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ང་བཅས་ཀྱི་འགན་ཁག། 
ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལཔ།ོ 
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ དུས་ཡུན་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་གོང་འཕེལ། མི་
སེར་གྱི་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད། གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ ཐུགས་
ཀྱི་ཚ་གྱང་ ག་བ་ལྷགཔ་སྦེ་བཞེས་ཏེ་ ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ བོ་གཏད་སའི་དཀོན་མཆོག་དང་ སྐྱིད་སྡུག་གི་གོངམ་ 
དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པ་ོ
མཆོག་ལུ་ སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་གུས་བཏུད་ཕུལ་ཏེ་ བཀའ་ག་གནངམ་དང་ གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་ཕྱིད་ཞབས་ཏོག་
ཞུ་དགོཔ་ཨིན།   
ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ཚ་བརྒྱུད་སྦེ་ བསྐལ་པ་མ་སོང་གི་བར་དུ་ འཚོ་
བ་བསྐྱངས་ཏེ་སོད་སའི་ ཕ་གཞིས་ཅིག་ཨིན།  དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འཕྲལ་གྱི་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད། 
ཕུགས་ཀྱི་ རང་བཙན་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཤ་ཞེན་གྱི་སེམས་ཤུགས་སོམ་སྦེ་ར་བསྐྱེད་དེ་  ཕྱག་ཕྱིད་ཞབས་
ཏོག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན། 
ང་བཅས་ཀྱི་གཞུང་། 
ང་བཅས་ཀྱི་གཞུང་འདི་ དམངས་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་
གསུམ་གྱི་ ཕྱག་ལཱ་ག་ར་ གཞུང་གིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ་ གནང་དགོཔ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དང་པ་
བཙག་འཐུའི་སྐབས་ལུ་ རང་མོས་རྣམ་དག་གི་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་འདེམས་ངོ་བཙག་འཐུ་
སྒྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་དང་། གཉིས་པ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་ལཱ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ འདྲ་མཉམ་
དང་ དྲང་བདེན་ དྭང་གསལ་གྱི་སྒོ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལུ་ཕན་པའི་ ཕྱག་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་གནང་
ཐབས་ཀྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། 
ང་བཅས་ཀྱི་རིག་གཞུང་།  
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྐད་ཡིག་དང་ གྱོན་ཆས་ ལམ་སོལ་ ཆོས་ལུགས་ བཟོ་རིག་ བསམ་སོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ འཚོ་
སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཟེར་སབ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྔོན་གོང་ལས་  རང་བཙན་ཨིན་པའི་  ངོ་རྟགས་ཅིག་སོན་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་
ཡང་ རིག་གཞུང་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་བཟང་པ་ོཚུ་ལུ་ 
བརྩི་མཐོང་དང་གུས་བཀུར་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ 
ལཱ་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།
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དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི།  
རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་  ༩༧༥-༠༢-༣༣༢༨༨༥/༣༣༢༨༨༦ 
 

སྤར་དབང་ © ༢༠༢༢ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

དཔེ་དེབ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ སོབ་གྲྭའི་དོན་ལུ་ རྩོམ་སྒྲིག་དང་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ལས་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་
འཕེལ་ལས་ཁུངས་ལས་ གནང་བ་མེད་པར་ དཔེ་སྐྲུན་དང་ ཚོང་སྒྱུར་སོགས་འབད་ནི་ཚུ་ལས་འཛེམ་གནང་། 

དགའ་ཚོར། 

རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ལེགས་བཅོས་དཔེ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
མདོ་ཆེན་མཆོག་དང་ རྩ་གཞུང་སྒྲིག་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ ཁྱད་རིག་གི་ལམ་སོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་དང། དེ་ལས་ ལེགས་བཅོས་རྩོམ་སྒྲིག་
གནང་མི་སོབ་དཔོན་ཚུ་དང་། མ་དངུལ་ལྷན་ཐབས་གནང་མི་ འབྲུག་གཞུང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་ ཡུ་ནི་སེཕ་ (Unicef་) དང་ 
འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ (world bank) སེཕ་ད་ཅིལ་ཌེན་ (Sve the children) ཚུ་ལུ་ ཧིང་གི་གདིང་ལས་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  
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ཆེད་བརྗོད། 
༉ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་གི་ན་གཞོན་ཚུ་ མ་འངོས་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ཞུ་མི་ གཙོ་ཅན་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ན་
གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་འདྲ་བའི་  རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་ སྤུས་
དག་འཐབོ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་བས།  
 
ད་རེས་ནངས་པའི་ ཤེས་རིག་གི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཤེས་ཡོན་ནང་དོན་ ལྷབ་སོན་འབད་ནི་བ་ལྷག་སྟེ་ དེ་ཚུ་
ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ རིག་རྩལ་ལྷབ་སོན་འབད་ནི་འདི་ ཁག་ཆེཝ་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་དང་། ག་ཅི་ཤེས་དགོཔ་ཨིན་ན་ལུ་ 
གཙོ་རིམ་མ་བཟུང་པར་ ག་དེ་སྦེ་ཤེས་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན་ན་ལུ་ གཙོ་རིམ་གཟུང་དགོ་པའི་ དུས་ཚོད་ལུ་ ལོྷད་
ཡོདཔ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྩ་གཞུང་གི་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་ཁག་ཆེ་བས། 
 
དེ་འབདཝ་ལས་ སྔོན་མ་ལས་ཡོད་པའི་ རངོ་ཁའི་ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་འདི་ དེང་དུས་ཀྱི་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
དོན་ཚན་འཕྲི་སོན་དང་ སོབ་སོན་ཐབས་ལམ་ལེགས་སྒྱུར་གྱི་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་། ད་རེས་
ནངས་པའི་ ནད་ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སོན་གྱི་གནས་སངས་ཡང་ སོར་ཏེ་འགྱོ་དགོཔ་
ཁག་ཆེཝ་བཞིན་དུ་ དེ་གི་གདོང་ལེན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ རྩ་གཞུང་ཅིག་ཨིན། 
 
རོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་གཞི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟོ་སྟེ་
ཡོདཔ་དང་། རྩ་གཞུང་འདི་ སྤྱིར་བཏང་སོབ་གྲྭའི་ རངོ་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་སོབ་དེབ་རོྩམ་སྒྲིག་དང་ སོབ་སོན་ཐབས་
ལམ། དེ་ལས་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་། ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་ཚུ་གི་ གཞི་རྟེན་ཨིནམ་མ་ཚད། 
སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ཕར་ རོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་ ལྷབ་སོན་ལམ་ལུགས་དང་གནས་སངས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཡོད་མེད་
བལྟ་ནི་གི་ གཞི་རྟེན་ཅིག་ཡང་ཨིན། 
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རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་འདི་ རོྩམ་སྒྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ སོབ་དཔོན་ཚུ་
དང་ ལཱ་གི་ལམ་སོན་དང་བཀོད་ཁྱབ་གནང་མི་ རྩ་གཞུང་སྒྲིག་འཛིན། དེ་ལས་ལཱ་གི་འགོ་འདྲེན་དང་ རོྩམ་སྒྲིག་
ཞུན་དག་དང་ མཐའ་དཔྱད་གནང་མི་ རྩ་གཞུང་རོྩམ་སྒྲིགཔ་ཚུ། དེ་ལས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ལུ་ འབྲུག་
གཞུང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལས་མ་དངུལ་གྱི་ གྲོགས་རམ་གནང་མི་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ནེ་
ཅིག་ཐོན་མི་ལུ་ དགའ་ཚོར་དང་ངལ་རངས་སོམ་ར་ཡོད། 
 
མཇུག་ར་ རོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་འདི་གིས་ ན་གཞོན་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པའི་ དུས་
རབས་༢༡པའི་ གནས་སངས་དང་བསྟུན་པའི་ ཤེས་ཡོན་བྱིན་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ རང་ལུགས་འབྲུག་པའི་  ཁ་སྐད་
ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་ ངོ་རྟགས་ ལམ་སོལ་གཅེས་འཛིན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ རིག་རྩལ་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ཡོངས་སུ་རོགསཔ་
སྦེ་བྱིན་ནི་ལུ་ ཕན་པའི་ལྷན་ཐབས་སོམ་ར་བྱུང་སྟེ་ མ་འངོས་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕྱིད་ཕྱི་ལེགས་ཤོམ་ཞུ་ཚུགས་པའི་ མི་
ཁུངས་ཅིག་ལུ་གྱུར་བཅུག་ཟེར་བའི་ སོན་འདེབས་ཞུཝ་ཨིན། 
 

 
(བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།)  
  མདོ་ཆེན། 
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༡. ངོ་སདོ། 
ༀ་སྭ་སྟི། གདོད་ནས་མྱང་འདས་གོ་འཕང་མཆོག་བརྙེས་ཀྱང་། །སྐྱབས་མེད་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་ལྷ་སྐལ་དུ། །ལྷག་
པའི་ཐུགས་སྐྱེད་ཁུར་དུ་རབ་བཞེས་ནས། །རྣམ་འདྲེན་བཞི་པར་བོན་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད། །གུ་རུའི་སས་ཡུལ་ཙན་དན་
བཀོད་པའི་ལྗོངས། །འཕྲལ་ཡུན་ཕན་བདེའི་ས་ལ་ལེགས་འགོད་པའི། ། འགྲོ་འདྲེན་བཤེས་གཉེན་སྤྱི་དང་དཔལ་
འབྲུག་པའི། །མཚུངས་མེད་ཐུགས་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་བ་ན་མཐོ། །ལྷག་པར་ལྗོངས་འདིའི་ལུང་བསན་དུས་འབབ་
ཀྱི། །དྲིན་ལྡན་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་འབོན་ལ་བཏུད་ནས། །རིན་ཆེན་གླིང་ནས་མཐའ་ཡས་ཤེས་བའི་ནརོ། །ལེན་ཐབས་
རིག་ལམ་གྲུ་ཆེན་འདི་ན་བཙུགས།། 

རོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་འདི་  འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལས་ སོབ་རིམ་༡༢ པའམ་ གནས་རིམ་
ལྔ་པ་ མཐར་འཁྱོལཝ་ད་ ཤེས་བའི་གནས་བཞི་གི་ ཤེས་ཡོན་རིག་རྩལ་ མཐོ་ཤོས་འཐོབ་དགོཔ་འདི་ལུ་ དམིགས་
གཏད་འབད་དེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་མའི་ཡིག་ཆ་ བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ སོབ་དཔནོ་དང་ཕམ། སོབ་ཕྲུག། ཨིང་ལིཤ་དང་ 
རོང་ཁ་གི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མི་ སྒེར་སྡེ་དང་ ཞི་གཡོགཔ་ ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ དགོས་མཁོའི་ཞིབ་
འཚོལ་གྱི་ཐོག་ འདྲི་སྟུན་མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་དེ་ དགོས་མཁོའི་རྒྱབ་སོན་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དེ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་བཟོཝ་ཅིག་ཨིནམ་དང་།  

དེ་གིས་མ་ཚད་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ ལྟ་རྒྱ་ཆེ་མི་ མཁས་མཆོག་ལེ་ཤ་ཅིག་དང་། རོང་ཁག་ཁལ་གཅིག་ནང་གི་ སོབ་
དཔོན་ཉམས་མོྱང་ཅན་མང་རབས་ཅིག་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོདཔ་དང་། འབྲུག་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས་དང་ 
ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་ཚུ་དང་། སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སོལ་
སོབ་སོང་ཁང་ (རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་) གི་ ལེགས་སར་བ་ཚུ་དང་། རོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛིན་གྱི་ 
རོང་ཁའི་མཁས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་ རོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ གྲོས་བསྟུན་རྣམ་དག་
ཐོག་ རྒྱལ་ཁབ་ གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བའི་ནང་ རོང་ཁའི་ལྕོགས་གྲུབ་ མཁོ་འདདོ་དང་འཁྲིལ་ ཨ་ལུ་ཚུ་གི་ ཤེས་
ཚད་འཐབོ་ཐབས་ལུ་ དམིགས་གཏད་འབད་དེ་བཟ་ོཡི།  

དེ་ཁར་ རྩ་གཞུང་བཟོ་ཐངས་དང་ སོབ་སོན་ཐབས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ དེབ་ནང་ག་ཡོད་མི་འདི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་
པར། རིག་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་བཏོན་ཏེ། གསར་གཏོད་དང་གསར་བཟོ། མཉམ་འབྲེལ་དང་ བོ་རིག་བརྗེ་སོར་
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སོགས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་ལྷབ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་ཡོད་ལུགས་དང་། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཞལ་བཀོད་ལྟར། གོ་ཡངས་སྦེ་
ལྷབ་ནི་གི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་ཡིག་གི་ འགྲོ་སངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཟ་ོབཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  

རྩ་གཞུང་གི་ རང་བཞིན་འདི།  

ཀ་ བོ་གསར་གསུམ་པ་ཚུན། སོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད་ཀྱིས་ གཞི་བཟུང་སྟེ། གཞི་རྟེན་འབྲི་ཀློག་
གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་ཡོད།  

ཁ་ སོབ་རིམ་བཞི་པ་ལས་བརྒྱད་པ་ཚུན། བརྡ་སོར་གྱི་རྣམ་གཞག་གིས་ གཞི་བཟུང་སྟེ་ བརྡ་སོར་
གྱི་རིགས་ གཙོ་བརོ་བཟུང་སྟེ་ཡོད།  

ག་ སོབ་རིམ་དགུ་པ་ལས་བཅུ་གཉིས་པ་ཚུན། མང་ཤོས་ཅིག་རོྩམ་གཞུང་ཚུ་གི་ གཞི་བཟུང་སྟེ་ 
རོྩམ་རིག་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོད། 

དེ་སྦེ་ རྩ་གཞུང་སྒྲིག་བཀོད་འབདཝ་ད། དགོས་མཁོ་ཞིབ་འཚོལ་དང་ ཕམ་གཞུང་གཡོགཔ་ སོབ་དཔནོ་དང་ 
སོབ་ཕྲུག། སྒེར་སྡེ་དང་། ཞི་གཡོགཔ་ ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ བཟ་ོམི་རྩ་
གཞུང་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འགོ་དང་པ་ཨིན། དེ་གིས་འབད། རྩ་གཞུང་ (ཤེས་རིག་) གི་ དམིགས་དོན་ 
འགྲུབ་དགོ་པ་ཅིན། རྩ་གཞུང་གི་ དགོས་མཁོ་ “ལྷབ་སང་གནས་སངས་ངེས་བདེན་” དང་འཁྲིལ་ སོབ་དཔནོ་ཚུ་
ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ཚང་དགོཔ་ཚུ་ གང་འདོད་སྦེ་ འབོར་ཚུགས་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ རྩ་གཞུང་གི་
དགོངས་དོན་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ ལྟ་བ་གཅིག་ འགྲུབ་ནི་གི་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བའི་ 
ཡིད་ཆེས་ཡོད།  
 

༡.༡ རྒྱབ་ཁུངས། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཁ་སྐད་མ་འདྲཝ་ མང་ཧེང་རོགསཔ་ཅིག་གི་ནང་ལས། རོང་ཁ་འདི་ 
ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་གཞུང་འགོ་དང་པ་ དབུ་བརྙེས་པའི་བསྒང་ལས་ར་ གཞུང་དནོ་གྱི་ ཁ་སྐད་སྦེ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ངག་ཐོག་ལུ་མ་གཏོགས་ བཀའ་ཤོག། ཞུ་ཡིག། གཏང་ཡིག། གན་རྒྱ། ཁྱབ་བསྒྲགས་
ལ་སོགས་པ་ གཞུང་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྡ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ ཆ་མཉམ་ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཐགོ་ལུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་སོད་ནུག། 

དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ འགོ་དང་པ་བཙུགས་གནང་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ འི་སྔ་ཆ་ཅིག་ལས།  
འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་ ཁ་སྐད་རོང་ཁ་འདི་ ཁ་ལས་ག་སབ་ཀྱི་ཡིག་ཐོག་བྲི་ནིའི་ ལམ་སོལ་འགོ་
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བཙུགས་གནང་ཡོད་པ་གིས་མ་ཚད་པར། འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ སྐད་ཡིག་སྦེ་ བཀའི་དྲིལ་བསྒྲགས་གནངམ་ལས་
ཚུར་ འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ ལྷབ་སང་འབད་དགོ་པའི་ རྩ་བའི་ཆོས་ཚན་ཅིག་སྦེ་ འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག།  

སྐད་ཡིག་གི་ གཤིས་ལུ་བལྟ་རུང་ འཕྲལ་ཉེར་སོད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ ཐ་སྙད་ལུ་ འཇུག་བདེ་བ། གོ་ས་བ། བརྡ་སོད་
གསལ་བ་སྦེ་ཡོདཔ་མ་ཚད། ཆོས་སྐད་དང་འཕྱདཔ་ད་ཡང་ ལ་ལུ་ཅིག་ ཆོས་སྐད་སྐབས་ ར་བཏགས་སྦེ་ཡོད་མི་
འདི། རོང་ཁའི་ནང་ལུ་ ཡ་བཏགས་ཀྱི་སྒྲ་སྦེ་ཐོན་ཡོདཔ་དང་། འ་དང་ཡའི་སྒྲ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཨ་སྒྲ་སྦེ་འཐནོ་མི་
སོགས་ རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ སྒྲ་གདངས་ཀྱི་ ཟུར་ཆག་སྟེ་ ཡོདཔ་མ་གཏོགས། ཆ་མཉམ་ཆོས་སྐད་དང་ མཐུནམ་
ལས་ འཕྲལ་ སྲིད་ཀྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་དང་། ཕུགས་ ཆོས་ཀྱི་བ་བ་ ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་སོགས་ ཉམས་སུ་
ལེན་ཏེ། གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་ མ་ལུས་པར་རྟོགས་ཚུགས་མི། འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ལམ་  སྦྲེལ་མཐུད་འབད་ཚུགས་
མི་ གསེར་གྱི་ཟམ་པ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་གྲུབ་སྟེ་ཡོད།   

ལེགས་པའི་འགྱུར་བ་ དེ་སྦེ་འངོས་ཏེ་འབད་རུང་། དུས་དང་བསྟུན་པའི་ སོབ་དཔནོ་མེད་ནི་དེ་གིས། སྒོམ་ཆེན་དང་ 
གཞན་ འབྲི་ཀློག་ཤེས་མི་ག་ར་ རོང་ཁ་སབ་སོན་པ་སྦེ་ བཙུགས་སྦེ། དབངས་གསལ་ལས་འགོ་བཙུགས་ གཞི་
རྟེན་འབྲི་ཀློག་དང་། ཐུན་གྱི་རིམ་པ། གསོལ་འདེབས་ བསམ་པ་ལྷུན་འགྲུབ་མ། སྒྲོལ་མ། བར་ཆད་ལམ་སེལ་
སོགས་སོནམ་ མ་གཏོགས། བརྡ་སོར་གྱི་རིགས་ སོན་མ་ཚུགས་རུང་། སྤྱི་ལོ་བདུན་ཅུ་འཕྱི་ཆ་ཙམ་ལས་ སེམས་
རྟོགས་ཁ་ལས་ རིག་གཞུང་སང་མི་ སོབ་དཔོན་འཐནོམ་ལས་ཚུར། སུམ་རྟགས་ལ་སོགས་པ་སོན་ནི་ འགོ་བཙུགས་
ནུག།  

དེ་འབདཝ་ལས་ སྐད་ཡིག་གི་གཞི་ཡང་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལཔོ་ མི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་སས་ སྐུ་འཁོར་གྱིས་
གཙོས་པའི་ རོང་གཞིས་ཁག་ཚུ་ནང་ དུས་རབས་ལས་དུས་རབས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ ངག་གཤིས་ལུ་
བརྟེན་ཏེ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རོང་ཁ་སྒྲ་བཤད་རབ་གསལ་སྐྱ་རེངས་དང་པ་ོསོགས་ གསརཔ་སྦེ་བརྩམས་
གནང་སྦེ་ སོབ་གྲྭ་ཁག་ལས་ཕར་ སང་བ་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། 

ཕྱི་ལྟར་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་གི་ ངོ་རྟགས་དང་། ནང་ལྟར་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ སོག་ཤིང་ངོ་མ་ཨིན་མི་ སྐད་ཡིག་འདི་ 
ངོས་འཛིན་འབད་ཚརཝ་ལས་བཟུང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་། དར་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ མི་རབས་ལས་ མི་རབས་
བརྒྱུད་དེ་ བཞག་ནི་གི་དནོ་ལུ་ མ་འོངས་མི་སེར་ལུ་ སོད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ། དེ་འབདཝ་ལས་ ཤེས་རིག་གི་
ལམ་ལུགས་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ལྷབ་སང་འབད་དགོ་མི་འདི་ དེ་ལས་བརྟེན་ཨིན། ད་རིས་འབདཝ་ད་ གཞུང་གིས་ 
འཛམ་གླིང་གི་ སྐད་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་ འདྲ་མཉམ་བཟ་ོདགོ་པའི་ ཐུགས་སྐྱེད་ལུ་བརྟེན། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་
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དང་། ཚོགས་སྡེ། ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་། དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ ལ་སོགས་པ་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་
ལས་ཕར་ གཞུང་འབྲེལ་དུ་ སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད།  

༡.༢. དགོས་པ། 

འགྱུར་བ་ནེ་སྦེ་ འོངམ་དང་གཅིག་ཁར། རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་འདི་ཡང་ འ་ནཱི་བས་ལྷག་པའི་ཡར་རྒྱས་དང་ སྒྲིང་སྒྲིང་
བཟོ་ནི་འདི་ ན་འཐན་རནམ་ལས། རོང་ཁ་ ལྷབ་ཐངས་འདི་ཡང་། ནང་རང་གི་ ལྟ་བས་གཞི་བཟུང་། ཕྱིའི་ཐབས་
གནས་སྐབས་ཀྱི་ གསར་སོས་རིག་པ་ཚུ་གིས་ ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། ལྷབ་མི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ གང་དྲག་གི་སྒོ་ལས་ རྣམ་
དཔྱོད་ཀྱི་ རིག་པ་རྩལ་དུ་བཏོན་ཏེ་ སོ་བའི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སང་གི་གོ་སྐབས་ བཟོ་ཡོདཔ་མ་གཏགོས། ཧབ་འཐོབ་
སྦེ་ ཕྱི་ཁའི་ལམ་ལུགས་ བརྙ་སྐྱི་འབད་དེ་ བཅོས་མ་སྦེ་ བཙུགས་བཙུགསཔ་ མེདཔ་ཨིནམ་ ག་ར་གིས་མཁྱེན་
དགོཔ་ཁག་ཆེ།  

ལྷབ་སང་འབད་ཚུལ་འདི་ཡང་། ལས་དང་པ་ོབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སོར་ཀློག་ཚིག་སྡུད་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སར་བ་ཡི་
གུའི་རྣམ་གཞག་དང་། ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ སྒྲིག་སྦེ་ལྷབ་ཨིནམ་དང་། གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ སྲུང་གཏམ་རྒྱུད། 
འབྲི་རོྩམ་སོགས་ གནས་ཚུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལྷབ་ཨིནམ་དང་། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ནི་སོགས་ གསར་
སོས་འབད་ནི་ཚུ་ མཁས་སང་གི་དོན་ལུ་འབདཝ་ལས། ནན་ཏན་འབད་དེ་ བོ་སོང་ཚུ་འབད་ཚུགས་ནི་གི་འོས་འབབ་
ལུ་བལྟ་སྟེ་ བསྒྲིགས་ཡོད། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་། ལམ་སོལ་ག་ར་གི་ གཞི་རྟེན་ཨིན་མི་ སྐད་ཡིག་ལྷབ་སང་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྐད་
ཡིག་མཁས་ཉམས་ཚུད་དེ་ སྤང་བང་གི་གནས་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས། ཤ་ཞེན་དང་། བརྩེ་བ། བམས་སྙིང་རྗེ། འདྲ་
མཉམ་དྲང་བདེན་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་སོགས་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ། བསམ་ཤེས་དང་ རང་རིག་རང་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 
རྒྱལ་ཁབ་དང་ རྒྱལཔོ། འབངས་མི་སེར་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཞུ་ཚུགས་མི་ཅིག་དང་། རང་མགོ་རང་
འདྲོང་སྦེ་ འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ ལམ་ས་མཐོང་ཚུགསཔ་ འགྱོ་ཚུགས་པའི་ ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན།  

༢. དམིགས་ཡུལ། 
རོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ཨིནམ་མ་ཚད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ རྩ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་
ལས། འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ གཞུང་དོན་དང་སྒེར་དནོ་གྱི་ བརྡ་དནོ་སོད་ལེན་འབད་དགོཔ་ཚུ་ག་ར་ རངོ་ཁའི་ཁ་
སྐད་ཡིག་ཐོག་ལས་ འབད་ཚུགསཔ་འགྱོ་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་གི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 
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རོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ ལྷབ་སང་འབད་དེ། གནས་རིམ་༥ པ་ལས་ མཐར་འཁྱོལཔ་ད། འོག་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ 
འགྲུབ་དགོཔ་ཨིན།  
1. རོང་ཁའི་བརྡ་སོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ལུ་ མཁས་ཉམས་ཚུད་དེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ་སྟེ་འབད་རུང་། 

སྡེབ་སོར་གཙང་བ་ ཚིག་སོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། རྒྱས་བཤད་དང་ བཅུད་སྡུད་གང་འོས་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ 
དཔེ་དོན་དང་ ཚིག་གི་ ཉམས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ སོར་བ་ལག་ལེན་གྱི་ ལཱ་བཀོལ་ཚུགས།   

2. ཡུལ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ གང་རུང་དང་གཅིག་ཁར་ གུས་བཏུད་རྣམ་འགྱུར་དང་། ཞེ་སའི་ཐགོ་ལས་ 
སྙན་པའི་ཚིག་གིས་ མདུན་བསུས་ཏེ་ རྣམ་དཔྱོད་ཡངས་པའི་ བོ་གི་བརྡ་ལན་འབད་ཚུགས། 

3. ཆོས་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་། རང་འཚོ་རང་ལྡང་སོགས་ ཕུགས་ཀྱི་བསམ་བོ་མཐོང་སྟེ་ 
ཐ་དམ་ཚིག་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དཀར་གྱི་སྒོ་ལས་ དང་ལེན་འབད་
ཚུགས། 

4. ལཱ་གཡོག་ག་ཅིའི་ནང་འབད་རུང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་། གསར་སོས་འབད་ནི། བརྡ་སྒྱུར་དང་དོན་
སྒྱུར་ སྒྲ་སྒྱུར་གྱི་རིགས་ ལེགས་ཉེས་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དེ་ བང་དོར་གྱི་གནས་ དབྱེ་ཚུགས་པའི་ བོ་
དང་ལྡན་མི་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་ཚུགས།  

5. འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སོལ་ རིག་གཞུང་ཚུ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་དང་ཡིད་ཆེས་ ཤ་ཞེན་གྱི་
སེམས་ཤུགས་ཚུ་བསྐྱེད་དེ་ འབྲུག་མི་ངོ་མ་ཨིན་པའི་བསམ་སོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ རང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ ཕམ་སྤུན་
ཆ་ཚུ་གིས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཚུགས། 
 

༣. ལྕོགས་གྲུབ་གཙ་ོཅན། 
ལྕོགས་གྲུབ་ཟེར་མི་འདི་ ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་ལས་ལྷག་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ རང་བཞིན་གྱི་རིག་
པ་དང་ ལྷབ་སང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ནང་ འབད་ཚུགསཔ་དང་ 
བཅའ་ཚུགས་པའི་ འཇོན་ཐངས་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། ལྕོགས་གྲུབ་ཐབོ་ཚར་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ་པ་ཅིན་ དེའི་རྒྱུད་ལུ་ 
ཤེས་དགོ་པའི་ཤེས་ཡོན་ག་ར་ཚང་པའི་ཁ་ལུ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་། འབད་དགོ་པའི་
བརྩི་མཐོང་ཚུ་ ག་ར་བསྐྱེད་ཤེས་པའི་ཐོག་ལས་ ལུས་ངག་གི་སོད་ལམ་ལུ་ཡང་ འགྱུར་བ་འགྱོ་འགྱོཝ་ཅིག་འོང་
དགོཔ་ཨིན། 
སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ལྷབ་སང་འབད་དེ་ སོབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ 
འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ སྤྱིར་བཏང་ཁྱད་རིག་བདུན་དང་འབྲེལ་བའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ འཐབོ་དགོཔ་ཨིན།  
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༣.༡ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་བརྩི་མཐངོ་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
རོང་ཁའི་ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གིས་ རང་གི་ཆོས་དང་ལམ་ལུགས། རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་འབྱུང་། ལས་རྒྱུ་འབྲས་
གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་ གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ་ ཚད་མེད་བཞི། དགེ་སྡིག་སྤང་བང་། ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་ བཟའ་བཅའ་
འགྲོ་གསུམ་དང་། གཞུང་དང་ རིག་གནས་སོགས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་སྦེ་ འཐོབ་ནི་གི་གོ་
སྐབས་ཚུད་ཡོད། དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། རང་དང་གཞན་གྱི་ ཆོས་དང་ལམ་སོལ་ འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་
རང་བཞིན་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ དཔེ་འསོ་མི་ལུ་བརྩི་བཞག་དང་ གཅེས་སས། དེ་མེན་མི་
ལུ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ བ་གཞག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་ འདྲ་མཉམ་དང་ རིས་མེད་སྦེ་ཡིད་
ཆེས་ཚུགས་ནི་གི་ གདེང་འཐབོ་ཨིན། 

༣.༢ སྐད་ཡིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
རོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་རང་བཞིན་འདི་ར་ སྐད་ཡིག་ལྷབ་སང་ཨིནམ་ལས་ རོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ལྷབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
རྒྱལ་གཅིག་འབངས་གཅིག་གི་ལྟ་བ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ནང་། གཅིག་གིས་ ག་སབ་ 
གཅིག་གིས་ཧ་གོ་ དམ་ཚིག་གཅིག་མཐུན་གྱི་ཐོག་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ ངོ་རྟགས་འགྲན་ཟླ་དང་འབྲལ་བ་སྦེ་ བཞག་
ཚུགས་ནི་དང་། རིག་རྩལ་དེ་གིས་ བརྡ་དནོ་སོད་ལེན་སོགས་ གཞུང་དང་སྒེར་ག་ཅིའི་གནས་སངས་ནང་ཨིན་རུང་། 
མནོ་ཚད་དྲན་ཚད་ག་ར་ དག་པ། གསལ་བ་ ཁུངས་ལྡན་པ་ བཅུད་འདྲིལ་བ་སྦེ་ རང་གི་ས་གནས་ལས་ འགོ་
བཙུགས་ རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ཀྱི་ ལས་རིམ་ཚུན་ནང་ ཁྱད་རིག་གི་རྣམ་དཔྱདོ་དང་ལྡན་ཏེ། བརྡ་ཡིག་མཁནམ་
སྦེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན།  

༣.༣ འཕ་ོའགྱུར་ཁྱད་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
རོང་ཁ་ལྷབ་སང་གིས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ལྷག་རིག་དང་ རང་གིས་བརྩམ་མི་དང་ གཞན་གྱིས་
བརྩམ་མི་ཚུ་ ག་སྡུར་འབད། ལེགས་ཉེས་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་འཕྲི་སོན་འབད་དེ། སྡེ་ཚན་མཉམ་
འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་ ལེགས་བཅོས་དང་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ རིག་པ་བཏོན་ནི་དང་། གནས་སྐབས་གཞན་ 
གསར་གཏོད་འབད་ནི་ཚུ་གི་ གོ་སྐབས་བྱིན་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོད།  
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༣.༤ ཚངོ་རིག་དནོ་གཉེར་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
མི་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་ནང་ བརྡ་དོན་སོད་ལེན་དང་། གྲོས་འཆར་དང་གྲོས་འདེབས། གསལ་
བསྒྲགས་དང་ཚོང་བསྒྲགས་ བརྡ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ ག་ཅི་ལས་འབད་རུང་ ཡུལ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཡིད་མགུ་
ཚུགས་པའི་ ཡོན་ཏན་དང་། འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་ འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་ འབག་སྟེ་ རང་
འདྲོང་སྦེ་ ཚོང་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད། 

༣.༥ འཕྲདོ་བསྟེན་དང་ཞི་བདེའི་ལྕོགས་གྲུབ།  
རོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ནང་ལུ་ རང་གཞན་ལུ་གནོད་པའི་ རས་ངན་སྤང་དགོཔ་དང་ བསམ་སོད་ངན་པའི་རིགས་ཚུ་
སྤངས་ཏེ་ བདག་གཞན་གཉིས་ཕན་གྱི་ ལཱ་ལུ་བརོྩན་དགོཔ་དང་། གཟུགས་ཁམས་འཚོ་བཅུད་ལུ་ཕན་པའི་ ཁ་ཟས་
བསྟེན་ཐངས་དང་ ཆོས་དང་མཐུན་པའི ལུས་སོང་འབད་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་སང་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ཡང་ 
འཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་འཁོད་ཡོད། 

༣.༦ ཡུན་བརྟན་འཚ་ོཐངས།  
རོྩམ་རིག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ གཞི་ འབྲི་རོྩམ་དང་ སྙན་རོྩམ་ སྲུང་ དེ་ལས་ ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དནོ་
ཚུ་ཡོད་རུང་ དེ་ཚུའི་བརྗོད་དོན་ཚུ་ རང་གི་མི་ཚེ་འཚོ་སྐྱོང་འབད་ལུགས་དང་། རང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འཕྲལ་གྱི་ཞི་
བདེ་དང་ ཕུགས་ཀྱི་ཐབས་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སང་འབད་དགོཔ། སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སོལ་ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ། 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོཔ། རང་གི་གཟུགས་ཁམས་ བདག་འཛིན་འཐབ་
དགོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ ཡུན་བརྟན་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ལྷབ་སང་གོ་སྐབས་ཡང་ ཚུད་
ཡོདཔ་ཨིན། 

༣.༧ གློག་རིག་ལག་ལེན།  
ཆོས་ཚན་རངོ་ཁ་ལུ་བརྟེན་ གློག་ཐོག་དམིགས་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་འབད་ནི་དང་། སོབ་སོན་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ ལྷབ་
སང་ མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ བརྡ་དོན་སོད་ཚུ་ གློག་ཐོག་ཡོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་དེ་ རྣམ་དཔྱདོ་
རིག་རྩལ་ཁྱད་འཕགས་ཉམས་འཚོར་ཐོག་ལས་ རང་མགོ་རང་འདྲོང་འབད་ཚུགས་ཏེ་ གློག་ཐོག་དམིགས་དོན་འབད་
མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་ཚུགས། 
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༤. ལམ་སནོ་གཞི་རྩ། 

རོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་གི་ དམིགས་ཡུལ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ ལས་དོན་དང་ ནང་དནོ་གདམ་ཁ་ཚུ་ འོག་གི་
ལམ་སོན་གཞི་རྩ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ སྒྲིག་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  

༤.༡ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ འཕྲལ་གྱི་ཞི་བདེ་དང་ ཕུགས་ཀྱི་བཙན་ཐབས་ལུ་ ག་བ་ཡང་ལྷག་པའི་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་
སོམ་ར་བཞེས་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་མི་འདི་ མི་དབང་བདག་རིན་པ་ོཆོ་མཆོག་ལས་ལྷག་སྟེ་ གཞན་ག་ཡང་མེདཔ་ཨིན། དེ་
འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ག་ཅི་ར་བརྩམས་ཏེ་འབད་རུང་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་
མཆོག་གི་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འཕྲལ་གྱི་ཞི་བདེ་དང་ གོང་
འཕེལ་ཚུ་དང་། ཕུགས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་དང་རང་བཙན་ཡུན་བརྟན་ལུ་  ཕན་ཐོགས་སོམ་ར་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་
ཡོདཔ་ཨིན། 

དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩ་གཞུང་གི་དམིགས་གཏད་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ རིག་རྩལ་དང་དོན་ཚན་ཚུ་ག་ཅི་ར་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་
འབད་རུང་ གཞི་རྟེན་ལམ་སོན་འདི་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
གདམ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

༤.༡ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ རངོ་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་ ཉམས་སྲུང་།  
ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ རོང་ཁ་འདི། རང་བཙན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ ངོ་རྟགས་ཨིན་མི་གིས་མ་ཚད་པར། 
མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ འབངས་མི་སེར་ཚུ་གི་ བར་ན་ བརྡ་དོན་སོད་ལེན་གྱི་ ལག་ཆས་བཟང་པོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས། 
མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་། ཉམས་པ་སོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་འདི་ ང་བཅས་རོང་ཁའི་ནང་ ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ཚུ་གི་ 
འགན་ཁུར་གཙ་ོཅན་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་འབད་ འབྲུག་མི་ཡོད་རིགས་ལུ་ གཞི་རྟེན་འབྲི་ལྷག་གཉིས་ཀྱི་ ཤེས་ཡོན་
སོད་དེ་ འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལཱ་ག་ཅི་བཟུམ་ འབད་དགོཔ་ཐོན་ཏེ་འབད་རུང་ རང་འདྲོང་སྦེ་ གཞན་ལུ་རེ་མ་
དགོ་པར་ བཟོ་ནི་གི་དནོ་ལུ་ རངོ་ཁ་གི་ཐོག་ལུ་ ཆོས་ཚན་ལྷབ་དགོཔ་སྦེ་ བཟ་ོམི་འདི་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

༤.༢ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སོལ་དང་བརྩི་མཐོང་། 
སྤྱིར་བཏང་ རྒྱལ་ཁབ་རེ་ལུ་ལམ་སོལ་རེ་ ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ། མ་གཞི་ རང་རང་སོ་སོའི་གནས་སངས་ནང་ དེ་
དང་བསྟུན་པའི་ ལམ་སོལ་རེ་འངོ་དགོཔ་འདི་ འགྲོ་བ་མིའི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ ང་བཅས་ཀྱི་ ལམ་
སོལ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན། མི་ཕལ་པ་ཚུ་གིས་ བཟོ་བཟོཝ་མེན་པར། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་། བམ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ། 
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སྤྲུལ་པའི་གང་ཟག་ ཚད་མེདཔ་ཅིག་འབནོ་མི་ཚུ་གི་ མཛད་ཤུལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ ཙང་ཙ་འབདཝ་ལས། འཕྲལ་
ཕུགས་གཉིས་ལུ་ཕན་ཁྱད་ཆེ་བ་སྦེ་ ཡོད་ནི་དེ་གིས། རོང་ཁ་ལྷབ་སང་གི་ནང་ལུ་ དནོ་དམ་ཚུ་མ་ལུས་པར་ ག་ར་
ཚུདཔ་སྦེ་ རིག་པ་འདི་གིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་ ལྷབ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་ བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ལས་དོན་
དང་འཁྲིལ་བའི་རིག་རྩལ་འཐབོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ནང་དོན་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སོལ་དང་བརྩི་མཐངོ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
དོན་ཚན་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་ཁག་ཆེ། 
 
 ༤.༣ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བརྩི་མཐངོ་། 
ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐད་ལུ་འདི་ ད་རིས་ནངས་པ་ འཛམ་གླིང་གི་སྐད་ཅན་ཚན་རིག་པ་ཚུ་གིས་ཡང་། ནང་ཆོས་ཀྱི་ ལྟ་
བ་འདི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་སྦེ་ མཐོངས་བསྐྱེད་དེ་ འོངས་པའི་དུས་ཚོད་ལུ། ང་བཅས་འདི་ ནང་ཆོས་དར་བའི་
སས་གནས་ལུ་ སྐྱེས་ཏེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས། ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་མཐོང་ མེད་མི་འདི་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཡང་མི་འངོ་། 
ང་བཅས་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་བ་འདི་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ གཙ་ོབརོ་བཟུང་། གཞན་ཕན་བོ། དགེ་སྡིག་སྤང་བང་གི་
གནས་ མ་ནོར་བར་ རྒྱུན་བསྟེན་མི་ དམ་པའི་ཆོས་ཨིནམ་ལས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་། ཕུགས་ཀྱི་བདེ་ཐབས། 
ཕྱི་མའི་ལམ་ གཟང་དགོ་པ་ཅིན་ ཆོས་འདི་ཨིནམ་ལས། ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ རྣམ་གཞག་ ཐ་དམ་ཚིག། ལས་རྒྱུ་
འབྲས། གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་ འབད་དགོ་པའི་ལཱ་གི་རིགས་ ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་བ་ལུ་ མ་བརྟེན་པར་ འབྱུང་ཐབས་
མེདཔ་ལས། ཆོས་ཚན་ནང་ གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཙུགས་ཏེ་ སོབ་སོང་འབད་མི་ཚུ་ སྒོ་གསུམ་བག་དང་ལྡནམ་
བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ བརྩི་མཐོང་བཙུགས་དགོ་མི་འདི་ དེ་ལས་བརྟེན་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ལས་
དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ནང་དོན་ཚུ་ ནང་ཆོས་བརྩི་མཐོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དནོ་ཚན་ཚུ་ 
གདམ་འཐུ་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་ཁག་ཆེ། 

༤.༤ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས།  
རྒྱལ་ཁབ་ལེགས་སྒྱུར་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་ ཕྱག་ལཱ་ག་ཅིའི་ནང་འབད་རུང་། ལྟ་བ་གཙོ་བོར་ བཏོན་མི་གཞི་རྩ་
ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས། ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་འདི། མི་དང་རྒྱུ་སོབས་ཡར་རྒྱས་ཚུ་གི་ གཞི་གདན་བཟུམ་ཅིག་ ཤེས་
རིག་ཡོན་ཏན་ལུ་བརྟེན་ འགྱོ་དགོཔ་ཨིནམ་ལས། མ་འོངས་ན་གཞོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཤེས་ཡོན་སོད་པའི་སྐབས་ལས་
ར། རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ རྣ་སང་དང་། མིག་སང་། བོ་སོང་། སོར་བ་ལག་ལེན་ཚུ་ འདི་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ འགྱོ་དགོཔ་ལས། ལྟ་བ་ལག་པར་ལེན་བཅུག་ནི་གི་ འགན་ཁུར་འདི་ ཤེས་ཡོན་རྩ་བ་རྩ་གཞུང་ཨིནམ་
ལས། འདི་ནང་ ཚུད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ ལྷབ་སང་ནང་ བཅུད་བསྒྲིལ་ཏེ་ ལྷབ་སང་
འབད་དགོཔ་འདི་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ལས་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ 
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ནང་དོན་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་དང་འབྲེལ་བའི་ དོན་ཚན་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་དགོཔ་འདི་
ཡང་ཁག་ཆེ། 

༤.༥ གྲལ་བཙུགས་ཤེས་ཡོན། 
ལྕོགས་གྲུབ་ ཟེར་མི་འདི། ག་ར་གཅིག་སྦེ་མེན་པར། དྲག་མི་དྲག་མི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་། ཞན་མི་ཞན་མི་གི་ལྕོགས་
གྲུབ་སོ་སོ་དང་། ཡང་། དྲག་མི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཞན་པ་ལུ་མེད་བཞིན་དུ། ཞན་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡང་ དྲག་མི་ལུ་ལྷམ་
ཚང་གཅིག་སྡུད་སྦེ་ འོང་ཐབས་མེད། དེ་འབད་ཞིནམ་ལས། རང་རང་སོ་སོའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་རིག་རྩལ་ལུ་ 
གཅིག་གིས་གཅིག་ གུས་ཞབས་དང་ཡིད་ཆེས་ བརྩི་བཞག་བསྐྱེད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ནི་དེ་གིས། ཤེས་རིག་གི་
དམིགས་ཡུལ་ ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ ལྟ་བ་དང་འཁྲིལ་སྦེ། དབང་པ་ོལུ་ཐ་ོཕོག་མི་འབད་རུང་འདྲ། ཡན་ལག་སྒུལ་
རྩལ་ལུ་ ཐོ་ཕོག་མི་འབད་རུང་། ཆ་མཉམ་རང་གི་འཐབོ་དབང་དང་འཁྲིལ་ ཤེས་ཡོན་སོད་དགོཔ་འདི་ ང་བཅས་
སོབ་སོན་གྱི་ལས་རིམ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་ འགན་ཁག་ཨིནམ་ལས་ གྲལ་བཙུགས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟ་བ་
ལུ་ གཞི་རྟེན་འབད་དགོཔ་འདི་ ནཱི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།  

༤.༦ མ་འོངས་དམིགས་གཏད་ཅན།  
ལཱ་ག་ཅིའི་ནང་འབད་རུང་། མ་འངོས་པ་འདི་ ངེས་མེད་བོ་གཏད་བཏུབ་ཅིག་གི་ ཡུལ་ལས་འདས་ནི་དེ་གིས། རྒྱང་
མཐོང་གི་ དམིགས་གཏད་འདི་ གནམ་མེ་ས་མེད་ཁག་ཆེཝ་ཨིན། དེ་གིས་འབད། མ་འོངས་པའི་གནས་སངས་ཀྱི་ 
ལེགས་ཉེས་ཀྱི་གདོང་ལེན་ ག་ཅི་བཟུམ་འབྱུང་རུང་། གདམ་ཁ་མ་ནོར་བར་ ལག་པར་ལེན་ཚུགས་པའི་ ཁེ་ཕན་
ཡོདཔ་ལས། མ་འོངས་དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་ གཞི་རྩ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་ བཙུགས་དགོ་མི་ ནཱི་ལས་བརྟེན་ཨིན།   

༤.༧ ལྷབ་མི་གཙོ་བཏོན་དང་ གོང་འཕེལ་དང་འཁྲིལ་བའི་འོས་འབབ། 
མ་གཞི་ནཱ་ལུ་འབད་ཚེ་ ལྷབ་མི་གཙོ་བཏནོ། ཟེར་ ཡོད་དེ་འབད་རུང་། དོན་ངོ་མི་གིས། སྔོན་མ་རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ གདུལ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱིས་ ཆོས་གསུངས་པའི་ ལྟ་བ་དང་འཁྲིལཝ་
ལས། ང་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལུ་ གཞན་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ མ་ཚུགས་རུང་། རང་གི་སོབ་ཁང་ནང་ཡོད་མི་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ 
ཁམས་དབང་དང་འཁྲིལ་ཏེ། ལྷབ་སོན་གྱི་ལཱ་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ། གཞི་རྩ་འདི་ ནང་པའི་ལྟ་བ་དང་ ན་
འཐན་འདྲ་ནི་དེ་གིས་ གཙོ་བརོ་བཏོན་ནི་སྦེ་ བཞག་མི་དེ་ལས་བརྟེན་ཨིན།  

༤.༨ ཚེ་གཡོག་ཤེས་ཡོན། 
ཆོས་ཡོན་ཏན་ག་དེམ་ཅིག་ར་ སང་ས་ཅིག་རུང་། མཐའ་མཇུག་ལུནི་ ག་ལས་བསྐོར་རུང་། ཟ་ཆོས་འདི་གུ་ར་ 
འབབ་ཨིན། དེ་གིས་འབད། ད་ལོྟ་ ཆོས་ལྷབ་པའི་སྐབས་ལས་ར། རང་གི་འཚོ་བ་འདྲངོ་བའི་ ལཱ་ཅིག་ལུ་དམིགས་
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གཏད་མ་འབད་བ་ཅིན། ཤུལ་ལས་ རང་ག་ཅི་འབད་ནི་ཨིན་ན? ལམ་ས་མཐོང་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས། མི་ཚེའི་
ཤེས་ཡོན་གྱི་ གཞི་རྩ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཅིག་ འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་རྩ་གཞུང་ནང་ ཁག་
ཆེ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ གཞི་རྟེན་འབད་དགོ་མི་འདི་ གཙ་ོབ་ོདེ་ལས་བརྟེན་ཨིན།  

༤.༩ ཕྱོགས་ལྷུང་རིས་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ། 
རོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་འདི་ ལྷབ་སང་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་འདི། འཛམ་གླིང་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ དུས་ཚོད་དང་བསྟུན། 
ཆོས་དང་ལམ་ལུགས་ རིགས་རུས་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ དྲག་ཞན་དང་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ ཕྱུག་ཞན་སོགས་ རིས་མེད་ཀྱི་སྒོ་
ལས་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་ ལྷབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་སོད་ནི་ལུ་ གཞི་རྩ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ 
གཞི་རྩ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ ཨིནམ་ལས། གཞི་རྩ་འདི་གི་ རྗེས་སུ་འབྲང་དགོ་མི་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

༤.༡༠ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག། 
དེང་སང་འཛམ་གླིང་གི་འགྲོས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གློག་རིག་བརྡ་དནོ་འཕྲུལ་རིག་འདི་ ངེས་པར་ཤེས་དགོ་པའི་ ཆ་རྐྱེན་
མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་སྦེ་ གྱུར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན། དེང་རབས་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོ་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཀྱིས་དཀོན་པའི་ དུས་ལུ་ 
འཕྲུལ་གྱི་ཐབས་རིག་ཐོག་ལུ་ ལྷབ་སོན་ལམ་ལུགས་འདི། སོ་ཤོས་ཅིག་དང་ ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ འགྱུར་བ་ཅིག་སྦེ་
ཐལ་སོཔ་ལས། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལུ་ ནན་ཏན་འབད་དགོ་མིའི་ གནད་དནོ་ འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་འགྱུར་བ་དང་ 
འགྲན་ཚུགས་པའི་ དནོ་མངོན་སུམ་མཐོང་ནི་ དེ་གིས་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ལས་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་རིག་རྩལ་
འཐོབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གཞི་བཞག་གི་སོབ་སོན་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏནོ་དགོཔ་འདི་ཡང་ཁག་ཆེ། 

༥. རྩ་གཞུང་གཞི་བཀོད་དང་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས། 

རྩ་གཞུང་གཞི་བཀོད་དང་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས་འདི། ཤེས་བའི་གནས་དང་། གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལྕོགས་གྲུབ་
གཞི་བཞག་གི་ལྷབ་སང་གནས་ཚད། སོབ་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཤེས་བའི་གནས་རེ་བཞིན་གྱི་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྕོགས་
གྲུབ་དང་། སོབ་སོང་ལས་དོན་དང་དནོ་ཚན་གྱི་དབྱེ་ཁག། ལྷབ་སང་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ། དབྱེ་
ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས། ལྷབ་སང་གནས་སངས་ ངེས་བདེན་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་ མཐུན་རྐྱེན་དགོས་མཁོ་དང་། 
ཆོས་ཚན་ནང་འབྲེལ་ལྷབ་སང་། མཇུག་ར་ མིང་ཚིག་གསར་བཟའོི་ཐ་སྙད་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་དང་། ཆོས་ཚན་དང་འབྲེལ་
བའི་ རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ རྒྱབ་རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ དཔེ་དེབ་ཐོ་ཡིག། དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆས་ཚུ་གི་ 
ཟུར་སྦྲགས་བཅས་ སྒྲིག་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
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༥.༡ རངོ་ཁ་ལྷབ་སང་གི་ཤེས་བའི་གནས། 
རོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་འདི་ནང་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སང་འབད་དགོ་པའི་ ཤེས་བའི་གནས་འདི་ རོང་ཁ་དང་
ཆོས་སྐད་དང་འབྲེལ་བའི་: 

➢ ཉན་ནི་དང་སབ་ནིའི་རིག་རྩལ། 
➢ ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག།  
➢ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ། 
➢ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སོར་བ་ཚུ་ཨིན།  

སོབ་རིམ་བོ་གསར་ལས་༡༢ པ་ནང་འཁོད་ལུ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ དོན་ཚན་ག་ཅི་ར་ ལྷབ་སོན་འབད་རུང་ 
དམིགས་གཏད་ངོ་མ་འདི་ གོང་གི་ཤེས་བའི་གནས་བཞིཔ་ོའདི་ལུ་ གཞི་རྟེན་འབད་དེ་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། 

༥.༡.༡ ཤེས་བའི་གནས་དང་པ་ ཉན་ནི་དང་སབ་ནིའི་རིག་རྩལ། 

སྐད་ཡིག་སོབ་སོང་ནང་ལུ་ ཉན་ནི་དང་སབ་ནི་གི་རིག་རྩལ་འདི་ རང་སོའི་ཕ་མའི་ཁ་སྐད་ ལྷབ་ནི་ལས་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ མི་ཚེའི་རིང་ལུ་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བ་བ་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་རུང་། དང་པ། རྣ་བའི་དབང་པ་ོགིས་
ཉན་ཏེ་ བརྡ་དོན་ཚུར་ལེན་ཚུགསཔ་ འབད་ནི་འདི་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ། དེ་ཡང་། སྐྱེས་རབས་ལས། ཐོས་པ་མ་
རིག་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་སྟེ།། ཟེར་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ། རང་གིས་མ་ཤེས་ མ་གོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ག་ར་རྣ་བའི་
དབང་པོ་གིས་ཉན་ཏེ་ གོ་དོན་ཧ་གོ་དགོཔ་ལས་  ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ 
མཁས་པའི་ངང་ཚུལ་དགུའི་ ནང་གི་དང་པ་ཨིན། 

གཉིས་པ། སབ་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ཡང་ འཆད་པ་དང་རོྩད་པའི་ རིག་པའི་སྒོ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས། དང་པ། རང་
གི་ སེམས་ཀྱི་མནོ་དོན་ འཆར་སང་དང་ཉམས་སང་ དངོས་མཐོང་གི་ཉམས་མོྱང་ཚུ་དང་། གཉིས་པ། རང་གིས་
ཉན་ཏེ་བརྡ་དོན་ལེན་ཡོད་པའི་ ཤེས་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་ག་ར་ གཞན་ཕར་ལོགསམ་ལུ་ གོ་བརྡ་
འཕྲོདཔ་སྦེ་ སྤེལ་ནི་དང་བཤད་ནི་ལུ་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་ཅིག་ ངག་གི་སྒོ་ སབ་ནིའི་རིག་
རྩལ་འདི་ཨིན།  

འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡང་། བོ་སབ་ལུགས་མི་གཙོ་ཉན་ལུགས་གཙོ། །མདའ་རྐྱབ་ལུགས་མི་གཙོ་གཏད་
ལུགས་གཙོ།། ཟེར་སབ་སོལ་ཡོད་ད་ོབཟུམ། ཉན་ལུགས་དང་ གོ་བ་ ལེན་ལུགས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་དང་། དེ་བཟུམ་ 
སབ་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ལུ་ཡང་། གཏམ་ཚིག་གསུམ་བརྡ་ལན་མ་བརྗེ་ན། །སྐྱེསཔ་ཕ་དང་བུ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས།། ཟེར་
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སབ་སོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ། རང་གི་འཇོན་སབས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ ག་དེམ་ཅིག་ར་ཡོད་རུང་ ཁ་ལས་སབ་སྟེ་ 
བཤད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། དོན་དག་མེདཔ་ལས། སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལས་ འགོ་ཐོག་ར་ ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་
དང་ སབ་ནིའི་རིག་རྩལ་གཉིས་ལུ་ སང་བརོྩན་འབད་དགོཔ་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས། རོང་
ཁའི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་འདི་ནང་ལུ་ ཉན་སབ་ཀྱི་ རིག་རྩལ་འདི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་གཞན་ག་ར་གི་ ཧེ་མར་
ཚུདཔ་སྦེ་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 

༥.༡.༢ ཤེས་བའི་གནས་གཉིས་པ་ ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག།  

མི་ཚེའི་ནང་ ལཱ་དང་བ་བ་ག་ཅི་གི་ནང་ལུ་ཡང་ འཇོན་ཐངས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་གི་ ཐསོ་རྒྱ་དང་ ཉམས་
མོྱང་ འཐོབ་ནིའི་དནོ་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་ གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་དནོ་ཚུ་ རོྩམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་གིས་ ལེན་དགོཔ་ཨིན། 
རོྩམ་རིག་ཟེར་མི་འདི། རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་ རྗེས་འཇུག་མཁས་པའི་བསན་བཅོས་དང་ སྔོན་འབནོ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་
ཚུ་གི་ མཛད་ཤུལ་དང་། གཞན་ཡང་ འབྱུང་རབས་ རྣམ་ཐར་དང་རྟོགས་རྗོད་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ ཡིག་འགྲུལ་
དང་ཡིག་ཆ་ གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་ལ་སོགས་པའི་ དངོས་འབྱུང་གི་རོྩམ་རིག་དང་ རང་གི་རིག་པ་གིས་བཟ་ོབའི་ 
སྲུང་དང་དགོད་བྲ་ འཆར་རོྩམ་དང་ སྙན་རོྩམ་ལ་སོགས་པའི་ འཆར་སང་གི་ རོྩམ་རིག་ག་ར་ལུ་སབ་ཨིན།  

དེ་ཡང་། ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ལས། འབྲི་ཀློག་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི།། ཟེར་སབ་དོ་བཟུམ། དངོས་རོྩམ་དང་
འཆར་རོྩམ་གྱི་རིགས་ག་ར་ལུ་ ལྷག་སང་འབད་དེ་ དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ནང་དནོ་ཚུ་ རང་རྒྱུད་ལུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་
འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་འདི་ར་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ཨིན། རོྩམ་རིག་ལུ་ལྷག་སང་འབད་བའི་ 
གྲུབ་འབྲས་འདི་གིས་ རང་གི་མི་ཚེའི་རིང་ལུ་ མཁས་པའི་བ་བ་ འཆད་རོྩད་རོྩམ་གསུམ་གྱིས་མ་ཚད་པར་ ཆོས་དང་
ལམ་སོལ་ལུ་རྩིས་མཐོང་གི་ བསམ་སོད་ཤེས་ཡོན་དང་། སྲིད་ཀྱི་བ་གཞག་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་རུང་། ཐོས་རྒྱ་ཆེ་
བའི་ཉམས་མོྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གདམ་ཁ་མ་ནོར་བར་ འཇུག་ཤེས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ ཤེས་རབ་ འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། 

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས། ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ མི་ཚེའི་ལཱ་གཡོག་གི་ ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ལྷག་ནི་དང་། ཐོས་རྒྱ་གི་
དོན་ལུ་ལྷག་ནི། གོ་དནོ་གྱི་དོན་ལུ་ལྷག་ནི། སོ་བའི་དནོ་ལུ་ལྷག་ནི་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་དང་། དེ་བཟུམ། ཞིབ་ཞིབ་འབད་
ལྷག་ནི་དང་། གདམ་ཁ་དང་། སོར་ཀློག་དང་ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་ལྷག་ནི། ལྷག་སྟེ་བོར་གཟུང་ འབད་ནི་ཚུ་ ལྷག་རིག་
དང་རོྩམ་རིག་གི་ གནས་ཚད་འདི་ནང་ཚུདཔ་འབད་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 
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༥.༡.༣ ཤེས་བའི་གནས་གསུམ་པ་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ། 

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི། རོྩམ་རིག་གི་ འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས། དེང་རབས་དང་ སྔོན་
འབོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་དང་ རྟོགས་རྗོད་ རྣམ་ཐར་ཚུ་དང་ ངག་བཤད་ལུ་མཁས་པའི་ སྐྱེས་བུ་
ཚུ་གིས་བརྩམས་པའི་ ལོ་རྒྱུས་དང་ གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་ སྲིད་ལུགས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་
ཚུ་ དུས་ནམ་ཡང་ཡལ་མ་བཅུག་པར་ བཞག་ནིའི་ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་། སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་
གཞུང་ལས། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གྲགས་པའི་གཟུགས། །ངག་གི་རང་བཞིན་མེ་ལོང་ཐབོ། །དེ་དག་ཉེ་བར་མི་གནས་
ཀྱང་། །རང་ཉིད་ཉམས་པ་མེད་ལ་ལོྟས།། ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་དང་ གཟུགས་ཅན་
སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ མཛད་རྣམ་ཚུ་ འབྲི་རོྩམ་ནང་ བཀོད་ཡོད་ནི་དེ་གིས།  ཁོང་ར་ དངོས་སུ་ཞལ་བཞུགས་ཏེ་
མེད་རུང་། ཁོང་གི་ མཛད་ཤུལ་ཚུ་ ད་ལོྟ་དངོས་སུ་ཡོད་ད་ོབཟུམ། གསལ་ཚུགས་མི་འདི་ཡང་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི། མི་ རང་སོའི་བསམ་དོན་བཤད་ནི་དང་ དགའ་སང་དང་ སྐྱོ་སང་ འཇིགས་སང་ ལ་སོགས་
པའི་ སེམས་ཀྱི་ཚོར་སང་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཕྱིར་བཤད་པའི་ཐབས་ལམ་ དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན། མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ 
རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངལ་བ་སངས་པའི་ཕྱིར་དང་ གཞན་ཕ་ལོགསམ་གི་ སེམས་བཀུག་ནིའི་ཆེད་དུ་ཡང་ བྲི་ནིའི་རིག་
རྩལ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། དེ་མ་ཚད། དེང་སང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་ འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་
འཕྲིན་དང་ གློག་འཕྲིན་ གསལ་བསྒྲགས་དང་ ཚོང་བསྒྲགས་ཀྱི་ བརྡ་དོན་སོད་ལེན་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ར་ གློག་
རིག་གི་ཐོག་ལས་ བརྡ་སོད་འབད་བའི་ དུས་ལུ་ལོྷད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ཡང་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ལུ་ བརྟེན་དགོ།  

