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༄༅།། རིམས་ནད་འགགོ་སེལ་བེད་ཕོགས་སོར་གི་ཀྲུང་ཧྭ་ 

མ་ིདམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཅའ་ཁིམས། 

 
ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་སད་ཡགི་ཡགི་སྒྱུར་ཅུས་ཀིས་བསྒྱུར། 

 

（1989ལོའི་ཟླ་2ཚེས་21ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་མ་ིདམངས་འཐུས་མའིི་ཚོགས་ཆནེ་སབས་

བདུན་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ག་ིགོས་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའ་ིཐོག་གོས་འཆམ་བྱུང་། 

2004ལོའི་ཟླ་8ཚེས་28ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མའིི་ཚོགས་ཆནེ་སབས་བཅུ་པའི་

རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡནོ་ལྷན་ཁང་གི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཐོག་དག་བཅསོ་བས། 

2013ལོའི་ཟླ་6ཚེས་29ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མའིི་ཚོགས་ཆནེ་སབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ག་ིགོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའ་ིཐོག་《〈རིག་གནས་ཤུལ་

དངོས་སྲུང་སོབ་བེད་ཕོགས་སོར་ག་ིཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་ས་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཅའ་ཁམིས་〉སོགས་

བཅའ་ཁིམས་བཅུ་གཉིས་ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱུའི་སརོ་ག་ིཆོད་དནོ་》གཞིར་བཟུང་ནས་དག་བཅསོ་

བས།） 
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དཀར་ཆག 

 

ལེའུ་དང་པོ། སིའི་དནོ་ཚན། 

ལེའུ་གཉིས་པ། རིམས་ནད་སོན་འགགོ་ག་ིསོར། 

ལེའུ་གསུམ་པ། རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་སྙན་འབུལ་དང་བརྡ་གཏོང་སི་བསྒྲགས་བཅས་བདེ་སྟངས་སརོ། 

ལེའུ་བཞི་པ། རིམས་ནད་འགགོ་ཕོགས་སརོ། 

ལེའུ་ལྔ་པ། སྨན་བཅསོ་སགོ་སོབ་བདེ་ཕགོས་སོར། 

ལེའུ་དྲུག་པ། ལྟ་སྐུལ་ད་ོདམ་བེད་ཕགོས་སོར། 

ལེའུ་བདུན་པ། འགན་སྲུང་བདེ་སྟངས་སརོ། 

ལེའུ་བརྒྱད་པ། ཁིམས་འབལེ་འཁུར་འཁིའི་སོར། 

ལེའུ་དགུ་པ། ཞར་བྱུང་དནོ་ཚན། 
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ལའེུ་དང་པ།ོ སིའ་ིདནོ་ཚན། 

དོན་ཚན་དང་པོ། རིམས་ནད་འབྱུང་བ་དང་མཆེད་ཚུལ་སནོ་འགགོ་དང་། ཚོད་འཛནི། གཙང་

སེལ་བཅས་བས་ནས་མིའི་ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་ཡོང་བར་བེད་ཆདེ་བཅའ་ཁམིས་འདི་བཟོས་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་གཉིས་པ། རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་ནས་རིམས་ནད་ཐད་སོན་འགོག་གཙོར་བཟུང་གི་བེད་

ཕོགས་འཛིན་རྒྱུ་དང་། འགོག་བཅོས་ཟུང་འབེལ་དང་རིགས་བགསོ་ད་ོདམ། ཚན་རགི་དང་མང་

ཚོགས་ལ་བརེན་པ་བཅས་བདེ་དགསོ། 

དོན་ཚན་གསུམ་པ། བཅའ་ཁམིས་འདིའི་ནང་ད་ོདམ་བེད་དགོས་རྒྱུར་གཏན་འབབེས་བས་

པའི་རམིས་ནད་དག་རིགས་ཀ་པ་དང་། ཁ་པ། ག་པ་བཅས་སུ་ཕེ་ཡོད། 

རིམས་ནད་རིགས་ཀ་པ་ན་ིབ་ིརིམས་དང་སྐྱུག་བཤལ་གཉསི་ཡིན། 

རིམས་ནད་ཁ་པ་ནི་འགོ་བེད་དམིགས་བསལ་གོ་ཚད་གཉན་རིམས་དང་། ཨེ་ཙིའི་ནད། ནད་

དུག་ཅན་ག་ིམཆིན་ཚད། རྒྱུངས་པ་ཐལ་འགྱུར་ཚད་ནད། མིར་ནད་ཤུགས་ཆ་ེབའ་ིབ་རིགས་ཆམ་

ནད་འགོས་པ། སབི་ནད། རིམས་ནད་ཅན་ག་ིཁག་དོན་ཚ་ནད། ཁི་སོན་གི་ནད། རིམས་ནད་ཅན་གི་

ཀླད་ཚད་རགིས་ཁ་པ། ཏེང་གེ་ཚ་ནད། ས་ནད། འབུ་ཕྲ་ཅན་དང་ཨ་མི་པ་ཅན་གི་འཁྲུ་ནད། འདུས་

འདིལ་གོ་གཅངོ་། རྒྱུ་ཚད་དང་རྒྱུ་ཚད་ཕལ་པ། རིམས་ནད་ཅན་གི་ཀླད་རྒྱུངས་སི་ཚད། ལུ་བ་ཉིན་

བརྒྱའི་ནད། མགིན་ནད། ཕྲུ་གུ་དམར་འབར་གི་རྨ་ངན་དུག་མཆདེ། ཚ་རམིས་དམར་ས། འབུ་ཕྲ་བུ་

ལུ་ཧི་འགོས་ནད། གང་གཞི། རེག་དུག འབུ་ཕྲ་ལྕགས་ཀྱུའི་དབིབས་ཅན་གི་རིམས་ནད། ཁག་

འཇིབས་འབུ་ཕྲའ་ིནད། འདར་ནད་བཅས་ཡིན། 

རིམས་ནད་ག་པ་ནི་རིམས་ནད་ཅན་གི་ཆམ་པ་དང་། རིམས་ནད་ཅན་གི་རྣ་རྩ་ཕུས་འདེབས། 

ཟྭ་འབྲུམ། མིག་འབས་སི་མོའ་ིགོ་བུར་ཁག་དནོ་ག་ིགཉན་ཚད། མཛེ་ནད། རིམས་ནད་ཅན་དང་ས་

གནས་གང་དའེི་རྒྱུ་ཚད་ཐོར་སིབ་ཅན། ཚ་ནག ཐུམ་འབུའི་ནད། རྐང་འབམ་བཅས་དང་།  སྐྱུག་

བཤལ་དང་། འབུ་ཕྲ་ཅན་དང་ཨ་མ་ིཔ་ཅན་གི་འཁྲུ་ནད། རྒྱུ་ཚད་དང་རྒྱུ་ཚད་ཕལ་པ་བཅས་ཕུད་

པའི་འགོས་ནད་རང་བཞིན་གི་གོད་ཁོག་བཤལ་ནད་དག་ཡིན། 
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རྒྱལ་སདི་ས་ིཁབ་ཁང་གི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་རམིས་ནད་འབྱུང་ཚུལ་དང་

མཆེད་ཚུལ། གནོད་ཚད་བཅས་ལ་གཞིགས་ཏེ།  རིམས་ནད་རགིས་ཁ་པ་དང་ག་པའ་ིམང་ཉུང་

ཐག་གཅོད་པའམ་སྙོམས་སྒྲགི་བས་ཆོག་པ་མ་ཟད།  ཡོངས་བསྒྲགས་ཀང་བེད་དགསོ།  

དོན་ཚན་བཞི་པ། རིམས་ནད་རིགས་ཁ་པའི་ནང་གི་འགོ་བེད་དམིགས་བསལ་ག་ོཚད་གཉན་

རིམས་དང་། ས་ནད་ཁོད་ཀ་ིགོ་བའ་ིནད། མིར་ནད་ཤུགས་ཆེ་བའི་བ་རིགས་ཆམ་ནད་འགོས་པ་

བཅས་ལ་བཅའ་ཁིམས་འདའིི་ནང་གི་རིམས་ནད་རིགས་ཀ་པའ་ིསོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་བེད་

ཐབས་ལག་ལེན་བེད་དགོས། དེ་མིན་རིམས་ནད་རིགས་ག་པ་དང་འབྱུང་རེན་མ་ིགསལ་བའི་ག་ོབུར་

ཐོག་རྒྱག་ག་ིརིམས་ནད་ལ་བཅའ་ཁམིས་འདིའི་རིམས་ནད་རིགས་ཀ་པའ་ིསོན་འགོག་དང་ཚདོ་

འཛིན་བེད་ཐབས་ལག་ལེན་བེད་དགོས་ན། རྒྱལ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་ག་ིའཕྲོད་བསྟེན་སདི་འཛནི་ས་ེ

ཁག་གསི་དུས་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་སདི་སི་ཁབ་ཁང་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་རེས་ཡོངས་

བསྒྲགས་དང་ལག་ལེན་བ་རྒྱུ། 

གོང་ག་ིགཏན་འབེབས་ལྟར་རིམས་ནད་ཀ་པར་སནོ་འགགོ་དང་ཚོད་འཛིན་བེད་ཐབས་ཕིར་

འཐེན་བེད་དགོས་ན།  རྒྱལ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་ག་ིའཕྲདོ་བསྟེན་སིད་འཛིན་སེ་ཁག་གསི་རྒྱལ་སིད་

སི་ཁབ་ཁང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ནས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་རེས་ས་ིབསྒྲགས་བ་རྒྱུ།  

ཞིང་ཆནེ་དང་རང་སོང་ལོངས། ཐད་སོང་གངོ་ཁརེ་བཅས་ཀི་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་གསི་རང་

ངོས་སདི་འཛིན་ས་ཁོངས་ནང་རྒྱུན་ལྡན་དང་འབྱུང་སླ་བའི་ས་གནས་ཀི་ངོ་བ་ོལྡན་པའི་རིམས་ནད་

ཐད་གནས་ཚུལ་ལ་གཞགིས་ཏེ་རིམས་ནད་རགིས་ཁ་པའམ་ག་པའི་དོ་དམ་བདེ་སྟངས་གང་ཞིག་

སོད་མནི་གཏན་འཁེལ་བས་ཆོག་པ་མ་ཟད་ཡངོས་བསྒྲགས་ཀང་བས་ནས་རྒྱལ་སིད་ས་ིཁབ་ཁང་གི་

འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་ས་ེཁག་ལ་ཐོ་འགོད་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས། 

 དོན་ཚན་ལྔ་པ། མི་དམངས་སིད་གཞུང་རིམ་པ་ཁག་གིས་རིམས་ནད་འགོག་བཅོས་ལས་

དོན་ལ་འག་ོཁིད་བེད་དགོས། 

རོང་རམི་པ་ཡན་གི་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་གསི་རམིས་ནད་འགགོ་བཅསོ་ཀི་འཆར་གཞི་བཟ་ོ
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དགོས་པ་མ་ཟད་ལག་བསྟར་སྒྲིག་འཛུགས་ཀང་བེད་དགསོ་པ་དང་། རིམས་ནད་འགགོ་བཅསོ་བདེ་

པའི་ཐད་ནད་རིགས་སོན་འགོག་ཚདོ་འཛནི་དང་། སྨན་བཅོས། ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་བཅས་བེད་པའི་མ་

ལག་འཛུགས་པ་དང་འཐུས་སོ་ཚང་དུ་གཏོང་དགསོ། 

དོན་ཚན་དྲུག་པ། རྒྱལ་སདི་སི་ཁབ་ཁང་གི་འཕྲོད་བསྟནེ་སིད་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་

ཀི་རིམས་ནད་འགགོ་བཅོས་དང་དརེ་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་བེད་པའི་ལས་དོན་གཙོ་སོང་བེད་དགོས། རོང་

རིམ་པ་ཡན་གི་མ་ིདམངས་སདི་གཞུང་ག་ིའཕྲོད་བསྟནེ་སདི་འཛནི་ས་ེཁག་གིས་དེ་གའ་ིསིད་འཛིན་

ས་ཁོངས་ཀ་ིརིམས་ནད་འགགོ་བཅསོ་དང་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་བེད་པའི་ལས་དོན་ལ་འགན་འཁུར་རྒྱུ། 

རོང་རམི་པ་ཡན་གི་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་ག་ིསེ་ཁག་གཞན་དག་གིས་རང་འཁིའ་ིའགན་བབ་

ནང་ཁངོས་སུ་རིམས་ནད་འགོག་བཅོས་ ཀི་ལས་དོན་ལ་འགན་འཁུར་རྒྱུ། 

དམག་དཔུང་གི་རམིས་ནད་འགོག་བཅོས་ལས་དོན་ནི་བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

འབེལ་ཡདོ་གཏན་འབེབས་ལྟར་སྒྲུབ་དགོས་པ་དང་། ཀྲུང་གོའ་ིམི་དམངས་བཅངིས་འགོལ་དམག་

ཁོངས་ཀི་འཕྲོད་བསྟེན་གཙོ་སོང་ས་ེཁག་གིས་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བདུན་པ། ནད་རིགས་སོན་འགགོ་སྒྲགི་གཞ་ིརིམ་པ་ཁག་གིས་རིམས་ནད་ལྟ་ཞབི་ཚད་

ལེན། སོན་དཔག ནད་ཡམས་རིག་པ་རགོ་ཞབི། རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་སྙན་འབུལ་དང་དེ་མིན་གི་

སོན་འགོག ཚོད་འཛནི་ལས་དོན་སྒྲུབ་འགན་འཁུར་རྒྱུ།  

སྨན་བཅོས་སྒྲིག་གཞིས་སྨན་བཅོས་དང་འབེལ་བ་ཡདོ་པའི་རིམས་ནད་འགགོ་བཅོས་ལས་ དོན་

དང་འགན་འཁུར་དགོས་པའི་ས་ཁོངས་ཀི་རིམས་ནད་འགོག་བཅོས་ལས་དོན་སྒྲུབ་འགན་འཁུར་རྒྱུ། 

གོང་ཁརེ་ག་ིའདུས་ས་ེདང་། གོང་གསེབ་ཀི་གཞ་ིརིམ་སྨན་བཅོས་སྒྲིག་གཞིས་ནད་ཡམས་སོན་འགགོ་

དང་ཚདོ་འཛནི་སྒྲགི་གཞིའི་ཁིད་སྟནོ་འོག་གོང་ཁེར་ག་ིའདུས་ས་ེདང་། གོང་གསེབ་ཀ་ིགཞི་རམི་དུ་

བབ་མཚུངས་ཀི་རིམས་ནད་འགོག་བཅོས་ལས་དོན་སྒྲུབ་འགན་འཁུར་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་དེང་རབས་ཀི་གསོ་རིག་དང་རྒྱ་ལུགས་ཀི་གསོ་རགི་སོགས་

སོལ་རྒྱུན་ག་ིགས་ོབ་རིག་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། རིམས་ནད་འགོག་བཅསོ་ཐད་ཀི་
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ཚན་རགི་ཞབི་འཇུག་བདེ་པ་དང་རམིས་ནད་འགོག་བཅསོ་ཐད་ཀི་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་གི་ཆུ་ཚད་ཇེ་

མཐོར་གཏོང་རྒྱུར་རྒྱབ་སོར་དང་བསགས་སྐུལ་བ་རྒྱུ། 

རིམས་ནད་འགོག་བཅོས་ཐད་ཀི་རྒྱལ་སིའི་མཉམ་ལས་བདེ་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རྒྱབ་སརོ་དང་

བསགས་སྐུལ་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་དགུ་པ། སྡེ་ཚན་དང་མི་སེར་རིམས་ནད་འགོག་བཅོས་ལས་དོན་དུ་ཞུགས་རྒྱུར་རྒྱལ་

ཁབ་ཀསི་རྒྱབ་སརོ་དང་བསགས་སྐུལ་བ་རྒྱུ། མི་དམངས་སིད་གཞུང་རིམ་པ་ཁག་གིས་འབེལ་ཡདོ་

ལམ་ལུགས་འཐུས་སོ་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ་སྡེ་ཚན་དང་མི་སེར་རིམས་ནད་འགོག་བཅསོ་ཀ་ིདིལ་

བསྒྲགས་སློབ་གས་ོདང་། རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་སྙན་འབུལ། རང་མསོ་ཀ་ིཞབས་ཞུ་ལེགས་སེས་སུ་

འབུལ་བ་བཅས་ཀི་བདེ་སརོ་ཞུགས་པར་སྟབས་བད་ེཡོང་བར་བདེ་དགོས། 

སོད་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་གོང་མི་ཨུ་ཡོན་ལྷ ན་ཁང་གིས་སོད་དམངས་དང་གོང་མི་

རྣམས་འདུས་སེ་དང་གངོ་གསེབ་ཀ་ིརིམས་ནད་འགོག་བཅོས་དང་ཚོད་འཛནི་ལས་སརོ་ཞུགས་རྒྱུའི་

རྩ་འཛུགས་བེད་དགོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རམིས་ནད་སོན་འགོག་ཐད་ཀ་ིགཟུགས་གཞི་བདེ་ཐང་ཡོང་

བའི་སླབོ་གསོ་སལེ་དགོས། གསར་འགྱུར་སན་སོར་གིས་ག་མི་དགསོ་པའི་རམིས་ནད་འགོག་བཅོས་

དང་ས་ིཔའ་ིའཕྲདོ་བསྟེན་ཐད་ཀི་སློབ་གསོའ་ིསི་ཕན་དིལ་བསྒྲགས་བ་རྒྱུ། 

སློབ་གྲྭ་རིམ་པ་ཁག་དང་རིགས་ཁག་གིས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་གཟུགས་གཞ་ིབད་ེཐང་སོར་གི་ཤེས་

བ་དང་རིམས་ནད་སནོ་འགགོ་སོར་གི་ཤེས་བའི་སློབ་གས་ོགཏོང་དགསོ། 

གསོ་རགི་སླབོ་གངི་གསི་སནོ་འགོག་ཐད་ཀ་ིགས་ོརིག་སློབ་གསོ་དང་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་བེད་

ཤུགས་ཇེ་ཆརེ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། སློབ་གྲྭར་ཡོད་པའི་སློབ་མ་དང་དེ་མིན་རིམས་ནད་འགགོ་

བཅོས་དང་འབེལ་བ་ཡདོ་པའི་མི་སྣར་སོན་འགོག་གི་གས་ོརིག་སློབ་གསོ་དང་གསོ་སོང་བས་ཏེ་

རིམས་ནད་འགོག་བཅོས་ཐད་ལ་ལག་རྩལ་ཐད་ཀ་ིརོགས་སོར་བེད་དགོས། 

ནད་ཡམས་སནོ་འགོག་ཚདོ་འཛིན་སྒྲིག་གཞི་དང་སྨན་བཅོས་སྒྲགི་གཞིས་དུས་བཀག་ཐོག་
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རང་ག་ིལས་བེད་མི་སྣར་རིམས་ནད་འགོག་བཅསོ་ཀ་ིཤེས་བ་དང་ལག་རྩལ་ཐད་ཀི་གས་ོསོང་བེད་

དགོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། རིམས་ནད་འགོག་བཅསོ་ལས་དནོ་ཁོད་གྲུབ་འབས་དང་ལེགས་སེས་

མངོན་གསལ་ཕུལ་བའི་སྡེ་ཚན་དང་མི་སེར་ལ་གཟེངས་བསྟོད་བ་རྒྱུ་དང་བ་དགའ་སོད་རྒྱུ། 

རིམས་ནད་འགོག་བཅོས་ཀི་ལས་དནོ་ལ་ཞུགས་ནས་ནད་ཕོག་པ ་དང་། དབང་པོར་རྨས་སོན་

བྱུང་བ། ཤི་སནོ་བྱུང་རིགས་ལ་འབལེ་ཡོད་གཏན་འབེབས་ལྟར་རོགས་དངུལ་སོད་རྒྱུ་དང་འཆི་གོད་

གོང་གསབ་བ་རྒྱུ།  

དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ནད་རིགས་སོན་འགགོ་ཚོད་འཛནི་སྒྲིག་གཞ་ིདང་སྨན་བཅོས་སྒྲིག་

གཞིས་རིམས་ནད་དང་འབལེ་ཡོད་ཀི་བརག་དཔྱད་དང་ཞིབ་བཤེར། མ་དཔ་ེའཚོལ་བསྡུ། ལོགས་

བཀར་སྨན་བཅོས་བེད་པ་སགོས་ཀ་ིསོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་བེད་ཐབས་སོད་རིགས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་

དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་དང་མི་སེར་ཡདོ་ཚད་ཀིས་ངེས་

པར་དུ་དང་ལེན་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་ཇ་ིམ་ཇི་བཞིན་ཞུ་དགོས། ནད་རིགས་སནོ་འགགོ་ཚོད་འཛིན་

སྒྲིག་གཞི་དང་སྨན་བཅསོ་སྒྲགི་གཞསི་མ་ིསེར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་གསང་བའ་ིཆ་འཕྲིན་དང་

ཡིག་ཆ་རྣམས་ཕིར་གར་མི་ཆགོ 

འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་ས་ེཁག་དང་འབལེ་ཡོད་ས་ེཁག་གཞན་དག ནད་རིགས་སནོ་འགོག་

ཚོད་འཛིན་སྒྲགི་གཞི། སྨན་བཅོས་སྒྲགི་གཞི་བཅས ་ཀིས་སིད་འཛིན་དོ་དམ་མམ་ཡང་ན་སོན་འགགོ་

དང་ཚདོ་འཛནི་བདེ་ཐབས་རྣམས་ཁིམས་འགལ་གིས་ལག་ལེན་བས་པའ་ིདབང་གསི་ སྡེ་ཚན་དང་

མི་སེར་གི་ཁིམས་མཐུན་ཁ་ེདབང་ལ་གནོད་སོན་ཕོག་ཚ་ེའབེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་དང་མི་སརེ་གིས་ཁིམས་

ལྟར་སདི་འཛིན་ག་ིབསར་གསོ་ཡོང་རེ་ཞུ་བའམ་ཡང་ན་གཏུག་བཤེར་བས་ཆོག 
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ལའེུ་གཉསི་པ། རིམས་ནད་སནོ་འགགོ་ག་ིསརོ། 

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། མི་དམངས་སིད་གཞུང་རིམ་པ་ཁག་གསི་མང་ཚོགས་ཀ་ིའཕྲདོ་བསྟནེ་

བེད་ས་ོསེལ་བའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་བས་ནས་རིམས་ནད་སནོ་འགོག་ཐད་ཀ་ིགཟུགས་གཞི་བདེ་ཐང་ག་ི

སློབ་གསོ་གཏོང་པ་དང་། ཚུལ་ལྡན་སོན་བལ་གི་འཚོ་བ་སེལ་སྟངས་དར་སེལ་གཏོང་བ། མང་ཚགོས་

ཀིས་རམིས་ནད་འགོག་བཅསོ་བེད་པའ་ིདམངས་ཀི་འདུ་ཤེས་དང་ཁ་གཏད་འཇལ་ནུས་ཇེ་ཆེར་

གཏོང་བ། ཁོར་ཡུག་གི་འཕྲོད་བསྟེན་སོང་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་བ། བི་བའ་ིགནོད་འཚ་ེདང་དུག་སྦྲང་

སྦྲང་ནག་སགོས་ནད་སོར་སེ་དངོས་ཀི་གནདོ་འཚེ་སལེ་བ་བཅས་བེད་དགོས།  

མི་དམངས་སིད་གཞུང་རིམ་པ་ཁག་གི་ཞིང་ལས་དང་། ཆུ་བེད། ནགས་ལས་བཅས་ཀི་སིད་

འཛིན་སེ་ཁག་གིས་འགན་འཁི་ལྟར་ལས་བགོ ས་བརྒྱབ་སྟ་ེས་ཞིང་དང་། མཚེའུ། ཆུ་རྒྱུད། འབོག་ཁུལ། 

ནགས་ཁུལ་བཅས་ཀི་བི་བའི་གནོད་འཚེ་དང་ཁག་འཇིབས་འབུ་ཕྲའ་ིགནདོ་འཚེ། དེ་མིན་རམིས་

ནད་མཆེད་པར་བེད་པའི་སགོ་ཆགས་དང་ནད་སོར་ས་ེདངོས་གནོད་འཚེ་སལེ་བའི་སླབོ་སྟོན་དང་

རྩ་འཛུགས་བེད་དགོས། 

ལྕགས་ལམ་དང་འགིམ་འགྲུལ། དམངས་སོད་མཁའ་འགྲུལ་བཅས་ཀ་ིསིད་འཛིན་ས་ེཁག་གིས་

འགིམ་འགྲུལ་ཡ་ོབད་དང་དེ་འབེལ་ཁོར་ཡུག ་གི་བ་ིབའ་ིགནདོ་འཚེ་དང་དུག་སྦྲང་སྦྲང་ནག་སོགས་

ནད་སརོ་ས་ེདངསོ་ཀ་ིགནོད་འཚེ་སལེ་བའི་རྩ་འཛུགས་བདེ་འགན་འཁུར་དགོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། ས་གནས་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་རིམ་པ་ཁག་གིས་འཆར་གཞ་ིལྡན་པའི་

སོ་ནས་སི་པའི་འཕྲོད་བསྟནེ་སྒྲིག་བཀོད་ལེགས་བཅོས་དང་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་དགོས་པ་དང་། 

འཐུང་ཆུའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། བཙོག་ཆུ་དང་བཙོག་དངོས། གཅིན་སག་བཅས་

གནོད་མེད་གཙང་སེལ་བེད་དགོས། 

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་འཆར་ལྡན་ཐོག་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའི་ལམ་

ལུགས་ལག་ལནེ་བདེ་དགོས། རྒྱལ་སདི་ས་ིཁབ་ཁང་གི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་དང་ཞངི་

ཆེན་དང་རང་སོང་ལོངས། ཐད་སོང་གོང་ཁེར་བཅས་པའི་མི་དམ ངས་སདི་གཞུང་ག་ིའཕྲདོ་བསྟེན་
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སིད་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་རིམས་ནད་སོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་བེད་པའི་དགོས་མཁོ་ལྟར་རམིས་

ནད་སནོ་འགགོ་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའ་ིའཆར་གཞ་ིབཟ་ོརྒྱུ་མ་ཟད་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའ་ིརྩ་འཛུགས་

ཀང་བདེ་དགསོ། རིམས་འགགོ་སྨན་ཁབ་ཀི་སྤུས་ཀ་ངསེ་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཚད ་གཞི་དང་མཐུན་

པར་བདེ་དགོས། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀསི་བསི་པར་སནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་པའ་ིདཔང་ཡགི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་

བ་རྒྱུ། རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིརིམས་འགོག་འཆར་འགོད་རྣམ་གངས་སོར་གི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པར་

རིན་སདོ་མ་ིདགསོ་པར་བ་རྒྱུ་དང་། སྨན་བཅོས་སིག་གཞ་ིདང་ནད་རིགས་སོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་

སིག་གཞི་གཉསི་དང་བསི་པ་བདག་སོང་བེད་མཁན་བར་གཞོགས་འདེགས་བདེ་རསེ་བས་ཏེ་བིས་

པར་དུས་ཐགོ་ཏུ་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཐུབ་པའི་འགན་ལེན་བེད་དགོས། བེད་ཐབས་ཞིབ་ཕྲ་ནི་

རྒྱལ་སདི་ས་ིཁབ་ཁང་གིས་གཏན་ལ་འབབེས་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ིཚོགས་ཀསི་རམིས་ནད་འགསོ་པའི་ནད་པ་དང་། ནད་

གཞི་ཡོད་མཁན། རིམས་ནད་འགོས་པའི་དོགས་གཞི་ཡོད་པའི་ནད་པ་བཅས་ལ་སེམས་ཁུར་དང་

རོགས་རམས་བས་ཏེ་དེར་དུས་ཐོག་ཏུ་སྨན་བཅོས་བེད་ཐུབ་པ་བེད་དགོས། སྡེ་ཚན་དང་མི་སུ་ཞིག་

གིས་ཀང་རམིས་ནད་འགོས་པའི་ནད་པ་དང་། ནད་གཞི་ཡོད་མཁན། རིམས་ནད་འགསོ་པའ་ིདོགས་

གཞི་ཡོད་པའ་ིནད་པ་བཅས་ལ་མཐངོ་ཆུང་བེད་མ་ིརུང་། 

རིམས་ནད་འགོས་པའ་ིནད་པ་དང་། ནད་གཞ་ིཡོད་མཁན། རིམས་ནད་འགོས་པའ་ིདགོས་

གཞི་ཡོད་པའ་ིནད་པས་ནད་མ་དག་གོང་ངམ་ཡང་ན་རམིས་ནད་ཡོད་པའི་དོགས་གཞ་ིམ་སེལ་གོང་

ལ་བཅའ་ཁིམས་དང་སདི་འཛིན་ཁམིས་སོལ། རྒྱལ་སིད་ས་ིཁབ་ཁང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་སདི་འཛནི་ས་ེ

ཁག་བཅས་ནས་རིམས་ནད་འགོས་རྒྱ་ཆ་ེརུ་འགོ་བའི་ལས་རིགས་གཏན་འགོག་དགོས་ཚུལ་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་ལས་ཀའི་རགིས་བས་མི་ཆོག 

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རིམས་ནད་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་ལམ་ལུགས་འཛུགས་རྒྱུ། 

རྒྱལ་སདི་ས་ིཁབ་ཁང་གི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིརིམས་ནད་ལྟ་
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ཞིབ་ཚད་ ལེན་ག་ིའཆར་འགདོ་དང་འཆར་གཞི་བཟ་ོརྒྱུ། ཞིང་ཆནེ་དང་། རང་སོང་ལོངས། ཐད་སོང་

གོང་ཁརེ་བཅས་ཀི་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་ག་ིའཕྲོད་བསྟནེ་སིད་འཛིན་ས་ེཁག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

རིམས་ནད་ལྟ་ཞབི་ཚད་ལེན་གི་འཆར་འགདོ་དང་འཆར་གཞི་གཞིར་བཟུང་ནས་སིད་འཛིན་ས་

ཁོངས་དེ་གའ་ིརིམས་ནད་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་ག་ིའཆར་འགདོ་དང་འཆར་གཞི། ལས་ཀའ་ིབེད་སྟངས་

གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ། 

ནད་རགིས་སོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞི་རམི་པ་ཁག་གིས་རམིས་ནད་བྱུང་བ་དང་མཆེད་

ཚུལ་དག་དང་ད་ེམིན་རིམས་ནད་བྱུང་བ་དང་མཆེད་རེན་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་བ་རྒྱུ་དང་། ཕི་རྒྱལ་

ལ་ཐོན་པ་དང་རྒྱལ་ནང་ལ་ད་དུང་མ་བྱུང་བའི་རིམས་ནད་དང་ཡང་ན་རྒྱལ་ནང་ལ་གསར་དུ་ཐནོ་

པའི་རམིས་ནད་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། ནད་རིགས་སོན་འགགོ་དང་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞི་རམི་པ་ཁག་གིས་

རིམས་ནད་སོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་བདེ་སབས་གཤམ་གསལ་ག་ིའགན་འཁ་ིསྒྲུབ་དགོས་པ་སྟེ། 

（གཅིག） རིམས་ནད་སནོ་འགགོ་དང་ཚོད་འཛནི་ག་ིའཆར་འགོད་དང་འཆར་གཞི་བཟ་ོབ་

དང་ཇུས་འགདོ་བཅས་བ་རྒྱུ་དང་། 

（གཉིས།）རིམས་ནད་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་ག་ིཆ་འཕྲིན་བསྡུ་ལེན་དང་དབ་ེཞིབ། སྙན་འབུལ་

བཅས་བས་ཏེ་རམིས་ནད་བྱུང་ཚུལ་དང་མཆེད་སྟངས་ལ་སོན་དཔག་བ་རྒྱུ། 

（གསུམ།）རིམས་ནད་མཆེད་ཚུལ་དང་ག་ོབུར་དུ་སི་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་གི་དོན་རནེ་བྱུང་

བའི་ནད་ཡམས་རགི་པའི་བརག་དཔྱད་དང་ནད་ཡམས་མཆེད་གནས་གཙང་བཅསོ་དང་དའེི་ཕན་

འབས་ལ་གདེང་འཇོག་བ་རྒྱུ། 

（བཞི།） རིམས་ནད་ཚོད་ལྟ་ཁང་དུ་རིམས་ནད་ཞིབ་དཔྱད་ཚད་ལེན་དང་ནད་བརག ནད་

རེན་རགི་པའི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་བཅས་བ་རྒྱུ། 

（ལྔ།） རིམས་འགོག་གི་འཆར་གཞི་ལག་ལནེ་བས་ཏེ་སོན་འགོག་རིགས་ཀི་སྨན་རས་བེད་

སོད་པར་ད་ོདམ་བེད་འགན་འཁུར་རྒྱུ། 
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（དྲུག） ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་ག་ིསློབ་གས་ོདང་བོ་འད་ིབས་ཏེ་རིམས་ནད་སོན་འགགོ་སོར་

གི་ཤེས་བ་ཁབ་སེལ་གཏོང་རྒྱུ། 

（བདུན།） འོག་རིམ་ག་ིནད་རགིས་སོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞི་དང་དའེི་ལས་བེད་མི་

སྣར་རམིས་ནད་ལྟ་ཞབི་ཚད་ལེན་ལས་དོན་ཐད་ཁིད་སྟོན་དང་གསོ་སངོ་སངོ་བརྡར་བ་རྒྱུ། 

（བརྒྱད།） རིམས་ནད་སོན་འགོག་ཐད་ཉརེ་སདོ་རང་བཞནི་ག་ིཞིབ་འཇུག་དང་འཕྲོད་

བསྟེན་གདེང་འཇོག་བེད་པར་ལག་རྩལ་ཐད་ཀི་བོ་འདི་བ་ཡུལ་ལྡན་པར་བ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན། 

རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ནད་རགིས་སོན་འགོག་ཚོད་འ ཛིན་སགི་གཞསི་རིམས་ནད་

བྱུང་ཚུལ་དང་མཆདེ་ཚུལ་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་བ་རྒྱུ་དང་། རིམས་ནད་ཚབས་ཆེན་མཆདེ་ཚུལ་སོན་

དཔག་བས་ཏེ་སནོ་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་བ་རྒྱུའ་ིཐབས་ཇུས་འདོན་དགོས་ལ། གོ་བུར་ཐོལ་བྱུང་གི་

ནད་ཡམས་བརག་དཔྱད་དང་ཐག་གཅོད་བེད་པར་ཞུགས་ནས་སློབ་སྟོན་ཡང་བས་ཏ་ེརིམས་ནད་

འབྱུང་ཁུངས་རིག་པའ་ིཐད་ནས་གསལ་འབེད་དང་། སྤུ ས་ཚད་ཞིབ་དཔྱད་ཚོད་འཛནི་བེད་

པའི་མ་ལག་འཛུགས་པ། ཉེར་སོད་ལྡན་རིགས་ཞིབ་འཇུག་དང་འཕྲོད་ བསྟེན་ལ་གདེང་འཇོག་

བཅས་བེད་དགོས། 

ཆུས་བཙུགས་པའ་ིགོང་ཁེར་དང་རངོ་རིམ་པའ་ིནད་རིགས་སོན་འགགོ་ཚོད་འཛནི་སགི་གཞསི་

རིམས་ནད་སོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་གི་འཆར་འགོད་དང་འཆར་གཞི་ལག་ལནེ་བ་རྒྱུ་དང་། རིམས་

འགོག་ཁབ་རྒྱག་དང་དུག་སལེ། ནད་སརོ་སེ་དངསོ་ཀི་གནོད་པར་ཚདོ་འཛནི། རིམས་ནད་སནོ་

འགོག་སོར་གི་ཤསེ་བ་ཁབ་སལེ་བཅས་བདེ་པའི་རྩ་འཛུགས་བ་རྒྱུ་དང་། ས་ཁུལ་དེ་གའི་ནད་ཡམས་

དང་ག་ོབུར་ བྱུང་བའི་ས་ིཔའ་ིའཕྲདོ་བསྟནེ་གི་དོན་རེན་ཞིབ་དཔྱད་ཚད་ལེན་དང་སྙན་ཞུ་བེད་

འགན་འཁུར་རྒྱུ། ནད་ཡམས་རིག་པའི་བརག་དཔྱད་དང་རྒྱུན་འབྱུང་ནད་གཞིའི་སེ་དངོས་ཕྲ་རབ་

ལ་ཞིབ་དཔྱད་ཚད་ལེན་བེད་དགོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀསི་རམིས་ནད་སོན་བརྡ་གཏོང་བའི་ལམ་ལུགས་འཛུགས་རྒྱུ། 

རྒྱལ་སདི་ས་ིཁབ་ཁང་གི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་དང་ཞངི་ཆེན། རང་སོང་ལོངས། 
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ཐད་སངོ་གོང་ཁེར་བཅས་ཀ་ིམི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་དང་མཆེད་ཚུལ་ལ་

སོན་དཔག་བས་པར་གཞིགས་ཏེ་དུས་ཐོག་ཏུ་རམིས་ནད་ཀི་ སོན་བརྡ་གཏོང་དགོས་ལ་གནས་ཚུལ་

ལ་གཞགིས་ནས་ཡངོས་བསྒྲགས་ཀང་བདེ་དགསོ། 

དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། རོང་རིམ་པ་ཡན་གི་ས་གནས་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་གསི་རམིས་ནད་སོན་

འགོག་དང་ཚདོ་འཛིན་བེད་པའི་འཆར་གཞི་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་མི་དམངས་སདི་གཞུང་ལ་ཐོ་

འགོད་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ།  

རིམས་ནད་སོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་བདེ་པའི་འཆར་གཞིར་གཤམ་གི་ནང་དནོ་གཙོ་བོ་

