
 
སློབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སློན། 

 

སློབ་རྱིམ་༡ པ། 
 
 
 
 

 
རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རྱིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 



 ii 

 
 
དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༩༧༥-༢-༣༣༣༨༨༠ 
ཡོངས་འབྲེལ་ www.education.gov.bt 

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

དཔེ་དབ་འད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ སོབ་གྲྭའ་དོན་ལུ་ རྩོམི་སྒྲིག་དང་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔེ་ལས་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་
གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ལས་ གནང་བ་མིད་པེརི་ དཔེ་སྐྲུན་དང་ ཚོང་སྒྱུརི་ལ་སོགས་པེ་འབད་ན་ལས་ འཛེམ་གནང་། 

དཔེ་སྐྲུན།  ༢༠༢༢ 
ISBN   978-99936-0-357-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.gov.bt/


 iii 

བཀའ་དྱིན་དགའ་ཚརོ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་རིག་ལམི་ལུགས་དང་ སྤུས་ཚོད་ཡརི་དྲག་བཟོ་ནའི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའ་མི་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སོརི་གནང་མི་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོར་ཞུ་
ན་ཨན། ད་དང་གཅིག་ཁརི་ ཆེོས་ཚོན་དཔེ་དབ་རྩོམི་སྒྲིག་ག་ལཱ་ནང་ལུ་ ཁྱད་རིག་ག་གོས་སོན་དང་ ཕེན་འདབས་ཀྱི་གགོས་རིམི་མིཛེད་མི་ གཤེམི་གསལ་ ཤེས་ཡོན་མིཁས་མིཆེོག་དང་ 
ཁྱད་པེརི་ཅིན་གྱི་སོབ་དཔོེན་ཡོངས་ལུ་ དགའ་བསུ་དང་བཅིས་པེའ་ལགས་སོ་ཡོད། 

ལས་བྱེད་ཚགོས་ཆུང་/ཞུན་དགཔ། 
༡   དྲགོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། རངོ་ཁའ་ཆེསོ་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། རངོ་ཁ་གངོ་འཕེལ་དབང་འཛེན།  
2   ཆེོས་སད་དོན་གྲུབ། རོང་ཁའ་མིཁས་ཚོགས་འཐུས་མི། ཀུན་གསལ་རིང་སོརི་ལས་འཛེན།  
༣   དབང་དྲག་ར་ོརྗེ། ལྟ་ཞིབ་འག་ོདཔོེན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༤   ཚོ་རིང་། ལྟ་ཞིབ་འགོ་དཔོེན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༥ པེདྨ་དབང་འདུས། ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས། 
༦ རྣམི་རྒྱས། ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས། 
༧   ཕུརི་པེ། ལགས་སྦྱརི་བ། སྤ་རིོ་ཤེས་རིག་མིཐ་ོརིམ་སོབ་གྲྭ།  
༨  བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།    

ཞུན་ལྷག་འབད་མྱི། 
དྲགོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། རངོ་ཁ་གངོ་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། ཐམ་ཕུག། 

རྩློམ་སྱིག་པའྱི་མྱིང་ཐ།ོ 
༡ དྲག་ཤེོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། རོང་ཁའ་ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། རངོ་ཁ་གངོ་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  
2 ཆེོས་སད་དོན་གྲུབ། རོང་ཁའ་མིཁས་ཚོགས་འཐུས་མི། ཀུན་གསལ་རིང་སོརི་ལས་འཛེན། 
3 ཨོན་བཀྲ་ཤིས། དགེ་རྩ་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། བུམ་ཐང་། 
4 ཀུན་ལེགས་རོ་རྗེ། རྩ་མང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། མོང་སྒར། 
5 རོ་རྗེ་རྒྱལེ་མཚན། འཇིགས་མད་བོ་གེསལེ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ཐམ་ཕུ། 
6 ཕུན་ཚགས་དབང་འདུས། བར་དུང་མ་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤེས་སྒང་།   
7 ཕུར་པ་དབང་འདུས། ཁང་ཀུ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། སྤ་རི།ོ 
8 ཀུན་ལེགས་ཚ་རང་། ཁང་ཀུ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭབརི་མི། སྤ་རིོ། 
9 ནོར་བུ་སོལེ་མ། ཝང་ཆུ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭབརི་མི། ཆུ་ཁ། 
10 བསོད་ནམས་གེཡུ་སོན། ལྕམ་སྒང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། ཐམ་ཕུ། 
༡༡ ཀརྨ་རྒྱལ་མིཚོན། ཤིང་མཁར་ལེའུ་ར་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། བསམ་ལོངས། 
༡༢ སྤེན་པ་ཚ་རང་། ལོང་ཚ་ོམི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། ཐམ་ཕུག། 
༡༣ པདྨ་བུདྡྷ། འཇིགས་མད་ཆསོ་གླིང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། གེསར་སྤེང་། 
༡༤ བཟང་མོ། ཝང་ཆུ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། ཆུ་ཁ། 
༡༥ ཕུར་པ་བསྟན་འཛིན། དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭགོང་མི། ཐམ་ཕུ། 
༡༦ སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན། ཐུང་མཁར་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འགོ་མི། བཀྲྲིསྒང་། 
༡༧ རག་འཛིན། རན་ཆན་ལྡིང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། ཆུ་ཁ། 
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༡༨ ཡ་ཤིས་དབང་ཕྱུགེ། སྟགེ་མ་ོཆུ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ལྷུན་རྩ། 
༡༩ ལེས་སྐྱིད་ཕུན་ཚགས། སྦྱིས་ཟམ་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། ཀྲངོ་གེསར། 
༢༠ བད་ཆན་དབང་མོ། འབྲུགེ་རྒྱལེ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། སྤེ་རོ། 
༢༡ བད་ཆེན། འབྲུགེ་རྒྱལེ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། སྤེ་རོ། 
༢༢ ཆོས་རྒྱལེ། ཝམ་རོང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། བཀྲྲིསྒང་། 
༢༣ དབང་ཕྱུགེ་སོལེ་མ། བད་བ་ཐང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། བསམ་ལོངས། 
༢༤ རོ་རྗེ་ལེས་འཕ།ོ ལེབ་རྩ་ཁ་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། སྤུ་ན་ཁ། 
༢༥ འཕན་ལེས་དབངམ།ོ དོས་སྟང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། སྤེ་རོ། 
༢༦ ཚ་རང་། ལེ་གངོ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ལྷུན་རྩ། 
༢༧ བད་སྐྱིད་དབྱངས་སོན། བརི་པེའ་ས་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ཐམ་ཕུ། 
༢༨ ཕུརི་པེ་དབང་མིོ། ལུང་བསན་ཕུག་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ཐམ་ཕུ། 
༢༩ ཡ་ཤེས་བསམིགྲུབ། རིོང་ཐུང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤེས་སྒང་། 
༣༠ ལྷ་སད་སྒྲིོལ་མི། བསམི་གཏན་སྒང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། དབང་འདུས། 
༣༡ ཕྱག་རོརི་སྒྲིོལམི། འཇིགས་མིད་རྣམི་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སབོ་གྲྭ་འོག་མི། ཐམ་ཕུ། 
༣༢ ཀརྨ་ལྷ་མིོ། མིངོ་སྒརི་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭའ་བརི་མི། མིངོ་སྒརི། 
༣༣ བོ་ལྡན་ཆེོས་འཛེན། བད་ཆེན་ཆེོས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། ཐམ་ཕུ། 
༣༤ དམི་ཆེོས་རིན་ཆེན། དགའཝ་སྤལ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འགོ་མི། སྤ་རིོ། 
༣༥ སྐུམི་བུ་འབྲུག་པེ། དགོན་ཤེ་རི་མི་སོབ་གྲྭ། སྤུ་ན་ཁ། 
༣༦ ཨོན་དབང་ཕྱུག། སྦྱས་གཤེོང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། མིགརི་ས། 
༣༧ བསོད་ནམིས་ཕུན་ཚོགས། སྤ་རིོ་ཤེས་རིག་མིཐ་ོརིམ་སབོ་གྲྭ།  
༣༨ བསམི་གཏན་མིཐརི་ཕྱན། སྤ་རི་ོཤེས་རིག་མིཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ།  
༣༩ རིན་ཆེན་རྒྱ་མིཚོ། སྤ་རིོ་ཤེས་རིག་མིཐ་ོརིམ་སོབ་གྲྭ། སྤ་རིོ། 
༤༠ བསོད་ནམིས་བསན་འཛེན། བརི་སྦིས་ས་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འགོ་མི། ཐམ་ཕུ། 
༤༡ ཀུན་ལགས་རོ་རྗེ། ལྷུན་རྩ་རོང་ཁག། ལྷུན་རྩ། 
༤༢ རོ་རྗེ་རྣམི་རྒྱལ། ཆུ་ཁ་རོང་ཁག། ཆུ་ཁ། 
༤༣ བསོད་ནམིས་ཚོ་རིང་། བསམི་གྲུབ་ལངོས་མིཁརི། བསམི་ལོངས། 
༤༤ འཇིམི་དཔེལ་རོ་རྗེ། དག་རྩ་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། བུམི་ཐང་། 
༤༥ བཀྲ་ཤེས་བསན་འཛེན། ཏ་ལ་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། གཞིལ་སྒང་། 
༤༦ རིན་ཆེན་རོ་རྗེ། དཔེལ་རི་ཐང་འབྲི་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། གསརི་སྤང་། 
༤༧ ཀརྨ་དག་ལགས། སྤ་རིོ་ཤེས་རིག་མིཐ་ོརིམ་སོབ་གྲྭ། སྤ་རི།ོ 
༤༨ རོ་རྗེ་ལས་འཕྲི།ོ བསམི་རྩ་ཤེས་ཡོན་མིཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ། བསམི་རྩ། 
༤༩ རོ་རྗེ་ཚོ་རིང་། དབང་འདུས་ཆེོས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། བུམི་ཐང་། 
༥༠ དཔེལ་འབོརི། བསམི་རྩ་ཤེས་ཡོན་མིཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ།  
༥༡ ཐུགས་རྟེན། གླིང་མིཐལ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། ཀྲོང་གསརི། 
༥༢ ཀརྨ་རིག་འཛེན། མིོང་སྒརི་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། མིོང་སྒརི། 
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༥༣ མིཁའ་འགོ་དབང་ཕྱུག། གསརི་སྤང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། གསརི་སྤང་། 
༥༤ དབང་དྲག་ར་ོརྗེ། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན། 
༥༦ ཚོ་རིང་། ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༥༧ བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན། 

མཛུབ་གནོན་ལྕགས་སྤར་དང་ལས་དྲུང་། 
༡   བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༢  ཚོ་རིང་། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  

ཕྱི་ཤགོ་པར་རྱིས། ཨོན་རོ་རྗེ། 
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སློན་བརློད། 
 

༄༅། །ཨོོྂ་སྭསྱི། སྤྱན་རས་གཟྱིགས་དབང་བང་ཆུབ་སྤྱློད་པའྱི་ཞྱིང་། །ས་སྤྱློད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི། །དབུ་
ཁྱིད་སྤྱྱི་དང་བརྒྱུད་འཛིན་རྱིམ་བློན་གྱི། །རྒྱལ་རབས་རྣམ་ལྔའྱི་བཀའ་དྱིན་བླ་ན་མཐོ། །གང་གི་འབངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་མངའ་
རྱིས་ཀྱི། །སྐལ་ལྡན་ཡོངས་ལ་ལུགས་བརྒྱའྱི་སློ་འཕར་ཆེ། །ཡོངས་སུ་འབྱེད་མཛད་སློན་མྱེད་སློབ་སློན་གྱི། །ཐབས་ལམ་བླློ་
གསར་ལྡྱེ་མྱིག་འདི་ན་ཕྱེ། ། 

ཞིས་མིཆེོད་པེརི་བརྗེོད་པེ་དང་ དངོས་པེ་ོངས་པེརི་སོན་པེའ་ཚོག་གས་མིདུན་བསུས་ཏ་ ཞུ་ན་འད་ཡང་ འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡོངས་སོབ་གྲྭའ་ རོང་ཁའ་ཤེས་
ཡོན་རྩ་གཞུང་ལགས་སྒྱུརི་གྱི་ ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ རོང་ཁའ་བོ་གསརི་སོབ་རིམ་གྱི་ སོབ་དཔེོན་ལམི་སོན་ ལག་དབ་འད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ག་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལ་བའ་ གནས་རིམ་སོ་སོའ་གནས་ཚོད་བར་སོན་དང་འཁྲིལ་བའ་ ལས་དོན་དང་རྩ་དོན་ཚུ་
དང་བསྟུན་ཏ་ དང་དུས་ཀྱི་ ཤེས་ཡོན་དགོས་མིཁོའ་འགྱུརི་བ་དང་མིཐུན་པེརི་བཟོ་ས་ཡོད། སོབ་རིམ་ད་ནང་ སོབ་སྦྱོང་འབད་དགོ་པེའ་དནོ་ཚོན་ཚུ་ ག་
རི་ སོབ་ཕྲུག་ལུ་གཙོ་བོརི་བཏོན་པེའ་ སོབ་སོན་ཐབས་ལམི་ཐོག་ལས་ རོང་ཁའ་བར་དོན་སོད་ལན་ གཞི་འཛུགས་ཀྱི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཚུགས་པེའ་ 
དམིགས་གཏད་གཙོ་བོརི་བཟུང་ས་ཡོད་པེའ་ཁརི། ད་དང་གཅིག་ཁརི་ རིང་ལུགས་སྔརི་སོལ་དང་ དང་རིབས་ཟུང་འབྲིལ་གྱི་ཐོག་ལས་ རིང་མིགོ་འདྲོང་
ཚུགས་པེའ་མི་ཚོའི་ལཱ་གཡོག་དང་། སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ལུས་ངག་ཡད་གསུམི་གྱི་ བསམི་སྤྱིོད་ཡརི་དྲགས་ གཏང་ཐབས་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའ་གཞི་དོན་ཚུ་
ཚུད་ད་ཡོད།  

ད་ཡང་ གཞི་རིམ་གནས་སྐབས་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ རིང་ག་ངོ་སོད་ལས་འགོ་བཟུང་ས་ དྲ་བ་དྲས་ལན་དང་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཉམིས་མོང་
དངོས་འཐོབ་བཟོ་ནའི་ སོབ་རིམ་སོ་སོའ་གནས་ཚོད་ གཏན་འཁལ་གྱི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་དང་བསྟུན་པེའ་ ཤེས་ཚོད་གོང་འཕེལ་ལུ་ དམིགས་གཏད་
བསད་ཡོད་པེའ་ཁརི། སོབ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ ཉམིས་མོང་ཐོག་ལས་ ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ ཚོད་གཟུང་ག་གཞི་རྟེན་སོབ་དབ་ལུ་ གཙོ་བོརི་མི་གཟུང་
བརི་ བྷུ་ལཱུམི་གྱི་རིག་སོབས་དང་ མི་ཚོ་ལུ་མིཁོ་ཆེ་བའ་ རིག་རྩལ་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ག་རིག་པེ་གཡོག་བཀོལ་ཏ་ ཤེས་ཚོད་ཡརི་དྲགས་གཏང་
ཚུགསཔེ་འབད་ བཟོ་ས་ཡོད།  

ད་མི་ཚོད་ སོབ་སོན་ལམི་ལུགས་འད་ནང་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ལོ་ཤུལ་མིམི་ཚུ་ནང་ག་ སོབ་རིམ་སོ་སོའ་ ཤེས་ཚོད་སོབ་སྦྱོང་ག་ གཞི་རྟེན་ལོགས་
གྲུབ་འཐོབ་ཚུགས་པེའ་ ནང་འབྲིལ་དང་ སོབ་རིམ་སོ་སོའ་ སོབ་ཕྲུག་ག་ ལོ་ན་དང་བསྟུན་པེའ་རིག་སོབས་ ཡུལ་དུས་གནས་སངས་དང་བསྟུན་པེའ་ 
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དཀོན་པེ་དང་ དུས་ཚོད་ལངམི་མི་འཐོབ་པེའ་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏ་ ལྷག་ཆེད་དང་ནོརི་འཁྲུལ་མི་འབྱུང་བའ་ དཔེ་མི་སདཔེ་ལས་བརྟེན་ ནོརི་
འཁྲུལ་འད་ཚུ་ལུ་ འབྲིལ་ཡོད་མིཁྱན་ལྡན་ག་གས་རི་འབད་རུང་ ཐད་ཀརི་དུ་ ལགས་བཅིོས་དགོངས་འཆེརི་ ག་ཅི་རི་གནང་རུང་ ལགས་སོ་དང་བཅིས་
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          དྲགེོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། 
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 ༥. པར་དང་ ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་རེ་ རྐྱབ་ཚུགས། 
 ༦. ཁག་ཆེ་བའི་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
 ༧. གྱངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སབ་ཚུགས།   

༨. ཨ་ལྟོ་ཁོང་རའི་ མི་སྡེའི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་ ནང་མི་། ཆ་རྟོགས། སྟོབ་སྡེ། གཡུས། ལྷ་ 
 ཁང་། དུས་སྟོན། ལམ་སྟོལ། སྟོ་ནམ་ཞིང་ལཱ། སྒོ་ནྟོར་སེམས། ཤིང་དང་མེ་ཏྟོག། 

ལྟོ་ཐྟོག། ཟ་ཆས་། གཙང་སྦྲ་འཕྟོད་སྟེན། ཉེན་སྲུང་། བྱ་བ་སྟོད་ལམ་དང་མཉམ་
འབྲེལ་འཐབ་ཐངས། གྱོན་ཆས་སྟོགས་སྟོགས་ མཐའ་འཁོར་ལུ་མིག་མཐྟོང་ལག་
གཟུང་ལུ་ཡྟོད་པའི་ ཅ་དངོས་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཉན་སབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ རྩིས་མཐྟོང་དང་ཡིད་ཆེ་བསྐྱེད་ཚུགས།    

 ༩ ཨ་ལྟོ་ཁོང་རའི་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡྟོད་པའི་ མི་སྡེ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སངས་ལུ་  
གཞི་བཞག་གི་ཐྟོག་ལུ་ བལྟ་རྟོག། འདྲི་དཔྱད། དབྱེ་དཔྱད། སྟོགས་ཀྱི་ཐྟོག་ལས་ 
རིག་པ་གསལ་འཚྟོལ་དང་ ཉན་སབ་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས།  

ལྷག་རིག།  

 ༡. རྟོང་ཁའི་ ཡིག་གཟུགས་ ག་ར་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལྷག་ཚུགས།  
 ༢. བརྗོད་པ་ཚུ་ ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ ལྷག་ཚུགས། 
 ༣. ཉིན་བསར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དྟོན་ལེན་ཚུགས།  
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 ༤. རྗོད་ཚིག་ འཇམ་ཏྟོང་ཏྟོ་ཡྟོད་པའི་སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས། 
 ༥. འབྲེལ་ཡྟོད་ པར་རིས་དང་ བརྡ་བྱང་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བརྡ་སྒྱུར་ འབད་ཚུགས། 
 ༦. གྱངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་དང་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ ལྷག་ཚུགས། 

༧. ཨ་ལྟོ་ཁོང་རའི་ མི་སྡེའི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་ ནང་མི་། ཆ་རྟོགས། སྟོབ་སྡེ། གཡུས། ལྷ་ 
 ཁང་། དུས་སྟོན། ལམ་སྟོལ། སྟོ་ནམ་ཞིང་ལཱ། སྒོ་ནྟོར་སེམས། ཤིང་དང་མེ་ཏྟོག། 

ལྟོ་ཐྟོག། བཟའ་ཆས་། གཙང་སྦྲ་འཕྟོད་བསྟེན། ཉེན་སྲུང་། བྱ་བ་སྟོད་ལམ་དང་
མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ཐངས། གྱོན་ཆས་སྟོགས་ སྟོབ་སྟོན་འབད་ནི་དང་  མཐའ་
འཁོར་ལུ་མིག་མཐྟོང་ལག་གཟུང་ལུ་ཡྟོད་པའི་ ཅ་དངོས་ཚུ་ལུ་དང་ མིང་བྱང་བརྡ་བྱང་
ཚུ་ཡང་ སྟེ་ཞར་དང་ཞྟོར་ཁར་ལྷག་ནིའི་ སེམས་ཚྟོར་བྱིན་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་
གོམ་ཤུགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས།    

 ༨. ཨ་ལྟོ་ཁོང་རའི་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡྟོད་པའི་ མི་སྡེ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སངས་ལུ་  
གཞི་བཞག་གི་ཐྟོག་ལུ་ བལྟ་རྟོག། འདྲི་དཔྱད། དབྱེ་དཔྱད། སྟོགས་ཀྱི་ཐྟོག་ལས་ 
རིག་པ་གསར་པའི་ཐྟོག་ལས་ གོ་དྟོན་ལེན་ནི་དང་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་
གཏང་ཚུགས།  

བྲི་ནི།  

 ༡. དབྱངས་གསལ་དང་ མགོ་ཅན་འདྟོགས་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཆ་མཉམ་ མགྱོགས་ཡིག་ནང་
 གྱལ་ཐིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ཚུགས།  

 ༢. ཉིན་བསར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ བྲི་ཚུགས། 
 ༣. འབྲེལ་ཡྟོད་དྲི་བ་དང་ འཁྲིལ་བའི་ ལན་ཚུ་ བྲི་ཚུགས།   
 ༤. ཁྱིམ་ནང་དང་ སྟོབ་ཁང་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ པར་དང་ཅ་ལ་གི་ བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་

 ཚུ་ ཚག་ཤད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས།  
 ༥. གྱངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་དང་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ བྲི་ཚུགས། 

༧. ཨ་ལྟོ་ཁོང་རའི་ མི་སྡེའི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་ ནང་མི་། ཆ་རྟོགས། སྟོབ་སྡེ། གཡུས། ལྷ་ 
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 ཁང་། དུས་སྟོན། ལམ་སྟོལ། སྟོ་ནམ་ཞིང་ལཱ། སྒོ་ནྟོར་སེམས། ཤིང་དང་མེ་ཏྟོག། 
ལྟོ་ཐྟོག། བཟའ་ཆས་། གཙང་སྦྲ་འཕྟོད་བསྟེན། ཉེན་སྲུང་། བྱ་བ་སྟོད་ལམ་དང་
མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ཐངས། གྱོན་ཆས་སྟོགས་ སྟོབ་སྟོན་འབད་ནི་དང་  མཐའ་
འཁོར་ལུ་མིག་མཐྟོང་ལག་གཟུང་ལུ་ཡྟོད་པའི་ ཅ་དངོས་ཚུ་ལུ་དང་ མིང་བྱང་བརྡ་བྱང་
ཚུ་ཡང་ སྟེ་ཞར་དང་ཞྟོར་ཁར་ལྷག་ནིའི་ སེམས་ཚྟོར་བྱིན་ཏེ་ བྲི་་ནིའི་རིག་རྩལ་ལུ་
གོམ་ཤུགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས།    

 ༨. ཨ་ལྟོ་ཁོང་རའི་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡྟོད་པའི་ མི་སྡེ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སངས་ལུ་  
གཞི་བཞག་གི་ཐྟོག་ལུ་ བལྟ་རྟོག། འདྲི་དཔྱད། དབྱེ་དཔྱད། སྟོགས་ཀྱི་ཐྟོག་ལས་ 
རིག་པ་གསར་པའི་ཐྟོག་ལས་ བཤད་ཐུང་ཀུ་རེ་ སྟོ་བ་ཆེ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་བྲི་ནིའི་ བྟོ་
རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས། 
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སྟོབ་སྟོང་ལས་དྟོན། 
ཉན་སབ།   

༡. བྟོ་གསར་ནང་ ལྷབ་མི་ཉན་སབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་ 
འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

 ༢. བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ལཱ་ འབད་ཚུགས་དགོ།  
 ༣. རང་གི་ ནང་མིའི་ཉིན་བསར་ ལཱ་གི་སྐོར་ལས་ སབ་ཚུགས་དགོ།  
 ༤. ཁག་ཆེ་བའི་ དྲི་བ་ཚུ་ བཀོད་ཚུགས་དགོ།  
 ༥. མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ པར་དང་ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་རེ་ རྐྱབ་

 ཚུགས་དགོ།  
 ༦. སྲུང་ ཐུང་ཀུ་རེ་ཉན་ཏེ་ ལྟོག་གཏང་ཚུགས་དགོ།  
 ༧. རང་གི་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ ལཱ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་ རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
 ༨. ཉེར་མཁོའི་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 ༩. རང་གི་ ནང་མིའི་ ལཱ་འགན་གྱི་སྐོར་ལས་ སབ་ཚུགས་དགོ། 
 ༡༠. གྱངས་ཁ་༥༠ ཚུན་ སབ་ཚུགས་དགོ།  

ལྷག་རིག།   

 ༡. བྟོ་གསར་ནང་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་ 
 འཐབ་ཚུགས་དགོ།  

 ༢. འདྟོགས་ཅན་དང་ མགོ་ཅན་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་
 ཚུགས་དགོ།  

 ༣. མགོ་ཅན་ལས་འགྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་
 ཚུགསདགོ།  
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 ༤. རྗེས་འཇུག་དང་ ཡང་འཇུག་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་ ལྷག་ཚུགས་
 དགོ། 

 ༥. སྔོན་འཇུག་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་བཏྟོན་ཏེ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
 ༦. བརྗོད་པ་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
 ༧. མིང་མཐའ་ ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ 
 ༨. ལྟོག་པའི་ཡི་གུ་དང་ མཐུག་པྟོའི་ཡི་གུ་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༩. ཝ་ཟུར་དང་ འ་ཆུང་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།  
 ༡༠. ཨང་གྲངས་༥༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་ནང་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 

བྲི་ནི།   

༡. བྟོ་གསར་ནང་ ལྷབ་མི་བྲི་ནིའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་ 
འཐབ་ཚུགསདགོ།  

 ༢. འདྟོགས་ཅན་དང་ མགོ་ཅན་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  
 ༣. པར་དང་ ཅ་ལ་ཚུ་གི་མིང་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
 ༤. རྗོད་ཚིག་དག་པ་རེ་བྲི་ཚུགས་དགོ། 
 ༥. མགྱོགས་ཡིག་ འདྲེན་བཀལ་ཐངས་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  
 ༦. མགྱོགས་ཡིག་གི་ ཡིག་ངོ་ གསལ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  
 ༧. ལྟོག་པའི་ཡི་གུ་དང་ མཐུག་པྟོའི་ཡི་གུ་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
 ༨. ཝ་ཟུར་དང་ འ་ཆུང་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
 ༩. ཨང་ཡིག་༥༠ ཚུན་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
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སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་འབད་དགོཔ། 

ཉན་སབ།  
 ༡. དབྱངས་གསལ་དང་ མགོ་ཅན་ འདྟོགས་ཅན་ཚུ་གི་རྗོད་སྒྲ་ དག་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ 

  འཐྟོན་ཚུགས་ནིའི་དྟོན་ལུ་ ངག་ཐྟོག་གི་ སང་བ་གང་མང་ བྱིན་དགོ།  
 ༢. འཇམ་ཏྟོང་ཏྟོ་འབད་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནིའི་དྟོན་ལུ་ ཨ་ལྟོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྟོད་པའི་ གནད་

  དྟོན་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བྱིན་དགོ། 
 ༣. མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལུ་ཡྟོད་པའི་ པར་དང་ཅ་ལའི་མིང་ཚིག་ འཇམ་ཏྟོང་ཏྟོ་ཚུ་

  ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ མིང་ཚིག་གསརཔ་༣༠༠ ཚུན་ རྒྱ་སྐྱེད་ འབད་བཅུག་དགོ། 
 ༤. རྗོད་ཚིག་ འཇམ་ཏྟོང་ཏྟོ་ཚུ་ལུ་ ཉན་སབ་འབད་དེ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་ འབད་ནི་ལུ་ 

  གོམས་འདྲིས་ འཐྟོབ་བཅུག་དགོ།  
 ༥. སྟོ་བའི་ཐྟོག་ལས་ ལྷབ་ཚུགས་ནིའི་དྟོན་ལུ་ སྟོ་གླུ་འཐེན་ནི་དང་ སྲུང་ཉན་ནི་ གཏང་

  ནི་ ཞབས་ཁྲ་ ཚབ་རྩེད་ཐུང་ཀུ་རེ་ འབད་བཅུག་དགོ། 
 ༦. རྟོང་ཁ་ ཤར་ཤར་སབ་ཚུགས་ནིའི་དྟོན་ལུ་ གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་སབ་ནི་དང་ 

  འབྲེལ་བ་འབད་ཐངས་ཚུ་སྟོན་ཏེ་ ལག་ལེན་ འཐབ་བཅུག་དགོ། 
 ༧. ཉན་སབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དྟོན་ལུ་ སྟོབ་སྟོན་རྩེད་རིགས་ མ་འདྲཝ་

  ཚུ་ ལག་ལེན་ འཐབ་དགོ། 

ལྷག་རིག། 
  ༡. ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་དེབ་ལག་པར་བཤེད་ཐངས་དང་ ཤྟོག་ལེབ་ལྷྟོག་ཐངས་ གཡས་ 

  གཡྟོན་ ག་ཏེ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལྷག་ནི་ཨིན། དེ་གི་ འགྲོ་ལུགས་ཚུ་ སྟོན་བྱིན་
  དགོ། 
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 ༢. དབྱངས་གསལ་དང་ འདྟོགས་ཅན་ མགོ་ཅན་དང་ མིང་ཚིག་གི་རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ དག་
  ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ འཐྟོན་ཚུགས་ནིའི་དྟོན་ལུ་ སྟོར་ཀློག་རྐྱབ་ནིའི་སང་བ་ གང་མང་བྱིན་
  དགོ། 

 ༣. མིང་ཚིག་དང་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་གི་རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ དག་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ འཐྟོན་ཚུགས་ནིའི་དྟོན་
  ལུ་ ཚིག་ སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ནིའི་ སང་བ་གང་མང་བྱིན་དགོ། 

 ༤. པར་དང་རི་མྟོ་ འཇམ་ཏྟོང་ཏྟོ་ཚུ་དང་ བརྡ་བྱང་དང་ བརྡ་རགས་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བརྡ་
  སྒྱུར་འབད་ནིའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ གང་མང་བྱིན་དགོ།  

 ༥. སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་དང་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ལྷག་ནིའི་ དུས་ཚྟོད་བྱིན་ཏེ་ ག་དེ་མང་མང་ 
  ལྷག་བཅུག་དགོ། 

 ༦. སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་དང་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ སྲུང་གི་གནད་དྟོན་དང་ སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་གི་
  སྐོར་ལས་ ལྟོ་རྒྱུས་རེ་སབ་བཅུག་དགོ། 

 ༧. དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚིག་གསར་འཐེབ་ གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་ འབད་
  བཅུག་དགོ། 

 ༨. ཚིག་མཛྟོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དྟོན་ འཚྟོལ་བཅུག་ནིའི་ ཐབས་ལམ་
  ཚུ་ སྟོན་བྱིན་དགོ། 

 ༩. ལྷག་ནི་ལུ་ སྟོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་སྟོན་ཏེ་ ཨ་རག་ར་ལྷག་ནི་ལུ་ 
  གོམས་སང་ ཚུད་བཅུག་དགོ། 

བྲི་ནི།  
 ༡. རྟོང་ཁའི་དབྱངས་གསལ་ མགོ་ཅན་འདྟོགས་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ ཆ་མཉམ་ མགྱོགས་ཡིག་

  ནང་ བཀལ་ཐངས་ མ་འཛྟོལ་བར་ ཡིག་བཟྟོ་བཏྟོན་ཏེ་ བྲི་ནིའི་སང་བ་གང་མང་བྱིན་
  དགོ།  

 ༢.  འབྲི་དེབ་ནང་ ཡི་གུ་བྲིཝ་ད་ གྱལ་ཐིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟྟོ་འཁོདཔ་དང་ ཧིང་
  སངས་ས་འབད་ བྲི་ནིའི་ སང་བ་བྱིན་དགོ། 
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 ༣.  མིང་ཚིག་གི་བར་ན་ཚག་དང་ རྗོད་ཚིག་གི་ཤུལ་ལས་ ཤད་ཚུ་མ་འཛྟོལ་བར་ བྲི་ནིའི་ 
  སང་བ་ གང་མང་ བྱིན་དགོ། 

 ༤.  མིང་དང་ བྱ་ཚིག་ཚུ་ གང་མང་བྲི་ནིའི་སང་བ་བྱིན་དགོ། 
 ༥. ཚིག་ཕད་ འདི་ ཨིན་ མེན་ པས་ མས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མིང་དང་བྱ་ཚིག་ བྱ་

  ཡུལ་ཚུ་སར་ཏེ་ རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་ བྲི་ནིའི་སང་བ་ གང་མང་ བྱིན་དགོ།  
 ༦.  འབྲེལ་ཡྟོད་ཀྱི་ དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལན་ཚུ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ སྟོན་བྱིན་

  དགོ།  
 ༧. ཁྱིམ་ནང་དང་ སྟོབ་ཁང་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ པར་དང་ཅ་ལ་གི་ བཤད་པ་ཐུང་

  ཀུ་རེ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ བྲི་ནིའི་སང་བ་ མང་སུ་བྱིན་དགོ།  
 ༨. རང་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ གཞན་ལུ་བརྡ་སྟོད་འབད་ནིའི་དྟོན་ལུ་ པར་དང་རི་མྟོ་ ཡིག་

  ཐྟོག་ལས་ བྲི་ནིའི་ དང་འདྟོད་ བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། 
 ༩. གྱངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་ནང་ བྲི་ནིའི་ སང་བ་གང་མང་ བྱིན་དགོ། 
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སྟོབ་རིམ་དང་པའི་སྟོབ་སྟོན་དྟོན་ཚན། 

༡. བྟོ་གསར་ སྟོབ་རིམ་ནང་ ལྷབ་མི་ ཉན་སབ་ཀྱི་ རིག་རྩལ་བསྐྱར་ཞིབ། 
༢. བྟོ་གསར་ སྟོབ་རིམ་ནང་ ལྷབ་མི་ལྷག་ནིའི་ རིག་རྩལ་བསྐྱར་ཞིབ། 
༣. བྟོ་གསར་ སྟོབ་རིམ་ནང་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་བསྐྱར་ཞིབ། 
༤. སྔོན་འཇུག་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་དང་ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི། (འྟོག་ལུ་བཀོད་དེ་
 ཡྟོད་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་གཙྟོ་བྟོ་ སྟོར་ཀློག་དང་ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ཨིན་) 
༥. སྔོན་འཇུག་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལས་ སྔོན་འཇུག་ ག་ད་མ་ གསུམ་ཡྟོད་མི་གི་མིང་ཚིག་ 
 ལ་ལུ་ཅིག་རྗོད་སྒྲ་སྟོ་སྟོར་ བཏྟོན་དགོཔ་ཡྟོད་མི་ཚུ་ལུ་ སྟོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད་སྟོགས་རྐྱབ་སྟེ་ 
 ལྷག་ནི། 

གཉའ། གཉིས། གཉེན། གཉོས། གནང་། གནྟོད། གཡའ། གཡིབ། གཡུས། 
གཡེང་། གཡྟོན། དངངས། དངུལ། དངོས། དབང་། དབྱངས། དབྱིག། དབྱུགས། 
དབྱེ། དབྟོན། དམའ། དམིགས། དམུས། དམྟོད། མངའ། མངོན། མཉམ། མཉེན། 
མནའ། མནྟོ། 

 གཅིག། གཉེན། གཏང་། གདྟོང་། གནྟོད། གཙྟོ་བྟོ། གཞུང་། གཟིམ། གཡག། གཤྟོང་། 
 གསྟོན། གསུམ། དཀར། དགའ། དངོས། གདྟོང་། གནྟོད། དཔྟོན། དབང་། དམར། 
 དཀྱི་ར། དགྱེས། དབྱངས། དཔྱལཝ། དཔྱེ། དཀྱུས་མ། བཀབ། བགའ། བསྔོ། བརྔ། 
 བཅར། བརྗེ། བརྙ། བཏབ། བདེན། བསྣམ། བཙར། བརྫུན། བཞུགས། བཟང་། བརླག། 
 བཤལ། བསྟོད། བསྐྱལ། བསྐྲོགས། བགྲེས། བསྐྱང་། བརྐྱང་། བསྒྱོམ། བསྐྱི། བརྒྱུད། 
 བསྲུང་། བསྲིང་། མཁས། མགུ། མགོན། མངར། མཆོད། མཇལ། མཉམ། མཐྟོང་། མདའ། 
 མནྟོ། མཚྟོ། མཛད། མཛུབ། མཁྱེན། འཁྱུ། འགོ། འཆམ། འཇམ། འཐུང་། འདུག། འཕུ། 
 འཕྟོག། འགྱོ། འབར། འཚལ། འཛིང་། འཁྱིལ། འགྱེལ། འདྲྟོགས། འཕྲུལ།  
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༦. ཡང་འཇུག་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་དང་ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི། (འྟོག་ལུ་བཀོད་དེ་
 ཡྟོད་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་སྟོར་ཀློག་དང་ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་) 
 སྐུགས། ཁམས། གངས། བཅགས། ཁྲིམས། ནངས། ཉམས། ཕྟོགས། གྱངས། རྟོགས། 
 དབྱངས། བཤགས། བསགས། ཐབས། བཏགས། བསྟོམས། སེམས། རྟོགས། 

༧. མིང་མཐའ་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་དང་ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི། མིང་ཚིག་ཚུ་ 
 སྟོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ནི། (འྟོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྟོད་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་གཙྟོ་བྟོ་སྟོར་ཀློག་དང་ཚིག་
 སྡུད་རྐྱབ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ཨིན་) 
 ཡྟོདཔ། མེདཔ། ཐགཔ། དྲགཔ། ལགཔ། དཀརཔྟོ། དམརཔྟོ། གཡྟོགཔྟོ། བདགཔྟོ། ཕམ། 
 བམ། རམ། ཏགམ། འཐགམ། མགྱོནམ། གཡྟོགམྟོ། བུམྟོ། ལྷམྟོ། ནུམྟོ། སྲིངམྟོ། བདུདམྟོ། 
 ཀཝ། ཁཝ། དགའཝ། ལྦཝ། རྭཝ། གསྟོལཝ། སེརཝ། དཔྱལཝ། 

༨. རྗེས་འཇུག་ ད་ཡྟོད་མི་དང་ དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་དང་ན་རྟོ་ཡྟོད་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་རྗོད་སྒྲ་ལྷག་
 ནི། 
 སྐད། སྐུད། བཀོད། ཁྱད། ཁུད། ཁོད། གད། གུད། གོད། ངད། ངུད། ངོད། ཅད། ཅུད། 
 ཅོད། ཆད། ཆུད། ཆོད། ཇད། ཇུད། ཇོད། ཉད། ཉུད། ཉོད། ཏད། ཏུད། ཏྟོད། ཐད། 
 ཐུད། ཐྟོད། དད། དུད། དྟོད། ནད། ནུད། ནྟོད། པད། པུད། པྟོད། ཕད། ཕུད། ཕྟོད། 
 བད། བུད། བྟོད། མད། མུད། མྟོད། ཙད། ཙུད། ཙྟོད། ཚད། ཚུད། ཚྟོད། ཛད། ཛུད། 
 ཛྟོད། ཝད། ཝུད། ཝྟོད། ཞད། ཞུད། ཞྟོད། ཟད། ཟུད། ཟྟོད། འད། འུད། འྟོད། ཡད། 
 ཡུད། ཡྟོད། རད། རུད། རྟོད། ལད། ལུད། ལྟོད། ཤད། ཤུད། ཤྟོད། སད། སུད། སྟོད། 
 ཧད། ཧུད། ཧྟོད། ཧད། ཨད། ཨུད། ཨོད། 

༩. རྗེས་འཇུག་ད་དང་ དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་ན་རྟོ་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ སྟོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ནི། 
 བཀོད་རྒྱ། ཁྱད་པར། གྱོང་རྒུད། གཅད་མཚམས། འཛྟོམས་ཆད། བརྗོད་པ། བྟོ་གཏད། དད་
 པ། རེ་འདྟོད། གནྟོད་པ། པདྨ། ཕད་ཙེ། འབྟོད་སྒྲ། རྩད་གཅད། རྩྟོད་འགྲན། ཚྟོདམ། 
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 མཛད་བྱ། ཟད་འགྲོ། བཟྟོད་པ། འྟོད་ཟེར། ཡྟོད་མི། རུད་ཆད། ལད་སྟོལ། ལུད་བླུགས། 
 ཚག་ཤད། བསྟོད་བདེ། ཧྟོད་ཆ། ཨུཏྤལ།  

༨. འ་ཆུང་ཡྟོད་མི་མིང་ཚིག། 
 གཱ་རི། ལཱ། ནཱ། བྱཱ། ནཱི། བྱཱྟོ། བྱཱར། བྟོལ། པཱལ། པཱན།   

༩. མགྱོགས་ཡིག་འདྲེན་བཀལ་ཐངས། 

༡༠. ཨང་ཡིག་༥༠ ཚུན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ལྷག་ནི།  
༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ 
༡༡ ༡༢ ༡༣ ༡༤ ༡༥ ༡༦ ༡༧ ༡༨ ༡༩ ༢༠ 
༢༡ ༢༢ ༢༣ ༢༤ ༢༥ ༢༦ ༢༧ ༢༨ ༢༩ ༣༠ 
༣༡ ༣༢ ༣༣ ༣༤ ༣༥ ༣༦ ༣༧ ༣༨ ༣༩ ༤༠ 
༤༡ ༤༢ ༤༣ ༤༤ ༤༥ ༤༦ ༤༧ ༤༨ ༤༩ ༥༠ 

༡༡. ཨང་ཡིག་༡༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་ནང་བྲི་ནི།  
 གཅིག། གཉིས། གསུམ། བཞི། ལྔ། དྲུག། བདུན། བརྒྱད། དགུ། བཅུ་ཐམ། 

༡༢. ཁག་ཆེ་བའི་ཞེ་སའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷབ་ནི། 
 ན་བཟའ། ཞབས་ལྷམ། ཞབས་སྟོ། སྐུ་སྟོད། དབུ་ཞྭ། སྐུ་བཅིང་། བཞུགས་གདན། གཟིམ་ཆ། 
 དབུ་ཧང་། དབུ་སྐྲ། ལྗགས། ཞབས། ཕག། བྱྟོན། བཞེངས། གཟིམ། གསྟོལ་བ། ཚྟོགས། 
 གསྟོལ་ཇ། གསྟོལ་ཚྟོགས། བཞེས་ཐུག། 

༡༣. ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག།  
 དྲྟོ་པ། ཉིན་མ། ཕྱི་རུ། ད་རིས། ནངས་པ། ཁ་ཙ། མདང་ཞག། ན་ཧིང་། དུས་ཅི། སང་ཕྟོད། 
 ཤུལ་ལས། ཧེ་མ།  
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 ཤར། ལྷྟོ། ནུབ། བྱང་། ཡར། མར། ཕར། ཚུར། གཡས། གཡྟོན། གདྟོང་ཁ། རྒྱབ་ཁ། 
 ཟུར་ཁ། སྟོ་ལྟོགས་ཁ། ལྟག་ལུ། འྟོག་ལུ། 

 སྟོབ་གྲྭའི་མིང་། སྟོབ་ཁང་། དཔེ་མཛྟོད་ཁང་། ཆབ་གསང་། ཡིག་ཚང་། རྩེད་ཐང་། རྒྱལ་
 དར། སྤྱི་དྟོན་ཁང་། བརན་བཞུགས། དབུ་འཛིན། སྟོབ་དཔྟོན། སྟོབ་ཕྲུག། ཆུའི་ཀ་ལི། མེ་
 ཏྟོག་ལྡུམ་ར། 

 ཀ་ལ་རམ། གཟར་རུ། གཟན་སྐྱ། ཐུརམ། ཐ་ལི། ཕྟོརཔ། ཨེན་ཙི། ཙི་ཀུ། ལྷིའུ། ལག་ལྷི། 
 ཨམ་ཅུམ། ཨ་ཁུ། ཨ་ཞང་། ཨ་ནེ། རྨགཔ། མནའམ། སྐུདཔྟོ། ཚ་བྟོ། ཨ་རྒས། ཨང་རྒས། 
 ཨ་ཞེམྟོ། སྲིངམྟོ། ནུམྟོ། ཕྟོ་རྒནམ། ཚ་མྟོ། སྐེདཔ། གདྟོང་། སྐྱ། ལྕེ། རྐངམ། ལགཔ། 
 མགུ་ཏྟོ། རྣམ་ཅོ། མིག་ཏྟོ། ལྷ་པ། སྟོ། སྒལ་ཏྟོ། བྱང་ཁོག། ཕག་ལྟག། སེན་མྟོ།   

 ལྕང་མ། སི་སི། སར་ཤིང་། ཙན་དན། ཤུགཔ། སྟོང་ཕུ། སྦྱིས་ཤིང་། གླི་ཤིང་། ས་ཤིང་། 
 གདུང་ཤིང་། ཨེ་ཏྟོ་ཤིང་། 

 ས་རེ། ཏྟོག་ཙེ། གྱི་ཅུང་། ཟྟོརཝ། དཔའ་རགས། ཀོ་ཏི། གན་ཏི། ལྕགས་ངར། རྐང་ཀྲ། 
 གཉའ་ཤིང་། ཙེའུ།  

 ཐུགཔ། མངར་ཇ། སྲུ་ཇ། འཛརཝ། སྲིབ། ཧྟོ་སྒྱེས། དརཝ། ཨོམ། ཨེ་མ་དར་ཚིལ། སྤགས། 
 བྱ་རྒྱུ།  

 རྐང་ཁྲི། འབྲི་ཁྲི། བྱང་ཤིང་། དཔེ་དེབ། འབྲི་དེབ། ས་སྨྱུག། ཕགས་རས། སྒོ། སྒོ་ཅུང་། 
 ཕགསམ། ཤྟོག་ཀུ།  

 ཨེ་པཱལ། ཁམ། གླི། ཨམ་ཅུ་ཀུ་ལི། ངང་ལག། ཚལ་ལུ། བལཔྟོ་སེའུ། གུན་ཆ། ཨ་འབྲས། 
 གོན། 
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 ཧྟོན་ཚྟོད། ལ་ཕུ། མེ་ཏྟོག་ཀོ་པི། ཨེ་མ། སྒོགཔ། བམ་བན་ད། སནམ་ཅུམ། པད་ཚྟོད། ཀི་ཅུ་
 རམ། སི་སི་ཤ་མུ། སངས་རྒྱས་ཤ་མུ།  

 ཀར། ནག། རེད། གེ་ཟ། རྒྱ་རེད། ཞིམ་ཙི། མྟོན་བྱཱ།  

 གདན། མལ་ཆ། ཧང་། འྟོན་ཇུ། ལག་རྒྱན། སྐེད་རགས། གདན་ཁེབས། མལ་ཤུབས། ཧང་
 ཤུབས།  

 ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སྤེན་པ། ཉི་མ།  

 བྱི་ཙི། ཨོ་ལ། སག། གཟིག། དྟོམ། ས། གླང་། བ་མེན། རི་གླང་། གཡག། ལུག།  

 ཤིག། ཀི་ཤིག། འདྲེ་ཤིག། གྱོག་མྟོ། སལཔ། ཉ། སྦུལ། འབུཔ།  

 སག་ཚེར་མེ་ཏྟོག། ཉིམ་གང་ཤར། སེར་ཤྟོག་མེ་ཏྟོག། འཁན་པ་མེ་ཏྟོག། ཀེ་བ་མེ་ཏྟོག། ཨེ་ཏྟོ་
 མེ་ཏྟོག།  
 དཀརཔྟོ། དམརཔྟོ། སེརཔྟོ། གནགཔྟོ། ཧྟོནམྟོ། ལྕང་ཁ། 

༡༤. ཉེར་མཁོའི་བྱ་ཚིག། 
 འཛུལ། འཐྟོན། གཅད། འཐུ། ཉལ། བཅག། འབད། གཏང་། བྱིན། བཀལ། འཐེན། 
 འཐུང་། བཟའ། བྲི། ལེན། འགྱོ། ལྷག། འཐུ། སྟོན། གཏུབ། ལྟོང་། ཤར། སྤུབ། རྐྱབ། 
 འཕུ། ཚ། གྱང་། འབར། སྤར། བཀུག། བལྟ། ཧུམ། ཉན། ཚྟོར། 

༡༥. མཐའ་འཁོར་དང་ ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་༡༠༠ ཡིག་སྡེབ། 

༡༦. སྟོ་གླུ་ གདངས་དང་ལེའུ་སྦྲགས་ཏེ་ སྟོབ་སྟོན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
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སྤྱིར་བཏང་ལམ་སྟོན། 

➢ སྟོབ་དཔྟོན་ཚུ་གིས་ སྟོབ་ཁང་ནང་ལུ་ སྟོབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ འྟོག་གི་གནད་དྟོན་ཚུ་ 
སེམས་ཁར་དྲན་དགོ། 

➢ ལམ་སྟོན་འདི་ནང་ལུ་ཡྟོད་མི་ སྟོང་ལཱ་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ འབྲེལ་ཡྟོད་སྟོང་ལཱ་གཞན་
ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 

➢ འདི་ནང་ཡྟོད་མི་སྟོང་ལཱ་ཚུ་ ཚར་གཅིག་དང་གཉིས་ཀྱིས་མ་དྟོ་བར་ རིག་རྩལ་འདི་ སྟོབ་ཕྲུག་
ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་མ་ཚུད་ཚུན་ཚྟོད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

➢ ནམ་ར་འབད་རུང་ གནསསངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྟོང་ལཱ་ལག་ལེན་འཐབ་ད་ འགྱོ་བཏུབ་མ་
བཏུབ་ཚུ་ བདེ་ཞིབ་བཟྟོ་སྟེ་ ཧེན་ཤུལ་ནམ་སྟོན་པ་ཅིན་དྲག་ག? བལྟ་སྟེ་སྟོན་ནི་འདི་ རང་གི་
ལག་པར་ཡྟོད།  

➢ སྟོབ་དཔྟོན་ལམ་སྟོན་འདི་ནང་ལུ་ བཀོད་ཡྟོད་མི་སྟོང་ལཱ་འདི་ཚུ་ ཐུན་ཚན་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ 
རྟོགས་དགོཔ་མེན་པར་ རིག་རྩལ་འདི་ སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཐྟོབ་མ་འཐྟོབ་བལྟ་སྟེ་ ཐུན་ཚན་
གཞན་ནང་འཕྟོ་མཐུད་དེ་ སྟོན་དགོཔ་ཨིན། 

➢ སྟོར་ཀློག་ རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་གི་རྗོད་སྒྲ་ལུ་ གཙྟོ་བྟོར་གཟུང་དགོ། 
➢ སྟོབ་སྟོན་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཚར་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ བཀོ་བཞག་ནི་མེན་པར་ 

སྟོང་ལཱ་གཞན་གྱི་ འབྲེལ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  
➢ ལྷག་དེབ་ཚུ་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ ལྷག་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ བདུན་རིམ་བཞིན་སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

ལྷག་ཚུགསཔ་བཟྟོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ འྟོག་གི་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 
ལྷག་ཐྟོ་བཞག་དགོ།   
ཀ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ལྷག་མི་སྲུང་གི་མིང་ག་ཅི་སྟོ? 
ཁ་ སྲུང་འདི་ནང་མི་གི་མིང་ག་ཟེར་མི་འདུག?/སེམས་ཅན་ག་ཅི་ར་འདུག?  
ག་ སྲུང་རྩེདཔ་ ག་འདི་ལེགས་ཤྟོམ་འདུག?  
ང་ སྲུང་དེབ་འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་པར་ར་ འདུག? 
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ཅ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དགའ་མི་པར་འདི་ ག་འདི་སྟོ?  
ཆ་ སྲུང་འདི་ ཚར་ག་དེམ་ཅིག་ ལྷག་ཅི? 
ཇ་ སྲུང་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ ཨིན་མས་གོ? 
ཉ་ དྟོ་རུང་ ལྷག་དགོ་ མནྟོ་ནི་མས་ག? 
ཏ་ ཤུལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ལྷག་དེབ་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ ལྷག་ནི་གི་ མནྟོ་བསམ་ཡྟོད་ག? 

