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ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྟོན་ལུ་ འགྱུར་བ་སྦོམ་སྦེ་འབྱུང་བཞིན་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅའ་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཤེས་ཡོན་
ལྷབ་སྟོན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཡང་  རང་ལུགས་ཀྱི་གཞི་བཟུང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཟུར་རྒྱན་ཏེ་ འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་
བའི་བསྒང་ཡོད། འདི་དང་འབྲེལ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་ ཧུར་རི་རི་སྦེ་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ རང་རིག་རང་ཤེས་ཀྱི་ 
གོ་སྐབས་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་  སློབ་དཔོན་གྱི་ལཱ་འགན་ཡང་ ཤེས་ཡོན་བྱིན་མི་ལས་ མིང་གནས་སོར་ཏེ་ ལམ་སྟོན་
པ་དང་ ཕན་གྲོགས་འབད་མི་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་མི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ ཞིབ་འཚོལ་པ་སྦེ་ གྱུརཝ་ཨིན།  
 
འདི་བཟུམ་སྦེ་ སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་མཆོག་འགྱུར་གྱི་ རྩ་གཞུང་ཡང་དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ སྲོལ་རྒྱུན་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་
བཀོད་རིས་ཚུ་ ཆོས་ཚན་གཞན་དང་ཤོ་མཚུམསམ་བཟོ་ཏེ་ཡོད། འདི་ནང་ལུ་ སྒྲ་རིག་པ། ནང་དོན་རིག་པ། ལམ་སྲོལ་ 
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ལས་དོན་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་ ལག་ལེན་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་ནིའི་
དོན་ལུ་ སྲོལ་རྒྱུན་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་གི་ སློབ་སྟོན་ལམ་སྟོན་འདི་བཟོཝ་ཨིན། 
 
ལམ་སྟོན་འདི་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་ དཔེ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ཚུ་ རིག་ལམ་ཙམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཆོས་ཚན་དང་འབྲེལ་
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ལྷབ་སྦྱང་ལྕོགས་གྲུབ་འདི་ འགྱུར་བཅོས་རྩ་ལས་འབད་མི་ཆོག། 
 
སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ཡང་ སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ཁར་ གཞི་བཟོའི་
དབྱེ་ཞིབ་འདི་གིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་སྦོམ་ཡོདཔ་སྦེ་ 



རིག་གཞུང་།              ཤེས་བྱའི་གནས། སྒྲ་རིག་པ། ངག་སྒྲོན།              སློབ་རིམ་༩-༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 5 

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ཡོད། འདི་བཟུམ་སྦེ་ མི་སྡེ་དང་ མི་སྡེའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་གྲལ་
གཏོགས་འབད་ནི་དང་ ས་གནས་གཞིར་བཞག་ཤེས་ཡོན་འདི་ལས་བརྟེན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་གོ་
སྐབས་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བྱུངམ་ཨིན། འདི་ཚུ་ག་ར་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་མི་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འདི་ཨིནམ་ལས་ 
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སྲོལ་རྒྱུན་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་འདིའི་ དམིགས་ཡུལ་གཙོ་ཅན་ ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཞག་གི་ཤེས་ཡོན་ཨིནམ་ལས་ སློབ་
སྟོན་ལམ་སྟོན་འདི་ལས་བརྟེན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཐོབ་དགོཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་
ཐོབ་སྟེ་ ན་གཞོན་ཚུའི་ལྕོགས་གྲུབ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ལུ་དོ་འགྲན་འབད་ཚུགས་ནི་དང་། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤེས་
རིག་གི་ལྷབ་སྦྱང་གནས་སྟངས་ སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིན་ནོ།། 
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རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 རྣམ་ཐར་ལག་ཤོག། 
 གླེང་བརྗོད་ཆེན་མོ་འཛམ་གླིང་རྒྱན་གཅིག། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
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 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 སྤྱན་ཞུའི་དབྱེ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ སྤྱན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་

ནི།   
 ཡོངས་འབྲེལ་ནང་གི་ དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 
 
དོན་ཚན། མཆོད་པར་བརྗོད་པ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག། 

 མཆོད་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་དང་ དགོས་པ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 མཆོད་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མཆོད་པ་ཕུལ་དགོ་པའི་ དགོས་པ་ཚུ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་གོ་དོན་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ ལག་ཤོག་བཀྲམ་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ མཆོད་བརྗོད་

