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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

11

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

1
༆

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

ངོ་སྲོད་དང་རྒྱབ་ཁུངས།
ཨོཾ་སྭསྟི། ཕྱྲོགས་བཅུའི་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་དགོངས་གཏེར་ལས། །བམས་དང་སྙིང་རྗེས་གཞན་

དྲོན་རེ་སྐོང་བདུད་རྩིའི་མཛྲོད་མངའ་བ། །ཆབ་སྲིད་ལུགས་གཉིས་མཛད་འཕྲིན་བཟང་པྲོས་འབངས་རྣམས་སྐྱོང་མཛད་པའི། །པད་
འབྱུང་སན་གཟིགས་ཟུང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པྲོར་བཏུད།།

ཟེར་མཆོད་པར་བརྗོད་པའི་མེ་ཏྲོག་གི་ཕྲེང་བས་མདུན་བསུས་ཏེ་

སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་ འབྲིང་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་བར་མའི་ རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ཀྱི་ངོ་སྲོད་ཞུ་བ་ཅིན།

འདི་ཡང་ སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་མྲོའི་རིག་གཞུང་སྲོབ་སྲོང་འབད་སའི་ སྲོབ་གྲྭ་འགོ་དང་པ་རབ་བྱུང་༡༦ པ་དང་།
སྤྱི་ལྲོ་༡༩༦༡ ལྲོའི་ནང་། འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ རྒྱལ་རབས་གསུམ་པ་ དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་ འཇིགས་མེད་རྡྲོ་རྗེ་དབང་

ཕྱུག་མཆོག་གི་ཞབས་ལས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དེང་དུས་ཀྱི་ རིག་གསར་ཤེས་ཡྲོན་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ བརྩམས་གནངམ་དང་

གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རང་ལུགས་རིག་གཞུང་དང་། སྐད་ཡིག། ལམ་སྲོལ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་
ཉམས་པ་སྲོར་ཆུད་ལུ་ དགོངས་ཏེ། ཟབ་དྲོན་དབང་འདུས་རྩེ་ལུ་ འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག།
དེ་ལས་ ལྲོ་འདི་ནང་ར་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ གདན་ས་ གསང་སྔགས་ཟབ་དྲོན་ཕྲོ་

བྲང་ངམ་ སེམས་རྟྲོགས་ཁ་ལུ་ གནས་སྤྲོ་གནངམ་ལས་བཟུང་སྟེ། སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༢ ཚུན་ དབུ་འཛིན་དང་པ་ སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་
མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པྲོ་ཆེ་ འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནམ་ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྲོར་གྱིས་ དབུ་གཙྲོས་ཏེ། ད་རེས་
ཚུན་ཚྲོད་ དབུ་འཛིན་རིམ་འབྲོན་མང་རབས་ཅིག་གིས་ མི་ལྲོ་༥༡ དེ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ གཞུང་རིག་གནས་དང་ རང་ལུགས་སྔར་

སྲོལ་བཟང་པྲོའི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་མཛད་པའི་ཁར། དེང་དུས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཤེས་རིག་གོང་འཕེལ་

གྱི་ དམིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པའི་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་ཡྲོན་ཚུ། ང་བཅས་རའི་ མ་འྲོངས་གཞྲོན་ནུ་ཚུ་གིས་ འཐྲོབ་ཐབས་ཀྱི་
ཕྱག་ལཱ་མཛད་འཕྲོ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་གནངམ་ལས། སྲོབ་གྲྭ་འདི་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་ གཅིག་ལས་

གཅིག་དྲགཔ་འབད་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་མི་ མང་རབས་ཅིག་ བྱུང་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཡང་ལེགས་ཤྲོམ་འབད་ ཐྲོན་དང་འཐྲོན་བཞིན་
དུ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

དེ་གུ་སྤྱི་ལྲོ་༡༩༨༩ ལས་ རིག་གཞུང་འབྲིང་རིམ་གོང་མ་ལུ་ ཡར་སེང་གནང་སྟེ་ རིམ་པ་བཞིན་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ཚུན། ཡར་སེང་

གནང་ཡྲོད་རུང་། སྤྱི་ལྲོ་༢༠༠༠ ལས་ རིག་གཞུང་སྲོབ་རིམ་༡༠ པ་ཚུན། ལྷབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ གནས་སྐབས་ཅིག་ མཇུག་བསྡུ་

ནུག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་སྲོབ་རིམ་༡༠ པ་མཐར་འཁྱོལ་མི་ རིག་གཞུང་གི་ ཆོས་ཚན་ལུ་སྲོ་བ་དང་། དང་འདྲོད་ཡྲོད་

མི་ ན་གཞྲོན་ཚུ་གིས་ རིག་གཞུང་སྲོབ་རིམ་༡༡ པ་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་ཡྲོད་རུང་། རིག་གཞུང་ལུ་ སྲོབ་སྲོང་འབད་
ནིའི་དུས་ཡུན་ ལྲོ་ངོ་གཉིས་ལས་བརྒལ་ མེདཔ་ལས། རིག་གཞུང་གི་སྤུས་ཚད་ བསྐྱར་གསྲོ་འི་དྲོན་ལུ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཁོ་གལ་
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དང་འཁྲིལ། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁྱད་འཛིན་སྲོབ་གྲྭ་ མ་འདྲཝ་ལྔ་ གཞི་བཙུགས་གནང་ནིའི་ འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ། སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༨

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

ཟ་༧ པའི་ཚེས་༥ ལུ་ རྩ་གཞུང་ཁྱད་རིག་གྲོས་སྟྲོན་བཀོད་ཚྲོགས་ (CTAB) ཀྱི་ཞལ་འཛྲོམ་ནང་ལས་ གནང་བ་གྲུབ་པ་ལྟར།
རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚྲོགས་སྡེ་གིས་ རིག་གཞུང་སྲོབ་རིམ་༩-༡༠ པའི་རྩ་གཞུང་འདི། དེང་སང་གི་ལམ་ལུགས་ གཞུང་གི་སྲིད་
བྱུས་ཀྱི་ དམིགས་ཡུལ་དང་ དགོས་དྲོན་ཚུ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ། ཆོས་ཚན་སྲོ་སྲོའི་དྲོན་ཚན། དགོས་མཁོ།
དམིགས་ཡུལ། ལས་དྲོན། ཐུན་ཚན་དང་། ཆུ་ཚྲོད་དཔྱ་བགོ། དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ རིག་གཞུང་ཆོས་ཚན་རྩ་
གཞུང་ ཁ་གསལ་འབད་ བཀོད་དེ་ བཟྲོ་ཡྲོདཔ་ཨིན།

2

དགོས་དྲོན།

ད་རེས་ཚུན་ཚྲོད་

གཞུང་རིག་གནས་དང་

རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་བཟང་པྲོའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་

མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་མཛད་པའི་ཁར།

དེང་དུས་ ཤེས་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་ འགྱུར་བའི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན། ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་ཡྲོན་ གཉིསཔྲོ་འདི། གཅིག་

མེདན་ གཅིག་ཐབས་ཆག་འབད་ འགྱོ་ནི་མེན་པར། ཟུང་འཇུག་འབད། དཔེ་འབད་བ་ཅིན། བ་རྒོད་ཀྱིས་ གནམ་འཕང་ཆོདཔ་
འབད་ འཕུར་དགོ་པ་ཅིན། གཡས་གཡྲོན་གྱི་གཤྲོག་སྒྲོ་གཉིས་ཆ་ར་ དགོས་མཁོ་ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། དེ་བཟུམ་འབད། ང་

བཅས་རའི་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡང་ གང་འདྲོད་ཀྱི་ཡྲོན་ཏན་ ལེགས་ཤྲོམ་འབད་སྲོད་དཔ་ བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན། ལག་
ལེན་ག་འདི་འཐབ་ནི་ཨིན་ན? དེ་གི་གདམ་ཁ་མ་གཏྲོགས། ལག་ཆ་མེད་པར་ ཐབས་ཆག་པའི་གཞི་ལུ་རྩ་ལས་ མི་འགྱུར།

དེ་གིས་འབད། རིག་གཞུང་གི་ ཆོས་ཚན་ལྷབ་སང་ འབད་དགོ་པའི་དགོས་དྲོན་ཡང་། ཇི་སྐད་དུ། རྒྱལ་ཚབ་བམས་པ་མགོན་
པྲོའི་ཞལ་ལས།

རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་མཁས་པར་མ་སང་ན།

།འཕགས་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་འཐྲོབ་མི་

འགྱུར། །དེ་བས་གཞན་དག་ཚར་གཅོད་རྗེས་གཟུང་བ་ཕྱིར་དང་། །རང་ཉིད་ཀུན་ཤེས་བ་ཕྱིར་དེ་ལ་འདིར་བརྩྲོན་བ།། ཟེར་གསུངས་
ཡྲོད་དྲོ་བཟུམ། གནས་སྐབས། སྲིད་ཀྱི་བ་གཞག་ཚུ་ འཇིག་རྟེན་དྲོན་མཐུན་གྱི་ལྟ་བ་དང་ མཐུནམ་འབད་ མི་ཚེའི་འཚྲོ་བ་ལེགས་
ཤྲོམ་འབད་སྐྱོང་ཚུགས་ནི་དང་།
ཕུགས། ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ དགེ་སྡིག་སྤང་བང་གི་གནས་ཚུ་ལུ་ མཁས་ཏེ། མཐར་ཐུག་གཏན་གྱི་བདེ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ འཐྲོབ་པའི་རྒྱུ་ཡང་ རིག་གཞུང་གི་སང་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས། ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་ རྩ་བ་
ཨིནམ་མ་ཚད། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་གྱི་གཞི་རྩ་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་ ཁྱད་པར་

འཕགས་པའི་ངོ་རྟགས་བཟང་པྲོ་ཚུ་ བ་ལམ་རྗེས་མེདཔ་འབད་ འགྱོ་མ་བཅུག་པར་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ ཉམས་པ་སྲོར་

ཆུད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་ ལྷ་སང་འབད་དེ་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་བ་གཞག་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་གི་ གནད་དྲོན་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་
ཨིན།
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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

3

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

ལྷབ་སང་ག་ཅི་འབད་དགོཔ།

གོང་ལུ་ ཞུ་མི་བཟུམ་ཨིན་པའི་ཁར། གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་པ་ཙམ་བསམས་ནས་ ཕུགས་ཀྱི་འདུན་མ་འདྲོར་བར། ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བ་
གཞག་ཚུ་ལུ་ འཇུག་པའི་སྐབས། ལཱ་གཅིག་གིས་ འབྲས་བུ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ མཐའ་དྲོན་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་ དགོས་པ་གིས་མ་
དྲོབར། མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ དགོངས་རྲོལ་ལས་ འཁྲུང་མི། རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྲོམས་ཀྱི་ ལྟ་བའི་ལམ་
ཆེན་ལུ་ ཞུགས་ནུས་པའི་ རྟེན་བཟང་ལུ་འགྱུར་ནི་གི་ དགོས་པ་ཚད་མེད་བ་ན་མེད་པ་ལུ་བརྟེན། ལྷབ་སང་འབད་དགོ་པའི་ རྒྱུ་
ངོ་མྲོ་འདི་ཨིན།

3.1

དྲོན་ཚན་ ག་ཅི་འབད་ལྷབ་སང།

རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་ཤེས་ན་པཎ་ཆེན། ཆུང་བ་ལྔ་ཤེས་ན་པཎ་ཆུང་། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་འབད། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་ནི།

སྒྲ་རིག་པ་ཤེས་ན། ཚིག་གི་འཁྲུལ་བ་ཚུ་སེལ་མི་ལུ་ བརྡ་སྲོད་རིག་པ་ཨིན། ཚད་མ་རིག་པ་ཤེས་ན། དྲོན་གྱི་གནས་
ལུགས་འཁྲུལ་བ་ཚུ་ གཏན་ཚིགས་སྒོ་ནས་ ཚར་གཅོད་ཚུགས་མི་ལུ་ ཚད་མ་རིག་པ། བཟྲོ་རིག་ཤེས་པ་ཅིན། རྒྱུ་
ནྲོར་ལྲོངས་སྲོད་ དགོས་འདྲོད་བཞིན་དུ་འབྱུང་བའི་ རིག་རྩལ་ལུ་བཟྲོ་རིག་པ། གསྲོ་བ་རིག་པ་ལུ་ལྷུར་བརྩྲོན་འབད་

བ་ཅིན། ནད་ཀྱིས་བཏབ་པའི་ ནད་ཞི་བར་འདྲོད་པའི་འགྲོ་བ་ཚུ་ལུ་ ཕན་འབྲས་འབྱུང་བའི་ རིག་རྩལ་ཁྱད་ཆོས་ལུ་
གསྲོ་བ་རིག་པ།

ནང་དྲོན་རིག་པ་ལྷབ་སང་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན། ཤེས་བ་གནས་ལུ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྲོག་པར་

གནས་

སྐབས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་ མཐར་ཐུག་གི་གོ་འཕང་འཐྲོབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པ་ལུ་ ནང་དྲོན་རིག་པ་ཁྱད་ཆོས་
ཨིན།

རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔའི་ཁྱད་ཆོས་རིག་རྩལ་ནི།

སྙན་ངག་ཤེས་ན།

ཚིག་རྒྱན་ལ་མི་རྲོངས།

མངོན་བརྗོད་ཤེས་ན།

མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་མི་རྲོངས། ཟྲོས་གར་ཤེས་ན། སྐད་རིགས་ལ་མི་རྲོངས། སྡེབ་སྲོར་ཤེས་ན། ཚིགས་བཅད་ལ་
མི་རྲོངས། སྐར་རྩིས་ཤེས་ན། གྲངས་ཀྱི་གནས་ལ་མི་རྲོངས་པ་ཡིན།

རིག་གཞུང་གི་ཁྱད་ཆོས། ཞི་བདེ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན། དཔེར་ན། སྒྲ་རིག་པ་ནི་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་མི་ཉམས་པའི་
དགོས་པ་དང། ཚད་མ་དང་ནང་དྲོན་རིག་པ་གཉིས་ཀྱིས། གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ ལྷན་ཐབས་ཡྲོད་པའི་དགོས་པ།

གསྲོ་བ་རིག་པ་ནི། རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་བསྲུང་བའི་དྲོན་སྲོགས། གཞན་དང་མི་འདྲ་
བའི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པྲོ་ཚུ་ རྒྱལ་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་མཐུནམ་འབད་ཡྲོདཔ་ལས་ ཆོས་ཚན་ཚུ་བཙུགས་ཡྲོད།

3.2

ག་དེ་སྦེ་ ལྷབ་སང་འབད་དགོཔ།
རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་

ཆུང་བ་ལྔའི་སྒོ་ནས་རིམ་སྒྲིག་འབད་ནི།

དེ་ཡང་

རིག་པའི་གནས་བཅུ་ཤེས་ནི་དྲོན་ལུ་
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གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལྕོགས་གྲུབ་གཙྲོ་ཅན་དང་། གནས་ཚད། ལས་དྲོན། དེང་སང་ ཐབས་ལམ་དང་རིག་

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

རྩལ་ཁྱད་རིག་ས་ཚྲོགས་ཐྲོག་ལས་ གདམ་འཐུ་འབད་མི་ཆོས་ཚན་འདིའི་ཐྲོག་ལུ་ ནང་སྲོང་དང་ལུས་སྲོང་མ ཐིལ་
ཕྱིན་ལྷབ་སང་ འབད་བཅུག་ནི་ཨིན།

4

དམིགས་ཡུལ།

དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྲོ་ཆེ་གིས། “འབྲུག་པའི་ན་གཞྲོན་ཚུ་ འབྲུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ཐྲོག་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་

དྲོ་འགྲན་ཚུགས་པའི་མི་ངོམ་ཅིག་དགོ་” ཟེར་གསུངས་པའི་དགོངས་བཞེད་དང་འཁྲིལ་ཏེ། རིག་གཞུང་གི་ཆོས་ཚན་འདི་གིས། གཙྲོ་

རིམ་བཟུང་སྦེ། སྔོན་འབྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གི་ མཛད་ཤུལ་བཟང་པྲོ། སྔར་སྲོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་།
སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ ཉམས་སྲུང་འབད་དེ། རང་དབང་རང་བཙན་འབད་ བཞག་ཚུགས་ནི་
དང་། ཀུན་སྲོང་དང་ཀུན་སྲོད་བཟང་པྲོའི་གཤིས་ལུ་གྱུར་ཏེ། ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ ལཱ་དང་བ་བ་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་། དད་དམ་གཙང་མའི་

ཐྲོག་ལས་ འབྲུག་གི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་མི། རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ལུ་ དྲོ་འགྲན་འབད་
ཚུགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ མིག་དཔེ་བཟང་པྲོ་སྟྲོན་ཚུགས་པའི་ མི་ངོམ་ཅིག་བཟྲོ་ཚུགས་ནི་ཨིན།

5

ལྕོགས་གྲུབ་གཙྲོ་ཅན།

ལྕོགས་གྲུབ་ཟེར་མི་འདི། ཤེས་ཡྲོན་དང་རིག་རྩལ་ལས་ལྷག་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ཨིན། དེ་ཡང་། ལྷབ་སང་མ་འབད་བ་ཅིན།། སྲོབ་
དེབ་ལས་གསུང་མི་འབྲོན།། ཟེར་དྲོ་བཟུམ་འབད། རང་བཞིན་རྣམ་དཔྱྲོད་ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་ ལྷབ་སང་ལུ་བརྟེན་པའི་ རིག་རྩལ་

གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམགྱི་ ལག་ལེན་དངོསསྲོར་འབད་ཚུགས་མི་ འཇོན་ཐངས་ཅན་ལུ་གོཝ་ཨིན།

5.1

ནང་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་མཐྲོང།
ཕ་རྲོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྲོགས་པའི་ ཐྲོས་པ་རྒྱ་མཚྲོ་ལུ་བརྟེན་ཏེ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ དགེ་སྡིག་སྤང་བང་གནས་ལུ་

མཁས་ཤིང་། བམས་པ་ལ་སྲོགས་པའི་ ཚད་མེད་བཞི་གིས་གཞི་བཟུང་ཞིནམ་ལས། ཕྱྲོགས་ལྷུང་དང་འབྲལ་བ་ རིས་

མེད་ཀྱི་ དྲང་བདེན། སྤྱི་ཕན་གྱི་སྒོ་ལས་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་ མི་སྟྲོབས་ལུ་འགྱུར་ནི་གི་ དྲོན་ལུ་དང་། མཐར་
ཐུག་ཡང་ བདེ་བའི་ལམ་ས་མཐྲོང་སྟེ་ རང་མ་ཚད་སེམས་ཅན་གྱི་དྲོན་ལུ་ཡང་ མནྲོ་བསམ་གཏང་ཚུགས་པའི་ ལྷག་
བསམ་གྱི་ བྲོ་སྟྲོབས་སྐྱེ་ནི་གི་ འྲོས་འབབ་ཡྲོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན།

5.2

སྐད་ཡིག་དང་བརྡ་སྲོད།
(ལུང་གི་འབྱུང་ཁུངས་བཙུགས་གནང་) མི་ཡི་སྲོག་ནི་ཟས་དང་སྐོམ་ལ་བརྟེན། །རིགས་ཀྱི་སྲོག་ནི་སྐད་དང་གཤིས་ལ་

བརྟེན། །སྐད་དང་གཤིས་ཀ་ཉམས་པའི་མི་རིགས་ལ། །རིང་དུ་གསྲོན་པའི་རེ་བ་ཡྲོད་མ་ཡིན།། ཟེར་གསུངས་ཡྲོད་དྲོ་
བཟུམ་འབད། རང་གི་སྐད་ཡིག་ སྲོལ་རྒྱུན་མི་ཉམས་པར་གནས་ཏེ ང་བཅས་རའི་ ཆབ་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་

བསྟན་པ་ ཕྱྲོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ དགུང་དུ་ཕྱར་ཏེ་ གནས་པའི་་གཞི་འགྱམ་
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ལུ་ སྙན་ངག་དང་ སུམ་རྟགས། ངག་སྒྲོན། མངོན་བརྗོད་ཚུ་ ལྷབ་སང་ཆོས་ཚན་ ཆོས་སྐད་ནང་ཡྲོད་དེ་འབད་

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

རུང། སྲོབ་སྟྲོན་འབད་བའི་བསྒང་ལུ་ འཆད་རྩྲོད་རྩྲོམ་གསུམ་ སྐད་ཡིག་ རིག་རྩལ་བཞི་འི་ཐྲོག་ལུ་འབད་ནི་ཡྲོདཔ་
ལས།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཆོས་སྐད་ཐྲོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡྲོད་མི་ ཡིག་ཆའི་རིགས་ ཁྲིམས་ཡིག་ གནས་ཡིག་

ལུང་འདྲེན་ རྣམ་ཐར་དང་ རྟྲོགས་རྗོད་ཚུ་ཤེས་ནི་ ལྷན་ཐབས་འབདཝ་མ་ཚད་ གཙང་ དག་ གསལ་གསུམ་གྱི་
སྒོ་ལས་ སྐད་ཡིག་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཉམས་པ་སྲོར་ཆུད་འབད་ཚུགས།

5.3

འཕྲོ་འགྱུར་ཁྱད་རིག།
གཞན་སེམས་ལ་ འགྱུར་བ་གཏྲོང་བའི་ཐབས་ལམ་ནི། (ལུང་འབྱུང་ཁུངས་བཙུགས་གནང་) བམས་བརྩེ་ཡིན་པ་ཁོང་
ཁྲོ་མིན། ཟེར་གསུང་དྲོ་བཟུམ་འབད། ནང་དྲོན་རིག་པ་དང་ སྒྲ་རིག་པ་ཚུ་ལྷབ་སང་ལས་ ཤེས་ཡྲོན་རིག་རྩལ་ཐྲོབ་

སྟེ། དུས་ཀྱི་འཕྲོ་འགྱུར་འཁྲིལ་ གོང་འཕེལ་མདུན་དུ་སྤྲོ་བའི་ ཐབས་ལམ་རིག་རྩལ་ འགྱུར་ཁྱད་ཅན་ཚུ་ ཆིག་
འདྲིལ་ཐྲོག་ལས། རིག་པའི་རྣམ་དཔྱྲོད་ རྩལ་ལུ་བཏྲོན་ཏེ་་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

5.4

འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཞི་བདེ།

ཆུ་དང་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས་སྲོགས་ལྷབ་སང་ལས། ཤེས་ཡྲོན་རིག་རྩལ་ཐྲོབ་སྟེ་ ཕྱི་སྲོད་འབྱུང་བ་ལྔ་ལུ་བརྟེན་ ཕྱིའི་
འཕྲོད་སྟེན་གྱི་འབྱུང་གནས་ སྔོ་ལྗང་ཚུ་བདག་འཛིན་དང་སྲུང་སྐྱོབ། འབྱུང་ལྔའི་རང་བཞིན་གྱི་ལྷ་དང་། ས་ལ་གནས་

པའི་ས་ལྷ་དང༌། རི་ལ་གནས་པའི་གཞི་བདག ཡུལ་ལ་གནས་པའི་ཡུལ་ལྷ། ཆུ་ལ་གནས་པའི་ཀླུ། བྲག་ལ་གནས་

པའི་བཙན་སྲོགས་ལུ་ རྒྱུན་དུ་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་སྲོགས་ལ་བསང་གསྲོལ་དང་ བསྟྲོད་མཆོད་འབད་བ་ཅིན། ཡུལ་ལ་
བཀྲིས་ལྲོ་ལེགས་དང༌། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་པ། ལྲོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་པ་སྲོགས་ ཕྱིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཞི་བདེ་

དང་།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྲོད་པ་ལ་འཇུག་པ་སྲོགས་སང་བརྩྲོན་འབད་མི་ལས།

ཤེས་ཡྲོན་ཁྱད་འཕགས་

ལྟ་བ་རྟེན་

འབྱུང་དང༌། སྲོད་པ་འཚེ་བ་མེད་པ། ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀ་ལམ་སྟྲོན་པ་ བམ་སྲོབ་དཔྲོན་དང་ ཐར་པའི་ཐབས་ལམ་

ངེས་འབྱུང་སྐྱོང་ཤས། དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརྩྲོན་འགྲུས་དང་ རྒྱུན་དུ་རང་ལས་གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་ སེམས་

བསྐྱེད་རྩ་བ་ བརྩེ་བ་དང་ལྷག་བསམ་གྱིས་ཟིན་པའི་ ཀུན་སྲོང་བམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ ན་གཞྲོན་ཚུ་གིས་རྒྱུད་ལུ་ལྡན་
པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ཡྲོངས་ མི་ཚུ་གི་ཡིད་དུ་འྲོང་བ་ ནང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཞི་བདེ་ བཏྲོན་

ཚུགས།

5.5

ཚྲོང་རིག་དྲོན་གཉེར
དཔལ་ལྡན་ཟ་བས། སྐྱེ་བྲོ་འདི་ཀུན་བདེ་ལ་མངོན་འདྲོད་ཅིང་། །མི་རྣམས་བདེ་བའང་ལྲོངས་སྲོད་མེད་མིན་ལ།

