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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་མིཆེགོ། 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་ཕུག། 
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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སློན་འདབེས།   
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          དྲགེོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། 

      ཁྲི་འཛིན། 
        རོང་ཁའ་ཆོས་ཚན་ཚགས་ཆུང་། 
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༈ སློབ་སློན་པ་ཚུའི་དྲན་གསློ། ལཱ་ཤློག་དང་ཤློག་ཁྲམ།  སྲུང་
དེབ་ཚུ་ སློན་ཚན་རེ་རེའི་ནང་ བཙུགསཔ་ད། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ 
མཐའ་དབུས་མེདཔ་ ག་རའི་ནང་སྤྱི་ཁྱབ་འབད། འགྱོ་མ་བཏུབ་ནི་
དེ་གིས། རང་སློའི་ཨ་ལློའི་ཤེས་ཚད་དང་བསྟུན།  ལྷག་དེབ་ཐློ་ནང་
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ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འཐབ་གནང་།  

 

བཀའ་དྲིན་ཆེ། 
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༣. ཉིན་བསརི་ལག་ལན་འཐབ་མ་མང་ཚག་ཚུ་ལྷག་ས་གོ་དོན་ལན་ཚུགས།  
༤. རོད་ཚག་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཡོད་པའ་སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་གོ་བ་ལན་ཚུགས། 
༥. འབྲེལ་ཡོདེ་པར་རས་དེང་བརྡ་བྱང་ཚུ་ལྷག་སྟེ་བརྡ་སྒྱུར་འབདེ་ཚུགས། 
༦. གྱིངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ཨང་ཡག་དང་ཡག་གཟུགས་ནང་ལྷག་ཚུགས། 
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བྲེ་ན། 
༡. དབྱེངས་གསལ་དེང་མགོ་ཅན་འདོགས་ཅན་གྱི་ཡ་གུ་ཆ་མཉིམ་མགྱིོགས་ཡག་ནང་གྱིལ་

ཐག་དང་ འཁྲིལ་ཏ་བྲེ་ཚུགས།  
༢. ཉན་བསྟེར་ལག་ལན་འཐབ་མ་མང་ཚིག་ཚུ་བྲེ་ཚུགས། 
༣. འབྲེལ་ཡོད་དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་བའ་ལན་ཚུ་བྲེ་ཚུགས།   
༤. ཁྱིམ་ནང་དང་སོབ་ཁང་ནང་ལག་ལན་འཐབ་མ་པརི་དང་ཅ་ལ་ག་བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ཚག་

ཤད་ལག་ལན་འཐབ་ས་བྲེ་ཚུགས།  
༥. གྱིངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ ཨང་ཡག་དང་ཡག་གཟུགས་ནང་བྲེ་ཚུགས། 
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སྟོབ་སྟོང་ལས་དྟོན།  

ཉན་སླབ། 
༡. སློབ་རམ་དེང་པ་ནང་ལྷབ་མ་ ཉན་སླབ་ཀྱི་རག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞེབ་འབདེ་དེ་ ལག་

ལན་འཐབ་ཚུགས་དེགོ། 
༢. མཐའ་འཁོརི་གྱི་སོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཐུང་ཀུ་ར་ ཉིན་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༣. དྲི་བ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ ཉན་ཏ་ ལན་སླབ་ཚུགས་དགོ། 
༤. མཐའ་འཁོར་གྱི་ པརི་དང་ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་ བལྟ་ས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
༥. སྲུང་ཐུང་ཀུ་རི་ ཉིན་ཏ་ ལོག་གཏང་ཚུགས་དགོ། 
༦. ཞིབས་ཁྲི་དང་ སོ་གླུ་ཚུ་ འཐན་ཚུགས་དགོ། 
༧. གྱིངས་ཁ་༧༠ ཚུན་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ སབ་ཚུགས་དགོ། 

ལྷག་རག།  
༡. སོབ་རིམ་དང་པ་ནང་ལྷབ་མ་ ལྷག་ནའི་རག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞེབ་འབདེ་དེ་ལག་ལན་

འཐབ་ཚུགས་དགོ།  
༢. ཉན་བསྟེར་ ལག་ལན་འཐབ་མ་ མང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དེོན་ལན་ཚུགས་དེགོ། 
༣. སྲུང་དབ་ཚུ་ ལྷག་ས་ གོ་དོན་ལན་ཚུགས་དགོ།  
༤. རོད་ཚག་ ཐུང་ཀུ་རི་ ཚག་མཚམས་བཅད་ད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
༥. འབྲེལ་ཡོདེ་ པར་རས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ བརྡ་སྒྱུར་འབདེ་ཚུགས་དེགོ། 
༦. ལོག་ཡག་དེང་ མཐུག་ཡག་ ཝ་ཟུར་ཅན་གྱི་ཡ་གུ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབདེ་དེ་ ལྷག་

ཚུགས་དེགོ།  
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༧. རས་འཇུག་ ན་ལ་ས་ཡོདེ་མ་དེང་ དེབྱངས་ཞེབས་ཀྱུ་ན་རོ་ཞུགས་པའ་ རོདེ་སྒྲ་ཚུ་ 
བཏོན་ཏ་ལྷག་ཚུགས་དེགོ། 

༨. གྱིངས་ཁ་༧༠ ཚུན་ཨང་ཡག་ནང་དང་༢༠ ཚུན་ཡག་གཟུགས་ནང་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།  

བྲེ་ན། 
༡. སོབ་རིམ་དང་པ་ནང་ལྷབ་མ་ བྲེ་ནའི་རག་རྩལ་ཚུ་བསྐྱར་ཞེབ་འབདེ་དེ་ ལག་ལན་

འཐབ་ཚུགས་དགོ།  
༢. མགྱིོགས་ཡག་འདྲིན་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ཤས་ཚུགས་དགོ།  
༣. སོབ་ཁང་ནང་ལག་ལན་འཐབ་མ་པརི་དང་ཅ་ལ་ཚུ་ག་བཤད་པ་བྲེ་ཚུགས་དགོ།  
༤. དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའ་ལན་ཚུ་ བྲེ་ཚུགས་དགོ། 
༥. ཚག་ཤད་དང་འདྲི་རྟགས་ཚུ་ བྲེ་ཚུགས་དགོ།  
༦. རོདེ་ཚིག་ ཐུང་ཀུ་ར་ ཚག་མཚམས་བཅད་ད་ བྲེ་ཚུགས་དེགོ།  
༧. གྱིངས་ཁ་༧༠ ཚུན་ཨང་ཡག་ནང་དང་༢༠ ཚུན་ཡག་གཟུགས་ནང་བྲེ་ཚུགས་དགོ། 
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སྟོབ་དཔྟོན་གྱིས་འབད་དགོཔ། 

ཉན་སླབ། 
༡. དེབྱངས་གསལ་དེང་ མགོ་ཅན་ འདེོགས་ཅན་ཚུ་ག་རོདེ་སྒྲ་ དེག་ཏོག་ཏོ་འབདེ་ འཐོན་ཚུགས་ནའི་

དེོན་ལུ་ ངག་ཐོག་ག་ སྦྱང་བ་གང་མང་བྱན་དེགོ།  
༢. འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབདེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནའི་དེོན་ལུ་ ཨ་ལོ་དེང་འབྲེལ་བ་ཡོདེ་པའ་ གནདེ་དེོན་ཚུ་ 

གདེམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྱན་དེགོ། 
༣. མཐའ་འཁོར་གནས་སྟེངས་ལུ་ཡོདེ་པའ་ པར་དེང་ཅ་ལའ་མང་ཚིག་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ལས་འགོ་

བཙུགས་ཏ་ མང་ཚིག་གསརཔ་༣༠༠ ཚུན་རྒྱ་སྐྱད་འབདེ་བཅུག་དེགོ། 
༤. རོདེ་ཚིག་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་ལུ་ ཉན་སླབ་འབདེ་དེ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་ འབདེ་ན་ལུ་ གོམས་འདྲིས་

འཐོབ་ བཅུག་དེགོ།  
༥. སོ་བའ་ཐོག་ལས་ ལྷབ་ཚུགས་ནའི་དེོན་ལུ་ སོ་གླུ་འཐན་ན་དེང་ སྲུང་ཉན་ན་ གཏང་ན་ ཞེབས་

ཁྲི་ ཚིབ་རྩད་ཐུང་ཀུ་ར་ འབདེ་བཅུག་དེགོ། 
༦. རོང་ཁ་ ཤར་ཤར་སླབ་ཚུགས་ནའི་དེོན་ལུ་ གཞེན་དེང་གཅག་ཁར་ ཁ་སླབ་ན་དེང་ འབྲེལ་བ་

འབདེ་ཐངས་ཚུ་སྟེོན་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་བཅུག་དེགོ། 
༧. ཉན་སླབ་ཀྱི་རག་རྩལ་ཡར་དྲིགས་གཏང་ནའི་དེོན་ལུ་ སློབ་སྟེོན་རྩད་རགས་མ་འདྲིཝ་ཚུ་ ལག་ལན་

འཐབ་དེགོ། 

ལྷག་རག། 
༡. ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ དེཔ་དེབ་ལག་པར་བཤད་ཐངས་དེང་ ཤོག་ལབ་ལོྷག་ཐངས་ གཡས་གཡོན་ ག་ཏ་

ལས་འགོ་བཙུགས་ཏ་ ལྷག་ན་ཨན་ དེ་ག་ འགོ་ལུགས་ཚུ་ སྟེོན་བྱན་དེགོ། 
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༢. དེབྱངས་གསལ་དེང་ འདེོགས་ཅན་ མགོ་ཅན་གྱི་རོདེ་སྒྲ་དེང་ མང་ཚིག་ག་རོདེ་སྒྲ་ཚུ་ དེག་ཏོག་ཏོ་
འབདེ་འཐོན་ཚུགས་ནའི་དེོན་ལུ་ སྦྱོར་ཀོག་རྐྱབ་ནའི་སྦྱང་བ་ གང་མང་བྱན་དེགོ། 

༣. མང་ཚིག་དེང་ རོདེ་ཚིག་ཚུ་ག་རོདེ་སྒྲ་ཚུ་ དེག་ཏོག་ཏོ་འབདེ་འཐོན་ཚུགས་ནའི་དེོན་ལུ་ ཚིག་སྡུདེ་
རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནའི་ སྦྱང་བ་གང་མང་བྱན་དེགོ། 

༤. པརི་དེང་རི་མོ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཚུ་དང་ བརྡ་བྱེང་དེང་ བརྡ་རྟགས་ཚུ་ལུ་བལྟ་ས་ བརྡ་སྒྱུརི་འབད་ནའི་ 
རག་རྩལ་ཚུ་ གང་མང་བྱན་དེགོ།  

༥. སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་དེང་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ལྷག་ནའི་དུས་ཚིད་བྱན་ཏ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་བཅུག་དེགོ། 
༦. སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་དེང་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ སྲུང་ག་གནདེ་དེོན་དེང་ སྲུང་རྩདཔ་ཚུ་ག་སོར་ལས་ ལོ་

རྒྱུས་ར་སླབ་བཅུག་དེགོ། 
༧. དུས་མཐུན་གྱི་མང་ཚག་གསར་འཐབ་ གང་མང་ལྷག་ལྟེ་ མང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱད་ འབདེ་བཅུག་དེགོ། 
༨. ཚིག་མཛིད་ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ མང་ཚིག་ག་གོ་དེོན་འཚིལ་བཅུག་ནའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ སྟེོན་བྱན་

དེགོ། 
༩. ལྷག་ན་ལུ་ སོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྟེོན་ཏ་ ཨ་རྟག་ར་ལྷག་ན་ལུ་ གོམས་སང་ཚུད་

བཅུག་དེགོ། 

བྲེ་ན། 
༡. རོང་ཁའ་དབྱེངས་གསལ་ མགོ་ཅན་ འདོགས་ཅན་གྱི་ཡ་གུ་ ཆ་མཉིམ་མགྱིོགས་ཡག་ནང་ བཀལ་

ཐངས་མ་འཛིལ་བར་ ཡག་བཟོ་བཏོན་ཏ་ བྲེ་ནའི་སྦྱང་བ་གང་མང་བྱན་དེགོ།  
༢.  འབྲེ་དབ་ནང་ ཡ་གུ་བྲེྲིཝ་དེ་ གྱིལ་ཐག་དང་འཁྲིལ་ཏ་ བཟོ་འཁོདེཔ་འབདེ་ ཧང་སངས་ས་འབདེ་ 

བྲེ་ནའི་སྦྱང་བ་བྱན་དེགོ། 
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༣.  མང་ཚག་ག་བརི་ན་ཚག་དང་ རོད་ཚག་ག་ཤུལ་ལས་ཤད་ཚུ་མ་འཛིལ་བར་ བྲེ་ནའི་སྦྱང་བ་གང་མང་
བྱན་དེགོ། 

༤. མང་དེང་ བྱ་ཚིག་ཚུ་ གང་མང་བྲེ་ནའི་སྦྱང་བ་བྱན་དེགོ། 
༥. ཚིག་ཕྲདེ་ འདེ་ ཨན་ མན་ པས་ མས་ཚུ་དེང་གཅག་ཁར་ མང་དེང་བྱ་ཚིག་ བྱ་ཡུལ་ཚུ་སྦྱར་ཏ་ 

རོད་ཚག་ཐུང་ཀུ་རི་ བྲེ་ནའི་སྦྱང་བ་གང་མང་བྱན་དེགོ།  
༦.  འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་བའ་ ལན་ཚུ་འབྲེ་ཐངས་ཀྱི་ རག་རྩལ་ཚུ་སྟེོན་བྱན་དེགོ།  
༧. ཁྱིམ་ནང་དང་ སོབ་ཁང་ནང་ ལག་ལན་འཐབ་མ་ པརི་དང་ཅ་ལ་ག་བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་ར་ རང་

སྟེོབས་ཀྱིས་ བྲེ་ནའི་སྦྱང་བ་མང་སུ་བྱན་དེགོ།  
༨. རང་ག་བསམ་འཆེར་ཚུ་ གཞེན་ལུ་བརྡ་སོདེ་འབདེ་ནའི་དེོན་ལུ་ པར་དེང་ར་མོ་ ཡག་ཐོག་ལུ་ བྲེ་

ནའི་ དེང་འདེོདེ་བསྐྱད་བཅུག་དེགོ། 
༩. གྱིངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ཨང་ཡག་ནང་ བྲེ་ནའི་ སྦྱང་བ་གང་མང་བྱན་དེགོ། 
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སྟོབ་རིམ་གཉིས་པའི་སྟོབ་སྟོན་དྟོན་ཚན། 

༡. སློབ་རམ་དེང་པ་ནང་ལྷབ་མ་ཉན་སླབ་དང་། ལྷག་ན། བྲེ་ནའི་རག་རྩལ་ཚུ་བསྐྱར་ཞེབ། 
༢. ལོག་ཡག་ལྔ་ངོས་འཛིན་དེང་ མང་ཚིག་ལྷག་ན། 
༣. ཝ་ཟུར་ཅན་གྱི་ཡག་རགས་ངོས་འཛིན་དེང་མང་ཚིག་ལྷག་ན། 
༤. མཐུག་པའ་ཡ་གུ་ལྔ་དེང་ ཀ་ཤ་ལོག་བཏགས་པའ་ ཡ་གུ་ངོས་འཛིན་དེང་ མང་ཚིག་ལྷག་ན། 
༥. རས་འཇུག་ན་ཡོདེ་མ་དེང་དེབྱངས་ཞེབས་ཀྱུ་ན་རོ་ཡོདེ་མ་ག་རོདེ་སྒྲ་བཏོན་ཏ་ལྷག་ན། 
༦. རས་འཇུག་ལ་དེང་དེབྱངས་ཞེབས་ཀྱུ་ན་རོ་ཡོདེ་མ་ག་རོདེ་སྒྲ་བཏོན་ཏ་ལྷག་ན། 
༧. རས་འཇུག་ས་དེང་ དེབྱངས་ཞེབས་ཀྱུ་ན་རོ་ཡོདེ་མ་ག་རོདེ་སྒྲ་བཏོན་ཏ་ལྷག་ན། 
༨. ཉར་མཁོའ་ཞེ་སའ་མང་ཚིག་ཚུ་ལྷབ་ན། 
༩. མཐའ་འཁོར་དེང་ཉ་འབྲེལ་གྱི་མང་ཚིག། 
༡༠. ཉར་མཁོའ་བྱ་ཚིག། 
༡༡. ཨང་ཡག། 
༡༢. གྱིངས་ཁ་༥༠ ཚུན་ཡག་གཟུགས་ནང་བྲེ་ན། 
༡༣. མགྱིགོས་ཡག་འདྲིན་བཀལ་ཐངས། 
༡༤. ཉན་བསྟེར་ལག་ལན་འཐབ་མ་མཐའ་འཁོར་དེང་ཉ་འབྲེལ་གྱི་མང་ཚིག་༢༠༠ འ་ཡག་སྡེབ། 
༡༥. སློབ་སོྟེན་གྱི་དེགོས་མཁོ་དེང་འཁྲིལ་བའ་སོ་གླུའ་གདེངས་དེང་ལའུ།  
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སྤྱིར་བཏང་ལམ་སྟོན། 

སློབ་དེཔོན་ཚུ་གས་སློབ་ཁང་ནང་ལུ་སློབ་སོྟེན་འབདེ་བའ་སབས་ འོག་ག་གནདེ་དེོན་ཚུ་སམས་ཁར་དྲིན་དེགོ། 
- ལམ་སྟེོན་འདེ་ནང་ལུ་ཡོདེ་མ་ སྦྱོང་ལཱ་འདེ་ལས་ རགས་བསྒྲས་ཏ་ འབྲེལ་ཡོདེ་སྦྱོང་ལཱ་གཞེན་ཚུ་ཡང་ 

ལག་ལན་འཐབ་དེགོཔ་ཁག་ཆེ། 
- འདེ་ནང་ཡོདེ་མ་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ ཚིར་གཅག་དེང་གཉས་ཀྱིས་མ་དེོ་བར་ རག་རྩལ་འདེ་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱུདེ་ལུ་

མ་ཚུདེ་ཚུན་ཚིད་ ལག་ལན་འཐབ་དེགོ། 
- ནམ་ར་འབདེ་རུང་ གནསསྟེངས་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ སྦྱོང་ལཱ་ལག་ལན་འཐབ་དེ་ འགྱིོ་བཏུབ་མ་བཏུབ་ཚུ་ 

བདེ་ཞེབ་བཟོ་སྟེ་ ཧན་ཤུལ་ནམ་སྟེོན་པ་ཅན་དྲིག་ག? བལྟེ་སྟེ་ སྟེོན་ན་འདེ་ རང་ག་ལག་པར་ཡོདེ།  
- སློབ་དེཔོན་ལམ་སོྟེན་འདེ་ནང་ལུ་ བཀོདེ་ཡོདེ་མ་སྦྱོང་ལཱ་འདེ་ཚུ་ ཐུན་ཚིན་གཅག་ག་ནང་ལུ་ རོགས་

དེགོཔ་མན་པར་ རག་རྩལ་འདེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ཐོབ་མ་འཐོབ་བལྟེ་སྟེ་ ཐུན་ཚིན་གཞེན་ནང་འཕྲོ་
མཐུདེ་དེ་ སྟེོན་དེགོཔ་ཨན། 

- སྦྱོར་ཀོག་རྐྱབ་པའ་སབས་ མང་ཚིག་ག་རོདེ་སྒྲ་ལུ་ གཙོ་བོར་གཟུང་དེགོ། 
- སློབ་སོྟེན་མཁོ་ཆེས་ཚུ་ ཚིར་གཅག་ལག་ལན་འཐབ་ཞེནམ་ལས་ བཀོ་བཞེག་ན་མན་པར་ སྦྱོང་ལཱ་

གཞེན་གྱི་འབྲེལ་བ་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ཡང་ ལག་ལན་འཐབ་དེགོ། 
- ལྷག་དེབ་ཚུ་ ཨན་ཅ་མན་ཅ་ ལྷག་དེགོཔ་ཨནམ་ལས་ བདུན་རམ་བཞེན་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ལྷག་

ཚུགསཔ་བཟོ་ན་ག་དེོན་ལུ་ སློབ་དེཔོན་གྱིས་ འོག་ག་ཐབས་ལམ་ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ ལྷག་ཐོ་བཞེག་
དེགོ།   
ཀ་ ཁོདེ་ཀྱིས་ ལྷག་མ་སྲུང་ག་མང་ག་ཅ་སོ? 



ལམ་སྟོན་༢ པ།               ༢༠༢༢ 

 12 

ཁ་ སྲུང་འདེ་ནང་མ་ག་མང་ག་ཟར་མ་འདུག?/སམས་ཅན་ག་ཅ་ར་འདུག?  
ག་ སྲུང་རྩདཔ་ ག་འདེ་ལགས་ཤོམ་འདུག?  
ང་ སྲུང་དེབ་འདེ་ནང་ ག་ཅ་ག་པར་ར་འདུག? 
ཅ་ ཁོདེ་ཀྱིས་ དེགའ་མ་པར་འདེ་ ག་འདེ་སོ?  
ཆེ་ སྲུང་འདེ་ ཚིར་ག་དེམ་ཅག་ ལྷག་ཅྲི? 
ཇ་ སྲུང་འདེ་ག་ཅ་ག་སོར་ལས་ཨན་མས་གོ? 
ཉ་ དེོ་རུང་ལྷག་དེགོ་མནོ་ན་མས་ག? 
ཏ་ ཤུལ་ལས་འབདེ་བ་ཅན་ ལྷག་དེབ་ག་ཅ་བཟུམ་ར་ ལྷག་ན་ག་མནོ་བསམ་ཡོདེ་ག? 

- ལམ་སྟེོན་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཡོདེ་པའ་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ སློབ་ཚིན་ནང་འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་གདམ་འཐུ་
འབད་ད་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཐོ་བཞེག་དེགོཔ་དེང་ ལྷག་དེབ་ལྷན་ཐབས་ཚུ་ ལོ་གཅག་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ཚིར་
གཉས་དེ་ར་ ལྷག་ཡོདེ་པའ་ཐོ་ཚུ་ སློབ་དེཔོན་གྱིས་ དེཔ་སོདེ་ནང་ལགས་ཤོམ་འབདེ་ བཞེག་དེགོ། 

- དེབྱ་ཞེབ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ག་དེ་དྲིག་དྲིག་ དྭངས་གསལ་གྱི་ཐོག་ལས་འབདེ་ན་ལུ་ ཤུགས་བཏོན་དེགོ། 
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སྟོབ་ཚན་དང་པ༽ 

དགོས་དློན། 
མཐའ་འཁོར་གྱི་ཡུལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཤད་པ་ ལློ་རྒྱུས་ གནས་ཚུལ་བྲིས་ཡློད་མི་ཚུ་ལས། རྟ་དྲངས་
ཏེ་ འབྲི་སབ་འབད་ནི་དང་། གནམ་གཤིས་གཟའ་ཚེས་ཀྱི་སྐོར་ ལག་ལེན་དང་། རང་གི་འགན་འཁྲི་
ཐེག་ཚུགསཔ་འབད་ འགྱོ་ནི་དང་། སར་བྱ་ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག་གི་རིགས་ ཡློངས་རློགས་ངོས་འཛིན་
འབད་ཚུགས་པའི་ཐློག་ཁར་ ཡིག་ལམ་གྱི་ཐློག་ལུ་བཀོད་དེ་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དློན་ལུ་
དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བརྩེ་གདུང་དག་སྣང་། རྩིས་མཐློང་ འགན་ཁུར་ག་ཅིའི་ནང་འབད་
རུང་ རང་ཚློར་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་ནི་གི་ ངེས་ཤེས་འཐློབ་དགོཔ་ཨིན། 
སློབ་སློང་གྲུབ་འབྲས། 

 ཤིང་དང་མེ་ཏློག་ལ་སློགས་པའི་ པར་གྱི་ཐློག་ལས་བཤད་པ།  
 སྔོན་རྗེས་ ཡང་འཇུག་ མགོ་འདློགས་ཡློད་མི་ མིང་ཚིག་ལྷག་ནི།  
 དྲློ་པ་ལས་ ཕྱི་རུ་ཚུན་ ཉིན་བསར་ལཱ་གི་ གོ་རིམ་འབྲི་སབ། 
 འབྲེལ་ཡློད་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྦེ་ རྗོད་ཚིག་བཟློ་ནི། 
 རང་གི་མིང་དང་ གཡུས་ལ་སློགས་པའི་ ངོ་སློད་འབྲི་སབ། 
 གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས་ཀྱི་སྐོར་ལས་འབྲི་སབ། 
 ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྦེ་ ལག་ལེན་དང་ ཕན་ཐློགས་ཀྱི་བཤད་པ་ འབྲི་སབ། 
 ལཱ་འགན་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་ བཤད་པ་འབྲི་སབ། 
 ལྷག་དེབ་ཀྱི་རིགས་ ལྷག་ནི། 
 ཨང་ཡིག་འབྲི་སབ། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སློན་དློན་ཚན། 

 གནས་ཚད་འད་ནང་ལྷོདཔ་ད། མཇུག་ལུ་ བཀོད་ཡོད་མ་ ལྷག་དབ་ཀྱི་ཐོ་ནང་ལས། འོས་
འབབ་ག་ཆ་མ་འད་བལྟ་ས། གཉིས་དང་གསུམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་འབྲེ་ལྷག་ 
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སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟོ་ན་ག་དོན་ལུ་ སོན་ཚན་དང་ ནང་འབྲེལ་བཟོ་སྦེ་ ངས་པརི་ལྷག་བཅུག་དགོཔ་
ཨན།  

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤློག་གི་མཇུག་ལུ་ཡློད་མི་ ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན། སློབ་ཚན་དང་
པ༽ ཟེར་མི་འདི་སློད་སྦེ་ སློབ་ཚན་དང་པ་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ འབྲི་
ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོཔ་འབད་ སློད་དགོ། 
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སློབ་ཚན་༡ པའི་སློང་ལཱ།  

༡.༡    པར་གྱི་བཤདེ་པ།  
ལས་དོན། ལཱ་འབདེ་ཐངས་ མ་འདྲིཝ་ཚུ་གས་ བཤདེ་པ་རྐྱབ་སྟེ་ འབྲེ་སླབ་འབདེ་ ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་སབ། 
རག་སྟེོབས།  གོ་བ། 
སྟེོན་ཆེས།   ལཱ་ཤོག། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ལཱ་འབདེ་ཐངས་ མ་འདྲིཝ་ཚུ་ག་ པར་གྱི་བཤདེ་པ་ རྐྱབ་ཐངས་སྟེོན་བྱན་ན། 
✓  ལཱ་ཤོག་ ཤོག་གངས་༡ པ་འདེ་ སོདེ་ཞེནམ་ལས་ བཤདེ་པ་སླབ་བཅུག་ན།  
✓  སྡེ་ཚིན་ནང་ གོ་སྡུར་འབདེ་དེ་ པར་གྱི་བཤདེ་པ་ཚུ་ བྲེ་བཅུག་ན།  
✓  སྡེ་ཚིན་ནང་རོྡག་ དྲི་བ་ དྲིྲིས་ཏ་ ལན་སླབ་བཅུག་ན།     
✓ སློབ་དེཔོན་གྱིས། ཁོདེ་ཚུ་གས་ ཁམ་ནང་ ལཱ་མ་འདྲིཝ་ ག་ཅ་ར་ འབདེ་ན་ཡོདེ? ཟར་ དྲི་བ་

འདྲི་ལན་གྱི་ཐོག་ འབྲེ་སབ་འབད་བཅུག་སྦེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 
   

 
 
 
 

  
 དོན་ཚན་འད་ག་སབས།  
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པརི་ལུ་བལྟ་སྦེ།  
ཁྱིམ་ནང་ ལཱ་རུབ་འབད་དགོཔ་དང་། ཁྱིམ་ནང་ འཕོད་བསན་དང་ལྡནམ་འབད་ སོད་དགོཔ། ལུས་
སོང་འབད་དགོཔ། དཔ་ཆ་བལྟ་དགོཔ་ ལ་སོགས་པའ་ལཱ་གཞིན་ཡང་ འབད་དགོ་པའ་ དགོས་པ་ཚུ་ 
ཞིོརི་ཁརི་ འདྲི་ལན་འབད་ད་ སམས་ཁརི་ངས་བཅུག་དགོ། 

དའི་ཞིོརི་ཁརི། ཉི་འདབས་ཀྱི་ མ་སའི་ནང་ ལྟ་སོརི་ལུ་ ཁྱིད་ད། ལུས་སོང་དང་འབྲེལ་བའ་ ལཱ་ག་ཅ་རི་
འབད་དོ་ག? དའི་སོརི་ལས་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་ད་ གནས་ཚུལ་ བཤད་བཅུག་དགོ།  

༡.༢    རོདེ་ཚིག་ལྷག་ན།  
ལས་དེོན།  སོན་རས་ ཡང་འཇུག་ མགོ་འདེོགས་ཡོད་མ་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་ག་རག་རྩལ། ལྷག་ན། 
རག་སྟེོབས།  དེབྱ་དེཔྱདེ། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཁྲིམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔནོ་གྱིས། སོན་རས་ ཡང་འཇུག་ མགོ་འདེོགས་ཡོད་མ་ རོདེ་ཚིག་ཚུ་ སོན་ཐངས། སོན་འཇུག་ 
རས་འཇུག་ ཡང་འཇུག་ འདེོགས་ཅན་ མགོ་ཅན་ཡོདེ་མ་ ཤོག་ཁྲིམ་ འབག་འོངས་སྦེྦེ། 
✓ སྦྱོར་ཀོག། 
✓ ཚིག་སྡུདེ། 
✓ རོདེ་ཚིག་འབད་ ལྷག་ཐངས་འབད་བཅུག་པའ་སབས། 

- མགོ་ཅན་ཞུགསཔ་ད། སྒྲི་དྲིག་པ་འབད་ བཏོན་དགོ་མ། (རྔ་ རྣ་ རྙ་ རྨ་ སྔ་ སྙ་ སྣ་ 
སྨ་ ལྔ་) ཚུ་དང་། 
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- སྔོན་འཇུག་ཞུགསཔ་ད། སྒྲི་དྲིག་པ་འབད་ བཏོན་དགོ་མ། (མངརི། དངུལ། དངོས། 
གཉིས། གཉིད། གནང་། མནམ། མནོ། མཉིམ། དམའ། དམརི་) ཚུ་དང་།  

- དམགས་བསལ་ མང་གཞི་ (བ་) ལུ་ སྔོན་འཇུག་ ད་ ཞུགསཔ་ད། རོད་སྒྲི་ གྱུརི་
འགྱིོ་མ། (དབང་། དབོག། དབྱེངས། དབྱེངས། དབྲེལ། དབུགས་) བཟུམ་དང་།  

- མང་གཞི། (པ་ཕ་བ་) ཚུ་ལུ་ ཡ་བཏགས་སརིཝ་ད། མཆུ་བཙུམས་སྦེ་ སྒྲི་བཏོན་
དགོཔ། (དཔྱལཝ། དཔྱ། སྤྱིན། སྤྱི། འཕྱག། འཕྱོག། ཕྱྭ། འཕྱརི། བྱེམོ། བྱེལ་
ལ། བྱེ་ལ། འབྱེོ་) ཟར་མ་ཚུ་དང་།   

- མང་གཞི། (ཀ་ག་བ་ས་) ཚུ་ལུ་ ལ་བཏགས་སརིཝ་ད། སྒྲི་དྲིག་པ་འབད་ བཏོན་དགོ་
མ། (ཀླུ། ཀོག། གླ། གློཝ། བླ། བློ། བློན། སླུ། སོང་། ས་) ཚུ་དང་།  

- མང་གཞི། (ཟ་) ལུ་ ལ་བཏགས་སརིཝ་ད། ད་ ག་ སྒྲི་བཏོན་དགོཔ། (ཟླཝ། 
ཟླུམ། ཟློག་) སོགས། གཞིན་ཡང་ རིགས་བསྒྲིས་ཏ་ སོན་དགོ། 

ད་ག་ཤུལ་ལས། འོག་ག་ རོདེ་ཚིག་བཟུམ་ལྷག་བཅུག་སྦེ། སོན་རས་ཡང་འཇུག་ འདེོགས་ཅན་ 
མགོ་ཅན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབདེ་བཅུག་ནྲི་དང་། སྒྲི་དྲིགཔ་འབད་ བཏོན་དགོ་མ་ཚུ་དང་། མཆུ་
བཙུམས་སྦེ་ རོད་སྒྲི་ བཏོན་དགོ་མ་ཚུ་ཡང་། ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་དགོ། 
དེར་ཤང་འདེ་ རངམོ་འདུག། ལྕང་མ་ཤང་མགུ་ལུ་ བྱྲིའུ་ཅུང་༢ འདུག། 
འདེ་ སར་ཤོག་མ་ཏོག་ ཨན།  ཨང་རྒས་ ཁམ་ནང་ འདུག། 
གནམ་མད་ས་མད་ ལགས་པས། བླམ་ ཐུགས་མཉིས་ནུག། 

 དོན་ཚན་འད་ག་སབས། 
 རོད་ཚག་དང་ འདྲི་ལན་གྱི་ཞིོརི་ལས་ འཐོན་མ་ འོག་ག་དོན་ཚན་ཚུ་ག་ཐོག་ལུ་ གོས་སྟུན་འབད།   
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▪ ཤང་དང་མ་ཏོག་ གསོ་སྐྱེོང་དང་བདག་འཛིན། 
▪ སམས་ཅན་དང་བྱེའུ་ཅུང་ བདག་འཛིན་དང་གསོ་སྐྱེོང་།  
▪ ཨང་རྒས་ལ་སོགས་པའ་ ཕམ་དང་རྒན་ཤོས་ཚུ་ལུ། ཕྱག་ཞིབས་ཏོག་ཞུ་དགོཔ་ཚུ་ འབྲེ་

སབ་འབད་ད་ དྲིན་ཚར་བྱེན། 

༡.༣    ལན་གདེམ་ཁ་རྐྱབ་བྲེ་ནྲི། 
ལས་དོན།  པར་ནང་ག་ མང་ཚིག་ཚུ་ གདེམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བྲེ་ཚུགས་ན།  
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས  གོ་བ། 
སྟེོན་ཆེས།   ལཱ་ཤོག། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ལཱ་ཤོག་ ཤོག་གངས་༢ ནང་ཡོདེ་མ་ པར་ཚུ་ག་ མང་ཚིག་གདེམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བྲེ་བཅུག་
ན།  
འདེ་ ག་ཅ་ སོ?  
འདེ་ --- ཨན། (གླང་/ གླང་ལབ་) གཞིན་མ་ཅག་ལུ་བལྟ་སྦེ།  
འདེ་ ག་ཅ་ སོ?  
འདེ་ --- གླང་ལབ་མན།  
དེ་ག་ཤུལ་ལས། མང་དེ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ ཚིག་བཟོ་བཅུག་དེག།ོ 
ལྷག་དབ་ཅག་ལྷག་བཅུག་སྦེ། མ། སམས་ཅན། ས་གནས། ཤང་ ལ་སོགས་པའ་ མང་སོ་སོ་བཏོན་བཅུག་
སྦེ། མང་དང་བྱེ་ཚག་ག་ སྤྱིར་བཏང་དབྱེ་བ་ཅག་ གོ་སྡུརི་འབད། 
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༡.༤   དྲི་བ་འདྲི་ལན། 
ལས་དོན།  དྲི་བའ་ ལན་ཚུ་ འབྲེ་སབ་འབདེ་ ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེྲི་སབ། 
རག་སྟེོབས།  གོ་བ། 
སྟེོན་ཆེས།   པ་ས་དང་ འབྲེ་དབ་སོགས། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚིན་ནང་འབདེ་ གཅག་གས་གཅག་ལུ་ རང་སོའ་གཡུས་ཀྱི་སོར་ལས་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབདེ་
དེ་ འོག་ལུ་ ཡོདེ་མ་ དྲི་བ་བཟུམ་གྱིྱི་ ལན་བྲེ་བཅུག།  

༡. གཡུས་ཀྱི་མང་ ག་ཅ་སོ་་་་་? 
༢. ཁམ་ཚང་གྱིངས་ཁ་དང་། ཁྱིམ་མ་འདྲིཝ་སོགས། 
༣. ཤང་མ་འདྲིཝ་ག་མང་།  
༤. ཁམ་ཆགས་ཚུལ། སོ་ཏོག་ཁར། གཤོང་ནང་། གད་པ། ཐང་ནང་སོགས།  
༥. འཐུང་ཆུ་ག་སོརི་དང་། དབྱེ་བ་སོགས། 
 ཁོང་གྲིས་འབྲེ་མ་ལན་ཚུ་  དེམངས་ཁར་ སླབ་བཅུག་ན། 

འདྲི་ལན་གྱི་སབས། 
✓ ཁྱིམ་ཚང་དང་ འཆམ་ཏོག་ཏོ་ སོད་དགོཔ་དང་། 
✓ ཁྱིམ་གྱི་སྦེོ་ལོགས་ཁརི་ ཤང་ཁག་ཆ་བའ་སོརི། 
✓ འཐུང་ཆུ་ བདག་འཛིན་དང་། རྐ་བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཚུ་ ཁག་ཆ་བའ་སོརི་ སབ་བཅུག་སྦེ།  

སོབ་གྲྭའ་འཐུང་ཆུ་ ག་ད་སྦེ་འདུག་ག? དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག།  
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✓ ད་ལས། མང་ཚག་ཚུ་ ཐོ་རྐྱབ་ སབ་ཚུ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སམས་ཁརི་ངས་བཅུག།   

༡.༥    ཁམ་གྱི་དེབྱ་བ། ལྟེ་བཤལ། 
ལས་དོན།   ཁམ་ མ་འདྲིཝ་ཚུ་ག་ མང་དེང་ པར་འབྲེ་སབ་ འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ཉན་སླབ།  
རག་སྟེོབས།  དེབྱ་དེཔྱདེ།  
སྟེོན་ཆེས།     ཤོག་ཁྲིམ།        

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཉ་འདེབས་ཀྱི་གཡུས་ཚིན་ནང་ ཁད་ཞེནམ་ལས། ཁམ་མ་འདྲིཝ་ཚུ་ ལྟེ་རྟོག་
འབདེ་དེ་ ཐོ་བཀོདེ་འབདེ་བཅུག་ན། དེཔར་ན། སློབ་གྲྭའ་ ས་ཁོངས་ནང་ ཁམ། ཚིང་ཁང་། ཡག་ཚིང་ལ་
སོགས་པ་ བལྟེ་བའ་ཐོག་ལས།  
✓ ཁམ་མ་འདྲིཝ་ཚུ་ ཐོ་བཀོདེ་འབདེ་བཅུག་ན། 
✓ སྡེ་ཚིན་ནང་ ཁམ་ཚུ་ག་ པར་དེང་ མང་བྲེ་བཅུག་ན། 
✓ ད་ཚུ་ ག་ཅ་ག་དོན་ལུ་དགོཔ་ཨན་ན? དེགོས་མཁོ་ སླབ་བཅུག་ན།  
✓ ད་ཚུ་མད་པ་ཅན་ དཀའ་ངལ་ག་ཅ་རི་འོང་ན་ཨན་པས། 
✓ ས་ཚན་གྱིས་ སོབ་ཁང་ནང་ སྤྱིན་འབུལ་འབད་བཅུག་ན། 

༡.༦   མང་ཚིག་སང་བ། 
ལས་དོན།   ཞེ་སའ་ མང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ཉན་ན་། ལྷག་ན།  
རག་སྟེོབས།  དྲིན་ཤས། 
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སྟེོན་ཆེས།   མང་ཚིག་ཤོག་ཁྲིམ།        

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ཞེ་སའ་མང་ཚིག་ཚུ་ ཤོག་ཁྲིམ་ནང་ བྲེྲིས་འབག་འོངས་ཏྦེ་ སྟེོན་ན། 

✓  ཞེ་སའ་མང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ར་ར་འབདེ་ལྷག་སྟེ་ སྟེོན་ཡ་ར་ ག་ཕུབ་རྐྱབ་བཞེག་ན། ཞེ་
སའ་མང་ ལོག་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ ག་ཅ་ར་ ཨན་ན? སླབ་བཅུག་ན།  

✓  ཞེ་སའ་མང་ ག་གས་ མངམ་འབདེ་ ལོག་སླབ་ཚུགས་མ་ལུ་ ངོས་ལན་དེང་སམས་ཤུགས་
བསྐྱད་བཅུག་ན།  

✓  ལྷག་མ་ཤས་མ་ཚུ་  རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ལྷབ་བཅུག་ན། 
✓  ཞེ་སའ་མང་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཕལ་སདེ་ནང་ བྲེྲིས་ཏྦེ་སོྟེན་ན། 

ཞེ་སའ་མང་ཚིག། 
 

 

༡.༧      དྲི་བ་འདྲི་ལན།  
ལས་དོན།  དྲི་བའ་ ལན་ཚུ་ འབྲེ་སླབ་འབད་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ཉན་ན་སླབ་ན། 
རག་སྟེོབས།  དེབྱ་དེཔྱདེ། 
སྟེོན་ཆེས།   གནམ་གཤས་ཀྱི་ཤོག་ཁྲིམ། 

 

ཕེབས་བསུ། སྐུ་ཡོན། སྐུ་ཁྲུས། ཕྱག་འཁར། གསུང་རྩོམ། ཕྱག་འབྲི། ཐུགས་སྩོན།  
ཕྱག་ཤུབས། གསུང་ཆོག། མནལ་ལམ། ཕྱག་རྟགས། ཞབས་སྩོར། སྐུ་ཚབ། གསུང་
བཤད། བཞེས་ཆ། ཕྱག་སནེ། ཕུལ་ཆ། གསུང་སད། གཟྲིམ་ཅུང་། བཞུགས་ཁྲི།   
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ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ གནམ་གཤས་ཀྱི་ ཤོག་བྱང་དེང་ བརྡ་བྱང་ཚུ་བྲེྲིས་འབག་འོངས་ཞེནམ་ལས། འོག་ག་ དྲི་
བའ་ ལན་སླབ་བཅུག་ན།   
༡. དེ་རས་ གཟའ་ ག་ཅ་ སོ? 
༢. དེ་རས་ ཚིས་ ག་དེམ་ཅག་ སོ? 
༣. ཁ་ཙོ་ གཟའ་ ག་ཅ་ སོ? 
༤. ནངས་པ་ གཟའ་ ག་ཅ་ སོ? 
༥. དེ་རས་ཀྱི་ གནམ་གཤས་ ག་དེ་སྦེ་ འདུག? 
༦. ཆེརཔ་རྐྱབ་རནམ་དེ་ ག་དེ་སྦེ་ འབདེ་ན་ཡོདེ? ཟར་བའ་དྲི་བ་ཚུ་ དྲི་ན།  

འད་ག་ སབས་སོབ་དཔོན་གྱིས།  
ཚས་༡༠ དང་། ༡༥, ༢༥, ༣༠ ཚུ་དུས་བཟང་ཨན་པའ་སོརི་ ངོ་སོད་འབད་ད། 
དུས་བཟང་ག་སབས་ འབད་བཏུབ་དང་། མ་བཏུབ་ཚུ་ག་ སོརི་ གཤམ་འཁོད་ཤོག་ཁྲིམ་བཟུམ་ བཟོ་སྦེ་ 
བཀང་བཅུག། 

དུས་བཟང་ག་སབས་་་་ 
འབད་དགོཔ? སྤང་དགོཔ་/འབད་མ་བཏུབ། 

དཀརི་མ་ཕུལ་ན་་་་་་་་ ཤོབ་རྐྱབ་ན་མ་འོང་་་་་་ 

༡.༨    མང་ཚིག་བསྐྱར་ཞེབ། 
ལས་དོན།  པར་ལུ་བལྟེ་སྟེ་ རོདེ་ཚིག་ བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། 
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རག་སྟེོབས།  དྲིན་ཤས། 
སོྟེན་ཆེས།   ལཱ་ཤོག། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ལཱ་ཤོག་ ཤོག་གངས་༣ པ་འདེ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ རོདེ་ཚིག་ འབྲེ་ཐངས་སོྟེན་ན། 
དེཔར་ན། 

    
སྣུམ་འཁོར། 
སྣུམ་འཁོར་ སྦེོམ་འདུག།  

✓ པར་ལུ་བལྟེ་སྟེ་ མང་བྲེ་བཅུག་ན། 
✓  པར་ལུ་བལྟེ་སྟེ་ རོདེ་ཚིག་ཐུང་ཀུ་ར་ བྲེ་བཅུག་ན། 
✓ ཀྲག་འད་གས་ ག་ཅ་ག་ ལཱ་རི་འབདཝ་ཨན་ན? 
✓ ས་གནས་ནང་། སྣུམ་འཁོརི་ ཀྲག་བཟུམ་འབད་ ལཱ་གཞིན་ག་ཅ་གས་རི་ འབདཝ་ཨན་ན? 
✓  རོདེ་ཚིག་ཚུ་ དེབྱ་ཞེབ་འབདེ་དེ་ དེཔ་སོདེ་ནང་ལུ་ བསྡུ་གསོག་འབདེ་བཞེག་དེགོ། 

འད་ག་སབས། ས་གནས་འད་ཁརི་ ཅ་ལ་ཕརི་ཚུརི་ བཀལ་ལན་འབད་ན་ག་དོན་ལུ་ ག་ཅ་རི་
ལག་ལན་འཐབ་དོ་ག? ཐོ་བཀོད་བཅུག།  

༡.༩    རོདེ་ཚིག་ལྷག་ན། 
ལས་དེོན།   རོདེ་ཚིག་ མ་འདྲིཝ་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་ག་རག་རྩལ། ལྷག་ན། 
རག་སྟེོབས།  གོ་བ། 
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སྟེོན་ཆེས།   རོདེ་ཚིག་ག་ ཤོག་ཁྲིམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས། རོདེ་ཚིག་ མ་འདྲིཝ་ཡོདེ་པའ་ ཤོག་ཁྲིམ་ བྲེྲིས་འབག་འོངས་ཞེནམ་ལས་  ལྷག་ཐངས་ 
སྟེོན་ན། 
✓  སྡེ་ཚིན་ནང་ ཚིག་མཚིམས་བཅདེ་དེ་ ལྷག་བཅུག་ན།  
✓  ཚིག་སྡུདེ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ན། 
✓  འོག་ག་ རོདེ་ཚིག་ཚུ་ སྦྱང་བ་འབདེ་དེ་ ལྷག་བཅུག་ན། 

 
 

ད་ལས་ ལྷག་དབ་ཅག་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས། མང་དང་ བྱེ་ཚག་ཚུ་འཚལ་བཅུག་སྦེ། འབྲེ་དབ་
ནང་བྲེ་བཅུག། 

༡.༡༠    པར་གྱི་བཤདེ་པ་བྲེ་ནྲི། 
ལས་དེོན།  པར་གྱི་བཤདེ་པ་ ཐུང་ཀུ་ར་ བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།   ལཱ་ཤོག། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ལཱ་ཤོག་ ཤོག་གངས་༤ པ་འདེ་སོདེ་དེ་ སྦྱོང་ལཱ་འབདེ་བཅུག་ན། 
✓  པར་ལུ་བལྟེ་སྟེྟེ བཤདེ་པ་ ཐུང་ཀུ་ར་ བྲེ་བཅུག་ན།  

བྲི་ཙི་འདི་ ཆུང་ཀུ་ ཨིན། བྲི་ཙི་ ཧྩོག་ཀ་ནང་ སྩོད་འྩོང་། བྲི་ཙི་གིས་ ཆུམ་ བཟའ་འྩོང་། བྲི་ཙི་གི་ མཇུག་མ་ 
ཕྱ་སི་སི་ཨིན།  
བྲི་ཙི་ལུ་ རྐངམ་གཉིས་དང་ ལགཔ་གཉིས་ ཡོད། 
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✓  བཤདེ་པ་ བྲེས་ཚིར་མ་ཚུ་ སདེ་སང་སྟེ་ ཚིར་ར་ལྷག་བཅུག་ན།  
✓  ལྷག་ནའི་དེོན་ལས་ བཤདེ་པ་ སློབ་ཁང་ནང་ དེཔྱངས་བཞེག་དེགོ།  

དེཔར་ན།  
 
 

འདེ་ རྟ་ ཨན་པས། ཁོང་གཉས་ སློབ་ཕྲུག་ ཨན་པས།  
རྟ་གས་ ཁུར་ཆེ་ འབག་འོང་།  ཁོང་ སློབ་གྲྭ་ནང་ འགྱིོ་དེས། 

འད་ག་སབས། ཁུརི་ཆ་འབག་མ་ལུ་ ག་ཅ་རི་འབད་དགོ་ག? སོབ་གྲྭ་ནང་འགྱིོ་མ་གས་ ག་ཅ་རི་འབག་དགོ་
ག? སོགས། སོབ་དཔོན་གྱིས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ མནོ་བསམ་གཏང་ན་ག་ གོ་སབས་བཟོ་ས་ འདྲི་ལན་འབད་
དགོ། སམས་ཅན་སོགས་ དཀའཝ་སྤྱིད་མ་ལུ་ སྙང་ར་བསྐྱེད་ད་ ལགས་ཤོམ་འབད་དགོ་པའ་སོརི་ གོས་
སྟུན་འབད་དགོ། 
དྲིན་གསོ། ཨ་ལོ་ སོརི་བཙརི་ཏ་ ལོག་ལོག་ ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ ཁག་ཆ། 

༡.༡༡    ནང་མ་ཉ་ཚིན།  
ལས་དོན།  ནང་མ་ག་ པར་གྱི་མང་དེང་ དྲི་བའ་ལན་ བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  སླབ་ན། བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།  དྲིན་ཤས། 
སྟེོན་ཆེས། ནང་མ་ཉ་ཚིན་གྱི་ཤོག་ཁྲིམ།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
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སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ལོྷག་བྱང་ ཤོག་གངས་༢ པ་ནང་ཡོདེ་མ་ ནང་མ་ག་ པར་གྱི་བཤདེ་པ་དེང་ དྲི་བའ་ལན་
འབྲེ་ཐངས་ཚུ་སྟེོན་ན།  
པར་ལུ་བལྟེ་སྟེ་ ག་ཅ་མཐོང་མ་འདེ་ བཤདེ་པ་དང་། བཟོ་རྣམ་ཁྱིད་ཚག་ག་ དབྱེ་བ་ བྲེ་བཅུག་ན།   

 

 

ད་ལས། དྲི་བ་ཚུ་ དྲིྲིས་ཏ་ ལན་འབྲེ་སླབ་ འབད་བཅུག་ན། 
 ༡. ཁོདེ་ཀྱི་ ཁམ་ནང་ ག་ར་ཡོདེ? 
 ༢. ཁོདེ་ལུ་ ཕོ་རྒནམ་ ཡོདེ་ག?  
 ༣. ཁོདེ་ཀྱི་ ཨའ་ག་མང་ ག་ཅ་སོ? 
 ༤. ཁོདེ་ཀྱི་ཨ་པ་ག་ ཨའ་ག་ མང་ག་ཅ་སོ? 
 ༥. ཁོདེ་ལུ་སྤུན་ཆེ་ ག་དེམ་ཅག་ཡོདེཔ་? 