ཀྱི་ཡུལ་ ངོས་འཛིན་ནི་དང་ སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལས་ གང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགསཔ་ཨིན་ན་ འའབྲི་སླབ་
འབད་ནི། ཡང་ན་ སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་གོ་དོན་བཤད་པ་ སྒྲ་བཟུང་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ 
བསྐྱལ་བཏང་མི་འདི་ བབལྟ་ཞིན་ན་ མཆོད་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་ངོས་འཛིན་ནི་དང་ སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལས་  
གང་གི་ ཁོངས་སུ་གཏོགསཔ་ཨིན་ན་ འའབྲི་སླབ་འབད་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ཁ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ མཆོད་པར་བརྗོད་དགོ་པའི་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ གོ་བསྡུར་
འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་སྡེ་ཚན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ མཆོད་པར་བརྗོད་དགོ་པའི་ 
ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ གོ་བསྡུར་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ཡིག་རྒྱུགས། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ། 
 རང་སོའི་འབྲི་དེབ་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ སྡེ་ཚན་ནང་ལས་མི་ངོམ་རེ་ དམངས་ཁར་སྤྱན་ཞུ་འབད་ བཅུག་སྟེ་ 

སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་ཕྲུག་

གིས་ མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ བསྐྱལ་བཅུག་
ཞིན་ན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

 
 
དོན་ཚན། བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག། 

 བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་ འབད་དགོ་པའི་དགོས་པ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 དམ་བཅའ་འབད་དགོ་པའི་ཁུངས་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 
 དམ་བཅའ་བའི་རྩ་ཚིག་གི་ གོ་དོན་འགྲེལ་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ།  
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཤད་འབད་དེ་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལས་ ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ 

དམ་བཅའ་ཟེར་བའི་ གོ་དོན་ཕོ་ཚོད་དཔག་སྟེ་སླབ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལས་ 
རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ།    

ཁ བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པའི་སྐབས་ དམ་བཅའ་འབད་དགོ་པའི་ཁུངས་ དཔུང་ཆ་འབད་གྲོས་བསྟུན་
ཐོག་ བྲི་དགོ། 

ག སློབ་དེབ་ནང་གི་ དམ་བཅའི་རྩ་ཚིག་གི་འགྲེལ་པ་རྐྱབ་སྟེ་ འབྲི་དེབ་ནང་བྲི་དགོ། 
ང རྩ་ཚིག་གི་འགྲེལ་པ་འདི་ སློབ་ཕྲུག་དག་པ་ཅིག་གིས་ དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་ནི། 

ཡང་ན་ རྩ་ཚིག་གི་འགྲེལ་པ་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བསྐྱལ་དགོ།  
རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 

 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 

དབྱེ་ཞིབ། 
 དམངས་ཁར་གསལ་བཤད་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྤྱོན་ཞུའི་དབྱེ་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་བ་

དཔྱད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་ཕྲུག་

གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ བསྐྱལ་བཅུག་
ཞིན་ན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
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ལེའུ་ཚན་གཉིས་པ་ ཀ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཀ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཀ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཀ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་རྐྱང་པའི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 
སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 

ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་
ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་
འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཀ་རྐྱང་པ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་
དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་
བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཀ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 
ཡང་ན་ ཀ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་
འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་དགོ། 



རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 19 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་
དགོ།  (དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 



རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 20 

 ཀ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་
ནང་ བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 
 
དོན་ཚན། ཀ་དས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཀ་དས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཀ་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་དས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་དས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་དས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་དས་འཕུལ་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་དས་འཕུལ་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཀ་དས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 
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ག ཀ་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཀ་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

 
རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 

 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཀ་དས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ཀ་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཀ་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཀ་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ 
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བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 
ཁ ཀ་བས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་

འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ཀ་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཀ་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
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སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 24 

 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཀ་བས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ཀ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཀ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཀ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 25 

 ཀ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 

ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 
ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཀ་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ཀ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཀ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
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 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཀ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ཀ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཀ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཀ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 ཀ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཀ་ལ་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ཀ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཀ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་



རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 28 

ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཀ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
  

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཀ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཀ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཀ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཀ་ས་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ཀ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་ 
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཀ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཀ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཀ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཀ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཀ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཀ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་
ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ 
བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་
འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཀ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཀ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་
སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཀ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་

ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཀ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཀ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཀ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཀ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་
ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ 
བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་
འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཀ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཀ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ 
སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཀ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་

ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་གསུམ་པ་ ཁ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཁ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཁ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཁ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་རྐྱང་པའི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཁ་རྐྱང་པ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་
དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་
བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཁ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 
ཡང་ན་ ཁ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་
འབྲེལ་ ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 
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ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 ཁ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་
ནང་ བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 
 
དོན་ཚན། ཁ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཁ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཁ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་མས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་མས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་མས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་མས་འཕུལ་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་མས་འཕུལ་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཁ་མས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 
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ག ཁ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཁ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

  

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཁ་མས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ཁ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཁ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཁ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་འས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་འས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་འས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་འས་འཕུལ་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་འས་འཕུལ་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཁ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ 
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བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 
ཁ ཁ་འས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་

འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ཁ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཁ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
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 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

 
དབྱེ་ཞིབ།  

 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་
ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཁ་འས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
  

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་བཞི་པ་ ག་སྡེ། 
དོན་ཚན། ག་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ག་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ག་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ག་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ག་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དགོ། ཡང་ན་ ག་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ 
ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 
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ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 ག་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་
ནང་ བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 
 
དོན་ཚན། ག་དས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ག་དས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ག་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་དས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་དས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་དས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་དས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་དས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ག་དས་འཕུལ་གྱི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ 
བསྐྱལ་དགོ། 
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ག ག་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ག་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

  

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 46 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ག་དས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ག་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ག་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ག་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ 

འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་ 
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འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 
ཁ ག་བས་འཕུལ་གྱི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ 

དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ 
བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ 
ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་དགོ། 

ག ག་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ག་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་
མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་
ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ 
ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་
གྲོགས་ནང་ལུ་འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་
འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ 
ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ 
ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ 
མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  (དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་
སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
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སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 48 

 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ག་བས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ག་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ག་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ག་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་མས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་མས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་མས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 ག་མས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་མས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ག་མས་འཕུལ་གྱི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ 
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ག་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ག་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 
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རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

 
དབྱེ་ཞིབ།  

 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་
ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ག་མས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
  

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ག་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ག་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ག་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་འས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་འས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་འས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་འས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་འས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ག་འས་འཕུལ་གྱི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ག་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ག་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ག་འས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 53 

དོན་ཚན། ག་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ག་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ག་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ག་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ག་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ག་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  



རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 54 

བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ག་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ག་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ག་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ག་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ།  

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ 
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ག་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ག་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ག་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  



རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 56 

བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ག་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 57 

དོན་ཚན། ག་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ག་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ག་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ག་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ག་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ག་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ག་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ག་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ག་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ག་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་ 
བ་ཕྱེས་ཏེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ག་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་
ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ 
བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་
འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ག་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ག་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་
སོ་ ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ག་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་

ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ག་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ག་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ག་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ག་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ག་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་
ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ 
བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་
འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ག་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ག་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ 
སོ་སོ་ ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་ 
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ག་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་

ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 
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ལེའུ་ཚན་ལྔ་པ་ ང་སྡེ། 
དོན་ཚན། ང་དས་འཕུལ་གྱི་ ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ང་དས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ང་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་དས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་དས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་དས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་དས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་དས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ང་དས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ང་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ང་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་ 
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འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 ང་དས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་
འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 
 
དོན་ཚན། ང་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ང་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ང་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་མས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་མས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་མས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་མས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་མས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ང་མས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 
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ག ང་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ང་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ང་མས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ང་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ང་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ང་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་ 
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བ་ཕྱེས་ཏེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 
ཁ ང་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་

འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ང་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ང་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
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 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ང་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
  

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 70 

དོན་ཚན། ང་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ང་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ང་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ང་ས་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ང་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ང་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  



རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ང་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 
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དོན་ཚན། ང་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ང་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ང་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ང་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་
ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་
ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ང་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ང་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ 
ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ང་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་

ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ང་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ང་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ང་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ང་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ 
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ང་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་
ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་
ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ང་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ང་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ 
ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ང་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ 

ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་དྲུག་པ་ ཅ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཅ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཅ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཅ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཅ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ཅ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 
ཡང་ན་ ཅ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ 
ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 
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ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

 
རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 

 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཅ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་

བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 

 
དོན་ཚན། ཅ་གས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཅ་གས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཅ་གས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་གས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་གས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་གས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་གས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་གས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་གས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཅ་གས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
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བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཅ་གས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཅ་གས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཅ་གས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 