ཟེར་

གསུང་དྲོ་བཟུམ་འབད། ནང་དྲོན་རིག་པ་སྲོད་འཇུག་ཤེས་ཡྲོན་ལས་བརྟེན། སྦྱིན་པའི་འབྲས་བུའི་ ལྲོངས་སྲོད་དང་།
བརྩྲོན་འགྲུས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ དཔའ་མ་ཞུམ་པའི་སྙིང་སྟྲོབས་དང་། སྙན་ངག་ལས་བརྟེན་ ངག་གི་རིག་རྩལ་ཐྲོབ། ཡིད་
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དུ་འྲོང་བའི་སྙན་པའི་དབངས། སྒྲ་རིག་པ་ལས་ འབྲི་ལྷག་དང་ ཉན་སབ་ ཤེས་ཡྲོན་རིག་རྩལ་འཐྲོབ་པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

ལས་ ཚྲོང་རིག་གི་ལམ་ལུགས་དང་ རྩིས་ཁྲ་བཞག་ཐངས་ ལ་སྲོགས་པ་མཁས་པ་འགྱུར་ མི་ཚེའི་འཚྲོ་བ་དང་

འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡྲོན་རིག་རྩལ་ལས་བརྟེན་

ཚྲོང་རིག་གོང་འཕེལ་

ལཱ་ལྷུར་བརྩྲོན་འབད་དེ་

ལྲོག་འཚྲོ་མེད་པའི་

མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་པའི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་ཚུ་བཀག་སྟེ་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ལ་སྲོགས་པའི་ འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་འགན་
ཁུར་ཚུ་ལེན་ རང་འགོ་རང་འདྲྲོང་གི་མི་ཚེ་སྐྱོང་ཚུགསཔ་མ་ཚད་

5.6

མི་སྡེ་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐྲོགས་ཚུགས།

ཡུན་བརྟན་འཚྲོ་ཐབས།
སྒྲིག་ལམ་དང་། འབྱུང་རབས། ལྷ་རིས། རྩིས། སྙན་ཆས། སྒྲ་དང་ནང་དྲོན་ ལམ་སྲོལ་ཤེས་ཡྲོན་རིག་རྩལ། ཁྱད་
རིག་གཞུང་ལུགས་ ལྷབ་སང་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྣམ་དཔྱྲོད་སྒྱུ་རྩལ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འཕལ་གྱི་ཞི་
བདེ་དང་ ཕུགས་ཀྱི་གནས་ཐབས་དྲོན་ལུ་ ཐ་དང་དམ་ཚིག་ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་ བ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་
སྔར་སྲོལ་ལས་དར་ཡྲོད་པའི་ལུགས་བཟང་ཚུ་

མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་མཐྲོང་བཞག་ཚུགས་ནི་དང་།

རང་བཞིན་

གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་པའི་ མཐའ་འཁོར་དང་། གནམ་གཤིས། འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ བཟའ་ནི་དང་འཐུང་
ནི་རིགས། ཁངཁྱིམ། གྱོན་གོས། མིའི་སྲོད་ལམ་ཚུ་ ལེགས་ཤྲོམ་འབད་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ བདག་འཛིན་འབད་ཚུགས།

5.7

གློག་ཐྲོག།
སྒྲ་དང་ནང་དྲོན་ལམ་སྲོལ་ རིག་གཞུང་ཆོས་ཚན་ལུ་ལྷབ་སང་ ལྷུར་བརྩྲོན་འབད་བའི་བསྒང་ལུ་ དེང་སང་འཕྲུལ་
རིག་ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཐྲོག་ལས་ སང་བརྩྲོན་འབད་དེ་ རིག་གཞུང་ལྷབ་པའི་ཞྲོར་ཁར་ལུ བརྡ་དྲོན་འཕྲུལ་

རིག་གི་ཤེས་ཡྲོན་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གི་ཤེས་ཡྲོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས་ནི་དང་ འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
པའི་ ཁེ་ཕན་དང་ གཞན་ལུ་སྤེལ་ཚུགས་པ་མ་ཚད་པར དེང་སང་་དུས་རབས་དང་ འཁྲིལ་བའི་ འཕྲུལ་རིག་ཚུ་
གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས།

6

ལམ་སྟྲོན་གཞི་རྩ།

6.1

བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས།
རིག་གཞུང་གི་ཆོས་ཚན་འདི་ ཨ་ལྲོ་གི་གནས་ཚད་དང་རིག་སྟྲོབས་མཐུན་པར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་ རྗེས་
འཇུག་མཁས་པའི་བསྟན་བཅོས་ལུ་ གཞི་བཞག་དགོ།

6.2

རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྲོམས།
རྒྱལ་ཡྲོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྲོམས་ཀྱི་ ཀ་ཆེན་བཞི་དང་ འཁོར་ལྲོ་དགུ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ཅིག་འྲོང་དགོ།
དེ་ཡང་

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་

ནང་དྲོན་རིག་པའི་ཆོས་ཚན་སྲོད་འཇུག་དང་ཆུ་ཤིང་བསྟན་

བཅོས། དཔལ་འབྲོར་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ སྒྲ་རིག་པའི་ཆོས་ཚན་ ལྷ་རིས་ སྙན་ཆ་ རྩིས། རང་བཞིན་
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གནས་སྟངས་ཀྱི་ཀ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ ནང་དྲོན་རིག་པའི་ཆོས་ཚན་ ཆུ་ཤིང་དང་སྲོད་པ་ལ་འཇུག་པ། ལམ་

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

སྲོལ་གྱི་ཀ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ སྒྲ་རིག་པའི་ཆོས་ཚན་ འབྱུང་རབས་དང་སྒྲིག་ལམ་ སྙན་ཆ་ ལྷ་འབྲི་ རྩིས་
ཚུ་ཨིན།

6.3

རྒྱལ་ཡྲོངས་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ རྒྱལ་ཡྲོངས་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ནང་དྲོན་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་མཐྲོང་། སྐད་ཡིག་གོང་

འཕེལ་ཐབས་ ལམ་། འཕྲོ་འགྱུར་ཁྱད་རིག། རང་མགོ་རང་འདྲྲོང་དྲོན་ལུ་ ཚྲོང་རིག་དྲོན་གཉེར། འཕྲོད་སྟེན་དང་
ཞི་བདེ་། ཡུན་བརྟན་འཚྲོ་ཐངས། གློག་ཐྲོག་ཚུ་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་འབད་ གཞི་བཞག་དགོ།

6.4

ལྷབ་མི་གཙྲོ་བཏྲོན་དང་ གོང་འཕེལ་དང་འཁྲིལ་བའི་འྲོས་འབབ།

རིག་གཞུང་ཆོས་ཚན་གྱི་ ལྷབ་སྟྲོན་ནང་ལུ་ ལྷབ་ནིའི་དྲོན་ཚན་གྱི་ཐད་ཁར་ གདམ་ཁ་སྲོམ་འབད་མེད་རུང་། ལྷབ་
ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ཐག་བཅད་དེ་མེན་པར། ལྷབ་མི་
སྲོབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་གིས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷབ་མི་སྲོབ་ཕྲུག་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཕན་པའི་ཡྲོན་ཏན་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་འཐྲོབ་
ཚུགསཔ་བཟྲོ་དགོཔ་དང་། ལྷབ་མི་སྲོབ་ཕྲུག་གི་ རེ་འདྲོད་དང་ དྲོགས་པ་ དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྲོབ་སྟྲོན་
ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡང་ ལེགས་སྒྱུར་འབད་ཡི་ར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ ལྷབ་མི་ཚུ་གི་ དགོས་
མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་སྟྲོན་དགོཔ་ཨིན།

6.5

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་རྩིས་མཐྲོང་།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ལམ་སྲོལ་དང་རྩིས་མཐྲོང་གི་ ཤེས་ཡྲོན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་འདི་ འབྲུག་མི་ཨིན་པའི་ ངོ་
རྟགས་སྟྲོན་ཚུགསཔ་མ་ཚད། རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་གྱི་ངོ་རྟགས་ཡང་ ཉམས་སྲུང་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་
ལས། རིག་གཞུང་རྩ་གཞུང་འདི་ནང་ཡང་ ཆོས་འཆད་ཉན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ལམ་སྲོལ་དང་ རྩིས་
མཐྲོང་ཚུ་དང་མཐུན་དགོ་པའི་ཁར།
ལས་བརྟེན་ཏེ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འདི་

ནང་པའི་ཆོས་དང་དབྱེ་བ་ལྲོགས་སུ་ཅིག་མེདཔ་

རིག་གཞུང་གི་དྲོན་ཚན་ཚུ་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལུ་ གཙྲོ་བྲོ ་བཏྲོན་

དགོཔ་དང་། རང་ལུགས་ལམ་སྲོལ་ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ་ལུ་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་ དྲོན་ཚན་ཚུ་ལུ་ གཙྲོ་རིམ་
བཟུང་སྟེ་ ཚུད་དགོཔ་ཨིན།

6.6

དུས་རབས་༢༡ པའི་རིག་རྩལ།
དུས་རབས་༢༡ པའི་ གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའི་ ཁྱད་རིག་དྲོན་ཚན་ཚུད་དགོཔ་ཨིན། ཁྱད་རིག་དྲོན་ཚན་ཚུ་

ཡང་ བསམ་ཞིབ་མནྲོ་རིག གསར་གཏྲོད་མནྲོ་རིག མཐུན་འབྲེལ་མནྲོ་རིག བརྡ་དྲོན་སྲོད་ལེན་གྱི་མནྲོ་རིག མི་སྡེ་
འགན་ཁུར་གི་མནྲོ་རིག ལམ་སྲོལ་གི་མནྲོ་རིག་ཚུ་གུ་གཞི་བཞག་དགོ།
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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

6.7

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

ཆོས་ཚན་འབྲེལ་མཐུད།
ཆོས་ཚན་གཞན་དང་ ཕན་ཚུན་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་ རིག་པ་ཚུ་ལེན་བཏུབ་བཟྲོ་དགོ། དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གི་
ཆོས་ཚན་ཚྲོང་རིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ ལྷ་འབྲི་ རྩིས་ སྙན་ཆ། ནང་རིག་ཆོས་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ འབྱུང་
རབས་དང་ལྷ་འབྲི། མི་ཚེ་རིག་རྩལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྲོདཔ་ སྲོད་འཇུག་དང་ཆུ་ཤིང་བསྟན་བཅོས་ཚུ་ཨིན།

6.8

རྒྱལ་ཡྲོངས་སྐད་ཡིག་ རྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་ ཉམས་སྲུང་།
རྲོང་ཁ་འདི་ རྒྱལ་ཡྲོངས་སྐད་ཡིག་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་བཟང་པྲོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ།

ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོཔ་འདི་

འབྲུག་མི་ག་རའི་འགན་ཁག་ཅིག་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

རིག་གཞུང་ཆོས་ཚན་འདི་ནང་ཡང་ ལྷབ་ནིའི་དྲོན་ཚན་ཚུ་ གཞི་ཆོས་སྐད་ཐྲོག་ལུ་ཡྲོད་པའི་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྩིས་

མཐྲོང་དང་ སྙན་ཚིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་། དེ་ཚུ་ལྷབ་སྟྲོན་གྱི་ཞར་དང་ཞྲོར་ཁར་ རྲོང་ཁའི་མིང་ཚིག་
སྐད་ཡིག་ཚུ་ཡང་ ལེགས་ཤྲོམ་འབད་ལྷབ་སང་འབད་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་ ལྷབ་སྟྲོན་གྱི་ནང་ལུ་ ཁ་

སྐད་དང་ ཡིག་ཐྲོག་གི་ ལཱ་ཚུ་ རྲོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ཐྲོག་ལས་ཡང་ རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་དགོཔ་དང་། ཆོས་སྐད་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་ཚུ་ བརྒྱ་ཆ་༨༠ དེ་ཅིག་ རྲོང་ཁ་དང་མཐུན་ནི་དེ་གིས། ཆོས་སྐད་ལྷབ་སང་གི་ཞྲོར་ཁར་ རྲོང་ཁའི་སྐད་
ཡིག་དང་མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ཡང་ དུས་མཉམ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་པའི་ དམིགས་གཏད་འབད་དེ་ ལྷབ་
སྟྲོན་འབད་དགོཔ་ཨིན།

6.9

གྲལ་བཙུགས་ཤེས་ཡྲོན།
ཤེས་ཡྲོན་ལྷབ་སང་གི་གོ་སྐབས་འདི་ ག་ར་ལུ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ བྱིན་དགོཔ་ཡྲོད་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་
ཏེ། རིག་གཞུང་གདམ་ཁའི་ཆོས་ཚན་ ལྷབ་སང་གི་གོ་སྐབས་འདི་ཡང་ སྲོབ་རིམ་༩ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ནང་ལུ་
ཡྲོད་པའི་ སྲོབ་ཕྲུག་ གཟུགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ རིག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་སྲོགས་ ལྷབ་མི་གི་རྣམ་པ་ག་ཅི་བཟུམ་ར་

ཡྲོད་རུང་། ཁོང་ར་ ཆོས་ཚན་འདི་ ལྷབ་ནིའི་དང་འདྲོད་ཡྲོད་པ་ཅིན། དེ་ཚུ་གི་ ལྷབ་སང་འབད་ཚུགས་པའི་ ཐབས་
ལམ་དང་སྲིད་བྱུས་ མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ འྲོང་དགོཔ་ཨིན།

6.10

མ་འྲོངས་དམིགས་གཏད་ཅན།
རིག་གཞུང་གདམ་ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་ ལྷབ་སང་ནང་དྲོན་དང་ ནང་དྲོན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཐྲོབ་པའི་ཤེས་ཡྲོན་གྱི་ལྕོགས་
གྲུབ་ཚུ་ འཕལ་གྱི་ཕན་ཐབས་དང་། ཡང་ན། འཕལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཤེས་ཡྲོན་ རྐྱངམ་ཅིག་གིས་

མ་ཚད་པར། མ་འྲོངས་ལྲོ་ངོ་ཡུན་རིང་གི་བར་ན་ ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོདཔ་འབད་ འྲོང་དགོཔ་མ་ཚད། ཚེ་འདི་གིས་མ་
ཚད་ མི་ཚེ་ཕྱི་མའི་གནས་སྟངས་ནང་ཡང་ ཕན་ཐྲོགས་ཚུགས་པའི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་འྲོང་དགོཔ་མ་ཚད་པ་
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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

རང་སྲོའི་མི་སྡེ་འདི་གི་ དཔལ་འབྲོར་དང་ སྲིད་བྱུས་ལུགས་སྲོལ་ ཡིད་ཆེས་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་
མཐུནམ་འབད་དགོ།

6.11

བརྡ་དྲོན་འཕྲུལ་རིག།
རིག་གཞུང་ཆོས་ཚན་འདི་ནང་

གློག་རིག་བརྡ་དྲོན་འཕྲུལ་རིག་ལྷབ་སང་འབད་ནིའི་

དྲོན་ཚན་ལྲོགས་སུ་བཀོད་

དགོཔ་མེད་རུང་། སྲོབ་སྟྲོན་ཐབས་རིག་གི་ནང་ལུ་ དྲོན་ཚན་ཚུ་འཕལ་འཕལ་ གློག་རིག་བརྡ་དྲོན་འཕྲུལ་རིག་ལག་
ལེན་ཐྲོག་ལས་ སྲོབ་སྟྲོན་འབད་དགོ་པའི་ཁར། སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྲོབ་ཁང་སན་ཞུ་དང་ ལས་འགུལ་སན་ཞུ་ཚུ་

གློག་རིག་ཐྲོག་ལས་ སན་ཞུ་དང་ རྩིས་སྲོད་འབད་དགོ་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན་ཐྲོག་ལས་ དྲོན་
ཚན་འཚྲོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ལྷབ་དགོ་པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ཚུད་དགོཔ་ཨིན།

7

རྩ་གཞུང་གཞི་བཀོད་དང་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས།

རིག་གཞུང་གི་གཞི་རྟེན་འདི། བྲོ་གསར་ལས་སྲོབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ཚུན། རྲོང་ཁའི་ཐྲོག་ ལེགས་བཤད་ བསབ་བ་ དཔྱེ་གཏམ་

འབྲི་རྩྲོམ་ སྲུང་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ལྷབ་སང་འབད་ནི་ཡྲོད། གཞན་ཡང་ རྩིས་མཐྲོང་ཤེས་ཡྲོན་ཐྲོག་ལས་ ཀུན་སྲོང་ཀུན་སྲོད་ཀྱི་རྣམ་
གཞག་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡྲོད། སྲོབ་རིམ་དགུ་པ་ལས་ བཅུ་གཉིས་ཚུན། རིག་གཞུང་གི་ཆོས་ཚན་ སྲོ་སྲོ་འབད་ ལྷབ་ནི་ཡྲོདཔ་ཨིན།

རིག་གཞུང་སྲོབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་གི་ གོ་རིམ་འདི་ཡང་། ཤེས་བའི་གནས་དང་། གནས་རིམ། ལྷབ་སང་གནས་ཚད། སྲོབ་རིམ་རེ་
རེ་བཞིན་གྱི་ ཆོས་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ལྕོགས་གྲུབ། ལྷབ་སང་ལས་དྲོན། སྲོབ་སྲོང་དྲོན་ཚན་གྱི་དབྱེ་ཁག། ལྷབ་སང་གི་ཐབས་

ལམ། དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས། གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་གྲ་སྒྲིག་བཅས་བརྒྱད་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ སྒྲིག་བཀོད་འབད་དེ་
ཡྲོད།

7.1

ཤེས་བའི་གནས། ༼སྒྲ་རིག་པ་༽
འབྲི་ལྷག་དང་ ཚིག་རྒྱན་ ཡིག་སྲོར་ལེགས་ཤྲོམ་བཟྲོ་ཚུགས་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ ཆོས་ཚན་ སྙན་ངག་
མངོན་བརྗོད་ སུམ་རྟགས་ དག་ཡིག་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། ཆོས་ཚན་འདི་ཚུ་ལྷབ་སང་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ སབ་ནི་ ཉན་
ནི་ བརྩམ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ཐྲོབ་སྟེ་ བརྡ་དྲོན་སྲོད་ལེན་ལུ་ཐྲོགས་ཆགས་མེདཔ་འགྱོ་ཚུགས།

ཆོས་ཚན་འདི་ཚུ་ རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་གྱི་འཆད་ཉན་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་ དེང་སང་དུས་རབས་༢༡ པའི་སྲོབ་སྟྲོན་
ཐབས་ལམ་
འབད་དགོ།

མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སང་དང་

ལྷུར་བརྩྲོན་ལྷབ་སང་

བརྡ་དྲོན་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་སྲོབ་སྟྲོན་
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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

7.2

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

ནང་དྲོན་རིག་པ།
ལྟ་སྒོམ་སྲོད་གསུམ་ལུ་བརྟེན་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀའི་ཞི་བདེ་བཟྲོ་ཚུགས་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། སྲོད་འཇུག་ ཆུ་ཤིང་བསྟན་
བཅོས་ རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་དང་བཤེས་སྤྲིངས་(རྲོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ནང་ཚུད་ཡྲོད་)ཚུ་ ནང་དྲོན་རིག་པའི་ནང་ཚུདཔ་
ཨིན། ཆོས་ཚན་འདི་ཚུ་ལྷབ་སང་འབད་བ་བརྟེན་ ཕྱིའི་སྲོད་པ་དང་ ནང་གི་བསམ་པ་སེམས་སྐྱེད་ལུ་ འགྱུར་བ་

ཐེབས་ཏེ་ སྤྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ ལྷག་པར་མི་སྡེ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་བཟྲོ་ནི་དང་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་
ལཱ་ག་ཅི་བཟུམ་ནང་ཡང་ ངན་ལྷད་མེད་པ་དང་ ལྷག་བསམ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ཕྱག་ཞུ་ཚུགས།
ཆོས་ཚན་འདི་ཚུ་ རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་འཆད་ཉན་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་ དེང་སང་དུས་རབས་༢༡ པའི་སྲོབ་སྟྲོན་
ཐབས་ལམ་ དཔེར་ན། མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སང་དང་ ལྷུར་བརྩྲོན་ལྷབ་སང་ བརྡ་དྲོན་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་
སྲོབ་སྟྲོན་འབད་དགོ།

7.3

ལམ་སྲོལ།
མི་སྡེའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

སྔོན་འབྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་དང་

ཕམ་བཀྲིན་ཅན་ཚུ་གིས་བཙུགས་བཞག་པའི་

སྲོལ་རྒྱུན་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། སྒྲིག་ལམ། རྒྱལ་རབས། སྙན་ཆ། རྩིས། ལྷ་འབྲི་ཚུ་ ལམ་སྲོལ་གྱི་ ཆོས་ཚན་ཨིན།
གཞན་ལུ་ངོམ་བཏུབ་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་ རང་དབང་བརྟན་ཐབས་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་ འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་

ཉམས་སྲུང་འབདཝ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ། ལམ་སྲོལ་གྱི་ཤེས་ཡྲོན་ཡྲོད་མི་འདི་ ག་ཏེ་སྲོད་སའི་ མི་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་

རྒྱལ་སྤྱི་ནང་ རང་གཞན་གྱི་འཚྲོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་ནི་དང་། ལུས་སེམས་བདེ་བའི་གནས་ལུ་ བཀོད་ཚུགས་པའི་
ཁེ་ཕན་ཅན་ཅིག་ཨིན།

ཆོས་ཚན་འདི་ཚུ་ རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་འཆད་ཉན་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་ དེང་སང་དུས་རབས་༢༡ པའི་སྲོབ་སྟྲོན་
ཐབས་ལམ་ དཔེར་ན། མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སང་དང་ ལྷུར་བརྩྲོན་ལྷབ་སང་ བརྡ་དྲོན་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་
སྲོབ་སྟྲོན་འབད་དགོ།

7.4

གནས་རིམ་བཞི་པ།
གནས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ སྲོབ་རིམ་༩ པ་དང་༡༠ པ་གཉིས་ཚུདཔ་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ སྒྲ་རིག་པའི་ཁོངས་སུ་གཏྲོགས་

པའི་ཆོས་ཚན། ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་དང་

ངག་སྒྲོན་

མངོན་བརྗོད་གསུམ་དང་

ནང་དྲོན་རིག་པའི་ཁོངས་

གཏྲོགས་ ཆུ་དང་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས་ཚུ་ ལམ་སྲོལ་གྱི་ཁོངས་གཏྲོགས་ རྒྱལ་རབས་དང་ རྩིས་ སྙན་ཆ་ ལྷ་འབྲི་
ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ གཞི་འགྱམ་ཚུདཔ་ཨིན།
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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

7.5

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

གནས་རིམ་ལྔ་པ།
གནས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ སྲོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ་དང་ བཅུ་གཉིས་པ་གཉིས་ཚུདཔ་ཨིན། དེ་ནང་ སྒྲ་རིག་པ་ལས་
སྙན་ངག་དང་ སུམ་རྟགས་ དག་ཡིག་ཚུ་ ལྷབ་སང་འབད་ཨིན། ནང་དྲོན་རིག་པ་ བཤེས་སྤྲིངས་དང་ སྲོད་འཇུག་
གཉིས་ཚུདཔ་ཨིན། ལམ་སྲོལ་ནང་ལུ་ འབྱུང་རབས་དང་ སྒྲིག་ལམ་ རྩིས་ སྙན་ཆ་ཚུ་ལྷབ་སང་འབད་དེ་ ཤེསཔ་
མ་ཚད་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་ཚུགས།

7.6

ལྕོགས་གྲུབ་ལྷབ་སང་གནས་ཚད། ༼གནས་རིམ་བཞི་པའི་ སྲོབ་སྲོང་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི༽
-

-

-

-

-

7.7

རྩྲོམ་རིག་གི་ རིག་རྩལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གཡྲོག་བཀོལ་ཏེ་ གནས་ཚད་དང་མཐུན་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ སྲུང་
འབྲི་རྩྲོམ་ཚུ་ གསར་རྩྲོམ་འབད་ཚུགས་ནི།

ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐྲོག་ལུ་ཡྲོད་པའི་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་བ་ལེན་ཏེ་ གཞན་ལུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་
ཚུགས་ནི། ནང་པའི་རིག་གཞུང་གི་ གཞི་རྩ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་ངལ་རངས་བསྐྱེད་དེ་ གཞན་ལུ་དེ་དང་འབྲེལ་
བའི་ལམ་སྟྲོན་འབད་ཚུགས་ནི།

བང་དྲོར་གྱི་གནས་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ སྤང་བང་འབད་ཚུགས་ནི།

གཞན་གྱིས་བཀོད་པའི་ རྩྲོམ་ཤྲོག་ཚུ་ རང་གིས་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ བཅུད་བསྡུ་ནི་དང་ གཞན་
ལུ་བརྡ་སྲོད་

འབད་ཚུགས་ནི།

རི་མྲོ་དང་ཚྲོན་སྲོར་གྱི་གཞི་རྟེན་ཐྲོབ་སྟེ་ གནས་ཚད་དང་བསྟུན་རི་མྲོ་དང་ཚྲོན་སྲོར་འབད་ཚུགས་ནི།