༡.༡༢       ལཱ་འགན་ མ་འདྲིཝ། 
ལས་དེོན།  ལཱ་འགན་ཚུ་ བཤདེ་པ་རྐྱབ་སྟེ་ འབྲེ་སབ་ འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།      ཉན་སླབ།  
རག་སྟེོབས།  དྲིན་ཤས། 
སྟེོན་ཆེས།      པར་ཁྲིམ་།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ལཱ་འགན་གྱི་སོར་ལས་ བཤདེ་པ་རྐྱབ་ཐངས་སྟེོན་ན། 

ཨ་པ་འདུག། ཨའ་འདུག། ཨ་ལོ་གཉས་འདུག། གཅག་ ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་ཨན་པས། 
ཨ་པ་ གཟུགས་རིངམོ་ རྒྱགས་ཏོ་རིལ་རི་འདུག། སོགས། 
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ཉིནམ། གཞེས་ཉིནམ། གནངས་ཚེ། གཞེས་ཚེ། 
དང་ཕུ། ད་རིས། ད་སག། ད་ཅི། ད་རེས་ནངས་པ། 
གཞེས་ཕྟོད། རྔ། རྟོལམྟོ། དུང་། དུང་དཀར། རྒྱ་
གླིང་། ཏིང་། ཀོངམ། ཀྲང་ཀྲི། རྡྟོ་རྗེ། དྲིལ་བུ། རྐང་
དུང་། བསང་ཕྟོར། སྟོས་ཕྟོར། གཏྟོརམ། ཚེ་མདའ། 
དཀར་མེ། རྔས་ཏྟོག། སིན་ཅུང་། དྟོརམ། གོང་། 
རགས་ཅུང་། ཀོ་མ། མཛུབ་དཀྱི། གདུབ་ཅུང་། 
གསེར། དངུལ། གཡུ། བྱུ་རུ། བང་ཅུང་། ཟླ་པ། 
ཟངས་གཞྟོང་། ཇ་ཙག། ཇ་ཁྲུ། རྫ་ཤབས། ཇམ་སྦྱིས། 
ཇན་དུམ། པ་ལང་། དམ་སྦྱིས།  

✓  ལཱ་འགན་གྱི་ མང་ཚུ་སླབ་བཅུག་ན། 
✓  པར་དེང་ མང་བྲེ་བཅུག་ན། 
✓  ལཱ་འགན་མ་འདྲིཝ་ཚུ་ག་ རྣམ་འགྱུར་ ལདེ་སོལ་འབདེ་བཅུག་ན། 
✓  པར་ལུ་བལྟེ་སྟེ་ བཤདེ་པ་ཐུང་ཀུ་ར་ བྲེ་བཅུག་ན། 
✓  ཕོ་མོ་ཉ་རང་མད་པའ་ འགན་ཁུར་འབག་ཐངས་ཚུ་ བཤདེ་བྱན་ན། དེཔར་ན།  
བཟོ་བ།ོ མགརཝ། ཞེང་ལཱཔ། དེད་གཡོགཔ། ཐགས་འཐག་མྲི། ཐབ་ཚིངཔ། སློབ་དེཔོན། ཚིང་
དེཔོན་ ད་ལས་རིགས་བསྒྲིས་ཏ་ ལཱ་གཡོག་གཞིན་ཡང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ད་ མ་ངོ་མ་འབད་སརི་བཏང་
སྦེ་ འདྲི་ལན་འབད་ད་ བསྡུ་ལན་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས། འགམ་སོན་འབད་ད་ མ་མང་ལུ་སོན་ན། 
གསལ་ཞུ་འབད་ན་སོགས།   

༡.༡༣   ཉ་འབྲེལ་གྱི་མང་ཚིག།  
ལས་དེོན།  ཉ་འབྲེལ་གྱི་ མང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན། 
རག་སྟེོབས།  དྲིན་ཤས། 
སྟེོན་ཆེས།   མང་ཚིག་ཤོག་ཁྲིམ། ལྷག་
དེབ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ འོག་ག་ མང་ཚིག་ཚུ་ ཤོག་ཁྲིམ་ནང་ བྲེྲིས་
འབག་འོངས་ཞེནམ་ལས་ ལྷག་ཐངས་སྟེོན་ན།  
✓ སྒྲ་དྲིག་པ་དང་ ཞིན་པ་འབད་ བཏོན་དགོ་མ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱས་
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ཏ་ ལྷག་བཅུག་ན། 
✓ མང་དང་བྱེ་ཚག་ག་ དབྱེ་བ་ཕྱ་ན། 
✓ མང་ཚིག་ག་ གོ་དེོན་ བྲེ་ན། 
✓ ཡག་སབ་ སམས་ཁརི་ ངས་བཅུག་ན། 
✓ མང་ཚག་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ རོདེ་ཚིག་ བྲེ་བཅུག་ན། 
✓ སོང་ལཱ་འད་ འབད་ཚརི་ཞིནམ་ལས། སོབ་ཕྲུག་ནང་རྡོག་འབད་ མང་ཚག་ཚུ་ ཤས་མ་ཤས་ དྲི་བ་འདྲི་

ལན་གྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་དགོ།   

༡.༡༤        མཐའ་འཁོར་གྱི་ཅ་ཆེས།  
ལས་དོན།  ཅ་ཆེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆེ་ག་མང་ཚུ་ རོདེ་ཚིག་ བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།   ལཱ་ཤོག། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ལཱ་ཤོག་ ཤོག་གངས་༥ པ་འདེ་ སོད་སྦེ། སློབ་གྲྭའ་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཁད་དེ་ ཅ་ཆེས་ཀྱི་
མང་ འདྲི་ལན་འབད་ཡ་རི་ སྟེོན་ན། 
✓  སློབ་གྲྭ་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཡོདེ་པའ་ ཅ་ལའ་མང་ ངོས་འཛིན་འབདེ་བཅུག་ན། 
✓  ཅ་ལའ་མང་ཚུ་ སླབ་སྟེ་ རོདེ་ཚིག་ བྲེ་བཅུག་ན།  
✓  འབྲེ་མ་ རོདེ་ཚིག་ཚུ་ སོརི་རྒྱབ་འབད་ དེམངས་ཁར་ལྷག་བཅུག་ཞེནམ་ལས་ དེཔྱངས་བཞེག་ན། 

དེཔར་ན། མང་ཚིག། འབྲེ་ཁྲི། རྐང་ཁྲི། བང་སྒྲོམ། ཕྱགས་རས།  
འདེ་ བང་སྒྲོམ་ ཨན། བང་སྒྲོམ་འདེ་ ཤང་གས་ བཟོ་བཟོཝ་ཨན་མས།  
བང་སྒྲོམ་ ནང་ལུ་ དེཔ་དེབ་དེང་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ བཞེགཔ་ཨན།  
བང་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ ཅ་ལ་ལ་ཤ་ ཤོང་པས།   
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ད་ག་ཤུལ་ལས། ཁོང་རི་གས་ དགའ་མ་ཆ་རིོགས་ཀྱི་སོརི་ལས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ འདྲི་ལན་འབད་ད་ རོད་ཚག་
ནང་ བྲེ་བཅུག། 

༡.༡༥     ས་གནས་ཀྱི་ཚིད་ས། 
ལས་དོན།   ཡུལ་ཚིག་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ ཚིད་ས་ལྡུམ་རའ་ བཀོདེ་རས་ བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན།  
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།   ལྡུམ་རི་ལྟ་བཤལ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ སློབ་གྲྭའ་ལྡུམ་ར་ནང་ ཁད་ཞེན་ན། ལྡུམ་ར་ག་བཀོདེ་རས་ བྲེ་བཅུག་ན།  

- ལྡུམ་ར་ག་ བཟོ་དེབྱབས་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ བཀོདེ་རས་བྲེ་བཅུག། 
- ཡུལ་ཚིག་ གཡས་གཡོན་ རྒྱབ་གདེོང་ ལྟེག་འོག་ཚུ་ ཚིད་ས་ག་གྱིལ་རམ་བྲེ་བཅུག། 
- བཀདོེ་རས་ནང་ལུ་ བརྡ་སྟེོན་ལྡེ་མག་ཚུ་ བྲེ་བཅུག། དེཔར་ན། 

བརྡ་སྟེོན་ལྡེ་མག། 

 
ཀོ་པ། 

 
 

ཨ་མ། 
 

 
སནམ་ཅུམ། 

 

 
ཧོན་ཚིད། 
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༡.༡༦    ཨང་ཡག།  
ལས་དོན།  ཨང་ཡག་ གོ་རམ་བསྒྲགས་ཏྦེ་ བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།  དྲིན་ཤས། 
སྟེོན་ཆེས།   ཨང་ཡག་བྲེས་ཡོདེ་པའ་ལཱ་ཤོག། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།   
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ལུ་ ཨང་ཡག་༡ ལས་༥༠ ཚུན་ གོ་རམ་བསྒྲག་བཅུག་ནའི་དེོན་ལུ་ ལཱ་ཤོག་ 
ཤོག་གངས་༦ ནང་ ཨང་ཡག་༥༠ ཚུན་ གོ་རམ་དེཀྲུགས་ཏ་ ཡོདེ་མ་འདེ་ག་ འོག་ལུ་ཡོདེ་པའ་ས་སྟེོང་
ནང་ གོ་རམ་བསྒྲགས་ཏ་ བྲེ་བཅུག། 
༤༥ ༣༤ ༢༦ ༤ ༧ ༢༣ ༡༢ ༣༦ ༤༥ ༢༢ ༤༤ 
༢༡ ༥ ༥༠ ༨ ༣༣ ༢༥ ༤༧ ༣༢ ༡༡ ༣༩ ༤༠ 
           

སློབ་དེཔོན་གྱིས། གོ་རམ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བསྒྲགས་ནུག་ག? བལྟེ་སྟེ་  
- མ་ཤས་མ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདེ་དེ་ གོ་རམ་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ བྲེ་བཅུག་དེགོ།  
- གྱིངས་ཁ་ཡག་གཟུགས་ནང་ བྲེས་ཡོདེ་མ་འདེ་ག་ཐདེ་ཕྲང་སྟེ་ ཨང་ཡག་ནང་བྲེ་བཅུག།  
- བྲེས་ཚིར་བའ་ཤུལ་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་ དེཔྱངས་བཞེག་ཞེནམ་ལས་ སློབ་དེཔོན་དེང་ སློབ་ཕྲུག་

མཉམ་རུབ་འབདེ་ བལྟེ་དེགོ། 
སློབ་ཚན་༡ པ་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད། སྡེབ་དང་སྦྲགས་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོཔ་འབད་ 
སློད་ཡློད་མི་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 
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སློབ་ཚན་༡ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 ཤིང་དང་མེ་ཏློག་ལ་སློགས་པའི་ པར་གྱི་ཐློག་ལས་བཤད་པ།  
 སྔོན་རྗེས་ ཡང་འཇུག་ མགོ་འདློགས་ཡློད་མི་ མིང་ཚིག་ལྷག་ནི།  
 དྲློ་པ་ལས་ ཕྱི་རུ་ཚུན་ ཉིན་བསར་ལཱ་གི་ གོ་རིམ་འབྲི་སབ། 
 འབྲེལ་ཡློད་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྦེ་ རྗོད་ཚིག་བཟློ་ནི། 
 རང་གི་མིང་དང་ གཡུས་ལ་སློགས་པའི་ ངོ་སློད་འབྲི་སབ། 
 གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འབྲི་སབ། 
 ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྦེ་ ལག་ལེན་དང་ ཕན་ཐློགས་ཀྱི་བཤད་པ་ འབྲི་སབ། 
 ལཱ་འགན་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་ བཤད་པ་འབྲི་སབ། 
 ལྷག་དེབ་ཀྱི་རིགས་ ལྷག་ནི། 
 ཨང་ཡིག་ འབྲི་སབ། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སློན་དློན་ཚན། 
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སློབ་ཚན་དང་པའི་ དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱློར། Approach འགོ་ཐློག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

ཤིང་དང་མེ་ཏློག་ དབྱིབས་དང་ 
མཐའ་འཁོར། ཡུལ་གནས། ཁྱིམ་
དང་གཡུས། ལློ་རྒྱུས། གནས་
ཚུལ། པར་དང་ ལཱ་འགན་གྱི་
བཤད་པ། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་
ཉན་སབ་དང་། རང་གཞན་གྱི་ངོ་
སློད་དང་། འདྲི་ལན། གོ་སྡུར། 
ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ཉན་སབ་ཀྱི་
སྐབས། སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ སེང་
ཕབ་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་
མེད་པར་  གསལ་ཏློག་ཏློ་འབད་ 
ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་མི།  

ཤིང་དང་མེ་ཏློག་ དབྱིབས་དང་ 
མཐའ་འཁོར། ཡུལ་གནས། ཁྱིམ་
དང་གཡུས། ལློ་རྒྱུས། གནས་
ཚུལ། པར་དང་ ལཱ་འགན་གྱི་
བཤད་པ། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་
ཉན་སབ་དང་། རང་གཞན་གྱི་ངོ་
སློད་དང་། འདྲི་ལན། གོ་སྡུར། 
ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ཉན་སབ་ཀྱི་
སྐབས། སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ སེང་
ཕབ་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ རེམ་
གཉིསམ་མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ 
དཀའ་ངལ་མེད་པར་  གསལ་
ཏློག་ཏློ་འབད་ ཉན་སབ་ འབདམི།  

ཤིང་དང་མེ་ཏློག་ དབྱིབས་དང་ 
མཐའ་འཁོར། ཡུལ་གནས། ཁྱིམ་
དང་གཡུས། ལློ་རྒྱུས། གནས་
ཚུལ། པར་དང་ ལཱ་འགན་གྱི་
བཤད་པ། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་
ཉན་སབ་དང་། རང་གཞན་གྱི་ངོ་
སློད་དང་། འདྲི་ལན། གོ་སྡུར། 
ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ཉན་སབ་ཀྱི་
སྐབས། སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ སེང་
ཕབ་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་
མི།  

ཤིང་དང་མེ་ཏློག་ དབྱིབས་དང་ 
མཐའ་འཁོར། ཡུལ་གནས། ཁྱིམ་
དང་གཡུས། ལློ་རྒྱུས། གནས་
ཚུལ། པར་དང་ ལཱ་འགན་གྱི་
བཤད་པ། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་
ཉན་སབ་དང་། རང་གཞན་གྱི་ངོ་
སློད་དང་། འདྲི་ལན། གོ་སྡུར། 
ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ཉན་སབ་ཀྱི་
སྐབས། སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ སེང་
ཕབ་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་
མེད་པར་  གསལ་ཏློག་ཏློ་འབད་ 
ཉན་སབ་ འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
དགོ་མི།  

ལྷག
་ནི།
 

དབྱིབས་དང་ཆགས་ཚུལ། མཐའ་
འཁོར་དང་ འཐུང་ཆུ་བདག་འཛིན། 
མཐུན་འབྲེལ། དུས་བཟང་སྐབས་ 
སྤང་བླང་། ལཱ་དང་འགན་ཁུར་གྱི་
བཤད་པ། མིང་ཚིག་གི་གོ་དློན། 
སྔོན་འཇུག་དང་། བརྩེགས་
འདློགས་ཚུ་སར་བའི་སྐབས་ མིང་
གཞི་གི་རྗོད་སྒྲ་ སློར་འགྱོ་མིའི་མིང་
ཚིག་དང་། ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་
ཤློག་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས། བསྐྱར་
ཟློས་མེད་པར་ རྗོད་སྒྲ་དང་ 
གཅད་མཚམས་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་
གདངས་ མགྱོགས་ལྷློད་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་འབད་ ལྷག་ཚུགས་མི། 

དབྱིབས་དང་ཆགས་ཚུལ། མཐའ་
འཁོར་དང་ འཐུང་ཆུ་བདག་འཛིན། 
མཐུན་འབྲེལ། དུས་བཟང་སྐབས་ 
སྤང་བླང་། ལཱ་དང་འགན་ཁུར་གྱི་
བཤད་པ། མིང་ཚིག་གི་གོ་དློན། 
སྔོན་འཇུག་དང་། བརྩེགས་
འདློགས་ཚུ་སར་བའི་སྐབས་ མིང་
གཞི་གི་རྗོད་སྒྲ་ སློར་འགྱོ་མིའི་མིང་
ཚིག་དང་། ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་
ཤློག་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས། བསྐྱར་
ཟློས་མེད་པར་ རྗོད་སྒྲ་དང་ 
གཅད་མཚམས་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་
གདངས་ མགྱོགས་ལྷློད་ཚུ་ རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་
ར་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལྷག་མི། 

དབྱིབས་དང་ཆགས་ཚུལ། མཐའ་
འཁོར་དང་ འཐུང་ཆུ་བདག་འཛིན། 
མཐུན་འབྲེལ། དུས་བཟང་སྐབས་ 
སྤང་བླང་། ལཱ་དང་འགན་ཁུར་གྱི་
བཤད་པ། མིང་ཚིག་གི་གོ་དློན། 
སྔོན་འཇུག་དང་། བརྩེགས་
འདློགས་ཚུ་སར་བའི་སྐབས་ མིང་
གཞི་གི་རྗོད་སྒྲ་ སློར་འགྱོ་མིའི་མིང་
ཚིག་དང་། ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་
ཤློག་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས། བསྐྱར་
ཟློས་མེད་པར་ རྗོད་སྒྲ་དང་ 
གཅད་མཚམས་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་
གདངས་ མགྱོགས་ལྷློད་ཚུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་མི། 

དབྱིབས་དང་ཆགས་ཚུལ། མཐའ་
འཁོར་དང་ འཐུང་ཆུ་བདག་འཛིན། 
མཐུན་འབྲེལ། དུས་བཟང་སྐབས་ 
སྤང་བླང་། ལཱ་དང་འགན་ཁུར་གྱི་
བཤད་པ། མིང་ཚིག་གི་གོ་དློན། 
སྔོན་འཇུག་དང་། བརྩེགས་
འདློགས་ཚུ་སར་བའི་སྐབས་ མིང་
གཞི་གི་རྗོད་སྒྲ་ སློར་འགྱོ་མིའི་མིང་
ཚིག་དང་། ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་
ཤློག་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས། བསྐྱར་
ཟློས་མེད་པར་ རྗོད་སྒྲ་དང་ 
གཅད་མཚམས་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་
གདངས་ མགྱོགས་ལྷློད་ཚུ་ ཚུལ་
མཐུན་འབད་ ལྷག་ནི་ལུ་ རྒྱབ་
སྐྱོར་དགོ་མི། 



ལམ་སྟོན་༢ པ།               ༢༠༢༢ 

 34 

བྲི་ནི
། 

གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས། 
རང་དང་གཡུས་ཀྱི་ངོ་སློད། ཤིང་
དང་མེ་ཏློག། མཐའ་འཁོར། འཐུང་
ཆུ་བདག་འཛིན། དབྱིབས། མཐུན་
འབྲེལ། དུས་བཟང་། ལཱ་འགན་
སློགས་ཀྱི་ དགོས་པ་དང་ཁུངས་ཚུ་ 
བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ རྗོད་ཚིག་ནང་
བྲི་བའི་སྐབས། མིང་ཚིག་གི་ ཡིག་
སྡེབ་དང་། གཅད་མཚམས་ ཚག་
ཤད། བཀལ་ཐངས་ཚུ་ དཀའ་
ངལ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཡློད་མི།  

གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས། 
རང་དང་གཡུས་ཀྱི་ངོ་སློད། ཤིང་
དང་མེ་ཏློག། མཐའ་འཁོར། འཐུང་
ཆུ་བདག་འཛིན། དབྱིབས། མཐུན་
འབྲེལ། དུས་བཟང་། ལཱ་འགན་
སློགས་ཀྱི་ དགོས་པ་དང་ཁུངས་ཚུ་ 
བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ རྗོད་ཚིག་ནང་
བྲི་བའི་སྐབས། མིང་ཚིག་གི་ ཡིག་
སྡེབ་དང་། གཅད་མཚམས་ ཚག་
ཤད། བཀལ་ཐངས་ཚུ་ རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་
ར་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཡློད་མི།  

གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས། 
རང་དང་གཡུས་ཀྱི་ངོ་སློད། ཤིང་
དང་མེ་ཏློག། མཐའ་འཁོར། འཐུང་
ཆུ་བདག་འཛིན། དབྱིབས། མཐུན་
འབྲེལ། དུས་བཟང་། ལཱ་འགན་
སློགས་ཀྱི་ དགོས་པ་དང་ཁུངས་ཚུ་ 
བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ རྗོད་ཚིག་ནང་
བྲི་བའི་སྐབས། མིང་ཚིག་གི་ ཡིག་
སྡེབ་དང་། གཅད་མཚམས་ ཚག་
ཤད། བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཕྱེདཔ་
ཀོཔ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡློད་
མི།  

གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས། 
རང་དང་གཡུས་ཀྱི་ངོ་སློད། ཤིང་
དང་མེ་ཏློག། མཐའ་འཁོར། འཐུང་
ཆུ་བདག་འཛིན། དབྱིབས། མཐུན་
འབྲེལ། དུས་བཟང་། ལཱ་འགན་
སློགས་ཀྱི་ དགོས་པ་དང་ཁུངས་ཚུ་ 
བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ རྗོད་ཚིག་ནང་
བྲི་བའི་སྐབས། མིང་ཚིག་གི་ ཡིག་
སྡེབ་དང་། གཅད་མཚམས་ ཚག་
ཤད། བཀལ་ཐངས་ཚུ་ དཀའ་
ངལ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི།  

བྱ་ས
ློད། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་ཁར་
འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་དང་
འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། ཅ་
ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་ཚློད་ལུ་ 
འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱང་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་ ས་སྨྱུག་
གིས་བྲི་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་སངས་
ས་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་
བདག་འཛིན། ལཱ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ 
རེའུ་མིག་བཟློ་ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ 
འགན་ཁག་འབག་ནི། ཕྱགས་
སྙིགས་ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ཧློད་ནང་
བླུག་ནི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་ཁར་
འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་དང་
འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། ཅ་
ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་ཚློད་ལུ་ 
འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱང་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་ ས་སྨྱུག་
གིས་བྲི་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་སངས་
ས་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་
བདག་འཛིན། ལཱ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ 
རེའུ་མིག་བཟློ་ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ 
འགན་ཁག་འབག་ནི། ཕྱགས་
སྙིགས་ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ཧློད་ནང་
བླུག་ནི་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་
གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ ཚུལ་
མཐུན་འབད་ འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་ཁར་
འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་དང་
འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། ཅ་
ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་ཚློད་ལུ་ 
འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱང་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་ ས་སྨྱུག་
གིས་བྲི་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་སངས་
ས་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་
བདག་འཛིན། ལཱ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ 
རེའུ་མིག་བཟློ་ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ 
འགན་ཁག་འབག་ནི། ཕྱགས་
སྙིགས་ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ཧློད་ནང་
བླུག་ནི་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ 
འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་ཁར་
འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་དང་
འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། ཅ་
ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་ཚློད་ལུ་ 
འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱང་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་ ས་སྨྱུག་
གིས་བྲི་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་སངས་
ས་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་དང་དཔེ་ཆ་
བདག་འཛིན། ལཱ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ 
རེའུ་མིག་བཟློ་ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ 
འགན་ཁག་འབག་ནི། ཕྱགས་
སྙིགས་ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ཧློད་ནང་
བླུག་ནི་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ནི་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 
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སྟོབ་ཚན་གཉིས་པ༽ 

དགོས་དློན། 
མཐའ་འཁོར་གྱི་ཡུལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཤད་པ་ ལློ་རྒྱུས་ གནས་ཚུལ་བྲིས་ཡློད་མི་ཚུ་ལས། རྟ་དྲངས་
ཏེ་ འབྲི་སབ་འབད་ནི་དང་། གཙང་སྦྲ་དང་འཕློད་སྟེན་དང་། རང་གི་ཉམས་མློང་ བཤད་ཚུགསཔ་
འབད་ འགྱོ་ནི། བརྩེགས་འདློགས་ཀྱི་ འདྲེན་བཀལ་ཐངས། འཇམ་དབྱངས་གསློལ་འདེབས་ཚུ་དག་
ཏློག་ཏློ་འབད་ གཏང་ཚུགས་པའི་ཐློག་ཁར་ ཡིག་ལམ་གྱི་ཐློག་ལུ་བཀོད་དེ་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་
ནི་གི་དློན་ལུ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བརྩེ་གདུང་དག་སྣང་། རྩིས་མཐློང་ འགན་ཁུར་ག་ཅིའི་
ནང་འབད་རུང་ རང་ཚློར་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་ནི་གི་ ངེས་ཤེས་འཐློབ་དགོཔ་ཨིན། 
སློབ་སློང་གྲུབ་འབྲས། 

 ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ འབྲི་སབ། 
 བརྩེགས་འདློགས་ཡློད་མི་ འདྲེན་བཀལ་ཐངས། 
 མིང་ཚིག་ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ལེན་ནི། 
 གཙང་སྦྲ་གི་སྐོར་ འབྲི་སབ། 
 དློན་ཚན་ གཅིག་གི་ཐློག་ལས་ བཤད་པ་འབྲི་སབ། 
 འཇམ་དབྱངས་གསློལ་འདེབས་ དག་ཏློག་ཏློ་འབད་ གཏང་ཐངས། 
 ཤད་དང་ པར་ཁྲམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཐངས། 
 རང་གི་ ཉམས་མློང་ བཤད་པ་འབྲི་སབ། 
 སྲུང་ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ ལེན་ཐངས། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སློན་དློན་ཚན། 

 གནས་ཚད་འད་ནང་ལྷོདཔ་ད། མཇུག་ལུ་ བཀོད་ཡོད་མ་ ལྷག་དབ་ཀྱི་ཐོ་ལས། འོས་འབབ་ག་ཆ་
མ་འད་བལྟ་ས། གཉིས་དང་གསུམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་འབྲེ་ལྷག་ སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟོ་ན་
ག་དོན་ལུ་ སོན་ཚན་དང་ ནང་འབྲེལ་བཟོ་སྦེ་ ངས་པརི་ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨན། 
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སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤློག་གི་མཇུག་ལུ་ཡློད་མི་ ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན། སློབ་ཚན་གཉིས་
པ༽ ཟེར་མི་འདི་སློད་སྦེ་ སློབ་ཚན་གཉིས་པ་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ འབྲི་ལྷག་
འབད་ཚུགས་དགོཔ་འབད་ སློད་དགོ། 
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སློབ་ཚན་༢ པའི་སྟོང་ལཱ། 

༢.༡    ཉར་མཁོ་བའ་བྱ་ཚིག།  
ལས་དོན།  ཉ་བར་མཁོ་བའ་བྱ་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ རྣམ་འགྱུར་བཏོན་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ཉན་སླབ།  
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཁྲིམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ འོག་ལུ་ཡོདེ་མ་ ཉར་བར་མཁོ་བའ་ བྱ་ཚིག་ག་ཤོག་ཁྲིམ་ བཅའ་སྒྲག་རྐྱབ་ཞེནམ་ལས། 
✓ བྱ་ཚིག་ཚུ་ རང་རང་སོ་སོ་འབདེ་ ལྷག་བཅུག་ན། 
✓ བྱ་ཚིག་ ར་ར་སོདེ་དེ་ རྣམ་འགྱུར་བཏོན་བཅུག་ནྱི། 
✓ བྱེ་ཚག་སབ་ལྷབ་བཅུག་ན། 
✓ མགྱིོགས་ཕབ་འབྲེ་སབ་འབད་ན། 
✓ དོན་དག་དང་ སབ་སབ་བཅུག་ན། 
✓ བྱ་ཚིག་ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ རོདེ་ཚིག་བཟོ་བཅུག་ནྱི། 

 ཉར་མཁོའ་བྱ་ཚིག། 
 
 

 

སྩོད། སོང་། འགྩོ། འབད། བྲིན། ལྟེབ། སླབ། སྩོད། ཉལ། བཟའ། འཐུང་། གཏང་། 
གྩོན། བཙུགས། ཕབ། སེང། བཙུམ། ཕྱེ། བཏོན། སྩོན། བཀལ། ལེན། བཙ།ོ བསྣད། 
མཐུད། འདྲུད། འཐེན། འཕུལ། བཤེད། མནན། འཕྱྩོག། འགྩོ། བླུག། ལྲིར། 
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༢.༢    བརྩེགས་འདོགས།  
ལས་དོན།  བརྩེགས་འདོགས་ཅན་གྱི་ཡ་གུ་ཚུ་ འབྲེ་ལྷག་འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན་ བྲེ་ན།  
རག་སྟེོབས།  གོ་བ་དེང་ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།   ཡག་བཟོ་སྦྱོང་དེབ། ལཱ་ཤོག། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། བརྩེགས་འདོགས་དང་། ད་ལུ་ དེབྱངས་ཡོདེ་པའ་ ཡ་གུ་ཚུ་ བཀལ་ཐངས་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ 
དེཔ་སྟེོན་འབདེ་ན། 
✓ བརྩེགས་འདོགས་ཡ་གུ་ཚུ་སོརི་ཀོག་དང་ ཚག་སྡུད་འབད་ ལྷག་བཅུག་ན། 
✓ མང་ཚག་འད་ག་ གོ་དོན་དང་ རོད་སྒྲི་ཚུ་ སམས་ཁརི་ངས་བཅུག་ན། 
✓ བརྩེགས་འདོགས་ཅན་ བཀལ་ཐངས་དེང་འཁྲིལ་ཏ་བྲེ་བཅུག་ནྱི། 
✓ ལཱ་ཤོག་ཤོག་གངས་༧ པ་འདེ་ བྲེ་བཅུག།  

དེཔར་ན། 
བསོགས། བསྒྲུབ། སྐྱུར། བསྐྱོདེ།   

༢.༣    མང་ཚིག་ལྷག་ཐངས་སང་བ། 
ལས་དོན།  མང་ཚིག་ཚུ་ ཚིག་སྡུད་འབད་ ལྷག་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།   མང་ཚིག་ག་ཤོག་ཁྲིམ།  
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ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། མང་ཚིག་ག་ཤོག་ཁྲིམ་འདེ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེྟེ། འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད་མ་ ལམ་སོན་
བཀོདེ་རྒྱ་དེང་འཁྲིལ་སྦྱོང་ལཱ་འབདེ་བཅུག། 
✓ ལྷག་ཐངས་དེཔྱ་སྟེོན་འབདེ་ན། 
✓ ར་ར་ལུ་ སྦྱོར་ཀོག་དེང་ཚིག་སྡུདེ་འབད་ ལྷག་བཅུག་ན། 
✓ མང་ཚག་ག་སབ་སབ་བཅུག་ན། 
✓ གོ་དོན་སབ་བཅུག་ན། 
✓ ད་དང་འཁྲིལ་བའ་ རོད་ཚག་རི་བཟོ་བཅུག་ན།  
✓ མདུན་/དཔུང་ཆ་ནང་ གཅག་གས་དྲིས། གཅག་གས་ སབ་བཅུག། 
(འད་ག་སབས། མ་མཁལ་ བཟུམ་ལུ་ མང་ཁལ། ཟར་སབ་དགོཔ་ཚུ་ རོད་སྒྲི་བཟོ་) 

 

 

 

 

སོང་ལཱ་འོས་འབབ་ཡོད་མ་ མགྱིོགས་ཕབ། སབ་འགན་སྡུརི། གོ་དོན་སབ་ན། ག་ཅ་ག་དོན་ལུ་ ལག་ལན་
འཐབ་ན? སོགས། གོས་སྟུན་འབད། 

ལྷག་དབ་ལྷག་བཅུག་སྦེ་ ད་ནང་ལས་ འཐོན་མ་མང་ཚག་ཚུ་ ཚན་པ་བཟོ་བཅུག། 

ཁ་ཉིནམ། རློལམློ། དློརམ། གཞེས་ཉིནམ། རྒྱ་གླིང་། མཛུབ་དཀྱི། ཟ་པ། ར་ཤབས། བརླད་དློ། སྤུ་གཡའམ། 
བྱིལ་ལི། སག་པ། ཐིག། མཆན་ལློགས། གཞེས་ཚེ། རགས་ཅུང། དཔྱལཝ། ཇམ་སྦྱིས། གདུབ་ཅུང་། རྔས་ཏློག། 
ཇ་ཙག། ཤམ་འབྲས། སར་ཅུང་། དྲིལ་བུ། ཕྱག་སེན། ཤལཝ། ཚེ་མདའ། མ་མཁལ། སྒལ་ཏློ། སློག་ལེ། རྟིངམ། 
ངར་གདློང་། དཔྱི་སྨད། ཚིགས། རྒྱ་བློ། ཕྱགས་རས། ཨོལ་ལྐོག། ལྟག་ཀོ། མཆན་ལློགས། ཨ་བུག། སྒལ་ཏློ། 
བྱིནམ་ཐག། པུས་མློ། སྤློས་དཀར། ཁ་མིག། གླང་མ་ཤིང་། སྦིར་རྒྱུག། ཐློདཔ། དམ་སྦྱིས། མཁལ་རྡློག། སྦང་ཆང་། 
མཆིན་པ། དུང་དཀར། རྟིངམ། གྱོདཔ། རྒྱན་ཆ། མཁྲིསཔ། ནལ་གཟནམ། ཐིག་ཤིང་། རྒུན་འབྲུམ། གཟེར། དློན་
ཧིང་། གཟློང་། དྲི་བཟང་། གློཝ། གསང་སློད། སྤློས་ཕློར། ནགས་སྐྱེ། གནངས་ཚེ། གདུང་ཤིང་། འབྲས་སེར། ད་
ཅི། ཨོལ་དུང་། གཤློལ། སྦྲམ་ཟས། སེར་ཁ། 
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༢.༤    ཚིདེ་འཇལ། 
ལས་དོན།  ཚིདེ་འཇལ་ ཅ་ཆེས་ཀྱི་མང་དང་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ འཇལ་ཐངས་ཤས་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ཉན་ན། འབདེ་ཐངས།  
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།   ཚིདེ་འཇལ་ཅ་ཆེས།  

ཐག་ཤང་། གོམ་ཚད།  མཐོ་ཚད། འདོམ་ཚད། ཚད་ཤང་། འཇལ་ཐག། སོགས། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ཚིདེ་འཇལ་གྱི་ཅ་ཆེས་ཀྱི་མང་ཚུ་ ངོ་སོདེ་འབདེ་དེ་ ཚིདེ་འཇལ་ཐངས་བཤདེ་བྱན་ན། 
✓ ཚིདེ་འཇལ་གྱི་ ཅ་ཆེས་ཐོ་བཀོདེ་ འབདེ་བཅུག་ན། 
✓ ཅ་ཆེས་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ ཚིདེ་འཇལ་ཐངས་ཀྱི་རམ་པ་ཚུ་ ལྷབ་བཅུག་ན། 
✓ སྡེ་ཚིན་ནང་ལུ་ ས་གོ་ངོས་འཛིན་འབདེ་དེ་ ཚིདེ་འཇལ་ན། (འབྲེ་ཁྲི། རྐང་ཁྲི། སོ་སྒྲིག་སོགས་) 
✓ སྡེ་ཚིན་ནང་ ཐོ་བཀོདེ་འབདེ་ཡོདེ་མ་འདེ་ དེམངས་ཁ་ལུ་ སྤྱན་ཞུ་འབདེ་ན། 

ཡང་ན། 
✓ གཟུགས་དང་ ཡན་ལག་ག་ ཚད་འཇལ་བཅུག་ན། དཔར་ན། མགུ་ཏོ་ལས་རྐངམ་ཚུན། སན་ཀྲ་

མ་ཀྲརི། (ས་ཨམ་) 
མིང་། རྐངམ་ - མགུ་ཏློ། ཀི་ལི་ - དགུང་འཛུབ།  པུས་མློ་ - རྟིངམ། 
དོན་གྲུབ། ༥༠.༥ ༡༠.༠༠ ༧.༠༠ 
ཀུན་གྲུབ།    
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༢.༥    ཡུལ་ཚིག་ལག་ལན། 
ལས་དོན།  ཡུལ་ཚིག་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ སླབ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ཉན་སླབ།   
རག་སྟེོབས།  དེབྱ་དེཔྱདེ། 
སྟེོན་ཆེས།   ཡུལ་ཚག་བྲེས་ཡོད་པའ་ཤོག་ཁྲིམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  

སློབ་དེཔོན་གྱིས། ཁམས་སངས་ལུ་ ཁད་ཞེནམ་ལས། ཕྱོགས་དེང་བསྟུན་པའ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབདེ་དེ་ སྦྱོང་
ལཱ་འབདེ་བཅུག་ནྲི་དང་།  
✓ ཡུལ་ཚིག་མ་འདྲིཝ་ཚུ་ སློབ་སྟེོན་འབདེ་ན། ཟུརི་ཁརི། གདོང་ཁརི། སྦུག་ལུ། མཐའ་མརི། ཐོག་

ཁརི། ས་ཁརི། རྩེ་བརི། གཡས། གཡོན།  
✓ ཡུལ་ཚིག་དེང་བསྟུན་པའ་ ལག་བརྡ་བཏོན་བཅུག་ན།  
✓ སྡེ་ཚིན་ནང་འབདེ་ ཡུལ་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབདེ་བཅུག་ནྲི། 

དེཔར་ན། ཤང་སྦེོམ་འདེ་ ག་ཏ་ འདུག? འདེ་ པདྨའ་ཁམ་གྱི་གདེོང་ཁར་ འདུག། ཚིང་ཁང་ 
ག་ཏ་ འདུག? ཟམ་པ་ག་གཡས་ཁ་ཐུག་ འདུག། ལ་སོགས་པ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ འདེ་བཟུམ་གྱི་ 
དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབདེ་ནའི་ སམས་ཤུགས་ བསྐྱད་བཅུག། 
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ཡང་ན།  
ལགཔ་ ཁྱིམ་ཐོག་གུ་བཀལ་ཞེནམ་ལས།   

- ང་ག་ ལགཔ་ ག་ཏ་འདུག?  
- ཁྱིམ་ཐོག་ཁརི་ འདུག། འད་བཟུམ་འབད།  

ཐང་ག་སྦུག་ བཀལ་ཞིནམ་ལས།  
- ང་ག་ ལགཔ་ ག་ཏ་འདུག? 
- ཐང་ག་སྦུག་ལུ་ འདུག། སོགས་ རིགས་བསྒྲིས་ཏ་ འབྲེ་སབ་འབད། 

༢.༦    བཟོ་དེབྱབས་། 
ལས་དོན།  བཟོ་དེབྱབས་མ་འདྲིཝ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབདེ་དེ་ པར་དེང་མང་བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་སླབ།  
རག་སྟེོབས།  དེབྱ་དེཔྱདེ། 
སྟེོན་ཆེས།        ཅ་ཆེས་ངོ་མ།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། བཟོ་དེབྱབས་མ་འདྲིཝ་ཚུ་ག་ ཅ་ཆེས་ངོ་མ་འབག་འོངས་སྦེ། ཨ་ལོ་གས་མཐོང་སརི་ ས་ཁ་
ལུ་བཀྲམ་ཞེནམ་ལས། ཨ་ལོ་ཚུ་གས་ མཐོང་དེོ་བཟུམ་འབདེ་ར་ བཟོ་དེབྱབས་ཚུ་ག་པར་ བྱང་ཤང་གུ་བྲེ་ན། 
✓ སྡེ་ཚིན་ནང་འབདེ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ཞེནམ་ལས། སྡེ་ཚིན་ར་ར་ལུ་ འབྲེ་དེབ་ནང་ལས་ ཤོག་སོྟེང་

གཉས་ལྟེབ་ཀྱི་ཚིདེ་ར་སོདེ་ན།  
✓ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཤོག་སྟེོང་འདེ་ཁར་ བཟོ་དེབྱབས་༥ དེང་༦ དེམ་ཅག་ བསྒྲགས་བཞེག་བཅུག་སྦེྦེ། 

ཁོང་ར་གས་ མཐོང་དེོ་བཟུམ་འབདེ་ པར་བྲེ་བཅུག་ན།  
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✓ པར་གྱི་འོག་ལས་ དེབྱབས་ཀྱི་ མང་ཚུ་བྲེ་བཅུག་ན།  
དེཔར་ན། བཟོ་དེབྱབས་ གྲུ་བཞེ་། གྲུ་བཞེ་དེཀྱུས་རངམོ། ཟུར་གསུམ། ཐདེ་སོར་སོར། ཟླ་གམ། 
ཀོང་གཟུགས།  

  
 
 
 

༢.༧   ཁམ་གྱི་ས་ཁོངས་ས་ཁྲི། ལྟེ་བཤལ།  
ལས་དོན།  ས་གནས་ཀྱི་ ས་ཁྲིའ་བཀོདེ་རས་ བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།    འབྲེ་སབ། 
རག་སྟེོབས།  དེབྱ་དེཔྱདེ། 
སྟེོན་ཆེས།        ས་ཁྲི། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
 སློབ་དེཔོན་གྱིས། སློབ་གྲྭའ་ ས་ཁོངས་ནང་ཁད་དེ་ ས་གོ་ལྟེ་རྟོག་འབདེ་བཅུག་ན།  
✓ ལོག་ སློབ་ཁང་ནང་ལྷོདེ་ཞེནམ་ལས་ བྱང་ཤང་གུ་ ས་ཁྲི་ འབྲེ་ཐངས་དེཔྱ་སྟེོན་ན། 
✓ ཁོང་གས་ མཐོང་མ་ ས་ཁྲི་ག་བཀོདེ་རས་ སྡེ་ཚིན་ནང་ བྲེ་བཅུག་ན།  
✓ ས་ཁྲིའ་ ས་གནས་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ མང་བྲེ་བཅུག། 
✓ བཀོདེ་རིས་དེང་འཁྲིལ་ ས་ཁྲི་གུ་ ཚིན་གཏང་བཅུག་ན། 
✓ ས་གནས་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ ས་ཁྲི་བརྡ་སྟེོན་དེང་སྤྱན་ཞུ་འབདེ་བཅུག་ན། 



ལམ་སྟོན་༢ པ།               ༢༠༢༢ 

 44 

དེཔར་ན།  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.༨    གཙོང་སྦྲ། 
ལས་དོན། གཟུགས་ཁམས་དེང་ མཐའ་འཁོར་གཙོང་སྦྲའ་ དེབྱ་བ་ཕྱྟེས་ཏྦེ་ མང་ཚིག་ཚུ་ འབྲེ་སབ་

འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  སླབ་ནྲི། བྲེ་ན།  
རགས་སྟེོབས།   དེབྱ་བ་དེཔྱདེ་ན། 
སྟེོན་ཆེས།     ཤོག་ཁྲིམ་༤ པ།       

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ སློབ་གྲྭའ་ས་ཁོངས་དང་ རང་ག་གཟུགས་ལུ་གཞེ་བཞེག་ཐོག་ལས གཙོང་སྦྲ་ག་སོར་ལས་
ལྷབ་བཅུག། 
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✓ གཙོང་སྦྲ་ མ་འདྲིཝ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱ་བཅུག་ན།༼གཟུགས་ཁམས་དེང་ མཐའ་འཁོར་གཙོང་སྦྲ་༽ 
✓ ལུས་ངག་ཡད་གསུམ་གྱི་ གཙོང་སྦྲ་ཚུ་བཤདེ་བྱན་ན། དེཔར་ན། ངག་ ཁ་བཙོག་པ་སླབ་མ་བཏུབ། 

སོགས་ གོས་སྡུརི་འབད་བཅུག། 
✓ རུལ་བཏུབ་དེང་ མ་བཏུབ་པའ་ ཕྱགས་སྙིགས་ ཕྱ་སལ་རྐྱབ་བཅུག་ན། 
✓ གཙོང་སྦྲ་བཞེག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ སླབ་བཅུག་ན། 
✓ ཤོག་ཁྲིམ་ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ གཙོང་སྦྲ་དེང་འབྲེལ་བའ་ དྲི་བའ་ལན་ཚུ་བྲེ་ནྱི། 
 ཆུའ་རྐ་གཙང་སྦྲ། 
༡. འོག་ག་པར་འདེ་ཚུ་ནང་ ག་ཅ་འབདེ་དེས? 
༢. པར་འདེ་ ག་ཅ་ག་ སོར་ལས་ ཨན་པས? 
3. དེ་བཟུམ་ ཁོདེ་ཀྱིས་ཡང་ འབདེ་ཡ་ག?  
༤. ལྟེོ་མ་བཟའ་བའ་ཧ་མར་ ལགཔ་ག་ཅ་འབདེ་ འཁྱུ་དེགོཔ་སོ?  
༥. ཆེབ་གསང་ འབདེ་ཚིར་ཞེནམ་ལས་ ག་ཅ་འབདེ་དེགོ? 
༦.  ལཱ་ འབདེ་ཚིར་ཞེནམ་ལས་ ག་ཅ་འབདེ་དེགོ? 

ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤོག་ ཤོག་གངས་༩ པ་འདེ་ སོདེ་ཞེནམ་ལས། འད་ནང་ ག་ཅ་རི་འབད་དོ་ག? ཉུང་
ཤོས་དེོན་ཚིན་༣ ལས་ མ་ཉུངམ་
འབདེ་བྲེ་བཅུག་ན། 

ལཱ་འབདཝ་ད་ གཟུགས་ཁམས་དང་ 
ཉིན་སྲུང་ག་དོན་ལུ་ ག་ཅ་རི་འབད་
དགོཔ་འདུག་ག? ཐོ་བཀོད་ན་དང་། 
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ཁོང་བཟུམ་ སོབ་གྲྭ་ག་དོན་ལུ་ ག་ཅ་རི་འབད་དགོཔ་འདུག་ག? ཁོང་གས་ འབད་མ་ལཱ་ག་ས་ལས་ ག་ཅ་
འད་འབད་ཚུགས་ན་་མས་ག? དབྱེ་བ་དཔྱད་ད་ བྲེ་བཅུག་ན།  

༢.༩    ཚིག་སྡུདེ་རྐྱབ་ན།  
ལས་དོན།   འཇམ་དེབྱངས་གསོལ་འདེབས་ རོད་སྒྲི་དང་བཅསཔ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན། 
རག་སྟེོབས།  གོ་བ། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཁྲིམ།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། འཇམ་དེབྱངས་གསོལ་འདེབས་ གང་ག་བོ་གོས་ གཏང་ཤས་ན་ག་དོན་ལུ་ ཤོག་ཁྲིམ་༨ 
པ་འདེ་ བཏནོ་ཞེནམ་ལས། 

- ཚིག་སྡུདེ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ཐངས། 
- ཚིག་སྡུདེ་དེང་སྦྱོར་ཀོག་རྐྱབ་སྟེ་ སྦྱང་བ་འབདེ་བཅུག་ན། 
- གཅག་ཁརི་འབད་ ཀྲག་རྐྱབ། གདངས་འཐན་ཏ་ སོབ་གྲྭ་ནང་གཏང་དོ་བཟུམ་ སང་བ་འབད་ད་ 

གཏང་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ། 
དྲིན་གསོ། ཚརི་གཅག་དང་གཉིས་ཀྱིས་མ་དོ་བརི་ སང་བ་མ་ཚུད་ཚུན་ ལྷག་བཅུག་དགོ། 

 

 

 

༄༅། །བླ་མ་དང་མགོན་པྟོ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། །གང་གི་བླྟོ་གྲོས་སྒྲིབ་གཉིས་སྤྲིན་བྲལ་ཉི་ལྟར་རྣམ་དག་རབ་གསལ་
བས། །ཇི་སྙེད་དྟོན་ཀུན་ཇི་བཞིན་གཟིགས་ཕྱིར་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་གླེགས་བམ་འཛིན། །གང་དག་སྲིད་པའི་བཙྟོན་རར་མ་རིག་མུན་འཐུམས་སྡུག་
བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བའི། །འགྲོ་ཚྟོགས་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་བརྩེ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས་ལྡན་གསུང་། །འབྲུག་ལྟར་ཆེར་སྒྲོགས་ཉོན་མྟོངས་
གཉིད་སྟོང་ལས་ཀྱི་ལྕགས་སྒྲོག་འགྲོལ་མཛད་ཅིང་། །མ་རིག་མུན་སེལ་སྡུག་བསྔལ་མྱུ་གུ་ཇི་སྙེད་གཅོད་མཛད་རལ་གྲི་བསྣམས། །གདྟོད་ནས་དག་
ཅིང་ས་བཅུའི་མཐར་སྟོན་ཡྟོན་ཏན་ལུས་རྫྟོགས་རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བྟོའི་སྐུ། །བཅུ་ཕྲག་བཅུ་དང་བཅུ་གཉིས་རྒྱན་སྤྲས་བདག་བླྟོའི་མུན་སེལ་འཇམ་པའི་
དབྱངས་ལ་འདུད། །ཨོཾ་ཨཱ་ར་པ་ཙ་ན་དྷིཿ བརྩེ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་འྟོད་ཟེར་གྱིས། །བདག་བླྟོའི་གཏི་མུག་མུན་པ་རབ་བསལ་ནས། །བཀའ་
དང་བསན་བཅོས་གཞུང་ལུགས་རྟོགས་པ་ཡི། །བླྟོ་གྲོས་སྟོབས་པའི་གནང་བ་བསྩལ་དུ་གསྟོལ།། 
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2.༡༠   མང་བྱང་དེང་བརྡ་བྱང་། 
ལས་དོན། སློབ་གྲྭའ་ ས་ཁོངས་དེང་མང་བྱང་དེང་བརྡ་བྱང་ཚུ་ག་ཅའི་དོན་ལུ་ཨན་ན? འབྲེ་ལྷག་

འབདེ་ ཚུགས་ན།   
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།  དེབྱ་དེཔྱདེ་། 
སྟེོན་ཆེས།   བརྡ་བྱང་ མང་བྱང་ག་ཤོག་ཁྲིམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།    
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ སྡེ་ཚིན་བགོ་ཞེན་ན་ མང་བྱང་དེང་བརྡ་བྱང་ཡོདེ་མད་ཀྱི་ ས་ཁོངས་ངོས་འཛིན་དེང་ བསྡུ་
ལན་འབདེ་བཅུག་ན། ༼བརྡ་བྱང་མད་པའ་ ས་ཁོངས་ནང་ བརྡ་བྱང་སྦྱར་ནའི་དེོན་ལས་ བཅའ་སྒྲག་རྐྱབ་
དེག་ོ༽ 

- སློབ་གྲྭའ་ ས་ཁོངས་ སོ་སོའ་ནང་ སྡེ་ཚིན་འབདེ་བཏང་ཞེནམ་ལས། བརྡ་བྱང་ཡོདེ་མད་ཀྱི་ ཐོ་
བཀོདེ་འབདེ་བཅུག་ན།  

- མང་བྱང་དེང་ བརྡ་བྱང་ཚུ་ ག་ཏ་ཡོདེ་ས་ལས་ འདྲི་བཤུས་ཕབ་སྟེ་ འབག་འོང་བཅུག་ན། 
- བརྡ་བྱང་མད་མ་ ས་ཁོངས་ནང་ བརྡ་བྱང་ཚུ་ ལོག་སྦྱར་བཅུག་ན། 
- ཐོ་བཀོདེ་འབདེ་ཡོདེ་མ་བརྡ་བྱང་ཚུ་ དེམངས་ཁར་སྤྱན་ཞུ་འབདེ་བཅུག་ན། 

དེཔར་ན།  
ཆེབ་གསང་། ལྡུམ་ར། ཡག་ཚིང་། ལགཔ་འཁྱུ་ས། སློབ་ཁང་། རྩད་ཐང་། དེབུ་འཛིན་གྱི་ཁམ། ཐབ་
ཚིང་། ཕྱགས་སྙིགས་བླུག་ས། ཆུ་འཐུང་ས། ཕྱགས་རས་བཞེག་ས། སློབ་རམ་གཉས་པ། རགས་བསྒྲས་ཏ་
ལག་ལན་འཐབ་དེགོ། 
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༢.༡༡   ཉམས་མོང་བཤད་པ། 
ལས་དོན། ཉམས་མོང་ཚུ་བར་སོར་འབདེ་དེྟེ། ད་དང་འབྲེལ་བའ་ མང་ཚག་བརོད་པ་ཚུ་སང་བ་ འཐོབ་

ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ཉན་ན་སླབ་ན། བརྡ་བཤདེ་རྐྱབ་ན། 
རག་སྟེོབས།  དྲིན་ཤས། 
སྟེོན་ཆེས།   རྩེད་ཆས་ཀྱི་མང་སོགས་བྲེ་ནའི་ཤོག་ཁྲིམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།   
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ཁོང་རའ་ མ་ཚིའེྱི་ནང་ཐོབ་ཡོདེ་པའ་ ཉམས་མོང་མདེོར་སྡུད་ཅག་བཤདེ་བྱན་ན། 

- རང་སོའ་ཉམས་མོང་ཚུ་ སྡེ་ཚིན་ནང་བར་སོར་འབདེ་བཅུག། 
- སྡེ་ཚིན་ནང་ལས་ གདེམ་འཐུའ་ཐོག་ལས་ དེམངས་ལུ་ ཉམས་མོང་ར་སོར་འབདེ་བཅུག་ན། 
དེཔར་ན། ཨ་ལོ་ ཁོང་ར་ལུ་ 
༡. རྩདམོ་ དེགའ་ཤོས་ ག་ཅ་ཨན་ན? 
༢. ག་ཅ་འབདེ་ དེགའཝ་ཨན་ན་?  
༣. ག་དེ་སྦེ་ར་ རྩ་ན་ཡོདེཔ་ཨན་ན་? ནཱི་ཚུ་ སླབ་བཅུག། 
༤. རྩེདམོ་རྩེ་དགོ་པའ་དགོས་པ་/ཕན་ཐོགས་ཚུལ། 
༥. རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྩེདམོ།  
༦. རྩེད་ཆས། རྩེད་མ། རྩེ་ཐངས་སོགས། 
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༢.༡༢   ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ག་བཤདེ་པ།  
ལས་དོན། ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་འབདེ་ཐངས་དང་། ད་དང་འབྲེལ་བའ་མང་ཚག་ཚུ་ སང་

ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  སླབ་ན། བྲེ་ན། འབདེ་ཐངས། དེབྱ་བ་ཕྱ་ན། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།   ཕྱགས་སྙགས་ས་ཕྱ་ནའི་ཤོག་ཁྲིམ་སོགས། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས ཨ་ལོ་ཚུ་ སློབ་གྲྭའ་ས་ཁོངས་ ཁམས་ལོག་ས་ས་ཡོདེ་མ་ཅག་ བལྟེ་བཅུག་སྟེ་ ས་ཁོངས་འདེ་ 
ཧང་སངས་ས་བཟོ་ནའི་ དེོན་ལས་ སྡེ་ཚིན་ནང་ ལཱ་འགན་ཚུ་སོདེ་ན། དེཔར་ན། 

བྱེ་ལའི་ས་ཚན། བྱེ་ཙའི་ས་ཚན། བྱེྱིའུ་ཅུང་ས་ཚན། 

༡ ཀྲན་པོག་ཏོ་འཐུ་ན། 
༢  ཁ་ཤ་ར་རྡུགས་ཚུ་འཐུ་ན། 
༣  ཧོན་ལྡུམ་ཚུ་འབལ་ནྲི 

༡  གྱིབ་ཤོག་འཐུ་ན། 
༢  ཤང་དང་རྩེང་དུམ་འཐུ་ན། 
༣ གྱིང་མགུ་ལུ་ ཁམས་ལགོ་ས་ས་
ཡོད་མ་ཚུ་ འཕྱག་ན། 

༡ ཤོག་གུ་འཐུ་ན། 
༢ ཤང་ག་འདབ་མ་ཚུ་འཐུ་ན། 
༣ རྡོ་ཚུ་ སྤུང་ན། 

ཨ་ལོ་ཚུ་ རང་སོའ་འགན་ཁག་དེང་འཁྲིལ་བའ་ ལཱ་ཚུ་འབདེ་ཚིར་ཏ་ སློབ་ཁང་ནང་ལྷོདེ་ཞེན་ན་ མཐའ་
འཁོར་ གཙོང་སྦྲ་བཏོན་དེགོ་པའ་སོར་ལས་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབདེ་དེགོ། དེཔར་ན། 
དྲི་བ།  

༡. ཆུ་ཤོག་ཚུ་ རུལ་བཏུབ་ག? 
༢. ཀྲན་པོག་ཏོ་གས་ ག་ཅ་འབདེ་འོང་? 
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 ༣. མཐའ་འཁོར་ ཁམས་ལོག་ས་ས་འབདེ་ བཞེག་པ་ཅན་ ག་ཅ་འབདེ་འོང་?  
༤. ཁད་ཀྱི་ ཁམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ ཧང་སངས་ས་ཡོདེ་ག? ཕྱགས་སྙགས་ཀྱི་ མ་འདྲིཝ་ 

ག་ཅ་བཟུམ་རི་འདུག་གོ? ཟར་མ་དྲི་བ་ཚུ་བཀོདེ་དེ་ འོག་ག་ཐག་ཁྲིམ་བཟུམ་ནང་ ཐོ་
བཀོད་བཅུག་ན། 
རུལ་བཏུབ་མ། རུལ་མ་བཏུབ་མ། ལོག་ལག་ལན་འཐབ་བཏུབ་མ། 
   

 ད་ལས་ ས་ཕྱས་ཡོད་མ་ཚུ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ ལམ་སྟེོན་དེང་ གཞེ་རྟན་གྱི་དེོན་ལུ་ 
དེཔྱངས་བཞེག་དེགོ། མཇུག་ལུ།  

 ཤོག་གུ་དང་ གུ་རིམ་གྱི་པགས་ཀོ་སོགས་ བཀོ་མ་ཆོགཔ་དང་། བཀོ་ཡོད་མ་མཐོང་རུང་ ད་ཚུ་
འཐུ་ས་ ས་གོ་ནང་བཀོ་དགོ་པའ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་བཟོ་འགོ་བཙུགས་ཏ་ ཕྱགས་སྙགས་འཛིན་སྐྱེོང་
ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་ན་ལུ་ ཐབས་ལམ་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོ།  

༢.༡༣    བཟོ་ལུདེ་བཟོ་ཐངས། 
ལས་དོན།  བཟོ་ལུདེ་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་རམ་པ་ཚུ་ ལྷབ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  སླབ་ན། བྲེ་ན། འབདེ་ཐངས། དེབྱ་བ་ཕྱ་ན། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཐང་དང་རྟགས་སྨྱུག། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས། བཟོ་ལུད་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་རམ་པ་ཚུ་སྟེོན་ན། 

- བཟོ་ལུདེ་བཟོཝ་དེ་དེགོ་པའ་ཅ་ཆེས་ཀྱི་མང་ཐོ་ འབདེ་བཅུག་ན། 
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- བཟོ་ལུདེ་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་རམ་པ་ཚུ་སོྟེན་ན། 
- བཟོ་ལུདེ་བཟོཝ་དེ། བླུག་བཏུབ་དེང་ མ་བཏུབ་པའ་ཅ་ཆེས་ཕྱ་སལ་རྐྱབ་བཅུག་ན། 

དེཔར་ན། བླུག་བཏུབ་མྲི། ཤང་ག་འདེབ་མ། སོ་ཤང་། ཚིད་ས་ག་པགས་ཀོ།  
བླུག་མ་བཏུབ་མྲི། ལྕགས། གྱིབ་ཤོག། ཤལ། ཤང་དུམ་སྦེོམ་ཚུ་ རགས་བསྒྲས་ཏ་
སྟེོན་དེགོ། 

- བཟོ་ལུདེ་ཀྱི་ཕན་པ་ཚུ་བཤདེ་བྱན་ན། 
- ཕྱ་ཁརི་ཁད་ཞེནམ་ལས་ བཟོ་ལུདེ་བཟོ་བཅུག་ན། 

༢.༡༤    རོདེ་ཚིག་གོ་རམ་བསྒྲག་ན། 
ལས་དོན།  རོདེ་ཚིག་ལྷག་ཞེནམ་ལས་ གོ་རམ་བསྒྲག་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན་དེང་ བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།   རོདེ་ཚིག་གོ་རམ་བསྒྲག་ནའི་ལཱ་ཤོག། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས། རོདེ་ཚིག་ལྷག་བཅུག་ཞེནམ་ལས་ གོ་རམ་དེཀྲུགས་ཡོདེ་མ་ཚུ་ གོ་རམ་སྒྲག་ཐངས་སྟེོན་ན། 

- འོག་ལུ་བཀོདེ་དེ་ཡོདེ་མ་ རོདེ་ཚིག་ལྷག་བཅུག་ན། 
- སློབ་དེཔོན་གྱིས་ རོདེ་ཚིག་ག་ གོ་རམ་དེཀྲུགས་བཞེག་ན། 
- ལཱ་ཤོག་ ཤོག་གངས་༡༡ པ་འདེ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ སོདེ་ཞེནམ་ལས་ རོདེ་ཚིག་གོ་རམ་བསྒྲགས་ཏྦེ་ 

ལཱ་ཤོག་ནང་བཀང་ན། 
དེཔར་ན། གོ་རམ་དེང་འཁྲིལ་བའ་རོདེ་ཚིག། 
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དེགའ་གླང་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དྲིོ་པ་ཆུ་ཚིད་༧.༣༠ ལས་ལྷོདེ་འོང་། 
རང་སོའ་ སློབ་ཁང་ནང་ ཕྱགས་བདེར་རྐྱབ་སྟེྟེ། ཁམ་ལཱ་མཇུག་ མ་བསྡུ་བར་ཡོདེ་མ་ བྲེ་འོང་། 
དྲིོ་པ་ ཆུ་ཚིད་༨ ལུ་ སློབ་གྲྭའ་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཡོདེ་མ་ཤོག་ཀུ་དེང་ རག་རོག་ཚུ་འཐུཝ་ཨན། 

དེ་ལས་ འཇམ་དེབྱངས་གསོལ་འདེབས་དེང་ རྒྱལ་པོའ་བརྟན་བཞུགས་ ཕུལཝ་ཨན། 
དེ་ག་ཤུལ་ལུ་ སློབ་ཁང་ནང་འཛུལ་ཏ་ དེཔ་ཆེ་འགོ་བཙུགསཔ་ཨན། 
ཆུ་ཚིད་༤ ལུ་ཐུན་བཏང་སྦེ་ ཞེབས་ཁྲི་དེང་ རྩདམོ་ཚུ་རྩྟེཝ་ཨན། 

དེ་ལས་ རང་སོའ་ཁམ་ནང་ འགྱིོཝ་ཨན། 
                གོ་རམ་དེཀྲུག་མ་རོདེ་ཚིག། 

དེ་ལས་ རང་སོའ་ཁམ་ནང་ འགྱིོཝ་ཨན།  
དེ་ག་ཤུལ་ལུ་ སློབ་ཁང་ནང་འཛུལ་ཏ་ དེཔ་ཆེ་འགོ་བཙུགསཔ་ཨན།  

དེགའ་གླང་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ དྲིོ་པ་ཆུ་ཚིད་༧.༣༠ ལས་ལྷོདེ་འོང་། 
ཆུ་ཚིད་༤ ལུ་ཐུན་བཏང་སྦེ་ ཞེབས་ཁྲི་དེང་ རྩདམོ་ཚུ་རྩྟེཝ་ཨན། 

དེ་ལས་ འཇམ་དེབྱངས་གསོལ་འདེབས་དེང་ རྒྱལ་པོའ་བརྟན་བཞུགས་ ཕུལཝ་ཨན། 
རང་སོའ་ སློབ་ཁང་ནང་ ཕྱགས་བདེར་རྐྱབ་སྟེ་ ཁམ་ལཱ་མཇུག་ མ་བསྡུ་བར་ཡོདེ་མ་ བྲེ་འོང་། 
དྲིོ་པ་ ཆུ་ཚིད་༨ ལུ་ སློབ་གྲྭའ་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཡོདེ་མ་ཤོག་ཀུ་དེང་ རག་རོག་ཚུ་འཐུཝ་ཨན། 

2.༡༥   འ་དེོམ་དེང་བྱ་ལ་ག་སྲུང་། (ཤོག་ཁྲིམ།) 
ལས་དོན།  སྲུང་འདེ་ལྷག་ཞེནམ་ལས་ དྲི་བའ་ལན་ཚུ་བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན་དེང་ བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།  གོ་བ། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཁྲིམ། 
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ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ལྷག་ན་དེང་དྲི་བའ་ལན་འབྲེ་ཐངས་ཚུ་བཤདེ་བྱན་ན། 

- ཤོག་ཁྲིམ་༥ འདེ་ ལྷག་བཅུག་ན། 
- ལཱ་ཤོག་ཤོག་གངས་༡༣ པ་འདེ་ སོདེ་ཞེནམ་ལས་ བཀང་བཅུག་ན། 
- ལགས་ཤོམ་འབདེ་ ལྷག་ མ་ལྷག་བལྟེ་ན་ག་དེོན་ལུ་ ལྷག་སྟེ་ ཆེ་ཤས་གཉས་པ་འདེ་ བཀང་

བཅུག། 
- སྲུང་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ལདེ་སོལ་ ཐོག་ལས་ ཚིབ་རྩད་འབདེ་བཅུག་ན། 

      ཆེ་ཤས་དེང་པ། སྲུང་ག་སོར་ལས་ བདེན་རྫུན་ཕྱ་ན་དེང་ དྲི་བའ་ལན་བྲེ་ན།  
དེཔར་ན། 
འོག་ག་ ས་སྟེོང་ནང་ལུ་ ངོ་མ་ག་འདེ་ཨན་ན? གདེམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲེ་དེགོཔ་ཨན། 
ཀ་ ལྟེོ་འཚིལ་བར་སོང་མ་ <བྱ་ལ་ལྟེོགསཔ་འདེ་ཨན། འ་དེོམ་ལྟེོགསཔ་འདེ་ཨན།> 
    ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཁ་ བྱང་ས་ལུ་སྡེོདེ་མ་ <བྱ་ལ་ཆུང་ཀུ་འདེ་ཨན། འ་དེོམ་ཆུང་ཀུ་འདེ་ཨན།> 
    ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ག་ ཆུའ་ཨོམ་ཏོང་ཅག་ག་རྩ་བར་འཁད་མ་ <བྱ་ལ་ཨན། འ་དེོམ་ཨན།> 
    ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཆེ་ཤས་གཉས་པ། སྲུང་ག་སོར་ལས་ ས་སྟེོང་བསུབ་ན། 
ཉནམ་ཅག་ འམོ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལྟེོ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སོང་སོངམ་མས། ཡུདེཔ་ཅག་ཁ་ལས་ ནོར་གྱི་ ་་་་་་་་་་་་་ ཅག་ནང་
ལྷོདེཔ་དེ་ བྱ་ལ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅག་དེང་ཕྱདེ་ནུག།  

འམོ་འདེ་ག་ སམས་ཁ་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཅག་ལས་ མན་འདུག། ཨན་རུང་། ག་ན་ཡང་ མ་འཐོབ་པར་ སྡེོདེཔ་ལས། 
འདེ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དྲིག་པས་ཟར་ ་་་་་་་་་་་་་་་ བཟའ་ན་འབདེཝ་དེ། བྱ་ལ་གས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁོདེ་ཀྱིས་ ང་ བཟའ་མ་དེ། 
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དེ་ག་ཤུལ་ལས། ཨ་ལོ་གཉས་ར་ སོར་བཙོར་ཏ་ གདེོང་ཁར་འབོ་ཞེནམལས་ བྱ་ལ་དེང་འ་དེོམ་གྱི་ ལདེ་སོལ་
རྐྱབ་སྟེ་ ཚིབ་རྩད་འབདེ་བཅུག་དེགོ། 
སློབ་ཚན་༢ པ་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད། སྡེབ་དང་སྦྲགས་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོཔ་འབད་ 
སློད་ཡློད་མི་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 
 
ས ློབ་ཚན་༢ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཡིག་སྡེབ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ འབྲི་སབ། 
 རྩེག་དློག་ཡློད་མི་ འདྲེན་ བཀལ་ཐངས། 
 མིང་ཚིག་ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ ལེན་ནི། 
 གཙང་སྦྲ་གི་སྐོར་ འབྲི་སབ། 
 དློན་ཚན་ གཅིག་གི་ཐློག་ལས་ བཤད་པ་འབྲི་སབ། 
 འཇམ་དབྱངས་གསློལ་འདེབས་ དག་ཏློག་ཏློ་འབད་ གཏང་ཐངས། 
 ཤད་དང་ པར་ཁྲམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཐངས། 
 རང་གི་ ཉམས་མློང་ བཤད་པ་འབྲི་སབ། 
 སྲུང་ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ ལེན་ཐངས། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སློན་དློན་ཚན། 
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སློབ་ཚན་གཉིས་པའི་ དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱློར། Approach འགོ་ཐློག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་དང་ཡིག་
སྡེབ། རང་གི་ཉམས་མློང་།  ཕྱི་
ནང་གི་གཙང་སྦྲ་དང་ ཕྱགས་
སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་། བཟློ་ལུད་བཟློ་
ཐངས་ལ་སློགས་པའི་ བཤད་པ་
དང་ འདྲི་ལན་ བརྡ་སྒྱུར་ གོ་
སྡུར་སློགས་ འབད་བའི་སྐབས། 
སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ མགྱོགས་ལྷློད་
ཚུ་ དཀའ་ངལ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ 
ཚུལ་མཐུན་འབད་ ཉན་སབ་ 
འབད་ཚུགས་མི།  

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་དང་ཡིག་
སྡེབ། རང་གི་ཉམས་མློང་།  ཕྱི་
ནང་གི་གཙང་སྦྲ་དང་ ཕྱགས་
སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་། བཟློ་ལུད་བཟློ་
ཐངས་ལ་སློགས་པའི་ བཤད་པ་
དང་ འདྲི་ལན་ བརྡ་སྒྱུར་ གོ་
སྡུར་སློགས་ འབད་བའི་སྐབས། 
སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ མགྱོགས་ལྷློད་
ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ 
མང་ཤློས་ར་ དཀའ་ངལ་ག་ནི་
ཡང་མེད་པར་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ 
ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་མི།  

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་དང་ཡིག་
སྡེབ། རང་གི་ཉམས་མློང་།  ཕྱི་
ནང་གི་གཙང་སྦྲ་དང་ ཕྱགས་
སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་། བཟློ་ལུད་བཟློ་
ཐངས་ལ་སློགས་པའི་ བཤད་པ་
དང་ འདྲི་ལན་ བརྡ་སྒྱུར་ གོ་
སྡུར་སློགས་ འབད་བའི་སྐབས། 
སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ མགྱོགས་ལྷློད་
ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབད་
ཚུགས་མི།  

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་དང་ཡིག་
སྡེབ། རང་གི་ཉམས་མློང་།  ཕྱི་
ནང་གི་གཙང་སྦྲ་དང་ ཕྱགས་
སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་། བཟློ་ལུད་བཟློ་
ཐངས་ལ་སློགས་པའི་ བཤད་པ་
དང་ འདྲི་ལན་ བརྡ་སྒྱུར་ གོ་
སྡུར་སློགས་ འབད་བའི་སྐབས། 
སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ མགྱོགས་ལྷློད་ 
དཀའ་ངལ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ 
ཚུལ་མཐུན་འབད་ ཉན་སབ་ 
འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི།  

ལྷག
་ནི།
 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤློག། གཙང་
སྦྲ་དང་། ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་
སྐྱོང་། བཟློ་ལུད་བཟློ་ཐངས། 
གནས་ཚུལ། ལྷག་དེབ། འཇམ་
དབྱངས་གསློལ་འདེབས། ཐུན་གྱི་
དཔེ་ཆ་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས། རྗོད་
སྒྲ་ སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷློད་ 
བསྐྱར་ཟློས་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་
ཚུ་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ ལྷག་
ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤློག། གཙང་
སྦྲ་དང་། ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་
སྐྱོང་། བཟློ་ལུད་བཟློ་ཐངས། 
གནས་ཚུལ། ལྷག་དེབ། འཇམ་
དབྱངས་གསློལ་འདེབས། ཐུན་གྱི་
དཔེ་ཆ་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས། རྗོད་
སྒྲ་ སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷློད་ 
བསྐྱར་ཟློས་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་
ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ 
མང་ཤློས་ར་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ 
ལྷག་ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤློག། གཙང་
སྦྲ་དང་། ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་
སྐྱོང་། བཟློ་ལུད་བཟློ་ཐངས། 
གནས་ཚུལ། ལྷག་དེབ། འཇམ་
དབྱངས་གསློལ་འདེབས། ཐུན་གྱི་
དཔེ་ཆ་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས། རྗོད་
སྒྲ་ སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷློད་ 
བསྐྱར་ཟློས་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་
ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ ལྷག་
ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤློག། གཙང་
སྦྲ་དང་། ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་
སྐྱོང་། བཟློ་ལུད་བཟློ་ཐངས། 
གནས་ཚུལ། ལྷག་དེབ། འཇམ་
དབྱངས་གསློལ་འདེབས། ཐུན་གྱི་
དཔེ་ཆ་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས། རྗོད་
སྒྲ་ སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷློད་ 
བསྐྱར་ཟློས་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་
ཚུ་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ ལྷག་ནི་
ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

བྲི་ནི
། 

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག། ཉམས་
མློང་། གཙང་སྦྲ། ཕྱགས་སྙིགས་
འཛིན་སྐྱོང་། ལུད་བཟློ་ཐངས།  
དྲི་བའི་ལན་གྱི་ རྗོད་ཚིག་དང་ 
བཤད་པ་ཚུ་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་དེ་
སྙན་ཞུ་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས། ཡིག་
སྡེབ་དང་ བཀལ་ཐངས། ཚག་
ཤད། ཚིག་མཚམས་བཞག་ནི་ཚུ་ 
མ་འཛློལ་བར་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ 
བྲི་ཚུགས་མི། 

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག། ཉམས་
མློང་། གཙང་སྦྲ། ཕྱགས་སྙིགས་
འཛིན་སྐྱོང་། ལུད་བཟློ་ཐངས།  
དྲི་བའི་ལན་གྱི་ རྗོད་ཚིག་དང་ 
བཤད་པ་ཚུ་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་དེ་
སྙན་ཞུ་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས། ཡིག་
སྡེབ་དང་ བཀལ་ཐངས། ཚག་
ཤད། ཚིག་མཚམས་བཞག་ནི་ཚུ་ 
རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ མང་
ཤློས་ར་ མ་འཛློལ་བར་ ཚུལ་
མཐུན་འབད་ བྲི་ཚུགས་མི། 

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག། ཉམས་
མློང་། གཙང་སྦྲ། ཕྱགས་སྙིགས་
འཛིན་སྐྱོང་། ལུད་བཟློ་ཐངས།  
དྲི་བའི་ལན་གྱི་ རྗོད་ཚིག་དང་ 
བཤད་པ་ཚུ་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་དེ་
སྙན་ཞུ་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས། ཡིག་
སྡེབ་དང་ བཀལ་ཐངས། ཚག་
ཤད། ཚིག་མཚམས་བཞག་ནི་ཚུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ བྲི་ཚུགས་མི། 

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག། ཉམས་
མློང་། གཙང་སྦྲ། ཕྱགས་སྙིགས་
འཛིན་སྐྱོང་། ལུད་བཟློ་ཐངས།  
དྲི་བའི་ལན་གྱི་ རྗོད་ཚིག་དང་ 
བཤད་པ་ཚུ་ བརྡ་སྒྱུར་འབད་དེ་
སྙན་ཞུ་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས། ཡིག་
སྡེབ་དང་ བཀལ་ཐངས། ཚག་
ཤད། ཚིག་མཚམས་བཞག་ནི་ཚུ་ 
མ་འཛློལ་བར་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ 
བྲི་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 
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བྱ་ས
ློད། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་དང་
འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། ཅ་
ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་ཚློད་ལུ་ 
འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱང་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་ ས་
སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་དང་
དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་འབད་
དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་ཡློད་མི་
དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་འབག་ནི། 
ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་
ཧློད་ནང་བླུག་ནི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་དང་
འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། ཅ་
ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་ཚློད་ལུ་ 
འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱང་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་ ས་
སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་དང་
དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་འབད་
དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་ཡློད་མི་
དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་འབག་ནི། 
ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་
ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ 
མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ ཚུལ་
མཐུན་འབད་ འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་དང་
འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། ཅ་
ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་ཚློད་ལུ་ 
འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱང་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་ ས་
སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་དང་
དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་འབད་
དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་ཡློད་མི་
དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་འབག་ནི། 
ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་
ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་དང་
འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། ཅ་
ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་ཚློད་ལུ་ 
འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱང་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་ ས་
སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་དང་
དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་འབད་
དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་ཡློད་མི་
དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་འབག་ནི། 
ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་
ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་
འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 
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སྟོབ་ཚན་གསུམ་པ༽ 

དགོས་དློན། 
མཐའ་འཁོར་གྱི་ཡུལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཤད་པ་ ལློ་རྒྱུས་ གནས་ཚུལ་བྲིས་ཡློད་མི་ཚུ་ལས། རྟ་དྲངས་
ཏེ་ འབྲི་སབ་འབད་ནི་དང་། འབྲེལ་ཡློད་དློན་ཚན་ཚུ་གི་ཐློག་ལས་ འབྲི་ལྷག་དང་། ཉིན་རིམ་ལག་
ལེན་འཐབ་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ཡིག་ལམ་གྱི་ཐློག་ལུ་བཀོད་དེ་ 
འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དློན་ལུ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བརྩེ་གདུང་དག་སྣང་། རྩིས་
མཐློང་ འགན་ཁུར་ག་ཅིའི་ནང་འབད་རུང་ རང་ཚློར་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་ནི་གི་ ངེས་ཤེས་འཐློབ་དགོཔ་
ཨིན། 
སློབ་སློང་གྲུབ་འབྲས། 

 དྲི་བ་འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཚུ་ ཉན་ཏེ་ལན་ འབྲི་སབ།  
 ཉིན་བསར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ལེན་ཚུལ། 
 ཉིན་བསར་ལཱ་གི་ ཉམས་མློང་ བཤད་པ། 
 རང་དང་ ཆ་རློགས་གཡུས་ཁ་གི་ གནས་ཚུལ་ འབྲི་སབ། 
 ཉིན་བསར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ལེན་ཚུལ། 
 འབྲེལ་ཡློད་ དློན་ཚན་གྱི་ཐློག་ལས་ བཤད་པ། 
 ཀུན་གསལ་སློགས་དང་ ལྷག་དེབ་ ལྷག་ཐངས། 
 ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ འབྲི་སབ། 
 འབྲེལ་ཡློད་ཀྱི་ དློན་ཚན་སྐོར་ལས་ འདྲི་ལན། 
 གྱངས་ཁ་༧༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་ནང་དང་༥༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་ནང་ འབྲི་སབ། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སློན་དློན་ཚན། 

 གནས་ཚད་འད་ནང་ལྷོདཔ་ད། མཇུག་ལུ་ བཀོད་ཡོད་མ་ ལྷག་དབ་ཀྱི་ཐོ་ལས། འོས་འབབ་ག་ཆ་
མ་འད་བལྟ་ས། གཉིས་དང་གསུམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་འབྲེ་ལྷག་ སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟོ་ན་
ག་དོན་ལུ་ སོན་ཚན་དང་ ནང་འབྲེལ་བཟོ་སྦེ་ ངས་པརི་ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨན། 
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སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤློག་གི་མཇུག་ལུ་ཡློད་མི་ ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན། སློབ་ཚན་གསུམ་
པ༽ ཟེར་མི་འདི་སློད་སྦེ་ སློབ་ཚན་གསུམ་པ་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ འབྲི་ལྷག་
འབད་ཚུགས་དགོཔ་འབད་ སློད་དགོ། 
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སློབ་ཚན་༣ པའི་སྟོང་ལཱ། 

༣.༡    མང་ཚིག།  
ལས་དོན།  མང་ཚིག་ཚུ་ སྡེབ་མ་འཛིལ་བར་ བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།  གོ་བ། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཐང་། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།    
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ཡག་སྡེབ་མ་འཛིལ་བར་བྲེ་བཅུག་ནའི་ དེོན་ལས་ སྡེ་ཚིན་ནང་ ཤོག་བྱང་བཅའ་སྒྲག་རྐྱབ་
སྟེ་འབག་འོང་དེགོ། 

- སྡེ་ཚིན་ནང་ ཤོག་བྱང་ར་ སོདེ་དེགོ། 
- སྡེ་ཚིན་ནང་ ཨ་ལོ་ར་ར་བཞེན་དུ་ག་ སམས་ཁར་ཡོདེ་མ་ མང་ཚིག་ཚུ་བྲེ་བཅུག། 
- བྲེྲིས་ཚིར་ཞེནམ་ལས་ དེཔྱངས་བཞེག་དེགོ། 
- སྡེ་ཚིན་ ལྟེ་སོར་ཐོག་ལས་ ཡག་སྡེབ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་ན། 
- སློབ་དེཔོན་གྱིྲིས་ སྡེབ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་མ་ལུ་ གཟངས་བསོྟེདེ་འབདེ། 

དེཔར་ན། ཤོག་ཐང། 
སྡེ་ཚིན་༡ པ།  སྡེ་ཚིན་༢ པ།  སྡེ་ཚིན་༣ པ། 
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དྲིན་གས།ོ འ་ནཱི་ག་སབས་ལུ་ སྡེ་ཚིན་ནང་ག་སློབ་ཕྲུག་ ཁ་མཁས་མ་ཚུ་ག་ དེབང་ལུ་མ་གཏང་བར་ 
ཤས་རུང་མ་ཤས་རུང་ སོར་རྒྱབ་ག་ར་གས་ འདྲིན་འདྲི་འཐོབ་དེགོཔ་ཨན། 

༣.༢    ཉནམ་གཅག་ག་ལཱ།  
ལས་དོན།  དུས་ཚིད་ཀྱི་རམ་པ་འཁྲིལ་ཏ་ དྲི་བའ་ལན་ཚུ་སླབ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ཉན་ན། སླབ་ན།  
རག་སྟེོབས།  དྲིན་ཤས། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཁྲིམ།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། དུས་ཚིད་ཀྱི་རམ་པ་བཀོདེ་དེ་ཡོདེ་པའ་ ཤོག་ཁྲིམ་འོག་ག་བཟུམ་ཅག་བཟོ་སྟེ་ འབག་འོང་
དེག།ོ 

- དུས་ཚིད་ཀྱི་རམ་པ་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ ག་ཅ་ར་འབདེ་ན་ཡོདེ་ག?ཚུ་ འོག་ག་དྲི་བ་འཁྲིལ་ ལན་སླབ་
བཅུག་ན། 

- ལཱ་ཤོག་ ཤོག་གངས་༡༥ པ་བཀང་བཅུག་ན།  
དེཔར་ན། 

ཆུ་ཚིད་༨ ལུ། ༨.༡༡ ལུ། ༡༡ ལུ། ༡ ལུ། ༥ ལུ། ༧ ཚུན། ༩ ལུ་ 
སློབ་གྲྭ་ནང་ སོླབ་ཁང་ནང་ ཆེབ་གསང་། ཉན་མའ་ལྟེོ། ཁམ་ནང་ ཁམ་ལཱ་ ཉལ། 
དྲི་བ། 
༡. ང་ དྲིོ་པ་ཆུ་ཚིད་༨ ལུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ ལྷོདེཔ་ཨན།  
༢. ཆུ་ཚིད་༨.༣༠ ལུ་ དྲིོ་པ་ག་ ཐུན་ནང་ སྡེོདེཔ་ཨན། 
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༣. ཉན་མ་ཆུ་ཚིད་༡༡ ལུ་ ཇ་ འཐུངམ་ཨན། 
༤. ཉན་མ་ཆུ་ཚིད་༡ ལུ་ ལྟེོ་ བཟའཝ་ཨན།  
༥. ཕྱ་རུ་ ཆུ་ཚིད་༥ ལུ་ ཁམ་ནང་འགྱིོཝ་ཨན།  
༦. ཕྱ་རུ་ ཆུ་ཚིད་༧ ལུ་ ཀྲ་ཝ་ བལྟེཝ་ཨན། 
༧. ནུབ་མོ་ ཆུ་ཚིད་༩ ལུ་ ཐུན་བཏང་སྦེ་ ཉལཝ་ཨན།  

  
 

༣.༣    གྱིོན་ཆེས།  
ལས་དོན།  གཟུགས་ཀྱི་ ཡན་ལག་དེང་ གྱིོན་ཆེས་ཀྱི་མང་ཚུ་ སླབ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ཉན་ན་སླབ་ན། 
རག་སྟེོབས་དེབྱ་རམ། དེབྱ་དེཔྱདེ། 
སྟེོན་ཆེས།  སློབ་ཕྲུག། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ གྱིོན་ཆེས་དེང་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ག་མང་ཚུ་ སློབ་སྟེོན་འབདེ་ན་དེོན་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ངོ་མ་ 
ལག་ལན་འཐབ་ན། 

