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༣.༣- ཆོས་སྐད་དང་རྲོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་སྲོབ་སྲོན་ལམ་སྲོན། ༥༩ - ༦༥ ཚུན། 

 

   

 

 

 

 

 

 

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་གི་དགོངས་དྲོན་བཅུད་བསྡུས། 

གོ་དྲོན། 
འཛིམ་གླིང་འགྱུརི་བགྲློད་ཀྱི་གནས་སངས་དང་བསྟུན་ ཤེས་ཡློན་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཡང་ སློརི་འགྱིློ་དགློ་པའ་དུས་སྐབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལློགས་གྲུབ་གཞི་བཞིག་ག་ཐློག་ལས་ ལྷབ་སློན་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ལགས་སྒྱུརི་འབད་ད་ བཟློ་བཀློད་འབད་ཡློད་པའ་ རྩ་གཞུང་ལུ་གློཝ་ཨན། 

དེ་ནང་ལུ་ འགྱུར་བ་ག་ཅི་ར་ཡྲོདཔ་སྲོ? 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                                                                                                ཤེློག་གྲངས་ 6 / 63 
 
 

ནང་འཁློད་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་ལྡན་པའ་སློ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལློགས་གྲུབ་འཐློབ་ཚུགས་ནའི་དློན་ལུ་ 

• ལློགས་གྲུབ་གཞི་བཞིག་ག་ལྷབ་སློན།  

• ལྷབ་སྦྱང་ནང་དློན་གཙོ་རིམ།  

• དུས་མཐུན་གྱི་ལྷབ་སློན་གྱི་ལམ་ལུགས། 

• གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་བའ་སློབ་སློན་ཐབས་ཤེས།  

• བར་དློན་འཕྲུལ་རིག་གཙོ་བཏེློན།  

• རྩས་མཐློང་དང་ནང་དློན་བསམ་སྤྱིློད་གཞི་བཞིག།  

རྩ་གཞུང་གསརཔ་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ར་ཡྲོདཔ་སྲོ? 

 སློབ་སློན་འཆེརི་གཞི་ཚུ་ རྩ་གཞུང་ནང་བཀློད་ཡློད་པའ་ ལློགས་གྲུབ་དང་ ལས་དློན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟློ་དགློ། 

 སློབ་སློན་འབད་ཐངས་ རྩ་གཞུང་ནང་བཀློད་ཡློད་པའ་ ལློགས་གྲུབ་དང་ ལས་དློན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སློན་དགློ། 

 སློབ་སློན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ རྩ་གཞུང་ནང་བཀློད་ཡློད་པའ་ སློབ་སློན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་ད་ལག་ལན་འཐབ་དགློ། 

 དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཡང་ རྩ་གཞུང་ནང་བཀློད་ཡློད་པའ་ ལློགས་གྲུབ་དང་ལས་དློན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགློ་པའ་ཁརི་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགློ། 

 མཐུན་རྐྱེན་ཚོང་དགློཔ་ཚུ་ རྩ་གཞུང་ནང་བཀློད་ཡློད་པའ་ ལྷབ་སྦྱང་གནས་སངས་ངས་བདན་ནང་བཀློད་ཡློད་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འློང་དགློ། 

 སྤྱིར་བཏེང་དམགས་གཏེད་འད་ ནང་འཁློད་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་ལྡན་པའ་སློ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལློགས་གྲུབ་འཐློབ་ཚུགས་པའ་ དམགས་ཡུལ་བསྐྱེད་ད་ ལྷབ་སློན་འབད་དགློ། 

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་གི་ཁྱད་ཆོས། 
མ་དབང་མཆེློག་ག་ དགློངས་བཞིད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩ་གཞུང་འད་ འགལ་རྐྱེན་ག་ཅི་གས་ཡང་ བརི་ཆེད་རྐྱེབ་མ་ཚུགས་པརི་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་པའ་ རྩ་གཞུང་ཅིག་འབད་འགྱུརི་ཚུགས་པའ་ དམགས་གཏེད་བསྐྱེད་དློ་ཡློདཔ་ལས། 

• རིང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་རུང་། 

• སློབ་གྲྭའ་གཞི་རྟེན་མཁློ་ཆེས་ཚུ་མད་རུང་། 

• སློབ་དཔློན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དངློས་སུ་འཕྱད་མ་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་། 

ལྷབ་སློན་གྱི་གློ་སྐབས་ རྒྱུན་ཆེད་མད་པརི་གནས་ཚུགས་པའ་ དམགས་གཏེད་ཅིན་གྱི་རྩ་གཞུང་ཅིག་ཨན། 

ལྷབ་སྲོན་འབད་ཐངས་དང་སྲོབ་སྲོན་ནང་དྲོན། 
ལྷབ་སློན་གྱི་ནང་དློན་ཚུ་ གཅིག་འབད་རི་ མ་ལུས་པརི་ དུས་མཐུན་གྱི་ ནང་དློན་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཚུགས་ནའི་དློན་ལུ་ སློབ་དབ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ན་ཡློད་རུང་ འད་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་ ལག་ལན་འཐབ་ན་མ་གཏེློགས་ ངས་པརི་དུ་ ཡློངས་སུ་རློགསཔ་འབད་སློན་དགློཔ་མད། ལློགས་གྲུབ་དང་ལས་དློན་ཚུ་བསྒྲུབ་ཚུགས་ནའི་
དློན་ལུ་ སློབ་སློན་ནང་དློན་ཚུ་ཡང་ 

• སློབ་དཔློན་རིང་གས་གསརི་བཟློ་འབད་ད་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ན། 

• ཡློངས་འབྲིལ་ཐློག་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ད་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ན།  

• དཔ་མཛིད་ཚུ་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ད་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ན། 

• སྡེ་ཚོན་གློ་བསྡུརི་ཐློག་ལས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ན། 

• འདྲི་དཔྱད་གཞི་བཞིག་ཐློག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནའི་ གློ་སྐབས་ཚུ་ཡློདཔ་ཨན། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                                                                                                ཤེློག་གྲངས་ 7 / 63 
 
 

 

རྩ་གཞུང་གི་གནས་ཡུན་དང་ལེགས་སྒྱུར། 
 རྩ་གཞུང་འད་ མ་འློངས་དམགས་གཏེད་ཅིན་གྱི་ རྩ་གཞུང་ཅིག་ཨནམ་ལས་ ཡུན་རིང་ག་ཞིབས་ཏེློག་འབྱེློརི་ཚུགས་པའ་ དམགས་གཏེད་ཅིན་ཅིག་ཨན། 

 རྩ་གཞུང་འད་ ཚོརི་གཅིག་བཟློ་ཚོརི་ཞིནམ་ལས་ གཏེན་འཇགས་འབད་བཞིག་ན་མན་པརི་ གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་བའ་འགྱུརི་བ་ཚུ་ འཕྲི་སློན་འབད་ཡ་རི་ དུས་མཐུན་བཟློ་ས་ བཞིག་ནའི་དམགས་ཡུལ་ཨན། 

 

 

དུས་མཐུན་ཅན་གྱི་ རྩ་གཞུང་དང་ སྲོབ་སྲོན་ལམ་སྲོན་ ཕབ་ལེན་འབད་དགོཔ། 
ད་ལློ་ཡློངས་འབྲིལ་ཐློག་ལུ་བཙུགས་ཡློད་པའ་ རྒྱུན་སློལ་གསརི་པའ་རྩ་གཞུང་བཀློད་རིས་དང་ ལྷབ་སློན་ལམ་སློན་འད་ མ་འློངས་ཡུན་རིང་ག་ཞིབས་ཏེློག་བསྒྲུབ་ཚུགས་པའ་ ཡག་ཆེ་ཅིག་འབད་ འགྱུརི་ནའི་དློན་ལུ་ གནས་སྐབས་གསརིཔ་དང་ ཐབས་ཤེས་གསརིཔ་ལ་སློགས་པའ་ ལགས་པའ་འགྱུརི་བ་ ག་ཅི་རི་འློངས་ཏེ་
འབད་རུང་ ད་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ ལགས་བཅིློས་འབད་ཡ་རི་བཞིག་ན་དང་།  

མ་བཏུབ་པའ་སྐྱེློན་གྱི་ཆེ་དང་ དུས་མཐུན་མད་པའ་རིགས་ཚུ་ ག་ཅི་རི་ཡློད་ད་འབད་རུང་ བཅིློ་ཁ་རྐྱེབ་ས་ དུས་མཐུན་བཟློ་ཡ་རི་བཞིག་ནའི་དློན་ལུ་ གནས་སྐབས་ཅིག་ག་རིང་ ཟན་བྲིས་ཙོམ་ཅིག་འབད་བཞིག་ན་ཨན། 

ད་འབདཝ་ལས་ ལག་ལན་འཐབ་མ་ཚུ་གས་ རྩ་གཞུང་དང་ སློབ་སློན་ལམ་སློན་ཚུ་ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་དང་ ཤེས་རིག་ཡློངས་འབྲིལ་འཆེརི་སློ་ཚུ་ལས་ ཕབ་ལན་འབད་བའ་སྐབས་ འགློ་དང་པ་ཚོརི་གཅིག་ཕབ་ལན་འབད་མ་ད་གས་ ལློ་ངློ་ཡུན་རིང་ག་དློན་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་བཏུབ་འབད་བཞིག་ན་མན་པརི་ 
འཕྲིལ་འཕྲིལ་རི་ ཕབ་ལན་འབད་ད་ དུས་མཐུན་བཟློ་ཡློད་མ་འད་རི་ ལག་ལན་འཐབ་གནང་དགློཔ་ཨན། 

སློབ་དཔློན་ཚུ་གས་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ འཕྲི་སློན་དང་ལགས་བཅིློས་འབད་དགློ་པའ་ ལགས་ཉེས་ཀྱི་ཆེ་ ག་ཅི་རི་གཟགས་རུང་ ད་ཚུ་ཐློ་བཀློད་འབད་ད་ མ་འློངས་ལགས་བཅིློས་ཀྱི་དློན་ལུ་ གཤེམ་འཁློད་རྩ་གཞུང་རྩློམ་སྒྲིགཔ་གཉེས་ལུ་ ཡག་ཐློག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ མ་སྡེ་བར་རྒྱུད་གང་རུང་ཐློག་ལུ་གསུངས་ཏེ་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱེང་
གནང་ཟར་ཞུ་ན། བཀའ་དྲིན་ཆེ། 

 

 

འབྲེལ་བ་མཛད་ནིའི་དྲོན་ལུ། 

 རྲོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་རྩྲོམ་སྒྲིགཔ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚྲོགས་སྡེ། ༡༧༤༣༥༩༩༨། dorji@rec.gov.bt 
 བསན་འཛིན་རྲོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་མཁས་མཆོག། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚྲོགས་སྡེ། 77277150 tenzindorji@rec.gov.bt 
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 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                                                                                                ཤེློག་གྲངས་ 8 / 63 
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སྲོབ་རིམ་༡༢ པའི་ སྲོབ་སྲོན་ 
ལམ་སྲོན། 

 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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༡) ནང་ཆོས་ཀྱི་རྩིས་མཐྲོང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་འཐྲོབ་དགོཔ། 
ལྕོགས་གྲུབ། 
༡- བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསམ་སྲོད་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ དེའི་ཐྲོག་ལུ་ གཞན་ལུ་བསབ་སྲོན་ཆོས་བཤད་ཚུ་ འབད་ཚུགས་ནི་

དང་རང་ཡང་ བསམ་སྲོད་བཟང་པྲོའི་མི་ཁུངས་ཅིག་འབད་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ཕྱི་ཞུ་ཚུགས། 
ལས་དྲོན། 

   ༡- དྲན་ཤེས་ཀྱི་གོ་དྲོན་ཧ་གོ་སྟེ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
ཤེས་བཞིན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་མདྲོར་བསན་པ་དང་ བསྲུང་གཞི་ལེགས་ཉེས་སེམས་སུ་བསྡུ་ཚུལ། དེ་ལས་ སྲུང་བྱེད་དྲན་ཤེས་རྒྱུད་ལ་
བསྟེན་ཚུལ་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡྲོད་པའི་ རྩ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྲོབ་སྲོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ། 

 དྲན་པ་དང་ ཤེས་བཞིན་ཟེར་བའི་གོ་དྲོན་ གོ་བསྡུར་ཐྲོག་ལས་ ཉན་སབ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན།  
 རྩ་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ འགྲེལ་བཤད་ ལེགས་ཤྲོམ་འབད་རྐྱབ་བྱིན། 
 རྩ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བའི་གོ་དྲོན་ཚུ་ལུ་ སྡེ་ཚན་དང་ ཡང་ན་ རང་རྐྱང་འབད་ བདེན་རྫུན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག། 
 གོ་དྲོན་ཚུ་ དཔེ་ཆ་གཞན་ཚུ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ར་འཐྲོན་ནི་ཡྲོད་ག་ འཚྲོལ་ཏེ་ལྷབ་ནིའི་ སྲོང་ལཱ་རེ་བྱིན། 
 བརྗོད་དྲོན་དེ་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ རྲོང་ཁའི་ཐྲོག་ལུ་ གོ་དྲོན་འགྲེལ་བཤད་བྲི་ནི་དང་། དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི། རྒྱས་

བཤད་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་ནི། བཅུད་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་ནིའི་ སྲོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན། 
 བརྗོད་དྲོན་དེ་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ ཆོས་བཤད་འབད་ནི་དང་ རྩྲོད་བསྡུར་འབད་ནིའི་ སྲོང་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ། 

 
དངོས་འབྲེལ་མེནམ། 

 གོ་དྲོན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དགོ་པའི་རིགས་ མཐྲོང་ཐྲོས་མཁོ་ཆས་བཟྲོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ གཞན་གྱིས་བཟྲོ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷབ་བཅུག་དགོ།  

 དེ་སྦེ་ལྷབ་ཡྲོདཔ་ངེས་བདེན་བཟྲོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་དགོ་པའི་ དྲི་བ་ཚུ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་ 
བསྐྱལ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲིས་ཏེ་ བསྐྱལ་བཅུག་དགོ། 

 རྩ་ཚིག་དང་ མིང་ཚིག་གོ་དྲོན་ དེ་ལས་  བཅུད་དྲོན་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་ བཤུད་རྙན་ཐྲོག་ལུ་ བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ཡྲོངས་
འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་དགོ། 
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 སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩ་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོ་ཡྲོད་ག་ མཐྲོང་ཐྲོས་བཟྲོ་སྟེ་ བསྐྱལ་གཏང་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ 
དེ་དང་འཁྲིལ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་ལན་ཚུ་ དུས་ཐྲོག་ལུ་བྱིན་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ། 
 མཐྲོང་ཐྲོས་མཁོ་ཆས་བཟྲོ་སྟེ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་གཏང་ལེན་འབད་ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཡྲོད་མེད་

དབྱེ་ཞིབ་འབད། 
 ལན་སྲོབ་དེབ་ནང་ལས་འཚྲོལ་ཏེ་བྲི་ནིའི་ དྲི་བ་ཚུ་ བཟྲོ་སྟེ་ ལན་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡྲོད་མེད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད།  
 ལན་བྲིས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལན་དེ་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ དྲི་བ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ འྲོང་དགོཔ་ཨིན་ན་ བྲིས་ཏེ་བསྐྱལ་བཅུག། 
 དྲན་ཤེས་ཀྱི་ནང་དྲོན་ཚུ་གི་དྲོན་ལུ་ དྲི་བ་ཁག་ལེ་ཤ་བཟྲོ་བཅུག་སྟེ་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་དེ་

ཚུ་ སྲོབ་ཕྲུག་ནང་རྲོག་ བརྗེ་སྲོར་འབད་དེ་ ལན་བྲི་བཅུག་ནི་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོ། 
 དྲན་ཤེས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་དང་ ཁག་ཆེ་ཚུལ་གི་སྐོར་ སྲོད་འཇུག་དང་ དཔེ་ཆ་གཞན་ཚུ་ལས་འཐྲོན་མི་ཚུ་ གཅིག་སྲོམ་

རྐྱབ་སྟེ་ གསལ་བཤད་རེ་འབད་བཅུག་སྟེ་ གོ་རྲོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 
         
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
སྲོད་འཇུག་མཁན་པྲོ་ཀུན་དཔལ་འགྲེལ་པ། རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་གྱི་རྩ་འགྲེལ། བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགྲེལ། ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་
ལུང་། ཡྲོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་  https://youtu.be/j8uEDEnXjH0?t=13 
དྲན་ཤེས་སྲོགས་ལེའུ་ལྔ་པའི་བཅུད་དྲོན། https://youtu.be/j8uEDEnXjH0 
 
ལྕོགས་གྲུབ། 
  ༣- ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ངོ་བྲོ་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ རང་གི་མི་ཚེ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྲོད་ཚུགས། 
ལས་དྲོན། 

༢- ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ངོ་བྲོ་དང་ དབྱེ་བ་ སྲུང་ཚུལ་ཚུ་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 
 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ངོ་བྲོ་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ། 

https://youtu.be/j8uEDEnXjH0?t=13


 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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དངོས་འབྲེལ། 
 ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ ངོ་བྲོ་དང་དབྱེ་བ་ ཁྱད་པར་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ནང་དྲོན་ཚུ་ ཁྲིད་ལུང་དང་འདྲཝ་འབད་ ལྷག་

སྟེ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་བྱིན་ནི། 
 དྲོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ གོ་དྲོན་ག་དེ་སྦེ་ལེན་ཡྲོད་ག་ སྲོབ་དཔྲོན་དང་ ཡང་ན་ སྲོབ་ཕྲུག་ནང་རྲོག་ དྲིས་ལན་

འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན། 
 དྲོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲོན་ཚན་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་བྱིན་ཏེ་ དཔེ་དེབ་གཞན་ཚུ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་འཐྲོན་ནི་ཡྲོད་ག་ 