ཉེ་བར་མཁོ་བའི་རྩིས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ཐྲོབ་སྟེ་ རྟ་ཤི་སྒ་ཆག་བལྟ་ནི་ རྒྱུ་ལམ་བལྟ་ནི་དང་ སྤར་ཁའི་ཕྱྲོགས་ཚུ་
བལྟ་ཚུགས་ནི།

རང་ལུགས་སྙན་ཆའི་ཁུངས་དྲོན་དང་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཞིན་ན་ སྙན་ཆ་དབངས་ཅན་བསྐྲོགས་ཏེ་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་
ཚུགས་ནི།

རིག་གཞུང་གི་གཞི་རྟེན་ཐྲོབ་སྟེ་ བསམ་སྲོད་ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་ནི།

གནས་རིམ་ལྔ་པའི་ སྲོབ་སྲོང་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་
-

ཆོས་སྐད་དང་རྲོང་ཁའི་ རྩྲོམ་རིག་གི་ རིག་རྩལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཐྲོབ་སྟེ་ ཞབས་ཁྲ་ འཁྲབ་སྲུང་ རྩྲོམ་ཚུ་རྩྲོམ་

-

ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐྲོག་ལུ་ཡྲོད་པའི་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་བ་ལེན་ཏེ་ རྩྲོམ་རིག་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་

-

རང་ལུཊ་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ཤེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར་ གཞན་ལུ་ཡང་དཔེ་སྟྲོན་ཚུ་འབད་ཚུགས་ནི།

སྒྲིག་འབད་ཚུགས་ནི།
ཚུགས་ནི།
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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

-

ནང་པའི་རིག་གཞུང་གི་གནད་གག་དང་ གཞི་རྩ་ལུ་ ཉམས་མྲོང་དང་ཡིད་ཆེས་ངལ་རངས་བསྐྱེད་དེ་ གཞན་

-

རྩྲོམ་ཤྲོག་ཚུ་ རང་གིས་ལྷག་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ གཞན་ལུ་ཡང་ཐྲོགས་ཆགས་མེད་པར་བཤད་དེ་ གོ་བརྡ་སྲོད་

-

སབ་ནི་ཉན་ནི་གི་རིག་རྩལ་ཐྲོབ་སྟེ་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་ བརྡ་དྲོན་སྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་ནི།

-

རིག་གཞུང་ལྷབ་སང་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཡ་རབས་ཀྱི་ཀུན་སྲོང་དང་ཀུན་སྲོད་བཟང་པྲོ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ དཔེ་བཟང་

-

རི་མྲོ་དང་ཤིང་ཚྲོན་ཚུ་ཤེས་ཏེ་ རས་བང་དང་ ཤྲོག་ཀུ་ཚུ་གུ་བྲིས་ཏེ་ འཚྲོང་འབྲེལ་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ འྲོང་

-

ལུ་རྒྱུད་སྐུལ་འབད་དེ་ ལེགས་པའི་ལམ་ལུ་བཀོད་ཚུགས་ནི།
ཚུགས།

སྟྲོན་ཚུགས་ནི།

འབབ་བཟྲོ་ཚུགས་ནི།

རང་ལུགས་སྙ ན་ཆ་བསྐྲོག་ནིའི་ རིག་རྩལ་ཐྲོབ་སྟེ་ གདངས་དབངས་གསར་རྩྲོམ་འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ གླུ་
དབངས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ སན་འབུལ་ཞུ་ཚུགས་ནི།

-

སྒོ་གསུམ་དུལ་ཞིང་གྱུར་ཏེ་ ཐ་དང་དམ་ཚིག་ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་ བ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ སྔར་སྲོལ་

-

རྩིས་ཀྱི་ནང་དྲོན་ཚུ་ ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ སྐྱེ་རྩིས་དང་གཟའ་སྐར་བལྟ་ནི་ ལྲོ་མྲོ་བསྐོར་ནི་ མྲོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་

ལས་ཡྲོད་པའི་ལུགས་བཟང་ཚུ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་མཐྲོངའབད་ཚུགས་ནི།
ཚུ་འབད་དེ་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་ཚུགས་ནི།

8

སྲོབ་རིམ་བཞིན་ ལྕོགས་གྲུབ་གཙྲོ་ཅན།

8.1

སྲོབ་རིམ་༠༩ པ།

ཤེས་བའི་གནས་༡ པ་སྒྲ་རིག་པ།
ཕད་དང་ རྣམ་དབྱེ་ ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་ཤེས་ཡྲོན་ཐྲོབ་སྟེ་ གནད་དྲོན་དང་ དྲོན་ཚན་ཚུ་ལུ་གཞི་ བཞག་ཐྲོག་ལས་ རྩྲོམ་
ཐུང་ཀུ་རེ་བྲི་ ཚུགས།

8.2

ཤེས་བའི་གནས་༢ པ། ནང་དྲོན་རིག་པ།
ནང་པའི་རིག་གཞུང་གི་ གཞི་རྩ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་ངལ་རངས་བསྐྱེད་ཞིན་ན། བང་དྲོར་གྱི་ གནས་འདི་ཚུ་ དབྱེ་བ་
ཕྱེས་ཏེ་ སྤང་བང་འབད་ཚུགས། གཞན་ལུ་གནྲོད་པའི་བ་བ་དང་ མགུ་སྐོར་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་སྤངས་ཏེ་ རང་གི་བ་
སྲོད་ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས།

8.3

ཤེས་བའི་གནས་༣ པ་ལམ་སྲོལ།
རིས་མྲོ་དང་ཚྲོན་སྲོར་ཚུ་ངོས་འཛིན་ཚུགས་པའི་ཁར་ རི་མྲོ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས། གསུམ་མདངས་ རྐྱབ་

23

སྟེ་ ཚྲོན་གཏང་ཚུགས། གཞུང་སྒྲ་དང་ བྲོད་སྒྲ་འཇམ་སམ་གྱི་སང་བ་ཐྲོབ་སྟེ་ གདངས་དང་ ལེའུ་བསྒྱུར་ཚུགས།

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

ཉེ་བར་མཁོ་བའི་རྩིས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ཐྲོབ་སྟེ་

ཕྱྲོགས་བལྟ་ཚུགས།

9

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

ས་བདག་བ་དན་དང་

མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུ་ལམ་

བུམ་པ་གང་སྟྲོང་གི་

སྲོབ་རིམ་ ༡༠པ།

9.1

ཤེས་བའི་གནས་༡ པ་སྒྲ་རིག་པ།

རྩྲོམ་ཤྲོག་ཚུ་ རང་གིས་ལྷག་སྟེ་ རྩྲོམ་འབྲི་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་ རྩྲོམ་པ་པྲོའི་བསམ་དྲོན་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་
དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་ཚུགས།

ཡིག་སྲོར་གྱི་རིག་རྩལ་ཐྲོབ་སྟེ་ གནད་དྲོན་དང་ དྲོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལུ་ སྙན་ཚིག་ལྡན་པའི་ རྩྲོམ་ཐུང་ཀུ་རེ་བྲི་
ཚུགས།

9.2

ཤེས་བའི་གནས་༢པ། ནང་དྲོན་རིག་པ།
ནང་པའི་རིག་གཞུང་གི་ གཞི་རྩ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་ངལ་རངས་བསྐྱེད་ཞིན་ན། བང་དྲོར་གྱི་གནས་འདི་ཚུ་ དབྱེ་བ་
ཕྱེས་ཏེ་ སྤང་བང་འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ གཞན་ལུ་ཡང་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ཚུགས།

9.3

གནས་ཚད་༣པ་ལམ་སྲོལ།
ཚྲོན་སྲོར་དང་ རིས་མྲོ་བཀོད་ནིའི་གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་ཐྲོབ་སྟེ་ ཅོག་སྒྲོམ་ལ་སྲོགས་པ་ཚུ་གུ་ ཤིང་ཚྲོན་གཏངཚུགས།
ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ རྩིས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ཚུད་ཞིནམ་ལས། ཟ་ཐྲོ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གཟའ་སྐར་བལྟ་ཚུགས།

ཞབས་ཁྲའི་འབྱུང་ཁུངས་ཤེས་པའི་ཁར་ གཞུང་སྒྲ་དང་ བྲོད་སྒྲའི་གདངས་འཐེན་ནི་དང་ ལེའུ་བསྒྱུར་ཏེ་ རང་གིས་
ཁྱིད་དེ་ བཅའ་མ་གཏྲོགས་ཚུགས།

10

གནས་རིམ་༥ པ། སྲོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ།

10.1

ཤེས་བའི་གནས་༡པ་སྒྲ་རིག་པ།
རྩྲོམ་ཤྲོག་ཚུ་ རང་གིས་ལྷག་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ གཞན་ལུ་ཡང་ཐྲོགས་ཆགས་མེད་པར་ བཤད་ཚུགས། སབ་ནི་དང་
ཉན་ནི་རིག་རྩལ་ཐྲོབ་སྟེ་

ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་ཚུགས།

ཆོས་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དྲོན་ཤེས་ཏེ་

འྲོས་འབབ་དང་བསྟུན་ རྲོང་ཁ་འབྲི་སབ་འབདཝ་ད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

10.2 ཤེས་བའི་གནས་༢པ།

ནང་དྲོན་རིག་པ།

བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡྲོན་ཤེས་ཞིནམ་ལས་ བང་སྲོམ་ལེན་ནི་ལུ་ སྲོ་བ་བསྐྱེད་དེ་ བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྲོམ་པ་ལེན་

24

ཚུགས།

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

གཉེན་པྲོ་སྟྲོབས་བཞིའི་སྒོ་ལས་ སྡིག་པ་བཤག་ཐངས་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ གཞན་ལུ་ཡང་ གོ་བརྡ་སྲོད་ཚུགས། སྤང་
བང་གི་གནས་ལུ་ བག་ཡྲོད་སྟེན་ཐངས་ངེས་ཏེ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ བག་དང་ལྡནམ་འབད་ གནས་ཚུགས།

10.3 ཤེས་བའི་གནས་༣པ་ལམ་སྲོལ།
རི་མྲོ་དང་

ཚྲོན་སྲོར་གྱི་རིག་རྩལ་ཐྲོབ་སྟེ་

བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་རས་བརྒྱད་

༥.༤.༣.༢ རིགས་ཚུ་ རི་མྲོ་བྲི་ཚུགས་པའི་ཁར་ ཚྲོན་ཡང་གཏང་ཚུགས།

ནྲོར་བུ་ཆ་བདུན་

མེ་ཏྲོག་གི་

གླུ་གཞས་ཀྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཤེས་ཏེ་ རང་ལུགས་ཀྱི་ གླུ་གཞས་ལུ་ རྩི,་མཐྲོང་བསྐྱེད་ཚུགས། ཞབས་ཁྲའི་དབྱེ་
བ་རྟྲོགས་ཏེ་ སྙན་ཆ་དང་བཅསཔ་འབད་ ལེའུ་བསྒྱུར་ཚུགས། སྐར་རྩིས་ལྷབ་སང་འབད་ཞིནམ་ལས་ གཞན་ལུ་རེ་
མ་དགོ་པར་ སྐྱེ་རྩིས་བཏྲོན་ཚུགས། སྒོ་གསུམ་གྱིས་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་རྩིས་མཐྲོང་བསྐྱེད་ཚུགས།

11

སྲོབ་རིམ་༡༢ པ།

11.1

ཤེས་བའི་གནས་༡ པ་སྒྲ་རིག་པ།
ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་ཤེས་ཡྲོན་ཐྲོབ་སྟེ་ རྲོང་ཁ་དང་ ཆོས་སྐད་ཐྲོག་ལས་ ཞབས་ཁྲ་ འཁྲབ་སྲུང་ སྙན་རྩྲོམ་ཚུ་རྩྲོམ་
སྒྲིག་ འབད་ཚུགས།

དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ ཁོང་དུ་ཆུད་དེ་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ དུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། སབ་ནི་
ཉན་ནི་གི་རིག་རྩལ་ཐྲོབ་སྟེ་
འབྲེལ་བཟྲོ་ཚུགས།

གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཞིནམ་ལས་

བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་

མཐུན་

སྙན་ངག་གི་རིག་རྩལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྲུང་དེབ་དང་ གློག་བརྙན་གྱི་འཁྲབ་སྲུང་ཚུ་རྩྲོམ་འབྲི་འབད་དེ་ བརྙན་ཐུང་རེ་
བཟྲོ་ཚུགས།

11.2 ཤེས་བའི་གནས།

ནང་དྲོན་རིག་པ།

རིག་གཞུང་ལྷབ་སང་འབད་ཡྲོད་པ་ལས་བརྟེན་

ཡ་རབས་ཀྱི་ཀུན་སྲོང་དང་ཀུན་སྲོད་རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་

གནས་

སྟངས་དང་བསྟུན་ ཉམས་སུ་ལེན་ཚུགས། ཕར་ཕྱིན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ ལྷབ་སང་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ སྦྱིན་པ་
གཏང་ནི་དང་ ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་ནི་ བཟྲོད་པ་བསྒོམ་ནི་ བརྩྲོན་འགྲུས་བརྩམ་ནི་ཚུ་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གྱི་ཐྲོག་ལས་

རང་གི་སེམས་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་

བསབ་པ་

བསྲུང་ཚུགས། བཟྲོད་པའི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཏེ་ དཀའ་སད་ཀྱི་གནས་ལུ་ བཟྲོད་པ་བསྒོམས་ཏེ། ལཱ་དང་ དུས་འཚུབ་
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ཀྱི་གནས་སྟངས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཤར་རུང་ གདྲོང་ལེན་འབད་ཚུགས། ལེ་ལྲོ་དང་བརྩྲོན་འགྲུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་ཞིན་

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

ན། ལུས་ ངག་ ཡིད་གསུམ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ གཞུང་དང་ མི་སེར་ལུ་ ལྷག་ བསམ་རྣམ་དག་སྒོ་ལས་ ཕྱག་ཞུ་ནི་
ལུ་ བརྩྲོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས། དགེ་རྩ་བསྔོ་བའི་ཕན་ཡྲོན་དང་མ་བསྔོ་བའི་གནྲོད་པ་ཤེས་ཏེ་ རང་གིས་བསྒྲུབས་
པའི་དགེ་བ་ཇི་སྙེད་པ་ གཞན་སེམས་ཅན་གྱི་ དྲོན་ལུ་བསྔོ་ཚུགས།

11.3 ཤེས་བའི་གནས་༣

པ་ལམ་སྲོལ།

སྒྲིག་ལམ་ལྷབ་སྟེ་ གོངམ་དང་འྲོགམ་གི་བར་ན་དང་ ཕ་དང་བུ་ གཉེན་དང་གྲོགས་ ལྟ་ལྟྲོ་ཚང་གི་བར་ན་ ཐ་དམ་
ཚིག་ལས་རྒྱུ་འབྲས་བསྟེན་ཚུགས། བར་ལམ་ལུགས་སྲོལ་གྱི་ སྒྲིག་ལམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་གྱི་

སྲོད་ལམ་བཟང་པྲོ་བསྟེན་ཚུགས། ནག་རྩིས་ཀྱི་ཤེས་ཡྲོན་ཐྲོབ་སྟེ་ ལྲོ་མྲོ་བསྐོར་ནི་ མྲོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབད་ནི་དང་

བག་རྩིས་བལྟ་ནིའི་ཉམས་མྲོང་འཐྲོབཚུགས། སྙན་ཆའི་ཤེས་ཡྲོན་ཐྲོབ་ཞིནམ་ལས་ གཞས་ གཞསམྲོ་གི་ཁུངས་དང་
དགོས་པ་ཚུ་

དབྱེ་བ་དང་བཅསཔ་འབད་བཤད་ཚུགསཔ་མ་ཚད། གཞས་དང་གཞསམྲོ་ཚུ་ ཉམས་པ་སྲོར་ཆུད་མི་

ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས།

11.4 སྲོབ་སྲོང་ལས་དྲོན་

རིག་རྩལ་གཙྲོ་ཅན།

ལས་དྲོན།

དྲོན་ཚན། སྲོབ་ཚན། བརྗོད་དྲོན།

L/Objectives(K.S.V)

རིག་རྩལ་གཙྲོ་ཅན།

Core concepts

Process/Essential Skills

སྲོབ་རིམ་དགུ་པ་ སྒྲ་རིག་པ།





རང་དབང་ཅན་དང་རྗེས་ལུ་ལྟྲོས་པའི་ཕད་ཀྱི་དབྱེ་



བ་ཚུ་ཕྱེ་ཚུགས།དགོ

འཇུག་ལུ་ལྟྲོས་པའི་ཕད་དང་

ཕད་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།

དབང་ཅན་ རྣམ་དབྱེ་ཚུ།

རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་

དཔེར་བརྗོད་དང་བཅས་བྲི་



ཚུགས་དགོ།


རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་པྲོ་
འཐབ་ཚུགསདགོ།



ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས་

མིང་གཅིག་ལུ་

རྗེས་



ཕད་སེམས་ཁར་དྲན་ནི།

ཕད་རང་



ཚིག་གི་གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི།



ཚིག་གི་གོ་རིམ་ བརྩམ་ནི།



གཞན་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐངས།

ཀ་ལས་ ཐ་སྡེ་ཚུན་ སྲོ་སྲོ་འབད་བཅུད་
བསྡུ་སྟེ་ ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན།

ཡིག་སྲོར་ནང་ལུ་ལག་ལེན་



མངོན་བརྗོད་སྟྲོན་དགོཔ་

སྲོ་སྲོ་འབད་

བཅུད་བསྡུས་ཏེབཟྲོ་ཡྲོད་མི་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་

རྣམ་གྲངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་སབ་

ལྷབ་སྟྲོན་འབད་ནི་ཨིན།

ཚུགས་དགོ།


ཚིག་གི་རྐང་པ་སྒྲིགས་ཐྲོག་ལས་

རྩྲོམ་ཐུང་རེ་བྲི་

ཚུགས་དགོ།


མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་བཙུགས་བཞིན་ན་ ཚིག་སྲོར་
བཟྲོ་ཚུགས་དགོ།

སྲོབ་རིམ་དགུ་པ་ ནང་དྲོན་རིག་པ།


ལུས་ཀྱིས་ འབད་བཏུབ་དང་ མ་བཏུབ་ཚུ་ རེ་རེ་
བཞིན་ བྲི་ཚུགས་ནི་དང་ སབ་ཚུགས་དགོ།



འབད་ཚུགས་ནི།

ཆུའི་བསྟན་བཅོས་ལས་
འབད་བཟྲོ་སྟེ་
སྟྲོན་ནི།

གལ་ཆེཝ་སྲོ་སྲོ་

ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་



བྲོ་སབ་ཐངས།
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ངག་གིས་ བསགས་པའི་དགེ་སྡིག་ཚུ་ དྲོར་ལེན་



རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།



བསམ་པ་བཟང་ངན་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ སྤང་ཚུགས་



ནི་དང་ བང་ཚུགས་དགོ།


རང་དང་གཞན་ལུ་
ཤེས་ཏེ་

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།
ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས་ལས་

གལ་ཆེཝ་སྲོ་

སྲོ་འབད་ བཟྲོ་སྟེ་ ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ཕན་བཏགས་པའི་

ཕན་པ་

སྟྲོན་ནི།

གཞན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་རྩིས་

མཐྲོང་བསྐྱེད་ཚུཊ་དགོ།


གཞན་ལུ་ གནྲོད་པའི་ཉེས་པ་ཤེས་ཏེ་ གནྲོད་པ་
སྤང་ནི་ལུ་ དང་འདྲོད་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ།

སྲོབ་དགུ་པ་ལམ་སྲོལ། 1ཚྲོན། ༢སྙན་ཆས། ༣རྩིས།
༡ ཚྲོན།






ལུག་མགོ་དང་པ་ལས་པ་ཏྲ་གི་རིགས་ཡྲོངས་རྲོགས་



ལུག་མགོ་དང་པ་དང་གཉིས་པ།

བྲི་ཚུགས་དགོ།



པ་ཏྲ་གསུམ་པ་དང་

པ་ཏྲ་གི་རི་མྲོ་ཚུ་རང་སྲོའི་འཐྲོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

བཅུ་གསུམ་མ། གྱེན་སྒྲིལ་ཧྲིལ་མྲོ། ནྲོར་



རྟྲོག།

དབངས་ཀྱི་ངོ་སྲོད་དང་གོ་དྲོན།



སྐད་སེང་ཕབ་དང་ འགྱུར་ཁུག།

སྙན་ཆ་གི་གོ་དྲོན་དང་དགོས་པ་དང་



ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་

ཀྱི་པ་ཏྲ་ མེ་རིས་པ་ཏྲ།

མེ་ཏྲོག་གི་འདབ་མ་དང་སྦུབ་ཅུང་གི་རིགས་མ་

སྲོར་ནི་གྱི་གོ་རིམ་ལྟ་

རི་མྲོ་རྐྱབ་ཐངས།

གྱེན་སྒྲིལ་ཧྲིལམྲོ་དང་ནྲོར་འཛིན་པ་ཏྲ་གི་ཁྱད་པར་


ཚྲོན་ངོ་ཕྱེ་ནི་དང་



འཛིན་པ་ཏྲ་དང་ ཚེས་རྒྱན་པ་ཏྲ་ ཁྱམས་

འདྲཝ་ཚུ་བྲི་ཚུགས་དགོ།

མེ་ཏྲོག་འདབ་མ་དང་སྦུབ་ཅུང་།

འདྲོད་ཡྲོན་ལྔ་རེ་དང་ ཆ་ཚང་གཅིག་ཁར་
བྲི་ཐངས།



འདྲོད་ཡྲོན་ལྔ་གི་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།



འདྲོད་ཡྲོན་ལྔ་རེ་རེ་བཞིན་བྲི་ཚུགས་དགོ།



བདུན་མ་

གཡྲོག་བཀོལ་ཚུགས་དགོ།
ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།


ལྔ་མ་





པ་ཏྲ་དང་མེ་ཏྲོག་ འདྲོད་ཡྲོན་ལྔཔྲོ་ཚུ་ཚྲོན་
གྱི་འཐྲོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཏང་ནི།

པྱིར་གྱི་དབྱེ་བ་དང་མིང་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་

ཚྲོན་སྲོར་ཐངས་དང་གཏང་ཐངས།

དགོ།


ཚྲོན་སྲོར་ཐངས་དང་བཏུལ་ཐངས་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་
དགོ།



འདྲོད་ཡྲོན་ལྔཔྲོ་ཚུ་ལུ་ཚྲོན་གཏང་ཤེས་དགོ།

༢ སྙན་ཆས།




གླུ་གཞས་ཀྱི་ངོ་སྲོད་དང་

གླུ་གཞས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་

ཚུགས་དགོ།



གླུ་གཞས་ཀྱི་ངོ་སྲོད་དང་ གོ་དྲོན་ དབྱེ་བ།



སྒྲ་དང་དབངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།



དབངས་ཀྱི་གོ་དྲོན་དང་དབྱེ་བ་ཚུ་འབྲི་སབ་འབད་

སྙན་ཆ་གི་མིང་

ཚུགས་དགོ།

བ།



སྙན་ཆ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་དབྱེ་བ་ཚུ་བཤད་དེ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྙན་ཆ་དར་ཚུལ་



བསྐྲོག་ཚུགས་ནི།


གཞུང་སྒྲ་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་མི་བཙུགས་དང་

འཁྲབ་ཐངས་ཀྱི་ ལྟ་རྟྲོག་འབད་ནི།

སྙན་ཆའི་སྡེ་ཚན་གྱི་དབྱེ་

འབྲོད་སྒྲ་དང་གཞུང་སྒྲའི་གདངས་དབངས་

དང་ལེའུ་སྒྱུར་ཐངས་ཀྱི་སང་བ། གཞུང་སྒྲ་

རྒྱ་བཟའ་

འཁྲུངས་ལ་ཡག་ཡག། དར་དཀར་ལ་མྲོའི་

བྲོད་ལ་མི་འགྲོ་ གཡུས་བཟང་བྲོད་ཀྱི་རི་ལ་གདང་

ལ་གཞྲོལ།

འཐེན་ནི་དང་

གསུམ།

ལེའུ་བསྒྱུར་ཏེ་རྐྱབ་ཚུགས་ནི་དང་

སྙན་ཆ་ དབངས་ཅན་བསྐྲོག་ཚུགས་དགོ།

རྐང་པའི་བྲྲོ་



གཡུས་བཟང་བྲོད་ཀྱི་རི་ལ་

བྲོད་སྒྲ་ དགའ་བའི་ཉི་མ་ཤར་སྲོང་། ཤར་
ཚེས་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་ཟ་
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རི་རྩེ་ནས་བྲོན་པ།