➢ ལམ་སྟོན་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཡྟོད་པའི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ སྟོབ་ཚན་བཞིན་དུ་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཐྟོ་
བཞག་དགོཔ་དང་ ལྷག་དེབ་ལྷན་ཐབས་ཚུ་ ལྟོ་གཅིག་ལུ་ ཉུང་ཤྟོས་ཚར་གཉིས་དེ་རེ་ ལྷག་
ཡྟོད་པའི་ཐྟོ་ཚུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ དཔེ་སྣྟོད་ནང་ལེགས་ཤྟོམ་འབད་ བཞག་དགོ། 

➢ དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ དྭངས་གསལ་གྱི་ཐྟོག་ལས་འབད་ནི་ལུ་ ཤུགས་
བཏྟོན་དགོ། 
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སྟོབ་ཚན་དང་པ།  
དབྱངས་གསལ་བརྩེགས་འདྟོགས་ཀྱི་འབྲི་ལྷག་དང་ ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་ཉན་སབ། 
དགོས་དྟོན།  
  དབྱངས་གསལ་ བརྩེགས་འདྟོགས་ ཨང་ཡིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་གི་སང་བ། མཐའ་འཁོར་དང་ཉེ་འབྲེལ་
  མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་ འབྲི་ལྷག་དང་ ཉན་སབ་ཀྱི་ སང་བ་འཐྟོབ་ཐབས་ལུ་ཨིན། 
ལས་དྟོན།   
  ༡. གཟའ་དང་ གནམ་གཤིས་ཚེས་གྲངས་ཚུ་ ཉན་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
  ༢. དབྱངས་གསལ་གྱི་ ཡི་གུ་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ ཡིག་བཟྟོའི་སང་བ་
   འཐྟོབ་ཚུགས་དགོ། 
  ༣. དབྱངས་གསལ་དང་ བརྩེགས་འདྟོགས་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ 
   རྗོད་སྒྲ་དག་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
  ༤. གྱངས་ཁ་༡༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་དང་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོ། 

   ༥. མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
  ༦. གུས་ཞབས་དང་ ཁ་བཟང་འབད་ནི་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
  ༧. སྟོབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷག་དེབ་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 

 
  

གནས་ཚད་འདི་ནང་ལྷྟོདཔ་ད། མཇུག་ལུ་ 
བཀོད་ཡྟོད་མི་ ལྷག་དེབ་ཀྱི་ཐྟོ་ལས། 
འྟོས་འབབ་ག་ཆེ་མི་འདི་བལྟ་སྟེ། གཉིས་
དང་གསུམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སྟོབ་ཕྲུག་
ཚུ་འབྲི་ལྷག་ སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟྟོ་ནི་གི་དྟོན་
ལུ་ སྟོན་ཚན་དང་ ནང་འབྲེལ་བཟྟོ་སྦེ་ 
ངེས་པར་ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  
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སྟོབ་ཚན་༡ པའི་སྟོང་ལཱ། 

༡.༡    ངོ་སྟོད་བསྐྱར་ཞིབ། 
རིག་རྩལ།   ཉན་སབ། 
སྟོན་ཆས།   སབ་ཁྲ། ༼འབྲུག་གི་སབ་ཁྲའི་ཤྟོག་བྱང་བཟྟོ་དགོ་༽ 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། འབྲུག་གི་སབ་ཁྲ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྦེ་ སྡེ་ཚན་ནང་ ཁོང་ར་ནང་རྡྟོག་ རང་གི་མིང་
དང་ རྟོང་ཁག་ གཡུས་ག་ཏེ་ལས་ཨིན་ན? སབ་བཅུག་ནི། 

དཔེར་ན། ངེ་གི་མིང་ ཚེ་དབང་ཨིན། གཡུས་ལྕང་ལས་ཨིན། རྟོང་ཁག་སྤ་རྟོ་ལས་ཨིན། ཟེར་རེ་རེ་
བཞིན་དུ་ ངོ་སྟོད་དང་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ ཨ་ལྟོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སྟོབ་ཁང་ནང་གི་
ཆ་རྟོགས་དམངས་ཁར་ ངོ་སྟོད་འབད་བཅུག་ནི།  

དེ་ལས། ཁོང་ར་ སྡེ་ཚན་འབད་ ས་ཁྲ་བལྟ་བཅུག་སྦེ། རང་སྟོའི་རྟོང་ཁག་གི་ ཐག་ཉེ་ཤྟོས་ རྟོང་ཁག་ 
ག་འདི་འདུག་ག? འདྲི་ལན་འབད་བཅུག་སྦེ། གཤམ་གསལ་ དྟོན་ཚན་ཐྟོག་ གྲོས་སྟུན་འབད། 

 རྟོང་ཁག། རྒེད་འྟོག། རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ། ཁྲོམ་སྡེ་སྟོགས་ ངོ་སྟོད་དང་། 
 དེ་ཚུ་ནང་ ག་དང་ག་ར་བཞུགསཔ་ཨིན་ན? ས་ཁྲ་བཟྟོ་སྟེ་མིང་ བྲིས། 

དཔེར་ན། 
ཁྱིམ་ནང་ ཕམ། སྟོབ་གྲྭ་ནང་ དབུ་འཛིན། རྒེད་འྟོག་ནང་ རྒཔྟོ། རྟོང་ཁག་ནང་ རྟོང་བདག། 
རྒྱལ་ས་ ལྟེ་བ་ལུ་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པྟོ། 
དེ་ལས།  
མིང་ངམ་ མཚན་བྲི་ནི།  
མངའ་བདག་རྒྱལཔྟོ་གི་མཚན་་་་་་་་་་་་་་་། དབུ་འཛིན་གྱི་མིང་་་་་་་་་་་་་་་ སྟོགས། ཁོང་གིས་ ཕག་
འགན་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་ བྲི་ནི་སྟོགས།   
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དེ་ལས་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དྟོན་ཚན། སྟོབ་ཚན་དང་པ༽  
དབྱངས་གསལ་མགོ་འདྟོགས་ཀྱི་སྟོར་ཀློག། ལྷག་ཤྟོག། ཟེར་མི་འདི་སྟོད་ཞིནམ་ལས། སྟོན་ཚན་དང་པ་འདི་ 
མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་སྟེ་འྟོང་དགོཔ་འབད་ སྟོད་དགོ། 
༡.༢ པ།   གཟའ་དང་གནམ་གཤིས་ ཚེས་གྲངས། 
རིག་རྩལ།   ཉན་སབ། ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཤྟོག་ཐང་། བྱང་ཤིང་། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ད་རིས་གཟའ་ག་ཅི་སྟོ? སྟོགས་ འདྲི་ལན་གྱི་ཐྟོག་ གཟའ་བདུན་ 
སབ་བཅུག་སྦེ། སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། བྱང་ཤིང་/ཤྟོག་ཐང་གུ་ བྲིས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་གྱི་ཐྟོག། 
གཟའ་ཟླཝ་ལུ་ ག་ཅི་ར་འབད་ནི་ཡྟོད་ག? སྟོགས་ ལས་རིམ་ཚུ་ བྲི་དགོ། དཔེར་ན། 

གཟའ་ཟླཝ་ལུ། གཟུགས་དང་གོ་ལ་འཁྱུ་ནི་ཡྟོད། ཕགས་བདར་རྐྱབ་ནི་ཡྟོད། ལྷག་དེབ་ལྷག་ནི་ཡྟོད། 
  རྩེདམྟོ་རྩེ་ནི་ཡྟོད། སྟོགས་ སབ་བཅུག་སྦེ་ ཐྟོ་བཏྟོན་ཞིནམ་ལས། རེ་རེ་འབད་ ལྷག་
  བཅུག། 

གནམ་གཤིས། ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ སྐོར་ལས་ཡང་ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ འདྲི་ལན་ལ་སྟོགས་པའི་སྟོང་
ལཱ་ འབད་དགོ། དེ་གི་སྐབས་ ཤེས་དགོ་པའི་མིང་ཚིག། གཟའ་བདུན། ཚེས་གྲངས། གནམ་གཤིས། 
ལཱ་གི་མིང་སྟོགས། ཚེས་དང་ འཁྲིལ། བཏུབ་མ་བཏུབ་ སྟོགས་ཀྱི་ ལྟོ་རྒྱུས་ ཨ་ཙི་རེ་སབ་སྦེ། གནས་
ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ སྟོབ་ཁང་ནང་ འབྲི་སབ་ འབད་བཅུག། དཔེར་ན། 

གཟའ། ཚེས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ། སྟོགས་དྲན་གསྟོ་འབད་ སབ་བྱིན་དགོ། འདི་
བཟུམ་འབད། ཞྭམྟོ། ཁོད་སྟོད་ཕག་རྐྱབ་དགོཔ། ལམ་འྟོག་ལས་ གཟུར་དགོཔ་ཚུ་ འབད་དགོ་པའི་ལམ་
སྟོན་བྱིན་དགོ། 
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༡.༣    དབྱངས་གསལ་སང་བ། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན། 
བྟོ་གསར་ནང་ ལྷབ་མི་དྟོན་ཚན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དྟོན་ལུ། སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤྟོག་༡ པ་འདི་ སྟོད་སྦེ། 
གསལ་བྱེད་ཀྱི་ གོ་རིམ་བསྒྲིག་བཅུག་སྦེ། ཚརཝ་ད། ལྷག་བཅུག་སྦེ་ གོ་རིམ་འབད་འདུག་ག? མེད་ 
བལྟ་ཞིནམ་ལས་ བསྡུ་བཞག།  
ཀ་ ས་ ག་ ང་ ཅ་ ཇ་ ཏ་ ལ་ ད་ ཟ་   པ་  
བ་ ཙ་ ཛ་ འ་ ར་ ཤ་ ཨ་ ཁ་ ཆ་ ཉ་   ཐ་   
ན་ ཕ་ མ་ ཚ་ ཝ་ ཞ་ ཡ་ ཧ་ 
ཀ་ཁ་ག་ང་།  ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---
-----   ---------   ---------   ---------   --------   ---------   ---------   ---------    

ཡང་ན། 
ཨ་ལྟོ་རེ་ལུ་ གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ གོ་རིམ་དཀྲུགས་ཏེ་ བཞག་ཞིནམ་ལས། སྟོབ་
དཔྟོན་གྱིས། ཀ་ ཟེར་སབ་ད། སྟོབ་ཕྲུག་གིས། ཀ་ འདི་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གོ་རིམ་མ་འཛྟོལ་བར་
བསྒྲིག་བཅུག་སྦེ། ལཱ་ཤྟོག་ ཤྟོག་གྲངས་༡ པ་འདི་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ བྲི་བཅུག། 

ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས། ཆ་རྟོགས་ཚུ་གི་མིང་ ཤེས་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ རྩེད་ཐང་ནང་ཁྱིད་ཞིནམ་ལས། སྟོབ་ཁང་དང་ 
མཐའ་འཁོར་གྱི་ཅ་ལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐྟོག་ལས་ རྩེདམྟོ་རྩེ་བཅུག་ནི། 

སྟོབ་དཔྟོན།  དཔལ་འབྱྟོར་གྱིས་ པི་སི་ཅིག་ཐྟོབ་ནུག 
དཔལ་འབྱྟོར།  ང་མེན།  
སྟོབ་དཔྟོན།  ག་སྟོ? 
དཔལ་འབྱྟོར།  རྡྟོ་རྗེ་ཨིན། ཟེར་དྟོ་བཟུམ་འབད་ སྐོར་བཙར་ཏེ་སབ་བཅུག་ནི། 
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༡.༤    དབྱངས་གསལ་སྟོར་བའི་བསྐྱར་ཞིབ། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   དབྱངས་གསལ་སྟོར་བའི་གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དང་། ཡིག་བཟྟོའི་སྟོང་དེབ་

ཁ། ༼དབྱངས་གསལ་སྟོར་བའི་ ཤྟོག་ཁྲམ་དང་གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བཟྟོ་
དགོཔ་༽ 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་དེ་ མིག་མཐྟོང་ལག་གཟུང་གི་སྟོན་ཆས/གྱིབ་ཀྱི་དབྱངས་གསལ་ཡིག་
གཟུགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་སྟོན་ནི་དང། ཡང་ན། གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཐྟོག་ལས་ གསལ་བྱེད་ 
༣༠ ལུ་ དབྱངས་༤ སྟོར་ཚུལ་སྟོན་ནི། དཔེར་ན། 

༡. གསལ་བྱེད་ + ཨི་ = ཀི་ ཁི་ གི་ ངི་ ཅི་ ཆི་ ཇི་ ཉི་་་་་། རིམ་པ་བཞིན། 
༢. གསལ་བྱེད་ + ཨུ་ = ཀུ ཁུ་ གུ་ ངུ་ ཅུ་ ཆུ་ ཇུ་ ཉུ་་་་་།  
༣. གསལ་བྱེད་ + ཨེ་ = ཀེ་ ཁེ་ གེ་ ངེ་ ཅེ་ ཆེ་ ཇེ་ ཉེ་་་་།  
༤. གསལ་བྱེད་ + ཨོ་ = ཀོ་ ཁོ་ གོ་ ངོ་ ཅོ་ ཆོ་ ཇོ་ ཉོ་་་་།  

དེ་བཟུམ་འབད་ ཀ་ལས་ཨ་ཚུན་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ གསལ་བྱེད་ག་ར་ལུ་ དབྱངས་སར་སྦེ། 

✓ སྟོར་ཀློག་འབད། 
✓ ཚིག་སྡུད་འབད།  
✓ སྡེ་ཚན་ནང་། 
✓ ཆ་འབད་སྐོར་སྟོར་ཏེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ སྟོབ་ཁང་གི་ཕྱི་

ཁར་ཁྱིད་ཞིན་ན། མིག་མཐྟོང་ ལག་གཟུང་གི་ སྟོན་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཞབས་ཁྲ་གི་
ཐྟོག་ལུ་གྱངས་ཁ་ (ལགཔ་གཉིས་ལུ་ མཛུབ་མྟོ་བཅུ་ཐམ་ ཟེར་མི་དང་། ཡང་ན། ལྡུམ་ར་ནང་
ལུ་ ༡, ༢, ༣) ཟེར་མི་སྟོ་གླུ་འདི་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་འཐེན་ཏེ་ ཉན་བཅུག་སྦེ། གཅིག་ཁར་ 
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འཐེན་ནི་དང་། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ དཔེ་སྟོན་གྱི་ཐྟོག་ལས་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ ལེའུ་
བསྒྱུར་ཏེ་ འཐེན་བཅུག་ནི། 

༡.༥    ཨང་ཡིག་བྲི་ནི། 
རིག་རྩལ།   བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   པར་གྱི་ལཱ་ཤྟོག་ ཤྟོག་གྲངས་༢ ལས་༤ ཚུན་དང་ ཡིག་བཟྟོའི་སྟོང་དེབ་ཁ། 

ལམ་སྟོན། 
ལཱ་ཤྟོག་ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ པར་བྲིས་ཡྟོད་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཨང་ཡིག་ལྷབ་ནི་གི་དྟོན་ལུ། དང་པ་ར་ 
ཤྟོག་གྲངས་འདི་ནང་གི་པར་ཅིག། སྟོབ་དཔྟོན་དང་སྟོབ་ཕྲུག་ གཅིག་ཁར་ གྱངས་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས། 
ཚན་འདི་ནང་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག? སྟོགས། དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་དེ། ཨང་ཡིག་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་བྲི་ནི། 
དེ་གི་ཤུལ་ལས། ལཱ་ཤྟོག་ ཤྟོག་གྲངས་༢ ལས་༤ ཚུན་གྱི་ ཨང་ཡིག་གཞན་མི་ཚུ་ ཨ་ལྟོ་ ཁོང་ར་ལུ་ 
འཕྟོ་མཐུད་དེ་ བྲི་བཅུག། 
དཔེར་ན། 
 
 
      ---------         --------        ---------- 
ཡང་ན། འྟོག་གི་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྟོང་ལཱ་འབད་ནི། ཨ་ལྟོ་ཚུ་་་་ 

 ཕྱི་ཁར་ཁྱིད། 
 སྟོབ་ཕྲུག་ ཆ་འབད་བཟྟོ། 
 རྡྟོ་ཅུང་དང་ ཤིང་ རྩང་དུམ་སྟོགས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་༡ ལས་༢༠ ཚུན་ ཚན་བཟྟོ་བཅུག།  
 ཀྲིག་ཀྲི་ཡྟོད་མེད་དཔྱད་བཅུག། 
 སྡེ་ཚན་ལྟ་སྐོར་འབད་དེ་ གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ཡྟོད་མེད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་སྦེ་ ལེགས་

བཅོས་འབད་དེ་ མཇུག་བསྡུ་ནི།  
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༡.༦    འདྟོགས་ཅན་སྟོར་ཀློག།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   འདྟོགས་ཅན་ཡྟོད་པའི་ཤྟོག་བྱང་།  

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ལས་ ཡ་བཏགས་ འཐྟོབ་མི་ གསལ་བྱེད་ཡི་གུ་ཚུ་ ལྟོགས་སུ་
བཏྟོན་ཏེ། དེ་ཚུ་ལུ་ འདྟོགས་ཅན་ ཡ་ར་ལ་ སར་སྦེ། སྟོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། 

ཀ་ ྱ  ཀྱ། ཁ་ ྱ  ཁྱ། 
ཀ་ ྱ    ཀྲ། ཁ་ ྱ  ཁྲ། 
ཀ་ ྱ  ཀླ། ག་ ྱ  གླ། 

དེ་ལས་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཀྱང་། ཁྱུ། ཀླུ། གླུ། གློཝ། གློག། རླུང་། རླྟོན། ཀྱི། ཀྲང་ཀྲི། ཁྱིམ། གྱིས། 
གྱལ། གྱངས་ཁ། ཁྱུང་། གྱང་། ཀློག། བ་མ། སྟོང་། ཕྟོགས། ཁྲི། དྲིལ་བུ། གྲུབ་ཐྟོབ། ཀྲིང་ཀྲི། 
བྱང་། ཞབས་ བྱག། འཕག། བྲྟོ། བག་བྲྟོ། གྲོང་ཁྱེར། པྱི་ཝང་།  

 སྟོར་ཀློག་དང་ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་ནི།  
 འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 
 ནང་རྡྟོག་འདྲི་ལན་འབད་ལྷག་ནི་སྟོགས་ ཀློག་སང་ཚུད་བཅུག་ནི་གི་ སྟོང་ལཱ་ཚུ་བྱིན་དགོ། ལྷབ་

སང་གི་སྐབས། བ་ ཀླ་ གླ་ རླ་ ས་ ཚུ་ སྒྲ་དྲག་པའམ་ ས་ཀྲག་འབད་བཏྟོན་དགོཔ་དང་།  
པྱ་ཕ་བྱ་ མཆུ་བཙུམ་དགོཔ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་འབད་ སྟོན་བྱིན་དགོ། དཔེར་ན། 

ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤྟོག་འདི་སྟོད་སྦེ། སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ལྷག་སྦེ་ སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྗོད་སྒྲ་དང་
འཁྲིལ་ རགས་བཀལ་བཅུག་ནི།  
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ཀ་ སྒྲ་དྲག་པ་འབད་ འཐྟོན་མི་ལུ་ སྒོར་ཐིག་བཀལ་ནི། 

 

 

▪ འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སྒྲ་ཞན་པ་ལུ་ སྒོར་ཐིག་བཀལ་ནི་སྟོགས་ བཟྟོ་
སྟེ་ སང་ བ་འབད་བཅུག་ནི། 

▪ ལྟོག་ཅི་ལྟོག་ཅི་ ཨ་ལྟོ་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ལྷག་ བཅུག་ནི་སྟོགས། 

༡.༧    འདྟོགས་ཅན་ངོས་འཛིན། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   འདྟོགས་ཅན་གྱི་ཤྟོག་བྱང་། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། འདྟོགས་ཅན་གྱི་ཤྟོག་བྱང་ ས་གོ་གསུམ་དེ་ཅིག་གི་ནང་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས། 
སྡེ་ཚན་འབད་ ས་གོ་དེ་ནང་བཏང་སྦེ། སྟོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད་འབད་ ལྷག་བཅུག་སྦེ། མིང་ཚིག་འདྲ་
བཤུས་རྐྱབ་བཅུག། 
འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ རྗོད་སྒྲ་བཏྟོན་དགོ་མི་ཚུ་ ངོ་སྟོད་འབད་དེ་ 
སང་བ་འབད་བཅུག་སྦེ་ ཐ་ར་ར་ ལྷག་ཚུགསཔ་བཟྟོ་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ། 

༡.༨    མགོ་ཅན་ངོས་འཛིན། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི་བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ར་ལ་ས་མགོ་གི་ ཤྟོག་བྱང་དང་། ཡིག་བཟྟོའི་སྟོང་དེབ་ཁ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཤྟོག་བྱང་སྟོན་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལྟོ་ག་ར་གཅིག་ཁར་འབད་ སྟོར་ཀློག་ རིམ་པ་བཞིན་ 

བམ། ལུང་། གླུ། ལྟོངས། ལུད། ལམ། ལང་། 
ལེབ། གླེང་། གླེ། ལུག། ལད། ཀླད། ཀློང་། 
གླུད།  རླུང་།  ལྟོ།  ལུ། གླང་། ལི། སླི། 
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དུ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

དཔེར་ན། 
ར་ ཀ་ བཏགས་  = རྐ། 
ལ་ ཀ་ བཏགས་  = ལྐ། 
ས་ ཀ་ བཏགས་  = སྐ། ཟེར་མི་བཟུམ། 
དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ལྷག་དེབ་ནང་གི་ར་མགོ། ལ་མགོ། ས་མགོ། ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ 
ལྟོགས་སུ་བཏྟོན་ཏེ་ སྟོར་ཀློག་དང་ཚིག་སྡུད་ རྐྱབ་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ མགོ་ཅན་གསུམ་གྱི་ ཤྟོག་ཁྲམ་
འདི་སྟོན་ཞིནམ་ལས་ མིང་ཚིག་འདི་མགུ་ལུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ སྟོར་ཀློག་རྐྱབ་བཅུག་ནི་དང། འདྲེན་
བཀལ་ཐངས་ཚུ་སང་བ་འབད་ བཅུག་དགོ། 

༡.༩    མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི་བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཤྟོག་ཐང་པར་གྱི་མིང་བྲི་ནིའི་ལཱ་ཤྟོག།  

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཁོང་རའི་གནས་སངས་དང་ འབྲེལ་བའི་། གྱོན་ཆས་དང་ བཞེས་སྒོ་ལ་སྟོགས་པའི་ 
མིང་ཚུ་སྟོན་ཞིནམ་ལས། ཁོང་ར་གིས་ ཧ་གོཝ་འབད་ འགྱོཝ་ད། ལྟ་བཤལ་ཁྱིད་ཞིནམ་ལས་ འྟོག་ལུ་
བཀོད་ཡྟོད་མི་ ཐབས་ལམ་ 

▪ གྱོན་ཆས་ངོས་འཛིན། 
▪ ནམ་གྱོནམ་ཨིན་ན?  
▪ ག་གིས་གྱོནམ་ཨིན་ན? 
▪ གྱོན་ཆས་ ཧིང་སངས་ས་འབད་ བཞག་དགོ་པའི་སྐོར 
▪ ག་ཅི་འབདཝ་ད་ གྱོནམ་ཨིན་ན? འདྲི་ལན་གྱི་ཐྟོག་ལས་ ཤྟོག་བྱང་གུ་ བྲིས་སྦེ། བཀྲམ་སྟོན་

འབད་ ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། ངོ་རགས་གྱོན་ཆས། རྒྱལཔྟོ་སྟོགས། གཙང་སྦྲ། གཅེས་ཞེན། 
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༡.༡༠    སྟོབ་གྲྭའི་ས་གོའི་ས་ཁྲ་བཟྟོ་ནི།  
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཤྟོག་ཐང་། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། རྩེད་ཐང་། སྤྱི་དྟོན་ཁང་། ཡིག་ཚང་། སྟོབ་ཁང་། ཟ་ཁང་། ཐབ་ཚང་། གསང་སྟོད། 
ལྡུམ་ར་ ལ་སྟོགས་པའི་མིང་ཚིག་སྟོན་ཞིནམ་ལས། དེ་ཚུ་བལྟ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ ལྟ་བཤལ་འཁྱིད་ནི། དེ་ལས་ 
ཤྟོག་བྱང་ སྟོམ་ཅིག་གི་ནང་ལུ། ས་གོ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སབ་ཁྲ་བཀོད་ནི། ས་གོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སབ་
ཁྲ་གུ་ཁ་ཡིག་ཚུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ བཏགས་དགོ། དཔེར་ན། 
 
 
 
 
 
 
སབ་ཁྲ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་ འབད་བཅུག་དགོ།  

༡. ལྡུམ་ར་ ག་ཏེ་ འདུག? 
ལན། ལྡུམ་ར་ རྩེད་ཐང་གི་ སྟོ་ལྟོགས་ཁར་འདུག། 
༢. ཐབ་ཚང་ ག་ཏེ་ འདུག? 
ལན། ཐབ་ཚང་ སྟོབ་ཁང་གི་ ཟུར་ཁར་ འདུག། སྟོགས།  
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༡.༡༡     སྟོབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་གི་བཤད་པ། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་སབ་ནི། 
སྟོན་ཆས།   སྟོབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ།  

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྟོབ་ཁང་ནང་གི་ ཅ་ལ་ཚུ་བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་ནིའི་དྟོན་ལུ། དཔུང་ཆ་/ མདུན་ཆ་
འབད་བགོ་སྟེ། སྟོབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ (བྱང་ཤིང་། རྐང་ཁྲི། འབྲི་ཁྲི། པི་སི། ཕགས་རས། དཔེ་དེབ་) 
ལ་སྟོགས་པ། 

• མིང་བྲི་བཅུག།  
• ག་ཅི་གིས་བཟྟོ་ཡྟོད་ག? 
• བཟྟོ་རྣམ་ག་དེ་སྦེ་ཡྟོད་ག? 
• ག་ཅི་གི་དྟོན་ལུ་ཨིན་ན? སྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐྟོག་ལུ་ བྲི་བཅུག། (བཟྟོ་རྣམ་ཚུ་ཡིག་ཐྟོག་ལུ་བྲི་མ་

ཚུགསན་ དབྱིབས་འབད་བྲི་ནི་དང་། ཚྟོས་གཞི་ཡིག་གཟུགས་ནང་ འབད་མ་ཚུགས་ན་ ཚྟོས་
གཞི་འབད་བཞག་རུང་བཏུབ་)   

• དམངས་ཁར་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག།  

 སྡེབ་ཤེས་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ འྟོག་གི་སྟོང་ལཱ་ཚུ་འབད་བཅུག་དགོ།  
 ཡིག་སྡེབ་བཅོ་ཁརྐྱབ་བཅུག་ནི། 
 མགྱོགས་ཕབ་འབད་ནི། 
 ཡིག་སྡེབ་ཁ་ལས་སབ་བཅུག་ནི། 
 འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་ནི། སྤྱི་ནྟོར་བདག་འཛིན། 
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༡.༡༢   སྡེབ་ལྷབ་ནི། 
རིག་རྩལ།   བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལཱ་ཤྟོག། ཤྟོག་གྲངས་༧ པ་དང་༨ པ། 

ལམ་སྟོན། 
སྡེབ་བཅོ་ནིའི་ ལཱ་ཤྟོག། དཔེར་ན། བྲི་ཕྲི། ཕག་རད། ཇང་ཤིང་། བྟོ་པྟོན། ཤྟོག་གྲངས་༧ པ་དང་༨ པ་
ནང་ འྟོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྟོད་མི་ པར་བཟུམ་གྱི་སྟོང་ལཱ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ། པར་གྱི་མིང་སྡེབ་འཛྟོལ་
མི་ཚུ་ ཁོང་ར་ ནང་རྡྟོག་སྟུན་གྲོས་འབད་དེ་ ཡིག་སྡེབ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་། མ་འཛྟོལ་བར་བྲི་ཚུགས་ནི་
གི་དྟོན་ལུ། པར་རིས་ཚིག་མཛྟོད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་སྦེ་ བྲི་བཅུག། 
      ཕཔ          བྲུག   འབྱི་ཅུ 
 -------       --------    ------- 

༡.༡༣   གུས་ཞབས་དང་ཁ་བཟང་། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་སབ་ནི། 
སྟོན་ཆས།   སྟོབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་ཞིནམ་ལས། སྐུ་གཟུགས་བཟང་པྟོ། ལགས། ལགས་སྟོ། 
བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཆོག་ག། མི་ཆོག། སྟོགས། 

 ཁ་བཟང་གི་ཚིག་ངོ་སྟོད། 
 རང་གིས་འབད་དཔེ་སྟོན། 
 སང་བ་འབད་བཅུག། 

▪ ག་ར་གཅིག་ཁར། 
▪ ཆ་ནང་རྡྟོག། 
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སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཐངས་དང་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཚུ་ ཀྲིག་ཀྲི་ཡྟོད་མེད་ཀྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། 
དེ་ལས། 

• ལགཔ་གིས་བརྡ་སྟོན་ཐངས།  
• བྟོ་སབ་ད་ ཁ་བསུབས་སྦེ་ སབ་ནི།  
• སྐད་ཆུང་ཀུ་འབད་ ཞུ་ནི།  
• དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞེ་སའི་ཚིག། གསུང་། ཞུ། འབྱྟོན། ཕུལ། གནང་། ནཱ་ སྟོགས་ལག་

ལེན་འཐབ་ཐངས་ དཔེ་སྟོན་འབད་དགོཔ་དང་། མི་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ བྟོ་སབ་ད། ཞེ་
སའི་སྒོ་ལས་ སབ་དགོ་པའི་ བསབ་སྟོན་འབད་དགོ། 

༡.༡༤   གོ་དྟོན། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཡུལ་ཚིག་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷག་དེབ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཡུལ་ཚིག་བརྒྱད་ཀྱི་ ལྷག་དེབ་འདི་སྟོན་སྦེ། 

✓ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་དེབ་འདི་གི་ཕྱི་ཤྟོག་མགུ་ལུ་ ག་ཅི་འདུག་ག? འདྲི་ལན། 
✓ སྐད་བཏྟོན་ཏེ་ལྷག་ནི། 
✓ ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ལྷག་ནི། 
✓ ནང་དྟོན་གྱི་ འདྲི་ལན་ཚུ་འབད་བཅུག། 

དེ་གི་ཤུལ་ལས། 
• མགུ་ལུ། ཐྟོག་ཁར། 
• འྟོག་ལུ།  
• ཟུར་ཁར། རྩ་བར། 
• སྦུག་ན་/ལུ། 
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• ནང་ན། 
• ཕྱི་ཁར། ཚིག་ཚུ་ངོ་སྟོད་འབད་ནི་གི་དྟོན་ལུ། གཉིས་གཉིས་འབད་ ཕྱི་ཁར་ བཏང་

སྦེ་ མིག་མཐྟོག་གཟུང་གི་ ཅ་དངོས་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྦེ་ སང་བ་འབད་བཅུག། 
དཔེར་ན།  
རྡྟོ་ ཤིང་གི་ རྩ་བར་འདུག། 
ཐང་གི་ ཟུར་ཁར་ ནྟོར་འདུག། 
སའི་ནང་ན་ ་་་་་་ མིན་འདུག། སྟོགས། སབ་ནི་གི་སང་བ་དང་། བྲི་བཅུག། 
ཡང་ན། 

༡.༡༥   ལྷག་རྒྱུགས། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ངེ་གི་ཨ་པའི་ལཱ་ཟེར་མི་ ལྷག་དེབ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཨ་ལྟོའི་ལྷག་ཐངས་རྒྱུགས་ལེན་
དགོ། ཨ་ལྟོ་ཚུ་གི་ ལྷག་ཐངས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ ཐྟོ་བཞག་ནིའི་དྟོན་ལུ་ འྟོག་གི་ བཀོད་ཁྲམ་འདི་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཐྟོ་བཀོད་འབད་དགོ། དེ་ལས་ བཀོད་ཁྲམ་འདི་ དཔེ་སྣྟོད་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ བསྡུ་གསྟོག་འབད་
བཞག་དགོ། དཔེར་ན། 
སྟོབ་ཕྲུག་གི་མིང་། ཚིག་གཅད་ཐངས་། ཚིག་བསྐྱར་ལྟོག རྗོད་སྒྲ། དྲན་གསྟོ། 
ཚེ་རིང་དབང་མྟོ་ གཅད་ཐངས་དང་འཁྲིལ་

ཚུགས་པས། 
ཤ་ར་ར་ལྷག་
ཚུགས་པས། 

དཀའ་ངལ་མིན་
འདུག། 

ཡར་རྒྱས་སྟོང་ནུག། 

རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་ གཅད་ཐངས་དང་མི་འཁྲིལ་
བས། 

ལྟོག་ལྟོག་སབ་
མས། 

√ རྒྱབ་སྐྱོར་ལེ་ཤ་དགོ་
པས། 

དྲན་གསྟོ། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་གདངས་བསྣར་ཏེ་ ལྷག་མ་བཅུག་པར་ ག་དེ་
དྲག་དྲག་ བྟོ་སབ་དྟོ་ བཟུམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ནིའི་ སང་བ་བྱིན་དགོ། ལྷག་ནི་གི་སྟོང་ལཱའི་ཚད་གཞི་
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ནང་ ཚད་གཞི་ཚུ་བགོ་སྟེ་བཙུགས་ནི། ལྷག་ཐངས་ དཔེ་སྟོན་མཐྟོང་ཐྟོས་ སྒྲ་གཟུང་གི་ཐྟོག་ལས་ སྟོན་
དགོཔ། 

༡.༡༦    འདྟོགས་ཅན་མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ།  
རིག་རྩལ།   བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཡིག་བཟྟོའི་སྟོང་དེབ་ཁ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། འདྲེན་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ལེགས་ཤྟོམ་འབད་ དཔེ་སྟོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ མགོ་ཅན་
དང་ འདྟོགས་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག། ཨ་ལྟོ་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སམ་
ཁོམ་ནམ་དལ་བལྟ་སྟེ་ འདྲེན་བཀལ་ཐངས་ཚུལ་མཐུན་བཟྟོ་བྱིན་དགོ།  
སྟོབ་ཚན་དང་པ༽ དབྱངས་གསལ་མགོ་འདྟོགས་ཀྱི་སྟོར་ཀློག། ལྷག་ཤྟོག་ ལྟོག་ལེན་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ག་དེ་སྦེ་ ལྷབ་ནུག་
ག? སྟོབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་ལས་ རྒྱུགས་ལེན་སྦེ། དབྱེ་ཞིབ་ཞིནམ་ལས་ བསྡུ་སྟོགས་འབད་བཞག། 
སྟོབ་ཚན་༡ པའི་དྟོན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ། 

 སབ་ཁྲ་ནང་ལས་ རང་གི་རྟོང་ཁག་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གཡུས་དང། རྟོང་ཁག་གི་ མིང་ཚུ་ཉན་སབ། 
 གཟུགས་ཀྱི་ ཡན་ལག་༡༠ ལས་ མ་ཉུངམ་ སབ་ནི། 
 སྟོབ་ཁང་དང་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ ཅ་ལའི་མིང་ སབ་ནི། 
 འདྲི་ལན་གྱི་ཚིག་༼ག་སྟོ? ཨིན། མེན་༽ཚུ་ལག་ལེན། འབྲི་སབ། 
 ལྷག་སྟེ་ ཡུལ་ཚིག་ བརྒྱད་ལག་ལེན། འབྲི་སབ། 
 སྟོབ་ཁང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ མིང་དང་། 
 ཁྱད་ཚིག་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་ བཤད་པ། 
 རྩེག་འདྟོགས ་དབྱངས་ལྡན་གྱི་ ཡི་གུ་ཚུ་ སྟོར་ཀློག། 
 ལྷག་དེབ་ནང་གི་ མིང་ཚིག་ ཚིག་སྡུད། 
 དབྱངས་གསལ་ འདྲེན་ བཀལ་ཐངས། 
 འདྲི་ལན་གྱི་ཚིག་༼ག་སྟོ? ཨིན། མེན་༽ཚུ་ལག་ལེན། 
 ལྷག་སྟེ་ ཡུལ་ཚིག་བརྒྱད་ ལག་ལེན། 
 དབྱངས་གསལ་ འདྲེན་ བཀལ་ཐངས། 
 ལྷག་ཤྟོག། /སྟོབ་སྟོང་སྟོབ་སྟོན་དྟོན་ཚན། 
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སྟོབ་ཚན་དང་པའི་ དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱྟོར། Approach འགོ་ཐྟོག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

རང་གི་ངོ་སྟོད། རྟོང་ཁག། གཡུས། 
གཟའ་དང་གནམ་གཤིས། ཚེས་
གྲངས། ཡུལ་ཚིག། གཟུགས་ཀྱི་
ཡན་ལག་དང་ ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག། 
ཨང་ གྱོན་ཆས་ངོས་འཛིན་དང་ལག་
ལེན། གཙང་སྦྲ་འཕྟོད་བསྟེན་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ ཉན་སབ་འབད་བའི་
སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་
མགྱོགས་ལྷྟོད་ ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་
དང་འཁྲིལ་ ཆ་ཚང་འབད་ དཀའ་
ངལ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཉན་སབ་ 
འབད་ཚུགས་མི། 

རང་གི་ངོ་སྟོད། རྟོང་ཁག། གཡུས། 
གཟའ་དང་གནམ་གཤིས། ཚེས་
གྲངས། ཡུལ་ཚིག། གཟུགས་ཀྱི་
ཡན་ལག་དང་ ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག། 
ཨང་ གྱོན་ཆས་ངོས་འཛིན་དང་ལག་
ལེན། གཙང་སྦྲ་འཕྟོད་བསྟེན་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ ཉན་སབ་འབད་བའི་
སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་
མགྱོགས་ལྷྟོད་ ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་
དང་འཁྲིལ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་
གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་ར་ ཉན་སབ་ 
འབད་ཚུགས་མི། 

རང་གི་ངོ་སྟོད། རྟོང་ཁག། གཡུས། 
གཟའ་དང་གནམ་གཤིས། ཚེས་
གྲངས། ཡུལ་ཚིག། གཟུགས་ཀྱི་
ཡན་ལག་དང་ ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག། 
ཨང་ གྱོན་ཆས་ངོས་འཛིན་དང་ལག་
ལེན། གཙང་སྦྲ་འཕྟོད་བསྟེན་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ ཉན་སབ་འབད་བའི་
སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་
མགྱོགས་ལྷྟོད་ ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་
དང་འཁྲིལ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ ཉན་
སབ་འབད་ཚུགས་མི། 

རང་གི་ངོ་སྟོད། རྟོང་ཁག། གཡུས། 
གཟའ་དང་གནམ་གཤིས། ཚེས་
གྲངས། ཡུལ་ཚིག། གཟུགས་ཀྱི་
ཡན་ལག་དང་ ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག། 
ཨང་ གྱོན་ཆས་ངོས་འཛིན་དང་ལག་
ལེན། གཙང་སྦྲ་འཕྟོད་བསྟེན་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ ཉན་སབ་འབད་བའི་
སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་
མགྱོགས་ལྷྟོད་ ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་
དང་འཁྲིལ་ ཉན་སབ་ འབད་ནི་ལུ་  
རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

ལྷག
་ནི།
 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག་ (ལཱ་ཤྟོག་
) དབྱངས་གསལ་ རྩེག་འདྟོགས་
ཅན་གྱི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་
དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་ནི། སྒྲ་དྲག་
ཞན་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷག་ནི་ཚུ་ 
རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་མཚམས་ 
མགྱོགས་ལྷྟོད་ སེང་ཕབ་ཚུ་འཛྟོལ་བ་
མེད་པར་ ལྷག་ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག་ (ལཱ་ཤྟོག་
) དབྱངས་གསལ་ རྩེག་འདྟོགས་
ཅན་གྱི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་
དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་ནི། སྒྲ་དྲག་
ཞན་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷག་ནི་ཚུ་ 
རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་མཚམས་ 
མགྱོགས་ལྷྟོད་ སེང་ཕབ་ཚུ་ རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་ར་ 
ལྷག་ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག་ (ལཱ་ཤྟོག་
) དབྱངས་གསལ་ རྩེག་འདྟོགས་
ཅན་གྱི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་
དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་ནི། སྒྲ་དྲག་
ཞན་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷག་ནི་ཚུ་ 
རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་མཚམས་ 
མགྱོགས་ལྷྟོད་ སེང་ཕབ་ཚུ་ ཕྱེདཔ་
ཀོཔ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག་ (ལཱ་ཤྟོག་
) དབྱངས་གསལ་ རྩེག་འདྟོགས་
ཅན་གྱི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་
དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་ནི། སྒྲ་དྲག་
ཞན་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷག་ནི་ཚུ་ 
རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་མཚམས་ 
མགྱོགས་ལྷྟོད་ སེང་ཕབ་ཚུ་འཛྟོལ་བ་
མེད་པར་ ལྷག་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
དགོ་མི།  

བྲི་ནི
། 

ཨང་ཡིག་དང་ རྩེག་འདྟོགས་ཀྱི་ 
འདྲེན་བཀལ། སྟོབ་གྲྭའི་ས་ཁྲ། 
སྟོབ་ཁང་ནང་གི་ ཅ་ཆས་དང་ ཉེ་
འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འདྲི་ལན་དང་
ཡུལ་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྦེ་ 
རྗོད་ཚིག་དང་བཤད་པ་བྲི་བའི་སྐབས་ 
ཡིག་སྡེབ་དང་ཚག་ཤད་ གཅད་
མཚམས། ལན་གྱི་ འྟོས་འབབ་ཚུ་
འཛྟོལ་བ་མེད་པར་ བྲི་ཚུགས་མི། 

ཨང་ཡིག་དང་ རྩེག་འདྟོགས་ཀྱི་ 
འདྲེན་བཀལ། སྟོབ་གྲྭའི་ས་ཁྲ། 
སྟོབ་ཁང་ནང་གི་ ཅ་ཆས་དང་ ཉེ་
འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འདྲི་ལན་དང་
ཡུལ་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྦེ་ 
རྗོད་ཚིག་དང་བཤད་པ་བྲི་བའི་སྐབས་ 
ཡིག་སྡེབ་དང་ཚག་ཤད་ གཅད་
མཚམས། ལན་གྱི་ འྟོས་འབབ་ཚུ་ 
རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏྟོགས་ མང་
ཤྟོས་ར་ བྲི་ཚུགས་མི། 

ཨང་ཡིག་དང་ རྩེག་འདྟོགས་ཀྱི་ 
འདྲེན་བཀལ། སྟོབ་གྲྭའི་ས་ཁྲ། 
སྟོབ་ཁང་ནང་གི་ ཅ་ཆས་དང་ ཉེ་
འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འདྲི་ལན་དང་
ཡུལ་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྦེ་ 
རྗོད་ཚིག་དང་བཤད་པ་བྲི་བའི་སྐབས་ 
ཡིག་སྡེབ་དང་ཚག་ཤད་ གཅད་
མཚམས། ལན་གྱི་ འྟོས་འབབ་ཚུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ བྲི་ཚུགས་མི། 

