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དཀར་ཆག།དཀར་ཆག།དཀར་ཆག།དཀར་ཆག།                                            ཤགོ་<ངས།ཤགོ་<ངས།ཤགོ་<ངས།ཤགོ་<ངས།    
མཆདོ་བ=དོ།མཆདོ་བ=དོ།མཆདོ་བ=དོ།མཆདོ་བ=དོ།    

ང་ོ>དོ།ང་ོ>དོ།ང་ོ>དོ།ང་ོ>དོ།    
ལ@ེ་དང་པ།ལ@ེ་དང་པ།ལ@ེ་དང་པ།ལ@ེ་དང་པ།    

མཚན་མཚན་མཚན་མཚན་གནས་ གནས་ གནས་ གནས་ ཆཆཆཆ་འཇགོ་ འག་ོབCགས་དང་Dབ་ཚད་ དགསོ་དནོ་དང་དམགིས་Eལ་ ་འཇགོ་ འག་ོབCགས་དང་Dབ་ཚད་ དགསོ་དནོ་དང་དམགིས་Eལ་ ་འཇགོ་ འག་ོབCགས་དང་Dབ་ཚད་ དགསོ་དནོ་དང་དམགིས་Eལ་ ་འཇགོ་ འག་ོབCགས་དང་Dབ་ཚད་ དགསོ་དནོ་དང་དམགིས་Eལ་ Dབ་Eལ་དགངོས་ཡང་།Dབ་Eལ་དགངོས་ཡང་།Dབ་Eལ་དགངོས་ཡང་།Dབ་Eལ་དགངོས་ཡང་། 
༡ མཚན་གནས་ ཚ་འཇོག་ འགོ་བCགས་དང་Dབ་ཚད། 
༢ དགོས་དོན་དང་དམིགས་Eལ། 
� Dབ་Eལ། 
༤ དགོངས་ཡང་། 

ལ@ེ་གཉསི་པ།ལ@ེ་གཉསི་པ།ལ@ེ་གཉསི་པ།ལ@ེ་གཉསི་པ།    
�་ེ�ན་རི�་ེ�ན་རི�་ེ�ན་རི�་ེ�ན་རིགས་Jན་ཐནོ་Lངས་ཐབོ་�དོ་དང་ཁ་ེཕན་བག་ོམNན་འབད་ཐངས།གས་Jན་ཐནོ་Lངས་ཐབོ་�དོ་དང་ཁ་ེཕན་བག་ོམNན་འབད་ཐངས།གས་Jན་ཐནོ་Lངས་ཐབོ་�དོ་དང་ཁ་ེཕན་བག་ོམNན་འབད་ཐངས།གས་Jན་ཐནོ་Lངས་ཐབོ་�དོ་དང་ཁ་ེཕན་བག་ོམNན་འབད་ཐངས།    
ཐབོ་�དོ་གནད་དནོ།ཐབོ་�དོ་གནད་དནོ།ཐབོ་�དོ་གནད་དནོ།ཐབོ་�དོ་གནད་དནོ།    
༥ P་གོང་བQ་འRོད་གནང་བ། 
༦ གནང་བའི་ལམ་�གས:  ་ཡིག 
༧ ཐོབ་�ོད་ཆོག་ཐམ་V་ིདོན་�་ ་ཡིག 
༨ གསང་X། 
༩ ཐོབ་�ོད་གནང་བའ་ིདོན་ལས་ གནད་དོན་Z། 
༡༠ ཁེ་ཕན་བགོ་མNན་V་ིགནད་དོན་Z། 

ལའེ་ིག[ལའེ་ིག[ལའེ་ིག[ལའེ་ིག[མ་པ།མ་པ།མ་པ།མ་པ།    
P་ོཤངིP་ོཤངིP་ོཤངིP་ོཤངི་་ཚགོས་]་ི^ང་�བོ་དནོ་�་ ་་ཚགོས་]་ི^ང་�བོ་དནོ་�་ ་་ཚགོས་]་ི^ང་�བོ་དནོ་�་ ་་ཚགོས་]་ི^ང་�བོ་དནོ་�་ [འ་ིཇ་ན་ེརསི་ིལམ་�གས།[འ་ིཇ་ན་ེརསི་ིལམ་�གས།[འ་ིཇ་ན་ེརསི་ིལམ་�གས།[འ་ིཇ་ན་ེརསི་ིལམ་�གས།    
ཆ་ཤས་དང་པ། ཆ་ཤས་དང་པ། ཆ་ཤས་དང་པ། ཆ་ཤས་དང་པ། ^ང་�བོ་་]་ིདནོ་�་གནས་དནོ།^ང་�བོ་་]་ིདནོ་�་གནས་དནོ།^ང་�བོ་་]་ིདནོ་�་གནས་དནོ།^ང་�བོ་་]་ིདནོ་�་གནས་དནོ།    
༡༡ ^ང་�ོབ་]ི་གནད་དོན། 
༡༢ གསར་ཐོན། 
༡� ངོ་_གས་མངོན་གསལ་ཅན་Vི་རང་བཞིན། 
༡༤ རིགས་མZངས་དང་འaར་མེད་  ངོ་_གས་དbེ་བ་cེ་Zགསཔ་། 
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༡༥ འdང་Lངས་]ི་ལག་Dེར། 
ཆ་ཤས་གཉསི་པ། ཆ་ཤས་གཉསི་པ། ཆ་ཤས་གཉསི་པ། ཆ་ཤས་གཉསི་པ། ཐབོ་དབང་གནང་བ།ཐབོ་དབང་གནང་བ།ཐབོ་དབང་གནང་བ།ཐབོ་དབང་གནང་བ།    
༡༦ ཐོབ་དབང་གནང་བ། 
༡༧ ཐོབ་དབང་འཆང་མ་ིགི་གནང་བ་དགོ་པའི་b་eོ། 
༡༨ ཐོབ་དབང་གནང་བ་ལས་ཡང་ཆག། 
༡༩ ཐོབ་དབང་གི་fས་Eན། 
༢༠ ཐོབ་དབང་gོགས་པ། 
༢༡ ངེས་དགོས་ཆགོ་ཐམ། 
༢༢ ངེས་དགོས་ཆོག་ཐམ་གནང་ནིའ་ིདོན་ལས་དགོས་མཁོ་གཞན། 
༢� ཡང་ཆག་ལས་འགལ་བ། 
ཆ་ཤས་ག[མ་པ།ཆ་ཤས་ག[མ་པ།ཆ་ཤས་ག[མ་པ།ཆ་ཤས་ག[མ་པ།    ་ཚགོས།་ཚགོས།་ཚགོས།་ཚགོས།    
༢༤  ་ཡིག་hལ་ཆོག་པའ་ིམ་ིངོ་། 
༢༥  ་ཡིག་གི་བ_ག་ཞིབ། 
༢༦ མིང་_གས། 
༢༧ སོན་རིགས་ལག་Dེར་ལམ་�གས་དང་འiེལ་མཚམས། 
༢༨ དཔེ་གསར་�ིམས་དབང་དང་འiེལ་མཚམས། 
༢༩ གསོ་�ོང་འབད་མི་Z་གི་ཐོབ་དབང་ཆ་གནས་མེད་པ། 
�༠ གསོ་�ོང་འབད་མི་གི་དབང་ཆ་ ཆ་མེད་བཏང་བ། 

ལ@ེ་བཞ་ིཔ།ལ@ེ་བཞ་ིཔ།ལ@ེ་བཞ་ིཔ།ལ@ེ་བཞ་ིཔ།    
Pར་kལོ་ཤསེ་ཡནོ་V་ི^ང་�བོ།Pར་kལོ་ཤསེ་ཡནོ་V་ི^ང་�བོ།Pར་kལོ་ཤསེ་ཡནོ་V་ི^ང་�བོ།Pར་kལོ་ཤསེ་ཡནོ་V་ི^ང་�བོ།    
ཆ་ཤས་དང་པ། ཆ་ཤས་དང་པ། ཆ་ཤས་དང་པ། ཆ་ཤས་དང་པ། ^ང་�བོ་]་ིདནོ་ལས་གནད་དནོ།^ང་�བོ་]་ིདནོ་ལས་གནད་དནོ།^ང་�བོ་]་ིདནོ་ལས་གནད་དནོ།^ང་�བོ་]་ིདནོ་ལས་གནད་དནོ།    
�༡ ལག་ལེན་འlག་Eལ། 
�༢ Eལ་kོལ་V་ིལག་ལེན། 
�� ཐོབ་དབང་གི་ཇ་ོབདག། 
�༤ དངོས་པོའ་ིmམ་གཞག་མ་དགོཔ། 
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�༥ fས་Eན། 
�༦ ཐོབ་དབང་ཁ་nོང། 
ཆ་ཆ་ཆ་ཆ་ཤས་གཉསི་པ། ཤས་གཉསི་པ། ཤས་གཉསི་པ། ཤས་གཉསི་པ། b་eའོ་ིལས་�གས།b་eའོ་ིལས་�གས།b་eའོ་ིལས་�གས།b་eའོ་ིལས་�གས།    
�༧  ་ཡགི། 
�༨  ་ཡིག་བདེན་དoད། 
�༩ འགན་Xའི་<ོས་འཆར། 
༤༠ �ོད་མི་འགན་X་དང་P་གོང་བQ་འRོད་གནང་བ། 
༤༡ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་V་ི<ོས་rོན། 
༤༢ Pར་kོལ་ཤེས་ཡོན་ཐོ་བཀོད། 

ལ@ེ་s་པ།ལ@ེ་s་པ།ལ@ེ་s་པ།ལ@ེ་s་པ།    
ཉསེ་�དོ་དང་ཉསེ་b།ཉསེ་�དོ་དང་ཉསེ་b།ཉསེ་�དོ་དང་ཉསེ་b།ཉསེ་�དོ་དང་ཉསེ་b།    
༤� ཉེས་�ོད། 
༤�.༡ ཞི་བའ་ིའགན་འ�ི། 
༤༤ ཉེས་b། 
༤༥ ཐོབ་�ོད་ཆོག་ཐམ་uར་ལོག་ལེན་ཐངས། 
༤༥ འ�ི་བའི་ཕོག་ལམ་ཐག་གཅད། 
༤༧ ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་]ི་v་གི་དོན་ལས་^ང་�ོབ་འབད་བ། 
༤༨ �ིམས་གwགས། 

ལ@ེ་xག་པ།ལ@ེ་xག་པ།ལ@ེ་xག་པ།ལ@ེ་xག་པ།    
བyར་བཅསོ་ བyར་བཅསོ་ བyར་བཅསོ་ བyར་བཅསོ་ ཆ་གནས་དང་ག་ོདནོ་འ<ལེ་བཤད།ཆ་གནས་དང་ག་ོདནོ་འ<ལེ་བཤད།ཆ་གནས་དང་ག་ོདནོ་འ<ལེ་བཤད།ཆ་གནས་དང་ག་ོདནོ་འ<ལེ་བཤད།    
༤༩ བyར་བཅོས། 
༥༠ ཆ་གནས། 
༥༡ གོ་དོན་འ<ེལ་བཤད། 

zནོ་ཚགི།zནོ་ཚགི།zནོ་ཚགི།zནོ་ཚགི།    
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མཆདོ་བ=དོ།མཆདོ་བ=དོ།མཆདོ་བ=དོ།མཆདོ་བ=དོ།    
༄༅། །ༀ་~་rི། �ངས་_ོགས་ཡོན་ཏན་�ན་gོགས་ཉི་མའི་གཉེན། །ཉོན་མོངས་ཚ་གfང་�ན་བཅོམ་བfད་�ིའ་ིགཏེར།། 
འ<ོ་འ�ེན་དགེ་འfན་འཕགས་པའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མི་cེད་དད་པ་X་མཚའོི་cག་གིས་བwད། །ཞི་བའ་ི�ོང་ལས་Nགས་=ེའ་ིy་
འ�ལ་གར། །ཞི་ཆགས་�ོ་བའོི་mམ་རོལ་ཇ་ི�ེད་པས། །mམ་བཞིའི་Rིན་ལས་�བ་ལ་ཆེས་དཔའ་བའི། །བrན་^ང་དམ་ཅན་X་
མཚོས་�ོངས་འདི་^ངས། །དཔལ་�ན་འ�ག་པའ་ིXལ་ཁབ་གཙང་མ་འདིར། །གདོད་ནས་�བ་པའི་�ེ་�ན་རིགས་་ཡི། །རང་
དབང་རང་�ོན་ཉམས་^ང་ལག་ལེན་Vི། བཅའ་�ིམས་�ན་གསལ་མེ་ལོང་འདི་ན་�ེལ།། །། 
 

ངོངངོོངོ་>དོ།་>དོ།་>དོ།་>དོ།    
དེ་ཡང་ Xལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིརིགས་སོན་ཐོན་Lངས་]ི་ རང་དབང་དང་བ�ན་ཏེ་ རང་སའོི་�ེ་�ན་རིགས་འ་ིnོར་ལས་Xལ་ཁབ་ 
!ན་ཚོགས་]ི་<ོས་ཆོད་ དོན་ཚན་Z་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ཐོན་Lངས་དེ་Z་ ཉམས་^ང་འབད་ཐབས་ཡར་�ག་བཟོ་ན་ིདང་Eན་བ_ན 
ཐོག་ལས་�ོད་ནི་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ འདི་Z་ �ོད་མ་ིལས་བ_ནེ་ཏེ་ dང་བའི་ཁ་ེཕན་Z་ mམ་དག་གི་ཐོག་ལས་ ག་ར་�་ འ�་
མཉམ་�ོད་ན་ིགི་ འཐོབ་ཐབས་བཟོ་དགོཔ་ གལ་ཆ་ེབའི་དགོངས་བཞེད་དང་། 
 
�ེས་�ན་རིག་པ་་ཚོགས་ ཡར་�ག་བཟ་ོནའིི་nོར་ལས་ �་བའི་Xལ་ཁབ་Z་གི་ !ན་ཚོགས་<ོས་ཆོད་དང་ ལས་ཚོགས་
གཞན་Z་གི་ <ོས་མNན་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་མི་Z་གི་ �ན་བ�ལ་འབད་ནི་དང་ �་བའོི་Xལ་ཁབ་Z་ ཕན་བདེ་ �ི་མNན་�་
�ོད་ནི་Z་གི་ ལམ་�གས་བཟ་ོདོན་�་ �ིམས་དང་བདག་�ོང་ kིད་dས་]ི་ཐབས་ལམ་Z་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའ་ིདོན་�་དང་། 
 
རིགས་སནོ་དོན་Lངས་ཐོབ་�ོད་Z་ ད་རེས་ འ�ག་Xལ་ཁབ་ནང་ Zལ་མNན་Vི་ལམ་�གས་བཟོ་བཟོཝ་ མེད་པའི་ངོས་
འཛིན་dང་ཡོདཔ་མ་ཚད། 
 
�ེ་�ན་རིག་་དང རིགས་སོན་ཐོན་Lངས་Z་ zན་དང་བཟོ་�་ སོ་ནམ་�་བ_ེན་པའ་ིའཐོན་gས་དང་ �ོར་=ས་ J་gས་Z་
དང་ གཞན་ཡང་ དེ་དང་འiེལ་བ་ཡོད་པའ་ིའlག་ལམ་Z་ གོང་འཕེས་བཟ་ོན་ི�་ གནས་གོང་འགངས་ཅན་ཨིན་པའི་ངོས་
འཛིན་dང་ཡོདཔ་དང་། 
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འདི་མ་ཚད་ འ�ག་གི་Xལ་ཁབ་ནང་འཁོད་]ི་མ་ི ས་གནས་]ི་མི་�ེ་Z་གིས་ ཤེས་ཡོད་དང་གསར་བཏོད་ལག་ལེན་V་ིདོན་�་
གནས་གོང་ཆ་ེབའ་ིPར་kོལ་་ཚགོས་�་^ང་�ོབ་འབད་ན་ིདང་ སེམས་�གས་བ�ེད་ཐབས་འབད་ནི་Z་ གལ་ཆེ་བའ་ིཁར། 
 