རྣམས་ཚུད་ཡདོ་དེ། 

（གཅིག） རིམས་ནད་སོན་འགོག་ ཚོད་འཛིན་བཀོད་འདོམས་པུའུ་གྲུབ་སྟངས་དང་དེ་

འབེལ་སེ་ཁག་ག་ིའགན་ནུས་དང་། 

（གཉིས།） རིམས་ནད་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་ཆ་འཕྲནི་བསྡུ་ལེན། དབེ་ཞབི། སྙན་ཞུ། བརྡ་

ཁབ་གཏོང་བ་བཅས་ཀི་ལམ་ལུགས། 

（གསུམ།）རིམས་ནད་བྱུང་སབས་ནད་རགིས་སོན་འགོག་ཚདོ་འཛནི་སགི་གཞི་དང་སྨན་

བཅོས་སིག་གཞིའ་ིལས་འགན་དང་འགན་འཁི། 

（བཞི།） རིམས་ནད་གོ་བུར་བྱུང་བ་དང་མཆདེ་ཚུལ་རིམ་པ་དབ་ེརྒྱུ་དང་དེ་དང་མཐུན་

པའི་མཁོ་བསྟུན་ལས་དོན་སྒྲུབ་སྟངས། 

（ལྔ།） རིམས་ནད་སོན་འགོག་དང་། རིམས་ནད་ཡོད་ས་དང་འབྱུང་ཁུལ་ཚོད་འཛནི་བེད་

པ། མཁོ་བསྟུན་སྒྲིག་བཀོད་དང་། སྒྲིག་ཆས། སྨན་བཅོས་བདེ་པའ་ིསྨན་ རས་དང་སྨན་བཅོས་ཡ་ོབད། 

དེ་མིན་དངོས་ཟོག་དང་ལག་རྩལ་གསོག་འཇོག་དང་བསྡུ་སོད་བ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན། 

ས་གནས་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་དང་ནད་རིགས་སནོ་འགོག་ཚདོ་འཛནི་སགི་གཞིར་རྒྱལ་

སིད་ས་ིཁབ་ཁང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་གམ་ཡང་ན་ཞིང་ཆེན་དང་། རང་སོང་ལངོས། 

ཐད་སངོ་གོང་ཁེར་བཅས་ཀ་ིམི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་བཏང་བའི་རིམས་ནད་སོན་བརྡ་འབོར་
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རེས་རམིས་ནད་སོན་འགོག་དང་ཚདོ་འཛནི་ བེད་པའི་ཚད་གཞ་ིལྟར་སོན་འགོག་དང་ཚདོ་འཛིན་

བེད་ཐབས་སོད་དགོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། སྨན་བཅོས་སིག་གཞསི་ངསེ་པར་དུ་རྒྱལ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་གི་འཕྲོད་

བསྟེན་སིད་འཛིན་སེ་ཁག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིདོ་དམ་ལམ་ལུགས་དང་བཅོས་ཐབས་ཚད་ལྡན་

ལག་ལནེ་ནན་པ་ོབས་ཏེ་རིམས་ནད་སྨན་བཅསོ་བདེ་སབས་འགསོ་ཚུལ་དང་སྨན་ཁང་ནས་འགོས་

ཚུལ་བཀག་འགོག་བ་རྒྱུ། 

སྨན་བཅོས་སིག་གཞིས་སེ་ཁག་དང་མི་སྣ་ཆདེ་མངགས་གཏན་འཁེལ་བས་ཏེ་རིམས་ནད་འག་ོ

ཚུལ་སྙན་འབུལ་དང་། སྡེ་ཚན་དེ་གའི་རིམས་ནད་སོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛནི། འགན་འཁུར་ཁུལ་

གི་རིམས་ནད་སནོ་འགོག་ག་ིལས་དནོ་སྒྲུབ་འགན་འཁུར་རྒྱུ་དང་། སྨན་བཅོས་ལས་སའོི་ཁོད་སྨན་

ཁང་ལས་ནད་འགསོ་པའི་ཉནེ་ཁའ་ིརྒྱུ་རེན་རྣམས་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་། ཉེན་མདེ་འགགོ་སྲུང་། 

དུག་སལེ། ལོགས་སུ་འཇོག་པ། སྨན་བཅོས་ཀི་སྙགིས་རོ་གཙང་བཅོས་བཅས་ཀི་ལས་དནོ་སྒྲུབ་འགན་

འཁུར་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ། 

ནད་རགིས་སོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞིས་མི་སྣ་ཆེད་མངགས་དམིགས་འཛུགས་བས་ཏེ་

སྨན་བཅོས་སིག་གཞི་ནང་ག་ིརིམས་ནད་སོན་འགོག་ལས་དོན་ལ་མཛུབ་ཁིད་དང་དཔྱད་ཞིབ་བེད་

པ་དང་། ནད་ཡམས་རིག་པའི་ཐད་བརག་དཔྱད་བདེ་དུ་འཇུག་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ། ནད་རིགས་སོན་འགགོ་ཚོད་འཛནི་སིག་གཞ་ིདང་། སྨན་བཅསོ་སིག་

གཞིའི་ཚོད་ལྟ་ཁང་དང་ནད་འབྱུང་སེ་དངོས་ཚོད་ལྟ་བེད་མཁན་སེ་ཚན་ན་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀསི་གཏན་

འབེབས་བས་པའ་ིཆ་རེན་དང་ལག་རྩལ་གི་ཚད་དང་མཐུན་དགསོ་པ་དང་། ལྟ་སྐུལ་དང་དོ་དམ་

ལམ་ལུགས་ནན་པ་ོབཙུགས་ཏེ་ནད་ཡམས་ཀི་ནད་འབྱུང་མ་དཔ་ེགཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིབདེ་ཐབས་

ལྟར་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་ནན་པོར་བས་ཏེ་རིམས་ནད་ཀི་ནད་འབྱུང་མ་དཔེ་ཚོད་ལྟ་ཁང་དུ་འགོས་ཚུལ་

དང་ནད་རྒྱུ་དངོས་ཕྲ་རབ་ཁབ་རྒྱ་ཇེ་ཆརེ་འགོ་ཚུལ་སནོ་འགོག་ནན་པ་ོབེད་དགསོ། 

དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ། ཟུངས་ཁག་འཐེན་སོད་སིག་གཞ་ིདང་ས་ེདངསོ་ཀ་ིཐོན་རས་བཟོ་
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མཁན་སྡེ་ཚན་གིས་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འབེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་ལག་ལེན་ནན་ཏན་བས་

ནས་ཁག་དང་ཁག་བཟའོི་ཐནོ་རས་ཀི་སྤུས་ཀར་འགན་ལནེ་བེད་དགསོ། ཁིམས་འགལ་གིས་ཁག་

འཚག་པའམ་ཡང་ན་མ་ིགཞན་པ་རྩ་འཛུགས ་བས་ནས་ཁག་འཚོང་དུ་འཇུག་རིགས་གཏན་འགོག་

བེད་དགོས།  

ནད་རགིས་སོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞི་དང་སྨན་བཅོས་སགི་གཞིས་ཁག་དང་ཁག་བཟའོི་

ཐོན་རས་བདེ་སདོ་བདེ་སབས། ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིའབེལ་ཡདོ་གཏན་འབེབས་བརྩི་སྲུང་བས་

ཏེ་ཁག་བླུགས་པ་དང་ཁག་བཟོས་ཐནོ་རས་བེད་སོད་བས་པའི་དབང་གིས་ནད་འགོས་ཚུལ་མ་ིཐོན་

པ་བེད་དགསོ། 

དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ། མི་དམངས་སིད་གཞུང་རིམ་པ་ཁག་གིས་ཨེ་ཙའིི་ནད་སནོ་འགགོ་གི་

ལས་དནོ་སྒྲུབ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། སོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛནི་བདེ་ཐབས་སད་ད་ེ

ཨེ་ཙིའི་ནད་མི་མཆེད་པ་བདེ་དགོས། བེད་ཐབས་ཞིབ་ཕྲ་རྒྱལ་སདི་ས་ིཁབ་ཁང་གིས་གཏན་འབེབས་

བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ། རོང་རམི་པ་ཡན་ག་ིམི་དམངས་སདི་གཞུང་གི་ཞིང་ལས་དང་ནགས་ལས་

སིད་འཛིན་སེ་ཁག་དང་ད་ེམནི་གི་འབེལ་ཡོད་སེ་ཁག་གསི་རང་རང་གི་འགན་འཁི་ལྟར་མི་ཕྱུགས་

གཉིས་ཀར་ཕོག་པའི་རིམས་ནད་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའ་ིསོག་ཆགས་ཀི་རམིས་ནད་སནོ་འགགོ་ད་ོ

དམ་བདེ་འགན་འཁུར་རྒྱུ། 

མི་ཕྱུགས་གཉིས་ཀར་ཕོག་པའི་རིམས་ནད་དང་འབལེ་ཡདོ་རི་དྭགས་དང་། ཁིམ་བ་དང་

ཕྱུགས་རིགས་བཅས་ལ་འགསོ་ནད་ཞིབ་བཤརེ་བས་ཏེ་ཚད་ལོན་ཚེ་འཚོང་བ་དང་སེལ་འདེན་བས་

ཆོག 

དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ།  རྒྱལ་ཁབ་ཀསི་རམིས་ནད་ཀ་ིའབུ་ཕྲའི་རགིས་དང་དུག་འབུའི་མཛོད་

ཁང་འཛུགས་རྒྱུ། 

རིམས་ནད་འབུ་ཕྲའི་རིགས་དང་དུག་འབུ། རིམས་ནད་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་བེད་པའི་མ་དཔེ་
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བཅས་བསྡུ་ལེན་དང་ཉར་ཚགས། འཁེར་སོད། སེལ་འདེན། བེད་སདོ་བཅས་བེད་པར་རིགས་འབེད་

དོ་དམ་བེད་དགོས་པ་དང་འཐུས་ས་ོཚང་བའ་ིདོ་དམ་གི་ལམ་ལུགས་ནན་པ་ོའཛུགས་དགོས། 

རིམས་ནད་རིགས་ཀ་པ་ཁབ་སིད་ཉནེ་ལྡན་པ་དང་དེ་མིན་རྒྱལ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་འཕྲོད་

བསྟེན་སིད་འཛིན་སེ་ཁག་གསི་གཏན་འབེབས་བས་པའ་ིའབུ་ཕྲའི་རགིས་དང་དུག་འབུ། རིམས་ནད་

ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་བེད་པའ་ིམ་དཔེ་བཅས་དངསོ་སུ་བསྡུ་ལནེ་དང་ཉར་ཚགས། འཁེར་སདོ། སེལ་

འདེན། བེད་སོད་བེད་དགསོ་བྱུང་ཚེ། ངེས་པར་དུ་ཞིང་ཆནེ་རིམ་པ་ཡན་ག་ིམི་དམངས་སིད་གཞུང་

ཁོངས་འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་ས་ེཁག་གི་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། བེད་ཐབས་ཞིབ་ཕྲ་རྒྱལ་སདི་ས་ི

ཁབ་ཁང་གསི་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།  

དོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ། རིམས་ནད་ཀི་ནད་རྒྱུས་བཙོག་པས་སྦགས་པའི་ཆུ་དང་དངསོ་པོ། ས་

ཆ། དངོས་རས་རྣམས་འབལེ་ཡོད་སྡེ་ཚན་དང་མི་སརེ་གསི་ངེས་པར་དུ་ནད་རགིས་སོན་འགོག་ཚོད་

འཛིན་སིག་གཞིའི་མཛུབ་ཁདི་འོག་གམ་ཡང་ན་དའེི་འཕྲདོ་བསྟནེ་ག་ིབང་བ་ལྟར་དུག་སེལ་ནན་པོ་

བེད་དུ་འཇུག་དགསོ། དུག་སལེ་མི་བེད་མཁན་ལ་ས་གནས་དེའི་འཕྲོད་བསྟནེ་སདི་འཛནི་སེ་ཁག་

གམ་ཡང་ན་ནད་རིགས་སོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞསི་བཙན་ཤདེ་ཀསི་དུག་སེལ་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རང་བྱུང་གི་རམིས་ནད་ཐོན་ས་ཡིན་པ་ངེས་གཏན་

འཁེལ་ཡུལ་དུ་ཆུ་བེད་དང་། འགིམ་འགྲུལ། ཡུལ་སོར། ནུས་ཁུངས ་སོགས་ཀི་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་

གངས་ཆེ་གས་སྐྲུན་རྒྱུའ་ིའཆར་གཞ་ིའདིང་སབས། སོན་ལ་ཞིང་ཆེན་རིམ་པ་ཡན་གི་ནད་རིགས་སནོ་

འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞིས་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་ཡུལ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཐད་ཀི་རགོ་ཞབི་བེད་དགསོ། 

འཛུགས་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་གསི་ནད་རིགས་སནོ་འགོག་ཚདོ་འཛིན་སགི་གཞའིི་དགོངས་འཆར་ལྟར་

རིམས་ནད་སོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་བདེ་ཐབས་དགསོ་ངེས་སོད་དགསོ། བཟོ་སྐྲུན་བེད་རིང་

འཛུགས་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་གསི་བཟོ་སྐྲུན་བེད་སའ་ིའཕྲོད་བསྟནེ་རིམས་འགོག་ལས་དནོ་སྒྲུབ་འགན་

འཁུར་མཁན་ཆེད་མངགས་འཛུགས་དགོས། བཟོ་སྐྲུན་གྲུབ་རེས་ནད་རིགས་སནོ་འགགོ་ཚོད་འཛིན་

སིག་གཞིས་ཐོན་སིད་པའི་རམིས་ནད་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་བེད་དགོས། 
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དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ། རིམས་ནད་འགོག་བཅོས་སུ་སོད་པའི་དུག་སེལ་ཐོན་རས་དང་འཐུང་ཆུ་

མཁོ་སདོ་སྡེ་ཚན་གིས་སོད་པའི་འཐུང་ཆུའམ་འཐུང་ཆུ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་

མེད་ཀ་ིཐོན་རས་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིའཕྲདོ་བསྟེན་ཚད་གཞི་དང་མཐུན་པ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གི་

ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་བ་བདེ་དགོས། 

འཐུང་ཆུ་མཁ་ོསོད་སྡེ་ཚན་གསི་ཐོན་སེད་དམ་མཁ་ོའདོན་གི་ལས་སོ་སྒྲུབ་པར་ཁིམས་མཐུན་

ལྟར་གཙང་སྦྲའི་འཁོལ་འཛནི་འཐབོ་དགསོ། 

རིམས་ནད་འགོག་བཅོས་སུ་སོད་པའི་དུག་སལེ་ཐོན་རས་ཐོན་སདེ་བདེ་མཁན་སྡེ་ཚན་དང་

རིམས་ནད་འགོག་བཅོས་སུ་སོད་པ འི་དུག་སེལ་ཐོན་རས་ཐོན་སདེ་བེད་པར་ཞིང་ཆེན་རིམ་པ་ཡན་

གི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ག་ིའཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་ས་ེཁག་ག་ིཆོག་མཆན་ཐོབ་དགསོ། བེད་

ཐབས་ཞིབ་ཕྲ་རྒྱལ་སདི་ས་ིཁབ་ཁང་གིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ། 
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ལའེུ་གསུམ་པ། རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་སྙན་འབུལ་དང་། བརྡ་གཏངོ་། 

སི་བསྒྲགས་བཅས་བདེ་སྟངས་སརོ། 

དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ། ནད་རགིས་སནོ་འགོག་ཚདོ་འཛིན་སིག་གཞ་ིདང་། སྨན་བཅསོ་སིག་གཞི། 

ཟུངས་ཁག་འཐེན་སོད་སིག་གཞི་བཅས་དང་དའེི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མཁན་གསི་བཅའ་ཁིམས་འདིར་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རམིས་ནད་བྱུང་ཚུལ་ལམ་ཡང་ན་རམིས་ནད་གཞན་དག་ལངས་པ་དང་། མཆེད་

པ། དེ་བཞིན་རྒྱུ་རེན་མ་ིགསལ་བའ་ིརིམས་ནད་གཞན་དག་གོ་བུར་བྱུང་བ་ཤསེ་ཚེ། རམིས་ནད་སྙན་

ཞུ་ས་གནས་རང་ཁོངས་ཀསི་དོ་དམ་བེད་པའ་ིརྩ་དོན་བརྩ་ིསྲུང་ཞུ་བ་དང་། རྒྱལ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་

གི་གཏན་འབེབས་སམ་ཡང་ན་རྒྱལ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་ས་ེཁག་ག་ིགཏན་

ལ་ཕབ་པའ་ིནང་དོན་དང་། གོ་རིམ། བེད་ཐབས། དུས་བཀག་བཅས་ལྟར་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ། 

དམག་དཔུང་གི་སྨན་བཅོས་སིག་གཞིས་སི་ཚགོས་ཀི་ས་ིདམངས་ལ་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་མཁ་ོ

སོད་བདེ་དུས་གངོ་གསལ་ནང་གསསེ་དནོ་ཚན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིརིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་ཤསེ་ཚེ། 

རྒྱལ་སདི་ས་ིཁབ་ཁང་གི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་གི་གཏན་འབེབས་ལ་གཞིགས་ནས་སྙན་

སེང་ཞུ་དགསོ། 

དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ། སེ་ཚན་དང་མི་སེར་གང་ཞིག་ཡནི་རུང་རིམས་ནད་ཕོག་མཁན་ནམ་

ཡང་ན་རིམས་ནད་ཕོག་པར་དོགས་པའི་ནད་པ་ཡིན་པ་ཤསེ་ཚེ། ཉེ་འདབས་ཀ་ིརིམས་ནད་སནོ་

འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞའིམ་ཡང་ན་སྨན་བཅོས་སིག་གཞི་ལ་དུས་ཐོག་ཏུ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ། གྲུ་ཁ་དང་། གནམ་གྲུ་ཐང་། ལྕགས་ལམ་བཅས་ཀི་རིམས་ནད་སནོ་

འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞི་དང་ད་ེབཞིན་རྒྱལ་མཚམས་འཕྲོད་བསྟེན་རིམས་བཤརེ་ལས་ཁུངས་

ཀིས་རམིས་ནད་རིགས་ཀ་པ་ཕོག་པའི་ནད་པ་དང་། ནད་རྒྱུ་ཁེར་ཡོད་མཁན། རིམས་ནད་ཕོག་པར་

དོགས་པའི་ནད་པ་བཅས་ཡནི་པ་ཤེས་ཚེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འབེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་ལྟར་རྒྱལ་

མཚམས་ཐོན་སོ་གནས་སའི་རིམས་ནད་སོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞིའམ་ཡང་ན་ས་གནས་དང་

རོང་རམི་པ་ཡན་གི་ས་གནས་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ག་ིའཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་སེ་ཁག་ལ་དུས་
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ཐོག་ཏུ་སྙན་སེང་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཕན་ཚུན་ལ་བརྡ་ཁབ་གཏོང་རྒྱུ།  

དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ། རིམས་ནད་སོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞིས་རིམས་ནད་ཁབ་ཚུལ་ག་ི