ཨང་ཡིག་དང་ རྩེག་འདྟོགས་ཀྱི་ 
འདྲེན་བཀལ། སྟོབ་གྲྭའི་ས་ཁྲ། 
སྟོབ་ཁང་ནང་གི་ ཅ་ཆས་དང་ ཉེ་
འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ འདྲི་ལན་དང་
ཡུལ་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྦེ་ 
རྗོད་ཚིག་དང་བཤད་པ་བྲི་བའི་སྐབས་ 
ཡིག་སྡེབ་དང་ཚག་ཤད་ གཅད་
མཚམས། ལན་གྱི་ འྟོས་འབབ་ཚུ་
འཛྟོལ་བ་མེད་པར་ བྲི་ནི་ལུ་ རྒྱབ་
སྐྱོར་དགོ་མི། 
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བྱ་ས
ྟོད། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་ར་ 
ཚུལ་མཐུན་འབད་མི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབད་མི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 
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སྟོབ་ཚན་གཉིས་པ།  
འདྟོགས་ཅན་དང་ མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་འབྲི་ལྷག་དང་ ནང་མི་དང་ལཱ་འགན་གྱི་ མིང་ཚིག་ཉན་སབ། 

དགོས་དྟོན།  
 འདྟོགས་ཅན་དང་ མགོ་ཅན་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཡི་གུའི་ འབྲི་ལྷག་དང་། ནང་མིའི་ལཱ་ འགན་
 དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ཉན་སབ་འབད་ཚུགས་ནིའི་དྟོན་ལུ་ཨིན། 
ལས་དྟོན།   
 ༡. འདྟོགས་ཅན་དང་ མགོ་ཅན་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་ ལྷག་
  ཚུགས་དགོ།  
 ༢. རང་གི་ནང་མི་དང་ ལཱ་འགན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཉན་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༣. བཀོད་རྒྱ་ཉན་ཏེ་ ལཱ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༤. འདྟོགས་ཅན་དང་ མགོ་ཅན་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༥. ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་བཟྟོ་ནི་དང་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༦. སྟོབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
 
  གནས་ཚད་འདི་ནང་ལྷྟོདཔ་ད། མཇུག་ལུ་ 

བཀོད་ཡྟོད་མི་ ལྷག་དེབ་ཀྱི་ཐྟོ་ལས། 
འྟོས་འབབ་ག་ཆེ་མི་འདི་བལྟ་སྟེ། གཉིས་
དང་གསུམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སྟོབ་
ཕྲུག་ཚུ་འབྲི་ལྷག་ སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟྟོ་ནི་གི་
དྟོན་ལུ་ སྟོན་ཚན་དང་ ནང་འབྲེལ་བཟྟོ་
སྦེ་ ངེས་པར་ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  
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སྟོབ་ཚན་༢ པའི་སྟོང་ལཱ། 

༢.༡    ཡ་བཏགས་བདུན།  
གི་རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི།  
སྟོན་ཆས།   གྱིབ་ཀྱི་ལ་བཏགས་དྲུག་དང་། ལག་ཤྟོག། ལྷག་དེབ།  
   ཡིག་བཟྟོའི་སྟོང་དེབ་ཁ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ ཡ་བཏགས་བདུན་གྱི་ཤྟོག་བྱང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག་ནི། དེ་ལས་ 
ལྷག་ནི་སྐྱོ་སུ་ཡྟོད་མི་ཚུ་ལུ་ སྟོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག་ནི་དང། ལྷག་ཚུགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ 
ལྷག་བཅུག། 

དྟོ་རུང་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཧ་མ་གོཝ་རེ་ཡྟོད་པ་ཅིན། དང་པར་ 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལས་ ཤེས་མི་རེ་ཡྟོདན་ དེ་ཚུ་ལུ་སབ་བཅུག། ག་དེམ་ཅིག་འབད་ མ་ཤེས་པ་ཅིན། སྟོབ་དཔྟོན་
གྱིས་སྟོན་བྱིན་དགོ། འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ། 

 ར་བཏགས་བཅུ་བཞི།  
 ལ་བཏགས་དྲུག།  
 ཡིག་བཟྟོའི་སྟོང་དེབ་ཁ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ གོང་གི་ སྟོང་ལཱ་བཟུམ་འབད་ ལྟོག་ཅི་ལྟོག་ཅི་

ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་དགོ། 
 འཕལ་འཕལ་ འདྟོགས་ཅན་ལས་ གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚྟོལ་ཏེ་

སབ་བཅུག་ནི་དང་། བྲི་བཅུག་དགོ། 
སྟོབ་ཚན་གཉིས་པ༽ དབྱངས་གསལ་མགོ་འདྟོགས་རྩེག་མ་དང་འཕུལ་མཐའ་ཡྟོད་མི། ལྷག་ཤྟོག། འདི་ནང་བཀོད་ཡྟོད་མི་ 
བཀོད་རྒྱ་བཟུམ་འབད་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ལྷབ་སྟེ་འྟོང་དགོ་པའི་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ རེ་རེ་སྟོད་གཏང་། 
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༢.༢    ར་མགོ་བཅུ་གཉིས།  
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི།  
སྟོན་ཆས།   གྱིབ་ཀྱི་ར་མགོ་༡༢ དང་། ལྷག་དེབ། ཡིག་བཟྟོའི་སྟོང་དེབ་ཁ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་ཞིནམ་ལས། ར་མགོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ ཤྟོག་བྱང་དཔྱང་ས་ཅིག་བཟྟོ་
སྦེ། ར་མགོ་༡༢ དང་ དེ་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ཤེས་བཅུག་ནི་གི་དྟོན་ལུ། 

 སྟོར་ཀློག་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 
 ཚིག་སྡུད་འབད་ལྷག་ནི། 
 རྗོད་པ་འབད་ལྷག་ནི། 
 མིང་འབད་བྲི་ནི།  

རྗོད་པ་འབད་བྲི་ནི་སྟོགས་ཀྱི་ སང་བ་ཚུད་བཅུག་དགོ། གོང་གི་དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རིམ་པ་བཞིན། 

 ལ་མགོ་ ༡༠  
 ས་མགོ་ ༡༡ 
 སྟོང་དེབ་ཁ་ཚུ་དྟོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འབད། 

དྟོ་རུང་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་སང་བ་ཚུད་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ སྟོང་ལཱ་གཞན་ཡང་ དཔེར་ན། 

➢ མིང་ཚིག་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག་ནི། 
➢ གཅིག་གིས་སབ་གཅིག་གིས་བྲི་ནི། 
➢ ཁོང་རའི་གནས་ཚད་དང་བསྟུན་པའི་ཚིག་བཟྟོ་བཅུག་ནི། 
➢ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་འཚྟོལ་ནི་སྟོགས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 
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༢.༣   མིང་ཚིག་ལྷག་ཐངས། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ལྷག་དེབ་ནང་ལས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ བྲིས་ཏེ། དེ་ཚུ་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ སྟོར་ཀློག་དང་ ཚིག་
སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ 

✓ ཁུ་སིམ་སིམ་འབད།  
✓ སྐད་བཏྟོན་ཏེ།  
✓ ལད་སྟོལ་རྐྱབ་སྟེ།  
✓ ཀྲག་རྐྱབ་སྟེ།  
✓ མིག་བཤལ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏྟོན་དགོ། ལྷག་དེབ་འདི་ ལྷག་པའི་

སྐབས་ལུ་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ཤྟོག་གྲངས་ག་ཅི་ནང་ འདུག་ག? ཐྟོ་བཀོད་བཅུག། 

 ལྷག་དེབ་འདི་ ལྷག་ཚརཝ་ད་ ཧེ་མ་ལས་བྲིས་ཏེ་ཡྟོད་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ཤྟོག་གྲངས་དང་ 
 གྱལ་རིམ་ག་ཅི་ནང་འདུག་ག? ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ སབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ མིང་ཚིག་རེ་རེ་འབད་ 
 ལྷག་སྟེ་སབ་བཅུག་དགོ། 

༢.༤    ནང་མི་ཉེ་ཚན། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་སབ་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཉེ་ཚན་གྱི་མི་བརྒྱུད་པར་ཁྲམ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་རང་གི་ནང་མི་ཉེ་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ལྷྟོག་བྱང་གི་ཐྟོག་ལས་ དཔེ་སྟོན་འབད་ནི། དེ་ཡང་ 
དཔེར་ན།  
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སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས།  
༡ ངེ་གི་ཁྱིམ་ནང་ ཨ་རྒས་དང་ ཨང་རྒས་ཡྟོད། 
༢ དེ་ལས་ ཨ་པ་དང་ཨའི་ཡྟོད། 
༣ ཨ་ཁུ་དང་ ཨ་ཞང་ཡྟོད། 
༤ བུ་གཉིས་དང་ བུམྟོ་གཅིག་ཡྟོད། 
༥ བུ་སྟོམ་ཤྟོས་ང་ཨིན། 

དེ་བཟུམ་འབད་ ཁས་བང་གི་ཐྟོག་ལས་ ཁྱིམ་ནང་ ནང་མི་ཉེ་ཚན་ག་
དང་ག་ཡྟོདཔ་ཨིན་ན? ཉེ་ཚན་གྱི་མིང་དང་སྦྲགས་ཏེ་ སབ་བཅུག་
དགོ། ཡང་ན། སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། སྲུང་གི་ཐྟོག་ལས་ སྟོབ་སྟོན་འབད་དགོ། 
དེ་ལས་ ཨ་ཞང་། ཨ་ནེ། ཨ་ཁུ། ཨ་མ། ཨམ་ཅུངམ། ཚའུ། ཚམྟོ། ཕྟོ་རྒནམ། ཨ་ཞེམྟོ། ནུ་གཅུང་། 
སྲིངམྟོ། ནུམྟོ། ཟེར་མི་ཚུ་ དཔེར་ན། ཁྱེད་ཀྱི་ ཨ་ཞང་དང་ ཨ་ཁུ་ཚུ་ ཕྟོ་སྐྱེས་དང་ ཨ་ནེ་དང་ ཨ་མ་ 
ཨམ་ཅུངམ་ཚུ་ ཨམ་སྲུ་ཨིན་རུང་ ཁོང་ལུ་ ཉེ་ཚན་གྱི་མིང་སྟོ་སྟོ་འབད་ཡྟོད་མི་ཚུ་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན? 
ཟེར་བའི་ དྲི་བ་བཀོད་ཅི་ར་ མནྟོ་བསམ་གཏང་སྟེ་ ཉེ་ཚན་ཕྟོག་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་སབ་བཅུག་ནི། ཁོང་
གིས་སབ་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐྟོག་ལས་ གོ་བརྡ་སྟོད་དེ་བྱིན་དགོ། 

དྲན་གསྟོ། ནང་མི་ཉེ་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་སྟོནམ་ད། དཔེར་ན། ཨ་ལྟོ་ཕམ་མེད་མི་རེ་ཡྟོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུའི་
ཚྟོར་སྣང་སེམས་ཁར་ངེས་དགོཔ་གལ་ཆེ། 

༢.༥    ཉེ་ཚན་ཕྟོག་ལམ། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། པད་མ་ཨ་ལྟོ་དང་གཅིག་ཁར། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལྷག་ནི་ལུ་ སྟོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དྟོན་ལུ། སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། པད་མ་ཨ་ལྟོ་དང་གཅིག་
ཁར་ཟེར་མི་ ལྷག་དེབ་ཀྱི་ཕྱི་ཤྟོག་འདི་སྟོན་ཞིནམ་ལས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ བསམ་འཆར་སབ་
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བཅུག་ནི་དང། ཁོང་ར་ནང་རྡྟོག་ ལྷག་དེབ་ཀྱི་ནང་དྟོན་གྱི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་བཅུག་སྦེ་ 
རྒྱུས་ཡྟོདཔ་/འབྲེལ་བ་ཡྟོདཔ་བཟྟོ་དགོ། ལྷག་དེབ་ནང་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག་ ཆུ་དབྟོག། ཕགསམ་འཕག། 
བཞེས་སྒོ་འབད་ ལ་སྟོགས་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་སེམས་ཁར་ངེས་བཅུག་དགོ། 

དྲན་གསྟོ།  མིང་ཚིག་གི་རྗོད་སྒྲ། ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་སྟོན་དགོཔ་དང། དེ་ལས་ བསྐྱར་བ་
འབད་ ལྷག་ནི། གདངས་བསྣར་ཏེ་ལྷག་ནི་ཚུ་གི་ ལང་ཤྟོར་ཚུད་བཅུག་ནི་མི་འྟོང། 

༢.༦    ནང་མིའི་ལཱ་གི་བཤད་པ། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་སབ་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ནང་མི་ལཱ་གི་བཤད་པ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་ཅིག་ཡར་ལྷྟོང་སྦེ། ཨ་ལྟོ་འདི་གི་ནང་མི་ཚུ་གི་ ལཱ་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་
འབད་ནི། དཔེར་ན། 

སྟོབ་དཔྟོན། ཁྱོད་ཀྱི་ ཁྱིམ་ནང་ མི་ག་དེམ་ཅིག་ཡྟོད? 
ཨ་ལྟོ།  ངེ་གི་ ཁྱིམ་ནང་ མི་༧ ཡྟོད་ལགས། 
སྟོབ་དཔྟོན། མི་༧ ག་དང་ག་ར་སྟོ? 
ཨ་ལྟོ། ཨ་པ། ཨའི། ཨ་ཁུ། ཨ་ནེ། ཨ་ཞང་། སྲིངམྟོ། ཕྟོ་རྒནམ། ཨ་ཞེམྟོ། ནུ་གཅུང་།  
སྟོབ་དཔྟོན། ཁྱོད་ཀྱི་ ཨ་པ་ ག་ཅི་འབདཝ་སྟོ? ཡང་ན། ལཱ་འགན་གྱི་ སྐོར་ལས་ དྲི་དགོ། 
ཨ་ལྟོ།  ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་འབདཝ་ཨིན་ལགས། 
སྟོབ་དཔྟོན། ལཱ་ ག་ཅི་ར་ འབདཝ་སྟོ? 
ཨ་ལྟོ།  གླང་ རྨྟོ་ནི། ཏྟོག་ཙེ་བརྐོ་ནི། ཤིང་འཐུ་ནི་ཚུ་ འབདཝ་ཨིན་ལགས། 
སྟོབ་དཔྟོན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་ནི་ཡྟོད་གོ? 
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དེ་བཟུམ་འབད༌ སྟོབ་ཕྲུག་ནང་རྡྟོག་ ནང་མིའི་ལཱ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་དེ་ སབ་བཅུག་
དགོ། 
སྟོང་ལཱ་ཚུ་ གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཏེ་བཏྟོན་ཚུགས་པའི་ འྟོས་འབབ་མཐྟོང་པ་ཅིན། 
དྟོན་ཚན་དེ་སྟོན་པའི་ཐབས་ཤེས་སྟོ་ཆེ་ཏྟོག་ཏྟོ་ཚུ་བཏྟོན་དགོ། 

༢.༧   པར་བྲི་ནི། 
རིག་རྩལ།   བྲི་ནི་ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ནང་མི་ཉེ་ཚན་གྱི་ཤྟོག་ཁྲམ། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ ཤྟོག་ཁྲམ་གུ་ཡྟོད་མི་པར་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ཞིན་ན། པར་གྱི་འྟོག་ལས་ ཉེ་ཚན་གྱི་པར་
དང་མིང་ཚུ་ བྲི་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ མིང་དེ་ཚུ་ དམངས་ཁར་ ལྷག་སྟེ་ བྱིན་དགོཔ་མ་
ཚད། ཁོང་ར་ཆ་འབད་ འདི་ག་ཅི་སྟོ་/ག་སྟོ? འདི་ཨ་རྒས་ཨིན། ལ་སྟོགས་པའི་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་གྱི་ཐྟོག་
ལས་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ ནང་མི་ཉེ་ཚན་གྱི་མིང་དང་པར་ཚུ་བྲིས་ཏེ་ སན་ཞུ་འབད་ཚར་
ཞིནམ་ལས་ ཤྟོག་བྱང་གུ་སར་བཞག་དགོ། 

༢.༨    ཉེ་ཚན་པར་གྱི་མིང་། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི། སབ་ནི། 
སྟོན་ཆས་།   ཉེ་ཚན་གྱི་པར་གྱི་ཤྟོག་ཁྲམ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ཤྟོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ནང་མིའི་མིང་ཚུ་སབ་བཅུག། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ 
ཤྟོག་ཁྲམ་འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་པར་ར་འདུག་ག? ཟེར་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་དེ་ པར་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་
བཅུག། 
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དཔེར་ན། སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་རྒས། ཨང་རྒས། ཨ་པ། ཨའི། ཨ་ཞང་། ཨ་ནེ། ཨ་ཁུ། ཨམ་ཅུངམ། 
ཨ་ཞེམྟོ། ཕྟོ་རྒནམ། ནུ་གཅུང་། སྲིངམྟོ། ཟེར་བའི་མིང་ཚུ་སབ་བཅུག་དགོ། 

དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཨ་ལྟོ་རང་སྟོའི་ནང་མི་ ག་དང་ག་ར་ཡྟོད་ག? ནང་མི་ཚུ་ ག་ཅི་ར་འབདཝ་
ཨིན་ན? ནང་མིའི་ལཱ་འགན་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? སབ་བཅུག། 

༢.༨    ཉེ་ཚན་གྱི་མིང་དང་ ལཱ་འགན་བྲི་ནི། 
རིག་རྩལ་།   ཉན་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ནང་མིའི་ཤྟོག་ཁྲམ། འབྲི་དེབ། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ ནང་མིའི་ཤྟོག་ཁྲམ་འདི་སྟོན་ཏེ་ ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག་
ནི། དེ་ལས་ ཨ་ལྟོ་ཁོང་རའི་བཟའ་ཚན་ནང་ ནང་མི་ག་དང་ག་ར་ཡྟོདཔ་ཨིན་ན? མིང་བྲི་བཅུག། དེ་
ལས་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབདཝ་ཨིན་ན? བྲི་བཅུག། དཔེར་ན། 

ཨ་རྒས།  ཐུན་གཏང་མི་ཨིན། 
ཨ་པ།  ཁྱིམ་རྐྱབ་མི་ཨིན། 
ཨ་ཞང་།  དམག་མི་ཨིན། 
ཕྟོ་རྒནམ།  དཔེ་ཆ་ལྷབ་མི་ཨིན། ཟེར་དྟོ་བཟུམ། 

༢.༩   ཡ་བཏགས་བཀལ་ཐངས། 
རིག་རྩལ།   བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཡིག་བཟྟོ་སྟོང་དེབ་ཁ། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ ཡ་བཏགས་བདུན་ མདའ་ཕྟོགས་མ་འཛྟོལ་བར་ བྲི་ཚུགས་ནིའི་དྟོན་ལུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡ་བཏགས་ཀྱི་ཡི་གུ་རེ་རེ་འབད་ བྱང་ཤིང་མགུ་ལུ་ འདྲེན་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ 
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སྟོན་བྱིན་དགོ། དེ་ཡང་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ དང་པ་ གསལ་བྱེད་ ཀ་འདི་ འབྲི་ཐངས་སྟོན་དགོ། དེ་གི་
ཤུལ་ལས་ ཀ་ ཡ་བཏགས་ (ྱ ) ཀྱ། ཁ་ ཡ་བཏགས་ (ྱ ) ཁྱ། ག་ ཡ་བཏགས་ (ྱ ) གྱ། 
ཚུའི་འདྲེན་བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་སྟོན་འབད་ཚརཝ་ད་ ཡིག་བཟྟོ་སྟོང་དེབ་ནང་ སང་བ་འབད་བཅུག་
དགོ། གོང་གི་དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རིམ་པ་བཞིན། 

 ར་བཏགས་བཀལ་ཐངས། 
 ལ་བཏགས་བཀལ་ཐངས། 
 སྟོང་དེབ་ཁ་ཚུ་དྟོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ། 

དྲན་གསྟོ། གློག་རིག་མཁོ་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ།དྲན་གསྟོ།  

༢.༡༠   ཡ་བཏགས་ཀྱི་མིང་ཚིག། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི་བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཡ་བཏགས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ལཱ་ཤྟོག་དང་། ཡིག་བཟྟོའི་སྟོང་དེབ་ཁ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཡ་བཏགས་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ རྟོ་ཁྱི། བྱང་ཤིང་། ཕྱེམ་ལ། ཁྱིམ། བྱམྟོ། སང་། 
སྨྱུ་གུ། མགྱོནམྟོ། ལག་རྒྱན། སྦྱིས་ཤིང་། ཕག་ལྟག། སན། ཕགས་རས། ཧྟོ་སྒྱེས། བྱ་རྒྱུ། ཕགསམ། 
ཕྟོགས། ཚུ་གི་ཤྟོག་ཁྲམ་བྲིས་ཏེ། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་སྟོན་ཞིན་ན་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྦེ་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ ལཱ་
ཤྟོག་ ཤྟོག་གྲངས་༡༡ པ་འདི་ སྟོད་ཞིནམ་ལས། པར་གྱི་མིང་བྲི་བཅུག། 

མིང་ཚིག་ ལྷབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས། སྡེབ་སྟོར་ སེམས་ཁར་ ངེས་བཅུག་ནི་འདི་ ལཱ་འགན་ ངོ་མ་
ཅིག་འབད་ བརྩི་དགོ། 
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༢.༡༡   ར་བཏགས་ཀྱི་མིང་ཚིག། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ར་བཏགས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན་། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། འདྟོགས་ཅན་ལས་ གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག། ཀྲང་ཀྲི། ཁྲོམ། གྲོང་གསེབ་། སྟོ་བ། ཁྲིམས། 
དྲགཔ། སྲིངམྟོ། འབྲི་ཁྲི། དྲྟོ་པ། དྲུག། དབུ་སྐྲ། རྐང་ཁྲི་ཚུ་ ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་བྲིས་ཏེ་ སྟོན་ཞིནམ་ལས། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ལྷག་བཅུག། དག་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ ལྷག་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ལུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་
དགོ།  

དེ་ལས་ ལཱ་ཤྟོག་ ཤྟོག་གྲངས་༡༢ པ་འདི་ སྟོད་དེ་ པར་གྱི་མིང་བྲི་བཅུག། 

༢.༡༢   ལ་བཏགས་ཀྱི་མིང་ཚིག། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལ་བཏགས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། འདྟོགས་ཅན་ལས་ གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་གི་ཤྟོག་ཁྲམ/ལྷག་དེབ་སྟོད་ཞིནམ་ལས། མིང་
ཚིག་གསརཔ། དཔེར་ན། གློག་བརྙན། བ་མ། ཟླ་བ། སྟོ་གླུ། བསབ་བྱ། གླང་། རླངསམ། བམ་བན་ད། 
གླི། གླི་ཤིང་ཚུ་ ལྷག་ཐངས་སྟོན་ཏེ། རྗོད་སྒྲ་ དག་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ ལྷག་བཅུག། 

དེ་ལས་ ལཱ་ཤྟོག་ ཤྟོག་གྲངས་༡༣ པ་འདི་ སྟོད་ཞིནམ་ལས། པར་གྱི་ མིང་བྲི་བཅུག་སྦེ་ འདྟོགས་ཅན་
གྱི་མིང་ཚིག་ ལྟོགས་སུ་བཏྟོན་ཏེ་ཡྟོད་མི་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག། 
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༢.༡༣   ར་མགོ་འདྲེན་བཀལ་ཐངས། 
རིག་རྩལ།   བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཡིག་བཟྟོ་སྟོང་དེབ་ཁ། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ ར་མགོ་བཅུ་གཉིས་ མདའ་ཕྟོགས་མ་འཛྟོལ་བར་ བྲི་ཚུགས་ནིའི་དྟོན་ལུ་ སྟོབ་དཔྟོན་
གྱིས་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལ་བཏགས་ཀྱི་ཡི་གུ་རེ་རེ་འབད་ བྱང་ཤིང་མགུ༌ལུ་ འདྲེན་བཀལ་
ཐངས་ཚུ་ སྟོན་བྱིན་དགོ།  
དེ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ར་མགོ་བཅུ་གཉིས་འདྲེན་བཀལ་ཐངས་སྟོན་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་བཟྟོ་སྟོང་དེབ་
ནང་ སང་བ་འབད་བཅུག། གོང་གི་དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རིམ་པ་བཞིན། 

 ལ་མགོ་འདྲེན་བཀལ་ཐངས། 
 ས་མགོ་འདྲེན་བཀལ་ཐངས། 
 སྟོང་དེབ་ཁ་ཚུ་དྟོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ། 

༢.༡༤   ར་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ར་མགོ་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག་ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ར་མགོ་ཅན་ལས་ གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་བྲིས་ཞིན་ན།  ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ 
སྟོན་ཏེ་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ ལཱ་ཤྟོག་ ཤྟོག་གྲངས་༡༤ པ་ནང་ ར་མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་ཚིག་ཡྟོད་པའི་
པར་ཚུ་ སྟོན་ཞིནམ་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ མིང་བྲི་བཅུག། 

 

དྲན་གསྟོ།   
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སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཀློག་སང་ཚུ་ལེགས་ཤྟོམ་འབད་ ཚུད་བཅུག་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ གོ་དྟོན་དཔྟོག་དགོཔ་
དང་ མ་དགོཔ་གི་མནྟོ་བསམ་མ་གཏང་བར། གཙྟོ་བྟོ་ཡིག་འབྲུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ། ཤ་ར་ར་འབད་ 
ལྷག་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ ཀུན་གསལ་དང་དུས་དེབ་ལ་སྟོགས་པའི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ གང་མང་ལྷག་
བཅུག།  

༢.༡༥    ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག། 
རིག་རྩལ།    ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལ་མགོ་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག་ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ལ་མགོ་ཅན་ལས་ གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག། ལྒང་ཕུ། ལྐོདམ། ལྟག་ཀོ། ལྔ་པ། ལྡེ་མིག། 
ལྟེཝ། ལྟྟོ་ཚང་། ལྡུམ་ར། ལྟདམྟོ། ལྦཝ། ཧྟོན་ལྡུམ། ལྟ་ཞིབ་ཚུ་ ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་བྲིས་ཞིན་ན།  ཨ་ལྟོ་
ཚུ་ལུ་ སྟོན་ཏེ་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ ལཱ་ཤྟོག་ ཤྟོག་གྲངས་༡༤ པ་ནང་ ལ་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ཡྟོད་
པའི་པར་ཚུ་ སྟོན་ཞིནམ་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ མིང་བྲི་བཅུག། 

དྲན་གསྟོ། ཡིག་འབྲུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཤ་ར་ར་འབད་ ལྷག་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ ཀུན་གསལ་དང་
དུས་དེབ་ལ་སྟོགས་པའི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ གང་མང་ལྷག་བཅུག།  

༢.༡༦   ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག། 

རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ས་མགོ་ཡྟོད་པའི་པར་གྱི་མིང་ཚིག་ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ས་མགོ་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ སྒོ། སྒང་། སྐད། སྤྟོས། སྟོ། སངམ། སང་། སྨྱུ་གུ། 
སྔོན་མ། སྙན། སག། སྟོད། ཞེ་སང་། སྟོལ་ ལ་སྟོགས་པ་ཚུ་བྲིས་ཏེ་ སྟོན་ཞིན་ན། ཚིག་སྡུད་འབད་
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ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ ལཱ་ཤྟོག་ ཤྟོག་གྲངས་༡༦ པ་ནང་ ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ཡྟོད་པའི་ པར་ཚུ་
སྟོན་ཏེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ མིང་བྲི་བཅུག། 

༢.༡༧   བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ནི། 
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་སབ་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཀི་དེབ་ རྐང་ཁྲི་ ཤྟོག་ཁྲམ་ ཚྟོན་སྨྱུག། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་བཅུག་ནི། དཔེར་ན། དཔེ་དེབ་འཐུ་འབག་ཤྟོག། རྩ་བར་
སྟོད། ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་ཡྟོད་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག། ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་བྲིས་ཏེ་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚུ་སབ། སྡེ་ཚན་
ནང་ པར་གྱི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད། སེར་ཤྟོག་མེ་ཏྟོག་གི་ པར་ལུ་ ཚྟོན་སེརཔྟོ་གཏང་། དེ་
ལས་ མིང་ཚིག་ ང་། ཁྱོད། ཁོ། མྟོ། ཡྟོད། མེད། འདུག། མིན་འདུག། ཟེར་མི་ཚུ་གི་ རྗོད་ཚིག་བཟྟོ་
སྟེ་སབ། ལ་སྟོགས་པ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་ ལཱ་འབད་བཅུག་ནི། 

༢.༡༨   སྟོབ་སྡེའི་ལམ་ལུགས། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་སབ་ནི།   
སྟོན་ཆས།   ཤྟོག་ཐང་། 

ལམ་སྟོན།   
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། སྟོབ་སྡེ་ནང་ འབད་བཏུབ་དང་ མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་དེ་ སབ་
བཅུག་ནི། ཁོང་གིས་ སབ་མི་ཚུ་ལུ་མ་བཏུབ་དང་ ལེགས་བཅོས་ འབད་དགོཔ་ཡྟོད་པ་ཅིན། སྟོབ་
དཔྟོན་གྱིས། དག་བཅོས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཤྟོག་ཐང་ནང་བཀོད་དེ་བཞག་ནི། དེ་ལས་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ 
ཚར་གཅིག་ལྷག་བྱིན་ཞིནམ་ལས། སྟོབ་ཁང་ནང་ལུ་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་སབ་སྟེ་ 
དྲན་གསྟོའི་དྟོན་ལུ་ སྟོབ་ཁང་ནང་དཔྱངས་བཞག་དགོ། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་
དང་ འགན་འཁྲི་སྟོགས་བཙུགས་དགོཔ། དཔེར་ན། 
༡༽ དུས་ཚྟོད་གཟུང་ནི། ༢༽ ཅ་དངོས་བདག་འཛིན་འབད་ནི། ༣༽ ཧིང་སངས་ས་འབད་
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བཞག་ནི། ༤༽ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཆ་རྟོགས་འབད་ནི། ༥༽ ཅ་དངོས་ཚུ་སྤྱི་རུབ་འབད་སྟོད་
ནི། ༦༽ མཐུན་ལམ་གྱི་ཐྟོག་ལུ་སྟོད་ནི། ༧༽ ཕགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང། ཡི་གུ་བྲི་ནི་དང་ ལྷག་
ནི་ཚུ་ སང་བ་འབད་དགོ། 

དྟོ་རུང་། སྒྲིག་གཞི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ དྟོན་དག་ གོ་སྡུར་འབད་དགོ། དཔེ་འབད་བ་ཅིན། ‘ཕགས་སྙིགས་’ 
ག་དེ་སྦེ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཨིན་ན? རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་ 
བྲི་དགོ། 

དྲན་གསྟོ། སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། འཕལ་འཕལ་ར་ འདི་དང་འཁྲིལ་
མ་འཁྲིལ་ ལྟ་རྟོག་འབད་དགོཔ་དང་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ཡང་ དྲན་
གསྟོའི་དྟོན་ལུ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། 

༢.༡༩   གྱངས་ཁ། 
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མཐའ་འཁོར་གྱི་ཅ་དངོས། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། སྟོབ་ཁང་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ པི་སི། རྡྟོ་རུག། ཤིང་གི་འདབ་མ་ཚུ་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ 
གྱངས་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ སབ་བཅུག། སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། སྡེ་ཚན་ལུ།  

- ཤིང་གི་འདབ་མ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག?  
- པི་སི་ག་དེམ་ཅིག་འདུག།  
- རྡྟོ་རུག་ག་དེམ་ཅིག་འདུག? 
- རྩང་དུམ་ ལ་སྟོགས་པའི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ ལན་སབ་བཅུག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གྱངས་ཁ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ རང་སྟོའི་འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། 

 ཀ་ པི་སི་༥ འདུག། 
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 ཁ་ རྡྟོ་རུག་༨ འདུག། 
 ག་ ཤིང་གི་འདབ་མ་༡༠ འདུག། 
 ང་ རྩང་དུམ་༡༥ འདུག་ ལ་སྟོགས་པ། 

དེ་ལས་ ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་སྦེ། དཔུང་ཆ་ཨིན་རུང་། མདུན་ཆ་ཨིན་རུང་། ཆ་འབད་བཞག་ཞིནམ་ལས། རྡྟོ་དང་ 
ཤིང་སྟོགས་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་། བདུན་འབད་མི་ ཚན་བཟྟོ། ཟེར་སབ་སྦེ། དབྱེ་ཞིབ་འབད། དེ་བཟུམ་
འབད། འབྲི་ཁྲི་གཅིག་གི་ དཔུང་ཆ་དདང་མདུན་ཆ་ མེན་པར། སྟོ་སྟོ་དང་ ཆ་བཟྟོ་བཅུག་སྦེ། ཨ་ལྟོའི་ 
ལྕོགས་གྲུབ་དང་བསྟུན། ༨,༩,༡༠,༡༡,༡༢,༢༠.༢༡,༢༢, སྟོགས། ག་དེམ་ཅིག་ འབད་ཚུགས་ཚུགས་ 
འབད་བཅུག་སྦེ། འགྲན་སྡུར་གྱི་ཐྟོག།  

✓ གཅིག་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་ གོ་རིམ་བསྒྲིག་བཅུག་ནི།  
✓ རྡྟོ་ཅུང་དང་ རྩང་དུམ་ཚུ་གིས་ འབུར་རིས་འབད་བྲི་བཅུག་ནི། 
✓ སའི་གུ་ བྲི་བཅུག་ནི། སྟོགས་འབད་ཞིནམ་ལས། ལཱ་ནང་ བཅའ་མར་གཏྟོགས་ནི། སྟུན་གྲོས་

འབད་ནི་ཚུ་ནང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། ཆ་རྟོགས་དང་སྤྱི་རུབ་འབད་ ལཱ་འབད་
བས་ག་ མི་འབད་བས་ག་ཚུ་ ལེགས་ཤྟོམ་འབད་ བལྟ་ཞིནམ་ལས།  

✓ སྟོང་ལཱ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རྡྟོ་ཅུང་དང་ རྩང་དུམ་ཚུ་ འཐུ་སྟེ། ཧིང་སངས་ས་ བཟྟོ་ནི་གི་ 
གོམས་འདྲིས་ཚུད་བཅུག། 

དྲན་གསྟོ། 
བདག་འཛིན་འབད་ཡྟོད་པའི་ མེ་ཏྟོག་དང་ སྐྱེ་ཤིང་ཚུ་ བཅག་བཅུག་སྟེ་ མེདཔ་གཏང་ནི་དང་། 
མཐའ་འཁོར་ལུ་ གནྟོད་པའི་ལཱ་ཚུ་ འབད་བཅུག་ནི་མི་འྟོང་།   
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༢.༢༠    ལཱ་གཡྟོག་མ་འདྲཝ་ངོས་འཛིན། 
རིག་རྩལ། ཉན་སབ། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས། ཤྟོག་བྱང་། རྟོང་ཁ་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་གཞི་འགྱམ།  

ལམ་སྟོན།། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ལཱ་གཡྟོག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ འབད་ཚུལ་སྟོན་པའི་པར་ སྟོམ་ཅིག་བཟྟོ་ནི། དཔེར་ན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ འདི་ག་ཅི་སྟོ? ཟེར་དྲིཝ་ད། འདི་ ཐབ་ཚངཔ་ ཨིན། ལ་སྟོགས་པའི་ ལན་སབ་ནི་ལུ་ 
གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ ལཱ་གཡྟོག་གི་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ནི་ལུ་ སང་བ་ འབད་བཅུག་དགོ། 
དཔེར་ན།  

ཀ: པར་ལུ་ལག་བརྡ་འབད་ཡི་ར་ ་ ་ ་ ་ ་ 

 ༡. པར་འདི་ནང་ ག་ཅི་འབད་དེས? 
 ༢. ཁོ/མྟོ་གི་ལཱ་འགན་ ག་ཅི་སྟོ? 
 ༣. འ་ནཱི་པར་འདི་ནང་ ག་ཅི་འབད་དེས? ལ་སྟོགས་པའི་ པར་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྟོན་ཡི་ར། 
  ལཱ་ མ་ འདྲཝ་འབད་མི་ཚུ་ག་ར་ ངོས་འཛིན་ འབད་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ ལཱ་གི་
  མིང་འདི་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག་དགོ།  

ཁ: འྟོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ མནྟོ་བསམ་གཏང་བཅུག་ཞིན་ན་ ལན་སབ་བཅུག་དགོ། 
 ༡. ང་བཅས་རའི་གཡུས་ཁར་ བམ་འདི་ ག་ཅི་འབད་དགོཔ་སྟོ? 
 ༢. སྟོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་དང་ བཟྟོ་བྟོ་གཉིས་ ག་ཅི་འབད་ མི་གནག་པའི་ལཱ་འབདཝ་
  ཨིན་ན? 
 ༣. དྲུང་འཚྟོ་འདི་ ག་ཅི་གི་དྟོན་ལུ་དགོཔ་སྟོ? ལ་སྟོགསཔ་ཚུ་དྲིས། 

  ཡང་ན། ལས་ཚུལ་འབད་དེ། 

ཀ་ དྲིབ།  ག་ཅི་འབད་དེས? 
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 ལན།  དཔེ་ཆ་སྟོན་དེས། 
 དྲི་བ།  དཔེ་ཆ་སྟོན་མི་ག་སྟོ? /དཔེ་ཆ་སྟོན་མི་ལུ་ག་ཅི་སབ་སྟོ? 
 ལན།  སྟོབ་དཔྟོན། བཟུམ། 

ཁ་ དྲིབ།  ག་ཅི་འབད་དེས? 
 ལན།  ཡི་གུ་འབྲི་དེས། 
 དྲི་བ།  ཡི་གུ་འབྲི་མི་ག་སྟོ? /ཡི་གུ་འབྲི་མི་ལུ་ག་ཅི་སབ་སྟོ? 
 ལན།  དྲུང་ཡིག། བཟུམ། 
དྲན་གསྟོ། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ ཁས་བང་གི་ཐྟོག་ལས་ མི་ཚུ་གི་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་ནི་ཡྟོད་ག་གི་ རྣམ་འགྱུར་སྟོན་
བཅུག་སྟེ་ གཞན་མི་ཚུ་ལུ་རྣམ་འགྱུར་གྱི་སྐོར་ལས་ སབ་བཅུག་ནི། 

༢.༢༡    ཡུལ་སྟོན་པའི་ཚིག། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་སབ་ནི། ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།  མིང་ཚིག་རབ་འབྱེད། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ཅ་དངོས་དང་ཡུལ་ཚིག། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། གུ། ནང་ན། འྟོག་ལུ། ལྟག་ལུ། ཐྟོག་ཁར། སྦུག་ལུ། ནང་ན། ཕྱི་ཁར། ཟེར་མི་ཚིག་
ཚུ་ ཤྟོག་བྱང་ནང་བྲིས་ཏེ་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་རེ་རེ་འབད་སྟོན་ཏེ་ འདི་ག་ཅི་ཨིན་པས? ཟེར་དྲི་བ་བཀོད་ཅི་ར་ 
གུ། ནང་ན། འྟོག་ལུ། ལྟག་ལུ། ཟེར་མི་ཚུ་གི་ གོ་དྟོན་ཨ་ལྟོ་ ཁོང་ར་ལུ་སབ་བཅུག་ནི། དེ་ལས་ སྟོབ་
དཔྟོན་གྱིས་དཔེ་དེབ་ཅིག་ འབྲི་ཁྲི་མགུ་ལུ་བཀལ་བཞག་སྦེ་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་དེབ་ག་ཏེ་འདུག? ཟེར་དྲི་
བ་བཀོདཔ་ད། ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ དཔེ་དེབ་ འབྲི་ཁྲི་གུ་འདུག་ལགས། ཟེར་ སབ་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ 
རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཅ་དངོས་གཞན་ཚུ་གི་ གནས་ཕྟོགས་ཚུ་ཡང་ ཡུལ་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སབ་
བཅུག། 

དྲན་གསྟོ། སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། (གུ་ ནང་ན་ འྟོག་ལུ་ ལྟག་ལུ་) ཟེར་མི་ཚུ་སྟོན་པའི་སྐབས་ དེ་ཚུ་ ལ་
དྟོན་གྱི་ཕད་ཨིན་ ལ་སྟོགས་པའི་ངོ་སྟོད་ག་ནི་ཡང་ འབད་མི་དགོ། 



ལམ་སྟོན་༡ པ།         ༢༠༢༢   

 57 

༢.༢༢   ལྷག་དེབ།  
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི་བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལ་བཏགས་དྲུག་ཡྟོད་མི་ལྷག་དེབ།  

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། དྲི་བ་༥ དེ་ཅིག་བཟྟོ་སྟེ་ སྟོབ་ཁང་ནང་དཔྱངས་བཞག་སྦེ། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་དེབ་ལ་
བཏགས་དྲུག་འདི་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས། ལན་འཚྟོལ་ཏེ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག། ལན་བྲི་
བའི་སྐབས་ལུ་ ལན་འདི་ ཤྟོག་གྲངས་ག་ཅི་ནང་འདུག་ག? ཐྟོ་བཀོད་བཅུག། 

དྲི་བའི་དཔེ། 
༡ ཤིང་གི་ འྟོག་ལུ་ ག་ཅི་ར་ འདུག? 
༢ གདྟོང་ཁར་ ག་ཅི་ར་ འདུག་? 
༣ ལག་པར་ ག་ཅི་ར་ འདུག? 
༤ བྱི་ཅུང་ ག་ཏེ་ འདུག? 
༥ ན་བཟའ་ དམརཔྟོ་ཡྟོད་མི་ ག་ ཨིན་པས? 
༦ རླངསམ་ ག་ཏེ་ལས་ འཐྟོན་དེས་? 