སོབ་དཔནོ་ཙནྡྲ་གོ་མིས། གང་ཕྱིར་མཁས་པའི་ལས་གསུམ་ལས། །འཆད་རོྩད་ངག་ལ་མ་ངེས་པ། །སྲིད་ཕྱིར་མི་བསླུ་
རོྩམ་པ་མཆོག། ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོད་མི་གི་ མཁས་པའི་བ་བ་གསུམ་གྱི་གཙོ་བོ་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་
ནིའི་དོན་ལུ་ མིང་ཚིག་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་ ཚིག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ ཚིག་མཚམས་དང་ བརྗོད་མཚམས་གཅད་ཐངས་ 
དོན་མཚམས་འབྲི་ཐངས། དེ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཐངས་དང་ བར་གྱི་གནད་དནོ་གྱི་ ཚིག་དོན་བཙུགས་ཐངས། 
མཇུག་བསྡུ་ཐངས་ཚུ་གི་འབྲི་བཀོད་དང་། ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི། འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་ ཟིན་འབྲི་བཏབ་ནི་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ནིའི་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་། འབྲི་ཚུལ་མ་འདྲ་བའི་རིག་རྩལ་ རང་གི་བསམ་
དོན་དང་ འཆར་སང་ཚུ་བཤད་པའི་བཤད་རོྩམ་དང་ རྟོགས་རྗོད་ གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་། སྙན་ངག་གི་ཉམས་འགྱུར་
ལྡན་པའི་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་སྙན་རོྩམ། གཏང་ཡིག་ ཞུ་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ལ་སོགས་པའི་ ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག་
དང་། ཚོང་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་ལ་སོགས་པའི་ བརྡ་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཡིག་འབྲེལ་གྱི་རོྩམ་རིགས་ཚུ་གི་ བྲི་
ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ག་ར་ བྲི་ནིའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཚུདཔ་སྦེ་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད། 
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༥.༡.༤ ཤེས་བའི་གནས་བཞི་པ་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སོར་བ། 

སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་འདི། སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ་བ་མིའི་མཚན་ཉིད། ཟེར་སབ་དོ་བཟུམ། སྤྱིར་མིའི་ལུས་རྟེན་འཐོབ་
རིགས་འཐོབ་ཚད་ ག་ར་ རིགས་མཐུན་ ནང་ཚན་སོ་སོའི་ཁ་སྐད་ བརྡ་དོན་སོད་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཤེས་བརྗོད་
འཇུག་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་ མི་ཚེ་གང་སོད་ནི་ལུ་ རང་བཞིན་གྱི་རིག་སོབས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ འདས་པ་དང་
ད་ལྟ་བའི་འབྱུང་རིམ་ཚུ་ མ་འངོས་པའི་དོན་ལུ་ཐ་ོབཀོད་འབད་ནི་དང་ འཛམ་གླིང་སྐད་རིགས་མ་འདྲ་བའི་ མི་
རིགས་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སོ་སོའི་རིག་པ་དང་ ཉམས་མོྱང་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ ཤེས་ཡོན་ཁྱད་པར་ཅན་
བཟོ་ནི་ལུ་ ཡིག་ཐོག་བརྡ་སོར་གྱི་སྐད་ཡིག་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སྐད་ཡིག་འདི་ ཉན་སབ་དང་ 
འབྲི་ལྷག་ རིག་རྩལ་གྱི་རྟེན་གཞི་ཨིན།  

དེ་ཡང་། ལུང་སོན་པ་རྩ་བ་སུམ་ཅུ་པ་ལས། བསབ་པ་ཀུན་གྱི་གཞི་འཛིན་ཅིང་། །རིག་བྱེད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ། །མིང་
ཚིག་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་གཞི། །ཡི་གེའི་སོར་བ་བཤད་པར་བ།། ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ། ནང་པའི་གཙུག་ལག་
བསབ་པ་གསུམ་དང་ ཕྱི་རོལ་པའི་རིག་བྱེད་བཞི་ མཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་ཚུ་ག་ར་གི་གཞི་འདི་ ཡི་གེའི་སོར་བ་ལུ་
བརྟེན་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་། ངག་ཐོག་གི་བརྗོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བསྒྲུབས་པའི་སྐད་ཡིག་གི་སོར་བ་དང་།  ཡི་གུའི་
སོར་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱུན་གནས་ཚུགས་པའི་ངག་ཐོག་གི་བརྗོད་པ་ དེ་གཉིས་ གཅིག་ལུ་གཅིག་རྟེན་གྱི་ཐོག་ལས་ 
འཇིག་རྟེན་བརྡ་སོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་ ཡུན་རིང་གི་བར་ན་ བརྡ་དོན་འཕྲོད་ཚུགསཔ་ བཟོཝ་
ཨིན།  

དེའི་དོན་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ཤེས་ཡོན་འཐབོ་ནི་གི་ རིག་རྩལ་འདི་ཡང་ ར་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས། འབྲི་ཀློག་སྒྲ་དང་
རིག་པའི་གཞི་བཟུང་ནས། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ། བྲི་ནི་དང་ལྷག་ནི་ སྒྲ་སོར་གྱི་གཞུང་དང་ སྙན་ངག་ 
མངོན་བརྗོད་ སྡེབ་སོར་ལ་སོགས་པའི་ རིག་གནས་ཀྱི་ གཞི་འགྱམ་བཙུགས་ཏེ་ སྐད་ཡིག་ལུ་མཁས་པར་ འགྱུར་
དགོཔ་ལས་བརྟེན། སྐད་ཡིག་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ སར་བ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་དང་ མིང་ཚིག་རྗོད་པའི་
སྒྲུབ་ཚུལ་ལས་བརྩམས་ཏེ་ སོར་ཚུལ་ ཚིག་ཕྲད་དང་ རྣམ་དབྱེའི་སྒྲ་སོར་དང་ དནོ་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་དང་ དེ་ཁར་
སྐད་ཡིག་ལག་ལེན་གྱི་ བརྡ་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ རྣམ་གཞག་དང་བཅས་ སྐད་ཡིག་ཤེས་ཡོན་གྱི་ གནས་ཚད་ནང་
ལུ་ ཚུདཔ་འབད་ བཟོ་སྟེ་ཡོད། 

༥.༢ གནས་རིམ་གནས་ཚད།  
རོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་འདི་ནང་ ལྷབ་སང་འབད་དགོ་པའི་རིགས་ཚུ་ གནས་རིམ་ཁག་ལྔ་ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་
ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ : 



24 
 

1.  གནས་རིམ་དང་པ།   སོབ་རིམ་༠-༣ པ། 
2.  གནས་རིམ་གཉིས་པ།  སོབ་རིམ་༤-༦ པ། 
3.  གནས་རིམ་གསུམ་པ།   སོབ་རིམ་༧-༨ པ། 
4.  གནས་རིམ་བཞི་པ།   སོབ་རིམ་༩-༡༠ པ། 
5.  གནས་རིམ་ལྔ་པ།   སོབ་རིམ་༡༡-༡༢ པ་ཚུན་ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ཡོད།  
 
གནས་རིམ་དེ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་ གནས་ཚད་དང་ སྦྲེལ་མཐུད་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལྷབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཉུང་མཐའ་
འཐོབ་དགོ་པའི་ རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ གནས་རིམ་གྱིས་མཚམས་བཅད་དེ་ བཟོ་ཡོད་པའི་ ལྷབ་སང་ལམ་
ལུགས་ལུ་གོཝ་ཨིན།  

 
༥་༢་༡ ཉན་སབ་ཀྱི་གནས་ཚད། 

གནས་རིམ་དང་པ།  བློ་གསར་ལས་༣ པ་ཚུན་གི་ཉན་སླབ་གནས་ཚད། 
1. བཀོད་རྒྱ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ཉན་ཏེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལཱ་ཚུ་འབད་ཐངས་དང་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ལག་

ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས། 
2. མཐའ་འཁོར་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ལོ་རྒྱུས་ གནས་ཚུལ་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ཉན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་དང་ དྲིས་

ལན་འབད་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཏེ་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ གཅེས་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས།  
3. རང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་ བསྟུན་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་བཤད་འབད་ནི་དང་ པར་དང་ ཅ་དངོས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ 

བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ བསམ་དོན་བཀོད་ཚུགས། 
4. འཇམ་དབྱངས་གསོལ་འདེབས་དང་ བརྟན་བཞུགས་ སྲུང་དང་སྤྲོ་གླུ་ཚུ་ཉན་ཏེ་ དེ་ཚུ་གི་དོན་དག་ཚུ་ ཧ་གོ་ཐོག་ལས་ ལད་

སྲོལ་རྐྱབ་སྟེ་སྐྱོར་ཚུགས། 
5. གྱངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ ལྷབ་སྟེ་ རྩིས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།  

 

གནས་རིམ་གཉིས་པ། སོབ་རིམ་༤ པ་ལས་༦ པ་ཚུན་གྱི་ ཉན་སབ་གནས་ཚད། 
1. བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྲི་བའི་ལན་སླབ་ནི་དང་ དོགས་སེལ་འབད་ནི་ སྡེ་ཚན་གྱི་ལཱ་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་ཚུ་འབད་ནི་ཚུ་ 

སྦྱང་བ་ཚུད་དེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགས།  
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2. གནད་དོན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བསྡུར་དང་ གྲོས་བསྟུན་ཚུ་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ཚུགས། 
3. གསལ་བཤད་དང་ སྲུང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ཉན་ཏེ་ བསྐྱར་བཤད་འབད་ཚུགས། 
4. མིང་ཚིག་གསརཔ་ གང་མང་ལག་ལེན་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ལྷབ་སྟེ་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས།  
5. བརྟན་བཞུགས་དང་ རྒྱལ་གླུ་ཚུ་གི་དགོས་དོན་ཧ་གོ་སྟེ་ གུས་པའི་སྒོ་ལས་འཐེན་ནི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སྙན་རྩོམ་ཚུ་ ཉན་

སླབ་འབད་ཚུགས། 
6. ཉིན་བསྟར་ལཱ་གི་སྐོར་ལས་ཉན་སླབ་འབད་ནི་དང་ གྱངས་ཁ་ ༡༠༠༠ ཚུན་བརྩི་ནི་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ འབྲེལ་ཡོད་གནས་སྟངས་ནང་

ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
 
གནས་རིམ་གསུམ་པ། སོབ་རིམ་༧ པ་ལས་༨ པ་ཚུན་གྱི་ ཉན་སབ་གནས་ཚད། 
1. འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ བློ་སླབ་ཐངས་ཀྱི་ཉམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོ་བསྡུར་དང་དོགས་གཅོད་ རང་གི་བསམ་

འཆར་ཚུ་ བཀོད་དེ་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་ཚུགས། 
2. རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་

ཚུགས།  
3. རྩོམ་རིག་ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཐོག་ལས་ རང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་

སྟེ་ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས།  
4. གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ བློ་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན་ སྐད་སེང་ཕབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་ གནད་

དོན་ཚུ་ ཞེ་སའི་སྒོ་ལས་ གུས་བཏུད་བཅས་ ཉན་སླབ་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འབད་ཚུགས། 
 
གནས་རིམ་བཞི་པ།      སོབ་རིམ་༩ པ་ལས་༡༠ པ་ཚུན་གྱི་ ཉན་སབ་གནས་ཚད། 
1. གནས་ཚུལ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་ གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་ ཡུལ་དང་གནས་སྟངས་དང་

འཁྲིལ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 
2. ཆོས་གཏམ་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ གླུ་གཞས་ བསླབ་བྱ་ སྒྲ་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་དང་ ཁ་བཤད་ ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ 

ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ཚུ་ གནས་སྟངས་བསྟུན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ རང་གིས་ཤེས་མི་ ཁ་སྐད་ནང་དོར་ཁ་བསྒྱུར་
ཚུགས། 
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3. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ དོགས་སེལ་དང་འདྲི་ལན་ བསམ་འཆར་
བཀོད་ཚུགས། 

4. སྡེ་གྲོགས་ཀྱི་ལཱ་ལུ་ གོ་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་དེ་ མཉམ་རུབ་འབད་ནི་ཚུ་ནང་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགས། 
 

གནས་རིམ་ལྔ་པ།      སོབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ ཉན་སབ་གནས་ཚད། 
1. མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་ ཞེ་ས་དང་ ཕལ་ཚིག་ཚུ་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

ཉན་སླབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས། 
2. བློ་སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ སླབ་ཐངས་ཀྱི་ཉམས་

འགྱུར་གྱི་ ལུང་འདྲེན་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ སྒྲ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་པའི་ རྒྱས་བཤད་དང་ བཅུད་
སྡུད་ གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས།  

3. རང་གི་ལཱ་འགན་དང་འཁྲིལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ནང་ གྲོས་སྟུན་དང་གསལ་བཤད་ གོ་སྡུར་ རྩོད་བསྡུར་ བསམ་འཆར་ཚུ་
བཀོད་དེ་ སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་དོར་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་ སླབ་ཚུགས།  

4. རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ དོན་ཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་དང་དོགས་སེལ་གསལ་བཤད་ཚུ་འབད་ཚུགས། 
 

༥་༢་༢ ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་གནས་ཚད། 
གནས་རིམ་དང་པ།      སོབ་རིམ་བོ་གསར་ལས་༣ པ་ཚུན་གྱི་ལྷག་རིག་རོྩམ་རིག་གི་གནས་ཚད། 
1. དཔེ་དེབ་དང་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ རྫོང་ཁའི་ ཡིག་གཟུགས་དང་ ཉིན་བསྟར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ 

མིང་ཚིག་ཚུ་གིས་གཙོས་ འབྲེལ་ཡོད་པར་རིས་དང་བརྡ་བྱང་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ཞིནམ་ལས་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས། 
2. དཔེ་དེབ་དང་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ སྲུང་དང་ ཞབས་ཁྲ་ བཤད་པ་འཇམ་སངམ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ གོ་

བ་ལེན་ཚུགས། 
3. གྱངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་དང་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ ལྷག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
 
གནས་རིམ་གཉིས་པ། སོབ་རིམ་༤ པ་ལས་༦ པ་ཚུན་གྱི་ ལྷག་རིག་རོྩམ་རིག་གི་གནས་ཚད། 
1. འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ལ་སོགས་པའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གནད་དོན་དང་ འབྲི་ཐངས་ ཀྱི་སྐྱོན་

ཡོན་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བསམ་ལན་བཀོད་ཚུགས།  
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2. ཡིག་ཐོག་དང་ སབ་ཁྲ་ པར་རིས་ ཐིག་ཁྲམ་ ཤད་ཁྲམ་ པར་ཁྲམ་ཚུ་ལུ་ལྷག་སྟེ་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས། 
3. ཡོངས་འབྲེལ་དང་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལས་འཐོན་པའི་ རྩོམ་རིག་མང་སུ་ལྷག་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚང་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ རང་

གི་གནས་སྟངས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
4. གོ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ལུ་མཁོ་

བའི་བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས། 
5.  

གནས་རིམ་གསུམ་པ། སོབ་རིམ་༧ པ་ལས་༨ པ་ཚུན་གྱི་ ལྷག་རིག་རོྩམ་རིག་གི་གནས་ཚད། 
1. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཚིགས་བཅད་དང་ ཚིག་ལྷུག་ སྤེལ་མ་ཚུ་ གཅད་མཚམས་

དང་ གོ་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལྷག་ཚུགས། 
2. ཡོངས་འབྲེལ་དང་དཔེ་དེབ་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ གནད་དོན་བཟང་ངན་ཚུ་ 

ཁུངས་དོན་དཔྱད་དེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ སྐྱོན་ཡོན་སྤང་བླང་ འབད་ཚུགས།  
3. ལྷག་སྟེ་ ཡིག་ཐོག་དང་ སབ་ཁྲ་ ཐིག་སྒྲོམ་ ཐིག་ཁྲམ་ ཤད་ཁྲམ་པར་ཁྲམ་ སྒོར་ཁྲམ་ཚུ་གི་གནད་དོན་ བརྡ་

སྒྱུར་འབད་ཚུགས། 
4. དུས་མཐུན་མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ལྷག་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས།  
 
གནས་རིམ་བཞི་པ།  སོབ་རིམ་༩ པ་ལས་༡༠ པ་ཚུན་གྱི་ལྷག་རིག་རོྩམ་རིག་གི་གནས་ཚད། 

1. འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ ཡིག་འགྲུལ་ ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྩོམ་པ་པོའི་མནོ་ལུགས་དང་ 
འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་རིག་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཤེས་ཡོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས། 

2. ཆོས་སྐད་དང་ ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བརྡ་སྒྱུར་དང་ སྐད་སྒྱུར་གྱི་རིག་རྩལ་གྱི་ཐོག་ལས་  
བརྡ་བཤད་འབད་ཚུགས། 

3. རྣམ་ཐར་དང་ རྟོགས་བརྗོད་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསམ་སྤྱོད་ཚུ་ གོ་བ་ལེན་ཏེ་ བཅུད་དོན་བཏོན་ནི་དང་ དབྱེ་
དཔྱད་ཚུ་འབད་ཚུགས།  

4. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚིག་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་ཚུ་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་ ལྷག་
སྟེ་གོ་བ་ལེན་ཚུགས། 
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གནས་རིམ་ལྔ་པ། སོབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ ལྷག་རིག་རོྩམ་རིག་གི་གནས་ཚད། 
1. དཔེ་དེབ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚིག་མཚམས་ཚུ་ 

ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ལྷག་ཚུགས།  
2. དངོས་རྩོམ་དང་འཆར་རྩོམ་ ནང་ཆོས་རྩོམ་རིག་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་བའི་མཁོ་བའི་ 

ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས།  
3. དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ 

ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་ཚུགས། 
4. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནི་དང་ རྒྱལ་

གཅེས་ཤ་ཞེན་གྱི་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས། 
 

༥་༢་༣ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་གནས་ཚད། 
གནས་རིམ་དང་པ།      སོབ་རིམ་བོ་གསར་ལས་༣ པ་ཚུན་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་གནས་ཚད། 
1. དབྱངས་གསལ་དང་ མགོ་ཅན་འདོགས་ཅན་ ལོག་ཡིག་ཆ་མཉམ་ མགྱོགས་ཡིག་ནང་བྲི་ཚུགས། 
2. ཉིན་བསྟར་སློབ་ཁང་དང་ ཁྱིམ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ བྲི་ཚུགས། 
3. འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་བཤད་པ་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ གཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་བྲི་ཚུགས།  
4. གྱངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་དང་ ༥༠ ཚུན་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་གཟུགས་ནང་བཀོད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།  
5. བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ བྲི་ཚུགས། 
 
གནས་རིམ་གཉིས་པ། སོབ་རིམ་༤ པ་ལས་༦ པ་ཚུན་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་གནས་ཚད། 
1. གནད་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ མགྱོགས་ཡིག་གི་ ཡིག་བཟོའི་ཐོག་ལུ་  གཙང་དག་སྙོམ་གསུམ་སྦེ་ བཀོད་ཚུགས། 
2. ཉིན་བསྟར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ གོ་དོན་དང་འཁྲིལ་ རྗོད་ཚིག་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཚག་ཤད་དང་ གཅད་

མཚམས་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།  
3. བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་ གསལ་བཤད་ཚུ་ བྲིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས།  
4. འབྲེལ་ཡོད་ དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་དང་ སྲུང་ཐུང་ རྩང་མོ་ལ་སོགས་པའི་ སྙན་རྩོམ་ཚུ་ སྡེབ་སྦྱོར་དང་

བཅསཔ་བྲིས་ཏེ་ ཚོར་སྣང་བཀོད་ཚུགས། 
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5. ཨང་གནས་ ༣༠ ཡིག་གཟུགས་དང་ ༡༠༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་ནང་ བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
6. གློག་རིག་གི་ སྦྱང་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་ཡི་གུ་བྲི་དགོཔ་ཚུ་ གློག་རིག་ནང་ མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས། 

གནས་རིམ་གསུམ་པ། སོབ་རིམ་༧ པ་ལས་༨ པ་ཚུན་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་གནས་ཚད། 
1. ཡིག་བཟོའི་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ གནད་དོན་ཚུ་ མགྱོགས་ཡིག་ཐོག་ལུ་ བཟོ་འཁོད་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་

མཚམས་ དོན་མཚམས་ཚུ་བཅད་དེ་ བྲི་ཚུགས། 
2. བསྡུ་ཡིག་དང་ དྲིས་ལན་དང་ དྲི་ཤོག་ བཀོད་ཤོག་ ཐོ་ཡིག་/ཟིན་བྲིས་ཀྱི་རིགས་ འབྲི་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དགོས་

མཁོ་ཚུ་འབྱུངམ་ད་ ཡིག་སྦྱོར་ཚངམ་སྦེ་ བཀོད་ཚུགས། 
3. ཡིག་འགྲུལ་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ འཕྲིན་ཡིག་ཚུ་ འབྲི་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

བྲིས་ཏེ་ གཏང་ལེན་འབད་ཚུགས། 
4. འབྲི་ལུགས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་དང་སྲུང་ ལས་འགུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བྲི་

ཚུགས།  
5. སྙན་རྩོམ་གྱི་རིག་རྩལ་ལྷབ་སྟེ་ རང་གི་ཚོར་སྣང་ཚུ་ རྩོམ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཚུགས། 
 
གནས་རིམ་བཞི་པ།  སོབ་རིམ་༩ པ་ལས་༡༠ པ་ཚུན་གྱི་བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་གནས་ཚད། 
1. ཡིགས་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དགོས་མཁོའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ ཁྱད་རྣམ་

དང་འཁྲིལ་བྲིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས། 
2. གཞན་གྱིས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ རང་གི་བློ་འདོད་ལྟར་ འཕྲི་སྣོན་

སོགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས།  
3. རྩོམ་རིག་གི་སྐབས་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་

དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བྲི་ཚུགས། 
4. བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསམ་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དྲིས་ལན་དང་དོགས་སེལ་ཚུ་འབད་དེ་བཤད་པ་ཚུ་ བྲི་ཚུགས། 
5. གློག་རིག་ལག་ལེན་གྱི་ སྦྱང་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ གློག་རིག་ཐོག་ མཛུབ་སྣོན་རྐྱབ་སྟེ་ གཏང་

ལེན་འབད་ཚུགས། 
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གནས་རིམ་ལྔ་པ།  སོབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢པ་ཚུན་གྱི་བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་གནས་ཚད། 
1. ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ འབྲི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ གོ་དོན་གསལ་བ་ སྡེབ་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ ཚིག་རྒྱས་སྡུད་

རན་པ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས། 
2. གཞན་གྱིས་བྲིས་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་ལན་བཀོད་ནི་དང་  རང་གིས་ཡང་ 

རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་སྤྲོས་ བཏགས་ཐོག་ལས་ ལས་འགུལ་དང་ སྲུང་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས།  
3. རང་གིས་ཤེས་མི་ སྐད་ཡིག་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་  རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་

སྤྲོད་ཚུགས།  
4. ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་རྣམ་གཞག་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ ཡིད་ཆེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཁུངས་དོན་དང་འགྲེལ་

བཤད་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་རྐྱབ་ཚུགས། 
5. རྫོང་ཁ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཐོག་གི་ལཱ་ཚུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

 
༥་༢་༤ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སོར་བ་གི་གནས་ཚད། 
གནས་རིམ་གཉིས་པ། སོབ་རིམ་༤ པ་ལས་༦ པ་ཚུན་གྱི་སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོར་གནས་ཚད། 
1. སྦྱར་བྱ་ ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་དང་ སྔོན་འཇུག་གི་འཇུག་ཡུལ་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་གི་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྱ་ཚིག་

སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
2. བྱ་ཚིག་དང་ ལས་ཚིག་ལུ་བརྟེན་པའི་ མིང་འགྲུབ་ཚུལ་དང་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་གི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་

ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
3. རྗོད་ཚིག་ནང་ལུ་ ཚག་ཤད་དང་ གཅད་མཚམས་ཀྱི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འཐབ་ཚུགས། 
4. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་འཚོལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
 
གནས་རིམ་གསུམ་པ། སོབ་རིམ་༧ པ་ལས་༨ པ་ཚུན་གྱི་ སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོར་གནས་ཚད། 
1. བྱ་ཚིག་དང་ལས་ཚིག་ དུས་གསུམ་གྱི་ ཚིགས་གྲོགས་/འདྲེན་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་

ནང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ བརྡ་དོན་འཕྲོདཔ་སྦེ་བཀོད་ཚུགས། 
2. མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་ དབྱེ་བ་དང་ ཚག་ཤད་ གཅད་མཚམས་ཚུ་ ལྷབ་སྟེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ འབྲི་བཀོད་མཛེས་ཆ་

ལྡནམ་སྦེ་བྲི་ཚུགས།  
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3. ཞེ་ས་ལག་ལེན་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ མིང་དང་ ཚིག་ལུ་ ཞེ་ས་སྦྱར་དགོ་པའི་རིགས་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གུས་པའི་བསམ་སྤྱོད་གསལ་བཏོན་འབད་ཚུགས། 

4. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷགཔ་ད་ ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་
ཚུགས། 

 
གནས་རིམ་བཞི་པ།  སོབ་རིམ་༩ པ་ལས་༡༠ པ་ཚུན་གྱི་ སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོར་གནས་ཚད། 
1. སྐད་ཡིག་གི་ འབྱུང་ཁུངས་དང་ དགོས་པ་ ཕན་ཐོགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རང་གི་སྐད་ཡིག་ལུ་ གཅེས་འཛིན་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ 

ཁུངས་དོན་ཚུ་བཀོད་ཚུགས། 
2. རྫོང་ཁའི་ མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་དང་ རྣམ་དབྱེ་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ནང་ 

ཡིག་སྦྱོར་འཛོལ་བ་མེད་པར་བྲི་ཚུགས། 
3. རྩོམ་རིག་གི་རྒྱབ་རྟེན་ལུ་ ཚིག་མཛོད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོ་དོན་དང་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས། 
 
གནས་རིམ་ལྔ་པ། སོབ་རིམ་༡༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོར་གནས་ཚད། 
1. ཡི་གུའི་སྐྱེ་གནས་དང་ སྒྲ་གདངས་བྱེད་རྩོལ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲའི་སྒྲ་གདངས་ཚུལ་མཐུན་

བཏོན་ཏེ་སླབ་ཚུགས། 
2. སྦྱར་བྱ་ ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་དང་ སྦྱོར་ཚུལ་ ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་ འཇུག་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་གསུམ་དང་ སྐུལ་ཚིག་

འཐོབ་ལམ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཡིག་སྦྱོར་ཚུ་འཛོལ་བ་མེད་པར་ བཀོད་ཚུགས། 
3. བདག་གཞན་ དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བྱ་ཚིག་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་

སྡེབ་མ་འཛོལ་བར་བྲི་ཚུགས། 
4. མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ མིང་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་ཚུ་གི་ བཤད་པ་དང་ འཇུག་པ་ཚུ་ འཛོལ་བ་

མེད་པར་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
5. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེའི་ ཁྱད་པར་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་

བཀོད་ཚུགས། 
6. དུས་རྒྱུན་ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་བ་དང་ ལག་ལེན་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ ལྷབ་ཐོག་ལས་ 

རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ཤེས་ཡོན་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས། 
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༥་༣ སོབ་རིམ་རེ་བཞིན་གྱི་ ལྕོགས་གྲུབ། 

ལྕོགས་གྲུབ་ཟེར་མི་འདི་ ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་ལས་ལྷག་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ རང་བཞིན་གྱི་རིག་
པ་དང་ ལྷབ་སང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ནང་ འབད་ཚུགསཔ་དང་ 
བཅའ་ཚུགས་པའི་ འཇོན་ཐངས་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། རྩ་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཐབོ་ཡོད་མི་དེ་གི་རྒྱུད་ལུ་ 
འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཡོན་ཐོབ། རིག་རྩལ་སང་། འདི་ལུ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད། བརྩི་མཐོང་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ བསམ་སོད་ལུ་ ལེགས་པའི་འགྱུར་བ་འགྱོ་ཡོད་མི་ཅིག་འོང་དགོཔ་ཨིན། 

འོག་ལུ་ ཤེས་བའི་གནས་བཞི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སོབ་རིམ་རེ་བཞིན་གྱི་ ཆོས་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ཁ་
གསལ་སྦེ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། 

༥་༣་༡ ཉན་ནི་དང་སབ་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 

སོབ་རིམ་བོ་གསར། ཉན་སབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
1. བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རང་གཞན་དང་ མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་

མ་འཛོལ་བར་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས།  
2. འདྲི་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཐོག་ དོགས་སེལ་ལ་སོགས་པའི་ འཆར་སྣང་བཀོད་དེ་ 

བརྡ་དོན་དུམ་གྲ་རེ་སྤྲོད་ཚུགས།  
3. ཁ་བཟང་དང་ ཞེ་ས་འབད་ཐངས་ ལྷབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཞན་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ ལུས་ངག་གུས་བཏུད་ཀྱི་ 

ཐོག་ལས་ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས།  
4. སྲུང་དང་ བཤད་པ་ སྤྲོ་གླུ་ཚུ་ཉན་ཏེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ནི་དང་ འཐེན་ནི་ ལད་སྲོལ་རྐྱབ་ནི་ ཚོར་

སྣང་བཤད་ནི་ཚུ་ འབད་ཚུགས།  
5. དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས་ ཚོར་སྣང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་  གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ 

ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 
6. ཨང་རྩིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ གྱངས་ཁ་༢༠ མ་འཛོལ་བར་ བརྩིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༡ པ། ཉན་སབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
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སློབ་རིམ་བློ་གསར་ནང་ལྷབ་མི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. སབ་ཁྲ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རང་གི་གཡུས་དང་ རྒེད་འོག་ རྫོང་ཁག་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཉན་སླབ་འབད་

ཚུགས། 
2. སྤྱིར་བཏང་ བཀོད་རྒྱའི་རིགས་ཉན་ཞིན་ན་  ལད་སྲོལ་རྐྱབ་ནི་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་ནི་ དོགས་པ་བསལ་ནི་ཚུ་འབད་དེ་ 

བརྡ་དོན་འཚོལ་ཚུགས། 
3. བཤད་པ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ སྲུང་དང་སྤྲོ་གླུ་ ཅ་དངོས་དང་ རང་གི་ལཱ་ཚུའི་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཉམས་

མྱོང་ཚུ་ རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ གཞན་ལུ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཚུགས། 
4. ཉེར་མཁོའི་ཞེ་ས་དང་ ཁ་བཟང་གི་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལུས་ངག་གུས་བཏུད་ཀྱི་ རྣམ་པ་བཏོན་ཚུགས། 
5. རང་གི་ནང་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ ཉེ་ཚན་གྱི་མིང་དང་ ཕོག་ལམ་ ལཱ་འགན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་ 

བརྩེ་གདུང་ཕྱག་རྒྱ་བསྐྱེད་དགོ་པའི་གཞི་རྟེན་འཐོབ་ཚུགས། 
6. སེམས་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྦེ་ སྒོ་ནོར་དང་ རི་ཁའི་སེམས་ཅན་གྱི་དབྱེ་བ་ དེ་ཚུའི་ཕན་ཐོགས་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ སེམས་

ཅན་ཚུ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་ཚུགས། 
7. གྱངས་ཁ་༥༠ ཚུན་ ལྷབ་སྟེ་ རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ནང་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ སླབ་ཚུགས།  

 
སོབ་རིམ་༢ པ། ཉན་སབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༡ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. བརྡ་བཤད་ཀྱི་རིག་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ པར་དང་ཅ་དངོས་ གནས་ཚུལ་ རང་དང་གཞན་གྱི་ ཉམས་མྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ལོ་

རྒྱུས་ཚུ་ བརྡ་དོན་མ་འཛོལ་བར་ བཤད་ཚུགས། 
2. ཁ་བཟང་དང་ ཞེ་སའི་ཚིག་གི་ཐོག་ལས་ གོ་གནས་དང་ ལཱ་འགན་གྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གུས་བཏུད་

བཅསཔ་སྦེ་སླབ་ཚུགས། 
3. ཤིང་དང་མེ་ཏོག་ འབྲུ་སྣ་དང་ཚོད་བསྲེ་ ཤིང་འབྲས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

ཉན་སླབ་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས།  
4. ཟླ་ཐོ་ལྟ་ཐངས་ལྷབ་སྟེ་ རང་གི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་ ནམ་ཕོགཔ་ཨིན་ན་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 

ཉན་སླབ་འབད་དེ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས།  
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5. རང་གི་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་དང་ རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་གྱི་དོན་ལུ་ གསོལ་འདེབས་དང་ བརྟན་བཞུགས་གཏང་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་  
བརྩི་མཐོང་གི་སྒོ་ལས་བསྐྱོར་ཚུགས། 

6. གྱངས་ཁ་༧༠ ཚུན་ལྷབ་སྟེ་ མ་འཛོལ་བར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས།  

 
སོབ་རིམ་༣ པ། ཉན་སབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ།  
སློབ་རིམ་༢ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར།  
1. བཤད་པ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ ཉམས་མྱོང་གི་ཐོག་ལས་ འདྲི་ལན་དང་ 

བརྡ་དོན་ཚུ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས། 
2. རིགས་སྒྲེ་བཤད་པ་ལྷབ་སྟེ་ མཐའ་འཁོར་གྱི་མི་དང་སེམས་ཅན་ ཅ་དངོས་ཚུ་གི་བཤད་པ་ཚུ་ གནད་དོན་གཞན་ལུ་སྦྱར་ཏེ་ 

ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 
3. ཟླ་ཐོ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ལྷབ་སྟེ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ངལ་གསོ་དང་ དུས་སྟོན་ཚུའི་ དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཟླ་ཐོ་

བསྟ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས།  
4. བྱའི་རིགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ དེ་གི་དབྱེ་བ་དང་ ཕན་གནོད་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྡ་དོན་སླབ་ནི་དང་ གནོད་འཚེ་

སྤང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 
5. ཟ་འཐུང་གི་ཕན་གནོད་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ཟ་འཐུང་ཚུལ་མཐུན་ བསྟེན་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་ཚུགས་པའི་ཁར་ དེ་དང་འབྲེལ་

བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ཞེ་ས་དང་ཁ་བཟང་གི་ཐོག་ལས་ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 
6. སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ཉན་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་ཚུ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 
7. གྱངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ལྷབ་སྟེ་ རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་ ཨང་རྩིས་ མ་འཛོལ་བར་ སླབ་ཚུགས། 
 
སོབ་རིམ་༤ པ། ཉན་སབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༣ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. དྲི་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྲི་བའི་ལན་སླབ་ནི་དང་ དོགས་སེལ་འབད་ནི་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ 

གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་དཔྱད་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས། 
2. མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སྦྱང་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་གྱི་ལཱ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཐོག་ལས་ གནད་དོན་མ་འདྲཝ་

ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཚུགས།  
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3. བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སྦྱང་བ་འབད་དེ་ སྲུང་གཏང་ནི་དང་ གནས་ཚུལ་ཉན་སླབ་འབད་ནི་ཚུ་ ཉིན་བསྟར་ལཱ་གི་ 
བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འབད་དེ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུགས།  

4. གསལ་བཤད་ཀྱི་ གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ གནད་དོན་འཇམ་སངམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གསལ་བཤད་ཐུང་ཀུ་རེ་གཏང་
ཚུགས། 

5. མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 
གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 

6. ཕལ་སྐད་ཞེ་ས་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནས་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་གི་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 

7. རྒྱལ་པོའི་བརྟན་བཞུགས་དང་ རྒྱལ་གླུ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་ སྐྱོར་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་བསྐྱེད་
ཚུགས། 

8. རྩང་མོ་དང་ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ ལྷབ་ཐོག་ལས་ དེ་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ རྩང་མོ་དང་ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ འཐེན་ནི་
བསྒྱུར་ནི་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས།  

 
སོབ་རིམ་༥ པ། ཉན་སབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༤ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར།  
1. མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སྦྱང་གི་རིག་རྩལ་ཐོག་ལས་ སྡེ་ཚན་སྦྱོང་ལཱ་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ བསྟུན་གྲོས་དང་ གོ་བསྡུར་

འབད་ནི་ དོགས་སེལ་གྱི་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་ནི་དང་ ཐག་གཅད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ཚུ་བཀོད་དེ་ མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ཚུགས།  
2. སྲུང་གི་རིག་རྩལ་ལྷབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚབ་རྩེད་འབད་ནི་དང་ བསྐྱར་བཤད་འབད་ནི་ གནད་དོན་ལེགས་ཤོམ་དང་ ཟོགཔ་

ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ གཏང་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས།  
3. མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་གི་ རིག་པ་ལུ་བརྟེན་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉེར་མཁོའི་མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལག་

ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ཚུགས། 
4. ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནས་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་ཤེས་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ 

ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 
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5. རྒྱལ་པོའི་བརྟན་བཞུགས་དང་ རྒྱལ་གླུ་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཞིན་ན་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ལུས་ངག་གི་  གུས་ཞབས་དང་ 
བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་ དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ སྐྱོར་ཚུགས། 

6. རྩང་མོ་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལམ་སྲོལ་དང་ རྩོམ་གྱི་གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་ཚུ་སྦྱང་ཚུགས། 
7. གྲངས་གནས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ གྱངས་ཁ་༡༠༠༠ ཚུན་ ངོས་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལས་ མ་འཛོལ་བར་ བརྩི་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༦ པ། ཉན་སབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༥ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ རང་གི་མནོ་དོན་དང་ འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ 

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ དོགས་སེལ་འབད་དེ་ གྲོས་འཆར་ཚུ་ བཀོད་ཚུགས། 
2. དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ བཀོད་རྒྱ་དང་ དྲི་བ་ དེ་ལས་ གཞན་གྱི་གཏམ་ཚིག་ཚུ་ལུ་ ཨིན་མེན་ 

བཏུབ་མ་བཏུབ་ འཐད་མི་འཐད་ཀྱི་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་བསམ་ལན་བཀོད་ཚུགས།  
3. མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་གི་རིག་པ་ལུ་བརྟེན་ ཉེར་མཁོའི་མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་ཀྱི་

ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ཚུགས།  
4. སྲུང་གི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚབ་རྩེད་འབད་ནི་དང་ བསྐྱར་བཤད་འབད་ནི་ དྲིས་ལན་འབད་ནི་ ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁ་

ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས་དགོ། 
5. ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་གི་ཐོབ་ལམ་ཤེས་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ཉན་སླབ་

འབད་དེ་ གུས་བཏུད་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་གསལ་སྟོན་འབད་ཚུགས། 
6. རྩང་མོ་ ཞབས་ཁྲ་ གསལ་བཤད་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལམ་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་ རྩོམ་གྱི་གཞི་རྟེན་རིག་

རྩལ་ཚུ་སྦྱང་ཚུགས། 
7. གྲངས་གནས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ གྱངས་ཁ་༡༠༠༠ ཚུན་ ངོས་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལས་ མ་འཛོལ་བར་ བརྩི་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༧ པ། ཉན་སབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༦ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
བ་རིམ་༦ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
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1. བསམ་ཞིབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བློ་གི་གྲོས་དང་བསྟུན་ གོ་བསྡུར་ དོགས་
གཅོད་ རང་གི་བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་ཚུ་འབད་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས།  

2. དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཤེས་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་ནང་ འདྲི་ཞིབ་དང་ དོགས་གཅོད་ གོ་བསྡུར་ཚུ་འབདཝ་ད་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

3. བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་རིག་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གསལ་བཤད་ གསལ་ཞུ་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཉན་སླབ་དང་ བསྐྱར་བཤད་འབད་
ཚུགས། 

4. བསམ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ རིག་རྩལ་ཐོབ་སྟེ་ གནས་ཚུལ་དང་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ གཞན་ལུ་སླབ་
ཚུགས། 

5. སྙན་རྩོམ་གྱི་རིག་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དཔྱེ་གཏམ་དང་ ལུང་འདྲེན་ རྩང་མོ་དང་བློ་ཟེ་ དེ་ལས་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ཧ་གོ་
བའི་ཁར་ དེ་ཚུའི་ནང་གི་མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ བློ་སླབ་པའི་གནས་སྟངས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༨ པ། ཉན་སབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༧ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. བསམ་ཞིབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བློ་གི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ གོ་བསྡུར་ དོགས་

གཅོད་ རང་གི་བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་ཚུ་སྦ་གསང་མེད་པར་འབད་ཚུགས།  
2. མིང་ཚིག་གསརཔ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་ནང་ འདྲི་ཞིབ་དང་ དོགས་གཅོད་ གོ་བསྡུར་ཚུ་

འབདཝ་ད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
3. གསལ་བཤད་ གསལ་ཞུ་ ཚོང་བསྒྲགས་ཚུ་ཉན་ཏེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 

བསམ་འཆར་ཚུ་བཤད་ཚུགས། 
4. དཔྱེ་གཏམ་དང་ལུང་འདྲེན་ རྩང་མོ་དང་བློ་ཟེ་ དེ་ལས་ ཞབས་ཁྲ་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚིག་

གི་སྙན་ཆ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གི་གནས་སྟངས་ནང་བཅུགས་ཏེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས།  
5. གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་འབྲེལ་ཡོད་གནས་སྟངས་ནང་ ཕོག་ལམ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལག་

ལེན་འཐབ་ཚུགས།  
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སོབ་རིམ་༩ པ། ཉན་སབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༨ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. གནད་དོན་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་འབད་རུང་ བསམ་ཞིབ་ཚུ་འབད་དེ་ རྩོད་བསྡུར་དང་ འདྲི་ཞིབ་ དོགས་སེལ་ཚུ་ ངག་སྦྱོར་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 
2. ཁ་སྐད་ཚུ་ཉན་ཞིནམ་ལས་ རྫོང་ཁའི་ནང་ དོར་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་ གཞན་ཡིད་ཚིམ་ཚུགས་པའི་ གནས་སྟངས་བཟོ་སྟེ་ བརྡ་

དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས། 
3. འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་

ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་
རྒྱས་སྡུད་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས། 

4. ནང་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ བདག་གཞན་གཉིས་ཕན་གྱི་བྱ་བ་བཟང་པོ་ཚུ་
ལུ་ བརྩོན་དགོ་པའི་སྐོར་ བཤད་པ་ཚུ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༡༠ པ། ཉན་སབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༩ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར།  
1. ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བློ་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ སྒྲ་དག་གསལ་གསུམ་སྦེ་ 

སླབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་མ་ནོར་བར་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས།  
2. སྤྱིར་བཏང་སྙན་རྩོམ་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ བློ་སླབ་དགོཔ་ཚུ་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས ཉན་

སླབ་འབད་ཚུགས། 
3. དྲི་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རིག་པ་བཏོན་ཐོག་ལས་ རྩོད་གླེང་འབད་དེ་ 

སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ཚུགས། 
5. འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་

ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་ཚུ་ 
རྒྱས་སྡུད་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས།  
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6. ནང་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ བདག་གཞན་གཉིས་ཕན་གྱི་བྱ་བ་བཟང་པོ་ཚུ་
ལུ་ བརྩོན་དགོ་པའི་སྐོར་ བཤད་པ་ཚུ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༡༡ པ། ཉན་སབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༡༠ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར།  
1. དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལྷབ་སྟེ་ གཞན་གྱིས་ སླབ་མི་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་ 

བཤད་ཚུགས། 
2. གཞན་གྱི་གསལ་བཤད་ཚུ་ཉན་ཏེ་ རང་གིས་གཏང་པའི་སྐབས་ སྐབས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ ཉམས་

འགྱུར་ རྗོད་སྒྲ་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཏང་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས།  
3. སྙན་རྩོམ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཔྱེ་གཏམ་དང་ལུང་འདྲེན་ཚུ་ བློ་གི་བར་ན་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ 

མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་འབད་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 
4. ནང་ཆོས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཚུལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་དང་ ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཚིག་དོན་

ཚུ་གི་ གོ་དོན་ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 
5. རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ དོན་ཚན་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་དང་དོགས་སེལ་ འདྲི་ལན་དང་ གསལ་བཤད་ཚུ་འབད་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༡༢ པ། ཉན་སབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༡༡ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར།  
1 ཞེ་ས་དང་ཕལ་ཚིག་གི་ འཐོབ་ལམ་ཚུ་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ལ་སོགས་པའི་ སླབ་
ཐངས་ཀྱི་ ཉམས་འགྱུར་ཚུ་ ཁྱད་པར་དང་ ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཉན་སླབ་ འབད་ཚུགས།  

2 བརྡ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ ཉན་སླབ་འབད་དེ་ གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ གནས་ཚུལ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་
བསྒྲགས་དང་ ཚོང་བསྒྲགས་ཚུ་གི་སྐོར་ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏོག་ཏོ་དང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ གཞན་ལུ་
བརྡ་དོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུགས། 
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3 འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འདྲེན་དང་ དཔེ་གཏམ་ བཙུགས་མི་ཚུ་ཉན་ཏེ་ སྒྲ་གཏམ་དང་སྐོར་གཏམ་ཚུ་ ཧ་
གོ་ཚུགས་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་རྒྱས་བཤད་དང་ བཅུད་སྡུད་གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ སླབ་ཚུགས། 

4 ནང་ཆོས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཚུལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་དང་ ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཚིག་དོན་
ཚུ་གི་ གོ་དོན་ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 

 
༥་༣་༢ ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་ ལྕོགས་གྲུབ། 

སོབ་རིམ་བོ་གསར། ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
1. གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྗོད་སྒྲ་སྟོན་མི་ པར་རིས་དང་ དབྱངས་གསལ་དང་ བརྩེགས་འདོགས་ཀྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སྦྱོར་ཀློག་རྐྱབ་

སྟེ་ རྗོད་སྒྲ་དགཔ་སྦེ་ ལྷག་སྟེ་ ཡི་གུའི་སྒྲ་གདངས་མ་འཛོལ་བར་ སླབ་ནིའི་གཞི་རྟེན་འཐོབ་ཚུགས།  
2. ཉེར་མཁོའི་མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དེ་ མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷག་

ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།  
3. སྲུང་དང་ མིང་དེབ་ བཤད་པ་ སྤྲོ་གླུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ རྣམ་པའི་ཐོག་ལས་སྟོན་ནི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ 

མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས།  
4. ཨང་རྩིས་ལྷབ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཏེ་ ཨང་གྲངས་༢༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་ནང་མ་འཛོལ་བར་ ལྷག་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
5. ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ཡོད་མི་ གཞི་རིམ་རྫོང་ཁའི་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༡ པ། ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་བློ་གསར་ནང་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར།  
1. བརྩེགས་འདོགས་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་དང་ སྔོན་རྗེས་ཡང་འཇུག་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྦྱོར་ཀློག་ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ སྒྲ་

གདངས་མ་འཛོལ་བར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་ནི་ལུ་ ཀློག་སྦྱང་ཚུད་ཚུགས། 
2. མིང་མཐའ་ཡོད་མིའི་མིང་ཚིག་གི་རིགས་དང་ སྲུང་དང་སྤྲོ་གླུ་ ཅ་དངོས་ཀྱི་བཤད་པ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ཞིནམ་ལས་ 

མི་ཚེ་བཟང་པོའི་ལམ་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས། 
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3. སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་དང་ རི་ཁའི་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་མིང་དང་ དབྱེ་བ་ ཕན་ཐོགས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གཅེས་འཛིན་
འབད་ཚུགས། 

4. ཨང་རྩིས་ལྷབ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཏེ་ ཨང་གྲངས་༥༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་ནང་མ་འཛོལ་བར་ ལྷག་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།  
5. དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཞེ་ས་འཇམ་སངམ་དང་ བྱ་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གུས་ཞབས་འབད་ནི་དང་ མིང་ཚིག་གོང་འཕེལ་

གཏང་ནི་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་ཚུགས། 
6. ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ཡོད་མི་ གཞི་རིམ་རྫོང་ཁའི་ལྷབ་སྟོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་ལུ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༢ པ། ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༡ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར།  
1. མིང་དང་བྱ་ཚིག་ སྲུང་དེབ་དང་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ ཚིག་མཚམས་  བཅད་དེ་ རྗོད་སྒྲ་དགཔ་སྦེ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གོ་བ་

ལེན་ནི་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཚུགས། 
2. ཅ་དངོས་ཚུ་གི་བཤད་པ་དང་ བརྡ་བྱང་ བརྡ་རྟགས་ པར་རིས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས། 
3. ཝ་ཟུར་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་དང་ ལོག་ཡིག་ མཐུག་ཡིག་ཚུ་ སྦྱོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ མ་འཛོལ་བར་ལྷག་ཚུགས། 
4. ཡ་བཏགས་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་ལུ དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་དང་ན་རོ་ རྗེས་འཇུག་ད་ན་ལ་ས་ཞུགསཔ་ད་གི་རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་ 

རྗོད་སྒྲ་དགཔ་སྦེ་ལྷག་ཚུགས། 
5. ཨང་རྩིས་ལྷབ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཏེ་ ཨང་གྲངས་༧༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་དང་ ༢༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་ནང་ལྷག་སྟེ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས།  
6. དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཉེར་མཁོའི་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
7. ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ཡོད་མི་ གཞི་རིམ་རྫོང་ཁའི་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༣ པ། ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༢ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར།  
1. འ་ཆུང་ཡོད་མི་ཡིག་རིགས་དང་ མིང་མཐའ་ཡར་འདྲེན་འབད་དགོཔ་དང་ མ་དགོཔ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ལྷག་ཞིནམ་

ལས ལྷག་ནི་ལུ་ཀློག་སྦྱང་ཚུད་ཚུགས།  
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2. འབྲི་ཀློག་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ སྲུང་དང་ཞབས་ཁྲ་ གནས་ཚུལ་པར་རིས་དང་ ཡི་གུའི་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ བརྡ་བྱང་དང་
བརྡ་རྟགས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བརྡ་མ་འཛོལ་བར་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས།  

3. གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ངལ་གསོ་དང་ དུས་སྟོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཁུངས་དོན་ཚུ་དང་ བརྩི་སྲུང་འབད་དགོ་པའི་དགོས་
པ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།  

4. ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གུས་བཏུད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྟོན་ཚུགས། 
5. ཨང་རྩིས་ལྷབ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཏེ་ ཨང་གྲངས་༡༠༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་དང་ཡིག་གཟུགས་ནང་ལྷག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས།  
6. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་གཞི་རིམ་རྫོང་ཁའིལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་

ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༤ པ། ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༣ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. རྗོད་སྒྲའི་ཁྱད་པར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ མགོ་ཅན་དང་འདོགས་ཅན་ སྔོན་རྗེས་ཞུགསཔ་ད་གི་སྒྲ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེལྷག་སྟེ་ 

བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས། 
2. གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ མི་ཚེ་བཟང་པོའི་ལམ་ལུ་འབྲེལ་བ་ བཟོ་ཚུགས། 
3. སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ འབྲི་རྩོམ་དང་གསལ་བཤད་ ཞབས་ཁྲ་དང་རྩང་མོ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་དང་ཉམས་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ 

རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གསར་རྩོམ་གྱི་གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་ འཐོབ་ཚུགས། 
4. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་འཚོལ་ནི་དང་ ཡིག་སྡེབ་འཚོལ་ནི་ཚུ་སྦྱང་བ་ཚུད་དེ་ 

མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས། 
5. དཔེ་དེབ་མང་སུ་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི་དང་ ལྷག་ནི་ལུ་ དང་འདོད་བསྐྱེད་ཚུགས། 
6. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྫོང་ཁའིལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ ཤེས་

ཡོན་བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས། 
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སོབ་རིམ་༥ པ། ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༤ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. གསལ་བཤད་ ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚིགས་བཅད་ཚུ་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ རང་གི་

གནས་སྟངས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།  
2. སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ འབྲི་རྩོམ་དང་གསལ་བཤད་ ཞབས་ཁྲ་དང་རྩང་མོ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་དང་ཉམས་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ལྷག་

སྟེ་ རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་གསར་རྩོམ་གྱི་གཞི་འགྱམ་རིག་རྩལ་ འཐོབ་ཚུགས། 
3. གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ཡིག་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས།  
4. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་འཚོལ་ནི་དང་ ཡིག་སྡེབ་འཚོལ་ནི་ཚུ་སྦྱང་བ་ཚུད་དེ་ མིང་ཚིག་རྒྱ་

སྐྱེད་འབད་ཚུགས། 
5. དཔེ་དེབ་དང་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་ཐོན་པའི་གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྫོང་ཁའིལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་

སྟེ་ མིང་ཚིག་ལྷབ་ནི་དང་ ཤེས་ཡོན་བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས། 
 

སོབ་རིམ་༦ པ། ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༥ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. འབྲི་རྩོམ་སྙན་རྩོམ་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ 

བརྩམ་ནིའི་ གཞི་རྟེན་འཐོབ་ཚུགས། 
2. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བརྗོད་དོན་དང་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ སྤང་བླང་འབད་ནི་དང་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནི་ཚུ་ 

འབད་ཚུགས།  
3. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ ཚིག་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་ཚུ་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་ལྷག་སྟེ་ གོ་

བ་ལེན་ཚུགས།  
4. ཚིག་མཛོད་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ རྣམ་གྲངས་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་འཚོལ་ནི་ཚུ་ འབད་ཚུགས།  
5. ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ གཏང་ཡིག་དང་ཞུ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་

སྤྲོད་ཚུགས།  
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6. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྫོང་ཁའིལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ མིང་
ཚིག་ཡིག་སྡེབ་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ནི་ཚུ་འབད་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༧ པ། ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༦ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. འབྲི་རྩོམ་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ དཔྱེ་གཏམ་ གསལ་བཤད་ཚུ་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་དང་ དཔེ་

དོན་ སྒྲ་དོན་ཚུ་ལེན་ཏེ་ རང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
2. བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཚུ་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ སབ་ཁྲ་དང་། ཐིག་སྒྲོམ། ཐིག་ཁྲམ། ཤད་ཁྲམ། པར་ཁྲམ། སྒོར་ཁྲམ་ཚུ་

གི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས།  
3. ཚིག་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་ ཐུན་དང་ ཇ་མཆོད་ ལྟོ་མཆོད་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 

དུས་རྒྱུན་གནས་སྟངས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
4. ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་དང་གོ་དོན་ རྣམ་གྲངས་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་ རང་གི་

གནས་སྟངས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
5. རྩོམ་རིག་དོན་ཚན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གལ་ཆེ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་

ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། 
6. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྫོང་ཁའིལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ མིང་

ཚིག་ཡིག་སྡེབ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ནི་ཚུ་འབད་ཚུགས། 

སོབ་རིམ་༨ པ། ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༧ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྩོམ་རིག་དབྱེ་བ་དང་ གོ་དོན་ དཔེ་དོན་ སྒྲ་དོན་ དེ་ནང་གི་གནད་དོན་བཟང་ངན་ཚུ་ དབྱེ་

དཔྱད་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ སྤང་བླང་འབད་ཚུགས། 
2. ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་གི་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་ནང་ སྒྲ་གཏམ་དང་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞེ་ས་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་  

འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ བརྡ་འཕྲོདཔ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
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3. བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཚུ་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ ཡིག་ཐོག་དང་ སབ་ཁྲ་ ཐིག་སྒྲོམ་ ཐིག་ཁྲམ་ ཤད་ཁྲམ་ པར་ཁྲམ་ 
སྒོར་ཁྲམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བརྡ་དོན་དང་འཁྲིལ་ བརྡ་སྒྱུར་མ་འཛོལ་བར་འབད་ཚུགས། 

4. ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་དང་གོ་དོན་ རྣམ་གྲངས་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་ གནས་
སྟངས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

5. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྫོང་ཁའིལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ མིང་
ཚིག་ཡིག་སྡེབ་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ནི་ཚུ་འབད་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༩ པ། ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༨ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. ཡིག་ཆ་གི་རིགས་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཨིན་རུང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ ཚིག་ཆད་ལྷག་ཚུ་གི་སྐྱོན་ ག་ནི་

ཡང་མེད་པར་ ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས། 
2. སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་

ལེན་ཚུགས།  
3. གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས།  
4. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་

ཞིནམ་ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས།  
5. ནང་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ལྷག་སྟེ་ རང་གི་བསམ་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་

འབད་ཚུགས། 
6. ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས། 
7. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཤེས་ཡོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་

ལེན་ཚུགས། 
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སོབ་རིམ་༡༠ པ། ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༩ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. རྩོམ་རིག་གི་དབྱེ་བ་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཨིན་རུང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ དེ་ལས་ ཚིག་ཆད་ལྷག་གི་སྐྱོན་ 

ག་ནི་ཡང་མེདཔ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས། 
2. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་དང་ དབྱེ་བ་ ཉམས་ཚུ་ 

འཁྲུལ་མེད་སྦེ་རྟོགས་ཏེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས།  
3. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་

ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས།  
4. གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས།  
5. ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་རིག་གི་ དཔེ་དེབ་མང་སུ་ལྷག་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ དེའི་གནས་ཚུལ་

ཚུ་ མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ་བཟོ་སྟེ་ མི་ཚེ་དོན་ལྡན་བཟོ་ཚུགས། 
6. ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས། 
7. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་

ལས་ རང་ལུ་ཕན་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༡༡ པ། ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༡༠ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་གི་གོ་དོན་དང་ བརྗོད་དོན་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ 

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དོགས་སེལ་དང་ གོ་བསྡུར་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་དོན་ཚུ་བཀོད་དེ་ བཅུད་དོན་བཏོན་ཚུགས། 
2. འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ རྣམ་ཐར་ ནང་ཆོས་རྩོམ་རིག་ལ་སོགས་པའི་རྩོམ་རིག་གི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ལས་

རྒྱུ་འབྲས་དང་ བླང་དོར་གྱི་གནས་ཚུ་ ཤེས་པའི་ཁར་ རྩོམ་རིག་གི་ཉམས་དང་ ཁྱད་ཆོས་ འབྲི་ཚུལ་ཚུའི་ རིག་པ་
གསརཔ་ལེན་སྦེ་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

3. བརྡ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ཀྱི་ གནད་དོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ བཅུད་དོན་ཕབ་སྟེ་ གཞན་ལུ་མ་འཛོལ་་བར་ བརྡ་སྤྲོད་
འབད་ཚུགས། 
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4. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་
ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས།  

5. ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་དོན་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རང་ བསམ་སྤྱོད་བཟང་པོའི་ཐོག་ལུ་གནས་ཚུགས་ནི་དང་ གཞན་ལུ་ཡང་ 
དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས། 

6. ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས། 
7. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་

ལས་ རང་ལུ་ཕན་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༡༢ པ། ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༡༡ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. ལྷག་ནི་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་དེ་ རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དང་ ཡིག་རིགས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་ གཅད་མཚམས་ 

ཚིག་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས།  
2. འབྲི་རྩོམ་དང་སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ ངོས་འཛིན་ འབད་དེ་ ཁྱད་ཆོས་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས། 

3. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་གི་གོ་དོན་དང་ བརྗོད་དོན་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དོགས་སེལ་དང་ གོ་སྡུར་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་དོན་ཚུ་བཀོད་དེ་ བཅུད་དོན་བཏོན་ཚུགས། 

4. མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ 
བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས།  

5. ནང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་གྱི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་ བསམ་སྤྱོད་བཟང་པོའི་
ཐོག་ལུ་གནས་ཚུགས་ནི་དང་ གཞན་ལུ་ཡང་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་ཚུ་རྐྱབ་ཚུགས། 

6. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ རང་ལུ་ཕན་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས། 
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7. སྐད་སྒྱུར་གྱི་རིག་རྩལ་ལྷབ་སྟེ་ ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་བརྡ་སྒྱུར་
འབད་ཚུགས། 

  

༥་༣་༣ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
 

སོབ་རིམ་བོ་གསར། བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 
1. བྲི་ནིའི་སྔོན་སྦྱང་ཚུད་དེ་ པར་དང་རི་མོའི་བཟོ་རྣམ་དང་ དབྱངས་གསལ་གྱི་འདྲེན་དང་འཁྲིལ་ བྲི་ནི་གི་ ལག་རྩལ་ཚུད་

ཚུགས།  
2. ཚག་དང་ཤད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ བྲི་ཚུགས།  
3. འབྲེལ་ཡོད་ཅ་ཆས་དང་ ཟ་ཆས་ཀྱི་ཚུ་ལུ་ ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་ཚུ་ སྦྱང་བ་འབད་དེ་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ སྡེབ་མ་འཛོལ་བར་

བྲི་ནིའི་ རིག་རྩལ་འཐོབ་ཚུགས།  
4. ཨང་ཡིག་(༠_༩) བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ༢༠ ཚུན་ མ་འཛོལ་བར་ བྲི་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༡ པ། བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་བློ་གསར་ནང་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར།  
1. འདྲེན་བཀལ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ བརྩེགས་འདོགས་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་དང་ ཉེ་འབྲེལ་དང་ ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ 

ཡིག་སྡེབ་འཛོལ་བ་མེད་པར་ བྲི་ནི་ལུ་ ལག་རྩལ་འཐོབ་ཚུགས། 
2. མཐའ་འཁོར་གྱི་ ཅ་དངོས་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ དབྱེ་བ་དང་ བཟོ་རྣམ་གྱི་པར་དང་ མིང་གི་བཤད་པ་ཚུ་ བྲི་བའི་སྐབས་ 

ཚད་ཤད་དང་ གཅད་མཚམས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས། 
3. གྲངས་གནས་ཚུ་ ༡༠ ཚུན་ ཡིག་གཟུགས་དང་ ༥༠ཚུན་ཨང་ཡིག་ནང་བྲི་ནི་གི་ སྦྱང་བ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས། 
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སོབ་རིམ་༢ པ། བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༡ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར།  
1. མགྱོགས་ཡིག་སྦྱང་བ་འབད་དེ་  ཝ་ཟུར་ ལོག་ཡིག་དང་མཐུག་ཡིག་ཚུ་ འདྲེན་བཀལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཙང་དག་སྦེ་བྲི་

