
༄༅།  །གསོ་རིག་སྨན་གི་ཞིབ་འཇུག་དང་གདོང་ལེན། 

སྡུག་བསྲན་ཟད་པ་ཅིཀིཏསཀ་བཀིས་ཟླ་བ། 
 

ན་མོ་གུ་རུ་གུ་ན་ནཱཐཱཡ། 
རིག་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་བོད་རིག་པ།། 
ན་ལྗེནྜ་ནས་བརྒྱུད་པ་མངོན་པར་འཕགས།། 
འདི་ནི་རང་བསོད་བྱས་པ་མིན་ན་ཡང་།། 

ཚད་མཐོའ་ིཚན་རིག་དགོངས་པའི་གནད་དུ་གཅིག། 
 

སྔར་གི་མཁས་པས་སོ་དོགས་ཆོད་པར་བསླབ།། 
ལག་ལྗེན་མན་ངག་གོམས་པ་མཐར་ཕིན་ཏྗེ།། 

བསན་འགོའ་ིདོན་ལ་མྗེས་པོའ་ིབཤུལ་བཞག་གིས། 
ད་ནི་གཞན་ལ་བགོ་བའི་དུས་ལ་བབ།། 

 
གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལོག་སྨྲ་ལོག་འཚོལ་མིན། 

དྗེ་ནི་རྒྱལ་སྲས་གསུང་ལ་བྱི་དོར་གིས། 
གསོ་རིག་བསན་པ་ཡུན་དུ་གནས་ཕིར་དང་། 
ཕིན་ཅི་ལོག་པ་འཇོམས་པའི་ཆྗེད་དུའང་ལགས། 

 
ངོ་སོད། 
ས་སྗེང་སྨན་མིན་ཅི་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།། ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་གཟུར་གནས་རྫས་སོར་ཚན་རིག་པས་ལྟས་ན་ཧ་ཅང་གི་བསོམ་ཆྗེན་པོ་
ཞིག་ཡིན། ད་ལྟའི་གནས་བབས་ལ་རྫས་སོར་མཚན་རིག་པས་རྫས་སྣ་མི་འདྲ་བ་ས་ཡ་ཁ་ཤས་ངོས་འཛིན་བྱྗེད་ཡོད། གང་ལྟར་གསོ་
དཔྱད་ཀི་ལུགས་གང་དུའང་ནད་བཅོས་དང་མཐོང་གོམས་ཉམས་མོང་རྣམས་མི་ལོ་སོང་ཕྲག་ནང་རྒྱུན་མར་བསྟུད་པ་ལས་མི་རབས་
རྒན་པས་གསར་པ་རྣམས་ལ་ལྗེགས་སྗེས་སུ་ཕུལ་ཡོད།  ནུབ་ཕོགས་ནས་དར་བའི་གསོ་བའི་ལུགས་རྣམས་ནི་སྔར་གྷི་རིཀ་ཡི་སྨན་
གི་རིག་པ་དག་ལ་ཁུངས་གཏུགས་བྱས་ཡོད། དུས་རབས་༡༥ཕན་ཆད་ཆོས་ཀི་མིང་འཁྗེར་ཏྗེ་ཁ་ཆྗེ་དབང་ཐང་ཆྗེ་བའི་ཡུལ་ལུང་དང་
རིགས་མཐུན་པའི་མི་རྣམས་ཀིས་ཡུལ་དང་གོང་རང་ལས་ཆུང་བ་དང་མཐུ་སོབས་དམན་པ་རྣམས་ལ་བཙན་འཕྲོག། དབང་བསྒྱུར། 
གཉའ་གནོན། བཤུ་ཤོག་སོགས་ཀིས་འབངས་མི་རྣམས་ཞི་བདྗེ་ལིང་འཇག་མྗེད་པར་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་མནར། དུས་རབས་
དྗེ་ཕན་ཆད་རྒྱལ་པོའ་ིམངའ་དབང་གི་དུས་དང་། དུས་རབས་དྗེ་ཚུན་ཆད་དུས་བསྒྱུར་ཆྗེན་པོ་༼བཟོ་ལས་གསར་བརྗེ།༽འབྱུང་རྗེན་