 ལན་གྱི་དཔེ། 
༡ ཤིང་གི་འྟོག་ལུ་ ཀླུ་འབུམ་དང་ སྟོབ་ཕྲུག་འདུག། ཀླུ་འབུམ་འདི་ ཤྟོག་གྲངས་༢ པ་

ནང་དང་། སྟོབ་ཕྲུག་འདི་ ཤྟོག་གྲངས་༡༦ པ་ནང་འདུག། 

དྲན་གསྟོ། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་བཏང་སྦེ་ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ བྲིས་འབག་འྟོང་བཅུག 

༢.༢༣   ལྷག་རྒྱུགས། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལ་བཏགས་དྲུག་ཡྟོད་པའི་ལྷག་དེབ།  
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ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ འདྟོགས་ཅན་དང་ མགོ་ཅན་ལྷག་ནིའི་སང་བ་འབད་ནི་གི་ སྟོང་ལཱ་བཟྟོ་སྟེ་སྟོད། དེ་ལས་ 
ཨ་ལྟོ་རེ་རེ་འབད་འབྟོ་སྟེ། ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ རྒྱུགས་ལེན་དགོ། ལྷག་ཐངས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ ཐྟོ་བཞག་ནིའི་
དྟོན་ལུ་ འྟོག་གི་བཀོད་ཁྲམ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཐྟོ་བཀོད་འབད་དགོ། ཐྟོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཤྟོག་
ཁྲམ་འདི་ དཔེ་སྣྟོད་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ བསྡུ་གསྟོག་འབད་བཞག་དགོ།  

དཔེར་ན། 
སྟོབ་ཕྲུག་གི་མིང་། ཚིག་གཅད་ཐངས། ཚིག་བསྐྱར་ལྟོག རྗོད་སྒྲ། དྲན་གསྟོ། 
བསན་འཛིན་ √ ཚིག་བསྐྱར་ལྟོག་འབདཝ་

མས། 
√ ཡར་རྒྱས་སྟོང་ནུག། 

རྡྟོ་རྗེ་ཚེ་རིང་ √ √ √ ལེགས་ཤྟོམ་འདུག་ 

དྲན་གསྟོ།  
ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་ཚུ་གདངས་བསྣར་ཏེ་ ལྷག་མ་བཅུག་པར་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ 
དུས་རྒྱུན་བྟོ་སབ་དྟོ་བཟུམ་ ལྷག་བཅུག་ནིའི་སང་བ་བྱིན་དགོ། 

ལྷག་དེབ་ཀྱི་རིགས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཡྟོད་རུང་ ལྷག་བཅུག་རུང་ཁྱད་མེདཔ་ཨིན། 

ཀུན་གསལ། དུས་དེབ། སྲུང་། རྣམ་ཐར། གཏམ་རྒྱུད་སྟོགས།  
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སྐབས།   སྤྱིན། མན། སོད། 

༢.༢༤   རྗེས་འཇུག་ཡྟོད་མི་མིང་ཚིག།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས། རྗེས་འཇུག་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག་ཤྟོག་བྱང་། ལྷག་དེབ།  

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། མིང་གཞི་ལུ་ རྗེས་འཇུག་སར་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་གི་ཤྟོག་བྱང་ཚུ་ སྟོད་ཞིནམ་ལས་ 
སྟོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་རྗེས་འཇུག་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོ་སྟོར་བཏྟོན་
བཅུག། དཔེར་ན། 

  
    
 

སྟོབ་ཚན་གཉིས་པ༽ དབྱངས་གསལ་མགོ་འདྟོགས་རྩེག་མ་དང་འཕུལ་མཐའ་ཡྟོད་མི། ལྷག་ཤྟོག། ལེན་སྦེ་རྒྱུགས་ལེན་ཏེ་ ཐྟོ་
བཀོད་འབད། 
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སྟོབ་ཚན་༢ པའི་དྟོན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ། 
 བཀོད་རྒྱ་ནང་ ཚུད་ཡྟོད་མི་བྱ་ཚིག་དང་ མིང་ཚབ་ཚུ་ ལག་ལེན། 
 མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ རྗོད་ཚིག་བཟྟོ་སྟེ་ འབྲི་སབ།  
 གསལ་བྱེད་ལུ་ རྗེས་འཇུག་སར་བའི་ སྒྲ། 
 སྟོབ་ཁང་དང་ དེའི་ཅ་དངོས་ཚུ་གི་ གྱངས་ཁ་དང་མིང་ འབྲི་སབ། 
 ལ་བཏགས་དྲུག་གི་སྒྲ་དང་ འདྲེན། དེའི་ མིང་ཚིག་ འབྲིལྷག། 
 ཡ་བཏགས་བདུན་གྱི་ འདྲེན་དང་། དེགི་མིང་ཚིག་ ཚིག་སྡུད། 
 སྟོབ་སྡེའི་ ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ འབྲི་སབ། 
 ར་བཏགས་༡༤ གི་འདྲེན་དང་། དེ་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ འབྲི་ལྷག།  
 ལཱ་རིགས་ མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ སྡེབ་འབྲི་སབ། 
 ལ་བཏགས་༦ འདྲེན་ བཀལ་ཐངས། 
 ར་མགོ་༡༢ འདྲེན་ བཀལ་ཐངས་དང་། དེ་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སྟོབ་སྟོང་སྟོབ་སྟོན་དྟོན་ཚན། 
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སྟོབ་ཚན་གཉིས་པའི་ དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱྟོར། Approach འགོ་ཐྟོག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

བཀོད་རྒྱ་དང་ ལཱ་རིགས། ནང་མི་ཉེ་
ཚན་གྱི་བརྒྱུད་ཁྲམ། ནང་མིའི་ལཱ་གི་
བཤད་པ། ཅ་དངོས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་དང་
མིང་། ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ ཡུལ་
ཚིག། གྱོན་ཆས་ངོས་འཛིན་དང་ལག་
ལེན། གཙང་སྦྲ་འཕྟོད་བསྟེན་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ ཉན་སབ་འབད་བའི་
སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་སེང་ཕབ་
མགྱོགས་ལྷྟོད་ ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་
དང་འཁྲིལ་ དཀའ་ངལ་ ག་ནི་ཡང་
མེད་པར་ ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་
མི། 

བཀོད་རྒྱ་དང་ ལཱ་རིགས། ནང་མི་ཉེ་
ཚན་གྱི་བརྒྱུད་ཁྲམ། ནང་མིའི་ལཱ་གི་
བཤད་པ། ཅ་དངོས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་དང་
མིང་། ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ ཡུལ་
ཚིག། གྱོན་ཆས་ངོས་འཛིན་དང་ལག་
ལེན། གཙང་སྦྲ་འཕྟོད་བསྟེན་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ ཉན་སབ་འབད་བའི་
སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་སེང་ཕབ་
མགྱོགས་ལྷྟོད་ ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་
དང་འཁྲིལ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་
གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་ར་ ཉན་སབ་ 
འབད་ཚུགས་མི། 

བཀོད་རྒྱ་དང་ ལཱ་རིགས། ནང་མི་ཉེ་
ཚན་གྱི་བརྒྱུད་ཁྲམ། ནང་མིའི་ལཱ་གི་
བཤད་པ། ཅ་དངོས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་དང་
མིང་། ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ ཡུལ་
ཚིག། གྱོན་ཆས་ངོས་འཛིན་དང་ལག་
ལེན། གཙང་སྦྲ་འཕྟོད་བསྟེན་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ ཉན་སབ་འབད་བའི་
སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་སེང་ཕབ་
མགྱོགས་ལྷྟོད་ ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་
དང་འཁྲིལ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ ཉན་
སབ་ འབད་ཚུགས་མི། 

བཀོད་རྒྱ་དང་ ལཱ་རིགས། ནང་མི་ཉེ་
ཚན་གྱི་བརྒྱུད་ཁྲམ། ནང་མིའི་ལཱ་གི་
བཤད་པ། ཅ་དངོས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་དང་
མིང་། ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ ཡུལ་
ཚིག། གྱོན་ཆས་ངོས་འཛིན་དང་ལག་
ལེན། གཙང་སྦྲ་འཕྟོད་བསྟེན་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ ཉན་སབ་འབད་བའི་
སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་སེང་ཕབ་
མགྱོགས་ལྷྟོད་ ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་
དང་འཁྲིལ་ དཀའ་ངལ་ ག་ནི་ཡང་
མེད་པར་ ཉན་སབ་ འབད་ནི་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

ལྷག
་ནི།
 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག།  མིང་
གཞི་ལུ་ ཡ་ར་ལའི་འདྟོགས་ཅན་
དང་ སྔོན་འཇུག་ རྗེས་འཇུག་ 
ཡང་འཇུག་ ཡྟོད་མི་གི་མིང་ཚིག་ 
ལཱ་འགན་སྟོགས་ཀྱི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ 
སྟོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྦེ་ 
ལྷག་པའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་ 
གཅད་མཚམས་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ 
སེང་ཕབ་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ 
འཛྟོལ་བ་མེད་པར་ ལྷག་ཚུགས་མི།    

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག།  མིང་
གཞི་ལུ་ ཡ་ར་ལའི་འདྟོགས་ཅན་
དང་ སྔོན་འཇུག་ རྗེས་འཇུག་ 
ཡང་འཇུག་ ཡྟོད་མི་གི་མིང་ཚིག་ 
ལཱ་འགན་སྟོགས་ཀྱི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ 
སྟོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྦེ་ 
ལྷག་པའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་གཅད་ 
མཚམས་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ སེང་ཕབ་ 
ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་ར་ 
ལྷག་ཚུགས་མི།    

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག།  མིང་
གཞི་ལུ་ ཡ་ར་ལའི་འདྟོགས་ཅན་
དང་ སྔོན་འཇུག་ རྗེས་འཇུག་ 
ཡང་འཇུག་ ཡྟོད་མི་གི་མིང་ཚིག་ 
ལཱ་འགན་སྟོགས་ཀྱི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ 
སྟོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྦེ་ 
ལྷག་པའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་གཅད་
མཚམས་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ སེང་ཕབ་ 
ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ ལྷག་ཚུགས་མི།    

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག།  མིང་
གཞི་ལུ་ ཡ་ར་ལའི་འདྟོགས་ཅན་
དང་ སྔོན་འཇུག་ རྗེས་འཇུག་ 
ཡང་འཇུག་ ཡྟོད་མི་གི་མིང་ཚིག་ 
ལཱ་འགན་སྟོགས་ཀྱི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ 
སྟོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྦེ་ 
ལྷག་པའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་གཅད་
མཚམས་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ སེང་ཕབ་ 
ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ བཅས་ ལྷག་
ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི།    

བྲི་ནི
། 

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ མིང་ཚབ་ བྱ་
ཚིག་ ལཱ་འགན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་ བཀོད་རྒྱ་དང་ རྗོད་ཚིག་ 
བཤད་པ་རེ་བྲི་བའི་སྐབས་ འཐྟོབ་
ཐངས་དང་འཁྲིལ་ འདྲེན་བཀལ་
དང་ ཡིག་སྡེབ་ ཚག་ཤད་ གཅད་
མཚམས་ཚུ་ འྟོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ 
ལན་ཆ་ཚང་འབད་ འཛྟོལ་བ་མེད་
པར་ བྲི་ཚུགས་མི།  

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ མིང་ཚབ་ བྱ་
ཚིག་ ལཱ་འགན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་ བཀོད་རྒྱ་དང་ རྗོད་ཚིག་ 
བཤད་པ་རེ་བྲི་བའི་སྐབས་ འཐྟོབ་
ཐངས་དང་འཁྲིལ་ འདྲེན་བཀལ་
དང་ ཡིག་སྡེབ་ ཚག་ཤད་ གཅད་
མཚམས་ཚུ་ འྟོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ 
རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏྟོགས་ མང་
ཤྟོས་ར་ བྲི་ཚུགས་མི།  

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ མིང་ཚབ་ བྱ་
ཚིག་ ལཱ་འགན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་ བཀོད་རྒྱ་དང་ རྗོད་ཚིག་ 
བཤད་པ་རེ་བྲི་བའི་སྐབས་ འཐྟོབ་
ཐངས་དང་འཁྲིལ་ འདྲེན་བཀལ་
དང་ ཡིག་སྡེབ་ ཚག་ཤད་ གཅད་
མཚམས་ཚུ་ འྟོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ བྲི་ཚུགས་མི།  

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ མིང་ཚབ་ བྱ་
ཚིག་ ལཱ་འགན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་ བཀོད་རྒྱ་དང་ རྗོད་ཚིག་ 
བཤད་པ་རེ་བྲི་བའི་སྐབས་ འཐྟོབ་
ཐངས་དང་འཁྲིལ་ འདྲེན་བཀལ་
དང་ ཡིག་སྡེབ་ ཚག་ཤད་ གཅད་
མཚམས་ཚུ་ འྟོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ 
ལན་ཆ་ཚང་འབད་ འཛྟོལ་བ་མེད་
པར་ བྲི་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི།  
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བྱ་ས
ྟོད། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་ར་ 
ཚུལ་མཐུན་འབད་མི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབད་མི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

 

 
  



ལམ་སྟོན་༡ པ།         ༢༠༢༢   

 63 

སྟོབ་ཚན་གསུམ་པ།   
སྔོན་རྗེས་ཡང་འཇུག་དང་ ཨང་ཡིག་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་འབྲི་ལྷག་དང་ དུས་རྒྱུན་མིང་ཚིག་གི་ཉན་སབ། 

དགོས་དྟོན།  
 སྔོན་འཇུག་དང་ རྗེས་འཇུག་ ཡང་འཇུག་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ནི་དང་། ཨང་
 ཡིག་དང་དུས་རྒྱུན་ཉེར་མཁོའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ཉན་སབ་འབད་ཚུགས་ནིའི་དྟོན་ལུ་ཨིན། 

ལས་དྟོན།   
 ༡. སྔོན་འཇུག་དང་ རྗེས་འཇུག་ ཡང་འཇུག་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་ ཚིག་

  སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
 ༢. གྱངས་ཁ་༡ ལས་༢༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་དང་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ འབྲི་ལྷག་ འབད་

  ཚུགས་དགོ། 
 ༣. བཞེས་སྒོ་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ གྱོན་ཆས་ གཙང་སྦྲ་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་

  དང་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་དང་ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
  ༤. འབྲེལ་ཡྟོད་གནད་དྟོན་གྱི་ དྲི་བ་བཀོད་ནི་དང་ལན་སབ་ནི་ཚུ་ འབད ཚུགས་དགོ། 
  ༥.  སྟོབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
 
 
 
 
 
 
  

གནས་ཚད་འདི་ནང་ལྷྟོདཔ་ད། མཇུག་ལུ་ 
བཀོད་ཡྟོད་མི་ ལྷག་དེབ་ཀྱི་ཐྟོ་ལས། འྟོས་
འབབ་ག་ཆེ་མི་འདི་བལྟ་སྟེ། གཉིས་དང་
གསུམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་འབྲི་
ལྷག་ སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟྟོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ སྟོན་
ཚན་དང་ ནང་འབྲེལ་བཟྟོ་སྦེ་ ངེས་པར་
ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  
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སྟོབ་ཚན་༣ པའིསྟོང་ལཱ། 
༣.༡   ལཱ་གཡྟོག་གི་བཤད་པ། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་སབ་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིང་ཚིག་རབ་འབྱེད། རྟོང་ཁ་དང་མཐའ་འཁོར་སྟོབ་སྟོང་གཞི་འགྱམ། 

ལམ་སྟོན། 
དུས་ཐུང་གློག་བརྙན་ ༼clip༽དང་ པར་རིས་ཚིག་མཛྟོད་ནང་གི་ 
ལཱ་འབད་ཐངས་སྟོན་མི་ དྟོན་ཚན་གྱི་ཐྟོག་ པར་དེ་ཚུ་གིས་ ག་ཅི་
སྟོནམ་ཨིན་ན? སྡེ་ཚན་ནང་རྡྟོག་ གྲོས་སྟུན་འབད་བཅུག། དེ་ལས་ 
ག་ར་གིས་ པར་ནང་ཡྟོད་པའི་ལཱ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་
བཅུག། ཡང་ན། 
ཉེ་འདབས་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ ལཱ་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ འབད་དྟོ་ག? ལྟ་རྟོག་འབད་བཅུག་སྦེ། ལཱ་དང་ ལཱ་
འགན་གྱི་སྐོར་ལས་ བྲི་བཅུག་ནི་དང་། སབ་བཅུག། 

༣.༢   མིང་ཚིག་ལྷག་ནི། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   སྔོན་རྗེས་ཡང་འཇུག་ བརྩེགས་འདྟོགས་རྗོད་ཚིག་ལྷྟོག་བྱང་། 

ལམ་སྟོན། 
འྟོག་ལུ་ཡྟོད་མི་ སྔོན་རྗེས་ཡང་འཇུག་ བརྩེགས་འདྟོགས་ཀྱི་ ལྷྟོག་བྱང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ 
སྟོར་ཀློག་དང་ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་བཅུག་དགོ།  

སྟོབ་ཚན་གསུམ་པ༽ སྔོན་འཇུག་ ག་ད་མ་ མིང་གཞི་ ང་ཉ་ན་མ་ཚུ་ལུ་ ཞུགས་པའི་རྗོད་སྒྲ། ལྷག་ཤྟོག། ཟེར་མི་འདི་ སྟོབ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སྟོད་དེ་ སྟོར་ཀློག་དང་ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ ག་ར་ལྷག་བཅུག་སྦེ། ལཱ་ཤྟོག་འདི་ སྟོབ་ཚན་གཉིས་པ་འདི་ མཇུག་བསྡུ་
བའི་ཤུལ་ལུ་ ལྟོག་འབག་འྟོང་དགོཔ་འབད་ སྟོད་གཏང་དགོ།   
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༣.༣   ཡང་འཇུག་གི་མིང་ཚིག་སྟོར་ཀློག་དང་ཚིག་སྡུད། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི་ བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། སྒོ་ནྟོར་སེམས་ཅན། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྒོ་ནྟོར་སེམས་ཅན་གྱི་ལྷག་དེབ་འདི་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དེ་ནང་ལས་ ཡང་འཇུག་ཡྟོད་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་བཏྟོན་ཏེ་ ཤྟོག་ཀུ་ཅིག་ནང་ཐྟོ་བཀོད་འབད་བཅུག། དེ་ལས་ ཐྟོ་བཀོད་འབད་ཡྟོད་མི་ཚུ་ 
སྟོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག། 

བཏགས།  གཟུགས།     ཕྟོགས།  ཚུགས། གངས། བསྡེབས། བརྡབས། བལྟབས། 
ཐབས། བབས། གཏམས། འཆམས། འབངས།  
ཨ་ལྟོ་རང་སྟོའི་ ཁྱིམ་ནང་ཡྟོད་པའི་སྒོ་ནྟོར་ སེམས་ཅན་ཚུ་གི་མིང་སབ་སྟེ་ ཡང་འཇུག་ཡྟོད་པའི་མིང་
ཚིག་ཚུ་སབ་བཅུག།  

༣.༤    ཡང་འཇུག་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག།  
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཡང་འཇུག་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག་གི་ཤྟོག་བྱང་། 

ལམ་སྟོན། 
ཡང་འཇུག་ཡྟོད་མི་དང་ མེད་མི་ཚུ་ འྟོག་གི་ཤྟོག་ཐང་ཅིག་ནང་ བྲིས་འབག་འྟོངས་སྦེ། སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ 
སྟོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད་གང་རུང་གི་ ཐྟོག་ལས་ ལེགས་ཤྟོམ་འབད་ ལྷག་བཅུག།  

དེ་གི་ཤུལ་ལས། སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཆ་འབད་སྟུན་གྲོས་ཐྟོག་ལས་ ལྟོགས་སུ་བཏྟོན་ཏེ་ བྲི་བཅུག་སྦེ། 
དམངས་ཁར་ ལྷག་བཅུག། 

སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཆ་འབད་ སྟུན་གྲོས་རྐྱབ་ནི་ལུ་ གོ་སྐབས་འདྲན་འདྲ་ལེན་བཅུག་ནི་གི་ དྟོན་ལུ་ལྟ 
རྟོག་འབད་དེ། གོ་སྐབས་འདྲན་འདྲ་ འཐྟོབ་བཅུག་དགོ།  
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ཡང་འཇུག་ཡྟོད་མི། ཡང་འཇུག་མེད་མི། 
 

ཐགས། 
 

 
བས། 

༣.༥   ནང་མིའི་ལཱ་གི་བཤད་པ། 
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིང་ཚིག་རབ་འབྱེད། རྟོང་ཁ་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་གཞི་འགྱམ། 

ལམ་སྟོན། 
ནང་མིའི་ལཱ་གི་ བཤད་པ་བྲི་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ དྲི་བའི་ཐྟོག་ལུ་ གྲོས་
སྟུན་འབད། 

✓ ཁྱོད་ཀྱི་ ཁྱིམ་ནང་ མི་ག་དེམ་ཅིག་ཡྟོད? 
✓ མི་ ག་དང་ག་ར་སྟོ? 
✓ ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པ་གིས་ ག་ཅི་འབདཝ་སྟོ? 
✓ ག་ཅི་གི་ ལཱ་ར་ འབདཝ་སྟོ? 
✓ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་ནི་ཡྟོད་གོ? 

དེ་བཟུམ་འབད༌ སྟོབ་ཕྲུག་ནང་རྡྟོག་ ནང་མིའི་ལཱ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་དེ་ སབ་བཅུག་
དགོ། ལཱ་འགན་གྱི་མིང་སྡེབ་དང་སྦྲགས་ཏེ་༡༠ དང་༡༥ གི་བར་ན་ཤེས་དགོ། 

ཐགས། བས། གཏོགས། རིས། རིབས། དམ། དགོས། དོགས། དྭགས། ཐངས། སྐབས། ལམ། མས། ཡངས། རིངས། 
ལངས། ལགཔ། སརཔོ། རིང་། སྐམ། བརྩམས། འབག། གཏོགས། ཐུགས། བསམས། དབུགས། ཕོག། དཔགས། ཁཝ། 
རིཝ། སངས། གནངས། ཚས། ཚལ། སྤངས། ཆབ། ཐུགས། ཏགམ། གདམས། འགག། ཕྱགས། ཕོགས། སྦུལ། སོགས། 
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༣.༦    གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས། 
་རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཡན་ལག་པར་གྱི་ཤྟོག་ཁྲམ། ལྷག་དེབ། ཡན་ལག་གི་ཞེ་ས། 
   མིང་ཚིག་རབ་འབྱེད། རྟོང་ཁ་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་གཞི་འགྱམ། 

ལམ་སྟོན། 
མིང་ཚིག་རབ་འབྱེད། རྟོང་ཁ་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་གཞི་འགྱམ། ཟེར་མི་དེབ་འདི། དཔུང་ཆ་ལུ་ རེ་རེ་
སྟོད་ཞིནམ་ལས། གཟུགས་ཀྱི་ ཆ་ཤས་ཡྟོད་མི་ ཤྟོག་ལེབ་འདི་ནང་ སྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐྟོག་ ལྷག་བཅུག།  
ལྷག་མ་ཤེས་མི་ཚུ་ ཐྟོ་བཞག་བཅུག་སྦེ། ཆ་ཤས་ཀྱི་ པར་ཡྟོད་མི་ཤྟོག་ཁྲམ་འདི་ ལྷག་པའི་སྐབས་ ཐྟོ་
བཞག་ཡྟོད་མི་ཚུ་ དྟོགས་གཅོད་ འབད་བཅུག། 

གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་པར་ཡྟོད་པའི་ ཤྟོག་ཁྲམ་དང་ ལྷག་དེབ་སྟོན་ཞིནམ་ལས། རེ་རེ་བཞིན་ སྟོར་
ཀློག་རྐྱབ་ལྷག་སྟེ་སྟོན་ནི་དང་། ཡངན། འྟོག་གི་གོ་རིམ་ལྟར་འབད། 

• སྟོབ་ཕྲུག་ལུ་ གཟུགས་ཀྱི་ ཡན་ལག་གི་མིང་སབ་བཅུག། 
• སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ ཐྟོ་བཀོད་འབད། 
• གཟུགས་ཀྱི་ ཡན་ལག་/ཆ་ཤས་ཚུ་གི་ བྱེད་ལས་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? སབ་བཅུག་སྦེ། ཤྟོག་ཐང་གུ་

བྲིས་སྦེ་ རག་བུ་ལྷག་བཅུག་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་བཞག་དགོ། ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ 
ལྷག་བཅུག་ནི་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། དེ་ལས་ མིང་ཚིག་དང་ ཡན་ལག་གི་པར་ཚུ་ ཁོང་
རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག་དགོ། སྡེབ་དང་སྦྲགས་ མིང་༡༥ དང་༢༠ གི་བར་ན་ཤེས་དགོ། 
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༣.༧   གྱོན་ཆས། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི། སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མཐའ་འཁོར་གྱི་ཅ་དངོས། 

ལམ་སྟོན། 
ཁོང་རའི་གནས་སངས་དང་ འབྲེལ་བའི་གྱོན་ཆས་ཀྱི་མིང་༡༥ དང་༢༠ གི་བར་ན་ཤེས་བཅུག་ནི་གི་དྟོན་
ལུ་ སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་སྡེ་ཚན་༣ དང་༤ འབད་ ཕྱི་ཁར་བཏང་སྦེ། 

 བུཚ་གི་གྱོན་ཆས་ག་ཅི་ར་གྱོནམ་ཨིན་ན? 
 བུམྟོ་ཚུ་གིས་གྱོན་ཆས་ག་ཅི་ར་གྱོནམ་ཨིན་ན? 
 ལཱ་འབདཝ་ད་གི་གྱོན་ཆས། 
 ཚེས་བཅུ་སྟོགས་དགའ་སྟོན་གྱི་གྱོན་ཆས། 
 གྱངམ་ད་གི་གྱོན་ཆས་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་བཅུག་སྦེ་ འདྲི་ལན་གྱི་ཐྟོག་ལེགས་འབད་ཞིནམ་
ལས་ ཉིན་བསར་ ལྷག་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ ཤྟོག་ཐང་ནང་བྲིས་ཏེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ།  

དེ་གི་ཤུལ་ལས། 

༡. གྱོན་ཆས་ ང་བཅས་ནཱ་ལས་ འཐྟོནམ་ཨིན་ན། 
༢. ནང་འདྲེན་འབད་འབདཝ་ཨིན་ན། 
༣. རྒྱུ་ སེར་ཤྟོག་ ཐེརམ་ ལ་སྟོགས་པ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ བྲི་བཅུག་དགོ། 
༤. ཕྟོ་དང་མྟོ་ ག་གིས་འཐགཔ་ཨིན་ན། 
༥. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མཐའ་དབུས་ ག་ཏེ་ལས་འཐྟོནམ་ཨིན་ན? 
༦. བཙྟོང་པ་ཅིན་ གོང་ཚད་ ག་དེ་སྦེ་ འཐྟོབ་དྟོ་ག?  
༧. གྱོན་ཆས་ཧིང་སངས་ས་ ག་ཅི་འབད་གྱོན་དགོཔ་ཨིན་ན? སྟོགས། དེ་དང་འབྲེལ་
བའི་གནས་ཚུལ་གཞན་ཡང་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། འྟོས་འབབ་བལྟ་སྟེ། སྟོང་ལཱ་སྟོད་དགོ། 
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༣.༨   ལྷག་ཐངས། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི།  
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། (པད་མ་ཨ་ལྟོ་དང་གཅིག་ཁར་)  

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཁོང་ར་ནང་རྡྟོག་ ལྷག་ཐངས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དྟོན་ལུ་  

 རྗོད་སྒྲ། 
 ཚིག་མཚམས་གཅད་ཐངས།  
 ཚིག་བསྐྱར་བ། 
 ཚིག་བགོམ་ནི། སྟོགས་ཀྱི་ ཚད་གཞི་ཐྟོག་ལུ་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་ ལྷག་བཅུག་སྦེ། ལེགས་

བཅོས་འབད་བཅུག་དགོ། དེ་མ་ཚད། 
▪ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས། 
▪ གཅིག་ཁར་ལྷག་ནི། 
▪ མིག་བཤལ་རྐྱབ་ལྷག་ནི། 
▪ ཁུ་སིམ་འབད་ལྷག་ནི། 
▪ སྐད་བཏྟོན་ཏེ་ལྷག་ནི། 
▪ རིགས་བསྒྲེས་ལྷག་ནི། (མཉམ་འབྲེལ་) 
▪ ལྷག་སྟེ་ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དྟོན་བཤད་ནི། ཚུ་ཡང་ གནས་སངས་དང་བསྟུན་ལག་

ལེན་ འཐབ་དགོ། 
▪ འདི་བཟུམ་མའི་ སྟོང་བ་ ཚར་གཅིག་དང་གཉིས་འབད་མེན་པར། འྟོས་འབབ་དང་

འཁྲིལ་ ལྟོག་ཅི་ལྟོག་ཅི་ འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ།  
དེ་འབདཝ་ད། ལྷབ་ནི་ལུ་ ལེགས་ཤྟོམ་ཡྟོད་མི་ཚུ་ སུན་ཁག་ཁ་ བཟྟོ་ནི་མི་འྟོང་། 

 

 



ལམ་སྟོན་༡ པ།         ༢༠༢༢   

 71 

༣.༩   གཙང་སྦྲ་འཕྟོད་བསྟེན། 
རིག་རྩལ།  གསྟོ་བའི་ཤེས་ཡྟོན།  
སྟོན་ཆས།   རས་བྱང་/ཤྟོག་བྱང་། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གཙང་སྦྲ་གི་དགོས་པ་ ཧ་གོ་ནིའི་དྟོན་ལུ་ གཙང་སྦྲ་གི་དྟོན་ཚན། 

 གཟུགས་ཀྱི་གཙང་སྦྲ། 
 གྱོན་ཆས། 
 སྟོབ་ཁང་། 
 ཆབ་གསང་། 
 ཐབ་ཚང་། 
 ཟ་ཆས། 
 བཞེས་སྒོ། 
 མཐའ་འཁོར། 
 ངག་གི་གཙང་སྦྲ་ སྟོགས་  

རེ་རེ་བཞིན་ ཧ་གོ་བཅུག་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ 
 གོ་སྡུར། 
 ལྟ་རྟོག། 
 ལྟ་བཤལ་དང་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན། 
 བཏུབ་མ་བཏུབ་ ཕན་གནྟོད་ སྤང་བང་དང་ལེན་འབད་དགོཔ། རག་བུ་གཤིས་ཚུད་དགོཔ། ཆ་

རྟོགས་དང་ ཕམ་ཚུ་ལུ་ སྤེལ་དགོཔ་ལ་སྟོགས་པ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་ རིག་རྩལ་ཚུདཔ་
བཟྟོ་དགོཔ་དང་། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་ཚིག་སྡུད་འབད་ ལྷག་ཚུགསཔ་
བཟྟོ་དགོཔ་དང་། སྡེབ་དང་སྦྲགས་ཏེ་སེམས་ལུ་ ངེས་ཚུགསཔ་བཟྟོ་དགོ། དྲན་བརྡའི་གནས་
ཚུལ་ སྟོད་ཚུགསཔ་ བཟྟོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ 
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▪ པར་བྲི་བཅུག་ནི། 
▪ པར་གྱི་འྟོག་ལས་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་བྲི་བཅུག་ནི། 
▪ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི། དཔེར་ན། 

 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

༣.༡༠   གཙང་སྦྲ་འཕྟོད་བསྟེན། 
རིག་རྩལ།  གསྟོ་བའི་ཤེས་ཡྟོན།    
སྟོན་ཆས། མི་སྡེའི་རིག་རྩལ།(འགན་ཁུར་འབག་ནི། ལཱ་གཅིག་ཁར་འབད་ནི་) 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཁ་ཤའི་པར་གྱི་ཐྟོག་ལུ་ཡྟོད་པའི་ སྲུང་འདི་ ལྟོག་ཅི་ལྟོག་ཅི་ར་གཏང་། དེ་ལས་ ཨ་ལྟོ་
ཚུ་གིས་ སྲུང་གི་པར་ཚུ་བྲིས་ཞིན་ན། ལྷག་ནིའི་དྟོན་ལུ་ གྱང་གི་སྲུང་འཇམ་ཏྟོང་ཏྟོ་རེ་ བཟྟོ་བཅུག་སྟེ་ 
ཞུན་དག་འབད་དེ་ སར་བཞག། གནས་སྐབས་དང་ མིང་ཚིག་གི་སང་བ་ ཧེང་སྐལ་འཐྟོབ་ནིའི་དྟོན་ལུ་ 
མཐུན་སྒྲིག་གི་ཤྟོག་བྱང་དང་། ལགས་སྟོའི་རྩེདམྟོ་ ལ་སྟོགས་པ་ སྟོན་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ། དཔེར་ན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ པར་བྲིས་ཞིནམ་ལས། རྗོད་ཚིག་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ནི། ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ ཤྟོག་
ཐང་ནང་ཡྟོད་པའི་ གཟུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ ནདཔ་འཐྟོན་དགོ་པའི་ དྟོན་དག་སྟོན་མིའི་པར་ཚུ་ལུ་ གཞི་

མྟོ་འདི་ བདེ་སྐྱིད་ ཨིན།        མྟོ་ ཁ་ལག་ འཁྱུ་དེས།        མྟོ་ སྟོ་བཀྲུ་ རྐྱབ་དེས། 

མྟོ་ མགུ་ཏྟོ་ འཁྱུ་དེས།         མྟོ་ མགུ་ཤད་ རྐྱབ་དེས།       མྟོ་ བཞེས་སྒོ་ ཟ་དེས།   

 

མྟོ་ལགཔ་འཁྱུ་དེས།              མྟོ་ སྟོབ་གྲྭ་ནང་ འགྱོ་དེས། 
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བཞག་སྟེ། སྟོང་ལཱའི་ པར་ཚུ་བྲི་ནི། དེ་ལས་ པར་ཚུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས། ཤྟོག་ཁྲམ་འདི་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནིའི་ སང་བ་བྱིན། 

༣.༡༡   ཡང་འཇུག་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག།  
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   དཔེ་དེབ། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ སྟོབ་དེབ་རྙིངམ། ལྷག་དེབ། རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཚུ་ ག་ཅི་ཡྟོདཔ་ཅིག་སྟོད་དེ་ ལྷག་བཅུག་
དགོ། དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཡང་འཇུག་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་འཚྟོལ་ཏེ་ འབྲི་དེབ་ནང་ དཔེ་
བལྟ་སྟེ་བྲི་བཅུག་སྦེ་ ཚིག་དེ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ སྡེ་ཚན་རེ་ལས་འཐུས་མི་རེ་ཐྟོན་ཏེ་ 
དམངས་ཁར་སན་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ གཞན་མི་ཚུ་ལུ་ ཨིནམ་མེནམ་གི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་སྟེ་ངོས་
ལེན་འབད་བཅུག་དགོ། 

༣.༡༢   མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི་བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ཤྟོག་བྱང། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། མགོ་ཅན་ལས་ གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག། རྐོ་མི། གནམ་བསྐོས། ཆང་སྐོལ། ལཱ་རྒྱབ། རྣམ་
རྟོག། ཨོལ་ལྐོག། ཕག་ལྟག། ས་རེ། སྟོན་པ། རྩིབས། རྩྟོམ། རྨགཔ། སག་ལྤགས། ལྷམ། ལྷྟོང་། ཁ་
སྐོང་། རྔོ་རམ། ལྟྟོ། སྐུགས། ལྦ་ཀ། སྤང་། རྟོང་ ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་བྲིས་ཏེ་ སྟོན་ཞིནམ་ལས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་
ལུ་ལྷག་བཅུག། དེ་བཟུམ་འབད་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་འབད་རུང་། ཆ་འབད་རུང་རུང་ བཟྟོ་ཞིནམ་
ལས། མགོ་ཅན་ལས་ གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་དེབ་དང་ སྟོབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་གཞན་མི་ལས་ འཚྟོལ་
ཏེ་བྲི་བཅུག་སྦེ་ གོ་སྡུར་འབད་ ལྷག་བཅུག། ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཡིག་བཟྟོའི་སྟོང་དེབ་ཁ་ ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་སང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། 
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དེ་ལས་ འྟོག་གི་པར་ནང་ ག་ཅི་ར་འབད་དེས་ག? དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་དེ་ བཤད་པ་བྲི་བཅུག། 

 

 

 

 

 

 

༣.༡༣
 

  སེམས་ཅན་གྱི་སྟོ་གླུ། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་སབ་ནི།  
སྟོན་ཆས།   སྟོ་གླུའི་དེབ་ཆུང། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཅན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྟོ་གླུ་འཐེན་ཐངས་དཔེ་སྟོན་འབད་དགོ། དེ་ལས་ཨ་ལྟོ་ག་ར་
གིས་ ལད་སྟོལ་རྐྱབ་སྟེ་འཐེན་བཅུག་དགོ།  

འབྲུག་གི་ནགས་ཚལ་ནང་ལུ་༢ ། ཀ་ཤ་དྟོམ་དང་གླངམྟོ་ཆེ། ཤཝ་སག་དང་རི་བྟོང་།  
འ་དྟོམ་སེངྒེ་འབྲྟོང་གྱིམ་ཙེ། རི་ཕག་དེ་ཚུ་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཨིན། 
འབྲུག་གི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་༢ ། ཕགཔ་དང་བྱི་ལི་བྱ་པྟོད། རྟོ་ཁྱི་གཡག་དང་ར་ལུག། 
བྱམྟོ་དང་བ་མེན་བ་གླང་། བྟོང་ཀུ་དེ་ཚུ་སྒོ་ནྟོར་སེམས་ཅན་ཨིན། 
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- ཆ་འབད་ སྟུན་གྲོས་འབད་བཅུག་སྟེ། ཞབས་ཁྲ་ནང་ལས་འཐྟོན་མི་སེམས་ཅན་ 
སེམས་ཅན་མི་དང་གཅིག་ཁར་སྟོད་མི། སེམས་ཅན་ར་ཁར་སྟོད་མི། 

ལུག། 
 

ཀ་ཤ། 

དེ་གི་ཤུལ་ལས། ཡུ་ཀྲུའིཔ་ལས་ སེམས་ཅན་གཉིས་ཀྱི་ པར་བཏྟོན་ཞིནམ་ལས།  

 
འདྲ་མི་དང་ མ་འདྲ་བའི་ རྣམ་པ་ སྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐྟོག་ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ། བཀོད་ཤྟོག་བཀང་བཅུག།  

ཅོག་འཐད་པ་ཅིན། རགས་ (༠) བཀལ།  ཅོག་མ་འཐད་པ་ཅིན། རགས་ (-) བཀལ།   
རྣམ་ཅོ། མིག་ཏྟོ། མཇུག་མ། རྭཝ། སྤུ། རྐངམ། ཁ། 

       

ཨ་ལྟོ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་གྱི་ཐྟོག་ལས་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་དང་། སྒོ་ནྟོར་སེམས་ཅན་གྱི་
དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགསཔ་བཟྟོ་དགོ། 
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༣.༡༤    སེམས་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས་བཤད་པ།  
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི། སབ་ནི། བྲི་ནི།  
སྟོན་ཆས།   སེམས་ཅན་གྱི་ཤྟོག་ཁྲམ། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་ ཐག་ཉེ་ས་ལུ་ཡྟོད་པའི་ སེམས་ཅན་བཞག་སའི་ ས་གནས་ཅིག་ནང་འཁྱིད་ནི་དང། ཡང་ན། 
སེམས་ཅན་ཡྟོད་པའི་ཤྟོག་ཁྲམ་སྟོན་ཞིན་ན། ཡན་ལག་གི་མིང་ཚུ་སབ་བཅུག་ནི་དང་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་བཅུག་
ནི། དཔེར་ན། 
བྱི་ལི་གི་- རྐངམ་དང་། རྒྱ་བྟོ། མཇུག་མ། 
ཀ་ཤ་གི་- རྐངམ་དང་ མཇུག་མ་ལ་སྟོགས་པ། 
ཨ་ལྟོ་གིས་ སབ་མི་ཚུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ ཐྟོ་བཀོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་
བཅུག་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ནི། 

དྲན་གསྟོ། མཐྟོང་ཐྟོས་ཀྱི་དུས་ཐུང་གློག་བརྙན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ། 

༣.༡༥   སེམས་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས་བཤད་པ། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་སབ་ནི།  
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། སྒོ་ནྟོར་སེམས་ཅན། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་ཁོང་ར་གིས་ དགའ་མི་སེམས་ཅན་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་
གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། བཤད་པ་འདི་ནང་ དཔེར་ན། 
- ཁྱོད་ཀྱིས་ དགའ་མི་ སེམས་ཅན་ ག་ཅི་འདི་ སྟོ? 
- ཁྱོད་ཀྱིས་ དགའ་མི་ སེམས་ཅན་ ག་ཏེ་ ཡྟོདཔ་སྟོ? 
- བཟྟོ་རྣམ་ ག་ཅི་ བཟུམ་ཡྟོད? 
- ག་ཅི་ར་ བཟའཝ་སྟོ? 
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- ག་ཅི་འབད་ དགའཝ་སྟོ? 
- སེམས་ཅན་འདི་གིས་ སྐད་ག་དེ་སྦེ་རྐྱབ་སྟོ? 
ཁྱོད་དགའ་མི་སེམས་ཅན་གྱི་པར་བྲིས་ཏེ་ ཆ་རྟོགས་ནང་རྡྟོག་ དཔེ་སྟོན་འབད་ཞིན་ན་ ཚྟོན་གཏང། མིང་
བྲིས་སྦེ། སྟོབ་ཁང་ནང་ འགྲེམ་སྟོན་འབད་བཞག། 

དྲན་གསྟོ། འཕལ་འཕལ་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ ཁྱིམ་ལཱ་འབད་ སྟོབ་ཕྲུག་གི་ལག་
པར་སྟོད་གཏང་དགོ། དེ་གི་ ནངས་པ་ དཔེ་དེབ་འདི་ ལྷག་མ་ལྷག་བལྟ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་རེ་
འབད་བལྟ་དགོ། 
སེམས་ཅན་ཚུ་ལས་ཉེན་སྲུང་འབད་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་སྟོན་བྱིན་དགོ།  

༣.༡༦   ལྷག་རྒྱུགས། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། པདྨ་ཨ་ལྟོ་དང་གཅིག་ཁར། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ རང་སྟོའི་ཡིག་བཟྟོའི་སྟོང་དེབ་ཁ་ནང་ འདྟོགས་ཅན་དང་ མགོ་ཅན་གྱི་
ཡིག་བཟྟོ་ སང་བ་འབད་ནིའི་ སྟོང་ལཱ་སྟོད། 

ཨ་ལྟོ་རེ་རེ་འབད་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་རྒྱུགས་ལེན་དགོ། ལྷག་ཐངས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ ཐྟོ་བཞག་ནིའི་དྟོན་ལུ་ 
འྟོག་གི་བཀོད་ཁྲམ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཐྟོ་བཀོད་འབད་དགོ། དེ་ལས་ ཐྟོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཤྟོག་
ཁྲམ་འདི་ དཔེ་སྣྟོད་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ བསྡུ་གསྟོག་འབད་དགོ། དཔེར་ན། 

མིང་། གཅད་
ཐངས། 

ཚིག་བསྐྱར་བ་ སྒྲ་ མཆུ་བཙུམ་ དྲན་གསྟོ། 
དྲག་པ། ཞན་པ། དགོཔ། མ་དགོཔ། 

བསྟོད་ནམས་ √ ཤ་ར་ར་མི་ལྷག། √     
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དྲན་གསྟོ།  ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་ཚུ་གདངས་བསྣར་ཏེ་ ལྷག་མ་བཅུག་
  པར་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ དུས་རྒྱུན་བྟོ་སབ་དྟོ་བཟུམ་ ལྷག་ནིའི་སང་བ་བྱིན་དགོ། 

༣.༡༧    ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ས་མགོ་ཡྟོད་པའི་པར་གྱི་མིང་ཚིག་ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ས་མགོ་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ སྒོ། སྐད། སྤྲུལ། སྟོ། སངམ། སྨྱུག། བསྔོ། སྙན། 
སག། སྟོད་ལ་སྟོགས་པ་བྲིས་ཏེ་ སྟོན་ཞིན་ན། ཚིག་སྡུད་འབད་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ ལཱ་ཤྟོག་ ཤྟོག་
གྲངས་༡༦ པ་ནང་ ས་མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ཡྟོད་པའི་ པར་ཚུ་སྟོན་ཏེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ 
མིང་བྲི་བཅུག། 

༣.༡༨   ལན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་ནི། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ལཱ་ཤྟོག་ ཤྟོག་ལེབ་༡༧ པ་ལས་༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་ཡྟོད་མི་ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ བཏྟོན་
ཞིནམ་ལས། དཔེ་སྟོན་གྱི་ཐྟོག་ལས་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་བཅུག། དཔེར་
ན། 
ཀ་ དཔེ་ འཇམ་ཤྟོས། ཚིག་ཅོག་འཐད་མི་ལུ་ སྒོར་ཐིག་བཀལ། 

གུ་རམ་  ཀ་ཤ་ གུང་ གུ་རམ་ 
ལགཔ་ ཁབ་ ལགཔ་ ཀ་ཀུར་ 
ཀ་ལི་ ཀ་ཤ་ ཀི་ལི་ ཀ་ལི་ 
ཆང་ གུར་ ཇ་རིལ་ ཆང་ 
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ཇ་རིལ་ གུ་རམ་ ཅ་ལ་ ཇ་རིལ་ 
 
ཁ་ དཔེ་ ལཱ་ཁག། དྟོན་འདྲ་མི་ལུ་སྒོར་ཐིག་བཀལ། 

ཧ་ལྟོ།  ཤིང་ མེ་ཏྟོག། འདབ་མ། 
ནང་མི། སྟོབ་དཔྟོན། ཆ་རྟོགས། ཨ་ཞང་། 
གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག། རྐངམ། ཁྱིམ། སྟོབ་ཁང་། 
གྱོན་ཆས། སྨྱུ་གུ། སྟོད་གོ། འབྲི་ཁྲི། 

དྲན་གསྟོ།  
༡. ལཱ་ཤྟོག་ཚུ་ག་ར་ སབས་གཅིག་ལུ་འབད་ནི་མེན་པར་ དང་པ་ར་ གཅིག་འབད་བཅུག། དེའི་
 སྐབས་ མ་ཤེས་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བྱིན་དགོཔ་ཨིན།  
༢. སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ནམ་ར་འབད་རུང་ དུས་ཚྟོད་འཐྟོབ་ད། མིང་ཚིག་ཚུ་གི་སྡེབ་ཚུ་ སེམས་ཁར་
 བཞག་བཅུག་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་འཚྟོལ་ཏེ་ སྟོབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 

སྟོབ་ཚན་གསུམ་པ༽ སྔོན་འཇུག་ ག་ད་མ་ མིང་གཞི་ ང་ཉ་ན་མ་ཚུ་ལུ་ ཞུགས་པའི་རྗོད་སྒྲ། ལྷག་ཤྟོག། འདི་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་
ལས་ ལྟོག་ལེན་སྦེ། ལྷག་ཚུགས་མི་ཚུགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ དཔེ་སྣྟོད་ནང་བཞག། 
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སྟོབ་ཚན་༣ པའི་དྟོན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ། 
 པར་རིས་ཚིག་མཛྟོད་དང་། དུས་ཐུང་ གློག་བརྙན་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན། 
 སྔོན་འཇུག་དང། རྗེས་འཇུག། ཡང་འཇུག་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད།  
 མགོ་ཅན་དང་། འདྟོགས་ཅན་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད། 
 ཉེ་ཚན་ཕྟོག་ལམ་དང་ དེ་ཚུའི་ལཱ་འགན་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ཤེས་ནི་དང་ རྩིས་མཐྟོང་། 
 གཟུགས་ཀྱི་ ཆ་ཤས་ཀྱི་ མིང་ཚུ་ ལག་ལེན། 
 མཐའ་འཁོར་གྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་བཟྟོ་སྟེ་ འབྲི་སབ། 
 ཅ་ཆས་ཀྱི་ རྒྱུ་གི་དབྱེ་བ། 
 ལ་མགོའི་ འདྲེན་དང་། དེ་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག། 
 རི་དྭགས་སེམས་ཅན་དང་ སྒོ་ནྟོར་སེམས་ཅན་གྱི་ དབྱེ་བ། 
 སེམས་ཅན་གྱི་མིང་དང་ ཡན་ལག་གི་ ཚིག་གསརཔ་དབྱེ་བ། 
 ས་མགོའི་ འདྲེན་དང་། དེ་གི་མིང་ཚིག།  
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སྟོབ་སྟོང་སྟོབ་སྟོན་དྟོན་ཚན། 
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སྟོབ་ཚན་གསུམ་པའི་ དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱྟོར། Approach 
འགོ་ཐྟོག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

དུས་ཐུང་གློང་བརྙན། ལཱ་གཡྟོག་
བཤད་པ། ཅ་ཆས་ཀྱི་རྒྱུའི་དབྱེ་བ། 
སྒོ་ནྟོར་དང་ རི་ཁའི་སེམས་ཅན་གྱི་
གཟུགས་ཀྱི་ ཆ་ཤས། གྱོན་ཆས་
དང་ བཞེས་སྒོ་ མཐའ་འཁོར། 
ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་  
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་
དང་སེང་ཕབ་མགྱོགས་ལྷྟོད་ཚུ་ འྟོས་
འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཀའ་ངལ་ 
ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཉན་སབ་ 
འབད་ཚུགས་མི། 

དུས་ཐུང་གློང་བརྙན། ལཱ་གཡྟོག་
བཤད་པ། ཅ་ཆས་ཀྱི་རྒྱུའི་དབྱེ་བ། 
སྒོ་ནྟོར་དང་ རི་ཁའི་སེམས་ཅན་གྱི་
གཟུགས་ཀྱི་ ཆ་ཤས། གྱོན་ཆས་
དང་ བཞེས་སྒོ་ མཐའ་འཁོར། 
ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་  
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་
དང་སེང་ཕབ་མགྱོགས་ལྷྟོད་ཚུ་ རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་ར་ 
དཀའ་ངལ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ 
ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་མི། 

དུས་ཐུང་གློང་བརྙན། ལཱ་གཡྟོག་
བཤད་པ། ཅ་ཆས་ཀྱི་རྒྱུའི་དབྱེ་བ། 
སྒོ་ནྟོར་དང་ རི་ཁའི་སེམས་ཅན་གྱི་
གཟུགས་ཀྱི་ ཆ་ཤས། གྱོན་ཆས་
དང་ བཞེས་སྒོ་ མཐའ་འཁོར། 
ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་  
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་
དང་སེང་ཕབ་མགྱོགས་ལྷྟོད་ཚུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ ཉན་སབ་ 
འབད་ཚུགས་མི། 

དུས་ཐུང་གློང་བརྙན། ལཱ་གཡྟོག་
བཤད་པ། ཅ་ཆས་ཀྱི་རྒྱུའི་དབྱེ་བ། 
སྒོ་ནྟོར་དང་ རི་ཁའི་སེམས་ཅན་གྱི་
གཟུགས་ཀྱི་ ཆ་ཤས། གྱོན་ཆས་
དང་ བཞེས་སྒོ་ མཐའ་འཁོར། 
ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ནི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་  
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་
དང་སེང་ཕབ་མགྱོགས་ལྷྟོད་ཚུ་ འྟོས་
འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཀའ་ངལ་ 
ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཉན་སབ་ 
འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

ལྷག
་ནི།
 

ལྷག་དེབ་ ལྷག་ཤྟོག། པར་རིས་
དང་ མིང་ཚིག་ སྒོ་ནྟོར་དང་ རི་
ཁའི་སེམས་ཅན་གྱི་མིང་དང་ ཡན་
ལག་ཚུ་དང་། རྩེག་འདྟོགས་ཅན་གྱི་
ཡིག་རིགས་དང་ སྔོན་རྗེས་ཡང་
འཇུག་ཡྟོད་མི་ཚུ་  སྟོར་ཀློག་དང་ 
ཚིག་སྡུད་འབད་ ལྷགཔ་ད། རྗོད་སྒྲ་
དང་གཅད་མཚམས་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ 
སེང་ཕབ་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ 
འཛྟོལ་བ་མེད་པར་ ལྷག་ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་ ལྷག་ཤྟོག། པར་རིས་
དང་ མིང་ཚིག་ སྒོ་ནྟོར་དང་ རི་
ཁའི་སེམས་ཅན་གྱི་མིང་དང་ ཡན་
ལག་ཚུ་དང་། རྩེག་འདྟོགས་ཅན་གྱི་
ཡིག་རིགས་དང་ སྔོན་རྗེས་ཡང་
འཇུག་ཡྟོད་མི་ཚུ་  སྟོར་ཀློག་དང་ 
ཚིག་སྡུད་འབད་ ལྷགཔ་ད། རྗོད་སྒྲ་
དང་གཅད་མཚམས་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ 
སེང་ཕབ་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ 
རེམ་གཉིས་མ་གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་
ར་ འཛྟོལ་བ་མེད་པར་ ལྷག་
ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་ ལྷག་ཤྟོག། པར་རིས་
དང་ མིང་ཚིག་ སྒོ་ནྟོར་དང་ རི་
ཁའི་སེམས་ཅན་གྱི་མིང་དང་ ཡན་
ལག་ཚུ་དང་། རྩེག་འདྟོགས་ཅན་གྱི་
ཡིག་རིགས་དང་ སྔོན་རྗེས་ཡང་
འཇུག་ཡྟོད་མི་ཚུ་  སྟོར་ཀློག་དང་ 
ཚིག་སྡུད་འབད་ ལྷགཔ་ད། རྗོད་སྒྲ་
དང་གཅད་མཚམས་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ 
སེང་ཕབ་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་ ལྷག་ཤྟོག། པར་རིས་
དང་ མིང་ཚིག་ སྒོ་ནྟོར་དང་ རི་
ཁའི་སེམས་ཅན་གྱི་མིང་དང་ ཡན་
ལག་ཚུ་དང་། རྩེག་འདྟོགས་ཅན་གྱི་
ཡིག་རིགས་དང་ སྔོན་རྗེས་ཡང་
འཇུག་ཡྟོད་མི་ཚུ་  སྟོར་ཀློག་དང་ 
ཚིག་སྡུད་འབད་ ལྷགཔ་ད། རྗོད་སྒྲ་
དང་གཅད་མཚམས་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ 
སེང་ཕབ་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ 
འཛྟོལ་བ་མེད་པར་ ལྷག་ནི་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

