
བརྗོད་གཞི། བྗོད་᪱ᨑᨑ་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

1༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

རྒྱབ་ལྗོངས།

ལྗོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚོས་ལྗོ་ངྗོ་སྗོང་ཕྲག་གསུམ་ལྷག་གི་རིང་བྗོད་ནང་གནའ་རབས་སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡྗོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡྗོད་པའི་
ལྗོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱུ་ཆ་ཕྗོགས་སྒིག་བྱས་ཡྗོད། གནའ་ཤུལ་རྟྗོག་ཞིབ་བརྒྱུད་གསར་དུ་རྙེད་པའི་གནའ་རྫས་ཁག་གིས་བྗོད་ནང་ད་དུང་དྙེ་ལས་ཀང་ཆྙེས་
གནའ་རབས་སུ་གྱུར་པ། ལྗོ་ངྗོ་ཆིག་ཁི་ཉིས་སྗོང་གི་གྗོང་ལ་སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡྗོན་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡྗོད་པའི་ཁུངས་སྐྙེལ་ར་སྤྗོད་བྱས་ཡྗོད། བྗོད་ཀི་
གནའ་བྗོའི་དཔལ་ཡྗོན་ནི་བྗོད་ཀི་གནའ་བྗོའི་ཆྗོས་བརྒྱུད་བྗོན་གི་ལུགས་སྲྗོལ་ལ་གཞི་བཅྗོལ་བ་ཞིག་ཡིན། བྗོད་རང་ཉིད་ཀི་སྔ་ཕིའི་ལྗོ་རྒྱུས་ནང་པཱར་
ཤི་ཡ་དང་ཁྗོ་ཏན། ཏུར་ཀི། རྒྱ་ནག རྒྱ་གར་སྗོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་གཞན་ནས་ཀང་སྤི་ཚོགས་དཔལ་ཡྗོན་དང་རིག་གཞུང་གཉིས་ཀའི་ཐྗོག་
ནས་ཤུགས་རྐྙེན་སྙེབས་ཡྗོད་པ་རྙེད།

ཕི་ལྗོའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བྗོད་དུ་ནང་ཆྗོས་ངྗོ་སྤྗོད་བྱུང་བ་དང་ནང་ཆྗོས་དྙེ་བྗོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆྗོས་ལུགས་སུ་གྱུར་ཏྙེ་བྗོད་ལ་འགྱུར་བ་
ཤུགས་ཆྙེན་པྗོ་ཞིག་ཐྙེབས་ཡྗོད། འགྱུར་བ་འདིས་རིམ་པས་བྗོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་དཔལ་ཡྗོན་དང་བསམ་བྗོའི་ཁྗོར་ཡུག་ཡྗོངས་རྫྗོགས་ལ་འགྱུར་བཅྗོས་
དང་། བྗོད་ཀི་ཆྗོས་ལུགས་དང་ལྟ་གྲུབ། གསྗོ་བ་རིག་པ། སྐར་རིས་རིག་པ། སྒྱུ་རལ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལའང་ཤུགས་རྐྙེན་གཏིང་ཟབ་ཐྙེབས་
ནས་དྙེ་དག་བྗོད་མི་རིགས་ཀི་མི་ཚེའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་ཡྗོད།

ནང་ཆྗོས་ནི་རྒྱ་གར་ནས་བྗོད་ནང་སྙེབས་ཡྗོད། རྒྱ་གར་གི་དགྗོན་སྙེའི་གཙུག་ལག་སྗོབ་གཉྙེར་ཁང་ཆྙེན་པྗོ་ ༼ནཱ་ལྙེན་ཌ་དང་ཨྗོ་ཏན་ཏ་པུ་རི། ཝི་ཀ་
རམ་ཤི་ལ། ཏག་ཤི་ལ།༽ ཁག་ནས་ཤྙེས་ཡྗོན་དང་། ཆྗོས་ལུགས། རིག་གཞུང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བྗོད་ལ་དར་སྙེལ་དཔིས་ཕིན་པ་བྱུང་ཡྗོད། ནང་པའི་
གཙུག་ལག་སྗོབ་གཉྙེར་ཁང་ཆྙེན་པྗོ་འདི་དག་གི་ཤྙེས་ཡྗོན་སྗོབ་སྦྗོང་ཁྗོངས་སུ་ལྟ་གྲུབ་དང་། གཏན་ཚིགས་རིག་པ། ཚད་མ་རིག་པ། སྙེམས་ཁམས་
རིག་པ། གསྗོ་བ་རིག་པ། སྐར་རིས་རིག་པ། ལྕགས་བཟྗོ་རིག་པ། སྒྱུ་རལ་རིག་པ། སྙན་ངག བརྡ་སྤྗོད། སྐད་ཡིག རྗོམ་རིག་བཅས་ཡྗོད།

བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་ནི་བརྗོད་གཞི་དང་པྗོའི་ནང་རྒྱས་བཤད་བྱས་ཡྗོད་པ་ལྟར་བྗོད་རང་ཉིད་ཀི་སྔ་ཕིའི་སྤི་ཚོགས་དཔལ་ཡྗོན་གི་ལྗོ་རྒྱུས་རིང་པྗོ་ཞིག་
གི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་། རྒྱ་གར་གི་ནང་པའི་དགྗོན་སྙེའི་གཙུག་ལག་སྗོབ་གཉྙེར་ཁང་ཁག་ནས་ཤྙེས་ཡྗོན་དང་། ཆྗོས་ལུགས། རིག་གཞུང་སྗོགས་དར་
སྙེལ་བྱུང་བ་ལ་བརྟྙེན་ནས་ཡར་རྒྱས་བྱུང་ཡྗོད་པ་རྙེད། རིམ་པས་བྗོད་ཀིས་རྒྱ་གར་ནས་གདན་དྲངས་པའི་རིག་གནས་དང་གཞུང་ལུགས་ཁག་ཉར་
ཚགས་དང་ཡར་རྒྱས་བཏང་སྙེ། དྙེ་དག་ལ་ཕྗོགས་གང་ཐད་ནས་འགྱུར་བཅྗོས་བཏང་སྙེ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ངྗོས་འཛིན་བྱྙེད་བཞིན་པའི་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་
དྙེ་གྲུབ་ཡྗོད།

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དཀིལ་ནས་རྒྱ་མིས་བྗོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་རྙེས། བྗོད་དང་བྗོད་མི་རིགས་ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་རྐྙེན་ངན་ཚབས་
ཆྙེན་བྱུང་ཡྗོད། རྒྱ་དམག་བྗོད་དུ་སྙེབས་ནས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་བྗོད་མི་རིགས་ཀི་ངྗོ་བྗོ་ར་བརླག་གཏྗོང་སྐབས། བྗོད་མི་ཁི་བརྒྱད་ཡས་མས་
ཤིག་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་དུ་བྗོས་བྱྗོལ་ལ་སྙེབས་ཡྗོད།



བརྗོད་གཞི། བྗོད་᪱ᨑᨑ་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

2༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

༸གྗོང་ས་༸སྐབས་མགྗོན་ཆྙེན་པྗོ་མཆྗོག་རྒྱ་གར་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐངས་གྲུབ་རྙེས་བཙན་བྱྗོལ་གི་གནས་སངས་དང་བྗོད་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་
བྱུས་ལ་བརྟྙེན་ནས། བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་འཕྲད་ཉྙེ་བའི་ཉྙེན་ཁ་དྙེ་གཟིགས་ནས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཆྙེད་འཕྲལ་དུ་དགྗོངས་པ་
བཞྙེས་འགྗོ་བཙུགས་ཡྗོད། དྙེ་ཡང་གཙོ་བྗོ།

༡། བྗོད་མི་སྐབས་བཅྗོལ་བ་རྣམས་གནས་སྗོད་བྱྙེད་ས་དང་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་སའི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་གཞིས་ཆགས་གསར་
འཛུགས།

༢། བྗོད་ཕྲུག་ཚོར་དྙེང་དུས་ཀི་ཤྙེས་ཡྗོན་དང་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་གཉིས་ཀ་སྗོབ་སའི་སྗོབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས།

༣། བྗོད་ཀི་ཆྗོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་སའི་གལ་ཆྙེའི་ལྟྙེ་གནས་གསར་པ། བྗོད་ནང་དུ་རྒྱ་མིས་གཏྗོར་བཤིག་བཏང་ཟིན་པའི་
དགྗོན་སྙེ་ཆྙེ་ཁག་རྣམས་བསྐར་འཛུགས་སྗོགས་ཀི་ཐྗོག་ནས་དགྗོངས་པ་བཞྙེས་གནང་ཡྗོད་པ་རྙེད།

བྗོད་ཀི་ཆྗོས་དང་རིག་གཞུང་ནི་ད་ཆ་འཛམ་གིང་ཕྗོགས་གང་སར་ཡྗོངས་གྲགས་ཆགས་ཡྗོད། དྙེ་ལྟར་ནའང་བྗོད་ནང་རྒྱ་མིས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་ར་
བརླག་གཏྗོང་བའི་འབད་བརྗོན་མུ་མཐུད་བྱྙེད་བཞིན་པ་དང་། བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀང་སྔར་ལས་ཁ་འཐྗོར་ཤུགས་ཆྙེ་རུ་ཕིན་ནས། དྙེང་
རབས་སྤི་ཚོགས་ཀི་གནྗོན་ཤུགས་དང་མཛེས་སྡུག་གི་ཤུགས་རྐྙེན་ཐྙེབས་བཞིན་པར་བརྟྙེན། བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་ནི་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཉྙེན་ཁའི་
གནས་སུ་གར་ཡྗོད། དྙེས་ན། བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ནི་ད་ལྟ་བྗོད་མི་རིགས་ཀིས་གདྗོང་ལྙེན་བྱྙེད་དགྗོས་པའི་གནད་དྗོན་
གལ་ཆྙེ་ཤྗོས་ཤིག་ཡིན།

གནད་དྗོན་གཙོ་བྗོ་ཁག
བརྗོད་གཞི་དང་པྗོ། བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ངྗོ་བྗོ་ངྗོས་འཛིན་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཞྙེས་པ་ནི་འདས་པའི་ལྗོ་ངྗོ་སུམ་སྗོང་ཙམ་གི་རིང་ལ་བྗོད་ནང་གནས་སྗོད་བྱྙེད་མཁན་མི་རིགས་ཀི་ཁྗོད་བྱུང་བའི་ཆྗོས་དད་དང་
རིག་གནས། མིའི་བཟང་པྗོའི་རིན་ཐང་། སྤི་ཚོགས་ཀི་གྲལ་རིམ། སྤི་ཚོགས་ཀི་ལམ་ལུགས་སྗོགས་ཕྗོགས་བསྡུས་ཤིག་ལ་གྗོ་བ་ལྙེན་ཆྗོག་པ་ཡིན། 
བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་ནི་གཙོ་བྗོ་ལྗོ་ངྗོ་ཆིག་སྗོང་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་གི་གྗོང་ལ་འཕྙེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་བྗོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ལས་བྱུང་ཞིང་། བྗོད་བརྒྱུད་ནང་
བསན་གིས་དྙེ་ཉིད་བྗོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆྗོས་ལུགས་ཡིན་པར་མ་ཟད། ལྟ་གྲུབ་དང་ཆྗོས་ཀི་ཉམས་ལྙེན་དང་བཟང་པྗོའི་རིན་ཐང་གི་སྙེ་ཚན་ཞིག་ཡིན་པ་
གཉིས་ཀའི་ཐྗོག་ནས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་ཤུགས་རྐྙེན་ཡང་བཟྗོས་ཡྗོད། བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ཁྗོངས་སུ་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་བྗོད་ཀི་ཐུན་མྗོང་
མ་ཡིན་པའི་གསྗོ་བ་རིག་པ། སྐར་རིས། རྗོམ་རིག སྒྱུ་རལ་སྗོགས་ཚུད་ཡྗོད། སྒྱུ་རལ་འདི་དག་གི་ཁྗོངས་སུ་རྗོལ་དབྱངས་དང་། ཞབས་བྗོ། རི་མྗོ། 
སྙན་ངག བཟྗོ་རིག་པ། ལག་ཤྙེས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས། དཔྙེར་ན། རྟྙེན་བཞྙེངས་དང་། ཤིང་བཟྗོ། གསྙེར་དངུལ་ལྕགས་རིགས་ཀི་བཟྗོ་ལས་སྗོགས་
ཡྗོད། གཞན་ཡང་བྗོད་ཀི་གྗོན་ཆས་དང་རྒྱན་ཆ། དྙེ་བཞིན་ཡ་རབས་བཟང་སྤྗོད་སྗོགས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ཐུན་མྗོང་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་᪱ᨑᨑ་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

3༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

མངྗོན་འགྱུར་དང་སྲ་བརྟན་གི་ཕྗོགས་སུ་འཕྙེལ་འགྱུར་བྱུང་ཡྗོད།

ད་ལྟའི་ཆ་ལའང་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གིས་བྗོད་མཐྗོ་སྒང་ནས་པ་ཀི་སི་ཏན་དང་མཱྙེན་མར་བར། ཧི་མ་ལ་ཡའི་ས་ཁུལ་སྤི་དང་། བྙེ་བག་ཏུ་ལ་དྭགས། 
འབས་ལྗོངས། འབྲུག། བལ་ཡུལ། དྙེ་བཞིན་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྤི་ཚོགས་གཞན་ཁག་ལ་དངྗོས་སུ་ཤུགས་རྐྙེན་ཧ་ཅང་ཆྙེན་པྗོ་ཐྙེབས་བཞིན་ཡྗོད། བྗོད་
ཀི་རིག་གཞུང་ནི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྤི་ཚོགས་འདི་དག་ཁྗོད་ད་དུང་ཡང་བརྟན་པྗོ་དང་གསྗོན་པྗོར་གནས་ཡྗོད། དྙེ་བཞིན་དུ་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གིས་སྗོག་
ཡུལ་དང་ནང་པའི་གྲངས་འབྗོར་ཕྗོན་ཆྙེ་ཡྗོད་སའི་ར་ཤི་ཡའི་ས་ཁུལ་ཁག་དང་། རྒྱ་ནག་རང་གི་ས་ཁུལ་ཆྙེ་ཁག་གི་དྙེང་དུས་ཀི་རིག་གཞུང་ཁག་ལ་
ཤུགས་རྐྙེན་ཤུགས་ཆྙེར་བྱྙེད་མུས་ཡིན། དྙེ་ཡང་གཙོ་བྗོ་ཕི་ལྗོ་ ༡༩༥༩ ལྗོར་༸གྗོང་ས་མཆྗོག་བཙན་བྱྗོལ་ལ་ཕྙེབས་པའི་རྙེས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་
དུ་བྗོད་པའི་གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་དང་། བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མི་རྣམས་ནུབ་ཕྗོགས་དང་། ཨྙེ་ཤི་ཡ། དྙེ་མིན་གི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་ལ་འགྲྗོ་བསྐྗོད་
དང་། ཡུལ་གྲུ་དུ་མའི་ནང་བྗོད་ཀི་ནང་པའི་དགྗོན་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་། ཆྗོས་ཚོགས། ལྟྙེ་གནས་ཁང་གཞན་བཙུགས་པའི་འབས་བུར་ད་ལྟའི་
ཆར་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་ནི་འཛམ་གིང་གང་སར་དར་ཁྱབ་ཕིན་ཡྗོད།
 
ཉྙེ་བའི་བྗོད་ནང་གི་འགྱུར་བ་དང་བཙན་བྱྗོལ་ནང་གི་བྗོད་མིའི་གྲངས་འབྗོར་ཉུང་ཤས་ལས་མྙེད་པའི་གནས་སངས་ལ་གཞིགས་ན། བྗོད་ཀི་རིག་
གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་རྒྱུ་དྙེ་ཛ་དྲག་གི་གནད་དྗོན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡྗོད། དམིགས་བསལ་བྗོ་འཚབ་བྱྙེད་ཡུལ་གི་གནད་དྗོན་ཁག་ནི། 

• བཙན་བྱྗོལ་ནང་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ཡན་ལག་མི་འདྲ་བ་རྙེ་རྙེ་ལ་རྒྱབ་སྐྗོར་དང་ཡར་རྒྱས་གྗོང་སྙེལ་གཏྗོང་མཁན་གི་མི་འབྗོར་ཇྙེ་ཉུང་དུ་འགྲྗོ་
བཞིན་ཡྗོད་པ།

• དགྗོན་སྙེ་ཁག་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱྙེད་མཁན་དང་བྗོད་ཀི་སྲྗོལ་རྒྱུན་སྒྱུ་རལ་དང་ལག་ཤྙེས་ཁག་ལ་དྗོན་གཉྙེར་བྱྙེད་མཁན་གི་བྗོད་པའི་གཞྗོན་
སྐྙེས་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ།

• བྗོད་ནང་ནས་བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་དང་ལག་ཤྙེས་འདྲ་མིན་གི་ལག་རལ་དང་བཟྗོ་ཐབས་སྦངས་པའི་མི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་འདས་གྲྗོངས་སུ་ཕིན་
ནས་བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་དང་ལག་ཤྙེས་ཀི་སྗོབ་དགྙེ་མྙེད་པ་ཆགས་བཞིན་ཡྗོད་པ།

• བཙན་བྱྗོལ་ནང་གི་འཚོ་བའི་གནྗོན་ཤུགས་དང་དྙེང་རབས་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཤུགས་རྐྙེན་ལ་བརྟྙེན་ནས། བྗོད་པའི་གཞྗོན་སྐྙེས་དང་མི་སྐའི་ཁྗོད་
སྲྗོལ་རྒྱུན་གི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྗོད་དང་བསམ་བྗོ་མང་པྗོ་ཞིག་བརླག་འགྲྗོ་ཡི་ཡྗོད་པ།

• བྗོད་ཀི་སྙན་ངག་དང་རྗོམ་ཡིག་འདྗོན་སྙེལ་བྱྙེད་པར་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་བྙེད་སྤྗོད་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡྗོད་པ།
• བཙན་བྱྗོལ་ནང་བྗོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དང་། སྤི་ཚོགས་དང་ཤྙེས་ཡྗོན། དྙེ་བཞིན་འཚོ་ཐབས་ཀི་ཁྗོར་ཡུག་འདྲ་མིན་ནང་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་བྙེད་

སྤྗོད་ཉུང་དུ་འགྲྗོ་བཞིན་ཡྗོད་པ་བཅས་ཡིན།

གདྗོང་ལྙེན་བྱྙེད་དགྗོས་ᨑ་དཀའ་ངལ་འདི་དག་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོར་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྗོབ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་འདི་ཉིད་
དྙེང་རབས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བཟྗོ་རྒྱུའི་གལ་ཆྙེའི་གྗོ་སྐབས་གསར་པའི་རིགས་ཀང་ཐྗོན་བཞིན་ཡྗོད་པ་རྙེད། གྗོ་སྐབས་འདི་དག་ནི།
• བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྗོབ་ལ་དྗོ་སྣང་བྱྙེད་བཞིན་པའི་སྐབས་བཅྗོལ་སྤི་ཚོགས་ནང་ཡྗོད་བཞིན་པའི་ལྟྙེ་གནས་ཁང་ཁག་གི་བྱྙེད་སྒྗོ་ཁག་ལ་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་᪱ᨑᨑ་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

4༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

ཡར་རྒྱས་དང་རམ་འདྙེགས་རྒྱ་བསྐྙེད་གཏྗོང་རྒྱུ། ལྟྙེ་གནས་ཁང་འདི་དག་ནི། དཔྙེར་ན། ཆྗོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། བྗོད་ཀི་ཟྗོས་གར་ཚོགས་
པ། བྗོད་ཁང་། བྗོད་ཀི་དཔྙེ་མཛོད་ཁང་། ཝ་ཎ་བྗོད་ཀི་ཆྙེས་མཐྗོའི་གཙུག་ལག་སྗོབ་གཉྙེར་ཁང་། ནྗོར་གིང་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅྙེས་སྐྗོང་
ཁང་། བྗོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་སྗོགས་ཡིན།

• ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡྗོད་པའི་བྗོད་མི་མང་ཚོགས་དང་། ནུབ་ཕྗོགས། ཨྙེ་ཤི་ཡ། དྙེ་བཞིན་ཡུལ་གྲུ་གཞན་ནང་གི་བྗོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་
སྗོབ་མའི་ཁྗོད། བྗོད་ཀི་ནང་པའི་དགྗོན་སྙེ་ཁག་དང་སྗོབ་གཉྙེར་ལྟྙེ་གནས་ཁང་གཞན་ཁག་གི་ཁྱབ་ཚད་དང་འགན་འཁི་རྒྱ་བསྐྙེད་གཏྗོང་རྒྱུ། དྙེ་
ལ་བརྟྙེན་ནས་བྗོད་ཀི་ཆྗོས་དང་རིག་གཞུང་དབར་གི་འབྙེལ་ལམ་གཏིང་ཟབ་རྒྱ་ཆྙེ་ཡྗོད་པ་བརྒྱུད་ནས། མི་རབས་གསར་པའི་ཁྗོད་བྗོད་ཀི་རིག་
གཞུང་འཕྙེལ་རྒྱས་མཐར་ཕིན་པ་གཏྗོང་རྒྱུ།

• བྗོད་ཀི་ནང་པའི་དགྗོན་སྙེ་ཁག་དང་སྗོབ་གཉྙེར་ལྟྙེ་གནས་ཁང་གཞན་ཁག་གིས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྤི་ཚོགས་དང་སྗོག་པྗོ། ཨྙེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་གྲུ་
གཞན་དུ་ཡྗོད་པའི་བྗོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་སྤི་ཚོགས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་གཞི་བཅྗོལ་ཞིང་། བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ཡན་ལག་གལ་ཆྙེན་
ཁག་རང་གི་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་བཞིན་པ་དྙེ་དག་ནས་ཡྗོང་བའི་སྗོབ་མ་གང་མང་ལ་སྗོབ་གཉྙེར་གི་མཐུན་རྐྙེན་སྦྗོར་བཞིན་པར་བརྟྙེན། 
སྗོབ་གཉྙེར་ལྟྙེ་གནས་ཁང་དྙེ་ཚོའི་ནུས་པ་གྗོང་སྙེལ་དང་དྙེ་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྗོར་ཤུགས་ཆྙེ་རུ་གཏྗོང་རྒྱུ། 

• དགྙེ་རྒན་གསར་པ་རྣམས་ལ་སྲྗོལ་རྒྱུན་དང་དྙེང་རབས་ཅན་གི་ཐབས་ལམ་གཉིས་ཀར་ཁྱབ་པའི་ཤྙེས་ཡྗོན་དང་ལག་རལ་གི་སྦྗོང་བརྡར་དང་། 
རྒྱབ་སྐྗོར་སྤྗོད་པ་དང་ཆབས་གཅིག་བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་དང་ལག་ཤྙེས་༼དཔྙེར་ན། རི་མྗོ་དང་། རྗོལ་དབྱངས། ཞབས་བྗོ། ལྕགས་བཟྗོ། ཤིང་བཟྗོ་
ལྟ་བུ།༽ ཀི་སྲྗོལ་རྒྱུན་ཐབས་ལམ་ཁག་དྙེང་དུས་དང་མཐུན་པར་ལྙེགས་བཅྗོས་གང་འྗོས་བྱ་རྒྱུ།

• བྗོད་པའི་གཞྗོན་སྐྙེས་ཚོར་བྗོད་ཀི་སྲྗོལ་རྒྱུན་རིག་གཞུང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཁག་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ནས་སྙན་ངག་དང་། རྗོམ་རིག  རྗོལ་
དབྱངས། ཞབས་བྗོ། རི་མྗོ། ལག་ཤྙེས། རིག་གཞུང་གི་སྒྱུ་རལ་རིགས་དངྗོས་གཞན་གསར་གཏྗོད་བྱྙེད་རྒྱུར་སྙེམས་ཤུགས་སར་བ་དང་རྒྱབ་
སྐྗོར་བྱྙེད་རྒྱུ། 

• འཛམ་གིང་གང་སར་ད་ལྟ་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་དྗོ་སྣང་དང་། བྗོད་ཀི་སྲྗོལ་རྒྱུན་གི་སྒྱུ་རལ་དང་ཐབས་ལམ་ཁག་སྲུང་སྐྗོབ་དང་གསར་གཏྗོད་
ཀི་འབད་བརྗོན་ལའང་རྒྱབ་སྐྗོར་ཡྗོད་པའི་ཤྙེས་ཡྗོན་དང་སྒྱུ་རལ། དྙེ་མིན་སྗོབ་གཉྙེར་ལྟྙེ་གནས་ཁང་གཞན་ཁག་དང་མཉམ་འབྙེལ་གི་ཐྗོག་
ནས་འབྙེལ་ལམ་དང་མཉམ་ལས་གསར་འཛུགས་བྱྙེད་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།

བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ཆ་ཤས་སུ་གཏྗོགས་པའི་བྱྙེད་སྒྗོ་དུ་མའི་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་པ་ཕན་ཚུན་འདྲྙེས་ནས་ཡྗོད་སབས། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་
ཀི་ངྗོས་ནས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཡྗོང་ཐབས་ཀི་འབད་བརྗོན་དང་མཐུན་རྐྙེན་དྙེ་དག་གིས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྗོར་ཕན་ཐྗོགས་ངྙེས་
ཅན་ཡྗོང་བར། དྙེ་དག་འཛིན་སྐྗོང་བཀྗོད་སྒིག་ཇི་ལྟར་བྱྙེད་དགྗོས་མིན་ཐྗོག་ལ་བསམ་གཞིགས་ནན་པྗོ་བྱྙེད་དགྗོས།

 
བརྗོད་གཉིས་པ། བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གྗོང་སྙེལ་གཏྗོང་ཐབས།

བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གྗོང་སྙེལ་བརྒྱུད་བྗོད་ཀི་རིག་བཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ནི་རྒྱ་མིའི་སྐད་ཡིག་དང་ལྙེགས་སྦར་གི་སྐད་ཡིག་གང་ལའང་འབྙེལ་བ་མྙེད་པའི་རང་བྱུང་གི་སྐད་ཡིག་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་᪱ᨑᨑ་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

5༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

ཡིན། སྐད་རིགས་སྨྲ་བ་ཚོས་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དྙེ་སྐད་ཡིག་གཞན་དུ་མའི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་པའི་ར་བའི་སྐད་ཡིག་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ཡྗོད་པའི་ནང་
ནས་གཅིག་ཡིན་པ་ངྗོས་འཛིན་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། ཐ་སྙད་ཉུང་ཤས་ཤིག་མ་གཏྗོགས་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་རྒྱ་མིའི་སྐད་ཡིག་གི་ཤུགས་རྐྙེན་མཐྗོང་རྒྱུ་
མྙེད། དྙེ་ལྟར་ནའང་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དྙེ་བྗོད་ནང་རང་དབང་གིས་བྱུང་ཡྗོད་མྙེད་ལ་མ་ལྟྗོས་པར་རྒྱ་གར་ནས་གདན་དྲངས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་། གཏན་
ཚིགས་རིག་པ། ཚད་མ་རིག་པ། སྙེམས་ཁམས་རིག་པ། གསྗོ་བ་རིག་པ། སྐར་རིས། སྒྱུ་རལ། སྙན་ངག ལྙེགས་སྦར་གི་བརྡ་སྤྗོད། རྗོམ་རིག་ལ་
སྗོགས་པའི་རིག་གནས་འདྲ་མིན་གི་ཐ་སྙད་བརྒྱུད་ལྙེགས་སྦར་སྐད་ཡིག་གི་ཤུགས་རྐྙེན་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྙེན་པྗོ་ཐྙེབས་ཡྗོད།

བྗོད་ཀི་ལྗོ་ཆྙེན་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་སྗོབ་དཔྗོན་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ནང་པའི་བསན་བཅྗོས་ཁག་གི་ཡིག་སྒྱུར་བྱྙེད་ཚུལ་གི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་
གསར་བཟྗོ་བྱས་ཡྗོད་པ་དྙེའི་ནང་། བྗོད་ཚིག་གིས་ལྙེགས་སྦར་གི་མིང་གཞི་མ་ཟད་སྔྗོན་འཇུག་དང་རྙེས་འཇུག་ཡང་ངྙེས་པར་དུ་མཚོན་དགྗོས་པ་
གཏན་འབྙེབས་བྱས་ཡྗོད། འདི་ལ་བརྟྙེན་ནས་བྗོད་བསྒྱུར་ནང་ལྙེགས་སྦར་གི་མིང་ཚིག་གི་སྒ་བཤད་ཆ་ཚང་བ་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་ཡྗོད་པ་དང་སྐད་ཡིག་
གཞན་གི་ནང་བསྒྱུར་ན་དྙེ་ལྟར་ཡྗོང་ཐུབ་ཀི་མྙེད། དྙེར་བརྟྙེན་བྗོད་བསྒྱུར་ནང་ར་བའི་ལྙེགས་སྦར་གི་གཞུང་དྙེ་དག་གི་ཚིག་དྗོན་དང་བརྗོད་བྱའི་དྗོན་
གཉིས་ཀ་འགྲྙེལ་བཤད་དཔིས་ཕིན་པ་བྱྙེད་ཐུབ་ཀི་ཡྗོད། དྙེས་ན། ལྙེགས་སྦར་གི་ལྟ་གྲུབ་དང་རིག་གནས་ཟབ་ཅིང་ཕྲ་བ་རྣམས་གསལ་པྗོར་བརྗོད་
ཐུབ་མཁན་གི་སྐད་ཡིག་གཅིག་པུ་དྙེ་བྗོད་ཡིག་རྙེད་ཅྙེས་བརྗོད་ཆྗོག

བཙན་བྱྗོལ་ནང་བྗོད་མི་ཚོས་རང་གི་མི་རིགས་ཀི་ངྗོ་བྗོ་མ་བརླག་པར་ཉར་ཚགས་ཐུབ་ཡྗོད་ནའང་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་ཆ་ལ་ཉམས་རྒུད་ཤུགས་
ཆྙེན་པྗོ་བཏང་ཡྗོད། བྗོད་པའི་སྗོབ་མ་རྣམས་དང་ལྷག་པར་དུ་བྗོད་པའི་གཞྗོན་སྐྙེས་ཚོས་བྗོད་ཡིག་ནང་ཡིག་འབྙེལ་དང་གཏམ་གྙེང་ལྙེགས་པྗོ་ཞིག་
ཀང་བྱྙེད་ཐུབ་ཀི་མྙེད། ད་དུང་བྗོད་ཡིག་དགྙེ་རྒན་ཉུང་དྲགས་པ་དང་དགྙེ་རྒན་ཚོར་དགྙེ་རྒན་ལ་དགྗོས་ངྙེས་ཅན་གི་སྤུས་ཚད་འདང་གི་མྙེད་པའི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡྗོད། བྗོད་པའི་སྗོབ་གྲྭ་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་དཀའ་ཚེགས་ཅན་དམ་པྗོ་ཞིག་གཏན་འབྙེབས་བྱས་
ཡྗོད་པ་དྙེ་གཞིར་བཟུང་འགྲྗོ་དགྗོས་ཀི་ཡྗོད་སབས། བྗོད་ཡིག་སྗོབ་ཁིད་ཆྙེད་དུས་ཚོད་འདང་ངྙེས་ཤིག་མྙེད་པ་རྙེད། གཞན་ཡང་བྗོད་པའི་སྗོབ་
གྲྭ་ཚང་མའི་ནང་སྗོབ་ཚན་གཅིག་གྱུར་མྙེད་པ་དང་། སྗོབ་དྙེབ་ཀི་གྲངས་འབྗོར་དང་ཟུར་བལྟའི་སྗོབ་དྙེབ། དྙེ་བཞིན་སྗོབ་ཁིད་དང་སྗོབ་སྦྗོང་གི་རྒྱུ་
ཆ་དང་ཆ་རྐྙེན་གཞན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་དང་། སྗོབ་ཕྲུག་ཚོ་གཞི་རིམ་སྗོབ་གྲྭ་ཐྗོན་རྙེས་མཐྗོ་སྗོབ་ལ་ཞུགས་ནས་ལས་མིའི་ཁྗོངས་སུ་ཞུགས་
སྐབས་བྗོད་ཡིག་གི་བྙེད་སྤྗོད་དྙེ་ཙམ་མྙེད་སབས། སྗོབ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ་ཚོའི་ཁྗོད་ལ་བྗོད་ཡིག་སྦང་ན་དངྗོས་སུ་ཕན་ཐྗོགས་མྙེད་པའི་བསམ་ཚུལ་
ཡང་ཡྗོད་པ་རྙེད།

དྙེར་བརྟྙེན་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་གཉིས་ནས་བྗོད་ཡིག་གི་ནུས་ཤུགས་ཆྙེ་རུ་གཏྗོང་ཐབས་ལ་བསམ་གཞིགས་དང་། 
བྗོད་ཡིག་དགྙེ་རྒན་ཇྙེ་མང་གསྗོ་སྐྗོང་དང་བྗོད་ཡིག་དགྙེ་རྒན་ལ་སྦྗོང་བརྡར་དང་ཆྙེད་ལས་ལ་ཞུགས་དགྗོས་པའི་སྙེམས་ཤུགས་སར་དགྗོས། གཞི་
རིམ་གི་ཤྙེས་ཡྗོན་སྲིད་བྱུས་ལག་ལྙེན་དང་རྒྱ་བསྐྙེད་ཤུགས་ཆྙེན་པྗོ་གཏྗོང་དགྗོས། དགྙེ་རྒན་ཚོར་སྐད་ཡིག་ཟབ་སྦྗོང་དང་ཆྙེད་ལས་ཡར་རྒྱས་
གཏྗོང་ཐབས་ཀི་བྱྙེད་སྒྗོ་གཞན་གང་མང་གྗོ་སྒིག་བྱྙེད་དགྗོས། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་སྗོབ་གྲྭ་ཚོས་དགྙེ་རྒན་དང་སྗོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཤྙེས་ཡྗོན་གི་
རྒྱུ་ཆ་དང་མཐུན་རྐྙེན་གང་མང་བསྐྲུན་དགྗོས། བྗོད་ཡིག་གི་རྨང་གཞི་བརྟན་པྗོ་ཞིག་ཚུགས་ཐུབ་པའི་ཆྙེད་དུ་སྔྗོན་འགྲྗོ་དང་གཞི་རིམ་སྗོབ་གྲྭ་ཚོའི་
ནང་བྗོད་ཡིག་སྗོབ་ཁིད་བྱྙེད་ཐབས་སྐྗོར་ལ་འཆར་གཞི་ཚད་དང་ལྡན་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བཟྗོ་དགྗོས།



བརྗོད་གཞི། བྗོད་᪱ᨑᨑ་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

6༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

བརྗོད་གཞི་གསུམ་པ། བྗོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་དང་དྙེའི་རིན་ཐང་ཁག
བྗོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་དང་དྙེའི་རིན་ཐང་ཁག་དར་རྒྱས་གྗོང་སྙེལ་བརྒྱུད་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

དྙེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་མི་འབྗོར་ཕྗོན་ཆྙེན་ཞིག་ཐྙེ་བའི་འཛམ་གིང་ཁྱྗོན་ཡྗོངས་ལ་ནང་ཆྗོས་རྙེས་འཇུག་པ་ས་ཡ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཡྗོད་པ་ཚོད་དཔག་
བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། དྙེ་བཞིན་དུ་ཨྙེ་ཤི་ཡའི་ནང་གཙོ་བྗོ་བྗོད་དང་སྗོག་པྗོ། བལ་ཡུལ། འབྲུག རྒྱ་གར་ནང་བྗོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ནང་པ་ས་ཡ་ཉི་ཤུ་
ཙམ་ཡྗོད་པ་ཚོད་དཔག་དང་། ཨྙེ་ཤི་ཡའི་ཕི་ལྗོགས་ལ་ནང་ཆྗོས་རྙེས་འཇུག་པ་ས་ཡ་བདུན་ཙམ་ཡྗོད་པ་ཚོད་དཔག་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། དྙེར་བརྟྙེན་
ནུབ་ཕྗོགས་དང་ཨྙེ་ཤི་ཡ་གཉིས་ཀའི་ནང་བྗོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ནང་པའི་གྲངས་འབྗོར་ཕྗོན་ཆྙེན་པྗོ་ཞིག་ཡྗོད་པ་རྙེད། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་
ཀི་ཆྗོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ནང་གི་དགྗོན་སྙེ་དང་བཙུན་དགྗོན་ཉིས་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་ལ་ལྟ་རྟྗོག་དང་སྗོབ་
གཉྙེར་ཁང་འདི་དག་ནང་སྗོད་བཞིན་པའི་གྲྭ་བཙུན་ ༣༩༤༧༩ ཡས་མས་ཙམ་གི་བདྙེ་སྡུག་ལ་ལྟ་སྐྗོང་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད།