འཚྲོལ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྲོབ་ཁང་ནང་སན་ཞུ་འབད་བཅུག། 
 ང་བཅས་རའི་མི་ཚེའི་བྱ་སྲོད་ཚུ་ དྲོན་ཚན་དེ་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤང་བླང་འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ཡྲོད་ག་དང་། དེ་སྦེ་

འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག།  
 ཚུལ་ཁྲིམས་ཚུ་ ཆོསཔ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མེན་པར་ སྤྱིར་བཏང་འཇིག་རྟེན་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ ག་ཅི་བསྲུང་དགོཔ་ 

     ཡྲོད་ག་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་ནི།  
 
དངོས་འབྲེལ་མིན་པ། 

 རྩ་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་ བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན་དགོཔ་ཚུ་ མཐྲོང་ཐྲོས་མཁོ་ཆས་བཟྲོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ གཞན་གྱིས་བཟྲོ་ཡྲོད་
མི་ཚུ་ འྲོས་འབབ་བལྟ་སྟེ་ ཁ་བྱང་ཚུ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་བཅུག་དགོཔ་དང་། དེ་སྦེ་ལྷབ་ཡྲོདཔ་ངེས་བདེན་བཟྲོ་
ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་དགོ་པའི་ དྲི་བ་ཚུ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་ བསྐྱལ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལན་
བྲིས་ཏེ་ བསྐྱལ་བཅུག་དགོ། 

 མིང་ཚིག་གོ་དྲོན་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བཅུད་དྲོན་ཚུ་ བཤུད་རྙན་ཐྲོག་ལུ་ བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་
ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་དགོ། 

 སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩ་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོ་ཡྲོད་ག་ མཐྲོང་ཐྲོས་བཟྲོ་སྟེ་ བསྐྱལ་གཏང་བཅུག་སྟེ་ དེ་དང་
འཁྲིལ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་ལན་ཚུ་ དུས་ཐྲོག་ལུ་བྱིན་དགོ། 

 
དབྱེ་ཞིབ། 
  སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཁོང་རང་གིས་ར་ འཚྲོལ་ཞིབ་འབད་ནུག་ག་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  
     དེ་གི་དྲོན་ལུ་ དབྱེ་ཚད་བཟྲོ་སྟེ་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དྲན་གསྲོ་འབད་ནི་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། དཔེར་ན།      



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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ག་ཏེ་ལས་ར་ འཚྲོལ་ཡི་ག། 
(༣) 

རང་གིས་འཚྲོལ་ནུག་ག (༣) གནད་དྲོན་ཕྲོག་ནུག་ག་ (༥) སན་ཞུ་འབད་ཐངས།  
ཡང་ན་ འབྲི་བཀོད། (༢) 

    
 དྲོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ དྲི་བ་བཟྲོ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་བཅུག་ནི། 
 དྲོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ ལས་འགུལ་བྲི་བཅུག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 དྲོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ ཆོས་བཤད་འབད་བཅུག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
སྲོད་འཇུག་མཁན་པྲོ་ཀུན་དཔལ་འགྲེལ་པ། རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་གྱི་རྩ་འགྲེལ། བཤེས་སྤྲིངས་རྩ་འགྲེལ། ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་
ལུང་། 
ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་སྲོབ་སྲོན། https://youtu.be/j8uEDEnXjH0 
 
ལྕོགས་གྲུབ། 

༤- བཟྲོད་པ་བསྒོམ་དགོ་པའི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གི་གནས་སངས་ནང་ བཟྲོད་པ་དུམ་གྲ་རེ་བསྒོམ་ཚུགས། 
ལས་དྲོན། 

༣- སྤང་བྱ་ཁོང་ཁྲོ་སྤྲོང་ཚུལ་དང་ གཉེན་པྲོ་བཟྲོད་པ་སྒོམ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ ཧ་གོ་སྟེ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  
༤- བཟྲོད་པའི་ངོ་བྲོ་དང་དབྱེ་བ་དང་ ཕན་ཡྲོན་ཚུ་གི་སྐོར་ཧ་གོ་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 བཟྲོད་པ་བསྒོམ་དགོ་པའི་རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ ཧ་གོ་ནིའི་དྲོན་ལུ། 
དངོས་འབྲེལ། 

 སྤང་བྱ་ཁོང་ཁྲོ་སྤྲོང་ཚུལ་དང་ གཉེན་པྲོ་བཟྲོད་པ་སྒོམ་ཚུལ། བཟྲོད་པའི་ངོ་བྲོ་དང་དབྱེ་བ་དང་ ཕན་ཡྲོན་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ དྲོན་ཚན་དང་ཡང་ན་ རྩ་ཚིག་ཚུ་ གོ་དྲོན་གསལ་བཤད་འབད་བྱིན། 

 གནད་དྲོན་དེ་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ བདེན་རྫུན་དང་ རྒྱབ་ཁུངས་ དགོས་དྲོན་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་ཐྲོག་ལས་ གོ་བ་ལེན་
བཅུག། 

 གནད་དྲོན་དེ་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚེའི་ནང་ ཁག་ཆེ་ཧིང་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ག་མི་ཚུགས་ དབྱེ་དཔྱད་



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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འབད་དེ་ རང་གི་གནས་སངས་ནང་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ སྡེ་ཚན་གྲོས་བསྡུར་དང་སན་ཞུ་ཚུ་འབད་
བཅུག། 

 རང་གི་གནས་སངས་ནང་འྲོག་ལུ་བཀོད་ཡྲོད་མི་བཟུམ་གྱི་ གནྲོད་པ་རེ་འྲོང་པ་ཅིན་ མནྲོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་བཏང་སྟེ་ 
བཟྲོད་པ་བསྒོམ་ཚུགས་ག་ཚུ་ འབྲི་སབ་འབད་བཅུག།  
    གནྲོད་པ མནྲོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་བཏང་སྟེ་ བཟྲོད་པ་

སྒོམ་ཐབས་འབད་ནི་སྲོ? 
ཚིག་ངན་སྐྱོན་བཏགས་པ་ཅིན་  
སྡུག་བསྔལ་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་  
དཔེ་ཆའི་གོ་དྲོན་ལཱ་ཁག་མཐྲོང་པ་ཅིན་  
རང་གི་གཉེན་གྲོགས་དང་བུ་གཞིས་ལུ་ མ་བཏུབ་འབད་མི་
འཐྲོན་པ་ཅིན། 

 

ཚེས་བཅུ་མཇལ་བའི་སྐབས་ ཆརཔ་རྐྱབ་པ་ཅིན།  
དབང་ཞུ་བའི་སྐབས་ཉིམ་ཚ་སྟེ་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན།  

 
དངོས་འབྲེལ་མེནམ། 

 རྩ་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་ བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན་དགོཔ་ཚུ་ མཐྲོང་ཐྲོས་མཁོ་ཆས་བཟྲོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ གཞན་གྱིས་བཟྲོ་ཡྲོད་
མི་ཚུ་ འྲོས་འབབ་བལྟ་སྟེ་ ཁ་བྱང་ཚུ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་བཅུག་དགོཔ་དང་། དེ་སྦེ་ལྷབ་ཡྲོདཔ་ངེས་བདེན་བཟྲོ་
ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་དགོ་པའི་ དྲི་བ་ཚུ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་ བསྐྱལ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལན་
བྲིས་ཏེ་ བསྐྱལ་བཅུག་དགོ། 

 མིང་ཚིག་གོ་དྲོན་བཤད་པ་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བཅུད་དྲོན་ཚུ་ བཤུད་རྙན་ཐྲོག་ལུ་ བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་
ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་དགོ། 

 སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩ་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོ་ཡྲོད་ག་ མཐྲོང་ཐྲོས་བཟྲོ་སྟེ་ བསྐྱལ་གཏང་བཅུག་སྟེ་ དེ་དང་
འཁྲིལ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་ལན་ཚུ་ དུས་ཐྲོག་ལུ་བྱིན་དགོ། 

 
དབྱེ་ཞིབ། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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 མཐྲོང་ཐྲོས་མཁོ་ཆས་བཟྲོ་སྟེ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་གཏང་ལེན་འབད་ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཡྲོད་མེད་
དབྱེ་ཞིབ་འབད། 

 དུས་ཡུན་ཅིག་བྱིན་ཞིནམ་ལས་དེ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ བཟྲོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲི་བ་ཚུ་དག་པ་ཅིག་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ལན་ 
དཔེ་དེབ་དང་ ཡྲོངས་འབྲེལ་མཐུན་རྐྱེན་གང་རུང་ལས་ འཚྲོལ་ཏེ་བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད། 

 བཟྲོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ ནང་དྲོན་ཚུ་ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་བཟྲོ་སྟེ་ གནད་དྲོན་དང་འབྲེལ་བའི་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དྲི་བ་བཟྲོ་
ཚུགས་མི་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད། 

 བཟྲོད་པའི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་དང་ ཁག་ཆེ་ཚུལ་གི་སྐོར་ སྲོད་འཇུག་དང་ དཔེ་ཆ་གཞན་ཚུ་ལས་འཐྲོན་མི་ཚུ་ གཅིག་སྲོམ་
རྐྱབ་སྟེ་ གསལ་བཤད་རེ་འབད་བཅུག་སྟེ་ གོ་རྲོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་རྩ་འགྲེལ། རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་གྱི་རྩ་འགྲེལ། ཡྲོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ (13) སྤྱོད་འཇུག་ལེའུ་དྲུག་པ་བཟྤྱོད་པའི་ལེའུ། 
༼ཉིན་གཉིས་པའི་ཕི་དྤྱོ།༽ - YouTube 

བཟྤྱོད་པའི་ལེའུ་གི་བཅུད་དྤྱོན་སྤྱོབ་སྤྱོན་དང་པ། https://youtu.be/mrqit3kH7oU 

བཟྤྱོད་པའི་ལེའུ་གི་བཅུད་དྤྱོན་སྤྱོབ་སྤྱོན་གཉིས་པ། https://youtu.be/Sp-8mia4NK8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
༢) སྲོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚིག་རྒྱན་རིག་རྩལ་གྱི་ལྕོགས་འགྲུབ། 
ལྕོགས་འགྲུབ།  
   ༡ སྙན་ངག་སྤྱིར་བཏང་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ སྙན་ངག་ལྷབ་ནི་ལུ་བརྩྲོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས།་ 
ལས་དྲོན། 
   ༡ - སྙན་ངག་སྤྱིར་བཏང་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ལྷབ་སང་འབད་ནི་ལུ་བརྩྲོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 

https://www.youtube.com/watch?v=bzLLTVpJd6k
https://www.youtube.com/watch?v=bzLLTVpJd6k
https://youtu.be/mrqit3kH7oU
https://youtu.be/Sp-8mia4NK8


 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 སྙན་ངག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་བརྩྲོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནིའིདྲོན་ལུ། 
དངོས་འབྲེལ།  
 སྙན་ངག་གི་དགོས་པ། སྙན་ངག་གི་ ལུས་རྒྱན་ སྐྱོན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་།  
 སྙན་ངག་ལུ་མཁས་སང་ཡྲོད་མི་ཚུ་ སྲོབ་ཁང་ནང་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ སྙན་ངག་ལྷབ་དགོ་པའི་དགོས་དྲོན་གསལ་བཤད་

འབད་བཅུག་ནི། 
 སྙན་ངག་ལུ་མཁས་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གོ་སྐབས་དང་མནྲོ་དྲོན་འགྲུབ་ནི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐྲོགས་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡྲོད་ག་ གོ་

བསྡུར་འབད་ནི། 
 བརྗོད་དྲོན་སྙན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡྲོད་མི་ཅིག་དང་ རྒྱན་མ་བཙུགས་པར་ཡྲོད་པའི་བརྗོད་དྲོན་ཅིག་ བཀོད་ཞིནམ་ལས་ 
དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ དཔྱད་བཅུག། 

དངོས་མེད། 
 སྙན་ངག་གི་དགོས་པ། སྙན་ངག་གི་ ལུས་རྒྱན་ སྐྱོན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་

སྲོབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་བཟྲོ་སྟེ་ གཏང་ཐྲོག་ལས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད། 
 སྙན་ངག་ལུ་མཁས་སང་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལས་ ཞུ་ཞིནམ་ལས་ སྙན་ངག་ལྷབ་དགོ་པའི་དགོས་དྲོན་

གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་སྟེ་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་དྲིས་ལན་འབད་བཅུག། 
 སྙན་ངག་ལུ་མཁས་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གོ་སྐབས་དང་མནྲོ་དྲོན་འགྲུབ་ནི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐྲོགས་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡྲོད་ག་ 

དེའི་སྐོར་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་ གོ་བསྡུར་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་བཟྲོ། 
 བརྗོད་དྲོན་སྙན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡྲོད་མི་ཅིག་དང་ རྒྱན་མ་བཙུགས་པར་ཡྲོད་པའི་བརྗོད་དྲོན་ཅིག་ བཤུད་བརྙན་ཐྲོག་

ལུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ཡྲོངས་འབྲཻལ་ཐྲོག་ལུ་བཏང་སྟེ་ དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ དཔྱད་བཅུག་སྟེ་ བསམ་འཆར་སབ་
བཅུག། 

 
དབྱེ་ཞིབ། 

 སྙན་ངག་ལྷབ་དགོ་པའི་དགོས་དྲོན་ཚུ་ མཐྲོང་ཐྲོས་མཁོ་ཆས་བཟྲོ་ཐྲོག་ལས་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལས་ གསལ་བཤད་
འབད་དེ་ ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་ཡྲོད་མདེ་བལྟ་ནི། 
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 སྙན་ངག་གི་དགོས་པ། སྙན་ངག་གི་ ལུས་རྒྱན་ སྐྱོན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་འབྲ ྲ ལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་
ཐྲོག་ལས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲིས་ཏེ་ གློག་འཕྲིན་ཐྲོག་ལས་གཏང་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད། 

 སྙན་ངག་གི་དགོས་པ། ལུས་རྒྱན་ སྐྱོན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ ལས་འགུལ་བྲི་ནིའི་ དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་ཞིིནམ་
ལས་ ལས་འགུལ་བྲིས་ཏེ་གཏང་བཅུག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད། 
 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྲོན་བསན་འཛིན་ཤཱསྟྲི། སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་མིག། 
མཁན་པྲོ་ཕུན་ཚྲོགས་བཀྲིས། རྲོང་ཁའི་སྙན་ངག་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས། གཞན་ཡང་ 
ཡྲོངས༌འབྲེལ། མཁས་པ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ།   https://youtu.be/GFP0bcINISc?t=186 

 
ལྕོགས་འགྲུབ། 
༢ དཔེ་རྒྱན་མཛེས་པའི་དཔེ་ལས་ རྒྱུའི་དཔེ་ཚུན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གི་མནྲོ་དྲོན་ཚུ་ དཔེ་རྒྱན་ནང་བཙུགས་ཏེ་རྩྲོམ་
རྐྱབ་ཚུགས། 

 

ལས་དྲོན། 
༢ - དཔེ་རྒྱན་མཛེས་པའི་དཔེ་ལས་ རྒྱུའི་དཔེ་ཚུན་གྱི་ མཚན་ཉིད་ཧ་གོ་སྟེ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
 

 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
དངོས་འབྲེལ། 

 དཔེ་རྒྱན་རེ་བཞིན་གྱི་ མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་  དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་དྲོན་
བར་སྲོད་འབད།  

 རྒྱན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ རྐྱབ་ནིའི་སང་བ་གང་མང་བྱིན།  
 རྒྱན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ ཚིག་ལྷུག་གི་ཐྲོག་ལས་ཡང་ བྲི་ནིའི་སང་བ་བྱིན། 
 རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ མཁས་པ་གཞན་གྱིས་ ག་དེ་སྦེ་ར་རྐྱབ་ནུག་ག་ འཚྲོལ་ཞིབ་འབད་དེ་བལྟ་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་བྲི་ནིའི་སང་བ་བྱིན། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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 དཔེ་རྒྱན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་བྲིས་ཡྲོད་པའི་ ཚིག་ལྷུག་དང་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ རྩྲོམ་ཚུ་གི་ དཔེ་མ་འདྲཝ་རེ་ འཚྲོལ་འབག་
འྲོངས་ཏེ་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྒྱན་ག་ཅིའི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག། 

 གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་དཔེ་རྒྱན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གོ་དྲོན་ལེན་ནི་དང་ དཔེ་དཔེ་ཅན་ 
མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་ རྒྱན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲི་བཅུག་ནི། དཔེར་ན།  
དཔེར་བརྗོད། གོ་དྲོན། དཔེ་དཔེ་ཅན་སྲོགས་ཀྱི་ངོས་འཛིན། 
སྐྱབས་རྗེ་ དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས།  
རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡུམ་གྱུར་མཚྲོ་བྱུང་མའི།། 
གསུང་དབྱངས་ཆོས་རྔ་བཞིན་དུ་ཆ་ཤས་སྙན།། 
ཐུཊ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དྲི་མེད་ཤེལ་སྒོང་བཞིན།། 
མཇལ་མྲོད་ཀུན་ཡིད་འཕྲོག་པའི་ལྷ་མྲོར་འདུད།། 

 རྒྱན། 
དཔེ་ཅན། 
དཔེ། 
མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ། 

 
 དཔེ་རྒྱན་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་གློག་བརྙན་གྱི་ བླྲོ་ཚིག་གི་བརྗོད་པ་ཚུ་ བྲི་བཅུག་ནི། 
 འྲོས་འབབ་ཅན་གྱི་ གླུ་གཞས་ཀྱི་སྒྲ་འཛིན་ཚུ་ ཉན་ཏེ་གོ་དྲོན་དང་ རྒྱན་ཚུ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི། 
 གནད་དྲོན་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དཔེར་་བརྗོད་ཚུ་བྲི་བཅུག་ནིའི་ སྲོང་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
 

 
 