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།



བྲོད་སྒྲ་ དགའ་བའི་ཉི་མ་ཤར་སྲོང་དང་ ཤར་རི་རྩེ་

བ་གསུམ། རིགས་གསར་ལས་སྙན་ཆ་དང་

ནས་བྲོན་པ་

གཅིག་ཁར་འཇམ་ཏྲོང་ཏྲོ་འབད་འགྱོ་བཏུབ་

ཚེས་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་ཟ་བ་གསུམ་གྱི་

ཚིག་བྲོ་ལས་སྐྱོར་ཚུགས་ནི་དང་གདངས་དབངས་
འཐེན་ཚུགས་ནི་

ལེའུ་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅསཔ་

མི་གང་རུང་གཉིས།


འབད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།


སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

རིག་གསར་གྱི་ཞབས་ཁྲ་གཉིས་

སྙན་ཆ་ དབངས་ཅན། གླིངམ་འཕུ་ཐངས།
ཞབས་ཁྲ་གི་ལེའུ་སྒྱུར་ཚུལ་།

སྙན་ཆ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་གདངས་འཐེན་ཚུགས་དགོ།
༣ རྩིས།


སྐར་རྩིས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་བཤད་ཚུགས་དགོ།



གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་དུས་ཚྲོད་བཅུ་གཉིས་ལུ།



རྒྱ་བྲོད་གཉིས་ལུ་དུས་འཁོར་གྱི་ཆོས་དར་ཚུལ་འབྲི་



གཟའ་དང་སྐར་མའི་ཆུ་ཚྲོད་དང་སྔ་ཕྱིའི་

སབ་འབད་ཚུགས་དགོ།


ནགས་རྩིས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་བྲི་ཚུགས་དགོ།



གཟའི་མིང་དང་ཁམས་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་

ཨང་རྩིས་ཀྱི་གོ་རིམ་དང་

སྒྱུར་ཐངས་

བགོ་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ།

གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྲོར།


ལྲོ་འགོ་རྩིས་ཐངས་དང་སྤར་སྨེའི་ཉིནམ་
མཐུན་གསུམ་ལུ།

དགོ།



ཚེས་ལ་རྒྱུ་བའི་ས་བདག་ལུ།

འདས་གཟའ་དང་ད་ལྟ་བའི་གཟའི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་



བུམ་སྟྲོང་དང་



སྐར་མའི་ཁམས་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།





གཟའ་དང་སྐར་མའི་འཕྲོད་ཆུང་བརྩི་ཚུགས་དགོ།



ས་བདག་བ་དན་དང་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུ་ལམ་ཚུ་བརྩི་





ཚུགས་དགོ།

རྒྱ་རྩིས་ཀྱི་དུས་ཚྲོད་ བ་

གཟའ་སྲོག་གཟའ་ལུ།

རྩིས་ཀྱི་རྡེའུ་དང་ གཟའ་སྐར་སྒྲིག་ཐངས།

ཚུཊ་དགོ།


ཚེས་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གནམ་སྒོ་ག་ཅི་ཕྲོགཔ་
ཨིན་ན་ ཤེས་ཚུགས་པའི་ཁར་ གནམ་སྒོ་བཅུའི་
སྐབས་སྤང་བང་གི་གནས་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་
དགོ།



བུམ་པ་གང་སྟྲོང་ལྟ་ཐངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ།



དགུ་ཐབས་བྲོ་ལས་སྐྱོར་ཚུགས་དགོ།



རྒྱ་ནག་ལུགས་ཀྱི་དུས་ཚྲོད་ལྟ་ཐངས་ཤེས་ཚུགས་
དགོ།



བསྡུ་ཡིག་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།

སྲོབ་རིམ་བཅུ་པ།
ལས་དྲོན།

L/Objectives(K.S.V)

དྲོན་ཚན། སྲོབ་ཚན། བརྗོད་དྲོན།

རིག་རྩལ་གཙྲོ་ཅན།

Core concepts

Process/Essential Skills

སྲོབ་རིམ་་བཅུ་པ་ སྒྲ་རིག་པ། སྙན་ངག་དང་སུམ་རྟགས་
༡ སྙན་ངག།


སྙན་ངག་རྩྲོམ་པ་པྲོའི་རྣམ་ཐར་འབྲི་སབ་འབད་



ལུས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་བཏང་།

ཚུཊ་དགོ།



རང་བཞིན་བརྗོད་པ་ལས་གཅིག་ལས་

ཀུན་ཕན་གྱི་

ཚིག་འབྲུ་ཆ་ཡ་དང་
མཚམས་

གཅད་

ཚིག་གི་གོ་རིམ་
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རྒྱན་ཚུན།



རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།






སྙན་ངག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་



ཚེག་བར་༦ མ་ལས་༩ ཚུན་གྱི་ དབྱེ་བ་འདྲཝ།

རྒྱན་གྱི་

ཚུཊ་དགོ།



སྐྱོན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་རག་ཙམ།

པའི་ རིག་རྩལ།

ལུས་ཀྱི་ གོ་དྲོན་ དབྱེ་བ་ཚུ་ བཤད་ཚུགས་དགོ།



ཟུང་ལྡན་གྱི་རྒྱན་གྱི་དབྱེ་བ་བདུན།

ཚིགས་བཅད་ཀྱི་

འབྲི་སབ་འབད་

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུ་

གཡྲོག་



འབྲེལ་བ་བཟྲོ་ཚུགས་

མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ།

བཀོལ་ཚུགས་དགོ།


མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
དགོ།



ལུས་གུ་ རྒྱན་སར་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།



སྐྱོན་སེལ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུཊ་
དགོ།

༢ སུམ་རྟགས།




རྗེས་འཇུག་ལུ་ལྟྲོས་པའི་

ཕད་རྣམ་དབྱེ་དང་



སུམ་རྟགས་སྡུད་སྲོམ་ལས་ ཕད་དང་ རྣམ་དབྱེ།

བཅས་པའི་ གོ་བ་ཤེས་ཏེ་ དྲོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་གྱི་



ངག་སྒྲོན་གྱི་ ད་སྡེ་ལས་ ཨ་ཚུན་ སྲོ་སྲོ་འབད་བཅུད་

དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ཚུགས་ནི།


ཕད་རང་དབང་ཅན་ཚུ་

རྗོད་ཚིག་གི་གོ་རིམ་གྱི་ འཐྲོབ་
ལམ་ལྟ་རྟྲོག།

བསྡུ་སྟེ་ ཡྲོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨིན།

ངོས་འཛིན་ཏེ་

དབྱེ་བ་ཚུ་གི་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ཚུགས་ནི།




ཕད་ཀྱི་འཐྲོབ་ལམ།

དྲོན་གྱི་

རྗོད་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བཟྲོ་ནིའི་སང་འཐྲོབ་ཚུགས་
ནི།

སྲོབ་རིམ་བཅུ་པ་ ནང་དྲོན་རིག་པ།
༠

༠

སྲོབ་བཅུ་པ་

༠

ལམ་སྲོལ། ༡. འབྱུང་རབས། ༢. ཚྲོན། ༢. རྩིས། ༣. སྙན་ཆས།

༡ འབྱུང་རབས།


རྒྱལ་པྲོ་འབྱུང་ཚུལ་དང་

ལྷྲོ་མྲོན་གྱི་གནས་སྟངས་



དང་ བྲོན་ཀྱི་བསྟན་པ། ནང་པའི་བསྟན་པ། ཤེས་
རིག་དར་ཚུལ་ཚུ་གི་སྐོར་ སབ་ཚུགས་དགོ།


གདུང་ཆོས་རྗེ་

མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ཞབས་

ལྷྲོ་མྲོན་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ལྗོངས་ལས་ སྡེ་སྲིད་བཞི་
བཅུ་ཚུན།



སྡེ་སྲིད་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག་ལས་

འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་

ཚུན།

དྲུང་མཆོག་གིས་ རྲོང་གཞིས་གསར་བཞེངས་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ།


སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་
བསམ་ཞིབ་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་

མཛད་རྣམ་ཚུ་

འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་

དགོ།


ལྷྲོ་མྲོན་ཁ་བཞི་ལུ་ རྒྱལ་ཚབ། སྐུ་ཚབ་ཚུ་གི་འབྱུང་
ཚུལ་སྐོར་ བཤད་ཚུགས་དགོ།



སྡེ་སྲིད་དང་

རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་མཛད་རྣམ་གྱི་ཁྱད་

པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།


དྲོན་ཚན་དེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞིབ་འཚྲོལ་དང་
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གསར་རྩྲོམ་འབད་ཚུགས་དགོ།

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

༢ ཚྲོན།


བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་



དགོ།


བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་

བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་

དར་དཔྱང་མདྲོར་



བསྡུས།


ཚུཊ་དགོ།

ཚྲོན་སྲོར་གྱི་གོ་རིམ་དང་

ལྟ་

རྟྲོག་གི་རིག་རྩལ།

བཀྲ་ཤིས་རས་བརྒྱད་དར་དཔྱང་མདྲོར་སྡུད་དང་
བཅསཔ།



གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཤེས་དགོ།



བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱདཔྲོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་



འཐྲོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚྲོན་སྲོར་རྐྱབ་ནི།

ཕྱག་སྒམ་དང་ གྱང་ཚུ་གུ་བཀོད་ཚུགས་དགོ།


བཀྲ་ཤིས་རས་བརྒྱད་ཀྱི་ངོ་སྲོད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།



བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་དུང་དཀར་དང་

བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་རས་བརྒྱད་ཚུ་ཚྲོན་གྱི་

རས་

བརྒྱད་ཀྱི་དུང་དཀར་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་
དགོ།


བཀྲ་ཤིས་རས་བརྒྱདཔྲོ་ཚུ་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་
ཚུཊ་ དགོ།



ཚྲོན་སྲོར་ཐངས་དང་གཏང་ཐངས་ཚུ་འབད་ཚུགས་
དགོ།



བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་རས་བརྒྱད་ཚུ་རས་བང་
དང་ཤྲོག་ ཀུ་ཚུ་གུ་བྲིས་ཏེ་ཚྲོན་གཏང་ཚུགས་དགོ།

༣ རྩིས།


སྐར་རྩིས་ཀྱི་མངོན་བརྗོད་ཚུ་འབྲི་སབ་འབད་



ཚུགས་དགོ།


རྟ་ཤི་སྒ་ཆག་བརྩི་ཚུགས་དགོ།



ཉི་ལྲོག་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་བཤད་ཚུགས་དགོ།





དང་སྔ་ཕྱིའི་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྲོར།


ཨང་རྩིས་དང་ སྒྱུར་རྩིས་ སྲོམ་
རྩིས་ ཕབ་རྩིས་ཀྱི་ལྟ་རྟྲོག།

ལུ།


ཚེས་ལ་རྒྱུ་བའི་ས་བདག་ལུ།

རྩྲོམ་ཡིག་བྲི་ཚུགས་དགོ།



བུམ་སྟྲོང་དང་ རྒྱ་རྩིས་ཀྱི་དུས་ཚྲོད་ བ་གཟའ་སྲོག་

ངན་པ་དགུ་འཛྲོམ་གྱི་སྐོར་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་
ལྲོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ བཤད་



ལྲོ་འགོ་རྩིས་ཐངས་དང་སྤར་སྨེའི་ཉིནམ་མཐུན་གསུམ་

སྐར་རྩིས་ཀྱི་མངོན་བརྗོད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་

དགོ།


གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་དུས་ཚྲོད་བཅུ་གཉིས་དང་ ཆུ་ཚྲོད་

གཟའ་ལུ།


རྩིས་ཀྱི་རྡེའུ་དང་ གཟའ་སྐར་སྒྲིག་ཐངས་ལུ་

པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།


ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དེའི་སྐབས་འབད་
དགོཔ་ ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།



མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་རྩིས་ཐངས་ཤེས་ཏེ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ།



ཀླུང་རྟ་དང་མཐུན་གསུམ་འཚྲོལ་ཐངས་བཤད་
ཚུགས་དགོ།



དྲང་སྲོང་ཡན་ཀྭང་གི་རྩིས་ཐངས་དང་དེའི་སྤང་བ་
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ཚུ་བཤད་ཚུགས་དགོ།

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།



བདུན་ཟུར་དང་

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

ལྲོ་སྐག་ཕྲོག་ཚུལ་ཚུ་འབྲི་སབ་

འབད་ཚུགས་དགོ།


བདུད་རྩི་མཐུན་མཚམས་ལྟ་ཐངས་ཤེས་ཏེ་ལག་
ལེན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ།



སྤར་ཁ་བརྒྱད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་

བརྩི་ཚུགས་

དགོ།



སྤར་ཁའི་ཁམས་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།
སྤར་ཁའི་ཕྱྲོགས་དང་

འབབ་སྤར་རྩིས་ཐངས་ཚུ་

ཤེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།


སྨེ་བའི་ངོས་འཛིན་དང་ སྨེ་བའི་ཁ་དྲོག་བཤད་ཚུཊ་
དགོ།



སྨེ་བ་དགུཔྲོ་ཚུ་ལག་པའི་ཐྲོག་ལུ་བརྩི་ཚུགས་དགོ།



འདས་གཟའ་དང་ད་ལྟ་བའི་གཟའ་གི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་
སྟེ་ངོས་འཛིན་འབད་ངེས་ཤེས་འདྲྲོང་ཚུགས་དགོ།

༤ སྙན་ཆས།


གླུ་གཞས་འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་ལུ་དར་ཚུལ་དང་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་





དར་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གླུ་གཞས་དར་ཚུལ།

བཤད་ཚུགས་དགོ།



འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གླུ་གཞས་ཡར་རྒྱས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གླུ་གཞས་ཡར་རྒྱས་ ག་དེ་སྦེ་



དབངས་ཀྱི་ངེས་པ་བདུན་གྱི་སྐོར།

འགྱོ་ཡི་ག? ཤེས་ཚུགས་དགོ།


རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་གླུ་གཞས་དང་


འབྲུག་གི་གླུ་

གླུ་གཞས་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་



ཀྱི་ འགྱུར་ཁུག་ལྟ་རྟྲོག།

འཕལ་ཕུགས་ཀྱི་

སྒྲ་ཐག་ངོས་འཛིན་དང་སྒྲ་སྒྲིག་ཐངས་

དྲོ་རེ་མི་ཕའི་

གླུ་གཞས་དང་སྦྲགས་ཏེ་

གླུ་གཞས་ཡུལ་དུས་དང་རྐྱབ་པ་ཅིན་ཡྲོན་ཏན་དང་



སྙན་ཆ་ དབངས་ཅན། གླིང་བུ། སྒྲ་སྙན་གསུམ།

མ་རྐྱབ་པ་ཅིན་སྐྱོན་ག་ཅི་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་ཁྱད་པར་ཕྱེ་



གཞུང་སྒྲ་ ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མྲོའི་གླུ་གཞས། ལྷྲོ་འབྲས་
མ་ལྗོངས་ཀྱི་ཁུ་བྱུག། ཤར་ཕྱྲོགས་གོས་དཀར་ལ་མྲོའི་

གླུ་གཞས་ཤེས་པ་ཅིན་གནས་སྐབས་དང་མཐར་
ཐུག་གི་

གདངས་

སྙན་ཆ་སྐྲོག་ཐངས།

ཚུཊ་དགོ།

ལ་གཞྲོལ་གསུམ།

ཕན་པ་ག་ཅི་ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་འབྲི་སབ་

འབད་ཚུགས་དགོ།


དགོས་པ་

ཐྲོག་སྙན་ཆ་སྐྲོག་ཐངས་

དགོ།



ལེའུ་གི་གོ་རིམ་དང་

ཕན་ཡྲོན།

ཏེ་རྐྱབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་




གླུ་གཞས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ རྐྱབ་
ཆོགཔ་དང་མ་ཆོགཔ་

གཞས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།


གླུ་གཞས་འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་ལུ་རིམ་པར་དར་ཚུལ།

སྙན་ཆ་སྒྲ་སྙན་དང་དབངས་ཅན་

གཉིས་ཀྱི་སྒྲ་

སྒྲིག་ཐངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ།

འབྲོད་སྒྲ་

ཨ་ད་ལེ་ཨེ།

ལྷྲོ་ལྗོངས་སྨན་ལྗོངས་རང་

དབང་རྒྱལ་ཁབ། རྒྱ་ནག་ལྕང་ཤིང་མི་བཙུགས་གསུམ།


རང་ལུགས་སྙན་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་འགྱོ་བཏུབ་པའི་
རིག་གསར་ཞབས་ཁྲ་གཉིས།



དྲོ་རི་མི་ཕ་གི་ཐྲོག་ལས་སྙན་ཆ་བསྐྲོག་ཚུགས་དགོ།



གཞུང་སྒྲ་

ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མྲོའི་གླུ་གཞས།

འབྲས་མ་ལྗོངས་ཀྱི་ཁུ་བྱུག།



ལྷྲོ་

ཤར་ཕྱྲོགས་གོས་
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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

དཀར་ལ་མྲོའི་ལ་གཞྲོལ་གསུམ་གྱི་ཚིག་ཚུ་བྲོ་ལས་
སྐྱོར་ཚུགས་དགོ།


གཞུང་སྒྲ་

ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མྲོའི་གླུ་གཞས།

འབྲས་མ་ལྗོངས་ཀྱི་ཁུ་བྱུག།

ལྷྲོ་

ཤར་ཕྱྲོགས་གོས་

དཀར་ལ་མྲོའི་ལ་གཞྲོལ་གསུམ་གྱི་གདངས་
དབངས་འཐེན་ཚུཊ་དགོ།


གཞུང་སྒྲ་

ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མྲོའི་གླུ་གཞས།

འབྲས་མ་ལྗོངས་ཀྱི་ཁུ་བྱུག།

ལྷྲོ་

ཤར་ཕྱྲོགས་གོས་

དཀར་ལ་མྲོའི་ལ་གཞྲོལ་གསུམ་སྒྲ་སྙན་ནང་
བཙུགས་ཏེ་འཐེན་ཚུགས་དགོ།


བྲོད་སྒྲ་ ཨ་ད་ལེ་ཨེ། ལྷྲོ་ལྗོངས་སྨན་ལྗོངས་རང་
དབང་རྒྱལ་ཁབ།
གསུམ་དང་

རྒྱ་ནག་ལྕང་ཤིང་མི་བཙུགས་

རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་གཉིས་ཀྱི་

ཚིག་ཚུ་ཐྲོག་ཆགས་མེདཔ་འབད་སབ་ཚུགས་དང་
རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་གཉིས་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་ཐྲོག་
ཆགས་མེདཔ་འབད་སབ་ཚུཊ་དགོ།


འབྲོད་སྒྲ་ ཨ་ད་ལེ་ཨེ། ལྷྲོ་ལྗོངས་སྨན་ལྗོངས་རང་
དབང་རྒྱལ་ཁབ།
གསུམ་དང་

རྒྱ་ནག་ལྕང་ཤིང་མི་བཙུགས་
རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་གཉིས་ཀྱི་

གདངས་དབངས་འཐེན་ཚུགས་དགོ།


སྙན་ཆ་

དབངས་ཅན་དང་

སྒྲ་སྙན་

གླིང་བུ་

གསུམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ཚུགས་
དགོ།
སྲོབ་རིམ བཅུ་གཅིག་པ།
ལས་དྲོན།

དྲོན་ཚན། སྲོབ་ཚན། བརྗོད་དྲོན།

རིག་རྩལ་གཙྲོ་ཅན།

L/Objectives(K.S.V)

Core concepts

Process/Essential Skills

སྲོབ་རིམ་་བཅུ་གཅིག་པ་ སྒྲ་རིག་པ། སྙན་ངག་དང་སུམ་རྟགས།


གཞན་གྱི་བྲི་ཡྲོད་མི་རྩྲོམ་ཚུ་རང་གིས་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་
ཚུགས་དགོ།



ཡིག་སྡེབ་གཅིག་གིས་

གོ་དྲོན་སྲོ་སྲོ་ལུ་འཇུག་ཐངས་ཚུ་

སྙན་ངག།


ལུས་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།



རང་བཞིན་བརྗོད་པ་ལས་དྲོན་གཞན་

འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ།


རྩ་ཚིག་ནང་ཡྲོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་ཚིག་ནང་བཙུགས་



ལུས་རྒྱན་སྐྱོན་གསུམ་དབྱེ་བ།

བཀོད་པ་ཚུན།


སུམ་ཅུ་པ།

ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།



ཕད་རང་དབང་ཅན།



ཕད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།



ཕད་གཞན་དབང་ཅན།



ཕད་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།



རྣམ་དབྱེ།



རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ དཔེར་བརྗོད་དང་བཅས་བྲི་ཚུགས་དགོ།
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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།



སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་པྲོ་ཡིག་སྲོར་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།




སར་བའི་ཡི་གེ་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།
གཞན་གྱི་རྩྲོམ་ཤྲོག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཞིན་ན་

རང་གིས་

རྩྲོམ་བྲི་འབད་ཚུགས་དགོ།


བརྗོད་ཡུལ་འདི་གི་ཁྱད་ཆོས་རང་གཞིན་དྲང་པྲོའི་ལམ་
ལས་སབ་ཚུགས་དགོ།



དཔེ་ཅན་འདི་གསལ་པྲོར་ཤེས་ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་

ལུ་

དཔེ་སར་ཏེ་སབ་ཚུགས་དགོ།


ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐྲོག་ལུ་ཡྲོད་པའི་མིང་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་ཚུ་ལེན་
ཚུགས་དགོ།

སྲོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ་ ནང་དྲོན་རིག་པ། སྲོད་འཇུག།


དལ་འབྲོར་རྙེད་པ་དཀའ་ཚུལ་བསམ་ཚུགས་དགོ།



མཆོད་བརྗོད་དང་ བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་

ཁེངས་

པར་སྐྱུང་བའི་དགོས་པ་ཚུ་སབ་ཚུགས་དགོ།



བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡྲོན།



རྩིས་མཐྲོང་།



བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དབྱེ་བ།



ཐ་དམ་ཚིག་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་བརྩི་



སྡིག་པ་བཤག་ཚུལ།

ནི།

བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡྲོན་བཤད་པའི་དཔེ་དྲོན་དགུའི་



གཉེན་པྲོ་སྟྲོབས་བཞི།



རང་གི་སྡིག་པ་བཤག་ཚུགས།

ཐྲོག་སབ་ཚུགས་དགོ།



སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡན་ལག།



ཚྲོགས་བསགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་



བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ཁྱད་པར་སབ་ཚུགས་དགོ།



བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྲོམ་པ་ལེན་ཚུལ།



ཚྲོགས་བསགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལས་ སྔ་མ་བཞིའི་སྐོར་



བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྲོམ་པ་སྲུང་ཚུལ།





བཤད་ཚུགས་དགོ།



ཐྲོག་ལས་ཚྲོགས་བསག་ཚུགས།

བསྒྲུབ་བ་བསབ་པ། རྟེན་དལ་འབྲོར་རྙེད་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ཡིད་ཆེས་
བསྐྱེད་ཚུགས།



གཉེན་པྲོ་སྟྲོབས་བཞི་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།

དཀའ།

ཉོན་མྲོངས་པ་སྤང་དཀའ་ཚུ་ལུ་



བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྲོམ་པ་ལེན་ནི།



གཉེན་པྲོ་སྟྲོབས་བཞི་ མི་ཚེ་ནང་ལག་ལེན་བསྟར་ཚུགས་

མནྲོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ བག་ཡྲོད་པར་སྲོད་



བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྲོམ་པ་བསྲུང་

དགོ།

ནི།



ཚྲོགས་བསག་ཡན་ལག་ལྷག་མ་བཞིའི་

སྐོར་འབྲི་སབ་

ཚུགས།

འབད་ཚུགས་དགོ།


ཕྱི་ནང་སྐྱབས་འགྲོའི་ཁྱད་པར་སབ་ཚུགས་དགོ།



བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྲོམ་པ་ལེན་ཚུགས་དགོ།



བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྲོམ་པ་མི་ཉམས་པར་སྲུང་ཚུལ་འབྲི་
ཚུགས་དགོ།



དལ་འབྲོར་རྙེད་པར་དཀའ་ཚུལ་དང་

དེ་ལ་བསམས་ཏེ་

བག་ཡྲོད་པར་བ་དགོས་ཚུལ་སབ་ཚུགས་དགོ།


སྤང་བ་ཉོན་མྲོངས་པ་ལ་བསམས་ཏེ་

བག་ཡྲོདཔ་འབད་

སྲོད་ཚུགས་དགོ།
སྲོབ་བཅུ་གཅིག་པ་

ལམ་སྲོལ། ༡. ཚྲོན། ༢. རྩིས། ༣. སྙན་ཆས། ༤. སྒྲིག་ལམ། ༥. འབྱུང་རབས།

༡ ཚྲོན།


མེ་ཏྲོག་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་བྲི་ཚུགས་དགོ།



མེ་ཏྲོག་གི་རིགས་མ་འདྲཝ།

ནྲོརབུ་ཆ་བདུན།



རིས་མྲོ་བྲི་ནི་དང་ཚྲོན་གཏང་ནི།
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གཡུང་དྲུང་གི་རི་མྲོ།

སྤྲིན་རིས།

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་བྲི་

བསེ་རུའི་རྭཝ། གླངམྲོ་ཆེའི་མཆེཝ། བྱུ་རུ་

ཚུགས་དགོ།

ཤིང་། སེངྒེའི་ས། གསེར་གྱི་གླེགས་ཤིང་།

བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དགོས་དྲོན་ཤེས་

རྒྱལ་པྲོའི་སྙན་རྒྱན།



བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་རེ་རེ་བཞིན་བྲི་ཚུགས་དགོ།

འབྲི་ཐངས།



བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་རས་བརྒྱད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་