- སློབ་ཕྲུག་ཆེ་འབདེ་ རང་ག་ གཟུགས་ཀྱི་གྱིོན་ཆེས་དེང་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ ཚུ་ལུ་ ལགཔ་
བཀལ་སར་ མང་ཚུ་སླབ་བཅུག་ན།  

- མང་སླབ་མ་ཚུགས་པ་ཅན་ སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་ཆེ་ གཞེན་མ་ཅག་བཏོན་ཏ་སླབ་བཅུག་ན།  
- ཆེ་ག་གས་ མང་ཆེ་ཚིང་སླབ་ཚུགས་མ་ འད་ལུ་ ལགས་སོ་བྱན། 

དྲིོ་པ་ཆུ་ཚིད་༨ ལུ་ ཁ་ལག་འཁྱུཝ་ཨན། དེ་ལས་ ཇ་འཐུངས་སྦེ་ སོླབ་
གྲྭ་ནང་འགྱིོཝ་ཨན། ཟར་དེོ་བཟུམ། 
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-  ཧ་མ་ སླབ་མ་ཚུགས་མ་ཚུ་ལུ་ ལོག་སྟེ་སླབ་ནའི་གོ་སབས་བྱན། 

༣.༤    མང་ཚིབ། 
ལས་དོན།  མང་ཚིབ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ འབྲེ་ལྷབ་འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན་དེང་ བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།  དྲིན་ཤས། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཁྲིམ།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ མང་ཚིབ་ཀྱི་ ཤོག་ཁྲིམ་ འབག་འོངས་ཞེནམ་ལས་ ལག་ལན་འཐབ་ཐངས་ བཤདེ་བྱན་ན། 

- ཤོག་ཁྲིམ་ནང་ག་ མང་ཚིབ་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ན། 
-  ཁས་བང་ག་ཐོག་ལས་ མང་ཚིབ་ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ རོདེ་ཚིག་སླབ་བཅུག་ན། 
- སྡེ་ཚིན་ནང་མང་ཚིབ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ རོདེ་ཚིག་བྲེ་བཅུག་ན། 
- སྡེ་ཚིན་གྱི་སྦྱོང་ལཱ་འདེ་དེམངས་ཁར་ སྤྱན་ཞུ་འབདེ་བཅུག་ན། 

མང་ཚིབ། 
 

 

 

 

ངེ་གི། མྟོ་གི། ཁྱོད་ཀྱི། ཁོ་གི། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི། ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི། ང་ལུ། མྟོ་ལུ། ཁྱོད་
ལུ། ཁོ་ལུ། ཁོང་ལུ། ང་བཅས་ལུ། ང་ལས། ཁོ་ལས། མྟོ་ལས། ཁྱོད་ལས། ཁོང་ལས། 
ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ལས། 
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༣.༥     འགལ་མང་།  
ལས་དོན།  འགལ་མང་ཚུ་བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན། 
སོྟེན་ཆེས།  ལཱ་ཤོག།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།   
སློབ་དེཔོན་གྱིས། འགལ་མང་ཟར་མ་ཚིག་འདེ་ག་ དེོན་དེག་དེང་ དེཔ་དེག་པ་ཅག་འབག་འོངས་ཞེནམ་ལས་ 
སློབ་སོྟེན་འབདེ་ན། དེཔར་ན། འགལ་མང་ཟར་མ་འདེ་ ཆེ་མ་མཐུན་འབདེ་ ཕྱ་འགྱུར་ཨན་མ་ཅག་ལུ་སླབ་
ཨན།  

- འགལ་མང་ག་གོ་དེོན་སྟེོན་ན། 
- འགལ་མང་དེཔྱ་དེག་པ་ཅག་སླབ་བཅུག་ན། 

ལོང་། སོད། 
འཛུལ། འཐོན། 
དེཀརཔོ། གནགཔོ།  
སྦེོམ། ཆུང་ཀུ། 

- ལཱ་ཤོག་ ཤོག་གངས་༡༦ འདེ་ སོདེ་དེ་བྲེ་བཅུག་ན། 
འོང་།  ཁོདེམ། 
འཛུལ་  བ། 
ཕོ། སོང་། 
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དཔེ་དེབ། ལྷག་དེབ། སྟོང་དེབ། སྲུང་དེབ། སྟོབ་
དེབ། སྟོབ་ཁང་། སྟོབ་ཕྲུག། ཤྟོག་ཐང་། ཤྟོག་
བྱང་། སྟོབ་དཔྟོན། སྟོབ་ཕྲུག། ཐིག་ཤིང་། སྟོབ་
གྲྭ། སྟོབ་རིམ། གསང་སྟོད། ཐབ་ཚང་། ཚན་
རིག་ཁང་། ཡིག་ཚང་། དཔེ་མཛྟོད། ལཱ་ཤྟོག། 
ཤྟོག་ཁྲམ། 
 

ཡར། གཤོང་། 
གླང་། མོ། 
སང་། འཐོན། 
ཚི་ཏོམ། མར། 

ད་ག་ཤུལ་ལས། སོརི་ཀོག་དང་ ཚག་སྡུད་རྐྱབ་སྦེ་ ཨ་ལོ་ རི་རི་བཞིན་ལུ་ ལྷག་བཅུག། 

༣.༦        མང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱད།  
ལས་དོན།  སློབ་ཁང་ག་ ཅ་ཆེས་ཀྱི་མང་ཚིག་ཚུ་ སླབ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ཉན་ན་སླབ་ན། 
རག་སྟེོབས།       ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།   སྐུདེ་པའ་སྒྲལ་གོང་།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།   
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ཨ་ལོ་ཚུ་ སློབ་ཁང་ཕྱ་ཁར་ཁད་དེ་ གྱིལ་སོར་སོརམ་འབདེ་ བཞེག་ཞེནམ་ལས་ སྐུདེ་པའ་
སྒྲལ་གོང་འདེ་ ཨ་ལོ་གཅག་ལུ་ བཀོ་བཅུག་ན།  
✓ སྐུདེཔ་བཀོ་ན་དེང་གཅག་ཁར་ སློབ་ཁང་ནང་ག་ཅ་ཆེས་༣ གྱི་མང་སླབ་ བཅུག་ན། 
✓ སྒྲལ་གོང་གཟུང་མ་ ཨ་ལོ་འདེ་གས་ ཧ་མ་ མ་

སླབ་མ་ གཅག་ལུ་བཀ་ོསྟེྟེ མང་གསརཔ་༣ 
སླབ་བཅུག་ན། 

✓ འད་ནང་ཡོད་མ་ སློབ་ཁང་ག་ཅ་ཆེས་ཀྱི་མང་ཚུ་ 
རགས་བསྒྲས་ཏ་སླབ་བཅུག་ན། 
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༣.༧        ལྷ་ཁང། ལྟེ་བཤལ། 
ལས་དོན།   ཉ་འདེབས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ག་སོར་ལས་ འབྲེ་སབ་འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ཉན་སླབ།  
རག་སྟེོབས།       དེབྱ་ཞེབ། 
སྟེོན་ཆེས།   འབྲེ་དབ་དང་སྨྱུ་གུ་སོགས། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ཉ་འདེབས་ཀྱི་ནང་ཁད་དེ་ ལྷ་ཁང་ག་སོར་ལས་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབདེ་ཐངས་ཚུ་ བཤདེ་བྱན་
ན། ༼ལྟེ་བཤལ་མ་འགྱིོ་བའ་ཧ་མརི་ འབྲེལ་བ་ཡོདེ་པའ་ མ་ངོམ་ཚུ་ལས་ གནང་བ་ཞུ་ནྲི་༽ 

- ལྟེ་བཤལ་འགྱིོ་དེགོ་པའ་ གནདེ་དེོན་ སླབ་བྱན་ན། 
- སློབ་དེཔོན་གྱིྲིས། ལྟེ་བཤལ་གྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ བཤདེ་བྱན་ན། 
- སྡེ་ཚིན་དེང་དྲི་བ་ཚུ་ བགོ་བཀྲམ་འབདེ་དེ་བཀོདེ་རྒྱ་ ཁ་གསལ་བྱན་ནྱི།  
- འོག་ག་དྲི་བ་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ ལྷ་ཁང་ག་གནས་ཚུལ་ བསྡུ་ལན་འབདེ་ན། 

དྲི་བ། 
༡. ག་གས་བཞེངས་ཡྲི?  
༢. ནམ་བཞིངས་ནུག་ག?  
༣. ག་ཅ་ག་ དོན་ལུ་བཞིངས་ནུག་ག? 
༤. ལྷ་ཁང་བདེག་འཛིན་འཐབ་མ་ག་སོ? 
༥. ནང་ན་སྐུ་ ག་དེམ་ཅག་འདུག? དེ་ཚུ་ ག་ཅ་ར་ཨན་པས? 
༦. ལྷ་ཁང་ནང་ ག་ཅ་ར་ འབདེཝ་སོ? 
༧. ལྷ་ཁང་ནང་ རྟན་གཙོ་བོ་ ག་ཅ་ཨན་མས? 
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- དཀོན་གཉར་གྱི་ སླབ་མ་ལན་ཚུ་ སློབ་དེཔོན་གྱིས རོདེ་ཚིག་ཐུང་ཀུ་ར་བྲེས་བྱན་དེགོ། 
- དཀོན་གཉར་ལས་འཐོབ་མ་ སྙིན་ཞུ་ཚུ་ སྡེ་ཚིན་ར་ར་བཞེན་གྱི་ སྤྱན་ཞུ་འབདེ་དེགོ། 
- བསྡུ་ལན་འབདེ་དེ་འབག་འོང་མ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ བྱང་གུ་བཀྲམ་སྟེོན་འབདེ་བཞེག་
 དེགོ། 
ལོག་ལྷོད་ཞིནམ་ལས། ལྟ་བཤལ་གྱིས་ མ་དོ་བའ། རིང་སོའ་ཁྱིམ་ནང་དང་ མཐའ་འཁོརི་གྱི་ ལྷ་
ཁང་ནང་ལས་ཕརི་ སྐུ་རྟན་ག་ཅ་རི་མཇལ་ཡ་ག? མཚན་བཀོད་སྦེ་ གོ་སྡུརི་འབད། སོབ་གྲྭའ་
མཆོད་བཤམ་དང་། ཡག་ཚང་ནང་ལས་ཕརི་ ག་ཅ་རི་མཇལ་ན་ཡོད་ག? བལྟ་བརི་བཏང་སྦེ་ 
བསྡུ་ལན་འབད་བཅུག། 

༣.༧    སམས་ཅན། 
ལས་དོན།  སམས་ཅན་མ་འདྲིཝ་ཚུ་ག་ སོར་ལས་ འབྲེ་སབ་འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  སླབ་ན།བྲེ་ན།   
རག་སྟེོབས།  དེབྱ་དེཔྱདེ། 
སྟེོན་ཆེས།   འབྲེ་དབ་དང་སྨྱུ་གུ་སོགས། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས། སམས་ཅན་གྱི་སོར་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་འབདེ་ཐངས་ཀྱི་རམ་པ་ཚུ་སྟེོན་ན། 

- སམས་ཅན་གྱི་མང་༡༠ དེ་ཅག་ཐོ་བཀོདེ་བཅུག་ན། 
- སམས་ཅན་གྱི་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུ་ག་མང་བྲེ་བཅུག། 
- སམས་ཅན་ མ་འདྲིཝ་ཚུ་ག་ཕན་པ་ཚུ་ སླབ་བཅུག་ན། 
- སོ་ནོར་སམས་ཅན་དེང་ ར་ཁའ་སམས་ཅན་ཚུ་ དེབྱ་བ་ཕྱྟེས་ཏྦེ་ སླབ་བཅུག་ན། 
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- ཨོ་འཐུང་སམས་ཅན་དེང་ ཨོ་འཐུང་མྟེན་པའ་ སམས་ཅན་ཚུ་ དེབྱ་ཕྱྟེས་ཏྦེ་སླབ་བཅུག་ན། 
- སམས་ཅན་ཚུ་གས་ བཞེས་སོ་ ག་ཅ་ར་ བཟའཝ་ཨན་ན? སླབ་བཅུག་ན། 
- སམས་ཅན་མ་འདྲིཝ་ཚུ་གས་ སྡེོདེ་ས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབདེ་དེ་སླབ་བཅུག་ན། 

༣.༨    མར་དེར་ཚིལ་བཟོ་ཐངས། 
ལས་དོན།  མར་དེར་ཚིལ་ བཟོ་ཐངས་ཀྱི་རམ་པ་ཚུ་ སླབ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།   འབྲེ་སབ།  
རག་སྟེོབས།  དེབྱ་དེཔྱདེ། 
སྟེོན་ཆེས།    ཤོག་ཁྲིམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ མར་དེང་དེར་ཚིལ་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རམ་ཚུ་ ཤོག་ཁྲིམ་ནང་བྲེྲིས་འབག་འོང་མ་འདེ་སྟེོན་
ཞེནམ་ལས། 

- མར་དེང་དེར་ཚིལ་བཟོཝ་དེ་དེགོ་པའ་ ཅ་ཆེས་ཚུ་ ཐོ་བཀོདེ་འབདེ་བཅུག་ན། 
- དེར་ཚིལ་བཏོན་ན་ ཨོམ་དེཀྱིོག་ན་ དེར་ཚིལ་བསོང་ན་ དེཔྱ་སོྟེན་གྱི་ཐོག་ལས་ གོ་དེོན་སོདེ་དེགོ། 
- མར་དེང་དེར་ཚིལ་ བཟོ་ཐངས་ཀྱི་ རམ་པ་ཚུ་ སླབ་བཅུག་ན། 
- རབ་འབྱུང་པ་ཅན་ ས་ཁོངས་ཅག་ནང་ ལྟེ་བཤལ་ཁད་ཞེནམ་ལས་ བཟོ་ཐངས་ཚུ་ངོ་མ་འབདེ་ 

བལྟེ་བཅུག། 

༣.༩    སོ་གླུ་འཐན་ན། 
ལས་དོན།  གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ག་ ཕལ་སདེ་དེང་ ཞེ་སའ་ འབྲེ་སབ་འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་སབ། 
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རག་སྟེོབས།  ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།   སོ་གླུའ་ནང་ལས་ གཟུགས་ཀྱི་ཞེ་ས། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ ཕལ་སདེ་དེང་ ཞེ་སའ་མང་ཚིག་ཚུ་ ཞེབས་ཁྲིའ་ཐོག་ལས་ སྟེོན་ན། 
✓  སོ་གླུ་འདེ་ གདེངས་དེབྱངས་ འཐན་ཐངས་ སྟེོན་ན། 
✓  རྟང་བདེའ་སྟེ་ ཞེབས་ཁྲི་འཐན་བཅུག་ན། 
✓  ཕལ་སདེ་དེང་ ཞེ་སའ་ མང་ཚིག་ཚུ་ བྱང་ཤང་གུ་བྲེྲིས་ཏ་་སྟེོན་ན། 
✓ ཕལ་སདེ་དེང་ཞེ་ས་ གཟུགས་ལུ་ བརྡ་སོན་ཐོག་ལས་ མང་སླབ་བཅུག་ན། 
✓  འདྲི་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་བྲེ་བཅུག་ན། 

༣.༡༠    མང་ཚིག་འཚིལ་ན།  
ལས་དོན།  སྲུང་དེབ་ལྷག་སྟེ་ བཀོདེ་རྒྱ་དེང་འཁྲིལ་ འབྲེ་ལྷག་འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་ལྷག།  
རག་སྟེོབས།  གོ་བ།  
སྟེོན་ཆེས།     ཆུ་བྱ་ཨ་རྒས་དེང་ཉ་ཚུའ་ཤོག་ཁྲིམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
ཤོག་ཁྲིམ་ ཤོག་གངས་༦,༧ ནང་ཡོདེ་མ་ ཆུ་བྱ་ཨ་རྒས་ཀྱི་སྲུང་འདེ་ འབག་འོངས་ཞེནམ་ལས། སློབ་
དེཔོན་གྱིས། ཚིག་མཚིམས་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ ལྷག་ཐངས་དེཔྱ་སྟེོན་འབདེ་ན།  

- ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ལདེ་སལོ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ན།  
- རོདེ་སྒྲ་དེང ཚིག་ག་གཅད་མཚམས་དེང་ འཁྲིལ་ཏ་ལྷག་ མ་ལྷག་བལྟེ་ན། 
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-  འོག་ལུ་བཀོདེ་དེ་ཡོདེ་མ་ ལཱ་ཤོག་ ཤོག་གངས་༡༧ པ་འདེ་ སོདེ་ཞེནམ་ལས དྲི་བ་ག་འོག་ལུ་ 
འོས་འབབ་ཡོདེ་པའ་ མང་ཚིག་ཚུ་འཚིལ་ཏ་བྲེ་བཅུག། 

༡. གསལ་བྱད་ལུ་ དེབྱངས་མད་པའ་ མང་ཚིག་འཚིལ་ཏ་བྲེས།  
 ཀ་ཤ། པར། དེཔར་ན།  
༢. གསལ་བྱད་ལུ་ དེབྱངས་ཡོདེ་པའ་ མང་ཚིག་འཚིལ་ཏ་བྲེས། དེཔར་ན།  
 ཀོ་མ། ཀ་བ། 
༣. མགོ་ཅན་ལུ་ དེབྱངས་མད་པའ་ མང་ཚིག་འཚིལ་ཏ་བྲེས། དེཔར་ན།   
 ས་ས། ལྒང་ཕུ།  
༤. མགོ་ཅན་ལུ་དེབྱངས་ཡོདེ་པའ་ མང་ཚིག་འཚིལ་ཏ་བྲེས། དེཔར་ན། 
 སོ། སདཔ། 
༥. འདེོགས་ཅན་ལུ་དེབྱངས་མད་པའ་ མང་ཚིག་འཚིལ་ཏ་བྲེས། དེཔར་ན།   
 བམ། སླབ། 
༦. འདེོགས་ཅན་ལུ་དེབྱངས་ཡོདེ་པའ་ མང་ཚིག་འཚིལ་ཏ་བྲེས། དེཔར་ན།   
 སློབ་ཕྲུག། བོན་པོ། 

ལཱ་ཤོག་ ཤོག་གངས་༡༩ པ་འདེ་ སོདེ་ཞེནམ་ལས། འོག་ག་དྲིྱི་བའ་ལན་ཚུ བྲེ་བཅུག། 
༡. ཆུ་བྱ་ཨ་རྒས་ སམས་སྐྱོ་དེགོ་པའ་ཁུངས་འདེ་ ག་ཅ་ལས་བརྟན་ཨན། ཟར་སླབ་ནུག། 
༢. ཆུ་བྱ་ཨ་རྒས་དེང་ ཉ་ཚུ་ གནས་སབས་ ག་མཁས་པས?  
༣. ཆུ་བྱ་ཨ་རྒས་ཀྱི་ འབདེ་གཞེག་དེང་ ཉ་ཚུ་ག་འབདེ་གཞེག་ལས་ ག་འདེ་སམས་ཁར་ བབས་ཅྲི? 
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༣.༡༡   ཕལ་སདེ་དེང་ཞེ་ས། 
ལས་དོན།  ཕལ་སདེ་དེང་ ཞེ་སའ་ མང་༡༠ དེ་ཅག་ ངོས་འཛིན་འབདེ་དེ་ འབྲེ་ལྷག་འབདེ་ཚུགས་

ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་ལྷག། 
རག་སྟེོབས།  དྲིན་ཤས། 
སྟེོན་ཆེས།   ཞེ་སའ་ཚིག་ག་ཤོག་ཁྲིམ། སོ་གླུ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ཕལ་སདེ་དེང་ཞེ་སའ་མང་༡༠ གྱི་ཤོག་ཁྲིམ་༢ བྲེས་ཏ་འབག་འོང་ན། 

- ཤོག་ཁྲིམ་གུ་ ཡོདེ་པའ་ཞེ་སའ་ མང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ན།  
- ཤོག་ཁྲིམ་ནང་ཡོདེ་པའ་ ཕལ་སདེ་དེང་ཞེ་ས་ སོདེ་དེ་ མཐུན་སྒྲག་འབདེ་བཅུག། 
- འབྲེ་ཁྲིའི་གུ་ བཀྲམ་འབདེ་བཞེག་མ་ ཞེ་ས་དེང་ཕལ་སདེ་ བཀོདེ་རྒྱ་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ ངོས་འཛིན་

འབདེ་དེ་ ལྷག་བཅུག་ན། 
-  སོ་གླུའ་ནང་ལས་ ཕལ་སདེ་དེང་ཞེ་སའ་ ཞེབས་ཁྲི་འཐན་བཅུག། 
-  ཕལ་སདེ་དེང་ཞེ་སའ་ མང་ཚུ་འདྲི་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་བྲེ་བཅུག། 

༣.༡༢    སློབ་ཁང་ནང་ག་བྱ་སྤྱོདེ། 
ལས་དོན།  སློབ་ཁང་ནང་ འབདེ་ཆེོགཔ་དེང་འབདེ་མ་ཆེོག་པའ་ ལམ་ལུགས་སོར་ཤས་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་སབ། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཐང་། 
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ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔནོ་གྱིས། སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ འབདེ་ཆེོགཔ་དེང་ མ་ཆེོགཔ་ག་ ལམ་ལུགས་སོར་ལས་ སློབ་ 
ཕྲུག་ཚུ་དེང་གཅག་ཁར་ གོ་སྡུར་འབདེ་ན། 

- འབདེ་ཆོེགཔ་དེང་ མ་ཆེོགཔ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ སླབ་བཅུག་ན།  
- ཨ་ལོ་ཚུ་གས་སླབ་མ་ཚུ་ སློབ་དེཔོན་གྱི་ ཤོག་ཁྲིམ་ཅག་ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོདེ་འབདེ་ན།  
- ཤོག་ཁྲིམ་འདེ་ སློབ་ཁང་ནང་ ག་ར་གས་མཐོང་སར་དེཔྱངས་བཞེག་ན། 
- ལམ་ལུགས་འདེ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ སློབ་དེཔོན་གྱིས་ལྷག་སྟེ་ དྲིན་གསོ་འབདེ་དེགོ།  

གོ་སྡུར་འབདེཝ་དེ་ ཚུདེ་དེགོཔ། དེཔར་ན། 
འབདེ་ཆེགོཔ། འབདེ་མ་ཆེགོཔ། རྟག་བུ་ར་འབདེ་དེགཔོ། 
༡. དྲི་བ་དྲི་ན། ༡. འཐབ་ན། ༡. དུས་ཚིད་ཁར་འོང་ན། 
   

༣.༡༣    བཀོདེ་རྒྱ་ལྷག་སྟེ་འབདེ་ན། 
ལས་དོན།  བྱ་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ བཀོདེ་རྒྱ་སླབ་ན་དེང་ རྣམ་འགྱུར་འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན། 
རག་སྟེོབས།  གོ་བ། 
སོྟེན་ཆེས།   བཀོདེ་རྒྱའ་ཤོག་སྒྲལ་ཚུ།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། བཀོདེ་རྒྱའ་ཐོག་ལས་ བྱ་ཚིག་ལྷག་སྟེ་ རྣམ་འགྱུར་ཚུ་བཏནོ་ན། 
✓  བྱ་ཚིག་ག་བཀོདེ་རྒྱའ་ ཤོག་སྒྲལ་ཚུ་ བཅའ་སྒྲག་རྐྱབ་སྟེ་འབག་འོང་ན། 
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✓  གྱིལ་སོར་སོརམ་འབདེ་ སྡེོདེ་བཅུག་ཞེན་ན་ བྱ་ཚིག་སོདེ་དེྟེ་ ཁུ་སམ་སམ་འབདེ་ལྷག་བཅུག་ན། 
✓ བྱ་ཚིག་ག་བཀོདེ་རྒྱ་འཁྲིལ་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བཏོན་བཅུག་ན། 
✓  དྲི་བའ་ཐོག་ལས་ ག་ཅ་ག་རྣམ་འགྱུར་བཏོནམ་ཨན་ན? སླབ་བཅུག་ན། 
✓ རགས་བསྒྲས་ཏ་ བྱ་ཚིག་ སོའ་ར་འཕྲོ་མཐུདེ་འབདེ་བཅུག་ན། 

ཨ་ལོ་ར་ར་ ཡར་ལྷོང་སྟེ་ ཤོག་སྒྲལ་ནང་ཡོདེ་པའ་ བཀོདེ་རྒྱ་འདེ་ཚུ་ ཁུ་སམ་ས་འབདེ་ལྷག་སྟེ། ཨ་ལོ་དེ་ལུ་ 
བཀོདེ་རྒྱ་ནང་ བྲེས་ཏ་ཡོདེ་མ་འདེ་ ཁ་གས་མ་སླབ་པར། དེ་འཕྲོ་ལས་ བཀོདེ་རྒྱ་དེང་འཁྲིལ་ཏ་འབདེ་བཅུག་
ན། དེཔར་ན། བཀོདེ་རྒྱ་ནང་། ཡརི་མཆོང་། ཟར་ཡོདེ་པ་ཅན། ཡརི་མཆོང་ན་དང་། གཞེན་ཡང་། དེཔར་
ན།  

ཉར་མཁོའ་བྱ་ཚིག། 

 

 
 
༣.༡༤    སམས་ཅན་བདེག་འཛིན། 
ལས་དོན།  སམས་ཅན་ཚུ་ བདེག་འཛིན་འབདེ་ཐངས་ཀྱི་སོར་སླབ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།      ལྷག་ན།   
རག་སྟེོབས་དེབྱ་རམ། དེབྱ་དེཔྱདེ། 
སོྟེན་ཆེས།    འབྲེ་དབ་དང་སྨྱུ་གུ་སོགས། 

 

སྟོད། སྟོང་། འགྱོ། འབད། བྱིན། སབ། སྤྲྟོད། ཉལ། བཟའ། འཐུང་། གྱོན། བཙུགས། 
བཀལ། སེང། བཙུམ། ཕྱེས། བཏྟོན། སྟོན། ལེན། བསྣད། མཐུད། འདྲུད། འཐེན། བཤེད།  
འཕྱྟོག། བླུག། 
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ལག་ལན་ལམ་སོན།  
 སློབ་དེཔོན་གྱིས་ སམས་ཅན་ཚུ་ བདེག་འཛིན་འབདེ་དེགོཔ་ཁག་ཆེ་བའ་སོར་ལས་བཤདེ་བྱན་ན། 

- སམས་ཅན་ཚུ་ན་བ་ཅན་ ག་གས་བལྟེཝ་ཨན་ན? སྡེ་ཚིན་ནང་གོ་སྡུར་འབདེ་བཅུག་ན། 
- སམས་ཅན་ཚུ་ བདེག་འཛིན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ སོར་ལས་སྡེ་ཚིན་ནང་ གོ་སྡུར་འབདེ་བཅུག་ན། 
- སམས་ཅན་ཚུ་ ག་ཏ་བཞེག་དེགོཔ་ཨན་ན? གོ་སྡུར་འབདེ་བཅུག། 
- གོ་སྡུར་འབདེ་ཡོདེ་པའ་ གནདེ་དེོན་ཚུ་ དེམངས་ཁར་སླབ་བཅུག་ན། 
- རབ་འབྱུང་པ་ཅན་ ཉ་འདེབས་ཀྱི་སོ་ནོར་འགོ་དེཔོན་འབདེ་སར་ ཁད་ཞེནམ་ལས་ སམས་ཅན་དེང་

འབྲེལ་བའ་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོདེ་བཅུག། 
བདག་འཛིན་མད་མ་ སྤྱིང་ཁྱི། སམས་ཅན་ལུ་ ནད་འཁོརི་ཡོད་མ་ཚུ། བདག་འཛིན་འབད་ཐངས་
སོརི། 

༣.༡༥   གྱིོན་ཆེས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས།  
ལས་དེོན།  གྱིོན་ཆེས་ཀྱི་རྒྱུ་ མ་འདྲིཝ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབདེ་དེ་ སླབ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།       ལྷག་ན།   
རག་སྟེོབས།  དེབྱ་དེཔྱདེ། 
སྟེོན་ཆེས།       ཤོག་ཁྲིམ།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། གྱིོན་ཆེས་མ་འདྲིཝ་ཚུ་ག་ རྒྱུ་མ་འདྲིཝ་ཡོདེ་པའ་ སོར་ལས་བཤདེ་བྱན་ན། 

- གྱིོན་ཆེས་ཀྱི་ རྒྱུ་ཆེ་ག་ མང་ཐོ་བཀོདེ་འབདེ་དེ་སྟེོན། དེཔར་ན། ཀ་བལ། སྐུདེཔ། བལ། པགས་
ཀོ་སོགས། 
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- རྒྱུ་ཆེའ་འཐོན་ཁུངས་ ངོས་འཛིན་འབདེ་དེ་ སྟེོན་ན། དེཔར་ན། སོ་ཤང། སམས་ཅན།  
- ཁོང་རའ་ གཟུགས་ཁར་ཡོདེ་པའ་ གྱིོན་ཆེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆེ་ སླབ་བཅུག་ན། དེཔར་ན། སོ་ཤང་ 

སམས་ཅན་ མ་གས་བཟོ་བཟོཝ་ ཟར་ ཡ་གུ་བཏགས་ཏ་ སོར་ཐག་གསུམ་བྲེས།  
 
 

 

ད་བཟུམ་འབད་  སོབ་ཁང་ནང་ག་ ཅ་ལ་ཚུ་ག་སོརི་ལས་ གོས་སྟུན་འབད་རུང་ མ་བཏུབ་མདཔ་ཨན། ད་
དང་འབྲེལ་བའ་ རིགས་ག་ཅ་རི་འབད་རུང་། ཅ་ལའ་མང་། རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་སོརི་ བྲེ་བཅུག་པ་ཅན་ལགས་ཤོམ་
འོང་།  
སློབ་ཚན་༣ པ་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད། སྡེབ་དང་སྦྲགས་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོཔ་འབད་ 
སློད་ཡློད་མི་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 
སློབ་ཚན་༣ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 དྲི་བ་འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཚུ་ ཉན་ཏེ་ལན་ འབྲི་སབ།  
 ཉིན་བསར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ལེན་ཚུལ། 
 ཉིན་བསར་ལཱ་གི་ ཉམས་མློང་ བཤད་པ། 
 རང་དང་ ཆ་རློགས་གཡུས་ཁ་གི་ གནས་ཚུལ་ འབྲི་སབ། 
 ཉིན་བསར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ལེན་ཚུལ། 
 འབྲེལ་ཡློད་ དློན་ཚན་གྱི་ཐློག་ལས་ བཤད་པ། 
 ཀུན་གསལ་སློགས་དང་ ལྷག་དེབ་ ལྷག་ཐངས། 
 ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ འབྲི་སབ། 
 འབྲེལ་ཡློད་ཀྱི་ དློན་ཚན་སྐོར་ལས་ འདྲི་ལན། 
 གྱངས་ཁ་༧༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་ནང་དང་༥༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་ནང་ འབྲི་སབ། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སློན་དློན་ཚན། 

སེམས་ཅན། སྔོ་ཤིང་། ས། 
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སློབ་ཚན་གསུམ་པའི་ དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱློར། Approach འགོ་ཐློག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

དྲི་བ་འདྲི་ལན། ཉིན་བསར་ལཱ་གི་
ཉམས་མློང་། འབྲེལ་ཡློད་དློན་ཚན་
གྱི་བཤད་པ། རང་ ཆ་རློགས་དང་ 
གཡུས་ཁའི་གནས་ཚུལ། ཉེ་འབྲེལ་
གྱི་མིང་ཚིག། ༧༠ ཚུན་ ཨང་
ཡིག། ༥༠ཚུན་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ 
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས། རྗོད་
སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་ལུ་ དཀའ་ངལ་ 
ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ འབད་ཚུགས་
མི། 

དྲི་བ་འདྲི་ལན། ཉིན་བསར་ལཱ་གི་
ཉམས་མློང་། འབྲེལ་ཡློད་དློན་ཚན་
གྱི་བཤད་པ། རང་ ཆ་རློགས་དང་ 
གཡུས་ཁའི་གནས་ཚུལ། ཉེ་འབྲེལ་
གྱི་མིང་ཚིག། ཨང་ཡིག་༧༠ ཚུན་
དང་ ༥༠ཚུན་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ 
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས། རྗོད་
སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་ལུ་ དཀའ་ངལ་ 
རེམ་གཉིསམ་མ་གཏློགས་ མང་
ཤློས་ར་ འབད་ཚུགས་མི། 

དྲི་བ་འདྲི་ལན། ཉིན་བསར་ལཱ་གི་
ཉམས་མློང་། འབྲེལ་ཡློད་དློན་ཚན་
གྱི་བཤད་པ། རང་ ཆ་རློགས་དང་ 
གཡུས་ཁའི་གནས་ཚུལ། ཉེ་འབྲེལ་
གྱི་མིང་ཚིག། ཨང་ཡིག་༧༠ ཚུན་
དང་ ༥༠ཚུན་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ 
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས། རྗོད་
སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་ལུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ འབད་ཚུགས་མི། 

དྲི་བ་འདྲི་ལན། ཉིན་བསར་ལཱ་གི་
ཉམས་མློང་། འབྲེལ་ཡློད་དློན་ཚན་
གྱི་བཤད་པ། རང་ ཆ་རློགས་དང་ 
གཡུས་ཁའི་གནས་ཚུལ། ཉེ་འབྲེལ་
གྱི་མིང་ཚིག། ཨང་ཡིག་༧༠ ཚུན་
དང་ ༥༠ཚུན་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ 
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས། རྗོད་
སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་ལུ་དཀའ་ངལ་ 
ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཉན་སབ་
འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

ལྷག
་ནི།
 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤློག། ཉིན་
བསར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་
ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དློན། རང་དང་ ཆ་
རློགས་ གཡུས་ཁ་གི་ གནས་
ཚུལ། ཀུན་གསལ་དང་ གཏང་
ཡིག་ལ་སློགས་པའི་ ཡིག་རིགས་
ཚུ་ལྷག་པའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ 
སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷློད་ ཉམས་
ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ དཀའ་ངལ་ ག་
ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྷག་ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤློག། ཉིན་
བསར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་
ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དློན། རང་དང་ ཆ་
རློགས་ གཡུས་ཁ་གི་ གནས་
ཚུལ། ཀུན་གསལ་དང་ གཏང་
ཡིག་ལ་སློགས་པའི་ ཡིག་རིགས་
ཚུ་ལྷག་པའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ 
སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷློད་ ཉམས་
ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ 
མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ དཀའ་
ངལ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྷག་
ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤློག། ཉིན་
བསར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་
ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དློན། རང་དང་ ཆ་
རློགས་ གཡུས་ཁ་གི་ གནས་
ཚུལ། ཀུན་གསལ་དང་ གཏང་
ཡིག་ལ་སློགས་པའི་ ཡིག་རིགས་
ཚུ་ལྷག་པའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ 
སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷློད་ ཉམས་
ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ ལྷག་ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤློག། ཉིན་
བསར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་
ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དློན། རང་དང་ ཆ་
རློགས་ གཡུས་ཁ་གི་ གནས་
ཚུལ། ཀུན་གསལ་དང་ གཏང་
ཡིག་ལ་སློགས་པའི་ ཡིག་རིགས་
ཚུ་ལྷག་པའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ 
སེང་ཕབ་ མགྱོགས་ལྷློད་ ཉམས་
ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཚུ་ དཀའ་ངལ་ ག་
ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྷག་ནི་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

བྲི་ནི
། 

ཉིན་བསར་ལཱ་གི་ ཉམས་མློང་དང་། 
རང་དང་ ཆ་རློགས་གཡུས་ཁ་གི་ 
གནས་ཚུལ། འབྲེལ་ཡློད་ དློན་
ཚན་གྱི་ཐློག་ལས་ རྗོད་ཚིག་དང་ 
བཤད་པ། དྲི་བ་འདྲི་ལན། མིང་
ཚིག་གོ་དློན་དང་ དློན་ཚན་  
བཤད་པ། ༧༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་
ནང་དང་༥༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་
ནང་ བྲི་བའི་སྐབས། ཡིག་སྡེབ་
དང་ འདྲེན་བཀལ་ ཚག་ཤད་ 
ཚིག་གི་འློས་འབབ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་
མེད་པར་ བྲི་ཚུགས་མི།  

ཉིན་བསར་ལཱ་གི་ ཉམས་མློང་དང་། 
རང་དང་ ཆ་རློགས་གཡུས་ཁ་གི་ 
གནས་ཚུལ། འབྲེལ་ཡློད་ དློན་
ཚན་གྱི་ཐློག་ལས་ རྗོད་ཚིག་དང་ 
བཤད་པ། དྲི་བ་འདྲི་ལན། མིང་
ཚིག་གོ་དློན་དང་ དློན་ཚན་  
བཤད་པ། ༧༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་
ནང་དང་༥༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་
ནང་ བྲི་བའི་སྐབས། ཡིག་སྡེབ་
དང་ འདྲེན་བཀལ་ ཚག་ཤད་ 
ཚིག་གི་འློས་འབབ་ཚུ་ རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་
ར་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ བྲི་
ཚུགས་མི།  

ཉིན་བསར་ལཱ་གི་ ཉམས་མློང་དང་། 
རང་དང་ ཆ་རློགས་གཡུས་ཁ་གི་ 
གནས་ཚུལ། འབྲེལ་ཡློད་ དློན་
ཚན་གྱི་ཐློག་ལས་ རྗོད་ཚིག་དང་ 
བཤད་པ། དྲི་བ་འདྲི་ལན། མིང་
ཚིག་གོ་དློན་དང་ དློན་ཚན་  
བཤད་པ། ༧༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་
ནང་དང་༥༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་
ནང་ བྲི་བའི་སྐབས། ཡིག་སྡེབ་
དང་ འདྲེན་བཀལ་ ཚག་ཤད་ 
ཚིག་གི་འློས་འབབ་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ བྲི་ཚུགས་མི།  

ཉིན་བསར་ལཱ་གི་ ཉམས་མློང་དང་། 
རང་དང་ ཆ་རློགས་གཡུས་ཁ་གི་ 
གནས་ཚུལ། འབྲེལ་ཡློད་ དློན་
ཚན་གྱི་ཐློག་ལས་ རྗོད་ཚིག་དང་ 
བཤད་པ། དྲི་བ་འདྲི་ལན། མིང་
ཚིག་གོ་དློན་དང་ དློན་ཚན་  
བཤད་པ། ༧༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་
ནང་དང་༥༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་
ནང་ བྲི་བའི་སྐབས། ཡིག་སྡེབ་
དང་ འདྲེན་བཀལ་ ཚག་ཤད་ 
ཚིག་གི་འློས་འབབ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་
མེད་པར་ བྲི་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་
མི།  
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བྱ་ས
ློད། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་དང་
འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། ཅ་
ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་ཚློད་ལུ་ 
འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱང་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་ ས་
སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་དང་
དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་འབད་
དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་ཡློད་མི་
དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་འབག་ནི། 
ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་
ཧློད་ནང་བླུག་ནི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་དང་
འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། ཅ་
ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་ཚློད་ལུ་ 
འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱང་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་ ས་
སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་དང་
དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་འབད་
དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་ཡློད་མི་
དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་འབག་ནི། 
ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་
ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ 
མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ ཚུལ་
མཐུན་འབད་ འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་དང་
འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། ཅ་
ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་ཚློད་ལུ་ 
འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱང་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་ ས་
སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་དང་
དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་འབད་
དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་ཡློད་མི་
དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་འབག་ནི། 
ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་
ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་དང་
འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། ཅ་
ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་ཚློད་ལུ་ 
འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱང་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་ ས་
སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་དང་
དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་འབད་
དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་ཡློད་མི་
དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་འབག་ནི། 
ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་
ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་
འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ལམ་སྟོན་༢ པ།               ༢༠༢༢ 

 77 

སྟོབ་ཚན་བཞི་པ༽ 

དགོས་དློན། 
མཐའ་འཁོར་གྱི་ཡུལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཤད་པ་ ལློ་རྒྱུས་ གནས་ཚུལ་བྲིས་ཡློད་མི་ཚུ་ལས། རྟ་དྲངས་
ཏེ་ འབྲི་སབ་འབད་ནི་དང་། འབྲེལ་ཡློད་དློན་ཚན་ཚུ་གི་ཐློག་ལས་ འབྲི་ལྷག་དང་། ལློག་པ་དང་
མཐུག་ཡིག་ ཝ་ཟུར་ཅན་ཚུའི་ལག་ལེན་དང་། གནམ་གཤིས་ གཟའ་སྐར་ཚེས་གྲངས་ ཉིན་རིམ་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ཡིག་ལམ་གྱི་ཐློག་ལུ་
བཀོད་དེ་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དློན་ལུ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བརྩེ་གདུང་དག་སྣང་། 
རྩིས་མཐློང་ འགན་ཁུར་ག་ཅིའི་ནང་འབད་རུང་ རང་ཚློར་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་ནི་གི་ ངེས་ཤེས་འཐློབ་
དགོཔ་ཨིན། 

སློབ་སློང་གྲུབ་འབྲས། 
 མཐའ་འཁོར་གྱི་ པར་དང་ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བཤད་པ། 
 ལློག་ཡིག་དང་ མཐུག་ཡིག་ ཝ་ཟུར་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འབྲི་སབ། 
 རྗེས་འཇུག་ན་དང་ དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་དང་ན་རློ་ཅན་གྱི་ རྗོད་སྒྲ་བཏློན་ཏེ་ འབྲི་སབ།  
 སྲུང་དེབ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ལེན་ཚུལ།   
 ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་འབྲི་སབ། 
 གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས་ཀྱི་སྐོར་ལས་འབྲི་སབ། 
 ལཱ་འགན་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་ བཤད་པ་བྲི་སབ། 
 ཨང་ཡིག་འབྲི་སབ། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སློན་དློན་ཚན། 

 གནས་ཚད་འད་ནང་ལྷོདཔ་ད། མཇུག་ལུ་ བཀོད་ཡོད་མ་ ལྷག་དབ་ཀྱི་ཐོ་ལས། འོས་འབབ་ག་ཆ་
མ་འད་བལྟ་ས། གཉིས་དང་གསུམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་འབྲེ་ལྷག་ སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟོ་ན་
ག་དོན་ལུ་ སོན་ཚན་དང་ ནང་འབྲེལ་བཟོ་སྦེ་ ངས་པརི་ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨན། 
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སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤློག་གི་མཇུག་ལུ་ཡློད་མི་ ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན། སློབ་ཚན་བཞི་པ༽ 
ཟེར་མི་འདི་སློད་སྦེ་ སློབ་ཚན་བཞི་པ་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ འབྲི་ལྷག་འབད་
ཚུགས་དགོཔ་འབད་ སློད་དགོ། 
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སློབ་ཚན་༤ པའི་སློང་ལཱ། 

༤.༡   བཤདེ་པ། 
ལས་དོན།  ཤང་འབྲེས་ཀྱི་མང་དང་། ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ སོར་ལས་ བཤདེ་པ་རྐྱབ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།   འབྲེ་ལྷག། 
རག་སྟེོབས།  གོ་བ། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤང་འབྲེས་ས་ཚིང་བྲེས་ཏ་ ཡོདེ་པའ་ཤོག་ཁྲིམ་ཅག།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ཤང་འབྲེས་ཀྱི་མང་ཚུ་ བྱང་ཤང་གུ་བྲེྲིས་ཏ་ སྟེོན་ན། 

- ཉ་འདེབས་ལས་འཐོབ་མ་ ཤང་འབྲེས་ཐོ་བཀོདེ་བཅུག་ན། 
- རང་སོའ་དེགའ་མ་དེང་མ་དེགའ་མ་ ཤང་འབྲེས་སོ་སོ་འ་བདེ་བཏོན་བཅུག་ན། 
- ཁོང་རའ་ དེགའ་མ་ཤང་འབྲེས་ཀྱི་ བཤདེ་པ་བྲེ་བཅུག་ན། 
-  ཤང་འབྲེས་ཀྱི་བྱོ་ལྷ་དེང་ བཟོ་རྣམ་ རྣམ་པ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབདེ་བཅུག་ན། 

དེཔར་ན། གོན། རྒུན་འབྲུམ། སན་འབྲུ། སྦྲམ་ཟས། ཕོདེ་ཙོེ། སང་ཚིལ་ལུ། གུ་ལྲི། ཆུ་རྒུན་
འབྲུམ། ཨ་པཱལ། ཁམ། གླྲི། གུན་ཆེ། ངང་ལག། ཚིལ་ལུ། བལཔོ་སའུ། ལ་སོགས་པ། 