དངོས་འབྲེལ་མིན་པ། 

 དཔེ་རྒྱན་རེ་བཞིན་གྱི་ མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་  དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡྲོངས་འབྲེལ་སྲོབ་སྲོན་མཁོ་
ཆས་བཟྲོ་སྟེ་ གཏང་ཐྲོག་ལས་ལྷབ་སང་འབད་བཅུག། 

 རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དཔེ་ཚུ་ བཤུད་བརྙན་བཟྲོ་སྟེ་ སྲོན་ཐྲོག་ལས་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེར་བརྗོད་
ཚུ་རྩྲོམ་སྟེ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལས་བསྐྱལ་བཅུག། 

 པར་རིས་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྩྲོམ་རྐྱབ་ཡྲོད་པའི་ བཤུད་བརྙན་བཟྲོ་སྟེ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་
བཏང་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འདྲཝ་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཡང་ པར་དང་ པར་དང་འཁྲིལ་བའི་རྩྲོམ་ཚུ་ རྐྱབ་སྟེ་ ཡྲོངས་
འབྲེལ་ཐྲོག་ལས་བསྐྱལ་བཅུག། 

དབྱེ་ཞིབ། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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དངོས་འབྲེལ་དང་དངོས་འབྲེལ་མེན་པ་གང་རུང་གི་ཐྲོག་ལས་ དཔེ་རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱིན་
ཞིནམ་ལས་ ཤེས་མ་ཤེས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། གནད་དྲོན་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་
ཚུ་ རང་སྲོབས་ཀྱིས་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་རྩྲོམ་ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གོ་དྲོན་དང་ 
རྒྱན་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
 སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྲོན་བསན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།  

སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་མིག། མཁན་པྲོ་ཕུན་ཚྲོགས་བཀྲིས། རྲོང་ཁའི་སྙན་ངག་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི།  
ཀརྨ་དབང་འདུས། རང་གྲོལ་དང་དབྱངས་སྒྲོན། གཞན་ཡང་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། 

  

ལྕོགས་གྲུབ།  
༣ གཟུགས་རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་རྩྲོམ་ལུགས་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གི་མནྲོ་དྲོན་ཚུ་ གཟུགས་ཅན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་ཕབ་སྟེ་ རྩྲོམ་

རྐྱབ་ཚུགས།  
ལས་དྲོན། 
༣- གཟུགས་ཅན་རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཧ་གོ་ཐྲོག་ལས་ དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ཁྱད་པར་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལག་

ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
གཟུགས་རྒྱན་གྱི་སྐོར་ལས་ལེགས་ཤྲོམ་འབད་ཤེས་ནིའི་དྲོན་ལུ། 
དངོས༌འབྲེལ། 

 གཟུགས་རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་ དཔེར་བརྗོད་རྩྲོམ་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤུད་བརྙན་བཟྲོ་སྟེ་ གོ་བ་བར་སྲོད་འབད་
ནི། 

 སྲོབ་དཔྲོན་རང་གིས་ འབྲེལ་ཡྲོད་གནས་སངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་འདྲ་
བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་ལྷབ་བཅུག་དགོ། 

 གཟུགས་ཅན་རྒྱན་གྱི་ དཔེར་བརྗོད་ ལེགས་ཤྲོམ་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་རིགས་
བསྒྲེས་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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 གང་འྲོས་ཀྱི་ས་གནས་ཅིག་ལུ་ འཁྱིད་ཞིནམ་ལས་ གནས་སངས་དེ་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱན་དེའི་དཔེར་བརྗོད་ བཅད་ལྷུག་
སྤེལ་མ་གང་རུང་གི་ཐྲོག་ལས་ བྲི་བཅུག་ནི། 

 འྲོས་འབབ་ཡྲོད་པའི་གློག་བརྙན་གྱི་ བླྲོ་ཚིག་གི་བརྗོད་པ་ཚུ་ ཉན་ཞིནམ་ལས་ རྒྱན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི། 
 

དངོས༌མེད། 
 གཟུགས་རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་ དཔེར་བརྗོད་རྩྲོམ་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤུད་བརྙན་བཟྲོ་སྟེ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་

ལས་ གཏང་ལེན་འབད་དེ་ གོ་བ་བར་སྲོད་འབད་ནི། 
 སྲོབ་དཔྲོན་རང་གིས་ འབྲེལ་ཡྲོད་གནས་སངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་

ལས་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སྲོད་དེ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ རྒྱན་དང་རྩྲོམ་ཐངས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག། 
 གཟུགས་ཅན་རྒྱན་གྱི་ དཔེར་བརྗོད་ ལེགས་ཤྲོམ་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལས་ བཏང་སྟེ་ ལྷག་

བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 
 གློག་བརྙན་གྱི་ བླྲོ་ཚིག་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ གཟུགས་སུ་བཀོད་ཡྲོད་མི་གི་ བརྗོད་པ་རེ་ ཕབ་ལེན་འབད་དེ་ བལྟ་

བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རྒྱན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སབ་བཅུག་ནི་ཚུ་འབད་དགོ། 
 
 
 
དབྱེ་ཞིབ།  

 གཟུགས་རྒྱན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཐབས་ཤེས་འདྲ་མིན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ དྲི་བ་ཚུ་བྱིན་ཞིན་ན་ ལན་ཕྲོག་མ་ཕྲོག་བལྟ་
ནི། 

 གནས་སངས་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 འྲོས་འབབ་ཡྲོད་པའི་ གློག་བརྙན་གྱི་བླྲོ་ཚིག་གི་བརྗོད་པ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་དྲོན་དང་ རྒྱན་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནི་

ལ་སྲོགས་པ་བཟུམ་གྱི་སྲོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  
 རྲོང་ཁའི་ཐྲོག་ལུ་ གཟུགས་ཅན་རྒྱན་གྱི་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རྩྲོམ་ཚུ་རྐྱབ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ རྩྲོམ་འདི་ ཚིག་ལྷུག་

གི་ཐྲོག་ལས བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                                                                                                ཤེློག་གྲངས་ 21 / 63 
 
 

 དཔེ་རྒྱན་དང་ གཟུགས་ཅན་རྒྱན་གྱི་ རྩྲོམ་ས་བསྲེས་སྦེ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ཕྱེ་སེལ་རྐྱབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

 གཟུགས་ཅན་གྱི་རྒྱན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ ཚིག་ལྷུག་གི་ཐྲོག་ལས་བྲིས་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ འདི་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་
རྩྲོམ་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་ཀྱི་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོ། 

 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
གཟུགས་ཅན་རྒྱན་གྱི་བཅད་དྲོན་སྲོབ་སྲོན། https://youtu.be/OqsHjuw8Zp4 
སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྲོན་བསན་འཛིན་ཤཱསྟྲི། སྙན་ངག་ལ་བལྟ་བའི་མིག། 
མཁན་པྲོ་ཕུན་ཚྲོགས་བཀྲིས། རྲོང་ཁའི་སྙན་ངག་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས། རང་གྲོལ་དང་
དབྱངས་སྒྲོན། གཞན་ཡང་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ནང་ལས་དང་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། 
 

ལྕོགས་འགྲུབ། 
   ༤ དཔེ་དྲོན་སར་ཐངས་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ གནད་དྲོན་ཚུ་ དཔེ་དྲོན་སར་ཏེ་སབ་ཐྲོག་ལས་ གཞན་ཡིད་འཕྲོག་ཚུགས། 
 

ལས་དྲོན། 
 ཡུལ་དུས་གནས་སངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚིག་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་ གང་རུང་གི་ཐྲོག་ལུ་རྩྲོམ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
 གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་སྙན་རྩྲོམ་ཚུ་ ལྷག་ཞིན་ན་དེ་ལས་རིག་པ་ལེན་ཏེ་རང་སྲོབས་ཀྱིས་ རྩྲོམ་འབྲི་འབད་ཚུགས་

དགོ། 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 དཔེ་དྲོན་སར་ཐངས་ཟེར་རུང་ དཔེ་རྒྱན་དང་གཟུགས་རྒྱན་གྱི་སྐབས་ཀྱི་ དཔེ་དྲོན་སར་ཐངས་དེ་ཚུ་ར་ཨིནམ་ལས་ 

ལྲོགས་སུ་སྲོན་དགོཔ་མེད། ཨིན་རུང་ རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ ཕལ་རྩྲོམ་རེ་ཡང་རྐྱབ་བཅུག་དགོཔ་འདི་ 
ཁག་ཆེཝ་ལས་ དེ་ཚུ་སྲོན་ནིའི་དྲོན་ལུ། 

 དངོས༌འབྲེལ། 
 བརྗོད་བྱའི་དྲོན་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ དཔེ་སར་ཏེ་ སབ་ནི་དང་ དཔེ་མ་སར་བར་སབ་མི་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ དབྱེ་

བ་དཔྱད་དེ་ཧ་གོ་བཅུག། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                                                                                                ཤེློག་གྲངས་ 22 / 63 
 
 

 དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་འབད་བཀོད་ཡྲོད་པའི་ ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩྲོམ་ བརྗོད་པ་ཚུ་ འཚྲོལ་ཏེ་ སྲོབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་འབད་
ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་དྲོན་དང་ བརྗོད་དྲོན་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག། 

 དཔེ་དེ་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཁོང་ར་ལུ་ཡང་ དཔེ་དྲོན་སར་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩྲོམ་ བརྗོད་པ་ཚུ་བྲི་
ནིའི་སང་བ་བྱིན། 

 
དངོས༌འབྲེལ༌མེནམ། 

 བརྗོད་བྱའི་དྲོན་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ དཔེ་སར་ཏེ་ སབ་ནི་དང་ དཔེ་མ་སར་བར་སབ་མི་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ ཡྲོངས་
འབྲེལ་ཐྲོག་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག། 

 དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་འབད་བཀོད་ཡྲོད་པའི་ ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩྲོམ་ བརྗོད་པ་ཚུ་ འཚྲོལ་ཏེ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་སྲོབ་སྲོན་
མཁོ་ཆས་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ དཔེ་དྲོན་དང་ བརྗོད་དྲོན་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ 
ལན་ཚུ་སབ་བཅུག། 

 དཔེ་དེ་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཁོང་ར་ལུ་ཡང་ དཔེ་དྲོན་སར་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩྲོམ་ བརྗོད་པ་ཚུ་
བྲིས་ཏེ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་ སྲོབ་དཔྲོན་ལུ་ བསྐྱལ་བཅུག་དགོ། 

 
དབྱེ་ཞིབ། 

 ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་ཡྲོངས་འབྲེལ་མེན་པ་ གང་རུང་གི་ཐྲོག་ལས་ གནད་དྲོན་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྙན་
པའི་ཚིག་གི་ཐྲོག་ལས་ དཔེ་དྲོན་སར་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 

 དཔེ་དྲོན་སར་ཏེ་ཡྲོད་པའི་རྩྲོམ་ཚུ་ ལྷག་ཞིན་ན་ དཔེ་དྲོན་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 གནད་དྲོན་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྙན་པའི་ཚིག་གི་སྒོ་ལས་ དཔེ་དྲོན་སར་ཏེ་ འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་

མ་ཚུགས་བལྟ་ནི་ལ་སྲོགས་པ་ འྲོག་གི་ཤྲོག་ཁྲམ་བཟུམ་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
དཔེར་ན། 
དྲོན་ཚན། སྐུགས། དྲན་གསྲོ། 
རྒྱན་ཕྲོག་མ་ཕྲོག། ༤  
དཔེ་དྲོན་སར་ཏེ་ཡྲོད་མེད། ༤  
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རང་སྲོབས་ཨིན་མེན། ༢  
སྐུགས་བསྲོམས ༡༠  

 
 

མཐུན༌རྐྱེན༌མཁོ་ཆས། 
སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྲོན་བསན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།  སྙན་ངག་ལ་བལྟ་
བའི་མིག། མཁན་པྲོ་ཕུན་ཚྲོགས་བཀྲིས། རྲོང་ཁའི་སྙན་ངག་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས། 
རང་གྲོལ་དང་དབྱངས་སྒྲོན། གཞན་ཡང་ ཡྲོངས༌འབྲེལ། མཁས་པ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། 

 
 

ལྕོགས་གྲུབ། 
ཚིག་ལྷུག་ནང་ཡྲོད་མི་འདི་ཚིགས་བཅད་བཟྲོ་སྟེ་བྲི་ནི་དང་། ཚིགས་བཅད་ནང་ཡྲོད་མི་འདི་ ཚིག་ལྷུག་ནང་ཕབས་ཏེ་རྩྲོམ་
སྒྲིག་འབད་ནིའི་ འགན་ཁག་འབག་ཚུགས། 

 

 
ལས་དྲོན། 

ཚིག་ལྷུག་ནང་ཡྲོད་མི་འདི་ཚིགས་བཅད་བཟྲོ་སྟེ་བྲི་ནི་དང་། ཚིགས་བཅད་ནང་ཡྲོད་མི་འདི་ ཚིག་ལྷུག་ནང་ཕབ་སྟེ་བྲི་
ཚུགས་དགོ། 

 

 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་ རྩྲོམ་རྐྱབ་ཐངས་ལེགས་ཤྲོམ་འབད་ཤེས་ཐབས་ལུ། 
 དངོས༌འབྲེལ། 

༡ གནད་དྲོན་གང་རུང་ཅིག་གི་ཐྲོག་ལུ་ ཚིགས་བཅད་འབད་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ལྷུག་པ་ནང་བྲི་བཅུག་ནི། 
༢ གནས་སངས་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ལྷུག་པ་ནང་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཚིགས་བཅད་ནང་ཕབ་བཅུག་ནི། 
༣ གཞན་གྱིས་ལྷུག་པ་ནང་བྲིས་ཡྲོད་མི་འདི་ ཚིགས་བཅད་ནང་བྲི་བཅུག་ནི། 
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 དཔེར་ན། 

 
དངོས༌འབྲེལ༌མེནམ། 

 ཚིགས་བཅད་ནང་ཡྲོད་མི་འདི་ ལྷུག་པ་ནང་བྲི་ནི་དང་། ལྷུག་པ་ནང་ཡྲོད་མི་འདི་ ཚིགས་བཅད་ནང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་
ཅིག་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་་བཤུད་བརྙན་ཐྲོག་ལས་བཟྲོ་སྟེ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ སྲོབ་སྲོན་འབད་ནི། 

 དཔེ་དེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྲོབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ཡང་ ཚིགས་བཅད་དང་ལྷུག་པ་ གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་བསྒྱུར་ནིའི་ དྲི་
བ་ཚུ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལས་བཟྲོ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ རྩྲོམ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་སང་བ་བྱིན་དགོ། 

 
དབྱེ་ཞིབ། 

 གནད་དྲོན་ག་ཅི་ནང་འབད་རུང་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་ཡྲོངས་འབྲེལ་མེན་པ་གང་རུང་ཐྲོག་ལས་ གནད་དྲོན་ཅིག་གི་སྐོར་
ལས་ ལྷུག་ པ་ནང་བྲིས་ཡྲོད་མི་འདི་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ཚིགས་བཅད་ནང་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 

 ཚིགས་བཅད་ནང་ཡྲོད་མི་འདི་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལྷུག་པ་ནང་བྲི་ཚུགས་མ་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལ་སྲོགས་པ་བཟུམ་  
འབད་ནི།  དབྱེ་ཚད། དཔེར་ན། འྲོག་གི་དྲོན་ཚན་བཟུམ་གྱི་ཐྲོག་ལས། 

            ༼ལྷུག་པ།༽ 
༉ ཁྱོད་ཞལ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་འཁྲུངས་པའི་དགའ་འཛུམ་
གྱི་འྲོད་ཟེར་འདི་གིས་ ངེའི་འཁྲུལ་སྣང་ཅན་གྱི་སེམས་ཀྱི་མུན་པ་
འདི་ བསལ་གནང་སྟེ་འབད་རུང་ སྐུ་གཟུགས་ལེགས་པའི་མེ་ཏྲོག་
འདི་ ཤེལ་དཀར་དམ་སྦྱིས་ཀྱིས་ མ་གྲུབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མ་བྲིས་
སེམས་ཀྱི་རིས་མྲོ་འདི་ ག་ཏེ་ལུ་འབྲི་དྲོ་ག་ རྩ་ད་སྤུ་ལས་ར་ ཤེས་
མི་ཚུགས་པས།  

             ཚིགས་བཅད༽ 

དྲོན་ཚན། སྐུགས། 
༡ ལྷུག་པ་ ཚིགས་བཅད་ནང་། ༣ 
༢ ཚིགས་བཅད་ ལྷུག་པ་ནང། ༣ 
༣ སྙན་པའི་ཚིག། ༤ 
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མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྲོན་བསན་འཛིན་ཤཱསྟྲི། སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་
མིག། མཁན་པྲོ་ཕུན་ཚྲོགས་བཀྲིས། རྲོང་ཁའི་སྙན་ངག་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས། རང་
གྲོལ་དང་དབྱངས་སྒྲོན། གཞན་ཡང་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། ཡྲོངས༌འབྲེལ་ཁ་བྱང་ བ་ེརི་རྒྱལ་སྲས་ཀ་ིཕྤྱོ་

བྲང་། The Palace of Beri Prince : སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་རྒྱན་སྤྱོ་སྤྱོའི་གྤྱོ་དྤྱོན་དང་། དཔེར་བརྤྱོད་ཕྤྱོགས་བསྡུས།  
   

ལྕོགས་གྲུབ། 
ཟུང་ལྡན་གྱི་རྒྱན་གྱི་ སྤྱི་དྲོན་ལྷབ་སྟེ་ འབྲེལ་ཡྲོད་གནད་དྲོན་ཚུ་ ཟུང་ལྡན་གྱི་རྩྲོམ་ནང་བཀོད་དེ་ ཧན་ཏྲོང་ཏྲོ་འབད་བཤད་ཚུགས། 
ལས་དྲོན། 