ཆ་འཕྲནི་རང་འགུལ་གསི་བསྡུ་རུབ་དང་། དབེ་ཞིབ། བརག་དཔྱད། ཞིབ་བསྡུར་བཅས་བེད་དགོས།  

རིམས་ནད་རིགས་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་མཆེད་ཚུལ་གི་སྙན་ཞུ་འབོར་བའམ་ཡང་ན་རམིས་ནད་ག་ོབུར་

བྱུང་བ་དང་མཆེད་པ་ཤེས་ཚ།ེ ས་གནས་ད་ེགའ་ིའཕྲོད་བསྟེན་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་ལ་འཕྲལ་མར་

སྙན་སངེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དུས་མཚུངས་གོང་རིམ་འཕྲོད་བསྟནེ་སིད་འཛིན་ས་ེཁག་དང་རྒྱལ་སིད་སི་

ཁབ་ཁང་ག་ིའཕྲོད་བསྟེན་སདི་འཛནི་ས་ེཁག་ལའང་དུས་གཅིག་ཏུ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ། 

རིམས་ནད་སོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞིས་ཆེད་དམགིས་ཀ་ིསེ་ཁག་འཛུགས་པའམ་ཡང་

ན་མི་སྣ་དམིགས་འཛུགས་བས་ནས་རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་གི་ཆ་འཕྲིན་དོ་དམ་ལས་ཀའ་ིའགན་

འཁུར་དུ་འཇུག་དགོས་པ་དང་། རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་སརོ་གི་སྙན་ཞུར་དུས་ཐོག་ཏུ་ཞིབ་བསྡུར་དང་

དབེ་ཞབི་བདེ་དགོས། 

དོན་ཚན་སོ་བཞི་པ། རོང་རམི་པ་ཡན་ག་ིས་གནས་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་

སིད་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་རང་ངོས་སདི་འཛིན་ས་ཁོངས་ཀ་ིནད་རགིས་སོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་

གཞ་ིདང་སྨན་བཅསོ་སིག་གཞི་ལ་རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་དང་དེ་བཞིན་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་ཉེན་

བརྡ་གཏོང་བའི་འབེལ་ཡོད་ཆ་འཕྲནི་དུས་ཐོག་ཏུ་བརྡ་ཁབ་གཏོང་དགོས། བརྡ་ཁབ་འབོར་བའི་

རིམས་ནད་སོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞི་དང་སྨན་བཅོས་སགི་གཞསི་རང་སྡེ་ཚན་གི་འབལེ་ཡོད་

མི་སྣར་དུས་ཐོག་ཏུ་བརྡ་ལན་སོད་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ། རྒྱལ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་གི་འཕྲོད་བསྟནེ་སིད་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་རྒྱལ་སིད་ས་ི

ཁབ་ཁང་ག་ིའབེལ་ཡོད་སེ་ཁག་དང་། ཞིང་ཆེན་དང་ར ང་སོང་ལོངས། ཐད་སོང་གོང་ཁེར་བཅས་ཀི་

མི་དམངས་སིད་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་སེ་ཁག་ཁག་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་རམིས་ནད་བྱུང་

ཚུལ་དང་ད་ེབཞིན་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་། ཉེན་བརྡ་གཏོང་བའ་ིའབལེ་ཡོད་ཆ་འཕྲིན་དུས་ཐགོ་ཏུ་

བརྡ་ཁབ་གཏོང་རྒྱུ། 
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ཉེ་འབལེ་ལམ་ཡང་ན་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་མི་དམངས་སདི་གཞུང་ག་ིའཕྲོད་བསྟནེ་སདི་

འཛིན་སེ་ཁག་གིས་རང་ངོས་སིད་འཛིན་ས་ཁོངས་ཀ་ིརིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་དང་དེ་བཞནི་ལྟ་ཞིབ་

ཚད་ལནེ། ཉེན་བརྡ་བཅས་ཀ་ིའབེལ་ཡོད་ཆ་འཕྲིན་དུས་ཐགོ་ཏུ་ཕན་ཚུན་ལ་བརྡ་ཁབ་གཏོང་རེས་

བེད་དགོས། 

རོང་རམི་པ་ཡན་གི་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་ག་ིའབེལ་ཡོད་སེ་ཁག་གིས་རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་

ཤེས་སབས། རིམ་པ་གཅིག་མཚུངས་ཀི་མ་ིདམངས་སདི་གཞུང་ག་ིའཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་སེ་ཁག་

ལ་དུས་ཐོག་ཏུ་བརྡ་ཁབ་གཏོང་དགསོ། 

ཀྲུང་གའོི་མ་ིདམངས་བཅིངས་འགལོ་དམག་ག་ིའཕྲདོ་བསྟེན་གཙོ་སངོ་ས་ེཁག་གིས་རམིས་ནད་

བྱུང་ཚུལ་ཤསེ་སབས། རྒྱལ་སདི་སི་ཁབ་ཁང་གི་འཕྲོད་བསྟནེ་སིད་འཛིན་ས་ེཁག་ལ་བརྡ་ཁབ་གཏོང་

དགོས། 

དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ། སོག་ཆགས་ཀ་ིརིམས་ནད་སནོ་འགོག་སིག་གཞ་ིདང་རིམས་ནད་སོན་

འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞིས་སོག་ཆགས་བར་དང་མའིི་བར་མ་ིཕྱུགས་མཉམ་ཕོག་གི་རིམས་ནད་

མཆེད་ཚུལ་དང་ད་ེབཞནི་འབེལ་ཡོད་ཆ་འཕྲིན་དུས་ཐོག་ཏུ་ཕན་ཚུན་བརྡ་ཁབ་གཏོང་རེས་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ། བཅའ་ཁིམས་འདིའ་ིགཏན་འབེབས་ལྟར་རིམས་ནད་ཁབ་ཚུལ་སྙན་

སེང་ཞུ་འགན་ཡོད་པའ་ིམི་དམངས་སིད་གཞུང་གི་འབེལ་ཡོད་སེ་ཁག་དང་། རིམས་ནད་སོན་འགོག་

ཚོད་འཛིན་སགི་གཞ།ི སྨན་བཅོས་སགི་གཞ།ི ཟུངས་ཁག་འཐེན་སདོ་སགི་གཞ་ིདང་དེའ་ིལས་བདེ་མ་ི

སྣས་རམིས་ནད་ཁབ་ཚུལ་སྦ་གསང་དང་། རྫུན་ཞུ། འགངས་ཞུ་བཅས་བས་མི་ཆོག 

དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀསི་རམིས་ནད་བྱུང་ཚུལ་གི་ཆ་འཕྲིན་སི་བསྒྲགས་བདེ་པའ་ི

ལམ་ལུགས་བཟོ་རྒྱུ། 

རྒྱལ་སདི་ས་ིཁབ་ཁང་གི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀ་ིརིམས་ནད་བྱུང་

ཚུལ་སརོ་ག་ིཆ་འཕྲིན་དུས་ངསེ་གཏན་ནང་ཁབ་བསྒྲགས་བ་རྒྱུ། ཞིང་ཆེན་དང་། རང་སོང་ལངོས། 

ཐད་སངོ་གོང་ཁེར་བཅས་ཀ་ིམི་དམངས་སིད་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་སིད་
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འཛིན་ས་ཁོངས་ད་ེགའ་ིརིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་གི་ཆ་འཕྲིན་དུས་ངེས་གཏན་ནང་ཁབ་བསྒྲགས་བ་རྒྱུ།  

རིམས་ནད་ལངས་པ་དང་། མཆེད་སབས་རྒྱལ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་འཕྲདོ་བསྟེན་སིད་འཛིན་ས་ེ

ཁག་གསི་རམིས་ནད་བྱུང་ཚུལ་གི་ཆ་འཕྲིན་སི་ཚགོས་ཐོག་སི་བསྒྲགས་བེད་འགན་འཁུར་དགསོ་པ་

མ་ཟད། ཞིང་ཆནེ་དང་། རང་སོང་ལོངས། ཐད་སངོ་གངོ་ཁེར་བཅས་ཀི་མ་ིདམངས་སདི་གཞུང་ག་ི

འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་ས་ེཁག་ལ་སིད་འཛིན་ཁུལ་དེ་གའི་རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་ག་ིཆ་འཕྲིན་སི་

ཚོགས་ལ་ཁབ་བསྒྲགས་བེད་དབང་བསྐུར་ཆོག 

རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་ག་ིཆ་འཕྲིན་ཁབ་བསྒྲགས་བ་རྒྱུ་ད་ེདུས་ཐོག་དང་གནད་ལ་འཁེལ་བ་

ཡིན་དགསོ། 
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ལའེུ་བཞ་ིཔ། རིམས་ནད་འགགོ་ཕགོས་སརོ། 

དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ། སྨན་བཅོས་སགི་གཞིས་རིམསས་ནད་རིགས་ཀ་པ་བྱུང་བ་ཤསེ་སབས།  

དུས་ཐགོ་ཏུ་སོད་དགོས་པའ་ིབེད་ཐབས་གཤམ་གསལ་ལྟར། 

 (གཅིག) ནད་པ་དང་། རིམས་ནད་སློང་བའ་ིདུག་གཞ་ིའཁེར་མཁན་ཟུར་འཇོག་སྨན་

བཅོས་བེད་དགོས་པ་དང་། ཟུར་འཇོག་བདེ་པའི་དུས་བཀག་ནང་གས་ོརིག་ག་ིབརག་དཔྱད་བས་

འབས་གཞིར་བཟུང་ནས་གཏན་འཁེལ་རྒྱུ་དང་། 

(གཉིས།) རིམས་ནད་ཡནི་པར་དོགས་པའི་ནད་པའི་ནད་གཞི་གཏན་ཁེལ་མ་བྱུང་གངོ་

དམིགས་འཛུགས་ཀ་ིགནས་སུ་ཁེར་རང་ལོགས་སུ་བཞག་ནས་སྨན་བཅོས་བ་རྒྱུ། 

(གསུམ།) སྨན་བཅོས་སིག་གཞི་ནང་གི་ནད་པ་དང་། རིམས་ནད་སློང་བའ་ིདུག་གཞ་ིའཁེར་

ཡོད་མཁན། རིམས་ནད་ཡིན་པར་དོགས་པའ་ིནད་པ་བཅས་དང་རེག་ཐུག་ཉེ་བཅར་བདེ་མཁན་ལ་

དམིགས་འཛུགས་ཀ་ིགནས་སུ་གས་ོརིག་གི་ལྟ་ཞིབ་བ་རྒྱུ་དང་དགོས་ངསེ་ཀ་ིསོན་འགགོ་བེད་ཐབས་

གཞན་དག་སདོ་རྒྱུ། 

ཟུར་འཇོག་སྨན་བཅོས་བ་རྒྱུ་དང་ལནེ་མ་བས་པའམ་ཡང་ན་ཟུར་འཇོག་བེད་ཡུན་མ་འཐིམས་

གོང་ནས་ཟུར་འཇགོ་སྨན་བཅོས་བདེ་པ་ནས་རང་དགར་ཐོན་རགིས་ལ་ས་ིབད་ེལས་ཁུངས་ཀསི་

སྨན་བཅོས་སིག་གཞི་ལ་རགོས་སོར་བས་ནས་བཙན་ཤདེ་ཀིས་ཟུར་འཇོག་སྨན་བཅོས་བེད་ཐབས་

སོད་རྒྱུ།  

སྨན་བཅོས་སིག་གཞིས་རིམས་ནད་རིགས་ཁ་པའམ་ཡང་ན་ག་པ་ཕགོ་པའི་ནད་པ་ཡནི་པ་

ཤེས་ན། ནད་རགས་ལ་གཞིགས་ནས་དགསོ་ངསེ་ཀ་ིསྨན་བཅོས་དང་འགགོ་ཐབས་སོད་རྒྱུ། 

སྨན་བཅོས་སིག་གཞིས་རང་སེ་ཚན་ཁོངས་སུ་རིམས་ནད་ཀི་ནད་སློང་དུག་གཞིས་སྦགས་པའ་ི

གནས་དང་། ཅ་དངསོ་ད་ེབཞིན་སྨན་བཅོས་སྙིགས་རོ་བཅས་ལ་བཅའ་ཁིམས་དང་ཁམིས་སལོ་ག་ི

གཏན་འབེབས་ལྟར་ངསེ་པར་དུ་དུག་སེལ་དང་གནོད་མདེ་དུ་གྱུར་བའི་བཀོད་སྒྲིག་བདེ་དགསོ། 

དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ། རིམས་ནད་སོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞིས་རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་
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ཤེས་པའམ་ཡང་ན་རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་གི་སྙན་ཞུ་འབོར་ཚེ། འཕྲལ་མར་སོད་དགསོ་པའི་བདེ་

ཐབས་གཤམ་གསལ་ལྟར། 

（གཅིག) རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་ལ་རྒྱུན་ནད་རིག་པའ་ིབརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་དང་། བརག་

དཔྱད་བས་ཚུལ་ལ་གཞགིས་ནས་རམིས་ནད་བྱུང་ས་དང་། རིམས་ནད་བྱུང་ཁུལ་དབེ་མཚམས་

གཅོད་རྒྱུའི་གསོ་འགོ་བཏོན་ནས། རིམས་ནད་ཀིས་སྦགས་པའི་གནས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་གི་གཙང་སེལ་

བ་རྒྱུ་དང་། རེག་ཐུག་ཉེ་བཅར་བེད་མིར་དམགིས་འཛུགས་བེད་གནས་སུ་གས་ོརིག་ག་ིལྟ་ཞབི་དང་

དགོས་ངེས་ཀི་སནོ་འགགོ་བདེ་ཐབས་གཞན་དག་སདོ་རྒྱུ་དང་ཆབས་སྦྲགས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་སིད་

འཛིན་སེ་ཁག་ལ་རིམས་ནད་འགོག་པའི་ཇུས་གཞི་འདོན་རྒྱུ་དང་།  

(གཉིས།) རིམས་ནད་ལངས་པ་དང་། མཆེད་དུས། རིམས་ནད་བྱུང་ས་དང་རིམས་ནད་བྱུང་

ཁུལ་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་ག་ིདུག་སེལ་གཙང་བཅོས་བ་རྒྱུ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་ས་ེཁག་ལ་

རིམས་ནད་འགོག་པའི་ཇུས་གཞི་འདོན་རྒྱུ་དང་ཆབས་སྦྲགས་སུ་འཕྲོད་བསྟནེ་སདི་འཛིན་ས་ེཁག་གི་

བང་བ་བཞནི་བདེ་ཐབས་སདོ་རྒྱུ། 

(གསུམ།) འོག་རམི་རམིས་ནད་སོན་འགོག་ཚོད་འཛནི་སགི་གཞ་ིལ་རིམས་ནད་སོན་འགོག་

དང་། ཚོད་འཛནི་བདེ་ཐབས་ཀི་མཛུབ་ཁིད་བ་རྒྱུ་དང་། འབེལ་ཡདོ་ས་ེཁག་སྒྲིག་འཛུགས་དང་དརེ་

མཛུབ་སྟོན་བས་ནས་རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་ལ་ཁ་གཏད་འཇལ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན། 

དོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ། རིམས་ནད་རིགས་ཀ་པ་ཕགོ་པའི་ནད་པ་གནས་ཡུལ་ལམ་ཡང་ན་

གནས་ཡུལ་ད་ེཁོངས་ཀ་ིདམགིས་བསལ་ཁུལ་གི་མ་ིསྣ་ཡནི་ན། ས་གནས་དེ་གའི་རོང་རམི་པ་ཡན་ག་ི

ས་གནས་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་གསི་ཟུར་འཇགོ་བདེ་ཐབས་སད་ཆགོ་པ་དང་ཆབས་སྦྲགས་སུ་རིམ་

གཅིག་མཐོ་བའི་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས།  སྙན་ཞུ་འབརོ་བའི་གོང་རམི་མ་ི

དམངས་སིད་གཞུང་གིས་འཕྲལ་མར་ཆགོ་མཆན་འགོད་མིན་ག་ིགོས་ཐག་གཅོད་དགསོ། གོང་རིམ་

མི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་མ་ིའགདོ་པའི་གསོ་ཐག་བཅད་ན། ཟུར་འཇོག་བེད་ཐབས་

སོད་མཁན་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་གིས་ཟུར་འཇོག་བེད་ཐབས་འཕྲལ་མར་མེད་པ་བཟོ་དགསོ། 
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ཟུར་དུ་འཇོག་རིང་། ཟུར་འཇོག་བདེ་ཐབས་སོད་མཁན་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་ཟུར་

འཇོག་མི་སྣའ་ིའཚ་ོབར་འགན་ལེན་བེད་དགོས་པ་དང་། ལས་ཚན་ཡོད་པའ་ིཟུར་འཇགོ་མི་སྣར་དེ་

ཉིད་གནས་སའི་སེ་ཚན་གིས་དེའི་ལགོས་སུ་འཇགོ་རངི་ག་ིལས་སྒྲུབ་ག་ཆ་སོད་མཚམས་བཞག་མི་

ཆོག 

ཟུར་འཇོག་བདེ་ཐབས་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ནི་ད་ེསོན་གོས་ཐག་གཅདོ་མཁན་ལས་ཁུངས་དེ་གས་

ཐག་གཅོད་རྒྱུ་དང་ཁབ་བསྒྲགས་ཀང་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ། རིམས་ནད་ལངས་པ་དང་། མཆེད་དུས་རངོ་རམི་པ་ཡན་གི་ས་གནས་

མི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་སྟོབས་ཤུགས་འཕྲལ་མར་སྒྲགི་འཛུགས་བས་ནས། སོན་འགོག་དང་ཚོད་

འཛིན་བེད་པའི་སོན་ཇུས་བཞིན་འགོག་སལེ་བས་ནས་རམིས་ནད་མཆདེ་ཐབས་མེད་པར་བཟོ་

དགོས་པ་དང་། དགོས་པ་ཡདོ་ཚེ། རིམ་གཅགི་མཐོ་བའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ལ་ཞུས་ནས་གོས་

ཐག་བཅད་རསེ་འཕྲལ་མྱུར་གི་བེད་ཐབས་གཤམ་གསལ་སད་ཆགོ་པ་དང་སི་བསྒྲགས་བེད་ཐབས་

ཀང་སད་ཆོག  

(གཅིག ) ཚོང་འདུས་དང་། གོག་བརྙན་ཟླསོ་གར་ཁང་གི་འཁབ་སྟོན་ནམ་ཡང་ན་མི་ཚགོས་

འདུ་འཛོམས་བེད་པའི་བེད་སོ་གཞན་དག་སེལ་མཚམས་འཇོག་པའམ་ཡང་ན་ཚོད་འཛིན་བ་རྒྱུ་

དང་།  

(གཉིས།) ལས་མཚམས་འཇགོ་པ་དང་། ཚོང་མཚམས་འཇོག་པ། སློབ་གྲྭ་ཚོགས་མཚམས་

འཇོག་པ།  

(གསུམ།) རིམས་ནད་ཀི་ནད་སློང་དུག་གཞིས་སྦགས་པའི་སི་པའ་ིའཐུང་ཆུའ་ིཆུ་ཁུངས་དང་། 

བཟའ་བཅའ་དེ་བཞིན་འབལེ་ཡོད་ཅ་དངོས་བཀག་སོམ་མམ་ཡང་ན་ཐམ་མནན་ཉར་ཚགས་བ་རྒྱུ། 

(བཞི།) རིམས་ནད་འགོས་པའི་བདག་མེད་སོག་ཆགས་དང་སོ་ཕྱུགས་ཁིམ་བ་བཅས་གསོད་

པའམ་ཡང་ན་ཚོད་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

(ལྔ།)  རིམས་ནད་མཆེད་ཉེན་ཆ་ེབའ་ིགནས་ཀ་ིསོ་རྒྱག་རྒྱུ་བཅས་ཡནི།  
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གོང་རམི་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་ལ་ནང་གསེས་དོན་ཚན་གོང་མའི་ནང་གསལ་འཕྲལ་མྱུར་