༤.༢    རོདེ་ཚིག་བཟོ་ན།   
ལས་དོན།  དུས་རྒྱུན་གྱི་ གནམ་གཤས་སོར་ལས་ འབྲེ་སབ་འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་ལྷག།  
རག་སྟེོབས།  གོ་བ།  
སྟེོན་ཆེས།   གནམ་གཤས་ཀྱི་ཤོག་བྱང་དེང་ ཟླ་ཐོ། 
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རྔ། རློལམློ། སིན་ཅུང་། བྱིནམ་ཐག། བང་ཅུང་། ཕྱག་
སེན། ཁ་མིག། ཐད་སློང་། སྐུ་དློརམ། དེ་ཚེ། དྲིལ་བུ། 
ཟངས་གཞློང་། གོང་། ཀོ་མ། འཁལ་མ། པ་ལང་། ཐློཝ། 
གཟློང་། མེ་ཏློག་ཀོ་པི། དཀར་མེ། གཞེས་ཚེ། ཇ་ཁྲུ། 
ཚིགས། དློན་ཧིང་། བྱུ་རུ། སྦལ་ཁ། འདམ་བྱ། དྲུང་ཡིག། 
སྦང་ཆང་། ཕུར་བུ། དྲི་བཟང་། དགུན། དྲུག། གྱོདཔ། 
དྲུང་འཚློ། གཉིས། ལེ་ཀོ། གློཝ། སློ་ཁ།སང་ནག། གཟན་
དློམ། གོན། ཟ་བ། གཅིག། འབྲས་སེར། དུང་། ཟ་པ། 
རྟིངམ། དློརམ། གླང་མ་ཤིང་། རྔས་ཏློག། ལྟག་ཀོ། སིང་
ཆང་། དང་ཕུ། རགས་ཅུང་། ར་ཤབས། སེག་ཅུང་། 
སྒོགཔ། སློག་ལེ། ཁྲུང་ཁྲུང་། རྒྱ་བློ། སར་ཅུང་། གཞེས་
ཕློད། ནལ་གཟནམ། རྒྱ་གླིང་། གཞེས་ཉིནམ། བྱིལ་ལི། 
རྒྱུ་མ། མིག་དམར། ཕུ་ཀྲུ། བྱཱར། ཁག་ཏེམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། གནམ་གཤས་ཀྱི་སོར་ལས་ཡོདེ་པའ་ ཤོག་ཁྲིམ་ཅག་ བྲེས་འབག་འངོས་ཞེནམ་ལས།  

- གནམ་གཤས་གནས་སྟེངས་ལུ་བལྟེ་སྟེ་ གནམ་གཤས་སོར་ལས་སླབ་བཅུག་ན། 
- གནམ་གཤས་ གནས་སྟེངས་དེང་འཁྲིལ་ པར་བཅུག་ན། 
- གནམ་གཤས་ མ་འདྲིཝ་ཚུ་ག་ སོར་ལས་བཤདེ་པ་ཐུང་ཀུ་ར་ བྲེ་བཅུག་ན། 

དེཔར་ན། ཆེརཔ་རྐྱབ། ཉམ་ཤར། ས་སྨུག་སྤུབས། ཁཝ་རྐྱབ། སརཝ་རྐྱབ། རླུང་མ་འཕུ། 

༤.༣     མང་ཚིག་མ་འདྲིཝ།  
ལས་དོན།  མང་ཚིག་མ་འདྲིཝ་ཚུ་ ཕྱ་སལ་རྐྱབ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན། 
རག་སྟེོབས།  དེབྱ་དེཔྱདེ། 
སྟེོན་ཆེས།  མང་ཚིག་ས་ཚིགས་ཡོདེ་པའ་ཤོག་ཁྲིམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། འོག་ག་ མང་ཚིག་མ་འདྲིཝ་ཚུ་ ཕྱ་སལ་
རྐྱབ་སྟེ་ འབྲེ་ཐངས་སྟེོན་ན། 

- མང་ཚིག་ཤོག་ཁྲིམ་ བཅའ་སྒྲག་རྐྱབ་སྟེ་འབག་
འོང་ན། 

- རང་རྐྱང་འབདེ་ མང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ན། 
- སྡེ་ཚིན་ནང་གོ་སྡུར་འབདེ་དེ་ མང་ཚིག་ཚུ་ ཕྱ་

སལ་རྐྱབ་བཅུག། 
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- ལཱ་ཤོག་ ཤོག་གངས་20 པ་འདེ་སོདེ་ཞེནམ་ལས་ བྲེ་བཅུག། སློབ་དེཔོན་གྱིས་ བཅའ་སྒྲག་
རྐྱབ་སྟེ་ འབག་འོང་དེགོ་པའ་ཤོག་ཁྲིམ། 

ལཱ་ཤོག་ཤོག་གངས་༢༠ པའ་དེཔ། 
བྱའ་རགས། ཟ་འཐུང་། སོ་ནམ་ལག་ཆེ། 
འདེམ་བྱ། ཁྲུང་ཁྲུང་།------- -------------- -------------- 
ཆེོས་ཆེ། གྱིོན་ཆེས། གཟུགས་ཀྱི་ཆེ་ཤས། 
-------------- -------------- -------------- 
སྦྱངམ། གཟའ། ཤང་འབྲེས། 
-------------- -------------- -------------- 
ནང་ཁྲིོལ། ར་དྭགས་སམས་ཅན། དུས་ཚིད། 
-------------- -------------- -------------- 
ཚིད་ས། ཤང་རགས། སྦྱངམ། 
-------------- -------------- -------------- 

༤.༤   ཚིད་ས་གྲི་ཆ་ཤས་ངོས་འཛིན། 
ལས་དོན།  ཚད་སྲེ་ག་རིང་བཞིན་དང་ ཆ་ཤས་ ངོས་འཛིན་འབད་ད་ བཏགས་ཐངས་དང་ ཕན་
ཐགོས་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱ་ཚུགས་ན། 
རག་རྩལ།   འབྲེ་སབ།  
རིག་སོབས།   གོ་བ། 
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སོན་ཆས།   པརི་ཁྲིམ། འདྲི་གཟུགས། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སོབ་དཔོན་གྱིས། ཚད་སྲེ་མ་འདྲིཝ་ཚུ་ག་ དུས་ཐུང་གློག་རྙན་ འདྲི་གཟུགས། ཡང་ན། ཚད་སྲེ་ག་པརི་ཡོད་ 
པའ་ ཤོག་ཁྲིམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ངོ་སོད་འབད་ད་ མདུན་ཆ་ཡང་ན་དཔུང་ཆ་འབད་ འོག་ག་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ 
གོས་སྡུརི་འབད་ད་ བྲེ་བཅུག། 

-  མང་ཐོ་བཀོད་བཅུག་ན། 
-  ཁ་དོག་མ་འདྲི་བའ་ སོརི་ལས་སབ་བཅུག། 
-  སོབ་གྲྭའ་ ལྡུམ་ནང་ཁྱིད་ད་ ཚད་སྲེ་ཚུ་ལྟ་རྟོག་འབད་ད་ སྤྱིན་ཞུ་འབད་བཅུག་ན། 
-  ཆ་ཤས་ཟ་སྤྱིོད་འབད་མ་ རི་ཏོ་དང་ རྡོག་མ། ཕྱ་སལ་རྐྱབ་བཅུག། 
-  སྐྱེ་ཐངསདང་ བཏགས་ཐངས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ད་ སབ་བཅུག་ན།  
-  དེཔར་ན།  

 
 
 

 
 
 

དྲིན་གས།ོ  ང་བཅས་ཀྱིས་ ཟ་མ་བོདེ་སནམ་འདེ་ རྡོག་མ་ག་ནང་རས་ཨན། སནམ་ཅུམ་ཚུ་ ནང་
རས་དེང་སྦྲགས་ཏ་ཡང་བཟའ་བཏུབ། ནང་རས་བཟའ་བཏུབ་མ་ཚུ་ རྡོག་མ་ག་ཆེ་ཤས་ཅག་ཨནམ་ལས། 

ཨེ་མ། 
(རྡྟོག་མ་) 

འདབ་མ་ཀོ་པི། 
(འདབ་མ་) 

 

ལ་ཕུ་དམརཔྟོ། 
(ར་ཏྟོ་) 
 

བྟོད་སྲནམ། 
(སྟོན་) 
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རྡོག་མ་ག་གས་སུ་ཡང་ཚུདེ། རོྡག་མ་བཟུམ་ བཟའ་བཏུབ་མ་ཚུ་ག་ར་ རྡོག་མ་བཟའ་བཏུབ་པའ་གས་སུ་
བཙུགས་དག།ོ 
ད་ག་ཤུལ་ལས་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མ་ ཚད་སྲེ་ཚུ་ ཐག་ཁྲིམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ དབྱེ་བ་ཕྱ་བཅུག་དགོ། 
དོ་ལོམ། སྦེལ་ཁ། བོད་སྲེནམ། གླང་ཅུང་རྭཝ། ཁག་ཏམ། ཨ་མ། ཀ་བ། ལ་ཕུ། ཀ་ཀུརི། ཨོ་ལ་མཆོ་ཏོ། པད་ཚད། 
འདབ་མ་ཀོ་པ། གཡུང་རྡོག 
སའ་ནང་སྐྱེ་མ། གཡུང་ཐག་གུ་བཏགས་མ། ཤང་གུ་བཏགས་མ། འདབ་མ་འབད་སྐྱེ་མ། 
    

 
ཨ་ལོ་ཚུ་ག་ ཁོང་གས་ ཟ་མ་དང་མ་ཟ་མ་ཚད་སྲེ་ཚུ་ འོག་ག་ཐག་ནང་བྲེས། 

ང་གས་ཟ་མ། ང་གས་མ་ཟ་མ། 
  

 
 
 

༤.༥   ཚིད་ས་ག་རྣམ་པ། 
ལས་དོན།  ཚད་སྲེ་ག་ རིག་བྱེ་དང་ དྲིམ་ བྱེོ་ལྷའ་དབྱེ་བ ཕྱ་ཚུགས་ན། 
སད་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་ལྷག།   
རིག་སོབས།   དབྱེ་དཔྱད། 
སོན་ཆས།   དངོས་ཆས། འབྲེ་དབ། པ་ས། 
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ལག་ལན་ལམ་སོན། 
རང་ག་ ས་གནས་ལས་འཐོབ་མྱི་ ཚིད་ས་མ་འདྲིཝ་ཚུ་ འབག་འོངས་ཞིན་ན་ འོག་ག་སོང་ལཱ་འབད་བཅུག་ན། 

- ཨ་ལོ་ཚུ་གས་ཚིད་ས་ལུ་ལགཔ་འདེོགས་ཏ་ རིག་བྱེ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབདེ་བཅུག་ན། 
- ཚིད་ས་ག་ རག་བྱ་དེང་འཁྲིལ་ ཚིན་སོ་སོ་འབདེ་བཞེག་བཅུག་ན། 
-  དྲིམ་དང་བྱེོ་ལྷ་ཚུ་ བལྟ་སྦེ་ ཐག་ཁྲིམ་བཀང་བཅུག་ན།  
ཚད་སྲེ། རིག་བྱེ། དྲིམ། ༼ཡོད་/མད༽ བྱེོ་ལྷ། 
སྦེལ་ཁ། ཚ་རིོག་རིོག། མད། མངརིམོ། 

དྲིན་སོ།  
- སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཚད་སྲེ་ལྡུམ་རི་ བཟོ་དགོཔ་དང་ ཚད་སྲེ་མངམ་འབད་ བཟའ་དགོ་པའ་སོརི་ལས་ 

བཤད་བྱེན་དགོ། 
- ས་གནས་ཁ་ལས་མ་འཐོབ་མ་དང་ ཚལ་མ་ནང་ལས་འཐོབ་མ་ ཚད་སྲེ་ཚུ་ག་སོརི་ལས་ གནས་

ཚུལ་རི་ཡང་བྱེན་དགོ། 

༤.༦    ཝ་ཟུར།   
ལས་དོན།  ཝ་ཟུར་གྱི་ཡ་གུ་ འབྲེ་ལྷག་འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། ལྷག་ན། 
རག་སྟེོབས།  དྲིན་ཤས། 
སྟེོན་ཆེས།       ཤོག་ཁྲིམ།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ཝ་ཟུར་འཐོབ་མ་ཡ་གུ་ ཤོག་ཁྲིམ་ནང་ འབག་འོངས་ཞེནམ་ལས་ ངོ་སོདེ་འབདེ་ན། 
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✓ ཝ་ཟུར་འཐོབ་མ་ཡ་གུ་ཚུ ངོ་སོདེ་འབདེ་དེ་ ལྷག་ཐངས་སྟེོན་ན། 
✓ ཝ་ཟུར་ཡོདེ་པའ་མང་ཚིག་ག་ ལྷག་ཐངས་སྟེོན་ན། 
✓ ཝ་ཟུར་འཐོབ་མ་ཡ་གུ་ འདྲི་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་བྲེ་བཅུག་ན། 

ཝ་ཟུར་འཐོབ་མ་ཡ་གུ།  
ཀྭ་ ཁྭ་ གྭ་ གྲྭ་ ཉྭ་ སྟྭ་ ཞྭ་ དྭ་ དྲྭ་ ཕྱྭ་ རྩྭ་ ཚྭ་ ཞྭ་ ཟྭ་ རྭ་ ལྭ་ སྭ་ ཧྭ།  

ཝ་ཟུར་ཡོདེ་མ་མང་ཚིག། 
ཀྭ་ཡ། གྭའུ། སློབ་གྲྭ། བྱནམ་ཐག་ག་ཉྭ། སྟྭ་ར། རི་དྭགས། དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས། དྲྭ་མག། ཕྱྭ་ཁུག། 
རྩྭ་ཧོནམོ། གསལ་བྱད་ཚྭ། ཞྭམོ། ཟྭ་ཆེག། རྭཝ།  

༤.༧   ལོག་ཡག་དེང་མཐུག་ཡག།  
ལས་དོན།  ལོག་པ་དང་མཐུག་པོའ་ ཡ་གུ་ངོས་འཛིན་དང་ ལག་ལན་འབད་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན། 
རག་སྟེོབས།  དྲིན་ཤས། 
སྟེོན་ཆེས།       ཤོག་ཁྲིམ།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ལོག་པའ་ཡ་གུ་ ཊ་ཋ་ཌ་ཎ་ཥ་དེང་ མཐུག་པོའ་ཡ་གུ་ གྷ་ཛྷ་ཌྷ་དྷ་བྷ་ཀྵ་ཚུ་  ཤོག་ཁྲིམ་གུ་ 
བྲེས་འབག་འོངས་ཞིནམ་ལས་  ལྷག་ཐངས་སྟེོན་ན། 
✓  སློབ་དེཔོན་གྱིས། རྟང་བདེའ་སྟེ་ ལདེ་སོལ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ན། 
✓ སྡེ་ཚིན་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ ལྷག་བཅུག་ན། 
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✓ ལོག་པའ་ཡ་གུ་དེང་ མཐུག་པོའ་ཡ་གུ་ སོ་སརོ་ཕྱ་བཅུག་ན། 
✓ འབྲེ་ཐངས་སྦྱང་བ་འབདེ་བཅུག་ན། 
✓  དེཔར་ན།  ཋ་ཀུར། ཌོག་ཊར། ཌ་མ་རུ། མ་ཎ། བྷ་དུར། རཀྵ་ ལ་སོགས་པའ་ མང་ཚིག་ཚུ་ 

ལྷག་ཐངས་སྟེོན་དེགོ།  

༤.༨   སྲུང་།  
ལས་དོན།  སྲུང་ལྷག་སྟེ་ དྲི་བའ་ལན་བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་ལྷག། 
རག་སྟེོབས།  དྲིན་ཤས། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཁྲིམ། (ཆུ་བྱ་ཨ་རྒས་) 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ཆུ་བྱ་ཨ་རྒས་ཀྱི་ ཤོག་ཁྲིམ་འདེ་ བསྐྱར་ཞེབ་འབདེ་ ལོག་སྟེ་སྟེོན་ན།  
✓ ཀྲག་རྐྱབ་སྟེ་ སློབ་དེཔོན་དེང་སློབ་ཕྲུག་ ག་ར་གཅག་ཁར་ལྷག་ན།  
✓ ལྷག་མ་ཚུགས་མ་ཚུ་ལུ་ དེམགས་བསལ་འབདེ་ ལོག་སྟེ་ལྷག་བཅུག་ན།  
✓  དུས་ཚིད་བཀག་ཞེནམ་ལས་ མགྱིོགས་ལྷོདེ་ འགན་སྡུར་འབདེ་ལྷག་བཅུག་ན། 

- ཡག་རྒྱུགས་འད་ ལྷག་ཚརི་བའ་ཤུལ་ལུ་ རྒྱུས་མད་པའ་ མ་ལུ་ བོ་གཏདེ་མ་བཏུབ་པའ་ དྲིན་
 ཚིར་འབདེ་བཅུག་དེགོཔ་ཨན། 
- མགོ་སོར་རྐྱབ་ན་འདེ་ ལགསཤོམ་མན་པའ་ སོར་ལས་བཤདེ་བྱན་ན།། 
- འོག་ག་དྲི་བ་ཚུ་ག་ ལན་ སླབ་བཅུག་ན། 

དེཔར་ན། 
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༡་ སྲུང་འདེ་ ག་ཅའི་ སོར་ལས་ཨན་མས་ག? 
༢་ ཆུ་བྱ་ཨ་རྒས་ཀྱིས་འབདེ་མ་ ལཱ་བཟུམ་ ལགས་ཤོམ་ཨན་མས་ག? མན་པས་ག?  
༣་ ཆུ་བྱ་ཨ་རྒས་འདེ་ ཁོདེ་ཨན་པ་ཅན་ ལཱ་ནཱི་བཟུམ་ འབདེ་ནུམ་ན་མས་ག? 
༤་ ཉ་ཚུ་ལུ་ སྐྱོན་ག་ཅ་སྡེོདེ་ནུག?  
དྲིན་གས།ོ ཤོག་ཁྲིམ་འདེ་ ཚིར་གཅག་ལྷག་སྟེ་ བཀོ་བཞེག་ན་མན་པར་ དེ་ག་ཐོག་ལུ་སློབ་དེཔོན་གྱིས་ 

སྦྱོང་ལཱ་གཞེན་ཡང་བཙུགས་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་དེགོཔ་འདེ་ག་ན་ལས་ གལ་ཆེ། 

༤.༩    མ་ཏོག།  
ལས་དོན།  མ་ཏོག་ག་ བཤདེ་པ་རྐྱབ་ཚུགསན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་ལྷག།  
རག་སྟེོབས།  དྲིན་ཤས། 
སྟེོན་ཆེས།   མང་ཚིག་དེང་རོདེ་ཚིག་ག་ཤོག་ཁྲིམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ཆེ་ཤས་ཚིངམ་འབདེ་ཡོདེ་པའ་ མ་ཏོག་ག་པར་ཅག་ བྲེས་འབག་འོངས་ཞེནམ་ལས།  
✓ བཤདེ་པ་རྐྱབ་བྱན་ན།  
✓ བཤདེ་པ་འདེ་ ལྷག་བཅུག་ན། 
✓ འོག་ག་རོདེ་ཚིག་ག་ས་སྟེོང་ནང་ བཙུགས་བཅུག་ན། 

མ་ཏོག་ སར་ཤོག་ བཙུགས་ འདེབ་མ་ བླུག་ 
༡. འདེ་ ---- མ་ཏོག་ ཨན།  
༢. མ་ཏོག་ལུ་ ---- ཡོདེ།  
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༣. མ་ཏོག་ནང་ ཆུ་ ---- དེགོ། 
༤. མ་ཏོག་འདེ་ ལྡུམ་ར་ནང་ ---- དེགོ།  

དེ་ལས་རགས་བསྒྲས་ཏ་ སོ་ནོར་སམས་ཅན་ ལོ་ཐོག་ ཁམ་ སློབ་ཁང་ ཅ་ཆེས་ཚུ་ག་ སོར་ལས་ཡང་ སྦྱང་
བ་འབདེ་བཅུག། 
༤.༡༠   སའ་དབྱེ་བ། 
ལས་དོན།  སའ་དབྱེ་བ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 
སད་ཡག་རིག་རྩལ།  འབྲེ་ལྷག།  
རིག་སོབས།   དབྱེ་དཔྱད། 
སོན་ཆས།   སའ་རིགས། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་གྲྭའ་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཁྱིད་ཞིནམ་ལས སའ་དབྱེ་བ་ཚུ་ ངོ་སོད་འབད་ན། 
✓ བྱེམ་ འདམ་ས་ བྱེམ་དང་འདམ་ས་ས་བསྲེས་ཡོད་མ་ཚུ་ ངོ་འཛིན་འབད་བཅུག་ན། 
✓  ཁོང་རའ་འབྲེ་དེབ་ནང་ ས་རགས་མ་འདྲིཝ་ཚུ་ ཐོ་བཀོདེ་བཅུག་ནྱི། 
✓  དཔུང་ཆ་ནང་ འོག་ག་ ལཱ་ཤོག་བཟུམ་རི་རི་སོད་ད་ སའ་དབྱེ་བ་ཕྱས་ཏ་ རྟགས་བཀལ་

བཅུག། 
 བྱ་ས། sand འདེམ་ས། clay བཅུད་ལྡན་གྱི་ས། loam 
༡ རོང་ཆུའ་མཐའ་མར།    
༢ འཛིམ་ར་ནང་།    
༣ སློབ་གྲྭའ་ལྡུམ་ར་ནང་།    
༤ ལམ་ཁ་ལུ།    
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༥ ཤང་ག་འོག་ལུ།    
༦ ཚིལ་མ་ནང་ལུ།    

༤.༡༡   སའ་བརྟག་དཔྱད། 
ལས་དོན།  ས་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ད་ སའ་དབྱེ་བ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ན། 
སད་ཡག་རག་རྩལ།  འབདེ་ཐངས། (དེབྱ་བ་ཕྱ་ན། བརྟག་དཔྱད་འབད་ན་)  
རིག་སོབས།   དབྱེ་དཔྱད། 
སོན་ཆས།   ས་མ་འདྲིཝ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སོབ་དཔོན་གྱིས་ སའ་དབྱེ་བ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ འོག་ག་བཀོདེ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་ 
དངོས་འཐབ་ འབད་ནྱི།  

- སྡེ་ཚིན་ནང་འབདེ་ ས་མ་འདྲིཝ་ཚུ་བསྡུ་ལན་འབདེ་བཅུག་ན། 
- སའ་དེབྱ་བ་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ ཆུ་དེང་སླ་བསས་ཏ་ འདམ་བསྣད་བཅུག་ནྱི། 
- འདམ་འདེ་ པ་སའི་དེབྱབས་བཟུམ་ བསྒྲལ་བཅུག་ན། 
- འདམ་ པ་ས་བཟུམ་ བཟོ་མ་འད་ ལོགས་ཅག་ཁ་ལས་ ཡར་འཐུ་བཅུག་ན། 
- ཆེག་འགྱིོ་བ་ཅན་བྱ་ས་ཨན། བཀུག་སྟེ་སྡེོདེ་པ་ཅན་ འདེམ་ས་ཨན། ཧ་ལམ་ཆག་ན་བཟུམ་སོད་པ་

ཅན་ བཅུད་ལྡན་གྱི་ས་ཨན། ཟར་ སབ་བྱེན་དགོ། 
དྲིན་གས།ོ 

སྡེ་ཚིན་རའི་ནང་ འབད་ཚརི་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལགཔ་འཁྱུ་བཅུག། སློབ་ཁང་ནང་ལོག་ལྷོདེཔ་
དེ་ པ་ས་བཟུམ་བཟོ་ཡོད་མ་སའ་དབྱེ་བ་ཚུ་ ཁ་ཡག་བཏགས་ཏ་བཞིག།  
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༤.༡༢    སོན་སྐྱེ་ཐངས། 
ལས་དོན།  སོན་དང་ལྕུག་གུ་ སྐྱེ་ཐངས་ག་རིམ་པ་ཚུ་ ཤས་ཚུགས་དགོ། 
སད་ཡག་རག་རྩལ།  འབདེ་ཐངས། ལྟེ་རྟོག།  
རིག་སོབས།   དབྱེ་ཞིབ། 
སོན་ཆས།   སོན། ཀ་བལ། ཤལ་དམ། ས། ཆུ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
ཤལ་དེམ་གསུམ་ནང་ སོན་བཙུགས་ཏྦེ། ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ སོན་སྐྱ་ཐངས་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་འབད་ད་ ཐོ་བཀོདེ་འབད་
བཅུག།  
- ཤལ་དེམ་གཅག་ ཀ་བལ་ཆུ་སྦེངས་ཏ་ ད་ནང་སོན་གསུམ་ད་ཅག་བཙུགས་ཏ་ ཉམ་ཕོག་སར་

བཞེག།  
- ཤལ་དེམ་གཅག་ ཀ་བལ་ཆུ་སྦེངས་ཏ་ ད་ནང་ སོན་གསུམ་ད་ཅག་བཙུགས་ཏ་ ཉིམ་མ་ཕོག་སརི་ 

བཞིག།  
- ཤལ་དེམ་གཅག་ ཀ་བལ་ཆུ་མ་སྦེང་པརི་ ད་ནང་སོན་གསུམ་ད་ཅག་བཙུགས་ཏ་ ས་གོ་ག་ཏ་བཞིག་

རུང་ བཏུབ།  
 
 
 
✓ སོན་སྐྱ་ཐངས་ཀྱི་རམ་པ་ཚུ་ ཐོ་བཀོདེ་འབདེ་བཅུག་ན། 

དེཔར་ན། ཐོ་བཀོདེ་ཐངས། 

ཀ་བལ་སྟོན། 
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སནམ་ཅུམ་ཚུ་ ཉམ་ཕོག་སར་ ལགས་ཤོམ་སྐྱྟེཝ་མས་ག? ཉིམ་མ་ཕོག་སརི་ ལགས་ཤོམ་སྐྱྟེཝ་མས་ག? 
ར་ཏོ་དེང་ལྕུག་གུ་གཉས་ ཧ་མ་ག་སྐྱྟེཝ་མས་ག? ར་ཏོ་དེང་ལྕུག་གུ་གཉས་ སྐྱ་ས་གཅག་ཁ་ལས་ཨན་པས་
ག? ཤལ་དམ་ནང་ ཀ་བལ་ནང་ ཆུ་མ་བླུག་པརི་ སོན་བཙུགས་ཡོད་མ་འད་ ག་ཅ་འབད་ མ་སྐྱེྦེཝ་ཨན་
ན? ཉིམ་ནང་ བཞིག་མ་དང་ ཉིམ་མ་ཕོག་སརི་ བཞིག་མ་གཉིས་ཀྱི་ སོན་སྐྱེ་ཐངས་འད་ ག་ཅ་འབད་ མ་
འདྲིཝ་ཨན་ན? ཚུ་ དེབྱ་བ་དེཔྱདེ་བཅུག་དེགོ། 

༤.༡༣   སྲུང་།  
ལས་དོན།  ཚིདེ་གཞེ་དེང་འཁྲིལ་ སྲུང་ལྷག་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན། བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།    གོ་བ། 
སྟེོན་ཆེས།   སྲུང་ག་ཤོག་ཁྲིམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།     
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ལྷག་དེབ་ ལྷན་ཐབས་ནང་ལས་ སྲུང་ལྷག་ཐངས་སྟེོན་ན། 

✓ དེོན་མཚིམས་གཅག་ གདེམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ར་ར་འབདེ་ལྷག་བཅུག་ན། 
✓  འོག་ག་ ཚིདེ་གཞེ་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ ར་ར་བཞེན་དུ་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་

བསམ་འཆེར་བཀོདེ་ན། 
✓  ལྷག་མ་ཚུགས་མ་ཚུ་ ལགས་བཅོས་འབདེ་དེ་ལྷག་བཅུག་ན། 

ཨང་ ཚིདེ་གཞེ། དྲིན་གས།ོ 
༡ ཚིག་མཚིམས་གཅདེ་ཐངས།  
༢ རོདེ་སྒྲ།  
༣ ཚིག་བསྐྱར་བ།  
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༤ ཚིག་བགོམས་འགྱིོ་ནྲི།  

༤.༡༤    ཤང་ག་རགས།  
ལས་དོན།  ཤང་རགས་ཀྱི་ མང་ འབྲེ་ལྷག་ འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  སླབ་ན། བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།    དེབྱ་དེཔྱདེ། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་བྱང་། ཤོག་ཁྲིམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ས་གནས་འབྲེལ་བའ་ ཤང་ག་མང་ཚུ་ བྲེྲིས་འབག་འོངས་ཞེནམ་ལས་ སྟེོན་ན། 

- མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོདེ་མ་ ཤང་ག་མང་སླབ་བཅུག་ན། 
- ཤོག་ཁྲིམ་ནང་ཡོདེ་མ་ ཤང་ག་མང་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ན། 
-  ཤོག་ཁྲིམ་མ་བཏོན་པར་ སམས་ཁར་ཡོདེ་མ་ ཤང་ག་མང་ཚུ་བྲེ་བཅུག་ན། 
- ཤང་ག་མང་ ག་ག་མངམ་འབྲེ་མ་ལུ་ ངོ་བསོྟེདེ་ཀྱི་ངོས་ལན་འབདེ་ན་དེང་ བྲེ་མ་ཚུགས་མ་ཚུ་

ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདེ་དེ་བྲེ་བཅུག་ན། 
 

 

 

 

དཔེར་ན། སྟོང་ཕུ། ཐེད་སྟོང་། ལྕང་མ། གླང་མ། སི་སི། གུ་མ། སར་ཤིང་། སག་པ། ས་

ལགམ། ཀྲིག། སཱལ། ཚན་ལྡན། ཁལ་མ། གདུང་ཤིང་། སྦ་ཤིང་། ལྕོ་ཀ། ཨེ་ཏྟོ། དཀར་ཤིང་། 

བྱ་ཧྟོན་དགུན་ཧྟོན། ཧྟོན་ཤིང་། སེའུ་ཤིང་། ཙན་དན། ཤུགཔ། རྒྱས་ཤིང་། འདལ་ཤིང་། སྟོ་སྐྱེ་

ཤིང་། གུ་ལི་ཤིང་།  
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༤.༡༥   སློབ་ཁང་ཅ་ཆེས་ཀྱི་མང་། 
ལས་དོན།  སློབ་ཁང་ནང་ག་ ཅ་ཆེས་ཀྱི་ མང་ཚུ་བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།  དྲིན་ཤས། 
སྟེོན་ཆེས་།  ཅ་ལ་ཚུ་ག་པར་གྱི་ཤོག་བྱང་།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། སློབ་ཁང་ནང་ག་ ཅ་ཆེས་ཚུ་ག་ མང་འབྲེ་ཐངས་སོྟེན་ན། 

✓ སློབ་ཁང་ནང་ ལག་ལན་འཐབ་མ་ ཅ་ཆེས་ཀྱི་མང་ སྡེ་ཚིན་ནང་ གོས་སྟུན་འབདེ་དེ་ 
བྲེ་བཅུག་ན།  

✓ སྡེ་ཚིན་སོ་སོ་ལུ་ སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་ དེབྱ་ཞེབ་འབད་བཅུག་ན། 
✓ སྡེ་ཚིན་ནང་ ཅ་ལ་ར་ལུ་ རོདེ་ཚིག་༢-༣ ར་ཡང་ བྲེ་བཅུག་སྟེ་ དེམངས་ཁར་སྤྱན་ཞུ་

འབདེ་བཅུག།  
✓ འོག་ག་ཅ་ཆེས་ཀྱི་མང་ཚུ་བྲེ་བཅུག་ན། 

 

 

 

༤.༡༦   སོ་ནམ་ལག་ཆེའ་མང་།  
ལས་དེོན།   སོ་ནམ་ལག་ཆེའ་ པར་དེང་མང་ཚུ་ བྲེ་ཚུགས་ན། 

དཔེ་དེབ། ལྷག་དེབ། སྩོང་དེབ། སྲུང་དེབ། སླྩོབ་དེབ། སླྩོབ་ཁང་། ཤོག་ཐང་། ཤོག་བང་། སླྩོབ་
དཔོན། སླྩོབ་ཕྲུག། ཐིག་ཤིང་། སླྩོབ་གྲྭ། སླྩོབ་རྲིམ། གསང་སྩོད། ཐབ་ཚང་། ཚན་རྲིག་ཁང་། 
ཡིག་ཚང་། དཔེ་མཛོད། ལཱ་ཤགོ། ཤོག་ཁྲམ། འབྲི་ཁྲི། རྐང་ཁྲི། ལག་གདན། ཕྱགས་རས།  
 



ལམ་སྟོན་༢ པ།               ༢༠༢༢ 

 94 

སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  སླབ་ན། བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།    དྲིན་ཤས། 
སྟེོན་ཆེས།   སོ་ནམ་ལག་ཆེའ་པར།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།     
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ སོ་ནམ་ལག་ཆེའ་ཐོ་ འོག་ལུ་བཀོདེ་དེ་ཡོདེ་མ་ཚུ་ག་ པར་ཁྲིམ་འབག་འོངས་ཞེནམ་ལས། 
ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ འོག་ག་དྲི་བ་ཚུ་ ངག་ཐོག་ལས་བཀོདེ་དེ་ ལན་སླབ་བཅུག།  

དྲི་བ།  ༡. ས་བརྐོ་ནའི་དེོན་ལུ་ ག་ཅ་དེག?ོ 
 ༢. ཨ་མ་གཡུར་ནའི་ ལག་ཆེ་ག་མང་ག་ཅ་སོ? 
 ༣. རྩྭ་ ག་ཅ་གས་ བརྔཝ་སོ? 
 ༤. ཞེང་རོ་ནའི་ འཕྲུལ་ཆེ་ག་མང་ ག་ཅ་སོ? 
 ༥. གླང་རོ་ནའི་ལག་ཆེ་ ག་ཅ་ར་ཡོདེ? 
 ༦. ཚིལ་མ་ ག་ཅ་གས་ རམ་ས?ོ ཟར་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབདེ་ཞེནམ་ལས་ ལག་ཆེ་ག་
མང་ཚུ་ བྱང་ཤང་ ཡང་ན་ ཤོག་བྱང་གུ་བྲེས་ཏ་ སྟེོན་ཞེནམ་ལས་ ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ 
ཁོང་རའ་འབྲེ་དེབ་ནང་ ལག་ཆེ་ག་པར་ཚུ་བྲེ་བཅུག། 
པར་ཁྲིམ་ནང་ཡོདེ་མ་སོ་ནམ་ལག་ཆེའ་ཐ།ོ 
ཟྟོརཝ། ཏྟོག་ཙེ། རྐོ་ཏི། ཀོ་ཀྲ། དྟོམ་གྱི། གཉའ་ཤིང་། ཤལཝ། ཐྟོངམ། འཕྲུལ་གླང་། ཆུ་རག། ལྷིའུ། ལག་ལྷི། 
བྱེ། ཕུད་ཏ། སྦིས་འཁྱབ། ཀེ་ཇི། གསིག་མ། སྲང་།  

༤.༡༧   ལྷག་སྟེ་པར་བྲེ་ན།  
ལས་དོན།  བཀོདེ་རྒྱ་ཉན་ཏ་ པར་བྲེ་ཚུགས་ན། 
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སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན།  
རག་སྟེོབས།  གོ་བ། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཐང་། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་ར་ལུ་ ཤོག་ཐང་ར་སོདེ་དེ་་བཀོདེ་རྒྱ་ཉན་ཏ་ པར་འབྲེ་ཐངས་སོྟེན་ན། 
✓ འོག་ག་བཀོདེ་རྒྱ་དེང་འཁྲིལ་བའ་ པར་ཚུ་བྲེ་བཅུག་ན།  
✓ པར་གྱི་འོག་ལས་ མང་བྲེ་བཅུག་ཞེནམ་ལས་ དེམངས་ཁར་སྟེོན་བཅུག་ན།  

བཀོདེ་རྒྱ། 
 
 

༤.༡༨   རས་འཇུག་ན་དེང་དེབྱངས་ཞེབས་ཀྱུ་དེང་ན་རོའ་རོདེ་སྒྲ།  
ལས་དོན།  རས་འཇུག་དེང་དེབྱངས་ཡོདེ་པའི་མང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན། 
རག་སྟེོབས།    ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཐང་།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།     
སློབ་དེཔོན་གྱིས། མང་གཞེ་ལུ་ རས་འཇུག་དེང་དེབྱངས་ཞེབས་ཀྱུ་དེང་ ན་རོ་ཡོདེ་པའ་མང་ཚིག་ལྷག་ཐངས་ 
སྟེོན་ན། 
✓  སློབ་དེཔོན་གྱི་ མང་ཚིག་ཤོག་ཁྲིམ་ བཅའ་སྒྲག་རྐྱབ་སྟེ་འབག་འོང་ན། 

༡. ཁྱིམ་ སྦྟོམ་ གཅིག། ༢. དར་ཤིང་ གཉིས། ༣. གླང་ གསུམ། ༤. མཆོད་རྟེན་ གཅིག། ༥. 
ཨ་རྒས་ གཅིག། ༦. ཤིང་ གསུམ། ༧. བྱ་ གསུམ། 
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✓  མང་ཚིག་ཚུ་ རོདེ་སྒྲ་བཏོན་ཏ་ ལྷག་ཐངས་སྟེོན་ན། 
✓  དེབྱངས་དེང་འཁྲིལ་ མང་ཚིག་ ཕྱ་སལ་རྐྱབ་བཅུག་ན། 
✓  ལྷག་དེབ་ གཅག་སོདེ་དེ་ དེབྱངས་ཞེབས་ཀྱུ་དེང་ ན་རོ་ཡོདེ་པའ་ མང་ཚིག་ཚུ་ འཚིལ་ཏ་བྲེ་

བཅུག་ན། 
མང་ཚིག་ཤོག་ཁྲིམ། 

རྐན། ཀུན་ དེཀོན་ མཁན་ འཁུན་ འཁོན་ 
རྒན་ རྒྱུན་ དེགོན་ ངན་ སོན་ ཅན་ 
གཅུན་ མཆེན་ ཆུན་ ཉན་ འཇོན་ ལོན་ 
གྱིོན་ རྒྱན་ གོན་ འཐོན་ མཐུན་ བརྟན་ 
བསྟུན་ སྟེོན་ ཙོན་ ཚིན་ གཞེན་ གསན་ 

༤.༡༩   ཚིབ་རྩད། 
ལས་དོན།  འོས་འབབ་ཡོདེ་པའ་ ལྷག་དབ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ ཚིབ་རྩད་འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན། འགན་ཁུར། 
རག་སྟེོབས།    ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།   ལྷག་དེབ།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།     
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ སློབ་རམ་གཉས་པའ་ ལྷབ་དེབ་ནང་ལས་ འོས་འབབ་ཡོདེ་པའ་ ལྷག་དེབ་གཅག་གདེམ་
འཐུ་འབདེ་དེ་ ཚིབ་རྩད་འབདེ་ཐངས་སྟེོན་ན། 
✓  ལྷག་དེབ་ལྷག་སྟེ་ འཁྲིབ་རྩདཔ་ཚུ་ ངོ་སོདེ་འབདེ་བྱན་ན། 
✓  འཁྲིབ་རྩདཔ་འགན་ཁུར་བཤདེ་བྱན་ན། 
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✓  སྡེ་ཚིན་ནང་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ཞེནམ་ལས་ ནང་རོྡག་འགན་ཁུར་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་བཅུག་ན། 
✓  སྦྱང་བ་འབདེ་ནའི་དུས་ཚིད་བྱན་ན། 
✓  དེམངས་ཁར་ སྤྱན་ཞུ་འབདེ་བཅུག་ན། 
✓  སྤྱན་ཞུ་ལགས་ཤོམ་འབདེ་མ་ཚུ་ལུ་ ངོ་བསོྟེདེ་འབདེ་དེགོ། 

དྲིན་གས།ོ ལྷག་དེབ་འདེ་ནང་ལས་ མང་ཚིག་ཤས་དེགོཔ་དེང་། ཚིག་མཚིམས་བཅདེ་དེ་ལྷག་དེགོཔ། 
རོདེ་སྒྲ་ གསལ་དེགོཔ་ཚུ་ག་ཅ་ར་ཡོདེ་ག? སློབ་དེཔོན་གྱིས་ དེམགས་བསལ་གྱི་ ངོ་སོདེ་
འབདེ་དེ་ སྦྱང་བ་འབདེ་བཅུག་དེགོཔ་ཨན། 

༤.༢༠   དྲི་བ་དྲི་ལན། 
ལས་དོན།  དྲི་བའ་ལན་ཚུ་ བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།    གོ་བ། 
སྟེོན་ཆེས།   ལཱ་ཤོག།  

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ གནས་སྟེངས་ ངོ་མ་ལུ་བལྟེ་སྟེ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབདེ་ཐངས་སྟེོན་ན། 
✓  སྡེ་ཚིན་ནང་ གཅག་ག་གཅག་ལུ་ བལྟེ་སྟེྟེ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབདེ་བཅུག་ནྲི་སོགས་ སོང་ལཱ་རིགས་

བསྒྲིས་ཏ་ སོད་དགོ། 
 

སློབ་ཚན་༤ པ་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད། སྡེབ་དང་སྦྲགས་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོཔ་འབད་ 
སློད་ཡློད་མི་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 
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སློབ་ཚན་༤ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 མཐའ་འཁོར་གྱི་ པར་དང་ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བཤད་པ། 
 ལློག་ཡིག་དང་ མཐུག་ཡིག་ ཝ་ཟུར་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འབྲི་སབ། 
 རྗེས་འཇུག་ན་དང་ དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་དང་ན་རློ་ཅན་གྱི་ རྗོད་སྒྲ་བཏློན་ཏེ་ འབྲི་སབ།  
 སྲུང་དེབ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ལེན་ཚུལ།   
 ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་འབྲི་སབ། 
 གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འབྲི་སབ། 
 ལཱ་འགན་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་ བཤད་པ་བྲི་སབ། 
 ཨང་ཡིག་འབྲི་སབ། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སློན་དློན་ཚན། 
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སློབ་ཚན་བཞི་པའི་ དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱློར། Approach འགོ་ཐློག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས། 
ལཱ་འགན་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་ 
མཐའ་འཁོར་གྱི་ ཅ་དངོས།  
སྲུང་གི་ གོ་དློན། ཉེ་འབྲེལ་མིང་
ཚིག་ཚུ་གི་ ཐློག་ལུ་  ཉན་སབ་
འབད་བའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ 
སེང་ཕབ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ 
འབད་ཚུགས་མི། 

གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས། 
ལཱ་འགན་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་ 
མཐའ་འཁོར་གྱི་ ཅ་དངོས།  
སྲུང་གི་ གོ་དློན། ཉེ་འབྲེལ་མིང་
ཚིག་ཚུ་གི་ ཐློག་ལུ་  ཉན་སབ་
འབད་བའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ 
སེང་ཕབ་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་
གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ དཀའ་
ངལ་མེད་པར་ འབད་ཚུགས་མི། 

གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས། 
ལཱ་འགན་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་ 
མཐའ་འཁོར་གྱི་ ཅ་དངོས།  
སྲུང་གི་ གོ་དློན། ཉེ་འབྲེལ་མིང་
ཚིག་ཚུ་གི་ ཐློག་ལུ་  ཉན་སབ་
འབད་བའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ 
སེང་ཕབ་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ 
འབད་ཚུགས་མི། 

གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས། 
ལཱ་འགན་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་ 
མཐའ་འཁོར་གྱི་ ཅ་དངོས།  
སྲུང་གི་ གོ་དློན། ཉེ་འབྲེལ་མིང་
ཚིག་ཚུ་གི་ ཐློག་ལུ་  ཉན་སབ་
འབད་བའི་སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ 
སེང་ཕབ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ 
ཉན་སབ་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
དགོ་མི། 

ལྷག
་ནི།
 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤློག། མཐའ་
འཁོར་གྱི་ ཅ་དངོས། ལློག་ཡིག་
དང་ མཐུག་ཡིག་ ཝ་ཟུར་ཅན་གྱི་
ཡི་གུ། ཞབས་ཀྱུ་དང་ན་རློ་ཅན་གྱི་
མིང་གཞི་ལུ་ རྗེས་འཇུག་ད་ན་ལ་
ས་ཞུགསཔ་དའི་ རྗོད་སྒྲ། སྲུང་གི་ 
གོ་དློན། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ 
གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས། 
ལཱ་འགན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡློད་པའི་ 
ཡིག་རིགས་ཚུ་ལྷག་པའི་སྐབས།  
རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ། ཉམས་ཀྱི་
སྒྲ་གདངས་  གཅད་མཚམས་ཚུ་ 
དཀའ་ངལ་མེད་པར་ ལྷག་ཚུགས་
མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤློག། མཐའ་
འཁོར་གྱི་ ཅ་དངོས། ལློག་ཡིག་
དང་ མཐུག་ཡིག་ ཝ་ཟུར་ཅན་གྱི་
ཡི་གུ། ཞབས་ཀྱུ་དང་ན་རློ་ཅན་གྱི་
མིང་གཞི་ལུ་ རྗེས་འཇུག་ད་ན་ལ་
ས་ཞུགསཔ་དའི་ རྗོད་སྒྲ། སྲུང་གི་ 
གོ་དློན། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ 
གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས། 
ལཱ་འགན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡློད་པའི་ 
ཡིག་རིགས་ཚུ་ལྷག་པའི་སྐབས།  
རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ། ཉམས་ཀྱི་
སྒྲ་གདངས་  གཅད་མཚམས་ཚུ་ 
རེམ་གཉིསམ་མ་གཏློགས་མང་ཤློས་
ར་དཀའ་ངལ་མེད་པར་ ལྷག་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤློག། མཐའ་
འཁོར་གྱི་ ཅ་དངོས། ལློག་ཡིག་
དང་ མཐུག་ཡིག་ ཝ་ཟུར་ཅན་གྱི་
ཡི་གུ། ཞབས་ཀྱུ་དང་ན་རློ་ཅན་གྱི་
མིང་གཞི་ལུ་ རྗེས་འཇུག་ད་ན་ལ་
ས་ཞུགསཔ་དའི་ རྗོད་སྒྲ། སྲུང་གི་ 
གོ་དློན། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ 
གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས། 
ལཱ་འགན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡློད་པའི་ 
ཡིག་རིགས་ཚུ་ལྷག་པའི་སྐབས།  
རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ། ཉམས་ཀྱི་
སྒྲ་གདངས་  གཅད་མཚམས་ཚུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་མི། 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤློག། མཐའ་
འཁོར་གྱི་ ཅ་དངོས། ལློག་ཡིག་
དང་ མཐུག་ཡིག་ ཝ་ཟུར་ཅན་གྱི་
ཡི་གུ། ཞབས་ཀྱུ་དང་ན་རློ་ཅན་གྱི་
མིང་གཞི་ལུ་ རྗེས་འཇུག་ད་ན་ལ་
ས་ཞུགསཔ་དའི་ རྗོད་སྒྲ། སྲུང་གི་ 
གོ་དློན། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ 
གནམ་གཤིས་དང་ གཟའ་ཚེས། 
ལཱ་འགན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡློད་པའི་ 
ཡིག་རིགས་ཚུ་ལྷག་པའི་སྐབས།  
རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ། ཉམས་ཀྱི་
སྒྲ་གདངས་  གཅད་མཚམས་ཚུ་ 
དཀའ་ངལ་མེད་པར་ ལྷག་ནི་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