ནི་ལུ་ ཤུམ་ཚུད་ཚུགས།   
2. ཉེ་ཚན་དང་ གོ་ས་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དང་ ལཱ་འགན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཕན་ཐོགས་དང་དགོས་པ་ཧ་་གོསྟེ་ 

བརྩི་བཀུར་དང་ དག་སྣང་དམ་ཚིག་བསྐྱེད་ཚུགས།   
3. ས་གནས་ཀྱི་ ཤིང་དང་མེ་ཏོག་ འབྲུ་སྣ་དང་ ཚོད་སྲེ་ ཤིང་འབྲས་ཚུ་གི་ མིང་དང་ ཁ་དོག་ དེའི་ཕན་ཐོགས་དང་ 

ཟས་བཅུད་སྐོར་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ པར་དང་སྦྲགས་ཏེ་ བཤད་པ་ཚུ་ གཅད་མཚམས་དང་ ཚག་ཤད་བཅས་ མ་
འཛོལ་བར་བྲི་ཚུགས། 

4. གྱངས་ཁ་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ གྱངས་ཁ་༧༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་ནང་དང་༢༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་ནང་ སྦྱང་བ་འབད་དེ་ 
སྡེབ་མ་འཛོལ་བར་བྲི་ཚུགས། 

5. ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དུས་རྒྱུན་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས་ཚུ་ རྗོད་ཚིག་ནང་བཙུགས་ཏེ་བྲི་
ཚུགས། 

སོབ་རིམ་༣ པ། བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༢ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར།  
1. བརྗོད་པ་བཟོ་ཐངས་ཚུ་ཤེས་ཏེ་ ཚག་ཤད་དང་ ཚིག་མཚམས་གཅད་ཐངས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ བརྗོད་པ་ཚུ་ བྲི་

ཚུགས།  
2. འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཐངས་ལུ་ སྦྱང་བ་ཚུད་དེ་ ཁྱིམ་ནང་དང་ སློབ་ཁང་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཅ་དངོས་ཀྱི་བཤད་པ་ 

བྲི་ཚུགས། 
3. བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ སྲུང་དང་ ཞབས་ཁྲ་ རྩོམ་རིག་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མནོ་འདོད་ཀྱི་

དོགས་སེལ་ འདྲི་ལན་དང་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་ བྲི་ཚུགས།  
4. གནས་ཚུལ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཐངས་ལུ་བརྟེན་ བཅད་ཁྲམ་དང་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཐོག་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ དྲི་བའི་ལན་

ཚུ་ བྲི་ཚུགས།  
5. གྲངས་གནས་༡༠༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་དང་༥༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་ནང་ སྦྱང་བ་འབད་དེ་ སྡེབ་མ་འཛོལ་བར་བྲི་ཚུགས།  
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སོབ་རིམ་༤ པ། བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༣ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. ཡི་གུའི་བཀལ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ གནད་དོན་ཆེ་ཆུང་གི་རིགས་ ག་ཅི་ར་བྲི་རུང་ གཙང་དག་སྙོམ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ 

བྲི་ཚུགས། 
2. འབྲི་ཐངས་ཀྱི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ བྲི་བའི་སྐབས་ ཚག་དང་བརྡ་ཤད་ གཅད་མཚམས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ འགྲེལ་

བཤད་དང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ བྲི་ཚུགས། 
3. ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་གི་རིགས་ འཐོབ་ལམ་དང་བསྟུན་ བྲི་ཚུགས།  
4. ཨང་གནས་༡༠༠ ཚུན་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཨང་དང་ཡིག་གཟུགས་ནང་ མ་འཛོལ་བར་བྲི་ཚུགས། 
5. མཛུབ་གནོན་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ གཞི་རྟེན་ བཀལ་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ སེམས་ཁར་ངེས་ཚུགས། 
6. སློབ་རིམ་ གསུམ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས་ལ་སོགས་པའི་ མིང་ཚིག་གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་

༡༠༠ བཀལ་ཏེ་བསྡོམས་༢༠༠ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་སྦེ་ བྲི་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༥ པ། བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༤ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. བཤད་པ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ པར་དང་ ཅ་དངོས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བཟོ་རྣམ་དང་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་ ཡིག་

ཐོག་ལུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས། 
2. འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ འགྲེལ་བཤད་དང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་དང་ སྲུང་ཐུང་ ཞུ་ཡིག་དང་

གཏང་ཡིག་ཚུ་ བྲིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས།  
3. ཡི་གུའི་འབྲི་ཐངས་ཚུ་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་ བརྡ་རྟགས་ཚུ་ ཤོག་ཐོག་དང་ 

གློག་རིག་ཐོག་ལས་ཡང་ མ་འཛོལ་བར་བྲིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས། 
4. སློབ་རིམ་ བཞི་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ བཀལ་ཏེ་སྡོམ་༤༠༠ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་

འབད་ བྲི་ཚུགས། 
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སོབ་རིམ་༦ པ། བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༥ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་/འཐོབ་ལམ་ཚུ་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་ འགྲེལ་བཤད་དང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་

རྩོམ་ཚུ་ སྤྲོས་པ་དང་བཅས་ ཤོག་ཐོག་དང་ གློག་ཐོག་ལུ་བྲིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས། 
2. བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལས་བརྟེན་ དོན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་དང་ འཕྲི་སྣོན་ ལེགས་བཅོས་ཚུ་འབད་དེ་ བྲི་ནིའི་ 

སྦྱང་བ་འཐོབ་ཚུགས།  
3. བློ་ཟེ་དང་རྩང་མོ་ ཞབས་ཁྲ་ གསལ་བཤད་ ལ་སོགས་པའི་ སྙན་རྩོམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རྩོམ་ཐུང་ཀུ་རེ་ སྙན་ཚིག་

བཙུགས་ཏེ་  གསར་རྩོམ་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས། 
4. སློབ་རིམ་ ལྔ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ བཀལ་ཏེ་སྡོམ་༦༠༠ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་སྦེ་ 

བྲི་ཚུགས། 
 

སོབ་རིམ་༧ པ། བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༦ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. འགྲེལ་བཤད་ ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་དང་ སྲུང་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ གཙང་དག་སྙོམ་

གསུམ་དང་ སྒྲིག་བཀོད་ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་སྦེ་ བྲི་ཚུགས།  
2. བློ་ཟེ། རྩང་མོ། ཞབས་ཁྲ། གསལ་བཤད། དཔྱེ་གཏམ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྙན་རྩོམ་ཚུ་ལས་དཔེ་ལེན་ཏེ་ རང་སྟོབས་

ཀྱིས་ སྤྲོས་པ་དང་བཅས་ གསར་རྩོམ་འབད་དེ་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས། 
3. ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་ འཕྲིན་ཡིག་ལ་སོགས་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ཁྱད་རྣམ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ལྷབ་སྟེ་ 

རང་གཞན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ བྲིས་ཏེ་ གཏོང་ལེན་འབད་ཚུགས། 
4. དུས་རྒྱུན་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད་པའི་ བསྡུ་ཡིག་གི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་དགོཔ་དང་ དུས་ཐོག་ལུ་བྲི་

དགོ་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་ བསྡུ་ཡིག་ཚུ་ ཡིག་སྦྱོར་ཚངམ་སྦེ་ བྲི་ཚུགས།   
5. རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ གློག་རིག་ལག་ལེན་གྱི་ སྦྱང་བ་འབད་ཐོག་ལས་ ལས་འགུལ་དང་ཁྱིམ་ལཱ་ སྤྱན་ཞུ་ཚུ་ འཕྲལ་

འཕྲལ་ གློག་རིག་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
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སོབ་རིམ་༨ པ། བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༧ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། རྒྱུད་སྐུལ་ཚུ་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་བྱ་རིམ་དང་ ཁྱད་རྣམ་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསར་སྤྲོས་ཀྱི་ཚིག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ བྲི་ཚུགས། 
2. བསྡུ་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དུས་ཐོག་ལུ་བྲི་དགོ་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་ དྲི་ཤོག་དང་ བཀོད་ཤོག་ ཐོ་ཡིག་

དང་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ བསྡུ་ཡིག་ནང་ བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
3. ཞུ་ཡིག་དང་གཏང་ཡིག་ འཕྲིན་ཡིག་གི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་  འཐོབ་ལམ་དང་བསྟུན་ རང་གཞན་དགོས་འདོད་ཀྱི་

གནས་སྟངས་ནང་ ཁྱད་རྣམ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ གཏོང་ལེན་འབད་ཚུགས། 
4. སྲུང་དང་སྙན་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་དང་ འབྲི་ཐངས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ དོན་ཚན་དེ་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རྩོམ་

རིག་གཞན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ གསར་རྩོམ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
5. རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ གློག་རིག་ལག་ལེན་གྱི་ སྦྱང་བ་འབད་ཐོག་ལས་ ལས་འགུལ་དང་ཁྱིམ་ལཱ་ སྤྱན་ཞུ་ཚུ་ འཕྲལ་

འཕྲལ་ གློག་རིག་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།  

 
སོབ་རིམ་༩ པ། བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༨ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. ཡིག་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ་རུང་ ཡི་གུའི་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚང་ཐོག་ལས་ རང་གི་

མནོ་དོན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས། 
2. རྩོམ་རིག་གི་སྦྱང་བ་ཐོབ་ལས་ བྲི་ནི་ལུ་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་གང་འོས་ཀྱི་

ཐོག་ལས་ བཀོད་དེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས། 
3. ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ གཞན་ལུ་རེ་མ་དགོ་པར་ རང་

སྟོབས་ཀྱིས་བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
4. སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱང་རྩལ་ལྷབ་སྟེ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས། 
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5. རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ བསམ་སྤྱོད་ཚུ་ ལྷབ་ཐོག་ལས་ མི་ཚེའི་སྤང་བླང་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་
དང་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ མི་ཚེའི་ནང་ མཁོ་ཆེ་བའི་རིག་རྩལ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོམས་འདྲིས་བཙུགས་
ཚུགས། 

6. དཔེ་སྣོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་སྦྱོང་ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔེ་སྣོད་
ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ ལྟ་རྟོག་གི་ཐོག་ བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས། 
 

སོབ་རིམ་༡༠ པ། བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༩ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. ཡིག་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ཡི་གུ་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས་ སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ གཅད་མཚམས་བཅད་ཐོག་ལས་ 

འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ འོས་འབབ་
དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ རང་གི་མནོ་དོན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཚུགས།  

2. རྩོམ་རིག་གི་གཞི་རྟེན་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ 
དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དང་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གསར་
རྩོམ་འབད་ནིའི་ འགན་ཁག་འབག་ཚུགས།  

3. ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་ཐོག་གི་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་ཚུ་ 
ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ མི་ཚེ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

4. སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱང་རྩལ་ལས་བརྟེན་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་རིགས་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁ་
ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས། 

5. ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་ཐོག་ལས་ མི་ཚེ་འདི་ ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལུ་ མཐར་བསྐྱལ་ཏེ་ 
མི་ཚེ་དོན་ལྡན་བཟོ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་ཚུ་བྲི་ཚུགས། 

6. དཔེ་སྣོད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ མཛུབ་གནོན་འབད་དེ་
དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ ལྟ་རྟོག་གི་ཐོག་ བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས། 
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སོབ་རིམ་༡༡ པ། བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༡༠ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. སྲུང་དང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ བྲི་བའི་སྐབས་ གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་ 

འབྲི་བཀོད་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་ དུས་གསུམ་གྱི་སྡེབ་སྦྱོར་ཚུ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་བྲིས་ཏེ་ 
བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས། 

2. ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་དང་བསྟུན་ གོ་བདེ་བ་ ཚིག་རྒྱས་སྡུད་རན་པ་ སྦྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ རང་
སོའི་མི་ཚེ་གནས་སྟངས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

3. སྙན་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རང་གི་མནོ་དོན་དང་ ཉམས་མྱོང་ འཆར་སྣང་ དངོས་མཐོང་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ 
ཞབས་ཁྲ་དང་རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ ཕལ་རྩོམ་དང་སྙན་རྩོམ་ བཤད་རྩོམ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་རེ་ ཚིགས་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག་ 
སྤེལ་མ་ གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་བྲིས་ཏེ་ སྙན་ཚིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

4. ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་ ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ སྤང་བླངས་ཀྱི་གནས་ཚུ་ལྷབ་ཐོག་ལས་ མི་ཚེ་གནས་སྟངས་ནང་
འབྲེལ་བ་བཟོ་སྟེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

5. རྫོང་ཁ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཐོག་གི་ལཱ་ཚུ་ གློག་རིག་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
 

སོབ་རིམ་༡༢ པ། བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ།  
སློབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. རྩོམ་རིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་སྦྱངས་ཏེ་ རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ རྩོམ་རིག་ཚུ་བྲི་དགོཔ་འཐོན་པའི་སྐབས་ གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས་

དང་ ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་ འབྲི་བཀོད་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་ 
དུས་གསུམ་གྱི་སྡེབ་སྦྱོར་ཚུ་ བརྡ་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ལས་ མ་འགལ་བར་བྲིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། 

2. ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ བྲི་དགོཔ་འཐོན་པའི་སྐབས་ གཞན་ལས་
རེ་མ་དགོ་པར་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ འཛོལ་བ་མེད་པར་བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

3. འཁྲབ་སྲུང་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ སྲུང་དེབ་དང་རྣམ་ཐར་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ འཁྲབ་སྲུང་དང་འཁྲབ་ཤོག་ཚུ་ རང་
སྟོབས་ཀྱིས་བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།  
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4. སྐད་སྒྱུརའབད་ཐངས་ལུ་སྦྱང་བ་ཐོབ་སྟེ་ རང་གིས་ཤེས་མི་ སྐད་ཡིག་ཚུ་གི་ནང་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་
སྒྱུར་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས། 

5. འཁོར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་ ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་
སྤང་བླངས་ཀྱི་གནས་ཚུ་གི་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ནི་དང་ དེ་ཚུ་རང་གི་མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བསམ་
སྤྱོད་ཀྱི་འགྱུར་བ་འབད་ཚུགས། 

6. རྫོང་ཁ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཐོག་གི་ལཱ་ཚུ་ གློག་རིག་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
 
༥་༣་༤ སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོར་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སོབ་རིམ་༤ པ། སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོར་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
1. སྦྱར་བྱ་ཡི་གུའི་ རྣམ་གཞག་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ སྔོན་རྗེས་མིང་གཞི་ ཡང་འཇུག་ བརྩེགས་འདོགས་སོགས་ཀྱི་

དབྱེ་བ་དང་ སྒྲ་གདངས་གྱུར་འགྱོ་མི་ཚུ་ ཟླས་དབྱེ་སྟེ་ ཚུལ་བཞིན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
2. ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་གི་ སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་དང་ དོན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ་ (བྱ་ཚིག་སོགས་) ཚུ་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ འཇུག་པ་

འཁྲིལ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ནིའི་གོམས་སྦྱང་ཚུད་ཚུགས། 
3. བྱ་ཚིག་དང་ ལས་ཚིག་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འགྲུབ་པའི་མིང་ཚུ་དང་ ཞེ་སའི་ རྣམ་གཞག་དང་ལྡནམ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ ཡིག་

ཐོག་ལས་ གུས་བཏུད་ཀྱི་རྣམ་པ་བཏོན་ཚུགས། 
4. མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་ དབྱེ་བ་ཧ་གོ་སྟེ་ ཤད་དང་ ཚིག་མཚམས་གཅད་ནི་གི་ ཁྱད་པར་དང་བསྟུན་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ནང་ 

ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
5. མགུ་རྒྱན་དང་ ཤད་ བརྡ་རྟགས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་གི་ འཐོབ་ལམ་ཧ་གོ་སྟེ་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས། 
6. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
 
སོབ་རིམ་༥ པ། སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོར་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༤ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. མིང་དང་ ཚིག་གི་རྣམ་གཞག་ ཧ་གོ་སྟེ་ ཡིག་འབྲི་གི་ནང་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ བྲི་ནི་གི་ གོམས་གཤིས་ཚུད་ཚུགས། 
2. ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་གི་ སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་དང་ དོན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ་ (བྱ་ཚིག་སོགས་) ཚུ་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ འཇུག་པ་དང་

འཁྲིལ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ནིའི་ གོམས་སྦྱང་ཚུད་ཚུགས། 
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3. བྱ་ཚིག་གི་ ཚིགས་གྲོགས་དང་གཅིག་ཁར་ དུས་གསུམ་གྱི་ བྱ་ཚིག་སྦྱོར་ཚུལ་མ་ནོར་བར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་སྦྱང་བ་
ཚུད་ཚུགས། 

4. མགུ་རྒྱན་དང་ ཤད་ བརྡ་རྟགས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
5. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་ལེན་ཏེ་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ ཚིག་གི་འགྱུར་བ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་

ཏེ་ བྲི་ཚུགས། 
 
སོབ་རིམ་༦ པ། སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོར་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༥ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. ཚིགས་མཚམས་དོན་མཚམས་བརྗོད་མཚམས་ གཅད་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ ཚུལ་བཞིན་དུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས། 
2. མིང་དང་བྱ་བའི་ཁྱད་ཚིག་ མིང་མཐའ་དང་བདག་སྒྲ་ དགག་སྒྲའི་ དབྱེ་བ་ཧ་གོ་སྟེ་ མ་ནོར་བར་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
3. བྱ་ཚིག་གི་ ཚིགས་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཚིག་མ་འཛོལ་བར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
4. ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་གི་འཐོབ་ལམ་ ནན་ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
5. དགག་ཚིག་དང་ སྒྲུབ་ཚིག་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ གནས་སྟངས་ནང་ ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འཐབ་ཚུགས། 
6. ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ནི་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས། 
7. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ རྒྱ་སྐྱེད་ ཚིག་གི་འགྱུར་བ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས། 
 
སོབ་རིམ་༧ པ། སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོར་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༦ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་གི་ སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་དང་ དོན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ་ ཚུ་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཐོག་ལས་ འཇུག་པ་དང་འཁྲིལ་ 

སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ བྲིས་ཏེ་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཚུགས།  
2. སྤྱི་སྒྲ་དང་ མིང་ཚབ་ མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་སྟེ་ འབྲི་སླབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་ དེ་དང་འཁྲིལ་

བའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
3. བྱ་ཚིག་དང་ལས་ཚིག་གི་ དབྱེ་བ་དང་ འདྲེན་ཚིག་ དུས་གསུམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚིག་གི་སྦྱོར་ཚུལ་ལུ་ སྦྱང་བ་ཚུད་དེ་ བྱ་

ཚིག་ཚུ་ ཚིག་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་སྡེབ་འཛོལ་བ་མེད་པར་བྲིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས། 
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4. མིང་ ཚིག་ བརྗོད་པའི་དབྱེ་བ་དང་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཞེ་སའི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ འབྲི་སླབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་ 
ཚིག་དོན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་ སོ་སོར་ཕྱེས་ཏེ་ མ་འཛོལ་བར་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

5. མིང་མཐའ་དང་ བདག་སྒྲའི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ལག་ལེན་ ཚུལ་མཐུན་འཐབ་ཚུགས། 
6. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་རྣམ་གྲངས་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་ ཡིག་སྡེབ་དང་མིང་ཚིག་ཚུ་ 

འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
 
སོབ་རིམ་༨ པ། སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོར་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༧ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. བྱ་ཚིག་ཚུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ ཚིག་གྲོགས་(འདྲེན་ཚིག་་) དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ནི་ལུ་ ནན་ཞིབ་འབད་དེ་ ཚིག་གྲོགས་དང་
འཁྲིལ་བའི་ དུས་གསུམ་གྱི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

2. བྱེད་འབྲེལ་བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ཚུ་གི་ཁྱད་པར་དང་ འཇུག་པ་ལུ་ནན་ཞིབ་འབད་དེ་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

3. ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ མ་ནོར་བར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ འབྲི་བཀོད་ཚུལ་
མཐུན་བྲི་ཚུགས། 

4. བརྗོད་པ་ ཆ་ཚང་ སྣ་སྡུད་དང་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བརྗོད་པའི་རིགས་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ བརྗོད་པ་གང་རུང་
ན་བཙུགས་ཏེ་ འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

5. མཚུངས་གསལ་སྒྲ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་གི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དཔེ་དང་དོན་སྦྲགས་ཏེ་ གོ་དོན་བརྡ་སྤྲོད་འབད་
ཚུགས། 

6. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་གྱི་ ཉམས་མྱོང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ ཡིག་སྡེབ་ རྣམ་གྲངས་ འགལ་མིང་ཚུ་
འཚོལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

 
སོབ་རིམ་༩ པ། སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོར་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༨ ཚུན་ལྷབ་མི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར།  
1. སྐད་ཡིག་གི་ ངོ་སྤྲོད་ལུ་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་གི་ཁྱད་པར་

ཚུ་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ རང་གི་སྐད་ཡིག་ལུ་ བརྩི་མཐོང་དང་ཤ་ཞེན་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་དང་ ལག་ལེན་ ཉམས་
སྲུང་ཚུ་འབད་ཐོག་ལས་ རང་གི་ཁ་སྐད་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས། 



58 
 

2. རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲ་དོན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ ཡིག་སྦྱོར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བྲི་ཚུགས། 
3. མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་སྡེབ་དང་ ཚིག་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འཐོབ་

ཐངས་དང་འཁྲིལ་ བྲི་ཚུགས། 
4. རང་དབང་ཅན་རྐྱང་པའི་ཕྲད་དང་ སྡེ་ཚན་ཅན་གྱི་ཕྲད་ཚུ་གི་ འཇུག་པ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འཐབ་ཚུགས། 
5. རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་ ཁ་སྐད་གཞན་གྱི་སྒྲ་གདངས་ བཏོན་ཐབས་ལུ་ དམིགས་བསལ་ ཡིག་སྡེབའབྲི་ཐངས་ཀྱི་ 

རྣམ་གཞག་ཚུ་ ལྷབ་སྟེ་ རྗོད་སྒྲ་དགཔ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས། 
6. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཉམས་མྱོང་ཚུད་དེ་ གོ་དོན་དང་ ཡིག་སྡེབ་ མིང་ཚིག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་ གློག་ཐོག་

དང་ དཔེ་དེབ་ཐོག་གི་ཚིག་མཛོད་ཚུ་ནང་ལས་འཚོལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
 
སོབ་རིམ་༡༠ པ། སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོར་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༩ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར།  
1. སྐད་ཡིག་གི་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ དགོས་པ་དང་ཕན་པ་ སྐད་ཡིག་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་ ཤ་ཞེན་ དང་
ལེན་ཚུ་འབད་ཐོག་ལས་ སྐད་ཡིག་ཉམས་སྲུང་འབད་ཚུགས། 

2. དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ སྨོན་ཚིག་ཚུ་གི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ འཐོབ་ལམ་
དང་འཁྲིལ་བྲི་ཚུགས། 

3. ཞེ་སའི་ཚིག་གི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ མིང་དང་བྱ་ཚིག་ལུ་ཞེ་ས་སྦྱར་ཏེ་ ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འཐབ་ཚུགས། 
4. གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུའི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ གོ་དོན་གཅིག་ལུ་ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་འབྲི་སྲོལ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས། 

5. རྫོང་ཁ་ རོ་མཱན་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ཁ་སྐད་གཞན་གྱི་ མིང་ཚུ་བྲི་དགོཔ་འཐོནམ་ད་ 
ཚུལ་བཞིན་དུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

6. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་འཚོལ་ཐོག་ལས་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ མིང་ཚིག་འོས་འབབ་
གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ཡིག་སྡེབ་མ་འཛོལ་བར་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
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སོབ་རིམ་༡༡ པ། སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོར་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༡༠ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར། 
1. རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་གི་ འབྱུང་ཁུངས་དང་ དར་ཁྱབ་ ཡིག་སྦྱོར་དང་མིང་ཚིག་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་སྟེ་ 

ཁུངས་དོན་ཚུ་བཀོད་ཚུགས།  
2. ཡི་གུའི་ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་སྒྲ་གདངས་བྱེད་རྩོལ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་བཏོན་ཏེ་སླབ་ཚུགས། 
3. རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ནང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ བརྡ་དོན་འཕྲོདཔ་སྦེ་བྲི་ཚུགས། 
4. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲའི་ཁྱད་པར་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ 

འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་ཚུགས། 
5. དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ཚིག་སྦྱོར་ནང་ལུ་ བྱ་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་འཛོལ་བ་མེད་པར་བྲི་ཚུགས།  
6. མིང་མཐའ་དང་བདག་སྒྲའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
7. ཨིང་ལིཤ་རྫོང་ཁ་ རོ་མཱན་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ཁ་སྐད་གཞན་གྱི་ མིང་ཚུ་བྲི་དགོཔ་

འཐོནམ་ད་ ཚུལ་བཞིན་དུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
8. གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ མིང་ཚིག་གཅིག་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཧ་གོ་ཐོག་

ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ།  
 

སོབ་རིམ་༡༢ པ། སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོར་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ། 
སློབ་རིམ་༡༡ པ་ཚུན་ལྷབ་མི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར།  
1. སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་ སྒྲ་གདངས་ མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ དེའི་སྐོར་ ཁུངས་དོན་ཚུ་ལུ་ བསམ་

ཞིབ་འབད་དེ་ སྐད་ཡིག་ལུ་ སྦྱང་བརྩོན་འབད་ནིའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་
བསྒྲུབ་ཚུགས། 

2. དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ བྱ་ཚིག་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་གི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ནང་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ འཐོབ་ལམ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་ཚུགས།  

3. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེའི་འཇུག་པ་དང་ ཁྱད་པར་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཆོས་
སྐད་དང་རྫོང་ཁ་ལག་ལེན་གྱི་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཐོག་ལས་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ 
བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ།  
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4. རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་  རྗོད་སྒྲ་འདྲ་རུང་ ཡིག་སྡེབ་སོ་སོར་ཡོད་མི་དང་ ཡིག་སྡེབ་འདྲ་རུང་ ཚིག་
གྲོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ གོ་དོན་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ཡིག་སྡེབ་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་བྲིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་
ཚུགས། 

5. གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ མིང་ཚིག་གཅིག་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཧ་གོ་
ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ།  

6. ཨིང་ལིཤ་རྫོང་ཁ་ རོ་མཱན་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ཁ་སྐད་གཞན་གྱི་ མིང་ཚུ་བྲི་དགོཔ་
འཐོནམ་ད་ ཚུལ་བཞིན་དུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

7. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་ ཚིག་མཛོད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ ཡིག་སྡེབ་དང་ རྣམ་གྲངས་འགལ་
མིང་ཚུ་ འཚོལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་གི་གདམ་ཁ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་འཛོལ་བ་མེད་པར་  ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས། 
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༥་༤ སབོ་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ སབོ་སངོ་ལས་དནོ། 
སོབ་སོང་ལས་དོན་ཟེར་མི་འདི་ སོབ་སོང་གི་དུས་ཡུན་ཅིག་ནང་ སོབ་སོང་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཤེས་དགོཔ་དང་ ཧ་
གོ་དགོ་པའི་ ཤེས་ཚད་དམིགས་གཏད་ ངེས་པར་འགྲུབ་ཚུགསཔ་སྦེ་ བཀོད་ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་ གོཝ་ཨིན།  

སོབ་སོང་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷབ་སོན་འབད་དགོ་པའི་དོན་ཚན་དང་ དོན་ཚན་གྱི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དགོ་
པའི་རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན་ཚུ་ཡང་ སྒྲིག་བཀོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩ་གཞུང་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ སོབ་
སོན་ཚུ་ སོབ་རིམ་རེ་བཞིན་གྱི་ ལས་དོན་དང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོན་དགོཔ་ཨིན་རུང་། དོན་ཚན་གཙོ་རིམ་གཟུང་དགོ་
པའི་སྐབས་ ལས་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ དནོ་ཚན་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་ནི་དང་། སོབ་སོན་གནས་
སངས་ལེགས་ཤོམ་དང་ དུས་ཡུན་ཚུ་ ཡོད་པ་ཅིན། ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་དོན་ཚན་དང་སོང་ལཱ་ཚུ་  ལས་དོན་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ རང་གིས་གདམ་འཐུའི་ཐོག་ལས་བཙུགས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 
༥་༤་༡ སོབ་རིམ་༡༢ པའི་ སོབ་སོང་ལས་དོན། 
སྐད་ཡིག་ལས་དོན། (བཅིུས་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་
བ་སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་ ཡི་གུ་ སྒྲ་གདངས་ རྗོད་སྒྲ་ མིང་
ཚིག་གི་ཐ་སྙད་དང་ སྐད་ཡིག་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་
ཚུགས་དགོ། 

2. མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་དང་ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒྲའི་ འཇུག་པ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

3. མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འཇུག་པ་ཚུ་ དབྱེ་
དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

4. བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་དང་ བདག་གཞན་དུས་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ཧ་གོ་
སྟེ་ བྱ་ཚིག་ལས་གྲུབ་པའི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ འཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  

5. སྦྱར་བྱ་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག་དང་ སྦྱོར་ཚུལ་ ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཚུ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ནང་ བརྡ་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུལ་མཐུན་
ཡོད་མེད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ རང་གིས་ཡང་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ བརྡ་
སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་སྦེ་བྲི་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་
ཚུགས་དགོ། 

6. གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ མིང་ཚིག་གཅིག་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་
མ་འདྲཝ་ཚུ་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཧ་གོ་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

• སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ། 
• རྫོང་ཁའི་ཡི་གུ། 
• སྒྲ་གདངས། 
• རྗོད་སྒྲ། 
• མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད། 
• སྐད་ཡིག་སྒྲུབ་ཚུལ། 
• མཚུངས་གསལ་དང་ཐེ་ཚོམ་

གྱི་སྒྲ། 
• མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་

གཞག། 
• བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ། 
• བདག་གཞན་དུས་གསུམ། 
• བྱ་ཚིག་དུས་གསུམ་གྱི་

ཡིག་སྡེབ། 
• སྦྱར་བྱ་ཡི་གུའི་རྣམ་

གཞག། 
• སྦྱོར་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་

རྫོང་ཁ་བྲི་ནི་དང་སླབ་ནི་ཚུ་ 
རྗོད་སྒྲ་དག་པ་འབད་ 
སླབ་ཚུགས་དགོཔ་དང་། 
སྐད་ཡིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
བརྡ་དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་རིག་
རྩལ་དང་། 
འབད་ཐངས་རིག་རྩལ་ཚུ་ལུ་
མཁས་ཉམས་ཚུད་ཚུགས་
པའི་ཉམས་མྱོང་འཐོབ་
དགོཔ་ཨིན། 
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བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ།  
7. ཨིང་ལིཤ་རྫོང་ཁ་ རོ་མཱན་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་

འབད་དེ་ ཁ་སྐད་གཞན་གྱི་ མིང་ཚུ་བྲི་དགོཔ་འཐོནམ་ད་ ཚུལ་བཞིན་དུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

8. ཆོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་དེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

9. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་ ཚིག་མཛོད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་
གོ་དོན་དང་ ཡིག་སྡེབ་དང་ རྣམ་གྲངས་འགལ་མིང་ཚུ་ འཚོལ་ཏེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་གི་གདམ་ཁ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་འཛོལ་བ་
མེད་པར་  ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མཁས་ཉམས་བཏོན་ཚུགས་དགོ། 

འཇུག་པ། 
• ཆོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་ཁྱད་

པར། 
• གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ། 
• བརྗོད་པ་རྐྱང་པ་ཆ་ཚང་སྣ་

བསྡུས་ནན་ཞིབ། 
• དམིགས་བསལ་སྐད་རིགས་

གཞན་གྱི་སྒྲ་གདངས་ནན་
ཞིབ། 

• རྫོང་ཁ་ རོ་མཱན་འབྲི་
ཐངས་ ལམ་ལུགས། 

• ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན།  
ལྷག་རྩོམ་ལས་དོན། (བཅིུས་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་
བ་སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དང་ཡིག་རིགས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་ གཅད་
མཚམས་ ཚིག་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ གོ་
དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ།  

2. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚིག་
འབྲུ་གི་གོ་དོན་དང་ བརྗོད་དོན་གྱི་གོ་བ་ལེན་ནི་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་འབད་
ཚུགས་དགོ།  

3. གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་དང་ རྩོད་གླེང་འབྲི་
རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རིག་པ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ གནས་སྟངས་
གཞན་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

4. དངོས་སྲུང་དང་འཆར་སྲུང་གི་རིགས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རང་གིས་ཡང་ གནས་
སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་སྲུང་རིགས་བརྩམ་ཚུགས་དགོ།  

5. བློ་ཟེ་ དཔྱེ་གཏམ་ ལ་སོགས་པའི་ ངག་ཐོག་གི་རྩོམ་རིག་ལམ་སྲོལ་
ཤེས་ཡོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།  

6. ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་དང་ གསལ་བཤད་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་
ལྷག་སྟེ་ གནད་དོན་ཚུ་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ།  

རྒྱས་བཤད་དང་ རྩོད་གླེང་འབྲི་
རྩོམ་ཚུ་ལྷག་ནི་དང་ བརྩམ་ནིའི་ 
རིག་རྩལ་ལྷབ་སྦྱང་།  
མི་ཁོམ་པའི་གནས་༨། འཁོར་
བ་ལུ་སྐྱེ་བའི་ཉེས་པ། མཐོན་
པོའི་གོ་ས་དང་ ལྷའི་བདེ་བ་
སྙིང་པོ་མེད་ཚུལ། གནས་
སྟངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་བསམས་
ཏེ་ སྡིག་པ་སྤང་ཚུལ། འགྲོ་
བ་རིགས་དྲུག་གི་སྡུག་བསྔལ། 
ཐར་པའི་བདེ་བ་ལུ་བརྩོན་དགོཔ། 
རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས། 
འཕགས་ལམ་བརྒྱད། བདེན་པ་
བཞི། ལ་སོགས་པའི་ ནང་
པའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་ཚུ་གི་
ལྷབ་སྦྱང་། 
བརྩི་མཐོང་ལྡན་པའི་ དངོས་སྲུང་

ལྷག་སྟེ་མི་ཚེ་ལུ་མཁོ་བའི་ 
བརྡ་དོན་ཤེས་ཡོན་ལེན་ནི། 
ལྷག་སྟེ་ཉམས་མྱོང་ཐོབ་
པའི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ ཡིག་
ཐོག་ལུ་ཕབ་སྟེ་ རྩོམ་
སྒྲིག་འབད་ནིའི་ རིག་
རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ནི་དང་། 
དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ བློའི་
རིག་རྩལ་དང་། འབད་
ཐངས་རིག་རྩལ། བརྡ་དོན་
རྒྱུན་འབྲེལ་དང་། མི་སྡེའི་
རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོ་བ་དགོ་
པའི་ཁར། 
དུས་རབས་༢༡ པའི་རིག་
རྩལ་དང་ མི་ཚེའི་རིག་
རྩལ་ཚུ་ འཐོབ་ཐབས་
འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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7. ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ ཞི་བདེའི་ལམ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བརྩི་
མཐོང་དང་ ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་གྱི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ལྷག་
ཐོག་ལས་ རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ ལག་ལེན་དང་ བཤད་པ་ཚུ་ རྐྱབ་
ཚུགས་དགོ།  

8. རྩོམ་རིག་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ངོས་འཛིན་
འབད་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  

9. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ 
རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
དགོ། 

10. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་ཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་
མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་ལུ་ཕན་པའི་
ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

11. སྐད་སྒྱུར་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ 
གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 

12. ཞུ་ཡིག་ ཞུ་ཚིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ བཀའ་རྒྱ་ གྲོས་ཆོད་ 
འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་
གཞི་ ཞུ་ཚིག་ ངག་བརྗོད་ཚུ་ལྷག་སྟེ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལག་ལེན་
འཐབ་ཞིནམ་ལས་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

13. དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༣༠ ལྷག་སྟེ་  བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་ལས་ ཤེས་ཡོན་
དང་བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ།   

14. སློབ་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་
༥༠༠ བཀལ་ཏེ་ བསྡོམས་༣༠༠༠ ལྷག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
དགོ། 

དང་འཆར་སྲུང་ཚུ་ ལྷག་ནི་དང་ 
གསར་རྩོམ་འབད་ནི། 
བློ་ཟེ། དཔྱེ་གཏམ། ལུང་
འདྲེན་ གསལ་བཤད་ ཁ་
བཤད་ལ་སོགས་པའི་ ངག་
ཐོག་ རྩོམ་རིག་ལམ་སྲོལ་དང་
འབྲེལ་བའི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་རིག་
རྩལ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ལྷག་
རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ ལས་དོན་
སྒྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

བྲི་ནིའི་ལས་དོན། (བཅིུས་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་རྩོམ་
རིག་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ རང་གི་བསམ་དོན་བཀོད་ནི་དང་ རང་གི་ལཱ་
འགན་དང་འབྲེལ་བའི་ བཤད་པ་བྲི་དགོཔ་ཚུ་ཡང་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་
གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཕབ་སྟེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། 

2. སྙན་རྩོམ་གྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་སྦྱང་སྟེ་ མི་ཚེའི་དང་ སྙན་ཚིག་རེ་ འབྲི་
སླབ་འབད་དགོཔ་རེ་འཐོནམ་ད་ གནད་དོན་ཚུ་ ཚིག་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་

ཞུ་ཡིག་ ཞུ་ཚིག་ བཤེར་
ཡིག། གཏང་ཡིག་གན་ཡིག་ 
བཀའ་རྒྱ། ཚོང་བསྒྲགས། 
གསལ་བསྒྲགས། སྙན་ཞུ་སྙན་
གསོལ། གྲོས་གཞི་ གྲོས་
ཆོད། བསྡུ་ཡིག་གི་རྣམ་

རྫོང་ཁ་བྲི་ནིའི་ནང་ལུ ཡི་
གུའི་བཟོ་ལེགས་པ། 
སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚང་བ། 
ཉམས་ལྡན་གྱི་ཚིག་གཞི་
ཡོད་པ། བལྟ་བའི་འབྲི་
བཀོད་ལེགས་པ། བཤད་
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མ་ གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཀོད་དེ་ ཚིག་གི་ཉམས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ འབྲི་
སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

3. འབྲི་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ བཤད་པ་དང་
རྩོམ་སྒྲིག་ཚུ་འབད་དགོཔ་འབྱུངམ་ད་ གནད་དོན་ཚུ་ རྩོད་གླེང་ རྒྱུད་སྐུལ་ 
ལོ་རྒྱུས་ འགྲེལ་བཤད་ རྒྱས་བཤད་ཚུ་ གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཕབ་སྟེ་ 
བཤད་པ་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

4. སྐད་སྒྱུར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གནད་དོན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ 
དབྱིན་སྐད་ནང་ལས་རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུ་ 
ཁ་གསལ་སྦེ་ སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། 

5. ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ མི་ཚེའི་ནང་ ཡིག་འགྲུལ་
ཚུ་བྲི་དགོཔ་འཐོནམ་ད་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ བཀོད་རྒྱ་ 
སྙན་ཞུ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་ གསལ་བཤད་ འཕྲིན་
ཡིག་ བརྡ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ ཁྱད་རྣམ་དང་འཁྲིལ་བྲིས་ཏེ་ མི་
ཚེའི་ དགོས་མཁོའི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་དགོ། 

6. ལས་འགུལ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ཁྱད་རྣམ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ འཆར་གཞི་བཟོ་
ནི་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་དག་འབད་ཐངས་ཀྱི་
ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་
དོན་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ བྲིས་ཏེ་  ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

7. འཁྲབ་སྲུང་གི་གོ་རིམ་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ སྲུང་དེབ་དང་ རྣམ་ཐར་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ འཁྲབ་སྲུང་འཇམ་ཏོང་ཏོ་རེ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་བྲི་ཚུགས་
དགོ། 

8. དཔེ་སྣོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་སྦྱོང་ལཱ་
དྲག་ཤོས་༥ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་ འབད་ཐོག་
ལས་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་བལྟ་སྟེ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་
ཚུགས་དགོ།  

9. རྫོང་ཁ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་ཡོད་རུང་ ཤོག་ཐོག་དང་
ཡང་ན་ གློག་རིག་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་
འབད་དེ་ རྫོང་ཁ་འདི་ཡང་ ཨིང་སྐད་དང་འདྲ་མཉམ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།  

10. བཤུད་བརྙན་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལྷབ་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་དོན་
ཚན་འཇམ་སངམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ བཤུད་བརྙན་བཟོ་སྟེ་ སྦྱན་ཞུ་འབད་

གཞག། ལ་སོགས་པའི་ 
ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་
ཚུ་གི་འབྲི་ཐངས་ཚུ་སྟོན་དགོཔ་
དང་། 
འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ 
བཤེས་སྤྲིངས་ལ་སོགས་པའི་ 
རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་
སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ སྤྱིར་
བཏང་ཡིག་རིགས་ཀྱི་འབྲི་བཀོད་
དང་། ཡིག་བཟོ། གནད་དོན་
བཙུགས་ཐངས། མགོ་རྒྱན་
འཐོབ་ལམ། སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་
བྲི་ནི། ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བྲི་
ནི། ཚིག་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་
བྲི་ནི་ཚུ་སྟོན་དགོཔ་དང་ འདྲི་
ལན་བྲི་ནི་ལ་སོགས་པའི་ བྲི་
ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གང་མང་བྱིན་ཏེ་ 
བྲིའི་ལས་དོན་ ཞར་འབྱུང་དུ་ 
སྒྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་བྲི་ནི། 
བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་དོན་ཚན་ མི་
ཁོམ་པའི་གནས་བརྒྱད་ལས་ 
མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་་ཚུན། 

པའི་བརྗོད་དོན་བཟང་བ་
འབད་ བྲི་ཚུགས་པའི་ 
རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ཐབས་
འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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ཚུགས་དགོ།  
11. བསླབ་བྱ་ལེགས་བཤད་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ནང་ཆོས་རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ 

རྩ་བའི་གོ་དོན་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ཞིནམ་ལས་ དེའི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ རྫོང་
ཁའི་ཐོག་ལུ་ ཕབ་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

12. འཁོར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་
གཉིས་ལ་སོགས་པའི་ ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་སྤང་བླངས་ཀྱི་གནས་ཚུ་གི་ 
འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ནི་དང་ དེ་ཚུ་རང་གི་མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ནང་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ བསམ་སྤྱོད་ཀྱི་འགྱུར་བ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

13.  དུས་མཐུན་མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་རིམ་ བཅུ་གཅིག་པ་ནང་
ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༥༠༠ བཀལ་ཏེ་ 
བསྡོམས་མིང་ཚིག་༢༥༠༠ དེ་ཅིག་ རྩོམ་རིག་ཚུ་བྲིཝ་ད་ ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་སྦེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

ཉན་སབ་ལས་དོན། (བཅིུས་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. ཞེ་ས་དང་ཕལ་ཚིག་གི་ ཤེས་ཡོན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་ གནད་
དོན་ཚུ་ ངག་གུས་པའི་་གུས་ཚིག་གི་ཐོག་ལས་སླབ་སྟེ་ བསམ་འཆར་བརྗེ་
སོར་འབད་ཚགས་དགོ།  

2. གྲངས་གནས་ གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་ ཚོང་
བསྒྲགས་ཚུ་ ཉན་ཏེ་ དེ་ཚུ་གི་ གནས་ཚུལ་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ འཛོལ་
བ་མེད་པར་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

3. སླབ་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནད་དོན་ཚུ་ ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་
དང་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ལ་སོགས་པའི་སླབ་ཐངས་ཀྱི་ ཉམས་འགྱུར་ཁྱད་
པར་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཉན་སླབ་ འབད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་
དགོ། 

4. མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་གི་ལཱ་འགན་དངའཁྲིལ་བའི་ 
ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ནང་ གྲོས་སྟུན་
དང་ གསལ་བཤད་ གོ་སྡུར་ རྩོད་བསྡུར་ཚུ་ འབད་དེ་ བློ་གི་གནས་
སྟངས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུགས་དགོ། 

5. རྫོང་ཁའི་ སྒྲ་གདངས་དང་ རྗོད་སྒྲའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ལྷབ་ཐོག་ལས་ གསལ་
བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དག་ཏོག་ཏོ་དང་ 
ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཡིག་འགྲུལ། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། 
འབྲི་རྩོམ། སྙན་རྩོམ། སྲུང་ 
ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩོམ་
རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་
འབད་བའི་སྐབས་ དོན་ཚན་དེ་
ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསམ་འཆར་
བཤད་ནི། གསལ་བཤད་འབད་
ནི། བརྡ་སྒྱུར་འབད་ནི། 
རྩོདསྡུར་འབད་ནི། འདྲི་ལན་
འབད་ནི། ཉན་ཏེ་ལད་སྲོལ་
དང་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ནི། གནས་
ཚུལ་སླབ་ནི་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་
གི་ཐོག་ལས་ ཉན་ཉན་སླབ་ཀྱི་
སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གང་མང་བྱིན་ཏེ་ ག་
དེ་སྦེ་ཉན་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ 
འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ 
ག་དེ་སྦེ་སླབ་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་

རྫོང་ཁ་སླབ་ཚད་གོ་ཤེསཔ་
དང་། གོ་སྟེ་ལན་སླབ་
ནིའི་ནང་ མིང་ཚིག་ལག་
ལེན་ཚུལ་མཐུན། སླབ་
པའི་རྗོད་སྒྲ་དག་པ། སླབ་
ཚུལ་གྱི་ངག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་འབད་སླབ་ནིའི་ 
རིག་རྩལ་ཚུ་ འཐོབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་དང་། 
ཉན་སླབ་ཚུ་འབདཝ་ད་ 
བརྡ་དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་རིག་
རྩལ་དང་ མི་སྡེའི་རིག་
རྩལ། དེ་ལས་ བློའི་རིག་
རྩལ་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས་
པའི་སློབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་
ཨིན། 
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ཚུགས་དགོ། 
6. ,སྙན་རྩོམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ལུང་

འདྲེན་དང་ དཔེ་གཏམ་ སྒྲ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་སླབ་མི་ཚུ་ཉན་ཏེ་ དེ་
བསྟུན་གྱི་ལན་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 

7. སྐད་སྒྱུར་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ཚུ་ལས་གོ་
བའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ དོར་ཁ་བསྒྱུར་ཚུགས་
དགོ།  

8. བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དཔེ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ 
འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ བསམ་འཆར་ བཤད་ཚུགས་དགོ། 

རིག་རྩལ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་
དེ་ ཉན་སླབ་ཀྱི་ལས་དོན་ 
ཞར་འབྱུང་དུ་ སྒྲུབ་ཐབས་
འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 
༥་༤་༢ སོབ་རིམ་༡༡ པའི་ སོབ་སོང་ལས་དོན། 
སྐད་ཡིག་ལས་དོན། (བཅིུག་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་
བ་སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. འབྲུག་གི་སྐད་ཡིག་གི་ འབྱུང་ཁུངསདང་ འདི་གི་ཁེ་ཕན་དང་ དགོས་པ་ཚུ་ 
བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

2. རྫོང་ཁའི་ཡི་གུའི་ཕྱག་རྒྱུན་དང་ མིང་ཚིག་གི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ ཁུངས་དོན་
བཀོད་ཚུགས་དགོ། 

3. རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་དོན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཡི་གུ་སྦྱོར་བ་ཚུ་
དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

4. སྔོན་འཇུག་རྗེས་ཡང་གསུམ་གྱི་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་བྱེད་རྩོལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ 
ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  

5. བྱ་ཚིག་དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ། 

6. ཆོས་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་ རྗོད་སྒྲའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
དགོ།  

7. མིང་མཐའ་འདྲེན་པ་དང་རྟགས་མཚུངས་འདྲེན་པ་ བདག་སྒྲའི་ འཇུག་པ་ཚུ་ཧ་
གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  

8. རྗོད་སྒྲ་རིང་ཐུང་དང་ དྲག་ཞན་སོ་སོར་འགྱུར་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲའི་སྒྲ་ཁྱད་
མ་འཛོལ་བར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

9. རྗོད་སྒྲ་འདྲ་རུང་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

སྤྱིར་སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས། 
འབྲུགགི་སྐད་ཡིག། རྗོད་སྒྲ་རིང་
ཐུང་དྲག་ཞན་སོ་སོར་འགྱུར་བའི་
རྗོད་སྒྲའི་སྒྲ་ཁྱད།  མིང་
མཐའ་དང་ རྟགས་མཚུངས་
འདྲེན་པ། བྱ་ཚིག་དུས་གསུམ་
གྱི་ཡིག་སྡེབ། ངག་ཐོག་དང་ 
ཡིག་ཐོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ 
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ མིང་
ཚིག་གི་ཡིག་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚུ་
ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ སྐད་ཡིག་
དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་གི་ལས་དོན་
སྒྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

ཡི་གུའི་བཟོ་ལེགས་པ། 
སྡེབ་སྦྱོར་ཚང་བ། སླབ་
པའི་སྒྲ་དག་པ་འབད་  
བརྡ་དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་རིག་
རྩལ་དང་། 
འབད་ཐངས་རིག་རྩལ་ཚུ་ལུ་
མཁས་ཉམས་ཚུད་ཚུགས་
པའི་ཉམས་མྱོང་འཐོབ་
དགོཔ་ཨིན། 
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10. ཡིག་སྡེབ་འདྲ་རུང་ ཚིག་གྲོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ གོ་དོན་སོ་སོ་ཡོད་
མི་ཚུ་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

ལྷག་རྩོམ་ལས་དོན། (བཅིུག་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་
བ་སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚིག་གསརཔ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ 
སྦྱང་ཚུགས་དགོ། 

2. རྩོམ་རིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་མཚམས་ སྐད་སེང་ཕབ་ཚུ་ འོས་འབབ་
དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ དུས་རྒྱུན་ཁ་སྐད་ནང་ མ་འཛོལ་བར་ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

3. དཔྱེ་གཏམ་དང་ བློ་ཟེ་  བསླབ་བྱ་ ཁ་བཤད་ ངག་ཐོག་གི་རྩོམ་རིག་
ལམ་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ། 

4. ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་དང་ གསལ་བཤད་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ 
གནད་དོན་ཚུ་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་
སྒོ་ལས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ།  

5. ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་ལ་སོགས་པའི་ བརྡ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ཀྱི་
གནད་དོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བཅུད་དོན་ཕབ་ཐོག་ལས་ གཞན་ལུ་མ་
འཛོལ་བར་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཚུགས་དགོ། 

6. རྒྱུད་སྐུལ་དང་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ 
རང་སྟོབས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ། 

7. མིག་བཤལ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་དང་ ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་ལྷག་ནི་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ 
བཅུད་དོན་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ལྷག་ནི་ དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནི་ ལ་
སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་
ལྷག་ཐོག་ལས་ མཁས་པའི་རྩོམ་རིག་གི་བྱ་བ་ལུ་བརྩོན་ཚུགས་དགོ།   

8. ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྩི་མཐོང་དང་ ནང་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ འགྲེལ་བཤད་
རྐྱབ་ནི་དང་ བཅུད་དོན་བཏོན་ནི་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ།  

9. རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དཔེ་དེབ་ ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ དངོས་རྩོམ་དང་ འཆར་རྩོམ་གྱི་
རིགས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་ལུ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་དགོ།  

10. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ 
བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

11. ཞུ་ཡིག་ ཞུ་ཚིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ བཀའ་རྒྱ་ གྲོས་ཆོད་ 

རྒྱས་བཤད་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་
དང་འབྲེལ་བའི་ འབྲི་རྩོམ་
ལྷག་ནི་དང་བརྩམ་ནིའི་ རིག་
རྩལ་ལྷབ་སྦྱང་། རྗེས་དྲན་དྲུག། 
ཕར་ཕྱིན་དྲུག། བག་ཡོད། 
མིའི་བསམ་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར། 
དབང་པོ་སྲུང་ཚུལ། འདོད་པའི་
ཡོན་ཏན་གྱི་ཉེས་དམིགས། 
སེམས་བསྲུང་བའི་ཕན་པ། ཞེན་
ཆགས་སྤང་དགོཔ། བཀུར་བའི་
ཡུལ། འཇིག་རྟེན་ཆོས་༨། 
འཕགས་པའི་ནོར་༧ ། 
གྲགས་ཉམས་རྒྱུ་༦། ཆོག་ཤེས་
ཀྱི་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམིགས། 
གཉེན་གྲོགས་སྟེན་ཚུལ།  ཟ་
འཐུང་འཚམས་ཚོད། གཉིད་
ལོག་ནིའི་དུས་ཚོད། ཚད་མེད་
བཞི། དགེ་སྡིག་སྟོབས་ཆེན་
འགྱུར་ཚུལ། སྟོབས་ཆེ་བའི་
དགེ་སྡིག་གི་ནུས་པ། སྒྲིབ་པ་
ལྔ། རྒྱས་པ་སྤང་ཚུལ། ཡང་
དག་གི་ལྟ་བ། ཐར་པ་རང་གིས་
ར་བརྩོན་དགོཔ། མི་རྟག་པ་
སྒོམ་ཚུལ། འཁོར་བ་ལུ་ངེས་
འབྱུང་། དལ་རྟེན་དོན་ལྡན་བཟོ་
དགོཔ། འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བཞི། 
ལ་སོགས་པའི་ དངོས་སྲུང་དང་

ལྷག་སྟེ་ཉམས་མྱོང་འཐོབ་
པའི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ ཡིག་
ཐོག་ལུ་ཕབ་སྟེ་ རྩོམ་
སྒྲིག་འབད་ནིའི་ རིག་
རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ནི་དང་། དེ་
དང་འབྲེལ་ཏེ་ བློའི་རིག་
རྩལ་དང་། འབད་ཐངས་
རིག་རྩལ། བརྡ་དོན་རྒྱུན་
འབྲེལ་རིག་རྩལ། མི་སྡེའི་
རིག་རྩལ་ཚུ་ འཐོབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་མ་ཚད། 
དུས་རབས་༢༡ པའི་རིག་
རྩལ་དང་ མི་ཚེའི་རིག་
རྩལ་ཚུ་ཡང་ སློབ་སྟོན་
དོན་ཚན་གྱི་འོས་འབབ་དང་
འབྲེལ་བ་བཟོ་སྟེ་ འཐོབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་གཞི་ 
ཞུ་ཚིག་ ངག་བརྗོད་ཚུ་ལྷག་སྟེ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ 
བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

12. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་
སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་ལུ་ཕན་པའི་ཤེས་
ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

13. ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་
ཁ་ནང་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 

14. སློབ་རིམ་བཅུ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་
༥༠༠ བཀལ་ཏེ་ བསྡོམས་༢༥༠༠ ལྷག་སྟེ་མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་
དགོ། 

15. ལྷག་ནི་གི་ དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༢༥ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་
ལས་ ཤེས་ཡོན་དང་བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

འཆར་སྲུང་ཚུ་ ལྷག་ནི་དང་ 
གསར་རྩོམ། རྩང་མོ། ཞབས་
ཁྲ། བསླབ་བྱ་ལེགས་བཤད། 
ཁ་བཤད། ལ་སོགས་པའི་ 
སྙན་རྩོམ་གྱི་རིག་རྩལལྷབ་སྦྱང་། 

བྲི་ནིའི་ལས་དོན། (བཅིུག་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་རྩོམ་
རིག་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ རང་གི་བསམ་དོན་བཀོད་ནི་དང་ རང་གི་ལཱ་
འགན་དང་འབྲེལ་བའི་ བཤད་པ་བྲི་དགོཔ་ཚུ་ཡང་ རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་
གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཕབ་སྟེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ། 

2. སྐད་སྒྱུར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གནད་དོན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ 
དབྱིན་སྐད་ནང་ལས་རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུ་ 
ཁ་གསལ་སྦེ་ སྤྲོད་ཚུགས་དགོ།  

3. འབྲི་རྩོམ་གྱི་གོ་དོན་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ བཤད་པ་དང་
རྩོམ་སྒྲིག་ཚུ་འབད་དགོཔ་འབྱུངམ་ད་ གནད་དོན་ཚུ་ རྩོད་གླེང་ རྒྱུད་སྐུལ་ 
ལོ་རྒྱུས་ འགྲེལ་བཤད་ རྒྱས་བཤད་ཚུ་ གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཕབ་སྟེ་ 
བཤད་པ་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

4. སྙན་རྩོམ་གྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་སྦྱང་སྟེ་ མི་ཚེའི་དང་ སྙན་ཚིག་རེ་ འབྲི་
སླབ་འབད་དགོཔ་རེ་འཐོནམ་ད་ གནད་དོན་ཚུ་ ཚིག་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་
མ་ གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཀོད་དེ་ ཚིག་གི་ཉམས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ འབྲི་
སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

5. བསླབ་བྱ་ལེགས་བཤད་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ནང་ཆོས་རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ 

གཏང་ཡིག། ཞུ་ཡིག འཕྲིན་
ཡིག། ཟིན་བྲིས། གྲོས་གཞི་ 
གྲོས་ཆོད། ངག་བརྗོད། ལ་
སོགས་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་
དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་འབྲི་ཐངས་
ཚུ་སྟོན་དགོཔ་དང་། 
འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ 
བཤེས་སྤྲིངས་ལ་སོགས་པའི་ 
རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་
སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ སྤྱིར་
བཏང་ཡིག་རིགས་ཀྱི་འབྲི་བཀོད་
དང་། ཡིག་བཟོ། གནད་དོན་
བཙུགས་ཐངས། མགོ་རྒྱན་
འཐོབ་ལམ། སྐད་སྒྱུར་དང་། 
ཞིབ་འཚོལ། དབྱེ་དཔྱད་ཐོག་
ལས་བྲི་ནི། ཚིག་བཅད་ལྷུག་

རྫོང་ཁ་བྲི་ནིའི་ནང་ལུ ཡི་
གུའི་བཟོ་ལེགས་པ། 
སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚང་བ། 
ཉམས་ལྡན་གྱི་ཚིག་གཞི་
ཡོད་པ། བལྟ་བའི་འབྲི་
བཀོད་ལེགས་པ། བཤད་
པའི་བརྗོད་དོན་བཟང་བ་
འབད་ བྲི་ཚུགས་པའི་ 
རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ཐབས་
འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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རྩ་བའི་གོ་དོན་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ཞིནམ་ལས་ དེའི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ རྫོང་
ཁའི་ཐོག་ལུ་ ཕབ་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

6. ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ མགོ་རྒྱན་ ཞུ་ཡིག་ 
གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ བཀོད་རྒྱ་ སྙན་ཞུ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་
བསྒྲགས་ གསལ་བཤད་ འཕྲིན་ཡིག་ བརྡ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ 
བྲི་དགོཔ་འཐོནམ་ད་ ཁྱད་རྣམ་དང་འཁྲིལ་བྲིས་ཏེ་ མི་ཚེའི་དགོས་མཁོའི་
གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་དགོ།  

7. ལས་འགུལ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ཁྱད་རྣམ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་ འཆར་གཞི་
བཟོ་ནི་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་དག་འབད་
ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ 
འབྲེལ་ཡོད་དོན་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ རྩོམ་སྒྲིག་དང་ཞུན་དག་ཚུ་འབད་ཚུགས་
དགོ། 

8. འཁྲབ་སྲུང་གི་གོ་རིམ་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ སྲུང་དེབ་དང་རྣམ་ཐར་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ འཁྲབ་སྲུང་འཇམ་ཏོང་ཏོ་རེ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་བྲི་ཚུགས་
དགོ། 

9. དུས་མཐུན་མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་རིམ་ བཅུ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ 
མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༥༠༠ བཀལ་ཏེ་ བསྡོམས་ མིང་
ཚིག་༢༥༠༠ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་སྦེ་ལྷབ་སྟེ་ ཡི་གུ་ཚུ་བྲིཝ་ད་ ལག་ལེན་
འཐབ་བྲི་ཚུགས་དགོ 

10. དཔེ་སྣོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་སྦྱོང་
ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་
ཐོག་ལས་ རང་གི་བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་བལྟ་ཚུགས་དགོ།  

11. རྫོང་ཁ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ གློག་རིག་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ།  

12. ནང་རྩོམ་རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་འབྲས་དང་ སྤང་བླླྲང་གི་གནས་
ཚུ་ལྷབ་ཐོག་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ 
གདམ་འཐུ་འབད་ཐོག་ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

སྤེལ་མ་དང་། འདྲི་ལན་བྲི་ནི་
ལ་སོགས་པའི་ བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་
ཚུ་གང་མང་བྱིན་ཏེ་ བྲི་ནིའི་
ལས་དོན་ ཞར་འབྱུང་དུ་ སྒྲུབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་བྲི་ནི། 
བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་དོན་ཚན་ 
མཚན་དོན་ལས་ བླ་མ་བསྟན་
དགོཔ་ཚུན། 

ཉན་སབ་ལས་དོན། (བཅིུག་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. དུས་མཐུན་གྱི་མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ལྷབ་ཅི་ ཡིག་འགྲུལ། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། མིང་ཚིག་ལག་ལེན་ཚུལ་
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ར་ གནས་སྟངས་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
2. འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལྷབ་སྟེ་ དོན་ཚན་ག་ཅིའི་ཐོག་ལུ་འབད་རུང་ 