ཟུང་ལྡན་གྱི་རྒྱན་ཚུ་ འབྲེལ་ཡྲོད་གནས་སངས་གཞན་ནང་ དུམ་གྲ་རེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
        

སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 ཟུང་ལྡན་གྱི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤྲོམ་འབད་ཤེས་ཐབས་ལུ། 
དངོས༌འབྲེལ། 

 སྤྱིར་བཏང་ ཟུང་ལྡན་གྱི་སྐོར་ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ གོ་བསྡུར་ཐྲོག་ལས་ སྤྱི་དྲོན་ཚུ་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོ 
 གདམ་འཐུ་འབད་ཡྲོད་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་ རྒྱན་གྱི་རྩ་ཚིག་དང་ མཁས་སང་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་རྩྲོམ་དེབ་ཚུ་ 

ལྷག་ཞིན་ན་ ཉམས་མྲོང་འཐྲོབ་བཅུག་ནི། 
 སྲོབ་དཔྲོན་རང་གིས་ཡང་ དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དཔེ་ཅིག་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལུ་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཟུང་ལྡན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་

ཚུ་ རྩྲོམ་བཅུག་ནི། 

༤ སྡེབ་སྲོར། ༣ 

http://beriprince.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
http://beriprince.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
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 འྲོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་ བྲིས་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ གནད་དྲོན་ཅིག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚིགས་བཅད་༡བྲིས། 
དམན་དམན། ཡར་ཡར། ཡང་ཡང་། མཛེས་མཛེས། ལེགས་ལེགས། 
དཔེར་ན། ཡར་ཡར་ཞིང་ལུ་བཞུགས་པའི། །མཛེས་མཛེས་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མྲོས། །དམན་དམན་ཉམ་ཆུང་རང་ལུ། །ཡང་
ཡང་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་གནང་། ། ཟེརཝ་ལ་སྲོགས་པའི་སྲོང་ལཱ་ཚུ་འབད་བཅུག་ནི། 
 

དངོས༌འབྲེལ༌མེནམ། 
 སྤྱིར་བཏང་ ཟུང་ལྡན་གྱི་སྐོར་ལས་ གོ་དྲོན་དང་བཤད་པ་ཚུ་ བཤུད་བརྙན་ཐྲོག་ལུ་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་

ལུ་བཏང་སྟེ་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། 
 གདམ་འཐུ་འབད་ཡྲོད་པའི་ཟུང་ལྡན་གྱི་ རྒྱན་གྱི་རྩ་ཚིག་དང་ མཁས་སང་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་རྩྲོམ་དེབ་ཚུ་ 

ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་རེ་འབད་དེ་ ཉམས་མྲོང་འཐྲོབ་བཅུག་ནི། 
 སྲོབ་དཔྲོན་རང་གིས་ཡང་ དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དཔེ་ཅིག་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལུ་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ 

ཟུང་ལྡན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ རྲ ྲྲོམ་སྟེ་ བསྐྱལ་བཅུག་ནི། 
 
དབྱེ་ཞིབ། 

ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་ཡྲོངས་འབྲེལ་མེན་པ་ ག་འབད་རུང་གི་ཐྲོག་ལས་ ཟུང་ལྡན་གྱི་སྐོར་ལས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་
ལས་ དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་འབད་བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི།  
རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ དཔེར་བརྗོད་རྩྲོམ་ཚུགས་མི་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
དྲོན་ཚན་ཅིག་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཟུང་ལྡན་གང་རུང་གི་ཐྲོག་ལུ་ རྩྲོམ་རྐྱབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 
ཟུང་ལྡན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དཔེར་བརྗོད་འདི་ ཟུང་ལྡན་ག་ཅིའི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་
འབད་བཅུག་ནི། 
 
 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྲོན་བསན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།  



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                                                                                                ཤེློག་གྲངས་ 27 / 63 
 
 

སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་མིག། མཁན་པྲོ་ཕུན་ཚྲོགས་བཀྲིས། རྲོང་ཁའི་སྙན་ངག་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་
དབང་འདུས། རང་གྲོལ་དང་དབྱངས་སྒྲོན།  
གཞན་ཡང་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ། ཡྲོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ བེ་རི་རྒྱལ་སྲས་ཀི་ཕྤྱོ་བྲང་། The Palace of 

Beri Prince : སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་རྒྱན་སྤྱོ་སྤྱོའི་གྤྱོ་དྤྱོན་དང་། དཔེར་བརྤྱོད་ཕྤྱོགས་བསྡུས། 
 

ལྕོགས་གྲུབ། 
སྙན་རྩྲོམ་ནང་ལུ་ མངོན་བརྗོད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་གི་ཐ་སྙད་ཚུ་ བསྐྱར་བ་མེད་པར་ འྲོས་འབབ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ བརྩམ་ཚུགས། 
ལས་དྲོན། 

གང་ཟག་དང་དངོས་པྲོའི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ནང་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྲོང་ཁའི་ཐྲོག་ལུ་རྩྲོམ་འབྲི་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 མངོན་བརྗོད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ནང་ ལེགས་ཤྲོམ་འབད་ ཤེས་ཐབས་ལུ། 
དངོས༌འབྲེལ། 

 སྙན་ངག་གི་རྩྲོམ་རྐྱབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་རནམ་ཅིག་ ཚར་གཅིག་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སྙན་ངག་གི་རྩྲོམ་ཧན་ནི་
དང་ཚིག་གི་གདམ་ཁ་ལེགས་ཤྲོམ་འཐྲོབ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ མངོན་བརྗོད་འདི་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ དཔེ་དང་རྒྱབ་ཁུངས་
བཅས་ བཤུད་བརྙན་བཟྲོ་སྟེ་ སྲོབ་སྲོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ མངོན་བརྗོད་ཤེས་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ ཧ་གོ་
བཅུག་དགོ།  

 དེ་ལས་ མངོན་བརྗོད་ནང་ལུ་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ར་ ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་དང་ དེ་ཚུ་རྩྲོམ་ནང་ལུ་ 
གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་བཤུད་བརྙན་བཟྲོ་སྟེ་ གོ་བ་བར་སྲོད་འབད་དགོ། 

 དེ་ལས་ སྙན་ངག་གི་རྒྱན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩྲོམ་ཚུ་ རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ མངོན་བརྗོད་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ རྐྱབ་དགོ་པའི་ དྲན་གསྲོ་འབད་དེ་ ཁོང་ར་གིས་ ལྷབ་བཅུག་ནི་མ་གཏྲོགས་ དྲོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལྷག་
སྟེ་ སྲོབ་སྲོན་འབད་དགོཔ་མེད། 

http://beriprince.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
http://beriprince.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
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 འཕལ་འཕལ་སྐབས་ མིང་དག་པ་རེ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་ རྣམ་གྲངས་ མངོན་བརྗོད་ལས་ འཚྲོལ་བཅུག་ནི་
དང་། མིང་དེ་སྦེ་བཏགས་དགོ་པའི་ རྒྱབ་ཁུངས་རེ་ འཚྲོལ་ཞིབ་འབད་བཅུག་དགོ། 

 འཕལ་འཕལ་སྐབས་ སྙན་ངག་གི་རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བའི་རྩྲོམ་ རྐྱབ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ དེ་ནང་གི་མིང་ཚུ་ རྣམ་གྲངས་
གཞན་ཚུ་སྲོར་བཙུགས་ཏེ་ རྩྲོམ་བསྐྱར་ལྲོག་བྲི་བཅུག་དགོ། 

 འཕལ་འཕལ་སྐབས་ དྲོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྣམ་གྲངས་ཚུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩྲོམ་
རྐྱབ་བཅུག་དགོ།   དཔེར་ན། འྲོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ གང་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩྲོམ་འབྲི་འབད་བཅུག་ནི། 

     ༼སན་ལྗོངས། དཔྱི་ཀྱི་ཕྲོ་ཉ།  མི་དབང་། ཀེེ་ལ་ཤ།༽  
སན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ། །ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་བཟུམ་ནང། །སྤྲུལ་པའི་མི་དབང་འཁྲུངས་ཏེ། །ང་བཅས་སྐལ་བ་
བཟང་ནུག ། ཟེརཝ་ལ་སྲོགས་པ་བཟུམ་གྱི་སྲོང་ལཱ་ཚུ་འབད་བཅུག་ནི། 

       
དངོས༌འབྲེལ༌མེནམ། 
གོང་གི་སྲོང་ལཱ་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྲོབ་སྲོབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་བཟྲོ་བཏང་སྟེ་ ལྷབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་
དང་འཁྲིལ་བའི་ སྲོང་ལཱ་འབད་འབདཝ་ཚུ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་ བསྐྱལ་བཅུག་སྟེ་ བསམ་ལན་དང་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་
འཆར་བྱིན་ཏེ་ ལྷབ་སྲོན་འབད་དགོ། 
 
དབྱེ་ཞིབ། 

 དངོས་འབྲེལ་དང་དངོས་འབྲེལ་མེན་པ་ གང་རུང་གི་སྒོ་ལས་ ངག་ཐྲོག་གི་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་
ནི། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིན་ན་ རྒྱན་གང་རུང་གི་རྩྲོམ་རྐྱབ་ནིའི་སྲོང་ལཱ་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་མ་
ཚུགས་བལྟ་ནི།  

 ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རྩྲོམ་གྱི་ ས་སྲོང་གི་ནང་ལུ་ འྲོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་བའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ བཙུགས་
ཚུགས་མ་ཚུགས་ཚུ་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལ་སྲོགས་པ་བཟུམ་འབད་ནི། 

 རྩྲོམ་ནང་ལུ་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སྲོར་ཏེ་ བཙུགས་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 
 མིང་ལེ་ཤ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རྣམ་གྲངས་གཉིས་གཉིས་རེ་བྲི་བཅུག་ནི། 

 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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 རྲོང་ཁའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་སྐར་ཚྲོགས་ཕྲེང་བ། ཡྲོངས་འབྲེལ་ལས། མངོན་བརྗོད་རྒྱ་མཚྲོའི་ཆུ་ཐིག། 
 མངོན་བརྗོད་རྩྲོམ་རིག་གི་འབྱུང་བ། ཡྲོངས་འབྲེལ་ལས། གཞན་ཡང་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་ལྷག་དེབ་ཚུ། 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ལྕོགས་གྲུབ། 
༣) སྲོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་ ཆོས་སྐད་སྐད་ཡིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
༡- ཆོས་སྐད་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་ཚུ་ ལྷབ་སྟེ་ ནང་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་གི་ གོ་དྲོན་ལེན་ཏེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་   
     ཚུགས། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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ལས་དྲོན། 
༡-  ནང་ཆོས་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ནང་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་གི་ གོ་དྲོན་ལེན་ཚུགས་དགོ།  
 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 ཆོས་སྐད་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་ཚུ་ ཤེས་ནིའི་དྲོན་ལུ། 
དངོས་འབྲེལ། 

 ནང་ཆོས་དང་ ཚིག་རྒྱན་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲོན་ཚན་ཚུ་སྲོན་པའི་སྐབས་ དེ་ཚུའི་ནང་ཡྲོད་པའི་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཚིག་
ཚུ་གི་ མིང་ཚིག་གོ་དྲོན་ཚུ་ རྲོང་ཁའི་ཐྲོག་ལུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ སྲོན་བྱིན་དགོ། 

 རྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས་ཀྱི་ཡྲོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ནང་ལས་ ཆོས་སྐད་རྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད་ཚུ་ ཕབ་ལེན་
འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དྲོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དྲོན་འཚྲོལ་ཏེ་ ལྷབ་བཅུག་དགོ། 

 འཕལ་འཕལ་ རྩ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་ཚུ་ སྔོན་སྲོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ གོ་དྲོན་རང་གིས་
འཚྲོལ་ཏེ་ ལེན་ཚུགས་མི་ཚུགས་ལྟ་རྲོག་འབད་དགོ། 

 ནང་ཆོས་དང་ ཚིག་རྒྱན་དྲོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡྲོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་ཆོས་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ ཐྲོ་ཡིག་
བཏྲོན་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་གོ་དྲོན་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། 

 འཕལ་འཕལ་སྐབས་ ཆོས་སྐད་ཐྲོག་ལུ་བྲིས་ཡྲོད་པའི་ རྩྲོམ་རིག་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་བཟྲོ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་
ལས་ དེ་ནང་ཡྲོད་པའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་དང་ བརྗོད་དྲོན་ཚུ་གི་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས་མི་ཚུགས་ གྲོས་བསྟུར་ཐྲོག་
ལས་བལྟ་དགོ། 

 
 
 

 འཕལ་འཕལ་སྐབས་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ མིང་ཚིག་བྲིས་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ རྲོང་ཁ་ནང་བསྒྱུར་བཅུག་ནི། དཔེར་ན་ 

ཆོས་སྐད རྲོང་ 
རྙེད་པ  
ཤིན་ཏུ  
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༤ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ དྲོན་མཚམས་དག་པ་རེ་བྲིས་བསྐྱལ་ཏེ་ དེ་རྲོང་ཁ་ནང་བྲིས་གཏང་བཅུག་ནི། 
 
དབྱེ་ཞིབ། 

 ཆོས་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་གོ་དྲོན་རྲོང་ཁའི་ནང་བྲི་བཅུག་ནི། 
 ཆོས་སྐད་ཀྱི་རྩྲོམ་རིག་བརྗོད་དྲོན་ རྲོང་ཁའི་ནང་བསྒྱུར་ནི། 
 ཆོས་སྐད་ཀྱི་རྩྲོམ་རིག་ལྷག་སྟེ་ རྲོང་ཁའི་ཐྲོག་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་ནི། 
 ཆོས་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ བཀོད་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་བཟྲོ་བཅུག་ནི། ལ་སྲོགས་པའི་དབྱེ་ཞིབ་

ཚུ་འབད་དགོ། 
 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
 ཐུན་གྱི་དཔེ་ཆ། རྲོང་གོང་ལྷན་ཚྲོགས་ཀྱི་ཆོས་སྐད་རྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད། ནང་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ། བསབ་བྱ་ལ་སྲོགས་ 
 པའི་ཆོས་ཚིགས་ཡྲོད་པའི་དཔེ་ཆ་ཚུ། 
 
 
 
 
 
 
ལྕོགས་གྲུབ། 
༢- ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕད་དང་རྣམ་དབྱེའི་སྲོར་ཚུལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ རྩྲོམ་རིག་ཚུ་གི་ གོ་དྲོན་ཚུལ་བཞིན་རྲོགས་ཚུགས། 
ལས་དྲོན། 
༢- ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕད་དང་ རྣམ་དབྱེའི་སྲོར་ཚུལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ རྲོང་ཁའི་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 

ངོ་མཚར  



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕད་དང་རྣམ་དབྱེའི་སྲོར་ཚུལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ནིའི་དྲོན་ལུ། 
དངོས་འབྲེལ། 

 སྲོད་འཇུག་དང་ སྙན་ངག་ མངོན་བརྗོད་ཚུ་ ལྷབ་སང་འབད་བའི་ཞྲོར་ཁར་ ཕད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་གི་སྲོར་ཚུལ་ཚུ་ 
ངོས་འཛིན་བཅུག་ནི།  
དཔེར་ན་ མགོན་པྲོ་མ་ངན་འདས་གཟིམས་ལྟར། །འདྲོད་པའི་ཕྱྲོགས་སུ་ཉལ་བར་བྱ། ། 

 ཤེས་བཞིན་མྱུར་དུ་ལྡང་སེམས་ལ། །ཐྲོག་མ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་སར། ། ཟེར་བའི་རྩ་ཚིག་ཚུ་ནང་ ཕད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ 
ག་ཅི་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག་ག། དེ་ཚུ་དཔེར་བརྗོད་དབྱེ་བ་ག་ཅིའི་ནང་ཚུད་ནི་ཨིན་ན། ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི་
དང་། ཕད་དེ་ཚུ་ རྲོང་ཁའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ཟེར་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཕད་རྣམ་དབྱེའི་ 
དྲན་གསྲོ་ འཕལ་འཕལ་ར་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 རྲོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སྲོར་ནང་ལས་ ལྷབ་ཡྲོད་པའི་ཕད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་
ཕད་ཚུ་མ་འདྲཝ་དང་འཐེབ་ ག་ཅི་འདུག་ག་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་བཅུག་ནི།  
དཔེར་ན་ འྲོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ ལ་དྲོན་དང་ ལྷག་བཅས་ཚུ་གི་ཕད་ཚུ་ མནྲོ་བསམ་བཏང་སྟེ་བྲིས། ཟེར་དྲོ་བཟུམ། 
རྲོང་ཁ ལ་དྲོན་ཕད  
ཆོས་སྐད ལ་དྲོན་ཕད  
རྲོང་ཁ ལྷག་བཅས་ཕད  
ཆོས་སྐད་ ལྷག་བཅས་ཕད  

 ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་རེ་བཟྲོ་བཅུག་ནི། 
 
དངོས་འབྲེལ་མེནམ། 
གོང་འཁོད་སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ བཤུད་བརྙན་དང་ མཐྲོང་ཐྲོས་མཁོ་ཆས་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་ 
བཏང་སྟེ་ ལྷབ་སང་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྲོང་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་ སྐྱེལ་ལེན་འབད་དེ་ ལྷབ་སྲོན་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 
 
དབྱེ་ཞིབ། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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དངོས་འབྲེལ་དང་ ཡྲོངས་འབྲེལ་གང་རུང་གི་སྒོ་ལས་  
 ནང་ཆོས་དང་ཚིག་རྒྱན་གྱི་ རྩ་ཚིག་ཚུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ནང་ ཕད་རང་དབང་ཅན་དང་ གཞན་དབང་ཅན་ ག་ཅི་

ར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག་ག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 
 ཕད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ དཔེར་བརྗོད་དབྱེ་བ་ ག་ཅིའི་ནང་ཚུད་ནི་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མི་