ཚུགས་དགོ།









བཙུན་མྲོའི་སྙན་

རྒྱན་ཚུ་དར་དཔྱང་དང་བཅསཔ་འབད་


བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ལས་

གདུགས།

ཚུགས་དགོ།

གསེར་ཉ། བུམ་པ། པདྨ། དུང་དཀར།

འབད་ཚུགས་དགོ།

དར་དཔྱངས་དང་བཅསཔ་ཡྲོངས་རྲོགས་

བཀྲ་ཤིས་རས་བརྒྱད་ཀྱི་མེ་ལྲོང་དང་འདྲོད་ཡྲོན་ལྔའི་མེ་

དང་། རྟགས་བརྒྱད་བུམ་གཟུགས་བཅས་

ལྲོང་གི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།

འབྲི་ཐངས།

བཀྲ་ཤིས་རས་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་འབྲི་སབ་

བཀྲ་ཤིས་རས་བརྒྱད་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དགོས་དྲོན་འབྲི་སབ་

དཔལ་བེའུ། རྒྱལ་མཚན། འཁོར་ལྲོ་ཚུ་



བཀྲ་ཤིས་རས་བརྒྱད་ལས་

རྩྭ་དུར་བ།

འབད་ཚུགས་དགོ།

གི་ཝང་། ཞྲོ། བིལ་བ། མེ་ལྲོང་། དུང་

རྟགས་བརྒྱད་བུམ་གཟུགས་དང་རས་བརྒྱད་ཡྲོངས་རྲོགས་

དཀར།

གཅིག་ཁར་བྲི་ཚུགས་དགོ།

དཔྱངས་དང་བཅས་འབྲི་ཐངས།

ལི་ཁྲི།

ཡུངས་དཀར་ཚུ་དར་



ཚྲོན་སྲོར་ཚུ་ཐྲོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཚུགས་དགོ།



བ་ཚེ་རིང་། ར་བ། ཁྲུང་ཁྲུང་། ཙི་པ་ཏྲ།



བ་ཚེ་རིང་དང་ ར་བ་ ཁྲུང་ཁྲུང་ཚུ་གི་རི་མྲོ་བྲི་ཚུགས་དགོ།



བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་རས་བརྒྱད་



གོང་གི་བ་གསུམ་གྱི་རི་མྲོ་གུ་ཚྲོན་གཏང་ཚུགས་དགོ།



ཙི་པ་ཏྲ་གི་རི་མྲོ་འབྱུང་ཁུངས་སབ་ཚུགས་དགོ།



ནྲོརབུ་ཆ་བདུན་ཚུ་གི་ཚྲོན་སྲོར།

ཙི་པ་ཏྲ་གི་རི་མྲོ་འཐྲོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་ཚུགས་དགོ།
༢ རྩིས།



ནག་རྩིས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་
ཁ་དབྱེ་སྟེ་བྲི་ཚུགས་དགོ།



རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་དང་
ཁམས་

གཟའ་བདུན་གྱི་ཞི་དྲག་

ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་མིང་

ཕྱྲོགས་བཞི་མཚམས་བཞིའི་སྐར་མ་ངོས་འཛིན་

འབད་དགོ།


དུས་རེར་ཆུ་ཚྲོད་ལྔ་རེ་རྩིས་ཐངས་བཏྲོན་

ཚུགས་དགོ།







གཟའ་བདུན་གྱི་མིང་ཁམས།



རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་ངོས་འཛིན།





རྩིས་ཀྱི་དུས་ཚྲོད་བཅུ་གཉིས་པྲོ་ལག་
འཁོར་ཆུ་ཚྲོད་ནང་ཕབ་ཐངས།

སྐར་རྩིས་དང་གཟའ་སྐར་ཚུ་བལྟ་
ཚུགས།

གཟའ་

དང་སྐར་མའི་ཆུ་ཚྲོད་བརྩི་ཐངས།

རྩིས་ཀྱི་དུས་ཚྲོད་བཅུ་གཉིས་པྲོ་ ལག་འཁོར་ཆུ་ཚྲོད་ནང་
ལུ་ཕབ་སྟེ་



ཚེས་གཅིག་གི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་

སྔ་ཕྱིའི་འཕྲོད་སྲོར་བཟང་ངན་གྱི་

དབྱེ་བ།

ཉ་སྐར་དང་གཡང་སྐར་ངོས་

འཛིན། ཉིན་ཞག་གཅིག་ནང་ལུ་ཡྲོད་པའི་
ཚེས་གྲངས་

གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྲོར།

ལྲོ་དང་ཟ་བའི་

ཞིབ་ཞིབ་འབད་དེ་རྲོགས་མ་རྲོཊ་བལྟ་ཚུཊ་དགོ།

འགོ་བཙུགས་ཐངས།ཉིནམ་མཐུན་གསུམ།

ཚུགས་དགོ།

ཐངས། བུམ་སྟྲོང་། བ་དན། ཞག་ངན།

རགས་རྩིས་དང་ཞིབ་རྩིས་གཉིས་ཀྱི་ཆུ་ཚྲོད་རྩིས་ཐངས་ག་

དཔལ་ཉི། དྲང་སྲོང་ཡན་ཀྭྲོང་། རྒྱ་རྩིས་

སྡུར་འབད་ཚུགས་དགོ།

ཀྱི་དུས་ཚྲོད་བཟང་ངན་དང་བདུད་རྩི་

གཟའ་དང་སྐར་མའི་ཆུ་ཚྲོད་ཞིབ་རྩིས་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་བལྟ་

ཚེས་གྲངས་ནང་གི་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྲོར་སྔ་ཕྱིའི་བཟང་

མཐུན་མཚམས།

གནམ་སྒོ་ཕྲོག་

བ་གཟའ་སྲོག་གཟའ།

རྩིས་ཀྱི་རྡེའུ་དཀར་ནག་གི་སྐོར།

34

ངན་སྲོར་མཚམས་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།

ཟ་ནག་འཆར་ཐངས།

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།



གཟའ་དང་སྐར་མའི་ཁམས་འཚྲོལ་ཏེ་བཏྲོན་ཚུགས་དགོ།

མ་བུ་དགྲ་གྲོགས།



གནམ་ལྲོ་དང་ཟཝ་གསརཔ་འགོ་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་གི་

འཛིན་དང་ཁ་དྲོག་གི་སྐོར། ས་བདག་གི་

སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།

རྟགས་མཚན་སྐོར།

ཚུགས་དགོ།

གཟའ་སྐར་སྒྲིག་ཐངས།

ལྲོ་གཅིག་ལུ་ཟཝ་གཅིག་གི་ཚེས་གཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

གཉིས།





ལྲོ་རྟགས་སྟག་ལྲོ་པའི་ཉིནམ་དང་མཐུན་གསུམ་བརྩི་

གྱི་ལྲོ་རྒྱུས།

འབྱུང་བ་ལྔའི་ངོས་
ངན་པ་དགུ་འཛྲོམ་

ཁང་བཟང་རབ་གནས་ཀྱི་

དུས་སྲོར་བཅུ་

ཟ་ནག་དང་ ཞག་ནག་ དུས་ནག་ གསུམ་བྲི་ཚུགས་དགོ།


གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྲོར་བཟང་ངན་ག་དེ་སྦེ་ཡྲོད་ག་འཚྲོལ་
ཚུགས་དགོ།



སན་ཞུ་དང་ བསམ་འཆར་ གསལ་བཤད་ ཚུ་འབད་
ཚུགས་དགོ།



ཟ་ཐྲོ་ནང་གི་བསྡུ་ཡིག་དང་ ས་བདག་ཚུ་གི་མིང་ཚུ་འཚྲོལ་
ཚུགས་དགོ།



རྩིས་ཀྱི་རྡེའུ་དཀར་ནག་གི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་
དགོ།



དྲོན་ཚན་དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་

ཞིབ་འཚྲོལ་དང་

གསར་རྩྲོམ་འབད་ཚུགས་དགོ།
༣ གླུ་གཞས་སྙན་ཆས།


གླུ་གཞས་ཀྱི་ངོ་སྲོད་བྲི་ཚུགས་དགོ།



གླུ་གཞས་ཀྱི་ངོ་སྲོད་དང་ གོ་དྲོན་དབྱེ་བ།



གླུ་གཞས་ཀྱི་གོ་དྲོན་བྲི་ཚུགས་དགོ།



གླུ་གཞས་འགོ་དང་པ་འབྱུང་ཚུལ



གླུ་གཞས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།



གླུ་གཞས་ཀྱི་རྩ་བ་འབྱུང་ཚུལ་



གླུ་གཞས་འགོ་དང་པ་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་འབྲི་སབ་



ལྷ་དང་མི་གཉིས་ཀྱི་གླུ་གཞས་ཀྱི་འབྲེལ་

འབད་ཚུགས་དགོ།


གླུ་གཞས་ཀྱི་རྩ་བ་འབྱུང་ཚུལ་བཤད་ཚུགས་དགོ།



ལྷ་དང་མི་གཉིས་ཀྱི་གླུ་གཞས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡྲོད་ཚུལ་ཧ་གོ་
ཚུགས་དགོ།






གླུ་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་འབྱུང་ཚུལ་
དབྱེ་བ་སྲོ་སྲོར་འགྱེ་ཚུལ།



གླུ་གཞས་འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་ལུ་རིམ་པ་
བཞིན་དར་ཚུལ།



དབངས་ཀྱི་གོ་དྲོན་དང་དབྱེ་བ།

དགོ།



གླུ་གཞས་རྩྲོམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་

གླུ་གཞས་འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་ལུ་རིམ་པ་བཞིན་དར་ཚུལ་
དབངས་ཀྱི་གོ་དྲོན་དང་དབྱེ་བ་ཚུ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།



གླུ་གཞས་རྩྲོམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་འབྲི་སབ་འབད་
ཚུགས་དགོ།





གླུ་གཞས་དབྱེ་བ་སྲོ་སྲོར་འགྱེ་ཚུལ་སྐོར་བཤད་ཚུགས་



འབྲུག་པའི་གླུ་གཞས་ཀྱི་གདངས་དབངས་དང་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་གྱི་གླུ་གཞས་ཀྱི་གདངས་དབངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་

ཚུ།


འབྲུག་པའི་གླུ་གཞས་ཀྱི་གདངས་

དབངས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་གླུ་
གཞས་ཀྱི་གདངས་དབངས་ཀྱི་ཁྱད་པར།


གཞུང་སྒྲ་དང་བྲོད་སྒྲ་

རིག་གསར་

གསུམ་ གདངས་དབངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
སྙན་ཆ་བསྐྲོག་ནི།
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ཚུགས་དགོ།

གཞུང་སྒྲ་དང་བྲོད་སྒྲ་རྐྱབ་ཚུགས།

བ་ཡྲོད་ཚུལ།

གླུ་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་འབྱུང་ཚུལ་བྲི་ཚུགས་དགོ།

གྱི་སྐོར་ལས་ སབ་ཚུགས་དགོ།



རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།





གཞུང་སྒྲ་དང་བྲོད་སྒྲ་

རིག་གསར་གསུམ་

གདངས་

གཞུང་སྒྲ་ རྒྱ་བཟའ་བྲོད་ལ་མི་འགྲོ། ས་
ཡང་རིག་འཛིན་གླིང་གི་

གཞུང་སྒྲ་ རྒྱ་བཟའ་བྲོད་ལ་མི་འགྲོ། ས་ཡང་རིག་འཛིན་

ན་བདེ་ཆེན་གསུམ་གདངས་དབངས་དང་

འབྲུག་པའི་སྤུ་ན་བདེ་ཆེན་གསུམ་གདངས་

དབངས་དང་བཅསཔ་འབད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།

འབྲུག་པའི་སྤུ་

བཅས་པ།


བྲོད་སྒྲ་

གཡུས་ཆུང་བཀྲ་ལ་ཤིས་པའི།

བྲོད་སྒྲ་ གཡུས་ཆུང་བཀྲ་ལ་ཤིས་པའི། སྤུངས་ཐང་བདེ་

སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཆགས་པའི་གསུམ་

ཆེན་ཆགས་པའི་གསུམ་དབངས་ཅན་དང་གཅིག་ཁར་

དབངས་ཅན་དང་གཅིག་ཁར་འཐེན་ནི།

འཐེན་ཚུགས་དགོ།




དབངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྙན་ཆ་འསྐྲོག་ཚུགས་དགོ།
གླིང་གི་


སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།



རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་གཉིས་ སྙན་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་

རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་གཉིས་ སྙན་ཆ་
དང་གཅིག་ཁར།

སང་བ་ཚུད་ཚུགས་དགོ།


སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་
ཚུགས་དགོ།



ཁག་ཆེའི་ཁུངས་དྲོན་བཀལ་

སྒྲིག་ལམ་དང་འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་དབྱེ་བ་

ཕྱེ་ཚུགས་



གྱོན་ཚུགས།


དགོ།


རང་གི་རྒྱལ་ཡྲོངས་གྱོན་ཆས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ དབྱེ་



རྒྱལ་ཡྲོངས་གྱོན་ཆས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་



བཤད་ཚུགས་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལས་

ཡིད་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་གཙྲོ་ཆེ་

བཀབ་ནེ་དང་རགས་ཅུང་གི་འབྱུང་ཁུངས་

གོང་མ་གོ་གནས་དང་བསྟུན་ ཕྱག་དབང་
དགེ་རྩ་བསྒྲུབ་པའི་མཐའ་མ་ བསྔོ་བ་ཞུ་
བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པ་བསྒྲིག་

བཀབ་ནེ་དང་རགས་ཅུང་གི་དབྱེ་བ་
བཀབ་ནེ་དང་རགས་ཅུང་

མར་ཆང་གི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་དང་

བསྡུ་ནི། མར་ཆང་ཕུད་གཏྲོར་ནི་ཚུ་འབད་
ཚུགས།


དགོ།




སབ་ཚུགས་

དགོ།


དངོས་སྲོར་འབད་ནི།

ཚུགས།

བའི་ཁུངས་ བྲི་ཚུགས་དགོ།


ནང་སྲོང་དང་ལུས་སྲོང་ལག་ལེན་

ཚུགས།

དགོ།




གཅར་ཚུགས།

བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།


རྒྱལ་ཡྲོངས་གྱོན་ཆས་ཚུལ་མཐུན་འབད་

མཆོད་པ་ཚུ་བཤམ་ཚུགས།

སྲོ་སྲོར་ཕྱེ་ཚུགས་

བཀབ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་

འགྲེམ་སྟྲོན་འབད་ཚུགས་དགོ།


ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུའི་དབྱེ་བ་དང་

ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་ཚུགས་དགོ།


འཐྲོབ་ཐངས་ཚུ་

བཀབ་ནེ་ཡྲོད་མེད་ཀྱི་ ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུའི་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་
ཚུགས་དགོ།



བསྔོ་ཞུའི་རིམ་པ་
དགོ།



ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་ཚུགས་

ཚྲོགས་ལྷམ་གྱི་ངོ་སྲོད་དང་

འཐྲོབ་ལམ་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་

ཚུགས་དགོ།



མཆོད་བཤམ་དགོ་པའི་ཁུངས་དྲོན་བཤད་ཚུགས་དགོ།
མཆོད་ཆས་ཀྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་
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སབ་ཚུགས་དགོ།

ངོས་འཛིན་འབད་དེ་

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།



ཁ་ཐུན་དགེ་སྲོར་ལུ་བརྩྲོན་དགོཔ་དང་

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

དར་ཤིང་འཕྱར་

དགོ་པའི་ཁུངས་དྲོན་ བཀལ་ཚུགས་དགོ།


བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པའི་
ཚུགས།



དགོས་དྲོན་སབ་

རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་ གྲོ་མ་དང་དྲི་བཟང་དགོ་པའི་ ཁུངས་
བཀལ་ཚུགས་དགོ།



གྲོ་མ་དང་དྲི་བཟང་
འབད་ཚུགས་དགོ།



དྲང་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་

རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་ལུ་

དཔེ་སྟྲོན་

གསྲོལ་ཇ་དྲང་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་

ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་ཚུགས་དགོ།


ཨམ་ཇི་གཅད་དགོ་པའི་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ།



མར་ཆང་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་སབ་ཚུགས་དགོ།



མར་ཆང་ཕུལ་ཐངས་དང་ བསྡུ་ཐངས་ཚུ་ འཛྲོལ་བ་མེད་
པར་འབད་ཚུགས་དགོ།




ཐུགས་སྨྲོན་དར་ཤིང་གི་ ཁུངས་དྲོན་བཀལ་ཚུགས་དགོ།
ཞུགས་གྲལ་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་གོ་རིམ་དང་

ཁུངས་དྲོན་

བཀལཚུགས་དགོ།


རབ་གནས་དང་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་ འབད་དགོ་པའི་
ཁུངས་དྲོན་བཀལ་ཚུགས་དགོ།

༥ འབྱུང་རབས།




འབྲུག་པའི་ངོ་རྟགས་ཚུ་གི་བརྡ་དྲོན་འབྲི་སབ་འབད་



རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ངོ་སྲོད།

ཚུགས་དགོ།



རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀྱི་ངོ་རྟགས་

བརྟན་བཞུགས། རྡྲོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ། མདའ།

འབད་ཚུགས་དགོ

གཞུང་སྐད་རྲོང་ཁ་ལས་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སས་ཡུལ་ཨིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་

ཕྱག་ལཱ་མཛད་མི་བམ་དང་སྡེ་སྲིད་དཔྲོན་

ཚུགས་དགོ།

ཁག་ཚུ་བསྐོས་ཏེ་ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་



རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་གི་

མེ་ཏྲོག

འབྱུང་ཁུངས་དང་ ཞིབ་འཚྲོལ།

རྒྱལ་དར།

འབྲུག་གི་གནའ་དུས་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཤེས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་རང་
དབང་རང་བཙན་འབད་ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འབྲི་སབ་





སེམས་ཅན། བ། གྱོན་ཆས།

ཚུན།

སྐོར་ལས་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།


འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ག་གི་འྲོག་ལུ་ཡང་
མེད་པའི་ཁུངས་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་བཀོད་ཚུགས་དགོ།



བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཤེས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
གཞུང་སྲིད་ཀྱི་ སྔ་གོང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་དེ་སྦེ་
ཡྲོདཔ་ཨིན་ན་གི་བསམ་འཆར་བཀོད་ཚུགས་དགོ།



དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་གཞུང་དབུ་རྙེད་ཚུལ་
ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གཞུང་ལུ་ངེས་ཤེས་འདྲྲོང་ཚུགས་དགོ།
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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།



དྲོན་ཚན་དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

ཞིབ་འཚྲོལ་དང་

གསར་རྩྲོམ་འབད་ཚུགས་དགོ།
སྲོབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།
ལས་དྲོན།

དྲོན་ཚན། སྲོབ་ཚན། བརྗོད་དྲོན།

L/Objectives(K.S.V)

Core concepts

རིག་རྩལ་གཙྲོ་ཅན།

Process/Essential Skills

སྲོབ་རིམ་་བཅུ་གཅིག་པ་ སྒྲ་རིག་པ། སྙན་ངག་དང་རྟགས་འཇུག།


གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡྲོད་མི་རྩྲོམ་ཚུ་རང་གིས་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལེན་ཚུགས།



ཡིག་སྡེབ་གཅིག་གིས་ གོ་དྲོན་སྲོ་སྲོ་ལུ་འཇུག་ཐངས་ཚུ་འབྲི་སབ་འབད་





སྙན་ངག་

ལྡྲོག་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་

ལས་ རབ་སྤེལ་ཚུན།

ཚུགས།



སྐྱོན་སེལ།

རྩ་ཚིག་ནང་ཡྲོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་ཚིག་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ལག་ལེན་



རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ།

འཐབ་ཚུགས།



སྔོན་རྗེས་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ།



བྱེད་པ་བཞི།



ཤེས་བཞིན།

གཞན་གྱི་རྩྲོམ་ཤྲོག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཞིན་ན་
འབད་ཚུགས།





རང་གིས་

རྩྲོམ་འབྲི་



བརྩམ་ནི།



སབ་ནི།



ལྷག་ནི།



སེམས་བསྲུང་བའི་ཐབས་སུ་

བརྗོད་པའི་ནང་ལུ་ སྙན་ངག་གི་རྒྱན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་འབད་ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས།



སྔོན་རྗེས་གཉིས་པྲོ་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་མིང་གཞི་ལུ་འཇུག་དགོ་པའི་
དགོས་པ་འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས།



དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
དགོ།

སྲོབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ་ ནང་དྲོན་རིག་པ། སྲོད་འཇུག།


སེམས་བསྲུང་དགོ་པའི་དགོས་པ་སབ་ཚུགས་དགོ།

ཕར་ཕྱིན་དྲུག་པྲོ་ སེམས་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ རྲོགས་ཚུལ་ཤེས་ཏེ་ ཉམས་



བཟྲོད་པ།

སུ་ལེན་ཚུགས་དགོ།



བརྩྲོན་འགྲུས།



སེམས་བསྲུང་བའི་ཐབས་ལམ་ཤེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།



བསྔོ་བ།



དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་ཐྲོག་ལས་ རང་གི་སེམས་འདི་བསྲུང་ཚུགས་དགོ།





སྲོད་ལམ་རྣམ་པ་བཞི་བསྟེན་ཐངས་

ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་

ཚུགས་དགོ།


དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་བསྟེན་
ཚུགས།


མི་སྡེ་ནང་ལུ་བཟྲོད་པ་བསྒོམ་
ཚུགས།



དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་བརྩྲོན་ནི།



དགེ་བ་གཞན་དྲོན་ལུ་བསྔོ་ནི།

ང་རྒྱལ་བདུན་དང་ རྒྱགས་པ་ལྔ་སྤྲོང་ཚུལ་འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ།



རང་གི་ལུས་ལུ་ཆགས་པ་སྤྲོང་ཚུགས་དགོ།



ཁོང་ཁྲོའི་ཉེས་དམིགས་སབ་ཚུགས་དགོ།



ཞེ་སང་གི་རྒྱུ་དང་ཟས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།



སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་གྱི་བཟྲོད་པ་ ཆོས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པའི་བཟྲོད་པ་
གནྲོད་བྱེད་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པའི་ཚུ་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ བསྒོམ་ཚུགས་དགོ།



བཟྲོད་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟྲོད་པ་བསྒོམ་ཚུགས་དགོ།



གྲངས་ཅན་པ་དང་རིགས་པ་ཅན་པའི་ལྟ་བ་མདྲོར་སྡུད་རེ་འབྲི་སབ་འབད་
ཚུགས་དགོ།

བསྟྲོད་པ་དང་གྲགས་པའི་རིམ་གྲོ་ལུ་ཞེན་སེམས་སྤང་ཚུགས་དགོ།
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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།



བརྩྲོན་འགྲུས་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱྲོགས་ ལེ་ལྲོ་སྤང་ཚུགས་དགོ།



ལེ་ལྲོ་གི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཚུ་ འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ།



སྙོམ་ལས་འཛིན་པའི་ལེ་ལྲོ་

བ་བ་ངན་ཞེན་གྱི་ལེ་ལྲོ་

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

སྒྱིད་ལུག་བདག་

ཉིད་བརྙས་པའི་ལེ་ལྲོ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་སྤང་ཚུགས་དགོ།


དཔུང་བཞི་དང་

སྟྲོབས་གཉིས་ཀྱི་གོ་དྲོན་དང་ཁྱད་པར་ཚུ་སབ་ཚུགས་

དགོ།



བསྔོ་བ་དང་སྨྲོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།

རང་གིས་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་བ་ཚུ་ རྒྱ་ཆེར་ཕེལ་ནིའི་དྲོན་ལུ་ སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྲོན་ལུ་བསྔོ་ཚུགས་དགོ།

སྲོབ་བཅུ་གཅིག་པ་

ལམ་སྲོལ། 1 ཚྲོན། ༢རྩིས། ༣སྙན་ཆས། ༤ སྒྲིག་ལམ། ༥འབྱུང་རབས།

༡ ཚྲོན།


མི་མཐུན་རྣམ་དྲུག་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ།



མི་མཐུན་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མྲོ་བྲི་ཚུགས་དགོ།



ངང་མཚྲོ་རལ་གྲི་གི་ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ།



ངང་མཚྲོ་རལ་གྲི་གི་རི་མྲོ་བྲི་ཚུགས་དགོ།



མི་མཐུན་རྣམ་དྲུག

ངང་མཚྲོ་

རལ་གྲི།




ཚྲོན་གཏང་ནི།



ལྲོ་མྲོ་བསྐོར་ནི།

ཆོས་འཁོར། མཐུན་པ་སྤུན་བཞི།

སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་བཤད་ཚུགས་དགོ།



སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དགོས་དྲོན་འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་

