རྩ་དོན་གསལ་བཤེསད། 
࿇	 འགོ་བཙུགས་དང་ མཇུག་བསྡུའ་རྟན་འབ�་གསལ་བཤེསད། 
࿇	 དུས་ཆེ་ན་གྱི་་དགའ་སྟོན་གསུང་བཤེསད།
࿇	 ཆེ་ད་བསྟོད་བསྔགས་བརྗེ།ོད་ཀྱི་་གསལ་བཤེསད།
࿇	 བཀའ་ཁ�ས་གསལ་བསྒྲིགགས་ཀྱི་་གསལ་བཤེསད།
࿇	 དགའ་བསུའ་འབོན་པ་ལགས་སོ།། 
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࿇	 ཁས་ལན་དང་ལན་གྱི་་གསལ་བཤེསད། 
࿇	 བརྡོ་དོན་གསལ་བསྒྲིགགས་ཀྱི་་གསལ་བཤེསད།
࿇	 བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོངར་གྱི་་གསལ་བཤེསད། 
࿇	 གྲོོགས་རིགམ་རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྐུལ་བསྒྲིགགས་ཀྱི་་གསལ་བཤེསད། 
࿇	 ཁ་འབལ་ལགས་སོན་གྱི་་གསལ་བཤེསད་ཚུ་ཡོོད། 
ད་ཚུ་ཡོང་ ཧེ་་མ་ལས་ གྲོ་སྒྲིག�་ཡོོད་པའ་གསལ་བཤེསད་དང་ གྲོ་སྒྲིག�་མད་པའ་གསལ་བཤེསད། ཡོ�་ལྷག་གསལ་
བཤེསད་དང་ དོན་ཚོངན་དབ་བཤེསད། དྲ་བ་དྲ�་ལན་ གསལ་བཤེསད་ཚུ་ འབད་ཐངས་མ་འདྲཝ་ལ་ཤེས་ཡོོད། འབད་
ཐངས་མ་འདྲཝ་ད་ཚུ་ ག་ད་སྦེ་་རིག་ འབད་དགོ་རུང་  གཙ་བོ་རིག་ སྐབས་སུ་འབབ་པའ་དོན་དག་ད་ག་ བཅུད་
དོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ གཞིབན་ལུ་བརྡོ་འཕྲིནོད་ཚུགས་དགོ་པའ་ཁརིག་ ད་གུ་ ལུང་འདྲན་དང་ གཏན་ཚོང�ས་ཚུ་
ག�་སྒྲུབ་སྟ་ སློབ་དགོ། གསལ་བཤེསད་ད་ཚུ་རིགབ་འབྱུང་པ་ཅན་ ཚོང�་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོང�ས་པའ་སྒོ་ལས་ གཞིབན་
གྱི་�་ཡོད་ཆེ་ས་ཚུགསཔ་ཅ�་དང་ ད་ཚུ་ མཇུག་ལས་མཇུག་སུ་ མ་ག་རིག་ལུ་དཔྱ་བཏུབ་ཅ�་འབད་དགོཔ་ཨན། 
ད་ག་དོན་ལས་ གསལ་བཤེསད་ ལག་ལན་སློོབ་སྦྱོང་ག་དོན་ལུ་ གཙ་བོ་རིགང་ག་རྒྱུད་ལུ་ ཤེསས་བ་ཡོོན་ཏན་གྱི་་གཞིབ་
རྟན་ལགས་ཤེསོམ་དགོ་པའ་ཁརིག་ ད་གུ་ མཁས་པ་གཞིབན་གྱི་་གསུང་བཤེསད་ གང་མང་ལྷག་སྟ་ ཐོས་པའ་ཡོོན་
ཏན་ རྒྱུད་ལུ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་། ལྷག་པརིག་དུ་ ཨ་རྟག་རིག་ འབ་ན་དངསློབ་ན་ག་ སྦྱང་བ་འབད་ད་ གོམས་འདྲ�་
ཚུད་ན་འད་ ག་ན་ལས་གལ་ཆེ་།
འད་འབད་ན་འད་ག�་ འོག་ལུ་ གསུང་བཤེསད་དཔ་དག་པ་ཅ�་ བཙུགས་ཏ་ཡོོདཔ་ལས་ ད་ལུ་དབ་དཔྱད་
འབད་ཞིབནམ་ལས་ ད་དང་རིག�ས་བསྒྲིགས་ཏ་ གནད་དོན་གཞིབན་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ ཁྱོད་རིག་ག�་ ཚོང�་གཞིབ་གསརིགཔ་
བཙུགས་ཏ་ སྦྱང་བ་འབད་དགོཔ་ཨན།།
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འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་གསལ་བཤད་འདི་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་: 

	གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་གསལ་བཤད་ཚུ་ལྷག་སྟེ་
གནད་དོན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།

	གསལ་བཤད་གཏངམ་ད་སྡོོད་ཐངས་དང་མིག་ཏོ་གི་
འབྲེལ་བ་ཚུ་དང་ལགཔ་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།

	གསལ་བཤད་ཀྱི་གནད་དོན་ངོ་མ་ཚུ་ག་ཅི་ཨིན་ན་བཅུད་
བཏོན་ཏེ་བསྐྱར་བརྗོད་འབད་དགོ་པའི་དགོས་པ་ཚུ་ཤེས་
ཚུགས་དགོ།

	རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་སློབ་
ཚུགས་དགོ།

	གསལ་བཤད་འདི་ཁུངས་ལྡན་བཟོ་ནིའི་དོན་
ལུ་དཔེ་སྦྱོར་ནི་དང་ལུང་འདྲེན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་
བཙུགས་ཚུགས་དགོ།

	གསལ་བཤད་ཀྱི་འགོ་བཙུགས་ཐངས་དང་མཇུག་
བསྡུ་ཐངས་ལ་སོགས་པ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ལེགས་
བཅོས་འབད་ཚུགས་དགོ།

	གསལ་བཤད་ནང་ཡུལ་དང་བསྟུན་པའི་གུས་
ཞབས་དངཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགས་དགོ།

	མི་གཞན་གྱིས་གསལ་བཤད་འབྲི་གནང་ཟེར་
སློབ་འོང་རུང་གནད་དོན་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་འབྲི་བྱིན་
ཚུགས་དགོ།

གསལ་བཤད།

དཔ་དང་པ།
ཁ་འཛིནན་མཆེ་ོག་དང་། ལྷན་བཞུགས་ཡོོངས་ལུ། ང་བཅས་རིགའ་སཱག་ལུང་ཕོགས་མཐུན་འབ�་ཚོང�ས་པའ་ 
དབུ་ཁད་ཞིབལ་འཛིན�ས་ ཐངས་༥ པ་འད་ ད་རིགས་ནཱ་ལུ་ ད་སྦེ་་ཚོང�ས་ཚུགས་མ་ད་ སད་འཛིནན་ མའོ་མུན་ཨབ་
དུལ་ག་ཡུམ་མཆེ་ོག་ག་ ཐབས་བྱུས་བཟོང་པོ་ལས་བརྟན་ཏ་ཨནམ་ལས་ ང་ག�་ ད་རིག�་བཀྲ་ཤེས�་ ལགས་སོ་
དང་བཅས་པའ་ དགའ་ཚོངར་གྱི་་ཞུ་བ་འབད་ན་ཨན།
ཁ་འཛིནན་མཆེ་ོག་དང་མཱལ་དབས་གཞུང་ག�་ སཱག་ལུང་ཕོགས་མཐུན་འབ�་ཚོང�ས་པའ་ཞིབལ་འཛིན�ས་ཀྱི་་
བཅའ་སྒྲིག�་འད་ ག་ན་བ་རྒྱསཔ་སྦེ་་ མཛིནད་གནང་མ་ད་ལུ་དང་ ལྷག་པརིག་དུ་ག་ན་བ་མཛིན�་ཆེ་་དང་ལྡན་པའ་
རྒྱལ་ཁབ་འད་ནང་ ང་དང་ ང་བཅས་འཐུས་མ་ཡོོངས་ ག་རིག་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ སྐྱད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་་ སྡེ།ོད་ན�་གོ་
སྐབས་གནང་མ་ད་ལུ་ ཡོད་ཆེ་ས་ངལ་རིགངས་དང་བཅས་པའ་ དགའ་ཚོངར་ ཡོོད་ཟོར་སློབ་ན་ཨན།
ད་ཡོང་ ང་བཅས་རིགའ་ཕ་འབ�་བོན་པོ་ཚུ་དང་ ཕ་འབ�་དྲུང་ཆེ་ན་ ཆེ་་མཐོའ་འགོ་དཔོན་ ད་ལས་ ཞིབལ་འཛིན�ས་
ཀྱི་་ལཱ་འབད་མ་ཚུ་ག�་ ཞིབལ་འཛིན�ས་ཀྱི་་དོན་ལུ ལཱ་འགན་ཚུ་རྩ་འགངས་འབགཔ་ལས་བརྟན་ཏ་ ད་རིགས་ཀྱི་་
ཞིབལ་འཛིན�ས་འད་ གྲུབ་འབས་ཅན་སྦེ་་འཐོན་ཚུགས་མ་ད་ འད་ལས་བརྟན་ཏ་ཨན་ཟོར་སློབ་ན།
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ནཱ་དང་འདྲཝ་སྦེ་་ ང་བཅས་རིག་ ནཱ་ལུ་ཡོོད་པའ་ སྤྱི་་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ན་དང་ ཁོ་ག་མཉམ་རིགོགས་ལྕོོགས་གྲུབ་ཅན་ཚུ་
ག�་ ཕེལན་འད�ས་གནང་མ་ཚུ་ལུ་ཡོང་ དམ�ས་བསལ་གྱི་་དགའ་ཚོངར་ཡོོད་ཟོར་སློབ་ན་ཨན།
ད་རིགས་ ང་བཅས་ནཱ་ མཱ་ལ་ལུ་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅ�་ལས་ སྡེ།ོད་ན་མ་འཐོབ་རུང་ ང་བཅས་རིག་ཆེ་་ཁྱབ་ཀྱི་་བརིག་ན་ 
ད་ཚུན་གནས་བཞིབན་ཡོོད་པའ་ མཐུན་འབ�་འད་ ད་ལས་ཕེལརིག་དོ་རུང་ཡོང་ རྒྱ་སྐྱད་འབད་ད་ གཅ�་གཅ�་
ག་བརིག་ན་ མཐུན་ལམ་གྱི་་འབ�་བ་ བསྐྱརིག་གསོ་འབད་ཚུགས་པའ་ ཁ་ཕེལན་དང་ ཉམས་མྱོོང་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས་
ཅ།
འདས་པའ་ཉནམ་གཉ�་ཀྱི་་ནང་འཁོད་ནང་ ང་བཅས་རིགའ་གསུང་གྲོོས་ཚུ་ ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་་གནང་ཡོོདཔ་ལས་ ད་

ག�་ ང་བཅས་རིགའ་ལུང་ཕོགས་ཀྱི་་ མཐུན་
འབ�་དམ་ཟོབ་བཞིབག་ན་ལུ་ ཕེལན་ཐབས་
སྦེ་ོམ་བྱུང་ཡོ། 
ད་མ་ཚོངད་ ང་བཅས་རིགའ་ལྷོ་ཨ་ཤེས་ཡོའ་ལུང་
ཕོགས་ནང་འཁོད་ཀྱི་་ དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་
ཏ་ ཞིབ་བད་དང་ རྒྱལ་ཁབ་སྒྲིགང་སྒྲིགང་བཟོོ་
ན་ག་ གསུང་གྲོོས་གནང་ན�་ གོ་སྐབས་
འད་ འ་ནཱ་བཟུམ་གྱི་་ཞིབལ་འཛིན�ས་ཚུ་ནང་
ལུ་ གྲོོས་བསྟུན་འབད་ད་ ཐུགས་ཐག་གཅད་

ཚུགས་པས། ད�་ནང་ལས་ཡོང་ ད་རིགས་ ང་བཅས་རིག་ག་རིག་ ངོ་བོ་སྦེ་་གཅ�་ཁརིག་འཛིན�ས་ ཞིབལ་མཇལ་ཏ་ 
ཉམས་མྱོོང་བརྗེ།་སོརིག་གྱི་་ཐོག་ལས་ གསུང་གྲོོས་གནང་ན�་ གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོོདཔ་ལས་ ཞིབལ་འཛིན�ས་འད་
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ག�་ ཕེལན་འབས་སྦེ་ོམ་རིག་བྱུང་ཡོ།
ཁ་འཛིནན་མཆེ་ོག་ལུ་ ཞུ་ན་ཟོར་རུང་ ང་བཅས་རིག་ སཱག་ལུང་ཕོགས་ཀྱི་་ཞིབལ་འཛིན�ས་འད�་ དམ�ས་དོན་དང་ 
རིག་དོན་གཙ་བོ་འད་རིག་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཞིབ་བད་དང་ རིགང་དབང་ བཙན་ཐབས་བཟོོ་ན་འད་ཨན་ཟོར་སློབ་ན་དང་། 
ང་བཅས་རིགའ་ ད་ཚུན་ ལོ་ལྔའ་ཉམས་མྱོོང་ལས་དཔྱད་རུང་ ལུང་ཕོགས་ཀྱི་་བརིག་ནའ་མཐུན་ལམ་འད་ དམ་ཟོབ་
མད་པ་ཅན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་མ་སར་གྱི་་ སྐྱད་སྡུག་གཟོ�ས་ན་ཚུ་ལུ་ཡོང་ མཐརིག་འཁྱོལ་འབྱུང་མ་ཚུགས་ན་མས་ 
ཟོར་མནོཝ་མས། འད་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་རིག་ཆེ་་ཁྱབ་ག་རིག་ག�་ ད་རིགས་ནཱ་ མཱ་ལ་ལུ་སྦེ་་ ཞིབལ་མཐུན་གྱི་་
ཐོག་ལུ་ ད་ལས་ཕེལརིག་ཡོང་ ཞིབ་བད་དང་ མཐུན་ལམ་ཚུ་ཡུན་བརྟན་སྦེ་་བཞིབག་ན�་དོན་ལུ་ ཞིབལ་འཆེ་མ་ འབད་
དགོཔ་འད་ ག་ཅ་ལས་གལ་ཆེ་ེཝ་འདུག་ཟོར་ཞུ་ན་དང་། 
འདས་པའ་ཉནམ་གཉ�་ཀྱི་་ནང་འཁོད་ ང་བཅས་རིགའ་ ཧེ་་མ་ག་ལས་རིག�་ བསྐྱརིག་ཞིབབ་འབད་ཡོོདཔ་མ་ཚོངད་ ད་
ལས་ཕེལརིག་ལོ་གཅ�་ག་ ལས་རིག�་ཚུ་ཡོང་ བཟོོ་ཚོངརིག་ཏ་ཡོོདཔ་ལས་ ང་བཅས་རིགའ་ལུང་ཕོགས་ཞིབལ་འཛིན�ས་འད་ 
གྲུབ་འབས་ཅན་སྦེ་་འཐོན་ན�་དོན་ལུ་ ང་བཅས་རིག་ཆེ་་ཁྱབ་ སྤྱི་་མཐུན་གྱི་་ཐོག་ལས་ ཐུགས་ཐག་གཅད་དགོཔ་
འདུག། ད་རིག�་ ང་བཅས་རིག་ ག་རིག་ག�་ ཐུགས་མཐུན་གྱི་་ཐོག་ལས་ ལྷོ་ཨ་ཤེས་ཡོ་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ ད་
ལས་ཕེལརིག་གྱི་་ དམ�ས་དོན་ག་ཅ་ཨན་ན་ ཁྱབ་བསྒྲིགགས་འབད་ན་ཨནམ་ལས་ ད་ ད་ལས་ཕེལརིག་རིག་འབད་རུང་ 
ཉམས་མ་བཅུག་པརིག་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་་ བཞིབག་ན�་གྲོོས་འཆེ་མ་ཡོང་མཛིནད་དགོཔ་ཡོོད།
ང་བཅས་ འབྲུག་གི་ཐད་ལུ་ སཱག་ལུང་ཕོགས་ཚོངོགས་པ་གིས་ ལྷོ་ཨེ་ཤེསི་ཡོའི་ཁྱིམ་ཚོངང་རྒྱལ་ཁབ་ག་རིག་དང་ 
མཐུན་འབེལ་བཞིབག་ནི་དང་ ལྷོ་ཨེ་ཤེསི་ཡོ་ལུ་ ཁྱིམ་ཚོངང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྡོོག་དང་ ཡོང་ན་ སཱག་ཞིབལ་ཚོངོགས་ཀྱི་ི་
ཐོག་ལས་ ད་ལས་ཕེལརིག་གྱི་ི་ཕག་ལཱ་ཚུ་མཐུན་ལམ་གྱི་ི་ཐོག་ལས་འབད་དེ་ དཔལ་འབོརིག་གོང་འཕེལེལ་དང་ ཞིབི་བདེ་
འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་ི་ དམིགས་དོན་བསྐྱེད་མི་དང་འཁིལ་ཏེ་ སཱག་གི་ལས་རིགིམ་ནང་བཀོད་ཡོོད་པའི་ དམིགས་དོན་ཚུ་
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འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧྲིལིལ་བུམ་གྱི་ི་རྒྱབ་སྐྱོརིག་ཞུ་ནི་ཨིན།
མཇུག་རིག་ ད་རིགས་ནཱ་ མཱ་ལ་ལུ་སྦེ་་ ཡོ་མཚོངན་ཅན་གྱི་་གྲུབ་འབས་བཏོན་ཡོོད་པའ་ ཞིབལ་ཚོང�ས་འད་ལས་ འཕྲིནོ་
མཐུད་ད་ ང་བཅས་རིག་ ག་རིག་ག�་ མཐུན་འབ�་དམ་ཟོབ་ཀྱི་་ཐོག་ལས་ ང་བཅས་རིགའ་ སཱག་ལུང་ཕོགས་འད་ 
སྟོབས་དབང་ཅན་དང་ མཐུན་འབ�་ཅན་གྱི་་ལུང་ཕོགས་ལུ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་་གནས་བཅུག་ཟོར་བའ་ སོན་ལམ་
དང་བཅསཔ་སྦེ་་ མཇུག་བསྡུ་ན་ཨན།

བཀྲ་ཤེསིས་བདེ་ལེགས།།

དཔ་གཉ�་པ།
ད་རིགས་ ནཱ་དྲག་ཤེསོས་མཆོེ་ག་ག�་ དབུ་གཙ�་པའ་ ལོ་ཚོངང་དང་ ཆེ་་རིགོགས་ཚུ་ག་འགོ་འདྲན་ཐོག་ ང་ལུ་ ཁ་
འབལ་ཚོང�ས་སྟོན་གྱི་་བཅའ་སྒྲིག�་ ད་སྦེ་་རྐྱབ་གནང་མ་ད་ལུ་ རིགང་ ས�ས་བ་མནམ་ ཡོད་ཡོང་དགའ་ཡོ་ཟོར་
ཞུ་ན་དང་འབ�་ རིགང་ག་ས�ས་ཀྱི་་གཏང་ལས་རིག་ བཀའ་དྲན་ཆེ་་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།
མ་པ་ང་བཅས་རིགའ་ འཇ�་རྟན་པའ་ཆེ་ོས་ཉད་འད་ འཛིན�ས་པའ་མཐའ་མརིག་འབལ། བརྩ�ས་པའ་མཐའ་མ་
རིགལ། བསགས་པའ་མཐའ་མརིག་ཟོད། ཟོར་སློབ་དོ་བཟུམ་ ང་བཅས་རིག་ག་རིག་ཨན་རུང་ ཉནམ་གཅ�་ལུ་སོ་
སོརིག་འགྱི་ོ་དགོ་པའ་དུས་ཅ�་འཐོན་དོ་ཡོོདཔ་ལས་  ད་རིག�་ང་ཡོང་ ཡོ�་ཚོངང་འད་ནང་ལས་ སོ་སོརིག་ཁ་བལ་ཏ་
འགྱི་ོ་བའ་དུས་སྐབས་འད་ལུ་བབས་ཅ།
ད་ལོ་ཚུན་ཚོངད་ ང་བཅས་རིག་ ག་རིག་གཅ�་ག�་གཅ�་ག་ རྒྱུས་རིག�་སྟ་ གོངམ་དཔོན་གཡོོག་དང་ ལ་ལོ་ཚོངང་ག་
འདུ་ཤེསས་ སྒྲིགང་སྒྲིགང་སྦེ་་འགོྱི་་ཚོངརིགཝ་ད་ ད་རིག�་ ང་རིག་རྐྱངམ་གཅ�་ མརིག་གྱི་་ ནང་ལས་ སྤུ་བཏོན་དོ་བཟུམ་ 
ལོགས་སུ་སྦེ་་ཐོན་འགྱི་ོ་ན་འད་ ང�་ས�ས་ལུ་སྐྱོ་བ་དང་ བཟོོད་མ་ཚུགས་པའ་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་་ རྒྱུ་གཅ�་ཨན་
པས། 
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ཨིན་རུང་ གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ང་ ད་རིགིས་ནཱ་ལས་ ནཱ་དྲག་ཤེསོས་མཆེ་ོག་དང་ མཆེ་ེད་གྲོོགས་རྣམས་ཀྱི་ིས་ 
དགའ་སྤྲོོ་དང་བཅས་པའི་ ལམ་འཇུག་གི་ཚོངོགས་སྟོན་དང་ འདི་བ་རྒྱས་པའི་ ལམ་འཇུག་གི་གསོལ་རིག་ རིགིན་
ཆེ་ེན་གྱི་ི་རྒྱུ་ཆེ་་ འདི་བཟུམ་གནངམ་མ་ཚོངད་ ང་ལུ་བརྩི་མཐོང་སྦེ་ོམ་མའི་སྒ་ོལས་ བསྔགས་བརྗེ།ོད་དང་ལེགས་སོན་
གྱི་ི་ བཀའ་སློོབ་གསརེིག་གྱི་ི་ཐིགས་པ་ དེ་སྦེ་ེ་གནང་མི་འདི་ལུ་ ངེའི་སེམས་ལས་ ནམ་ཡོང་བརྗེ།ེད་མ་བཏུབ་པའི་ 
དགའ་བ་དང་འཁྲུལ་བ་གཉིས་ཆེ་་རིག་ སྟབས་གཅིག་ཁརིག་ཤེསརིག་བའི་དུས་སྐབས་འདི་ ངེའི་སེམས་ཀྱི་ི་གཏིང་ལས་
མནོ་མ་ཚུགས་པའི་ གནས་སྟངས་ཅིག་ཨིན་པས་ཟོེརིག་ཞུ་ནི་ཨིན།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ེ་ ང་ལུ་ ད་རིགིས་འདི་བཟུམ་གྱི་ི་གནས་སརོིག་ཐོབ་མི་དེ་ ནཱ་ ང་བཅས་རིགའི་ཡོིག་ཚོངང་གི་ དབུ་འདྲེན་
མཛིནད་མི་ དྲག་ཤེསོས་མཆོེ་ག་གི་ བཀའ་སློབོ་དང་ ཆེ་་རོིགགས་མཆེ་ེད་གྲོགོས་དམངས་ཀྱི་ི་ རྒྱབ་སྐྱོརིག་ཧྲིལལི་བུམ་གྱི་ི་
ཐོག་ མ་ཤེསེསཔ་སྟོན་བིན་ནི་དང་ འཛིནོལ་བ་ཞུགས་མི་ཚུ་ ནརོིག་བཅོས་དང་ མ་དྲནམ་ དྲན་པརིག་བཙུགས་ཏེ་ ཉིན་
བསྟརིག་གྱི་ི་ལཱ་དང་གཡོོག་ལུ་ཡོང་ ཁྱད་རིགིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོརིག་དང་ ཉམས་མྱོོང་ རིགིག་པ་ཚུ་བིན་ནི་ལུ་ ཐུགས་མཚོངེརིག་
བ་ལུ་མ་གཟོིགས་པརིག་ ཆེ་་དང་གྲོོགས་མཛིནད་གནངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ད་རིགིས་ངེའི་གནས་སོརིག་འདི་ ང་རིག་དགའ་
བའི་ས་ཁརིག་ཐོབ་མི་དེ་ཡོང་ ནཱ་དམངས་ཀྱི་ི་བཀའ་དྲིན་དང་ ལེགས་སོན་ཨིན་ཟོེརིག་ཞུ་ནི་ཨིན།

འདི་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་རིག་འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་དང་འདྲཝ་ གཉེན་བལ་རུང་ ཉེཝ་མི་འབལ་ཟོེརིག་
སློབ་དོ་བཟུམ་ ད་རིགེས་ལས་ ང་ ནཱ་ཆེ་་རིགོགས་ཚུ་དང་ ཁ་བལ་ཏེ་འགྱི་ོ་རུང་ ང་བཅས་ད་ལོ་ཚུན་ཚོངོད་ གཅིག་ཁརིག་
འབེལ་ཚོངརིག་བའི་ འདུ་ཤེསེས་དང་དམ་ཚོངིག་འདི་ རིགང་གི་ཁོང་ལས་ རྩ་ལས་མི་བརྗེ།ེད་པརིག་ ཨ་རྟག་རིག་ སེམས་ལུ་
དྲན་བཞིབིན་སྡེ།ོད་འོང་ཟོེརིག་ཞུ་ནི་དང་ ནཱ་བུ་གིས་འབད་རུང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ེ་རིག་ མཛིནད་གནང་ཟོེརིག་ གསོལ་འདེབས་
ཞུ་ནི་ཨིན།

ད་མཇུག་རིག་ ད་རིག�་ཚུན་ཚོངད་ རིགང་ག�་ ཡོ�་ཚོངང་འད་ནང་ལུ་ ལོ་ངོ་༡༤ ག་རིགང་ལུ་ དང་པ་དཀོན་མཆེ་ོག་ག་
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ཐུགས་རྗེ།་དང་ གཉ�་པ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་གཞུང་ཞིབབས་ཀྱི་་སྐུ་དྲན་ གསུམ་པ་ལུ་ ཡོ�་ཚོངང་ག་དབུ་ཁད་
དང་ ཁྱད་མཆེ་ད་གྲོོགས་རྣམས་ཀྱི་་ ལམ་སྟོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོརིག་ལས་བརྟན་ཏ་ རིགང་ག་མ་ཚོང�་ལཱ་གཡོོག་ལུ་ འཐུས་
ཤེསོརིག་འགལ་ཤེསོརིག་མད་པརིག་ ཅ་ལྕོོགས་གང་ལྕོོགས་ཀྱི་་ཐོག་ དམ་ཚོང�་བརྟན་པོརིག་བཟུང་སྟ་ རིགང་ག་ལཱ་གཡོོག་
དང་འབ�་བའ་ ལས་རིག�་ག་ཅ�་ནང་ལུ་ཡོང་ རྩ་འགངས་ཏ་ ཞིབབས་ཏོག་འགྲུབ་པའ་ལཱ་ཤུལ་འད་ ང་ག་
མ་ཚོང�་ནང་ག་ ད་ལོ་ཚུན་ཚོངད་ཀྱི་་གྲུབ་འབས་ངོ་མ་ཅ�་ཨན་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།

ཨན་རུང་ འཛིན�ཝ་བ་མའ་གསུང་དང་ ཆེ་དཔ་གཟོརིག་ཁའ་ཆུ་ཟོར་བའ་ དཔྱ་དང་འདྲཝ་ འགལ་བ་དང་མ་
འབ�་བ་ལ་སོགས་པའ་ བ་གཞིབག་ག་རིག�་པ་རིག་ དང་པ་རིགང་ག་ལཱ་གཡོོག་འབད་ན�་ནང་དང་ གཉ�་པ་ད་
དང་འབ�་བའ་ བ་རིག�་གྱི་་སྐབས་ལུ་ ཁ་ལོག་ཚོང�་ལོག་དང་ མ་རིགངས་པའ་སྤྱི་ོད་པ་རིག་ ག་ད�་ཅ�་སྦེ་་ཞུགས་
ཏ་ཡོོདན་ དངམ་དཀོན་མཆེ་ོག་གསུམ་ལུ་བཤེསགས་པ་ཕུལ་ན་དང་ གཉ�་པ་ གཞུང་དང་ གོང་མ་ལུ་ གསོལ་
འད�ས་ཞུ་ན། 

གསུམ་པ་ ཁྱད་ མཆེ་ད་གྲོོགས་ཡོོངས་ལུ་ གསོལ་བཏབ་ཀྱི་་ཞུ་བ་ཕུལ་ན་ཨནམ་ལས་ བཤེསགས་པ་བཞིབས་
གནང་ཟོར་ ཞུ་ན་དང་འབ�་ ད་ལས་ཕེལརིག་མ་ཚོང�་རིགང་ལུ་ ང་བཅས་རིག་ གོངམ་དཔོན་གཡོོག་ ལ་ལོ་ཚོངང་ ཆེ་་
རིགོགས་མཐུན་བཤེསས་ག་རིག་ ལུས་ལུ་ ན་ཚོང་དང་ ས�ས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མད་པརིག་ གོངམ་དཔོན་གཡོོག་དང་ 
གྲོོགས་བཤེསས་ཀྱི་་དམ་ཚོང�་བསྟན་ཏ་ ཞིབལ་ཡོང་ཡོང་མཇལ་བའ་སོན་ལམ་ ཧེ་ང་ཐག་པ་ལས་ ཞུ་ན་དང་གཅ�་
ཁརིག་ ད་རིག�་ ནཱ་དམངས་ཀྱི་�་ང་ལུ་ ཁ་འབལ་གྱི་་ཚོང�ས་སོྟན་དང་ལམ་འཇུག་གསོལ་རིག་ ད་སྦེ་་གནང་མ་ད་ལུ་ 
དོ་རུང་ཡོང་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོངར་སྦེ་ོམ་ཡོོད་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།

བཀྲ་ཤེས�་བད་ལགས། 
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གསལ་བཤེསད། དཔེ་གསུམ་པ།
གློོག་རིིགག་ཡོོངས་འབེལ།
༉ བསྐོརིག་རྐྱབ་བསྐོརིག་གྱི་ིས་འབད་རུང་།། བསྐོརིག་རྐྱབ་ང་ལུ་ཕོེལག་ཅི། མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབད་རུང་།། མོ་ཁ་
ང་ལུ་ཕེལོག་ཅི། ཟོེརིག་སློབ་དོ་བཟུམ་ ད་རིགེས་གསལ་བཤེསད་གཏང་ནིའི་ བསྐོརིག་རྐྱབ་ང་ལུ་ཕེལོག་ཆེ་ེཝ་ལས་ ས་རོགས་
རོགས་གྱི་ང་བརྡུང་གེ། རྡོོ་རོགས་རོགས་རྩིགཔ་རྐྱབ་གེ།། བོ་རོགས་རོགས་གསལ་བཤེསད་ཞུ་གེ་ལགས། དང་
པ་རིག་ རྒྱལ་པོའི་བརྟན་བཞུགས་ནང་ལུ་ ཚོངོགས་གནང་མི་སློོབ་དཔོན་དང་སློོབ་ཕྲུག་ཆེ་་མཉམ་ལུ་ སྐུ་གཟུགས་
བཟོང་པོ་་ཟོེརིག་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།
ད་རིགེས་ ངེའི་གསལ་བཤེསད་ཀྱི་ི་དོན་ཚོངན་འདི་ གློོག་རིགིག་ཡོོངས་འབེལ་གྱི་་ི སྐོརིག་ལས་མདོརིག་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན། 
དེ་ཡོང་ ད་རིགེས་ནངས་པ་ འཛིནམ་གློིང་གཅིག་གྱུརིག་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལེལ་གྱི་ི་ དུས་ཚོོངད་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ལུ་ གློོག་
རིགིག་ཡོོངས་འབེལ་འདི་ མ་ཤེསེས་པ་ཅིན་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཐབས་རྡུགས་སི་སི་ཅིག་ཨིན་པས་ཟོེརིག་ཞུ་ནི་ཨིན། 
འདི་མ་ཤེསེས་པ་ཅིན། རིགོ་གནམ་ནངསམ་ད་རིགང་ར་མའི་འོག་ལུ་ལུས། ཟོེརིག་དོ་བཟུམ་འོངས་ནི་ཨིན་མས། 
འད་འབདཝ་ལས་ དུས་དང་བསྟུན་པའ་ གློོག་རིག�་ཡོོངས་འབ�་གྱི་་རིག�་རྩལ་འད་ འཛིནམ་གློང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ག་ གནས་སྟངས་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ཤེསས་ཚུགས་ན་དང་ འཛིནམ་གློང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ འབ�་བ་འཐབ་ན། 
གནས་ཚུལ་བརྗེ།་སོརིག་འབད་ན་ རིགང་ག་ཤེསས་ཡོོན་གོང་འཕེལ�་དང་དུས་མཐུན་སྦེ་་བཞིབག་ན�་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོརིག་ག་
ཅ་དགོ་རུང་ འད་འཕྲིནོ་ལས་རིགང་ འཐོབ་ཆེ་ོག་ཆེ་ོག་སྦེ་་ བ་སྟབས་བད་ཏོག་ཏོ་ཡོོདཔ་ཨན།
འདི་མ་ཚོངད་གློོག་རིགིག་ཡོོངས་འབེལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཤེསེས་པ་ཅིན་ སྤྲོོ་བ་སྟནོ་ནིའི་དོན་ལས་ གློོག་བརྙེསན་ ཞིབབས་
ཁ་ སྙན་ཆེ་་  རྩེདམོ་གི་རིགིགས་ གནད་སྡུད་ ག་ཅི་དགོཔ་འཐོན་རུང་ ཡོོདཔ་ཚོངདཅིག་པའི་ལམ་ལུགས་ རིགིག་
རྩལ་དང་བཅསཔ་ འདི་ནང་ལས་འཐོབ་ལས་ རིགང་ལུ་དགོ་པའི་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་་ིདཔེ་མཛིནོད་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། 
རིག་བོ་ཆེ་ན་པོ་རླུང་ག�་འབག་མ་ཚུགས།།རྒྱ་མཚོང་ཆེ་ན་པོ་ཉ�་ག�་སྐམ་མ་ཚུགས།། ཟོར་དོ་བཟུམ་ གློོག་རིག�་
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ཡོོངས་ལས་ཐོབ་པའ་ཤེསས་ཡོོན་འད་ཚུ་ གཞིབན་གྱི་�་འཕོག་འབག་ན་དང་ མདཔ་ཐལ་ཡོང་ན་མདཔ་ལས་ ཁྱད་
ན་གཞིབོན་ཕེལོ་མོ་ག་རིག་ཨན་རུང་ མཐུན་རྐྱན་འད་ག་ཅ་ཐད་ལས་འབད་རུང་ སྟབས་བད་ཏོག་ཏོ་ཡོོད་པའ་ གློོག་
རིག�་ཡོོངས་འབ�་གྱི་་ཐོག་ལས་ཤེསས་ཡོོན་ལྷབ་ན་ལུ་བརྩོན་གནང་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན། 
མཇུག་རིག་ རྒྱུ་རྐྱན་ཕུན་སུམ་ཚོང�ས་པའ་དུས་།། བསམ་ཚོང་ཐོག་ཏུ་ལན་གནང་ཞུ།།ནཱ་ལས་ང་ག�་ ཟུརིག་ཙམ་
ཅ�་ཞུ་མ་འད་ ནཱ་མཁྱན་ལྡན་ཚུ་ག�་སྙན་ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་་ གསན་གནང་མ་ལུ་ བཀྲན་ཆེ་་ཟོར་ཞུ་ན་ཨན།

དྲ་ིབ།
༡ གསལ་བཤེསད་འདི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ི་གྲོངས་སུ་ བརྩི་དགོ་པའི་ཁུངས་ ག་དེ་སྦེ་ེ་ཨིན་ན?
༢ གསལ་བཤེསད་ལགས་ཤེསོམ་ཨན་དགོ་པ་ཅན་ ག་ཅ་རིག་ཚུདཔ་སྦེ་་ བ་དགོཔ་སོ?
༣ གསལ་བཤེསད་སྐབས་ ཉན་མི་ཚུ་ དབངཔོ་མི་ངལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་ཅི་རིག་འབད་དགོཔ་འདུག་གོ?
༤ གསལ་བཤེསད་སྐབས་ སྤང་དགོཔ་ག་ཅི་རིག་ཡོོད་གོ?
༥ གསལ་བཤེསད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ བཅའ་སྒྲིགིག་ ག་དེ་སྦེ་ེ་རིག་ རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན་ན?

སྦྱོང་ལཱ།
 སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ།་ཚོངན་བཟོོ་ཞིབནམ་ལས་ སྐརིག་མ་༣ གྱི་་རིགང་ལུ་གཏང་དགོ་པའ་ གསལ་བཤེསད་ཀྱི་་དོན་ཚོངན་

རིག་བཅའ་སྒྲིག�་འབད་བཅུག། སློོབ་དཔོན་གྱི་�་ གསལ་བཤེསད་གཏང་ཐངས་དབ་ཞིབབ་འབད་ན�་ཚོངད་གཞིབ་
བཟོོ་བན་ཏ་ སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ།་ཚོངན་ནང་ སྐོརིག་རྒྱབ་སྦེ་་གསལ་བཤེསད་གཏངམ་ད་ ནང་རྡོོག་ དབ་ཞིབབ་འབད་
བཅུག། དབ་ཞིབབ་འབད་ཚོངརིག་ཞིབནམ་ལས་ རིགང་སོའ་གསལ་བཤེསད་གཏང་ཐངས་ཀྱི་་ སྐྱོན་དང་ཡོོན་ཏན་ཚུ་ 
སློོབ་ཕྲུག་རིགང་སོ་ལུ་ བཤེསད་བན། དྲག་ཤེསོས་འཐོན་མ་འད་ ག་ད་སྦེ་་ཐོན་ཡོ་ག་ དང་། སྐྱོ་ཤེསོས་འད་ ག་
ད་སྦེ་་ ཐོན་ཡོ་ག་ གོ་བསྡུརིག་འབད་ད་ གསལ་བཤེསད་གཏང་ཐངས་ཀྱི་་ སྦྱང་འཐོབ་ཐབས་འབད། 
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སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།
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སྲུང་གི་ངོ་སྤྲོོད།

སྲུང་ཟོར་མ་འད་ མ་དང་ ཡོང་ན་ ས�ས་ཅན་ ཡོང་ཅན་ ལྷ་འདྲ་དང་སོག་ཆེ་གས་ ས་རྡོོ་རིག་བག་ སྔོ་ཤེསང་དང་ 
ས་ཆུ་མ་རླུང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ སྲུང་རྩདཔ་སྦེ་་བཙུགས་ཏ་ཡོོད་པའ་ལོ་རྒྱུས་ དངོས་སུ་བྱུང་བྱུངམ་ཅ�་དང་ ཡོང་
ན་ དངོས་སུ་མ་བྱུང་རུང་ ས�ས་ཀྱི་་འཆེ་རིག་སྣོང་ཐོག་ལས་བརྩམས་ཏ་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅ�་ནང་ལྷག་ཚོངརིགཝ་སྦེ་་
བཀོད་ཡོོད་པའ་ རྩོམ་རིག�་ཅ�་ལུ་གོཝ་ཨན། 
སྲུང་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མིང་ཚོངིག་ཡོིག་སྡེ།ེབ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཚུགས་པ་གིས་མཚོངད་པརིག་ འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་
དང་ རྒྱལ་སྤྱི་ིའི་ལམ་སོལ་ཤེསེས་ཡོོན། དེ་ལས་ ཀུན་ཚོངང་ཤེསེས་ཡོོན་དང་ བརྩ་ིམཐོང་ཤེསེས་ཡོོན་ཚུ་འཐོབ་པ་གིས་
མ་ཚོངད་པརིག་ སྲུང་འབི་ཐངས་དང་གཏང་ཐངས་ཀྱི་ི་ ཉམས་མྱོོང་ཚུ་ཡོང་འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན།
འཛིནམ་གློང་ནང་ག་ སྲུང་འབ་མ་ཡོོངས་གྲོགས་ཅན་ཚུ་ག�་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོོད་པའ་ སྲུང་ག་ཆེ་་ཤེསས་ཚུ་
ལུ་ གཙ་རིག�་བཟུང་སྟ་ སྲུང་ཚུ་ འབ་དོ་ཡོོདཔ་ལས་ ཁོང་ག་སྲུང་ཚུ་ ཡོོངས་གྲོགས་འགྱི་ོཝ་ཨན་མས།  ད་
འབདཝ་ལས་ སྲུང་ཚུ་བིཝ་ད་ སྲུང་ག་ཆེ་་ཤེསས་ད་ཚུ་ ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་་ བཟོོ་བཙུགས་ཏ་ བ་དགོཔ་འད་ཁག་ཆེ་།
སྲུང་ནང་ལུ་ གཙོ་བོ་རིག་ སྲུང་གི་མིང་། བརྗེ།ོད་དོན། བཟོོ་བཀོད་ (གནས་དང་དུས) སྲུང་རྩེདཔ་/སྲུང་རྩེདཔ་
གི་ཁྱད་ཆེ་ོས། ཉམས(ཚོངོརིག་ཤུགས) སྔ་ལས(སྔོན་ཚོངོརིག)། རྗེ།ེས་དྲན། རོྙེསག་གཞིབི། ཁྱད་པརིག་/ལྡོག་ཆོེ་ས། གབ་
ཚིོངག(ཟུརིག་ཟོ) མཐརིག་ཐུག་གི་ཚོངོརིག་ཤུགས། འགྲོོས་དང་བཅས་པའི་ཆེ་་ཤེསས་ཚུ་ ཚོངང་དགོཔ་ཨིན། 
སྲུང་ནང་ཚོངང་དགོ་པའི་ ཆེ་་ཤེསས་ཚུ་ སྲུང་འབི་མི་ མཁས་དབང་སོ་སོའི་དགོངས་བཞིབེད་མ་འདྲཝ་ཡོོདཔ་ལས་ 
གྱི་ངས་ཁ་དེ་ཅིག་ཨིན་ཟོེརིག་བཞིབག་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་ སློོབ་དེབ་འདི་ནང་ སྤྱི་ིརིག་བཏང་ཡོོངས་གྲོགས་ལུ་
བཞིབག་སོལ་ཡོོད་པའི་ ཆེ་་ཤེསས་ཚུ་ འོག་ལས་མརིག་ རིགིམ་པ་བཞིབིན་དུ་ བཀོད་ཡོོདཔ་ཨིན། 
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བཟོོ་བཀོད།  (གནས་/དུས) སྲུང་འདི་འབྱུང་སའི་ ཡུལ་དུས་གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་གོ་ནི། དཔརེིག་ན་   
  ཡུལ།  རྒྱལ་ཁབ/གཡུས་/ཁྱམི/ས་ཁོངས་དང་། དུས་ཚོངོད། དུས་རིགབས/ལོ་/ཟླ་/  
  ཞིབག་/ལ་སོགས་པ། དེ་ལས་ གནས་སྟངས་/མི་སྡེ།ེ་དང་ གནམ་གཤེསིས་ སྲུང་རྩདེ་པའི་  
  གནས་སྟངས་ཚུ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཡོོདཔ་ཨིན་ན༌སྟོན༌མི༌ལུ༌གོ༌ནི་ཨིན།
སྲུང༌རྩེདཔ། སྲུང་རྩེདཔ་ཟེོརིག་མི་འདི་ སྲུང་ནང་ལུ་ ཁ་སློབ་རྣམ་འགྱུརིག་བཏོན་ཏེ་ འཐོན་དགོ་མི་ མི་དང་

སེམས་ཅན་ ས་རྡོོ་རིགི་བག་ཤེསིང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་སློབ་ཨིན། སྲུང་རྩེདཔ་ལུ་ཡོང་ གཙོ་བོ་
དང་ལྡོག་ཕོགས་པ། དེ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོརིག་པ་ཚུ་འོངམ་ཨིན།

རྙེསོག༌གཞིབི། སྲུང་རྩེདཔ་ལུ་ སྟབས་མ་བདེ་བའི་ དོ་འགྲོན་འབྱུང་བཅུག་མིའི་ དཀའ་ངལ་ལུ་ གོཝ་ཨིན།
  དེ་ཡོང་ རིགང་བཞིབིན་ཤུགས་ཀྱི་ིས་བྱུང་མི་དང་ ལྡོག་ཕོགས་ལས་བརྟེན་པའི་ དཀའ་ངལ་  
  ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། 
ཚོངར་ཤུགས། སྲུང་ག་གནས་སྟངས་དང་འཁ�་ཏ་ དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བ་ འཇ�ས་སྣོང་ལ་སོགས་པའ་ 

ས�ས་ཀྱི་་ཚོངར་བ་ ཤུགས་ཆེ་་ཤེསོས་ ག་ཅ་རིག་འབྱུང་དོ་ག་ ད་ལུ་གོཝ་ཨན། 
ཞིབི་ཐབས། སྲུང་ནང་ལུ་ཡོོད་པའི་དཀའ་ངལ་འདི་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ སེལ་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་ེ་འབད་ཡོི་ག་ 
 དེ་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
བརྗེ།ོད་དོན། སྲུང་གི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ི་བསློབ་བ་དང་ ཡོིད་ཆེ་ེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་

གནད་དོན་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།
སྲུང་གི་འགྲོོས།  ཟོེརིག་མི་འདི་ སྲུང་གི་གཞིིབ་འགྱི་མ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡོང་ སྲུང་འདི་ནང་ལུ་བ་རིགིམ་ཚུ་གོ་རིགིམ་ག་

སྲུང
་གི
་འ
གྲོས

།
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དེ་སྦེ་ེ་འབྱུང་དོ་ག་ བཤེསད་མི་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།

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

 སྟེ་ བརྗེ།ོད་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་གི་མནོ་ཐངས། འབད་བཞིབག་ བཅའ་བཞིབག་ཚུ་ མིག་གིས་དངོས་སུ་མཐོང་ནི་ཡོོདཔ་  
 བཟུམ་མའི་ ཚོངོརིག་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་  
 པའི་ ཉམས་ག་ཅི་བཟུམ་བིན་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནི་ཨིན་ན་ སེམས་ཁརིག་བཞིབག་སྟ་ེ བི་དགོ།

	སྲུང་འད་ནང་ལུ་ ག་ད་སྦེ་་རིག་འཐོན་འོང་ག་ སྲུང་ག་གནད་དོན་ཟུརིག་ཅ�་ སློབ་སྟ་ སྲུང་ཉན་  
 མི་ཚུ་ ཧེ་ེང་བཀལ་ ཉན་ནི་དང་ ལྷག་ནི་ལུ་ སྤྲོོ་བ་སྐྱེད་ཐབས་བསྒྲིགིག་དགོ ། 

	སྲུང་ནང་ལུ་ ཧེ་་མ་ ག་ཅ་བཟུམ་རིག་ བྱུང་ཡོ་ག་ འད་ག་གནས་སྟངས་ཚུ་ དྲན་གསོ་  
 འབད་ནི་ཚུ་ཚུད་དགོ།
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	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་སྦེ་ེ་ བསྒྲིགིགས་ཏེ་ བསལ་ཡོི་ག་ བཀོད་དགོ།

	སྲུང་རྩདཔ་ཚུ་ག་བརིག་ན་ འབད་ཐངས་དང་མནོ་ཐངས་ཚུ་ འདྲཝ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ལས་བརྟན་  
 ཏེ་ ཁྱད་པརིག་དང་ ལྡོག་ཆེ་ོས་ཚུ་ ག་ཅི་རིགང་འཐོན་ཡོི་ག་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།

	དོན་ཚོངན་དང་ རྗེ།ོད་ཚོང�་ཚུ་ ཐད་ཀརིག་དུ་བ་ན་ལུ་ གཡོང་ཟོ་དང་འཇ�ས་སྣོང་འབྱུང་པ་ཅན་  
 བརྗེ།ོད་དོན་ངོ་མ་སྦེ་་བཞིབག་སྟེ་ གནས་སྟངས་དེ་དང་ རྟགས་མཐུན་པའི་རྗེ།ོད་ཚོངིག་གི་ཐོག་ལས་  
 སྒྲིག་དཔག་སྟེ་སློབ་ནི་ཚུ་བི་དགོ།

	སྲུང་ཐུང་ཅ�་ག་ནང་ལུ་ ཉམས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའ་ བརྗེ།ོད་དོན་དང་འབ�་བའ་དགའ་བ་ 
 དང་ སྐྱོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ ཚོངོརིག་ཤུགས་ཚུ་ སེམས་ལུ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ ཚོངིག་  
 གཞིིབ་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་དེ་སྦེ་ེ་ བསྡུ་ནི་ཨིན་ན་གི་ བརྗེ།ོད་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་ གོ་རིགིམ་གྱི་ི་འགྲོསོ་ལེགས་  
 ཤེསོམ་སྦེ་ེ་ཚུད་དགོ།
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སྲུང་གི་འབྲི་ཤོག། (སྲུང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་བཅུ་གཅིག།) 
སྲུང་ག་མང་།  
བརྗེ།ོད་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་་
སྟོན་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་བརྡོ་སྟོན་མི་ཅིག་ལུ་སློབ་ཨིན།
རྗེ།སེ་དྲན། ཧེེ་་མ་སྲུང་འདི་གི་ནང་ག་ཅི་རིག་བྱུང་ཡོི་ག་ འདི་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལོག་སྟནོ་མི་ཅིག་ལུ་སློབ་

ཨིན།
རྙེསོག་གཞིབི། སྲུང་རྩེདཔ་ལུ་ སྟབས་མ་བདེ་བའི་ དོ་འགྲོན་འབྱུང་བཅུག་མིའི་ དཀའ་ངལ་ལུ་ གོཝ་ཨིན།
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 དེ་ཡོང་ རིགང་བཞིབིན་ཤུགས་ཀྱི་ིས་བྱུང་མི་དང་ ལྡོག་ཕོགས་ལས་བརྟེན་པའི་ དཀའ་ངལ་  
 ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། 

ཁྱད་པརིག་/ལྡོག་ཆེ་ོས། སྲུང་རྩདཔ་ཚུ་ག་བརིག་ན་མནོ་ཐངས་དང་འབད་ཐངས་ཚུ་ རྒྱབ་འགལ་འབད་ད་ 
སྟོན་མ་ཅ�་ལུ་སློབ་ཨན།

གབ་ཚོང�(ཟུརིག་ཟོ) གནད་དོན་ཅ�་ལུ་སྒྲིག་དཔག་སྟ་ གནད་དོན་གཞིབན་མ་ཅ�་ཧེ་་གོཝ་འབད་སློབ་མ་
ཅ�་ལུ་གོ་ན་ཨན། 

མཐརིག་ཐུག་གི་ཚོངོརིག་ཤུགས། སྲུང་གི་ནང་ལུ་ སེམས་ཀྱི་ི་ཚོངོརིག་ཤུགས་སྦེ་ོམ་འབྱུང་སའི་ གནས་སྟངས་ཅིག་ལུ་
སློབ་ཨིན།

འགྲོོས། སྲུང་འད་འགོ་བཙུགས་ཏ་ མཇུག་ག་ད་སྦེ་་བསྡུ་ན་ཨན་ན་ག་ རིག�་པ་སོྟན་མ་ཅ�་
ལུ་སློབ་ཨན།

སྲུང་ད་ཚུ་ག་ནང་དོན་གྱི་�་ ང་བཅས་རིགའ་མ་ཚོང་ལུ་ཁག་ཆེ་་བའ་ སྤང་བང་ག་བསློབ་བ་ གང་རུང་ཅ�་ སོྟནམ་
མ་ཚོངད། སྲུང་ལུ་བརྟན་ཏ་ འདས་པའ་འབྱུང་རིགབས་དང་ མ་དང་ས�ས་ཅན་ རིག�ས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ག་ མ་ཚོང�་
གནས་སྟངས་ཚུ་ཡོང་ ཧེ་་གོ་ཚུགས་པའ་ཁརིག་ སྲུང་ད�་ལྷག་མ་འད་ག�་ མང་ཚོང�་ཡོ�་སྡེ།�་ མ་འདྲཝ་
གསརིགཔ་ ལ་ཤེས་ཅ�་རིག་ ཤེསས་ཚུགས་པའ་ དགོས་པ་ཚུ་ཡོོད། 
ད་འབདཝ་ལས་ སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག�་སློོབ་ད�་ནང་ག་སྲུང་དང་ སྲུང་ལྷན་ཐབས་ཚུ་ག་ཐོག་ཁརིག་ རྩ་གཞུང་དང་
འབ�་བའ་ ལྷག་ད�་དང་ དཔ་མཛིནད་ཚུ་ལས་ སྲུང་ད�་ཚུ་ ག་ད་མང་མང་ལྷག་སྟ་འབད་བ་ཅན་ རིགང་ག་
ཐོས་རྒྱ་གོང་འཕེལ�་འགྱི་ོ་བ་ག�་མ་ཚོངད་ རོང་ཁའ་སྐད་ཡོ�་ག་རིག�་རྩལ་ཡོརིག་རྒྱས་ལུ་ཡོང་ ཕེལན་ཐོགས་སྦེ་ོམ་རིག་
འབྱུང་ན་ཨནམ་ལས་ སྲུང་ད�་ག་ད་མང་མང་ལྷག་དགོཔ་འད་ཁག་ཆེ་།
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འགོ་ཐོག།
སྲུངརྩེདཔ་ངོ་སོྤྲོད་དང་

གནས་དུས།

བཟོ་ནི།
སྲུངརྩེདཔ་ག་ཏེ་འགྱོཝ་
ཨིན་ན? ག་ཅི་སྦེ ?