བེད་ཐབས་སད་པའི་སོར་གི་འོག་རམི་མ་ིདམངས་སདི་གཞུང་ག་ིསྙན་ཞུ་འབོར་ན། འཕྲལ་མར་གསོ་

ཐག་གཅོད་དགོས།  

འཕྲལ་མྱུར་བེད་ཐབས་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ནི་གསོ་ཐག་གཅོད་མཁན་ལས་ཁུངས་ད་ེགས་ཐག་

གཅོད་རྒྱུ་དང་ཁབ་བསྒྲགས་ཀང་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པ། རིམས་ནད་རིགས་ཀ་ པ་དང་ཁ་པ་ལངས་པ་དང་། མཆེད་སབས། རོང་

རིམ་པ་ཡན་གི་ས་གནས་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་གིས་རམི་གཅགི་མཐ་ོབའ་ིམ་ིདམངས་སིད་གཞུང་

ལ་ཞུས་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱུང་ན།  རང་ངོས་སིད་འཛནི་ས་ཁོངས་ཧིལ་པོའམ་ཡང་ན་ཆ་ཤས་

རིམས་ནད་བྱུང་ཁུལ་ཡནི་པ་ཁབ་བསྒྲགས་བས་ཆོག རྒྱལ་སིད་ས་ིཁབ་ཁང་གིས་ཞིང་ཆནེ་དང་། 

རང་སངོ་ལངོས། ཐད་སོང་གངོ་ཁེར་བཅས་ཡུག་འབལེ་རྒྱུད་ཀི་རིམས་ནད་བྱུང་ཁུལ་གཏན་འཁེལ་

བེད་པ་མ་ཟད།  ཁབ་བསྒྲགས་ཀང་བས་ཆགོ  རོང་རམི་པ་ཡན་ག་ིས་གནས་མི་དམངས་སིད་

གཞུང་གིས་རིམས་ནད་བྱུང་ཁུལ་ནང་ཁོངས་སུ་བཅའ་ཁམིས་འདིའི་དནོ་ཚན་ཞ་ེགཉསི་པར་གཏན་

ལ་ཕབ་པའ་ིའཕྲལ་མྱུར་བདེ་ཐབས་སད་ཆོག་པ་མ་ཟད། རིམས་ནད་བྱུང་ཁུལ་དུ་ཡར་འཛུལ་མར་

ཐོན་བདེ་མ་ིདང་། དངོས་རས། འགིམ་འགྲུལ་ཡོ་བད་བཅས་ལ་འཕྲོད་བསྟནེ་ག་ིརིམས་ནད་ཞབི་

བཤེར་ཡང་བས་ཆགོ 

ཞིང་ཆནེ་དང་། རང་སོང་ལངོས། ཐད་སོང་གོང་ཁེར་བཅས་ཀི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་

རང་ངསོ་སདི་འཛིན་ཁུལ་ཁངོས་ཀ་ིརིམས་ནད་རགིས་ཀ་པ་བཀག་སམོ་བདེ་པའི་གཏན་འཁལེ་བས་

ཆོག འོན་ཀང་གོང་ཁེར་ཆེ་འབིང་གས་ཀི་རམིས་ནད་བྱུང་ཁུལ་བཀག་སོམ་མམ་ཡང་ན་ཞིང་ཆེན་

དང་། རང་སོང་ལོངས། ཐད་སོང་གངོ་ཁརེ་བཅས་ཡུག་འབེལ་རྒྱུད་ཀ་ིརིམས་ནད་བྱུང་ཁུལ་བཀག་

སོམ་དང་། དེ་བཞིན་རིམས་ནད་བྱུང་ཁུལ་བཀག་སམོ་བས་པ་ལས་གཞུང་ལམ་གི་འགམི་འགྲུལ་ཆད་

པའམ་ཡང་ན་རྒྱལ་མཚམས་བཀག་སོམ་བེད་དགོས་བྱུང་ན། རྒྱལ་སདི་ས་ིཁབ་ཁང་ནས་གཏན་

འཁེལ་བ་རྒྱུ། 
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རིམས་ནད་བྱུང་ཁུལ་ག་ིབཀག་སོམ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ན་ིདེ་སོན་གཏན་འཁེལ་བེད་མཁན་ལས་

ཁུངས་དེ་གས་གཏན་འཁེལ་བ་རྒྱུ་དང་ཁབ་བསྒྲགས་ཀང་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ། རིམས་ནད་རགིས་ཀ་པ་བྱུང་དུས། རིམས་ནད་དེ་ཉིད་འགམི་འགྲུལ་ཡོ་

བད་དང་དེའ་ིཐོག་ག་ིའགྲུལ་བཞུད་བེད་མི་དང་དངསོ་ཟགོ་བརྒྱུད་ནས་གང་སར་མཆདེ་ཚུལ་བཀག་

འགོག་བེད་ཆདེ། འགིམ་འགྲུལ་འཕྲདོ་བསྟེན་གི་རམིས་ནད་ཞིབ་བཤརེ་བས་ཆགོ  བདེ་ཐབས་ཞབི་

ཕྲ་རྒྱལ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་ནས་གཏན་འབབེས་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པ། རིམས་ནད་ལངས་པ་དང་། མཆེད་དུས། རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་ཚོད་འཛིན་

བ་རྒྱུའ་ིདགསོ་མཁརོ་གཞིགས་ནས། རྒྱལ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་སམ་ཡང་

ན་ཞིང་ཆེན་དང་། རང་སོང་ལོངས། ཐད་སོང་གོང་ཁེར་བཅས་ཡུག་འབལེ་ག་ིཁབ་ཁོངས་ནང་དང་། 

རོང་རམི་པ་ཡན་གི་ས་གནས་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་རང་ངསོ་སདི་འཛིན་ཁུལ་ག་ིཁབ་ཁངོས་

ནང་དུ་མི་སྣའམ་ཡང་ན་གསགོ་འཇགོ་དངསོ་ཟགོ་འཕྲལ་མྱུར་བསྡུ་རུབ་བམ་ཡང་ན་བཀོལ་སདོ་

བེད་དབང་དང་། ཁང་པ་དང་འགམི་འགྲུལ་ཡ་ོབད་དེ་བཞིན་འབེལ་ཡདོ་སྒྲགི་བཀོད་དང་སྒྲགི་ཆས་

སབས་འཕྲལ་གཞུང་སོད་བདེ་དབང་ཡོད།   

མི་སྣ་འཕྲལ་མྱུར་བསྡུ་རུབ་བས་རིགས་ལ། གཏན་འབབེས་བཞིན་ལུགས་མཐུན་གི་ག་ཆ་སོད་

དགོས། ཁང་པ་དང་། འགིམ་འགྲུལ་ཡ་ོབད་དེ་བཞིན་འབལེ་ཡོད་ཀི་སྒྲགི་བཀོད་དང་སྒྲགི་ཆས་

སབས་འཕྲལ་དུ་གཞུང་སོད་བས་རགིས་ལ། ཁིམས་ལྟར་སནི་ཚབ་འཇལ་དགསོ། ཕིར་སླགོ་བེད་ཐུབ་

རིགས་དུས་ཐོག་ཏུ་ཕརི་སླགོ་བེད་དགོས། 

དོན་ཚན་ཞེ་དྲུག་པ། རིམས་ནད་ཀ་པའ་ིརིགས་དང་ས་ནད་ཕོག་ནས་འཆ་ིརིགས་ཀ་ིཕུང་པོར་

འཕྲལ་མར་འཕྲོད་བསྟེན་ག་ིདུག་སལེ་གཙང་བཅོས་བས་ནས་ཐག་གང་ཉེར་ཞུགས་འབུལ་གཏོང་

དགོས།  རིམས་ནད་གཞན་པ་ཕོག་ནས་འཆ་ིབའ་ིརིགས་ལ། དགོས་པ་ཡདོ་ཚེ། ཕུང་པརོ་འཕྲདོ་

བསྟེན་གི་དུག་སལེ་བ་ིདོར་བས་རེས་ཞུགས་འབུལ་གཏོང་རྒྱུའམ་ཡང་ན་གཏན་འབེབས་བཞནི་དངོ་

ཟབ་པའོི་ནང་ས་སྦས་གཏོང་དགོས།  
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རིམས་ནད་ཕོག་རེན་བཙལ་རྙེད་ཐུབ་ཕརི། དགོས་པ་ཡོད་ཚེ་རྒྱལ་སདི་ས་ིཁབ་ཁང་གི་འཕྲོད་

བསྟེན་སིད་འཛིན་སེ་ཁག་ག་ིགཏན་འབེབས་ལ་གཞགིས་ནས་སྨན་བཅོས་སིག་གཞིས་རིམས་ནད་

ཕོག་མཁན་ག་ིཕུང་པོའམ་ཡང་ན་རིམས་ནད་ཡིན་པར་དགོས་པའི་ནད་པའི་ཕུང་པ་ོགཤག་དཔྱད་

བེད་ཆགོ་པ་དང་སྦྲགས་གཤནི་པོའ་ིཁིམ་མིར་བརྡ་གཏོང་དགོས།  

དོན་ཚན་ཞེ་བདུན་པ། རིམས་ནད་བྱུང་ཁུལ་དུ་རམིས་ནད་ཀི་ནད་སླངོ་དུག་གཞིས་སྦགས་

པའམ་ཡང་ན་རིམས་ནད་ཀ་ིནད་སླངོ་དུག་གཞསི་སྦགས་ཤས་ཆ་ེབའ་ིདངསོ་རས་ལ་དུག་སེལ་བས་

རེས་བདེ་སདོ་བདེ་ཆགོ་པ་ཡནི་ན། ས་གནས་ད་ེགའ་ིརིམས་ནད་སོན་འགོག་ཚདོ་འཛིན་སིག་གཞིའི་

མཛུབ་ཁིད་འགོ དུག་སེལ་བས་རེས་གཞ་ིནས་བེད་སོད་དང་། ཕིར་འཚོང་། དབོར་འདནེ་བཅས་

བེད་ཆགོ 

དོན་ཚན་ཞེ་བརྒྱད་པ། རིམས་ནད་བྱུང་ཚེ། རིམས་ནད་སནོ་འགགོ་ཚོད་འཛནི་སགི་གཞི་དང་

ཞིང་ཆནེ་རིམ་པ་ཡན་གི་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་གི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་ཆདེ་དུ་

མངགས་པའ་ིརིམས་ནད་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་ཆེད་ལས་ལག་རྩལ་སིག་གཞ་ིགཞན་དག་རམིས་

ནད་བྱུང་ས་དང་། རིམས་ནད་བྱུང་ཁུལ་དུ་བསོད་ནས་བརག་དཔྱད་དང་། མ་དཔ་ེལནེ་པ། ལག་

རྩལ་དབེ་ཞབི་ཞབི་དཔྱད་བཅས་བས་ཆགོ 

དོན་ཚན་ཞེ་དགུ་པ། རིམས་ནད་ལངས་པ་དང་མཆདེ་དུས། སྨན་རས་དང་སྨན་བཅོས་ཡོ་བད་

ཐོན་སདེ་དང་། མཁོ་སོད་བདེ་མཁན་ས་ེཚན་གིས་རིམས་ནད་འགོག་སལེ་ག་ིསྨན་རས་དང་སྨན་

བཅོས་ཡ་ོབད་དུས་ཐོག་ཏུ་ཐནོ་སེད་དང་མཁ་ོའདོན་བེད་དགོས། ལྕགས་ལམ་དང་། འགིམ་འགྲུལ། 

དམངས་སོད་མཁའ་གྲུ་ལ་སགོས་པ་གཉརེ་སངོ་ས་ེཚན་གསི་ངེས་པར་དུ་རིམས་ནད་སྨན་བཅསོ་མ་ི

སྣ་དང་དེ་བཞིན་རིམས་ནད་འགོག་སེལ་ག་ིསྨན་རས་དང་སྨན་བཅོས་ཡ་ོབད་སོན་ལ་དབོར་འདེན་

བེད་དགོས། རོང་རིམ་པ་ཡན་གི་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་ག་ིའབེལ་ཡོད་སེ་ཁག་གསི་སྒྲགི་འཛུགས་

དང་མཐུན་སརོ་ག་ིལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་དགོས། 
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ལའེུ་ལྔ་པ། སྨན་བཅསོ་སགོ་སབོ་བདེ་ཕགོས་སརོ། 

དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པ། རོང་རམི་པ་ཡན་ག་ིམི་དམངས་སདི་གཞུང་གིས་རིམས་ནད་སྨན་བཅོས་

སོག་སབོ་ཞབས་ཞུའི་ད་བ་འཛུགས་སྐྲུན་བ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་པ་དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་

དང་། རིམས་ནད་འགོག་བཅསོ་ཀི་མཐུན་རེན་དང་ནུས་པ་ཡོད་པར་དམིགས་འཛུགས་བས་པའི་

སྨན་བཅོས་སིག་གཞིས་རིམས་ནད་འགོག་བཅསོ་ཀ་ིལས་འགན་འཁུར་རྒྱུའམ་ཡང་ན་རིམས་ནད་

འགོག་བཅོས་ཀི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་རིམས་ནད་སྨན་ཁང་འཛུགས་དགོས། 

དོན་ཚན་ང་གཅིག་པ། སྨན་བཅོས་སིག་གཞིའ་ིགཞི་རྩའི་ཚད་གཞི་དང་། ཨར་སྐྲུན་གི་བཀོད་པ། 

ཞབས་འདེགས་ཞུ་རིམ་བཅས་པ་རིམས་ནད་སྨན་ཁང་ནང་དུ་སོན་འགོག་ཐུབ་པའ་ིབང་བ་དང་

མཐུན་དགོས། 

སྨན་བཅོས་སིག་གཞིས་གཏན་འབབེས་ལ་གཞིགས་ནས་སོད་པའི་སྨན་བཅོས་ཡ་ོབད་ལ་དུག་

སེལ་བདེ་དགོས་པ་དང་། གཏན་འབེབས་ལྟར་སོད་ཐེངས་གཅགི་ག་ིསྨན་བཅསོ་མཁ་ོཆས་ཡིན་ཕིན་

བེད་སད་རསེ་མདེ་པར་གཏངོ་དགསོ། 

རྒྱལ་སདི་ས་ིཁབ་ཁང་འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་སེ་ཁག་གསི་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིརིམས་ནད་

རགས་དཔྱད་ཚད་གཞི་དང་སྨན་བཅོས་ཀི་བང་བར་གཞགིས་ནས་སྨན་བཅོས་སིག་གཞིས་བབ་

བསྟུན་གི་བདེ་ཐབས་སད་དེ་རིམས་ནད་སྨན་བཅོས་སོག་སོབ་ཀ་ིནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། 

དོན་ཚན་ང་གཉིས་པ། སྨན་བཅོས་སིག་གཞིས་རིམས་ནད་ཕོག་མཁན་ནམ་ཡང་ན་རམིས་ནད་

ཡིན་པར་དོགས་པའི་ནད་པར་སྨན་བཅསོ་སགོ་སབོ་དང་། གནས་ད་ེགར་སབོ་རོགས། ནད་རགས་

སྨན་བཅོས་བཅས་བེད་དགསོ་པ་དང་། ནད་ཐོ་དང་འབལེ་ཡོད་དཔྱད་གཞ་ིགཞན་དག་འབ་ིདགསོ་

པ་མ་ཟད་ཉར་ཚགས་དོ་ནན་བེད་དགོས། 

སྨན་བཅོས་སིག་གཞིས་རིམས་ནད་སོན་དཔྱད་དང་ཁག་བགོས་ནད་དཔྱད་ལམ་ལུགས་ལག་

ལེན་བསྟར་དགོས་པ་དང་། རིམས་ནད་ཕོག་མཁན་དང་། རིམས་ནད་ཡནི་པར་དགོས་པའི་ནད་པ་

བལྟོས་བཅས་སུ་ཟུར་འཇོག་ནད་དཔྱད་ཡན་ལག་ས་ཚིགས་སུ་འཁིད་ནས་ནད་རགས་རགས་ཙམ་
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དཔྱད་རྒྱུ། སྨན་བཅོས་སིག་གཞི་ལ་བབ་བསྟུན་གི་འགོག་བཅོས་བདེ་ནུས་མདེ་ན། ནད་པ་དང་དེའ་ི

པར་སླགོ་བརྒྱབ་པའི་ནད་ཐོ་གཉིས་བབ་མཚུངས་ཀ་ིའགགོ་བཅསོ་ནུས་པ་ལྡན་པའ་ིསྨན་བཅསོ་སགི་

གཞ་ིལ་སེལ་དགོས། བེད་ཐབས་ཞིབ་ཕྲ་ནི་རྒྱལ་སདི་ས་ིཁབ་ཁང་གི་འཕྲོད་བསྟནེ་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་

གིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ། 
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ལའེུ་དྲུག་པ། ལྟ་སྐུལ་ད་ོདམ་བདེ་ཕགོས་སརོ། 

དོན་ཚན་ང་གསུམ་པ། རོང་རིམ་པ་ཡན་གི་མ་ིདམངས་སདི་གཞུང་ག་ིའཕྲོད་བསྟནེ་སདི་

འཛིན་སེ་ཁག་གིས་རིམས་ནད་འགགོ་སེལ་ལས་ཀར་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤརེ་ག་ིའགན་འཁ་ིའཁུར་དགོས་

པ་གཤམ་གསལ། 

(གཅིག) འོག་རམི་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་ག་ིའཕྲོད་བསྟནེ་སིད་འཛིན་ས་ེཁག་གིས་བཅའ་

ཁིམས་འདིར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རམིས་ནད་འགོག་སེལ་གི་འགན་འཁ་ིབསྒྲུབས་ཚུལ་ལ་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་

བཤེར་བེད་དགོས་པ་དང་། 

(གཉིས།) རིམས་ནད་སོན་འགོག་ཚདོ་འཛནི་སགི་གཞ་ིདང་། སྨན་བཅསོ་སགི་གཞའིི་རིམས་

ནད་འགོག་སལེ་ལས་ཀར་ལྟ་སྐུལ་ཞབི་བཤེར་བ་རྒྱུ། 

(གསུམ།) ཟུངས་ཁག་འཐེན་སོད་སགི་གཞིའི་ཟུངས་ཁག་འཐེན་སོད་ལས་སོར་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་