དྙེས་ན། བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་འཕྙེལ་རྒྱས་དང་ནུས་ལྡན་ཡྗོང་རྒྱུར་བྗོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གིས་གསྗོན་ཤུགས་དང་རྨང་གཞི་བརྟན་པྗོ་ཞིག་མཁྗོ་སྤྗོད་
བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་རྣམ་པ་ཕལ་ཆྙེ་བ་བྗོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ནས་བྱུང་ཡྗོད་པར་བརྟྙེན། བྗོད་ཀི་ནང་པའི་དགྗོན་སྙེ་དང་གཙུག་ལག་
སྗོབ་གཉྙེར་ཁང་། དྙེ་བཞིན་ཆྗོས་ཚོགས་ཁག་དང་དྙེ་དག་གི་བྱྙེད་སྒྗོ་ཁག་གིས། བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ཁྱབ་ཚད་དང་ཤུགས་རྐྙེན་རྒྱ་བསྐྙེད་དང་
ཆབས་ཅིག་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྗོབ་སད་གྗོ་སྐབས་བཟང་པྗོ་སྐྲུན་གི་ཡྗོད། བྱྙེ་བག་ཏུ་བྗོད་ཀི་ནང་པའི་དགྗོན་སྙེའི་གཙུག་ལག་སྗོབ་གཉྙེར་ཁང་
རྣམས་ནི་བྗོད་ཀི་སྲྗོལ་རྒྱུན་གི་ཆྗོས་ཀི་རི་མྗོ་དང་། ལྷ་སྐུ། ཐགས་ལས། འཚེམ་དྲུབས། ལྕགས་བཟྗོ། ཤིང་བཟྗོ་ལ་སྗོགས་པའི་ལས་རིགས་དང་དྙེ་
དག་གི་ཐྗོན་སྐྙེད་ཀི་སྦིན་བདག་དང་བྙེད་སྤྗོད་གཏྗོང་མཁན་གཙོ་བྗོར་ཆགས་ཡྗོད། གཞན་ཡང་བྗོད་ཀི་ཆྗོས་ཕྗོགས་ཀི་རྗོལ་དབྱངས་དང་གར་འཆམ་
མང་ཆྙེ་བ་དགྗོན་སྙེ་དང་བཙུན་དགྗོན་ཁག་ཏུ་འཁབ་སྗོན་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད་པ་དང་། བྗོད་ཀི་རྗོམ་རིག་དང་སྙན་ངག་ཕལ་མྗོ་ཆྙེ་བྗོད་ཀི་ནང་ཆྗོས་ཀི་བརྗོད་
བྱ་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་གཞི་བཅྗོལ་ཡྗོད་པ་རྙེད།

བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་གཞི་རའི་རིན་ཐང་ལྟ་བའམ་བསམ་པའི་འཁྱྙེར་སྗོ་ནི་བྗོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ནས་བྱུང་ཡྗོད་པ་དང་། འདི་དག་ནི་བྗོད་ཀི་དགྗོན་
སྙེའི་ཁྗོར་ཡུག་ནང་ཚད་མཐྗོའི་སྗོབ་ཁིད་དང་ཉམས་ལྙེན་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། དགྗོན་སྙེ་འདི་དག་ནི་ཤྙེས་རབ་དང་། སྙིང་རྙེ། བྱམས་པ་དང་བརྙེ་བ། བཟྗོད་
སྒྗོམ་སྗོགས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་མྙེད་དུ་མི་རུང་བར་གྱུར་པའི་བཟང་པྗོའི་རིན་ཐང་བརྗོད་བྱར་བྱས་པའི་ཆྙེས་མཐྗོའི་ཤྙེས་ཡྗོན་དང་ཆྗོས་ཕྗོགས་ཀི་
བྱྙེད་སྒྗོར་དྗོན་གཉྙེར་བྱྙེད་ས་ཞིག་ཡིན། བཟང་པྗོའི་རིན་ཐང་འདི་དག་ནི་དྙེང་དུས་ཀི་འཛམ་གིང་ནང་ཧ་ཅང་གི་དཀྗོན་པ་དང་ཧ་ཅང་གི་དགྗོས་ངྙེས་
ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡྗོད།

དྙེ་ལྟར་ནའང་བྗོད་ཀི་ནང་ཆྗོས་དང་བྗོད་ཀི་ནང་པའི་དགྗོན་སྙེ་དང་སྗོབ་གཉྙེར་ཁང་གཞན་ཁག་གིས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྗོབ་ཀི་གཙོ་སྐྗོང་བ་
དང་རྒྱབ་སྐྗོར་བ་མུ་མཐུད་ནས་བྱྙེད་པ་ལ་ཛ་དྲག་གི་དཀའ་ངལ་དུ་མ་འཕྲད་བཞིན་ཡྗོད་པ་རྙེད། གདྗོང་ལྙེན་བྱྙེད་དགྗོས་ཀི་དཀའ་ངལ་འདི་དག་ནི། 

• ཧི་མ་ལ་ཡའི་ས་ཁུལ་དང་། སྗོག་པྗོ། ཨྙེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁུལ་གཞན་ནས་ཡིན་པའི་གྲྭ་བཙུན་དང་སྗོབ་ཕྲུག་གི་གྲངས་འབྗོར་འཕར་བཞིན་པ་དང་། 



བརྗོད་གཞི། བྗོད་᪱ᨑᨑ་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

7༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

དགྗོན་སྙེ་དང་བཙུན་དགྗོན་ཁག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱྙེད་མཁན་གི་བྗོད་མིའི་གྲངས་འབྗོར་ཉུང་དུ་འགྲྗོ་བཞིན་ཡྗོད།
• བྗོད་མི་རྣམས་ཁ་འཐྗོར་དང་དྙེ་དག་ལ་རང་ཉིད་ཀི་མི་ཚེ་གསར་པའི་དགྗོས་མཁྗོ་དང་གནྗོན་ཤུགས་ཡྗོད་སབས། བྗོད་མི་སྐབས་བཅྗོལ་བ་མང་

པྗོ་ཕི་རྒྱལ་ལ་འགྲྗོ་འྗོང་བྱྙེད་བཞིན་པ་དྙེས། གཙོ་བྗོ་བྗོད་པའི་མི་སྐའི་སྤི་ཚོགས་འདི་དག་གིས་བྗོད་ཀི་ནང་ཆྗོས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བྗོ་རྙེ་སྙེམས་
གཅིག་གིས་འཇུག་པའི་ནུས་པ་ལ་འགྗོག་རྐྙེན་བཟྗོ་བཞིན་ཡྗོད་པ་དང་།

• དྙེང་དུས་ཀི་སྤི་ཚོགས་མང་ཆྙེ་བའི་ནང་᩶ངྗོས་གཙོ་རིང་ལུགས། སྒྙེར་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀི་ཕྗོགས་ལ་དྗོ་སྣང་དང་གཙིགས་ཆྙེར་འཛིན་གི་ཡྗོད། 
རིང་ལུགས་དྙེ་དག་ནི་བྗོད་ཀི་ནང་ཆྗོས་དང་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་གཞི་རའི་རིན་ཐང་དང་མི་མཐུན་པར་ཆགས་ཡྗོད་སབས། དྙེས་བྗོད་རིགས་
མི་སྐ་དང་གཞྗོན་སྐྙེས་ཚོའི་ཁྗོད་ལ་བྗོད་ཀི་སྲྗོལ་རྒྱུན་གི་བཟང་པྗོའི་རིན་ཐང་ཉམས་རྒུད་གཏྗོང་བཞིན་ཡྗོད་པ་རྙེད།

ཕྗོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བསམ་བྗོ་བཏང་ན། དཀའ་ངལ་འདི་དག་ནི་གྗོ་སྐབས་ཤིག་ཀང་ཡིན། རྒྱལ་སྤིའི་ནང་བྗོད་ཀི་ནང་པའི་རིག་གཞུང་ལ་དྗོ་སྣང་
ཇྙེ་ཆྙེར་འགྲྗོ་བཞིན་ཡྗོད་པ་དང་འཛམ་གིང་ས་ཕྗོགས་གང་སར་བཙུགས་པའི་བྗོད་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། དགྗོན་སྙེ། བཙུན་དགྗོན། ཆྗོས་ཚོགས་
ཁག་སྙེ། བརྒྱུད་ལམ་གསར་པ་འདི་དག་གིས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་རྒྱ་བསྐྙེད་དང་གྗོང་སྙེལ་གཏྗོང་ཐབས་ཀི་ལམ་བུ་ཞིག་བསྐྲུན་གིན་ཡྗོད། ལྷག་པར་
དུ་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་སྒྗོམ་དང་། དྲན་པ་ཉྙེར་བཞག བྗོ་སྦྗོང་སྗོགས་ལ་དྗོ་སྣང་བྱྙེད་བཞིན་པ་འདིས། དྙེང་དུས་ཀི་མི་ཚེ་དང་སྤི་ཚོགས་ནང་ར་བ་བརྟན་པྗོ་
ཚུགས་ཡྗོད་པའི་ཆྗོས་ཕྗོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་དྙེ་དག་གསལ་པྗོ་སྗོན་གི་ཡྗོད་པ་དང་། དྙེའི་ནང་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པྗོ་ཞིག་བྗོད་ཀི་ནང་ཆྗོས་ཀི་ཐབས་
ལམ་དང་ཉམས་ལྙེན་ལ་བརྟྙེན་ནས་ལྙེགས་པར་སྙེལ་ཐུབ། དྙེ་བཞིན་དུ་བྱམས་སྙིང་རྙེ། ཕན་སྙེམས་དང་བཟྗོད་སྒྗོམ་གི་བྗོ་སྦྗོང་དང་འབྙེལ་བའི་བྗོད་
ཀི་ནང་པའི་ཐབས་ལམ་ལ་རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་དྗོ་སྣང་ཇྙེ་ཆྙེར་ཡྗོང་བཞིན་པ་དང་། དྙེས་བྗོད་ཀི་ནང་ཆྗོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་
རྒྱབ་སྐྗོར་འཕར་མ་ཞིག་སྤྗོད་ཀི་ཡྗོད། 

བརྗོད་གཞི་བཞི་པ། འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་དང་རིག་གཞུང་ལྟྙེ་གནས་ཁང་ཁག་བརྒྱུད་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།
འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་དང་། དཔྙེ་མཛོད་ཁང། ཡིག་མཛོད་ཁང་ཁག་བརྒྱུད་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་དང་། དཔྙེ་མཛོད་ཁང། ཡིག་མཛོད་ཁང་ཁག་ནི་མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་གི་དྲན་པ་དང་ངྗོ་བྗོའི་བང་མཛོད་ལྟ་བུ་ཡིན། དྙེ་དག་
གིས་འདས་པའི་བྱུང་བ་དང་རིག་གཞུང་གི་གནས་ཚུལ་ཐྗོ་འགྗོད་དང་གསྗོག་འཇྗོག་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་དྙེ་དག་དུས་སྐབས་དང་འཚམས་པར་
གནས་པར་ངྙེས་པར་དུ་གནས་སངས་གསར་པ་དང་བསྟུན་ནས་གྗོང་སྙེལ་དང་། མ་འྗོངས་པའི་མི་རབས་ཚོའི་ཁྙེ་ཕན་ཆྙེད་དུ་ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་ཀི་
ལྗོ་རྒྱུས་དང་རིག་གཞུང་གི་དངྗོས་རྫས་མུ་མཐུད་ནས་བསྡུ་རུབ་ལྷྗོད་མྙེད་བྱྙེད་དགྗོས།

མི་རིགས་ཀི་ལྗོ་རྒྱུས་དང་། ཆྗོས། སྤི་ཚོགས་ཀི་རིག་གཞུང་གི་འབྱུང་ཁུངས་བྗོད་ནས་ཡིན་པའི་བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མི་ཚོར་མཚོན་ན་མི་རིགས་ཀི་
འདས་ད་ལྟ་མ་འྗོངས་གསུམ་གི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་དང་ཐྗོ་འགྗོད་བྱྙེད་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པྗོ་ཆགས་ཡྗོད། བཙན་བྱྗོལ་ཞྙེས་པ་ནི་བྗོད་མི་རྣམས་
རང་གི་ལུང་པ་དང་། ལྗོ་རྒྱུས། རིག་གཞུང་། རང་གི་མི་རིགས་དང་ནང་མིའི་ལྗོ་རྒྱུས་ཡིག་མཛོད་ཀི་རྣམ་པ་གལ་ཆྙེ་ཤྗོས་དྙེ་དག་ལས་ཁ་བལ་དུ་
སྗོང་བའི་དྗོན་ཡིན། བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་ལྗོ་རྒྱུས་ཀི་དངྗོས་རིགས་དང་གནའ་བྗོའི་དངྗོས་རྫས་མང་པྗོ་ཞིག་གཏྗོར་བཤིག་བཏང་ཚར་ཡྗོད་པ་དང་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་᪱ᨑᨑ་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

8༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

ལྷག་མ་རྣམས་ནི་བྗོད་མི་སྐབས་བཅྗོལ་གི་སྤི་ཚོགས་དང་བྗོད་ནང་གི་བྗོད་མི་ཚོ་དང་རྒྱང་ཐག་རིང་བའི་ཡྗོ་རྗོབ་དང་། བྱང་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་རིག་
གཞུང་ལྟྙེ་གནས་ཁང་ཁག་ཏུ་འགྲྙེམས་སྗོན་བྱས་ནས་བཞག་ཡྗོད་པ་རྙེད། གཞན་ཡང་བཙན་བྱྗོལ་དང་། དཀའ་སྡུག ཡུལ་གར། བྗོད་མི་རིགས་ཀི་
དམིགས་བསལ་གདྗོང་ལྙེན་གི་ལྗོ་རྒྱུས་བསྡུ་རུབ་དང་ཐྗོ་འགྗོད་ཀི་ལག་ལྙེན་བརྟན་པྗོ་ཞིག་མྙེད་པ་ཡིན་ན། བྗོད་མི་རིགས་ཀི་ལྗོ་རྒྱུས་ཀི་ཆ་ཤས་
གལ་ཆྙེན་འདི་དག་རིམ་པས་བརྙེད་པ་དང་བརླག་འགྲྗོ་བའི་ཉྙེན་ཁ་ཆྙེན་པྗོ་ཡྗོད།

འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་དང་། དཔྙེ་མཛོད་ཁང་། ཡིག་མཛོད་ཁང་ཁག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་དང་མི་རིགས་ཤིག་གིས་རང་ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་ངྗོ་ཤྙེས་པའི་
གཞི་རར་གྱུར་ཡྗོད། ལྟྙེ་གནས་ཁང་འདི་དག་ནི་འཛམ་གིང་གི་མི་རིགས་གཞན་དག་ལ་ས་ཁུལ་དྙེ་དང་དྙེའི་མི་རིགས་ཀི་སྐྗོར་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་གྗོ་
རྟྗོགས་སྐྲུན་པར་གནད་འགག་ཆྙེན་པྗོ་ཆགས་ཡྗོད། ལྟྙེ་གནས་ཁང་དྙེ་དག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཤིག་གི་ལྗོ་རྒྱུས་དང་། རིག་གཞུང་། ངྗོ་བྗོ། 
དྲན་པ་བཅས་རང་ཉིད་ཀི་མངྗོན་འདྗོད་ལྟར་སྒིག་གཤྗོམ་བྱས་ཏྙེ། དྙེ་དག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀིས་བདག་བཟུང་འགན་ལྙེན་ཡྗོད་
པ་བཟྗོ་ཡི་ཡྗོད། རྒྱ་ནག་ལ་འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་དང་དཔྙེ་མཛོད་ཁང་། ཡིག་མཛོད་ཁང་གི་ནུས་ཤུགས་སྐྗོར་གྗོ་རྟྗོགས་གཏིང་ཟབ་ཡྗོད་པ་རྙེད། དྙེར་
བརྟྙེན་བྗོད་མི་བཙན་བྱྗོལ་གི་དུས་སྐབས་འདིའི་རིང་བྗོད་མི་སྐབས་བཅྗོལ་སྤི་ཚོགས་དང་དྙེའི་འགྗོ་ཁིད་ཚོས། འཛམ་གིང་ལ་བྗོད་ཀི་ལྗོ་རྒྱུས་དང་
རིག་གཞུང་སྐྗོར་བྗོད་མི་རང་གི་ལྟ་ཕྗོགས་ནས་འགྲྙེལ་བརྗོད་བྱྙེད་མཁན་གི་ལྟྙེ་གནས་ཁང་ཁག་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱྙེད་རྒྱུར་དྗོ་སྣང་དང་མཐུན་རྐྙེན་མི་
ཉུང་བ་ཞིག་གཏྗོང་དགྗོས་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྙེ། རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་རིག་གཞུང་གྗོང་འཕྙེལ་གི་ལས་གཞི་ལ་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་ངྗོས་འཛིན་དང་མཐྗོང་ཆྙེན་པྗོ་
བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་བྗོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དྙེ་ཁིམས་མཐུན་ལུགས་མཐུན་ཡིན་པ་སྒྲུབ་ཆྙེད་འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
དང་མཁས་པ་ཚོས་ཉམས་ཞིབ་ཀི་མཐུན་རྐྙེན་དང་འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་གསར་པ། རྒྱས་སྤྗོས་ཆྙེ་བའི་འགྲྙེམས་སྗོན་གི་ཐྗོག་ལ་ཨ་སྒྗོར་ས་ཡ་མང་པྗོས་
འགྲྗོ་སྗོང་གཏྗོང་གི་ཡྗོད། ད་ལྟའི་ཁྗོར་ཡུག་གི་ཆ་ནས་བཤད་ན། བྗོད་ཀི་ལྗོ་རྒྱུས་དང་། རིག་གཞུང་། ངྗོ་བྗོའི་ཐྗོག་འཛམ་གིང་གི་བསམ་བྗོ་གཏྗོང་
ཕྗོགས་དྙེར་རྒྱ་ནག་གིས་ཁ་ལྗོ་བསྒྱུར་བཞིན་ཡྗོད་པ་རྙེད། འདིས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་དར་སྙེལ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཐད་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་
ཀི་འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་དང་། དཔྙེ་མཛོད་ཁང་། ཡིག་མཛོད་ཁང་དྙེ་བཞིན་སྒིག་འཛུགས་གཞན་ཁག་གི་འབྱུང་འགྱུར་གི་འགན་ལྙེན་ལ་ཛ་དྲག་གི་དྲི་
བ་འགའ་ཤས་ཡྗོང་གི་ཡྗོད། དྙེར་བརྟྙེན་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་༼བཙན་བྱྗོལ་ནང་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ཁིམས་མཐུན་གི་བདག་གཉྙེར་བ་ཡིན་པའི་
ངྗོས་ནས་༽ཀིས་རྒྱ་གར་དང་འཛམ་གིང་ཡྗོངས་ལ་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་མི་རིགས་ཀི་ངྗོ་བྗོ་སྲུང་སྐྗོབ་ལ་དམིགས་པའི་འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་དང་དཔྙེ་
མཛོད་ཁང་། ཡིག་མཛོད་ཁང་ཁག་འཕྙེལ་རྒྱས་གཏྗོང་སད་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྗོའི་ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་འཐུས་ཚང་ཞིག་སྐྲུན་ཐབས་བྱྙེད་དགྗོས།

བརྗོད་གཞི་ལྔ་པ། སྒྱུ་རལ་ལ་བརྟྙེན་ནས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་པ་ཚོས་ལྗོ་སྗོང་ཕྲག་ལྷག་གི་རིང་ལ་བྗོད་མི་རིགས་ཀི་འཚོ་བ་དང་རིག་གཞུང་ལ་ཆ་ཤས་གལ་ཆྙེན་པྗོ་བངས་ཡྗོད། སྤིར་བྗོད་ཀི་སྒྱུ་
རལ་ནི་གཙོ་བྗོ་བྗོད་ཀི་ནང་ཆྗོས་ནས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་ཆ་རིགས་འབི་རྗོས་ཀི་སྒྱུ་རལ་ར་ཆྙེན་ཞིག་ཡིན། སྒྱུ་རལ་དྙེ་དག་གི་ཐབས་ལམ་དང་བརྗོད་བྱ་ནི་
སྤིར་བཏང་སྒྱུ་རལ་དྙེ་དག་གི་རྗོམ་གཞི་དང་བྗོད་ཀི་ནང་པའི་མཚོན་རྟགས་དང་མཚོན་དྗོན་རིགས་སྤད་ན་ངྗོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡིན། རི་མྗོ་དང་རྟྙེན་
བཞྙེངས་མཆྗོད་རྫས་རིགས་ནི་བྗོད་ཀི་དགྗོན་སྙེ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་། ལྷ་ཁང་། དྙེ་བཞིན་སྒྙེར་དང་ཁྱིམ་ཚང་གིས་རྒྱུན་དུ་ཆྗོས་ཉམས་ལྙེན་དང་
དད་པའི་ཡུལ་དུ་བྙེད་སྤྗོད་གཏྗོང་གི་ཡྗོད།



བརྗོད་གཞི། བྗོད་᪱ᨑᨑ་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

9༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་ཕལ་ཆྙེ་བ་ནི་ཆྗོས་སྙེ་དང་འབྱྗོར་ལྡན་གི་སྦིན་བདག་དང་ཁྱིམ་ཚང་ཚོས་བྗོད་ཀི་ནང་ཆྗོས་ཀི་ཉམས་ལྙེན་ཆྙེད་དུ་མངགས་ཀི་ཡྗོད། 
འདི་དང་འབྙེལ་བའི་བྗོད་ཀི་སྲྗོལ་རྒྱུན་སྒྱུ་རལ་ཁྗོངས་སུ་ཐང་བིས། རི་མྗོ། ཡིག་གཟུགས། འབུར་རྗོས། ཁང་བཟྗོ། གྗོན་ཆས། རྒྱན་ཆ། ཐགས་ལས། 
འཚེམ་བཟྗོ་ལ་སྗོགས་པའི་ལག་ཤྙེས་འདྲ་མིན་ཚུད་ཡྗོད། བྗོད་ཀི་ཐང་ག་ནི་རི་མྗོ་ཅན་གི་ཆྗོས་ཀི་ཤྗོག་དྲིལ་ཞིག་སྙེ་བྗོད་ཀི་ནང་པའི་དགྗོན་སྙེ་དང་
ཆྗོས་ཉམས་ལྙེན་པ་ཚོས་ཡི་དམ་གི་ལྷའི་དམིགས་པ་སྒྗོམ་པར་བྙེད་སྤྗོད་གཏྗོང་བའི་སྲྗོལ་རྒྱུན་གི་རི་མྗོ་ཞིག་ཡིན། ཆྙེས་ཐྗོག་མའི་ཐང་ག་ནི་བྗོད་དུ་
ནང་ཆྗོས་ཐྗོག་མར་དར་བའི་སྐབས་ཏྙེ་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་གི་ཐང་ག་དྙེ་དག་ཆགས་ཡྗོད།

བྗོད་ལ་འབུར་རྗོས་སྒྱུ་རལ་ནི་དུས་རབས་བདུན་པའི་གྗོང་ལ་དར་ཡྗོད་པ་རྙེད། ལྗོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་དཔད་གཞི་ཁག་ལ་གཞིགས་ན་བྗོད་ཀི་
ལྕགས་བཟྗོ་བ་ཚོས་བྗོད་ལ་ནང་ཆྗོས་མ་དར་བའི་ལྗོ་མང་པྗོའི་སྔྗོན་ནས་གསྙེར་དངུལ་གི་ཅ་དངྗོས་ཡིད་དུ་འྗོང་བ་དྙེ་འདྲ་བཟྗོས་ཡྗོད་པ་ཁུངས་སྐྙེལ་
ར་སྤྗོད་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། བྗོད་ཀི་ལྕགས་བཟྗོའི་ཁྗོངས་སུ། དགྗོན་སྙེ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཆྙེད་དུ་བཟྗོས་པའི་སྒྗོན་མྙེ། བུམ་པ། ཕྗོར་པ། དྲིལ་བུ། 
མཎི་འཁྗོར་ལྗོ། དཀིལ་འཁྗོར། རྒྱན་སྤས་པའི་རྒྱ་གིང་དང་དུང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡྗོད། རྒྱན་ཆ་དང་། བུམ་པ། ཕྗོར་པ། ཇ་ཕྗོར། ཇ་ལྡིར་ལ་སྗོགས་
པའི་ཅ་དངྗོས་ནི་ཁྱིམ་ཐབ་ཀི་ཆྙེད་དུ་ཡང་བཟྗོ་སྐྲུན་བྱས་ཡྗོད།

གཞན་ཡང་བྗོད་ལ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ལས་བརྒལ་བའི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཡང་ཁྱབ་ཡྗོད་པའི་རྗོལ་དབྱངས་ཀི་རིག་གཞུང་རྒྱ་ཆྙེན་པྗོ་ཞིག་ཡྗོད། 
བྗོད་ཀི་རྗོལ་དབྱངས་ཀི་ཁྗོངས་སུ་དགྗོན་སྙེ་དང་བཙུན་དགྗོན་ཁག་གི་ནང་འདྗོན་པའི་ཆྗོ་གའི་དཔྙེ་ཆ་དང་། ཆྗོས་ཀི་དུས་ཆྙེན་སྲུང་བརིའི་སྐབས་སུ་
འདྗོན་པའི་རྟ་དབྱངས་དང་ཞལ་འདྗོན། དྙེ་བཞིན་སྤི་ཚོགས་གཉྙེན་སྒིག་སྐབས་འཁབ་སྗོན་བྱྙེད་པའི་དམངས་ཁྗོད་ཀི་རྗོལ་དབྱངས་དང་ཞབས་བྗོ་
སྗོགས་ཡྗོད་པ་རྙེད། བྗོད་ཀི་དམངས་ཁྗོད་ཀི་ལྷ་མྗོའི་ཟྗོས་གར་ནི་ནང་ཆྗོས་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་དང་བྗོད་ཀི་ལྗོ་རྒྱུས་ནས་དྲངས་པའི་རྗོལ་དབྱངས་དང་
ཞབས་བྗོ། རྟ་དབྱངས། གཞས་སྗོགས་ཚུད་པའི་བྗོད་རང་དུ་བྱུང་བའི་ཟྗོས་གར་གི་རིག་གནས་ཐུན་མྗོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན། བྗོད་ཀི་ཁང་བཟྗོ་ཡང་
ཆྙེས་ཡར་ཐྗོན་ཅན་གི་བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་གི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་ཡིན། དྙེ་ཡང་ནང་པའི་ཁང་བཟྗོའི་ཐབས་ལམ་ལ་གཞི་བཅྗོལ་ཡྗོད་པ་ཡྗོངས་གྲགས་སུ་དུས་
རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་བསྐར་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཕྗོ་བང་པྗོ་ཏཱ་ལ་དང་བྗོད་ཀི་དགྗོན་སྙེ་ཆྙེ་ཁག་གི་ཁང་བཟྗོའི་སྒྱུ་རལ་གིས་མཚོན་ཐུབ།