ཚྲོན་སྲོར་ཐངས་དང་གཏང་

དགོ།

ཐངས།



ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག གོང་འཁོད་ཀྱི་

སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་གི་རི་མྲོ་བྲི་ཚུགས་དགོ།



རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།



རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་གྱི་རི་མྲོ་བྲི་ཚུགས་དགོ།



མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་གི་འབྱུང་ཁུངས་བཤད་ཚུགས་དགོ།



མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་གི་དགོས་དྲོན་བྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ།



རི་མྲོ་བྲི་ནི།

སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག། རི་དྭགས་







མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་དེ་ལུ་དཔྱད་པ་གཏང་ཚུགས་
དགོ།



མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་གི་རི་མྲོ་བྲི་ཚུགས་དགོ།



མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་ཚྲོན་གཏང་ཐངས་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།



ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་འབྱུང་ཁུངས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།



ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མྲོ་བྲི་ཚུགས་དགོ།



ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་དང་མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་གི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།



ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་གི་རི་མྲོ་གུ་ཚྲོན་གཏང་ཐངས་ཚུ་ཤེས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།

༢ རྩིས།


འབྱུང་བ་ལྔ་དང་ཕྱྲོགས་ཁམས་
ཚུགས་དགོ།

ལྲོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་



གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་དུས་ཚྲོད་བཅུ་
གཉིས་ལུ།



མྲོ་བཏབ་ནི།
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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།



ལྲོ་རྟགས་ཕྲོ་མྲོའི་དབྱེ་བ་དང་གནས་ཕྱྲོགས་ སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་བ། ལྲོ་

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།



ཟ་ཞག་དུས་ཀྱི་ཁམས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་སབ་ཚུགས་དགོ།

གཟའ་དང་སྐར་མའི་ཆུ་ཚྲོད་དང་
སྔ་ཕྱིའི་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྲོར།

མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བརྩི་ཚུགས་དགོ།





གནམ་ལྲོ་ཟ་བ་ ཞག་དང་དུས་ཚྲོད་ཚུ་བརྩི་ཚུགས་དགོ།



སྨེ་བ་དགུ། སྤར་ཁ་བརྒྱད་སྐོར་ཏེ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།



ཚེས་ལ་རྒྱུ་བའི་ས་བདག་ལུ།



དགུ་མིག་དང་དུར་མིག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བརྩི་ཚུགས་དགོ།



བུམ་སྟྲོང་དང་



མཐུན་གསུམ། བདུན་ཟུར། ལྲོ་ཀག་ཚུ་བརྩི་ཚུགས་དགོ།





ལྲོ་མྲོ་བསྡུས་པ་བསྐོར་ཏེ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།



མཐུན་སྲོར་གཉེན་རྩིས་སྐོར་ཏེ་ཕྲོ་མྲོ་ཕན་ཚུན་མཐུན་དང་མི་མཐུན་བརྩི་

ལྲོ་འགོ་རྩིས་ཐངས་དང་སྤར་
སྨེའི་ཉིནམ་མཐུན་གསུམ་ལུ།

རྒྱ་རྩིས་ཀྱི་དུས་

ཚྲོད་ བ་གཟའ་སྲོག་གཟའ་ལ།


རྩིས་ཀྱི་རྡེའུ་དང་

གཟའ་སྐར་

སྒྲིག་ཐངས།

ཚུགས་དགོ།
༣ གླུ་གཞས་དང་སྙན་ཆས།


གཞུང་སྒྲ་དང་འབྲོད་སྒྲའི་གོ་དྲོན་དང་དབྱེ་བ་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་འབྲི་སབ་
འབད་ཚུགས་དགོ།



ཚྲོགས་གླུའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་བཤད་ཚུགས་དགོ།



འབྲོད་སྒྲ་དང་གཞུང་སྒྲའི་ཁུངས་དྲོན་སྦྲག་ཚུགས་དགོ།



བྲོད་སྒྲ་དང་འབྲོད་སྒྲའི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།



སྒྲ་སྙན་ཆོས་གཞས་ཀྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་



གཞས་དང་གཞེསམྲོ་བརྐྱབ་
ཚུགས།

དགོ།


རྒྱལ་གླུའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།



མཛའ་གླུ་དང་སྐྱོ་གླུ་སྒྲ་གླུ་ཚུ་གི་གོ་དྲོན་བཤད་ཚུགས་དགོ།



མདའ་ཁ་བསྲོག་ནི་དང་མདའ་འཆམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུཊ་དགོ།



གླུ་གཞས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་རྐྱབ་དགོཔ། གླུ་གཞས་རྐྱབ་ཆོགཔ་དང་མ་
ཆོག་པའི་སྐོར་ལས་འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ།



གླུ་གཞས་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སྤང་དགོ་པའི་སྐྱོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་
དགོ།



གླུ་གཞས་རྩྲོམ་པའི་སྐབས་ཚིག་རྒྱན་གྱི་སྐྱོན་སྤང་དགོཔ།



གཞས་དང་གཞས་མྲོའི་ཁུངས་དང་ དགོས་པ་བཤད་ཚུགས་དགོ།



གཞས་རིགས་བཞི་ལས་གང་རུང་གཉིས་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།



སྒྲུང་གླུ་དང་མགུར་མའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུཊ་དགོ།



བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྤེལ་གྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་སབ་ཚུཊ་དགོ།



གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྤེལ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་
རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།



སྙན་ཆ་ དབངས་ཅན་ སྒྲ་སྙན་ པྱི་ཝང་ གླིང་བུ་བཞི་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།



བྲོད་སྒྲ་ གཡུས་ཆུང་བཀྲ་ལ་ཤིས་པའི་དང་ རྒྱ་གར་ལ་གི་ཆུ་དང་ཞེས་
པའི་ གཉིས་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།

རིག་གསར་གྱི་ཞབས་ཁྲ་ཚུ་སྙན་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་འཐེན་ཚུགས་དགོ།

40



རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།



སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

སྙན་ཆ་སྒྲ་སྙན་དང་གླིང་བུ་གི་འབྱུང་ཁུངས་འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ།

༤ སྒྲིག་ལམ།


འབྲུག་མའི་བ་སྲོད་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།



ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་དགོ་པའི་ ཁུངས་དྲོན་སབ་ཚུགས།



ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཟེར་མི་འདི་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན་ན་ ཁུངས་བཀལ་



ནང་སེམས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ།



ནང་སྲོང།



ཕྱི་ལུས་ངག་གི་སྒྲིག་ལམ།



ལུས་སྲོང།



སྡེ་སྲིད་སྐབས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་



ཞིབ་འཚྲོལ་ཁུངས་གཏུགས་

ཚུགསདགོ།


གཞན་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་པའི་ ལཱ་འབད་ཚུགས་དགོ།



ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ལུ་ དྲོགས་ཟྲོན་བསྐྱེད་ཚུགསདགོ།



རང་སྒྲིག་རང་ཚྲོར་གྱི་ཐྲོག་ལས་ འགན་འཁྲི་འབག་ཚུགས་དགོ།



ལུས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ལས་ འགྲོ་བ་སྲོད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་
དངོས་འཐབ་འབད་ཚུགས་དགོ།



རྲོང་གཞིས་ཉེ་འདབས་ལུ་

འབད་ཆོག་པའི་སྒྲིག་ལམ་ཚུ་

གཞན་ལུ་

བཤད་ཚུགས་དགོ།


བཟའ་བ་ཟས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ ལག་ལེད་དངོས་འཐབ་འབད་ཚུགས།



བཅའ་བ་འབག་གཞག་ བཅའ་གཞག་གི་སྒྲིག་ལམ་ཚུ་ དབྱེ་བ་སྲོ་སྲོར་
ཕྱེས་ཏེ་ སབ་ཚུགས་དགོ།



ཟྲོང་ཆས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ སྒྲིག་ཐངས་གཞན་ལུ་སྟྲོན་ཚུགས།



ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུའི་དབྱེ་བ་ དཔེ་སྟྲོན་འབད་ཚུགས།



བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་དང་
ཚུགས་དགོ།



འཆིབ་གྲལ་གྱི་འབྱུང་རབས་

གསེར་སྦྲེང་དང་འཆིབ་གྲལ་གྱི་གོ་རིམ་

ཁུངས་བཀལ་

རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་འབད་

བསྒྲིག་ཚུགས་དགོ།


གོ་གནས་གསར་བསྐོས་ཀྱི་ དར་གྱི་འཐྲོབ་ལམ་སྲོ་སྲོར་ཕྱེ་ཚུགས།



གཉེན་སྲོར་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འཐྲོབ་ཐངས་སབ་ཚུགས་དགོ།



སྐྱེ་སྟྲོན་གྱི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་སྲུང་འབད་ཚུགས་དགོ།

༥ འབྱུང་རབས།


བསྟན་པ་བར་དར་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཀྱི་ལྲོ་རྒྱུས་ཧ་གོཝ་ལས་

རྒྱལ་ཁབ་

གནས་སྟངས་དང་ཁྲི་རབས་རིམ་

འདི་ནང་སྔོན་འབྲོན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་ཕྱག་རྗེས་ ཇི་ལྟར་བཞག་ཚུལ་བྲི་ནི་
དང་སབ་ནི་གཉིས་ཆ་རང་འབད་ཚུགས་དགོ།




འབྲོན་གྱི་ངོ་སྲོད།


སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དང་པ་ལས་བཞི་པ་ཚུན་གྱི་བསྟན་སྲིད་བསྐྱང་ཚུལ་


འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་སས་གེ་སར་འཇིགས་མེད་



ཀྲོང་གསར་དཔྲོན་སྲོབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་

སྡེ་སྲིད་དང་རྒྱལཔྲོ་རིམ་བྲོན་གྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱང་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་གསུམ་པ་གིས་
བསྟན་སྲིད་བསྐྱང་ཚུལ།



སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་བཞི་པ་གིས་
བསྟན་སྲིད་བསྐྱང་ཚུལ།
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ཚུགས་དགོ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་གིས་
བསྟན་སྲིད་བསྐྱང་ཚུལ།

རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་བར་གྱི་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱང་ཚུལ་སྐོར་བཤད་ཚུགས་


སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དང་པ་གིས་
བསྟན་སྲིད་བསྐྱང་ཚུལ

སྲོགས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ཤེས་ཚུཊ་དགོ

དགོ།

འབད་དགོ།

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།



དྲོན་ཚན་དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་

ཞིབ་འཚྲོལ་དང་གསར་རྩྲོམ་འབད་

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།



ཚུགས་དགོ།

ཀྲོང་གསར་དཔྲོན་སྲོབ་འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྟྲོགས་བརྗོད།



བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་དང་
པ་གོང་ས་ཨྲོན་དབང་ཕྱུག་གི་
རྟྲོགས་བརྗོད།



བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་
གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་
ཕྱུག་གི་རྟྲོགས་བརྗོད།



བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་
གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རྡྲོ་རྗེ་
དབང་ཕྱུག་གི་རྟྲོགས་བརྗོད།



བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་བཞི་
པ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་
གི་རྟྲོགས་བརྗོད།



བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ལྔ་
པ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་

རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་གི་རྟྲོགས་བརྗོད།

12

ལྷབ་སང་གི་ཐབས་ལམ།

ལྷབ་སྟྲོན་ཐབས་ལམ་ཟེར་མི་འདི་

རིག་གཞུང་གདམ་ཁའི་རྩ་གཞུང་གཞི་བཞག་གི་དྲོན་ཚན་ཚུ་

སྲོབ་སྟྲོན་འབད་བའི་སྐབས།

འབད་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་དང་གནས་སྐབས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ན? དེའི་སྐོར་ལས་བཤད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། རིག་
གཞུང་ཆོས་ཚན་གྱི་ ལྷབ་སྟྲོན་ཐབས་ལམ་འདི་ འགོ་མཆོད་བརྗོད་དང་ རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་བཙུགས་ཏེ་ མཇུག་བསྔོ་བ་དང་ བཀྲ་

ཤིས་དང་བཅས་པའི་ ཐྲོག་མཐའ་བར་གསུམ་དགེ་བའི་ཐྲོག་ལས་ སྲོབ་སྟྲོན་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ གཙྲོ་བྲོ་ནང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ སྲོབ་
དཔྲོན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ཆོས་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ་དང་། སྲོབ་དཔྲོན་དགྲ་བཅོམ་པས་ཆོས་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ། དེ་ལས་ སྲོབ་དཔྲོན་
མཁས་པ་པཎྜི་ཏས་ ཆོས་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ་ཚུ་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ ལྷབ་སྟྲོན་འབད་དགོ་པའི་ཁར། རིག་གཞུང་གི་སྲོབ་ཚན་ཚུ་

འཆད་ཉན་གྱི་སྐབས་ སྔར་སྲོལ་རང་ལུགས་འཆད་ཉན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་ རང་གཞི་བཟུང་སྦེ། ་ དེང་སང་དུས་རབས་ ༢༡
པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གིས་ ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་ ཆོས་ཉན་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ།

12.1 རང་ལུགས་ཆོས་འཆད་ཉན་གྱི་རྣམ་གཞག།
12.1.1 འཆད་ཐབས་ཡན་ལག་ལྔའི་སྒོ་བཤད་པ།
དགོས་དྲོན། སྡུད་དྲོན། ཚིག་དྲོན། མཚམས་སར། བརྒལ་ལན་ཏེ་ འཆད་ཐབས་ཡན་ལག་ལྔའི་ཐྲོག་ལས་
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བཤད་ནི།

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

12.1.2

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

དག་པ་གསུམ་ལྡན་གྱི་འཆད་ཐབས།
མཁས་པའི་ཡྲོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས། བསམ་པ་བཟང་ཞིང་ཀུན་སྲོང་དག་པ་ལ་སྲོགས་པའི་ཡྲོན་

ཏན་དང་ལྡན་པའི་སྲོབ་མ་ལུ། བརྗོད་བ་དྲོན་དང་རྗོད་བྱེད་ཚིག་རྗོད་ཚུལ་གྱི་ཐབས་ཚུ་ ག་ར་དག་པའི་སྒོ་ལས་
བཤད་དགོ།

12.1.3

བང་དབྱེ་བཤད་གསུམ་གྱི་འཆད་ཐབས།

སྲོབ་དཔྲོན་གྱི་ཐྲོག་མར་སེང་གེའི་ ལྟ་སྟངས་དང་འདྲ་བའི་ ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་བལྟས་ཏེ། འཆད་བ་བདག་གིར་
འཛིན་ནི་། བར་དུ་འཆད་བདེ་བ་དང་ འཛིན་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ སལ་བའི་འཕར་བ་དང་ འདྲ་བའི་རྣམ་པ་ལུ་

བརྟེན་ནས་ཚན་པ་སྲོ་སྲོར་དབྱེ་དགོས། མཇུག་ལུ་སྲོབ་ཕྲུག་གི་རྒྱུད་ལུ་བཞག་ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལས་རུས་སལ་གྱི་
འགྲོས་དང་འདྲ་བའི་སྒོ་ལས་ སྙན་པའི་ངག་གིས་ཚིག་དྲོན་ རེ་རེ་བཞིན་བཤད་ནི།

12.1.4

ཞུམ་རྒོད་རྨུགས་གསུམ་བསལ་བའི་འཆད་ཐབས།

ཞུམ་ལ་གཟེངས་བསྟྲོད་ཟེར་མི་ འཆད་ཐབས་འདི། སྲོབ་ཕྲུག་ཚུག་དཔའ་ཞུམ་མ་བཅུག་པར་ སེམས་གསྲོ་སྟེ་
སྲོབ་སྲོང་གི་ཕྱྲོགས་ལུ་འགྱོ་ཚུགས་ཐབས་ལུ་ གཟེངས་བསྟྲོད་འབད་དེ། སྲོབ་སྟྲོན་འབད་མི་འདི་ ཐབས་ཤེས་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅིག་ཨིན། འདི་ཡང་ ཨ་ལྲོ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ བསྟྲོད་པ་ལ་དགའཝ་མ་ཟད། དར་མ་དང་ལྲོ་ལྲོན་
རྒན་པ་ཡང་ བསྟྲོད་པ་ལུ་དགའ་ཝ་ལས་བརྟེན་ བསྟྲོད་པའི་སྒོ་ལས་ དགའ་བཅུགས་སྦེ་ སྲོབ་སྟྲོན་འབད་
ཐངས་ཅིག་ལུ་ སབ་ཨིན།
རྒོད་ཟེར་མི་ འཆད་ཐབས་འདི། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ལེགས་པར་བཤད། ཟེར་གསུང་དྲོ་བཟུམ་འབད་
སྲོབ་སྲོང་གི་ཕྱྲོགས་ལུ་

ལྷུར་བརྩྲོན་འབད་མ་ཚུགས་མི་

སྲོབ་སྲོང་པ་ཚུ་ལུ་

འཇིག་རྟེན་འཁོར་བའི་ཉེས་

དམིགས་བཤད་དེ་ སྲོབ་གསྲོ་འབད་དགོ། དེ་ཡང་ ཐར་པ་གོ་འཕང་དྲོན་གཉེར་ཅན་གྱི་དྲོན་ལུ་ འཁོར་བའི་
ཉེས་དམིགས་བཤད་དགོཔ་དང་། ལྷབ་སང་ལུ་ སྲོ་བ་ཞན་མི་འབད་བ་ཅིན། ཡྲོན་ཏན་མེད་པའི་ཉེས་དམིགས་

བཤད་ན་འྲོས་སྲོ།། གང་ལྟར་སྲོབ་གསྲོའི་དགོས་མཁོ་ཡྲོད་དུས། ཐབས་ ས་ཚྲོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ སྲོབ་གསྲོ་
འབད་དེ་ སྟྲོན་ཐངས་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།
རྨུགས་པ་ཟེར་མི་ འཆད་ཐབས་འདི། ལུས་སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བའི་ སྲོབ་ཕྲུག་ལེ་ལྲོ་ཅན་ཚུ་ལུ་འབད་བ་ཅིན།

ངོ་མཚར་བའི་ གཏམ་བཤད་དེ་རྨུགས་པ་སངས་ནི་ ཐབས་ཤེས་འབད་དགོཔ་དང་། རྨུགས་པ་སངས་བའི་ཤུལ་

ལས་ འཕྲོ་མཐུད་སྲོབ་སྟྲོན་འབད་དེ་ ཉན་བཅུག་དགོ། སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་གི་ཧྲོངས་ལས་ ངོ་མཚར་བའི་གཏམ་
བཤད་པའི་སྐབས་ལུ་ ངག་ཉུང་ དྲོན་སྡུད། ཉན་དགོ་མནྲོ་སི་སིའི་ཐྲོག་ བཤད་དགོཔ་ལུ་ སབ་ཨིན།
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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

12.1.5

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

འཆད་ཐབས་ཡན་ལག་གསུམ་ལྡན།
ཚིག་དྲོན་ངེས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དྲོན་སྟྲོན་ན།

གནད་དྲོན་ངེས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ སྤྱི་དྲོན་

བཤད་ནི། རྩྲོད་པ་འཕེལ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་ མཐའ་དཔྱྲོད་སྲོ་བ་ འཕེལ་བཅུག་ནི་ཚུ་གི་ ཐྲོག་ལས་ཡང་ སྲོབ་
སྟྲོན་འབད་དགོ།

12.1.6

ཉི་ཟ་སྐར་གསུམ་གྱི་འཆད་ཐབས།

སྲོབ་ཚན་གྱི་ཁོག་ཕུབ་པ་སྟེ་ སྤྱི་དྲོན་ལེན་ནི། གཞུང་བཟུང་བ་སྟེ་ སྲོབ་ཚན་བདག་ཏུ་འཛིན་ནི། མཐའ་བཅད་
པ་སྟེ་ ཨིན་མེན་སྲོགས་ཀྱི་ མཐའ་བཅད་པ་ལུ་བརྟེན་ནས། སྲོབ་མའི་རྒྱུད་ལུ་ཡྲོན་ཏན་བྱིན་ཏེ་ སྲོབ་མའི་ཉན་
སབ་ འབྲི་ལྷག་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཨིན།

12.2 འྲོག་གི་དུས་རབས་༢༡ པའི་ ལྷབ་སང་གི་ཐབས་ལམ།
12.2.1 སན་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི།
སྲོབ་ཕྲུག་རྒྱུད་ལུ་ ཡྲོན་ཏན་གྱི་སྤྲོབས་པ་འཐྲོབ་ནི་དྲོན་ལུ། སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ སྲོབ་ཚན་ནང་གི་དྲོན་ཚན་ཚུ་

གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ སྲོབ་ཕྲུག་ རང་རྐྱང་དང་། ཡང་ན། སྡེ་ཚན་ལུ་སྲོད་དེ་ སན་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི། སྲོད་
འཇུག་སྲོགས་ གཞུང་རིག་གནས་ཀྱི་རིགས་ དེབ་དང་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས། ཁོང་ར་གིས་ ཞིབ་
ཚྲོལ་འབད་ཞིནམ་ལས། བཅུད་དྲོན་དྲིལ་ཏེ་ དམངས་ཁར་ སན་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི་ཨིན།

12.2.2

ཞིབ་འཚྲོལ་འབད་བཅུག་ནི།
སྲོབ་སྟྲོན་པས་ དྲོན་ཚན་དང་ འཁྲིལ་བའི་ཚིགས་བཅད་ཚུ་འདྲཝ་ཚུ་ སྲོད་ཞིནམ་ལས། རྒྱན་དང་ཉམས་

སྲོགས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ། དེ་ནང་ རྒྱན་གྱི་སྐྱོན་ཡྲོན་དང་ ཁྱད་ཚད་ཚང་ཡྲོད་མེད་ ཚིགས་བཅད་སྒྲིག་
ཐངས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི།

12.2.3

གྲོས་སྡུར་འབད་བཅུག་ནི།

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ སྔོན་འབྲོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ལ་སྲོགས་པ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ། སྡེ་ཚན་གྲོས་སྟུན་

གྱི་ཐྲོག་ལས་ ཚིགས་བཅད་ཚུ་གི་ བཅུད་དྲོན་བཏྲོན་ཏེ་ འཕྲི་སྲོན་འབད་ནི་སྲོགས།

12.2.4

ནང་རྡྲོག་སྐྱོར་སང་འབད་བཅུག་ནི།

སྲོབ་ཁང་ནང་ལས་ དྲོན་ཚན་འདི་གི་ཐྲོག་ལུ་ ལེགས་ཤྲོམ་འབད་ ཤེས་མི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྲོབ་ཕྲུག་གཞན་
ཚུ་ལུ་ སྲོབ་སྟྲོན་འབད་བཅུག་ནི།
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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

13

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

དབྱེ་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས།

དབྱེ་ཞིབ་ཟེར་མི་འདི། རིག་གཞུང་ལྷབ་སང་པའི་ཤེས་ཚད་ཧ་གོ་སྟེ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས་པའི་བ་རིམ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ རིག་

གཞུང་གི་ ཤེས་བའི་གནས་ སྒྲ་རིག་པ་ ནང་དྲོན་རིག་པ་ ལམ་སྲོལ་གསུམ་གྱི་ཐྲོག་ལས་ ལྷབ་སང་འབད་ཡྲོད་མི་འདི། སྲོབ་
ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་གནས་ཚད་

ག་དེ་སྦེ་ཡྲོད་ག?