བྲི་ནི
། 

ལཱ་ མ་འདྲཝ་འབད་ཐངས་དང་། 
སེམས་ཅན། འདྲི་ལན། པར་རིས་ 
ཚིག་མཛྟོད། མཐའ་འཁོར་གྱི་མིང་
ཚིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྦེ་ རྗོད་ཚིག་
དང་ བཤད་པ་ཚུ་ བྲི་བའི་སྐབས་ 
ཡིག་སྡེབ་དང་ཚག་ཤད། གཅད་
མཚམས། ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་ཚུ་ 
འཛྟོལ་བ་མེད་པར་ བྲི་ཚུགས་མི། 
 

ལཱ་ མ་འདྲཝ་འབད་ཐངས་དང་། 
སེམས་ཅན། འདྲི་ལན། པར་རིས་ 
ཚིག་མཛྟོད། མཐའ་འཁོར་གྱི་མིང་
ཚིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྦེ་ རྗོད་ཚིག་
དང་ བཤད་པ་ཚུ་ བྲི་བའི་སྐབས་ 
ཡིག་སྡེབ་དང་ཚག་ཤད། གཅད་
མཚམས། ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་ཚུ་ 
རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏྟོགས་ འཛྟོལ་
བ་མེད་པར་ བྲི་ཚུགས་མི། 

ལཱ་ མ་འདྲཝ་འབད་ཐངས་དང་། 
སེམས་ཅན། འདྲི་ལན། པར་རིས་ 
ཚིག་མཛྟོད། མཐའ་འཁོར་གྱི་མིང་
ཚིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྦེ་ རྗོད་ཚིག་
དང་ བཤད་པ་ཚུ་ བྲི་བའི་སྐབས་ 
ཡིག་སྡེབ་དང་ཚག་ཤད། གཅད་
མཚམས། ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་ཚུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ བྲི་ཚུགས་མི། 
 

ལཱ་ མ་འདྲཝ་འབད་ཐངས་དང་། 
སེམས་ཅན། འདྲི་ལན། པར་རིས་ 
ཚིག་མཛྟོད། མཐའ་འཁོར་གྱི་མིང་
ཚིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྦེ་ རྗོད་ཚིག་
དང་ བཤད་པ་ཚུ་ བྲི་བའི་སྐབས་ 
ཡིག་སྡེབ་དང་ཚག་ཤད། གཅད་
མཚམས། ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་ཚུ་ 
འཛྟོལ་བ་མེད་པར་ བྲི་ནི་ལུ་ རྒྱབ་
སྐྱོར་དགོ་མི། 
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བྱ་ས
ྟོད། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་ར་ 
ཚུལ་མཐུན་འབད་མི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབད་མི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་
མི། 
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སྟོབ་ཚན་བཞི་པ།  
སྔོན་འཇུག་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་གི་རྗོད་སྒྲ་དང་ ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་ཉན་སབ། 

དགོས་དྟོན།  
 སྔོན་འཇུག་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དགཔ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་ནི་དང་ ཉེ་འབྲེལ་མིང་
 ཚིག་ཚུ་ ཉན་སབ་འབད་ཚུགས་ནིའི་དྟོན་ལུ་ཨིན། 

ལས་དྟོན།   
 ༡. མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ དུས་ཚྟོད་ ཕྟོགས་བཞི་ གང་ཟག་དང་བྱ་
  ཡུལ་གྱི་མིང་ཚབ་ གཉེར་ཚང་ སྟོབ་ཁང་ཅ་ལ་ ཉལ་ཆས་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བའི་མིང་
  ཚིག་ཚུ་ ཉན་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༢  པར་དང་ ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་རེ་ རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  
 ༣. སྔོན་འཇུག་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ རྗོད་སྒྲ་བཏྟོན་ཏེ་ལྷག་ཚུགས་དགོ།  
 ༤. རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་ ཚག་ཤད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  
 ༥. གྱངས་ཁ་༢༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་དང་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
 ༦. སྟོབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
  གནས་ཚད་འདི་ནང་ལྷྟོདཔ་ད། མཇུག་ལུ་ 

བཀོད་ཡྟོད་མི་ ལྷག་དེབ་ཀྱི་ཐྟོ་ལས། འྟོས་
འབབ་ག་ཆེ་མི་འདི་བལྟ་སྟེ། གཉིས་དང་
གསུམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་
འབྲི་ལྷག་ སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟྟོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ 
སྟོན་ཚན་དང་ ནང་འབྲེལ་བཟྟོ་སྦེ་ ངེས་
པར་ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  
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སྟོབ་ཚན་༤ པའི་སྟོང་ལཱ། 

༤.༡   དྲི་བ་འདྲི་ལན། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་སབ་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མཐའ་འཁོར་གྱི་ཅ་དངོས། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་དེ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འབད་ ལྟ་རྟོག་འབད་བཅུག་སྦེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ དྲི་
བ་འདྲི་ལན་འབད་བཅུག་ནི། དཔེར་ན། 
༡. ག་ཅི་ར་མཐྟོང་ཡི་གོ? 
༢. ག་དེམ་ཅིག་འདུག? 
༣. ག་དེ་སྦེ་འདུག? 
༤. ག་ཅི་གི་དྟོན་ལུ་སྟོ? 
༥. འདི་ག་ཅི་སྟོ? ཚུ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གྲོས་སྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་རེ་རེ་གིས་ 

དམངས་ཁར་ སབ་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 

དེ་དང་འཕྟོ་མཐུད་དེ་ ཨ་ལྟོ་གིས་མཐྟོང་ཚུགས་པའི་ཅ་དངོས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ། དཔེར་ན། ཤིང་གིས་ 
ག་ཅི་ར་འབད་བཏུབ? ཕགས་སྙིགས་ཀྱིས་ ག་ཅི་ལུ་གནྟོད་འྟོང་? ལ་སྟོགས་པའི་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ མནྟོ་ 
རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་འབད་དགོ། 
 
སྟོབ་ཚན་བཞི་པ༽ མིང་མཐའ་དང་ སྔོན་འཇུག་ཡར་འདྲེན། ལྷག་ཤྟོག། སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སྟོད་ཞིནམ་ལས། ཁྱིམ་ནང་ལས་ 
ལྷབ་སྟེ་འྟོང་དགོཔ་འབད་སབ་སྟེ་ སྟོད་གཏང་། 
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༤.༢   མིང་ཚིག་ལྷག་ནི་དང་བཞག་རིག། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིང་ཚིག་ཤྟོག་བྱང་།  

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་། གྱོན་ཆས། མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་
ཤྟོག་བྱང་ བཟྟོ་སྟེ་ ལྷག་ནིའི་འགྲན་སྡུར་འབད་ནི། སྡེ་ཚན་གྱི་བར་ན་ ཤྟོག་བྱང་རེ་རེ་འབད་ དུས་ཡུན་
སྐར་ཆ་༢ དེ་ཅིག་སྟོན་ཞིན་ན། ལྟོག་སྟེ་ ག་ཕུབ་རྐྱབ་བཞག་སྦེ་ ཚིག་དེ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་སབ་བཅུག། ཧེ་
མ་ ག་གིས་སབ་ཚུགས་མི་དེ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡི་ར་ འགྲན་སྡུར་འདི་ འཕྟོ་མཐུད་དེ་འབད་དགོ་པའི་
ཁར། དེ་གི་སྐབས་ སྟོབ་ཕྲུག་ག་ར་གིས་ གོ་སྐབས་འཐྟོབ་དགོཔ་དང་ ཡིག་སྡེབ་དང་ མིང་ཚིག་འབད་
ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་འཐྟོབ་ཚུགས་དགོ། དཔེར་ན། 

ཁེན་ཇ།  ཕག་ལྟག།  ལྡུམ་ར།  གླང་། 

མིང་ཚིག་ཚུ་ལས། ཁྱིམ་གྱི་ཆ་ཤས། གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས། ཤིང་གི་ཆ་ཤས་ སྟོགས་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་ 
བཙུགས་ནི། 

༤.༣   དུས་ཚྟོད། 
རིག་རྩལ།   སབ་ནི། ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིང་ཚིག་ཤྟོག་བྱང་།  

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། དྲྟོ་པ། ཉིན་མ། ཕྱི་རུ། དུས་ཚྟོད་ ༣ ལུ་སྤྱིར་བཏང་གི་ལཱ་ ག་ཅི་ར་འབད་འྟོང་ག? 
དཔེར་ན་ དྲྟོ་པར་མལ་ཆ་ནང་ལས་ ལྟོངས་ཏེ་ཁ་ལག་འཁྱུ། དེ་ལས་ དྲྟོ་མཛར་བཟའཝ་ཨིན། ཉིན་མར་ 
སྟོབ་ཁང་ནང་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་ཨིན། ཕྱི་རུ་ ཁྱིམ་ནང་ ཕྱི་རུའི་ལྟྟོ་བཟའ་སྦེ་ ཉལཝ་ཨིན། ཟེར་དྟོ་བཟུམ་
མའི་ པར་དང་ཡི་གུ་ཚུ་སྟོན་ཞིན་ན་ སྣ་འཁྲིད་འབད་དེ་སྟོབ་སྟོན་འབད་ནི་དང་། དེ་ལས་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་
ཡང་སབ་བཅུག་དགོ། དེའི་སྐབས་ གོང་གི་དུས་ཚྟོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ དཔེ་ཙམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ 
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ཐད་ཀར་ དེ་ལུ་ར་གནས་ཏེ་མ་སྟོད་པར་ རང་སྟོའི་གནས་སངས་དང་ ཐབས་ཤེས་ཚུའི་ཐྟོག་ལས་ དུས་
ཚྟོད་སྟོན་ཚུགས་པའི་ སྟོང་ལཱ་ཚུ་བཟྟོ་གནང་དགོ།  

༤.༤   དུས་ཚྟོད། 
རིག་རྩལ།   སབ་ནི། ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིང་ཚིག་ཤྟོག་བྱང་།  

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། དཔེར་ན། ཁ་ཙ་ང་བཅས་ ག་ཅི་འབད་ཡི? ནངས་པ་གཟའ་ག་ཅི་སྟོ? ཟེར་མི་དྲི་བ་ཚུ་
བཀོད་ཞིན་ན་ ཁ་ཙ། ཁ་ཉིནམ། གཞེས་ཉིནམ། ནངས་པ། གནངས་ཚེས། གཞེས་ཚེས། ཟེར་མི་དུས་
ཚྟོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཚུ་སྟོན་པའི་ ཤྟོག་བྱང་བཟྟོ་སྟེ་སྟོན་ཐྟོག་ལས་ ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ མིང་ཚིག་དེ་ཚུ་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ འཁྲབ་རྩེད་དང་ དྲི་ལན་ལ་སྟོགས་པའི་ སྟོང་ལཱ་ཚུ་བཟྟོ་སྟེ་ སང་བ་བྱིན་དགོ། དེ་དང་
ཅིག་ཁར་ ན་ཧིང་། གཞེས་ཧིང་། དགུ་ཧིང་། སང་ཕྟོད། གཞེས་ཕྟོད། དགུ་ཕྟོད། ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་ཚུ་
ཡང་ དཔེ་སྟོན་དང་ སྟོང་ལཱ་ཚུ་ བཟྟོ་སྟེ་སྟོན་གནང་དགོ། 

༤.༥   ཕྟོགས། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིང་ཚིག་ཤྟོག་བྱང་།  

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལས་ དང་པར་ ལགཔ་གཡསཔ་ དེ་ལས་ ལགཔ་གཡྟོནམ། 
རྐངམ་གཡསཔ་ རྐངམ་གཡྟོནམ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་འཐུ་ཡི་ར་ འདི་ངེ་གི་ལགཔ་གཡསཔ་ཨིན། འདི་
ལགཔ་གཡྟོནམ་ཨིན། ཟེར་མི་ཚུ་སབ་སྟེ་ གཡས་ གཡྟོན་ རྒྱབ་ གདྟོང་ ཚུ་སྟོན་པའི་ཤུལ་ལས། ཨ་
ལྟོ་ཚུ་ལུ་ཡང་ གོ་རིམ་འབད་ ཁོང་རའི་ཡན་ལག་གི་ཐྟོག་ལུ་སབ་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ ཉིམ་ ཤར་ནུབ་
ཀྱི་འཁོར་རིམ་ཤྟོག་བྱང་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སབ་ཁྲ་ཡྟོད་པའི་ ཤྟོག་ཐང་གུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཤར། ལྷྟོ། 
ནུབ། བྱང་། བཅས་པའི་ ཕྟོགས་བཞི་སྟོན་དགོ། དེ་ཚུ་ སེམས་ཁར་ངེས་ཐབས་ལུ་ ཨ་ལྟོ་ཁོང་ར་གིས་
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ཡང་ ལད་སྟོལ་རྐྱབ་སྟེ་སབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཚུ་བྱིན་དགོ། སྟོང་ལཱ་འདི་ཚུ་ཡང་ གནས་སངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཡི་ར་འབད་དགོ། 
༤.༦   མིང་ཚབ། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི། སབ་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིང་ཚིག་ཤྟོག་བྱང་།  

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། དཔེར་ན་ ངེ་གི་མིང་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ཨིན། ང་གཡུས་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ཨིན། ངེ་ཨ་
པའི་མིང་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ཟེརཝ་ཨིན། ཁོ་མ་ནི་བགྱངས་ཏེ་སྟོདཔ་ཨིན། ཟེར་དྟོ་བཟུམ་འབད་ རྗོད་ཚིག་
གི་ཐྟོག་ལས་ གང་ཟག་གི་མིང་ཚབ། ང་། ང་བཅས། ཁྱོད། ཁྱེད། ཁོ། མྟོ། ཁོང་། ཚུ་དང་ ཡ་ལུ་ཁྱིམ་
གཅིག་འདུག། མར་ ཚྟོང་ཁང་འདུག། ཟེར་དྟོ་བཟུམ་ བྱ་ཡུལ་གྱི་མིང་ཚབ། ཡར། མར། ཕར། ནཱ། 
ཟེར་སབ་ཅི་ར་ མིང་ཚབ་ཚུ་བྲིས་ཏེ་ཡྟོད་པའི་ ཤྟོག་བྱང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྟོན་དགོ། དེ་དང་འདྲཝ་
འབད་ མིང་ཚབ་ཀྱི་ཚིག་གཞན་ཡང་ སྟོན་གནང་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་ཚུ་ སེམས་ཁར་ངེས་ཐབས་ལུ་ ཨ་
ལྟོ་ཁོང་ར་གིས་ཡང་ ལད་སྟོལ་རྐྱབ་སྟེ་ སབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཚུ་བྱིན་དགོ། སྟོང་ལཱ་འདི་ཚུ་ཡང་ གནས་
སངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཡི་ར་འབད་དགོ། 

༤.༧   མིང་ཚབ། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིང་ཚིག་ཤྟོག་བྱང་། ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན། 
དཔེར་ན། 
འདི་རྡྟོ་རྗེ་ཨིན། ་ ་ ་ ་ གཡུས་སྤ་རྟོ་ལས་ཨིན།  
འདི་བཟང་མྟོ་ཨིན། ་ ་ ་ ་ གོ་ལ་འཁྱུ་དེས།  
པདྨ་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་ འགྱོ་དེས། ་ ་ ་ ་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་ལྷྟོད་ནུག། 
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ལྷ་མྟོ་ དགོན་པ་ལུ་ འགྱོ་དེས། མྟོ་ ་ ་ ་ ལུ་ མ་ལྷྟོད་པས།  
གཅེས་གཅེས་ ་ ་ ་ ་ སྟོང་། གཅེས་གཅེས་ ་ ་ ་ ་ ཤྟོག།  
ཀརྨ་ ་ ་ ་ ་ བལྟ། ་ ་ ་ ་ མ་བལྟ། བཟུམ་མིང་ཚབ་ བཙུགས་ཏེ་ སང་བ་འབད་ནི་གི་ ལཱ་ཤྟོག་
བཟྟོ་སྟེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།  

༤.༨   གཉེར་ཚང་། 
རིག་རྩལ།   སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིང་ཚིག་ཤྟོག་བྱང་། ལག་ཤྟོག། པར། 

ལམ་སྟོན། 
ཟ་འཐུང་ལུ་མཁོ་བའི་ གཉེར་ཚང་། དཔེར་ན། ཆུམ། ཚྟོད་སྲེ། ཚྭ། ལ་སྟོགས་པ་ དཔེ་སྟོན་གྱི་དྟོན་ལུ་ 
ངོ་མ་འབད་ ཨ་ཙི་རེ་འབག་འྟོང་ནི་དང་། ཡང་ན། ལ་ལུ་ཅིག་ པར་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཞིན་ན་ : 
༡.  འདི་ག་ཅི་སྟོ? 
༢.  ལྟྟོ་འབདཝ་ད་ ག་ཅི་ར་དགོ? 
༣. ཁྱེད་ཀྱིས་ ཚྟོདམ་ག་ཅི་ར་དགའ་གོ? ཟེརཝ་ལ་སྟོགས་པའི་དྲི་བ་བཀོད་ཅི་ར་ལན་སབ་བཅུག་དགོ། 
དེ་ལས་ གཉེར་ཚང་གི་ པར་དང་ མིང་ས་སྲེ་འབད་ཡྟོད་མི་དང་ པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་མིང་དང་ མིང་ལུ་བལྟ་
སྟེ་པར་བྲི་དགོ་པའི་ ལཱ་ཤྟོག་གི་སྟོང་ལཱ་ཚུ་སྟོད་ཐྟོག་ལས་ ཨ་ལྟོ་ངོ་རྐྱང་འབད་རུ་ ཡང་ན་ ཆ་དང་ སྡེ་
ཚན་ཚུའི་ནང་ སབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་དགོ།  
དེ་དང་ཅིག་ཁར་ གཉེར་ཚང་གི་རིགས་ སྟོབ་སྟོན་འབད་མི་ཚུ་ལས་ འྟོག་གི་ཐིག་སྒྲོམ་ནང་བཟུམ་འབད་ 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་དྲིས་ཡི་ར་ ཁོང་གི་གཡུས་ཁ་ལས་འཐྟོབ་མི་དང་ ཁྲོམ་ཁ་ལས་ཉོ་དགོ་མི་ཚུ་དབྱེ་ཕྱེས་ཏེ་བལྟ་
བཅུག་དགོ། 
གཡུས་ཁ་ལས་འཐྟོབ་མི། ཁྲོམ་ཁ་ལས་ཉོ་དགོ་མི། 
  
སྟོང་ལཱ་འདི་ཚུ་ཡང་ གནས་སངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཡི་ར་འབད་དགོ། 
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༤.༩    སྟོབ་ཁང་ཅ་ལ། 
རིག་རྩལ།   སབ་ནི། ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིང་ཚིག་ཤྟོག་བྱང་། ལག་ཤྟོག། ཅ་ལ་ངོ་མ། 

ལམ་སྟོན། 
དཔེར་ན། སྟོབ་ཁང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་ ལག་བརྡ་འབད་ཡི་ར་ འདི་ག་ཅི་སྟོ? ཟེར་དྲིས་ཏེ་ མིང་སབ་བཅུག་
ནི། དེ་ལས། སྟོབ་ཁང་ཅ་ལ་གི་ པར་དང་མིང་མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ ལཱ་ཤྟོག་ཚུ་སྟོད་དེ་ མཐུན་སྒྲིག་
འབད་བཅུག་དགོ།  
དེ་ལས། སྟོབ་ཁང་ཅ་ལ་གི་མིང་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག་པའི་ཤུལ་ལས་ ཅ་ལ་
གི་པར་གུ་ མིང་འབྲི་ནིའི་ལག་ཤྟོག་སྟོད་དེ་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ མིང་ཚིག་ཤྟོག་བྱང་གུ་མ་བལྟ་བར་ མིང་བྲི་
བཅུག་དགོ། སྟོང་ལཱ་འདི་བཟུམ་ཚུ་ ཨ་ལྟོ་ངོ་རྐྱང་འབད་རུང་། ཡང་ན། ཆ་དང་ སྡེ་ཚན་ཚུའི་ནང་ 
སབས་ ག་དེ་སྦེ་ བདེཝ་ཅིག་གི་ཐྟོག་ལས་འབད་དགོ། སྟོང་ལཱ་འདི་ཚུ་ཡང་ གནས་སངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཡི་ར་འབད་དགོ། 

༤.༡༠   ཉལ་ཆས་དང་ གྱོན་ཆས། 
རིག་རྩལ།   སབ་ནི། ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིང་ཚིག་ཤྟོག་བྱང་། ལག་ཤྟོག། ཅ་ལ་ངོ་མ། 

ལམ་སྟོན། 
དཔེར་ན། གདན། མལ་ཆ། ཧང་། གོ། དཀྱི་ར། ལ་སྟོགས་པའི་ པར་ཡྟོད་པའི་ལཱ་ཤྟོག་དང་ གཟུགས་
ཁར་གྱོན་ཏེ་ཡྟོད་པའི་ གོ་ལ་ངོ་མ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ སྟོབ་སྟོན་འབད་ནི། 
དང་པར། ཨ་ལྟོ་གིས་ ཅ་ལ་ཚུའི་མིང་སབ་བཅུག་ནི་དང་། དེའི་སྐབས་ལུ་ མིང་སབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་སབ་བྱིན་དགོ།  

གཉིས་པར། སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འབད་ ཅ་ལ་གི་མིང་ཚིག་ཡྟོད་པའི་ ཤྟོག་བྱང་གི་ཐྟོག་ལས་ མིང་ཚུ་སྟོར་
ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག་དགོ། 
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གསུམ་པར། ཅ་ལ་གི་པར་གུ་ མིང་འབྲི་ནིའི་ལཱ་ཤྟོག་སྟོད་དེ་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ མིང་ཚིག་ཤྟོག་བྱང་གུ་མ་
བལྟ་བར་ མིང་བྲི་བཅུག་དགོ། སྟོང་ལཱ་འདི་བཟུམ་ཚུ་ ཨ་ལྟོ་ངོ་རྐྱང་འབད་རུང་། ཡང་ན། ཆ་དང་ སྡེ་
ཚན་ཚུའི་ནང་ སབས་ག་དེ་སྦེ་ བདེཝ་ཅིག་གི་ཐྟོག་ལས་འབད་དགོ། སྟོང་ལཱ་འདི་ཚུ་ཡང་ གནས་སངས་
དང་བསྟུན་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཡི་ར་འབད་དགོ། 

༤.༡༡   མིང་ཚིག་བསྐྱར་ཞིབ། 
རིག་རྩལ།   བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མཐའ་འཁོར་ ཅ་དངོས་ཚུ་གི་པར་གྱི་ མིང་ཚིག་བྲི་ནིའི་ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན། 
ལཱ་ཤྟོག་ ཤྟོག་གྲངས་༢༡ པ་ལས་༢༤ པ་ཚུན་ཡྟོད་པའི་ མཐའ་འཁོར་ཅ་དངོས་ཀྱི་ པར་གྱི་འྟོག་ལས་
ཕར་ མིང་ཚུ་བྲི་བཅུག། ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ ལཱ་ཤྟོག་ནང་མ་ཚུད་པའི་ སྟོབ་ཁང་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཅ་དངོས་
ཚུ་ཡང་ པར་དང་མིང་ཚིག་ཚུ་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་བྲི་བཅུག།  

དེ་ལས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ ག་ཅི་གི་པར་ར་ཨིན་ན? ངག་ཐྟོག་ལས་ བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་རེ་ཡང་སབ་བཅུག། 

༤.༡༢   སྔོན་འཇུག་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   སྔོན་འཇུག་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ལྷྟོག་བྱང།  

ལམ་སྟོན། 
སྔོན་འཇུག་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ ལྷྟོག་བྱང་ ཤྟོག་གྲངས་༢ པ་དང་༣ པ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྟོབ་
དཔྟོན་གྱིས་ སྔོན་འཇུག་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་དང་ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ནི། 
དེའི་ཤུལ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལྷག་ནི་གི་སང་བ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དམངས་ཁར་ལྷག་བཅུག་ནི། 

དྲན་གསྟོ། སྟོང་ལཱ་འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སྔོན་འཇུག་གིས་ འཇུག་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་རྗོད་སྒྲ་ སྟོན་ནི་མ་
གཏྟོགས་ སྔོན་འཇུག་གི་ འཐྟོབ་ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྟོན་དགོཔ་མེད། དཔེར་ན། 
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གདན། གཏང་། གདྟོང་། གནང་། གཅད། སྟོགས་་་་། 
དཀར། དགོན། དངུལ། དཔག། དབང་། སྟོགས་་་་། 
བདེ། བཏྟོག། བཀག། བསད། བསུ། སྟོགས་་་་། 
མཁལ། མཁས། མཆོད། མཉམ། མཐྟོང་། སྟོགས་་་་། 

འགོ། འཆམ། འཇལ། འདུག། འཕེལ། འཐུ། སྟོགས་་་། 

༤.༡༣   སྔོན་འཇུག་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག།  
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   སྔོན་འཇུག་ཡྟོད་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཤྟོག་ཁྲམ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཆ་འབད་བཟྟོ་ཞིནམ་ལས། ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་ཡྟོད་པའི་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལེགས་ཤྟོམ་འབད་ 
ལྷག་བཅུག་དགོ། ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ནང་ལས་ སྔོན་འཇུག་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ 
ཐྟོ་བཀོད་འབད་དེ་ དམངས་ཁར་ལྷག་བཅུག་དགོ། 

སྟོང་ལཱ་ཚུ་ གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཏེ་བཏྟོན་ཚུགས་པའི་འྟོས་འབབ་མཐྟོང་པ་ཅིན་ 
དྟོན་ཚན་དེ་སྟོན་པའི་ཐབས་ཤེས་སྟོ་ཆེ་ཏྟོག་ཏྟོ་ཚུ་བཏྟོན་དགོ། 

༤.༡༤   སྔོན་འཇུག་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།    ལགས་སྟོའི་རྩེད་ཆས། 

ལམ་སྟོན། 
སྡེ་ཚན་ནང་ འྟོག་ལུ་བཀོད་ཡྟོད་མི་བཟུམ་ རབ་འབྱུངན་ སྔོན་འཇུག་གི་མིང་ཚིག་ མ་འདྲཝ་རེ་གི་ཤྟོག་
ཁྲམ་ སྟོབ་ཕྲུག་རེ་ལུ་རེ་རེ་དང་། ཡང་ན། ཨ་ལྟོ་གཉིས་བསྟོམས་ཏེ་རེ་རེ་ དེ་མིན་ སྡེ་ཚན་ལུ་ རེ་རེ་
བཀྲམ་ནི། དེ་ལས་ ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་ཡྟོད་མི་ མིང་ཚིག་སྟོ་སྟོའི་ཤྟོག་བྱང་ཚུ་བསྒྲིལ་ཞིན་ན་ པྟོག་ཏྟོ་ཅིག་
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ནང་བཙུགས་སྦེ། དཀྲུགས་ཞིནམ་ལས་ པྟོག་ཏྟོ་ནང་ལགཔ་རྐྱབ་སྟེ་ བཏྟོནམ་ད། ག་ཚུད་མི་འདི་ རེ་རེ་
བཞིན་དུ་ སྟོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག་ནི། 

ལྷག་ཐངས། སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཉན་ཏེ་ ཁོང་རའི་ གདྟོང་ཁར་བཀལ་མི་ ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་ཡྟོད་པའི་ མིང་
ཚིག་འཐྟོན་པ་ཅིན་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ སྒོར་ཐིག་བཀལ་བཅུག་ནི་དང་། ཡང་ན། མིང་ཚིག་གུ་ རྡྟོ་ཅུང་ཚུ་
བཀལ་སྦེ་བཞག་ནི། རང་གི་གདྟོང་ཁར་ཡྟོད་མི་ ཤྟོག་ཁྲམ་ནང་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ག་ར་ཐྟོན་ཚརཝ་ཅིག་ 
ལགས་སྟོ་ཟེར་སབ་སྦེ་ མཇུག་བསྡུ་ནི།   
དཔེར་ན། 

བཀའ། མཇལ། དཔལ། 
འཇམ། མཁས། གསལ། 
གཅན། བསམ། འབབ། 
དབྱངས། དབྟོག། འབྟོད། 
འབལ། བཟླྟོག། མདངས། 
བཀབ། གཟུགས། གཏུབ། 
འཐུང་། འཛྟོལ། བཀང་། 

 
༤.༡༥    ཡིག་སྡེབ་སབ་ནི། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི། སབ་ནི། ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།  མིང་ཚིག་ཤྟོག་ཁྲམ།  

ལམ་སྟོན། 
ཡིག་སྡེབ་ཤེས་བཅུག་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་སྟོན་ཚར་མི་ མིང་ཚིག་དག་པ་ཅིག་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ 
ཤྟོག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ལས་ གདམ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ སྐར་མ་དག་པ་ཅིག་གི་རིང་ ལྷག་
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བཅུག། དེ་ལས་ མིང་ཚིག་ཤྟོག་ཁྲམ་འདི་ ག་ཕུབ་རྐྱབ་སྦེ། དེ་ནང་ལས་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ 
རེ་རེ་འབད་འཐུ་ཡི་ར་ མིང་ཚིག་འདི་གི་ སྡེབ་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན? སྟོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་སབ་བཅུག་དགོ། 

དེ་ལས་ ཨ་ལྟོ་ ལགཔ་འཐུ་སྟེ་སྟོར་ཀློག་གི་ཐྟོག་ལས་ སབ་མི་དེ་ ཨིན་ན? མེན་ན? སྟོབ་ཕྲུག་གཞན་
ཚུ་ལུ་དྲིས་ཏེ་ གྲོས་འཆར་ལེན་ནི། མ་ཤེས་མི་ཚུ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་དགོ། 

དྲན་གསྟོ། ལགཔ་ཚར་གཅིག་ཡང་མ་འཐུ་མི་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ཡང་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ ཁོང་ཡང་འདྲན་འདྲ་
ར་ བཅའ་མར་གཏྟོགས་བཅུག་ནི་གི་ གོ་སྐབས་བྱིན་དགོཔ་ཨིན། 

༤.༡༦   རྗོད་ཚིག་ལྷག་ནི། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   རྗོད་ཚིག་གི་ཤྟོག་ཁྲམ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། འྟོག་ལུ་དཔེ་བཀོད་དེ་ཡྟོད་དྟོ་བཟུམ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལྟོ་རེ་རེ་ལུ་ 
ཚིག་སྡུད་འབད་ལྷག་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། 

དྲན་གསྟོ། སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་
དང་། རྗོད་སྒྲ། སྐད༌སེང༌ཕབ། བསྐྱར༌ལྟོག༌ལ་
སྟོགས་པ་ཚུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ། 

 

༤.༡༧   རྗོད་ཚིག་བཟྟོ་ནིའི་སང་
བ། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི། སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལཱ་གི་རྣམ་འགྱུར་ཡྟོད་

ནངས་པ་ གཟའ་ཟླཝ་ ཨིན། 
གཟའ་ ཟླཝ་ལུ་ ངལ་གསོ་ཨིན། 
གཟའ་ ཟླཝ་ལུ་ གོ་ལ་ འཁྱུཝ་ཨིན། 
ཁོམ་ཁརི་ ཚད་སྲེ་ བཙོང་ དས། 
ཨི་པ་ ཤིང་འཐུ་བརི་ འགོྱི་ན་ཡོད། 
སྲེངམོ་གས་ ཕྱགས་བདརི་ རྐྱབ་དས། 
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པའི་ཤྟོག་བྱང་། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བ་ཡྟོད་པའི་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
རྗོད་ཚིག་བཟྟོ་སྟེ་ སབ་ནིའི་དྟོན་ལུ་ འྟོག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་འྟོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ། 

• པར་གྱི་ཤྟོག་བྱང་ཚུ་སྟོན་ཏེ། 
• རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཐྟོག་ལས། 
• འབད་ཐངས་དཔེ་སྟོན་གྱི་ཐྟོག་ལས། 
• པར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྗོད་ཚིག་བཟྟོ་བཅུག། དཔེར་ན། ཨ་ལྟོ་ཅིག་ལུ་ ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་

འགྱུར་སྟོན་བཅུག་ཞིན་ན་ ཨ་ལྟོ་གཞན་མི་ཚུ་ལུ་ ཁོ་/མྟོ་ ག་ཅི་འབདཝ་ཨིན་ན? ཟེར་ དྲི་བ་
བཀོད་པའི་ལན་ རྗོད་ཚིག་བཟྟོ་སྟེ་ སབ་བཅུག་དགོ། 

• ཨ་ལྟོ་ཚུ་ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་དེ་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ག་ཅི་ར་འབད་ས་མཐྟོང་ཡྟོད་ག་གི་སྐོར་ལས་ རྗོད་
ཚིག་བཟྟོ་སྟེ་འབྲི་སབ་འབད་བཅུག་དགོ། 

༤.༡༨    པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་བྲི་ནི། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་། སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཤྟོག་ཐང་།  

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ ཤྟོག་ཀུ་རེ་སྟོད་དེ་ རང་དང་རང་གི་ཆ་རྟོགས་དང་ ཤིང་ 
མེ་ཏྟོག་ལ་སྟོགས་པ་ ག་ཅི་གི་པར་ འབད་རུང་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ འདི་གི་
འྟོག་ལུ་ མིང་བྲི་བཅུག་ནི། དེ་ལས་ བཤད་པ་དུམ་གྲ་རེ་བྲི་བཅུག། ཨ་
ལྟོ་ཚུ་གིས་ བཤད་པ་དུམ་གྲ་རེ་རྐྱབ་ཚུགས་ནི་དང་བྲི་ཚུགས་ནི་གི་དྟོན་
ལུ་ ཁོང་རའི་ནང་རྡྟོག་ པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དྲི་བ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ 
ལན་སབ་བཅུག། དེ་ལས་ ལན་སབ་མི་ཚུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ བྱང་ཤིང་མགུ་ལུ་བྲི་དགོ། དཔེར་ན།  
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སྟོབ་ཕྲུག་ཀ།  འདི་ ག་ཅི་ ཨིན་པས? 
སྟོབ་ཕྲུག་ཁ། པར་ ཨིན་པས་ལགས། 
སྟོབ་དཔྟོན། པར་ནང་ ག་ཅི་ར་ འདུག? 
ཨ་ལྟོ།  རྟོ་ཁྱི། བ། ཁྱིམ། ཤིང་ཚུ་ འདུག་ལགས། 
སྟོབ་དཔྟོན། བུཚུ་གཅིག་ ག་ཅི་འབད་དེས? 
ཨ་ལྟོ།  རྟོ་ཁྱི་ལུ་ ལྟྟོ་བྱིན་དེས་ལགས། ལ་སྟོགས་པ། 

དེ་བཟུམ་འབད་ དྟོ་རུང་ པར་གཞན་མི་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ པར་གྱི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་བྲི་ནིའི་
སང་བ་ མ་འཐྟོབ་ཚུན་ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ རྐྱབ་ནིའི་སང་བ་བྱིན་དགོ། དེ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་
ཆ་འབད་ བསྟོམ་བཅུག་ཞིན་ན་ ཆ་རེ་ལུ་ ཤྟོག་སྟོང་རེ་སྟོད་དེ་ པར་ཚུ་གི་བཤད་པ་ རྗོད་ཚིག་གསུམ་དེ་
རེ་ བྲི་བཅུག། 

ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ བྲིས་ཚར་མི་བཤད་པ་ཚུ་ རང་རང་སྟོ་སྟོ་ལུ་ སྐད་སེང་སྟེ་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ མིག་
སང་གི་དྟོན་ལུ་ གྱང་གུ་སར་བཞག་བཅུག་དགོ། 

དེ་དང་འདྲཝ་འབད། པར་ནང་གི་ ཚུའི་ཕན་ཐྟོགས་ག་ཅི་ར་ཡྟོད་ག? མནྟོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ སབ་བཅུག་
ཞིན་ན་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་བཙུགས། 

ཤིང་ ཁྱིམ་ རྟོ་ཁྱི་ བ་ མི་ 
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༤.༡༩    གྱངས་ཁའི་ཡིག་གཟུགས། 
རིག་རྩལ།   སབ་ནི། ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   གྱངས་ཁ་༢༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་ནང་བྲིས་ཡྟོད་མི་ ཤྟོག་ཁྲམ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། གྱངས་ཁ་༢༠ ཚུན་གྱི་ ཨང་ཡིག་དང་ཡིག་གཟུགས་ ཤན་སར་འབད་བྲིས་ཡྟོད་པའི་ 
ཤྟོག་ཁྲམ་ཅིག་བཟྟོ་སྟེ་ སྟོབ་ཁང་ནང་དཔྱངས་བཞག་དགོ། དེ་ལུ་དཔེ་བལྟ་སྟེ་ རང་རང་སྟོ་སྟོའི་འབྲི་དེབ་
ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག། 

འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ཚརཝ་ད། ཨ་ལྟོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཡར་ལྟོང་བཅུག་སྟེ་ གྱངས་ཁ་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ཡྟོད་
མི་དེ་ སེམས་ཁར་ངེས་ནིའི་དྟོན་ལུ་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ སྟོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག། 

དེ་ཚུ་ ག་ར་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རིའི་མགུ་ལས་ མེ་འབར་དྟོ་ ་་་རྒྱུགས་རྒྱུགས་རྒྱུགས་་་  ཟེར་མི་
རྩེདམྟོ་འདི་ རྩེ་བཅུག་ནི། སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ སྟོབ་ཁང་གི་ ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་ཞིནམ་ལས། གྱལ་
སྒོར་སྒོརམ་འབད་བཞག་སྟེ་ མེ་འབར་དྟོ་ རྒྱུགས་རྒྱུགས་རྒྱུགས་ཟེར་སབ་སྟེ་ བརྒྱུག་བཅུག་ནི། བརྒྱུག་
པའི་བར་ན་ར། སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། གྱངས་ཁ་༣ ཟེར་བ་ཅིན། ཨ་ལྟོ་༣ གཅིག་ཁར་བསྟོམས་ཏེ་ སྟོད་
བཅུག་ནི། དེ་བཟུམ་འབད་ གྱངས་ཁ་ གཞན་ཚུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

ཡང་ཅིན། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་ཞིན་ན། དཔེར་ན། རྡྟོ་རྗེ་གིས་ རྩང་དུམ་༨ འཚྟོལ་ཏེ་འབག་ཤྟོག། 
དབང་མྟོ་གིས་ རྡྟོ་རུག་༡༡ འབག་ཤྟོག། ཟེརཝ་ལ་སྟོགས་པའི་ཐྟོག་ལས་ ག་ར་གིས་ གྱངས་ཁ་ཚུ་ཤེས་
ཐབས་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ སྟོང་ལཱ་འདི་བཟུམ་དང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

སྟོང་ལཱ་ཚུ་ གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཏེ་བཏྟོན་ཚུགས་པའི་འྟོས་འབབ་མཐྟོང་པ་ཅིན་ 
དྟོན་ཚན་དེ་སྟོན་པའི་ཐབས་ཤེས་སྟོ་ཆེ་ཏྟོག་ཏྟོ་ཚུ་བཏྟོན་དགོ། 
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༤.༢༠   གྱངས་ཁའི་ཡིག་གཟུགས། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   གྱངས་ཁ་༢༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་ནང་བྲིས་ཡྟོད་མི་ ཤྟོག་ཁྲམ། ལག་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། གྱངས་ཁ་༢༠ ཚུན་གྱི་ ཨང་ཡིག་དང་ཡིག་གཟུགས་ཚུ་གོང་འྟོག་དཀྲུགས་ཏེ་ཡྟོད་པའི་
ལཱ་ཤྟོག་ཚུ་ ཨ་ལྟོ་ཆ་འབད་རུང་། ཡང་ན། སྡེ་ཚན་ནང་སྟོད་ཞིན་ན་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས་ གྱངས་ཁ་༢༠ ཚུན། ལ་ལུ་ཨང་ཡིག་དང་ ལ་ལུ་ཡིག་གཟུགས་ནང་འབད་ཡྟོད་པའི་ ལཱ་ཤྟོག་ཚུ་ 
སྟོད་ཞིན་ན། ཨང་དང་ ཡིག་གཟུགས་འབད་བྲི་དགོ་པའི་ ས་སྟོང་བཟྟོ་སྟེ་ཡྟོད་ས་ཚུའི་ནང་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་
གིས་ ཆ་དང་། ཡང་ན། སྡེ་ཚན་ནང་འབད་བྲི་བཅུག་དགོ། 

གོང་གི་ ཨང་ཡིག་༢༠ ཚུན། སྟོན་ནིའི་སྟོང་ལཱ་ཚུ་ དཔེ་ཙམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས། དེ་སྦེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་མེན་པར། ཐབས་ཤེས་ གཞན་དང་གཞན་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྟོང་ལཱ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
གནང་པ་གིས་འཐུས། 

༤.༢༡  ལྷག་ཐངས་སང་བ། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།  ལྷག་དེབ། ཡུལ་ཚིག་བརྒྱད། ཡང་ན། སྟོར་ཀློག་ཚིག་སྡུད་ དེབ་༢ པ།  

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། སྡེ་ཚན་དང་ རང་རྐྱང་འབད་ འྟོག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྟ་རྟོག་
འབད་ཞིན་ན་ ལྷག་ནིའི་སང་བ་བྱིན་དགོ། 
༡ སྟོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ།  
༢ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ།  
༣ ཁུ་སིམ་སིམ་འབད། 
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༤ སྐད་བཏྟོན་ཏེ། 
དྲན་གསྟོ། མགྱོགས་ལྷྟོད། རྗོད་སྒྲ། བསྐྱར་ལྟོག། ཚིག་བགོམ་ནི་ཚུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དགོ། 

༤.༢༢   གོ་དྟོན་ལེན་ནི། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། བྱི་ཅུང་ནལ་གཟནམ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། འྟོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ ཤྟོག་ཐང་ཅིག་ནང་བྲིས་ཞིན་ན། བྱང་ཤིང་མགུ་ལས་མར་ དཔྱངས་
བཞག་སྦེ། ལྷག་དེབ་འདི་ལྷག་བཅུག་ནི། དེ་ལས། འྟོག་གི་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ཁོང་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་ གྲོས་
སྡུར་འབད་དེ་ ཤྟོག་བྱང་ནང་བྲི་བཅུག། 

དྲི་བའི་དཔེ། 
༡ ལྷག་དེབ་ འདི་གི་མིང་ ག་ཅི་ཨིན་པས? 
༢ ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས? 
༣ འདི་ནང་ག་དང་ག་ར་འདུག? 
༤ བྱི་ཅུང་འདི་ ག་གིས་བཟུང་ནུག? 
༥ ལྷག་དེབ་འདི་ནང་ པར་དགའ་ཤྟོས་ར་ ག་ཅི་འདུག? ཟེར་བའི་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་བྲིས་ཏེ་ སྡེ་

ཚན་འབད་སན་ཞུ་འབད་བཅུག་ནི། 

སྟོང་ལཱ་ཚུ། གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཏེ་བཏྟོན་ཚུགས་པའི་འྟོས་འབབ་མཐྟོང་པ་ཅིན་ 
དྟོན་ཚན་དེ་སྟོན་པའི་ཐབས་ཤེས་སྟོ་ཆེ་ཏྟོག་ཏྟོ་ཚུ་བཏྟོན་དགོ། 
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༤.༢༣   སྲུང་ཚབ་རྩེ་ནི།  
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། བྱི་ཅུང་ནལ་གཟནམ། 

ལམ་སྟོན། 
ཉིནམ་ཅིག་གི་ ཧེ་མ་ལས་ལྷག་དེབ་འདི། སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ ལྷག་སྦེ་ ཤྟོག། ཟེར་ སྟོབ་
ཕྲུག་ཚུ་གི་ལག་པར་ བསྐྱལ་བཏང་ཞིནམ་ལས། ནངས་པ་བཟུམ་ཅིག་ཁར་ སྟོབ་ཁང་ནང་ལྷྟོདཔ་ད་ 
ལྷག་དེབ་ཀྱི་ སྐོར་ལས་འདྲི་ལན་ཚུ་འབད་དེ་ སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ར་གིས་ ལྷག་ཅི་ག་མ་ལྷག་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད་དེ་ མ་ལྷག་མི་ལུ་སྟོབ་ཁང་ནང་ སྐོར་བཙར་ཏེ་ལྷག་བཅུག།   

དེ་གི་ཤུལ་ལས། ཨ་ལྟོ་༡༢ འབད་མི་ སྡེ་ཚན་གཉིས་དང་གསུམ་གང་རུང་ ཨ་ལྟོའི་གྱངས་ཁ་དང་བསྟུན་
ཏེ་ བཟྟོ་ཞིན་ན། དྟོ་རུང་ བྱི་ཅུང་ནལ་གཟནམ་གི་ལྷག་དེབ་འདི་ ལྷག་བཅུག། སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྲུང་འདི་
ནང་ སྲུང་རྩེདཔ་ག་དེམ་ཅིག་འདུག་ག? སྲུང་རྩེདཔ་ ག་དང་ག་ར་ཨིན་པས་ག? གྲོས་སྟུན་འབད་ཞིནམ་
ལས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ ཁོང་རའི་ཁས་བང་གི་ཐྟོག་ལས་ སྲུང་རྩེདཔ་ག་གི་ ཚབ་འབད་ ཨ་ལྟོ་ག་གིས་རྩེ་ནི་
ཨིན་ན? ཁས་བང་འབད་བཅུག། དཔེར་ན།  

༡. ཕུན་ཚྟོགས། བྱི་ཅུང་ནལ་གཟནམ་གི་ཚབ།   
༢. ཀརྨ་རྡྟོ་རྗེ། བྱི་ལིའི་ཚབ།   
༣. རྒྱལ་མཚན། རྟོ་ཁྱིའི་ཚབ། དེ་བཟུམ་འབད་ ༤.  བྱ་པྟོད།  ༥. སལཔ། ༦.  སྦུལ།  

༧. ར།  ༨.  ས།   ༩. འམྟོ།  ༡༠.  དྟོམ།  ༡༡. གླངམྟོ་ཆེ།  ༡༢. ཨ་པ་ཚུ་
གི་ཚབ་ཁས་བང་འབད་བཅུག། ཁས་བང་ འབད་ཚརཝ་ད་ རང་རང་སྟོ་སྟོའི་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ 
སེམས་ཁར་དྲན་བཅུག་སྦེ། སྡེ་ཚན་གོ་རིམ་འབད་ ཚབ་རྩེད་འབད་བཅུག། 
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༤.༢༤   ལྷག་རྒྱུགས། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། ངེ་གི་ཨ་པའི་ལཱ། བྱི་ཅུང་ནལ་གཟནམ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ རང་སྟོའི་ཡིག་བཟྟོའི་སྟོང་དེབ་ནང་ བརྩེགས་འདྟོགས་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ལུ་  
དབྱངས་སར་ནིའི་ ཡིག་བཟྟོ་སང་བ་གི་ སྟོང་ལཱ་སྟོད་དེ་བྲི་བཅུག།  

སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་རེ་རེ་འབད་འབྟོ་སྟེ་ ལྷག་དེབ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ རྒྱུགས་
ལེན་དགོ། 

དྲན་གསྟོ། ལྷག་ཐངས་ཡར་རྒྱས་བལྟ་ནིའི་དྟོན་ལུ་ འྟོག་གི་བཀོད་ཁྲམ་ནང་ ཐྟོ་བཀོད་འབད་ཞིན་ན། 
དཔེ་སྣྟོད་ནང་བཞག་དགོ།  