ཞི་ཐབས།
དཀའ་ངལ་སེལ་བ།

མཇུག་བསྡུ།
ག་ར་གིས་ ག་དེ་སྦེ་ཚོར་བ་
མྱོོང་ནུག་ག་ ག་དེ་སྦེ་གྱུར་
ནུག་ག་ཚུ་ལུ་སློབ་ཨིན།

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

ག་ཅི་བྱེམ་ཤུགས་འདུག།

སྲུང་གི་འགྲོས་རིས།

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་སྐྱོ་ས་ས། ལ་ལུ་ཧེ་་ལས་ས་ས། 
ལ་ལུ་ཡོད་ཆེ་ས་ཏོག་ཏོ། ལ་ལུ་འབྱུང་རིག�་ངས་མད་ཀྱི་་རིགང་བཞིབན་སྦེ་་ ཡོོདཔ་མ་ཚོངད་ ལ་ལུ་ ད་ཚུ་ག་རིག་ སློ་
བསས་སྦེ་་ཡོང་འོངམ་ཨན།
སློོབ་ད�་འད་ནང་ལུ་ སྲུང་ག་རིག�ས་དག་པ་ཅ�་ བཀོད་ད་ཡོོད་མ་འད་ གོང་ག་ཁྱད་ཆེ་ོས་དང་ བཀོད་ཐངས་ག་
ཅ་ག་གྲོངས་སུ་ ཚུདཔ་ཨན་ན་ ཁོྱད་ཀྱི་�་ དབ་དཔྱད་འབད་ད་བལ་བ་ཅན་ ཤེསས་ཚུགས། འད་ནང་ལས་ཁྱོད་ལུ་
ཕེལན་ཐོགས་དགོཔ་འད་ དང་པ། སྲུང་ག་ནང་དོན་འད་ག�་ ཁྱོད་རིགའ་མ་ཚོང�་ བ་སྤྱི་ོད་ལུ་འགྱུརིག་བ་འགྱི་ོ་ན་ལུ་
ཕེལན་ཐོགས་དང་། གཉ�་པ། འད་བཟུམ་མའ་ རྩོམ་རིག�་མ་འདྲ་བའ་རིག�་རྩལ་ལུ་བརྟན་ཏ་ ལྷག་ན་དང་བ་
ན་ལ་སོགས་པའ་ གོ་རོྟགས་ཀྱི་་ གནས་ཚོངད་གོང་འཕེལ�་གཏང་ན་ལུ་ ཕེལན་ཐོགསཔ་ཨན།།
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འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་སྲུང་དེ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་:
 
	སྲུང་ལུ་དབྱེ་བ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ངོས་འཛིན་

ཚུགས་དགོ།
	སྲུང་ཚུ་ཚོར་སྣང་གི་ཉམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྐད་ཀྱི་སེང་

ཕབ་དང་ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་འཁྲིལ་ཏེ་རྗོད་སྒྲ་ཚུ་
དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་ལྷག་ཚུགས་དགོ།

	སྲུང་གི་གཞི་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ གནས་སྟོངས་ག་ཅི་
ནང་ལུ་ཨིན་པས་ག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།

	བརྗོད་དོན་ག་ཅི་སྟོོནམ་ཨིན་ན་བཅུད་བསྡུ་ཚུགས་
དགོ།

	སྲུང་གི་འབྱུང་རིམ་སོ་སོའི་ནང་ལུ་ རྙོགས་གཞི་དང་
ཞི་ཐབས་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་ག་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།

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

	སྲུང་འདི་འབྲི་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་
ལ་སོགས་པའིའཆར་གཞི་་བཟོ་ཚུགས་དགོ།

	ཨིང་ལིཤ་ནང་ཡོད་མི་སྲུང་ཚུ་རྫོོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་
འབད་ཚུགས་དགོ།

	སྲུང་འདི་འཆར་སྲུང་དངོས་སྲུང་གི་དབྱེ་བ་ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་ལེགས་ཉེས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགས་
དགོ།

	སྲུང་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དགའ་བ་འཇིགས་པ་
ལ་སོགས་པའི་ཉམས་བཀོད་དེ་སྲུང་འབྲི་ཚུགས་
དགོ།

རཱ་གམ་རིགན་པོ་ཆེ་།
༉ སྤྱི་་ལོ་ ༡༩༥༠ ང་གྲོངས་ནང་ལུ་ དང་སང་ག་ འགྲུལ་འཁོརིག་དང་ འགྲུལ་འཕྲིནན་སན་ཁང་ ལ་སོགས་པའ་ 
མཐུན་རྐྱན་ཚུ་ ག་ན་མད་པའ་སྐབས་ལུ་ ཀྲོང་གསརིག་ཆེ་་འོག་སྐྱད་ལ་ལུ་ ཨཔ་ཅ�་དང་ཨམ་ཅ�་ཡོོདཔ་ཨན་
པས། ཨཔ་འད་ གཟུགས་རིགངམོ་ སྐྱ་ཨོ་རིགོག་ ཤེས་གནགཔོ་ ལོ་ཚོངད་ ༤༠ ད�་ཅ�་ལང་ལངམ་ཨན་པས།
ཁོ་ མ་ རྒྱུ་ད་ཕྲིནངམ། ས�ས་ཁརིག་མནོཝ་ཅ�་ ཁ་ལས་འཐོན་མ་ཅ�་ཨནམ་ད་ ཁོ་ག�་ ཁོ་རིགའ་གདོང་ཁརིག་ 
ཡོོད་པའ་ལཱ་ད་རིགང་ འབད་ད་ སྡེ།ོདཔ་མ་གཏོགས་ གཞིབན་ རྒྱ་ཚོངང་བོད་ཚོངང་རྐྱབ་སྟ་ ཕྱུགཔོ་འབད་ན་ག་ མནོ་
བསམ་ཡོང་ གཏང་མ་ཤེསས་མ་ཅ�་ཨན་རུང་ བམ་དང་དཀོན་མཆོེ་ག་ལུ་དད་པ་དང་ ཡོད་ཆེ་ས་སྦེ་ོམ་སྦེ་་སྐྱད་མ་
ཅ�་ཨན་པས།
ཁོ་ག་ཨམ་སྲུ་འད་ གཟུགས་ཐུང་ཀུ་ སྐྱ་དཀརིག་ཁ་གནག་ཁ་ ཉམས་རྒྱགས་ཏོ་ རིག�་རིག�། ཤེས་དཀརིགཔོ་ ལོ་ཚོངད་ 
༤༥འད་ཅ�་ལང་ཡོོདཔ་ཨན་པས། མོ་ག�་ ཁྱ�་ནང་ འབད་དགོ་པའ་ལཱ་ཚུ་ག་རིག་ མོ་རིག་ག�་འགན་ཁུརིག་ 
ཧྲིལ�་བུམ་ འབག་སྟ་འབད་དོ་ཡོོདཔ་མ་ཚོངད་ ཕ་ཁརིག་ ཕེལོ་རྒྱགས་ཀྱི་�་ ཤུགས་བཏོན་ཏ་ འབད་དགོ་པའ་ལཱ་ཚུ་
ག་ ཁ་བཀོད་ཡོང་ མོ་ག�་ གཏང་དོ་ཡོོདཔ་ཨན་པས། 
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ཁོང་ བཟོའ་ཚོངང་གཉ�་ཆེ་་རིག་ག�་ ཡོ་གུ་འབ་ལྷག་དང་ཆེ་ོས་ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ�་རིག་ མ་ཤེསས་རུང་ གཞིབན་ལུ་ཕེལན་
ཐོགས་ཀྱི་་ལཱ་ རྩ་འགངས་ཏ་ འབད་མ་ཅ�་ཨནམ་མ་ཚོངད་ བུམ་ཐང་ཆུ་མ�་ བུ་ལ་བམ་ག་སྦྱན་བདག་ག་གྲོལ་
ལས་ཡོང་ དད་པ་ཆེ་་ཤེསོས་ཅ�་ཨན་པས། ཁོང་གཉ�་ གཉན་སྦེ་་བསྡེ།ོམས་ཏ་ ལོ་ལ་ཤེས་ཡོརིག་སོ་རུང་ བརིག་ན་བུ་
གཞིབ�་མད་པརིག་ཡོོདཔ་ཨན་པས།
ད་བསྒང་ ཆུ་མ�་ བུ་ལ་བམ་མཆོེ་ག་ འབྲུག་དབུས་ཕོགས་ལུ་ མཚོངན་གྱི་་སྙན་གྲོགས་ཐོན་ཏ་ བསྟན་པ་དང་ 

ས�ས་ཅན་གྱི་་ འགྲོོ་དོན་རྒྱ་ཆེ་ན་པོ་ 
མཛིནད་ད་བཞུགས་ཡོོདཔ་མས། བམ་
མཆེ་ོག་ག�་ གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ སྐུ་
དངོས་བོན་ཏ་ གསོན་པའ་རིག�་གྲོོ་དང་ 
གཤེསན་པོའ་དག་རྩ་ཚུ་ མཛིནད་གནངམ་
མ་ཚོངད་ མ་མང་ལུ་ ཆོེ་ས་བཤེསད་
དང ་འབ� ་བའ་བསློབ ་བ ་ཚུ ་ཡོང ་ 
གསུངས་གནངམ་ཨན་པས།  
སྐྱད་ལའ་ཨཔ་འདན་ ལོ་བསྟརིག་གྱི་་ལཱ་ 
ཞིབང་རྨོ་ སོན་བཏབ་ གཡུརིག་མ་རྐྱབ་ 
ཐོག་སྲུང་ ཐོག་བསྡུ་ན་དང་། ད་རུང་ 

ལོག་སྟ་ ཞིབང་རྨོ་ན་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏ་ ལོ་དུས་ཅ་སང་ཕེལོད་མད་པརིག་ ལཱ་ཚུ་ཅོག་རིག་འཐདཔ་འབད་རིགང་ 
འབད་ད་སོྡེ།ད་དགོཔ་ལས་ ས�ས་བསུན་ཏ་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོཔ་ཐོན་སོ་ནུག།
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ང་བཅས་ བུ་ལ་བ་མ་ག�་ གསུང་གནང་དོ་བཟུམ་ འཁོརིག་བ་འད་ནང་ལུ་ ལཱ་ག་ཅ་བཟུམ་འབད་རུང་ སྙང་པོ་ 
ག་ཅ་ཡོང་མན་འདུག། ད་བ་འད་ སྙང་པོ་ཡོོད་པའ་ཆོེ་ས་ཅ�་ཞུ་བརིག་ བུ་ལ་བམ་བཞུགས་སརིག་ བཅརིག་དགོ་
པས།ཟོར་ མནོ་བསམ་ རྡོོད་རིག�་རིག་ བཏང་སྟ་ ཞིབང་རྨོ་འཕྲིནོ་བཞིབག་སྟ་ བུམ་ཐང་ བུ་ལ་ལུ་ བལ་སྟ་ བོག་
ཡོརིག་སོ་ནུག།
ད་ལས་ ཨཔ་ད་ བུམ་ཐང་ བུ་ལ་ལུ་ ལྷོད་ད་ དྲོ་པ་ཧེ་་སག་ བམ་བཞུགས་སརིག་བཅརིག་ཡོོདཔ་ཨན་པས། ད་
བསྒང་བམ་འད་དྲོ་པ་ག་ ཐུགས་དམ་གནང་པའ་བསྒང་ཨནམ་ལས་ ཨཔ་འད་བ་མའ་ཕག་གཡོོགཔ་ག�་ 
བ་མའ་གཟོ�་ཅུང་ག་ སྒོ་བརིག་ནང་ བསྒུག་བཞིབག་སྟ་ བ་མ་ལུ་ དགོངས་སྐོརིག་ཞུ་བརིག་བཅརིག་ནུག།

ད་ལས་ ཕག་གཡོོག་ག�་ བ་མ་ལུ་ བུམ་
ཐང་པའ་ཁ་ལས་ “མང་སྡེ།་སྐྱད་ལ་ནང་ 
སྦྱན་བདག་ཐག་ རཱ་ཛཱི་་ནཱ་ལགས།”ཟོར་ 
“མང་སྡེ།་སྐྱད་ལ་ལས་ སྦྱན་བདག་ཅ�་
འོངས་ཏ་ཡོོད་ལགས།” ཟོར་ཞུཝ་ད། 
ཨཔ་འད་ག�་ གཟོ�་ཅུང་སྒོ་ ཆུང་ཀུ་
ཅ་ཕས་ཏ་ བ་མའ་ཞིབལ་མཇལཝ་ད་ བུ་
ལ་བམ་འད་ ཞིབལ་དཀརིག་པོའ་གུ་ གཉར་

མའ་རིག་མོས་བརྒྱན་པ། ཞིབལ་རྒྱ་དཀརིགཔོ་ ཐུགས་ཀ་ཚུན་ཚོངད་གཡོས་སུ་འཁྱ�། བཞུགས་ཁ�་ཐོག་ལུ་ ཐུགས་
དམ་གནང་སྟ་ བ་སོ་ལས་གྲུབ་པའ་ ཕག་ཕྲིནང་ཅ�་ བསྣོམས། སྐུ་གཟུགས་མདའ་བཟུམ་ཕྲིནང་གཟོ་བརྗེ།ད་དང་
བཅསཔ་སྦེ་་ ཁོ་རིགའ་ མཆེ་ོད་བཤེསམས་ནང་ ཕག་འཚོངལ་བའ་རྟན་ཡོོད་ན་མད་ན་ ཞིབབས་དྲུང་ག་ཐང་ཀ་ནང་ 
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ཡོོད་མ་འད་དང་ ཅོག་རིག་འཐདཔ་འབད་ བཞུགས་ཡོོདཔ་ མཇལཝ་ལས་ སངས་རྒྱས་དངོས་དང་མཇལ་བའ་ 
དགའ་བ་དང་སྤྲོོ་བ་བྱུང་ནུག།
དེ་བསྒང་ བམ་ ཐུགས་དམ་གནང་བའི་བསྒང་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཕག་གཡོས་པ་གིས་ཕག་བརྡོའི་ཐོག་ལས་ 
ཕེལརིག་སྡེ།ོད་བཅུག་ ཟོེརིག་བའི་ ཕག་རྒྱ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ེ་ བུམ་ཐང་པའི་ཁ་ནང་ “རཱ་ག་རཱ་ག་ ནཱ་ག་ནཱ་ག་”ཟོེརིག་ 
“འོང་བཅུག་འོང་བཅུག་ སྡེ།ོད་བཅུག་སྡེ།དོ་བཅུག་”ཟོེརིག་ གསུངས་གསུངསམ་ཨིན་པས།
དེ་འཕྲིནལ་ལས་ཨཔ་དེ་གིས་ བམ་གིས་ གསུང་མི་ རཱ་ག་ རཱ་ག་ ནཱ་ག་ནཱ་ག་ ཟོེརིག་མི་དེ་ བམ་གིས་ གསུང་
བའི་གདམས་ངག་ཅིག་ཨིན་པས། ད་བམ་ལས་ ཆེ་ོས་ཞུ་ནི་ཐོབ་ཅི། ཟོེརིག་ སེམས་དགའ་སྟེ་ དེ་འཕྲིན་ོལས་ ཁོ་
རིགའི་གཡུས་ཁརིག་ཡོརིག་སོ་ནུག།
དེ་ལས་ ཨཔ་འདི་ཁོ་རིགའི་གཡུས་ སྐྱིད་ལའི་ ལག་ལུ་ བག་ཕུག་ནང་སོང་སྟ་ེ བུ་ལི་བམ་གིས་གསུང་མི་ རཱ་
ག་ རཱ་ག་ ནཱ་ག་ནཱ་ག་ ཟོེརིག་མི་དེ་ བིན་རླབས་ཅན་གྱི་་ིསྔགས་ཅིག་ ཨིན་པས། ཟོེརིག་དད་པ་དང་ཡོིད་ཆེ་ེས་སྦེ་ོམ་
བསྐྱེད་དེ་ ཨོཾ་ རཱ་ག་ རཱ་ག་ ནཱ་ག་ ནཱ་ག་ ཟོེརིག་ སྔགས་བགྱི་ང་སྟ་ེ ཡུན་རིགིང་བཞུགསཔ་ལས་གྲུབ་ཐོབ་སྦེ་ོམ་
ཅིག་ལུ་གྱུརིག་སོ་ནུག། བམ་དེ་གིས་ གཡུས་སྒོ་ནང་ལུ་ ག་གིས་ཡོང་བཅོ་མ་ཚུགས་པའི་ ནདཔ་ཚུ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་
སྟེ་ འགྲོོ་དོན་སྦེ་ོམ་བྱུངམ་ལས་ རཱ་གམ་རིགིན་པོ་ཆེ་ེ་ ཟེོརིག་བའི་ མཚོངན་གྱི་ི་སྙན་གྲོགས་ སྦེ་ོམ་སྦེ་ེ་ཐོན་ཏེ་སྡེ།ོད་ནུག།
ལོ་ངོ་ལེ་ཤེས་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ དྲོཔ་ཅིག་ལུ་ བུ་ལི་བམ་ དྲོ་པ་བཞིབེས་ཐུག་བཞིབེས་པའི་སྐབས་ལུ་ བཞིབེས་ཐུག་
ནང་གི་རུ་ཏོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ མགྲོིན་པརིག་ ཐོགས་ཏེ་ཐབས་ཤེསེས་ ག་དེ་སྦེ་ེ་བཏོན་རུང་ རུ་ཏོ་བཏོན་མ་ཚུགས་པས། 
དེ་གིས་ རྐྱནེ་འབད་དེ་ བ་མའི་ མགྲོིན་པ་སྦེ་ོ་སྟེ་ བསྙུང་གཞིབི་དྭངས་ནི་ཕེལརིག་རིགང་བཞིབག་ གསོལཝ་ཚོངོགས་ཚུ་ཡོང་
ག་ནི་ཡོང་ བཞིབེས་མ་ཚུགས་པརིག་ ཉིནམ་གཅིག་ལས་ ཉིནམ་གཅིག་ བསྙུང་འཚོངབས་ཆེ་ེ་སུ་ཆེ་ེ་སུ་ཡོརིག་སོ་ནུག། 
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དེ་ལས་ ཕག་ཞུ་མི་ཚུ་གིས་ སན་བཅོས་མཁས་པའི་ སན་པ་དང་དྲུང་འཚོངོ།རིགིམ་གྲོོ་མཁས་པའི་ བམ་དང་སློོབ་
དཔོན་ག་བཟུམ་ཞུ་སྟེ་ སན་བཅོས་རིགིམ་གྲོོ་ ག་དེ་སྦེ་ེ་ འབད་རུང་ བཅོ་མ་ཚུགས་པརིག་བཤེསགས་ནི་གུ་ཐུག་ཆེ་ི་
ནུག།
དེ་ལས་ ཕག་ཞུ་མི་ཅིག་གིས་བམ་ལུ་ “མང་སྡེ།ེ་སྐྱིད་ལ་ལུ་ རཱ་གམ་རིགིན་པོ་ཆེ་ེ་ ཟོེརིག་མི་ཅིག་ བཞུགས་ཏེ་ཡོོད་
པའི་ ལོ་རྒྱུས་ ཨིན་པས། དེ་གིས་ སན་བཅོས་རིགིམ་གྲོོ་གིས་ རྩ་ལས་ མ་ཕེལན་པའི་ ནདཔ་ཚུ་ཡོང་ སྔགས་
བཏབ་སྟེ་ དྲག་དོ་ཡོོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག” ཟེོརིག་ཞུཝ་ད། བམ་གིས་ ལག་བརྡོ་གི་ཐོག་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ེ་ཨིན་རུང་ 
ང་དྲག་ནི་ཡོོད་པ་ཅིན་ མི་ག་བཟུམ་ཡོོད་རུང་ འཁྱིད་ཤེསོག་ཟོེརིག་ གསུངས་ནུག།
ད་ལས་ ཕག་གཡོོགཔ་གསུམ་ རྐོང་བཙུགས་སྦེ་་ མང་སྡེ།་སྐྱད་ལ་ལུ་ རཱ་གམ་རིགན་པོ་ཆེ་་ཞུ་བརིག་ བུ་ལ་བམ་
ཁོ་རིགའ་ ཆེ་བས་རྟ་ཡོོད་ན་མད་ན་ བཀྱི་ག་དཀརིགཔོ་ དུང་དཀརིག་བཟུམ་སྦེ་་ཡོོདཔ་ལས་ མང་ཡོང་ དུང་ལགས་
ཟོར་མ་འད་ ལམ་མརིག་ཨན་ཟོར་མགོྱི་གས་དྲགས་ན་མད། ཡོརིག་ཨན་ཟོར་ལྷོད་དྲགས་ན་མདཔརིག་ལམ་འགྱི་ོ་ན་ལུ་
གཞིབན་དང་མ་འདྲཝ་ཅ�་ཡོོད་མ་ད་ གསར་སྒ་ རྐྱབ་སྟ་བཏང་ནུག། ཕག་ཞུ་མ་ཚུ་ བུམ་ཐང་བུ་ལ་ལས་ ཉན་
ཤུད་ནུབ་ཤུད་རྐྱབ་སྟ་ མང་སྡེ།་སྐྱད་ལ་སོང་ནུག། ཁོང་དྲོ་པ་ གནམ་ཤེསརིག་མ་དཀརིགཝ་ཅ�་ནང་ རཱ་གམ་རིགན་པོ་
ཆེ་་བཞུགས་སའ་བག་ཕུག་སྒོ་ཁརིག་ འུ་སྡུག་ཐང་ཆེ་ད་ད་ ལྷོད་ནུག། 
དེ་འཕྲིནོས་ལས་ མཚོངམས་ཁང་ནང་བཅརིག་ཏེ་ བུ་ལི་བམ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཞུཝ་ད་ རཱ་གམ་རིགིན་པོ་ཆེ་ེ་ཁོ་རིག་བམ་
བསྙུངས་ཏེ་ཡོོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་གོཝ་ལས་ སེམས་སྐྱོཝ་ཨིན་ན། ཁོ་རིགའི་བམ་གིས་ ཐུགས་གཏད་དེ་ སྐུ་རིགིམ་
གནང་བརིག་འབོཔ་ལས་ སེམས་དགའཝ་ཨིན་ན། མ་ཤེསེས་པརིག་ ཚོངརིག་ཅིག་ དགའ་ལེ་སྔུ་ལེ་ ཐལ་ཏེ་ “བསོད་
ནམ་བེ་གིས་རོགས་རུང་ཕུད་ཀྱི་ིས་མ་རོགས། ཟོེརིག་ སློབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ེ་ ད་རུང་བམ་མཇལ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་མི་
ཐོབ་ནི་འདྲས།” ཟོེརིག་གསུངས་ནུག། 
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ད་ཚོང་རིག་ རཱ་གམ་རིགན་པོ་ཆེ་་ག�་ “ཕེལམ་དང་སྤུན་ལུ་བརྩ་གདུང་མདཔ་ག�་གཅ�། སློོབ་དཔོན་ཁ་གུ་སློོབ་
ཕྲུག་སྡེ།ོད་ན་གཉ�། །བ་མའ་ཆེ་བས་གུ་སློོབ་མ་བཞིབོན་ན་གསུམ།། ངོ་ཚོང་གུས་བཀུརིག་མད་པའ་སྤྱི་ོད་ངན་
ཨན།།”ཟོར་ ཆེ་བས་གུ་ཡོང་མ་བཞིབོན་པརིག་ ཕག་གཡོོགཔ་གསུམ་དང་འདྲན་འདྲ་ ཁོ་རིགའ་སྦུན་དྲ�་ད་ ས་
སྐོརིགམ་རྐྱབ། ཕག་ལུ་ སྤ་མཁརིག་གྱི་་ཕག་མཁརིག་བསྣོམས། དབུ་ལུ་ སྐལ་བཟོང་བས�་ཡོབ་ བཞིབས་ཏ་  
ཞིབབས་སྟོང་སྦེ་་ བུམ་ཐང་ བུ་ལ་དགོན་པ་ལུ་ཕེལ�ས་ནུག།
ད་ལས་ཡུདཔ་ཐངས་ཅ�་རིག་ སྐུ་ངལ་མ་གནང་པརིག་ ཕྲིནངམ་ཕྲིནང་ས་རིགང་ རཱ་གམ་རིགན་པོ་ཆེ་་ག�་ བུ་ལ་བ་མའ་
སྐུ་མདུན་ལུ་བཅརིག་ཏ་ ཕག་ཕུལ། ཕག་དབང་ཞུ་སྟ་ བ་མའ་བཞུགས་གདན་གྱི་་རྩ་བརིག་སྡེ།ོད་ད་ ཁོ་རིགའ་ཕངམ་
ད་ ལག་ལོག་གུ་ལས་ཕུད་ད་ཁ་ལས་ འུམ་འུམ་འུམ་ འབདཝ་མ་གཏོགས་ སྔགས་ག་ཅ་བགྱི་ངམ་ཨན་ན་ག་
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སྒྲིག་ གསལ་ཏོག་ཏོ་མད་པརིག་ཕྲིནང་རྡོོག་རིག་རིག་ འཐན་པའ་སྒྲིག་  ཧྲིལག་ཧྲིལག་ ཧྲིལག་ ཟོར་ སྔགས་བགྱི་ང་ན་ འགོ་
བཙུགས་ཏ་ ཕངམ་ སྐོརིག་ཐངས་ཅ�་ འགྱི་ོཝ་ཅ�་ ཕངམ་འད་ ལག་པ་གཡོས་པ་ག�་ ལགཔ་གཡོོན་པའ་
མཛུབ་མོ་གུ་ སྐོརིག་ཐངས་བཞིབ་འད་ཅ�་ དཀྱི་�་ཏ་ བསྐོརིག་ཞིབནམ་ལས་ ལོག་སྟ་ ལག་པ་གཉ�་ཀྱི་་སྤརིག་རིག་
སྦུག་ནང་ འཕུ་ཞིབནམ་ལས་ ཁ་ལས་ “འཕུ་ འཕུ་ འཕུ་” ཟོར་ ཚོངརིག་གསུམ་ སྔགས་འཕུ་ནུག།
ད་ལས་སྐད་ཤུགས་སྦེ་་ “ཨཾ་ རཱ་ག་ རཱ་ག་ ནཱ་ག་ ནཱ་ག་”ཟོར་ བགྱི་ང་སྟ་ ཁོ་ག་ ཕངམ་འད་ བ་མའ་ དབུ་
གུ་ལུ་ བཀལ་བརིག་ འོངམ་ད་ བུ་ལ་བམ་ཡོང་དཔྱད་རིག�་རྣམ་རྟོག་མད་པརིག་ ཁོ་ག�་ སྔགས་ལུ་ བལ་
སྟ་ “ད་བཟུམ་མའ་སྔགས་ ཧེ་་ཧེ་་ཧེ་་”ཟོར་ བཞིབད་གད་ ཤུགས་སྦེ་་ཤེསོརིགཝ་ཅ�་མགྲོན་པའ་ནང་ལུ་ཐོགས་ཏ་ 
ལུས་མ་ རུ་ཏོ་འད་ ཐོན་ཏ་ཡོརིག་སོངཔ་ལས་ བམ་བསྙུང་གཞིབ་ལས་ གྲོོལ་སོ་ནུག ། 
དྲི་བ།
༡  སྲུང་འདི་ནང་གི་རྙེསོགས་གཞིིབ་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་མས་གོ?
༢ སྲུང་གི་བརྗེ།ོད་དོན་གཙོ་བོ་ག་ཅི་ཨིན་མས་གོ? 
༣ སྲུང་འད་ནང་ ངོ་མ་མཐོང་མཐོངམ་བཟུམ་གྱི་་ ཚོངར་སྣོང་འབྱུང་ཚུགས་པའ་ ཚོང�་ག་ཅ་རིག་   
 ཚུད་ནུག་གོ?
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ཡཱིདད་པ(ཟོོས་ཐུད)།
༉ ཤེསརིག་ཕོགས་བཀྲ་ཤེས�་སྒང་ཆེ་་འོག་ རིག་དྷི་་རྒེདད་འོག་ གཡུས་ཏོག་ཤེསང་མ་ཟོར་མ་ཅ�་ནང་ལུ་ ཨཔ་བསོད་
དཔལ་ཟོར་མ་ཅ�་སྡེ།ོད་ནུག། ཁོ་ཚོངརིག་ཅ�་འབདཝ་ད་ ཏོག་ཤེསང་མ་ལས་ ཉན་ལམ་གཅ�་ད་ཅ�་ག་ས་ཁརིག་
ཆེ་གས་ཡོོད་པའ་ གཡུས་ག་ན་བ་ཉམས་དགའ་བ་ གངས་རིག་ཚུ་ ལྕོགས་རིག�་ཚུལ་དུ་བསྐོརིག། རིགང་བཞིབན་སྐྱད་
ཚོངལ་མ་ཏོག་དང་འབབ་ཆུ་ཚུ་ མཆོེ་ད་པའ་ཚུལ་དུ་ ག་ཅ་ད་ཁམས་གཙང་བ་སྦེ་་ཡོོད་པའ་གཡུས་ མ་རིགག་ཟོར་
སའ་ གཡུས་ཁརིག་ མརིག་དང་དརིག་ཚོང�་ ཟོོས་ཏོས་(ཡཱིདད་པ)ཚུ་ལན་པརིག་སོང་སོཔ་མས།
ཟོོས་ཏོས་འད་ ཤེསརིག་ཕོགས་བཀྲ�་སྒང་ མ་རིགག་དང་སག་སྟང་གཉ�་ཀྱི་་ སྐད་ཅན་མང་ཅན་གྱི་་ཟོས་ཅ�་སྦེ་་
བརྩིཝ་ཨན་མས། ད་ཡོང་ ལ་ནོརིག་གྱི་་འཐོན་སྐྱད་དརིག་ཚོང�་(ཕྱུརིག) ཚུ་ ས�ས་ཅན་གྱི་་པགས་ཀོ་ལས་བཟོོ་
ཡོོད་པའ་ སྒུ་ནང་བཙུགས་ཏ་ ལོ་ལས་བཅད་ད་ ཟོོས་ཏོས་ཐལ་བཅུག་སྟ་བཞིབགཔ་ཨན་མས། ཟོོས་ཏོས་འད་
ག�་ ནད་གཞིབ་ཚུ་ལུ་ཕེལན་པ་དང་ ཚོངད་མའ་ནང་བླུགས་ཏ་བཟོའ་རུང་ བོཝ་ཞིབ�་ཏོང་ཏོ་དང་ ཚོངང་འབ�་འཐབ་
རུང་རིགན་གོང་ཚུ་ ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་་འཐོབ་ཨན་མས། 
མ་རིགག་འགྱི་ོ་སའ་ལམ་ཚུ་ གནམ་མད་ས་མད་གྱི་ན་གཟོརིག་དྲགས་དང་ ཚོངལ་མ་དང་ནགས་ཚོངལ་ཚུ་ཡོང་ ག་ཅ་ད་
སྟུག་དྲགས་ཡོོདཔ་ལས་ འདྲ་གདོན་དང་ གཅན་གཟོན་ སྟག་ དོམ་ གཟོ�་ལ་སོགས་པའ་གནོད་འཚུབས་ཆེ་་
བའ་ཁརིག་ བག་དང་རིག་ཚུ་ཡོང་ ག་ན་བ་འདྲོག་ས་ས་ཙང་ཙ་རིག་ཡོོདཔ་ཨན་མས། ཨན་རུང་ ཨཔ་བསོད་དཔལ་
འད་ ཉན་འཚུབས་འད་ཚུ་ ག་ན་ཡོང་མ་བྱུང་པརིག་ ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་་རིག་ མ་རིགག་ག་གཡུས་ཁརིག་ ལྷོད་ཚུགས་
ནུག།
ཨཔ་ བསོད་དཔལ་འད་ ཞིབག་དག་པ་ཅ�་ མརིག་དང་དརིག་ཚོང�་ ཟོོས་ཏོས་(ཡཱིདད་པ) ཚུ་ ཀྲ�་ཀྲ་སྦེ་་འཚོང�་
བཞིབག་སྟ་ ཁོ་རིགའ་འཆེ་མ་མཐུནམ་ཚུ་དང་ གནས་པོ་ཚུ་དང་གཅ�་ཁརིག་ སྤྲོོ་བ་བཏོན་ཏ་སྡེ།ོད་སྡེ།ོདཔ་མས།   
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ཁོ་ ཞིབག་གསུམ་དེམ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ལོག་སྟེ་ མེ་རིགག་ལས་ཏོག་ཤེསིང་མ་ལུ་ ལོག་འོང་ནི་འབདཝ་ད་ ཁོ་
རིགའི་གནསཔོ་གིས་ ལོག་འགྱི་ོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ སིན་གྲུ་ལ་ ཟོེརིག་མི་འདི་ གནམ་མ་བསོཔ་ལས་ 
བརྒེདལ་ཏེ་འགྱི་ོ་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། ཟོེརིག་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་རིག་ སློབ་ནུག། 
དེ་ཚོངེ་ དྲོ་པརིག་ ཁོ་ མེ་རིགག་ལུ་ཡོོད་པའི་ ཆེ་་རིགོགས་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁརིག་ འགྱི་ོ་ལུགས་སྡེ།ོད་ལུགས་ཀྱི་ི་ བོའོ་སློབ་
སྟེ་ དྲོ་པ་འཐོན་ནི་ཕིས་སུ་ཅིག་ཡོརིག་སོ་ནུག། དེ་ལས་ ཁོ་ ག་དེ་ཅིག་ རྩ་འགེངས་ཏེ་ ག་དེ་མགྱི་ོགས་མགྱི་ོགས་
འགྱི་ོ་རུང་ སིན་གྲུ་ལ་འདི་ བརྒེདལ་མ་ཚུགས་པས། དེ་ལས་ ཁོ་རིག་ ཁ་སྐོམ་ ལོཝ་བཀྱི་ེས་ འུ་སྡུག་སུ་ཅིག་སོང་། 
གནམ་ཡོང་ བསོ་མ་བསོ་ཅ�་ཡོརིག་སོཔ་ལས་ རིགབ་རིགབ་འཚོངམས་ཅ�་ཁརིག་ སན་གྲུ་ལ་ཁརིག་ལྷོད་ད་ ངལ་འཚོང་
སྡེ།ོད་ནུག།
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ད་ལས་ རྣམ་རྟོག་བསྐྱདན་ རིགང་ག་གྱི་བ་མ་ཡོང་འདྲ། ཟོར་བའ་འགྲོོས་བཟུམ་སྦེ་་ ཁོ་རིགའ་ས�ས་ཁརིག་ མ་རིགག་
ག་གནསཔ་ཚུ་ག�་ སློབ་མ་ སན་གྲུ་ལའ་འདྲ་འད་དང་ མ་འཕད་ག་ ཟོར་ ས�ས་ཁརིག་འདྲོག་སྣོང་བསྐྱདཔ་
ཅ�་ ཁོ་ག་རྒྱབ་ཁརིག་ “ཅཱག་ཅཱག་ ཅཱག་ཅཱག” ཟོར་ ཤེས་བཟོའ་བའ་སྐད་ཅ�་ ན་འཐན་རིག་གོཝ་ལས་ རྒྱབ་
བསྒོརིག་ཏ་བལཝ་ཅ�་ ད་ཁརིག་ གཟུགས་མད་པའ་གདོང་དང་ ལགཔ་རྐྱངམ་ཅ�་འབད་མ་ཅ�་ག�་ ཤེས་རྐོངམ་
དམརིག་ལྷབ་ལྷབ་བཏང་ ག་ན་བ་སྦེ་ོམ་ཅ�་བཤེསད་ད་ བཟོའ་སརིག་མཐོང་མཐོངམ་ཨན་མས།
ཁོ་འདོྲག་པའ་ཤུགས་ཀྱི་�་ མགུ་ཏོག་ཁའ་སྐྱ་དང་ བ་སྤུ་ཚུ་ཆེ་་མཉམ་རིག་ གནམ་ལུ་ཟོངས་ཏ་འོངམ་ལས་ 
གཟུགས་གྱི་ང་ཤུགས་ཀྱི་�་ འདརིག་གས�་རྐྱབ་ ག་ཅ་འབདན་ན་རིག་ མ་ཤེསས་པརིག་ སྐརིག་ཆེ་་དག་པ་ཅ�་ ཧེ་་
བརྒྱང་བཏང་སྟ་ལུས་སོ་ནུག། ད་ལས་ ཁོ་རིག་ག�་ ཁོ་རིག་ལུ་ ས�ས་ཤུགས་བཙུགས་ཏ་ འགོརིག་ལས་ འགོརིག་
ལས་འབད་ རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་སྟ་ ཏོག་ཤེསང་མ་ལུ་ བལ་སྟ་ བོག་འོངས་ནུག།  ད་ལས་ ལ་དང་ལུང་ རིག་དང་
གྱི་ན་གཟོརིག་དྲགས་ཚུ་བརྒེདལ་ཏ་ ས་གནས་ཆེ་�་གློང་ཟོར་སའ་ མཚོང་ག་མཐའ་མརིག་ལྷོདཔ་ད་ མ་ ངོ་མ་ཤེསས་མ་
ཅ�་དང་ཕད་ནུག། ཁོ་ག་མནོ་བསམ་ལས་ འབད་བ་ཅན་ དབའ་་་ འདྲོག་སྟ་སྡེ།ོདཔ་ད་ ཆེ་་རིགོགས་ཀྲ�་ཀྲ་ཨན་
མས་མནོ་སྟ་ “སྐུ་གཟུགས་བཟོང་པོ། ནཱ་ ག་ཏ་བོན་ན་སྦེ་་ཨནམ་སོ་ལགས?” ཟོར་སློབ་ད་ མ་འད་ག�་ 
ཨཔ་བསོད་དཔལ་གྱི་་ རྩ་བརིག་ལྷབ་བཏང་ཡོལཝ་ཅ�་ འད་འཕྲིནོ་ལས་ ཁོ་ག་ལགཔ་སྒྲིགང་སྒྲིགང་སྦེ་་བཤེསད་ད་ མ་
བཏང་པརིག་བཞིབག་བཞིབགཔ་མས།
ད་བསྒང་ ཨཔ་ བསོད་དཔལ་གྱི་་ས�ས་ཁརིག་ ཁོ་ག�་ང་ལུ་ ག་ཅ་ཅ�་ འབད་ན་ག་རྩ�་རྐྱབ་མས། ད་
རིགས་འབདན་ ཁོ་དང་ང་ གྱི་ང་བརིག་ན་ རིག་འཐབ་འད་ཅ�་འཐབ་ག་ནོ། ཟོར་མནོ་སྟ་ མ་འད་ག་དཔྱལཝ་གུ་ 
མཛིན�་ཕེལོག་ཐངས་ཕེལོག་ཅ�་བླུགས་བནམ་ད་ ད་ནང་ག་ མ་ད་ག�་ཡོང་ ཁོ་ག་མཛིན�་བ་ཡོང་ཤུགས་ཆེ་ེཝ་ཅ�་ 
ཨཔ་ བསོད་དཔལ་གྱི་་ཟོ་ལབ་གཡོས་པརིག་ གནམ་ལས་ གནམ་ལྕོགས་བུད་དོ་བཟུམ་སྦེ་་ མཛིན�་ཕེལོག་ཐངས་
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ཕེལོག་གཅ�་ བླུགས་བནམ་ད་ ཁོ་ག་མ�་ཏོ་ལས་ མ་རིགང་ ལྷབ་ལྷབ་བཏང་སྟ་ གད་པ་གུ་ལས་མརིག་ ཐལ་གོ་
རིག�་རིག�་སྦེ་་ རྦོོབ་རིག�་ཡོརིག་སོ་ནུག།



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

100

ད་ལས་ གད་པ་མཇུག་ལས་ ཆེ་མ་ཆོེ་མ་བཏང་ ཡོརིག་ལོངས་པའ་འཕྲིནོ་ལས་ ཁོ་རིགའ་སྐད་པརིག་ཡོོད་པའ་ དཔའ་
རྟགས་གུ་ལགཔ་བཟུང་སྟ་ “གྱི་་གདུང་སམ་ཐུང་མ་ཟོར་མ་འད། །དུས་གཏན་རྐྱང་སྐད་པརིག་བཏགས་མ་
འད།། ཉམས་དགའ་སྟ་སྐད་པརིག་བཏགས་བཏགསཔ་མན། །དུས་བད་ཚོང་དགའ་སྤྲོོ་སྒྱུརིག་བའ་སྐབས། །ཧེ་ང་
གཏད་པའ་མ་ལུ་སྟོན་ན་དང། །དུས་མ་བད་ཉན་ཁ་འཐོན་པའ་སྐབས། །བོ་གཏད་པའ་སྐྱབས་ལུ་ཞུ་ན་དང་། 
།དུས་ནུབ་མོ་ལྷ་འདྲ་ཕད་པའ་ཚོང། །ཁོང་ཨོལ་ལོག་གཉ�་བལབ་རྐྱབ་ན་འབད། །མ་རིགང་ག་སྐད་པརིག་བཏགས་
བཏགསཔ་ཨན། །” ཟོར་སློབ་ཅ�་ འདྲ་འགྱི་�་བརྒྱུགས་ཏ་ སྐད་པ་ལས་གྱི་་འད་ འབལཝ་ཅ�་ ཁོ་ག་
ལགཔ་གུ་བླུགས་བནམ་ད་ དཔའ་རྟགས་ཕེལོག་པའ་ ལགཔ་གུ་ལས་ཁག་ཐ�་པ་ཅ�་ཡོང་ འཛིནགས་འགྱི་ོ་སརིག་
མ་མཐོང་མས། 
ད་ལས་ ཨཔ་ བསོད་དཔལ་ ཧེ་ང་བཀལ་འདྲོག་སྐད་ཤེསོརིག་ཏ་ ཡོ་བ་མ་མཁྱན་ནོ།། ན་མ་ བང་ཕད་ འདྲོག་
མ་འདྲོག་ལས། ཁྱོད་ མ་རིག་ཨན་ན? ཨན་ཟོར་བ་ཅན་ གཟུགས་ཁ་ལས་ཁག་ཡོང་འཐོན་ན་མན་འདུག། ང་
ག�་བལ་བ་ཅན་ ཁྱོད་ སན་གྲུ་ལ་ག་འདྲ་ཨནམ་འདྲས་མན་ན?” ཟོར་སློབ་ད། ངརིག་སྐད་ཀྱི་་ཐོག་ལས་ 
“ཨན་ཨན། ཁྱོད་ཀྱི་�་ ངོ་ཤེསས་པས། ང་སན་གྲུ་ལ་ལུ་ སོྡེ།དཔ་ཨན།” ཟོར༌ མ་ད་ག�་སློབ་ནུག། 

ད་ལས་ ཨཔ་ བསོད་དཔལ་གྱི་་མནོ་བསམ་ལུ་ འདྲ་ཨན་པ་ཅན་ མཚོངན་ཆེ་་ལྕོགས་ཀྱི་�་ ཁོང་ལུ་ གནོད་མ་
ཚུགས་ཟོར་གོ་ཡོ། ད་ ད་སྦེ་་མན་པརིག་ ཐབས་ཤེསས་གཞིབན་བཏོན་དགོ་པས། ཟོར་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟ་མཚོང�་
མཐའ་མ་ལས་ ཤེསང་ག་འཁརིགཝ་ཅ�་འཐུཝ་ཅ�་ ཤུགས་ཡོོད་ཚོངད་ མད་ཚོངད་བཏོན་ཏ་ འུརིག་སྒྲིག་དང་བཅསཔ་སྦེ་་ 
བག་བག་ ཟོར་ འདྲ་འད་གུ་བླུགས་བནམ་ད་ འདྲ་འད་གརིག་སོང་གུ་སོང་མད་པརིག་ཡོལ་སོ་ནུག།
ཨཔ་ བསོད་དཔལ་གྱི་་སྐྱ་ མགུ་ཤེསད་རྐྱབ་རུང་ འཕྲིནང་མ་ཚུགས་པའ་ སྐྱ་ཨོ་རིགོག་ཤེས�་ཤེས་ད་ཡོང་ ཡོརིག་ གནམ་
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ཁརིག་ ཕེལག་པའ་ཟོུ་འད་ཟོང། རྐོངམ་སྦེ་ོམ་ བནམ་ཐག་རྩ་ཁོག་ཁོ་ ད་ཡོང་ ས་ཁརིག་ཆེ་གས་མ་ཆེ་གས་ཅ�་སྦེ་་ 
རྔུལ༌ནག༌རིགང༌ཙརིག༌ཙར༌བཏང༌སྟ༌ ཁོ་རིགའ་ཁྱ�་འགྱི་�་སྟ་ མདའ་རྒྱུགཔ་འད་རྒྱུག་ད་ནུག། 
ཨཔ་ བསོད་དཔལ་ད་ དོན་ཧེ་ང་ཡོརིག་འདྲ�་མརིག་འདྲ�་རྐྱབ། མནོ་བསམ་ག་གཏང་གུ་གཏང་མད་པརིག་ གདོང་
ཡོང་ སྤྱི་ན་ཡོལ་ཡོལ་སྦེ་་ ཁོ་རིགའ་ ཁྱ�་ནང་ལྷོདཔ་ཅ�་ ཁྱ�་ནང་ཡོོད་པའ་མ་ཚུ་ལུ་བལ་སྟ་ “དབའ་དབའེ! 
སན་གྲུ་ལའ་འདྲ་ ཨ་ཡོ་ལས་འོང་དོ། སན་གྲུ་ལའ་འདྲ་ ཨ་མ་ལས་འོང་དོ།” ཟོར་ བ�་སྐད་རྐྱབ་ལས་ ཁོ་
རིགའ་གཉན་ཉེཝ་ཚུ་ག�་ ཁོ་ སན་དྲུག་ལའ་འདྲ་དང་ ཕད་ད་ རྣམ་ཤེསས་བཏོན་བཏོནཔ་ འོང་ན་མས་ཟོར་མནོ་
སྟ་ ཚོང་གྱི་ང་ལང་སྟ་ མོ་བཏབ་བལཝ་ད་ ཨཔ་ བསོད་དཔལ་འད་ ལམ་ཁ་ལུ་འདྲ་གདུག་དྲགས་གཅ�་ག�་ 
སོག་བཅད་ད་ནུག་ ཟོར་ཐོན་ནུག།
ཁོ་ག་ཉ་ཚོངན་ཚུ་ག�་ ད་ག་དོན་ལུ་ རིག�་འགྲོོ་ཚུ་ ག་ད་དྲག་དྲག་དང་ ག་འད་མགྱི་ོགས་མགྱི་ོགས་ཅ�་འབད་
ག་ཟོར་མནོ་རུང་ བམ་ཆེ་ོསཔ་ལགས་ཤེསོམ་ཅ�་ ཐོབ་མ་ཚུགས་ས་གན་  ཆེ་ོསཔ་ཚུ་ཡོང་ དུས་ཚོངད་ཁརིག་
ཀྲ�་ཀྲ་སྦེ་་ཕད་མ་ཚུགས་པརིག་ བ�་བ་འཐབ་སྡེ།ོད་སྡེ།ོདཔ་ཅ�་ག་བརིག་ན་རིགང་ ཨཔ་ བསོད་དཔལ་འད་ 
ཚོངེ༌ལས༌འདས༌སོ༌ནུག། 

དྲི་བ།
༡ སྲུང་འདི་ནང་ སྲུང་རྩེདཔ་ག་དང་ག་རིག་ཡོོད་ག་ ཐོ་བཀོད་འབད།
༢ སྲུང་རྩེདཔ་ལུ་བྱུང་པའི་རྙེསོགས་གཞིབི་འདི་ རྐྱེན་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་ཡོི་ག? 
༣ འདྲེ་གདོན་གྱི་ི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ ཡོིད་ཆེ་ེས་ཡོོད་ག? ག་ཅི་འབད?
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ཤེསིང་གི་ལྷ་མོ།
༉ ཨ་རྒེདས་ཚོང་དབང་འད་ མགུ་ཏོ་སྐྱ་ཡོང་དཀརིགཔོ་ཐལ་ཁོ་རིག་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ོན་མ་ དམརིག་ཁ་གོ་ སྐྱ་ཐལ་ 
སོ་ཆེ་ད་ཆེ་དཔ་འད་གྱི་ོན་སྦེ་་ཁྱ�་མའ་སྒོ་ཁ་ལས་མརིག་ སྒད་ཐག་ཡོང་ཡོང་རིག་འདྲཝ་སྦེ་་ སྒོ་འད་ ཀརརིགར་་་་
བཏང་ ཕས་ཏ་ཐོན་ནུག།  
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ཁོ་ ལོ་ན་ཚོངད་ལས་བརྩ་བ་ཅན་ལོ་༧༠ སྐོརིག་ཆེ་་ཡོརིག་སོ་རུང་གཟུགས་ཐུང་ཀུ་སྦེ་་ ལོ་རྒེདསཔ་ས་ཀྲག་ བྱཱརིག་ཧོེ་ན་
དགུན་ཧེ་ོན་བཟུམ་སྡེ།ོད་པའ་ཁརིག་ ན་ཚོང་མད་པརིག་ ཧུ་རིག་རིག་སྦེ་་ སྡེ།ོད་མ་ཅ�་ཨན་པས། ཧེ་་ལས་ཤེསོས་རིག་ ཁོ་ ཁ་
རྒེདོ་ཡོོད་པའ་ཁརིག་ བོ་ཁོག་ཆེ་་དྲགས་ཅ�་ཨནམ་ལས་མ་མན་ཚོངད་ འདྲ་རིག་འོང་རུང་འདྲོག་ན་མད་པའ་ མ་ཅ�་
ཨན་མས།
ཨ་རྒེདས་ཚེོང་དབང་གི་ ཨམ་སྲུ་འདི་ ཁོ་རིག་ལས་ ལོ་ན་གཞིབོནམ་ཅིག་ ཨིན་རུང་ ཁོང་གཉིས་ལུ་ བུ་གཞིབིས་སྐྱེ་བའི་ 
བསོད་ནམས་མེད་པརིག་ གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་ ལོ་ངོ་ཁལ་གཉིས་ལྷགཔ་ཅིག་ཡོརིག་སོ་རུང་ ཨ་ལོ་གཅིག་རིག་མ་འབྱུང་
པས། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ི་མི་ཚོངེ་འདི་ རིགོགས་ཀྱི་ི་ཤེསིང་ཆེ་་རྐྱབ་ཅི་རིག་ གློ་བཏགས་ཟོ་དོ་ཡོོདཔ་མས།