ཚུགས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི། 
 ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕད་དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི། 

 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
ཡིག་སྲོར་གྱི་ཤྲོག་ཁྲམ། ཆོས་སྐད་སུམ་རགས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་རིགས། རྲོང་ཁའི་བར་གཞུང་ཚུ། 
 
ལྕོགས་གྲུབ། 
༣- ཚིག་གི་སྙན་ཆའི་དྲོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ མངོན་བརྗོད་ཀྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང་ འབྲེལ་བའི་མིང་

ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དྲོན་ལེན་ཞིན་ན་ སྙན་རྩྲོམ་བྲིཝ་ད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
ལས་དྲོན། 
 ༣-  ཚིག་གི་སྙན་ཆའི་དྲོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ མངོན་བརྗོད་ཀྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གི་ མིང་ཚིག་གོ་དྲོན་

ལེན་ཞིན་ན་ སྙན་རྩྲོམ་བྲིཝ་ད་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 
 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
མངོན་བརྗོད་ཀྱི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དྲོན་ལེན་ནིའི་དྲོན་ལུ། 
དངོས་འབྲེལ། 

 ཚིག་རྒྱན་སྲོབ་སྲོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་གི་སྙན་ཆ་དང་ མིང་ཚིག་གདམ་ཁའི་དྲོན་ལུ་ མངོན་བརྗོད་ལྷབ་དགོ་པའི་སྐོར་ 
རྒྱུད་སྐུལ་འབད་དགོཔ་དང་། མངོན་བརྗོད་ཀྱི་མིང་དེ་ཚུ་ཡང་ ཚིག་མཛྲོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོ་དྲོན་ལེན་ཐབས་འབད་
ནི་དང་ ཧ་མ་གོ་མི་ཚུ་ སྲོབ་དཔྲོན་ལུ་དྲིས་ཏེ་ ཧ་གོ་ཐྲོག་ལས་ དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ནང་ མིང་གི་མངོན་བརྗོད་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ་པའི་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ནི། 
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 ཚིག་རྒྱན་གྱི་རྩྲོམ་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མངོན་བརྗོད་ག་དེ་དྲག་དྲག་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོཔ་དང་ ལག་ལེན་
འཐབ་པའི་སྐབས་ མིང་དེ་སྦེ་འཐྲོབ་དགོ་པའི་དགོས་དྲོན་ཚུ་ སབ་བཅུག་དགོ། 

དངོས་འབྲེལ་མེནམ། 
གོང་འཁོད་སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ བཤུད་བརྙན་དང་ མཐྲོང་ཐྲོས་མཁོ་ཆས་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་ 
བཏང་སྟེ་ ལྷབ་སང་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྲོང་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་ སྐྱེལ་ལེན་འབད་དེ་ ལྷབ་སྲོན་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 
 
དབྱེ་ཞིབ། 

 ཚིགས་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག་གི་རྩྲོམ་ཚུ་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 
 མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡྲོད་པའི་ རྩྲོམ་རིག་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་བཅུག་

ནི། 
 སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ཚུ་གི་ནང་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྲོང་ཁའི་ཐྲོག་ལུ་ རྩྲོམ་འབྲི་འབད་བཅུག་ནི། 
 དཔེར་ན། འྲོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ གང་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩྲོམ་འབྲི་འབད་བཅུག་ནི།  

༼སན་ལྗོངས། དཔྱི་ཀྱི་ཕྲོ་ཉ།  མི་དབང་། ཀེེ་ལ་ཤ།༽  
སན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ། །ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་བཟུམ་ནང། །སྤྲུལ་པའི་མི་དབང་འཁྲུངས་ཏེ། །ང་བཅས་སྐལ་བ་
བཟང་ནུག ། ཟེརཝ་ལ་སྲོགས་པ་བཟུམ་གྱི་སྲོང་ལཱ་ཚུ་འབད་བཅུག་ནི། 

 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསན་བཅོས་རྒྱ་མཚྲོའི་ཆུ་ཐིགས།  རྲོང་གོང་ལྷན་ཚྲོགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྲོན་པའི་དཔེ་དེབ། 
 
ལྕོགས་གྲུབ། 
༤- ཆོས༌སྐད༌ཀྱི༌ཐྲོག༌ལས༌གོ༌བ༌ལེན༌ཏེ༌ རྲོང་ཁའི་ནང་སྒྲ༌སྒྱུར༌དང༌ དྲོན༌སྒྱུར༌འབད༌ནིའི་ སྐད་སྒྱུར་གྱི་འགན་ཁག་འབག་ 
  ཚུགས། 
ལས་དྲོན། 
  ༤- ཆོས༌སྐད༌ཀྱི༌རྩྲོམ་རིག་ཚུ་ གོ༌བ༌ལེན༌ཏེ༌ རྲོང་ཁའི་སྐད༌ཡིག་ནང་ སྒྲ༌སྒྱུར༌དང༌དྲོན༌སྒྱུར༌འབད༌ཚུགས་དགོ། 
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སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
ཆོས༌སྐད༌ཀྱི༌ཐྲོག༌ལས༌ གོ༌བ༌ལེན༌ཏེ༌རྲོང་ཁའི་ནང་ སྒྲ༌སྒྱུར༌དང༌དྲོན༌སྒྱུར༌འབད༌ནིའི་དྲོན་ལུ། 
དངོས་འབྲེལ། 

 ཚིག་རྒྱན་དང་ཆོས་ཀྱི་དྲོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩ་བའི་ཚིག་ཚུ་གི་ མིང་ཚིག་གོ་དྲོན་ལཱ་ཁག་ཚུ་ རྲོང་ཁའི་ནང་ མིང་
ཚིག་སྔོན་སྲོན་འབད་དགོཔ་དང་། འཕལ་འཕལ་ ཆོས་སྐད་རྲོང་ཁའི་ ཚིག་མཛྲོད་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་སྟེ་ མིང་ཚིག་
ཚུ་གི་གོ་བ་ལེན་བཅུག་དགོཔ་དང་། འཕལ་འཕལ་ མིང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་གོ་བསྡུར་འབད་ཐྲོག་ལས་ གོ་བ་
ལེན་བཅུག་དགོ། 

 ནང་དྲོན་ལེགས་ཤྲོམ་ཡྲོད་པའི་ རྩ་ཚིག་དང་ ཡང་ན་ འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ འཕལ་འཕལ་རྲོང་ཁ་ནང་སྒྲ་སྒྱུར་དང་ དྲོན་
སྒྱུར་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 
དཔེར་ན་ འྲོག་གི་འགྲེལ་བཤད་འདི་ རྲོང་ཁ་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་བྲིས། ཟེར་དྲོ་བཟུམ། 

      ༉ སྨྲ་ན་ཡིད་ཕེབ་པ་དང་ ཚིག་འབྲེལ་ཆགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཐེ་ཚྲོམ་ཆོད་པས་ དྲོན་གསལ་བ་དང་ ཡིད་ཚིམ་པར་བྱེད་  
        པས་ ཡིད་དུ་འྲོང་བ་དང་། ཆགས་པ་དང་ཞེ་སང་སྤངས་པ་དང་། ཚིག་རྩུབ་མེད་པས་ འཇམ་ཞིང་ཧ་ཅང་མང་ཉུང་མ་སྲོང་ 
        བར་ རན་པར་སྨྲ་བར་བྱའྲོ།།  

 བྲོད་མི་ཚུ་གིས་ ཆོས་སྐད་ནང་བཤད་དེ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ཉན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་རྲོང་ཁ་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་
སབ་བཅུག་ནི། 

དངོས་འབྲེལ་མེནམ། 
གོང་འཁོད་སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ བཤུད་བརྙན་དང་ མཐྲོང་ཐྲོས་མཁོ་ཆས་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་ 
བཏང་སྟེ་ ལྷབ་སང་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ སྲོང་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་ སྐྱེལ་ལེན་འབད་དེ་ ལྷབ་སྲོན་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 
དབྱེ་ཞིབ། 

 ཚིག་རྒྱན་དང་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲོན་ཚན་ཚུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ རྲོང་ཁའི་ནང་ བསྒྱུར་བཅུག་ནི། 
 རྲོང་ཁའི་ནང་རྩྲོམ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཆོས་སྐད་ནང་བསྒྱུར་བཅུག་ནི། 
 ཆོས་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ཐྲོ་ཅིག་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་རྲོང་ཁའི་ནང་བསྒྱུར་བཅུག་ནི། 
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 ཚིག་རྒྱན་དང་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲོན་ཚན་ཚུ་གི་རྩ་ཚིག་ཅིག་བཀོད་ཞིནམ་ལས་དེ་གི་ འགྲེལ་བཤད་དང་
ཡང་ན་ བཅུད་དྲོན་ རྲོང་ཁའི་ནང་བྲི་བཅུག་ནི། 

མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
རྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས་ཀྱི་ཆོས་སྐད་རྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད། ཡྲོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ https://youtu.be/gwHYQzpssF0    

བཟུམ་ཚུ་ཨིན། 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/gwHYQzpssF0
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སྲོབ་རིམ་༡༡ པའི་ སྲོབ་སྲོན་ 
ལམ་སྲོན། 
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༡) སྲོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་ ནང་ཆོས་ཀྱི་བརྩི་མཐྲོང་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
༡ བསན་བཅོས་རྩྲོམ་པ་པྲོའི་ རྣམ་ཐར་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རྩྲོམ་པ་པྲོ་དང་ དེའི་བསན་བཅོས་ཚུ་ ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་      
  ཁུངས་དྲོན་ཚུ་ འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས། 
 
ལས་དྲོན། 
༡- བསན་བཅོས་རྩྲོམ་པ་པྲོའི་ ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་བདུན་དང་ ཀུན་སྲོང་ཀུན་སྲོད་ དགོས་སྲོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ 

ཁུངས་དྲོན་ཚུ་ འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
བསན་བཅོས་རྩྲོམ་པ་པྲོའི་ རྣམ་ཐར་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རྩྲོམ་པ་པྲོ་དང་ དེའི་བསན་བཅོས་ཚུ་ ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ ཁུངས་དྲོན་འབྲི་
སབ་འབད་ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ། 

 རྩྲོམ་པ་པྲོའི་རྣམ་ཐར་གྱི་སྐོར་ལས་ བཅུད་དྲོན་ཚུ་ བཤུད་བརྙན་ཐྲོག་ལུ་བཟྲོ་སྟེ་སྲོན་ནི། 
 བཅུད་དྲོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྣམ་ཐར་ཁ་གསལ་ཧ་གོ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་ག་ཅིའི་ནང་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ཡྲོད་ག་ཚུ་ 

ཁ་གསལ་བཤད་བྱིན་ཏེ་ སྲོབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གོ་དྲོན་ལེན་བཅུག་དགོ། 
 རྣམ་ཐར་ཁ་གསལ་ ཡྲོད་མི་ཚུ་ནང་ ག་ཅི་ར་བལྟ་དགོཔ་ཡྲོད་ག་ཚུ་ དྲོན་ཚན་ཐྲོ་བཀོད་འབད་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་

བཅུག།  
 རྩྲོམ་པ་པྲོ་གི་སྐོར་ལས་ ག་ཏེ་ལས་ཨིན་ན་ ག་དེ་སྦེ་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ ཁོ་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན། ཁོ་གིས་ 

ཤུལ་བཞག་ག་དེ་སྦེ་ར་བཞག་ཡྲོད་ག། ང་བཅས་ར་གིས་ཡང་ རྩྲོམ་པ་པྲོ་བཟུམ་འབད་ཚུགས་ནིའི་ འྲོས་འབབ་ཡྲོད་
མེད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤུད་བརྙན་བཟྲོ་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། 

དྲན་གསྲོ། 
གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 
ལྷབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟྲོ་སྟེ་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འབད་བཅུག་ནི་དང་། སྲོབ་དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ 
བར་དྲོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བར་སྲོད་དགོཔ་ཚུ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ 
ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་བཟྲོ་དགོཔ་ཨིན། 

དབྱེ་ཞིབ། 
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 རྩྲོམ་པ་པྲོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་ལས་ རིག་སྲོབས་དང་འཁྲིལ་བའི་ དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ ལན་ཡིག་ཐྲོག་ལུ་བྲི་
བཅུག་ནི།  

 རྩྲོམ་པ་པྲོའི་སྐོར་ལས་ ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་ ངག་ཐྲོག་ལས་ སྲུང་བཟུམ་གཏང་བཅུག་སྟེ་ ཧ་གོ་མ་གོ་བལྟ་ནི། 
 རྩྲོམ་པ་པྲོ་ལུ་ ང་བཅས་ར་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི། 
 བསན་བཅོས་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ཚུགས་ག་བལྟ་ནི། 

 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
སྲོད་འཇུག་ཀུན་དཔལ་འགྲེལ་པ།  
མཚན་དྲོན་དང་འགྱུར་ཕྱུག་ རྩྲོམ་པ་པྲོའི་རྣམ་ཐར། https://youtu.be/cT6BKXJTzBo 
ཞི་བ་ལྷའི་རྣམ་ཐར་བྲིས་མ། https://ti.tibet3.com/culture/kaspa/2018-07-04/29397.html 
ཀུན་སྲོང་དང་ཀུན་སྲོད་སྲོགས་ཐྲོག་མར་དགེ་བ་ཀླད་ཀྱི་དྲོན། https://youtu.be/eCu1p13Fgvg 

 
ལྕོགས་གྲུབ། 
༢- ཀུན་སྲོང་ཀུན་སྲོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ བསམ་སྲོད་བཟང་པྲོའི་ ཕྱྲོགས་ལུ་

འཛུལ་ཚུགས། 
ལས་དྲོན། 

བསན་བཅོས་རྩྲོམ་པ་པྲོའི་ ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་བདུན་དང་ ཀུན་སྲོང་ཀུན་སྲོད་ དགོས་སྲོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་གི་སྐོར་    
ཁུངས་དྲོན་ཚུ་ འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
ཀུན་སྲོང་ཀུན་སྲོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ནིའི་དྲོན་ལུ། 
དངོས་འབྲེལ། 

 ཀུན་སྲོང་ཀུན་སྲོད་ཟེར་བའི་སྐོར་ གོ་དྲོན་དང་ དབྱེ་བ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུལ་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ བཤུད་བརྙན་ཐྲོག་
ལུ་ བཟྲོ་སྟེ་གསལ་བཤད་འབད་ནི། 

https://ti.tibet3.com/culture/kaspa/2018-07-04/29397.html
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 སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཆོས་འཆད་ཉན་སྐབས་ཀྱི་ ཀུན་སྲོང་དང་ཀུན་སྲོད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྲོབ་དེབ་ནང་བལྟ་སྟེ་ བླང་བྱའི་
ཀུན་སྲོད་དང་སྤང་བྱའི་ཀུན་སྲོད་ཚུ་གི་སྐོར་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། 

 ཀུན་སྲོང་དང་ཀུན་སྲོད་ཚུ་གི་སྐོར་ དཔེ་ཆ་གཞན་མི་ཚུ་ལས་ག་དེ་སྦེ་ར་ འཐྲོན་ན་ཡྲོད་ག་ འཚྲོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ འབྲི་
སབ་འབད་བཅུག་ནི། 

 དུས་རྒྱུན་གྱི་སབ་སྲོན་ལམ་ལུགས་ནང་ ཀུན་སྲོང་དང་ཀུན་སྲོད་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ གྲོས་བསྡུར་
འབད་དེ་ ཐག་གཅད་ནི། 

 དཔེ་ཆ་ལྷབ་སྲོན་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གནས་སངས་གཞན་མིའི་ནང་ ཀུན་སྲོང་དང་ཀུན་སྲོད་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ སྤང་བླང་
འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ གྲོས་སྡུར་དང་སན་ཞུ་གསལ་བཤད་ཚུ་འབད་བཅུག་དགོ། 

དྲན་གསྲོ། 
 གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟྲོ་སྟེ་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  
 སྲོབ་དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བར་དྲོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བར་སྲོད་དགོཔ་ཚུ་ ཡྲོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་
བཟྲོ་དགོཔ་ཨིན། 

 
དབྱེ་ཞིབ། 

 ཀུན་སྲོང་ཀུན་སྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲི་བ་བཟྲོ་བྱིན་ཏེ་ ལན་བྲི་བཅུག་ནི། 
 ཀུན་སྲོང་ཀུན་སྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་ གསལ་བཤད་དང་སན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 དུས་རྒྱུན་གྱི་ལྷབ་སྲོན་ཚུ་ནང་ ཀུན་སྲོང་ཀུན་སྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་ བསམ་སྲོད་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་དྲོ་ག་ 

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
 ཀུན་སྲོང་དང་ཀུན་སྲོད།   https://youtu.be/eCu1p13Fgvg 
 གློག་རིག་ཡྲོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ Rigzhung e-Learning – Royal Education Council (rec.gov.bt) 

 
ལྕོགས་གྲུབ། 

https://youtu.be/eCu1p13Fgvg
https://rec.gov.bt/rigzhung-e-learning/
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༣ དལ་འབྱྲོར་རྙེད་པར་དཀའ་ཚུལ་དང་ སྲོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡྲོན་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ མི་ཚེ་དྲོན་ལྡན་བཟྲོ་ནི་དང་ 
བསམ་པ་བཟང་པྲོའི་ལཱ་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་ གོམས་སང་ཚུད་ཚུགས། 

ལས་དྲོན། 
༣- དལ་འབྱྲོར་རྙེད་པར་དཀའ་ཚུལ་དང་ སྲོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་ སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡྲོན་ཚུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 དལ་འབྱྲོར་རྙེད་པར་དཀའ་ཚུལ་དང་ སྲོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་ སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡྲོན་ཚུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ 
དངོས་འབྲེལ། 
 རྩ་ཚིག་ནང་ཚུད་ཡྲོད་པའི་ མིང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ཚུ་གི་ གོ་དྲོན་བྲིས་ཏེ་བྱིན། 
 སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡྲོད་པའི་ རྩ་ཚིག་རེ་བཞིན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ས་བཅད་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ གོ་དྲོན་

འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཧ་གོ་བཅུག། 
 རྩ་ཚིག་རེ་བཞིན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ འགྲེལ་པ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དྲོན་ལེན་བཅུག། 
 རྩ་ཚིག་གི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ཁོང་རའི་གོ་ཚུལ་ལྟར་ སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག། 
 བཤད་པ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མ་བཏུབ་རེ་ཡྲོདན་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ཧ་གོ་བཅུག། 
 རྩ་ཚིག་དང་འགྲེལ་བའི་ གནད་དྲོན་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ བདེན་རྫུན་་དབྱེ་དཔྱད་དང་ གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡྲོད་ག་ ཁུངས་

གཏུགས་འབད་བཅུག། 
 རྩ་ཚིག་དེ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་དང་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་མཐྲོང་ཐྲོས་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་ཁ་བྱང་རེ་འཚྲོལ་བྱིན་

ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་སང་འབད་བཅུག། 
 རྩ་ཚིག་གི་ཐྲོག་ལུ་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་བཅུག་དགོ། 
 
དྲན་གསྲོ། 
 གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟྲོ་སྟེ་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  
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 སྲོབ་དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བར་དྲོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བར་སྲོད་དགོཔ་ཚུ་ ཡྲོངས་
འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་
བཟྲོ་དགོཔ་ཨིན། 
  

དབྱེ་ཞིབ། 
 རྩ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བའི་ གནད་དྲོན་གལ་ཅན་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་སྟེ་ གོ་རྲོགས་དང་གསལ་

བཤད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ག་དེ་སྦེ་ཡྲོད་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 རྩ་བའི་ས་བཅད་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ གནད་དྲོན་གལ་ཅན་ཚུ་ ཧ་གོ་དང་མ་གོ་བལྟ་ནིའི་ དྲི་བ་རེ་བཀོད་དེ་ ལན་བྲི་

བཅུག་ནི། 
 བརྗོད་དྲོན་གལ་ཅན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྲོན་ཚུ་ དཔེ་ཆ་གཞན་ རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ར་

འཐྲོན་ནི་ཡྲོད་ག་ འཚྲོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 
 བརྗོད་དྲོན་གལ་ཅན་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ ལས་འགུལ་བྲི་བཅུག་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོ། 

 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
སྲོད་འཇུག་ཀུན་དཔལ་འགྲེལ་པ། རྒྱལ་སས་ལག་ལེན། ཡྲོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་  https://youtu.be/Yn4U8Po8c3s 
དལ་འབྱྲོར་རྙེད་དཀའ་དང་སྲོན་འཇུག་སེམས་སྐྱེད། https://youtu.be/cT6BKXJTzBo 
ལེའུ་དང་པའི་བཅུད་དྲོན་སབ་སྲོན། https://youtu.be/Yn4U8Po8c3s 

 
ལྕོགས་གྲུབ། 
༤- མཆོད་པའི་དབྱེ་བ་དང་ཕན་ཡྲོན་ སྡིག་པ་བཤགས་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ཧ་གོ་སྟེ་ ཚྲོགས་གསག་སྒྲིབ་སང་གི་ལཱ་ཚུ་ རང་

གིས་འབད་ནི་དང་ གཞན་ལུ་བཤད་ནི་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ཚུགས།  
ལས་དྲོན། 
༤-  མཆོད་པའི་དབྱེ་བ་དང་ཕན་ཡྲོན་ སྡིག་པ་བཤགས་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 
 

https://youtu.be/Yn4U8Po8c3s
https://youtu.be/cT6BKXJTzBo
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སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 མཆོད་པའི་དབྱེ་བ་དང་ཕན་ཡྲོན་ སྡིག་པ་བཤགས་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ཧ་གོ་ནིའི་དྲོན་ལུ། 
དངོས་འབྲེལ། 
 རྩ་ཚིག་ནང་ཚུད་ཡྲོད་པའི་ མིང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ཚུ་གི་ གོ་དྲོན་བྲིས་ཏེ་བྱིན། 
 སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡྲོད་པའི་ རྩ་ཚིག་རེ་བཞིན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ས་བཅད་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ གོ་དྲོན་

འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཧ་གོ་བཅུག། 
 རྩ་ཚིག་རེ་བཞིན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ འགྲེལ་པ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དྲོན་ལེན་བཅུག། 
 རྩ་ཚིག་གི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ཁོང་རའི་གོ་ཚུལ་ལྟར་ སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག། 
 བཤད་པ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མ་བཏུབ་རེ་ཡྲོདན་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ ཧ་གོ་བཅུག། 
 རྩ་ཚིག་དང་འགྲེལ་བའི་ གནད་དྲོན་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ བདེན་རྫུན་དབྱེ་དཔྱད་དང་ གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡྲོད་ག་ ཁུངས་

གཏུགས་འབད་བཅུག། 
 མཆོད་པའི་དབྱེ་བ་དང་ཕན་ཡྲོན་གྱི་སྐོར་ལས་ བྲིས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ཀི་དེབ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ནི། 
 མཆོད་པ་ཕུལ་ཐངས་ཚུ་ཡང་ མཆོད་པའི་དངོས་རས་ཚུ་ འབག་འྲོང་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་དངོས་འབད་ཕུལ་བཅུག་ནི། 
 ཤུལ་ལས་སྡིག་པ་མི་འབད་ནི་ལུ་ ཁས་བླངས་འབད་བཅུག་ནི། དཔེར་ན་ སྲོབ་ཕྲུག་ ཤྲོབ་རྐྱབ་སྲོད་མི་ཅིག་ཡྲོད་པ་ཅིན་ 

ཤྲོབ་ཀྱི་ཉེས་དམིགས་རེ་བཤད་བྱིན་ཏེ་ ད་ལས་ཕར་ཤྲོབ་མི་རྐྱབ་ཟེར་ ཁས་བླངས་འབད་བཅུག་ནི་ བཟུམ་ཨིན།  
 རྩ་ཚིག་དེ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བའི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་དང་ འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་མཐྲོང་ཐྲོས་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་ཁ་བྱང་རེ་འཚྲོལ་

བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལྷབ་སང་འབད་བཅུག། 
 ཆོས་སྲོད་དང་མདྲོ་མངས་ཚུ་ནང་ སྡིག་བཤགས་དང་ མཆོད་པའི་དབྱེ་བ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འཐྲོན་ནི་ཡྲོད་མི་ཚུ་ ལྷག་དགོ་

པའི་ལམ་སྲོན་བྱིན་ནི། 
 
དྲན་གསྲོ། 
 གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟྲོ་སྟེ་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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 སྲོབ་དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བར་དྲོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བར་སྲོད་དགོཔ་ཚུ་ ཡྲོངས་
འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་
བཟྲོ་དགོཔ་ཨིན། 

 
དབྱེ་ཞིབ། 

 མཆོད་པའི་དབྱེ་བ་དང་ སྡིག་པ་བཤགས་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ རེ་བཞིན་གྱི་སྐོར་ སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་
སྟེ་ གོ་རྲོགས་དང་ གསལ་བཤད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྲོད་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 

 རྩ་བའི་ས་བཅད་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ གནད་དྲོན་གལ་ཅན་ཚུ་ ཧ་གོ་དང་མ་གོ་བལྟ་ནིའི་ དྲི་བ་རེ་བཀོད་དེ་ ལན་བྲི་
བཅུག་ནི། 

 མཆོད་པའི་དབྱེ་བ་དང་ སྡིག་པ་བཤགས་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ དཔེ་ཆ་གཞན་ རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ར་
འཐྲོན་ནི་ཡྲོད་ག་ འཚྲོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 

 བརྗོད་དྲོན་གལ་ཅན་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ ལས་འགུལ་བྲི་བཅུག་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོ། 
 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་བྱ་རིམ། བླྲོ་གཏེར་དཔེ་སྐྲུན། 
མདྲོ་མངས། ༼སྡིག་བཤགས་དང་འབྲེལ་བའི་མདྲོ་ཚུ་ ལྷག་ནི།༽ 
ཉེར་མཁོའི་ཆོས་སྲོད་དཔེ་ཆ། ༼སྡིག་བཤགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་གྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ ལྷག་ནི།༽ 

 
ལྕོགས་གྲུབ། 
༥ བླྲོ་སྲོང་འབད་ནི་དང་ སེམས༌སྐྱེད་ལེན་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་ཉམས་ལེན་འབད་ནི་དང་ གཞན་ལུ་བཤད་པ་ 
   རྐྱབ་ནི་ཚུ་འབད་ཚུགས། 
ལས་དྲོན། 
༥- སེམས༌སྐྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་ ཡན་ལག་ལྷག་མ་བཞི་ ཉེར་ལེན་གྱི་སྔོན་འགྲོས་བླྲོ་སངས་པ་ དངོས་གཞི་བྱང་སེམས་ ཡྲོངས་

སུ་གཟུང་བ། རང་གཞན་ དགའ་བ་སྒོམ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
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བླྲོ་སྲོང་འབད་ནི་དང་ སེམས༌སྐྱེད་ལེན་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ཧ་གོ་ནིའི་དྲོན་ལུ། 
དངོས་འབྲེལ། 
 རྩ་ཚིག་ནང་ཚུད་ཡྲོད་པའི་ མིང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ཚུ་གི་ གོ་དྲོན་བྲིས་ཏེ་ མིང་ཚིག་སྔོན་སྲོན་འབད་ནི། 
 སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡྲོད་པའི་ རྩ་ཚིག་རེ་བཞིན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ས་བཅད་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ བཤུད་

བརྙན་ནང་བཙུགས་ཏེ་སྲོན་ཐྲོག་ལས་ གོ་དྲོན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཧ་གོ་བཅུག། 
 རྩ་ཚིག་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དྲོན་ཚུ་ འགྲེལ་པ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དྲོན་ལེན་བཅུག། 
 རྩ་ཚིག་གི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ཁོང་རའི་གོ་ཚུལ་ལྟར་ སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག། 
 བསྙུང་གནས་རེ་བསྲུང་པའི་སྐབས་ སྲོམ་པ་ལེན་ཐངས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡྲོད་ག་ དེའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་བཤད་བྱིན་ནི། 
 བཤད་པ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མ་བཏུབ་རེ་ཡྲོདན་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ ཧ་གོ་བཅུག། 
 རྩ་ཚིག་དང་འགྲེལ་བའི་ གནད་དྲོན་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ བདེན་རྫུན་དབྱེ་དཔྱད་དང་ གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡྲོད་ག་ ཁུངས་

གཏུགས་འབད་བཅུག། 
 བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ མཁས་མི་ཅིག་མགྲོན་བར་འབད་དེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་མི་ལུ་ཉན་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བྲི་

བཅུག་ནི། 
 བྱང་ཆུབ་སེམས་འདི་ མི་ཚེའི་གནས་སངས་ནང་ ཉམས་ལེན་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་འདྲི་ནི། དཔེར་ན་ ༡ ཁྱོད་ཀྱིས་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་ ལག་ལེན་ག་དེ་སྦེ་འཐབ་ནི? ༢ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ཕན་ཐྲོགས་ ག་
དེ་སྦེ་འྲོང་ནི་བཟུམ་འདུག? བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཐྲོག་ལས་ མི་སྡེ་ནང་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབྲེལ་ ག་
དེ་སྦེ་བཞག་ནི་སྲོ? ཟེར་དྲོ་བཟུམ་གྱི་ དྲི་བ་རེ་བཀོད་ནི། 
 

དྲན་གསྲོ། 
 གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟྲོ་སྟེ་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  
 སྲོབ་དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བར་དྲོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བར་སྲོད་དགོཔ་ཚུ་ ཡྲོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་
བཟྲོ་དགོཔ་ཨིན། 
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དབྱེ་ཞིབ། 
 སེམས་སྐྱེད་ལེན་ཐངས་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དྲོན་གལ་ཅན་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་

སྟེ་ གོ་རྲོགས་དང་ གསལ་བཤད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྲོད་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 རྩ་བའི་ས་བཅད་རེ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ གནད་དྲོན་གལ་ཅན་ཚུ་ ཧ་གོ་དང་མ་གོ་བལྟ་ནིའི་ དྲི་བ་རེ་བཀོད་དེ་ ལན་བྲི་

བཅུག་ནི། 
 བརྗོད་དྲོན་གལ་ཅན་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ ལས་འགུལ་བྲི་བཅུག་ནི་ལ་སྲོགས་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོ། 

 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
ཡྲོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ Rigzhung e-Learning – Royal Education Council (rec.gov.bt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༢) སྲོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚིག་རྒྱན་གྱི་ལྕོགས་འགྲུབ། 
ལྕོགས་གྲུབ། 
༡ སྤྱིར་བཏང་སྙན་ངག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ རྩྲོམ་པ་པྲོའི་མཚན་རྩྲོམ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ཁ་གསལ་འབད་འབྲི་སབ་འབད་དེ་ སྙན་ངག་

ལུ་ སྲོ་བ་དང་ ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་པའི་ཚུལ་སྲོན་ཚུགས། 
༢  མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་དགོས་སྲོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ སྙན་ངག་གི་རྒྱབ་ཁུངས་ཁ་གསལ་  

https://rec.gov.bt/rigzhung-e-learning/
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བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས། 
ལས་དྲོན། 
༡ སྤྱིར་བཏང་སྙན་ངག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ རྩྲོམ་པ་པྲོའི་མཚན་ རྩྲོམ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ ཁ་གསལ་འབད་འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་

དགོ། 
༢ མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་ དགོས་སྲོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

 

སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
སྤྱིར་བཏང་སྙན་ངག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ རྩྲོམ་ཚུལ་ སྲོགས་ཀྱི་སྐོར་ ལེགས་ཤྲོམ་འབད་ཤེས་ཐབས་ལུ། 
དངོས༌འབྲེལ། 

 སྤྱིར་བཏང་སྙན་ངག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ རྩྲོམ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ བཅུད་དྲོན་ཚུ་ བཤུད་བརྙན་ཐྲོག་
ལས་བཟྲོ་སྟེ་ གསལ་བཤད་འབད་དགོ། 

 བཅུད་དྲོན་གསལ་བཤད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁ་གསལ་སྲོབ་དེབ་ནང་ལས་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་བཅུག་དགོ། 
དེའི་སྐབས་ ཧ་མ་གོཝ་རེ་ཡྲོདན་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ གོ་དྲོན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དགོ། 

 སྙན་ངག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ རྩྲོམ་པ་པྲོའི་མཚན་ རྩྲོམ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ དྲི་བ་བཟྲོ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལན་འཚྲོལ་ཏེ་བྲི་
བཅུག་དགོ། 

 དྲོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་རེ་བཟྲོ་སྟེ་ གཏང་དགོ་པའི་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ སྲོབ་ཕྲུག་དག་
པ་ཅིག་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་དགོ། 

 སྙན་ངག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྲོབ་ཕྲུག་ནང་རྲོག་ དྲིས་ལན་འབད་བཅུག་ནི། 
 སྙན་ངག་ལུ་ མཁས་སང་ཡྲོད་མི་ཚུ་ སྐུ་མགྲོན་འབད་སྲོབ་ཁང་ནང་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྲོ་རྒྱུས་

ཚུ་སབ་བཅུག། 
 སྙན་ངག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་འབྲ ྲ ལ་བའི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི། 
 སྙན་ངག་ལུ་མཁས་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གོ་སྐབས་དང་མནྲོ་དྲོན་འགྲུབ་ནི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐྲོགས་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡྲོད་ག་ 

གོ་བསྡུར་འབད་ནི། 
 བརྗོད་དྲོན་སྙན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡྲོད་མི་ཅིག་དང་ རྒྱན་མ་བཙུགས་པར་ཡྲོད་པའི་བརྗོད་དྲོན་ཅིག་ བཀོད་ཞིནམ་

ལས་ དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ དཔྱད་བཅུག། 
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དྲན་གསྲོ། 
 གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟྲོ་སྟེ་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  
 སྲོབ་དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བར་དྲོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བར་སྲོད་དགོཔ་ཚུ་ ཡྲོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་
བཟྲོ་དགོཔ་ཨིན། 

 
དབྱེ་ཞིབ། 

 སྙན་ངག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ རྩྲོམ་ཚུལ་སྲོགས་ཀྱི་སྐོར་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག་སྟེ་ ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་ཡྲོད་མེད་བལྟ་ནི། 
 སྙན་ངག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ རྩྲོམ་ཚུལ་ཚུ་དང་འབྲ ྲ ལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་

འབད། 
 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

སྙན་ངག་གི་སྤྱི་དྲོན། https://youtu.be/GFP0bcINISc 
སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་ བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྲོན་བསན་འཛིན་ཤཱསྟྲི། སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་
མིག། མཁན་པྲོ་ཕུན་ཚྲོགས་བཀྲིས། རྲོང་ཁའི་སྙན་ངག་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས།  
 
 
 

ལྕོགས་གྲུབ། 
༢  མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་དགོས་སྲོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ སྙན་ངག་གི་རྒྱབ་ཁུངས་ཁ་གསལ་  

བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས། 
ལས་དྲོན། 
༢ མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་ དགོས་སྲོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།                                                                                                                ཤེློག་གྲངས་ 49 / 63 
 
 

སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་ དགོས་སྲོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ ལེགས་ཤྲོམ་འབད་ཤེས་ཐབས་ལུ། 
དངོས༌འབྲེལ། 

 མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་ དགོས་སྲོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ བཅུད་དྲོན་ཚུ་ 
བཤུད་བརྙན་ཐྲོག་ལས་བཟྲོ་སྟེ་ གསལ་བཤད་འབད་དགོ། 