དཔེར་ན།  
ཚིག་གཅད་ཐངས། ཚིག་བསྐྱར་བ། བགོམ་ནི། རྗོད་སྒྲ་ སྟོགས་ རང་གི་ལས་དྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཔྱེ་
དཔྱད་ཐྟོ་བཟྟོ་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ། 
 

སྟོབ་ཚན་བཞི་པ༽ མིང་མཐའ་དང་ སྔོན་འཇུག་ཡར་འདྲེན། ལྷག་ཤྟོག། རྒྱུགས་ལེན་ཏེ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐྟོ་བཀོད་དེ་
བཞག་དགོ། 
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སྟོབ་ཚན་༤ པའི་དྟོན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ། 
 མཐའ་འཁོར། གནམ་གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ འབྲི་སབ།  
 སྲུང་ གཞི་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གོ་དྟོན་ འབྲི་སབ། 
 སྔོན་འཇུག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྗོད་སྒྲ་འགྱུར་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག། 
 རང་དང་ ཆ་རྟོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྗོད་ཚིག་འབད་ འབྲི་སབ། 
 འདྟོགས་ཅན་དང་ མགོ་ཅན་ཚུ་ སྟོར་ཀློག། 
 གློག་བརྙན། སྒྲ་འཛིན་འཁོར་ལྟོ། པར། མཐའ་འཁོར་གྱི་ ཤིང་ལ་སྟོགས་པའི་ དབྱིབས་དང་ ཁ་དྟོག། སྟོགས་ཀྱི་བཤད་པ། 
 སྲུང་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཚབ་རྩེད། 
 མིང་ཚིག་གི་ ཡིག་སྡེབ། 
 ཚད་གཞི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲི་སབ།  
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སྟོབ་སྟོང་སྟོབ་སྟོན་དྟོན་ཚན། 
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སྟོབ་ཚན་བཞི་པའི་ དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱྟོར། Approach འགོ་ཐྟོག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

དྲི་བ་འདྲི་ལན། ཕྟོགས་བཞི། མིང་
ཚབ། (གང་ཟག་གི་མིང་ཚབ་དང་བྱ་
ཡུལ་གྱི་མིང་ཚབ་) གཉེར་ཚང་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ ཉན་སབ་འབདཝ་ད་  
རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་ མགྱོགས་
ལྷྟོད་ཚུ་ འྟོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ལན་ཆ་ཚང་འབད་ ཉན་སབ་ 
འབད་ཚུགས་མི།  

དྲི་བ་འདྲི་ལན། ཕྟོགས་བཞི། མིང་
ཚབ། (གང་ཟག་གི་མིང་ཚབ་དང་བྱ་
ཡུལ་གྱི་མིང་ཚབ་) གཉེར་ཚང་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ ཉན་སབ་འབདཝ་ད་  
རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་ མགྱོགས་
ལྷྟོད་ཚུ་ འྟོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏྟོགས་ ལན་ཆ་
ཚང་འབད་ ཉན་སབ་ འབད་མི།  

དྲི་བ་འདྲི་ལན། ཕྟོགས་བཞི། མིང་
ཚབ། (གང་ཟག་གི་མིང་ཚབ་དང་བྱ་
ཡུལ་གྱི་མིང་ཚབ་) གཉེར་ཚང་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ ཉན་སབ་འབདཝ་ད་  
རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་ མགྱོགས་
ལྷྟོད་ཚུ་ འྟོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ ཉན་སབ་ འབད་
ཚུགས་མི།  

དྲི་བ་འདྲི་ལན། ཕྟོགས་བཞི། མིང་
ཚབ། (གང་ཟག་གི་མིང་ཚབ་དང་བྱ་
ཡུལ་གྱི་མིང་ཚབ་) གཉེར་ཚང་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ ཉན་སབ་འབདཝ་ད་  
རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་ མགྱོགས་
ལྷྟོད་ཚུ་ འྟོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ལན་ཆ་ཚང་འབད་ ཉན་སབ་ 
འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི།  

ལྷག
་ནི།
 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག། མིང་
ཚིག། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག།  
མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་
ཚིག། སྟོབ་ཁང་ཅ་ལ། ཉལ་ཆས་
དང་ གྱོན་ཆས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡྟོད་
མི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ ལྷག་པའི་
སྐབས་  གོ་དྟོན་ལེན་ཏེ་ རྗོད་སྒྲ་
དང་ སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ 
ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་
ཏེ་ སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྷག་
ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག། མིང་
ཚིག། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག།  
མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་
ཚིག། སྟོབ་ཁང་ཅ་ལ། ཉལ་ཆས་
དང་ གྱོན་ཆས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡྟོད་
མི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ ལྷག་པའི་
སྐབས་  གོ་དྟོན་ལེན་ཏེ་ རྗོད་སྒྲ་
དང་ སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ 
ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་ར་ 
སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྷག་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག། མིང་
ཚིག། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག།  
མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་
ཚིག། སྟོབ་ཁང་ཅ་ལ། ཉལ་ཆས་
དང་ གྱོན་ཆས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡྟོད་
མི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ ལྷག་པའི་
སྐབས་  གོ་དྟོན་ལེན་ཏེ་ རྗོད་སྒྲ་
དང་ སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ 
ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ ལྷག་ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག། མིང་
ཚིག། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག།  
མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་
ཚིག། སྟོབ་ཁང་ཅ་ལ། ཉལ་ཆས་
དང་ གྱོན་ཆས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡྟོད་
མི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ ལྷག་པའི་
སྐབས་  གོ་དྟོན་ལེན་ཏེ་ རྗོད་སྒྲ་
དང་ སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ 
ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་
ཏེ་ སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྷག་
ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

བྲི་ནི
། 

མཐའ་འཁོར་ཅ་དངོས། པར། 
གནམ་གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་
ཚིག་གི་ གོ་དྟོན་དང་ པར། རྗོད་
ཚིག། བཤད་པ། ཨང་དང་ཡིག་
གཟུགས་ཚུ་ བྲི་བའི་སྐབས་ ཚག་
ཤད། ཡིག་སྡེབ། གཅད་མཚམས། 
ཚིག་ལྷག་ཆད་དང་ བསྐྱར་ཟླྟོས་ 
འབྲི་སུབ་མེད་པར་ འྟོས་འབབ་དང་
འཁྲིལ་ བྲི་ཚུགས་མི།  

མཐའ་འཁོར་ཅ་དངོས། པར། 
གནམ་གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་
ཚིག་གི་ གོ་དྟོན་དང་ པར། རྗོད་
ཚིག། བཤད་པ། ཨང་དང་ཡིག་
གཟུགས་ཚུ་ བྲི་བའི་སྐབས་ ཚག་
ཤད། ཡིག་སྡེབ། གཅད་མཚམས། 
ཚིག་ལྷག་ཆད་དང་ བསྐྱར་ཟླྟོས་ 
འབྲི་སུབ་མེད་པར་ འྟོས་འབབ་དང་
འཁྲིལ་ བྲི་ནི་ཚུ་ འཛྟོལ་བ་ རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་ར་ 
བྲི་ཚུགས་མི།  

མཐའ་འཁོར་ཅ་དངོས། པར། 
གནམ་གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་
ཚིག་གི་ གོ་དྟོན་དང་ པར། རྗོད་
ཚིག། བཤད་པ། ཨང་དང་ཡིག་
གཟུགས་ཚུ་ བྲི་བའི་སྐབས་ ཚག་
ཤད། ཡིག་སྡེབ། གཅད་མཚམས། 
ཚིག་ལྷག་ཆད་དང་ བསྐྱར་ཟླྟོས་ 
འབྲི་སུབ་མེད་པར་ འྟོས་འབབ་དང་
འཁྲིལ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ བྲི་
ཚུགས་མི།  

མཐའ་འཁོར་ཅ་དངོས། པར། 
གནམ་གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་
ཚིག་གི་ གོ་དྟོན་དང་ པར། རྗོད་
ཚིག། བཤད་པ། ཨང་དང་ཡིག་
གཟུགས་ཚུ་ བྲི་བའི་སྐབས་ ཚག་
ཤད། ཡིག་སྡེབ། གཅད་མཚམས། 
ཚིག་ལྷག་ཆད་དང་ བསྐྱར་ཟླྟོས་ 
འབྲི་སུབ་མེད་པར་ འྟོས་འབབ་དང་
འཁྲིལ་ བྲི་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི།  
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བྱ་ས
ྟོད། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་ར་ 
ཚུལ་མཐུན་འབད་མི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབད་མི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 
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སློབ་ཚན་ལྔ་པ།  
མིང་མཐའ་དང་ རྗེས་འཇུག་གི་རྗོད་སྒྲ།  

དགོས་དྟོན།  
 དབྱངས་མེད་པའི་མིང་གཞི་དང་ དབྱངས་ན་རྟོ་དང་ ཞབས་ཀྱུ་ཞུགས་པའི་མིང་གཞི་ལུ་ རྗེས་འཇུག་ ད་ན་ལ་

ས་ ཞུགསཔ་ད་གི་ སྒྲ་གདངས་ ཤེས་ཚུགས་ནི་དང་། མིང་མཐའ་སར་ཏེ་ ལྷག་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་ནིའི་
དྟོན་ལུ་ཨིན། 

ལས་དྟོན།  
 ༡. རྗེས་འཇུག་ད་ན་ལ་ས་ཞུགས་པའི་རྗོད་སྒྲ་ དག་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 

 ༢. མིང་མཐའ་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
 ༣. འབྲུ་སྣ་དང་ ཚྟོད་སྲེ་ སེམས་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ཉན་སབ་འབད་ ཚུགས་དགོ། 
 ༤. སྟོབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༥. མགྱོགས་ཡིག་ འདྲེན་བཀལ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
 ༦. ཨང་ཡིག་༥༠ ཚུན་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 
 

 

  

གནས་ཚད་འདི་ནང་ལྷྟོདཔ་ད། མཇུག་ལུ་ 
བཀོད་ཡྟོད་མི་ ལྷག་དེབ་ཀྱི་ཐྟོ་ལས། 
འྟོས་འབབ་ག་ཆེ་མི་འདི་བལྟ་སྟེ། གཉིས་
དང་གསུམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སྟོབ་ཕྲུག་
ཚུ་འབྲི་ལྷག་ སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟྟོ་ནི་གི་དྟོན་
ལུ་ སྟོན་ཚན་དང་ ནང་འབྲེལ་བཟྟོ་སྦེ་ 
ངེས་པར་ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  
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སྟོབ་ཚན་༥ པའི་སྟོང་ལཱ། 

༥.༡    རྗེས་འཇུག་ད་དང་། དབྱངས། ཞབས་ཀྱུ། ན་རྟོའི་རྗོད་སྒྲ། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིང་གཞི་ལུ་ རྗེས་འཇུག་ད་དང་། དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་དང་། ན་རྟོ་ཡྟོད་པའི་
   མིང་ཚིག་ཤྟོག་ཁྲམ། 

ལམ་སྟོན་། 
མིང་གཞི་ལུ་ རྗེས་འཇུག་ ད་ན་ལ་ས་ ཞུགསཔ་ད་གི་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་དག་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་ནི་གི་
དྟོན་ལུ། སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཤྟོག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ མིང་ཚིག་ཚུ་བྲིས་ཏེ་ སྟོབ་ཁང་ནང་དཔྱངས་བཞག་དགོ། 
དཔེར་ན། 
ཆད། ནད། དད། པད། ཆོས། ཕད། སྐད། ཁྱད། སྐུད། ཁྱོད། སད། རྩྟོད། ཚད། སྐྱོན། 
ཡྟོན། དཔྟོན། བལ། བྟོད། གྱལ། ཁྱལ། གྲས། དགོས། ཆོས། ཆོད། སད། གུས། ཕུལ། 
མཐུད། འབད། བུད། ཆུན། སྟོན། དགུན། ལུས། ཕུད། གསྟོལ།  

དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་འབད་རུང་ ཆ་འབད་ འབད་རུང་། 
 ཁ་ལས་སབ་སྟེ་བྲི་བཅུག་ནི། 
 སྟོབ་དེབ་དང་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ལས་ འཚྟོལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་ནི། 
 སྟོབ་ཁང་ནང་བཀྲམ་སྟོན་ འབད་ཞག་ནི་སྟོགས། 

ཐབས་ལམ་ གཞན་མིའི་ཐྟོག་ལས་ཡང་ སྟོང་ལཱ་ཚུ་འབད་བཅུག་སྦེ་ སང་བ་ཚུད་བཅུག་དགོ། 

སྟོབ་ཚན་ལྔ་པ༽ མིང་ཚིག་དང་ བྱ་ཚིག། ལྷག་ཤྟོག། སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སྟོད་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ལྷག་སྟེ་འྟོང་དགོཔ་འབད་སབ་
སྟེ། རེ་རེ་སྟོད་དེ་ གཏང་། 
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༥.༢   རྗོད་ཚིག་བཟྟོ་ནི། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མཐའ་འཁོར་གྱི་ཅ་དངོས། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་དེ་  

 སྔོ་ཤིང་མ་འདྲཝ་ག་དེ་མང་མང་ བལྟ་བཅུག་ནི། 
 སྔོ་ཤིང་རིགས་མ་འདྲཝ་གི་མིང་ཚུ་ སབ་བཅུག་ནི། 
 འབག་འྟོང་མི་སྔོ་ཤིང་གི་མིང་ཚུ་གི་འདྲི་ལན་འབད་ནི། 
 དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ བཞག་ནི་སྟོགས། དཔེར་ན། 

- ག་ཅི་ར་མཐྟོང་ཡི? 
- ག་ཏེ་འདུག? སྟོགས། 

འདབ་མ། སྟོང་པྟོ། རྩ། མེ་ཏྟོག། འབྲས་བུ། ལྕུ་གུ། སྟོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། བཟའ་
བཏུབ་མི་དང་ མ་བཏུབ་མི་ཚུ་གའི་དབྱེ་བ་ ཕྱེ་བཅུག་ནི་སྟོགས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ། 

དྲན་གསྟོ། རང་སྟོའི་ ས་གནས་ལུ་ཡྟོད་པའི་ སྔོ་ཤིང་གི་མིང་ཚུ་སྟོན། 

༥.༣    དྲི་བ་འདྲི་ལན། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་སབ་ནི། 
སྟོན་ཆས།    ཡིག་བཟྟོའི་སྟོང་དེབ་ཁ། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་ དྲི་བ་འངྲི་ལན་འབད་ནིའི་ རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གྱི་དྟོན་ལུ། ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་ཞིནམ་ལས། ཁོང་
གིས་དགའ་མི་ མེ་ཏྟོག་སྣ་ཚྟོགས་ཀྱི་ དྲི་བ་བཀོད་ནི། དཔེར་ན། 
༡. མཐའ་འཁོར་ལུ་ མེ་ཏྟོག་ ག་ཅི་ར་འདུག?  
༢. ཁྱོད་ཀྱི་ མེ་ཏྟོག་ ག་འདི་ དགའ་བས་གོ?  
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༣. མེ་ཏྟོག་གི་ཚྟོས་གཞི་ག་ཅི་ཨིན་པས?  
༤. མེ་ཏྟོག་གིས་ ག་ཅི་ར་ འབད་ནི་ཡྟོད་ག? 
༥. མེ་ཏྟོག་གི་ཕན་པ་ག་ཅི་ར་ཡྟོདཔ་སྟོ? ཟེརཝ་ལ་སྟོགས་པ་ དྲི་བ་རིག་རྩལ་དམའ་ཤྟོས་ལས་ 
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བཀོད་དགོཔ་ཨིན། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ རང་གིས་མནྟོ་མི་བསམ་འཆར་
གུ་མེན་པར་ སྟོབ་ཕྲུག་གི་བསམ་འཆར་ བཤད་བཅུག་ནི་ལུ་ ཤུགས་བཏྟོན་དགོ། དེ་ཡང་། ལྟག་གི་དྲི་བ་
ལས་ ཨང་༤ པ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ དེ་གི་ལན་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས། 

 - རྣམ་ཅོ་ཁར་ བཏགས་ནི་གི་ དྟོན་ལུ་ཨིན། 
  - དྲིམ་ ཧུམ་ནི་གི་ དྟོན་ལུ་ཨིན། 
 - ལྷ་ལུ་ ཕུལ་ནི་གི་ དྟོན་ལུ་ཨིན། 
 - ཤལ་སྐོར་བཟྟོ་སྟེ་ བཏགས་ནི་གི་ དྟོན་ལུ་ཨིན། ཟེར་སབ་ཐྟོན་འྟོངས་རུང་ དེ་ཚུ་ག་
ར་ ལེགས་ཤྟོམ་ཨིན་པའི་ ངོས་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

༥.༤    མཐའ་ཅན་གྱི་ཚིག་ལྷབ་ནི། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིང་ཚིག་གི་ཤྟོག་བྱང། བཟྟོ་དགོ།  

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས།  
རྐངམ། བསྒྲིགཔ། བཏྟོགཔ། ཐྟོངམ། གོངམ། དཀརཔྟོ། དམརཔྟོ། ཕྱུགཔྟོ། སསམྟོ། དལཝ། 
འཁརཝ། བྲྟོཝ། ཕྟོཝ། སྟོངཔྟོ། གཏྟོརམ། དཔའམྟོ། འཕུལཝ། སྐྱུརཔྟོ། ཆུམྟོ། ཏགམ། ཐུགཔ། 
ཕྱུགམྟོ། རྒྱསཔ། རྒྱལཔྟོ། རྙིངམ། གསརཔ། འཕརཝ། འཛྟོལཝ། སྟོནམ། གསུངམ། འཁྲུལཝ། 
འགྱུརཝ། ཟེར་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་རྐྱབ་ཐངས་སྟོན། དཔེར་ན། དལཝ། བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པ་
ཅིན།  

ད + ལ = དལ། ཟེར་མིང་གཞི་དང་ རྗེས་འཇུག་ སྦྲགས་སབ་སྦེ། དེ་གི་ཤུལ་ལས། 
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མིང་མཐའ་ ཝ་ སར་སྦེ། དལཝ། ཟེར་སབ་དགོ་པའི་ དཔེ་སྟོན་འབད་དེ་ ལྷག་ནི་གི་སང་བ་འབད་
དགོཔ་ཨིན། དེ་གི་ཤུལ་ལས། 

- རིགས་བསྒྲེས་ལྷག་བཅུག་ནི། 
- སྟོབ་དེབ་དང་ཡིག་རྒྱུགས་ལས་འཚྟོལ་ཏེ་ལྷག་བཅུག་ནི་/བྲི་བཅུག་ནི། 
- ནང་རྡྟོག་ ལྷག་བཅུག་སྦེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་ནི། ལ་སྟོགས་པའི་ སང་བ་འབད་དགོཔ། 

ཡང་ན།  
མིང་མཐའ་མང་སུ་ཡྟོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཅིག་ནང་ལས་ ཡིག་རྒྱུགས་ཅིག་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ མིང་མཐའ་ཡྟོད་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྟོགས་སུ་བཏྟོན་ཞིན་ན། རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སྟོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་
བཅུག་དགོ། དཔེར་ན།  

གཡསཔ། སལཔ། གཅིགཔ། ཕགཔ། གཡྟོནམ། ཧྟོནམ། ཐུརམ། རྒྱལཔྟོ། སེརཔྟོ། དམརཔྟོ། ཕྱུགཔྟོ། 
དཀརཔྟོ། ཀཝ། ཤཝ། ཁཝ། འཕརཝ། ཕྟོཝ། ཐྟོཝ། ཀོཝ། གཡྟོགམྟོ། དབངམྟོ། བཟངམྟོ། རྐངམ།  
ཟེར་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་བཅུག། 

དྲན་གསྟོ། བྱ་ཚིག་དང་གཅིག་ཁར་ཡྟོད་མི། དཔེར་ན། རྒྱསཔ། བསྒྲིགཔ། འཁོརཝ། ལ་སྟོགས་པ་ཚུ་
ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་རུང་བཏུབ། དེ་འབདཝ་ད། མིང་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་མི་དང་། བྱ་ཚིག་དང་
གཅིག་ཁར་འཇུག་མི་གཉིས་འབད་ཡྟོདཔ། སྟོབ་དཔྟོན་རང་གིས་ཧ་གོ་དགོཔ་དང་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཤེས་དགོ། 
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༥.༥   ཉེ་ཚན་པར་གྱི་མིང་། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི། སབ་ནི། 
སྟོན་ཆས་།   ཉེ་ཚན་གྱི་པར་གྱི་ཤྟོག་ཁྲམ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ཤྟོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ནང་མིའི་མིང་ཚུ་སབ་བཅུག། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ 
ཤྟོག་ཁྲམ་འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་པར་ར་འདུག་ག? ཟེར་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་དེ་ པར་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་
བཅུག། 
དཔེར་ན། སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་རྒས། ཨང་རྒས། ཨ་པ། ཨའི། ཨ་ཞང་། ཨ་ནེ། ཨ་ཁུ། ཨམ་ཅུངམ། 
ཨ་ཞེམྟོ། ཕྟོ་རྒནམ། ནུ་གཅུང་། སྲིངམྟོ། ཟེར་བའི་མིང་ཚུ་སབ་བཅུག་དགོ། 
དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཨ་ལྟོ་རང་སྟོའི་ནང་མི་ ག་དང་ག་ར་ཡྟོད་ག? ནང་མི་ཚུ་ ག་ཅི་ར་འབདཝ་
ཨིན་ན? ནང་མིའི་ལཱ་འགན་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? སབ་བཅུག། 

༥.༦   མིང་ཚིག། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   (དྲྟོ་མི་ནྟོ) མིང་ཚིག་ཆ་མཐུད། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། (དྲྟོ་མི་ནྟོ) མིང་ཚིག་ཆ་མཐུད་ཀྱི་ཤྟོག་ཁྲམ་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ 
ཤྟོག་ཁྲམ་ ག་དེམ་ཅིག་ཡྟོདཔ་ཅིག་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ འདྲན་འདྲ་འབད་བགོ་སྟེ་བྱིན་ནི། 
རྩེད་ཐངས་དེ་ཡང་ འྟོག་ལུ་པར་ནང་ཡྟོད་དྟོ་བཟུམ་ དང་པ་ རྩེ་མི་འདི་གིས་ མིང་ཚིག་ཤྟོག་ཁྲམ་ 
 
ཟེར་མི་འདི་བཞག་པ་ཅིན་ གཉིས་པ་ དེ་གིས་ མིག་དམར་ཟེར་མིའི་མིང་
ཚིག་དང་། ཡང་ན། གདན་ ཟེར་ བའི་ཚིག་ག་ཅི་ཡྟོདཔ་ཅིག་ ཆ་འདྲ་མི་
དང་ མཐུད་ཞིན་ན་བསྒྲིག་ནི། 

མིག་
དམར། 

གདན། 
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དེ་འབདཝ་ད། དེ་གཉིས་ལས་ ག་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཅིན་ གོ་སྐབས་འབྱིད་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་ལས་ གོ་སྐབས་
དེ་ ཆ་རྟོགས་གཞན་མི་ལུ་བྱིན་དགོ། དེ་སྦེ་ར་ སྐོར་རྐྱབ་འབད་ ལྟོག་ཅི་ལྟོག་ཅི་རྩེ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལག་པ་
ལས་ཤྟོག་ཁྲམ་ཧེ་མར་ ག་རྟོགས་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁ་འཐྟོབ་ཨིན། 

དཔེར་ན། 
པ་སངས་ རམ།  རམ། ཀ་ཀུར།  ཀ་ཀུར། ཧྟོན་

ཚྟོད། 
 ཧྟོན་

ཚྟོད། 
ཕུར་བུ། 

༥.༧   པར་གྱི་མིང་བྲི་ནི། 
རིག་རྩལ་།   ཉན་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ནང་མིའི་ཤྟོག་ཁྲམ། འབྲི་དེབ། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ ནང་མིའི་ཤྟོག་ཁྲམ་འདི་སྟོན་ཏེ་ ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག་
ནི། དེ་ལས་ ཨ་ལྟོ་ཁོང་རའི་བཟའ་ཚན་ནང་ ནང་མི་ག་དང་ག་ར་ཡྟོདཔ་ཨིན་ན? མིང་བྲི་བཅུག། དེ་
ལས་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབདཝ་ཨིན་ན? བྲི་བཅུག། དཔེར་ན། 

ཨ་རྒས།  ཁྱིམ་ བསྲུངམ་ཨིན། 
ཨ་པ།  བཟྟོ་བྟོའི་ལཱ་ འབདཝ་ཨིན། 
ཨ་ཞང་།  ཆུ་དུང་བཅོཝ་ ཨིན། 
ཕྟོ་རྒནམ།  སྟོབ་གྲྭ་ནང་ འགྱོཝ་ཨིན། ཟེར་དྟོ་བཟུམ། 
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༥.༨   ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི། སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན། 
ཉིན་བསར་ ལག་ལེན་ལུ་མཁོ་ཆེ་བའི་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ཤེས་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ ལཱ་ཤྟོག་ ཤྟོག་གྲངས་༢༥ 
ལས་༢༨ ཚུན་ནང་ཡྟོད་མི་ ཕལ་ཚིག་ཚུ་ཞེ་ས་ནང་ བྲི་བཅུག། དཔེར་ན། 

ཕལ་ཚིག།  ཞེ་ས།            
ཉིན་མའི་ལྟྟོ།  ---   
ཕྱི་རུའི་ལྟྟོ་།  ---   
ཇ།   ---  
ཐུགཔ།   --- 
ཚྟོདམ།   --- 
དེ་ལས་ ཕལ་ཚིག་འདི་ཚུ་གི་ ཞེ་སའི་ཚིག་ སབ་བཅུག་དགོ། མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ ཞེ་
སའི་ཚིག་ཚུ་སབ་ཅི་ར་ ཕལ་ཚིག་གི་ ཐད་ཕང་སྟེ་ཡྟོད་མི་ ས་སྟོང་ནང་བྲི་བཅུག་དགོ། 
དྲན་གསྟོ། ལཱ་ཤྟོག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་འདི་ ལཱ་ཤྟོག་༡༧ ལས་༢༠ ཚུན་ནང་གི་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཐངས་དང་ཅོག་འཐད། 

༥.༩   མིང་ཚིག་ལྷག་སྟེ་པར་བྲི་ནི། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   བྱང་ཤིང། ས་སྨྱུག། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། འྟོག་ལུ་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག་ བྱང་ཤིང་གུ་ བྲིས་བཞག་ནི། 
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མིང་ཚིག་དེ་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ གཟུགས་ཀྱི་པར་བྲི་བཅུག་ཞིན་ན་ མདའ་
ཕྟོགས་བཀལ་ཏེ་ མིང་ཚིག་ཚུ་བྲི་བཅུག། དཔེར་ན། དབུ། དབུ་སྐྲ། ཤངས། སན། སྙན། ཚེམས། 
ལྗགས། ཞབས། ཕག། 

༥.༡༠   ལྟ་བཤལ་/ལྟ་སྐོར། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི། སབ་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིག་མཐྟོང་ལག་གཟུང་གི་ཅ་དངོས། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་གྲྭའི་ མཐའ་འཁོར་དང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ ལྟ་བཤལ་ནང་ཁྱིད་ཞིན་ན། འདི་ནང་མཐྟོང་མི་
ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འྟོག་གི་དྲི་བ་འདྲི་ལན་ཚུ་འབད་དགོ། 
དཔེར་ན། 
ཨ་ཕ་ལུ་ ག་ཅི་འདུག? 
ལྡུམ་ར་ནང་ མེ་ཏྟོག་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ར་ཤར་ནུག? 
སྟོབ་གྲྭའི་ ཚྟོད་སྲེ་ལྡུམ་ར་ནང་ ཚྟོད་སྲེ་ག་ཅི་ར་འདུག? 
སྟོབ་གྲྭའི་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ རཝ་ག་ཅི་འབད་ རྐྱབ་དགོཔ་སྟོ?  
ཤིང་དང་ མེ་ཏྟོག་གི་ཚྟོས་གཞི་ ག་ཅི་ར་འདུག? 
དེའི་ཤུལ་ལས་ སྔོ་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིན་ན། 

ཤིང་དང་ སྔོ་ཤིང་ལུ་ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག? ཟེར་བའི་དྟོན་ཚན་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ ག་སྡུར་འབད་དེ་ དབྱེ་
བ་ཕྱེ་ནི། ལ་སྟོགས་པའི་སྟོང་ལཱ་ཚུ་སྟོད་དེ་ མིང་ཚིག་ཚུ་ཤེས་ཚུགསཔ་བཟྟོ་དགོ། 
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༥.༡༡   སེམས་ཅན།  
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི།  
སྟོན་ཆས།   སྒོ་ནྟོར་སེམས་ཅན། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། སྒོ་ནྟོར་སེམས་ཅན་གྱི་ ལྷག་དེབ་ ཤྟོག་གྲངས་༡ པ་དང་༢ པ་ནང་གི་མིང་ཚུ་ལྷག་
བཅུག་པའི་སྐབས་ལུ།  

- དཀའ་ངལ་ཡྟོད་མི་ཚུ་ སྟོར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག།  
- ལྷག་ཤེས་མི་ཚུ་གིས་ ནང་རྡྟོག་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ལྷག་བཅུག། 
- ཁུ་སིམ་སིམ། སྐད་བཏྟོན་ཏེ། སྡེ་ཚན་འབད་ལྷག་ནི་སྟོགས་ གོང་གི་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་

ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷག་ནིའི་སང་བ་ག་དེ་མང་མང་བྱིན་སྦེ། མིང་འབད་བྲི་བཅུག་ནི། 
ཚིག་འབད་བྲི་བཅུག་དགོ། 

༥.༡༢    པར་གྱི་བཤད་པ། 
རིག་རྩལ།    བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   པར་གྱི་བཤད་པའི་ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན།  
སྟོང་དེབ་ནང་ལུ་ མཐའ་འཁོར་མིང་ཚིག་གི་ པར་བྲིས་ཏེ་ཡྟོད་མི་ཚུ་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་སྟོད་ཞིནམ་ལས། པར་
གྱི་མིང་བྲི་བཅུག། དེ་ལས། དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྗོད་ཚིག་གཉིས་དེ་རེ་ བྲི་བཅུག་དགོ།  

བཤད་པ་འབྲི་མི་ཚུ་ སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིན་ན། སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ 
དཔེ་སྣྟོད་ནང་བཙུགས་བཞག།  

དཔེར་ན། 
 



ལམ་སྟོན་༡ པ།         ༢༠༢༢   

 118 

 
 འདི་ བྱི་ལི་ ཨིན། བྱི་ལི་ ཁྱིམ་ནང་ སྟོདཔ་ཨིན།  

 
 
 

འདི་ བྱི་ཅུང་ ཨིན། བྱི་ཅུང་ ཟེགསམ་ ཟ་དེས། 

 འདི་ གློག་རིག་ཨིན། གློག་རིག་ནང་ ཡི་གུ་ བྲི་བཏུབ། 
 

འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཨ་ལྟོ་ཆ་འབད་ ལཱ་ཤྟོག་ཤྟོག་གྲངས་༢༩ ནང་ཡྟོད་པའི་པར་ཚུ་གི་བཤད་པ་ 
བྲི་བཅུག།  

༥.༡༣   ཚབ་རྩེད། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ་ སྒོ་ནྟོར་སེམས་ཅན། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ ཆ་བཟྟོ་ཞིན་ན། ལྷག་དེབ་འདི་ ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ 
ཨ་ལྟོ་ཆ་གཅིག་གི་མིང་བཏྟོན་ཏེ་ ཁྱེད་གཉིས་ཡར་ལྟོངས་ཞིན་ན་ ཤྟོག་གྲངས་༡ པ་ནང་ཡྟོད་པའི་ བྱ་
པྟོད་ཀྱི་ཚབ་རྩེད་འབད། ཟེར་སབ་ཅིག་་་་ དཔེར་ན། 
རྡྟོ་རྗེ་གིས།  བྱ་པྟོད་ འབྟོ་དེས། ཟེར་སབ་ད། 
འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། ཀོ་ཀ་རི་ཀོ། ཟེར་ བྱ་པྟོད་ཀྱི་སྐད་ལད་སྟོལ་རྐྱབ་ནི། 
འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། བྱ་པྟོད་ ཟེགསམ་ ཟ་དེས། ཟེར་སབ་ད། 
རྡྟོ་རྗེ་གིས། བྱ་པྟོད་ཀྱིས་ཟེགསམ་བཟའ་བའི་ ཚུལ་འབད་ནི། ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཚབ་རྩེད་འབད་
བཅུག་དགོ།  

༥.༡༤   འབྲུ་སྣའི་མིང་ཚིག། 
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རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   འབྲི་དེབ།  

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་གྲྭའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡྟོད་པའི་ ཞིང་ནང་ལྟ་རྟོག་འབད་བར་ བཏང་ཞིནམ་ལས། ལྟོ་ཐྟོག་འབྲུ་སྣའི་
རིགས་ ཐྟོ་བཀོ་འབད་དེ་ བཏབ་ནི་དང་། བསྡུ་ནིའི་དུས་ཚྟོད་ཚུ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་དེ་ གནས་ཚུལ་
བསྡུ་ལེན་འབད།  
སྟོབ་ཁང་ནང་ ལྷྟོད་ཞིནམ་ལས། གནས་ཚུལ་ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ འྟོག་གི་བཀོད་ཤྟོག་ནང་ བཀང་
སྦེ་ བཤད་པ་རྐྱབ། 

འབྲུ་སྣའི་མིང་། 
ག་ཅི་གི་དྟོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན? 
ནམ་བཏབ་ཨིན་ན? 
ནམ་བསྡུཝ་ཨིན་ན?  

འབྲུ་སྣ་གི་མིང་། ལག་ལེན། སྟོན་བཏབ་ནིའི་དུས་ཚྟོད། བསྡུ་ནིའི་དུས་ཚྟོད། 
གེ་ཟ། གེ་ཟ་སྲིབ། (ཇ་རྩམ་) 

ཁ་རང་། (ལྟྟོ་) 
ཟླཝ་༢ པ། ཟླཝ་༧ པ། 

༥.༡༥   ཅ་ལའི་མིང་། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཤྟོག་ཆུང་། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་སྡེ་ཚན་ནང་འབད་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་དག་པ་ཅིག་གི་རིང་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཅ་ལ་ག་ཅི་ར་འདུག་
ག? སྟུན་གྲོས་འབད་དེ་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ ཅ་ལའི་མིང་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བཅུག། དེའི་ཤུལ་ལས་ སྡེ་
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ཚན་ནང་འབད་ སྡེབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འདྲི་ལན་འབད་བཅུག་སྦེ། བཤད་པ་དང་། ཡང་ན། རྗོད་ཚིག་བཟྟོ་
བཅུག་སྦེ། ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་འཛྟོལ་བ་རེ་ཡྟོད་པ་ཅིན། སྡེ་ཚན་གཞན་མི་གིས་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག། 

དྲན་གསྟོ། སྡེ་ཚན་ནང་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་རྐྱབ་བྱིན་དགོ། 

༥.༡༦   པར་སྲུང་། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་སབ་ནི། 
སྟོན་ཆས།   པར་སྲུང་གི་ཤྟོག་ཁྲམ།  

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། སྣུམ་འཁོར་དང་ གླངམྟོ་ཆེ་གི་སྐོར་ལས་ཡྟོད་པའི་ 
པར་སྲུང་ཤྟོག་ཁྲམ་འདི་ སྟོན་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་སྲུང་གཏང་
བཅུག་ནི། དེ་ལས་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ དྲི་བ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ལན་སབ་
བཅུག། དཔེར་ན། 
༡- འདི་ནང་ ག་ཅི་འབད་དེས? 
༢- ག་ཏེ་ འགྱོ་དེས? 
༣- ག་ཅི་འབད་ནི་འབད་དེས? ལ་སྟོགས་པ། 

༥.༡༧   ཀློག་སང་། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི། སབ་ནི། ལྷག་ནི།  
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། བཟང་མྟོ་གི་སེམས་ཅན། སྒོ་ནྟོར་སེམ་ཅན། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། བཟང་མྟོ་གི་སེམས་ཅན་ཟེར་མི་ ལྷག་དེབ་ཀྱི་ ཤྟོག་ལེབ་རིམ་པ་བཞིན་སྟོན་ཡི་ར། ཨ་
ལྟོ་རེ་རེ་འབད་ལྷྟོང་སྟེ་ ཤྟོག་གྲངས་༡༢ ཚུན་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ལྷགཔ་ད་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་
ཉན་བཅུག། དེ་ལས་ ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ ཚར་གཅིག་ལྷག་བཅུག། 
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སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། སྒོ་ནྟོར་སེམས་ཅན་ཟེར་མི་ ལྷག་དེབ་སྟོན་སྦེ། ཤྟོག་ལེབ་རེ་ སྐད་བཏྟོན་ཏེ་ལྷག་བཅུག་
པའི་ཤུལ་ལུ་ འྟོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་དྲིས་ཏེ་ ལན་སབ་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། 
༡/ ལྷག་དེབ་འདི་ནང་ སྲུང་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་འདུག? (སྒོ་ནྟོར་སེམས་ཅན་ཟེར་མི་ལྷག་དེབ་འདི་
 སྟོན་ནི་) 
༢/ ལྷག་དེབ་འདི་ནང་ སྲུང་ག་ཅི་གི་ སྐོར་ལས་འདུག? (བཟང་མྟོ་གི་སེམས་ཅན་ཟེར་མི་ ལྷག་
 དེབ་འདི་སྟོན་ནི) 
༣/ སྲུང་འདི་གཉིས་ལུ་ མ་འདྲཝ་ག་ཅི་འདུག? 

དྲན་གསྟོ། སྲུང་དེ་གཉིས་ འདྲ་བས་ག? འདི་ནང་ ག་ཅི་སབ་མས? ཨ་ཕི་ནང་ ག་ཅི་སབ་མས? ཟེར་
སབ་སྟེ་ དཔེ་དེབ་ག་སྡུར་འབད་ནིའི་ ཐབས་རིག་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

༥.༡༨   གྱངས་ཁ། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི་བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།    ཡིག་བཟྟོའི་སྟོང་དེབ་ཁ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་ཅིག་ཁས་བང་གི་ཐྟོག་ལས་ ལྟོང་བཅུག་ཞིན་ན། སྟོབ་ཁང་ནང་ ཨ་ལྟོ་ག་དེམ་
ཅིག་འདུག་ག? གྱངས་ཁ་རྐྱབ་བཅུག། གྱངས་ཁ་བརྩི་མ་ཤེས་པར་ཐྟོགས་ཏེ་ལུས་པ་ཅིན་ གྱངས་ཁ་དེ་
ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་༥༠ ཚུན་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་འབད་ གྱངས་ཁ་རྐྱབ་ཅི་ར་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་སྟོན་དགོ། 

དེ་ལས་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ ཨང་ཡིག་༣༠ ལས་ སྟོ་ ཟེར་སབ་ནི་དང་༤༠ ལས་ ཞེ་ ཟེར་སབ་ནི་ཚུ་
སྟོན་ཞིནམ་ལས་ འབྲི་དེབ་ནང་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཅུག། 
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༥.༡༩    ལྷག་རྒྱུགས། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། སྒོ་ནྟོར་སེམས་ཅན། བཟང་མྟོ་གི་སེམས་ཅན། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ རང་སྟོའི་ཡིག་བཟྟོའི་སྟོང་དེབ་ཁ་ནང་ ཨ་ཡིག་དཀར་མཛེས་ཀྱི་ཡིག་བཟྟོ་
སང་བའི་ སྟོང་ལཱ་སྟོད་དེ་བྲི་བཅུག། སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། གོང་གི་ལྷག་དེབ་གཉིསཔྟོ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 
ཨ་ལྟོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལྷག་ཐངས་རྒྱུགས་ལེན་དགོ། ལྷག་ཐངས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ ཐྟོ་བཞག་ནིའི་དྟོན་ལུ་ 
འྟོག་གི་བཀོད་ཁྲམ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཐྟོ་བཀོད་འབད་དགོ། དེ་ལས་ ཐྟོ་བཀོད་འབད་བའི་ཤྟོག་
ཁྲམ་འདི་ དཔེ་སྣྟོད་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ བསྡུ་གསྟོག་འབད་དགོ། དཔེར་ན། 
སྟོབ་ཕྲུག་གི་མིང་ ཚིག་བཅད་ཐངས། ཚིག་བསྐྱར་ལྟོག་ རྗོད་སྒྲ་ དྲན་གསྟོ་ 
     
     
     
     
     
     

༥.༢༠   ཨང་ཡིག། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   གྱངས་ཁ་༢༡ ལས་༥༠ ཚུན་གྱི་ཨང་ཡིག་ཤྟོག་བྱང་། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨང་ཡིག་༢༡ ལས་༥༠ ཚུན་ཡྟོད་མི་ ཤྟོག་བྱང་ཚན་གཅིག་ གོ་རིམ་དཀྲུགས་ཏེ་ 
བཞག་ཞིན་ན་ ཤྟོག་བྱང་འདི་ ག་ཕུབ་འབད་ ཨ་ལྟོ་རེ་རེ་ལུ་སྟོད། ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ རང་རང་སྟོ་སྟོ་ལུ་
འཐྟོབ་མི་ ཤྟོག་བྱང་འདི་ལྷག་ནི། 
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དེ་ལས་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ ཨང་ཡིག་༢༡ ལས་༥༠ ཚུན་ གྱངས་ཁ་སབ་ནི། དེ་བསྒང་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་སབ་མི་ གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་༢༡ ཟེར་སབ་ད། ཨང་ཡིག་༢༡ འབད་མི་ཡར་ལྟོང་ནི། 
དེ་གི་ཤུལ་ལས་༢༢, ༢༣ ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་སབ་མི་ གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨང་
ཡིག་ཤྟོག་བྱང་ཡྟོད་མི་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཡར་ལྟོང་དགོ། 

དེ་ལས། ཨང་ཡིག་ཤྟོག་བྱང་ཚུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ ལྟོག་བསྡུ་ཞིན་ན། དྟོ་རུང་ ཤྟོག་བྱང་ཨང་ཡིག་ཚུ་ 
རེ་རེ་འབད་སྟོན་ཏེ་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག་དགོ། 

དྲན་གསྟོ། ལྷག་དེབ་ཚུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་དུས་ཚྟོད་ནམ་ཁོམ་པས་ག? བལྟ་ཞིནམ་ལས།  
སྟོབ་ཁང་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ ལྷག་བཅུག་ནི་མེན་པར་ ཁྱིམ་ནང་འབག་བཅུག་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ནི་དང་། 
ལྷག་མ་ལྷག་བལྟ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ ཀི་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ དྲི་བ་རེ་བཀོད་དེ་ ལན་རྐྱབ་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 

སྟོབ་ཚན་ལྔ་པ༽ མིང་ཚིག་དང་ བྱ་ཚིག། ལྷག་ཤྟོག། ལྷག་ཐངས་རྒྱུགས་ལེན་ཏེ་ ཐྟོ་བཀོད་བཞག་དགོ། 
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སྟོབ་ཚན་༥ པའི་དྟོན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ། 
 མཐའ་འཁོར་གྱི་ སྔོ་ཤིང་དང་མེ་ཏྟོག་ ཅ་ཆས་ཀྱི་མིང་། བཤད་པ། དབྱེ་བ། 
 མིག་གཞི་ལུ་ སྔོན་འཇུག་འཇུགཔ་ད་གི་ སྒྲ་གདངས་ཀྱི་ཁྱད་པར། 
 པར། ཡང་ན། ཅ་དངོས་སྟོ་སྟོ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྦེ། མིང་། བཤད་པ། དབྱེ་བ། ཁ་དྟོག་སྟོགས་ འབྲི་སབ། 
 ཉེ་འབྲེལ། ལཱ། མཐའ་འཁོར། སྟོབ་ཁང་ནང་གི་ ཅ་ཆས་སྟོགས་ཀྱི་ མིང་གི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས། 
 མིང་གཞི་ལུ་ རྗེས་འཇུག་ ད་ན་ལ་ས་ ཞུགསཔ་ད་ རྗོད་སྒྲ་འགྱུར་མི། 
 མིང་མཐའ་ ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ འབྲི་ལྷག།  
 ཅ་ལའི་མིང་ཚུ་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ འབྲི་ལྷག། 
 སྲུང་ལྷག་སྟེ་ གཏང་ནི་དང་དེ་གི་དབྱེ་བ་ ཚིག་ཚུ་ཉན་སབ་དང་ འབྲི་ལྷག། 
 ཨང་༥༠ ཚུན་འབྲི་ལྷག། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སྟོབ་སྟོང་སྟོབ་སྟོན་དྟོན་ཚན། 
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སྟོབ་ཚན་ལྔ་པའི་ དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱྟོར། Approach འགོ་ཐྟོག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

མཐའ་འཁོར་ ཅ་དངོས་ཀྱི་ བཤད་
པ་དང་། མིང་ཚིག། དྲི་བ་འདྲི་ལན་
ཚུ་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས་གི་ཐྟོག་ལུ་ 
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་
དང་ སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ 
ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་དང་ འཁྲིལ་ 
སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཉན་སབ་ 
འབད་ཚུགས་མི།  

མཐའ་འཁོར་ ཅ་དངོས་ཀྱི་ བཤད་
པ་དང་། མིང་ཚིག། དྲི་བ་འདྲི་ལན་
ཚུ་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས་གི་ཐྟོག་ལུ་ 
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་
དང་ སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ 
ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་དང་ འཁྲིལ་ 
རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏྟོགས་ མང་
ཤྟོས་ར་སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ 
ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་མི།  

མཐའ་འཁོར་ ཅ་དངོས་ཀྱི་ བཤད་
པ་དང་། མིང་ཚིག། དྲི་བ་འདྲི་ལན་
ཚུ་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས་གི་ཐྟོག་ལུ་ 
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་
དང་ སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ 
ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་དང་ འཁྲིལ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ ཉན་སབ་ 
འབད་ཚུགས་མི།  

མཐའ་འཁོར་ ཅ་དངོས་ཀྱི་ བཤད་
པ་དང་། མིང་ཚིག། དྲི་བ་འདྲི་ལན་
ཚུ་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས་གི་ཐྟོག་ལུ་ 
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་
དང་ སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ 
ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་དང་ འཁྲིལ་ 
སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཉན་སབ་ 
འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི།  

ལྷག
་ནི།
 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག། སེམས་ཅན་དང་། 
ཚྟོད་སྲེ། འབྲུ་སྣ། ཅ་ལའི་བཤད་པ་ 
པར་སྲུང་ཚུ་གི་ནང་ལས་འཐྟོན་མིའི་ 
མིང་ཚིག། རྗེས་འཇུག་ད་ན་ལ་ས་
ཞུགསཔ་ད་གི་ སྒྲ་གདངས། 
དབྱངས་ཡིག་གི་རྗོད་སྒྲ། མཐའ་ཅན་
གྱི་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས། སེང་
ཕབ་དང་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ཚུ་ འྟོས་
འབབ་དང་འཁྲིལ་ སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་
མེད་པར་ ལྷག་ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག། སེམས་
ཅན་དང་། ཚྟོད་སྲེ། འབྲུ་སྣ། ཅ་
ལའི་བཤད་པ་ པར་སྲུང་ཚུ་གི་ནང་
ལས་འཐྟོན་མིའི་ མིང་ཚིག། རྗེས་
འཇུག་ད་ན་ལ་ས་ཞུགསཔ་ད་གི་ སྒྲ་
གདངས། དབྱངས་ཡིག་གི་རྗོད་སྒྲ། 
མཐའ་ཅན་གྱི་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་པའི་
སྐབས། སེང་ཕབ་དང་ མགྱོགས་
ལྷྟོད་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏྟོགས་ 
མང་ཤྟོས་ར་ འྟོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ 
སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྷག་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག། སེམས་
ཅན་དང་། ཚྟོད་སྲེ། འབྲུ་སྣ། ཅ་
ལའི་བཤད་པ་ པར་སྲུང་ཚུ་གི་ནང་
ལས་འཐྟོན་མིའི་ མིང་ཚིག། རྗེས་
འཇུག་ད་ན་ལ་ས་ཞུགསཔ་ད་གི་ སྒྲ་
གདངས། དབྱངས་ཡིག་གི་རྗོད་སྒྲ། 
མཐའ་ཅན་གྱི་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་པའི་
སྐབས། སེང་ཕབ་དང་ མགྱོགས་
ལྷྟོད་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་  ལྷག་
ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག། སེམས་
ཅན་དང་། ཚྟོད་སྲེ། འབྲུ་སྣ། ཅ་
ལའི་བཤད་པ་ པར་སྲུང་ཚུ་གི་ནང་
ལས་འཐྟོན་མིའི་ མིང་ཚིག། རྗེས་
འཇུག་ད་ན་ལ་ས་ཞུགསཔ་ད་གི་ སྒྲ་
གདངས། དབྱངས་ཡིག་གི་རྗོད་སྒྲ། 
མཐའ་ཅན་གྱི་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་པའི་
སྐབས། སེང་ཕབ་དང་ མགྱོགས་
ལྷྟོད་ཚུ་ འྟོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ 
སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྷག་ནི་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