བཤེར་བ་རྒྱུ། 

(བཞི།) རིམས་ནད་འགོག་སལེ་ལ་སོད་པའི་དུག་སེལ་ཐོན་རས་དང་དེའི་ཐོན་སེད་སེ་ཚན་ལ་

ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤརེ་བ་རྒྱུ་མ་ཟད། འཐུང་ཆུ་མཁོ་སོད་སེ་ཚན་གསི་ཐོན་སེད་དམ་ཡང་ན་མཁ་ོསོད་ཀི་

བེད་ས་ོགཉརེ་བ་དང་དེ་བཞནི་འཐུང་ཆུའ་ིའཕྲདོ་བསྟེན་ཉེན་མདེ་ཡོང་བ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་

ཐོན་རས་ལ་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤརེ་བ་རྒྱུ། 

(ལྔ།) རིམས་ནད་འབུ་ཕྲའ་ིརིགས་དང་། ནད་སླངོ་དུག་གཞི། རིམས་ནད་ཞིབ་དཔྱད་མ་དཔ་ེ

བཅས་བསྡུ་བ་དང་། ཉར་ཚགས། འཁེར་བ། དབོར་འདེན། བེད་སདོ་བཅས་བེད་པར་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་

བཤེར་བ་རྒྱུ། 

(དྲུག) སི་པའ་ིཚོགས་ར་དང་འབེལ་ཡོད་སེ་ཚན་ག་ིའཕྲདོ་བསྟེན་གི་མཐུན་རེན་དང་རམིས་

ནད་སནོ་འགགོ་ཚདོ་འཛིན་བེད་ཐབས་ལ་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་བ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།  

ཞིང་ཆནེ་རིམ་པ་ཡན་གི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་

རིམས་འགོག་གི་དནོ་དག་གལ་ཆེན་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་སྒྲིག་འཛུགས་བདེ་འགན་འཁུར་རྒྱུ། 
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དོན་ཚན་ང་བཞི་པ། རོང་རམི་པ་ཡན་ག་ིམི་དམངས་སདི་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་

སེ་ཁག་གིས་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤརེ་གི་འགན་འཁ་ིསྒྲུབ་སབས། ཞིབ་བཤེར་བ་ཡུལ་གི་སེ་ཚན་དང་རིམས་

ནད་བྱུང་སར་བརག་དཔྱད་ཁུངས་དཔང་ལེན་པར་འཛུལ་དབང་དང་། འབེལ་ཡོད་ཀི་དཔྱད་ཡིག་

དང་བསྡུ་ལནེ་མ་དཔ་ེལྟ་ཀློག་གམ་པར་སློག་རྒྱག་དབང་ཡདོ། ཞིབ་བཤེར་བ་ཡུལ་ས་ེཚན་གིས་རམ་

འདེགས་བེད་དགོས་པ་ལས་ཁས་མ་ིལེན་པ་དང་། བཀག་འགོག་བས་མི་ཆོག 

དོན་ཚན་ང་ལྔ་པ། རོང་རིམ་པ་ཡན་གི་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་ག་ིའཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་ས་ེ

ཁག་གསི་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤརེ་གི་འགན་འཁ་ིསྒྲུབ་སབས། རིམས་ནད་སླངོ་བའི་དུག་གཞསི་སྦགས་

པའི་ས་ིཔའ་ིའཐུང་ཆུའ་ིཆུ་ཁུངས་དང་། བཟའ་བཅའ། དེ་བཞིན་འབེལ་ཡོད་ཅ་དངསོ་ལ་རིམས་

ནད་སླངོ་བའི་དུག་གཞསི་སྦགས་པ་ཤེས་ཀང་དུས་ཐོག་ཏུ་ཚོད་འཛིན་གི་བེད་ཐབས་མ་སད་ན་

རིམས་ནད་འགོས་ཉེན་དང་མཆེད་ཉེན་ཡོད་ཚེ། སི་སོད་འཐུང་ཆུའི་ཆུ་ཁུངས་འགོག་པ་དང་། 

བཟའ་བཅའ་དང་འབེལ་ཡདོ་ཅ་དངོས་བཀག་བཅུག་ཉར་ཚགས་བདེ་པའམ་ཡང་ན་གནས་སབས་

བཙོང་མི་ཆོག་པའ་ིསབས་འཕྲལ་ག་ིཚོད་འཛིན་བེད་ཐབས་སད་ཆོག་པ་དང་སྦྲགས་ཞབི་དཔྱད་དམ་

ཡང་ན་དུག་སེལ་བེད་དགོས། ཞིབ་དཔྱད་བས་པ་བརྒྱུད་རམིས་ནད་ཀ་ིདུག་གཞིས་སྦགས་པའ་ི

བཟའ་བཅའ་ཡིན་ན་མེད་པར་གཏོང་རྒྱུ། དུག་གཞིས་སྦགས་མེད་པའ་ིབཟའ་བཅའ་འམ་ཡང་ན་

དུག་སལེ་བས་རསེ་བདེ་སདོ་ཆོག་པའི་ཅ་དངོས་ཡིན་ན། ཚོད་འཛིན་ག་ིབེད་ཐབས་མདེ་པར་བཟ་ོ

དགོས།  

དོན་ཚན་ང་དྲུག་པ། འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་སེ་ཁག་ག་ིལས་བདེ་མ་ིསྣས་ཁིམས་ལྟར་ལས་

འགན་སྒྲུབ་སབས། མི་གཉསི་ལས་ཉུང་མ་ིཆོག་པ་མ་ཟད། ཁིམས་བསྟར་ལག་ཁེར་བསྟན་དགསོ་པ་

དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ཁིམས་བསྟར་ཡིག་རིགས་འབི་དགོས། 

འཕྲོད་བསྟེན་ཁིམས་བསྟར་ཡིག་རིགས་ལ་ཞིབ་བསྡུར་བས་པ་ལས་འཕྱུགས་མདེ་ཡིན་ཚེ། 

འཕྲོད་བསྟེན་ཁིམས་བསྟར་མི་སྣ་དང་དོ་བདག་གཉིས་ཀསི་མིང་རགས་འགདོ་དགོས། དོ་བདག་གསི་

མིང་རགས་མ་བཀདོ་ན། འཕྲདོ་བསྟནེ་ཁམིས་བསྟར་མི་སྣས་གསལ་བཤད་འབི་དགོས། 
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དོན་ཚན་ང་བདུན་པ། འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛནི་ས་ེཁག་གསི་ཁིམས་ལྟར་ནང་ཁུལ་ག་ིལྟ་སྐུལ་

ལམ་ལུགས་འཛུགས་པ་དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། རང་གི་ལས་བེད་མ་ིསྣས་ཁིམས་

བཀོད་འགན་དབང་དང་གོ་རིམ་ལ་གཞིགས་ནས་འགན་འཁི་བསྒྲུབས་ཚུལ་ལ་ལྟ་སྐུལ་བེད་དགོས། 

འོག་རམི་འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་འགན་འཁིའི་ཁབ་ཁོངས་ནང་ག་ིདོན་དག་

དུས་ཐགོ་ཏུ་ཐག་གཅོད་མི་བདེ་པའམ་འགན་འཁི་མི་སྒྲུབ་པ་གོང་རིམ་འཕྲདོ་བསྟེན་སདི་འཛནི་ས་ེ

ཁག་ནས་ཤསེ་ཚེ། ཡོ་བསང་བེད་འགན་དཀི་བའམ་ཡང་ན་ཐད་ཀར་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་ང་བརྒྱད་པ། འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛནི་ས་ེཁག་དང་དེའ་ིལས་བེད་མི་སྣས་འགན་འཁ་ི

སྒྲུབ་སབས་སི་ཚོགས་དང་སི་དམངས་ཀི་ལྟ་སྐུལ་རང་འགུལ་གིས་དང་ལེན་ཞུ་དགོས། སེ་ཚན་དང་

མི་སེར་ལ་གོང་རིམ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་དེའ་ིའཕྲདོ་བསྟནེ་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་ལ་བཅའ་

ཁིམས་འདི་དང་འགལ་བའི་བ་སོད་ཐེར་འདནོ་བདེ་དབང་ཡོད། ཐེར་འདནོ་ཞུ་ཡིག་འབོར་བའི་

འབེལ་ཡདོ་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་ངམ་ཡང་ན་དེའ་ིའཕྲདོ་བསྟནེ་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་དུས་

ཐོག་ཏུ་བརག་དཔྱད་བས་ནས་ཐག་གཅོད་བེད་དགསོ། 
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ལའེུ་བདུན་པ། འགན་སྲུང་བདེ་སྟངས་སརོ། 

དོན་ཚན་ང་དགུ་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རིམས་ནད་འགོག་སལེ་ལས་དོན་དེ་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་

འབོར་དང་སི་ཚགོས་གོང་དུ་སེལ་བའི་འཆར་གཞིའི་ནང་དུ་བཙུད་རྒྱུ་དང་། རོང་རིམ་པ་ཡན་གི་ས་

གནས་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་རིམས་ནད་འགགོ་སལེ་ལས་དོན་དེ་རང་ངོས་སིད་འཛིན་ས་

ཁོངས་ཀི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབརོ་དང་ས་ིཚོགས་གོང་དུ་སེལ་བའ་ིའཆར་གཞའིི་ནང་དུ་བཙུད་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ། རོང་རམི་པ་ཡན་ག་ིས་གནས་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་རིམ་པ་དེ་གའི་

སིད་གཞུང་ག་ིའགན་འཁི་བཞིན་རང་ངསོ་སདི་འཛིན་ས་ཁོངས་ནང་ག་ིརིམས་ནད་སནོ་འགགོ་

དང་། ཚོད་འཛནི། ལྟ་སྐུལ་བཅས་ཀ་ིལས་དོན་གི་འཆར་ཅན་འག་ོགོན་གཏོང་འགན་འཁུར་རྒྱུ། 

རྒྱལ་སདི་ས་ིཁབ་ཁང་གི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་རྒྱལ་སདི་ས་ིཁྱབ་ཁང་ག་ི

འབེལ་ཡདོ་ས་ེཁག་དང་ལྷན་དུ་རིམས་ནད་མཆདེ་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་རིམས་ནད་

སོན་འགོག་དང་། ཚོད་འཛིན། འགོག་བཅོས། ལྟ་སྐུལ་ཚོད་ལེན། སོན་དཔག  ཉེན་བརྡ། ལྟ་སྐུལ་

ཞིབ་བཤེར་ལ་སགོས་པའི་རྣམ་གངས་གཏན་ཁེལ་བ་རྒྱུ། ཀྲུང་དབང་ནརོ་སིད་ཀསི་དཀའ་ངལ་ཆ་ེ

བའི་ས་ཁུལ་ལ་རིམས་ནད་འགོག་སལེ་ག་ིརྣམ་གངས་གལ་ཆེན་ལག་ལེན་བསྟར་བར་ཁ་གསབ་

རོགས་དངུལ་སོད་རྒྱུ། 

ཞིང་ཆནེ་དང་། རང་སོང་ལངོས། ཐད་སོང་གོང་ཁེར་བཅས་ཀི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་

རང་ངསོ་སདི་འཛིན་ས་ཁོངས་ནང་ཁུལ་དུ་རིམས་ནད་མཆེད་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས། རྒྱལ་སིད་སི་

ཁབ་ཁང་འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རྣམ་གངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སུ་

རིམས་ནད་སོན་འགོག་དང་། ཚོད་འཛནི། ལྟ་སྐུལ་ལ་སགོས་པའ་ིརྣམ་གངས་གཏན་ཁལེ་བ་རྒྱུ་མ་

ཟད། རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་འགོ་གནོ་འགན་ལནེ་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་རེ་གཅིག་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀསི་གཞི་རམི་ག་ིརིམས་ནད་འགོག་སལེ་མ་ལག་འཛུགས་སངོ་

བ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣནོ་བརྒྱབ་ནས་དབུལ་ཕངོས་ས་ཁུལ་དང་གངས་ཉུང་མ་ིརིགས་ས་ཁུལ་གི་རིམས་

ནད་འགོག་སལེ་ག་ིལས་དོན་ལ་རོགས་སརོ་བ་རྒྱུ།  



33 
 

ས་གནས་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་རམི་པ་ཁག་གིས་གོང་ཁརེ་གི་འདུས་སེའ་ིཁུལ་དང་། གོང་

གསེབ་གཞི་རིམ་གི་རམིས་ནད་སོན་འགོག་ལས་དོན་ག་ིའགོ་གོན་འགན་ལེན་བེད་དགསོ།  

དོན་ཚན་རེ་གཉིས་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀསི་དམིགས་བསལ་ག་ིརིམས་ནད་ཕོག་པའི་དཀའ་ངལ་ཆ་ེ

བའི་མ་ིཚོགས་ལ་སྨན་བཅསོ་ཀི་སོབ་རོགས་བས་ནས་སྨན་བཅོས་ཀི་འགོ་གོན་ཆག་ཡང་དང་རྩ་ཆག་

གཏོང་རྒྱུ། བེད་ཐབས་ཞིབ་ཕྲ་ནི་རྒྱལ་སདི་སི་ཁབ་ཁང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་ས་ེཁག་གསི་

རྒྱལ་སདི་ས་ིཁབ་ཁང་ནོར་སདི་སེ་ཁག་སོགས་པའ་ིསེ་ཁག་དང་ལྷན་དུ་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་རེ་གསུམ་པ། མཁོ་དུས་སདོ་བདེ་ཡོང་ཕིར། རོང་རིམ་པ་ཡན་གི་མི་དམངས་སིད་

གཞུང་གིས་རིམས་ནད་འགགོ་སེལ་གི་སྨན་རས་དང་།  སྨན་བཅོས་ཡ་ོབད། དངོས་རས་གཞན་དག་

བཅས་པ་གསོག་འཇོག་བེད་འགན་འཁུར་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་རེ་བཞི་པ། རིམས་ནད་སནོ་འགགོ་དང་། སྨན་བཅོས། ཚན་ཞིབ། སློབ་ཁིད། རིམས་

ནད་བྱུང་སར་སྨན་བཅོས་བཅས་བདེ་མ་ིདང་། དེ་བཞིན་ཐོན་སདེ་དང་ལས་སྒྲུབ་ཁོད་དུ་རིམས་ནད་

ཀི་ནད་སློང་དུག་གཞ་ིདང་རགེ་ཐུག་ཉེ་བཅར་བེད་པའ་ིམ་ིསྣ་གཞན་དག་བཅས་ལ། འབེལ་ཡོད་སེ་

ཁག་གསི་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིགཏན་འབེབས་ལ་གཞིགས་ནས་ཕན་ནུས་ལྡན་པའ་ིའཕྲོད་བསྟནེ་འགགོ་སྲུང་

བེད་ཐབས་དང་སྨན་བཅོས་ལུས་གསོའི་བེད་ཐབས་སོད་རྒྱུ་མ་ཟད། འཚོ་བའ་ིརོགས་དངུལ་འོས་

འཚམས་ཀང་སོད་རྒྱུ། 
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ལའེུ་བརྒྱད་པ། ཁམིས་འབེལ་འཁུར་འཁའི་ིསརོ། 

དོན་ཚན་རེ་ལྔ་པ། ས་གནས་མི་དམངས་སིད་གཞུང་རིམ་པ་ཁག་གིས་བཅའ་ཁིམས་འདིའི་

གཏན་འབེབས་ལྟར་སྙན་སངེ་ཞུ་འགན་མ་འཁུར་བའམ་ཡང་ན་རིམས་ནད་ཁབ་ཚུལ་སྦ་གསང་

དང་། རྫུན་ཞུ། འགངས་ཞུ་བཅས་བདེ་པའམ་ཡང་ན་རིམས་ནད་ལངས་པ་དང་མཆེད་སབས། དུས་

ཐོག་ཏུ་བཅསོ་སབོ་སྒྲགི་འཛུགས་དང་ཚོད་འཛནི་ག་ིབེད་ཐབས་མ་སད་པའི་རགིས་ལ། གོང་རམི་མ་ི

དམངས་སིད་གཞུང་གིས་ཡོ་བསང་བེད་འགན་དཀི་རྒྱུ་དང་བརྡ་ཁབ་བཏང་ནས་སནོ་བརོད་བ་རྒྱུ།  

རིམས་ནད་ལངས་པ་དང་མཆེད་པའམ་ཡང་ན་མཇུག་འབས་ཚབས་ཆེན་གཞན་དག་བཟོས་ཡདོ་ན། 

འགན་འཁི་ཡོད་པའ་ིགཙ་ོའགན་འཁུར་མརི་ཁམིས་ལྟར་སིད་འཛིན་ག་ིཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ་དང་། བས་

ཉེས་སུ་གྲུབ་ན། ཁིམས་ལྟར་ཉེས་འགན་བདའ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་རེ་དྲུག་པ། རོང་རམི་པ་ཡན་ག་ིམི་དམངས་སདི་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་

སེ་ཁག་གིས་བཅའ་ཁིམས་འདིར་གསལ་གཏན་འབབེས་དང་འགལ་བའི་བ་སོད་གཤམ་འཁདོ་གས་

བས་ན།  རིམ་པ་དེ་གའི་མ་ིདམངས་སདི་གཞུང་དང་། གོང་རམི་མ་ིདམངས་སདི་གཞུང་ག་ིའཕྲོད་

བསྟེན་སིད་འཛིན་སེ་ཁག་གསི་ཡོ་བསང་བེད་འགན་དཀ་ིརྒྱུ་དང་བརྡ་ཁབ་བཏང་ནས་སོན་བརོད་

བ་རྒྱུ། རིམས་ནད་ལངས་པ་དང་མཆེད་པའམ་ཡང་ན་མཇུག་འབས་ཚབས་ཆེན་གཞན་དག་བྱུང་ན། 

འགན་འཁི་ཡོད་པའ་ིགཙ་ོའགན་འཁུར་མ་ིདང་འགན་འཁི་ཐད་ཀར་འཁུར་མ་ིགཞན་དག་ལ་

ཁིམས་ལྟར་སིད་འཛིན་ཐད་ཀི་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ་དང་། བས་ཉེས་སུ་གྲུབ་ན། ཁིམས་ལྟར་ཉེས་འགན་

བདའ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་སྟེ། 

(གཅིག) རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་བརྡ་ཁབ་གཏོང་བ་དང་སྙན་སེང་ཞུ་བའམ་ཡང་ན་ས་ིབསྒྲགས་

བེད་པའི་འགན་འཁི་ཁམིས་མཐུན་ལྟར་མ་འཁུར་བའམ་ཡང་ན་རིམས་ནད་ཁབ་ཚུལ་སྦ་གསང་

དང་། རྫུན་ཞུ། འགངས་ཞུ་བས་རིགས་དང་། 

(གཉིས།) རིམས་ནད་བྱུང་བའམ་ཡང་ན་བྱུང་ཉེན་ཡདོ་སབས། སོན་འགོག་དང་། ཚོད་འཛིན་

བེད་ཐབས་དུས་ཐོག་ཏུ་སད་མེད་རགིས། 
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(གསུམ།) ཁིམས་མཐུན་ལྟར་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་དཔྱད་ཀ་ིའགན་འཁི་འཁུར་མདེ་པའམ་ཡང་ན་