 བཅུད་དྲོན་གསལ་བཤད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁ་གསལ་སྲོབ་དེབ་ནང་ལས་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་བཅུག་དགོ། 
དེའི་སྐབས་ ཧ་མ་གོཝ་རེ་ཡྲོདན་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ གོ་དྲོན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་དགོ། 

 མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་ དགོས་སྲོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ དྲི་བ་བཟྲོ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལན་འཚྲོལ་
ཏེ་བྲི་བཅུག་དགོ། 

 དྲོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ སྲོབ་ཕྲུག་ནང་རྲོག་ དྲིས་ལན་འབད་བཅུག་ནི། 
 སྙན་ངག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་འབྲ ྲ ལ་བའི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི། 

དྲན་གསྲོ། 
 གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟྲོ་སྟེ་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  
 སྲོབ་དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བར་དྲོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བར་སྲོད་དགོཔ་ཚུ་ ཡྲོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་
བཟྲོ་དགོཔ་ཨིན། 

 
 
དབྱེ་ཞིབ། 

 མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་ དགོས་སྲོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ སན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་
ཡྲོད་མེད་བལྟ་ནི། 

 མིང་བཏགས་ཚུལ་དང་ མཆོད་བརྗོད་ དགོས་སྲོགས་ཆོས་བཞི་ཚུ་དང་འབྲ ྲ ལ་བའི་དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་ཞིནམ་ལས་ 
ལན་བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད། 

 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་ བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྲོན་བསན་འཛིན་ཤཱསྟྲི། སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་མིག། 
མཁན་པྲོ་ཕུན་ཚྲོགས་བཀྲིས། རྲོང་ཁའི་སྙན་ངག་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས།  
 
ལྕོགས་གྲུབ། 
༣ སྙན་ངག་གི་ལུས་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གི་མནྲོ་དྲོན་ཚུ་ ལུས་ གང་རུང་གི་ཐྲོག་ལུ་བཀོད་ཚུགས། 

 
ལས་དྲོན། 

༣ - སྙན་ངག་གི་ལུས་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
 

སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 སྙན་ངག་གི་ལུས་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་ གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤྲོམ་འབད་ཤེས་ཐབས་ལུ། 
དངོས༌འབྲེལ། 

 བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་གོ་དྲོན་ཚུ་ དཔེ་དང་བཅས་བཤུད་བརྙན་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ སན་ཞུ་འབད་དེ་ གོ་དྲོན་བར་སྲོད་
འབད་དགོ། 

 གནད་དྲོན་ལཚུ་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་ཐྲོག་ལས་བྲི་ནིའི་ དཔེ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ སང་བ་གང་མང་བྱིན་དགོ། 
 ཚིགས་བཅད་ནང་ཡྲོད་པའི་ རྩྲོམ་འཇམ་སངམ་ཅིག་ ཚིག་ལྷུག་ནང བསྒྱུར་ཏེ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་སྲོན་འབད་དེ་ བྲི་

བཅུག་དགོ། 
 ལྷུག་པའི་ནང་བརྩམས་ཡྲོད་པའི་གནད་དྲོན་ཅིག་ ཚིགས་བཅད་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་སྲོན་འབད་དེ བྲི་

བཅུག་དགོ། 
དཔེར་ན། 
            ༼ལྷུག་པ།༽              ཚིགས་བཅད༽ 
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༉ རང་གི་བལྟ་བའི་མིག་ཁར་ལེགས་པའི་ཡིད་
འྲོང་འདི་ལུ་ མཐྲོང་ནི་མེད་པའི་སེམས་འདི་ ཤྲོར་
ཏེ་འབད་རུང་ ཚེ་སྔོན་བསྐོས་པའི་ལས་འཕྲོ་ཅིག་
མེདཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ རང་གི་ཧིང་ལས་
དགའ་བའི་མི་ལས་ དགའ་བའི་སེམས་ཀྱི་བརྩེ་བ་
འཐྲོབ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་རྐྱབ་ཨིན་མས།  

 

 
དྲན་གསྲོ། 
 གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟྲོ་སྟེ་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  
 སྲོབ་དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བར་དྲོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བར་སྲོད་དགོཔ་ཚུ་ ཡྲོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་
བཟྲོ་དགོཔ་ཨིན། 

 
དབྱེ་ཞིབ། 

 གནད་དྲོན་ག་ཅི་ནང་འབད་རུང་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་ཡྲོངས་འབྲེལ་མེན་པ་གང་རུང་ཐྲོག་ལས་ གནད་དྲོན་ཅིག་
གི་སྐོར་ལས་ ལྷུག་པ་ནང་བྲིས་ཡྲོད་མི་འདི་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ཚིགས་བཅད་ནང་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ནི། 

 ཚིགས་བཅད་ནང་ཡྲོད་མི་འདི་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལྷུག་པ་ནང་བྲི་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཚིག་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་གོ་དྲོན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཚིག་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་ཚུ་ དཔེ་དེབ་གཞན་ཚུ་ལས་ འཚྲོལ་བཅུག་ནི། 

 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
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སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྲོན་བསན་འཛིན་ཤཱསྟྲི། སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་
མིག། མཁན་པྲོ་ཕུན་ཚྲོགས་བཀྲིས། རྲོང་ཁའི་སྙན་ངག་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས། རང་
གྲོལ་དང་དབྱངས་སྒྲོན།  
 
 

ལྕོགས་གྲུབ། 
༥ སྙན་ངག་གི་སྐྱོན་སེལ་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རྩྲོམ་ཚུ་ སྐྱོན་གྱི་ཆ་སྤངས་ཏེ་ རྩྲོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། 

 
ལས་དྲོན། 
༥ - སྙན་ངག་གི་སྐྱོན་སེལ་རྣམ་གཞག་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
༦- རྩྲོམ་ཚུ་ སྐྱོན་གྱི་ཆ་སྤངས་ཏེ་ རྐྱབ་ནིའི་གཞི་འགྱམ་ཚུད་ཚུགས་དགོ། 
 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
སྙན་ངག་གི་སྐྱོན་སེལ་རྣམ་གཞག་ཚུ་ ལེགས་ཤྲོམ་འབད་ཤེས་ཏེ་ རྩྲོམ་ཚུ་ སྐྱོན་གྱི་ཆ་སྤངས་ཏེ་ རྐྱབ་ནིའི་གཞི་འགྱམ་ཚུད་ཚུགས་
ནིའི༌དྲོན༌ལུ། 
དངོས༌འབྲེལ། 
སྐྱོན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་སྐོར་ དཔེ་དྲོན་བཅས་ བཤུད་བརྙན་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ སན་ཞུ་འབད་དེ་ སྐྱོན་ཡྲོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་
བཅུག་ནི། 
སྐྱོན་ཡྲོད་པའི་རྩྲོམ་ཚུ་ འཚྲོལ་འབག་སྟེ་ སྲོན་ཐྲོག་ལས་ རྩྲོམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ སྐྱོན་གྱི་ཆ་ཚུ་ སེམས་ཁར་ངེས་བཅུག་དགོ། 

སྐྱོན་དང་ཡྲོན་ཏན་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་བལྟ་སྟེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་བཅུག་ནིའི་དྲོན་ལུ་ འྲོག་ལུ་བཀོད་ཡྲོད་མི་བཟུམ་
གྱི་ སྲོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན་དགོ། དཔེར་ན།  
སྐྱོན་ཡྲོདཔ། སྐྱོན་སེལ། 
ནམ་མཁའི་དཀར་གསལ་གྱི་ཟླ་བ། །ཕར་ཤར་ཕྱྲོགས་ལས་ཤར་བའི་ཚེ། ། 
དྲིན་ཆེན་གྱི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀུ། །ཧིང་ཁ་ལས་ཡང་ཡང་དྲནམ་མས། ། 
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དྲན་གསྲོ། 
 གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟྲོ་སྟེ་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  
 སྲོབ་དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བར་དྲོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བར་སྲོད་དགོཔ་ཚུ་ ཡྲོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་
བཟྲོ་དགོཔ་ཨིན། 

 
དབྱེ་ཞིབ། 
 སྐྱོན་ཡྲོད་མི་ ཚིགས་བཅད་ དག་པ་ཅིག་ བྱིན་ཞིན་ན་ སྐྱོན་སེལ་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི།  
 ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སྐྱོན་སེལ་གྱི་གོ་དྲོན་བྲི་བཅུག་ནི། 
 སྐྱོན་སེལ་གྱི་སྐོར་ལས་ མ་ཤེས་པ་ཅིན་ གནྲོད་པ་ག་ཅི་འྲོང་ནི་ཨིན་ན་བྲི་བཅུག་ནི། 
 གཞན་གྱི་རྩྲོམ་ཚུ་ནང་ མ་བཏུབ་པའི་སྐྱོན་ག་ཅི་ཡྲོད་ག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི། 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

 སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྲོན་བསན་འཛིན་ཤཱསྟྲི། སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་
མིག། མཁན་པྲོ་ཕུན་ཚྲོགས་བཀྲིས། རྲོང་ཁའི་སྙན་ངག་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས།  

 
ལྕོགས་གྲུབ། 
༦ རྩྲོམ་ཚུ་ རང་བཞིན་བརྗོད་པ་དང་ དཔེ་རྒྱན་གྱི་ རྒྱན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་རྐྱབ་སྟེ་ གཞན་ཡིད་འཕྲོག་ཚུགས། 
༧ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་ སྙན་རྩྲོམ་ཚུ་ལྷག་ཞིན་ན་ དེ་ལུ་ར་དྲངས་ཏེ་ རྩྲོམ་འབྲི་འབད་ཚུགས། 
 

 
ལས་དྲོན།  
༦- རང་བཞིན་བརྗོད་པ་དང་ དཔེ་རྒྱན་༡༠ པ་ཚུན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཧ་གོ་ཐྲོག་ལས་ དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ངོས་འཛིན་

འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༧- ཡུལ་དུས་གནས་སངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚིག་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་གང་རུང་གི་ཐྲོག་ལུ་ རྩྲོམ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
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༨- གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་སྙན་རྩྲོམ་ཚུ་ལྷག་ཞིན་ན་ དེ་ལུ་ར་དྲངས་ཏེ་ རྩྲོམ་འབྲི་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 

སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 རྩྲོམ་ཚུ་ རང་བཞིན་བརྗོད་པ་དང་ དཔེ་རྒྱན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ གཞན་ཡིད་འཕྲོག་ཚུགསཔ་འབད་བཟྲོ་ནིའི་དྲོན་ལུ། 
དངོས༌འབྲེལ། 

 གདམ་འཐུ་འབད་ཡྲོད་པའི་ རང༌བཞིན༌བརྗོད༌པ༌དང༌ དཔེ༌རྒྱན༌གྲ ྲ ་ རྒྱན་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་ དཔེ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ 
འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ གོ་དྲོན་དང་ ངེས་ཚིག་ དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཚུ་ ཧ་གོ་བཅུག། 

 རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བའི་ དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དཔེ་ཚུ་ བྲིས་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་སྲོབས་ཀྱི་དཔེར་
བརྗོད་རེ་ མངོ་བརྗོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩྲོམ་བཅུག་དགོ། 

 རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དཔེ་ཚུ་ སྙན་ངག་གི་རྩྲོམ་དེབ་གཞན་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ཡང་ བལྟ་བཅུག་སྟེ་ དཔེར་
བརྗོད་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་ སང་བ་ཚུད་བཅུག། 

 གཞན་གྱི་རྩྲོམ་ཚུ་ ལྷག་ཞིན་ན་ དེ་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གསར་རྩྲོམ་འབད་བཅུག་ནི་དང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ བྲི་བཅུག་ནི། 
དྲན་གསྲོ། 
 གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ 

ལྷབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟྲོ་སྟེ་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  
 སྲོབ་དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བར་དྲོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བར་སྲོད་དགོཔ་ཚུ་ ཡྲོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་
བཟྲོ་དགོཔ་ཨིན། 

 
 
 
དབྱེ་ཞིབ། 
 དངོས་འབྲེལ་དང་དངོས་འབྲེལ་མེན་པ་གང་རུང་གི་ཐྲོག་ལས་ རང་བཞིན་བརྗོད་པ་དང་ དཔེ་རྒྱན་ཚུ་གི་དྲི་བ་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་

ལས་ རྩྲོམ་རྐྱབ་ཤེས་མ་ཤེས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།  
 གནད་དྲོན་ཅིག་བཞག་སྟེ་ རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ རང་སྲོབས་ཀྱིས་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི།  



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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 གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡྲོད་པའི་རྩྲོམ་ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གོ་དྲོན་དང་ རྒྱན་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལ་སྲོགས་པ་
འབད་ནི།  

 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
རང་བཞིན་བརྗོད་པ་དང་དཔེ་རྒྱན་གྱི་བཅུད་དྲོན། https://youtu.be/FmBvNvg4HzQ 

སྙན་ངག་ལེའུ་གཉིས་པའི་དཔེར་བརྗོད་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས། ཨྲོན་བསན་འཛིན་ཤཱསྟྲི། སྙན་ངག་ལ་ལྟ་བའི་
མིག། མཁན་པྲོ་ཕུན་ཚྲོགས་བཀྲིས། རྲོང་ཁའི་སྙན་ངག་བླྲོ་གསར་དགའ་བའི་མིག་གི་བདུད་རྩི། ཀརྨ་དབང་འདུས། 
ཡྲོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ Microsoft Word - 1. Cover (dharmadownload.net) 

 
ལྕོགས་གྲུབ། 
༧ སྙན་རྩྲོམ་ནང་ལུ་ མངོན་བརྗོད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་གི་ཐ་སྙད་ཚུ་ བསྐྱར་བ་མེད་པར་ འྲོས་

འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྩམ་ཚུགས། 
ལས་དྲོན།  
༡༠ -  རྒྱལ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན། ལྷ་གནས་དང་ལྷའི་མིང་། ནམ་མཁའ་དང་གཟའ་སྐར་ལ་སྲོགས་པའི་མིང་།  

དུས་དང་བསྐལ་པ་ལ་སྲོགས་པའི་མིང་། ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་༥ རེ་བཤད་པ་དང་སྦྲགས་འབྲི་སབ་འབད་ 
ཚུགས་དགོ། 

༡༡-  སྙན་རྩྲོམ་ནང་ལུ་ མངོན་བརྗོད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་སབ་འབད་ནི་དང་ གོ་དྲོན་ཚུ་ ལེན་ཚུགས་དགོ། 
  

སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ལེགས་ཤྲོམ་འབད་ཤེས་ཐབས་ལུ། 
དངོས༌འབྲེལ། 
 སྤྱིར་བཏང་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་གོ་དྲོན་དང་ བརྗོད་དྲོན་ དགོས་དྲོན་ཚུ་ བཤུད་བརྙན་གྱི་ཐྲོག་ལུ་བཟྲོ་ཞིནམ་ལ་ གསལ་བཤད་

འབད་དགོ། 
 རྩྲོམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མངོན་བརྗོད་ལག་ལེན་ འཐབ་དང་མ་འཐབ་པའི་ཁྱད་པར་ བཤུད་བརྙན་ཐྲོག་ལུ་བཟྲོ་སྟེ་ སྲོན་ཞིམ་

ལས་ རྩྲོམ་ནང་ མངོན་བརྗོད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། 

http://www.dharmadownload.net/download/text/pdf/T0130_snyan%20ngag%20blo%20gsar%20dga%27%20b%27i%20glu%20dbyang.pdf
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 རྩྲོམ་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མངོན་བརྗོད་ཁུངས་གཏུགས་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྲོན་ དཔེ་དང་བཅས་ ལམ་སྲོན་བྱིན་དགོ། 
 ལམ་སྲོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩྲོམ་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མངོན་བརྗོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡྲོད་མེད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལག་

ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།  
 སྲོབ་དེབ་ནང་ཡྲོད་པའི་ མངོན་བརྗོད་ཀྱིས་མ་དྲོ་བར་ མངོན་བརྗོད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་གཞན་ཡང་ཡྲོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་དང་ 

ཡྲོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ཚུ་ འཚྲོལ་ཏེ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་བཅུག་དགོ། 
དྲན་གསྲོ། 
མངོན་བརྗོད་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ སྲོབ་ཕྲུག་རང་གིས་ལྷབ་སྟེ་ རྩྲོམ་དང་ འབྲེལ་ཡྲོད་གནད་དྲོན་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་མ་
གཏྲོགས་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ སྲོབ་སྲོན་འབད་དགོཔ་མེད། ཨིན་རུང་ དུམ་གྲ་རེ་ ཧ་མ་གོཝ་
རེ་ཡྲོདན་ སྲོབ་དཔྲོན་ལུ་དྲོགས་སེལ་འབད་དེ་ ཤེཔ་བཟྲོ་དགོ། 
 
དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སྐབས་ནང་འབད་བ་ཅིན་  
 གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ ལྷབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟྲོ་སྟེ་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་

སང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  
 སྲོབ་དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བར་དྲོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བར་སྲོད་དགོཔ་ཚུ་ ཡྲོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་
བཟྲོ་དགོཔ་ཨིན། 
 

དབྱེ་ཞིབ། 
 དངོས་འབྲེལ་དང་དངོས་འབྲེལ་མེན་པ་ གང་རུང་གི་སྒོ་ལས་ ངག་ཐྲོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ སབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི།  
 མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཐྲོ་ཅིག་བཏྲོན་བྱིན་ལས་ དེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིན་ན་ རྒྱན་གང་རུང་གི་རྩྲོམ་རྐྱབ་ནིའི་སྲོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན་

ཏེ་ རྩྲོམ་རྐྱབ་ཚུགས་མྲ ་ཚུགས་བལྟ་ནི།  
 མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡྲོད་པའི་ རྩྲོམ་ཅིག་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ རྩྲོམ་འདི་ནང་གི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་འདི་ རྣམ་