ཚོངརིག་གཅིག་ ཁོ་གིས་ ཁོ་རིགའི་གཡུས་ཁ་ལས་ དྲོ་ལམ་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་ས་ཁརིག་ ཤེསིང་གི་རྩ་བོ་འཚོངོལ་བརིག་འགྱི་ོཝ་
ད་སྟོང་ཕུ་ཤེསིང་ཅི་དང་ཡོང་མ་འདྲཝ་ མི་༥ དེ་ཅིག་ ལགཔ་མཐུད་དེ་ ཕེལངམ་བཏབ་རུང་ འཁརོིག་མ་ཚུགས་པའི་ 
རྩཝ་སྦེ་ོམཅིག་ཐོབ་ནུག། 
དེ་ལས་ ཁོ་གིས་ ཁོ་རིག་ལུ་ ད་རིགིས་འབདན་ ངེའི་མི་ཚོངེ་ནང་ དུས་ནམ་ཅིག་ལུ་ཡོང་ མ་འཕད་པའི་ ཤེསིང་གི་རྩ་
བོ་ཅིག་ཐོབ་ཅི། ད་་་་འདི་བརྡོབས་ཏེ་ ཤེསིང་ཆེ་་རྐྱབ་བཙོང་པ་ཅིན་ ཆེ་ོས་སྒྲིགོན་ ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་ི་ མི་ཚོངེ་འདི་ནང་ 
བཟོའ་རིགིན་ཆེ་ོག་པའི་ ཏི་རུ་ཅིག་འདི་ལས་ འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།
ཤེསང་ག་རྩཝ་འད་ ཧེ་ང་སངས་ས་སྦེ་་བསལ་ཏ་ ད་རིགས་ ག་ད�་ཅ�་འབད་ཚུགསཔ་ཅ�་ བཏོག་ག་ནོ། ཟོར་
ཤེསང་འད་བཏོག་ན་ འགོ་བཙུགས་ནུག། ཁོ་ག�་ ད་ཚོང་ཉནམ་གཅ�་ ས�ས་ཡོངས་ཡོངས་རིག་མད་པརིག་ རྩཝ་
བཏོག་སྟ་ ཕ་རུ་ཁམས་ལྷོད་པའ་བསྒང་ལས་ ཕད་ཀ་དཔག་མ་ལྷོདཔ་ཅ�་ཁརིག་ བཀལ་ད་ནུག། 
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ད་ཅ�་ག་བརིག་ན་ ནམ་ཡོང་ བསོ་ཁམས་འགོྱི་་སྦེ་་ ལོག་ཁྱ�་ནང་སོང་སྟ་ ད�་སྐོརིག་ལས་ ཆེ་ོས་སྒྲིགོན་ལུ་ སག་
སག་རྡོ�་རྡོ�་སྦེ་་སློབ་ནུག།
དེ་གི་ནངས་པ་ ཆེ་ོས་སྒྲིགོན་ཡོང་ ཧེ་་སག་ལོང་སྟེ་ ཚོངེ་དབང་དང་གཅིག་ཁརིག་ ལོ་བཅིངས་འབག་སྦེ་ེ་ བལ་བརིག་སོང་
ནུག།  ཁོང་གཉིས་ གཡུས་ཚོངན་བརྒེདལ་ ཨ་རིགིང་དང་ ལུངམ་གཤེསགས་ཏེ་ སྟོང་ཕུ་ཤེསིང་ཡོོད་སའི་ ས་གོ་ནང་
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ལྷོད་ནུག།དེ་ལས་ ཨཔ་ཚོངེ་དབང་གིས་ ཤེསིང་འདི་ འ་ནཱི་ཨིན་ཟོེརིག་ངོ་སྤྲོོད་འབད་སྦེ་ེ་ ཤེསིང་འདི་གི་ སྦེ་ོ་ལོགས་
ཁརིག་ སྤང་སྟེགས་ཅིག་ནང་ ཐགཔ་དང་སྟྭ་རིགེ་ ལོ་ཚུ་ བཞིབག་ཞིབིན་ན་ ཁོང་རིག་གཉིས་ རྡོོག་མ་ཁམ་ཏོ་རིགེ་བཟོའ་
སྦེ་ེ་ ཤེསིང་འདི་ལུ་ རིགེ་ཆེེ་་བསྐྱེད་དེ་ ལོ་རྒྱུས་ཟོེརིགཝ་ཅིག་སློབ་ནུག།
ཨམ་ཆེ་ོས་སྒྲིགོན་གྱི་�་ ཇ་བསྐོལ་ན�་བཅའ་སྒྲིག�་རྐྱབ།ཨཔ་ཚོང་དབང་ག�་ ཁོད་སོྟད་ཕག་གཏང་ཞིབནམ་ལས་ སྟྭ་
རིག་འད་ ཤུབས་ནང་ལས་བཏོན། སྟྭ་རིག་རྣོས་བརྡོརིག་ ཤེསང་བཏོག་ཆེ་ོག་ཆེ་ོག་སྦེ་་ བད་བཅོ་སྟ་ ཤེསང་ག་རྩ་བརིག་
སོང་ནུག། ཨཔ་ག�་དབའ་་་ ཨམ་ཁོ་རིག།ཤེསང་འད་ཁ་ཙ་ ང་ག�་བཏོག་སྟ་ ཕད་ཀ་དཔག་མ་ལྷོདཔ་ཅ�་ཁརིག་ 
བཀལ་བཞིབག་བཞིབགཔ་ཨན། དབའ་་་ ད་མའ་རྔམ་མ་རྔམ་ལས། ད་རིགས་འབདཝ་ད་ བཏོག་བཏོག་པའ་ཤུལ་
འད་ ཕེལརིག་རིག་བཞིབག་ད། རྨ་བཏོན་བཏོན་པའ་ ཤུལ་ཅ�་རིག་མན་འདུག། འད་ ག་ཅ་ག་གཡོོ་འཕྲུལ་ཅ�་ཨན་
ན་ས?ོ ང་ག�་ བཏོག་མ་ཤེསང་འད་ མན་ཟོར་བ་ཅན་རྩ་བརིག་ཤེསང་ག་ སྟྭ་ཁམ་དང་ རྩཝ་བསལ་བཞིབག་མ་ཚུ་ 
མ�་ག�་མཐོང་སརིག་འདུག། འད་ག་ཅ་ཨན་ན་སོ་? ཆེ་ོས་སྒྲིགོན།
ཆེ་ོས་སྒྲིགོན་ རྣམ་རྟོག་ལང་སྟ་ འུང་་་ ཨཔ་ཁོ་རིག། འད་ རྟགས་མཚོངན་ལགས་ཤེསོམ་ཅ�་ མན་པས། ད་བ་འད་ 
ལོགས་ལ་མ་བཙང་པརིག་ ཤེསང་འད་ བཏོག་ན་བཤེསོལ་བཞིབག་ད། ལ་མ་ ང་བཅས་རིག་གཉ�་ཀྱི་་ ཚོང་སོག་ལུ་ཡོང་ 
བརིག་ཆེ་ད་འོང་ན་མས། ང་བཅས་རིག་གཉ�་ ལོག་ཁྱ�་ནང་ཡོརིག་སོ་ག་ ཟོར་སློབ་ནུག།ཨན་རུང་ ཚོང་དབང་ག�་ 
ཁྱད་མད་ཨམ་ཁོ་རིག། ཁོྱད་ རྣམ་རྟོག་ལང་རིག་མ་དགོ། རྣམ་རྟོག་ས�ས་ཀྱི་་ཆེ་ོ་འཕྲུལ་ཨན། ཉན་མརིག་བཏོག་མ་
ཚོངརིགན་ ཕ་རུ་མ་བཏག་སྟ་ཨན་རུང་ བཏོག་ན་རྨམ། ག་ཅ་འབད་ ཨཔ་ཚོང་དབང་ ཁ་རྒེདོ་མ་རོགསན་ སྦུང་མ་
རོགས་ས། ད་རིག�་ ཉན་མའ་འཁོརིག་ལོ་ལུ་ བཏོག་ཚོངརིགཝ་སྦེ་་ བཏོག་ན་རིག་རྨམ་ཟོར་ ཤེསང་འད་ བཏོག་ན་འགོ་
བཙུགས་ནུག།
ཚོང་དབང་ དྲག་སྐྱས་པའ་ཤུགས་ཀྱི་�་ དགུང་ཇ་ཡོང་མ་འཐུང་པརིག་ ཤེསང་འད་ བཏོག་ནུག། ཆེ་ོས་སྒྲིགོན་ ཇ་
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བསྐོལ་བའ་བརིག་ན་ ས�ས་ཡོང་འཚོངབ་འཚུབས་བཏང་ སྐྱད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་་སྡེ།ོད་མ་ཚུགས་པས།ཨན་རུང་ མོ་ག�་ 
ཁོ་ལུ་ ག་ན་ཡོང་མ་སློབ་པརིག་ ཇ་བསྐོལ་ཏ་ ལོ་བརྡོ་སློབ་ད་ ཨཔ་ཚོང་དབང་ག�་ ཤེསང་འད་ ཧེ་་ལམ་ ཕད་ཀ་
ལས་ལྷགཔ་སྦེ་་ བཏོག་ཚོངརིག་ནུག།
ཨམ་ཆེ་ོས་སྒྲིགོན་ ཨམ་སྲུའ་ལུས་ཅ�་ཨན་པའ་ཁརིག་ ས�ས་ལུ་རྣམ་རྟོག་ཅ�་ཡོང་ འཆེ་རིག་སྦེ་་མོ་ག�་ ལོ་རིགས་
འད་ ཁ་བརྐྱངས་ཚོངརིགཝ་ད་ ས་ཕོགས་འད་ན་བཞུགས་པའ་ གནས་པོ་ཆེ་ན་པོ་ གཞིབ་ག་བདག་པོ་ ལོ་ཕུད་གཙང་
མའ་ཕུད་ལས་ བཞིབས་ཅ�། ད་རིགས་ཀྱི་་ལཱ་འད་ ལཱ་མགུ་བ་འཕུརིགཝ་འད་དང་ ལཱ་མཇུག་ ཐགཔ་རིགངམོ་བསྡུཝ་
འད་སྦེ་་ བསམ་ཚོངད་དོན་ལུ་འགྲུབ། མནོ་ཚོངད་ལག་པརིག་ འཁོརིག་བཅུག་ཅ�་ཟོར་ལོ་ཕུད་གཏོརིག་ནུག། 
ལོ་ཕུད་གཏོརིག་ཚོངརིག་ཏ་ ཁོང་གཉ�་ལོ་ཁམ་ཏོ་རིག་ བཟོའཝ་ཅ�་ ག་ཏ་གུ་ཏ་ལས་ཨན་ན་ཡོང་མ་ཤེསས་པརིག་ ཆེ་ད་
་་་་་ ཆེ་ད་་་ ཆེ་ད་་་ ཟོར་བའ་ སྐད་ཐངས་གསུམ་གོ་ནུག།ཁོང་རིག་གཉ�་ ཁ་ནང་ག་ ལོ་ རྨུརིག་ན་ཡོང་བཞིབག་སྟ་ 
གཅ�་ག�་གཅ�་ལུ་ ཧེ་མ་ཐལ་ཐལ་སྦེ་་བལ་སྟ་ བོ་ཡོང་ ཚོང�་ཐངས་གཅ�་རིག་ སློབ་མ་ཚུགས་པས། ཡུདཔ་
ཅ�་ལས་ ཁོང་རིག་གཉ�་དྲནམ་བསྡུ་སྟ་ གཅ�་ག�་གཅ�་ལུ་ ཧེ་ད་སུ་ཅ�་སྦེ་་ ཕེལརིག་ཚུརིག་ག་ཏ་བལ་རུང་ ག་
ཅ་ཡོང་ མ་མཐོང་པས། དོ་རུང་ ཨཔ་ཚོང་དབང་ག�་ ཨཱ་་་་ ཁྱད་མད་ཚོངལ་མ་ནང་ག་ ས�ས་ཅན་མ་འདྲཝ་ཅ�་
ག་སྐད་ཨན་མས་ ཟོར་སློབ་སྦེ་་ ནང་སུ་སྐོརིག་ལས་ རྣམ་རྟོག་བཟོའ་སུ་ཅ�་ཡོརིག་སོ་ནུག།
དོ་རུང་ ཡུདཔ་ཅ�་ཁ་ལས་ ཆེ་ད་་་ཆེ་ད་་་ ཟོར་མ་སྐད་འད་ སྦེ་ོ་ལོགས་ཁ་ལས་རིག་གོ་ནུག། སྐད་འཐོན་ས་བལ་སྟ་ 
བལ་བའ་བསྒང་ལས། ཁོ་ག�་ བཏོག་མ་ཤེསང་འད་གུ་ལས་མརིག་ སྦུལམོ་ཆེ་ན་ གནགཔོ་ སྒལ་ཚོང�ས་གཞུང་
ལས་མརིག་ སར་ངརིག་ངརིག་སྦེ་་ ཕེལངམ་བཏབ་རུང་ མ་འཁོརིགཝ་ཅ�་ མཇུག་མ་ཤེསང་ག་ སྤྱི་་ཏོག་ལས་ལྷག་སྟ་
སྟོན་མགུ་ཤེསང་གུ་ལས་མརིག་ ཨོལ་ལོག་གཅུ་སྟ། ཁོ་ག�་བཏོག་འཕྲིནོ་བཟོོ་ཡོོད་པའ་ དུམ་བཅད་གུ་ལས་ཚུརིག་ 
མ�་ཏོ་རིག་ ཧྲིལག་ཧྲིལ�་བཏང་ བལ་སྟ་ཡོོདཔ་མཐོང་ནུག། ཁོང་ བཟོའ་ཚོངང་གཉ�་ སྐད་རྐྱབ་ན་འད་ ཕེལརིག་རིག་
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བཞིབག་མ�་ཏོ་ག�་ བལ་བའ་ རིགང་དབང་ཡོང་ འཐོབ་མ་ཚུགས་པརིག་ འཇ�ས་སྣོང་ག�་ སྤརིག་རིག་མ་
ཚུགས་པརིག་ལུས་སོ་ནུག།
ཁོང་གཉ�་ མངོན་སུམ་ཨན་ན?གཉད་ལམ་ཨན་ན? ཁུངས་ཆེ་ོད་མ་ཚུགསཔ་ཅ�་ག་ བརིག་ན་སྦུལམོ་ཆེ་་འད་
ག�་ ཁྱད་ གཉ�་ཀྱི་�་ ང་བཅས་ལུ་ གནོད་པ་སྦེ་ོམ་བཀལ་ད་ཡོ། ཨན་རུང་ ད་རིག�་ ཨམ་ཆེ་ོས་སྒྲིགོན་གྱི་�་ 
ལོ་ཕུད་ད་ དང་པ་རིག་ ང་བཅས་ལུ་བན་ཏ་ དགའ་ཚོངར་ཆེ་་ཡོ། གཞིབན་ ད་རིག�་ ཁྱད་གཉ�་ཀྱི་་ཚོང་སོག་ལུ་ བརིག་
ཆེ་ད་རྐྱབ་ན་ཨན། ཨ་ནཱ་ ཤེསང་འད་ རིག་ལུང་འད་ནང་ག་ གནས་བདག་དང་ གཞིབ་བདག་ག་ཕེལོ་བང་ཨན། ད་མ་
ཚོངད་ ཤེསང་འད་ག་རིག་ཏོ་ཁརིག་ ཤེསང་ག་ལྷ་མོ་ཡོང་ ཆེ་གས་ཏ་ཡོོད།
 ཟོེརིག་སློབ་སྦེ་ེ་ སྦུལམོ་ཆེེ་་འདི་ བབས་འགྱི་་ོབའི་བསྒང་ལས་ ཤེསིང་འདི་ དོ་རུང་ ཨ་རྟག་ག་ཨིནམ་དང་ བཏོག་
བཏོག་པའི་ཤུལ་རིག་ མེདཔ་ཡོརིག་སོ་ནུག།

དྲ་ིབ།
༡ སྲུང་རྩདཔ་ གཙ་བོ་ག་ ངོ་སྤྲོོད་ག་ད་སྦེ་་འབད་ནུག་གོ?
༢ སྲུང་འད་ནང་ག་ རྙེསོགས་གཞིབ་དང་ ཚོངར་ཤུགས་ ཞིབ་ཐབས་ཚུ་ ག་ད་སྦེ་་རིག་འདུག་གོ?
༣ སྦུལ་འད་ ལོག་ཡོརིག་སོ་པའ་ཤུལ་ལས་ ཨ་རྒེདས་ཚོང་དབང་ནང་ཚོངང་གཉ�་ ཁྱ�་ནང་ལོག་འགྱི་ོ་བའ་

སྐོརིག་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཐུང་ཀུ་ཅ�་ ངོ་མ་མཐོང་མཐོངམ་བཟུམ་གྱི་་ ཚོངར་སྣོང་འབྱུང་ཚུགསཔ་སྦེ་་བ�།
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བཀྲ་ཤིས་དང་དཔལ་སྒྲོན།

༉ ཧེ་ེ་མ་གི་དུས་ལུ་ གཡུས་ཚོངན་གཉིས་ ཕེལ་ཀི་ལོགས་དང་ཚུ་ཀི་ལོགས་འབད། མིག་ཏོ་གིས་ བལཝ་ད་ གདོང་
སྒོརིག་འབད་ སྦེ་ོ་ལོགས་ཁརིག་ ཨིན་རུང་ བརིག་ན་ལུངམ་སྦེ་མོ་ ཆུ་ཆེ་ེན་ཅིག་དང་འབད་ཡོོདཔ་མས།  གཡུས་ཚོངན་
ཕེལརིག་དང་ཚུརིག་གྱི་ི་ བུ་དང་བུམོ་ ནརོིག་རིཔ་ཚུ་ནརོིག་འཚོངོ་བརིག་ སྐབས་སྐབས་ལུ་ ཕེལརིག་གྱི་ི་ནརོིག་དེ་ཚུ་ ཚུརིག་བདའ་འོང་།

དེ་ལས་ སྐབས་སྐབས་  ནཱ་གི་ནོརིག་དེ་ཚུ་ ཕེལརིག་བདའ་སྟ་ེ ཉིནམ་ཨ་རྟག་རིག་ གཅིག་ཁརིག་འབད་ནརོིག་འཚོངོ་སྟེ་ 
སྡེ།ོདཔ་མ་ཚོངད་ ཉིན་མ་གི་ལོ་བཅིངས་ཏེ་ འབག་འོང་མི་ཚུ་ཡོང་ སྦུག་ན་བཙུགས་ཏེ་ ཟོ་དོ་ཡོོདཔ་མས།
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ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ གཡུས་ཚོངན་ཧེ་ོངས་ཀྱི་ི་ བུམོ་ དཔལ་སྒྲིགོན་ཟོེརིག་མི་གི་ནརོིག་འབང་དཔ་ལས་ ནོརིག་འཚོངོལ་བརིག་
འགྱི་ོཝ་ད།  གཡུས་ཚོངན་ ཕེལརིག་ཧེ་ོངས་ཀྱི་ི་བུཚོང་བཀྲ་ཤེསིས་ཀྱི་ིས་ དབའི་ དཔལ་སྒྲིགོན་ ཡུདཔ་ཅིག་ཉིམ་ཡོང་འཛུལ་
ནི་འབད་དེས།  ཁྱོད་རིག་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ ནགས་སྦེ་ོམ་ནང་ལས་ཕེལརིག་ ནོརིག་འཚོངོལ་བརིག་འགྱི་་ོནི་འདི་ དཔངས་
ཡོང་ མི་ཤེསོངམ་འོང་།  ང་གིས་ ཆེ་་རིགོགས་འབད་ འཚོངོལ་བརིག་འགྱི་ོ་གེ་ཟོེརིག་སློབ་སྟེ།  ཁོང་གཉིས་ ནགས་ཚོངལ་
ནང་ ནོརིག་འཚོངོལ་བརིག་སོང་ནུག།

དེ་ལས་ ཁོང་གཉིས་ནགས་ཚོངལ་ནང་ལས་ ནརོིག་འཚོངོལ་ཐོབ་སྟ་ེ ལོག་ལོགཔ་ད།  གནམ་ཡོང་ བསོ་ཁམས་ཅིག་
ཡོརིག་སོཔ་ལས་ འདམ་ཚོངང་ཅིག་ནང་ ལྷོད་དེ།  ཕེལརིག་བཤེསེད་ཚུརིག་བཤེསེད་སྦེ་ེ་ འོང་བའི་བརིག་ན་རིག་ དཔལ་སྒྲིགོན་
རྐོངམ་འགྱི་ེལ་ཏ་རྐྱབ་སྟེ་ འགྱི་ེལ་ཡོརིག་སོཔ་ལས།  རྐོང་མའི་ཚོངིགས་དཀྲུགས་ད་ནུག།  དེ་ལས་ ན་ཟུག་གིས་ 
དཔལ་སྒྲིགོན་ལམ་འགྱི་ོ་མ་ཚུགས་པརིག་ བཀྲ་ཤེསིས་ཀྱི་ིས་འབག་སྟེ་ མོ་གི་ ཁྱིམ་ནང་རིག་བསྐྱལ་དགོཔ་བྱུང་ནུག།

རྐྱནེ་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཉིནམ་ནངས་པ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ དཔལ་སྒྲིགོན་དང་བཀྲ་ཤེསིས་གཉིས་ གཅིག་གིས་གཅིག་
ལུ་ བལ་བའི་མིག་གཞིིབ་མཐུན།  བིན་པའི་ཟོས་ཞིབིམ།  སློབ་པའི་གཏམ་ཧེ་ན་ཏེ་ ག་ཅི་དེ་བརྩ་ེགདུང་ཆེ་ེ་དྲགས་ 
གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བསན་རིག་མ་ཚུགསཔ་འབད་ཐལ་ཏེ།  ཉིན་མརིག་ ནརོིག་འཚོངོལ་སརིག་འཕད་ཞིབིནམ་ལས།  
ཕི་རུ་རིགང་རིགང་སོ་སོའི་ཁྱམི་ནང་ འགྱི་་ོམ་རིགན་ཚུན་ཚོངོད་ལུ་ ནོརིག་ཅིག་བསློོག་པརིག་འགྱི་ོ་རུང་།ལོ་ཅིག་བཟོའ་རུང་།  
ངལ་ཅིག་འཚོངོ་རུང་།  ཁ་སྐོམ་སྟེ་ལུང་མའི་ནང་ ཆུ་ཅིག་འཐུང་རུང་ཡོང་།  མཉམ་གཅིག་ འགྱི་ོ་དགོ་པའི་དུམ་
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ཁརིག་ ལྷདོ་དེ་ དགའ་བའི་ཧེ་ིང་གཏམ་དེ་ཚུ་ཡོང་། ཕེལརིག་བཤེསད་ཚུརིག་བཤེསད་འབད་དེ་ ཤེས་དང་སེན་མོ་བཟུམ་སྦེ་ེ་ ཁ་
འབལ་ཐབས་མེད་པའི་ མཐུན་བཤེསེས་ལུ་ གྱུརིག་སོ་ནུག།

ནམ་ཅིག་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ དཔྱད་རིགིག་མེད་སི་སི་འབད་ ཆུ་རུད་སྦེ་ོམ་ཅིག་ཐོན་ཏེ་ ཆུ་ཆེ་ེན་གྱི་་ིཟོམ་འདི་ ཆུ་
གིས་འཕགས་བདའ་ཆེ་ིཔ་ལས།  ཕེལརིག་དང་ཚུརིག་ འགྲོོ་འགྲུལ་རྐྱབ་ས་ མེད་པརིག་ལུས་སོ་ནུག།  ཨིན་རུང་ 
ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་ཚུན་ཚོངོད་རིག་ ཕེལ་ཀི་ལོགས་དང་ ཚུ་ཀི་ལོགས་ལས་འབད་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བལ་སྟེ་ ལག་
གཡུག་རེིག་རྐྱབ་ཅི་རིག་ སྡེ།ོད་སྡེ།ོད་བརིག་ བུམོ་དཔལ་སྒྲིགོན་ལུ་ན་ཚོང་ཅིག་ཕེལོག་སྟ་ེ ཟླཝ་ལྷགཔ་ཅིག་མལ་ཆེ་་ནང་ལུས་
སོ་ནུག།  

ཨིན་རུང་ བཀྲ་ཤེསིས་འདིནི་ ཉིནམ་ད་རིགིས་མེད་རུང་ ནངས་པ་འདི་ ནརོིག་འཚོངོ་བརིག་འཐོན་འོང་ མནོ་བའི་རིགེ་བ་
གིས་ ཨ་རྟག་རིག་ རིགེ་ཐག་མ་ཆོེ་ད་པརིག་ མིག་ཏོ་རིགལ་རིགལ་རིག་ ཕེལ་ཀི་ལོགས་ལུ་ བལཝ་བལ་ས་རིག་སྡེ།ོད་ནུག།

དེ་ལས་ ཟླཝ་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ དཔལ་སྒྲིགོན་ཡོང་དྲག་སྟ་ེ ཨཔ་དང་ཨའི་གིས་ ནོརིག་འཚོངོལ་བརིག་ འགྱི་ོ་མི་དགོ་
ཟོེརིག་སློབ་སྟེ་འབད་རུང་ ཉན་མ་བཏུབ་པརིག་ བུམོ་རིགོགས་ཚུ་དང་མཉམ་ ནརོིག་འཚོངོ་བརིག་འོངས་ཏེ།  ནོརིག་རིཔ་ཚུ་ 
སྤང་ཐང་ཅིག་ནང་ ཉིན་མ་གི་ལོ་བཟོའ་ནི་འབད་ འཛིནོམས་ཏེ་སྡེ།ོད་སརིག་  ཕེལརིག་ཧོེ་ངས་ལས་ བཀྲ་ཤེསིས་ཀྱི་ིས་
བལཝ་ད་ དཔལ་སྒྲིགོན་ཡོང་དེ་གི་སློ་ཁརིག་ ཡོོདཔ་བཟུམ་མཐོང་སྟེ་ རྩང་མོ་དེ་སྦེ་ེ་འཐེན་ནུག།
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ཕེལ་གི་སྤང་གཤེསོང་ནང་ལུ། །བུམོ་ཅུང་འཛིནོམས་པའི་སྦུག་ན།། 
རིགང་སེམས་མཐུན་པའི་བུ་མོ། །དཔལ་སྒྲིགོན་ཡོོད་ན་དགའ་བས།། 

དེ་ལས་ དཔལ་སྒྲིགོན་གྱི་ིས་ ཕེལ་ལས་བཀྲ་ཤེསིས་ཀྱི་ིས་སློབ་མི་འདི་ གོཝ་ཅིག་ མ་འཕད་པརིག་ཡུན་ལེ་ཤེས་ལོག་སོཔ་
ལས་ དགའ་དྲགས་ཏེ་ ལོ་ཟོ་འཕྲིནོ་ཡོང་བཞིབག་སྟེ་ལན་ལུ།

སྤང་གཤེསོང་འདི་ནང་འཛིནོམས་སརིག། །ཁྱདོ་ཀྱི་ི་དཔལ་སྒྲིགོན་ལོས་ཡོོད།། 
མ་འཕད་ཡུན་རིགིང་སོང་སྟེ། །སྐྱོ་མོ་གཏིང་ལས་ལང་དོ།། 
ཕེལ་རིགི་ཕོགས་ཀྱི་ི་བཀྲ་ཤེསིས། །ཁམས་བཟོང་ཐོག་ལུ་ཡོོད་ག། 

བཀྲ་ཤེསིས་ཀྱི་ིས།      ཧེ་ིང་ལས་མཐུན་པའི་དཔལ་སྒྲིགོན། །ཚོངརིག་གཅིག་ང་ལུ་ཉན་ད།། 
ཤེས་ཁག་གཟུགས་ཀྱི་ི་ཕུང་པརོིག། །ན་ཚོང་མེད་དེ་འབད་རུང་།། 

ཁྱདོ་དང་བལ་བའི་སྡུག་བསྔལ། །སེམས་ཀྱི་ི་ནད་གཞིབི་ཨིན་པས།། 
ད་རིགིས་མཐོང་སྟེ་དགའ་རུང་། །འཕད་ནི་མེད་པརིག་སྐྱོ་བས།

དོ་རུང་ དཔལ་སྒྲིགོན་གྱི་ིས། ཆུ་ཆེེ་ན་ཕེལརིག་ཁའི་བཀྲ་ཤེསིས། །མ་མཐོང་སེམས་ཀྱི་ི་སྡུག་བསྔལ།། 
                མཐོང་སྟེ་འཕད་ནི་མེད་པ། །འཁྲུལ་སྣོང་ལང་པའི་གཞིབི་མས།། 
དེ་སྦེ་ེ་ ཁོང་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་ཕེལརིག་ཚུརིག་བརྗེ།ེ་ཡོི་རིག་ གཉིས་ཆེ་་རིག་མརིག་བབས་ཏེ་ མཐའ་མཇུག་
ལུ་ལུང་མའི་ནང་ ཆུའི་མཐའ་མརིག་ལྷོད་ནུག།  
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དེ་ལས་ ཆུ་དེནི་ག་ནི་བ་སྦེ་ོམ་པ་ལུ་ བརྒེདལ་བའི་ཐབས་ཤེསེས་མེད་པརིག།  གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ མིག་ཏོ་གིས་ 
ཕེལརིག་བལ་ཚུརིག་བལ་སྦེ་ེ་སྡེ།ོད་དེ་ ཡུདཔ་ཅིག་ལས།  བཀྲ་ཤེསིས་འདི་ སེམས་ཀྱི་ི་གདིང་ལས་རིག་ སྐྱོ་མོ་ལངས་ཏེ་ 
འབད་རིག་མ་ཚུགས་པརིག་ དེ་སྦེ་ེ་སློབ་ནུག།   

གནམ་ལས་འཕུརིག་གེ་ཟོེརིག་ན། །གཤེསོག་སྒྲིགོ་རིགང་ལུ་མིན་འདུག། 
ཆུ་ཆེ་ེན་བརྒེདལ་གེ་ཟེོརིག་ན། །བརྒེདལ་བའི་ཐབས་ཤེསེས་མིན་འདུག། 

ཆུ་ཆེེ་ན་འདི་གི་ཆུ་ལྷརིག། །མཐུ་དང་ནུས་པ་ཡོོད་ན།། 
བུ་ཆུང་འཁྲུལ་སྣོང་ཅན་ལུ། །སྐྱབས་དང་སྡེ།ོང་གྲོོགས་མཛིནད་གནང་།། 

དེ་མིན་འཛིནམ་གློིང་འདི་ནང་། །སྡེ།ོད་དང་མ་སྡེ།ོད་མིན་ནུག། 
ད་རིགིས་ཆུ་ཆེ་ེན་འདི་ནང་། །ལྕོེབ་རུང་འགྱི་ོད་པ་མེད་དོ།། 

ཟེོརིག་སློབ་སྟེ་ ད་ལོ་རིག་ཤེསི་སོ་སྟེ་འབད་རུང་ འགྱི་ོད་པ་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་འབད་སློབ་སྟེ་ ཆུ་ནང་ལུ་རྡོོ་དང་ཤེསིང་བཀོ་
ནི་ཡོོད་པ་ལུ་ ཆུའི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ ཡོརིག་བརྒྱུགས་མརིག་བརྒྱུགས་སྦེ་ེ་ ཆུ་ནང་ཡོང་མཆེ་ོང་སག་ས་འབདཝ་
ལས། ཚུརིག་ཧེ་ོངས་ཀྱི་ི་དཔལ་སྒྲིགོན་གྱི་ི་མནོ་བསམ་ལུ་ ད་རིགིས་འབདན་ བཀྲ་ཤེསིས་དེ་གིས་མ་འདྲཝ་ཅིག་ འབད་རིག་
འབད་ནི་འདྲས་མནོ་སྟེ། དེ་འཕྲིནལ་ལས་དེ་སྦེ་ེ་སློབ་ནུག།
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ཆུ་ཆེ་ེན་ཕེལརིག་ཁའི་བཀྲ་ཤེསིས།། ཚོངརིག་གཅིག་ང་ལུ་ཉན་གནང་།། 
ཟླཝ་དང་ཞིབག་གི་བརིག་ན།། མ་འཕད་ཡུན་རིགིང་སོང་སྟ།ེ། 
འཁྲུལ་སྣོང་ལང་མི་བདེན་རུང་།། ད་རིགིས་དེ་སྦེ་ེ་མ་འབད།། 

ལས་དང་སོན་ལམ་ཡོོད་ན།། འཛིནོམ་པའི་དུས་ཅིག་འཐོན་འོང་།། 
བུ་མོའི་ལྷ་དང་བ་མ།། ད་རིགིས་འཁྲུལ་རིགོགས་མཛིནད་གནང་།། 
ངེ་ཡོིི་ཧེ་ིང་གི་བཀྲ་ཤེསིས།། སོག་དང་འབལ་ཉེན་འདུག་གོ། 

དེ་སྦེ་ེ་ དཀོན་མཆེ་ོག་གསུམ་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ འབདཝ་ད།  དང་པ་ལུ་ ཁོང་རིག་གཉིས་ ཚོངེ་སྔ་མའི་ལས་
འཕྲིནོ་བཙན་པའི་ཁརིག།  གཉིས་པ་ལུ་ ད་རིགེས་གཅིག་གིས་གཅིག་ སེམས་གདིང་ལས་རིག་ དགའ་བའི་བརྩེ་གདུང་
གི་ནུས་པ་དང་།  གསུམ་པ་ལུ་ ང་བཅས་རིག་མི་དགའ་བ་ཅིན་ ལྷ་ཡོང་དགའ། ཟོེརིག་སློབ་དོ་བཟུམ་ ལྷ་ཚུ་ཡོང་
ཐུགས་མཉེསཔ་ལས།  ཆུ་ལྷ་དེ་གིས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་ ཆུའི་མཐའ་མ་གི་ཤེསིང་སྦེ་ོམ་ཅིག་ རིགང་བཞིབིན་གྱི་ིས་ འགྱི་ེལ་
འོངས་ཏེ་ ཧེ་ེ་མ་གི་ཟོམ་པའི་ཤུལ་ཁརིག་ ཀེ་ཀེ་ཏང་ཏ་འབད་སྡེ།ོད་དེ།  ཤེསིང་དེ་མགུ་ལས་འབད་ བཀྲིས་འགྱི་་ོབའི་
བརིག་ན་ཡོང་ འགྱི་ོ་ལོང་མེད་པརིག་བརྒྱུགས་སོང་སྟེ་ ཆུ་ཕེལརིག་ཀ་ལྷོདཔ་ད་ དཔལ་སྒྲིགོན་དང་གཅིག་ཁརིག་ སྐེ་ཕེལང་
མརིག་བཏབ་སྟེ་ དགའ་ཐག་སྔུ་ཐག་ཆེ་ད་དེ་སྡེ།ོད་ནུག།  
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དེ་ལས་ ཁོང་གཉིས་ཆེ་་རིག་གིས་ སེམས་དགའ་བའི་ངང་ལས་འབད་ དཀོན་མཆེ་ོག་ལུ་སོན་ལམ་ དེ་སྦེ་ེ་བཏབ་
ནུག།  

ཚོངེ་སྔོན་མའི་ལས་འཕྲིནོ་བཙན་མ་གཅིག། སེམས་མཐུན་པའི་དམ་ཚོངིག་གཙང་བ་གཉིས།། 
ཡོརིག་དཀོན་མཆོེ་ག་གསུམ་གྱི་ི་ཐུགས་རྗེ།ེ་གསུམ།། དུས་ད་རིགེས་འཛིནོམས་པའི་དགའ་སྤྲོོ་ཆེ་ེ།། 
དུས་ནམ་ཡོང་དཔལ་སྒྲིགོན་བཀྲ་ཤེསིས་གཉིས།། ཁ་འབལ་བ་མེད་པའི་སོན་ལམ་ཞུ།། 

དེ་ལས་ ཉིནམ་ནངས་པ་ལས་རིག་ རིགང་རིགང་སོ་སོའི་ཕེལམ་ཚུ་ལུ་སློབ་སྟ་ེ དཔལ་སྒྲིགོན་དང་བཀྲ་ཤེསིས་གཉིས་ གཉེན་
བཏགས་སྦེ་ེ་ གཉེན་སྟོན་ཡོང་རྒྱས་ཤེསིང་རྒྱསཔ་འབད་རིགང་བརྩསི་ཏེ་ མི་ཚོངེ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ི་ངང་ལུ་ སྡེ།ོད་ནུག་གོ།
དྲི་བ།
༡- སྲུང་འདི་ནང་ ཚོངོརིག་ཤུགས་ཆེ་ེ་ཤེསོས་རིག་ འབྱུང་རིགིམ་ག་ཅིའི་སྐབས་ལུ་ འོངམ་མས་གོ? 
༢- བཀྲིས་ བརྒྱུགས་ཏེ་ ཆུ་ཕེལརིག་ཀ་ལྷོདཔ་ད་ དཔལ་སྒྲིགོན་ཁོང་གཉིས་ བོ་ག་དེ་སྦེ་ེ་རིག་ སློབ་སློབ་འོང་ག་  
 ཁྱོད་རིག་གིས་བཟོོ་སྟེ་བིས།ིི
༣- ཁོང་གཉིས་ གཉེན་བསྡེ།ོམས་ཞིབིནམ་ལས་ ནརོིག་ཚུ་ ག་གིས་རིག་ འཚོངོ་འོང་ག་ བསམ་འཆེ་རིག་བིས།
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སློོབ་རིིགམ་༡༡ པ་དང་༡༢ པའི་ ལྷག་དེབ།
སྤྱི་ིརིག་བཏང་སྐད་ཡིོག་འདི་སློོབ་སྦྱོང་འབད་བའི་སྐབས་ སློོབ་དཔོན་གྱི་ིས་སྟོན་ནི་བ་ལྷག་སྟེ་ རིགང་གིས་ག་དེ་དྲག་
དྲག་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཐོག་ལས་ སྦྱང་བ་འབད་ནི་འདི་ཁག་ཆེ་ེ། རིགང་གིས་ ག་དེ་མང་མང་འབི། ག་དེ་
མང་མང་ལྷག། ག་དེ་མང་མང་ ཉན་སློབ་འབད་བ་ཅིན་ སྐད་ཡོིག་འདི་ མགྱི་ོགས་པརིག་ཤེསེསཔ་ཨིན། 

དེ་འབདཝ་ལས་ ལྷག་རིགིག་གི་ཐོག་ལས་ སྐད་ཡོིག་སྦྱང་བ་ཚུད་ཐབས་ལུ་ སློོབ་རིགིམ་འདི་ནང་བཀོད་ཡོོད་པའི་
སྲུང་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འོག་གི་ལྷག་དེབ་གཉིས་ཡོང་ སྤྲོོ་བ་ཆེ་ེ་ཏོག་ཏོ་ཡོོདཔ་ལས་ ལྷག་དེབ་དེ་གཉིས་ དཔེ་མཛིནོད་
ནང་ལས་འཚོངོལ་ཏེ་ ལྷག་དགོཔ་ཨིན།
དུས་རྒྱུན་དབེ་ཞིབིབ་དང་ཡོང་ན་ ཆེ་ོས་རྒྱུགས་དབེ་ཞིབིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ལྷག་དེབ་དེ་ཚུ་ལས་ དྲི་བ་རིགེ་འོང་ནི་
ཨིནམ་ལས་ སྲུང་དེབ་དེ་ཚུ་ ལེགས་ཤེསོམ་འབད་ལྷག་སྟེ་ རྩོམ་རིགིག་དང་འབེལ་བའི་ཡོོན་ཏན་ལེན་ཐབས་འབད་
དགོཔ་ཨིན།
ཨང་ དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་ རྩོོམ་པ་པོ་ དཔེ་སྐྲན་པ།

༡ ཤ་བའི་འཁྲུལ་སྣང་། བསོད་ནམས་བསྟོན་འཛིན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲ།

༢ གསེར་རྫོམ་གང་། བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲ།
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ཚོང�་དོན་འགྲོ�་བཤེསད།(Glossary)

སྲུང་ཐུང་གི་ཆ་ཤས། སྲུང་གི་འགྲོས་རིས། སྲུང་/རྙོག་གཞི་གི་ དབྱེ་བ།

རྫོངོ་ཁ། ཨིང་སྐད། རྫོོང་ཁ། ཨིང་སྐད། རྫོོང་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
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བཤེས་སྤྲིངས་རྩོ་འགྲེལ།
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སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ལྷབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔ།

བཤེསས༌སྤྲོངས་༌ལྷབ་པའ་སྐབས་ ཚོང�ས༌བཅད༌ཀྱི་༌ནང་དོན་ཚུ་ ཧེ་་གོཝ་ཙམ་སྦེ་་མ་བཞིབག་པརིག་ རིགང་ག་རྒྱུད་ལུ་སྐད་ཡོ�་
ག་རིག�་རྩལ་བཞིབ་ ཡོརིག་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་དམ�ས་ཏ་ གཤེསམ་འཁོད་ཀྱི་་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨན།
བ་ན�་རིག�་རྩལ་ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་་དོན་ལུ།
༡- ཚོང�ས༌བཅད༌ཀྱི་༌ཐོག༌ལུ༌ འདྲ༌བ༌འདྲ༌ལན༌བ༌ན།
༢- ཚོང�ས༌བཅད༌ཀྱི་༌བརོྗེ།ད༌དོན༌ལུ༌གཞིབ༌བཞིབག༌སྟ༌ རིགང༌ག�༌ཡོང༌ཚོང�ས༌བཅད༌གསརིགཔ༌རིག༌བ༌ན།
༤- ཆེ་ོས༌སྐད༌ཀྱི་༌མང་ཚོང�་ཡོ�་སྡེ།�་ཚུ་ག་ཐོག་ལུ་ མགྱི་ོགས་ཕེལབ་དང་རྗེ།ོད་ཚོང�་བ་ན།
༥- ཚོང�ས༌བཅད༌ཀྱི་༌ཐོག༌ལུ༌ འགྲོ�༌པ༌རིགང༌ག�༌བརྩམ༌ན།
ལྷག་ན�་རིག�་རྩལ་ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་་དོན་ལུ།
༡- ཚོང�ས༌བཅད༌ཚུ༌ གཅད༌མཚོངམས༌དང༌འཁ�༌ ག་ད་མང་མང་ལྷག་ན།
༢- ཚོང�ས༌བཅད༌ཀྱི་༌འགྲོ�༌པ༌ཚུ༌ གང༌མང༌ལྷག༌ན།
ཉན་སློབ་ཀྱི་་རིག�་རྩལ་ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་་དོན་ལུ།
ཚོང�ས༌བཅད༌ཚུ་ག་ཐོག་ལུ་ སློོབ་དཔོན་དང་གཅ�་ཁརིག་ངག་ཐོག་ལས་ འདྲ་ལན་འབད་ན་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་དགག་
སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤེསད་ སྤྱི་ན་འབུལ་ དོགས་ས�་ བསམ་འཆེ་རིག་བཤེསད་ན�་གོ་སྐབས་གང་མང་ལན་དགོཔ་ཨན།
དབ་ཞིབབ།
ཁྱད་ཀྱི་�་ འབ་ ལྷག་ ཉན་ སློབ་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ལ་ཤེས་ཅ�་ འབད་ཡོོད་མ་ཚུ་ག་སོྐརིག་ལས་སློོབ་དཔོན་
ཚུ་ག་ཕག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབ་ཞིབབ་ཀྱི་་སྐུགས་ཐོ་ཚུ་འོང་། ད་དང་འཁ�་ཏ་ རིགང་ཡོརིག་རྒྱས་འགྱི་ོ་དོ་ཡོོད་མད་ འཕྲིནལ་འཕྲིནལ་
རིག་བལ་དགོ། སློོབ་གྲྭ་ནང་འོང་པའ་དུས་ཚོངད་འད་ འཕོྲིན་བརླག་མ་བཏང་པརིག་ ཉནམ་གཅ�་བ་ཉནམ་གཅ�་ ཡོརིག་དྲག་
འགྱི་ོ་ན�་མནོ་བསམ་བཏང་སྟ་ དཔ་ཆེ་་ལྷབ་དགོཔ་ཨན།
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ངོ་སྤྲོོད།

བཤེསས་པའ་སྤྲོངས་ཡོ�་འད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་་གསུང་མདོ་དང་རྒྱུད་སྡེ།་ཚུ་དང་ རྗེ།ས་འཇུག་མཁས་པའ་ བསྟན་
བཅོས་ཚུ་ག་ནང་ལས་ འཐོན་མ་ ཆེ་ོས་སད་ཟུང་འབ�་གྱི་་སྤང་བང་ཚུལ་བཞིབན་དུ་ སོྟན་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་མཐུན་
བཤེསས་རྒྱལཔོ་བད་སྤྱི་ོད་བཟོང་པོ་ལུ་ འཕྲིནན་ཡོ�་སྦེ་་བརྩམས་ཏ་གནང་གནངམ་འབད་ན་འད་ག�་ མང་ལུ་
ཡོང་བཤེསས་པའ་སྤྲོངས་ཡོ�་ཟོར་ཞུཝ་ཨན་མས།   
འད་ག�་ང་བཅས་རིག་ལུ་ གནས་སྐབས་མངོན་པརིག་མཐོ་བ་ ལྷ་དང་མ�་གོ་འཕེལང་དང་ མཐརིག་ཐུག་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་་ གོ་འཕེལང་འཐོབ་ན�་ལམ་སྟོནམ་མ་ཚོངད། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དགའ་སྐྱད་དཔལ་འཛིན�ས་འགྲུབ་
ན�་ ས�ས་ཀྱི་་བད་སྐྱད་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ཕེལན་པའ་ ལུས་ངག་ཡོད་གསུམ་གྱི་་ སྤྱི་ོད་ལམ་བཟོང་པོ་ཚུ་ཡོང་ 
སྟོན་དོ་ཡོོདཔ་ལས། ང་བཅས་རིག་ལུ་བརྩ་མཐོང་དང་བསམ་སྤྱི་ོད་ཤེསས་ཡོོན་འཐོབ་ན་ལུ་ ཕེལན་ཐོགས་སྦེ་ོམ་སྦེ་་རིག་
ཡོོདཔ་ཨན།
དེ་གི་ནང་ལས་ཡོང་འཕྲིནིན་ཡོིག་གནང་ས་འདི་ རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱི་ོད་བཟོང་པོ་ལུ་ འབད་ནི་དེ་གིས་ འཇིག་རྟེན་
སིད་ཀྱི་ི་ལམ་ལུགས་གཙོ་བོརིག་བཏོན་ཏེ་གསུངས་ཡོོདཔ་ལས་ འཇིག་རྟེན་པ་ལུ་མཁོ་ཆེ་ེ་བའི་བསློབ་བ་ མང་
རིགབས་ཅིག་གསུངས་ཏེ་ཡོོད། 
ད་མ་ཚོངད་ ལས་རྒྱུ་འབས་དང་ དག་བའ་ཕེལན་ཡོོན་ སྡེ།�་པའ་ཉས་དམ�ས་ ལྷ་ཆེ་ོས་དག་བ་བཅུ་དང་ འཇ�་
རྟན་ཡོང་དག་པའ་ལ་བ་དང་ ཐརིག་པའ་ལམ་བདན་པ་བཞིབ་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་ གསུངས་ཏ་ཡོོདཔ་ལས་ ཚོང་འད་ཕ་
གཉ�་ཆེ་་རིག་ལུ་ ཕེལན་པའ་ཞིབལ་གདམས་གལ་ཆེ་་ཤེསོས་ཅ�་ཨན། ད་དང་གཅ�་ཁརིག་ རྩ་བའ་ཚོང�་ཚུ་ ཆེ་ོས་སྐད་
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ནང་ཡོོད་ན་འད་ག�་ ཆེ་ོས་སྐད་ལྷག་ན་དང་ གོ་དོན་ལན་ན་ལུ་ཡོང་ ཕེལན་ཐབས་ཡོོདཔ་ལས་ འད་ག�་རོང་
ཁའ་ སྐད་ཡོ�་ག་གནས་ཚོངད་ ཡོརིག་སང་རྐྱབ་ན་ལུ་ཡོང་ རྒྱབ་སྐྱོརིག་སྦེ་ོམ་ ཡོོདཔ་ཨན་ནོ།།

བཤེས་སྤྲིངས་རྩོོམ་པ་པོའི་རྣམ་ཐར་བཅུད་བསྡུས།

༉  བཤེསས་སྤྲོངས་རྩོམ་པ་པོ་ དཔལ་མགོན་འཕེལགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་མཆེ་ོག་ གཞིབན་དང་མ་འདྲ་བའ་ སྐྱས་
བུ་དམ་པ་ཅ�་ཨན་མ་ད་ཡོང་ སངས་རྒྱས་མྱོ་ངན་ལས་ འདས་རིགན་པའ་སྐབས་ འཁོརིག་ཉན་ཐོས་དང་ དགྲོ་
བཅོམ་པ་ཚུ་ སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མདཔ་མྱོོང་ནུག།   ད་བསྒང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་�་ ང་ན་མྱོ་ངན་འདས་འོག་
ཏུ།། ལོ་ན་བཞིབ་བརྒྱ་ལོན་པ་ན།།ཀླུ་ཞིབས་བ་བའ་དག་སློོང་དུ།།བསྟན་པ་འད་ལ་དས་བརྩོན་འགྱུརིག། །ཟོར་སངས་

རྒྱས་མྱོ་ངན་ལས་འདས་ཏ་ ལོ་བཞིབ་བརྒྱ་
འགྱི་ོཝ་ད་ ཀླུ་ཟོར་བའ་མཚོངན་དང་ལྡན་
པའ་ དག་སློོང་ཅ�་འབོན་ན་ཨན། ཟོར་
བའ་ལུང་བསྟན་གནང་ནུག།  
ལུང་བསྟན་ད་དང་འཁ�་ཏ་ སྤྱི་་ལོ་མ་
ཐོན་པའ་ཧེ་་མ་ ལོ་ ༢༢༠ ད་ཅ�་
ལུ་ ༼ལུང་བསྟན་དང་འཁ�་བ་ཅན་
༡༤༤འོང་དགོཔ་འདུག།༽ རྒྱ་གརིག་ལྷོ་
ཕོགས་ཝདརྦོ་ཟོར་ ད་རིག�་ནངས་པ་འབད་
བ་ཅན་ རྒྱ་གརིག་གྱི་་མངའ་སྡེ།་ མཧཱ་རིགཤེས་
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ཏྲ་ག་གཡུས་ནག་པུརིག་ཟོར་ས་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། འཁྲུངས་པའ་སྐབས་སྐྱ་རྩ�་ནང་ལས་ དག་སློོང་བརྒྱ་ བམ་
ཟོ་བརྒྱ་ སྐྱ་བོ་ཕེལལ་པ་བརྒྱ་ལུ་ གསོལ་སྟོན་དྲངས་ཚུགས་པ་ཅན་ ལོ་བདུན་ ཟླཝ་བདུན་ ཞིབག་བདུན་གྱི་་རིགང་ལུ་ 
མ་བཤེསགས་པརིག་བཞུགས་འོང་། ད་མན་ སྐུ་སོག་ལུ་བརིག་ཆེ་ད་ཡོོདཔ་སྦེ་་ཐོན་ནུག། 
ཡོབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ིས་ སྐྱེ་རྩིས་དང་འཁིལ་བའི་ ཟློག་ཐབས་ཚུ་འབད་དེ་ ལོ་བདུན་འགྱི་ོཝ་ད་ སྐུ་ཚོངེ་ལུ་བརིག་ཆེ་ད་
ཡོོདཔ་ལས་ བུ་ཚེོང་ལས་འདས་སརིག་ ཕེལམ་གིས་བལ་མི་ཚུགས་ནི་མས་ཟོེརིག་ ཟོད་སོང་ཚུ་བིན་ཏེ་ ག་དགའ་སརིག་
སྤྱི་ང་འཁྱམས་ཏེ་ སོང་ཟོེརིག་བཏང་ནུག།  
ད་ལས་ སྤྱི་ང་འཁྱམས་ཏ་འབོནམ་ད་ ཁོ་རིགའ་ལུང་བསྟན་དང་འཁ�་ཏ་  མཁན་པོ་སྒྲིག་གཅན་འཛིནན་དང་མཇལ་
ནུག། མཁན་པོ་ག�་ཁོ་ག་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་མཁྱན་ཏ་ ཚོང་དཔག་མད་ཀྱི་་སྒྲུབ་ཐབས་སྟོན་གནང་མ་འད་ ལགས་ཤེསོམ་
སྦེ་་བསྒྲུབས་གནངམ་ལས་ ནམ་ཡོང་མྱོ་ངན་ལས་མ་འདའ་བརིག་ བཞུགས་ཚུགས་པའ་སྐུ་ཚོང་ལུ་ རིགང་དབང་ཐོབ་
ཚུགསཔ་ཡོརིག་སོ་ནུག།
དེ་མ་ཚོངད་ མཁན་པོ་གིས་ཁོ་ལུ་ བསྙནེ་རོགས་ཀྱི་ི་སྡེ།ོམ་པ་གནང་སྟ་ེ མཚོངན་ཡོང་དགེ་སློོང་དཔལ་ལྡན་ཟོེརིག་གནང་
སྟེ་ ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ི་མདོ་སྔགས་རིགིག་གཞུང་ ཆེ་་ཚོངང་གི་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་ ཡོོངས་རོགས་གནང་ནུག། 
བཅུད་ལེན་སྒྲུབ་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྡོོ་རྗེ།ེའི་སྐུ་ལུ་གྱུརིག། རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངོན་ཤེསེས་ ཐོགས་པ་མེད་པརིག་མཁྱནེ། ཡོེ་
ཤེསེས་ཀྱི་ི་མཁའ་འགྲོོ་མ་ལས་ ཞིབལ་གདམས་ཐོབ་སྟེ་ སྒྲུབ་ཐབས་མ་འདྲཝ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ སྤྱི་ན་དྲངས་ཡོོདཔ་
ལས་ ན་ལེནྜའི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ནང་ མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་ གཏམ་སྙན་གྲོགས་སྦེ་ོམ་རིག་བྱུང་ནུག། 
ནམ་ཅ�་ག་ཚོང་ མཁན་པོ་སྒྲིག་གཅན་འཛིནན་ སྒྲུབ་པ་ལུ་བཞུགས་ཡོོདཔ་ལས་ ད�་སྐུ་ཚོངབ་སྦེ་་ ན་ལེནྜའ་མཁན་
པོ་མཛིནད་པའ་སྐབས་ གཡུས་ད་ནང་ མུ་ག་སྦེ་ོམ་རིག་བྱུང་སྟ་ གཡུས་ཚོངན་གྱི་་མ་ཚུ་ ས་གནས་གཞིབན་ཁ་ལས་ཕེལརིག་ 
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འཁྱམས་འགྱི་ོ་དགོཔ་ཐོནམ་ལས་ དག་སློོང་ཚུ་ བཟོའ་འཐུང་མ་ཐོབ་པརིག་ སྡུག་བསྔལ་སྦེ་ོམ་མྱོོང་ནུག། ད�་
སྐབས་ལུ་ ཀླུ་སྒྲུབ་མཆེ་ོག་ག�་ གསར་སྒྱུརིག་གྱི་་རྩ་གྲུབ་སྟ་ གསར་ལ་ཤེས་བཟོོ་ཞིབནམ་ལས་ གཡུས་གཞིབན་ཁ་
ལས་ བཟོའ་འཐུང་དང་གཅ�་ཁརིག་ བརྗེ།་སོརིག་འབད་ད་ དག་སློོང་ཚུ་ལུ་ འཚོང་བ་རྒྱུན་མ་ཆེ་ད་པརིག་དྲངས་ནུག། 
ཤུལ་ལས་ མཁན་པོ་སྒྲུབ་པ་གནང་ཚོངརིག་ཏེ་ འབོན་པའི་སྐབས་ གཡུས་སྟངོམ་གཟོིགས་ཏེ་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་མཁྱེན་
པའི་བསྒང་ལས་ ཀླུ་སྒྲུབ་ལུ་ དབའེ་་་ཁྱདོ་སེམས་ཅན་ལུ་ སྙིང་རྗེ།ེ་ཆུང་པས། ང་ལུ་ཞུ་བ་ཅིན་ འདོད་ཡོོན་ལོངས་
སྤྱི་ོད་ཀྱི་ི་ཆེ་རིགཔ་ ཕེལབ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ང་ལུ་ཡོོད། ད་་་ཁྱདོ་ཀྱི་ིས་ དེའི་སྡེ།ིག་སྒྲིགིབ་སྦྱང་ཐབས་ལུ་ གཙུག་ལག་
ཁང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང་ ལྷ་ཁང་སྟོང་ མཆེ་ོད་རྟེན་ཁི་ཕྲིནག་བཞིབེངས་དགོ་ཟོེརིག་གསུངསམ་ལས་ ཀླུའི་སྒྲུབ་ཐབས་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཀླུ་ཡུལ་ལུ་བོན་ཏེ་ ཀླུ་ཚུ་ལུ་ཆོེ་ས་གནང་། དེའི་ཡོོན་ལུ་ རྒྱལ་བའི་གསུང་འབུམ་པོ་སྟི་༡༢ ཀླུ་
ཡུལ་ལས་ མི་ཡུལ་ལུ་བསྣོམས་བོན་ནུག། དེ་མ་ཚོངད་ ནོརིག་ལྷ་འཛིནམ་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་པོའི་བཀའ་བཞིབིན་དུ་ བཞིབེངས་
གནང་ནུག། 
དཔལ་མགོན་འཕེལགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་མཆེ་ོག་ག�་ བསྟན་པ་དང་ས�ས་ཅན་གྱི་་དོན་ལུ་ དམ་པའ་ཚུལ་དགུའ་ 
ཡོོན་ཏན་གྱི་་ཐོག་ལས་ཆོེ་ས་འཁོརིག་རིག�་པ་གསུམ་སྦེ་་བསྐོརིག། གདུལ་བ་ལ་ཤེས་བསྐྱངས། བསྟན་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་མཛིནའ་བཤེསས་ རྒྱལཔོ་བད་སྤྱི་ོད་བཟོང་པོའ་དོན་ལུ་ བརྩམས་གནང་
ཡོོད་མ་ བཤེསས་སྤྲོངས་འད་ཨན། 
མཐའ་མཇུག་ཁརིག་ ལྷོ་ཕོགས་དཔལ་གྱི་ི་རིགི་ལུ་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ི་ཉམས་ལེན་མཛིནད་དེ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་ 
རྒྱལཔོ་བདེ་སྤྱི་ོད་ཀྱི་ི་སས་ ནུས་ལྡན་ཟོེརིག་མི་འདི་ རྒྱལཔོ་འབད་དགོ་མནོ་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་ ཡུམ་གྱི་ིས་ ཁྱོད་
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ཀྱི་ི་ཡོབ་དང་སློོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་གཉིས་ ཆེ་་རིགོགས་འབདཝ་ལས་ སློོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་མ་བཤེསགས་ཚུན་ ཡོབ་
ཡོང་མི་བཤེསགས། དེ་བ་འདི་ ཀླུ་སྒྲུབ་འདི་ བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཨིནམ་ལས་ དབུ་སྦྱིན་པ་ལྷང་བརྫུ་བཏབ་
སྟེ་ བཀྲོངས་ཐབས་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ི་ཡོབ་ཡོང་བཤེསགས་ཏེ་ ཁྱོད་རྒྱལཔོ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོོད་ཟོེརིག་ 
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་སྟོང་པའ་ནང་གཡུག་དོ་བཟུམ་སོྡེ།དཔ་ལས་ 
བཀྲོངས་མ་ཚུགས་པས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་�་ང་ཧེ་་མརིག་ རྩྭ་རྔ་མ་ཅ�་སྦེ་་སྡེ།ོད་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་
བཞིབན་དུ་ ཁོ་ག�་རྩྭ་ཀུ་ཤེས་ག�་ དབུ་བཏོག་བཏང་སྟ་ བཀྲོངས་ད་ནུག།
དེའི་སྐབས་ ས་འཛིནམ་གློིང་འདི་ཡོང་ ཚོངརིག་ཅིག་སྤརིག་ཏེ་ གནམ་སྟངོ་པའི་ནང་ལས་ ང་ནི་འདི་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་
འགྲོོ།། ཕིས་ནས་ལུས་འདི་ལ་ཡོང་འཇུག་པརིག་འགྱུརིག། །ཟོེརིག་སྒྲིག་བསྒྲིགགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ དཔལ་མགོན་འཕེལགས་
པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཟོེརིག་བའི་ སྐྱེས་ཆེ་ེན་དམ་པ་འདི་ འཛིནམ་གློིང་མི་ཡུལ་ལས་ བདེ་བ་ཅན་གྱི་་ིཞིབིང་ཁམས་ལུ་ བོན་སོཔ་
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་ བསྐྱལ་ཡོོད་མི་འདི་ རྡོོ་ལུ་གྱུརིག་ཡོོདཔ་ད་ ནམ་ཅིག་གི་ཚོངེ་ རྡོོ་དེ་གཉིས་མཐུད་པའི་སྐབས་ དཔལ་མགོན་
འཕེལགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་མཆོེ་ག་ ལོག་སྟེ་རིགང་ སྐུ་གཟུགས་དེའི་ཐོག་ལུ་རིག་བོན་ཏེ་ ལྷོ་ཕོགས་དཔལ་གྱི་ི་རིགི་ལུ་ མཐའ་
བལ་དབུ་མའི་གཞུང་གི་ ཆོེ་ས་ཀྱི་ི་འཁརོིག་ལོ་བསྐོརིག་གནང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ནམ་ཞིབིག་དཔལ་གྱི་ི་རིགི་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་
རྗེ།ེ། །བསྐལ་ལྡན་འདུས་པའི་ཚོངོགས་ཀྱི་ིས་ཡོོངས་བསྐོརིག་ནས། །མཐའ་བལ་དབུ་མའི་ལམ་བཟོང་འཆེ་ད་པ་ན།། 
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བདག་ཀྱི་ང་འཁོརིག་གྱི་་ིཐོག་མརིག་སྐྱེ་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་བརྟེན་ཏེ་ ཨིནམ་འོང་ནི་མས། སྐད་སྒྱུརིག་ཐད་ལུ་ཡོང་ རྒྱ་གརིག་གྱི་ི་མཁན་པོ་ སརྦོ་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་༩ པ་དེ་ཅིག་ལུ་བསྒྱུརིག་གནང་
ནུག། 
དྲན་གསོ།