དོགས་པ་གཅད་ནི་དང་ འདྲི་ཞིབ་འབད་ནི་ གོ་བསྡུར་འབད་ནེ་ བསམ་
ལན་བཀོད་ནི་ཚུ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

3. ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྫོང་ཁ་ཉན་སླབ་འབད་བའི་སྐབས་ 
སྐབས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ ཉམས་འགྱུར་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ 
ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 

4. སྙན་རྩོམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལུང་འདྲེན་དང་ དཔྱེ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་སླབ་མི་བློ་
ཚུ་ དཔེ་དོན་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལན་སླབ་ཚུགས་དགོ། 

5. དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཞན་གྱིས་ སླབ་མི་ལུ་ འོས་
འབབ་ཡོད་མེད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ཚུགས་དགོ། 

6. སྐད་སྒྱུར་གྱི་ སྦྱང་བ་ཐོབ་སྟེ་ ཆོས་སྐད་དང་ དབྱིན་སྐད་ལས་ གོ་བའི་
ནང་དོན་ཚུ་ ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་ནང་དོར་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་ སླབ་ཚུགས་
དགོ། 

7. ཡིག་འགྲུལ་དང་བརྡ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་མ་ནོར་བར་
བརྡ་དོན་འབད་དེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 

འབྲི་རྩོམ། སྙན་རྩོམ། སྲུང་ 
རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་
སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ དོན་
ཚན་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསམ་
འཆར་བཤད་ནི། གསལ་བཤད་
འབད་ནི། བརྡ་སྒྱུར་འབད་ནི། 
རྩོད་སྡུར་འབད་ནི། འདྲི་ལན་
འབད་ནི། ཉན་ཏེ་ལད་སྲོལ་
དང་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ནི། གནས་
ཚུལ་སླབ་ནི་ ལ་སོགས་པའི་
ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་
ཚུ་གང་མང་བྱིན་ཏེ་ ག་དེ་སྦེ་
ཉན་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ འོས་
འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ག་དེ་
སྦེ་སླབ་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་རིག་
རྩལ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་དེ་ 
ཉན་སླབ་ཀྱི་ལས་དོན་ ཞར་
འབྱུང་དུ་ སྒྲུབ་ཐབས་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 

མཐུན། སླབ་པའི་རྗོད་སྒྲ་
དག་པ། སླབ་ཚུལ་གྱི་ངག་
སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
འབད་སླབ་ནིའི་ རིག་རྩལ་
ཚུ་ འཐོབ་ཐབས་འབད་
དགོཔ་དང་། ཉན་སླབ་ཚུ་
འབདཝ་ད་ བརྡ་དོན་རྒྱུན་
འབྲེལ་གྱི་རིག་རྩལ་དང་ 
མི་སྡེའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལག་
ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

 
༥་༤་༣ སོབ་རིམ་༡༠ པའི་ སོབ་སོང་ལས་དོན། 
སྐད་ཡིག་ལས་དོན། (བཅུ་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ འདི་གི་ཁེ་ཕན་དང་ དགོས་པ་
ཚུ་གཞན་ལུ་ བཤད་ཚུགས་དགོ། 

2. ལ་དོན། རྒྱན་སྡུད། འབྲེལ་སྒྲ། བྱེད་སྒྲ། ལྷག་བཅས། ཚུ་ འཐོབ་ལམ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་དགོ། 

3. ཚིག་གྲོགས་ ཅི་དང་ཡི་ཚུ་དང་ ཅིག་ཤིག་ཞིག་གི་འཐོབ་ལམ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

4. བརྗོད་པའི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྗོད་པ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བཟོ་སྟེ་ འབྲི་སླབ་
འབད་དགོ། 

སྐད་ཡིག་གི་དགོས་པ་དང་ཕན་
ཐོགས། སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སྤྲོད། 
འབྱུང་རབས། གལ་ཆེ་
ཚུལ། ལ་དོན། རྒྱན་སྡུད། 
འབྲེལ་སྒྲ། བྱེད་སྒྲ། ལྷག་
བཅས། བསྡུ་ཡིག་གི་རྣམ་
གཞག། བྱེད་འབྲེལ་བྱ་ཚིག་
དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་གི་ 

ཡི་གུའི་བཟོ་ལེགས་པ། 
སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚང་བ། 
སླབ་པའི་རྗོད་སྒྲ་དག་པ་
འབད་ སླབ་ཚུགས་དགོཔ་
དང་། འབད་ཐངས་རིག་
རྩལ་ཚུ་ལུ་མཁས་ཉམས་
ཚུད་ཚུགས་པའི་ཉམས་མྱོང་
འཐོབ་དགོཔ་ཨིན། 
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5. མིང་དང་བྱ་ཚིག་ལུ་ཞེ་ས་སྦྱོར་ཚུལ་ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
6. གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
7. ཚིག་དང་སྡེབ་བསྡུས་ཏེ་བྲི་དགོཔ་ཚུ་ བསྡུ་ཡིག་གི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ལུ་བྲི་

ཚུགས་དགོ། 
8. བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་དང་བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ 

ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
9. བདག་སྒྲའི་འཇུག་པ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ མི་མཐའ་དང་ མ་འཛོལ་བར་དབྱེ་དཔྱད་

དེ་ བྲི་ཚུགས། 

ཡིག་སྡེབ་དང་ལག་ལེན། ཚིག་
གྲོགས་ ཅིག་ཤིག་ཞིག། མིང་
དང་བྱ་ཚིག་ལུ་ཞེ་ས་སྦྱོར་ཚུལ། 
གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ། ཞེ་
སའི་ཚིག་གི་ལག་ལེན། དོན་
ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་
གི་ཡིག་སྡེབ་དང་ སྦྱོར་བ་ཚུ་
ལྷབ་སྦྱང་།  

ལྷག་རྩོམ་ལས་དོན། (བཅུ་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་ནང་གི་ ཚིགས་བཅད་ ཚིག་ལྷུག་ སྤེལ་མ་ ག་ཅི་
ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ འོས་འབབ་ལྡན་
ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

2. སྲུང་ཐུང་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཚངམ་སྦེ་ཡོད་མེད་ 
དབྱེ་དཔྱད་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

3. སྒྲ་གཏམ་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་དང་ ལུང་འདྲེན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ 
དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཐོག་ལས་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།  

4. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ 
རིག་རྩལ་ཚུ་ ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

5. འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་
རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་ངོས་འཛིན་
འབད་ཚུགས་དགོ། 

6. ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་ བློ་ཟེ་ དཔྱེ་གཏམ་ བསླབ་བྱ་ ཁ་
བཤད་དང་ གསལ་བཤད་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ 
གནད་དོན་ཚུ་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ།   

7. ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ བཀའ་རྒྱ་ གྲོས་ཆོད་ འཕྲིན་ཡིག་ 
སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་གཞི་ ཞུ་ཚིག་ 
ངག་བརྗོད་ཚུ་ལྷག་སྟེ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ 
བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ།  

རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་དང་ འཆར་
སྣང་འབྲི་རྩོམ། རྒྱས་བཤད་
འབྲི་རྩོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ འབྲི་
རྩོམ་ལྷག་ནི་དང་བརྩམ་ནིའི་ 
རིག་རྩལ་ལྷབ་སྦྱང་། འདོད་
ཡོན་དང་། བདག་འཛིན། 
ཞེན་ཆགས་སྤང་དགོཔ། སྡུག་
བསྔལ་འཁྲུལ་པར་བལྟ་དགོཔ། 
ཕར་ཕྱིན་༦ སྦྱང་དགོཔ། བྱ་
ངན་སྤང་དགོཔ། སྐུར་པ་བཏབ་
ནི་སྤང་དགོཔ། ཉོན་མོངས་པ་
མགོ་གནོད་དགོཔ། གཞན་དོན་
བསྒྲུབ་དགོཔ། ཕུང་གཞི། 
གདུག་ཁ་སྤང་དགོཔ། དགེ་བ་
བསྔོ་དགོཔ། ལ་སོགས་པའི་ 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཚུ་ 
བསམ་སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
ལྷབ་སྦྱང་། ལྷག་ནི་དང་ 
གསར་རྩོམ། བློ་ཟེ། དཔྱེ་
གཏམ། ལུང་འདྲེན་ གསལ་
བཤད་ ཁ་བཤད་ལ་སོགས་

ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་དང་ 
ལྷག་སྟེ་མི་ཚེ་ལུ་མཁོ་བའི་ 
བརྡ་དོན་ཤེས་ཡོན་ལེན་ནི། 
ལྷག་སྟེ་ཉམས་མྱོང་ཐོབ་
པའི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ ཡིག་
ཐོག་ལུ་ཕབ་སྟེ་ རྩོམ་
སྒྲིག་དང་ དེ་ལས་ བློ་
དང་། འབད་ཐངས། བརྡ་
དོན་རྒྱུན་འབྲེལ། མི་སྡེའི་
རིག་རྩལ་ཚུ་ འཐོབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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8. ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་
བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས། 

9. སློབ་རིམ་དགུ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༥༠༠ 
བཀལ་ཏེ་ བསྡོམས་༢༠༠༠ ལྷག་སྟེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 

10. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་
མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་ལུ་ཕན་པའི་
ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

11. ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་
ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་
ནིའི་ཐབས་ལམ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ། 

12. དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༢༥ ལྷག་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དེ་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་
གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་དགོ། 

པའི་ ངག་ཐོག་ རྩོམ་རིག་དང་
འབྲེལ་བའི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་རིག་
རྩལ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ལས་
དོན་སྒྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་
ཨིན། 

བྲི་ནིའི་ལས་དོན། (བཅུ་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་སོད་
གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. འབྲི་རྩོམ་གྱི་ འབྲི་བཀོད་དང་ དབྱེ་བ་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་
མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་ཚེའི་་ནང་ གནས་ཚུལ་དང་ བཤད་པ་ བརྡ་དོན་ཚུ་བྲི་
བའི་སྐབས་ འབྲི་རྩོམ་ལས་བརྟེན་པའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་
ལས་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བླི་ཚུགས། 

2. བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གཞན་གྱིས་
རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་་རྩོམ་རིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ བསམ་ལན་
བཀོད་ཐོག་ལས་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་ཚུགས། 

3. རྩོམ་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ རང་གི་མནོ་དོན་དང་ 
ཉམས་མྱོང་ འཆར་སྣང་ དངོས་འབྱུང་ཚུ་ ཞབས་ཁྲ་དང་རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་
ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཕབ་སྟེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་
ཚུགས་དགོ།  

4. སྐད་སྒྱུར་གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དབྱིན་སྐད་ནང་ལས་ རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་
སྒྱུར་འབད་དེ་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་རིགས་ཐོག་ལུ་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་གཞི་
འགྱམ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

5. ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ མགོ་རྒྱན་ ཞུ་ཡིག་ 
གཏང་ཡིག་ འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་
རིམ་ གྲོས་གཞི་ གྲོས་ཆོད་ ཞུ་ཚིག་/བཤེར་ཡིག་ ངག་བརྗོད་ གན་

ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག། སྙན་
ཞུ་སྙན་གསོལ། གྲོས་གཞི་ 
གྲོས་ཆོད། ཞུ་ཚིག་ བཤེར་
ཡིག། གན་ཡིག་ ལ་སོགས་
པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་བ་མ་
འདྲཝ་ཚུ་གི་འབྲི་ཐངས་ཚུ་སྟོན་
དགོཔ། འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ 
སྲུང་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ལ་
སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་མ་
འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་
སྐབས་སྤྱིར་བཏང་ཡིག་རིགས་
ཀྱི་འབྲི་བཀོད་དང་། ཡིག་བཟོ། 
གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས། 
མགོ་རྒྱན་འཐོབ་ལམ། ཞིབ་
འཚོལ་འབད་དེ་བྲི་ནི། ཚིག་
བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་བྲི་ནི་ཚུ་སྟོན་
དགོཔ་དང་ འདྲི་ལན་བྲི་ནི་ལ་

རྫོང་ཁ་བྲི་ནིའི་ནང་ལུ ཡི་
གུའི་བཟོ་ལེགས་པ། 
སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚང་བ། 
ཉམས་ལྡན་གྱི་ཚིག་གཞི་
ཡོད་པ། བལྟ་བའི་འབྲི་
བཀོད་ལེགས་པ། བཤད་
པའི་བརྗོད་དོན་བཟང་བ་
འབད་ བྲི་ཚུགས་པའི་ 
རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ཐབས་
འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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རྒྱ་ཚུ་ ག་ཅི་བྲི་དགོ་རུང་ རིག་རྩལ་དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐ་ཐོག་ལས་ མི་ཚེ་
འདི་འཇོན་སྟབས་ཅན་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཚུགས་དགོ།  

6. འབྲི་རྩོམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཁྱད་རྣམ་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ 
ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལུ་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་ བྲི་དགོ་རུང་ རིག་རྩལ་
འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་བྲི་ཐོག་ལས་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ལུ་ གོམས་
སྦྱངས་ཚུད་ཚུགས་དགོ།  

7. དུས་མཐུན་མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་རིམ་ དགུ་པ་ནང་ལྷབ་མི་ 
མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༥༠༠ བཀལ་ཏེ་ བསྡོམས་མིང་ཚིག་
༢༠༠༠ དེ་ཅིག་ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

1. དཔེ་སྣོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་སྦྱོང་
ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་
ཐོག་ལས་ རང་གི་བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་བལྟ་ཚུགས་དགོ།  

2. སྲུང་གི་ཉམས་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ སློབ་སྦྱོང་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྲུང་དང་
འཁྲབ་སྲུང་གི་རིགས་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དང་ དེ་
ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ གནས་ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་ སྲུང་ཐུང་
ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་འགན་ཁག་འབག་ཚུགས་དགོ།  

3. བསླབ་བྱ་ལེགས་བཤད་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ ནང་ཆོས་རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་
བའི་ རྩ་བའི་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ལེན་ཏེ་ དེའི་འགྲེལ་པ་རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་ 
བརྗོད་དོན་ལས་མ་འགལ་བར་ བྲིས་ཏེ་ རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

4. རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ བསམ་སྤྱོད་ཚུ་ལྷབ་ཐོག་ལས་ ལས་
འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་ མི་ཚེའི་སྤང་བླང་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་  བཤད་པ་
རྐྱབ་ནི་དང་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཐོག་ལས་ རང་
གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས་དགོ། 

སོགས་པའི་ བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་
གང་མང་བྱིན་ཏེ་ བྲི་ནིའི་ལས་
དོན་ ཞར་འབྱུང་དུ་ སྒྲུབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་བྲི་ནི། རྒྱལ་
སྲས་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ཚན་ 
འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་སྤང་
དགོཔ་ལས་ བསྔོ་བོ་སྨོན་
ལམ་ཚུན། 

ཉན་སབ་ལས་དོན། (བཅུ་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

སོབ་རིམ་བཅུ་པ། ཉན་སབ་ཀྱི་ལས་དོན། 
1. མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞེ་ས་དང་ ཕལ་ཚིག་ཚུ་འཐོབ་ལམ་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ།  
2. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ཉན་ཏེ་ གོ་དོན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ བརྡ་

སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 

ཡིག་འགྲུལ། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། 
འབྲི་རྩོམ། སྙན་རྩོམ། སྲུང་ 
ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩོམ་
རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་
འབད་བའི་སྐབས་ དོན་ཚན་དེ་

རྫོང་ཁ་སླབ་ཚད་གོ་ཤེསཔ་
དང་། གོ་སྟེ་ལན་སླབ་
ནིའི་ནང་ མིང་ཚིག་ལག་
ལེན་ཚུལ་མཐུན། སླབ་
པའི་རྗོད་སྒྲ་དག་པ། སླབ་
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3. སྤྱིར་བཏང་གི་ ཆོས་གཏམ་དང་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ གླུ་གཞས་ བསླབ་བྱ་ 
སྒྲ་གཏམ་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཁ་བཤད་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་
འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

4. གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ གཏང་ཚུགས་དགོ།  
5. གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ 

ཉམས་འགྱུར་གྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ།  
6. འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་ཞིབ་དང་འདྲི་ཞིབ་ཚུ་

འབད་དེ་ རྩོད་སྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
7. རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་ཐངས་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་ཐོག་

ལས་ སློབ་སྦྱོང་འབད་དེ་ གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ ཉན་སླབ་འབད་
ཚུགས་དགོ། 

8. ཆོས་སྐད་དང་ དབྱིན་སྐད་ལས་གོ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ 
དོར་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་སླབ་ཚུགས་དགོ། 

9. ཆོས་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་གོ་བ་ལེན་ཏེ་ ཉན་སླབ་འབད་
ཚུགས་དགོ། 

ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསམ་འཆར་
བཤད་ནི།  
གསལ་བཤད་འབད་ནི།  
བརྡ་སྒྱུར་འབད་ནི།  
རྩོད་སྡུར་འབད་ནི།  
འདྲི་ལན་འབད་ནི།  
ཉན་ཏེ་ལད་སྲོལ་དང་རྣམ་འགྱུར་
སྟོན་ནི། 
གནས་ཚུལ་སླབ་ནི་ ལ་སོགས་
པ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཉན་ཉན་
སླབ་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གང་མང་བྱིན་
ཏེ་ ག་དེ་སྦེ་ཉན་དགོཔ་ཨིན་
ན་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་
སྦེ་ ག་དེ་སྦེ་སླབ་དགོཔ་ཨིན་
ན་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་
འབད་དེ་ ཉན་སླབ་ཀྱི་ལས་དོན་ 
ཞར་འབྱུང་དུ་ སྒྲུབ་ཐབས་
འབད་དགོཔ་ཨིན། 

ཚུལ་གྱི་ངག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་འབད་སླབ་ནིའི་ 
རིག་རྩལ་དང་ མི་སྡེའི་
རིག་རྩལ། དེ་ལས་ བློའི་
རིག་རྩལ་ཚུ་ འཐོབ་
ཚུགས་པའི་སློབ་སྟོན་སྦྱོང་
ལཱ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་ཨིན། 
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༥་༤་༤ སོབ་རིམ་༩ པའི་ སོབ་སོང་ལས་དོན། 
སྐད་ཡིག་ལས་དོན། (དགུ་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

སོབ་རིམ་༩པའི་སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོར་གྱི་ལས་དོན། 
1. སྤྱིར་བཏང་སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ བྱེད་ལས་ དགོས་པ་ཚུ་གི་སྐོར་

དང་ ཡི་གུའི་ངོ་སྤྲོད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གི་སྐད་ཡིག་ལུ་ བརྩི་
མཐོང་དང་ཤ་ཞེན་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་དང་ ལག་ལེན་ ཉམས་
སྲུང་ཚུ་འབད་ཐོག་ལས་ རང་གི་ཁ་སྐད་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་བརྩོན་
ཚུགས་དགོ། 

2. སྐད་ཡིག་ཚུ་ ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ 
ཁྱད་པར་དང་ཕྱེས་ཏེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ སྦྱོར་ཚུལ་ ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོཔ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

3. རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འཇུག་པ་ཚུ་འཛོལ་བ་
མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

4. རང་དབང་ཅན་རྐྱང་པའི་ཕྲད་དང་ སྡེ་ཚན་ཅན་གྱི་ཕྲད་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
དེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། 

5. མིང་ཚིག་གི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ 
སྨོན་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་ཚུལ་མཐུན་བྲི་ཚུགས།  

6. ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་བཅད་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ 
ཡིག་རིགས་ག་ཅི་བྲི་རུང་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ ཡི་གུའི་འབྲི་
བཀོད་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

7. གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ གོ་དོན་གཅིག་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་མ་
འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་ ཚུལ་བཞིན་དུ་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

8. བསྡུ་ཡིག་གི་རྣམ་གཞག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ཚིག་རྒྱས་
བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབྲི་ལྷག་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས། 

9. རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་ ཁ་སྐད་གཞན་ནང་ཡོད་མི་ མིང་ཚུ་ བྲི་དགོཔ་
འཐོནམ་ད་ རྗོད་སྒྲ་འཐོན་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ བཏོན་ཐབས་ལུ་ དམིགས་
བསལ་ ཡིག་སྡེབ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ རྣམ་གཞག་ཚུ་ ལྷབ་སྟེ་ རྗོད་སྒྲ་
དགཔ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། 

10. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ཡིག་སྡེབ་འཚོལ་

• སྐད་ཡིག་གི་ འབྱུང་
ཁུངས་དང་དགོས་པ། 

• ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་གི་
ཁྱད་པར། 

• སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་རྣམ་
གཞག་གི་སྐོར། 

• སྦྱོར་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་
འཇུག་པ། 

• མིང་གི་རྣམ་གཞག། 
• གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ། 
• བདག་སྒྲའི་བསྐྱར་ཞིབ། 
• དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག། 
• བརྗོད་པ་རྐྱང་པ་ཆ་ཚང་སྣ་

བསྡུས་ནན་ཞིབ། 
• རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་འབྲི་ཐངས་

ལམ་ལུགས། 
 

རྫོང་ཁ་བྲི་ནི་དང་སླབ་ནི་ཚུ་ 
ཡི་གུའི་བཟོ་ལེགས་པ། 
སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚང་བ། 
སླབ་པའི་རྗོད་སྒྲ་དག་པ་འབད་ 
སླབ་ཚུགས་དགོཔ་དང་། 
སྐད་ཡིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བརྡ་
དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་རིག་རྩལ་
དང་། འབད་ཐངས་རིག་རྩལ་
ཚུ་ལུ་མཁས་ཉམས་ཚུད་
དགོཔ་ཨིན། 
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ནི་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ གནས་
སྟངས་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

ལྷག་རྩོམ་ལས་དོན། (དགུ་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

སོབ་རིམ་༩པའི་ལྷག་རྩོམ་གྱི་ལས་དོན། 
1. ཚིག་ལྷུག་དང་ ཚིགས་བཅད་ སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་རྫོང་

ཁའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ གཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་
ཚུགས་དགོ། 

2. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ 
རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

3. འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་
རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་ངོས་འཛིན་
འབད་ཚུགས་དགོ། 

4. ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་
ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་
གི་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ།  

5. སྐད་ཡིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ 
ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་སྐྱེད་ གཏང་ཚུགས་དགོ། 

6. ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་ བློ་ཟེ་ དཔྱེ་གཏམ་ བསླབ་བྱ་ ཁ་
བཤད་དང་ གསལ་བཤད་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ 
གནད་དོན་ཚུ་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ།  

7. ནང་ཆོས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ 
ཕྱག་ལཱ་མཛད་ཐངས་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ བཟང་པོའི་བསམ་སྤྱོད་ཚུ་ ཉམས་
ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

8. ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་
བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 

9. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་ལྷབ་
སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཤེས་ཡོན་དང་ 
བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

10. ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ 

ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་དང་ རྒྱུད་
སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ རྒྱས་བཤད་ 
འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་དང་འབྲེལ་
བའི་ འབྲི་རྩོམ་ལྷག་ནི་དང་
བརྩམ་ནི། རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་ 
གསལ་བཤད་ ཞབས་ཁྲ་ ཁ་
བཤད་ ལུང་འདྲེན་ ལ་
སོགས་པའི་རྩོམ་རིག་ལྷབ་སྦྱང་། 
དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་། ཕ་
ཡུལ་སྤང་དགོཔ། དགོན་པ་
བསྟེན་དགོཔ། ཚེ་བློས་གཏང་
དགོཔ། ཆ་རོགས་ངན་པ་སྤང་
དགོཔ། བླ་མ་བསྟེན་དགོཔ། 
སྐྱབས་སུ་འགྲོ་དགོཔ། སྡིག་པ་
ལུ་འཛེམ་དགོཔ། ཆོས་ལུ་དོན་
གཉེར་བསྐྱེད་དགོཔ། བྱང་
སེམས་བསྐྱེད་དགོཔ། བདེ་སྡུག་
བརྗེ་དགོཔ། ལུས་དང་ལོངས་
སྤྱོད་བསྔོ་དགོཔ། སྙིང་རྗེ་
བསྒོམ་དགོཔ། བྱང་སེམས་
བསྐྱེད་དགོཔ། མ་ཧནམ་སེམས་
ཁར་བཞག་ནི་སྤང་དགོཔ། ཤ་
ཚ་ཧིང་ཚ་འབད་དགོཔ། དམན་
པ་གོང་དུ་བཀུར་དགོཔ། སྡུག་
བསྔལ་དང་དུ་བླང་དགོཔ། ང་
རྒྱལ་སྤང་དགོཔ། རང་སེམས་
རང་གིས་བཏུལ་དགོཔ། ལ་

བློའི་རིག་རྩལ་དང་། འབད་
ཐངས་རིག་རྩལ། བརྡ་དོན་
རྒྱུན་འབྲེལ་རིག་རྩལ། མི་
སྡེའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ འཐོབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་མ་ཚད། 
དུས་རབས་༢༡ པའི་རིག་རྩལ་
དང་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཚུ་
ཡང་ སློབ་སྟོན་དོན་ཚན་གྱི་
འོས་འབབ་དང་འབྲེལ་བ་བཟོ་
སྟེ་ འཐོབ་ཐབས་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 
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ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་གཞི་ ཞུ་ཚིག་ ངག་བརྗོད་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ 
གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། 

11. སློབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་
༥༠༠ བཀལ་ཏེ་ བསྡོམས་༡༥༠༠ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་སྦེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 

སོགས་པའི་ ལས་དོན་སྒྲུབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

བྲི་ནིའི་ལས་དོན། (དགུ་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

སོབ་རིམ་དགུ་པའི་ བྲི་ནིའི་ལས་དོན། 
1. ད་སྒྲ་དང་ དང་སྒྲ་ དེ་སྒྲ་ འདི་སྒྲ་ ནི་སྒྲ་ བདག་སྒྲ་ཚུ་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་

འབད་དེ་ ཡིག་རིགས་ཚུ་བྲིཝ་ད་ དེ་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ འོས་འབབ་
དང་ལྡནམ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ།  

2. མིང་ཚིག་དང་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ རྣམ་གྲངས་དང་ འགལ་མིང་ཚུ་གི་
ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ ཡིག་རིགས་བྲི་བའི་སྐབས་ གནས་
སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ མ་འཛོལ་བར་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

3. ཚིག་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་བཅད་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ 
ཡིག་རིགས་ག་ཅི་བྲི་རུང་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ ཡི་གུའི་འབྲི་
བཀོད་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

4. འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་སྦྱང་བརྩོན་འབད་དེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་བྲི་དགོ་རུང་ 
འཆར་སྣང་ ལོ་རྒྱུས་ རྒྱུད་སྐུལ་ རྒྱས་བཤད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རྣམ་པ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ 
བྲི་ཚུགས་དགོ།  

5. རང་གི་ཚོར་ཉམས་ཚུ་ བསླབ་བྱ་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ ཁ་བཤད་ དཔྱེ་
གཏམ་ ཞབས་ཁྲ་ ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་
འབད་ཐོག་ལས་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

6. སྲུང་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཚངམ་སྦེ་ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ དངོས་སྲུང་
དང་ འཆར་སྲུང་ འཆར་རྩོམ་དང་ འཁྲབ་སྲུང་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཞིནམ་
ལས་ གསར་རྩོམ་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

7. ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ 
སྙན་གསོལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཤོག་ཐོག་དང་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གང་

ཞུ་ཡིག། ཞུ་ཚིག། གཏང་
ཡིག། འཕྲིན་ཡིག། གན་རྒྱ། 
བཀའ་རྒྱ། གྲོས་ཆོད། སྙན་
ཞུ། སྙན་གསོལ། ཟིན་བྲིས། 
ལས་རིམ་གྲོས་གཞི། ཞུ་ཚིག། 
ངག་བརྗོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུ་
གི་འབྲི་ཐངས་ཚུ་སྟོན་དགོཔ་
དང་། 
འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ 
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ ལ་
སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་མ་
འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་
སྐབས་ སྤྱིར་བཏང་ཡིག་རིགས་
ཀྱི་འབྲི་བཀོད་དང་། ཡིག་བཟོ། 
གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས། 
མགོ་རྒྱན་འཐོབ་ལམ། ཞིབ་
འཚོལ་འབད་དེ་བྲི་ནི། ཚིག་
བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་བྲི་ནི་ཚུ ་
སྟོན་དགོཔ་དང་ དྲིས་ལན་བྲི་ནི་
ལ་སོགས་པའི་ བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་
ཚུ་གང་མང་བྱིན་ཏེ་ བྲི་ནིའི་
ལས་དོན་ ཞར་འབྱུང་དུ་ སྒྲུབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། སྐད་

རྫོང་ཁ་བྲི་ནིའི་ནང་ལུ ཡི་
གུའི་བཟོ་ལེགས་པ། སྡེབ་
དང་སྦྱོར་བ་ཚང་བ། ཉམས་
ལྡན་གྱི་ཚིག་གཞི་ཡོད་པ། 
བལྟ་བའི་འབྲི་བཀོད་ལེགས་
པ། བཤད་པའི་བརྗོད་དོན་
བཟང་བ་འབད་ བྲི་ཚུགས་
པའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བྲིས་ཏེ་ གཞན་ལུ་གཏོང་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ།  
8. སྐད་སྒྱུར་གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རང་གིས་ཤེས་མི་སྐད་ཡིག་གཞན་ནང་

ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ 
སྐད་སྒྱུར་རིག་རྩལ་གྱི་གཞི་འགྱམ་ཐོབ་སྟེ་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་དགོ། 

9. སློབ་རིམ་ བརྒྱད་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་
༥༠༠ བཀལ་ཏེ་སྡོམ་༡༥༠༠ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་སྦེ་ བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ།  

10. དཔེ་སྣོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་སྦྱོང་
ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔེ་སྣོད་ནང་ མཛུབ་གནོན་འབད་
ཐོག་ལས་ བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས་དགོ།  

11. བསླབ་བྱ་ལེགས་བཤད་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ ནང་ཆོས་རྩོམ་རིག་དང་འབྲེལ་
བའི་ རྩ་བའི་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ལེན་ཏེ་ དེའི་འགྲེལ་པ་རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་ 
བརྗོད་དོན་ལས་མ་འགལ་བར་ བྲིས་ཏེ་ རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

12. རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ བསམ་སྤྱོད་ཚུ་ལྷབ་ཐོག་ལས་ ལས་
འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་ མི་ཚེའི་སྤང་བླང་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་  བཤད་པ་
རྐྱབ་ནི་དང་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཐོག་ལས་ རང་
གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

སྒྱུར་འབད་ནི། རྒྱལ་སྲས་ལག་
ལེན་གྱི་དོན་ཚན་ རང་སེམས་
རང་གིས་བཏུལ་དགོཔ་ཚུན། 

ཉན་སབ་ལས་དོན། (དགུ་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

སོབ་རིམ་༩ པ། ཉན་སབ་ཀྱི་ལས་དོན། 
1. དུས་མཐུན་མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་

ཚིག་གསརཔ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ ཉན་སླབ་
འབད་ཚུགས་དགོ། 

2. བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བློ་ཚུ་སླབ་པའི་སྐབས་ མིང་
ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དང་ མགྱོགས་ལྷོད་ སེང་ཕབ་ཚུ་ ཡུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།   

3. བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ མཛད་རྣམ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྤང་བླང་གི་གནས་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་སྟེ་ འགྲེལ་བཤད་དང་ ཁུངས་དོན་ཚུ་ བཤད་པ་
རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

4. འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ 
རྩོད་བསྡུར་ཚུ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཀོད་ཚུགས་དགོ།  

ཡིག་འགྲུལ། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། 
འབྲི་རྩོམ། སྙན་རྩོམ། སྲུང་ 
ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩོམ་
རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་
འབད་བའི་སྐབས་ དོན་ཚན་དེ་
ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསམ་འཆར་
བཤད་ནི།  
གསལ་བཤད་འབད་ནི། བརྡ་
སྒྱུར་འབད་ནི།  
རྩོད་སྡུར་འབད་ནི། འདྲི་ལན་
འབད་ནི།  
ཉན་ཏེ་ལད་སྲོལ་དང་རྣམ་འགྱུར་

གོ་སྟེ་ལན་སླབ་ནིའི་ནང་ 
མིང་ཚིག་ལག་ལེན་ཚུལ་
མཐུན། རྗོད་སྒྲ་དག་པ། 
ངག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 
བརྡ་དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་རིག་
རྩལ་དང་ མི་སྡེའི་རིག་རྩལ། 
དེ་ལས་ བློའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ 
འཐོབ་ཚུགས་པའི་སློབ་སྟོན་
སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་ཨིན། 
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5. སྲུང་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྲུང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཚབ་རྩེད་འབད་
ནི་དང་ བློ་ཚིག་བཟོ་སྟེ་སླབ་ནི་ཚུ་དང་ སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་
ཐ་སྙད་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ གནས་སྟངས་གཞན་ནང་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་ 
འབད་ཚུགས་དགོ། 

6. སྐད་སྒྱུར་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་གིས་ཧ་གོ་མི་ སྐད་ཡིག་ཚུ་ལས་ 
གནད་དོན་ཚུ་ ཉན་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ དོར་ཁ་བསྒྱུར་ཚུགས་དགོ། 

7. གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་ བློ་སླབ་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ གསལ་བཤད་
དང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ གཞན་མིའི་བློ་དང་འཚམས་སྦེ་ 
བཤད་ཚུགས་དགོ། 

8. བློ་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ ལུང་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ 
རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 

9. ཞེ་སའི་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བློ་ཚུ་ སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཞེ་སའི་ཚིག་
ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གུས་པའི་སྤྱོད་
ཚུལ་ན་ཚུགས་དགོ། 

སྟོན་ནི། 
གནས་ཚུལ་སླབ་ནི་ ལ་སོགས་
པ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཉན་ཉན་
སླབ་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གང་མང་བྱིན་
ཏེ་ ག་དེ་སྦེ་ཉན་དགོཔ་ཨིན་
ན་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་
འབད་ ག་དེ་སྦེ་སླབ་དགོཔ་
ཨིན་ན་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ སློབ་
སྟོན་འབད་དེ་ ཉན་སླབ་ཀྱི་
ལས་དོན་ ཞར་འབྱུང་དུ་ སྒྲུབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 
༥་༤་༥ སོབ་རིམ་༨ པའི་ སོབ་སོང་ལས་དོན། 
སྐད་ཡིག་ལས་དོན། (བརྒྱད་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་
བ་སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྱེད་སྒྲ་ ལྷག་བཅས་ཀྱི་ སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ ནན་ཞིབ་འབད་དེ་ 
ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འཐབ་ནི་དང་ སྐྱོན་ཡོན་ཚུ་ འཕྲི་སྣོན་འབད་ཚུགས་
དགོ། 

2. རྒྱན་སྡུད་ ལ་དོན་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ སྦྱོར་ཚུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནན་
ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འཐབ་ནི་དང་ སྐྱོན་ཡོན་འཕྲི་སྣོན་
འབད་ཚུགས་དགོ། 

3. ད་སྒྲ་དང་ དང་སྒྲ།  དེ་སྒྲ་དང་འདི་སྒྲ་ ན་སྒྲ་ ནི་སྒྲ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་
པར་དང་ སྦྱོར་ཚུལ་དང་བསྟུན་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལག་ལེན་ཚུལ་
མཐུན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

4. མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་གི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 
དཔེ་དོན་སྦྲག་ཚུགས་པའི་ ཉམས་མྱོང་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལག་
ལེན་ ཚུལ་བཞིན་དུ་ འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

5. ད་ལྟ་བའི་ འདྲེན་ཚིག་/ ཚིག་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་ད་ལྟ་བའི་ 

• འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྱེད་སྒྲ་ 
ལྷག་བཅས་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ། 

• རྒྱན་སྡུད་ ལ་དོན་ 
འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་གི་ ཕྲད་
དང་འཇུག་ཚུལ། 

• ད་སྒྲ་ དང་སྒྲ་ དེ་སྒྲ་ 
འདི་སྒྲ་ ན་སྒྲ་ ནི་སྒྲ་ཚུ་
གི་བསྐྱར་ཞིབ། 

• མཚུངས་གསལ་སྒྲ། 
• དགག་ཚིག་སྒྲུབ་ཚིག་

བསྐྱར་ཞིབ། 
• ད་ལྟ་བ་དང་ མ་འོངས་པ་ 

འདས་པཔའི་ འདྲེན་ཚིག་

འབྲི་སླབ་ནང་ ཡིག་བཟོ་
ལེགས་པ། སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་
ཚང་བ། སྒྲ་དག་པ་སྦེ་ 
སླབ་ཚུགས་དགོཔ་དང་། 
སྐད་ཡིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བརྡ་
དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་རིག་རྩལ་
དང་། འབད་ཐངས་རིག་རྩལ་
ཚུ་ལུ་མཁས་ཉམས་ཚུད་
ཚུགས་པའི་ཉམས་མྱོང་འཐོབ་
དགོཔ་ཨིན། 
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ལས་ཚིག་དང་བྱ་ཚིག་གི་ སྦྱོར་ཚུལ་ལུ་དཔྱད་དེ་ འདྲེན་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ད་ལྟ་བའི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

6. མ་འོངས་པའི་ འདྲེན་ཚིག་/ ཚིག་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་མ་འོངས་
པའི་ལས་ཚིག་དང་ བྱ་ཚིག་གི་ སྦྱོར་ཚུལ་ལུ་དཔྱད་དེ་ འདྲེན་ཚིག་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འོངས་པའི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

7. འདས་པའི་ འདྲེན་ཚིག་/ ཚིག་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་འདས་པའི་
ལས་ཚིག་དང་ བྱ་ཚིག་གི་ སྦྱོར་ཚུལ་ལུ་དཔྱད་དེ་ འདྲེན་ཚིག་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ འདས་པའི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

8. བྱ་ཚིག་ལུ་ དུས་གསུམ་དང་ སྐུལ་ཚིག་གི་ སྡེབ་སོ་སོར་ཡོད་མི་ཚུ་ 
དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ 
འཚོལ་བ་མེད་པར་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

9. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ མིང་ཚིག་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

དང་འཇུག་ཚུལ། 
• རྗོད་པ་རྐྱང་པ་ཆ་ཚང་སྣ་

སྡུད་ནན་ཞིབ། 
• ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན། 

ལྷག་རྩོམ་ལས་དོན། (བརྒྱད་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་
བ་སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. ཚིག་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་ཚུ་ ལྷག་ནིའི་གཞི་འགྱམ་ཚུད་དེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ 
ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ལྷག་
ཚུགས་དགོ།  

2. འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ 
དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

3. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དེ་ནང་གི་གནད་དོན་བཟང་ངན་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ 
སྤང་བླང་འབད་ཚུགས་དགོ། 

4. ཡིག་འགྲུལ་གྱི་སྐོར་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གཏང་ཡིག་ ཞུ་ཡིག་ཚུ་ ཁྱད་
ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བྲི་ནི་ལུ་ ཉམས་མྱོང་འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

5. ཞབས་ཁྲ། བློ་ཟེ། དཔྱེ་གཏམ་ གསལ་བཤད་ ཚུ་ལྷག་སྟེ་ སྙན་
རྩོམ་བཤད་ཐངས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

6. སྒྲ་གཏམ་དང་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞེ་ས་དང་ ཕལ་སྐད་ཀྱི་དབྱེ་
བ་ཚུ་ལྷག་སྟེ ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་གི་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་ནང་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

7. སབ་ཁྲ་དང་ཐིག་སྒྲོམ་ ཐིག་ཁྲམ་ ཤད་ཁྲམ་ པར་ཁྲམ་ སྒོར་ཁྲམ་ཚུ་

བརྗོད་དོན་ གདམ་ཁ་དང་། 
སྤྱི་སེམས། རང་གི་ལམ་སྟོན། 
ཐབས་ཤེས། སྙིང་སྟོབས། ང་
བཅས་རའི་འཛམ་གླིང་། དགའ་
སྐྱིད། ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། 
རྒྱུད་སྐུལ། འཆར་སྣངའབྲི་རྩོམ་
ཚུ་ལྷག་ནི་དང་བརྩམ་ནིའི་ རིག་
རྩལ་ལྷབ་སྦྱང་། རྩིས་མཐོང་
ལྡན་པའི་ དངོས་སྲུང་དང་འཆར་
སྲུང་ཚུ་ ལྷག་ནི་དང་ གསར་
རྩོམ་འབད་ནི། ཞབས་ཁྲ། བློ་
ཟེ། དཔྱེ་གཏམ། གསལ་
བཤད། ལ་སོགས་པའི་ ངག་
ཐོག་ རྩོམ་རིག་ལམ་སྲོལ་དང་

ལྷག་སྟེ་བརྡ་དོན་ཤེས་ཡོན་
ལེན་ནི། ་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ 
ཡིག་ཐོག་ལུ་ཕབ་སྟེ་ རྩོམ་
སྒྲིག་དང་། བློའི་རིག་རྩལ་
དང་། འབད་ཐངས་རིག་རྩལ། 
བརྡ་དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་རིག་རྩལ། 
མི་སྡེའི་རིག་རྩལ་ཚུ་དང་། 
དུས་རབས་༢༡ པའི་རིག་
རྩལ། མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཚུ་
ཡང་ འཐོབ་ཐབས་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 
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ལུ་ལྷག་སྟེ་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 
8. ཚིག་མཛོད་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ རྣམ་གྲངས་ མིང་ཚིག་

གསརཔ་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
9. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྫོང་

ཁའིལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ 
བརྡ་དོན་ལེན་ནི་ཚུ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

10. སློབ་རིམ་བདུན་པའི་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུར་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་
༢༠༠ བཀལ་ཏེ་ བསྡོམས་༡༠༠༠ ལྷག་སྟེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 

11. ལྷག་ནི་གི་ དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༢༥ ལྷག་སྟེ་གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནི་ བཅུད་དོན་བཏོན་ནི་ཚུ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 

འབྲེལ་བའི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ 
རིག་རྩལལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ 
ལྷག་རིག་དང་ རྩོམ་རིག་གི་ 
ལས་དོན་ སྒྲུབ་ཐབས་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 

བྲི་ནིའི་ལས་དོན། (བརྒྱད་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. མགྱོགས་ཡིག་ཚུ་ འདྲེན་བཀལ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ནི་ལྷབ་མི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ རྩོམ་རིག་ག་ཅི་ར་བྲིས་རུང་ ཡི་གུ་ཚུ་ བཟོ་འཁོད་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ 
བྲི་ཚུགས་དགོ།  

2. འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་
ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་
ནི་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་གང་རུང་བཙུགས་ཏེ་ བརྡ་དོན་
འཕྲོདཔ་སྦེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

3. གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྲི་ཤོག་དང་ བཀོད་ཤོག་བཀང་ནི་ ཐོ་ཡིག་
བཞག་ནི་ཚུ་ སྦྱང་བ་འབད་ཐོག་ལས་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ན་ གཡོག་
བཀོལ་ཚུགས་དགོ།  

4. ཞབས་ཁྲ་། བློ་ཟེ། རྩང་མོ། དཔྱེ་གཏམ། གསལ་བཤད་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ 
རང་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ སྤྲོས་བཏགས་ཏེ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་
བྲི་ཚུགས་དགོ།  

5. རིགས་བསྒྲེས་ལྷབ་སྦྱང་གི་ ཉམས་མྱོང་ལུ་བརྟོན་ཏེ་ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་
ཡོད་པའི་སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་ ཉམས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་རེ་ གསར་
རྩོམ་འབད་དེ་ རང་གིས་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

6. འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་ འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་

གཏང་ཡིག། འཕྲིན་ཡིག། 
ཟིན་བྲིས། ངག་བརྗོད། ལ་
སོགས་པའི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་
དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་འབྲི་ཐངས་
ཚུ་སྟོན་དགོཔ་དང་། 
འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ 
ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་མ་
འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་
སྐབས་ སྤྱིར་བཏང་ཡིག་རིགས་
ཀྱི་འབྲི་བཀོད་དང་། ཡིག་བཟོ། 
གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས། 
མགོ་རྒྱན་འཐོབ་ལམ་ཚུ་སྟོན་
དགོཔ་དང་། འདྲི་ལན་བྲི་ནི་ལ་
སོགས་པའི་ བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་
གང་མང་བྱིན་ཏེ་ བྲི་ནིའི་ལས་
དོན་ ཞར་འབྱུང་དུ་ སྒྲུབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཆོས་
ཚན་གྱི་དལ་ཁོམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

བྲི་ནིའི་ནང་ལུ ཡི་གུའི་བཟོ་
ལེགས་པ། སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་
ཚང་བ། ཉམས་ལྡན་གྱི་ཚིག་
གཞི་ཡོད་པ། བལྟ་བའི་འབྲི་
བཀོད་ལེགས་པ། བཤད་
པའི་བརྗོད་དོན་བཟང་བ་འབད་ 
བྲི་ཚུགས་པའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་
འཐོབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་
ཨིན། 
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ཐངས་ཚུ་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ ཡིག་འགྲེལ་དེ་ཚུ་ གཞན་ལུ་རེ་མ་དགོ་
པར་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་བྲིས་ཏེ་ ཕར་ཚུར་གཏོང་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

7. ལན་འབྲི་ཐངས་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་ལྷབ་སྟེ་ དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་ཚུ་ རང་
གིས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ལན་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

8. ལས་འགུལ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་སྦྱང་སྟེ་ འབྲེལ་ཡོད་དོན་ཚན་གྱི་ཐོག་
ལུ་ ལས་འགུལ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་རེ་ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

9. དུས་རྒྱུན་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་པའི་ བསྡུ་ཡིག་གི་བྲི་ཐངས་ཚུ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་
ཞིནམ་ལས་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

10. མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་རིམ་༧ པའི་ནང་ལྷབ་མི་ 
མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ བཀལ་ཏེ་བསྡོམས་ཏེ་མིང་ཚིག་
༡༠༠༠ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་སྦེ་ མ་འཛོལ་བར་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

11. དཔེ་སྣོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་ནང་ རང་གི་སྦྱོང་
ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔེ་སྣོད་ནང་བྲིས་ཏེ་ བསྡུ་གསོག་
འབད་ཞིནམ་ལས་ བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས་དགོ།  

12. རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ གློག་རིག་ལག་ལེན་གྱི་ སྦྱང་བ་འབད་ཐོག་ལས་ 
ལས་འགུལ་དང་ཁྱིམ་ལཱ་ སྤྱན་ཞུ་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ གློག་རིག་བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ 
མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་ནི་སྟོན་ནི། 
 

ཉན་སབ་ལས་དོན། (བརྒྱད་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. བསམ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ དོགས་པ་གཅོད་ཀྱི་
དོན་ལུ་ དྲི་བ་ཚུ་ སྦ་གསང་མེད་པར་ ངར་ཡེང་ཡེ་སྦེ་ བཀོད་ཚུགས་
དགོ། 

2. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་གི་གྱི་ཐོག་ལུ་ གཡང་ཟ་བག་ཟ་མེད་པར་ གོ་
བསྡུར་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་ཚུགས་དགོ། 

3. མིང་ཚིག་གསརཔ་གང་མང་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ འབྲེལ་
ཡོད་དོན་ཚན་གུ་ འདྲི་ཞིབ་དང་ གོ་བསྡུར་ དོགས་གཅོད་ཚུ་འབདཝ་ད་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

4. ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ ཚོང་བསྒྲགས་ཚུ་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ཉན་སླབ་དང་བསྐྱར་
བཤད་འབད་ཚུགས་དགོ། 

5. གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་ ཉན་ནི་དང་ རང་གིས་ཡང་སྒྲ་དག་
གསལ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་གཏང་ཚུགས་དགོ། 

ཡིག་འགྲུལ། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། 
འབྲི་རྩོམ། སྙན་རྩོམ། སྲུང་མ་
འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་
སྐབས་ དོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་
ལུ་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི། 
གསལ་བཤད་འབད་ནི། བརྡ་
སྒྱུར་འབད་ནི། རྩོད་སྡུར་འབད་
ནི། འདྲི་ལན་འབད་ནི། ཉན་
ཏེ་ལད་སྲོལ་དང་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་
ནི། གནས་ཚུལ་སླབ་ནི་ ལ་
སོགས་པ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ག་
དེ་སྦེ་ཉན་དགོཔ་ཨིན་ན་? 

སླབ་ཚད་གོ་ཤེསཔ་དང་། གོ་
སྟེ་ལན་སླབ་ནིའི་ནང་ མིང་
ཚིག་ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན། 
སྒྲ་དག་པ། སླབ་ཚུལ་གྱི་
ངག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་
འབད་སླབ་ནི་དང་། བརྡ་དོན་
རྒྱུན་འབྲེལ་དང་། མི་སྡེའི་
རིག་རྩལ། བློའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ 
འཐོབ་ཚུགས་པའི་སློབ་སྟོན་
སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་ཨིན། 
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6. དཔྱེ་གཏམ་དང་ ལུང་འདྲེན་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ དུས་རྒྱུན་ བློ་གི་གནས་སྟངས་
ནང་ དཔྱེ་གཏམ་དང་ལུང་འདྲེན་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་
པའི་གུ་ དཔྱེ་གཏམ་དང་ལུང་འདྲེན་གསརཔ་ཚུ་ཡང་གང་མང་ལྷབ་སྟེ་ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

7. རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་དང་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ཧ་གོ་སྟེ་ འཐེན་ནི་དང་ཉན་
སླབ་འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བློ་སླབ་པའི་
སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

8. སྲུང་དང་ གཏམ་རྒྱུད་ཉན་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་
ཀྱི་བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་ནི་དང་ བསྐྱར་བཤད་ཚུ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

9. གོ་བསྡུར་དང་འདྲི་ཞིབ་ གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་ 
སྐབས་འཐོབ་ཀྱི་ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ཕོག་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ། 

འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ 
ག་དེ་སྦེ་ སླབ་དགོཔ་ཨིན་ན་?  
རིག་རྩལ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་
དེ་ ཉན་སླབ་ཀྱི་ ལས་དོན་ 
ཞར་འབྱུང་དུ་ སྒྲུབ་ཐབས་
འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 

༥་༤་༦ སོབ་རིམ་༧ པའི་ སོབ་སོང་ལས་དོན། 
སྐད་ཡིག་ལས་དོན། (བདུན་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. རྒྱན་སྡུད་དང་ ལྷག་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ ཕྲད་དེ་ཚུ་  རྗེས་
འཇུག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྦྱར་ཐངས་དང་ བྱ་ཚིག་དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ གནད་དོན་ཚུ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། 

2. འབྲེལ་སྒྲ་དང་ བྱེད་སྒྲ་ ལ་དོན་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ ལྷབ་
སྦྱང་འབད་དེ་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ རྗེས་འཇུག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྦྱར་ཐངས་ཚུ་ 
ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་ གོ་བ་ལེན་དགོ་བདེ་
ཏོག་ཏོ་བཟོ་ཚུགས་དགོ། 

3. ད་སྒྲ་དང་ དང་སྒྲ།  དེ་སྒྲ་དང་འདི་སྒྲ་ ན་སྒྲ་ ནི་སྒྲ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་
པར་དང་ སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ལུ་ གོམས་སྦྱང་ཚུད་དེ་ འབྲི་སླབ་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཚུ་ནང་ དེ་ཚུ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ དོན་
སྤྲོད་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

4. སྤྱི་སྒྲ་དང་ མིང་ཚབ་ མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་
འབད་དེ་ འབྲི་སླབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་སྦྱོར་ཚུལ་
ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

• འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྱེད་སྒྲ  
ལྷག་བཅས་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ། 

• རྒྱན་སྡུད་ ལ་དོན་ 
འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་གི་ ཕྲད་
དང་འཇུག་ཚུལ། 

• སྤྱི་སྒྲ་ མིང་ཚབ། 
• ད་སྒྲ་ དང་སྒྲ་ དེ་སྒྲ་ 

འདི་སྒྲ་ ན་སྒྲ་ ནི་སྒྲ་
ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ། 

• མཚུངས་གསལ་སྒྲ། 
• རྗོད་པ་རྐྱང་པ་ཆ་ཚང་སྣ་

བསྡུས་ནན་ཞིབ། 
• དགག་ཚིག་སྒྲུབ་ཚིག་

བསྐྱར་ཞིབ། 
• ད་ལྟ་བའི་འདྲེན་ཚིག་དང་

འབྲི་སླབ་ཚུ་ ཡིག་བཟོ་
ལེགས་པ། སྡེབ་སྦྱོར་ཚང་བ། 
སྒྲ་དག་པ་འབད་ སླབ་ནི་
དང་། སྐད་ཡིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
བརྡ་དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་རིག་
རྩལ་དང་། འབད་ཐངས་ 
རིག་རྩལ་ཚུ་ལུ་མཁས་ཉམས་
ཚུད་ཚུགས་པའི་ཉམས་མྱོང་
འཐོབ་དགོཔ་ཨིན། 
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5. ཚིག་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་ད་ལྟ་བའི་ ལས་ཚིག་དང་ བྱ་ཚིག་གི་
སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ དུས་དང་བསྟུན་པའི་ བྱ་ཚིག་གི་ཡིག་
སྡེབ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

6. མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་གི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 
དཔེ་དོན་སྦྲག་ཚུགས་པའི་ ཉམས་མྱོང་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལག་
ལེན་ཚུལ་བཞིན་དུ་ འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

7. ཚིག་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་མ་འོངས་པའི་ལས་ཚིག་དང་ བྱ་ཚིག་གི་ 
སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ དུས་དང་བསྟུན་པའི་ བྱ་ཚིག་གི་ཡིག་
སྡེབ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

8. ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
9. ཚིག་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་འདས་པའི་ལས་ཚིག་དང་ བྱ་ཚིག་གི་ 

སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ དུས་དང་བསྟུན་པའི་ བྱ་ཚིག་གི་ཡིག་
སྡེབ་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ 

10. རྩོམ་རིག་ཚུ་བྲིཝ་ད་ ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ གནས་
སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ མིང་ཚིག་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ 
ཚུལ་མཐུན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་
སྦེ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

འཇུག་ཚུལ། 
• མ་འོངས་པའི་འདྲེན་ཚིག་

དང་འཇུག་ཚུལ། 
• འདས་པའི་འདྲེན་ཚིག་དང་

འཇུག་ཚུལ། 
• གཏང་ཡིག། ཞུ་ཡིག་ 

འཕྲིན་ཡིག། 
• ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན། 

ལྷག་རྩོམ་ལས་དོན། (བདུན་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཐོགས་
ཆགས་མེད་པར་ལྷག་ཚུགས་དགོ། 

2. འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། རྒྱད་སྐུལ། འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ 
དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ།  

3. ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ 
ལྷག་ནི་ལུ་གོམས་འདྲིས་ཚུད་དེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་
ཚུགས་དགོ། 

4. རྩོམ་རིག་གི་གནད་དོན་བཟང་ངན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ རང་གི་གནས་སྟངས་
དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

5. བློ་ཟེ། རྩང་མོ། དཔྱེ་གཏམ། ཁ་བཤད། གསལ་བཤད་ ཚུ་ལྷག་སྟེ་ 
སྙན་རྩོམ་གྱི་ ཡོན་ཏན་གྱི་གཞི་རྟེན་ ལེན་ཚུགས་དགོ། 

6. གཏང་ཡིག་ ཞུ་ཡིག་དང་འཕྲིན་ཡིག་ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚད་

བརྗོད་དོན་ ང་དང་ངེའི་རྒྱལ་ཁབ། 
རང་ལུ་དཔྱེ། མཐའ་འཁོར་
གནས་སྟངས། རང་གི་ལམ་
སྟོན། དཔྱད་ཞིབ། བརྩོན་
ཤུགས། བྱམས་སྐྱོང་། ཚུ་དང་
འབྲེལ་བའི་ འགྲེལ་བཤད། 
ལོ་རྒྱུས། རྒྱུད་སྐུལ། འཆར་
སྣངའབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་ནི་དང་
བརྩམ་ནིའི་ རིག་རྩལ་ལྷབ་
སྦྱང་། དངོས་སྲུང་དང་འཆར་
སྲུང་ཚུ་ ལྷག་ནི་དང་ གསར་
རྩོམ་དང་། བློ་ཟེ། རྩང་མོ། 

ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ཤེས་ཡོན་
ལེན་ནི། ཡིག་ཐོག་ལུ་ཕབ་
སྟེ་ རྩོམ་སྒྲིག་གི་ རིག་
རྩལ་དང་། བློའི་རིག་རྩལ་
དང་། འབད་ཐངས་རིག།བརྡ་
དོན་རྒྱུན་འབྲེལ། མི་སྡེའི་
རིག་རྩལ་ཚུ། དུས་རབས་༢༡ 
པའི་རིག་རྩལ་དང་ མི་ཚེའི་
རིག་རྩལ་ཚུ་ཡང་འོས་འབབ་
དང་འབྲེལ་བ་བཟོ་སྟེ་སྦྱང་བ་
འཐོབ་ དགོཔ་ཨིན། 
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དང་ལྡནམ་སྦེ་བྲི་ནི་ལུ་ ཉམས་མྱོང་འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 
7. སབ་ཁྲ་དང་། ཐིག་སྒྲོམ། ཐིག་ཁྲམ། ཤད་ཁྲམ། པར་ཁྲམ། སྒོར་

ཁྲམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ གནད་དོན་ཚུ་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 
8. སློབ་གྲྭ་ནང་གཏང་མི་ ཐུན་དང་ཇ་མཆོད་ ལྟོ་མཆོད་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ལྷ་དང་

བླམ་ཚུ་ལུ་ གསོལ་འདེབས་དང་ ཕྱག་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་མགོན་
ཞུ་ཚུགས་དགོ། 

9. ཚིག་མཛོད་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ རྣམ་གྲངས་ མིང་ཚིག་
གསརཔ་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

10. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྫོང་
ཁའིལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ 
བརྡ་དོན་ལེན་ནི་ཚུ་འབད་ཚུགས་དགོ།   

11. སློ་རིམ་དྲུག་པའི་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ 
བཀལ་ཏེ་ བསྡོམས་༨༠༠ ལྷག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

12. ལྷག་ནི་གི་ དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠ ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ནི་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་ནི་ བཅུད་དོན་བཏོན་ནི་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

དཔྱེ་གཏམ། གསལ་བཤད། 
གཏང་ཡིག། ཞུ་ཡིག། 
འཕྲིན་ཡིག། ལ་སོགས་པའི་ 
རྩོམ་རིག་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་
བའི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་རིག་
རྩལལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ ལྷག་
རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ ལས་དོན་
སྒྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

བྲི་ནིའི་ལས་དོན། (བདུན་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. མགྱོགས་ཡིག་གི་སྦྱང་བ་ འཕྲོ་མཐུད་འབད་ཐོག་ལས་ ཡི་གུ་ཚུ་ སྙོམ་
ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  

2. འགྲེལ་བཤད་ ལོ་རྒྱུས་ འཆར་སྣང་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་རྣམ་
ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ གནད་དོན་ཚུ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་གང་རུང་ན་བཙུགས་ཏེ་ 
བརྡ་དོན་འཕྲོདཔ་སྦེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

3. ཞབས་ཁྲ་། བློ་ཟེ། རྩང་མོ། དཔྱེ་གཏམ། གསལ་བཤད་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ 
རང་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ གནད་དོན་ཚུ་ སྙན་ཚིག་དང་ སྤྲོས་དང་སྒྲོ་
བཏགས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་བྲིས་ཏེ་ སྙན་རྩོམ་བྲི་ནིའི་ སྦྱང་བ་འཐོབ་ཚུགས་
དགོ།  

4. གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་ ཉམས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ 
སྲུང་ཐུང་ཀུ་རེ་ གསར་རྩོམ་འབད་དེ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

5. འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་ འཕྲིན་ཡིག་ཚུ་
གི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ གཞན་ལུ་རེ་མ་དགོ་པར་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་
བྲིས་ཏེ་ ཕར་ཚུར་གཏོང་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

གཏང་ཡིག་དང་ ཞུ་ཡིག་ 
འཕྲིན་ཡིག་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ སྔར་སྲོལ་དང་དེང་སང་གི་ 
འབྲི་བཀོད་ནང་འབྲི་ཐངས་ཚུ་
སྟོན་དགོཔ་དང་། 
འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ 
ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་མ་
འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་
སྐབས་ སྤྱིར་བཏང་ཡིག་རིགས་
ཀྱི་འབྲི་བཀོད་དང་། ཡིག་བཟོ། 
གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས། 
མགོ་རྒྱན་འཐོབ་ལམ། ཚུ་སྟོན་
དགོཔ་དང་། དྲིས་ལན་བྲི་ནི་ལ་
སོགས་པའི་ བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་

རྫོང་ཁ་བྲི་ནིའི་ནང་ལུ ཡི་
གུའི་བཟོ་ལེགས་པ། སྡེབ་
དང་སྦྱོར་བ་ཚང་བ། ཉམས་
ལྡན་གྱི་ཚིག་གཞི་ཡོད་པ། 
བལྟ་བའི་འབྲི་བཀོད་ལེགས་
པ། བཤད་པའི་བརྗོད་དོན་
བཟང་བ་འབད་ བྲི་ཚུགས་
པའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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6. ལན་འབྲི་ཐངས་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་ལྷབ་སྟེ་ དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་ཚུ་ རང་
གི་བསམ་འཆར་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

7. ལས་འགུལ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་སྦྱང་སྟེ་ འབྲེལ་ཡོད་དོན་ཚན་གྱི་
ཐོག་ལུ་ ལས་འགུལ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་རེ་ དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་
དགོ། 

8. དུས་རྒྱུན་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་པའི་ བསྡུ་ཡིག་གི་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ སྦྱང་བ་འབད་
ཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་ དུས་ཐུང་ན་བྲི་དགོཔ་འཐོནམ་ད་ དཀའ་ངལ་
མེད་པར་ བསདུ་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མགྱོགས་སུ་སྦེ་ བྲི་ཚུགས་
དགོ། 