ཐོབ་�ོད་ལག་ལེན་ འགོ་མ་བCགས་པའ་ིཧེ་མ་ གཞི་�འི་�་དོན་ P་གོང་བQ་>ོད་གནང་བ་དང་ གཉིས་མNན་V་ིཁས་ལེན་
གནད་དོན་Z་ ཁེ་ཕན་�ི་�ོད་ལམ་�གས་Z་ ཉེན་ཁ་མེད་པར་ བ_ན་ཏོག་ཏོ་བཟ་ོན་ིZ་གི་དོན་�་ཨིནམ་ལས། 
 

ལ@ེ་དང་པ།ལ@ེ་དང་པ།ལ@ེ་དང་པ།ལ@ེ་དང་པ།    
༡༽༡༽༡༽༡༽    མཚན་གནས་ ཆ་འཇགོ་ འག་ོབCམཚན་གནས་ ཆ་འཇགོ་ འག་ོབCམཚན་གནས་ ཆ་འཇགོ་ འག་ོབCམཚན་གནས་ ཆ་འཇགོ་ འག་ོབCགས་དང་Dབ་ཚད།གས་དང་Dབ་ཚད།གས་དང་Dབ་ཚད།གས་དང་Dབ་ཚད།    

ཀ བཅའ་�ིམས་འདི་ རང་�གས་གནམ་ལོ་�་མ་ོ�ག་ལོ་ �ོ་ལོ་ ༢༠༠� Vི་�ེ་�ན་རིགས་འི་བཅའ་
�ིམས་ཟེར་uབ་ན་ིཨིན། 

ཁ བཅའ་�ིམས་འདི་ རང་�གས་གནམ་ལོ་ �་མ་ོ�ག་ལོ་ �་༥ པའ་ིཚེས་༦ དང་ �ོ་ལོ་༢༠༠� �་༨ 
ཚེས་༤ �་ Xལ་ཡོངས་ཚོགས་འf་ཆེན་མ་ོ ཐེངས་༨༡ པར་ གཤམ་གསལ་�ར་ཆ་འཇོག་མཛད་�བ། 

ག བཅའ་�ིམས་འདི་ གནམ་ལོ་�་མ་ོ�ག་ལོ་�་༥ པའི་ཚེས་༦ དང་ �ི་ལོ་༢༠༠� �་༨ པའི་ཚསེ་༤ 
ལས་འགོ་བCགས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 ང འདི་གིས་ འ�ག་Xལ་ཁབ་ཡོངས་�་ཁབ་ཨནི། 
 
༢༽༢༽༢༽༢༽    དགསོ་དནོ་དང་དམགིས་Eལ།དགསོ་དནོ་དང་དམགིས་Eལ།དགསོ་དནོ་དང་དམགིས་Eལ།དགསོ་དནོ་དང་དམགིས་Eལ།    
 བཅའ་�ིམས་འདིའ་ིདགོས་དོན་དང་དམིགས་Eལ་Z་ གཤམ་གསལ་�ར་f་ཨནི། 

ཀ འiེལ་ཡོད་Xལ་ཁབ་]ི་�ིམས་དང་ Xལ་�ིའི་�ིམས་ཡིག་Z་དང་འ�ིལ་ཏེ་ རིགས་སོན་Vི་ཐོན་Lངས་Z་
འ�ག་Xལ་ག ང་�་ Xལ་ཡོངས་དབང་ཚད་ངེས་བ_ན་ཡོདཔ་བཟོ་ནི། 

ཁ �ེ་�ན་V་ིgས་�ོར་དང་ རིགས་སནོ་Vི་ཐོན་Lངས་Z་ཉམས་^ང་དང་ བེད་�ོད་Eན་བ_ན་ཡོདཔ་ངེས་
བ_ན་བཟ་ོནི། 

ག རིགས་སནོ་ཐོན་Lངས་བདེ་�ོད་ལས་dང་བའ་ི ཁེ་ཕན་Z་བགོ་མNན་འ�་མཉམ་ཐོབ་ཐབས་ཡར་�ག་བཟོ་ནི། 
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ང �ེས་�ན་རིགས་་ཉམས་^ང་དང་ Eན་བ_ན་�ོད་ཐབས་]ི་དོན་�་ འiེལ་ཡོད་ཚན་རིག་དང་ ཐབས་
རིག་གི་�ོགས་�བ་Z་ Xལ་ཁབ་དང་ས་གནས་]ི་གནས་ཚད་�་ གོང་འཕེལ་གཏང་ན་ིདང་ ཡར་�ག་བཟ་ོན་ི
དེ་ལས་ འཕོ་ལེན་འབད་ནི། 

ཅ ས་གནས་]ི་མི་�ེ་Z་དང་ Xལ་ཁབ་ནང་འཁོད་]ི་མི་Z་གི་ �ེ་�ན་་ཚོགས་དང་འiེལ་བའི་ Pར་kོལ་
ཤེས་ཡོན་དང་ གསར་བཏོད་ལག་ལེན་Z་ ངོས་འཛིན་དང་^ང་�ོབ་འབད་ནི། 

ཆ �ེ་�ན་རིགས་སོན་ཐོན་Lངས་བ�་ལེན་འབད་མི་�་ �ིམས་མNན་ཐོག་ལས་ ཐོབ་ཐབས་ཡོདཔ་བཟ་ོན་ིདོན་
�་ གོ་རིམ་Z་ Zལ་མNན་བཟོ་ན་ིདང་ མNན་�ེན་bནི་ནི། 

ཇ �ེ་�ན་རིགས་སོན་དང་�ེ་�ན་gས་�ོར་ཐོན་Lངས་ Pར་kོལ་ཤེས་ཡོན་Z་ �ིམས་འགལ་Vི་ཐོག་ལས་ཐོབ་
�ོད་འབད་ནི་Z་ བཀག་ཐབས་འབད་ནི། 

ཉ ཞིང་པ་དང་གསོ་�ོང་འབད་མི་Z་གི་ ཐོབ་དབང་ངོས་འཛིན་དང་^ང་�ོབ་འབད་ནི། 
ཏ Pོ་ཤིང་གི་རིགས་་�་ J་དངོས་]ི་ཐོབ་དབང་ཡོདཔ་བཟ་ོནི། 
ཐ Pོ་ཤིང་གས་ོ�ོང་འབད་མི་Z་གིས་ ཕན་X་ཆེ་བའི་ལེགས་བཅོས་དང་ ཐབས་ལམ་གསར་བཏོད་]ི་དོན་�་

གསོ་�ོང་ཟད་འ<ོ་གནས་མ་ིZ་ ལོག་rེ་འཐོན་Zགསཔ་འབད་ནི་དང་ དེ་བཞིན་f་ གས་ོ�ོང་གི་v་�་འRོ་
མNད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནའིི་དོན་�། 

ད ད་རེས་ཡོད་པའི་འཛམ་�ིང་Xལ་�ིའི་དཔེ་གསར་དང་ ཡང་ན་ Pོ་ཤིང་གསོ་�ོང་འབད་མི་Z་གི་ཐོབ་དབང་
�ིམས་ཡིག་Z་ནང་ ^ང་�ོབ་འབད་དགོ་པའ་ི<ངས་[་མ་Zད་མི་Z་གི་ དbེ་རིགས་�ིམས་ཐོག་ལས་ངོས་
འཛིན་འབད་ནི་དང་ དེ་�་བ_ནེ་ཏེ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ཞིང་པ་Z་གིས་ Pོ་ཤིང་གི་དb་ེརིགས་ལེགས་བཅོས་
དང་གསར་བཏོད་ཐོག་ གསོ་�ོང་འབད་ཐོག་ལས་ ཞིང་པ་Z་གིས་བེད་�ོད་དང་ ཡང་ན་ Pར་kོལ་མ་
འ�ཝ་་ཚོགས་ ཚོང་དོན་གསོ་�ོང་བ�མ་མའ་ིeོ་ལས་ ཁེ་ཕན་བགོ་མNན་Vི་དགོས་དོན་འ�བ་Zགསཔ་
བཟོ་ནི། 

ན cི་Xལ་ལས་dང་བའ་ི Pོ་ཤིང་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་དbེ་རིགས་Z་ འ�ག་གི་ཞིང་པ་Z་གིས་ཐོབ་
�ོད་ཡར་�ག་བཟོ་ནི། 
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�༽�༽�༽�༽    Dབ་Eལ།Dབ་Eལ།Dབ་Eལ།Dབ་Eལ།    
ཀ བཅའ་�ིམས་འདི་གིས་ འ�ག་གི་ས་མཚམས་]ི་ནང་འཁོད་�་ཡོད་པའི་ �ེ་�ན་རིགས་སནོ་དང་�ེ་�ན་

gས་�ོར་ཐོན་Lངས་�་ འlག་Dབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནགས་ཚལ་ནང་རང་བཞིན་ལས་�ེས་མ་ིདང་ གསོ་�ོང་
འབད་ཡོད་མ་ིདང་ ཞིང་པ་Z་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ Pོ་ཤིང་དང་kོག་ཆགས་]ི་རིགས་ག་ར་�་ 
Dབ་ཨིན། 

ཁ ^ང་�ོབ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ས་གནས་དང་ ག ང་གི་བདག་དབང་ནགས་ཚལ་ནང་Zད་པའ་ི �ེ་�ན་རིགས་
Jད་ ཐོབ་�ོད་འབད་ནའིི་དོན་�་ཡང་ བཅའ་�ིམས་འདིའི་b་eོའི་ལམ་�གས་དང་ ཁ་ཚིག་གནད་དོན་Z་
དང་འ�ིལ་དགོཔ་ཨིན། 

ག བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་གི་དོན་ཚན་Z་ �ེ་�ན་རིགས་་དང་འ�ེས་པའི་Pར་kོལ་ཤེས་ཡནོ་དང་ གསར་
བཏོད་ལག་ལེན་Z་�་ཡང་ འlག་Dབ་ཡོདཔ་ཨནི། 

ང Pར་kོལ་ཤེས་ཡོན་ནང་�་ གཤམ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ དེ་ལས་!ག་
པའི་ཁ་ཚིག་གནད་དོན་འ�བ་ན་ིZ་Zདཔ་ཨིན། 

  ༡ མི་རབས་ལས་མ་ིརབས་བJད་དེ་འོགས་མི། 
  ༢ འ�ག་མ་ི�ེའི་�ེ་ཚན་དང་ མ་ིJད་]ི་དbེ་བ་ཅིག་གི་Pར་kོལ་ཅིག་གི་<ངས་[་Zདཔ། 
  � མི་དམངས་�ི་མNན་ལས་dང་བ་དང་ བདག་འཛིན་འབད་ཡོད་པ། 
 
༤༽༤༽༤༽༤༽    དགོངས་ཡདགོངས་ཡདགོངས་ཡདགོངས་ཡང་།ང་།ང་།ང་།    
    བཅའ་�ིམས་འདི་གིས་འlག་Dབ་མེད་པའ་ིརིགས། 

ཀ བཅའ་�ིམས་འདིའ་ི �ིམས་དོན་Z་དང་འ�ིལ་ཏེ་ �ེ་�ན་རིགས་Jན་ཐོན་Lངས་]ི་རིགས་ b་eོའི་རིམ་པ་
དང་མཐར་Nག་གི་བདེ་�ོད་�་གཞི་བཞིག་rེ་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vིས་ཐག་བཅད་�ར་f་ �ེ་�ན་རིགས་
འི་ཐད་ཀར་དངོས་པོ་Z་བཟའ་ཆས་འབད་�ོད་དགོ་པའི་རིགས་དང་ ཟད་དགོ་པའི་རིགས། 

ཁ ས་གནས་]ི་མི་�ེ་དང་ Xལ་ཁབ་ནང་འཁོད་]ི་མ་ིZ་གིས་ ཁོ་རའི་Pར་kོལ་དང་འiེལ་བ་ཅན་Vི་ལག་ལེན་
�་བ_ེན་པའ་ི�ེ་�ན་རིག་པ་དང་ �ེ་�ན་རིགས་Jན་ཐོན་Lངས་Z་ ཐོབ་�ོད་དང་ བདེ་�ོད་བ=ེ་སོར་
འབད་ནིའ་ིརིགས། 

 ག འ<ོ་བ་མའིི་རིགས་སནོ་འཐོན་Lངས་ཐོབ་�ོད་]ི་རིགས། 
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ང Pོ་ཤིང་དང་སེམས་ཅན་V་ིརིགས་བJད་ཐོན་Lངས་Z་གི་ཐོབ་�ོད་ལམ་�གས་ དམིགས་བསལ་བཅའ་ཡིག་
དང་ འཛམ་�ིང་Xལ་�ིའ་ི�ིམས་�གས་Z་ནང་Zད་པའི་nབས་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་V་ིདགོངས་བཞེད་
དང་འ�ིལ་ཏེ་ Xལ་�ིའི་�ིམས་�གས་�ར་ ཐག་བཅད་གནང་ནི་དང་ !ག་པར་f་ ཟ་�ོད་དང་སོ་ནམ་Vི་
རིགས་བJད་ཐོན་བ�ེད་ཐད་ འཛམ་�ིང་Xལ་�ིའ་ི�ིམས་ར་�གས་དང་འ�ིལ་ <ོས་ཐག་བཅད་དགོ། 

 ཅ Pོ་ཤིང་རིགས་འ་ིདཔེ་གསར་V་ི^ང་�ོབ་ཡོད་པའ་ིརིགས། 
ཆ མི་མང་གི་�ིགས་�ིམས་དང་�ོད་ལམ་ མཐའ་འཁོར་གནས་rངས་ ཞིང་པ་�ིར་བཏང་གི་མཐའ་དོན་དང་

Pར་kོལཐོབ་དབང་གི་གནོད་པ་Z་^ང་ན་ི�་ མཁོ་གལ་ཆ་ེབའ་ིPོ་ཤིང་གི་རིགས་ཚོང་འiེལ་འཐབ་མ་ཆོགཔ་
འབད་ བཀག་དམ་ཡོད་མ་ིZ། 

    
ལ@ེ་གཉསི་པ།ལ@ེ་གཉསི་པ།ལ@ེ་གཉསི་པ།ལ@ེ་གཉསི་པ།    

�་ེ�ན་རགིས་Jན་ཐནོ་Lངས་ཐབོ་�དོ་དང་ཁ་ེཕན་བག་ོམNན།�་ེ�ན་རགིས་Jན་ཐནོ་Lངས་ཐབོ་�དོ་དང་ཁ་ེཕན་བག་ོམNན།�་ེ�ན་རགིས་Jན་ཐནོ་Lངས་ཐབོ་�དོ་དང་ཁ་ེཕན་བག་ོམNན།�་ེ�ན་རགིས་Jན་ཐནོ་Lངས་ཐབོ་�དོ་དང་ཁ་ེཕན་བག་ོམNན།    
ཐབོ་�དོ་གནད་དནོ།ཐབོ་�དོ་གནད་དནོ།ཐབོ་�དོ་གནད་དནོ།ཐབོ་�དོ་གནད་དནོ།    

༥༽༥༽༥༽༥༽    PPPP་གངོ་བQ་འRདོ་གནང་བ།་གངོ་བQ་འRདོ་གནང་བ།་གངོ་བQ་འRདོ་གནང་བ།་གངོ་བQ་འRདོ་གནང་བ།    
བཅའ་�ིམས་འདི་གི་འོག་�་ Zད་པའི་ཐོབ་�ོད་Z་ འ�ག་གི་ཚད་�ན་དབང་འཇནི་Vི་P་གོང་བQ་འRོད་གནང་བ་དང་
འ�ིལ་ཏེ་ ནང་འཁོད་]ི་མི་Z་གིས་ �ེ་�ན་རིག་པ་་ཚོགས་]ི་nོར་ལས་ བདག་གཉེར་དང་གསོ་�ོང་ ཡར་བ�ེད་
དང་Jན་�ོང་Z་ Xལ་ཁབ་]ི་མཐའ་དོན་དང་ས་གནས་]ི་ མི་�ེའི་མཐའ་དོན་�་ཨིན་མི་ཅིག་དགོ། 