ང་བཅས་ སློོབ་གྲྭའི་རྩོ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལ་ཁུངས་ (རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ) ཀྱིས་ བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་སྐོར་

ལས་ རྩོོམ་པ་པོའི་རྣམ་ཐར་དང་ ཚིགས་བཅད་རེ་བཞིན་གྱི་ གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ཚུད་ཡོད་པའི་ སློོབ་སྟོོན་ཅིག་ མཐོང་ཐོས་

ཀྱི་ཐོག་ལས་བཟོ་སྐྲན་འབད་དེ་  ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཡོད། 

དེ་འབདཝ་ལས་ སློོབ་དཔོན་དང་ སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གཤམ་འཁོད་ཁ་བྱང་ཐོག་ལས་ སློོབ་སྟོནོ་མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཕབ་ལེན་

འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱོང་འབད་ཚུགས།

www.rec.gov.bt ནང་ཨེབ།

Royal Education Council ནང་ཨེབ། 

དེ་ལས་Audio Visual Materials for Dzongkha ཟེར་བྲིས་ཡོད་པའི་འོག་ལུ་ read more ཟེར་མི་འདི་གུ་ ཨེབ་ད་ མཐོང་

ཚུགས། 

ཡང་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་ སྦྲེལ་ལམ་ https://youtu.be/6MuBuq2iNnM འདི་ ཨེབ་ཞིནམ་ལས་ བལ་རུང་འཐུས།
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འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་བཤེས་སྤྲིངས་ལྷབ་སྟེ་
: 
o བཤེས་སྤྲིངས་ཟེར་བའི་མཚན་དོན་གྱི་གོ་

དོན་བཤད་ཚུགས་དགོ།
o རྩོ་ཚིག་ཚུ་དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལྷག་ཚུགས་

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

དགོ།
o ཚིགས་བཅད་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དོན་སྤྱི་

དོན་སྦེ་འབྲི་ཚུགས་དགོ།

o རྩོ་ཚིག་ནང་གི་བརྗོད་དོན་ཚུ་མི་ཚེའི་བྱ་
བ་ནང་གི་ལག་ལེན་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་
དབྱེ་བ་དཔྱད་ཚུགས་དགོ།

o ནང་པའི་ལུགས་ཀྱི་རྩོོམ་འབྲི་འབད་ཐངས་
ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་གོ་
རྟོགས་འབད་ཚུགས་དགོ།

o ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་རྫོོང་
ཁ་ནང་བསྒྱུར་ཚུགས་དགོ།

མི་ཁོམ་པའི་གནས་བརྒྱད།
 ལོག་པརིག་ལ་བ་འཛིིནན་དང་དུད་འགྲོོ་དང༌། །ཡོི་དྭགས་ཉིད་དུ་དམྱོལ་བརིག་སྐྱེ་བ་དང༌།།
 རྒྱལ་བའི་བཀའ་མེད་པ་དང་མཐའ་འཁོབ་ཏུ། །ཀློ་ཀློོརིག་སྐྱེ་དང་གློེན་ཞིབིང་ལྐུགས་པ་ཉིད།།
      ཚེོང་རིགིང་ལྷ་ཉིད་གང་ཡོང་རུང་བརིག་ནི། །སྐྱེ་བ་ཞིབེས་བགྱི་ི་མི་ཁོམ་སྐྱོན་བརྒྱད་པོ།།
      དེ་དག་དང་བལ་ཁོམ་པ་རྙེསེད་ནས་ནི། །སྐྱེ་བ་ལྡོག་པའི་སློད་དུ་འབད་པརིག་མཛིནོད།།
ཚོངེ་སྔ་ཕི་དང་ ལས་རྒྱུ་འབས་ དཀོན་མཆོེ་ག་གསུམ་ལུ་ ཡོིད་ཆེ་ེས་དང་ དད་པ་མེད་པའི་ ལོག་ལ་ཅན་ལུ་སྐྱེ་
ནི། རྨོངས་དད་ཅན་གིྱི་་ དུད་འགྲོོ་ལུ་སྐྱེ་ནི། བཀྲེས་སྐོམ་གིྱི་་སྡུག་བསྔལ་མོྱོང་མི་ ཡོི་དྭགས་ལུ་སྐྱེ་ནི། ཚོང་གྲོང་
གི་སྡུག་བསྔལ་མོྱོང་མི་ དམྱོལ་བ་ལུ་སྐྱེ་ནི། སངས་རྒྱས་ཚུ་མ་འབོན་པའི་སྐབས་ལུ་ སྐྱེ་ནི། སངས་རྒྱས་བོན་
རུང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི་གསུང་ ཆོེ་ས་ཀྱི་ི་སྒྲིག་ཙམ་ཡོང་མེད་པའི་ ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ལུ་ ཀློ་ཀློོ་ཟོེརིག་བ་སྤྱི་ོད་གདུག་
རྩུབ་ཅན་ལུ་སྐྱེ་ནི། ཆེ་ོས་དརིག་ས་ལུ་སྐྱེ་རུང་ ལུས་ངག་ཡོིད་གསུམ་གྱི་ི་ སྐྱོན་ཞུགས་མི་ལྐུགས་པ་ རྩ་རྒེདས་ཀྱི་ི་
ལུས་ལུ་སྐྱེ་ནི། འདུ་ཤེསེས་མེད་ཟོེརིག་སེམས་ལུ་ ཚོང་གྱི་ང་རྣམ་རྟོག་མེད་པརིག་ སེམས་ཡོེངས་སྦེ་ེ་སྡེ།ོད་མི་ ལྷ་ཚོངེ་རིགིང་
པོ་ལུ་སྐྱ་ེནི་ཚུ་ལུ་ མི་ཁོམ་པའི་གནས་བརྒྱད་ཟོེརིག་སློབ་ཨིན། དེ་ཚུ་ལུ་ མ་སྐྱེ་བརིག་ ད་རིགེས་ཆེ་ོས་འབད་ནིའི་ གོ་
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སྐབས་ཡོོད་པའི་ མི་ལུས་ཐོབ་ཡོོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕེལརིག་ མི་ཁོམ་པའི་གནས་བརྒྱད་ལུ་ སྐྱེ་མ་དགོ་པརིག་ ཐརིག་
པའི་གོ་འཕེལང་འཐོབ་ནིའི་ཐབས་ལུ་ བརྩོན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
འདུ་ཤེསེས་མེད་པ་  = རྣམ་རྟོག་མེད་མི།
ལོག་ལ་   =   ཆེ་ོས་ལུ་དད་པ་དང་ཡོིད་ཆེ་ེས་མེད་མི།
མཐའ་འཁོབ་  = ཆེ་ོས་མ་དརིག་བའི་གནས།
སྐྱེ་བ་བཟློག་པའི་སློད་དུ་ = མི་སྐྱེ་ནིའི་ཐབས་ལུ།

དྲ་ིབ།
༡  མི་ཁོམ་ཟོེརིག་བའི་དོན་དག་བིས།
2  ཡོི་དྭགས་དང་དུད་འགྲོོ་གཉིས་ཀྱི་ི་ སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་ཐངས་ཀྱི་ི་ ཁྱད་པརིག་བིས།
3   མི་ཁོམ་པའི་གནས་བརྒྱད་ཀྱི་ི་ བཤེསད་པ་ཐུང་ཀུ་རིགེ་བིས།

འཁོརིག་བའི་ཉེས་དམིགས་མདརོིག་བསྟན་པ།
དེས་པ་འདོད་པས་ཕེལོངས་དང་འཆེ་ི་བ་དང༌། །ན་དང་རྒེད་སོགས་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་ཡོི།།
འབྱུང་གནས་འཁོརིག་བ་ལ་ནི་སྐྱོ་མཛིནད་ཅིང༌། །དེ་ཡོི་ཉེས་པ་ཤེསས་ཀྱི་ང་གསན་པརིག་མཛོིནད།།
དེས་པ་ཟོེརིག་མི་ ཐུགས་ཞིབི་ཞིིབང་དུལ་བའི་ རྒྱལ་པོ་ཟོེརིག་འབོ་ཞིབིནམ་ལས་ ཁམས་གསུམ་འཁོརིག་བ་འདི་ནང་ ཟོས་
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གོས་ལ་སོགས་པའི་ འདོད་ཡོོན་ལོངས་སྤྱི་ོད་ མ་འཐོབ་པའི་ དཀའ་ངལ་དང་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཤེསི་ནི་དང་ དུས་
ཨ་རྟག་རིག་ ནད་ཀྱི་ིས་ན་ནི་དང་ ལོ་ན་ཚོངོད་རྒེདས་ནི་ ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལེ་ཤེས་ཅིག་འཐོན་སའི་གནས་ འཁརོིག་
བ་འདི་ལུ་ ཐུགས་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་གནང་དགོཔ་ཨིན། ཁམས་གསུམ་འཁོརིག་བ་འདི་ནང་གི་ སྐྱོན་དང་ཉེས་པ་ སྡུག་
བསྔལ་ཚུ་ སློབ་ཚོངརིག་བའི་མཐའ་མེད་རུང་ ཟུརིག་ཆེ་་ཅིག་ ང་གིས་ ཞུ་ནི་ཨིནམ་ལས་ གསན་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
དེས་པ།       =    ཐུགས་ཞིབི་ཞིབིང་འདུལ་བའི་རྒྱལཔོ་ཟོེརིག་འབོ་པའི་དོན།
ཕེལོངས་པ་  = ཟོས་ནརོིག་མེད་མི།
དུ་མ་  = ལེ་ཤེས།
འབྱུང་གནས་ = འཐོན་སའི་གཞིིབ།
ཉེས་པ་  = སྐྱོན།

དྲ་ིབ།
༡  སྐྱེ་རྒེད་ན་འཆེ་ིའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ི་སྐོརིག་ལས་ བཤེསད་པ་རྐྱབ།
2  འཁོརིག་བ་ནང་ སེམས་སྐྱོ་དགོ་པའི་ ཁུངས་བཀལ?

འཁོརིག་བ་ལུ་ཡོིད་བརྟན་མེདཔ།
ཕེལ་ནི་བུ་ཉིད་མ་ནི་ཆུང་མ་ཉིད། །སྐྱེ་བོ་དགྲོ་གྱུརིག་པ་དག་བཤེསེས་ཉིད་དང༌།།
བཟློག་པ་ཉིད་དུ་མཆེ་ིས་པས་དེ་སློད་དུ། །འཁོརིག་བ་དག་ན་ངེས་པ་འགའ་མ་མཆེ་ིས།།
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འཁོརིག་བ་ལུ་ སྐྱ་ན་ཚོངརིག་གཅ�་མན་པརིག་ ཡོང་ལས་ཡོང་དུ་སྐྱ་ན་འད་ག�་ སྐྱ་བ་ལུ་ ངས་པ་མད་མ་
ཡོང་ རིག་ཚོང་སྐབས་ ཨ་པ་ད་བུ་སྦེ་་དང་ ཨའ་ད་རིགང་ག་ ཨམ་སྲུ་སྦེ་་སྐྱ་ན་ ལ་སོགས་པ་དང་། ཧེ་་མ་
རིགང་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་མ་ དགྲོ་འད་ ད་རིག�་རིགང་ག་ དགའཝ་མཐུན་བཤེསས་ལུ་སྐྱ་ན་ཚུ་ཡོོདཔ་དང་
། བཟློག་པ་ཉད་ཟོར་ ཕ་འགྱུརིག་སྦེ་་ གཉན་དགྲོ་ལུ་སྐྱ་ན་དང་ རིགང་ག་ཨམ་སྲུ་འད་ ཨའ་སྦེ་་སྐྱ་ན། བུ་ཨ་
པ་ལུ་སྐྱ་ན་ཡོང་ཡོོདཔ་ཨན། རྒྱུ་མཚོངན་འད་ག�་འབད་ འཁོརིག་བ་འད་ནང་ལུ་ འད་ང་ག་ཕེལ་ཨན། འད་
ང་ག་ཨའ་ཨན། འད་ང་ག་དགྲོ་ཨན་ཟོར་ འགྱུརིག་བ་མདཔ་སྦེ་་སྡེ།ོད་ན�་ ངས་པ་མདཔ་ཨནམ་ལས་ དགྲོ་
གཉན་ལུ་ཉ་རིགང་ཕ་མ་བཏུབ་ཨན། འཕེལགས་པ་ཀ་ཏ་ཡོ་ན་ག�་ཡོང་། ཕེལ་ཤེས་ཟོ་ཞིབང་མ་ལ་བརྡོག། གསོད་
པའ་དགྲོ་བོ་པང་ན་བཟུང་། །ཆུང་མས་ཁྱོ་ཡོ་རུས་པ་འཆེ་འ། །འཁོརིག་བའ་ཆོེ་ས་ལ་གད་མོ་བོ། ། ཟོར་ གསུངས་
ཡོོདཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
ཆུང་མ་       = རྨགཔ་ཡོོད་པའི་ཨམ་སྲུ།
སྐྱེ་བ་བཟློག་པ་  = སྐྱེ་བ་སརོིག་ཏེ་ལེན་ནི། ཕི་འགྱུརིག།/སོརིག་ནི།/ བསློོག་ནི།
ངེས་པ་འགའ་མ་མཆེ་ིས་    = བརྟན་བརྟན་ག་ནི་ཡོང་མེད།
སྐྱེ་བོ་དགྲོརིག་གྱུརིག་པ་དག་   =     མི་དགྲོ་བང་ཕད་ལུ་གྱུརིག་མི་ཚུ།
བཤེསེས་ཉིད་           =     ཆེ་་རིགོགས་ལུ་གྱུརིག་ནི།

དྲི་བ།
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༡  སྐྱེ་བ་ལུ་ ངེས་པ་མེད་པའི་སྐོརིག་ལས་ དོན་མཚོངམས་ཅིག་བིས།
༢  ཚེོང་ད་རིགེས་རིགང་གི་དགྲོ་ལུ་ ཞིབེ་སྡེ།ང་ལང་དགོཔ་འདུག་ག? ག་ཅི་འབད?
༣   འཁོརིག་བ་ནང་ དགྲོ་གཉེན་གྱི་ི་ ངེས་པ་མེདཔ་ཤེསེས་ཏེ་ ག་ཅི་འབད་དགཔ་ཨིན་ན?

སྐྱེ་བ་གྲོངས་མེད་ཀྱི་ི་གནས་ལུ་སྐྱོ་བ།
རིགེ་རེིགས་རྒྱ་མཚོོང་བཞིབི་བས་ལྷག་པ་ཡོི།། འོ་མ་འཐུངས་ཏེ་ད་རུང་སོ་སོ་ཡོི།། 
སྐྱེ་བོ་རྗེ།སེ་སུ་འབང་བའི་འཁརོིག་བ་པས།། དེ་བས་ཆེ་ེས་མང་ཉིད་ཅིག་བཏུང་འཚོངལ་ལོ།།
འདི་ཡོང་ འཁོརིག་བ་ལུ་ཐོག་མ་མེད་ནི་འདི་གིས་ གང་ཟོག་སེམས་ཅན་རིགེ་རིགེ་གིས་ཡོང་ ཨའི་གི་ཨོམ་འཐུང་
པའི་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ འཛིནམ་གློངི་མཐའ་བསྐོརིག་གྱི་ི་ ཤེསརིག་ལྷོ་ནུབ་བང་ཕོགས་བཞིབིའི་མཐའ་ཡོས་རྒྱ་མཚོངོ་
ཆེ་ེནམོ་བཞིབི་ལས་ལྷག་པའི་ ཨའི་གི་ཨོམ་འཐུངས་ཚོངརིག་ནུག། ད་རུང་འཁོརིག་བ་ལུ་ མཐའ་མ་མེད་ནི་འདི་གིས་ 
ཚོངེ་འདི་ལུ་ཐརིག་པའི་ལམ་མ་བསྒྲུབ་པརིག་ རིགང་རིགང་སོ་སོའི་ སྐྱེ་བོ་ཐ་མལ་པ་ཚུ་གི་ རྗེ།ེས་སུ་འབང་སྟ་ེའཁརོིག་བ་
ནང་ འཁྱམས་ཏེ་སྡེ།ོད་མི་ཚུ་ མ་འོངས་པ་ནང་ལུ་ཡོང་ ཧེ་ེ་མ་གི་ཚོངད་དེ་བ་ཡོང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ མངམ་ཅིག་
འཐུང་སྟེ་སྡེ།ོད་ནི་མས། དེ་གིས་འབད་འཁརོིག་བ་ལས་ ནམ་ཡོང་འགྲོལོ་བའི་སྐབས་མེད་པརིག་ སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་
སྟེ་ ལུས་ནི་ཨིནམ་མཁྱནེ་དགོ།

ཚོངིག་དོན།
༡  རྗེ།ེས་སུ་འབང་  ཤུལ་བདའ་ནི།
༢  ཆེ་ེས་མང་   ཧེ་ེ་མ་བ་ལྷགཔ་འབད།
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༣  བཏུང་འཚོངལ་ལོ་   འཐུང་ཚོངརིགཝ་ཨིནམ་ཤེསེས་དགོ།

དྲ་ིབ།
༡  ད་ཚུན་འཁོརིག་བའི་ནང་ལུ་ ཨོམ་འཐུངས་པའི་ཚོངད་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་བཞིབག་ནུག་གོ?
༢  ཚིོངགས་བཅད་འདི་གི་བཅུད་དོན་བིས།

ཤེསི་བ་གྲོངས་ཀྱི་ིས་མ་ཆེ་ོད་པའི་ཉེས་པ།
རིགེ་རེིགའི་བདག་ཉིད་རུས་པའི་ཕུང་པོ་ནི། །ལྷུན་པོ་མཉམ་པ་སྙེད་ཅིག་འདས་གྱུརིག་ཏེ། ། 
སེམས་ཅན་རེིག་རེིག་གིས་ འཁརོིག་བ་ལུ་ སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་ རུ་ཏོ་ཚུ་གཅིག་ཁརིག་ སྤུངས་བཞིབག་ནི་ཡོོད་པ་ཅིན། རིགིའི་
རྒྱལ་པོ་དང་འདྲན་འདྲ་ འགོྱི་་བའི་ལུས་ ལེན་ཚོངརིག་ཚོངརིགཝ་ཨིན། དོ་རུང་ཡོང་ ཐརིག་པའི་ལམ་ལུ་ མ་བརྩོན་པ་
ཅིན་ འདི་བ་ཡོང་ལྷག་པའི་ སྐྱེ་བ་ལེ་ཤེས་ལེན་ཏེ་ སྡུག་བསྔལ་ ཚོངད་མེདཔ་མོྱོང་དགོཔ་ འཐོན་ནི་མས། ཟོེརིག་
བའི་ཐུགས་བཞིབེད་ གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
རུས་པ་  = རུ་ཏོ།
ལྷུན་པོ་  = རིགི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ། རིགིའི་རྒྱལ་པོ་རིགི་རིགབ།
མཉམ་པ་  = འདྲན་འདྲ།
འདས་གྱུརིག་ = ལྷག་འོང་།
སྙེད་ཅིག་  = དེམ་ཅིག།
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དྲི་བ།
༡  སེམས་ཅན་གཅིག་གིས་ འཁོརིག་བ་ནང་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་ རུ་ཏོ་སྤུང་བཞིབག་པ་ཅིན་ ག་ཅི་དང་འདྲན་འདྲ་
   འོང་ནི་མས་གོ?
༢    ཚོངིག་རྐོང་འདི་གཉིས་ཀྱི་ིས་ དོན་དག་ག་ཅི་སྟོནམ་མས་གོ?

སྐྱེ་བ་གྲོངས་ཀྱི་ིས་མ་ཆེ་ོདཔ་ལེན་ཡོོད་པའི་རྒྱུ་མཚོངན།
མ་ཡིོ་ཐུག་མཐའ་རྒྱ་ཤུག་ཚོངིག་གུ་ཙམ། །རིགིལ་བུརིག་བགྲོངས་ཀྱི་ང་ས་ཡོིས་ལང་མི་འགྱུརིག།།
ང་བཅས་ཚུ་ ད་ཚུན་གྱི་་བརིག་ན་ ཁམས་གསུམ་འཁོརིག་བ་ལུ་ སྐྱ་བའ་སྐབས་ལུ་ རིགང་ག་ཨའ་འབད་ཚོངརིག་མ་
ས�ས་ཅན་ཚུ་ གྱི་ངས་ཁ་རྐྱབ་དགོ་པ་ཅན་ དཔར་ན་ འཛིནམ་གློང་ནང་ ས་ཡོོད་ཚོངད་ཅ�པ་ ཚོངརིག་གཅ�་
ལུ་ འདམ་སྦེ་་བསྣོས་ཏ་ ཤུག་པའ་ཤེསང་ག་ རྡོོག་མ་བཟུམ་རིག་སྦེ་་ རིག�་བུ་བཟོོ་སྟ་ སྐྱ་བ་ཚོངརིག་རིག་ ལན་པའ་
སྐབས་ཀྱི་་ ཨའ་ག་གྱི་ངས་ཁ་དང་ འཁ�་ཏ་ རིག�་བུ་རིག་ གྱི་ངས་ཁ་རྐྱབ་པ་ཅན་ འཛིནམ་བུ་གློང་ག་ ས་
ག�་ཡོང་ ལང་མ་ཚུགས་ཟོར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་�་གསུངས་ཡོོདཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
ཐུག་མཐའ་ = མཐའ། གྱི་ངས་ཁ།
རྒྱ་ཤུག་    =     རྒྱ་གརིག་གྱི་ི་ཤུག་པའི་ཤེསིང་རིགིགས་ཅིག།

དྲ་ིབ།
༡  ཨའི་གི་གྱི་ངས་ཁ་ ག་ཅི་འབད་ རྐྱབ་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་ན?
༢     གྱི་ངས་ཁ་གི་དཔེ་ དེ་སྦེ་ེ་བཞིབག་དགོ་པའི་ ཁུངས་ག་ཅི་ཨིན་ན?
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མཐོན་པོའི་གོ་ས་ལུ་སྙིང་པོ་མེད་ཚུལ།
བརྒྱ་བིན་འཇིག་རྟེན་མཆོེ་ད་འོས་གྱུརིག་ནས་ནི། །ལས་ཀྱི་ི་དབང་གིས་ཕིརིག་ཡོང་ས་སྟེང་ལྷུང༌།།
འཁོརིག་ལོས་སྒྱུརིག་རྒྱལ་ཉིད་དུ་གྱུརིག་ནས་ཀྱི་ང༌། །འཁོརིག་བ་དག་ཏུ་ཡོང་བན་ཉིད་དུ་འགྱུརིག།།
ལྷའ་དབང་པོ་བརྒྱ་བན་བཟུམ་ཅ�་ལུ་ སྐྱས་སྦེ་་ ལྷ་ཚུ་ག�་ གོང་ལུ་བཀུརིག་ཏ་ མཆེ་ོད་པ་ཕུལ་སའ་ཡུལ་
ལུ་ གྱུརིག་རུང་ ནམ་ཅ�་ག་ཚོང་ ཚོང་ཧེ་་མའ་ལས་ངན་པ་ བསགས་བསགསཔ་ཡོོད་པ་ཅན་ འད་ག�་
འབད་ས་འཛིནམ་བུ་གློང་ནང་ལུ་ མ་ཕེལལ་པ་སྦེ་་སྐྱ་ན་དང་ ཡོང་ཅན་ངན་སོང་ག་གནས་ལུ་ བུད་འགོྱི་་མ་ཡོང་
ཡོོད། འཛིནམ་གློང་དབང་ཚུགས་པའ་ འཁོརིག་ལོས་སྒྱུརིག་བའ་རྒྱལ་པོ་ལུ་སྐྱས་ཏ་ སོྡེ།ད་ན་ཡོོད་རུང་ མཐའ་
མཇུག་ལུ་རིགང་ག་ལས་ཀྱི་་འབས་བུ་ག�་ འཁོརིག་བ་ལུ་མ་ག་བ་རིགོགས་དང་ བ་རིགོགས་ཀྱི་་བ་རིགོགས་(ཡོང་
བན) ལུ་ཡོང་ སྐྱ་སདཔ་ལས་ སྟོབས་འབོརིག་མངའ་ཐང་ ཕུན་སུམ་ཚོང�ས་པ་ཡོོད་མ་ལུ་ཡོང་ སྙང་པོ་
རྩ་ལས་མདཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
བརྒྱ་བིན་   = ལྷའི་གཡུས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་་ིརྒྱལཔོ་གི་མཚོངན།
མཆེ་ོད་འོས་  = མཆོེ་ད་པ་ཕུལ་རུང་མི།
ས་སྟེང་ལྷུང་      =     འཛིནམ་གློིང་ནང་བུད་འོང།
འཁོརིག་ལོས་སྒྱུརིག་རྒྱལ་ = གློིང་བཞིིབ་ལུ་དབང་བའི་རྒྱལཔོ།
བན་   =     བ་རིགོགས།
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དྲི་བ།
1  ཚིོངགས་བཅད་འདི་གིས་ དོན་དག་ག་ཅི་སྟོནམ་སོ?
2  འོག་ག་སྡེ།་ཚོངན་ཀ་དང་ཁ་གཉ�་མཐུན་སྒྲིག�་འབད།      
 སྡེ།ེ་ཚོངན་ཀ།                སྡེ།ེ་ཚོངན་ཁ
 1 བརྒྱ་བིན།              ཀ) འཇརིག་རིགོགས
 2 མཆེ་ོད་འོས།             ཁ) བུད།
 3 བན།            ག) ལྷའི་གཡུས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་་ིརྒྱལཔོ་གི་མཚོངན།
 4 ལྷུང་།              ང) ལོག།
 5 ཡོང་།               ཅ) མཆེ་ོད་པ་ཕུལ་རུང་མི།

                 ཆེ་) རྒྱལཔོ།

འདོད་པའི་བདེ་བ་ལུ་བོ་གཏད་མ་བཏུབ།
མཐོ་རིགིས་བུ་མོའི་ནུ་མ་རྐོེད་པ་ལ། །རིགེག་པའི་བདེ་བ་ཡུན་རིགིང་མྱོངས་ནས་སློརིག།།

དམྱོལ་བརིག་འཐག་གཅོད་དབད་པའི་འཕྲུལ་འཁརོིག་གྱི་ིས། །རིགེག་པ་ཤེསིན་ཏུ་མི་བཟོད་བསྟནེ་འཚོངལ་ལོ།།
མཐོ་རིག�་ལྷའ་ཡུལ་ལུ་སྐྱས་ཏ་ ལྷའ་བུམོ་ ག་ན་བ་ལགསཔ་ཚུ་ག་ ཨོམ་དང་རྐོད་པ་ལུ་ རིགག་པའ་བད་
བ་ལུ་ ཡུན་རིགངམོ་སྦེ་་ མོྱོང་ཞིབནམ་ལས་ལོག་སྟ་རིག་ སྡེ།�་པ་འབད་བའ་ ལས་ཀྱི་་དབང་ག�་ དམྱོལ་
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བ་བསྡུས་འཇོམས་ ལ་སོགས་པ་ལུ་ སྐྱས་སྦེ་་ ལྕོགས་ཀྱི་་རིག་ མ་འབརིག་མ་ཚུ་ག་ བརིག་ན་ གཟུགས་
ཕ་འཐག་ན་དང་། ཐ�་ནག་ལུ་ སྐྱ་བ་ཅན་ རིགལ་གྲོ་དང་སོག་ལ་ ད་ཚུ་ག�་ གཟུགས་གཅད་གཏུབ་
འབད་ན་དང་། སོག་ཆེ་གས་དང་ གཅན་གཟོན་ཚུ་ག་ མཆུ་ཏོག་དང་སྡེ།ུ་ཞིབ་ག�་བཞིབརིག་བའ་ འཕྲུལ་འཁོརིག་
གྱི་�་ རིགག་པ་ལས་བྱུང་བའ་ བཟོོད་མ་ཚུགས་པའ་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་་ཚོངར་བ་ རྣམ་པ་སྣོ་ཚོང�ས་མྱོོང་ན་
ཨནམ་ མཁྱན་དགོཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
མཐོ་རིིགས་བུ་མོ་ = ལྷའི་བུ་མོ།
འཐག་གཅོད་ = ཕེ་འཐག་ནི། མཚོངོན་ཆེ་་གིས་གཅད་ནི།
འཕྲུལ་འཁོརིག་ = སྡེ།ིག་པའི་ལས་ཀྱི་ི་འཕྲུལ་འཁརོིག། (འཐག་པ། གཏུབ་པ། བཞིབརིག་བ།)
མི་བཟོད་  = དྲེགས་མ་ཚུགས་མི།
དྲ་ིབ།
༡  མཐོ་རིིགས་ཀྱི་ི་བདེ་བ་མྱོོང་སྦེ་ེ་ ལོག་སྟེ་རིགང་ དམྱོལ་བ་ལུ་ ག་ཅི་འབད་སྐྱེཝ་ཨིན་ན?
༢  དམྱོལ་བ་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་མ་འདྲཝ་ ག་ད་སྦེ་་རིག་མྱོོང་དགོཔ་སོ?
༣ གཉེན་གྲོོགས་མེན་པའི་ ཕེལོ་མོ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ལགཔ་འདོགས་བཏུབ་དང་ འདོགས་མ་བཏུབ་  
 པའི་ ས་གོ་ངོས་འཛིནིན་འབད།
༤- ལགཔ་འདོགས་མ་བཏུབ་པའི་ས་གོ་ནང་ འདོགས་པ་ཅིན་ ཉེན་ཁ་ག་ཅི་རིག་འཐོན་འོང་གོ?

གནས་ལས་འབྱུང་བའ་བད་བ་ལུ་བོ་གཏད་མ་བཏུབ།
རྐོང་པའི་རེིགག་པས་ནེམས་པརིག་བདེ་བཟོོད་པ། །ལྷུན་པོའི་སྤ་ོལ་ཡུན་རིགིང་གནས་ནས་ནི།།
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སློརིག་ཡོང་མེ་མུརིག་རོིག་མྱོགས་རྒྱུ་བ་ཡོི། །སྡུག་བསྔལ་མི་བཟོོད་འཕེལོག་སྙམ་བགྱི་དི་འཚོངལ་ལོ།།
ལྷའི་གཡུས་ རིིགན་པོ་ཆེ་ེ་ལས་ གྲུབ་པའི་ ས་གཞིབི་གུ་ རྐོངམ་རིགེག་པའི་ སྐབས་ལུ་ ག་ནི་བ་འཇམ་པ་
ལུ་ བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་པ་ མོྱོངས་ཏེ་རིིག་རིགབ་ཀྱི་ི་ ལྷུན་པོའི་སྤོ་ སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལུ་ ལྷའི་ ལོ་སོྟང་
ཕྲིནག་ལས་བཅད་དེ་ དུས་ཡུན་རིིགངམོ་སྡེ།ོད་པའི་ གོ་སྐབས་ཐོབ་རུང་། ལོག་སེྟ་རིག་ མེ་དམརིག་ལྷབ་ལྷབ་འབརིག་
ཡོོད་པའི་ མེ་མ་མུརིག་གིྱི་་འོབས་དང་ རོིག་རུལ་བའི་རིགོ་མྱོགས་ཀྱི་ི་འདམ་ ལ་སོགས་པའི་ནང་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་ སྡུག་
བསྔལ་རོགས་ནི་མེདཔ་ཅིག་ རིགང་ལུ་མྱོངོ་དགོཔ་འདུག་ མནོ་བའི་ཐུགས་བཞིབེད་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
ལྷུན་པོའི་སྤོ་ = རིགིའི་རྒྱལ་པོ་རིགི་རིགབ་ཀྱི་ི་རྩེ་མོ།
མེ་མུརིག་  = ཐལཝ་གི་མེ། 
རིགོ་མྱོགས་  = རིགོ་རུལ་རུལཝ།

དྲ་ིབ།
༡  ལྷ་ཡུལ་ལུ་ བད་བ་ག་ད་སྦེ་་མྱོོང་ན་ཡོོདཔ་སོ?
༢  ལོག་སྟེ་རིགང་ དམྱོལ་བ་ག་ཏེ་ལུ་ སྐྱེཝ་ཨིན་ན? ག་ཅི་འབད?

སྐྱད་ཚོངལ་མཛིན�་པའ་དགའ་སྤྲོོ་ཡོང་སྙང་པོ་མདཔ།
མཐོ་རིིགས་བུ་མོས་འབོངས་ཤེསིང་དགའ་བ་དང༌། །རྣམ་པརིག་མཛིནེས་ཚོངལ་སོན་པརིག་རྩེ་ནས་སློརིག།།
འདབ་མ་རིགལ་གྲོི་འདྲ་ཚོངལ་ནགས་རྣམས་ཀྱི་ིས། །རྐོང་ལག་རྣ་བ་སྣོ་གཅོད་འཐོབ་པརིག་འགྱུརིག།།



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

140

མཐོ་རིག�་ ལྷའ་གཡུས་ལུ་ སྐྱས་ཏ་ ལྷའ་བུ་དང་བུ་མོ་ཚུ་ག�་ འབོངས་ཤེསང་ཟོར་ ཞིབབས་ཏོག་ག་ད་དྲག་
དྲག་ཞུ་སྟ་ རྒྱན་དང་ གོ་ལ་ལ་སོགས་པའ་ རྒྱུ་ནོརིག་ཚུ་ལུ་ ལོངས་སོྤྱི་ད་ད་ དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་སྡེ།ོད་ན་དང་ ག་ན་
བ་མཛིན�་པའ་ ལྷའ་ སྐྱད་མོས་ཚོངལ་ཚུ་ནང་ སོང་སྦེ་་ ཉམས་དགའ་བའ་ རྩདམོ་ཚུ་རྩས་ཏ་ དགའ་སྤྲོོ་ཡུན་
རིགངམོ་སྦེ་་བཏོན་ཏ་འབད་རུང་ ལོག་སྟ་རིགང་ ལས་ཀྱི་་དབང་ག�་ ཤེསང་ག་ཤེསོམ་འདབ་ གྱི་་ཅུང་ག་ན་བ་ རྣོས་
ཚོང་དྲགས་ཀྱི་་ སོ་དང་འདྲཝ་འབད་ཡོོད་མ་ཚུ་ག�་ རྐོངམ། ལགཔ། རྣམ་ཅོ། ལྷ་པ་ཚུ་བཅད་ད་ བཟོོད་མ་
ཚུགས་པའ་ སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་སའ་གནས་ རིགལ་གྲོ་ལོ་མའ་ནགས་ཚོངལ་ནང་ལུ་ སྐྱེཝ་ཨན་ནོ།།

ཚོང�་དོན།
འབོངས་ཤེསང་ = རྟང་བདའ་སྟ་འོང་ན། རྗེ།ས་སུ་འབང་ན།
རྣམ་པརིག་མཛིན�་ = ག་ན་བ་ལགསཔ།
ཚོངལ་  = ཚོངལ་མ།

དྲི་བ།
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༡  མཐོ་རིིགས་ལུ་སྐྱེ་བ་ཅིན་ དགའ་ནི་ཨིན་མས་ག? ག་ཅི་འབད?
2  རིགལ་གྲོི་ལོ་མའི་ནགས་ཚོངལ་ནང་ སྐྱེ་དགོ་པའི་ཁུངས་བིས།
3 ག་ཅི་འབད་ མཐོ་རིགིས་ཟོེརིག་སློབ་ཨིན་ན?

འཁོརིག་བའི་ལུས་རྟེན་ལུ་སྙིང་པོ་མེདཔ།
དལ་གྱི་ིས་འབབ་པརིག་ལྷའི་བུ་མོ་ནི། །གདོང་མཛིནེས་གསེརིག་གྱི་ི་པདྨ་ལྷན་བཞུགས་ནས།།
སློརིག་ཡོང་དམྱོལ་བའི་ཆུ་བོ་རིགབས་མེད་པ། །ཚོང་སྒོ་བཟོོད་བགས་ཆུ་ཚོངན་འཇུག་འཚོངལ་ལོ།།

ལྷའ་ ཆུ་བོ་ ཡོན་ལག་བརྒྱད་དང་ ལྡན་པའ་བདུད་རྩ་ཚུ་ ག་ན་བ་ མཛིན�་ཏོག་ཏོ་འབད་ འབབ་པའ་ ཆུའ་
རང་ནང་ན་ ལྷའ་བུ་དང་བུམོ་ གདོང་ག་ན་བ་ ལ�ཛིན�་ཏོག་ཏོ་ཚུ་དང་ གཅ�་ཁརིག་ གསར་གྱི་་མ་ཏོག་
པདྨ་ ཡོངས་ཤེསང་རྒྱ་ཆེ་་བའ་ གདན་ལུ་བཞུགས་ཏ་ གཟུགས་འཁྱུ་ན་ལ་སོགས་པའ་  བད་བ་ལུ་ དུས་
ཡུན་རིགངམོ་འབད་ མོྱོངས་རུང་ ལོག་སྟ་རིག་ ལས་ཀྱི་�་འབད་ དམྱོལ་བའ་ ཆུ་བོ་རིགབས་མད་ཟོར་ མགོ་དང་
མཇུག་ མཐའ་དང་གཏང་ ལ་སོགས་པའ་ གཏང་དཔོག་མ་ཚུགས་པའ་ ཆུ་ཚོངན་ འཛིནམ་བུ་གློང་ག་ཆུ་ཚོངན་
བ་ བདུན་ལབ་ཀྱི་�་ ཚོང་བའ་ནང་ལུ་ བཟོོད་མ་ཚུགས་པའ་སྡུག་བསྔལ་མོྱོང་དགོ་ན་ཨནམ་ ཐུགས་ཁརིག་
བསྣོམ་དགོཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོང�་དོན།
དལ་གྱི་�་འབབ་ =  ཆུ་འགྲོོས་ཀྱི་�་འབད་འབབ་མ།
ཆུ་བོ་རིགབས་མད་ = མགོ་དང་མཇུག་མཐའ་དང་གཏང་ལ་སོགས་པ་མད་པའ་དམྱོལ་བའ་ཆུ་ཚོངན།
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ཚོང་སྒོ་  = ཚོང་ཏོམ།
བཟོོད་བགས་ = བཟོོད་མ་ཚུགས་མ།

ལྷའི་ཆུ་བོ་ཡན་ལག་བརྒྱད།

༡ མངརིག་བ། ༥ དྭངས་བ།
༢ བསིལ་བ། ༦ གཙང་བ།
༣ འཇམ་པ། ༧ མགྲོིན་པརིག་མི་གནོད་པ།
༤ ཡོང་བ། ༨ ལོ་བརིག་ཕེལན་པ།
དྲ་བ།
༡  ལྷའ་གཡུས་ལུ་ སྤྲོོ་བ་སྟོན་སྡེ།ོད་པའ་བརིག་ནང་ དམྱོལ་བ་ལུ་ག་ཅ་འབད་ སྐྱ་དགོཔ་སོ?
2  ལྷའ་གཡུས་ཁརིག་ ད་བཟུམ་སྐྱ་ན་ཡོོད་པ་ཅན་ ད་ག�་བཏུབ་ན་མས་ག? ག་ཅ་འབད?
༣    ལྷའ་གཡུས་ཁརིག་ ད་བཟུམ་སྡེ།ོད་ན་ཐོབ་མ་འད་ ག་ཅ་ལས་བརྟན་ཏ་ཨན་ན?

སད་པའ་བད་བ་ལུ་སྙང་པོ་མདཔ།
ལྷ་ཡུལ་འདོད་བདེ་ཤེསིན་ཏུ་ཆེ་ེན་པོ་དང༌། །ཚོངངས་ཉིད་ཆེ་གས་བལ་བདེ་བ་ཐོབ་ནས་སློརིག།།
མནརིག་མེད་མེ་ཡོི་བུད་ཤེསིང་གྱུརིག་པ་ཡོི། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་མི་ཆེ་ད་པརིག་བསྟེན་འཚོངལ་ལོ།།
ལྷའ་གཡུས་ འཐབ་བལ་ཟོར་མ་ ཡོན་ཆེ་ད་ཀྱི་་བད་བ་འད་ འོག་ག་ ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དང་ རྒྱལ་ཆེ་ན་
རིག�ས་བཞིབ་ག་ འདོད་པའ་ཡོོན་ཏན་གྱི་་བད་བ་ལས་ཡོང་ ཁྱད་པརིག་འཕེལགས་ན་ད་ག�་ ཤེསན་ཏུ་ཆེ་ན་པོ་
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ཟོར་ བད་བ་གནམ་མད་ས་མད་ཡོོད་མ་དང་ ད་མ་ཚོངད་ ཚོངངས་པའ་གནས་ལུ་ སྐྱས་སྦེ་་ འདོད་པའ་ཁམས་
ཀྱི་་ འདོད་ཆེ་གས་ཚུ་དང་ བལ་བའ་བད་བ་ ཚོངད་མདཔ་ཅ�་ཐོབ་སྟ་འབད་རུང་  ལོག་སྟ་རིག་ ལས་ཀྱི་་
དབང་ག�་ དམྱོལ་བའ་གནས་ མནརིག་མད་ལུ་ སྐྱ་མ་ཡོང་ཡོོད། ང་བཅས་རིགའ་གཟུགས་འད་ དམྱོལ་བའ་
གནས་ལུ་ དམྱོལ་བའ་མ་ག�་ འཚོང�་པའ་བུད་ཤེསང་ལུ་གྱུརིག་ཏ་ མནརིག་མད་ཀྱི་་སྡུག་བསྔལ་ རྒྱུན་མ་ཆེ་དཔ་
ཅ�་ མྱོོང་ན་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
ཚོངངས་ཉིད་ = ཚོངངས་པའི་གནས།
མནརིག་མེད་ = སྡུག་བསྔལ་འདི་བ་ལྷགཔ་མེད་མི།
བུད་ཤེསིང་  = མེ་འཕུ་ནིའི་ཐབ་ཤེསིང་།
འདོད་བདེ་ = འདོད་པའི་ཁམས་ལས་ལྷག་པའི་བདེ་བ།
དྲ་ིབ།
༡  འདོད་པའི་བདེ་བ་ ཤེསིན་ཏུ་ཆེ་ེན་པོ་ཟོེརིག་བའི་ དོན་དག་ག་ཅི་སོ?
༢  དམྱོལ་བའ་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ རྒྱུ་ག་ཅ་ལས་བརྟན་ཏ་ མྱོོང་དགོཔ་སོ?  
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འདོད་ལྷ་རིགིགས་དྲུག་གི་རྐོང་གྲོངས།
གཞིབན་འཕྲུལ་དབང་བེད།

འདོད་ལྷ་གོང་མ།འཕྲུལ་དགའ།
དགའ་ལྡན།
འཐབ་བལ།

འདོད་ལྷ་འོག་མ།སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ།
རྒྱལ་ཆེ་ེན་རིགིགས་བཞིིབ།

སྟོབས་དང་གཟོ་བརྗེ།ད་ལུ་ངས་པ་མདཔ།
ཉ་མ་ཟླ་བ་ཉད་ཐོབ་རིགང་ལུས་ཀྱི་། །འོད་ཀྱི་�་འཇ�་རྟན་མཐའ་དག་སྣོང་བས་ཏ།།

སློརིག་ཡོང་མུན་ནག་སག་ཏུ་ཕན་གྱུརིག་ནས། །རིགང་ག་ལག་པ་བརྐྱངས་པའང་མ་མཐོང་འགྱུརིག།།
ལྷའ་བུ་ ཉ་མ་དང་ཟླ་བ་ལུ་ སྐྱ་བ་ཐོབ་སྦེ་་ རིགང་ག་གཟུགས་ཀྱི་་འོད་ཀྱི་�་ འཇ�་རྟན་འཛིནམ་བུ་གློང་ག་ ཕ་ནང་
ག་དངོས་པོ་ག་རིག་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་་ མཐོངམ་བཟོོ་ཚུགས་པའ་ ནུས་པ་ཡོོད་རུང་། ལོག་སྟ་རིག་ ལས་ཀྱི་�་
འབད་ འཇ�་རྟན་འཛིནམ་བུ་གློང་ནང་ ཉ་མའ་འོད་ རྩ་ལས་མད་པའ་ས་གོ་ གློང་བརིག་མུན་པ་གནག་དུང་ནང་
ལུ་སྐྱས་ཏ་ ཐ་ན་ རིགང་ག་རྐོང་ལགཔ་རྐྱང་སྐུམ་ འབད་ན་ཙམ་ཡོང་ མ་མཐོང་པརིག་ སྡེ།ོད་དགོཔ་འབྱུངམ་ཨན་
ནོ།།

ཚོང�་དོན།
ནུས་པ་  = སྟོབས་ཤུགས།
སྣོང་  = མཐོང་མ། འོད་གསལ་ན།
མུན་ནག་  = གནག་དུང༌།
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དྲ་ིབ།
༡  སྟོབས་དང་གཟོི་བརྗེ།ིད་ལུ་ སྙངི་པོ་མེད་ཚུལ་ ག་དེ་སྦེ་ེ་ཨིན་ན?
2  མུན་པ་གནག་དུང་ནང་ ག་ཅི་འབད་སྐྱེཝ་སོ?

སྡུག་བསྔལ་གྱི་ི་མུན་པ་ཉི་ཟླས་སེལ་ཐབས་མེདཔ།
དེ་ལརིག་ནོངས་པརིག་འགྱུརིག་འཚོངལ་བསོད་ནམས་ནི། །རྣམ་གསུམ་མརིག་མེའི་སྣོང་བ་རིགབ་བཞིབེས་ཤེསིག།

གཅིག་པུ་ཉི་མ་ཟླ་བས་མི་བརི་བའི། །མུན་ནག་མཐའ་ཡོས་ནང་དུ་འཇུག་འཚོངལ་ལོ།།
གོང་ལུ་ ཞུ་མ་ད་དང་འདྲཝ་ ཁམས་གསུམ་འཁོརིག་བ་འད་ནང་ སྡེ།�་པ་དང་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་་ རིགང་
བཞིབན་ཨནམ་ལས་ མཐོ ་རིག�་ཀྱི་་བད་བ་ ག་ད�་ཅ�་ཡོོད ་རུང་ བོ ་གཏད་ཚུགསཔ་ཅ�་ མད་པ་
ལུ་ མཁྱན་ཞིབནམ་ལས། ད་ག་དོན་ལུ་ རྒྱལ་པོ་ཁོྱད་ཀྱི་�་ བསོད་ནམས་གསག་ན་ག་ལཱ་ སྦྱན་པ། ཚུལ་
ཁ�ས། ཏང་ང་འཛིནན་གསུམ་དང་ ཡོང་ཅན་ ལུས། ངག། ཡོད་གསུམ་ལས་ འབྱུང་མ་ བསོད་
ནམས་ལྷམ་པ་གསུམ་ད་ ངན་སོང་གསུམ་གྱི་་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་་ མུན་པ་བསལ་བའ་ མརིག་མ�་འོད་དང་
འདྲཝ་སྦེ་་ ཕེལན་ཐབས་ཡོོདཔ་མཁྱན་དགོཔ་ཨན། ག་ཅ་འབད་ ཟོར་བ་ཅན་ བསོད་ནམས་ཀྱི་་ ཆེ་་རིགོགས་
མད་པ་ཅན་ རིགང་རྐྱངམ་གཅ�་ ཉ་མ་དང་ཟླ་བ་ག�་  བསལ་མ་ཚུགས་པའ་ (མ་བར་བའ་)མུན་ནག་
མཐའ་ཡོས་པ་ཟོར་ ངན་སོང་གསུམ་གྱི་་ སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་ཆེ་ེཝ་མོྱོང་བའ་སྐབས་ལུ་ དག་བའ་བསོད་ནམས་
ད་ག�་ ཕེལན་ན་ཨནམ་མཁྱན་ཏ་ ད་ལོ་ རིགང་དབང་ཡོོད་པའ་བསྒང་ལས་ བསྒྲུབ་གནང་དགོཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོང�་དོན།
ནོངས་  = སྐྱོན། ཉེས་པ། སྡེ།ིག་པ།
མརིག་མེ་  = དཀརིག་མེ། མཆེ་ོད་མེ།
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མི་བརི་  = བསལ་མ་ཚུགས་མི།
མཐའ་ཡོས་ = ཚོངད་གཟུང་མ་ཚུགས་མི། སྡུག་བསྔལ་འདྲོག་སི་སི།

དྲ་ིབ།
༡  བསོད་ནམས་ རྣམ་གསུམ་ རིགེ་རིགེ་བཞིབིན་དུ་བིས།
2  ཉིམདང་ཟླཝ་གིས་ བསལ་མ་ཚུགས་མི་མུན་པ་འདི་ ག་ཅི་གིས་བསལ་ཚུགས་ག? ག་ཅི་འབད?