ཚན་རིག་གི་དབྱྗེ་ཞིབ་དང་བརག་དཔྱད་རིམ་པར་གཞི་བཅོལ་བའི་ཞིབ་འཇུག་གི་ཆོ་ག་ངྗེས་ཅན་དང་། ཞིབ་ཏུ་འཚོལ་རྗེས་རྗེད་དོན་
གང་བྱུང་སོ་བསྐུར་སྤང་སྗེ་འགོ་བ་མིའི་ཤྗེས་རིག་དང་སི་ཚོགས་ཀི་བདྗེ་ཐབས་ཆྗེད་རོམ་སྤྗེལ་དང་། འགྲུལ་འདྲྗེན་འཁོར་ལོ་
སོགས་ཀི་འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་གོང་ཐོར་ཕིན་པར་རྗེ་ཞིག་ར་བོང་སོ་ཕྱུགས་སོགས་ལ་ངལ་སོ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་ཡོད། ཕོགས་གཞན་
ཞིག་ནས་བལྟས་ན་འཕྲུལ་ཆས་དྗེ་དག་ལ་རྗེན་ནས་བྱ་ཕག་ཉ་སོགས་དམིགས་བཀར་གི་གསོ་སོང་བྱྗེད་རྗེན་སྲོག་ཆགས་གངས་དང་མུ་
མྗེད་པར་ཉིན་ལྟར་མིའི་ལྟོ་བརྒྱབ་འཚོ་ཕིར་ཆྗེད་མངགས་གསོ་སོང་སྤྗེལ་བས་མཐར་སྲོག་གཅོད་ཀི་ལས་སོ་བརམ་པ་དང་། མཐར་དྗེ་
རྣམས་སོད་དུས་བག་མྗེད་དུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་སོད་རྒྱུ་ནི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་རང་གཞན་ཀུན་གི་ཤྗེས་གསལ་ཡིན།  
 
དཔལ་ལྡན་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་དུ་བསན་པའི་གཞིའི་གནས་ཚུལ་ལུས་དང་། དྗེ་ལ་ནད་བྱུང་ཚུལ་རྒྱུ་རྗེན། ནད་ཀི་དབྱྗེ་བ། དྗེའི་
གཉྗེན་པོའ་ིསྨན་རྣམས་རིམ་པས་གཏན་ལ་ཕབས་པ་རྣམས་ནི་བོད་རིགས་པའི་ཤྗེས་རིག་འཁོད་དུ་གཞན་དྲིངས་མི་འཇོག་པའི་ཚད་
མཐོའ་ིཡིག་ཆ་གལ་ཆྗེན་ཞིག་ཡིན། རྣལ་འབྱོར་མིག་གིས་གཟིགས་པ་ཙམ་མིན་པར་ཡུལ་དྗེའི་གོམས་པའི་གཤིས་ལུགས་དང་མོང་།
བ་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཕྗེ་སྗེ་དུས་གང་དུའང་དྗེ་དང་དྗེའི་ལྗེགས་བཤད་ཀི་གནས་མཚུངས་པའི་གོ་རིམ་ངྗེས་པ། ས་བཅད་མ་འཁྲུགས་
པ། བསར་ཟོས་མྗེད་པ་ནི་ཆྗེས་བསོད་པར་འོས། འོན་ཀང་ནུབ་ཕོགས་ཚན་རིག་གི་གོ་བ་དངོས་མ་ལོན་པ་དང་གོ་ལོ་ཐོས་ལོ་ཙམ་ལ་
བརྗེན་པ་རྣམས་ཀིས་གནོད་བྱྗེད་ཇི་སྗེད་ཅིག་རོམ་སྤྗེལ་དང་། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལོག་སྤྗེལ་བྱྗེད་བཞིན་པ་ནི་ཉྗེ་ཆར་རྒྱ་རིགས་ཚན་
རིག་མཁན་འགས་གསོ་རིག་སྨན་ནང་དངུལ་ཆུ་བཀོལ་སོད་ཀིས་འཁོར་ཡུག་བག་བཙོག་ཡོང་སོར་རྣམས།  རྗེ་ཞིག་མིའི་རྣམ་རོག་ལ་
མཐའ་མྗེད་ཕིར་དྗེ་ལྟ་བུའི་གནོད་པ་ད་དུང་མ་འོངས་པར་མང་དུ་འཕྗེལ་རྒྱུ་ལས་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་མྗེད། ཉིན་ལྟར་སྨན་རིས་བསན་རྒྱས་
སྨོན་ལམ་ཁ་འདོན་གངས་བསོག་བྱྗེད་ཀང་བསན་པའི་བྱ་བ་ཡོང་རྒྱུ་མྗེད་པ་དང་ཕི་རྒོལ་གི་གནོད་བྱྗེད་འཕང་པ་རྣམས་ལ་རྒོལ་ངན་
མཚར་གཅོད་མི་ནུས་པ་ནི་དངོས་གསལ་རྗེད། དུག་ནད་དུག་གི་སྗེལ་བ་ལྟར་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་པས་གནོད་པ་རྣམས་དྗེའི་ཞིབ་
འཇུག་ཐབས་ལམ་ལ་བརྗེན་ནས་ངྗེས་པར་རྒོལ་དགོས་པ་གསལ་པོ་ཡིན། 
ཇི་སད་དུ།  
 རྗེ་ཙོང་ཁ་པས།  
 ལོག་སྨྲ་ཚར་གཅོད་ཕོགས་གླང་གགས་པ་ལས། ལྗེགས་པར་འོངས་པའི་རིགས་ལམ་བདུད་རིའི་ཆུས།  
 བོ་མིག་དྲི་མ་ཡང་ཡང་མ་བཀྲུས་ན། ཤིན་ཏུ་ཟབ་གནས་མཐོང་བ་སྨོས་ཅི་དགོས།  
 རིགས་པའི་ལུང་དོན་ལ་ཡང་དཔྱོད་པ་ན། ཕལ་ཆྗེར་ལོག་པར་རོག་པ་འཕྗེལ་འགྱུར་ཞིང་།  
 གལ་ཏྗེ་ཡང་དག་དམ་བཅའ་ཙམ་ཞིག་གིས། ངྗེས་པ་རྗེད་ཀང་སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་གི།  
 ཚད་མའི་སོབས་ཀིས་ཐྗེ་ཚོམ་མ་ཆོད་ཕིར། འདམ་ལ་བཏབ་པའི་ཕུར་པ་བཞིན་འགྱུར་བས།  