བྲི་ནི
། 

མཐའ་འཁོར་གྱི་ ཅ་དངོས། ཉེ་
འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ གནམ་གཤིས་
དང་ གཟའ་ཚེས། ལཱ་འགན་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ རྗོད་ཚིག་དང་ བཤད་
པ་བྲི་བའི་སྐབས།  ཡིག་སྡེབ་དང་ 
གཅད་མཚམས་ ཚག་ཤད་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་སུབ་མེད་པར་ 
ལེགས་ཤློམ་འབད་ བྲི་ཚུགས་མི། 

མཐའ་འཁོར་གྱི་ ཅ་དངོས། ཉེ་
འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ གནམ་གཤིས་
དང་ གཟའ་ཚེས། ལཱ་འགན་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ རྗོད་ཚིག་དང་ བཤད་
པ་བྲི་བའི་སྐབས།  ཡིག་སྡེབ་དང་ 
གཅད་མཚམས་ ཚག་ཤད་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ བྲི་ནི་ལུ་ འཛློལ་བ་ 
རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ མང་
ཤློས་ཤློས་ར་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ 
བྲི་ཚུགས་མི། 

མཐའ་འཁོར་གྱི་ ཅ་དངོས། ཉེ་
འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ གནམ་གཤིས་
དང་ གཟའ་ཚེས། ལཱ་འགན་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ རྗོད་ཚིག་དང་ བཤད་
པ་བྲི་བའི་སྐབས།  ཡིག་སྡེབ་དང་ 
གཅད་མཚམས་ ཚག་ཤད་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་བྲི་ནི་ལུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ བྲི་ཚུགས་མི། 

མཐའ་འཁོར་གྱི་ ཅ་དངོས། ཉེ་
འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ གནམ་གཤིས་
དང་ གཟའ་ཚེས། ལཱ་འགན་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ རྗོད་ཚིག་དང་ བཤད་
པ་བྲི་བའི་སྐབས།  ཡིག་སྡེབ་དང་ 
གཅད་མཚམས་ ཚག་ཤད་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་སུབ་མེད་པར་ 
ལེགས་ཤློམ་འབད་ བྲི་ནི་ལུ་ རྒྱབ་
སྐྱོར་དགོ་མི། 
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བྱ་ས
ློད། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་དང་
འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། ཅ་
ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་ཚློད་ལུ་ 
འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱང་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་ ས་
སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་དང་
དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་འབད་
དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་ཡློད་མི་
དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་འབག་ནི། 
ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་
ཧློད་ནང་བླུག་ནི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་དང་
འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། ཅ་
ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་ཚློད་ལུ་ 
འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱང་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་ ས་
སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་དང་
དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་འབད་
དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་ཡློད་མི་
དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་འབག་ནི། 
ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་
ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ 
མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ ཚུལ་
མཐུན་འབད་ འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་དང་
འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། ཅ་
ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་ཚློད་ལུ་ 
འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱང་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་ ས་
སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་དང་
དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་འབད་
དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་ཡློད་མི་
དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་འབག་ནི། 
ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་
ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་དང་
འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། ཅ་
ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་
སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་ཚློད་ལུ་ 
འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱང་
དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་ ས་
སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་དང་
དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་འབད་
དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་ཡློད་མི་
དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་འབག་ནི། 
ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་
ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་
འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 
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སྟོབ་ཚན་ལྔ་པ༽ 

དགོས་དློན། 
མཐའ་འཁོར་གྱི་ཡུལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཤད་པ་ ལློ་རྒྱུས་ གནས་ཚུལ་བྲིས་ཡློད་མི་ཚུ་ལས། རྟ་དྲངས་
ཏེ་ འབྲི་སབ་འབད་ནི་དང་། འབྲེལ་ཡློད་དློན་ཚན་ཚུ་གི་ཐློག་ལས་ འབྲི་ལྷག་དང་། ཚིག་མཚམས་
དློན་མཚམས་ཚུ་གཅད་ནི་དང་། ཚག་ཤད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར་ ཉིན་རིམ་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ ཡིག་ལམ་གྱི་ཐློག་ལུ་བཀོད་དེ་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་ནི་
གི་དློན་ལུ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བརྩེ་གདུང་དག་སྣང་། རྩིས་མཐློང་ འགན་ཁུར་ག་ཅིའི་ནང་
འབད་རུང་ རང་ཚློར་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་ནི་གི་ ངེས་ཤེས་འཐློབ་དགོཔ་ཨིན། 
སློབ་སློང་གྲུབ་འབྲས། 

 སྲུང་ ཐུང་ཀུ་རེ་ཉན་ཏེ་ ལློག་གཏང་ཚུལ།  
 ཚག་ཤད་དང་ འདྲི་རྟགས་ཚུ་ འབྲི་ཐངས།  
 རྗེས་འཇུག་ ད་ལ་ས་དང་ དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་ ན་རློ་ཡློད་མིའི་རྗོད་སྒྲ་ འབྲི་སབ། 
 སྲུང་ ཐུང་ཀུ་རེ་ལྷག་སྟེ་ ཉན་སབ་དང་ དྲི་བ་འདྲི་ལན། 
 གྱངས་ཁ་༧༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་ནང་དང་༥༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་ནང་འབྲི་སབ།  
 ཚིག་མཚམས་ བཅད་དེ་ རྗོད་ཚིག་བཟློ་ཐངས། 
 འབྲུ་སྣ་ལ་སློགས་པའི་ ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་སབ། 
 ཞེ་ས་དང་ གུས་ཞབས་ཀྱི་ ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སློན་དློན་ཚན། 

 གནས་ཚད་འད་ནང་ལྷོདཔ་ད། མཇུག་ལུ་ བཀོད་ཡོད་མ་ ལྷག་དབ་ཀྱི་ཐོ་ལས། འོས་འབབ་ག་ཆ་
མ་འད་བལྟ་ས། གཉིས་དང་གསུམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་འབྲེ་ལྷག་ སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟོ་ན་
ག་དནོ་ལུ་ སོན་ཚན་དང་ ནང་འབྲེལ་བཟོ་སྦེ་ ངས་པརི་ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨན། 
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སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤློག་གི་མཇུག་ལུ་ཡློད་མི་ ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན། སློབ་ཚན་ལྔ་པ༽ 
ཟེར་མི་འདི་སློད་སྦེ་ སློབ་ཚན་ལྔ་པ་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ འབྲི་ལྷག་འབད་
ཚུགས་དགོཔ་འབད་ སློད་དགོ། 
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སློབ་ཚན་༥ པའི་སྟོང་ལཱ། 

༥.༡   སྲུང་གཏང་ན།  
ལས་དོན།  སྲུང་ལྷག་སྟེ་ དྲི་བའ་ ལན་ཚུ་བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ཉན་ནྲི། བྲེ་ན།  
རག་སྟེོབས།  གོ་བ། 
སྟེོན་ཆེས།   སྲུང་དེབ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ཨ་ལོ་ག་ གནས་ཚིདེ་དེང་བསྟུན་པའ་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཅག་ བཅའ་སྒྲག་རྐྱབ་འབག་འོང་ན། 

-  ཁོང་རའ་ ཤས་མ་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཅག་ དེམངས་ཁར་གཏང་བཅུག་ན། 
-  སྲུང་ལྷག་སྟེ་ སྲུང་ག་སོར་ལས་བཤདེ་བྱན་ན། 
-  སྲུང་ག་ སྲུང་རྩདཔ་དེང་ རམ་པ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབདེ་བཅུག་ན། 
-  འོག་ག་ དྲི་བའ་ ལན་ཚུ་སླབ་བཅུག་ན། 

དྲི་བ་།    
༡ སྲུང་འདེ་ནང་ ག་དེང་ག་ར་ འདུག?  
༢ སྲུང་འདེ་ ག་ཅ་ག་སོར་ལས་ ཨན་མས?  
༣ སྲུང་འདེ་ནང་ ག་ཅ་ར་ འབདེ་ན་འདུག?  
༤ སྲུང་འདེ་ དེགོདེ་བྲེ་ས་ས་ ཨན་མས་ག? སམས་སྐྱོ་ས་ས་ཅག་ ཨན་མས? སམས་

དེགའ་ཏོག་ཏོ་ཅག་ ཨན་མས? 
 ༥ སྲུང་འདེ་ནང་ ཁད་ཀྱིས་ དེགའ་མ་ ག་ཅ་ར་འདུག? 
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༦ སྲུང་འདེ་ནང་ ཁད་ལུ་ མ་དེགའ་མ་ ག་ཅ་ར་འདུག? ཟར་ དྲི་བ་བཀོདེ་དེ་ ལན་སླབ་
བཅུག་སྦེ། ཨ་ལ་ོཤས་མ་ཅག་ལུ་ སྲུང་འདེ་ ལོག་གཏང་བཅུག་དེགོ། 

༥.༢   ཨང་གངས་ཡག་གཟུགས། 
ལས་དོན།  ཨང་གངས་བྲེ་ན་དང་ ཡག་གཟུགས་ནང་ བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་ལྷག། 
རག་སྟེོབས།   དྲིན་ཤས། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཁྲིམ།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།    
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ཨང་གངས་༡ ལས་༥༠ ཚུན་ ཡག་གཟུགས་ནང་ འབྲེ་ལྷག་འབདེ་ཐངས་སྟེོན། 
✓  སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ཤོག་ཁྲིམ་ནང་ ཨང་ཡག་དེང་ཡག་གཟུགས་ བཅའ་སྒྲག་རྐྱབ་སྟེ་འབག་འོང་

ན། 
✓  ཨང་ཡག་དེང་ ཡག་གཟུགས་སྦྲགས་ཏ་ ལྷག་ན་དེང་བྲེ་ན་སྟེོན་ན། 
✓  འདྲི་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་བྲེ་བཅུག་ན། 
✓  ཡག་གཟུགས་དེང་ཨང་གངས་གཉས་ མཐུན་སྒྲག་འབདེ་བཅུག་ན། 
✓  ཉ་ཤུའ་རྒྱབ་ལས་ ཉར་གཅག་དེང་ སུམ་ཅུའ་རྒྱབ་ལས་ སོ་གཅག་ བཞེ་བཅུའ་རྒྱབ་ལས་ ཞེ་

གཅག་ཚུ་ རགས་བསྒྲས་ཏ་སྟེོན་བྱན། 
དེཔར་ན། ༡  -   བཅུ། (བཅོ་ལྔ། བཅོ་བརྒྱད་) 
      ༢༠ -   ཉར། 
      ༣༠ -   སོ། 
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      ༤༠  -  ཞེྟེ། 
      ༥༠   -  ང་། 

འབག་འོང་མ་ ཤོག་ཁྲིམ་འདེ་ བྱང་ཤང་གུ་ དེཔྱངས་བཞེག་ཞེནམ་ལས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལྷག་བཅུག་དེགོ། 

༥.༣    གུས་ཞེབས། 
ལས་དོན།  ཡུལ་གོང་མ་ལུ་ གུས་ཞེབས་འབདེ་ཐངས་ སླབ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
རག་སྟེོབས།  གོ་བ། ལག་ལན།  
སྟེོན་ཆེས།   ལྷག་དེབ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ཡུལ་གོ་མ་ཚུ་ལུ་གུས་ཞེབས་འབདེ་ཐངས་དེང་ འབདེ་དེགོཔ་གལ་ཆེ་བའ་ སོར་ལས་སྟེོན་ན། 

- གུས་ཞིབས་ཀྱི་ཚག་ཚུ་ བྱེང་ཤང་གུ་ བྲེས་ཏ་སོན་ན། 
-  གུས་ཞིབས་ཀྱི་ཚག་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ བློ་སབ་བཅུག་ན། 
-  གནས་སངས་གཅག་ བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཚབ་རྩེད་འབད་བཅུག་ན། 

དཔར་ན། ཕམ་དང་ བུ་གཞིས་ཀྱི་བརི་ན། སོབ་དཔོན་དང་སོབ་ཕྲུག་ག་བརི་ན། 
དཔོན་དང་མ་སར་གྱི་བརི་ན། བླ་མ་དང་སོབ་མའ་བརི་ན། རིགས་བསྒྲིས་ཏ་ལག་ལན་འཐབ། 

-  འོག་ག་དྲི་བའ་ ལན་ཚུ་ སབ་བཅུག་ན། 
 ༡ རིང་ག་ སོབ་དཔོན་ཚུ་དང་འཕྱདཔ་ད་ ག་ཅ་སབ་དགོ? 
 ༢ གཞིན་གྱིས་ རིང་ལུ་ ཁྱིོསམ་བྱེནམ་ད་ ག་ད་སྦེ་ལན་དག?ོ 
 ༣ ཆ་རོིགས་ལས་ ཅ་ལ་ལནམ་ད་ ག་ཅ་སབ་དགོཔ་སྨ?ོ 
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༤ མ་ག་སྦུག་ལུ་ ཨ་ཚའུ་རྐྱབ་ད་ ག་ད་སྦེ་ འབད་དགོ? ཟར་ ད་བཟུམ་མའ་ དྲི་བ་ཚུ་
དྲིས་ཏ་ ལན་སབ་བཅུག་དགོ།  

༥.༤   རས་འཇུག་ལ་དེང་དེབྱངས་ཞེབས་ཀྱུ་དེང་ན་རོའ་རོདེ་སྒྲ།  
ལས་དོན།  རས་འཇུག་ལ་དེང་དེབྱངས་ཡོདེ་པའ་ མང་ཚིག་ལྷག་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན། 
རག་སྟེོབས།    དེབྱ་ཞེབ། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཐང་།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།     
སློབ་དེཔོན་གྱིས། མང་གཞེ་ལུ་ རས་འཇུག་ལ་དེང་ དེབྱངས་ཞེབས་ཀྱུ་དེང་ ན་རོ་ཡོདེ་པའ་མང་ཚིག་  
ལྷག་ཐངས་སྟེོན་ན། 
✓  སློབ་དེཔོན་གྱི་ ཤོག་ཁྲིམ་ བཟོ་འབག་འོངས་ཞེནམ་ལས་ ལྷག་ཐངས་སྟེོན་ན། 
✓  སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ར་ར་བཞེན་དུ་ ལྷག་བཅུག་ན། 
✓  དེབྱངས་དེང་འཁྲིལ་བའ་ རོདེ་སྒྲ་བཏོན་ཏ་ ལྷག་མ་ལྷག་ཚུ་ སློབ་དེཔོན་གྱིྲིས་དེབྱ་ཞེབ་འབདེ་ན།   

མང་ཚིག། 
བཀལ་ རྐྱལ་ སྐུལ་ ཁལ་ འཁོལ་ རྒོལ་ 
བརྒལ སལ་ བསྒུལ་ རྒྱལ་ བསལ་ ངལ་ 
གཅལ་ བཅོལ་ འཆེོལ་ འཇལ་ མཇལ་ ཉལ་ 
རྟོལ་ བཏུལ་ ཐལ་ དེལ་ རྡོལ་ རྣལ་ 
དེཔལ་ ཕུལ་ སྦེལ་ མོལ་ རྩལ་ ཚུལ་ 
འཛིལ་ ཞེལ་ གཞེོལ་ ཟོལ་ འོལ་ ཡལ་ 
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ཡོལ་ རལ་ རུལ་ རོལ་ བཤལ་ ཤུལ་ 
སོལ་ གསལ་ ཧལ་ ཨོལ་ ཨུལ་ བཤོལ་ 

༥.༥   འབྲུ་སའ་མང་།  
ལས་དོན།  འབྲུ་སའ་མང་ཚིག་ཚུ་ འབྲེ་ལྷག་འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་སབ། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན།   
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་བྱང་།  

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས། རང་སོའ་ གཡུས་ཁ་ལས འཐོན་མ་ འབྲུ་ས་ངོས་འཛིན་དེང་ མང་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབདེ་དེ་ 
སྟེོན་ན། 
✓ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའ་ ཁམ་ནང་ཡོདེ་མ་ འབྲུ་ས་ཚུ་འབག་འོང་བཅུག་ཞེནམ་ལས་ མང་ཚུ་

བཏོན་ན། 
✓  འབྲུ་ས་ག་ མང་ཚུ་སྦྲགས་ཏ་ ཤོག་ཁྲིམ་གུ་ སྦྱར་བཞེག་སྦེྦེ་ སྡེ་ཚིན་ནང་ ལྷག་བཅུག་ན། 
✓  ས་གནས་ཀྱི་ དུས་ཚིད་དེང་བསྟུན་ འབྲུ་ས་ ག་ཅ་ར་འཚོིཝ་ཨན་ན? སླབ་བཅུག་ན། 
✓  འབྲུ་ས་ག་ ཕན་པ་ཡོདེ་པའ་སོར་ལས་ སླབ་བཅུག་ན། 
✓  འོག་ག་ དྲི་བའ་ལན་ཚུ་ སྡེ་ཚིན་ནང་གོ་སྡུར་འབདེ་དེ་ སླབ་བཅུག་ན། 

      དྲི་བ།  
 ༡. ལྟེོ་ ག་ཅ་གས་ འབདེཝ་སོ? 
 ༢. ཕྱ་ ག་ཅ་གས་ བཟོཝ་སོ? 
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ནག་ ཀར་ རད་ བོ་ མོན་བ་ 

 ༣. ཆུམ་འདེ་ ག་ཅ་ག་ནང་ལས་ འཐོནམ་ས?ོ 
 ༤. འབྲུ་ས་ག་མང་གཞེན་ ག་ཅ་ར་ཡོདེ? 
འབྲུ་སའ་མང་། 
 
 

ཀར་ ཞེམ་རྩ་གནགཔོ་ པདེ་ཀར་ རྒྱ་རད་ 
ཞེམ་རྩ་དེཀརཔོ་ ག་ཟ་ སནམ་ གཡང་རད་ 

ད་ལས། 
སོབ་དཔོན་གྱིས། སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རིའ་གཡུས་སོ་ནང་ དུས་སོན་སོགས་ག་ཅ་རི་ རྩེས་སྲུང་ཞུ་ན་ཡོད་
ག? (ལོ་གསརི། ལོ་མཆོད། ཚས་བཅུ་) སོགས་ཀྱི་སོརི་ལས་ འདྲི་ལན་འབད་ད། ཐོ་བཏོན་བཅུག་ན་
དང་། 
- འད་ག་སབས་ བཞིས་སོའམ་ ཟས་རིགས་ག་ཅ་རི་ བཟའ་ན་ཡོད་ག? 
- ག་ད་སྦེ་ བཟོཝ་ཨན་ན?  
- རྒྱུ་དང་ བཟོ་ཐངས་རིམ་པ་སོགས། གོས་སྟུན་འབད་ད་ ཁ་གསལ་བྲེ་དགོ། 

༥.༦   ཚད་སྲེ་དང་འབྲུ་སྣའ་ཟས་བཅུདེ། 
ལས་དོན།  ཚད་སྲེ་དང་འབྲུ་སྣ་ལས་ འཐོབ་མ་ ཟད་བཅུད་སོརི་ལས་ འབྲེ་ལྷག་འབད་ཚུགས་ན། 
སད་ཡག་རིག་རྩལ།  འབྲེ་ལྷག།    
རིག་སོབས།   དབྱེ་ཞིབ། 
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སོན་ཆས།  ཤོག་ཁྲིམ། དུས་ཐུང་གློག་རྙན། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཚད་སྲེ་དང་འབྲུ་སྣ་ལས་ ཟས་བཅུད་མ་འདྲིཝ་ ཐོབ་ཡོད་མ་ཚུ་སོན་ན། 
✓  སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཁོང་རའ་ ཉན་མའ་ ལྟེོ་བཅངས་འབག་འོང་མ་དེང་། ལྟེོ་འཐོབ་སློབ་གྲྭ་ནང་འབདེ་

བ་ཅན། སློབ་གྲྭའ་ བཞེས་སོ་ཚུ་ལས་ ཟས་བཅུདེ་འཐོབ་མ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབདེ་བཅུག་ན། 
✓  ཧ་མ་ལས་ བཟོ་ཡོདེ་མ་ ཚིད་ས་དེང་བྲུ་སའ་ མང་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ ཟས་བཅུདེ་ ག་ཅ་

འཐོབ་ཨན་ན? ངོས་འཛིན་འབདེ་བཅུག་ན། 
✓  ཚིད་ས་དེང་འབྲུ་ས་ལས་ ཟས་བཅུདེ་ ཅོག་འཐདེཔ་འཐོབ་མ་ཚུ་ སོ་སོ་འབདེ་ ཕྱ་བཅུག་ན། 

ཐག་ཁྲིམ་ནང་ག་མགོ་ཡག་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ འབྲུ་ས་དེང་ཚིད་ས་ག་ མང་ཚུ་བཙུགས་ན། 
༡. གཟུགས་སྐྱད་ཟས་བཅུདེ།  ༢. ནདེ་བཀག་ཟས་བཅུདེ། ༣. གཟུགས་སྟེོབས་ཟས་བཅུདེ། 
ཆུམ་ པདེ་ཚིད་ ཤ 
སོང་རྡོག ཀ་ཀུ་རུ་ དཱལ། 
   
   

དྲིན་གསོ། སོབ་དཔོན་གྱི་ ཨ་ལོའ་ལོ་ཚད་དང་ བསྟུན་པའ་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ ལམ་སོན་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ། 

༥.༧   བཞེས་ས་ོའབདེ་ཐངས། 
ལས་དོན།  བཞིས་སོ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རིམ་ཚུ་ ཤས་ཚུགས་ན། 
སད་ཡག་རག་རྩལ།  ཉིན་སབ། 
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རིག་སོབས།   ལག་ལན། 
སོན་ཆས།   ཤོག་ཁྲིམ།  

ལག་ལན་ལམསོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ བཞེས་སོ་འབདེ་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རམ་ཚུ་ སྟེོན་ན། 
✓ བཞེས་སོ་འབདེ་ཐངས་ཀྱི་ རམ་པ་ཚུ་ ཁོང་ར་ ག་ཤས་མ་འདེ་ སླབ་བཅུག་ན། 
✓ བཞེས་སོ་འབདེཝ་ད་དེགོ་པའ་ ཟས་ཆེས་ཚུ་ཐོ་བཀོདེ་འབདེ་བཅུག་ན། དེཔར་ན། ཆུམ། 

ཀ་བ། མར་ཁུ། ཚྭ། ཨ་མ། དེར་ཚིལ།  ཆུ། 
✓ བཞེས་སོ་འབདེཝ་དེགོ་པའ་ ཟས་ཆེས་ཚུ་ ཚིབ་རྩད་ཐོག་ལས་ ཉོ་བཙངོ་ག་ཟདེ་རྩས་བཏོན་བཅུག་

ན།  
༡. ཆུམ་ཀ་ཇ་༡ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༥༠ ། 
༢. ཧོན་ཚད་ཆགཔ་༡ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༥ ། 
༣. དརི་ཚལ་སོང་རི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤༠ ། 
༤. མརི་ཁུ་ལ་ཀྲརི་ ཕྱད་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༦༥ ། 
༥. ཨ་ཕྱ་ཕུད་ཏ་ རི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༥༠ །  
དྲིན་གསོ། སོབ་དཔོན་གྱིས་ བཞིས་སོ་ ཚརི་གཅག་བཟོཝ་ད་ག་ཟད་རྩེས་ བཏོན་ཐངས་ཚུ་སོབ་
སོན་འབད་དགོ། 

✓ བཞེས་སོ་འབདེ་ཐངས་མ་འདྲིཝ་ཚུ་ག་ གོ་རམ་ཚུ་ སྟེོན་ན། 
དེཔར་ན། 

ཐབ་ཁར་ ལྟེ་ོའབདེ་ཐངས། ཀུ་ཀར་ནང་ལྟེོ་འབདེ་ཐངས།   ཚིདམ། 
༡. ལགཔ་ཆུ་འཁྱུ། ༡. ལགཔ་ཆུ་འཁྱུ། ༡. ལགཔ་ཆུ་འཁྱུ། 
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༢. ཆུམ་ཆུ་འཁྱུ། ༢. ཆུམ་ཆུ་འཁྱུ། ༢. ཚིད་ས་ཚུ་གཏུབས། 
༣. ར་མའ་ནང་ཆུ་བསོལ། ༣. ཆུམ་ ཀུ་ཀར་ནང་བླུགས། ༣. ཚིད་ས་ཚུ་ཆུ་འཁྱུ། 
༤. ཆུ་འཁོལཝ་དེ་ཆུམ་བླུགས། ༤. ཀུ་ཀར་ནང་ཆུ་བླུགས། ༤. ཚིད་ས་ཚུ་ར་མའ་ནང་བླུགས། 
༥. ལྟེོ་འཚིོཔ་དེ་བ་ཁུ་བཙོག། ༥. ཆུའ་ ཚིདེ་འཇལ། ༥. དེ་ ཚིདམ་བཙོ། 
༦. ཆུ་སམ་བཅུག། ༦. མ་བཏག།  ༦. ཚྭ་ ཚི་ཏོ་ དེར་ཚིལ་ཚུ་བླུགས། 

༥.༨    ཨང་ཡག།  
ལས་དོན།  ཨང་ཡག་ཚུ་ གོ་རམ་བསྒྲགས་ཏྦེ་ ཡག་གཟུགས་ནང་བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ་།  བྲེ་ན།  
རག་སྟེོབས།  དེབྱ་དེཔྱདེ།   
སྟེོན་ཆེས།   ལཱ་ཤོག།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ཨང་ཡག་ཚུ་གོ་རམ་ སྒྲག་ཐངས་དེང་ ཡག་གཟུགས་ནང་འབྲེ་ཐངས་སོྟེན་ན། 
✓ ཤོག་ཐང་གུ་ ཨང་ཡག་ སླ་ས་རྐྱབ་བྲེས་འབག་འོང་ན། 
✓ ཨང་ཡག་ཚུ་ གོ་རམ་བསྒྲགས་ཏ་ འབྲེ་དེབ་ནང་བྲེ་བཅུག།  

དེཔར་ན།  
༦༠ ༧༠ ༥༡ ༧༧ ༦༣ 
༥༥ ༥༠ ༦༥ ༥༦ ༧༣ 

✓ ལཱ་ཤོག་ ཤོག་གངས་༢༣ ནང་ག་ གྱིངས་ཁ་ཨང་ཡག་ནང་ བྲེས་ཡོདེ་མ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཡག་
གཟུགས་ནང་བྲེ་བཅུག། དེཔར་ན། 

ཨང་ཡག། ཡག་གཟུགས། ཨང་ཡག། ཡག་གཟུགས། 
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༡ གཅག། ༢  
༣  ༤  
༥  ༦  
༧  ༨  

༥.༩   རས་འཇུག་ས་དེང་ དེབྱངས་ཞེབས་ཀྱུ་དེང་ ན་རོའ་རོདེ་སྒྲ།  
ལས་དོན།  རས་འཇུག་ས་དེང་ དེབྱངས་ཡོདེ་པའ་མང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན། 
རག་སྟེོབས།    གོ་བ། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཐང་།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།     
སློབ་དེཔོན་གྱིས། མང་གཞེ་ལུ་ རས་འཇུག་ས་དེང་ དེབྱངས་ཞེབས་ཀྱུ་དེང་ ན་རོ་ཡོདེ་པའ་མང་ཚིག་ ལྷག་
ཐངས་སྟེོན་ན། 
✓  འོག་ལུ་བཀོདེ་མ་ཚུ་ ཤོག་ཐང་ཅག་ནང་ བྲེས་འབག་འོང་ན། 
✓ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ར་ར་འབདེ་སོར་བཙོར་ཏ་ ལྷག་བཅུག་ན། 
✓  རོདེ་སྒྲ་ མ་དེག་མ་ཚུ་ལུ་  རྒྱབ་སྐྱོར་འབདེ་དེ་ལྷག་བཅུག་ན། 
དེཔར་ན། 

 
རྒྱས་ མཁས་ གས་ བཅོས་ ཆེས་ མཆེས་ 
བཏུས་ འཐུས་ འདེས་ དུས་ བསྡུས་ བསས་ 
གནས་ པས་ འཕོས་ བས་ སྦེས་ ཉོས་ 
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བརྟས་ བཙོས་ ཚིས་ གཞེས་ ཞུས་ ཟས་ 
འོས་ ཡས་ ཡོས་ རས་ རུས་ ལས་ 
ལོས་ ཤས་ ཤོས་ སས་ སོས་ ཧས་ 

 

✓  མང་གཞེ་ རས་འཇུག་ དེབྱངས་ཚུ་ ཕྱ་སལ་རྐྱབ་བཅུག་ན། 

དེཔར་ན། 
མང་ཚིག། མང་གཞེ། རས་འཇུག། དེབྱངས། 
མཁས ཁ ས  
མཆེས ཆེ ས ✓  
ཞུས ཞེ ས ✓  
    
    

༥.༡༠   རོདེ་ཚིག་བཟོ་ན། 
ལས་དོན།  རོདེ་ཚིག་ ཚིག་མཚིམས་ཡོདེ་ མད་ཀྱི་ཁདེ་པར་ཕྱྟེས་ཏྦེ་ ལྷག་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན། 
རག་སྟེོབས།  དེབྱ་དེཔྱདེ།  
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཐང་།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ཚིག་མཚིམས་བཅདེ་ཡོདེ་པའ་་རོདེ་ཚིག་དེང་ ཚིག་མཚིམས་མད་པའ་རོདེ་ཚིག་ ལྷག་ཐངས་ 
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སྟེོན་ན། 
✓  ཚིག་མཚིམས་མད་པའ་ རོདེ་ཚིག་ལྷག་བཅུག་ན། 
✓  ཚིག་མཚིམས་བཅདེ་ཡོདེ་པའ་ རོདེ་ཚིག་ལྷག་བཅུག་ན། 
✓  སྡེ་ཚིན་ནང་འབདེ་ ཚིག་མཚིམས་ཡོདེ་མ་དེང་མད་མ་ རོདེ་ཚིག་གཉས་ལས་ ག་འདྱི་ལྷག་ངོ་བདེ་

བས་ག? གོ་སྡུར་འབདེ་དེ་ དེབྱ་བ་དེཔྱདེ་བཅུག་ན། 
✓  རོདེ་ཚིག་ག་ ཚིག་མཚིམས་བཞེག་ཐངས་ཚུ་ ཁག་ཆེྟེཝ་ཨནམ་ བཤདེ་བྱན་ན། 

རོདེ་ཚིག་ག་དེཔ། 
    
 
 
 
 
  
✓ སློབ་དེཔོན་གྱིས། ཨ་ལོ་ཚུ་ སྡེ་ཚིན་༥ ལུ་ བགོ་ཞེནམ་ལས་ སྡེ་ཚིན་ར་ལུ་ ཤང་། འབྲུ་ས། 

མ་ཏོག། སམས་ཅན། བྱ་ཚུ་ག་སོར་ལས་ རོདེ་ཚིག་༥ ར་ཚིག་མཚིམས་བཅདེ་དེ་ བྲེ་བཅུག། 
དེའི་སབས། སློབ་དེཔོན་གྱིས་ སྡེ་ཚིན་བཤལ་ཏ་ རོདེ་མཚིམས་གཅདེ་ཐངས་ཚུ་ ལྟེ་ཞེབ་འབདེ་
དེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདེ་དེགོ། 

༥.༡༡    གནས་ཚུལ།  
ལས་དེོན།  གནས་ཚུལ་ མ་འདྲིཝ་ཚུ་ འབྲེ་སབ་ འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་སབ།  

རོདེ་ཚིག་ ཚིག་མཚིམས་ཡོདེ་པའ་དེཔ།  
ཀ་ འདེ་ མ་ཏོག་ ཨན། 
ཁ་ མ་ཏོག་འདེ་ ཨ་ཏོ་མ་ཏོག་ ཨན། 
ག་ མ་ཏོག་ལུ་ འདེབ་མ་ འདུག། 
ང་ ཁོ་ ཁམ་ནང་ འགྱིོ་དེས། 
ཅ་ ང་ ལྟེོ་ ཟ་དེོ། 
  

རོདེ་ཚིག་ ཚིག་མཚིམས་མད་པའ་དེཔ།  
ཀ་ འདེ་མ་ཏོག་ཨན།  
ཁ་ མ་ཏོག་འདེ་ཨ་ཏོ་མ་ཏོག་ཨན།  
ག་ མ་ཏོག་ལུ་འདེབ་མ་འདུག།  
ང་ ཁོ་ཁམ་ནང་འགྱིོ་དེས།  
ཅ་ ང་ལྟེོ་ཟ་དེོ། 
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རག་སྟེོབས།  གོ་བ། 
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཐང་དང་། འབྲེ་དབ་སོགས། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱི་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ སླབ་ཐངས་དེང་འབྲེ་ཐངས་ འོག་ག་གོ་རམ་དེང་འཁྲིལ་སློབ་སྟེོན་འབདེ་ན། 
✓  གནས་ཚུལ་ཚུ་ ག་ཏྦེ་ལས་ འཐོབ་ཨན་ན? སྟེོན་ན། 
✓ རྒྱང་བསྒྲགས་དེང་ ཀུན་གསལ་གྱི་ གནས་ཚུལ་ཐུང་ཀུ་ར་ བཤདེ་བྱན་ན། 
✓ ཁོང་རའ་ ཕམ་དེང་སྤུན་ཆེ་ཚུ། ཡང་ན། བདུན་ཕྲག་ངལ་གསོའ་སབས་ ཁོང་རའ་གཡུས་ཁ་

ལུ་ མ་འདྲིཝ་ ག་ཅ་ར་མཐོང་ཅ་ག? དེ་ཚུའ་སོར་ལས་ གནས་ཚུལ་ཐུང་ཀུ་ར་  སླབ་བཅུག་
ན།  

དེཔར་ན།  
ཁ་ཙོ་ ང་ག་ཁམ་ནང་ ཕྱ་གླངཔ་༣ འོངས་ཡ། 

 ཕྱ་གླངཔ་ཚུ་གས་ པར་ བཏབ་ཅ། 
 ཕྱ་གླངཔ་ཚུ་གས་ ང་བཅས་ལུ་ གུ་རམ་ བྱན་དས། 
 ང་ག་ ཨའ་གས་ ཕྱ་གླངཔ་ཚུ་ལུ་ ཇ་དྲིངས་ཡ། ཟར་སླབ་བཅུག།  
 སྡེ་ཚིན་གོ་སྡུར་འབདེ་མ་ གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོ་ཚུ་ སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ཤོག་ཁྲིམ་ནང་ ཐོ་བཀོདེ་འབདེ་
 ན།  

5.༡༢    མང་ཚིག། 
ལས་དོན།       དེོན་ཚིན་དེང་འབྲེལ་བའ་མང་ཚིག་ཚུ་ འབྲེ་སབ་འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ་།  བྲེ་ན།  
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རག་སྟེོབས།  ལག་ལན།   
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཐང་།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
དེོན་ཚིན་དེང་འབྲེལ་བའ་ མང་ཚིག་ འབྲེ་ཐངས་སོྟེན་ན། 
✓ སློབ་དེཔོན་གྱིས་ དེོན་ཚིན་ཚུ་ བྲེྲིས་ཏ་འབག་འོང་ན། 
✓ བྲེྲིས་འབག་མ་དེོན་ཚིན་འདེ་ སྡེ་ཚིན་ནང་ གདེམ་འཐུ་འབདེ་བཅུག་ན། 
✓ གདེམ་འཐུ་འབདེ་མ་ དེོན་ཚིན་གྱི་ མང་ཚིག་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ བྲེ་བཅུག་ན། 
✓ སྡེ་ཚིན་ནང་ ལྷག་བཅུག་ཞེནམ་ལས་ དེགའ་ཚིར་གྱི་ སམས་ཤུགས་བསྐྱད་བཅུག་ན། 
✓ སྡེ་ཚིན་ གཞེན་དེང་གཅག་ཁར་ ག་སྡུར་འབདེ་བཅུག་ན། 
✓ དེོན་ཚིན། 

 ༡་ སློབ་གྲྭ། 
 ༢་ སམས་ཅན། 
       ༣་ ཤང་འབྲེས། 
       ༤་ ཟ་འཐུང་ཚུ་ག་སོར་ལས།  

༥.༡༣   སྲུང་།  
ལས་དོན།     སྲུང་ ལྷག་ཞེནམ་ལས་ དྲི་བའ་ལན་ཚུ་ སླབ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ་།  ཉན་ན། ལྷག་ན། བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན།   
སྟེོན་ཆེས།   ལྷན་ཐབས།  
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ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ལྷག་དེབ་ལྷན་ཐབས་ནང་ལས་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ སོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅག་ ག་སྒྲག་འབདེ་དེ་
འབག་འོང་ན། 
✓ སྲུང་ ལྷག་སྟེ་ སྲུང་གཏང་ན། 
✓  སྲུང་ མགྱིོགས་ལྷོདེ་ རན་ཏོག་ཏོ་དེང་ ཚིག་དེག་ཏོག་ཏོ་འབདེ་ ལྷག་ཐངས་སོྟེན་ན། 
✓  སྲུང་རྩད་པའ་ འགན་ཁུར་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བཏོན་བཅུག་ན། 
✓  ཁས་བང་ཐོག་ལས་ སྲུང་དེ་ལོག་གཏང་བཅུག་ན། 
✓ འོག་ག་ དྲི་བའ་ ལན་ཚུ་ ར་ར་བཞེན་དུ་ སླབ་བཅུག་ན། 

  1. སྲུང་འདེ་ནང་ ག་དེང་ག་ར་འདུག?  
2. སྲུང་འདེ་གས་ དེོན་དེག་ག་ཅ་བཏནོམ་སོ? 

  3. སྲུང་འདེ་ ག་དེ་སྦེ་འདུག?  