 

གལ་kིད་ཐོབ་�ོད་Z་ ནང་འཁོད་]ི་མ་ིསེར་དང་ ས་གནས་]ི་མི་�ེ་Z་གིས་Pར་kོལ་ཤེས་ཡོན་དང་ གསར་བཏོད་
ལག་ལེན་Z་གི་དོན་�་ཨིན་པ་ཅིན་ b་eོའ་ིལམ་�གས་དང་ཁ་ཚིག་གནད་དོན་Z་ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་ལེ@་༤ པ་
དང་ ལེ@་༡ པའ་ི �ིམས་དོན་� པའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་མ་ིZ་དང་ཡང་འ�ིལ་དགོཔ་ཨནི། 

 

གོང་གསལ་གནས་དོན་གཉིས་ཆ་ར་གི་དོན་ལས་  ་ཡིག་Z་གི་b་eོའི་་རིམ་པ་དང་ཆོག་ཐམ་Z་>ོད་ཡོད་མ་ི�་བ�་ཞིབ་
འབད་ནི་གི་འགན་ཁག་དེ་ དབང་ཆ་>ོད་ཡོད་པའི་ངོ་ཚབ་ལས་Lངས་�་ཕོགཔ་ཨིག། 

 
 
 



 
6

༦༽༦༽༦༽༦༽    གནང་གནང་གནང་གནང་བའ་ིལམ་�གས་བའ་ིལམ་�གས་བའ་ིལམ་�གས་བའ་ིལམ་�གས་::::----     ་ཡགི ་ཡགི ་ཡགི ་ཡགི    
 ་ཡིག་hལ་མ་ིདེ་གིས་ ཐོབ་�ོད་]ི་དོན་�་ ་ཡིག་ཅིག་ �ིམས་དོན་ ༧ པ་དང་འ�ིལ་ཏེ་ དབང་ཚད་ཅན་V་ིངོ་ཚབ་
ལས་Lངས་�་hལ་དགོ། དབང་ཚད་ཅན་V་ིངོ་ཚབ་ལས་Lངས་འདི་གིས་ �ིམས་དོན་ ༧ པའི་དགོངས་དོན་�བ་
Zགས་པ་ཅིན་ �ིམས་དོན་ ༧ པ་དང་ ༩ པའི་ནང་དོན་�ར་ གནང་བ་གནང་ན་ིདང་ མི་གནང་གི་ཐག་བཅད་]ི་
དོན་ལས་ཚད་�ན་དབང་འཛིན་�་ ་ཡིག་hལ་དགོ། 

 

ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའ་ི གསོ་�ོང་ཅན་V་ིཐོབ་�ོད་བ�་ལེན་འབད་ན་ིཨིན་པ་ཅིན་ ཐོབ་�ོད་འདི་Z་�་གནང་བ་>ོད་
ནིའི་དོན་�་ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་བཅའ་ཡིག་Z་ དམིགས་བསལ་Vིས་བཟ་ོདགོ། 
 

དེ་དང་འ�ཝ་ཅིག་འབད་ ཚོང་དོན་དང་ཚོང་དོན་མིན་པའ་ི ་ཡགི་Z་ཡང་ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དགོས་དོན་�་ མ་
འ�ཝ་སོ་ས་ོའབད་ ཐག་བཅད་དགོཔ་ཨིན། 

 
༧༽༧༽༧༽༧༽    ཐབོ་�དོ་ཆགོ་ཐམ་V་ིདནོ་�་ ་ཡགིཐབོ་�དོ་ཆགོ་ཐམ་V་ིདནོ་�་ ་ཡགིཐབོ་�དོ་ཆགོ་ཐམ་V་ིདནོ་�་ ་ཡགིཐབོ་�དོ་ཆགོ་ཐམ་V་ིདནོ་�་ ་ཡགི    

ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vསི་ ཆགོ་ཐམ་bིན་ནི་དང་མི་bནི་ནི་གི་ <ོས་ཐག་བཅད་Zགས་ནའིི་དོན་�་  ་བ་hལ་མ་ིགིས་
བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་ Zད་མ་ིགི་�ེ་�ན་རིགས་Jན་དང་ ཡང་ན་ �ེ་�ན་gས་�ོར་ཐོན་Lངས་ ཡང་ན་ Pར་kོལ་
ཤེས་ཡོན་དང་འiེལ་ཡོད་]ི་ ཐོབ་�ོད་Z་གི་དོན་�་ hལ་བའ་ི ་ཚིག་ནང་�་ གཤམ་གསལ་Vི་བQ་དོན་གནས་Zལ་
Z་Zདཔ་འབད་བཀོད་དགོ། 
ཀ  ་ཡིག་hལ་མ་ིགི་འ<ེལ་བཤད་ནང་�་ ཁོ་རང་གི་�ིམས་མNན་Vི་གནས་བབ་ �ོད་Dིམ་Vི་ས་གནས་Z་དང་ 

ཐོབ་�ོད་]ི་v་འདི་Z་ནང་གཏོགས་དགོ་པའི་ �ིམས་]ི་ཆ་འཇོག་ངོ་བ་ོZ་དང་ མ་ིངོ་Z་ག་ར་གི་ཐོ་དང་ དེ་Z་
སོ་སའོི་འགན་Lར་Z་ཡང་Zད་དགོ། 

ཁ  ་ཡིག་hལ་མ་ིགིས་ཐོབ་�ོད་]ི་v་འདི་Z་ འབད་ན་ིགི་དོན་� ཐབས་རིག་དང་མ་ད ལ་V་ི�ོགས་�བ་ཡོད་
མེད་དང་ དེ་ལས་ ཧེ་མ་འ�ག་ནང་འཁོད་དང་ གཞན་ག་ཏེ་ནང་འབད་¡ང་ �ེ་�ན་རིག་པའི་ཐོན་Lངས་
བ�་ལེན་Vི་v་ འབད་ཡོད་མི་Z་གི་nོར་ལས་ འ<ེལ་བཤད་བཀདོ་དགོ། 

ག �ེ་�ན་རིགས་Jན་དང་�ེ་�ན་རིག་པའ་ིཐོན་Lངས་ག་ཅི་བ�མ་ འཚོལཝ་ཨིན་ན་ དེ་གི་དb་ེབ་ངོས་འཛིན་
འབད་དགོ། 
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ང དགོས་དོན་ཐོབ་�ོད་དེ་Z་v་ག་ཅི་གི་ནང་�་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་དང་ དེ་ནང་�་ ཞིང་འཚོལ་V་ིདbེ་
བ་དང་Dབ་ཚད་ uོབ་rོན་དང་ ཡང་ན་ ཚོང་འiེལ་དང་ལག་ལེན་འདི་ནང་ལས་ ག་ཅི་འཐོན་ན་ིགི་རེ་
འདོད་Z་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། དགོས་དོན་ས་ོསའོི་དོན་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་  ་མ་ིགིས་ ་ཡགི་ཡང་སོ་སོ་
འབད་hལ་དགོ། 

ཅ ཐོབ་�ོད་]ི་དངོས་པོ་དེ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་kིད་པའ་ིv་དང་ དེ་དང་འiེལ་བའ་ིཁེ་ཕན་Z་གི་nོར་ལས་དང་ 
དེའི་�བ་འiས་Z་ག་དེ་¢ེ་བགོ་མNན་�ོད་ནི་ཨིན་ན་Z་བཀོད་དགོ། 

ཆ  ་ཡིག་hལ་མ་ིགིས་  ་ནི་ཨིན་མི་ བ�་ལེན་ཐོན་Lངས་Z་དང་ བ�་ལེན་ཐོན་Lངས་ལས་བ_ནེ་པའ་ིdང་
gས་དང་ ཐོན་Lངས་དེ་Z་ལས་ཕ་dང་བའི་གསར་བཏོད་Z་�་ �ིམས་མNན་Vི་ཐོབ་དབང་ཐོབ་ཐངས་དང་ 
£ོ་རིག་དངོས་པོའི་ཐོབ་དབང་དང་བཅསཔ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 

ཇ བ�་ལེན་v་Z་གི་དོན་ལས་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vསི་བཟོ་མི་གནས་དོན་Z་�་ གནས་ནི་གི་འགན་Xའ་ི
nོར་ལས་ཡང་བQ་rོན་འབད་དགོ། དེའི་<ངས་[་ བ�་ལེན་དོན་གཅོད་པའི་ཕན་ཐབས་�་ དབང་ཚད་ཡོད་
པའི་ངོ་ཚབ་ལས་Lངས་དང་གཅིག་ཁར་ འསོ་འབབ་ཡོད་པའ་ིབདེ་�ིག་བཟ་ོན་ིགི་འ�ལ་ལམ་ Pོན་�ིས་fས་
Eན་ བ�་ལེན་འབད་ན་ིགི་དངོས་པོའི་དbེ་བ་དང་མང་¤ང་ དེ་ལས་ བ�་ལེན་འབད་ཐངས་]ི་དbེ་བ་ དཔེ་
ཚད་དང་བ�་བཏོན་འབད་ཐངས་ མཛོད་ནང་བཞག་ཐངས་Z་དང་བཅས་པ་Zད་དགོ། 

ཉ ཞིབ་འཚོལ་དེ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ན་ིཨནི་མ་ིགི་Xལ་ཁབ་]ི་གCག་�ེ་དང་ ཡང་ན་ གCག་�ེའི་རིགས་
Z་གི་ངོ་_གས་དb་ེདགོ། 

ཏ བ�་ལེན་Vི་ལས་དོན་ནང་�་ འVོ་མི་གི་འ<ོ་སོང་གི་རིགས་ག་ར་དང་ དེའ་ི<ངས་[་བ�་ལེན་དོན་གཅོད་
པའི་Vལ་ཁར་¤ང་ཤོས་འ�ག་ག ང་གི་འགོ་དཔོན་གཅིག་དང་བཅས་པའ་ིཟད་འ<ོ་Z་གཏང་ནི་གི་འགན་X་
བཞག་ནའིི་བQ་rོན་ཡང་འབད་དགོ། 

ཐ ཐོབ་�ོད་v་རིགས་དེ་ལས་བ_ེན་ཏེ་ dང་མ་ིཐོན་�ེད་དང་ བQ་དོན་གནས་Zལ་ག་ཅི་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི་ག་དེ་
Z་གི་nོར་ལས་ ་ཡིག་hལ་མི་དང་ གཞན་�་བ་ོག[མ་པ་གི་བར་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་འRོ་ཡོད་མ་ིདང་ ཡང་
ན་ ད་�ོ་གི་<ོས་འཆར་བཀོད་མ་ིའགན་ཡིག་Z་གི་ བQ་དོན་གནས་Zལ་ག་ཅི་རང་ཡོད་¡ང་>ོད་དགོ། 

ད ཐོན་Lངས་དེ་Z་འབག་འV་ོསའི་Eལ་ངོ་མ་དང་ འབག་འVོ་སའ་ིརེ་འདོད་]ི་Eལ་གཞན་Z་ཡང་བཀོད་དགོ། 
ན བ�་ལེན་དོན་གཅོད་]ི་ཕན་ཐབས་�་ འ�ག་Xལ་ཁབ་ནང་འཁོན་�་བདེ་�ིག་ ག་དེ་¢ེ་བཟ་ོཡདོཔ་ཨིན་ན་Z་

གི་བQ་དོན་གནས་Zལ་>ོད་དགོ། 
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པ v་སའ་ིདོན་གཅོད་པ་དང་ ཡང་ན་ དེ་གི་འRོ་མNན་v་རིགས་Z་ནང་ འ�ག་Xལ་ཁབ་]ི་གCག་�ེ་དང་
མཁས་པ་ ཚན་རིགས་པ་དང་ཡགི་�ག་པ་ ཞིང་པ་དང་ ཞིང་པའི་�ེ་ཚན་Z་དང་མཉམ་འiེལ་Vི་ཐོག་ལས་
འབད་ནིའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་Z་བཀོད་དགོ། 

ཕ J་སོན་བ�་ལེན་འབད་དེ་བ¥མ་�ེལ་འབད་ནིའ་ི�སི་ཡོད་མ་ིདེ་གིས་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ངོ་མ་དང་ ཡང་ན་ ཁེ་
ཕན་ཐོབ་kིད་མ་ིZ་གི་ཐོ་ཡིག་དང་ བQ་དོན་གནས་Zལ་Z་bིན་དགོ། 

བ བ�་ལེན་འདི་དང་ ཐོབ་�ོད་]ི་v་འདི་གིས་མཐའ་འཁོར་གནས་rངས་�་ གནོད་པ་མེད་པའི་nོར་ལས་དཔེ་
rོན་འབད་དགོ། 

མ དགོས་ངེས་དང་བ�ན་ཏེ་ འiེལ་ཡོད་ཁེ་Vོང་ཉེན་འཛིན་ལས་�ེའི་P་གོང་ བQ་འRོད་གནང་བ་ཡོད་པའ་ིབQ་
དོན་གནས་Zལ་bིན་དགོ། 

ཙ དཔལ་འbོར་དང་མ་ི�ེ་ ཐབས་རིག་དང་ ཚན་རིག་ མཐའ་འཁོར་Vི་ཁེ་ཕན་དང་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་གཞན་
གང་¡ང་གི་རེ་འདོད་ཡོད་མི་དང་ Xལ་ཁབ་�་དེ་དང་འ�་བའི་ཁེ་Vོང་ཉེན་འཛིན་ལས་�ེ་གཞན་ ཐོབ་kིད་ན་ི
ཨིན་མི་Z་དང་ དེ་ལས་fས་Eན་རིང་Nང་ བར་ག[མ་V་ིརིང་�་ ག ང་དང་ཁེ་Vོང་ཉེན་འཛིན་ལས་�ེ་
གཞན་Z་དང་གཅིག་ཁར་ Nན་མོང་f་�ོད་ནིའ་ིཁེ་ཕན་Z་གི་བQ་rོན་Z་དང་ དེ་དང་འ�་བར་ཁེ་ཕན་བགོ་
བཤའ་�ོད་ཐབས་]ི་ ཐབས་ལམ་<ོས་འཆར་དང་ བདེ་�ིག་Z་ཡང་བཀོད་དགོ། 

ཚ བQ་དོན་གནས་Zལ་ཆ་མཉམ་ཨངི་ལིཤ་དང་ ཡང་ན་ gོང་ཁ་ནང་>ོད་དགོ། 
ཛ  ་ཡིག་འདི་ནང་ཡིག་ཐོག་ཁས་ལེན་འབད་དགོ། 

 
༧.༡  ་ཡིག་hལ་མ་ིདེ་�་  ་ཡིག་hལ་ཏེ་ཉིནམ་་�༠ འ་ིནང་འཁོད་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vིས་བཅད་]ི་ལན་གསལ་ཡིག་