(ལྷན་ཐབས) དམྱོལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྤྱི་ིརིག་བཤེསད་པ།
སེམས་ཅན་ཉེས་པ་སྤྱི་ད་པ་སྤྱི་ོད་རྣམས་ལ།། ཡོང་སོས་ཐིག་ནག་རིགབ་ཏུ་ཚོང་བ་དང༌།།

བསྡུས་འཇོམས་ངུ་འབོད་མནརིག་མེད་ལ་སཊོི་་པའི།། དམྱོལ་བ་རྣམས་སུ་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་འགྱུརིག།།
འཁོརིག་བའ་ས�ས་ཅན་ སྡེ།�་པའ་ལཱ་འབད་མ་དང་ ད་མ་ཚོངད་ ལུས་ངག་ཡོད་གསུམ་གྱི་་བ་བ་སྤྱི་ོད་ལམ་ག་རིག་ 
སྡེ།�་པ་མ་དག་བའ་ལཱ་ལུ་ གོམས་གཤེས�་ཚུད་ཚོངརིག་མ་ཚུ་ ཤེས་བའ་སྐབས་ལུ་ དམྱོལ་བའ་གནས་ ཡོང་སོས་ 
ཐ�་ནག་ བསྡུས་འཇོམས་ ངུ་འབོད་ ངུ་འབོད་ཆེ་ན་པོ་ ཚོང་བ་ རིགབ་ཏུ་ཚོང་བ་ མནརིག་མད་དང་བཅས་ ཚོང་དམྱོལ་
བརྒྱད་དང་གྲོང་དམྱོལ་བརྒྱད་ ཉ་ཚོང་བ་དང་ཉ་འཁོརིག་བ་ཟོར་བའ་ དམྱོལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཚུ་ལུ་སྐྱས་ཏ་ དུས་
ཡུན་རིགངམོ་སྦེ་་ སྡུག་བསྔལ་མྱོོངམ་མྱོོང་ས་རིག་ སྡེ།ོད་དགོཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོང�་དོན།

ཉས་པརིག་སྤྱི་ད་ = སྡེ།�་པའ་ལཱ།
སོྤྱི་ད་  = འབད་ན།
ཡོང་སོས་  = ལས་ཀྱི་�་འབད་ལོག་གསོན་ན།



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

147

(ལྷན་ཐབས) དམྱོལ་བ་བསྡུས་འཇོམས་ཀྱི་ི་སྡུག་བསྔལ།
ཁ་ཅིག་ཏིལ་བཞིིབན་འཚོངིརིག་ཏེ་དེ་བཞིབིན་གཞིབན།། ཕེ་མ་ཞིབིབ་མོ་བཞིབིན་དུ་ཕེ་མརིག་རློག།

སེམས་ཅན་ལ་ལུ་ཅིག་ དམྱོལ་བའི་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་ པད་ཀརིག་མརིག་ཁུ་བཙིརིག་དོ་བཟུམ་ ལྕོགས་ཀྱི་ི་རིགི་མེ་འབརིག་མི་
ཚུ་གི་བརིག་ན་བཙིརིག་སྦེ་ེ་ གཟུགས་ཁ་ལས་ཁག་ མརིག་ཁུ་བཟུམ་འབབ་ནི་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ེ་ ལ་ལུ་ཅིག་ལྕོགས་ཀྱི་ི་
དོང་ནང་བཙུགས་སྦེ་ེ་ དམྱོལ་བའི་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་ ལྕོགས་ཀྱི་ི་ཐོཝ་གིས་ སན་གྱི་ི་ཕེ་འཐག་དོ་བཟུམ་ གཟུགས་
འདི་ཚུ་ཐལཝ་བཟོོ་གཏངམ་ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
ཁ་ཅིག་  = ལ་ལུ།
ཏིལ་  = པད་ཀརིག་བཟུམ་མའི་འབྲུ།
ཕེ་མ་  = ཐལཝ།

(ལྷན་ཐབས) ཐིག་ནག་གི་སྡུག་བསྔལ།
ཁ་ཅིག་སོག་ལེས་འདྲས་ཏེ་དེ་བཞིབིན་གཞིབན།། སྟྭ་རིགེ་མི་བཟོོད་སོ་རྣོན་རྣམས་ཀྱི་ིས་གཤེསོག།

དམྱོལ་བ་ཐིག་ནག་ལུ་ སེམས་ཅན་ལ་ལུ་ཅིག་ དམྱོལ་བའི་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་ གཟུགས་ཁ་ལུ་ཐིག་གནགཔོ་རྐྱབ་སྟེ་ 
སོག་ལེ་མེ་འབརིག་མི་ཚུ་གིས་དྲ་ནི་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ེ་ སེམས་ཅན་ལ་ལུ་ཅིག་ རྣོས་ཡོོད་མི་སྟྭ་རིགེ་ མེ་འབརིག་མི་ཚུ་
གིས་གཞིབོགས་པའི་ སྡུག་བསྔལ་ཚོངད་མེདཔ་ཅིག་མྱོོངམ་ཨིན་ནོ།།

(ལྷན་ཐབས) ཆུ་བོ་རིགབས་མེད་ཀྱི་ི་སྡུག་བསྔལ།
དེ་བཞིབིན་གཞིབན་དག་ཁོ་ཆུ་བཞུས་པ་ཡོིས།། ཁུ་བ་འབརིག་བ་འཁིགས་པ་ལྡུད་པརིག་བགྱི་ིད།།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ེ་ རིགབ་ཏུ་ཚོང་བ་ལུ་སྐྱེ་བའི་སེམས་ཅན་ལ་ལུ་ཅིག་ དམྱོལ་བའི་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་ ཁོ་ཆུ་བཞུ་བའི་ཁུ་བ་མེ་
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འབརིག་བ་ཁ་ནང་བླུགཔ་ད་ ཁོ་ཆུ་མེ་འབརིག་བའི་རླབས་ཀྱི་ིས་ ཕེལོཝ་གེ་རིག་འཚོངིགསཔ་མ་ཚོངད་ གཟུགས་གེ་རིག་ཐལ་
བརིག་བརླགས་གཏངམ་ཨིན།
ཚོངིག་དོན།
ཁོ་ཆུ་  = ཁོ་བཞུ་བཞུ་བའི་ཁུ་བ། ཞིབ་རྩ་ིབཞུ་བཞུ་བའི་ཁུ་བ།
དམྱོལ་སྲུང་ = དམྱོལ་བའི་ལས་མཁན།
འཁིགས་པ་ = ཁོལ་མི། ཆུ་ཁོལ་དོ་བཟུམ། ཁོ་ཆུ་དུ་པ་འཐོན་མི།
ལྡུད་པརིག་བགྱི་ིད་ =  བླུག་ནི། 

(ལྷན་ཐབས) ཚོང་བའི་སྡུག་བསྔལ།
ཁ་ཅིག་ལྕོགས་ཀྱི་ི་གསལ་ཤེསིང་རིགབ་འབརིག་བ།། ཚོངེརིག་མ་ཅན་ལ་ཀུན་ཏུ་བརྒྱུད་པརིག་བགྱི་དི།།

ཚོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ལུ་ཅིག་ ལྕོགས་ཀྱི་ི་ཀྲིང་ཀ་མེ་འབརིག་མི་ སྤྱི་ི་ཏོག་རྩང་བཟུམ་དེ་
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གིས་ གཟུགས་གེ་རིག་དོང་སྤེད་དེ་ བཟོོད་མ་ཚུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོངོམ་ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
གསལ་ཤེསིང་ = ཀྲིང་ཀ་རྩེ་གསུམ་པ།
ཚོངེརིག་མ་  = རྩང༌།
ཀུན་ཏུ་བརྒྱུད་ = གཟུགས་ག་རིག་སྒྲིགོ་བཤུད་རྐྱབ་གཏང་མི།

(ལྷན་ཐབས) རིགལ་གྲོི་ལོ་མའི་ནགས་ཚོངལ་གྱི་ི་སྡུག་བསྔལ།
ཁ་ཅ�་ལྕོགས་ཀྱི་་མཆེ་་བ་ལྡན་པའ་ཁྱ།། གཏུམ་པོས་དབད་ཅང་ལག་པའང་གནམ་དུ་བསྒྲིགངས།།
ས�ས་ཅན་ལ་ལུ་ཅ�་ ལྕོགས་ཀྱི་་ཤེསང་ཤེསོམ་འདབ་ག་རིག་ རིགལ་གྲོ་བཟུམ་འབད་མ་ནགས་ཚོངལ་ནང་ ལྕོགས་ཀྱི་་
རིགོ་ཁྱ་མཆེ་ེཝ་ལྕོགས་འབད་མ་ གཏུམ་དྲགས་ཚུ་ག�་ རིགང་ག་གཟུགས་དང་ཡོན་ལག་ཚུ་ ག་ཐོབ་ས་ལས་
བཏོགས་ཏ་ བཟོའ་བའ་སྐབས་ལུ་ལགཔ་གཉ�་ གནམ་ཁརིག་སང་སྦེ་་ བ�་སྐད་ཤེསོརིག་སྡེ།ོད་ན་མ་གཏོགས་ 
འབད་ས་ག་ན་ཡོང་མ་འཐོབ་པརིག་ལུསཔ་ཨན་ནོ།།
ཚོང�་དོན།
གཏུམ་པོ་  =  གདུག་དྲགས།
དབད་ཅང་ =  སོ་བཏབ་ན།
བསྒྲིགངས་  =  སང༌།

(ལྷན་ཐབས) ཤེསལ་མ་རིགིའི་སྡེ།ོང་པོའི་སྡུག་བསྔལ།
དབང་མེད་གཞིབན་དག་ལྕོགས་མཆུ་རྣོན་པོ་དང༌།། སེན་མོ་མི་བཟོད་ལྡན་པའི་ཁྭ་རྣམས་འཐོག།
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ད་རུང་ཡོང་ རིགང་དབང་མེད་པ་ ཞིབེན་ཆེ་གས་ཅན་ལ་ལུ་ཅིག་ ཧེེ་་མའི་བག་ཆེ་གས་ངན་པའི་ཤེསེལ་མ་ ལ་ལུ་རིགང་
དབང་མེད་པ་འཛིནེགས་ཏེ་ ལས་ཀྱི་ིས་འབད་ལྕོགས་ཀྱི་ི་ཤེསིང་སྡེ།ོང་གི་རྩེ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ ལྕོགས་ཀྱི་ི་མཆུ་ཏོ་ག་ནི་བ་
རྣསོ་ཡོོད་པའི་གུ་ ལྕོགས་ཀྱི་ི་སོ་ འདྲོག་སི་སི་ཡོོད་མི་ བ་ཚུ་གིས་ རིགང་གི་གཟུགས་ཀྱི་ི་ཤེས་འདི་ཚུ་ བལ་བཏུབ་
མེད་པརིག་བཏོགས་བཟོའཝ་ཨིན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
དབང་མེད་ = རིགང་དབང་མེདཔ།
ལྕོགས་མཆུ་ = ལྕོགས་ཀྱི་ི་མཆུ་ཏོ།
ཁྭ་  = བ་ཨོ་ལ།

(ལྷན་ཐབས) རིགོ་མྱོགས་ཀྱི་ི་འདམ་གྱི་་ིསྡུག་བསྔལ།
ཁ་ཅིག་སིན་འབུ་སྦུརིག་བ་སྣོ་ཚོངོགས་དང༌།། ཤེས་སྦྲང་སྦྲང་མ་ནག་པོ་ཁི་ཕྲིནག་དང༌།།

རེིགག་ན་མི་བཟོོད་རྨ་སོལ་ཆེ་ེརིག་འབིན་པས།། ཟོ་བརིག་བགྱི་ིད་ཅིང་འགྲོ་ེལྡོག་སྨེ་ངག་འདོན།།
ས�ས་ཅན་ལ་ལུ་ཅ�་ རིགོ་མྱོགས་ཀྱི་་འདམ་ཟོར་ རིགོ་རུལ་རུལ་བའ་འདམ་གྱི་་ནང་ལུ་སྐྱས་སྦེ་་ རིགང་ག་གཟུགས་
ཀྱི་་ནང་ན་ འབུཔ་བཏགས་ན་དང་ ཕ་ཁ་ལས་འབུཔ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ག�་ སོ་བཏབ་ན། ད་མ་ཚོངད་ ཤེས་སྦྱངམ་
དང་སྦྱང་ནག་ཁ་དང་འབུམ་གྱི་�་ གཟུགས་ལུ་རིགག་པའ་སྐབས་ལུ་ བཟོོད་མ་ཚུགས་པའ་རྨ་ཤུལ་སྦེ་ོམ་སྦེ་་བཏོན་
མ་ཚུ་ག�་ ཤེས་བཟོའ་ཁག་འཐུང་འབད་བའ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་�་ དྲགས་མ་ཚུགས་པརིག་ གཟུགས་འགྱི་�་རིག�་
བསྒྱུརིག་ཏ་ བ�་སྐད་ཤེསོརིགཝ་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
སིན་འབུ་  = འབུ་སིན།ཤེས་ཟོ་མི་འབུཔ།
འགྲོེ་ལྡགོ་ = གཟུགས་འགྱི་ེལ་རིགིལ་བསྒྱུརིག་ནི།
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སྨེ་ངག་འདོན་ = བེལ་སྐད་ཤེསོརིག།

(ལྷན་ཐབས) རིགབ་ཏུ་ཚོང་བའི་སྡུག་བསྔལ།
ཁ་ཅིག་མདག་མེ་འབརིག་བའི་ཚོངོགས་སུ་ནི།། རྒྱུན་མི་ཆེ་ད་པརིག་རིགབ་བསེགས་ཁ་ཡོང་བགྲོད།།
ཁ་ཅིག་ལྕོགས་ལས་བས་པའི་ཟོངས་ཆེ་ེན་དུ།། སྤྱི་ིའུ་ཚུགས་འབས་ཀྱི་ི་ཅུང་འཕེལེན་བཞིབིན་དུ་འཚོངེད།།
ས�ས་ཅན་ལ་ལུ་ཅ�་ རིགབ་ཏུ་ཚོང་བའ་དམྱོལ་བ་ལུ་ མ་དམརིག་ལྷབ་ལྷབ་སྦེ་་འབརིག་ཡོོད་པའ་ནང་ལུ་ དུས་ཨ་རྟག་
རིག་ བསགས་པའ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་�་དྲགས་མ་ཚུགས་པ་ ཁ་བརྒྱངས་ཏ་ལུས་ན་མ་གཏོགས་ གཞིབན་ག་ན་ཡོང་
འབད་ན�་ནུས་པ་མད། མནརིག་མད་ཀྱི་་ས�ས་ཅན་ལ་ལུ་ཅ�་ ལྕོགས་ལས་གྲུབ་པའ་དམྱོལ་བའ་ཟོངས་ཆེ་ན་གྱི་་
ནང་ལུ་ ཐུགཔ་བཙ་དོ་བཟུམ་སྦེ་་ བཙ་བའ་སྡུག་བསྔལ་བཟོོད་མ་ཚུགསཔ་ཅ�་མྱོོངམ་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
མདག་མེ་  = མེ་དམརིག་མཚོངལ་མཚོངལ་ཡོོད་པའི་ཐལཝ།
ཁ་བགྲོད་  = ཁ་བརྒྱངས་ཏེ་ལུས་ནི།
འབས་ཀྱི་ི་ཅུང་འཕེལེན་= ལོ་གི་རིགིལ་བུ།
འཚོངེད་  = བཙོ་ནི།

ནམ་འབྱུང་ག་དུས་ལུ་བསམ་སྟ་སྡེ།�་པ་སྤང་ཚུལ།
སྡེ།�་ཅན་དབུགས་འབྱུང་འགགས་པ་ཙམ་ཞིབ�་ག། དུས་ཀྱི་་བརིག་དུ་ཆེ་ོད་རྣམས་དམྱོལ་བ་ཡོ།།
སྡུག་བསྔལ་གཞིབལ་ཡོས་ཐོས་ནས་རྣམ་སྟོང་དུ། །མ་འཇ�ས་གང་ལགས་རྡོོ་རྗེ།�་རིགང་བཞིབན་ནོ།།
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དམྱོལ་བའ་ སྡུག་བསྔལ་ ཐད་རིག་བ་རིག་མོྱོང་དགོ་མ་སྡེ།�་པ་ཅན་ཚུ་ལུ་ དམྱོལ་བའ་གནས་ཐག་རིགང་ས་
ལུ་ ཡོོདཔ་རྩ་ལས་མན། ད་ཡོང་ རིགང་ག་དབུགས་ གཏོང་ལན་འབད་ན་འད་ ཆེ་ད་པའ་དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅ�་
ནང་རིག་ འབྱུང་འོང་། ཨན་རུང་ སྡེ།�་པ་ཅན་ཚུ་ དམྱོལ་བའ་སྡུག་བསྔལ་ཚོངད་མདཔ་ཡོོད་ཟོར་ རྣམ་ཅོ་ག�་
གོ་རུང་ སྡེ།�་པའ་ལཱ་ལུ་ འཚོངར་ན་མད་པརིག་ དུས་ཨ་རྟག་རིག་ སྡེ།�་པའ་ལཱ་འབད་ད་སྡེ།ོད་མ་ཚུ་ག་ དོན་ཧེ་ང་
འད་ ལྕོགས་ཀྱི་་རྡོོ་རྗེ།་ཚུ་ལས་ གྲུབ་གྲུབ་འོང་ན་མས། གཞིབན་དལ་གཞིབ་ངས་པརིག་དུ་ འདྲོག་དགོཔ་ཅ�་ཨན་
ནོ།།
ཚོང�་དོན།
དབུགས་འབྱུང་ = བུང་ཕ་ཁརིག་གཏང་ན།
འགགས་  = བུང་ཆེ་ད་ན།
གཞིབལ་ཡོས་ = ཚོངད་མདཔ།
རྣམ་སྟོང་དུ་ = རྟག་བུ་རིག།
རྡོོ་རྗེ།�་རིགང་བཞིབན་ = མ་འགྱུརིག་བའ་རིགང་བཞིབན།/ བརྟན་པའ་རིགང་བཞིབན།
དྲ་བ།
༡ དམྱོལ་བའ་གནས་ ཐག་མ་རིགང་ཟོར་མ་འད་ ག་ལུ་ཐག་མ་རིགངམོ་ཨན་ན? ག་ཅ་འབད?
2 འོག་ག་མང་ཚོང�་ཚུ་ག་རྗེ།ོད་ཚོང�་བཟོོ།
  སྡེ།�་ཅན།  བུང་གཏང་།  དམྱོལ་བ།  སྡུག་བསྔལ།

སྡུག་བསྔལ་བཟོོད་མ་ཚུགས་པའ་གནས་སྤྱི་ར་བསམ་པ།
དམྱོལ་བ་བ�་པ་མཐོང་དང་ཐོས་པ་དང༌། །དྲན་དང་བཀློགས་དང་གཟུགས་སུ་བགྱི་�་རྣམས་ཀྱི་ང༌།།
འཇ�ས་པ་བསྐྱད་པརིག་འགྱུརིག་ན་མ་བཟོད་པའ། །རྣམ་སན་ཉམས་སུ་མྱོོང་ན་སོས་ཅ་འཚོངལ།།
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དམྱོལ་བའ་ སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་ཐངས་ཀྱི་་སྐོརིག་ལས་ སད་པའ་འཁོརིག་ལོ་ག་ པརིག་བ�་བ�ཝ་མ�་ག�་མཐོང་
གཞིབན་ཁ་ལས་ རྣམ་ཅོ་ག�་གོ་རུང་རྣམ་པ་ད་ཚུ་ས�ས་ཁརིག་དྲན། ད་མ་ཚོངད་ དམྱོལ་བའ་ ལོ་རྒྱུས་ཡོོད་མ་
དཔ་ཆེ་་ཚུ་ ལྷག་པའ་སྐབས་ལུ་དང་ དམྱོལ་བའ་ཆེ་ས་བཟོོ་མ་ འཆེ་མ་ཚུ་མཐོངམ་ཙམ་ལུ་ཡོང་ འདྲོག་པ་
ཅན། སྡེ།�་པའ་འབས་བུ་ དམྱོལ་བའ་སྡུག་བསྔལ་ རིགང་ག�་ དངོས་སུ་མོྱོངམ་ད་འད་ ག་ད་སྦེ་་བཟོོད་
ཚུགས་ན་ སློབ་རིག་མ་དགོ། འད་ག�་འབད་ སྡེ།�་པ་སྤང་ན་ལུ་ བརོྩན་དགོཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོང�་དོན།
བཀློགས་ = ལྷག་ན།
རྣམ་སན་ = འབས་བུ།
ཉམས་སུ་མྱོོང་ = དངོས་སུ་མྱོོང་ན།

དྲ་བ།
༡ དམྱོལ་བའ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་་ པརིག་རིག�་ཚུ་ ག་ཏ་ལུ་རིག་ མཐོང་ན་འདུག་གོ?
༢  དམྱོལ་བའ་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ ས�ས་ཁརིག་དྲནམ་ད་ ཁྱོད་མནོ་བསམ་ག་ད་སྦེ་་ བཏངམ་སོ?

སྡུག་བསྔལ་བེ་བག་ཏུ་བསམ་ཚུལ།
བདེ་བ་ཀུན་གྱི་ི་ནང་ན་སེད་ཟོད་པའི། །བདེ་བའི་བདག་པོ་བགྱི་ིད་པ་ཇི་ལ་བརིག།།
དེ་བཞིབིན་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱི་ི་ནང་ན་ནི། །མནརིག་མེད་དམྱོལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རིགབ་མི་བཟོད།།
བད་བ་ ག་རིག་ག་ནང་ན་ལས་ ཉོན་མོངས་པའ་ སད་པ་ཟོད་པའ་ གཏན་གྱི་་བད་བ་ ཐརིག་པའ་གོ་འཕེལང་
ག་ གོང་ལས་ བད་བ་གཞིབན་མདཔ་ལས་ བད་བའ་བདག་པོ་ཟོར་ སློབ་ཨན། ད་བཟུམ་སྦེ་་ སྡུག་བསྔལ་ག་
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རིག་ག་ནང་ན་ལས་ དམྱོལ་བ་མནརིག་མད་ཀྱི་་ སྡུག་བསྔལ་འད་ བཟོོད་མ་ཚུགསཔ་ཅ�་ཨན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
སད་པ་ཟོད་ = ཆེ་གས་པ་སྤངས་ཚོངརིག་མ།
བད་བའ་བདག་པོ་ = མཐརིག་ཐུག་གཏན་གྱི་་བད་བ། 

དྲ་བ།
༡  བད་བ་ཚུ་ག་སློ་ལས་ རིགབ་འད་ ག་ཅ་ག་བད་བ་ཨན་ན?
2  སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ལས་ སྦེ་ོམ་ཤེསོས་རིག/མཐརིག་ཐུག་པ་ ག་ཏེ་གི་སྡུག་བསྔལ་སོ?

སྡུག་བསྔལ་གྱི་ི་དཔེ་ལུ་བསམ་པ།
འདི་ན་ཉིན་གཅིག་མདུང་ཐུང་སུམ་བརྒྱ་ཡོིས། །རིགབ་ཏུ་དྲག་བཏབ་སྡུག་བསྔལ་གང་ལགས་པ།།
དེས་ནི་དམྱོལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་ལའང༌། །འོལ་ཡོང་མི་བགྱི་ི་ཆེ་རིག་ཡོང་མི་ཕོེལད་དོ།།
ད་ལོ་ འཛིནམ་གློང་འད་ནང་ རིགང་ག་གཟུགས་ཁརིག་ ཉནམ་གཅ�་ལུ་ ཀྲང་ཀ་འབག་མ་སུམ་བརྒྱ་ག�་ ཤུགས་
སྦེ་་ རྒྱུན་ཆེ་ད་མད་པརིག་གསོབ་པའ་སྡུག་བསྔལ་འད་ སྡུག་བསྔལ་སྦེ་ོམ་ཅ�་ལུ་ བརྩ་འོང༌། ཨན་རུང་ འད་
ག�་ དམྱོལ་བའ་སྡུག་བསྔལ་ ཆུང་ཀུ་ཉ་ཚོང་བའ་ དམྱོལ་བའ་སྡུག་བསྔལ་བཟུམ་མའ་ཟུརིག་ཆེ་་ ཙམ་ལུ་
ཡོང་ དོ་མ་མཉམ་ན་ཨན་ནོ།།

ཚོང�་དོན།
མདུང་ཐུང་ = ཀྲང་ཀ།
རིགབ་ཏུ་དྲག་བཏབ་ = ཤུགས་འབད་གསོབ་ན།
འོལ་ཡོང་མ་བགྱི་་ = དོ་མ་མཉམ།



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

155

ཆེ་རིག་ཡོང་མ་ཕེལོད་ = ཟུརིག་ཆེ་་ཙམ་ཡོང་མད།

དྲ་བ།
༡ ཚོང་ཤུལ་མ་ སྡུག་བསྔལ་འད་བཟུམ་ མ་མྱོོང་ན�་དོན་ལུ་ ད་ལོ་ག་ཅ་རིགང་འབད་དགོཔ་འདུག་ག?
   ཁུངས་བཀལ? 
2  འོག་ག་མང་ཚོང�་ག་རྗེ།ོད་ཚོང�་བཟོོ།
     ཀྲང་ཀ།   ཤུགས་སྦེ་་གསོབ་ན།    དོ་མ་མཉམ།   ཟུརིག་ཆེ་་ཙམ་ཡོང་མད།

སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་ན�་དུས་ཡུན།
ད་ལརིག་སྡུག་བསྔལ་ཤེསན་ཏུ་མ་བཟོད་ལོ། །བ་བ་ཕྲིནག་བརྒྱརིག་ཉམས་སུ་མྱོོང་ཡོང་ན།།
ཇ་སད་མ་དག་ཟོད་པརིག་མ་གྱུརིག་པ། །ད་སད་སོག་དང་བལ་བརིག་མ་འགྱུརིག་རིགོ།།
གོང་ལུ་བཤེསད་དོ་བཟུམ་ དམྱོལ་བའ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་་ན་ཟུག་ བཟོོད་མ་ཚུགས་མ་ཚུ་ ལོ་བ་བ་ཕྲིནག་བརྒྱ་སྦེ་་མྱོོང་
རུང་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་་རྒྱུ་ མ་དག་བའ་ལས་མ་རོགས་ཚུན་ཚོངད་ སྡུག་བསྔལ་ ག་ད�་ཅ�་རིག་མོྱོངས་རུང་ དུས་
ནམ་ཡོང་ ཤེས་ན་མད་པརིག་སྡེ།ོདཔ་མ་གཏོགས་ བད་བའ་སྐབས་ རྩ་ལས་མདཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོང�་དོན།
བ་བ་ཕྲིནག་བརྒྱ་ = བ་བ་གཅ�་བརྒྱ་ཐམ་པ།
ཉམས་སུ་མྱོོང་ = ལས་ཀྱི་་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་ན།
ཇ་སད་  = ལས་ངན་མ་དག་ཚུན་ཚོངད།
ད་སད་  = ད�་རིགང་ལུ།



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

156

དྲ་བ།
༡  དམྱོལ་བའ་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ དུས་ཡུན་ ག་ད�་ཅ�་མྱོོང་དགོཔ་ཨན་མས་གོ?
༢  ཤེསན་ཏུ། སོག་དང་བལ། ད་གཉ�་ཀྱི་་གོ་དོན་བ�།

དམྱོལ་བའ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་་རྒྱུ་སྤང་ཚུལ།
མི་དགེའི་འབས་འདི་རྣམས་ཀྱི་ི་ས་བོན་ནི། །ལུས་ངག་ཡོིད་ཀྱི་ི་ཉེས་སྤྱི་ོད་ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ནི།།
ཅི་ནས་དེ་རྡུལ་ཙམ་ཡོང་མ་མཆིེ་ས་པས། །དེ་ལརིག་ཉིད་ཀྱི་ི་རྩལ་གྱི་ིས་འབད་པརིག་མཛིནོད།།
མ་དག་བའ་ལཱ་ སྡེ།�་པ་འབད་བའ་འབས་བུ་ སྡུག་བསྔལ་ད་ཚུ་ག་རྒྱུ་ སོན་བཟུམ་ཅ�་འད་ རིགང་ག་ལུས་
ཀྱི་�་ ས�ས་ཅན་གསད་ན། ཁ་ག�་ཤེསོབ་སློབ་ན། ས�ས་ཀྱི་�་ཕྲིནག་དོག་བསྐྱད་ན། ལ་སོགས་པའ་ ལཱ་
ངན་པ་འབད་ན་ཚུ་ཨནམ་ལས་ ད་ལས་ཕེལརིག་ རྒྱལཔོ་ཁྱོད་ཀྱི་�་ ག་ད་འབད་རུང་ སྡེ།�་པའ་སོན་འད་ཚུ་ ཐ་
ན་ ཐལཝ་བཟུམ་ཅ�་ཡོང་མད་པརིག་ ད་སྦེ་་ རིགང་ག་ལུས་ངག་ཡོད་གསུམ་གྱི་་རྩལ་ཟོར་ ཤུགས་ཡོོད་ཚོངད་ཅ�པོ་
བཏོན་ཏ་ སྡེ།�་པའ་ལཱ་ངན་སྤང་ཐབས་ལུ་ བརྩོན་དགོཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོང�་དོན།
ཉས་སྤྱི་ོད་ = སྡེ།�་པ་འབད་ན།
རྡུལ་ཙམ་  = ཐལཝ་བཟུམ་ཅ�།
རྩལ་  = ནུས་པ།
འབད་པ་  = བརྩོན་འགྲུས།
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དྲ་བ།
༡  མ་དག་བའ་སོན་ངོ་མ་རིག་ ག་ཅ་ཨན་མས?
༢  ལུས་ཀྱི་་མ་དག་བ་གསུམ་བ�།
༣ དམྱོལ་བའ་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ རྒྱུ་ག་ཅ་ལས་བརྟན་ཏ་ འབྱུངམ་སོ?

དུད་འགྲོོ་སྤྱི་�་སྡུག་བསྔལ།
དུད་འགྲོོའ་སྐྱ་གནས་ན་ཡོང་གསོད་པ་དང༌།།
བཅང་དང་བརྡོག་སོགས་སྡུག་བསྔལ་སྣོ་ཚོང�ས་པ།།
ཞིབ་འགྱུརིག་དག་བ་སྤངས་པ་རྣམས་ལ་ན།།
གཅ�་ལ་གཅ�་བཟོའ་ཤེསན་ཏུ་མ་བཟོད་པ།།
ས�ས་ཅན་ དུད་འགྲོོ་ལུ་སྐྱ་བ་ཅན་ མ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ག�་གསད་ན། ཐག་པ་ག�་བསྡེ།མ་ན། རྟས་ཐག་ག�་
བརྡུང་ན། ལ་སོགས་པའ་ བཟོོད་མ་ཚུགས་པའ་ སྡུག་བསྔལ་མ་འདྲཝ་ རྣམ་པ་སྣོ་ཚོང�ས་མོྱོངམ་ཨན། ཞིབ་
བ་ མྱོ་ངན་ལས་འདས་པ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་་གོ་འཕེལང་འཐོབ་ན�་
རྒྱུ་ དག་བ་སྒྲུབ་མ་ཤེསས་པརིག་ སྡེ།�་པ་མ་དག་བའ་ ལཱ་ཚུ་འབད་
མ་ བླུན་རྨོངས་དུད་འགྲོོ་ཚུ་ གཅ�་ག�་གཅ�་ བཟོའ་བའ་སྡུག་
བསྔལ་ཚོངད་མདཔ་ཅ�་ཡོོདཔ་ཨན་ནོ།།
ཚོང�་དོན།
དུད་འགྲོོ་  = མགུ་ཏོ་བཀུག་སྦེ་་ འགོྱི་་མ�་ས�ས་ཅན་གྱི་་རིག�ས།
ཞིབ་འགྱུརིག་  = སངས་རྒྱས་ཀྱི་་གོ་འཕེལང་འཐོབ་ན།
དྲ་བ།
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༡  དུད་འགྲོོ་ལུ་ སྤྱི་ར་བཏང་ག་སྡུག་བསྔལ་ ག་ཅ་རིགང་ཡོོད་ག? ཐོ་བཀོད་འབད།
2  ཞིབ་འགྱུརིག་ཟོར་བའ་ གོ་དོན་བ�།
༣ དུད་འགྲོོ་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་ད་བཟུམ་ཡོོདཔ་ཤེསས་ཞིབནམ་ལས་ ག་ཅ་འབད་དགོ་ན་ཨན་མས་གོ?

དུད་འགྲོོ་སོ་སོའ་སྡུག་བསྔལ།
ཁ་ཅ�་མུ་ཏ�་བལ་དང་རུས་པ་ཁག། 

ཤེས་དང་པགས་པའ་ཆེ་ད་དུ་འཆེ་་བརིག་འགྱུརིག།།
དབང་མད་གཞིབན་དག་རྡོོག་པ་ལག་པ་དང༌།།
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ལྕོགས་དང་ལྕོགས་ཀྱུ་གདབ་པས་བཏབ་སྟ་བཀོལ།།
དུད་འགྲོོ་ ས�ས་ཅན་ ལ་ལུ་ཅ�་ མུ་ཏ�་དང་བལ་གྱི་་དོན་ལུ། ལ་ལུ་ཅ�་རུ་ཏོ་དང་ཁག་ག་དོན་ལུ། ལ་
ལུ་ཅ�་ཤེས་དང་ པགས་ཀོ་ག་དོན་ལུ་བསད་ད་ ཤེསིཝ་ཨན་པས། རིགང་དབང་སྤུ་ཙམ་ཡོང་མད་པརིག་ མ་ཚུ་
ག�་ བདག་ཏུ་གཟུང་བའ་ས�ས་ཅན་གཞིབན་ རྟ་ནོརིག་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ མ་ཚུ་ག�་ ལོངས་སྤྱི་ོད་ན་ག་དོན་
ལུ་ རྐོང་པ་དང་ལགཔ་ཚུ་ལུ་ རྐོང་ལྕོགས་དང་ ལྕོགས་ཀྱུ་ཀོ་མ་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ག�་ ལྷ་པ་གུ་བཏབ་
སྟ་ གཡོོག་བཀོལཝ་ལ་སོགས་པའ་ སྡུག་བསྔལ་ཚོངད་མདཔ་ཅ�་ གཞིབན་གྱི་་འོག་ལུ་ མྱོོང་ན་ཡོོདཔ་མཁྱན་
ཏ་ ཐུགས་སྐྱོ་དགོཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོང�་དོན།
ཆེ་ད་དུ་  =    དོན་ལུ།
འཆེ་་བརིག་འགྱུརིག་ =    ཤེསིཝ་ཨན།
རྡོོག་པ་  =    རྐོངམ།
དྲ་བ།
༡  དུད་འགྲོོ་ཚུ་ ག་ཅ་ག�་དོན་ལུ་ སོག་གཅོདཔ་སོ?
2  འོག་ག་མང་ཚོང�་ཚུ་ག་ རྣམ་གྲོངས་བ�།
   ལ་ལུ་ཅ�།  རུ་ཏོ།  དོན་ལུ།  ཤེསིཝ་ཨན།  རྐོངམ། 

ཡོ་དྭགས་སྤྱི་�་སྡུག་བསྔལ།
ཡོ་དྭགས་ན་ཡོང་འདོད་པས་ཕོེལངས་པ་ཡོ�། །བསྐྱད་པའ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་ཆེ་གས་མ་འཆེ་ོས་པ།།
བཀྲས་སྐོམ་གྲོང་དྲོ་ངལ་དང་འཇ�ས་པ་ཡོ�། །བསྐྱད་པ་ཤེསན་ཏུ་མ་བཟོད་བསྟན་འཚོངལ་ལོ།།
ཡོ་དྭགས་ཀྱི་་གནས་ལུ་ སྐྱས་ཏ་འབད་རུང་ བཟོའ་འཐུང་ ལ་སོགས་པའ་ འདོད་པའ་ལོངས་སྤྱི་ོད་ཚུ་བཟོའ་
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ན་ མད་པའ་སྡུག་བསྔལ་ རྒྱུན་ཆེ་ད་མད་པརིག་མོྱོང་སྟ་ བཅོ་ཐབས་རྩ་ལས་མད་པརིག་ དུས་ཨ་རྟག་རིག་ ལོཝ་
བཀྱི་ས་ ཁ་སྐོམ་པའ་ སྡུག་བསྔལ་དང་ རིགང་ག་ལས་ཀྱི་�་འབད་ གནམ་བྱཱརིག་དྲོད་ཚོང་བའ་སྐབས་ལུ་ཧེ་ང་
བཀལ་ཚོང་ན་དང་། གནམ་དགུན་གྱི་ང་བའ་སྐབས་ལུ་ ཧེ་ང་བཀལ་གྱི་ང་ན། 

ད་མ་ཚོངད་ བཟོའ་འཐུང་འཚོང�་ན�་ དོན་ལུ་ འུ་སྡུག་ ཐང་ཆེ་ད་པའ་སྡུག་བསྔལ་དང་ གཞིབན་ཡོང་ རིགལ་
གྲོ་དང་ ཞིབགས་པ་ལ་སོགས་པ་འབག་མ་ འདྲོག་ས་ས་ཚུ་ག�་ རིགང་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་ཏ་ འདྲོག་པའ་སྡུག་
བསྔལ་ ཚོངད་མདཔ་ཅ�་བཟོོད་མ་ཚུགས་པའ་སྡུག་བསྔལ་ མྱོོང་དགོཔ་ཨནམ་མཁྱན་དགོ།

ཚོང�་དོན།
ཡོ་དྭགས་  = ངན་སོང་གསུམ་ལས་བཀྲས་སྐོམ་གྱི་་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་མ།
འདོད་པས་ཕེལོངས་ =  རྒྱུ་ནོརིག་ལོངས་སྤྱི་ོད་མད་པ།
མ་འཆེ་ོས་པ་ = བཅོ་ཐབས་མད་མ།
དྲ་བ།
༡  ཡོ་དྭགས་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་ག་ཅ་རིག་ མྱོོང་དགོཔ་འདུག?
2  ཡོ་དྭགས་ཀྱི་་སྡུག་བསྔལ་བཟུམ་གྱི་་ སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་མ་མཐོང་ཡོ་ག?ག་ད་སྦེ་ེ?

ཡོ་དྭགས་ནང་ག་སྒྲིགབ་པ་ཅན་གྱི་་སྡུག་བསྔལ།
ཁ་ཅ�་ཁ་ན་ཁབ་ཀྱི་་མ�་ཙམ་ལ། །ལོ་བ་རིག་ཡོ་གཏོས་ཙམ་བཀྲས་པས་ཉན།།
མ་གཙང་གྱི་་ནརིག་འབོརིག་བ་ཅུང་ཟོད་ཀྱི་ང༌། །འཚོངལ་བའ་མཐུ་དང་ལྡན་པ་མ་ལགས་སོ།།
ཡོ་དྭགས་ ལ་ལུ་ཅ�་ ཁ་ ཁབ་ཀྱི་་མ�་ཏོ་བཟུམ་ཅ�་དང་ ཕེལོཝ་རིག་སྦེ་ོམ་བཟུམ་ཅ�་ འབད་ན་ད་ག�་ དུས་
ཨ་རྟག་རིག་ ལོཝ་བཀྱི་ས་པའ་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་�་ ཉམས་ཐག་ན་དང་། བཞིབས་སྒོ་ལགས་ཤེསོམ་ཐོབ་ན་ཕེལརིག་
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བཞིབག་ མ་གཙང་བ་ ཁམས་ལོག་ས་ས་ ལྷཔ་དང་ ཨ་བ་ ལ་སོགས་པ་ག་ལྷོད་སརིག་ བཀོ་བཞིབག་སྟ་ ཡོོད་
མ་ཚུ་ཡོང་ ཆུང་ཀུ་ཅ�་རིག་ བཟོའ་ན་ག་རིགང་དབང་དང་ ནུས་པ་མདཔ་ཨན་ནོ།།
ཚོང�་དོན།
རིག་ཡོ་གཏོས་ཙམ་ = རིག�་ཚོངད་དང་མཉམ་པ། 
ཉན་  = ཉམས་ཐག་ན། 
འཚོངལ་བའ་ = བཟོའ་ན�།
མཐུ་དང་ལྡན་པ་ = ནུས་པ་ཡོོད་མ།
མ་ལགས་སོ་ = མན་ནོ།
དྲ་བ།
༡  ཡོ་དྭགས་ ནང་ག་སྒྲིགབ་པ་ཅན་ལུ་སྐྱ་བ་ཅན་ སྡུག་བསྔལ་ག་ད་སྦེ་་རིག་ མྱོོང་ན་ཨན་མས?
༢  ཡོད་དྭགས་ཚུ་ ཟོས་བཟོའ་ན་ལུ་རིགང་དབང་མད་མ་འད་ ག་ཅ་ལས་བརྟན་ཏ་སོ?

ཡོ་དྭགས་ཟོས་སྐོམ་གྱི་་སྒྲིགབ་པ་ཅན།
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ཁ་ཅ�་པགས་རུས་ལུས་ཤེསང་གཅར་བུ་སྟ། །ཏ་ལ་ཡོང་ཐོག་བསྐམས་པ་ལ་བུ་ལགས། །
ཁ་ཅིག་མཚོངན་ཞིབིང་ཁ་ནས་འབརིག་བ་སྟེ། །ཟོས་སུ་འབརིག་བའི་ཁརིག་བབས་བེ་མ་འཚོངལ། །
ཡོ་དྭགས་ ལ་ལུ་ཅ�་ བཟོའ་ན་མ་འཐོབ་པའ་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་�་ ཤེས་དང་ ཁག་ཚུ་བསྐམས་
ཏ་ པགས་ཀོ ་དང་ རུ་ཏོ ་རྐྱངམ་གཅ�་ ལུསཔ་མ་ཚོངད་ གོ ་ལ་མད་པརིག་ སྒན་མོ ་སྦེ་་ གཟུགས་ཀྱི་་
ཡོན་ལག་ཚུ་ཡོང་ དཔྱ་འབདན་ ཤེསང་ཏ་ལའ་སྤྱི་་ཏོག་བསྐམས་ཏ་ པགས་ཀོ་མདཔ་བཟུམ་དང་། ལ་
ལུ་ཅ�་ ནུབམོ་ཅ�་རིག་ ཁ་ལས་མ་འབརིག་སྦེ་་ ལོ་ག་དོན་ལུ་ རིགང་ག་ལས་ཀྱི་�་འབད་ བ�་མ་འབརིག་
འབརིགཝ་ ཚོང་ཏོམ་ རིགང་ག་ཁ་ནང་འཛུལ་འོངམ་ལས་ མ་བཟོའ་བརིག་ བ་ཐབས་མད་པརིག་ བཟོའ་
བའ་སྐབས་ལུ་ བ�་ཚོང་ཏོམ་འད་ག�་ རིགང་ག་ཕེལོཝ་དང་ རྒྱུ་མ་ནང་ཁོལ་ཚུ་ ག་རིག་འཚོང�ས་པའ་སྡུག་
བསྔལ་ བཟོོད་མ་ཚུགསཔ་ཅ�་ མྱོོང་ན་ཡོོདཔ་ཨན་ནོ།

ཚོངིག་དོན།
གཅརེིག་བུ་  = སྒེན་མོ།
ཡོང་ཐོག་  = སྤྱི་ི་ཏོག།
མཚོངན་ཞིབིང་ = ནུབམོ་ཅིག་རིག།

དྲ་ིབ།
1  ཡོི་དྭགས་ཟོས་སྐོམ་གྱི་ི་སྒྲིགིབ་པ་ཅན་ལུ་ སྐྱེ་བ་ཅིན་ སྡུག་བསྔལ་ག་དེ་སྦེ་ེ་རིག་མྱོོང་ནི་ཨིན་པས་གོ?
2  འོག་གི་ས་སྟོང་ཚུ་ནང་ འབེལ་སྒྲིག་དང་བེད་སྒྲིགའི་ཕྲིནད་བཙུགས།
   ཀ  ཤེསིང་ཏ་ལ་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་ི་ཏོག་སྐམ།
  ཁ  རིགང་་་་་་་་་་་་་་་ལས་་་་་་་་་་་་འབད་ བེམ་ཚོང་ཏོམ་ ཁ་ནང་འཛུལ་འོངམ་ཨིན།
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      ག  བེམ་ཚོང་ཏོམ་འདི་་་་་་་་་་་་་་རིགང་་་་་་་་་་་ཕེལོཝ་དང་རྒྱུ་མ་འཚོངིགཔ་ཨིན།
      ང  བཟོའ་ནི་མ་ཐོབ་པ་་་་་་་་་་་་་་སྡུག་བསྔལ་་་་་་་་་་་་་་ཤེས་དང་ཁག་ཚུ་སྐམ་འགྱི་ོཝ་ཨིན། 

ཡོི་དྭགས་ཕིའི་སྒྲིགིབ་པ་ཅན་གྱི་་ིསྡུག་བསྔལ།
སད་རིིགགས་འགས་ནི་རྣག་དང་ཕི་ས་དང༌། །ཁག་སོགས་མི་གཙང་བ་ཡོང་མི་རྙེསེད་དེ།།
ཕེལན་ཚུན་གདོང་དུ་འཚོངོག་ཅིང་མགྲོིན་པ་ནས། །ལྦ་བ་བྱུང་བ་སིན་པའི་རྣག་འཚོངལ་ལོ།།
ཡོི་དྭགས་ སད་རིིགགས་ཟོེརིག་ བསོད་ནམས་ཆུང་ཀུ་འབད་མིའི་རིིགགས་ཚུ་ ཟོས་ལེགས་ཤོེསམ་འཐོབ་ནི་ ཕེལརིག་
བཞིབག་ ཐ་ན་ རྣག། ཨ་བ། ཁག་ ལ་སོགས་པ་ཁམས་ལོག་སི་སི་ཚུ་ཡོང་ ཐོབ་པའི་གོ་སྐབས་མེད། ཨིན་
རུང་ ཁོང་རིག་གཅིག་གིས་གཅིག་མཐོངམ་ད་ ཞིབེ་སྡེ།ང་ལང་པའི་ཤུགས་ཀྱི་ིས་ ཕེལན་ཚུན་གཅིག་གཅིག་གི་ 
གདོང་གུ་མཛིནོག་གིས་བླུག་ནི་དང་། དེ་ལས་ ལག་པ་ལུ་ལྕོགས་ཀྱི་ི་ཐོཝ་ཚུ་ རིགང་བཞིབིན་གྱི་ིས་ཐོན་ཏེ་  ཨོལ་
ལོག་ལུ་ ལྦཝ་འཚོངོ་ཡོོད་མི་གུ་བླུགཔ་ད་ དེ་ནང་ལས་འཐོན་པའི་ རྣག། ཁག། ཆུ་སེརིག་ཚུ་ མི་འདོད་བཞིབིན་
དུ་ བཟོའ་དགོཔ་འབྱུངམ་ཨིན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
སད་རིིགགས་ = བསོད་ནམས་དམན་པ།
ཕི་ས་  = ཆེ་བ་གསང༌།
འཚོངོག་  = དྲང་ནི།
དྲ་ིབ།
༡  ཡོི་དྭགས་ལུ་མི་སྐྱེ་ནིའི་ཐབས་ ག་ཅི་འབད་དགོཔ་སོ?
2  ཡོི་དྭགས་ནང་གི་སྒྲིགིབ་པ་ཅན་དང་ ཕིའི་སྒྲིགིབ་པ་ཅན་གྱི་་ི ཁྱད་པརིག་བིས།
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ཡོི་དྭགས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མ་འདྲཝ་གཞིབན་ཡོང་ཡོོད་ཚུལ།
ཡོི་དྭགས་རྣམས་ལ་སོ་ཀའི་དུས་སུ་ནི། །ཟླ་བའང་ཚོང་ལ་དགུན་ནི་ཉི་མའང་གྲོང༌།།

ལོན་ཤེསིང་འབས་བུ་མེད་འགྱུརིག་འདི་དག་གིས། །བལས་པ་ཙམ་གྱི་ིས་ཀླུང་ཡོང་སྐམ་པརིག་འགྱུརིག།།
ཡོི་དྭགས་ཚུ་ལུ་ གནམ་སོ་ཀ་ ཚོང་བའི་དུས་ལུ་ ཟླཝ་གིས་ཡོང་ ཚོངདཔ་འཚོངིག་ནི་དང་ དགུན་གྱི་ང་པའི་དུས་ལུ་
ཉིམ་གིས་ཡོང་ གྱི་ང་བཅུག་དོ་ཨིན་མས། རྡོོག་མ་ ལེགས་ཤེསོམ་བཏགས་ཏེ་ཡོོད་མི་ ལོན་ཤེསིང་ཚུ་ཡོང་ ཡོི་
དྭགས་ཚུ་གིས་ བལཝ་ཅིག་ སྐམ་སྟེ་མེདཔ་འགོྱི་་ནི་དང་ དོ་རུང་ཡོང་ཁོང་ཚུ་གིས་ བལཝ་ཙམ་ཅིག་གིས་ ཆུ་
སྦེ་ོམ་ཚུ་ཡོང་ སྐམ་འགྱི་ོཝ་ཨིན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
ཆུ་ཀླུང་  = ཆུ་སྦེ་ོམ། 
གྲོང་  = གྱི་ང་ནི།
དྲ་ིབ།
༡ ཡོི་དྭགས་ཚུ་ཟླཝ་གིས་ཚོངདཔ་ ག་ཅི་འབད་ཚོངིགཔ་ཨིན་ན? ཁུངས་བཀལ?
2 ལོན་ཤེསིང་དང་འབས་བུ་ ཆུ་སྦེ་ོམ་འདི་ཚུ་ ག་ཅི་འབདཝ་ད་ སྐམ་ཨིན་ན?
3 སོ་ཀ། གྲོང་། ཀླུང་། ཚུ་གི་དོན་དག་ རོང་ཁ་ནང་བིས།

ཡོི་དྭགས་ཀྱི་ི་ཚོངེ་ཚོངད།
བརིག་ཆེ་ད་མེད་པརིག་སྡུག་བསྔལ་བསྟེན་གྱུརིག་པ། །ཉེས་པརིག་སྤྱི་ད་པའི་ལས་ཀྱི་ི་ཞིབགས་པ་ནི།།
ས་བས་བཅིངས་པའི་ལུས་ཅན་ཁ་ཅིག་ལོ། །ལྔ་སྟོང་དག་དང་ཁིརིག་ཡོང་འཆེ་ི་མི་འགྱུརིག།།

ཨ་རྟག་རིག་ རྒྱུན་མ་ཆེ་ད་པརིག་ སྡུག་བསྔལ་མོྱོངམ་མོྱོང་ས་ སྡེ།ོད་མི་ཚུ་ ཚོངེ་ཧེེ་་མརིག་ སྡེ།ིག་པའི་ལཱ་ འབད་བའི་
ལས་ཀྱི་ི་ཐག་པ་ ས་བས་བཅིངས་ཟེོརིག་ལས་ངན་ཤུགས་ཆེ་ེ་སེྟ་ ཡིོ་དྭགས་ཀྱི་ི་ ལུས་ལུ་སྐྱེ་མི་ཚུ་ ལ་ལུ་ཅིག་ ལོ་



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

165

ཚོངད་ ལྔ་སྟོང་ལས་ཁི་གཅིག་ཚུན་ མ་ཤེསི་བརིག་སྡེ།ོད་དེ་ སྡུག་བསྔལ་མྱོོངམ་ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
བརིག་ཆེ་ད་མེད་པརིག་ = རྒྱུན་མ་ཆེ་ད་པརིག།
ས་བ་  = ས་ཀྲག།
ལུས་ཅན་  = གཟུགས་ཡོོད་མིའི་རིགིགས། 

དྲ་ིབ།
༡  ཡོི་དྭགས་ཚུ་སྡུག་བསྔལ་དུས་ཡུན་ ག་དེམ་ཅིག་མྱོོང་དགོཔ་ཨིན་ན?
2  འོག་གི་མིང་ཚོངིག་ཚུ་གི་ དོན་དག་རོང་ཁ་ནང་བིས།
     ཞིབགས་པ།  ལུས་ཅན།   ཁ་ཅིག།  བཅིངས།

ཡོི་དྭགས་ལུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ།
དེ་ལརིག་ཡིོ་དྭགས་རྣམས་ཀྱི་ིས་སྣོ་ཚོངོགས་པའི། །སྡུག་བསྔལ་རིགོ་གཅིག་ཐོབ་པ་གང་ལགས་པ།།
དེ་ཡིོ་རྒྱུ་ནི་སྐྱེ་བོ་འཇུངས་དགའ་བ། །སརེིག་སྣོ་འཕེལགས་མིན་ལགས་པརིག་སངས་རྒྱས་གསུངས།།

གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་ ཡོ་དྭགས་ཚུ་ ལོཝ་བཀྱི་ས་ན་ ཁ་སྐོམ་ན་གྱི་ང་ན་ ཚོང་ན་ལ་སོགས་པའ་ སྡུག་བསྔལ་
ཚུ་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་་ མྱོོང་སྡེ།ོད་མ་ཚུ་ ག་རིག་ཨན་རུང་ ད་ཚུ་ག་རྒྱུ་རྐྱན་གཙ་བོ ་ ཚོང་ཧེ་་མརིག་ རྒྱུ་ནོརིག་
གཞིབན་ལུ་ བན་མ་ནུམ་པརིག་  སར་སྣོ་ཆེ་་དྲགས་ཚུ་ལས་བརྟན་ཏ་ འབྱུངམ་ཨན། སར་སྣོ་བསྐྱད་ན་
འད་ འཕེལགས་པའ་ལམ་གྱི་་ནོརིག་མན་པརིག་ཡོ་དྭགས་ལུ་ སྐྱ་བའ་རྒྱུ་ཨན་ཟོར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་�་ གསུངས་ནུག་
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གོ།
ཚོངིག་དོན།
རིགོ་གཅིག་  = ཅོག་འཐདཔ།
འཇུངས་དགའ་བ་ = སེརིག་སྣོ་ཅན།
འཕེལགས་མིན་ = འཕེལགས་པའི་ལམ་གྱི་་ིནོརིག་མེན།
ལགས་པརིག་ = ཨིན་ཟོེརིག།
དྲ་ིབ།
༡  ཡོི་དྭགས་ལུ་སྐྱེ་དགོ་པའི་རྒྱུ་ ངོ་མ་རིག་ ག་ཅི་ཨིན་པས?
༢  སེརིག་སྣོ་བསྐྱེད་བ་ཅིན་ གནོད་པ་ག་ཅི་རིག་འོང་ནི་མས?

ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་མདརོིག་བསྟན་པ།
མཐོ་རིིགས་ན་ཡོང་བདེ་ཆེེ་ན་དེ་དག་གི། འཆིེ་་འཕོེལའི་སྡུག་བསྔལ་ཉིད་ནི་དེ་བས་ཆེ་ེ།།
དེ་ལརིག་བསམས་ནས་ཡོ་རིགབས་རྣམས་ཀྱི་ིས་ནི། །ཟོད་འགྱུརིག་མཐོ་རིགིས་སློད་དུ་སེད་མི་བགྱི་ི།།
མཐོ་རིགིས་ལྷའི་གནས་ལུ་ཡོང་ འདོད་པའི་ལོངས་སོྤྱི་ད་ཀྱི་ི་བདེ་བ་ ཚོངད་མེདཔ་ཅིག་ཡོོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་
རུང་ བདེ་བ་དེ་ཚུ་ལས་ཡོང་ ལྷ་དེ་ཚུ་ལུ་ འཆེ་ི་འཕེལོ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ གོང་གི་བདེ་བ་ལས་ 
གནམ་མེད་ས་མེད་ཤུགས་ཆེེ་ཝ་ཨིན། དེ་སྦེ་ེ་མནོ་བསམ་བཏང་སྟ་ེ ཡོ་རིགབས་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ རྟག་པ་བརྟན་
པ་མེད་པའི་མཐོ་རིགིས་ཀྱི་ི་ བདེ་བ་འདི་ལུ་ཆེ་གས་པ་དང་ཞིབེན་པ་ མི་བསྐྱེད་ཟོེརིག་བའི་དོན་ཨིན་ནོ།།

ཚོངིག་དོན།
འཆེ་ི་འཕེལོ། = ཤེསི་ཞིབིནམ་ལས་ རྣམ་ཤེསེས་འདི་ གནས་གཞིབན་ཁརིག་སྤོ་འགྱི་་ོནི།
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སེད་མི་བགྱི་ི། = ཆེ་གས་ནི་མི་འོང༌།
དེ་བས་ཆེ་ེ།      =    དེ་བ་ཡོང་སྦེ་ོམ།
ཟོད་འགྱུརིག།     =    རོགས་ནི།

དྲ་ིབ།
༡  ལྷ་ལུ་ ག་ཅི་གི་ སྡུག་བསྔལ་ ཡོོདཔ་སོ?
2  མཐོ་རིགིས་ལུ་སྐྱེ་བ་ཅིན་ དགའ་ནི་ཨིན་མས་ག? ཁུངས་བཀལ?