ཡང་དག་བག་ཆགས་བརན་པོ་འཇོག་མི་ནུས།  
ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་ཕོགས་ལ་རིག་གཞུང་གི་མིང་སམ་པོ་འཁྗེར་ནས་དམ་བཅའ་བརན་པོ་བཟུང་ཡང་ལུང་དོན་སོགས་
ལ་བརིང་པོར་མ་དཔྱོད་ན་ཕིར་རྒོལ་ཙམ་མིན་པར་རང་ཉིད་ཀི་ཐྗེ་ཚོམ་མི་ཆོད་པ་དང་གསོ་རིག་བསན་པའི་སྲི་ཞུར་ཞུགས་



མི་ནུས་པ་ཡིན།  དུས་དང་མཚམས་པའི་རྒྱུད་དང་གཏྗེར་མ་སོགས་ཀི་ལུང་དོན་རྣམས་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འཇུག་ཐབས་ལམ་
ལ་རྗེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་རིག་པ་རྣམས་བསར་དུ་དཔྱད་ནས་རོམ་ཤོག་སྤྗེལ་དགོས་པ་ནི་ད་ལྟ་ཤི་གསོན་བར་གི་
གནས་སབས་ཉག་ཕྲར་འཆི་བསླུའི་ཆོ་ག་བྱྗེད་པ་དང་མཚུངས་སམ། དྗེ་མིན་རང་ཚུགས་ཤོར་ཏྗེ་རྒོལ་ངན་གི་མཆིང་བུར་ཚུད་
རྒྱུར་ངྗེས་ལ། ལར་ནས་གསོ་བ་རིག་པའི་མིང་གི་ལག་མ་མྗེད་པར་གྱུར་རྒྱུར་ངྗེས་པ་ཡིན།། 

 ཞིབ་འཇུག་གི་ཐ་སད་ལ་དཔྱད་པ། 
བོད་མི་རྒྱ་གར་དུ་ཐོག་མའི་བཙན་བྱོལ་སབས་དབྱིན་སད་དུ་རིསརཅ་(Research)ཞྗེས་པ་བོད་སད་དུ་ཉམས་ཞིབ་ཏུ་བསྒྱུར་
ཡོད་ན་དྗེ་ནི་རིང་གཞུང་ཉམས་དམད་དུ་སོང་བ་སླར་གསོ་བའི་ཆྗེད་ཞིབ་བཤྗེར་བྱས་པས་གནས་སབས་དྗེ་དང་མཚམས་
པའི་བསྒྱུར་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རུང་། ཐད་བསྒྱུར་བྱྗེད་ན་བསར་འཚོལ་(re-search)ཞྗེས་ཡིན་དགོས་པ་ལ་བོད་སད་དུ་
བརོད་མི་བདྗེ་བས། འགས་འཚོལ་ཞིབ་དང་། དཔྱད་པ་དང་། དུས་ཕིས་ཡོངས་གགས་སུ་ཞིབ་འཇུག་སོགས་སད། གང་ལྟར་
དབྱིན་སད་དུའང་། ཞིབ་འཇུག་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཚིག་གོགས་ལ་རྗེན་ནས་འཇུག་ཡུལ་མངས། དཔྗེར་ན་བསླབ་
པ། དབྱྗེ་ཞིབ། ཞིབ་འཚོལ། བདྗེན་འཚོལ། བརག་དཔྱད།(study, analysis, investigation, fact-finding, 
examination)བཅས་ཡོད། སྲོལ་རྒྱུན་གི་བརྡ་ཆད་དུ་དཔྱད་པ་ཞྗེས་བཀའ་བསན་གང་དུའང་དྗེ་ལྟར་གསལ། 