དོན་ཚན། ཅ་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཅ་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཅ་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་བས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་བས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་བས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་བས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་བས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་ 
བ་ཕྱེས་ཏེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 
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ཁ ཅ་བས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཅ་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཅ་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 



རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 82 

 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 
དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཅ་བས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ཅ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཅ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཅ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཅ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 83 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཅ་ལ་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཅ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཅ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
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 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཅ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
 
 
  

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་བདུན་པ་ ཆ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཆ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཆ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཆ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཆ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ཆ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དགོ། ཡང་ན་ ཆ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་ 
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འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 87 

 ཆ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་
བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 
 
དོན་ཚན། ཆ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཆ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཆ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་མས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་མས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་མས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་མས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་མས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་མས་འཕུལ་གྱི་ བྱ་ཚིག་གི་དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཆ་མས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 
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ག ཆ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་ 
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཆ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཆ་མས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 

དོན་ཚན། ཆ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཆ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཆ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་འས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་འས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་འས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་འས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་འས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཆ་འས་འཕུལ་གྱི་ བྱ་ཚིག་གི་དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་ 
བ་ཕྱེས་ཏེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 
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ཁ ཆ་འས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཆ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཆ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
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 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཆ་འས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 

 
 
  

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་བརྒྱད་པ་ ཇ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཇ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཇ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཇ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཇ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ཇ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 
ཡང་ན་ ཇ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ 
ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་ 
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འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 ཇ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་
བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 
 
དོན་ཚན། ཇ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཇ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཇ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་མས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་མས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་མས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་མས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་མས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཇ་མས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 
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ག ཇ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཇ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཇ་མས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ཇ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཇ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཇ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་འས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་འས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་འས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་འས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་འས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ 
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བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 
ཁ ཇ་འས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་

ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཇ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཇ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
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 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཇ་འས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
དོན་ཚན། ཇ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཇ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཇ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཇ་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ཇ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཇ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
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 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཇ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
  

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཇ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཇ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཇ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཇ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་
ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་
ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཇ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཇ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ 
ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཇ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་

ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 103 

དོན་ཚན། ཇ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཇ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཇ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཇ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཇ་ལ་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཇ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཇ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ ཡོད་མི་ཚུ་ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  



རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 104 

བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཇ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་དགུ་པ་ ཉ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཉ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཉ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཉ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཉ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ཉ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དགོ། ཡང་ན་ ཉ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 
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ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཉ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་

ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ཉ་གས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཉ་གས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཉ་གས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་གས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་གས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་གས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་གས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་གས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་གས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཉ་གས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
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བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཉ་གས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཉ་གས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཉ་གས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ཉ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཉ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཉ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་མས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་མས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་མས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་མས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་མས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ 
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བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 
ཁ ཉ་མས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་

ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཉ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཉ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
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 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཉ་མས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 

དོན་ཚན། ཉ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཉ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཉ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཉ་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཉ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཉ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
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 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཉ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ཉ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཉ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཉ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 ཉ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཉ་ས་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཉ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཉ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 
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རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཉ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ཉ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཉ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཉ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 ཉ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ།  

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ 
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཉ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་
ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་
ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཉ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཉ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་
ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
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ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཉ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་

ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
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དོན་ཚན། ཉ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཉ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཉ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཉ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཉ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་
ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་
ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཉ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཉ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་
སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཉ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་

ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི།  

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་བཅུ་པ་ ཏ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཏ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཏ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཏ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཏ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ཏ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དགོ། ཡང་ན་ ཏ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 
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ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 ཏ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་
ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 
དོན་ཚན། ཏ་གས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཏ་གས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཏ་གས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་གས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་གས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་གས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་གས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་གས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་གས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཏ་གས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཏ་གས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཏ་གས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་ 
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བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 
ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་

འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཏ་གས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ཏ་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཏ་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཏ་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་ 
བ་ཕྱེས་ཏེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཏ་བས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 
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ག ཏ་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཏ་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཏ་བས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ཏ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཏ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཏ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ།  

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ 
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བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 
ཁ ཏ་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་

ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཏ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཏ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
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 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཏ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 