བྲི་ནི
། 

ཨང་ཡིག་༥༠ ཚུན། ཉེ་ཚན་གྱི་པར་
དང་ མཐའ་འཁོར་ ཅ་དངོས་ཀྱི་
མིང་དང་ རྗོད་ཚིག་ བཤད་པ་ཚུ་ 
བྲི་བའི་སྐབས། ཡིག་སྡེབ་དང་ 
ཚག་ཤད། གཅད་མཚམས། 
མགྱོགས་ཡིག་འདྲེན་བཀལ། ལན་
གྱི་འྟོས་འབབ་ཚུ་ འཛྟོལ་བ་མེད་
པར་ བྲི་ཚུགས་མི། 

ཨང་ཡིག་༥༠ ཚུན། ཉེ་ཚན་གྱི་པར་
དང་ མཐའ་འཁོར་ ཅ་དངོས་ཀྱི་
མིང་དང་ རྗོད་ཚིག་ བཤད་པ་ཚུ་ 
བྲི་བའི་སྐབས། ཡིག་སྡེབ་དང་ 
ཚག་ཤད། གཅད་མཚམས། 
མགྱོགས་ཡིག་འདྲེན་བཀལ། ལན་
གྱི་འྟོས་འབབ་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ 
མ་གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་ར་ འཛྟོལ་བ་
མེད་པར་ བྲི་ཚུགས་མི། 

ཨང་ཡིག་༥༠ ཚུན། ཉེ་ཚན་གྱི་པར་
དང་ མཐའ་འཁོར་ ཅ་དངོས་ཀྱི་
མིང་དང་ རྗོད་ཚིག་ བཤད་པ་ཚུ་ 
བྲི་བའི་སྐབས། ཡིག་སྡེབ་དང་ 
ཚག་ཤད། གཅད་མཚམས། 
མགྱོགས་ཡིག་འདྲེན་བཀལ། ལན་
གྱི་འྟོས་འབབ་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ 
བྲི་ཚུགས་མི། 

ཨང་ཡིག་༥༠ ཚུན། ཉེ་ཚན་གྱི་པར་
དང་ མཐའ་འཁོར་ ཅ་དངོས་ཀྱི་
མིང་དང་ རྗོད་ཚིག་ བཤད་པ་ཚུ་ 
བྲི་བའི་སྐབས། ཡིག་སྡེབ་དང་ 
ཚག་ཤད། གཅད་མཚམས། 
མགྱོགས་ཡིག་འདྲེན་བཀལ། ལན་
གྱི་འྟོས་འབབ་ཚུ་ འཛྟོལ་བ་མེད་
པར་ བྲི་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 
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བྱ་ས
ྟོད། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་ར་ 
ཚུལ་མཐུན་འབད་མི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབད་མི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་
མི། 
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སྟོབ་ཚན་དྲུག་པ།  
དུས་རྒྱུན་ལཱ་གི་ ཉམས་མྟོང་བཤད་ནི་དང་ འ་ཆུང་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་རྗོད་སྒྲ། 

དགོས་དྟོན།  
 དུས་རྒྱུན་ལཱ་གི་ ཉམས་མྟོང་བཤད་ནི་དང་། འ་ཆུང་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་གི་རྗོད་སྒྲ་དགཔ་འབད་ སབ་ཚུགས་ནི། 
 དེ་ལས་ ཉེར་མཁོའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་ འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་ནིའི་དྟོན་ལུ་
 ཨིན། 

ལས་དྟོན།   
 ༡. དུས་རྒྱུན་ལཱ་གི་ ཉམས་མྟོང་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
 ༢. རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ཚིག་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།   
 ༣. མགྱོགས་ཡིག་གི་ ཡིག་ངོ་གསལ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
 ༤. ཉེར་མཁོའི་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 ༥. འ་ཆུང་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དགཔ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
 ༦ ཤིང་དང་མེ་ཏྟོག་ ཚྟོས་གཞི་དང་ བཟྟོ་དབྱིབས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེ་འབྲེལ་མིང་ ཚིག་ཚུ་ ཉན་སབ་
  འབད་ཚུགས་དགོ།  
 ༧. སྟོབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
  

གནས་ཚད་འདི་ནང་ལྷྟོདཔ་ད། མཇུག་ལུ་ 
བཀོད་ཡྟོད་མི་ ལྷག་དེབ་ཀྱི་ཐྟོ་ལས། འྟོས་
འབབ་ག་ཆེ་མི་འདི་བལྟ་སྟེ། གཉིས་དང་
གསུམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་འབྲི་
ལྷག་ སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟྟོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ སྟོན་
ཚན་དང་ ནང་འབྲེལ་བཟྟོ་སྦེ་ ངེས་པར་ལྷག་
བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  
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སྟོབ་ཚན་༦ པའི་སྟོང་ལཱ། 

༦.༡  རང་གི་ལཱ་གི་བཤད་པ། 
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་སབ་ནི། 
སྟོན་ཆས། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ རང་རང་སྟོ་སྟོ་གིས་ ཉིནམ་གཅིག་ནང་འབད་ནི་ཡྟོད་པའི་ ལཱ་དང་འབྲེལ་
བའི་ གནད་དྟོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁོང་ར་ནང་རྡྟོག་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་དེ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ སབ་
བཅུག་དགོ། སྟོབ་ཕྲུག་གཅིག་ལུ་ གཟའ་ཟླཝ་ལུ་ ག་ཅི་ར་འབད་ཡི་ག? ཉིནམ་གཅིག་ནང་ ལཱ་འབད་
ཡྟོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་ནི།  
དཔེར་ན། 
སྟོབ་ཕྲུག་གིས།

 
 
 
སྟོབ་དཔྟོན། དྲི་བ། 
  
 
 
 
 
 

ང་ དོ་པ་སོ་བཀྲུ་རྐྱབ་ཅི། ཕྱགས་བདརི་རྐྱབ་ཅི། ད་ལས་ གཟུགས་དང་ གོ་ལ་ཚུ་
འཁྱུ་ཡ། ཆ་རིོགས་དང་ གཅིག་ཁརི་ རྩདམོ་རྩྩེ་ཡ། ཕྱ་རུ་ ཨི་པ་གས་ དཔ་ཆ་ 
ལྷབ་བཅུག་ཅི། ཟརཝ་ལ་སོགས་པའ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་གཞིན་མ་ཚུ་ལུ་ 
སླབ་བཅུག།  
 

སློབ་ཕྲུག་གཅིག་ལུ་ ད་བ་བཀོད་ན། ཁོད་དོ་པ་ལོངམ་ཅིག་ག་ཅི་འབད་ན་ཡོད? ཕྱགས་
བདརི་རྐྱབ་ན་ཡོད་ག? རིང་ག་གཟུགས་དང་གོ་ལ་ཚུ་ཆུ་འཁྱུ་ན་ཡོད་ག? ག་ཅི་འབད? 
ཟརཝ་ལ་སོགས་པའ་ གཟུགས་ཁམས་འཕོད་བསན་དང་འབྲིལ་བའ་གནད་དོན་ཚུ་ ད་བ་
དས་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་ བོ་ག་ད་མང་མང་སླབ་ན་ག་ གོ་སྐབས་བྱེན་དགོ།  
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དེ་དང་འཕྟོ་མཐུད་དེ་ སྟོ་བཀྲུ་མ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ག་ཅི་འབད་འྟོང་? གོ་ལ་མ་འཁྱུ་བ་ཅིན་ གནྟོད་པ་ག་ཅི་ར་
ཡྟོདཔ་སྟོ? ལ་སྟོགས་པའི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁེ་ཕན་གྱི་སྐོར་ལས་ 
དྲན་པ་བཙུགས། 

སྟོབ་ཚན་དྲུག་པ༽ མིང་དང་ བྱ་ཚིག། ལྷག་ཤྟོག། ཁྱིམ་ནང་ལས་ ལྷབ་སྟེ་འྟོང་དགོཔ་འབད་ སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྟོད། 

༦.༢   རང་གི་ལཱ་གི་བཤད་པ། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི། སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མཐའ་འཁོར། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྟོབ་གྲྭའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཁྱིད་དེ་ གཙང་སྦྲ་ཡྟོད་མི་དང་ མེད་པའི་ས་གོ་ཚུ་ལྟ་རྟོག་འབད་
བཅུག་ནི། 

ལྟ་རྟོག་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ པར་དང་མིང་ཚུ་བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ དམངས་ཁར་ 
སན་ཞུ་འབད་བཅུག། 

ཤེས་དགོ་པའི་མིང་ཚིག། ཧིང་སངས་ས། ཁམས་ལྟོག་སི་སི་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ མཐའ་འཁོར་དང་
འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། དཔེར་ན། ཐབ་ཚང་འདི་ ཧིང་སངས་ས་འདུག། ཕགས་
སྙིགས་ཀྱི་ཧྟོད་འདི་ ཁམས་ལྟོག་སི་སི་ཨིན་པས། 

༦.༣   པར་དང་རྗོད་ཚིག་མཐུན་སྒྲིག། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མཐུན་སྒྲིག་ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན། 
ལཱ་ཤྟོག་ ཤྟོག་གྲངས་༣༡ ནང་ཡྟོད་པའི་ པར་དང་རྗོད་ཚིག་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་བཅུག།  
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དཔེར་ན།  

    སག་འདི་ ཆུང་ཀུ་ཨིན་པས། 
     སག་གིས་ མཆོང་འྟོང་། 
     ཆུ་སྲིན་འདི་ ཆུ་ནང་ སྟོདཔ་ཨིན། 
 
སྟོང་ལཱ་ཚུ། གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཏེ་བཏྟོན་ཚུགས་པའི་འྟོས་འབབ་མཐྟོང་པ་ཅིན་ 
དྟོན་ཚན་དེ་སྟོན་པའི་ཐབས་ཤེས་སྟོ་ཆེ་ཏྟོག་ཏྟོ་ཚུ་བཏྟོན་དགོ། 

༦.༤   པར་སྲུང་། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི། སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   པར་སྲུང་གི་ཤྟོག་ཁྲམ།  

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ སྣུམ་འཁོར་དང་ གླངམྟོ་ཆེ་གི་སྐོར་ལས་ཡྟོད་པའི་ པར་སྲུང་ཤྟོག་ཁྲམ་འདི་ སྟོན་ 
ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་གྱི་ཐྟོག་
ལས་ པར་སྲུང་འདི་བཤད་ནི། 
དཔེར་ན། 
༡. འདི་ནང་ག་ཅི་ར་འདུག? 
༢. ག་ཅི་ར་འབད་དེས? 
༣. ག་ཏེ་ འགྱོ་དེས? ལ་སྟོགས་པ། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ སྲུང་བཏང་ཚརཝ་ཅིག་ སྟོབ་ཁང་ནང་གི་ ཨ་
ལྟོ་དག་པ་ཅིག་ལུ་ ཁས་བང་གི་ཐྟོག་ལས་ལྟོང་བཅུག་སྟེ་ པར་
སྲུང་འདི་ ལྟོག་གཏང་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་སྡེ་ཚན་ནང་
འབད་ པར་རེ་ལུ་ བཤད་པ་རེ་བྲི་བཅུག། 



ལམ་སྟོན་༡ པ།         ༢༠༢༢   

 132 

དཔེར་ན།  
༡. སྣུམ་འཁོར་ཅིག་ འགྱོ་དེས། 
༢. ལམ་ཁར་ གླངམྟོ་ཆེ་ཅིག་འདུག། 
༣. གླངམྟོ་ཆེ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ ཡར་འཐེན་དེས། 
༤. སྣུམ་འཁོར་དང་ མི་ ཤིང་མགུ་ལུ་ འདུག། 
༥. གླངམྟོ་ཆེ་གིས་ མི་བཏྟོན་དེས། 
༦. སྣུམ་འཁོར་ ལྟོག་འགྱོ་དེས། ཟེར་ བྲི་བཅུག་ནིའི་ སང་བ་བྱིན་དགོ། 

༦.༥   རྗོད་ཚིག་ལྷག་སྟེ་པར་བྲི་ནི། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   རྗོད་ཚིག་ཤྟོག་ཁྲམ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོའི་ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྱང་ཤིང་དང་། ཡང་ན། ཤྟོག་ཐང་ཅིག་ནང་ རྗོད་
ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་བྲིས་ཏེ་ འབག་འྟོངས་ཞིན་ན་ རྗོད་ཚིག་དེ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན།  
ཁོང་ བང་ རྒྱུག་དེས།  
འདི་ ཨང་རྒས་ ཨིན།  

འདི་ རྣམ་ཅོ་ ཨིན། ཟེར་བྱང་ཤིང་གུ་ ཡྟོད་མི་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ཚརཝ་ད་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ པར་བྲི་བཅུག། དེའི་ཤུལ་ལས་ ལཱ་ཤྟོག་ ཤྟོག་གྲངས་ ༣༥ པ་ནང་ཡྟོད་པའི་
རྗོད་ཚིག་ཚུ་ཡང་ལྷག་སྟེ་ པར་བྲི་བཅུག། དེ་བཟུམ་གྱི་སྟོང་ལཱ་ ག་དེ་མང་མང་ འབད་དགོ། 
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༦.༦   རྗོད་ཚིག་ལྷག་སྟེ་རྣམ་འགྱུར། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ཤྟོག་སྒྲིལ། 

ལམ་སྟོན། 
ཤྟོག་ཀུ་སྟོམ་ཆུང་རན་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ བཏྟོག་མི་འདི་མགུ་ལུ་ མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལས་ ཨ་ལྟོའི་ཤེས་
ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་ བཀོད་རྒྱའི་ཚིག་ཚུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ བསྒྲིལ་ཏེ་བཞག་ནི། དེ་ལས་ ཨ་ལྟོ་ཅིག་ལུ་ 
ཤྟོག་སྒྲིལ་ཅིག་ འཐུ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ལཱ་གི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་
བཅུག་ནི། 

དཔེར་ན། རྐངམ་འཁྱུ། ཟེར་ཡྟོད་པ་ཅིན། ཨ་ལྟོ་འདི་གིས་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྐངམ་འཁྱུ་བའི་ 
རྣམ་འགྱུར་བཏྟོན་ཏེ། ང་ག་ཅི་འབད་དེས? ཟེར་ ཆ་རྟོགས་གཞན་ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་ནི། ཁོ་/མྟོ་གིས་ 
རྣམ་འགྱུར་བཏྟོན་མི་འདི་ ག་ཅི་ འབདཝ་ཨིན་ན? སབ་བཅུག་དགོ། 

ག་དེམ་ཅིག་འབད། ཁོ་/མྟོ་གིས་བཏྟོན་མི་ རྣམ་འགྱུར་འདི་ བཀོད་རྒྱའི་ཚིག་དང་མ་འཁྲིལ་བ་ཅིན། སྟོབ་
དཔྟོན། ཡང་ན། སྟོབ་ཕྲུག་ཅིག་ལུ་ རྣམ་འགྱུར་ལྟོག་སྟེ་ བཏྟོན་བཅུག་དགོ། 

སྟོང་ལཱ་ཚུ། གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཏེ་བཏྟོན་ཚུགས་པའི་འྟོས་འབབ་མཐྟོང་པ་ཅིན་ 
དྟོན་ཚན་དེ་སྟོན་པའི་ཐབས་ཤེས་སྟོ་ཆེ་ཏྟོག་ཏྟོ་ཚུ་བཏྟོན་དགོ། 

༦.༧    མགོ་ཅན་གྱི་རྗོད་སྒྲ་སྟོར་ཀློག། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིང་གཞི་ ང་ཉ་ན་མ་ཚུ་ལུ་ མགོ་ཅན་སར་བའི་མིང་ཚིག་ཤྟོག་ཁྲམ།        

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ མིང་གཞི་ ང་ཉ་ན་མ་ཚུ་ལུ་ མགོ་ཅན་བཀལ་ཏེ་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ ཤྟོག་ཁྲམ་
ཅིག་བཟྟོ་ནི།  
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དཔེར་ན། 

 
དེ་ལས་ ཤྟོག་ཁྲམ་འདི་ སྟོབ་ཁང་ནང་དཔྱངས་བཞག་སྦེ་ ཨ་ལྟོ་རེ་རེ་འབད་འབྟོ་སྟེ་ སྟོར་ཀློག་དང་ 
ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བྱིན། 
སྟོང་ལཱ་ཚུ། གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཏེ་བཏྟོན་ཚུགས་པའི་འྟོས་འབབ་མཐྟོང་པ་ཅིན་ 
དྟོན་ཚན་དེ་སྟོན་པའི་ཐབས་ཤེས་སྟོ་ཆེ་ཏྟོག་ཏྟོ་ཚུ་བཏྟོན་དགོ། 

༦.༨    མིང་ཚིག་ཆ་རྟོགས་འཚྟོལ་ནི། 
རིག་རྩལ།   བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།    ཆ་མཐུན་མིང་ཚིག་ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ ཆ་མཐུན་མིང་ཚིག་ཚུ་ ས་སྟོང་ནང་བཙུགས་བཅུག། ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ མིང་
ཚིག་འབྲེལ་བ་ཡྟོདཔ་ཨིནམ་ ཤེས་ཚུགསཔ་བཟྟོ་ནིའི་དྟོན་ལུ། དང་པ་ར་ བྱང་ཤིང་གུ་དཔེ་སྟོན་འབད་
དགོ། དཔེར་ན། མིག་ཏྟོ་དང་མིག་ཤེལ། ཁ་དང་སྟོ། ལྷམ་དང་ཨོམ་སྟོ། ཟེར་གཅིག་ཁར་སྦྲགས་ཏེ་ འྟོང་
དགོ་མི་ཚུ་སྟོན་དགོ། 

དེ་ལས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤྟོག་ ཤྟོག་གྲངས་༣༠ ནང་ འྟོག་ལུ་དཔེ་བཀོད་དེ་ ཡྟོད་དྟོ་བཟུམ་མའི་ མིང་
ཚིག་འབྲེལ་བ་ཡྟོད་མི་ཚུ་ གཅིག་ཁར་བྲི་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན།  
༡. མིག་ཏྟོ་དང་-------། 
༢. ཉིམ་དང་-------། 
༣. བ་དང་---------། 

རྔ། རྔོ། ལྔ། སྔུ། སོན། རོ། བར། རགོས། སྙན། སྙོམས། རསོ། རལ། སྣུམ། སོད། སྨན། སྨན། སྨོ།  

མག་ཤིལ། ལྷམ། ཉ། བྱེམོ། ཨིོམ། ཐ་ལ། ཟླཝ། 



ལམ་སྟོན་༡ པ།         ༢༠༢༢   

 135 

༤. ཆུ་དང་---------། 
༥. སྒོང་རྡྟོག་དང་------། 
༦. ལྟྟོ་དང་---------། 

༦.༩    པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་རྗོད་ཚིག་བཟྟོ་ནི། 
རིག་རྩལ།   སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   པར་གྱི་ཤྟོག་བྱང་དང་ འབྲི་དེབ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ པར་མ་འདྲཝ་ཚུ་སྟོན་ཞིན་ན། ཡང་ན། ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་དེ་ མཐའ་འཁོར་ལུ་མཐྟོང་བའི་ཅ་
དངོས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྗོད་ཚིག་བཟྟོ་ནིའི་དྟོན་ལུ་ འྟོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལན་བྲི་བཅུག། 

• འདི་ ག་ཅི་གི་པར་ཨིན་མས? 
• འདི་ ག་ཏེ་ཡྟོདཔ་ཨིན་ན? 
• འདི་ ག་ཅི་འབད་བཏུབ་ག? ཟེར་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་བྲི་བཅུག། དཔེར་ན། 

འདི་ བྱང་ཤིང་གི་པར་ཨིན་པས།  
འདི་ སྟོབ་ཁང་ནང་ཡྟོདཔ་ཨིན། 

 འདི་གུ་ཡི་གུ་བྲི་བཏུབ། ལ་སྟོགས་པ་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་བྲི་བཅུག། 

༦.༡༠   སྲུང་གི་བཞག་རིག་འགྲན་སྡུར། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། བྱམྟོ་དང་བྱི་ཅུང་། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ ཡ་་་་་ ད་ ཁྱེད་ར་ ག་ར་གིས་ བྱམྟོ་དང་བྱི་ཅུང་གི་སྲུང་འདི་ ལེགས་ཤྟོམ་འབད་ 
ཚར་༣ ལྷག་ནི། ག་ར་གིས་ ཚར་༣ ལྷག་ཚརཝ་ཅིག་ ང་གིས་ ཨ་ནཱི་ཁར་ཡྟོད་མི་ ཤྟོག་སྒྲིལ་གཅིག་
འཐུཝ་ད་ དེ་ནང་ལས་ ག་གི་མིང་འཐྟོན་རུང་ དེ་གིས་ བྱམྟོ་དང་བྱི་ཅུང་གི་སྲུང་འདི་ ལྷག་དེབ་མ་བལྟ་
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བར་ ཁ་ལས་སབ་དགོ། ཟེར་སབ་སྦེ། ལྷག་དེབ་འདི་ རང་རང་སྟོ་སྟོ་ལུ་ ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ གོ་བ་
ལེན་ཏེ་ ལྷག་བཅུག། དེའི་སྐབས་ སྟོབ་དཔྟོན་རང་ ལྷག་ནི་སྐྱོ་སུ་ཡྟོད་མི་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་གི་ གྲོགས་རམ་
དྟོན་ལུ་ ཁོང་དང་གཅིག་ཁར་སྟོད་དེ་ ཆ་རྟོགས་འབད་དགོ། ཨ་ལྟོ་ག་ར་གིས་ ཚར་༣ ལྷག་ཚརཝ་ད་ 
ཤྟོག་སྒྲིལ་འདི་ ཚར་གཅིག་དཀྲུགས་ཞིན་ན། འདི་ནང་ལས་ ཨ་ལྟོ་ཅིག་གི་མིང་འཐྟོནམ་ཅིག་ འདི་ལུ་ 
སྲུང་འདི་གཏང་བཅུག། སྲུང་འདི་ གཏངམ་ད་ ཡི་གུ་ལྷག་དྟོ་བཟུམ་མེན་པར་ བྟོ་སབ་དྟོ་བཟུམ་ སབ་
བཅུག་ནིའི་ ལམ་སྟོན་ཚུ་བྱིན་དགོ།  

༦.༡༡   དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་འདྲེན་བཀལ་ཐངས། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཡིག་བཟྟོ་སྟོང་དེབ་ཁ། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ མདའ་ཕྟོགས་མ་འཛྟོལ་བར་ བྲི་ཚུགས་ནིའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་
དྟོན་ལུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་རེ་རེ་འབད་ བྱང་
ཤིང་གུ་ འདྲེན་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ སྟོན་བྱིན་དགོ། དེ་ཡང་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། དང་པ་ གསལ་བྱེད་ ཀ་
ལས་འབད་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འབྲི་ཐངས་སྟོན་དགོ།  

དེ་གི་ཤུལ་ལས། གསལ་བྱེད་ལུ་དབྱངས་ཞུགས་པའི་ཡི་གུ་ཚུ་ ཆ་ཚང་འབད་ འདྲེན་བཀལ་ཐངས་ཀྱི་
བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་འབད་ཚརཝ་ད་ ཡིག་བཟྟོ་སྟོང་དེབ་ནང་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། 
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༦.༡༢   མགོ་ཅན་དང་ འདྟོགས་ཅན་གྱི་འདྲེན་བཀལ་ཐངས། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཡིག་བཟྟོ་སྟོང་དེབ་ཁ། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ མགོ་ཅན་དང་ འདྟོགས་ཅན་ཚུ་ མདའ་ཕྟོགས་མ་འཛྟོལ་བར་ བྲི་ཚུགས་ནིའི་བསྐྱར་ཞིབ་
ཀྱི་དྟོན་ལུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མགོ་ཅན། འདྟོགས་ཅན་ཚུ་ཡི་གུ་རེ་རེ་འབད་ 
བྱང་ཤིང་གུ་ འདྲེན་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ སྟོན་བྱིན་དགོ། དེ་ཡང་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ དང་པ་ མགོ་ཅན་ རྐ་
ལས་འབད་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འབྲི་ཐངས་སྟོན་དགོ།  

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གསལ་བྱེད་ལུ་མགོ་ཅན། འདྟོགས་ཅན་ཚུ་སར་བའི་ཡི་གུ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ འདྲེན་
བཀལ་ཐངས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་འབད་ཚརཝ་ད་ ཡིག་བཟྟོ་སྟོང་དེབ་ནང་ སང་བ་འབད་བཅུག་
དགོ། 

༦.༡༣   ཞེ་ས། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་ཞེ་ས། 
   པར་རིས་ཚིག་མཛྟོད། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་ཞེ་ས་ ཟེར་བའི་ལྷག་དེབ་ཀྱི་ཤྟོག་གྲངས་༡༧ དང་༡༨ ནང་
ཡྟོད་པའི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ ཚིག་ཐྟོ་༡༦ ཡྟོད་ས་ལས་ ཕལ་ཚིག་ཚུ་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་ ཚར་
གཅིག་ལྷག་བཅུག། 

དེ་ལས་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་ཞེ་ས་ ཟེར་བའི་ལྷག་དེབ་སྟོད་དེ་ སྐར་
མ་༥ དེ་ཅིག་ ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ལྷག་བཅུག། སྐར་མ་༥ གི་རྒྱབ་ལས་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ བྱང་ཤིང་གུ་
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ཡྟོད་མི་ ཕལ་ཚིག་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་ལྷག་སྟེ་ འདི་གི་ཞེ་ས་ག་ཅི་ཨིན་ན? ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་སབ་བཅུག།  

༦.༡༤   ཞེ་ས། 
རིག་རྩལ།   སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་ཞེ་ས། པར་རིས་ཚིག་མཛྟོད། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་ཞེ་ས་ ཟེར་བའི་ལྷག་དེབ་འདི་ ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་སྟོད་དེ་ ལྷག་དེབ་
འདི་གི་ཤྟོག་གྲངས་༡ པ་འདི་ སྟོན་ཏེ་ ཨ་ཞེ་གི་ཞལ་དང། མྟོ་གི་གདྟོང་། ཟེར་ཡྟོད་མི་གཉིས་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ནིའི་དྟོན་ལུ་ འྟོག་གི་དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད། དཔེར་ན། 

དྲི་བ།  

༡. གཅིག་ལུ་ཞལ་དང་། གཅིག་ལུ་གདྟོང་། ཟེར་སབ་དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་
ཨིན་ན? 

༢. ཞལ་ཟེར་ག་ལུ་ར་འཐྟོབ་སྟོ? 

༣. ཨ་ལྟོ་ཀརྨ་ལུ་ག་དེ་སྦེ་སབ་ནི་སྟོ? ཟེར་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་གྱི་ཐྟོག་ལས་ འཐྟོབ་ལམ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་བཅུག། 

སྟོང་ལཱ་ཚུ་ གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཐྟོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་རུང་འཐུས། 
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༦.༡༥   སྟོ་གླུ། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི། སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་སྟོ་གླུ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་སྡེ་ཚན་འབད་ བཞག་ཞིན་ན། ག་ཤེས་མི་ཞབས་ཁྲ་ཅིག་ སྟུན་གྲོས་རྐྱབ་
བཅུག་སྟེ། སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་རེ་འཐེན་བཅུག་ནི། ཞབས་ཁྲ་འདི་ འཐེན་ཚརཝ་ད། སྟོབ་དཔྟོན་
གྱིས་ སྡེ་ཚན་ལུ་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ ལན་བྲི་བཅུག།  
དཔེར་ན། 

༡. ཞབས་ཁྲ་འདི་ ག་གིས་སྟོན་ཡི? 
༢. ག་ཏེ་ རྐྱབ་སར་ མཐྟོང་ཅི? 
༣. ཁྱེད་ཀྱིས་ ཞབས་ཁྲ་ འཐེན་ནི་ཡྟོད་ག? ལ་སྟོགས་པ་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཕལ་སྐད་

དང་ཞེ་སའི་སྟོ་གླུ་སྟོན་བྱིན་ཏེ་ མིང་ཚིག་ཚུ་འབྲི་ལྷག་འབད་བཅུག་དགོ། 

༦.༡༦   ཞེ་སའི་ཚིག། 
རིག་རྩལ།   སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལཱ་ཤྟོག་སྟོང་དེབ། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ ཉེར་མཁོའི་ ཞེ་སའི་ཚིག། དཔེར་ན། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག། གྱོན་ཆས་དང་ ཟ་འཐུང་
ཚུའི་ཞེ་ས་ཚུ་ སབ་ནི་དང་། བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཐྟོབ་པའི་དྟོན་ལུ་ ལཱ་ཤྟོག་སྟོང་དེབ་ཀྱི་ ཤྟོག་གྲངས་༢༥ 
ལས་༢༨ ཚུན་གྱི་སྟོང་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།  

དེའི་གུ་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ གོང་ལུ་ཡྟོད་པའི་དྟོན་ཚན་དང་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སྟོབ་ཕྲུག་དང་བསྟུན་པའི་ 
ཉེར་མཁོའི་ཞེ་ས་གཞན་ཡང་ ག་དེ་མང་མང་སྟོན་ཚུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་སྟོན་དགོ། 
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༦.༡༧   སྲུང་གི་བཞག་རིག་འགྲན་སྡུར། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། ཨ་ལྕོ་ཟླ་དཀར། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། བཀོད་རྒྱ་ ་ ་ ཡ་་་་་ ད་ ཁྱེད་ ག་ར་གིས་ ཨ་ལྕོ་ཟླ་དཀར་གྱི་སྲུང་འདི་ ཚར་༣ 
ལེགས་ཤྟོམ་འབད་ ལྷག་ནི། ག་ར་གིས་ ཚར་༣ ལྷག་ཚརཝ་ཅིག་ ལྷག་ཚར་ཡི། ཟེར་སབ་དགོ། དེ་
ལས་ ཁྱེད་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ གཅིག་ཡར་ལྟོང་སྟེ་ ཨ་ལྕོ་ཟླ་དཀར་གྱི་སྲུང་འདི་ དམངས་ཁར་ལྷག་
དགོ། ཟེར་སབ་སྦེ་ ལྷག་དེབ་འདི་ རང་རང་སྟོ་སྟོ་ལུ་ ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ གོ་བ་ལེན་ཏེ་ ལྷག་བཅུག། 
དེའི་སྐབས་ སྟོབ་དཔྟོན་རང་ སྡེ་ཚན་བཤལ་ཏེ་ ལྷག་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་ཡྟོད་མི་ཚུའི་སྟོ་ལྟོགས་ཁར་སྟོད་ཅི་
ར་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་བྱིན་དགོ། ཨ་ལྟོ་ག་ར་གིས། ཚར་༣ ལྷག་ཚརཝ་ད་ སྡེ་ཚན་སྐོར་རྒྱབ་འབད་ 
དམངས་ཁར་ ལྷག་བཅུག་ནི་དང་ ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ འཛྟོལ་བ་ཞུགས་མི་ཚུ་ལུ་ལེགས་བཅོས་དང་ 
ལེགས་ཤྟོམ་འབད་ལྷག་ཚུགས་མི་ཚུ་ལུ་ ལེགས་སྟོའི་གཟེངས་བསྟོད་འབད་དགོ།  

སྟོང་ལཱ་ཚུ་ གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཡི་ར་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏྟོན་དགོ། 

༦.༡༨   འ་ཆུང་། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལཱ་ཤྟོག། འ་ཆུང་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག་གི་ ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། རྟོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ནང་ འ་ཆུང་གི་སྒྲ་འཐྟོན་དགོ་པའི་ཚིག། དཔེར་ན། ལཱ། ནཱ། 
བྱཱར། བྟོལ། པཱལ། ལ་སྟོགསཔ་ཚུ་ མིང་ཚིག་འབད་འཇུག་པའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་འབད་དྟོ། ནཱ་ ག་ལས་
འབྱྟོནམ་སྟོ? གནམ་བྱཱར་ ཆརཔ་འབྟོལ། རྐང་རྩེད་ བྟོལ་ རྐྱབ་དེས། ཨེ་པཱལ་ ཉོ་འབག་ཤྟོག། ཟེར་དྟོ་
བཟུམ་ནང་ འ་ཆུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྗོད་སྒྲ་བསྣར་འགྱོ་དགོཔ་ ཨིན་མི་ཚུ་ སྟོན་དགོ། 
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འ་ཆུང་ཡྟོད་པའི་ མིང་ཚིག་གི་ལག་ཤྟོག་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིན་ན་ མཐུན་སྒྲིག། ས་སྟོང་བསུབ་ནི། མིང་
ཚིག་དང་ རྗོད་ཚིག་བཟྟོ་ནིའི་སྟོང་ལཱ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ འ་ཆུང་ལག་ལེན་གྱི་གོམས་གཤིས་ཚུད་
བཅུག་དགོ།  

སྟོང་ལཱ་ཚུ་ གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཡི་ར་ འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏྟོན་དགོ། 

༦.༡༩   ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི། སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིང་ཚིག་ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ དཔེར་ན། ཀ་ལ་རམ། གཟར་རུ། གཟན་སྐྱ་ ལ་སྟོགས་པའི་ཐབ་
ཆས། ལྕང་མ། སི་སི། སྟོང་ཕུ་ ལ་སྟོགསཔ་ཤིང་སྣ། ས་རེ། ཏྟོག་ཙེ། ཀོ་ཏི་ ལ་སྟོགས་པའི་སྟོ་ནམ་
ལག་ཆས། ཐུགཔ། མངར་ཇ། སྲུ་ཇ་ བཟུམ་མའི་ཟ་འཐུང་། ཨེ་པཱལ། ཁམ། གླི་ ལ་སྟོགས་པའི་ཤིང་
འབྲས། ཧྟོན་ཚྟོད། ལ་ཕུ། ཨེ་མ་ བཟུམ་མའི་ཚྟོད་སྲེ། ཚུའི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཐབས་ཀྱི་དྟོན་ལུ་ མིང་ཚིག་
གི་ ལཱ་ཤྟོག་ལག་ལེན་འཐབ་སྦེ། ཡང་ན། རང་སྟོའི་རིག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཏྟོན་ཏེ་ 
སྟོང་ལཱ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 

༦.༢༠   ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི། སབ་ནི། བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   མིང་ཚིག་ལཱ་ཤྟོག། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག། དཔེར་ན། ཀར། ནག། རེད་ ལ་སྟོགས་པ་འབྲུ་སྣའི་རིགས། 
གདན། མལ་ཆ། ཧང་ ལ་སྟོགས་པའི་ཉལ་ཆས། གཟིག། ཨོ་ལ། སག་ ལ་སྟོགས་པའི་ རི་དྭགས་
སེམས་ཅན་དང་བྱ། ཀི་ཤིག། འདྲེ་ཤིག། གྱོག་མྟོ་ ལ་སྟོགས་པའི་སྟོག་ཆགས། སག་ཚེར་མེ་ཏྟོག། ཉིམ་
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གང་ཤར། ཨེ་ཏྟོ་མེ་ཏྟོག་ ལ་སྟོགསཔ་མེ་ཏྟོག་གི་རིགས། དཀརཔྟོ། དམརཔྟོ། སེརཔྟོ་ གིས་གཙྟོས་པའི་
ཚྟོས་གཞི་གི་རིགས་ཚུ་ མིང་ཚིག་གི་ལཱ་ཤྟོག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐྟོག་ལས་དང་། ཡང་ན། རང་སྟོའི་རིག་
རྩལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཏྟོན་ཏེ་ སྟོང་ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་ འཐབ་དགོ། 

༦.༢༡    སྲུང་གི་བཞག་རིག་འགྲན་སྡུར། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ལྷག་དེབ། ཀ་ཀུ་རུ་དང་ ལྟྟོ་ཚང་ཚུ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ད་རིས་ ང་བཅས་ ་སྲུང་ཅིག་ལྷག་ནི་ཨིན། ཁྱེད་ ག་ར་གིས་ ཀ་ཀུ་རུ་དང་ ལྟྟོ་ཚང་
ཚུ། ཟེར་མི་ལྷག་དེབ་འདི་ ཚར་༣ ལེགས་ཤྟོམ་འབད་ ལྷག་ཞིག། ག་ར་གིས་ ཚར་༣ ལྷག་ཚརཝ་
ཅིག་ ལྷག་ཚར་ཡི། ཟེར་སབ་དགོ། དེ་ལས་ ཁྱེད་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ གཅིག་ཡར་ལྟོངས་ཏེ་ ཀ་ཀུ་
རུ་དང་ ལྟྟོ་ཚང་ཚུ་ཟེར་མི་སྲུང་འདི་ དམངས་ཁར་ལྷག་དགོ། ཟེར་སབ་སྦེ་ ལྷག་དེབ་འདི་ སྡེ་ཚན་ནང་ 
གོ་སྡུར་གྱི་ཐྟོག་ལས་ ལྷག་བཅུག། དེའི་སྐབས་ སྟོབ་དཔྟོན་རང་ སྡེ་ཚན་བཤལ་ཏེ་ ལྷག་ནི་ལུ་དཀའ་
ངལ་ཡྟོད་མི་ཚུའི་སྟོ་ལྟོགས་ཁར་སྟོད་ཅི་ར་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་བྱིན་དགོ།  

ཨ་ལྟོ་ག་ར་གིས་ ཚར་༣ ལྷག་ཚརཝ་ད། སྡེ་ཚན་སྐོར་རྒྱབ་འབད་ དམངས་ཁར་ ལྷག་བཅུག་ནི་དང་། 
ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ འཛྟོལ་བ་ཞུགས་མི་ཚུ་ལུ་ལེགས་བཅོས་དང་ ལེགས་ཤྟོམ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་མི་ཚུ་
ལུ་ ལེགས་སྟོའི་གཟེངས་བསྟོད་འབད་དགོ།  

སྟོང་ལཱ་ཚུ་ གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཡི་ར་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏྟོན་དགོ། 
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༦.༢༢    ལྷག་རྒྱུགས། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སྟོན་ཆས།   ཧེ་མ་ལས་ ལྷག་ཚར་མི་ལྷག་དེབ་གཞན་ཚུ། 

ལམ་སྟོན། 
སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས། ཨ་ལྟོ་ཚུ་གི་གདམ་ཁ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ སྟོབ་དཔྟོན་
གྱིས། སྟོབ་རིམ་དང་པ་ནང་ཡྟོད་པའི་ ལྷག་དེབ་༡༢ ལས་༣ དེ་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིན་ན། འྟོག་གི་ཚད་
གཞི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཨ་ལྟོ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ལྷག་ཐངས་རྒྱུགས་ལེན་དགོ། དཔེར་ན། 

སྟོབ་ཕྲུག་གི་མིང་། ཚིག་གཅད་ཐངས། ཚིག་བསྐྱར་ལྟོག། རྗོད་སྒྲ་ དྲན་གསྟོ། 
     

༦.༢༣   བཤད་པ་བྲི་ནི། 
རིག་རྩལ།   བྲི་ནི། 
སྟོན་ཆས།   འབྲི་དེབ། 

ལམ་སྟོན། 
ཨ་ལྟོ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་ནང་ ཨ་རག་ར་མཐྟོང་ནི་ཡྟོད་པའི་ ཅ་ལ་ཚུ་གི་པར་གྱི་འྟོག་ལས་ རྗོད་
ཚིག་གསུམ་དེ་རེ་ བྲི་བཅུག། 
དཔེར་ན།  འདི་ རྐང་ཁྲི་ ཨིན། 

འདི་ལུ་ རྐངམ་ བཞི་འདུག། 
རྐང་ཁྲི་གུ་ མི་སྟོདཔ་ཨིན། 

དེ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཅ་ལ་གཞན་མི་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ ག་དེ་མང་མང་ བྲི་བཅུག་དགོ།  
སྟོང་ལཱ་ཚུ་ གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་སྟོར་ཡི་ར་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏྟོན་དགོ། 

སྟོབ་ཚན་དྲུག་པ༽ མིང་དང་ བྱ་ཚིག། ལྷག་ཤྟོག། རྒྱུགས་ལེན་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 
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སྟོབ་ཚན་༦ པའི་དྟོན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ། 
 ཉིན་བསར་ལཱ་དང་ གཙང་སྦྲ་འཕྟོད་བསྟེན་གྱི་སྐོར་ བཤད་པ། 
 ཡིག་རིགས་ ག་ར་སྟོར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད། 
 མིང་ཚིག་ འབྲེལ་བ་བཟྟོ་སྟེ་ འབྲི་ཚུལ། 
 མིང་ཚིག་གི་ གོ་བ་དང་ སྡེབ། 
 ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་ འཐྟོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན། 
 སྟོབ་ཁང་གི་ཅ་ལ་དང་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ ཅ་དངོས་ཚུ་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་འབྲི་ལྷག། 
 དྲི་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལན་འབྲི་སབ། 
 མིང་ཚིག་ ལྷག་སྟེ་ རྣམ་འགྱུར། 
 ༥༠ ཚུན་ ཡིག་གཟུགས་ཐྟོག་ ལག་ལེན། 
 བཤད་པ་ རྗོད་ཚིག་ནང་ འབྲི་སབ་/བཤད་པ། 
 པར་སྲུང་དང་ འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སྟོབ་སྟོང་སྟོབ་སྟོན་དྟོན་ཚན། 
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སྟོབ་ཚན་དྲུག་པའི་ དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱྟོར། Approach འགོ་ཐྟོག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

རང་གི་ལཱ། བཟྟོ་དབྱིབས།  མིང་
ཚིག་དང་ ཞེ་སའི་ཚིག་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ ཉན་སབ་འབད་འབད་
བའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་ 
མགྱོགས་ལྷྟོད་ ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་
དང་འཁྲིལ་  དཀའ་ངལ་ ག་ནི་
ཡང་མེད་པར་ ཉན་སབ་ འབད་
ཚུགས་མི། 

རང་གི་ལཱ། བཟྟོ་དབྱིབས།  མིང་
ཚིག་དང་ ཞེ་སའི་ཚིག་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ ཉན་སབ་འབད་འབད་
བའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་ 
མགྱོགས་ལྷྟོད་ ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་
དང་འཁྲིལ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་
གཏྟོགས་  མང་ཤྟོས་ར་ དཀའ་
ངལ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཉན་
སབ་ འབད་ཚུགས་མི། 

རང་གི་ལཱ། བཟྟོ་དབྱིབས།  མིང་
ཚིག་དང་ ཞེ་སའི་ཚིག་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ ཉན་སབ་འབད་འབད་
བའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་ 
མགྱོགས་ལྷྟོད་ ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་
དང་འཁྲིལ་  ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ 
ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་མི། 

རང་གི་ལཱ། བཟྟོ་དབྱིབས།  མིང་
ཚིག་དང་ ཞེ་སའི་ཚིག་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ ཉན་སབ་འབད་འབད་
བའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་ 
མགྱོགས་ལྷྟོད་ ལན་གྱི་འྟོས་འབབ་
དང་འཁྲིལ་  དཀའ་ངལ་ ག་ནི་
ཡང་མེད་པར་ ཉན་སབ་ འབད་ནི་
ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

ལྷག
་ནི།
 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག། མགོ་
ཅན་གྱི་རྗོད་སྒྲ། སྲུང་། སྟོ་གླུ། ཞེ་
སའི་ཚིག། འ་ཆུང་། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་
མིང་ཚིག་སྟོགས་ཀྱི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ 
ལྷག་པའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ 
སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ ཉམས་
ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ དཀའ་ངལ་ ག་
ནི་ཡང་མེད་པར་ ལེགས་ཤྟོམ་
འབད་ ལྷག་ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག། མགོ་
ཅན་གྱི་རྗོད་སྒྲ། སྲུང་། སྟོ་གླུ། ཞེ་
སའི་ཚིག། འ་ཆུང་། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་
མིང་ཚིག་སྟོགས་ཀྱི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ 
ལྷག་པའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ 
སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ ཉམས་
ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ 
མ་གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་ར་ དཀའ་
ངལ་མེད་པར་  ལྷག་ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག། མགོ་
ཅན་གྱི་རྗོད་སྒྲ། སྲུང་། སྟོ་གླུ། ཞེ་
སའི་ཚིག། འ་ཆུང་། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་
མིང་ཚིག་སྟོགས་ཀྱི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ 
ལྷག་པའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ 
སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ ཉམས་
ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ ལྷག་ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤྟོག། མགོ་
ཅན་གྱི་རྗོད་སྒྲ། སྲུང་། སྟོ་གླུ། ཞེ་
སའི་ཚིག། འ་ཆུང་། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་
མིང་ཚིག་སྟོགས་ཀྱི་ ཡིག་རིགས་ཚུ་ 
ལྷག་པའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ 
སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷྟོད་ ཉམས་
ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ དཀའ་ངལ་ ག་
ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྷག་ནི་ལུ་རྒྱབ་
སྐྱོར་དགོ་མི། 

བྲི་ནི
། 

པར་སྲུང་། རྗོད་ཚིག་དང་འཁྲིལ་
པར། པར་དང་འཁྲིལ་བའི་ བརྗོད་
པ་དང་ བཤད་པ་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས། 
དབྱངས་གསལ་དང་ རྩེག་འདྟོགས་
ཀྱི་ འདྲེན་བཀལ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ 
ཚག་ཤད། གཅད་མཚམས། ཚིག་
གི་འྟོས་འབབ་ཚུ་ འཛྟོལ་བ་མེད་
པར་ བྲི་ཚུགས་མི། 

པར་སྲུང་། རྗོད་ཚིག་དང་འཁྲིལ་
པར། པར་དང་འཁྲིལ་བའི་ བརྗོད་
པ་དང་ བཤད་པ་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས། 
དབྱངས་གསལ་དང་ རྩེག་འདྟོགས་
ཀྱི་ འདྲེན་བཀལ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ 
ཚག་ཤད། གཅད་མཚམས། ཚིག་
གི་འྟོས་འབབ་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ 
མ་གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་ར་ བྲི་
ཚུགས་མི། 

པར་སྲུང་། རྗོད་ཚིག་དང་འཁྲིལ་
པར། པར་དང་འཁྲིལ་བའི་ བརྗོད་
པ་དང་ བཤད་པ་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས། 
དབྱངས་གསལ་དང་ རྩེག་འདྟོགས་
ཀྱི་ འདྲེན་བཀལ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ 
ཚག་ཤད། གཅད་མཚམས། ཚིག་
གི་འྟོས་འབབ་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ 
བྲི་ཚུགས་མི། 