 ཞིབ་འཇུག་གི་རྣམ་གངས། 
ཞིབ་འཇུག་རྣམ་གངས་འདི་དང་འདི་ཡོད་ཅྗེས་མ་ངྗེས་ལ་རོག་དཔྱོད་མཁན་པོའ་ིབཞྗེད་པ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀང་མདོ་
རུ་བསྡུ་ན་གཉིས་ཏྗེ་གཞི་མའི་ཞིབ་འཇུག་དང་། ལག་ལྗེན་འབྲྗེལ་བའི་ཞིབ་འཇུག ༡༽གཞི་མའི་ཞིབ་འཇུག་ནང་ཚོད་ལྟ་བྱ་
བའི་བརག་དཔྱད་ཁང་དུ་རྫས་དང་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་མ་རྗེན་པར་དཔྗེ་བསྡུར་དང་གཞུང་བཤད་ལུང་དོན་རྣམས་ལ་དཔྱད་པ་
ཙམ་ཡིན། 
༢༽ལག་ལྗེན་འབྲྗེལ་བའི་ཞིབ་འཇུག་ནི་དངོས་པོ་གང་ཡང་བརག་དཔྱད་ཁང་དུ་རྫས་དང་འཕྲུལ་ལ་རྗེན་ནས་དངོས་གཙོའི་
ལུགས་ཀི་མཇལ་བྱྗེད་འཕྲུལ་ཆས་རྣམས་བཀོལ་བའི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ངྗེས་ཅན་ཞིག་གིས་བརྒྱབ་རྗེན་བྱྗེད་དྗེ་དཔྱད་པ་ལ་གོ་
བ་ཡིན། 

 གསོ་རིག་སྨན་གི་ཞིབ་འཇུག་ཐབས་ལམ། 
བོ་གཟྗེག་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀིས་བཙལ་རྒྱུའི་དོན་ནམ་ཡུལ་སྤུ་རྗེས་མཇལ་བ་ཙམ་མིན་པར་འཇིག་རྗེན་མིའི་མིག་སྔར་དུ་
འགྱུར་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་དངོས་ཡོད་བདྗེན་འཚོལ་ཆྗེད་འཇིག་རྗེན་དུ་གགས་པའི་ཉྗེར་མཁོའ་ིཆོ་ག་ཚུལ་བཞིན་བསྗེན་
པས་གྲུབ་པར་ཞུགས་པ། ཚུལ་དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་རྗེད་དོན་རྣམས་ཆོ་གའི་གནས་ཚུལ་ཇི་ཡིན་ཕིར་རྒོལ་གཞན་གིས་ཆོ་ག་
དྗེ་བཞིན་དུ་བརག་སབས་གོ་ལའི་ས་ཕོགས་གང་དུའང་བསར་དུ་སུས་བརག་ཀང་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་གྲུབ་དོན་
མཚུངས་པར་རྗེད་པའམ་བྱུང་ན་ཚད་དུ་འཛིན་པ་ཡིན། བརག་དཔྱད་ཀི་རིམ་པ་རྣམས་ཡིག་གྗེར་ཕབས་པ་སན་ངག་སོགས་
ཀིས་མ་བཅིང་བར་གོ་སླ་ལ་དོན་མ་ཆུག་པ་ཞིག་དགོས། ཐབས་ལམ་ནི་རྣམ་རོག་ཀིས་རྗེས་སུ་དྲངས་ཏྗེ་འདི་དང་དྗེ་ཡིན་
ཞྗེས་ངྗེས་པའི་རྣམ་གངས་ཞིག་མྗེད་ལ། སྲོལ་རྒྱུན་རིག་པར་ཚད་མ་ལ་རྗེན་པ་ལྟར་དྗེང་རབས་པས་རིས་དང་ཁད་པར་བསྡུར་



རིས་ཀིས་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབས་པ་ཡིན། ཚད་གཞི་བཟུང་ཚུལ་གངས་ཙམ་མིན་པར་ལིད་དང་། ཁོན་དང་། འབོར་དང་། 
ཁ་མདོག་སོགས་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་པས་སབས་རྗེ་གངས་རིས་དང་བསྡུར་རིས་ཀི་ལམ་ནས་གསལ་སོན་བྱས་པ་ཡིན། 