བསྟུན་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་ཚུགས་ནིའི་ དྲོན་ལུ་ཨིན།

སྲོབ་དཔྲོན་དང་ཕམ་གིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཞིན་ན།

འདིའི་གྲུབ་འབྲས་དང་

དབྱེ་ཞིབ་ལུ་ཡང་དབྱེ་བ་ཅིན། དུས་རྒྱུན་དང་། སང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་གཉིས་ཡྲོད། འདི་གཉིས་པྲོ་ ལྷབ་སང་གི་ལས་དྲོན་དང་ ལྷབ་
སང་གི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ གཤམ་གསལ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་རིགས་དང་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།

13.1 དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དགོས་པ།
དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ལྷབ་སང་འབད་ཐངས་དང་ ཤེས་ཡྲོན་གྱི་གནས་ཚད་དང་བསྟུན་

པའི་ རིག་རྩལ་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ རྩིས་མཐྲོང་ཚུ་ ལྡན་མི་ལྡན་ཧ་གོ་ནི། མཁོ་ཆས་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ དགོས་
མཁོ་དང་མཐུན་ མི་མཐུན་ཤེས་ཏེ་ བསམ་ལེན་བྱིན་ཐྲོག་ལས་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་གདྲོང་ལེན་དང་འཁྲིལ་ ཐབས་ཤེས་
གསརཔ་བཏྲོན་ཏེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ཨིན།

13.2 དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་རིགས།
དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་དང་སང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ཟེར་གཉིས་ཡྲོད་ས་ལས་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་
དབྱེ་ཞིབ་ཐབས་
ལམ།
སན་ཞུ།

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཚད་གཞི།
དྲོན་ཚན། བཅའ་སྒྲིག སན་འབུལ། ཞིབ་འཚྲོལ། གྲལ་གཏྲོགས། བྲོ་སབ་ཐངས། ཉན་
ཐངས། བྲོ་སྤྲོབས། ཁུངས་གཟང་། ཚིག་དྲོན་སྔ་ཕྱིའི་འབྲེལ་བ། དགག་ལན། རྗོད་སྒྲ།

རྩྲོད་སྡུར་

དྲོན་ཚན། བྲོ་སྤྲོབས། ཁུངས་གཟང་། ཚིག་དྲོན་སྔ་ཕྱིའི་འབྲེལ་བ། དགག་ལན། ཞིབ་མནྲོ་

སྲོབ་ཁང་སྲོང་ལཱ།

དྲོན་ཚན། བཀོད་རྒྱ། གཙང་སྦྲ། གྲལ་གཏྲོགས། ཡིག་བཟྲོ། ལྷུར་བརྩྲོན། མཉམ་འབྲེལ།

རིག་རྩལ། གསར་རྩལ་མནྲོ་རིག བདེན་དཔྱད། རྗོད་སྒྲ།
རང་སྟྲོབས། དུས་ཚྲོད།

མཁོ་ཆས།
དབྱེ་ཚད། དབྱེ་དཔྱད་ཐྲོ།
དབྱེ་དཔྱད་ཐྲོ། དབྱེ་ཚད།
རྒྱུས་ཐྲོ། བ་སྲོད་དབྱེ་རྟགས།

ཁྱིམ་ལཱ།

དུས་ཚྲོད། དྲོན་ཚན། གཙང་སྦྲ། རང་སྟྲོབས། སྒྲིག་བཀོད། སྡེབ་དང་སྲོར་བ། ཡིག་བཟྲོ།

ལྷག་ནི།

རྗོད་སྒྲ ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས། སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ། མགྱོགས་ལྷྲོད།

དབྱེ་ཚད། རྒྱུས་ཐྲོ།

མགྱོགས་ཕབ།

སྡེབ། ཡིག་བཟྲོ། གཙང་སྦྲ།

དབྱེ་ཚད་ཐྲོ།

ལན་ཕྲོག་ཧིང། གཙང་སྦྲ། ཡིག་བཟྲོ། དུས་ཚྲོད།

དྲི་བ་དྲི་ལན།

སྲོབ་ཚན་ཆོས་
རྒྱུགས།

བཀོད་རྒྱ། དུས་ཚྲོད། དྲོགས་སེལ།

དབྱེ་དཔྱད་ཐྲོ།

45

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

14

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས།

དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་ཟེར་མི་འདི་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ཉིན་བསྟར་ཞིན་དུ་ ལྷབ་སང་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འབྱུང་དྲོ ་ག་
གནད་སྡུད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཞིན་ན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་དྲོན་ལུ་དགོ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཅིག་ཨིན།

14.1 རྒྱུས་ཐྲོ།

རྒྱུས་ཐྲོ་འདི་ ལྷབ་སང་པའི་བ་སྲོད་ལྟ་རྟྲོག་ཐྲོག་ལས་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ ཐྲོ་བཀོད་བཞག་མི་ལུ་སབ་ཨིན། དེ་ཡང་
སྟབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མང་ཤྲོས་ཀྱིས་ སྲོབ་དཔྲོན་རང་གི་ ཉིན་དེབ་ནང་ བཞག་སྲོལ་ཡྲོད། ཨིན་རུང་

ཨ་ལྲོའི་དྲོན་ལུ་ རྒྱུས་ཐྲོ་འདི་ དཔེ་དེབ་སྲོ་སྲོ་ཅིག་ནང་བཞག་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤྲོམ་འྲོང་ནི་དང་། ཡང་ན།
ཤྲོག་ཆུང་གཅིག་གུ་བྲིས་ཡི་ར་ དཔེ་སྲོད་ནང་ བཙུགས་བཞག་རུང་འཐུས།

14.2 དཔེ་སྲོད།
དཔེ་སྲོད་ཟེར་མི་འདི་ ཨ་ལྲོ་གི་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡྲོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡྲོད་མི་ལས་ ཨ་ལྲོའི་
ཤེས་ཡྲོན་དང་ རིག་རྩལ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་ཡྲོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། དེ་ལས་ ཨ་ལྲོ་
ཁོང་ར་དང་ཕམ་ སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཚུགས་ནི་དྲོན་ལུ་ བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ལུ་སླླབ་ཨིན།

14.3 དབྱེ་ཚད།
དབྱེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་

སྔོན་ལས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ཚད་གཞི་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

ཤེས་ཡྲོན་དང་

རིག་རྩལ་

ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་ དཔེར་ན། གཞི་འཛུགས་ ཉེར་འབྲོར་ རེ་མཐུན་ རད་བྱུང་གི་བར་ གཞི་ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་

ཏེ་ཐྲོབ་ཅི་ག། དབྱེ་ཁག་གི་བཤད་པ་རྐྱབ་ཡྲོད་མི་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་གཙྲོ་བྲོ་ར་ སྤུས་ཚད་ཀྱི་སྐོར་
ལས་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་མི་ཅིག་ཨིན།

14.4

དབྱེ་དཔྱད་ཐྲོ།
སྤྱིར་བཏང་ དབྱེ་དཔྱད་ཐྲོ་ཟེར་མི་འདི་ ཨ་ལྲོའི་རྒྱུད་ལུ་ གོ་དྲོན་ རིག་རྩལ་ བ་སྲོད་ འབད་ཐངས་ མནྲོ་ལུགས་

ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཚང་སྟེ་ཡྲོད་ག? དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ ཐྲོ་ཁ་གསལ་ཅིག་ཨིན། དཔེར་ན། ཉོ་ཚྲོང་རྐྱབ་པར་འགྱོ་
བ་ཅིན་ ག་ར་ཚངམ་འབད་ཉོ་ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཉོ་ཚྲོང་གི་ཐྲོ་བཟྲོ་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཉོ་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། དབྱེ་
དཔྱད་ཐྲོ་འདི། འབད། མ་འབད་དང་། ཡྲོད། མེད། ཨིན། མེན་ རྟགས་བཀལ་ནི་ཅིག་ཨིན།

14.5 བ་སྲོད་དབྱེ་རྟགས།
སྲོབ་སྟྲོན་པ་གིས་ སྲོབ་ཁང་གི་ཕྱི་ནང་ ག་ཏེ་ལུ་འབད་རུ་ ཨ་ལྲོ་ཚུ་གི་ བ་སྲོད་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐྲོག་ལས་ འབད་མ་

འབད་དང་ གོམས་འདྲིས་ཡྲོད་མེད་ ལྟ་རྟྲོག་འབད་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། དཔེར་ན།
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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

ཨ་ལྲོ་གི་བ་སྲོད་ཚུ་ ལྟ་རྟྲོག་འབད་དེ་ དབྱེ་ཁག་ དུས་རྒྱུན་ འཕལ་འཕལ་ རྒྱ་ལམ་ སང་མེད། ག་ཅི་ནང་ཚུདཔ་
ཨིན་ན? ཐྲོ་བཞག་སྟེ་ ལེགས་འགྱུར་གྱི་དྲོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།

15

སང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ།

15.1

ལྲོ་ཕྱེད་ཆོས་རྒྱུགས།

སྲོབ་སྟྲོན་འབད་དེ་ ལྲོ་ཕྱེད་ལངམ་ད འདི་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ག་དེ་ཅིག་ཤེས་ནུག་ག? འདིའི་
གྲུབ་འབྲས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ། འདི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་དང་ འབྲེལ་ཡྲོད་ཚུ་ལུ་ སྙན་
ཞུ་བྱིན་ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན།

15.2 ལྲོ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས།
ལྲོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ ལྷབ་སང་འབད་ཡྲོད་པའི་སྲོབ་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཡྲོན་དང་ རིག་རྩལ་ ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་
ཞིན་ན། སྲོབ་ཕྲུག་འདི་ གནས་རིམ་ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་ ཆོས་ཚན་འཇུག་སྒོ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་གོ་སྐབས་སྲོད་
ནི་དྲོན་ལུ་ཨིན། དེ་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡྲོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཨ་ལྲོ་ཚུ་གི་ ཤེས་ཡྲོན་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་སྲོད་ཚུགས་
ནི་དྲོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན།
སྲོབ་དུས་དང་པ།
ཆོས་རྒྱུགས།
༣༠%
ལྲོ་ཕྱེད།
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སྲོབ་དུས་གཉིས་པ།
སྲོམ།
༤༠

ཆོས་རྒྱུགས།
༥༠%
ལྲོ་འཁོར།

སྲོམ།

ཡྲོངས་སྲོམ།

༦༠

༡༠༠

སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས།

སྲོབ་ཕྲུག་གི་ ཤེས་ཡྲོན་ རིག་རྩལ་ ལྕོགས་གྲུབ་ དེ་ལས་བ་སྲོད་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡྲོད་མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ཤེས་ནི་དྲོན་ལུ་

བརྡ་དྲོན་སྲོད་མི་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། བརྡ་དྲོན་འདི་གིས་ སྲོབ་སྟྲོན་པ་དང་ ཕམ་ཚུ་གིས་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཚུགས་
པའི་གནས་སྟངས་བཟྲོཝ་ཨིན།

16.1

སྲོབ་གྲྭ་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཞུ།
སྲོབ་ཕྲུག་གི་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཉེས་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་། བསམ་ལན་དང་ལམ་སྟྲོན་གྱི་དྲོན་ལུ་ ངོ་རྐྱང་དང་ ཡིག་

ཐྲོག་ ཡྲོངས་འབྲེལ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ཕམ་དང་སྲོབ་གྲྭ་
མཉམ་རུབ་ཐྲོག་ལས་ སྲོབ་ཕྲུག་གི་ ཤེས་ཡྲོན་ རིག་རྩལ་ ལྕོགས་གྲུབ་ བ་སྲོད་ཚུ་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་གི་ཐབས་
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ལམ་སྟྲོན་ནི་ལུ་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོདཔ་ཨིན།

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

16.2 སྲོབ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཞུ།
སྲོབ་ཕྲུག་གི་བ་སྲོད་ལེགས་ཉེས་དང་ ལྷབ་སང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྲོབ་ཁང་སྲོབ་དཔྲོན་གྱིས་ ངོ་རྐྱང་དང་ ཡིག་ཐྲོག་
ཡྲོངས་འབྲེལ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་ཐྲོག་ལས་ སྲོབ་གྲྭའི་སྐྱོང་དང་ སྲོབ་ཕྲུག་གི་ཕམ་ཚུ་ལུ་ ལྲོ་གཅིག་ནང་ཚར་

བཞི་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་ སྲོབ་གྲྭའི་བདག་སྐྱོང་ སྲོབ་ཁང་སྲོབ་དཔྲོན་མཉམ་རུབ་ཐྲོག་ལས་ སྲོབ་

སྟྲོན་ཐབས་ལམ་དང་ལྷབ་སང་བ་རིམ་ཚུ་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་སྒྱུར་བཅོས་དང་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ རྒྱབ་
སྐྱོར་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

17

གནས་སྟངས་བསྟུན་པའི་གྲ་སྒྲིག།

ཨ་ལྲོའི་ཤེས་ཡྲོན་དང་རིག་རྩལ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ དུས་མཐུན་འབད་དེ་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ གཏང་ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལས་ སྲོབ་

དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་དང་ མཁོ་ཆས་ མཐུན་རྐྱེན་ སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟྲོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ གནས་སྟངས་དང་
བསྟུན་པའི་གྲ་སྒྲིག་འབད་མི་ལུ་སབ་ཨིན།

17.1 སྲོབ་གྲྭའི་འགོ་འཁྲིདཔ་དང་འཛིན་སྐྱོང་།
རྩ་གཞུང་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་དང་ཕན་ནུས་ཅན་འབད་འབྱུང་ནིའི་དྲོན་ལུ་

སྲོབ་གྲྭའི་བདག་སྐྱོང་

སྲོབ་དཔྲོན་

སྲོབ་ཕྲུག་སྤྱི་རུབ་ཀྱི་ཐྲོག་ལས་ཕྱག་ལཱ་གནང་དགོཔ་གལ་ཆེ། འདི་གི་ནང་ལས་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱི་སྲོབ་སྟྲོན་ཕན་ནུས་ཅན་

དང་ ལྷབ་སང་གནས་སྟངས་ བ་སྟབས་བདེ་ཏྲོག་ཏྲོ་འྲོང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ སྲོབ་གྲྭའི་བདག་སྐྱོང་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་
སྲོབ་གྲྭའི་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་ཤེས་ཡྲོན་སྲོད་མི་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་ཚུགས་པའི་མཐུན་
རྐྱེན་དང་ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོཔ་ཨིན།

17.2 ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ།
མངའ་བདག་རིན་པྲོ་ཆེས་ “རང་ལུ་མེད་མི་འདི་ གཞན་ལུ་ག་དེ་སྦེ་སྲོད་ནི” ཟེར་གསུང་དྲོ་བཟུམ་འབད་ སྲོབ་ཕྲུག་
ཚུ་ཤེས་ཡྲོན་ཅན་ རིག་རྩལ་ཅན་ འཇོན་ཐངས་ཅན་ཅིག་འབད་བཟྲོ་ནི་དྲོན་ལུ། སྲོབ་དཔྲོན་རང་ལུ་ འདིའི་ཁྱད་
ཆོས་ཚང་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ འབྲེལ་ཡྲོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྲོབ་དཔྲོན་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་རྒྱབ་
སྐྱོར་གནང་དགོཔ་མ་ཚད་ སྲོབ་དཔྲོན་རང་གིས་ཡང་ ཆོས་ཚན་འདིའི་ནང་དྲོན་ཚུ་ མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ཤེས་དགོ་པའི་

གུ་ སྲོབ་སྟྲོན་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ དེང་སང་གི་གནས་སྟངས་བསྟུན་ ཡྲོངས་འབྲེལ་དང་མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡྲོད་པའི་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་གལ་ཆེ།
གནས་སྟངས་ཚབས་ཆེན་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཤར་རུ་ སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ ལྷབ་སང་འབད་ཚུགས་ནིའི་
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དྲོན་ལུ་ སྲོབ་དཔྲོན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་གིས་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། དེ་གི་དྲོན་ལུ་ གདྲོང་ཐུག་དང་ གདྲོང་ཐུག་

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

མེན་པའི་ལྷབ་སྟྲོན་གྱི་རྒྱུན་ལམ་ཐྲོག་ལས་ ཤེས་ཡྲོན་དང་ རིག་རྩལ་འཐྲོབ་ཚུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡྲོད་ལས་སྡེ་

དང་ འགོ་དཔྲོན་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་དགོཔ་གལ་ཆེ། ལྷག་པར་དུ་ སྲོབ་དཔྲོན་རང་གིས་ཡང་ ཚབས་ཆེན་གྱི་
གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་ སྲོབ་སྟྲོན་འབད་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟྲོ་སྟེ་ སྲོབ་སྟྲོན་འབད་ཆོག་ཆོག་
འབད་སྲོད་དགོཔ་ཨིན།

17.3 མཐུན་རྐྱེན།
སྲོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ སྲོབ་དཔྲོན་གྱི་སྲོབ་སྟྲོན་དང་ སྲོབ་ཕྲུག་གི་ལྷབ་སང་གྲུབ་འབྲས་ཅན་ཅིག་འྲོང་ནི་དྲོན་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་
དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། མཐུན་རྐྱེན་འདི་ཚུ་ ལེགས་ཤྲོམ་འབད་སྒྲིག་བཀོད་འབད་ཡྲོད་པའི་
རྩ་གཞུང་གི་བཀོད་རིས་ སྲོབ་དེབ་ ལྷག་དེབ་ གཞི་རྟེན་དང་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དཔེ་དེབ་ ཤྲོག་ཐང་ ལག་ཤྲོག་ ཚིག་

མཛྲོད་ཚུ་ འདྲ་ཤྲོག་དང་ མཉེན་འདྲ་གཉིས་ཆ་རའི་ཐྲོག་ལུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ འཐྲོབ་ཆོག་ཆོག་འྲོང་དགོཔ་ཨིན།
ལྷག་པར་དུ་ རིགས་གཞུང་སྲོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ཆོས་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་མཁོ་ཆས་ སྒྲ་སྙན་ པྱི་ཝང་ དབངས་ཅན་
གླིངམ་ ཐགས་ཆས་ ཚྲོན་སྲོར་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོ།

གདྲོང་ཐུག་དང་ གདྲོང་ཐུག་མིན་པའི་ལྷབ་སྟྲོན་ག་ཅི་ནང་ལུ་ཡང་ མཁོ་ཆེ་བའི་ དེང་སང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ གློག་རིག་
ཕང་གློག་ ལག་གློག་ ཕར་འཕྲུལ་ རླབས་འཕྲིན་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སྲོགས་པ་དང་ གློག་བརྙན་བཟྲོ་ཆས། དཔེར་

ན། པར་ཆས་དང་མཉེན་ཆས་ རྒྱང་མཐྲོང་གསལ་སྒྲོམ་ ལ་སྲོགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་ བཅའ་སྒྲིག་བརྐྱབ་དགོ།

17.4 མི་སྡེ་དང་མཐུན་འབྲེལ།
མི་སྡེ་འདི་རིག་གཞུང་ཤེས་ཡྲོན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཙྲོ་བྲོ་དང་

ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་ས་ཨིནམ་ལས་

འདི་

བཟུམ་གྱི་ ཤེས་ཡྲོན་ རིག་རྩལ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་སྲོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་འཐྲོབ་ནི་གི་དྲོན་ལུ་ མི་སྡེ་དང་མཐུན་ལམ་བཞག་
ཐྲོག་ལས་

རིག་པ་བརྗེ་སྲོར་འབད་ནི་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

སྲོབ་གྲྭའི་སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟྲོན་དང་འཁྲིལ་

གཞུང་སྒྲ་དང་འབྲོད་སྒྲ་ལ་སྲོགས་པའི་ལམ་སྲོལ་གྱི་དྲོན་ཚན་ཚུ་ སྲོབ་སྟྲོན་འབད་བར་ མི་སྡེ་ནང་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་
ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སྲོབ་སྟྲོན་པ་འབད་ཞུ་དགོཔ་ཨིན།
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ཆོས་ཚན་ག་རའི་ནང་ཡྲོད་པའི་ཤེས་ཡྲོན་ལྷབ་སང་།

ཨང་།

ཆོས་ཚན།

འབྲེལ་ཡྲོད་ཆོས་ཚན།

བརྗོད་དྲོན།

༡

སྲོད་འཇུག

རྲོང་ཁའི་ལྷག་རིག་དང་རྩྲོམ་རིག

བསབ་བ།

སྐྱེ་ལྡན་རིག་པ་དང་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་རིག་པའི་

འབྱུང་བ་བཞི།

ཆོས་ཚན།
སྙན་ངག

བ་བ་སྲོད་ལམ།

རྲོང་ཁའི་ལྷག་རིག་དང་རྩྲོམ་རིག

སྙན་རྩྲོམ།
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༢

མི་ཚེ་རིག་རྩལ།

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

༣

༤

རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ།

སུམ་ཅུ་པ།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

སྙན་ངག་སྙིང་པྲོ་གསལ་བའི་ཟ་ཟེར་།

ལུས་རྒྱན་སྐྱོན་སེལ།

སུམ་རྟགས་བསྡུས་སྲོམ།

ཕད་དང་རྣམ་དབྱེ། དུས་གསུམ།

རྲོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སྲོར།

ཡི་གུའི་སྲོར་བ།

ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་།

རྗེས་འཇུག་བཅུའི་དྲོན།

སུམ་རྟགས་བསྡུས་སྲོམ།

ཕད་དང་རྣམ་དབྱེ། དུས་གསུམ།

༤

དག་ཡིག

ངག་སྒྲོན།

མིང་ཚིག་དང་ཡིག་སྡེབ།

༥

འབྱུང་རབས།

འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས།(ཨིང་སྐད)

ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་ཚུལ།

རྒྱལ་རབས།

རྒྱལ་སྲིད་འབྱུང་ཚུལ།

༦

རྒྱལ་རབས།

འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས།(ཨིང་སྐད།)

ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་ཚུལ།

༧

རྩིས།

ཨིང་སྐད་ཀྱི་རྩིས།

སྒྱུར་རྩིས། ཕབ་རྩིས། སྲོམ་རྩིས། བགོ་རྩིས།

༨

ལྷ་བྲིས།

སྒྱུ་རྩལ་རིག་པ།

པར་རིས་བྲི་ནི། ཚྲོན་སྲོར་རྐྱབ་ནི།

དཔལ་འབྲོར་རིག་པ།

ཚྲོང་སྒྱུར་འཐབ་ནི།

སྙན་ཆའི་ཚྲོགས་ཕན།

རང་ལུགས་ཀྱི་སྙན་ཆ་དང་ དེང་སང་གི་སྙན་ཆ།

༩

སྙན་ཆ།

19

མིང་ཚིག་ཐྲོ་ཡིག

༡ ངོ་སྲོད། Introduction

༢ རྒྱབ་ཁུངས། background
༣ ལྕོགས་གྲུབ་གཙྲོ་ཅན། Key competencies

༤ ལམ་སྟྲོན་གཞི་རྩ། Guiding Principles
༥ ཤེས་བའི་གནས། Strand

༦ རྩ་གཞུང་གཞི་བཀོད་དང་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས། Curriculum Structure and Organization
༧ ལྷབ་སང་གནས་ཚད། Learning standards

༨ སྲོབ་རིམ་བཞིན་ལྕོགས་གྲུབ་གཙྲོ་ཅན། Class-wise competencies for each Subjects
༩ སྲོབ་སྲོང་ལས་དྲོན། Learning objectives

༡༠ རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས། New Normal Curriculum Frameworkdy,
༡༡ འདྲ་ཤྲོག། Hard Copy

༡༢ མཉེན་འདྲ། Soft Copy
༡༣ གློག་རིག། Computer
༡༤ ཕང་གློག། Laptop
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༡༥ ལག་གློག། Tablet

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

༡༦ ཕར་འཕྲུལ། Projector
༡༧ རླབས་འཕྲིན། Wi-fi

༡༨ མཉེན་ཆས། Software

༡༩ རྒྱང་མཐྲོང་གསལ་སྒྲོམ་TV Screen
༢༠ བསམ་ཞིབ་མནྲོ་རིག།

༢༡ གསར་གཏྲོད་མནྲོ་རིག།
༢༢ མཐུན་འབྲེལ་མནྲོ་རིག།

༢༣ བརྡ་དྲོན་སྲོད་ལེན་གྱི་མནྲོ་རིག།
༢༤ མི་སྡེ་འགན་ཁུར་གི་མནྲོ་རིག།
༢༥ ལམ་སྲོལ་གི་མནྲོ་རིག།

༢༦ ཚུ་གུ་གཞི་བཞག་དགོ།

༢༧ དྲག་ཞན་དབྱེ་རྟགས། Rating scale
སྐྱེ་ལྡན་རིག་པ།

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་རིག་པ།
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ཆོས་ཚན་དཔེ་ཐྲོ། སྲོབ་སྲོང་གི་རྩ་དྲོན།

སྲོབ་རིམ་༠༩ པའི།

སྲོབ་རིམ་༡༠ པའི།

སྲོབ་རིམ་༡༡ པའི།

སྲོབ་རིམ་༡༢ པའི།

རྲོང་ཁ།

རྲོང་ཁ།

རྲོང་ཁ།

རྲོང་ཁ།

ཨིང་ལི།

ཨིང་ལི།

ཨིང་ལི།

ཨིང་ལི།

༡ ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་།

༡ སུམ་རྟགས་སྡུད་སྲོམ།

༡ སྲོད་འཇུག

༡ སྲོད་འཇུག

༢ ངག་སྒྲོན།

༢ ངག་སྒྲོན།

༣ ཆུ་དང་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས།

༣ སྙན་ངག།

༢ སྙན་ངག།

༢ སྙན་ངག།

༤ ངག་སྒྲོན།

༤ ངག་སྒྲོན།

༣ སུམ་ཅུ་པ།

༣ རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ།

གདམ་ཁ་ཆོས་ཚན།
༤ མངོན་བརྗོད།

༤ རྒྱལ་རབས།

༥ སྙན་ཆ།

༥ སྙན་ཆ།

༦ སྙན་ཆ།

༦ སྙན་ཆ།

༦ རྩིས།

༦ རྩིས།

༧ རྩིས།

༧ རྩིས།

༧ ལྷ་རིས།

༧ ལྷ་རིས།

༥ སྒྲིག་ལམ།

༨ ལྷ་རིས།
༩ འབྱུང་རབས།

༥ སྒྲིག་ལམ།

༨ ལྷ་རིས།
༩ འབྱུང་རབས།
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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