གྲངས་གཞན་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ རྩྲོམ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 
 འྲོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་བའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ བཙུགས་ཚུགས་མི་ཚུགས་ཚུ་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལ་སྲོགས་པ་བཟུམ་

འབད་ནི།  
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མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
 རྲོང་ཁའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་སྐར་ཚྲོགས་ཕྲེང༌བ། མངོན་བརྗོད་རྒྱ་མཚྲོའི་ཆུ་ཐིག། 
 མངོན་བརྗོད་རྩྲོམ་རིག་གི་འབྱུང་བ། ཡྲོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ Ant_&_Syn(text)_9cb26c71be8c1f95c7108db64d0d24dd.pdf 

(dzongkha.gov.bt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༣) སྲོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆོས་སྐད་སྐད་ཡིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
ལྕོགས་གྲུབ། 
  ༡- ནང་པའི་རིག་གཞུང་གི་ སྐད་ཡིག་གི་གཞི་འགྱམ་ཚུད་དེ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་རྩྲོམ་རིག་ཚུ་ནང་གི་ བར་དྲོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས།  
ལས་དྲོན། 
༡- ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ རྩིས་མཐྲོང་དང་འབྲེལ་བའི་དྲོན་ཚན་ཚུ་གི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་ཚུ་ རྲོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་

དེ་ འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Ant_&_Syn(text)_9cb26c71be8c1f95c7108db64d0d24dd.pdf
https://www.dzongkha.gov.bt/uploads/files/publications/Ant_&_Syn(text)_9cb26c71be8c1f95c7108db64d0d24dd.pdf
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༢-  ཆོས་སྐད་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་ཚུ་  ལྷབ་སྟེ་ནང་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་གི་ གོ་དྲོན་ལེན་ཚུགས་དགོ།  
 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 ནང་པའི་རིག་གཞུང་གི་ སྐད་ཡིག་གི་གཞི་འགྱམ་ཚུད་ནིའི་དྲོན་ལུ། 
དངོས་འབྲེལ། 
 ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྩིས་མཐྲོང་དང་ ཚིག་རྒྱན་གྱི་དྲོན་ཚན་ཚུ་ སྲོབ་སྲོན་འབད་བའི་སྐབས་ ཆོས་སྐད་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་

ཚིག་གི་གོ་དྲོན་ཚུ་ འགྲེལ་བཤད་བྲིས་བྱིན་ཏེ་ རྲོང་ཁའི་ཐྲོག་ལུ་ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། 
 འཕལ་འཕལ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྩིས་མཐྲོང་དང་ ཚིག་རྒྱན་གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སྲོབ་སྲོན་འབད་བའི་སྐབས་ ཆོས་སྐད་དང་

འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་ཚུ་ ཚིག་མཛྲོད་ཚུ་ལས་བལྟ་སྟེ་ འཚྲོལ་བཅུག་དགོ། 
 འཕལ་འཕལ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྩིས་མཐྲོང་དང་ ཚིག་རྒྱན་གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སྲོབ་སྲོན་འབད་བའི་སྐབས་ ཆོས་སྐད་དང་

འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་ སྲོན་ཡྲོད་མི་གི་ཐྲོག་ལུ་ རྗོད་ཚིག་བཟྲོ་བཅུག་དགོ། 
 ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྩིས་མཐྲོང་དང་ ཚིག་རྒྱན་གྱི་དྲོན་ཚན་ཚུ་ནང་ལས་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ལྲོགས་སུ་བཏྲོན་ཏེ་ རྲོང་

ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་བྲི་ནིའི་ སང་བ་བྱིན་དགོ། 
 ཆོས་སྐད་ཀྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བླྲོ་སབ་ནི་དང་ བརྗོད་པ་བྲི་ནིའི་ སང་བ་བྱིན་དགོ། 
 ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐྲོག་ལུ་ཡྲོད་པའི་ རྩྲོམ་རིག་གི་དྲོན་ཚན་དུམ་གྲ་རེ་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ གོ་དྲོན་ལེན་བཅུག་

དགོ། 
 
 
དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་གནས་སྐབས་ནང་འབད་བ་ཅིན་  
 གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ ལྷབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟྲོ་སྟེ་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་

སང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  
 སྲོབ་དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བར་དྲོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བར་སྲོད་དགོཔ་ཚུ་ ཡྲོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་
བཟྲོ་དགོཔ་ཨིན། 
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དབྱེ་ཞིབ། 
 ཆོས་སྐད་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་འགྲེལ་བཤད་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཆོས་སྐད་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་ ཚིག་མཛྲོད་ཚུ་ལས་བལྟ་སྟེ་ འཚྲོལ་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཆོས་སྐད་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་ སྲོན་ཡྲོད་མི་གི་ཐྲོག་ལུ་ རྗོད་ཚིག་བཟྲོ་ཚུགས་མི་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་

ནི།། 
 ཆོས་སྐད་ཀྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བླྲོ་སབ་ནི་དང་ བརྗོད་པ་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
 ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐྲོག་ལུ་ཡྲོད་པའི་ རྩྲོམ་རིག་གི་དྲོན་ཚན་ཚུ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ གོ་དྲོན་ལེན་ཚུགས་མི་ཚུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི། 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

 

ཆོས་སྐད་རྲོང་ཁ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ། འྲོད་ཟེར་བརྒྱ་པ། 2010 རྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས། 

 
ལྕོགས་གྲུབ། 
༢- སྙན་ངག་ལྷབ་སང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མཁས་པ་གཞན་གྱི་ སྙན་རྩྲོམ་གྱི་གོ་དྲོན་ཚུ་ རྲོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ཚུགས།  
ལས་དྲོན། 
༢-  ཚིག་གི་སྙན་ཆའི་དྲོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡྲོད་པའི་ ཚིག་རྒྱན་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་ 

འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 
 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 སྙན་ངག་ལྷབ་སང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མཁས་པ་གཞན་གྱི་ སྙན་རྩྲོམ་གྱི་གོ་དྲོན་ཚུ་ རྲོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ། 
དངོས་འབྲེལ། 

 སྐད་སྒྱུར་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ སྐད་ཡིག་གི་རང་བཞིན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྐད་ཡིག་གཅིག་ལས་ གཅིག་ནང་བསྒྱུར་བའི་
སྐབས་ ཚིག་གི་མགོ་མཇུག་ སྲོར་ཏེ་འགྱོ་སྲོལ་ཡྲོདཔ་དང་། ཚིག་སྒྱུར་འབད་ནི། དྲོན་སྒྱུར་འབད་ནི། ཚུ་ མ་འདྲཝ་
ཡྲོད་པའི་སྐོར་ དཔེ་དང་བཅས་ བཤད་པ་རྐྱབ་བྱིན་དགོ། 

 སྙང་ངག་གི་རྒྱན་ཚུ་སྲོན་པའི་ཞྲོར་ཁར་ མཁས་པ་གཞན་གྱི་སྙན་རྩྲོམ་ཚུ་ དཔེ་མཛྲོད་དང་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ནང་ལས་
འཚྲོལ་ཏེ་ བྱིན་ཞིནམ་ལས་ རྲོང་ཁའི་ནང་ འབྲི་སབ་འབད་བཅུག་སྟེ་ སྐད་སྒྱུར་གྱི་ཉམས་མྲོང་འཐྲོབ་བཅུག་དགོ།   



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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 ཆོས་སྐད་རྲོང་ཁའི་ཚིག་མཛྲོད་ཚུ་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ ཚིག་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག་གི་རྩྲོམ་ཚུ་
གི་ གོ་དྲོན་ལེན་ཏེ་ རྲོང་ཁའི་ཐྲོག་ལུ་ བསྒྱུར་ནིའི་སང་བ་ ག་དེ་མང་མང་བྱིན་དགོ། 

 ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐྲོག་ལུ་ བཀོད་ཡྲོད་པའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་རྩྲོམ་དང་ སྒྲོལ་མའི་བསྲོད་པ་དང་ གུ་རུའི་གསྲོལ་འདེབས་བཟུམ་
ཚུ་ལས་ ཚིགས་བཅད་དག་པ་རེ་ལྲོགས་སུ་ བཏྲོན་ཞིནམ་ལས་  དེ་ཚུ་རྲོང་ཁའི་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ནིའི་གོ་
སྐབས་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་དང་ འབད་མ་ཚུགསཔ་དང་ མ་གོཝ་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བྱིན་དགོ། 

དངོས་འབྲེལ་མེནམ། 
སྲོབ་ཁང་ནང་ འྲོང་མ་ཚུགསཔ་དང་ སྲོབ་དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་ གཅིག་ཁར་སྲོད་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སངས་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ 
ཤེས་ཡྲོན་འཕྲོ་མཐུད་བྱིན་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཆོས་སྐད་དང་རྲོང་ཁའི་ སྐད་སྒྱུར་ལུ་ཕན་པའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལམ་སྲོན་ཚུ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་
ཐྲོག་ལུ་ གོ་བར་སྲོད་དང་། ཆོས་སྐད་ཀྱི་རྩྲོམ་འཇམ་སངམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱན་ཡྲོད་མི་རྩྲོམ་ཚུན་གྱི་ རྩྲོམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ 
ཡྲོངས་འབྲེལ་ཐྲོག་ལུ་ བཏང་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་རྲོང་ཁའི་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་ བྲི་ནི་དང་ སབ་ནིའི་མཐྲོང་ཐྲོས་ཚུ་ བཟྲོ་གཏང་བཅུག་
ནི་དང་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བྱིན་ནི་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ སྐད་སྒྱུར་གྱི་ཉམས་མྲོང་འཐྲོབ་བཅུག་
དགོ། 
 
དབྱེ་ཞིབ། 

 ཆོས་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་གོ་དྲོན་ ཧ་གོ་དང་མི་གོ་བལྟ་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ།  
 ཆོས་སྐད་ཀྱི་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རྩྲོམ་ རྲོང་ཁའི་ཐྲོག་ལུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི།  
 ཆོས་སྐད་ཀྱི་ ཚིག་ལྷུག་གི་རྩྲོམ་ རྲོང་ཁའི་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་བྲི་ནི།  
 ཆོས་སྐད་ཀྱི་ རྩྲོམ་རིག་ རྲོང་ཁའི་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་  བཤད་པ་རྐྱབ་ནིའི་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
ཆོས་སྐད་རྲོང་ཁ་ཚིག་མཛྲོད་ཆེན་མྲོ། འྲོད་ཟེར་བརྒྱ་པ། 2010 རྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས། 
ལྕོགས་གྲུབ། 
༣- ཆོས་སྐད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་འཇུག་པ་ལུ་ ཉམས་མྲོང་ཐྲོབ་སྟེ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་བརྗོད་པ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་བྲི་ཚུགས། 
ལས་དྲོན། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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༡- ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕད་དང་རྣམ་དབྱེའི་སྲོར་ཚུལ་ཚུ་ རྗོད་ཚིག་གི་ཐྲོག་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ རྲོང་ཁའི་ ཕད་རྣམ་དབྱེ་
དང་ ག་བསྡུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 

༢- ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ རྗོད་ཚིག་ནང་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཧ་གོ་སྟེ་ བརྗོད་པ་ཚུ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 
 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕད་དང་རྣམ་དབྱེའི་སྲོར་ཚུལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ནིའི་དྲོན་ལུ།  
དངོས་འབྲེལ། 
༡ རིག་གཞུང་ཆོས་ཚན་ཚུ་སྲོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚིགས་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག་ཚུ་ནང་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་

འཐྲོན་པའི་སྐབས་ དེ་ཚུ་ རྲོང་ཁའི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཕད་དང་རྣམ་དབྱེ་ག་ཅི་ཟེར་མི་ཨིན་ན་ ངོ་སྲོད་འབད་དེ་བྱིན་
དགོ། 

༢ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ཚིགས་བཅད་ཚུ་ལས་འཐྲོན་པའི་སྐབས་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཚིག་གྲོགས་གཞན་
དང་གཅིག་ཁར་ སར་ཚུལ་ཚུ་ཡང་ དཔེ་དང་བཅས་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕད་རྣམ་དབྱེ་ལག་ལེན་གྱི་ སང་
བ་ཚུད་བཅུག་དགོ། 

༣ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ མིང་ཚིག་དང་ ཕད་རྣམ་དབྱེའི་ཚུ་ དག་པ་རེ་ ལྲོགས་སུ་བཏྲོན་བྱིན་ཐྲོག་ལས་ དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 
རྗོད་ཚིག་བྲི་ནིའི་ སང་བ་བྱིན་དགོ། 

 
 
དངོས་འབྲེལ་མེནམ། 
 གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ ལྷབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟྲོ་སྟེ་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་

སང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  
 སྲོབ་དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བར་དྲོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བར་སྲོད་དགོཔ་ཚུ་ ཡྲོངས་

འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་
བཟྲོ་དགོཔ་ཨིན། 

དབྱེ་ཞིབ། 
 ཚིགས་བཅད་དང་ འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ནང་ལས་ ཕད་རྣམ་དབྱེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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 ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕད་རྣམ་དབྱེ་དང་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་ཚིག་བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནི། 
 ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཕད་རྣམ་དབྱེ་དང་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྲོང་ཁའི་ནང་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་

ནི། 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 
རྲོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྲོར་བ་གི་སྲོབ་དེབ། སྲོབ་རིམ་༡༡པ།  
གོང་རིམ་རྲོང་ཁའི་བར་གཞུང་། རྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས། 
 
ལྕོགས་གྲུབ། 
༤- མངོན་བརྗོད་ཀྱི་ཤེས་ཡྲོན་སང་ཐྲོག་ལས་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལུ་ཐྲོགས་ཆགས་མེདཔ་འགྱོ་སྟེ་ རྩྲོམ་རིག་གི་གོ་དྲོན་ཚུ་ 
   ལེན་ཚུགས། 
ལས་དྲོན། 
༥- མིང་གི་མངོན་བརྗོད་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་དང་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ རྲོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་

དགོ། 
སྲོབ་སྲོན་ཐབས་ལམ། 
 མངོན་བརྗོད་ཀྱི་ཤེས་ཡྲོན་སང་ཐྲོག་ལས་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལུ་ཐྲོགས་ཆགས་མེདཔ་འགྱོ་སྟེ་ རྩྲོམ་རིག་གི་གོ་དྲོན་ལེན་

ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ། 
དངོས་འབྲེལ། 

 མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ བཙུགས་དགོ་པའི་དགོས་དྲོན་དང་ གནས་སངས་ཚུ་ བཤད་བྱིན་ཏེ་ ཧ་གོ་ཐྲོག་ལས་ ལག་ལེན་
འཐབ་བཅུག་དགོ། 

 མངོན་བརྗོད་ཀྱི་སྲོབ་དེབ་ནང་བཀོད་ཡྲོད་པའི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ རང་སྲོབས་ཀྱི་གོ་བ་ལེན་ཏེ་ རྩྲོམ་རིག་ཚུ་ བྲི་
བའི་སྐབས་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ ལམ་སྲོན་བྱིན་དགོ། 

 རྩྲོམ་ཚུ་ནང་ཡྲོད་པའི་ མིང་ཚུ་གི་ཚབ་ལུ་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ སྲོང་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 
 
དངོས་འབྲེལ་མེནམ། 



 སློབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་ལག་ལན་གྱི་ སློབ་སློན་ལམ་སློན།                                 སྤྱི་ལློ་༢༠༢༡ ལུ། 
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 གོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་ནང་ ལྷབ་སྲོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟྲོ་སྟེ་བཙུགས་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་
སང་འབད་བཅུག་ནི་དང་།  

 སྲོབ་དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ཡང་ བར་དྲོན་དང་གསལ་བཤད་འབད་དགོཔ་དང་ གོ་བར་སྲོད་དགོཔ་ཚུ་ ཡྲོངས་
འབྲེལ་དང་ མི་སྡེའི་བར་རྒྱུད་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ ཕར་ཚུར་གཏང་ལེན་འབད་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཚུགསཔ་
བཟྲོ་དགོཔ་ཨིན། 

 
དབྱེ་ཞིབ། 

 མིང་རྣམ་གྲངས་བཙུགས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ དྲོན་མཚམས་རེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ མིང་ག་ཅི་ལུ་གོ་ཨིན་ན་བྲི་
བཅུག་ནི།  

 མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ གོ་དྲོན་ཚུ་ རྲོང་ཁ་ནང་ཡང་ བྲི་བཅུག་ནི། དཔེར་ན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ སན་ལྗོངས་ 
ཟེར་སབ་དགོ་པའི་ དྲོན་དག་བྲིས། ཟེར་དྲོ་བཟུམ།  

 མིང་གི་རྣམ་གྲངས་བཙུགསཔ་དང་མ་བཙུགས་པའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི། 
 མིང་གཅིག་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེའི་རྣམ་གྲངས་བྲི་བཅུག་ནི། 
 མིང་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ རྣམ་གྲངས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 
 རྩྲོམ་ཚུ་ནང་ མིང་གི་མངོན་བརྗོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩྲོམ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 

 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས། 

ཆོས་སྐད་ཀྱི་དཔེ་ཆ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡྲོད་པའི་སྲོབ་དེབ། མངོན་བརྗོད་རྒྱ་མཚྲོའི་ཆུ་ཐིག། གློག་རིག་ཡྲོངས་འབྲེལ་ཁ་
བྱང་ མངྤྱོན་བརྤྱོད་ - Wikipedia      ཡང་ན་   (33) མངྤྱོན་བརྤྱོད ༡་ནས་༥་བར། - YouTube 

 

https://bo.wikipedia.org/wiki/%E0%BD%98%E0%BD%84%E0%BD%BC%E0%BD%93%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%A2%E0%BE%97%E0%BD%BC%E0%BD%91%E0%BC%8B
https://www.youtube.com/watch?v=BBnAI_3IRJ8