ཁིམས་འགལ་གི་བ་སོད་སེལ་བ་ཤེས་ཀང་དུས་ཐོག་ཏུ་རྩད་གཅོད་བས་མེད་རིགས། 

(བཞི།) འོག་རིམ་འཕྲདོ་བསྟནེ་སིད་འཛིན་ས་ེཁག་གིས་རམིས་ནད་འགགོ་སལེ་ག་ིའགན་འཁ་ི

མ་འཁུར་བ་སྡེ་ཚན་དང་མི་སེར་གསི་ཐརེ་འདོན་བས་ཚུལ་དུས་ཐོག་ཏུ་བརག་དཔྱད་དང་། ཐག་

གཅོད་བས་མེད་རིགས། 

(ལྔ།) བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་འགལ་བའ་ིའགན་ཤོར་དང་འགན་འཛོལ་གི་བ་སོད་གཞན་དག་

བཅས་ཡནི། 

དོན་ཚན་རེ་བདུན་པ། རོང་རིམ་པ་ཡན་གི་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་ག་ིའབེལ་ཡོད་སེ་ཁག་གིས་

བཅའ་ཁིམས་འདིའ་ིགཏན་འབེབས་ལྟར་རིམས་ནད་འགོག་སལེ་དང་འགན་སྲུང་བདེ་འགན་མ་

འཁུར་ན། རིམ་པ་ད་ེགའ་ིམ་ིདམངས་སིད་གཞུང་ངམ་ཡང་ན་གོང་རིམ་མི་དམངས་སདི་གཞུང་ག་ི

འབེལ་ཡདོ་ས་ེཁག་གིས་ཡོ་བསང་བདེ་འགན་དཀི་རྒྱུ་དང་། བརྡ་ཁབ་བཏང་ནས་སོན་བརོད་བ་རྒྱུ། 

རིམས་ནད་ལངས་པ་དང་མཆེད་པའམ་ཡང་ན་མཇུག་འབས་ཚབས་ཆེན་གཞན་དག་བཟོས་ན། 

འགན་འཁི་ཡོད་པའ་ིགཙ་ོའགན་འཁུར་མ་ིདང་འགན་འཁི་ཐད་ཀར་འཁུར་མ་ིགཞན་དག་ལ་

ཁིམས་ལྟར་སིད་འཛིན་ཐད་ཀི་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ་དང་། བས་ཉེས་སུ་གྲུབ་ན། ཁིམས་ལྟར་ཉེས་འགན་

བདའ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་རེ་བརྒྱད་པ། རིམས་ནད་སོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞིས་བཅའ་ཁིམས་འདིར་

གསལ་གཏན་འབབེས་ལས་འགལ་ནས་གཤམ་འཁོད་ཀི་གས་བས་ན། རོང་རིམ་པ་ཡན་གི་མི་

དམངས་སིད་གཞུང་གི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་ཡ་ོབསང་བེད་

འགན་དཀི་རྒྱུ་དང་། བརྡ་ཁབ་བཏང་ནས་སནོ་བརོད་བ་རྒྱུ་དང་ཐ་ཚིག་སྒྲོག་རྒྱུ།  འགན་འཁི་

ཡོད་པའ་ིགཙ་ོའགན་འཁུར་མི་དང་འགན་འཁ་ིཐད་ཀར་འཁུར་མི་གཞན་དག་ལ་ཁིམས་ལྟར་རིམ་

འབེབས་དང་། གནས་དབྱུང་། གཏན་འབུད་བཅས་ཀ་ིཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ་མ་ཟད། འབེལ་ཡོད་འགན་

འཁི་འཁུར་མའིི་ལས་གཉེར་ལག་ཁརེ་ཡང་ཁིམས་ལྟར་ཕརི་བསྡུ་བས་ཆོག  བས་ཉསེ་སུ་གྲུབ་ན། 
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ཁིམས་ལྟར་ཉེས་འགན་བདའ་འདདེ་གཏོང་རྒྱུ་སྟེ། 

(གཅིག) རིམས་ནད་ལྟ་སྐུལ་ཚད་ལནེ་ག་ིའགན་འཁ་ིཁིམས་ལྟར་མ་འཁུར་བ་དང་།  

(གཉིས།) རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་སྙན་སེང་ཞུ་བ་དང་། བརྡ་ཁབ་གཏོང་བའ་ིའགན་འཁི་ཁིམས་

ལྟར་མ་འཁུར་བའམ་ཡང་ན་རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་སྦ་གསང་དང་། རྫུན་ཞུ། འགངས་ཞུ་བས་རིགས། 

(གསུམ།) རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་གི་ཆ་འཕྲིན་རང་འགུལ་གསི་བསྡུ་རུབ་མ་བས་པའམ་ཡང་ན་

རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་ག་ིཆ་འཕྲིན་དང་རམིས་ནད་བྱུང་ཚུལ་གི་སྙན་ཞུར་དུས་ཐོག་ཏུ་དབེ་ཞབི་དང་།  

བརག་དཔྱད། ཞིབ་བསྡུར་བཅས་བས་མདེ་རགིས། 

(བཞི།) རིམས་ནད་བྱུང་བ་ཤེས་སབས་འགན་འཁིར་གཞིགས་ནས་བཅའ་ཁིམས་འདིར་གསལ་

གཏན་འབེབས་ཀ་ིབེད་ཐབས་དུས་ཐོག་ཏུ་སད་མེད་རིགས། 

(ལྔ།) རིམས་ནད་ཕོག་མཁན་དང་། རིམས་ནད་ཀི་དུག་གཞི་ཁེར་ཡོད་མཁན། རིམས་ནད་

ཡིན་པར་དོགས་པའི་ནད་པ། དེ་དག་དང་རེག་ཐུག་གཤབི་འདསི་ཆ་ེབའ་ིམི་བཅས་ཀ་ིསེར་གི་

གསང་བ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་འཕྲནི་དང་དཔྱད་ཡགི་རྐང་བཙུགས་ནས་ཕིར་གར་རིགས་

བཅས་ཡནི།  

དོན་ཚན་རེ་དགུ་པ། སྨན་བཅོས་སགི་གཞིས་བཅའ་ཁིམས་འདརི་གསལ་གཏན་འབབེས་ལས་

འགལ་བའི་བ་སདོ་གཤམ་འཁོད་གས་བས་ན། རོང་རམི་པ་ཡན་གི་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་ག་ིའཕྲོད་

བསྟེན་སིད་འཛིན་སེ་ཁག་གསི་ཡོ་བསང་བེད་འགན་དཀ་ིརྒྱུ་དང་། བརྡ་ཁབ་བཏང་ནས་སོན་བརདོ་

བ་རྒྱུ། ཐ་ཚིག་སྒྲོག་རྒྱུ། རིམས་ནད་ལངས་པ་དང་མཆེད་པའམ་ཡང་ན་མཇུག་འབས་ཚབས་ཆནེ་

གཞན་དག་བཟོས་ཡདོ་ན། འགན་འཁི་ཡོད་པའ་ིགཙ་ོའགན་འཁུར་མ་ིདང་འགན་འཁ་ིཐད་ཀར་

འཁུར་མིར་ཁིམས་ལྟར་རིམ་འབེབས་དང་། གནས་དབྱུང་། གཏན་འབུད་བཅས་ཀ་ིཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ་

མ་ཟད། འབེལ་ཡདོ་འགན་འཁི་འཁུར་མིའ་ིལས་གཉརེ་ལག་ཁེར་ཁིམས་ལྟར་ཕརི་འཐནེ་བས་ཆོག 

བས་ཉསེ་སུ་གྲུབ་ན། ཁིམས་ལྟར་ཉསེ་འགན་བདའ་འདདེ་གཏོང་རྒྱུ་སྟེ། 

(གཅིག) གཏན་འབེབས་ལྟར་རང་སེ་ཚན་གི་རམིས་ནད་སོན་འགོག་དང་། ཚོད་འཛནི་བེད་
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པའི་ལས་ཀ་དང་། སྨན་ཁང་ནས་འགོས་ཚུལ་ཚདོ་འཛིན་པའི་ལས་འགན། འགན་འཁུར་ས་ཁོངས་

ནང་ག་ིརིམས་ནད་སོན་འགགོ་ལས་ཀ་བཅས་ཀི་འགན་འཁུར་དགོས་ཀང་མ་འཁུར་བའི་རིགས་

དང་།  

(གཉིས།) གཏན་འབེབས་ལྟར་རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགསོ་པ་མ་ཞུས་པའམ་ཡང་

ན་རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་སྦ་གསང་དང་། རྫུན་ཞུ། འགངས་ཞུ་བས་རིགས། 

(གསུམ།) རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་ཤེས་དུས། རིམས་ནད་ཕོག་མཁན་དང་། རིམས་ནད་ཡནི་པར་

དོགས་པའི་ནད་པར་གཏན་འབེབས་ལྟར་སྨན་བཅོས་སོག་སོབ་དང་། རིམས་ནད་བྱུང་སར་སབོ་

རོགས། ནད་བརག  ཁག་བགོས་ནད་བརག་བཅས་བས་མེད་པའམ་ཡང་ན་ཁག་བགོས་ནད་

བརག་བ་རྒྱུ་དང་ལེན་མི་ཞུ་བའི་རགིས།  

(བཞི།) རང་ངོས་ས་ེཚན་ནང་གི་རིམས་ནད་ཀི་ནད་སློང་དུག་གཞིས་སྦགས་པའི་གནས་དང་

ཅ་དངསོ་ད་ེབཞིན་སྨན་བཅསོ་སྙིགས་ར་ོབཅས་ལ་གཏན་འབེབས་ལྟར་དུག་སེལ་ལམ་ཡང་ན་གནོད་

མེད་གཙང་སལེ་བཟོ་དགོས་པ་མ་བཟོས་པའ་ིརིགས། 

( ལྔ།) སྨན་བཅོས་ཡོ་བད་ལ་གཏན་འབབེས་ལྟར་དུག་སལེ་བེད་དགསོ་ཀང་མ་བས་པའམ་

ཡང་ན་གཏན་འབབེས་ལྟར་སོད་ཐངེས་གཅིག་གི་སྨན་བཅོས་ཡོ་བད་དག་མེད་པར་མ་བཟོས་པར་

བསར་སོད་བེད་རིགས།  

(དྲུག) སྨན་བཅསོ་སབོ་རགོས་བེད་རིམ་ཁོད་དུ་གཏན་འབེབས་ལྟར་གསོ་རིག་གི་ཐ་ོའགོད་

དཔྱད་གཞི་ཉར་ཚགས་བེད་དགོས་པ་བས་མདེ་རགིས།  

(བདུན།) རིམས་ནད་ཕོག་མཁན་དང་། ནད་སློང་དུག་གཞི་འཁརེ་ཡོད་མཁན། རིམས་ནད་

ཡིན་པར་དོགས་པའི་ནད་པ། ས་ནད་ཕོག་མཁན་དང་། དེ་དག་དང་གཤིབ་འདིས་ཐུག་རེག་ཆ་ེབའ་ི

མི་སྣ་བཅས་པའ་ིམི་སེར་གི་གསང་བ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་འཕྲནི་དང་དཔྱད་ཡགི་རྐང་

བཙུགས་ནས་ཕིར་གར་རིགས་བཅས་ཡིན། 

དོན་ཚན་བདུན་ཅུ་པ། ཟུངས་ཁག་འཐེན་སོད་སིག་གཞིས་རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་གཏན་
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འབབེས་བཞིན་སྙན་སེང་མ་ཞུས་པའམ་ཡང་ན་རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་སྦ་གསང་དང་། རྫུན་ཞུ། 

འགངས་ཞུ་བས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འབེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་ལག་ལེན་མ་བསྟར་བར་ཟུངས་

ཁག་བླུགས་པའི་དབང་གིས་ཟུངས་ཁག་བརྒྱུད་ནས་རིམས་ནད་འགོས་ན། རོང་རིམ་པ་ཡན་གི་མི་

དམངས་སིད་གཞུང་གི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་ཡོ་བསང་བེད་འགན་དཀི་རྒྱུ་དང་། 

བརྡ་ཁབ་བཏང་ནས་སོན་བརོད་བ་རྒྱུ་དང་། ཐ་ཚིག་སྒྲོག་རྒྱུ། རིམས་ནད་ལངས་པ་དང་མཆདེ་

པའམ་ཡང་ན་མཇུག་འབས་ཚབས་ཆེན་གཞན་དག་བཟསོ་ན། འགན་འཁི་ཡོད་པའ་ིགཙོ་འགན་

འཁུར་མི་དང་འགན་འཁི་ཐད་ཀར་འཁུར་མ་ིགཞན་དག་ལ་ཁིམས་ལྟར་རམི་འབེབས་དང་། གནས་

དབྱུང་། གཏན་འབུད་བཅས་ཀི་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ་མ་ཟད། ཟུངས་ཁག་འཐེན་སོད་སིག་གཞིའི་ལས་

གཉེར་ཆོག་འཐུས་ལག་ཁེར་ཁིམས་ལྟར་ཕིར་འཐེན་བས་ཆོག  བས་ཉེས་སུ་གྲུབ་ན། ཁིམས་ལྟར་

ཉེས་འགན་བདའ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ།  

ཁིམས་འགལ་གིས་ཟུངས་ཁག་འཐནེ་པའམ་ཡང་ན་མི་གཞན་སྒྲགི་འཛུགས་བས་ནས་ཟུངས་

ཁག་བཙོངས་པ་ཡནི་ན། རོང་རིམ་པ་ཡན་གི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ག་ིའཕྲདོ་བསྟེན་སིད་འཛིན་སེ་

ཁག་གསི་ཕརི་འཐེན་བ་རྒྱུ་དང་། ཁིམས་འགལ་ག་ིཐོབ་ཆ་གཞུང་བཞེས་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཆབས་སྦྲགས་

སུ་སོར་ཆིག་འབུམ་མན་གི་དངུལ་ཆད་བཅད་ཆགོ  བས་ཉེས་སུ་གྲུབ་ན། ཁིམས་ལྟར་ཉེས་འགན་

བདའ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ།  

དོན་ཚན་དོན་གཅིག་པ། རྒྱལ་མཚམས་འཕྲོད་བསྟེན་རིམས་ནད་བརག་དཔྱད་ལས་ཁུངས་

དང་། སོག་ཆགས་རམིས་ནད་སོན་འགོག་སིག་གཞིས་རིམས་ནད་བྱུང་ཚུལ་བརྡ་ཁབ་གཏོང་འགན་

འཁུར་དགོས་པ་མ་འཁུར་བ་ཡིན་ན། འབེལ་ཡདོ་ས་ེཁག་གི་རང་གི་འགན་འཁ་ིའཁུར་ཁོངས་ནང་

དུ་ཡོ་བསང་བེད་འགན་དཀ་ིརྒྱུ་དང་། བརྡ་ཁབ་བཏང་ནས་སོན་བརདོ་བ་རྒྱུ། རིམས་ནད་ལངས་པ་

དང་། མཆེད་པའམ་ཡང་ན་མཇུག་འབས་ཚབས་ཆེན་གཞན་དག་བཟསོ་ཡོད་ན། འགན་འཁ་ིཡོད་

པའི་གཙོ་འགན་འཁུར་མི་དང་འགན་འཁ་ིཐད་ཀར་འཁུར་མིར་ཁིམས་ལྟར་རམི་འབབེས་དང་། 

གནས་དབྱུང་། གཏན་འབུད་བཅས་ཀི་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ་དང་། བས་ཉེས་སུ་གྲུབ་ན། ཁམིས་ལྟར་ཉསེ་
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འགན་བདའ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་དོན་གཉིས་པ། ལྕགས་ལམ་དང་། འགིམ་འགྲུལ། དམངས་སོད་མཁའ་འགྲུལ་གཉེར་

སོང་ས་ེཚན་གིས་བཅའ་ཁིམས་འདའིི་གཏན་འབེབས་ལ་གཞིགས་ནས་རིམས་ནད་སྨན་བཅསོ་བདེ་

མཁན་དང་ད་ེབཞནི་རམིས་ནད་འགོག་སལེ་ག་ིསྨན་རས་དང་སྨན་བཅོས་ཡ་ོབད་སོན་ལ་དབརོ་

འདེན་བེད་དགོས་པ་བས་མདེ་རིགས་ལ་འབལེ་ཡོད་སེ་ཁག་གིས་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་དུ་ཡོ་བསང་

བེད་འགན་དཀི་རྒྱུ་དང་ཐ་ཚགི་སྒྲོག་རྒྱུ། མཇུག་འབས་ཚབས་ཆེན་བཟསོ་རགིས་ལ་འགན་འཁ་ིཡོད་

པའི་གཙོ་འགན་འཁུར་མི་དང་འགན་འཁ་ིཐད་ཀར་འཁུར་མིར་ཁིམས་ལྟར་རམི་འབབེས་དང་། 

གནས་དབྱུང་། གཏན་འབུད་བཅས་ཀི་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་དོན་གསུམ་པ། བཅའ་ཁིམས་འདརི་གསལ་གཏན་འབབེས་དང་འགལ་བའི་བ་སོད་

གཤམ་འཁོད་གས་ཡདོ་པའི་དབང་གིས་རིམས་ནད་ལངས་པ་དང་། མཆེད་ཉེན་ཡོད་ན། རོང་རམི་

པ་ཡན་གི་མ་ིདམངས་སིད་གཞུང་ག་ིའཕྲོད་བསྟེན་སིད་འཛིན་ས་ེཁག་གིས་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་ཡོ་

བསང་བེད་འགན་དཀི་རྒྱུ་དང་། ཁིམས་འགལ་ག་ིཐོབ་ཆ་གཞུང་བཞེས་གཏོང་རྒྱུ། ཆབས་སྦྲགས་སུ་

སོར་ཁ་ིལྔ་མན་གི་དངུལ་ཆད་བཅད་ཆོག  ཆོག་འཐུས་ལག་ཁརེ་ཐབོ་པ་ཡིན་ན། ལག་ཁེར་སོད་

མཁན་སེ་ཚན་ད་ེགས་ཆོག་འཐུས་ལག་ཁརེ་ཁིམས་ལྟར་གནས་སབས་ཕིར་བསྡུའམ་ཡང་ན་ཕིར་

འཐེན་བས་ཆོག བས་ཉེས་སུ་གྲུབ་ན། ཁིམས་ལྟར་ཉེས་འགན་བདའ་འདདེ་གཏོང་རྒྱུ་སྟེ། 

(གཅིག) འཐུང་ཆུ་མཁོ་འདནོ་སེ་ཚན་གིས་མཁོ་འདོན་བས་པའ་ིའཐུང་ཆུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིའཕྲོད་

བསྟེན་ཚད་གཞི་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚད་བཀག་དང་མི་མཐུན་པའི་རགིས་དང་། 

(གཉིས།) འཐུང་ཆུའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་མེད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོན་རས་དེ་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་འཕྲདོ་བསྟེན་ཚད་གཞི་དང་འཕྲདོ་བསྟེན་ཚད་བཀག་དང་མ་ིམཐུན་པའ་ིརིགས། 