བྗོད་ནས་བྗོས་བྱྗོལ་དུ་ཡྗོང་བ་ནས་བཟུང་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་བྗོད་མི་སྐབས་བཅྗོལ་བ་རྣམས་ཀིས་༼༸གྗོང་ས་མཆྗོག་གི་བཀའ་སྗོབ་ལམ་
སྗོན་འྗོག་༽བཙན་བྱྗོལ་ནང་བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་རྙེ་རྙེ་བཞིན་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་སད་འབད་བརྗོན་ཆྙེན་པྗོ་བྱས་ཡྗོད། ལྷག་པར་དུ་རི་མྗོ་དང་འབུར་
རྗོས། ལྕགས་ལས། འཁྙེལ་འཐག ཐགས་ལས། འཚེམ་ལས། ཤིང་བཟྗོ་ལ་སྗོགས་པའི་སྲྗོལ་རྒྱུན་གི་ལག་རལ་སྲུང་སྐྗོབ་ཆྙེད་དུ་སྗོབ་གྲྭ་དང་ལས་
གྲྭ་འདྲ་མིན་བཙུགས་ཡྗོད། གཞན་ཡང་བྗོད་ཀི་རྗོལ་དབྱངས་དང་ཞབས་བྗོ། ཟྗོས་གར་གི་སྒྱུ་རལ་རྒྱུན་སྐྗོང་སད་ལྟྙེ་གནས་ཁང་བཙུགས་ཡྗོད། བྗོད་
པའི་སྒྱུ་རལ་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་གསར་གཏྗོད་རང་བཞིན་ཅན་གི་དྙེང་དུས་ཀི་བྗོད་ཀི་གྗོག་བརན་སྒྱུ་རལ་བཟྗོ་སྐྲུན་བྱྙེད་བཞིན་ཡྗོད།

བཙན་བྱྗོལ་ནང་སྒྱུ་རལ་གི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས་ལ་ལས་དྗོན་མང་པྗོ་བསྒྲུབས་ཡྗོད་ནའང་། ད་ལྟའི་
ཆར་ཛ་དྲག་གི་གནད་དྗོན་མང་པྗོ་ཞིག་གི་དབང་གིས་འབད་བརྗོན་དྙེ་དག་གི་འབྱུང་འགྱུར་གི་གྲུབ་འབས་ལ་ཁ་གཏད་བྱྙེད་བཞིན་ཡྗོད། བྗོད་མི་
སྐབས་བཅྗོལ་བའི་སྤི་ཚོགས་ནང་སྒྱུ་རལ་དང་འབྙེལ་བའི་ལྟྙེ་གནས་ཁང་ཉུང་ཤས་ཙམ་ལས་བཙུགས་མྙེད་པ་རྙེད། སབས་མ་ལྙེགས་པ་ཞིག་ལ་ཉྙེ་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་᪱ᨑᨑ་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

10༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

བའི་ལྗོ་ཤས་ནང་བྗོད་ནས་བྗོས་བྱྗོལ་ལ་ཕྙེབས་པའི་སྒྱུ་རལ་དགྙེ་རྒན་མང་པྗོ་ཞིག་འདས་གྲྗོངས་སུ་ཕིན་ནས་བྗོད་ཀི་སྲྗོལ་རྒྱུན་གི་སྒྱུ་རལ་བའི་སྤི་
ཚོགས་ལ་གྗོང་གུད་ཆྙེན་པྗོ་བྱུང་ཡྗོད། གཞན་ཡང་བཙན་བྱྗོལ་སྤི་ཚོགས་ནང་ཤྙེས་ཡྗོན་གི་རིམ་པ་འཕྙེལ་རྒྱས་འགྲྗོ་བཞིན་པ་དང་དྙེང་རབས་ཀི་སྤི་
ཚོགས་ནང་ལས་ཀ་དང་འཚོ་ཐབས་འྗོས་འཚམས་ཤིག་ཐྗོབ་པའི་གནྗོན་ཤུགས། དྙེ་བཞིན་དུ་བྗོད་མི་རྣམས་གྲྗོང་ཁྱྙེར་ས་ཁུལ་དང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ལ་སྗོ་བཤུད་མུ་མཐུད་བྱྙེད་བཞིན་པ་དྙེས། བྗོད་པའི་གཞྗོན་སྐྙེས་ཚོར་བྗོད་ཀི་སྲྗོལ་རྒྱུན་གི་སྒྱུ་རལ་ལ་སྗོབ་སྦྗོང་དང་དྙེ་དང་འབྙེལ་བའི་འཚོ་
ཐབས་གཉྙེར་རྒྱུར་སྙེམས་ཤུགས་གཅྗོག་གི་ཡྗོད། དྙེའི་དབང་གིས་ཉྙེ་བའི་ཆར་བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀིས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་འབྙེལ་
བའི་སྒྱུ་རལ་ཉར་ཚགས་བྱྙེད་མཁན་གི་སྒྱུ་རལ་བ་གསར་པ་དྙེ་ཙམ་སྐྙེད་སྲིང་བྱྙེད་ཐུབ་མྙེད།

བཙན་བྱྗོལ་ནང་གི་དགྗོན་སྙེ་དང་བཙུན་དགྗོན་ཆྙེ་ཁག་གིས་མངགས་ཉྗོ་བྱྙེད་བཞིན་པའི་ཆྗོས་ཕྗོགས་ཀི་སྒྱུ་རལ་ཕལ་ཆྙེ་བ་ནི་ད་ལྟའི་ཆར་བལ་ཡུལ་
དང་། རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག་ནས་ཐྗོན་སྐྙེད་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། དྙེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་སྐྗོར་སྤྗོ་འཆམ་པ་དང་བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་དང་ལག་ཤྙེས་ཀི་ཁྗོམ་རྭ་གཞན་ཁག་ནི་
བལ་པྗོ་དང་། རྒྱ་གར་བ། རྒྱ་མི། དྙེ་བཞིན་བྗོད་པའི་སྒྱུ་རལ་བ་དང་མཚུངས་པའི་ལག་རལ་དང་ཤྙེས་ཡྗོན་སྦྗོང་བརྡར་མྙེད་པའི་ཐྗོན་སྐྙེད་པ་གཞན་
གིས་བཟྗོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་སྤུས་ཀ་ཞན་པའི་འདྲ་བཤུས་ཀིས་ཁྙེངས་བསད་ཡྗོད། འདི་ནི་གཙོ་བྗོ་ཚོང་པ་དྙེ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་ཐྗོན་སྐྙེད་དྙེ་དག་རིན་གྗོང་
ཁྙེ་པྗོར་འཚོང་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན། བྗོད་ཀི་དངྗོས་རྫས་རྫུན་མ་ཐྗོན་སྐྙེད་དང་དྙེ་དག་གི་ཚོང་ལས་ཀིས་སྤིར་བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་གི་སྤུས་ཚད་ལ་
ཤུགས་རྐྙེན་ངན་པ་དང་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་མཐྗོང་སྣང་མི་མཛེས་པ་བཟྗོ་བཞིན་ཡྗོད།

དྙེར་བརྟྙེན་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བྗོད་ཀི་སྲྗོལ་རྒྱུན་གི་སྒྱུ་རལ་རྙེ་རྙེ་བརྒྱུད་ནས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གང་འདྲ་བྱྙེད་དགྗོས་
ཀི་ཡྗོད་མྙེད་ཐྗོག་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱྙེད་དགྗོས། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་དྙེ་མིན་བྗོད་ཀི་ལྟྙེ་གནས་ཁང་གཞན་ཁག་གིས་བྗོད་པའི་གཞྗོན་
སྐྙེས་ཚོར་སྦྗོང་བརྡར་དང་། བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་དང་སྒྱུ་རལ་དངྗོས་རིགས་ཐྗོན་སྐྙེད་བྱྙེད་སའི་བྗོད་ཀི་སྲྗོལ་རྒྱུན་སྒྱུ་རལ་གི་ལྟྙེ་གནས་ཁང་གང་མང་
གསར་འཛུགས་བྱྙེད་རྒྱུར་ཆ་ཤས་གཙོ་བྗོར་ལྙེན་དགྗོས། བཙན་བྱྗོལ་ནང་བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་ཁག་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཡྗོང་ཐབས་ལ་བྗོད་པའི་སྒྱུ་རལ་
བ་རྣམས་ལ་འཚོ་ཐབས་དང་ཡྗོང་འབབ་ལྙེགས་པྗོ་ཞིག་སྐྲུན་པའི་གྗོ་སྐབས་ཡྗོད་དགྗོས་པ་དང་། བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་བའི་སྤི་ཚོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྗོར་དང་
སྙིང་སྗོབས་སྙེལ་དགྗོས།

༄༅། །བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས་ཀི་བརྗོད་གཞིའི་ཐད་བསམ་ཞིབ་
བྱྙེད་དགྗོས་པའི་དྲི་བ་དང་གནད་དྗོན་ཁག  

བརྗོད་གཞི་དང་པྗོའི་དྲི་བ་ཁག བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ངྗོ་བྗོ་ངྗོས་འཛིན་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

༡། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་འགྗོ་ཁིད་ཀི་ཆ་ཤས་ཇི་ལྟར་ལྙེན་ཐུབ། 
བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁྗོངས་སུ་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྗོབ་ཀི་གནད་དྗོན་ལ་དམིགས་པའི་གཞི་རྒྱ་ཆྙེ་བའི་ར་འཛིན་ལམ་སྗོན་ཡྗོད་པའི་
སྙེ་ཚན་ནམ་ལས་ཁུངས་ཤིག་ལྗོགས་སུ་ཡྗོད་ན་ཕན་ཐྗོགས་ཆྙེ་བ་ཡྗོད་དམ། ཕན་ཐྗོགས་ཆྙེ་བ་ཡྗོད་ན། འདི་འདྲའི་སྙེ་ཚན་ཞིག་གསར་འཛུགས་ཇི་
ལྟར་བྱྙེད་དགྗོས་སམ། རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྗོབ་དྙེ་བཞིན་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་ཚང་མ་ལ་དམིགས་བསལ་འབྙེལ་བ་ཡྗོད་པའི་གནད་དྗོན་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་᪱ᨑᨑ་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

11༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

ཞིག་དང་ཚང་མས་ལས་འགན་གཙོ་བྗོ་ཞིག་ཏུ་བཟུང་བ་ཡིན་ན་ཕན་ཐྗོགས་ཆྙེ་བ་ཡྗོད་དམ། 

༢། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྗོབ་སད་ལས་དྗོན་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་ད་ཡྗོད་ལྟྙེ་གནས་ཁང་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྗོར་དང་ནུས་པ་
གྗོང་མཐྗོར་ཇི་ལྟར་གཏྗོང་ཐུབ། ལྟྙེ་གནས་ཁང་འདི་དག་གི་ཁྗོངས་སུ་ཆྗོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། བྗོད་ཀི་ཟྗོས་གར་ཚོགས་པ། བྗོད་ཁང་། བྗོད་ཀི་
དཔྙེ་མཛོད་ཁང་། ཝ་ཎ་བྗོད་ཀི་ཆྙེས་མཐྗོའི་གཙུག་ལག་སྗོབ་གཉྙེར་ཁང་། ནྗོར་གིང་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅྙེས་སྐྗོང་ཁང་། བྗོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་། 
རྡྗོར་གིང་འཇམ་དབྱངས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅྙེས་འཛིན་ཁང་སྗོགས་ཡྗོད། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་ད་ལྟའི་ལྟྙེ་གནས་ཁང་ཁག་གི་ལས་དྗོན་
ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་ཁ་སྐྗོང་གི་ཆྙེད་དུ་ཚོགས་སྙེ་དང་། བྱྙེད་སྒྗོ། དྙེ་བཞིན་ལས་འཆར་གསར་པ་ག་རྙེ་སྙེལ་དགྗོས་སམ།
 