 
དོན་ཚན། ཏ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཏ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཏ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                    ངག་སྒྲོན།                   སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 129 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཏ་ལ་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཏ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཏ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
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 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཏ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ཏ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཏ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཏ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 ཏ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 
སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 

ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 
ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཏ་ས་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཏ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཏ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་ 
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འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་
འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཏ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
  

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཏ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཏ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཏ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཏ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་
ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་
ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཏ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཏ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་
ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ 

ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཏ་བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཏ་བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཏ་བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཏ་བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་
ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་
ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཏ་བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཏ་བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ 
སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་

ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཏ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཏ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཏ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ།  

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ 
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཏ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་
ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་
ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཏ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཏ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་
སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཏ་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་

ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ་ ཐ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཐ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཐ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཐ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཐ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ཐ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དགོ། ཡང་ན་ ཐ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 
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ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཐ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་

ནང་ བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ཐ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཐ་མས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཐ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་མས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་མས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་མས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་མས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་མས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཐ་མས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
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བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཐ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཐ་མས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཐ་མས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ཐ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཐ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཐ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་འས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་འས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་འས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་འས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་འས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཐ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་འབད་དགོ། 

ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དབྱེ་ 
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བ་ཕྱེས་ཏེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 
ཁ ཐ་འས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་

ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ བལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཐ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཐ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྦེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་
གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ།  
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
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 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལུའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཐ་འས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་དང་པ་ ད་སྡེ། 
དོན་ཚན། ད་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ད་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ད་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་རྐྱང་པའི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ད་སྡེ་རྐྱང་པ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ད་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 
ཡང་ན་ ད་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་
འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་དགོ། 
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ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ད་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་

ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
དོན་ཚན། ད་གས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ད་གས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ད་གས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་གས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་གས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་གས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་གས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་གས་འཕུལ་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་གས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ད་གས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 
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ག ད་གས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ད་གས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ད་གས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ད་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ད་བས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ད་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ 
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ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 
ཁ ད་བས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་

འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ད་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ད་བས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
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 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ད་བས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ད་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ད་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ད་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ད་མས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ད་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ད་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
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 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ད་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ད་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ད་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ད་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 ད་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ད་འས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ད་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ད་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 
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རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

 
དབྱེ་ཞིབ།  

 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་
ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ད་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 
  

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ད་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ད་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ད་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ད་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ད་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ད་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ད་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ད་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ད་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ད་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ད་ལ་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ད་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ད་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་ མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

 
དབྱེ་ཞིབ།  

 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་
ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 ད་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ ཡོངས་
འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 
 
དོན་ཚན། ད་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ད་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ད་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ད་ས་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 
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ག ད་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ད་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་ མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ད་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ད་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ད་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ད་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ 
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ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 
ཁ ད་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་

ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་
ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་ བསྐྱལ་དགོ། 

ག ད་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ད་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་
སོ་ཡོད་ མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 



རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 166 

 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ད་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ 

ཡོངས་འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 
 
དོན་ཚན། ད་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ད་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ད་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ད་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 167 

 ད་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 

ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་
ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ད་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་
ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་
ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་ བསྐྱལ་དགོ། 

ག ད་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་དེ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ད་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་
སོ་ཡོད་ མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 
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རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ད་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་

ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
  

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་གཉིས་པ་ ན་སྡེ། 
དོན་ཚན། ན་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ན་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ན་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ན་གས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ན་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ན་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་དགོ། 
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ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 ན་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་
འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 
 
དོན་ཚན། ན་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ན་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ན་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ན་མས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 
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ག ན་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ན་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ན་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ན་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ན་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ན་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ 
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ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 
ཁ ན་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་

འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ན་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ཐོ་བཀོད་འབད་
དགོ། ཡང་ན་ ན་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
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 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ན་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ན་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ན་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ན་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ན་ས་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ན་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ཐོ་བཀོད་འབད་
དགོ། ཡང་ན་ ན་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
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 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ན་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། ན་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ན་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ན་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 ན་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ན་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ 
ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ 
ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་
འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་དགོ། 

ག ན་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ཐོ་ 
བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ན་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་
ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 
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རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

 
དབྱེ་ཞིབ།  

 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་
ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ན་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ 

ཡོངས་འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
  

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ན་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ན་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ན་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ན་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ན་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ 
ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ 
ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་
འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་དགོ། 

ག ན་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ཐོ་ 
བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ན་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་
ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ན་བས་འཕུལ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་

ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་གསུམ་པ་ པ་སྡེ། 
དོན་ཚན། པ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 པ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 པ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ པ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག པ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དགོ། ཡང་ན་ པ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ 
ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 
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ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 པ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་
ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 
 
དོན་ཚན། པ་དས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 པ་དས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 པ་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་དས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་དས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་དས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་དས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་དས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ པ་དས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 
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ག པ་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ པ་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 པ་དས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། པ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 པ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 པ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 
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ཁ པ་ས་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག པ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ པ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
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 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 པ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
 
དོན་ཚན། པ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 པ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 པ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 པ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ པ་ལ་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག པ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ པ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
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 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

 
དབྱེ་ཞིབ།  

 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་
ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 པ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 
  
  

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་བཞི་པ་ ཕ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཕ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཕ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཕ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཕ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཕ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཕ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཕ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཕ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཕ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཕ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ཕ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དགོ། ཡང་ན་ ཕ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ 
ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 
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ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 ཕ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་
ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 
 
དོན་ཚན། ཕ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཕ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཕ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཕ་འས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཕ་འས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཕ་འས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཕ་འས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཕ་འས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཕ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཕ་འས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 
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ག ཕ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཕ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་ 
བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་
འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཕ་འས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
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ལེའུ་ཚན་ལྔ་པ་ བ་སྡེ། 
དོན་ཚན། བ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 བ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 བ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ 
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ བ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག བ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དགོ། ཡང་ན་ བ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 བ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་ 

ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། བ་དས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 བ་དས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 བ་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་དས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་དས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་དས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་དས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་དས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ བ་དས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་
དགོ། 

ག བ་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ བ་དས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་ 
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 བ་དས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། བ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 བ་འས་འཕུལ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 བ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་འས་འཕུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་འས་འཕུལ་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་འས་འཕུལ་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་འས་འཕུལ་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་འས་འཕུལ་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ བ་འས་འཕུལ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་
དགོ། 

ག བ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ བ་འས་འཕུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 བ་འས་འཕུལ་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། བ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 བ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 བ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ 
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ བ་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག བ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ བ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 བ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། བ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 བ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 བ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ བ་ལ་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག བ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ བ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 བ་ལ་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། བ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 བ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 བ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ བ་ས་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ བསྐྱལ་
དགོ། 

ག བ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ བ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 བ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་དྲུག་པ་ མ་སྡེ། 
དོན་ཚན། མ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 མ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 མ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ མ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག མ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དགོ། ཡང་ན་ མ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 མ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་

ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། མ་དས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 མ་དས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 མ་དས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་དས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་དས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་དས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་དས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་དས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་དས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ མ་དས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་ རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ 
བསྐྱལ་དགོ། 

ག མ་དས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ མ་དས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 མ་དས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། མ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 མ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 མ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ མ་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་ 
རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ 
བསྐྱལ་དགོ། 

ག མ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ མ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 མ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། མ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 མ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 མ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 མ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ མ་ས་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་ 
རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ 
བསྐྱལ་དགོ། 

ག མ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ མ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 མ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་བདུན་པ་ ཙ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཙ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཙ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཙ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཙ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཙ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དགོ། ཡང་ན་ ཙ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཙ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ 

གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 
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དོན་ཚན། ཙ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཙ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཙ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཙ་གས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཙ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཙ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  



རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 219 

བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཙ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཙ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཙ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཙ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ 
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཙ་བས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་ རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཙ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཙ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཙ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཙ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཙ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཙ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཙ་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་ 
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ཙ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཙ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཙ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཙ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཙ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཙ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཙ་ས་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་ 
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ཙ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཙ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཙ་ས་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
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སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 226 

དོན་ཚན། ཙ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཙ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཙ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཙ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཙ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་
ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་
ཞིན་ན་ བརྡ་ རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་
འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཙ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཙ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་
ཡོད་ མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཙ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ 

ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་བརྒྱད་པ་ ཚ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཚ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཚ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཚ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཚ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་ 
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཚ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་ 
དགོ། ཡང་ན་ ཚ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཚ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་

ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 230 

དོན་ཚན། ཚ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཚ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཚ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཚ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་ རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ 
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཚ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཚ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  



རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 231 

བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཚ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཚ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཚ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཚ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཚ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཚ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་ རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ 
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཚ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཚ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་ 
   འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཚ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་དགུ་པ་ ཛ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཛ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཛ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཛ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཛ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཛ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དགོ། ཡང་ན་ ཛ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཛ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ 

གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཛ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཛ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཛ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཛ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཛ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཛ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 

 
དབྱེ་ཞིབ།  

 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་
ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཛ་མས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
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དོན་ཚན། ཛ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཛ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཛ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ 
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཛ་འས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་ རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཛ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཛ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  



རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 239 

བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཛ་འས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཛ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཛ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཛ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཛ་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་
ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་ 
རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་
དགོ། 

ག ཛ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཛ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  



རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 241 

བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཛ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཛ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཛ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཛ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཛ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཛ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་
ཚུ་ དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་
ཞིན་ན་ བརྡ་ རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་
འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཛ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་
བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཛ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་
ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཛ་བས་འཕུལ་ར་མགོ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ 

ཡོངས་འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 244 

ལེའུ་ཚན་བཅུ་པ་ ཝ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཝ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཝ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཝ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཝ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཝ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཝ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཝ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཝ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཝ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཝ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཝ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་ 
དགོ། ཡང་ན་ ཝ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 245 

བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཝ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་

ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 246 

ལེའུ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ་ ཞ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཞ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཞ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཞ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཞ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཞ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་ 
དགོ། ཡང་ན་ ཞ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  



རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 247 

བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཞ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་

ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 248 

དོན་ཚན། ཞ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཞ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཞ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཞ་གས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཞ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཞ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  



རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 249 

བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཞ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་

ཡོངས་འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཞ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཞ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཞ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཞ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ 
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཞ་བས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་ རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཞ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཞ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཞ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ་ ཟ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཟ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཟ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཟ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཟ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཟ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་ 
དགོ། ཡང་ན་ ཟ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཟ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་

ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 254 

དོན་ཚན། ཟ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཟ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཟ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཟ་གས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་ རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ 
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཟ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཟ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  



རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 255 

བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཟ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཟ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཟ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཟ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཟ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ 
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཟ་བས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་ རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ 
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཟ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཟ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཟ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་ ཡ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཡ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཡ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཡ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཡ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཡ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཡ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཡ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཡ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཡ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཡ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཡ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་ 
དགོ། ཡང་ན་ ཡ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  



རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 259 

བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཡ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་

ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 260 

དོན་ཚན། ཡ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཡ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཡ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཡ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཡ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཡ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཡ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཡ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཡ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཡ་གས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་ རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ 
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཡ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཡ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  



རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 261 

བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཡ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་

ཡོངས་འབྲེལ་ནང་གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 262 

ལེའུ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ་ ར་སྡེ། 
དོན་ཚན། ར་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ར་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ར་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ར་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ར་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ར་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ར་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ར་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ར་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ར་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ར་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་ 
དགོ། ཡང་ན་ ར་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ར་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ 

གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ར་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ར་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ར་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ར་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ར་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ར་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ར་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ར་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ར་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ར་བས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ར་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་ དགོ། ཡང་ན་ ར་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་  
 སློབ་ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་

ན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 
 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ར་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ་ ལ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ལ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ལ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ལ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ལ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ལ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ལ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ལ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ལ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ལ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ལ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ལ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་ 
དགོ། ཡང་ན་ ལ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ལ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་

ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ་ ཤ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཤ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཤ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཤ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཤ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཤ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་ 
དགོ། ཡང་ན་ ཤ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཤ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་

ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཤ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཤ་གས་འཕུལཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཤ་གས་འཕུལཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་གས་འཕུལཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་གས་འཕུལཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་གས་འཕུལཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་གས་འཕུལཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་གས་འཕུལཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་གས་འཕུལཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཤ་གས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཤ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཤ་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཤ་གས་འཕུལཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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དོན་ཚན། ཤ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཤ་བས་འཕུལཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཤ་བས་འཕུལཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་བས་འཕུལཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་བས་འཕུལཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་བས་འཕུལཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་བས་འཕུལཅན་གྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་བས་འཕུལཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཤ་བས་འཕུལཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ 
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཤ་བས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་ རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ 
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཤ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ཤ་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཤ་བས་འཕུལཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་ ས་སྡེ། 
དོན་ཚན། ས་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ས་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ས་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ས་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ས་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་ 
དགོ། ཡང་ན་ ས་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ས་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་

ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 
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དོན་ཚན། ས་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ས་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ས་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ས་གས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ 
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ས་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ས་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  



རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 277 

བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ས་གས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/


རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 278 

དོན་ཚན། ས་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ས་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ས་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ས་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ 
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ས་བས་འཕུལ་ཅན་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ ཚུ་ 
དཔུང་ཆ་འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ 
བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ 
བསྐྱལ་དགོ། 

ག ས་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་
འབད་དགོ། ཡང་ན་ ས་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  



རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 279 

བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ས་བས་འཕུལ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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ལེའུ་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ་ ཧ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཧ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཧ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཧ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཧ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཧ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཧ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཧ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཧ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཧ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཧ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཧ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་ 
དགོ། ཡང་ན་ ཧ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  
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བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཧ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ 

གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/
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 ལེའུ་ཚན་བཅུ་དགུ་པ་ ཨ་སྡེ། 
དོན་ཚན། ཨ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་བཤད་པ། 
ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག།  

 ཨ་རྐྱང་པའི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
ལས་དོན། 

 ཨ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཨ་རྐྱང་པའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཨ་རྐྱང་པའི་ཁྱད་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཨ་རྐྱང་པའི་བརྡ་རྙིང་དང་ བརྡ་གསར་གྱི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཨ་རྐྱང་པའི་ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཨ་རྐྱང་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཨ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་གི་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ། 
ཀ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲི་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ཁ ཨ་རྐྱང་པའི་ནང་ལས་འཐོན་མི་ བརྡ་རྙིང་དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔུང་ཆ་
འབད་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཡང་ན་ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ ལྟ་ཞིན་ན་ བརྡ་རྙིང་
དང་བརྡ་གསར་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་བསྐྱལ་དགོ། 

ག ཨ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་གཟུང་འབད་ ཐོ་བཀོད་འབད་ 
དགོ། ཡང་ན་ ཨ་རྐྱང་པའི་བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ བསྐྱལ་དགོ། 

ང འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟོན་ཞིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་སླ་བསྲེ་སྟེ་  



རིག་གཞུང་།                      ངག་སྒྲོན།                 སློབ་རིམ་༩-༡༢ པ། 

སློབ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན།               དཔེ་སྐྲུན་ལོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 283 

བསྐྱལ་ཞིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 
ཅ འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོན་ཞིན་ན་ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་

འབད་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྗོད་སྒྲ་གཅིག་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྐྱལ་ཞིན་ན་ མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བྲི་དགོ། 

ཆ སྡེ་གྲོགས་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ 
མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་
ཚིག་མ་འདྲཝ་རེ་སྤྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་ ཡང་ན་ མིང་ཚིག་འདི་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ལེ་ཤ་བཟོ་དགོ། 
(དཔེར་ན་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཡོདཔ། མི་སྦོམ། ཁྱིམ་སྦོམ། གོ་ས་སྦོམ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།) 

རྒྱབ་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན། 
 ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
 ངག་སྒྲོན་གྱི་རྩ་བ། 
 ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་། 
 རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 བརྡ་ཡིག་གསར་སྒྲིགས། 
 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། 
 https://sherig.org/tb/ 
 https://bo.wikipedia.org/wiki/ 

དབྱེ་ཞིབ།  
 ཁྱིམ་ལཱ་དང་ སྦྱོང་ལཱའི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབྲི་དེབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ཐོག་ སློབ་

ཕྲུག་གིས་མ་ཤེས་ཚུན་ སྦྱང་བ་འབད་ནི། ཡང་ན་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ ཨ་ལོའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་བསྐྱལ་བཅུག་ཞིན་ན་ 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

 སྤྱན་ཞུ་གི་དབྱེ་ཚད་བཟོ་ཞིན་ན་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཨ་རྐྱང་པའི་དྲི་བ་བཟོ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ཞིན་ན་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི། ཡང་ན་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་

ནང་ གཏང་ཞིན་ན་ དེའི་ལན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་བསམ་ལན་བྱིན་ནི། 

https://sherig.org/tb/
https://bo.wikipedia.org/wiki/