ཐོག་ལས་གནང་ན་ིཨནི། 
 
༨༽༨༽༨༽༨༽    གསར་X།གསར་X།གསར་X།གསར་X།    

དབང་ཚད་ཅན་V་ིངོ་ཚབ་ལས་Lངས་]ིས་ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་གསར་X་འབད་དགོ་པའི་རིགས་ དཔེར་ན་
ཚོང་འiེལ་Vི་གསང་X་ ཡང་ན་ £ོ་རིག་དངོས་པོའི་ཐོབ་དབང་Z་ག་ར་^ང་�ོབ་འབད་དགོ། 
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༩༽༩༽༩༽༩༽    ཐབོ་�དོ་གནང་བའ་ིདནོ་ལས་ གནད་དནོ་Z།ཐབོ་�དོ་གནང་བའ་ིདནོ་ལས་ གནད་དནོ་Z།ཐབོ་�དོ་གནང་བའ་ིདནོ་ལས་ གནད་དནོ་Z།ཐབོ་�དོ་གནང་བའ་ིདནོ་ལས་ གནད་དནོ་Z།    
དོན་ཚན་༡༠ པའ་ིཁ་nོང་�་ གཤམ་གསལ་འཁོད་ཡོད་པའི་¤ང་མཐའི་དགོས་ཚད་Z་དང་�ན་པའ་ི ཡིད་ཆསེ་
འ�ོངས་པ་ཅིན་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vིས་ དབང་ཚད་>ོད་ཡོད་པའ་ིངོ་ཚབ་ལས་Lངས་བJད་དེ་ཐོབ་�ོད་]ི་གནང་
བ་>ོད་ཆོག། 
ཀ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vསི་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའ་ིབཅའ་མར་གཏོགས་མ་ིZ་གི་ཟད་འ<ོ་Z་བ�ིས་ཏེ་

བ�་ལེན་Vི་v་ནང་ འiེལ་བ་ཡོད་པའ་ིཟད་འ<ོ་Z་ག་ར་གཏང་ནི་འབད་  ་ཡིག་hལ་མི་དེ་གིས་ ཁས་ལེན་
འབད་དགོ། 

ཁ  ་ཡིག་hལ་མ་ིདེ་གིས་ ག ང་གི་གནས་ཚལ་དང་ ཡང་ན་ མ་ིསེར་Vི་ཞིང་ནང་ལས་ བ�་ལེན་འབད་ཡོད་
པའི་ ངོ་དཔེ་]ི་འ�་རེ་རེ་དང་ བ�་ལེན་འབད་སའི་ ས་ཁོངས་དང་འiེལ་བའི་ བQ་དོན་གནས་Zལ་Z་ 
དབང་ཚད་ཅན་V་ིངོ་ཚབ་ལས་ཁ ས་�་ �ིས་hལ་ནའིི་ཁས་ལེན་འབད་དགོ། 

ག  ་ཡིག་hལ་མ་ིདེ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་�ལ་ལས་]ི་བ¦ད་དོན་དང་ བ�་ལེན་འབད་ཡདོ་པའི་དཔེ་
ཚད་གོང་འཕེལ་བཏང་བའི་ ཟནི་བ¦ད་]ི་ཕན་དོན་གནས་Zལ་Z་ cོགས་གཉིས་བར་ན་དངོས་པོ་�ོ་སོར་V་ི
འགན་X་དང་ ཡང་ན་ འགན་ཡིག་གི་ཁ་ཚིག་Z་དང་འ�ིལ་ཏེ་ དབང་ཚད་ཅན་V་ིངོ་ཚབ་ལས་Lངས་བJད་
དེ་ཚད་�ན་དབང་འཛིན་�་hལ་ནིའི་ཁས་ལེན་འབད་དགོ། 

ང  ་ཡིག་hལ་མ་ིདེ་གིས་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་ལས་ གནང་བ་མེད་པར་ཐོན་Lངས་ཐོན་�ེད་འབད་ཡོད་མི་Z་
དང་ ཡང་ན་ དེ་དང་འiེལ་བའི་Pར་kོལ་ཤེས་ཡོན་Z་ �་བོ་ག[མ་པ་གཞན་གང་¡ང་�་�ོ་སོར་འབད་མི་
ཆོག། 

ཅ  ་ཡིག་hལ་མ་ིདེ་གིས་ བ�་ལེན་འབད་བའིདངོས་པོ་དང་འiེལ་ཡོད་£་ོརིག་དངོས་པོའ་ིཐོབ་དབང་དང་ ཡང་
ན་ འ�ག་ནང་འཁོད་]ི་Pར་kོལ་ཤེས་ཡོན་�་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་གསར་བཏོན་འབད་བའི་£ོ་རིག་དངོས་
པོའི་ཐོབ་དབང་དགོ་པའ་ི ་ཡིག་མ་hལ་བའ་ིཧེ་མ་ལས་ དེ་�གས་]ི་�ན་ ་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་�་འབད་
དགོ། 

ཆ  ་ཡིག་hལ་མ་ིདེ་གིས་གཤམ་གསལ་�ིམས་དོན་ ༡༠ པ་དང་འ�ིལ་ཏེ་ བདེ་�ིག་བཟོ་ཡོད་མ་ིཁེ་ཕན་བགོ་
མNན་Vི་གནས་དོན་�་ཁས་ལེན་འབད་དགོ། འདི་མ་ཚད་ བདེ་�ིག་བཟ་ོཡོད་མི་ ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའ་གི་
གནད་དོན་Z་ འསོ་འབབ་ཅན་Vི་དངོས་པོ་ �ོ་སོར་འགན་X་དང་ ཡང་ན་  ་བ་hལ་མ་ིདང་ ཚད་�ན་
དབང་འཛིན་V་ིབར་ན་བཟོ་ཡོད་པའི་ འགན་ཡིག་ནང་�་Zད་དགོ། 
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ཇ  ་ཡིག་hལ་མ་ིདེ་གིས་ བ�་ལེན་འབད་བའི་v་རིགས་མlག་བ�ཝ་ད་ བ�་ལེན་འབད་བའི་ས་ཁོངས་དང་
བ�་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་དཔེ་ཚད་]ི་ཁ་Vངས་དང་འiེལ་ཡོད་]ི་བQ་དོན་ག་ར་གི་�ན་ ་ཆ་ཚང་ དབང་ཚད་
ཅན་V་ིངོ་ཚབ་ལས་Lངས་�་ hལ་ནིའ་ིཁས་ལེན་འབད་དགོ། 

ཉ བ�་ལེན་འབད་བའ་ིnབས་ བ�་ལེན་འབད་མི་དེ་གིས་གནས་�ད་རིམ་པའི་�ན་ཐོ་རིམ་�ིག་འབད་བཀོད་
དགོཔ་མ་ཚད་ Pོ་ཤིང་གི་འབོར་ཚད་དང་དེའ་ིདbེ་རིགས་མ་འ�ཝ་དང་ གནས་ཆགས་ཕན་Zན་གཅིག་བ_ེན་
Vི་nོར་ལ་སོགས་པ་དb་ེབ་ཁ་གསལ་འབད་འ<ེལ་བཤད་�བ་དགོ། 

ཏ �ེ་�ན་རིགས་Jན་�་rོང་མི་འVོ་ན་ིགི་དོན་ལས་  ་ཡིག་hལ་མི་དེ་གིས་ J་སནོ་ཆ་ཤས་Z་ལེན་པའ་ིnབས་ 
ཞིང་པ་Z་གིས་སནོ་མཛོད་Z་gོགས་མ་བ¦ག་པར་བཞག་ནི་ འདི་Z་ག་ར་rོངམ་མི་ཏོན་ན་ིདང་ ཡང་ན་ 
འདི་Z་གི་ Vངས་ཁ་མར་ཕབ་མ་ིའV་ོན་ིགི་ ཁས་ལེན་འབད་དགོ། 

ཐ  ་བ་hལ་མ་ིདེ་གིས་ འོས་འབབ་དང་བ�ན་ཏེ་ མཐའ་འཁོར་གནས་rངས་ཕན་གནོད་]ི་བ_ག་ཞིབ་འབད་
བའི་ཟད་འ<ོ་འབད་ན་ིདང་ འ�ག་གི་�ོ་ལོ་ ༢༠༠༠ གི་ མཐའ་འཁོར་གནས་rངས་]ི་བ_ག་ཞིབ་བཅའ་
�ིམས་དང་འ�ིལ་ནའིི་ཁས་ལེན་འབད་དགོ། 

ད  ་ཡིག་hལ་མ་ིདེ་གིས་ Xལ་ཁབ་]ི་འiེལ་ཡོད་�ིམས་Z་དང་ ས་གནས་]ི་ལམ་�གས་kོལ་དང་ བ�ི་
མཐོང་Z་དང་འ�ིལ་དགོ། 

ན ཡན་ལག་དོན་ཚན་ ༩ (ཀ) ལས་ དོན་ཚན་ ༩ (ད) གི་བར་བཀོད་ཡོད་པའ་ིདགོས་དོན་Z་གི་ཁར་ 
ཚད་�ན་དབང་འཛིན་དང་ ས་གནས་]ི་མི་�ེ་ ཡང་ན་ མ་ིངོ་Z་གི་ཁ་Nག་ལས་བ�་ལེན་འབད་མི་འདི་གིས་
གནས་དགོ་པའ་ིདོན་ཚན་ཐེབས་ཐོན་པ་ཅིན་ འོས་འབབ་དང་བ�ན་ཏེ་ ཁ་nོང་གི་དགོས་མཁོ་Z་དང་འ�ིལ་
དགོ། 

 
༡༠༽༡༠༽༡༠༽༡༠༽    ཁ་ེཕན་བག་ོམNན་V་ིགནད་དནོ་Z།ཁ་ེཕན་བག་ོམNན་V་ིགནད་དནོ་Z།ཁ་ེཕན་བག་ོམNན་V་ིགནད་དནོ་Z།ཁ་ེཕན་བག་ོམNན་V་ིགནད་དནོ་Z།    

གོང་གསལ་གནས་དོན་Z་ག་ར་བ�བས་ཞིན་ན་ གཤམ་གསལ་¤ང་མཐའི་ འiེལ་ཡོད་ཁེ་ཕན་བགོ་མNན་V་ིགནད་
དོན་ཅིག་ ཡང་ན་ དེ་ལས་!གཔ་ཅིག་བ�བས་ན་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vིས་£ོ་འདོད་�ར་ ཐོབ་�ོད་གནང་བ་
གནང་ནི་དང་ ཁེ་ཕན་བགོ་མNན་V་ིགནད་དོན་Z་ ག་ར་ ་བ་hལ་མི་དང་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vི་བར་ན་ མིང་
_གས་བཀོད་ནི་ཨིན་མི་ དངོས་པོ་ �ོ་སོར་འགན་X་དང་ ཡང་ན་ འགན་ཡནི་ནང་�་ཚད་དགོཔ་ཨིན། ཁེ་ཕན་བགོ་
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མNན་Vི་གནད་དོན་དེ་Z་  ་ཡིག་hལ་མི་དང་ གཞན་འiེལ་ཡོད་]ི་ ཁེ་Vོང་ཉེན་འཛིན་ལས་�ེ་གི་བར་ན་ མིང་
_གས་བཀོད་ནི་ཨིན་མི་ དངོས་པོ་ �ོ་སོར་འགན་X་དང་ འགན་ཡིག་Z་ནང་�་ཡང་བཀོད་དགོ། 
ཀ ངོ་དཔེ་རེ་རེའི་�་ཡོན་དང་ Pོན་bིན་�་ཡོན། 
ཁ ཞིབ་འཚོལ་V་ི�བ་འiས་དང་ འiེལ་ཡོད་Vི་བQ་དོན་གནས་Zལ་བགོ་མNན་�ོད་ནི། 
ག �ོད་�ལ། 
ང �བ་འiས་བ�ན་པའ་ིད ལ་>ོད། 
ཅ དངོས་པོ་>ོད་ལས་dང་བའི་ཐོན་�ེད་Zའ་ི£ོ་རིག་དངོས་པོའ་ིབདག་དབང་ནང་ མཉམ་རོགསཔ་འབད་ངོས་

འཛིན་འབད་ནི། 
ཆ མཉམ་འ�ལ་ཞིབ་འཚོལ་V་ིv་རིགས་Z། 
ཇ ཐོན་Lངས་bིན་ཡོད་མི་ལས་dང་བའི་ཚོང་འiེལ་ཐོན་�ེད་Z་གི་�་ཡོན་ཕབ་ཆ་དང་ ཡང་ན་ རིན་མེད་rེང་

པའི་མཁོ་>ོད། 
ཉ ཐབས་རིག་=སེ་སོར། 
ཏ uོབ་�ོང་དང་ མི་rོབས་གོང་འཕེལ། 
ཐ ཞིབ་འཚོལ་v་རིགས་ལས་བ_ེན་ཏེ་dང་བའ་ི དཔེ་བ©ན་ག་ཅི་རང་འབད་¡ང་ �ེ་�ན་རིགས་Jན་ཐོན་

Lངས་]ི་འཐོན་སའི་ངོ་>ོད་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ། 
ད Xལ་ཁབ་]ི་གCག་�ེ་Z་�་ཆས་]ི་ཞལ་འདེབས། 
ན ད ལ་དང་ ཡང་ན་ ད ལ་མནི་V་ིཁེ་ཕན་གཞན་V་ིརིགས། 

 
༡༠.༡ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vསི་  ་བ་པོ་དེ་�་ གནང་བ་གནང་ཡོད་པའི་ཐོབ་�ོད་Z་གི་ b་eོའི་ལམ་�གས་དང་ ཁ་ཚིག་

གནད་དོན་Z་ �བ་ཅི་ཟེར་བའི་ལག་Dེར་གནང་དགོ། 
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ལ@ེ་ག[མ་པ།ལ@ེ་ག[མ་པ།ལ@ེ་ག[མ་པ།ལ@ེ་ག[མ་པ།    
P་ོཤངི་་ཚགོས་]་ི^ང་P་ོཤངི་་ཚགོས་]་ི^ང་P་ོཤངི་་ཚགོས་]་ི^ང་P་ོཤངི་་ཚགོས་]་ི^ང་�བོ་དནོ་�་ [འ་ིཇ�བོ་དནོ་�་ [འ་ིཇ�བོ་དནོ་�་ [འ་ིཇ�བོ་དནོ་�་ [འ་ིཇ་ན་ེརསི་ིལམ་�གས།་ན་ེརསི་ིལམ་�གས།་ན་ེརསི་ིལམ་�གས།་ན་ེརསི་ིལམ་�གས།    

ཆ་ཤས་དང་པ། ^ང་�བོ་]་ིདནོ་�་གནད་དནོ།ཆ་ཤས་དང་པ། ^ང་�བོ་]་ིདནོ་�་གནད་དནོ།ཆ་ཤས་དང་པ། ^ང་�བོ་]་ིདནོ་�་གནད་དནོ།ཆ་ཤས་དང་པ། ^ང་�བོ་]་ིདནོ་�་གནད་དནོ།    
༡༡༽༡༡༽༡༡༽༡༡༽    ^ང་�བོ་]་ིགནད་དནོ།^ང་�བོ་]་ིགནད་དནོ།^ང་�བོ་]་ིགནད་དནོ།^ང་�བོ་]་ིགནད་དནོ།    

Pོ་ཤིང་གི་རིགས་ ་ཚོགས་]ི་^ང་�ོབ་འབད་ནིའ་ིདོན་�་ Pོ་ཤིང་་ཚོགས་དེ་ གསར་ཐོན་དང་ངོ་_གས་མངོན་
གསལ་ཅན་ ངོ་cེ་Zགསཔ་ རིགས་མZངས་དང་ Dད་ཆོས་མ་འaར་བར་གནས་Zགསཔ་འབད་དགོ། 