༣། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་འབྙེལ་བའི་སྒྱུ་རལ་དང་། ལག་ཤྙེས་ཀི་སྙེ་ཚན་རྙེ་རྙེའི་དགྙེ་རྒན་གསར་པ་དང་། ལྷག་
བསམ་ཅན་གི་སྗོབ་ཕྲུག་དང་ཆྙེད་ལས་པ་ཚོའི་ཡར་རྒྱས་ལ་སྙེམས་ཤུགས་དང་རྒྱབ་སྐྗོར་ཇི་ལྟར་བྱྙེད་དགྗོས་སམ། མ་འྗོངས་པའི་མི་རབས་ཚོའི་
ཆྙེད་དུ་སྒྱུ་རལ་གི་སྙེ་ཚན་འདི་དག་གི་སྲྗོལ་རྒྱུན་གི་ཤྙེས་ཡྗོན་དང་ཐབས་ལམ་ཁག་སྲུང་སྐྗོབ་དང་ཉར་ཚགས་ཐུབ་ཐབས་ལ་ཐབས་ཤྙེས་ག་རྙེ་བྱྙེད་
དགྗོས་སམ།
 
༤། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མི་སྤི་ཚོགས་ཀིས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་རྣམ་འགྱུར་གསར་པའམ། དུས་སྐབས་དང་མཐུན་པའི་
རྣམ་པ་ཅན་བཟྗོ་ཐབས་ལ་སྙེམས་ཤུགས་ཇི་ལྟར་སར་ཐུབ། འདིའི་ཆྙེད་དུ་གཞྗོན་སྐྙེས་དང་སྤི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་བྙེད་སྤྗོད་ཇི་ལྟར་བྱྙེད་ཐུབ། 
གྗོང་སྨྗོས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅྙེས་འཛིན་བྱྙེད་མཁན་གི་སྤི་ཚོགས་ལྟྙེ་གནས་ཁང་དྙེ་དག་གིས་ཆ་ཤས་གང་དང་གང་ལྙེན་ཐུབ་བམ།
 
༥། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྗོར་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྗོབ་ཆྙེད་དུ་རྒྱ་གར་དང་། ནུབ་ཕྗོགས། ཨྙེ་ཤ་ཡའི་ནང་གི་གཙུག་ལག་སྗོབ་གྲྭ་དང་། དྙེ་མིན་གི་
ལྟྙེ་གནས་ཁང་གཞན་དང་ལྷན་དུ་མཉམ་ལས་དང་འབྙེལ་ལམ་གང་དང་གང་འཛུགས་དགྗོས་སམ། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་ལྟྙེ་གནས་ཁང་གང་
དང་གང་ལ་འབྙེལ་གཏུགས་དང་ལྟྙེ་གནས་ཁང་དྙེ་དག་རྙེ་རྙེ་དང་མཉམ་དུ་ཉམས་ཞིབ་བྱྙེད་རྒྱུའི་གནད་དྗོན་ཁག་གང་ཡིན་དགྗོས་སམ།

བརྗོད་གཞི་གཉིས་པའི་དྲི་བ་ཁག བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གྗོང་སྙེལ་གཏྗོང་ཐབས།
བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གྗོང་སྙེལ་བརྒྱུད་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

༡། སྐབས་བཅྗོལ་སྤི་ཚོགས་ཀི་སྗོབ་གྲྭ་ཡྗོངས་རྫྗོགས་ལ་ཐུན་མྗོང་བའི་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་སྗོབ་གཞི་ར་འཛིན་ཞིག་དགྗོས་སམ། གལ་ཏྙེ་དགྗོས་
ཀི་ཡྗོད་ན། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཤྙེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་བྗོད་པའི་སྗོབ་གྲྭ་འདྲ་མིན་ཁག་དང་། བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་མཁས་པ་སྗོགས་མཉམ་
བསྡུས་ཀིས་དྙེ་ལྟ་བུའི་སྗོབ་གཞི་ར་འཛིན་ཞིག་ཇི་ལྟར་བཟྗོས་ན་ལྙེགས་སམ།
 
༢། བྗོད་ཡིག་གི་སྗོབ་ཁིད་དང་སྗོབ་སྦྗོང་བཀྗོལ་སྤྗོད་བདྙེ་བ་དང་ཐྗོབ་ས་པྗོ་ཇི་ལྟར་བཟྗོ་ཐུབ། དྙེ་ལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀིས་ཕན་ཐྗོགས་ག་རྙེ་བྱྙེད་ཐུབ་བམ།



བརྗོད་གཞི། བྗོད་᪱ᨑᨑ་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

12༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

༣། བཙན་བྱྗོལ་ནང་འདས་པའི་ལྗོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་རིང་ལ་འབད་བརྗོན་དང་མཐུན་རྐྙེན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་བརྟྙེན་ནས་ནང་དྗོན་རིག་པའི་དྙེབ་
མང་པྗོ་ཞིག་བྗོད་ཡིག་ནས་ཨིན་ཇི་ཐྙེ་བའི་སྐད་ཡིག་གཞན་ཐྗོག་སྒྱུར་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་དྙེའི་ལྡྗོག་ཕྗོགས་སུ་འཛིམ་གིང་གི་རྗོམ་རིག་དང་དྙེང་དུས་སྗོབ་
ཚན་རིགས་ཀི་ཐ་སྙད་བྗོད་ཡིག་ནང་སྒྱུར་ཐབས་ལ་འབད་བརྗོན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་མ་གཏྗོགས་བྱས་མྙེད། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་གནད་དྗོན་
འདི་ཇི་ལྟར་སྙེལ་དགྗོས་སམ། གང་ཞིག་བྗོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་དགྗོས་སམ། བྗོད་ཡིག་ནང་དྙེབ་དང་རྒྱུ་ཆའི་རིགས་གང་དང་གང་དགྗོས་སམ། བྗོད་
མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་དྙེ་ལྟ་བུའི་གཞི་རྒྱ་ཆྙེ་བའི་ཡིག་སྒྱུར་གི་ལས་གཞི་དང་། དྙེ་དང་འབྙེལ་བའི་བྗོད་ཡིག་ཐ་སྙད་འཕྙེལ་རྒྱས་དང་། དྙེང་དུས་
ཀི་རིག་གནས་སྙེ་ཚན་གཞན་ནས་དགྗོས་མཁྗོ་ཡྗོད་པའི་ལྙེགས་བཤད་རྣམས་བྗོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་རྒྱུའི་འབད་བརྗོན་གི་འགྗོ་ཇི་ལྟར་བཙུགས་ན་
ལྙེགས་སམ།
 
༤། བྗོད་པའི་ན་གཞྗོན་མང་པྗོ་ཞིག་རྒྱུན་དུ་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་དང་འབྙེལ་འདྲིས་མྙེད་པར་འཚར་ལྗོངས་འབྱུང་བཞིན་ཡྗོད་པ་རྙེད། བྗོད་
མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་གཞྗོན་སྐྙེས་དྙེ་དག་ལ་འབྙེལ་བ་དང་དྙེ་དག་རང་གི་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་ལ་དྗོ་དབྱིངས་དང་སྦང་བརྗོན་ཡྗོང་
ཐབས་ཇི་ལྟར་བྱྙེད་ཐུབ།
 
༥། ནུབ་ཕྗོགས་སུ་ཡྗོད་པའི་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་འཕྙེལ་བཞིན་པའི་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་གི་གཟའ་མཇུག་སྗོབ་གྲྭ་ཁག་གིས། བྗོད་
ཀི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གི་དམིགས་ཡུལ་ལ་ཞབས་འདྙེགས་ཇི་ལྟར་ཞུ་ཐུབ། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་སྗོབ་གྲྭ་འདི་
དག་ལ་རྒྱབ་སྐྗོར་ཇི་ལྟར་བྱྙེད་ཐུབ་བམ།
 
༦། བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་བྙེད་སྤྗོད་རྒྱ་བསྐྙེད་དང་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་གལ་གནད་ངྗོས་འཛིན་ཐུབ་པར་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་། སྗོབ་གྲྭ་ཁག་གི་
དབུ་འཛིན། སྤི་ཚོགས། ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་སྗོགས་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཐུན་མྗོང་གི་ཐྗོག་ནས་མཉམ་ལས་ཇི་ལྟར་བྱྙེད་ཐུབ།

བརྗོད་གཞི་གསུམ་པའི་དྲི་བ་ཁག བྗོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་དང་དྙེའི་རིན་ཐང་ཁག
བྗོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་དང་དྙེའི་རིན་ཐང་ཁག་དར་རྒྱས་གྗོང་སྙེལ་བརྒྱུད་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

༡། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡྗོད་པའི་བྗོད་ཀི་དགྗོན་སྙེ་དང་ལྟྙེ་གནས་ཁང་གཞན་ཁག་གིས་སྗོ་སྗོའི་བྱྙེད་སྒྗོ་དང་ལས་
འཆར་བརྒྱུད་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྗོབ་ལ་ཕན་ཐྗོགས་དང་། ཤྙེས་ཡྗོན་དང་ལྙེགས་བཤད་ཀི་ལྟྙེ་གནས་ཁང་ནུས་ལྡན་ཞིག་གིས་ཞབས་འདྙེགས་
གང་ལྙེགས་སྒྲུབ་ཆྙེད། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་དྙེ་དག་ལ་སྙེམས་ཤུགས་དང་རྒྱབ་སྐྗོར་འཕར་མ་ཇི་ལྟར་སྤྗོད་ཐུབ། བྗོད་པའི་གཞྗོན་སྐྙེས་གང་
མང་ཞིག་དགྗོན་སྙེ་དང་རིག་གཞུང་གི་ལྟྙེ་གནས་ཁང་གཞན་ཁག་ལ་དྗོ་དབྱིངས་སྙེབས་པ་ཇི་ལྟར་བཟྗོ་ཐུབ་བམ།
 
༢། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་དགྗོན་སྙེ་སྗོགས་ལྟྙེ་གནས་ཁང་གཞན་ཁག་གིས་ནུབ་ཕྗོགས་དང་། ཨྙེ་ཤ་ཡ། དྙེ་བཞིན་འཛམ་གིང་གི་ས་ཕྗོགས་
གཞན་ཁག་ཏུ་བྗོད་ཀི་ནང་ཆྗོས་དང་རིག་གཞུང་གི་འགུལ་སྐྗོད་ལ་ཤུགས་སྣྗོན་དང་རྒྱབ་སྐྗོར་ཇི་ལྟར་བྱྙེད་ཐུབ། འགུལ་སྐྗོད་འདི་ལ་ནུབ་ཕྗོགས་དང་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་᪱ᨑᨑ་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

13༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

ཨྙེ་ཤ་ཡ་སྗོགས་འཛམ་གིང་གི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་ནང་དུ་ཡྗོད་པའི་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་དང་དགྗོན་སྙེའི་ལྟྙེ་གནས་ཁང་ཁག་གིས་ཆ་ཤས་ཅི་ཞིག་ལྙེན་
ཐུབ་བམ།
 
༣། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་དགྗོན་སྙེ་སྗོགས་ལྟྙེ་གནས་ཁང་གཞན་ཁག་གིས་ཤྙེས་རབ་དང་། སྙིང་རྙེ། བྱམས་པ། གཞན་ཕན། འཚེ་བ་མྙེད་པ་
ལ་སྗོགས་པའི་ནང་པའི་རིན་ཐང་གཞན་རྣམས་དར་སྙེལ་དང་གྗོང་འཕྙེལ་ལ་རྒྱབ་སྐྗོར་ཇི་ལྟར་བྱྙེད་ཐུབ། བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྗོབ་ལ་ཕན་ཐྗོགས་
པའི་ཆྙེད་དུ་རིན་ཐང་འདི་དག་བྗོད་ཀི་ནང་ཆྗོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་འབྙེལ་བ་ཇི་ལྟར་བཟྗོ་དགྗོས་སམ། དྙེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་སྒྗོམ་དང་བྗོ་སྦྗོང་
དྙེ་བཞིན་ཉྗོན་མྗོངས་སངས་འཛིན་ལ་དྗོ་སྣང་ཇྙེ་ཆྙེར་འགྲྗོ་བཞིན་པ་དྙེ་ངྗོ་སྤྗོད་དང་ཉམས་ལྙེན་གིས། ཡུལ་དུས་དང་འཚམས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་
དྙེ་དག་བྗོད་ཀི་ནང་ཆྗོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་འབྙེལ་བ་ཇི་ལྟར་མཐུད་དགྗོས་སམ། དྙེ་ལྟ་བུའི་འབད་བརྗོན་ཁག་༸གྗོང་ས་མཆྗོག་གི་བཀའ་ཆྗོས་དང་
ཆྗོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟྙེན་པའི་བཟང་སྤྗོད་ལ་དམིགས་པའི་ལས་འཆར་ཁག་དང་འབྙེལ་བ་ཇི་ལྟར་མཐུད་དགྗོས་སམ།
 