 
ཀ༽སྨན་རྫས་གཞུང་ལུགས་ཞིབ་འཇུག 
སྨན་རྫས་གཞུང་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ནི་སྔོ་འབུམ་དང་། འཁྲུངས་དཔྗེ་ཁག་གི་དུས་ནམ་བྱུང་དང་མཛད་པ་པོ་དང་དྗེའི་
ཁུངས། འདི་ནི་རིག་པ་གཞན་ཞིག་སྗེ་དྗེང་གི་དུས་སུ་མི་རིགས་རིག་པ་བས་བསླབ་གཞིའི་གས་སུ་ཚན་པ་སོ་སོར་ཡོད། 
སྨན་རྫས་ཀི་ངོ་བོ། མིང་གི་རྣམ་གངས། ངོས་འཛིན། རོ་ནུས་ཞུ་རྗེས། དྗེ་རྣམས་ཀི་ཕན་ནུས་ལ་མཚུངས་བསྡུར་གི་ཞིབ་
འཇུག འདུལ་སོང་གི་རིག་པ། སོར་ཚུལ་གི་རིག་པ། ༼ནད་དང་། སོད་སྨད་ཀི་གནས་དང་། ཕི་ནང་བར་གསུམ།  ༽ 
རིག་པའི་འཕྲུལ་འཁོར། ནང་ཡན་གི་རིག་པ། སྨན་གཏོང་ཚུལ་གི་རིག་པ། ཞི་བྱྗེད་ཀི་རིག་པ། སོང་བྱྗེད་ཀི་རིག་པ་
སོགས་ལ་ཡིག་རིང་དང་། མནའ་རྫས། དཔྗེ་གཞུང་། དྲི་རད་རྣམས་ལས་བཏུས་པའམ་དཔྱད་པ། སྲོག་ཆགས་སྨན་
རིགས་སྔོ་དཔྗེ་ལས་ཞིབ་འཚོལ་བྱ་རྒྱུས་མཚོན་ཁུངས་འཕྗེར་ཚད་འཛིན་རྫས་རིགས་བརག་པ་ལས་བྱ་དགོས། ཡིག་
བསྒྱུར་བོད་སད་ནས་གཞན་དང་། སད་ཡིག་གཞན་ནས་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་རོ་ཅོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་། རིག་གནས་ནང་
འདྲྗེན་བྱ་རྒྱུ་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆྗེ་བས་འདིའི་ཁོངས་སུ་འཇོག་རུང་སམ། ཉྗེ་ཆར་གསར་དུ་ཐོན་པའི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའི་
སྨན་གི་སོར་སྗེ་ཆྗེན་མོ་ལྟ་བུར་ཁོན་སོར་སྗེ་གངས་༢༢༥༠ཙམ་ཞིབ་ཚགས་ཀིས་བཙལ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་གཞུང་ལུགས་ཞིབ་
འཇུག་དང་འབྲྗེལ་བའི་གལ་གནད་ཅན་གི་ལས་གཞི་ཞིག་ཡིན། འདི་ཕོགས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྨན་སོར་དང་འབྲྗེལ་
བའི་སན་མཐོ་ཕུལ་བའི་ནང་སོར་སྗེ་༦༠༠༠ལག་ཙམ་ཕུལ་ཡོད། 

ཁ༽ ལག་ལྗེན་དང་འབྲྗེལ་བའི་སྨན་རྫས་ཞིབ་འཇུག 
༡༽ སྨན་རྫས་རྗེ་རྗེའི་ཆ་ཤས་སོ་སོར་སྗེལ་ནས་རྫས་ཉིང་ཁུར་ཕབས་ཏྗེ་དཔྱད་རྒྱུས་མཚོན། ཆིག་རྒྱུགས་ཀི་སྨན་ཙམ་

  མིན་སྨན་སྣ་གཉིས་ལས་མང་བ་མཉམ་སོར་བྱྗེད་པ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དཔྱད་པ་དང་། སོར་བའི་མཚམས་སུ་དུས་སྔ་
  ཕིར་ཁ་ཚར་བཏབ་མ་བཏབ་བར་གི་རྫས་ནུས་དང་ངོ་བོ་སོ་སོར་དཔྱད་རྒྱུ། དུག་འདོན། གཡའ་ཕི། བཙོ་བསྲྗེག་གི་
  ཆོ་ག་གང་བྱས་ཀང་རིགས་རོ་རྣམས་ལའང་རྫས་རིགས་ཀི་ཆ་ཤས་དང་ངོས་འཛིན་དཔྱིས་ཕིན་པ་བརག་ནས་
  གཏན་ལ་ཕབས་དགོས་རྒྱུ། ཚད་མཐོའ་ིརྫས་རིགས་བརག་པ་ཆ་ཤས་ཕྲ་ཤོས་རྣམས་ཀི་རྫས་ཀི་རྣམ་པ་དང་སོམ་
  རྣམས་ཚད་གཞི་གཏན་འབྗེབས་བྱ་དགོས།  

༢༽ བརག་གཞི་སྗེ་དངོས་རི་ཤིང་གང་ཡང་ཕན་ཚུན་རིགས་མཚུངས་ཀང་སྗེས་ས་གནས་ཀི་ཁད་པར་གདགས་སྲིབས། 
  ཚ་གང་། མཐོ་དམན། སམ་བཤྗེར་བཅས་ལས་སོ་སོར་ཕྲ་བའི་རྫས་ཀི་ཁད་པར་བརག་སྗེ་ཚད་གཞི་གཏན་འབྗེབས། 