 
༡༢༽༡༢༽༡༢༽༡༢༽    གསར་ཐནོ།གསར་ཐནོ།གསར་ཐནོ།གསར་ཐནོ།    

 ་ཡིག་hལ་མ་ིདེ་གིས་  ་ཡིག་hལ་བའ་ིཚེས་<ངས་�་  ་ཡགི་ནང་གསལ་V་ིདངོས་པོའ་ིརིགས་་དེ་  ་ཡིག་hལ་
མི་དེ་དང་ ཡང་ན་ ཁོའི་�ལ་འཛིན་པ་དེ་གི་ ཁས་ལེན་ཐོག་ བཀོལ་�ོད་V་ིདོན་�་ ཚོང་yར་མ་འབད་མི་ཅིག་ཨིན་
པ་ཅིག་ རིགས་་དེ་གསར་ཐོན་འབད་བ�་ིནི་ཨིན། དེ་ཡང་། 
ཀ ཚོང་བyར་དོན་�་ཨནི་པའི་རིགས་་ཐད་ ལོ་ངོ་ ༡ གི་ནང་འཁོད་ཨིན་པ་ཅིན། 
ཁ ཞིང་པ་Z་གིས་�ོང་འབད་དེ་ ཡར་�ག་བཏང་ཡོད་པཔའ་ིརིགས་་Z་ Xལ་ཁབ་ནང་�་ཚད་ལས་བªལ་ཏེ་

གསོ་�ོང་མ་འབད་བར་ ལོ་ངོ་ ༡༠ Vི་ནང་འཁོད་ཨིན་པ་ཅིན། 
 
༡�༽༡�༽༡�༽༡�༽    ང་ོ_གས་མངནོ་གསལ་ཅན་V་ིརང་བཞནི།ང་ོ_གས་མངནོ་གསལ་ཅན་V་ིརང་བཞནི།ང་ོ_གས་མངནོ་གསལ་ཅན་V་ིརང་བཞནི།ང་ོ_གས་མངནོ་གསལ་ཅན་V་ིརང་བཞནི།    

 ་ཡིག་hལ་བའི་nབས་རིགས་འི་དbེ་བ་དེ་ རིགས་འ་ིདbེ་བ་གཞན་ག་ར་ལས་ ངོ་_གས་]ི་དbེ་བ་གསལ་རི་རི་
འབད་c་ེZགས་པ་དང་ རིགས་་དེ་�ིར་བཏང་གིས་ཤེསཔ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ རིགས་་དེ་ངོ་_གས་མངོན་གསལ་ཅན་
འབད་བ�་ིནི་ཨིན། 

    
༡༤༽༡༤༽༡༤༽༡༤༽    རགིས་མZངས་དང་འaར་མདེ་ ང་ོ_གས་དb་ེབ་c་ེZགསཔ།རགིས་མZངས་དང་འaར་མདེ་ ང་ོ_གས་དb་ེབ་c་ེZགསཔ།རགིས་མZངས་དང་འaར་མདེ་ ང་ོ_གས་དb་ེབ་c་ེZགསཔ།རགིས་མZངས་དང་འaར་མདེ་ ང་ོ_གས་དb་ེབ་c་ེZགསཔ།    
 ཀ རིགས་མZངས། 

Pོ་ཤིང་གི་རིགས་་དེ་ དར་Dབ་�ེལ་ན་ིདང་ རིགས་Jད་ལོག་rེ་�ེ་ན་ིZ་ དམིགས་བསལ་Vི་བཟོ་mམ་མ་
འ�ཝ་�ེ་kིད་¡ང་ འiེལ་ཡོད་]ི་Dད་ཆསོ་ཡོངས་gོགས་ཚངམ་འབད་ གཅིག་མZངས་ཡོད་པ་ཅིན་རིགས་
མZངས་]ི་རིགས་་ཨནི། 
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 ཁ འaར་མེད། 
རིགས་་དེ་ ལོག་ཅི་རང་དར་Dབ་�ེལ་¡ང་ དེ་རང་གི་ འiེལ་ཡོད་Dད་ཆོས་Z་�་ ཡོངས་gོགས་ཚངམ་
འབད་ འaར་བ་མེད་པར་ བ_ན་པ་ཅིན་ རིགས་་དེ་ འaར་མེད་རིགས་འི་<ངས་བ�ི་ནི་ཨནི། 

 ག ངོ་_གས་དbེ་བ་cེ་Zགསཔ། 
རིགས་་དེ་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vིས་ �ལ་ཅན་V་ིམ་ིའབད་ངོས་འཛིན་འབད་མི་དེ་གིས་ རིགས་]ི་དb་ེ
བ་གཞན་ལས་སོ་སོ་འབད་ ངོ་_གས་དb་ེབ་cེ་Zགས་པ་ཅིན་ རིགས་འི་དb་ེབ་དེ་ ངོ་_གས་དbེ་བ་c་ེ
Zགས་པའི་རིགས་འི་<ངས་[་བ�ི་ནི་ཨིན། 

 
༡༥༽༡༥༽༡༥༽༡༥༽    འdང་Lངས་]་ིལག་Dརེ།འdང་Lངས་]་ིལག་Dརེ།འdང་Lངས་]་ིལག་Dརེ།འdང་Lངས་]་ིལག་Dརེ།    

ལེ@་འདི་ནང་ Pོ་ཤིང་རིགས་འི་འdང་Lངས་ལག་Dེར་དགོཔ་དང་ མ་དགོཔ་འདི་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vིས་ཐག་
གཅོད་]ི་དབང་ཆ་དང་བ�ན་དགོཔ་ཨིན། 

 
 ཆ་ཤས་གཉསི་པ། ཐབོ་དབང་གནང་བ།ཆ་ཤས་གཉསི་པ། ཐབོ་དབང་གནང་བ།ཆ་ཤས་གཉསི་པ། ཐབོ་དབང་གནང་བ།ཆ་ཤས་གཉསི་པ། ཐབོ་དབང་གནང་བ།    
༡༦༽༡༦༽༡༦༽༡༦༽    ཐབོ་དབང་གནང་བ།ཐབོ་དབང་གནང་བ།ཐབོ་དབང་གནང་བ།ཐབོ་དབང་གནང་བ།    

ཀ ལེ@་དེ་ནང་གི་ཐོབ་དབང་གི་གནང་ནི་དེ་ མི་ངོ་དེ་དང་དེ་Z་(མཉམ་¡བ)]ི་ཐོག་ལས་Pོ་ཤིང་རིགས་་གསོ་
�ོང་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་མ་ིZ་དང་ ཡང་ན་ ཁོའི་མིང་གནས་�ལ་འཛིན་པ་ག་ཨནི་མི་དང་འ�ིལ་ཏེ་
གནང་ནི་ཨིན། 

ཁ Pོ་ཤིང་རིགས་་གསོ་�ོང་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་མ་ིདེ་ ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིག་ཁས་ལེན་ལོགས་[་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མནི་ཐོབ་དབང་གི་ཐོབ་ལམ་འདི་ ལེ@་དེ་དང་འ�ིལ་ཏེ་ལས་གཡོག་>ོད་མི་དེ་�་ཐོབ། 

ག ཐོབ་དབང་མེད་མི་ཅིག་གིས  ་ཡིག་hལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ཐོབ་དབང་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་
�་ཐོབ་དབང་�་ ་ཡིག་མིང་འaར་འབད་དགོ་པའི་དོན་�་ ་བ་hལ་ཆོག། ཐོབ་དབང་མེད་པའ་ིམི་གཅིག་�་
ཐོབ་དབང་གནང་ཚར་ཏེ་ཡོད་པ་་ཅིན་ ཐོབ་དབང་ག་�་ཡོད་པའི་མ་ིདེ་གིས་ བཀག་�བ་rེ་ཐོབ་དབང་ལེན་
ནིའི་�ོད་བCགས་ ་ཚིག་hལ་ཆགོ། 
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༡༧༽༡༧༽༡༧༽༡༧༽    ཐབོ་དབང་འཆང་མ་ིཐབོ་དབང་འཆང་མ་ིཐབོ་དབང་འཆང་མ་ིཐབོ་དབང་འཆང་མ་ིག་ིགནང་བ་དག་ོཔའ་ིb་e།ོག་ིགནང་བ་དག་ོཔའ་ིb་e།ོག་ིགནང་བ་དག་ོཔའ་ིb་e།ོག་ིགནང་བ་དག་ོཔའ་ིb་e།ོ    
 རིགས་འ་ིདངོས་པོ་�་གཤམ་གསལ་ལས་དོན་Z་�་ཐོབ་དབང་འཆང་མ་ིལས་གནང་བ་ལེན་དགོ། 

ཀ ཚོང་འiེལ་Vི་དོན་ལས་ བཟ་ོབཏོན་འབད་ན་ིདང་ ཡང་ན་ uར་ལོག་(འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད) བཟོ་བཏོན་
འབད་ནི། 

 ཁ བཙོང་ནི་གི་དོན་�་>ོད་ནི་དང་ཚངོ་འaར་འཐབ་ནི་ ཡང་ན་ ཚངོ་འiེལ་v་གཞན་འཐབ་ནི། 
 ག cིར་ཚོང་འབད་ནི། 
 ང ནང་འ�ེན་འབད་ནི། 
 ཅ གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ཀ ལས་ ང ཡི་དགོས་དོན་�་མཛོད་གསོག་འབད་ནི། 
 
༡༨༽༡༨༽༡༨༽༡༨༽    ཐབོ་དབང་གནང་བ་ལས་ཡང་ཆག།ཐབོ་དབང་གནང་བ་ལས་ཡང་ཆག།ཐབོ་དབང་གནང་བ་ལས་ཡང་ཆག།ཐབོ་དབང་གནང་བ་ལས་ཡང་ཆག།    
 ཀ ཞིང་v། (ཞིང་པའི་ཐོབ་དབང་)  

ཚད་�ན་དབང་འཛིན་V་ི�ིམས་དོན་དེ་གིས་ ^ང་�ོབ་འབད་ཡདོ་པའི་Pོ་ཤིང་རིགས་་དང་འiེལ་བའ་ིགས་ོ
�ོང་འབད་མིའ་ིཐོབ་དབང་Z་ བཅའ་ཡིག་ནང་གསལ་�ར་V་ི ཞིང་v་�ང་�་འབད་མ་ི མི་སེར་Z་གིས་ 
རིགས་་དར་Dབ་བཏང་rེ་ ཁོང་རང་བཞག་ནི་དང་ ཁེ་ཚོང་མནི་པའ་ིརིགས་་གཞན་དང་བ=ེ་སོར་འབད་
དགོ་མི་Z་གི་དོན་�་ ལེ@་དེ་གི་�ིམས་དོན་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ཐོབ་དབང་གནང་བ་ལས་ཚད་�ན་དབང་
འཛིན་Vསི་ ཡང་ཆག་གནང་¡ང་། 

 ཁ རིགས་གས་ོ�ོང་ (གསོ་�ོང་འབད་མའིི་དགོངས་ཡངས) 
�ིམས་དོན་�ར་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ ^ང་�ོབ་འབད་བའི་རིགས་་དེ་ གཞན་Vིས་རིགས་གསརཔ་བཟོ་ན་ི
གི་དོན་�་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ བཀག་དམ་འབད་མ་ིཆོག། དེ་འབདཝ་ད་ རིགས་་གསརཔ་བཟ་ོམ་ིདེ་
^ང་�ོབ་འབད་བའི་རིགས་་ལས་ Dད་ཆོག་གཞན་དང་མ་འ�ཝ་འབད་འོང་དགོཔ་ཨིན། 

 
༡༩༽༡༩༽༡༩༽༡༩༽    ཐབོ་ཐབོ་ཐབོ་ཐབོ་དབང་ག་ིfས་Eན།དབང་ག་ིfས་Eན།དབང་ག་ིfས་Eན།དབང་ག་ིfས་Eན།    

ཐོབ་དབང་གི་fས་Eན་དེ་ ཐོབ་དབང་ཐོབ་པའ་ིཚེས་<ངས་ལས་ འགོ་བCགས་ཏེ་Pོ་ཤིང་རིགས་་Z་ ལོ་ངོ་ ༢༠ 
འི་རིང་ཆ་འཇོག་འབད་ན་ིདང་ ཤིང་དང་¡་�ིའི་རིགས་ཨནི་པ་ཅིན་ ལོ་ངོ་ ༢༥ Zན་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ཨནི། 
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༢༠༽༢༠༽༢༠༽༢༠༽    ཐབོ་དབང་gགོས་པ།ཐབོ་དབང་gགོས་པ།ཐབོ་དབང་gགོས་པ།ཐབོ་དབང་gགོས་པ།    
�ིམས་དོན་ ༡༦ པའི་ནང་གསལ་�ར་f་ >ོད་པའི་ཐོབ་དབང་དེ་གིས་ ^ང་�ོབ་འབད་ཡོད་པའི་རིགས་་གང་¡ང་
གི་v་འབད་ན་ིZ་ལས་ བཙོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཐོབ་དབང་འཆང་མ་ིགི་གནང་བ་དང་འ�ིལ་ཏེ་བཙོང་བ་ ཡང་ན་ Pོ་
ཤིང་གི་རིགས་ གསོ་�ོང་འབད་ཡོད་མི་འདི་ བཙོངས་ཚར་བའི་རིགས་་�་ རིགས་]ི་ཐོབ་དབང་Dབ་ཚད་མེད་དེ་
འབད་¡ང་ འོག་གི་v་རིགས་Z་གི་དོན་ལས་ བཙོངས་བཙོངམ་ཨིན་པ་ཅིན་ རིགས་འ་ིདbེ་བའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
ཀ རིགས་་དེ་ དར་Dབ་གཏང་ན་ི<ངས་[་Zད་པ། 
ཁ རིགས་་དེ་ ཡང་ན་ རིགས་་དེའི་<ངས་[་གཏོགས་མ་ིZ་�་ ^ང་�ོབ་མེད་པའ་ིXལ་ཁབ་Z་ནང་དར་

Dབ་གཏང་ནི་གི་དོན་�་ cིར་བཙོང་འབད་ནའིི་<ངས་[་Zད་པའི་རིགས། 
 
༢༡༽༢༡༽༢༡༽༢༡༽    ངསེ་དགསོ་ཆགོ་ཐམ།ངསེ་དགསོ་ཆགོ་ཐམ།ངསེ་དགསོ་ཆགོ་ཐམ།ངསེ་དགསོ་ཆགོ་ཐམ།    

བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་བཀོད་པའ་ི ཐོབ་དབང་གནང་བ་�་ མི་ངོ་གང་¡ང་ཅིག་གིས་ ངེས་དགོས་ཆོག་ཐམ་གནང་
དགོཔ་འབད་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་�་  ་ཡིག་hལ་ཆོགཔ་ད་ ངེས་དགོས་ཆོག་ཐམ་འཐོབ་ནིའ་ིདོན་�་ གཤམ་
གསལ་V་ིགནད་དོན་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ དེ་ལས་!ག་rེ་ ཚང་དགོཔ་ཨིན། 
ཀ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་བཙན་ཐབས་]ི་དོན་�་མཁོ་གལ་འdང་བ། 
ཁ ཐོབ་དབང་འཆང་མ་ིདེ་གིས་ རིགས་་དེ་ མཁོ་>ོད་ལངམ་འབད་བ¥མ་�ེལ་འབད་མ་Zགས་པ། 
ག ཐོབ་དབང་འཆང་མ་ིའདི་གིས་ རིགས་སནོ་འདི་ འ�ག་Xལ་ཁབ་ནང་ ཚོང་བyར་Vི་དོན་�་ མང་ཤོས་

ཅིག་ Xལ་ཁབ་ནང་འཁོད་བཟོ་བཏོན་མ་འབད་བར་ c་ིལས་ནང་འ�ེན་འབད་བ། 
ང ཐོབ་དབང་འཆང་མ་ིདེ་གིས་ འསོ་འཚམས་�ན་པའ་ིཚོང་བyར་Vི་གོང་ཚད་�ར་f་ཆོག་ཐམ་>ོད་མ་བwབ་པ། 