༥.༡༤   མང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱད།  
ལས་དོན།    དུས་རྒྱུན་ སློབ་ཁང་ནང་ལག་ལན་འཐབ་མ་ མྲིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་ལྷག། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན།   
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཁྲིམ།  

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས། དུས་རྒྱུན་སློབ་ཁང་ནང་ ལག་ལན་འཐབ་མ་ མང་ཚིག་ཚུ་ སློབ་སོྟེན་འབདེ་ན། 
✓  སློབ་ཁང་ནང་ཡོདེ་པའ་ ཅ་ཆེས་ཚུ་ག་ མང་སླབ་བཅུག་ན། 
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✓  ཤོག་ཁྲིམ་ནང་ཡོདེ་པའ་ མང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་བྱན་ན། 
✓  སྦྱོར་ཀོག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ན།  
✓  ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ན།  

མང་ཚིག།  

 

 

 

༥.༡༥    རོདེ་ཚིག་བཟོ་ན། 
ལས་དོན།  ཉ་འབྲེལ་གྱི་ མང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ རོདེ་ཚིག་བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་ལྷག། 
རག་སྟེོབས།  གོ་བ། 
སྟེོན་ཆེས།   འབྲེ་དེབ་དང་པ་ས།  

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ཉ་འབྲེལ་གྱི་མང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ རོདེ་ཚིག་འབྲེ་ཐངས་སོྟེན་ན། 
✓ ཉ་འབྲེལ་གྱི་མང་ཚིག་ཚུ་ ཤོག་ཁྲིམ་ནང་ བྲེྲིས་འབག་འོངས་ཏྦེ་ ལྷག་ཐངས་སྟེོན་ན། 
✓ ཉ་འབྲེལ་གྱི་མང་ཚིག་ག་ དེོན་དེག་སྟེོན་བྱན་ན། 
✓  རོདེ་ཚིག་འབྲེ་ཐངས་ བྱང་ཤང་གུ་བྲེྲིས་ཏ་སྟེོན་ན། 

སྟོབ་གྲྭ་དང་ སྟོབ་སྡེ། དབུ་འཛིན་དང་ སྟོབ་དཔྟོན། སྟོབ་དེབ་དང་ ལྷག་དེབ། 
འབྲི་དེབ་དང་ པི་སི། ལྡུམ་ར་དང་ མེ་ཏྟོག། སྤྱི་དྟོན་ཁང་དང་ སྟོབ་ཁང་།  
བྱང་ཤིང་དང་ ས་སྨྱུག། ཡིག་ཚང་དང་ དཔེ་མཛྟོད། ཤྟོག་ཁྲམ་དང་ ཤྟོག་བྱང་།  
སྟོབ་རིམ་དང་ སྟོབ་ཕྲུག། དྲུང་ཡིག། སབ་ནི་དང་ ཉན་ནི། ལྷག་ནི་དང་ བྲི་ནི།  
འཁྲབ་སྟེགས། དཔེ་དེབ། ཆོས་རྒྱུགས། སྐུགས། འབྲི་ཁྲི་དང་ རྐང་ཁྲི། སྨྱུ་གུ་ 
དང་ སྣག་རྩི། ཚྟོན་སྨྱུག།  
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✓  འོག་ག་ ཉ་འབྲེལ་གྱི་མང་ཚིག་ཚུ་ག་ རོདེ་ཚིག་བྲེ་བཅུག་ན། 
 

 

 

 

ད་ག་ཤུལ་ལུ། བཟའ་ཚང་དགའ་ཏོག་ཏོ་འབད་ སོད་ན་ག་དོན་ལུ་ ག་ཅ་རི་འབད་ན་ཡོད་ག? ཟར་མ་དྲི་བ་
ག་ཐོག་ལུ་ ནང་རྡོག་འདྲི་ལན་འབད་ད་ རོད་ཚག་ནང་ བྲེ་བཅུག། 

༥.༡༦    ཚིག། ཤདེ་དེང་འདྲི་རྟགས་། 
ལས་དོན།  ཚིག་ཤདེ་དེང་འདྲི་རྟགས་ ངོས་འཛིན་འབདེ་དེ་ བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།    འབྲེ་དབ་དང་པ་ས། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ཚིག་ ཤདེ་དེང་འདྲི་་རྟགས་ འཐོབ་ཐངས་ཚུ་ སྟེོན་ན། 
✓  བྱང་ཤང་གུ་ བྲེྲིས་ཏྦེ་ ཚིག། ཤདེ དེང་འདྲི་རྟགས་ཚུ་ དེཔྱ་སྟེོན་ཐོག་ལས་སྟེོན་ན། 
✓ ཚིག་ ཤདེ་དེང་འདྲི་རྟགས་ བྲེ་དེགོཔ་ཁག་ཆེ་བའ་སོར་ལས་སྟེོན་ན། 

གདན། མལ་ཆ། ལྕངམ། ཚྟོདམ། ཧྟོན་ཚྟོད། མིག་དམར། ཟླ་བ། ཕགཔ། གླང་། 
ཁ་མིག། གཤྟོལ། ཤལཝ། སྟོག་ལེ། བྱིལ་ལི། ཐྟོཝ། གཟྟོང་། ཐིག། སར་ཅུང་། 
སེག་ཅུང་། གཟེར། འབྲས་སེར། ཤམ་འབྲས། གྲོ་མ། དྲི་བཟང་། སྦང་ཆང་། སིང་
ཆང་། བསིལ་ཆུ། མར་ཆང་། 
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✓  ཚིག་ ཤདེ་དེང་འདྲི་རྟགས་ ཡོདེ་པའ་དེོན་མཚིམས་ གཅག་བྱང་ཤང་གུ་བྲེྲིས་ཏྦེ་ ངོས་འཛིན་འབདེ་
བཅུག་ན། 

✓  ་ - ཚིག།      ། - ཤདེ་   ? - འདྲི་རྟགས་ འབྲེ་ཐངས་སོྟེན་ན། 
 

 
དེཔར་ན། 
འདེ་ཚུ་ ག་ཨན་མས? ཨ་ལོ་ཚུ་ཨན་མས།  
ཁོང་ག་ ལག་པར་ག་ཅ་འདུག? མདེའ་དེང་གཞུ་འདུག།  

ཨ་ལོ་ ག་དེམ་ཅག་འདུག? ཨ་ལོ་ལྔ་
འདུག།  
ཁོང་ ག་ཅ་འབདེ་དེས? ཁོང་ 
རྩདམོ་རྩ་དེས། བཟུམ་བཟོ་བཅུག་
དེགོཔ་ཨན། དེ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་གས་

བཟོ་མ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་ཚུ་ སློབ་དེཔོན་གྱིས་ དེཔ་སོདེ་ནང་ལུ་བསྡུ་གསོག་འབདེ་དེྟེ། དེ་རུང་ ལོག་ དེོན་ཚིན་
འདེ་བཟུམ་ར་སོདེ་དེ་ སྐྱོན་ཡོན་ སང་བང་ འབདེ་དེགོཔ་ཚུ་ ཁོང་ག་སམས་ཁར་ངས་ཏ་ བྲེ་བས་ག? མ་
བྲེ་བས? བརྟག་ཞེབ་འབདེ་དེགོ། སྐུགས་ཀྱི་ ཚིདེ་གཞེ་ཚུ་ཡང་འདེ་ལུ་ བལྟེ་སྟེ་བཟོ་ཚུགསཔ་ཨན། 
 

- ལཱ་ཤོག་ ཤོག་གངས་ ༢༡ སོདེ་ཞེནམ་ལས་ བཀོདེ་རྒྱ་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ བྲེ་བཅུག་ན། 
 

འདི་ག་ཨིན་ན? རིན་ཆེན་ཨིན་མས། རིན་ཆེན་གྱི་ལག་པར་ག་ཅི་འདུག? པི་
སི་འདུག། རིན་ཆེན་ག་ཅི་འབད་དེས? ཡི་གུ་འབྲི་དེས། རིན་ཆེན་འདི་ག་ཅི་
ཨིན་མས? སྟོབ་ཕྲུགཔ་་་་་་་ 
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སློབ་ཚན་༥ པ་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད། སྡེབ་དང་སྦྲགས་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོཔ་འབད་ 
སློད་ཡློད་མི་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 
སློབ་ཚན་༥ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 སྲུང་ ཐུང་ཀུ་རེ་ཉན་ཏེ་ ལློག་གཏང་ཚུལ།  
 ཚག་ཤད་དང་ འདྲི་རྟགས་ཚུ་ འབྲི་ཐངས།  
 རྗེས་འཇུག་ ད་ལ་ས་དང་ དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་ ན་རློ་ཡློད་མིའི་རྗོད་སྒྲ་ འབྲི་སབ། 
 སྲུང་ ཐུང་ཀུ་རེ་ལྷག་སྟེ་ ཉན་སབ་དང་ དྲི་བ་འདྲི་ལན། 
 གྱངས་ཁ་༧༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་ནང་དང་༥༠ ཚུན་ཡིག་གཟུགས་ནང་འབྲི་སབ།  
 ཚིག་མཚམས་ བཅད་དེ་ རྗོད་ཚིག་བཟློ་ཐངས། 
 འབྲུ་སྣ་ལ་སློགས་པའི་ ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་སབ། 
 ཞེ་ས་དང་ གུས་ཞབས་ཀྱི་ ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སློན་དློན་ཚན། 
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སློབ་ཚན་ལྔ་པའི་ དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱློར། Approach འགོ་ཐློག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

སྲུང་། འདྲི་ལན། འབྲུ་སྣ། ཉེ་
འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག། ཞེ་ས་དང་ 
གུས་ཞབས་ཀྱི་ ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ ཉན་སབ་ འབད་བའི་
སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་ 
མགྱོགས་ལྷློད་ཚུ་ དཀའ་ངལ་
མེད་པར་ འབད་ཚུགས་མི། 

སྲུང་། འདྲི་ལན། འབྲུ་སྣ། ཉེ་
འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག། ཞེ་ས་དང་ 
གུས་ཞབས་ཀྱི་ ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ ཉན་སབ་ འབད་བའི་
སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་ 
མགྱོགས་ལྷློད་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ 
མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ དཀའ་
ངལ་མེད་པར་ འབད་ཚུགས་མི། 

སྲུང་། འདྲི་ལན། འབྲུ་སྣ། ཉེ་
འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག། ཞེ་ས་དང་ 
གུས་ཞབས་ཀྱི་ ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ ཉན་སབ་ འབད་བའི་
སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་ 
མགྱོགས་ལྷློད་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ འབད་ཚུགས་མི། 

སྲུང་། འདྲི་ལན། འབྲུ་སྣ། ཉེ་
འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག། ཞེ་ས་དང་ 
གུས་ཞབས་ཀྱི་ ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ ཉན་སབ་ འབད་བའི་
སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་ཕབ་ 
མགྱོགས་ལྷློད་ཚུ་ དཀའ་ངལ་
མེད་པར་ འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
དགོ་མི། 

ལྷག
་ནི།
 

རྗེས་འཇུག་ ད་ལ་ས་དང་ 
དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་ ན་རློ་ཡློད་
མིའི་རྗོད་སྒྲ། སྲུང་། འདྲི་ལན། 
རྗོད་ཚིག་ བཤད་པ་ གནས་ཚུལ་
སློགས་ ལྷག་པའི་སྐབས།   
ཚིག་མཚམས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ 
ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ སེང་ཕབ་ 
གཅད་མཚམས་ཚུ་ དཀའ་ངལ་
མེད་པར་ ལྷག་ཚུགས་མི།  

རྗེས་འཇུག་ ད་ལ་ས་དང་ 
དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་ ན་རློ་ཡློད་
མིའི་རྗོད་སྒྲ། སྲུང་། འདྲི་ལན། 
རྗོད་ཚིག་ བཤད་པ་ གནས་ཚུལ་
སློགས་ ལྷག་པའི་སྐབས།   
ཚིག་མཚམས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ 
ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ སེང་ཕབ་ 
གཅད་མཚམས་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ 
མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ དཀའ་
ངལ་མེད་པར་ ལྷག་ཚུགས་མི།  

རྗེས་འཇུག་ ད་ལ་ས་དང་ 
དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་ ན་རློ་ཡློད་
མིའི་རྗོད་སྒྲ། སྲུང་། འདྲི་ལན། 
རྗོད་ཚིག་ བཤད་པ་ གནས་ཚུལ་
སློགས་ ལྷག་པའི་སྐབས།   
ཚིག་མཚམས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ 
ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ སེང་ཕབ་ 
གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ ལྷག་ཚུགས་མི།  

རྗེས་འཇུག་ ད་ལ་ས་དང་ 
དབྱངས་ཞབས་ཀྱུ་ ན་རློ་ཡློད་
མིའི་རྗོད་སྒྲ། སྲུང་། འདྲི་ལན། 
རྗོད་ཚིག་ བཤད་པ་ གནས་ཚུལ་
སློགས་ ལྷག་པའི་སྐབས།   
ཚིག་མཚམས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ 
ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ སེང་ཕབ་ 
གཅད་མཚམས་ཚུ་ དཀའ་ངལ་
མེད་པར་ ལྷག་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
དགོ་མི།  

བྲི་ནི
། 

རྗོད་ཚིག་དང་ བཤད་པ་ གྱངས་
ཁ་༧༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་ནང་དང་༥༠ 
ཚུན་ ཡིག་གཟུགས་ནང་བྲི་བའི་ 
སྐབས། སྡེབ་དང་ ཚག་ཤད་ 
འདྲི་རྟགས། གཅད་མཚམས་ 
ཚིག་གི་འློས་འབབ་ཚུ་ དཀའ་
ངལ་མེད་པར་ བྲི་ཚུགས་མི། 

རྗོད་ཚིག་དང་ བཤད་པ་ གྱངས་
ཁ་༧༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་ནང་དང་༥༠ 
ཚུན་ ཡིག་གཟུགས་ནང་བྲི་བའི་ 
སྐབས། སྡེབ་དང་ ཚག་ཤད་ 
འདྲི་རྟགས། གཅད་མཚམས་ 
ཚིག་གི་འློས་འབབ་ཚུ་ རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་
ར་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ བྲི་
ཚུགས་མི། 

རྗོད་ཚིག་དང་ བཤད་པ་ གྱངས་
ཁ་༧༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་ནང་དང་༥༠ 
ཚུན་ ཡིག་གཟུགས་ནང་བྲི་བའི་ 
སྐབས། སྡེབ་དང་ ཚག་ཤད་ 
འདྲི་རྟགས། གཅད་མཚམས་ 
ཚིག་གི་འློས་འབབ་ཚུ་ ཕྱེདཔ་
ཀོཔ་འབད་ བྲི་ཚུགས་མི། 

རྗོད་ཚིག་དང་ བཤད་པ་ གྱངས་
ཁ་༧༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་ནང་དང་༥༠ 
ཚུན་ ཡིག་གཟུགས་ནང་བྲི་བའི་ 
སྐབས། སྡེབ་དང་ ཚག་ཤད་ 
འདྲི་རྟགས། གཅད་མཚམས་ 
ཚིག་གི་འློས་འབབ་ཚུ་ དཀའ་
ངལ་མེད་པར་ བྲི་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་
དགོ་མ 
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བྱ་ས
ློད། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་
ད་ གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་
ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་
ནི། ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་
བཞག་སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་
ཚློད་ལུ་ འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་
བསྒུག་ནི། གྱང་དང་ སྣུམ་འཁོར་
ལམ་ལུ་ ས་སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་
ཆས་ཧིང་སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་
དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་
འབད་དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་
ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་
མ་བཀོ་བར་ཧློད་ནང་བླུག་ནི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་
ད་ གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་
ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་
ནི། ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་
བཞག་སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་
ཚློད་ལུ་ འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་
བསྒུག་ནི། གྱང་དང་ སྣུམ་འཁོར་
ལམ་ལུ་ ས་སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་
ཆས་ཧིང་སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་
དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་
འབད་དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་
ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་
མ་བཀོ་བར་ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་ 
རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ མང་
ཤློས་ར་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ 
འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་
ད་ གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་
ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་
ནི། ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་
བཞག་སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་
ཚློད་ལུ་ འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་
བསྒུག་ནི། གྱང་དང་ སྣུམ་འཁོར་
ལམ་ལུ་ ས་སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་
ཆས་ཧིང་སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་
དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་
འབད་དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་
ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་
མ་བཀོ་བར་ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་
ད་ གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་
ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་
ནི། ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་
བཞག་སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་
ཚློད་ལུ་ འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་
བསྒུག་ནི། གྱང་དང་ སྣུམ་འཁོར་
ལམ་ལུ་ ས་སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་
ཆས་ཧིང་སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་
དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་
འབད་དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་
ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་
མ་བཀོ་བར་ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་ 
ཚུལ་མཐུན་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་
སྐྱོར་དགོ་མི། 
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སྟོབ་ཚན ་དྲུག་པ༽ 

དགོས་དློན། 
མཐའ་འཁོར་གྱི་ཡུལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཤད་པ་ ལློ་རྒྱུས་ གནས་ཚུལ་བྲིས་ཡློད་མི་ཚུ་ལས། རྟ་དྲངས་
ཏེ་ འབྲི་སབ་འབད་ནི་དང་། འབྲེལ་ཡློད་དློན་ཚན་ཚུ་གི་ཐློག་ལས་ འབྲི་ལྷག་དང་། ཚིག་མཚམས་
དློན་མཚམས་ཚུ་གཅད་ནི་དང་། ཚག་ཤད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཁར་ གཙང་སྦྲ་འཕློད་
བསྟེན། ཕལ་སྐད་ཞེ་ས་སློགས་ ཉིན་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ ཡིག་
ལམ་གྱི་ཐློག་ལུ་བཀོད་དེ་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དློན་ལུ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བརྩེ་
གདུང་དག་སྣང་། རྩིས་མཐློང་ འགན་ཁུར་ག་ཅིའི་ནང་འབད་རུང་ རང་ཚློར་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་ནི་གི་ 
ངེས་ཤེས་འཐློབ་དགོཔ་ཨིན། 

སློབ་སློང་གྲུབ་འབྲས། 
 རྗོད་ཚིག་ ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ འབྲི་ལྷག།  
 དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་ཚུ་འབྲི་སབ། 
 ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་ཚིག་བཟློ་སྟེ་ འབྲི་ལྷག།  
 གཙང་སྦྲ་ འཕློད་སྟེན་སློགས་ཀྱི་ དགོས་པ་དང་ཕན་ཐློགས། 
 ལཱ་འགན་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ ལག་ལེན།  
 ལྷག་སྟེ་པར་དང་ བཤད་པ་ འབྲི་སབ།  
 ཕལ་ཚིག་དང་ཞེ་སའི་ཚིག་ ལག་ལེན།  
 ལྷག་དེབ་དང་ སྲུང་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ལློག་གཏང་ཐངས།  
 མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་སབ། 
 ཨང་གྲངས་༧༠ ཚུན་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་སབ། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སློན་དློན་ཚན། 

 གནས་ཚད་འད་ནང་ལྷོདཔ་ད། མཇུག་ལུ་ བཀོད་ཡོད་མ་ ལྷག་དབ་ཀྱི་ཐོ་ལས། འོས་འབབ་ག་ཆ་མ་འད་བལྟ་ས། གཉིས་
དང་གསུམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་འབྲེ་ལྷག་ སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟོ་ན་ག་དོན་ལུ་ སོན་ཚན་དང་ ནང་འབྲེལ་བཟོ་སྦེ་ ངས་
པརི་ལྷག་བཅུག་དགཔོ་ཨན། 
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སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤློག་གི་མཇུག་ལུ་ཡློད་མི་ ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན། སློབ་ཚན་དྲུག་པ༽ 
ཟེར་མི་འདི་སློད་སྦེ་ སློབ་ཚན་དྲུག་པ་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ འབྲི་ལྷག་འབད་
ཚུགས་དགོཔ་འབད་ སློད་དགོ། 



ལམ་སྟོན་༢ པ།               ༢༠༢༢ 

 128 

སློབ་ཚན་༦ པའི་སྟོང་ལཱ། 

༦.༡   གཙོང་སྦྲ་འཕྲོདེ་བསྟེན། 
ལས་དོན།  གཙོང་སྦྲ་བསྟེན་ཐངས་ཚུ་ འབྲེ་སབ་འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན།   
སྟེོན་ཆེས།    ལཱ་ཤོག། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། གཟུགས་ཁམས་གཙོང་སྦྲ་འབདེ་ བཞེག་ཐབས་ལུ་ འབདེ་དེགོཔ་ག་ཅ་ཡོདེཔ་ཨན་ན? ཚུ་
སྟེོན་ན། 
✓ སྡེ་ཚིན་ནང་ རང་ག་གཟུགས་ ཧང་སངས་ས་འབདེ་ བཞེག་ན་དེོན་ལས་ ག་ཅ་ར་འབདེ་ན་ཡོདེ་

ག? གོ་སྡུར་འབདེ་བཅུག་ན། 
✓  གོ་སྡུར་འབདེ་མ་འདེ་ དེམངས་ཁར་སླབ་བཅུག་ན། 
✓  གནདེ་དེོན་འདེ་ག་ སོར་ལས་ཁ་སོང་ སློབ་དེཔོན་གྱིས་ སླབ་བྱན་ན། 
✓  ཧང་སངས་ས་འབདེ་སྡེོདེ་པ་ཅན། ཕན་པ་ ག་ཅ་ར་ཡོདེཔ་ཨན་ན? བཤདེ་བྱན་ན། 
✓  ལཱ་ཤོག་ ཤོག་གངས་༢༤ པ་འདེ་ སོདེ་ཞེནམ་ལས་ བཀོདེ་ཤོག་བཀང་བཅུག་ན།།  
✓ མ་ཤས་མ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདེ་ ཐོག་ལས་ བཀོདེ་ཤོག་འདེ་ བཀང་བཅུག་ན།  

ལཱ་ཤོག། 
ང་བཅས་ར་གས་འབདེ་དེགཔོ། ང་བཅས་ར་གས་འབདེ་མ་དེག་ོམ། 
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༦.༢    གཟུགས་ཁམས་གཙོང་སྦྲ་ག་སྲུང་། 
ལས་དོན།  གཟུགས་ཁམས་འཕོད་བསན་གྱི་ གཙང་སྦྲ་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱས་ཏ་ འབྲེ་སབ་འབད་ཚུགས་ན། 
རག་རྩལ།   འབྲེ་ལྷག། 
རག་སྟེོབས།   ལག་ལན།  
སོན་ཆས།   ལྷག་དབ། སྲུང་དབ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
གཟུགས་ཁམས་གཙང་སྦྲ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའ་ ལྷག་དབ། ཡང་ན། སྲུང་དབ་ལག་ལན་འཐབ་ས་ 
གཟུགས་ཁམས་འཕོད་བསན་ ཁག་ཆ་བའ་སོརི་ལས་ གོ་བརྡ་ཚུ་སོད་ན། 
✓ གཙོང་སྦྲ་བཞེག་དེགོ་པའ་རགས་དེང་ གཙོང་སྦྲ་བསྟེན་དེགོ་པའ་རགས་ཚུ་དེབྱ་བ་ཕྱྟེས་ཏྦེ་སོྟེན་ན། 
✓ གཤམ་གསལ་ལུ་ བཀོད་ད་ཡོད་ཡོད་མ་ ཤོག་ཁྲིམ་འད་བཀང་བཅུག་དགོ། 
གཙང་སྦྲ་བཞིག་དགོ་པའ་རིགས། གཙང་སྦྲ་བསན་དགོཔ། 
སྐྱེ། ཧང་སངས་ས་འབད་ འཁྱུ་དགོ། 
སན་མོ།  
གཟུགས།  
རྐངམ། ལགཔ།  
སོ།  
གོ་ལ།  
མཐའ་འཁོརི།  
འཐུང་ཆུ  
ཟ་འཐུང།  
ཆབ་གསང།  
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ཟ་ཆས།  
གཟུགས་ཁམས་གཙང་སྦྲ་ བསན་དགོཔ་ཁག་ཆ་བའ་སོརི། ས་སྲེ་ཆ་གཟུང་བར་སོརི་གྱི་ཐོག་ལུ་ དྲི་བ་འདྲི་
ལན་འབད་བཅུག། 
༦.༣    ལགཔ་འཁྱུ་ཐངས།  
ལས་དོན།   ལགཔ་འཁྱུ་དགོཔ་ ཁག་ཆ་བའ་སོརི་ལས་ སབ་ཚུགས་ན། 
རག་རྩལ།   ཉིན་སབ།   
རག་སྟེོབས།   གོ་བ། 
སོན་ཆས།   གླུ་སྒྲིོམ།  པརི་ཁྲིམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན། 
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ལགཔ་འཁྱུ་དེགོ་པའ་སོར་ལས་སྟེོན་ན། 
✓ ལག་འཁྱུ་དེགོཔ་ཁག་ཆེ་བའ་སོར་ལས་བཤདེ་བྱན་ན། 
✓  ལག་འཁྱུ་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རམ་ཚུ་དེཔྱ་སྟེོན་འབདེ་ན། 
✓  ལགཔ་འཁྱུ་ ལགཔ་འཁྱུ་ཟར་མ་ ཞིབས་ཁྲི་ཉིན་བཅུག་ན། 
✓ ལགཔ་ནམ་རི་ འཁྱུ་དགོཔ་ཨན་ན? ཚུ་ སབ་བཅུག་ན། 
✓  དྲི་བ་བཀོད་ད་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ལན་ག་ཟ་ལྦ་ག་ཐོག་ལས་ སབ་བཅུག་ན། 
✓ པརི་ཁྲིམ་ལུ་བལྟ་ས་ ལགཔ་འཁྱུ་ཐངས་ཀྱི་ རིམ་པ་ཚུ་ ལདེ་སོལ་འབད་བཅུག་ན། 

དྲིན་གསོ། 
སོབ་དཔོན་གྱིས། ཨ་ལོ་ཚུ་ བཞིས་སོ་མ་བཟའ་བའ་ ཧ་མ་ལགཔ་འཁྱུ་ན་ག་ གོམས་གཤས་ཚུད་བཅུག་
ནའི་དོན་ལུ་ རྟག་བུ་དྲིན་གསོ་འབད་དགོ། 
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༦.༤   ཚིག་མཚིམས་གཅདེ་ཐངས། 
ལས་དོན།  རོདེ་ཚིག་ཚུ་ ཚིག་མཚིམས་བཅདེ་དེ་ ལྷག་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ལྷག་ན། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན།   
སྟེོན་ཆེས།   ལཱ་ཤོག། ཤོག་ཁྲིམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། རོདེ་ཚིག་ཚུ་ ཚིག་མཚིམས་བཅདེ་དེ་ ལྷག་ཐངས་འོག་ག་ གོ་རམ་དེང་འཁྲིལ་ཏ་སྟེོན་ན།  
✓  རོདེ་ཚིག་ཚུ་ ཤོག་ཁྲིམ་ནང་བྲེྲིས་འབག་འོང་ན། 
✓  རོདེ་ཚིག་ཚུ་ ཚིག་མཚིམས་བཅདེ་དེ་ ལྷག་ཐངས་དེཔྱ་སྟེོན་འབདེ་ན། 
✓  ཁུ་སམ་སམ་འབདེ་ རང་རང་ སོ་སོ་ལྷག་བཅུག་ན། 
✓  ཤས་མ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ གཞེན་ཚུ་ ལདེ་སོལ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག་ན། 

 རོདེ་ཚིག། 
 
 
 
 
དྲིན་གསོ། རགས་བསྒྲས་ཏ་ སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ལྷག་དེབ་ལྷན་ཐབས་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་དེགོ།  
 
 

    ལཱ་ཤོག། 
ཧ་མ་ བ་གཅག་ མོ་ར་ག་བོའུ་ཅུང་ཁད་དེ་ རྩྭ་བཟའ་བར་ སོང་ནུག། ཉན་མར་ བོའུ་ཅུང་འདེ་ འབྱང་དེ་
ནུག། དེ་ལས་ བ་འདེ་ ག་ཏ་བཤལ་ཏ་ འཚིལ་བལྟེ་རུང་ མོ་གས་ བོའུ་ཅུང་མ་འཐོབ་པས། 
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༦.༥   གོ་གནས་ཀྱི་ལཱ་འགན།  
ལས་དོན།  གོ་གནས་དེང་འཁྲིལ་ ལཱ་འགན་ཚུ་ག་ འབྲེ་སབ་འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་སབ། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།    འབྲེ་དེབ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ གོ་གནས་ཀྱི་མང་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ ལཱ་འགན་ཚུའ་ སོར་ལས་སྟེོན་ན།  
✓  ཁོང་ར་ ངོ་སོདེ་འབདེ་ཐོག་ལས་ རང་སོའ་ ལཱ་འགན་སླབ་བཅུག་ན། 
✓  སྡེ་ཚིན་ནང་གོ་སྡུར་འབདེ་དེ་ གོ་གནས་མ་འདྲིཝ་ཚུ་ ཐོ་བཀོདེ་འབདེ་བཅུག་ན། (དེབུ་འཛིན། 

དེབུ་འཛིན་འོགམ། སློབ་དེཔོན། བླ་མ་) 
✓  གོ་གནས་ཀྱི་མང་དེང་འཁྲིལ་ ལཱ་འགན་ཚུ་སླབ་བཅུག་སྟེ་ བྱང་ཤང་གུ་ཐོ་བཀོདེ་ན། 
✓  རོདེ་ཚིག་ར་བྲེ་བཅུག་ན། འད་ཁ་ལས་ རིགས་བསྒྲིས་སྦེ། 

བཟོ་བོ། མགརིཝ། སོས་རྐོ། ཞིང་པ།  
རྒ་པོ། དམངས་མ། ཚགས་པ། རྒད་དྲུང་། བདག་སྐྱེོང་འགོ་དཔོན། 
ཚམ་དཔོན། ཨ་དྲུང་། ནོརི་རྱིཔ། 
ཐབ་ཚང་པ། ཕྱགསམ་འཕྱག་མ། ཡོངས་དཔོན། དོ་དམ་ སོགས་ཀྱི་ ལཱ་འགན་ཚུ་ འདྲི་ལན་
འབད་བཅུག་སྦེ་ གནས་ཚུལ་ བསྡུ་ལན་འབད་ད་ ལཱ་འགན་ཚུ་བྲེ་བཅུག་ན། 
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༦.༦   བཤདེ་པ།  
ལས་དོན།  པར་ལུ་བལྟེ་སྟེ་ བཤདེ་པ་རྐྱབ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་སབ། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན།  
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཁྲིམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ཤོག་ཁྲིམ་༩ པ་ནང་ག་ སློབ་གྲྭའ་པར་འདེ་ སྟེོན་ཞེནམ་ལས། འོག་ག་སོྦྱང་ལཱ་ཚུ་འབདེ་
བཅུག་ན།  
✓ པར་ལུ་བལྟེ་སྟེ་ དྲི་བའ་ ལན་སླབ་བཅུག་ན།  

༡ པར་འདེ་ ག་ཅ་ག་པར་ ཨན་མས? 
༢ སློབ་གྲྭ་ག་ གདེོང་ཁར་ ག་ཅ་འདུག? 
༣ སློབ་གྲྭ་ག་ གཡས་ཁ་ཐུག་ ཡོདེ་མ་འདེ་ ག་ཅ་སོ? 
༤ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ ཅ་ལ་ ག་ཅ་ར་ འདུག?  

✓ པར་ལུ་བལྟེ་སྟེ་ བཤདེ་པ་ར་ བྲེ་བཅུག་ནྲི་དང་ དེམངས་ཁར་ལྷག་བཅུག་ན། 

༦.༧   ཉ་འབྲེལ་གྱི་མང་ཚིག།  
ལས་དོན།  ཉ་འབྲེལ་མང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་དེབྱ་བ་ཕྱ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  འབྲེ་ལྷག། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན། 
སྟེོན་ཆེས།   ཉ་འབྲེལ་གྱི་མང་ཚིག་ཤོག་ཁྲིམ།  
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ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔནོ་གྱིས། ཉ་འབྲེལ་གྱི་མང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ཐངས་སྟེནོ་ན། 
✓ ཉ་འབྲེལ་གྱི་ མང་ཚིག་ཚུ་ བྱང་ཤང་གུ་བྲེྲིས་ཏ་ ལྷག་ཐངས་ སྟེོན་ན། 
✓ ར་བཞེན་དུ་ ལྷག་བཅུག་ན།  
✓ བྱའ་རགས་དེང་སོག་ཆེགས་ཀྱི་ རགས་ཕྱ་སལ་རྐྱབ་སྟེ་བྲེ་བཅུག་ན། 
 
 
 
 

བྱའ་རགས སོག་ཆེགས་ཀྱི་རགས 
  
  

 
རོདེ་ཚིག་ཐུང་ཀུ་ར་ བྲེ་བཅུག་ན། 

དེཔར་ན། 
༡ གཟན་དེོམ་གྱིས་ སོ་བཏབ་ཨན།  
༢ ཁམ་ནང་ སྦྱང་ནག་ འདུག།  
༣     ཁྲུང་ཁྲུང་ གནམ་ཁར་ འཕུར་དེས། 

 

 

འབུཔ། ལེ་ཀོ། གཟན་དྟོམ། ཆུ་བྱ། རྨ་བྱ། སང་ནང། ཁྲུང་ཁྲུང། 
གསེར་སངམ། པྟོ་ཏྟོམ། ནལ་གཟནམ། གྱོག་མྟོ། ཕུ་ཀྲུ། འདམ་བྱ། 
བྱིང་གུམ། 
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༦.༨    ལྷག་སྟེ་པར་བྲེ་ན།  
ལས་དོན།  རོདེ་ཚིག་ལྷག་སྟེ་ པར་བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན་ལྷག་ན། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན།  
སྟེོན་ཆེས།   རོདེ་ཚིག་བྲེས་ཡོདེ་པའ་ཤོག་ཐང་།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ བཀོདེ་རྒྱ་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབདེ་བཅུག་ན། 
✓ རོདེ་ཚིག་ཚུ་ཤོག་ཐང་ཅག་ནང་ བྲེས་འབག་འོང་ན། 
✓  རོདེ་ཚིག་ལྷག་བཅུག་ན། 

ཀ་ དེ་རས་ ཉམ་ ཤར་ནུག། 
ཁ་ ཤང་ཅག་འདུག། 
ག་ ཕྲན་ལས་དེང་ ཟླ་བ་ ཤང་ག་ འོག་ལུ་ འདུག། 
ང་ ཤང་ག་ ཟུར་ཁར་ ཁམ་འདུག། 
ཅ་ ཁམ་ཅག་འདུག། 
ཆེ་ ཁམ་གུ་ དེར་ཤང་ འདུག། 
ཇ་ ཁམ་གྱི་ ཟུར་ཁར་ གླང་ཅག་ འདུག། 
✓ རོདེ་ཚིག་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ པར་ཚུ་བྲེ་བཅུག་ན།  
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༦.༩    འགལ་བཤདེ།  
ལས་དོན།  འགལ་བཤདེ་འབྲེ་རྩོམ་ བྲེ་ནའི་ སྦྱང་བ་འཐོབ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན།  
སྟེོན་ཆེས།   འབྲེ་དབ་དང་། འབྲེ་རྩེོམ་གྱི་དཔ།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། འགལ་བཤདེ་འབྲེ་རོྩམ་བྲེ་ཐངས་ཀྱི་ དེཔ་སྟེོན་ཐོག་ལས་སོྟེན་ན། 
✓ ཤོག་ཁྲིམ་ནང་ འགལ་བཤདེ་འབྲེ་རྩོམ་གྱི་ དེཔ་ཅག་བྲེྲིས་ འབག་འོང་ན། 
✓  འབྲེ་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རམ་བཤདེ་བྱན་ན། 
✓  དེོན་ཚིན་དེག་པ་ཅག་ བྱང་ཤང་གུ་བྲེྲིས་བྱན་ཞེནམ་ལས་ ཁོང་ར་ གདེམ་འཐུ་འབདེ་དེ་ བྲེ་

བཅུག་ན། 
✓  ནང་རོྡག་ བར་སོར་འབདེ་དེ་ དེབྱ་ཞེབ་འབདེ་བཅུག་ན། 

༦.༡༠   རོདེ་ཚིག་བྲེ་ན།  
ལས་དོན།  པར་ལུ་བལྟེ་སྟེ་ དྲི་བའ་ ལན་ཚུ་ བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན།  
སྟེོན་ཆེས།   ལཱ་ཤོག།  
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ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། པར་ལུ་ལྟེ་སྟེ་ དྲི་བའ་ལན་ཚུ་ འབྲེ་ཐངས་སྟེོན་ན། 
✓ ལཱ་ཤོག་ཤོག་གངས་༢༥ པ་འདེ་ ལག་ལན་འཐབ་ན། 
✓  སྡེ་ཚིན་ནང་ པར་ལུ་ལྟེ་སྟེ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབདེ་དེ་ ལན་སླབ་བཅུག་ན། 
✓ པར་གྱི་བཤདེ་པ་འབྲེ་མ་ཚུ་ སྡེ་ཚིན་ནང་ལུ་ བར་སོར་འབདེ་དེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་བསམ་འཆེར་

བཀདོེ་བཅུག་ན། 

དེཔར་ན། 
དྲི་བ། ༡ ཨ་ལོ་འདེ་ ག་ཅ་ འབདེ་དེས? 
 ལན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ༢ ལྷམ་ ཆེ་ག་དེམ་ཅག་ འདུག? 
 ལན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ༣ ཁོདེ་ཀྱིས་ ལྷམ་གུ་ ལྷམ་རྩ་ དེབུར་ན་ཡོདེ་ག? 
 ལན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

༦.༡༡   ཕལ་ཚིག་དེང་ཞེ་ས།  
ལས་དོན།  ཕལ་སདེ་དེང་ཞེ་སའ་མང་ཚུ་ འབྲེ་སབ་འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན་། སླབ་ན། 
རག་སྟེོབས།  ལག་ལན།  
སོྟེན་ཆེས།   ལཱ་ཤོག།  
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ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ཕལ་སདེ་དེང་ཞེ་སའ་མང་ཚུ་ ཤོག་ཁྲིམ་བཟོ་སྟེ་སྟེོན་ན།  
✓  ཞེ་ས་དེང་ཕལ་སདེ་ཀྱི་མང་ཚུ་ ལྷག་བཅུག་ན། 
✓ ཕལ་སདེ་དེང་ཞེ་སའ་མང་ མཐུན་སྒྲག་འབདེ་བཅུག་ན། 

རྣམ་ཅོ་     སྤྱན། 
རྐངམ་     སྤྱན། 
མགུ་ཏོ་     བཞུགས། 
མག་ཏོ་      སྙིན། 
ལྷ་པ་     བཞེས། 
སྡེོདེ་     བཞུགས་ 

      བཟའ་     ཤངས། 

༦.༡༢   སྲུང་གཏང་ན།  
ལས་དོན།  པར་ལུ་བལྟེ་སྟེ་ སྲུང་གཏང་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  སླབ་ན།  
རག་སྟེོབས་དེབྱ་རམ། གསར་རྩོམ།  
སྟེོན་ཆེས།   པར།  

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིྲིས། པར་ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ སྲུང་གཏང་ཐངས་སྟེོན་ན། 
✓  པར་དེག་པ་ཅག་བཅའ་སྒྲག་རྐྱབ་སྟེ་འབག་འོང་ན། 
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✓  སློབ་དེཔོན་གྱིྲིས། པར་ལུ་བལྟེ་སྟེ་ སྲུང་གཏང་ཐངས་ཀྱིྱི་ དེཔྱ་སྟེོན་འབདེ་ན། 
✓  པར་གདེམ་འཐུ་འབདེ་དེ་ སྡེ་ཚིན་ནང་ སྲུང་གཏང་བཅུག་ན། 
✓  སྡེ་ཚིན་འགོ་དེཔོན་གྱིྲིས་འབདེ་ དེམངས་ལུ་ སྲུང་གཏང་བཅུག་ན། 

    སྲུང་ག་དེཔྟེ། 
ཧེ་མ་ བ་ཅིག་ མྟོ་ར་གི་བྟོའུ་ཅུང་ ཁྱིད་དེ་ རྩྭ་བཟའ་བར་སྟོང་ནུག། ཉིན་མར་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ བྟོའུ་ཅུང་འདི་ 
འབྱང་ད་ནུག། དེ་ལས་ བ་འདི་ ག་ཏེ་ཡང་བཤལ་ཏེ་ བྟོའུ་ཅུང་འཚྟོལ་བར་ སྟོང་རུང་། མྟོ་གིས་ བྟོའུ་ཅུང་མ་འཐྟོབ་
པས། ཕྱི་རུ་ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས། མྟོ་ འུ་སྡུག་ སེམས་སྐྱོ་སྟེ་ ཤིང་གི་འྟོག་ལུ་འཛུལ་སྦེ་ ངེའི་བྟོའུ་ཅུང་འདི་ ག་ཏེ་ཡྟོད་
ག? ཟེར་ མནྟོ་བསམ་བཏང་སྦེ། རྩྭ་ཡང་བཟའ་མ་ཚུགས་པར་  སེམས་སྐྱོ་སྟེ་སྟོད་ནུག། ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚྟོད་༥ དེ་ཅིག་ཁར་ 
མྟོ་ ཁྱིམ་ནང་འགྱོཝ་ད་ མྟོ་གི་ བྟོའུ་ཅུང་དེ་ཡང་ ཚལ་མ་ནང་ལས་ བརྒྱུགས་ཏེ་ མྟོ་ར་སྟོད་སར་འྟོངས་ནུག། བ་འདི་ 
སེམས་དགའ་སྟེ་ བྟོའུ་ཅུང་འདི་ལུ་ ཨོམ་བྱིན་ ལྕེ་གིས་བལྡགས་སྦེ་སྟོད་ནུག། 

✓ སྲུང་འདེ་ རོདེ་ཚིག་༥ དེ་ཅག་ནང་བྲེ་བཅུག་ན། 

དེཔར་ན། 
ཧ་མ་ བ་ཅག་རྩྭ་བཟའ་བར་སོང་ནུག། 
བ་འདེ་ག་ བོའུ་ཅུང་ འབྱང་དེ་ནུག། 
བ་འདེ་ རྩྭ་མ་བཟའ་བར་ བོའུ་ཅུང་འཚིལ་ནུག། 
བོའུ་ཅུང་ མ་འཐོབ་པར་ ཤང་ག་འོག་ལུ་སྡེོདེ་ནུག། 
ཕྱ་རུ་ བའོུ་ཅུང་འདེ་ ལོག་འོངས་ཏ་ སམས་དེགའ་ནུག། 
དེ་བཟུམ་འབདེ་ པར་གཞེན་ཚུ་ག་སོར་ལས་ཡང་ སྲུང་བཟོ་སྟེ་ སླབ་བཅུག།  
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༦.༡༣   མང་ཚིག་མགྱིོགས་ཕབ། 
ལས་དོན།  མང་ཚིག་ གོ་དོན་དང་ འཁྲིལ་ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།      དྲིན་ཤས།  
སྟེོན་ཆེས།   ཤོག་ཁྲིམ། 

ལག་ལན་ལམ་སོན།  
སློབ་དེཔོན་གྱིས། ལོ་འཁོར་༡༢ ཀྱི་མང་ཚུ་ག་ སྡེབ་སྦྱོར་སྟེོན་ན། 
✓  ཤོག་ཁྲིམ་ནང་ ལོ་འཁོར་༡༢ ཀྱི་ མང་བྲེྲིས་འབག་འོང་ན། 
✓  སྡེབ་ཚུ་ སྦྱོར་ཀོག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བྱན་ནྱི། 
✓  ལྷག་ན་ག་ དུས་ཚིད་བྱན་ན། 
✓  སྡེབ་སྦྱོར་ཚུ་ མགྱིོགས་ཕབ་འབདེ་ན། 
✓  ནང་རྡོག་ བར་སརོ་འབདེ་ཞེནམ་ལས་ དེབྱ་ཞེབ་འབདེ་དེ་ སྐུགས་བྱན་བཅུག་ན། 

 

༦.༡༤    ངག་ཐོག་ལས་རོདེ་ཚིག་བཟོ་ན། 
ལས་དོན།  རྩདམོ་ཐོག་ལས་་རོདེ་ཚིག་སླབ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
རག་སྟེོབས།    གོ་བ།  
སྟེོན་ཆེས།   ཁ་ཤ།    

ལག་ལན་ལམ་སོན།  

བྱི་བ། གླང་། སག། ཡྟོས། འབྲུག། སྦྲུལ། ར། ལུག། སྤྲེལ། བྱ། ཁྱི། ཕག། 
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སློབ་དེཔོན་གྱིས། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གྱིལ་སོར་སོརམ་འབདེ་ བཞེག་ཞེན་ན་ གཅག་གས་གཅག་ལུ་ ཁ་ཤ་ཕར་
ཚུར་བཀོ་སྟེ་ ཁ་ཤ་འཐོབ་མ་འདེ་གས་ རོདེ་ཚིག་ ག་ཅ་ཤས་མ་ཅག་ སླབ་བཅུག་ན།  
✓ ཁ་ཤ་ ག་གྲིས་འཐོབ་མ་ལུ་ སློབ་དེཔོན་གྱིས་ དེོན་ཚིན་གཅག་ སླབ་བྱན་ན།  
✓ ཁ་ཤ་འཐོབ་མ་གས་ དེོན་ཚིན་དེང་འཁྲིལ་ རོདེ་ཚིག་ སླབ་བཅུག་ན། 
✓ ག་དེམ་ཅག་འབདེ་ དུས་ཚིད་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ རོདེ་ཚིག་ སླབ་མ་ཚུགས་པ་ཅན། ཞེབས་ཁྲི་འཐན་

བཅུག་ན། 

༦.༡༥    གོ་དེོན་བྲེ་ན།  
ལས་དོན།  མང་ཚིག་ག་ གོ་དེོན་བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས་དེབྱ་རམ། གོ་བ།  
སྟེོན་ཆེས།   མང་ཚིག།   

ལག་ལན་ལམ་སོན།   
སློབ་དེཔོན་གྱིས། དུས་རྒྱུན་ལག་ལན་འཐབ་མ་མང་ཚིག་ག་ གོ་དེོན་འབྲེ་ཐངས་སོྟེན་ན། 
✓  མང་ཚིག་༥ དེ་ཅག་བྱང་ཤང་གུ་བྲེྲིས་ཏྦེ་ གོ་དེོན་བྲེ་བཅུག་ན།  དེཔར་ན།  

- སློབ་གྲྭ། དེཔ་ཆེ་ལྷབ་ས།  
- ཁམ། སྡེོདེ་ས།  
- དེད་གཡོགཔ། སྣུམ་འཁོར་གཏང་མ།  
- སློབ་ཕྲུག། དེཔ་ཆེ་ལྷབ་མ།  
- དྲུང་འཚི།ོ སན་བཅོས་འབདེ་མ། 
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✓  སློབ་དེཔོན་གྱིྲིས་ ག་ོདེོན་ཚུ་ ལོག་ལོག་སླབ་བྱན་ན། 

༦.༡༦   ཆེ་ཤས་ངོས་འཛིན།  
ལས་དོན།  ཤང་དེང་མ་ཏོག་ག་ ཆེ་ཤས་ངོས་འཛིན་འབདེ་དེ་ བྲེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  བྲེ་ན། 
རག་སྟེོབས།  དེབྱ་དེཔྱདེ།  
སྟེོན་ཆེས།   མཐའ་འཁོརི་གྱི་ཅ་དངོས་ངོ་མ་།   

ལག་ལན་ལམ་སོན།   
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ཕྱ་ཁར་ཁད་ཞེནམ་ལས་ ཤང་དེང་མ་ཏོག་ཚུ་གས་ ཆེ་ཤས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབདེ་དེ་ འབྲེ་
ཐངས་སྟེོན་ན། 
✓  ཆེས་ཤས་ཚུ་ག་ བཤདེ་པ་འབྲེ་ཐངས་སོྟེན་ན། 
✓  སྡེ་ཚིན་བགོ་ཞེནམ་ལས་ ཤང་དེང་མ་ཏོག་ག་ ཆེ་ཤས་ངོས་འཛིན་འབདེ་དེ་ ཐོ་བཀོདེ་བཅུག་ན། 

ཤང་ མ་ཏོག་ འདེབ་མ་ ཞེལ་ལག་ ར་ཏོ རྡོག་མ་ ཚིས་གཞེ། 
✓ ལོག་ སློབ་ཁང་ནང་ལོྷདེཔ་དེ་ ཐོ་བཀོདེ་དེང་འཁྲིལ་ བཤདེ་པ་བྲེ་བཅུག་ན། 
✓  སློབ་དེཔོན་གྱིས་ ཁོང་ག་འབྲེ་མ་བཤདེ་པ་འདེ་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆེར་བཀོད་ན། 

རོདེ་ཚིག་ག་དེཔ། 
 
 

༦.༡༧    སྲུང།  

འདི་ ཁམ་ཤིང་ ཨིན།  
ཁམ་ཤིང་ལུ་ ཞལ་ལག་ ཡྟོད། 
ཁམ་ཤིང་གུ་ རྡྟོག་མ་ བཏགས་ནུག། 
ཁམ་ཤིང་གི་ མེ་ཏྟོག་ ལེགས་པས། 
མེ་ཏྟོག་ ཁ་དྟོག་ ཤ་ཁ་ཨིན། 

  
 

འདི་ ཨེ་ཏྟོ་མེ་ཏྟོག་ ཨིན།  
ཨེ་ཏྟོ་མེ་ཏྟོག་ དམརཔྟོ་འབད་ ཡྟོད།  
ཨེ་ཏྟོ་མེ་ཏྟོག་ལུ་ འདབ་མ་ཡྟོད།  
ཨེ་ཏྟོ་མེ་ཏྟོག་ལུ་ ར་ཏྟོ་ཡྟོད། 
ཨེ་ཏྟོ་མེ་ཏྟོག་ མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཡྟོད།  
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ལས་དོན།  སྲུང་ལྷག་སྟེ་དྲི་བའ་ལན་ཚུ་ འབྲེ་སབ་འབདེ་ཚུགས་ན། 
སདེ་ཡག་རག་རྩལ།  ཉན་སླབ། 
རག་སྟེོབས།  གོ་བ།  
སྟེོན་ཆེས།   སྲུང་དེབ།   

ལག་ལན་ལམ་སོན།   
སློབ་དེཔོན་གྱིས་ སྲུང་དེབ་ཅག་ བཅའ་སྒྲག་རྐྱབ་འབག་འོང་ན། 
✓  ཁས་བང་ཐོག་ལས་ ཁོང་ར་ཤས་མ་སྲུང་ཅག་གཏང་བཅུག་ན། 
✓  སྲུང་དེབ་ལྷག་སྟེ་ སྲུང་གཏང་ན། 
✓  བོ་སོབ་མད་མ་ཚུ་ལུ་ སྲུང་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ ཚིབ་རྩད་འབདེ་བཅུག་ན། 
✓  སྲུང་འདེ་ ཉན་ཞེནམ་ལས་ འོག་ག་དྲི་བའ་ལན་ཚུ་ སླབ་བཅུག་ན། 

༡ སྲུང་འདེ་ནང་ ག་དེང་ག་ར་ འདུག?  
༢ སྲུང་འདེ་ ག་ཅ་ག་སོར་ལས་ ཨན་མས?  
༣ སྲུང་འདེ་ནང་ ག་ཅ་ར་འབདེ་ན་འདུག?  
༤ སྲུང་འདེ་དེགོདེ་བྲེ་ས་ས་ སྐྱོ་ས་ས་ དེགའ་ཏོག་ཏོ་ཚུ་ལས་ག་ཅའི་ནང་ཚུདེ་ན་མས? 