༣༽ ཞི་བྱྗེད་དང་སོང་བྱྗེད་ཀི་ལས་དང་ཕན་ནུས་ཡང་རྫས་ཀི་ཆ་ཤས་ཙམ་མིན་པར་ལུས་ལ་ཕན་གནོད་འབྲྗེལ་སངས་
  དང་། གཏོང་ཚུལ་སོ་སོར་ལུས་ཀི་ཕི་ནང་བར་སོ་སོར་རྣམ་འགྱུར་ཇི་གསལ་ལ་དཔྱད་དགོས། ཁང་གསར་བསོད་
  ནམས་འཆི་མྗེད་སོགས་ནས་གསོ་སིག་གནང་བའི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀི་སོར་སྗེའི་གངས་བསོམས་གཤམ་གསལ། 



ཨང་། རྒྱུད་བཞིའི་ཁོངས། སོར་སྗེ་གངས། 
༡ མན་རྒྱུད། ༡༧༢༦ 
༢ ཕི་རྒྱུད། ༥༤༢ 
 ཁོན་བསོམས། ༢༢༦༨ 
 
སབས། མན་རྒྱུད་ཁོངས། སོར་སྗེ་གངས། 
༡ ཉྗེས་གསུམ་གསོ་བ། ༡༩༥ 
༢ ཁོང་ནད་གསོ་བ། ༩༨ 
༣ ཚད་པ་གསོ་བ། ༣༢༣ 
༤ ལུས་སོད་གསོ་བ། ༣༨ 
༥ དོན་སྣོད་གསོ་བ། ༡༢༡ 
༦ གསང་ནད་གསོ་བ། ༢༠ 
༧ ཐོར་ནད་གསོ་བ། ༡༨༧ 
༨ ལན་སྗེས་རྨ་གསོ་བ། ༦༨ 
༩ བྱིས་པའི་ནད་གསོ་བ། ༦༥ 
༡༠ མོ་ནད་གསོ་བ། ༣༣ 
༡༡ གདོན་ནད་གསོ་བ། ༨ 
༡༢ མཚོན་རྨ་གསོ་བ། ༣༡༨ 
༡༣ དུག་ནད་གསོ་བ།སར་༢༣༦གྱུར་

༢༢དངོས་དུག་༢༠ 
༢༧༢ 

༡༤ རྒས་པ་གསོ་བ། ༡༩ 
༡༥ རོ་བཙའ།༡༠བུ་མྗེད་བཙལ་བ་ལ་༥ ༡༥ 
 
ཨང་། ཕི་རྒྱུད། སོར་སྗེ། 
༡ ཐང་སོར། ཚ་སྗེལ་༥༤གང་སྗེལ༢༣། ༧༧ 
༢ ཕྗེ་མ། ཚ་སྗེལ་༩༤གང་སྗེལ་༦༦། ༡༦༢ 
༣ རིལ་བུ། ༦༢ 
༤ ལྡྗེ་གུ ཚ་སྗེལ་༡༣གང་སྗེལ་༥། ༡༨ 



༥ སྨན་མར།  ༢༡ 
༦ ཐལ་སྨན། ༢༡ 
༧ ཁཎྜའི་སྨན།  ༡༧ 
༨ སྨན་ཆང་། ༡༩ 
༩ རིན་ཆྗེན་སོར་བ། ༢༨ 
༡༠ སྔོ་སོར་ཚ་སྗེལ་༢༥གང་སྗེལ༡༣ ༣༨ 
༡༡ བཤལ། ༨༣ 
༡༢ སྐྱུགས། ༨ 
༡༣ སྣ་སྨན། ༧ 
༡༤ འཇམ་རི། ༩ 
༡༥ ནི་རུ་ཧ། ༤ 
༡༦ ར་སོང་། ༤ 
༡༧ དུགས། ༢༨ 
༡༨ ལུམས། ༢༥ 
༡༩ བྱུག་པ། ༣༠ 
༢༠ མཇུག་དོན། ༢༢ 
མན་ངག་ལས་བྱུང་བ་དང་། སྨན་པ་སྗེར་གི་མོང་བཅོས་དང་གཅྗེས་བཏུས་དྗེ་བཞིན་གཏྗེར་མཛོད་བཅས་ལས་བྱུང་
བའི་གངས་ནི་དྗེ་བས་མངས། 