༤།  བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་། ཧི་མ་ལ་ཡའི་ས་ཁུལ། སྗོག་པྗོ། དྙེ་མིན་ཨྙེ་ཤ་ཡའི་ས་ཁུལ་གཞན་ནས་ཡྗོང་བའི་གྲྭ་བཙུན་དང་སྗོབ་མ་མང་
པྗོ་ཡྗོད་པའི་དགྗོན་སྙེ་དང་ལྟྙེ་གནས་ཁང་གཞན་ཁག་གིས། སྗོབ་མ་འདི་དག་ནམ་ཞིག་རང་རང་སྗོ་སྗོའི་སྤི་ཚོགས་ལ་ཕིར་ལྗོག་དུས་བྗོད་ཀི་རིག་
གཞུང་དར་སྙེལ་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཆྙེད། སྗོབ་མ་འདི་དག་དང་འདི་དག་ལ་མཐུན་འགྱུར་བྱྙེད་མཁན་གི་ཚོགས་སྙེ་ཁག་དང་མཉམ་ལས་དང་རྒྱབ་སྐྗོར་
ཇི་ལྟར་བྱྙེད་དགྗོས་སམ།
 
༥། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་དགྗོན་སྙེ་སྗོགས་ལྟྙེ་གནས་ཁང་གཞན་ཁག་གིས་བྗོད་ཀི་ནང་ཆྗོས་དང་རིག་གཞུང་གི་རིན་ཐང་དང་། བསམ་བྗོའི་
འཁྱྙེར་སྗོ་སྗོགས་བྗོད་པའི་ན་གཞྗོན་དང་མི་སྐའི་སྤི་ཚོགས་ཁྗོད་དར་སྙེལ་རྒྱུན་སྐྗོང་ཇི་ལྟར་བྱྙེད་ཐུབ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་གང་བྱྙེད་དགྗོས་
སམ། ཕི་སྗོད་བྗོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ནང་དུ་གང་བྱྙེད་དགྗོས་སམ།

བརྗོད་གཞི་བཞི་པའི་དྲི་བ་ཁག འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་དང་རིག་གཞུང་ལྟྙེ་གནས་ཁང་ཁག་བརྒྱུད་བྗོད་ཀི་ 
རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་དང་། དཔྙེ་མཛོད་ཁང། ཡིག་མཛོད་ཁང་ཁག་བརྒྱུད་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

༡། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་དྗོ་སྣང་དང་སྲུང་སྐྗོབ་སད་འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་དང་། དཔྙེ་མཛོད་ཁང་། ཡིག་མཛོད་ཁང་འཕར་
མ་གསར་འཛུགས་བྱྙེད་དགྗོས་སམ། གལ་སྲིད་དགྗོས་ན། ལྟྙེ་གནས་ཁང་གསར་པ་འདི་དག་གི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འགན་ལྙེན་ཅི་ཞིག་ཡིན་དགྗོས་སམ།
 
༢། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་རང་ཉིད་ཀི་ཁྱབ་ཁྗོངས་སུ་ཡྗོད་པའི་འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་དང་། དཔྙེ་མཛོད་ཁང་། ཡིག་མཛོད་ཁང་ཁག་རྒྱལ་སྤིའི་
ཚད་གཞི་དང་སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པར་ཡར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་གཏྗོང་ཐུབ་བམ། ལས་དྗོན་འདིའི་ཆྙེད་དུ་མཉམ་ལས་དང་འབྙེལ་ལམ་ག་རྙེ་འཛུགས་དགྗོས་སམ།
 



བརྗོད་གཞི། བྗོད་᪱ᨑᨑ་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

14༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

༣། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་གཞི་རྒྱ་ཆྙེ་བའི་རྒྱལ་སྤིའི་ལྟད་མྗོ་བ་ཚོར་གདྙེང་ཚོད་དང་རང་ཉིད་ཀི་ཁྱབ་ཁྗོངས་འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་དང་། དཔྙེ་
མཛོད་ཁང་། ཡིག་མཛོད་ཁང་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྗོར་ཇི་ལྟར་བྱྙེད་ཐུབ། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་དུ་ལྟྙེ་གནས་ཁང་འདི་དག་
དཀྗོལ་སྤྗོད་ཡྗོང་བ་དང་དྗོ་སྣང་ཤུགས་ཆྙེ་རུ་ཇི་ལྟར་གཏྗོང་དགྗོས་སམ།
 
༤། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་རང་གི་ཁྱབ་ཁྗོངས་འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་དང་། དཔྙེ་མཛོད་ཁང་། ཡིག་མཛོད་ཁང་ཁག་གི་སྤུས་ཚད་དང་། དཔལ་
འབྱྗོར་གི་ནུས་པ་སྲ་བརྟན་བཅས་ཡྗོང་བ་ལ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་ཞིང་གཞི་རྒྱ་ཆྙེ་བའི་ཐབས་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ཇི་ལྟར་བཟྗོ་ཐུབ་བམ།
 
༥། བྗོད་ཀི་འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་དང་དཔྙེ་མཛོད་ཁང་། དྙེ་བཞིན་ཡིག་མཛོད་ཁང་ཁག་གིས་བྗོད་ཀི་ལྗོ་རྒྱུས་དང་རིག་གཞུང་གི་དམིགས་བསལ་རྣམ་
པ་གང་ཞིག་བཤམ་སྗོན་བྱྙེད་དགྗོས་སམ། ཉྙེ་བའི་བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་ལྗོ་རྒྱུས་དང་བྗོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་གནས་སངས་ལ་ལྟྗོས་པའི་ནན་བརྗོད་གང་
བྱྙེད་དགྗོས་སམ། བཙན་བྱྗོལ་ནང་གི་བྗོད་ཀི་འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་དང་དཔྙེ་མཛོད་ཁང་། དྙེ་བཞིན་ཡིག་མཛོད་ཁང་ཁག་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲྙེམ་སྗོན་
ཁང་སྗོགས་ལ་ཁ་གཏད་ཚད་ཐུབ་ཞིག་ཇི་ལྟར་ཆགས་ཐུབ་བམ།

བརྗོད་གཞི་ལྔ་པའི་དྲི་བ་ཁག སྒྱུ་རལ་ལ་བརྟྙེན་ནས་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

༡། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བྗོད་པའི་ན་གཞྗོན་ཚོར་བྗོད་ཀི་སྲྗོལ་རྒྱུན་སྒྱུ་རལ་སྗོབ་ཁིད་དང་སྦྗོང་བརྡར་སྤྗོད་མཁན་གི་ད་ལྟ་ཡྗོད་བཞིན་པའི་ལྟྙེ་
གནས་ཁང་དང་ཚོགས་སྙེ་དྙེ་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྗོར་དང་སྙེམས་ཤུགས་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཇི་ལྟར་བསྐྲུན་ཐུབ་བམ། དྙེ་བཞིན་དུ་སྲྗོལ་རྒྱུན་གི་རི་མྗོ་ 
དང་། ཤིང་རྗོས་ལག་ཤྙེས། འབུར་རྗོས་རྟྙེན་བཞྙེངས། ལྕགས་བཟྗོ། བཟྗོ་བཀྗོད། ཤིང་བཟྗོ། འཁྙེལ་འཐག འཚེམ་དྲུབ་ལ་སྗོགས་པའི་སྒྱུ་རལ་དང་
ལག་ཤྙེས་སྦྗོང་བརྡར་གི་ཟབ་སྦྗོང་དང་ལས་འཆར་ཁག་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཇི་ལྟར་བྱྙེད་ཐུབ། གཞན་ཡང་རྗོལ་དབྱངས་དང་། གཏམ་བརྗོད། ཟྗོས་གར་
སྗོབ་ཁིད་ཀི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཇི་ལྟར་བྱྙེད་ཐུབ།
༢། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བྗོད་པའི་གཞྗོན་སྐྙེས་རྣམས་ལ་བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་དང་སྒྱུ་རལ་ཆྙེད་ལས་པ་བྱྙེད་རྒྱུའི་དྗོ་དབྱིངས་ཆྙེ་བ་ཡྗོང་ཆྙེད་
སྙེམས་ཤུགས་སར་བ་དང་རྒྱབ་སྐྗོར་ཇི་ལྟར་བྱྙེད་ཐུབ་བམ། དྙེ་བཞིན་བྗོད་པའི་ན་གཞྗོན་སྒྱུ་རལ་པ་རྣམས་སྒྱུ་རལ་སྦྗོང་བརྡར་དང་སྒྱུ་རལ་དམར་
ཁིད་སྦྗོང་བརྡར་ལ་འཛུལ་ཞུགས་ཡྗོང་ཐབས་ལ་ལས་འཆར་དང་ལྙེགས་སྐྙེས་ག་རྙེ་བསྐྲུན་དགྗོས་སམ།
 
༣། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བྗོད་ཀི་སྲྗོལ་རྒྱུན་སྒྱུ་རལ་སྦྗོང་བརྡར་དང་དམར་ཁིད་སྦྗོང་བརྡར་ལས་རིམ་ལ་ཞུགས་མཁན་གི་བྗོད་པའི་ན་གཞྗོན་
རྣམས་ཀིས། སྗོ་སྗོའི་སྦྗོང་བརྡར་ཐྗོན་རྙེས་རང་དང་རང་གི་ནང་མིའི་ཆྙེད་ཡྗོང་འབབ་འདང་ངྙེས་ཤིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཇི་ལྟར་བཟྗོ་དགྗོས་སམ། བྗོད་
ཀི་སྒྱུ་རལ་བཟྗོ་མཁན་གི་དམངས་ཁྗོད་སྒྱུ་རལ་བ་དང་ལག་ཤྙེས་པ་ལམ་ལྷྗོང་ཅན་གསྗོ་སྐྗོང་བྱྙེད་པར་རྗོགས་སྐྗོར་ཀི་ཐབས་ལམ་དང་ཚོང་ལས་ཡར་
རྒྱས་སྗོགས་དྙེ་མིན་གི་ཞབས་ཞུ་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་དགྗོས་སམ།
 



བརྗོད་གཞི། བྗོད་᪱ᨑᨑ་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྙེད་ཐབས།

15༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

༤། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀིས་བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་གི་རྣམ་པ་གསར་པའི་ཐྗོན་སྐྙེད་ལ་སྤིར་བཏང་ནས་རྒྱབ་སྐྗོར་
ཇི་ལྟར་བྱྙེད་ཐུབ་བམ། སྒྱུ་རལ་འདིའི་ཁྗོངས་སུ་གྗོང་དུ་གྙེང་སྗོང་བྱས་པའི་བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་རིགས་ཡྗོངས་རྫྗོགས་ཚུད་ཡྗོད། དམིགས་ཡུལ་འདིའི་
ཆྙེད་དུ་གཞྗོན་སྐྙེས་དང་སྤི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་བྙེད་སྤྗོད་ཇི་ལྟར་གཏྗོང་ཐུབ་བམ།
 
༥། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་ལ་རྒྱབ་སྐྗོར་དང་བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཆྙེད་ལྟྙེ་གནས་ཁང་གཞན་གསར་འཛུགས་
བྱྙེད་དགྗོས་སམ། གལ་ཏྙེ་དགྗོས་ན། ལྟྙེ་གནས་ཁང་འདི་དག་གང་ཞིག་ཡིན་དགྗོས་པ་དང་དྙེ་དག་སུས་གསར་འཛུགས་བྱྙེད་དགྗོས་སམ།

ཁུངས་གཏུགས་ཡིག་ཆ་ཁག་ནི། བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་སྐྗོར་གི་ཝྙེ་ཁྙེ་རིག་མཛོད་དང་། ཨ་རིའི་གྲྗོང་ཁྱྙེར་གི་སྒྱུ་རལ་འགྲྙེམས་སྗོན་ཁང་གི་བྗོད་ཀི་ནང་
པའི་སྒྱུ་རལ། བྗོད་ཀི་སྒྱུ་རལ་སྐྗོར་གི་འཛམ་གིང་གསར་པའི་རིག་མཛོད་བཅས་ཡིན།