 ༥ སྲུང་འདེ་ནང་ལས་ ཁད་ཀྱིས་ ག་ཅ་ར་དེགའ་ཡྲི? 
༦ སྲུང་འདེ་ནང་ལས་ ཁོདེ་ལུ་ མ་དེགའཝ་ ག་ཅ་འདུག? ཟར་ དྲི་བ་བཀོདེ་དེ་ཤོག་ཁྲིམ་

༡༠ དེང་༡༡ བཏོན་ཞེནམ་ལས་ སྲུང་བྲེ་བཅུག་ན། 
སློབ་ཚན་༦ པ་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད། སྡེབ་དང་སྦྲགས་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོཔ་འབད་ 
སློད་ཡློད་མི་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 
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སློབ་ཚན་༦ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 རྗོད་ཚིག་ ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ འབྲི་ལྷག།  
 དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་ཚུ་འབྲི་སབ། 
 ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་ཚིག་བཟློ་སྟེ་ འབྲི་ལྷག།  
 གཙང་སྦྲ་ འཕློད་སྟེན་སློགས་ཀྱི་ དགོས་པ་དང་ཕན་ཐློགས། 
 ལཱ་འགན་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ ལག་ལེན།  
 ལྷག་སྟེ་པར་དང་ བཤད་པ་ འབྲི་སབ།  
 ཕལ་ཚིག་དང་ ཞེ་སའི་ཚིག་ ལག་ལེན།  
 ལྷག་དེབ་དང་ སྲུང་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་བཤད།  
 མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་སབ། 
 ཨང་གྲངས་༧༠ ཚུན་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲི་སབ། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སློན་དློན་ཚན། 
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སློབ་ཚན་དྲུག་པའི་ དབྱེ་ཚད།  

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱློར། Approach འགོ་ཐློག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

འློས་་འབབ་དང་ བསྟུན་པའི་ ལན་
དང་། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག། 
གཙང་སྦྲ་འཕློད་བསྟེན་གྱི་ དགོས་
པ། ལཱ་འགན་དང་ གོ་གནས། ཕལ་
ཚིག་དང་ ཞེ་ས། ལྷག་དེབ་དང 

སྲུང་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ལློག་བཤད་པའི་
སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་
མཚམས་ སྐད་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག་དང་ 
སེང་ཕབ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ 
ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་མི། 

འློས་་འབབ་དང་ བསྟུན་པའི་ ལན་
དང་། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག། 
གཙང་སྦྲ་འཕློད་བསྟེན་གྱི་ དགོས་
པ། ལཱ་འགན་དང་ གོ་གནས། ཕལ་
ཚིག་དང་ ཞེ་ས། ལྷག་དེབ་དང 

སྲུང་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ལློག་བཤད་པའི་
སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་
མཚམས་ སྐད་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག་དང་ 
སེང་ཕབ་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་
གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ དཀའ་
ངལ་མེད་པར་ ཉན་སབ་ འབད་
ཚུགས་མི། 

འློས་་འབབ་དང་ བསྟུན་པའི་ ལན་
དང་། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག། 
གཙང་སྦྲ་འཕློད་བསྟེན་གྱི་ དགོས་
པ། ལཱ་འགན་དང་ གོ་གནས། ཕལ་
ཚིག་དང་ ཞེ་ས། ལྷག་དེབ་དང 

སྲུང་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ལློག་བཤད་པའི་
སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་
མཚམས་ སྐད་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག་དང་ 
སེང་ཕབ་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་  
འབད་ཚུགས་མི། 

འློས་་འབབ་དང་ བསྟུན་པའི་ ལན་
དང་། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག། 
གཙང་སྦྲ་འཕློད་བསྟེན་གྱི་ དགོས་
པ། ལཱ་འགན་དང་ གོ་གནས། ཕལ་
ཚིག་དང་ ཞེ་ས། ལྷག་དེབ་དང 

སྲུང་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ལློག་བཤད་པའི་
སྐབས། རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་
མཚམས་ སྐད་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག་དང་ 
སེང་ཕབ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ 
ཉན་སབ་ འབད་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་
དགོ་མི། 

ལྷག
་ནི།
 

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤློག། རྗོད་
ཚིག། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག། 
གཙང་སྦྲ་འཕློད་བསྟེན་གྱི་དགོས་
པ། ལཱ་འགན་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་
མིང་གི་སྐོར་ལས་ བྲིས་ཡློད་མི་ 
ཡིག་རིགས་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས། 
རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚིག་མཚམས་ སེང་
ཕབ་ མགྱོགས་ལྷློད་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་
གདངས་ཚུ་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ 
ལྷག་ཚུགས་མི།  

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤློག། རྗོད་
ཚིག། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག། 
གཙང་སྦྲ་འཕློད་བསྟེན་གྱི་དགོས་
པ། ལཱ་འགན་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་
མིང་གི་སྐོར་ལས་ བྲིས་ཡློད་མི་ 
ཡིག་རིགས་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས། 
རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚིག་མཚམས་ སེང་
ཕབ་ མགྱོགས་ལྷློད་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་
གདངས་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་
གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ དཀའ་
ངལ་མེད་པར་ ལྷག་ཚུགས་མི།  

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤློག། རྗོད་
ཚིག། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག། 
གཙང་སྦྲ་འཕློད་བསྟེན་གྱི་དགོས་
པ། ལཱ་འགན་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་
མིང་གི་སྐོར་ལས་ བྲིས་ཡློད་མི་ 
ཡིག་རིགས་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས། 
རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚིག་མཚམས་ སེང་
ཕབ་ མགྱོགས་ལྷློད་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་
གདངས་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ 
ལྷག་ཚུགས་མི།  

ལྷག་དེབ་དང་ ལྷག་ཤློག། རྗོད་
ཚིག། ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག། 
གཙང་སྦྲ་འཕློད་བསྟེན་གྱི་དགོས་
པ། ལཱ་འགན་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་
མིང་གི་སྐོར་ལས་ བྲིས་ཡློད་མི་ 
ཡིག་རིགས་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས། 
རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚིག་མཚམས་ སེང་
ཕབ་ མགྱོགས་ལྷློད་ ཉམས་ཀྱི་སྒྲ་
གདངས་ཚུ་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ 
ལྷག་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི།  

བྲི་ནི
། 

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་། གཙང་སྦྲ་ 
འཕློད་བསྟེན་གྱི་དགོས་པ། ལཱ་
འགན་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་ཚིག། 
ཕལ་ཚིག་དང་ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བཤད་པ། 
རྗོད་ཚིག། འདྲི་བའི་ལན་  
བསམ་འཆར་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས། 
སྡེབ་སློར་དང་ ཚག་ཤད་ གཅད་
མཚམས་ཚུ་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ 
བྲི་ཚུགས་མི། 

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་། གཙང་སྦྲ་ 
འཕློད་བསྟེན་གྱི་དགོས་པ། ལཱ་
འགན་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་ཚིག། 
ཕལ་ཚིག་དང་ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བཤད་པ། 
རྗོད་ཚིག། འདྲི་བའི་ལན་  
བསམ་འཆར་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས། 
སྡེབ་སློར་དང་ ཚག་ཤད་ གཅད་
མཚམས་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་
གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ དཀའ་
ངལ་མེད་པར་ བྲི་ཚུགས་མི། 

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་། གཙང་སྦྲ་ 
འཕློད་བསྟེན་གྱི་དགོས་པ། ལཱ་
འགན་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་ཚིག། 
ཕལ་ཚིག་དང་ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བཤད་པ། 
རྗོད་ཚིག། འདྲི་བའི་ལན་  
བསམ་འཆར་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས། 
སྡེབ་སློར་དང་ ཚག་ཤད་ གཅད་
མཚམས་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ 
བྲི་ཚུགས་མི། 

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་། གཙང་སྦྲ་ 
འཕློད་བསྟེན་གྱི་དགོས་པ། ལཱ་
འགན་དང་ གོ་གནས་ཀྱི་མིང་ཚིག། 
ཕལ་ཚིག་དང་ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བཤད་པ། 
རྗོད་ཚིག། འདྲི་བའི་ལན་  
བསམ་འཆར་ཚུ་བྲི་བའི་སྐབས། 
སྡེབ་སློར་དང་ ཚག་ཤད་ གཅད་
མཚམས་ཚུ་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ 
བྲི་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 
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བྱ་ས
ློད། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་
དང་འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་
བཞག་སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་
ཚློད་ལུ་ འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་
བསྒུག་ནི། གྱང་དང་ སྣུམ་འཁོར་
ལམ་ལུ་ ས་སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་
ཆས་ཧིང་སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་
དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་
འབད་དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་
ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་
མ་བཀོ་བར་ཧློད་ནང་བླུག་ནི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་
དང་འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་
བཞག་སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་
ཚློད་ལུ་ འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་
བསྒུག་ནི། གྱང་དང་ སྣུམ་འཁོར་
ལམ་ལུ་ ས་སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་
ཆས་ཧིང་སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་
དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་
འབད་དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་
ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་
མ་བཀོ་བར་ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་ 
རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ མང་
ཤློས་ར་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ 
འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་
དང་འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་
བཞག་སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་
ཚློད་ལུ་ འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་
བསྒུག་ནི། གྱང་དང་ སྣུམ་འཁོར་
ལམ་ལུ་ ས་སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་
ཆས་ཧིང་སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་
དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་
འབད་དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་
ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་
མ་བཀོ་བར་ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཕམ་ཚུ་
ལུ་ ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས། ཕྱི་
ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློངམ་ད་ 
གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་རློགས་ཚུ་
དང་འཆམ་ཏློག་ཏློག་འབད་སློད་ནི། 
ཅ་ལ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་གཞིབས་
བཞག་སྟེ་ བདག་འཛིན། དུས་
ཚློད་ལུ་ འློང་ནི། སྐོར་རྒྱབ་
བསྒུག་ནི། གྱང་དང་ སྣུམ་འཁོར་
ལམ་ལུ་ ས་སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི། གྱོན་
ཆས་ཧིང་སངས་ས་གྱོན་ནི། འབྲི་
དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན། ལཱ་
འབད་དགོཔ་ཚུ་ རེའུ་མིག་བཟློ་
ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ འགན་ཁག་
འབག་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ག་ལྷློད་
མ་བཀོ་བར་ཧློད་ནང་བླུག་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་དཔྱློད་དང་། གསར་གཏློད། བརྡ་དློན་སློད་ལེན། མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སང་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་གིས་ གཞི་བཟུང་སྦེ། སྤྱི་
སེམས། ཤ་ཞེན། བྱམས་པ། གཞན་ཕན། བརྩེ་གདུང་།  དང་འདློད། བརྩློན་འགྲུས། མཐུན་ལམ། དྲང་བདེན། གུས་
ཞབས་དང་། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ  ུ་ཡིད་ཆེས་སློགས་ ནང་གི་བསམ་པ་དང་ ཕྱིའི་བྱ་སློད་ཚུ་ཡློངས་རློགས་འབད་ ཧ་གོ་
ཚུགསཔ་ འབད་ནི་འདི་ཨིན། 

དེ་གིས་འབད་ སློབ་སློན་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་སློད་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འཐློབ་ཚུགསཔ་ བཟློ་དགོཔ་དང་། 

འདི་ ནམ་འབད་ནི་ཨིན་ན? ཚར་ག་དེམ་ཅིག་འབད་ནི་ཨིན་ན? ག་གི་དློན་ལུ་འབད་ནི་ཨིན་ན? སློགས་ དུས་ཚློད་དང་
ལན་གྲངས་ ཡུལ་ལུ་བརྟེན་སློད་ནི་མེན་པར། ནམ་ཁོམ་ ནམ་བདེ། ལེགས་ཉེས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཐུན་ཚན་དང་ 
ཉིནམ་ ཟཝ་ ལློ་ཅིག་བ་ལློ་གཅིག་ བྱ་སློད་དང་ རིག་རྩལ་ཡློངས་རློགས་འབད་ ཡར་རྒྱས་ གཏང་ཚུགསཔ་འབད་ 
བཟྟོ་ནི་ཚུ་ཨིན།  

བྲི་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ།  
གོང་གི་དབྱེ་ཞིབ་ཤློག་ཁྲམ་གྱི་ དྲན་གསློའི་འློག་ལུ་ དཔེ་སྣློད་བསྡུ་གསློག་ཟེར་བྲིས་ཏེ་ཡློད་མི་འདི་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ 
སློབ་ཚན་འདི་གི་ ཤེས་ཚད་བརྡ་སློན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་སློན་འབད་མི་འདི་ དཔེ་སྣློད་འབད་བསྡུ་གསློག་འབད་དགོཔ་
ཨིན། དེ་ལས་ ཡིག་བཟློའི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ཨ་ལློ་ཁོང་རའི་ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ནང་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགོ་པའི་ཁར་ 
སློབ་ཚན་རེ་རེའི་ནང་ལས་ ཡིག་བཟློའི་དཔེ་སྣློད་༢ རེ་ བསྡུ་གསློག་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་དློན་ལུ་ སློར་ཀློག་
དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་ནི། ཁག་གཉིས་པ་འདི་ ལྷག་དེབ་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་བལྟ་ནི། ཁག་གསུམ་པ་འདི་ གོ་དློན་
དང་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།  

ཁག་དང་པ་འདི། སློབ་ཚན་གྱི་ ཤེས་ཚད་བརྡ་སློན་ནང་བཀོད་ཡློད་དློ་བཟུམ། སློབ་སློན་སྐབས་ ཤློག་བྱང་དང་ 
ཤློག་ཁྲམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྦེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

ཁག་གཉིས་པ། ལྷག་དེབ་ལྷག་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ལྷག་ཐངས་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐློ་བཟློ་སྟེ་ སློབ་ཚན་འདི་ནང་ཡློད་པའི་
ལྷག་དེབ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
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ཁག་གསུམ་པ། གོ་དློན་དང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས་ ལྷག་དེབ་
ལག་ལེན་གྱི་སྐབས་ལུ་ དྲི་བ་གཞན་ཡང་བཟྟོ་སྦེ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་མང་སུ་བཀོད་དེ་ ཐློ་
བཞག་ནི་ལས་ལྷག་པའི་ རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ལུ་ གཙློ་བློར་བཏློན་ཏེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། 

དེ་བཟུམ་འབད་ ཉན་ནི་སབ་ནིའི་རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ཡང་ དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཡློད་པའི་ སློབ་ཚན་སློ་
སློའི་ཤེས་ཚད་བརྡ་སློན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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འབྲི་རྩལ་སང་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།  
རྟ།  

འདི་ རྟ་ ཨིན།  
རྟ་ལུ་ རྐངམ་ བཞི་ཡློད། 
རྟ་འདི་ དཀརཔློ་ ཨིན་པས། 
རྟ་གིས་ ཁུར་ཆ་ འབག་དེས། 

གོ་དློན། 
མཐུན་སྒྲིག། འདི་ནང་ལུ་ པར་དང་མིང་མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནི། གཞན་ རིག་རྩལ་དང་ སློབ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་བརྡ་སློན་
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་ཏློ་གི་པར། 
ཁ་ ས་རི་  ཤིང་གི་པར། 
ག་ རྐང་ཁྲི་  ས་རི་གི་པར། 
ང་ མགུ་ཏློ་  རྐང་ཁྲི་གི་པར། 

ས་སློང་བསུབ་ནི།  
འདི་ནང་ ཨ་པ་ཏློག་ཙེ་རྐོ་མིའི་ པར་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་བཞི་གི་ ས་སློང་བསུབ་ནི་ བཟློ་སྟེ་ཡློད། ས་སློང་
ནང་བཙུགས་ནིའི་ཚིག་ཚུ་ ལྟག་ལུ་སྒྲོམ་སློ་སློ་འབད་ བཙུགས་ཏེ་ཡློད་མི་ནང་ལས་ ག་ཕློག་བལྟ་སྟེ་ ས་སློང་བསུ་བཅུག་
དགོ། འདི་ 
ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སློབ་རིམ་ གཞན་ཚུ་ནང་ཡང་ ཤེས་ཚད་བརྡ་སློན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟློ་དགོ། 
ཏློག་ཙེ་ ཨ་པ་ མིང་ རྐོ་ འགྱོ་ 
༡. ཁོ་ངེ་གི་ ------ ཨིན།  

ཨ་པ་ཏློག་ཙེ་རྐོ་མི་གི་པར། ༢. ཁོ་གི་ ------- བཀྲ་ཤིས་ཨིན། 
༣. ཁོ་གིས་ ས་ ---- དེས། 
༤. ཁོ་གི་ ལག་པར་ ---- འདུག། 
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དྲི་བ་འདྲི་ལན།  
འློག་ལུ་ཡློད་མི་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འདི་ ཡིག་རྒྱུགས་དང་བཤད་པ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ བཟློ་ཡློད་རུང་ གཞན་ཡང་
པར་དང་སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་ཡང་ གཞི་བཞག་སྟེ་བཟློ་དགོ། དྲི་བ་ཚུ་ཡང་ རིག་རྩལ་གྱི་མཐློ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀོད་
དགོཔ་ཁག་ཆེ།  
ཡིག་རྒྱུགས། 
ཁོ་ ཚེ་དབང་ཨིན། ཚེ་དབང་ལུ་ སྤུན་ཆ་གཉིས་ཡློད། 
ཁོ་གི་ ཨ་ཞེམློ་གི་མིང་ དབང་མློ་ཨིན། ཁོ་གི་ ནུ་
གཅུང་གི་མིང་ མཁའ་འགྲོ་ ཨིན། ཁོང་གསུམ་ སློབ་
གྲྭ་ནང་ འགྱོཝ་ཨིན། 

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

ལན་གདམ་ཁ།  
འློག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད་མི་འདི་ དཔེ་ཙམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས། དེ་གིས་མ་དློ་བར་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་གཞན་ཡང་ 
རིག་རྩལ་དང་ ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟློ་དགོ། 
འདི་ ---- ཨིན། ཤློ་/ཤ་མུ་ ཤ་མུ་གི་པར། 
འདི་ ---- ཨིན། རྟ་/གླང་ གླང་གི་པར། 
རྐང་ཁྲི་ལུ་ རྐངམ་ ---- འདུག། ༥/༤ རྐང་ཁྲི་གི་པར། 

མིང་གི་རྣམ་གྲངས། 
མིང་གི་རྣམ་གྲངས་འདི་ གཙློ་བློ་ཨ་ལློ་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་ལློ་ཁོང་རའི་སེམས་ཁ་ལས་ འབྲི་བཅུག་ནི་དང་། ཡང་
ན། དཔེ་དེབ་/ལག་ཤློག་ཚུ་ནང་ལས་ འཚློལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་དགོ། དེ་བཟུམ་འབད་ འགལ་མིང་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ 
འློས་འབབ་བལྟ་སྟེ་ བྲི་བཅུག་རུང་ བཏུབ་ཨིན། 

འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གཞན་ཡང་། གོ་དྟོན་བྲི་ནི། རྗོད་ཚིག་བཟྟོ་ནི། མིང་དང་ བྱ་ཚིག་དབྱེ་ཕྱེ་ནི་སྟོགས། སེམས་
ཀྱིས་འཚྟོལ་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། 
མཐྟོ་དམའ་ཚུ་ རང་རང་སྟོ་གིས་ བཟྟོ་དགོཔ་ཨིན། 
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དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་མཁོ་ཆས་ཀྱི་དཔེ། 
དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ ཚུལ་མཐུན་འགྱོ་ནི་གི་དློན་ལུ་ ‘མཁོ་ཆས་ཚུ་’ གི་དཔེ་དག་པ་ཅིག། སློབ་རིམ་བླློ་གསར་ལས་༣ པ་ཚུན། ལམ་
སློན་ག་རའི་ནང་སློ་སློ་འབད་ བཀོད་ཡློདཔ་ལས། ཁག་ཆེཝ་དང་ འློས་འབབ་མཐློང་པ་ཅིན་ སློབ་རིམ་ག་ཅིའི་དློན་ལུ་འབད་རུང་ 
དཔེ་ལེན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་གིས་ མ་བཏུབ་མེད། 

གཉིས་པ་༠༠༡ ། སློབ་རིམ་༢ པ། སློབ་ཚན་༡ པ། 

དློན་ཚན་ཚུ་ ཤེས་མ་ཤེས་བལྟ་ནི་གི་དློན་ལུ། འློག་གི་དྲི་བ་བཟུམ་བཟློ་སྦེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

༡. ཐིག་ཁྲམ་ནང་ བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་བའི་ མིང་བྲི་ནི། 
མཆོད་བཤམ་ནང་
དགོ་མི་ཅ་ལ་༥ ། 

ལྟློ་བཟའཝ་ད་ ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ཅ་ལ་༥ ། 

གྱོན་ཆས་༥ ། ཚློད་སྲེ་༥ ། སློབ་ནང་གི་ཅ་ལ་༥ ། 

     
     
     

༢. སློབ་གྲྭ་ནང་ལྷློདཔ་ད་ ག་ཅི་གི་ལཱ་ར་འབད་ནི་ཡློདཔ་སྨློ? ཁྱོད་ཀྱིས་ རྟག་བུ་འབད་མི་ ལཱ་མ་འདྲཝ་༣ གྱི་མིང་བྲིས། 
༣. སློབ་གྲྭ། ཐབ་ཚང་། སློབ་ཁང་། ཟེར་མི་ མིང་ལག་ལེན་འཐབ་སྦེ་ རྗོད་ཚིག་བཟློ། 
༤. དུས་བཟང་གི་སྐབས་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་ག? ༢ བྲིས། 
༥. ཁྱོད་རའི་ ཆ་རློགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ རྗོད་ཚིག་༣ བྲིས། 

སློབ་རིམ་༢ པ། སློབ་ཚན་༢ པ། 
གཉིས་པ་༠༠༢ ། ལྷག་ཐངས་བལྟ་ནི་གི་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
འབད་ཚུགས་མི། []   འབད་མ་ཚུགས་མི། []  ཡང་ན། མིང་ཚིག་ག་ཅི་འཛློལ་མི་འདི་ བྲི་རུང་བཏུབ། 
ཚད་གཞི། 
མིང་གསལ། 

མིང་ཚིག་འཛློལ་བ། 
ཅཙ་/ཆ་ཚ་/ས་ཤ་
/ཡ་ཞ་/སློགས།  

སྒྲ་དྲག་ཞན། 
(ང་ལྔ་སྔ་/ལ་གླ་བླ་

སློགས) 

མཆུ་བཙུམ་དགོཔ་
དང་མ་དགོཔ། 

(བྱ་བྱག་བྱློག་/སློད་
/ས་/ཕྱློགས་འཕྱློག་) 

སྔོན་འཇུག་ཡར་
འདྲེན་དགོཔ། 
(རྒྱུ་མཚན། 

དཔལ་འབྱློར་) 

 

༡. ཀརྨ་རིན་ཆེན།      
༢. པདྨ་རྡློ་རྗེ།      
༣. པདྨ་འློད་ཟེར།      
༤. བརྩློན་འགྲུས།      
༥. ས་ནུ་བཀ་ཏ།      
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སློབ་རིམ་༢ པ། སློབ་ཚན་༣ པ། 

གཉིས་པ་༠༠༣ ། བཤད་པ་འབྲི་ཐངས་བལྟ་ནིའི་དཔྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
འབད་ཚུགས་མི། []   འབད་མ་ཚུགས་མི། []    

མིང་གསལ། མིང་ཚིག་གི་
སྡེབ། 

ལག་ལེན། ཚིག་གི་ས་
སློང་། 

ཐིག་ཁར་བཀལ་
ཐངས།  

ཤད་ལག་
ལེན། 

གཙང་སྦྲ། 

༡. དཱན་མ་ཡ།       
༢. པུར་ན་གྷ་ལེ།       

༣. སྒྲོལ་མ།       
༤. བདེ་སྐྱིད།       
༥. དབང་ཕྱུག།       

 
སློབ་རིམ་༢ པ། སློབ་ཚན་༤ པ། 

གཉིས་པ་༠༠༣ པ། གུས་ཞབས་བལྟ་ནི། དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
འབད་ཚུགས་མི། []   འབད་མ་ཚུགས་མི། []    

མིང་གསལ། གནང་བ་
ཞུ་ནི། 

དགའ་ཚློར་
བསྐྱེད་ནི། 

ལློང་ནི། ལག་
བརྡ། 

ཁ་བསུབ་
ནི། 

ཞྭམློ་
ཕུད་ནི། 

དྲན་གསློ། 

༡.  ཨོ་རྒྱན་ལྷུན་གྲུབ།       
འློང་ཆོག་ག? 
གཅིག་ཤེས་

པས། 
༢. དབང་མློ།        
༣. པདྨ་དབང་མློ།        
༤. དཱན་མ་ཡ།        
༥. སློབས་རྒྱས།        
 
སློབ་རིམ་༢ པ། སློབ་ཚན་༥ པ། 
གཉིས་པ་༠༠༤ ། བླློའི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
འབད་ཚུགས་མི། []   འབད་མ་ཚུགས་མི། []    

མིང་གསལ། གྲོས་ཐག་
གཅད་ནི། 

འགོ་
འདྲེན་
འཐབ་

འཆར་
གཞི་
བཟློ་

བཅའ་
མར་

གཏློགས་

བཀོད་
རྒྱ་དང་
འཁྲིལ་

དྲན་གསློ། 



ལམ་སྟོན་༢ པ།               ༢༠༢༢ 

 154 

ནི། ནི། ནི། ནི། 
དྲང་པློ།       

བདེན་པ།      གདམ་ཁ་འབད་མ་ཚུགསཔ་དང་། སློང་ལཱ་ཚུ་
འབདཝ་ད་ དགོ་པའི་ཅ་ལ་ཚུ་མི་འློང་པས། 

ཤློབ།       
ཨ་དྲུང་།       
ཏ་ལ།       
པ་དློ།       

 
སློབ་རིམ་༢ པ། སློབ་ཚན་༦ པ། 

གཉིས་པ་༠༠༥ པ། དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། སྤྱིར་བཏང་ལྷག་ཐངས་བལྟ་ནི། 
འབད་ཚུགས་མི། []   འབད་མ་ཚུགས་མི། []    

མིང་གསལ། གོ་དློན། རྗོད་སྒྲ། གཅད་
མཚམས། 

མགྱོགས་ལྷློད། དྲན་གསློ། 

པདྨ་སྐལ་བཟང་།      
ནློར་ལྷ་དབང་ཕྱུག།      
ཀུན་ཁྱབ་ཚེ་རིང་།      
རྩལ་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ།      
འགྱུར་མེད་ཀོ་ཏ།      
 
གཉིས་པ་༠༠༦ ། དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི། 
 
དང་པ། མིང་དང་བྱ་ཚིག། 
 
 
 
 
 
གཉིས་པ། བཟའ་བཏུབ་མི་དང་མ་བཏུབ། 

སློད། ཤིང་། གླང་། ལློང་། རྩེདམློ། བཙུམ། བྲི། བཀང་། མེ་ཏློག། འགྱོ། བླུག། ཨེན་ཏ། སྒོ་སྒྲིག། 
གཟུང་། བཏློན། རྐངམ། མགུ་ཏློ། ཕྱག་ཏློ། འཕྱག། བཙུགས། གཏང་། སྒོ། ལུག། རྩང་། པར།  
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གསུམ་པ། སྦློམ་ཆུང་། 
 
 
 
 
བཞི་པ། རིང་ཐུང་། 
 
 

ཨེ་མ། རྡློ། བང་སྒྲོམ། ལ་ཕུ། ཁྱིམ། ཚློད་སྲེ།  

ནློར། ར། རྟ། བྱ་པློད། གླང་། མེ་ཏློག། ཤིང་།  

དར་ཤིང་། ལྷ་དར། སྲུང་སྐུད། སྐེད་རགས།  ལག་རྒྱན།  གོང་།  
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གཉིས་པ་༠༠༧ ། རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ། 
བཀོད་རྒྱ། འློག་ལུ་བཀོད་ཡློད་མི་ཐློ་དང་འཁྲིལ་ ག་དེམ་ཅིག་ཤེས་ག? མནློ་བསམ་བཏང་སྦེ་ གྱངས་ཁའི་འློག་ལུ་ ཨིན་རྟགས་ () 
བཀལ།  
མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
དློན་ཚན། ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ ༡༣ དྲན་གསློ། 
༡. སློབ་ཁང་ནང་ཅ་ལའི་མིང་།             

༢. གྱོན་ཆས་ཀྱི་མིང་།             

༣. ཤིང་འབྲས་ཀྱི་མིང་།             

༤. ཡན་ལག་གི་མིང་།             

༥. ཤིང་གི་མིང་།             

༦. ཡིག་ཆས་ཀྱི་མིང་།             

༧. གོ་གནས་ཀྱི་མིང་།             

༨. སེམས་ཅན་གྱི་མིང་།             

༩. ཁྱིམ་ཆས་ཀྱི་མིང་།             

༡༠. ཟ་ཆས་ཀྱི་མིང་།             

༡༢. བཟའ་ཚན་གྱི་མིང་།             
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གཉིས་པ་༠༠༨ པ། རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ། 
བཀོད་རྒྱ། འློག་ལུ་བཀོད་ཡློད་མི་ཐློ་དང་འཁྲིལ་ ལྷག་ཚུགས་པས་ མི་ཚུགས་པས། ཨིན་རྟགས་ () བཀལ། ཡང་ན། ལྷག་མ་
ཤེས་མི་ཡི་གུ་ལུ་ར་ ཚློས་གཞི་འདྲཝ་དབུར་བཞག་རུང་འཐུས། 
མིང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཨང་། དློན་ཚན། 
ལྷག་ 

དྲན་གསློ། 
ཚུགས། མི་ཚུགས།  

༡. ཀ་ཁ་ག་ང་། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། སློགས། 
   

༢. ཀི་ཁུ་གེ་ངོ་། ཅི་ཆུ་ཇེ་ཉོ། སློགས།    

༣. ཀྲ་ཁྲ་གྲ་ཀྱ་ཁྱ་གྱ་ཀླ་གླ་བླ་ སློགས་འདློགས་ཅན།    

༤. རྐ་རྒ་རྔ་ ལྐ་ལྒ་ལྔ་ སྐ་སྒ་སྔ། སྒྲ། སློགས།    

 
གཉིས་པ་༠༠༩ ། ནང་རྡློག་དབྱེ་ཞིབ། 
༡. གཅིག་གིས་དྲི་བ་བཀོད། གཅིག་གིས་ལན་སབ་ནི། མིང་ཚིག་གི་སྐོར། སྡེབ།  
༢. ཤིང་དང་འདབ་མ་ལ་སློགས་པའི་མིང་ གྱངས་ཁ་དང་སྦྲགས་ པར་བྲི་བཅུག་ནི། སློགས། 

སློབ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི།  
ཀ་ ལྷག་ཐངས་དབྱེ་དཔྱད་ལཱ་ཤློག་གི་དཔེ།  

ལས་དློན། རྩེག་འདློགས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ལྷག་ནི། 
འབད་ཐངས། ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཐློག་ལུ་རྟགས་བཀལ་ནི། 
 #བརྡ་རྟགས། 
 ཚིག་བཀོ་བཞག་མི་/འགོམ་མི། x 
 བསྐྱར་རྗོད།   ༠ 
 རྗོད་སྒྲ།   //  
 ཚིག་མཚམས།  = 
 
 
 
 
 
 

ཤིང་གི་ སྒྲོམ་ཅིག་ བཟློ་ནུག། སྒྲོམ་ཡང་ ལྡེ་མིག་ རྐྱབ་ནུག། ཁྱིམ་ནང་ ཨ་
རྒས་ ཨང་རྒས་ ཡློད། ཕློ་རྒནམ་ བཤལ་བར་ སློང་ནུག། ཕྱི་ལས་ རླུང་མ་ 
སི་རི་རི། སྒོ་སྒྲིག་ སྒོ་ཅུང་ བསམ་དགོ་པས། ཟ་པ་ ནང་ལུ་ ལྟློ་དང་ སྤགས། 
སློ་བའི་ སྐྱིད་སྡུག།  
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གཉིས་པ་༠༡༠ ། ཁ་ རྗོད་སྒྲ་བརྟག་དཔྱད་ལཱ་ཤློག། 

ལས་དློན།  སྒྲ་དྲག་ཞན། མཆུ་བཙུམ་ /མ་དགོཔ།  

འབད་ཐངས། ལཱ་ཤློག་ཅོག་ར་འཐདཔ་ཅིག་ ཨ་ལློ་ལུ་སློད་དེ་ ལྷག་བཅུག་སྦེ་སློབ་དཔློན་གྱིས་སྒོར་ཐིག་
བཀལ་ནི། ཡང་ན། སློབ་དཔློན།  

ཆ་རློགས། སྒྲ་ཉན་ཏེ། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་སྒོར་ཐིག་བཀལ་བཅུག་ནི། 
 

 
 
 
 
 
 
གཉིས་པ་༠༡༡ ། ལྷག་དེབ་ལྷགཔ་ད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་ ཐློ། 

མིང་གསལ། 

ཚིག
་མཚ

མས
། 

མཆུ
་བཙུ

མ་མི
། 

མཆུ
་མ་

བཙུ
མ་མི

། 

སྒྲ་དྲ
ག་པ

།  

སྒྲ་ཞ
ན་པ

། 

བསྐྱ
ར་ལ

ློག། 

སྔོན
་འཇུ

ག་གི
་སྒྲ།
 

དྲན་གསློ། 

༡. ཀ་ཀུར།         
༢. དློ་ལློམ།         
༣. ཨོ་ལ་མཆོ་ཏློ།         
༤. གོན།         
༥. ཀེ་བ།         
༦. ལ་ཕུ།         
༧. རྒྱ་ནག་པད་ཚློད།         
 

གཉིས་པ་༠༡༢ ། རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ། 
རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་བལྟ་ནི། 

དློན་ཚན། 
༠ ༡ ༢ ༣ ༤   

ཧ་ལམ་ཅིག་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤློམ། 
མཐའ་འཁོར་གྱི་བཤད་པ་བྲི་ནི།  
ཉིན་བསར་ལཱ་གི་ལློ་རྒྱུས།  

- ངུ་ སྔུ་ རྔུ། སྨློ་ མློ་ རྨློ། ན་ རྣ་ ནན། ལློ་ བླློ་ གློ་། 
- ལ་ གླ་ ས། ངང་། དངངས། ངངས།  
- སྤྱིན། སྤྱིར། པྱིར། སན། སྤྱིས། སློད་པ།  
- བྱེག། བྱ་བ། བྱློ། འབྱློར་པ། འབྱུང་ཁུངས། བྱག།  
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གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་སབ་
ནི། 

 

ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་ག་ར་གི་གོ་དློན་
སབ་ནི། 

 

ཡིག་རྒྱུགས་ལྷག་སྦེ་གོ་དློན་སབ་ནི།  
མ་ཤེས་མི་དྲི་བ་བཀོད་ནི།  
ལྷག་དེབ་ལྷག་ནི།  
ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི་གི་རིགས་ལྷག་ནི།  
 

གཉིས་པ་༠༡༣ ། དབྱེ་ཚད། 
མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སང་གི་དབྱེ་ཚད། 

མིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སློབ་རིམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཐུན་ཚན་ ་་་་་་་་་་་
་ དབྱིན་ཚེས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

སྡེ་རིམ། ༤ ༣ ༢ ༡ 
སྡེ་ལཱའི་དམིགས་
ཡུལ་འགྲུབ་ནི་ལུ་
ཕན་འདེབས། 
 
སྡེ་རིམ་ ་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་ 
 

སྡེ་ལཱའི་དམིགས་ཡུལ་
འགྲུབ་ནི་གི་དློན་ལུ་ 
རང་སློ་ལུ་ཕློག་ཡློད་པའི་ 
འགན་ཁུར་དང་འཁྲིལ་ 
དེ་འགྲུབ་ནི་གི་དློན་ལུ་ 
གང་འློས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ སློ་
བའི་སྒོ་ལས་ བཅའ་
མར་གཏློགས་ཡློདཔ། 

སྡེ་ལཱའི་དམིགས་ཡུལ་
འགྲུབ་ནི་གི་དློན་ལུ་ 
རང་སློ་ལུ་ཕློག་ཡློད་པའི་ 
འགན་ཁུར་དང་འཁྲིལ་ 
དེ་འགྲུབ་ནི་གི་དློན་ལུ་ 
བཅའ་མར་གཏློགས་
ཡློདཔ། 

སྡེ་ལཱའི་དམིགས་ཡུལ་
འགྲུབ་ནི་གི་དློན་ལུ་ 
རང་སློ་ལུ་ཕློག་ཡློད་པའི་ 
འགན་ཁུར་དང་འཁྲིལ་ 
དེ་འགྲུབ་ནི་གི་དློན་ལུ་ 
རྒྱུད་སྐུལ་འབདཝ་ད་ 
རྐྱངམ་གཅིག་ བཅའ་
མར་གཏློགས་ཡློདཔ། 

སྡེ་ལཱའི་དམིགས་
ཡུལ་འགྲུབ་ནི་གི་དློན་
ལུ་ བཅའ་མར་
གཏློགས་ཡློདཔ། 

སྡེ་གྲོགས་གཞན་
ལུ་རྩིས་བཞག།  
 
སྡེ་རིམ་ ་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་ 
 

སྡེ་གྲོགས་གཞན་གྱིས་
སབ་མི་ བསམ་འཆར་
དང་ མཐློང་སྣང་ ཡློན་
ཏན་དང་ རིག་རྩལ་ 
རྩིས་མཐློང་ལུ་ ཆ་
བཞག་དང་ ཡིད་ཆེས་
ངལ་རངས་སྐྱེད་ཚུལ་
གསལ་ཡློདཔ། 

སྡེ་གྲོགས་གཞན་གྱིས་
སབ་མི་ བསམ་འཆར་
དང་ མཐློང་སྣང་ ཡློན་
ཏན་དང་ རིག་རྩལ་རྩིས་
མཐློང་ལུ་ ཆ་བཞག་
ཡློདཔ། 

སྡེ་གྲོགས་གཞན་གྱིས་
སབ་མི་ བསམ་འཆར་
དང་ མཐློང་སྣང་ ཡློན་
ཏན་དང་ རིག་རྩལ་ 
རྩིས་མཐློང་ལུ་ ཆ་
བཞག་ཤུགས་མ་སྐྱེད་མི། 

སྡེ་གྲོགས་གཞན་
གྱིས་སབ་མི་ བསམ་
འཆར་དང་ མཐློང་
སྣང་ ཡློན་ཏན་དང་ 
རིག་རྩལ་ རྩིས་
མཐློང་ལུ་ ཆ་བཞག་
མ་སྐྱེད་མི། 

ཡློན་ཏན་དང་ སྡེ་གྲོགས་གཞན་གྱིས་དྲི་ སྡེ་གྲོགས་གཞན་གྱིས་དྲི་ སྡེ་གྲོགས་གཞན་གྱིས་དྲི་ སྡེ་གྲོགས་གཞན་
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རིག་པའི་ཕན་
འདེབས།  
 
སྡེ་རིམ་ ་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་ 
 

ནི་དང་ དྲན་སྐུལ་འབད་
མ་དགོཔ་འབད་ ཡློན་
ཏན་དང་ རིག་པ་ཚུ་ 
རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ སློ་
བའི་སྒོ་ལས་ ཕན་
འདེབས་འབད་ནི་ལུ་ 
བཅའ་མར་གཏློགས་
ཡློདཔ།    

ནི་དང་ དྲན་སྐུལ་འབད་
མ་དགོཔ་འབད་ ཡློན་
ཏན་དང་ རིག་པ་ཚུ་ 
ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ལུ་ 
བཅའ་མར་གཏློགས་
ཡློདཔ།    

ནི་དང་ དྲན་སྐུལ་འབད་
མ་དགོཔ་འབད་ ཡློན་
ཏན་དང་ རིག་པ་ཚུ་ 
ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ལུ་ 
ཉམས་འཚེར་མི།    

གྱིས་དྲི་ནི་དང་ དྲན་
སྐུལ་འབད་མ་དགོཔ་
འབད་ ཡློན་ཏན་
དང་ རིག་པ་ཚུ་ 
ཕན་འདེབས་འབད་
ནི་ལུ་ ནན་གྱིས་ 
སབ་དགོ་མི།    

གཞན་དང་
གཅིག་ཁར་ ལཱ་
འབད་ནི་དང་ 
བརྗེ་སློར།   
 
སྡེ་རིམ་ ་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་ 
 

དྲན་སྐུལ་འབད་མ་
དགོཔ་འབད་ སྡེ་གྲོགས་
ཚུ་ལུ་ སྡེ་ལཱ་གི་སྐབས་ 
ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ 
སློར་དགོ་མི་ཚུ་ ངོས་
འཛིན་འབད་ནིའི་རྒྱབ་
སྐྱོར་དང་ ལཱ་ཚུ་ 
མཇུག་བསྡུ་ནི་གི་དློན་ལུ་ 
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་
བཅུག་ཡློདཔ།  

དྲན་སྐུལ་འབད་མ་
དགོཔ་འབད་ སྡེ་གྲོགས་
ཚུ་ལུ་ སྡེ་ལཱ་གི་སྐབས་ 
ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ 
སློར་དགོ་མི་ཚུ་ ངོས་
འཛིན་དང་ ལཱ་ཚུ་ 
མཇུག་བསྡུ་ནི་གི་དློན་ལུ་ 
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་
བཅུག་ཡློདཔ།  

དྲན་སྐུལ་འབདཝ་ད་ 
སྡེ་གྲོགས་ཚུ་ལུ་ སྡེ་ལཱ་
གི་སྐབས་ ལེགས་
བཅོས་འབད་དེ་ སློར་
དགོ་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་
དང་ ལཱ་ཚུ་ མཇུག་
བསྡུ་ནི་གི་དློན་ལུ་ 
འབད་བཅུག་ཡློདཔ།  

དྲན་སྐུལ་འབདཝ་
འབད་ས་སློད་དགོཔ།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ལམ་སྟོན་༢ པ།               ༢༠༢༢ 

 161 

དེཔ་དེབ་ཀྱི་ཐོ། 
༡. སློབ་རམ་གཉས་པའ་སློབ་དེཔོན་གྱི་ལམ་སྟེོན་དེཔ་དེབ། 

༢. སློབ་རམ་གཉས་པའ་སོྦྱང་དེབ་ལཱ་ཤོག། 
 ཀ་ ཤོག་གངས་༢༤ འབདེ་གཅག། 

༣. སློབ་རམ་གཉས་པའ་ལྷག་དེབ། 
 1… ངའི་སོརི་ཀོག་ཚག་སྡུད། དབ་དང་པ། 
 2… ཤང་འབྲེས། 
 3… ཁྱི་རྒོད་འོང་དོ། 
 4… བསབ་བྱེ། 
 5… ཨ་ལོའ་ཡོན་ཏན། 
 6… ཆ་རོིགས། 
 7… སོ་ནོརི་སམས་ཅན། 
 8… མ་རྐྱན་སྲུང་སྐྱེོབ། 
 9… ལམ་བཟང་། 
 10… ང་གས་དགའ་ཤོས་རི། 
 11… སོབ་ཕྲུག་ལགས་ཤོམ། 
 12… ཨཔ་གཡང་ཁུ་བཀྲ་ཤས། 
 13… ལྟོ་ཚང་ལྔ་དང་མ་རྒོད། 
 14… ཨཔ་སག་དང་ཨམ་ཅུངམ་བྱེ་ལ།ཀ་ ཡོན་ཏན། 
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 ལྷན་ཐབས།  
 ཀ་ ཕན་པའ་ཟས་དང་གནོད་པའ་ཟས། 
 ཁ་ དྲུང་འཚའི་བསབ་བྱེ། 
 ག་  བྱེ་པོད་དང་རིོ་ཁྱི། 
 ང་ ཉིན་སྲུང་། 
 ཅ་ རོད་ཚག་ལྷག་དབ། 
 ཆ་ བསམ་གྲུབ་དང་དོན་གྲུབ་སང་ཀྲུ། 
དྲིན་གསོ། ཐོ་ནང་ཚུདེ་ཡོདེ་མ་ ལྷག་དེབ་དེང་ ལྷན་ཐབས་ལྷག་དེབ་འདེ་ཚུ་ ནམ་ར་འབདེ་རུང་ གཡོག་

བཀོལ་ཆེོག་ཆེོག་འབདེ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་བཞེག་དེགོཔ་ཨན། 

༤. སློབ་སོྟེན་མཁོ་ཆེས་ཚུ། 
 ཀ་ ཨ་ལོའ་སོ་གླུ། 
 ཁ་  སོ་གླུ་དེབ་ཆུང་། 
 ག་ ན་ཆུང་གླུ་དེབ། 
 ང་  ཤོག་ཁྲིམ་ཤོག་གངས་༡༡ འབདེ་མ་ཚིན་པ་གཅག། 
 ཅ་ ཡག་བཟོའ་སོང་དབ། ག། 
 ཆ་ རི༌དྭགས༌སམས༌ཅན། 
 ཇ་ གཟུགས༌ཀྱི༌ཆ༌ཤས། 
 ཉི་ ཉི་འབྲེལ་མང་ཚག། (ཤོག་ཁྲིམ) 
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དྲིན་གསོ། ཐོ་ནང་ཚུད་ཡོད་མ་ སོབ་སོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷབ་སོན་གྱི་སབས་ ངས་པརི་ཁག་ཆ་བའ་ ཅ་ལ་ཙང་
ཙ་འབད་ན་ད་གས། སོབ་ཁང་ནང་  ཚུལ་མཐུན་འབད་ བཀྲམ་སོན་འབད་ད། ནམ་རི་འབད་རུང་ 
གཡོག་བཀོལ་ཆོག་ཆོག་་དང་ གཞི་རྟན་འབད་ཆོག་ཆོག་འབད་ སོབ་ཁང་ ནང་འོང་དགོཔ་ཨྱིན། 
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