 
༢༢༽༢༢༽༢༢༽༢༢༽    ངསེ་དགསོ་ཆགོ་ཐམ་གནང་ནའི་ིདནོ་�་དགསོ་མཁ་ོགཞན།ངསེ་དགསོ་ཆགོ་ཐམ་གནང་ནའི་ིདནོ་�་དགསོ་མཁ་ོགཞན།ངསེ་དགསོ་ཆགོ་ཐམ་གནང་ནའི་ིདནོ་�་དགསོ་མཁ་ོགཞན།ངསེ་དགསོ་ཆགོ་ཐམ་གནང་ནའི་ིདནོ་�་དགསོ་མཁ་ོགཞན།    

ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vསི་ངེས་དགོས་ཆོག་ཐམ་>ོད་ན་ིདང་མ་>ོད་པར་བཞག་ནི་Z་ �ིར་བཏང་གི་བཅའ་�ིམས་དང་
བཅའ་ཡིག་Z་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་མ་ཚད་ དམིགས་བསལ་Vིས་ 
ཀ ཐོབ་དབང་འཆང་མ་ིདེ་�་ ངེས་དགོས་ཆོག་ཐམ་ ་བ་པོའི་ གསལ་བ�གས་Z་�་ ལན་གསལ་བཀོད་ན་ིགོ་

nབས་bིན་དགོ།  
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ཁ ངེས་དགོས་ཆོག་ཐམ་bིན་ནི་དང་མ་bིན་པར་བཞག་ན་ིགི་P་གོང་ལས་ ཁེ་«ད་ཡོད་མི་�ེ་ཚན་དང་ གནད་དོན་
དང་ འiེལ་ཡོད་Xལ་ཁབ་ནང་འཁོད་]ི་Dད་རིག་ཚོགས་�ེ་Z་ལས་�ན་གསན་ལེན་དགོ། 

 
༢༢.༡ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vསི་ངེས་དགོས་ཆོག་ཐམ་bིན་ནི་ ཡང་ན་ མ་bིན་པར་བཞག་ན་ི ཡང་ན་ �་ཡོན་མང་¤ང་གི་

nོར་ལས་ <ོས་ཆོག་གང་¡ང་�ིམས་]ི་འfན་ས་�་  ་གwག་འབད་ཆོག། 
 
༢�༽༢�༽༢�༽༢�༽    ཡང་ཆག་ལས་འགལ་བ།ཡང་ཆག་ལས་འགལ་བ།ཡང་ཆག་ལས་འགལ་བ།ཡང་ཆག་ལས་འགལ་བ།    

eེར་དབང་གི་འགན་ཡིན་Z་ནང་ རིགས་་དངོས་པོ་དང་ ཡང་ན་ དེའ་ིཆ་ཤས་�ིད་ནི་Z་ �ིམས་དོན་༡༨ པའི་ནང་ 
བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཡང་ཆག་Z་བཀག་དམ་འབད་བ་ཅིག་ eེར་དབང་གི་འགན་ཡིག་འདི་ ལག་ལེན་འབད་མ་ིཆོག། 

 
ཆ་ཤས་ག[མ་པ། ་ཚགོས།ཆ་ཤས་ག[མ་པ། ་ཚགོས།ཆ་ཤས་ག[མ་པ། ་ཚགོས།ཆ་ཤས་ག[མ་པ། ་ཚགོས།    

༢༤༽༢༤༽༢༤༽༢༤༽     ་ཡགི་hལ་ཆགོ་ ་ཡགི་hལ་ཆགོ་ ་ཡགི་hལ་ཆགོ་ ་ཡགི་hལ་ཆགོ་པའ་ིམ་ིང་ོ།པའ་ིམ་ིང་ོ།པའ་ིམ་ིང་ོ།པའ་ིམ་ིང་ོ། 
རང་བཞིན་མི་Lངས་དང་ ཡང་ན་ �ིམས་མNན་མ་ིངོ་Z་ བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་གི་ཐོབ་དབང་གི་དོན་
�་ ་ཡིག་hལ་ཆོག། 
 ་ཡིག་གི་ལམ་�གས་]ིས་གཙསོ་ཏེ་  ་ཡིག་འiི་ཤོག་ནང་Zད་དགོ་པའ་ི བQ་དོན་དང་དགོས་མཁོ་Z་ བཅའ་ཡིག་
ནང་བཀོདདགོ། 

 
༢༥༽༢༥༽༢༥༽༢༥༽     ་ཡགི་ག་ིབ_ག་ཞབི། ་ཡགི་ག་ིབ_ག་ཞབི། ་ཡགི་ག་ིབ_ག་ཞབི། ་ཡགི་ག་ིབ_ག་ཞབི།    

རིགས་་དེ་�་  ་ཡིག་hལ་མ་ིགིས་ཐོབ་མི་ �བ་འiས་�་གཞི་བཞག་rེ་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vིས་ བ�་_ོག་
ཐོག་�་ བ_ག་ཞིབ་འབད་དགོ། 

 
༢༦༽༢༦༽༢༦༽༢༦༽    མངི་བཏགས།མངི་བཏགས།མངི་བཏགས།མངི་བཏགས།    

^ང་�ོབ་འབད་བའི་རིགས་་ག་ཅི་རང་ཨིན་¡ང་ རིགས་]ི་དbེ་བ་ངོས་འཛིན་འབད་Zགས་པའི་དོན་�་ རིགས་]ི་
མིང་གནས་ས་ོས་ོཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ མིང་བཏགས་འདི་གིས་ རིགས་]ི་དbེ་བ་ངོས་འཛིན་འdང་Zགས་པ་ཅིན་མིང་
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_གས་འདི་ འསོ་འབབ་ཡོད་པའི་ཚིག་དང་ མིང་ཚིག་�ང་འiེལ་ཅན་མ་དང་ ཡང་ན་ ཨང་ཡགི་ ཡང་ན་ ཡི་¬་དང་ 
ཨང་ཡིག་�ང་འiེལ་ཅན་མ་ གང་¡ང་འབད་བཏགས་བwབ་ཨིན། 

 
༢༧༽༢༧༽༢༧༽༢༧༽    སནོ་རགིས་ལག་Dརེ་ལམ་�གས་དང་འiལེ་མཚམས།སནོ་རགིས་ལག་Dརེ་ལམ་�གས་དང་འiལེ་མཚམས།སནོ་རགིས་ལག་Dརེ་ལམ་�གས་དང་འiལེ་མཚམས།སནོ་རགིས་ལག་Dརེ་ལམ་�གས་དང་འiལེ་མཚམས།    

ལེ@་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཐོབ་དབང་bིན་མི་དེ་ འ�ག་Xལ་ག ང་གིས་ Pོ་ཤིང་རིགས་འ་ིདངོས་པོ་Z་བཟ་ོབཏོན་དང་
ལག་Dེར་>ོད་ན་ི ཚོང་འiེལ་འཐབ་ན་ིདང་ ཡང་ན་ དངོས་པོ་དེ་བ�མ་ནང་འ�ེན་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ cིར་ཚོང་
འཐབ་ནི་Z་གི་ཐབས་ལམ་མཛད་དེ་ཡོད་མི་Z་ལས་ ས་ོསོར་འོང་དགོཔ་ཨིན། 

 
༢༨༽༢༨༽༢༨༽༢༨༽    དཔ་ེགསར་�མིས་དབང་དང་འiལེ་མཚམདཔ་ེགསར་�མིས་དབང་དང་འiལེ་མཚམདཔ་ེགསར་�མིས་དབང་དང་འiལེ་མཚམདཔ་ེགསར་�མིས་དབང་དང་འiལེ་མཚམས།ས།ས།ས།    

དངོས་པོའ་ིརིགས་་Z་དང་ ཡང་ན་ དེའི་ཆ་ཤས་Z་�ོད་ན་ི�་ དཔེ་གསར་བདག་དབང་གིས་ བཀག་དམ་གང་¡ང་
ཡོད་དེ་རང་འབད་¡ང་ �ིམས་དོན་ ༡༨ ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མ་ིཡང་ཆག་དང་ འ�ིལ་དགོཔ་ཨནི། 

 
༢༩༽༢༩༽༢༩༽༢༩༽    གས་ོ�ངོ་འབད་མ་ིZ་ག་ིཐབོ་དབང་ཆ་གནས་མདེ་པ།གས་ོ�ངོ་འབད་མ་ིZ་ག་ིཐབོ་དབང་ཆ་གནས་མདེ་པ།གས་ོ�ངོ་འབད་མ་ིZ་ག་ིཐབོ་དབང་ཆ་གནས་མདེ་པ།གས་ོ�ངོ་འབད་མ་ིZ་ག་ིཐབོ་དབང་ཆ་གནས་མདེ་པ།    

གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་Z་གི་  བདེན་Lངས་�ེལ་བའི་བeང་ལས་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vསི་ གསོ་�ོང་འབད་མིའ་ི
ཐོབ་དབང་Z་ ཆ་གནས་མེད་པའི་ གསལ་བ�གས་འབད་དགོ། 
ཀ གསོ་�ོང་གི་ཐོབ་དབང་bིན་པའ་ིnབས་ དོན་ཚན་ ༡༡,༡༢,༡� དང་ ༡༤ Z་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མ་ིགནས་

དོན་Z་དང་མ་འ�ིལ་བར་ཡོདཔ། 
 ཁ གསོ་�ོང་གི་ཐོབ་དབང་ ཐོབ་ལམ་མེད་པའ་ིམ་ིཅིག་�་ ཐོབ་དབང་>ོད་དེ་ཡོདཔ། 
 
�༠༽�༠༽�༠༽�༠༽    གས་ོ�ོགས་ོ�ོགས་ོ�ོགས་ོ�ོངངངང་འབད་མ་ིག་ིདབང་ཆ་ ཆ་མདེ་བཏང་བ།་འབད་མ་ིག་ིདབང་ཆ་ ཆ་མདེ་བཏང་བ།་འབད་མ་ིག་ིདབང་ཆ་ ཆ་མདེ་བཏང་བ།་འབད་མ་ིག་ིདབང་ཆ་ ཆ་མདེ་བཏང་བ།    

�ིམས་དོན་ ༡༡,༡༢,༡� དང་ ༡༤ ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་མ་ིགི་གནས་དོན་Z་དང་འ�ིལ་མ་Zགས་པ་ཅིན་ ཚད་�ན་
དབང་འཛིན་Vིས་གས་ོ�ོང་གི་ཐོབ་དབང་Z་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག། 
 
!ག་པར་f་ གཤམ་�་མ་བཀདོ་དེ་ཡོད་པའ་ིགནད་དོན་གང་¡ང་ཅིག་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vིས་ཞག་fས་བཟ་ོབའི་
fས་ཚོད་ནང་འཁོད་�་ �བ་མ་ཚགས་པ་ཅིན་ གསོ་�ོང་གི་ཐོབ་དབང་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་ཆོགཔ་ཨིན། 
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ཀ གསོ་�ོང་འབད་མི་དེ་གིས་ རིགས་་Jན་�ོང་གི་དོན་�་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་�་hལ་དགོ་པའི་བQ་དོན་
གནས་Zལ་དང་ཡིག་ཆ་ ཡང་ན་ དངོས་པོ་Z་hལ་མ་Zགས་པ། 

ཁ གསོ་�ོང་འབད་མི་དེ་གིས་ ཁོང་རའི་ཐོབ་དབང་ལག་ལེན་ཐོག་བཞག་ཐབས་�་ �་ཡོན་>ོད་དགོ་པའ་ིརིགས་
མ་>ོད་པ། 

ག ཐོབ་དབང་ཐོབ་པའི་�ལ་ལས་ རིགས་་དb་ེབའི་མིང་བཏགས་དེ་ ཆ་མེད་བཏང་དགོཔ་dང་བའི་�ལ་མར་
གསོ་�ོང་འབད་མི་དེ་གིས་ འོས་འབབ་ཅན་གིས་ མིང་བཏགས་གཞན་ཅིག་hལ་མ་Zགས་པ། 

 
ལ@ེ་བཞ་ིཔ།ལ@ེ་བཞ་ིཔ།ལ@ེ་བཞ་ིཔ།ལ@ེ་བཞ་ིཔ།    

Pར་kལོ་ཤསེ་ཡནོ་V་ི^ང་�བོ།Pར་kལོ་ཤསེ་ཡནོ་V་ི^ང་�བོ།Pར་kལོ་ཤསེ་ཡནོ་V་ི^ང་�བོ།Pར་kལོ་ཤསེ་ཡནོ་V་ི^ང་�བོ།    
ཆ་ཤས་དང་པ། ^ང་�ོད་]་ིདནོ་ལས་གནད་དནོ།ཆ་ཤས་དང་པ། ^ང་�ོད་]་ིདནོ་ལས་གནད་དནོ།ཆ་ཤས་དང་པ། ^ང་�ོད་]་ིདནོ་ལས་གནད་དནོ།ཆ་ཤས་དང་པ། ^ང་�ོད་]་ིདནོ་ལས་གནད་དནོ།    

�༡༽�༡༽�༡༽�༡༽    ལག་ལནེ་འlག་Eལ།ལག་ལནེ་འlག་Eལ།ལག་ལནེ་འlག་Eལ།ལག་ལནེ་འlག་Eལ།    
ལེ@་འདི་ བཅའ་�ིམས་འགོ་མ་བCགས་པའི་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་Pར་kོལ་ཤེས་ཡནོ་དང་ ཡང་ན་ བཅའ་�ིམས་
འདི་འགོ་བCགས་པའ་ིnབས་དང་ ཡང་ན་ འགོ་བCགས་པའ་ི�ལ་ལས་གསར་བཏོད་འབད་མ་ིགི་Pར་kོལ་ཤསེ་ཡོན་
Z་�་འlགཔ་ཨིན། 

 
�༢༽�༢༽�༢༽�༢༽    Eལ་kལོ་V་ིལག་ལནེ།Eལ་kལོ་V་ིལག་ལནེ།Eལ་kལོ་V་ིལག་ལནེ།Eལ་kལོ་V་ིལག་ལནེ།    

ནང་འཁོད་]ི་མ་ིསེར་དང་ ས་གནས་]ི་མི་�ེ་Z་གིས་Pར་kོལ་ཤསེ་ཡནོ་སོ་སོའ་ིEལ་kོལ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་�་བཅའ་
�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་བའི་�ིམས་འགལ་དང་ཞི་བའ་ིཉེས་�ིམས་གང་¡ང་གི་འ�ི་བ་ག་ནི་ཡང་མ་ིཕོག། 

 
��༽��༽��༽��༽    ཐབོ་དབང་ག་ིཇ་ོབདག།ཐབོ་དབང་ག་ིཇ་ོབདག།ཐབོ་དབང་ག་ིཇ་ོབདག།ཐབོ་དབང་ག་ིཇ་ོབདག།    
 Pར་kོལ་ཤེས་ཡོན་V་ིབདག་དབང་ཅན་དེ་ Pར་kོལ་ཤེས་ཡནོ་ཐོབ་དབང་འཆང་མ་ིZ་ཨིན། 
 
�༤༽�༤༽�༤༽�༤༽    དངསོ་པའོ་ིmམ་གཞག་མ་དགཔོ།དངསོ་པའོ་ིmམ་གཞག་མ་དགཔོ།དངསོ་པའོ་ིmམ་གཞག་མ་དགཔོ།དངསོ་པའོ་ིmམ་གཞག་མ་དགཔོ།    

Pར་kོལ་ཤེས་ཡོན་�་ཡོད་པའ་ིཐོབ་དབང་དེ Pར་kོལ་ཤེས་ཡོན་Vི་དངོས་པོའ་ིmམ་གཞག་ཐོག་�་ཡོད་¡ང་མེད་¡ང་
བwབ། 
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�༥༽�༥༽�༥༽�༥༽    fས་Eན།fས་Eན།fས་Eན།fས་Eན།    
ལེ@་འདི་ནང་གནང་བའི་ཐོབ་དབང་Z་ fསགཏན་�ང་འRོ་མNད་ལག་ལེན་འབད་ན་ིདང་ ལོག་ལེན་མ་བwབ་པའ་ི
ཐོབ་དབང་ཨིན། 