9. དུས་མཐུན་མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་རིམ་༦ པའི་ནང་ལྷབ་མི་ 
མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ བཀལ་ཏེ་བསྡོམས་ མིང་ཚིག་
༨༠༠ དེ་ཅིག་ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་སྦེ་ མ་འཛོལ་བར་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

10. དཔེ་སྣོད་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་ནང་ རང་གི་སྦྱོང་ལཱ་
དྲག་ཤོས་༥ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔེ་སྣོད་ནང་བྲིས་ཏེ་ བསྡུ་གསོག་
འབད་ཞིནམ་ལས་ བྲི་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས་དགོ།  

11. རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ གློག་རིག་ཐོག་ལས་ མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་ནིའི་སྦྱང་བ་
འབད་དེ་ རང་གི་ ལྷབ་སྦྱང་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལས་ 
གཏང་ལེན་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

གང་མང་བྱིན་ཏེ་ བྲིའི་ལས་དོན་ 
ཞར་འབྱུང་དུ་ སྒྲུབ་ཐབས་
འབད་དགོཔ་ཨིན། 
ཆོས་ཚན་གྱི་དལ་ཁོམ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ 
མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་ནི་སྟོན་ནི། 
 

ཉན་སབ་ལས་དོན། (བདུན་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. བསམ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ དོགས་གཅོད་ཀྱི་
དོན་ལུ་ དྲི་བ་རེ་ བཀོད་ཚུགས་དགོ། 

2. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལུ་ གོ་བསྡུར་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་
དེ་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་ཚུགས་དགོ། 

3. མིང་ཚིག་གསརཔ་གང་མང་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་དོན་ཚན་གུ་ 
འདྲི་ཞིབ་དང་ གོ་བསྡུར་ཚུ་འབདཝ་ད་ ཉན་སླབ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

4. སྡེ་ཚན་འགོ་འདྲེན་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ སྣ་ཁྲིད་འབད་ནིའི་མིང་ཚིག་ཚུ་
ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

5. ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ ཚོང་བསྒྲགས་ཚུ་ལུ་དཔྱད་པ་བཏང་སྟེ་ བསྐྱར་བཤད་
འབད་ཚུགས་དགོ། 

6. གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ཚུ་ ཉན་ཞིན་ན་ དེ་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་

འབྲི་རྩོམ། སྙན་རྩོམ། སྲུང་མ་
འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་
སྐབས་ དོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་
ལུ་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི། 
གསལ་བཤད་དང་བརྡ་སྒྱུར་འབད་
ནི། རྩོད་སྡུར་དང་ འདྲི་ལན་
འབད་ནི།  
ཉན་ཏེ་ལད་སྲོལ་དང་རྣམ་འགྱུར་
སྟོན་ནི། གནས་ཚུལ་སླབ་ནི་
སོགས་ ཉན་སླབ་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་
གང་མང་བྱིན་ཏེ་ ག་དེ་སྦེ་ཉན་

མིང་ཚིག་ལག་ལེན། རྗོད་སྒྲ་
དག་པ། སླབ་ཚུལ་གྱི་ངག་
སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
འབད་སླབ་ནིདང་། ཉན་སླབ་
ཚུ་འབདཝ་ད་ བརྡ་དོན་རྒྱུན་
འབྲེལ་གྱི་རིག་རྩལ་དང་ མི་
སྡེའི་རིག་རྩལ། དེ་ལས་ 
བློའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ འཐོབ་
ཚུགས་པའི་སློབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ་
ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་
ཨིན། 
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ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་གཏང་ཚུགས་དགོ། 
7. སྙན་རྩོམ་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དུས་རྒྱུན་ ལག་ལེན་ འཐབ་སྲོལ་

ཡོད་པའི་བློ་ཚུ་ནང་ལུ་ དཔྱེ་གཏམ་དང་ལུང་འདྲེན་ཚུ་དུམ་གྲ་རེ་བཙུགས་ཏེ་ 
ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

8. སྙན་རྩོམ་ལས་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་དང་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ཧ་གོ་སྟེ་ 
འཐེན་ནི་དང་ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་པའི་མིང་ཚིག་
ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

9. སྲུང་དང་ གཏམ་རྒྱུད་ཉན་ཏེ་ ལོག་སྟེ་གཏང་ནི་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
འདྲི་ལན་འབད་ནི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁའི་ཉན་སླབ་རིག་རྩལ་གྱི་སྦྱང་བ་
འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ འོས་འབབ་
ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ག་དེ་སྦེ་
སླབ་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་རིག་རྩལ་
ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་དེ་ ཉན་
སླབ་ཀྱི་ལས་དོན་ ཞར་འབྱུང་དུ་ 
སྒྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

 
༥་༤་༧ སོབ་རིམ་༦ པའི་ སོབ་སོང་ལས་དོན། 
སྐད་ཡིག་ལས་དོན། (དྲུག་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. མིང་དང་ ཚིག་ བརྗོད་པ་ བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་ བྱ་ཡུལ་དང་ དོན་མཚམས་
ཚུ་གི་བར་ནང་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་པའི་ གཅད་མཚམས་དང་ ཤད་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

2. མིང་དང་ བྱ་བའི་ཁྱད་ཚིག་གཉིས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ། 

3. ཕོ་མོའི་ཚིག་དང་ གཅིག་ཚིག་ མང་ཚིག་ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

4. མིང་མཐའ་ (པ་པོ་མ་མོ་ཝ/བ་བོ་) ཚུ་ བདག་སྒྲ་དང་ བྱ་ཚིག་དང་
གཅིག་ཁར་ འཇུག་ཚུལ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

5. དམིགས་བསལ་ (བ/ཝ་) དང་ (འུ་) གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཕྱེ་ཚུགས་
དགོ། 

6. དགག་ཚིག་དང་སྒྲུབ་ཚིག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ མ་འཛོལ་བར་ བྲི་ཚུགས་
དགོ། 

7. བྱ་ཚིག་དང་ལས་ཚིག་ལས་གྲུབ་པའི་ཞེ་ས་དང་ མིང་གི་ཞེ་ས་ དབྱེ་དཔྱད་
འབད་དེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

8. བྱ་ཚིག་གི་དབྱེ་བ་ (མ་འོངས་པ་དང་འདས་པ། ད་ལྟ་བ་དང་མ་འོངས་པ། 
མ་འོངས་པ་དང་སྐུལ་ཚིག་) ལ་སོགས་པ་ སྡེབ་གཅིག་འབད་དེ་ འཇུག་

• མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་
གཞག། 

• མིང་དང་བྱ་བའི་ཁྱད་ཚིག་
གི་དབྱེ་དཔྱད། 

• ཕོ་མོའི་ཚིག་དང་ གཅིག་
ཚིག་ མིང་ཚིག་གི་འཐོབ་
ལམ། 

• མིང་མཐའ་དང་ བདག་
སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ། 

• དགག་ཚིག་དང་སྒྲུབ་ཚིག། 
• བྱ་ཚིག་གི་དབྱེ་བ་དང་

འཇུག་ཚུལ། 
• མིང་དང་བྱ་ཚིག་ལས་ཚིག་

ལས་འགྲུབ་པའི་ཞེ་སའི་
རིགས། 

• གཏང་ཡིག། ཞུ་ཡིག། 
• ཡིག་སྡེབ་འཚོལ་ཐབས་ལུ་ 

འབྲི་སླབ་ནང་ ཡི་གུའི་བཟོ་
ལེགས་པ། སྡེབ་དང་སྦྱོར། 
རྗོད་སྒྲ་དག་དང་དང་། སྐད་
ཡིག་ བརྡ་དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་
གྱི་རིག་རྩལ་དང་། འབད་
ཐངས་རིག་རྩལ་ཚུ་ལུ་མཁས་
ཉམས་ཚུད་པའི་ཉམས་མྱོང་
འཐོབ་དགོཔ་ཨིན། 
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མིའི་ དབྱེ་བ་དང་ཚིག་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཚིག་ མ་
འཛོལ་བར་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

9. འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡུལ་དང་ གནད་དོན་ སོ་སོའི་ཐོག་ གཏང་ཡིག་དང་ ཞུ་
ཡིག་གི་རིགས་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

10. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ གནས་སྟངས་དང་
འཁྲིལ་བའི་ ཚིག་གི་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ བརྗོད་པ་ཚུ་གི་ནང་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 

ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན། 

ལྷག་རྩོམ་ལས་དོན། (དྲུག་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. ཚིགས་བཅད་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་ ལྷག་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་སྦྱང་བ་འབད་
ཐོག་ལས་ བརྗོད་པ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ སྒྲ་གདངས་གསལ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་
ལྷག་ཚུགས་དགོ།  

2. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཡོད་པའི་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ 
རང་གི་བློ་ལུ་འབབ་མི་ སྲུང་རྩེདཔ་དང་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལོ་
རྒྱུས་ཚུ་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ མི་ཚེ་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ།  

3. ཞབས་ཁྲ་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་དང་ གསལ་བཤད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ འཇམ་ཏོང་
ཏོ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དེ་ནང་གི་ བརྗོད་དོན་དང་ སྲུང་རྩེདཔ་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ 
དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་བ་ ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།  

4. འགྲེལ་བཤད་དང་ འཆར་སྣང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་
དཔྱད་འབད་ནི་དང་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་བརྩམ་ནི་ཚུ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

5. གསལ་བཤད་དང་ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཚིག་དོན་བཙུགས་ཐངས་
ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་ ལམ་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ཐོབ་སྟེ་ རང་གི་མི་ཚེའི་གནས་
སྟངས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

6. ཚིག་མཛོད་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ རྣམ་གྲངས་ ཚིག་ཆ་འདྲ་
མི་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  

7. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁའིལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ 
ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་ལྷབ་ནི་དང་ ཤེས་ཡོན་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

8. གོ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཐོག་ལས་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ།   

བརྗོད་དོན་ ངེའི་མི་ཚེ། དལ་
སྤྲོ། དགའ་ཚོར། བརྡ་དོན་
བརྒྱུད་འབྲེལ། འགན་ཁག། 
རང་གི་ལམ་སྟོན། འགྲེལ་
བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་
སྣངའབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་ནི་དང་ 
བརྩམ་ནིའི་ རིག་རྩལ་ལྷབ་སྦྱང་
དང་གསར་རྩོམ་འབད་ནི། 
ཞབས་ཁྲ། བློ་ཟེ། རྩང་མོ། 
གསལ་བཤད། ལ་སོགས་པའི་ 
ངག་ཐོག་ རྩོམ་རིག་ལམ་སྲོལ་
དང་འབྲེལ་བའི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་
རིག་རྩལལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ 
ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ 
ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 

ལྷག་སྟེ་མི་ཚེ་ལུ་མཁོ་བའི་ 
བརྡ་དོན་ཤེས་ཡོན་ལེན་ནི། 
ཡིག་ཐོག་ལུ་ཕབ་སྟེ་ རྩོམ་
སྒྲིག་འབད་ནིའི་ རིག་རྩལ་
ཚུ་འཐོབ་ནི་དང་། 
དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ བློའི་རིག་
རྩལ་དང་། འབད་ཐངས་རིག་
རྩལ། བརྡ་དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་
རིག་རྩལ། མི་སྡེའི་རིག་རྩལ་
དང་། དུས་རབས་༢༡ པའི་
རིག་རྩལ་དང་ མི་ཚེའི་རིག་
རྩལ་ཚུ་ཡང་ སློབ་སྟོན་དོན་
ཚན་གྱི་འོས་འབབ་དང་འབྲེལ་
བ་བཟོ་སྟེ་ འཐོབ་ཐབས་
འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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9. སབ་ཁྲ་དང་ པར་རིས་ ཐིག་ཁྲམ་ ཤད་ཁྲམ་ པར་ཁྲམ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་
ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བརྡ་སྒྱུར་ འབད་ཚུགས་དགོ།  

10. སློབ་རིམ་ལྔ་པའི་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུར་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ 
བཀལ་ཏེ་བསྡོམས་༦༠༠ ལྷག་སྟེ་ དུས་མཐུན་གྱི་མིང་ཚིག་ གསརཔ་ཚུ་
ལྷག་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་ འབད་ཚུགས་
དགོ།  

11. ལྷག་ནི་གི་ དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༡༥ ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ནི་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནི་ བཅུད་དོན་བཏོན་ནི་ཚུ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 
བྲི་ནིའི་ལས་དོན། (དྲུག་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. ཚིག་མཚམས་ རྗོད་མཚམས་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་བྲིས་
རུང་ སླབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཤད་དང་གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་
བྲི་ཐོག་ལས་ ལྷག་གོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

2. ཡིག་འགྲུལ་དོན་ཚན་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ངལ་གསོའི་ཞུ་ཡིག་དང་ ཕམ་སྤུན་ཆ་ 
ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ གཏང་ཡིག་ཚུ་ ཁྱད་རྣམ་ཚངམ་སྦེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ 
གཏང་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

3. ཚིག་གི་སྤྲོས་པ་དང་རྒྱས་སྡུད་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ འབྲེལ་ཡོད་དོན་
ཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་ཚུ་སྤྲོས་བཏགས་ཏེ་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ 
བྲི་ཚུགས་དགོ། 

4. འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ གནད་དོན་ཚུ་ འགྲེལ་བཤད་དང་ ལོ་
རྒྱུས་ འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་ གང་འོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ བཀོད་དེ་ བརྡ་དོན་
སྤྲོད་ཚུགས་དགོ།  

5. གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ གསལ་བཤད་ཚུ་ལས་
དཔེ་ལེན་ཏེ་ རང་གི་འཆར་སྣང་ཚུ་ ཚིག་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་ སྙན་རྩོམ་
ནང་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

6. སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་ ཉམས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་རེ་ གསར་རྩོམ་
འབད་དེ་བྲི་ཐོག་ལས་ རྩོམ་སྒྲིག་པའི་ འགན་འཁྲི་འབག་ནིའི་ ཉམས་
མྱོང་ཚུད་ཚུགས་དགོ། 

7. རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་
ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ ལེན་ནི་དང་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་

གཏང་ཡིག་དང་ ཞུ་ཡིག་གི་
རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ སྔར་སྲོལ་
དང་དེང་སང་གི་འབྲི་བཀོད་ནང་
འབྲི་ཐངས། འབྲི་རྩོམ་ སྙན་
རྩོམ་ སྲུང་ ལ་སོགས་པའི་ 
རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་
སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ སྤྱིར་
བཏང་ཡིག་རིགས་ཀྱི་འབྲི་བཀོད་
དང་། ཡིག་བཟོ། གནད་དོན་
བཙུགས་ཐངས། མགོ་རྒྱན་
འཐོབ་ལམ། ཚུ་སྟོན་དགོཔ་
དང་། དྲིས་ལན་བྲི་ནི་ལ་སོགས་
པའི་ བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གང་
མང་བྱིན་ཏེ་ བྲི་ནིའི་ལས་དོན་ 
ཞར་འབྱུང་དུ་ སྒྲུབ་ཐབས་
འབད་དགོཔ་ཨིན། ཆོས་ཚན་
གྱི་དལ་ཁོམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
རྩེག་འདོགས་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ 
མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་ནི་སྟོན་ནི། 
 

རྫོང་ཁ་བྲི་ནིའི་ནང་ལུ ཡི་
གུའི་བཟོ་ལེགས་པ། སྡེབ་
དང་སྦྱོར་བ་ཚང་བ། ཉམས་
ལྡན་གྱི་ཚིག་གཞི་ཡོད་པ། 
འབྲི་བཀོད་ལེགས་པ། 
བརྗོད་དོན་བཟང་བ་འབད་ 
བྲི་ཚུགས་པའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་
འཐོབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་
ཨིན། 
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ལུ་ བཀོད་ཚུགས་དགོ། 
8. དུས་མཐུན་མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་རིམ་ ལྔ་པའི་ནང་ལྷབ་མི་ 

མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ བཀལ་ཏེ་སྡོམ་༦༠༠ ཡིག་
སྡེབ་ཚངམ་སྦེཤེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

9. དཔེ་སྣོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་སྦྱོང་
ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་ བྲིས་ཏེ་དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་
གསོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡར་རྒྱས་ གཏང་ཚུགས་
དགོ།  

10. གློག་རིག་ལག་ལེན་གྱི་ཉམས་མྱོང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལས་འགུལ་དང་ཁྱིམ་ལཱ་ 
སྦྱོང་ལཱ་དང་སྤྱན་ཞུ་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ གློག་རིག་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལས་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

ཉན་སབ་ལས་དོན། (དྲུག་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ རིག་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
ཉན་ཞིན་ན་ བསམ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དྲི་བའི་ལན་སླབ་ནི་དང་ དྲི་བ་
བཀོད་ནི་ཚུ་དང་ ཧ་མ་གོ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ སྦ་གསང་མེད་པར་དོགས་
སེལ་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

2. མཉམ་འབྲེལ་རིག་རྩལ་ཐོག་ལས་ སྡེ་ཚན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཆ་རོགས་ཚུ་དང་
མཉམ་ བསྟུན་གྲོས་དང་གོ་བསྡུར་ དོགས་སེལ་དང་ བསམ་འཆར་བརྗེ་
སོར་ཚུ་འབད་དེ་ ཡོན་ཏན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ བརྗེ་སེར་འབད་ཚུགས།  

3. གསལ་བཤད་འབད་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་ལུ་བརྟེན་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་
པའི་དོན་ཚན་ གདམ་ཁ་དང་ རྗོད་སྒྲ་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ ཞེ་ས་དང་གུས་
བཏུད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བཅས་ གཞན་སེམས་མགུ་ཚུགས་པའི་ གནད་དོན་
བཤད་ཚུགས།  

4. དུས་མཐུན་མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་ཐོག་ལས་ དུས་རྒྱུན་མི་ཚེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའི་མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་
དགོ། 

5. དེང་དུས་ཀྱི་ཅ་ཆས་དང་ མཁོ་ཆས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ 
གང་མང་ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

6. མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཞེ་ས་ཚུ་དང་ ཅ་དངོས་དང་ བྱ་ཚིག་ལུ་བརྟེན་པའི་ཞེ་ས་

ཡིག་འགྲུལ། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། 
འབྲི་རྩོམ། སྙན་རྩོམ། སྲུང་མ་
འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་
སྐབས་ དོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་
ལུ་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི། 
གསལ་དང་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ནི། 
རྩོད་སྡུར་དང་ འདྲི་ལན་འབད་
ནི།  
ལད་སྲོལ་དང་རྣམ་འགྱུར། 
གནས་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ ཉན་
སླབ་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གང་མང་བྱིན་
ཏེ་ འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་
འབད་ ཉན་སླབ་ཀྱི་ལས་དོན་ 
ཞར་འབྱུང་དུ་ སྒྲུབ་ཐབས་
འབད་དགོཔ་ཨིན། 

གོ་སྟེ་ལན་སླབ་ནིའི་ནང་ 
མིང་ཚིག་ལག་ལེན་ཚུལ་
མཐུན། རྗོད་སྒྲ་དག་པ། 
ངག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 
ཉན་སླབ་ཚུ་འབདཝ་ད་ བརྡ་
དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་རིག་རྩལ་
དང་ མི་སྡེའི་རིག་རྩལ། དེ་
ལས་ བློའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ 
འཐོབ་ཚུགས་པའི་སློབ་སྟོན་
སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་ཨིན། 
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ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གུས་ཞབས་
ཀྱི་ཚུལ་སྟོན་ཚུགས་དགོ། 

7. རྩང་མོ་དང་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་གི་དགོས་པ་དང་ གོ་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་ཐོག་ལས་ 
བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་དང་ གདངས་དབྱངས་ཐོག་ལས་འཐེན་ནི་ རིགས་བསྒྲེས་
བརྩམ་ནི་ཚུ་གི་གཞི་འགྱམ་འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

8. ཨང་རྩིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ གྱངས་ཁ་༡༠༠༠ ཚུན་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
བརྩིས་ཏེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 
༥་༤་༨ སོབ་རིམ་༥ པའི་ སོབ་སོང་ལས་དོན། 
སྐད་ཡིག་ལས་དོན། (ལྔ་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. མིང་མཐའ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གྲུབ་པའི་མིང་དང་ མིང་གི་ཐོག་མཐའ་ལུ་ བྱ་
ཚིག་དང་ ལས་ཚིག་གཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གྲུབ་པའི་མིང་དང་ བྱ་ཚིག་དང་
ལས་ཚིག་ གཉིས་བརྩེགས་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

2. མིང་གི་ཁྱད་ཚིག་དང་ བྱ་བའི་ཁྱད་ཚིག་གི་ ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

3. གང་ཟག་དང་དངོས་པོའི་ཞེ་ས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ། 

4. བྱ་ཚིག་གི་ཚིགས་གྲོགས་(ནི་འོང་གེ། པས་བས་མས་) (ཅི་ཡི་ནུག ཆི་ད་
སོ་) (དོ་དེས་) ཚུ་ དུས་གསུམ་གྱི་བྱ་ཚིག་དང་གཅིག་ཁར་ འཐོབ་
ལམ་དང་བསྟུན་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

5. འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ ཕྲད་ངོས་འཛིན་དང་ རྒྱུ་མཚན་ལུ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཀྱི་ 
བྱ་ཚིག་དང་གཅིག་ཁར་ འཇུག་ཚུལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

6. ད་སྒྲ་དང་ དང་སྒྲའི་ཁྱད་པར་དང་ སྦྱོར་ཚུལ་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ། 

7. དེ་སྒྲ་དང་ འདི་སྒྲའི་ཁྱད་པར་དང་ སྦྱོར་ཚུལ་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

8. ནི་སྒྲ་དང་ ན་སྒྲའི་ཁྱད་པར་དང་ སྦྱོར་ཚུལ་དང་འཁྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ 

9. འབྲེལ་ཡོད་ ཞུ་ཡིག་གི་རིགས་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་

• མིང་མཐའ་ངོ་སྤྲོད་ མིང་
དང་ བྱ་ཚིག་དང་ ལས་
ཚིག་ལུ་སྦྱར་ཚུལ་དང་ 
དེ་ལས་འགྲུབ་པའི་མིང་
དང་ བྱ་ཚིག་ ཁྱད་
ཚིག་གི་དབྱེ་བ། 

• ཞེ་སའི་མིང་ཚིག། 
• བྱ་ཚིག་གི་ཚིགས་གྲོགས་

ཀྱི་འཐོབ་ལམ། 
• འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཕྲད་དང་

འཇུག་ཚུལ། 
• ད་སྒྲ་དང་ དང་སྒྲའི་

འཇུག་ཚུལ། 
• དེ་སྒྲ་དང་ འདི་སྒྲའི་

འཇུག་ཚུལ། 
• ན་སྒྲ་དང་ ནིའི་སྒྲའི་

འཇུག་ཚུལ། 
• ཞུ་ཡིག། 
• ཡིག་སྡེབ་འཚོལ་ནིའི་ 

ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་

འབྲི་སླབ་ནང་ ཡི་གུའི་བཟོ་
ལེགས་པ། སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་
ཚང་བ། རྗོད་སྒྲ་དག་པ། 
སྐད་ཡིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བརྡ་
དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་རིག་རྩལ་
དང་། 
འབད་ཐངས་རིག་རྩལ་ཚུ་ལུ་
མཁས་ཉམས་ཚུད་པའི་ཉམས་
མྱོང་འཐོབ་དགོཔ་ཨིན། 



92 
 

དགོ། 
10. ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་ 

ཚིག་གི་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ བརྗོད་པ་ཚུ་གི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
དགོ། 

འཐབ་ཐངས། 

ལྷག་རྩོམ་ལས་དོན། (ལྔ་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. ཞབས་ཁྲ་དང་རྩང་མོ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་ལུ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

2. སྲུང་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ལེན་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཆོས་དེ་ཚུ་ལས་རིགས་
བསྒྲེས་ཏེ་ གསར་རྩོམ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

3. འགྲེལ་བཤད་དང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་
ལས་ གསར་རྩོམ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

4. པར་ཁྲམ་ ཐིག་ཁྲམ་ རིས་མོ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་བརྡ་སྒྱུར་ འབད་
ཚུགས་དགོ། 

5. ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་གྱི་ རིག་རྩལ་ལྷབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཚུ་ 
འཚོལ་ཚུགས་དགོ། 

6. ཚིགས་བཅད་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ཚུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷག་
ཚུགས་དགོ། 

7. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁའིལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ 
ལྷག་སྟེ་ ཤེས་ཡོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུགས་དགོ། 

8. དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  

9. སློབ་རིམ་བཞི་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ 
བཀལ་ཏེ་ བསྡོམས་༤༠༠ ལྷག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  

10. སློབ་རིམ་བཞི་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ 
བཀལ་ཏེ་ བསྡོམས་༤༠༠ ལྷག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

11. དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༡༥ ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ 
བཅུད་དོན་བཏོན་ནི་ཚུ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

བརྗོད་དོན་ གཡུས་དང་ཉེ་ཚན། 
མཉམ་འབྲེལ། བདག་འཛིན། 
རང་གི་ལམ་སྟོན། ཞབས་ཏོག། 
ཉེན་སྲུང་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
འགྲེལ་བཤད་དང་། ལོ་རྒྱུས་
འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་ནི་དང་ 
བརྩམ་ནི། བརྩི་མཐོང་ལྡན་པའི་ 
དངོས་སྲུང་དང་འཆར་སྲུང་ཚུ་ 
ལྷག་ནི་དང་ གསར་རྩོམ་འབད་
ནི། ཞབས་ཁྲ། རྩང་མོ ལ་
སོགས་པའི་ ངག་ཐོག་ རྩོམ་
རིག་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ 
སྙན་རྩོམ་གྱི་རིག་རྩལལྷབ་སྦྱང་
འབད་དེ་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་
རིག་གི་ ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་
འབད་དགོཔ་ཨིན། 

ལྷག་སྟེ་ཉམས་མྱོང་འཐོབ་
པའི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ ཡིག་
ཐོག་ལུ་ཕབ་སྟེ་ རྩོམ་སྒྲིག་
འབད་ནི། བློའི་རིག་རྩལ་
དང་། འབད་ཐངས། བརྡ་
དོན་རྒྱུན་འབྲེལ། མི་སྡེའི་
རིག་རྩལ་ཚུ་དང་། དུས་
རབས་༢༡ པའི་རིག་རྩལ་དང་ 
མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ཡང་ 
འོས་འབབ་དང་འབྲེལ་བ་བཟོ་
སྟེ་ འཐོབ་ཐབས་འབད་ 
དགོཔ་ཨིན། 

བྲི་ནིའི་ལས་དོན། (ལྔ་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་སོད་
གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. དྲིས་ལན་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་ཐོབ་སྟེ་ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ལེགས་ཉེས་འཕྲི་བསྣོན་ ཕམ་དང་སློབ་དཔོན་ཆ་རོགས་ཚུ་ བྲི་ནིའི་ནང་ལུ ཡི་གུའི་བཟོ་
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འབད་དེ་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་བཟོ་སྟེ་ བྲི་ཐོག་ལས་ ལན་རྐྱབ་ཚུགས་
དགོ།  

2. ཡིག་བཟོའི་སྦྱང་བ་ འཕྲོ་མཐུད་འབད་དེ་ མགྱོགས་ཡིག་ཚུ་ ཡི་གུ་
བཀལ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་བཟོ་བཏོན་ཏེ་ ཧིང་སངས་ས་སྦེ་ བྲི་
ཚུགས་དགོ།  

3. བཤད་པ་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཅ་དངོས་ཀྱི་བཤད་པ་ཚུ་ གཅིག་ལས་
རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གཞན་ཡང་ བྲི་ཐོག་ལས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཤད་པ་
རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

4. འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཧ་གོ་སྟེ་ བཟོ་དབྱིབས་དང་རྣམ་འགྱུར་ བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་
ཐོག་ལུ་ སྤྲོས་ཚིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་  འགྲེལ་བཤད་དང་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་
ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  

5. གཞན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ སྲུང་དང་རྩོམ་རིགས་ཚུ་གི་ ཁྱད་རྣམ་དང་ 
ཉམས་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཆ་ འཕྲི་བསྣོན་འབད་
ཐོག་ལས་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

6. སྙན་རྩོམ་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཞབས་ཁྲ་དང་རྩང་མོ་ ལ་སོགས་པའི་ 
སྙན་རྩོམ་ཚུ་ལས་ ལེགས་པའི་ཆ་ཚུ་ལེན་ཏེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ གསར་རྩོམ་
འབད་ཚུགས་དགོ།  

7. ཡིག་འགྲུལ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ ངལ་གསོ་ ལ་སོགས་
པའི་ སྟབས་བདེ་སྡུག་གི་ཞུ་ཡིག་ འཇམ་སངམ་རེ་ བྲིས་ཏེ་ ངལ་གསོ་
ཞུ་ཚུགས་དགོ།  

8. གནས་ཚུལ་བྲི་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་
པའི་ གནས་སྟངས་ནང་གི་དཀའ་ངལ་དང་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ གནས་ཚུལ་ཐུང་ཀུ་རེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

9. དུས་མཐུན་མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་རིམ་ བཞི་པའི་ནང་ལྷབ་
མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ བཀལ་ཏེ་ བསྡོམས་ 
མིང་ཚིག་༤༠༠ དེ་ཅིག་ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་སྦེ་ལྷབ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ། 

10. དཔེ་སྣོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་སྦྱོང་
ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་
དེ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ཐོག་ལས་ རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་ གཏང་
ཚུགས་དགོ།  

ལུ་ གཏང་ཡིག་དང་ ཞུ་
ཡིག་གི་རིགས་འབྲི་ཐངས་། 
མགོ་རྒྱན་འཐོབ་ལམ། འབྲི་
རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ ལ་
སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་མ་
འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་
སྐབས་ སྤྱིར་བཏང་ཡིག་རིགས་
ཀྱི་འབྲི་བཀོད་དང་། ཡིག་བཟོ། 
གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་སྟོན་
དགོཔ་དང་། འདྲི་ལན་བྲི་ནི་ལ་
སོགས་པའི་ བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་
གང་མང་བྱིན་ཏེ་ ལས་དོན་ 
ཞར་འབྱུང་དུ་ སྒྲུབ་ཐབས་
འབད་དགོཔ་ཨིན། ཆོས་ཚན་
གྱི་དལ་ཁོམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
བརྩེགས་འདོགས་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ 
མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་ནི་སྟོན་ནི། 
 

ལེགས་པ། སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་
ཚང་བ། ཉམས་ལྡན་གྱི་ཚིག་
གཞི་ཡོད་པ། འབྲི་བཀོད་
ལེགས་པ། བརྗོད་དོན་བཟང་
བ་འབད་ བྲི་ཚུགས་པའི་ 
རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ཐབས་
འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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11. གློག་རིག་ལག་ལེན་གྱི་ སྦྱང་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་གི་ལས་འགུལ་དང་ 
ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ གློག་རིག་ནང་ མཛུབ་གནོན་འབད་དེ་ 
ཕུལ་ཚུགས་དགོ། 

ཉན་སབ་ལས་དོན། (ལྔ་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཉན་ཞིན་ན་ དྲི་བའི་ལན་དང་ ཧ་མ་གོ་བའི་
གནད་དོན་ཚུ་ སྦ་གསང་མེད་པར་དོགས་སེལ་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས་
དགོ། 

2. མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ རིག་རྩལ་ལྷབ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཆ་རོགས་ཚུ་དང་
མཉམ་ བསྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གོ་བསྡུར་དང་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་གྱི་
ཐོག་ལས་ ཐག་གཅད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཚུགས་དགོ། 

3. སྲུང་གི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚབ་རྩེད་འབད་ནི་དང་ བསྐྱར་བཤད་འབད་ནི་ 
དྲིས་ལན་འབད་ནི་ ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁ་ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་
རྒྱས་གཏང་ཚུགས་དགོ། 

4. གསལ་བཤད་འབད་ཐངས་ཀྱི་སྦྱང་བ་ལུ་བརྟེན་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་
དོན་ཚན་ གདམ་ཁ་དང་ རྗོད་སྒྲ་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ ཞེ་ས་དང་གུས་བཏུད་
ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བཅས་ གཞན་སེམས་མགུ་ཚུགས་པའི་ གནད་དོན་བཤད་ནིའི་ 
གཞི་རྟེན་སྦྱང་བ་ཚུད་ཚུགས།  

5. དུས་མཐུན་མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དེང་དུས་ཀྱི་ཅ་ཆས་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་
དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ གང་མང་ལྷབ་སྟེ་ རང་གི་བློ་གི་གནས་
སྟངས་ནང་བཙུུུགས་ཏེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

6. མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཞེ་སའི་ཚིག་དང་ ཅ་དངོས་དང་ བྱ་ཚིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་
སའི་ཚིག་ཚུ་ གང་མང་ལྷབ་ཐོག་ལས་ བློ་གི་གནས་སྟངས་ནང་བཙུགས་ཏེ་ 
ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

7. རྒྱལ་པོའི་བརྟན་བཞུགས་དང་ རྒྱལ་གླུ་ཚུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་དགོས་པ་ཧ་གོ་སྟེ་ 
ལུས་ངག་གུས་བཏུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བརྩི་མཐོང་དང་དག་སྣང་བསྐྱེད་དེ་ དག་
ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྐྱོར་ཚུགས་དགོ།  

8. སྙན་རྩོམ་ལྷབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་རྩང་མོ་ ཞབས་ཁྲ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩོམ་གྱི་
དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ལམ་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་ སྙན་ཚིག་སླབ་ཐངས་ཀྱི་ 
གཞི་འགྱམ་འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

9. ཨང་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་་བརྟེན་ཏེ་ གྱངས་ཁ་༡༠༠༠ ཚུན་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

ཡིག་འགྲུལ། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། 
འབྲི་རྩོམ། སྙན་རྩོམ། སྲུང་མ་
འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་
སྐབས་ དོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་
ལུ་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི། 
གསལ་བཤད་འབད་ནི། བརྡ་
སྒྱུར་དང་རྩོད་སྡུར་འབད་ནི། 
འདྲི་ལན་འབད་ནི། ཉན་ཏེ་
ལད་སྲོལ་དང་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ནི། 
གནས་ཚུལ་སླབ་ནི་ ལ་སོགས་
པ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་
ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གང་མང་བྱིན་ཏེ་ 
ཉན་སླབ་ཀྱི་ལས་དོན་ ཞར་
འབྱུང་དུ་ སྒྲུབ་ཐབས་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 

གོ་སྟེ་ལན་སླབ་ནིའི་ནང་ 
མིང་ཚིག་ལག་ལེན་ཚུལ་
མཐུན། རྗོད་སྒྲ་དག་པ། 
ངག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
འབད་སླབ་ནིའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ 
འཐོབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་
དང་། བརྡ་དོན་རྒྱུན་འབྲེལ། 
མི་སྡེའི་རིག་རྩལ། བློའི་རིག་
རྩལ་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས་པའི་
ལྷབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་དགོཔ་
ཨིན། 
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བརྩིས་ཏེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 
༥་༤་༩ སོབ་རིམ་༤ པའི་ སོབ་སོང་ལས་དོན། 
སྐད་ཡིག་ལས་དོན། (བཞི་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. དབྱངས་གསལ་ བརྩེགས་འདོགས་ སྔོན་རྗེས་ཡང་འཇུག་སོགས་ཀྱི་ གོ་
དོན་དང་ འཇུག་པ་ཚུ་ ཁྱད་པར་དང་བསྟུན་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ ལག་ལེག་
འཐབ་སྟེ་ སྦྱར་བྱ་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག་གི་སྐོར་ལས་ གོ་དོན་དང་དབྱེ་བ་ 
ངོས་འཛིན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

2. སྔོན་འཇུག་ཅན་གྱི་ ཡི་གུ་ཚུ་གི་ རྗོད་སྒྲ་ལྷབ་སྟེ་ མིང་གཞི་ལུ་ སྔོན་
རྗེས་དང་བརྩེགས་འདོགས་ཞུགསཔ་ད་ རྗོད་སྒྲ་གྱུར་འགྱོ་མི་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་
ཏེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

3. བྱ་ཚིག་དང་ ལས་ཚིག་གི་དབྱེ་བ་དང་ བྱ་ཚིག་ལས་བརྟེན་ཏེ་  མིང་
འགྲུབ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་སྟེ་  བྱ་ཚིག་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་གི་
ཡིག་སྡེབ་ཚུ་འཛོལ་བ་མེད་པར་ འབྲི་སླབ་འབད་ནིའི་གཞི་རྟེན་འཐོབ་
ཚུགས་དགོ།  

4. འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྱེད་སྒྲའི་ སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ ཕྲད་ཚུ་ ཡི་གུ་ག་ཅིའི་ནང་
ཡང་ འཛོལ་མེད་པར་ བྲིས་ཏེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། 

5. ལྷག་བཅས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ཧ་གོ་ཐོག་ལས་ ཕྲད་ཚུ་ 
རྗེས་འཇུག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འདས་ཚིག་དང་གཅིག་ཁར་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ། 

6. རྒྱན་སྡུད་ཕྲད་ཀྱི་ ནང་གསེས་དང་ དོན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ ཕྲད་ཚུ་ 
རྗེས་འཇུག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འོངས་པའི་ཚིག་དང་གཅིག་ཁར་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

7. ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་སྟེ་ ཕྲད་ ན་ར་ལུ་ གསུམ་གྱི་
འཇུག་པ་དང་ ཕྲད་ ར་འདི་ ཁ་ པ་ བ་ ས་ ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
སྦྱར་ཏེ་ བྱ་ཡུལ་གྱི་ཚིག་དང་གཅིག་ཁར་ ལགལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

8. མིང་དང་ ཚིག་ བརྗོད་པ་གི་ དབྱེ་བ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ དུས་གསུམ་གྱི་
ཡིག་སྡེབ་དང་ ཚིག་གྲོགས་ ཚག་ཤད་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ དེ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ སྦྱར་ཐོག་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནིའི་ གཞི་རྟེན་འཐོབ་
ཚུགས་དགོ།  

• གསལ་བྱེད། དབྱངས། 
མགོ་ཅན། འདོགས་ཅན། 
སྔོན་འཇུག། རྗེས་འཇུག་
ཡང་འཇུག། མིང་གཞི། 
ལོག་པ་དང་མཐུག་པོའི་ཡི་
གུ།  

• ང་ ཉ་ ན་ མ་ ལུ་
མགོ་ཅན་དང་སྔོན་འཇུག་ཞུ་
གསཔ་ད་དང་། བ་ལུ་
སྔོན་འཇུག་ཞུགསཔ་ད། 
དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་དང་ན་རོ་
ལུ་ རྗེས་འཇུག་ ད་ན་ལ་
ས་ ཞུགསཔ་ད། ན་མ་
ཧ་ཟ་ རྗོད་སྒྲ་འགྱུར་མིའི་
རིགས། 

• བྱ་ཚིག་མིང་གི་ ཐོག་
མཐའ་དང་གཉིས་བརྩེགས་
ལས་གྲུབ་པའི་རིགས། 

• འབྲེལ་སྒྲ། བྱེད་སྒྲ། 
རྒྱན་སྡུད་ ལྷག་བཅས་ཚུ་
གི་ སྒྲ་དང་དོན་དང་ ལ་
དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ། 

• མིང་དང མིང་ཚབ་སྤྱིར་
བཏང་། མང་ཚིག། 
གཅིག་ཚིག། ཚག་ཤད།  

• ཞུ་ཡིག། 

འབྲི་སླབ་ནང་། ཡིག་བཟོ་
ལེགས་པ། སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་
ཚང་བ། རྗོད་སྒྲ་དག་པ་
འབད་ སླབ་ཚུགས་དགོཔ་
དང་། 
སྐད་ཡིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བརྡ་
དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་རིག་རྩལ་
དང་། 
འབད་ཐངས་རིག་རྩལ་ཚུ་ལུ་
མཁས་ཉམས་ཚུད་ཚུགས་པའི་
ཉམས་མྱོང་འཐོབ་དགོཔ་ཨིན། 
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9. ཚིག་མཛོད་བལྟ་ཐངས་ལྷབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ ཡིག་སྡེབ་ 
རྣམ་གྲངས་ འགལ་མིང་ དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ འཚོལ་ཏེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 
 

• ཡིག་སྡེབ་འཚོལ་ཐབས་ལུ་ 
ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཐངས།  

ལྷག་རྩོམ་ལས་དོན། (བཞི་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. མིང་གཞི་ལུ་ སྔོན་འཇུག་དང་ མགོ་ཅན་ཞུགསཔ་ད་ རྗོད་སྒྲ་སོར་འགྱོ་
མིའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ རྗོད་སྒྲ་དགཔ་སྦེ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།  

2. ཡ་བཏགས་བདུན་ལུ་ དབྱངས་དང་རྗེས་འཇུག་ཞུགསཔ་ད་ རྗོད་སྒྲ་སོར་
འགྱོ་མིའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ རྗོད་སྒྲ་དགཔ་སྦེ་ ལྷག་ཚུགས་
དགོ།    

3. ཚིག་མཛོད་ལྷག་ཐོག་ལས་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ 
མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ འཚོལ་ཚུགས་དགོ། 

4. སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྩོམ་རིག་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་འབྲི་ཐངས་ 
མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

5. འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་དང་ ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ སྙན་རྩོམ་གྱི་
གཞི་འགྱམ་རིག་རྩལ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

6. འབྲི་རྩོམ་དང་གསལ་བཤད་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ 
རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གསར་རྩོམ་འབད་ནིའི་གཞི་འགྱམ་འཐོབ་ཚུགས་
དགོ། 

7. ཞུ་ཡིག་དང་གཏང་ཡིག་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ ཁྱད་
ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བྲི་ནི་ལུ་ ཉམས་མྱོང་འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

8. དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བཅུད་དོན་བཏོན་ཚུགས་དགོ། 
9. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁའིལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་

ལྷག་ཐོག་ལས་ ཤེས་ཡོན་ལེན་ཚུགས་དགོ། 
10. སློབ་རིམ་༣ པ་ནང་ ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུར་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༡༠༠ 

བཀལ་ཏེ་ བསྡོམས་༢༠༠ ལྷག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
11. དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༡༠ ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ 

བཅུད་དོན་བཏོན་ནི་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ལྷག་ནི་
དང་ བརྩམ་ནིའི་ རིག་རྩལ་
ལྷབ་སྦྱང་། བརྩི་མཐོང་ལྡན་
པའི་ དངོས་སྲུང་དང་འཆར་སྲུང་
ཚུ་ ལྷག་ནི་དང་ གསར་རྩོམ་
འབད་ནི། གནས་རིམ་འབྲེལ་
བའི་ ལྷག་དེབ་ལྷག་ནི། ཚིག་
མརྫོད་ལག་ལེན་ཐབས་ཐངས་
ལྷབ་ནི། ཞབས་ཁྲ། རྩང་མོ་ 
ལ་སོགས་པའི་ སྙན་རྩོམ་གྱི་
རིག་རྩལལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ 
གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ ལྷག་
རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ ལས་དོན་
སྒྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ཤེས་ཡོན་
ལེན་ནི། རྩོམ་སྒྲིག་གི་ 
རིག་རྩལ་འཐོབ་ནི་དང་། 
བློའི་རིག་རྩལ། འབད་ཐངས་
རིག་རྩལ། བརྡ་དོན་རྒྱུན་
འབྲེལ་རིག་རྩལ། མི་སྡེའི་
རིག་རྩལ། དུས་རབས་༢༡ 
པའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ཡང་ འོས་
འབབ་དང་ འབྲེལ་བ་བཟོ་
སྟེ་ འཐོབ་ཐབས་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 

བྲི་ནིའི་ལས་དོན། (བཞི་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 
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1. ཡི་གུ་ བཀལ་ཐངས་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ལྷབ་སྟེ་ མགྱོགས་ཡིག་ཚུ་ 
ཡིག་བཟོ་བཏོན་ཐོག་ལས་ བཟོ་འཁོད་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

2. ཐིག་ཕྲང་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་དང་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ག་ཅི་
ར་བྲིས་རུང་ གྱལ་ཐིག་ཕྲང་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

3. དྲིས་ལན་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ ལྷབ་སྟེ་ དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་ཚུ་ཡིག་
ཐོག་ལུ་ བྲིས་ཏེ་ ལན་རྐྱབ་་ཚུགས་དགོ།  

4. རྗོད་ཚིག་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས་ ཚག་དང་བརྡ་ཤད་ ཚིག་མཚམས་གཅད་ཐངས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་འཕྲོདཔ་སྦེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

5. བཤད་པ་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ པར་དང་ ཅ་ལ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་
དང་ རིགས་སྒྲེ་གི་ བཤད་པ་ཚུ་ བྲིས་ཏེ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། 

6. འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ འགྲེལ་བཤད་དང་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ 
ཁྱད་རྣམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ནིའི་ གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

7. སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་དང་ སྲུང་བཤདཔ་གི་ བློ་
ཚིག་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་དང་ མིང་དང་བྱ་ཚིག་ ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ དྲིས་
ལན་བྲི་ནི་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

8. ཡིག་འགྲུལ་ལྷབ་སྦྱང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ངལ་གསོ་ ལ་སོགས་པའི་ 
སྟབས་བདེ་སྡུག་གི་ཞུ་ཡིག་ འཇམ་སངམ་རེ་ ཁྱད་རྣམ་ཚངམ་སྦེ་ བྲིས་
ཏེ་ ངལ་གསོ་ཞུ་ཚུགས་དགོ། 

9. རྩང་མོ་ ཞབས་ཁྲ་ གསལ་བཤད་ལ་སོགས་པའི་ སྙན་རྩོམ་ལྷབ་སྦྱང་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཕལ་རྩོམ་དུམ་གྲ་རེ་ སྙན་ཚིག་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ནིའི་གཞི་
རྟེན་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

10. ཨང་གནས་ཀྱི་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཨང་གྲངས་༡༠༠ ཨང་ཡིག་
དང་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  

11. སློབ་རིམ་ གསུམ་པའི་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་
༡༠༠ བཀལ་ཏེ་སྡོམ་༢༠༠ ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་སྦེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

12. ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་སྦྱོང་ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་ 
དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ཐོག་ལས་རང་གི་
ལྕོགས་གྲུབ་ ཡར་རྒྱས་ གཏང་ཚུགས་དགོ། 

ཕམ་དང་སློབ་དཔོན་ཆ་རོགས་ཚུ་
ལུ་ གཏང་ཡིག་དང་ ཞུ་
ཡིག་གི་རིགས་འཇམ་སངམ་འབྲི་
ཐངས་ཚུ་སྟོན་དགོཔ་དང་། 
མགོ་རྒྱན་འཐོབ་ལམ། 
འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་ 
ལ་སོགས་པའི་ རྩོམ་རིག་མ་
འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་
སྐབས་ སྤྱིར་བཏང་ཡིག་རིགས་
ཀྱི་འབྲི་བཀོད་དང་། ཡིག་བཟོ། 
གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས་ཚུ་སྟོན་
དགོཔ་དང་། དྲིས་ལན་བྲི་ནི་ལ་
སོགས་པའི་ བྲི་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་
གང་མང་བྱིན་ཏེ་ བྲི་ནིའི་ལས་
དོན་ ཞར་འབྱུང་དུ་ སྒྲུབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཆོས་
ཚན་གྱི་དལ་ཁོམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ 
མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་ནི་སྟོན་ནི། 
 

རབྲི་ནིའི་ནང་ལུ ཡིག་བཟོ་
ལེགས་པ། སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་
ཚང་བ། ཉམས་ལྡན་གྱི་ཚིག་
གཞི་ཡོད་པ། འབྲི་བཀོད་
ལེགས་པ། བཤད་པའི་བརྗོད་
དོན་བཟང་བ་འབད་ བྲི་
ཚུགས་པའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་
འཐོབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་
ཨིན། 
 
 
 

ཉན་སབ་ལས་དོན། (བཞི་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཉན་ཞིན་ན་ ཡིག་འགྲུལ། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། རྫོང་ཁ་སླབ་ཚད་གོ་ཤེསཔ་
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དྲི་བ་བཀོད་ནི་དང་ དྲི་བའི་ལན་ སླབ་ནི་ཚུ་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ སླབ་
ཚུགས་དགོ། 

2. འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་གིས་ཧ་མ་གོ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ 
དོགས་སེལ་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

3. མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་གྱི་ལཱ་ནང་ བཅའ་མར་
གཏོགས་ཐོག་ལས་ བསྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གོ་བསྡུར་དང་དོགས་སེལ་
གྲོས་བཅུད་བཏོན་ནི་ཚུ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

4. གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ མཉམ་རོགས་ཚུ་ལུ་ བསམ་
འཆར་བརྗེ་སོར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐག་གཅད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཚུགས་དགོ། 

5. སྲུང་དང་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ཚུ་གི་གོ་དོན་ལེན་ཞིནམ་ལས་ དེའི་བརྗོད་
དོན་དང བཅུད་དོན་ཚུ་ གཞན་ལུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

6. ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ཉན་ཞིནམ་ལས་ གོ་བ་ལེན་
ཏེ་ གཞན་ལུ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

7. དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་
ཐོག་ལས་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

8. མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཞེ་ས་དང་ ཅ་དངོས་དང་ བྱ་ཚིག་ལུ་བརྟེན་པའི་ཞེ་ས་ཚུ་
ལྷབ་སྟེ་ གུས་བཏུད་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་བཏོན་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་
ཚུགས་དགོ། 

9. རྒྱལ་པོའི་བརྟན་བཞུགས་དང་ རྒྱལ་གླུ་ཚུ་གི་འཐེན་ཐངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ 
ལྷབ་ཐོག་ལས་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་ འཐེན་ཚུགས་དགོ།  

10. རྩང་མོ་དང་ཞབས་ཁྲའི་སྐོར་ལས་ ངོ་སྤྲོད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་ ལྷབ་
ཐོག་ལས་ ལམ་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ནི་དང་ སྙན་རྩོམ་
བཤད་ཐངས་ཀྱི་ གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

11. ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་སྦྱང་བ་ཚུད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉིན་བསྟར་ རང་གི་ལཱ་གི་
སྐོར་ལས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ གཞན་ལུ་ བཤད་ཚུགས་དགོ། 

འབྲི་རྩོམ། སྙན་རྩོམ། སྲུང་མ་
འདྲཝ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་བའི་
སྐབས་ དོན་ཚན་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་
ལུ་ བསམ་འཆར་བཤད་ནི།  
གསལ་བཤད་འབད་ནི། བརྡ་
སྒྱུར་འབད་ནི།  
རྩོད་སྡུར་འབད་ནི། འདྲི་ལན་
འབད་ནི།  
ཉན་ཏེ་ལད་སྲོལ་དང་རྣམ་འགྱུར་
སྟོན་ནི། 
གནས་ཚུལ་སླབ་ནི་ ལ་སོགས་
པ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་
ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གང་མང་བྱིན་ཏེ་ 
ཉན་སླབ་ཀྱི་ལས་དོན་ ཞར་
འབྱུང་དུ་ སྒྲུབ་ཐབས་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 

དང་། གོ་སྟེ་ལན་སླབ་ནིའི་
ནང་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན། 
རྗོད་སྒྲ་དག་པ། ངག་སྦྱོར་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབད་སླབ་
ནིའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ འཐོབ་
ཐབས་དང་ བརྡ་དོན་རྒྱུན་
འབྲེལ་གྱི་རིག་རྩལ་དང་ མི་
སྡེའི་རིག་རྩལ། བློའི་རིག་
རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་ཨིན། 
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༥་༤་༡༠ སོབ་རིམ་༣ པའི་ སོབ་སོང་ལས་དོན། 
ལྷག་རྩོམ་ལས་དོན། (གསུམ་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་
བ་སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. དོན་ཚན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཡོད་པའི་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་དང་བཤད་པ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ 
གོ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ།  

2. གནས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ཞིནམ་ལས་ 
ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་དགོ།  

3. མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་ པར་གྱི་བརྡ་བྱང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཡོད་མི་ཚུ་ལྷག་
སྟེ་ བརྡ་སྒྱུར་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

4. འ་ཆུང་ཡོད་མི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ རྗོད་སྒྲ་དགཔ་སྦེ་ 
ལྷག་ཚུགས་དགོ། 

5. ཉིན་བསྟར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་གོ་དོན་ལེན་ཞིནམ་
ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  

6. རྫོང་ཁའི་ཡིག་གཟུགས་ག་ར་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་སྦྱོར་ཀློག་ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་
སྟེ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 

7. འབྲེལ་ཡོད་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བརྡ་མ་འཛོལ་བར་ བརྡ་སྤྲོད་
འབད་ཚུགས་དགོ།  

8. ཞེ་སའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གུས་བཏུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

9. མིང་མཐའ་ཡར་ འདྲེན་མི་དང་ མ་འདྲེན་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ 
ལྷག་ཚུགས་དགོ། 

10.  གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ངལ་གསོ་དང་ དུས་སྟོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ལྷག་སྟེ་ གོ་
དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ།  

11. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ གཞི་རིམ་རྫོང་ཁའིལྷབ་སྟོན་མཁོ་
ཆས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་དགོ། 

12. གྱངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་དང་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ མ་འཛོལ་བར་ 
ལྷག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་་ཚུགས་དགོ།     

གནས་རིམ་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་
དེབ་ལྷག་ནི། མཐའ་འཁོར་དང་
ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག། ཁང་
ཆས་དང་ཟ་ཧོད་ཐབ་ཆས་ཚུ། 
ཟླ་ཚེས་དང་ལོ་རྟགས། རྩེད་
རིགས་དང་རྩེད་ཆས། གཉེར་ཚང་
དང་ཉོ་ཚོང་། ཡིག་ཚང་མཁོ་
ཆས། ལཱ་འགན་དང་འགན་
ཁག། ཉེར་མཁོའི་ཞེ་སའི་ཚིག། 
ཨང་ཡིག་༡༠༠ ཚུན་གྱི་ཨང་
ཡིག་དང་ཡིག་གཟུགས། ཉེར་
མཁོའི་མིང་ཚིག་གཞན། གཞན་
ཡང་མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་
བའི་མིང་ཚིག་དང་བཤད་པ་ཚུ་ 
སྦྱོར་ཀློག་ཚིག་སྡུད་འབད་དེ་
ལྷག་ནི། བརྩི་མཐོང་ལྡན་པའི་ 
སྲུང་ཐུང་ཀུ་དང་ བཤད་པ་ཐུང་
ཀུ་ལྷག་ནི། བརྡ་བྱང་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ལྷག་ནི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ 
ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ལས་
དོན་སྒྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་
ཨིན། 

ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ཤེས་ཡོན་
ལེན་ནི། ཡིག་ཐོག་ལུ་ཕབ་
སྟེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ 
རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ནི་དང་། 
བློའི་རིག་རྩལ་དང་། འབད་
ཐངས་རིག་རྩལ། བརྡ་དོན་
རྒྱུན་འབྲེལ་རིག་རྩལ། མི་
སྡེའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ འཐོབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་མ་ཚད། 
དུས་རབས་༢༡ པའི་རིག་རྩལ་
དང་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཚུ་
ཡང་ འོས་འབབ་བཟོ་སྟེ་ 
འཐོབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་
ཨིན། 
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བྲི་ནིའི་ལས་དོན། (གསུམ་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. མགྱོགས་ཡིག་གི་ ཡིག་བཟོ་ལྷབ་སྟེ་ རྫོང་ཁའི་ དབྱངས་གསལ་མགོ་
ཅན་འདོགས་ཅན་ ཆ་མཉམ་མགྱོགས་ཡིག་ནང་ འདྲེན་བཀལ་ཐངས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ གཙང་དག་སྦེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  

2. འབྲེལ་ཡོད་དོན་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ དྲི་བ་དང་ལན་ བཤད་པ་ཚུ་ ཚག་ཤད་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་གནས་ཚུལ་ཚུ་ བརྗོད་པ་ཐུང་ཀུའི་ཐོག་ལུ་ 
ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  

3. ཁྱིམ་ནང་དང་ སློབ་ཁང་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་དང་ 
རྒྱུ་དང་བྱེད་ལས་ཚུ་གི་ བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་རེ་ ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ བྲི་
ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། 

4. རྗོད་སྒྲ་འཐོན་ནིའི་དོན་ལུ་ འ་ཆུང་ཡོད་མི་ ཡིག་རིགས་བྲི་དགོཔ་ཚུ་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་ རྗོད་སྒྲ་དགཔ་སྦེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

5. རྩོམ་རིག་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྲུང་དེབ་ཚུ་ལས་ ཧ་མ་གོ་མི་ མིང་ཚིག་
ཐ་སྙད་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ ལག་ལེན་ནང་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་
ཚུགས་དགོ། 

6. སྲུང་ལ་སོགས་པའི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ལྷག་སྦེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ བསམ་
འཆར་ཐུང་ཀུ་རེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  

7. འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ བཅད་ཁྲམ་དང་ཐིག་ཁྲམ་
གྱི་ཐོག་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་རེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  

8. གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ མིང་དང་ བྱ་ཚིག་གི་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ བརྗོད་པ་ཐུང་ཀུ་རེ་བྲིས་ཏེ་ གུས་བཏུད་ཀྱི་རྣམ་པ་
སྟོན་ཚུགས་དགོ། 

9. མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལཱ་དང་ ལས་རིམ་ཚུ་གི་འཆར་གཞི་དང་ 
ཉེན་སྲུང་གི་སྐོར་ གནད་དོན་ཐུང་ཀུ་རེ་ལྷག་སྟེ་  ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ 
བཅུད་དོན་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

10. ལྷག་དེབ་དང་ སྲུང་དེབ་ཚུ་ ལྷག་སྦེ་ མིང་མཐའ་འདྲེན་དགོཔ་དང་ མ་
དགོ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  

11. ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩང་མོ་འཇམ་སངམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ཚུ་ ཐོ་
བཀོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ གོ་དོན་འདྲི་ཞིབ་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

12. གྲངས་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ ཨང་གྲངས ༡༠༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་

དབྱངས་གསལ་རྩེག་འདོགས་ཀྱི་ 
ཡིག་བཟོའི་ལྷབ་སྦྱང་། ཚག་
ཤད་ཐོག་ལས་རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་
འབྲི་ཐངས། ཅ་དངོས་ཀྱི་བཤད་
པ་ཐུང་ཀུ་འབྲི་ཐངས། ལྷག་སྟེ་ 
བརྡ་དོན་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི། 
ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ཚིག་འབྲི་
ཐངས། ཨང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཚུ་
གི་ཐོག་ལས་ བྲི་ནིའི་ལས་དོན་
སྒྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

བྲི་ནིའི་ནང་ལུ ཡི་གུའི་བཟོ་
ལེགས་པ། སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་
ཚང་བ། ཉམས་ལྡན་གྱི་ཚིག་
གཞི་ཡོད་པ། བལྟ་བའི་འབྲི་
བཀོད་ལེགས་པ། བཤད་
པའི་བརྗོད་དོན་བཟང་བ་འབད་ 
བྲི་ཚུགས་པའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་
འཐོབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་
ཨིན། 
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ནང་ ༥༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་ནང་ གོང་འོག་མ་འཛོལ་བར་བྲིས་ཏེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

ཉན་སབ་ལས་དོན། (གསུམ་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. བཤད་པ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལྷབ་སྟེ་ རང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉིན་བསྟར་
ལས་རིམ་དང་ ཅ་དངོས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ བཤད་པ་ རྐྱབ་
ཚུགས་དགོ།  

2. ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ཉན་ཏེ་ གཞན་ལུ་ སླབ་ཚུགས་དགོ།  

3. དྲི་དཔྱད་ལྷབ་སྦྱང་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ དྲི་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དྲི་བ་བཀོད་ནི་དང་ ལན་འཚོལ་
ནི་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

4. ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁག་ཆེ་བའི་ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གུས་བཏུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་
དགོ། 

5. བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ 
བརྡ་སྒྱུར་གྱི་ཐོག་ལས་ གཞན་ལུ་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 

6. རིགས་སྒྲེ་བཤད་པ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ལྷབ་སྦྱང་གི་དོན་ཚན་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་
ཏེ་ གནད་དོན་ཚུ་ གནས་སྟངས་གཞན་ནང་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

7. མཐའ་འཁོར་སེམས་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ དེ་ཚུ་གི་ མིང་དང་དབྱེ་བ་ 
ཡན་ལག་ སྤྱོད་རྣམ་ ཕན་ཐོགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་སྟེ་ གཅེས་
སྐྱོང་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

8. ཟ་འཐུང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ བསྟེན་བཏུབ་དང་ བསྟེན་མ་
བཏུབ་པའི་ ཟ་འཐུང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

9. ཉན་སླབ་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྲུང་ཉན་ཞིན་ན་ སེམས་ཁར་
བཞག་སྟེ་ བཅུད་དོན་ཚུ་ གཞན་ལུ་སླབ་ཚུགས་དགོ། 

10. གོ་གནས་ཚུ་གི་མིང་དང་ ལཱ་འགན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ དེ་ཚུ་འཐོབ་
ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

11. ཨང་ཡིག་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ གྱངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ མ་འཛོལ་བར་ 
ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