པར་སྲུང་། རྗོད་ཚིག་དང་འཁྲིལ་
པར། པར་དང་འཁྲིལ་བའི་ བརྗོད་
པ་དང་ བཤད་པ་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས། 
དབྱངས་གསལ་དང་ རྩེག་འདྟོགས་
ཀྱི་ འདྲེན་བཀལ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ 
ཚག་ཤད། གཅད་མཚམས། ཚིག་
གི་འྟོས་འབབ་ཚུ་ འཛྟོལ་བ་མེད་
པར་ བྲི་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 
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བྱ་ས
ྟོད། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་
ཚུ་ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་
ནི། འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་
འཛིན། ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་
མིག་བཟྟོ་ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ 
འགན་ཁག་འབག་ནི། ཕགས་
སྙིགས་ག་ལྷྟོད་ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་
ནང་བླུག་ནི། བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་
བསྐྱེད་ནི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་
ཚུ་ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་
ནི། འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་
འཛིན། ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་
མིག་བཟྟོ་ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ 
འགན་ཁག་འབག་ནི། ཕགས་
སྙིགས་ག་ལྷྟོད་ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་
ནང་བླུག་ནི། བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་
བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་
གཏྟོགས་ མང་ཤྟོས་ར་ ཚུལ་མཐུན་
འབད་མི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་
ཚུ་ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་ནི། 
འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། 
ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་མིག་བཟྟོ་
ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕགས་སྙིགས་ག་ལྷྟོད་
ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་ནང་བླུག་ནི། 
བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབད་མི། 

སྟོབ་དཔྟོན་དང་ རྒས་ཤྟོས་ ཕམ་
ཚུ་ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་འྟོངམ་ད་ 
སྐབས་གནང་ལེན་ནི། ཆ་རྟོགས་ཚུ་
དང་ འཆམ་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་ སྟོད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། དུས་
ཚྟོད་ལུ་ འྟོང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་
ནི། གྱོན་ཆས་་ཧིང་སངས་ས་་གྱོན་
ནི། འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་
འཛིན། ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ རེའུ་
མིག་བཟྟོ་ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ 
འགན་ཁག་འབག་ནི། ཕགས་
སྙིགས་ག་ལྷྟོད་ལྷྟོད་མ་བཀོ་བར་ཧྟོད་
ནང་བླུག་ནི། བཀྲིན་དགའ་ཚྟོར་
བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ནི་
ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 
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དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས། 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་འདི། རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་ འཕེལ་སྐྱེད་ཚུ་ མཐིལ་ཕྱིནམ་འབད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་ཁར། རྣམ་
དཔྱྟོད་དང་། གསར་གཏྟོད། བརྡ་དྟོན་སྟོད་ལེན། མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སང་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་གིས་ གཞི་བཟུང་སྦེ། སྤྱི་སེམས། ཤ་
ཞེན། བྱམས་པ། གཞན་ཕན། བརྩེ་གདུང་།  དང་འདྟོད། བརྩྟོན་འགྲུས། མཐུན་ལམ། དྲང་བདེན། གུས་ཞབས་དང་། 
ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ  ུ་ཡིད་ཆེས་སྟོགས་ ནང་གི་བསམ་པ་དང་ ཕྱིའི་བྱ་སྟོད་ཚུ་ཡྟོངས་རྟོགས་འབད་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ འབད་ནི་
འདི་ཨིན། 

དེ་གིས་འབད་ སྟོབ་སྟོན་ཐུན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ནང་། དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ མཁོ་ཆས་དང་། ཐབས་རིག་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ། གཤིས་ལུགས་དང་བསྟུན་པའི་ ལྷབ་སང་དང་། བྱ་སྟོད་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འཐྟོབ་ཚུགསཔ་ བཟྟོ་དགོཔ་དང་། 

འདི་ ནམ་འབད་ནི་ཨིན་ན? ཚར་ག་དེམ་ཅིག་འབད་ནི་ཨིན་ན? ག་གི་དྟོན་ལུ་འབད་ནི་ཨིན་ན? སྟོགས་ དུས་ཚྟོད་དང་ལན་
གྲངས་ ཡུལ་ལུ་བརྟེན་སྟོད་ནི་མེན་པར། ནམ་ཁོམ་ ནམ་བདེ། ལེགས་ཉེས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཐུན་ཚན་དང་ ཉིནམ་ ཟླཝ་ 
ལྟོ་ཅིག་བ་ལྟོ་གཅིག་ བྱ་སྟོད་དང་ རིག་རྩལ་ཡྟོངས་རྟོགས་འབད་ ཡར་རྒྱས་ གཏང་ཚུགསཔ་འབད་ བཟོ་ནི་ཚུ་ཨིན།  

བྲི་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ།  
གོང་གི་དབྱེ་ཞིབ་ཤྟོག་ཁྲམ་གྱི་ དྲན་གསྟོའི་འྟོག་ལུ་ དཔེ་སྣྟོད་བསྡུ་གསྟོག་ཟེར་བྲིས་ཏེ་ཡྟོད་མི་འདི་ སྟོབ་དཔྟོན་ཚུ་གིས་ སྟོབ་
ཚན་འདི་གི་ ཤེས་ཚད་བརྡ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྟོབ་སྟོན་འབད་མི་འདི་ དཔེ་སྣྟོད་འབད་བསྡུ་གསྟོག་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་
ལས་ ཡིག་བཟྟོའི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ཨ་ལྟོ་ཁོང་རའི་ཡིག་བཟྟོའི་སྟོང་དེབ་ནང་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགོ་པའི་ཁར་ སྟོབ་ཚན་རེ་
རེའི་ནང་ལས་ ཡིག་བཟྟོའི་དཔེ་སྣྟོད་༢ རེ་ བསྡུ་གསྟོག་འབད་དགོ།  

ལྷག་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ།  
ལྷག་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ཁག་གསུམ་འབད་ རྒྱུགས་ལེན་དགོཔ་ཨིན། ཁག་དང་པ་འདི་ ཀློག་སང་གི་དྟོན་ལུ་ སྟོར་ཀློག་དང་ 
ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་ནི། ཁག་གཉིས་པ་འདི་ ལྷག་དེབ་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་བལྟ་ནི། ཁག་གསུམ་པ་འདི་ གོ་དྟོན་དང་ དབྱེ་
དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།  

ཁག་དང་པ་འདི། སྟོབ་ཚན་གྱི་ ཤེས་ཚད་བརྡ་སྟོན་ནང་བཀོད་ཡྟོད་དྟོ་བཟུམ། སྟོབ་སྟོན་སྐབས་ ཤྟོག་བྱང་དང་ ཤྟོག་
ཁྲམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྦེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
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ཁག་གཉིས་པ། ལྷག་དེབ་ལྷག་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ལྷག་ཐངས་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐྟོ་བཟྟོ་སྟེ་ སྟོབ་ཚན་འདི་ནང་ཡྟོད་པའི་ལྷག་
དེབ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

ཁག་གསུམ་པ། གོ་དྟོན་དང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས། སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ ལྷག་དེབ་ལག་
ལེན་གྱི་སྐབས་ལུ་ དྲི་བ་གཞན་ཡང་བཟོ་སྦེ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་མང་སུ་བཀོད་དེ་ ཐྟོ་བཞག་ནི་
ལས་ལྷག་པའི་ རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ལུ་ གཙྟོ་བྟོར་བཏྟོན་ཏེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། 

དེ་བཟུམ་འབད་ ཉན་ནི་སབ་ནིའི་རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ཡང་ དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཡྟོད་པའི་ སྟོབ་ཚན་སྟོ་སྟོའི་
ཤེས་ཚད་བརྡ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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འབྲི་རྩལ་སྦྱང་བ། 
བཤད་པ།  
བཤད་པ་བྲི་ནི་འདི་ནང་ རང་གི་མིང་། པར་གྱི་མིང་བྲི་ནི། པར་གྱི་སྐོར་ལས་རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི། པར་དང་ཅ་དངོས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་རེ་བྲི་བཅུག་ནི། དཔེར་ན།  
ར།  

འདི་ ར་ ཨིན།  
ར་ལུ་ རྐངམ་ བཞི་ཡྟོད། 
ར་འདི་ དཀརཔྟོ་ ཨིན་པས། 
ར་གིས་ ཁུར་ཆ་ འབག་དེས། 

གོ་དྟོན། 
མཐུན་སྒྲིག། འདི་ནང་ལུ་ པར་དང་མིང་མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནི། གཞན་ རིག་རྩལ་དང་ སྟོབ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་བརྡ་སྟོན་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ མིང་དང་མིང་ ཚིག་དང་ཚིག་ རྗོད་ཚིག་དང་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་བཅུག་ནི་དང་། གསལ་བྱེད་གོ་རིམ་
བསྒྲིག་ནི། ཆེ་ཆུང་བསྒྲིག་ནི། རིང་ཐུང་བསྒྲིག་ནི། སྲབ་སྟུག་ཕྱེ་ནི།  
ཀ་ ཤིང་  མགུ་ཏྟོ་གི་པར། 
ཁ་ ས་རི་  ཤིང་གི་པར། 
ག་ རྐང་ཁྲི་  ས་རི་གི་པར། 
ང་ མགུ་ཏྟོ་  རྐང་ཁྲི་གི་པར། 

ས་སྟོང་བསུབ་ནི།  
འདི་ནང་ ཨ་པ་ཏྟོག་ཙེ་རྐོ་མིའི་ པར་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་བཞི་གི་ ས་སྟོང་བསུབ་ནི་ བཟྟོ་སྟེ་ཡྟོད། ས་སྟོང་ནང་
བཙུགས་ནིའི་ཚིག་ཚུ་ ལྟག་ལུ་སྒྲོམ་སྟོ་སྟོ་འབད་ བཙུགས་ཏེ་ཡྟོད་མི་ནང་ལས་ ག་ཕྟོག་བལྟ་སྟེ་ ས་སྟོང་བསུ་བཅུག་དགོ། 
འདི་ 
ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སྟོབ་རིམ་ གཞན་ཚུ་ནང་ཡང་ ཤེས་ཚད་བརྡ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟྟོ་དགོ། 
ཏྟོག་ཙེ་ ཨ་པ་ མིང་ རྐོ་ འགྱོ་ 
༡. ཁོ་ངེ་གི་ ------ ཨིན།  
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༢. ཁོ་གི་ ------- བཀྲ་ཤིས་ཨིན། ཨ་པ་ཏྟོག་ཙེ་རྐོ་མི་གི་པར། 
༣. ཁོ་གིས་ ས་ ---- དེས། 
༤. ཁོ་གི་ ལག་པར་ ---- འདུག། 
 
དྲི་བ་འདྲི་ལན།  
འྟོག་ལུ་ཡྟོད་མི་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འདི་ ཡིག་རྒྱུགས་དང་བཤད་པ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ བཟྟོ་ཡྟོད་རུང་ གཞན་ཡང་པར་དང་
སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་ཡང་ གཞི་བཞག་སྟེ་བཟྟོ་དགོ། དྲི་བ་ཚུ་ཡང་ རིག་རྩལ་གྱི་མཐྟོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀོད་དགོཔ་ཁག་ཆེ།  
ཡིག་རྒྱུགས། 
ཁོ་ ཚེ་དབང་ཨིན། ཚེ་དབང་ལུ་ སྤུན་ཆ་གཉིས་ཡྟོད། 
ཁོ་གི་ ཨ་ཞེམྟོ་གི་མིང་ དབང་མྟོ་ཨིན། ཁོ་གི་ ནུ་
གཅུང་གི་མིང་ མཁའ་འགྲོ་ ཨིན། ཁོང་གསུམ་ སྟོབ་
གྲྭ་ནང་ འགྱོཝ་ཨིན། 

དྲི་བ།  
༡. ཚེ་དབང་ལུ་ སྤུན་ཆ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག? 
༢. སྟོབ་གྲྭ་ནང་ འགྱོ་མི་ ག་དང་ག་ར་སྟོ? 
༣. ཚེ་དབང་གི་ ཨ་ཞེམྟོ་གི་མིང་ ག་ཅི་ཨིན་མས? 

ལན་གདམ་ཁ།  
འྟོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྟོད་མི་འདི་ དཔེ་ཙམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས། དེ་གིས་མ་དྟོ་བར་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་གཞན་ཡང་ རིག་
རྩལ་དང་ ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟྟོ་དགོ། 
འདི་ ---- ཨིན། ཤྟོ་/ཤ་མུ་ ཤ་མུ་གི་པར། 
འདི་ ---- ཨིན། ར་/གླང་ གླང་གི་པར། 
རྐང་ཁྲི་ལུ་ རྐངམ་ ---- འདུག། ༥/༤ རྐང་ཁྲི་གི་པར། 

མིང་གི་རྣམ་གྲངས། 
མིང་གི་རྣམ་གྲངས་འདི་ གཙྟོ་བྟོ་ཨ་ལྟོ་ཚུ་གིས་ མིང་ཚིག་ག་དེམ་ཅིག་ཤེས་ག? དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ ཨིནམ་ལས། ཉིན་
བསར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ རྣམ་གྲངས་ ཨ་ལྟོ་ཁོང་རའི་སེམས་ཁ་ལས་ འབྲི་བཅུག་ནི་དང་། ཡང་ན། 
དཔེ་དེབ་/ལག་ཤྟོག་ཚུ་ནང་ལས་ འཚྟོལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་དགོ། དེ་བཟུམ་འབད་ འགལ་མིང་ཚུ་ཡང་ སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་ འྟོས་
འབབ་བལྟ་སྟེ་ བྲི་བཅུག་རུང་ བཏུབ་ཨིན། 
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འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གཞན་ཡང་། གོ་དོན་བྲི་ནི། རྗོད་ཚིག་བཟོ་ནི། མིང་དང་ བྱ་ཚིག་དབྱེ་ཕྱེ་ནི་སོགས། སེམས་ཀྱིས་
འཚོལ་ཏེ་ བྲི་བཅུག་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 

** འདི་ནང་བཀོད་མི་འདི་ དཔེ་ཙམ་ཅིག་ཨིན་ནི་དེ་གིས། ཤེས་ཚད་དང་ རིག་པའི་ལྕོག་སགྲུབ་དང་བསྟུན། མཐོ་
དམའ་ཚུ་ རང་རང་སོ་གིས་ བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 
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དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་མཁོ་ཆས་ཀྱི་དཔེ། 

དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ ཚུལ་མཐུན་འགྱོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ ‘མཁོ་ཆས་ཚུ་’ གི་དཔེ་དག་པ་ཅིག། སྟོབ་རིམ་བྟོ་གསར་ལས་༣ པ་ཚུན། ལམ་སྟོན་ག་
རའི་ནང་སྟོ་སྟོ་འབད་ བཀོད་ཡྟོདཔ་ལས། ཁག་ཆེཝ་དང་ འྟོས་འབབ་མཐྟོང་པ་ཅིན་ སྟོབ་རིམ་ག་ཅིའི་དྟོན་ལུ་འབད་རུང་ དཔེ་ལེན་སྦེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་པ་གིས་ མ་བཏུབ་མེད། 

སྟོབ་རིམ་དང་པ། 

དང་པ་༠༠༡ ། འྟོག་གི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ་གི་ཚད་གཞི་ དབྱངས་གསལ་རྩེག་འདྟོགས་ཀྱི་འབྲི་ལྷག་དང་ ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་ཚུ་ བཀོད་ཡྟོད་མི་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་རགས་བཀལ། 

བཀོད་རྒྱ། བཏུབ་པ་ཅིན། (✓) མ་བཏུབ་པ་ཅིན། (x) ཡང་ན། དྲན་གསྟོ་གི་དྟོན་ལུ་ ཤེས་མི་ཐྟོ་བཀོད་བཞག་ནི། ཡང་ན། མ་ཤེས་མི་ཐྟོ་
བཀོད་བཞག་རུང་བཏུབ། 
མིང་། 
 
 
 
 ཡུལ

་ཚིག
་ལག

་ལེན
་དང

་། 
རང

་གི་
ངོ་ས

ྟོད། 

༡༠ 
ཚུན

་ ཡི
ག་ག

ཟུག
ས་

ནང
་། 

ཚེས
་གྲང

ས། 
གཟ

འ། 
གས

ལ་བྱེ
ད་རྩེ

ག་འ
དྟོག

ས་
སྟོར

་ཀློག
་ཚིག

་སྡུད
། 

གྱོན
་ཆས

་ཚུལ
་མཐུ

ན་ཡ
ྟོད་

མེད
། 

 ས
ྟོབ་ཁ

ང་ད
ང་ 

མཐ
འ་

འཁོ
ར་གྱི

་ཅ་
ཆས

།  

ཁ་བ
ཟང

་དང
་གུས

་ཞབ
ས། 

 དྲན
་གས

ྟོ། 

སངས་རྒྱས། ✓ x x ✓ ✓ x  

ཆོས་སྐྱིད། ✓ 
ཚེས་གྲངས་
མ་ཤེས། 

x ✓ ✓ ✓ 
 

དབང་མྟོ། ✓ x ✓ ✓ x ✓  

དྲན་གསྟོ། 
༡ ཡིག་བཟྟོ་སྟོང་དེབ་དང་ལྷག་དེབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། ༢ ཨ་ལྟོའི་བྱ་སྟོད་ལུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ ཐྟོ་བཞག་དགོ། 
༣ དྟོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ལྷག་ཤྟོག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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དང་པ་༠༠༢ ། སྟོབ་ཚན་དང་པའི་རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ།   

བཀོད་རྒྱ། དྟོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་འབད་ཚུགས་མི། (✓) འབད་མ་ཚུགས་མི། (x) 
མིང་
གསལ། 

རིག་
རྩལ། 

དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་
ཚན། 

ཧིང་སངས་ས་
འབད་སབ་ཚུགས། 

སབ་ནི་ལུ་
སྤྟོབས་ཡྟོད། 

རྗོད་སྒྲ་ལུ་དཀའ་ངལ་ཡྟོད།   དྲན་གསྟོ། 

ཆོས
་སྐྱིད

། 

 ངོ་སྟོད། X x x  

ཉན་སབ། 

གཟའ་བདུན། X x x  
གནམ་གཤིས། X x ✓  
ཚེས་གྲངས། ✓ ✓ ✓  
ཡུལ་ཚིག་
བརྒྱད། X x x  

གྱོན་ཆས། ✓ ✓ ✓  
གཙང་སྦྲ། ✓ x x  

ལྷག་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་
ཚན། 

ཚིག་ཀློག་སང་། བསྐྱར་ཀློག་
/བགོམ་ནི། 

རྗོད་སྒྲ། གཅད་
མཚམས། 

དྲན་གསྟོ། 

གསལ་བྱེད། 
རྩེག་འདྟོགས་
རིགས། 

✓ ✓ ✓ ✓  

སྒྲ་དྲག་ཞན། X x x x  

བྲི་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་
ཚན། 

སྡེབ་མ་འཛྟོལ་བར། ཅ་ཆས་ཀྱི་མིང་
༢༠ ཚུན། 

གྲངས་༢༠ 
ཚུན། 

གསལ་བྱེད། 
རྩེག་འདྟོགས།  

དྲན་གསྟོ། 

སྟོབ་གྲྭའི་ས་ཁྲ་
དང་ཅ་ཆས་ཀྱི་
བཤད་པ། 

✓ ✓ ✓ x  

ཨང་ཡིག ✓ x x x  
 གསལ་བྱེད། 

རྩེག་འདྟོགས་
ཅན་གྱི་ཡིག་
རིགས་འདྲེན་
བཀལ་ཐངས། 

✓ ✓ x ✓ 
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ཀརྨ
། 

 ངོ་སྟོད། X x x  

ཉན་སབ། 

གཟའ་བདུན། x  x ✓  
གནམ་གཤིས། ✓ ✓ x  
ཚེས་གྲངས། ✓ x ✓  
ཡུལ་ཚིག་
བརྒྱད། 

X ✓ ✓  

གྱོན་ཆས། ✓ x ✓  
གཙང་སྦྲ། X ✓ x  

ལྷག་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་
ཚན། 

ཚིག་ཀློག་སང་། བསྐྱར་ཀློག་
/བགོམ་ནི། 

རྗོད་སྒྲ། གཅད་
མཚམས། 

དྲན་གསྟོ། 

གསལ་བྱེད། 
རྩེག་འདྟོགས་
ཅན་གྱི་ཡིག་
རིགས། 

✓ ✓ ✓ ✓  

སྒྲ་དྲག་ཞན།      

བྲི་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་
ཚན། 

སྡེབ་མ་འཛྟོལ་བར། ཅ་ཆས་ཀྱི་མིང་
༢༠ ཚུན། 

གྲངས་༢༠ 
ཚུན། 

གསལ་བྱེད་
དང་རྩེག་
འདྟོགས། 

དྲན་གསྟོ། 

སྟོབ་གྲྭའི་ས་ཁྲ་
དང་ཅ་ཆས་ཀྱི་
བཤད་པ། 

✓ ✓ ✓ ✓  

ཨང་ཡིག ✓ ✓ ✓ ✓  
གསལ་བྱེད། 
རྩེག་འདྟོགས་
ཅན་གྱི་ཡིག་
རིགས་འདྲེན་
བཀལ་ཐངས། 

✓ ✓ ✓ ✓  
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དང་པ་༠༠༣ ། སྟོན་ཚན་༢ པའི་དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ། 

འྟོག་གི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ་གི་ཚད་གཞི་ བཀོད་ཡྟོད་མིའི་ནང་ལུ་ འདྟོགས་ཅན་ མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག། འབྲི་ལྷག་དང་ ནང་མིའི་ལཱ་འགན་ཚུ་
འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རགས་བཀལ། 
 ཉེ་ཚན་དང་གྱངས་ཁ། ཡུལ་ཚིག་དང་ 

རྩེག་འདྟོགས། 
སྔོན་རྗེས་ཡང་
འཇུག། རྗོད་པ། 

ལཱ་གཡྟོག བཀོད་རྒྱ་ཉན་ནི་
/བཤད་པ། 

དྲན་
གསྟོ། 

མིང་། 
ཨ་ནེ། ཨ་ཁུ། ཕྟོ་
རྒནམ། ཨ་ཞེམྟོ། ཨ་
ཞང་། ཨ་རྒས། ཨང་
རྒས། ནུ་གཅུང་། 
སྲིངམྟོ། གྱངས་ཁ་༢༠ 
ཚུན། 

ཟུར་ཁ། འྟོག་ལུ། 
གཡས། གཡྟོན། 
ལྟག་ལུ། སྦུག་
ལུ། རྩེག་
འདྟོགས། 
 

སྔོན་རྗེས་ཡང་
འཇུག་ཡྟོད་མི་ 
ལྷག་སྟེ་ རྗོད་
ཚིག་བཟྟོ་ནི། 
འདི་ཤིང་ཨིན།  
 

སྟོ་ནམ་པ། ཐབ་
ཚང་པ། སྟོབ་
དཔྟོན། སན་པ། 
དྲུང་འཚྟོ། ཚྟོང་
པ། ཆུང་དུང་
བཟྟོ་མི།  

པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་
བཤད་པ་རྐྱབ་ནི། 
(སྟོབ་གྲྭ། ས་གོ། 
མཐའ་འཁོར་
སྟོགས་) 
 

 

མཁའ་འགྲོ ✓ ✓ ✓ ✓ X  
ཆོས་སྒྲོན། ✓ X X X ✓  
རྡྟོ་རྗེ། X X ✓ ✓ X  
 
དང་པ་༠༠༧ ། སྟོབ་ཚན་བཞི་པའི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ།    

འྟོག་གི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ་གི་ཚད་གཞི་ མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག། དུས་ཚྟོད། ཕྟོགས་བཞི། མིང་ཚབ། གཉེར་ཚང་། སྟོབ་ཁང་ཅ་
ལ། ཉལ་ཆས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ། འབད་ཚུགས་ མི་ཚུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རགས་བཀལ།  
མིང་། ཕྟོགས་བཞི། 

གཟུགས་ཀྱི་་ཡན་
ལག། 

མཐའ་འཁོར་
དང་འབྲེལ་བའི་
མིང་ཚིག་དང་
སྟོབ་ཁང་ཅ་
ཆས། 

མིང་ཚབ། 
སྔོན་འཇུག་ཡྟོད་
པའི་མིང་ཚིག། 

གཉེར་ཚང་དང་
ཉལ་ཆས། 

ཨང་ཡིག དུས་ཚྟོད། 
པར་བྲི་ནི། 

སྐལ་བཟང་།       
དབྱངས་སྐྱིད།       
དབང་ཕྱུག       
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དང་པ་༠༠༤ ། སྟོབ་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་རྡྟོག་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ། 

བཀོད་རྒྱ། དྟོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན། (✓) འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། (x) 
མིང་
གསལ། 

དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་ཚན། ཧིང་སངས་ས་
འབད་སབ་ཚུགས། 

 སབ་ནི་ལུ་སྤྟོབས་ཡྟོད། རྗོད་སྒྲ་ལུ་དཀའ་
ངལ་ཡྟོད། 

དྲན་གསྟོ། 

ཆོས་སྒྲོན། ནང་མི་ཉེ་ཚན་གྱི་ཕྟོག་ལམ།     
 
ཉན་སབ། 

ལཱ་གཡྟོག་ངོས་འཛིན།     
ཡུལ་སྟོན་པའི་ཚིག     

 
ལྷག་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་ཚན། ཚིག་ཀློག་སང་། བསྐྱར་བ་/བགོམ་ནི། རྗོད་སྒྲ། གཅད་
མཚམས། 

དྲན་གསྟོ། 

རྩེག་འདྟོགས་ཀྱི་རིགས།      
སྔོན་རྗེས་ཡང་འཇུག།      

 
 
བྲི་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་ཚན། སྡེབ་མ་འཛྟོལ་
བར། 

འབྲི་སུབ་མེད་པར། གོ་རིམ་
འབད། 

སྙོམ་ཏྟོག་ཏྟོ་
འབད། 

དྲན་གསྟོ།་ 

བཀོད་རྒྱ་ཉན་ཏེ་བྲི་ནི།      
རྗོད་པ་བཟྟོ་ནི།      

 
དྲན་གསྟོ།  

༡ སྟོབ་ཚན་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཧེ་མ་ སབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ སྟོབ་ཁང་འབྲི་རྒྱུགས་ཚར་གཅིག་ ངེས་པར་ལེན་
དགོཔ་ཨིན། 

      ༢ ཡིག་བཟྟོ་སྟོང་དེབ་དང་ལྷག་དེབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  
༣ ཨ་ལྟོའི་བྱ་སྟོད་ལུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ ཐྟོ་བཞག་དགོ། 

       ༤ དྟོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ལྷག་ཤྟོག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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དང་པ་༠༠༥ ། སྟོབ་ཚན་༣ པའི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ། 

འྟོག་གི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ་གི་ཚད་གཞིའི་ནང་ སྔོན་འཇུག་ ཡང་འཇུག་ གྱོན་ཆས་ བཞེས་སྒོ་དང་ཨང་ཡིག་ཡྟོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ འབད་ཚུགས་
མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རགས་བཀལ། 
མིང་ 

བཞེ
ས་སྒོ

། 
ཞབ

ས་ཁྲ
། 

སྔོན
་རྗེས

་ཡང
་

རྩེག
་འད

ྟོགས
། 

རག
ས་བ

ཀལ
་ནི།
 

གྱང
ས་ཁ

། 

རྗོད
་ཚིག

། 
གྱོན

་ཆས
། 

བྱ་ས
ྟོད། 

གཟུ
གས

་ཀྱི་
ཆ་

ཤས
། 

 ལཱ་གི་བཤད་པ། 
བཞེས་སྒོའི་
མིང་། ཞབས་
ཁྲ་དང་། སྟོ་གླུ་
འཐེན་ནིསྟོགས། 

 སྔོན་འཇུག་
རྗེས་ཡང་
འཇུག་ཡྟོད་མི་ 
སྟོར་  ཀློག་
དང་ཚིག་སྡུད་
རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི། 

པར/མིང་ཚིག་ 
ཅོག་འཐད་མི་ཚུ་
ངོས་འཛིན་
འབད་དེ། 
དཔེར་ན། ར། 
ཏ། ས། ར། 

༡༠ ཚུན་ 
ཡིག་གཟུགས་
ནང་། ཚལ་ལུ་
གསུམ། ཤིང་
བཞི།མི་གཅིག། 

ལག་རྒྱན་ཧིང་
སངས་ས། སྟོད་
གོ། དཀྱི་ར། 
སྐེད་རགས། 
ཨོམ་སྟོ། ཁེན་
ཇ། དྟོརམ། 

སྐྱ་བཏྟོག་ནི། 
སྒྲིག་གོ་འཁྱུ་ནི། 
གཟུགས་འཁྱུ་ནི། 
སྟོབ་གྲྭའི་མཐའ་
འཁོར་ཧིང་
སངས་ས། 

བཀྲིས། ✓ x ✓ ✓ ✓ x 
ཚེ་དབང་། ✓ ✓ x ✓  x 
 
དང་པ་༠༠༦ ། སྟོབ་ཚན་གསུམ་པའི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ།  

བཀོད་རྒྱ། དྟོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ འབད་ཚུགས་པ་ཅིན། (✓) འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། (x) རགས་བཀལ། 
མིང་གསལ། རིག་རྩལ། དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་ཚན། ཧིང་སངས་

ས་། 
སབ་ནི་ལུ་
སྤྟོབས། 

རྗོད་སྒྲ་དཀའ་ངལ།   དྲན་གསྟོ། 

པདྨ
་རིན

་ཆེན
། 

 
 
ཉན་སབ། 

གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས།     
གྱོན་ཆས།     
བཞེས་སྒོ།     
ཞབས་ཁྲ་ཉན་ཏེ་འཐེན་ནི།     
གཙང་སྦྲ།     

 
ལྷག་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་ཚན། ཀློག་སང་། བསྐྱར་ཀློག།  རྗོད་
སྒྲ། 

གཅད་
མཚམས 

དྲན་གསྟོ། 

སྔོན་རྗེས་ཡང་འཇུག 
རྩེག་འདྟོགས་ཅན་གྱི་ཡིག་
རིགས། 
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བྲི་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་ཚན། ཡིག་སྡེབ། ཚིག་ས་སྟོང་། ཤད། འདྲེན་
བཀལ། 

དྲན་གསྟོ།་ 

སེམས་ཅན་གྱི་བཤད་པ།      
གྱངས་ཁ།      
རགས་བཀལ་ནི།      
རྗོད་ཚིག      

དྲན་གསྟོ། 
༡ སྟོབ་ཚན་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཧེ་མ་ སབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ སྟོབ་ཁང་འབྲི་རྒྱུགས་ཚར་གཅིག་ ངེས་པར་ལེན་དགོཔ་ཨིན། 
༢ ཡིག་བཟྟོ་སྟོང་དེབ་དང་ལྷག་དེབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། ༣ ཨ་ལྟོའི་བྱ་སྟོད་ལུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ ཐྟོ་བཞག་དགོ། 
༤ དྟོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ལྷག་ཤྟོག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
 

དང་པ་༠༠༧ ། སྟོབ་ཚན་བཞི་པའི་ནང་རྡྟོག་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ། (✓/x) 
མིང་
གསལ། 

རིག་རྩལ། དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་ཚན། ཧིང་སངས་ས།  སྤྟོབས། རྗོད་སྒྲ། དྲན་གསྟོ། 

ཆོས
་སྐྱིད

། 

ཉན་སབ། 
ཕྟོགས་བཞི།     
མིང་ཚབ།     
གཉེར་ཚང་།     

ལྷག་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་ཚན། ཚིག་ཀློག་སང་། བསྐྱར་ཀློག།  རྗོད་སྒྲ། གཅད་
མཚམས། 

དྲན་གསྟོ། 

གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག།      
སྔོན་འཇུག      
གྱོན་ཆས།      
མཐའ་འཁོར་གྱི་མིང་།      
སྟོབ་ཁང་ཅ་ལ།      
རྗོད་ཚིག་ལྷག་ནི།      

བྲི་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་ཚན། སྡེབ་མ་འཛྟོལ་
བར། 

འབྲི་སུབ། གོ་རིམ། དཔེ་བལྟ། དྲན་གསྟོ།་ 

ཚག་ཤད།      
ཨང་ཡིག་གཟུགས།      
པར་བྲི་ནི།      
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དྲན་གསྟོ། ༡ སྟོབ་ཚན་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཧེ་མ་ སབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ སྟོབ་ཁང་འབྲི་རྒྱུགས་ཚར་གཅིག་ ངེས་པར་ལེན་དགོཔ་ཨིན། 
      ༢ ཡིག་བཟྟོ་སྟོང་དེབ་དང་ལྷག་དེབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། ༣ ཨ་ལྟོའི་བྱ་སྟོད་ལུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ ཐྟོ་བཞག་དགོ། 
      ༤ དྟོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ལྷག་ཤྟོག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

དང་པ་༠༠༨ ། སྟོབ་ཚན་ལྔ་པའི་དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ། 

འྟོག་གི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ་གི་ཚད་གཞི་ དབྱངས་མེད་པའི་མིང་གཞི་དང་ དབྱངས་ན་རྟོ་དང་ ཞབས་ཀྱུ་ཞུགས་པའི་མིང་གཞི་ལུ་ རྗེས་འཇུག་ ད་
ན་ལ་ས་ ཞུགསཔ་ད་གི་ སྒྲ་གདངས་ ཤེས་ཚུགས་ནི་དང་། མིང་མཐའ་སར་ཏེ་ ལྷག་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རགས་བཀལ། 
མིང་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་དང་ མཐའ་

ཅན་གྱི་ཚིག རྗེས་འཇུག་ད། 
ན། ལ། ས་གི་རྗོད་སྒྲ། 

ཞེ་ས་ཕལ་
སྐད། 

འབྲུ་སྣ་དང་
ཚྟོད་སྲེ་གི་
མིང་། 

ཉེ་ཚན་གྱི་
པར་དང་
མིང་། 

རྗོད་ཚིག་དང་མིང་ཚིག་
ལྷག་སྟེ་པར་བྲི་ནི། 

འཇམ་དཔལ།      
སྒྲོལ་མ།      
སྤེན་པ།      

 
 
དང་པ་༠༠༩ ། སྟོབ་ཚན་ལྔ་པའི་རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ།    (✓/x) 

མིང་
གསལ། 

རིག་
རྩལ། 

དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་ཚན། 
དག་ཏྟོག་

ཏྟོ། 
སྤྟོབས། རྗོད་སྒྲ། 

དྲན་གསྟོ། 

འཕྲི
ན་ལ

ས། 

ཉན་སབ། 
མིང་ཚིག     
ཞེ་ས་ཕལ་སྐད།     

ལྷག་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་ཚན། ཀློག་སང་། བསྐྱར་ཀློག།  རྗོད་སྒྲ། གཅད་མཚམས། དྲན་གསྟོ། 
རྗེས་འཇུག་ ད་ན་ལ་ས།      
དབྱངས་ཡིག      
མཐའ་ཅན་གྱི་ཚིག།      
པར་དང་བཤད་པ།      
ཚྟོད་སྲེ།      
འབྲུ་སྣའི་མིང་།      
ཅ་ལའི་མིང་།      
པར་སྲུང་ལྷག་ནི།      

བྲི་ནི། 
དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་ཚན། སྡེབ། གྱངས་ཁ། པར་དང་

རྗོད་པ། 
གོ་རིམ། དྲན་གསྟོ།་ 

རྗོད་ཚིག      
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གྱངས་ཁ།      
མགྱོགས་ཡི་འདྲེན་
བཀལ། 

     

ཉེ་ཚན་གྱི་པར།      
རྗོད་ཚིག      
མིང་ཚིག་ལྷག་སྟེ་པར་བྲི་
ནི། 

     

དྲན་གསྟོ།  
༡ སྟོབ་ཚན་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཧེ་མ་ སབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ སྟོབ་ཁང་འབྲི་རྒྱུགས་ཚར་གཅིག་ ངེས་པར་ལེན་དགོཔ་ཨིན། 
༢ ཡིག་བཟྟོ་སྟོང་དེབ་དང་ལྷག་དེབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། ༣ ཨ་ལྟོའི་བྱ་སྟོད་ལུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ ཐྟོ་བཞག་དགོ། 
༤ དྟོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ལྷག་ཤྟོག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
 
དང་པ་༠༡༠ ། སྟོན་ཚན་༦ པའི་དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ། 

འྟོག་གི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ་གི་ཚད་གཞི་ བཀོད་ཡྟོད་མིའི་ནང་ འདྟོགས་ཅན་ མགོ་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག། འབྲི་ལྷག་དང་ ནང་མིའི་ལཱ་འགན་ཚུ། 
འབད་ཚུགས་ མི་ཚུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རགས་བཀལ། 
མིང་། རང་གི་ལཱ་གི་

བཤད་པ། ཉེ་
འབྲེལ་གྱི་ མིང་
ཚིག 

མགོ་ཅན་གྱི་ 
རྗོད་སྒྲ་ སྟོར་
ཀློག། ཚྟོས་གཞི། 
བཟྟོ་དབྱིབས། 

ཞེ་སའི་ཚིག། འ་ཆུང་། མིང་
ཚིག་ཆ་རྟོགས་
འཚྟོལ་ནི། 

གསལ་བྱེད། 
རྩེག་འདྟོགས་ཀྱི་
འདྲེན་བཀལ་
ཐངས། 

བྱ་སྟོད། 
མཐུན་སྒྲིག། 

དབང་མྟོ། 
 
 
 
 
 

      
ཚེ་བརན།       
འགྱུར་མེད།       

 

དང་པ་༠༡༡ ། སྟོབ་ཚན་དྲུག་པའི་ནང་རྡྟོག་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་ཐྟོ།    (✓/x)  
མིང་གསལ། ཆོས་སྐྱིད། 
རིག་རྩལ། དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་ཚན། ཧིང་སངས་ས་

འབད་སབ་
ཚུགས། 

 སབ་ནི་ལུ་
སྤྟོབས་ཡྟོད། 

རྗོད་སྒྲ་ལུ་དཀའ་ངལ་
ཡྟོད། 

  དྲན་གསྟོ། 

ཉན་སབ། 
བཟྟོ་དབྱིབས།     
མིང་ཚིག་ཆ་རྟོགས་འཚྟོལ་ནི།     
ཞེ་སའི་ཚིག་ལག་ལེན།     
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ལཱ་གི་བཤད་པ།     

ལྷག་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་ཚན། ཚིག་ཀློག་སང་། བསྐྱར་ཀློག/བགོམ་ནི  རྗོད་
སྒྲ། 

གཅད་
མཚམས 

དྲན་གསྟོ། 

མགོ་ཅན་གྱི་སྟོར་ཀློག      
སྲུང་གི་བཞག་རིག་འགྲན་
སྡུར། 

     

སྟོ་གླུའི་ལྷག་དེབ།      
འ་ཆུང་།      
ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག      

བྲི་ནི། 

དབྱེ་ཞིབ་དྟོན་ཚན། སྡེབ་མ་འཛྟོལ་
བར་བྲི་ནི། 

འབྲི་སུབ་མེད་པར་བྲི་ནི། གོ་
རིམ་
འབད་
བྲི་ནི། 

དཔེ་
བལྟ་སྟེ་
བྲི་ནི། 

དྲན་གསྟོ།་ 

པར་དང་རྗོད་ཚིག།      
མཐུན་སྒྲིག      
པར་སྲུང་།      
བཤད་པ།      
རྗོད་ཚིག་ལྷག་སྟེ་པར་བྲི་ནི།      
པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་རྗོད་ཚིག་བཟྟོ་
ནི། 

     

དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་
འདྲེན་བཀལ། 

     

མགོ་འདྟོགས་ཅན།      

དྲན་གསྟོ།  
༡ སྟོབ་ཚན་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཧེ་མ་ སབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ སྟོབ་ཁང་འབྲི་རྒྱུགས་ཚར་གཅིག་ ངེས་པར་ལེན་དགོཔ་ཨིན། 
༢ ཡིག་བཟྟོ་སྟོང་དེབ་དང་ལྷག་དེབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། ༣ ཨ་ལྟོའི་བྱ་སྟོད་ལུ་ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ ཐྟོ་བཞག་དགོ། 
༤ དྟོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ལྷག་ཤྟོག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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དང་པ་༠༡༢ ། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་བལྟ་ནིའི་རྒྱུས་ཐྟོ། 
ལྷབ་སང་དྟོན་ཚན་ གསལ་བྱེད་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་།  
མིང་། ཐེངས་༡ པ། སྤྱི་ཚེས་༡༢.༣.༡༩ ། ཐེངས་༢ པ། སྤྱི་ཚེས་༡༢.༣.༡༩ ། ཐེངས་༣ པ། སྤྱི་ཚེས་༡༢.༣.༡༩ ། 
དབང་ཕྱུག བཞི་ཆ་ར་ ལཱ་ཁག་གཏངམ་ལས་ 

ལེགས་ཤྟོམ་འབད་སྟོན་ཡི། 
ཀ་དང་ ག་ ང་ གསུམ་གྱི་ བཀལ་
ཐངས་ལྟོག་སྟེ་ར་སྟོན་ཡི། 

ཀ་ཁ་ག་ང་ ག་ར་ བཀལ་ཐངས་
ཤེས་པས། 

རྡྟོ་རྗེ། ང་ བྲི་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་འདུག། ག་ར་ཧ་ལམ་ཤེས་རུང་ གྱལ་མི་ཕང་
པས། 

གྱལ་ཡང་ཕང་བྲི་ཚུགས་པས། 

དབང་མྟོ། ཀ་དང་ ག་ ང་ གསུམ་གྱི་ བཀལ་
ཐངས་ལྟོག་སྟེ་ར་སྟོན་ཡི། 

ཀ་ཁ་ག་ང་ ག་ར་ བཀལ་ཐང་ཤེས་
པས། 

 

 
དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཚུ་དང་ ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་ཚུ་སྟོན་པའི་སྐབས་ཡང་ དེ་སྦེ་ཐྟོ་བཞག་སྟེ་ བལྟ་བ་ཅིན། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་
པ་དང་འཁྲིལ་བའི་ གནས་ཚུལ་མཐྟོངམ་འབད་བཞག་ཚུགས། 
དཔེ་གཞན་ཡང་། 
དང་པ་༠༠༡༣ ། ལྷབ་སང་དྟོན་ཚན་ གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་རྗོད་སྒྲ། 
མིང་། ཐེངས་༡ པ། སྤྱི་ཚེས་༡.༣.༡༩ ཐེངས་༢ པ། སྤྱི་ཚེས་༡༢.༣.༡༩ ཐེངས་༣ པ། སྤྱི་ཚེས་༡༢.༣.༡༩ 
དབང་ཕྱུག སྡེ་པ་༥ པ་ཚུན་གྱི་ཡི་གུ་༣ པ་འདི་ 

མི་འདག་པས། 
སྡེ་པ་༥ པ་ཚུན་གྱི་ཡི་གུ་༣ པ་ཚུ་ 
ད་རུང་ མི་འདག་པས། 

ག་ར་འདགཔ་འབད་སབ་ཚུགས་
པས། 

པ་དམ་ལཱལ། ཙ་ཚ་ཛ་ཤ་ས་ མི་འདག་པས། 
 

ཙ་དང་ཤ་ མི་འདག་པས། ཙ་ཚ་ཛ་ཤ་ས་ མི་འདག་པས། 
མཐྟོང་ཐྟོས་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ ལྷབ་བཅུག་དགོ་པས། 

དབང་མྟོ། ག་ར་འདགཔ་འབད་སབ་ཚུགས་པས། ག་ར་འདགཔ་འབད་སབ་ཚུགས་པས། ག་ར་འདགཔ་འབད་སབ་ཚུགས་
པས། 
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དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐྟོ། 
༡. སྟོབ་རིམ་དང་པའི་སྟོབ་དཔྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན་དཔེ་དེབ། 
༢. སྟོབ་རིམ་དང་པའི་སྟོང་དེབ་/ལཱ་ཤྟོག། 
 ༣. སྟོབ་རིམ་དང་པའི་ལྷག་དེབ། 
 ༡. པདྨ་ཨ་ལྟོ་དང་གཅིག་ཁར། 
 ༢. འགལ་མིང་། 
 ༣. ཨ་ལྟོ་རྟོ་ཁྱི་འཚྟོལ་མི། 
 ༤. བྱི་ཅུང་གི་བསབ་བྱ། 
 ༥. ངེ་གི་ཨ་པའི་ལཱ། 
 ༦. བྱམྟོ་དང་བྱིའུ་ཅུང་། 
 ༧. ཡུལ་ཚིག་བརྒྱད། 
 ༨. སྟོར་ཀློག་ཚིག་སྡུད། དེབ་༢ པ། 
 ༩. སྒོ་ནྟོར་སེམས་ཅན། 
 ༡༠. བྱིའུ་ཅུང་ནལ་གཟནམ། 
 ༡༡. ཨ་ལྕོ་ཟླ་དཀར།  
 ༡༢. ཀ་ཀུ་རུ་དང་ལྟྟོ་ཚང་ཚུ། 
དྲན་གསྟོ། ཐྟོ་ནང་ཚུད་ཡྟོད་མི་ ལྷག་དེབ་འདི་ཚུ་ ནམ་ར་འབད་རུང་ གཡྟོག་བཀོལ་ཆོག་ཆོག་འབད་ 
སྟོབ་ཁང་ནང་ལུ་བཞག་དགོཔ་ཨིན། 
༤. སྟོབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ། 
 ཀ་ ཨ་ལྟོའི་སྟོ་གླུ། 
 ཁ་  སྟོ་གླུ་དེབ་ཆུང་། 
 ག་  ན་ཆུང་གླུ་དེབ། 
 ང་  གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས། 
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 ཅ་  མགྱོགས་ཡིག་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་ཤྟོག་ཁྲམ། 
 ཆ་  གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་མིང་གི་ཤྟོག་ཁྲམ། ཚན་གཅིག། 
 ཇ་  ཡ་བཏགས། ར་བཏགས། ལ་བཏགས་ཀྱི་ཤྟོག་ཁྲམ། ཚན་གཅིག། 
 ཉ་  ར་མགོ། ལ་མགོ། ས་མགོའི་ཤྟོག་ཁྲམ། ཚན་གཅིག། 
 ཏ་  བརྩེགས་འདྟོགས་པར་ཚིག་ཤྟོག་ཁྲམ། ཚན་གཅིག། 
 ཐ་  དབྱིབས་དང་ཚྟོས་གཞི་ཤྟོག་ཁྲམ། ཚན་གཅིག། 
 ད་  ལགས་སྟོའི་རྩེད་ཆས། ཚན་གཅིག། 
 ན་  དྲྟོ་མི་ནྟོ་རྩེད་ཆས། ཚན་གཅིག། 
 པ་  ཤྟོག་ཁྲམ་ཤྟོག་གྲངས་༨ འབད་མི་ཚན་གཅིག། 
 ཕ་ ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་རབ་འབྱེད། རྟོང་ཁ་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་མིང་ཚིག་གཞི་འགྱམ། 
 བ་ ཡིག་བཟྟོའི་སྟོང་དེབ། ཁ། 
 མ་ སྟོབ་རིམ་དང་པའི་ཨང་དེབ།  
 ཙ་ ༡ ལས་༢༠ ཚུན། 
 ཚ་ ཁ་དྟོག་དང་བཟྟོ་དབྱིབས་ཀྱི་ཤྟོག་ཁྲམ། 
 ཛ་ ངེ་གི་གཟུགས་ཤྟོག་ཁྲམ། 

དྲན་གསྟོ། ཐྟོ་ནང་ཚུད་ཡྟོད་མི་ སྟོབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷབ་སྟོན་གྱི་སྐབས་ ངེས་པར་ཁག་ཆེ་བའི་ ཅ་ལ་
ཙང་ཙ་འབད་ནི་དེ་གིས། སྟོབ་ཁང་ནང་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ། ནམ་ར་འབད་རུང་ 
གཡྟོག་བཀོལ་ཆོག་ཆོག་་དང་ གཞི་རྟེན་འབད་ཆོག་ཆོག་འབད་ སྟོབ་ཁང་ནང་འྟོང་དགོཔ་ཨིན། 
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