 
�༦༽�༦༽�༦༽�༦༽    དཐབོ་དབང་ཁ་nངོ།དཐབོ་དབང་ཁ་nངོ།དཐབོ་དབང་ཁ་nངོ།དཐབོ་དབང་ཁ་nངོ།    

Pར་kོལ་ཤེས་ཡོན་V་ིཐོབ་དབང་Z་ ཁ་nོང་གི་ཐོབ་ལམ་ཨིནམ་ལས་ £་ོརིག་དངོས་པོའ་ིབཅའ་�ིམས་ ག་ཅི་གི་ནང་
�་རང་འཁོད་ཡོད་པའི་ཐོབ་དབང་Z་གིས་གནོད་པ་མེད། 

 
ཆ་ཤས་གཉསི་པ། b་eའོ་ིལམ་�གས།ཆ་ཤས་གཉསི་པ། b་eའོ་ིལམ་�གས།ཆ་ཤས་གཉསི་པ། b་eའོ་ིལམ་�གས།ཆ་ཤས་གཉསི་པ། b་eའོ་ིལམ་�གས།    

�༧༽�༧༽�༧༽�༧༽     ་ཡགི། ་ཡགི། ་ཡགི། ་ཡགི།    
 ་ཡིག་hལ་མ་ིདེ་གིས་ Pར་kོལ་ཤེས་ཡོན་དེ་ Eལ་kོལ་ལག་ལེན་�ར་f་མནེ་པར་ གཞན་V་ིདོན་�་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ་པ་ཅིན་ Pར་kོལ་ཤསོ་ཡནོ་Vི་ཐོབ་དབང་འཆང་མ་ིZ་ལས་ P་གོང་བQ་>ོད་གནང་བ་ ་དགོ། 
 ་ཡིག་འiི་ཤོག་ནང་Zད་དགོ་པའི་བQ་དོན་གནས་Zལ་དང་ དགོས་མཁོའ་ིརིགས་ག་ར་བཅའ་�ིམས་འདི་གི་བཅའ་
ཡིག་ནང་བཀོད་ཡོད། 

 
�༨༽�༨༽�༨༽�༨༽     ་ཡགི་བདནེ་དoད། ་ཡགི་བདནེ་དoད། ་ཡགི་བདནེ་དoད། ་ཡགི་བདནེ་དoད།    
 Pར་kོལ་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་དབང་ཅན་V་ིཇ་ོབདག་Z་གིས་ཐག་གཅད་དགོཔ་:- 
 ཀ  ་ཡིག་cིར་ལོག་>ོད་ནི། 

ཁ  ་ཡིག་�་ངོས་ལེན་ཐོག་ འསོ་འབབ་ཅན་Vི་ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའ་གི་ བདེ་�ིག་ལག་ལེན་དོན་�་ <ོས་བ�ན་
གནང་rེ་ དབང་�ོད་འགན་X་ཡིག་ཐོག་�་བཟ་ོདགོ། 

 
�༩༽�༩༽�༩༽�༩༽    འགན་Xའ་ི<སོ་འཆར།འགན་Xའ་ི<སོ་འཆར།འགན་Xའ་ི<སོ་འཆར།འགན་Xའ་ི<སོ་འཆར།    

དབང་�ོད་འགན་X་མ་བཟ་ོབའ་ིཧེ་མ་ Pར་kོལ་ཤེས་ཡནོ་ཇོ་བདག་Z་གིས་ འགན་Xའ་ི<ོས་འཆར་འདི་བwབ་མ་ི
བwབ་བ�་ནའིི་དོན་ལས་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་�་hལ་དགོ། 
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<ོས་འཆར་བཀོད་པའི་དབང་�ོད་འགན་X་འདི་ མཐའ་དoད་]ི་གནང་བ་གནང་ནིའ་ིདབང་ཚད་ ཚད་�ན་དབང་
འཛིན་�་ཡོདཔ་ལས་ Xལ་ཁབ་]ི་Xལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་�་ བwབ་མི་བwབ་བ�་rེ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 

 
༤༠༽༤༠༽༤༠༽༤༠༽    �ོད་མའི་ིའགན་X་�ོད་མའི་ིའགན་X་�ོད་མའི་ིའགན་X་�ོད་མའི་ིའགན་X་དང་P་གངོ་བQ་འRདོ་གནང་བ།དང་P་གངོ་བQ་འRདོ་གནང་བ།དང་P་གངོ་བQ་འRདོ་གནང་བ།དང་P་གངོ་བQ་འRདོ་གནང་བ།    

 ་ཡིག་hལ་མ་ིདང་Pར་kོལ་ཤསེ་ཡནོ་ཇོ་བདག་གཉིས་ དབང་�ོད་འགན་X་བཟོ་བ་ཅིན་ Pར་kོལ་ཤེས་ཡོན་ཇ་ོབདག་
Z་གི་བདག་དབང་འདི་ <ོས་འཆར་འདི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ P་གོང་བQ་འRོད་གནང་བ་>ོད་ཚརཝ་
འབད་བ�་ིནི་ཨིནམ་ད་ དབང་�ོད་འགན་Xའི་འ�་ཅིག་ཡང་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་�་hལ་དགོཔ་ཨིན། གལ་kིད་
འ�་ཅིག་ཡང་མ་hལ་བ་ཅིན་ དབང་�ོད་འགན་X་དེ་ཆ་མེད་བ¦ད་མེད་བ�་ིནི་ཨིན། 

 
༤༡༽༤༡༽༤༡༽༤༡༽    ཚད་�ན་དབང་འཛནི་V་ི<སོ་rནོ།ཚད་�ན་དབང་འཛནི་V་ི<སོ་rནོ།ཚད་�ན་དབང་འཛནི་V་ི<སོ་rནོ།ཚད་�ན་དབང་འཛནི་V་ི<སོ་rནོ།    

ཚད་�ན་དབང་འཛིན་�་ ་བ་hལ་བ་ཅིན་ Pར་kོལ་ཤེས་ཡནོ་ཇོ་བདག་གིས་ དབང་�ོད་འགན་X་བཟོ་ནིའ་ིབདེ་�ིག་
བཟོ་nབས་དང་ ཐོབ་�ོད་]ི་ ་བ་hལ་ནིའ་ིb་eོའ་ིརིམ་པ་Z་གི་nབས་�་བuབ་rོན་གནང་ཆོག། 

 
༤༢)༤༢)༤༢)༤༢)    Pར་kལོ་ཤསེ་ཡནོ་ཐ་ོབཀདོ།Pར་kལོ་ཤསེ་ཡནོ་ཐ་ོབཀདོ།Pར་kལོ་ཤསེ་ཡནོ་ཐ་ོབཀདོ།Pར་kལོ་ཤསེ་ཡནོ་ཐ་ོབཀདོ།    

དབང་ཆ་>ོད་པའ་ི ངོ་ཚབ་ལས་Lངས་]ིས་ Pར་kོལ་ཤེས་ཡནོ་ཇ་ོབདག་Z་དང་མཉམ་འiེལ་ཐོག་ལས་ Pར་kོལ་
ཤེས་ཡོན་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡགི་ཆ་བཟ་ོབཞག་དགོཔ་ཨནི། ཐོ་ཡིག་བཀོད་ཚར་བའ་ིབQ་དོན་Z་  ་ཡིག་hལ་མི་Z་
�་ཐོབ་ཐབས་]ི་ཁ་ཚིག་དང་ གནས་དོན་Z་ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་བཅའ་ཡིག་ནང་བཀོད་དགོ། 

    
ལ@ེ་s་པ།ལ@ེ་s་པ།ལ@ེ་s་པ།ལ@ེ་s་པ།    

ཉསེ་�དོ་དང་ཉསེ་b།ཉསེ་�དོ་དང་ཉསེ་b།ཉསེ་�དོ་དང་ཉསེ་b།ཉསེ་�དོ་དང་ཉསེ་b།    
༤�༽༤�༽༤�༽༤�༽    ཉསེ་�དོ།ཉསེ་�དོ།ཉསེ་�དོ།ཉསེ་�དོ།    
 གཤམ་གསལ་Vི་b་ལས་Z་ བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་�་ ཉེས་�ོད་འབད་བ�་ིན་ིཨིན། 

ཀ ཐོབ་�ོད་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ རང་བཞིན་Vིས་�ེས་མི་དང་ ཡང་ན་ གས་ོ�ོང་འབད་མ་ིགི་�ེ་�ན་རིགས་Jན་
ཐོན་Lངས་Z་བ�་ལེན་འབད་བ། 

ཁ དོན་ཚན་ ༩ པ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའ་ི ཐོབ་�ོད་གནང་བའ་ིགནད་དོན་Z་�་མ་གནས་པ། 



 
21

ག དོན་ཚན་ ༡༠ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁེ་ཕན་བགོ་མNན་གི་ གནད་དོན་Z་�་མ་གནས་པ། 
ང དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་�་ གསང་X་ལས་འགལ་བ། 
ཅ ལེ@་ ༤ པའ་ིPར་kོལ་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་དབང་ལས་འགལ་བ། 
ཆ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དོན་ཚད་Z་དང་ ཡང་ན་ བཅའ་ཡིག་Z་དང་འ�ིལ་མ་Zགས་པ། 

    
༤�.༡༤�.༡༤�.༡༤�.༡    ཞ་ིབའ་ིའགན་འ�།ིཞ་ིབའ་ིའགན་འ�།ིཞ་ིབའ་ིའགན་འ�།ིཞ་ིབའ་ིའགན་འ�།ི    

�ིམས་དོན་ ༤� པའ་ིནང་བཀོད་ཡོད་པའ་ི ཉེས་ཚད་]ིས་མ་ཚད་པར་ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་བའི་ 
 གནད་དོན་དང་ཁ་ཚིག་འགན་X་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ �ིམས་འགལ་འབད་བ�་ིན་ིཨིན། 

 
༤༤༽༤༤༽༤༤༽༤༤༽        ཉསེཉསེཉསེཉསེ་b།་b།་b།་b།    

ཀ མི་ངོ་གང་¡ང་ཅིག་གིས། 
 ༡ ཐོབ་�ོད་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ རང་བཞིན་Vིས་�ེས་མི་དང་ ཡང་ན་ གས་ོ�ོང་འབད་མ་ིགི་ 

   �ེ་�ན་རིགས་Jན་ཐོན་Lངས་Z་བ�་ལེན་འབད་བ། ཡང་ན་ 
༢ �ིམས་དོན་ ༡༠ པ་དང་ ༡༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་Z་�་མ་གནས་པའམ་འགལ་

བ། ཡང་ན་ 
� བཅའ་�ིམས་འདིའ་ིལི@་ ༤ པའི་གནད་དོན་Z་�་མ་གནས་པའམ་ འགལ་བ་རེ་dང་ན། ལོ་ངོ་༡ 

ལས་ ལོ་ངོ་� Zན་Vི་བཙོན་�ིམས་ཕོག ཡང་ན་ Xལ་ཡངོས་ལས་མའིི་�་ཆ་�ར་ལོ་ངོ་ ༢ 
ལས་ ༦ Zན་V་ིཉེས་ཆད་ཕོགཔ་མཚད་ ཡང་ན་གཉིས་ཆ་རང་ཕོག། 

ཁ དབང་ཚད་>ོད་དེ་ཡོད་པའི་ངོ་ཚབ་ལས་Lངས་]ིས་ བཅའ་�ིམས་འདིའ་ི�ིམས་དོན་Z་ལས་འགལ་ཏེ་རིགས་
སོན་འdང་Lངས་བ�་ལེན་འབད་མི་Z་ ག ང་བཞེས་གཏང་ནི་དང་ ཉེས་�ོན་ཕོག་མ་ིའདི་�་གཏེ་པོར་ཁེ་
ཕན་ཇ་ིཐོབ་ འ�་མཉམ་Vི་«ད་འNས་ཕོག། 

ག དབང་ཚད་>ོད་དེ་ཡོད་པའི་ངོ་ཚབ་ལས་Lངས་འདི་གིས་ �ིམས་དོན་ ༨ པའི་དོན་ཚན་ལས་འགལ་སོང་པ་
ཅིན་ ངོ་ཚབ་འདི་�་ཡང་ �ོན་ཆག་གི་«ད་འNས་ཕོག་པའ་ིཁར་ «ད་འNས་དང་འ�་མཉམ་Vི་ཉེས་ཆད་
ཡང་ཕོག། 
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ང བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་ ཉེས་b་Zད་དེ་མེད་པའི་རིགས་]ི་�ིམས་དོན་Z་ མི་ངོ་གང་¡ང་ཅིག་གིས་ བཅའ་
�ིམས་འདི་དང་ བཅའ་ཡིག་གི་གནད་དོན་Z་ལས་འགལ་སོང་པ་ཅིན་ ཉེས་བཙནོ་�་ངོ་ � Zན་དང་ཡང་ན་ 
Xལ་ཡོངས་ལས་མིའ་ི�་ཚད་མཐོ་ཤོས་�་ངོ་ ༦ དང་ འ�་མཉམ་Vསི་ཉེས་ཆད་ཕོག། 

 
༤༥༽༤༥༽༤༥༽༤༥༽    ཐབོ་�དོ་ཆགོ་ཐམ་uར་ལགོ་ལནེ་ཐངས།ཐབོ་�དོ་ཆགོ་ཐམ་uར་ལགོ་ལནེ་ཐངས།ཐབོ་�དོ་ཆགོ་ཐམ་uར་ལགོ་ལནེ་ཐངས།ཐབོ་�དོ་ཆགོ་ཐམ་uར་ལགོ་ལནེ་ཐངས།    

གཤམ་གསལ་Vི་གནད་དོན་གང་¡ང་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ཐོབ་�ོད་ཆོག་ཐམ་Z་ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vསི་uར་ལོག་ལེན་
ཆོག། 

 ཀ བ�་ལེན་འབད་མི་དེ་གིས་བཅའ་�ིམས་འདིའི་ �ིམས་དོན་གང་¡ང་ལས་འགལ་བ། 
 ཁ �ིམས་དོན་༨ པ་�ར་f་བQ་དོན་གནས་Zལ་®ན་མ་ ཡང་ན་ བQ་དོན་གོ་ལོག་ཐོག་ལས་ཆོག་ཐམ་ལེན་པ། 

ག བ�་ལེན་འབད་མི་དེ་གིས་ ཆོག་ཐམ་Vི་གནང་དོན་དང་ དངོས་པོ་�ོ་སོར་འགན་X་ ཡང་ན་ འགན་ཡིག་
གནད་དོན་Z་�་མ་གནས་པ། 

ང མཐའ་འཁོར་གནས་rངས་དང་ �ེ་�ན་རིག་འི་^ང་�ོབ་Z་གི་གཙོས་པའ་ི མི་མང་གི་མཐའ་དོན་�་བ_ེན་
པའི་J་མཚན་Z་གི་དོན་�། 

 
༤༦༽༤༦༽༤༦༽༤༦༽    འ�་ིབའ་ིཕགོ་ལམ་ཐག་གཅད།འ�་ིབའ་ིཕགོ་ལམ་ཐག་གཅད།འ�་ིབའ་ིཕགོ་ལམ་ཐག་གཅད།འ�་ིབའ་ིཕགོ་ལམ་ཐག་གཅད།    

བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་བའ་ིཉེས་�ོད་འབད་མི་Z་གི་འ�ི་བ་འདི་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་Z་
བ�་ཞིན་ན་ཐག་གཅད་འབད་ན་ིཨིན། 

 ཀ ཉེས་�ོད་]ི་X་ཆེ་�ང་། 
 ཁ ཡང་བ�ར་ཉེས་�ོད། 
 ང �ེ་�ན་Pོ་ཤིང་གི་རིགས་Jན་ཐོན་Lངས་�་གནོད་པ་ངོ་མ་dང་མ་ི ཡང་ན་ འdང་kིད་པའ་ིཉེན་ཁ་བཟ་ོབ། 
 ཅ ཉེས་�ོད་འབད་མའིི་ཉེས་འ¯ལ། 