ཉིན་བསྟར་ལས་རིམ་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ བཤད་པ། ཉམས་མྱོང་
དང་ འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་
ཚུ་ཉན་སླབ། འདྲི་ལན་འབད་
ནི། ཞེ་ས། ཅ་དངོས་ལ་ཚུ་ལུ་ 
བལྟ་སྟེ་ བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་རེ་ 
རྐྱབ་ནི། གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་
འབད་དེ་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ 
སླབ་ནི། རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ 
བཤད་པ། འཕྲོད་སྟེན་ ཧ་གོ་
སྟེ་ ཕན་གནོད་ཚུ་ སླབ་ནི། 
སྲུང་ཉན་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
དེ་ སླབ་ནི། གོ་གནས་ཚུ་གི་
མིང་དང་ ལཱ་འགན་ཚུའི་སྐོར་
ལས་ སླབ་ནི། གྱངས་ཁ་༡༠༠ 
ཚུན་ སླབ་ནི། སྤྲོ་གླུ་དང་ 
ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ སློབ་སྟོན་འབད་
དགོཔ་ཨིན།།  
 

རྫོང་ཁ་སླབ་ཚད་གོ་ཤེསཔ་
དང་། གོ་སྟེ་ལན་སླབ་ནིའི་
ནང་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན། 
རྗོད་སྒྲ་དག་པ། ངག་སྦྱོར་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབད་སླབ་
ནིའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ འཐོབ་
ཐབས་དང་། བརྡ་དོན་རྒྱུན་
འབྲེལ་གྱི་རིག་རྩལ་དང་ མི་
སྡེའི་རིག་རྩལ། བློའི་རིག་
རྩལ་ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 
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12. མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི་དང་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ རིག་རྩལ་གཞི་རྟེན་འཐོབ་
ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྲོ་གླུ་དང་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་  འཐེན་ནི་དང་ དེ་
དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ གནས་སྟངས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 
སླབ་ཚུགས་དགོ། 

 
༥་༤་༡༡ སོབ་རིམ་༢ པའི་ སོབ་སོང་ལས་དོན། 
ལྷག་རྩོམ་ལས་དོན། (གཉིས་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་
བ་སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་ ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ 
ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་འཛོལ་བ་མེད་པར་ལྷག་ཚུགས་དགོ། 

2. ཉིན་བསྟར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་
ཞིནམ་ལས་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ ལྷབ་ཚུགས་དགོ། 

3. སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ཞིནམ་ལས་ རང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

4. གནས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ 
ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་དགོ། 

5. ཞབས་ཁྲ་དང་སྤྲོ་གླུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ འཐེན་ནི་དང་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་ཚུ་འབད་
ཚུགས་དགོ། 

6. ཅ་དངོས་ཚུ་གི་བཤད་པ་དང་ བརྡ་བྱང་ བརྡ་རྟགས་ པར་རིས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ 
གོ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ།  

7. རྫོང་ཁའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་ ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ ཝ་ཟུར་དང་ ལོག་
ཡིག་ མཐུག་ཡིག་ཚུ་དང་  མིང་མཐའ་ཡར་ འདྲེན་མི་དང་ མ་
འདྲེན་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་ ལྷག་ཚུགས་
དགོ། 

8. ཡ་བཏགས་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་ལུ་ དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་དང་ན་རོ་ རྗེས་འཇུག་
ད་ན་ལ་ས་ཞུགསཔ་ད་གི་རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་ལྷག་ཚུགས་དགོ། 

9. དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་ཚུགས་དགོ།  

10. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ གཞི་རིམ་རྫོང་ཁའིལྷབ་སྟོན་མཁོ་
ཆས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་ཤེས་ཡོན་རྒྱ་སྐྱེད་ གཏང་ཚུགས་དགོ། 

11. རྩོམ་རིག་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ 

ལོག་ཡིག། ཝ་ཟུར་ཅན། 
མཐུག་པའི་ཡི་གུ། རྗེས་འཇུག་
ད་ན་ལ་ས་ཡོད་མི་དང་དབྱངས་
ཞབས་ཀྱུ་ན་རོ་ཡོད་མི་གི་རྗོད་སྒྲ་
ལྷག་ནི། སྲུང་ཐུང་ཀུ་རེ་ལྷག་
སྟེ་ རྣམ་འགྱུར་གྱི་སྒོ་ལས་ 
གཏང་ནི། སྲུང་ལྷག་སྟེ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། འབྲེལ་
ཡོད་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་
བཤད་པ་ཚུ་ལྷག་ནི། རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ རྩ་བ་གསུམ་དང་ལམ་
སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ བཤད་པ་
ཐུང་ཀུ། ཉེར་མཁོའི་ཞེ་སའི་
མིང་ཚིག། མཐའ་འཁོར་དང་ཉེ་
འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག། གནས་
རིམ་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་
ལྷག་ནི། ཉེར་མཁོའི་བྱ་ཚིག།  
ཨང་ཡིག་༧༠ ཚུན་དང་ 
ཡིག་གཟུགས་ནང་༢༠ཚུན་ 
ལྷག་ནི། 

ལྷག་སྟེ་བརྡ་དོན་ཤེས་ཡོན་
ལེན་ནི། ཡིག་ཐོག་ལུ་ཕབ་
སྟེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ནི། 
བློའི་རིག་རྩལ་དང་། འབད་
ཐངས་རིག་རྩལ། བརྡ་དོན་
རྒྱུན་འབྲེལ་རིག་རྩལ། མི་
སྡེའི་རིག་རྩལ། དུས་རབས་
༢༡ པའི་རིག་རྩལ། མི་ཚེའི་
རིག་རྩལ་ཚུ་ཡང་ འཐོབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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བརྩི་མཐོང་དང་ཤ་ཞེན་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
12. གོ་ས་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དང་ ལཱ་འགན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ཞིནམ་

ལས་ དེ་ཚུ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
13. གྱངས་ཁ་༧༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་ནང་དང་༢༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་ནང་ལྷག་སྟེ་ 

ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།  

བྲི་ནིའི་ལས་དོན། (གཉིས་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. མགྱོགས་ཡིག་འདྲེན་བཀལ་ ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བརྩེགས་འདོགས་དང་ 
ཝ་ཟུར་ ལོག་ཡིག་དང་མཐུག་ཡིག་ཚུ་ ངོ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲི་ཚུགས་
དགོ།  

2. མིང་ཚིག་དང་བརྗོད་པ་བཟོ་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་
མི་ ཅ་དངོས་ཚུ་གི་མིང་དང་ བྱ་ཚིག་གི་བཤད་པ་ཚུ་ སྡེབ་མ་འཛོལ་བར་
བྲི་ཚུགས་དགོ།  

3. དྲི་བ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལན་ཚུ་ ཚག་ཤད་དང་ 
གཅད་མཚམས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

4. ཚག་ཤད་དང་བརྡ་རྟགས་ཚུ་ ལྷབ་སྟེ དྲི་བ་དང་ལན་བྲི་བའི་སྐབས་ ཚག་
ཤད་དང་འདྲི་རྟགས་ཚུ་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ།  

5. དོན་མཚམས་ཐུང་ཀུ་རེ་བྲི་ནི་ལྷབ་སྟེ་ བྲེལ་ཡོད་དོན་ཚན་གྱི་ཐོག་ལུ་ རྗོད་
ཚིག་དང་བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་རེ་ ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

6. ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཉིན་བསྟར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་
དང་བྱ་ཚིག་ཚུ་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་སེམས་ཁར་བཞག་ཞིནམ་ལས་ རྗོད་པའི་ནང་ 
བྲི་ཚུགས་དགོ། 

7. ཡིག་རིགས་ག་ར་བྲི་ནིའི་ སྦྱང་བ་ཐོབ་སྟེ་ ལོག་ཡིག་དང་མཐུག་ཡིག་ཚུ་ 
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ མིང་དང་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  

8. གོ་ས་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དང་ ནང་མི་ལཱ་འགན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་
འབད་དེ་ བཤད་པ་འཇམ་སངམ་རེ་ གོང་འོག་མ་འཛོལ་བར་ བྲི་ཚུགས་

དབྱངས་གསལ་རྩེག་འདོགས་ཀྱི་
ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས། ལོག་ཡིག་
དང་མཐུག་ཡིག་བྲི་ནི། གྱངས་
ཁ་༢༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་ནང་
བྲི་ནི། མགྱོགས་ཡིག་འདྲེན་
བཀལ་ཐངས། 
ཚག་ཤད་ཐོག་ལས་རྗོད་ཚིག་
འབྲི་ཐངས། ཅ་དངོས་ཀྱི་བཤད་
པ་འབྲི་ཐངས། ལྷག་སྟེ་བརྡ་
དོན་ཐོ་བཀོད། པར་བྲིས་ཏེ་ཚོན་
གཏང་ནི། ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་
སའི་ཚིག་བྲི་ནི། ཨང་ཡིག་དང་
ཡིག་གཟུགས་ནང་བྲི་ནི་ཚུ་གི་
ཐོག་ལས་ བྲི་ནིའི་ལས་དོན་
སྒྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

ལུས་རྩལ་ལས་ ཞིབ་རྩལ་
དང་འབྲི་རྩལ། རགས་རྩལ་ཚུ་ 
འཐོབ་ཐབས་འབད་ཐོག་ལས་ 
ཡི་གུའི་བཀལ་ཐངས་ཀྱིས་
གཙོས་ ལེགས་མགྱོགས་
སྙོམ་གསུམ་ཐོག་བྲི་ནིའི་ 
རིག་རྩལ་ཚུ་སྟོན་དགོ། 
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དགོ།  

9. ཤིང་དང་མེ་ཏོག་ འབྲུ་སྣ་དང་ཚོད་སྲེ་ ཤིང་འབྲས་ཚུའི་མིང་དང་ བཟོ་
རྣམ་གྱི་པར་དང་ ཕན་ཐོགས་ཀྱི་བཤད་པ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ བརྗོད་པ་ཐུང་ཀུ་རེ་ 
བྲི་ཚུགས་དགོ། 

10. དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་
སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

11. གྲངས་གནས་༧༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་ནང་དང་༢༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་ནང་ 
བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

ཉན་སབ་ལས་དོན། (གཉིས་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. མཐའ་འཁོར་གྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་དང་ 
བཤད་པ་ཚུ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

2. ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དྲི་བ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ ཉན་ཏེ་ ལན་ 
སླབ་ཚུགས་དགོ། 

3. མཐའ་འཁོར་གྱི་ ཅ་དངོས་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དེ་ཚུ་གི་མིང་དང་ རྒྱུའི་དབྱེ་བ་ 
མཁོ་བྱེད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 

4. འབྲུ་སྣ་དང་ ཚོད་བསྲེ་ ཤིང་འབྲས་ཚུ་གི་ མིང་དང་ དབྱིབས་ཁ་དོག་ 
འཚོ་བཅུད་དང་ འཚོ་སའི་ ས་གནས་སོགས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་
ལས་ འབྲེལ་ཡོད་གནས་སྟངས་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་
དགོ། 

5.  མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་འབྲུ་སྣ་དང་ ཚོད་བསྲེ་ ཤིང་འབྲས་ཚུ་ལུ་ 
བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་འགྱུར་བ་འབྱུང་ཚུལ་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ སླབ་
ཚུགས་དགོ།  

6. ཤིང་དང་ མེ་ཏོག་གི་མིང་དང་ཕན་པ་ འཛུགས་སྐྱོང་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ 
སླབ་ཚུགས་དགོ། 

7. ཤིང་དང་མེ་ཏོག་གི་རིགས་ མོ་བཏབ་སྦེ་ འཛུགས་སྐྱོང་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
འཕེལ་རིམ་ལྟ་རྟོག་གི་ གནས་ཚུལ་སླབ་ཚུགས་དགོ། 

8. གོ་ས་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་དང་ ལཱ་འགན་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ དེ་ཚུ་འབྲེལ་ཡོད་
གནས་སྟངས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

9. ཟླ་ཐོ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ལྷབ་སྟེ་ ལོ་དང་ཟླཝ་ གཟའ་དང་ཚེས་གྲངས་

མཐའ་འཁོར་གྱི བཤད་པ། 
ཉིན་བསྟར་ ལཱ་གི་སྐོར་ལས་ 
ལོ་རྒྱུས། ཅ་དངོས་ཚུ་གི་ མིང་
དང་ རྒྱུའི་དབྱེ་བ་ ལག་ལེན་
སྐོར། ཆ་རོགས་དང་ གཡུས་
ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས། 
འབྲེལ་ཡོད་ པར་རིས་ཚུ་ 
ལྷག་སྟེ་བརྡ་སྒྱུར། དྲི་བ་ ཉན་
ཏེ་ལན་སླབ་ནི། འབྲུ་སྣ་དང་
ཚོད་སྲེ་ ཤིང་འབྲས་ཚུ་གི་ 
མིང་དང་ དབྱིབས་ ཁ་དོག་ 
འཚོ་བཅུད་དང་ འཚོ་སའི་གནས་
སོགས་ ངོས་འཛིན། ཟླ་ཐོ་
ལག་ལེན། ཚེས་བཟང་དུས་
བཟང་གི་དགོས་པ། སྲུང་ ཉན་
སླབ་དང་། དྲི་བ་འདྲི་ལན། 
གྱངས་ཁ་༧༠ ཚུན་ སླབ་ནི། 
སྤྲོ་གླུ་དང་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ 
སློབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཨིན།།  

ཡི་གུའི་རྗོད་སྒྲ།  མཐའ་
འཁོར་ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་ཚིག་དང་ 
དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་ནང་མཁོ་
བའི་ ཁ་སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་
སྦྱང་བ།  
ཉན་སླབ་ཚུ་འབདཝ་ད་ བརྡ་
དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་རིག་རྩལ་
དང་ མི་སྡེའི་རིག་རྩལ། དེ་
ལས་ བློའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ 
འཐོབ་ཚུགས་པའི་སློབ་སྟོན་
སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་ཨིན། 
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ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།   
10. སྲུང་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཉན་ཞིན་ན་ དཔྱད་རིག་གཏང་ཐོག་ལས་ ལོག་སྟེ་

གཞན་ལུ་ གཏང་ཚུགས་དགོ། 
11. མིང་ཚིག་ལྷབ་སྦྱང་གི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་དང་ སྤྲོ་གླུ་ཚུ་ འཐེན་ཏེ་ 

མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ཚུགས་དགོ། 
12. རང་གི་ཉེན་སྲུང་དང་ རྒྱལ་ཀྱི་རང་བཙན་གྱི་དོན་ལུ་ འཇམ་དབྱངས་གསོལ་

འདེབས་དང་ རྒྱལ་པོའི་བརྟན་བཞུགས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ སྦྱང་བ་
འབད་དེ་ འཐེན་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 

13. ཨང་ཡིག་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ གྱངས་ཁ་༧༠ ཚུན་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 
ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 
༥་༤་༡༢ སོབ་རིམ་༡ པའི་ སོབ་སོང་ལས་དོན། 
ལྷག་རྩོམ་ལས་དོན། (དང་པ་)་(ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. འདོགས་ཅན་དང་ མགོ་ཅན་ སྔོན་འཇུག་ རྗེས་འཇུག་ ཡང་འཇུག་ཡོད་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ཐོག་ལས་ ཀློག་སྦྱང་གི་རིག་
རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་དགོ།  

2. རྗོད་ཚིག་འཇམ་སངམ་ཚུ་ ཚིག་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་
ཚུགས་དགོ། 

3. མིང་མཐའ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུའི་ སྒྲ་གདངས་དང་བཅས་ ལྷག་སྟེ་ 
སྒྲ་གདངས་སྦྱང་ཚུགས་དགོ། 

4. གནས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ། 
5. སྲུང་ ཐུང་ཀུ་རེ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ རྣམ་འགྱུར་གྱི་སྒོ་

ལས་ བཏང་ཐོག་ལས་སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་དང་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་
དོན་ཚུ་ལེན་་ཚུགས་དགོ། 

6. སྤྲོ་གླུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ལས་ འཐེན་ཏེ་ མིང་ཚིག་ལྷབ་
སྦྱང་འབད་ཚུགས་དགོ། 

7. རྩོམ་རིག་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ 
བརྩི་མཐོང་དང་ཤ་ཞེན་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 

8. སྒོ་ནོར་དང་ རི་ཁའི་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ དབྱེ་བ་དང་ཕན་ཐོགས་ལྷག་སྟེ་ 
གཅེས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

འདོགས་ཅན་དང་ མགོ་ཅན་
ལས་འགྲུབ་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་ 
ཚིག་སྡུད། རྗེས་འཇུག་དང་ 
ཡང་འཇུག་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ 
ཚིག་སྡུད། སྔོན་འཇུག་ཡོད་
པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དང་
བཅསཔ་སྦེ་ ལྷག་ནི། རྗོད་
ཚིག་ཚུ་ ཚིག་མཚམས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷག་ནི། མིང་
མཐའ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུའི་ 
སྒྲ་གདངས་དང་བཅས་ ལྷག་ནི། 
སྲུང་ཐུང་ཀུ་རེ་ལྷག་སྟེ་ རྣམ་
འགྱུར་གྱི་སྒོ་ལས་ གཏང་ནི། 
སྤྲོ་གླུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྣམ་འགྱུར་
གྱི་ཐོག་ལས་ འཐེན་ནི། 
གནས་རིམ་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་
དེབ་ལྷག་ནི། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་

ལྷག་སྟེ་བརྡ་དོན་ཤེས་ཡོན་
ལེན་ནི། ཡིག་ཐོག་ལུ་ཕབ་
ནི། རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ 
རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ནི། བློའི་
རིག་རྩལ་དང་། འབད་ཐངས་
རིག་རྩལ། བརྡ་དོན་རྒྱུན་
འབྲེལ་རིག་རྩལ། མི་སྡེའི་
རིག་རྩལ་ཚུ་དང་། དུས་རབས་
༢༡ པའི་རིག་རྩལ་དང་ མི་
ཚེའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ཡང་ འོས་
འབབ་དང་འབྲེལ་བ་བཟོ་སྟེ་ 
འཐོབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་
ཨིན། 
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9.  ཨང་གྲངས་༥༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་ནང་ མ་འཛོལ་བར་ལྷག་སྟེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

10.  གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ གཞི་རིམ་རྫོང་ཁའིལྷབ་སྟོན་
མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་
དགོ། 

11.  དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་ནང་ ཁག་ཆེ་བའི་ཞེ་ས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ལག་ལེན་མ་
འཛོལ་བར་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

12.  དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་ཚུགས་དགོ། 

 

བ་གསུམ་དང་ལམ་སྲོལ་དང་
འབྲེལ་བའི་བཤད་པ་ཐུང་ཀུ། 
སྒོ་ནོར་དང་ རི་ཁའི་སེམས་ཅན་
ཚུ་གི་ དབྱེ་བ་དང་ཕན་ཐོགས་ 
ལྷག་ནི། སྲུང་ལྷག་སྟེ་ 
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། འབྲེལ་
ཡོད་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་
བཤད་པ་ཚུ་ལྷག་ནི། ཨང་
གྲངས་༥༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་
ནང་ ལྷག་ནི། ཁག་ཆེ་བའི་
ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་ནི། 
ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག། ཉེར་
མཁོའི་བྱ་ཚིག་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་
འབད་དེ་ རྩོམ་རིག་གི་གཞི་
འགྱམ་ཚུད་ཚུགསཔ་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 

བྲི་ནིའི་ལས་དོན། (དང་པ་)་༡(ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་སོད་
གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. འདོགས་ཅན་དང་ མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་སྦྱང་བ་འབད་ཞིནམ་ལས་ མིང་དང་ 
ཚིག་བྲི་ནི་གི་སྦྱང་བ་འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

2. ཉེ་འབྲེལ་ཅ་དངོས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ མིང་དང་ བཤད་པ་ བྱེད་
ལས་ཚུ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

3. མཐའ་འཁོར་གྱི་ཅ་དངོས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་་  གཅད་
མཚམས་དང་ ཚག་ཤད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

4. ཡིག་བཟོའི་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ མགྱོགས་ཡིག་ནང་ བརྩེགས་འདོགས་ཀྱི་ཡི་
གུ་ཚུ་ འདྲེན་བཀལ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་ངོ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྲི་
ཚུགས་དགོ།  

5. མིང་མཐའ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སྡེབ་དང་བཅས་ 
བརྗོད་པའི་ནང་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

• འདོགས་ཅན་དང་ མགོ་ཅན། 
• ཉེ་འབྲེལ་ཅ་དངོས་ཚུ་ ངོས་

འཛིན་དང་ བཤད་པ་ བྱེད་
ལས། 

• མཐའ་འཁོར་གྱི་ཅ་དངོས་ཚུ་གི་
རྗོད་ཚིག། 

• མགྱོགས་ཡིག་ནང་ བརྩེགས་
འདོགས་ཀྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ འདྲེན་
བཀལ།  

• མིང་མཐའ་ཡོད་པའི་ མིང་
ཚིག་ཚུ་ གི་སྡེབ་དང་བརྗོད་
པ། 

• སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་བཤད་
པ། 

• རི་ཁའི་སེམས་ཅན་གྱི་བཤད་
པ། 

ལུས་རྩལ་ལས་ ཞིབ་རྩལ་
དང་འབྲི་རྩལ། རགས་རྩལ་ཚུ་ 
འཐོབ་ཐབས་འབད་ཐོག་ལས་ 
པི་སི་གཟུང་ཐངས། བཟུང་
སྟེ་འབྲི་ཐངས། ཡི་གུའི་
བཀལ་ཐངས་ཀྱིས་གཙོས་ 
ལེགས་མགྱོགས་སྙོམ་གསུམ་
ཐོག་བྲི་ནིའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་
སྟོན་དགོ། 
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6. སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་སྐོར་ལསལྷབ་སྟེ་ མིང་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་
ལས་ བཟོ་རྣམ་དང་བྱ་སྤྱོད་ དེའི་ཕན་ཐོགས་ གསོ་སྐྱོང་འབད་ཐངས་དང་ 
དེ་ཚུ་ལུ་བྱམས་སྐྱོང་བསྐྱེད་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

7. རི་ཁའི་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་སྐོར་ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ བཟོ་རྣམ་དང་བྱ་སྤྱོད་ དེའི་
ཕན་ཐོགས་ བདག་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་ བྲི་
ཚུགས་དགོ། 

8. གྲངས་གནས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ ཨང་ཡིག་༥༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་དང་༡༠ ཚུན་
ཡིག་གཟུགས་ནང་ གོ་རིམ་དང་སྡེབ་མ་འཛོལ་བར་བྲིས་ཏེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

• ཨང་ཡིག་༥༠ ཚུན་ཨང་
ཡིག་དང་༡༠ ཚུན་ཡིག་
གཟུགས་ནང་བྲི་ནི། 

ཉན་སབ་ལས་དོན། (དང་པ་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. འབྲེལ་ཡོད་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ འདྲི་ལན་ཚུ་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས་
དགོ།  

2. བཤད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་
བའི་ ཅ་དངོས་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་རེ་ རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

3. ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལྷབ་སྟེ་ སྲུང་དང་ ལོ་རྒྱུས་རེ་ཉན་ཏེ་ ལོག་
གཞན་ལུ་ གཏང་ཚུགས་དགོ།  

4. རང་གི་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ ལཱ་གི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ རང་གི་
གནས་ཚུལ་ཚུ་ གཞན་ལུ་ བཤད་ཚུགས་དགོ། 

5. ཉེར་མཁོའི་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་ གུས་བཏུད་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་སྟོན་ཚུགས་དགོ། 

6. མིང་ཚིག་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ ཅ་དངོས་ཚུ་
གི་ མིང་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱད་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཉན་སླབ་འབད་
ཚུགས་དགོ། 

7. ལཱ་འགན་གྱི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ རང་གི་ ནང་མིའི་ ལཱ་གི་སྐོར་ལས་ 
གཞན་ལུ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

8. ཉེ་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ལྷབ་སྟེ་ རང་གི་ཉེ་ཚན་གྱི་མིང་དང་ ཕོག་ལམ་ཚུ་ 
མ་འཛོལ་བར་ སླབ་ཚུགས་དགོ། 

9. སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་མིང་དང་ དབྱེ་བ་དང་ཕན་པ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ སྒོ་ནོར་ལུ་ 
གཅེས་སྐྱོང་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ཉན་སླབ། ཁག་
ཆེ་བའི་ འདྲི་ལན། མཐའ་
འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ ཅ་
དངོས་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བཤད་པ་
ཉན་སླབ། སྲུང་བསྐྱར་བཤད། 
རང་གི་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ ལཱ་
གི་སྐོར་ལས་བཤད་པ། ཉེར་
མཁོའི་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་སླབ་ནི། 
མིང་དང་ཁྱད་ཚིག་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག། 
རང་གི་ ནང་མིའི་ ལཱ་གི་སྐོར། 
ཉེ་ཚན་གྱི་མིང་དང་ ཕོག་ལམ། 
སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་ དབྱེ་བ་
དང་ཕན་པ། རི་ཁའི་སེམས་ཅན་
གྱི་ མིང་དང་ཕན་གནོད།  

ཡི་གུའི་རྗོད་སྒྲ། མཐའ་
འཁོར་ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་ཚིག་དང་ 
དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་ནང་མཁོ་
བའི་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ 
ཁ་སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་སྦྱང་བ། 
བརྡ་དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་རིག་
རྩལ་དང་ མི་སྡེའི་རིག་རྩལ། 
བློའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ འཐོབ་
ཚུགས་པའི་སློབ་སྟོན་སྦྱོང་ལཱ་
ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་
ཨིན། 
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10. རི་ཁའི་སེམས་ཅན་གྱི་ མིང་དང་ཕན་གནོད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་སྟེ་ རི་
ཁའི་གཅན་གཟན་དང་རི་དྭགས་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་སྐོར་ ཉན་སླབ་
འབད་ཚུགས་དགོ། 

11. སྲུང་ཉན་ཏེ་ སྲུང་གི་མིང་དང་ སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གཞན་ལུ་སླབ་
སྟེ་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་ཚུགས་དགོ། 

12. ཨང་ཡིག་གི་སྐོར་ལས་ལྷབ་སྟེ་ གྱངས་ཁ་༥༠ ཚུན་ མ་འཛོལ་བར་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ།  

13. མིང་ཚིག་རྒྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྤྲོ་གླུ་ཐུང་ཀུ་རེ་ འཐེན་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མིང་
ཚིག་ལྷབ་ཐོག་ལས་ དེ་ཚུ་ལག་ལེན་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཉན་སླབ་འབད་
ཚུགས་དགོ། 

 
༥་༤་༡༣ སོབ་རིམ་བོ་གསར་གྱི་སོབ་སོང་ལས་དོན། 
ལྷག་རྩོམ་ལས་དོན། (བོ་གསར་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་
བ་སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྗོད་སྒྲ་སྟོན་མི་ པར་རིས་དང་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ 
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལྷག་ཐོག་ལས་ སྦྱོར་ཀློག་གི་གཞི་འགྱམ་འཐོབ་
ཚུགས་དགོ།  

2. དབྱངས་བཞི་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ གསལ་བྱེད་༣༠ ལུ་སྦྱར་ཏེ་ 
ལྷག་ཐོག་ལས་ དབྱངས་ལྡན་གྱི་ཡི་གུ་ལྷག་ཚུགས་དགོ།  

3. མིང་གཞི་དང་ དབྱངས་ བརྩེགས་འདོགས་ སླ་བསྲེས་ཡོད་མི་ཚུ་ ལྷག་
ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ བརྩེགས་འདོགས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྦྱོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ 
ལྷག་ཚུགས་དགོ།  

4. མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གི་རིགས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ 
ལྷག་ཐོག་ལས་ རང་གི་གནས་སྟངས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

5. གནས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ 
མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་ཚུ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

6. པར་སྲུང་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ཐོག་ལས་ རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ལས་ 
བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  

7. སྤྲོ་གླུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྣམ་པའི་ཐོག་ལས་ སྟོན་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁའི་མིང་
ཚིག་སྦྱང་ཚུགས་དགོ། 

8. དབྱིབས་དང་ ཁ་དོག་གི་མིང་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ མ་

གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྗོད་སྒྲ་སྟོན་མི་ 
པར་རིས་དང་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་
ཡི་གུ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ངོས་འཛིན། 
གསལ་བྱེད་༣༠ ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ ལྷག་ནི། དབྱངས་
བཞི་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་
ལས་ གསལ་བྱེད་༣༠ ལུ་
སྦྱར་ཏེ་ ལྷག་ནི། བརྩེགས་
འདོགས་ཀྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ 
སྦྱོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ནི། 
མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ 
མིང་ཚིག་གི་རིགས་ ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ ལྷག་ནི། པར་སྲུང་
ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྣམ་འགྱུར་གྱི་
ཐོག་ལས་ གཏང་ནི། སྤྲོ་གླུ་
ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྣམ་པའི་ཐོག་
ལས་ སྟོན་ནི། དབྱིབས་དང་ 

ལྷག་སྟེ་མི་ཚེ་ལུ་མཁོ་བའི་ 
བརྡ་དོན་ཤེས་ཡོན་ལེན་ནི། 
བློའི་རིག་རྩལ་དང་། འབད་
ཐངས་རིག་རྩལ། བརྡ་དོན་
རྒྱུན་འབྲེལ་རིག་རྩལ། མི་
སྡེའི་རིག་རྩལ་ཚུ་དང་། དུས་
རབས་༢༡ པའི་རིག་རྩལ་དང་ 
མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ཡང་ 
འོས་འབབ་དང་འབྲེལ་བ་བཟོ་
སྟེ་ འཐོབ་ཐབས་འབད་
དགོཔ་ཨིན། 
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འཛོལ་བར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
9. ཨང་གྲངས་༢༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་ནང་ མ་འཛོལ་བར་ ལྷག་སྟེ་ ཨང་རྩིས་

ཀྱི་གཞི་རྟེན་འཐོབ་ཚུགས་དགོ།  
10.  རྩོམ་རིག་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ 

བརྩི་མཐོང་དང་ཤ་ཞེན་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
11.  གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ གཞི་རིམ་རྫོང་ཁའི ལྷབ་སྟོན་

མཁོ་ཆས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཤེས་ཡོན་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

ཁ་དོག་གི་མིང་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་
ཏེ་ ལྷག་ནི། གནས་རིམ་
འབྲེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་ལྷག་ནི། 
ཨང་གྲངས་༢༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་
ནང་ ལྷག་ནི། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
རྩ་བ་གསུམ་དང་ལམ་སྲོལ་དང་
འབྲེལ་བའི་བཤད་པ་ཐུང་ཀུ། 

བྲི་ནིའི་ལས་དོན། (བོ་གསར་) (ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. ལག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ་ པར་དང་རི་མོའི་བཟོ་རྣམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བྲི་
ནི་ལུ་སྦྱང་བ་ཚུད་དེ་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ལུ་ སྔོན་སྦྱང་ཚུད་ཚུགས་དགོ།  

2. བྲི་ནིའི་སྔོན་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དབྱིབས་མ་འདྲཝ་ཚུ་བྲིས་ཏེ་ ཚོན་གཏང་
ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་ཞིནམ་ལས་ བྲི་ནིའི་ལག་རྩལ་ཚུད་ཚུགས་དགོ། 

3. མགྱོགས་ཡིག་ནང་ གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ བྲི་ནིའི་སྦྱང་
བ་འབད་ཞིནམ་ལས་ འདྲེན་དང་འཁྲིལ་་བྲི་ཚུགས་དགོ། 

4. དབྱངས་བཞི་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གསལ་བྱེད་ལུ་དབྱངས་བཞི་བཀལ་ཏེ་ 
བྲི་ཚུགས་དགོ།  

5. ཚག་དང་ཤད་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ མིང་ཚིག་གི་བར་ན་ང་ ཚག་དང་ 
རྗོད་ཚིག་གི་ཤུལ་་ལུ་ ཤད་ཀྱི་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  

6. འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ འདོགས་ཅན་དང་ མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་
གུ་ མིང་ཚིག་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་
ཚུགས་དགོ།  

7. རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་བྲི་ནིའི་ སྦྱང་བ་འབད་དེ་ དབྱངས་གསལ་ལས་གྲུབ་པའི་
མིང་ཚིག་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ རྗོད་ཚིག་ནང་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  

8. ཉན་ཏེ་བྲི་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ སློབ་ཁང་དང་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ཡུལ་དང་
འཁྲིལ་བའི་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་ཚུ་བྲི་ཚུགས་དགོ།  

9. ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དེ་ སློབ་ཁང་གི་ཅ་ཆས་དང་ཟ་ཆས་ཚུ་ 

ཡི་གུའི་སྔོན་སྦྱང་། དབྱངས་
དང་གསལ་བྱེད་བྲི། གསལ་
བྱེད་ལུ་ མགོ་ཅན་དང་འདོགས་
ཅན་བཏགས་ནི། 
གསལ་བྱེད་ལུ་ རྗེས་འཇུག་དང་
སྔོན་འཇུག་བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནི། 
ཉེ་འབྲེལ་གྱི་པར་རིས་དང་མིང་
ཚིག་བྲི་ནི། པར་རིས་བྲིས་ཏེ་
ཚོན་གཏང་ནི། ཨང་ཡིག་༢༠་
ཚུན་བྲི་ནི། 

ལུས་རྩལ་ལས་ ཞིབ་རྩལ་
དང་འབྲི་རྩལ། རགས་རྩལ་ཚུ་ 
འཐོབ་ཐབས་འབད་ཐོག་ལས་ 
པི་སི་གཟུང་ཐངས། བཟུང་
སྟེ་འབྲི་ཐངས། ཡི་གུའི་སྔོན་
སྦྱང་། ཡི་གུའི་བཀལ་ཐངས་
ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་  
ལེགས་མགྱོགས་སྙོམ་གསུམ་
ཐོག་བྲི་ནིའི་ རིག་རྩལ། 
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ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ མིང་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།  

10. ཨང་ཡིག་ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ཨང་ཡིག་༢༠ ཚུན་ བྲིས་ཞིནམ་ལས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

ཉན་སབ་ལས་དོན། (བོ་གསར་)(ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་རྩིས་མཐོང་བ་
སོད་གཞི་བཞག་) 

དོན་ཚན། སོབ་ཚན། 
བརྗོད་དོན། 

རིག་རྩལ་གཙོ་ཅན། 

1. བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རང་དང་ཕམ་སྤུན་ཆ་ ཆ་རོགས་
དང་ དེ་ལས་མཐའ་འཁོར་གྱི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ གཞན་དང་གཅིག་
ཁར་ བརྡ་དོན་མ་འཛོལ་བར་ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།  

2. འདྲི་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་སྦྱང་བ་འབད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ 
དོགས་སེལ་འབད་དེ་འཆར་སྣང་བཀོད་ཚུགས་དགོ།  

3. ཁ་བཟང་དང་ ཞེ་ས་འབད་ཐངས་ཚུ་ ལྷབ་མི་ལུ་བརྟེན་ གཞན་དང་
འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ ལུས་ངག་གུས་བཏུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཉན་སླབ་
འབད་ཚུགས་དགོ།  

4. སྲུང་དང་བཤད་པ་ སྤྲོ་གླུ་ཚུ་ཉན་ཏེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྣམ་འགྱུར་སྟོན་
ནི་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ནི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་
གཏང་ཚུགས། 

5. དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས། ཚོར་སྣང་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ལྷབ་སྟེ་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ ཉན་སླབ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་དགོ། 

6. གྱངས་ཁ་༢༠ ཚུན་ ལྷབ་སྟེ་ མ་འཛོལ་བར་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས། 
7. ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལྷབ་སྟེ་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཉན་ཏེ་ 

ལད་སྲོལ་རྐྱབ་ནི་དང་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལཱ་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ།  

དབྱངས་གསལ་ཡི་གུ་ཚུ་ རྗོད་
སྒྲ། མཐའ་འཁོར་གྱི་ཅ་དངོས་
ཚུ་གི་ མིང་། རང་དང་ཆ་
རོགས་ ཕམ་སྤུན་ཆ་ མཐའ་
འཁོར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ངོ་སྤྲོད་
ཉན་སླབ། ཟ་ཁ་འཐུང་ཁའི་
སྦྱང་བ། འབྲེལ་ཡོད་གནད་
དོན་ཚུ་འདྲི་ལན། ཁ་བཟང་དང་
ཞེ་ས་འབད་ཐངས། སྲུང་ཉན་
ཏེ་གཞན་ལུ་སླབ་ནི། དབྱིབས་
དང་ཁ་དོག་ གནམ་གཤིས་དང་ 
གཟའ་ཚེས། ཚོར་སྣང་ཚུ་གི་ 
གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ 
བཤད་པ་ཉན་སླབ། གྱངས་ཁ་
༢༠ མ་འཛོལ་བར་ ཉན་སླབ།  

ཡི་གུའི་རྗོད་སྒྲ།  མཐའ་
འཁོར་ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་ཚིག་དང་ 
དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་ནང་མཁོ་
བའི་ དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ 
ཁ་སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་སྦྱང་བ།  
བརྡ་དོན་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་རིག་
རྩལ་དང་ མི་སྡེའི་རིག་རྩལ། 
བློའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ འཐོབ་
ཚུགསཔ་འབད་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

 

དྲན་གསོ། 
གནས་རིམ་༡-༥ པ་ཚུན་གྱི་ རོྩམ་རིག་ཚུ་སོབ་སོན་འབད་བའི་སྐབས་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་སོནམ་ཨིན་
རུང་། ནང་དོན་གྱི་ཐད་ཁར་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སོལ། མི་ཚེའི་རིག་རྩལ། འདོད་
སོད་ཤེས་ཡོན། དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན། ཟས་བཅུད་འཕྲདོ་བསྟེན་ཤེས་ཡོན། མཐའ་འཁོར་ཤེས་ཡོན། ཚོང་འབྲེལ་
ཤེས་ཡོན། ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ཚུ་ ལྷབ་སང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།  
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དེ་ཚུ་ལྷབ་སང་འབད་བའི་སྐབས། སོང་ལཱ་ཚུ་ནང་ རང་རྐྱང་དང་། སྡེ་ཚན། ཡང་ན། ཆ་སྦེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་
དང་། གསར་རོྩམ་འབད་ནི། ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བཏནོ་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ དུས་རབས་
༢༡ པའི་ རིག་རྩལ་གལ་ཅན་ཚུ་ཡང་ ཞར་དང་ཞོར་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཚུད་ཡོདཔ་ཨིན། 

༦. ལྷབ་སནོ་ཐབས་ལམ། 
ལྷབ་སོན་ཐབས་ལམ་ཟེར་མི་འདི། རོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་གཞི་བཞག་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ སོབ་སོན་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། རོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་ ལྷབ་སོན་ཐབས་ལམ་འདི། ‘མི་སྡེ་ ལྷབ་སང་གི་ས་གོ་’ ‘སོབ་དཔོན་ ཕན་གྲོགས་
འབད་མི་’ ‘ལྷབ་མི་གཙོ་བཏོན་’ གྱི་ ལྟ་བ་གསུམ་ལུ་ གཞི་བཟུང་སྟེ། འདྲི་དཔྱད་གཞི་བཞག་གི་སྒོ་ལས་ ཞིབ་
འཚོལ་དང་། གསར་འཚོལ་ཐོག་ ནན་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང་། བརྩི་མཐོང་། 
དེ་ལས་ གསར་གཏོད་ཀྱི་རིག་པ་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་སང་ཚུད་ནི་གི་ དམིགས་གཏད་འབད་དེ་ འགོ་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།  

1. ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཞག་གི་ལྷབ་སང་། Competency Based Learning (subject 
specific) 

ལྷབ་སྦྱང་པ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ནང་སེམས་དང་ ཕྱིའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དབང་། རིག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ལྷབ་
ལུགས་ཚུ་ སོ་སོ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས། སློབ་སྟོན་གྱི་ ཐབས་ལམ་ཡང་ དེ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
དཔེར་ན། སློབ་ཕྲུག་དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་སྟོན་པ་ཅིན་ ཧ་གོཝ་ཨིན་ན་ བསམ་འཆར་ལེན་
ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་སྟོན་འབད་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཤེས་ཚུགས་དོ་བཟུམ་ཨིན།  
 

2 ས་གནས་གཞི་བཞག་གི་ལྷབ་སང་། Place Based Education (Subject specific) 
ཡོན་ཏན་ལྷབ་སའི་ས་ཁོངས་འདི་ སློབ་ཁང་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ མེན་པར། མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་
སྣ་དང་ མི་རིགས་ ལམ་སྲོལ་ འབྱུང་རབས་ མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་
བ་བཟོ་སྟེ་ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི་དང་། མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་ མཁས་མཆོག་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཕན་གྲོགས་སྦེ་
ལེན་ཏེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ནི། དཔེར་ན། སློབ་ཕྲུག་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྗོད་སྒྲ་སྟོན་
པའི་ མིང་ཚིག་པར་རིས་དང་ དཔེ་ཚུ་ སྟོན་དགོ་པའི་སྐབས་ ས་གོ་གཞན་ཁ་གི་མེན་པར་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་ཉེ་
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འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ ཅ་ཆས་དང་ སྔོ་ཤིང་ སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ མིང་དང་པར་རིས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་སྟོན་པ་
ཅིན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཤེས་ཚུགས་དོ་བཟུམ་ཨིན། 
 

༣ དུས་རབས་༢༡ པའི་སོབ་སོན་ཐབས་ལམ།  
དེ་ཡང་ ལྷབ་སྦྱང་ནང་ལུ་ ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འཐོན་ཐབས་ལུ་ གནད་འགག་ཆེ་བའི་མནོ་རྩལ་དང་། 
གསར་གཏོད་ཀྱི་རིག་པ། མཉམ་འབྲེལ། བརྡ་དོན་རྒྱུན་འབྲེལ། ཤེས་ཡོན་གྱི་བརྡ་དོན། བརྡ་རྒྱུད་ཤེས་ཡོན། བརྡ་
དོན་འཕྲུལ་རིག་ཤེས་ཡོན། གོ་ཡངས་ལྷབ་སྦྱང་། འགོ་འཁྲིད་རིག་རྩལ། རང་བཞིན་རྩོལ་གྲུབ། གྲུབ་འབྲས་འཐོན་
རྩལ། མི་སྡེའི་རིག་རྩལ། ལ་སོགས་པའི་ དུས་རབས་༢༡ པའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ འོས་འབབ་
དང་ལྡནམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
དཔེར་ན། སྲུང་བྲི་བའི་སྐབས་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་ཨིན་ན་འདི་  དང་པར་ སློབ་དཔོན་གྱིས་མ་སྟོན་པར་ 
སློབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་ སྡེ་ཚན་ནང་རྡོག་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སྦྱང་གི་ གཞི་བཀོད་ཐོག་ལས་ བསྟུན་གྲོས་འབད་དེ་ 
སླབ་བཅུག་པ་ཅིན་ འཕྲལ་འཕྲལ་ སློབ་དཔོན་རང་གི་རིག་པ་ལས་ཡང་ ལྷགཔ་སྦེ་ འཐོན་སྲིད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
སློབ་ཕྲུག་ལུ་ བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ བྲི་ནི་དང་ ཉན་སླབ་འབད་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་ནི་དང་ ཕན་
ཐོགས་ཚུ་ཡང་འབྱུང་དོ་བཟུམ་ཨིན། 

 
༤ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་སོབ་སོན་ཐབས་ཤེས།  

སློབ་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ གློག་འཕྲུལ་གྱི་མཁོ་ཆས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ལྷབ་སྦྱང་མཁོ་ཆས་
དང་། འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ། མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་ཅིན་ དུས་མཐུན་
གྱི་བརྡ་དོན་དང་ རིག་རྩལ་མ་འདྲཝ་ འབད་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ མཐོང་ཐོས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགས་དོ་
བཟུམ་ཨིན།  བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་འདི་  ཁག་ཆེ་རུང་ འདི་ནང་ལས་འཐོན་ཚད་གཅིགཔོ་ ག་ར་བདེན་པའི་
དབང་ལུ་བཏང་སྟེ་ བརྟགས་ཤིང་མ་དཔྱད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེན་པར། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་
རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ བློ་རྒྱ་ ཡངས་སྦེ་ རང་གི་འཕྲུལ་རིག་གི་ཁྱད་རིག་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་
དང་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་ འབད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 
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༥ ནང་པའི་རིག་གཞུང་གི་སོབ་སོན་ཐབས་ལམ། 
ལྷབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་འདི་ འགོ་མཆོད་བརྗོད་དང་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས་བཙུགས་ཏེ་ མཇུག་བསྔོ་བ་དང་ བཀྲ་ཤིས་དང་
བཅས་པའི་ ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དགེ་བའི་སློབ་སྟོན་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། དེའི་སྐབས། སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ 
གཙོ་བོ་ནང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ཆོས་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ་དང་། སློབ་དཔོན་དགྲ་བཅོམ་པས་ཆོས་
ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ། དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་མཁས་པ་པཎ ྜི་ཏས་ ཆོས་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ་ཚུ་ལུ་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ 
སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ རིག་གཞུང་སློབ་སྟོན་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ འོས་འབབ་བལྟ་སྟེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན།  
སློབ་སྟོན་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ འཇམ་དབྱངས་གསོལ་འདེབས་ཚུ་བཏང་སྟེ་ འགོ་མཆོད་བརྗོད་དང་ མཇུག་བསྔོ་
སྨོན་ཚུ་ བཏང་སྟེ་ མཇུག་བསྡུ་བ་ཅིན་ རིག་པ་འཕེལ་ཏེ་ དཔེ་ཆ་ཤེས་ནི་དང་། དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་སྐབས་ལུ་ བར་
ཆད་མི་འབྱུང་ནི། བསོད་ནམས་གསག་ནི་དང་། ལམ་སྲོལ་བདག་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ ཁེ་ཕན་ཚུ་འབྱུང་དོ་བཟུམ་ཨིན། 
 

༦ འབྲི་ཀློག་གཙོ་བཏོན་ལྷབ་སང་།  
འབྲི་ཀློག། ཟེར་མི་འདི་ བྲི་ནི་དང་ལྷག་ནི་གཉིས་ལུ་གོཝ་ཨིནམ་དང་ འདི་ང་བཅས་ར་ནང་པའི་ལུགས་ལས་ ནུས་
ལྡན་གྱི་ཐབས་ལམ་ འགྲན་ཟླ་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་། ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མའི་བསྟོད་ཚིག་ལས། འབྲི་ཀློག་སྒྲ་
དང་རིག་པས་གཞི་བཟུང་ནས།། ཟེར་འཐོན་དོ་བཟུམ། ཡོན་ཏན་ག་ར་ བྲི་ནི་དང་ལྷག་ནི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཤེས་དགོ་པའི་
ཁར་ ཡོན་ཏན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ བྲི་ནི་དང་ལྷག་ནིའི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་ཧིང་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཧ་གོ་ཚུགས། དེ་
འབདཝ་ལས་ རྫོང་ཁ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས་ རིག་རྩལ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ རྒྱུད་ལུ་ ཚུད་ཚུགས་
ནིའི་དོན་ལུ་ བྲི་ནི་དང་ལྷག་ནིའི་ སྦྱོང་ལཱ་གང་མང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།  

 
༧ འདྲི་དཔྱད་གཞི་བཞག་དང་ ཡང་ན་ ཞིབ་འཚོལ་གཞི་རྟེན་ལྷབ་སང་། 

ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོ་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་ ག་ར་སློབ་དཔོན་གྱིས་ར་སྟོན་ནི་མེན་པར། སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ ལམ་སྟོན་བྱིན་
ཞིནམ་ལས། ཁོང་ར་གིས་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་དང་ འདྲི་དཔྱད་ཚུ་འབད་དེ་ ཚན་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ རིག་ལམ་
གྱི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། དཔེར་ན། ཁ་བཤད་སྒྱུར་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་
དང་མཐོང་ཐོས་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ལེན་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྔ་ལོངཔ་ཤེསཔ་མཐོངམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་ སྒྲ་གཟུང་ཚུ་འབད་དེ་ ཡིག་ཐོག་དང་ ལག་ལེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་
སྦྱང་འབད་དོ་བཟུམ་ཨིན། 
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༨ ལས་འགུལ་གཞི་བཞག། 
སློབ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱ་སྐྱེད་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གནད་དོན་གཞན་མི་
ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ བརྡ་དོན་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལས་འགུལ་བྲི་བཅུག་ནི་དང་། ཡང་ན། དོན་ཚན་ཅིག་ རང་སྟོབས་
ཀྱིས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་རང་རྐྱང་དང་
/སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་སྦེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ བྲི་བཅུག་ནི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 
 

༧. དབྱེ་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས། 
དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ། 
དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ལྷབ་སོན་གྱི་སྐོར་ལས་ གྲུབ་འབྲས་བལྟ་ནི་ཅིག་དང་། ལྷབ་སང་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི། 
དེ་ལས་ སོབ་ཕྲུག་གི་ ལྷབ་སང་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིནམ་དང་། སོབ་དཔནོ་ཚུ་གིས་ སོབ་ཕྲུག་གི་
གནད་སྡུད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཞིན་ན་ སོབ་ཕྲུག་གི་ལྷབ་སང་དང་ 
ཁོང་རའི་སོབ་སོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་འཐོན་དོ་ག་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།  
 
སོབ་དཔནོ་ཚུ་གིས་ ལོ་ཕྱེད་དང་ལོ་འཁོར་གྱི་ ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སོབ་ཕྲུག་གི་གྲུབ་འབྲས་བཏནོ་ནི་
མེན་པར་ ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་གི་ ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་མ་འདྲཝ་དང་ 
ཐབས་རིག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ ཡོངས་སུ་རོགསཔ་སྦེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ གྲུབ་འབྲས་བཏནོ་དགོཔ་
ཨིན། 
 
དེ་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལྟ་རྟོག་འབད་ཡོད་པའི་རྒྱུས་ཐ་ོདང་ དབྱེ་དཔྱད་ཐ་ོ ལྷབ་སོན་གྱི་ཟིན་
ཐོ། སོབ་ཕྲུག་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་ཚོགས་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་དང་། དཔེ་སོད། ཆོས་རྒྱུགས་ཆུང་བའི་སྐུགས་ཐོ་ཚུ་
དང་། གཞན་ཡང་ སོབ་ཕྲུག་གི་ལཱ་གི་དཔེ་ཚད་དང ལས་འགུལ་བྱིན་བྱིནམ། བཅའ་མར་གཏོགས་གཏོགསཔ། 
སན་ཞུ་འབད་འབདཝ་དང་ བ་སོད་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོ། འཁྲབ་རྩེད་འབད་འབདཝ་ཚུ་གི་ཐ་ོཚུ་བཞག་ཐོག་ལས་ སོབ་
ཕྲུག་གི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲུབ་འབྲས་དང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་འོང་དགོཔ་ཨིན། 
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རོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་གི་དནོ་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ གཙོ་བོ་ ཤེས་བའི་གནས་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྕོགས་གྲུབ་
དང་ལས་དནོ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ རིག་རྩལ་ བརྩི་མཐོང་ བ་སོད་ཚུ་ལུ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ འོང་
ཐབས་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
 
དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་ཁག། 
དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟ་ོདབྱེ་ཞིབ། 
དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟ་ོདབྱེ་ཞིབ་ཟེར་མི་འདི་ སོབ་སོན་གྱི་དུས་ཚོད་ལུ་ སོན་མི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ ལྷབ་སང་འབད་ཚུགས་
དོ་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡི་ར་ མ་ཤེསཔ་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡི་ར་ སོན་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་
གྲུབ་འབྲས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོབ་སོན་འབད་ནི་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་དང་། 
 
སོབ་དཔནོ་ཚུ་གིས་ གཞི་བཟ་ོདབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དནོ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་སོབ་སོན་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ཡར་
རྒྱས་ག་དེ་སྦེ་ར་ འགྱོ་ད་ོག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འདི་གིས་ རང་གི་སོབ་སོན་ཚུ་ཡང་ ཕན་ནུས་
ཅན་་ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་དོ་ག་ཤེས་ཚུགསཔ་ཨིན། དེའི་སྐབས་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ ག་དེ་སྦེ་ར་ སང་དོ་ག་ 
སབ་བཅུག་ནི་དང་ འབད་བཅུག་ནི་ བྲི་བཅུག་ནི་ རྣམ་འགྱུར་སོན་བཅུག་ནི་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི་ཚུ་གི་ཐོག་
ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་ཚུ་འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཡི་ར་ འབད་དགོཔ་དང་ དེ་སྦེ་འབད་ཡོད་པའི་ 
ཟིན་ཐོ་དང་ ལོ་རྒྱུས་ ལཱ་ཤུལ་ཚུ་ཡང་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་བལྟ་ནི་དང་ སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་བཞག་
དགོཔ་ཨིན། 
 
དུས་རྒྱུན་སང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ། 
དུས་རྒྱུན་སང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ ཟེར་མི་འདི་ སོན་ཚན་དང་ ཡང་ན་ དནོ་ཚན་ ཡང་ན་ བདུན་རིམ་དང་ ཟླ་རིམ། 
ཡང་ཅིན་ ཟླཝ་གཉིས་གསུམ་རེའི་བར་ན་ ཆོས་རྒྱུགས་ཆུང་ཀུ་རེ་ལེན་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་སྐུགས་བྱིན་
བཞག་ནི་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། དུས་རྒྱུན་སང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོ་ཚུ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐུགས་
དང་བསོམས་ཏེ་ གྲུབ་འབྲས་བཏནོ་ནིའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། དུས་རྒྱུན་སང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ནང་ལུ་ ལོ་ཕྱེད་
དང་ལོ་མཇུག་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།  
 
 
 



116 
 

འབྲི་རྒྱུགས་ཀྱི་ ཆོས་རྒྱུགས། 
འབྲི་རྒྱུགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་འདི་ སོབ་དུས་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་མཇུག་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སང་གི་གནས་
རིམ་ ག་དེམ་ཅིག་ནང་ལོྷད་ཅི་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལེན་དགོཔ་དང་། ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ 
སོབ་རིམ་ཡར་སེང་གཏང་ནི་དང་ ཕམ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་་ཨིན། ཆོས་
རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་ཤོག་ཚུ་ ཤེས་བའི་གནས་བཞིའི་ལྕོགས་གྲུབ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོབ་སྟེ་ཡོད་མེད་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ཚུགས་ནིའི་དནོ་ལུ་བཟ་ོདགོཔ་དང་། དྲི་ཤོག་དེ་ཡང་ ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཞག་གི་ཐོག་ལུ་ བཱུལུམསི་གི་རིག་
སོབས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། དྲི་བའི་དཔེ་ཚད་དང་ བཟོ་བཀོད་ སྐུགས་ཀྱི་བགོ་བཤའ་ཚུ་ རྟག་བུ་ར་
གཅིག་སྦེ་མ་གནས་པར་ གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོར་ཡི་ར་བཟོ་བཀོད་འབད་དགོ་ནི་ཨིན་རུང་ དྲི་བ་ཚུ་ གཙོ་
བོ་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ནང་ཡོད་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་སོབ་རིམ་གྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དནོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟོ་
བཀོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
 
རོྩམ་རིག་གི་སོབ་དེབ་ཚུ་ནང་ ལྷབ་སོན་མཁོ་ཆས་/ནང་དོན་ འབྲི་རོྩམ་དང་ སྲུང་ སྙན་རོྩམ་ ནང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་
སས་ལག་ལེན་དང་ བཤེས་སྤྲིངས་ཚུ་ རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ནང་གི་ ཤེས་བའི་གནས་བཞི་སྤྱིར་དང་ལྷག་པར་ ལྷག་
རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ གཞི་རྟེན་ཅིག་སྦེ་བཙུགས་ཡོདཔདང་། མཁོ་ཆས་
དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ནང་དནོ་དང་ རིག་རྩལ་ བརྩི་མཐོང་ བ་སོད་ཀྱི་
འགྱུར་བ་ཚུ་ལུ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ སོང་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 
དེ་དང་འདྲཝ་ སྐད་ཡིག་གི་སོབ་དེབ་ཚུ་ནང་ཡང་ སར་བ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་དང་ སོར་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་པ་
ཚུ་དང་ དུས་གསུམ་གྱི་ཡིག་སྡེབ། ཉན་སབ་ཀྱི་རིག་རྩལ། མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་དབྱེ་བ། སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སོད་དང་
དགོས་དོན་རྒྱབ་ཁུངས། ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རྣམ་གཞག། ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ལྷབ་སང་འབད་དགོཔ་ཚུ་ 
རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ནང་གི་ ཤེས་བའི་གནས་བཞི་སྤྱིར་བཏང་དང་ ལྷག་པར་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སོར་བ་དང་། 
བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ གཞི་རྟེན་སྦེ་ཚུད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ 
དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ཡང་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སོར་བ་དང་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན་དང་འཁྲིལ་
བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ རིག་རྩལ་ བརྩི་མཐོང་ བ་སོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་སྟེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་དང་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སོར་བའི་ ནང་དནོ/མཁོ་ཆས་དེ་ཚུ་ཡང་ གཅིག་སྦེ་ར་མ་ལུས་
པར་ ལེགས་སྒྱུར་འབད་ཡི་ར་བཞག་ནི་དང་། ཤེས་བའི་གནས་བཞིའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ 
མཁོ་ཆས་གཞན་ཚུ་ཡང་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལས་བཏོན་ཏེ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་
ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
 
དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐ་ོབཀོད་དང་སྙན་ཞུ། 
སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལྷབ་སང་ཚུ་ གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡི་ར་ 
དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་ཐོག་ལས་ ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ ཐ་ོབཀོད་འབད་ཡི་ར་ 
བཞག་དགོཔ་ཨིནམ་དང་། དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུའི་དགོས་དོན་དེ་ཡང་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ལྷབ་སང་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་
དོན་ཚུ་ ཁོང་ར་དང་ཁོང་རའི་ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བྱིན་ཐབས་ལུ་ཨིན།  
 
དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོ་བཀོད་ལུགས་དང་ གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་བཀོད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འགྱུར་
བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོར་ཡི་སོར་ཡི་ར་འགྱོ་འངོ་། སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ལས་འགོ་བཟུང་ གནས་རིམ་དང་པའི་ནང་ལུ་ ལྕོགས་
གྲུབ་གཞི་བཞག་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ འབྲི་རྒྱུགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུགས་མེདཔ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་གཙོ་བ་ོ 
དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟ་ོདབྱེ་ཞིབ་ལུ་ གཙོ་བ་ོབཏོན་ཏེ་ཡོད། དེ་གིས་འབད་ གནས་རིམ་དང་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་
བཏོན་ལུགས་འདི་ སྐུགས་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་མེན་པར་ སྡེ་རིམ་གྱི་ཐོག་ལུ་སྦེ་ བཏོན་དགོཔ་ཨིན། ༼དེའི་སྐོར་ ཁ་
གསལ་ དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ་ ལམ་སོན།་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡༩ཅན་མའི་ནང་འཁོད་ཡོད།༽ 
 
གནས་རིམ་ ༢ པ་ལས་ ༥ པ་ཚུན་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་བཀོད་ལུགས་འདི་ སྐུགས་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་བཏོན་
དགོཔ་དང་། དེ་ཡང་ ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་ དུས་རྒྱུན་གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ སང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཚུ་
གི་ སྐུགས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆའི་ནང་ཕབ་སྟེ་བཏནོ་དགོཔ་ཨིན། 
   

༨. ལྷབ་སང་གནས་སངས་ངེས་བདེན།  
ལྷབ་སང་གནས་སངས་ངེས་བདེན་ ཟེར་མི་འདི། རོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་གི་ལྟ་བ་ ‘ཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་’ དོན་སྨིན་
ཅན་སྦེ་ འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ། གཅིག་ལ་གཅིག་རྟེན་སྦེ་ ཐབས་མེད་དུ་ མཁོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ ཕུན་སུམ་འཚོགས་
དགོ་མི་ཅིག་ལུ་ གོཝ་ཨིན།  
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མཁོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གཅིག་ཡོད། གཅིག་མེད་རུང་ ལགཔ་ཡ་གཅིག་གིས་ ལགཔ་ཐལ་རྩེད་བརྡབ་པའི་ དཔེ་མི་
སྲིད་དོ་བཟུམ། ལྷབ་སང་གི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་དགོ་པའི་ གཞི་རྟེན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ གཤམ་གསལ། 

ཀ༽ སོབ་དཔནོ། 
རོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་འདི། རྩ་གཞུང་གི་དམིགས་དོན་བཟུམ་སྦེ་ འབྱུང་འབྲས་དགོ་པ་ཅིན། སོབ་དཔོན་གྱི་
མཁས་མཆོག་ཁག་ཆེཝ་ལས། ཤེས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཁར། སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སོར་བ་(བརྡ་གཞུང་། 
སུམ་རྟགས་) སྙན་ངག། མངོན་བརྗོད་སོགས་སྙན་རོྩམ། སོད་འཇུག། བཤེས་སྤྲིངས། རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་
ཚུ་ རྩད་དཔྱད་སྦེ་ སོབ་སོན་འབད་ཚུགས་མི་དང་། རོྩམ་རིག་གི་གཞུང་ལུ་མཁས་ཤིང་མཛངས་པ།  
སོབ་ཕྲུག་དང་ རང་གི་ཁྱད་རིག་ལུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ བརོྩན་མི་ཅིག་དགོ། 

ཁ༽ མཐུན་རྐྱེན། 
ཁ་༡. ཤེས་ཡོན་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་དནོ་ལུ་ དབང་པོ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ག་ར་གི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་

འབོར་ཚུགས་པའི་ མཐོང་ཐོས་ཀྱི་མཁོ་ཆས། ཐོས་རྒྱ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ། ཞབས་ཁྲ། རྩང་མོ། 
བོ་ཟེ། བསབ་བ། ལེགས་བཤད། ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། སྲུང་གཏམ་རྒྱུད་ རྣམ་ཐར་རྟོགས་
རྗོད་ (ནོ་བཱལ་) ཚུ་དང་། ཚིག་མཛོད། སོང་དེབ། ཤོག་ཁྲམ། རོྩམ་རིག་གི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ མ་
ལངས་ལངམ་སྦེ་ ངེས་པར་དགོ། (ལམ་སོན་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ཐ་ོདང་འཁྲིལ་ཏེ་ངེས་པར་དགོ་) 