ལྷའི་འཆེ་ི་ལས་ཀྱི་ི་སྡུག་བསྔལ་ལྔ་།
ལུས་ཀྱི་ི་ཁ་དོག་མི་སྡུག་འགྱུརིག་བ་དང། །སྟན་ལ་མི་དགའ་མེ་ཏོག་ཕྲིནེང་རྙེསིང་དང༌།།
གོས་ལ་དྲ་ིམ་ཆེ་གས་དང་ལུས་ལ་ནི། །སྔོན་ཆེ་ད་མེད་པའི་རྔུལ་འབྱུང་ཞིབེས་བགྱི་་ིབ།།
 མཐོ་རིིགས་འཆིེ་་འཕོེལ་སྦྲོན་བེད་སྔ་ལས་ལྔ། །ལྷ་ཡུལ་གནས་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་འབྱུང་སྟེ།།
 ས་སྟེང་མི་རྣམས་འཆེ་ི་བརིག་འགྱུརིག་བ་དག། སྦྲོན་པརིག་བེད་པའི་འཆིེ་་ལས་རྣམས་དང་འདྲ།།
ལྷ་ཚུ་ ཤེསི་རིགནམ་ད་ རྟགས་མཚོངན་ གཟུགས་ཀྱི་ི་བཀྱི་ག་ཉམས་ཏེ་ མ་ལེགསཔ་འགྱི་ོ་ནི། རིགང་གི་ གདན་
འཇམ་ཁྱུག་ཁྱུག་གུ་སོྡེ།ད་ནི་ལུ་མི་དགའ་ནི། རྒྱན་ཆེ་་མེ་ཏོག་གི་ཕེངམ་ རིྙེསངམ་འགྱི་ོ་ནི། གོ་ལ་དྲེག་པ་ཆེ་གས་
ནི། གཟུགས་ཁ་ལས་ ཧེ་ེ་མ་མེད་པའི་ རྔུལ་ནག་འཐོན་ནི་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན། དེ་ལས་ མཐོ་རིགིས་ཀྱི་ི་ལྷ་
ཚུ་ ཤེསི་རིགན་ཆེ་ི་ཡོི་ཟོེརིག་ ཉེན་བརྡོ་འབད་བའི་ རྟགས་མཚོངན་ངན་པ་ལྔཔོ་འདི་ མཐོ་རིགིས་ལུ་སྡེ།ོད་མི་ ལྷ་ཚུ་ལུ་
འབྱུངམ་ཨིན། དེ་ཡོང་དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ས་སྟེང་གི་མི་ཚུ་ ཤིེས་རིགན་པའི་སྐབས་ རྨི་ལམ་ངན་པ་ལ་སོགས་པ་
འབྱུང་ནི་ཡོོད་པའི་རྟགས་མཚོངན་དང་འདྲཝ་ཨིན་ནོ།།
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ཚོངིག་དོན།
མི་སྡུག་པ་ = མ་ལེགསཔ།
སྦྲོན་བེད་  = ཤེསི་ནིའི་རྟགས་མཚོངན་སྟོན་མི།
སྔ་ལས་  = ཧེ་ེ་མ་བྱུང་བའི་རྟགས་མཚོངན།
འཆེ་ི་ལས་  = ཤེསི་ནི་གི་རྟགས་མཚོངན།

དྲ་ིབ།
༡ ང་བཅས་མི་ཚུ་ཤེསི་རིགནམ་ད་ རྟགས་ཚོངན་ག་དེ་སྦེ་ེ་རིགང་ འབྱུང་ནི་ཡོོད་གོ?
2  འཆེ་ི་ལས་ཚུ་ འབྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ ག་ཅི་རིག་འབད་བ་ཅིན་ དྲག་ནི་ཨིན་མས་གོ?
༣  ལྷའི་འཆེ་ི་ལས་ལྔའི་རྐོང་གྲོངས་བིས།

ལྷ་འཕེལོ་ལྟུང་གི་སྡུག་བསྔལ།
ལྷ་ཡོི་འཇིག་རྟེན་དག་ནས་འཕེལོས་པ་ལ། །གལ་ཏེ་དགེ་བའི་ལྷག་མ་འགའ་མེད་ན།།
དེ་ནས་དབང་མེད་དུད་འགྲོོ་ཡོི་དྭགས་དང༌། །དམྱོལ་བརིག་གནས་པ་གང་ཡོང་རུང་བརིག་འགྱུརིག།།
ལྷའ་འཇ�་རྟན་ཟོར་ མཐོ་རིག�་ལྷའ་ གནས་ཚུ་ལས་ ཤེས་བའ་སྐབས་ལུ། ག་ད�་ཅ�་སྦེ་་ མཐོ་རིག�་ཀྱི་་
གནས་ལུ་ སྐྱ་བའ་རྒྱུ་ དག་བའ་བསོད་ནམས་ ལྷག་ལུས་ ཨ་ཙ་ཅ�་རིག་ མད་པ་ཅན། ད་ལས་ རིགང་
དབང་མད་པརིག་ ངན་སོང་ག་གནས་ དུད་འགྲོོ། ཡོ་དྭགས། དམྱོལ་བ་ཚུ་ གང་རུང་ཅ�་ལུ་སྐྱས་ཏ་ སྡུག་
བསྔལ་མྱོོང་དགོཔ་ཨན་ནོ།།
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ཚོངིག་དོན།
འཕེལོས་  = སོརིག་ནི།
གལ་ཏེ་  = ག་དེམ་ཅིག་འབད།
ལྷག་མ་        =      ལྷག་མཇུག།
དབང་མེད་       =      རིགང་དབང་མེདཔ།

དྲ་ིབ།
༡   དགེ་བའི་ལྷག་  མེད་པ་ཅིན་ ལྷ་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་ སྐྱེ་ནི་ཨིན་ན?
2   འོག་གི་ ཡོིག་སྡེ།ེབ་འཛིནོལ་བ་ཡོོད་མི་ཚུ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ།
      འཇིགས་བརྟན།   བདུད་བགྲོོ།    ཡོི་དགས།  ལྷགས་རྨ།

ལྷ་མན་གྱི་་སྡུག་བསྔལ།
ལྷ་མིན་དག་ནའང་རིགང་བཞིབིན་གྱི་ིས་ལྷ་ཡོི། །དཔལ་ལ་སྡེ།ང་ཕིརིག་ཡོིད་ཀྱི་ི་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་ེ།།
དེ་དག་བོ་དང་ལྡན་ནའང་འགྲོོ་བ་ཡོི། །སྒྲིགིབ་པས་བདེན་པ་མཐོང་བ་མ་མཆེ་ིས་སོ།།
ལྷ་མིན་གྱི་ི་ གནས་ལུ་སྐྱེ་རུང་ ལྷ་མིན་ཚུ་ ཕྲིནག་དོག་རྒྱུ་མཐུན་པའི་ ལས་ཀིྱི་་རིགང་བཞིིབན་གིྱི་ས་ སྟེང་ལྷ་ཡིོ་
དཔལ་འབོརིག་ཚུ་ལུ་ མ་རིགངས་པ་ སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་སྦེ་ོམ་ཡོོད། ལྷ་མིན་ཚུ་ དགེ་བ་དང་སྡེ།ིག་པ་ དབེ་བ་ཕེ་
ནི་གི་བོ་དང་རིགིག་པ་ཡོོད་རུང་ འགྲོ་ོབའི་རྣམ་སིན་གྱི་ིས་སྒྲིགིབ་སྟེ་ ལྷ་མིན་གིྱི་་ལུས་རྟེན་བངས་པའི་སྐྱོན་གིྱི་ས་ ལུས་
རྟནེ་འདི་ལུ་ དམ་པའི་ཆེ་ོས་བསྒྲུབས་ཏེ་ བདེན་པ་མཐོང་ནིའི་གོ་སྐབས་མེདཔ་ཨིན་ནོ། 
ཚོང�་དོན།
དཔལ་ལ་སྡེ།ང་   =   ལོངས་སྤྱི་ོད་ཕུན་སུམ་ཚོངོགས་མི་ལུ་མ་དགའ་མི།
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བོ་དང་ལྡན་ནའང་ =   བོ་རིགིག་ཡོོད་རུང༌།

དྲ་བ།
༡  ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཚུ་ འཐབ་རྩོད་འབད་དགོ་པའི་རྒྱུ་ངོ་མ་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན?
2  འོག་གི་ཚིོངག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗེ།ོད་ཚོངིག་བཟོོ།
   ལྷ་མན།    བོ།    འགྲོོ་བ།  བདན་པ། 

འཁོརིག་བ་ལུ་སྐྱེ་བ་བཟློག་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚོངན།
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འཁོརིག་བ་ད་འདྲ་ལགས་པས་ལྷ་མ་དང༌། །དམྱོལ་བ་ཡོ་དྭགས་དུད་འགྲོོ་རྣམས་དག་ཏུ།།
སྐྱ་བ་བཟོང་པོ་མ་ལགས་སྐྱ་བ་ན། །གནོད་པ་དུ་མའ་སྣོོད་འགྱུརིག་ལགས་མཁྱན་མཛིནད།།
གོང་ལུ་ བཤེསད་དོ་བཟུམ་ འཁོརིག་བའ་གནས་རིག�་ ག་ཏ་རིག་སྐྱ་རུང་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་་ རིགང་བཞིབན་ཙང་ཙ་
རིག་ཨནམ་ལས་ ལྷ། ལྷ་མ་ཡོན། མ། དམྱོལ་བ། ཡོ་དྭགས། དུད་འགྲོོ་ ཚུ་ལུ་སྐྱ་ན་འད་ ལགས་ཤེསོམ་
མན། ད་ཚུ་ནང་ སྐྱ་ན་འད་ འཇ�ས་པ་དང་ སྡུག་བསྔལ་ ལ་ཤེས་ཅ�་ག་ ཧེ་ོད་དང་འདྲ་བའ་ལུས་རྟན་
ཨནམ་ མཁྱན་དགོཔ་ཨན་ནོ།།

ཚོང�་དོན།
ད་འདྲ་ལགས་པས་      =  ད་སྦེ་་ གོང་ལུ་བཤེསད་དོ་བཟུམ་ཅ�་ཨནམ་ལས།
སྐྱ་བ་བཟོང་པོ་མ་ལགས་   =  སྐྱ་བ་ལན་ན་ད་ལགས་ཤེསོམ་མན།
དུ་མའ་             =  ལ་ཤེས་ག།
སྣོོད་འགྱུརིག་          =  ཧེ་ོད་ལུ་འགྱུརིག་ན།
མཁྱན་མཛིནད་         =  མཁྱན་དགོ།

དྲ་བ།
༡  འགྲོོ་བ་རིག�ས་དྲུག་ག་གནས་ ག་ཏ་ལུ་སྐྱས་རུང་ སྐྱ་བ་ལགས་ཤེསོམ་མན་པའ་ཁུངས་བ�།
༢ རིགང་ག་མ་ཚོང�་ནང་ དཀའ་སྡུག་ཚུ་འབྱུངམ་ད་ ཐབས་ལམ་ག་ཅ་རིག་ བསྒྲིག�་དགོཔ་འདུག་གོ?
༣ འཁོརིག་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ི་རིགང་བཞིབིན་ཨིནམ་ཤེསེས་ཏེ་ ག་ཅི་རིག་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན?
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སྐྱེ་བ་བཟློག་ཐབས་ཤུགས་དྲག་པརོིག་བརྩོན་དགོཔ།

མགོའམ་གོས་ལ་གློོ་བུརིག་མ་ཤེསོརིག་ན། །ད་དག་ཕར་བཟོླག་བགྱི་་བ་བཏང་ནས་ཀྱི་ང༌།།
ཡོང་སད་མད་པརིག་བགྱི་་སློད་འབད་འཚོངལ་ཏ། །ད་བས་ཆེ་ས་མཆེ་ོག་དགོས་པ་གཞིབན་མ་མཆེ་�།།
རིགང་ག་ མགོ་དང་ གོ་ལ་ཚུ་ལུ་ གློོ་བུརིག་དུ་ མ་ཤེསོརིག་བ་ཅན་ རིགང་ག་གཟུགས་དང་ རྒྱུ་ནོརིག་ལུ་ གནོད་ན་
ཨན་ཟོར་ ད་འཕྲིནལ་ལས་ མ་གསདཔ་ཨན། ཨན་རུང་ ལས་རྒྱུ་འབས་ལགས་ཤེསོམ་ཤེསས་མ་ མཁས་པ་ཚུ་
ལུ་ གོང་ག་གནོད་པ་འད་ ཆུང་ཀུ་ཅ�་ཨན་ ཟོར་མནོ་བསམ་གཏང་ན་འད་ག�་ མ་གསད་ན་ག་ ལཱ་འད་ཡོང་
བཀོ་བཞིབག་སྦེ་་ ལོག་སྟ་རིག་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་་ གནོད་པ་སྦེ་ོམ་ཤེསོས་  འཁོརིག་བ་ནང་ སྐྱ་མ་དགོཔ་བཟོོ་ན�་དོན་
ལུ་ དམ་པའ་ཆེ་ོས་ལུ་བརྩོན་ན་ལས་ ལྷག་པའ་དགོས་པ་གཞིབན་ཅ�་ མདཔ་ཨན་ནོ།།
ཚོང�་དོན།
གློོ་བུརིག་  = ཧེ་ང་ཏོམ།
བཟློག་  = བཀག་ན།
ཡོང་སད་མད་པརིག་ = ལོག་སྟ་སྐྱ་བ་ལན་མ་དགོ་པརིག།
དྲ་བ།
༡  འཁོརིག་བ་ལས་ བཟློག་ཐབས་ ག་ད་སྦེ་་འབད་ན་སོ?

(ལྷན་ཐབས) ཐརིག་པ་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་ངོས་གཟུང་ཚུལ།
ཚུལ་ཁིམས་དག་དང་ཤེསེས་རིགབ་བསམ་གཏན་གྱི་ིས།། མྱོ་ངན་འདས་ཞིབི་དུལ་བ་དྲི་མེད་པའི།།

གོ་འཕེལང་མི་རྒེད་མི་འཆིེ་་ཟོད་མི་འཚོངལ།། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཉི་ཟླ་བལ་ཐོབ་མཛིནོད།།
སངས་རྒྱས་ན་ག་རྒྱུ་ལམ་བཟུམ་ཅ�་ཨན་མ་ ཚུལ་ཁ�ས་ཀྱི་་སྡེ།ོམ་པ་དང་། ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་ལས་འབྱུང་
བའ་ཤེསས་རིགབ། དག་བ་ལུ་དམ�ས་པ་བརྟན་བརྟན་སྦེ་་སྡེ།ོད་མ་ཏང་ང་འཛིནན་ཚུ་ལུ་ བསློབ་པ་གསུམ་ཟོར་སློབ་
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ཨན། རྒྱུ་བསློབ་པ་གསུམ་ལུ་བརྟན་ཏ་ འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐརིག་བའ་གནས་ རྣམ་རྟོག་ངན་པ་ག་རིག་
ཞིབ། སྒོ་གསུམ་གྱི་་སྤྱི་ོད་ལམ་དུལ་བ། ཉོན་མོངས་པའ་སྐྱོན་ག་རིག་སྤངས་ཚོངརིག་ཏ་ དྲ་མ་མད་པའ་གོ་འཕེལང་། 
ལོ་ན་ཚོངད་རྒེདས་ན་མདཔ། ཤེས་ན་ཡོང་མད་པརིག་ཡོང་དག་པའ་བད་བ་ཟོད་ན་དང་ རོགས་ན་མདཔ་ཅ�་འཐོབ་
ན་ཡོོདཔ་ཨནམ་མཁྱན་དགོཔ་དང་ ཕ་རིགོལ་པ་ཚུ་ག�་ཐརིག་པའ་གོ་འཕེལང་འད་ ས་ཆུ་མ་རླུང་ཉ་མ་དང་ཟླཝ་ལ་
སོགས་པའ་བ�་པོའ་ཆེ་ོས་འབད་རྩ�་མ་ད་མན་པརིག་ ཐརིག་པའ་གོ་འཕེལང་རྣམ་ཐརིག་སྒོ་གསུམ་གྱི་་བདག་ཉད་ཅན་
འད་ འཐོབ་ཐབས་མཛིནད་གནང་དགོཔ་ཨན་ནོ།།

(ལྷན་ཐབས) ཐརིག་ལམ་གྱི་་ིརྒྱུ་བང་ཆུབ་ཀྱི་ི་ལམ་ཡོན་ལག་བདུན་ངོས་གཟུང་ཚུལ།
དྲན་དང་ཆེ་ོས་རིགབ་འབེད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང༌།། དགའ་དང་ཤེསིན་ཏུ་སྦྱངས་དང་ཏིང་འཛིནིན་དང༌།།
བཏང་སྙོམས་འདི་བདུན་བང་ཆུབ་ཡོན་ལག་སྟེ།། མྱོ་ངན་འདས་ཐོབ་བགྱི་ིད་པའི་དགེ་ཚོངོགས་ལགས།།
མཐོང་ལམ་གྱི་་སྐབས་ལུ་ དམ�ས་ཡུལ་ཆེ་ོས་ཀྱི་་རྣམ་རྟོག་ཚུ་མ་བརྗེ།ད་པའ་དྲན་པ་དང་། ཆེ་ོས་ཀྱི་་གནད་དོན་
ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་་ དབ་བ་ཕ་མ་ ཤེསས་རིགབ། དག་བའ་ལཱ་ལུ་སྤྲོོ་བའ་བརྩོན་འགྲུས། བདན་པའ་དོན་རྟོགས་པའ་
ལཱ་ལུ་དགའ་བའ་དགའ་བ་དང་ ཉོན་མོངས་པའ་ཁ་ཐུག་ལུ་མ་གཡོོ་བརིག་ ལུས་དང་ས�ས་གཉ�་ཆེ་་རིག་ དག་
བའ་ལཱ་ལུ་རིགང་བཞིབན་གྱི་�་འཇུག་ན�་ཤེསན་ཏུ་སྦྱང་བ་དང་། ས�ས་རིག�པ་འགྱི་�ས་ཏ་སྡེ།ོད་ཚུགས་པའ་ཏང་ང་
འཛིནན་དང་། ས�ས་ནང་ན་འཐོམས་སྦེ་་གཉད་ཁུག་ན་དང་ ས�ས་བདག་འཛིནན་འབད་མ་ཚུགས་པརིག་ ཕ་ཁརིག་
གཡོང་ན་གཉ�་མད་པའ་བཏང་སྙོམས་བཅས་བདུན་ལུ་ བང་ཆུབ་ཀྱི་་ཡོན་ལག་བདུན་ཟོར་སློབ་ཨན། ད་ཚུ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་་གོ་འཕེལང་འཐོབ་བཅུག་མ་ག་ དག་བའ་ཚོང�ས་ཆེ་ན་པོ་ཟོར་སློབ་ཨན།
ཚོངིག་དོན།
ཏིང་ངེ་འཛིིནན་ = མ་གཡོོ་བརིག་སྡེ།ོད་ཚུགས་མི།
བཏང་སྙོམས་ = འདྲ་མཉམ།ཕོགས་རིགིས་མེདཔ།
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(ལྷན་ཐབས) ཐུན་མོང་གི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཞིབི་གནས་ལྷག་མཐོང་ལུ་བརྩོན་དགོཔ།
ཤེསེས་རིགབ་མེད་པརིག་བསམ་གཏན་ཡོོད་མིན་ཏེ།། བསམ་གཏན་མེད་པརིག་ཡོང་ནི་ཤེསེས་རིགབ་མེད།།

གང་ལ་དེ་གཉིས་ཡོོད་པས་སིད་པ་ཡོི།། རྒྱ་མཚོངོ་གནག་རྗེ།ེས་ལ་བུརིག་འཚོངལ་བརིག་བགྱི་།ི།
ཆེ་ོས་ཀྱི་་དབ་བ་ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་་ཕ་མ་ གནས་ལུགས་ཀྱི་་དོན་རྟོགས་པའ་ཤེསས་རིགབ་མད་པ་ཅན་ ཐརིག་པའ་རྒྱུ་བསམ་
གཏན་ཡོང་ཡོོད་མ་སད། བསམ་གཏན་མད་མ་ལུ་ཡོང་ཤེསས་རིགབ་མདཔ་ཨན། མ་ག་ལུ་འབད་རུང་ཞིབ་གནས་ཀྱི་་
བསམ་གཏན་དང་ ལྷག་མཐོང་ག་ཤེསས་རིགབ་གཉ�་ཟུང་འབ�་སྦེ་་ཡོོད་པ་ཅན་ སད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁོརིག་
བའ་གནས་རྒྱ་མཚོང་བཟུམ་ལས་བརྒེདལ་ན་ད་ ལཱ་ཁག་མན་པརིག་ནོརིག་གྱི་་རྐོང་རྗེ།ས་ཀྱི་་ཆུ་བརྒེདལ་དོ་བཟུམ་ཅ�་སྦེ་་ 
ལཱ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཅ�་ལུ་གྱུརིག་ཏ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་་བརྒེདལ་ཚུགས་ན་ཨནམ་མཁྱན་དགོ།

(ལྷན་ཐབས) ལ་བ་ངན་པ་སྤང་དགོཔ།
ལུང་མ་བསྟན་པ་བཅུ་བཞིབི་འཇིག་རྟེན་ན།། ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་ིས་རིགབ་གསུངས་གང་ལགས་པ།།
དེ་དག་རྣམས་ལ་བསམ་པརིག་མི་བགྱི་ི་སྟེ།། དེ་ཡོིས་བོ་ནི་ཞིབི་བརིག་བགྱི་དི་མ་ལགས།།
སངས་རྒྱས་ན�་ལམ་ལུ་ བརིག་ཆེ་ད་རྐྱབ་མ་ལུང་མ་བསྟན་པ་ཟོར་ དོན་མ་སྟོན་མ་ལ་བ་ངན་པ་བཅུ་བཞིབ་ཚུ་ 
འཇ�་རྟན་ན་མནོ་བསམ་གཏང་མ་བཏུབ་ཨན་ཟོར་ ཉ་མའ་གཉན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་�་ལོགས་སུ་
སྦེ་་ གསུངས་གནང་མ་ལ་བ་ངན་པ་ད་ཚུ་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་མ་བཏུབ་ཨན། ད་ཚུ་ལུ་མནོ་བསམ་གཏང་པ་
ཅན་ ལ་བ་ངན་པའ་སྦུལ་གྱི་�་བཟུང་སྦེ་་ ཉོན་མོངས་པའ་དུག་འཕེལ�་ཏ་ ས�ས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་་རྒྱུ་ ཆེ་གས་
ཞིབན་ཚུ་ཞིབ་སྟ་མདཔ་འགོྱི་་མ་ཚུགསཔ་ཨན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
ལུང་མ་བསྟན་པ་ = དོན་མ་སྟོན་མི།
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ཉི་མའི་གཉེན་ = སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི་མཚོངན།
བོ་  = སེམས།
ཞིབི་བརིག་  = སྡུག་བསྔལ་ཉོན་མོངས་པ་མེདཔ་ལུ།

ལུང་མ་བསྟན་པ་བཅུ་བཞིབི།
སྔོན་གྱི་ི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་བཞིབི་ནི།
༡ རྟག་པའི་གང་ཟོག་གི་བདག་དང་ འཇིག་རྟེན་ཡོོད་པརིག་ལ་བ།
༢ མི་རྟག་པའི་གང་ཟོག་གི་བདག་དང་ འཇིག་རྟེན་ཡོོད་པརིག་ལ་བ།
༣ རྟག་མི་རྟག་གཉིས་ཀའི་འཇིག་རྟེན་ཡོོད་པརིག་ལ་བ།
༤ རྟག་མི་རྟག་གཉིས་ཀ་མ་ཡོིན་པའི་ འཇིག་རྟེན་ཡོོད་པརིག་ལ་བ།
ཕི་མའི་མཐའ་ལ་བརྟནེ་པ་བཞིབི།
༡ གང་ཟོག་གི་བདག་དང་ འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་པརིག་ལ་བ།
༢ གང་ཟོག་གི་བདག་དང་ འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་མི་ལྡན་པརིག་ལ་བ།
༣ གང་ཟོག་གི་བདག་དང་ འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གཉིས་ཀ་ ཡོིན་པརིག་ལ་བ།
༤ གང་ཟོག་གི་བདག་དང་ འཇིག་རྟེན་མཐའ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གཉིས་ཀ་ མ་ཡོིན་པརིག་ལ་བ།
མྱོ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་བརྟེན་པ་བཞིབི།
༡ དེ་བཞིབིན་གཤེསེགས་པ་འདས་ཕེལན་ཆེ་ད་འབྱུང་ཞིབེས་ལ་བ།
༢ དེ་བཞིབིན་གཤེསེགས་པ་འདས་ཕེལན་ཆེ་ད་མི་འབྱུང་ཞིབེས་ལ་བ།
༣ དེ་བཞིབིན་གཤེསེགས་པ་ འདས་ཕེལན་ཆེ་ད་འབྱུང་ མི་འབྱུང་གཉིས་ཀ་ཡོིན་པའི་ལ་བ།
༤ དེ་བཞིབིན་གཤེསེགས་པ་ འདས་ཕེལན་ཆེ་ད་འབྱུང་ མི་འབྱུང་གཉིས་ཀ་མ་ཡོིན་པརིག་ལ་བ།
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ལུས་སོག་ལ་བརྟེན་པ་གཉིས།
༡ ལུས་དང་གང་ཟོག་གཅིག་ཡོིན་པརིག་ལ་བ། ལུས་དང་སོག་གཅིག་ཨིན། མུ་སྟེགས་རིགིག་པ་ཅན།
༢ ལུས་དང་གང་ཟོག་སོ་སོརིག་ལ་བ། གྲོངས་ཅན་པ།

རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་ངོས་བཟུང་དང་རྣམ་བཤེསད།
མ་རིགིག་པ་ལས་ལས་ཏེ་དེ་ལས་ནི། །རྣམ་ཤེསེས་དེ་ལས་མིང་དང་གཟུགས་རིགབ་བྱུང༌།།
དེ་ལས་སྐྱེ་མཆེ་ེད་དྲུག་སྟེ་དེ་དག་ལས། །རིགེག་པ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བརིག་ཐུབ་པས་གསུངས།།

མ་རིགིག་པ་ཟོེརིག་ བདག་ཏུ་འཛིནིན་པའི་ མནོ་བསམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་ི་ འདུ་
བེད་འབྱུངམ་ཨིན། འདུ་བེད་ལས་ རྣམ་ཤེེསས་ཟོེརིག་ ཤེསེས་པ་དེ་འབྱུངམ་ཨིན། རྣམ་ཤེེསས་ལས་ ཚོངོརིག་བ་ལ་
སོགས་པའི་ མིང་དང་། ནུརིག་ནུརིག་པོ་ ལ་སོགས་པ་ གཟུགས་ཀྱི་ི་ཕུང་པོ་འདི་ གྲུབ་ཨིན། མིང་གཟུགས་ཚུ་
ལས་ མིག་ལ་སོགས་པའི་ སྐྱེ་མཆེ་ེད་དྲུག་འབྱུངམ་ཨིན། སྐྱེ་མཆེ་ེད་དྲུག་ལས་ ཕི་ཁའི་ཡུལ་གྱི་ི་དབང་པོ་ རྣམ་
པརིག་ཤེསེས་པ་གསུམ་ གཅིག་ཁརིག་འདུས་ཏེ་ རེིགག་པ་དྲུག་ག་རིག་འབྱུངམ་ཨིན་ཟོེརིག་ སངས་རྒྱས་ཤཱ་ཀྱི་་ཐུབ་པ་
གིས་ གསུངས་ཏེ་ཡོོད།

ཚོངིག་དོན།
མ་རིིགག་པ་ = མ་ཤེསེས་མི།
རྣམ་ཤེསེས་  = སེམས།
སྐྱ་མཆེ་ད་  = རྣམ་རྟོག་འཕེལ�་བའ་སྒོ།

ནང་དབང་པོའི་སྐྱེ་མཆེ་ེད། ཕི་ཡུལ་གྱི་ི་སྐྱེ་མཆེ་ེད། ཚོངོརིག་བ་དྲུག།
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མིག། གཟུགས་ཀྱི་ི་སྐྱེ་མཆེ་ེད། མིག་གིས་འདུས་ཏེ་རིགེག་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཚོངོརིག་བ།
རྣ་བ། སྒྲིགའི་སྐྱེ་མཆེ་ེད། རྣ་ཡོིས་འདུས་ཏེ་རིགེག་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཚོངོརིག་བ།
སྣོ། དྲིའི་སྐྱེ་མཆེ་ེད། སྣོས་འདུས་ཏེ་རིགེག་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཚོངོརིག་བ།
ལྕོེ། རིགོའི་སྐྱེ་མཆེ་ེད། ལྕོེས་འདུས་ཏེ་རིགེག་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཚོངོརིག་བ།
ལུས། རིགེག་བའི་སྐྱེ་མཆེ་ེད། ལུས་ཀྱི་ིས་འདུས་ཏེ་རིགེག་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཚོངོརིག་བ།
ཡོིད། ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་སྐྱེ་མཆེ་ེད། ཡོིད་ཀྱི་སི་འདུས་ཏེ་རིགེག་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཚོངོརིག་བ།

རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་རྣམ་བཤེསད།
རིགེག་པ་ལས་ནི་ཚོངོརིག་བ་ཀུན་འབྱུང་སྟེ། །ཚོངོརིག་བའི་གཞིབི་ལས་སེད་པ་འབྱུང་བརིག་འགྱུརིག།།
སེད་ལས་ལེན་པ་སྐྱེ་བརིག་འགྱུརིག་བ་སྟེ། །དེ་ལས་སིད་པ་སིད་ལས་སྐྱེ་བ་ལགས། །

རིགེག་པ་ལས་ བདེ་སྡུག་གི་ཚོངོརིག་བ་ དེ་ཚུ་འབྱུངམ་ཨིན། ཚོངོརིག་བ་ལས་ བདེ་བ་དགོ་ནི་དང་ སྡུག་བསྔལ་ མི་
དགོ་པའི་སེད་པའམ་ཆེ་གས་པ་འབྱུང་འོང་། སེད་པ་ལས་ དགེ་སྡེ།ིག་སྤྱི་ོད་པའི་འཁོརིག་བ་ལུ་ སྐྱེ་བ་ལེན་
པའི་ལེན་པ་འབྱུངམ་ཨིན། ལེན་པ་ལས་ ལོག་སྟེ་ སྐྱེ་བ་ལེན་ནི་གི་ ནུས་པ་ཡོོད་པའི་སིད་པ་འདི་འབྱུངམ་
ཨིན། སིད་པ་འདི་ལས་ ཚོངེ་ཕི་མའི་སྐྱེ་བ་འདི་འབྱུངམ་ཨིན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
སེད་པ་  = བདེ་སྡུག་སྤང་བང་གི་ཆེ་གས་ཞིབེན།

སྐྱེ་བ་ཡོོད་ན་མྱོ་ངན་ན་རྒེད་དང༌། །འདོད་པས་ཕེལོངས་དང་འཆེ་ི་བའི་འཇིགས་སོགས་ཀྱི་ིས།།
སྡུག་བསྔལ་ཕུང་པོ་ཤེསིན་ཏུ་ཆེ་ེ་འབྱུང་སྟེ། །སྐྱེ་བ་འགགས་པས་དེ་ཀུན་འགག་པརིག་འགྱུརིག།།

སྐྱེ་བ་ཟོེརིག་མི་འདི་ཡོོད་པ་ཅིན་ ལུས་དང་སེམས་ལུ་ ཚོང་གྱི་ང་སྡུག་བསྔལ།  ན་ནི། ལོ་ན་རྒེདས་ནི། རྒྱུ་ནརོིག་
ལོངས་སྤྱི་ོད་མེད་པའི་སྤྱི་ང་ཀ་དང་། འཆེ་ི་བའི་འཇིགས་པ། སེམས་མི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ སྡུག་བསྔལ་གིྱི་་
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ཕུང་པོ་ ག་ནི་བ་སྦེ་ོམ་ཚུ་འབྱུང་ནི་ཨིན། འཁོརིག་བ་ལུ་ སྐྱེ་བ་ལེན་ནི་འདི་ བཀག་ཚུགས་པ་ཅིན་ ན་ནི། ཤེསི་
ནི། རྒེདས་ནི་ཚུ་ རིིགམ་པ་བཞིབིན་དུ་ གེ་རིག་བཀག་སྟེ་འགྱི་ོཝ་ཨིན།
ཚོངིག་དོན།
མྱོ་ངན་   = སྡུག་བསྔལ།
སྐྱེ་བ་འགགས་  = སྐྱེ་བ་རྒྱུན་ཆེ་ད་ནི།
རྟནེ་འབེལ་ལུགས་འབྱུང་ = མ་རིགིག་པ་ལས་རིགིམ་པ་བཞིབིན་དུ་རྒེད་ཤེསི་ཚུན་འབྱུང་ནི།
རྟན་འབ�་ལུགས་ལྡོག་ = རྒེད་ཤེས་ལས་ཡོརིག་རིག�་པ་བཞིབན་དུ་མ་རིག�་པ་ཚུན་བཀག་ན།

རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ནི།

ལུགས་འབྱུང་། ཨང་། ལུགས་ལྡོག།

མ་རིག་པ། ༡ རྒ་ཤི།

འདུ་འབྱེད། ༢ སྐྱེ་བ།

རྣམ་ཤེས། ༣ སྲིད་པ།

མིང་གཟུགས། ༤ ལེན་པ།

སྐྱེ་མཆེད། ༥ སྲེད་པ།

རེག་པ། ༦ ཚོར་བ།

ཚོར་བ། ༧ རེག་པ།

སྲེད་པ། ༨ སྐྱེ་མཆེད།

ལེན་པ། ༩ མིང་གཟུགས།

སྲིད་པ། ༡༠ རྣམ་ཤེས།

སྐྱེ་བ། ༡༡ འདུ་བྱེད།

རྒ་ཤི། ༡༢ མ་རིག་པ།
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 རྟན་འབ�་གྱི་་ཆེ་་བ་བརྗེ།ོད་པ།
རྟན་ཅང་འབ�་བརིག་འབྱུང་འད་རྒྱལ་བ་ཡོ། །གསུང་ག་མཛིནད་ཀྱི་་གཅས་པ་ཟོབ་མོ་སྟ།།
གང་ག�་འད་ན་ཡོང་དག་མཐོང་བ་དས། །སངས་རྒྱས་ད་ཉད་རིག�་པ་རྣམ་མཆེ་ོག་མཐོང༌།།
ཤེསས་བའ་ཆེ་ོས་ག་རིག་ རིགང་བཞིབན་གྱི་�་གྲུབ་གྲུབ་ཅ�་ རྩ་ལས་མདཔ་ཨན་རུང་ རྒྱུ་རྐྱན་གཅ�་ག�་གཅ�་
ལུ་བརྟན་ཏ་ ཧེ་་མ་དང་ཤུལ་མ་ཟོར་བའ་འབ�་བ་འབྱུང་མ་ རྟན་འབ�་གྱི་་ཆོེ་ས་ཟོར་མ་འད་ རྒྱལ་བ་རོགས་
པའ་སངས་རྒྱས་ཚུ་ག�་ གསུངས་བཞིབག་མ་ཆེ་ོས་ཀྱི་་མཛིནད་ནང་ལས་ ག་ན་བ་གཅས་པའ་ནོརིག་གྱི་་སྙང་པོ་ དོན་
དག་ག་ན་བ་ཟོབ་དྲག་ཨན། གང་ཟོག་ག་འབད་རུང་ རྟན་འབ�་གྱི་་དོན་ ཡོང་དག་པརིག་མཐོང་མ་འད་
ག�་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་�་མཁྱན་པའ་ཆོེ་ས་ཀྱི་་དོན་དག་ངོ་མ་ དོན་དམ་བདན་པའ་གནས་ལུགས་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་་
མཐོང་ཚུགསཔ་ཨན་ནོ།།
ཚོང�་དོན།
རྟན་འབ�་ = གཅ�་ག�་གཅ�་ལུ་བརྟན་ན།
གཅས་པ་  = ཁག་ཆེ་་དྲགས།
ཟོབ་མོ་  = དོན་དག་སྦེ་ོམ།

དྲ་བ། 
༡ མ་རིག�་པ་འད་བཀག་པ་ཅན་ གཞིབན་ཚུ་ག་ཅ་འབད་ བཀག་འགྱི་ོཝ་ཨན་ན?
༢  ལན་པ་ཟོར་མ་འད་ དཔྱ་ག་ཅ་ལུ་བཞིབག་ནུག? 
༣  འོག་གི་སྡེ།ེ་ཚོངན་ཀ་དང་ཁ་གཉིས་མཐུན་སྒྲིགིག་འབད།
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   སྡེ།ེ་ཚོངན་ཀ།                     སྡེ།ེ་ཚོངན་ཁ།
    ༡  མིག་གི་དབང་པོ།               ཀ)  ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་སྐྱ་ེམཆེ་ེད།
    ༢ རྣ་བའི་དབང་པོ།                 ཁ) རིགེག་བའི་སྐྱེ་མཆེ་ེད།
    ༣ སྣོའི་དབང་པོ།                  ག) རིགོའི་སྐྱེ་མཆེ་ེད།
    ༤  ལྕོའེི་དབང་པོ།                 ང) མ་རིགིག་པའི་སྐྱེ་མཆེ་ེད།
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    ༥  ལུས་ཀྱི་་ིདབང་པོ།                ཅ) སྒྲིགའི་སྐྱ་ེམཆེ་ེད།
    ༦ ཡོིད་ཀྱི་ི་དབང་པོ།                 ཆེ་) གཟུགས་ཀྱི་་ིསྐྱ་ེམཆེ་ེད།
                ཇ) དྲིའི་སྐྱེ་མཆེ་ེད།

༤ ཤེསས་བའ་ཆོེ་ས་ག་རིག་ རིགང་བཞིབན་གྱི་�་ གྲུབ་གྲུབ་ཅ�་ཨན་ན? ག་ཅ་སྦེ་ེ?

སྒོམ་ལམ་གྱི་་ངོ་བོ་འཕེལགས་ལམ་ཡོན་ལག་བརྒྱད། 
ཡོང་དག་ལ་དང་འཚོང་དང་རྩོལ་བ་དང༌།། དྲན་དང་ཏང་འཛིནན་ངག་དང་ལས་མཐའ་དང༌།།
ཡོང་དག་རོྟག་ཉད་ལམ་གྱི་་ཡོན་ལག་བརྒྱད།། འད་ན་ཞིབ་བརིག་བགྱི་་སློད་བསྒོམ་པརིག་བགྱི་།།
ཆེ་ོས་ཀྱི་་དོན་དག་ཚུ་ ཚུལ་བཞིབན་དུ་ལག་ལན་འཐབ་ཤེསས་པའ་ ཡོང་དག་པའ་ལ་བ་དང་། སྡེ།�་པའ་ཟོས་དང་
མ་འབ�་བའ་ཡོང་དག་པའ་འཚོང་བ་དང་། དག་བའ་བ་བ་ལུ་བརྩོན་པའ་ ཡོང་དག་པའ་རོྩལ་བ་དང་། དག་
བའ་ལམ་བསྒྲུབ་ན་ལུ་ མ་བརྗེ།ད་པའ་ཡོང་དག་པའ་དྲན་པ་དང་། དག་བའ་དམ�ས་ཡུལ་ལུ་ རིག�པ་འགྱི་�ས་
ཏ་ སོྡེ།ད་ཚུགས་པའ་ ཡོང་དག་པའ་ཏང་ང་འཛིནན་དང་། རིགང་ག�་ཚུལ་བཞིབན་དུ་ཤེསས་པའ་ ཆེ་ོས་ཀྱི་་དོན་དག་
ཚུ་གཞིབན་ལུ་སྟོན་པའ་ཡོང་དག་པའ་ངག་དང་། མ་དག་བའ་ལཱ་ཚུ་སྤང་བའ་ ཡོང་དག་པའ་ལས་ཀྱི་་མཐའ་
དང་། དུས་རྒྱུན་གཞིབན་ལུ་ཕེལན་པའ་ས�ས་བསྐྱད་པའ་ ཡོང་དག་པའ་རྟོག་པ་ཚུ་ལུ་ འཕེལགས་པའ་ལམ་ ཡོན་
ལག་བརྒྱད་ཟོར་སློབ་ཨན། རྒྱུ་མཚོངན་ད་ག�་འབད་ འཕེལགས་ལམ་ ཡོན་ལག་བརྒྱད་འད་ཚུ་ ཞིབ་བ་མྱོ་ངན་
ལས་འདས་པ་ རོགས་པའ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་་གོ་འཕེལང་འཐོབ་ན�་དོན་ལུ་ རྒྱལ་པོ་ཁོྱད་ཀྱི་�་བསྒོམ་དགོཔ་
ཨན། ལམ་འད་ཚུ་སྒོམ་ལམ་གྱི་་སྐབས་ལུ་ འཕེལགས་པའ་ལམ་གྱི་་ ཡོན་ལག་འབད་ན་འད་ག�་ འཕེལགས་
ལམ་ཡོན་ལག་བརྒྱད་ཟོར་སློབ་ཨན།
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ཚོང�་དོན།
ཡོང་དག་པ་ = ནོརིག་འཁྲུལ་མདཔ།
ཏང་ང་འཛིནན་ = ས�ས་མ་གཡོོ་བརིག་སྡེ།ོད་ན།
དྲ་བ།
༡  འཕེལགས་ལམ་ཟོར་ སློབ་དགོ་པའ་དོན་དག་བ�།
༢  འཕེལགས་པའ་ལམ་བརྒྱད་ལས་ ཁོྱད་ཀྱི་�་ལམ་ག་ཅ་རིག་ ཉམས་སུ་ལན་ཚུགས་ན་བཟུམ་ མཐོངམ་
      མས་གོ?
                  ལམ་གྱི་་དམ�ས་ཡུལ་འཕེལགས་པའ་བདན་པ་བཞིབ།

སྐྱ་འད་སྡུག་བསྔལ་སད་པ་ཞིབས་བགྱི་་བ། །ད་ན་ད་ཡོ་ཀུན་འབྱུང་རྒྱ་ཆེ་ན་ཏ།།
འད་འགོག་པ་ན་ཐརིག་པ་ལགས་ཏ་ལམ། །ད་ཐོབ་འཕེལགས་ལམ་ཡོན་ལག་ད་བརྒྱད་ལགས།།

ཁམས་གསུམ་འཁོརིག་བ་ནང་སྐྱ་བ་ལན་མ་འད་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་་བདན་པ་ཨན། སད་པ་ཟོར་ འདོད་ཆེ་གས་ཞིབ་
སྡེ།ང་ལ་སོགས་པ་ལུ་བརྟན་ཏ་ སྡུག་བསྔལ་ཚུ་འབྱུང་དོ་ཡོོདཔ་ལས་ འདོད་ཆེ་གས་ལ་སོགས་པའ་ཉོན་མོངས་
པ་ཚུ་ལུ་ ཀུན་འབྱུང་ག་བདན་པ་ཟོར་སློབ་ན་ཨན། འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་ རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ཉོན་མོངས་
པ་གཉ�་བཀག་སྟ་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་་རྒྱུ་འབས་གཉ�་ཆེ་་རིག་མད་པའ་ ཐརིག་པའ་གོ་འཕེལང་འད་ལུ་ འགོག་
པའ་བདན་པ་ཟོར་སློབ་ན་དང་། ལམ་གྱི་་བདན་པ་ཟོར་མ་འད་ འབས་བུ་ཐརིག་པའ་གོ་འཕེལང་འཐོབ་ན�་དོན་
ལུ་ བརྩོན་དགོ་པའ་ འཕེལགས་པའ་ལམ་ཡོན་བརྒྱད་ལུ་ ལམ་གྱི་་བདན་པ་ཟོར་སློབ་ན་ཨན།

ཚོང�་དོན།
ཀུན་འབྱུང་ = སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བའ་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པ།
འགོག་པ་  = སྡུག་བསྔལ་མད་པའ་ཐརིག་པའ་གོ་འཕེལང་།
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དྲ་བ།
༡  བདན་པ་བཞིབ་ རིག་རིག་བཞིབན་བ�།
༢  སྡུག་བསྔལ་གྱི་་བདན་པ་འད་ རྒྱུ་ག་ཅ་ལས་བརྟན་ཏ་བྱུངམ་སོ?
3  ལམ་གྱི་་བདན་པ་དང་ འགོག་པའ་བདན་པ་ག་ ཁྱད་པརིག་བ�?

ལམ་གྱི་་གཙ་བོ་བདན་བཞིབ་མཐོང་དགོཔ།
ད་ལརིག་འཕེལགས་པའ་བདན་པ་བཞིབ་པོ་དག །མཐོང་བརིག་བགྱི་་སློད་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པརིག་བགྱི་།།
ཐརིག་པ་འཐོབ་ན་ག་ལམ་ གོང་ལུ་བཤེསད་ཚོངརིག་མ་ འཕེལགས་ལམ་ཡོན་ལག་བརྒྱད་འད་ཚུ་ཨན། འད་
འབདཝ་ལས་བརྟན་ཏ་ མ་དབང་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་�་ འཕེལགས་པའ་བདན་པ་བཞིབ་འད་ སྡུག་བསྔལ་ཤེསས་
པརིག་བ། ཀུན་འབྱུང་སྤང་བརིག་བ། འགོག་པ་འཐོབ་པརིག་བ། ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྟན་པརིག་བ། ཟོར་གསུངས་དོ་
བཟུམ་ བདན་པ་བཞིབ�་དོན་ཚུ་ མཐོང་བའམ་རྟོགས་ཚུགས་ན�་དོན་ལུ་ དུས་ཨ་རྟག་རིག་ ལམ་བསྒོམ་ན་
ལུ་ བརྩོན་དགོཔ་ཨན་ནོ།།

ཉམས་ལན་ཁྱ�་པ་ཚུ་ག�་ཡོང་བསྒྲུབས་ཚུགས།
པང་ན་དཔལ་གནས་ཁྱ�་པ་རྣམས་ཀྱི་�་ཀྱི་ང༌། །ཤེསས་པས་ཉོན་མོངས་ཆུ་བོ་ལས་བརྒེདལ་གྱི་།།
ང་བཅས་ འཇ�་རྟན་ཁྱ�་པ་ཚུ་ག�་ཡོང་ བདན་པ་བཞིབ་ག་དོན་རྟོགས་ཚུགས་མ་ དཔར་ན་ རྒྱལ་པོ་
གཟུགས་ཅན་སྙང་པོ་བཟུམ་དང་ རིགང་ག་ཕེལང་མརིག་ བུ་གཞིབ་དང་དཔལ་འབོརིག་ལོངས་སྤྱི་ོད་ཚུ་ མ་སྤང་
པརིག་རྒྱལ་སད་སྐྱོང་བཞིབན་དུ་ཡོང་ སངས་རྒྱས་ལས་ཆོེ་ས་ཉན་ཏ་ ཡོང་དག་པའ་བདན་པ་མཐོང་སྦེ་་ ཉོན་
མོངས་པའ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་་ ཆུ་བོ་ལས་བརྒེདལ་བའ་དཔྱ་ཡོོདཔ་བཟུམ་སྦེ་་ རྒྱལ་པོ་ཁོྱད་ཀྱི་�་ཡོང་ ཐུགས་
དཔའ་མ་ཞུམ་པརིག་ ད་བཟུམ་སྦེ་་མཛིནད་གནང་དགོ།
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ཚོངིག་དོན།
པང་ན་  = ཕེལང་མརིག།
དཔལ་གནས་ = རྒྱུ་ནརོིག་ལོངས་སྤྱི་དོ་ཡོོད་མི།
གང་དག་ཆེ་ོས་མངོན་བགྱི་སི་པ་དེ་དག་ཀྱི་ང༌། །གནམ་ནས་བབས་པ་མ་ལགས་ལོ་ཐོག་བཞིབིན།།
ས་རུམ་ནས་ཐོན་མ་ལགས་དེ་དག་སྔོན། །ཉོན་མོངས་རིགག་ལས་སྐྱེ་བོ་ཁོ་ནརིག་བས།།
གང་དག་ཟོེརིག་ ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་གནས་ལུགས་ ངོ་མ་མཐོང་བའི་འཕེལགས་པ་ཚུ་ཡོང་ གནམ་ཁ་ལས་ ཆེ་རིགཔ་བཟུམ་
བབས་བབས་ཡོང་མེན། ལོ་ཐོག་བཟུམ་ ས་ནང་ལས་ སྐྱེས་སྐྱེསཝ་ཅིག་ ཡོང་མེན། དེ་ཚུ་ཡོང་ དང་
པོ་ ཉོན་མོངས་པ་ཤུགས་ཆེ་ེ་བའི་དབང་ལུ་ཐལ་མི་ལུ་ སྐྱེས་ཏེ་འབད་རུང་ ཤུལ་ལས་བ་མ་དགེ་བའི་བཤེསེས་
གཉེན་ཚུ་བརྟེན་ཏེ་ ལམ་ཚུལ་བཞིབིན་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ བསོད་ནམས་ཀྱི་ི་ནུས་པ་ལས་ འཕེལགས་པ་དགྲོ་བཅོམ་
པ་ལུ་ གྱུརིག་མི་ཙང་ཙ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ཡོང་ ཐུགས་དཔའ་མི་ཞུམ་པརིག་ ལམ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་
ལུ་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ དང་ལེན་མཛིནད་གནང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
ཚོངིག་དོན།
གང་དག་         =    མི་ལ་ལུ་ཅིག།
ཆེ་ོས་མངོན་བགྱི་ིས་པ་ = ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་དོན་ག་ཨིནམ་འབད་རྟོགས་མི། 
ས་རུམ་   = ས་ནང་ལས།
སྐྱེ་བོ་ཁོ་ནརིག་བས་   =      སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཚུ་གིས། 
དྲ་བ།
༡  བདེན་པ་བཞིབིའི་ རྐོང་གྲོངས་བིས།
2  བདེན་པ་བཞིབི་རྟོགས་པ་ཅིན་ དགོས་པ་ག་ཅི་ཡོོད?
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༣  སྐྱེ་བུ་དམ་པ་ཚུ་ གནམ་ལས་འབབ་དང་ ས་ཁརིག་ལས་ཐོན་ཐོནམ་བཟུམ་ཨིན་ན? ག་ཅི་འབད?
དོན་བསྡུས་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

བསྙེངས་དང་བལ་ལ་མང་དུ་གསོལ་ཅི་འཚོངལ། །ཕེལན་པའི་གདམས་ངག་དོན་པོ་འདི་ལགས་ཏེ།།
 ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ཐུགས་དུལ་མཛིནོད་ཅིག་བཅོམ་ལྡན་གྱི་ི། །སེམས་ནི་ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་རྩ་བ་ལགས་པརིག་གསུངས།།
ག་ལུ་ཡོང་ འདྲོག་དགོཔ་མེད་པ་ རྒྱལཔོ་ཁོྱད་ལུ་ ལེ་ཤེས་ཞུ་སེྟ་ག་ཅི་འབད་ནི། མདོརིག་བསྡུས་སྦེ་ེ་ཞུ་བ་
ཅིན། གདམས་ངག་ཚུ་གི་ བཅུད་ངོ་མ་འདི་རིག་རྒྱལཔོ་ཁོྱད་ཀྱི་ིས་ ཁོྱད་རིགའི་ཐུགས་འདི་བཏུལ་ཏེ་ ག་དེ་དྲག་
དྲག་ ཞིབི་ཞིབིང་དུལ་བ་ཟོེརིག་ ཉོན་མོངས་པ་མེདཔ་ཅིག་བཟོོ་ནི་ལུ་ བརོྩན་གནང་དགོ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱི་ི་ཞིབལ་ལས་ཡོང་ སེམས་བཏུལ་ནི་འདི་ ཆེ་ོས་གེ་རིག་གི་རྩ་བ་ཨིན་ཟོེརིག་ མདོའི་ནང་ལུ་ གསུངས་གནང་
ནུག།
ཚོངིག་དོན།
བསྙེངས་དང་བལ་  = འཇིགས་པ་དང་བལ་བ། འདྲོག་ནི་མེདཔ།
མང་དུ་གསོལ་ཅི་འཚོངལ་ = ལེ་ཤེས་ཞུ་སྟེ་ག་ཅི་འབད་ནི།
ཐུགས་དུལ་  = ས�ས་བཏུལ་ན།
དྲ་ིབ།
༡  སེམས་བཏུལ་ནི་འདི་ ག་ཅི་གི་རྩ་བ་ཨིན་ཟོེརིག་ གསུངས་ནུག?
2  བསྙངས་དང་བལ། ཐུགས་དུལ། བཅོམ་ལྡན། གདམས་ངག། ཚུ་ག་གོ་དོན་བ�།

མི་ཚོངེ་དོན་ཡོོདཔ་འབད་དགོཔ།
ཁྱོད་ལ་དེ་སྐད་གདམས་པ་གང་ལགས་དེ། །བས་པརིག་དགེ་སློོང་གིས་ཀྱི་ང་བགྱི་ི་བརིག་དཀའ།།
འདི་ལས་གང་ཞིབིག་སྤྱི་ོད་པའི་ངོ་བོ་དེའི། །ཡོོན་ཏན་བསྟེན་པས་སྐུ་ཚོངེ་དོན་ཡོོད་མཛིནོད།།
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ས་སྐྱོང་མ་དབང་ཁོྱད་ལུ་ གོང་ལུ་ཞུ་མ་ ཆེ་ོས་ཀྱི་་བཅུད་དོན་ག་ཨན་མ་ད་ཚུ་ བས་པརིག་ཟོར་ ག་རིག་ཚོངངམ་
སྦེ་་ མ་ཚོང་གཅ�་རིག་ དག་བ་ལུ་བརོྩན་སོྡེ།ད་མ་ དག་སློོང་ཚུ་ག�་ཡོང་ འབད་ཚུགས་པརིག་ལཱ་ཁག་འོང་། 
ཨིན་རུང་ གདམས་ངག་དེ་ཚུ་གི་གྲོས་ལས་ རིགང་གིས་ག་འབད་ཚུགསཔ་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིབིནམ་
ལས་ ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ་ ད་རིགེས་ཀྱི་ི་སྐུ་ཚོངེ་འདི་ དོན་མེད་ཆུད་ཟོད་ལུ་མ་གཏང་པརིག་ དོན་དག་ཡོོདཔ་ཅིག་ མཛིནད་
གནང་དགོ།
ཚོངིག་དོན།
དེ་སྐད་  = དེ་བཟུམ།
བས་པརིག་  = ག་རིག་ཚོངངམ་འབད།
དོན་ཡོོད་  = དོན་དག་ཡོོདཔ།

དྲ་ིབ།
༡  ཚིོངགས་བཅད་འདི་ནང་ལས་ ཤེསེས་དགོཔ་ངོ་མ་ག་ཅི་ཨིན་མས?
2  བཤེསེས་སྤྲོིངས་ནང་ལས་གསུངས་མི་་ཚུ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་ིས་ ག་འདི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུགས་ནི་བཟུམ་འདུག་
      གོ?