ཆ ཉེས་�ོད་�་བ_ེན་ཏེ་ ད ལ་འབབ་Vི་ཕན་�ལ་ཐོབ་ཡོདཔ་ད་ ཡང་ན་ ཕན་པ་བཟ་ོའདོད་]ི་གནད་དོན་ཆ་ེ
�ང་། 
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༤༧༽༤༧༽༤༧༽༤༧༽    ཁ་ཞ་ེགཉསི་མདེ་]་ིv་ག་ིདནོ་ལས་^ང་�བོ་འབད་བ།ཁ་ཞ་ེགཉསི་མདེ་]་ིv་ག་ིདནོ་ལས་^ང་�བོ་འབད་བ།ཁ་ཞ་ེགཉསི་མདེ་]་ིv་ག་ིདནོ་ལས་^ང་�བོ་འབད་བ།ཁ་ཞ་ེགཉསི་མདེ་]་ིv་ག་ིདནོ་ལས་^ང་�བོ་འབད་བ།    
ཚད་�ན་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་>ོད་དེ་ཡོད་པའ་ིངོ་ཚབ་ལས་Lངས་ ཡང་ན་ འNས་མ་ིདང་ལས་གཡོགཔ་
གང་¡ང་ཅིག་གིས་ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་ བཅའ་ཡིག་Zའི་དོན་ཚན་Z་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ ཡང་ན་ ཁ་ཞེ་གཉིས་
མེད་]ི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་འདོད་འབད་མ་ིZ་�་ བཙནོ་�ིམས་དང་ཉེས་འ°གས་]ི་རིགས་གང་ཡང་འབད་མི་
ཆོག། 

 
༤༨༽༤༨༽༤༨༽༤༨༽    �མིས་གwགས།�མིས་གwགས།�མིས་གwགས།�མིས་གwགས།    

ཀ བཅའ་�ིམས་དེ་ལས་བ_ེན་པའི་ �ོད་ཉོགས་Z་ ས་གནས་]ི་�ིམས་]ི་མfན་སར་ �ིམས་གwགས་འབད་
ཆོག། 

ཁ བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་གི་ ཉེས་�ོད་]ི་རིགས་Z་ བཅའ་�ིམས་གཞན་གང་¡ང་ཅིག་ནང་Zད་དེ་ཡོད་¡ང་ 
ཉེས་�ོད་]ི་ཉེས་ཆད་འདི་ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཐག་བཅད་དགོཔ་ཨནི།། 

        
ལ@ེ་xང་པ།ལ@ེ་xང་པ།ལ@ེ་xང་པ།ལ@ེ་xང་པ།    

བyར་བཅསོ་དངབyར་བཅསོ་དངབyར་བཅསོ་དངབyར་བཅསོ་དང་ཆ་ཆ་ཆ་ཆ་་་་གནས་ག་ོདནོ་འ<ལེ་བཤད།གནས་ག་ོདནོ་འ<ལེ་བཤད།གནས་ག་ོདནོ་འ<ལེ་བཤད།གནས་ག་ོདནོ་འ<ལེ་བཤད།    
༤༩༽༤༩༽༤༩༽༤༩༽    བyར་བཅསོ།བyར་བཅསོ།བyར་བཅསོ།བyར་བཅསོ།    
 གལ་kིད་བཅའ་�ིམས་འདི་ བyར་བཅོས་རེ་འབད་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་Xལ་ཡོངས་ཚོགས་འf་ཆནེ་མ་ོལས་མཛད་ནི། 
 
༥༠༽༥༠༽༥༠༽༥༠༽    ཆ་གནས།ཆ་གནས།ཆ་གནས།ཆ་གནས།    

བཅའ་�ིམས་འདི་gོང་ཁ་དང་ཨངི་ལིཤ་གཉིག་ནང་ གོ་དོན་མ་འ�ཝ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ gོང་ཁའི་ནང་འཁོད་དི་ཡོད་མ་ི�་
ཆ་གནས་མཛད་དགོ། 

 
༥༡༽༥༡༽༥༡༽༥༡༽    ག་ོདནོ་འ<ལེ་བཤད།ག་ོདནོ་འ<ལེ་བཤད།ག་ོདནོ་འ<ལེ་བཤད།ག་ོདནོ་འ<ལེ་བཤད།    
 བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་གི་ཚིག་དོན་Z་གིས་ གནད་དོན་གཞན་ཧ་གོ་དགོཔ་འབད་འཁོད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་་: 
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ཀ ཐོབ་�ོད་ཟེར་མ་ིའདི བཅའ་�ིམས་འདི་གི་འོག་�་Zད་པའ་ི±ེ་�ན་རིགས་Jན་དང་ ཡང་ན་ �ེ་�ན་gས་
�ོར་ཐོན་Lངས་Z་ ཉམས་^ང་དང་ཞིབ་འཚོལ་�ེ་�ན་ཐོན་འབབ་འཚོལ་ཞིབ་དང་ ཡང་ན་ ཚོང་འiེལ་
ལག་ལེན་Z་གི་དོན་�་ལེན་ན་ིདང་ བ�་ལེན་འབད་ན་ི �ོད་ནི་ ཡང་ན་ cིར་ཚོང་འབད་ན་ིZ་�་གོ། 

ཁ  ་བ་བཀོད་མི་ཟེར་མི་འདི་ �ེ་�ན་རིགས་Jན་དང་ ཡང་ན་ �ེ་�ན་gས་�ོར་ཐོན་Lངས་Z་ཐོབ་�ོད་ ་བ་
བཀོད་མི་གི་རང་བཞིན་མ་ིསེར་དང་ ཡང་ན་ �ིམས་མNན་Vི་མ་ི�་གོ། 

ག དབང་ཆ་>ོད་ཡོད་པའ་ིངོ་ཚབ་�ས་Lངས་ཟེར་མ་ིའདི་ བཅའ་�ིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་�ར་f་ ཚད་�ན་
དབང་འཛིན་Vིས་དབང་ཆ་>ོད་ཡོད་པའ་ིངོ་ཚབ་ལས་Lངས་འབད་བnོ་བཞག་འབད་ཡོད་པའ་ིལས་ཚོགས་�་
གོ། 

ང �ེ་�ན་gས་�ོར་ཐོན་Lངས་ཟེར་མི་འདི་ Pོ་ཤིང་དང་ ཧང་པེམ་Vི་རིགས་ སེམས་ཅན་དང་ �ེ་དངོས་R་
རབ་Z་ལས་dང་བའ་ིདངོས་པོ་Dད་པར་V་ི Dད་ཆོས་ཡོད་མི་དང་ དམིགས་བསལ་Vི་ཐ་དད་f་�བ་པའ་ིgས་
ཅན་V་ིདངོས་པོ་�་གོ། 

ཅ �ེ་�ན་ཐོན་འབབ་འཚོལ་ཞིབ་ཟརེ་མི་འདི་ �ེ་�ན་་ཚོགས་ལས་dང་བའ་ིgས་�ོར་Vི་�ོར་gས་དང་རིགས་
སོན་>ི་དཀར་ཟས་བ¦ད་དང་ �ེ་དངོས་R་རབ་Z་ དཔལ་འbོར་Vི་གནས་གོང་�་དངོས་[་ཕན་པ་དང་ 
ཡང་ན་ ཕན་kིད་པའ་ིཚོང་འiེལ་Vི་དོན་�་ འdང་Lངས་གསརཔ་རིམ་འཚོལ་དང་ དbེ་བ་c་ེན་ིཞིབ་
འཚོལ་འབད་ནི་Z་�་གོ། 

ཆ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་ཟེར་མི་འདི་ འ�ག་ག ང་སོ་ནམ་!ན་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་�་གོ། 
ཇ ངེས་དགོས་ཆོག་ཐམ་ཟེར་མི་འདི་ མི་མང་གི་ཐ་དོན་�་འ�ག་ག ང་དང་ ཡང་ན་ མི་ངོ་འམ་ཚོགས་�ེ་

གཞན་གང་¡ང་ཅིག་གིས་ £་ོརིག་དངོས་པོའི་ཐོབ་དབང་ཇོ་བདག་དང་འ�ིལ་མ་དགོ་པར་ བདག་^ང་འབད་
དེ་ཡོད་པའི་Pོ་ཤིང་གི་རིགས་ བེད་�ོད་འབད་ཆོག་པའི་ལམ་�གས་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ཐོབ་མི་གི་ཐབས་ལམ་�་
གོ། 

ཉ བ�་ལེན་པ་ཟེར་མ་ིའདི་ ཚད་�ན་དབང་འཛིན་Vིས་ དབང་ཆ་>ོད་དེ་ཡོད་པའི་�ེ་�ན་རིགས་Jན་དང་�ེ་
�ན་gས་�ོར་ཐོན་Lངས་Z་དང་ ཡང་ན་ Pར་kོལ་ཤསེ་ཡོན་དང་འ�ེས་མི་ཐོབ་�ོད་Z་ལེན་མ་ིགི་རང་
བཞིན་མི་སེར་དང་ ཡང་ན་ �ིམས་མNན་མི་ངོ་དང་ �ིམས་]ིས་ཆ་འཇོག་ངོ་བོ་ ཡང་ན་ ངོ་ཚབ་ལས་
Lངས་གང་¡ང་�་གོ། 
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ཏ རང་བཞིན་གཞི་�་ལས་dང་བའ་ིརིགས་་ཟེར་མ་ིའདི་ རིགས་་Z་ད་རེས་ཡོད་མི་གི་རིགས་Jན་དང་ཅོག་
འཐད་¡ང་ Dད་ཆསོ་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ དག་པ་ཅིག་གིས་མ་གཏོགས་ མ་འ�་བའ་ིརིགས་་Z་ཨནི། དེ་
བ�མ་མའ་ིརིགས་་Z་ དཔེར་ན་ རང་བཞིན་Vསི་དང་ ཡང་ན་ mམ་པ་རིམ་འaར་Vསི་yར་བཅོས་ཐོག་
ལས་དང་ ཡང་ན་ cི་ག�གས་གསར་ཆགས་སོགས་ལས་བJད་དེ་རིགས་འ་ི དbེ་བ་dང་མི་Z་Pོ་ཤིང་ངོ་
མའི་རིགས་་ལས་དb་ེབ་ས་ོསརོ་བ�་ིདགོཔ་ཐོན་མི་འདི་ Pར་Vི་རིགས་Jན་uར་ལོག་དང་ ཡང་ན་ aར་
ག�གས་�་ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་dང་མི་�་གོ། 

ཐ �ེ་�ན་རིགས་Jད་ཐོན་Lངས་ཟརེ་མི་འདི་ bེད་ལས་གཅིག་གི་gས་ཆ་Jན་འཛིན་ཅན་V་ིPོ་ཤིང་དང་སམེས་
ཅན་དང་ཧམ་པེམ་Vི་རིགས་དང་ ཡང་ན་�ེ་དངོས་R་རབ་ལས་dང་བའ་ིདངོས་པོ་གང་¡ང་ཅིག་�་གོ། 

ད དངོས་པོ་ཟེར་མ་ིའདི་ ཚོང་འiེལ་Vི་དོན་�་�ོད་པའི་Pོ་ཤིང་གི་རང་བཞིན་ཅན་དང་ uར་ལོག་ཐོན་�ེད་
འབད་བwབ་པའ་ིདངོས་པོ་Z་�་གོ། 

ན Pོ་ཤིང་རིགས་་ཟེར་མ་ིའདི་ འ�ག་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་Pོ་ཤངི་གི་རིགས་ མ་འ�་བའ་ིག་ར་གི་རིགས་་
གང་ཡ་¡ང་�་གོ། 

པ P་གོང་བQ་འRོད་གནང་ཟེར་མི་འདི་ འ�ག་ག ང་དང་ ཡང་ན་ འགན་འཛིན་པ་གཞག་ག་རང་འབད་¡ང་ 
ཕན་Zན་མོས་མNན་�པ་པའི་གནས་དོན་Z་གི་བQ་དོན་Z་ག་ར་འiེལ་ཡོད་ Zལ་མNན་V་ིཐོག་ལས་bནི་མི་
དང་ དེ་Z་གི་�ེ་�ན་རིགས་Jན་དང་ �ེ་�ན་gས་�ོར་Vི་ཐོན་Lངས་Z་དང་ ཡང་ན་ Pར་kོལ་ཤེས་ཡནོ་
Z་ ཐོབ་�ོད་]ི་གནང་བ་bིན་ནི་Z་གི་b་eོའ་ིལམ་�གས་�་གོ། 

ཕ འ�ག་Xལ་ག ང་ཟེར་མི་འདི་ འ�ག་Xལ་ག ང་�་གོ། 
བ ཐོབ་དབང་འཆང་མ་ིཟེར་མ་ིའདི་ Pོ་ཤིང་གི་རིགས་་�་£ོ་རིག་དངོས་པོའི་ཐོབ་དབང་བདག་དབང་ཡོད་མི་

རང་བཞིན་མི་སེར་དང་ ཡང་ན་ �ིམས་མNན་Vི་མི་ངོ་�་གོ། 
མ [འི་ཇ་ན་ེརེ་ལམ་�གས་ཟེར་མི་འདི་ Pོ་ཤིང་གི་རིགས་་^ང་�ོབ་]ི་དོན་ལས་ འདི་རང་གི་ལམ་�གས་སོ་

སོར་ཡོད་མ་ིཅིག་�་གོ། 
ཙ Pར་kོལ་ཤེས་ཡོན་ཟེར་མ་ིའདི་ �ེ་�ན་རིག་པ་དང་ �ེ་�ན་རིགས་Jན་ཐོན་Lངས་ ཡང་ན་ དེ་Zའ་ིཆ་

ཤས་གང་¡ང་Z་ ནང་འཁོད་]ི་མི་དང་ ས་གནས་]ི་མི་�ེ་Z་གིས་ �ོད་ཐངས་དང་འiེལ་བའ་ིཤསེ་ཡོན་
དང་གསར་བཏོད་ལག་ལེན་Z་�་གོ། 
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zནོ་ཚགི།zནོ་ཚགི།zནོ་ཚགི།zནོ་ཚགི།    

 
uར་²ས་པ།uར་²ས་པ།uར་²ས་པ།uར་²ས་པ། ོད་]ི་འཇིག་_ེན་�ེ་�ན་འཕེལ་འ<ིབ་དང་། །བ¦ད་]ི་འཇིག་_ེན་�ེ་འ<ོའི་བདེ་�ག་གཉིས། །ཕན་Zན་_ེན་ཅིང་
འiེབ་བར་འdང་བ་འདི། །J་འiས་བ³་མེད་རང་བཞིན་ཉིད་]ིས་�བ། །དེ་cིར་Xལ་ཁང་འདི་ནང་རང་བཞིན་Vིས། །རང་གི་
nལ་བར་ཐོབ་པའ་ི�ེ་�ན་རིགས། །རང་དབང་རང་བདག་ལག་ལེན་ཐབས་ལམ་Vི། །བཅའ་�ིམས་ཕན་བདེ་འདོད་ད¬འ་ིདཔལ་
f་བ©ན། །ལེགས་bས་འདི་ཡསི་དཔལ་�ན་འ�ག་པའ་ིཁབ། །!ག་པར་�ི་ནོར་མི་དབང་རིན་པོ་ཆེའི། །�་མཛད་ཡར་ངོའི་�་
�ར་གོང་འཕེལ་Vིས། །Xལ་འབངས་བདེ་�ིད་བnལ་བXར་བ_ན་aར་ཅིག། །། 
  
 

 
    

  
 
 
 
 
  
 
  
 
   
 
  
 