(གསུམ།) རིམས་ནད་འགོག་སེལ་ལ་སོད་པའ་ིདུག་སེལ་ཐནོ་རས་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཕྲོད་

བསྟེན་ཚད་གཞི་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚད་བཀག་དང་མི་མཐུན་པའི་རགིས། 

(བཞི།) རིམས་ནད་བྱུང་ཁུལ་དུ་རམིས་ནད་ཀི་ནད་སླངོ་དུག་གཞིས་སྦགས་པའམ་ཡང་ན་
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རིམས་ནད་ཀི་ནད་སློང་དུག་གཞིས་སྦགས་ཤས་ཆེ་བའི་དངོས་རས་ཕརི་འཚོང་དང་། དབོར་འདེན་

བེད་སབས་དུག་སེལ་བས་མདེ་པའ་ིརིགས། 

(ལྔ།) སེ་དངོས་བཟོས་རས་ཐོན་སདེ་ས་ེཚན་གིས་ཐོན་སདེ་བས་པའ་ིཟུངས་ཁག་ཐོན་རས་

དག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྤུས་ཀའ་ིཚད་གཞ་ིདང་མི་མཐུན་པའི་རགིས་བཅས་ཡནི། 

དོན་ཚན་དོན་བཞི་པ། བཅའ་ཁིམས་འདརི་གསལ་གཏན་འབེབས་དང་འགལ་ནས་གཤམ་

འཁོད་བ་སདོ་གས་ཡོད་ན། རོང་རམི་པ་ཡན་གི་ས་གནས་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ག་ིའཕྲོད་བསྟེན་

སིད་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་ཡོ་བསང་བདེ་འགན་དཀི་རྒྱུ་དང་། བརྡ་ཁབ་བཏང་ནས་སོན་བརོད་བ་རྒྱུ་

དང་ཐ་ཚིག་སྒྲོག་རྒྱུ། ཆོག་འཐུས་ལག་ཁརེ་ཐབོ་རགིས་ལ། ཁིམས་ལྟར་ཆགོ་འཐུས་ལག་ཁེར་གནས་

སབས་ཕིར་བསྡུའམ་ཡང་ན་ཕིར་འཐེན་བས་ཆོག རིམས་ནད་ལངས་པ་དང་མཆདེ་པ་དང་ད་ེབཞིན་

མཇུག་འབས་ཚབས་ཆེན་གཞན་དག་བཟསོ་རགིས་ལ། འགན་འཁི་ཡོད་པའ་ིགཙ་ོའགན་འཁུར་མ་ི

དང་འགན་འཁི་ཐད་ཀར་འཁུར་མརི་ཁམིས་ལྟར་རིམ་འབེབས་དང་། གནས་དབྱུང་། གཏན་ཕུད་

བཅས་ཀི་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ་དང་སྦྲགས་འབེལ་ཡདོ་འགན་འཁུར་མི་སྣའི་ལས་གཉརེ་ཆགོ་འཐུས་ལག་

ཁེར་ཁམིས་ལྟར་ཕིར་བསྡུ་བས་ཆོག  བས་ཉསེ་སུ་གྲུབ་ན། ཁིམས་ལྟར་ཉེས་འགན་བདའ་འདེད་

གཏོང་རྒྱུ་སྟེ།  

(གཅིག) རིམས་ནད་སོན་འགོག་ཚདོ་འཛནི་སགི་གཞ་ིདང་། སྨན་བཅསོ་སགི་གཞི། ནད་སློང་

འབུ་ཕྲའི་ཚདོ་ལྟ་བེད་པའ་ིས་ེཚན་བཅས་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིགཏན་འབབེས་ཆ་རནེ་དང་ལག་རྩལ་ག་ི

ཚད་གཞི་དང་མ་ིམཐུན་པར་རིམས་ནད་ཀི་ནད་སློང་འབུ་ཕྲའི་མ་དཔརེ་གཏན་འབེབས་བཞནི་ད་ོ

དམ་ནན་པ་ོམ་བས་པའི་དབང་གིས་ཚོད་ལྟ་ཁང་ནས་འགསོ་པ་དང་ནད་སློང་འབུ་ཕྲ་མཆེད་ཁབ་

བྱུང་རགིས་དང་། 

(གཉིས།) རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིའབལེ་ཡོད་གཏན་འབེབས་དང་འགལ་ནས་རམིས་ནད་ཀ་ིའབུ་ཕྲའི་

རིགས་དང་། དུག་གཞི། རིམས་ནད་ཞིབ་དཔྱད་མ་དཔ་ེབཅས་བསྡུ་བ་དང་། ཉར་ཚགས། ཁེར་བ། 

དབོར་བ། སོད་པ་བཅས་དང་། 
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(གསུམ།) རིམས་ནད་སོན་འགོག་ཚདོ་འཛིན་སིག་གཞ་ིདང་། སྨན་བཅསོ་སགི་གཞིས་རྒྱལ་

ཁབ་ཀ་ིའབལེ་ཡོད་གཏན་འབེབས་ལག་ལེན་མ་བསྟར་བར་ཟུངས་ཁག་བླུགས་པ་དང་། ཟུངས་ཁག་

ཐོན་རས་སད་པའི་དབང་གསི་ཟུངས་ཁག་བརྒྱུད་ནས་རམིས་ནད་འགསོ་ཚུལ་བྱུང་རགིས་བཅས་

ཡིན། 

དོན་ཚན་དོན་ལྔ་པ། མི་ཕྱུགས་མཉམ་ཕགོ་རམིས་ནད་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་བདག་མེད་

སོག་ཆགས་དང་། སོ་ཕྱུགས་ཁིམ་བའི་རགིས་ལ་རམིས་ནད་བརག་དཔྱད་མ་བས་པར་ཕིར་འཚོང་

དང་། དབོར་འདེན་བས་ན། རོང་རམི་པ་ཡན་གི་ས་གནས་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ག་ིའབོག་ལས་

ཕྱུགས་རིགས་སྨན་པའ་ིསིད་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་ཁིམས་འགལ་ག་ིབ་སོད་སེལ་མཚམས་འཇོག་འགན་

དཀི་རྒྱུ་དང་སྦྲགས་ཁིམས་ལྟར་སིད་འཛནི་ཐད་ཀ་ིཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་དོན་དྲུག་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀསི་ངསེ་གཏན་འཁེལ་བའི་རང་བྱུང་ག་ིརིམས་ནད་བྱུང་སར་

ཆུ་བེད་དང་། འགིམ་འགྲུལ། ཡུལ་སོར། ནུས་ཁུངས་ལ་སོགས་པའ་ིའཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གངས་ཆ་ེགས་

སྐྲུན་པ་དང་། འཕྲོད་བསྟནེ་བརག་དཔྱད་མ་བས་པར་ལས་འག་ོབཙུགས་པའམ་ཡང་ན་རིམས་ནད་

སོན་འགོག་ཚདོ་འཛིན་སིག་གཞིའི་དགོངས་འཆར་ལྟར་རིམས་ནད་སོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་ག་ི

བེད་ཐབས་སོད་དགོས་ངེས་མ་སད་ན། རོང་རིམ་པ་ཡན་གི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ག་ིའཕྲོད་བསྟེན་

སིད་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་དུ་ཡོ་བསང་བེད་འགན་དཀི་རྒྱུ་དང་ཐ་ཚགི་སྒྲོག་རྒྱུ་

དང་། སོར་ལྔ་སྟོང་ཡན་ནས་སུམ་ཁ་ིམན་གི་དངུལ་ཆད་གཅོད་རྒྱུ། དུས་བཀག་འཐིམས་ཀང་ཡོ་

བསང་མ་བས་ན། སོར་སུམ་ཁི་ཡན་ནས་ཆིག་འབུམ་མན་གི་དངུལ་ཆད་གཅདོ་རྒྱུ་མ་ཟད། འབེལ་

ཡོད་མི་དམངས་སདི་གཞུང་གི་དབང་མཚམས་ལ་གཞིགས་ནས་ཨར་ལས་བེད་མཚམས་འཇགོ་པ་

དང་ས་ོརྒྱག་པའ་ིབཀའ་འབབེས་ར་ེཞུས་ཆོག 

དོན་ཚན་དོན་བདུན་པ། སེ་ཚན་དང་མ་ིསེར་གིས་བཅའ་ཁིམས་འདིའི་གཏན་འབབེས་དང་

འགལ་བའི་དབང་གིས་རིམས་ནད་ལངས་པ་དང་མཆེད་དེ་སེ་བོ་གཞན་གི་གཟུགས་གཞི་དང་། རྒྱུ་

ནོར་ལ་གོང་གུན་བཟོས་ན། ཁིམས་ལྟར་དམངས་དོན་གི་འགན་འཁི་འཁུར་དགོས། 
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ལའེུ་དགུ་པ། ཞར་བྱུང་དནོ་ཚན། 

དོན་ཚན་དོན་བརྒྱད་པ། བཅའ་ཁིམས་འདའིི་ནང་ག་ིགཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་ག་ིགོ་དནོ་ནི། 

(གཅིག) རིམས་ནད་ཕོག་མཁན་དང་། རིམས་ནད་ཡིན་པར་དགོས་པའི་ནད་པ་ཞསེ་པ་ནི་

རྒྱལ་སདི་ས་ིཁབ་ཁང་གི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སདི་འཛིན་སེ་ཁག་གིས་ཁབ་བསྒྲགས་བས་པའ་ི《རིམས་ནད་

འགོག་སེལ་བེད་ཕོགས་སོར་གི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཅའ་ཁིམས་སུ་དོ་དམ་

བེད་དགོས་པར་གཏན་འབབེས་བས་པའི་རམིས་ནད་ཀི་ནད་བརག་ཚད་གཞི་》ལ་གཞིགས་ནས། 

རིམས་ནད་ཕོག་མཁན་དང་རིམས་ནད་ཡནི་པར་དགོས་པའི་ནད་པའི་ནད་བརག་ཚད་གཞ་ིདང་

མཐུན་པའི་སེ་བརོ་ཟརེ། 

(གཉིས།) རིམས་ནད་ཀི་དུག་གཞི་ཁེར་ཡདོ་མཁན་ཞེས་པ་ནི་རམིས་ནད་ཀི་དུག་གཞི་འགོས་

ཡོད་པའ་ིནད་རགས་མངནོ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད་ཀང་རིམས་ནད་ཀི་དུག་གཞི་ཡདོ་པའ་ིསེ་བརོ་ཟརེ། 

(གསུམ།) ནད་ཡམས་རགི་པའི་བརག་དཔྱད་ཅསེ་པ་ན་ིམ་ིཚོགས་ཀི་ཁོད་དུ་ནད་གཞའིམ་

ཡང་ན་གཟུགས་གཞ་ིབད་ེཐང་གནས་སྟངས་དང་དའེི་གནད་འགག་ག་ིརྒྱུ་རེན་ལ་བརག་དཔྱད་ཞབི་

འཇུག་བས་ནས་རིམས་ནད་སོན་འགོག་ཚདོ་འཛིན་བེད་ཐབས་དང་གཟུགས་པོ་སོང་ཐབས་འདོན་

པ་ལ་ཟེར། 

(བཞི།) རིམས་ནད་བྱུང་ས་ཞེས་པ་ནི་རིམས་ནད་ཀི་དུག་གཞི་དེ་འགོས་ནད་འབྱུང་ཁུངས་

ནས་མཐའ་འཁོར་དུ་མཆེད་པའི་མཆེད་ཁངོས་ཅུང་ཆུང་བའམ་ཡང་ན་འགསོ་ནད་བྱུང་ས་རང་པ་

ལ་ཟེར། 

(ལྔ།) རིམས་ནད་བྱུང་ཁུལ་ཞེས་པ་ནི་མི་ཚགོས་ཀི་ཁདོ་དུ་རིམས་ནད་ལངས་པ་དང་། མཆེད་

པ་དང་། དེའི་ནད་སློང་དུག་གཞི་ད་ེམཐའ་འཁརོ་དུ་མཆདེ་སབས་གནོད་འཚེ་ཐབེས་པའི་ས་ཁུལ་

ལ་ཟེར། 

(དྲུག) མི་ཕྱུགས་མཉམ་ཕགོ་གི་རིམས་ནད་ཅསེ་པ་ནི་མི་དང་སལ་ཚིགས་སོག་ཆགས་གཉིས་

ཀར་མཉམ་དུ་ཕོག་པའ་ིརིམས་ནད་ལ་ཟེར་བ་སྟ་ེདཔརེ་ན་བི་རིམས་དང་། ཁི་སོན་ནད། ཁག་
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འཇིབས་འབུ་ཕྲའ་ིནད་སོགས་པ་ཡནི། 

(བདུན།) རང་བྱུང་ག་ིརིམས་ནད་འབྱུང་གནས་ཞེས་པ་ན་ིམིའི་རིགས་ཀི་རིམས་ནད་སླངོ་བའ་ི

ནད་སླངོ་དུག་གཞ་ིཁག་ཅིག་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་བདག་མདེ་སོག་ཆགས་ཁོད་དུ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་

གནས་པ་དང་འཁརོ་རྒྱུག་བདེ་པའ་ིས་ཁུལ་ལ་ཟརེ། 

(བརྒྱད།) ནད་སརོ་ས་ེདངསོ་ཞེས་པ་ན་ིནད་སློང་དུག་གཞི་དེ་མིའམ་ཡང་ན་སགོ་ཆགས་

གཞན་དག་ག་ིཐོག་ནས་མི་ལ་མཆེད་ནུས་པའ་ིསོག་ཆགས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན་དུག་སྦྲང་དང་། སྦྲང་བུ། 

ལི་བ་སོགས་པ་ཡནི། 

(དགུ།) སྨན་བཅསོ་ནད་འགསོ་ཞེས་པ་ནི་གསོ་རགི་ཀ་ིཞབས་ཞུ་སེལ་བའ་ིཁོད་དུ་རིམས་ནད་

ཀི་དུག་གཞ་ིམཆེད་པའ་ིདབང་གིས་འགསོ་པ་ལ་ཟེར། 

(བཅུ།) སྨན་ཁང་ནས་འགསོ་པ་ཞསེ་པ་ནི་སྨན་ཁང་ནང་ཉར་བའི་ནད་པར་སྨན་ཁང་ནང་

ནས་ནད་གཞ་ིའགསོ་པ་ལ་ཟརེ་བ་སྟེ་སྨན་ཁང་ནང་ཉར་རིང་དུ་འགསོ་ནད་འགསོ་པ་དང་སྨན་ཁང་

ནས་ཕརི་བསློགས་རེས་ནད་རགས་ཐོན་པའི་འགོས་ནད་ཀང་ཚུད་ཡོད། འོན་ཀང་སྨན་ཁང་དུ་མ་

ཉར་གངོ་ནས་འགསོ་འགོ་ཚུགས་པའམ་ཡང་ན་སྨན་ཁང་དུ་ཞུགས་དུས་ནད་རགས་མ་ིམངོན་པའི་

ནད་པ་ཡིན་པ་ཚུད་མདེ། སྨན་ཁང་གི་ལས་བེད་མི་སྣར་སྨན་ཁང་ནང་ནས་འགསོ་པའང་སྨན་ཁང་

ནས་འགོས་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན། 

(བཅུ་གཅིག) ཚོད་ལྟ་ཁང་ནས་འགསོ་པ་ཞེས་པ་ནི་ཚདོ་ལྟ་ཁང་དུ་ལས་ཀ་བདེ་དུས་རིམས་

ནད་ཀ་ིདུག་གཞིར་རེག་ཐུག་བས་པ་ལས་འགསོ་པའི་རགིས་ལ་ཟེར། 

(བཅུ་གཉསི།) འབུ་ཕྲའི་རགིས་དང་དུག་གཞ་ིཞེས་པ་ནི་བཅའ་ཁིམས་འདིར་གཏན་འབེབས་

བས་པའི་རམིས་ནད་སློང་ཉནེ་ཆེ་བའི་འབུ་ཕྲའི་རིགས་དང་རིམས་ནད་ཀ་ིདུག་གཞིའ་ིརིགས་ལ་

ཟེར། 

(བཅུ་གསུམ།) དུག་སལེ་ཞསེ་པ་ན་ིརས་འགྱུར་དང་། དངསོ་ལུགས། སེ་དངོས་བཅས་ཀ་ིབ་

ཐབས་སད་ནས་ཁོར་ཡུག་ཁདོ་ཀི་དུག་གཞི་ཡདོ་པའི་ནད་འབུ་ཕྲ་རབ་བསད་པའམ་མདེ་པར་
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བཟོས་པ་ལ་ཟེར། 

(བཅུ་བཞི།) རིམས་ནད་སནོ་འགོག་ཚོད་འཛིན་སིག་གཞ་ིཞེས་པ་ནི་རིམས་ནད་སོན་འགོག་

ཚོད་འཛིན་བདེ་ས་ོསེལ་བའ་ིརིམས་ནད་སོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་ལྟེ་གནས་དང་ད་ེབཞནི་གོང་སྨོས་

སིག་གཞི་དང་ལས་ས་ོགཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་སེ་ཚན་ལ་ཟེར།  

(བཅོ་ལྔ།) སྨན་བཅོས་སིག་གཞི་ཞསེ་པ་ནི་《སྨན་བཅསོ་སིག་གཞ་ིལ་དོ་དམ་བདེ་ཕོགས་སོར་

གི་སོལ་ཡིག་》གཞིར་བཟུང་ནས་སྨན་བཅོས་སྒྲིག་གཞའིི་ལས་གཉེར་ཆོག་འཐུས་ལག་ཁེར་ཐོབ་པ་

དང་། ནད་བརག་དང་ནད་བཅོས་བེད་སོ་སལེ་བའི་སགི་གཞི་ལ་ཟེར། 

དོན་ཚན་དོན་དགུ་པ། རིམས་ནད་འགོག་སེལ་བེད་པའ་ིཁདོ་དུ་བཟའ་བཅའ་དང་། སྨན་རས། 

ཟུངས་ཁག  ཆུ། སྨན་བཅསོ་སྙིགས་རོ།  དུག་གཞིའ་ིནད་འབུ་ཕྲ་རབ་བཅས་ཀི་དོ་དམ་དང་ད་ེ

བཞིན་སོག་ཆགས་ཀི་རིམས་འགོག་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མཐའ་མཚམས་འཕྲོད་བསྟེན་རམིས་ནད་ཞབི་

བཤེར་བཅས་ཀི་སོར་བཅའ་ཁིམས་འདིར་གཏན་འབེབས་བས་མེད་རིགས་འབལེ་ཡོད་ཀི་བཅའ་

ཁིམས་དང་སིད་འཛིན་ཁིམས་སོལ་གི་གཏན་འབབེས་གཞན་དག་ས་ོསོར་སད་འཐུས།  

དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་པ། བཅའ་ཁིམས་འད་ི2004ལོའི་ཟླ་12ཚེས་1ཉིན་ནས་ལག་ལནེ་བསྟར་

རྒྱུ། 