ཡོ་རིགངས་དང་དག་བ་བསྔོ་ཚུལ།
ཀུན་གྱི་ི་དགེ་བ་ཀུན་ལ་ཡོི་རིགང་ཞིབིང༌། །ཉིད་ཀྱི་ི་ལེགས་པརིག་སྤྱི་ད་པ་རྣམ་གསུམ་ཡོང༌།།
སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་བགྱི་ི་སློད་ཡོོངས་བསྔོས་ནས།།
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སོ་སོའ་སྐྱ་བོ་དང་། འཕེལགས་པ་ག་རིག་ག་ ཟོག་བཅས་དང་ཟོག་མད་ཀྱི་་དག་བ་ལུ་ སྔོན་མ་ག་སངས་རྒྱས་
དང་བང་ཆུབ་ས�ས་དཔའ་ཚུ་ག�་ རྗེ།ས་སུ་ཡོ་རིགང་མཛིནད་དོ་བཟུམ་ རིགང་ག�་ཡོང་ རྗེ།ས་སུ་ཡོ་རིགང་བསྒོམ་
དགོཔ་དང་ རིགང་ག་ལུས་ངག་ཡོད་གསུམ་གྱི་�་ དག་བའ་ལཱ་ལགས་ཤེསོམ་སྦེ་་བསྒྲུབས་པའ་ དག་བ་རྣམ་པ་
གསུམ་འད་ཡོང་ རིགང་འདོད་ཀྱི་་བསམ་ངན་སྤངས་ཏ་ གཞིབན་ས�ས་ཅན་ཚུ་རོགས་པའ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་་གོ་
འཕེལང་འཐོབ་ན་ག་དོན་ལུ་ ཡོོངས་སུ་རོགསཔ་སྦེ་་བསྔོ་བ་ཅན་ ཐག་ཆེ་ན་གྱི་་དག་བ་ རྒྱ་ཆེ་ན་པོ་ལུ་འགྱུརིག་ན་
ཨན་ནོ།།

གནས་སྐབས་ཀྱི་ི་ལམ་དང་མཐརིག་ཐུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི་འབས་བུ།
དེ་ནས་དགེ་བའི་ཕུང་པོ་འདི་ཡོིས་ཁྱོད། །སྐྱེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པརིག་ལྷ་མི་ཡོི།།
འཇིག་རྟནེ་ཀུན་གྱི་ི་རྣལ་འབོརིག་དབང་མཛིནད་ནས། །འཕེལགས་པ་སྤྱི་ན་རིགས་གཟོིགས་དབང་སྤྱི་ོད་པ་ཡོིས།།

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད།

༡ ཡང་དག་པའི་ལ་བ།

༢ ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ།

༣ ཡང་དག་པའི་རྩོོལ་བ།

༤ ཡང་དག་པའི་དྲན་པ།

༥ ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན།

༦ ཡང་དག་པའི་ངག།

༧ ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ།

༨ ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ།
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འགྲོོ་བ་ཉམ་ཐག་མང་པོ་རྗེ།ེས་བཟུང་སྟེ། །འཁྲུངས་ནས་ན་རྒེད་འདོད་ཆེ་གས་ཞིབེ་སྡེ།ང་རྣམས།།
བསལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཞིབིང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །འོད་དཔག་མེད་དང་འདྲ་བརིག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ི།།
མགོན་པོ་སྐུ་ཚོངེ་དཔག་ཏུ་མེད་པརིག་མཛིནོད།།
ད་སྦེ་་ དག་བ་བསྔོ་མ་ བསོད་ནམས་ཀྱི་་ཕུང་པོ་འད་ག�་ རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ ལམ་སྒྲུབ་པའ་གནས་སྐབས་ལུ་ སྐྱ་
བ་ཚོངད་མདཔ་ཅ�་ ལྷ་དང་མ་ཡོ་འཇ�་རྟན་ལུ་ རྣལ་འབོརིག་གྱི་་དབང་ཕྱུག་སྦེ་་འཁྲུངས་ཞིབནམ་ལས་ སྤང་
རོྟགས་ཀྱི་་ཡོོན་ཏན་ག་རིག་མངོན་དུ་མཛིནད་ད། ས་བཅུའ་ལམ་སྒྲུབ་པའ་གནས་སྐབས་ལུ་ འཕེལགས་པ་སྤྱི་ན་རིགས་
གཟོ�ས་དབང་ཕྱུག་ག�་ སྐྱ་བོ་ཉམ་ཐག་མ་འད་ཚུ་ འཁོརིག་བའ་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱབས་མཛིནད་དོ་བཟུམ་
མའ་སྤྱི་ོད་པ་ག�། སྐྱ་བོ་ཉམ་ཐག་མ་ལ་ཤེས་ཅ�་ རྗེ།ས་སུ་བཟུང་སྟ་ ཐུགས་སྙང་རྗེ།�་དབང་ག�་ ཡོང་ལས་
ཡོང་དུ་ སད་པ་མཐའ་མརིག་སྐུ་འཁྲུངས་ཏ་ འགྲོོ་བ་ས�ས་ཅན་ཚུ་ག་ ན་བ་དང་རྒེད་བ་སོགས་ སྡུག་བསྔལ་
གྱི་་བདན་པ་དང་། འདོད་ཆེ་གས་ཞིབ་སྡེ།ང་སོགས་ ཀུན་འབྱུང་ག་བདན་པས་བསྡུས་པའ་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་་རྒྱུ་
དང་འབས་བུ་ཚུ་ག་རིག་བསལ་ཏ། ས�ས་ཅན་སན་པ་དང་། མཐརིག་ཐུག་ག་འབས་བུ་ སློོབ་ལམ་གྱི་་དུས་ལུ་ 
རིགང་ག་དག་བའ་རྩ་བ་ག�་ རྩ�་ཟོན་པའ་འབས་བུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་་ཞིབང་ཁམས་ བད་བ་ཅན་ལུ་ བཅོམ་
ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མད་དང་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་་ འཇ�་རྟན་ག་རིག་ག་ མགོན་པོ་སྐྱབས་མཛིནད་མ་
ལུ་གྱུརིག་ཏ་ སྐུ་ཚོང་དཔག་ཏུ་མད་པ་ ཞིབབས་པད་བརྟན་པརིག་བཞུགས་ཏ་ སངས་རྒྱས་པརིག་མཛིནད་ཅ�།
ཚོངིག་དོན།
དཔག་ཏུ་མེད་  = ཚོངད་མེད།
རྣལ་འབོརིག་དབང་ཕྱུག་ = ཡོོན་ཏན་གེ་རིག་མཁྱེན་མི།
ཉམ་ཐག་   = སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིས་ཐང་ཆེ་ད་མི།
དྲ་ིབ།
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༡  རིགང་གི་མི་ཚོངེ་ དོན་དག་ཡོོདཔ་ག་དེ་སྦེ་ེ་ བཟོོ་དགོཔ་སོ?
2  དགེ་བ་ག་དེ་སྦེ་ེ་ བསྔོ་དགོཔ་ཨིན་ན? 
3  ཟོག་བཅས་དང་ ཟོག་མེད་ཀྱི་ི་ཁྱད་པརིག་བིས།
4  འོག་གི་མིང་ཚོངིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗེ།ོད་ཚོངིག་རིགེ་བཟོོ།
     དཔག་ཏུ་མེད། རྣལ་འབོརིག།  འཕེལགས་པ།  ཉམ་ཐག།  ན་རྒེད།  འདོད་ཆེ་གས། 

ལམ་དང་འབས་བུའི་དོན་ག་རིག་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་གདམས་པ།
ཤེསེས་རིགབ་ཚུལ་ཁིམས་གཏོང་འབྱུང་གྲོགས་ཆེེ་ན་དྲི་མ་མེད། །ལྷ་ཡུལ་ནམ་མཁའ་དང་ནི་ས་སྟེང་རྒྱས་མཛིནད་ནས།།

ས་ལ་མི་དང་མཐོ་རིགིས་ལྷ་ནི་ན་ཆུང་མཆེ་ོག །བདེ་དགས་དགའ་བ་ངེས་པ་རིགབ་ཏུ་ཞིབི་མཛིནད་དེ།།
ཉོན་མོངས་ཉམ་ཐག་སེམས་ཅན་ཚོངོགས་ཀྱི་ི་འཇིགས་སྐྱ་ེདང༌། །འཆེ་ི་བ་ཞིབི་མཛིནད་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཉིད་བརེྙེསས་ནས།།
འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་མིང་ཙམ་ཞིབི་ལ་མི་བསྙེངས་པ། །མི་བགྲོེས་ནོངས་པ་མི་མངའི་གོ་འཕེལང་བརེྙེསས་པརིག་མཛིནོད།།
གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་ཤེསེས་རིགབ། ཉམས་པ་མེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས། སེརིག་སྣོ་མེད་པའི་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལས་ 
བྱུང་བའི་ ཚོངོགས་གཉིས་ཀྱི་ི་འབས་བུ་ རིགང་དོན་དུ་གྲོགས་པ་ཆེ་ེན་པོ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི་གོ་འཕེལང་ ཐོབ་པ་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ གཞིབན་དོན་གིྱི་་མཛིནད་པ་འཕྲིནིན་ལས་ ལྷ་ཡུལ་ནམ་མཁའ་དང་། ས་སེྟང་མི་ཡུལ་ལུ་ གང་ལ་གང་འདུལ་
གྱི་ི་ སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ིས་ཁྱབ་པའམ་ རྒྱས་པརིག་མཛིནད་ཞིབིནམ་ལས། ས་ལུ་གནས་པའི་མི་དང་། མཐོ་རིགིས་ཀྱི་ི་ལྷ་
ཚུ་གིས་ ལྷ་དང་མི་ཡིོ་བུད་མེད་ ན་ཆུང་ཡིོད་འོང་ཚུ་བསྟེན་ཏེ། ལུས་སེམས་བདེ་བ་དང་ དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་
ཉོན་མོངས་པ་ ངེས་པརིག་རིགབ་ཏུ་ཞིབི་བརིག་མཛིནད་དེ། ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སི་ ཉམ་ཐག་པའི་སེམས་ཅན་ག་རིག་ 
འཇིག་ལ་གིས་གཙོས་པའི་ ཉོན་མོངས་པའི་འཇིགས་པ་དང་། མ་རིགིག་པ་ལས་ སིད་པ་གསུམ་གྱི་ིས་གཙོས་པའི་
སྐྱེ་བ་དང་། ཚོངེ་ཟོད་པའི་འཆེ་ི་བ་ལ་སོགས་པ་ ཞིབི་ཐབས་མཛིནད་ཚུགས་པའི་ རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ ཐོབ་ཞིབིནམ་
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ལས། རིགང་དོན་ ཞིབི་བ་ཆེ་ོས་ཀྱི་ི་སྐུ་ནི་ འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ སྐྱེ་བ་མེད་པས་ ཞིབི་བ། འཆེ་ི་བ་མེད་པས་ མི་
བསྙེངས་པ། རྒེད་བ་མེད་པས་ མི་བགྲོེས་པ། ན་བ་ལ་སོགས་པའི་ནོངས་པའམ་ ཉེས་པའི་སྐྱོན་མི་མངའ་
བའི་ གོ་འཕེལང་མཆེ་ོག་ འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིནམ་ མཁྱེན་པརིག་མཛིནོད་ཅིག།
ཚོངིག་དོན།
དྲ་ིམ་མེད་   = སྐྱོན་མེད་མི།
འཇིག་རྟནེ་ལས་འདས་པ་ = འཁོརིག་བ་ལས་བརྒེདལ་མི།
དྲ་ིབ།
༡   སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི་གོ་འཕེལང་ཐོབ་པ་ཅིན་ ཡོོན་ཏན་ག་དེ་སྦེ་ེ་རིག་ཡོོདཔ?
༢   ཚོོངགས་གཉིས་ ག་ཅི་ལས་བརྟནེ་ཏེ་ འབྱུངམ་སོ?
༣  ལག་གི་ རྩ་བ་དང་འགྲོེལ་པ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བ་ཚོངིག་དང་ཁྱད་ཚོངིག་གསུམ་རིགེ་ ཐོ་བཀོད་འབད།

མཛིནད་བང༌།
བཤེསེས་པའི་སྤྲོིང་ཡོིག་སློོབ་དཔོན་འཕེལགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིས་མཛིནའ་བོ་མཐུན་བཤེསེས་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱི་ོད་བཟོང་པོ་
ལ་བསྐུརིག་བ་རོགས་སོ།།  །།

འགྱུརིག་བང༌།
བཤེསེས་སྤྲོིངས་འདི་སྔོན་མརིག་རྒྱ་གརིག་གྱི་ི་མཁན་པོ་སརྦོ་ཛྙཱ་དེ་བ་ ཟོེརིག་བོད་སྐད་ནང་འབད་བ་ཅིན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
པའི་ལྷ་ཟོེརིག་མི་དང་། ཞུ་ཆེ་ེན་གྱི་ི་ལོ་ཙཱ་བ་བནེ་དཔལ་བརྩེགས་གཉིས་ཀྱི་ིས་ ལེགས་སྦྱརིག་ལྷའི་སྐད་ལས་ བོད་
སྐད་ནང་ལུ་སྐད་སྒྱུརིག་གནང་ཡོོདཔ་ཨིན་པས།།
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བཤེསེས་སྤྲོིངས་ལྷབ་སྦྱང་དང་འབེལ་བའི་ རྒྱབ་རྟེན་དགོས་མཁོའི་ལྷག་དེབ་ཀྱི་ི་ཐོ།
༡ སྤྱི་ོད་འཇུག། 
༢ ཆུ་ཤེསིང་བསྟན་བཅོས།
༣ འཁོརིག་འདས་ལམ་གསུམ།
༤ ལམ་སྣོང་འོད་ཟོེརིག།
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གློག་བརྙན་དབྱེ་དཔྱད།
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ངོ་སྤྲོོད།

གློོག་བརྙེསན་བསྐྱརིག་ཞིབབ་འབད་ན་འད་ འཕྲུལ་ཆེ་ས་དང་ བཟོོ་ཐངས་ སྟོན་ཚུལ་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་ གཙ་བོརིག་མ་
བཏོན་པརིག་ གློོག་བརྙེསན་གྱི་་ཁྱད་ཆོེ་ས་ཚུ་ བསྐྱརིག་ཞིབབ་ཀྱི་་ཐོག་ལས་ རིགང་ག་མ་ཚོང�་ནང་སྤང་བང་འབད་དགོཔ་ 
ཁག་ཆེ་་བའ་ རིག�་རྩལ་དང་ ཉམས་མྱོོང་ཚུ་འཐོབ་ན�་ དོན་ལུ་ཨན། ད་ཡོང་ ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་་འགྱུརིག་བ་དང་
བསྟུན་ བསམ་སྤྱི་ོད་ཤེསས་ཡོོན་དང་ བརྩ་མཐོང་ཤེསས་ཡོོན་ སྐད་ཡོ�་སློོབ་སྦྱོང་དང་ མ་ཚོང�་ཤེསས་ཡོོན་ཚུ་ ག་
རིག་གློོག་བརྙེསན་གྱི་་ཐོག་ལུ་ སྟོན་བཞིབན་དུ་ཡོོདཔ་ལས་ སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག�་ གློོག་བརྙེསན་ལུ་ བསམ་དཔྱད་དང་ དབ་
དཔྱད་འབད་ད་ ལགས་ཆེ་་ཚུ་དང་ལན་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ་། གློོག་བརྙེསན་གྱི་་ཐོག་ལས་འབད་བ་ཅན་ སྒུལ་བསྐྱོད་
ཀྱི་་རིགང་བཞིབན་དང་ལྡན་པའ་རིག�་རྩལ་ཚུ་ སློོབ་སྦྱོང་ག་གནས་སྟངས་ནང་ མ�་ག་མཐོང་ཆེ་ོས་ལུ་ཡོོདཔ་ལས་ 
སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག�་སྤྲོོ་བའ་ཐོག་ས�ས་ལུ་དྲནམ་འཇམ་ལས་བརྟན་གློོག་བརྙེསན་བསྐྱརིག་ཞིབབ་འབད་ན་འད་ སློོབ་
ཚོངན་འད་ནང་བཙུགས་ཏ་ཡོོད། 
གློོག་བརྙེསན་འདི་ ང་བཅས་རིག་ འགྲོོ་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་ སྤྱི་ོད་ཚུལ་ཚུ་ སྒུལ་ཅན་ སྣོང་བརྙེསན་གྱི་ི་གཟུགས་སུ་སྟོན་པའི་ མི་ཚོངེའི་མེ་ལོང་བཟུམ་
ཅིག་ཨིན། གློོག་བརྙེསན་འདི་ ནང་པའི་འདོད་ཚུལ་ལརིག་འབད་རུང་ གནས་ཚུལ་ཇི་ལ་བའི་རིགང་བཞིབིན་ སྣོང་ལ་
རིགང་བཞིབིན་གྱི་ིས་སྟོང་པའི་དཔེ་དང་ སྣོང་ཚུལ་ཇི་སྙདེ་པའི་རིགང་བཞིབིན་ ངོ་བོས་མ་གྲུབ་ཀྱི་ང་ གྲོབི་པ་མེད་པརིག་ 
མིག་གི་ཡུལ་དུ་ སྣོང་ཚུགས་པའི་ རིགང་བཞིབིན་སྒྱུ་མའི་ དཔེ་ཅིག་ཡོང་ཨིན་པས།
ལྷག་པརིག་དུ་ མི་ཚོངེ་འདིའི་རིགིང་ མི་རྣམས་སོ་སོའི་བསམ་པ་དང་ སྤྱི་ོད་པའི་རྣམ་པ་ཚུ་ མིག་འཕྲུལ་ བཟུམ་མའི་
གློོག་བརྙེསན་འདི་ བལ་བའི་རིགིང་ལུ་ ངོ་བོརིག་བདེན་པ་མེད་རུང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ི་དུས་ཡུན་ལུ་ སྲུང་གི་བརྗེ།ོད་བ་
དང་ འབྱུང་རིིགམ་ཚུ་གིས་ གློོག་བརྙེསན་ལ་མི་ མི་དེ་གི་སེམས་རྒྱུད་ ཧེ་་ཅང་གི་འགྱུརིག་བ་འབད་ཚུགས་པའི་ ནུས་
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ཤུགས་ཆེ་ེ་དྲགས་ཡོོད། འདི་འབདཝ་ལས་ སློོབ་རིགིམ་འདི་ནང་ གློོག་བརྙེསན་དབེ་དཔྱད་དང་ བསྐྱརིག་ཞིབིབ་འབད་ནི་
ཟོེརིག་ བཀོད་དེ་ཡོོད་མི་གི་ དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོོད་མི་ལརིག་དུ་ཨིན།
དམ�ས་ཡུལ།
࿌ སྤྱི་ར་བཏང་ང་བཅས་རིགའ་རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་ཡོ�་རོང་ཁ་དང་ སྔརིག་སོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལ་རྒྱ་མཐོང་རྒྱའ་

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་གཞིབོན་ཚུ་ག�་ གློོག་བརྙེསན་བལ་སྟ་མ་སྡེ།�་ གནས་སྟངས་ལུ་ མ་འོས་པའ་བསམ་པ་དང་ སྤྱི་ོད་པ་ཚུ་

ངོས་འཛིནན་འབད་ད་ སྤང་ཐབས་འབད་ཚུགས་པའ་ཐབས་ལུ།
࿌ གློོག་བརྙེསན་བལ་ཐོག་ལས་ ཡུལ་དང་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་བསྟུན་པའ་ བོ་སློབ་ཐངས་དང་ གཟུགས་ཀྱི་་

རྣམ་འགྱུརིག་སྟོན་ཐངས་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་ཤེསས་ཐབས་ལུ།
࿌ རྒྱལ་ཁབ་ཡོརིག་རྒྱས་ཀྱི་་འགྱུརིག་བ་དང་བསྟུནམ་ད་ གཞུང་ག་གཡོོག་འཐོབ་པརིག་ལཱ་ཁག་ཡོོདཔ་ལས་ 

ན་གཞིབོན་གློོག་བརྙེསན་ནང་སྤྲོོ་བ་ཡོོད་མ་ཚུ་ག�་ གློོག་བརྙེསན་འཁབ་སྲུང་འབ་ན་དང་ ཞིབབས་ཁ་འཐན་ན་ 
འགོ་འདྲན་འཐབ་ན་ ལཱ་འགན་ལན་ན་ལ་སོགས་པའ་ གློོག་བརྙེསན་རྩ་ན་ག་གནས་སྐབས་དང་ ཉམས་མྱོོང་
ཐོབ་སྟ་གློོག་བརྙེསན་བཟོོ་གྲྭའ་ནང་བཅའ་མརིག་གཏོགས་ཚུགས་ན�་དོན་ལུ།

࿌ གློོག་བརྙེསན་ནང་ལག་ལན་འཐབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་་ སྒྲིག་གཏམ་སྐོརིག་གཏམ་ཚུ་ དཔྱ་གཏམ་གྱི་་ཐོག་ལུ་ སློོབ་ཕྲུག་
ཚུ་ག�་ཉན་སློབ་འབད་ད་ མ་ཚོང�་ནང་བོ་ག་ཅ་བཟུམ་ཨན་རུང་ཐོགས་ཆེ་གས་མད་པརིག་སློབ་ཚུགས་ན་ག་ 
ཁ་སློབ་ཀྱི་་རིག�་རྩལ་འཐོབ་ན་ལུ།

࿌ གློོག་བརྙེསན་བརྗེ།ོད་དོན་ལགས་ཤེསོམ་ཡོོད་མ་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་ ན་གཞིབོན་སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ད་
བཟོང་པོའ་ལམ་ལུ་བསྒྱུརིག་ན�་དོན་ལུ།
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࿌ གློོག་བརྙེསན་འད་ ཆེ་ོས་ཀྱི་་གནད་དོན་དང་འབ�་བ་ཡོོད་མ་ཅ�་ཨན་པ་ཅན་ ན་གཞིབོན་གྱི་་ས�ས་ལུ་བམས་
པ་དང་སྙང་རྗེ།་མད་མ་ཅ�་ཨན་རུང་ བོ་ཁ་བསྒྱུརིག་ཏ་ཆེ་ོས་ས�ས་དང་ལྡན་མ་ཅ�་ལུ་འགྱུརིག་ཚུགས་པའ་
ཐབས་ལུ། 

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

࿌ གནས་ཁྱད་པརིག་ཅན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ས་ཆེ་་ རིགང་ག�་ལྷོད་མ་མྱོོང་མ་ཚུ་ག་སྐོརིག་ལས་ཡོང་ གློོག་
བརྙེསན་ནང་ལས་ཤེསས་ཚུགསཔ་ལས་ འབྱུང་རིགབས་སོྟན་ན་ལུ་ཡོང་རྒྱབ་སྐྱོརིག་འབད་ཚུགས་ན་ལུ།

࿌ གློོག་བརྙེསན་ནང་ལས་འཐོན་པའ་ཞིབབས་ཁ་ཚུ་ཤེསས་ཚུགས་ན་ག་དོན་ལུ་ཨན།
གློག་བརྙན་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ:
 
	 གློག་བརྙན་གྱི་སྲུང་དོན་འདི་གིས་མི་མང་ལུ་ཤེས་ཡོན་དང་

གོ་བར་ག་ཅི་བྱིན་ནི་ཨིན་ན་གོ་རྟོགས་འབད་ཚུགས་དགོ།
	 སྲུང་གི་བརྗོད་དོན་ཚུ་ལམ་ལུགས་སྲིད་བྱུས་དང་འགལ་བ་

ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།
	 ཁ་སློབ་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཚུ་སྐད་ཡིག་གི་ངག་ཆ་དང་ལྡན་མི་

ལྡན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ཐོ་བཀོད་ཚུགས་དགོ།
	 སྲུང་གི་འབྱུང་རིམ་ཚུ་གི་གོ་རིམ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་ག་མེད་

དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བསམ་འཆར་བཀོད་ཚུགས་དགོ།
	 སྲུང་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་མཐོང་སྣང་གི་གནས་སྟོངས་ཚུ་ཆ་

མཐུན་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།

	 སྲུང་རྩེདཔ་ཕོ་མོ་གཙོ་བོ་གིས་རྩེ་དགོ་མི་ལཱ་འགན་ཚུ་རྩེད་
ཐངས་དང་རྩེད་མི་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་
དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།

	 རྩེད་མི་ཚུ་གི་ཁ་སློབ་ཟེར་གསུམ་དང་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་གནས་
སྟོངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་
དགོ།

	 རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་རྩེད་མི་སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་དང་
རྩེད་ཐངས་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་
ཚུགས་དགོ།

	 སྲུང་གི་དོན་དང་མཐོང་སྣང་གི་གནས་སྟོངས་གཉིས་འབྲེལ་
བ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།

	 གློག་བརྙན་ནང་རྩུབ་སྤོད་རྩེད་མི་དང་དགོད་བྲ་སྒྱུར་མི་ 
ཨ་ལོའི་སྤོད་པ་རྩེད་མི་ཚུ་རྩེད་ཐངས་དང་རྩེད་མི་གཉིས་ 
མཐུན་འབྲེལ་འདུག་ག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།



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

197

བཀོད་ཤེསོགདང་པ། གློོག་བརྙེསན་ངོ་སྤྲོོད།
ཨང་། དབེ་བ།
༡ གློོག་བརྙེསན་གྱི་ི་མིང་།      :
༢ བརོྗེ།ད་དོན།          :
༣ འཁབ་རྩེདཔ་ངོ་མ་ཕེལོ/མོ།   :
༤ བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེ་ེན།      :
༥ སྲུང་འབི་མི།           :
༦ སྙན་ཆེ་་སྒྲིགིག་མི།         :
༧ འོད་མདངས་སྒྲིགིག་མི།      :
༨ འཁབ་རྩེདཔ་ལས་རིགོགས་ཕེལོ/མོ། :
༩ ཞིབབས་ཁ་རྩམོ་མི།       :
༡༠ པརིག་བཏབ་མི།         :
༡༡ ཞུན་དག་པ།          :
༡༢ ཞིབབས་ཁ་འཐེན་མི་མོ་/ཕེལོ། :
༡༣ སྒྲིག་བཙུགས་མི།        :
༡༤ ཆེ་ས་སྒྲིགིག་མི།         :
༡༥ བཟོོ་བཟོོ་མ།       :
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བཀོད་ཤེསོགགཉིས་པ། གློོག་བརྙེསན་གྱི་ི་རིགང་བཞིབིན།
༡  གློོག་བརྙེསན་འད་ འགོ་ག་ད་སྦེ་་ བཙུགསཔ་མས་གོ? 
---------------------------------------------------

༢  སྲུང་ག་རྙེསོགས་གཞིབ་ངོ་མ་ ག་ཅ་ཨན་མས་གོ?  
---------------------------------------------------

༣  གློོག་བརྙེསན་གྱི་་ི བརྗེ།ོད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་? སྲུང་གི་འཆེ་རིག་གཞིབི་ ག་དེ་སྦེ་ེ་འདུག་?
---------------------------------------------------

༤  གློོག་བརྙེསན་དེ་ནང་ འབྱུང་རིགིམ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག་?
---------------------------------------------------

༥  གློོག་བརྙེསན་གྱི་ི་ ཚོངོརིག་སྣོང་ཤུགས་ཆེ་ེ་ཤེསོས་རིག་ འབྱུང་རིགིམ་ག་ཅི་ནང་འདུག་?
---------------------------------------------------

༦  རྙེསགོས་གཞིབི་ཚུ་ ཞིབི་ཐབས་ཀྱི་ི་ཐབས་ལམ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་? གློོག་བརྙེསན་འདི་ མཇུག་ག་དེ་སྦེ་ེ་ 
   བསྡུཝ་མས?
---------------------------------------------------
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           བཀོད་ཤོག གསུམ་པ།  གློག་བརྙན་གྱི་རྩེད་ཐངས།

༡  འཁྲབ་རྩེདཔ་ངོ་མ་ ག་ཨིན་པས་?

---------------------------------------------------

༢  ཁོ/མོ་གི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ ག་དེ་སྦེ་བཏོན་ནི་འདུག་? བཅོས་མ་འབད་མཐོངམ་མས་ག་? རང་བཞིན་འབད་

མཐོངམ་མས་ག?

 ---------------------------------------------------

༣  བློ་སླབ་ཐངས་ནང་ ཚིག་གི་རྒྱན་ རྣམ་འགྱུར་དང་ ཕྱག་རྒྱ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་གོ?

---------------------------------------------------

༤  གློག་བརྙན་གྱི་ བརྗོད་དོན་ བརྡ་འཕྲོད་ཧིང་།

---------------------------------------------------

༥  གློག་བརྙན་གྱི་སྤུས་ཚད།

---------------------------------------------------

༦  དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་དང་བཏུབ་མ་བཏུབ།

---------------------------------------------------
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བཀོད་ཤོག བཞི་པ།  གློག་བརྙན་ཞིབ་བཅུད།

༡  གློག་བརྙན་གྱི་ སྲུང་དང་རྩེ་ཐངས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ནང་ མ་བཏུབ་པའི་གནད་དོན་ག་ཅི་ར་འདུག་ ?

---------------------------------------------------

༢  དང་ལེན་འབད་བཏུབ་པའི་ མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་དང་ སྤྱོད་ལམ་ལེགས་ཆ་ག་ཅི་ར་འདུག་ ?

 ---------------------------------------------------

༣  རྩེད་ཐངས་དེ་ལས་ དྲགཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ ག་ཅི་ར་འདུག་ ?

---------------------------------------------------

༤  གློག་བརྙན་ དེ་ནང་ལས་དཔྱེ་བཏུབ་པའི་ ཁ་སླབ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་༡༠ ངོས་འཛིན་འབད་?

---------------------------------------------------

༥  གློག་བརྙན་བལྟ་ཚརཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་ག་ཅི་ར་ ཐོབ་ཅི་ ?

---------------------------------------------------

༦  གློག་བརྙན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁྱོད་རའི་སྤྱིར་བཏང་གི་ བསམ་འཆར་བཀོད་?

---------------------------------------------------
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ལྷན་ཐབས།
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ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་དོན།
༉ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་

རློབས་བརྒྱ་ཆ་༨༠ དེ་ཅིག་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་མི་ཨིན། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གིས་ 

གསུངས་གནང་པའི་ ནང་པའི་ཆོས་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལས་ར་དར་ཏེ་ ད་ལྟོ་ཚུན་

ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ ཉམས་ཆག་མ་ཤོར་བར་ གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་མི་ཚུ་

གིས་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ཤེས་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ། འདི་འབདཝ་ལས་ འོག་ལུ་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྟོན་པ་

དང་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ དེ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དར་ཚུལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་སླབ་བལྟ་གེ། 

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ།

ནང་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ སྤྱི་ལོ་མ་ཐོན་གོང་གི་ ལོ་༦༢༤ ལུ་ ནེ་པཱལ་གྱི་ས་གནས་ 

ལུམི�་ནི་ (ཧེ་མ་རྒྱ་གར་གྱི་གཡུས་གསེར་སྐྱ་) ཟེར་ས་ལུ་ ཡབ་རྒྱལ་པོ་ ཟས་གཙང་དང་ ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ཀྱི་སྲས་

ལུ་ ཟླཝ་༤ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ ངོ་མཚར་བའི་ ལྟས་དང་བཅསཔ་འབད་ སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། དེའི་སྐབས་ལུ་ ཡབ་རྒྱལ་

པོ་གི་ ཐུགས་དོན་ག་ར་འགྲུབ་ནི་འདི་གིས་ སྲས་ཀྱི་མཚན་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ཟེར་གསོལ་ནུག། སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ 

ཞག་བཞི་གི་རྒྱབ་ལས་ ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་གཤགས་སོཔ་ལས་ ཨམ་ཅུངམ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་གིས་ གསོ་སྐྱོང་མཛད་

གནང་ནུག། རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་བཞེསཔ་ད་ གྲགས་འཛིན་མ་ ས་འཚོ་མ་ རི་དྭགས་སྐྱེས་གསུམ་གྱིས་

གཙོས་པའི་བཙུན་མོའི་འཁོར་ དྲུག་ཁྲི་བཞེས་ཏེ་ རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བཞུགས་ནུག། 

ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཕོ་བྲང་གི་ཕྱི་ཁར་ ཁམས་སངས་འབྱོན་པའི་ལམ་ཁར་མི་ཚུ་ སྐྱེ་བ་ རྒ་བ་ ན་བ་དང་ འཆི་བའི་

སྡུག་བསྔལ་ཚུ་མྱོང་སར་གཟིགས་ནུག། དེ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ འཛམ་གླིང་གི་མི་ཚུ་ སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ 

ཐར་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ལུ་ བདེན་པའི་ལམ་ཅིག་ འཚོལ་དགོ་པས་ ཟེར་ཐུགས་བཞེད་གནངམ་གནང་ས་ར་བཞུགས་ནུག།

དུས་ཡུན་མ་རིངམོ་ཅིག་ལས་ རྒྱལ་སྲིད་ཡང་བཀོ་བཞག་སྟེ་ བདེན་པའི་ལམ་འཚོལ་བར་འབྱོན་སོ་ནུག། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ 

དེ་བསྒང་སློབ་དཔོན་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ བྲམ་ཟེ་དང་དྲང་སྲོང་ལེ་ཤ་ཅིག་ལས་ཆོས་གསན་རུང་ ཐུགས་འདོད་མ་ཚིམས་པར་ 
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དེ་ལས་ལྷག་པའི་ བདེན་པའི་ལམ་ཅིག་ ཁོ་ར་གིས་འཚོལ་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ ཆུ་བོ་ནེ་རཉྫ་ནའི་འགྲམ་ལུ་ 

དཀའ་ཐུབ་སྤྱད་དེ་བཞུགས་ནུག། ལོ་དྲུག་ལངམ་ད་ དཀའ་ཐུབ་ལས་བཞེངས་ཏེ་ རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ བྱང་

ཆུབ་ཤིང་གི་དྲུང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ཟླཝ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་སྲོད་ལུ་བདུད་བཏུལ་ དགུང་ལུ་མཉམ་པར་བཞག་ ཐོ་རངས་ལུ་

མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ་ནུག། 

སངས་རྒྱས་ཏེ་ བདུན་ཕྲག་བདུན་འགྱོཝ་ད་ ཝ་ར་ཎ་སི་ལུ་འབྱོན་ཞིནམ་ལས་ འཁོར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ་ལུ་ ཟླཝ་དྲུག་པའི་

ཚེས་བཞི་ལུ་ བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་གནང་ནུག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སློབ་མ་ལེ་ཤ་འཐོནམ་ལས་ བྱ་རྒོད་

ཕུང་པོའི་རི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ བཀའ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་བསྐོར་གནང་ནུག།

དེའི་བསྒང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙན་གྲགས་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ཁྱབ་ལས་ ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་པའི་སྟོན་པ་ཚུ་ 

ཕྲག་དོག་བསྐྱེད་དེ་ འགྲན་ཟླ་འབད་མི་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཐོན་ནུག།  སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་རྒྱལཔོ་ཚུ་གིས་རྩ་བོ་འབད་

དེ་ མུ་སྟེགས་པའི་སྟོན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་འགྲན་སྡུར་མཛད་དགོཔ་འབད་ཞུཝ་ད་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཞལ་

གྱིས་བཞེས་ནུག། དེ་ལས་ ཟླཝ་དང་པའི་ཚེས་གཅིག་ལས་བཅོ་ལྔའི་བར་ན་ རྫུ་འཕྲུལ་འགྲནམ་ད་ མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་

དྲུགཔ་ཆ་ར་ ཕམ་སོཔ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚུ་གིས་ ཟླཝ་དང་པ་འདི་ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་འབད་ ངོས་འཛིན་ཞུ་

ནུག། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ ལྷ་ཡུལ་ལུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་ བཞུགས་ཡོདཔ་ལས། ཡུམ་གྱི་དྲིན་ལན་འཇལ་ནི་གི་

དོན་ལུ་ སངས་རྒྱས་དགུང་ལོ་ཞེ་གཉིས་བཞེསཔ་ད། ལྷ་ཡུལ་ལུ་འབྱོན་ཞིནམ་ལས་ཟླཝ་གསུམ་གྱི་རིང་ ལྷ་ཡུལ་ལུ་

བཞུགས་ཏེ་ ཡུམ་དང་ལྷ་ཚུ་ལུ་ ཆོས་གསུངས་ཏེ་ བཞུགས་ནུག། དེའི་བསྒང་ མི་ཡུལ་ལུ་ཡོད་མི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སློབ་

མ་དང་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ ལོག་འབྱོན་དགོཔ་འབད་ ཞུ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སློབ་མ་ མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་

ལུ་ཞུ་ནུག། མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་གིས་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་ ལྷ་ཡུལ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ གསོལཝ་བཏབ་བཞིན་དུ་ སངས་རྒྱས་

ཀྱིས་ ཟླཝ་དགུ་པའི་ཉེར་གཉིས་ལུ་ ལྷ་ཡུལ་ལས་ ལོག་བྱོན་གནང་ནུག། ཉིནམ་དེ་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡང་ ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་

ཟེར་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཡོད། 
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སངས་རྒྱས་ མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་ ལོ་གྲངས་༤༥ འི་བར་ན་ ངེས་མེད་ཀྱི་ཡུལ་དང་ ས་གནས་ཚུ་ནང་ 

བཀའ་མཐའ་མ་ ལེགས་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་གནངམ་མ་ཚད་ མཇུག་ར་ ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་ལྡན་

འབྲས་སྤུངས་ལུ་ དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་གནང་ནུག། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགུང་ལོ་༨༠ 

བཞེསཔ་ད་ རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་རྩྭ་མཆོག་གྲོང་ལུ་ ཟླཝ་༤ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ་ནུག། དེ་

གིས་འབད་ རང་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་༡༥ འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས་འབད་ བརྩི་སྲུང་

ཞུཝ་ཨིན།།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས།
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུ་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ བརྩི་སྲོལ་ཡོད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ ཐེག་

དམན་དང་ ཐེག་ཆེན་ གཉིས་འབད་བརྩིཝ་ཨིན། ཐེག་ཆེན་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་ འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་

ཐེག་པ་ ཟེར་གཉིས་འབད་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་དར་ཏེ་ཡོད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི་ 

བསྟན་པ་གཟུང་མི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་གིས་ བཤད་པ་དང་ སྒྲུབ་པ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཉམས་སུ་ལེནམ་ཨིན། དེ་ཡང་ ལུང་གི་

ཆོས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལུ་ ཐོས་བསམ་འབད་མི་བཤད་གྲྭ་ཚུ་དང་ རྟོགས་པའི་ཆོས་ བསླབ་པ་གསུམ་ལུ་ སྒོམ་ཉམས་ལེན་

གནང་མི་ སྒྲུབ་སྡེ་དང་ སྒོམ་སྡེཔ་ཚུ་ཨིན། 

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ ལྟ་བ་དེ་ ཚེ་ད་རེས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཚུ་ ག་ར་ཚེ་སྔ་མའི་ལས་བཟང་ངན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གྲུབ་གྲུབ་

ཅིག་དང་ ལས་དགེ་སྡིག་གི་འབྲས་བུ་བསླུ་བ་མེད་པར་ མྱོང་དགོཔ་ཡོདཔ་འབད་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཞི་བ་ལྷས། 

འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་ལས་ཀྱི་འགྲོ། །དེ་མིན་འགྲོ་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་བཟུམ། འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་

མེདཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་སྡིག་པ་སྤང་དགོཔ་དང་ འབྲས་བུ་བདེ་བ་འཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་དགེ་བ་བསྒྲུབ་དགོཔ་ཨིན། ང་

བཅས་ར་ལུ་ ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ག་ར་ཚེ་སྔ་མ་ ང་བཅས་རའི་ཕམ་ མ་འབད་མི་ག་ཡང་མེདཔ་

འབད་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རང་ལས་ལྷག་སྟེ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གཞན་ཚུ་ ཁག་ཆེཝ་འབད་བརྩི་ཞིནམ་

ལས། གཞན་ལུ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་ལཱ་ངན་ཚུ་སྤངས་ཏེ་ གཞན་ལུ་ཕན་པའི་ལཱ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་བསྒྲུབ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ 

རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་ཀྱིས། ཐོག་མེད་དུས་ནས་བདག་ལ་བརྩེ་བ་ཅན། །མ་རྣམས་སྡུག་ན་རང་བདེས་ཅི་ཞིག་བྱ། །དེ་ཕྱིར་
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མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་ ང་བཅས་ར་འགྲོ་བ་མི་ལུ་ ལུས་ ངག་ ཡིད་ གསུམ་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་འདི་ སེམས་ཨིན། ལུང་ལས། 

སེམས་ནི་ཀུན་ལ་དབང་བྱེད་རྒྱལ་པོ་འདྲ། །ལུས་ངག་དགེ་སྡིག་ཀུན་གྱི་གཡོག་པོ་ཡིན། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ 

སེམས་བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་ལས་ཡང་གལ་ཆེ། ཆོས་ཟེར་མིའི་དོན་དག་ ངོ་མ་འདི་ར་ སེམས་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་

ནིའི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་ སྒོམ་ཉམས་ལེན་དང་ ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱང་ཚུ་ག་ར་ སེམས་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ག་ར་འབད་རུང་སེམས་བདག་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་ སྦྱང་བ་ལུ་བརྩོན་དགོཔ་གལ་ཆེ།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ནང་པའི་ཆོས་དར་ཚུལ། 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཤུལ་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི་ འཛམ་གླིང་ག་

ཏེ་ལུ་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སློབ་མ་ཚུ་གིས་སྤེལ་ཏེ་ དར་ཁྱབ་ཡར་སོ་ནུག། དུས་ཚོད་དེ་ལས་ཚུར་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ རྗེས་འཇུག་པ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་

དོན་ཚུ་ བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

དེའི་ནང་ལས་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ངོ་མ་འདི་ འགོ་དང་པ་ར་ དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ལུ་ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་

སྤྲུལ་པ་ ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྟེན་ བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དང་ 

སྤ་རོ་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་གཉིས་ བཞེངས་གནང་ནུག། འདི་གི་ཤུལ་ལས་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ 

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ བོད་ལུ་མ་འབྱོན་པའི་ལོ་༡༢ ཀྱི་ཧེ་མ་ བལ་ཡུལ་ ཡང་ལེ་ཤོད་ལས་ སྐུ་དངོས་འབད་ བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་

ནུག། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ སྐུ་རྗེས་ལུ་འབད་ རྒྱལ་པོ་སིན་དྷུ་ར་ཛཱ་དང་ དད་པ་ཅན་གྱི་སློབ་མ་ཚུ་ལུ་ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་

ཐེག་པའི་ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ འགོ་དང་པ་བསྐོར་གནང་ནུག།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དུས་རབས་༡༠ པ་དང་༡༡ པ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ བོད་ལུ་དར་ཏེ་ཡོད་མི་ རྙིང་མ་ ས་སྐྱ་ བཀའ་

བརྒྱུད་ དགེ་ལུགས་པའི་ ཆོས་ལུགས་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དར་ནུག། ལྷག་པར་དུ་ དུས་རབས་
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༡༧ པའི་ནང་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ ཞལ་ལྷོ་ལུ་སྒོར་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་གཞུང་

འགོ་བཙུགས་གནངམ་ལས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ མི་ལུ་འབྲུག་པ་དང་ 

རྒྱལ་ཁབ་ལུ་འབྲུག་ཟེར་བའི་ ཐ་སྙད་ འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལུ་ཁྱབ་སོ་ནུག། 

དེ་ལས་ཚུར་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ བསྟན་པ་གིས་ 

གཙོས་པའི་བཀའ་རྙིང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གོང་ལས་གོང་དུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ བཞུགས་

ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།  
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ཚེ་སྔ་ཕྱི།     
༉ ང་བཅས་ར་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལུ་ ཁུངས་དོན་འདྲ་མིན་ སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོདཔ་

འབད་བཤདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ མི་མནོ་རིགས་མི་གཅིག །བྱ་སྤུ་རིགས་མི་གཅིག །ཟེར་

སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་དང་། རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་གིས། རྒྱུ་འབྲས་རྣམ་གྲངས་ཤེས་ཀྱང་

ཡིད་ཆེས་ཞན། །དམ་ཆོས་ཐོས་པ་མང་ཡང་ཉམས་ལེན་མེད། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ བསམ་རྒྱ་ཆུང་བའི་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ 

ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོདཔ་འབད་ རྩ་ལས་ཁས་ལེན་འབད་མི་བཏུབ།

དེ་འབདཝ་ད་ རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་ སྟོན་པ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས།  སྔ་མ་གང་བྱས་ད་ལྟའི་ལུས་ལ་བལྟ། །ཕྱི་མ་

གར་སྐྱེ་ད་ལྟའི་ལས་ལ་རག །ཟེརཝ་ལ་སོགས་པ་ ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པའི་ ལུང་དང་རིག་པ་ ལེ་ཤ་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འདི་ མ་བདེན་པའི་དཔྱེ་ རྩ་ལས་མི་སྲིད། དེ་ཡང་ག་ཁྱབ་ཟེར་བ་ཅིན་ སངས་རྒྱས་ཁོ་ར་གིས་ར། རྒྱུ་

འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པ་འདི། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས། ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་གིས་ཡང་། སང་དང་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མ་གཉིས། །སྔོན་དུ་གང་འོང་གཏོལ་མེད་དེ། 

།སང་གི་ཚེས་ལ་མ་འབད་པར། །ཕྱི་མའི་དོན་ལ་འབད་པར་རིགས། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ད། ཆོས་ནང་ལས། བསད་པ་ཚེ་

ཐུང་། བརྡུངས་པ་ནད་མང་། བརྐུ་བ་ནོར་དབུལ། ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་མི་འདི་ 

ལུང་རིགས་ ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ བདེན་ར་བདེན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

འཇིག་རྟེན་ནང་ལུ་ མིའི་ལུས་རྟེན་ཅིག་འབད་རུང་  ཚེ་དང་ བསོད་ནམས་ དབུལ་ཕྱུག་ མཐོ་དམན་ཚུ་མ་འདྲ་མི་དེ་ཡང་ 

རྒྱུ་ ཚེ་སྔ་མའི་ དགེ་སྡིག་གི་འབྲས་བུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འབྱུངམ་ཨིནམ་ག་གིས་ཡང་ མ་ཤེསཔ་མེད། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཀུན་

དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། རིག་པ་ནངས་པར་འཆི་ཡང་བསླབ། །ཚེ་འདིར་མཁས་པར་མ་གྱུར་ཀྱང་། །སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་བཅོལ་བ་ཡི། 

།ནོར་ལ་རང་ཉིད་ལེན་པ་འདྲ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ། ད་ལྟོ་ང་བཅས་ར་གིས་ མངོན་སུམ་བལྟ་ས་ མཐོང་ས་ལུ་ཡང་ 

གཞུང་ལས་མཐུན་རྐྱེན་གནང་མི་དང་  སློབ་དཔོན་གྱི་སློབ་སྟོན་ རང་སོའི་བརྩོན་འགྲུས་ཚུ་ ཅོག་འཐད་རུང་  སློབ་ཕྲུག་

ཚུ་གི་ཤེས་ཚད་དང་རིག་པ་ཚུ་ མ་འདྲ་མི་དེ་ཡང་ སྔོན་སྦྱངས་ཀྱི་འཕྲོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཨིན་མི་འདི་གིས་ ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་

པའི་ རྟགས་མཚན་ཅིག་ཨིན།  
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ཧེ་མར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སློབ་མ་ འཕགས་པ་ཀ་ཏྱ་ན་ གཡུས་ཅིག་ནང་ བསོད་སྙོམས་ལུ་འབྱོནམ་ད་ ཨམ་

སྲུ་ཅིག་གིས་ ཨ་ལོ་ཅིག་ཕང་མར་བཏབ་ ཉ་ཤའི་ཚོདམ་ཅིག་བཟའ་ རོ་ཁྱི་ཅིག་གིས་ ཉ་གི་རུ་ཏོ་ བཟའ་བར་འོངམ་ད་ རོ་

ཁྱི་འདི་ དྲང་སར་གཟིགས་ནུག། དེ་ལུ་ ཁོ་གིས་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་གཟིགསཔ་ད་ ཚེ་ཧེ་མར་ ཉ་འདི་མོ་རའི་ཨ་པ་དང་ རོ་

ཁྱི་འདི་ཨའི་ ཨ་ལོ་འདི་དགྲ་བྱང་འཕྱད་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་ ཕ་ཤ་བཟའ་ཞིང་མ་ལ་བརྡེག །གསོད་པའི་དགྲ་བོ་པང་དུ་ལེན། 

།ཆུང་མས་ཁྱོ་ཡི་རུས་པ་འཆའ། །འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་གད་མོ་བྲོ། །ཟེར་གསུངས་ཡོད་མི་ དེ་ཡང་ ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པའི་ བློ་

ཨིན།

དེ་མ་ཚད་ ད་ལྟོ་ང་བཅས་ར་གིས་ མིག་གིས་མཐོང་ ལག་པ་གིས་ཟུན་སར་ མི་ཤི་ཞིནམ་ལས་དངོས་སུ་ སྐྱེཝ་ལེན་ཏེ་ རྒྱུ་

ནོར་དང་ས་གཞི་ ཕམ་བུ་གཞིས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་འབད་སླབ་སྟེ་ སྐྱེཝ་བཤད་མི་དང་ བླམ་ཚུ་གཤགས་ཏེ་ སྐུ་

སྐྱེས་འཁྲུངས་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ མཐོང་ཐོས་སུ་ཡོདཔ་ལས་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ ལུང་དང་རིག་པ་ ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་

ཡང་ ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོདཔར་འགྲུབ་ཨིན།

ང་བཅས་ར་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལུ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོདཔ་འབད་ བཤད་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་ ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་ མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་  

སྔོན་འབྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་ མཆོག་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ག་ར་གིས་ 

བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དེ་ བདེན་པར་གྲུབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།
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རྩོོམ།

མེ་ཕོ་ཁྱི་་ལོ་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༣ རིམ་ཨང་༢༡ པའི་ཨང་༦༦ པ། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ཟླཝ་༨ པའི་ཚེས་༢༦ གི་ཀུན་གསལ་

ལས། ཨམ་ཚེ་དབང་དཔལ་སྒྲོན་གྱིས་ བ་ གདོང་ལེགས་རྒྱལ་མོ་འབྱང་སྟེ་ འཚོལ་མ་འཐོབ་པར་ མོ་གི་སྦྱིན་བདག་ 

རྒཔོ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ མོ་བརྡུང་པའི་སྐབས་ལུ་བསྒྱུར་བའི་བློ་ཟེ།

ང་གཡུས་ཀྱི་ཚེ་དབང་དཔལ་སྒྲོན།། གངས་སྟོད་ཡས་ལས་རྗེས་ཅིག་དཔྱད།།

གངས་དར་སེང་དཀར་མོའི་རྗེས་མ་གཏོགས།། བ་གདོང་ལེགས་རྒྱལ་མོའི་རྗེས་མིན་འདུག།

ང་གཡུས་ཀྱི་ཚེ་དབང་དཔལ་སྒྲོན།། སྤང་གཤོང་ཕི་ལས་རྗེས་ཅིག་དཔྱད།།

ཤྭ་རྒས་རྭ་བཅུའི་རྗེས་མ་གཏོགས།། བ་གདོང་ལེགས་རྒྱལ་མོའི་རྗེས་མིན་འདུག།

ང་གཡུས་ཀྱི་ཚེ་དབང་དཔལ་སྒྲོན།། ཆབ་ཁ་མས་ལས་རྗེས་ཅིག་དཔྱད།།

ཆབ་གསེར་མིག་ཉ་མོའི་རྗེས་མ་གཏོགས།། བ་གདོང་ལེགས་རྒྱལ་མོའི་རྗེས་མིན་འདུག།

རྒཔོ་ཇོ་བོ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས།། གྱི་མགུ་རྩིབ་མའི་ནང་ལས་མས།།

གྱི་མཇུག་སྒལ་ཏོ་ཁ་ལས་མས།། གྱི་བར་བཟའ་མའི་སྐེད་པར་མས།།

ཁོ་ཇོ་བོ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས།། སེམས་སྙིང་རྗེ་མེད་པར་དྲངམ་ལས།།

ང་གཡུས་ཀྱི་ཚེ་དབང་དཔལ་སྒྲོན།། སེམས་རང་དབང་མེད་པར་འཁུན་དིག་དིག།
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དྲག་ཤོས་བསྐོར་ལའི་བླ་མའི་གསུང་རྩོམ་མ་བཅོས་སེམས་ཀྱི་རི་མོར་འཆར་བའི་སྨོན་མཐའི་བློ་གསལ།

འབྲུག་བློ་གསལ།>> ཐོན་རིམ་༡་པའི་༣་པ།  (༡༩༧༩) ཀུན་སྤེལ་ལས་ཁུངས།

ཤར་ཕི་ལས་ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས་འདི། །ནུབ་པདྨའི་གླིང་ལུ་གཡོ་མཆིས་ཡི། །ཁོ་ནུབ་ལུ་མི་གཡོ་ཐབས་མེད་ཨིན། 

།ལྷོ་འཛམ་གླིང་དྲོད་ཉམས་སྐྱོང་ཚར་ནུག། །གངས་ཡི་ལས་བབས་པའི་གཙང་ཆབ་འདི། །རྒྱ་ཐོད་དཀར་གཡུལ་ལུ་

ཐལ་ཚར་དོ། །ཁོ་རྒྱ་ལུ་མི་ཐལ་ཐབས་མེད་ཨིན། །འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་ཚར་ནུག། །ཆུང་མཉམ་ལུ་

འགྲོགས་པའི་ལྟོ་ཚང་ཚུ། །ང་རང་གཡུལ་ཕྱོགས་ལུ་འགྲོ་ཉམས་ཡོད། །སྤྲང་རང་ཡུལ་མི་འགྲོ་ཐབས་མེད་ཨིན། 

།གོངམ་དབང་ཆེན་དཔོན་གྱི་གསེར་ཁྲི་དང་། །སྤྲང་ལས་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚེ་གཉིས། །དུས་བྱཱར་དགུན་མེད་པར་མཉམ་དུ་

འགྲོགས། །དུས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་གསོལ་རས་ཞུ། །འདི་མ་ཚད་ཐུགས་བརྩེའི་གསོལ་རས་ཀྱིས། །ཡིད་ཚིམ་དུ་བཅུག་

པའི་སྐུ་དྲིན་དེ། །ཚེ་ལོག་བལྟབ་རྐྱབ་རུང་དྲིན་མ་འབྱོར། །ས་རྒྱལ་ས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལུ། །ཟས་ཞིམ་པའི་ཤ་དང་

མར་ཡང་ཡོད། །ཉམས་དགའ་བའི་གླུ་གར་གཞས་ཡང་ཡོད། །དུས་ད་རེས་དགའ་བས་ནངས་པར་སྐྱིད། །དཔོན་མི་

ཡི་དབང་པོ་ཕ་བས་བྱམས། །ཁོང་བློན་པོའི་ཚོགས་ཀྱིས་མ་བས་བརྩི། །དཔོན་མཉམ་རོགས་ཚུ་ནི་སྤུན་བས་འཆམས། 

།རང་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་རུང་དགའ་བས་པ། །བཀྲ་མ་ཤིས་འཆི་བདག་བདུད་པོ་གིས། །ལུས་མདའ་དེ་འཕྲང་པ་གཞུ་དེ་བཀུག 

།གདོང་ལྷ་དེ་ཡོད་མི་འདྲེ་དེ་བསྒྱུར། །སྐྲ་རྫ་དེ་གནག་པ་དུང་དེ་དཀར། །ནང་སེམས་དང་རིག་པའི་རི་མོ་ཉམས། །རང་

སྡོད་དགོ་མནོ་རུང་སྡོད་མ་སྟེར། །ད་བཞུགས་ཅིག་བཞུགས་ཅིག་ལྟོ་ཚང་གིས། །གནས་དབེན་པའི་རི་ལུ་བལྟ་ཉུལ་གེ། 

།རྒྱབ་ཚེ་དཔག་མེད་ལུ་འཚོལ་ཉུལ་གེ། །ཚེའི་ལྷག་མཇུག་ལོ་ངོ་གཉིས་གསུམ་ཅིག། །གཟུགས་འབྱེམ་ཐག་ནང་ལུ་

སྤུར་ཉམས་ཡོད། །ཁ་ཨོམ་སངས་མ་ཎི་བགྱང་ཉམས་ཡོད། །ང་འགྱོ་བའི་མི་རྒན་ཉམ་ཆུང་ལུ། །ལྟོ་གོས་ཀྱི་སྐྱིད་

སྡུག་སྲིད་མ་བཅུག །ཁྱེད་བཞུགས་མི་བསོད་ནམས་ཡར་རྒྱས་ཚུ། །སྐུ་ཚེ་ལུ་བར་ཆད་ཞུགས་མ་བཅུག། །འབྲུག་

རྒྱལ་ཁབ་མངའ་ཐང་རྒྱས་བཅུག་ཅིག །ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འཕེལ་བཅུག་ཅིག །དུས་ད་རིས་ལན་གཅིག་འཛོམས་

མི་འདི། །ཚེ་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་མཐུ་ལས་ཨིན། །ད་ད་རུང་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཅིག། །ངེའི་མཚམས་ཁང་ནང་ལས་

བཏབ་ཉུལ་གེ།
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གསལ་བཤད།
ད་རིས་ ནཱ་ལུ་བྱོན་མི་ མི་དབང་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་དང་ གྲྭ་ཚང་གི་བླམ་སློབ་དཔོན་ ཞི་དྲག་གཞུང་གི་ དཔོན་ཁག་ལྷན་

རྒྱས་དང་། དེ་ལས་ མཐུན་ལམ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྡེ་ སོ་སོའི་སྐུ་ཚབ་ སློབ་གྲྭའི་བུ་

དང་བུམོ་ མི་མང་ཕོ་མོ་ག་ར་ལུ་ ང་ལས་དགའ་བསུ་སྦོམ་ཡོད། ད་རིས་ཀྱི་ཉིནམ་འདི་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ 

མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ་བའི་ཉིནམ་ཨིན། 

དེ་ཡང་ ད་རེས་ལས་ལོ་༤༤ གི་ཧེ་མ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༥ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༡ ལུ་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་གི་འབངས་མི་

སེར་ཡོངས་ཀྱི་ སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་ལས་བརྟེན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་སེངྒེེ་དབང་ཕྱུག་

མཆོག་ སྐུ་འཁྲུངས་ཡོདཔ་ཨིན། མི་དབང་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་འདི་ཁ་ལུ་ དང་པ་ར་ ང་གིས་ ང་བཅས་རའི་

གཞུང་དང་མི་སེར་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་དང་། ང་ར་གི་ཧོངས་ལས་ མི་དབང་མཆོག་ལུ་ གུས་ཞབས་སྦོམ་མའི་སྒོ་ལས་ 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུཝ་ཨིན། མི་དབང་ཞབས་ལས་ འབྲུག་གི་ན་གཞོན་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བ་

སྦོམ་འབད་ གཟིགས་གནང་བའི་རྟགས་ལུ་ མི་དབང་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་དུས་ཆེན་འདི་ཁར་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་

ཨ་ལོ་གི་ཉིནམ་འབད་ ཆ་འཇོག་གནང་སྟེ་ཡོད། 

མི་དབང་མཆོག་ དགུང་ལོ་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ར་ རྒྱལ་པོའི་གསེར་ཁྲི་གུ་ འབྱོན་དགོཔ་བྱུང་ཡི། གསེར་ཁྲི་གུ་ཕེབས་པའི་

ཉིནམ་ལས་ སྐུ་ན་ཕྲ་བའི་སྤྲོ་སྣང་ཚུ་སྤངས་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ ཐུགས་འགན་ཧྲིལ་པོར་

བཞེས་ཏེ་ ད་ཚུན་ ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལྷག་སོ་ཡི། ཁྲི་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་རིང་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་

དང་མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ཁོ་ན་ལུ་ ཐུགས་བརྩོན་བསྐྱེད་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནད་ཡམས་

འཁྲུགས་རྩོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ བཀོད་གནང་ཡོད།

དེ་ཡང་ དང་པ་ར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་ ཞབས་ཏོག་དང་ ང་བཅས་ར་ 
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་ངོ་རྟགས་ སྔར་སྲོལ་ ལམ་ལུགས་བཟང་པོའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ 

མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ གོང་འཕེལ་ དར་ཁྱབ་བཏང་གནང་ཡི།

ང་བཅས་ར་ འབྲུག་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་ མི་སྡེའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་ལུ་མཁོ་བའི་ གོ་སྐབས་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ སྟོང་

པར་གནང་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གསོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ བརྒྱ་དཔྱ་༩༠ ལུ་ལྷོད་ཡོད་པའི་ཁར་ སློབ་གྲྭ་ནང་འཛུལ་

རན་མི་ཨ་ལོ་གི་འཛུལ་ཚད་ བརྒྱ་ཆ་༧༢ ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོད།

མི་སེར་གྱི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་དང་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ལུ་མཁོ་བའི་ སོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོར་ བཟོ་

གྲྭ་དང་འཕྲུལ་ཁང་ གློག་མེ་ སྒེར་སྡེ་ཡར་རྒྱས་དང་ ཕྱི་ནང་གི་ཚོང་འབྲེལ་ཚུ་ ག་ར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་

ལུ་ གནོད་པ་མེད་པའི་ཐོག་ལས་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་བཏང་གནང་བ་གིས་མ་དོ་བར་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་རྟེན་གཞི་ 

གནམ་ས་གཉིས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་དང་ རྒྱུན་འབྲེལ་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ བཙུགས་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དང་ 

མི་སེར་གྱི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཡར་དྲག་བཟོ་གནང་བ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ཀྱིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་

གྲོན་ཧྲིལ་པོར་བདའ་ཟུན་དགོ་པའི་ དམིགས་དོན་ཚུ་ག་ར་གྲུབ་ཚར་ཡི།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་དང་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་སྡེ་ ལེ་ཤ་ཅིག་གི་འཐུས་མིའི་གྲས་སུ་

བཙུགས་གནང་པ་གིས་མ་ཚད་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ཁར་ དུས་ཀྱི་

དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ གཞུང་འབྲེལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་ དུས་རིམ་བཞིན་དུ་ཡར་སེང་གཏང་བའི་བསྒང་ཡོད།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ ཐུགས་ཀྱི་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་བཟང་པོ་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་

དབང་རང་བཙན་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་དེ་ ད་རེས་བཟུམ་མའི་ མཐའ་བཙན་ཏོག་ཏོ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ འདས་པའི་རྒྱལ་

རབས་ནང་ དུས་ནམ་ཡང་མ་འབྱུང་པས། དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གོང་ལས་ཞུ་མི་གི་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་གྲུབ་
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འབྲས་ཚུ་ གཞུང་དང་མི་སེར་གྱི་ ཐུགས་ཀྱི་རེ་བ་ལྟར་དུ་ འགྲུབ་ཚུགས་མི་འདི་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་འདི་ མཐའ་བཙན་ཏོག་ཏོ་ བཟོ་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་ ཁོ་ན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ གསེར་ཁྲི་ཁར་འབྱོན་པའི་ཉིན་མ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཐག་བཅད་ལམ་ལུགས་

ནང་ མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགས་པའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ ན་ཧིང་ལས་

གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་དེ་ཡང་ སྒྱུར་བཅོས་གནང་སྟེ་ མི་སེར་ལུ་དབང་ཚད་སྦོམ་འབད་ར་གནང་ཡི། 

དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་ དོ་རུང་ གཞུང་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་དྲི་མ་མེད་པར་ གཞུང་དང་མི་སེར་གཉིས་ཀྱི་ ཕྱག་ཕྱིད་

ལྕོགས་གྲུབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ཞུ་ཚུགས་ནི་དང་ ལོ་སྟོང་གི་ དུས་རབས་གསར་པའི་གདོང་ལེན་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ 

གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ་པའི་ མི་དབང་ཞབས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ གཞུང་སྐྱོང་དང་ སྒེར་སྡེའི་ལས་

ཁུངས་ ག་ར་གི་འཐུས་མི་ཡོད་པའི་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ལོགས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོད། 

ནཱ་ལས་ཕར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ ཐུགས་ཀྱི་རེ་བ་བཞིན་དུ་ ང་བཅས་གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགན་

ཁག་འདྲོངས་ཚུགསཔ་ དྲང་བདེན་ཅན་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་ སྔར་ལས་ལྷགཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཚུ་

དང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ལེགས་ལྡན་གྱི་ སྒྱུར་བཅོས་ལེ་ཤ་ཅིག་ འཕྲལ་ར་འགོ་བཙུགས་ནི་གུ་ཐག་

བཅད་ཚར་ཡི།

ང་བཅས་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་བཟང་པོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷག་བསམ་

རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ དམ་ཚིག་དཔང་པོར་བཙུགས་ཏེ་ འབྲུག་གི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་རྩ་འགེངས་ཕྱག་ཕྱིད་

ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཞུཝ་ཨིན། དེ་དང་འདྲཝ་འབད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་གི་བླམ་ཆོསཔ་དང་ ཞི་དྲག་

གཞུང་གཡོགཔ་ཚོང་པ་མི་སེར་ག་ར་གིས་ སེམས་དང་མནོ་བསམ་གཅིག་ཁར་བཏང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བློ་གཏད་ཡིད་ཆེས་

དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་པོའི་ཐོག་ལས་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ མཉམ་འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་ འདྲན་འདྲ་བཏོན་ཏེ་

འབད་བ་ཅིན་ ནཱ་ལས་ཕར་ར་འབད་རུང་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ སྔར་བཞིན་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་སྡོད་
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མ་ཚུགས་པའི་ ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་དགོཔ་ག་ནི་ཡང་མེད། 

ད་རིས་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ དེ་ཅིག་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་སྡོད་ནི་གི་གོ་སྐབས་འཐོབ་མི་

འདི་ གཙོ་བོ་ར་ཁྲི་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་ནང་འཁོད་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ མཁྱེན་རིག་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་ཡང་དག་

པའི་ལམ་སྟོན་གྱི་ དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོའི་སྐུ་དྲིན་ཉག་གཅིག་གི་གྲུབ་འབྲས་ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་ཀྱི་ཉིནམ་འདི་ཁར་ ང་བཅས་

ར་ག་ར་གིས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ད་རིས་ མི་དབང་མཆོག་གི་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིནམ་འདི་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨ་ལོའི་ཉིནམ་འབད་ 

བརྩི་སྲུང་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ ནམ་ཅིག་ར་འབད་རུང་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་གི་ 

མ་འོངས་པའི་འགན་ཁག་འདི་ ག་ར་ཁྱེད་ན་གཞོན་བུ་དང་བུམོ་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་ཟེར་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་བཀའ་གནང་སྟེ་ཡོད། 

འགན་ཁུར་འདི་ ཚུལ་མཐུན་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་ འབག་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་འབད་ཆ་བཞག་སྟེ་ ན་གཞོན་

ལམ་སྟོན་ལྟེ་བ་ལོགས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ བསླབ་བྱའི་ལམ་སྟོན་དང་ ན་གཞོན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་

པའི་བསྒང་ཡོད། ཁྱེད་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་བྱིན་ནི་དེ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་ཚད་པར་ ཁྱེད་ན་གཞོན་རེ་རེ་

བཞིན་དུ་ མི་སེར་ འགན་འདྲོངས་ཅན་ཅིག་ལུ་ བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་དང་ མ་འོངས་པ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་

ཅན་གྱི་ རིག་རྩལ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ནིའི་ ལས་རིམ་ཚུ་ ལེ་ཤ་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ཏེ་སྤེལ་བའི་བསྒང་ཡོད། 

ན་གཞོན་ཚུ་གི་བསམ་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལས་རིམ་འདི་ཚུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་དང་ ཡུན་བརྟན་གནས་ཚུགསཔ་

བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ མི་དབང་ཞབས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་བཞིན་དུ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་ ན་གཞོན་བློ་གཏད་མ་དངུལ་ ལོགས་སུ་

བཙུགས་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད། ད་རེས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ ཁྱེད་ན་གཞོན་

ཚུ་གི་དོན་ལུ་དེ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བ་ བླ་ན་མེད་པར་གཟིགས་གནང་མི་འདི་ སྟོང་ལོག་མ་གཏང་པར་ ཁྱེད་ཀྱིས་མི་

དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ ཐུགས་བཞེད་བཞིན་དུ་ འབྲུག་གི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་འབྱོར་ཚུགས་པའི་རེ་བ་དང་ བློ་

གཏད་ཡིད་ཆེས་ཧྲིལ་པོར་ཡོད།

ད་ ང་གིས་ཞུ་ནི་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཧེ་མར་ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་གིས་ ད་རིས་ཀྱི་གལ་ཆེ་བའི་དུས་སྟོན་འདི་གིས་ བཅའ་སྒྲིག་
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དང་ལས་རིམ་ཚུ་ག་ནི་ལས་རྒྱས་ཏོག་ཏོ་འབད་ གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་མི་འདི་ལུ་ ང་ལས་དགའ་ཚོར་སྦོམ་ཡོད། དེ་ཁར་ ན་ཧིང་གི་

མི་དབང་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ད་རིས་ཚུན་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ ཁྲི་ལོ་ཉི་ཤུ་

རྩ་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་གྱི་ལོ་འབད་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་གཙོས་པའི་ 

ཚོང་པ་དང་མི་སེར་ གཞུང་དང་སྒེར་ ག་ར་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྲི་ལོ་༢༥ འི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ མི་དབང་མངའ་

བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ དད་པ་དམ་ཚིག་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་གི་ལས་རིམ་ མང་རབས་ཅིག་བརྩམས་ཏེ་སྤེལ་མི་འདི་ 

རང་གི་གོང་མ་ལུ་བློ་གཏད་ཡིད་ཆེས་དང་ རྒྱལ་པོ་དང་འབངས་མི་སེར་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཆུ་དང་ཨོམ་བཟུམ་མའི་ དམ་ཚིག་

དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་གསལ་རིལ་རི་འབད་སྟོནམ་ལས་ འདི་ལུ་ང་བཅས་གཞུང་དང་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ སེམས་

ཀྱི་གདིང་ལས་ར་ ཡིད་ཆེས་ངལ་རངས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་ཡོད།

ད་ མཇུག་ར་ ང་གིས་མི་དབང་མཆོག་གི་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་འདི་ཁར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ འབྲུག་གི་

འབངས་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་རུང་ཚར་གཅིག་ གུས་ཞབས་སྦོམ་མའི་སྒོ་ལས་ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་ནི་དང་ 

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱིའི་ལྕགས་རི་ ནང་གི་ནོར་བུ་དང་འདྲ་བའི་ བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་

བདག་རིན་པོ་ཆེ་ འཇིགས་མེད་སེངྒེེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་གསེར་ཁྲི་གུ་ ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་

གི་བར་ན་ སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་རིང་དུ་བརྟན། མཛད་འཕྲིན་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་བཞིན་དུ་ གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ བཞུགས་

ནི་གི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་ ང་བཅས་འབངས་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ མགྲིན་གཅིག་ 

དབྱངས་གཅིག་གི་ ཐོག་ལས་ཞུཝ་ཨིན། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ནཱ་ལུ་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་གྱི་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་

བར་འཛོམས་མི་ ཆ་མཉམ་ལུ་ ང་ལས་ལེགས་སྨོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད།  

                 བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༩ ཟླ་༡༡ པའི་ ཚེས་༡༡ ཉིན་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་སེངྒེེ་དབང་ཕྱུག་གིས་ཁྲི་ལོ་༢༥ འཁོར་བའི་ འཁྲུངས་སྐར་

དུས་སྟོན་གྱི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ མི་རྗེ་བློན་པོ་སངས་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་གནང་པའི་གསུང་བཤད་ཨིན།
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གནམ་བསྐོས།
༉ ཚར་ཅིག་རྒྱལཔོ་གི་བཙུནམོ་ཅིག་ལུ་ སྲསམོ་ཅིག་འཁྲུངསམ་ད་ དེ་དང་དུས་མཉམ་ བློན་པོའི་ཨམ་ཅིག་གིས་ཡང་ 

བུམོ་ཅིག་སྐྱེས་དཔ་ཨིན་མས། ད་རུང་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ར་ ཕྱུགཔོ་ཅིག་གི་ཁྱིམ་ནང་ཡང་ བུམོ་ཅིག་སྐྱེས་སྦེ་ བུམོ་དེ་

གསུམ་ཆ་ར་ རོགས་ཀྱིས་ ཟླ་བསྐྱེད་བ་ཁོང་གི་ཞག་བསྐྱེད་སྦོམ། རོགས་ཀྱི་ལོ་སྐྱེད་བ་ ཁོང་གསུམ་གྱི་ཟླ་སྐྱེད་སྦོམ། 

གཅིག་བ་གཅིག་ལེགསཔ་འབད་ཕོཝ་བརྒྱགཔ་མ་ཚད་ སྦོམ་སོང་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་གསུམ་ བུམོ་རོགས་འབད་གནམ་མེད་ས་

མེད་ འཆམ་ཏོག་ཏོ་འབད་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་མས། 

ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ ཁོང་གསུམ་ ལོ་ན་ལོན་ཏེ་ གཉེན་བཏགས་ནི་གི་དུམ་ཁར་ ལྷོདཔ་གཅིག་ཁར་  རྒྱལཔོ་གིས་ རྒྱལ་

ཁབ་གཞན་ཅིག་ཁ་ལས་ བུ་སྤུན་གསུམ་འཁྱིད་དེ་འོང་ནུག། དེ་ལས་ སྲསམོ་གསུམ་དང་ བུ་གསུམ་གྱི་གནམ་བསྐོས་བལྟ་

ནིའི་དོན་ལུ་ གླིང་དགའ་གི་ སྤང་ནང་གུར་སྤུབས། རྒྱལཔོ་གི་སྲསམོ་འདི་ གསེར་གྱི་ཁྲི་གུ་བཞུགས་ བློན་པོའི་བུམོ་འདི་ 

གཡུའི་ཁྲི་གུ་དང་ ཕྱུགཔོ་གི་བུམོ་འདི་ དངུལ་གྱི་ཁྲི་གུ་སྡོད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བུ་སྤུན་གསུམ་གྱིས་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་ 

སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ མདའ་དར་གནམ་ཁར་བསྐྱུར་ཏེ་ ལོག་ས་ཁར་ཆགསཔ་ད་ ག་གི་གུ་འབབ་མི་དེ་གཉིས་མཉམ་ཅིག་ 

གཉེན་བཏགས་ནི་གི་ གནམ་བསྐོས་བལྟ་ནི་གུ་ ཐག་གཅད་ད་ནུག། དང་པ་ར་བུ་སྦོམ་ཤོས་ཀྱི་མདའ་དར་ གསེར་གྱི་ཁྲི་གུ་

བབས་ཏེ་ རྒྱལཔོ་གི་སྲསམོ་དང་ དེ་ལས་ བུ་བར་ན་སྐོརམ་གི་མདའ་དར་ གཡུ་ཁྲི་གུ་བབས་ཏེ་ བློན་པོའི་བུམོ་དང་གཅིག་

ཁར་ གཉེན་རྐྱབ་ནིའི་ གནམ་བསྐོས་ཕོག་ཆི་ནུག། དེ་འབདཝ་ད་ བུ་ཆུང་ཤོས་ཀྱི་མདའ་དར་ སྤང་སྟོངམ་ཅིག་ནང་བབས་

ལས་ གཉེན་རྐྱབ་མ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཕམ་དང་གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་ བློ་ཕམ་ ངོ་ཚ་སྟེ་ བུ་དེ་བདའ་གཏང་དཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ བུཚ་ཁོ་ར་ གཉེན་གྲོགས་ཡང་མ་འཐོབ་པའི་ཁར་ ཕམ་གིས་ཡང་ ཁ་ངན་ ཚིག་ངན་ སླབ་སྟེ་ བདའ་གཏངམ་

ལས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ངོ་ཚ་ བློ་ཕམ་སྟེ་ སེམས་མ་དགའ་བ་ར་ སྤང་ནང་ལས་མདའ་འབལ་བར་འགྱོཝ་ད་ མདའ་

ལྕགས་གུ་ ས་ཨང་གོང་ཅིག་ཡང་སྦྲགས་ཏེ་འོང་ནུག། ག་ཅི་ཨིན་ན་མནོ་སྟེ་ མདའ་འབལ་སའི་ཤུལ་ལུ་བལྟཝ་ད་ དོང་མི་

གཟུགས་གང་དེ་ཅིག་ཐོན་ཡོདཔ་མཐོང་ནུག།

ཁོ་སེམས་སྐྱོ་སྟེ་ ཡོད་པའི་གུ་ དོང་ཅིག་ཡང་ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འཐོནམ་ལས། ད་ ས་སྟེང་འདི་ནང་ལུ་སྡོད་པའི་གནས་མེདན་ 
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སའི་དོང་ནང་འཛུལ་ཏེ་ཤི་སོ་རུང་དྲག་ནི་མས་མནོ་སྟེ་ འཛུལ་སྡོདཔ་ད། ཨ་ཙི་ཅིག་ལས་ ས་ནང་ཐིམ་སྟེ་ སའི་འོག་ལུ་ 

གཡུས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ནང་ལྷོད་ཆི་ནུག། དེ་སྦེ་བལྟཝ་ད་ ནཱ�་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ར་ མེ་ཏོག་དང་ནིའུ་གསིང་གི་སྦུག་ལུ་ 

གསེར་གྱི་ཆུ་གཟར་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དབའེ་་་་་ ད་འབདན་ ག་ཏེ་ལྷོད་ལྷོདཔ་ཨིན་ན་སྨོ་མནོ་ཧམ་སྟེ་ ག་ཏེ་ཡང་

འགྱོ་མ་ཤེས་པའི་བར་ན་ བུམོ་འཇའ་རིསམོ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཟུམ་ཅིག་ དུང་གི་བུམ་པ་ཅིག་འབག་སྦེ་ གཟར་ཁར་ཆུ་ལེན་

པར་འོང་སར་མཐོང་ནུག། 

བུམོ་དེ་གིས་ ཁོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དབའེ་་་་་ ཁྱོད་འབྱོན་དོ་ འབྱོན་དོ་ཟེར་ འབྱོན་ནི་ར་མིན་འདུག། ད་རེས་འབྱོནམ་ཨིན་ན་ 

ཟེར་དྲིཝ་ད་ ཁོ་ག་ནི་ཡང་སླབ་མ་ཤེས་པར་ལུས་པའི་བར་ན་ བུམོ་དེ་ལོག་ཡར་སོ་ནུག། ད་རུང་ ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ ཧེ་མ་

ཆུ་ལེན་པར་འོང་མི་བུམོ་དེ་བ་ ལོག་ལྟབ་ཀྱིས་འཇའ་རིསམོ་ དངུལ་གྱི་བུམ་པ་ཅིག་འབག་སྦེ་ ཁོ་ལུ་ ཧེ་མ་འོང་མི་གི་བུམོ་

བཟུམ་སྦེ་ར་སླབ་ད་ ཁོ་གིས་ཡང་ རྩ་འགེངས་ཏེ་ར་ ང་ད་རིས་མ་གཏོགས་འོང་མ་ཚུགས་ཟེར་སླབ་ནུག།

ད་རུང་ ཨ་ཙི་ལས་ ཧེ་མའི་བུམོ་གཉིས་བ་ ལོག་ལྟབ་ཀྱིས་ འཇའ་རིསམོ་ཅིག་ གསེར་གྱི་བུམ་པ་ཅིག་འབག་སྦེ་འོང་

ཞིནམ་ལས་ ཁོ་ལུ་ སྤའོ་་་་་་་་་ འབྱོན་དོ་ འབྱོན་དོ་ཟེར་ འབྱོན་ནི་ར་མིན་འདུག།  ད་རེས་འབྱོནམ་ཨིན་ན་ཟེར་དྲིཝ་

ད་ ཁོ་གིས་ འོང་དགོ་མནོཝ་སེམས་ཁར་ཡོད་རུང་ ད་རིས་མ་གཏོགས་འཐོན་མ་ཚུགས་ཟེར་སླབ་ནུག། དེ་ལས་ བུམོ་དེ་

གིས་ ད་ ག་དེ་ར་ཨིན་རུང་ ཁྱད་མིན་འདུག། ང་དང་མཉམ་ཅིག་འགྱོ་གེ་ ཟེར་འཁྱིད་དེ་ ཁྱིམ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་

ནང་བཞག་སྟེ་ ཞག་བདུན་ཚུན་ཚོད་ ཆུ་བཤལ་རྐྱབ་ བསང་དང་སྤོས་ཀྱིས་ བདུག་སྟེ་བཞག་ནུག།

འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ མོ་ར་འོང་སྟེ་ བཤད་ཐོ་གཏང་བའི་ཞོར་ཁར་ ཧེ་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་དྲིཝ་ད་ ཁོ་གིས་ཧེ་མ་གནམ་བསྐོས་བལྟ་

བའི་སྐོར་ཚུ་ སྦ་གསང་མེད་པར་ དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་འབད་སླབ་སླབ་མས།  དེ་ལས་ བུམོ་དེ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ཁྱད་ག་ནི་

ཡང་མེད། འདི་བ་ཁྱོད་ར་ནངས་པར་ཡར་ ཁྱོད་རའི་གཡུས་ཁར་ དགའ་སྟོན་བལྟ་བར་སོང་ཤིག། གྱལ་མཇུག་ལུ་སྡོད་དེ་ ལྟོ་

ག་ཅི་བྱིན་རུང་བཟའ་ ཇ་ག་ཅི་བྱིན་རུང་ འཐུང་སྦེ་སྡོད། དེ་འབདཝ་ད་ ཆང་འབདན་རྩ་ལས་ར་མ་འཐུང་ དགའ་སྟོན་འགྲོལ་

ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཨཔ་དང་ཨའི་ལུ་ ག་ཅི་ར་བྱིནམ་ཨིན་ན། ལེགས་ཤོམ་འབད་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ར་

ཡང་ རྟའི་སྒ་འདི་གུ་ ལགཔ་གིས་བརྡུང་པ་ཅིན་ སྒ་དེ་ལས་ ཁྱོད་ར་ག་དགོ་མི་འདི་ འཐོན་འོང་། དེ་ཚུ་འབག་སྦེ་ ཁོང་
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ཆ་ཁྱབ་བ་ ལྷགཔ་ཅིག་འབད་ ཨཔ་དང་ཨའི་ལུ་ བྱིན་སྦེ་ལོག་ཤོག་ ཟེར་སླབ་སྦེ་གཏང་ད་ནུག།

དེ་ལས་ ཁོ་ཡང་དུས་ཚོད་གུ་ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ ཡར་དགའ་སྟོན་ལུ་སོང་སྦེ་ འགྲོས་ཀྱིས་འབད་ མིན་རྫུས་ལོག་ལོག་འབད་ 

གྱལ་མཇུག་སྡོད་ཞིནམ་ལས་ ལྟདམོ་བལྟ་སྟེ་སྡོདཔ་ད། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ལྟོ་ལྷག་དང་ཇ་ལྷག་ཚུ་འབག་འོང་སྟེ་ ཁོ་ལུ་

བྱིནམ་ད་ བྱིན་ཚད་ཅིགཔ་བཟའ་ འཐུང་སྦེ་ར་སྡོད་ནུག། མོ་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆང་གི་རིགས་འདི་ ཁོ་གིས་ཁ་ལུ་

ར་མ་བཀལ་བས། 

དགའ་སྟོན་འགྲོལ་བའི་མཇུག་ལུ་ ཕོ་རྒནམ་དང་ རྒྱལ་པོའི་སྲསམོ་གིས་ ཨཔ་དང་ཨའི་ལུ་ ཟོང་དོས་གཅིག་ མར་དོས་

གཅིག་ གསེར་ཀྲམ་གཅིག་ བྱིན་ཏེ་ཡར་སོང་ནུག། དེ་ལས་ ཕོ་རྒནམ་བར་ན་སྐོརམ་དང་ བློན་པོའི་བུམོ་གཉིས་ཀྱིས་ 

གསེར་ཀྲམ་གཅིག་བྱིན་ཏེ་ ཨཔ་དང་ཨའི་ལས་ ཕྱག་དབང་ཞུ་སྦེ་ཡར་སོང་ནུག།

དེ་ལས་ ཁོ་གིས་ག་གིས་ཡང་ མ་ཤེསཔ་འབད་ རྟའི་སྒ་འདི་གུ་བརྡུངས་ཏེ་ ཨཔ་དང་ཨའི་ལུ་ རྟ་ཁལ་ལྔ་ ནོར་ཁལ་

ལྔ་ གསེར་ཀྲམ་ཁལ་ལྔ་ ཕུལ་ཏེ་ དེ་ཚུ་ངེ་གི་འབུལ་བ་ཨིན། ཨཔ་དང་ཨའི་ཐུགས་མ་མཉེས་རུང་ བཞེས་བཀའ་དྲིན་

བསྐྱང་ཟེར་ཞུཝ་ད་ སྦོ་ལོགས་སྡོད་མི་ཚུ་གེ་ར་ ཡ་མཚན་ཆེ་སྟེ་ འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན? གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཨིན་མས་ 

ཟེར་བློ་འུར་སྒྲ་ལྡིར་ཏེ་སྡོད་པའི་བར་ན།  ཁོ་གིས་ ཨཔ་དང་ཨའི་ལུ་ ཕྱག་དབང་ཞུ་སྦེ་ སྒ་འདི་གཉའ་བར་བཀལ་སྦེ་ 

ཡར་སོ་ནུག།

ཁོ་ལོག་ཕར་ལྷོད་དེ་ ཡ་གི་དགའ་སྟོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ཐོ་བཏང་སྟེ་སྡོདཔ་ད། བུམོ་དེ་གིས་ ད་རུང་ནངས་པ་གནངས་ཚེས་

ཡང་ དགའ་སྟོན་ཡོད་ སོང་སྨ་རེ་ཟེར་སླབ་ནུག། དགའ་སྟོན་རནམ་ད་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ར་འགྱོཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱི་ནུ་གཅུང་

འབྱོན་དོ་ ནཱ་བཞུགས་ཟེར་ མཐོངས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ འབད་དེ་ ཁྲི་གུ་སྡོད་བཅུག་ནུག། དགའ་སྟོན་གྱི་ལྟདམོ་ཚུ་བལྟ་ ལྟོ་ཕུད་

དང་ཇ་ཕུད་འབག་འོང་ཚད་བཟའ་ འཐུང་སྦེ་སྡོད་ནུག། ཁོང་གིས་ ལྟོའི་ཤུལ་ལུ་ལྟོ་ཆང་དང་ ཇའི་ཤུལ་ལུ་ཇ་ཆང་འཐུང་དགོ་ 

ཟེར་སླབ་ད་ ཁོ་གིས་ འཐུང་མ་བཏུབ་པས། ཨིན་རུང་ གེ་ར་གིས་ཨུ་ཚུགས་རྐྱབ་སྟེ་ ད་རིས་རྟེན་འབྲེལ་ཨིན། ཨ་ཙི་

འཐུང་ར་འཐུང་དགོ་ཟེར་ ཉན་མ་བཏུབ་ཞིནམ་ལས། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ ངོ་དང་སོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཆང་གང་འཐུངན་ དོ་འཐུང་ཟེར་

སླབ་ དོ་འཐུངན་གསུམ་འཐུང་བཅུག་སྦེ་ འགྲོས་ཀྱིས་འབད་ཆང་འགྲང་སྟེ་གཉིད་ཐལ་སོ་ནུག། དགའ་སྟོན་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ 
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ཁྲོམ་གྱེས་ཚར་རུང་ ཁོ་ ར་བཟིཝ་མ་སངསམ་ལས་ ལོང་མ་ཚུགས་པར་ལུས་སོ་ནུག།

ཁོ་ལོག་འོང་ནི་མེད་ཞིནམ་ལས་ ཀླུ་གཡུས་ལུ་ དང་པ་འཕྱད་མི་བུམོ་འདི་འོང་སྟེ་ རྒྱལཔོ་རིན་པོ་ཆེ་ ཡར་བཞེངས་ ཕོ་

བྲང་ལུ་འབྱོན་གེ་ཟེར་ག་དེ་སྦེ་ཞུ་རུང་ ཁོ་གཉིད་ཚོར་ནི་མེདཔ་ལས་ འཁྱིད་མ་ཚུགས་པར་ལོག་ཡར་སོ་ནུག། ཧེ་མ་འཕྱད་མི་

བུམོ་གཉིས་པ་འདི་འོང་སྟེ་ ག་དེ་སྦེ་ལྷོང་རུང་ ལོང་ནི་ཕར་བཞག་ གཉིད་ཡང་ཚོར་མ་ཚུགས་པར་ མོ་ཡང་དབུགས་འགམ་

སྟེ་ ཡར་སོ་ནུག།

མཐའ་མཇུག་ལུ་ཀླུའི་སྲསམོ་ མོ་ར་རང་བྱོན་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ གཉིད་དཀྲོགས་རུང་ ཆང་གི་སྨྱོ་རྫས་

ཀྱིས་གྲིབ་ཏེ་ གཉིད་ཚོར་མ་ཚུགས་ཞིནམ་ལས་ མོ་ར་བྱ་ཐབས་དང་བྲལ་ཏེ་ཡར་སོ་ནུག། དེ་ལས་ འཕྲོ་རྐྱང་སྟེ་གཉིད་མ་

ཚོར་བར་ བདག་མེད་འབད་ལུས་ཏེ་དེའི་ནངས་པར་ གཉིད་ཚོར་ཏེ་བལྟཝ་ད་ ཁོ་ར་ཡང་ ཁྱི་དང་ཕགཔ་བཟུམ་སྦེ་ལུས་པའི་

གུ་ སྒ་དེ་ཡང་འབྱང་ད་ནུག།  གཟུགས་ལུ་ཡང་ ཧེ་མ་ག་ཨིན་མི་ གོ་ལ་རྙིངམ་དེ་ར་གྱོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ མནོ་བསམ་

བཏང་ཡི་ར་ ཁོ་ བློ་ཕམ་སྟེ་ ཨ་ཁ་ཁ་་་་་་་ མོ་གིས་ང་ལུ་ ཆང་འདི་རྩྭའི་ཟིལཔ་ཙམ་ཡང་མ་འཐུང་ ཟེར་སླབ་སླབ་ཨིན། 

ང་གིས་ གཞན་གྱི་ངོ་སོ་མ་ཐུབ་པར་ ཆང་ཐུང་སྟེ་བསྐྱལ་ས་བསྐྱལ་ད་ནུག། ད་ག་དེ་ར་ཨིན་རུང་ ཁོང་འབད་སར་བལྟ་བར་འགྱོ་

གེ་ མནོ་སྟེ་བལྟ་བར་སོངམ་ད་ ག་གིས་ཡང་ ཁ་བཟང་ཅིག་ར་ བློས་མ་ཕོག་པས།

དེ་ལས་ ཁོ་སེམས་སྐྱོ་སྟེ་ལོག་འོངམ་ད་ ཕ་ཀི་ལོགས་ བྱག་ཕུག་ཅིག་གི་ནང་ དུ་པ་ཅིག་འཐོན་སར་མཐོང་ནུག། བྱག་ཕུག་

དེ་ནང་ཆོསཔ་ཅིག་ ག་དེ་འབད་རུང་ཡོདཔ་འོང་ ཕར་སོང་ཞིན་ན་ཆོས་ཞུ་སྟེ་ སྡོད་རུང་ དྲག་ནི་ཨིན་མས་མནོ་སྟེ། ལུང་པའི་

མདའ་ལུ་བབས་ ཕུ་ཡ་ལུ་འཛེགས་ཏེ་ དུ་པ་འཐོན་སར་བལྟ་བར་འགྱོཝ་ད་ ཨ་རྒས་དྲང་སྲོང་རྩ་ཆེ་ཆེ་ར་འདྲཝ་ཅིག་བཞུགས་

ཡོདཔ་མཐོང་ནུག། གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ཏེ་ སྐོར་བ་ཚར་གསུམ་རྐྱབ་ ཕྱག་ཚར་གསུམ་འཚལ་སྦེ་ ད་་་་ ཨ་

རྒས་དྲང་སྲོང་གི་སློབ་མ་འབད་བཞག་གནང་ བཀའ་ག་ཅི་གནང་རུང་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་འོང་ ཟེར་ཞུཝ་ད། དྲང་སྲོང་གིས་བཏུབ་ཟེར་

གསུངས་ཏེ་ ཐབ་ཚང་པའི་གཡོག་གི་ འགན་ཁག་གནང་བཞག་ནུག།

ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཨ་རྒས་དྲང་སྲོང་དེ་གིས་ ཤོག་གུ་ཁ་དོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་བཟོཝ་ད།  ཁོ་གིས་ དྲང་

སྲོང་ཆེན་པོ་ལགས། མེ་ཏོག་དེ་ཚུ་ག་ཅི་འབད་ནི་ཨིན་ན་ ཟེར་ཞུཝ་ད། ནངས་པ་གནངས་ཚེས་ བྱག་ཕུག་གི་གདོང་ཁའི་སྤང་
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ན་ མེ་ཏོག་གི་དགའ་སྟོན་ཡོད། ཨ་རྟག་ར་ ལྷའི་སྲསམོ་དང་ཀླུའི་སྲསམོ་ཚུ་ དགའ་སྟོན་དེ་ནང་འོང་སྟེ་ ལྟདམོ་བལྟ་ མེ་

ཏོག་ལེགས་རིགས་ལེགས་ཚད་ ཉོ་སྟེ་འབག་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་གི་དོན་ལུ་བཟོཝ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག།

ཁོ་གིས་ དེ་སྦེ་འབད་བཅིན་ ང་གིས་ཡང་བཟོ་ད་ག་ཟེར་ཞུཝ་ད། དྲང་སྲོང་གིས་ཡང་ བཏུབ་བཟོ་  ཟེར་གསུངས་ནུག། 

དེ་ལས་ ཁོ་གིས་ ཀླུའི་སྲསམོ་གི་མཛུབ་དཀྱི་དེ་ལུ་ དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ ཅོག་ར་གཅིགཔ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ དྲང་སྲོང་ལུ་གཟིགས་

ཕུལ་རྐྱབ་ད། དྲང་སྲོང་གིས་ ངེ་གི་མེ་ཏོག་བ་ ཁྱོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་ལེགས་པས། དགའ་སྟོན་ནང་བཀྲམ་ནི་མེ་ཏོག་ གེ་ར་ཁྱོད་

ཀྱིས་བཟོ་ ཟེར་གསུངས་ནུག། 

དེ་ལས་ ཁོ་གིས་ མེ་ཏོག་གཉིས་གསུམ་དེ་ཅིག་ མཛུབ་དཀྱི་དེ་དང་ཅོག་གཅིགཔ་བཟོ། གཞན་ཚུ་བཟོ་རྣམ་མ་འདྲཝ་ སོ་

སོ་བཟོ་སྟེ་ཕུལ་ནུག། དེ་ལས་ ཚེས་བཅོ་ལྔའི་དྲོ་པ་ ཧེ་མ་ར་ ལྷའི་བུམོ་མེ་ན་ཀ་གིས་གཙོས་པའི་ བུམོ་གཅིག་བ་གཅིག་

ལེགསཔ་ ཙང་ཙ་ར་བྱ་ངང་པའི་ཁྱུ་བཟུམ་སྦེ་ འཕུར་འོང་སྟེ་སྤང་ན་ཆགས། མེ་ཏོག་གི་དགའ་སྟོན་ལུ་བྱོན་ཏེ་ གཟིགསཔ་

ད་ ཧ་ལས་ཏེ་ ཨ་སྤ་སྤའོ་་་་་་་་། ཧེ་མ་གི་མེ་ཏོག་ཚུ་ཡང་ལེགས་ས་ དེ་ཚུ་བ་ ད་རེས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཚུ་ལེགས་པས། ཟེར་

དགའ་བའི་བསྟོདཔ་ རི་རབ་བཟུམ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ ཧེ་མ་དང་འཕྱདཔ་ད་ ལོག་ལྟབ་ཉོ་བསྣམས་སྦེ་ ལོག་སྟེ་ལྷ་གཡུས་ལུ་

འབྱོན་སོ་ནུག། 

དེའི་ཤུལ་ལས་ ཀླུའི་བུམོ་ཚུ་ཡང་ ཚད་མེདཔ་ཅིག་ བྱའི་ཁྱུ་བཟུམ་སྦེ་འཕུར་ཏེ་ དགའ་སྟོན་གྱི་སྤང་ན་ཆགས། དྲང་སྲོང་

ཆེན་པོ་དང་ མཇལ་འཕྲད་མཛད་ཞིནམ་ལས་ མེ་ཏོག་གི་ལྟདམོ་གཟིགས་པར་འབྱོནམ་ད། ཀླུའི་བུམོ་ཚུ་ ཡ་མཚན་ཆེ་སྟེ་ 

ཨ་མ་མའོ་་་་་ དྲང་སྲོང་གི་མེ་ཏོག་ཚུ་ ལོ་གཅིག་བ་ལོ་གཅིག་ལེགས་པས། ཧེ་མ་ ལེགས་པས་ས་ དེ་བ་ད་རིས་ལེགས་

པས་ ཟེར་བུམོ་ཚུ་ དགའ་འཛུམ་དང་བཅསཔ་འབད་ བཤད་ཐོ་བཏང་ཡི་ར་ མེ་ཏོག་གནམ་མེད་ས་མེད་ཉོ་ཆི་ནུག། ཤུལ་

ལས་ཀྱི་བུམོ་འདི་གུ་ལྷོདཔ་ད་ མོ་རའི་མཛུབ་དཀྱི་གི་བཟོ་རྣམ་ ཅོག་གཅིགཔ་ཅིག་མཐོང་སྟེ་ ན་འཐན་ར་བལྟ་ཞིནམ་ལས། 

དྲང་སྲོང་ལུ་ མེ་ཏོག་འདི་ག་གིས་བཟོ་བཟོཝ་སྨོ་ ཟེར་དྲིས་ནུག། 

དྲང་སྲོང་གིས་ མེ་ཏོག་འདི་ ངེའི་ཐབ་ཚངཔ་དེ་གིས་ བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། ཁོ་ རི་མོ་མཁས་དྲགས་ཡོད་ཟེར་གསུངསམ་ད་ 

དེ་ལས་ ཀླུའི་བུམོ་གིས། མེ་ཏོག་བཟོ་མི་དང་ ཚར་གཅིག་འཕྱད་གེ་ཟེར་སླབ་ད་ དྲང་སྲོང་གིས་ཐབ་ཚངཔ་འབོ་སྟེ་འཕྱད་

བཅུགཔ་ལས་ དོ་རུང་ར་ ཁོང་གཉིས་དགའ་སྤྲོའི་ཐོག་ལས་ གཅིག་ཁར་འཕྱད་པའི་གོ་སྐབས་ ཐོབ་ནུག་གོ།   
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                    སེམས་ཀྱི་དོགས་པ།
༉ སྔོན་མར་ ཁྱིམ་ཡོད་ཚད་སྦོམ་ ས་གཞིས་ཡོད་ཚད་དགའ་ཏོག་ཏོ་ ལོ་ཐོག་དང་ རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་གང་

སྟེ་ བཟའ་འཐུང་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཡུས་ཅིག་ཡོདཔ་མས། དེ་ཚུ་གི་གྱས་ཁར་ ཁྱིམ་སྦ་སྒོར་གཅིག་

ནང་ གཞན་ རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་འདི་ ཕར་ར་བཞག་ ཐ་ན་ ད་རེས་བཟའན་ནངས་པར་མ་ལང་ ནངས་པར་བཟའན་ 

གནངས་ཚེས་བཟའ་ནི་མ་ལང་པའི་ མི་སྤྱང་ཀ་ལས་ཡང་སྤྱང་ཀ་ཅིག་སྡོད་ནུག།

 

ཉིནམ་ཅིག་ ཐགཔ་ལག་པར་སག་ སྟྭ་རེ་གཉའ་བར་བཀལ་སྦེ་ ད་རེས་ ཤིང་སྐམ་ཀྲོག་ཀྲོ་ཅིག་ ག་ལས་ཐོབ་ག་མནོ་སྟེ་ 

འཚོལ་ཡི་ར་འགྱོཝ་ད་ ནགས་ཚལ་ཧོ་ལྡེམ་ལྡེམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ སྤང་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ནང་ བསིལ་ཉམས་དང་ལྡན་

པའི་ཆུ་ཅིག་བབས་ཏེ་ཡོད་སར་ལྷོད་ནུག། དེ་གི་རྩ་བ་ལུ་ ག་ནི་བ་ལེགས་པའི་ཤིང་ ཤོམ་འདབ་དང་མེ་ཏོག་ ཕྱོགས་སོ་སོ་

ལུ་རྒྱས་ ཤོམ་འདབ་ཚུ་གི་གྱིབ་མའི་འོག་ལུ་ ནོརབུ་རིན་པོ་ཆེ་སྤུངས་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་ དཀར་ སེར་ དམར་ ལྗང་ 

བཀྱག་ག་ནི་ལས་ཚང་བའི་ རྡོ་མང་རབས་ཅིག་ཡོདཔ་མཐོང་ནུག། དེ་འཕྲོ་ལས་ ཁོ་གིས་ རྡོ་ སྒོང་རྡོག་བཟུམ་ འབད་མི་ 

གསུམ་འཐུཝ་ཅིག་ཧེམ་ཅུང་ནང་རྐྱབ་སྦེ་ ཐབ་ཤིང་འཐུ་ནི་ཡང་བཀོ་བཞག་སྟེ་ ཁྱིམ་ནང་ལོག་འོང་ནུག། 

དེ་ལས་ཚུར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ བཟའ་ནི་འཐུང་ནི་མང་སུ་མང་སུ་ཐོན་ རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་

སྟོབས་ལོངས་སྤྱོད་ཡང་ ཁྱིམ་ཚང་གཞན་ལས་ལྷགཔ་འབད་ཐལ་སོ་ནུག། མི་དེ་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་གི་བར་ན་ དེ་སྦེ་ཡར་

རྒྱས་འགྱོ་མི་ལུ་  མི་ཆ་མཉམ་རྣམ་རྟོག་ལང་ ཧ་ལས་ཡིད་ཆེས་ཏེ་ ཁོ་མི་སྤྱང་ཀ་ཐ་རྡུགས་ཅིག་གིས་ ནེ་མའི་རྒྱུ་སྟོབས་

བཏགས་ཏེ་ ང་བཅས་དང་འདྲན་འདྲ་ འགྱོ་ཚུགས་མི་འདི་ དོན་དག་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ན་  ཤེས་དགོཔ་ཅིག་འདུག་ 

ཟེར་ལོ་རྒྱུས་འདྲཝ་མ་འདྲཝ་སླབ་མི་ ལེ་ཤ་ཅིག་བྱུང་ནུག།

གཡུས་དེ་ཁའི་ ཕོ་སྐྱེས་དག་པ་ཅིག་ ཁ་བསྡོམས་ཏེ་ ཕྱི་རུའི་ཚོགས་སྟོན་ཅིག་ཡང་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ། དགའ་སྤྲོ་སྟོན་བརྫུ་

བཏབ་སྟེ་ ནུབམོ་གཅིག་ར་ དགའ་བའི་གླུ་ལེན་ སྐྱིད་པའི་བྲོ་འཁྲབ་སྟེ་སྡོད་ནུག།  མཐའ་མཇུག་ལུ་ མགྱོནམ་ཚུ་རྒྱབ་

ཐལ་ཚརཝ་ད་ ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་གིས་ ཁོ་སྤྱང་ཀ་ལས་ཕྱུགཔོ་ལུ་འགྱོ་དགོ་པའི་ ཁུངས་དོན་བཤད་དགོཔ་འབད་ ཡང་བསྐྱར་དུ་ 

ཨུ་ཚུགས་རྐྱབ་སྟེ་ གནམ་ཡང་ལང་ནི་གུ་ལྷོད་སོ་ནུག། ཁོ་གིས་སླབ་མ་བཏུབ་རུང་ ག་ར་གིས་སླབ་ར་སླབ་དགོཔ་འབད་ 
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ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་ འབད་མ་ཚུགས་པར་ གནམ་གསལ་མ་གསལ་ཅིག་ཁར་ལྷོདཔ་ད། ཁོ་ཡང་ བྱ་ཐབས་ར་མེད་པར་ རྡོ་ 

སྒོང་རྡོག་བཟུམ་ འབད་མི་ མ་འདྲཝ་གསུམ་འཐུ་བའི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ར་ཁུངས་སྦྲགས་ཏེ་ མགུ་ལས་མཇུག་ཚུན་

དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་འབད་ བཤད་བྱིན་ནུག། 

དེ་བཤད་ཚརཝ་ཅིག་ ཕྱི་ཁ་ལས་ བུམོ་འཇའ་རིསམོ་ ངོ་མ་ཤེསཔ་ཅིག་གིས་ ཕྲངམ་ཕྲང་སར་ སྒོ་ཕྱེས་འོང་ཞིནམ་ལས། 

ཤུད་ཁོ་རེ། ་་་་་་་་་་་་་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ག་ཏེ་འཛུལ་སྡོདཔ་ཨིན་ན་ ག་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འཚོལ་འཚོལ་བ་གིས་ ལྕགས་

ཀྱི་ལྷམ་ཆ་གསུམ་དེ་ཅིག་ཡང་ཟད་ཚར་ཡི།  ད་རིས་འབདན་ ཀྲིག་ཀྲི་ར་ཨིན་མས་ཟེརཝ་ཅིག་ བུམོ་དེ་ག་ཏེ་ཡང་མེདཔ་ 

ཡལ་སོ་ནུག། ག་ཅི་ཨིན་ན་མནོ་སྟེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བལྟ་བའི་བསྒང་ལས་ ཨ་རྟག་ར་ ཁོ་ལུ་ ཕྲག་དོག་བསྐྱེདཔ་

བསྐྱེད་སར་སྡོད་མི་ དྲི་དཔྱད་འབད་མི་ ཁྱིམ་ཚང་གི་མི་ཕྱུགཔོ་འདི་ ས་ཁར་འགྱེལ་སྦེ་ དབུགས་ཆད་སོ་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། 

དེ་བཟུམ་མའི་ ངོ་ཤེས་མེད་པའི་བུམོ་དེ་དང་ མི་དེ་ཤི་དགོ་པའི་ཁུངས་ག་ཅི་ཨིན་ན་ ག་གིས་ཡང་མ་ཤེས་པར་ ཧམ་སྟེ་ལུས་

སོ་ནུག་གོ། 
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དགའ་ཚོར་ངོས་ལེན།
ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་དང་ ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་འདི་ ཁེ་སྒྱུར་གྱི་སྡེ་ཚན་འབད་མིན་པར་ འབྲུག་གཞུང་ཤེས་རིག་ལྷན་

ཁག་གི་འོག་ལུ་ ཡོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིན། སྡེ་ཚན་འདི་གི་འགན་ཁུར་ངོ་མ་ར་ ཆོས་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ 

དཔེ་དེབ་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་དཔེ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་མི་ཅིག་ཨིན་མལས།  ཤེས་ཡོན་

རྩ་གཞུང་དང་ ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་འདི་ར་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་མི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་

དོན་ལུ་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེ་དེབ་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་ག་ར་ རིན་མེད་སྟོང་པ་འབད་བཀྲམ་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན།

དེ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སློབ་རིམ་སོ་སོ་གི་ དཔེ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་

བའི་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཁྱད་རིག་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ སྒེར་གྱི་དཔེ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་ དཔེ་སྐྲུན་པ་གཞན་གྱི་བདག་དབང་

ལུ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ནང་ལས་ དོན་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ གཞི་གཏུགས་འབད་ཡི། 

འདི་གིས་འབད་རྩ་གཞུང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བདག་དབང་ཡོད་མི་སྒེར་སྡེ་མི་ངོ་ཚུ་ལས་ གནང་བ་ལེན་ནི་གི་ཐབས་ལམ་གང་དྲགས་

བཏོན་ཡི། དེ་བཞིན་ ཤུལ་མམ་གྱི་དཔར་ལོག་དང་ ཞུན་དག་དཔེ་སྐྲུན་གྱི་སྐབས་སུ་ ལེགས་བཅོས་རེ་འབད་དགོཔ་ཡོད་ན་ 

དེ་ལུགས་ཀྱི་ གནང་བ་དང་བསྟུན་པའི་དགའ་ཚོར་གྱི་ངོས་ལེན་ཡོད།
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འབྲི་རྩོོམ་གྱི་དོན་ཚན་གདམ་ཁ།
ཨང་ དོན་ཚན་ རྩོོམ་པ་པོ། འབྲི་རྩོོམ་གྱི་དབྱེ་བ། བརྗོད་དོན།

༡ གཟུགས་ཁམས་བདེ་བའི་ཟས་བཅུད། བསམ་གཏན། རྩེད་གླེང་། དགའ་སྐྱིད།

༢ རང་དགའ་བའི་གཡུས། ཚེ་དབང་རོ་རྗེ། རྒྱས་བཤད། དགའ་སྐྱིད།

༣ རྩྭ་དག་ཆུ་ནང་སྡོོད་མི་སྦུལ། ཀུན་གསལ། སྦུལ་གྱི་གནད་ཁུངས།

༤ ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་རང་གི་ལག་པར། བསམ་གཏན། རྩོོད་གླེང་། འཕོྲད་བསྟེན།

ལྷན་ཐབས་འབྲི་རྩོོམ།
༡ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་དོན། དྲགོས་སངྱས་རོ་རྗེ། རྒྱས་བཤད། ཆོས་ཀྱི་སྐོར།

༢ ཚེ་སྔ་ཕྱི། ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས། རྩོོད་གླེང་། ལས་རྒྱུ་འབྲས།

སྙན་རྩོོམ་དོན་ཚན་གདམ་ཁ།
ཨང་། དོན་ཚན། རྩོོམ་པ་པོ། འབྲི་རྩོོམ་དབྱེ་བ། བརྗོད་དོན།

༡ སྙིང་གྲོགས་དྲན་པའི་རྩོོམ། ཀུན་གསལ།ཚེ ་རིང ་

དབང་ཕྱུག། 

སྐྱོ་རྩོོམ། དག་སྣང་།

༢ ཀ་རྩོོམ། ཀུན་གསལ། རོ་རྗེ་

མཁའ་འགྲོ།

འཁྲུལ་སྣང་། སྨོོན་ཚིག།

༣ ཆ་རོགས་བདེ་སྐྱིད་ཕྱོགས་ལ། རྩོོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན། གཏང་ཡིག། གནས་ཚུལ།

༤ ཆུང་ཚེ་འགྲོགས་པའི་ལོ་ཚང་། པདྨའི་ཚེ་དབང་བཀྲ་

ཤིས།

བློོ་ཟེ། དཔའ་གཏམ།

༥ ཇ་ཕུད། འབྲུག་གི་བློོ་ཟེ། བློོ་ཟེ། དམ་ཚིག།

༦ དཔེ་གཏམ་སྣ་ཚོགས། ངག་རྒྱུན། དཔྱེ་གཏམ། བསློབ་བྱ།

༧ གསལ་བཤད། སྐད་སྒྱུར། སཱག་ཞལ་འཛོོམས་ཐེངས་༥ 

པའི་གསུང་བཤད།

ཡིད་ཆེས།

༨ གསལ་བཤད། ཚེ་རིང་། ཁ་བྲལ་ལེགས་སྨོོན། བཀའ་དྲིན་དྲན་པ།
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ལྷན་ཐབས།
༡ དྲིན་ཅན་ཕ་མ། ཀུན་གསལ། བདེ་ཆེན་

དབང་དྲག།

བསློབ་བྱ། དམ་ཚིག

༢ མོང་སྒར་ཚེས་བཅུ། ཀུན་གསལ། སྐལ་

བཟང་དཔལ་ལྡན།

བློོ་ཟེ། དགའ་བ།

༣ གཡུས་ཀྱི་ཚེ་དབང་དཔལ་སྒྲོན། ཚེ་དབང་དཔལ་སྒྲོན། བློོ་ཟེ། སྙིང་སྟོོབས།

༤ བསྐོར་ལའི་བློམ་གི་བློོ་ཟེ། དྲགོས་སྐོར་ལའི་བློམ་

གི་བློོ་ཟེ།

བློོ་ཟེ། དམ་ཚིག

༥ འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོོན། བོློན ་ པོ ་སངས ་རྒྱས ་

དངོས་གྲུབ།

གསལ་བཤད། དད་དམ།

སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཚན་གདམ་ཁ།

ཨང་། དོན་ཚན། རྩོོམ་པ་པོ། འབྲི་རྩོོམ་དབྱེ་བ། བརྗོད་དོན།

༡ རྒྱལ་པོ་ཀེ་ལ་མི་ཀྲའི་ལོ་རྒྱུས། ༢༠༠༥ ཞི་གཡོག་ཆོས་

རྒྱུགས།

འབྱུང་རིམ་ངེས་མེད། དགྲ་ཐབས་ཀྱིས་

བཏུལ་ན་དཔའ་བོ།

༢ སྟོག་རིས་བདུདམོ། དྲག ་ཤོས ་ཤེས ་རབ ་

མཐའ་ཡས།

འཇིགས་སྣང་། སྙིང་སྟོོབས།

༣ ཤིང་གི་ལྷ་མོ། ཚེ་རིང་། ཧ་ལས་སི་སི། བརྟག་དཔྱད་གལ་

ཆེཝ།

ལྷན་ཐབས།

༤ གནམ་བསྐོས། དྲག་ཤོས་ཤེས་རབ་

མཐའ་ཡས།

སྲུང་། ལས་འཕྲོ།

༥ སེམས་ཀྱི་དོགས་པ། ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ། སྲུང་། སྙིང་སྟོབས།
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བཤེས་སྤྲིངས་དོན་ཚན་གདམ་ཁ།

ཨང་། དོན་ཚན། རྩོོམ་པ་པོ། འབྲི་རྩོོམ་དབྱེ་བ། བརྗོད་དོན།

༡ བཤེས་སྤྲིངས། དཔལ་མགོན་འཕགས་

པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

རྒྱུད་སྐུལ། ལས་རྒྱུ་འབྲས།

ལྷན་ཐབས།

༡ བཤེས་སྤྲིངས། དཔལ་མགོན་འཕགས་

པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

རྒྱུད་སྐུལ། ལས་རྒྱུ་འབྲས།

གློག་བརྙན་དབྱེ་དཔྱད།

ཨང་། དོན་ཚན། འབྲི་རྩོོམ་དབྱེ་བ། རིག་རྩོལ།

༡ བཀོད་ཤོག་དང་པ། གློག་བརྙན་ངོ་སྤྲོོད། གོ་བ། ལག་ལེན།

༢ བཀོད་ཤོག་གཉིས་པ། གློག ་བརྙན ་གྱི ་རང ་

བཞིན།

དྲན་ཤེས། དབྱེ་དཔྱད།

༣ བཀོད་ཤོག་གསུམ་པ། གློག ་བརྙན་གྱི ་རྩེད་

ཐངས།

གོ་བ། ལག་ལེན། དབྱེ་

དཔྱད།

༤ བཀོད་ཤོག་བཞི་པ། གློག་བརྙན་གྱི་ཞིབ་

བཅུད།

གཅིག་བསྡུས། དབྱེ་

ཞིབ།
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