21

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

ཟུར་སྦྲག།

21.1 ཆོས་ཚན་སྲོ་སྲོའི་ཐུན་ཚད་དང་
ཨང་

ཆོས་ཚན།

༡

རྲོང་ཁ་༡ པ།

༢

ཐུན་ཚན།

སྲོབ་རིམ་༩ པ།

སྲོབ་རིམ་༡༠ པ།

རྲོང་ཁ་༡ པ།

ཐུན་ཚན།

༥

༥

ཨིང་ལིཤ་༡ པ།

ཨིང་ལིཤ་༡ པ།

ཐུན་ཚན།

༦

༦

ཨིང་ལིཤ་༢ པ།

ཨིང་ལིཤ་༢ པ།

ཆུ་ཚྲོད།

༥

༥

ངག་སྒྲོན་ཀ-ཐ།

ངག་སྒྲོན།

ཐུན་ཚན།

༥

༥

ཆུ་ཚྲོད།

༤.༢

༤.༢

ཐུན་ཚན།

༥

༦

ཆུ་ཚྲོད།

༤.༢

༥

ཐུན་ཚན།

༦

༦

ཆུ་ཚྲོད།

༥

༥

རྲོང་ཁ་༢ པ།

༣
༤

རྲོང་ཁ་༢ པ།

ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང།

༥

ཆུ་ཚྲོད་དཔྱ་བགོ།

ཆུ་ཚྲོད།

སུམ་རྟགས་སྡུད་སྲོམ།

ཆུ་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས།

སྙན་ངག།

༤.༢

༤.༢

༦

གདམ་ཁ།

གདམ་ཁ།

ཐུན་ཚན།

༥

༤

༧

ཀུན་ཕན་ཞབས་ཏྲོག/དཔེ་མཛྲོད།

ཀུན་ཕན་ཞབས་ཏྲོག/དཔེ་མཛྲོད།

ཐུན་ཚན།

༣

༣

ཆུ་ཚྲོད།

༢.༣

༢.༣

ཆུ་ཚྲོད།

༤.༢

༣.༣

21.2 ཆོས་ཚན་སྲོ་སྲོའི་ཐུན་ཚད་དང་ཆུ་ཚྲོད་དཔྱ་བགོ།
ཨང་

ཆོས་ཚན་གྱི་མིང་།

སྲོབ་རིམ་༡༡པ།

སྲོབ་རིམ་༡༢པ།

ཐུན་ཚད།

ཆུ་ཚྲོད།

ཐུན་ཚད།

ཆུ་ཚྲོད།

༡

ཨིང་སྐད་༡པ/ཨིང་སྐད་༢པ།

༦

༤

༦

༤

༢

རྲོང་ཁ་༡པ/ རྲོང་ཁ་༢པ།

༦

༤

༦

༤

༣

སྲོད་འཇུག

༦

༤

༦

༤

༤

སུམ་རྟགས་ངག་སྒྲོན།

༦

༤

༦

༤

སྙན་ངག།

༦

༤

༦

༤

གདམ་ཁ

༤

༣.༢

༤

༣.༢

༦

21.3 དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་རེའུ་མིག།
སྲོབ་དུས་དང་པ།

སྲོབ་དུས་གཉིས་པ།

དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ།

ཆོས་རྒྱུགས།

སྲོམ།

དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ།

ཆོས་རྒྱུགས།

སྲོམ།

ཡྲོངས་སྲོམ།

༡༠%

༣༠%

༤༠%

༡༠%

༥༠%

༦༠%

༡༠༠%

དཔེ་སྲོད།
ཁྱིམ་ལཱ།

ལྲོ་ཕྱེད།

ཁྱིམ་ལཱ།
སྲོབ་ཁང་གི་ལཱ།

ལྲོ་འཁོར།
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སྲོབ་ཁང་གི་ལཱ།

དཔེ་སྲོད།

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།
ལས་འགུལ།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།
ལས་འགུལ།

21.4 སྲོབ་རིམ་༠༩-༡༠

པའི། ཆོས་རྒྱུགས་ལམ་ལུགས།

སྲོབ་རིམ་༩ པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རིགས་ སྲོབ་གྲྭའི་ནང་འཁོད་ འབད་དགོཔ་ཨིན།

སྲོབ་རིམ་༡༠ པའི་ ལྲོ་འཁོར་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ འབྲུག་གི་སྲོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་ བརྟག་ཞིབ་ཚྲོགས་སྡེ་གིས་ལེན་
དགོ།

21.5 མཐར་འཁྱོལ་ལམ་ལུགས།
སྲོབ་རིམ་༩-༡༠ པའི་མཐར་འཁྱོལ་ལམ་ལུགས་འདི་ཡང ཨིང་ལིཤ་དང་རྲོང་ཁ་བརྩིས་ཏེ་ ཆོས་ཚན་ལྔ་ནང་མཐར་

འཁྱོལ་དགོཔ་དང་།

ཆོས་ཚན་ ག་ར་ནང་ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ བརྒྱ་ཆ་༣༥% ངེས་པར་འཐྲོབ་དགོ།

མི་སྡེའི་ཞབས་ཏྲོག་གི་ལཱ་ SUPW སྡེ་རིམ་ )ང་( grade )D) ངེས་པར་འཐྲོབ་དགོ། གལ་སྲིད་ སྡེ་རིམ་
(ང) མ་འཐྲོབ་པ་ཅིན་ ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ མཐར་མ་འཁྱོལ་བའི་ གྲས་སུ་བརྩི་ནི་ཨིན།

སྲོབ་རིམ་༡༠པའི་ལྲོ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས་འདི་སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༨༠ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲུག་གི་སྲོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་

བརྟག་ཞིབ་ ཚྲོགས་སྡེ་གིས་ ལེན་ནི་ཨིནམ་ལས། སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༢༠ སྲོབ་གྲྭ་ནང་འཁོད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐྲོ་
ཚུ་ ཚྲོགས་སྡེ་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།

21.6 དྲི་བའི་བཀོདརིས།

སྲོབ་རིམ་༠༩-༡༠པའི།

དྲི་བ་སྡེ་ཚན་ ཀ་ཁ་ག་ གསུམ་འབད་མི།
ཀ སྡེ་ཚན་ ཀ།

ཁ སྡེ་ཚན་ ཁ།

ག སྡེ་ཚན་ ག།

21.7 དྲི་བ་སྡེ་ཚན་

ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་༡༠ །༡) *༡༠(༡༠ =

ལན་ཐུང་གི་དྲི་བ་༡༠།༡) *༡༠(༡༠ =

ལན་རིང་གི་དྲིབ་༧ ལས་༥ གདམ་ཁ། ༡༠)*༥(༥༠ =

ག་པའི་ ལམ་སྟྲོན་ཁ་གསལ།

དྲི་བ་རེ་ལུ་ ནང་གསེས་ ཀ་དང་ཁ་འབད་ དབྱེ་བ་གཉིས་རེ་བཀོད་དགོ
དྲི་བ་ཀ་དང་ཁ་བསྲོམས་ཏེ་

སྐུགས་༡༠ རེ་འབད་མི་༧ བཟྲོ་དགོ།

༡- སྐུགས་༡༠ ལས་དྲི་བའི་ ནང་གསེས་ ཀ་ལུ་སྐུགས་༣ དང་ཁ་ལུ་སྐུགས་༧ བཀོད་ནི།།
༢- སྐུགས་༡༠ ལས་དྲི་བའི་ ནང་གསེས་ ཀ་ལུ་སྐུགས་༤ དང་ཁ་ལུ་སྐུགས་༦ བཀོད་ནི།

༣- སྐུགས་༡༠ ལས་དྲི་བའི་ ནང་གསེས་ ཀ་ལུ་སྐུགས་༥ དང་ཁ་ལུ་ཡང་སྐུགས་༥ བཀོད་ནི།།
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རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

21.8 སྲོབ་རིམ༡༡-༡༢པའི།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

ཆོས་རྒྱུགས་ལམ་ལུག།

སྲོབ་རིམ་༡༡པའི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རིགས་ སྲོབ་གྲྭའི་ནང་འཁོད་ འབད་དགོཔ་ཨིན།
སྲོབ་རིམ་༡༢པའི་ལྲོ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས་འདི་སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠

ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འབྲུག་གི་སྲོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་

དང་བརྟག་ཞིབ་ཚྲོགས་སྡེ་གིས་ལེན་ནི་ཨིནམ་ལས་ ནང་འཁོད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཐྲོ་ཚུ་ཚྲོགས་སྡེ་ལུ་ཕུལ་མིན་དགོ།

21.9 དྲི་བའི་བཀོདརིས།
ཀ། ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་༡༠། དྲི་བ་རེ་ལུ་སྐུགས་རེ་བསྲོམས་༡༠།

ཁ སྡེ་ཚན་ ཁ།

ག སྡེ་ཚན་ ག།

21.10

ལན་ཐུང་གི་དྲི་བ་༡༠། དྲི་བ་རེ་ལུ་སྐུགས་༢རེ་བསྲོམས་༢༠།

ལན་རིང་གི་དྲིབ་༩ལས་༧གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ། དྲི་བ་རེ་ལུ་སྐུགས་༡༠རེ་བསྲོམས་༧༠།

དྲི་བ་སྡེ་ཚན་ ག་པ་ སྐུགས་༡༠འབད་མིའི་དྲི་བ་ཚུ་གི་སྐུགས་ཚད་བགོ་བཀྲམ་རྐྱབ་ཐངས།
དྲི་བ་ཀ་དང་ཁ་བསྲོམས་ཏེ་

སྐུགས་༡༠ རེ་འབད་མི་༩བཟྲོ་དགོ།

དྲི་བའི་ ནང་གསེས་སྐུགས་༣འབད་མི་གཅིག་དང་༧འབད་མི།
དྲི་བའི་ ནང་གསེས་སྐུགས་༤འབད་མི་དང་༦འབད་མི།

དྲི་བའི་ ནང་གསེས་ཀ་དང་ཁ་ གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ སྐུགས་༥རེ་འབད་མི་སྲོགས་གོང་གི་དང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་བཟྲོ་དགོ།

21.11

སྲོབ་རིམ་༩-༡༢པའི། སྐུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད། དཔེ།

ཨང་།

དྲོན་ཚན།

སྐུགས་བགོ་བཤའ།

༡

སྲོབ་ཚན་༡ པ་དང་༢ པ།

༡༥

༢

སྲོབ་ཚན་༣ པ་དང་༤ པ།

༡༥

༣

སྲོབ་ཚན་༥ པ་དང་༦ པ།

༢༠

༤

སྲོབ་ཚན་༧ པ་དང་༨ པ།

༡༥

༥

སྲོབ་ཚན་༩ པ་དང་༡༠ པ།

༢༠

༦

སྲོབ་ཚན་༡༡ པ་དང་༡༢ པ།

༡༥

སྐུགས་སྲོམ།

༡༠༠

21.12
ཨང་།

དྲན་གསྲོ།

སྲོབ་རིམ་༩-༡༢པའི། དྲི་བཀོད་འཆར་གཞི།
དྲོན་ཚན།

༡༠༠%

༣༠%

དྲན་ཤེས།

སྡེ་ཚན་ཀ་དང་ཁ། དཔེ།
གོ་རྟྲོགས།

ལག་ལེན།

དབྱེ་དཔྱད།

དྲི་

སྐུགས།

བ།
༡

སྲོབ་ཚན་༡-༢ པ།

༡༥

༤

༢

སྲོབ་ཚན་༣-༤ པ།

༡༥

༥

སྲོབ་ཚན་༥-༦ པ།

༢༠

༦

༣ལན་ཐུང་། (༢)
༣གདམ་ཁ། (༡)

༡ལན་ཐུང་།༡

༤གདམ་ཁ། (༡)

༩གདམ་ཁ། (༡)

༣

༤

༦ལན་ཐུང་།

༩ ལན་ཐུང་།

༣

༥

(༢)

(༢)

༦གདམ་ཁ། (༡)

༡༠ ལན་ཐུང་།

༤

༦

(༢)
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༣

༡གདམ་ཁ། (༡)

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།
༤

སྲོབ་ཚན་༧-༨ པ།

༥

སྲོབ་ཚན་༩-༡༠ པ།

༡༥

༥

༢༠

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།
༢གདམ་ཁ། (༡)

༦

༢ལན་ཐུང་། (༢)

༤ལན་ཐུང་།

༧ལན་ཐུང་།

(༢)

(༢)

གདམ་ཁ། ༥

༧གདམ་ཁ།
(༡)

༣

༥

༤

༦

༨ལན་ཐུང་།
(༢)
༦

སྲོབ་ཚན་༡༡-༡༢ པ།

སྐུགས་སྲོམ།

21.13
ཨང་

༡༥

༤

༡༠༠/

༣༠

༥ལན་ཐུང་།

༨གདམ་ཁ། (༡)

༡༠གདམ་ཁ། (༡)

༣

༤

༩

༩

༦

༢༠

༣༠

(༢)
༦

སྲོབ་རིམ་༩-༡༢པའི། དྲི་བཀོད་འཆར་གཞི།

དྲོན་ཚན།

༡༠༠%

༧༠%

དྲན་ཤེས།

གོ་རྟྲོགས།

༡

སྲོབ་ཚན་༡ ༢-པ།

༡༥

༡༠

༢

སྲོབ་ཚན་༣ ༤-པ།

༡༥

༡༠

༢ ཀ(༥)

༣

སྲོབ་ཚན་༥ ༦-པ།

༢༠

༡༥

༣ ཀ (༥)

༤

སྲོབ་ཚན་༧ ༨-པ།

༡༥

༡༠

སྡེ་ཚན་ག་པ། དཔེ།
ལག་ལེན།

༡ ཀ (༥)
༤ ཀ (༥)

དབྱེ་

དབྱེ་

གསར་

དྲི་

དཔྱད།

ཞིབ།

རྩྲོམ།

བ།

སྐུཊ།

༤ ཁ(༥)

༢

༡༠

༥ ཁ(༥)

༢

༡༠

༦ ཁ(༥)

༣

༡༥

༢

༡༠

༣

༡༠

༢

༥

༡༤

༧༠

༥ ཀ (༥)

༢
ཁ(༥)

༥

སྲོབ་ཚན་༩ ༡༠-པ།

༢༠

༡༥

༦ ཀ(༥)

༦

སྲོབ་ཚན་༡༡ ༡༢-པ།

༡༥

༡༠

༧ ཀ(༥)

༡༠༠

༧༠

སྐུགས་སྲོམ།
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༥

༡༠

༢༠

༧ ཁ(༥)

༡ ཁ(༥)
༣

ཁ(༥)
༢༠

༡༠

༥

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ།

22.1 སྒྲ་རིག་པ།
ཤེས་བའི་གནས།

ཆོས་ཚན་ཐྲོ།

མཛད་པ་པྲོ།

གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ།

༡ སུམ་རྟགས་རྩ་བ།

༡ སམ་བྲོ་ཊ།

༣ ངག་སྒྲོན་རྩ་བ།

༣ དཔལ་ཁང་ལྲོ་ཙཱ་བ།

༤ ངག་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་གསལ་བའི་མེ་ལྲོང།

༤ ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚྲོ།

༡ ལེགས་བཤད་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག།

༡ རྒྱལ་སས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས།

༣ སི་ཏུ་འགྲེལ་ཆེན།

༣ གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་སང་བ།

༤ སུམ་རྟགས་སྡུ་སྲོམ།

༤ བ་མ་རྒྱལ་བ་ཉི་མ།

༥ རྲོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང།

༥ རྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས།

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ།

༢ སུམ་རྟགསས་སི་ཏུ་དགོངས་རྒྱན།

༢ ལེགས་བཤད་སང་བ་དམ་པ།

༢ རྟྲོགས་ལྡན་ལྷག་བསམ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

༦ ཨ་ལག་ཤ་བསྟན་དར།
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༦ བརྡ་གསར་རྙིང་གི་རྣམ་གཞག།

༢ རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།
༧ ས་མཐའི་རྣམ་དབྱེ།

༧ གཏེར་བཏྲོན་ཤེས་རབ་འྲོད་ཟེར།

༨ སུམ་ཅུ་པའི་རྣམ་བཤད།

༨ སྲོབ་བམས་པ་ཆོས་རྒྱལ།

༩ ཐུ་མི་དགོངས་རྒྱན།

༩ ཚེ་བརྟན་ཞབས་དྲུང་།

༡༡ དུས་གསུམ་རབ་གསལ།

༡༡ མཁན་པྲོ་ཚེ་དབང་བསྲོད་ནམས།

༡༢ བརྡ་དག་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག

༡༢ མཁས་དབང་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།

༡ སྙན་ངག་མི་ལྲོང་མའི་རྩ་བ།

༡ སྲོབ་དཔྲོན་དབྱུག་པ་ཅན།

༣ སྙན་ངག་ལེའུ་བར་པའི་དཔེར་བརྗོད།

༣ སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་རིག་འཛིན།

༡ དབངས་ཅན་དགྱེས་པའི་རྲོལ་མཚྲོ།

༡ འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པྲོ་ཆེ།

༢ དབངས་ཅན་ངག་གི་རྲོལ་མཚྲོ།

༢ ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པྲོ་ཆེ།

༤ མངོན་བརྗོད་པད་འཕྲེང༌།

༤ དཔལ་ཁང་ཆོས་མཛད་ཙྭ་བ།

༥ མངོན་བརྗོད་མཁས་པའི་རྣ་རྒྱན།

༥ ངག་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

༦ སྙན་དཔེར་ཕྱྲོགས་བསྒྲིགས།

༦ མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང༌།

༨ སྙན་དཔེར།

༨ རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།

༩ སྙན་ངག་གི་ལེའུ་བར་པའི་འགྲེལ་པ་དང་དཔེར་བརྗོད།

༩ བམ་མ་ནྲོར་བུ་དབང་ཕྱུག

༡༠ པད་དཀར་ཆུན་པྲོ།

གཞི་རྟེན་དཔེ་ཆ།

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

༢ སྙན་ངག་མེ་ལྲོང་མ་དཎྜིའི་དགོངས་རྒྱན།

༣ མེ་ལྲོང་ལ་འཇུག་པའི་ཤན་སར་དན་ཌིའི་དགོངས་རྒྱན།

༧ སྙན་ངག་ཚིག་འགྲེལ།

༡༠ བདུད་འཇོམས་རིན་པྲོ་ཆེ།

༢ བྲོད་མཁས་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས།

༣ མི་ཕམ་དགེ་ལེགས།

༧ སྲོབ་དཔྲོན་ནྲོར་བུ་དབང་ཕྱུག།

22.2 ནང་དྲོན་རིག་པ།
ཤེས་བའི་གནས།

ཆོས་ཚན་ཐྲོ།

མཛད་པ་པྲོ།

གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ།

༡ སྲོད་འཇུག་རྩ་བ།

༡ རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ།

༣ ཆུ་ཤིང་བསྟན་བཅོས།

༣ དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ།

༡ འཇམ་དབངས་བ་མའི་ཞལ་ལུང༌།

༡ ཀུན་དཔལ།

༢ སྲོད་འགྲེལ་དབུ་མ་ལམ་གྱི་སྒྲོལ་མ།

༢ ཀུན་མཁྱེན་པད་ཀར།

༤ དྭགས་པྲོ་ཐར་རྒྱན།

༤ དྭགས་པྲོ་ལྷ་རྗེ།

༥ རྒྱལ་སས་ལག་ལེན།

༥ དངུལ་ཆུ་ཐྲོགས་མེད།

༦ བྲོ་སྲོང་དྲོན་བདུན་མ།

༦ དགེ་བཤེས་པྲོ་ཏྲོ་བ།

༨ བཤེས་སྤྲིངས།

༨ མགོན་པྲོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

༩ ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟྲོད།

༩ ཐྲོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེ།

༡༠ སྲོད་འཇུག་འགྲེལ་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་མཚྲོ།

༡༠ དངུལ་ཆུ་ཐྲོགས་མེད།

འབྲོན་ཚུལ་གྱི་ལེའུ།

བྲོ་ཆེ་སྒྲ་དབངས།

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ།

༢ སྲོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ།

༣ ཀུན་བཟང་བ་མའི་ཞལ་ལུང།

༧ སྐྱབས་སེམས་རྣམ་གཞག།

༡༡

སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་དང་སྟྲོན་པ་སངས་རྒྱས་

༢ གཞན་ཕན་སང་བ།

༣ འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པྲོ།

༧ རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།

༡༡ འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡྲོ་རྗེ།༼ལྷ་དབང་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་རྔ་

56

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

22.3 ལམ་སྲོལ།
ཤེས་བའི་གནས།

ཆོས་ཚན་ཐྲོ།

མཛད་པ་པྲོ།

གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། ༡༩༩༤།

སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་ཚེ་དབང་།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།

༡ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྲོ་ངག་དབང་རྣམ་

༡ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ།

རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚྲོའི་སྙིང་པྲོ། རྒྱ་གར་དིལླི། འབྲུག་
གཞུང་དཔེ་མཛྲོད་ཡིག་ཚང་། ༡༩༨༧།
༢ འབྲུག་དཀར་པྲོ། ༡༩༨༦

༢ སྲོབ་དཔྲོན་གནག་མདྲོག

༣ འབྲུག་གི་ལྲོ་རྒྱུས་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་རྒྱལ་རབས། སྤྱི་ལྲོ་༡༩༦༩།

༣ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག

༥ དབང་པྲོའི་ཆུ་འཛིན།

༥ རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་རྡྲོ་རྗེ་དབང་མྲོ་དབང་ཕྱུག།

༦ ཆོས་རྗེ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་དགེ་བའི་ཆོ་ག་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་

༦ མཁན་རབས་༡༣ ཡྲོན་མཐའ་ཡས།

༤ བམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར།

མུ་ཏིག་རྡྲོ་ཤེལ།

༤ མཁན་རབས་དགུ་པ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན།

༧ སྲོས་རབ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

༧ དྲགོས་བམ་གསང་སྔགས།

༨ པདྨ་དཀར་པྲོའི་ཆོས་འབྱུང་།

༨ ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྲོ།

༩ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབ་བཅུ་པ་མི་ཕམ་དབང་པྲོའི་རྣམ་ཐར།

༩ རྗེ་མཁན་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན།

༡༠ ཉེ་མཁོར་རྣམ་བཤད།

༡༠ ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས།

༡༢ རྲོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་གསར་པ།

༡༢ རྲོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྲོགས།

༡ ཟ་ཐྲོ་འགྲོལ་བའི་ལྡེ་མིག །

༡ བ་མ་ནྲོར་བུ་དབང་ཕྱུག

༢ འབྱུང་རྩིས་ཟ་བའི་འྲོད་ཟེར་ཁ་སྐོང་བཙྲོ་མ་གསེར་མདྲོག།

༢ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།

༣ འབྱུང་རྩིས་ཟ་བའི་འྲོད་ཟེར།

༤ ལྲོ་ཆེན་དྷར་ཤྲི། །

༡ རྩིས་གཞུང་གནད་དུས་མཐུན་མྲོང་།

༡ རྒྱལ་བའི་དབི་པྲོ།

༢ རྩིས་གཞུང་ཉིན་འབྱེད་སང་བ།

༢ ལྲོ་ཆེན་དྷར་ཤྲི།

༣ གསེར་གྱི་ཤིང་རྟ།

༣ ལྲོ་ཙཱ་བ་ཁམས་པ་ཁྲ་མྲོ།

༥ གཡང་འཆར།

༥ མི་ཕམ་རིན་པྲོ་ཆེ།

༡ གླུ་དེབ་བྲོ་གསར་དགའ་སྟྲོན།

༡ ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

༢ གཞན་ཡང་མཁས་པའི་གསུང་རྩྲོམ་རིག།

༢་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།

གཞི་རྟེན་དཔེ་དེབ།

༡ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ།

༡ སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚྲོགས་ཀྱིས་བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་མི།

རྒྱབ་རྟེནདཔེ་དེབ།

༡ ལྷྲོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་།

༡ རྗེ་ཁྲི་རབས་༥༩པ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།

༢ ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།

༢ ས་སྐྱ་པན་ཆེན།

༤ སྡེ་སྲིད་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར།

༤ རྗེ་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ།

༥ རྒྱལ་རབས་མི་ཁྱེར་སང་བ།

༥ སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་ཚེ་དབང་།

༡༡ སྒྲིག་ལམ་དེབ་ཐེར་ནྲོར་བུའི་ཕྲེང་བ།
གཞི་རྟེན་དཔེ་ཆ།

༤ སྐར་རྩིས་སྔོན་འགྲོ།
རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཆ།

༤ རྩིས་གཞུང་སྒང་འགྲེལ།
གཞི་རྟེན་དཔེ་ཆ།

༣ ལེགས་བཤད་བང་དྲོར།

༡༡ རྒྱལ་གཟིམ་རྡྲོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

༥ བ་མ་ནྲོར་བུ་དབང་ཕྱུག

༤ མཁས་པ་ཁྱུང་ནག།

༣ སྲོབ་དཔྲོན་པདྨ་ཚེ་དབང་།

57

རྒྱུན་སྲོལ་གསར་པའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་།

༦ དགོངས་འདུས་རྣམ་བཤད།

༦ རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ།

༧ མཐྲོང་བ་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ།

༧ རྗེ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན།

༨ བ་མ་ལྔབཅུ་པ།

༨ སྲོབ་དཔྲོན་དཔའ་བྲོ།

༡༠ ཀུན་བཟང་བ་མའི་ཞལ་ལུ་ལེའུ་༥ པ།

༡༠ དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པྲོ་ཆེ།

༩ སྲོམ་གསུམ་འགྲེལ་པ་ལེའུ་༡ པ་༢ པ་༣ པ།

༩ ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར།
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