ཁ་༢. སོབ་ཁང་སོང་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ གོ་བསྡུར་དང་ སྡེ་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ བ་སབས་བདེ་
ཏོག་ཏོ་འངོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཀེ་གཱན་གྱི་ སོད་ཁྲི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ འོང་དགོ། 

ཁ་༣. སོབ་སོན་མཐིལ་ཕྱིན་འགྱོ་ནི་གི་དནོ་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་འདི་ ལྷབ་སང་གི་གནས་
སངས་ལུ་ མཁོ་གལ་ཆེཝ་ལས། རྒྱུན་ཆད་ནི་མེདཔ་ཅིག་ བརྟག་བརྟན་འབད་དགོ། 

ག༽ མཐུན་སང་གི་ལཱ། 
རྩ་གཞུང་གི་ མཁོ་གལ་དང་འཁྲིལ་ སོབ་སོན་མཁོ་ཆས་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ཚུ་ སོབ་སོན་འབད་མི་
དང་ ལྷབ་མི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ དཀའ་ངལ་མེདཔ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷབ་སང་ཁེ་ཕན་ཅན་ཅིག་སྦེ་ 
འགྱོ་ནི་གི་དོན་ལུ། དབུ་འཛིན་དང་། མཁོ་ཆས་མཛོད་གཉེར། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཆོས་ཚན་སོབ་དཔོན། 
རོང་ཁག་ཤེས་རིག་གཙོ་འཛིན་ཚུ་ ག་ར་གིས་འབད་རུང་། ཆོས་ཚན་རང་རང་གི་ བཀོད་ཡོད་མི་འདི་
འཁྲིལ་ ཡར་མར་ལྷག་ཆད་མ་པ་ལས་མེདཔ་ཅིག་དགོ།  
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ང་༽ ལྟ་རྟོག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར། 
ང་༡. ད་ལོྟའི་གནས་སངས་བཟུམ་ མི་འབྱུང་ནི་གི་དོན་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་ལང་ཚད་དང་། ལག་ལེན་

འཐབ་ཐངས། མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཐངས། སོབ་དཔནོ་གྱི་སོན་ཐངས་སོགས་ག་དེ་སྦེ་ འགྱོ་ད་ོཡོདཔ་
ཨིན་ན? རོང་ཁག་ཤེས་རིག་གཙོ་འཛིན་དང་། དབུ་འཛིན། སོབ་དཔོན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངསའི་ཚུའི་བར་ན་ སབས་བདེ་དང་མ་བདེ་ ག་ཅིའི་
ཐད་ལས་འབད་རུང་། ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ། 

ང་༢. སོབ་དཔནོ་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། སོབ་སོན་མཁོ་ཆས་དང་ སོན་ཆས་སོགས་ཀྱི་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་འཕྲལ་ལས་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།  

 

༩. ཆོས་ཚན་ནང་སྒྲིལ་ཤེས་ཡནོ། 
རོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་འདི་ སྐད་ཡིག་ལྷབ་ནིའི་ཆོས་ཚན་ཅིག་ཨིན་རུང་ སྐད་ཡིག་ལྷབ་སང་གི་ཞར་དང་ཞོར་ཁར་ མི་
ཚེའི་ནང་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་བརྡ་དནོ་ ཉམས་མོྱང་ཚུ་ འཐོབ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཆོས་ཚན་གཞན་
དང་འབྲེལ་བའི་ནང་དོན་ཚུ་ཡང་ ལྷབ་སང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
མཐའ་འཁོར་ཤེས་ཡོན་ནང་སྒྲིལ། 
དེ་ཡང་། ཆོས་ཚན་ག་རའི་ཡོན་ཏན་གྱི་གཞི་རྟེན་འདི། ང་བཅས་རའི་ རངོ་ཁའི་ཁ་སྐད་ནང་ར་ ལྷབ་ཚུགས་པ་ཅིན། 
ཤུལ་ལས་ སོབ་རིམ་གོང་མའི་ནང་འགྱོཝ་ད་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཤེས་ཚུགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ། གནས་
རིམ་དང་པའི་ནང་ ཚན་རིག་དང་ འབྱུང་རབས་ གསོ་བ་ སོ་ནམ་ རྩིས་ ལམ་སོལ་ ནང་ཆོས་དང་དང་འབྲེལ་
བའི་ ཆོས་ཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་  གཞི་རྟེན་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལྷབ་སང་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
འབྱུང་རབས་ཤེས་ཡོན། 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ལམ་སོལ་ཚུ་དང་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ མི་སྡེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྔོན་རབས་ཀྱི་
ལོ་རྒྱུས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ དོན་ཚན་ཚུ་ཡང་ འབྲི་རོྩམ་དང་ སྙན་རོྩམ་ སྲུང་ཚུ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སང་
འབད་ནི་ཡོདཔ་དང་། ལ་ལུ་ཅིག་ ལས་འགུལ་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སང་འབད་ཚུགས་པའི་ 
ཐབས་ལམ་ཚུ་ཚུད་ཡོད། 
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རིག་གཞུང་ནང་སྒྲིལ། 
གནས་རིམ་༢ པ་ལས་༥ ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ ནང་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་། ཚེ་འདི་
ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ ཞི་བདེའི་ལམ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ ཕན་པའི་ ལྟ་སྒོམ་སོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཡང་ ལྷབ་སང་འབད་ནིའི་གོ་
སྐབས་བཟོ་ཡོདཔ་དང་།  
ནང་པའི་རིག་གཞུང་གི་ཆོས་ཚན་ཚུ་ལས་ དག་ཡིག་ སུམ་རྟགས་དང་ ངག་སྒྲོན་ སྙན་ངག་ཚུ་ཡང་ རངོ་ཁའི་ཡིག་
སོར་དང་ ཚིག་མཛདོ་ སྙན་རོྩམ་ལ་སོགས་པའི་ དོན་ཚན་གྱི་རྣམ་པ་འབད་བཙུགས་ཏེ་ ལྷབ་སང་འབད་ཚུགས་
པའི་རྩ་གཞུང་ཅིག་ཨིན། 
 
བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག། 
ད་རིས་ནངས་པར་ གློག་རིག་བརྡ་དནོ་འཕྲུལ་རིག་དེ་ཡང་ ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོ་པའི་ ལག་ཆས་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོད་
མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རངོ་ཁའི་ཆོས་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ དོན་ཚན་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ཡང་ གཞི་རྟེན་འབད་དེ་ 
ལྷབ་བཏུབ་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད། སོབ་ཁང་གི་ལྷབ་སོན་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ འཕྲལ་འཕྲལ་གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་ལས་འབད་དགོ་པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ཚུད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན། 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་ཚད་ གོང་འཕེལ་འགྱོཝ་དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་བརྡ་དོན་ཚུ་ཡང་ གཙོ་རིམ་གཟུང་
དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ དངུལ་གསོག་འཇོག་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཉེན་བཅོལ་འབད་དགོཔ། དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་ངོས་
འཛིན་དང་། དངུལ་གྱི་མིང་ཚིག་ལྷབ་སང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡང་ གནས་རིམ་བཞི་པའི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ལྷབ་སང་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོད། 
 

མིང་ཚིག་ཐོ་ཡིག།  
རོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ ཨིང་ལིཤ་མིང་ཚིག་ 
ཤེས་བའི་གནས། Strand 

ལྕོགས་གྲུབ་གཙོ་ཅན། Key competencies 

ལམ་སོན་གཞི་རྩ། Guiding Principles 

ལྷབ་མི་གཙོ་བཏོན། Learned centred 

ཤེས་བའི་གནས། Strand 

རྩ་གཞུང་གཞི་བཀོད་དང་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས། Curriculum Structure and Organization  

ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཞག་གི་ལྷབ་སང་། Competency Based Learning 

ས་གནས་གཞི་བཞག་གི་ལྷབ་སང་། Place Based Education 

ལྷབ་སང་གནས་སངས་ངེས་བདེན། Enabling Condition 
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ཆོས་ཚན་དཔེ་ཐོ། 
རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་འདི་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས་ སློབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན་དཔེ་དེབ་དང་ སློབ་དེབ་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ཆ་ཚང་
སྤྲོད་མི་ཚར་ནི་ཨིནམ་ལས། དེ་གི་ལྷན་ཐབས་ལུ་ ལྷག་དེབ་དང་། ལཱ་ཤོག། ཤོག་བྱང་། སྦྱོང་དེབ། ལྷན་ཐབས་ལྷག་དེབ། ཚིག་མཛོད། རྩེད་ཆས། 
རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། དཔེ་མཛོད་མཐུན་རྐྱེན། ཡོངས་འབྲེལ་ལྷབ་སྦྱང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལེ་ཤ་ར་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།  
མཁོ་ཆས་དེ་ཚུ་ ཤེས་རིག་དཔེ་དེབ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཐོ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ སློབ་གྲྭ་རང་སོའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྲིད་བྱུས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ བཀྲམ་སྤེལ་གནང་ནི་ཡོདཔ་དང་།  
ལྷབ་སྟོན་མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས་དེ་ཚུ་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞུང་སྒེར་དང་ མི་ངོ་རང་རྐྱང་ ག་གིས་ར་འབད་རུང་ གཅིག་བ་གཅིག་དྲགཔ་བཟོ་
སྟེ་ ཁྲོམ་ཁར་ཐོན་ཡི་ར་སྡོད་ནི་ཨིནམ་ལས། ནམ་ར་འབད་རུང་ ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་གདམ་ཁའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཁོ་ཆས་དེ་ཚུ་ གདམ་འཐུ་
འབད་དེ་ ཆོས་ཚན་དཔེ་ཐོ་ནང་ བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 
 
དགའ་ཚརོ་ངོས་ལེན།   

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་
ཅི་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ རོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལཱ་ཅིག་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མིའི་ནང་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་གྲོས་སོན་དང་ ཕན་འདེབས་ཀྱི་གྲོགས་རམ་མཛད་མི་ གཤམ་གསལ་ ཤེས་ཡོན་མཁས་
མཆོག་དང་ ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཡོངས་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངསའི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
དགའ་ཚོར་དང་བཅས་པའི་ལེགས་སོ་ཡོད། 

རྩམོ་སྒྲིག་གི་ སྤྱིར་བཏང་བཀོད་ཁྱབ་དང་ལམ་སནོ། 
༡- ཀུན་དགའ་དྲག་པ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
༢- དབང་པོ་བསན་འཛིན། རྩ་གཞུང་སྒྲིག་འཛིན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 

རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་རྩམོ་སྒྲིག་པའི་མིང་ཐ།ོ 
༡ བསན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་མཁས་མཆོག། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། རྩོམ་སྒྲིག་འགོ་

འཁྲིད་དང་ལམ་སོན་པ། 
༢ རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། རྩོམ་སྒྲིག་འགོ་འཁྲིད་དང་ལམ་

སོན་པ། 
༣ དབང་ཕྱུག། སོབ་དཔོན། གོང་གཟིམ་ཨོན་རྡོ་རྗེ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མ། 
༤ ཀརྨ་དགེ་ལེགས། སོབ་དཔོན། མུ་ཏིག་ཐང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མ། 
༥ སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། སོབ་དཔོན། ལུང་བསན་ཟམ་པ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ། 
༦ པདྨ་ལྷ་མོ། སོབ་དཔོན། ཨ་རི་ཁ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ། 
༧ སྐལ་བཟང་དབང་པོ། དགའཝ་སྤེལ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མ། 
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༨ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ། རྟ་རྒྱུག་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། 

དཔེ་སྐྲུན་དང་པའི་ བསྐྱར་ཞིབ་་རྩམོ་སྒྲིག་གི་ སྤྱིར་བཏང་བཀོད་ཁྱབ་དང་ལམ་སོན། 
༡- བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ། མདོ་ཆེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
༢- དབང་པོ་བསན་འཛིན། རྩ་གཞུང་སྒྲིག་འཛིན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་ཁྱབ་དང་ལམ་སནོ། 
༡- དྲགོས་ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
༢- དབང་པོ་བསན་འཛིན། རྩ་གཞུང་སྒྲིག་འཛིན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
 
རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ལེགས་བཅོས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མིའི་མཚན་ཐ།ོ 
༡- ཚེ་རིང་དཔལ་འབོར། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། སོབ་གྲྭའི་འཆར་གཞི་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཚན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
༢- ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས། ལྟ་ཞིབ་འགོ་དཔོན།ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་ལས་ཚན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
༣- ཚེ་རིང་། ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། རྩི་རང་རོང་ཁག། 
༤- བསོད་ནམས་བསན་འཛིན། སོབ་དཔོན། དབངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མ། 
༥- དབང་འདུས། སོབ་དཔོན། མུ་ཏིག་ཐང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མ། 
༦- ཀརྨ། སོབ་དཔོན། བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མ། 
༧- ཀརྨ། སོབ་དཔོན། རྟ་འབབ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མ། 
༨- ཚེ་དབང་རྒྱལ་མཚན། སོབ་དཔོན། སག་རྩེ་རིག་གཞུང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མ། 
༩- ཀརྨ་ཆོས་སྒྲོན། སོབ་དཔོན། སག་རྩེ་རིག་གཞུང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མ། 
༡༠- ཚེ་དབང་དཔལ་འབོར། སོབ་དཔོན། སག་རྩེ་རིག་གཞུང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མ། 
༡༡- བསན་འཛིན། རྩ་གཞུང་མཁས་མཆོག། སོབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
༡༢- རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། ལཱ་གི་ལམ་སོན་དང་འགོ་འཁྲིད་འབད་མི། སོབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ། ཤེས་རིག་ལྷན་

ཁག། 
 

མཇུག་དནོ། 
འདིར་འབད་ལེགས་ཚོགས་དགེ་བའི་ཆར་སྤྲིན་གྱིས། །བོ་གསར་གཞོན་ནུའི་ཞིང་ས་བརླན་བས་ཤིང་། །ཕན་བདེའི་ཡོན་ཏན་མྱུ་གུ་ལེགས་
འཁྲུངས་ནས། །ཞབས་ཏོག་ཕུན་སུམ་ལོ་འབྲས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག། དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །། 
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ཟུར་སྦྲགས། 

༡༽ ཉན་སབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་དནོ་ཚན།  

རིག་རྩལ་དབྱེ་བ། བློ་ ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ 
༡. ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི། √             
༢. མིང་ཚིག། √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༣. བཀོད་རྒྱ་ཉན་ནི། √ √ √ √ √  √       
༤. རྗོད་ཚིག་ཉན་སླབ། √             
༥. དྲི་བ་དྲིས་ལན། √ √ √ √ √  √ √    √  
༦. སྲུང་ཉན་སླབ། √ √ √ √ √ √  √      
༧. བཤད་པ་/འགྲེལ་བཤད། √ √ √ √          
༨. གྱངས་ཁ་/གྲངས་གནས། √ √ √ √ √         
༩. ཉིན་བསྟར་ལཱ་སྐོར།  √ √ √ √ √ √       
༡༠. ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི།  √ √      √ √ √   
༡༡. མཐའ་འཁོར་ལོ་རྒྱུས།   √     √      
༡༢. ཟ་ཁ་འཐུང་ཁ།    √          
༡༣. ཉམས་མྱོང་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དོན་ཚན།    √          
༡༤. སྡེ་ཚན་ལཱ་ནང་འབྲེལ་གཏོགས།     √         
༡༥. ཁྱབ་བསྒྲགས་ཉན་ཏེ་སླབ་ནི།     √         
༡༦. དོགས་གཅོད་བཀོད་ནི།     √ √ √ √ √   √  
༡༧. ཞེ་ས།     √ √ √ √  √ √  √ 
༡༨. བརྟན་བཞུགས། རྒྱལ་གླུ།     √         
༡༩. གསལ་བཤད།      √ √    √  √ 
༢༠. གོ་སྡུར།      √ √ √ √    √ 
༢༡. སྙན་ཞུ།      √    √   √ 
༢༢. ཚབ་རྩེད་/འཁྲབ་རྩེད།      √    √    
༢༣. གྲོས་སྡུར་འབད་དེ་གྲོས་འཆར་བཀོད་ནི།       √       
༢༤. མནོ་དོན་དང་མཁོ་འདོད་བརྡ་སྤྲོད།       √       
༢༥. རྩོད་སྡུར།        √   √   √ 
༢༦. སྡེ་ཚན་འགོ་འཁྲིད་དང་བཀོད་རྒྱ།        √      
༢༧. གནས་ཚུལ་ ཁྱབ་བསྒྲགས།   གསལ་བསྒྲགས།        √   √  √ 
༢༨. དཔྱེ་གཏམ་ལུང་འདྲེན།        √  √ √ √ √ 
༢༩. བསམ་འཆར།         √     
༣༠. རང་སྟོབས་ཀྱིས་ཉན་སླབ།         √     
༣༡. ཉན་ཏེ་ བསྐྱར་བཤད།         √  √   
༣༢. བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ དཔྱེ་གཏམ་  ཞབས་ཁྲ།         √ √ √   
༣༣. རྣམ་འགྱུར་དང་ ཉམས་འགྱུར་ཁྱད་ཆོས།         √   √ √ 
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༢༽ ཉན་སབ་ཀྱི་དནོ་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་ཚང་དགོཔ། 
ཉན་སླབ་ཀྱི་ རིག་རྩལ་གཉིསཔོ་འདི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་གི་སླ་ལས་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།  སློབ་གྲྭ་ མཐར་འཁྱོལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་ འབྲུག་མི་ཅིག་འབད་ 
མི་སྡེའི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ། དཔེར་ན། བཟའ་ཚང་གི་འགོ་འཁྲིདཔ། མི་སྡེའི་ལཱ་འགན་འབག་མི། ཆོས་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འགན་འབག་མི། ཁྱད་རིག་གི་ ལཱ་ འབད་དགོཔ་ཚུ་
ནང་མ་ཚད་ རང་མགོ་རང་འདྲོང་གི་དོན་ལུ་ཡང་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་འབད་ཚུགས་པའི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་ སྦྱང་བ་དང་ གོམས་འདྲིས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ འཐོབ་དགོཔ་ཨིན། 
དེ་འབདཝ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ ཁག་ཆེ་དྲགས་ཚུ་ འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོད། 

 མིང་ཚིག་དང་རྗོད་ཚིག་གི་རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
 སློབ་ཁང་ནང་བློ་སླབ་ནི་དང་ ཁ་བཤད་རྩོད་སྡུར་གྱི་རིགས་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
 གཞན་གྱིས་ བསམ་འཆར་ མ་འདྲཝ་བཤད་མི་ཚུ་གི་ གནད་དོན་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ ལན་སླབ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་

དགོ། 
 གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ བློ་སླབ་ནིའི་ སྦྱང་བ་འབད་ཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ གྲོས་འཆར་ཚུ་བཀོད་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ 

འཐོབ་དགོ། 
 གཞན་གྱིས་སླབ་མི་བློ་ཚུ་ལས་ དཔྱེ་ལེན་ཏེ་སླབ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
 གཞན་གྱིས་ སླབ་མི་ལུ་ཉན་ཏེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་ལུ་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
 ཉན་སླབ་ཀྱི་ སྦྱང་བ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་དང་ གནད་དོན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ལས་ འགོ་བཟུང་སྟེ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་ གནད་དོན་ལཱ་ཁག་ཚུན་ཚོད་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ 

གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
 བློ་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ མནོ་དོན་ཚུ་ཧ་གོ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
 ཡུལ་དང་གནད་དོན་གྱི་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་པའི་ བློ་སླབ་ཐངས་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
 ཞལ་འཛོམ་ཚུ་ནང་ འཐུས་མི་དང་ འགོ་འདྲེན་པ་འབད་ བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་པའི་ སླབ་ཐངས་དང་ སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་

ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
 གསུང་བཤད་དང་ གསལ་བཤད་ལེགས་སྦྱར་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཞིནམ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ 

འཐོབ་དགོ། 
 ཞལ་འཛོམས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐངས་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཐངས་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ དུས་ཚོད་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་ འཐོབ་དགོ། 
 མི་དམངས་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་ནི་གི་ སྦྱང་བ་འཐོབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས་ གོ་སྐབས་དང་ གྲོགས་རམ་ འཐོབ་དགོ། 
 མི་དམངས་འཛོམ་སར་ དཔེར་ན། རྩོད་སྡུར་དང་ གསལ་བཤད་ སྙན་ཞུ་ གསལ་བསྒྲགས་ བསྔགས་བརྗོད་ སྨོན་ཚིག་ཞུ་ནི་ ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་

ཐངས་ཚུ་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
 ཆོས་སྐད་དང་ དབྱིན་སྐད་ལས་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་སླབ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 

 

༣༤. རྗོད་སྒྲ།          √ √ √ √ 
༣༥. དོར་ཁ་བསྒྱུར་ནི།          √ √ √ √ 
༣༦. སྒྲ་གཏམ་སྐོར་གཏམ།           √  √ 
༣༧. ཚིག་གི་གཅད་མཚམས།           √  √ 
༣༨. ཡིག་འགྲུལ་གོ་དོན།            √  
༣༩. རྒྱས་བཤད་བཅུད་བསྡུས།             √ 
༤༠. བསྐྱར་ཞིབ་འབད་སླབ་ནི།             √ 
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༣༽ ཉན་སབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ནང་དགོ་མཁོ་ཆེ་བའི་སབོ་སནོ་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ཐ་ོཡིག། 
སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཉན་སླབ་ཡར་རྒྱས་ གཏང་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་དགོ། གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ལུ་ གསལ་བཤད་འབད་
ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས་ གསུང་བཤད་ཀྱི་ དཔྱེ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་དགོ།  
ཉན་སླབ་འབད་བའི་སྐབས་ མནོ་དོན་བཀོད་ནི་དང་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཐབས་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་དུས་མཐུན་གྱི་ མཁོ་ཆས་ཚུ་དགོཔ་ཨིན། སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་འབད་ འགན་ཁུར་འབག་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་
འབད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལས་ གྲོགས་རམ་ཚུ་དགོ། དེ་གིས་མ་ཚད་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ དུས་རྒྱུན་སྦྱང་བ་འབད་ནི་དང་ ལས་འགུལ་བྲི་ནི་ལུ་ དུས་ཡུན་
ལངམ་འབད་ བྱིན་དགོཔ་ཨིན། 
ཉན་སབ་ཀྱི་དནོ་ལུ་དགོ་པའི་མཁོ་ཆས། 

 རྗོད་སྒྲའི་སྒྲ་འཛིན་འཁོར་ལོ། 
 ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ།  
 འགལ་མིང་དང་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག། 
 གསལ་བཤད་དང་ གསུང་བཤད་ཀྱི་དཔེ་དེབ། 
 ཕོ་སྐད་མོ་སྐད་ གཉིས་ཆ་ར་ཡོད་པའི་ གློག་བརྙན་སྒྲ་ཐག། 
 ཞབས་ཁྲ་ སྤྲོ་གླུ་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ སྒྲ་ཐག། 
 དོར་ཁ་བསྒྱུར་ནི་སྦྱང་བའི་དོན་ལུ་ དོར་ཁ་དང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ ཡོད་མི་གི་ ཨིང་ལིཤ་རྫོང་ཁའི་སྐད་གཉིས་ ཟུང་འབྲེལ་སྐད་སྒྱུར་གྱི་སྒྲ་ཐག་ བརྙན་ཐག་ཚུ། 
 རྩོད་འགྲན་གྱི་སྒྲ་ཐག་འཁོར་ལོ་ རིག་རྩལ་འགྲན་སྡུར་དང་ བློ་ཟེ་ཚུ་གི་སྒྲ་ཐག་འཁོར་ལོ། 
 ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ དཔེ། 
 མགྱོགས་ཡིག་ བཀལ་ཐངས་ རྣམ་གཞག་གི་དཔེ། 
 ཡིག་གཟུགས་དང་རྗོད་སྒྲ་ སྦྲགས་ཏེ་ཐོན་མི་ མཛུབ་གནོན་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དབྱངས་གསལ་ཡིག་སྒྲོམ། 
 གློག་བརྙན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཡི་གུ་འདྲེན་བཀལ་ཐངས་ སྟོན་མི་གི་བརྙན་ཐག 
 ཀར་ཀྲྲཱུན།  
 གཏམ་དཔེ་གོ་བ་བཤད་ནི།  
 གནས་བཤད་ཀྱི་ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི།  
 གཏང་ཡིག་ ཞུ་ཡིག་ བཀའ་ཤོག་ ངག་བརྗོད་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་མི་ཚུ་གིས་ འབྲི་མི་དཔེ་ 

o གང་མང་། 
 

༤༽ ཉན་སབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ནང་ཚུད་དགོ་པའི་རིག་རྩལ། 
ཉན་ནི། སླབ་ནི།  དྲི་བ་བཀོད་ནི། དྲིས་ལན་རྐྱབ་ནི། མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད། 
སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནི། གོ་སྡུར། གྲོས་སྟུན།  རྩོད་སྡུར།  དགག་སྒྲུབ། 
བཤད་པ་རྐྱབ་ནི། སྙན་ཞུ་འབད་ནི། ཉན་ཏེ་ཧ་གོ་ནི། ཁོང་ལུ་བཙུགས་ནི་/ཆོར་ནི། འཐེན་སྐྱེལ་ལེན། 
ཞེ་ས། སླབ་མི་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད། དོགས་པ་བཀོད་ནི། བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི། ཉན་ཏེ་རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་ནི། 
ཉན་ཏེ་མདོར་བསྡུ་ནི། བཅུད་བཏོན་ཏེ་སླབ་ནི། སྒྲ་/སྐོར་གཏམ་སླབ་ནི། བསླབ་སྟོན་འབད་ནི། ཁ་གསལ་རྐྱབ་ནི། 
ཁུངས་བཀལ་ནི། རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ནི། ལྷུ་ནི། གསལ་ཆ་ཞུ་ནི། ཚོགས་བརྡ་གཏང་ནི། 
གོ་བ་བཙུགས་ནི། བསླབ་བྱ་བྱིན་ནི། ཧད་བཏགས་འཚོལ་ནི། ཚིག་གཟུང་ནི། ཁ་བརྡ་འབད་ནི། 
ཚིག་མཐའ་བསྡམ་ནི། བློ་གི་མཐའ་བཀལ་་ནི། གྲོས་ཐག་གཅད་ནི། གསུང་བཤད་གནང་ནི། བྱེལ་སྐད་ཤོར་ནི། 
ཚར་གཅད་ནི། ཆ་མེད་གཏང་ནི། བསྣར་བཞག་ནི། བསྐྱར་ལོག་སླབ་ནི། ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནི། 
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༥༽ ལྷག་རིག་དང་རྩམོ་རིག་གི་ཤོག་ཁྲམ།  
རྩོམ་རིག་དབྱེ་བ། བློ་ ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ 
༡. འབྲི་རྩོམ།    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༢. སྙན་རྩོམ།      √ √ √ √ √ √ √ √ 
༣. སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།     √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༤.རྣམ་ཐར་/རྟོགས་བརྗོད་/ལག་
ལེན་/བཤེས་སྤྲིངས། 

         ལག་ལེན། བཤེས་སྤྲིངས། 

༥. འཁྲབ་སྟོན་/གློག་བརྙན།          འཁྲབ་སྟོན། གློག་བརྙན། 

༦༽ འབྲི་རྩམོ་བཀོད་རིས།  
འབྲི་རྩོམ་དབྱེ་བ། བློ་ ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ 
༡.༡ འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ།     √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༡.༢ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ།      √ √ √ √ √ √ √ √ 
༡.༣ འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ།       √ √ √ √ √ √ √ 
༡.༤ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ།         √ √ √ √ √ √ 
༡.༥ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ།          √ √ √ √ 
༡.༦ རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ།          √ √ √ √ 
 

༧༽ སྙན་རྩམོ་བཀོད་རིས།  
སྙན་རྩོམ་དབྱེ་བ། བློ་ ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ 
༢.༡ སྤྲོ་གླུ།  √ √ √ √          
༢.༢ རྩང་མོ།     √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

༢.༣ ཞབས་ཁྲ།     √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༢.༤ གསལ་བཤད།       √ √ √ √ √ √ √ 
༢.༥ བློ་ཟེ།        √ √ √ √ √ √ 
༢.༦ དཔྱེ་གཏམ།        √ √ √ √ √ √ 
༢.༧ཀ་རྩོམ་ཕལ་རྩོམ་གྱི་རིགས།          √ √ √ √ 
༢.༨ བསླབ་བྱ།           √  √  
༢.༩ ཁ་བཤད།            √  √ 
༢.༡༠ ལུང་འདྲེན།          √  √  
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༨༽ ལྷག་རྩམོ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་དགོཔ། 
དཔྱེ་གཏམ་ལས། སྔོན་འབྱོན་གོང་མའི་རྣམ་ཐར།། རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱའི་ཉམས་ལེན།། ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་འབད་ ཧེ་མ་ལས་བྱོན་ཡོད་པའི་ 
ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་དང་ ཕམ་བཟངཔོ་ཚུ་གི་མཛད་སྤྱོད་བཟང་པོ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཐབས་དང་། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ རང་གི་བསམ་སྤྱོད་བཅོ་ཁ་
རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐོར་ལས་ སྤང་བླང་ཚུལ་བཞིན་སྟོན་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 
དེ་མ་ཚད་ གཞུང་དང་ སྒེར་གྱི་ལཱ་འགན་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དེ་ཚུའི་སྐོར་ལས་བྲིས་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས། རིག་རྩལ་དང་ ཐབས་
ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཧ་ གོ་དགོ། དེ་འབདཝ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ ཐབས་ལམ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྦྱང་བ་བྱིན་
ཏེ་ ཉམས་མྱོང་མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་ ཚུད་དགོཔ་ཨིན། 

✓ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ མནོ་རིག་དང་ བསམ་སྤྱོད་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་ནིའི་ གོ་སྐབས་ 
འཐོབ་དགོ། 

✓ ཚིག་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ ལྷག་ཐངས་ཚུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
✓ མི་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལས་ སྔོན་རབས་དང་ དེང་སང་གི་རྩོམ་རིག་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ལྷག་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་

དང་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
✓ རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷག་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
✓ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ དཔེར་ན། ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ལྷག་ནི་ མིག་བཤལ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་ལྷག་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་

འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
✓ ལཱ་དང་ གཡོག་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་ ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ ཡིག་རིགས་དང་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ ལྷག་ནིའི་ གོ་

སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
✓ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་སླབ་ནི་དང་ རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་ནི་གི་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
✓ མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ནང་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་ཚུ་ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངོས་རྩོམ་དང་ འཆར་རྩོམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ གང་མང་ལྷག་ནི་

གི་གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
✓ པར་རིས་དང་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་རིགས་ གནད་དོན་དང་གོ་བ་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་ནིའི་ དོན་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 

 

༩༽ ལྷག་ནི་དང་རྩམོ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་གདམ་ཁའི་ཚད་གཞི། 
ལྷག་ནི་དང་རྩོམ་རིག་གི་ གནས་ཚད་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལྷག་བཏུབ་པའི་མཁོ་ཆས་མ་འདྲཝ་ འོས་འབབ་ཅན་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་གལ་ཆེ། སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་གི་ མནོ་རིག་དང་བསམ་སྤྱོད་ དེ་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་ ལམ་
སྟོན་ཚུ་ཡང་། 

➢ ལས་དོན་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ། 
➢ སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ དག་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ། 
➢ རྩོམ་རིག་ འབྲི་བཀོད་ ཚུལ་མཐུན་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ། 
➢ དོན་ཚན་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ། 
➢ ལྷབ་མིའི་གནས་སྟངས་(ཉམས་མྱོང་དང་)དང་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་དང་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་མཐུན་པའི་ དཔེ་དེབ། 
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➢ ཚིག་དོན་ ཁ་གསལ་འབད་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་དོན་ཚན་དང་ལྡན་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ། 
➢ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ། 
➢ དཔེ་དེབ་ནང་གི་ སྲུང་རྩེདཔ་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་ ཡོད་མི་ཚུ། 
➢ ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ། 
➢ མི་སྡེའི་ གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་དང་ དངོས་སུ་འབད་བྱུང་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཡོད་པའི་གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་ སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞིའི་ 

ཡིག་ཆས་ཚུ། 
 

 
ཤེས་ཚད་དམའ་རིམ་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ རྩམོ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས། 
༡. འཆར་རྩོམ་ (དངོས་འབྱུང་མེན་པར་ བློ་རིག་གི་ཐོག་ལས་བྲིས་ཡོད་པའི་) སྲུང་དང་རྩོམ་སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཚུ། 
༢. ཨ་ལོའི་དཔེ་དེབ་འབྲི་མི་ མིང་གཏམ་ཅན་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་དང་རྩོམ་ཚུ། 
༣. རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཡོད་པའི་ དངོས་རྩོམ། དཔེར་ན། ནང་མི་ཉེ་ཚན། མི་སྡེ། སེམས་ཅན། ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་ ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ལས་ཡོད་མི། 
༤. ཧེ་མ་ལས་དར་ཏེ་ཡོད་པའི་ ལྷ་དང་འདྲེ་ མི་མ་ཡིན་པའི་ སྲུང་ཚུ། 
༥. སྐད་ཡིག་གི་མིང་ཚིག་དང་ རྗོད་སྒྲ་ ཅོག་འཐདཔ་ ལེ་ཤ་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ། 
༦. ཉིན་བསྟར་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ། 
 
ཤེས་ཚད་མཐ་ོརིམ་ཚུ་ནང་ རྩམོ་རིག་དང་ལྷག་ནིའི་མཁོ་ཆས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་ཚད་གཞི། 
➢ མི་སྡེའི་ནང་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ རྩིས་མཐོང་། དཔེར་ན། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་ ཚད་མེད་བཞི་ལ་སོགས་པའི་

སྐོར་ལས་ ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ། 
➢ དེང་སང་དང་ དང་ཕུ་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ སྙན་གྲགས་ཅན་ཚུ་གིས་ བྲིས་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ། 
➢ ལེགས་བཤད། བསླབ་བྱ་ཚུ་དང་། དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་ འཐབ་དགོ་པའི་ཁ་བཤད་ དཔྱེ་གཏམ་ སྐོར་གཏམ་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཀྱི་རིགས། 
➢ ཧེ་མ་ལས་དར་ཏེ་ཡོད་པའི་ རྩང་མོ་ བློ་ཟེ་ཚུ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ། 
➢ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་དང་ མཐུན་པའི་གནད་དོན་དང་ལྡན་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ། 
➢ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བྲིས་ཡོད་མི་ རྩོམ་དང་སྲུང་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ། 
➢ གཏང་ཡིག་ ཉིན་དེབ་ འབྲི་རྩོམ་ རྣམ་ཐར་ རྟོགས་བརྗོད་ གཏམ་རྒྱུད་ ལོ་རྒྱུས་ གནས་ཚུལ་ གསལ་བཤད་ སྙན་ཞུ་ལ་སོགས་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ། 
➢ འཛམ་གླིང་ནང་གི་ མཁས་པ་མིང་གཏམ་ཅན་ཚུ་གི་ རྣམ་ཐར་དང་ སྲུང་རྩོམ་ དཔེ་བཞག་བཏུབ་མི་ཚུ། 
 

༡༠༽ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་ཤགོ་ཁྲམ། 
བརྡ་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། བློ་ ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ 
༡. ཡིག་ངོ་། √ √ √ √          
༢. མིང་ཚིག། √ √ √ √ √ √        
༣. ཨང་ཡིག་/ཡིག་གཟུགས། √ √ √ √  √ √       
༤. རྗོད་ཚིག།  √ √ √ √         
༥. ཚིག་མཚམས།   √  √         
༦. དྲིས་ལན།    √ √ √ √ √ √ √    
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བརྡ་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། བློ་ ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ 
༧. འབྲི་བཀོད་འབྲི་ཐངས།       √  √  √  √ 
༨. ཚག་ཤད། √ √ √ √ √         
༩. ཡིག་བཟོ།     √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༡༠. བརྗོད་མཚམས།      √ √  √ √    
༡༡. དོན་མཚམས།        √  √    
༡༢. བསྡུ་ཡིག།        √ √     
༡༣. ལས་འགུལ།        √      
༡༤. བཀོད་ཤོག།         √     
༡༥. འཆར་གཞི། ཟིན་བྲིས།  
   བསྐྱར་ཞིབ། ཞུན་དཔྱད། 

         √  √  

༡༦. གནད་དོན་བཙུགས་ཐངས།       √  √  √ √ √ 
༡༧. མགོ་རྒྱན།           √  √ 
༡༨. དབྱེ་དཔྱད།          √ √ √ √ 
༡༩. སྐད་སྒྱུར་/དོར་ཁ་བསྒྱུར་ནི།           √ √ √ 
༢༠. འཁྲབ་རྩེད།            √  
༢༡. འབྲི་རྩོམ་ཁྱད་ཆོས་ལག་ལེན།           √  √ 
༢༢. ཞིབ་འཚོལ།          √  √ √ 
༢༣. ཚིག་བཅད་ལྷུག་་སྤེལ་མ།             √ 

 

༡༡༽ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་དནོ་ཚན་གདམ་ཁའི་ཚད་གཞི། 
• ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཕན་པའི་ནང་དོན་ཡོད་མི། 
• ཨ་ལོའི་ཤེས་ཚད/ལོ་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་དཔེ་དེབ། 
• སྤྱིར་བཏང་དུས་ཚོད་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་མི། 
• དུས་མཐུན་གྱི་འགྱུར་བ་དང་ མཐུན་པར་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ། 
• དངོས་རྩོམ་འཆར་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་གྱི་དཔེ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མིའི་རིགས། 
• རྩོམ་རིག་དཔེར་ན། རྩོམ། ཞབས་ཁྲ། རྩང་མོ། བློ་ཟེ། དཔེ་གཏམ། ཁ་བཤད། གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ཚུ། 
• ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་ སྒྲིག་བཀོད་ རྣམ་གཞག་གི་ དཔེ་ལེགས་ཤོམ་ ཡོད་མི། 
• ཕོ་མོ་དང་ རྒན་གཞོན་ སོ་སོའི་བསམ་འཆར་ བཀོད་ཡོད་མི་ རྩོམ་གྱི་རིགས། 
• ལུང་འདྲེན་ སྒྲ་གཏམ་ སྐོར་གཏམ་ ཕལ་གཏམ་ ཡོད་པའི་རྩོམ་དེབ་དང་ ལོ་ན་དང་འཁྲིལ་བའི་ འབྲེལ་ཡོད་དང་ སྤྲོ་བ་ཡོད་པའི་སྲུང་། 
• ཐ་དམ་ཚིག་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ རྩིས་མཐོང་དང་ བསམ་སྤྱོད་ལུ་ ཕན་པའི་རིགས། 
• དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ དཔེར་ན། སྟབས་བདེཝ་དང་ མ་བདེཝ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཚུད་དེ་ ཡོད་མི། 
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• སྲུང་དང་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ རྩོམ་གཉིས་ གཅིག་གིས་གཅིག་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི། 
• པར་དང་ཡི་གུ་གཉིས་ སློབ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚད་ལྡན་ཡོད་མི། 
• ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ཤེས་ཚད་ཀྱི་རིམ་པ་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ཡོད་མི། 
• གནས་རིམ་ མ་འདྲཝ་སློབ་རིམ་༦ པ་༡༠ པ་༡༢ པ་གསུམ་ནང་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས་པའི་ཚིག་མཛོད་ཚུ། 
• མི་ཚེའི་ལག་ལེན་ནང་ མཁོ་ཆེ་བའི་ཀི་དེབ་ དཔེར་ན། (འགྲེམ་ཁང་ དངུལ་ཁང་ འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡོད་མི་དེབ་ཚུ་) 
• རྗོད་སྒྲའི་དབྱེ་བ་ སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གནད་དོན་ཚུད་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ། 
• བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ སྟོན་ཚུགས་པའི་ དཔེ་དེབ། 
• བློ་རྩལ་ རྩོམ་རིག་གི་ ལམ་སྟོན། 
• དོན་ཚན་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ད་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སྦྱོར་བ་ ལམ་སྲོལ་ རང་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་མི། 
• སློབ་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཚད་དང་ འཁྲིལ་མ་འཁྲིལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་དང་སློབ་སྦྱོང་ལས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཡོད་མི། 
• ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་ རིགས་ ཆོས་ལུགས་ གཡུས་ཕྱོགས་ཚུ་གི་ དྲག་ཞན་དང་ ཕྱོགས་རིས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་ཚན་ལུ་ གཞི་བཅོལ་ཡོད་མི། 
• ཧེ་མ་དང་ ད་རེས་ཀྱི་ རྩོམ་རིག་འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ ཚད་མཉམ་འབད་ ཚུད་ཡོད་མི། 
• གནས་ཚུལ་དང་ རྒྱང་མཐོང་ཚུ་ནང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ གསལ་བསྒྲགས་ འབད་མི་ཚུ་ མཐའ་གཅིག་ཏུ་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན་ཟེར་བའི་ རྣམ་རྟོག་གི་ཐག་མ་བཏོག་པར་ དབྱེ་

དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་རིགས་ཚུད་ཡོད་མི། 

༡༢༽ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སོར་བའི་བཀོད་རིས། (སབོ་རིམ་༤ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་) 
 
སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སྦྱོར་གྱི་རིག་རྩལ། ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ 
༡. དབྱངས་གསལ་བརྩེགས་འདོགས་ངོས་འཛིན། √ √        
༢. ཤད་ཀྱི་འཐོབ་ལམ།  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༣. ལོག་ཡིག་དང་མཐུག་ཡིག  √ √        
༤. སྔོན་རྗེས་ཡང་འཇུག་མིང་གཞིའི་ངོས་འཛིན། √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༥. མིང་མཐའ་ངོས་འཛིན་དང་སྦྱོར་ཚུལ། √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༥. མིང་ཙམ། √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༦. མིང་ཚབ། √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༧. མིང་གི་ཁྱད་ཚིག། √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༧. མང་ཚིག་ གཅིག་ཚིག་ ཕོ་མོའི་ངོས་འཛིན། √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༨. ལ་དོན། √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༩. འབྲེལ་སྒྲ། √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༡༠. བྱེད་སྒྲ། √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༡༡. ལྷག་བཅས། √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༡༢. འབྱུང་ཁུངས།  √ √ √ √ √ √ √ √ 
༡༤. བྱ་ཚིག་ཚིག་གྲོགས་ངོས་འཛིན་དང་སྦྱོར་ཚུལ། √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༡༦. སྒྲུབ་ཚིག་དང་དགག་ཚིག།   √ √ √ √ √ √ √ 
༡༧. བྱ་བའི་ཁྱད་ཚིག།   √ √ √ √ √ √ √ 
༡༨. ཚིག་མཚམས་/བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་གཅད་ཐངས།  √ √ √ √ √ √ √ √ 
༡༩. དང་སྒྲ།  √ √ √ √ √ √ √ √ 
༢༠. ད་སྒྲ།  √ √ √ √ √ √ √ √ 



131 
 

སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སྦྱོར་གྱི་རིག་རྩལ། ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ 
༢༤. མིང་དང་བྱ་ཚིག་གི་ ཞེ་སའི་སྦྱོར་ཚུལ།   √ √ √ √ √ √ √ 
༢༥. བྱ་ཚིག་ལུ་དུས་གསུམ་དབྱེ་བ་དང་ཡིག་སྡེབ།   √ √ √ √ √ √ √ √ 
༢༦. བརྗོད་པ་རྐྱང་པ་ ཆ་ཚང་ སྣ་བསྡུས།    √ √ √ √ √ √ 
༢༧. དེ་སྒྲ་དང་ ནེ་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ།  √ √ √ √ √ √ √ √ 
༢༨. རྒྱན་སྡུད་འཇུག་ཚུལ། √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
༢༩. མཁོ་ཆེ་བའི་བསྡུ་ཡིག་འབྲི་ཐངས།  √ √ √ √ √ √ √ √ 
༣༠. སྤྱི་སྒྲ།    √ √ √ √ √ √ 
༣༡. གང་ཟག་དང་པ་དང་གཉིས་པ་གསུམ་པའི་ངོས་འཛིན་དང་ལག་ལེན།    √ √ √ √ √ √ 
༣༢. སྐད་ཡིག་གི་ངོ་སྤྲོད།      √ √ √ √ 
༣༣. བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་དང་སྨོན་ཚིག      √ √ √ √ 
༣༤. ནི་སྒྲ།      √ √ √ √ 
༣༥. ན་དང་ཅིན།      √ √ √ √ 
༣༦. རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་ཀྱི་དབྱེ་བ།      √ √ √ √ 
༣༧. འདྲི་ཚིག།      √ √ √ √ 
༣༨. ཉེར་མཁོའི་ཨིང་ལིཤ་མིང་ཚིག་རྫོང་ཁ་ནང་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས།      √ √ √ √ 
༣༩. སྐད་ཡིག་གི་དགོས་པ་དང་ཕན་ཐོགས།      √ √ √ √ 
༤༠. གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གུ།      √ √ √ √ 
༤༡. བདག་སྒྲ།      √ √ √ √ 
༤༣. རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས།      √ √ √ √ 
༤༤. སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས།      √ √ √ √ 
༤༥. སླར་བསྡུའམ་རྫོགས་ཚིག།   √ √ √ √ √ √ √ 
༤༦. ཆོས་སྐད་རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་ཡིག་སྡེབ་ཁྱད་པར།        √ √ 
༤༧. རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་ཡིག་སྡེབ་འཁྲུལ་སྤོང་།        √ √ 
༤༨. བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་དབྱེ་དཔྱད།        √ √ 
༤༩. ཡི་གུ་ཕོ་མོའི་དབྱེ་བཤད།        √ √ 
༥༠. སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་སྒྲུབ་ཚུལ།        √ √ 
༥༡. མཚུངས་གསལ།    √ √   √ √ 
༥༢. ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒྲ།        √ √ 
༥༣. མིང་ཚིག་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ངོས་འཛིན་དང་ལག་ལེན།   √  √  √  √ 
༥༤. ཆོས་སྐད་རྫོང་ཁའི་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེའི་ཁྱད་པར།        √ √ 
༥༥. སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་དང་ སྦྱོར་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་རྣམ་གཞག།         √ 
༥༦ བསྡུ་ཡིག་གི་རྣམ་གཞག་      √ √   
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༡༣༽ ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག་གི་བཀོད་རིས་ཤགོ་ཁྲམ། 
 བརྡ་འབྲེལ་ཡིག་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། བློ་ ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ 
༡. ཡིག་འགྲུལ།              
  ༡.༡ ཞུ་ཡིག།     √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  ༡.༢ གཏང་ཡིག།       √ √ √ √ √ √ √ 
  ༡.༣ འཕྲིན་ཡིག།        √ √ √ √ √ √ 
  ༡.༤ བཀའ་རྒྱ།           √ √ √ 
  ༡.༥ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་བརྡ་སྐུལ།          √ √ √ √ 
  ༡.༦ གསལ་བསྒྲགས་དང་ 
     ཚོང་བསྒྲགས། 

         √ √ √ √ 

༢. ནང་འབྲེལ་ཡིག་རིགས།              
  ༢.༡ སྙན་ཞུ།          √ √ √ √ 
  ༢.༢ སྙན་གསོལ།          √ √ √ √ 
  ༢.༣ ཟིན་བྲིས།          √ √ √ √ 
  ༢.༤ ལས་རིམ།          √ √ √ √ 
  ༢.༥ གྲོས་གཞི།          √ √ √ √ 
  ༢.༦ གྲོས་ཆོད།          √ √ √ √ 
༣. ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་རིགས།              
  ༣.༡ ཞུ་ཚིག་/བཤེར་ཡིག།          √ √ √ √ 
  ༣.༢ ངག་བརྗོད།          √ √ √ √ 
  ༣.༣ འབའ་འགན་རྒྱ།          √ √ √ √ 

༡༤༽ སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་དགོཔ། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཞི་རིམ་འོག་མའི་ སློབ་རིམ་ཚུ་ནང་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ ཉན་སླབ་ འབྲི་ལྷག་གི་རིག་རྩལ་ སྦྱང་བ་ ཁྱད་འཕགས་འཐོབ་

ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱང་བ་ ལེ་ཤ་བྱིན་དགོཔ་ཡོད། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྐད་ཡིག་དང་ ཡིག་སྦྱོར་གྱི་ སློབ་སྦྱོང་འབད་དེ་ མིང་ཚིག་བརྗོད་པ་དང་ ཕྲད་རྣམ་

དབྱེ་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཐ་སྙད་གསརཔ་ཚུ་ ལྷབ་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྐད་ཡིག་གི་དགོས་པ་དང་ འབྱུང་ཁུངས་ ཚུན་ཚོད་ ལྷབ་དགོཔ་ཨིན། རྫོང་

ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་ ཡིག་སྦྱོར་གྱི་གནས་ཚད་ འཐོབ་ཐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་གིས་ ཕན་

ཐབས་སྦོམ་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འཐོབ་དགོ་པའི་ གོ་སྐབས་ཚུ་ཡང་། 
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༡. དུས་མཐུན་ གཏན་འབེབས་ཀྱི་མིང་ཚིག་དང་ མིང་གི་མངོན་བརྗོད་ དཔེ་དེབ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ གནས་རིམ་སོ་སོའི་ གནས་ཚད་དང་བསྟུན་པའི་ ཚིག་མཛོད་ཚུ་
གི་ཐོག་ལས་ ཡིག་སྡེབ་དང་ གོ་དོན་ མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་ལུ་ གོམས་འདྲིས་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 

༢. ཚུལ་མཐུན་གྱི་ རྗོད་ཚིག་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་ འཐོབ་ལམ་དང་བསྟུན་པའི་ བརྡ་ཤད་ལམ་ལུགས་དང་ རྫོང་ཁའི་ ངག་གཤིས་དང་བསྟུན་པའི་ རྗོད་སྒྲ་ལུ་སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་
སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 

༣. མིང་ཚིག་ བརྗོད་པ་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ མིང་གཞིའི་ཡིག་སྡེབ་ སྦྱང་བ་ཚུ་ ལོ་མཐའ་མ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ འཐོབ་ནི་ཡོདཔ་ བཟོ་དགོ། 
༤. རྫོང་ཁའི་ རྣམ་དབྱེ་དང་ཚིག་ཕྲད་ཚུ་གི་ ངོ་སྤྲོད་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་དང་ དོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
༥. ཡུལ་དང་བསྟུན་པའི་ ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
༦. གནད་དོན་དང་བསྟུན་པའི་ སྐད་ཡིག་གི་སྦྱོར་ཚུལ་དང་ སྙན་ངག་གི་ཉམས་འགྱུར་ཚུ་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ འཐོབ་དགོ། 
༧. ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཚུ་ནང་ལས་ གསུངས་པའི་ བློ་སླབ་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་ འཐོབ་དགོ། 
 
སློབ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐད་ཡིག་རིག་རྩལ་བཞིའི་དུས་ཚོད་བརྒྱ་ཆ་དཔྱ་བགོ། 
སློབ་རིམ། ཉན་སླབ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། བྲི་ནི། སྐད་ཡིག་ 
བློ་གསར། ༥༠ ༣༠ ༢༠ ཡིག་སྦྱོར་ཚུ་མ་སྟོན་པར་སྐད་ཡིག་

ཉན་སླབ་ཐོག་ལས་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་
གོམས་འདྲིས་ཚུད་བཅུག་ནི། 

དང་པ། ༥༠ ༣༠ ༢༠ 
གཉིས་པ། ༤༠ ༣༠ ༣༠ 
གསུམ་པ། ༤༠ ༣༠ ༣༠ 
བཞི་པ། ༢༥ ༢༠ ༣༠ ༢༥ 
ལྔ་པ། ༢༥ ༢༠ ༣༠ ༢༥ 
དྲུག་པ། ༢༥ ༢༠ ༣༠ ༢༥ 
བདུན་པ། ༢༠ ༢༠ ༣༥ ༢༥ 
བརྒྱད་པ། ༢༠ ༢༠ ༣༥ ༢༥ 
དགུ་པ། ༡༥ ༣༠ ༣༥ ༢༠ 
བཅུ་པ། ༡༥ ༣༠ ༣༥ ༢༠ 
བཅུ་གཅིག་པ། ༡༠ ༣༠ ༣༥ ༢༥ 
བཅུ་གཉིས་པ། ༡༠ ༣༠ ༣༥ ༢༥ 

༡༥༽ སབོ་རིམ་༩ པ་ལས་༡༢ པའི་རངོ་ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་དནོ་ལུ་ འཐབོ་དགོ་པའི་དུས་ཚདོ་རེའུ་མིག། 

ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱི་ ལམ་སོན་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སོབ་གྲྭ་ཁག་གིས་ ཆོས་རྒྱུགས་དང་དུས་

ཆེན་ངལ་གསོ་ཚུ་ མ་བརྩི་བར་སབོ་རིམ་༩ པ་ལས་་༡༢ པའི་རོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ལོ་གཅིག་ནང་ ལྷབ་སོན་འབད་ནི་

གི་ དུས་ཚོད་ཉིན་གྲངས་༡༥༠ དང་།  ཡང་ན། ལོ་གཅིག་ལུ་ལྷབ་སནོ་འབད་ནི་གི་ བདུན་ཕྲག་༣༠ ཡདོ་ས་ལས། བདུན་

ཕྲག་རེའི་ནང་སྐར་མ་༥༠ རེ་འབད་མི་ ཐུན་ཚན་༥ རེ་ཐོབ་པའི་དབང་དུ་བཏང་སྟེ་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ ཆུ་ཚོད་༡༢༥ ངེས་

བདེན་འཐབོ་དགོཔ་ཨིན།   
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ཐུན་ཚན་བགོ་བཤའ། 

ཉན་སབ།   ༡༥   

ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག། ༤༥  

བྲི་ནི།   ༥༢  

སྐད་ཡིག།   ༣༨ 

ཐུན་ཚན་བསམོས།  ༡༥༠ 

༡༦༽ བྷུལུམ་གྱི་རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ། 

བྷུལུམ་གྱི་ རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ་ ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སྨོ? 
སྤྱི་ལོ་༡༩༥༦ ལུ་སྦེན་ཇ་མིན་བྷུལུམ་གྱི་ འགོ་ཁྲིད་ཐོག་ལུ་ རྣམ་རིག་ལུ་མཁས་པའི་ ཤེས་རིག་མཁས་མཆོག་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་སྐབས་ལུ་
གལ་ཆེ་བའི་ བློ་རིག་རྣམ་དཔྱོད་རིམ་པ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ནུག། ཁོང་གིས་ བློ་རིག་གི་ རིམ་པ་ཚུ་ ཁག་དྲུག་ལུ་དབྱེ་ནུག། བློ་རིག་གི་རིམ་པ་ཚུ་གི་མིང་
ཡང་ བྷུལུམ་གྱི་ རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ་ ‘Bloom’s Taxonomy’ ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དར་ནུག། བྷུལུམ་དང་ ཁོ་གི་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་བལྟཝ་ད་ དྲི་བ་བརྒྱ་ཆ་
༩༥ དེ་ཅིག་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་མནོ་བསམ་གཏང་དགོ་པའི་རིག་རྩལ་ དྲན་ཤེས་ འདི་རིག་རྩལ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ དམའ་ཤོས་ར་དེ་ཨིནམ་འབད་མཐོང་ནུག། 

བྷུལུམ་གྱིས་ རིག་རྩལ་རིམ་པ་དམའ་ཤོས་ དྲན་ཤེས་སམ་ ངོ་ཕྱེ་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཡར་ཡར་འབད་ རིག་རྩལ་ལཱ་ཁག་ཤོས་ མགུ་རྙོག་དྲགས་ 
དབྱེ་ཞིབ་ཚུན་ ཁག་དྲུག་འབད་ ངོས་འཛིན་འབད་ནུག། རིག་རྩལ་དེ་ཚུ་འཇམ་ཤོས་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལཱ་ཁག་ཤོས་ཚུན་གཤམ་གསལ་བཟུམ་གོ་
རིམ་བསྒྲིགས་ནུག།   
 
     གསར་རྩོམ། 
                    དབྱེ་ཞིབ། 
        དབྱེ་དཔྱད། 

 ལག་ལེན། 
                  གོ་བ།       
                   དྲན་ཤེས། 
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བྷུལུམ་གྱི་ རིག་སྟོབས་དབྱེ་བ་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ འགྲེལ་བཤད། 

དབྱེ་རིམ་དང་པ། དྲན་ཤེས།  

དྲན་ཤེས་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་ལྷབ་མི་ཚུ་ སེམས་ལུ་དྲན་ནི་ ཡངན་ ངོ་ཕྱེ་ཚུགས་ནི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དྲན་ཤེས་འདི་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་ བློ་རིག་གི་
གྲས་ལས་ དམའ་ཤོས་ར་འདི་ཨིན། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་ལྷབ་མི་ཚུ་ སེམས་ལུ་དྲན་ཚུགས་མི་ཚུགས་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ལ་ལུ་ཅིག་
ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ལ་ལུ་ཅིག་བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་ནི་འདི་ཨིན། 

དྲན་ཤེས་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚིག/ སྐུལ་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
ཐོ་བཀོད། སླབ། བཤད་པ་རྐྱབ། ངོས་འཛིན། སྟོན། ཁ་བྱང་བཏགས། བསྡུ་ལེན་འབད། མིང་བྲིས། གནམ་ལོ་བྲིས། 
དབྱིན་ཚེས་བྲིས། ག། ནམ། གདམ་ཁ་རྐྱབ། མཐུན་སྒྲིག་འབད། ག་ཏེ་ལུ༌ སོགས། 

དབྱེ་རིམ་གཉིས་པ། གོ་བ།   

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་ཚུ་ གཞན་ལུ་བཤད་ཚུགས་ག? གོ་བ་ལེན་ནི་ ཟེར་མི་འདི་ གནས་ཚུལ་གྱི་ དོན་དག་ཧ་གོ་ནི་ ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།  
འདི་ནང་ལུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ པར་རིས་དང་ ཐིག་ཁྲམ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལུ་ བསྒྱུར་ནི་དང་ སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ་ནི་ དེ་ལས་ཐབས་ཤེས་ 
རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན། 

འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་རང་གིས་ ཧེ་མ་ཤེས་མི་ཚུ་ དཔྱད་རིག་གཏང་ཞིནམ་ལས་ གནས་སྟངས་གཞན་ལུ་ འབྲེལ་བ་བཀོད་ཚུགས་དགོ།  ཁོང་
ར་གིས་ ཤེས་མི་ཚུ་གོ་བ་བཤད་བཅུག་ནི།  ཁྱད་པར་ཕྱེ་བཅུག་ནི། སྔོན་དཔྱད་འབད་ནི་དང་། བཅུད་དོན་བཏོན་ནི་ཚུ་འབད་བཅུག་འོང་། 

གོ་བ་གི་རིག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚིག/ སྐུལ་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
བཅུད་དོན་བཏོན། བཤད་པ་རྐྱབ། ཁྱད་པར་ཕྱེ། སྔོན་རྩིས་བཏོན། རྒྱ་སྐྱེད་འབད། ངོས་འཛིན། བསྐྱར་ཞིབ་འབད། དཔེ་སྟོན། 
ཚོད་དཔག། ལོག་སྟེ་བྲིས། ལ་སོགས་པ། 

དབྱེ་རིམ་གསུམ་པ། ལག་ལེན།  

ལག་ལེན་ ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ ཤེས་མི་རིག་པ་གཡོག་བཀོལ་ཏེ་ འབད་དགོ་པའི་དཀའ་ངལ་ སེལ་ཚུགས་ནི་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ 
གཅིག་ཤེས་ཀུན་ལུ་ རིགས་བསྒྲེ་ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་ རིག་པ་འདི་གནས་སྟངས་གཞན་ལུ་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།  ལག་ལེན་འདི་ནང་ལུ་ 
དྲན་ཤེས་དང་ གོ་བ་ལེན་ནི་ལས་ལྷག་པའི་ རིག་རྩལ་དགོཔ་ཨིན། 
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འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་རང་གིས་ ཤེས་མི་རིག་པ་དང་ ཡོན་ཏན་ཚུ་ དངོས་བསྟར་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།  སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རང་གི་
རིག་རྩལ་སྟོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ པར་རིས་བྲི་ནི་ ཐབས་ཤེས་དང་དཔྱེ་བཟོ་ནི་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

ལག་ལེན་གྱི་རིག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚིག/ སྐུལ་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
དཔྱེ་སྟོན་འབད། པར་རིས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་དཔྱེ་སྟོན། སྒྱུར་བཅོས་འབད། སོར་སྡེབ་རྐྱབ། བརྟག་དཔྱད་འབད། འབྲེལ་བ་བཀོད། 
ལེགས་བཅོས་འབད། སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ། འཁྲབ་སྟོན་འབད། ལག་ལེན་འཐབ།  
 
དབྱེ་རིམབཞི་པ། དབྱེ་དཔྱད།   
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ ཕྱེ་ཚུགས་པས་ག?  
དབྱེ་དཔྱད་ ཟེར་མི་འདི་ ཡིག་རྒྱུགས་ལ་སོགས་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ནང་གསེས་ཁ་དབྱེ་སྟེ་ བལྟ་ཐོག་ལས་ སྡེ་སྒྲིག་བཀོད་དེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་ཅིག་
ལུ་སླབ་ཨིན།  དབྱེ་དཔྱད་འདི་ལུ་ གོ་བ་ལེན་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་ལྷག་པའི་ རིག་རྩལ་དགོཔ་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ འདི་ནང་ལུ་ སྒྲིག་བཀོད་
དང་ནང་དོན་གཉིས་ཆ་ར་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།  

འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ནང་གསེས་སམ་ ཡན་ལག་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ཕྱེ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།  ཁོང་ཚུ་གིས་ བརྡ་
དོན་ཚུ་སྡེ་ཚན་དང་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཁག་སོ་སོར་ཕྱེ་ནི།  ག་སྡུར་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནི། དེ་ལས་དབྱེ་དཔྱད་དང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཚུགས།  
ད་རུང་ཁོང་ཚུ་གིས་ ཕན་པ་དང་གནོད་པ།  ཁུངས་ལེགས་ཤོམ་དང་ ཟོགཔ་ དེ་ལས་ དངོས་ཅན་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་གི་ཁྱད་པར་ ཕྱེ་ནིའི་རིག་རྩལ་
ཚུ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས།   

དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚིག/ སྐུལ་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
དབྱེ་བ་དཔྱད། ཁག་དབྱེ། གོ་རིམ་སྒྲིགས། འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ། བཙག་འཐུ་རྐྱབ། ག་སྡུར་རྐྱབ། སྐྱོན་བརྗོད། གལ་ཆེ་ཧིང་ཕྱེ། 
དབྱེ་བ་ཕྱེ། ལ་སོགས་པ། 
དབྱེ་རིམ་ལྔ་པ། དབྱེ་ཞིབ།   
དབྱེ་ཞིབ་ ཟེར་མི་འདི་ ཚད་ལྡན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ གྲོས་ཐག་གཅད་ཚུགས་ནི་ལུ་སླབ་ཨིན།  
འདི་ནང་ལུ་ ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱུ་དངོས་སམ་ བརྡ་དོན་ཚུ་གི་ བརྩི་ཁུངས་ཚུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ གྲོས་ཐག་བཅད་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན།  འདི་ནང་
ལུ་ དྲན་ཤེས་ལས་ གཅིག་བསྡུས་ཀྱི་རིག་པ་ཚུན་ ག་ར་ཚུདཔ་ལས་ སློབ་སྦྱོང་གྲུབ་འབྲས་དང་ རིག་རྩལ་ག་ར་ལས་ མཐོ་ཤོས་ཨིན། 
 
འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གནད་འགག་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ མནོ་བསམ་གཏང་ནི་དང་ བརྡ་དོན་ཚུ་སྐབས་འཐོབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ ཡོད་ཧིང་དང་ 
ཁུངས་བརྟན་ཧིང་ བདེན་ཧིང་ ཀྲིག་ཀྲི་ཡོད་ཧིང་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ རིག་པ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཚུགསཔ་ཨིན། 

དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚིག/ སྐུལ་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
བརྟག་དཔྱད་འབད། ཐག་བཅད། གོང་འོག་སྒྲིགས། སྡེ་རིམ་བཀོད། གྲོས་འཆར་བཀོད། བཙག་འཐུ་རྐྱབ། གདམ་ཁ་རྐྱབ། 
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འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ། དབྱེ་བ་ཕྱེས། རྒྱབ་སྐྱོར་བཀོད། མཇུག་བསྡུ། ག་སྡུར་རྐྱབ། ཁྱད་པར་ཕྱེ། ཁུངས་བཀལ། རྩིས་མཐོང་
བཀོད། སྔོན་དཔྱད་འབད། བཅུད་བསྡུ། སྔོན་རྩིས་བཏོན། ལ་སོགས་པ། 
 
དབྱེ་རིམ་དྲུག་པ། གསར་རྩོམ།  
གསར་རྩོམ་ ཟེར་མི་འདི་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ གནད་དོན་དང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གཅིག་བསྡུས་ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་བསལ་ཚུགས་ནི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། འདི་
ནང་ལུ་ རིག་པའམ་ ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཡན་ལག་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཞིནམ་ལས་ ཧྲིལ་ཧྲིལ་ རྡོག་རྡོག་ཅིག་ གསར་བཏོད་འབད་ཚུགས་
པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ གཞན་གྱི་རིག་པ་དང་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ཟུང་འབྲེལ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ བརྗོད་དོན་གཅིག་ ཡང་ན་ གསལ་བཤད་དང་ འཆར་
གཞི་ལ་སོགས་པ་ འགྲུབ་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན། 

འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རིག་པ་གསར་བཏོད་འབད་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་མ་ཚད་ འབད་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གསརཔ་སྟོན་ནི་
དང་རང་སྟོབས་ཀྱིས་གསར་བཏོད་འབད་ནིའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། 

གསར་རྩོམ་གྱི་རིག་རྩལ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་དྲི་ཚིག/ སྐུལ་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
གཅིག་ཁར་བསྡོམས། ལེགས་བཅོས་འབད། ལོག་སྟེ་སྒྲིགས། ཚབ་བཙུགས། འཆར་གཞི་བརྩམ། གསརཔ་བཟོ། གསར་སྤྲོས་
འབད། རྩོམས། གྲ་སྒྲིག་འབད། བསྡུ་སྒྲིག་འབད། བསྐྱར་ཞིབ་འབད། གོ་རིམ་སྒྲིགས། གྱལ་རིམ་ཕྱེས། ལོག་སྟེ་བྲིས། 
ལ་སོགས་པ། 
བྷུལུམ་གྱི་ རིག་སྟོབས་དབྱེ་རིམ་ བཅུད་བསྡུས། 
 
རིག་སྟོབས་དབྱེ་
རིམ། 

ག་ཅི་ལུ་སླབ་ཨིན་ན? ང་བཅས་ཀྱིས་ ག་ཅི་སླབ་ཨིན་ན? 