༣༽ བརག་ཐབས་ཡང་དང་པོ་དུག་ཤས་ཡོད་མྗེད་བཅོས་མའི་ཕྲ་ཕུང་གསོ་བའི་སྗེང་བཀོལ་ནས་དཔྱད་པ་དང་།  སྨན་
རྫས་སོ་སོའ་ིཕན་ནུས་ལྟར་ནད་སྲིན་བཅས་པའི་ཕྲ་ཕུང་སྗེང་ཉམས་སད་བྱ་རྒྱུ། 

༤༽ སྲོག་ཆགས་མི་དང་རིགས་མཚུངས་པ་ནད་བྱྗེ་བྲག་གིས་སྲིན་བུས་ཟིན་པའི་སྗེང་ཉམས་སད་ཀིས་སྨན་ བཏང་
ཐབས། བཏང་ཚུལ། ཐུན་ཆྗེ་ཆུང་བཅས་ལ་ཞིབ་བཤྗེར་གིས་སྲོག་ཆགས་དྗེའི་ནད་དང་ལུས་པོའ་ི སྗེང་རྣམ་གྱུར་ཇི་
མཐོང་ཐོ་འགོད་དང་། མཐར་དྗེའི་ནང་ཁོལ་དོན་སྣོད་ཀི་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་ལ་དུག་ཤས་ཡོན་ མིན་རད་ཞིབ་བཤགས་
ལས་ཀི་ལམ་ནས་ཕྲ་ཕུང་གི་རྣམ་གྱུར་བཅས་ལ་བརག་ཏྗེ་རྗེད་དོན་རྣམས་གསལ་ བཀོད་བྱྗེད་དགོས། 

༥༽ དགོས་མཁོའ་ིཆ་རྗེན། རྫས་སོར་དང་ནད་བཅོས་སྔོན་གི་སྨན་རྫས་བརག་ཞིབ་ལ་མཚོན་ན་བརག་ཁང་ གི་
ཚད་གཞི་རྒྱལ་སི་དང་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིར་བའི་ཁིམས་སིག་དང་བསྟུན་དགོས་པ་ཡིན། བརག་ཁང་དྗེ་ དང་
ལྡན་པའི་ཚད་གཞི་བཀའ་ཁོལ་ཡོད་སྗེང་འཁོར་ཡུག་འབག་བཙོག་མི་ཡོང་ཆྗེད་བར་བར་དུ་སི་སྗེར་གཉིས་ནས་
བརག་བཤྗེར་དགོས་པ། རབ་བྱུང་ན་ཆྗེས་གསར་དུ་ཐོན་པའི་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་ན་ལྗེགས། དྗེས་ལས་མྱུར་ལ། 



ཚད་གཞི་ངྗེས་པ། ནོར་སོའ་ིཆ་མི་ཡོང་བ་ཡིན། དང་པོ་འགོ་གོན་དང་མཐུན་རྗེན་མཛོམས་དཀའ་ལ་བུང་ཆྗེ་ཡང་
དྗེས་བར་གི་རྫས་སོད་འབོར་དང་། མི་ཆའི་དཀའ་ངལ་སྗེལ་ནུས། སྲོག་ཆགས་སྗེང་བརག་སབས་དྗེ་མཐུན་གི་
ཚད་གཞི་བཟུང་བའི་ཁིམས་སིག་དང་ཆ་རྗེན་རྣམས་ལ་ཆྗེད་ལས་མི་ཆའི་དགོས་མཁོ་མངས། མི་ཆ་བྱུང་ཡང་སད་
ཡིག་དང་གོ་བརྡ་མི་འཕྲོད་པའི་ངལ་བ་ཡང་ཡོད། མིའི་ནད་བཅོས་སྗེང་མོང་བ་དམན་པའི་གསོ་ལུགས་གསར་པ་
ཞིག་གཏན་ནས་མིན། ལོ་ཟ་བསགས་པའི་ལོ་སོང་ཤས་རིང་གི་ཤྗེས་རིག་ཤིག་ཡིན། དྗེང་རབས་སྨན་ལུགས་ནི་ལོ་
བརྒྱ་ཕྲག་རྗེ་གཉིས་ལས་ཕིན་མྗེད།  རང་རྗེ་གསོ་བ་རིག་པ་ནི་ལོ་སོང་གི་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་དང་དུས་ཀི་བརག་པ་
མཐར་འཁོལ་ཡོད་ཕིར་སྲོག་ཆགས་སྗེང་ཉམས་སད་བྱ་རྒྱུ་ནི་བཟང་སོད་དང་མི་ལྡན་པས་དཔྱད་པར་འོས། དྗེས་ན་
སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་རྣམས་གཞན་སྲོག་ལའང་གཙིགས་ཆྗེར་འཛིན་པའི་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་སབས་དྗེ་དང་མཐུན་པའི་
བརག་ཐབས་ཀི་ལམ་གསར་གཏོད་ཁ་གཅིག་བསགས་དགོས་པ་ཡིན། ལར་ན་གསོ་རིག་བསན་པ་རྒྱས་ཆྗེད་
དགག་པ་མྗེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་དང་གཞུང་གི་ཁིམས་སིག་བསར་བཅོས་ངྗེས་པར་དགོས་ལ་པ་ཡིན།  