དྲན་ཤེས། ཧེ་མ་གི་ཚུ་དྲན་ནི་དང་ དཔྱད་རིག་གཏང་ནི། ག་ཨིནམ་འདི་སྟོན་ཚུགས་ནི། 
གོ་བ། གནས་ཚུལ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཧ་གོ་ནི། ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན?ཤེས་ཚུགས་ནི། 
ལག་ལེན། རང་གིས་ཤེས་མི་འདི་ ལཱ་བཀོལ་ཚུགས་ནི། ལཱ་བཀོལ་ནི་དང་ བཤོལ་བཞག་ནི། 
དབྱེ་དཔྱད། ཤེས་མི་འདི་ཁུངས་བཀལ་ནི། ཁག་དབྱེ་སྟེ་བལྟ་ནི། ཁག་སོ་སོར་དབྱེ་ནི། 
དབྱེ་ཞིབ། གྲུབ་འབྲས་དང་ གནས་ཚུལ་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ བརྩི་

ཁུངས་ཚུ་ཕྱེ་ནི། 
འོས་འབབ་བལྟ་སྟེ་ ཐག་བཅད་ཚུགས་ནི། 

གསར་རྩོམ། ཤེས་མི་ཡོན་ཏན་དང་རིག་པ་ཚུ་གཅིག་ཁར་བཙུགས་
ཞིནམ་ལས་གསར་བཏོད་འབད་ནི། 

གསར་རྩོམ་དང་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི། 
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༡༧༽ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་དང་ཐབས་རིག། 
དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ལུ་མཁོ་བའི་ མཁོ་ཆས་ལྔ་དང་ ཐབས་རིག་བཞི། 

༡ མཁོ་ཆས་བཞི།       4 Tools 
 ༡.༡ རྒྱུས་ཐོ།   Anecdotal Record 

༡.༢ དབྱེ་དཔྱད་ཐོ།   Checklist 
 ༡.༣ དབྱེ་ཚད།   Rubrics 
 ༡.༤ དཔེ་སོད།    Portfolio 

༢ ཐབས་རིག་བཞི།   4 Techniques 

༢.༡ རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ།  Self Assessment 
༢.༢ ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ།  Peer Assessment  
༢.༣ ལྟ་རོྟག།       Observation 
༢.༤ གྲོས་ཚྟོགས།   Conferencing 

 རྒྱུས་ཐ་ོངོ་སདོ། 
སོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཨ་ལོ་ཚུའི་ལྷབ་ཚུལ་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་་།  རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ལྟ་
རོྟག་འབད་བའི་ལམ་བྱིན་ཚུགསཔ་ཨིན།  
༡ ལྟ་རོྟག་འབད་ནིའི་ཨ་ལོའི་ མིང་གསལ། 
༢ ལྟ་རོྟག་འབད་མིའི་མིང་གསལ། 
༣ ལྟ་རོྟག་འབད་བའི་ཟླ་ཚེས། 
༤ ལྟ་རོྟག་འབད་བའི་དུས་ཚོད། 
༥ ས་གནས། 

 
རྒྱུས་ཐ་ོབཞགཔད་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ། 

 ༡ རྒྱུས་ཐྟོ་འདི་ནང་ཚུད་དགོཔ། 
  * ཨ་ལོའི་ལྷབ་ལུགས་དང་ འབྲེལ་བའི་ལྟ་རོྟག་འབད་མི་ ངོ་མ་འདི་ ཁ་གསལ་འབད་ བཀོད་ནི། 
  * གནས་སངས་དབྱེ་དཔྱད། ཤུལ་ལས་ཀྱི་ལྟ་རོྟག་འབདཝ་ད་ཕན་པའི་ དྲི་བ་དང་གྲོས་འཆར་བཀོད་ནི། 

* ལྟ་རོྟག་འདི་འབད་ཞིནམ་ལས་ བདག་མེདཔ་འབད་བཞག་ནི་མེན་པར་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ ཨ་ལོ་ལུ་ཕན་
ཐོགས་ཚུགས་ནི་གི་མནོ་བསམ་གཏང་དགོ། 

༢ ཐ་ོ ནམ་བཀོད་ནི།  
སོབ་དཔོན་རང་སོའི་ ཚ་གྱང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་ཚོད་ཅིག་བཟོ་དགོ། འདི་ ལཱ་ཁག་ཅིག་དང་ མགྱོགས་པར་

འབད་དགོ་པའི་ ཁྲིམས་ལུགས་མེད། 
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༣ ཐ་ོ ག་དེ་སྦེ་བཞག་ནི། 
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ བསམ་འཆར་མེན་པར་ ངེས་བདེན་འདི་ བཀོད་ནི། དེ་ལས་ ཟླཚེས་དང་ དུས་

ཚོད་ལ་སོགས་པ་ བཀོད་དགོ། 

༤ ཐ་ོའདི་ ག་ཏེ་བཞག་ནི།  
  འབྲི་དེབ་ནང་ ཡིག་སོད་ནང་ ཐོ་དེབ་ནང་ ཉིན་དེབ་ཚུ་ནང༌། 

༥ ག་ཏེ་ལུ་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི། 
  ས་གནས་ བཞེས་སྒོ་བཟའ་སར། རྩེདམོ་རྩེ་སར། ཕྱི་ཁར་ ནང་ན་ ཁྲོམ་ལ་སོགས་པ་ ག་ཏེ་ཡང༌། 

རྒྱུས་ཐ་ོབཀོད་བཀོདཔ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། 
ཐོ་བཀོད་འབད་ ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཨ་ལོ་གི་བ་སོད་དང་ མནོ་ལུགས་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ 
ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་སོ་ ཟེར་བ་ཅིན་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ གནས་ཚུལ་དེ་ཚུ། 
༡ གྲོས་སྡུར་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
༢ རྗེས་མའི་ལྟ་རོྟག་ནང་དྲན་གསོ/ཞིབ་འཇུག་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

དཔེར་ན། ལོ་རྒྱུས།   
སློབ་སྟོན་འགོ་བཙུགས་རནམ་ད་ པདྨ་གིས་ མོ་རའི་ཨའི་གི་སྐོར་ལས་ བྲིས་ཡོད་པའི་རྩོམ་འདི་ སློབ་རིམ་ལྔ་པའི་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ ལྷག་གནང་ཟེར་སླབ་ད་ མོ་གིས་ འབི་རྩོམ་འདི་ སྐད་ཆུང་སུ་ཅིག་འབད་ ཤོག་ཀུ་ནང་ལོག་ཅི་ 

ལོག་ཅི་བལྟ་ཡི་ར་ རྐངམ་གདོང་ཁར་སྤོ་ རྒྱབ་ཁར་སྤོ་ དེ་ལས་ མོ་རའི་འབྲི་ཁྲི་འདི་ ལག་པ་གིས་འཐེན་ཡི་ར་ རྩོམ་འདི་ ལྷག་ཚར་ཡི།  མོ་གིས་ རྩོམ་འདི་ ལྷག་ཚརཝ་ད་ ཟླ་བ་གིས་ གྱལ་རྒྱབ་ཁ་ལས་ ང་གིས་ མ་གོ་

ལགས་། དོ་རུང་ལོག་སྟེ་ ཚར་གཅིག་ལྷག་གནང་རྨེ་ ཟེར་སླབ་ད། པདྨ་གིས་ ང་མི་ལྷག་ཟེར་སླབ་སྦེ་ ས་ཁར་སྡོད་ད་ཡི། 

 
བསམ་འཆར། 
པདྨ་འདི་ སྲུང་དང་ རྩོམ་འབྲི་ནི་ནང་ བོ་རྩལ་བཏོན་ཏེ་ འབྲི་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་ སྡེ་ཚན་གྱི་གདོང་ཁར་ཐོན་ཏེ་ སབ་ནི་འདི་ ངོ་
ཚ་སྦེ་ དཔའ་ཞུམ་མི་ཅིག་ཨིན་པས། མོ་གིས་ རྩོམ་ ལོག་ལྷག་མ་བཏུབ་མི་འདི་ དཔའ་ཞུམ་སྟེ་ ལྷག་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། 
 
རྒྱབ་སྐྱོར།  
དཀའ་ངལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི། དཔའ་མི་ཞུམ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལྷག་ནི་ལུ་འགོ་ཁྲིད་ འབད་བཅུག་ནི། འགན་ཁུར་སོད་ནི། 

དབྱངས་ཅན། སྟོབ་རིམ་ལྔ་པ་ ཁ། 
ལྟོ་རྒྱུས། བསམ་འཆར། རྒྱབ་སྐྱོར། དྲན་གསྟོ། 

ཚེས། ༡/༡༠/༡༠ སློབ་ཁང་ནང་ སྐར་
༣༠ གིས་ ཕྱིས་སོ་ཡི། དཔེ་དེབ་ 
འབག་མ་འོང་པས། 

སློབ་གྲྭ་གི་ དུས་ཚོད་དང་ སློབ་གྲྭ་
ནང་ལུ་ དགོ་པའི་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ལུ་ 
དག་སྣང་མ་སྐྱེད་མི་ཅིག་ འོང་ནི་ཨིན་
མས། 

ནངས་པ་ལས་ཡར་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་
གི་རིང་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི། ཆོས་ཚན་ 
སློབ་དཔོན་ གཞན་མི་ཚུ་ལུ་ འབྲི་
བལྟ་དགོ་ནི་མས། 

བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལྟ་རྟོག་འབད་བའི་
སྐབས་ དུས་ཚོད་ལུ་ཀྲིག་ཀྲི་འབད་
འོང་ཡི། དྲིས་བལྟཝ་ད་ དཔེ་ཆ་
འབྱང་ད་ནུག 

ཚེས། ༢༣/༡/༡༠ཚན་རིག་སློབ་དཔོན་
གྱིས་ སློབ་ཁང་ནང་ ཉལཝ་མས་ཟེར་ 
ཉོགས་བཤད་འབད་དེས། ལས་འགུལ་ 

སློབ་དཔོན་འདི་གི་ སྟོན་ཐངས་དང་ 
ཨ་ལོ་གི་ ལྷབ་ལུགས་གཉིས་ཆ་ར་ 
ལེགས་ཤོམ་མེད་དོ་ཡོདཔ་མས། 

སློབ་དཔོན་གྱི་ སྟོན་ཐངས་དང་  
སློབ་ཕྲུག་གི་ལྷབ་ལུགས་ གཉིས་ཆ་ར་
བལྟ་དགོ་ནི་མས། 

སློབ་དཔོན་གྱིས་དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་
སྐབས་ བརྙས་བཅོས་འབདཝ་ཧ་གོ་
ཡི། དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་རྒྱབ་རྟེན་
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མ་འབྲི་བས། ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ཚན་འདི་ལེགས་
ཤོམ་མེདཔ་འོང་ནི་མས། 

ལས་འགུལ་ དོན་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ 
ཨ་ལོ་ལུ་དྲིས་བལྟ་ནི། 

དེབ་མ་འཐོབ་ཨིན་མས། 

 
རྒྱུས་ཐྟོ་ལྟ་རྟོག་གི་ཐྟོ། 
མིང་ དང་ ཚེས་གྲངས། ལྟ་རྟོག། དྲན་གསྟོ། 
ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན། ༡༨/༡༠/༠༥ ཐུན་ཚན་ ༤ ༥ པ་ནང་ མ་སྡོད་པར་ ཡར་སོང་ནུག། ལོ་རྒྱུས་འདྲི་དགོ་ནི་མས། 

འཕྲིན་ལས། ༡/༡༡/༠༥ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ནི། ཚིག་དོན་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ བཀོད་ནུག། དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ མ་ཚུགས་པས། ཡིག་

སྡེབ་ འཛོལ་ནུག། 

དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྟོན་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ སྡེབ་ལོག་

འབྲི་བཅུག་ཅི། 

པདྨ་ལྷ་མོ།  

༣/༡༠/༠༥ 

གྱང་གི་སྲུང་བྲིས་ཏེ་ འབག་འོང་ཡི། འཆར་སྣང་དང་ རང་སྟོབས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཚུ་ བཙུགས་ནུག། སྲུང་གི་ཆ་ཚུ་གི་

སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནུག། ཡིག་སྡེབ་ལུ་ནོར་བ་འདུག། 

ཡིག་སྡེབ་འཛོལ་མི་ཚུ་ཁོ་ར་ལུ་འཚོལ་ཏེ་འབྲི་བཅུག་

ཅི། 

ལྟ་རྟགོ་དང་ བསམ་འཆར་གྱི་ཁྱད་པར། 
* ལྟ་རོྟག་ཟེར་མི་འདི་ བཅོས་མ་དང་ འབད་ཚུལ་སྟོགས་ རྗེས་དཔག་གི་ཐྟོག་ལས་མེན་པར་ ཕར་ག་ཨིནམ་ རང་གིས་ག་
མཐྟོང་མི་ ཐྟོ་བཀོད་ བཞག་མི་འདི་ཨིན། 
* བསམ་འཆར་འདི་ རང་གི་རྗེས་དཔག་གི་ཐྟོག་ལས་ འ་ནེམ་ཅིག་འྟོང་ནི་འདྲས་མནྟོ་སྟེ་ བཅོས་མ་འཚམས་འབད་ བཟྟོ་
བཞག་མི་འདི་ཨིན། 

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཁྱད་ཆོས། 
* ཡོན་ཏན་དང་ཕན་པ་ཡོདཔ། * ལམ་སོན་ཚུདཔ། * ཐད་ཀར་ཡོདཔ། * ཁ་གསལ་ཡོདཔ། * དྲང་བདེན་ཡོདཔ། * ཨ་
ལོའི་དབྱེ་ཞིབ་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ། * ཨ་ལོའི་ཡོན་ཏན་དང་ ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ལུ་ཕན་པའི་ གནས་ཚུལ་ འཐོབ་ཚུགསཔ། * 
རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་ལུ་ ཕན་ཐོགསཔ། * གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགསཔ། 

ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དནོ་ལུ་ ངོས་ལེན་གྲོས་བསྟུན་བསམ་འཆར་བྱིན་ཐངས། 
ལེགས་བཅོས་ བསམ་འཆར་བྱིན་ཐོག་ལས་ ཨ་ལོ་གི་ལྷབ་ལུགས་དང་ ངོས་ལེན་ སོ་བ་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ། ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ངོས་
ལེན་ག་དེ་སྦེ་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ གནས་ཚུལ་བྱིན་དགོཔ་མ་ཚད་ གནས་ཚུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་
དགོ། ཨ་ལོ་ལུ་ ལེགས་བཅོས་ བསམ་འཆར་བྱིན་དགོ་པའི་ ཁུངས་དང་ བྱིན་ཐངས་གཉིས་ཆ་གིས་ ཨ་ལོ་སོ་བ་འཕེལ་བཅུག་
དགོ།  

ཨིན་རུང་ འོག་གི་སྐྱོན་ཚུ་ ཡྟོད་པ་ཅིན་ ལྟ་རྟོག་གི་གནད་དྟོན་གཉིསཔྟོ་ གཅིག་ཁར་ཚོགས་མ་ཚུགསཔ་ཨིན། 
* སོབ་དཔོན་གྱི་ བསམ་འཆར་འདི་ ཚུལ་ལྡན་མེདཔ། * བསམ་འཆར་འདི་ ཡིག་ཐོག་ལུ་མ་བཀོདཔ། * ལེགས་བཅོས་ 
བསམ་འཆར་འདི་ ཨ་ལོ་གིས་ མ་བལྟཝ་དང་ ཡང་ན་ ཧ་མ་གོཝ། * ལེགས་བཅོས་ བསམ་འཆར་འདི་ ཧ་གོ་རུང་ ངོས་
ལེན་མ་འབདཝ་ལས་ སྐྱོན་དེ་ཚུ་ཆགསཔ་ཨིན། 

དབྱེ་དཔྱད་ཐོ།  
དབྱེ་དཔྱད་ཐོ་ཟེར་མི་འདི་ ཨ་ལོའི་རྒྱུད་ལུ་ གོ་དོན་ རིག་རྩལ་ བྱ་སྟོད་ འབད་ཐངས་ མནོ་ལུགས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ 
དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནིའི་ ཐོ་ཁ་གསལ་ཨིནམ་མེནམ་ རྟགས་བཀལ་ནི་ཅིག་དང་། གཙོ་བོ་ར་ ཨ་ལོ་འདི་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་དེ་
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ཚུ་  ཡོད་མེད་དང་ ཡང་ན་ ལཱ་འབད་མ་འབད་ བལྟ་ནིའི་མཁོ་ཆས་ཅིག་ཨིན། 

དགོས་དནོ། 
• དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་གནས་སྐབས་ནང་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ མནོ་ལུགས་ འབད་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་རིག་གི་དམིགས་

ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགྱུར་ཚུགས་ག་ མི་ཚུགས་བལྟ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས། 
• ཨ་ལོ་གི་ ཡར་རྒྱས་དང་ གྲུབ་འབྲས་འཐོབ་དགོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་འབད་ བྱིན་ཚུགས། 
• དུས་རིམ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ དེ་འཕྲལ་ལས་ བྱིན་ཚུགས། 
• སང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་དང་ མངོན་རོྟགས་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས། 
• རང་ཉིད་དང་ ནང་རྡོག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས། 

དབྱེ་དཔྱད་ཐའོི་ལག་ལེན། 
* ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ལེགས་བཅོས་བསམ་འཆར་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ། * སོབ་དཔོན་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཨ་ལོ་གི་སྐོར་
ལས་ ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་གི་དོན་ལུ། 
* ཨ་ལོའི་ཕམ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་གནས་ཚུལ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ། * ཡར་རྒྱས་སྙན་ཞུའི་འབྲི་ཤོག་གི་དོན་ལུ།  
* སོབ་རིམ་ཡར་སེང་དང་ མ་འོངས་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ། 

དབྱེ་དཔྱད་ཐོ་བཟཝོ་ད་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ། 
༡. དབྱེ་དཔྱད་ཐོ་འདི་ ཐུན་ཚན་གྱི་ལས་དོན་དང་ ཡང་ན་ དོན་ཚན་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་དགོ། 
༢. ལྟ་རོྟག་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་ ལྟ་རོྟག་འབད་ནི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ལས་ ཐག་གཅད་དགོ། 
༣. དབྱེ་དཔྱད་ཐོ་འདི་ནང་ལུ་ ཨ་ལོ་གི་མིང་ སོབ་རིམ་ ཟླ་ཚེས་ སོང་ལཱ་ཚུ་ཚུད་དགོ། 
༤. ཐོ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་འབད་མ་བཀོད་པར་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་དགོ། 
༥. ཨ་ལོ་དང་ ཕམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་རུང་ དེ་འཕྲལ་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་

འབད་ འོང་དགོ། 
༦. ཐོ་ཚུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ཐོ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཨ་ལོ་རང་གིས་རང་དང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ 

དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགསཔ་དགོ། 
༧. དབྱེ་དཔྱད་ཐོ་འདི་ ཨ་ལོ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་དང་ ཡང་ན་ དམངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ བཏུབ་འབད་ བཟོ་

རུང་ བཟྟོ་བཏུབ། 
༨. སོབ་སྡེའི་ དབྱེ་དཔྱད་ཐོ་འདི་ ལྟ་རོྟག་འབད་ཡི་ར་ བཀང་སྟེ་བཞག་པ་ཅིན་ སོན་ཚན་ ཡང་ན་ དཔེ་མཚམས་ཀྱི་མཇུག་

ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཕན་ཐོགས། 
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དཔེར་ན། ཡིག་བཟོ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་ཐོ་ཅིག་བཟོ་བ་ཅིན། 
  དོན་ཚན།  ཡིག་བཟོ།  སོབ་རིམ།  གསུམ་པ། 

ཨང་ མིང་གསལ་ གྱལ་ འབྲི་སུབ་ བཀལ་ཐངས་ གཙང་སྦྲ དྲན་གསོ་ 
༡ ཀརྨ། X * *   
༢ པདྨ། *  X X   
༣ རིག་འཛིན། * * *   
༤ དབྱངས་སྒྲོན། * * *   
༥ ཀ་ཀ། * * X   
བཏུབ།*    མ་བཏུབ།X 

སོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་འགན་ཁུར་ཡོད་མི་སོབ་ཕྲུག་ཅིག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དབྱེ་དཔྱད་ཐོ་བཟོ་བ་ཅིན། 

 དནོ་ཚན་  ད་ོདམ་པའི་འགན་འཁུར།   
དོ་དམ་པའི་མིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚེས་གྲངས་   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མིང་གསལ་ དུས་ཚདོ་

གཟུང་ནི་ 
འགོ་
འཁྲིད་ནི་ 

ལྟ་རྟགོ་
  

རྒྱུད་སྐུལ
  

དཀའ་
ངལ་
བསལ་ནི་ 

སྙན་ཞུ་ དྲན་གསོ།  

དཔལ་འབོར། x
 
  

 # x   ༧.༦ སྤྱི་དོན་ཁང་
ནང་ ཁོ་ར་རྐྱངམ་
གཅིག་ར་ཨིན་པས། ཚེ་དབང་        ༧.༦ སྐར་མ་༥ 
ཕྱིས་སོཡི། 

 བཏུབ། #     མ་བཏུབ།  x 

ལྷག་ནི་གི་རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོ་ཅིག་བཟོ་བ་ཅིན། 
 དོན་ཚན། ལྷགཔ་ད་མགྱོགས་ལྷདོ་བལྟ་ནིའི་དབྱེ་དཔྱད་ཐོ།   
 མིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སོབ་རིམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

བཏུབ་པའི་རྟགས། ༠  མ་བཏུབ་པའི་རྟགས། X 

 
མིང
༌

།    ཚིག
་ཚབ

།  

བསྐྱ
ར་བ

རྗོད
། 

ཚིག
་གོམ

་ནི།
 

ཚིག
་ཐེབ

ས། 

རང
་གིས

་བཅོ
་

ནི རྒྱབ
་སྐྱོར

། 

དྲན
་གས

།ོ  

དབང་ཕྱུག ༠ X X ༠ X
  

X  

བདེ་སྐྱིད  X ༠ X X ༠ X  
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ལྷགཔ་ད་རྗོད་སྒྲ་དག་ཧིང་བལྟ་ནི་གི་དབྱེ་དཔྱད་ཐ།ོ 
 བཏུབ་པའི་རྟགས། ༠  མ་བཏུབ་པའི་རྟགས། X 

མིང་གསལ།
  

  རྗོད་སྒྲ། མཆུ་བཙུམས་ རྗེས་འཇུག་གི་སྒྲ་
གསལ་     

མིང་གཞི་  དྲན་གསོ། 
དབང་མོ།  དྲག་

པ། 
ཞན་པ་ དགོཔ མ་

དགོཔ 
དགོཔ་ མ་དགོཔ་ འཛོལ་བ་ མ་འཛོལཝ  

དབངས་ཅན།          
དམ་ཆོས།          

    
དནོ་ཚན།  ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ།  

 བཏུབ་པའི་རྟགས། ༠  མ་བཏུབ་པའི་རྟགས། X 
ཨང་ མིང་གསལ་ མགྱོགས་

ལྷདོ་ 
ཚིག་
མཚམས་ 

རྗོད་སྒྲ་ སྐད་སེང་
ཕབ་ 

གོ་དནོ་ལེན་
ནི་ 

དྲན་གསོ་  

༡ རྡོ་རྗེ་       
༢ དཔལ་འབོར་       
༣ བཅོ་ལྔ་ལ་       

   
དབྱེ་ཚད། 
དབྱེ་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་གོང་ལས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ཚད་གཞི་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་སྡེ་རིམ་ དཔེར་ན། རབ་ 
ལས་ ཐ་གི་བར་དང་ ཨང་རིམ་ དང་པ་ ལས་ གསུམ་པ་གི་བར་ རབ་ འབད་བ་ཅིན་ རབ་ ཚད་གཞི་ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
ཐོབ་ཅི་ག་དང་། ཨང་ དང་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ དང་པ་འདི་ཚད་གཞི་ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཐོབ་ཅི་ག་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲིང་དང་ཐ་ 
ཨང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་སོགས་ སྡེ་རིམ་ག་ཅི་ནང་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན་ན་དབྱེ་བ་ཕྱེ་མི་ལུ་སབ་ཨིན། བཅུད་སྡུ་བ་ཅིན་གཙོ་བོ་ར་ 
སྤུས་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལས་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་མི་ལུ་སབ་ཨིན། 

དགོས་དནོ། 
ལྷབ་སོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ འགྲུབ་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ དྭང་འཕོྲས་འཕོྲས་འབད་ དབྱེ་ཚད་དེ་གིས་སོནམ་

ལས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཧ་གོ་སྟེ་ སོབ་སོན་ 
འབད་མི་སོབ་དཔོན་དང་ སོབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ བ་བ་ལག་ལེན་ཡར་དྲགས་བཟོ་ཚུགས་པའི་ མཁོ་ཆས་འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་

ཏོ་ཅིག་ཨིན། འདི་གིས།  
• ཨ་ལོ་ཚུ་ ཁོང་ར་གཅིག་གཅིག་གི་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས། 
• སོབ་དཔོན་ལུ་ ཨ་ལོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ལཱ་ ཉུང་སུ་བཟོཝ་ཨིན། 
• ཚད་གཞི་ཚུ་ཧེ་མ་ལས་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཧ་གོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཨ་ལོའི་ཕམ་ཚུ་ལུ་ 

བཤད་པ་རྐྱབ་ད་ སབས་བདེ། 
• སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཁོང་རའི་འབད་དགོཔ་དང་ ལྷབ་དགོཔ་ཚུ་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཧ་གོ་སྟེ་ ཁོང་ར་ལམ་ས་མཐོང་ཚུགས་ནི་གི་དགོས་
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པ་ཡོད།  

 
དཔེར་ན། སོབ་སོན་འཆར་གཞི་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དབྱེ་ཚད་ཅིག་བཟོ་བ་ཅིན། 
༼རབ༽ 
༡ སོབ་སོན་གྱི་ དམིགས་ཡུལ་དང་ ལས་དོན་ ཁ་གསལ་འབད་ བཀོད་དེ་འོང༌། ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཁོང་གིས་

འབད་དགོཔ་ ཧ་གོ་འོང༌། དེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ག་ཅི་ར་ཤེས་དགོཔ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་མ་
ཚད་ ལྷབ་ཚར་བའི་གྲུབ་འབྲས་ལས་བརྟེན་ ག་ཅི་འབད་ཚུགས་ག་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༢ དམིགས་ཡུལ་དང་ ལས་དོན་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་འབྲེལ་བ་ ཁ་གསལ་འོང༌། དཔེར་ན། ལྷབ་མི་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་རིག་
རྩལ་ ཤེས་ཡོན་ བསམ་སོད་ལ་སོགས་པ་ སོན་དགོ་པའི་སྐོར་ ཆ་ཚང་ཚུད་དེ་འོང༌། 

༣ སང་བརྩོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་དམིགས་པའི་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ སོབ་སོན་ཐབས་ཤེས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་འོང༌། 
ཐབས་ཤེས་འདི་ཡང་ ལག་ལེན་ཉམས་མོྱང་ དེ་ལས་ ནང་སོང་འབད་འབདཝ་དང་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ ཡིག་རིགས་
ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་མི་ཙང་ཙ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚད། ཞིབ་འཚོལ་དང་ རིག་འཚོལ་ རྣམ་དཔོྱད་ཀྱི་རིག་པ་
འཐོབ་ཚུགས་པའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ཚུད་དེ་འོང༌། 

༤ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་དང་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ དྭངས་འཕོྲས་འཕོྲས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ མཁས་པ་ཚུ་དང་ ཆ་
རོགས་ཚུ་གིས་ དེ་ལས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཡང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགསཔ་འབད་འོང༌། 

༥ རིག་རྩལ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ཡང་ ལྷབ་སའི་གནས་སངས་དང་ སང་རྩལ་ གྲུབ་
འབྲས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་འོང༌། དེ་ལས་རིག་རྩལ་ཚུ་ཡང་ ལྷབ་རྩལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་
འབད་འོང༌། 

༦ སོབ་ཚན་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ མཇུག་བསྡུ་ནིའི་ཕན་ཐབས་ལུ་ སོབ་དཔོན་དང་ སོབ་ཕྲུག་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ 
མཁོ་བའི་སོན་ཆས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཐོ་བཀོད་དེ་འོང༌།  

༧ སོབ་སོན་འཆར་གཞི་འདི་གིས་ འབྲི་བཀོད་དང་ ངོ་སོད་ལ་སོགས་པ་ ག་ར་ཚངམ་འབད་འོངམ་མ་ཚད་ ཚུལ་དང་ 
མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་འོང༌། 

༼འབྲིང༽ 
འཆར་གཞི་རབ་ཀྱི་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཚུ་ མང་ཤོས་ར་ ཚུད་དེ་འོང༌། 

༼ཐ༽ 
འཆར་གཞི་རབ་ཀྱི་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཚུ་ དག་པ་རེ་ལས་བརྒལ་ ཚུད་དེ་མི་འོང༌། 

དཔེར་ན། སོང་བརྡར་དང་གོ་སྡུར་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་དབྱེ་ཚད་ཅིག་བཟོ་བ་ཅིན། 
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ང་ སོང་བརྡར་དང་གོ་སྡུར་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་དབྱེ་ཚད། 

རབ༽ བཅའ་མར་གཏགོས་ཚུལ། ཡནོ་ཏན། 

 *  ལེགས་ཤོམ་འབད་ཉན་ དོགས་སེལ་རྐྱབ་ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་རྐྱབ་ དེ་
ལས་ ག་ཅི་གི་གྲོས་བསྟུན་ནང་ལུ་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ གོ་
སྡུར་འབད་ ཐབས་ཤེས་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ལུ་ དྭང་འདོད་བསྐྱེད་
འོང༌།  

*  ཐུན་ཚན་ག་ར་ནང་ལུ་ དྲི་བ་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་འོང་། 
*  ཆ་རྟོགས་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་

དྟོན་ལུ་ སྦ་གསང་མེད་པར་སབ་སྦེ་ ཆ་རོགས་དང་ མཐུན་ཏོག་ཏོ་
འབད་སོད་ སོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་མཐོང་ཚུགས།  

* དུས་ཚྟོད་རྟོགས་ནི་ལུ་ཕངས་ཏེ་སྟོད་འྟོང་། 

*  སྟོང་བརྡར་བྱིན་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ གོ་དོན་ཁ་གསལ་ ཧ་གོ་
སྟེ་ གསལ་བཤད་འབད་ཚུགས། 

* འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ ལས་རིམ་དང་ཐབས་ཤེས་ ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ སེམས་ཁར་ཁྲ་ལྷམ་ ཤར་ཏེ་འྟོང་། 

*  ཐབས་ཤེས་ཧེང་སྐལ་མནྟོ་བསམ་བཏང་སྟེ་འྟོང་། 
*  ལེགས་བཤདཔ་ཚུ་གིས་ ནེ་སྦེ་བཤདཔ་མས། དེ་བ་

མེནམ་འབད་ འབད་བ་ཅི་ནདྲག་ ཟེར་བའི་བསམ་བྟོ་
འྟོང་། 

འབྲིང༽ 

 

* མང་ཤོ་ར་ཉན་སོད་འོང་ དོགས་སེལ་ཨ་ཙི་རེ་རྐྱབ་ དྲི་བའི་ལན་
དག་པ་རེ་འདྲི་འོང་། དེ་ལས་   སབ་ད་ གྲོས་བསྟུན་ནང་ལུ་ཡང་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་འབད་རུང་ ཤུགས་ཆ་རྟོགས་ལུ་བྟོ་གཏད་
སྟོད་འྟོང་།  

* ཐུན་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ དྲི་བ་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་ དག་པ་
རེ་བཀོད་དེ་ར་འབད་རུང་ དྟོན་ཚན་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་བྟོ་འཐྟོན་
འྟོང་། 

* གུས་ཞབས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་རུང་ ངོ་ཤེསཔ་དང་མ་གཏོགས་ ཆ་
རོགས་གསརཔ་དང་འབྲེལ་བ་ མ་འཐབ་པར་སོད་འོང་། 

*  ལམ་སྟོན་ནང་ག་ཡྟོད་མི་འདི་ལུ་གཞི་རྟེན་འབད་དེ་
འབད་ནི་གི་མནྟོ་བསམ་འྟོང་། 

* ལེགས་བཤདཔ་ཚུ་གིས་ག་འབད་མི་འདི་ལས་དཔེ་བལྟ་
སྟེ་འབད་ནིགི་མནྟོ་བསམ་འྟོང་། 

* ལས་རིམ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཐེ་ཚོམ་བཟའ་སུ་ཅིག་
འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་འྟོང་། 

*  ལག་ལེན་ནང་ལྷྟོད་པའི་སྐབས་ ལེགས་ཤྟོམ་་མ་ལྷབ་ནི་
འདི་གིས་ བྟོ་འགྱོད་བསྐྱེད་ནིའི་གཞི་བཟྟོ་འྟོང་། 

ཐ༽ 

 

*  སྣང་བ་གང་ཤར་སྦེ་སྟོད་དེ་ དོགས་སེལ་མི་འབད་ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་
ཡང་མི་རྐྱབ།  མང་ཤོ་བོ་སབ་ ཁ་ཟས་ཀྱི་རིགས་ལུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་
པར་སྟོད་དེ། གཉིད་ལོག་ ཐབས་མེད་པར་ ཁྱལ་གྱིས་འབད་ 
འོང་དགོཔ་འཐོན་འཐོནམ་བཟུམ་སྦེ་ སོད་འོང༌།  

*  ཐུན་ཚན་ག་ར་ནང་ལུ་ དྲི་བ་དང་ བསམ་འཆར་ཚུ་ཡང་ མ་བཀོད་
པར་ དེ་སྦེ་ར་སོད་འོང༌།་ 

*  དུས་ཚྟོད་ནམ་རྟོགས་ག་མནྟོ་ དབངམྟོ་ངལ་ངལ་བསྒུགས་སྟོད་དེ་
འྟོང་། 

*  ཆ་རོགས་དང་འབྲེལ་བ་མ་འཐབ་པར་ རང་རྐྱང་འབད་ ཟུར་ཁར་
འཐྟོན་སོད་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་འོང༌། 

*  ཆ་རྟོགས་ལུ་བྟོ་ གཏད་དེ་འྟོང་། 
*  གཡའ་ ཆ་རྟོགས་ཀྱིས་ཡང་ང་བཟུམ་ཅིག་ལས་ མེད་

པ་ཅིན། ག་དེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་དྲག་ག་ཟེར་བའི་ ཚ་
གྱང་ལང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འྟོང་། 

*  ཧ་ལམ་ཅིག་འབད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ཐག་བཅད་
དེ་འོང་། 

 
འབྲི་ཐངས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཁྱད་ཆོས། 
དམིགས་དོན་ རྩ་དོན་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ གནད་དོན་དེ་གི་སྐོར་ལས་ ཁྱད་ཆོས་དང་་ 
ལཱ་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགས། བརྡ་དོན་ / གནས་ཚུལ་དང་ ནང་གསེས་གནད་དོན་ཚུ་ དོན་ཚན་དང་ མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་
འོང༌། གནད་དོན་ གོ་རིམ་འབད་བཤད་དེ་འོང༌། སྐད་ཡིག་དང་ མིང་ཚིག་ཚུ་ གོཝ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ སྙན་ཚིག་དང་ལྡནམ་འབད་
འོང༌། ཕྲད་ཀྱི་འཐོབ་ལམ་དང་ སྡེབ་སོར་ཚུ་ དག་ཏོག་ཏོ་འོང༌། 

དགོས་དོན་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་ བཀོད་དེ་འོང༌། བརྡ་དོན་/གནས་ཚུལ་དང་ ནང་གསེས་གནད་དོན་ཚུ་ དོན་
ཚན་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་འབད་འོང༌། དོན་མཚམས་གཅིག་ནང་ དམིགས་བསལ་ གནད་དོན་གཅིག་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་དེ་འོང༌། 
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འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འོང༌། ཚིག་མཚམས་དང་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་
འབད་བཅད་དེ་འོང༌། 

སྐབས་དོན་རེ་ནང་ གནད་དོན་གཅིག་ ཁ་གསལ་འབད་ བཤད་ནི་ལུ་ གཙོ་བཏོན་འོང༌། གནད་དོན་ཚུ་ ཆ་ཚང་ ཚུད་དེ་
འོང༌། བརྗོད་མཚམས་དང་ དོན་མཚམས་ཚུ་གི་ འབྲེལ་འབེབས་ཚུ་ གོང་འོག་སྒྲིག་ཏོག་ཏོ་འོང༌། ཚིག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ 
ཚིག་གི་ཉམས་ ཚིག་རྒྱན་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་འོང༌། རྣམ་དབྱེའི་སོར་བ་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི། 

མནོ་དོན་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་ བཤད་དེ་འོང༌། ངོ་སོད་དང་ གཞུང་དོན་ མཇུག་དོན་ཚུ་ དེའི་འཕོྲ་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་
བྲིས་ཏེ་འོང༌། རང་སོབས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཚུ་དང་ འབྲི་བཀོད་ཚུ་ ཚུལ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་ བསྒྲིགས་ཏེ་འོང༌། 

དཔེ་སདོ། 
དཔེ་སོད་ཟེར་མི་འདི་ ཨ་ལོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཨ་ལོའི་སྐོར་ལས་ གནས་ཚུལ་ལེན་ནི་ དེ་ལས་ ཁོང་རའི་ལཱ་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་བཞག་པའི་ ཨ་ལོའི་ལཱ་གི་དཔེ་ཅིག་ཨིན། (North Carolina Department of Public Instruction, 1992)  
དཔེ་སོད་ཟེར་མི་འདི་ ཨ་ལོའི་ལཱ་གི་སྐོར་ལས་བལྟ་ནི་དང་ ལཱ་དེ་ལུ་ ཁོང་ར་གིས་ མནོ་བསམ་གཏང་བཅུག་ནིའི་ ཐོ་ཅིག་ཨིན། 
(Seidel and Walters, 1992) 
དཔེ་སོད་འདི་ ཨ་ལོ་ཁོང་ར་གིས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་
ཡོད་པའི་ ཨ་ལོའི་ཡར་སྐྱེད་དང་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལཱ་ཤུལ་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ བཞག་བཞག་པའི་ལཱ་ཤུལ་གྱི་ 
བདེན་ཁུངས་ཟང་ཚུགས་པའི་དཔེ་ཅིག་ཨིན། 

དཔེ་སདོ་ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་བདེན་ཁུངས/ཕན་ཐགོས། 
 འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ ཨ་ལོའི་གྲུབ་འབྲས་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ལུ་ ལམ་སོན་ཚུགསཔ་ཨིན། 
 ཨ་ལོ་གི་ལཱ་ཤུལ་ཁ་གསལ་དང་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་བསྡུ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་

བཀོདཔ་ད་ ཚངམ་འབད་ཚུད་ཚུགསཔ་ཨིན། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ དཔེ་སོད་ཐོ་བཞག་ནིའི་ འགན་ཁུར་འབག་ནི་དང་ དེ་ལས་ཁོང་རའི་ གྲུབ་འབྲས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་

ཚུགསཔ་ཨིན། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ལྷབ་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཡར་དྲགས་བཟོ་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན། 
 སོབ་ཕྲུག་གི་ གྲུབ་འབྲས་ཡོངས་རོགས་འབད་ སབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཁ་གསལ་བཞགཔ་ཨིན། 
 ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ག་ཅི་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ ཡར་དྲགས་བཟོ་དགོཔ་ཚུ་ སྔོན་དཔྱད་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། 
དཔེ་སདོ་བཟཝོ་ད་གནད་དནོ་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ།    
༡. གནས་ཚུལ་ཉུང་སུ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དཔེ་སོད་ལུ་བཟོ། 
༢. ལོ་འཁོར་ནང་ དཔེ་སོད་འདི་ ལེགས་བཅོས་དང་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡི་ར་ སོད་དགོ། 
༣. ཡིག་ཐོག་ སྒྲ་ཐག་ གློག་བརྙན་ པར་ རི་མོ་ འཇིང་བཟོ་ ལས་འགུལ་ ལ་སོགས་པའི་ དཔེ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལག་
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ལེན་འཐབ་ནི། 
༤.  ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་ལཱ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ མནོ་བསམ་གཏང་ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་

ལཱ་རེ་རེ་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་ནིའི་ ལག་ཤོག་རེ་ སོད་དེ་ དེ་གུ་ གཙོ་བསྟེན་དགོ། 
༥. ཁོ་རའི་དཔེ་སོད་འདི་ ཨ་ལོ་ཁོང་ར་གིས་ འཐོབ་ཆོག་ཆོག་འབད་བཞག་དགོ། 
༦. ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ལྷབ་ལུགས་ཡར་དྲགས་ཀྱི་ དཔེ་སོན་ཚུགས་པ་དང་ ཁོང་རའི་དཔེ་སོད་བདག་འཛིན་གྱི་ འགན་ཁུར་

འབག་ཚུགས་དགོ། 
༧. སོབ་ཕྲུག་དང་སོབ་དཔོན་ སོབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་ ཡང་ན་ སོབ་ཕྲུག་དང་ཕམ་ཚུ་གི་ བར་ན་ གྲོས་ཚོགས་འབད་ནིའི་ 

སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། 
༨. ཧེ་མ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ འགོ་ོོབཙུགས་ཞིན་ན་ དེ་ལས་འགྲོས་ཀྱིས་བཏང་ ཨ་ལོའི་ཡར་རྒྱས་སོན་པའི་ དཔེ་

སོད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ། 
༩. ལཱ་གཅིག་ཁར་འབད་དེ་ ཐབས་ཤེས་དང་རིག་པ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད། 

 
དཔེ་སདོ་རྣམ་པ་མ་འདྲཝ།  
ཀ༽  ཡར་རྒྱས་ / དཔེ་སདོ། 
དམིགས་བསལ་དུས་ཚོད་ཅིག་ལུ་ ཡང་ན་ རིག་རྩལ་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་ ཨ་ལོ་གཅིག་གི་ ཡར་རྒྱས་འདི་སོན་དགོ། ཨ་ལོ་
འདི་གིས་ རིག་རྩལ་ཞུན་དག་འབད་ འབད་ཚུགས་པའི་ ལཱ་ཚུ་ག་ར་བསྡུ་ལེན་འབད་དགོ། 
ཐབས་ཤེས། 
* ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཚུ་ ག་ར་ཐོ་བཞག་དགོ། 
* ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཡར་རྒྱས་དང་ གྲུབ་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་གི་སྐོར་ལས་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་
བཀོད་དགོཔ་ཨིན། 
* དཔེ་སོད་འདི་ནང་ འགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་འབད་ མཐོང་ཚུགས་ནིའི་ དོན་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་
ཀྱི་ དཔེ་ལེགས་ཤོམ་དང་ ཟོགཔ་གཉིས་ཆ་ར་ཚུད་དགོ། 
 
ཁ༽ དམིགས་བསལ་ ལས་འགུལ་ དཔེ་སདོ། 
ལས་འགུལ་སོམ་ཅིག་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ད་ལུ་ ཨ་ལོ་འདི་གིས་ འགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་གྱི་ ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་དཔེ་
ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ ཡིག་ཆ་འབད་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ མནོ་བསམ་གཏང་མ་
དགོཔ་འབད་ འབད་ཚུགས། འདི་འབདཝ་ལས་ ལས་འགུལ་འདི་ དཔེ་སོད་བཟོ་ནིའི་ འགོ་བཙུགས་ཐངས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་
ཨིན། ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ལས་འགུལ་འདི་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོཔ་ཨིན། 
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ཐབས་ཤེས། 
ྈ ཡུན་རིང་གི་ལས་འགུལ་ཚུ་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་བའི་ མནོ་ཐངས་དང་རིག་རྩལ་ཚུ་དགོ་པའི་ཁར་ གོ་སྐབས་དང་ དོན་ཚན་ཚུ་ཡང་ 
གདམ་ཁ་ཡོདཔ་དགོ། 
ྈ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ལཱ་བཏོན་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨ་ལོ་ཆ་དང་ སྡེ་ཚན་ནང་ལཱ་འབད་དགོ། (འདི་གིས་ཆ་རོགས་ནང་རྡོག་གི་
བསམ་འཆར་ཚུ་ཡང་ཡིག་ཆ་ནང་བཙུགས་་ཚུགས་) 

 
ག༽ བཀྲམ་སནོ་གྱི་དཔེ་སདོ། 
དུས་ཚོད་བྱིན་ཏེ་འབད་ཡོད་པའི་ སོབ་ཕྲུག་གི་ལཱ་ཤུལ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ སོནམ་ཨིན། ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ལཱ་ཤུལ་དྲག་
ཤོས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་མནོ་སྟེ་ བཙག་འཐུ་རྐྱབ་མི་དེ་ ག་ཅི་འབད་ དྲག་ཤོས་ཀྱི་་གྲས་་ཁར་བརྩིཝ་ཨིན་ན་མནོ་བསམ་གཏང་
ཚུགས། ཁོང་གི་ བཙག་འཐུ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ དེ་ཡར་དྲགས་བཟོ་སྟེ་ དཔེ་སོད་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི། འདི་གིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་
ལུ་ དཔེ་སོད་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན།  

ཐབས་ཤེས། 
ྈ ཁྱད་རིག་དཔེ་སོད་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁོང་རའི་དཔེ་སོད་ཀྱི་ ཚད་གཞི་བཟོ་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན། 
ྈ ཨ་ལོའི་ལཱ་འདི་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ ཡར་དྲགས་བཟོ་ བཅུགཔ་ཨིན། ཨ་ལོ་
གིས་ འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་ལས་ དཔེ་ཅིག་ 
  གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ག་ཅི་འབད་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཅི་ག་ མནོ་བསམ་གཏང་བཅུགཔ་ཨིན། 

རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ། 
རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་ཟེར་མི་འདི་ སོབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་ལཱ་ ཁོང་ར་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ནོར་འཁྲུལ་དང་ལྷག་ཆད་ སྐྱོན་དང་
ཡོན་ཏན་ཚུ་ མཐོང་ཚུགས་མི་དང་ སྐྱོན་སེལ་ཐབས་དང་ ཡོན་ཏན་ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་ མནོ་བསམ་གཏང་ཚུགས་མི་ལུ་
སབ་ཨིན། 

དགོས་པ། 
* སོབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་ལཱ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། 
* སོབ་ཕྲུག་ཁོང་རའི་ཤེས་ཡོན་སང་ནི་ལུ་ ཚ་གྱང་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། 
* སོབ་ཕྲུག་ཚུ་རང་གི་ལཱ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚད་གཞི་བཟོ་ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན། 
* སོབ་ཕྲུག་རང་སོའི་ཤེས་སང་ལུ་ འཆར་སང་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། 
* ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དག་སང་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐངས། 
* ལན་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ སོན་ཆས་སོད། 
* དབྱེ་ཞིབ་འབྲི་ཤོག་ དབྱེ་དཔྱད་ཐོ་ དེ་ལས་དབྱེ་ཚད་སོད། 
* སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཉིན་དེབ་བཞག་བཅུག། 

སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ འབྲི་ཤགོ། 
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ལྷབ་ནི་ལུ་ བོ་འདོད་དང་ མནོ་ཐངས། 

སོབ་ཕྲུག་གི་མིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྤྱི་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ང་གིས་ ག་དེམ་ཅིག་ རྩ་འགེངས་ཡི། 
            མ་པ་ལས་རྩ་མ་འགེངས། ཨ་རྟག་ར་རྩ་འགེངས་ཡི། 
༡. སོབ་དཔོན་དང་འཁྲིལ་ནི།    ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ 

༢. ཆ་རོགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ནི།    ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ 

༣. སོབ་ཁང་འདི་ ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་འབད་ བཟོ་ཡི།   ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ 

༤. སོབ་ཁང་འདི་ སྒྲིག་ཚུད་ཀྱི་ས་སྒོ་ཅིག་འབད་ བཟོ་ཡི།   ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ 

༥. ང་ལུ་འབད་ཟེར་སབ་མི་ལཱ་འདི་ལུ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་ཅི།   ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ 

༦. རང་ལུ་བཀོལ་བའི་ལཱ་ འབད་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་ ངལ་རངས་ཡི།  ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ 

༧. ང་གིས་ ལཱ་འདི་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ ག་ཅི་ཨིན་ཧ་གོ་ཐབས་འབད་ཡི།  ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ 

རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐ།ོ 
སྡེ་ཚན་གྱི་རིག་རྩལ། 
མིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཟླ་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་བརྗོད་དོན་གྱི་ཐད་ཀར་ རྟགས་ ཨིན་/ མེན་ བཀལ།  
༡. ང་ སྡེ་ཚན་ནང་ སོདཔ་ཨིན།        
༢. ང་གིས་ ཆ་རོགས་ཚུ་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་ནིའི་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན།  
༣. ང་གིས་ སྡེ་ཚན་ནང་གི་ ཆ་རོགས་ག་ར་ལུ་ གུས་ཞབས་བསྐྱེདཔ་ཨིན།     
༤. ང་གིས་ གཞན་གྱི་བསམ་འཆར་ལུ་ ཆ་བཞག་བསྐྱེདཔ་ཨིན།     
༥. ང་གིས་ རིག་པ་ལུ་ འགལ་བ་འབདཝ་ཨིན་རུང་ མི་དང་འགལ་བ་འབདཝ་མེན།    
༦. ང་གིས་ ལཱ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མི་ལུ་ གཟེངས་བསོད་ཕུལཝ་ཨིན།     
(དེ་བཟུམ་བདུན་རིམ་དང་ཉིན་བསར་གྱི་འཆར་སང་ལ་སོགས་པ་བཀོད་རུང་བཏུབ་ཨིན) 

རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་ འགོ་བཙུགས་ནིའི་ ལམ་སནོ། 
ྈ ཁྱོད་རའི་ ཉམས་མོྱངས་དང་འབྲེལ་བའིེ་ དཔེ་སོན་འབད། 
ྈ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ གོ་ཡངས་པའི་ དྲི་བ་ཚུ་དྲིས་ཏེ་ མནོ་བསམ་གཏང་
བཅུག། 
ྈ ལྷབ་ནིའི་སྐོར་ལས་ མནོ་བསམ་གཏང་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགོ་བཙུགས་ནིའི་བརྗོད་ཚིག་ཚུ་སབ་སྟེ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་
དགོ། 
ྈ རང་ཉིད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲི་ཤོག་ དབྱེ་དཔྱད་ཐོ་ དེ་ལས་ དབྱེ་ཚད་ཚུ་ སོབ་ཕྲུག་དང་གཅིག་ཁར་བཟོ། 
ྈ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ གནས་སངས་ས་ཚོགས་ལུ་ རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་སོད། 
ྈ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁ་དང་ཡི་གུ་གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་བཟོ། 
ྈ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཉིན་དེབ་བཞག་ནིའི་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་དགོ།  
ྈ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ག་ཅི་ཧ་གོ་ཡི་ག་ ག་ཅི་ཤེས་ཅི་ག་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་
དགོ། 
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ནང་རྡགོ་དབྱེ་ཞིབ། 
ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་ཟེར་མི་འདི་ སོབ་ཕྲུག་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ སོབ་ཕྲུག་གཞན་མི་ཅིག་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། 
དགོས་པ། 
• སོབ་ཁང་ནང་ ཆ་རོགས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ལེགས་བཅོས་བསམ་འཆར་བྱིན་ནི། 
• ཚད་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཧ་གོ་ནི། 
• གཞན་ཅིག་གི་ལཱ་ ཡར་དྲགས་བཟོ་ནི། 
• མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ལྷབ་ནི། 
• ཆ་རོགས་ནང་འབྲེལ་གྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ལྷབ་ནི། 
• འབད་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཉམས་མོྱངས་ལེན་ནི། 
• ཟུར་ཐེབས་སོབ་སོན་གྱི་ དུས་ཚོད་འཕྱི་ཚུགས་ནི། 
• ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་རིག་པ་བརྗེ་སོར་འབད་ཚུགས་ནི། 
• མི་ཚེ་གཅིག་ནང་ལུ་ ལྷབ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ནི་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི། 
ཐབས་ལམ། 
• དྲི་བའི་ལན་ནང་ན་ཡོད་པའི་ ལྷབ་ནིའི་མཁོ་ཆས་སོད། 
• ཐབས་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ཚད་གཞི་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་སོད། 
• སོབ་ཕྲུག་གི་ལཱ་ཚུ་ བརྗེས་སོར་འབད། དཔེར་ན། ལས་འགུལ་དང་ ཉིན་དེབ་་ལ་སོགས་ དག་བཅོས་འབད་འབདཝ་ཚུ། 
• སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལས་འགུལ་བྲིས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ངག་ཐོག་གི་ ལེགས་བཅོས་བསམ་འཆར་ཚུ་ སབ་བཅུག། 
 
ལམ་སནོ། 
• ཚར་རེ་ནང་ ཉུང་སུ་རེ་འབད་ འབད་དགོ། 
• སོབ་ཕྲུག་ག་ར་ དེ་ནང་ཚུད་དགོ། 
• སྐུགས་མེད་པར་ སང་བ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། 
• དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ ཚད་གཞི་ཚུ་ ཁ་གསལ་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ། 
• ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཚུ་ དོན་དག་ཡོདཔ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
• ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད། 
• ལམ་ལུགས་འདི་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ། 
• དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོཝ་ད་ སོབ་ཕྲུག་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག།  
• དུས་ཚོད་ གང་མང་ བྱིན་དགོ། 
• སོབ་ཕྲུག་གི་ གྲུབ་འབྲས་ལྟ་ཞིབ་འབད། 

ཨ་ལའོི་གནས་ཚུལ་ ལག་ལེན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ དབྱེ་དཔྱད་ཐོ། 
ཨ་ལོའི་མིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཟླ་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ ཚད་གཞི་གུ་   རྟགས་བཀལ།   
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༡ ཨ་ལོ་འདི་གིས་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ དགོས་དོན་སབ་ཚུགས་པས།  
༢ ཨ་ལོ་འདི་གིས་ ཧེ་མ་ལྷབ་མི་ཚུ་ལས་ དཔྱད་རིག་བཏང་སྟེ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ཚུགས་པས།  
༣ ཨ་ལོ་འདི་གིས་ གནས་ཚུལ་ནང་ ཁག་ཆེ་བའི་ཆ་ཤས་གདན་དོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པས།  
༤ ཨ་ལོ་འདི་གིས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ བཟོ་ཚུགས་པས། 
༥ ཨ་ལོ་འདི་གིས་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ དོན་ཚན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི།   

གྲོས་ཚྟོགས། 
གྲོས་ཚོགས་ཟེར་མི་འདི་ སོབ་དཔོན་དང་སོབ་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཨ་ལོའི་ལྷབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ བོ་སབ་མི་གི་ཐོག་ལས་ ལྷབ་
ལུགས་ལུ་བར་རྐྱེན་རྐྱབ་མི་དང་ ཁོང་རའི་ཚོར་སང་ བསམ་འཆར་ མནོ་ཐངས་ ཤེས་ཚད་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་སྐོར་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་
ཐོག་ལས་ གནས་ཚུལ་ལེན་མི་ལུ་སབ་ཨིན། 
ཡང་ན། 
࿊ མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ བོ་སབ་ནི / བརྡ་དོན་སོད་ལེན་ འབད་ནི་ལུ་སབ་ཨིན། 
࿊ འབྲི་ནི་གི་ལཱ་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ གནས་སངས་ནང་ལུ་ངག་ཐོག་ལས་འབད་ དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་ འབད་
ཚུགས་མི་ཅིག་ཨིན། 
࿊ གྲོས་ཚོགས་འདི་སོབ་ཕྲུག་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིན། 
࿊ སོབ་ཕྲུག་ལུ་ཉན་ ཁོང་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ སེལ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ཅིག་ཨིན། 

གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཕན་བཏགས་ཚུལ:- 
ྈ མཁོ་ཆས་ལགལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ལཱ་འབདཝ་ཨིན། 
ྈ སོབ་ཕྲུག་ ཁོ / མོའི་ལྷབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སོབ་དཔོན་ལུ་གནས་ཚུལ་བྱིནམ་ཨིན། 
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