༦༽ གསོ་རིག་སྨན་སོར་རིག་པའི་མི་ཆའི་སོར། 
 ཆེད་ལས་མི་སྣ་གསོ་སོངས་དགོས་པ་ཡང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་བོད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྟངས་འཛིན་

འོག་སི་སེར་གི་ཆེད་ལས་སོབ་གཉེར་ཁང་ཟུར་དུ་འཆར་དགོད་དགོས་པ་དང་།ཆེད་ལས་པ་རང་ཉིད་ཀི་སོབ་ཚན་
བེ་བྲག་པ་དཔེར་ན་སྨན་རྫས་ངོས་འཛིན་ལ་མཁས་པ། དེའི་བེ་བྲག་ཕེ་ན། སོ་ངོས་འཛིན། རི་ཤིང་ངོས་འཛིན། 
གཏེར་སྨན་ངོས་འཛིན། སོག་ཆགས་སྨན་རིགས་ངོས་འཛིན། འདུལ་སོང་རིག་པ་ལ་མཁས་པ། སོ་འཁོག་འདུལ་
སོང་ལ་མཁས་པ། གཏེར་སྨན་འདུལ་སོང་ལ་མཁས་པ། རིན་ཆེན་ལྕགས་རིགས་འདུལ་སོང་ལ་མཁས་པ། སྨན་གི་
སོར་སེ་ལ་མཁས་པ། རོ་སེབས་ལ་མཁས་པ། ནུསསེབས་ལ་མཁས་པ། ཞུ་རེས་སེབས་པ་ལ་མཁས་པ། ཞི་བེད་
སྨན་ལ་མཁས་པ། སོང་བེད་སྨན་ལ་མཁས་པ། 

 
མདོར་ན་དོན་ཚན་དྲུག་པོ་ཙམ་མིན་པར་ད་དུང་ཡང་རིག་གསར་གི་ཆེད་ལས་སྟེང་གསར་དུ་ཐོན་པའི་རོམ་ཤོག་རྣམས་ལ་
དུས་དུས་སུ་བལྟ་ཀོག་བེད་དེ་རང་རེའི་གསོ་རིག་གི་ཡར་རྒྱས་ཕོགས་སུ་བསོད་རྒྱུར་ཡ་མ་བྲལ་བ་བེད་ན་དཀའ་ངལ་གང་
ཡང་སེལ་ཐུབ་ལ། བར་བར་དུ་གུ་ཡངས་གི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་ལྷུག་པོ་དང་། དོགས་སེལ་དང་། དངོས་ཡོད་བདེན་འཚོལ་
བཅས་ཀིས་གསོ་རིག་བསྟན་པའི་ཁ་ཕོགས་ལ་གནོད་པ་འཇུག་པའི་སྐབས་མི་ཡོང་བསམ་པའི་རིངས་འཆར་ཙམ་ཡིན།།  

 
ཚོགས་ཀི་དབུས་སུ་བཤད་དང་བྲིས་པའི་རལ།། 
མ་གོམས་སིད་ལུག་དབང་དུ་སོང་བ་ལས།། 
བཤད་པ་འཛེར་ཞིང་བྲིས་པ་འཁོར་ན་ཡང་།། 
སལ་མཉམ་འགའ་ལ་ཅུང་ཟད་ཕན་སྲིད་སམ།། 



མགོ་རྔུལ་གདོང་ཚ་ཚ་བ་ལྡང་དུབ་བྱྗེད།། 
ཁབ་བྱྗེད་མཐུ་ཉམས་རྐང་ལག་འདར་བ་དང་།། 
དྲི་ཆུ་བྲོ་སམ་སྗེམས་ཁམས་ཚབ་ཚུབ་ཀིས།། 
གཏམ་གི་རྣམ་འགྱུར་འཆོར་བར་བཟོད་གསོལ་ཞུ།། 
གསོ་རིག་སྨན་གི་བང་མཛོད།། 
ནོར་བུ་རང་རང་བཀང་བཞག 
མངོན་འདོད་སྒྲུབ་དགོས་བསམ་ན། 
དངོས་གྲུབ་འདི་ལག་མི་འདུག། །། 
ནོར་བུ་ཡིན་པ་མ་ཤྗེས།། 
ནོར་གི་བུ་རྫི་ཆགས་ཡོང་།། 
ནོར་སོ་སྗེལ་བའི་གདམས་པ།། 
ཆོག་ཤྗེས་མ་བྲལ་བྱ་དགོས།།  

 
 
 
 


